የሰ/መ/ቁ. 119159
ሏምላ 20 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡ ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብረሃ መሰሇ
አመሌካች፡- አቶ ዯጀኔ መኮንን ሀብተማርያም - ጠበቃ በሬሳ በየነ - ቀረቡ
ተጠሪ፡-

የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 2ኛ ተከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች በፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተከሰሱት ከላልች ተከሳሾች ጋር በመሆን በ1ኛ ክስ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ
32 (1) (ሀ) እና 453 (1) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሀሰተኛ ምስክርነት የመስጠት ወንጀሌ
አዴርገዋሌ፤በ2ኛ ክስ ዯግሞ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32 (1) (ሀ) እና 375 (ሀ) ስር የተዯነገገውን
በመተሊሇፌ ሀሰተኛ ሰነዴ የመፌጠር ወንጀሌ አዴርገዋሌ ተብሇው ነው፡፡
የወንጀልቹ አፇጻጸምም በ1ኛ ክስ ሟች አቶ ተፇሪ በቀሇ ምንም ዒይነት ኑዛዜ ሳያዯርጉ አመሌካቹ
በ16/04/1999 ዒ.ም. አዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቀርበው ሟች ሇስር 1ኛ
ተከሳሽ ወ/ሮ ዕፀገነት ተፇራ ጥቅም በ27/11/1998 ዒ.ም. ኑዛዜ አዴርገዋሌ፣ኑዛዜው ሟች
እየተናገሩ

በላሊ

ሰው

የተጻፇ

ነው፣ሇሟችም

ሆነ

ሇምስክሮች

ተነቧሌ፣ኑዛዜ

ሲያዯርጉ

አንዯበታቸውም ሆነ ሔሉናቸው ትክክሌ ነበር በማሇት ሀሰተኛ ምስክርነት ሰጥተዋሌ የሚሌ
ሲሆን በ2ኛ ክስ ዯግሞ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ሳይኖር ያሇ አስመስሇው ላልች ተከሳሾች ባዘጋጁት
የኑዛዜ ሰነዴ ሊይ በምስክርነት በመፇረማቸው ሀሰተኛ ሰነዴ ፇጥረዋሌ የሚሌ መሆኑን የመዝገቡ
ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡
አመሌካቹ ያቀረቡት መቃወሚያ በብይን ታሌፍ የእምነት ክዯት ቃሌ ሲጠየቁ ዴርጊቶቹን
መፇጸማቸውን፣ይሁን እንጂ የፇጸሙት ሀሰተኛ ምስክርነት ሇመስጠት አስበው ሳይሆን የኑዛዜው
ተጠቃሚ ናቸው ከተባለት የስር 1ኛ ተከሳሽ ባሇቤት ጋር በአንዴ መስሪያ ቤት ስሇሚሰሩ በእኒሁ
የስራ ባሌዯረባቸው የተነገራቸውን ነገር እውነት እንዯሆነ አዴርገው በመቀበሌ ነው የሚሌ ቃሌ
በማስመዝገባቸው ፌርዴ ቤቱ አመሌካቹ ክዯው እንዯተከራከሩ መዝገቦ የዏቃቤ ሔግን አንዴ
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ምስክር ከሰማ እና የሰነዴ ማስረጃ ከተቀበሇ በኃሊ ተጠሪው በክሱ መሰረት ያስረዲባቸው መሆኑን
ገሌጾ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 142 (1) መሰረት መከሊከያቸውን ማሰማት
እንዱጀምሩ ብይን የሰጠ ቢሆንም የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ እንዯማይችለ በመግሇጻቸው በስር
1ኛ ተከሳሽ በኩሌ የቀረበውን የሰው እና የሰነዴ የመከሊከያ ማስረጃ ከተቀበሇ በኃሊ በተከሳሾቹ ሊይ
በሁሇቱም ክሶች በክሱ በተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ስር በመዝገብ ቁጥር 113071 በ17/08/2006
ዒ.ም. የጥፊተኛነት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
ቀጥልም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት መዝግቦ ቅጣቱን በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን
መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሰረት በማስሊት የጥፊተኛነት ውሳኔው በተመሰረተባቸው ዴንጋጌዎች
ስር ከተመሇከተው የቀሊሌ እና የጽኑ እስራት ቅጣት አማራጭ መካከሌ ተገቢ ሆኖ የተገኘው
የጽኑ እስራት ቅጣቱ መሆኑን፣የወንጀልቹ ዯረጃ በዝቅተኛ ዯረጃ የተመዯበ መሆኑን፣በ1ኛ ክስ
ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው አንዴ ዒመት ከስዴስት ወር መሆኑን፣በ2ኛ ክስ
ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው ሁሇት ዒመት መሆኑን፣ይህ የቅጣት መጠን
በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184 (1) (ሇ) መሰረት ሲዯመር ሶስት ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት
ሆኖ በእርከን 16 ስር የሚወዴቅ መሆኑን፣ወንጀለ ተዯራራቢ በመሆኑ በመመሪያው አንቀጽ 22
(1) (ሀ) መሰረት በአንዴ ማክበጃ ወዯ እርከን 17 ከፌ የሚሌ መሆኑን፣ወንጀለ የተዯረገው
በግብረአበርነት በመሆኑ ቅጣቱ በአንቀጽ 84 (1) (መ) መሰረት እንዱከብዴ ዏቃቤ ሔግ ያቀረበው
ጥያቄ

ተቀባይነት

የላሇው

መሆኑን፣የአመሌካቹ

የዘወትር

ፀባይ

መሌካምነት፣

የቤተሰብ

አስተዲዲሪነት እና በመንግስት እና በማህበራዊ ተቋማት የሰጡት ረዥም አገሌግልት እንዯቅዯም
ተከተሊቸው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 82 (1) (ሀ)፣82 (1) (ሠ) እና 86 ዴንጋጌዎች መሰረት
በሶስት የማቅሇያ ምክንያትነት ሲያዙ እርከኑ ወዯ 14 ዝቅ የሚሌ መሆኑን ገሌጾ አመሌካቹ
በሁሇት ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ሆኖ ነገር ግን የቤተሰብ ኃሊፉ እና የሌጆች
አባት መሆናቸውን፣በርካታ አገሌግልት ፇጽመው በጡረታ ሊይ የሚገኙ እና ዕዴሜአቸውም ከ70
ዒመት በሊይ መሆኑን በምክንያትነት በማስፇር የተወሰነባቸው የእስራት ቅጣት በአንቀጽ 192
ዴንጋጌ መሰረት በሁሇት ዒመት የፇተና ጊዜ ከመፇጸም ታግድ እንዱቆይ በ15/09/2006 ዒ.ም
የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት በስር 1ኛ ተከሳሽ እና በአመሌካች ሊይ ዏቃቤ ሔግ ባቀረበው ይግባኝ
ሳቢያ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ከክብዯቱ እና ከአፇጻጸሙ
አንጻር የወንጀለ ዯረጃ ሉመዯብ የሚገባው በመካከሇኛ ዯረጃ ሆኖ ሳሇ በስር ፌርዴ ቤት በዝቅተኛ
ዯረጃ የተመዯበው አሊግባብ መሆኑን፣በ1ኛ ክስ ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው
ሁሇት ዒመት ከሁሇት ወር መሆኑን፣በ2ኛ ክስ ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው
አራት ዒመት መሆኑን፣ይህ የቅጣት መጠን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184 (1) (ሇ) መሰረት
ሲዯመር

ስዴስት

ዒመት

ከሁሇት

ወር

ጽኑ

እስራት

ሆኖ

በእርከን

22

ስር

የሚወዴቅ
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መሆኑን፣ወንጀለ ተዯራራቢ ነው በሚሌ የስር ፌርዴ ቤት የመመሪያውን አንቀጽ 22 (1) (ሀ)
ጠቅሶ ቅጣቱን ማክበደ ሔጋዊ መሰረት የላሇው መሆኑን፣የስር ፌርዴ ቤት አንዴ የማቅሇያ
ምክንያት የሚያስቀንሰው አንዴ እርከን ብቻ እንዯሆነ አዴርጎ የወሰነ በመሆኑ

ምክንያት

አመሌካች ሇእያንዲንደ የማቅሇያ ምክንያት ሁሇት እርከን እንዱቀነስሊቸው በዏቃቤ ሔግ ይግባኝ
ሊይ ያቀረቡት ጥያቄ ስነ ስርዒታዊ አሇመሆኑን፣በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ባገኙት ሶስት
የማቅሇያ ምክንያቶች ቅጣቱ ከእርከን 22 ወዯ እርከን 19 ዝቅ የሚሌ መሆኑን እና የቅጣት
ገዯብን አስመሌክቶ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 197 (1) ከተመሇከቱት ቅዴመ ሁኔታዎች መካከሌ
ሇግሌ ተበዲይ ከፌሇዋሌ የተባሇ ካሳ ባሇመኖሩ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው የገዯብ ውሳኔ ሔጉን
መሰረት ያዯረገ አሇመሆኑን ገሌጾ ውሳኔውን በማሻሻሌ አመሌካች በአራት ዒመት ከስዴስት ወር
ጽኑ እስራት እንዱቀጡ እና ቅጣቱንም በማረሚያ ቤት ሆነው እንዱፇጽሙ በመዝገብ ቁጥር
111560 በ01/02/2008 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት ይዘቱ ከሊይ የተመሇከተው የይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት
ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በሁሇቱ ክሶች ጥፊተኛ የመባሊቸውን
አግባብነት ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 61 (3) ዴንጋጌ አንጻር፣እንዱሁም ሇቅጣቱ አወሳሰን መሰረት
ተዯርጎ መያዝ የሚገባው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ነው ወይስ ቁጥር
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ነው? የሚለትን ነጥቦች ተጠሪው ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር
እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ
ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን
1. አመሌካቹ በሁሇቱም

እኛም፡የወንጀሌ

ክሶች

ጥፊተኛ

የተባለት

በአግባቡ

ነው ወይስ

አይዯሇም?
2. ቅጣቱ ሉሻሻሌ

ይገባሌ ወይስ አይገባም?

የሚለትን ነጥቦች መሰረት በማዴረግ

ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካቹ ወንጀልቹን ማዴረጋቸውን ያሌካደ
ከመሆኑም በሊይ ሟች አቶ ተፇሪ በቀሇ ከመሞታቸው በፉት በነበረባቸው ሔመም ምክንያት
መናገርም ሆነ መጻፌ የማይችለ የነበረ መሆኑ፣ሟች ያዯረጉት ነው በተባሇው ኑዛዜ ሊይ
ከስማቸው ትይዩ የተመሇከተው ፉርማም የእርሳቸው አሇመሆኑ በፍረንሲክ ምርመራ የተረጋገጠ
መሆኑ፣የስር 1ኛ ተከሳሽ ይህንኑ ኑዛዜ

ሇፌርዴ ቤት አቅርበው በአመሌካች ምስክርነት ጭምር

በሀሰት ተናዛዡ አባታቸው እንዯሆኑ በመግሇጽ የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ከወሰደ በኃሊ የሟች
ንብረት የነበረውን ቤት የሸጡ መሆኑ፣የግሌ ተበዲይ ናቸው በተባለት የዏቃቤ ሔግ ምስክር
አቤቱታ አቅራቢነት ኑዛዜውም ሆነ የኑዛዜ የወራሽነት ማስረጃው በፌርዴ ቤት እንዱሰረዝ
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የተዯረገ መሆኑ በዏቃቤ ሔግ ማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን እና ይህንኑ ማሰረጃ ሇማስተባበሌ
አመሌካቹ የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ ያሌቻለ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ።የወንጀሌ
ሔጉ አንቀጽ 61 (3) ዴንጋጌ ተጠቅሶ የተያዘውን ጭብጥ በተመሇከተ ዴንጋጌው ሇአንዴ ጥፊት
አንዴ ቅጣት መሆኑን የሚዯነግግ ሆኖ የንዐስ

ቁጥር (3) ዴንጋጌም አዴራጊው የተወሰነ ወንጀሌ

ሇማዴረግ አሳብ አሇው ተብል በሚገመትበት ጊዜ በተሇይም የማይገባውን ብሌጽግና ሇማግኘት
በንብረት ሊይ ወንጀሌ አዴርጎ እንዯሆነ ወይም የሏሰት ገንዘብ ሰርቶ እንዯሆነ ወይም ይህንኑ
ገንዘብ

እንዱዘዋወር

አዴርጎ

እንዯሆነ

ወይም

ሀሰተኛ

ሰነዴ

ሰርቶ

ተጠቅሞበት

እንዯሆነ

የመጀመሪያውን የጥፊት ዒሊማውን ከግቡ ሇማዴረስ ሲሌ መሰረታዊ ከሆነው ወንጀሌ በኃሊ
አከታትል ያዯረገው ዴርጊት ከቀዴሞ ሃሳቡና ሉዯርስበት ካቀዯው ግቡ ጋር የተያያዘ ሆኖ በዋናው
ወንጀሌ እንዯሚጠቃሇሌ የሚዯነግግ ነው።የዚህ ንዐስ ቁጥር ዴንጋጌ ዒሊማ እና ይዘት የሀሰት
ገንዘብ የሰራ አንዴ

ሰው ገንዘቡ እንዱዘዋወር ካሊዯረገ በቀር ወይም ሀሰተኛ ሰነዴ የሰራ ሰው

ካሌተጠቀመበት በቀር በወንጀለ ያቀዯውን ዒሊማ ከግቡ ሉያዯርስ የማይችሌ በመሆኑ ምክንያት
ተከታትሇው የተፇጸሙት አዴራጎቶች በአንዴ የወንጀሌ ማዴረግ ሀሳብ እንዯተፇጸሙ ተቆጥረው
በዋናው

ወንጀሌ

እንዯሚጠቃሇለ

እና

አዴራጊው

የሚጠየቀው

በአንዴ

ወንጀሌ

መሆኑን

የሚያመሇክት ነው።በተያዘው ጉዲይ ሏሰተኛ ሰነዴ የመፌጠሩ ወንጀሌ አስቀዴሞ ከተጠናቀቀ እና
ፌጻሜ ካገኘ በኃሊ አመሌካች በፌርዴ ቤት ቀርበው ሟች ኑዛዜ ሲያዯርጉ በምስክርነት ተገኝተው
ማየታቸውን እና መስማታቸውን በማረጋገጥ የሀሰት ምስክርነት መስጠታቸው በወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 63 ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት በሁሇቱ ወንጀልች ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ከሚሆን
በስተቀር በአንቀጽ 61 (3) ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት በአንዴ ወንጀሌ የሚጠቃሇሌ ነው ሉባሌ
የሚችሌ ሆኖ አሌተገኘም። በመሆኑም አመሌካቹን በሁሇቱም የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ በማዴረግ
በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም።
ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካቹ ወንጀልቹን ያዯረጉት በ16/04/1999 ዒ.ም. ሲሆን
የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ የተሰጠባቸው ዯግሞ እንዯቅዯም ተከተለ በ17/08/2006 ዒ.ም.
እና በ15/09/2006 ዒ.ም. ነው፡፡ይህንኑ ጊዜ መሰረት በማዴረግ በስር ፌርዴ ቤቶች ቅጣቱ
የተሰሊውም ከጥቅምት 1 ቀን 2006 ዒ.ም. ጀምሮ በስራ ሊይ የዋሇውን የተሻሻሇውን የቅጣት
አወሳሰን መመሪያ መሰረት

በማዴረግ ነው፡፡የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በተሰጠበት ጊዜ

በስራ ሊይ ከነበረው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ይሌቅ ሇተከሳሽ ወገን ቅጣቱን
የሚያቀሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ከሆነ ሇቅጣቱ አወሳሰን መሰረት ተዯርጎ
መያዝ የሚገባው ይኸው መመሪያ ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
በመዝገብ ቁጥር 95440 እና በላልችም መዝገቦች በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት
ሇቅጣቱ

አወሳሰን

መሰረት

ተዯርጎ

መያዝ

የሚገባው

የቀዴሞው

መመሪያ

መሆኑን

ተገንዝበናሌ፡፡ይግባኙን የተመሇከተው ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር
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ሳይቀበሌ የቀረው አመሌካቹ የዚህ ዒይነት ክርክር ዏቃቤ ሔግ ባስከፇተው መዝገብ ሊይ ማቅረብ
አይችለም በማሇት ነው። በመሰረቱ አመሌካች በስር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በተሰጠባቸው
የጥፊተኝነት፣የቅጣት እና የገዯብ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ካሌነበራቸው ይግባኝ የሚለበት ሔጋዊ
ምክንያት አይኖራቸውም። ክርክሩ የወንጀሌ እንዯመሆኑ መጠን ዏቃቤ ሔግ ባስከፇተው የይግባኝ
መዝገብ ሊይ ሔጉ የሚሰጣቸውን መብት መሰረት አዴርገው የሚያቀርቡት ክርክር

ተቀባይነት

የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም። ፌርዴ ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ
ዴረስ ያሇውን በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን
በወንጀሌ ሔጉ በአንቀጽ

88 (3) የተመሇከተው ዴንጋጌም ሆነ ተመሳሳይ ይዘት ያሊቸው በቅጣት

አወሳሰን መመሪያ የተካተቱት ዴንጋጌዎች ይህንኑ የሚያመሇክቱ ናቸው።በመሆኑም ዏቃቤ ሔግ
ባስከፇተው የይግባኝ መዝገብ ሊይ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ
አስመሌክቶ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ስነ ስርዒታዊ አይዯሇም በማሇት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት የተያዘው አቋም ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም።
ከሊይ በተገሇጸው ሁኔታ ሇሁሇቱ ወንጀልች መነሻ ተዯርጎ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተያዘው
ቅጣት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184 (1) (ሇ) መሰረት ሲዯመር ስዴስት ዒመት ከሁሇት ወር ጽኑ
እስራት ሆኖ በእርከን 22 ስር የሚወዴቅ ሲሆን ይህ የቅጣት መጠን በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት
ባገኙት ሶስት የማቅሇያ ምክንያቶች በቀዴሞው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በእያንዲንደ
የማቅሇያ ምክንያት በሁሇት እርከን ዝቅ ሲዯረግ ከእርከን 22 ወዯ እርከን 16 ዝቅ የሚሌ
በመሆኑ በአመሌካቹ ሊይ ሇሚጣሇው ቅጣት መነሻ ተዯርጎ መያዝ የሚገባው በእርከን 16 ስር
የተመሇከተው የቅጣት ፌቅዴ ስሌጣን ነው፡፡
ሲጠቃሇሌ በአመሌካቹ ሊይ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ያሌተቻሇ በመሆኑ እና ከሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች
በአመሌካቹ ሊይ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጥል የነበረው የቅጣት መጠን ግን ሉሻሻሌ
የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሁሇቱም ክሶች በመዝገብ ቁጥር
113071 በ17/08/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር
111560 በ01/02/2008 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው

የጥፊተኝነት ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ

ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር
111560 በ01/02/2008 ዒ.ም. የተሰጠውን የአራት ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት
የቅጣት ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት
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በማሻሻሌ አመሌካቹ በዚህ ጉዲይ የታሰሩበት ጊዜ ሁለ ታስቦሊቸው በሶስት ዒመት ከሶስት
ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስነናሌ፡፡
3. በተሻሻሇው የጽኑ እስራት ቅጣት ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇጽም የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ
ከመሸኛ

ትዕዛዝ

ጋር

አመሌካቹ

ሇሚገኙበት

የአዱስ

አበባ

ማረሚያ

ቤት

ይሊክ፡፡

ሇአመሌካቹም በዚያው በኩሌ ይዴረስ፡፡
4. እንዱያውቁት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይሊክ።
5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

የ/ማ
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