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የሰ/መ/ቁ. 77989 

ሏምላ ዏ4 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡-  1. አቶ ሇይኩን ብርሃኑ - ከጠበቃ አቶ ፌቅሬ ሞያ ጋር ቀረቡ 

             2. አቶ ምትኩ አብሹ - ጠበቃ ታዯሰና መቶ  

                 አሇቃ ሽፇራው አመኑ ቀረቡ 

              3. አቶ ጌታሁን አስማረ - ጠበቃ አቶ ውብሸት ክብሩ ቀረቡ 

              4. አቶ ቸርነት ዋጋሪ - ጠበቃ አቶ ኃ/ማርያም ኃይለ ቀረቡ 

              5. አቶ እንዲሇ ቴኒ - ጠበቃ አቶ ውብሸት ክብሩ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-   የፋዳራሌ ዏ/ህግ - አቶ አዴማሱ አሇማየሁ ቀረቡ 

አንዯኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 77586 ፣ ሁሇተኛ አመሌካች በዚህ መዝገብ ማሇትም 
በመዝገብ ቁጥር 77989 ፣ ሶስተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 78427 ፣ አራተኛ 
አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 77675 እና አምስተኛው አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 
78428 ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ በዚህ መዝገብ አጣምረን በማየትና በመመርመር የሚከተሇውን 
ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች ከሊይ ቁጥራቸው በተገሇፁት የሰበር መዛግብት የፋዳራሌ 
የመጀመሪያው ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ማፅናቱ 
መሰረታዊ ህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት በተናጠሌ 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ 
የመጀመሪያ  ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካቾች 
ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በአመሌካቾችና በዚህ ክርክር ተሳታፉ ባሌሆኑ ላልች አምስት ተከሳሾች 
ሊይ መጋቢት 12 ቀን 2003 ዓ.ም ፅፍ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ ሇስር ፌ/ቤት 
ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ፣ አመሌካቾች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 703 
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የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የስራ አመራር በመሆን በተሇያየ 
ዯረጃ በሚሰሩበት ወቅት እንዯ አውሮፕዊያን አቆጣጠር ከኦክቶበር 2009 ዓ.ም እና ዱሴንበር 
2009 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ የውጭ ምንዛሬ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ጉዴሇት በመፇፀም በአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት የቀረበው የወንጀሌ ክስ ሲሆን 
ዝርዝሩም ሲታይ የሚከተሇው ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

1. በሥር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የሆኑት አንዯኛው አመሌካች አቶ ሇይኩን ብርሃኑ የአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) ፔሬዚዲንት ሆኖ ሲሰራ በሇገሀር ቅርንጫፌ ፣ በአዱስ ከተማ 
ቅርንጫፌ ፣ በሀብተ ጊዮርጊስ ቅርንጫፌና ፣ በመርካቶ ቅርንጫፌ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ 
ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ከውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴ ፣ አሰጣጥ ፣ አጠቃቀምና አጠያየቅ 
ጋር በተያያዘ የተፇፀመው ወንጀልች እያወቀ በአዋጅ ቁጥር 592/2000 ዓ.ም በሚጥስ ሁኔታ 
የውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴና አጠቃቀም እንዱካሄዴ በማዴረግና የግሌ ባንኮች መያዝ ፣ 
የሚገባቸውን የውጭ ምንዛሬ መጠን በተመሇከተ ከብሓራዊ ባንክ የወጣውን መመሪያ 
በመተሊሇፌ የውጭ ምንዛሬ በመያዝ ፣ ማውጣት የሚገባውን የአሰራር ሥርዓትና መመሪያ 
ባሇማውጣት የወጡ ፣ መመሪያዎች ሲጣሱ የእርምት እርምጃ ባሇመወሰደ ፣ የውጭ ምንዛሬ 
ዯንበኞች ተራ ቅዯም ተከተሌ ሉጣስና በቅዴሚያ የውጭ ምንዛሬ ሉሰጣቸው የማይገቡ ግሇሰቦች 
እያወቀ ባሇመስተካከለና የባንኩ ቋሚ ሰራተኞች የውጭ ምንዛሬ ሲወስደ እያየ እርምጃ 
ባሇመውሰዴ የስራ አመራር ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ 
 
2. በስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የሆነው ሁሇተኛ አመሌካች አቶ ምትኩ አቦሽ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ 
ባንክ (አ.ማ) ምክትሌ ፔሬዚዲንት የባንኩ ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ ፣ 
በሇገሀር ቅርንጫፌ ፣ በአዱስ ከተማ ቅርንጫፌ ፣ በሀብተጊዮርጊስ ቅርንጫፌ እና በመርካቶ 
ቅርንጫፍች በውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴና አሰጣጥ የተፇፀሙ ጉዴሇቶችን ባሇመስተካከለና በባንኩ 
ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ ያሇ ኮሚቴው ፇቃዴ በግሌ ትዕዛዝ የውጭ 
ምንዛሬ ግዥ ፇቃዴ በመስጠት ፣ የውጭ ምንዛሬ ያሇቅዯም ተከተሌ ሇሰዎች እንዱፇቀዴሊቸው 
ሲዯረግ ባሇመስተካከለ ባንኩ በብሓራዊ ባንክ እንዱይዝ ከተፇቀዯሇት የውጭ ምንዛሬ መጠን 
በሊይ 28,974,000 (ሃያ ስምንት ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሰባ አራት ሺህ) የአሜሪካን ድሊር ይዞ 
በመገኘቱና ከዚህ ውስጥ 14,473,000 ድሊር/ብር ሇብሓራዊ ባንክ ሪፕርት ሣይዯረግና 
ሣይመዘገብ እንዱያዝ ያዯረገ በመሆኑ የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው የሚገባቸውን የባንኩን 
ዯንበኞች በመከሌከሌ የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው በማይገባቸው ሰዎች የውጭ ምንዛሬ 
በመስጠት በስራ አመራር ሂዯት ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡  

 
 
3. በስር ፌ/ቤት አምስተኛ ተከሳሽ የሆነው ሶስተኛው አሌካች አቶ ጌታሁን አሊመረ የአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የአዱስ ከተማ ቅርንጫፌ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሰራ ከባንኩ 
መመሪያ ውጭ የውጭ ምንዛሬ ሇግለ በመፌቀዴ ሇግሌ ጥቅሙ በማዋለና ሇባንኩ ዯንበኞች 
በበሊይ የስራ ኃሊፉዎች የተፇቀዯውን የውጭ ምንዛሬ ሇላልች ሊሌተፇቀዯሊቸው ሰዎች በመስጠት 
በስራ አመራር ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ 
 
4. በስር ዘጠኛ ተከሳሽ የሆነው አራተኛው ተከሳሽ አቶ ቸርነት ዋጋሪ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ 
መርካቶ ቅርንጫፌ የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ የውጭ ምንዛሬ ኮሚቴ 
ያሌተፇቀዯሊቸውን ዯንበኞች በማስተናገዴ ፣ የዯንበኞችን የምዝገባ ቅዯም ተከተሌ ሣይጠበቅ 
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ያሇምዝገባ ተራቸው ላልች ግሇሰቦች የውጭ ምንዛሬ እንዱያገኙ በማዴረግ በስራ አመራር ጉዲት 
የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡  

 

5. በስር ፌ/ቤት ስዴስተኛ ተከሳሽ የሆነው አምስተኛው አመሌካች አቶ እንዲሇ ቴድ የአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ የአዱስ ከተማ ቅርንጫፌ የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ የውጭ 
ምንዛሬ የተፇቀዯሊቸውን የባንኩን ዯንበኞች በመከሌከሌ ሊሌተፇቀዯሊቸው ግሇሰቦች የውጭ 
ምንዛሬ በመስጠት የስራ አመራር ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ ፣ የሚሌ ክርክር ይዘት 
ያሇው የወንጀሌ ክስ አቅርቦባቸዋሌ፡፡ 

ተጠሪ የቀረበው የወንጀሌ ክስ ኮፑ ሇአመሌካቾች ዯርሷቸው የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ 
ያቀረቡ ቢሆንም የሥር ፌ/ቤት የአመሌካቾችን የመጀመሪያ ዯረጃ ክስ መቃወሚያ ውዴቅ 
አዴርጎባቸዋሌ፡፡ አመሌካቾች የወንጀለን ዴርጊት አሌፇፀምንም ጥፊተኞች አይዯሇንም በማሇት 
ክዯው በመከራከራቸው ፣ ተጠሪ ዘጠኝ ምስክሮች በማቅረብ የምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ 
ያዯረገ ሲሆን የወንጀለን ዴርጊት ያስረዲለ የሚሊቸውን የፅሁፌ ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ 

ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ሇምስክርነት አቅርቦ ካሰማቸው ምስክሮች ውስጥ ሁሇቱ የአዋሽ ባንክ 
አክሲዮን ማህበር የአስተዲዯር ቦርዴ አባሊት ፣ ሶስቱ ዯግሞ በባንኩ ውስጥ ከፌተኛ የአክሲዮን 
ዴርሻ ካሊቸው አስር ባሇሀብቶች የተወከለ መሆናቸውን ገሌጸው ባንኩ በውጭ ምንዛሬ አያያዝ ፣ 
አፇቃቀዴና አጠቃቀም ችግር ያሇበት ስሇመሆኑ የዯረሳቸውን መረጃ ሇማጣራት ኮሚቴ የተቋቋመ 
መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ ምስክሮች ከቦርዴ አባሊትና ከባሇመብቶች የተወጣጡ ኮሚቴዎች 
በአንዴነት በባንኩ ሥራ አመራር በኩሌ የተፇፀሙ ተግባራት ሲያጣሩ ፣ ባንኩ በብሓራዊ ባንክ 
እንዱያዝ የተፇቀዯሇት የውጭ ምንዛሬ የካፑታለ 15% ብቻ መሆን ሲገባው ከዚያ በሊይ ድሊር 
ይዞ መገኘቱንና በዚህ ምክንያት በብሓራዊ ባንክ ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) የተቀጣ 
መሆኑን፣ ሁሇተኛ አመሌካች ያሇውጭ ምንዛሬ ኮሚቴ ፇቃዴ በግለ ሇግሇሰቦች ያሇተራቸው 
የውጭ ምንዛሬ እንዱሰጣቸው ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን ፣ በአዋሽ ባንክ ሇገሀር ፣ አዱስ ከተማ ፣ 
ሀብተጊዮርጊስ ዴሌዴይና በመርካቶ ቅርናጫፌ የውጭ ምንዛሬ የአፇቃቀዴና አጠቃቀም ከፌተኛ 
ችግር የነበረበት ፣ ተመዝጋቢው ተራ የሚጠብቁ ሰዎች የውጭ ምንዛሬ ሳያገኙ ያሌተመዘገቡና 
የባንኩ ዯንበኛ ሊሌሆኑ ሰዎች የውጭ ምንዛሬ የተሰጠ መሆኑን ፣ አንዯኛ አመሌካች ይህንን 
ችግር በማስተካከሌ ማዴረግ የሚገባውን ተግባር ያሇመፇፀሙንና ሇችግሩ መከሰት አመሌካቾች 
የነበራቸውን ሚና በመዘርዘር መሥክረዋሌ፡፡ ምስክሮቹ አንዯኛ አመሌካች ተገቢውን የአሰራር 
ስርዓት ባሇመዘርጋቱና ማውጣት የሚገባውን መመሪያ ባሇመወጣቱ ሁሇተኛው አመሌካች 
በኃሊፉነት የተሰጠውን ተግባር በአግባቡ ካሇማውጣቱ በተጨማሪ ዲንኤሌ ሇተባሇ የባንኩ ሰራተኛ 
ሇእሱ ፀሏፉ የውጭ ምንዛሬ እንዱወስደ ፇቅድ የተገኘ መሆኑን ባዯረጉት ማጣራት እንዯተገነዘቡ 
የመሰከሩ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸው ዘጠነኛ ምስክር የባንኩ ኢንስፓክሽን መምሪያ ኃሊፉ ሲሆኑ 
ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸውን ስዴስተኛ ሰባተኛና ስምንተኛ ምስክሮች የባንኩ ኢንስፓክሽን 
ሰራተኞች መሆናቸውን ገሌጸው፣ ተጠሪ በወንጀሌ ክሱ በገሇጸው ጊዜ ውስጥ በባንኩ ዓሇም አቀፌ 
ባንኪንግ መመሪያና በሇገሀር ፣ አዱስ ከተማ ፣ ሀብተጊዮርጊስ ዴሌዴይና መርካቶ ቅርንጫፌ 
የውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴና አጠቃቀም በማጣራት የፅሐፌ ሪፕርት እንዲቀረቡ ገሌፀው አንዯኛው 
አመሌካች በውጭ ምንዛሬ በመፌቀዴ ያሌተሳተፊ መሆኑንና የውጭ ምንዛሬ እጥረት ሲያጋጥም 
ሁሇተኛ አመሌካች ሰብሳቢ በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሽ የነበሩትና በዚህ ክርክር 
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ተሳታፉ ያሌሆኑት የኮሚቴው አባሌ ሆነው የውጪ ምንዛሬ ኮሚቴ መቋቋሙን ፣ ነገር ግን  
በመምሪያውና በአራቱ የባንኩ ቅርንጫፍች  የውጭ ምንዛሬ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ከፌተኛ 
ችግር የነበረበት መሆኑን እንዲረጋገጡ ምስክሮች ሇሥር ፌርዴ ቤት ከሰጡት የምስክርነት ቃሌ 
ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ምስክሮቹ በመምሪያውና በአራቱ ቅርንጫፍች ያሇውጭ ምንዛሬ 
ኮሚቴ ውሣኔ ሇሁሇተኛ አመሌካች ሇሶስተኛ አመሌካች ሇአራተኛ አመሌካችና ሇአምስተኛ 
አመሌካች የውጭ ምንዛሬ ሰጥተው ያገኙ መሆኑን ፣ ሁሇተኛው አመሌካች ያሇውጭ ምንዛሪ 
ኮሚቴ ውሣኔ በግለ በርካታ የውጪ ምንዛሬ መፌቀጃ ቅፆች ሊይ ፇርሞ ያገኙት መሆኑና 
መምሪያውና አራቱ ቅርንጫፍች የውጭ ምንዛሬ በማግኘት ተመዝግበው ተራ ሇሚጠብቁ 
ዯንበኞች የውጪ ምንዛሬ ሣይሰጡ ተመዝግበው ተራ ሊሌያዙና የባንኩ ዯንበኛ ያሌሆኑ ሰዎችን 
በማስቀዯም የውጭ ምንዛሬ የሰጡ መሆኑን እንዲረጋገጡ ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

ተጠሪ የወንጀሌ ክሱን ሇማስረዲት ባቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ሁሇተኛው አመሌካች የውጪ 
ምንዛሬ ካሚቴ ውሣኔ ሳይሰጥበት በግለ 9,280,755 /ዘጠኝ ሚሉዮን ሁሇት መቶ ሰማኒያ ሺህ 
ሰባት መቶ ሀምሳ አምስት /የአሜሪካን ድሊር 2,938,535 ዩሮ /አንዴ ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ 
ስምንት ሺህ አምስት መቶ ሰሊሣ አምስት / ዮሮ  እና 50,060/ ሃምሣ ሺህ ስሌሣ / የእንግሉዝ 
ፕዉንዴ የፇቀዯ መሆኑን የሚያሳይ መሆኑንና የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሇገሀር ቅርንጫፌ 
ከፇቀዯው 6,196,760.88 /ስዴስት ሚሉዮን አንዴ መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሣ/ 
የአሜሪካን ድሊር ውስጥ 2,125,725.04 /ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሰባት 
መቶ ሃያ አምስት ከዜሮ አራት/ የአሜሪካን ድሊር አሇመከፇለን ሶስተኛ አመሌካች ሥራ 
አስኪያጅ አምስተኛው አመሌካች የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆነው ሲሰሩበት የነበረው የአዱስ 
ከተማ ቅርንጫፌ  ሇሶስተኛ አመሌካች የንግዴ ዴርጅት የፇቀዯው 426,792/አራት መቶ ሃያ 
ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ሁሇት/ የአሜሪካን ድሊር አሇመከፇለን አራተኛው አመሌካች 
የውጪ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ በመሆን ሲሰራበት የነበረው መርካቶ ቅርንጫፌ ከፇቀዯው የውጪ 
ምንዛሬ 299,760 /ሁሇት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ሺህ ሰባት መቶ ሥሌሣ የአሜሪካን ድሊር / 
አሇመከፇለን በአጠቃሊይ በዚህ ሂዯት ብር 3,154,328 /ሶስት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃምሣ አራት 
ሺህ ሶስት መቶ ሃያ ስምንት የአሜሪካን ድሊር በህገ ወጥ መንገዴ በውጭ ምንዛሬ ተሰጥቶ 
ሇባንኩ ያሌተመሇሰ መሆኑን እንዯሚያረጋግጥ በዚህ ወንጀሌ በዚህ ክርክር ተሳታፉ ያሌሆኑትና 
ተከሣሾች ስማቸው ከተራ ቁጥር 2 እስከ ተራ ቁጥር 5 የተገሇፀው አመሌካቾች ኃሊፉነት 
ያሇባቸው መሆኑን የሰነዴ ማስረጃው እንዯሚጠቁም ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ 

አመሌካቾች በተጠሪ የወንጀሌ ክስ የተጠቀሰውን የወንጀሌ ዴርጊት የፇፀመ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ በቂ ማስረጃ ተጠሪ ያቀረበ መሆኑን በመግሇፅ አመሌካቾች የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያቀርቡ የሥር ፌርዴ ቤት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 142 መሠረት 
ብይን ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው ብይን መሠረት አንዯኛ አመሌካች በተከሰሱበት 
የወንጀሌ ዴርጊት ያሌፇፀሙና በኃሊፉነትም ሌጠየቅ የማይገባኝ መሆኑን ያስረደሌኛሌ ያሎቸውን 
አራት የመከሊከያ ምስክሮች አቅርበው  ያስመሰከሩ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ተረዴተናሌ፡፡ እንዯዚሁም አንዯኛ አመሌካች የሰነዴ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃነት 
እንዲቀረቡ የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው ውስጥ አስፌሮታሌ፡፡ ሁሇተኛው አመሌካች በበኩለ 
በነበረው ኃሊፉነት የፇፀማቸው ተግባራት የሥራ አመራር ጉዴሇት አሇመሆናቸውን የሚያስረደ 
ሶስት የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ ያሰማ መሆኑንና የሰነዴ ማስረጃ የቀረበ መሆኑን ሶስተኛና 
አምስተኛው አመሌካች በጋራ አምስት የመከሊከያ  ምስክሮችና የሰነዴ ማስረጃ በመከሊከያ 
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ማስረጃነት ያቀረቡ መሆኑን ፣ አራተኛው አመሌካች አራት የመከሊከያ ምስከሮችንና የሰነዴ 
ማስረጃ በመከሊከያ ማስረጃነት ያቀረቡ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ 
ቤት የተጠሪንና የአመሌካቾችን ማስረጃ ከመረመረና ከመዘነ በኋሊ አንዯኛ አመሌካች በባንኩ 
ኃሊፉና የሥራ መሪ ሆነው እያሇ ሥራዎችን ሇሁሇተኛ አመሌካች በውክሌና ከሰጡ በኋሊ 
የተሇያዩ ችግሮች እየተፇጠረ ስሇመሆኑ ጥቆማ የዯረሳቸው መሆኑንና ሀሜትና አለባሌታ ናቸው 
እያሇ በማሇት በዝምታ በማሇፌ በባንኩ ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያና በአራቱ ቅርንጫፍች 
በተከሰተው ብሌሹ አሠራር ምክንያት በባንኩ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በተሰጠው ኃሊፉነት መሠረት 
የመቆጣጠር የመከታተሌና የባንኩን ሥራ የመምራት ኃሊፉነት ባሇመወጣቱ ተጠሪ /ዏቃቤ ሔግ / 
በወንጀሌ  ክሱ የተገሇፀውን የህግ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት 
በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና በብር 1ዏ,ዏዏዏ/አስር ሺህ ብር / መቀጮ እንዱቀጡ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች ተጠሪ በወንጀሌ ክሱ የዘረዘራቸው የውጭ ምንዛሬ 
አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ችግሮችን የፇፀሙ መሆኑን በሰውና በፅሐፌ ማስረጃ ያረጋገጠበት 
በመሆኑና ሁሇተኛው አመሌካች ያቀረቡት የመከሊከያ ማስረጃ ይህንን የማያስተባበሌ መሆኑን 
ገሌፆ ሁሇተኛ አመሌካች ተጠሪ የተጠቀሰውን የህግ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀሙ 
ጥፊተኛ ናቸው በማሇት በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና  በብር 10,000/አስር ሺህ ብር 
መቀጮ/ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ሶስተኛ አመሌካችና አምስተኛው አመሌካቾች በተከሰሱበት ወንጀሌ 
ጥፊተኛ ናቸው በማሇት በሁሇት ዓመት ከሁሇት ወር ፅኑ  እስራትና በብር 15,ዏዏዏ/አስራ 
አምስት ሺህ ብር/ እንዱቀጡ የወሰነ ሲሆን አምስተኛው አመሌካች በተከሰሱበት ወንጀሌ ጥፊተኛ 
ነው ብል በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና በብር 1ዏ,ዏዏዏ/አስር ሺህ ብር/ መቀጮ 
እንዱቀጡ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በመቃወም ይግባኝ 
ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተናጠሌ በተሇያዩ መዝገቦች አቅርበዋሌ፡፡ የፋዯራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት 
ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካቾች የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ አንዯኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 77586 የሰበር አቤቱታ አቅርበው ተጠሪ በሰበር አቤቱታው መሌስ የሰጠበት ሲሆን 
ሁሇተኛው አመሌካች በዚህ መዝገብ ሊቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሶስተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 78427 ሊቀረበው የሰበር አቤቱታ ፣ አራተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 77675 
ሊቀረበው የሰበር አቤቱታና አምስተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 78428 ሊቀረበው የሰበር 
አቤቱታ ተጠሪ በዚህ መዝገብ በማጠቃሇሌ ግንቦት 28 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ 
አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቾች በየግሊቸው የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች በተሇያዩ መዝገቦች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ ይዘት ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካቾች 
ሆነ ብሇንና አስበን የአዋሽ ኢንተርናችናሌ ባንክ /አ.ማ/ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ የፇፀመነው 
የወንጀሌ ዴርጊት ስሇመኖሩ ተጠሪ በማስረጃ አሊረጋገጠም፡፡ በአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አክሲዮን 
ማህበር ሊይ የዯረሰ ጉዲት መሆኑ በተጠሪ ማስረጃ አሌተረጋገጠም አንዴ ሰው በወንጀሌ 
የሚጠየቀው የግዙፌ ተግባር የሞራሌና የህግ ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲገኙ መሆኑን በወንጀሌ 
ህጉ አንቀፅ 23 ንዐስ አንቀፅ 2 በግሌፅ የተዯነገገ ከመሆኑም በሊይ ይህ ሰበር ችልት 
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በተመሣሣይ ጉዲይ ከዚህ በፉት አስገዯጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ አመሌካቾች የፇፀምነው 
ግዙፌ የወንጀሌ ዴርጊት ያሇ መሆኑና የወንጀሌ ሃሣብ / ሞራሊዊ ሁኔታ መኖር ባሌተረጋገጠበት 
ሁኔታ ጥፊተኛ ተብሇን መቀጣታችን መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ እንዯዚሁም ተጠሪ 
እኛ ፇፅምነው በተባሇው ዴርጊትና በአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ / አ.ማ/ ሊይ ዯርሷሌ በሚሇው 
ጉዲት መካከሌ የዴርጊትና የውጤት ግንኙነት መኖርን አሊስረዲም፡፡ አመሌካቾች በተጠሪ 
የቀረበውን ክስና ማስረጃ በመከሊከያ ማስረጃችን አስተባብሇን እያሇን ጥፊተኛ መባሊችን 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ከአመሌካቾች ጋር ተመሣሣይ ወንጀሌ 
ዴርጊት ፇፅማችኋሌ ተብሇው የጥፊተኝነት ውሣኔ የተሰጠባቸው ተከሣሾች ሊይ ያስተሊሇፇውን 
የቅጣት ውሣኔ ሲገዴብ በእኛ ሊይ የወሰነው የቅጣት ውሣኔ አሇመገዯቡ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን የሚሌ ይዘት ያሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ 
በበኩለ አመሌካቾች ሆነ ብሇው ጊዚያዊና ሠው ሠራሽ የውጪ ምንዛሬ እጥረት እንዱፇጠር 
ዴርጊቱን መፇፀማቸው በሰውና በፅሐፌ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካችም ማዴረግ 
የሚገባቸውን ጥንቃቄ ባሇማዴረግና የባንኩ የበሊይ አመራር በመሆናቸው መፇፀም የሚገባቸውን 
ተግባር ያሌፇፀሙ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች በባንኩ ሊይ የዯረሱትን ጉዲት 
በገንዘብ በሚተመን መንገዴ ብቻ ሣይሆን በባንኩ አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ ጉዲት ያዯረሱ 
መሆኑን አረጋግጠናሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች በግዙፌ ተግባርና የሞራሌ ሁኔታ አሌተሟሊም 
በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ አመሌካቾች ያቀረቡት የሰውና 
የጽሐፌ መከሊከያ ማስረጃ በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የወንጀሌ ክስና በተጠሪ ማስረጃ 
የተረጋገጠውን የወንጀሌ ዴርጊት ሇማስተባበሌ የማይችሌ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ 
ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች ክስ ከመቅረቡ በፉት ዏቃቤ ህግ በወንጀሌ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 42(1)ሀ መዝጋቱን እንዯመከሊከያ ያቀረቡት ቢሆንም ማስረጃ ሲገኝ ዏቃቤ 
ሔግ ክስ ሇማቅረብ የሚከሇክሇው የህግ ዴንጋጌ ባሇመኖሩ ክስ ማቅረባችንና የሥር ፌርዴ ቤትም 
ማስረጃችንን መዝኖ የጥፊተኝነት ውሣኔ መስጠቱ በአግባብ ነው፡፡ አመሌካቾች ላልች ተከሣሾች 
በገዯብ መሇቀቃቸውን የሰበር መከራከሪያ ሃሣብ አዴርገው ማቅረባቸው የህግ ዴጋፌ የሇውም 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች በሰበር አቤቱታቸው ያነሷቸውን የመከራከሪያ ሃሣቦች 
የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ በተናጠሌ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካቾችና ተጠሪ በፅሐፌ ያዯረጉት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት 
በአመሌካቾች ሊይ የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ማጽናቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
ይህንን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን 
ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በማስረጃ እንዲረጋገጣቸውና አመሌካቾች በመከሊከያ ማስረጃ 
እንዲሊስተባበሎቸው በመግሇፅ በውሣኔቸው ያስፇሯቸውን ፌሬ ጉዲዬች አግባብነት ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር ማገናዘብ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

1. ተጠሪ በወንጀሌ ክስ ማመሌከቻው በገሇፀው ጊዜ ውስጥ ማሇትም እንዯአውሮፕውያን 
አቆጣጠር ከኦክቶበር 2009 ዓ.ም እስከ ዱሴንበር 2009 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ በአገር ዯረጃ 
የውጭ ምንዛሬ እጥረት የነበረ መሆን ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም በመሆኑ ባንኮች በቅዯም ተከተሌ 
የውጭ ምንዛሬ ሇዯንበኞቻቸው የሚፇቅደበትና የሚሇቁበት ሥርዓት በመዘርጋት በቅዯም 
ተከተሌ የማስተዲዯር ኃሊፉነት የነበረባቸው ቢሆንም የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የዓሇም 
አቀፌ ባንኪንግ መምሪያና የሇገሀር ቅርንጫፌ ፣ የመርካቶ ቅርንጫፌ ፣ የአዱስ ከተማ 
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ቅርንጫፌና የሀብተ ጊዮርጊስ ቅርንጫፌ በውጭ ምንዛሬ ሇተመዘገቡ እና ተራ ሇሚጠብቁ ሰዎች 
ሣይሰጡ ሊሌተመዘገቡትና የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው ሇማይገቡ ሰዎች ጭምር የሰጡ 
መሆኑን ፣ በዚህም ባንኩ ሇዯንበኞቹ በሚሰጠው አገሌግልት ሊይ ችግር የተፇጠረና መሌካም 
ስምና ዝናው የተጏዲ የባንኩም ዯንበኞች የሸሹት ስሇመሆኑ ከባንኩ አስተዲዯር ቦርዴ እና በባንኩ 
ከፌተኛ አክሲዮን ዴርሻ ካሊቸው አስር ባሇሃብቶች ተወክሇው ሁኔታውን ያጣሩ የተጠሪ ምስክሮች 
አረጋግጠዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የባንኩ ኢንስፓክሽን ክፌሌ ተጠሪ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ 
በገሇፀው ጊዜ ውስጥ በውጭ ምንዛሬ አጠቃቀም ፣ ፇቃዴ ሊይ በባንኩ ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ 
መምሪያና በአራቱ ቅርንጫፍች ከፌተኛ ችግር የፇፀሙና በህገ ወጥ መንገዴ የውጭ ምንዛሪ 
ሉሰጣቸው የማይገባቸው ሰዎች የተሰጠ መሆኑን እንዲረጋገጡ፣ 

ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አክሲዮን ማህበር የኢትዮጵያ ብሓራዊ 
ባንክ እንዱይዝ ከፇቀዯሇት በሊይ ከብሓራዊ ባንክ እውቅና ውጭ የውጭ ምንዛሬ ይዞ መገኘቱና 
በዚህም ጥፊቱ በብሓራዊ ባንክ ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) የተቀጣ መሆኑ ፣ ሁሇተኛው 
አመሌካች ዲንኤሌ ሇተባሇ የባንኩ ሠራተኛና ሇፀሏፉው ከህግ ውጭ የውጭ ምንዛሬ የሰጠ 
መሆኑ ፣ ሶስተኛ አመሌካች ሇግሌ የንግዴ ዴርጅት ሇላልች ሰዎች የተፇቀዯ የውጭ ምንዛሬ 
ወጭ አዴርጏ የሰጠ መሆኑና በዚህ ዴርጊት አምስተኛው አመሌካች ሙለ ተከፊይና ተባባሪ 
የነበረ መሆኑን ፣ አራተኛው አመሌካች ሇውጭ ምንዛሪ ሊሌተመዘገቡና ተራ ሊሌያዙ ሰዎች 
በቅዴሚያ እንዱያገኙ ያዯረገ መሆኑን እና  የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው ሇማይገባቸው ሰዎች 
የሰጠ መሆኑ ፣ አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) በሇገሀር ቅርንጫፌ በመርካቶ ቅርንጫፌ ፣ 
በሀብተጊዮርጊስ ዴሌዴይ ቅርንጫፌና በአዱስ ከተማ መጠኑ በርካታ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ወጭ 
አዴርጎ ከሰጠ በኋሊ የሑሳብ ምርመራ እስከተዯረገበት ጊዜ ዴረስ ያሌተከፇሇው መሆኑ ፣ ከሊይ 
በዝርዝር በታዩት የሥር አመራር ጉዴሇት ሇዯረሱ ጉዲቶች አመሌካቾች ኃሊፉነት ያሇባቸው 
ስሇመሆኑ በተጠሪ በኩሌ በቀረበው የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎች መረጋገጡን በአመሌካቾች በኩሌ 
የቀረበው የፅሐፌ የመከሊከያ ማስረጃ ከሊይ የተዘረዘሩት የሥራ አመራር ጉዴሇቶች በአመሌካቾች 
ያሌተፇፀሙ መሆናቸውን የማያሣዩ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን 
ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌ/ቤት እና ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 

2. በአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያና በአራቱ ቅርንጫፍች 
የውጭ ምንዛሬ አያያዝ ፤ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ሊይ ተፇፅመዋሌ የተባሇ ችግሮች ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡ ናቸው ካሇን 
በማስከተሌ የሚነሣው ጥያቄ እነዚህ ችግሮች በወንጀሌ ህጉ በተዘረዘረው ግዙፌ ተግባር ውስጥ 
የሚካተቱና አመሌካቾችን በወንጀሌ ተጠያቂ የሚያዯርጉ ናቸው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇው 
ነው፡፡ ይህንን ጭብጥ ሇመመሇስ በመጀመሪያ በላሊ ሰው ጥቅም የሥራ አመራር ሊይ የተፇፀመ 
ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ መሠረታዊ ይዘት የሚዘረዝረውን የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 
መመሌከቱ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

በላሊ ሰው ጥቅም የሥር አመራር ሊይ የተፇፀመ ጉዲት የሚሌ ርእስ ያሇው የወንጀሌ ህጉ 
አንቀጽ 702 ሶስት የተሇያዩ ይህንን ወንጀሌ የሚያቋቁሙ ሁኔታዎችን የሚዯነግግ ሲሆን 
በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 1 ” ማንም ሰው በሔግ ወይም በውሌ ግዳታ የላሊን 
ሰው ንብረት ጥቅም እንዱጠብቅ ወይም ሥራውን እንዱመራ በሔግ ወይም በውሌ ግዳታ አዯራ 
ተቀብል በተሰጠው ሃሊፉነት አሊግባብ በመገሌገሌ ወይም የተጣሇበትን ግዳታ ባሇመፇፀም 
በሚጠብቀው ንብረት ጥቅም ሊይ ወይም ሇሚሠራበት ዴርጅት በሚፇጽመው አገሌግልት ሊይ 
አስቦ ጉዲት ያዯረሰ እንዯሆነ ” በወንጀሌ ኃሊፉ እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 
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702 ንዐስ አንቀጽ 2 ” ዴርጊቱ በቸሌተኝነት የተፇፀመ እንዯሆነ ” በወንጀሌ ኃሊፉ እንዯሚሆን 
የሚዯነግግ ሲሆን፣ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 3 ” ተከሣሹ ወንጀለን የፇፀመው 
የንብረት ጥቅም ሇራሱ ሇማግኘት ወይም ላሊ ሰው ሇማስገኘት አስቦ እንዯሆነ ” ሇወንጀሌ ኃሊፉ 
እንዯሚሆን ዯንግጓሌ፡፡ በመሠረታዊነት አንዴ ሰው በላሊው ሰው ጥቅም ሥራ አመራር ሊይ 
ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል በወንጀለ ኃሊፉና ተጠያቂ የሚሆነው ከሊይ 
ከዘረዘርናቸው ሶስት ሁኔታዎች አንዯኛውን ወይም ሁሇቱን ወይም ሁለንም ዴርጊቶች ፇጽሞ 
ሲገኝ እንዯሆነ የወንጀለን መሠረታዊ ይዘትና ባህሪ ከሚዘረዝረው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 702  
ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ የወንጀሌ ክስ ሲያቀርብ የጠቀሰው እና አመሌካቾች ጥፊተኛ ሆነው 
የተገኙበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 703 በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 7ዏ2 ከተዯነገጉት 3 ዴንጋጌዎች 
አንዯኛውን በመተሊሇፌ ወንጀሌ የተፇፀመ መሆኑ ሲረጋገጥ ወንጀለ ከብድ የሚታይበትንና 
በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ የሚችሌበትን ሁኔታ የሚዘረዝር ዴንጋጌ ነው፡፡ በላሊ አነጋገር የወንጀሌ 
ህግ አንቀጽ 702 የተዘረዘሩት ወንጀልች የማክበጃ ሁኔታዎችን የሚዘረዝር ዴንጋጌ ሲሆን 
አንዯኛው የማክበጃ ምክንያት አመሌካቾች በተከሰሱበትና ጥፊተኛ ሆነው በተገኙበት በወንጀሌ ህጉ 
703 ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) የተዯነገገው ነው፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 703 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ ቃሌ 
በቃሌ ሲነበብ ፣ “ወንጀለ የተፇፀመው በተሰጠው ሥሌጣን ሥራውን በማከናወን ሊይ በሚገኝ ፣ 
ወይም በተሇይ ታማኝነት በተሰጠው ሞግዚት ፣ ጠበቃ ፣ ውሌ አዋዋይ ፣ የባንክ ሠራተኛ ፣ 
የንብረት አስተዲዲሪ ወይም የሑሳብ አጣሪ ወይም ሹመት ሥሌጣን ባገኘ ወይም የተሇየ እምነት 
በተጣሇበት ማንኛውም ላሊ ሰው የሆነ እንዯሆነ ወይም የዚህ ዓይነት ተመሣሣይ ኃሊፉነት 
በተሰጠው በማንኛውም ሰው እንዯሆነ ከአስር ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራትና ከብር ሃምሣ 
ሺህ ብር በማይበሌጥ መቀጫ ይቀጣሌ ” የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) የሚከብዯው በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 ንዐስ 
አንቀጽ 1 የተዯነገገውንና ሆነ ተብል የተሠራውን ወንጀሌ ወይም በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 
ንኡስ አንቀጽ 3 ሇራስ ጥቅም ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት ታስቦ የተሰራው ወይም 
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 2 እና ንዐስ አንቀጽ 3 የተዘረዘረውን ወንጀሌ ብቻ 
የሚያካብዴ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ዴንጋጌው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 2 
የተገሇፀውንና በቸሌተኝነት የተሰራን ወንጀሌ የሚያከብዴ በአጠቃሊይ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 702 
የተዘረዘሩትን ሦስት የወንጀሌ ዴርጊት አፇፃፀሞች የሚያከብዴ ዴንጋጌ መሆኑ ‘’ ከባዴ ሁኔታ ‘’ 
ከሚሇው የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 703 ርዕስና ከዴንጋጌው አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ አንፃር ካየነው አንዯኛ አመሌካች የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ/አ.ማ/ ፔሬዝዲንት ሆነው 
ሲሰሩ በኃሊፉነታቸው ማዴረግ የሚገባቸውንና ጥንቃቄ ባሇማዴረግ፣ መውሰዴ የሚገባቸውን 
እርምጃዎች በወቅቱ ባሇመውሰዴ በባንኩ ሥራ አመራር ሊይ ጉዲት ያዯረሱ በመሆናቸው ፣ 
ይህንን ተግባር ሆነ ብሇው አሌፇፀሙትም ቢባሌ እንኳን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ 
አንቀጽ 2/ሀ/ በቸሌተኝነት የተፇፀመን ወንጀሌ አክብድ የሚዯነግገው በመሆኑ የበታች ፌ/ቤቶች 
1ኛ አመሌካች በተከሰሱበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ ናቸው 
በማሇት የሰጡት ውሣኔ የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23 የተዘረዘውን የግዙፌ ተግባር ፣ የሃሳብና 
የሔግ ሁኔታውን የሚያሟሊና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ሁሇተኛ አመሌካች የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ የአሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ኃሊፉና የባንኩ 
የውጭ ምንዛሬ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኖ ሲሰራ ያሇኮሚቴው ፇቃዴ በግለ የውጭ ምንዛሬ በመፌቀዴ 
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ኃሊፉነቱን አሊግባብ የተገሇገሇ መሆኑና ዲንኤሌ የተባሇ የባንኩ ሠራተኛና በወቅቱ ፀሏፉው 
የነበረችውን ሴት ሇመጥቀም በማሰብ አሊግባብ የውጭ ምንዛሬ የፇቀዯሊቸው በመሆኑ በወንጀሌ 
ሔጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 3 የተዘረዘረውን ግዙፌ የወንጀሌ ተግባር 
የፇፀመና የወንጀሌ ሞራሊዊ ሁኔታ የተሟሊ በመሆኑ ይህንን ወንጀሌ በሚያከብዯው በወንጀሌ 
ሔግ ቁጥር 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ መባለ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ሶስተኛና አምስተኛ አመሌካቾች የሶስተኛው አመሌካች የግሌ ጥቅም ሇማግኘት ሲሌ ሇራሱ 
የንግዴ ዴርጅት ሇላልች ሰዎች የተፇቀዯ የውጭ ምንዛሬ ሇሶስተኛው አመሌካች የንግዴ ዴርጅት 
እንዱወስዴ ማዴረጋቸው ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ 
ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑና ላልች ግዴፇቶችን መፇፀማቸው ይህም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 702 
ንዐስ አንቀጽ 3 የሚሸፇን በመሆኑና ይህንን ወንጀሌ በሚያከብዯው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 
ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ መባሊቸው በአግባቡ መሆኑ አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ አራተኛው አመሌካች በመርካቶ ቅርንጫፌ የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆኖ 
ሲሰራ በውጭ ምንዛሬ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ሊይ ከፌተኛ ችግር ከፇጠሩት የባንኩ የሥራ 
ኃሊፉዎች አንዯኛው እንዯነበር የተረጋገጠበት በመሆኑና ወንጀለን ሆነ ብዬ አሌሰራሁትም ቢሌም 
አዴራጎቱ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 2 የሚሸፇን በመሆኑ ይህንን ወንጀሌ 
በሚያከብዯው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ መባለ በአግባቡ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ ስንመሇከተው አመሌካቾች በተሇያየ የሀሳብ ሁኔታ ወንጀለን የፇፀሙ 
መሆኑንና ከተሇያየ የወንጀሌ ሃሳብ የተፇፀሙትን አዴራጏቶች አጠቃሌል በሚይዘውና 
በሚያከበዯው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ ናቸው ተብል የተሰጠው 
ውሣኔ የሔጉን ዴንጋጌ ይዘትና መሠረታዊ ባህሪ ያገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሌተፇፀመበት ነው፡፡ 

3. የቅጣት ውሣኔውን በተመሇከተ አመሌካቾች ጥፊተኛ ሆነው የተገኙበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ እስከ አስር ዓመት በሚዯርስ ፅኑ እስራትና እስከ 50,000 /ሀምሣ ሺህ 
ብር/ በሚዯርስ መቀጮ የሚያስቀጣ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች በኩሌ ያቀረቡትን 
የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችና በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የቅጣት አስተያየት በመመርመርና 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያወጣውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሠረት በማዴረግ 
የቅጣት ውሣኔውን የሰጠ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት የሰጡት የቅጣት ውሣኔ የቅጣት አወሳሰን መርሆችን መሠረት ያዯረገ ፣ 
የአመሌካቾችን የወንጀሌ አፇፃፀምና ግሊዊ ሁኔታዎችን ያገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች የሥር ፌርዴ ቤት በተመሣሣይ ሁኔታ በወንጀሌ ተከስሰው ጥፊተኛ ሆነው የተገኙ 
ተከሳሾች ሊይ የወሰነውን የቅጣት ውሣኔ የገዯበው ሲሆን በእነሱ ሊይ ቅጣቱ እንዱፇፀም የሰጠው 
ውሣኔ የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 190 እና አንቀጽ 192 ዴንጋጌ መሠረት ያሊዯረገ መሆኑን 
በመዘርዘር በሰበር አቤቱታቸው ተከራክረዋሌ፡፡ ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤት የቅጣት ውሣኔውን 
የገዯበሊቸው ተከሳሾች የቅጣት ውሣኔው ሉገዯብሊቸው የሚገባቸው ነበሩ ወይስ አሌነበሩም 
በሚሇው ነጥብ ተጠሪ የሰበር አመሌካች ሆኖ ያሌቀረበ በመሆኑ ይህ ሰበር ችልት የሚያየውና 
የሚመረምረው ነጥብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  
 
ሆኖም አመሌካቾች የቅጣት ውሣኔው ሉገዯብሌን ይገባሌ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር በሔጉ ሰፉ 
ፇቅዴ ሥሌጣን የተሰጠው የሥር ፌርዴ ቤት ያሌተቀበሇው በመሆኑና ይህንን መከራከሪያ 
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ይግባኝ ሰሚው ችልት የአመሌካቾችን ቅጣት ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ያለ መሆኑን 
በማረጋገጥ ውሣኔ ያሌሰጡበትና በአንፃሩ የአመሌካቾችን ቅጣት ሉፇፀም ይገባሌ በማሇት የሥር 
ፌርዴ ቤት የዯረሰበትን መዯምዯሚያ ያፀዯቀው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በእኛም በኩሌ የቅጣቱ 
መፇፀም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 1 በሁሇተኛው ፒራግራፌ የተቀመጠውን ግብ የሚያሳካ 
በመሆኑና ቅጣቱን ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ተሟሌተዋሌ የሚሇው ክርክር የሔግ 
መሠረትና ዴጋፌ ያሇው ሆኖ ስሊሊገኘነው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
አመሌካቾች የተወሰነባቸውን የቅጣት ውሣኔ እንዱፇፅሙ የሰጡት ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሌተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
በአጠቃሊይ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 
ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ የተዯነገገውን በመተሊሇፌ በተሇያየ የሥራ ኃሊፉነት ተመዴበው ሲመሩት 
በነበረው የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ/አ.ማ/ የሥራ አመራር ጥቅም ሊይ ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ 
የፇፀሙ ጥፊተኞች ናቸው ብል የወሰነውን የቅጣት ውሣኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ማፅናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች ሊይ 
የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ 
አንቀጽ 2/ሇ/-2 መሠረት አፅንተነዋሌ፡፡ 
2. የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች አቶ ሇይኩን ብርሃኑ ፣ 
ሁሇተኛ አመሌካች አቶ ምትኩ አበሹና አራተኛው አመሌካች አቶ ቸርነት ዋጋሪ እያንዲንዲቸው 
በዚህ ጉዲይ እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና 
በብር 10,000 /አስር ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱቀጡ የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የፀና 
መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡  
3. የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ሶስተኛው አመሌካች አቶ ጌታሁን አስማረና 
አምስተኛው አመሌካች አቶ እንዲሇ ቴኒ በዚህ ጉዲይ ተጠርጥረው እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ 
በሚታሰብ እያንዲንዲቸው በሁሇት ዓመት ከሁሇት ወር ፅኑ እስራትና በብር 15,000 /አስራ 
አምስት ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱቀጡ የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የፀና መሆኑን 
አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡  
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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