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የሰ/መ/ቁ. 60345  
                                                        ሔዲር 07 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሳ   

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏ/ሔግ- ገ/እግዚአብሓር ሙናቸው ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ገዲ ፍጫ  ግሇሰቦቹ አሌቀረቡም 

           2. ነቢ ሲምሮ ኤጎ                           ጠበቃ ወ/ሮ ህትመት 

           3. ወላና ወርቅና ታንታሇም ማዕዴናት አምራች         አሰፊ ቀረቡ 

              እና ግብይት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር            

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በመሠረተው የወንጀሌ ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች የ3ኛ ተጠሪ ዴርጅት እንዯቅዯም ተከተሊቸው ዋና እና 
ምክትሌ ስራ አስኪያጆች ሲሆኑ፣ አራት ክሶች ቀርበውባቸዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያው ክስ፡- በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 32(1)፣ በማዕዴን አዋጅ ቁጥር 52/85 አንቀጽ 
53(1)፣(5) እና በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 347 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች እንዯዚሁም በአዋጅ 
ቁጥር 52/85 አንቀጽ 26(4) በተመሇከተው መሰረት ሇስራ ተፇጻሚነት ባሊቸው ዯንቦችና 
መመሪያዎች መሰረት ማካሄዴ ሲገባቸው በተጠቃሹ የማዕዴን አዋጅ አንቀጽ 29(2) 
የተመሇከተውን መረጃ የማኖር ወይም የመያዝ ግዳታን በመተሊሇፌ እንዱሁም በማእዴን 
ስራዎች ዯንብ ቁጥር 182/86 አንቀፅ 30(1ሀ(3))፣((ሇ)) እና((4(ሏ)) ስር እንዯተመሇከተው 
የማዕዴን ማምረት ፇቃዴ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ የተመረቱትን፣የተከማቹትን፣የተዘጋጁትን 
ወይም ሇሽያጭ የቀረቡትን ማእዴናትን አስመሌክቶ መረጃ መያዝ እንዲሇበት የተቀመጠውን 
ግዳታ በመጣስ እንዱሁም በተጠቃሹ ዯንብ አንቀጽ 38 እና 39 ሊይ እንዯተመሇከተው የተሟለና 
ትክክሇኛ ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ ሪፕርቶችን፣ላልች ሰነድችን በወቅቱ ካሊቀረቡ ወይም 
ተፇሊጊ ማስታወቂያዎችን በወቅቱ ካሌሰጡ ጥፊት ነው ተብል የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ግንቦት 
02 ቀን 2001 ዓ/ም መጠኑ 15863.18 ግራም ፣ዋጋው ብር 5,065,005.12(አምስት ሚሉዮን 
ስሌሳ አምስት ሺህ አምስት ብር ከአስራ ሁሇት ሳንቲም) የሆነውን የሏገር ውስጥ ጥፌጥፌ 
ወርቅ ትክክሇኛና ሔጋዊ መረጃ ሳይኖራቸው ወይም ወቅታዊ ሁኔታዎችን የሚገሌፅ ሰነዴ ሳይዙ 
የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 2-39968 አ.አ በሆነ ቪታራ መኪና በሮቹን በመፌታት መዯበቂያ አዘጋጅተው 
ምንም አይነት ፇቃዴ ሳይዙ በህገወጥ መንገዴ ወርቅ ሲያዘዋዉሩ የተያዙ በመሆኑ ወንጀሌ 
ፇጽመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 
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ሁሇተኛው ክስ ዯግሞ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ የቀረበ ሆኖ ይዘቱም የወ/ሔግ አንቀጽ 
32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 346 እንዱሁም ብሓራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች መሰረት ሇገበያ 
የሚቀርበውን ወርቅ ያገኙበትን መንገዴ ወይም ቦታ ሇማሳወቅ ወቅታዊ መረጃ ይዘው 
እንዱዘዋወሩ እና ያመረቱትን ወይም የገዙትን ወርቅ ሇብሓራዊ ባንክ አቅርበው እንዱሸጡ 
የተጣሇባቸውን ግዳታ በመተሊሇፌ መጠኑ በ1ኛው ክስ የተገሇጸውን ወርቅ ወዯ አዱስ አበባ 
በማጓጓዝ ሔጋዊ ወዯአሌሆነ ገበያ ሇማቅረብ ሲለ ተይዘዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ሶስተኛው ክስም በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ  የቀረበ ሆኖ ይዘቱም በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ 
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ.591/2ዏዏዏ አንቀጽ 26(1)(ሇ) እንዱሁም በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) 
እና አንቀጽ 378 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በስር 3ኛ ተከሳሽ በሀሰት የተዘጋጀውን 
ማስረጃ እያወቁ ተጠቅመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 የመጨረሻው ክስ በ3ኛ ተጠሪ ሊይ የቀረበ ሆኖ ይዘቱም፡- በወርቅና ታንታሇም ማእዴናት 
ማምረት የግብይት ስራ መስክ የሔግ ሰውነት ተሰጥቶት ሲንቀሳቀስ የወርቅ ምርትን ከማጓጓዝና 
ሇግብይት ከማቅረብ ጋር በተያያዘ አሰፇሊጊውን ሔጋዊ ሰነዴ መያዝ እና ማህበሩ ስሊሇው፣ 
ስሊመረተው፣ ስሊጓጓዘው እና ሇግብይትም ስሊቀረበው ወርቅ ሁኔታ የሚገሌፅ መረጃ 
ሇሚመሇከተው አካሌ በወቅቱ ማቅረብ እንዲሇበት የማእዴን ሃብትን ሇማስፊፊት በወጣው አዋጅ 
ቁጥር 52/85 እና በማእዴን ስራዎች ዯንብ ቁጥር 182/86 ሊይ የተመሇከቱትን ግዳታዎች 
በመጣስ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ፣የማእዴንና ኢነርጂ ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ 
ጂኦልጂካሌ ሰርቨይ በወርቅ ግዥና አቀራረብ ሂዯት ስሇሚከተለት የጋራ አሰራር የወጣውን 
መመሪያ ቁጥር 01/2000 በመተሊሇፌ ያሇምንም ሔጋዊ ፇቃዴ መጠኑ 15863.18 ግራም የሆነ 
ወርቅ ሔጋዊ ሊሌሆነ ገበያ ሇማቅረብ ሲንቀሳቀስ ተይዟሌ ተብል በ1997 ዓ/ም የወጣው የወንጀሌ 
ሔግ አንቀጽ 353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዯሁም አንቀጽ 354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
ተሊሌፎሌ በሚሌ ነው፡፡ 

ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የአቃቤ ሔግ ክስ ሇተጠሪዎች እንዱዯርስ 
አዴርጎና በግሌፅ ችልትም ተነቦሊቸው እንዱረደት ካዯረገ በኋሊ የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠይቅ 
ተጠሪዎች በክሱ ሊይ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ገሌጸው፣ የዴርጊቱን አፇጻጸም ግን ክዯው 
ተከራክረዋሌ፡፡ አቃቤ ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን የሰነዴና የሠው ማስረጃዎችን አቅርቦ 
አስምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ፌርዴ ቤቱ የዓቃቤ ህግን ማስረጃዎች ሰምቶ ተጠሪዎች የወንጀሌ 
ዴርጊቶችን መፇጸማቸው በአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች በበቂ ሁኔታ መረጋገጡን በማመን 
የተጠሪዎችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን የማሰማት መብት ጠብቆሊቸው መከሊከያ 
ማስረጃዎቻቸውን ሰምቷሌ፡፡ ቀጥልም ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የተጠሪዎች መከሊከያ 
ማስረጃዎች ይዘት በአቃቤ ማስረጃዎች ይዘት ሊይ ምክንያታዊ ጥርጣሬ የፇጠረ ሆኖ ተገኝቷሌ 
የሚሌ ምክንያት በመስጠትና ተጠሪዎች የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎች ማስተባበሊቸውን በመግሇጽ 
ተጠሪዎችን ከክሱ በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡በስር 3ኛ ተከሳሽ የሆነውን ግሇሰብ ግን በወ/መ/ሔ/ቁጥር 
375(1(ሀ))እና ((መ)) ስር ሏሰተኛ ሰነዴ የመስጠት ወንጀሌ መፇፀማቸው ተረጋግጧሌ በማሇት 
ጥፊተኛ አዴርጎ ተገቢ ነው ያሇውን ቅጣት አስተሊሌፍበታሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎችን ከክሱ ነፃ 
ከማዴረግ በተጨማሪም በኤግዚቢትነት የተያዘው የሀገር ውስጥ ወርቅም በጊዜው ባሇው የወርቅ 
ተመን መሠረት የወርቁን ዋጋ አመሌካች ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ ትዕዛዝ ሰጥቶአሌ፡፡በዚህ ውሳኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ 
ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን ውሳኔ አጽንቶአሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም  ይህንኑ 
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪዎች 
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የተከሰሱት ሔጋዊ ፇቃዴ የሊቸውም በሚሌ ሳይሆን  የወርቅ ግብይቱን ሇሚመሇከተው አካሌ 
ሳያቀርቡ በሔገ ወጥ መንገዴ ሇላሊ አካሌ ሇመሸጥ ሲለ ሲንቀሳቀሱ ተይዘዋሌ፣1ኛ ተጠሪም 
ማስረጃው በጥቅም አሰርቶ ያመጣው ከመሆኑም በሊይ ሇራሱና ሇ2ኛ ተጠሪ ጥቅም ሊይ ሉያውሌ 
ሲሌ መያዙ ተረጋግጧሌ የሚሌ ሆኖ እያሇ ሔጋዊ ንግዴ ፌቃዴ ያሊቸው ስሇመሆኑ በመከሊከያ 
ማስረጃዎቻቸው አረጋግጠዋሌ በማሇት በነጻ የተሰናበቱት ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ተሽሮ 
ተጠሪዎች ጥፊተኛ ተብሇው ቅጣት እንዱጣሌ እና ኢግዚቢትነት የተያዘው ወርቅ ሇመንግስት 
ውርስ እንዱሆን ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪዎች ከክሱ በነጻ የተነሰናበቱት ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው 
የተጠሪዎች ጠበቃ ባቀረቡት የፅሐፌ መሌስ ተጠሪዎች በነፃ የተሰናበቱት ባግባቡ ተከሊክሇው 
በመገኘታቸው በመሆኑና አዴራጎታቸውም የወንጀሌ ተጠያቂነትን የማያስከትሌ መሆኑ 
በመረጋገጡ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም 
ተብል ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር 
የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም ተጠሪዎች ከክሱ በነጻ 
እንዱሰናበቱ በስር ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ 
የሚገባው ሆኖ  አግኝቶታሌ፡፡ይህንኑ ጭብጥ ሇመመሇስም በስር ፌርዴ ቤት በአቃቤ ሔግ 
ማስረጃዎች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች እንዱሁም የተጠሪዎች መካሊከያ ማስረጃዎች ያስረደትን 
ፌሬ ነገር ይዘት ባጭሩ በሚከተሇው መሌኩ አይተነዋሌ፡፡ 

በአቃቤ ሔግ በኩሌ በ1ኛ ምስክርነት የተጠቀሱት ግሇሰብ እውነት ሇመመስከር ምሇው በሰጡት 
የምስክርነት ቃሌ፡-ግንቦት 02 ቀን 2001 ዓ/ም ከጥዋቱ 2፡30 አከባቢ 1ኛ ተጠሪ ዯውሇውሊቸው 
ወርቅ አምጣሌኝ፣ከአዋሳ 2ኛ ተጠሪ ይጠብቅሃሌ ሲሎቸው ወዯ 2ኛ ተጠሪ ዯውሇው 1ኛ ተጠሪ 
አዝዞኛሌ ሲሎቸው 2ኛ ተጠሪ "ና!" ብሎቸው ከቀኑ 11፡30 አከባቢ አዋሳ ገብርኤሌ አካባቢ ከ2ኛ 
ተጠሪ ጋር ተገናኝተው በጥቁር ሻንጣ ወርቁን እንዲመጣሊቸው፣ከመንገዴ ወጣ ብሇው በመኪናው 
ሻግ ውስጥ በማዴረግ ስዴስቱን እሽግ ወርቅ በመዯበቅ በእሇቱ አዱስ አበባ መንቀሳቀስ 
እንዯጀመሩ፣ወዯ አዱስ አበባ እየመጡ ሳለም ከምሽቱ 4፡00 አከባቢ ወዯ አቃቂ ቃሉቲ የጉምሩክ 
ፌተሻ አከባቢ ሲዯርሱ በጉምሩክ ኦፉሰሮችና በጸጥታ ኃይልች መያዛቸውንና ወዱያውኑ ወዯ 
ጉምሩክ ጣቢያ እንዱገቡ መዯረጋቸውን፣በጉዞ ወቅት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች አፌሪካ ወርቅ 
ዴርጅት ከተባሇው ጋር በስሌክ ይነጋገሩ እንዯነበር፣በበነጋው ወርቁን የት እንዲስቀመጡት 
ሲጠየቁም ሻጉን ከፌተው እንዯሳዩ፣ወርቁን በተመሇከተ ቀኑ 30/08/2001 ዓ/ም የሚሌ ተሰርቶ 
ማስረጃ እየመጣሊቸው መሆኑን 2ኛ ተጠሪ ሲነግራቸው እንዯነበር፣በወቅቱም ምስክር አትሁን 
ሲሎቸው እንዯነበር፣ከዚያ በፉትም ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ወርቅ ሲያመጡ እንዯነበር፣በሻግ ውስጥ 
የሚያስቀምጡትም የይሇፌ ወረቀት ስሇማይዙና በወቅቱም ያሇመያዛቸውን፣ወርቁ ወዯ ጅቡቱ 
እንዯሚወጣም በስሌክ 2ኛ ተጠሪ ሲናገር መስማታቸውን  ዘርዝረው መስክረዋሌ፡፡ 

ሁሇተኛ የአቃቤ ሔግ ምስክር ዯግሞ የአቃቤ ሔግ 1ኛ ምስክር የሆኑት ግሇሰብ በእሇቱ ከምሽቱ 
5፡00 አካበቢ ሲሆን ጉምሩክ ታስሬአሇሁ ጠዋት "ና!" እንዯአሎቸውና ጥዋት 1፡00 አከባቢ 
ጉምሩክ ሲዯርሱም የታሰሩበት ምክንያት ወርቅ ጭነው እንዯሆነ የተነገራቸው መሆኑን፣2ኛ 
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ተጠሪ አብሮት እንዯነበር፣ይኸው ተጠሪ ወዱያውኑ ሇ1ኛ ተጠሪ ዯውሌሇት ብሎቸው ሇምስከሩ 
ሲነግሩትም ምስክሩ ሇ1ኛ ተጠሪ ዯውሇውሇት 2ኛ ተጠሪና ወርቁ መያዙን የነገሩት 
መሆኑን፣ከዚያም ቀን ሊይ  1ኛ ተጠሪ መሌሶ ዯውሇውሇት እመጣሇሁ ጠብቀኝ እንዲለት፣ከቀኑ 
8፡00 አከባቢም 1ኛ ተጠሪ ወረቀትም አስርቼ እያመጣሁ ነው ብሇው ሲሎቸው ከኢትዮጵያ 
ሆቴሌ አከባቢ ሲገናኙ 1ኛ ተጠሪ ወርቁን ሇማስሇቀቅ ቀኑ በ30/08/2001 ዓ/ም ተብል ወዯኋሊ 
ተዯርጎ የተጻፇ ወረቀት መያዛቸውን ሇምስክሩ ገሌፀው ወረቀቱን ሇ2ኛ ተጠሪ ምስክሩ 
እንዱሰጥሊቸው ነግሯዋቸው ምስክሩ "እኔ አሌሰጥም፣ራስህ ስጥ ሲለት" 1ኛ ተጠሪ ወረቀቱን 
ሇመስጠት በሄደበት መያዛቸውን እንዯሚያውቁ መስክረዋሌ፡፡ 

3ኛ እና 5ኛ የአቃቤ ሔግ ምስክሮች በበኩሊቸው 2ኛ ተከሳሽን በአቃቤ ሔግ የክስ ማመሌከቻ 
በተጠቀሰው ጊዜና ሰዓት ወርቅ ጭነው ሲመጡ በዯረሳቸው መረጃ መሰረት ሃና ማሪያም ቀሇበት 
መንገዴ አከባቢ መያዛቸውን፣ወርቁም በመኪናዋ በሮች መዯበቂያ ተሰርቶሇት በአንዴ በኩሌ 
ሶስት፣በላሊ በኩሌ ሶስት እሽግ ሆኖ ሲጓዝ እንዯነበርና በወቅቱም ማስረጃ ተጠይቀው የሇንም 
በማሇት መሌስ የሰጧቸው መሆናቸውን መስክረዋሌ፡፡ 4ኛው የአቃቤ ህግ ምስክር ዯግሞ 2ኛ 
ተጠሪን ወርቅ ከዯቡብ ጭነው ሲመጡ ከሃና ማሪያም አከባቢ የያዟቸው መሆኑን፣ 1ኛ ተጠሪ 
ግንቦት 04 ቀን 2001 ዓ/ም ከቀኑ 4፡00 አከባቢ የይሇፌ ወረቀት አጣጥፍ ሇ2ኛ ተጠሪ በአጥር 
ሲያቀብለ እንዯያዙት መስክረዋሌ፡፡ከዚህም በተጨማሪ አቃቤ ሔግ  3ኛ ተጠሪ የወርቅና 
የታንታሇም ማእዴናት አምራችና ግብይት ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ስሇመሆኑ ከክሌለ የማዕዴን ቢሮ 
ፇቃዴ አግኝቶ ማዕዴን በማምረት ስራ ሊይ የተሰማራ መሆኑን፣1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ዯግሞ 
የዚሁ ማህበር አመራሮች መሆናቸውን፣በአድ ሻኪሶ የሚገኘው የገቢዎች ጽ/ቤትም 3ኛ ተጠሪ 
የመረጃ አያያዙ ችግር ያሇበት መሆኑን የገሇፀበት መግሇጫ፣2ኛ ተጠሪ ከአፌሪካ ወርቅ ቤት ጋር 
በስሌክ ሲገናኙ የነበሩ መሆኑን የሚያሳዩ ከቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን የተገኘና ላልች የወርቁን 
ዋጋና 2ኛ ተጠሪ ወርቁ ከተዯበቀበት የመኪና ክፌሌ መርተው ሲያስወጡ የተነሱትን ፍቶ ግራፌ 
በሠነዴ ማስረጃነት ማቅረቡን የሥር ፌርዴ ቤት ዋና መዝገብ ያሳያሌ፡፡1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች 
በበኩሊቸው የሰነዴ ማስረጃዎችን በመከሊከያ  ማስረጃነት ያቀረቡ ሲሆን የሰነዴ ማስረጃዎቻቸው 
ይዘትም ከአንዴ አመት በፉት ማዕዴን ሇማምረት ተዯራጅተው ከኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት 
የማእዴንና ኢነርጂ ሌማት ጽ/ቤት ፇቃዴ ማግኘታቸውን፣ፇቃደም የታዯሰ መሆኑን፣ከብሓራዊ 
ባንክ ጋር ወርቅ የማቅረብ ግንኙነት እንዲሊቸው፣ሮያሉቲ ታክስም እንዯሚከፌለ ከተዯራጁበት 
ጊዜ ጀምሮ የከፇለትን የሮያሉቲ መጠን፣ሇብሓራዊ ባንክ ከአስራ ሁሇት ጊዜ በሊይ ወርቅ 
አቅርበው የሸጡ መሆኑን የሚያሳዩ መሆናቸውን የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ያሳያሌ፡፡ 

እንግዱህ በግራ ቀኙ ማስረጃዎች የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ከሊይ የተገሇጹት ሲሆን የስር ፌርዴ 
ቤት ተጠሪዎችን ከክሱ ነፃ ያዯረጋቸው ተጠሪዎች ሔጋዊ የወርቅ ማምረት ፌቃዴ ያሊቸው 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፣በአዋጅ ቁጥር 52/865 አንቀጽ 2 መሰረት ማምረት ማሇት መሸጥን 
እንዯሚጨምር መዯንገጉን፣ማዕዴኑ ሲሸጥ ሇማን እንዯሚሸጥ ይህ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሊመሇከተ 
መሆኑና በሚኒስትሮች ምክር ቤት በወጣው ዯንብ ቁጥር 182/86 ዯግሞ ማእዴንን ሇማምረት 
ፇቃዴ የተሰጠው ማህበር ያመረተውን ማእዴን በተመሇከተ ያመረተውን፣ያጓጓዘውን፣ያከማቸውን 
እንዱሁም የሸጠውን መዝግቦ መያዝ እንዲሇበት፣ሲጠይቅም ማሳየት እንዲሇበት ከሚዯነግግ ውጪ 
ማዕዴኑን ሇዚህ አካሌ መሸጥ ወይም ማስረከብ አሇበት ብል የዯነገገው ዴንጋጌ 
ያሇመኖሩን፣የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ማዕዴን ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ ጂኦልጂካሌ ስርቬይ 
በጋራ ባወጡት መመሪያ ሊይም ማንኛውም ሔጋዊ ወርቅ አምራች ያመረተውን ወርቅ ሇባንኩ 
ማቅረብ ይችሊሌ ከሚሌ በስተቀር የማቅረብ ግዳታ እንዲሇበትና ከባንኩ ውጪ ሇላሊ ሲያቀርብ 
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ቢገኝ በዚህ ሔግ መሰረት ይቀጣሌ ተብል ያሇመዯንገጉን፣በዯንብ ቁጥር 182/86 አንቀጽ 38 እና 
39 ስር ጥፊት ተብሇው የተቀመጡት ዴርጊቶች ሪኮርዴ ያሇመያዝ፣ስሇአመረቱት 
፣ስሇአጓጓዙት፣ስሇአከማቹት እና ስሇሚሸጡት ማእዴን ተገቢውንና ወቅታዊውን መረጃ 
ባሇመያዛቸው የሚወሰዴባቸው ቅጣት አስተዲዯራዊ እንጂ የወንጀሌ ቅጣት ያሇመሆኑን የዯንቡ 
አንቀጽ 40 ዴንጋጌ የሚያሳይ መሆኑን በምክንያትነት በመያዝ ነው፡፡ተጠሪዎች እስከዚህ ሰበር 
ሰሚ ችልት የሚከራከሩትም ሔጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው መሆኑና በተሇያዩ ጊዜያት ሇብሓራዊ ባንክ 
ወርቁን በማቅረብ ሲሸጡ የነበሩ መሆኑ መረጋገጡን መሰረት በማዴረግ ሲሆን አመሌካች 
አጥብቆ የሚከራከረው ዯግሞ ተጠሪዎች ሔጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው መሆኑን ሳይክዴ የወርቅ 
ሽያጩን በሔገ ወጥ መንገዴ ሇመፇፀም ሲሯሯጡ ተይዘዋሌ፣ተገቢውን መረጃም በወቅቱ 
አሌያዙም በማሇት ነው፡፡እኛም ጉዲዩን አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ 
ተመሌክተነዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ የወርቅ ማዕዴን ዝውውርን ሇመቆጣጠር ስሌጣን የተሰጠው ብሓራዊ ባንክ መሆኑን 
ብሓራዊ ባንክን ከአቋቋሙት ሔጎች መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡የወንጀሌ ዴርጊቱ ተፇፀመ 
በተባሇበት ጊዜ በስራ ሊይ ያሇው አዋጅ ቁጥር 591/2000 ሲሆን ይህ አዋጅ በአንቀፅ 27(2) እና 
በአንቀጽ 5 ዴንጋጌዎች ስር ብሓራዊ ባንክ የተቋቋመበትን አሊማ ሇማሳካትና አዋጁን በሚገባ 
ስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሇማውጣት የሚያስችሌ ስሌጣን 
ሠጥቶታሌ፡፡ይኸው አዋጅ በአንቀጽ 28 ስር ዯግሞ አዋጁን የሚቃረን ማናቸውም ሔግ፣ዯንብ 
ወይም መመሪያ በአዋጁ ውስጥ የተመሇከቱትን ጉዲዮች በሚመሇከት ተፇጻሚነት እንዯማይኖረው 
ይገሌፃሌ፡፡ከዚህ ዴንጋጌ ተቃራኒ ንባብ ይዘት መገንዘብ የሚቻሇውም አዋጁን የማይቃረን 
ሔግ፣ዯንብ እና መመሪያ በአዋጁ ውስጥ ሇተመሇከቱት ጉዲዮች ተፇጻሚነት ያሇው መሆኑን 
ነው፡፡በአዋጁ አንቀጽ 27/2/ እና አንቀፅ 5(9) ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በተሇይ ሲታዩም 
ስሇወርቅና ስሇውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ባንኩ መመሪያ የማውጣት ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን 
ያስገነዝባለ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ እና ከአዋጁ አጠቃሊይ መንፇስ መረዲት የሚቻሇው የገንዘብ እና 
የወርቅ ሥራ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ አጠቃሊይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሊይ ያሇውን አለታዊም ሆነ 
አዎንታዊ ውጤት በመመሌከት በተሇየ ሁኔታ ሥርዓት እንዱበጅሇት እና ቁጥጥር እንዱዯረግበት 
ማዴረጉ የሔግ አውጪው ፌሊጎት መሆኑን ነው፡፡ይህንንም በእውን ተግባራዊ ሇማዴረግ ይቻሌ 
ዘንዴ ዯግሞ በአዋጁ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በተጨማሪ ባንኩ በዝርዝር መመሪያ መሰረት 
ጉዲዮችን ሇማስተዲዯር እንዱችሌ ሥሌጣን የተሰጠው መሆኑን አዋጁ ያስረዲሌ፡፡ስሇሆነም 
ተጠሪዎች የተከሰሱበት ዴርጊት ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ በስራ ሊይ የነበረው መመሪያው ቁጥር 
ወን/001/1997 በአንቀጽ 1 እና 2 ስሇወርቅ ንግዴና ዝውውር፣መያዝ ወይም ማኖር የባንኩን 
ፇቃዴ አስፇሊጊነትና የመጠኑም ገዯብ አስመሌክቶ ዴንጋጌ ይዟሌ፡፡ይህ መመሪያ ከአዋጅ ቁጥር 
591/2000 አንቀጽ 27(2) እና 5(9) እንዱሁም አንቀጽ 28 ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይዘት ሲታይ 
ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ሲሆን አዋጅ ቁጥር 591/2000 አንቀጽ 26(1) ዴንጋጌ ሲታይ ዯግሞ 
አዋጁን ወይም አዋጁን ተከትል የወጡ ዯንቦችንና መመሪያዎችን የተሊሇፇ ሰው የሚቀጣበትን 
አግባብ አስቀምጧሌ፡፡ስሇሆነም የወንጀሌ ተጠያቂነትን አስመሌክቶ የተዯነገገው በአዋጁ መሠረት 
መሆኑን እንረዲሇን፡፡ በአዋጅ በተዘረጋው ስርዓት መሰረት የሚወጣ መመሪያ ሔጋዊ ተፇጻሚነት 
ያሇው መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 43781 ሊይ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 
2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም 
ሰጥቶበታሌ፡፡በመሆኑም ባንኩ በግሌጽ በአዋጁ ስሇወርቅ መመሪያ ማውጣት ስሌጣን አሇው 
ተብል ስሌጣን በሔግ አግባብ ከተሰጠው መመሪያው ተፇጻሚነት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ከዚህ አንፃር 
በመመሪያው የተመሇከተውን ገዯብ በመተሊሇፌ ሇተፇፀመ የወንጀሌ ዴርጊት ተጠያቂነት በአዋጁ 
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እና በወንጀሌ ሔጉ በተመሇከተው አግባብ የሚፇፀም በመሆኑ በተያዘው ጉዲይ ሊይም መመሪያው 
ተፇጻሚነት አሇው ብሇናሌ፡፡መመሪያ ቁጥር ወን/001/1997 ከግንቦት 10 ቀን 1997 ዓ/ም ጀምሮ 
በስራ ሊይ ያሇ ሲሆን በዚህ መመሪያ መሰረት የወርቅ አሻሻጥ ስርዓትን በብቸነት የመቆጣጥር 
ስሌጣን ያሇው አካሌ ብሓራዊ ባንኩ ነው፡፡በዚህ መመሪያ መሰረት ወርቅ የሚሸጥ ግሇሰብ ወይም 
ሰው በቅዴሚያ መሸጥ ያሇበት ሇባንኩ በማቅረብ ነው፡፡መመሪያው ሔጋዊ ፌቃዴ ያሊቸው 
ግሇሰቦች ከባንክ ብቻ በሔጋዊ መንገዴ ጥፌጥፌ ወርቅ መግዛት እንዯሚችለም 
ይዯነግጋሌ፡፡የመመሪያው አጠቃሊይ ይዘት ሲታይም የወርቅ ግዥና ሽያጭ የሚከናወነው 
በብሓራዊ ባንክ ብቻ መሆኑን በግሌፅ ያሳያሌ፡፡በመመሪያው መሰረት ጥፌጥፌ ወርቅ የማምረት 
ፌቃዴ ካሊቸው ግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች በቀጥታ የመግዛት ስሌጣን ያሇው ብቸኛ አካሌ 
ብሓራዊ ባንኩ ነዉ፡፡ባንኩ ጥፌጥፌ ወርቁን ሇመግዛት የሚችሇው ዯግሞ ሔጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው 
ግሇሰቦችም ሆነ ዴርጅቶች ወርቁን ሇባንኩ በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓት መሰረት ገቢ ሲያዴርጉ 
ነው፡፡በዚህ በመመሪያው መሰረት በተዘረጋው የወርቅ ግብይት ስርዓት መሰረት የማይከናወን 
ማንኛውም የወርቅ ግብይት ሔገ ወጥ ዴርጊት ነው ተብል የሚፇረጅ መሆኑን የመመሪያው 
አጠቃሊይ ይዘት፣መንፇስና ዓሊማ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 346 ዴንጋጌዎች ይዘት ጋር ተጣምሮ 
ሲነበብ ያስረዲሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመጣ ተጠሪዎች የወርቅ ማምረት ፌቃዴ አሇን በማሇት ያቀረቡትን ክርክር 
የበታች ፌርዴ ቤቶች እንዲሇ ሲቀበለ በአቃቤ ሔግ ማስረጃ የተረጋገጠውንና ሔገ ወጥ ነው 
የተባሇውን ዴርጊት ሳይሇዩ አሌፇዋሌ፡፡ይኸውም አቃቤ ሔግ ሇክሱ መሰረት ያዯረገው 
የተጠሪዎችን ሔጋዊ ፌቃዴ ያሊቸው መሆን ያሇመሆኑን ሳይሆን የወርቅ ግብይቱን በሔጉ 
ከተዘረጋው ስርዓት ውጪ ሇመሽጥ ሲንቀሳቀሱ ተይዘዋሌ በሚሌ ነው፡፡ሇጉዲዩ ያቀረባቸው 
ማስረጃዎች ዯግሞ ወርቁ ሇብሓራዊ ባንክ ሳይሆን ሇአፌሪካ ወርቅ ቤት ቀርቦ ወዯ ጅቡቲ 
በመሊክ ሇመሸጥ በማሰብ ወርቁ ሲጓጓዝ የነበረ፣በወቅቱም መያዝ የሚገባቸው መረጃዎች ሁለ 
በተገቢው ሁኔታ ያሌተያዙ መሆኑን አረጋግጠዋሌ፡፡ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ምስክር የነበረው የአቃቤ 
ሔግ 1ኛ ምስክርና ከኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን የቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ይህንኑ 
የሚያስረደ መሆናቸውን የሥር ፌርዴ ቤት ዋና መዝገብ በግሌጽ የሚያሳይ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ወዯሔጉ ስንመጣ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ በአቃቤ ሔግ የተጠቀሰው 1ኛው ክስ  በዋናነት 
መሰረት ያዯረገው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 32(1)፣ በማዕዴን አዋጅ ቁጥር 52/85 አንቀጽ 
53(1)፣(5)፣26(4) ፣29 እና በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 347 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች እንዯዚሁም 
በማእዴን ስራዎች ዯንብ ቁጥር 182/86 አንቀፅ 30(1ሀ(3))፣((ሇ)) እና((4(ሏ)) ስር 
እንዯተመሇከተው የማዕዴን ማምረት ፇቃዴ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ 
የተመረቱትን፣የተከማቹትን፣የተዘጋጁትን ወይም ሇሽያጭ የቀረቡትን ማእዴናትን አስመሌክቶ 
መረጃ መያዝ እንዲሇበት የተቀመጠውን ግዳታ በመጣስ እንዱሁም በተጠቃሹ ዯንብ አንቀጽ 38 
እና 39 ሊይ እንዯተመሇከተው የተሟለና ትክክሇኛ ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ ሪፕርቶችን፣ላልች 
ሰነድችን በወቅቱ ካሊቀረቡ ወይም ተፇሊጊ ማስታወቂያዎችን በወቅቱ ያሇማቅረባቸው የወንጀሌ 
ተጠያቂነትን ያስከትሊሌ በማሇት ነው፡፡ይህ ችልትም ጉዲዩን በፌሬ ነገር ዯረጃ ከተረጋገጡት 
ነጥቦች አንፃር ሲመሇከት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 347 ስር የወንጀሌ ተጠያቂነት ሉከተሌ 
የሚችሇው በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 346 በተመሇከተው አኳኋን ማንም ሰው ሔገወጥ በሆነ 
መንገዴ የከበሩ ማእዴናት እንዯወርቅ፣ፔሊቲኒም፣ዩራኒየም እና ላልችንም እነዚህን የመሳሰለ 
ማእዴናት እንዱሁም የከበሩ ዴንጋዮችን ሇመጠበቅ ወይም ሔገ ወጥ ዝውውሩን ሇመቆጣጠር 
የወጣውን ሔግ በመጣስ ወንጀሌ የተሰራ መሆኑ ሲረጋገጥ ሲሆን ቅጣቱም ወንጀለን የፇፀመበት 
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ሀብት የመውረስ ዯንብ የሚጸናበት መሆኑ ሳይቀር ከአስር አመት በማይበሌጥ ፅኑ እስራትና 
ከሀምሳ ሺህ ብር በማይበሌጥ መቀጮ እንዯሚሆን ሔጉ ያሳያሌ፡፡በዯንብ ቁጥር 182/1986 
አንቀጽ 38 እና 39 ሊይ እንዯተመሇከተው የተሟለና ትክክሇኛ ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ 
ሪፕርቶችን፣ላልች ሰነድችን በወቅቱ ካሊቀረቡ ወይም ተፇሊጊ ማስታወቂያዎችን በወቅቱ 
ያሇማቅረባቸው የአስተዲዯራዊ ጥፊቶች ሉባለ እንዯሚችለ በዯንቡ የተመሇከተ ሲሆን የጥፊቱን 
ዯረጃና ተዯጋጋሚነት መሰረት በማዴረግም የሚመሇከተው አካሌ አስተዲዯራዊ ቅጣት ሉጥሌ 
የሚችሌበት አግባብ የዯንቡ አንቀፅ 39 እና 40 ዴንጋጌዎች በግሌፅ ያሳያለ፡፡ዯንቡ የወንጀሌ 
ተጠያቂነትን እንዯሚያስከትለ የሚገሇፀው ከዯንቡ አንቀጽ 38 እና 39 ውጪ ያለትን 
ዴንጋጌዎችን በመጣስ የሚፇፀመውን ተግባር ስሇመሆኑ በአንቀጽ 40(5) ስር በግሌጽ 
አስቀምጧሌ፡፡በመሆኑም በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ በአቃቤ ሔግ በኩሌ የተጠቀሰባቸው የዯንብ 
ቁጥር 38 እና 39 ዴንጋጌዎች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 347 መሰረት የወንጀሌ ተጠያቂነት 
ሉያስከትለ የማይችለ መሆኑን ከዯንቡ አንቀፅ 40(5) ስሇተገነዘብን 1ኛ ክስን በተመሇከተ 1ኛና 
2ኛ ተጠሪዎች ኃሊፉ የሚሆኑበትን አግባብ ስሊሊገኘን በዚህ ረገዴ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠውን 
የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

ላሊው 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች የተጠቀሰባቸው የወ/ሔግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 346 
እንዱሁም ብሓራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች መሰረት ሇገበያ የሚቀርበውን ወርቅ 
ያገኙበትን መንገዴ ወይም ቦታ ሇማሳወቅ ወቅታዊ መረጃ ይዘው እንዱዘዋወሩ እና ያመረቱትን 
ወይም የገዙትን ወርቅ ሇብሓራዊ ባንክ አቅርበው እንዱሸጡ የተጣሇባቸውን ግዳታ በመተሊሇፌ 
መጠኑ በ1ኛው ክስ የተገሇጸውን ወርቅ ወዯ አዱስ አበባ በማጓጓዝ ሔጋዊ ወዯአሌሆነ ገበያ 
ሇማቅረብ ሲለ ተይዘዋሌ የሚሌ ነው፡፡ከሊይ በፌሬ ነገር ዯረጃ እንዯተገሇጸው 1ኛ ተጠሪ የአቃቤ 
ሔጉን 1ኛ ምስክር ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ተገናኝቶ ወርቁን ወዯአዱስ አበባ እንዱያጓጉዝ ማዴረጉ፣2ኛ 
ተጠሪ ወርቁን ሲያጓጉዙ ወዯ ብሓራዊ ባንክ ሳይሆን አፌሪካ ወርቅ ቤት ሇተባሇው የንግዴ 
ዴርጅት በማቅረብ ወዯ ጅቡቱ በመሊክ ሇመሽጥ በማቀዴ ወርቁ ሲጓጓዝ በጉምሩክ አፉሰሮችና 
በጸጥታ ኃይልች አማካኝነት በመንገዴ ሊይ የተያዘ መሆኑ በሚገባ በአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች 
ተረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም ወርቁ በሔጉ አግባብ ከተዘረጋው ሥርዓት ውጪ ሇገበያ ሉቀርብ ሲሌ 
የተያዘ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ይህም ተጠሪዎች ወርቁን በሔገ ወጥ መንገዴ ሇማዘዋወር በማሰብ 
ወንጀለን በማዴረግ፣የወንጀለን ዴርጊት እስከ መጨረሻው ያሌተከታተለት ወይም ሇመከታተሌ 
ያሌቻለት ወይም የወንጀለን ዴርጊት እንዱፇፀም እስከ መጨረሻው ተከታትሇው አስፇሊጊ 
የሆነውን ውጤት ያሊገኙ ቢሆንም ተጠሪዎች ወንጀለን ሇመፇፀም ከማይመሇሱበት ዯረጃ /Point 
of no return/  ዯርሰው የነበረ መሆኑ የዏቃቤ ሔግ ማስረጃ የሚያረጋግጥ በመሆኑ ወርቅን 
በሔገ ወጥ መንገዴ መሸጥ በወ/መ/ሔ/ቁጥር 27(1)፣32(1(ሀ))((ሇ)) እና 346 መሰረት ወንጀሌ 
ተጠያቂነት የሚያስከትሌ ዴርጊት መፇፀማቸውን የሚያስገነዝብ ሆኖ አግኘተነዋሌ፡፡ተጠሪዎች 
ያቀረቡት የመከሊከያ ሰነዴም ተጠሪዎች ሔጋዊ ፌቃዴ ያሊቸው መሆኑን የሚያሳይ እንጂ ሇክሱ 
መሰረት የሆነው ዴርጊት ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ ወርቁን ሇብሓራዊ ባንክ ሉያቀርቡ የነበረ 
መሆኑን የማያሳይ በመሆኑ ክብዯት ሉሰጠው የሚገባው አይዯሇም፡፡በመሆኑም 1ኛ እና 2ኛ 
ተጠሪዎች በ2ኛው ክስ ነፃ ሉባለ የሚችለበት ማንኛውም አግባብ ስሇላሇና ጥፊተኛ ሉባለ 
የሚገባው ዯግሞ በአቃቤ ሔግ ክስ በተመሇከተው መሌኩ ሳይሆን ወርቁን በሔገ ወጥ መንገዴ 
ሇመሸጥ በመሞከር የወንጀሌ ዴርጊት በመሆኑ በወ/መ/ሔ/ቁጥር 27(1)፣32(1(ሀ))((ሇ)) እና 346 
ስር በተመሇከተው ዴንጋጌ መሰረት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአቃቤ ሔግ 
ክስ ይዘትን ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር ጋር በማዛመዴ ጉዲዩን መመሌከት ሲገባቸው ሇክሱ መሰረት 
ያሌሆነውን የተጠሪዎች ሔጋዊ ነጋዳ የመሆን ጉዲይ በምክንያትነት በመያዝ 1ኛ እና 2ኛ 
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ተጠሪን ከ2ኛው ክስ ሙለ በሙለ ነፃ በማዴረግ መወሰናቸው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶችን የነፃ መሌቀቅ ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
195(2((ሀ)) መሰረት በመሻር 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በወ/ህግ አንቀጽ 27(1)፣32(1(ሀ))(ሇ)) እና 
346 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፈ ጥፊተኞች ናቸው ብሇናሌ፡፡ 

ላሊው 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ የተከሰሱበት በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅ 
ቁ.591/2ዏዏዏ አንቀጽ 26(1)(ሇ) እንዱሁም በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 378 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በስር 3ኛ ተከሳሽ በሀሰት የተዘጋጀውን ማስረጃ እያወቁ 
ተጠቅመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ተጠሪዎች ማስረጃውን በጥቅም ሊይ አውሇው የተገኙ መሆኑ በአቃቤ 
ሔግ ማስረጃ የተረጋገጠ ሲሆን ሏሰተኛ ማስረጃውን ያዘጋጀው የስር 3ኛ ተከሳሽም በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ጥፊተኛ ተብል ተገቢው ቅጣት የተወሰነበት መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ 
ያሳያሌ፡፡1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎችም ሔጋዊ የወርቅ አምራችና አቅራቢ ዴርጅት የስራ ኃሊፉ 
ከመሆናቸው ውጪ ግንቦት 02 ቀን 2001 ዓ/ም ሲያጓጉዙትና በሔገ ወጥ መንገዴ ሉሸጡት 
ሇነበረው ወርቅ ቀዴመው ትክክሇኛውን ማስረጃ የያዙ መሆኑን ሉያረጋገጥሊቸው የሚችሌ 
የመከሊከያ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ይሌቁንም ተገቢውን ማስረጃ የያዙ ሇማስመሰሌ ቀኑ ወዯኋሊ ሆኖ 
የተጻፇ ሏሰተኛ ሰነዴ ሇተገቢው አካሌ አቅርበው ጥቅም ሊይ  ሇማዋሌ ሲለ 
ተይዘዋሌ፡፡በመሆኑም 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በ3ኛ ክስም ነፃ የሚወጡበት ሔጋዊ ምክንያት 
የላሇ ስሇሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2((ሀ)) መሰረት በመሻር 
1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች  በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና (ሇ))) እና አንቀጽ 378 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የተሊሇፈ ጥፊተኞች ናቸው ተብሇው ሉቀጡ የሚገባ ሆነው 
ተገኝተዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም 3ኛ ተጠሪን በተመሇከተ የተሰጠውን ውሳኔ ተገቢነት ተመሌክተናሌ፡፡ይህ ተጠሪ 
ሔጋዊ ሰውነት የተሠጠው አካሌ ሲሆን የተከሰሰውም በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
ተሊሌፎሌ በሚሌ ነው፡፡ከሊይ እንዯተሇገፀው 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች የ3ኛ ተጠሪ ዴርጅት የስራ 
ኃሊፉዎች ሆነው በሚሰሩበት ጊዜ በሔገ ወጥ መንገዴ ወርቁን ሇመሸጥ ሲሞክሩ በመገኘታቸው 
ጥፊተኛ ሉባለ የሚገባ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡እንዱህ ከሆነ ዯግሞ የሔግ ሰውነት የተሰጠው 
ዴርጅት በወ/ሔ/አንቀጽ 34 እና በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 
354(1 እና 2)) ስር በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት በወንጀሌ ሉጠየቅ የሚገባ ሆኖ 
አግኝተናሌ፡፡በዚህም መሰረት 3ኛ ተጠሪ ነጻ የተባሇበትን ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
195(2)(ሀ))መሰረት በመሻር በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
27(1)፣353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፇ 
ጥፊተኛ ነው ሉባሌ የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪዎችን ሙለ በሙለ ነጻ በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ 
ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች ሔጋዊ ባሇመሆኑ ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም 
መሰረት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በ2ኛው ክስ የወ/ሔግ አንቀጽ 27(1)፣32(1)(ሀ)(ሇ) እና አንቀጽ 
346 እንዱሁም ብሓራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች መሰረት ሇገበያ የሚቀርበውን ወርቅ 
ያገኙበትን መንገዴ ወይም ቦታ ሇማሳወቅ ወቅታዊ መረጃ ይዘው እንዱዘዋወሩ እና ያመረቱትን 
ወይም የገዘቱትን ወርቅ ሇብሓራዊ ባንክ አቅርበው እንዱሸጡ የተጣሇባቸውን ግዳታ በመተሊሇፌ 
በሔገ ወጥ መንገዴ ወርቅ ሇመሸጥ ሲሞክሩ የተገኙ ጥፊተኞች ናቸው፣እንዯሁም ሁሇቱም 
ተጠሪዎች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 378 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች 
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በመተሊሇፌ በስር 3ኛ ተከሳሽ በሀሰት የተዘጋጀውን ማስረጃ እያወቁ የተጠቀሙ ጥፊተኞች 
ናቸው፣ 3ኛ ተጠሪ ዯግሞ ያሇምንም ሔጋዊ ፇቃዴ መጠኑ 15863.18 ግራም የሆነ ወርቅ 
ሔጋዊ ሊሌሆነ ገበያ ሇማቅረብ በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች አማካኝነት ሲንቀሳቀስ የተገኘ በመሆኑ 
በ1997 ዓ/ም የወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 34፣27(1)፣353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 
354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው ብሇናሌ፡፡    

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሏ/አ 
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