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መጋቢት 14 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- 1. ጀሪኮ ሰርቪስ -

ዯሳሇኝ መስፌን ቀረቡ

2. አቶ ሀሰን አብዯሊ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - አሌቀረበም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
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ጉዲዩ የቀረበው ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአንዯኛው አመሌካች ሊይ
የወሰነው የገንዘብ መቀጮ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ አጣርቶ ሇመወሰን
ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት
ተጠሪ በአንዯኛ አመሌካች ሊይ ያቀረባቸውን ሶስት የወንጀሌ ክሶችና የተጠሪን ማስረጃዎችና
የአንዯኛ አመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎች ከመረመረ በኋሊ አንዯኛ አመሌካች ሇተጨማሪ
እሴት ታክስ ከጥቅምት 1 ቀን 1999 ዓ.ም. ጀምሮ ከተመዘገበ በኋሊ እስከ ሰኔ 2000 ዓ.ም.
ሇተከናወነው ግብይት መክፇሌ የሚገባውን ሇብር 161,870.13 ተጨማሪ እሴት ታክስ
ባሇመክፇለ የአዋጅ ቁጥር 255/94 አንቀጽ 49 በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው
በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ እንዯዚሁም አንዯኛ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 285/94
በአዋጅ ቁጥር 609/2001 አንቀፅ 50/መ/1 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 34 በመተሊሇፌ ጥፊተኛ
ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49
በመተሊሇፌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘበት ወንጀሌ ሇሚፇረዴበት የአምስት ዓመት ፅኑ እስራት ወዯ
ገንዘብ በመሇወጥ ብር 100,000 እንዱቀጣ፣ እንዯዚሁም አዋጅ ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር
609/2001 አንቀፅ 50/መ/1 በመተሊሇፌ ጥፊተኛ በሆነበት ወንጀሌ ከሚወሰንበት ቅጣት ብር
50,000፣ ሇሁሇቱ ወንጀልች ብር 150,000 /አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱከፌሌ
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሰሰበት ግብር ባሇመክፇሌ ወንጀሌ በነፃ
መሰናበት ተገቢ አይዯሇም፡፡ እንዯዚሁም የበታች ፌርዴ ቤት በጣምራ የገንዘብ መቀጮ መወሰን
ሲገባው ሳይወሰን ማሇፈ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን
አመሌካቾች የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔውን በመቃወም ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ
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አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ይግባኝ መዛግብት በማጣመር
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካቾች ያቀረቡትን የይግባኝ ቅሬታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘበት የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49
የእስራት ቅጣት ብቻ ሣይሆን የገንዘብ መቀጮ የሚዯነግግ ነው በማሇት የቀረበውን ይግባኝ
በመቀበሌ የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 45 መሠረት በማዴረግ የገንዘብ ቅጣቱን አስሌቶ አንዯኛ
አመሌካች ብር 604,546.74 /ስዴስት መቶ አራት ሺህ አምስት መቶ አርባ ስዴስት ብር ከሰባ
አራት ሣንቲም/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አንዯኛ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ወዯ ይግባኙ የሚያስገባ በቂ ምክንያት የላሇ
መሆኑን በመግሇፅ የአመሌካችን ይግባኝ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ
አንቀፅ 1 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች የሰበር አቤቱታው በሰበር ማጣሪያ ችልት
ውዴቅ ከተዯረገው ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር ሚያዝያ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. በጋራ ባቀረበው
የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ሆኖ ባሌተገኘበት የሔግ ዴንጋጌ ቅጣት የወሰነበት
መሆኑን የገሇፀ ሲሆን በተሇይ ይግባኝ ሰሚው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአዋጅ ቁጥር 285/94
አንቀፅ 49 በመተሊሇፌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው በእስራት ቅጣት ብቻ እንዯሚቀጣ የሔጉ
ዴንጋጌ በግሌፅ ዯንግጎ እያሇ ዴንጋጌው በጣምራነት ገንዘብ መቀጮ እንዯሚያስቀጣ አዴርጎ
የተረጎመው መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግሌፅ የሆነውንና
ትርጉም የማያስፇሌገውን የሔግ ዴንጋጌ በመተርጎም በአስተዲዯራዊ ቅጣት ሉወስን የሚገባውን
የገንዘብ መቀጮ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው ሉከፌሇው የሚገባው የወንጀሌ መቀጮ ነው
በማሇት የገንዘብ ቅጣቱን የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 45 መሠረት በማስሊት የሰጠው ውሣኔ
የሔጋዊነት መርህን የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ዴንጋጌ
በአቀራረፅም ሆነ በይዘቱ ጥፊተኛው በእስራት ቅጣት ብቻ ሣይሆን በመቀጮ የሚቀጣ መሆኑን
የሚዯነግግ ነው በማሇት ሰኔ 9 ቀን 2003 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሰኔ 21
ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ የተያዘውን ጭብጥ ማሇትም አንዯኛ አመሌካች በእስራትና በመቀጮ
እንዱቀጣ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
የተጨማሪ እሴት ታክስን ተግባራዊ ሇማዴረግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 285/1994 አስራ ሶስት
ክፌልችና 66 አንቀፆች ያለት መሆኑን የአዋጁን ዴንጋጌዎች በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
የአዋጅ ቁጥር 285/94 አቀራረፅና አዯረጃጀት ስንመሇከት አዋጁ በአስራ ሶስት ክፌልች የተዯራጀ
ነው፡፡ የአዋጁ ክፌሌ አንዴ ትርጓሜና ላልች ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎችን የያዘ ሲሆን የአዋጁ ክፌሌ
ሁሇት ታክስ ስሇመጣሌና ከታክስ ነፃ ስሇሚሆኑ ግብይቶች ይዯነግጋሌ፡፡ የአዋጁ ክፌሌ ሶስት
ታክስ የሚከፇሌባቸው አቅርቦቶች የሚከናወኑበት ቦታ ጊዜና ዋጋ ገዥነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች
የያዘ ነው፡፡ ክፌሌ አራት ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ ዕቃዎች እሴትና የገቡበትን ጊዜ የሚመሇከቱ
ዴንጋጌዎችን የያዙ ሲሆን ክፌሌ አምስት ስሇምዝገባ የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን የሚዯነግግ ነው፡፡
የአዋጁ ክፌሌ ስዴስት ስሇታክስ ስላት የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን የያዘ ሲሆን ክፌሌ ሰባት
ስሇተጨማሪ እሴት ታክስ አስተዲዯራዊ ሥርዓት ገዥነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ያካተተ ሆኖ
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እናገኘነዋን፡፡ የአዋጁ ክፌሌ ስምንት የታክስ አሰባሰብና አፇፃፀም የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን፣
በክፌሌ ዘጠኝ ስሇ ሂሳብ ሰነድች በክፌሌ አስር ይግባኝ ስሇሚቀርብበት ሥርዓት ገዥነት ያሊቸውን
ዴንጋጌዎች ይዟሌ፡፡ የአዋጁ ክፌሌ አስራ አንዴ ስሇ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች በሚዯነግጉ
ዴንጋጌዎች የተዋቀረ ሲሆን ክፌሌ አስራ ሁሇት የወንጀሌ ጥፊቶችን የሚዘረዝር ዴንጋጌ ነው፡፡
የአዋጁ ክፌሌ አስራ ሶስት ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎችን የሚዯነግግ ነው፡፡
አከራካሪው አንቀፅ 49 በአዋጁ በአስራ ሁሇተኛው ክፌሌ ውስጥ የተዯነገገ ዴንጋጌ ሲሆን ይዘቱን
ስንመሇከተው “ሔጉን በመጣስ ታክስ ስሊሇመክፇሌ” የሚሌ ርዕስ ተሰጥቶታሌ፡፡ ዴንጋጌው “ሔግን
በመጣስ የተሰበሰውን ታክስ ያሊሳወቀ ወይም የሚፇሇግበትን ታክስ ያሌከፇሇ ወይም መንግስትን
ሇማጭበርበር በማሰብ የማይገባውን ተመሊሽ ታክስ የጠየቀ ማንኛውም ሰው ወንጀሌ እንዯፇፀመ
ይቆጠራሌ፡፡ ስሇሆነም በዚህ አዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ መሠረት ከሚጣሌበት በተጨማሪ ጥፊተኛ
መሆኑ ሲረጋገጥ ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት ይቀጣሌ” በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡
የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ዴንጋጌ የእንግዚኛ ቅጅ A person who evades the
declaration of payment of tax, or a person who, with intention to defraud the
government; applies for refund he is not entitled to, commits an offence and, in
addition to any penalty under section 11, may be prosecuted and on conviction,
be subject to a term of imprisonment of not less than five/5/ years” የሚሌ ይዘት
ያሇው ነው፡፡
ከሊይ የተገሇፀው የአዋጅ አንቀፅ 49 ዴንጋጌ ሔግን በመጣስ የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ
ያሊሳወቀ፣ ወይም የሚፇሇግበትን ታክስ ያሌከፇሇ ወይም መንግስት ሇማጭበርበር በማሰብ
የማይገባውን ተመሊሽ ታክስ የጠየቀ ሰው በክፌሌ አስራ አንዴ የተዘረዘረውን አስተዲዯራዊ ቅጣት
የሚያስቀጣ ፌታብሓራዊ ጥፊት የፇፀመ መሆኑ በተጨማሪ ወንጀሌ እንዯፇፀመ የሚቆጠርና
በወንጀሌም ተጠያቂ እንዯሚሆን የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ ሆኖም አንቀፅ 49 ዴንጋጌን
በመተሊሇፌ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው ሊይ የሚጣሇው የወንጀሌ ቅጣት ከአምስት
ዓመት የማያንስ የእስራት ቅጣት መሆኑን ዴንጋጌው “በመሆኑም በዚህ አዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ
መሠረት ከሚጣሌበት በተጨማሪ ጥፊተኛ መሆኑ ሲረጋገጥ ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት
ይቀጣሌ” በማሇት የዯነገገውንና በእንግሉዝኛ ቅጅ “in addition to any penalty under section
11, may be persecuted and on conviction to subject to the term of imprisonment
not less than five years” ከሚሇው የዴንጋጌው አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት እንችሊሇን፡፡
የታክስ አሰባሰብ ሥርዓቱን በሚያስተዲዴረው ባሇሥሌጣን መሥሪያ ቤት በአዋጁ ክፌሌ አስራ
አንዴ ከአንቀፅ 45 እስከ አንቀፅ 47 የተዯነገጉትን አስተዲዯራዊ ቅጣቶች ሇመወሰንና ሇማስከፇሌ
ግብር ከፊዩ በአዋጁ የተመሇከቱትን ግዳታዎች ያሌተወጣ መሆኑን በማረጋገጥ የሚወስነው
ሲሆን አስተዲዯራዊ ቅጣቱን ሇመወሰንና ቅጣቱን ሇማስፇፀም የግብር ከፊዩ በወንጀሌ መከሰሱና
በፌርዴ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘቱ አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ግብር ከፊዩ የተጨማሪ እሴት
ታክስ አስተዲዯር ሥርዓት የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ ሥሌጣን ባሇው የመንግስት
መሥሪያ ቤት በአዋጁ በክፌሌ አስራ አንዴ ከተዯነገጉት አስተዲዯራዊ ቅጣቶች በአንዯኛው ወይም
በሁለም የተቀጣ መሆኑ፣ በዚያው ጉዲይ የሚቀርብበትን የወንጀሌ ክስና ቅጣት የማያስቀርሇት
መሆኑን አንቀፅ 49 ግሌፅ የሚያዯርግ ዴንጋጌ ነው፡፡
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አዋጅ ቁጥር 49 ግብር ከፊይ በአዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ ከተዯነገጉት አስተዲዯራዊ ቅጣቶች
በአንዯኛው ወይም በሁለም መቀጣቱ በወንጀሌ ከመከሰስና ተጠያቂ ከመሆን የማያስቀር መሆኑን
ከሚዯነግግ ውጭ በአንቀፅ 49 ጥፊተኛ ሆኖ በተገኘ ሰው ሊይ የወንጀለን ጉዲይ ያየው ፌርዴ
ቤት ጥፊተኛውን ከአምስት ዓመት በማያንስ የእስራት ቅጣትና በአዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ
የተዯነገገውን የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ውሣኔ መስጠት የሚችሌ መሆኑን የሚዯነግግ የሔግ
ዴንጋጌ አሇመሆኑን ከሊይ በዝርዝር ያየነው የአዋጁን አወቃቀር የዴንጋጌውን አቀራረፅና ይዘት
በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
ፌርዴ ቤት በሔግ በግሌፅ ከተዯነገገው በቀር የወንጀሌ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን
መወሰን እንዯማይችሌ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2 በሁሇተኛው ፒራግራፌ
ተዯንግጓሌ፡፡ ችልቱ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 3 በሚዯነግገው መሠረት ዴንጋጌውን
አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ሲያውጅ ሔግ አውጭው ሉዯርስበት ያሰበውን ግብና
የዴንጋጌውን መንፇስና ዓሊማ ሇመረዲት የኢፋዱሪ የሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር
285/94 ከማወጁ በፉት በረቂቅ አዋጁ ሊይ ውይይት ያዯረገበትን ቃሇጉባኤ በማስቀረብ
ተመሌክቷሌ፡፡ የሔግ አውጭ ምክር ቤት ውይይት ቃሇ ጉባኤ የሚያስረዲው ሔግ አውጭው
በፌርዴ ቤት የሚወሰኑ ቅጣቶችና አስተዲዯራዊ ቅጣቶችና ውሣኔዎችን የማጣመር ሀሳብና
ፌሊጎት የላሇው መሆኑን ነው፡፡ ሔግ አውጭው ሔጉን ሲያወጣ ባዯረገው ውይይት አስተዲዯራዊ
ውሣኔዎችና ቅጣቶች በተጨማሪ እሴት ታክስ አስተዲዯር ሥርዓት ውስጥ የራሱ የሆነ ዴርሻና
ዓሊማ ያሇው፣ በፌርዴ ቤቶች ከሚወሰኑ ውሣኔዎችና ቅጣቶች ጋር ሳይያያዝ መታየት የሚገባው
መሆኑን የሚያከራሩ ሀሳቦች እንዲለበት ተረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም አንቀፅ 49 “በዚህ አዋጅ ክፌሌ
አስራ አንዴ መሰረት ከሚጣሌበት በተጨማሪ” የሚሇው ቃሌ ወይም በእንግሉዝኛው ‘’in
addition to any penalty under section 11’’ የሚሇው አገሊሇጽ ግብር ከፊዩን በአዋጁ ክፌሌ
አስራ አንዴ ከተዘረዘሩት አስተዲዯራዊ ቅጣቶች በአንደ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ቅጣቶች
መቀጣቱ በወንጀሌ ከመከሰስና ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘ ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት
መቀጣቱን የማያስቀርሇት መሆኑን ሇማሣየት የገባ እንጅ፣ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው
ከአምስት ዓመት በማያንስና በአዋጁ ክፌሌ አስራ አንዴ መሠረት እየተሰሊ በመቀጮ የሚቀጣ
መሆኑን ሇመዯንገግ የገባ አሇመሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ከሊይ የገሇፅነውን አተረጓጎም ሔግ አውጭው የገንዘብና የእስራት ቅጣትን በጣምራ ሲዯነግግ፣
ዴንጋጌዎቹን ሇመቅረፅ የተጠቀመባቸውን የሔግ አቀራረፅ ጭብጦች የሚያጠናክሩ ናቸው፡፡ ሔግ
አውጭው በአዋጅ ቁጥር 50 ንዐስ አንቀፅ 2/ሀ/….ከአንዴ ሺህ ብር በማያንስ ከብር ሃያ ሺህ
በማይበሌጥ መቀጫና ከአንዴ ዓመት በማያንስ ከሶስት ዓመት በማይበሌጥ እስራት ይቀጣሌ፡፡
በአንቀፅ 50 ንዐስ አንቀፅ 2/ሇ/…ከብር ሃያ ሺህ በማያንስና ከብር መቶ ሺህ በማይበሌጥ የገንዘብ
መቀጮና ከሶስት ዓመት በማያንስና ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ እስራት ይቀጣሌ” በማሇት
የገንዘብ መቀጮውንና የእስራት ቅጣቱን በጣምራ የሚወስኑ ቅጣቶች መሆናቸውን በግሌፅ
በማስቀመጥ ከተጠቀመባቸው የሔግ አቀራረፅ ጥበቦች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
በአጠቃሊይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ከእስራት ቅጣት
ጋር በጣምራ ጥፊተኛው በገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው በማሇት የሰጠው
የሔግ ትርጉም የወንጀሌ ሔጉን አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 የዴንጋጌውን አቀራረፅ ይዘት፣
መንፇስና ዓሊማ እንዯዚሁም ሔግ አውጭው ሉያሣካው የፇሇገውን ግብ ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባና
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰራውን የሔግ
ስህተት ሳያርም ማሇፈ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ
ሰሚው ችልት ሇአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 የሰጡት የሔግ ትርጉምና ሇሔጉ የሰጡትን
ትርጉም መነሻ በማዴረግ የወሰኑት የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው
ሳ
ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በአንዯኛው አመሌካች ሊይ የሰጡት ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በአንዯኛው አመሌካች ሊይ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት
ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
3. አንዯኛው አመሌካች ጥፊተኛ ሆኖ ሇተገኘባቸው ወንጀልች ብር 150,000 /አንዴ መቶ ሃምሳ
ሺህ ብር/ መቀጮ ይክፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. አንዯኛው አመሌካች በቁጥር 3 ከተወሰነው መቀጮ ውጭ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ጨምሮ
የወሰነውን ብር 454,546.74 /አራት መቶ ሃምሳ አራት ሺህ አምስት መቶ አርባ ስዴስት ብር
ከሰባ አራት ሣንቲም/ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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