የሰ/መ/ቁ.118084
ሏምላ 21 ቀን 2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብረሃ መሰሇ
አመሌካች፡-አቶ ንጉሴ አሉ አስፊው
ተጠሪ፡-የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ

-ጠበቃ አወሌ ሰይዴ ቀረቡ

-ሰሊማዊት ወንዴሙ ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
የተከሰሱት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 676 (2) (ሀ) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ከባዴ የእምነት
ማጉዯሌ ወንጀሌ አዴርገዋሌ ተብሇው ነው፡፡የወንጀለ አፇጻጸምም አመሌካቹ በን/ስ/ሊ/ክፌሇ ከተማ
በቀበላ 15 የሊፌቶ ቁጥር 1 ኮንድሚኒየም ባሇቤቶች ኃሊፉነቱ የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር
ውስጥ በዋና ገንዘብ ያዥነት በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ተመርጠው ሲሰሩ ከአባሊቱ ከተሰበሰበው
ገንዘብ ብር 823,617.00 ውስጥ ብር 749,997.00 ብቻ በማህበሩ ስም በተከፇተ የባንክ ሂሳብ
ገቢ አዴርገው ሌዩነቱን ብር 73,620.00 ገቢ ሳያዯርጉ አጉዴሇው ተገኝተዋሌ ተብሇው ሲሆን
ያቀረቡት መቃወሚያ በብይን ታሌፍ የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቁ ወንጀለን አሊዯረኩም
በማሇታቸው ፌርዴ ቤቱ ሶስት የዏቃቤ ሔግ ምስክሮችን ከሰማ እና የሰነዴ ማስረጃ ከመረመረ
በኃሊ አመሌካቹ መከሊከያቸውን ማሰማት እንዱጀምሩ በወንጀሇኛ መቅጫ

ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር

142 (1) በሰጠው ብይን መሰረት ሶስት የመከሊከያ ምስክሮችን አሰምተዋሌ። የተሇያዩ ሰነድችን
በማስረጃነት አቅርበዋሌ።
ፌርዴ

ቤቱም

የግራ

ቀኙን

ክርክር

እና

ማስረጃ

ከመረመረ

በኃሊ

በተጠሪ

ማስረጃ

የተመሰከረባቸውን ፌሬ ነገር በመከሊከያቸው አሊስተባበለም በማሇት በተከሰሱበት ዴንጋጌ ስር
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በመዝገብ ቁጥር 71523 በ24/06/2007 ዒ.ም. የጥፊተኝነት ውሳኔ ሰጥቷሌ።ቀጥልም የግራ
ቀኙን የቅጣት አስተያየት መዝግቦ ቅጣቱን በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 መሰረት
በማስሊት የጥፊተኛነት ውሳኔው በተመሰረተበት ዴንጋጌ ስር ከተመሇከተው የቀሊሌ እና የጽኑ
እስራት ቅጣት አማራጭ መካከሌ ተገቢ ሆኖ የተገኘው የጽኑ እስራት ቅጣት መሆኑን፣ወንጀለ
በመካከሇኛ ዯረጃ የተመዯበ መሆኑን፣መነሻ ተዯርጎ የተያዘው አራት ዒመት ሆኖ ይህ የቅጣት
መጠን የሚወዴቀው በአባሪ አንዴ በእርከን 19 ስር መሆኑን፣የአመሌካቹ የቀዴሞ የዘወትር ፀባይ
መሌካምነት፣የቤተሰብ አስተዲዲሪነት እና የጤና ችግር በሶስት የማቅሇያ ምክንያትነት ሲያዙ
ቅጣቱ በስዴስት እርከን ዝቅ ብል በእርከን 13 ስር የሚሸፇን መሆኑን ገሌጾ አመሌካቹ በሁሇት
ዒመት ከሶስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ በ01/07/2007 ዒ.ም. ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካቹ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን
በመዝገብ ቁጥር 145422 በ16/10/2007 ዒ.ም. ዘግቶ በማሰናበቱ ሲሆን የሰበር አቤቱታው
ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ዏቃቤ ሔግ ተፇጻሚነት ያሇው አዋጅ

የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ

ቁጥር 147/1991 ስሇሆነ በወንጀሌ ሔጉ ክስ መቅረብ የሇበትም፣ክሴን አንስቻሇሁ እያሇ ፌርዴ
ቤቱ በክርክሩ ቀጥል ውሳኔ መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም፣ይህ ቢታሇፌ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ
ስሇማዴረጌ አንዴም ኦዱተር ቀርቦ አሊረጋገጠም በማሇት በአመሌካች የቀረበውን አቤቱታ ተጠሪው
ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ
ክርክር ተሇዋውጠዋሌ።
የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇጉዲዩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር
መርምረናሌ።
በዚህም መሰረት የስር ፌርዴ ቤት አቤቱታ የቀረበበትን የጥፊተኝነት ውሳኔ የሰጠው አመሌካች
ወንጀለን አሊዯረኩም ቢለም ከአባሊት የሰበሰቡት እና ባንክ ያስገቡት የገንዘብ መጠን ሲቀናነስ
መጠኑ በክሱ የተጠቀሰው ገንዘብ በጉዴሇት የተገኘባቸው መሆኑ በተጠሪው የሰው እና የሰነዴ
ማስረጃ የተረጋገጠ ሆኖ ሳሇ አመሌካቹ ያቀረቡት መከሊከያ የተጠሪውን ማስረጃ ሇማስተባበሌ
ያሌቻሇ መሆኑን በመግሇጽ ሲሆን ፌሬ ነገርን በማጣራት እና ማስረጃን በመመዘን ረገዴ
በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተዯረሰበት ዴምዲሜ ተመሳሳይ ስሌጣን ባሇው ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤትም ተቀባይነት አግኝቷሌ።አመሌካች በሰበር አቤቱታቸውም ቢሆን የህብረት ስራ
ማህበራት የሂሳብ ምርመራ አዋጅ ቁጥር 147/1991 ‛ን“ በሚያስፇጽመው አካሌ ካሌሆነ በቀር
በማህበሩ በራሱም ሆነ በላሊ አካሌ ኦዱት ሉዯረግ አይችሌም ከማሇት በቀር የተገኘባቸው ጉዴሇት
ስሊሇመኖሩ ያቀረቡት ክርክር የሇም።አዋጁ አመሌካቹ የሚለት ዒይነት ትርጉም ያሇው ስሇመሆኑ
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አመሌካች

ጠቅሰው

የሚከራከሩባቸው

የአዋጁ

ዴንጋጌዎች

አያመሇክቱም።በማህበሩ

የውስጥ

ኦዱተርም ሆነ ሂሳቡን እንዯገና ባጣራው ገሇሌተኛ ኦዱተር የተገኘው ጉዴሇት ተመሳሳይ
ስሇመሆኑም የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ።
ተከሳሹ ሲጠየቅ በእምነት ወይም በአዯራ የተሰጠውን ዕቃ ወይም ጥሬ ገንዘብ ሇመመሇስ ወይም
ሇመክፇሌ ወይም ዕቃው ያሇበትን ሁኔታ ሇማሳየት ወይም ሇተገቢው አገሌግልት ያዋሇው
መሆኑን ሇማስረዲት ካሌቻሇ ንብረቱን ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ያሌተገባ ጥቅም የማዋሌ ሃሳብ
እንዲሇው የሚቆጠር ስሇመሆኑ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 675 (3) የተመሇከተው መርህ አመሌካቹ
ጥፊተኛ ሇተባለበት ዴንጋጌም ተፇጻሚነት ያሇው ነው።አመሌካች በእጃቸው እንዯገባ በተጠሪ
ማስረጃ የተረጋገጠውን ገንዘብ በዚህ ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት ሇመመሇስ ወይም ሇመክፇሌ
ወይም

ዕቃው

ያሇበትን

ሁኔታ

ሇማሳየት

ወይም

ሇተገቢው

አገሌግልት

ያዋለ

መሆኑን

ሇማስረዲት እንዲሌቻለ የተረጋገጠ እስከሆነ ዴረስ በተከከሱበት ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ መባሊቸው
የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት አሌተገኘም።
በላሊ በኩሌ ተጠሪ ክሱን አንስቶ እያሇ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ክርክሩን ቀጥል ውሳኔ ሰጥቶብኛሌ
በማሇት አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው የተከራከሩ ቢሆንም ይህ ስሇመሆኑ የመዝገቡ ግሌባጭ
አያመሇክትም።ይሌቁንም መዝገቡ የሚያረጋግጠው ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክሱ ከቀረበበት ጊዜ
ጀምሮ የቅጣት ውሳኔ እስከተሰጠበት ጊዜ ዴረስ

የክርክሩ አካሌ የነበረ መሆኑን ነው።በስር ፌርዴ

ቤት በነበረው ክርክር ክሴን አንስቻሇሁ በማሇት የገሇጸበት ጊዜ እንዲሌነበረም ተጠሪው አሁን
በሰበር መሌሱ አረጋግጧሌ። በመሆኑም ተጠሪው በስር ፌርዴ ቤት ክሱ ቢነሳ አሌቃወምም
ብሎሌ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም።አመሌካች
በጥፊተኝነት ውሳኔው ሊይ ካሌሆነ በቀር በቅጣት ውሳኔው ሊይ ያቀረቡት የቅሬታ ነጥብ
ካሇመኖሩም በሊይ የቅጣት ውሳኔውም የተሰሊው አና የተወሰነው ሔጉን እና አግባብነት ያሇውን
የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በማዴረግ በመሆኑ የቅጣት ውሳኔው የሚነቀፌበት ሔጋዊ
ምክንያት አሌተገኘም።
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ስሊሌተገኘ
የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ።
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ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 71523 በ24/06/2007 ዒ.ም.
እና በ01/07/2007 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር
145422 በ16/10/2007 ዒ.ም. የጸናው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ
መቅጫ

በወንጀሇኛ

ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት ፀንቷሌ።

2. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇስር ፌርዴ ቤቶች እና አመሌካቹ ሇሚገኙበት አዱስ
አበባ ማረሚያ ቤት ይሊክ።ሇአመሌካቹም በዚያው በኩሌ ይዴረስ።
3. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ።
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

መ/ይ
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