የሰ/መ/ቁ. 74530
ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ጀማሌ መሏመዴ - ጠበቃ አቶ ጥሊሁን ምትኩ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዓቃቤ ህግ - አቶ ታምራት ጥሊሁን ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 87188 ጥር 10 ቀን
2003 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 105387 በሰኔ 7 ቀን
2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው
በፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት ነው፡፡ ጉዲዩ የእምlት ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚመሇከት ነው፡፡ በስር
ፌ/ቤት አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ተከሳሽ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን
በመተሊሇፌ ሇራሱ ብሌጽግና ሇማግኝት አስቦ መስከረም 6 ቀን 2003 ዓ.ም ከምሽቱ አስራ ሁሇት
ሰዓት ተኩሌ በአራዲ ክ/ከተማ ጥበበ ሆስፑታሌ ፉት ሇፉት ከሚገኘው አይከሌ የኪራይና
የኮንትራት የትራንስፕርት ዴርጅት ወዯ ጎንዯር ሇመሊክ ከአቶ ገ/መስቀሌ በርሓ የተረከባቸውን
ጠቅሊሊ ግምታቸው ብር 181,675 (አንዴ መቶ ሰማንያ አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ ሰባ አምስት
ብር) አመሌካች ግንኙነቱ የሚስከትሌበትን ግዳታና ኃሊፉነት አጓዴል ቢገኝ በወንጀሌ ተጠያቂ
ይሆናሌ ወይስ አይሆንም? የሚለትን ጥያቄዎች መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡
አመሌካች የተጠሪ ምስክር በሆኑት አቶ ተክሇብርሃን በርሄ ንብረት የሆነ በአንዴ ካርቶን የታሸገ
እቃ ወዯ ጎንዯር እንዱሌክሇት የተጠሪ ሁሇተኛ ምስክር ዲቆን ገብረመስቀሌ በርሓ መስከረም 6
ቀን 2003 ዓ.ም ከምሽቱ አሥራ ሁሇት ሰዓት ተኩሌ እቃውን እንዯታሸገ እሱ ባሇቤት
ሲያስረክበው እቃውን ወዯ ጎንዯር ሇማጓጓዝ በመስማማት እቃውን እንዯታሸገ ሰራተኞቹ
አመሌካች ባሇበት መረከባቸውንና እቃውን ጎንዯር ዴረስ ሇማጓጓዝ ከሊኪው ብር 150 (አንዴ መቶ
ሃምሣ ብር) የተቀበሇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዴ ሰው ዋጋ በመቀበሌ አንዴን እቃ የታሰበበት
ሥፌራ ሇማዴረስ የሚገባው ግዳታ የእቃ ማጓጓዝ ውሌ እንዯሆነ አግባብነት ያሊቸውን የህግ፣
ማእቀፍች በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህም ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን
ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትና ከሊይ የተገሇጹት ተግባራት የግሌ ተበዲይና አንዯኛ
የተጠሪ ምስክር በሆኑት አቶ ተክሇብርሃን በርሄና በአመሌካች (በአይከሌ የኪራይና የኮንትራት
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የትራንስፕርት ዴርጅት) መካከሌ ህጋዊ ውጤት ባሇው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ የተቋቋመ መሆኑን
የሚያረጋግጥ ነው፡፡
አቶ ተክሇ ብርሃን በርሄና በአመሌካች (በአይከሌ የኪራይና የኮንትራት የትራስፕርት ዴርጅት)
መካከሌ የተቋቋመው ህጋዊ ውጤት ያሇው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ የእቃው ሊኪ ሇአጓጓዥው
መክፇሌ ያሇበትን የአገሌግልት ክፌያ የፇጸሙ ሲሆን አመሌካች በውለ መሰረት በሌምዴ
መሰረት የሚገባውን ሙለ ጥንቃቄ እቃውን ማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ
ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሠረት
በካርቶን ታሽጎ የተሰጠውን እቃ በሙለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ፣ በካርቶን የታሸገውን እቃ በተወሰነው
ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን ያሌተወጣ መሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች
ተረጋግጧሌ፡፡
እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሰረት በካርቶን ታሽጎ
የተሰጠውን አቃ በሙለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ፣ በካርቶን የታሸገውን እቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ
አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን አሇመወጣቱ አመሌካችን በፌታብሓር ተጠያቂ ከመሆን
አሌፍ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በእምነት
ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚያስጠይቃቸው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን መሠረታዊ ነጥብ ነው፡፡
ከሊይ የተነሳውን ጥያቄ ሇመመሇስ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ዴንጋጌ አቀራረጽ
ይዘትና መሰረታዊ ዓሊማ መመርመሩ አስፇሊጊ ነው፡፡ የወንጀሌ ህጉ በንብረት ሊይ
ወንጀልችን በሚዘረዝርበት ምእራፌ ሁሇት በሌዩ ሁኔታ በተንቀሳቀቃሽ ንብረቶች ሊይ
ወንጀልችን በሚዘረዝረው ክፌሌ አንዴ ሥር የተዯነገገው የዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ
ባህሪ ይዘትና የሚስከትሇው ኃሊፉነትን የሚዘረዝር ዴንጋጌ ነው፡፡

፣ ዝርዝር
የሚፇጸሙ
የሚፇጸሙ
መሠረታዊ

የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ ዴንጋጌ አማርኛ ቅጅ ቃሌ በቀሌ ሲነበብ ማንም ሰው
ተገቢ ብሌጽግና ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት በማሰብ የላሊ ሰው የሆነውንና ሇአንዴ
ሇተወሰነ ግሌጋልት ወይም በአዯራ የተሰጠውን ዋጋ ያሇውን ነገር ወይም ጥሬ ገንዘብ በሙለ
ወይም በከፉሌ ሇራሱ ያዯረገ ፣ ወይም ሇላሊ ሰው ያዯረገ ፣ የወሰዯ ፣ የሰወረ ወይም ሇራሱ
ወይም ላሊ ሰው አገሌግልት ያዋሇ ወይም ይህን የመሳሰሇውን ማናቸውንም አዴራጎት የፇጸመ
እንዯሆነ እንዯነገሩ ሁኔታ በቀሊሌ እስራት ወይም ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራት
ይቀጣሌ በማሇት ይዯነግጋሌ ፡፡ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ 3 የተከሣሹ ወንጀሌ
ሃሣብ ግምት የሚዯነግግ ሲሆን ይዘቱም ተከሣሹ ሲጠየቅ በእምነት ወይም በአዯራ የተሰጠውን
ዕቃ ወይም ጥሬ ገንዘብ ሇመመሇስ ወይም ሇመክፇሌ ወይም ዕቃው ያሇበትን ሁኔታ ሇማሳየት
ወይም ሇተገቢው አገሌግልት ያዋሇው መሆኑን ማስረዲት ካሌቻሇ ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው
ያሌተገባ ጥቅም ማዋሌ ሃሣብ እንዲዋሇው ይቆጠራሌ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡
የእግገሉዝኛውን ቅጅ ስንመሇከት Breach of Trust የሚሌ ርዕስ ያሇው አንቀጽ 675 Whoever
with intent to obtain for Himself or to Procure for a third person an unjustifiable
enrichment appropriates , or Procures for another, takes or causes to be taken
misappropriates uses to his own benefit or that of a third person or disposes of
for any similar act in whole or in part a thing or a sum of money which is the
Property of another and which has been delivered to him in trust or for a specific
purpose, is punishable , according to the circumstances of the case with simple

317

imprisonment or with rigorous not exceeding five years በማሇት በንዐስ አንቀጽ 1
የሚዯነግግ ሲሆን ንዐስ አንቀጽ 3 The intent to obtain for himself or to Procure for
third person an unjustifiable enrichment shall be presumed where the criminal is
unable upon call, to produce or repay the thing or sum entrusted or at the time
when he should have returned it or accounted there for በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡
አመሌካች አይከሌ የኪራይና የኮንትራት የትራስፕርት ዴርጅት ያሇው በመሆኑ በገባው የእቃ
ማጓጓዝ ውሌ መሠረት በካርቶን ታሽጎ የተሰጠውን እቃ በሙለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ በካርቶን
የታሸገውን ዕቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሳ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን የሚወጣው
እሱ ራሱ ብቻ በግለ ዕቃውን በዕምነትና በአዯራ ጎንዯር ወስድ በማስረከብ አይዯሇም፡፡ ዕቃውን
በወኪለ በሰራተኞቹ ወይም ከላሊ ሰው ጋር የዕቃ ማጓጓዝ ውሌ በመዋዋሌ ግዳታውን ሉፇጽም
የሚችሌበት ሁኔታ ሰፉ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ አመሌካች በውለ መሠረት በሌምዴ መሠረት
የሚገባውን ሙለ ጥንቃቄ እቃውን ማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ
የማስረከብ ግዳታውን ባይወጣ በውለ መሠረት ዕቃውን ባሇማስረከቡ አግባብነት ባሊቸው የህግ
ዴንጋጌዎች በፌትሏብሓር ከሚጠየቅ በስተቀር የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ 1
ተሊሌፎሌ ተብል በዕምነት ማጉዯሌ
ወንጀሌ ሉጠየቅ የማይችሌ መሆኑን ከወንጀሌ
ሔግ
አንቀጽ 65 ዴንጋጌ ዝርዝር ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሠረት በካርቶን ታሽጎ
የተሰጠውን እቃ በመለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ በካርቶን የታሸገውን ዕቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ
አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑ በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተጠያቂ
የሚሆን ስሇመሆኑ አይዯነግግም፡፡ ዏቃቤ ሔግ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ አንዴ
ሇተወሰነ ግሌጋልት የሚሇው አገሊሇጽ የእቃ ማጓጓዝ ውሌን ይጨምራሌ በማሇት የተከራከረ
ቢሆንም የዴንጋጌው ይዘት አንዴ ሰው አንዴን ንብረት ሇአንዴ አገሌግልት ሇማዋሌ ኃሊፉነት
ተረክቦት ንብረቱን ሇተባሇው አገሌግልት ሳያውሌ ሲቀር በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚጠየቅ
መሆኑን የሚመሇከት እንጅ በማጓጓዝ ውለ መሠረት በሌምዴ መሠረት የሚገባውን ሙለ
ጥንቃቄ እቃውን በማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን
ያሌተወጣ አጓዥ በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ እንዱጠየቅ የዴንጋጌው ይዘት መንፇስና ዓሊማ
የማያሣይ በመሆኑ በዚህ በኩሌ ተጠሪ ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች በካርቶን የታሸገውን ዕቃ የተረከበው በንግዴ ዴርጅቱ በኩሌ በማጓጓዝ
ውለ መሠረት በሌምዴ መሠረት የሚገባውን ሙለ ጥንቃቄ በመዴረግ እቃውን ማጓጓዝና
በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴረሶ ሇተቀባዩ ሇማስረከብ በማሰብ እንዯሆነ በተጠሪ ማስረጃ ጭምር
ተረጋግጧሌ፡፡
ማንም ሰው በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚጠየቀው ተገቢ ያሌሆነ ብሌፅግና ሇማግኘት ወይም
ባሇማስገኘት በማሰብ የላሊ ሰው የሆነወንና ሇአንዴ ሇተወሰነ አገሌግልት የተሰጠውን ዋጋ ያሇው
ነገር ወይም ጥሬ ገንዘብ በሙለ ወይም በከፉሌ ሇራሱ ያዯረገ ወይም ሇላሊ ሰው ያዯረገ የወሰዯ
ያስወሰዯ የሰወረ ወይም ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው አገሌግልት ያዋሇ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡
የአመሌካች አዴራጎት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ 3 በሚዯነግገዉ የወንጀሌ ሃሣብ
ግምት የማይሸፇን መሆኑን ከዴንጋጌው ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
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አንዴ ሰው በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል የሚቀጣው የህግ የግዙፌ ተግባርና የሞራሌ ሁኔታ
መሟሊቱ ሲረጋገጥ እንዯሆነ በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 23 ተዯንግጎሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ከሊይ
የዘረዘርነው የህግ የሃሣብ ሁኔታዎች አሌተሟለም ፡፡ ይህ ሁኔታ መሟሊቱን ሳያረጋግጡ የሥር
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ
1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ የፇጸመ ጥፊተኛ ነው በማሇት
አመሌካች በሁሇት ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ የሰጡት ውሣኔ የወንጀሌ ሔግ
አንቀጽ 675 ዴንጋጌ አቀራረጽ ዝርዝር ይዘትና መሠረታዊ ዓሊማ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 87188 ጥር 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
የሰጠው ፌርዴና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 105387 በሰኔ 7 ቀን
2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ መቀጫ ሥነ ሥርዓት ህግ
ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሇ/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሠረት በካርቶን ታሽጏ የተሰጠውን እቃ በሙለ
ጥንቃቄ በማጓጓዝ በካርቶን የታሸገውን ዕቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ
የማስረከብ ግዳታውን አሇመወጣቱ አመሌካችን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ 1
ዴንጋጌ መሠረት በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚያስጠይቀው ባሇመሆኑ በነጻ ይሰናበታሌ
በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. አመሌካች ከቀረበበት ወንጀሌ ክስ በነጻ ተሰናበተ በመሆኑ ከእስር እንዱሇቀው ሇክፌለ
ማረሚያ ቤት ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

319

