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የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡-ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ተክሇዴንግሌ ገ/ሚካኤሌ
ተጠሪ፡- የፋ/ሥ/ም/ፀ/ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ሔግ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የሙስና ወንጀሌን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካችና በላልች ስምንት ሰዎች ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ
ነው፡፡የአሁኑ አመሌካች የተከሰሱት በአንዴ መዝገብ በተከፇተ ክስ ሲሆን የክሱ ይዘትም
አመሌካቹ በ1996 ዓ/ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1ሀ)፣33 እና
407(1(ሀ)(ሏ))፣(2) እና (3) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም
ሇራሱ ሇማግኘትና በመንግስትና በሔዝብ ጥቅም ሊይ ከፌተኛ የሆነ ጉዲት ሇማዴረስ በማሰብ በስር
ፌርዴ ቤት ቀዯም ሲሌ አዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ተመዴቦ ሲሰራ በነበረበት ወቅት በስራው
አጋጣሚ በእጁ የገባውን የአዱስ አበባ ከተማ ማስተር ፔሊን ከስራ ሲታገዴ በሲዱ በመገሌበጥና
በኮምፑዩተር በመታገዝ በከተማው ውስጥ ያለትን ክፌት ቦታዎችን በመሇየትና ቀዯም ሲሌ
በነበረው ስርዓት ሇማኅበራት ይፇቀዴ የነበረውን የቤቶች ፔሊን ቶፕልጂ በወቅቱ በከተማ
ሌማትና ቤት ሚኒስቴር የሚሰራባቸውን የቤቶች አይነት በፔሊን በማዘጋጀት ሔጋዊ ያሌሆኑ
ማህበራትን ከሔግ ውጪ በማዯራጀትና ቦታን በመስጠት የሙስና ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል
በአንዯኛ ተራ ቁጥር ተከሳሽ ከነበረው ከአቶ በሃይለ ሇማ ዴንቁ ጋር በጥቅም በመመሳጠር
በሏሰትና በተቀነባበረ ዘዳ "ሻሊ" የሚባሌ ሃሰተኛ የመኖሪያ ቤት የሔብረት ስራ ማህበር
እንዱቋቋም አዴርጎ በሀሰተኛ መንገዴ የተዘጋጀው የማህበሩን ፊይሌ ከስር ሁሇተኛ ተከሳሽ(ወ/ሮ
ዯሃብ ገ/ሔይወት) ጋር የጥቅም ግንኙነት በመፌጠር በ1998 ዓ/ም የካ ክፌሇ ከተማ ማህበር
ማዯራጃ ፅ/ቤት ውስጥ እንዱገባ በማስዯረግና የማህበሩ አባሊትም የተሳሳተ ግንዛቤ እንዱኖራቸው
እና ማህበሩን ሔጋዊ አስመስል በማቅረብና በሁሇተኛ ተከሳሽ በኩሌ ሃሰተኛውን ማህበር ሔጋዊ
አስመስል እንዱነገር አዴርጎ 248 የማህበሩ አባሊት በሔገ ወጥ መንገዴ መሬት እንዱያገኙ
በማዴረግና ቦጋሇ የተባሇውን ሏሰተኛ እና ሔገ ወጥ ማህበር ፊይሌም ከ1ኛ ተከሳሽ በመቀበሌ
ሇሁሇተኛ ተከሳሽ ሰጥቶ ወዯ ክፌሇ ከተማው ማህበራት ማዯረጃ ፅ/ቤት እንዱገባ አዴርጎ
በሁሇቱም ሏሰተኛ ማህበራት ሔገ ወጥ ጥቅም በማግኘት፣በማስገኘትና በመንግስትና በሔዝብ
ጥቅም ሊይ ከፌተኛ የሆነ ጉዲት በማዴረስ የሙስና ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚሌ ነው፡፡ጉዲዩ
አግባብነት ባሇው ስነ ስነ ሥርኣት ተመርቶ አመሌካች ክሱን በመካዴ በመከራከራቸውም አቃቤ
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ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቧሌ፡፡የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች
ተመርምረውም አመሌካች "ሻሊ" የሚባሌ የመኖሪያ ቤት ሔብረት ማህበር ሉቀመንበር
ሇመሆናቸው አቃቤ ሔግ ባቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ማስረዲቱ መረጋገጡን ፌርዴ ቤቱ ገሌፆ
ይህንኑ እንዱከሊከለ ተዯርጎ አመሌካች በበኩሊቸው አለኝ ያሎቸውን ማስረጃዎችን ሇመከሊከያ
ማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም
አመሌካች በመከሊከያ ማስረጃዎቹ የአቃቤ ህግን
የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ
ያሌቻለ መሆኑን በመግሇፅ በአቃቤ ሔግ የክስ ማመሌከቻ ተጠቅሶ የቀረበባቸውን ዴንጋጌ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 113(2) መሰረት ዝቅ አዴርጎ አመሌካችን በወንጀሇኛ መቅጫ ሔጉ
አንቀጽ 32(1(ሀ))፣33 እና 407(1(ሀ)) ስር ጥፊተኛ አዴርጎአሌ፡፡ከዚኅም በኋሊ የግራ ቀኙን
የቅጣት አስተያየት ከተቀበሇ በሁዋሊ አመሌካችን በአምስት አመት ፅኑ እስራትና በብር
5,000.00(አምስት ሺኅ ብር) የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ወስኖባቸዋሌ፡፡በዚህ ውሳኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም
ተቀባይነት አሊገኙም፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነው፡፡
አመሌካች መስከረም 18 ቀን 2003 ዓ/ም በጻፈት አምስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ይዘቱም ባጭሩ፡-አመሌካች የመንግስት ሰራተኛ ሳይሆኑ በሙስና መከሰሳቸው
ያሊግባብ መሆኑን፣በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141 ነጻ በተባለበት ጉዲይም ተመሌሶ ጥፊተኛ
መባሊቸው ስነ ሥርኣቱን ያሌጠበቀ መሆኑን፣የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካች እንዱቀርብና
ፉርማው እንዱመረመር የተጠየቀውን የሰነዴ ማስረጃ በፍረንሲክ ሳያስመረምር አሌፍ ውሳኔ
መስጠቱም የማስረጃ አቀራረቡና አመዛዘኑ ሥርዓት ሔጉን ያሌጠበቀ መሆኑን የሚያሳይ
መሆኑን ዘርዝርው በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ ተሽሮ
አመሌካች በነጻ እንዱሰናበቱ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም
አመሌካች የቤት ስራ ማህበር ሉቀመንበር ናቸው ተብል ጥፊተኛ መዯረጋቸው ተገቢ መሆን
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎሌ፡፡በዚህም መሰረት
ተጠሪ የካቲት 15 ቀን 2003 ዓ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው
መጋቢት 09 ቀን 2003 ዓ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇአቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ
ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው ሊይ ከጠቀሷቸው የቅሬታ ነጥቦች መካከሌ አንደ ተጠሪ ክሱን
በማስረጃ አሇማስዯገፈንና አመሌካች እንዱመረመርሊቸው የጠየቁት ሰነዴ በፍረንሲክ ሳይመረመር
እንዱሁም ሇተሰሙት የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ክብዯት ሳይሰጥ መታሇፊን የሚመሇከት
ነው፡፡ይሁን እንጂ በዚህ ረገዴ የቀረበው ቅሬታ በሰበር ችልት እንዱታይ በጭብጥነት ያሌተያዘ
ከመሆኑም በሊይ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ
ቤቶች የግራ ቀኙን ማስረጃ በማጣራትና በመመዘን የአመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን
የአቃቤን ህግን ማስረጃዎችን የማስተባበሌ ብቃት የሊቸውም በሚሌ ያሇፈት ነው፡፡ በመሆኑም
ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሰት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988
አንቀጽ 10 መሰረት የተሰጠው ሥሌጣን በበታች ፌርዴ ቤቶች በተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ
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መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን ቅሬታ ይህ ችልት
የሚመረምረው ሁኖ ስሊሊገኘው አሌፇነዋሌ፡፡
ላሊው አመሌካች ያቀረቡት ቅሬታ አመሌካች የመንግስት ሰራተኛ ሳይሆኑ በሙስና ወንጀሌ
መከሰሳቸው አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 7 ዴንጋጌን በግሌፅ የሚጻረር ነው በሚሌ ነው፡፡ይሁን
እንጂ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ቅሬታ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 33 ዴንጋጌን መንፇስና
ይዘት ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ምክንያቱም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት
የተከሰሱት የመንግስት ሰራተኞቾ ጋር የጥቅም ትስስር በመፌጠር በመንግስትና በሔዝብ ጥቅም
ሊይ ከፌተኛ ጉዲት አዴርሰዋሌ በሚሌ ከመሆኑም በሊይ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 33 መሰረት አንዴ
ሰው የመንግስት ሰራተኛ ባይሆንም በሙለ ፇቃደና እውቀቱ የሙስና ወንጀሌ ሙለ ተካፊይ
መሆኑ ከተረጋገጠ በሙስና የሚከሰስበት አግባብ መኖሩ የተዯነገገ ነውና፡፡
በዚህ ችልት እንዱታይ የተያዘውና አመሌካች በመከራከሪያነት ያቀረቡት ላሊው ነጥብ አመሌካች
የቤት ማህበሩ ሉቀመንበር ናቸው በማሇት ጥፊተኛ መባሊቸው ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን
የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች የተከሰሱት ሔጋዊ ያሌሆኑ ማህበራትን የሉቀመንበርነት ስሌጣን
አሇኝ በማሇት አዯራጅተው ሇማህበሩ አባሇት ያሊግባብ ቦታ እንዱሰጥ አዴርገዋሌ፣በዚህም
በመንግስትና በሔዝብ ጥቅም ሊይ ከፌተኛ ጉዲት አዴርሰዋሌ በሚሌ ሲሆን የማህበራቱ ሔጋዊ
አሇመሆንና ማህበራቱ ሲዯራጁ እንዱሁም ቦታውን ሲወስደ አመሌካች የነበራቸው ሚና ፌሬ
ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት
ነጥብ ነው፡፡በመሆኑም የቤቱ ማህበራት ሔጋዊ ያሇመሆናቸውና የተዯራጁትም አመሌካች
በሉቀመንበርነት በነበራቸው ሚና ጭምር መሆኑ ከተረጋገጠ አመሌካች በወንጀሌ የማይጠየቁበት
ሔጋዊ
ምክንያት
የሇም፡፡ላሊው
አመሌካች
በዚህ
ዴርጊታቸው
ነጻ
ተብሇው
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 የተሰጠ ብይን የላሇ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤትን መዝገብ
አስቀርበን የተመሇከትን በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተነሳው ቅሬታም እውነትነት የላሇው በመሆኑ
አሌተቀበሌነውም፡፡በአጠቃሊይ በአመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኛነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 60587 ሚያዚያ 04 እና 14 ቀን 2002 ዓ/ም
ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 56628 ሰኔ 29 ቀን
2002 ዓ/ም የፀናው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195((2(ሇ-2))
መሰረት ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡
2. በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረት ቅጣቱን ተከታትል ያስፇፅም ዘንዴ ውሳኔው መፅናቱ
ሇማ/ቤቱ ይገሇፅሇት ብሇናሌ፡፡ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ አምስት የዲኞች ፉርማ አሇበት
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