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የሰ/መ/ቁ/153228
መስከረም 24 ቀን 2011 ዒ.ም
ዲኞች፡ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዯሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች፤የአማራ ብ/ክ/መ/ፌትህ ቢሮ
ተጠሪዎች፡1ኛ/ፇንቴ ንጉስ
2ኛ/ታዴል ጥሊሁን
3ኛ/ምናሇ ዲኛዉ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ ተጠሪዎች የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ
453/2/ ተሊሌፇዉ ሀሰተኛ ምስክርነት ቃሌ ሰጥተዋሌ ተብል ከቀረበባቸዉ ክስ በነጻ
እንዱሰናበቱ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ፌርዴ አግባብነት ሇመመርመር የቀረበ ነዉ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ እነ ቄስ ወርቁ ገሊዬ /9 ሰዎች/በተጠረጠሩበት የዯን እንጨት
መቁረጥ ወንጀሌ የአሁኖቹ ተጠሪዎች በፍገራ ወረዲ ፖሉስ ጣቢያ ሊይ በምስክርነት
ቀርበዉ ተጠርጣሪዎቹ ጥር 24 ቀን 2008 ዒ.ም ከቀኑ 6፡30 ሊይ ፍገራ ወረዲ ምንጡራ
ቀበላ ሸንበቆ ጎጥ ከተባሇዉ ቦታ የማህበራት የተፇጥሮ ዯን የሆነዉን ሁለም ተከሳሾች
መጥረቢያ በመያዝ ዯኑን ሲጨፇጭፊ
ህግ ምስከር ሆነዉ

አይተናሌ በማሇት ቃሌ ከሰጡ በኋሊ የአቃቤ

በፍገራ ወረዲ ፌርዴ ቤት የምስክርነት ቃሊቸዉን በ07/10/08 ዒ.ም
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ሲሰጡ

ሁለም ተከሳሾች መጥረቢያ

ይዘዉ ሲቆርጡ

አሊየንም በማሇታቸዉ

ዯን

ቆርጠዋሌ ተብሇዉ ክስ የቀረበባቸዉ ተከሳሾቹ በ21/10/08 ዒ.ም በተሰጠ ፌርዴ በነጻ
እንዱሰናበቱ ስሇተወሰነ ተጠሪዎች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32/1/ሀ እና 453/2/ ተሊሌፇዉ
ሀሰተኛ ምስክርነት ሰጥተዋሌ በሚሌ ክስ የቀረበባቸዉ ሲሆን ተጠሪዎች ክሱን ክዯዉ
ስሇተከራከሩ ክሱን በመጀመሪያ የዲኝነት ስሌጣን የተመሇከተዉ የዯቡብ ጎንዯር ዞን
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ ሰምቶና መርምሮ ተጠሪዎች የተመሰከረባቸዉን
በመከሊከያ ማስረጃ አሊስተባበለም በማሇት በተከሰሱበት አንቀጽ ስር ጥፊተኛ ናቸዉ
በማሇት እያንዲንዲቸዉ በ6ወር ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ተጠሪዎች
በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ሇአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ በማቅረባቸዉ
ፌርዴ ቤቱ ግራቀኙን አከራክሮ የተጠሪዎች ዴርጊት ጥፊት መሆኑን ሇማስረዲት በአቃቤ
ህግ

በኩሌ

የቀረበዉ

ማስረጃ

ተጠሪዎች

በፖሉስ

የምርመራ

መዝገብ

የሰጡት

የምስክርነት ቃሌ እና ከዚህ ጋር ማነጻጸሪያ ሆኖ የቀረበዉ ተጠሪዎች ፌርዴ ቤት
ቀርበዉ ቃሇ መሃሊ ፇጽመዉ የሰጡት ምስከርነት ቃሌ ብቻ ስሇመሆኑ ገሌጾ በፖሉስ
የምርመራ ወቅት የሚሰጠዉ ምስክርነት ቃሌ ፌርዴ ቤት ከተሰጠ ምስክርነት ቃሌ ጋር
ተነጻጽሮ የትኛዉ ትክክሇኛ ነዉ የሚሇዉን ሇመሇየት ተጨማሪ ማስረጃ እንዯሚያስፇሌግ
ከዚህም ባሻገር ከጅምሩም ቢሆን የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 453 የሚሸፌነዉ ዲኝነት ወይም
ዲኝነት ነክነት ባሇዉ ሂዯት ሊይ የሚሰጥ ምስክርነትን ቃሌ የሚመሇከት ስሇመሆኑና
ፖሉስ ስሌጣንና ተግባር እንዱሁም የወንጀሌ ምርመራ ሂዯት ዲኝነት ነክነት ያሇዉ
ተግባር ነዉ ተብል በዚህ አንቀጽ ስር ሉሸፇን እንዯማይገባ በማተት የስር ፌርዴ ቤት
በተጠሪዎች ሊይ ያስተሊሇፇዉን የጥፊተኝነትና የቅጣት ዉሳኔ በመሻር ተጠሪዎች በነጻ
እንዱሰናበቱ ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝቶ ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት
ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች ሰበር አቤቱታ ይዘት
ባጭሩ የፖሉስ ተቋም የዲኝነት ነክነት ያሇዉ ተቋም አይዯሇም ተብል በስር ፌርዴ ቤት
የተሰጠዉ ትርጉም የፖሉስ ተቋም በወንጀሌ ጉዲይ የመጀመሪያ የምስክርነት ቃሌ
የሚሰጥበትና አቃቤ ህግም ይህንኑ መሰረት አዴረጎ ክስ የማቅረብ ወይም ያሇማቅረብ
ጉዲይ ዉሳኔ የሚሰጥበት ስሇሆነ በስር ፌርዴ ቤት የፖሉስ ተቋም የዲኝነት ነክነት
ተግባር የሚፇጸሚበት አይዯሇም ተብል የተሰጠዉ ትርጉም መሰረታዊ የህግ ስህተት
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የተፇጸመበት ነዉ በማሇት እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡የአመሌካች ሰበር አቤቱታ በሰበር አጣሪ
ችልት ተመርምሮ ተጠሪዎች እነ ቄስ ወርቁ ገሊየ 9 ሰዎች በተከሰሱበት የዯን መቁረጥ
ወንጀሌ ምርመራ በፍገራ ወረዲ ፖሉስ ጽ/ቤት ቀርበዉ ወንጀለ ሲፇጸም የተመሇከቱ
መሆኑን መስክረዉ በፌ/ቤት ዯግሞ የአቃቤ ህግ ምስክር ሆነዉ ቀርበዉ በፖሉስ
የሰጡትን ቃሌ በመሇወጣቸዉ ከቀረበባቸዉ ክስ በነጻ እንዱሰናበቱ የተሰጠዉ ዉሳኔ
የወንጀሌ

ህጉን

አንቀጽ

453/2/

አያሟሊም

ተብል

ዉዴቅ

መዯረጉ

አግባብነት

ከመሰረታዊ ማስረጃ ምዘና መርህ አንጻር ሇመመርመር በሚሌ ጭብጥ ተይዞ ተጠሪዎች
መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡በተጠሪዎች በኩሌ የቀረበዉ መሌስ ባጭሩ በቀበላዉ ዉስጥ
በህዝብ ተመራጭነት በተሰጣቸዉ ሃሊፉነት ዴርጊቱ በፖሉስ እንዱጣራ ከመጠየቅ ዉጪ
የዴርጊቱን ፇጻሚ ማነንነት እንዯማያዉቁ ሇፖሉስ ገሌጸዉ እያሇ ፖሉስ በማስፇራራትና
በማንገራገር እነሱ ያሊለትን ቃሌ በመመዝገብ ሳያነብሊቸዉ እንዲስፇረማቸዉ ጠቅሰዉ
ፌርዴ ቤት ሲቀርቡ ትክክሇኛዉን እዉነታ የምስክርነት ቃሌ የሰጡ ስሇሆመኑና የስር
ፌርዴ ቤትም ይህንኑ መሰረት አዴርጎ በነጻ ማሰናበቱ ተገቢ ነዉ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተገሇጸ ሲሆን እኛም በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ
ሊይ መሰረታዊ የህግ ትርጉም ስህተት ተፇጽሟሌ ወይ? የሚሇዉን አግባብነት ካሇዉ
ህግ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇዉ ተጠሪዎች ሊይ
የቀረበዉ ክስ የወንጃሌ ህግ አንቀጽ 453/2/ ተሊሌፇዉ በፖሉስ የምርመራ መዝገብ
የሰጡትን የምስከርነት ቃሌ ፌርዴ ቤት ቀርበዉ በመሇወጣቸዉ ሀሰተኛ የምስከርነት
ቃሌ በመስጠት ወንጀሌ ፇጽመዋሌ ተብል ነዉ፡፡የከፌተኛዉ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች
በፖሉስ የምርመራ መዝገብ ሊይ ተከሳሾች ዯን ሲቆርጡ አይተናሌ ብሇዉ መስክረዉ
ፌርዴ ቤት ቀርበዉ አሊየንም በማሇታቸዉ ሁሇቱን የምስክርነት ቃሌ በማነጻጸር ሌዩነት
መኖሩን አረጋግጦ ፌርዴ ቤት ቀርበዉ ሀሰተኛ ምስክርነት ቃሌ ሰጥተዋሌ በሚሌ
በተከሰሱበት አንቀጽ ስር የጥፊተኛነት ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን የአማራ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንን ዉሳኔ የሻረዉ በዋናነት የማስረጃ ምዘና መሰረት አዴርጎ
ሳይሆን የፖሉስ ተቋም የወንጀሌ ምርመራ ስራ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 453 ዴንጋጌ
መሰረት የዲኝነት ነክነት

በሚሇዉ ትርጉም የሚሸፇን መሆን አሇመሆኑን በመመርመር

ስሇመሆኑ ከዉሳኔዉ ይዘት መገንዘብ ተችሎሌ፡፡
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ስሇሆነም በዚህ ችልት ሉመረመር የሚገባዉ ነገር የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት

የፖሉስ የወንጀሌ ምርመራ ስራ የዲኝነት ነክነት ያሇዉ ስርዒት የሚካሄዴበት

በሚሇዉ

ሏረግ

የሚሸፇን

አይዯሇም

በማሇት

የሰጠዉ

ትርጉም

አግባብነት

ሊይ

ነዉ፡፡እንዯሚታወቀዉ በወንጀሌ ፌትህ አስተዲዯር ስራ ዉስጥ የፖሉስ ተቋም በግንባር
ቀዯምትነት የሚጠቀስ እንዯሆነ እሙን ነዉ፡፡ከፖሉስ ተቋም ዋነኛ ተግባር ዉስጥ
ወንጀሌን መከሊከሌ እንዱሁም ወንጀሌ ተፇጽሞ ሲገኝ ተገቢዉን ምርመራ ማዴረግና
ወንጀሇኛዉን አዴኖ ሇህግ በማቅረብ ብልም

ፌርዴ ማሰጠት እንዱሁም ፌርደን

ማስፇጸም ግንባር ቀዯም ተጠቃሽ ተግባርና ሃሊፉነት ስሇመሆኑ የፖሉስ ተቋም
ማቋቋሚያ

አዋጆችና

የወ/መ/ስ/ስ/ህግ

ዴንጋጌዎች

ይዘት

የሚያስገነዝቡን

ጉዲይ

ነዉ፡፡ስሇሆነም በወንጀሌ ፌትህ አስተዲዯር ስርዒት ዉስጥ የፖሉስ ተቋም ሚና ከፌተኛ
መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ አሁን ከቀረበዉ ክርክር አንጻር ተጠሪዎች በፖሉስ የምርመራ
መዝገብ ሊይ የሰጡትን የምስከርነት ቃሌ በፌርዴ ቤት ቀርበዉ ሇዉጠዋሌ በሚሌ
ሀሰተኛ የምስክርነት ቃሌ ሰጥተዋሌ የሚሇዉ የአቃቤ ህግ ክስ በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ
453

ስር

የሚሸፇን

መሆን

አሇመሆኑን

ሇመመርመር

እንዱረዲን

የዴንጋጌዉ

የተቀረጸበትን ሃይሇቃሌ ማየት ይገባሌ፡፡ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 453/1/ ሊይ የተዯነገገዉ
‹‹የዲኝነት ወይም የዲኝነት ነክነት ስርዒት በሚካሄዴበት ጊዜ ምስክር ሆኖ የቀረበ ማንም
ሰዉ ማንኛዉንም ተከራካሪ ወገን ሇመጥቀም ወይም ሇመጉዲት አስቦ ሀሰተኛ ምስከርነት
ወይም ሌዩ አዋቂነት አስተያት የሰጠ እንዯሆነ ወይም እዉነቱን የዯበቀ እንዯሆነ ሀሳቡ
ከግቡ ባይዯርስም ...››

በዚህ ዯንጋጌ ስር ጥፊተኛ ተብል እንዯሚቀጣ እንዱሁም

የተፇሇገዉ ዉጤት የተገኘ እንዯሆነ በንኡስ አንቀጽ ሁሇት ስር በተዯነገገዉ አግባብ
የሚቀጣ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡የእንግሉዝኛዉ ቅጂም እንዱህ ይነበባሌ፡፡‹‹453/1/
whoever being a witness in judicial or quasi-judicial proceeding

knowingly

makes or gives a false statement or expert opinion or hides the truth
whether to the advantage or the prejudice of any party thereto…>>.በሚሌ
ይገሌጻሌ፡፡
በዚህ ዴንጋጌ ዉስጥ ከተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ መሰረታዊ ፌሬነገሮች ዉስጥ
አከራካሪ ሆኖ የቀረበዉ ዴርጊቱ የተፇጸመዉ ዲኝነት ወይም የዲኝነት ነክነት ያሇዉ
ስርዒት የሚካሄዴበት የሚሇዉ ሃይሇቃሌ የፖሉስ የወንጀሌ ምርመራ ስራን ያካትታሌ
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ወይ የሚሇዉ ነዉ፡፡ሇዚህ ጥያቄ ምሊሽ ሇማግኘት ‹‹ዲኝነት›› እና ‹‹ዲኝነት ነክነት››
ሇሚሇዉ ቃሌ ትርጉም መፇሇግ ግዴ ይሊሌ፡፡የእነዚህ ቃሊት

ትርጉም በሀገራችን የህግ

ኮድች ወይም መዝገበ ቃሊት ሊይ በቀጥታ ማግኘት አስቸጋሪ በመሆኑ ተመሳሳዩን
የእንግሉዘኛ ትርጉም መመሌከት ተመራጭ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህ ረገዴ ታዋቂዉ የህግ
መዝገብ ቃሌ BLAKS LAW DECTIONARY ሊይ እንዯተተረጎመዉ፡‹‹JUDICIARY-the branch of government invested with judicial
power›› በማሇት ትርጉም የሰጠ ሲሆን ‹‹QUASI-JUDICIAL ..hold hearings,
weigh evidence; and draw conclusions from them, as basis for their official
action,

and

to

exercise

discretion

of

judicial

nature>>.በሚሌ

ትርጉም

ሰጥቷሌ፡፡
ከዚህ መገንዘብ የሚቻሇዉ የመጀመሪያዉ የዲኝነት ስራ የሚያከናዉን

የዲኝነት ስሌጣን

የተሰጠዉ አንዯኛዉ የመንግስት አካሌ ወይም መዯበኛዉን ፌርዴ ቤት የሚያመሇክት
ሲሆን የዲኝነት ነክነት ስራ የሚካሄዴበት ዯግሞ በዲኝነት መሌክ ወይም መሰሌ ሁኔታ
ክርክር የሚሰማበት፣የቀረበሇት ማስረጃ ተመዝኖ ከዴምዲሜ የሚዯረስበትና የበኩለን
ዉሳኔ የሚሰጥበት ሂዯት የሚከናወንበት ተቋም የሚመሇከት ነዉ፡፡በዚህ ረገዴ ተጠቃሽ
የሆኑት ተቋማት እንዯግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ፣የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ቦርዴ፣
የግሇግሌ ተቋማትና ላልችም መሰሌ ከፉሌ የዲኝነት ስሌጣን የተሰጣቸዉ አስተዲዯራዊ
ተቋማት ስሇመሆናቸዉ ሀገራችንን ጨምሮ የተሇያዩ ሀገሮች ሌምዴ ያመሊክታሌ፡፡ ይህ
በዘርፈ በተዯረጉ ጥናቶችና በርካታ ጽሁፍች ሊይም የሚጠቀስ ነዉ፡፡ ከዚህም ባሻገር
የተሻሻሇዉ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሀተታ ዘምክንያት ሊይ እንዯተመሇከተዉ ቀዯም ሲሌ
ስራ ሊይ የነበረዉ የ1949 ዒ.ም የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 447 ስር ሀሰተኛ
ምስክርነትን

አስመሌክቶ

የተዯነገገዉ

ያስተዲዯር

ፌትሏ

ብሓር፣የወንጀሌ

ወይም

የሽምግሌና ዲኝነት፣ የዲኝነት ወይም የዲኝነት ነክነት ያሇዉ ስነስርዒት የሚፇጸምበት
በሚሌ

የተዘረዘረዉ የተንዛዛ በመሆኑ የዲኝነት ወይም የዲኝነት ነክነት ያሇዉ ስርዒት

የሚካሄዴበት በሚሌ በአዱሱ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 453 ስር ተሻሽል የቀረበ ስሇመሆኑ
ተገሌጿሌ፡፡ከዚህም

አንጻር

ሲታይ

የወንጀሌ

እንዱሸፇን ያሌተዯረገ ስሇመሆኑ ነዉ፡፡
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ምርመራ

ሂዯት

በዚህ

አንቀጽ

ስር
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ሲጠቃሇሌ የዲኝነት ነክነት ያሇዉ ስርዒት የሚካሄዴበት የሚሇዉ ሀረግ ጥቅሌ ትርጉም
ዲኝነት መሰሌ ተግባር የሚከናወንበት ሂዯት የሚያመሊክት ሲሆን በህጉ የተሇየ ሁኔታ
ካሌዯነገገ በስተቀር በስነስርዒት ህጉ በተዯነገገዉ አግባብ ክርክር የሚመራበትና ምስክርም
ሲሰማ እዉነትን ሇመመስከር ቃሇመሃሊ ፇጽሞ ቃለን የሚሰጥበት አካሄዴ የሚከተሌ
መሆኑን መገንዘብ አዲጋች አይዯሇም ፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ በፖሉስ በወንጀሌ ምርመራ
ወቅት ምስክሩ የሚሰጠዉ ቃሌ ሌክ እንዯመዯበኛዉ የዲኝነት አካሌ ወይም የዲኝነት
ነክነት ወይም መሰሌ ተቋም ቃሇ መሃሊ ፇጽሞ የሚሰጥ የምስክርነት ቃሌ ካሇመሆኑም
በተጨማሪ ምስክሩ በፖሉስ

የምርመራ መዝገብ ሊይ የሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ እና

በፌርዴ ቤት የሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ መካከሌ ሌዩነት በተፇጠረ ጊዜ በፖሉስ የሰጠዉ
የምስክርነት ቃሌ እዉነት ነዉ ነገር ግን በፌርዴ ቤት የሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ ሀሰት
ነዉ ሇማሇት የምስክሩ ቃሌ መሇያየት ብቻዉን በቂ ማስረጃ ነዉ ብል ሇመዉሰዴ
የሚያስችሌ የህግ መሰረት የሇም፡፡በእርግጥ አንዴ ምስክር ሇፖሉስ የሰጠዉን ቃሌ
ፌ/ቤት ሲቀርብ ከቀየረ ከሁሇቱ አንደ የሀሰት ቃሌ መሆኑ እሙን ነዉ፡፡ሆኖም
አመሌካች ክስ ከመመስረቱ በፉት ከሁሇቱ ቃልች መካከሌ የሀሰት ቃሌ የትኛዉ
እንዯሆነ በትክክሌ በላሊ ማስረጃ ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡
በዚህ መዝገብ በተያዘዉም ጉዲይ ተጠሪዎች በፖሉስ የምርመራ መዝገብ
የምስክርነት

ቃሌ

እዉነተኛ

የሆነዉን

ሇዉጠዉ

በፌርዴ

ቤት

ቀርበዉ

የሰጡት
የሀሰት

የምስክርነት ቃሌ ሰጥተዋሌ በማሇት አቃቤ ህግ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 453/2/ መሰረት
በማዯረግ ያቀረበዉን ክስ

ሇማስረዲት ያቀረበዉ ማስረጃ ተጠሪዎች በፖሉስ ምርመራ

ሊይ የሰጡት ቃሌ እና በፌርዴ ቤት የሰጡትን ቃሌ በማነጻጸር እንዯመሆኑ ጉዲዩን
በይግባኝ የመረመረዉ አማራ/ብ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዴንጋጌዉ በፖሉስ የወንጀሌ
ምርመራ ሂዯት የተሰጠን የምስክርነት ቃሌ በቀጥታ ከፌርዴ ቤት የምስክርነት ቃሌ
በማነጻጸር የኋሇኛዉ የሀሰት ቃሌ ነዉ ሇማሇት በፖሉስ የተሰጠ ቃሌ የዲኝነት ነክነት
ከሚሇዉ የሚያጠቃሇሌ አይዯሇም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሊይ መሰረታዊ የህግ
አተረጓጎም ስህተት የተፇጸመበት ነዉ የሚባሌበት ምክንያት አሊገኘንም፡፡በዚሁ አግባብ
ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ዉ ሳ ኔ
የአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/17096 በ05/10/09
ዒ.ም የሰተጠዉ ፌርዴ እና ይህንኑ በማጽናት ክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በመ/ቁ/70512 ሊይ በ26/03/2010 ዒ.ም የሰጠዉ ትእዛዝ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/195/2/ሇ/2
መሰረት ጸንቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ፌ
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