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የሰ/መ/ቁ. 58514 

ጥር 9 ቀን 2003 ዓ.ም 

       ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       ዲኜ መሊኩ 

       ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሏንካራ ሏርቃ ሃያሞ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ የሥነ ምግባር እና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ ህግ 

መርዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አቤቱታው የአሁኑ አመሌካች በወንጀሌ የተከሰሱበትን ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና 
ገንዘብ ባሇቤት ሆኖ መገኘት ጉዲይ በሚመሇከት በይግባኝ ዯረጃ ቀርቦሇት የተመሇከተው የዯቡብ 
ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰጠው የጥፊተኛነት ፌርዴ እና የቅጣት ውሣኔ ሊይ የሔግ 
ስህተት ተፇጽሟሌ ተብል የቀረበውን ክርክር በመጨረሻ ያየው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ችልት በመ/ቁ 39818 በ22/10/2002 የጥፊተኛነቱም ሆነ የቅጣት ውሣኔው እንዱሁም የንብረት 
መወረስ ውሣኔው በአግባቡ ስሇሆነ ፀንቷሌ በሚሌ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው በሚሌ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10(3) መሠረት የቀረበ ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶች ሏምላ 19 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የሚያስቀርብ ነው በመባለ 
ማመሌከቻው ሇተጠሪው ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ በ08/03/2003 ጽፍ ባቀረበው መሌስ በዚህ ጉዲይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም 
ሆነ ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ምንም አይነት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም፡፡ አመሌካች 
ሇሰበር ባቀረቡት ማመሌከቻ ሊይ በሥር ፌ/ቤት የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ብሇው የገሇጿቸው 
ምክንያቶች ስሇማስረጃ ምዘናና ከጥፊተኛነቱ ውሣኔ በኋሊ ስሊለ ጥቃቅን ፌሬ ነገሮች የሚመሇከቱ 
እንጅ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሇመኖሩ የሚያስረደ አይዯለም፡፡ የፋዯራሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ሰበር ችልት እንዱህ አይነት የማስረጃ እና የፌሬ ነገር ክርክሮችን በሔጉ የማየት ስሌጣን 
የሇውም በማሇት የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ሆኖ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት የሇበትም ተብል እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡ 
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በአመሌካች ጠበቃ በኩሌም የመሌስ መሌስ መቅረቡን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ 

ይህ ችልትም የአሁኑ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 419 ሊይ የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
በመተሊሇፌ ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ በእጃቸው ገብቶ ተገኝቷሌ ተብሇው በወንጀሌ 
የተከሰሱባቸውን ጉዲዮች በሚመሇከት በሥር ፌ/ቤት ታይቶ በአመሌካች ሊይ የተሰጠው 
የጥፊተኛነትም ሆነ የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆን አሇመሆኑን 
ሲመረምር መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት የሇም፡፡ በተሇይ 
ቅጣቱን በተመሇከተ የአሁኑ አመሌካች በመንግሥት ሥራ ሊይ ሆነው ከብር 182 የወር ዯመወዝ 
ተነስተው በጭማሪና በዕዴገት ብር 928 የወር ዯመወዝ ሊይ ዯርሰው በዚህ መጠነኛ ዯመወዝ 
ራሣቸውን ሲያስተዲዴሩ እንዯቆዩና ባሇቤታቸውም ላሊ ህጋዊ ገቢ እንዲሌነበራቸው እየተገሇፀ ምንጩ 
ያሌታወቀ በሚሉዮን የሚቆጠር ገንዘብ በእጃቸው ገብቶ መገኘቱና ከፌተኛ ግምት ያሇው ንብረት 
ባሇቤት ሆነው መገኘታቸው ነገሩን ከባዴ ስሇሚያዯርገው በዚሁ በሔጉ ሌዩ ክፌሌ ከተዯነገገው እስከ 
አምስት አመት ከሚዯርሰው የጽኑ እስራት ቅጣት በአራት አመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጡ መወሰኑ 
ያሇአግባብ ቅጣቱ ከብድባቸዋሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት በመ/ቁ 39816 በ22/10/2002 
የሰጠው ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 195(2/ሇ/2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 

  


	58514

