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የሰ/መ/ቁ. 55047 

መጋቢት 5 ቀን 2003 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጏስ ወሌደ 

    ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

    አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ነብይ በዴሩ ሸፊ ጠበቃ ማርቆስ ወ/ሰንበት - ቀረቡ    

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ሥ/ፀ/ሙ/ኮሚሽን ዏቃቤ ሔግ ዋሌተ ንጉስ ፌቅሬ  ቀረቡ  

     መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 66890 የሰጠው 
የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ችልት የከፌተኛው 
ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 51161 ማፅናቱ በሰበር የሚጣራ ነጥብ 
ያሇው መሆኑ ጭብጥ ተይዞ በመቅረቡ ነው፡፡ 

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  
የክርክሩ መነሻ ተጠሪ አመሌካችና በሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበረው አቶ ቶውፉቅ ሹፋ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32/1/ሠ/ እና /ሇ/ በአንቀጽ 427 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 3 ሥር 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ግብረ አበር በመሆን የፋዳራሌ የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን 
መረጃና ክትትሌ ሠራተኛ የሆነውን አቶ ሰሇሞን ታዯሠን በሥራው ኃሊፉት ማዴረግ የሚገባውን 
እንዲያዯርግ በማሰብ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ባሇመክፇሌ የማታሇሌና የሙስና ወንጀሌ ተጠርጥረው 
ሇመያዝ ይዯረግባቸው የነበረውን ምርመራና ክትትሌ እንዱቋረጥ አዴርግሌን በማሇት መጋቢት 18 
ቀን 2000 ዓ.ም. ከቀኑ አሥራ አንዴ ሰዓት ከፋዳራሌ ሥነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ህንፃ ቢሮ 
ቁጥር 207 ዴረስ በመግባት ብዛቱ አሥራ አምስት እሽግ የሆነ እያንዲንደ አሥር ሺህ ብር የያዘ 
በሁሇተኛው ተከሣሽ አማካኝነት ሇአቶ ሇሇሞን ታዯሠ የሰጡ በመሆናቸው በግብረአበርነት በመሊ 
ሀሳባቸውና አዴራጎታቸው ሙለ ተካፊይ በመሆን የሙስና ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት ያቀረበው 
የወንጀሌ ክስ ነው፡፡  የሥር ፌ/ቤት ግራ ቀኙ የቅዴመ ክስ ክርክር እንዱያዯርጉ ካዯረገ በኋሊ 
የተማመኑበት ነጥብ የላሇ በመሆኑ የተጠሪን ምስክሮች ሰምቷሌ፡፡ 

የመጀመሪያው የዏቃቤ ሔግ ምስክር የፋዳራሌ የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን 
የክትትሌ ሠራተኛ መሆኑን ገሌፆ፣ መጋቢት 17 2000 ዓ.ም. ከጧቱ ሦስት ሰዓት ሲሆን ሁሇተኛ 
ተከሣሽ አቶ ቶፉቅ ሹሬ አቶ ታዯሠ ከሚባሌ ሰው ጋር ከቢሮ ዴረስ መጥተው ሁሇተኛ ተከሣሽ 
የአጎቴ ሌጅ አንዯኛው ተከሣሽ በኮሚሽኑ ምርመራ እየተዯረገበት ነው፡፡  ቤተሰብ እየተጨነቀ ነው፡፡  
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በአንዯኛው ተከሣሽ ሊይ የተጀመረውን ክትትሌና ምርመራ አቋርጥሌን ሇአንተም ትጠቀማሇህ ብር 
150,000 /አንዴ መቶ ሀምሣ ሺህ ብር/ እንሰጥሀሇን፡፡  ሁሇተኛ ተከሣሽ 18/07/2000 ብሩን ይዞ 
እንዱመጣ ከቀኑ አሥራ አንዴ ሰዓት ቀጠርኩት፣ ሁሇተኛ ተከሣሽ ብር ይዞ እንዯሚመጣና በአንዯኛ 
ተከሣሽ ሊይ የሚዯረገው ምርመራና ክትትሌ እንዱቋረጥሇት እንዯሚፇሌግ፣ ይህ ከሆነ አንዯኛ 
ተከሣሽ ከተቀበሇሇት እንዯሚመጣ ሇኮሚሽነሩና በየዯረጃው ጉዲዩ ሇሚመሇከታቸው ኃሊፉዎችና 
የሥራ ባሌዯረቦች ሪፕርት አዯረግሁ፡፡  ከሁሇተኛ ተከሣሽ ጋር ሣዯርግ የነበረውን ንግግር በመቅረፀ 
ዴምፅ ቀረፅኩ፡፡  ሁሇተኛ ተከሣሽ 18/07/2000 ብሩን በፋስታሌ ይዞ መጥቶ ዘበኞች አናስገባም 
ሲለ እንዱያስገቡት ነገርኳቸው፡፡  አሥራ አምስት ባሇ አሥር ሺ ብር ጥቅሌ ገንዘብ አመጣ 
ንግግራችንን ቀረፅኩት፡፡ አንዯኛ ተከሣሽ ምርመራው የሚቋረጥሇት ከሆነ እንዯሚመጣ ነገረኝ፡፡  
መጋቢት 21 ቀን 2000 ዓ.ም. ከቀኑ አሥራ አንዴ ሰዓት አንዯኛ ተከሣሽን ይዞ ሇመምጣት 
ተቀጣጠርን፡፡  21/07/2000 ከቀኑ አሥራ አንዴ ሰዓት ይዞት መጣ፡፡  አንዯኛ ተከሣሽ 21/07/2000 
ዓ.ም. ከሁሇኛ ተከሣሽ ጋር ቢሮዬ ዴረስ መጥቶ በጉምሩክ ማጭበርበር እንዯተከሰሰ ሇእኔ ብር 
150,000 የሊከሌኝ መሆኑን ምርመራውና ክትትለ ከተቋረጠሇት ወዯፉት ውሇታ እንዯሚውሌሌኝና 
ላልች ዝርዝር ነገሮችን አወራ፡፡  እኔም በመቅረፀ ዴምፅ ቀረፅኩት፡፡  ከዚያ በኋሊ ወጥተው ሲሄደ 
አንዯኛ ተከሣሽና ሁሇተኛ ተከሣሽ በቁጥጥር ሥር ዋለ፡፡  ገንዘቡ በኃሊፉዎች ትዕዛዝ ባንክ ገቢ 
ሆኗሌ በማሇት መሥክሯሌ፡፡  ላልቹ ምስክሮች ሁሇተኛ ተከሣሽ በፋስታሌ ገንዘብ ይዞ ሉገባ ሲሌ 
በመፇተሽ አናስገባም ብሇው በአንዯኛው የዏቃቤ ሔግ ምስክር ትዕዛዝ ገንዘቡን ይዞ የገባ መሆኑንና 
አንዯኛና ሁሇተኛ ተከሣሾች አንዯኛ ዏቃቤ ሔግ ምስክር ጋር ቀጠሮ አሇን ብሇው ከገቡ በኋሊ ሲወጡ 
የያዟቸው መሆኑን መስክሯሌ፡፡  አመሌካች በ18/07/2000 አገር ውስጥ ያሌነበሩ መሆኑን 
በማስረዲት ፒስፕርት ያቀረቡ መሆኑን ከበታች ፌ/ቤት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡  የሥር ፌ/ቤት 1ኛ 
ተከሣሽ /አመሌካች/ በሁሇተኛ ተከሣሽ በኩሌ ሲዯራዯሩ ቆይተው የዏቃቤ ሔግ አንዯኛ ምስክር 
የሆነው የኮሚሽኑ የክትትሌና ምርመራ ሠራተኛ በሥራ ኃሊፉነት ማዴረግ የሚገባውን እንዲያዯርግ 
ብር 150,000 በሁሇተኛ ተከሣሽ በኩሌ ከሰጡ በኋሊ መጋቢት 27/2000 ዓ.ም. በግንባር ከሁሇተኛው 
ተከሣሽ ጋር ከአንዯኛው የዏቃቤ ሔግ ምስክር ጋር በመቅረብ ገንዘቡን የሊኩት እሳቸው 
መሆናቸውንና ወዯፉትም ውሇታ እንዯሚውለሇት መግሇፃቸውና ገንዘቡ ከጉምሩክ ቀረጥ 
በማጭበርበር የተገኘ መሆኑን ያረጋገጡ መሆናቸው በማስረጃ ስሇተረጋገጠ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ 
ሔግ አንቀጽ 427/1/ እና /3/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የሙስና ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች 
ናቸው ብል አመሌካች በሰባት ዓመት ፅኑ እሥራትና በብር አሥር ሺህ ብር መቀጮ እንዱቀጡ 
ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አቅርበዋሌ፡፡  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙ የሚጣራ ሔግ ወይም 
የፌሬ ነገር ነጥብ የላሇው መሆኑን ገሌፆ የአመሌካችን ይግባኝ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 195/1/ መሠረት ሠርዞታሌ፡፡  አመሌካች በኮሚሽኑ እንዯሚፇሇግ መጥሪያ በተጻፇበት 
መጋቢት 12 ቀን 2000 ዓ.ም. ከአንዯኛው የዏቃቤ ሔግ ምስክር ጋር ሁሇተኛው ተከሣሽ ጉቦ 
ሇመቀበሌ ተዯራዴረዋሌ በተባሇበት መጋቢት 17 ቀን 2000 ዓ.ም.፣ ሁሇተኛ ተከሣሽ ገንዘቡን 
ሇአንዯኛው የዏቃቤ ሔግ ምስክር ሰጥተዋሌ በተባሇበት መጋቢት 18 ቀን 2000 ዓ.ም. አመሌካች 
በኢትዮጵያ ውስጥ አሌነበሩም ስሇዚህ በወንጀለ ተካፊይ ነው ተብል የተሰጠብኝ የጥፊተኝነት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡  ጉቦ ተቀባይ ሣይኖር ጉቦ የመስጠት ወንጀሌ ሉፇፀም 
ስሇማይችሌ አንዯኛው የዏቃቤ ሔግ ምስክር ጉቦ ተቀባይ ነው ባሌተባሇበት ሁኔታ ጉቦ የመስጠት 
ወንጀሌ ፇፅመሀሌ ተብዬ ጥፊተኛ መባላ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡  አመሌካች 
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የጉምሩክ ቀረጥ ባሇመክፇሌ ወንጀሌ ተጠርጥሮ ክትትሌ ይዯረግበት የነበረው ወንጀሌ ክስ 
በተመሠረተበት ሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡  ስሇዚህ ፌ/ቤቱ በዚህ ጉዲይ የጥፊተኝነት ውሣኔ ወስኖ 
የቅጣት ውሣኔውን እንዱያቆይሌን ያቀረብነውን ጥያቄ ባሇመቀበሌ ቅጣት መወሰኑ በወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 63 እና አንቀጽ 184 ያሌተከተሇና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡  አመሌካች 
ጥፊተኛ መባሌ አይገባኝም እንጂ ጥፊተኛ እንኳን ብባሌ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 27/1/ እና በአንቀጽ 
427/1/ መሆን ሲገባው ወይም በአናሣው ዴምፅ ውሣኔ መሠረት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 427/1/ 
ጥፊተኛ መባሌ ሲገባኝ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 427/1/ እና /3/ ጥፊተኛ ነው በማሇት የተሰጠው 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩለ ታህሣስ 6 ቀን 2003 ዓ.ም. በተጻፇ መሌስ አመሌካችና በሥር ፌ/ቤት 
ሁሇተኛ ከሣሽ የነበረው ሰው ያሰቡትን ውጤት ያሊገኙ ቢሆንም ጉቦ የመስጠት ወንጅለን ሙለ 
በሙለ ፇፅመው አጠናቀዋሌ፡፡  ስሇዚህ ወንጀለ የሞራሊዊ ግሊዊና ሔጋዊ መስፇርቶችን በማያሟሊ 
መሌኩ የተፇፀመ ሆኖ እያሇ ሙከራ ነው እንዱባሌ የቀረበው የሰበር አቤቱታ የሔግ መሠረት 
የሇውም፡፡  አመሌካች ከአሥራ ሦስት ሚሉዮን ብር በሊይ የቀረጥ ማጭበርበር ፇፅሞ ይዯረግበት 
የነበረው ክትትሌ እንዱቋረጥሇት ሇማዴረግ የፇፀመው ዴርጊት በአዋጅ ቁጥር 433/97 አንቀጽ 2/9/ 
በተሰጠው ‛ከባዴ ሙስና“ ትርጉም የሚካተት ነው፡፡  ስሇዚህ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 427/1/ ጥፊተኛ 
መባሌ ይገባኝ ነበር በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የሔግ መሠረት የሇውም፡፡  የቅጣት ውሣኔውን 
በተመሇከተ አመሌካች ያቀረቡት መከራከሪያ የበታች ፌ/ቤቶች መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የፇፀሙ መሆኑን የሚያሣይ አይዯሇም፡፡  በአጠቃሊይ የአመሌካች ክርክርና አቤቱታ የበታች 
ፌ/ቤቶች መሠረታዊ የሔግ ስህተት የፇፀሙ መሆኑን የሚያረጋግጥ ባሇመሆኑ አቤቱታውን ውዴቅ 
በማዴረግ እንዱያሰናብተን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  አመሌካች ጥር 26 ቀን 2003 ዓ.ም. በተጻፇ 
የመሌስ መሌስ አመሌካች ከመጋቢት 2 ቀን እስከ መጋቢት 19 ቀን 2000 በአገር ውስጥ ስሊሌነበረ 
በወንጀለ ተካፊይ መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡  የኮሚሽኑ ሠራተኛ ጉቦ የመቀበሌ ወንጀሌ ከፇፀመ 
አመሌካች ጉቦ የመስጠት ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት ሇማጠቃሇሌ አይችሌም፡፡  የወንጀሌ ሔጉ ቅጣት 
ተጠቃሌል የሚወስንበትን ሁኔታ ያስቀመጠ ስሇሆነ አመሌካች በላሊ ወንጀሌ ተከስሶ እያሇ በዚህ 
መዝገብ ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ይዘት ያሇው ክርክር አቅርቧሌ፡፡   

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡  ጉዲዩን እንዯመረመርነው የከፌተኛው ፌ/ቤትና የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ፌርዴ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው 
ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የጉምሩክ ቀረጥ የማጭበርበርና የሙስና ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ በሚሌ ምክንያት ተጠርጥሮ በፋዳራሌ ሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ክትትሌ እና 
ምርመራ እየተዯረገበት የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  አመሌካች በኮሚሽኑ የሚዯረግበት ክትትሌ 
እንዱቋረጥሇት ሇማዴረግ የኮሚሽኑ የክትትሌና የምርመራ ባሇሙያ የሆነውን አንዯኛ የተጠሪ 
ምስክር ጋር በሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ በሆነው አቶ ቶውፉቅ በኩሌ መጋቢት 17 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ገንዘብ ሇመስጠት ሀሳብ ያቀረበ መሆኑን፣ ከዚያም በኋሊ በስሌክ አንዯኛውን የተጠሪ ምስክር በስሌክ 
ካነጋገረና ገንዘብ በሁሇተኛው ተከሣሽ በኩሌ እንዯሚሌክ ከነገረው በኋሊ መጋቢት 18 ቀን 2000 
ዓ.ም. 150,000 /አንዴ መቶ ሀምሣ ሺህ ብር/ በመሊክ ገንዘቡ ሇአንዯኛ የተጠሪ ምስክር ከተሰጠ 
በኋሊ በኮሚሽኑ የሚዯረገው ክትትሌና ምርመራ ተቋርጧሌ በሚሌ ዕምነት መጋቢት 21 ቀን 2000 
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ዓ.ም. ከአንዯኛው የተጠሪ ምስክር ቢሮ ዴረስ ከሁሇተኛው ተከሣሽ ጋር የመጣና ገንዘቡን የሊከው 
እሱ መሆኑን ወዯፉትም ውሇታ እንዯሚውሌሇት ካረጋገጠሇት በኋሊ ሁሇቱም በቁጥጥር ሥር የዋለ 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  አንዯኛው የተጠሪ ምስክር ከአመሌካቾች ጋር በስሌክና በአካሌ ያዯረጋቸው 
ንግግሮች በመቅረፀ ዴምፅ የተቀዲ መሆኑን መሥክሯሌ፡፡  በአጠቃሊይ አመሌካች በወንጀለ ሥራ 
በመሊ ሀሳቡ ሙለ ተካፊይ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው 
የከፌተኛው ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ 

አንዴ ሰው ጉቦ የመስጠት ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚባሇው አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ 
በኃሊፉነቱ ማዴረግ የሚገባውን እንዲያዯርግ ወይም ማዴረግ የማይገባውን እንዱያዯርግ ጥቅም 
ወይም ጥጦታ የሰጠ ወይም ያቀረበ ሆኖ በተገኘ ጊዜ እንዯሆነ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 427 ንዐስ 
አንቀጽ 1 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡  አመሌካች በመሊ ሀሳቡና ዴርጊቱ ሙለ ተካፊይ በመሆን የተጠሪ 
አንዯኛ ምስክር የሆነው የክትትሌና የምርመራ ሠራተኛ በአመሌካች ሊይ የሚዯረገውን ክትትሌ 
እንዱያቋርጥ ሇማዴረግ ብር 150,000 /አንዴ መቶ ሀምሣ ሺህ ብር/ በመዯሇያነት ያቀረበ መሆኑ 
በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡  አመሌካች ከውጭ አገር የገባሁት መጋቢት 19 ቀን 2000 ዓ.ም. ነው 
በማሇት ፒስፕርቱን በማስረጃነት ያቀረበ ቢሆንም አንዯኛው የተጠሪ ምስክር በአመሌካች ሊይ 
የሚያዯርገውን ክትትሌ ቢያቆም የሚጠቀምና ገንዘብ የሚሰጠው መሆኑን በሁሇተኛው ተከሣሽ 
በኩሌ ሀሳብ ካቀረበበት መጋቢት 17 ቀን 2000 ዓ.ም. ጀምሮ አመሌካችና ሁሇተኛ ተከሣሽ ጋር 
ከሥነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ቢሮ እስከተያዘበት መጋቢት 21 ቀን 2000 ዓ.ም. ዴረስ 
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32/ሇ/ በሚዯነግገው መሠረት በመሊ ሀሳቡና አዴራጎቱ በወንጀለ ዴርጊት 
በሚሰጠው ውጤት ሙለ ተካፊይ መሆኑ በተጠሪ ማስረጃና አንዯኛው የተጠሪ ምስክር ጋር በስሌክ 
ካዯረጋቸው ንግግሮችና በሁሇተኛ ተከሣሽ በኩሌ ከፇፀሙ ተግባራትና መጋቢት 21 ቀን 2000 
አንዯኛው የተጠሪ ምስክር ጋር ካዯረጋቸው ንግግር ከፇፀማቸው ተግባራት የተረጋገጠ በመሆኑ 
አመሌካች ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

አመሌካች የሙስና ወንጀሌ ክትትሌ ሠራተኛ የሆነው አንዯኛ የተጠሪ ምስክር 
የሚያዯርገውን ክትትሌ እንዱያቋርጥሇት የሚፇሌገውና የተጠረጠረበት ወንጀሌ ከፌተኛ የገንዘብ 
መጠን ያሇው የጉምሩክና ቀረጥ ገንዘብ የማጭበርበር ወንጀሌ ፇፅሟሌ በሚሌ ምክንያት መሆኑ 
በተጠሪ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡  አመሌካች አንዯኛውን የዏቃቤ ሔግ ምስክር ሇመዯሇሌ ያቀረበው 
የገንዘብ መጠንም ከፌተኛ ብር 150,000 /አንዴ መቶ ሀምሣ ሺህ ብር/ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  ይህ 
ከሆነ የአመሌካች አዴራጎት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 427 ንዐስ አንቀጽ 3 የሚሸፇን መሆኑን 
‛ወንጀሌ አዴራጊው ያቀረበው ጥቅም ወይም ስጦታ ከፌተኛ እንዯሆነ ወይም ዴርጊቱ በመንግሥት 
ወይም በህዝብ ወይም ግሇሰብ ሊይ ከፌተኛ ጉዲት አስከትል እንዯሆነ“ የሚሇውን የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 427/3/ ዴንጋጌ ይዘት በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  ስሇሆነም አመሌካች ጥፊተኛ መባሌ 
የሚገባኝ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 427/1/ መሆን ይገባዋሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር የሔግ መሠረት 
የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

አመሌካች ሇአንዯኛው ተጠሪ ማዴረግ የሚገባውን የወንጀሌ ክትትሌ እንዱያቆምሇት ብር 
150,000 /አንዴ መቶ ሀምሣ ሺህ ብር/ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የወንጀለን ዴርጊት የፇፀመ በመሆኑ 
ጥፊተኛ መባሌ የሚገባኝ በሙከራ ወንጀሌ መሆን ይገባዋሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር በወንጀሌ ህግ 
ቁ. 27/4/ እና /3/ ዴንጋጌ ይዘት፣ መንፇስና ዓሊማ ጋር የሚጣጣም ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ አመሌካች 
የቅጣት አወሳሰኑን በተመሇከተ ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የበታች ፌ/ቤቶች መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት የፇፀሙ መሆኑን የሚያመሊክት አይዯሇም፡፡ 
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ከሊይ በዘረዘርነው ምክንያት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32/ሇ/ እና አንቀጽ 427/1/ እና /3/ የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ከባዴ የሙስና ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጡት የቅጣት ውሣኔ የወንጀሌ 
ሔጉን አንቀጽ 23 እና ላልች መሠረታዊ መርሆችና ከሊይ የገሇፅናቸውን ዴንጋጌዎች መሠረት 
በማዴረግ የተሰጠና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ፌርዴ 
ሙለ በመለ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ፌርደ የፀና መሆኑን እንዱያውቀው ሇፋዳራሌ ማረሚያ ቤቶች አስተዲዯር ይጻፌ፡፡ 
 መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

/አተ 
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