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የሰ/መ/ቁ.108692 

ታህሳስ 24 ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ 

 ተኸሉት ይመስሌ 

                                  ቀነዒ ቂጣታ 

ሠናይት አዴነው 

ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- የትግራይ ክሌሌ ዏቃቤ ህግ  

ተጠሪ፡-አቶ ገብረአርዔያ አሰፊ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካት በሥሌጣን አሊግባብ የመገሌገሌ የዯንብ መተሊሇፌ ጥፊት 

አሌፇፀመም በማሇት የትግራይ ክሌሌ ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ 

አይዯሇም?  ሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ 

የታየው በሏውዜን ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪና ላልች 

በዚህ ክርክር ተሣታፉ ያሌሆኑ ሰዎች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 796 የተመሇከተውን 

በመተሊሇፌ፤ ሏውዜን ከተማ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች ሆነው ሲሰሩ መጣራት 

የሚገባውን ነገር ሣያጣሩና አቶ ሃይሊይ ገራስና ወ/ዯብረብርሃን አረጋዊ እህታቸው 

እንዯፇረሙ በማሰብ ፇርመናሌ ብሇውናሌ በማሇት ግንቦት 7 ቀን 2009 ዒ.ም ዔርቅ 

በማፅዯቅና የአቶ ሃይሊይ ገራስ ጋብቻ ፇርሷሌ የሚሌ ማስረጃ ሇመቀላ ማዘጋጃ ቤት 

በመሊካቸው በሥሌጣን አሊግባብ ወንጀሌፇፅመዋሌ የሚሌ ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

2. ተጠሪ በአመሌካች የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ ክድ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች ሶስት ምስክሮች 

በማቅረብ፤ ከተጠሪ ፉት ያሌቀረቡት አቶ ሀይሊ ገራስና ወ/ዯብርሃን አረጋዊ ሇማህበራዊ 

ዲኞች ፉት ቀርበው ሣይፇርሙ፤ የፇረሙ በማስመሰሌና የዔርቅ ሰነዴ በማፅዯቅ ሇመቀላ 

ማዘጋጃ ቤት ማስረጃ ሌኳሌ በማሇት የመሰከሩ ሲሆን፤ የፅሐፌ ማስረጃም አመሌካች 

አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ የመከሊከያ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የተጠቀሰበትን 
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የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 796 በመተሊሇፌ ጥፊት የፇፀመ ነው በማሇት በሁሇት ወር እስራት 

ተጠሪ እንዱቀጣና ቅጣቱ በሁሇት ዒመት የሙከራ ጊዜ እንዱገዯብ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አፅንቶታሌ፡፡ 

3. ተጠሪ የበታች ፌርዴ ቤቶች በሰጡት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ሰበር ችልት የሰበር 

አቤተታ አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪ በህግ የተሰጠውን 

ሥሌጣን አሊግባብ ስሇመገሌገለ፣ የአመሌካች ተጠሪ ፇፅሞታሌ በማሇት የሚዘረዝረው 

የተረጋገጠው ፌሬ ነገር አያሳይም፡፡ የተጠሪ ተግባር ወንጀሌ የሚያቋቁም አይዯሇም በማሇት 

ተጠሪ ከተሰሰበት ወንጀሌ በነፃ እንዱሰናበት በማሇት ውሣኔ ተስቷሌ፡፡ አመሌካች የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመቃወም ታህሳስ 21 ቀን 2007 ዒ.ም የተፃፇ የሰበር 

አቤቱታ ያቀረበሲሆን፣ ተጠሪ የወ/ሮ ምፅሊሌ  ወሊጆች ያሌፇረሙበትን ሰነዴ እንዯፇርሙበት 

በማስመሰሌና በችልት ሣይቀርቡ ቀርበዋሌ በማሇት ማስረጃ መስጠቱ፤ በግሌ ተበዲይ ሊይ 

ጉዲት ማዴረሡ በተረጋገጠበት ሁኔታ ተጠሪ የወንጀሌ ተጠያቂነት የሇበትም መባለ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩለ መምህር የማነብርሃን እና ወ/ሮ ምፅሊሌ ሃይሊይ የሥጋ ዝምዴና ያሊቸው 

መሆኑን በፖሉስ ጣቢያ ከተካሰሱ በኋሊ ቤተዘመዴ የተራቁ መሆኑን በመግሇፅ የሰጠሁት 

ማስረጃ ስህተት የሇበትም በወንጀሌም አያስጠይቀኝም በማሇት ግንቦት 17 ቀን 2007 ዒ.ም 

የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

4. ከሥር የጉዲዩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 

ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ አመሌካች የወንጀሌ ህግ 

አንቀጽ 796 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ጥፊት ፇፅሟሌ በማሇት ክስ የቀረበበት፣ ተጠሪ 

ከላልች ሁሇት ሰዎች ጋር ሆኖ የሀውዜን ከተማ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሆኖ ሲሰራ፣ 

መምህር የማነብርሃን ከወ/ሮ ምፅሊሌ ሃይሊይ ጋር ጋብቻ የሚከሇክሌ የሥጋ ዝምዴና 

ያሊቸው መሆኑን የሚገሌፅ ግንቦት 17 ቀን 2000 ዒ.ም የተፃፇ የዔርቅ ሰነዴ በማፅዯቅ 

መጋቢት 2 ቀን 2002 ዒ.ም ከተፃፇ ከመሸኛ ዯብዲቤጋር ሇመቀላ ማዘጋጃ ቤት ሌከዋሌ 

በማሇት ነው፡፡ 

ተጠሪና ላልች የማህበራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች አፀዯቁት የተባሇው የዔርቅ ሰነዴ መነሻው 

በሏውዜን ከተማ ፖሉስ ጣቢያ ያቀረበን የወንጀሌ ክስ ቀሪ ሇማዴረግ፤ የወንዴና የሴት 

ቤተዘመድች ሶስት ሽማግላዎች ባለበት የታረቁ መሆኑን የሚገሌፅናከአንዯኛ እስከ 

አምስተኛ ስማቸው የተገሇፀው ሰዎች የፇረሙ  መሆኑን የሚገሌፅና 6ኛ ምፅሊሌ 

ሃይሊይ አሌፇረመችም የሚሌና የአስታረቁትን ሶስት ሰዎች ስም የያዘ መሆኑንና ተጠሪ 
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ከላልች የማህበራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች ጋር በመሆን የምስክሮችን ቃሌ ሰምቶ፤ ማስረጃ 

የሰጠ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

5. አመሌካች የሚከራከረው ተጠሪ ከላልች ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች ጋር ሆኖ ማጣራት 

የሚገባውንና ፌሬ ነገር ሣያጣራ በወቅቱ የዔርቅ ሰነደን ሇማፅዯቅ በማህበራዊ ፌርዴ ቤት 

ያሌቀረቡ የወ/ሮ ምፅሊሌ ሃይሊይ ወሊጆች፣ ችልት የቀረቡ መሆኑን በአግባቡ ሣያረጋግጥ፣ 

በችልት እንዱቀርቡ በማስመሰሌ ማስረጃ ሰጥቷሌ በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ ከላልች የሀውዜን 

ከተማ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች ጋር በመሆን፣ ምስክሮችን በመስማት መምህር 

የማነብርሃን ወ/ሮ ምፅሊሌ ሀይሊይ በትግራይ ክሌሌ የቤተሰብ ህግ መሠረት ጋብቻ 

እንዲይፇፅሙ የሚከሇክሌ የሥጋ ዝምዴና ያሊቸው መሆኑን በመግሇፅ፣ የዔርቅ ሰነደን 

የምስክሮች ቃሌ ያረጋገጡ መሆኑን ገሌፀው ሇመቀላ ማዘጋጀ ቤት ማስረጃ መስጠታቸው 

ተረጋግጧሌ፡፡ 

6. ተጠሪ ማስረጃውን አጣርቶ የሰጠው ከላልች የሀውዜን ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች ጋር 

በመሆንና በችልት በመሰየም እንዯሆነ በመከሊከያ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ የሀውዜን 

ከተማማህበራዋ ፌርዴ ቤት ዲኞች /ተጠሪን ጨምሮ /ይህንን ማስረጃ የሰጡት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ 

ህገ መንግስት አንቀጽ 37 ንዐስአንቀጽ 1 1985  በወጣው የትግራይ ክሌሌ ሔገ መንግስት 

89 እንዯተሻሻሇ እና በትግራይ ክሌሌ ምክር ቤት ባወጣው የቤተሰብ ሔግ መሠረት 

በተሰጣቸው የዲኝነት ነክ ሥሌጣን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ይህ ከሆነ፣ ተጠሪ በሔግ 

የተሰጠውን የዲኝነት ነክ ተግባሩን ከላልች ዲኞች ጋር በሚወጣበት ወቅት፤ የፌርዴ ሥራ 

ስህተት በይግባኝ፤ በሰበር ወይም በላሊ በሔግ በተዘረጋ የፌርዴ ሥራ ስህተት ማረሚያ 

መንገድች የሚመሇከታቸው ግሇሰቦች አቅርበው እንዱያሳርሙ ከሚዯረግ በስተቀር፣ ተጠሪ 

በተናጠሌ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 796 በመተሊሇፌ በሥሌጣን አሊግባብ የመገሌገሌ ወንጀሌ 

ፇፅሟሌ በማሇት የወንጀሌ ክስ የሚቀርብበትና ኃሊፉ የሚሆንበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 

ከዚህ አንፃር የትግራይ ክሌሌ ሰበር ችልት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን የጥፊተኝነትና 

የቅጣት ውሣኔ በመሻር ተጠሪ በነፃ እንዱሰናበት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 67011 ጥቅምት 

14 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

       መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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