የሰ/መ/ቁ.101003
ህዲር 02 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጳውልስ አርሺሶ
አመሌካች፡- መክብብ ሞገስ የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የቀረበ የሇም
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነውን መሰረታዊ ጭብጥ አመሌካች በሌዩ ወንጀሌ ተካፊይነት
በግብረአበርነት ጥፊተኛ ተብል ቅጣት ከተወሰነ በኋሊ ከሱ ጋር በግብረአበርነት ተከሰው ጥፊተኛ
የተባለ ተከሳሾች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የተጣሇባቸው ቅጣት ከተሻሻሇ እና በግብረአበርነት
ጥፊተኛ የተባሇው አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ግን በአጣሪ ችልት አያስቀርብም ተብል
በመዘጋቱ ምክንያት ሇግብረአበሮቹ የተዯረገው የቅጣት ማሻሻያ አመሌካችን ተጠቃሚ የሚያዯርግ
መሆን ያሇመሆኑን ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196፣አግባብነት ካሊችው ዴንጋጌዎች እና አስገዲጅ የሰበር
ውሳኔዎች አንፃር አጣርቶ ሇመወሰን የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡
ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ
ተጠሪ አመሌካችን ጨምሮ በሰባት ግሌሰቦች ያቀረበው ክስ ነው ፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት
ባቀረበው ክስ 6ኛ ተከሳሽ ሲሆን በፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊትም በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1)(ሀ)
እና(ሇ) ፣33 እና 407(1)(ሏ) (2) ሥር በአንዴ ክስ በሌዩ ወንጀሌ መፇፀሙን ተካፊይነት
በግብረአበርነት ሥሌጣንን ያሇአግባብ መገሌገሌ የሙስና ወንጀሌ መፇፀሙ ተረጋግጦ ከ2ኛ ፣3ኛ
እና 4ኛ ተከሳሾች ጋር ጥፊተኛ ነው ተብሎሌ፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ቅጣት ሇመወሰን
ተፇፃሚነት ያሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሆኑን ግንዛቤ በመውሰዴ ቅጣት
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ያሰሊ ሲሆን አመሌካች በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት (ክስ) ጥፊተኛ የተባሇ በመሆኑ መነሻ ቅጣቱ 8
ዒመት ከ6 ወር ጽኑ እስራትና ብር 30,000 (ሰሊሳ ሺህ) በመያዝ የእስራት መነሻ ቅጣቱ በእርከን
27 መቀጮ ዯግሞ በእርከን 9 ፌቅዴ ሥሌጣን የሚወዴቅ ነው በማሇት በአመሌካች በኩሌ ከቀረቡ
የቅጣት ማቅሇያዎች አራቱ ተቀባይነት ያገኙ ስሇመሆኑ ፤በዚህም በእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ
አንዴ እርከን ዝቅ የሚሌ በመሆኑ በእርከን 23 የሚወዴቅ መሆኑን በመግሇጽ በፌቅዴ ሥሌጣኑ
ከተቀመጠው 6 ዒመት እስከ 7 ዒመት ከ2 ወር ፣መቀጮውም የወ/ሔ/ቁ.90(2) መሰረት
በማዴረግ በስዴስት ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር 25,000 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ
ተወስኗሌ፡፡
አመሌካች በሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/መ/ቁ.97541 ያቀረበው ይግባኝ ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም ተብል
ውዴቅ

የተዯረገ

ሲሆን

በመቀጠሌ

ሇፋዳራሌ

ጠቅሊይ

ፌርዴ

ቤት

ሰበር

ሰሚ

ችልት

በሰ/መ/ቁ.101003 ያቀረበው የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የሇበትም ተብል ሰኔ 27
ቀን 2006 ዒ.ም መዝገቡ ሇሰበር ችልት አይቀርብም በማሇት ትዕዛዝ ተሰጥቶበታሌ ፡፡ አመሌካች
ሰኔ 15 ቀን 2007 ዒ.ም ሇዚህ ችልት ባቀረበው አቤቱታ ከሱ ጋር በግብረ አበርነት ጥፊተኛ
የተባለ ግሇሰቦች ጉዲያቸው በሰበር ሰሚ ችልት ከታየ በኃሊ በሰ/መ/ቁ.101225፣102826 እና
112435 በተሰጠው ውሳኔ ቅጣቱ መሰሊት ያሇበት በአዱሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ሳይሆን
በቀዴሞው መመሪያ ቁጥር 1/2002 ነው ተብል ቅጣት ተሻሽልሊቸው የተወሰነ በመሆኑ እሱም
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196(1) መሰረት ተጠቃሚ እንዱሆን አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ
የተዘጋው በራሱ ስሔተት ሳይሆን ከእርሱ ውጭ በሆነ ጉዲይ በመሆኑ በዴጋሚ እንዱታይሇት
ጠይቋሌ ፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ ከመረመረ በኃሊ ጉዲዩን ሇአጣሪ ችልት
ከሚያቀርብ በስተቀር በችልቱ እንዯማይስተናገዴ ሰኔ 24 ቀን 2007 ዒ.ም ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች አቤቱታውን ሇአጣሪ ችልት በዴጋሚ በማቅረቡ ሏምላ 09 ቀን 2007ዒ.ም ትዕዛዝ
ተሰጥቷሌ አጣሪ ችልትም አመሌካች ከላልች ግብረአበሮቹ ጋር ተከሶ እንዯነበር በመግሇጽ
‛በአመሌካችና በወንጀሌ ግብረ አበሮች ሊይ የቀረበባቸው ክስ የተጠቀሰባቸው የሔግ አንቀጽና
የተሊሇፇባቸው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ በሥር ፌርዴ ቤቶች በተመሳሳይ ሲጓዝ ቆይቶ
በሰበር ዯረጃ የግብረ አበሮቹ ጉዲይ ሇሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ተመርምሮ ቅጣቱ መሠሊት
የነበረበት ወንጀለ በተፇጸመበትና ክስ በቀረበበት ወቅት ሥራ ሊይ በነበረው የቅጣት አወሳሰን
መመሪያ እንጂ በአዱሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ

መሆን አሌነበረበትም ተብል ቅጣት

ሲቀነስሊቸው የአመሌካች አቤቱታ ወዯ ሰበር ችልት እንዱቀርብ ባሇመዯረጉ በስር ፌርዴ ቤቶች
የተወሰነበትን

ቅጣት

እንዱፇጽም

እየተዯረገ

ያሇበት

ሁኔታ

አመሌካቹ

በሔገ

መንግስቱ

የተቀመጠው በሔግ ፉት እኩሌ የመታየት መብቴ ተጥሷሌ በማሇት ከጠቀሰው የሔገ መንግስቱ
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አንቀጽ 25 እና የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196 አንፃር ሉታይ ስሇሚገባው እና በተመሳሳይ መንገዴ
በሰበር መ/ቁ 101056 ቀርቦ በመመርመር ሊይ ካሇው ጉዲይ ጋር እና ከዚህ ቀዯም ቀርበው
ተመርምረው በሰበር መዝገብ ቁጥር 101225 እና 102826 ሊይ የተሰጠው ውሳኔ አመሌካችን
ተጠቃሚ የሚያዯርግ መሆን አሇመሆኑን ‛ተጠሪን ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ ተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሇት
ቀርቦ በ 05/12/2007 ዒ.ም መሌስ ያቀረበ ሲሆን ዋናው ይዘቱ ፡- የአመሌካች አቤቱታ አስቀዴሞ
በሰበር አጣሪ ችልት ውዴቅ እንዯተዯረገ ፣የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ.ቁ.156 ሇአመሌካች ይጠቅማሌ
የተባሇው ውሳኔ ይግባኝ ያሌጠየቀ ከሆነ እንጂ ይግባኝ የጠየቀ ከሆነ ተጠቃሚ እንዯማይሆን
፣ውሳኔው ከእኩሌነት መርህ ጋር እንዯማይያያዝ ፣አጣሪ ችልቱ የራሱን ብይን መሌሶ መሻር
እንዯማይችሌ በሰ/መ/ቁ.101225 እና 102826 ሊይ የተሰጡ ውሳኔዎች ሇአመሌካች ተፇፃሚ
የሚሆንበት የሔግ አግባብ እንዯላሇ በመግሇጽ አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግ አመሌክቷሌ፡፡
አመሌካች አቤቱታውን የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ መስከረም 21 ቀን 2008 ዒ.ም አቅርበዋሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም የሰ/መ/ቁ.101225 እና የሰ/መ/ቁ102826 በማስቀረብ የተመሇከተ ሲሆን
፤በመጀመሪያው መዝገብ ከአመሌካች ጋር ግብረአበር ሆኖ የተከሰሰው አቶ ገዛኻኝ አዴገህ(የሥር
5ኛ ተከሳሽ ) ፤በሁሇተኛው መዝገብ አቶ ያረጋሌ አይሸሹም (የሥር 1ኛ ተከሳሽ) ያቀረቡዋቸው
የሰበር መዝገቦች ሲሆኑ ጉዲዩን የመረመረው ይህ ችልትም ሁሇቱም ተከሳሾች ያቀረቡት ጥፊተኛ
አይዯሇንም የሚሇውን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ በቅጣት ረገዴ ግን ተፇፃሚነት ያሇው የቅጣት
አወሳሰን መመሪያ ወንጀለ ሲፇጸም ወይም ክስ ሲቀርብ ሥራ ሊይ የነበረው የቅጣት መመሪያ
ቁጥር 1/2002 ስሇመሆኑ፣የኢፋዱሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 22 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 6
እንዱሁም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ.95438 በሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ መሰረት በማዴረግ
የቅጣት ማቅሇያ ዋጋ አሰጣጥ ሊይ ተመርኩዞ አቶ

ገዛኸኝ አዴገህ የስዴስት አመት ጽኑ እስራት

በማሻሻሌ በሦስት ዒመት ጽኑ እስራት ፣አቶ ያረጋሌ አይሸሹም የሰባት ዒመት ጽኑ እስራት
በማሻሻሌ በሦስት ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የገንዘብ መቀጮ
ግን ሳይነካ ማጽናቱን የውሳኔ ግሌባጮቹ ያሳያለ፡፡
ከሥር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ግራቀኙ
በጽሐፌ ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ እንዯሚከተሇው
መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም አመሌካች በሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር እና ፌርዴ ቤቱ
በሰጠው ውሳኔ አመሌካች እና ግብረአበሮቹ ጥፊተኛ ተብሇው ሇጉዲዩ ቅጣት ሲወሰን ተፇፃሚነት
የነበረው የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 አግባብነት እንዲሇው ተጠቅሶ ቅጣት
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የተወሰነባቸው ስሇመሆኑ የሚያከራክር ሆኖ አሌተገኘም ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካች እና
ላልች ግብረአበሮቹ ተገቢነው ያሇውን ቅጣት ከወሰነ በኃሊ በተናጠሌ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቅሬታ አቅርበው ተቀባይነት ባሇማግኘቱ ቀጥል በተናጠሌ
ሇሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበው በሥር ፌርዴ ቤት 1ኛ እና 5ኛ ተከሳሾች የነበሩት
ሇሰበር ችልት የቀረበሊቸው ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ግን አያስቀርብም ተብል መዘጋቱ
በመዝገቡ የተያያዘው ትዕዛዝ አረጋጋጭ ነው፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
ችልትም በሰ/መ/ቁ101225 እና 102826 የቀረቡሇትን የሰበር አቤቱታዎች ከመረመረ በኃሊ
የጥፊተኝነት ውሳኔውን በማፅናት በቅጣት ረገዴ ግን ሇተያዘው ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇው የቀዯሞ
የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ነው በማሇት ቅጣቱን አሻሽል ወስኗሌ፡፡ የአመሌካች
አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልቱ ውዴቅ በመዯረጉ ምክንያት ግብረአበሮቹ ያገኙትን የቅጣት ማሻሻያ
ማግኘትና መጠቀም አሇመቻለን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡
በመሰረቱ ቅጣት ሲወሰን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 1፣4፣41፣88

እና የቅጣት አወሳሰን መመሪያ

መሰረታዊ ዴጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የተከተሇ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት በዋና
ወንጀሌ አዴራጊነት ወይም ግብረ አበርነት የተሳትፍ ተከሳሾች በግሌ ሁኔታዎች ማሇትም የቅጣት
ማክበጃና ማቅሇያ ካሇ ሉኖር የሚችሇው ሌዩነት እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇተመሳሳይ የወንጀሌ
አፇፃፀምና የወንጀሌ ተሳትፍ ተመጣጣኝና ተመሳሳይ ቅጣት ሉወሰን እንዯሚገባ ከኢፋዱሬ ህገ
መንግስት አንቀጽ 25 የኢፋዱሪ የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 4 እና የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ
2/2006 አንቀፅ.3.2 ሥር ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘትና መንፇስ የምንረዲው ነው ፡፡ በተያዘው
ጉዲይ አመሌካች እና ላልች ግብረ አበሮቹ የተጠየቁበት የወንጀለ ሔግ አንቀጽ ሌዩነት የላሇው
ሲሆን ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም ከአመሌካች ጋር በጋራ ተከሰው ጉዲያቸው በዚህ ችልት ከታየ
በኃሊ በሰ/መ/ቁ101225 እና 102826 በተሰጠው ውሳኔ ተፇፃሚነት ያሇው የቅጣት አወሳሰን
መመሪያ የቀዴሞ መሆኑን በመሇየት ቅጣት አሻሽሎሌ ፡፡ በአመሌካች እና በላልች ግብረ አበሮቹ
የተፇጠረ ሌዩነት በወንጀሌ አፇፃፀም የተፇጠረ ሳይሆን በቅጣት ማቅሇያዎች ብዛትና ዋጋ ብቻ
ነው ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት ውዴቅ በመዯረጉ በነባሩ /የቀዴሞ/የቅጣት
መመሪያ ተጠቃሚ ሉሆን አይችሌም ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ነባሩ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ
ሇተከሳሹ የሚጠቅም ከሆነ የቀዯም የቅጣት መመሪያ ሥራ ሊይ በነበረበት ጊዜ የተፇፀመ ወንጀሌ
ወይም የቀረበ ክስ ከሆነ ቅጣቱ የሚወሰነው አዱሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ተፇፃሚ በሆነበት
ጊዜ ቢሆንም የቀዴሞ የቅጣት መመሪያ ሇተከሳሹ በሚጠቅም አግባብ መተርጏም እንዲሇበት
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 22 የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 6 ዯንጋጌዎችን በመጥቀስ
በሰ/መ/ቁ.95438 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ይህ ገዥ ውሳኔ በየትኛውም እርከን ባለ
ፌርዴ ቤቶች ተፇፃሚነት እንዲሇው በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) ሥር ተዯንግጓሌ ፡፡
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አመሌካች አራት ማቅሇያዎች ያለት በመሆኑ ቅጣቱ በነባሩ የቅጣት መመሪያ ቢሰሊ ትርጉም
ያሇው የቅጣት ሇውጥ እንዯሚያመጣ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ በአጣሪ ችልቱ አያስቀርብም የተባሇ በመሆኑ አመሌካች በነባሩ የቅጣት አወሳሰን
መመሪያ ቅጣቱ ቢሰሊ ሉያገኝ የሚችሇው የእስራት ማሻሻያ ማግኘት አሌቻሇም፡፡
የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዒት ሔግ በ 1954 የታወጀ ከመሆኑ አንፃር ጉዲዮች በይግባኝ ከታዩ
በኃሊ ሇሰበር ቀርበው የሚታዩበት ሥርዒት ያሌተዘረጋ ቢሆንም የሥነ ሥርዒት ሔጉ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ
ሔገ መንግስት

አንቀጽ(80(3)(ሀ) የተመሇከተው

የሰበር

ሥርዒት

መሠረታዊ ዒሊማና

ግብ

በሚያሳካ መንገዴ ሉተረጎም የሚገባው ነው፡፡ ከተያዘው ጉዲይ ተመሳሳይነት ያሇው ይህ ሰበር
ሰሚ

ችልት

በሰ/መ/ቁ.101056

ሏምላ

30ቀን

2007ዒ/ም

በሰጠው

ገዥ

ውሳኔ

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196 ዴንጋጌ አሁን ሊሇው የሰበር ሥርዒት ሇመጠቀም ካሇው የሰበር ችልት
አዯረጃጀትና አሰራር ጋር በሚጣጣምና የሰበርን መሰረታዊ ዒሊማ ሉያሳካ በሚችሌ መንገዴ
መተርጎምና ስራ ሊይ ማዋሌ እንዯሚጠይቅ ገሌጽ አዴርጓሌ፡፡ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ196 ዴንጋጌ
መሠረታዊ ይዘት የተፇረዯባቸው ብዙ ሰዎች ሆነው አንደ ብቻ ይግባኝ ጠይቆ ቅጣቱ ቢሻሻሌና
የተሻሻሇው ቅጣት ይግባኝ ሊሌጠየቁ ጥፊተኞችም የሚጠቅም ከሆነ ይግባኝ ሊሌጠየቁ ጥፊተኞችም
ተፇፃሚነት እንዲሇው የሚያመሇክት ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በነባሩ የቅጣት መመሪያ
መሰረት ቅጣት ሉቀነስሇት እንዯሚችሌ ግሌጽ ነው፡፡ ምክንያቱም ከአመሌካች ጋር በግብረአበርነት
የተከሰሱ

ግሇሰቦች

ሇሰበር

ያቀረቡት

አቤቱታ

ተቀባይነት

አግኝቶ

ቅጣት

ተቀንሶሊቸዋሌ፡፡

በመሆኑም አመሌካች ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ.101056 በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም
መሰረት ጉዲዩ በዴጋሚ ታይቶ ቅጣቱን በቀዯም የቅጣት መመሪያ ተሰሌቶ ተጠቃሚ ሉሆን
እንዯሚገባ ተረዴተናሌ፡፡
አመሌካች በሥር ከፌተኛ

ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ከተባሇ በኃሊ መነሻ ቅጣቱ 8 ዒመት ከ 6 ወር

ጽኑ እስራት ሁኖ ተይዟሌ ፡፡ ይህ መነሻ ቅጣት በእርከን 27 የሚወዴቅ ነው ፡፡ በአዱሱ የቅጣት
መመሪያ እያንዲንደ ማቅሇያ 1 እርከን ብቻ እንዯሚቀንስ በመመሪያ ቁጥር 2/2006 አንቀጽ 23/1
እና 4 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ቅጣቱ በቀዴሞ መመሪያ ቁጥር 1/2002 ቢሰሊ በእያንዲንደ ማቅሇያ 3
እርከን እንዯሚቀነስ ከዚህ መመሪያ አንቀጽ 16(7) የምንገነዘበው ነው፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ
ቤት ካቀረባቸው ማቅሇያዎች አራቱ ተቀባይነት አገኘቷሌ፡፡ ቅጣቱ አመሌካች ካቀረባቸው እና
በሥር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ካገኙ ማቅሇያዎች አንፃር ቅጣቱ ሲሰሊ ከእርከን 27 ወዯ እርከን 15
ዝቅ የሚሌ ሲሆን በዚህ እርከን ያሇው የፌርዴ ቤት ፌቅዴ ሥሌጣን ከ 2 ዒመት ከ 9 ወር እስከ
3 ዒመት ከ3 ወር ነው፡፡ ይህ ችልትም አመሌካችን ሉያርምና ሉያስተምር ይችሊሌ ብል
ያመነበት በዚህ ፌቃዴ ስሌጣን ከተቀመጠዉ ቅጣት በሶስት አመት ጽኑ እስራት ሉቀጣ ይገባሌ
ብሇናሌ መቀጫ በተመሇከተ የስር ፌ/ቤት የግራቀኙን አስተያየት መሰረት አዴርጎ ተገቢ ነው
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ያሇውን

መወሰኑን

ስሇተገነዘብን

የሚነቀፌ

ሆኖ

አሊገኘነውም፡፡

በእነዚህ

ሁለ

ምክንያቶች

አመሌካች ከእሱ ጋር ተከሰው ጥፊተኛ ተብሇው በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ቅጣት እንዯ
ተሻሻሇሊቸው

ተከሳሾች

ተጠቃሚ

እንዱሆን

ማዴረግ

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ

ሔገ

መንግስት

አንቀጽ

22፣25፣የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 4 እና 6 እንዱሁም የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ይዘትና
መንፇስ በአግባቡ ተፇፃሚ የሚያዯርግ መሆኑን ስሇ ተገነዘብን በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 196(1)
መሰረት በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን የቅጣት ውሳኔ አሻሽሇን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 112435 በቀን 02/05/2006 ዒ.ም
የሰጠው የቅጣት ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ወንጀሌ ይግባኝ ችልት
በወ/መ/ቁ.97541 በቀን 8/7/2006 የሰጠው ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ሔግ
አንቀጽ 196 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት ተሻሽሎሌ ፡፡
2. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር አጣሪ ችልት ሰኔ 27 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው
ትዕዛዝ በዚህ ፌርዴ ተሇውጧሌ፡፡
3. አመሌካች በዚህ ጉዲይ ተጠርጥሮ እጁ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በሦስት አመት
ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ወስነናሌ ፡፡ ገንዘብ መቀጮ አሌተነካም ፡፡
4. የቅጣት ውሳኔ የተሻሻሇ መሆኑን አውቆ ተከታትል እንዯያስፇጽም ሇክፌለ ማረሚያ
ቤትና ሇአመሌካች ይዴረሳቸው ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ ፡፡ መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ጌ
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