የሰ/መ/ቁ.60518
ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ

ደፌሳ

አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ፇሇቀ ሉቤ- ቀረበ
ተጠሪ፡- የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ የስነ- ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏ/ህግ- አሌቀረበም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ
ፌ ር ዴ
በስር ከፌተኛ ፌ/ቤት በአሁኑ የሰበር ተጠሪ ከሳሽነት በቀረበው ክስ የአሁኑ አመሌካች 3ኛ ተከሳሽ
የነበረ ሲሆን ከቀረቡባቸው ሁሇት ክሶች ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው በ3ኛው ክስ
የተሊሇፇበት የጥፊተኛነት የቅጣት ውሳኔ ነው፡፡ የአሁኑን አመሌካች ጨምሮ በስር 2ኛ፣9ኛና
14ኛ ተከሳሾች ሊይ የቀረበባቸው 3ኛ ክስ ፌሬ ቃለ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)
(ሀ)፣33 እና 407(1) እና (2) የተዯነገገውን በመተሊሇፌ 2ኛ ተከሳሽ
የጠምባሮ ወረዲው
ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ምክትሌ ሀሊፉ፣ 3ኛ ተከሳሽ የወረዲው ውኃ ሀብት ጽ/ቤት
ሀሊፉ፣9ኛ ተከሳሽ የወረዲው ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ዋና ሀሊፉ፣14ኛ ተከሳሽ የግሌ
ኮንትራክተር ሆነው በሚሰሩበት ወቅት 2ኛ ተከሳሽ በቁጥር 1727/ፇ-126/99 በቀን 28/3/99
ዓ/ም እና በቁጥር 2030/ፇ-126/99 በቀን 23/3/99 ዓ/ም በተጻፈ ዯብዲቤዎች ተሰርቶ
ሊሌተጠናቀቀ ሇባዲ ምንጭ ግንባታ ከተያዘው በጀት ብር 90,699.94 ሊይ ብር 60,466.83 ያሇ
አግባብ ወጪ ሆኖ እንዱከፇሌ ሇወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ህገ ወጥ ትዕዛዝ
በመስጠቱ፤ 9ኛው ተከሳሽ በቁጥር 81/ፇ-126/99 በቀን 14/05/99 ዓ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ
ቀዯም
ሲሌ በ2ኛ ተከሳሽ ህገ ወጥ ዴርጊት ሲከፇሌ የቀረውን ብር 30,000 ሊሌተሰራ ስራ እንዱከፇሌ
ሇወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ህገ ወጥ ክፌያ እንዱፇጽም ትዕዛዝ
በመስጠቱ፤14ኛ ተከሳሽም ከ2ኛ፣ከ3ኛ እና ከ9ኛ ተከሳሾች ጋር በመመሳጠር በማመሳከሪያ ሰነድች
በሶስት የተሇያዩ ቀናት በዴምሩ ብር 90,466.83 ሊሌተሰራ ወይም ሊሊተጠናቀቀ ስራ ያሇ አግባብ
የመንግስትና የህዝብ ገንዘብ በመወሰደ፣3ኛ ተከሳሽም የአሰሪው መ/ቤት ሀሊፉ ሲሆን ከማንም
እና ከምንም በሊይ ከፌተኛ ሀሊፉነት እያሇው ሊሌተሰራ ስራ ወይም ሊሊተጠናቀቀ ስራ ክፌያ
እንዱፇጸም በማመቻቸቱ ሁለም ተከሳሾች ወንጀሌ ሇመስራት በማቀዴ እና በማሰብ ሇራሳቸው
ወይም ላሊ ሰው ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇማግኘት ወይም ሇማስገኘት በዋና ወንጀሌ አዯራጊነት
እና በሌዩ ተካፊይነት በፇጸሙት በስሌጣን ያሇ አግባብ የመገሌገሌ የሙስና ወንጀሌ ተከሰዋሌ
የሚሌ ነው፡፡
ተካሳሹም የእምነት ክህዯት ቃለን ሲጠየቅ ወንጀለን አሇመፇጸሙንና ጥፊተኛ አሇመሆኑን ክድ
በመከራከሩ የሥር የከምባታና ጠምባሮ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የከሳሽን ምስክሮች በመስማትና
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ተከሳሽ ያቀረባቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች በመመርመር በሰጠው ውሳኔ ተካሳሹ በመከሊከያ
ማስረጃነት አንደ ያቀረበው የጽሁፌ ማስረጃ በቁ/ጠወ/አስም/ 372/99 በቀን 3/04/99 የወረዲው
ውኃ ጽ/ቤት ሀሊፉ ሆኖ በውክሌና እንዱሰራ የተጻፇሇትን ዯብዲቤ ሲሆን ሇክሱ መነሻ የሆነው
የባዲ ምንጭ ግንባታ ውሌ ዯግሞ የተዯረገው በ27/3/99 በመሆኑ ውለ ሲዯረግ ተከሳሽ ሀሊፉነት
ሊይ አሌነበረም፡፡
በውለ መሰረት 1/3ኛ ክፌያ ተከሳሹ የጽ/ቤቱ ሀሊፉ ሆኖ እንዱሰራ ከመወከለ በፉት የተፇጸመ
ቢሆንም ቀሪ ክፌያ ግን መፇጸም ያሇበት ስራው ከተጠናቀቀ በኋሊ መሆን ሲገባው ተከሳሹ
ከተወከሇ በኋሊ
ሊሌተሰራ ስራ ከውለ ስምምነት ውጪ በ25/4/99 ብር 30,233.30 እና
በ26/4/99 ብር 30,000 በዴምሩ 60,233.30 ክፌያ ተፇጽሟሌ፡፡ ስሇሆነም የውክሌና ማስረጃው
አግባብነት የሇውም፤ እንዱሁም ተከሳሽ ያቀረባቸው ላልች ዴብዲቤዎች ማሇትም
በቁ/ጠወ/ውሃ/26/99 በቀን 17/12/99 እና በቁ/307/ጠጠ-35 በቀን 27/2/2000 የተጻፈት የኦዱት
ውጤት ከታወቀ በኋሊ ከሀሊፉነት ሇመሸሽ ሲሌ የጻፊቸው ስሇሆኑ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት
የሊቸውም በማሇት በወ/ህ/ 32(1)ሀ፣33 እና 407(1)(ሀ)ስር ጥፊተኛ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡
ቅጣትን በሚመሇከት የቅጣት ሪከርዴ አሌቀረበም በሚሌ በሁሇት አመት ጽኑ እስራት እና በብር
500 መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በበኩለ ተከሳሽ
ያቀረበውን ይግባኝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/195 (1) መሰረት የሰረዘ ሲሆን የክሌለ ሰበር ሰሚ
ችልትም በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔም ሆነ በጠ/ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችልት ትዕዛዝ ሊይ
የተፇጸመ የህግ ስህተት የሇም ሲሌ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረጉ አመሌካች የሰበር
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች በዋናነት ያቀረበው የቅሬታ ነጥብም፡- ሊሌተሰራ ስራ ወይም ሊሌተጠናቀቀ
ስራ
ክፌያው እንዱፇጸም ያዘዘው የወረዲው ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ሀሊፉ ሲሆን ክፌያውን
የፇጸመው ዯግሞ የወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ነው፡፡ ነገር ግን የወረዲው ውኃ
ሀብት ጽ/ቤት ፇጸመ ተብል አንዴም የተጠቀሰ ዴርጊት በላሇበት አመሌካች ሁኔታዎችን
አመቻችቷሌ በሚሌ ብቻ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇብኝ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/የወንጀሌ ህግ
አንቀጽ 2፣23(2) እና 32 (1) ሀ-ሏ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የሚቃረን በመሆኑ ውሳኔው
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪው በበኩለ አመሌካች ሊቀረበው ቅሬታ በሰጠው መሌስ ያሌተሰራውን ወይም
ያሌተጠናቀቀውን የባዲ ምንጭ ውኃ ፔሮጀክት በሀሊፉነት የሚያስገነባውና የሚቆጣጠረው
አመሌካች በሀሊፉነት የሚመራው የውኃ ሀብት ጽ/ቤት ሲሆን አመሌካች ስራው ያሇበትን ዯረጃ
የማወቅ ዕዴሌ እንዯነበረው ባቀረብናቸው የሰውና የጽሁፌ ማስረጃዎች አስረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች ሊሌተሰራ ወይም ሊሌተጠናቀቀ ስራ ክፌያ እንዱፇጸም ሁኔታዎችን ያመቻቸ በመሆኑ
የተሊሇፇበት የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ በአግባቡ ስሇሆነ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ
የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
አጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት ከዚህ በሊይ እንዯተገሇጸው አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም ሊሌተሰራ
ወይም ሊሌተጠናቀቀ ስራ ክፌያ እንዱፇጸም አመሌካች ሁኔታዎችን አመቻችቷሌ በሚሌ
32(1)ሀ፣33 እና 407(1)ሀ ስር ጥፊተኛ ነው ተብል የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በአግባቡ ነው?
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
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በከፌተኛው ፌ/ቤት ቀርበው ከተሰሙት የተጠሪ ምስክሮች አመሰካከር የተጣራው ፌሬ ነገር
ስራው አሌተሰራም ወይም አሌተጠናቀቀም በሚሌ ሇክሱ ምክንያት በሆነው የባዲ ምንጭ ግንባታ
ሇኮንትራክተሩ ያሇ አግባብ ክፌያ የተፇጸመ መሆኑን፣ ክፌያው እንዱፇጸም ዯግሞ ትዕዛዝ
የሰጠው የወረዲው ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ምክትሌ ሀሊፉ መሆኑንና ክፌያውን
የፇጸመው ዯግሞ የወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ከኮንትራክተሩም ጋር ስሇ ስራው ውሌ የገባው የወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት
መሆኑ በስር ከ/ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በዚሁ ውሌ መሰረት
ሇኮንትራክተሩ ከጠቅሊሊው የውሌ ገንዘብ ውስጥ 1/3ኛው ውለ በተገባበት ጊዜ ሲከፌሌ አመሌካች
በወረዲው ውኃ ሀብት ጽ/ቤት ሀሊፉ እንዲሌነበረም የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
አመሌካች የውኃ ጽ/ቤት ሀሊፉ ሆኖ በሰራባቸው ጊዜያትም ሇምንጩ ግንባታ ቀሪ ክፌያዎች
እንዱከፇለ ሇፊይናንስ ትዕዛዝ ስሇመስጠቱ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር አይዯሇም፡፡ ሆኖም ተጠሪው
አመሌካች ሇተፇጸመው ህገ ወጥ ክፌያ ሁኔታዎች አመቻችቷሌ የሚሇው የስራው ባሇቤት
የአመሌካች መ/ቤት በመሆኑ የስራውን መጠናቀቅና አሇመጠናቀቅ ሁኔታን የመከታተሌና
የማወቅ ሀሊፉነት አሇበት በሚሌ ነው፡፡ ይህንኑ የተጠሪ ክርክር ዯግሞ አመሌካች ጥፊተኛ ነው
ከተባሇበት የወንጀሌ አንቀጽ 32 (1)(ሀ)፣33 እና 407 (1)(ሀ) አንጻር መመርመር ተገቢነት
አሇው፡፡
በዚሁ በተጠቀሰው ወንጀሌ ህግ አንቀጽ መሰረት ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የማይገባ ጥቅም
ሇማግኘት ወይም ሇማስገኘት ወይም በላሊ ሰው መብት ወይም ጥቅም ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ
በማሰብ የተሰጠውን ሹመት ወይም ስሌጣን በግሌጽ ተግባር ወይም በግዴፇት
ያሇ አግባብ
የተገሇገሇበት እንዯሆነ በሥሌጣን ያሇ አግባብ መገሌገሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የሚቀጣ ሲሆን
እነዚህ በአንቀጹ የተገሇጹ ሁኔታዎች ስሇመኖራቸው ዯግሞ በፌሬ ነገር ዯረጃ ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡
ተጠሪው ምንም እንኳን ገንዘቡ በህገ ወጥ መንገዴ እንዱከፇሌ አመሌካች ሁኔታዎችን
አመቻችቷሌ ቢሌም አመሌካች በተከሰሰበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ መሰረት የማይገባ ጥቅም
ሇማግኘት ወይም ሇመስገኘት ወይም በላሊ ሰው መብት ወይም ጥቅም ሊይ ጉዲት ሇማዯረስ
የተሰጠውን ሹመት ያሇ አግባብ ስሇመገሌገለ በቀጥታም ሆነ ቀጥታ ባሌሆነ መንገዴ በመሊ
አሳቡና አዴራጎቱ በወንጀለ ዴርጊትና በሚሰጠው ውጤት ሙለ ተካፊይ በመሆን ዴርጊቱን
የራሱ ያዯረገ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ አንዴም ነገር የሇም፡፡
ይህ ሆኖ ሳሇ አመሌካች የውኃ ሀብት ጽ/ቤት ሀሊፉ በመሆኑ ብቻ
በስሌጣን ያሇ አግባብ
ስሇመገሌገለ የሚያረጋግጡ ፌሬ ነገሮች በላሇበት ዯግሞ ጥፊተኛ ነው ብል የቅጣት ውሳኔ
ማስተሊሇፌ ከወንጀሌ ህጉ ዓሊማና ግብ ውጪ ስሇሆነ የስር ፌ/ቤቶች በ3ኛ ክስ አመሌካች
ጥፊተኛ ነው ሲለ የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተናሌ ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የከምባታ ጠምባሮ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 03201 በቀን 15/03/2002 ዓ/ም
በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ በ3ኛ ክስ በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፇበት የጥፊተኛነትና
የቅጣት ውሳኔ ክፌሌ እንዱሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር
35038 በቀን 25/6/2002 በዋሇው ችልት የሰጠውን የትዕዛዝ ክፌሌ እንዱሁም የክሌለ
ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 38944 በቀን 24/10/2002 በዋሇው ችልት የሰጠውን
የትዕዛዝ ክፌሌ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/195 (2) (ሇ)(1) መሰረት ሽረናሌ፡፡
2. አመሌካች ከቀረበበት 3ኛ ክስ በነጻ እንዱሰናበት ወስነናሌ፡፡ የመቀጮ ገንዘብም ከፌል እንዯሆነ
ሉመሇስሇት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም በስር ፌ/ቤት ቀርቦበት ከነበረው 2ኛ ክስም
በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 141 መሰረት መከሊከሌ ሳያስፇሌግ በብይን መሰናበቱን መዝገቡ
ስሇሚያመሇክት በላሊ ወንጀሌ የማይፇሇግ ከሆነ ከሚገኝበት የማረሚያ ቤት ተቋም
እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ ይጻፌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡
ቤ/ዮ
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