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የሰ/መ/ቁ. 152755 

መስከረም 24 ቀን 2011 ዒ.ም 

                       ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

                                 በዔውቀት በሊይ 

      እንዲሻው አዲነ  

      ሃይለ ነጋሽ  

      እትመት አሰፊ                         

አመሌካች፡-የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤ ህግ    

ተጠሪ፡- አቶ አፌራኖ ሁላ 

         መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነው ስሇሆነም ተመርምሮ የሚከተሇው 

ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

    ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 273802 በቀን 26/03/2010 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በማጽናቱ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇታቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የሚያዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ማውጣት ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡ በስር 

ፌ/ቤት አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሁሇት የተሇያዩ መዝገቦች ክስ አቅርቧሌ፡፡ በመዝገብ 

ቁጥር 25117 የቀረበው ክስ ይዘቱም፡- አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692/1/ 

የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የሂሳብ ቁጥሩ ዝግ ሆኖ 1,000,000 የሆነ በቼክ ቁጥር 

BA.712880 የሆነ ብር 1,189,875 የቼክ ቁጥር AB.712880 ሰጥቶ የማታሇሌ ወንጀሌ 

ስሇፇፀመ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡በመዝገብ ቁጥር 25121 የቀረበው ክስ ዯግሞ ይዘቱም፡- 

አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 693/1/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የሚያዝበት በቂ 
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ገንዘብ ሳይኖረው የብር 535,000 የሆነ  ቁጥሩ BA.0776503 ቼክ ፇርሞ ብርሃን 

ኢንተርናሽናሌ ባንክ አራዲ ቅርንጫፌ እንዱመነዘር  ሰጥቶ  ቼኩ ሇክፌያ ባንክ ሲቀርብ 

በተከሳሽ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ የተዘጋ መሆኑ የተረገጠ ስሇሆነ የሚያዝበት ገንዘብ 

አሇመኖሩን እያወቀ ቼክ ማውጣት ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ቀርቦ ክሱ ዯርሶት ተቃውሞ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ የተጠሪ 

ተቃውሞ በብይን ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ ተጠሪ በሰጠው የእምነት ክህዯት ቃሌ ዯርጊቱን 

አሌፇጸምኩም በማሇት ክድ ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የተጠሪ ምስክሮች እንዱሰሙ ባዘዘው 

መሠረት የአመሌካች ምስክር ቀርበው የግሌ ተበዲይ እና 2ኛ የዒ/ህግ ምስክር ብር 

500,000 በተከሳሽ ሂሳብ ገቢ ያዯረጉ መሆናቸው ብር 35,000 በእጁ ከሰጡት በኋሊ 

ቼኩን ፇርሞ የሰጣቸው መሆኑ ተበዲይ ቼኩን በመያዝ ባንክ ሲሄዴ ገንዘብ የሇውም 

ስሇተባለ ቼኩን ያስመቱ መሆናቸው ፣ ተጠሪ ሰጥቷሌ የተባሇው ቼክም ባንኩ ከሠጠው 

ማረጋገጫ ጋር በሰነዴ ማስረጃነት ቀርበው ፌ/ቤቱ እንዱከሊከሌ በሰጠው ብይን አመሌካች 

የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ ቀን ያሌተፃፇበት  ቼክ ሇብዴር  ዋስትና የሰጠ ስሇመሆኑ 

መስክርዋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም አመሌካች ባንክ በቂ ገንዘብ ሳይኖረው ቼክ የሰጠ መሆኑ በማስረጃ 

ስሇተረጋገጠ እና በመከሊከያ ማስረጃው ስሊሌተከሊከሇ ቼኩ ሊይ ቀን ያሌተጻፇበት መሆኑ 

ከወንጀለ ነፃ አያዯርገውም  በማሇት በቀረበበት ክስ ጥፊተኛ ነው በማሇት ቅጣቱ 

በመዝገብ ቁጥር 25117 ጋር በማጣመር አስሌቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት በመዝገብ ቁጥር 

25117 ተጠሪ የተከሰሰበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692/1/ ጥፊተኛ በማሇት በአራት 

ዒመት ከአምስት ወር እስራት እና በብር ሰባት ሺህ የገንዘብ መቀጮ መነሻ ይዟሌ፡፡ 

በመዝገብ ቁጥር 25121 ጥፊተኛ ሇተባሇበት የህግ ዴንጋጌ የስምንት ዒመት ከአምስት 

ወር እስራት እና በብር አስራ አምስት ሺህ የገንዘብ መቀጮ መነሻ ቅጣት 

ይዟሌ፡፡በተጠሪ በኩሌ የቀረበ 3 የቅጣት ማቅሇያ በመቀበሌ ተከሳሽ በስዴስት አመት ፅኑ 

እስራት እና በብር 2,000 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ  በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት  ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ የቀረበዉን ይግባኝ መሰረት በማዴረግ ግራ 

ቀኙን አስቀርቦ ያከራከረ ሲሆን ተጠሪን በተመሇከተ በመዝገብ ቁጥር 25117 የስር 
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ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ቅጣቱን በማሻሻሌ ተከሳሽ በአንዴ አመት ፅኑ እስራት እና 

በብር 2,000 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በመዝገብ ቁጥር 

25121 የተሰጠው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በመሻር ተከሳሽ በቀረበበት የወንጀሌ 

ህግ አንቀጽ 693/1/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የሚያዝበት ገንዘብ አሇመኖሩን እያወቀ 

ቼክ ማውጣት ወንጀሌ በነፃ እንዱሰናበት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች የስር ፌርዴ ቤት 

በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት አቤቱታውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም 

የአመሌካች አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር 

አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡  

የአሁን አመሌካች በ17/05/2010 ዒ.ም በተጻፇ ሶስት ገጽ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 

የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ፡- ተጠሪ በ1ኛ ክስ በመዝገብ ቁጥር 25117 ሊይ የማታሇሌ 

ወንጀሌ ክስ ዒንቀፅ 692(1) የስር ፌርዴ ቤቶች የጥፊተኝነት ውሳኔውን ያፀኑ ቢሆንም 

ቅጣቱ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሰረት እርከን የወጣሇት ስሇሆነ 

ዯረጃ 8 እርከን 20 ስር የሚወዴቅ ሆኖ እያሇ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው 

ውሳኔ እና 4 ማቅሇያ መጠቀሙ ስህተት ነው ሉታረም ይገባሌ ፡፡ 

2ኛ ክስ በተመሇከተ ተጠሪ በቂ ስንቅ ሳይኖረው የግሌ ተበዲይ ኑረዱን አብደሌ ሰመዴ 

የተበዯረውን ገንዘብ በቀን 28/08/2008 ዒ/ም ሇክፌያ የሚቀርብ ቼክ በቀን 12/02/2008 

ፅፍ እንዯሰጠ ተረጋግጦ እያሇ ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 2ኛ የዒ/ህግ ምስክር 

ቼኩ የሰጠው ሇዋስትና ነው በማሇት ምስክርነት ቃሌ ሰጥቷሌ በማሇት ተከሳሽን በነፃ 

ማሰናበቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የሚሌ አቅርበዋሌ፡፡የአመሌካች 

አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በመወሰኑ ተጠሪ ቀርቦ በፅሁፌ 

ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኛቸዉን ክርክር ሇሰበር 

አቤቱታ መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ  

መርምረናሌ ፡፡በአጣሪው ችልት የተያዘው ጭብጥ ተጠሪ ሇግሌ ተበዲይ የሰጠው ቼክ 

ሇክፌያ ባንክ ሲቀርብ የተከሳሽ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ የተዘጋ እና በቂ ሂሳብ የላሇው መሆኑ 

በምስክሮች በተረጋገጠበት ሁኔታ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቼኩ 

የተሰጠው ሇመተማመኛ ነው በማሇት በነፃ ያሰናበተበት አግባብ ከወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 

693(1) አንፃር ሇመመርመር ነው ፡፡ እኛም ጉዲዩ እንዱጣራ ከተያዘው ጭብጥ ብቻ 
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መሰረት በማዴረግ መርምረናሌ ፡፡እንዯመረመርነው የስር ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

25121 የነበረው ክርክር ሲታይ አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 693/1/ 

የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ ሳይኖረው የብር 535,000 የሆነ 

ቁጥሩ BA.0776503 ቼክ ፇርሞ ብርሃን ኢንተርናሽናሌ ባንክ አራዲ ቅርንጫፌ 

እንዱመነዘር ሰጥቶ ቼኩ ሇክፌያ ባንክ ሲቀርብ በተከሳሽ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ የተዘጋ 

መሆኑ የተረገጠ ስሇሆነ የሚያዝበት ገንዘብ አሇመኖሩን እያወቀ ቼክ ማውጣት ወንጀሌ 

ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ ይህን ክስ ሇማስረዲት የቀረቡት የከሳሽ ዒ/ህግ ምስክሮች 

በበኩሊቸው ተጠሪ በቂ ስንቅ ሳይኖረው የግሌ ተበዲይ ኑረዱን አብደሌ ሰመዴ እና 2ኛ 

የዒ/ህግ ማስረጃ ብር 500,000 በተከሳሽ ሂሳብ ገቢ ያዯረጉ መሆናቸው ብር 35,000 

በእጁ ከሰጡት በኋሊ በቀን 28/08/2008 ዒ/ም ሇክፌያ የሚቀርብ ቼክ በቀን 12/02/2008 

ፅፍ እና ፇርሞ የሰጣቸው መሆኑ ተበዲይ ቼኩን በመያዝ ባንክ ሲሄዴ ገንዘብ የሇውም 

ስሇተባለ ቼኩን ያስመቱ መሆናቸው ፣ ተጠሪ ሰጥቷሌ የተባሇው ቼክም ባንኩ ከሠጠው 

ማረጋገጫ ጋር በሰነዴ ማስረጃነት ቀርበው ፌ/ቤቱ እንዱከሊከሌ በሰጠው ብይን አመሌካች 

የመከሊከሌ ምስክሮች አቅርቦ ቀን ያሌተፃፇበት ቼክ ሇብዴር ዋስትና የሰጠ ስሇመሆኑ 

መመስከራቸው መሰረት በማዴረግ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ 

በማሇት የቅጣት ውሳኔ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ግን ተጠሪ  

ቼኩን ሇግሌ ተበዲይ የሰጠው ሇመተማመኛ መሆኑ በዒ/ህግ 2ኛ ምስክር የተገሇፀ 

በመሆኑ ተከሳሽ ጥፊተኛ ሉባሌ አይገባም በማሇት በነፃ ያሰናበተው ስሇመሆኑ ከመዝገቡ 

ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

ተጠሪ ሇግሌ ተበዲይ ቼክ ፇርሞ መስጠቱ ሳይክዴ ነገር ግን ቼኩ የተሰጠው ሇዋስትና 

ዒሊማ ነው  በማሇት ተከራክረዋሌ ፡፡ በሥር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ፌ/ቤት ማስረጃ 

በመመዘንና ፌሬነገር በማጣራት ሥሌጣኑ በዯረሰበት ዯምዲሜ ተጠሪ ቼክ ፇርሞ 

መስጠቱ ሇዋስትና የሰጠሁት ነው  የሚሇው ክርክርም ተቀባይነት እንዯላሇው ቼኩ 

ፇርሞ መስጠቱ የተረጋገጠ እና በቼኩ ሇክፌያ ባንክ ሲቀርብ በቂ ስንቅ የላሇው መሆኑ 

እሰከተረጋገጠ ዴረስ ተጠሪ ጥፊተኛ ነው በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ 

የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በአንፃሩ ቼኩ ሇዋስትና የተሰጠ መሆኑ 

የዒ/ህግ 2ኛ ምስክር ተገሌፀዋሌ በማሇት ተከሳሽ በተጠቀሰበት የህግ ዒንቀፅ ጥፊተኛ 
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ሉባሌ አይገባም  ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ በመዴረሱ ምክንያት ተጠሪ በነፃ እንዱሰናበት 

ወስኗሌ፡፡  

     በመሰረቱ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ .የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 693(1) ሥር የሚያዝበት ገንዘብ 

ሳይኖር ቼክ ማውጣት ወንጀሌ ሇማቋቋም እንዯመስፇርት የተወሰደት አንዯኛው ቼኩ 

በሚወጣበት ጊዜ በሰጪ በቼክ አውጭው ሂሣብ ቁጥር በቂ ስንቅ አሇመኖሩ ሲሆን 

ሁሇተኛ ዯግሞ ቼኩ ሇባንክ በሚቀርብበት ጊዜ በቼኩ የተጠቀሰውን መጠን ገንዘብ 

ሇመክፇሌ የሚያስችሌ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ አሇመኖሩ ነው፡፡በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ 

ቼኩ ማውጣቱ አሌተካዯም ቼኩ በወጣበት ጊዜ ይሁን በግሌ ተበዲይ በከፌያ በቀረበበት 

ጊዜ የሚያሲዝበት በቂ ገንዘብ ስሇመኖሩ ያቀረበው ክርክር የሇም ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ 

ችልት በሰ/መ/ቁ. 67947 በሰጠው ገዥ (አሳሪ) የሔግ ትርጉም ቼክ በወንጀሌ ጉዲይ 

እንዯዋስትና ተሰጥተዋሌ በማሇት እንዯመከሊከያ ሉቀርብ እንዯማይችሌ ፌርዴ ሰጥተዋሌ 

፡፡ በቼክ አውጪው እና ተቀባዩ የሚኖረው ግሊዊ ግንኙነት /personal relation/ 

በፌትሏብሄር ጉዲይ የተሰጠው የሔግ ትርጉም በወንጀሌ ጉዲዮች ተፇፃሚነት እንዯላሇው 

ከሊይ በተመሇከተው የሰበር ውሳኔ ተገሌጸዋሌ ፡፡ በመሆኑም አንዴ በቼክ በወንጀሌ ጉዲይ 

የተከሰሰው ግሇሰብ ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነፃ የሚሆነው ከሊይ የተመሇከቱት የወንጀለ 

ማቋቋያ ፌሬ ነገሮች እንዯላለ በላሊ አገሊሇጽ ቼኩ ሉወጣ ወይም ሇክፌያ ሲቀርብ በቂ 

ስንቅ ያሇው ስሇመሆኑ በማስረዲት ብቻ ሲሆን ከዚህ ላሊ ፌርዴ ቤቱ የሚቀበሇው ላሊ 

ሔጋዊ ምክንያት ከላሊ በስተቀር ከተጠያቂነት ነፃ የሚያዯረግ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም 

ቼክ እንዯቀረበ ክፌያ የሚፇጸመበት ሔጋዊ ሰነዴ ነው፡፡ 

ይህ በመሆኑም ሔግ አውጭው በቼክ ሊይ የሚፇፅመው ወንጀልች ሔጋዊ ተጠያቂነት 

የሚያስከትሌ መሆኑ በግሌፅ ከመዯንገጉ በተጨማሪ ቼክ እንዲቀረበ ክፌያ የሚፇፅምበት 

ምንም ቅዴመሁኔታ የማይቀመጥበት ሰነዴ ነው ፡፡ ከሥር ፌርዴ ቤት ክርክር ሂዯት 

እንዯተገነዘብነው ተጠሪ ቼክ ሇግሌ ተበዲይ መስጠቱ አሌካዯም ፡፡ተሰጠ በተባሇው ቼክም 

ሇማን እንዯሚከፇሌ ከየትኛው ባንክ እንዯሚከፇሌ እንዱሁም የገንዘብ መጠኑ በግሌጽ 

የሰፇረ ስሇመሆኑ አሊከራከረም ፡፡ የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በነፃ ሇማሰናበት 

እንዯ መሰረታዊ ነጥብ የወሰዯው ቼኩ ሇዋስትና መያዣነት ሇግሌ ተበዲይ የተሰጠ 

ስሇሆነ የወንጀሌ ተጠያቂነት አያስከትሌም በሚሌ ነው፡፡ 
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ከሥር የክርክር ሂዯት መረዲት እንዯተቻሇው ተጠሪ የእምነት ክህዯት ቃለ ሲሰጥ  

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቼክ ፇርሞ መስጠቱ አሌካዯም ፡፡ ተጠሪ የቼኩ ሔጋዊነት 

ሳይቃወም ቼኩ የተሰጠበት ዒሊማ መሠረት በማዴረግ መከራከሩን ተገንዝበናሌ ከሊይ 

እንዯተመሇከተው ቼክ እንዯቀረበ ክፌያ የሚፇጸምበት ሰነዴ ከመሆኑ አንፃር በወንጀሌ 

ጉዲይ ያሇው ተጠያቂነት ቼክ በወጣበት ወይም ሇክፌያ ሇቀረበበት ጊዜ በቂ ስንቅ መኖር 

ያሇመኖሩን መሠረት ያዯረገ እንጂ ሇዋስትና የተሰጠ መሆን ያሇመሆን በወንጀሌ ጉዲይ 

እንዯ ሔጋዊ መከሊከያ የሚወሰዴ አይዯሇም ፡፡ የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም 

ሇክርክሩ መሠረት የሆነው ቼክ በተጠሪ ተጽፍ ተፇርሞ መሰጠቱ እያረጋገጠ ቼክ 

ሇዋስና መስጠት የወንጀሌ ተጠያቂነት አያስከትሌም ከሚሌ ዴምዲሜ የዯረሰው 

አጠቃሊይ የክርክሩ ባሔሪ ያሊገናዘበ ነው፡፡ ምክንያቱም ተጠሪ ቼክ ማውጣቱ አሌካዯም ፡፡ 

ቼክ የተሰጣት የግሌ ተበዲይም በስማቸው የታዘዘ ክፌያ መሆኑን አረጋግጠዋሌ ፡፡ በላሊ 

በኩሌ የሚከፇሇው የገንዘብ መጠንና ከፊይ ባንክ በግሌጽ ተመሌክቷሌ ፡፡ ተጠሪ የቼኩ 

ሔጋዊነት ጥያቄ ባሊነሳበት ፤በዋናነት ዯግሞ ቼኩ ጽፍ እና ፇርሞ መስጠቱ ባሌካዯበት 

ሁኔታ  የሥር ፌርዴ ቤት የሔግ ትርጉም እና ዴምዲሜ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 693(1) 

ሥር የተመሇከተው መሰረታዊ የወንጀለ መቋቋያ ፌሬነገሮች ያሊገናዘበ ፤በተጠሪ 

የተሰጠው  ቼክ ሔጋዊነት ባሊከራከረበት ተጠሪም ቼኩን መስጠቱ ባሌካዯበት ጥፊተኛ 

አይዯሇም በማሇት በነፃ እንዱሰናበት መወሱኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በዒቃቤ ሔግ ጠቅሶ ባቀረበው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 

693(1) ሥር በወ.መ.ሥ.ሥ.ሔ.ቁ 195(2) (ሀ) መሠረት ጥፊተኛ ነው ብሇናሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ በማፅናት 

የሰጠው ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም 

ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ  ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 257881  

ቀን 2009 ዒ.ም የተሰጠው እና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁጥር 273802 ህዲር 26 ቀን 2010 ዒ.ም በዋሇው ችልት በትእዛዝ  
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የጸናዉ የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በወ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 195(2/ሇ/2) መሠረት 

ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 25121 በነበረው ክርክር  የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 

693/1/መሰረት ጥፊተኛ ሉባሌ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት  በመ/ቁጥር 25117  

የካቲት 15 ቀን 2009 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ  በወ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 

195(2/ሇ/2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

4. በከፌተኛው ፌ/ቤት ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇፅም አመሌካች ሇሚገኝበት 

ማረሚያ ቤት ይጻፌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ተመሊሽ ይዯረግ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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