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የሰ/መ/ቁ 63014 
    ሚያዝያ 9 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ወርቅነህ ከንባቶ 

            2. ወ/ሮ አመሇወርቅ ዲላ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ክሌሌ የሥነ ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው 
በሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ያቀረበው 
የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካቾች በ1996 ዓ.ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32/1/ ሇ 
እና አንቀፅ 33 እና በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
በወንጀሌ ግብረ-አበርና ሌዩ ተካፊይ በመሆን ምንጩ ያሌታወቀ ሀብት ይዘው የመገኘት ወንጀሌ 
ፇፅመዋሌ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ክርክር በሥር አንዯኛ ተከካሽ 
የሆነው አንዯኛ አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ ሆኖ ከተቀጠረበት ከመስከረም 1984 ዓ.ም ጀምሮ 
ክስ እስከቀረበበት ዴረስ የታክስ አስተዲዯርና ገቢ ሰብሳቢ ሆኖ የተሇያየ የዯረጃ እዴገት እያገኘ 
እንዯሠራ ገሌፆ፣ አንዯኛ አመሌካች በሔጋዊ መንገዴ በመንግስት ሥራው የሚያገኘው ጠቅሊሊ ገቢ 
ከብር 90,220 /ዘጠና ሺህ ሁሇት መቶ ሃያ ብር/ የሚበሌጥ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ተከሶሾች፡- 
- ሁሇተኛ ተከሳሽ ዲሸን ባንክ በሑሳብ ቁጥር 50165201 ብር 332,363.63 /ሦስት መቶ ሠሊሳ 
ሁሇት ሺህ ሦስት መቶ ስሌሳ ሦስት ብር ከስሌሣ ሶስት ሣንቲም/ ተቀምጦ ይገኛሌ፡፡ 
- አንዯኛ ተከሳሽ በዲሸን ባንክ በሂሳብ ቁጥር 501651238200114004 ብር 1,646,371.24 
/አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ አርባ ስዴስት ሺህ ሶስት መቶ ሰባ አንዴ ብር ከሃያ አራት 
ሣንቲም/ በስሙ የሚገኝ ሲሆን  
-  አንዯኛ ተከሳሽ በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በሂሳብ ቁጥር 24499 ብር 46,802.11 /አርባ ስዴስት 
ሺህ ስምንት መቶ ሁሇት ብር ከአስራ አንዴ ሣንቲም/ በስሙ የሚያንቀሳቅሰው ገንዘብ አሇው  
- ተከሳሾች በሌጃቸው በዯስታ ወርቅነህ ስም ብር 55,931.92 /ሃምሣ አምስት ሺህ ዘጠኝ መቶ 
ሰሊሣ አንዴ ብር ከዘጠና ሁሇት ሣንቲም/ ግምት ያሇው የመኖሪያ ቤት አሊቸው፡፡ በጠቅሊሊው 
ተከሳሾች ብር 2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማንያ አንዴ ሺ አራት መቶ ስሌሣ ስምንት ብር 
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ከዘጠና ሣንቲም/ ምንጩ ያሌተወቀ ሀብት ያሊቸው በመሆኑ የሙስና ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት 
ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ክሱን ሉያስረደ ይቻሊለ የሚሊቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካቾች ክሱ ከዯረሳቸውና እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ የወንጀለን ዴርጊት አሌፇፀምንም 
ጥፊተኞች አይዯሇንም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
     አመሌካቾች በበኩሊቸው በተጠሪ ክስ የተዘረዘረው ገንዘብ ሔጋዊ ምንጭ የሚሎቸውን 
በመዘርዘር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
-  በወንድገነት ወረዲ አባያ ቀበላ ከ1984 ዓ.ም ከቤተሰብ የተሰጣቸው 2.5 ሄክታር  መሬት 
ያሊቸው መሆኑንና ጫት የተከለ በመሆኑ በዓመት ከመቶ ስሌሳ ሺህ ብር በሊይ እንዯሚያገኙ፣  
- በላሊ በኩሌ 0.25 ሄክታር የሆነ መሬት እንዲሊቸውና የሸንኮራ አገዲ በማሌማት በዓመት ከሃያ 
አምስት ሺህ ብር በሊይ እንዯሚያገኙና በዚህ ገቢ ቤቱን እንዯገዙት፣  
-  በሁሇተኛ ተከሳሽ ስም በዲሸን ባንክ የነበረው ገንዘብ፣ ብር 5,000,000፣ የሚሰራ ፔሮጀክት 
አንዯኛ ተከሳሽ ቀርፆ፣ ከባንክ ብዴር ሲጠይቅ አንዴ ሶስተኛ አሳይ በመባለ በብዴር የተገኘና 
ከሁሇተኛ አመሌካች አካውንት ወጥቶ በአንዯኛው አመሌካች አካውንት እንዯገባና በፌርዴ ቤት 
ትዕዛዝ የታገዯ መሆኑን፣ 
-  በአንዯኛው አመሌካች ስም ከዲሸን ባንክ ከተገኘው ገንዘብ ውስጥ ብር 1,120,500.00 /አንዴ 
ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ ሺህ አምስት መቶ ብር/ የጋራራም ሊንች እና የጋሌማ ባህሊዊ ልዳ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ንብረት ነው በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ማስረጃዎች አቅርበዋሌ፡፡ 
        
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪንና የአመሌካቾችን ክስና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አመሌካቾች 
የተጠሪን ክስና ማስረጃ ያስተባበሇ መሆኑን ገሌፆ ከተሰሱበት ወንጀሌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-
ሥርዓት ሔግ 149 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ተጠሪ ይግባኝ ሇዯቡብ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
ተጨማሪ ማጣሪያ ካዯረገና ተጨማሪ ምስክሮች ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔን 
አፅንቷሌ፡፡ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአመሌካቾችን የመከሊከያ 
ማስረጃ ታዓሚነትና ክብዯት የላሇው በመሆኑ የተጠሪን ክስና ማስረጃ ሇማስተባበሌ አይችሌም 
በማሇት አንዯኛ አመሌካች በሶስት ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ክስ የቀረበበት ንብረት 
እንዱወረስ፣ ሁሇተኛ አመሌካች በአንዴ ዓመት ፅኑ እስራት እንዴትቀጣ፣ ቅጣቱ እንዱገዯብና 
በስሟ ያሇና ክስ የቀረበበት ገንዘብ እንዱወረስ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
   

አመሌካቾች ታህሣሥ 5 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር ማመሌከቻ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የማረም እንጂ ፌሬ ጉዲይ የማጣራት ስሌጣን 
አሌተሰጠውም፡፡ ዏቃቤ ሔግ በክሱ የጠቀሰውን ገንዘብ ከየት እንዲገኘው አስረዴተን እያሇ ፌርዴ 
ቤቱ የእኛን የመከሊከያ ማስረጃ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ የእግዴ ትዕዛዝ የተሰጠበት ገንዘብም እንዱወረስ መዯረጉ ተገቢነት የሇውም፡፡ 
ስሇዚህ በሰበር ታይቶ ይሻርሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ መጋቢት 2 ቀን 2003 
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አመሌካቾች ያቀረቡትን 
የፌሬ ጉዲይ ክርክር የመመርመር ሥሌጣን የሇውም፡፡ ይህ የሚታሇፌ ቢሆን አመሌካቾች 
የወንጀሌ ክስ ከቀረበባቸው በኋሊ በተሇይም በይግባኝ በሚሰማበት ጊዜ ያመጡት የመሬት ይዞታ 
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ውዴቅ ያዯረገው በአግባቡ 
ነው፡፡ አመሌካቾች ወንጀለን የፇፀሙ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
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የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች መጋቢት 30 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
 
1. ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በአመሌካቾች ሊይ 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሰጠው አመሌካቾች በሥር ፌርዴ ቤትና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ስሇገቢ ምንጫቸው ያቀረቧቸው ምስክሮችና ማስረጃዎች ታዓሚነት የላሊቸውና የተጠሪን 
ክስና ማስረጃ ሇማስተባበሌ የሚችለ አይዯለም በማሇት ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ሰሚ ችልት ከዚህ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው ውሣኔና የሰጠው በተጠሪ በኩሌ 
የቀረበውን ማስረጃ ይዘት፣ ታዓሚነትና ክብዯት በዝርዝር በመመርመር በመመዘን እንዯዚሁም 
በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የሰውና የፅሐፌ ማስረጃ በዝርዝር በመመርመርና የማስረጃውን 
ታዓሚነትና ክብዯት በመመዘን ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሰጠው 
የሥር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት ፌሬጉዲይ በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን ሂዯት 
ፇፅመዋሌ የሚሇውን ስህተት ሇማረም የማስረጃ ምርመራና ምዘና በመፇፀም ነው፡፡ 
           
ይህም ፌሬጉዲይ በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን ሂዯት በክሌለ ፌርዴ ቤቶች ወይም ላሊ 
የዲኝነት ሥሌጣን  የተሰጣቸው አካሊት የፇፀሙት ስህተት ቢኖር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ሰሚ ችልት ፌሬጉዲይ አጣርቶና ማስረጃ መርምሮና መዝኖ የማረም ሥሌጣን አሇው 
ወይስ የሇውም? የሚሇውን ነጥብ እንዴናይ የሚያስገዴዯን ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በኢትዮጵያ 
ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግስት አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሇ/ የክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበትን በክሌሌ ጉዲዮች ሊይ የተሰጠ 
የመጨረሻ ውሣኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ስሌጣን እንዯሚኖረውና ክርክሩ በሔግ 
እንዯሚወሰን ይዯነግጋሌ፡፡ በ1994 ዓ.ም ተሻሽል የወጣው የክሌለ ሔገ-መንግስት አንቀፅ 75 
ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በክሌሌ ጉዲዮች የተሰጠ 
የመጨረሻ ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የማረም ሥሌጣን ያሇው መሆኑን 
በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ የክሌለ የፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 43/1994 አንቀፅ 5 ንዐስ 
አንቀፅ 3 የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበትን በክሌሌ ጉዲዮች 
የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ በሰበር የማየት ሥሌጣን ያሇው መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ ከሊይ 
የጠቀስናቸውን የፋዳራሌ ሔገ-መንግስት፣ የክሌለ ሔገ-መንግስት፣ የክሌለ አዋጅ ቁጥር 
43/1994 ዴንጋጌዎች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ፌሬጉዲይ የማጣራት፣ ማስረጃ 
የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን የሚሰጡ ሆነው አሊገኘናቸውም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የተጠሪንና የአመሌካቾችን ማስረጃ በዝርዝር በመመርመርና 
በመመመዘን የተጠሪን ማስረጃ የወንጀሌ ክሱን የማስረዲት ብቃትና ታማኝነት አሇው፡፡ 
የአመሌካቾች ማስረጃ ታዓሚነትና ክብዯት የላሇው ነው በማሇት የዯረሰበትን መዯምዯሚያና፣ 
የግራ ቀኙን ማስረጃ መርምሮና መዝኖ የዯረሰበትን መዯምዯሚያ መሠረት በማዴረግ 
በአመሌካቾች ሊይ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ከሊይ የገሇፅናቸውን ዴንጋጌዎች 
የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
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2. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ፌሬጉዲይ የማጣራት፣ ማስረጃ የመመዘንና 
የመመርመር ሥሌጣን የሇውም ማሇት፣ በክሌለ የሚገኙ ፌርዴ ቤቶች ወይም የዲኝነት ሥሌጣን 
የተሰጣቸው ላልች አካሊት፣ መሠረታዊ የሆነ የዲኝነት አካሄዴ ሥርዓት ሳይከተለ፣ መመስረት 
የሚገባቸውን ጭብጥ ሳይመሰርቱና ጭብጥን የማስረዲት ሁኔታ /Burden of proof/ ያሇበት 
ተከራካሪ ወገን የማስረዲት ግዳታውን በአግባቡ እንዱወጣ ሳያዯርጉና መጣራት የሚገባውን 
ፌሬጉዲይ ሳያጣሩ የሰጡትን ውሣኔ በሰበር ታይቶ የማረምና በክሌለ የሚገኙ ፌርዴ ቤቶች 
ወይም ላልች የዲኝነት ሥሌጣን የተሰጣቸው አካሊት፣ ተገቢውን ጭብጥ በመመስረት፣ በሔግ 
የማስረዲት ግዳታ ያሇበት አካሌ ግዳታውን የተወጣ መሆኑን በአግባቡ በመመርመርና በመመዘን 
እንዯዚሁም መጣራት የሚገባውን ፌሬጉዲይ አጣርተው እንዱወስኑ ትዕዛዝ የመስጠትና ጉዲዩን 
የመመሇስ የዲኝነት ሥሌጣን የሇውም ማሇት እንዲሌሆነ ትክክሇኛ ግንዛቤ ሉያዝበት የሚገባው 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
          
በያዝነው ጉዲይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በዝርዝር የግራ ቀኙን ማስረጃ 
በመመዘንና በመመርመር ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ቢሆንም በውሣኔው 
የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 419 በተከራካሪ ወገኖች ከሚጥሇው የማስረዲት ግዳታ /Burden of 
proof/ አንፃር አመሌካቾችና ተጠሪ በሔግ የተጣሇባቸውን ግዳታ ተወጥተዋሌ ወይስ 
አሌተወጡም? የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካቾችና በተጠሪዎች መካከሌ 
ያሇውን አከራካሪ የፌሬጉዲይ ጭብጥ ሇመወሰን መጣራት የሚገባቸውን ፌሬጉዲዮች በማጣራትና 
የግራ ቀኙን ማስረጃ የሔጉ ዴንጋጌ የሚጥሌባቸውን የማስረዲት ግዳታ መሠረት በማዴረግ 
በመመርመርና በመመዘን ውሣኔ ሰጥተዋሌ ወይስ አሌሰጡም? የሚለትን ጭብጦች በውስጡ 
የያዘ መሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ከሰጠው ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 
       
ከሊይ የገሇፅናቸውን ጭብጦች የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት በአግባቡ በማየት ውሣኔ 
የሰጡባቸው መሆን ያሇመሆኑን ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካቾች የተከሰሱበት የወንጀሌ ሔጉ 
አንቀፅ 33 እና አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ተጠሪና አመሌካች ያሇባቸውን የማስረዲት ግዳታ 
/Burden of proof/ መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካቾች የተከሰሱበትን 
የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 33 እና አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ዝርዝር ይዘት ተመሌክተናሌ፡፡ 
“ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ” የሚሌ ርዕስ ያሇው የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 በንዐስ 
አንቀጽ 1 “የመንግስት ሠራተኛ የሆነ ወይም የነበረ ማንም ሰው 
/ሀ/ የኑሮ ዯረጃው አሁን ባሇበት ወይም አስቀዴሞ በነበረበት የመንግስት ሥራ ወይም በላሊ 
መንገዴ ከሚያገኘው ወይም ሲያገኝ ከነበረው ሔጋዊ ገቢ የበሇጠ እንዯሆነ ወይም፣  
/ሇ/ ያሇው ንብረት ወይም የገንዘብ ምንጭ አሁን ባሇበት ወይም አስቀዴሞ በነበረበት የመንግስት 
ሥራ ወይም በላሊ መንገዴ ከሚያገኘው ወይም ሲያገኝ ከነበረው ሔጋዊ ገቢ ጋር የማይመጣጠን 
እንዯሆነ፣  
 
የዚህ አይነቱ የኑሮ ዯረጃ እንዳት ሉኖረው እንዯቻሇ ወይም ያሇው ንብረት ወይም የገንዘብ 
ምንጭ በእጁ እንዳት ሉገባ እንዯቻሇ ሇፌርዴ ቤት ካሊስረዲ በስተቀር እንዯሁኔታው የንብረቱ 
መወረስ ወይም ሇባሇቤቱ መመሇስ እንዯተጠበቀ ሆኖ በቀሊሌ እስራት ወይም በመቀጮ ነገሩ ከባዴ 
ሲሆን ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እስራትና በመቀጮ ይቀጣሌ” የሚሌ ይዘት ያሇው 
ነው፡፡ 
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ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በዚህ ጉዲይ በወንጀሌ ክስ እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ 
በክሌለ በተሇያየ ዯረጃ የመንግስት ሠራተኛ ሆኖ እየሰራ ያገኘው የተጣራና የታወቀ ገቢ ብር 
90,220 /ዘጠና ሺህ ሁሇት መቶ ሃያ ብር/ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲሇው በክሱ ከገሇፀ 
በኋሊ አመሌካቾች በስማቸው በተሇያዩ ባንኮች ባሊቸው ሂሳብና በሌጃቸው ስም የገዙት ቤት ብር 
2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማኒያ አንዴ ሺህ አራት መቶ ስሌሣ ስምንት ብር ከዘጠና 
ሣንቲም/ ያሊቸው በመሆኑ ምንጩ ያሌተወቀ ሀብት ይዘው ተገኘተዋሌ በማሇት ክስ ያቀረበ 
ሲሆን ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ በነበረበት ጊዜ ያገኝ የነበረውን ገቢ፣ 
ሁሇተኛ አመሌካች የቤት እመቤት መሆናቸውንና ንብረቱ በጥሬ ገንዘብ ያሇ በስማቸው ያሇ 
መሆኑንና አመሌካቾች በሌጃቸው ስም ቤት ያሊቸው መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲቀረበ 
ፌሬጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ 
አመሌካቾች በበኩሊቸው በባንክ ሂሳባቸው ውስጥ የተገኘው ገንዘብና ቤቱን የሠሩበትን ሀብት 
ምንጭ ሇማስረዲት የመከሊከያ ማስረጃዎች እንዲቀረቡ ከሥር ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልቱ ከሰጡት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 
  
እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካቾች ተጠሪ ያቀረበውንና በማስረጃ ያረጋገጠውን ፌሬጉዲይ 
ማሇትም በግሌፅ ከሚታወቀውና አንዯኛ አመሌካች ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በመንግስት ሠራተኛነት 
ያገኝ ከነበረው ሔጋዊ ገቢ በሊይ በባንክ ሂሳብ ቁጥራቸው የተገኘው ጥሬ ገንዘብና በሌጃቸው ስም 
ቤት የሠሩበት ሀብት ማሇት ብር 2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማኒያ አንዴ ሺህ አራት 
መቶ ስሌሣ ስምንት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ ትክክሇኛ ምንጭ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነት 
አሇባቸው ወይስ የዏቃቤ ሔግን ክስና ማስረጃ ሉያስተባብለ የሚችለ አንዴ አንዴ ፌሬጉዲዮችን 
ሇፌርዴ ቤት ማቅረባቸው በቂ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም የሚሇውን ነጥብ በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 
419 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ከተዯነገገው የማስረዲት ግዳታ አንፃር መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡  
  
ከወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ እና /ሇ/ ዴንጋጌዎች ሇመረዲት የሚቻሇው ዏቃቤ 
ሔግ የመንግስት ሠራተኛ የሆነው ወይም የነበረው ሰው ያገኝ የነበረውና የሚያገኘው ገቢ ምን 
ያህሌ እንዯሆነና የመንግስት ሠራተኛው በራሱ ስምም ሆነ በቤተሰቡ ስም ከሔጋዊ ገቢው ውጭ 
ይዞት የሚገኘውን የገንዘብና የንብረት ግምት የማስረዲት ግዳታ ያሇበት መሆኑን በግሌፅ 
ተዯንግጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የመንግስት ሠራተኛ የነበረው ሰውና ከእሱ ጋር በሌዩ አባሪነት የተከሰሰ 
ሰው የመንግስት ሠራተኛው ሲያገኝ ከነበረውና ከሚያገኘው ገቢ በሊይ ይዞት የተገኘው ገንዘብ 
ወይም ሀብት ትክክሇኛው ምንጭ ምን እንዯሆነ የማስረዲት ግዳታ እንዲሇበት በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ሶስተኛው ፒራግራፌ፣ “….የዚህ አይነቱ የኑሮ ዯረጃ እንዳት 
ሉኖረው እንዯቻሇ ወይም ያሇው ንብረት ወይም የገንዘብ ምንጭ በእጁ እንዳት እንዯገባ ሇፌርዴ 
ቤቱ ካሊስረዲ በስተቀር” ምንጩ ያሌተወቀ ሀብት ይዞ በመገኘቱ /በመገኘታቸው/ ጥፊተኛ ተብሇው 
በሔጉ የተዯነገገው ቅጣት ሉጣሌባቸው እንዯሚችሌ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው 
ዏቃቤ ሔግ በግሌፅ ከሚታወቀው ሔጋዊ ገቢ በሊይ ነው በማሇት በክሱ የገሇፀውንና በማስረጃ 
ያረጋገጠውን ሀብት ትክክሇኛ ምንጭ የማስረዲት ግዳታ /Burden of proof/ በተከሳሾች ሊይ 
የሚወዴቅ መሆኑን ነው፡፡ የተከሳሾች የማስረዲት ግዳታም ዏቃቤ ሔግ በክሱ ከገሇፀውና በማስረጃ 
ካረጋገጠው ውጭ ተከሳሾች ላሊ ገቢ የሚያገኙበት ሥራ ወይም የገቢ ምንጭ ያሊቸው መሆኑን 
ብቻ ሇፌርዴ ቤቱ በማሳየት የሚወሰን ሳይሆን፣ በዏቃቤ ሔግ ክስና ማስረጃ ከተረጋገጠው ገቢ 
ውጭ በእጅ እንዯተገኘ የተረጋገጠው ገንዘብና ሀብት ትክክሇኛ ምንጭ ምን እንዯሆነ የማስረዲት 
ግዳታና ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ከወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 1 ሶስተኛው 
ፕራግራፌ ዴንጋጌ አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  
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ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው አንዯኛው አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ ሆኖ ከሚያገኘው ዯመወዝ 
/ሔጋዊ ገቢ/ በሊይ በስማቸው በተከፇተ የባንክ ሂሳብና በሌጃቸው ስም ቤት የተሰራበትና 
እንዯያዙት የተረጋገጠው በአጠቃሊይ መጠኑ ብር 2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማኒያ አንዴ 
ሺህ አራት መቶ ስሌሣ ስምንት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ የሆነ ገንዘብና ሀብት ምንጩ በአንዯኛ 
አመሌካች ስም በወንድገነት ወረዲ አባዮ ቀበላ ካሇው 2.5 ሄክታር የመሬት ይዞታ ሊይ ካሇሙት 
የጫትና የቡና ሰብሌ ሽያጭ፣ በሁሇተኛ አመሌካች ስም 0.25 ሄክታር መሬት ሊይ ካሇሙት 
የሸንኮራ አገዲ እንዯሆነ፣ ከፉለን በብዴር ከግሇሰብ ያገኙት መሆኑንና ከፉለ የጋራራሙ ሊንቶ 
የእንስሳት ማዴሇብና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና የጋሌማ ባህሊዊ ልጅ ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር መሆኑን የሚያሳዩ ማስረጃዎች እንዲቀረቡ ከሥር ፌርዴ ቤትና ከይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት ችልት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ 
  

ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካቾች ያቀረቧቸው ማስረጃዎች አንዯኛ 
አመሌካች ከሚሰራው የመንግስት ስራ በተጨማሪ ላሊ የገቢ ምንጭ የነበረው መሆኑን የሚያሣዩ 
ማስረጃዎች መሆናቸውን በመመሌከት ብቻ መጣራት የሚገባቸው ፌሬጉዲዮችን ሳያጣሩና 
በተሇይም አመሌካቾች በዏቃቤ ሔግ ክስና ማስረጃ ከሔጋዊ ገቢያቸው በሊይ የያዙ መሆናቸውን 
ብር 2,081,468.90 ያገኙበትን ትክክሇኛ የገቢ ምንጭ የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 
1 በሚዯነግገው መሠረት የማስረዲት ግዳታቸውን ተወጥተዋሌ ወይስ አሌተወጡም የሚሇውን 
ጭብጥ በመያዝ በሔጉ በአመሌካቾች ሊይ የተጣሇውን የማስረዲት ግዳታ /Burden of proof/ 
መሠረት በማዴረግ ተገቢውን ማጣራት አዴርገው መርምረውና መዝነው ውሣኔ የሰጡ 
አሇመሆናቸውን ከውሣኔያቸው ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ምክንያቱም  

/ሀ/ አመሌካቾች በስማቸው እንዲሇና ጫት፣ እንሰት፣ ቡናና ሸንኮራ አገዲ እያሇማን ገቢ 
እናገኝበታሇን ያለት 2.25 ሄክታር መሬት በተመሇከተ አመሌካቾች የእርሻ መሬቱ ባሇይዞታ 
ናቸው ወይስ አይዯለም? የእርሻ መሬቱ ባሇይዞታ ከሆኑ የእርሻ መሬቱን በይዞታነት የያዙት 
መቼ ነው? መሬቱን በማሌማት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሊቸው የተሇያዩ ተክልች በማሌማት 
ምርት ገቢ ማግኘት የጀመሩት መቼ ነው? ከመሬቱ የሚገኘው ገቢና መሬቱን ሇማሌማትና 
ምርቱን ሇገበያ ሇማቅረብ የሚወጣው ወጭ ምን ያህሌ ነው? አመሌካቾች ከመሬቱ ተጣርቶ 
የሚዯርሳቸው ገቢ ምን ያህሌ ነው የሚሇው ፌሬጉዲይ በአግባቡና በገሇሌተኛ ባሇሙያ ተጣርቶ  
ባሌታወቀበት ሁኔታ ከቀበላና ከዞኑ ግብርና ጽ/ቤት የተፃፈ ዯብዲቤዎችን ብቻ መሠረት 
በማዴረግ አመሌካቾች ከእርሻ የሚያገኙት ገቢ መጠን ከፌተኛ እንዯሆነ መወሰኑ በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 1 በአመሌካቾች ሊይ የሚዯነግገውን የማስረዲት ግዳታ /Burden of 
proof/ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩ ተጣርቶ የተወሰነ አሇመሆኑን የሚያሣይ በመሆኑ፣ 

/ሇ/ አመሌካቾች በባንክ ሑሳባቸው ውስጥ ከተገኘው ገንዘብ ውስጥ ብር 1,120,500 /አንዴ 
ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ ሺህ አምስት መቶ ብር/ በአንዯኛው አመሌካች ስም የተቀመጠ ከፉለ 
የጋራራሙ ሊንቶ የእንስሳት ማዴሇብ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ገንዘብ ከፉለ ዯግሞ 
የጋሌማ ባህሊዊ ልጅ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር መሆኑን ሇማስረዲት የማህበራቱ ቃሇ-
ጉባኤና አባሊት በማስረጃነት ያቀረቡ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤትና ከይግባኝ ሰሚው ችልት 
ውሣኔ ተገሌጿሌ፡፡ ሆኖም በመጀመሪያ ዯረጃ ኃሊፉነታቸው የተወሰኑ የግሌ ማህበራት 
የሚመሰርቱት የማህበሩ ዋና ገንዘብ ሌክና የማህበሩ ዋና ገንዘብ በሙለ መግባቱን የሚያስረዲ 
መግሇጫ ሲቀርብ መሆኑ በንግዴ ሔጉ አንቀፅ 519 ንዐስ አንቀጽ /መ/ እና /ሰ/ በአስገዲጅነት 
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የተዯነገገ በመሆኑ እነዚሀ የንግዴ ማህበራት ሔጋዊ ሰውነት አግኝተው ተመዝግበው ከሆነ 
ሲመዝገቡ ያስመዘገቡትና ገቢ ያዯረጉት የማህበሩ ዋና ገንዘብ ምን ያህሌ ነው? ማህበራቱ 
በካፑታሌነት ካሰመዘገቡት ካፑታሌ በሊይ በአመሌካቾች ስም ሇማህበር መመስረቻ የተዋጣው 
ገንዘብ አሇ በማሇት የሚፅፈቸው የተሇያዩ ማስረጃዎች ሔጋዊ ተቀባይነት፣ ያሊቸው ናቸው ወይስ 
አይዯለም? የሚለት ነጥቦች ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አመሰራረት፣ መዋጮ አከፊፇሌ፣ 
የማህበሩ ዋና ገንዘብና ገንዘቡ ገቢ ስሇሚሆንበት ሁኔታ የተቀመጡ ሔጋዊ መስፇርቶችን 
መሠረት በማዴረግ፣ መጣራት የሚገባቸው ፌሬጉዲዮች ተጣርተውና ማስረጃዎቹ አመሌካቾች 
በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ያሇባቸውን የማስረዲት ኃሊፉነት መሠረት በማዴረግ 
ተጣርተው ውሣኔ የተሰጠበት ሆኖ አሊገኘንም፡፡  

  
ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት ከሊይ የዘረዘርናቸውን መጣራት የሚገባቸውን 
ፌሬጉዲዮች ሳያጣራና አመሌካቾች ያቀረቧቸው ማስረጃዎች በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ 
አንቀጽ 1 የተጣሇባቸውን የማስረዲት ግዳታ /Burden of proof/ የተወጡ መሆኑን ያሇመሆኑን 
የሚያሣዩና አግባብነት ያሊቸውን ሔጎች መሠረት ያዯረጉና ተቀባይነት ያሊቸው ናቸው ወይስ 
አይዯለም? የሚሇውን ጭብጥ በመመስረት ውሣኔ ያሌሰጡበት በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የተጠሪንና የአመሌካቾችን ማስረጃ በዝርዝር በመመርመርና በመመዘን የሰጠው ውሣኔም ሆነ 
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሊይ በዝርዝር የገሇፅናቸውን ፌሬጉዲዮችን ሳያጣራና 
ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ የአመሌካቾችን ማስረጃ 
ተቀባይነት ሳይመረምሩ የሰጡት ውሳኔ የወንጀሌ ሔጉን አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌዎችና ከሊይ የዘረዘርናቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች የሚጥሱና መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇባቸው ናቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው 

ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
3. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት ከዚህ በፉት ጉዲዩን ያሊዩት ዲኞች 

በመሰየም በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 2/ሀ/ እና /ሇ/ የተዘረዘሩትን ነጥቦች በማጣራትና 
የማስረጃዎቹን ተቀባይነት፣ ክብዯትና ተዓሚነት በመመዘን በወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ-
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149/1/ መሠረት ፌርዴ እንዱሰጥበት ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡ 
የውሣኔው ግሌባጭ ይሊክሇት፡፡ 

        መዝገቡ ተዘግቷሌ፣  ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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