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2. አመሌካች በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 543 ጥፊተኛ ናቸው ተብል የተሰጠው የጥፊተኛነት ውሳኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

3. አመሌካች የወንጀሌ ሔግ ቁጥር 567”ን” በመተሊሇፌ በፇፀሙት በሌማዲዊ ዴርጊት ጉዲት ማዴረስ 
ወንጀሌ የተሰጠው የጥፊተኛነት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ዴንጋጌ ጥፊተኛ ስሇተባለ በሁሇት 
አመት ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ የተሰጠውም የቅጣት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

4. አመሌካች ጥፊተኛ የተባለበት የወንጀሌ ዴርጊት የሚያስቀጣው በቀሊሌ እስራት ወይም በአማራጭ 
በገንዘብ መቀጮ በመሆኑ አመሌካች ብር 300.00 እንዱቀጡ  የተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

የሰ/መ/ቁ. 46189 

ሚያዝያ 20 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ኂሩት መሇሰ 

 ታፇሰ ይርጋ 

 ዓብደራሂም አህመዴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ሏረገወይን ተፇራ - ጠበቃ ጥበቡ ምህረቴ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዓቃቤ ሔግ ወርቁ ገመቹ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇሰበር ችልቱ የቀረበው ጉዲይ የወንጀሌ ሲሆን አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት በጠበቃቸው 
አማካኝነት ግንቦት 24 ቀን 2001 ዓ.ም የተፃፇ ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮ 
በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ጥቅምት 25 በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 

 ይህ ችልትም የአመሌካች አቤቱታ፣ ከበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔዎች እንዱሁም አግባብነት ካሊቸው 
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች የተከሰሱት፡- በ1996 
ዓ.ም የወጣውን የወ/መ/ሔ/ቁ. 32(1(ሀ) እና (ሇ)) እና 692/1/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የማይገባቸውን 
ብሌጽግና ሇማግኘት አስቀዴሞ በማሰብ ክሱ በስር ፌርዴ ቤት ከተቋረጠው ከአቶ ዘሊሇም ተስፊዬን የሰሉጥ ነጋዳና 
አቅራቢ በማስመሰሌ ሇግሌ ተበዲይ ሽቶ በቀሇ ካስተዋወቀች በኋሊ የግሌ ተበዲይን በማሳመን ወዯ ተሳሳተ እምነት 
በመምራት ግንቦት 21 ቀን 1998 ዓ.ም ከቀኑ በግምት 5፡30 ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15 
ክሌሌ ውስጥ ሌዩ ቦታው ከኢምፔሪያሌ ሆቴሌ በስተጀርባ ከሚገኘው የግሌ ተበዲይ ዴርጅት በሆነው ፏርፌ 
ኢንተርናሽናሌ ትሬዱንግ ግቢ ውስጥ ክስ የተቋረጠበት ግሇሰብ ሇዴርጅቱ ብዛቱ 6000(ስዴስት ሺህ) ኩንታሌ 
ሰሉጥ በብር 3,618,000(ሶስት  ሚሉዮን ስዴስት መቶ አስራ ስምንት ሺህ ብር) ሇማቅረብ ከተነጋገሩ በኋሊ 
የቅዴሚያ ክፌያ ያስፇሌገኛሌ በማሇት በእሇቱ ብር 500,000(አምስት መቶ ሺህ) የያዘ ቼክ በመቀበሌ እንዱሁም 
ግንቦት 24 ቀን 1998 ዓ.ም ብር 50,000(አምሳ ሺህ ብር) ጏንዯር ከሚገኘው የአቢሲኒያ ባንክ እንዱቀበሌ በአቶ 
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ያሇው በቀሇ ስም ተሌኮሇት በአጠቃሊይ ብር 550,000(አምስት መቶ አምሳ ሺህ ብር) ወጪ አዴርጏ ከወሰዯ በኋሊ 
ገንዘቡን ይዞ በመሰወሩ ሁሇቱም የማታሇሌ ወንጀሌ ፇጽመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በክሱ ተቃውሞ የላሊቸው 
መሆኑን በመግሇጽ የዴርጊት አፇፃፀሙን በመካዲቸው አቃቤ ሔጉ አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎች 
ሇማስረጃነት አቅርቦ አመሌካች ክሱን እንዱከሊከለ ተዯርጏ የወንጀለ ዴርጊት በተፇፀመበት ጊዜና ቦታ ተገኝተው 
በሰሉጥ ውለ ሊይ በእማኝነት መፇረማቸውን በጭብጥነት አሲይዘው የሰነዴና የሰው ማስረጃዎችን አቅርበዋሌ፣ 
አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም አመሌካችን በመከሊከያ ማስረጃ በሰሉጥ ውለ 
ሊይ በእማኝነት ስሇመፇረማቸው እና የግሌ ተበዲይም በአቶ ዘሊሇም ተስፊዬ የፌትሏብሓር ክስ አቅርበው ገንዘቡ 
እንዱመሇስሊቸው ማስፇረዲቸው ቢረጋገጥም የግሌ ተበዲይን ወዯ ስህተት እንዱመሩ አሊዯረጉም ሇማሇት 
የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቀሶ በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጏ በአንዴ 
ዓመት ቀሊሌ አስራት እንዱቀጡ እና የቅጣቱ አፇፃፀም በሦስት አመት ገዯብ እንዱሆን ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ 

 የአመሌካች በዚህ ችልት ባቀረቡት ክርክር በአመሌካች በኩሌ የተፇፀመው ዴርጊት የማታሇሌ ወንጀሌን 
የሚያቋቁም አይዯሇም በማሇት የሚከራከሩ ሲሆን ተጠሪ በአንፃሩ ዴርጊቱ የማታሇሌ ወንጀሌን የሚያቋቁም ነው 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ይህ ችልትም በአመሌካች ሊይ የቀረበው የወንጀሌ ክስ የማታሇሌ ወንጀሌን ያቋቁማሌ 
ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ይዞ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 በመሰረቱ አንዴ ሰው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 692/1/ መሰረት ተጠያቂ የሚሆነው የማይገባ ብሌጽግና 
ሇራሱ ሇማግኘት ወይም 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 የራሱን ወይም የሦስትኛ ወገንን የንብረት 
ጥቅም የሚጏዲ አዴራጏት እንዱፇፀም ያዯረገ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡ እንግዱህ አንዴ ሰው የወንጀሌ ተጠያቂነት 
የሚኖርበት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 23/2/ ስር እንዯተመሇከተው ወንጀለን የሚያቋቁሙት ሔጋዊ፣ግዙፊዊ እና 
ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ነው፡፡ ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ፇፀሙ 
የተባሇው ክሱ የተቋረጠውን አቶ ዘሊሇም ተስፊዬን የሰሉጥ ነጋዳና አቅራቢ በማስመሰሌ ሇግሌ ተበዲይ ሇአቶ ሽቶ 
በቀሇ አስተዋውቀው የግሌ ተበዲይ ገንዘብ ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አቶ ዘሊሇም ተስፊዬ 
የሰሉጥ ነጋዳ አሇመሆናቸው ካሇመረጋገጡም በሊይ አመሌካች ይህንኑ እያወቁ ሇግሌ ተበዲይ የተሳሳተ ነገር 
እውነት አስመስሇው የተናገሩበት ሁኔታ ስሇመኖሩ አሌተረጋገጠም፡፡ ይሌቁንም አቃቤ ሔጉ የሰሉጥ ነጋዳ ሳይሆኑ 
ነጋዳ ናቸው የተባለትን ግሇሰብ በተመሇከተ ክሱን ያቋረጠ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የግሌ ተበዲይም ከአቶ ዘሊሇም 
ተስፊዬ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ፌትሏብሓራዊ የነበረ ስሇመሆኑ ተረጋግጦ በፌትሏብሓር ችልት ውሳኔ 
ተሰጥቶ ገንዘባቸው እንዱከፇሊቸው ተወስኗሌ፡፡ ይህ ሁለ የሚያሳየው አመሌካች የማታሇሌ ተግባር 
አሇመፇፀማቸውን ነው፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ተግባር የማታሇሌ ተግባርን የሚያቋቁም ባሇመሆኑ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሳኔ የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 23/2/ እና 692/1/”ን” ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 54121 ጥቅምት 25 እና ኀዲር 04 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጠቶ 
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 42198 የካቲት 25 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው የጥፊተኝነትና 
የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 195/2/ሇ/2/ መሰረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች ተግባር የማታሇሌ ወንጀሌን የሚያቋቁም አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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