የሰ/መ/.ቁ 67777
ታህሳስ 04 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- 1. ተወሌዯ ብስራት
2. ሃይሊይ ገ/መዴህን

ከጠበቃ ገብረ እግዚብሓር ተስፊዬ ጋር ቀረቡ፡፡

3. ገሊን ሰቦቃ
ተጠሪ፡- የሇም፡፡
መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 448(1 እና 3) መሰረት አንዴን ሰው ሇፌትህ
እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ ሁኖአሌ በማሇት ወዱያውኑ ሇመቅጣት መሟሊት ስሊሇባቸው ሔጋዊ
መስፇርቶችን የሚመሇከት ነው፡፡
የጉዲዩ መነሻ በከሳሽ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን አቃቤ ሔግና በተከሳሾች እነ ተካበ ገ/ስሊሴ
ስዴስት ሰዎች መካከሌ በነበረው የወንጀሌ ክስ ጉዲይ ነው፡፡ የወንጀሌ ክሱ በዏቃቤ ሔግ በኩሌ
በተከሳሾች ሊይ ከተመሰረተና በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ከቀረበ በሁዋሊ ፌርዴ
ቤቱ ተከሳሾቹ ወዯ አዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱሄደ ትዕዛዝ ሰጥቶ የገቢዎችና የጉምሩክ
ባሇስሌጣን ምርመራ ክፌሌ ኃሊፉዎች ተከሳሾችን ወዯ ማረሚያ ቤት ሳይወስደ ወይም ሳይሌኩ
በራሳቸው ማረፉያ ቤት ሇረዥም ጊዜና ወራት አቆይተዋቸዋሌ፣ የፌርዴ ቤቱንም ትእዛዝ
ሳያከብሩ ቀርተዋሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 448(1) እና
(3) መሰረት ጥፊተኛ በማዴረግ እያንዲንዲቸውን በሁሇት ወር ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው
ጉዲዩ ከተመረመረ በሁዋሊ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በወንጀሌ
ሔጉ አንቀጽ 448(1 እና 3) ስር ጥፊተኛ መባሊቸውና ቅጣት መተሊሇፈን አግባብነት ተቀብል
የቅጣቱን አፇጻጸም ብቻ በገዯብ እንዱሆን በማዴረግ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ
ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሇጉዲዩ አመሌካቾች ተጠያቂ መዯረጋቸው
የዴንጋጌውን ይዘት እና በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮችን ባሊገናዘበ መሌኩ መሆኑን
ዘርዝረው የበታች ፌርዴ ቤቶች የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካቾችን
ቅሬታ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በጭብጥነት ሉታይ
የሚገባው አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱ ዋራንት በአግባቡ እንዯዯረሳቸው ሳይረጋገጥ በወንጀሌ ሔጉ
አንቀፅ 448(1(ሀ)) እና (3) ዴንጋጌዎች ስር ጥፊተኛ መባሊቸው ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ከሊይ በተገሇጸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ ሉባለ
የቻለት የገቢዎችና የጉምሩክ ባሇስሌጣን በአቶ ተካበ ገ/ስሊሴ ሊይ በመሰረተው የኮንትሮባንዴ
የወንጀሌ ክስ በመ/ቁጥር 162887 ፊይሌ ተከፌቶሊቸው ፌርዴ ቤት ቀርበው ፌርዴ ቤቱም ጥር
03 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የተከሳሹን የዋስትና መብት ጠብቆሊቸው ተከሳሹ
የተፇቀዯሊቸውን የዋስትና መብት ካሊሟለ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው እንዱቆዩ ሲሌ
የእስር ዋራንት እንዱፃፌ በማሇት ትዕዛዝ የሠጠ ቢሆንም ተከሳሹ ወዱያውኑ ማረሚያ ቤት
ሳይገቡ በባሇስሌጣን መስሪያ ቤት ዯረቅ ፕሉስ ጣቢያ ከአስር ወራት በሊይ ታስረው የተገኙ
መሆኑን፣ ይኸው ግሇሰብ በአጠቃሊይ ከአንዴ አመት ሁሇት ወራት በሊይ የታሰሩ መሆኑን፣
መስፌን ካሳሁን የተባለት ተከሳሽም በተከሰሱበት ወንጀሌ በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 169690
ፊይሌ ተከፌቶባቸው በፌርዴ ቤቱ ቀርበው ፌርዴ ቤቱ ግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው
ችልት በተመሳሳይ መሌኩ በመዝገቡ ሊይ የዋስትና መብታቸውን ጠብቆሊቸው ሲያበቃ
የተፇቀዯሊቸው የዋስትና ግዳታ ተከሳሹ መፇፀም ካሌቻለ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው
እንዱቆዩ ሲሌ ትእዛዝ ሰጥቶ ተከሳሹ ወዱያውኑ ማረሚያ ቤት ሳይሊኩ የእስር ዋራንቱ በመዝገቡ
ሊይ ከተሰጠ በሁዋሊ በባሇስሌጣኑ ፕሉስ ጣቢያ ከስዴስት ወራት በሊይ መታሰራቸውን፣ ሃይለ
ወርቁ እና ሉዊዛ ፊርቤታ የተባለት ሁሇት ግሇሰቦች ዯግሞ በተከሰሱበት የጉምሩክ ማጭበርበር
የወንጀሌ ዴርጊት በመ/ቁጥር 167550 በሆነው ፊይሌ ተከፌቶሊቸው ፌርዴ ቤት ቀርበው
በዋስትና መብት ሊይ ትዕዛዝ ከተሰጠ በሁዋሊ የዋስትና ግዳታቸውን በትዕዛዙ አግባብ መፇፀም
ካሌቻለ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው እንዱቆዩ ሲሌ ፌርዴ ቤቱ የእስር ዋራንት እንዱፃፌ
ሰኔ 18 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት ትዕዛዝ ሰጥቶ በትእዛዙ መሰረት ወዯ አዱስ አበባ
ማረሚያ ቤት ሳይሊኩ እያንዲንዲቸው እጃቸው በፕሉስ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ፌርዴ ቤት
እስከቀረቡበት ጊዜ ያሇውን ሳይጨምር በባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ከስምንት ወራት በሊይ ታስረው
መቆየታቸው መረጋገጡን፣ መንግስቱ አብርሃምና አህመዴ መሏመዴ በተከሰሱበት የኮንትሮባንዴ
ወንጀሌ ዯግሞ በመ/ቁጥር 172759 እና ባምሊክ ይስማው የተባለት ተከሳሽ ዯግሞ በመ/ቁጥር
170203 ፊይሌ ተከፌቶሊቸው ፌርዴ ቤት ቀርበው በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው እንዱቆዩ
የእስር ዋራንት እንዱጻፌ ፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቶ ወዯ ማረሚያ ቤት ሳይሊኩ እያንዲንዲቸው
ቢያንስ ሶስት ወራትን ያህሌ በፕሉስ ጣቢያ መታሰራቸውን የስር ፌርዴ ቤት መገንዘቡን ነው፡፡
የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በቀጥታ ይመሇከተቸዋሌ ያሊቸውን የገቢዎችና የጉምሩክ ባሇስሌጣን
መስሪያ ቤት የወንጀሌ ምርመራ ቡዴን አስተባባሪ ኃሊፉዎችን ችልት ቀርበው እንዱያስረደና
ሔጋዊ መግሇጫ እንዱሰጡበት በማሇት በሶስት የወንጀሌ መዛግብት ሊይ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን
የአሁኑ አመሌካቾችም ወዯ ፌርዴ ቤቱ ቀርበው አሇኝ ያለትን ምክንያት ያቀረቡ ሲሆን የአሁኑ
ሁሇተኛው አመሌካች የባሇስሌጣኑ መሰሪያ ቤት ፕሉስ ጣቢያ የእስረኞች ሰነድች ክትትሌ ኃሊፉ
መሆናቸውን ገሌፀው የፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ሳይከበር የቀረው ከፌርዴ ቤቱ ሇአዱስ አበባ ማረሚያ
ቤት የተሊኩት የእስር ዋራንቶች የስም ስህተት ስሇተከሰተባቸውና ማረሚያ ቤቱም አሌቀበሌም
ስሇአሇ ነው፣ የሥም ስህተቱ በዋራንቱ እንዱስተካከሌም በተዯጋጋሚ ጊዜያት ወዯ ፌርዴ ቤቱ
በመምጣት አቤት ብያሇሁ፣ ከፌርዴ ቤቱ ግን የተሰጠኝ አፊጣኝ ምሊሽ የሇም፣ ከዚህ ላሊም
ከባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉዎች ጋር ዯጋግሜ ተነጋግሬበታሇሁ፣ ግን መፌትሓ ሉገኝ
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ባሇመቻለ ተከሳሾች ሇበርካታ ወራት ሉታሰሩ ችሇዋሌ በማሇት የዘረዘሩ ሲሆን የአሁኑ 1ኛ
አመሌካችም ከቦታው ሊይ በኃሊፉነት ከመመዯባቸው ከመጋቢት 2002 በፉት ተከሳሾች በፕሉስ
ጣቢያው ታስረው ነው ያገኟቸው መሆኑን፣ በፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ ወራት መታሰራቸው
ኃሊፉነትን እንዯሚያስከትሌ በመገንዘብም ወዯ አዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱገቡ የበኩሊቸውን
ጥረት እንዯአዯረጉ፣ በመዝገብ ሊይ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ከሆነም ተገሌብጦ እንዱመጣሊቸው ዏቃቤ
ሔጎችን ሳይቀር በተዯጋጋሚ ጊዜያት መሊካቸውን፣ ሆኖም ግን ከመስሪያ ቤቱ አቃቤ ሔጎች
አንደ የሆኑት አቶ ወንዴወሰን ዯሳሇኝ ተከሳሾች ወዯ አዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱገቡ
የተሠጠ ትዕዛዝ የሇም ብሇው ሉገሌፁሊቸው የቻለ መሆኑንና ከዚያም ተከሳሾች ወዯ ማረሚያ
ቤት ሳይገቡ በእዴገት ምክንያት ከወንጀሌ ምርመራ ቡዴን አስተባባሪነታቸው መነሳታቸውን
በምክንያትነት ያቀረቡ መሆኑን ነው፡፡ የአሁኑ ሶስተኛ አመሌካች ዯግሞ የወንጀሌ ምርመራ
ቡዴን አስተባባሪ ኃሊፉ መሆናቸውን ጠቅሰው የወንጀሌ ምርምራ አጣርተው ከጨረሱ በኋሊ
ምርመራውን ያጣሩበትን ተከሳሽ በዋስ ሉወጣ/ሉሇቀቅ የቻሇ መሆኑን፣ ከዚያ በሁዋሊ
በተጠረጠረበት ወንጀሌ የወንጀሌ ክስ ተመስርቶበት ፌርዴ ቤት ከቀረበ በኋሊ ስሇሆነው ነገር
እንዯማያውቁ፣ ተከሳሽ መስፌን ካሳሁን ወይም ላልች ተከሳሾች በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት
ፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ ወራት መታሰራቸውን ያወቁት ቀርበህ አስረዲ ተብል በፌርዴ ቤት
ትዕዛዝ ሲዯርሳቸው መሆኑን፣ የወንጀሌ ምርመራውን ያጣሩት እርሳቸው ስሇሆኑ ጉዲዩን
እስከመጨረሻው የመከታተሌ ኃሊፉነት እንዯነበረባቸውና ላልች ኃሊፉዎችም ተከሳሾች ሇበርካታ
ወራት መታሰራቸውን እንዯሚያውቁ ዘርዝረው አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ እንግዱህ ከሊይ
የተመሇከተው አመሌካቾች እያንዲንዲቸው ያቀረቡት ምክንያት ሲሆን የሁለም አመሌካቾች የጋራ
ምክንያታቸው በጥቅለ ሲታይ ግን ተከሳሾች በፌርዴ ቤቱ የእስር ዋራንት ትእዛዝ መሰረት
በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው መቆየት ሲገባቸው በፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ ወራት
መታሰራቸው ስህተትም ጥፊትም መሆኑን አምነው ጥፊቱ ግን የእነርሱ ያሇመሆኑን፣ የፌርዴ
ቤቱ ትዕዛዝ ያሌተከበረው በራሳቸው ምክንያት ያሇመሆኑን ጠቅሰው መከራከራቸውን ነው፡፡
ከሊይ ከተመሇከቱት ፌሬ ነገሮች የሚያሳዩት ሇአመሌካቾች ሇወንጀለ ተጠያቂነት ምክንያት
የሆነው በጉምሩክ ወንጀሌ ተከሰው ፌርዴ ቤት የቀረቡት ተከሳሾች ማረሚያ ቤት እንዱታሰሩ
የፌርዴ ቤት ማሰሪያ ዋራንት ተሰጥቶ እያሇ በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት ፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ
ወራት እንዱታሰሩ መዯረጉ ሇፌትህ እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ መሆንን ነው ተብል በስር
ፌርዴ ቤቶች መዯምዯሚያ ሊይ መዯረሱን ነው፡፡ ይህ ችልትም ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ ምሊሽ
ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴ የስር ፌርዴ ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገውን ዴንጋጌ ይዘት
መመሌከቱ ተገቢ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 448(1) ስር አንዴ ሰው ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሇው ፌርዴ ቤት ወይም
የዲኝነት ስሌጣን ያሇው አካሌ በያዘው ጉዲይ ሊይ በተከሳሽነት፣ በምስክርነት ወይም በሌዩ አዋቂ
ምስክርነት ወይም በአስተርጓሚነት፣ በነባሪነት ወይም በተቺነት እንዱረዲ በሔግ መሰረት የተጠራ
ወይም ተከሳሽን ወይም ማስረጃን እንዱያቀርብ ወይም እንዱሌክ የታዘዘ ማንም ሰው በቂ
ምክንያት ሳይኖረው ሳይቀርብ የቀረ ወይም ሇመቅረብ እንቢተኛ የሆነ እንዯሆነ፣ ተከሳሽን ወይም
ማስረጃን ያሊቀረበ ወይም ያሌሊከ እንዯሆነ፣ ወይም ቀርቦ ሔግን በሚቃረን አኳኋን ሇተጠየቀው
መሌስ ሇመስጠት ወይም እንዯታዘዘው ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ ሲሆን ይህ አዴራጎት
ወንጀሌ ሁኖ ፌርዴ ቤቱ ቀጠሮ ሳይሰጥ ወዱያውኑ ቅጣት የሚወስን ስሇመሆኑም የአንቀፁ
ንዐስ ቁጥር ሶስት ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ከዴንጋጌው መንፇስ የምንገነዘበው አንዴን ሰው
ሇፌትሔ እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ ሆኖአሌ በማሇት በወንጀሌ ጥፊተኛ አዴርጎ ሇመቅጣት
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በፌርዴ ቤት ወይም የዲኝነት ነክ ስሌጣን ባሇው አካሌ በተከሳሽነት፣ በምስክርነት፣ በሌዩ አዋቂ
ምስክርነት፣ በአስተርጓሚነት፣ በነባሪነት በተቺነት የተጠራ ወይም ተከሳሽን ወይም ማስረጃን
እንዱያቀርብ ወይም እንዱሌክ የታዘዘ መሆኑ በቅዴሚያ ሉረጋገጥ የሚገባ የወንጀለ መሰረታዊ
የማቋቋሚያ ባህሪ ስሇመሆኑ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) እና 58 ጋር ተዲምሮ ሲነበብ
የምንገነዘበው ጉዲይ ስሇመሆኑ ነው፡፡ ያሇመቅረቡና የታዘዘውን ነገር ያሇመፇፀሙን ምክንያት
ማስረዲት ጉዲይ ዯግሞ ከሊይ የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች ተሟሌተው መገኘት
ከተረጋገጠ በሁዋሊ የሚፇፀም ተከታይ ተግባር መሆኑን የተጠቃሹ አንቀፅ አቀራረፅና ይዘት
እንዱሁም ዓሊማው የሚያስገነዝበን ነጥብ ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለት የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ ባሇማክበር
በወንጀሌ የተከሰሱትን ሰዎች ማረሚያ ቤት መውስዴ ሲገባቸው በባሇስሌጣኑ ፕሉስ ጣቢያ
በማሰር ሇበርካታ ወራት አቆይተዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካቾች አጥብቀው
የሚከራከሩት ተከሳሾች ሇበርካታ ወራት በፕሉስ ጣቢያ ያሊግባብ መታሰራቸውን አናውቅም
በማሇት ሳይሆን በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ መሰረት ሇማረሚያ ቤቱ ሇማስረከብ ሲሞከር በስም ስህተት
የተነሳ ማረሚያ ቤቱ ሉረከብ ያሇመቻለንና ፌርዴ ቤቱም በማሰሪያ ዋራንቱ ሊይ የተከሰተውን
የስም ስህተት እንዱያስተካክሌ በተዯጋጋሚ ጥያቄ ቀርቦሇት ሉያስተካክሌ ያሇመቻለን፣ እንዱሁም
በፌርዴ ቤቱ የተሰጠ ማሰሪያ ዋራትን የላሇ መሆኑን የሚመሇከታቸው የአቃቤ ሔግ ባሇሙያዎች
ሲገሌፁሊቸው የነበረ መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋጋጠው
ዯግሞ ተከሳሾቹ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱታሰሩ በመዝገብ ሊይ የማሰሪያ ዋራንት
እንዱፃፌ ትእዛዝ መሰጠቱ እንጂ በትክክሌ የተፃፇ የማሰሪያ ዋራንቱ ሇአመሌካቾች ዯርሷቸው
አመሌካቾች ይህንኑ እያወቁ የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝ ባሇማክበር ተከሳሾቹን ያሰሩ ስሇመሆኑ
ካሇመሆኑም በሊይ የስም ስህተት ተከስቷሌ፣ ይህም ይስተካከሌሌን በማሇት በባሇስሌጣኑ መሰሪያ
ቤት በኩሌ የቀረበው ጥያቄ በፌርዴ ቤቱ በተገቢው ጊዜ ምሊሽ የተሰጠበት ስሇመሆኑም በፌሬ
ነገር ዯረጃ አሌተረጋገጠም፡፡ በመሆኑም ከሊይ የተመሇከተው ዴንጋጌ ከተያዘው ጉዲይ ጋር
ተያይዞ ሲታይ አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝ ባሇማክበር ሇፌትሔ እርዲታ መስጠትን እንቢ
ማሇት ወንጀሌ ፇፅመዋሌ ብል በወንጀሌ ተጠያቂ ሇማዴረግ አመሌካቾች ከሊይ በምክንያትነት
የገሇጿቸው ፌሬ ነገሮች እውነት መሆን ያሇመሆናቸው በተገቢው ማስረጃ ሉጣራ የሚገባው እንጂ
ወንጀለ የተፇጸመው በፌርዴ ቤት ነው፣ ተከሳሾቹ ሇበርካታ ወራት ተገቢ ባሌሆነ ቦታ ታስረዋሌ
በሚሌ ምክንያት ቀጠሮ ሳይዯረግ ወዱያውኑ ቅጣት ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም አመሌካቾች ፇጸሙ የተባሇውን አዴራጎት በተመሇከተ በማስረጃ ሳያጣራና ዴርጊቱም
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 448(1(ሀ)) ስር የሚወዴቅ ስሇመሆኑ በተገቢው ሁኔታ ሳያረጋግጥ የስር
ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን ወዱያውኑ ጥፊተኛ በማዴረግ መቅጣቱም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ
የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የስር ፌርዴ ቤትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ
በመቀበሌ የቅጣቱን አፇፃጸም በገዯብ እንዱሆን መወሰኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 162887 ጥር 05 ቀን 2003 ዓ.ም.
የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ እና በዚሁ ፌርዴ ቤት በተጠቀሰው መዝገብ ጥር 05 ቀን
2003 ዓ.ም. የተሠጠው የቅጣት ውሳኔ እንዱሁም በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር
102668 ጥር 18 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሠጠው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሇ-1))
መሰረት ሙለ በሙለ ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱ ማሰሪያ ዋራንት በትክክሌ የዯረሳቸው ስሇመሆኑ ባሌተረጋገጠበት
ሁኔታ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 448(1(ሀ))እና (3) መሰረት ሉቀጡ የሚችለበት የሔግ አግባብ
የሇም ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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