የሰ/መ/ቁ. 65054
ሏምላ 14 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች ፡- ብሩክ ሚካኤሌ የቀረበ የሇም
ተጠሪ ፡- ፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመረምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በወንጀሌ የቀረበውን ክርክር የሚመሇከት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ የተጀመረ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም
አመሌካች በ1996 ዓ/ም የወጣውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675(1) ስር የተመሇከተውን
ዴንጋጌ በመተሊሇፌ የማይገባውን ብሌፅግና ሇራሱ ሇማግኘት በማሰብ ጥቅምት 02 ቀን 2002 ዓ/ም
በግምት ከቀኑ 4፡00 ሰዓት ሲሆን በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 09 ውስጥ ካሇው ኒያሊ የቤትና
የቢሮ እቃዎች ማምረቻ ዴርጅት ውስጥ የዴርጅቱ ንብረት የሆነውን አንዴ ቱርቦ ቻርጀር ግምቱ
ብር 46,000.00(አርባ ስዴስት ሺህ ብር) እና አንዴ ፑስተርነ ሪንግ ግምቱ ብር 10,000.00 (አስር
ሺህ ብር) በአጠቃሊይ ግምቱ ብር 56,000.00(አምሳ ስዴስት ሺህ ብር) የሚያወጣ ንብረት ሉጠግን
መጥቶ ንብረቶችን ከዚሁ ስሇማይጠገኑ በራሴ ዴርጅት ጠግኜ አመጣቸዋሇሁ ብል ከወሰዯ በሁዋሊ
ሳይመሇሱ የቀሩ በመሆኑ ከባዴ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት ነው፡፡ አመሌካችም ክሱ
ዯርሶትና ተነቦሇት እንዱረዲው ከተዯረዯገ በሁዋሊ ስሇእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቅ የዴርጊቱን
አፇፃፀም በተመሇከተ የክህዯት ቃለን ሰጥቷሌ፡፡ አቃቤ ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን ማስረጃዎች
አቅርቦ ካሰማ በሁዋሊ አመሌካች የመከሊከሌ መብታቻው ተጠብቆሊቸው የመከሊከያ ምስክሮቻቸውን
አሰምተዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በመከሊከያ ምስክሮቻቸው የአቃቤ
ሔግ ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ አሌቻለም በሚሌ ምክንያት ክስ በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ
አዴርጎ በአንዴ አመት ከስዴስት ወር እስራት እንዱቀጡ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ
የስር ፌርዴ ቤት የጥፊተኛነት ውሳኔ ሙለ በሙለ ሲጸና ቅጣቱን በተመሇከተ ዯግሞ የቅጣት
መመሪያውን ያሊገናዘበ ነው በሚሌ ምክንያት ወዯ ሰባት ወር ቀሊሌ እስራት ዝቅ ተዯርጎ ተሻሽል
ተወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጉዲዩ የፌትሒ ብሓር ጉዲይ ከሚሆን በስተቀር
በወንጀሌ የሚያስጠይቅበት አግባብ የሇም ፣ የአቃቤ ሔግ ምስክሮች እንዯክሱ አሊስረደም ፣
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የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው የሚሌ ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮም
አመሌካች በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው የመቀጣታቸውን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር
ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇትም መጥሪያው መዴረሱ ተረጋግጦ ያሌቀረበ
በመሆኑ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ሇሰበር
አቤቱታው መነሻ የሆነውን ውሳኔ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር
ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
በመሠረቱ አንዴ ወንጀሌ ተዯረገ የሚባሇው ወንጀለን የሚያቋቋሙት ሔጋዊ ፣ ግዙፊዊ እና
ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 414/1996
የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) በግሌፅ ዯንግጓሌ፡፡ እንግዱህ አንዴን ዴርጊት ወንጀሌ ነው ብል
ሇመወሰን ሔጋዊ ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች ተጣምረው መገኘት የግዴ ይሊሌ፡፡ ሔጋዊ
ፌሬ ነገሮች የሚባለት ዯግሞ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው ተብል የተጠቀሰውን ዴንጋጌ ሇማቋቋም
ሙለ በሙለ መሟሊት ያሇባቸውን ነጥቦች የሚመሇከት ሲሆን ግዙፊዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች
የሚባለት ዯግሞ እንዯየቅዯምተከተሊቸው ከዴርጊት ማዴረግ ወይም አሇማዴረግና ከሏሳብ ክፌሌ
ጋር በሔጉ አንቀፅ 24 ፣ 57 እና 58 ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱት ሁኔታዎችን የሚመሇከቱ
መሆኑ ይታመናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመጣ አመሌካች መውሰዲቸው የተረጋገጠውን እቃ ወዯ እጃቸው
ያስገቡት ሇጥገና በሚሌ ምክንያት ሲሆን ይህም ከንብረቱ ባሇቤት ከሆነው ዴርጅት ፇቃዴ ያገኘ
እንዯነበር ፣ ከንብረቱ ባሇቤት ከሆነው ዴርጅት ውስጥ ሉጠገን ባሇመቻለ ምክንያት ወዯራሳቸው
ዴርጅት ወስዯው ሇመጠገን ጥያቄ ሲያቀርቡም ዴርጅቱ ፇቅድሊቸው አመሌካች ንብረቶቹን
እንዯወሰደ በአቃቤ ክስና ማስረጃዎች የተገሇፀና የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን አመሌካችም ግዳታዬን
ተወጥቼአሇሁ ከማሇት በስተቀር ከንብረቱ ባሇቤት ዴርጅት ጋር የጥገና ውሌ የነበራቸው መሆኑን
የሚክደት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ እንግዱህ የንብረቶቹ ባሇቤት የሆነው ዴርጅት ንብረቶቹን ሇማስጠገን
መስማማቱ ከተረጋገጠና ሇጥገና የሄደት ንብረቶች ተጠግነው ካሌተመሇሱ ከአመሌካች የሚጠይቁት
ጉዲይ ፌትሒ ብሓራዊ መፌትሓ ወይም ውሌን መሰረት ያዯረገ እንዯሚሆን ግሌፅ ነው፡፡ በውሌ
መሰረት ግዳታውን ያሌተወጣ ተዋዋይ ወገን እምነት አጉዴሎሌ ተብል በወንጀሌ የሚጠየቅ
ስሇመሆኑ ስሇእምነት ማጉዯሌ የሚዯነግጉት የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎችም ሆነ ላልች ዴንጋጌዎች
አያሳዩም፡፡ በመሆኑም በሔግ አግባብ ወንጀሌ ነው ተብል ያሌተጠቀሰ ዴርጊት በወንጀሌ
የማያስጠይቅ መሆኑን ከወንጅሌ ሔግ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በግሌፅ መገንዘብ
የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡በዚህም መሰረት አመሌካች ሇጉዲዩ በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባለት የፌትሒ
ብሓር ይዘት ባሇው ጉዲይ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የወ/መ/ሔ/አንቀጽ 23(2) እና
675(1) ዴንጋጌዎችን የጣሰ ሁኖ በመገኘቱ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 25870 ሔዲር 16 ቀን 2003 ዓ/ም
የተሰጠው የጥፊተኛነት ውሳኔ ፣ ይኸው ፌርዴ ቤት ሔዲር 23 ቀን 2003 ዓ/ም
የሰጠው የቅጣት ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 101571
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ጥር
04
ቀን
2003
ዓ/ም
የሰጠውን
የጥፊተኛነትና
የቅጣት
ውሳኔ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-1)) መሰረት ሙለ በሙለ ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች በወንጀሌ የሚጠየቁበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡
3. የአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት አመሌካች በላሊ ወንጀሌ የማይፇሇጉ ከሆነ ዛሬውኑ ከእስር
እንዱፇታቸው ታዝዟሌ፡፡ መፌቻ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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