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ሰ/መ/ቁ 132266 

ታህሳስ 26 ቀን 2009 ዒ.ም 

                         ዲኞች ፡- ዒሉ መሀመዴ 

ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 ቀነአ ቂጣታ 

ሰናይት  አዴነዉ 

ጳዉልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌማዝ አሰፊዉ ሌጅ  መስፌን አስፊዉ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጲያ ሱማላ ክሌሌ የዏቃቤ ህግ  አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇዉን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበዉ አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574(2) የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ ወንጀሌ 

ፇጽማሇች በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ጥፊተኝነትና የቅጣት ዉሳኔ ህጋዊ መሰረት 

ያሇዉ ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሇዉን ምሊሽ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነዉ ጉዲዩ በመጀመሪያ 

የታየዉ በፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነዉ፡፡ ከዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ባቀረበዉ 

የወንጀሌ ክስ አንዯኛ ተከሳሽ የሆነችዉ የአሁን አመሌካች የአስራ ሁሇት ዒመት ህጻን የሆነችዉ 

ሟች ኤዯን ሃጂ ሸርቅያ ሚያዝያ 3 ቀን 2006 ዒ.ም ከቀኑ አስራ አንዴ ሰአት ተኩሌ ከተከሳሽዋ 

ሻወር ቤት ዉስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ ስትገዯሌ ተከሳሻዋ ግቢ ዉስጥ እያሇች ምንም እርዯታ 

ያሊዯረገች በመሆኑ ወንጀሌ ፇጽማሇች  በማሇት ተከሳሽ የወንጀሌ ህግ ቁጥር 448 በመተሊሇፌ 

ሇፌትህ እገዛ በማዴረግ ፇቃዯኛ ባሇመሆን ወንጀሌ ፇጽማሇች በማሇት ሁሇት የወንጀሌ ክሶችን 

አቅርቦባታሌ፡፡ 

2.አመሌካች በተከሳሽነት ቀርባ የወንጀለን ዴርጊት አሌፇጸምኩም ጥፊተኛ  አይዯሇሁም በማሇት 

ክዲ ተከራክራሇች ፡፡ ተጠሪ ክሱን ያስረደሌኛሌ በማሇት አምስት ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ 

አመሌካች መከሊከያ ማስረጃ እንዴታቀርብ የስር ፌርዴ ቤት ትዔዛዝ ሰጥቶ አመሌካች የሰዉና 

የሰነዴ ማስረጃ በመከሊከያ ማስረጃነት አቅርባሇች፡፤ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  አመሌካች 
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በወንጅሌ ሔግ አንቀጽ  574(2)  እና አንቀጽ 448 የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ የወንጀሌ ዴርጊት 

የፇጸመች ናት በማሇት ወንጀለ አንዯኛ ዯረጃ ሊይ የሚወዴቅ መሆኑን ገሌጾ አመሌካች በአምስት 

ዒመት ጽኑ እስራት እንዴትቀጣ ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 

ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርባሇች፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር 

አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርባ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 

ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የባታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበትም በማሇት አጽንቶታሌ፡፡  

3. አመሌካች ነሏሴ 19 ቀን 2008 ዒ/ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ከሟች ህፃን ኤዯን ወሊጆች ጋር 

በአበሌጅነት ተሳስረው የቀረበ ወዲጅነት የነበራቸው በመሆኑ ሟችና የእሷ ወንዴም በትምህርት 

ቤታቸው ቅርብ ከሆነው በአመሌካች ቤት የምሳ እቃቸውን በማስቀመጥ በምሳ ሰዒት እየመጡ 

ምሳቸውን ይበለ ነበር፡፡ ሚያዚያ 1 ቀን 2006 ዒ/ም ሟችና ወንዴሟ በተሇመዯው ሁኔታ ምሳ 

አስቀምጠው በምሳ ሠዒት በተሇመዯው ሁኔታ ከአመሌካች ቤት መጥተው ምሳቸውን ከበለ በኃሊ 

ወዯ ትምህርት ቤት ተመሌሰው ሄዯዋሌ፡፡ ነገ ግን ህጻን ኤዯን የትምህርት ቤት ዯንብ ስሇጣስሽ 

ወሊጅ ይዘሽ እንዱትቀርቢ በማሇት ትምህርት ቤቱ ይህንን ሇወሇጆቿ ዯውል በመናገሩ በዚህ 

ተዯናግጣ፣ ከአመሌካች ቤት ውስጥ ተዯብቃ በመግባት ከአመሌካች ንግዴ ቤት ራቅ ብል 

የተሰራው ሻወር ቤት ውስጥ ገብታ ከውስጥ በሩን ቆሌፊ ራሷን በጨርቅ አንቀ በጓሮ በኩሌ 

ያሇው ጎረቤት የጣር ጽምፅ በመስማቱ በሩን ሰብሮ ጨርቁን በመበጠስ ሔይወቷን ሇመታዯግ 

ሞክሯሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ እኔም ሟችን በባጃጅ ወዯ ሀኪም ቤት ስወሰዴ ህይወቷ አሌፎሌ፡፡ 

እውነታው ይህ ሆኖ እያሇ ተጠሪ አንዴ ጊዜ ሟችን ከሞት ሇመታዯግ የሞከሩትን ሰዎች በግፌ 

ገዴሊችኋታሌ በማሇት ክስ አቅርቦ ሰዎቹን በይግባኝ በነፃ ተሰናብተዋሌ፡፡ እኔን ዯግሞ ከህግ 

አግባብ ውጭ አግባብነት የላሇው የህግ ዴንጋጌ ጠቅሶ ያቀረበውንና ተጠሪ በማስረጃ 

ያሊረጋገጠውን ክስ በመቀበሌ የበታች ፌረዴ ቤቶች የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በስበር ታይቶ እንዱታራምሌኝ በማሇት አመሌክታሇች፡፡  

4. ተጠሪ ጥቅምት 16 ቀን 2009 ዒ/ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ባቀረበው መሌስ 

እዴሜዋ ሇአቅመ ሄዋን ያሌዯረሰች በአመሌካች ቤት ስታዴግና ጤናማ አዔምሮ ያሌነበራት ሌጅ 

ሇአዯጋ ስትጋሇጥ ማዲን እያቻሇች ሇማዲን ያሌሞከረች መሆኑ ተጠሪ ባቀረበው ማስረጃ ተረጋግጦ 

ውሳኔ የተሰጠበት በመሆኑ አመሌካች ያቀረበችው የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች ጥቅምት 23 ቀን 2009 ዒ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርባሇች፡፡  
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5. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇጸው 

ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ተገቢነት መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇችው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574(2) 

ተሊሌፊሇች ተብል ነው፡፡ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574 የወንጀሌ ህጉ የሰውን ህይወት አካሌ ወይም 

ጤንነት ሇአዯጋ በማጋሇጥ የሚፇጸመው ወንጀልች በማሇት በምእራፌ አራት ስር ከወንጀሌ ህጉ 

አንቀጽ 571 እስከ አንቀጽ 579 በዘረዘረቸው ወንጀልች ውስጥ ተካትቶ የሚገኝ ዴንጋጌ ነው፡፡ 

በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 57/2/ የተዯነጋገውን ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል አንዴ ሰው በኃሊፉነትን 

የሚጠየቀው በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዘረዘሩትን ወንጀለን የሚያቋቋሙ 

መሠረታዊ ፌሬ ነገሮች በአንቀጽ 574 ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከቱት የማክበጃ ምክንያት 

መኖራቸው በማስረጃ ሲረጋገጥ ነው፡፡  

6. የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574 ‛ሰውን ሇአዯጋ ማጋሇጥ ወይም መተው“  በእንግሉዘኛው ቅጅ 

Exposure or Abandonment of Another የሚሌ ርእስ ያሇው ሲሆን የአንቀጹ ንዐስ አንቀጽ 1 

ቃሌ በቃሌ ሲነበብ“ በጤናው በእዴሜው በሁኔታው ወይም በማናቸውም ላሊ ምክንያት ራሱን 

ሇመጠበቅ የማይችሇውን ላሊ ሰው የማናቸውም ምክንያት ይሁን በጠባቂነት ወይም በኃሊፉነት 

ሇማኖር የተቀበሇ ማንም ሰው የተባሇውን ሰው አስቦ (ሀ) በሔይወቱ ወይም በጤናው ሊይ በቅርብ 

መዴረሱ ሇማይቀር አዯጋ ያገሇጠው እንዯሆነ ወይም (ሇ) ይህን በመሰሇ ሁኔታ ሊይ በሚገኝበት 

ጊዜ ጥልት የሄዯ እንዯሆነ ወንጀለን እንዯፇጸመ ተቆጥሮ ቅጣት የሚጣሌበት መሆኑን 

የሚዯነግግ ሲሆን የአንቀጽ 574 ንዐስ አንቀጽ 2 ወንጀለ የተፇጸመው በህጻን ሌጅ ሊይ የሆነ 

እንዯሆነ ቅጣቱ ከሰባት ዒመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራት ይሆናሌ፡፡ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  

7. የአንቀጽ 574 የእንግሉዘኛው ቅጅ ይዘት ሲታይም ‛የአንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1‛ who  ever 

Having the custody or charge, on no matter what grounds of a person in capable 

of protecting   

Himself= whether on account of his health, his age, his situtation any other 

circumstances intentionally  

(a) Exposes him there by putting him imminent danger of life or heath or  

(b) Abandons him when in like situation የሚሌ ይዘት ያሇው ሲሆን ንዐስ አንቀጽ 2 

‹‹where the crime is committed against infant, the punishment shall  be 

rigorous imprisonment not exceeding seven years›› የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡  
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8. ከሊይ ከጠቀስነው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 574 ዴንጋጌ የምንረዲው፣ በመጀመሪያ ዯረጃ ሰውን 

ሇአዯጋ የማጋሇጥ ወይም የመተው ወንጀሌ ሆነ ተብል የሚፇጸም ወንጀሌ መሆኑን ነው፡፡ በዚህ 

ዴንጋጌ ተጠያቂ የሚሆን ሰው፣ ሰውየውን ሇአዯጋ ያጋሇጠው ወይም ህይወቱ በአዯጋ ሊይ 

እንዯሚወዴቅ እያወቀ የተወው፣ ተጎጅው በአዯጋው ህይወቱን እንዱያዲጣ ሆነ ብል አስቦበት 

የፇጸመው ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ ወንጀለን የፇጸመው ሰው ከአዯጋ ካሌጠበቀው 

በስተቀር የተጎጅውን ህይወት ከአዯጋ ውስጥ የሚጥሌ እርግጠኛና በፌጥነት ሉዯርስ የሚችሌ 

አዯጋ መኖሩን እያወቀ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ በሶስተኛ ዯረጃ የላሊውን ህይወት ከአዯጋ የመጠበቅ 

ሃሊፉነት ያሇበት ሰው፣ ህይወቱ ሇአዯጋ የተጋሇጠውን ሰው በማናቸውም ምክንያት ሇመጠበቅና 

በእሱ ቁጥጥርና ክትትሌ ስር ሇማኖር ሃሊፉነቱን የተቀበሇ ሰው መሆን ያሇበት መሆኑ ሲሆን፣ 

በአራተኛ ዯረጃ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 574 ንዐስ አንቀጽ 2 የአማረኛው ቅጅ ‛ህጻን“ የሚሇውን 

አነጋገር፣ ማናቸውም አስራ ስምንት ዒመት ያሌሞሊው ሰው ማሇት እንዲሌሆነ ከእንግሉዘኛው 

ቅጅ ‛where the crime is committed against infant“ በማሇት በዯነገገው አገሊሇጽ ግሌጽ 

ያዯረገው መሆኑን የሚያሳይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

9. ከሊይ የተዯነገገውን የሔጉን ይዘት ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ካቀረበው ክስና ማስረጃ ጋር 

ስናገናዝበው በመጀመሪያ ዯረጃ ተጠሪ አመሌካች የአስራ ሁሇት አመት ህጻን የሆነችው ኤዯን፣ 

በላልች ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ስትገዯሌ አመሌካች ምንም እርዲታ አሊዯረገችም በማሇት  ሇዞኑ 

ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረበው የወንጀሌ ክስ የገሇጸ ሲሆን፣ ሟች ህጻን ኤዯን በሰዎች ያሌተገዯሇች 

መሆኑና አመሌካች መታጠቢያ ክፌሌ ውስጥ ገብታ ራሷን በጨርቅ በመስቀሎ ምክንያት የሞት 

አዯጋ የዯረሰባት መሆኑን ተጠሪ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ሁሇተኛው ፓራግራፌ እና በበታች 

ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ይህ የሚያሳየው ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 574 

ይዘት በአግባቡ ሳይረዲና የወንጀሌ ክሱን የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 111 እና የወንጀሌ ሔግ ቁጥር 

112 በሚዯነግገው መሰረት አዘጋጅቶ ያሊቀረበ ፣ ተጠሪ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ይዘት ተቃራኒ 

ይዘት ያሇው መሆኑን ነው፡፡  

10. ተጠሪ አመሌካች የወንጀሌ ሔግ ቁጥር 574 ንዐስ አንቀጽ 2 በመጣስ ሟች ኤዯንን ሇአዯጋ 

አጋሌጣሇች ወይም ትታሇች በማሇት ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ውስጥ ሟች የሞተችው በአመሌካች 

የገሊ መታጠቢያ ክፌሌ ውስጥ ራሷን በጨርቅ በመስቀሌ መሆኑን፣ አመሌካች በወቅቱ ከዚያው 

ግቢ ውስጥ ስሇነበረች ሟች የታነቀችበትን ጨርቅ በጥሳ ከሞት ሌታዴናት እየቻሇች ይህን 

ያሊዯረገች መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ ተጠሪ ይህንን ክስ ሇማስረዲት ያቀረባቸው ምስክሮች ሚያዚያ 1 

ቀን 2006 ዒ.ም ኤዯን የተባሇች ሌጅ ታንቃ፣ ሰዎች የታነቀችበትን ጨርቅ በጥሰው አመሌካችና 

ላልች ሰዎች ወተት ሇማጠጣት ሲሞክሩና በኋሊም በባጃጅ ሟችን ይዘው ወዯ ሃኪም ቤት 

ሲወስደ ያዩ መሆናቸውን እንዯመሰከሩ ከበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡  
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11. ተጠሪ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ፣ ሟች ህጻን ኤዯን ራሷን በራሷ ሇማጥፊት እንዯምትሞክርና 

በዚህም ምክንያት የሟች ኤዯን ህይወት አዯጋ ሊይ ሉወዴቅ እንዯሚችሌ አመሌካች እያወቀች፣ 

አመሌካች ሆንብሊና ህጻን ኤዯን ራሷን በማነቅ እንዴታጠፊ በማሰብ ተገቢውን ጥንቃቄ ሳታዯርግ 

የተወቻት መሆኑን የሚገሌጽ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ህጻን ኤዯን ህይወቷን በገዛ እጇ ሇማጥፊት 

በሚያስችሊት በእርግጠኝነት ሉዯርስ በሚችሌ አዯጋ ውስጥ የነበረች መሆኑን እንዯምታውቅ 

የተጠሪ ምስክሮች አሊስረደም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች ህጻን ኤዯን ትምህርቷን አቋርጣ ወዯ 

እሷ ቤት የመጣች መሆኑን ያየችና የምታውቅ መሆኑን ተጠሪ ያቀረባቸው ማስረጃዎች 

የሚገሌጹ እንዲሌሆኑ ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ ህጻኗ ከንግዴ ቤቱ ራቅ ብል ከተሰራው መጸዲጃ ቤት 

ውስጥ ገብታ በጨርቅ ራሷን ስታንቅ፣ አመሌካች በዚያው ግቢ ውስጥ ሆና ሳሇ ቀዴማ 

አሌዯረሰችም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 574 የተዯነገገው ወንጀሌ 

የሚፇፀመው ሆን ተብል እንዯሆነ ከሚገሌፀው ጋር አብሮ የሚሄዴ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ተጠሪ 

አመሌካች ሆነብሊ እና አስባ ህፃን ኤዯን ራስዋን በራስዋ እንዴታጠፊ ሇአዯጋ ያጋሇጠቻት ወይም 

ትታት የሄዯች መሆኑን የማስረዲት ግዳታውን የህገ-መንግስቱ አንቀፅ 20 ንኡስ አንቀፅ 3 

በሚዯነግገው መሰረት አሌተወጣም፡፡በላሊ በኩሌ አንዴ ወንጀሌ ወንጀለን በቸሌተኝነት 

የሚያስጠይቀው በህጉ በተሇየ ክፌሌ ያስቀጣሌ ተብል በግሌፅ በተዯነገገ ግዜ እንዯሆነ የወንጀሌ 

ህጉ አንቀፅ 59 ንኡስ አንቀፅ 2 የተዯነገገ በመሆኑ አመሌካች ሟች ራሷን ባነቀችበት ቤት ግቢ 

ውስጥ እያሇች የሟችን የሲቅና የጣር ዴምፅ ባሇመስማቷ ምክንያት በወንጀሌ ህግ ቁጥር 574 

ንኡስ አንቀፅ 2 ተጠያቂ የምትሆንበትን የህግ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ 

12. ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች ተጠሪ አመሌካች የወንጀሌ ህግ 574 የተዘረዘረውን 

ወንጀሌ የፇፀመች ስሇመሆኑ በህጉ አነጋገር እና የዴርጊቱን አፇጻፀም የሚገሌፅ |የወንጀሌ ክስ 

በወ/መ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 111 እና በወንጀሌ ህግ ቁጥር 112 መሰረት አሊቀረበም፡፡የበታች ፌ/ቤቶች 

ተጠሪ የወንጀሌ ክሱን በማሻሻሌ አመሌካች የወንጀሌ  ሔግ አንቀፅ 574 (2) የተገሇፀውን 

የወንጀሌ ዴርጊት የፇጸመች መሆኑን የሚያሳይ የአመሌካችን የሀሳብ ክፌሌ ሆን ብሊ ወንጀለን 

የፇፀመች በመሆኗ የአመሌካችን ግዙፌ ዴርጊትና ተሳትፍ ግሌፅ አዴረጎና ዘርዝሮ እንዱያቀርብ 

በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 119(1) መሰረት ትእዛዝ ሳይሰጡ የወንጀሌ ክሱን ማየታቸው መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች ሟች ህፃን ኤዯን ከመፃዲጃ ቤት  

ታንቃ ላልች ሰዎች የታነቀችበትን ጨርቅ በጥሳው ከወጣች በኃሊ ፇፅማዋሇች በማሇት በተጣራ 

ምስክሮች የተዘረዘረው ግዙፌ ተግባር አመሌካች የሟችን ሂወት ሇመታዴገ የቻሇችውን ጥረት 

ማዴረጓንና በወንጀሌ የሚያስጠይቅ የወንጀሌ ተግባር ያሌፇፀመች መሆኑን የሚያረጋግጥ ሆኖ 

እያሇ የበታች ፌ/ቤት አመሌካች የወንጀሌ ሔግ ቁጥር 574(2) በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅማሇች 
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በማሇት የሰጡት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ ከሊይ በዝርዝር የጠቀስናቸውን የህግ 

ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

13.  የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 448 በመተሊሇፌ ጥፊት፣ፇጽማሇች 

በማሇት የጥፊተኝነት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪ አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 448 

የተዘረዘሩትን ዴርጊቶች ስሇመፇጸሙ በግሌጽና የወ/መ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/111/ እና የወ/መ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/ 

112 በሚዯነግግበት መሰረት አሊቀረቡም፡፡ ተጠሪ ያቀረበችው ምስክሮቹም አመሌካች በወንጀሌ 

ህግ አንቀጽ 448 የተመሇከተውን ወንጀሌ ስሇመፇጸሟ የሰጡት የምስክርነት ቃሌ የላሇ መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ተጠሪ በአግባቡ የወንጀሌ ክሱን ባሊቀረበበትና ክሱን የሚያስረዲ 

ማስረጃ ባሊቀረበበት ሁኔታ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 448 

በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇጽማሇች በማሇት የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት ማፅናታቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡  

14. በአጠቃሊይ ሲታይ አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574/2/ እና አንቀጽ 448 የተዯነገጉትን 

በመተሊሇፌ የወንጀሌ ተግባር የፇጸመች መሆኑን በተሟሊ ሁኔታ የሚያሳይ የወንጀሌ ክስ ተጠሪ 

ያሊቀረበበት ሆኖ እያሇና ተጠሪ ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ የማስረዲት ግዳታውን በአግባቡ 

ባሌተወጣበት ሁኔታ አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574/2/ እና አንቀጽ 448 የተመሇከተውን 

በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇጽማሇች በማሇት በአምስት ዒመት ጽኑ እስራት እንዴትቀጣ የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት ህግ ቁጥር 195 

ንዐስ አንቀጽ 2/ሇ/1 መሰረት በመሻር አመሌካች በነፃ ሌትሰናበት ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ  ኔ 

1. የኢትዮጲያ ሱማላ ክሌሌ የፊፈን ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 711/06 ሰኔ 

10 ቀን 2005 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና ፌርዴ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት በመዝገብ ቁጥር 05/1/201/06 መጋቢት 1 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 05/01/125/07 ሰኔ 15 ቀን 

2008 ዒ/ም የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/ 195 ንዐስ 

አንቀጽ 2/ሇ/1/ መሰረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 574/2/ እና የወንጀሌ ህግ 448 በመተሊሇፌ ወንጀሌ 

የፇጸመች ስሇመሆኑ ተጠሪ የማስረዲት ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑ አመሌካችዋ 

ከቀረቡቧት ሁሇት የወንጀሌ ክሶች በነፃ እንዴትሰናበት በማሇት ወስነናሌ፡፡  
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3. በአመሌካች ሊይ ተወስኖ የነበረው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ሙለ በሙለ ተሽሮ 

አመሌካች በነፃ እንዴትሰናበት ከዚህ ሰበር ችልት የተወሰነ መሆኑን አውቆ አመሌካችን 

በዛሬው ዔሇት ከእስር እንዱሇቃት ሇክፌለ ማ/ቤት የመፌቻ ትዔዛዝ ይፃፌ፡፡  

    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ቤ/ፌ 
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