የሰ/መ/ቁ. 104637
ታህሳስ 24 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ
ተኽሉት ይመሰሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጰውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ ራቢያ በዴሩ ቀርባሇች
ተጠሪ፡- ሙዐዝ

ዯስታ ገ/እግዚአበሓር ከጠበቃቸዉ አቶ መኮንን በዛብህ ጋር ቀርበዋሌ፡፡

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በቀን 12/12/2006 ዒ/ም በተጻፇ አቤቱታ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/ይ/መ/ ቁጥር 96602 በቀን
29/09/2006 ዒ/ም በሰጠው ውሳኔ ተጠሪን በነፃ መሌቀቁን በመቃወም ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ
ያቀረበው ክስ መሠረታዊ ይዘቱ ሲታይ ተጠሪን ሁሇት የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌዎችን በመጣስ
ወንጀሌ የከሰሰው ሲሆን የመጀመሪያው ክስ ወሊጅ እናቱ ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ ሆና እያሇ
የማይመሇከተውንና በሥጋ ዝምዴና ግንኙነት የላሊቸውን የአቶ ግርማ ወ/ጊዮርጊስ 1,7000.00
(አንዴ ሚሉየን ሰባት መቶ ሺህ ብር ) የሚገመት ንብረት ያሇአግባብ ሇመውረስ ሲሌ ከሊይ
የተመሇከተውን

የወሊጅ

እናቱን

ስም

በመሇወጥ

የእናቱ

ስም

ወ/ሮ

አወጣሽ

ወ/ጊዮርጊስ

እንዯሚባለና የሟች ግርማ ወ/ጊዮርጊስ እህት እንዯሆኑ በማስመሰሌ የወራሽነት ማስረጃ ከፌርዴ
ቤት ያወጣ በመሆኑ የወንጀሌ ህግ ቁጥር 696 (ሏ) መሠረት በከባዴ የማታሇሌ ወንጀሌ
እንዯተከሰሰ የሚገሌጽ ሲሆን ሁሇተኛው ክስ ተጠሪ በ1996 ዒ/ም የወጣውን የወንጀሌ ህግ ቁጥር
378 ሊይ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በ1ኛ ክስ ሊይ እንዯተገሇጸው ምንም ዒይነት የሥጋ ዝምዴና
የላሊቸውንና አጎቱ ያሌሆኑትን ሟች አቶ ግርማ ወ/ጊዮርጊስን የእናቱን ወንዴም እና አጎቱ
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እንዯሆኑ እና አጎቱ ሇማስመሰሌ ሀሰተኛ የሆነ የአቤቱታና የቃሇ መሃሊ ሰነዴ በአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር ንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፌትሏብሓር ችልት
በማቅረቡና እንዯዚሁም በዴሬዲዋ ማዘጋጃ ቤት በ20/02/2002 ዒ/ም የተሰጠው የጋብቻ ምስክር
ወረቀት ሊይ የእናቱ ስም የሚሇው ቦታ ሊይ አወጣሽ አብርሃ ተብል የተሰጠውን በተመሳሳይ
ማስረጃ ሇመውረስ እንዱያመቸው አስቦ ሇዴሬዲዋ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ
ፅፍ በማቅረብ የጋብቻ ሰርቲፉኬት ሊይ የእናቱ አባት ስም ወ/ጊዮርጊስ ሆኖ እያሇ በስህተት
አብርሃ ተብሎሌና ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ መባለ ቀርቶ ወ/ሮ አወጣሽ ወ/ጊዮርጊስ ተብል
ተስተካክል ይሰጠኝ ብል ሇፌርዴ ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም የቀረበውን አቤቱታ እውነተኛ
እንዯሆነ አዴርጎ ቀይሮ የእናቱን አባት ስም አብርሃ መባለ ቀርቶ ወ/ጊዮርጊስ ይባሌ ብል ውሳኔ
በመስጠቱና ፌርዴ ቤቱን አታል ማስረጃውን ከወሰዯ በኃሊ ዴሬዲዋ ማዘጋጃ ቤት አቅርቦ
የጋብቻው ሰርቲፉኬት ሊይ ቀዯም ሲሌ የእናቱ ስም ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ ይባሌ የነበረው
ተቀይሮ ወ/ሮ አወጣሽ ወ/ጊዮርጊስ ተብል ላሊ ሀሰተኛ የሆነ የጋብቻ ሰርቲፉኬት አውጥቶ
ይህንኑ ሰርቲፉኬት የሟች ንብረትን ሇመውረስ በሚዯርግ የፌትሏብሓር ክርክር ሇአዱስ አበባ
ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የተጠቀመበት በመሆኑ ተጠሪ በፇጸመው በሀሰተኛ ሰነዴ
መገሌገሌ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪ ወንጀሌ ያሇመፇጸሙን ክድ የተከራከረ ሲሆን ጉዲዩን የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ችልት የግራ ቀኝ ማስረጃዎችን ተመሌክቶ ተጠሪን በተከሰሰባቸው ሁሇቱም
ክሶች ጥፊተኛ በማዴረግ በ3 ዒመት ከ7 ወር ጽኑ እስራትና በ 1000.00 ብር (አንዴ ሺህ ብር)
የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡
ተጠሪ በውሳኔው ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፇዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ
ችልት አቅርቧሌ፡፡ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙን ተቀብል የግራ
ቀኙን

አከራክሮና

ተጨማሪ

ማስረጃዎችን

ሰምቶ

ተጠሪ

ወንጀልቹን

ስሇመፇጸሙ

ስሊሌተረጋገጠበት በነፃ ሉሰናበት ይገባሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪን በነፃ
በመሌቀቅ የወሰነውን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ይዘትም በአጭሩ፡- ተጠሪ
ሇፇጸመባቸው

ወንጀልች ከመንግሥታዊ አካሌ የተሰጡ ሰነድች እያለ

ይህንን ሳይመሇከት

ተጠሪ ብቻ ያሇውን ሰምቶ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ መስጠቱ ከማስረጃ አመዛዘንና አቀራረብ
አንጻር በአንዴ ወገን ያሇውን ብቻ በመስማት የተሰጠ ውሳኔ አግባብ አይዯሇም፣ በተጨማሪ
ማስረጃነት የሰማውን የተጠሪን አባት ምስክርነት በተመሇከተ በሃሰት መስክረው ከሆነ ክስ
የሚመሰረት ሆኖ በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት ጠቅሶ ነገር ግን ሇአሁን ጉዲይ የሰጡት ቃሌ
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አመኔታ የሚጣሌበት ነው ማሇቱ አግባብነት የላሇውና እርስ በእርሱ የሚጋጭ ነው፣ የተጠሪ
እናት ነኝ ብሇው የቀረቡት ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ የዱኤንኤ (DNA) ምርመራ እንዱያዯርጉ በሥር
ፌርዴ ቤት ቢጠየቁም ቆራቢ በመሆናቸው በሚሌ ምርመራውን ሇማዴረግ አሇመፇሇጋቸው
በተቃራኒው ሉተረጎም ሲገባው ተጠሪን በሚዯግፌ ሁኔታ አሇመመርመራቸው ጥያቄ ውስጥ
ሳይገባና ቆራቢ ናቸው ተብል መታሇፌ ያሇአግባብ ነው፣ በሥር ፌርዴ ቤት እንዱመጣ ያሌታዘዘ
ሰነዴ ተጠሪ በራሱ መነሻነት ያቀረበውን በአንዴ የፖሉስ አባሌ የተጻፇን ሰነዴ ብቻ ተቀብል
ታማኝነት ያሇው ሰነዴ ነው በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇው ሲሆን የሥር ፌርዴ
ቤት በተጠሪ በኩሌ የቀረበው ማስረጃ በፖሉስ ኮሚሽኑ በምን መነሻነት ሰነደን ሉሰጥ እንዯቻሇ
ማጣራት ሳያዯርግ ተጠሪን በነፃ ማሰናበቱ አግባብነት የላሇውና ምክንያታዊ ያሌሆነ በመሆኑ
የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ ተሸሮ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጠው ውሳኔ እንዱጸናሌን የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች ያቀረበው አቤቱታ ተመርምሮ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ ያስተናገዯው ፌርዴ ቤት ተጠሪ
ያሇአግባብ ሇመውረስ አስቦ ከዘጠኝ ዒመት በፉት ባስመዘገበው የጋብቻ ሰርቲፉኬት ሊይ የትክክሇኛ
የወሊጅ እናቱ ስም ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ ሆኖ እያሇ በ2002 ዒ/ም ያረፈት የወ/ሮ አወጣሽ
ወ/ጊዮርጊስ እናቱ እንዯሆኑ አሳስቶ ባገኘው ማስረጃ ስሇመገሌገለ በዏቃቤ ህግ ምስክሮችና የሰነዴ
ማስረጃዎች ተረጋግጧሌ በማሇት የወሰነውን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ከፖሉስ ቀዯም ብል
የተጻፇው ዲብዲቤ በኃሊ በተጻፇው ተሽሯሌ በማሇት በተሇይ የሥር ፌርዴ ቤት የቀበላ ማኅዯር
ጭምር አስቀርቤያሇሁ በማሇት በወሰነው ሊይ ምንም ሳይሌ ማሇፈን አግባብነት ሇመመርመር
ሲባሌ አቤቱታ ሇሰበር ቸልት ይቅረብ ተብል ታዟሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው ሇተጠሪ ዯርሶት ሟች ወ/ሮ አወጣሽ ወ/ጊዮርጊስ የተጠሪ እናት ስሇመሆናቸው
በማያመነታ መንገዴ በሰውም ሆነ በጽሁፌ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ የተጠሪ
እንጀራ እናት እንጂ ወሊጅ እናቴ ወ/ሮ አወጣሽ ወ/ጊዮርጊስ መሆናቸውን ወሊጅ አባቴ

ጭምር

በምስክርነት ያረጋገጡት ጉዲይ ከመሆኑ በተጨማሪ የአፅቢ ወንበርታ ፖሉስ ጽ/ቤት ሚያዝያ 29
ቀን 2006 ዒ/ም በጻፇው ዲብዲቤ ቀዯም ሲሌ ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ የተጠሪ እናት እንዯሆኑ
አዴርጎ የጻፇው በተጠናከረ ማስረጃ ተመስርቶ አሇመሆኑን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ማረጋገጡ እውነታውን ይበሌጥ የሚያሳይ ስሇሆነ ተጠሪ ከወንጀሌ ህግ ቁጥር 23 አኳያ ጥፊተኛ
ሌባሌ የሚቻሌበት ህጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት ግንቦት 24 ቀን 2007 ዒ/ም የተጻፇ መሌስ
አቅርቦ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም ቅሬታውን በማጠናከር በቀን 10/10/2007 ዒ/ም የተጻፇ
የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
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የክርክሩ ሂዯት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሲሆን ጉዲዩን ከስር ፌርዴ ቤቶች
ውሳኔ፣የግራ ቀኙ በዚህ ችልት ካዯረጉት ክርክር እንዱሁም ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘው
ጭብጥ አንጻር መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነውም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ
ሰሚ ችልት

ተጠሪን በነፃ መሌቀቁ በአግባቡ ነው ወይ? በሚሇው

ጭብጥ ሊይ ነው፡፡

በመሆኑም ግራቀኝ ወገኖች ይህን ጭብጥ መሠረት በማዴረግ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው
ከቀረበበት ውሳኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሊይ በዝርዝር እንዯተመሇከትነው በዏቃቤ ሔግ ክስ የተመሇከተውን ዴርጊት አሌፇጸምኩም
በማሇት ተጠሪ ቢከራከርም፤ ክሱን የሰማው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግን ዴርጊቱን
ስሇመፇጸሙ በማስረጃ አረጋግጦአሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የሰማው ፌ/ቤት ግን የራሱን ተጨማሪ
ማስረጃ በመስማት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ እንዯሚታየው ዴርጊቱ ተፇጽሞአሌ ወይስ
አሌተፇጸመም የሚሇው የፌሬ ነገር ጭበጥ በመሆኑ የሚነጥረው (የሚጣራው) በማስረጃ ነው፡፡
የፌሬ ነገር ጭብጥን በማስረጃ የማጣራት እና የተሰማውን ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው
የፋዯራሌ

ከፌተኛ

ፌ/ቤት

እና

የጠቅሊይ

ፌርዴ

ቤት

ክርክሩን

ተመሌክተው

የተሇያየ

መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ በዏቃቤ ህግ ክስ የተመሇከተው ዴርጊት በተጠሪ መፇጸሙን
ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ በማረጋገጡም ዴርጊቱን ከተጠቀሰው የወንጀሌ ሔጉ ዴንጋጌ ጋር አገናዝቦ
የጥፉተኛነት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት ዯግሞ
በሰማው ተጨማሪ ማስረጃ ተጠሪ ወንጀሌ ስሊሇመፇጸሙ ተረጋግጧሌ በማሇት ተጠሪን በነፃ
እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡
በበኩሊችንም እንዯምናየው ተጠሪ በዏቃቤ ህግ ክስ የተመሇከተውን ዴርጊት ፇጽሞአሌ ወይስ
አሌፇጸመም የሚሇውን የፌሬ ነገር ጭብጥ የማጣራት ሥሌጣን ሇሰበር ችልቱ የተሰጠ ባሇመሆኑ
በዚህ

ዯረጃ

የምንመረምረው

አይዯሇም፡፡

በፌሬ

ነገር

ረገዴ

የተረጋገጠው

እውነታ

በክሱ

በተጠቀሰው ዴንጋጌ የተመሇከተውን ወንጀሌ ያቋቁማሌ ወይ? የሚሇው ነጥብ ግን የህግ ጭብጥ
በመሆኑ ተመሌክተነዋሌ፡፡
ተጠሪ የተከሰሰው የመጀመሪያው ክስ በወንጀሌ ህጉ በአንቀጽ 696 (ሏ) የተመሇከተውን ዴንጋጌ
ተሊሌፍ ወንጀሌ ፇጽሞአሌ ተብል እንዯሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ዴንጋጌው የሚሇው "ወንጀለ
የተፇጸመው በህዝብ አስተዲዯር ወይም በህዝብ አገሌግልት ሊይ እንዯሆነ ነው፡፡" በዚህ ዴንጋጌ
ሥር ጥፊተኛ ሲባሌ

ከአስራ አምስት ዒመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራትና እስከ ብር ሃምሳ ሺህ

በማይበሌጥ መቀጮ ያስቀጣሌ፡፡
በያዝነው

ጉዲይ

እንዯምናየው

የተጠሪ

ወሊጅ

እናቱ

ወ/ሮ

አወጣሽ

አብርሃ

ሆና

እያሇ

የማይመሇከተውንና በሥጋ ዝምዴና ግንኙነት የላሊቸውን የአቶ ግርማ ወ/ጊዮርጊስ 1,7000.00
(አንዴ ሚሉየን ሰባት መቶ ሺህ ብር ) የሚገመት ንብረት ያሇአግባብ ሇመውረስ ሲሌ ከሊይ
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የተመሇከተውን

የወሊጅ

እናቱን

ስም

በመሇወጥ

የእናቱ

ስም

ወ/ሮ

አወጣሽ

ወ/ጊዮርጊስ

እንዯሚባለና የሟች ግርማ ወ/ጊዮርጊስ እህት እንዯሆኑ በማስመሰሌ የወራሽነት ማስረጃ ከፌርዴ
ቤት አውጥቷሌ፡፡ሇፌርዴ ቤቱ ወራሽ መሆኑ እንዱረጋገጥሇት አቤቱታውን በቃሇ መኽሊ አረጋግጦ
አቀርቧሌ፡፡ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 92 እንዱሁም ቁጥር 205 መሠረት አንዴን
አቤቱታ

በቃሇ

መሃሊ

እንዱቀርብ

የመጀመሪያው ሀሰተኛ አቤቱታዎች
ሇመከሊከሌ ሲሆን

ሁሇተኛው

ህግ

አውጪው

የፇሇገበት

በሁሇት

ምክንያቶች

ነው፡፡

በፌትህ ሥርዒቱ ውስጥ የሚያስከትለትን የፌትህን መጓዯሌ

ምክንያት

ሀሰተኛ

አቤቱታ

የሚያቀርቡ

ተከራካሪዎች

በህግ

እንዱጠየቁ ሇማዴረግ ነው፡፡ ተጠሪ ሀሰተኛ አቤቱታ በማቅረብ ፌትህ እንዱዛባ ከማዴረጉም ባሻገር
በህግ በተቋቋመ የተከራካሪዎችን መብትና ጥቅም በሚያስከበር አካሌ ፉት እንዯዚህ ያሇውን
ሀሰተኛ የሆነ አቤቱታ አቅርቦ ማስወሰኑ በወንጀሌ ህግ ቁጥር 696 (ሏ) የተዯነገገውን ዴንጋጌ
የጣሰ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡በመሆኑም በተያዘው ጉዲይ በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው እውነታ
በክሱ በተጠቀሰው ዴንጋጌ የተመሇከተውን ወንጀሌ የሚያቋቁም ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንን እውነታ በአግባቡ ሳያጤን አሌፍ ተጠሪን በነፃ
እንዱሰናበት በማሇት መወሰኑ የማስረጃ ህግ መርህን ጭምር የሚጥስ

ውሳኔ በመሆኑ

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ሁሇተኛውን ክስ በተመሇከተ በ1ኛው ክስ ሥር ሉጠቃሇሌ የሚችሌ ነው ወይስ አይዯሇም?
የሚሇውን ከተጠሪ ዴርጊት አንጻር መርምረናሌ፡፡ የተጠሪ ሀሳብና ፌሊጎት የሟች ግርማ
ወ/ጊዮርጊስን ንብረት ሇማግኘት ነው፡፡ ሇዚህ ግብ ያስችሇው ዘንዴ እናቱን የሟች እህት አዴረጎ
ማስወሰን ስሊሇበት በ1989 ዒ/ም ጋብቻ ሲመሰርት የእናቱን ስም አወጣሽ አብርሃ በማሇት በጋብቻ
ሰርቲፉኬት

የመዘገበውን

ወ/ሮ

አወጣሽ

ወ/ጊዮርጊስ

ተብል

እንዱቀየር

በዴሬዲዋ

ከተማ

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ካስወሰነ በኃሊ ሇማዘጋጃ ቤት በማቅረብ የጋብቻ ሰርቲፉኬቱ
እንዱቀየር አዴርጓሌ፡፡ይህንን ማስረጃ ሇአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በማቅረብ
የሟች ወራሽ መሆኑን አስወስኗሌ፡፡ይህን ሰነዴ የተጠቀመውም ዋናው ግብ የሆነውን የሟች
ንብረት የማግኘት ዒሊማውን ከግቡ ሇማዴረስ ስሇሆነ ሉታይ የሚገባው ከወንጀሌ ህግ አንቀጽ 61
(3) አንጻር ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ወንጀሌ ህግ አንቀጽ 378 ዴንጋጌን በመተሊሇፌ የተከሰሰበት
ወንጀሌ በወንጀሌ ህግ ቁጥር 61 (3) መሰረት በወንጀሌ ህግ ቁጥር 696 (ሏ) የሚጠቃሇሌ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በወንጀሌ ህግ ቁጥር 378 መሠረት የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት
ውሳኔ ሉወሰንበት አይገባም ብሇናሌ፡፡
በመጨረሻም ከሊይ በዝርዝር እንዯተገሇጸው ተጠሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 696 (ሏ) በመተሊሇፌ
ጥፊተኛ ሆኖ ስሇተገኘ ሉወሰን የሚገባውን ቅጣት ከወንጀሌ ህግ እንዱሁም ወንጀለ በተፇጸመበት
ጊዜ በሥራ ሊይ ከነበረው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 አንጻር ተመሌክተናሌ፡፡
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪን በወንጀሌ ህግ ቁጥር 696 (ሏ) መሠረት ጥፊተኛ ነው
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ካሇ በኃሊ የወንጀሌ ዯረጃውን መካከሇኛ ሲሌ ይዟሌ፡፡ በእኛም በኩሌ ይህ ተገቢ እንዯሆነ
ተመሌክተናሌ፡፡ ይህም
ሥሌጣን

እርከን 19

ሥር የሚያርፌ በመሆኑ በዚህ እርከን

ያሇው ፌቅዯ

ከ4 ዒመት እስከ 4 ዒመት ከ10 ወር በመሆኑ መነሻ ቅጣት 4 (አራት) ዒመት

ተይዟሌ፡፡ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇተጠሪ የተያዙሇት ሁሇት የቅጣት ማቅሇያዎች እያንዲንዲቸው
ሁሇት እርከን የሚያስቀንሱ በመሆናቸው 4 (አራት) እርከን ተቀንሶ መጨረሻ ቅጣት ሉወሰን
የሚገባው እርከን 15 ሥር በመሆኑ ተጠሪ በ2 ዒመት ከ9 ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ብሇናሌ፡፡
ሲጠቃሇሌም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወ/ይ/መ/ቁ. 96602 በቀን 29/09/2006 ዒ/ም የሰጠው
ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 195 (2) (ሇ) (2) መሠረት ተሸሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኮ/መ/ቁ 109227 ህዲር 3 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው
ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 195 (2) (ሇ) (2) መሠረት ተሸሽሎሌ፡፤
3. ተጠሪ ጥፊተኛ በተዯረገበት የወንጀሌ ህግ ቁጥር 696 (ሏ) መሰረት ቀዯም ሲሌ
የታሰረው ካሇ ታሳቢ ተዯርጎ በሁሇት ዒመት ከዘጠኝ ወር ጽኑ እስራትና በብር 1000.00
(አንዴ ሺህ ብር) መቀጮ እንዱቀጣ ተወስኗሌ፡፡
4. በተጠሪ ሊይ የተወሰነውን የ2 ዒመት ከ9 ወር ጽኑ እስራትን ቀዯም ሲሌ የታሰረ ካሇ
ታሳቢ ተዯርጎ የተወሰነበትን ቅጣት ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇአዱስ አበባ ማረሚያ
ቤት የመሰሪያ ወራንት ይጻፌ፡፤የብር 1000.00 (አንዴ ሺህ) መቀጮ ሇመንግሥት ገቢ
ይዯረግ፤የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ሌማት ሚንስቴር ያስፇጽም፤ይጻፌ፡፡
5. የውሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረስ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ፌ
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