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ሏምላ 27 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ተካሌኝ ጌታቸው - አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- የፋ/ዏ/ሔግ - አቶ አበባው መንግስቱ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የአሁኑ ተጠሪ የአሁኑን አመሌካችን ጨምሮ በ6 ተከሳሾች ሊይ ክስ ያቀረበ ሲሆን አመሌካችም
በ5ኛ ክስ 5ኛ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም ተከሳሾቹ በኢ/ፋ/ዱሪ/ወ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሇ) እና 692(1)
በመተሊሇፌ ተገቢ ያሌሆነ ብሌፅግና ሇማግኘት በማሰብ ሇወንጀለ አፇፃፀም እንዱረዲ ላሊ ያሌተያዘ
አባሪያቸው ከ1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጋር በ1ኛ ክስ የተጠቀሰውን ቼክ አመነዛዘር ሊይ በመመካከር
ሇዚሁ ይጠቅማሌ ያሇውን 3ኛ ተከሳሽን ከ1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጋር በማገናኘት፣ 3ኛ ተከሳሽ
4ኛ ተከሳሽን ከ1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጋር እንዱገናኝ በማዴረግ፣ እንዱሁም 4ኛ ተከሳሽ 5ኛ እና
6ኛ ተከሳሾችን ከ1ኛና 2ኛ ተከሳሾች ጋር አገናኝቶ በ6ኛ ተከሳሽ አማካይነት በቼኩ ሊይ
የተጠቀሰው ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ጠመንጃ ያዥ ቅርንጫፌ ወዯ ወጋገን ባንክ ጎፊ
ቅርንጫፌ በ6ኛ ተከሳሽ በተከፇተው ተንቀሳቃሽ ሂሳብ እንዱተሊሇፌ ከተዯረገ በኋሊ 3ኛ ተከሳሽ
ብር 100,000፣ 4ኛ ተከሳሽ ብር 100,000 እና 5ኛ ተከሳሽ ብር 50,000 ወስዯው ሇግሌ
ጥቅማቸው በማዋሊቸው በመሊ ሀሳባቸው እና አዴራጎታቸው በወንጀሌ ዴርጊት እና በሚሰጠው
ውጤት ሙለ ተካፊይ በመሆን በፇፀሙት የማታሇሌ ወንጀሌ ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካችም ወንጀለን አሇመፇፀሙንና ጥፊተኛ አሇመሆኑን ክድ በመከራከሩ ክሱ የቀረበሇት
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የግራቀኙን ማስረጃዎች ከሰማ በኋሊ በሰጠው ፌርዴ 5ኛ ተከሳሽ ከባንኩ
ተጭበርብሮ ከወጣው ብር 750,000 ውስጥ ብር 50,000 መውሰደን ሇፕሉስ የተከሳሽነት ቃለን
ሲሰጥ በቦታው የነበሩ የከሳሽ የዯረጃ ምስክሮች መስማታቸውን ያረጋገጡ ሲሆን የተከሳሹ
የመከሊከያ ምስክሮች ዯግሞ የተከሳሽ ቤት ሲበረበር ከማየታቸው በስተቀር ተከሳሹ ወንጀለን
አሇመፇፀሙን አሊስረደም በሚሌ በወ/ሔ/ቁ/ 692 (1) ስር ጥፊተኛ ነው በማሇት በ3 ዓመት
እስራትና በ5,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡
ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን ወገኖች ካከራከረ
በኋሊ በሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/195(2)(ሇ)(2) መሰረት የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት ፌርዴ
በማጽናቱ አመሌካች በከፌተኛው ፌ/ቤት ፌርዴ እና በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ በሚሌ የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን
በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡-
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ክሱን ባቀረብኳቸው የመከሊከያ ምስክሮች አስተባብዬ እያሇሁ ፌርዴ ቤቶቹ ማስረጃዎቼን
በአግባቡ ሳይመዝኑ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ያስተሊሇፈብኝ ተገቢነት ያሇው አይዯሇም
በወንጀለ አመሌካች አግኝቷሌ በሚሌ በማስረጃ የተረጋገጠው ብር 50,000 ሆኖ ከተረጋገጠው
ውጪ ብር 250,000 እንዯወሰዴኩ ተቆጥሮ ከቅጣትና መቀጫ እርከን መነሻው በማጋነን
በተሳሳተ ስላት የተወሰነብኝ ስሇ ቅጣት አወሳሰን የወጣውን መመሪያ ያሌተከተሇ ነው የሚለ
ናቸው፡፡
ተጠሪ መዝገቡ ሇሰበር ያስቀርባሌ በተባሇው ጭብጥ መነሻ በሰጠው መሌስ፡- አመሌካች
የተከሰሰውና ጥፊተኛ ሆኖ የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በአታሊይነት ወንጀሌ በወ/ህ/አንቀጽ
692(1) ስር ሲሆን ከዴንጋጌው መረዲት የሚቻሇው ወንጀለ ሇራስ ተገቢ ያሇሆነ ጥቅም
ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇማስገኘት ሉፇጸም የሚችሌ በመሆኑ
አመሌካችም በፇጸመው ወንጀሌ ሇራሱ የዯረሰው ጥቅም ብር 50,000 ቢሆንም ላልች በወንጀለ
የተሳተፈትም ቀሪውን ገንዘብ ተከፊፌሇው ሇግሌ ጥቅማቸው ያዋለ በመሆኑ ምክንያት ዴርጅቱ
ያጣው ብር 750,000 ስሇሆነ አመሌካችም ራሱ ጥቅሙን ከማግኘቱም ባሻገር ላልችም ጥቅም
እንዱያገኙ ሀሳብ የነበረው በመሆኑ ከፌተኛው ፌ/ቤት ቅጣትን በሚወስንበት ጊዜ ላልች
ተከሳሾች ያገኙትን ጥቅም ግምት ውስጥ በማስገባት ጭምር የወሰነ ስሇሆነ የአመሌካች ክርክር
ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸ ሲሆን እኛም ከፌተኛው ፌ/ቤትም ሆነ የፇ/ጠ/ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፈት የቅጣት ውሳኔ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም?
የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
ወዯ ተያዘው ጭብጥ ከመመሇሳችን በፉት አመሌካች ሇዚህ ችልት ካቀረባቸው ቅሬታዎች አንደ
ክስ የቀረበበትን ወንጀሌ አሇመፇጸሜን በመከሊከያ ምስክሮቼ አስተባብዬ እያሇሁ ፌርዴ ቤቶቹ
የግራቀኙን ማስረጃዎች በአግባቡ አሌመዘኑም የሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት
ሆነ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ማስረጃዎች በማመዛዘን የተጠሪ
ማስረጃዎች ያረጋገጡት ፌሬ ነገሮች የአመሌካች የመከሊከያ መስረጃዎች ማስተባበሌ
ባሇመቻሊቸው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ማስተሊሇፊቸውን መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የፌሬ ነገር
ጉዲዮችን የማጣራት ስሌጣን ባሊቸው ፌ/ቤቶች በተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መነሻ በተሰጠው ፌርዴ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሞ ሲገኝ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 (3)(ሀ) እና
በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት የተፇፀመውን
ስህተት ከሚያርም በስተቀር የፌሬ ጉዲዮች እንዯገና ሉያጣራ የሚችሌበት ወይም በስር ፌ/ቤቶች
የተሰሙትን ማስረጃዎች የሚመዝንበት ህጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ
አመሌካች ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ወዯ ጭብጡ ስንመሇስ አመሌካች የሚከራከረው ወስዶሌ ከተባሇው የገንዘብ መጠን አንጻር ቅጣቱ
የቅጣት አፇፃፀም መመሪያን የተከተሇ አይዯሇም በሚሌ ሲሆን ይህንኑ የአመሌካችን ክርክር
አመሌካች ጥፊተኛ ነው ተብል የቅጣት ውሳኔ ከተሊሇፇበት የወ/ህ/አንቀጽ 692(1) አንጻር
መመርመሩ ተገቢነት ያሇው ነው፡፡ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692(1) እንዯተዯነገገው ማንም ሰው
የማይገባውን ብሌጽግና ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት በማሰብ አሳሳች የሆኑ ነገሮችን በመናገር፣ የራሱን
ማንነት ወይም ሁኔታ በመሰወር ወይም መግሇጽ የሚገባውን ነገር በመዯበቅ ወይም የላሊውን
ሰው የተሳሳተ እምነት ወይም ግምት በመጠቀም፣ በማዴረግም ሆነ ባሇማዴረግ ላሊውን ሰው
አታሌል ራሱን ወይም የሶስተኛውን ወገን ንብረት ጥቅም የሚጎዲ አዴራጎት እንዱፇጸም ማዴረጉ
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የተረጋገጠ እንዯሆነ የአታሊይነት ወንጀሌ ፇፅሟሌ ሇማሇት የሚቻሌ ይሆናሌ፡፡ በዚህ በተያዘው
ጉዲይም አመሌካች የግሌ ተበዲይ የሆነውን የሙገር ሲሚንቶ ሰራተኞች የማህበራዊ ዋስትና
ኢንተርፔራይዝ ማህበርን ገንዘብ ከላልች ወንጀሌ ፇጻሚዎች ጋር በመሆን በፇጸመው የማታሇሌ
ተግባር ገንዘቡ ከተቀመጠበት ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ጠመንዣ ያዥ ቅርንጫፌ ወዯ ወጋገን
ባንክ ጎፊ ቅርንጫፌ ብር 750,000 እንዱዛወር በማዴረግ ከዚሁ ከተዛወረው ገንዘብ ውስጥም
የተሇያየ መጠን ያሇውን ገንዘብ ተከፊፌሇዋሌ፡፡
በክፌፌሌ ከዯረሰው ገንዘብ ውስጥም አመሌካች የወሰዯው ብር 50,000 መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን
በዴንጋጌው መሰረትም ይህን ገንዘብ ሇግሌ ጥቅሙ አውልታሌ ተብል ይወሰዲሌ፡፡ በዚሁ
የወንጀሌ ዴርጊትም ላልች ተከሳሾች ጭምር ጥቅም እንዱያገኙ አዴርጓሌ፡፡ በመሆኑም
አመሌካች ወንጀለን የፇፀመው ሇራሱ ጥቅም ሇማግኘት ብቻ ሳይሆን ከእርሱ ጋር የነበሩት
ላልች ተከሳሾችም ጥቅም እንዱያገኙ በሚሌ ስሇሆነ ወንጀሌ የመስራት ሀሳቡ ሇራሱ ጥቅም
ሇማግኘት ብቻ በሚሌ የተሰራ ነው ተብል ሉወሰዴ የሚገባ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የቅጣቱ
መጠንም ራሱ በወሰዯው የገንዘብ መጠን ብቻ ሳይሆን ከላልች ተከሳሾች ጋር ወንጀሌ
ሇመስራትና ውጤቱን ሇመቀበሌ በመስማማት ሆነ ብል ከፇጸመው የወንጀሌ ዴርጊት ከባዴነት
አንጻር ሉሆን ይገባሌ፡፡
በመሆኑም ከፌተኛው ፌ/ቤት በጠቅሊሊው ከግሌ ተበዲይ ማህበር በተወሰዯው የገንዘብ መጠን
መሰረት የቅጣት ውሳኔ በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፇው እና የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም
ያፀናው ተገቢና መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ ተከታዩን ውሳኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ/ 95136 በቀን 28/07/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ፌርዴና
የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 67826 በቀን 03/04/2004 ዓ/ም በዋሇው ችልት
የሰጠውን ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/195(2)(ሇ)(2) መሰረት አጽንተናሌ፡፡
2. አመሌካች ሊይ በጠቅሊሊው ከተበዲይ ማህበር በማታሇሌ ወንጀሌ በተወሰዯው የገንዘብ መጠን
የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም ጥፊተኛ ነው በተባሇበት
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692(1) ስር በ3 ዓመት እስራትና በብር 5000 (አምስት ሺህ ብር)
እንዱቀጣ መወሰኑ ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ት/ዘ
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