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ታህሳስ 30 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዯነ ንጉሴ
አመሌካች፡- .1. አቶ ታረቀኝ ተክለ ገመዲ
2. ወ/ሮ እማዋይሽ ገብረመስቀሌ
3. አቶ አብይ ታመነ
ተጠሪ፡- የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ የሥነ ምግባር እና
የፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ ህግ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ ባሇቤት ሆኖ የመገኘት የወንጀሌ ተግባርን የሚመሇከት
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች ሊይ በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት ግንቦት 24 ቀን 2001 ዓ/ም በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ተጠሪ
በአመሌካቾች ሊይ የመሰረተው ክስ ይዘት በ1997 ዓ.ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ
አንቀጽ 32(1(ሇ))፣33 እና 419(1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አመሌካቾች በግብረአብርነትና
በሌዩ ተካፊይነት ምንጩ ያሌታወቀ ንብረት ወይም ገንዘብ ሇማፌራት
የሙስና ወንጀሌ
ፇጽመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ዝርዝር ይዘቱም፡-1ኛ አመሌካች ከሰኔ 01 ቀን 1986 እስከ መጋቢት 30
ቀን 2000 ዓ/ም ዴረስ በሀዋሳ ዙሪያ እና በወንድገነት ወረዲዎች ታክስ አስተዲዯር ጽ/ቤት በእሇት
ገቢ ሰብሳቢነት ሲሰሩ መነሻ ዯመወዛቸው ብር 182.00(አንዴ መቶ ሰማኒያ ሁለት ብር) ሁኖ
በየጊዜው በተዯረገሊቸው የእርከን ጭማሪ እና የዯረጃ እዴገት ስራቸውን እስከሇቀቁበት መጋቢት
2000 ዓ/ም ዴረስ ዯመወዙ ብር 928.00(ዘጠኝ መቶ ሃያ ስምንት ብር) የዯረሰ መሆኑንና
የዯመወዙ ከፌተኛ መጠን ሲሰሊም ጠቅሊሊ ገቢያቸው ከብር 70,000.00(ሠባ ሺኅ ብር)
እንዯማይበሌጥ፣2ኛ አመሌካች ዯግሞ የ1ኛ አመሌካች ባሇቤት ሁነው ከባሇቤታቸው ዯመወዝ
ውጪ በግሊቸው የሚያገኙት ሔጋዊ የሆነ የገቢ ምንጭ የላሊቸው የቤት እመቤት ሁነው እያሇ
በስማቸው የከተማ ቦታና እና የይስሙሊ ንግዴ ፇቃዴ(የማይሰራበት ንግዴ ፇቃዴ) በመውሰዴ
በዚሁ ባሌታዯሰ ንግዴ ፇቃዴ የይዞታ ባሇቤትነት ማረጋገጫ በመውሰዴ በሔገ ወጥ ንብረትና እና
ገንዘብ ከ1ኛ አመሌካች ጋር ግብረ አበር ወይም ሌዩ ተካፊይ በመሆን ንብረቱን እንዲፇሩ፣3ኛ
አመሌካችም የ2ኛ አመሌካች ወንዴም ሁነው በስማቸው ቋሚ እና ሔጋዊ የገቢ ምንጭ የላሊቸው
ተማሪ ሁነው እያሇ ከ1ኛ እና ከ2ኛ አመሌካቾች ጋር ያሇውን ዝምዴና ምክንያት በማዴረግ 1ኛ
አመሌካች በስማቸው የሉዝ ቦታ ጠይቀው ከሉዝ ዯንብና መመሪያ ውጪ G+1(Ground Plus
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One) የመኖሪያ ቤት ሰርተው ከ2ኛ አመሌካች ጋር የሚኖሩበትን ቤት ሇ3ኛ አመሌካች በሔግ
የተረጋገጠ ወይም የተፇጸመ ወራሽነት ሳይኖረው ከወሊጅ አባቱ ከውርስ ባገኘው ገንዘብ ቤቱን
እንዯሰራ በማስመሰሌ በስሙ ባወጣው የሏሰት ባሇቤትነት ማረጋገጫ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች
ሔገ ወጥ ንብረት እንዱያፇሩ በማዴረግ በግብረአብረት ወይም በሌዩ ተካፊይነት ወንጀሌ
መፇጸማቸውን የሚጠቅስና በጠቅሊሊው አመሌካቾች ክስ እስከ ቀረበባቸው ዴረስ ብር
3,602,000.84(ሶስት ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሁሇት ሺኅ ከሰማኒያ አራት ሳንቲም) የሚሆን
የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ማፌራታቸውንና ይህም ንብረት ምንጩ ያሌታወቀ
ንብረትና ገንዘብ የማፌራት የሙስና ወንጀሌ ነው በማሇት አመሌካቾች እንዱጠየቁ ክስ ማቅረቡን
የሚያሳይ ነው፡፡ክሱን ሇማስረዲትም የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን ዘርዝሯሌ፡፡አመሌካቾች ክሱን
ክዯው በመከራከራቸውም ተጠሪ አለኝ ያሊቸውን ማስረጃዎችን አቅርቦ አስምቷሌ፡፡ከዚህም
በሁዋሊ አመሌካቾች እንዱከሊከለ ተዯርጎ የመከሊከያ ማስረጃዎቻቸውን አሰምተዋሌ፡፡ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም አመሌካቾች በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው የአቃቤ
ሔግ ማስረጃዎችን ማስተባበሊቸውን በመግሇጽ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 149(2) መሰረት በነፃ
አሰናብቷቸዋሌ፡፡በዚህ ውሳኔ
ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት
ጠቅሊይ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ
ተሽሮ አመሌካቾች በተከሰሱት የሔግ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ ተብሇው 1ኛ አመሌካች በላሊ ጉዲይ
በእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት የተቀጡ መሆናቸው በመረጋገጡ በእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት፣2ኛ እና
3ኛ አመሌካቾች ዯግሞ እያንዲንዲቸው በአንዴ አመት ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ የተወሰነ ሲሆን
በሔገ ወጥ መገንዴ መገኘቱ የተረጋገጠውን ንብረት ዯግሞ አይነቱና መጠኑን ይኸው ይግባኙን
የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ከሇየው በሁዋሊ ሇመንግሰት እንዱወረስ በማሇት ወስኗሌ፡፡በዚህ ውሳኔ
አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸው ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት
አሊገኙም፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች ጠበቃ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው
የሚለባቸውን ምክንያቶች ሚያዚያ 04 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ይዘቱም ባጭሩ፡-አመሌካቾች በወንጀሌ ዴርጊት እንዱጠየቁ የተዯረገው የሀብት
ምዝገባና ማሳወቂያ ሥርዓት ባሌተዘረጋበት ሁኔታና የወንጀሌ ዴርጊቱን ስሇመፇማቸው
በተገቢው መንገዴ ከሳሽ ሳያስረዲ መሆኑንና የአመሌካቾች የመከሊከያ ማስረጃዎች ቃሌም ውዴቅ
የተዯረገው ያሊግባብ መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሻር መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ የምዝገባ ስርዓት ባሌተዘረጋበት ሁኔታ አመሌካቾች ምንጩ
ያሌታወቀ ሀብት አፌርተዋሌ ተብል የመቀጣታቸውንና ንብረታቸውም እንዱወረስ የመወሰኑን
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የሚያስቀርብ ነው በመባለ ማመሌከቻው
ሇተጠሪው ተሌኮ ተጠሪ ቀርቦ መሌሱን በጽሐፌ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ተጠሪ ሰኔ 27 ቀን
2003 ዓ/ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ የሀብት ምዝገባና ማሳወቂያ ስርኣት ያሇመዘርጋት በወንጀሌ
ሔጉ አንቀጽ 419 ስር በተመሇከተው ዴንጋጌ ከመጠየቅ የማይከሇክሌ መሆኑን፣አመሌካቾች
ሇሰበር ችልቱ ባቀረቡት ማመሌከቻ ሊይ በሥር ፌ/ቤት የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ብሇው
የገሇጿቸው ምክንያቶች ስሇማስረጃ ምዘና የሚመሇከቱ እንጅ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
ስሇመኖሩ የሚያስረደ አሇመሆኑን፣የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት እንዱህ አይነት
የማስረጃ እና የፌሬ ነገር ክርክሮችን በሔጉ የማየት ስሌጣን የላሇው መሆኑን፣አመሌካቾች
ጥፊተኛ የተባለት በበቂና አሳማኝ ማስረጃ የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇፃማቸው ተነግሮባቸው
በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸውም የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ባሇማስተባበሊቸው ምክንያት መሆኑን
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ዘርዝሮ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ሆኖ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት የሇበትም ተብል እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡የአመሌካቾች ጠበቃም የሰበር አቤቱታቸውን
በማጠናከር የመሌስ መሌሱን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ የምዝገባ ሥርዓት ባሌተዘረጋበት
ሁኔታ አመሌካቾች ምንጩ ያሌታወቀ ሀብት አፌርተዋሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች
የመቀጣታቸውንና ንብረታቸውም እንዱወረስ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ተብል
ነው፡፡ይሁን እንጂ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 419 መሰረት ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና
ገንዘብ ይዞ የመገኘት የወንጀሌ ዴርጊት ተጠያቂነት ሇማስከተሌ የሚችሇው የምዝገባ ሥርዓት
ሲዘረጋ ስሇመሆኑ የተቀመጠ ቅዴመ ሁኔታ የላሇ በመሆኑ በአመሌካቾች ጠበቃ በኩሌ የቀረበው
ክርክርም ሆነ በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ ተቀባይነት የሚያገኝበት ሔጋዊ ምክንያት
የሇም፡፡በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
ላሊው አመሌካቾች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 419(1) ሊይ የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ
ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ በእጃቸው ገብቶ ተገኝቷሌ ተብሇው በወንጀሌ የተከሰሱባቸውን
ጉዲዮች በሚመሇከት ይግባኙን በተመሇከተው የክሌለ ጠቅሇይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት
የሰጠው የጥፊተኛነትም ሆነ የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆን
አሇመሆኑን ሲታይም መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት
የሇም፡፡ምክንያቱም ይኸው ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን ሇወንጀሌ ዴርጊቱ ተጠያቂ ናቸው
ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ሇጉዲዩ የቀረቡትን ማስረጃዎች መርምሮና መዝኖ ሲሆን የማስረጃ
ምዘና ጉዲይ ዯግሞ በዚህ ሰበር ችልት ሉታይ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ
ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘትና
መንፇስ የሚያስገነዝቡን ጉዲይ ነውና፡፡ይህ ችልት ሉመሇከተው የሚችሇው የሔግ ጥያቄን ብቻ
ሲሆን ከዚህ አንፃር በስር ፌርዴ ቤት ማስረጃዎቹ ተመዝነው የተረጋገጠው ፌሬ ነገር ተይዞ
በሔግ ረገዴ ያሇው ነጥብ ሲታይ አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለበትን የወንጀሌ ዴርጊት ያቋቁማሌ?
ወይስ አያቋቁምም? የሚሇውን ጉዲይ ስንመሇከተው የአሁኑ 1ኛ አመሌካች በመንግሥት ሥራ
ሊይ ሆነው ከብር 182.00 የወር ዯመወዝ ተነስተው በጭማሪና በዕዴገት ብር 928.00 የወር
ዯመወዝ ሊይ ዯርሰው በዚህ መጠነኛ ዯመወዝ ራሣቸውን ሲያስተዲዴሩ እንዯቆዩና ባሇቤታቸውም
ላሊ ህጋዊ ገቢ እንዲሌነበራቸው፣3ኛ አመሌካችም ሔጋዊ ገቢ ያሌነበራቸው ሁኖ ከ1ኛ እና 2ኛ
አመሌካች ጋር በመመሳጠር ሔጋዊ ያሌሆነ ንብረት 1ኛ እና 2ኛ አመሌካች እንዱይዙና በሔጋዊ
መንገዴ የተገኘ ሇማስመስሌ በመፇሇግ በወንጀሌ ተግባሩ መካፇሊቸው ተረጋግጦ 1ኛ እና 2ኛ
አመሌካቾች ምንጩ ያሌታወቀ በሚሉዮን የሚቆጠር ንብረትና ገንዘብ በእጃቸው ገብቶ መገኘቱና
ከፌተኛ ግምት ያሇው ንብረት ባሇቤት ሆነው መገኘታቸው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 32(1(ሇ))፣33
እና 419(1) የወንጀሌ ተጠየቂነትን የሚያስከትሌ ተግባር ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡በመሆኑም
አመሌካቾች ጥፊተኛ መባሊቸውም ሆነ የግራ ቀኙ የቅጣት አስተያየት ተጠይቆ ስሇቅጣት
በወንጀሌ ሔጉ የተመሇከቱት የቅጣት አጣጣሌ መርሆች መሰረት ተዯርገው እያንዲንዲቸው ሊይ
ተገቢ የእስራት ቅጣቱ መጣለ እንዱሁም ንብረቱ እንዱወረስ መወሰኑ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ
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ምክንያት አሊገኘንም፡፡ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በመ/ቁጥር 33970 ተሰጥቶ በክሌለ
የሰበር ችልት በመ/ቁ 50929 ጥር 17 ቀን 2003 ዓ/ም የፀናው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 195 ((2(ሇ-2)) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
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