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ሏምላ 18 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡- 1. ታምራት ገሇታ - ከጠበቃ በሻዲ ገመቹ ጋር ቀረቡ
2. ዯጀኔ ስሜ
3. አዱሱ ሱሌጣን
- ቀዴሞ ጉዲያቸው አያስቀርብም ተብሎሌ
4. ኤሌሣቤጥ አበራ
ተጠሪ፤ የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - አቶ ዮሏንስ ግርማይ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሰው ግዴያና የማታሇሌ ወንጀሌ ስራ መፇጸሙ በተረጋገጠበት አጥፉ ሊይ የወንጀለ
ውጤት ስሇመሆናቸው የተረጋገጡት ንብረቶች ሇመንግስት ውርስ መሆን የሚችለ መሆን
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተነሳው በአሁኑ አመሌካቾችና በላልች ሁሇት ግሇሰቦች
በጠቅሊሊው በስዴሰት ሰዎች ሊይ የአሁኑ ተጠሪ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረተባቸው
ክስ መነሻ ነው፡፡
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 1ኛ ተከሣሽ የሆነው ያሁኑ 1ኛ አመሌካች ታምራት ገሇታን
በተመሇከተ ተጠሪ ያቀረበባቸው ስዴስት ክሶች ሲሆኑ ከእነዚህ ክሶች 1ኛው ክስ፡- አመሌካች
በ1949 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1(ሀ)) 522(1ሀ እና ሏ) ስር የተመሇከተውን
በመተሊሇፌ ከ1992 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ 1999 ዓ.ም. ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ በተሇያዩ ጊዜአትና
ቦታዎች በጥንቆሊ ተግባር ሰዎችን ከታመሙበት የበሽታ አይነት አዴናሇሁ በማሇት ከተሇያዩ
ነገሮች የተቀመመ ውህዴ በማጠጣት አቶ ተስፊ ተሾመ (አቶ ተስፊ ወረኢለ)፣ ኢብራሂም
ባርጌቾ፣ የአባቱ ስም ያሌታወቀ ፇጠነ የተባሇ ግሇሰብ፣መሏመዴ አረጋ፣ እና መካ አብዱሊጊ
የተባለትን ግሇሰቦች በግፌ ገዴሎሌ የሚሌ ሲሆን 2ኛው ክስ ዯግሞ በ1996 ዓ.ም. በወጣው
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1(ሀ)) እና 539(1ሀ(ሏ)) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በ1ኛው ክስ
ሊይ በተገሇጸው አኳኋን ሟች ወሰኔ ፇረዯን በግፌ ገዴሎሌ የሚሌ ነው፡፡3ኛ ክስ ዯግሞ በ1949
ዓ.ም. በወጣው የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32(1ሀ)፣27(1) እና 522(1(ሏ)) የተመሇከተውን
በመተሊሇፌ ከኤች አይ ቪ ቫይረስ አዴናሇሁ በማሇት ሇወ/ሮ ቬነስ ዩሏንስ በጊዜው
የምትወስዯውን ዘመናዊ መዴኃኒት እንዴትተው በማዴረግ ውህደን በተዯጋጋሚ በመስጠት
በከፌተኛ ህመም ወስጥ እንዴትወዴቅ በማዴረግ በውጪ አገር ህክምና የዲኑ በመሆኑ በግፌ ሰው
ሇመግዯሌ ሞክረዋሌ የሚሌ ሲሆን ላልች ሶስት ክሶች ዯግሞ የማታሇሌ ተግባሮችን የሚያሳዩ
ናቸው፡፡ይኸውም 4ኛው ክስ በ1949 ዓ.ም. በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32(1ሀ) እና 656(ሀ)
ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከ1991 ዓ.ም. የአባቱ ስም ካሌተጠቀሰው መንግስቱ ከተባሇው
የግሌ ተበዲይ በጥንቆሊው እምነት ስር እንዱወዴቅ በማዴረግ በማታሇሌ ብር 50,000.00(ሃምሳ

324

ሺህ) ፣ከአቶ አረጋ ይማምና ከወ/ሮ ረሑማ ሰኢዴን በጥንቆሊው ስር እንዱወዴቁና ሌጃቸውን ወዯ
ውጪ ሇመሊክ ሲለ ቤት እንዱሸጡ በማዴረግ ብር 13,000.00 መውሰዲቸውን፣ ከአቶ
አብዴረሌሏሚዴ መሀመዴና ከወ/ሮ ማረያም አብደሊሂ ዯግሞ በጥንቆሊው እምነት ስር
እንዱወዴቁ በማዴረግ ብር 20,000.00 መውሰዲቸውን፣ከአቶ ተስፊዬ ታዬ እና ከአቶ ዯረሰ
ሰሙም በተመሳሳይ ዘዳ ሜሪኩሪ የተባሇ ነገር ስሇመሆኑ በጥንቆሊው እንዯአረጋገጡና እንዱገዙ
በማዴረግ የግሌ ተበዲዮች በብር 400,000.00 ከገዙት በኋሊ ከራሱ ዘንዴ እንዱያስቀምጥ
በማዴረግ መውሰዲቸውን፣ከአቶ አቶ ራሚ ያሲን ዯግሞ በማታሇሌ ብር 150,000.00
መውሰዲቸውን፣ ከአቶ እስማኤሌ ያሲንና ጀማሌ ከተባለት ወንዴማማቾች ዯግሞ በተመሳሳይ
የማታሇሌ ዘዳ ብር 60,000.00(ስሌሳ ሺኅ) መውሰዲቸውን የሚገሌጽ ሲሆን 5ኛ ክስ በ1996
ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32(1(ሀ)) እና 696(1(ሏ)) ስር የተመከተውን በመተሊሇፌ
በጥንቆሊው ዘዳ በማታሇሌ ወ/ሮ ወሊንሳ አብርሃን መኖሪያ ቤታቸውን በስጦታ እንዯሰጧቸው
በማስመሰሌ አስፇርመው ቤቱንና ቦታውን መውሰዲቸውን የሚገሌጽ ነው፡፡6ኛው ክስ ዯግሞ
በ1949 ዓ/ም የወጣውን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 589(1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ
በጥንቆሊው ዘዳ በማስፇራራት የግሌ ተበዲይ ታየች ማሞ፣ ወ/ሮ ሜሊት ሽፇራውን፣ ቬነሱ
ዩሏንስን በተሇያዩ ጊዜያት የግብረ ስጋ ግንኙነት ከ1ኛ አመሌካች ጋር እንዱፇፅሙ አዴርገዋሌ
የሚሌ ነው፡፡አመሌካች የተከሰሱባቸውን የወንጀሌ ዴርጊቶችን ክዯው በመከራከራቸው አቃቤ ሔግ
አለኝ ያሎቸው የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎች ቀርበው ከተሰሙና ከተመረመሩ በኋሊ የአመሌካች
የመከሊከሌ መብታቸው ተጠብቆሊቸው ማስረጃዎቻቸው ከተሰሙ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን
መርምሮ አመሌካች የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው ሉያስተባብለ
አሌቻለም በሚሌ ምክንያት አመሌካችን በስዴስቱም ክሶች ጥፊተኛ በማዴረግ በጠቅሊሊው
በእዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት እንዱቀጡ፣ አመሌካች ካፇሯቸው ንብረቶች መካከሌ በአዱስ አበባ
ትራንስፕርት ቅርንጫፌ መ/ቤት የምዕራብ ዞን ፅ/ቤት በቁጥር ምዕ/ዞን/12069/200 በቀን
21/11/2001 በጻፇው ዯብዲቤ በገሇፀው መሰረት የሰላዲ ቁጥር 2-60978 አ.አ እና 2-49372 አ.አ
የሆኑ ተሽከርካሪዎች፣ አቢሲኒያ ባንክ ሏምላ 27 ቀን 2001 በጻፇው ዯብዲቤ በኡራኤሌ
ቅርንጫፌ በአመሌካች ስም በቁጠባ ሂሳብ ቁጥር 2151 መኖሩ የተገሇጸውን ብር
153,351.72፣በፌቼ ከተማ ቀበላ 04 ሆቴሌና በቀበላ 03 የሚገኝ ከሌማት ባንክ የተገዛ ቦታ
በቁጥር 145/ፒ-58/02 በቀን 22/11/2001 ዓ.ም. በተፃፇ ዯብዲቤ በአመሌካች ስም መኖሩ
የተረጋገጠው ንብረት፣ በአዲማ ከተማ የሚገኘው ቤት የፌትሒብሓር ክርክርን ውጤት በጠበቀ
መንገዴ፣ ብዛቱ 131 ሆኖ 1445 ግራም ወርቅ፣ ብርና ላልች አርቲፉሻልችን ሇመንግስት ውርስ
እንዱሆኑ በሚሌ የተወሰነ ሲሆን ሇመንግስት ውርስ እንዱሆኑ በተባለት ንብረቶች የሶስተኛ
ወገኖች መብት መጠበቅ ያሇበት ስሇመሆኑም ተገሌፆ ተወስኗሌ፡፡የአሁኖቹ 2ኛ አመሌካች(ዯረጀ
ስሜ) እና 3ኛ አመሌካች (አዱሱ ሱሌጣን)ን በተመሇከተ ዯግሞ በ4ኛው ክስ ሊይ የተገሇፀውን
የማታሇሌ ወንጀሌ መፇፀማቸው ብቻ ነው የተረጋገጠው ብል በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 692(1)
መሠረት እና በተጨማሪም በ1949 ዓ.ም፣ የወጣው የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 6ዏ6 ጠቅሶ
ጥፊተኛ በማዴረግ በ2ኛው አመሌካች ሊይ የ5 ዓመት ጽኑ እሥራት እና ብር 5ዏዏዏ መቀጮ፣
በ3ኛ አመሌካች ሊይ የ4 ዓመት ጽኑ እሥራት እና የብር 3ዏዏዏ መቀጮ ሲወሰን በአሁኗ 4ኛ
አመሌካች (ኤሌሣቤጥ አበራ) በሚመሇከት ዯግሞ በ5ኛው ክስ ሊይ የተገሇፀውን የማታሇሌ
ወንጀሌ መፇፀሟ ሉረጋገጥባት ችሎሌ በማሇት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 692(1) መሠረት ጥፊተኛ
በማዴረግ የአምስት ዓመት ጽኑ እሥራት ቅጣት እና የብር 3ዏዏዏ መቀጮ ወሰኖበታሌ፡፡ላልች
ተከሳሾች ሊይም ተገቢ ነው ያሇውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
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ከዚኅም በኋሊ ሁለም አመሌካቾች በተወሰነባቸው የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ ቅር
በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ ሲሆን
ተጠሪም በተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ሊይ ቅር በመሰኘት ሇዚሁ ፌርዴ ቤት ይግባኙን አቅርቦ
ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የአቃቤ ሔጉን ይግባኝ ውዴቅ ሲያዯርግ የ1ኛውን
አመሌካች ይግባኝ በተመሇከተ በክሶቹ ሊይ ተሊሌፎሌ ተብሇው የተጠቀሱበት የሔግ አንቀጾች
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 113/2/ መሠረት ተሇውጠው 1ኛው አመሌካች(ታምራት ገሇታ) በ1ኛው ክስ
በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 58/1/ እና 523 መሠረት፣ በ2ኛው ክስ በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ
አንቀጽ 58 እና 54ዏ መሠረት እንዱሁም በ3ኛው ክስ በሰው ግዴያ ሙከራ ወንጀሌ በወንጀሇኛ
መቅጫ ሔግ አንቀጽ 58/1/ሇ 27/1/ እና 523 መሠረት ጥፊተኛ ሉባሌ ይገባሌ በማሇት
የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠባቸውን ዴንጋጌዎች ያሻሻሇ ሲሆን በላልች ዴንጋጌዎች ስር
የተሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔ ግን እንዲሇ በማፅናት ቅጣቱን በተመሇከተ ተዯራራቢ የሆኑ
ወንጀልች መገኘታቸው ሲረጋገጥ ቅጣት ሉወሰን የሚችሇውን መርህ መሰረት አዴርጎ ከአሰሊ
በኋሊ በጠቅሊሊው አመሌካች በ25(ሃያ አምስት) አመታት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ በመወሰን
በንብረት አወራረስ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ዯግሞ በውርስ የተገኘ ንብረት እንዲይወረስ ጠቅሶ
ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ በ2ኛ አመሌካችና (ዯረጄ ስሜ) እና በ4ኛ አመሌካች(ኤሌሣቤጥ
አበራ) ሊይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የወሰነው የእሥራት ቅጣት በማሻሻሌ የእሥራቱ ቅጣት
በአንዴ ዓመት እንዱቀንስሊቸው ተዯርጎ ታሥረው የቆዩበት ጊዜ የሚታሰብሊቸው ሆኖ
እያንዲንዲቸው በአራት ዓመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጡ የወሰነ ሲሆን በ3ኛ አመሌካች (አዱሱ
ሱሌጣን) የተሰጠው ቅጣት ግን እንዲሇ እንዱፀና፣ በቀሇ ገሇታ የተባሇው ዯግሞ በነፃ እንዱሰናበት
ሲሌ ወስኗሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበውም በዚሁ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካቾች
በጥፊተኝነት እና በእስራት ቅጣቱ ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የሇበትም ተብል በሰበር ችልቱ አጣሪ ችልት ተቀባይነት ያጣ ሲሆን የሰበር አቤቱታው ሇዚህ
ችልት እንዱቀርብ የተዯረገው 1ኛ አመሌካችን በተመሇከተ ንብረቶቹ እንዱወረሱ የተሰጠው
ትእዛዝ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 98 ዴንጋጌ አንፃር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን
ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ በዚህም መሰረት ሇአቃቤ ሔግ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በሰጠው መሌስ
ንብረቶቹ እንዱወረሱ ትእዛዝ ሉሰጥ የቻሇው ከወንጀሌ ፌሬ የተገኙ መሆናቸው ተረጋግጦ
ስሇመሆኑና ሔጉም የአስገዲጅነት ባህርይ ያሇው በመሆኑ ነው በማሇት በንብረቶቹ ሊይ የተሰጠው
ውሳኔ እንዱጸና ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው አመሌካች ጥፊተኛ
የተባለባቸው ሌዩ ዴንጋጌዎች ስሇንብረት መወረስ የማይዯነግጉ በመሆናቸው ንብረቶቹ ሉወረሱ
የሚችለበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም የአመሌካች ንብረቶቹ
እንዱወረሱ በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ ሔጉን መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው
ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ አመሌካች የተከሰሱትና ጥፊተኛ የተባለት በስዴስት
ክሶች ሁኖ የአመሌካች ጠበቃ እንዯጠቀሱት ሁለም የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠባቸው ሌዩ
ዴንጋጌዎች በቅጣት አወሳሰን ጊዜ የንብረት መወረስ ስሇመኖሩ በግሌፅ አያስቀምጡም፡፡እንዱህ
ከሆነ የአመሌካች ንብረቶቹ የሚወረሱበት አግባብ ስሇመኖሩ ሔጉ በላሊ መንገዴ አስቀምጧሌ
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ወይ? የሚሇው ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር ነው፡፡ይህን ጥያቄ ሇመመሇስ የአመሌካች ንብረቶች
የተያዙበትን አግባብ እና የክሶችን ይዘት መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡አመሌካች የተከሰሱባቸው
ዴንጋጌዎች በጥንቆሊ ዘዳ ሰዎችን በመግዯሌና በማታሇሌ ንብረታቸውን ወስዯዋሌ፣ያሊግባብም
በሌጽገዋሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን ንብረቶቹ የወንጀለ ፌሬዎች ስሇመሆናቸው አቃቤ ሔግ በክሱ
በማስረጃ ዝርዝር ገሌጾ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው፣ ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች በውርስ ከአገኙት እና
ራሳቸው በግሌ ጉሌበታቸው፣ ገንዘባቸው እና እውቀታቸው ሉያፇሩ ከሚችለት በሊይ ሀብት
አካብተው መገኘታቸውን ማረጋገጡን በውሳኔው ሊይ በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ይህ የስር ፌርዴ ቤት
ዴምዲሜ በይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ችልትም ተቀባይነት ማግኘቱን
ውሳኔው ያስገነዝባሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ንብረቶቹ የወንጀሌ ፌሬ ናቸው የሚሇው የበታች ፌርዴ
ቤቶች ዴምዲሜ ሇዚህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት ከተሰጠው የመሰረታዊ ህግ ስህተት ማረም ስሌጣን አንጻር ሲታይ
በዚህ ችልት የተሇየ ዴምዲሜ ሉያዝበት ወይም ሉሇወጥ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የዚህ
ችልት በሔጉ ተሇይቶ የተሰጠው ስሌጣን ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን
ስሊሇመሆኑ ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነውና፡፡
በመሆኑም ንብረቶቹ የወንጀሌ ፌሬዎች ስሇመሆናቸው ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን
ሇመመዘን ስሌጣን ባሇቸው ፌርዴ ቤቶች መረጋገጡን እንዲሇ የምንቀበሇው ጉዲይ ሁኖ ወዯ ሔጉ
ስንመጣ ዯግሞ በሔጉ ሊይ በግሌጽ በተዯነገገ ጊዜ ፌርዴ ቤቱ ከአንቀጽ 98 ቀጥል በተመሇከቱት
ዴንጋጌዎች መሰረት ንብረቱ በሙለ ወይም በከፉሌ እንዱወረስ ሉፇርዴ እንዯሚችሌ በዚሁ
አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ አንዴ ስር በግሌጽ የተቀመጠ ሲሆን በአንቀጹ ንኡስ አንቀጽ ሁሇት ስር
ዯግሞ የጥፊተኛነት ውሳኔ በተሰጠበት የወንጀሌ ስራ ወንጀሇኛው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ
መንገዴ ያገኘው ንብረት እንዯሚወረስ አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ ተዯንግጓሌ፡፡ ከአንቀፅ 98(2)
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የንብረት መውረስ ፌርዴ ሉሰጥ የሚችሇው
ወንጀሇኛው ንብረቱን ያገኘው የጥፊተኛነት ውሳኔ በተሰጠበት የወንጀሌ ስራ በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ መንገዴ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ ስሇመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም የጥፊተኝነት ውሳኔ
የተሰጠበት ዴንጋጌ የንብረት መወረስ እንዯሚኖር በቅጣት መሌክ ባያስቀምጥም ንብረቱ የወንጀለ
ፌሬ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ ፌርዴ ቤቱ የወንጀሇኛው ንብረት ሇመንግስት ውርስ እንዱሆን የግዴ
መፌረዴ ያሇበት መሆኑን ሔጉ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡
ከዚህ አንጻር ስንመሇከተውም የአመሌካች ጠበቃ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 98(1)
ዴንጋጌን ብቻውን ነጥሇው በመጥቀስ የሚያቀርቡት ክርክር የአንቀጹን ንኡስ አንቀፅ ሁሇት
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በክርክሩ ሂዯት ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ጋር ያገናዘበ ሁኖ
አሊገኘነውም፡፡ስሇሆነም የአመሌካች ንብረቶቹ የተገኙት በወንጀሌ ስራ ስሇመሆኑና ንብረቶቹ
የወንጀለ ፌሬ ስሇመሆናቸው ተረጋግጦ ሇመንግስት ውርስ እንዱሆኑ የተሰጠው ውሳኔ በ1949
ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 97"ም" ሆነ በ1996 ዓ/ም ከወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ
98(2) ዴንጋጌዎች ይዘት ሲታይ ሔጉን የተከተሇ እንጂ የሚነቀፌ ሁኖ አሊገኘነውም፡፡
ላሊው ከዚሁ የንብረት መውረስ ውጤት ጋር ተያይዞ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እንዯተገሇፀው
ግሌጽ ሁኖ መቀመጥ ያሇበት ነገር ሇመንግስት ውርስ እንዱሆኑ በታዘዙት የአመሌካች ንብረቶች
የሶስተኛ ወገኖች መብት ካሇ የማይነካ መሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በዚህ ረገዴ የሰጠው ግሌጽ ውሳኔ እና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በውርስ የተገኙ ንብረቶች ሉወረሱ አይገባም በማሇት የሰጠው ውሳኔ በንብረቶቹ ሊይ ሶስተኛ

327

ወገኖች
ሶስተኛ
የሚገባ
ስህተት

ያሊቸው መብት እንዲይነካ የሚገሌጽ በመሆኑ በዚህ ረገዴ መብት አሇን የሚለትን
ወገኖች የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔም መብታቸውን የማይነካ መሆኑ ሉታወቅ
ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
አሇ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1.

በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ
ሰሚ ችልት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ተሻሽል የንብረት ውርስ ውሳኔን ያጸናው
የውሳኔ ክፌሌ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሇ-2) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች በወንጀለ ተግባር ስሇማግኘታቸው የተረጋገጡት ንብረቶች ሇመንግስት ውርስ
እንዱሆኑ መወሰኑ ሔጋዊ ነው ብሇናሌ፡፡ ሆኖም የሶስተኛ ወገኖች መብት ግን የሚነካ
ሉሆን አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/ይ/መ/ቁጥር 48915 ታህሳስ 28
ቀን 2003 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ መጽናቱን እንዱያውቀው ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይጻፌ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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