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የሰ/መ/ቁ. 101462 

                                           ሏምላ 20 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

                         ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                               ሙስጠፊ አህመዴ 

                               ተፇሪ ገብሩ 

                               ሸምሱ ሲርጋጋ 

                               አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- አቶ ነጂብ አዯም አቡበከር - ጠበቃ ጌቱ ሶሬሳ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏቃቤ ሔግ - ነስሪያ ሡሌጣን - ቀረቡ  

                መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ተጠሪ ያቀረበባቸውን ሁሇት የወንጀሌ ክሶች 

የተመሇከተው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሁሇቱም ክሶች ጥፊተኛ በማሇት 

በመዝገብ ቁጥር 179576 በ14/02/2006 ዒ.ም. እና በ22/02/2006 ዒ.ም. የሰጠባቸው እና 

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 143236 በ08/07/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው 

የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም 

ይገባሌ በማሇት ነው።   

ተጠሪ 1ኛ ተከሳሽ በነበሩት በአሁኑ አመሌካች እና የተጠሪ ተቋም ሰራተኛ በነበሩት የስር 2ኛ 

ተከሳሽ አቶ ስዩም በሊቸው ሊይ በ15/03/2004 ዒ.ም. አሻሽል ያቀረበው ክስ ይዘት ባጭሩ፡-

በአንዯኛ ክስ ተከሳሾቹ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32 (1) (ሀ) እና በጉምሩክ አዋጅ 

ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 95 (1) (ሏ) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ 1ኛ ተከሳሽ ረዲት የጉምሩክ 

አስተሊሊፉ፣2ኛ ተከሳሽ ዯግሞ የጉምሩክ መጋዘን ሰራተኛ ሆነው ሲሰሩ በ17/08/2003 ዒ.ም. 

ተሇይቶ ባሌታወቀ ሰዒት 1ኛ ተከሳሽ ቁጥሩ C-5446/2011 የሆነ ሀሰተኛ ዱክሊራሲዮን እና 

ሀሰተኛ የናሙና መጠየቂያ ፍርም ይዞ ወዯ መጋዘን ቁጥር 8 በመቅረብ እና የዚሁ መጋዘን 

ሰራተኛ የነበረው 2ኛ ተከሳሽም በዚሁ ዴርጊት በመተባበር በግሌ ተበዲይ ሇትውሌዴ ምስክር  

አስመጪነት በመጋዘኑ ውስጥ የነበረውን ኮንቴይነር ቁሌፌ ገንጥሇው ቀረጥና ታክስን ጨምሮ 

የዋጋ ግምታቸው ብር 54,733.07 የሆነ ሁሇት ቴላቪዥኖችን የወሰደ በመሆኑ አግባብ ካሇው 

የባሇስሌጣኑ ሹም ፇቃዴ ሳያገኙ እሽጎችን የመፌታት እና ምሌቶችን የማንሳት ወንጀሌ 

አዴርገዋሌ፤በሁሇተኛ ክስ ተከሳሾቹ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32 (1) (ሀ) እና 
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በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 94 (1) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ የባሇስሌጣኑን 

ሰነድች እና መሇያዎች ወዯ ሀሰት የመሇወጥ ወንጀሌ አዴርገዋሌ የሚሌ ነው። 

አመሌካቹ ያቀረቡት መቃወሚያ ውዯቅ ተዯርጎ የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቁ ወንጀለን 

አሊዯረግሁም በማሇታቸው ፌርዴ ቤቱ የግሌ ተበዲይን ጨምሮ በተጠሪው በኩሌ የተቆጠሩትን 

ስምንት ምስክሮች ከሰማ እና የተጠሪውን የሰነዴ ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ አመሌካቹ እንዱከሊከለ 

በሰጠው ብይን መሰረት ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር በመሆን ሶስት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርበው 

ያሰሙ ከመሆኑም በሊይ የተሇያዩ ሰነድችንም በመከሊከያ ማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ፌርዴ ቤቱም 

አመሌካቹ ባሰሟቸው ምስክሮች እና ባቀረቧቸው ሰነድች በተጠሪ ማስረጃ የተመሰከረባቸውን 

ማስረጃ ማስተባበሌ አሇመቻሊቸውን ገሌጾ በሁሇቱም ክሶች በተጠቀሱባቸው ዴንጋጌዎች ስር 

የጥፊተኝነት ውሳኔ ከሰጠባቸው በኃሊ የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብል ወንጀልቹ 

በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ዯረጃ ያሌወጣሊቸው መሆኑን ገሌጾ በሁሇቱም ክሶች 

ወንጀለን በዝቅተኛ ዯረጃ መዴቦ ሇእያንዲንደ ወንጀሌ መነሻ የሆነውን እንዯቅዯም ተከተለ ሰባት 

ዒመት እና አምስት ዒመት ዯምሮ የ12 ዒመት ጽኑ እስራት መነሻ አዴርጎ በመያዝ፣ይህ የቅጣት 

መጠን የሚወዴቀው በአባሪ አንዴ በእርከን  29 ስር መሆኑን በመግሇጽ፣ወንጀለ የተዯረገው 

በግብረአበርነት መሆኑን በምክንያትነት ይዞ በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 84 (1) (መ) መሰረት ቅጣቱን 

በአንዴ ማክበጃ ወዯ እርከን 30 ከፌ በማዴረግ እና ቀጥልም የቀዴሞ ጸባይ መሌካምነትን እና 

የቤተበሰብ አስተዲዲሪነትን በሁሇት የማቅሇያ ምክንያትነት ተቀብል ቅጣቱን ወዯ እርከን 28 ዝቅ 

በማዴረግ እና ሇሁሇቱ ወንጀልች የተቀመጠውን መነሻ መቀጮ እንዯቅዯም ተከተሊቸው ብር 

5,000 እና ብር 10,000 ዯምሮ ተከሳሾቹ እያንዲንዲቸው  በዘጠኝ ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር 

15,000 (አስራ አምስት ሺህ) መቀጮ እንዱቀጡ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሁሇቱ ተከሳሾች በተሇያዩ መዝገቦች ያቀረቡትን ይግባኝ አጣምሮ 

የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ በስር 2ኛ ተከሳሽ 

ሊይ በ2ኛ ክስ ተሰጥቶ የነበረውን የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በመሻር እና በ1ኛ ክስ ስር 

የተሰጠበትን የቅጣት መጠን በማሻሻሌ በአምስት ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር ሁሇት ሺህ 

መቀጮ እንዱቀጡ ሲወስን የአሁኑን አመሌካች ይግባኝ ግን ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጎ የስር 

ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡የስር 2ኛ ተከሳሽ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ውሳኔ ሊይ ያቀረቡት አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት በመዝገብ ቁጥር 101241 በ25/10/2006 

ዒ.ም. በተሰጠ ትዕዛዝ ውዴቅ የተዯረገ መሆኑንም መዝገቡን አስቀርበን ተመሌክተናሌ፡ 

አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በ1ኛው ክስ ስር 

ጥፊተኛ መባሊቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ 2ኛውን ክስ በተመሇከተ ግን ዴርጊቱን መፇጸሙ ግምት 
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የሚያስወስዴ ነው የመባለን አግባብነት ተጠሪው ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር 

ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም፡- 

1. አመሌካቹ በሁሇቱም 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 አሊዯረግሁም በማሇት የተከራከሩ 

ቢሆንም ተጠሪው ያቀረበው የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ አጠቃሊይ ይዘት ሲታይ አመሌካቹ ረዲት 

የጉምሩክ አስተሊሊፉ ሆነው ይሰሩ የነበረ መሆኑን፣በስራው ዯንብ መሰረት እሽጎች ተከፌተው 

ናሙና ሉወሰዴ የሚችሇው ባሇዕቃውን፣የጉምሩክ ሹምን እና የመጋዘን ኃሊፉውን ጨምሮ 

አግባብነት ያሊቸው አካሊት በተገኙበት መሆኑን፣አመሌካች ሀሰተኛ የናሙና መጠየቂያ ቅጽ ይዘው 

በመቅረብ እና ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር በመተባበር ሇናሙና ነው በሚሌ እሽጉን ከፌተው ሁሇት 

ቴላቪዥኖችን የወሰደት ከእርሳቸው እና ከመጋዘን ጠባቂው ውጪ ላሊ ሰው ባሌተገኘበት 

መሆኑን፣በግሌ ተበዲይ አስመጪነት ከመጣው ዕቃ ውስጥ ናሙና እንዱወሰዴ በባሇስሌጣኑ 

የተሰጠ ትዕዛዝ አሇመኖሩን፣ ቴላቪዥኖቹ ከተወሰደ በኃሊ አመሌካች ሞባይሌ ስሌካቸውን 

አጥፌተው ከግሌ ተበዲይ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ያቋረጡ መሆኑን እና መሰሌ ፌሬ ነገሮችን 

የሚያረጋግጥ ሲሆን ከተሰሙት የተጠሪ ምስክሮች መካከሌ በተጠሪ ተቋም መጋዘን የገቢ እና 

የወጪ ዕቃዎች መዝጋቢ መሆናቸውን የገሇጹት 8ኛው ምስክር አመሌካቹ ሰነደን በማቅረብ የስር 

2ኛ ተከሳሽ ከሚጠብቁት መጋዘን ቴላቪዥኖቹን ይዘው ሲወጡ ማየታቸውን በማረጋገጥ 

የመሰከሩ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡  

አመሌካቹ ወንጀልቹን አሇማዴረጌን ያስረደሌኛሌ በማሇት ያቀረቡት የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ 

የተጠሪን ማስረጃ ሉያስተባብሌ ያሌቻሇ ስሇመሆኑ ፌሬ ነገርን የማጣራት እና ማስረጃን የመመዘን 

ስሌጣን የተሰጣቸው ሁሇቱ የስር ፌርዴ ቤቶች የተስማሙበት ጉዲይ ሲሆን በ1ኛ ክስ 

የተሰጠባቸውን የጥፊተኝነት ውሳኔ አስመሌክቶ አመሌካቹ ያቀረቡት የአቤቱታ ነጥብ በአጣሪው 

ችልትም ቢሆን ተቀባይነት ያሊገኘ መሆኑን ከማስቀረቢያ ጭብጡ ይዘት መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡2ኛውን ክስ በተመሇከተ አመሌካች ዴርጊቱን መፇጸሙ ግምት የሚያስወስዴ ነው 

የመባለን አግባብነት ሇማጣራት በሚሌ በአጣሪው ችልት የተያዘውን ነጥብ በተመሇከተ በመሰረቱ 

ይህ አነጋገር የተገሇጸው በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ ሲሆን የተገሇጸውም የአሁኑን 
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አመሌካች በሚመሇከት ሳይሆን የስር 2ኛ ተከሳሽን በሚመሇከት ሆኖ ከዴርጊቱ አጠቃሊይ 

አፇጻጸም አንጻር 2ኛ ተከሳሽ በ1ኛው ክስ በተመሇከተው ወንጀሌ ከአሁኑ አመሌካች ጋር ወንጀለን 

በመተባበር ያዯረገው ስሇመሆኑ ግምት የሚወሰዴበት ነው ተብል ነው፡፡በላሊ በኩሌ አመሌካች 

ቴላቪዥኖቹን ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር መሆኑን እሽጉን ከፌቶ የወሰዯው ሀሰተኛ የሆነ የናሙና 

መጠየቂያ ፍርም ሇተጠሪ 8ኛ ምስክር በማቅረብ ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ይህ በሁሇተኛ 

ክስ የተመሇከተው የባሇስሌጣኑ ሰነድችን ወዯ ሀሰት የመሇወጥ ተግባር ራሱን ችል በአዋጁ 

በወንጀሌነት የተዯነገገ በመሆኑ በማስረጃ በተረጋገጠው መሰረት አመሌካቹ በ2ኛው ክስ ጭምር 

ጥፊተኛ መባለን የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ከይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ በግሌጽ 

መገንዘብ እንዯሚቻሇው የስር 2ኛ ተከሳሽ ከ2ኛው ክስ በነጻ እንዱሰናበቱ የተዯረገው የሰነደን 

ሀሰተኛነት ያውቁ የነበረ ወይም ማወቅ ይገባቸው የነበረ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ እንጂ 

የሰነደ ሀሰተኛነት ጉዲይ ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኖ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካቹን በሁሇቱም 

ወንጀልች ጥፊተኛ በማዴረግ የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት አሊገኝንም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 

ዴንጋጌዎች ሲሆን ጉዲዩ በስር የመጀመሪያ ዯረጃ እና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ካገኘ 

በኃሊ በዚህ የሰበር ዯረጃ በክርክር ሊይ ባሇበት ሂዯት አመሌካቹ ጥፊተኛ ተብሇውበት የነበረው 

የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 ከ30/03/2007 ዒ.ም. ጀምሮ ተሽሮ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 

859/2006 ተተክቷሌ፡፡ አመሌካች የተከሰሱባቸው ዴርጊቶች በአዱሱ አዋጅም ቢሆን እንዯቅዯም 

ተከተሊቸው በአንቀጽ 170 (1) እና በአንቀጽ 167 (1) ስር በወንጀሌነት ተዯንግገዋሌ፡፡ሇ2ኛው ክስ 

በቀዴሞውም ሆነ በአዱሱ ሔግ የተዯነገገው የእስራት ቅጣት መጠን ተመሳሳይ ሲሆን በ1ኛው ክስ 

በቀዴሞው ሔግ በአንቀጽ 95 (1) (ሏ) ስር ከሰባት ዒመት እስከ አስር ዒመት ጽኑ እስራት 

ሉዯርስ ይችሌ የነበረው የቅጣት መጠን ግን በአዱሱ ሔግ ከአምስት ዒመት ወዯማያንስ እና 

ከአስር ዒመት ወዯማይበሌጥ ጽኑ እስራት ዝቅ የተዯረገ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በአንዴ በኩሌ አዱሱ የወንጀሌ ሔግ እንዱጸና ከተዯረገ በኃሊ አዴራጊው ሔጉ ከመጽናቱ በፉት 

ሊዯረገው ወንጀሌ ሲፇረዴበት ወንጀለን በፇጸመበት ጊዜ በስራ ሊይ ከነበረው ሔግ ይሌቅ አዱሱ 

ሔግ ቅጣትን የሚያቃሌሇት በሆነ ጊዜ ተፇጻሚ መዯረግ የሚገባው በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ 

የተመሇከተው ቅጣት ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ ጠቅሊሊ ክፌሌ በአንቀጽ 6 ተዯንግጎ 

የሚገኝ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በላልች ሔጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ  አዋጅ ቁጥር 

859/2006  ከጸናበት ቀን በፉት የተጀመሩ ጉዲዮች ፌጻሜ የሚያገኙት  በነበረው ሔግ መሰረት 

ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 859/2006  አንቀጽ 182 ስር ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በመሰረቱ ዯርጊቱ 

ከተፇጸመ በኃሊ የወጣ ሔግ ሇተከሳሹ ወይም ሇተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ በተገኘ ጊዜ 

ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚገባው ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኃሊ የወጣው ሔግ ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. 
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ሔገ መንግስት አንቀጽ 22 (2) ስር የተዯነገገ ከመሆኑም በሊይ አዋጅ ቁጥር 859/2006  ከጸናበት 

ቀን በፉት የተጀመሩ ጉዲዮች ፌጻሜ የሚያገኙት  በነበረው ሔግ መሰረት ስሇመሆኑ በአዋጁ 

አንቀጽ 182 ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚገባው ክርክር ስሊስነሳው ጉዲይ 

በላልች ሔጎች የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በማይነካ ሁኔታ ስሇመሆኑ ከሊይ ከተጠቀሰው የአዋጁ 

አንቀጽ 182 ዴንጋጌ አነጋገር መገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ በተያዘው ጉዲይ በአዋጁ አንቀጽ 182 

የተመሇከተው ዴንጋጌ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ ጠቅሊሊ ክፌሌ በአንቀጽ 6 ስር የተመሇከተውን 

ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የማያስቀር መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም በ1ኛው ክስ በአመሌካቹ ሊይ 

ሇሚጣሇው ቅጣት መሰረት ተዯርጎ መያዝ የሚገባው በአዱሱ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 

በአንቀጽ 170 (1) ስር የተመሇከተው የቅጣት መጠን ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካቹ ወንጀልቹን ያዯረጉት በ17/08/2003 ዒ.ም. ሲሆን የጥፊተኝነት እና 

የቅጣት ውሳኔ የተሰጠባቸው ዯግሞ እንዯቅዯም ተከተለ በ14/02/2006 ዒ.ም. እና በ22/02/2006 

ዒ.ም. ነው፡፡ይህንኑ ጊዜ መሰረት በማዴረግ በስር ፌርዴ ቤቶች ቅጣቱ የተሰሊውም ከጥቅምት 1 

ቀን 2006 ዒ.ም. ጀምሮ በስራ ሊይ በዋሇው የተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት  

በማዴረግ ነው፡፡የጥፊተኝት እና የቅጣት ውሳኔ በተሰጠበት ጊዜ በስራ ሊይ ከነበረው የቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ይሌቅ ሇተከሳሽ ወገን ቅጣቱን የሚያቀሇው ወንጀለ 

በተዯረገበት ጊዜ በስራ ሊይ የነበረው 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፡፡ከሊይ በተገሇጸው ሁኔታ በሁሇቱ ወንጀልች በአመሌካቹ ሊይ ሉጣሌ 

የሚገባው መነሻ ቅጣት የአስር ዒመት ጽኑ እስራት ሲሆን ይህም በአባሪ አንዴ በእርከን 27 ስር 

የሚወዴቅ ነው፡፡ይህ የቅጣት መጠን በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ባገኘው አንዴ የማክበጃ 

ምክንያት ወዯ እርከን 28 ከፌ ከተዯረገ በኃሊ በተመሳሳይ ሁኔታ በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት 

ባገኙት ሁሇት የማቅሇያ ምክንያቶች ወዯ እርከን 24 ዝቅ የሚዯረግ በመሆኑ በአመሌካቹ ሊይ 

ሇሚጣሇው ቅጣት መነሻ ተዯርጎ መያዝ የሚገባው  በእርከን 24 ስር የተመሇከተው የቅጣት 

ፌቅዴ ስሌጣን ነው፡፡በተመሳሳይ ምክንያት በመቀጮው መጠን ሊይም ተገቢው ማሻሻያ ሉዯረግበት 

የሚገባ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ በአመሌካቹ ሊይ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የሚቻሌ ባይሆንም ከሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች በአመሌካቹ 

ሊይ ተጥል የነበረው የቅጣት መጠን ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሁሇቱም ክሶች በመዝገብ 

ቁጥር 179576 በ14/02/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 143236 በ08/07/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው  የጥፊተኝነት ውሳኔ በወንጀሇኛ 

መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሁሇቱ ክሶች በመዝገብ 

ቁጥር 179576 በ22/02/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 143236 በ08/07/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናውን የዘጠኝ ዒመት ጽኑ እስራት 

የብር አስራ አምስት ሺህ መቀጮ የቅጣት ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት በማሻሻሌ አመሌካቹ በዚህ ጉዲይ የታሰሩበት ጊዜ 

ሁለ ታስቦሊቸው በሰባት ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር ስምንት ሺህ መቀጮ 

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 የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና 

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡ 

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

   የ/ማ 
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