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አመሌካች ፡- መምህር ዓወት ተካ - አሌቀረበም፡፡
ተጠሪ ፡- የትግራይ ዏቃቤ ሔግ - አሌቀረበም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
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ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ የምሥራቃዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ
የዞኑ ዏቃቤ ሔግ አመሌካች በአንዯኛ ተከሳሽ ስሙን በመመዝገብ በሥር ፌርዴ ቤት አብረው ክስ
ከቀረበባቸው ላልች ሦስት ተከሳሾች ጋር በመሆን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 540 የተመሇከተውን
በመተሊሇፌ ጳጉሜ 2 ቀን 1998 በአዱግራት ከተማ ቀበላ 01 ዞን 4 ዓሇም መስፌን ሆቴሌ ፉት
ሇፉት ከላሉቱ ሰባት ሰዓት አቶ ፅጌ ባህታን በዴንጋይ አናቱንና ላሊውን ሰውነቱን መትተው
የገዯለት ስሇሆነ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ አመሌካች ዏቃቤ
ሔግ በጠቀሰው ቀንና ሰዓት አብረውት ከተከሰሱት ሦስት ሰዎችና ክስ ካሌቀረበበት ኃይሇማርያም
አብርሀ ከተባሇ ሌጅ አህዋ ሆቴሌ ከተባሇው ሆቴሌ ሲጠጡ ቆይተው ወዯ ቤት በመሄዴ ሊይ እያለ
ዓሇም መስፌን ሆቴሌ ሲዯርስ ሙዚቃ ሰምቶ ቀዴሞ ከዓሇም መስፌን ሆቴሌ ሲዯርስ ሟች ከሆቴለ
ውስጥ ሲወጣ በር ሊይ አግኝቶት ሟች ሂዴ አንተ ምናባህ ብል እንዯገፊው፣ አመሌካችም ሟች
ወታዯር ስሇመሰሇው ምን አዯረግሁህ ጋሼ እንዲሇውና ሟች አከታትል መትቶት ከአስፊሌት ሊይ
እንዯጣሇውና መነሳት እንዲሌቻሇ አመሌካችም ኡኡ ብል እንዯጮኸና ከዚያ በኋሊ ሟችን በዴንጋይ
ማን እንዯመታው እንዲሊየና ተፇንክቶ ስሇነበር ተነስቶ እየተንገዲገዯ እንዯሄዯ በመግሇፅ በሟች ግዴያ
ተካፊይ አይዯሇሁም ወንጀለን አሌፇፀምኩም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ተጠሪ አመሌካችና ላልቹ ተከሳሾች ዋና ወንጀሌ አዴራጊና የወንጀሌ ተካፊይ በመሆን
ሟችን መግዯሊቸውን ያስረዲሌኛሌ በማሇት አምስት ምስክሮችና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቧሌ፡፡
ዏቃቤ ሔግ ክሱን ሇማስረዲት ካቀረባቸው ምስክሮች ውስጥ ዏቃቤ ሔግ በአራተኛው ተራ ቁጥር
የማስረጃ ዝርዝር ሊይ ስሙን የገሇፀው ምስክር ሥራው ፕሉስ መሆኑን ገሌፆ በሥር ፌርዴ ቤት
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ሁሇተኛ ተከሳሽ እና አራተኛ ተከሳሽ ሇፕሉስ ቃሌ ሲሰጡ የሰማ መሆኑንና ሟች አመሌካችን
ወዴቀው ሟች ከሊይ በሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው አመሌካች ከታች ሆነው እንዲገኟቸውና ሁሇተኛ
ተከሳሽ ሟችን በዴንጋይ አናቱን የመታው መሆኑንና አራተኛ ተከሳሽ በእግሩ ሟችን የመታው
መሆኑን ሲናገሩ ሰምቻሇሁ አንዯኛ ተከሳሽ /አመሌካች/ መናገሩን አሊስታውስም በማሇት መስክሮ
ተመሌሷሌ፡፡ ዏቃቤ ሔግ በማስረጃ ዝርዝሩ ስሙ በአምስተኛው ተራ ቁጥር የጠቀሰው ምስክር
ሥራው ፕሉስ መሆኑን ገሌፆ በሥር ሁሇተኛና አራተኛ ተከሳሽ የነበሩት ሰዎች ስሇወንጀለ
አፇፃፀም ሇፕሉስ ቃሊቸውን ሲሰጡ የሰማ መሆኑን በዝርዝር መስክሮ የተመሇሰ ነው፡፡ ሇፕሉስ
የተሰጠን ቃሌ የመሰከረው የዏቃቤ ሔግ ሶስተኛ ምስክር ሁለም በጠቡ ተሳታፉ መሆናቸውን
የመሰከሩ መሆኑንና ሁሇተኛና አራተኛ ተከሳሾች በዴምፅና በምስሌ በተቀረፀ ካሴት የሰጡት ቃሌና
ከአዱግራት ሆስፑታሌ የተሰጠ ማስረጃ በማስረጃነት የቀረበ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ሁሇተኛና አራተኛ ተከሳሾች በወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጡት የእምነት ቃሌ ሶስት የዏቃቤ ሔግ ምስክሮች
በቀዲሚ ምርመራ ፌርዴ ቤት የሰጡት የምስክርነት ቃሌና በማስረጃነት እንዯቀረበ የዞኑ ፌርዴ ቤት
በውሣኔው ገሌጿሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካችና ላልች ተከሳሾች የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርቡ
ብይን ሰጥቶ የአመሌካችና የላልቹን ተከሳሾች መከሊከያ ማስረጃ ከሰማ በኋሊ በሥር ሶስተኛ ተከሳሽ
የነበረው በነፃ እንዱሰናበት ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በሥር ሁሇተኛ ተከሳሸና አራተኛ ተከሳሽ
የነበሩት ሰዎች በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 540ን በመተሊሇፌ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች
ናቸው በማሇት አመሌካች በሰባት ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ
ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ አፅንቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የሇበትም በማሇት በአብሊጫ ዴምፅ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ዏቃቤ ሔግ እኔን ሟችን
በመግዯሌ ወንጀሌ የከሰሰኝ ቢሆንም ዏቃቤ ህግ ያቀረበው የሰውና የፅሐፌ ማስረጃ በወቅቱ ሟች
እኔን መሬት ሊይ ጥል እየዯበዯበኝ እያሇ ኡኡታ የሰማሁ መሆኑንና በሥር ሁሇተኛ ተከሳሽና
አራተኛ ተከሳሽ የነበሩት ሟችን የመቱት መሆኑንና እኔም ከወዯቅሁበት ተነስቼ መሄዳን
የሚያስረደ ናቸው፡፡ ሟች መሬት ሊይ ጥል ሲዯበዴበኝ የኡኡታና የጩኸት ዴምፅ ማሰማቴ
በወንጀለ ዴርጊት ተካፊይ ወይም ግብረ አበር የነበርኩ መሆኑን አያስረዲም፡፡ ስሇሆነም በወንጀለ
ዴርጊት የተሳተፌኩ መሆኔን የሚያሳይ ምንም ዓይነት ማስረጃ ተጠሪ አቅርቦ ባሊስረዲበት ሁኔታ
ጥፊተኛ ተብዬ መቀጣቴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በፅሐፌ መሌሱን እንዱያቀርብ መጥሪያ ከዯረሰው በኋሊ በፅሐፌ
መሌሱን ባሇማቅረቡ መሌስ የመስጠት መብቱ እንዱታሇፌ ችልቱ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም አመሌካች ሟችን በመግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ነው ተብል የተወሰነበት የቅጣት ውሳኔ
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ከሊይ የተገሇፀውን
ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ ዏቃቤ ህግ /ተጠሪ/ ባቀረበው ማስረጃ አመሌካች የወንጀለ ሥራ ዋና
ወንጀሌ አዴራጊ /ተካፊይ/ አባሪ ወይም ረዲት መሆኑን የማስረዲት ኃሊፉነቱን ተወጥቷሌ ወይስ
አሌተወጣም የሚሇውን ነጥብ ማየት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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1. በተጠሪ ማስረጃ ምስክሮች ስሇ አመሌካች ያረጋገጡትን ፌሬ ጉዲይ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ታህሳስ 2 ቀን 2001 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ በመጨረሻው ገፅ በአንዯኛው ፒራግራፌ ‛አንዯኛ
ተከሳሽ ከሟች ጋር ወዴቆ ሲመታ እንዯነበረ በምሰክሮች የተመሰከረ ሆኖ ነገሩ በመጀመሪያ መነሻው
ተከሳሽ ነው ወይስ ሟች ያስነሳው የሚሇው ባይታወቅም ሟች ተከሳሹን ጥል ይመታው እንዯነበር
ተከሳሽም እየተመታ እንዯነበር ምስክሮችን ሰምቶ ፌርዴ ቤቱ ተገንዝቦና ተረዴቷሌ በሚሌ መንገዴ
በአጭሩ ገሌፆታሌ፡፡ ተጠሪ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረባቸው የምስክሮች ቃሌና የሰነዴ
ማስረጃዎች ሟች አመሌካችን ጥል እየዯበዯበው እያሇ አመሌካች የኡኡታና የጫጫታ ዴምፅ ያሰማ
መሆኑንና የአመሌካች የጩኸት ዴምፅ በሰሙትና ከአመሌካች ጋር አብረው ያመሹት በሥር ፌርዴ
ቤት ሁሇተኛና አራተኛ ተከሳሾች ሟች ከሊይ አመሌካች ከታች ሆነው ሟች አመሌካችን እየዯበዯበ
እንዲሇ ሟችን መሏሌ ራሱን በዴንጋይ እንዯመቱት የሚያረጋግጡ መሆናቸው የሥር ፌርዴ ቤት
ስሇ ዏቃቤ ሔግ ማስረጃ ይዘት በውሣኔው በክርክር ከገሇፀው ፌሬ ጉዲይ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
በአጠቃሊይ አመሌካች ሟች መሬት ሊይ ጥል እየዯበዯበው እያሇ የኡኡታና የጩኸት ዴምፅ
በማሰማቱና የአመሌካችን ጩኸት ሰምተው የመጡት ሁሇተኛና አራተኛ ተከሳሾች በቦታው የዯረሱና
ሟችን በዴንጋይ የመቱት መሆኑን እንጂ ተጠሪ ዏቃቤ ሔግ አመሌካች ሟችን ሇሞት ያበቃው
ዴርጊት ላልቹ ተከሳሾች ሲፇፅሙ በተግባር ወይም በመሊ ሃሳቡ ተካፊይ የነበረ ስሇመሆኑ
የሚያስረዲ ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡
በመሠረቱ ዏቃቤ ሔግ በወንጀሌ በተከሰሰ ሰው ሊይ የሚያቀርበው የወንጀሌ ክስ የወንጀለን
ዝርዝር ሁኔታ መያዝ እንዲሇበት በተሇይም ተከሳሹ የተከሰሰበትን ወንጀሌ ሇይቶ አውቆ መሌስ
ሇመስጠት እንዱችሌ ክሱ ወንጀለንና ሁኔታውን መግሇፅ ያሇበት መሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ
ሥርዓት ሔግ አንቀፅ 112 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከት ተጠሪ ሇዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ አመሌካች በወንጀለ ዴርጊት በምን ሁኔታ እንዯተሳተፇ የሚገሌፅ
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካችና ከአመሌካች ጋር የተከሰሱት ላልች
ሰዎች በወንጀለ ሥራ ያዯረጉትን ተሳትፍና በወንጀለ ተካፊይ ናቸው የሚሌበትን ምክንያት
በመዘረዘርና ክሱን እንዱያሻሻሌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 119 መሠረት ትዕዛዝ
መስጠት ሲገባው የአመሌካች የወንጀሌ ተሳትፍና ተካፊይነት በዝርዝር የማይገሌፀውን የወንጀሌ ክስ
ተቀብል ማከራከሩ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ ሥርዓት ቁጥር 112 ዴንጋጌን መሠረታዊ ግብ
ሳይከተሌ ክርክሩን የመራው መሆኑን የሚያሳይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
2. ተጠሪ በወንጀሌ ክሱ በገሇፀው ስፌራና ጊዜ ሟች አመሌካችን መሬት ሊይ ጥል
ሲዯበዴበው አመሌካች የኡኡታና የጩኸት ዴምፅ ያሰማ ከመሆኑ ውጭ አመሌካች ሟችን
ሇመግዯሌ የሃሳብ ወይም የዴርጊት ተካፊይ መሆኑን ተጠሪ የማስረዲት ግዳታውን አሌተወጣም፡፡
አንዴ ሰው በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት በኃሊፉነት የሚጠየቀው በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32 ንዐስ
አንቀጽ 1 /ከሀ-ሏ/ በተዯነገጉት መሠረት በወንጀለ ሥራ ተካፊይ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ አመሌካች
በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32 ንዐስ አንቀጽ 1 /ከሀ-ሏ/ በተዯነገገው መሠረት ሟችን ሇሞት ያበቃውን
ዴብዯባ ላልቹ ተከሳሾች ሲፇፅሙ ተካፊይ የነበረ መሆኑ ተጠሪ አሊስረዲም፡፡ በተሇይም አመሌካች
ሟችን ሀሳብና አዴርጏቱ እንዯዚሁም በወንጀለ ዴርጊትና በሚሰጠው ውጤት ተካፊይ በመሆን
ዴርጊቱን የራሱ ያዯረገ መሆኑን ተጠሪ የማስረዲት ኃሊፉነቱን /Burden of proof/ የተወጣ መሆኑን
ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ
ሰሚው ፌርዴ ቤት በውሣኔያቸው አሊረጋገጡም፡፡ በአንፃሩ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት የአመሌካች ጓዯኞች የነበሩት ሁሇተኛና አራተኛ ተከሳሽ ሟችን በዴንጋይ ሲዯበዴቡት
አመሌካች የሟች ጥቃት ሰሇባ ሆኖ መሬት ሊይ ወዴቆ ሟች እየዯበዯበው የነበረና አመሌካችም
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የኡኡታና የጩኸት ዴምፅ እያሰማ እንዯነበር ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያቀረበውን ማስረጃ ይዘት
በማጠቃሇሌ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሣኔው ካሰፇረው ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡
አንዴ ሰው ከላልች ሰዎች ጋር የወንጀሌ ተካፊይ ሆኗሌ የሚባሇው በወንጀለ አፇፃፀም
የግዙፌ ተግባር፣ የሃሳብና የሔግ ሁኔታዎች በመተሊሇፌና በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32 ንዐስ አንቀጽ
1 በተዯነገገው መሠረት በወንጀለ ዴርጊት ተሳታፉ ሆኖ ሲገኝ እንዯሆነ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 23
ንዐስ አንቀጽ 2 እና ከወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32 ንዐስ አንቀጽ 1 በጣምራ በማንበብ ሇመገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡ በላሊ ሰው ጥቃት እየተፇፀመበት ከመሬት ሊይ ወዴቆ እየተዯበዯበ ያሇ ሰው የጩኸትና
የኡኡታ ዴምፅ ማሰማቱን በወንጀሌነት የሚፇርጅ የሔግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ አመሌካችን ሟች መሬት
ሊይ ጥል ሲዯበዴበው የጩኸትና የኡኡታ ዴምፅ ከመስማቱ ውጭ ሁሇተኛና አራተኛ ተከሳሾች
ሟችን እንዱገዴለት ያነሳሳ ወይም የወንጀለ አባሪ ስሇመሆኑ አያሳይም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካችን
ሟች በመሬት ሊይ ጥል እየዯበዯበው እያሇ የጩኸትና የኡኡታ ዴምፅ ማስማቱ የወንጀሌ ግዙፌ
ተግባር አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች ሟችን የመግዯሌ ሃሳብ የነበረው ወይም በመሊ
ሃሣቡ አዴራጎቱ የሚሰጠውን ውጤት የራሱ በማዴረግ በወንጀለ ተካፊይ መሆኑን ተጠሪ በቂ
ማስረጃ በማቅረብ እንዲሊስረዲ ከሥር ፌርዴ ቤት የውሣኔ ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ አመሌካች ኡኡታና ጩኸት ማሰማቱ ሇሟች መሞት ያስከተሇ ተግባር ነው ብል
በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 24 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት በምክንያትና በውጤት መካከሌ ግንኙነት እንዲሇ
ሇመዯምዯም አይቻሌም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት ሟች አመሌካችን መሬት ሊይ ጥል
ሲዯበዴበው የጩኸትና ኡኡታ ዴምፅ ባያሰማ ኖሮ፣ ሟችን በዴንጋይ ዯብዴበው የገዯለት ላልቹ
ተከሳሾች ከቦታው አይዯርሱም ነበር፡፡ ላልቹ ተከሳሾች ጩኸቱን ሰምተው መጥተው ሟች
አመሌካችን እየዯበዯበው ባያገኙት ኖሮ ሟችን በዴንጋይ አይዯበዴቡትም ነበር የሚሌ ሔጋዊ
መሠረት የላሇው መነሻ በመያዝ አመሌካችን በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32/1/ እና አንቀጽ 540
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሟችን ሇመግዯሌ በተፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊት ተካፌሎሌ በማሇት
የሰጠው ውሳኔ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 23/1/ ንዐስ አንቀጽ 2፣ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32 ንዐስ
አንቀጽ 1፣ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 24 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 141 ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ዓሊማ የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልትም ከሊይ በዝርዝር የተገሇፀውና የሔግ ስህተት ያሇበትን የከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ማረምና ማስተካከሌ ሲገባቸው ውሣኔውን በአብሊጫ ዴምፅ
ማፅናታቸው መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡
3. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አነስተኛ ዴምፅ አመሌካች የወንጀሌ ሔግ
አንቀፅ 32/1/ እና አንቀፅ 540 በመተሊሇፌ ሳይሆን የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 571 በመተሊሇፌ ጥፊተኛ
ተብል የቅጣት ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባ መሆኑን የገሇፀው ሃሳብ ተገቢነት ያሇው መሆኑን
መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 571 ‛ ማንም ሰው አስቦ ላሊውን
ሰው በቅርብ ሇሚዯርስ የሞት አዯጋ ያጋሇጠ እንዯሆነ እንዯነገሩ ሁኔታ ከሶስት ዓመት በማይበሌጥ
ፅኑ እስራት ወይም ከሶሶት ወር በማያንስ ቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ“ በሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ ተጠሪ
ባቀረበው ማስረጃ የተረጋገጠው ሟች አመሌካችን ከመሬት ጥል ሲዯበዴበው አመሌካች የኡኡታና
ጩኸት ዴምፅ ያሰማ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካች ሟችን ሆን ብልና አስቦ ሇሞት አዯጋ
ሇማጋሇጥ የጩኸትና ኡኡታ ዴምፅ ያሰማ ስሇመሆኑ ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረበው ማስረጃ
የማስረዲት ግዳታውን አሌተወጣም፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ያቀረበው ማስረጃ አመሌካች ሟችን
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ሇሞት አዯጋ ሇማጋሇጥ በማሰብ የፇፀመው ተግባር መሆኑን የሚያረጋግጥ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ
አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 571 የተዘረዘረውን የወንጀሌ ዴርጊት የፇፀመ ስሇመሆኑ በበቂ
ማስረጃ ባሊስረዲበት ሁኔታ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 571ን በመተሊሇፌ በኃሊፉነት
የሚጠየቅበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡
በአጠቃሊይ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ በገሇፀው ስፌራና ጊዜ ሟች
ከመሬት ሊይ ጥል ሲዯበዴበው አመሌካች የኡኡታና ጩኸት ዴምፅ ከማሰማቱ ውጭ አመሌካች
ሟች በላልች ተከሳሾች በዴንጋይ ሲዯበዯብ በወንጀለ ዋና አዴራጊነት /ተካፊይነት/ በአነሳሽነት፣
ወይም በአባሪነት የተሳተፇ መሆኑን ተጠሪ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነቱን አሌተወጣም፡፡ ተጠሪ
አመሌካች የተከሰሰበትን የወንጀሌ ዴርጊት ወይም ከተከሰሰበት የወንጀሌ ዴርጊት ውጭ የሆነ
በወንጀሌ የሚያስጠይቅ ዴርጊት የፇፀመ መሆኑን በበቂ ማስረጃ እንዲሊስረዲ የሥር ፌርዴ ቤት
ተጠሪ ስሊቀረበው ማስረጃ ይዘት በውሣኔው ካስፇረው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች ሟችን
ሇህሌፇት ባበቃው ዴርጊት በመሊ ዴርጊቱ፣ ወይም ሃሣቡ ተሳታፉ መሆኑን በበቂ ማስረጃ ካሊስረዲ
የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ ሳያስፇሌገው በነፃ እንዱሰናበት በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ቁ. 141 መሠረት በነፃ ማሰናበት ሲገባው አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ
እንዱያቀርብ በማዴረግ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት
ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን
ውሣኔ ማፅናቱ ከሊይ የተገሇፁትን የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት
ፇፅመዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ የምስራቃዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው የጥፊተኝነትና
የቅጣት ውሣኔ እንዯዚሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር
ችልት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ፌርዴ በማፅናት የሰጡት ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 2 /ሇ/ -1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ከተከሰሰበት ወንጀሌ በነፃ ይሰናበታሌ በማሇት በወንጀሇኛ ሔግ መቅጫ ሥነ
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 2/ሇ/ -1 መሠረት ወስነናሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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