የሰ/መ/ቁ. 67408
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ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ፊሲሌ በሊይነህ

- የቀረበ የሇም

ተጠሪ፡- ፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - አዯናይ ተ/ብርሃን ቀረቡ
መዝገቡ ተመረምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በሔግ አግባብ የተወከሇ ሰው በውክሌና ስሌጣኑ ከወካዩ የተረከባቸውን ንብረቶች ሇመመሇስ
ፇቃዯኛ ሳይሆን መቅረቱ ሲረጋገጥ በወንጀሌ የሚጠየቅበት አግባብ መኖር ያሇመኖሩን
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ 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 መቅጫ ሔግ አንቀጽ 676(2) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ
በመተሊሇፌ የማይገባውን ብሌፅግና ሇራሱ ሇማግኘት በማሰብ ሚያዚያ 23 ቀን 2002 ዓ.ም. ሰዓቱ
በውሌ በማይታወቅበት በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15/16 ክሌሌ ውስጥ ሌዩ ቦታው ስጋ መዯዲ
አከባቢ የግሌ ተበዲይ ወ/ሪት አዱስ አያሌ የካቲት 20 ቀን 2001 ዓ/ም ውክሌና ሰጥታው
በውክሌና መሰረት የንግዴ ዴርጅት ሇሁሇት አመት ኮንትራት ይዞ ሲሰራ፡- 1ኛ/ የቤት ኪራይ
አስራ ስምንት ሺህ ብር፣ 2ኛ/ ቪዱዮ ካሜራ አስራ ሁሇት ሺህ ብር የሚያወጣ፣ 3ኛ/ አንዴ
ብርዴ ሌብስ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ብር የሚያወጣ፣ 4ኛ/ የተሇያዩ ንብረቶች ግምታቸው አስራ
ሰባት ሺህ ሶስት መቶ ስሌሳ ሁሇት ብር የሚያወጡ በአጠቃሊይ ግምት ብር 48,000.00 (አርባ
ስምንት ሺህ ብር) የሚያወጡ ንብረቶችን ተረክቦ መሌስ ሲባሌ አሌመሌስም በማሇት በፇጸመው
ከባዴ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ጉዲዩ የፌትሒብሓር
እንዯመሆኑ መጠን በወንጀሌ የሚጠየቁበት አግባብ የሇም በማሇት የክስ ተቃውሞ አቅርበው
የነበሩ ሲሆን ይኸው ተቃውሞ ውዴቅ ሆኖ ግን ስሇእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቅ የዴርጊቱን
አፇፃፀም በተመሇከተ የክህዯት ቃለን ሰጥቷሌ፡፡ አቃቤ ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን
ማስረጃዎችን አቅርቦ ካሰማ በኋሊ አመሌካች የመከሊከሌ መብቱ ተጠብቆሇት የመከሊከያ
ምስክሮችን አሰምቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በመከሊከያ ምስክሮች
የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ አሌቻለም በሚሌ ምክንያት ክስ በቀረበበት ዴንጋጌ ስር
ጥፊተኛ አዴርጎ በአምስት አመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ አሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውን ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጉዲዩ የፌትሒብሓር ጉዲይ ከሚሆን በስተቀር
በወንጀሌ የሚያስጠይቅበት አግባብ የሇም፣ የአቃቤ ሔግ ምስክሮች እንዯክሱ አሊስረደም፣
የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገውም ያሊግባብ ነው የሚሌ ሲሆን አቤቱታው
ተመርምሮም አመሌካች በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው የመቀጣታቸውን አግባብነት ሇመመርመር
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇትም ቀርቦ በጽሐፌ
በሰጠው መሌስ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ማስረጃዎች ተመዝነው
በመሆኑ በሰበር ችልት የሚታይ አይዯሇም፣ ቅጣቱም ሇዴርጊቱ ተመጣጣኝና የቅጣት
መመሪያውን መሰረት አዴርጎ የተሰጠ በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ሇሰበር
አቤቱታው መነሻ የሆነውን ውሳኔ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር
ችልት 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) በግሌጽ 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 እንዯየቅዯም ተከተሊቸው ከዴርጊት ማዴረግ ወይም አሇማዴረግና ከሏሳብ ክፌሌ
ጋር በሔጉ አንቀጽ 24፣ 57 እና 58 ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን የሚመሇከቱ
መሆኑ ይታመናሌ፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመጣ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት መውሰዲቸው የተረጋገጠውን ንብረት
ግምቱ በአቃቤ ሔግ ክስ ማመሌከቻ የተጠቀሰውን ያህሌ ባይሆንም በወኪሌነት ስሌጣናቸው ከግሌ
ተበዲይ የተረከቡት ሆኖ እንዱመሌሱ ሲጠየቁ ፇቃዯኛ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ምክንያት ነው፡፡
ይህ ፌሬ ነገር ጉዲዩን በቀጥታ እና በተዘዋዋሪ በሚያውቁት የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች የተረጋገጠ
ሲሆን የአመሌካች መከሊከያ ማስረጃዎች ያሊስተባበለ መሆኑም በበታች ፌርዴ ቤቶች በሚገባ
መረጋገጡን ውሳኔው ያሳያሌ፡፡ አመሌካች የአቃቤ ሔግ ምስክሮች ቃሌ የሚታመን አይዯሇም፣
የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው በማሇት የሚያቀርበው ክርክር
ሲታይም የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በመሆኑ ሇዚህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ
80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌ መሰረት ከተሰጠው የመሰረታዊ ሔግ
ስህተት ማረም ስሌጣን ስር የማይወዴቅ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች በዚህ ረገዴ የሚያቀርቡት ክርክር ከሰበር ችልቱ ስሌጣን አንጸር ሲታይ ተቀባይነት
ያሇው ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ አመሌካች የግሌ ተበዲይን ንብረት በውክሌና ስሌጣናቸው ወስዯው
ሉመሌሱ ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸው ተረጋግጧሌ ከተባሇ ይህ አዴራጎት የወንጀሌ ተጠያቂነት
የሚያስከትሌ መሆን ያሇመሆኑን መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡
አንዴ ወኪሌ ከወካዩ በውክሌና ስሌጣኑ የወሰዯውን ንብረት ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ካሇሆነ በወንጀሌ
ሔጉ አንቀጽ 676(2) ዴንጋጌ የሚጠየቅ ስሇመሆኑ ተጠቃሹ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም
በውክሌና ስሌጣኑ መሰረት አዯራ የተቀበሇ ተዋዋይ ወገን እምነት አጉዴሎሌ ተብል በወንጀሌ
የሚጠየቅ ስሇመሆኑ ስሇእምነት ማጉዯሌ የሚዯነግጉት የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎችም ያሳያለ፡፡
በመሆኑም በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 676(2) መሠረት ወንጀሌ ነው ተብል የተጠቀሰው የወኪለ
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ዴርጊት በወንጀሌ የሚያስጠይቅ መሆኑን ከወንጀሌ ህግ አንቀጽ 23(2) እና ተጠቃሹ የወንጀሌ
ህግ አንቀጽ 676(2) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በግሌጽ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም
መሰረት አመሌካች ሇጉዲዩ በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇው የፌትሒብሓር ይዘት ብቻ ባሇው ጉዲይ
ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የወ/መ/ሔ/አንቀጽ 23(2) እና 676(2)
ዯንጋጌዎችን ያገናዘበ ሆኖ በመገኘቱ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ብሇናሌ፡፡
ቅጣቱን በተመሇከተም የቅጣት አጣጣሌ መርሆዎችን የጣሰ ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በእነዚህ
ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 87549 ጥር 20 ቀን 2003 ዓ.ም.
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 103799 መጋቢት 13 ቀን 2003 ዓ.ም.
የጸናው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2)) ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች በወንጀሌ መጠየቃቸው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መፅናቱን በማወቅ ቅጣቱን
ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሏ/አ
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