የሰ/መ/ቁ. 119500
ሏምላ 22 ቀን 2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብረሃ መሰሇ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ፀሀይ ውብዬ
ተጠሪ፡-

አሌቀረቡም

የፋዯራሌ/ዒ/ህግ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የመንግስት ማህተምን ያሇአግባብ መገሌገሌ ሙከራ ወንጀሌ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ
የተጀመረው የአሁን ተጠሪ በፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት በአመሌካች እና አብረዋቸው በተከሰሱ ተከሳሾች
ሊይ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ሊይ የቀረበው ክስ ይዘት ተከሳሽ ሇመንግስት
ስራ የሚውሌ ማህተምን ያሊግባብ ሇመገሌገሌ አስባ በዏ/ህግ 3ኛ ምስክር አማካኝነት ሇወ/ሮ ሜሮን
ሚካኤሌ

(1ኛ

ተከሳሽ)

1000

ብር

ከፌሊ

የኢት/ንግዴ

ባንክን

ማህተም

ከባንኩ

ሰርቃ

እንዴታመጣሊት ካዯረገች በኃሊ በምስክሯ ጥቆማ የተያዘች በመሆኑ የወ/ህ/አ 27(1) እና 363 (1)
(ሇ) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የመንግስት ማህተም ያሇአግባብ መገሌገሌ ሙከራ ወንጀሌ
ተከሰሊች የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች (የስር ተከሳሽ) በክሱ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም
በማሇት

በመካዲቸው

ዏ/ህግ

ማህተሙ

የጠፊበት

የኢት/ን/ባንክ

ሱማላ

ተራ

ቅርንጫፌ

ሠራተኞችን ጨምሮ 3 ምስክሮችን አሰምቷሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ከዏ/ህግ ምስክሮች 1ኛ ተከሳሽ የሆኑት
ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ በተጨማሪ ምስክርነት ሰምቶ አመሌካች ክሱ የቀረበበትን የወንጀሌ ዴርጊት
ሇመፇፀማቸው የተመሰከረባቸው በመሆኑ እንዱከሊከለ ብይን የሰጠ ሲሆን አመሌካች የሰው
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መከሊከያ ማስረጃ የሇኝም በሚሮን ሚካኤሌ የግሌ ስሌክ በወቅቱ ስሇመዯወላ ከኢት/ቴላኮም
ዝርዝር ቀርቦ ይታይሌኝ ብሇዋሌ፡፡
ፌ/ቤቱ ከሰኔ ወር መጀመሪያ እስከ ሏምላ ወር መጨረሻ 2006 ዒ/ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ
ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ በግሌ ስሌካቸው የተዯወሇ የስሌክ ቁጥር ዝርዝር እንዱቀርብ ባዘዘው
መሠረት ከኢት/ቴላኮም በቀረበው ዝርዝር ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ በሚጠቀሙበት ስሌክ ቁጥር
አመሌካች በሚሰሩበት የመከሊከያ ሚ/ር የቢሮ ስሌክ ቁጥር ሊይ ተዯውል የነበረ መሆን
አሇመሆኑን ባያሳይም ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ ስሌክ ሊይ ተከሳሽ አሌዯወሇችም ብል ዴምዲሜ ሊይ
ሇመዴረስ የሚያዲግት ነው በማሇት አመሌካች (ተከሰሽ) በተከሰሱበት የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ ስር
ጥፊተኛ ናቸው ብል በመወሰን የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያያት በማገናዘብ በቅጣት አወሰሰን
መመሪያው ቅጣቱን በማስሊት በ3 ዒመት ከ3 ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅሬታቸውን ሇፋ/ክሌሌ ፌ/ቤት በይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን
በማከራከር አመሌካች ሊይ በስር ፌ/ቤት የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔን በማፅናት ወንጀለ
በሙከራ ዯረጃ የቀረ እና በመንግስትና በህዝብ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ባሇመኖሩ ስር ፌ/ቤት
የወንጀለን ዯረጃ በቀሊሌ ዯረጃ መመዯብ ሲገባው መካከሇኛ ዯረጃ መመዯቡ ተገቢ አይዯሇም ብል
የወንጀለን ዯረጃ በቀሊሌ ዯረጃ በመመዯብ መነሻ ቅጣት 3 ዒመት ወስኖ በ2 ማቅሇያ ምክንያቶች
ቅጣቱ ወዯ 2 ዒመት ፅኑ እስራት በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ ተፇፀመ ያለትን መሠረታዊ የህግ ስህተት በመጥቀስ
እንዱታረምሊቸው የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች በስር ፌ/ቤቶች
ጥፊተኛ ተብሇው ቅጣት የተወሰነባቸው በክሱ ሊይ የተጠቀሰውን የህግ አንቀጽ የሚያቋቁም
ዴርጊት መፇፀማቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጦ መሆን አሇመሆኑን እና በዚህ ጉዲይ በስር
ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ የነበሩትና ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌን በአመሌካች ክስ በማጣሪያ ምስክርነት
ጠርቶ የመስማቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት

ተዯርጓሌ

አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ
የተመሇከተው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር

አቤቱታ ምክንያት ከሆነው ውሳኔ እና

አግባብነት ካሇው የህግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመ መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
አመሌካች ተከሰው ጥፊተኛ የተባለት የወ/ህጉን አንቀጽ 27(1) እና 363 (1) ‛ሇ“ የተመሇከተውን
ተሊሌፇው ሇመንግስት ስራ በተዘጋጀ ማህተም ያሇ አግባብ መገሌገሌ ሙከራ ወንጀሌ ሲሆን
የዴንጋጌው ይዘት ሇመንግስት ስራ ጉዲይ ብቻ የሚታተምበትን የመንግስትን ወይም የመንግስታዊ
አካሊት የአንደን ማህተም ያሇአግባብ የተገሇገሇ እንዯሆነ ከ3 ዒመት እስከ 10 ዒመት ሉዯርስ
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በሚችሌ ጽኑ እስራት እንዯሚያስቀጣ ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች ሇኢት/ንግዴ ባንክ ሱማላ ተራ
ቅርንጫፌ መገሌገያነት የተዘጋጀውን የመንግስት ማህተም በተጠሪ 3ኛ ምስክር እና በስር 1ኛ
ተከሳሽ በሆኑት የባንኩ ተሊሊኪ ሠራተኛ አማካኝነት ማህተሙን ተቀብሇው የባንኩ ተሊሊኪ
ሠራተኛ ሇሆኑት የስር 1ኛ ተከሳሽ ብር 1000 መሊካቸው ስር ፌ/ቤት በቀረበው ማስረጃ
በማረገጋጥ አመሌካች ሊይ ያሳሇፇው የጥፊተኛነት ውሳኔ በህጉ አግባብ በመሆኑ የሚነቀፌ ሆኖ
አሊገኘነውም በላሊ በኩሌ አመሌካች የተከሰሱት እና የጥፊተኛነት ውሳኔ የተሊሇፇባቸው በሙከራ
ዯረጃ በቀረ ወንጀሌ በመሆኑ በወ/ሔ/አንቀጽ 31 እንዯተመሇከተው ተከሳሹ ጥፊተኛ በተባሇበት
የሙከራ ወንጀሌ ዴርጊት የዯረሰ ጉዲት ከላሊ በወ/ህ/ቁ. 180 በተመሇከተው መሠረት ቅጣቱን
በመሰሇው እንዯሚያቀሌ የተዯነገገ በመሆኑ እና በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር
2/2006 ቀዯም ሲሌ እንዯነበረው የቅጣት አወሳሰን በሙከራ ዯረጃ ሇተፇጸመ ወንጀሌ ቅጣት
እንዯሚቀንስ በግሌጽ ባይመሇከትም በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ አንቀጽ 24 ስር
በወንጀሌ ህጉ ቅጣትን በመሰሇው እንዱያቀሌ በፇቀዯ ጊዜ ፌ/ቤቱ በመመሪያው ሳይወሰን ቅጣትን
በማቅሇሌ እንዯሚወሰን የተመሇከተ በመሆኑ እና ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም በተመሳሳይ በሰ/መ/ቁ.
104937 አስገዲጅነት ያሇው የህግ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ ወንጀለ በሙከራ ዯረጃ የቀረ መሆኑን
መሠረት በማዴረግ የስር ፌ/ቤት ቅጣቱን በመሰሇው ማቅሇሌ ሲገባው ይህን በማሇፌ በቀረቡሇት 2
ማቅሇያ ምክንያቶች ሊይ ብቻ በመወሰን የሰጠው የቅጣት ውሳኔ ሉታረም የሚገባው በመሆኑ
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ

1. የፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ

121682

በቀን

6/11/2007

ዒ/ም

በዋሇው

ችልት

እና

የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 001102 በቀን 18/2/2008 ዒ/ም የሰጡት የጥፊተኛነት ውሳኔ እና
ትዕዛዝ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 195(2) (ሇ) መሠረት ፀንቷሌ፡፡

2. የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት ያሳሇፇው የቅጣት ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡
3. አመሌካች ጥፊተኛ የተባለበት ወንጀሌ በሙከራ ዯረጃ የቀረ እና በመንግስት ሊይ የዯረሰ
ጉዲት

ባሇመኖሩ

የወ/ህጉን

አንቀጽ

27(1)፣31፣

180፣

እና

363(1)

(ሇ)

እንዱሁም

የተሻሻሇውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 24 መሠረት በማዴረግ
ሇአመሌካች ስር ፌ/ቤት የተያዘሊቸውን ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችንም ከግምት
በማስገባት

አመሌካች

ሇፇፀሙት

ጥፊት

ከዚህ

ጉዲይ

ጋር

በተያያዘ

የታሰሩበት

የሚታሰብሊቸው ሆኖ በአንዴ ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ የስር ፌ/ቤትን
የቅጣት ውሳኔ በመሻሻሌ ወስነናሌ፡፡
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4. አመሌካች ታስረው የሚገኙበት ማ/ቤት በዚህ በተሸሻሇው የቅጣት ውሳኔ መሠረት
እንዱያስፇጽም ይፃፌ ብሇናሌ መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሩ/ሇ
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