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የሰ/መ/ቁ. 64813 

ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

 ነጋ ደፌሳ 

 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  ያሲን አሔመዴ መሏመዴ አሌቀረበም፡፡ 

ተጠሪ፡-  ፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ ባምሊኩ አንዲርጌ ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች በሥር ፌ/ቤቶች የተሊሇፇበትን የጥፊተኛነት እና 
የቅጣት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚሌ ቅሬታ ስሊነሳ ነው፡፡ ከመዝገቡ 
እንዯሚታየው አመሌካች የተከሰሰው በኢ.ፋ.ዳ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675(1) የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሞአሌ ተብል ነው፡፡ ዴርጊቱም ብር 10,000(አስር ሺህ 
ብር) የሚያወጣ ቆርቆሮ ገዝቼ አመጣሇሁ በማሇት ከግሌ ተበዲይ ገንዘቡን የወሰደና ቆርቆሮውን ግን 
ሳያመጣ መቅረቱን የሚያመሇክት ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ዴርጊቱን አሇመፇጸሙን 
በመግሇጽ ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም ክሱን የሰማው የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መጀመሪያ የዓቃቤ ሔግ ምስክሮችን ሰምቶ አመሌካች ሉከሊከሌ ይገባሌ 
የሚሌ ብይን ሰጥቶአሌ፡፡ በመቀጠሌም የአመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃ የሰማ ሲሆን በመጨረሻም 
አመሌካች በዏቃቤ ህግ ክስ የተመሇከተውን የወንጀሌ ዴርጊት የፇጸመ መሆኑን አረጋግጫሇሁ 
በማሇት የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሳኔውን 
በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱም 
የጥፊተኛነት ውሳኔውን እንዲሇ በማፅናት በሥር ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረውን የአንዴ ዓመት ከሁሇት 
ወር ጽኑ እስራት ወዯሰባት ወር ቀሊሌ እስራት ዝቅ በማዴረግ ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

እኛም አመሌካች ጥር 25 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው አመሌካች ዏቃቤ 
ሔግ (ተጠሪ) ባቀረበበት ክስ መሠረት ጥፊተኛ መባለ በአግባቡ ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ 
ነው፡፡ በመሆኑም ግራቀኝ ወገኖች ይህን ጭብጥ መሠረት በማዴረግ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው 
ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 
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ከሊይ በዝርዝር እንዲመሇከትነው በዏቃቤ ሔግ ክስ የተመሇከተውን ዴርጊት አሌፇጸምኩም 
በማሇት አመሌካች ቢከራከርም፤ ክሱን የሰማው ፌ/ቤት ግን ዴርጊቱን ስሇመፇጸሙ በማስረጃ 
አረጋግጦአሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የሰማው ፌ/ቤትም እንዯዚሁ የተሰማውን ማስረጃ በመመዘን 
በዴርጊቱ መፇጸም እርግጠኛ ሆኖአሌ፡፡ እንዯሚታየው ዴርጊቱ ተፇጽሞአሌ ወይስ አሌተፇጸመም 
የሚሇው የፌሬ ነገር ጭበጥ በመሆኑ የሚነጥረው (የሚጣራው) በማስረጃ ነው፡፡ የፌሬ ነገር 
ጭብጥን በማስረጃ የማጣራት እና የተሰማውን ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክርክሩን በዚህ መሌክ በመምራት 
መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ በዏቃቤ ሔግ ክስ የተመሇከተው ዴርጊት በአመሌካች መፇጸሙን 
በማረጋገጣቸውም ዴርጊቱ ከተጠቀሰው የወንጀሌ ሔጉ ዴንጋጌ ጋር አገናዝበው የጥፊተኛነት ውሳኔ 
ሰጥተዋሌ፡፡ 

በበኩሊችንም እንዯምናየው አመሌካች በዏቃቤ ሔግ ክስ የተመሇከተውን ዴርጊት ፇጽሞአሌ 
ወይስ አሌፇጸመም የሚሇውን የፌሬ ነገር ጭብጥ የማጣራት ሥሌጣን ሇሰበር ችልቱ የተሰጠ 
ባሇመሆኑ በዚህ ዯረጃ የምንመረምረው አይዯሇም፡፡ በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው እውነታ በክሱ 
በተጠቀሰው ዴንጋጌ የተመሇከተውን ወንጀሌ ያቋቁማሌ ወይ የሚሇው ነጥብ ግን የሔግ ጭብጥ 
በመሆኑ ተመሌክተነዋሌ፡፡ 

አመሌካች የተከሰሰው በወንጀሌ ሔጉ በአንቀጽ 675(1) የተመሇከተውን ዴንጋጌ ተሊሌፍ 
ወንጀሌ ፇጽሞአሌ ተብል እንዯሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ዴንጋጌው የሚሇው 

‛ማንም ሰው ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽናግ ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማሰገኘት በማሰብ፣ 
የላሊ ሰው የሆነውንና ሇአንዴ ሇተወሰነ አገሌግልት ወይም በአዯራ የተሰጠውን ዋጋ ያሇውን ነገር 
ወይም ጥሬ ገንዘብ በሙለ ወይም በከፉሌ ሇራሱ ያዯረገ፣ ወይም ሇላሊ ሰው ያዯረገ የወሰዯ፣ 
ያስወሰዯ፣ የሰወረ ወይም ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው አገሌግልት ያዋሇ ወይም ይህን የመሳሰሇውን 
ማናቸውንም አዴራጎት የፇጸመ እንዯሆነ፣“ 

ጥፊተኛ ተብል በሔጉ የተመሇከተውን ቅጣት ይወስንበታሌ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
እንዯምናየው አመሌካች የግሌ ተበዲይ ሇቆርቆሮ መግዣ በማሇት የወሰዯውን ገንዘብ ወስድ 
አስቀርቶአሌ፡፡ ገንዘቡ ቆርቆሮውን አሌገዛበትም ወይም ሇሰጠው የግሌ ተበዲይ አሌመሇሰም፡፡ ይህ 
በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦበታሌ፡፡ ገንዘቡን አስካሌመሇሰ ወይም ሇተባሇው አገሌግልት ስሇማዋለ 
እስካሊስረዲ ዴረስ ዯግሞ በዴንጋጌው የተመሇከተውን ወንጀሌ ፇጽሞአሌ ሇማሇት ነው የሚቻሇው፡፡ 
በላሊ አነጋገር አመሌካች የፇጸመው በማስረጃ የተረጋገጠበት ዴርጊት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675(1) 
የተመሇከተውን ወንጀሌ የሚያቋቁም ነው፡፡ በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ተፇጽሞአሌ የምንሌበት ምክንያት የሇም፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በወ/መ/ቁ 102615 ጥር 16 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው 
ውሳኔ በወ/መ/ሔግ ሥ/ሥ/ቁ 195(2)(ሇ)(2) መሠረት ፀንቶአሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
3. መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
       ራ/ታ                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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