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የሰ/መ/ቁ. 149071 

መስከረም 24 ቀን 2011 ዒ.ም 

                       ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

                                 በዔውቀት በሊይ 

      እንዲሻው አዲነ  

      ሃይለ ነጋሽ  

      እትመት አሠፊ                         

አመሌካች፡- የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤ ህግ 

ተጠሪ፡- አቶ አሰግዴ አባ ቦሬ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነው ስሇሆነም ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ 

ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁ 003731 በቀን 27/10/2009 ዒ.ም የሰጠውን ፌርዴ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 145134 መስከረም 30 ቀን 2010 ዒ.ም በማጽናቱ 

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 ክስ አቅርቧሌ ይዘቱም፡- አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 

693/1/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ተከሳሽ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ እንዯላሇው እያወቀ  

ግንቦት 23 ቀን 2008 ዒ/ም በግምት ከጥዋቱ 4፡30 ሰዒት አራዲ ክ/ከተማ ወረዲ ክሌሌ 

ውስጥ ሌዩ ቦታው ካቴዴራሌ ት/ቤት ተብል ከሚጠራ አካባቢ ሇግሌ ተበዲይ አቶ ጊቱ 

ተፇራ ቁጥሩ 20552352 የሆነ እና ከኦሮሚያ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሀዋሳ ቅርንጫፌ 
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በሂሳብ ቁጥር 002865000101 በ01/03/2009 ዒ/ም የሚመነዘር የገንዘብ መጠኑ ብር 

4,517,117.81 (አራት ሚሉዮን አምስት መቶ አስራ ሰባት  ሺህ አንዴ መቶ አስራ 

ሰባት ብር ከሰማንያ አንዴ ሳንቲም) ፅፍና ፇርሞ ከሰጠው በኋሊ የግሌ ተበዲይ 

በ02/03/2009 ዒ/ም ቼኩን ሇክፌያ ባንክ ሲቀርብ በተከሳሽ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ውስጥ በቂ 

ገንዘብ የሇውም በመባለ የሚያዝበት ገንዘብ አሇመኖሩን እያወቀ ቼክ ማውጣት ወንጀሌ 

ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ቀርቦ ክሱ ዯርሶት ተቃውሞ እንዯላሇው ገሌፆ፣ በሰጠው 

የእምነት ክህዯት ቃሌ ዯርጊቱን አሌፇጸምኩም በማሇት ክድ ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱ 

የአመሌካች  ምስክሮች እንዱሰሙ ባዘዘው መሠረት ምስክር ቀርበው በሰጡት 

የምስክርነት ቃሌ ተጠሪ በ23/09/08 ዒ/ም 4፡00  ሰዒት ሊይ ካንትሪ ታወር የግሌ 

ተበዲይ ቢሮ ውስጥ 5ኛ ፍቅ መጥቶ ከኦሮሚያ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሀዋሳ ቅርንጫፌ 

በሂሳብ ቁጥር 002865000101 በ01/03/2009 ዒ/ም የሚመነዘር የገንዘብ መጠኑ  ብር 

4,517,117.81 (አራት ሚሉዮን አምስት መቶ አስራ ሰባት  ሺህ አንዴ መቶ አስራ 

ሰባት ብር ከሰማንያ አንዴ ሳንቲም) ፅፍና ፇርሞ ከሰጠኝ በኋሊ ሇመመንዘር ባንክ ስሄዴ 

በተከሳሽ ተንቀሳቃሽ ባንክ ሂሳብ ውስጥ በቂ ገንዘብ የላሇ መሆኑን የተሇገፀሊቸው 

መሆኑን መስክረዋሌ ፣ አመሌካች በፖሉስ ጣቢያ የሰጠው ቃሌ እና ሰጥቷሌ የተባሇው 

ቼክም ባንኩ ከሠጠው ማረጋገጫ ጋር በሰነዴ ማስረጃነት ቀርበው ፌ/ቤቱ እንዱከሊከሌ 

በሰጠው ብይን ተጠሪ የመከሊከሌ ምስክሮች አቅርቧሌ፡፡ ምስክሮቹም ተከሳሽ ከግሌ 

ተበዲይ ጋር የቤተሰባዊ ግንኙነት ያሊቸው መሆኑ እቃ በደቤ የሚመጣና ሇመተማመኛ 

ዯግሞ  ቼክ ሇብዴር  ዋስትና የሰጠ ስሇመሆኑ መስክርዋሌ፡፡ተከሳሽ እና የግሌ ተበዲይ 

የሚያዯርጉት የንግዴ ግንኙነት በደቤ ሽያጭ መሆኑ ሰነዴ በማስረጃነት አቅርቧሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም ተጠሪ ከግሌ ተበዲይ ጋር የቤተሰባዊ ግንኙነት ያሊቸው ስሇሆነና ቼኩን 

የሰጠው በመተማመኛ መሌኩ እንጂ የሚመነዘር አሇመሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ ቼኩ 

በቸሌተኝነት የተሰጠ ነው በማሇት የቀረበበት ክስ ፌርዴ ቤቱ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

113 መሰረት በመቀየር ተከሳሽን በወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 693(2) ስር ጥፊተኛ በማሇት 

የጥፊተኝነት ውሳኔ ሰጥቶ የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ከተቀበሇ በኋሊ ተከሳሽን፡፡ 

በስዴስት ወር ቀሊሌ እስራት እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት 
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ይግባኙን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ 

የቀረበዉን ይግባኝ ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህንን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡  

የአሁን አመሌካች በ29/02/2010 ዒ.ም በተጻፇ ሶስት ገጽ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 

የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ፡- ተጠሪ በወ/ህ/ዒንቀፅ 693(1) መሰረት ጥፊተኛ ሉባሌ 

ሲገባው በቸሌተኝነት የተፇፀመ ሉያስብሌ በወ/ህ/ዒንቀፅ 59 መሰረት የሚያሳይ ማስረጃ 

ሳይኖር  በወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 693(2) ስር በመቀየር የስር ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ  መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ተሸሮ ተጠሪ 

በተከሰሰበት የህግ ዴንጋጌ የጥፊተኝነት ውሳኔ እና ቅጣት እንዱሰጥበት አመሌክቷሌ ፡፡ 

ጉዲዩ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በመወሰኑ ተጠሪ ቀርቦ በፅሁፌ መሌስ 

እንዱሰጥ በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ  መሌስ በፅሁፌ  አቅርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት  ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነዉ 

ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም አቤቱታዉ 

ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ የአሁኑ ተጠሪ 

ቼኩን ሇግሌ ተበዲይ የሰጡት በነበራቸው ቤተሰባዊ ግንኙነት እንዱሁም የደቤ ሽያጭ 

ቼክ ይሰጥ የነበረው በመተማመኛ መሌኩ እንጂ የሚመነዘር አሇመሆኑ ተመስክሯሌ 

ተብል በክሱ ሊይ የተመሇከተውን ወ/ህ/ዒንቀፅ 693(1) ወዯ በወ/ህ/ዒንቀፅ 693(2) 

በመቀየር ወንጀለ በቸሌተኝነት የተፇፀመ ነው በማሇት የተወሰነበት አግባብነት 

ሇመመርመር ሲሆን ከመዝገቡ ይዘት ሇመረዲት እንዯተቻሇው ተጠሪ ሇግሌ ተበዲይ 

ከኦሮሚያ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሀዋሳ ቅርንጫፌ የሚመነዘር  በሂሳብ ቁጥር 

002865000101 በ01/03/2009 ዒ/ም የገንዘብ መጠኑ  ብር 4,517,117.81 (አራት 

ሚሉዮን አምስት መቶ አስራ ሰባት  ሺህ አንዴ መቶ አስራ ሰባት ብር ከሰማንያ አንዴ 

ሳንቲም) ፅፍና ፇርሞ የሰጠ መሆኑ የግሌ ተበዲዩ ሇመመንዘር ባንክ ስሄዴ በተከሳሽ 

ተንቀሳቃሽ ባንክ ሂሳብ ውስጥ በቂ ገንዘብ የላሇ መሆኑን የተሇገፀሊቸው መሆኑን  ፣ 

ተጠሪ በፖሉስ ጣቢያ የሰጠው ቃሌ እና ሰጥቷሌ የተባሇው ቼክም ባንኩ ከሠጠው 

ማረጋገጫ ጋር በሰነዴ ማስረጃነት ቀርበው ፌ/ቤቱ እንዱከሊከሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡  
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የተጠሪ የመከሊከያ ምስክሮች የሰጡት የምስክርነት ቃሌ ተከሳሽ ከግሌ ተበዲይ ጋር 

የቤተሰባዊ ግንኙነት ያሇቸው መሆኑ እቃ በደቤ የሚመጣና ሇመተማመኛ ዯግሞ  ቼክ 

ሇብዴር  ዋስትና የሰጠ ስሇመሆኑ መመስከራቸው ነው፡፡ ይህንን የተረጋገጠው ፌሬነገር 

መነሻ በማዴረግ መርምረናሌ፡፡ በሥር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ፌ/ቤት ማስረጃ 

በመመዘንና ፌሬነገር በማጣራት ሥሌጣኑ በዯረሰበት ዯምዲሜ ተጠሪ ሇግሌ ተበዲይ ቼክ 

ፇርሞ መስጠቱ ሳይክዴ ሇዋስትና ነው የሰጠሁት በማሇቱ ፌርዴቤቱ ይህ የተከሳሽ እና 

የግሌ ተበዲይ ጋር ያሇው የግሌ ግንኙነት መነሻ በማዴረግ ወንጀለ በቸሌተኝነት 

የተፇፀመ ነው በማሇት ተጠሪ የተከሰሰበትን የህግ ዒንቀፅ በመቀየር የጥፊተኛ ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡የተያዘው ጉዲይ አመሌካች ባቀረበው ክስ ተጠሪ በወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 693(1) 

ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ እንዯላሇው እያወቀ ቼክ 

ማውጣት ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ ፌርዴቤቱ ተከሳሽ  ፇፀመ የተባሇው ወንጀሌ 

ሆነ ብል ሳይሆን በቸሌተኝነት ነው ሇማሇት እንዯምክንያት የወሰዯው ከግሌ ተበዲይ ጋር 

የቤተሰባዊ ግንኙነት ያሇቸው መሆኑ እቃ በደቤ የሚመጣና ሇመተማመኛ ዯግሞ  ቼክ 

ሇብዴር  ዋስትና የሰጠ መሆኑ ተረጋግጧሌ በማሇት ነው፡፡ 

ተጠሪ ይህንን የወንጀሌ ዴርጊት የፇጸመዉ በቸሌተኝነት ነዉ ሇማሇት በወ.ሔ.ቁ.59 /1/ 

መሰረት ቸሌተኝነት መኖሩን የሚያሟለ ወይም የሚያቋቁሙ ፌሬ ነገሮች በሥር 

ፌ/ቤት አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ስሇሆነም ተጠሪ 

የፇፀመው የወንጀሌ ተግባር በቸሌተኝነት የተፇፀመ ነው ወይስ ሆነ ብል የተፇፀመ ነው 

የሚሇውን ጭብጥ መታየት ያሇበት ጉዲይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት 

የተከሰሱበት የህግ ዴንጋጌ የወ.መ.ህግ ቁጥር 693/1/ን በምንመሇከትበት ጊዜ ርዔሱ 

“የሚያዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ማውጣት“ የሚሌ ሲሆን በዚሁ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 

አንዴ ሥር የተዯነገገው ማንም ሰው ቼክ በሚያወጣበት ወይም ቼኩ ሇባንክ 

በሚቀርብበት ጊዜ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ ያሇመኖሩን እያወቀ ቼክ ያወጣ /የሰጠ / 

እንዯሆነ በሚሌ ተዯንግጓሌ፡፡ 

    በመሰረቱ የኢ.ፋ.ዳ.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 
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ሇመክፇሌ የሚያስችሌ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ አሇመኖሩ ነው፡፡በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ 

ቼኩ ማውጣቱ አሌተካዯም ቼኩ በወጣበት ጊዜ ይሁን በግሌ ተበዲይ ሇከፌያ በቀረበበት 

ጊዜ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ ስሇመኖሩ ያቀረበው ክርክር የሇም ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

ተጠሪ የተከሰሰበት የህግ አንቀፅ በመቀየር ወንጀለ በቸሌተኝነት የተፇፀመ ነው ሇማሇት 

የቻሇው ተጠሪ ቼኩ የተሠጠው ሇባንክ ቀርቦ እንዱመነዘር ሣይሆን በተከሳሽ እና ተበዲይ 

መካከሌ ባሇው  የብዴር ግንኙነት ሇዋስትና መያዣ መሰረት ተዯርጎ ቼክ በገዯብ 

የተሠጠ ነው በማሇት መሆኑ ከመዝገቡ ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

ይህ የሁሇቱም ግንኙነት በፌትሃብሄር ክርክር ሊይ ቼክ ሇክፌያ ሲቀርብ  (ገንዘብ 

ሲጠየቅ) ሉቀርቡበት ከሚችለት መቃወሚያዎች አንደ ቢሆንም ቼኩ በሚወጣበት ጊዜ 

በቼክ አውጭው ሂሣብ ቁጥር በቂ ስንቅ አሇመኖሩ እያወቀ ቼክ የሰጠ መሆኑ 

ከተረጋገጠ እና  ቼኩ ሇባንክ በሚቀርብበት ጊዜ በቼኩ የተጠቀሰውን መጠን ገንዘብ 

ሇመክፇሌ የሚያስችሌ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ አሇመኖሩ እስከተረጋገጠ ዴረስ 

የተፇፀመው ወንጀሌ ሆነ ብል የተፇፀመ እንጂ በቸሌተኝነት የተፇፀመ ነው የሚባሌ 

አይዯሇም ፡፡ ስሇሆነም በቼክ አውጪው እና ተቀባዩ የሚኖረው ግሊዊ ግንኙነት  መሰረት 

በማዴረግ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ. 67947 በሰጠው ገዥ (አሳሪ) የሔግ 

ትርጉም ቼክ በወንጀሌ ጉዲይ እንዯዋስትና ተሰጥተዋሌ በማሇት እንዯመከሊከያ ሉቀርብ 

እንዯማይችሌ ፌርዴ ሰጥተዋሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ ተሰጠ በተባሇው ቼክ ሇማን እንዯሚከፇሌ ከየትኛው ባንክ እንዯሚከፇሌ 

እንዱሁም ተጠሪ ፇርሞ የገንዘብ መጠኑ ተገሌፆ የተሰጠ እና ቼኩ በሚወጣበት ጊዜ 

በቼክ አውጭው ሂሣብ ቁጥር በቂ ስንቅ አሇመኖሩ እያወቀ ቼክ የሰጠ መሆኑ የተረጋገጠ 

በመሆኑ ተከሳሹ ባሊቸው የግሌ ግንኙነት መሰረት በማዴረግ ብቻ ወንጀለ የፇፀመው 

በቸሌተኝነት ነው ሇማሇት አይቻሌም ፡፡ ምክንያቱም ቼክ እንዯቀረበ ክፌያ የሚፇጸመበት 

ሔጋዊ ሰነዴ ነው፡፡ ይህ በመሆኑም ሔግ አውጭው በቼክ ሊይ የሚፇፅመው ወንጀልች 

ሔጋዊ ተጠያቂነት የሚያስከትሌ መሆኑ በግሌፅ ከመዯንገጉ በተጨማሪ ቼክ እንዯቀረበ 

ክፌያ የሚፇፅምበት ምንም ቅዴመ ሁኔታ የማይቀመጥበት ሰነዴ መሆኑ ሌብ ሉባሌ 

ይገባሌ ፡፡  ከዚህ አንጻር ሲታይ የአሁን አመሌካች የሚያዝበት በቂ ገንዘብ ያሇመኖሩን 

እያወቀ ቼክ ያወጣ /የሰጠ / መሆኑና ቼኩን ሇክፌያ ተበዲይ ሲያቀርበውም በቂ ገንዘብ 
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የሇውም ተብል መመሇሱን በሚመሇከት የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች ያቀረበዉን 

የሰዉ ምስክሮች ቃሌ እና የሰነዴ ማስረጃ በመመዘን በበቂ ሁኔታ እንዯ ክሱ ያስረደ 

መሆናቸዉን በማረጋገጥ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ እንዱከሊከሌ ትእዛዝ የሰጠ ሲሆን  ተጠሪ 

በአመሌካች ማስረጃ የተረጋገጠው ጉዲይ ባሊስተባበሇበት ሁኔታ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ 

የተከሰሰበትን የህግ አንቀፅ በመቀየር የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 693(2) ጥፊተኛ ማሇቱ 

የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 693(1) እንዱሁም የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23፤59 የተመሇከተውን 

የህግ ዴንጋጌ ያሊገናዘበ ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በቀረበበት ክስ በወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 

693(1) ጥፊተኛ ነው በማሇት የጥፊተኛ ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ የሰጠው የጥፊተኛነት ውሳኔ የተቀየረ  በመሆኑ በዚሁ 

አግባብ በተጠሪ ሊይ የተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ሉስተካከሌ ይገባሌ ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ 

ጥፊተኛ የተባሇው ወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 693(1) በመሆኑ ቅጣቱ ሉሰሊ የሚገባው 

ጥፊተኛ በተባሇበት የህግ ዴንጋጌ ነው ፡፡ተጠሪ አሁን ጥፊተኛ የተባሇበት የህግ ዴንጋጌ 

በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 የወንጀሌ ዯረጃና እርከን የወጣሇት ስሇሆነ 

የገንዘብ መጠኑ  ብር 4,517,117.81 (አራት ሚሉዮን አምስት መቶ አስራ ሰባት  ሺህ 

አንዴ መቶ አስራ ሰባት ብር ከሰማንያ አንዴ ሳንቲም) በመሆኑ የእስራት ቅጣት መነሻ 

እርከኑ 23 የገንዘብ መቀጮ መነሻ እርከኑ 6 ይሆናሌ፡፡   

በከሳሽ (አመሌካች) በኩሌ የቀረበ እና በስር ፌርዴ ቤት በማስረጃ የተረጋገጠ  ማክበጃ 

ስሇላሇ የቅጣት እርከኑ ከተያዘው መነሻ እርከን ከፌ አሊሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ  

የቀዴሞ ሪከርዴ የላሊቸው መሆኑ እና ቤተሰብ አስተዲዲሪ መሆናቸው ሁሇት የቅጣት 

ማቅሇያ የተያዘሊቸው በመሆኑ  የእስራት ቅጣት መነሻ እርከኑ ከእርከን 23 ወዯ እርከን 

21 እንዱሁም የገንዘብ መቀጮ መነሻ እርከኑ ወዯ እርከን 4 ዝቅ ያዯርገዋሌ፡፡ ስሇሆነም 

በእርከን 21 ስር ባሇው ፌቅዴ ስሌጣን ከ5 አመት እስከ 6 አመት ስሇሆነ ተጠሪ 

ጥፊተኛ በተባሇበት የህግ ዴንጋጌ ያስተምረዋሌ የተባሇውን የአምስት አመት  ፅኑ 

እስራት እና የአራት ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ ሉቀጣ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ሊይ የሰጡት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ  

መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ  የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 003731 ሰኔ 27 ቀን 2009 

ዒ.ም.  በዋሇው ችልት ውሳኔ ተሰጥቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 14134 መስከረም 30 ቀን 2010 ዒ.ም.  የፀናው 

የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 195(2)(ሇ)(2) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ክስ በቀረበበት የህግ ዴንጋጌ ጥፊተኛ የተባሇ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች 

የሰጡት የቅጣት ውሳኔ በማሻሻሌ ተጠሪ በዚህ ጉዲይ የታሰሩበት ጊዜ ሁለ 

የሚታሰብሊቸው ሆኖ በአምስት  አመት ፅኑ እስራት እና በአራት ሺህ ብር 

የገንዘብ መቀጮ  እንዱቀጡ ወስነናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ ፖሉስ ተጠሪ በሚገኙበት በመያዝ ሇሚመሇከተው ማርሚያ ቤት 

እንዱያሰረክብ ፣ ማረሚያ ቤቱም ከፋዳራሌ ፖሉስ ተረክቦ ተጠሪን በጉዲዩ ሊይ 

ቀዴሞ የታሰሩበት ጊዜ ካሇ ታሳቢ በማዴረግ የተወሰነውን የአምስት ዒመት 

ጽኑ እስራት ቅጣትን ተከታትል እንዱያስፇጽም ብሇናሌ፡፡ የገንዘብ ቅጣቱ 

የሚመሇከተው የፊይናንስ ክፌሌ ያስፇፅም ብሇናሌ ፡፡ይፃፌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሠ/አ 
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