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ሰኔ 21 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ብስራት ወሌዯመስቀሌ - ጠበቆች 1. አበበ አሣመረና
2. ሙለጌታ ወንዴመአገኝ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏቃቤ ሔግ - ዯሴ መንበር ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ጉቦ ማቀባበሌ ወንጀሌን መሰረት ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ የመሰረተው ክስ
አመሌካች የሔግ አማካሪና ጠበቃ ሆነው በወንጀሌ የሚፇሇጉ ግሇሰብ አቶ አትክሌት ዘሪሁን
ከወንጀሌ ተጠያቂነት እንዱያመሌጡ ሇማዴረግ በማሰብ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን
አቃቤ ሔግ የሆኑትን አቶ ተስፊማርያም ገብረ ትንሳኤ በእጁ ያሇውን መዝገብ እንዱዘጋና ሇዚህም
ብር 5000.00 እንዱቀበሊቸው በተዯጋጋሚ በመወትወት መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ/ም ከቀኑ
በግምት 10፡30 ሰዓት ሲሆን በአዱስ አበባ ከተማ በተሇምድ ሒያ ሁሇት ማዞሪያ ተብል
በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው ጌታሁን በሻ ህንፃ 3ኛ ፍቅ ባሇው ካፋ ውስጥ የህጉና የሙያው
ምግባር ከሚፇቅዯው ውጪ ሇባሇስሌጣኑ መ/ቤት አቃቤ ህግ አቶ ተስፊማርያም ገ/ትንሳኤ ብር
5000.00 ሲሰጡ እጅ ከፌንጅ በመያዛቸው በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 429 ስር
የተመሇከተውን ዴንጋጌ ተሊሌፇዋሌ የሚሌ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትም አመሌካች ክሱ ዯርሷቸውና
በግሌጽ ችልት ተነቦሊቸው ክሱን እንዱረደት ካዯረገ በኋሊ የእምነት ክህዯት ቃሌ ጠይቆ
ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም አመሌካች የክህዯት ቃሌ በመስጠታቸው አቃቤ ህግ አለኝ ያሊቸውን
ማስረጃዎችን በማቅረብ ካሰማ በኋሊ አመሌካች ዴርጊቱን መፇጸማቸው መረጋገጡን ፌርዴ ቤቱ
ተገንዝቦ የመከሊከሌ መብታቸውን ጠብቆሊቸው አመሌካች የመከሊከያ ምስክሮቻቸውን አቅርበው
አሰምተዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች ያቀረቧቸው የመከሊከያ ምስክሮች
ቃሌ የማይታመን እና እርስ በራሱ የሚጣረስ መሆኑን በመግሇጽ ውዴቅ ከአዯረገው በኋሊ
አመሌካችን በተከሰሱበት የህግ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጎ ቅጣቱን በተመሇከተም መጠኑን
በቅጣት መመሪያው መሰረት በመመርመር አንዴ አመት ከአራት ወር ፅኑ እስራትና በብር ሶስት
ሺህ የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇፋዳራለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙን አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌ/ቤት
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ውሳኔ ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች ሚያዝያ 10 ቀን 2004 ዓ/ም በተፃፇ አራት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት ምክንያቶችን ዘርዝሮ አቅርቧሌ፡፡
ይዘቱም ባጭሩ፡- አቃቤ ሔግ ክሱን በማስረጃ በበቂ ሁኔታ አሊስዯገፇም፣ የዴርጊቱን አፇፃፀም
የሚሸፌነው ዴንጋጌ በዏቃቤ ህግ ተጠቅሶ የቀረበ አይዯሇም፣ የቅጣት አወሳሰኑም የቅጣት
መመሪያውን መሰረት ያሊዯረገ ነው፣ ቅጣቱ እንዱገዯብ የቀረበው ጥያቄም የታሇፇው ያሊግባብ
ነው የሚለትን የቅሬታ ነጥቦች በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሇወጥ ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በፅሁፌ
መሌሱን አቅርቧሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ሇሰበር
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው
መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ በጉዲዩ
ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌ? ወይስ
አይቻሌም? የሚሇው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ በዋናነት የቅሬታ ነጥብ ያዯረገው የአቃቤ ሔግ ክስ በበቂ ማስረጃ
አሌተዯገፇም፣ የመከሊከያ ማስረጃዎች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው የሚሇው ነው፡፡
ይሁን እንጂ ይህ ሰበር ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና በአዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ አተረጓጎም
ስህተትን ማረም እንጂ ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን አይዯሇም፡፡ በመሆኑም
አመሌካች የአቃቤ ሔግ ክስን ሇማስረዲት የቀረቡት ምስክሮች እንዯክሱ አሊስረደም፣ የሚታመኑ
አይዯለም፣ የዴርጊቱ አፇጻጸም በአግባቡ አሌታየም በማሇት ያቀረባቸው የቅሬታ ነጥቦች የፌሬ
ነገር ክርክሮች በመሆናቸው ይህ ችልት ሉቀበሊቸው የሚገባቸው የክርክር ነጥቦች ባሇመሆናቸው
አሌተቀበሌናቸውም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇዴርጊቱ ኃሊፉነት አሇበት ተበል የተወሰነው
ወንጀለን መስራቱ ወይም መፇጸሙና ተሰራ ወይም ተፇፀመ የተባሇው ወንጀሌ ዯግሞ
በአመሌካች መፇጸሙ በማያጠራጥር ሁኔታ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን
ያሊቸው ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ዴርጊቱ ተፇፅሟሌ ቢባሌ እንኳ ጉቦ
ማቀባበሌ ወንጀሌን የሚያቋቁም አይዯሇም በማሇት በሰበር አቤቱታቸው ቅሬታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
በመሰረቱ አንዴ ሰው በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 429 መሰረት ጉቦ ማቀባበሌ የወንጀሌ ዴርጊት
ሉጠየቅ የሚችሇው ሇራሱ ማናቸውንም አይነት ጥቅም ባያገኝም እንኳ የመንግስት ስራን
ሇሚያከናውን ሰው ጉቦ ሇመስጠት ገንዘብ፣ ዋጋ ያሇውን ነገር፣ አገሌግልት ወይም ላሊ አይነት
ጥቅም ከላሊ ሰው የተቀበሇ እንዯሆነ ወይም የራሱን የባንክ ሂሳብ እንዯዚህ አይነት ጉቦ
ሇማቀባበሌ ያዋሇ መሆኑ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(4) መሰረት ሲረጋገጥ ነው፡፡
ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው በዴንጋጌው ስር የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች ወንጀሌ
አዴራጊው ገንዘቡን ከላሊ ሰው ተቀብል ወይም የራሱን የባንክ ሂሳብ እንዯዚህ አይነት ጉቦ
ሇማቀባበሌ በማዋሌ ዴርጊቱን የሚፇጽም መሆኑን የሚያሳዩ መሆናቸውን ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ
አመሌካች ሇባሇስሌጣኑ መ/ቤት አቃቤ ህግ ጉቦ ሇመስጠት ያለበት ዋናው ምክንያት በወንጀሌ
የተከሰሰውን ላሊውን ሰው ከሔግ ተጠያቂነት ሇማዲን ሲለ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ
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ከመረጋገጡም በሊይ ዴርጊቱ የተፇፀመው ላሊውን ሰው ከሔግ ተጠያቂነት ሇማዲን ካሊቸው
ፌሊጎት ስሇመሆኑ በአቃቤ ሔግ ምስክሮች መነገሩን መሰረት በማዴረግ የስር ፌ/ቤት አመሌካች
ገንዘቡን ሇማቀባበሌ የፇፀሙት ዴርጊት መሆኑን በውሳኔው ሊይ አስፌሯሌ፡፡ በእርግጥም ይኸው
ፌሬ ነገር አመሌካች ገንዘቡን በወንጀሌ ከሚፇሇገው ሰው ተቀብሇው ሇባሇስሌጣኑ አቃቤ ሔግ
ሇመስጠት ያዯረጉት ነው ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ትርጉም የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ ሇዴርጊቱ
መፇፀም መሰረት የሆነው ዋናው ነገር ላሊውን ሰው ከሔግ ተጠያቂነት ሇማዲን ስሇመሆኑ
ከተረጋገጠ አመሌካች ከዚሁ ሰው ገንዘብ ስሇመቀበሊቸው ያሇመረጋገጡ የጉቦ ማቀባበሌ ዴርጊትን
አያቋቁምም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ አይሆንም፡፡ ይሌቁንም ዋናውና መታየት ያሇበት
የዴርጊት ፇፃሚው ፌሊጎት (Motive) ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በወንጀሌ የሚፇሇግ ሰው በሔግ
እንዲይጠየቅ ከመነጨ ፌሊጎት ሔገወጥና የሚያስቀጣ ዴርጊት እያወቁ በራሳቸው ፌሊጎት ያዯረጉ
ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ አዴራጎታቸው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 429
ዴንጋጌ ስር የሚወዴቅ መሆኑን ከዚሁ ዴንጋጌ እንዱሁም ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23( (1) እና
(4)) እና 58(1(ሀ)) ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ሆኖ ስሇአገኘን በዚህ ረገዴ
የቀረበውን የአመሌካችን ክርከር አሌተቀበሌነውም፡፡ በመሆኑም በአመሌካች የተፇፀመው ዴርጊት
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 429 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የሚያሟሊ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
ላሊው አመሌካች የመሰረታዊ ሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት በቅሬታ ነጥብነት ያቀረቡት
ክርክር የቅጣት አወሳሰኑን በተመሇከተ ነው፡፡ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ
የሚያስቀጣው የቅጣት መነሻው እንዯነገሩ ሁኔታ በቀሊሌ እስራት፣ ወይም ከአስር አመት
በማይበሌጥ ፅኑ እስራትና በመቀጮ ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፈት
የቅጣት መጠን አንዴ አመት ከአራት ወር ፅኑ እስራት እና የብር 3000.00 መቀጮ ነው፡፡
በመሰረቱ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሳሰንን
በተመሇከተ ዘርዘር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ ይዟሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ
አንቀጾች የሚያሳዩት ፌ/ቤቱ ቅጣቶቹን የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወስነው የወንጀሌ ህጉን
ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው የሚዯነግጉት የሌዩ ክፌለ
ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ
የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን ወንጀሌ ሇማዴረግ ያነሳሱትን ምክንያቶችና የአሳቡን
ዓሊማ የግሌ ኑሮውን ሁኔታ፣ የትምህርቱን ዯረጃ፣ እንዱሁም የወንጀለን ከባዴነትና
የአፇጻጸሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ ክፌሌ ዴንጋጌዎች
እንዯተጠበቁ ሆኖ ፌ/ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ ዴረስ ያሇውን
በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን ያሳያሌ፡፡ የበታች
ፌ/ቤቶች በአመሌካች ሊይ ቅጣት ያስተሊሇፈት የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብሇው
ከአመዛዘኑና በቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት ስሇመሆኑ ውሳኔው ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የስር
ፌ/ቤት ሇአመሌካች ሶስት ምክንያቶችን በቅጣት ማቅሇያነት ወስድና ከቅጣት መመሪያውም ጋር
አዛምድ ቅጣቱን የጣሇው መሆኑን ውሳኔው በግሌጽ የሚያሳይ ሲሆን የቅጣት መጠኑ ከዴርጊቱ
አፇጻጸም አንጻር ሲታይም በወንጀሌ ሔጉ ስሇቅጣት የተቀመጡትን መሰረታዊ የሆኑ የቅጣት
አጣጣሌ መርሆዎችን ያሊገናዘበ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ በዚህ ረገዴ
የቀረበው የአመሌካች ቅሬታ (የቅጣት በዛ ክርክር ከሚሆን ውጪ) በቅጣት አወሳሰን ሊይ የተጣሰ
መርህ ስሇመኖሩ የሚያረጋግጥ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ እንዱሁም አመሌካች ቅጣቱ ሉገዯብ ይገባ
ነበር በማሇት የሚያቀርቡት ክርክርም የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 190፣ 192፣ እና 194
ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ ፌ/ቤት በቅጣት አጣጣለ ጊዜ ግንዘቤ ሉወስዴባቸው ስሇሚገባቸው
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ህጋዊ ምክንያቶች ያሇገናዘበ በመሆኑ በዚህ ረገዴም መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኔታ አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 98894 የካቲት 22 እና 28 ቀን 2004 ዓ/ም ተሰጥቶ
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 77700 መጋቢት 21 ቀን 2004
ዓ.ም. የጸናው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ ቁጥር 195(2(ሇ(2)) መሰረት
ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡
2. ውሳኔው የጸና መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇማ/ቤቱ ይገሇጽሇት
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኖች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ዘ

323

