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ሰኔ 17 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኦሮሚያ ክሌሌ ዏቃቤ ሔግ-አቶ ዯሳሊኝ ዯንገሊ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- 1.ኢዮሲያስ አበራ ገ/ሚካኤሌ-አሌቀረበም፡፡-የሁለም ጠበቃ አቶ ጎበና እጅጉ ቀረቡ፡፡
2. ሇአሇም አበራ ገ/ሚካኤሌ-ቀረቡ፡፡
3. ወ/ሮ ትርንጎ ወ/ሚካኤሌ -ቀረቡ፡፡
4. አብያሇው አበራ ገ/ሚካኤሌ-ቀረቡ፡፡
5. መሊኩ ግዛው ማሩ-ቀረቡ፡፡
መዝገቡ
ተሰጥቷሌ፡፡

ከሰ/መ/ቁጥር
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ፌ

ጋር

ር

ተጣምሮ

ተመርምሮ

ተከታዩ

ፌርዴ

ዴ

ጉዲዩ የሰው ግዴያ ወንጀሌን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች
በተጠሪዎች ሊይ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡የአሁኑ አመሌካች
በተጠሪዎች ሊይ የመሰረተው ክስ ይዘት ሲታይም በ1996 ዓ/ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1(ሀ፣ሇ)) እና 539(1(ሀ)) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሟች አቶ
የማነ መስፌንና ሟች የትናየት ጌቱ ጥር 12 ቀን 1999 ዓ/ም በነገላ ወረዲ ሊንጋኖ በቀሇ ሞሊ
ሆቴሌ ሌዩ መዝናኛ ስፌራ ውስጥ እያለ 1ኛ ተጠሪ ሟች የትናየት ጌቱ እጮኛዬ ሆና እያሇች
ከሟች የማነ መስፌን ጋር ወዯ መዝናኛ ሥፌራው ሄዲሇች በማሇት ከላሉቱ ወዯ 6፡00 አከባቢ
ሲሆን ከአዱስ አበባ እስከ መዝናኛ ቦታው በመሄዴ በዚያው ሆቴሌ አሌጋ በመያዝ ሟቾችን
አይቷቸው ከሇያቸው በኋሊ ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ ቁጥር ስማቸው ሇተጠቀሱት ተጠሪዎች ዯውል
ሟቾችን መግዯሌ እንዯሚፇሌግ ነግሯቸው፣እነዚህ ተጠሪዎች በእሇቱ ከላሇቱ 8፡00 አከባቢ ሊይ
ተሰባስበው በመወያየት ሲጓዙ አዴረው፣ ጥር 13 ቀን 1999 ዓ/ም ከጥዋቱ 12፡30 ሲሆን ወዯ
ሆቴለ ሲዯርሱ አቶ አበራ ወ/ሚካኤሌ ፇቃዴ ያወጡበትንና ቁጥሩ 678309 የሆነ ኮሌት ሽጉጥ
ባሌታወቀ ሁኔታ ወዯ ሆቴለ በዴብቅ ካስገቡና ከ1ኛ ተጠሪ ጋራ ከተመካከሩ በሁዋሊ በዚሁ እሇት
ከጠዋቱ 1፡30 ሲሆን 1ኛ ተጠሪ(ኢዪሲያስ አበራ) ሟቾች ያለበትን የሆቴለ አሌጋ ቁጥር 9 በአሌጋ
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በኩሌ ያሇውን መስኮት በመስበር በመግባት፣2ኛ ተጠሪ(ሇአሇም አበራ) ዯግሞ በበር ገብቶ 1ኛ ተጠሪ
በክሱ በተጠቀሰው ሽጉጥ ተኩሶ ሟቾችን የተሇያየ አካሊቸውን በመምታት ሲገዴሊቸው 2ኛ ተጠሪ
አብሮ ገብቶ በሃሳብ ሲረዲው የነበረ ሲሆን ከ3ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች ዯግሞ
ወንጀለ በሚፇጸምበት ወቅት በጋራ እነሱን ሌኳቸው የወንጀለን ውጤት በሆቴለ ቁጥር 9 እና 8
መካከሌ ቆመው ሲጠባበቁ የነበሩ ከመሆኑም በሊይ ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች
ከሔግ ተጠያቂነት ራሳቸውንም ሆነ 1ኛ ተጠሪን ሇማስመሇጥ አስበው ወንጀለ የተፇፀመበትን ሽጉጥ
2ኛ ተጠሪ በሆቴለ አሌጋ ቁጥር 9 ክፌሌ ውስጥ በጃኬት ጠቅሌል ይዞ ሇ4ኛ ተጠሪ ሲሰጥ ይኸው
ተጠሪም ሇ3ኛ ተጠሪ በማቀበሌ በመጡበት መኪና ውስጥ እንዱቀመጥ የዯበቁ መሆኑን ዘርዝሮ
በአጠቃሊይ ተጠሪዎች አስበው፣ተባብረው፣ተረዲዴተውና የወንጀለን ውጤት በመቀበሌ በቅናት
ተነሳስተው ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ሁሇት ሰዎችን በግፌ ገዴሇዋሌ የሚሌ ነው፡፡
ከዚህም በተጨማሪ 1ኛ ተጠሪ የወንጀሌ ሔጉን 808(ሀ) ዴንጋጌን በመጣስ የተከሰሰ
ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ተጠሪዎች ክሱ ዯርሷቸው በግሌጽ ችልት
ከተነበበሊቸውና እንዱረደት ከተዯረገ በሁዋሊ የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቁ 1ኛ ተጠሪ ዴርጊቱን
መፇፀሙን አምኖ መብቱን ጠብቆ የተከራከረ ሲሆን ላልች ተጠሪዎች ግን የዴርጊቱን አፇጻጸም
ክዯው ተከራክረዋሌ፡፡ዏቃቤ ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን ያቀረበ ሲሆን
ተጠሪዎችም ዴርጊቱን እንዯአቃቤ ሔግ የክስ አመሰራረት ስሇመፇፀማቸው በዏቃቤ ሔግ ማስረጃዎች
ተረጋግጦባቸዋሌ ተብል እንዱከሊከለ ተዯርጎ የመከሊከያ ማስረጃዎችን አሰምተዋሌ፡፡ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ 1ኛ
እና 3ኛ ተጠሪዎችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ በቀረበባቸው ክስ መሰረት የጥፊተኛነት ውሳኔ
ሰጥቶ 1ኛውን ተጠሪ በ18(አስራ ስምንት አመት)፣3ኛዋን ተጠሪ(ትርንጎ ወ/ሚካኤሌኝ) ዯግሞ
በ15(አስራ አምስት አመት) ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ሲወሰን 2ኛ፣4ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎችን ግን
ክሱን ተከሊክሇዋሌ በማሇት በነፃ አስተናብቷቸዋሌ፡፡በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች በ1ኛ እና 3ኛ
ተጠሪዎች ሊይ በተሠጠው የቅጣት ውሳኔ፣በላልች ተጠሪዎች ሊይ የተሠጠው የነፃ መሇቀቅ ውሳኔ
ሊይ እንዱሁም የአሁኑ 1ኛና 3ኛ ተጠሪዎች በጥፊተኝነት ውሳኔ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን
ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት በተሇያዩ መዛግብት አቅርበው ጉዲዩ ከታየ
በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካች እና የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ይግባኝ ተቀባይነት ሳያገኝ የቀረ ሲሆን የአሁኗ
3ኛ ተጠሪ ይግባኝ ግን ተቀባይነት አግኝቶ ክርክር ከተዯረገበት በሁዋሊ 3ኛ ተጠሪ ዴርጊቱን
መፇፀማቸው በሚገባ አሌተረጋገጠባቸውም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሸሮ በነጻ
እንዱሰናበቱ ተወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካችና የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ቅር በመሰኘት የሰበር
አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው የአሁኑ አመሌካች አቤቱታ
ተቀባይነት ሲያጣ የ1ኛ ተጠሪ አቤቱታ ግን ተቀባይነት አግኝቶ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ 1ኛ
ተጠሪ ዴርጊቱን መፇፀሙ የተረጋገጠበት ቢሆንም ዴርጊቱ ሉሸፇን የሚገባው በአቃቤ ሔግ በኩሌ
ተጠቅሶ በቀረበው ዴንጋጌ ሳይሆን ተራ የሰው ግዴያ ወንጀሌ በሚያስጠይቅበት ዴንጋጌ ነው ተብል
ዴንጋጌው ዝቅ ተዯርጎሇት የጥፊተኝነት ውሳኔ ከተሰጠ በሁዋሊ ቅጣቱም 16(አስራ ስዴስት አመት)
እንዱሆን ተዴርጎ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሻሽል ተወስኗሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበውም በዚህ
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች በሰ/መ/ቁጥር 45595 በሆነው የሰበር አቤቱታውን ያቀረበው በ1ኛ ተጠሪ ሊይ
በስር ፌርዴ ቤት የተጣሇው ቅጣት ተገቢነት የሇውም፣ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎችም
ከክሱ በነጻ መሰናበታቸው ያሊግባብ ነው በሚሌ ሲሆን በሰ/መ/ቁጥር 54215 የቀረበው የሰበር
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አቤቱታ ይዘትም ዯግሞ 1ኛ ተጠሪ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዴርጊቱ
በወ/መ/ሔግ አንቀጽ 540 የሚሸፇን ነው ተብል የተሠጠው የሔግ ትርጉም ያሊግባብ ነው በሚሌ
ነው፡፡በሁሇቱም መዛግብት የቀረቡት የአቃቤ ሔግ የሰበር አቤቱታ ቅሬታ ነጥቦች ተመርምረውም
በሰበር ችልት ሉታዩ የሚገባቸው ናቸው ተብል በመታመኑ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው
በጠበቃቸው አማካኝነት የተጻፇ የጹሐፌ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡የመሌሳቸው መሰረታዊ ይዘትም በጉዲዩ
ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሳኔዎችና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ በሰበር ችልት ሲቀርብ በሁሇቱም መዛግብት የተያዙትን ጭብጦች በሚከተሇው
መሌኩ መርምሯቸዋሌ፡፡
1ኛ ተጠሪ ጥፊተኛ የተባሇበት የሔግ ዴንጋጌና በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው የቅጣት መጠን ተገቢ
መሆን ያሇመሆኑን በተመሇከተ፡1ኛ ተጠሪ የተከሰሰው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1(ሇ)፣(ሀ)) እና 539(1ሀ) የስር
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የትናየት ጌቱ እና የማነ መስፌን የተባለትን ሰዎች በተመሳሳይ ጊዜና
ቦታ በግፌ ገዴሎሌ በሚሌ ሲሆን ተጠሪ ዴርጊቱን መፇፀሙን አምኖ ኃሊፉነት የሇብኝም፣ኃሊፉነት
አሇብህ ከተባሇም ቅጣትን ሉያቀሌለ የሚችለ ሁኔታዎች በተገኙ ጊዜ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ
ሉያስጠይቅ በሚችሇው ዴንጋጌ መሰረት ነው በማሇት መሆኑን ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡አቃቤ ሔግ
በበኩለ የዴርጊቱ አፇፃፀም በቅናት እና በጨካኝነት የተፇፀመ ስሇመሆኑ ያሳያለ ያሊቸውን
ማስረጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡1ኛ ተጠሪ ራሱ በሰጠው ቃሌም ሆነ በአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች
በፌሬ ነገር የተረጋገጠው ነጥብ የሚያሳየው ሟች የትናየት ጌቱና ተጠሪ ትዲር ሉመሰርቱ ስምምነት
ተዴርጎ ጋብቻው ሉፇፀም ሶስት ወራት ያህሌ በቀሩበት ጊዜ ውስጥ ጥር 12 ቀን 1999 ዓ/ም ከሟች
የማነ መስፌን ጋር ወዯ ሊንጋኖ መዝናኛ በመሄዴ በመዝናናት ሊይ የነበሩ መሆኑን ተጠሪ ከአዱስ
አበባ ወዯ ሊንጋኖ ላሉቱን ሄድ መኖራቸውን አረጋግጦና አጠቃሊይ ሁኔታውን ከተመሇከተ በሁዋሊ
በበነጋው ሊይ ግን ተጠሪዎችን ከአገኘ በሁዋሊ ሟቾች ወዯ ተኙበት አሌጋ በመስኮት በመግባት
ሟቾችን በወቅቱ በያዘው ሽጉጥ ተኩሶ መግዯለ ነው፡፡ተጠሪ ዴርጊቱ የተፇፀመው በንዳትና
በብሥጭት ነው፣ራሴን ሇመከሊከሌ ነው በማሇት ያቀረበውን መከራከሪያ ሁለም የበታች ፌርዴ
ቤቶች ያሌተቀበለት ጉዲይ ሲሆን የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የ1ኛ
ተጠሪ ዴርጊት በግፌ ሰው የመግዯሌ ወንጀሌ ሉያቋቁም የሚችሌ አይዯሇም ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ
የዯረሰው ተጠሪ ከሟች የትናየት ጌቱ ጋር እጮኛ ሁኖ ጋብቻ ሉመሰርት ሶስት ወር በቀረው ጊዜ
ውስጥ ከላሊ ሰው ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት መፇፀሟ መረጋገጡና ተጠሪ ከአዱስ አበባ ተነስቶ
ሊንጋኖ እስኪዯርስ ዴረስ ሰው ሇመግዯሌ ሀሳብ ያሇው ስሇመሆኑ በዏቃቤ ሔግም ሆነ በፇፀመው
ዴርጊት የተረጋገጠ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
በመሰረቱ የሰው ግዴያ ወንጀሌ በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 539(1(ሀ)) መሰረት ዴርጊት
ፇጻሚውን ሉያስጠይቅ የሚችሇው ዴርጊቱ ሆነ ተብል አስቀዴሞ በማሰብና በመዘጋጀት ሲፇፀም
ወይም በአንቀጽ 84 ወይም 86 ስር የተመሇከቱት አክባጅ ሁኔታዎች በተገኙበት ሁኔታ የወንጀሌ
አዴራጊው በተሇይ ጨካኝ፣ነውረኛ ወይም አዯገኛ መሆኑን ሲያመሇክቱ ስሇመሆኑ ተጠቃሹ ዴንጋጌ
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በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው በዴንጋጌው ስር የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ
ነጥቦች በየራሳቸው መቆም የሚችለ ነጥቦች ስሇመሆናቸው ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ ሟቾችን የገዯሇው ሟች የትናየት ጌቱ ፌቅረኛው ሁና ሇጋብቻ
ዝግጅት እየተዯረገ ባሇበት ጊዜ ከሟች የማነ መስፌን ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ስትፇፅም
አረጋግጬአሇሁ በማሇት ሲሆን ዴርጊቱን የፇፀመውም ከአዱስ አበባ ወዯ ሊንጋኖ ሂድ ሲሆን ከአዱስ
አበባ ወዯ ሊንጋኖ ሲሄዴም የላሊ ሰው መሣሪያ ይዞ መሆኑ፣ሊንጋኖ መዝናኛ ሲዯርስም ሟቿ ከላሊ
ሰው ጋር መሆኗን ከአዱስ አበባ በሄዯበት እሇት አረጋግጦ እዚያው ሊንጋኖ መዝናኛ አዴሮ ጥዋት
ሊይ የአሁኑ ተጠሪዎች ከቦታው ከዯረሱሇት በሁዋሊ ሟቾች ወዯ ተኙበት አሌጋ በመስኮት ገብቶ
ነው፡፡ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው ተጠሪ ቀዴሞውኑም ከአዱስ አበባ ሲነሳና እስከ ሊንጋኖ ላሉቱን
በመጓዝ ሲዯርስ ሰውን ሇመግዯሌ ሀሳብና ቅዴመ ዝግጅት ያሇው ስሇመሆኑ በራሱ አረጋጋጭ ሲሆን
ይህ ቅዴመ ዝግጅቱን አያረጋግጥም ቢባሌ እንኳ ተጠሪ እዚያው አዴሮ ላልች ሰዎች ወዯ ቦታው
ከዯረሱ በሁዋሊ ዴርጊቱን መፇጸሙ ከሊንጋኖ መዝናኛ ከዯረሰ በሁዋሊ ሁኔታውን አይቶና
ተገንዝቦ፣አጠቃሊይ ሁኔታዉን አውጥቶና አውርድ ከአሰበና ሉከተሌ የሚችሇውን ውጤት ሙለ
በሙለ ሇመቀበሌ ዝግጁ ከሆነ በሁዋሊ ሲሆን በቅፅበት ዯም ሉያፇሊ የሚችሌ ሁኔታ ሲያሌፌና
መንፇሱ ሲረጋጋ የፇፀመው ዴርጊት መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡እነዚህ ፌሬ ነገሮች 1ኛ ተጠሪ
የግዴያ ወንጀለን አስቦበትና ቀዴሞ ተዘጋጅቶበት በጭካኔ ወይም በአዯገኛነት በተሇይም
በማንአሇብኝነት የፇፀመው ስሇመሆኑ ያሳያለ ከሚባለ በስተቀር በእሇታዊ ፀብ እና አሇመግባባት
ምክንያት የፇፀመው ዴርጊት ነው ሇማሇት የሚያስችለ አይዯለም፡፡አንዴ ሰው እጮኛው የሆነችውና
ጋብቻ ሇመፇፀም በዝግጅት ሊይ ያሇች ሴት ጋብቻው ከመፇፀሙ በፉት ከላሊ ሰው ጋር የግብረ ስጋ
ግንኙነት ፇፅማሇች ብል ከሴቷ ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት ሲፇፀም ነበር ከተባሇው ሰው ጋር
ይገኙበታሌ እስከተባሇው ቦታ ዴረስ ላሉቱን ረዥም ጉዞ በመጓዝ ከዯረሰና ሁኔታውን ከተመሇከተ
በሁዋሊ ቀሊሌ የማይባሌ ሰዓት አሳሌፍ ሔግና ሥርዓት ባሇበት አገር ሁሇት ሰዎችን በአንዴ ሊይ
አከታትል መግዯለ በማንአሇብኝነት፣በቂምና በቅናት መንፇስ ክቡሩን የሰው ሔይወት አጥፌቷሌ
ከሚባሌ በስተቀር በማናቸውም መመዘኛ ግዴያውን ተራ የሰው ግዴያ ወንጀሌ ሉያዯርግ የሚችሌ
አይዯሇም፡፡በመሆኑም የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በአቃቤ ሔጉ ማስረጃ
የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ከሔጉ ጋር ማገናዘብ ሲገባው ያሇሔጋዊና በቂ ምክንያት በ1ኛ ተጠሪ ሊይ
በአቃቤ በኩሌ ተጠቅሶ የቀረበውን ዴንጋጌ መቀየሩ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት
ሆኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም መሰረት 1ኛ ተጠሪ ሇፇመው የሰው ግዴያ ወንጀሌ ሉጠየቅ የሚገባው
በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 539(1(ሀ)) ስር እንጂ በአንቀጽ 540 ስር ባሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች
በ1ኛ ተጠሪ ሊይ በወ/ሔ/ቁጥር 539(1ሀ) ስር የሠጡትን የጥፊተኝነት ውሳኔ የክሌለ ሰበር ሰሚ
ችልት የቀየረው ያሊግባብ ሁኖ ስሊገኘነው በ1ኛ ተጠሪ (ኢዮስያስ አበራ) ሊይ በወ/ሔ/ቁጥር 540 ስር
የተሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2)) መሰረት ሇውጠን ተጠሪ
በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 539(1ሀ) ስር ጥፊተኛ ተብል ሉቀጣ የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
2ኛ. በላልች ተጠሪዎች(ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ በተጠቀሱት) ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ መሆን
ያሇመሆኑን በተመሇከተ፡ሁሇተኛ ተጠሪ(ሇአሇም አበራ) በስር ፌርዴ ቤት በነፃ የተሰናበተ ሲሆን ሇውሳኔው የስር
ፌርዴ ቤት መሰረት ያዯረገው ምክንያትም ተጠሪው የወንጀሌ ዴርጊቱን ስሇመፇጸሙ
አሌተረጋገጠም፣በመከሊከያ ምስክርም ወዯ ቦታው የሄዯበትን ምክንያት አስረዴቷሌ በሚሌ ምክንያት
ነው፡፡2ኛ ተጠሪ በአቃቤ ሔግ የተከሰሰው ሇ1ኛ ተጠሪ ግብረ አበር በመሆን በዴርጊት አፇጻጸሙ
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ተሳትፎሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን በዴርጊት አፇፃጸሙ የነበረው ተሳትፍን በተመሇከተም ሟቾች
ወዯ ተኙበት አሌጋ 1ኛ ተጠሪ በመስኮት ሲገባ 2ኛ ተጠሪ በአሌጋው በር በኩሌ ገብቷሌ፣ዴርጊቱ
ከተፇጸመ በሁዋሊም በበር በኩሌ ወጥቷሌ በማሇት በክሱ ሊይ ገሌጿሌ፡፡ይህንኑ የተጠሪን የወንጀሌ
ዴርጊት ተሳትፍ ሇማረጋገጠም የሰው ምስክሮችን ያቀረበ ሲሆን 1ኛው የአቃቤ ምስክር በወቅቱ
በቦታው ሊይ የነበረ መሆኑን ገሌፆ ሁሇት ሰዎች ሲሯሯጡ እንዯነበርና አንደ ሟቾች ወዯ ተኙበት
አሌጋ በበር ሲገባ ላሊው በመስኮት መግባቱን መመሌከቱን በአከባቢ ማስረጃነት የመሰከረ ሲሆን 3ኛ
የአቃቤ ሔግ ምስክር 2ኛ ተጠሪ ሟቾች ከተኙበት አሌጋ ውስጥ ጥይት ከተተኮሰ በሁዋሊ በበር
በኩሌ ጃኬቱን ይዞ መውጣቱን መስክሯሌ፡፡ላልች የአቃቤ ሔግ ምስክሮች በሰጡት ቃሌም 2ኛ
ተጠሪ ዴርጊቱ በተፇፀመበት ቦታ የነበረ መሆኑንና 1ኛ ተጠሪን ላልች ሰዎች ሇመያዝ ሲሞክሩም
እንዲይያዝና ጉዲት እንዲይዯርስበት ጥረት ሲያዯርግ የነበረ መሆኑን አረጋግጠዋሌ፡፡እንግዱህ በፌሬ
ነገር ዯረጃ የተረጋገጠው ነጥብ ሲታይ 2ኛ ተጠሪ ሟቾች በተገዯለበት ጊዜና ቦታ በመገኘት 1ኛ
ተጠሪ በመስኮት ሲገባ እሱ ዯግሞ በቤርጎው በር በመግባት ጥይት ከተተኮሰ በሁዋሊ እንዯገና
በቤርጎው በር ሩጦ የወጣና ጃኬትም ሇላሊ ሰው ያቀበሇ መሆኑ እንዱሁም 1ኛ ተጠሪን በቦታው
የነበሩት ላልች ሰዎች ከተኩሱ በሁዋሊ ቁም ሲለትም ይህንኑ ይከሊከሌ የነበረ መሆኑ ነው፡፡እነዚህ
ፌሬ ነገሮች ሲታዩ ዯግሞ 2ኛ ተጠሪ ሟቾችን ራሱ በቀጥታ ተኩሶ መግዯለ ባይረጋገጥም ሟቾችን
ሇህሌፇት የዲረገውን የተኩስ ተግባር 1ኛ ተጠሪ ሲፇፅም ከዚሁ ተጠሪ ጋር ተባብሮ ሟቾች ወዯ
ተኙበት አሌጋ በበር በኩሌ መግባቱም ሆነ ከተኩሱ በሁዋሊ በበር ሩጦ መውጣቱ በመሊ ሀሳቡና
አዴራጎቱ በወንጀለ ዴርጊትና በሚሠጠው ውጤት ሙለ ተካፊይ በመሆን ዴርጊቱን የራሱ ያዯረገ
መሆኑን የሚያስገነዝቡን ናቸው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 2ኛ ተጠሪን ነጻ ያዯረገበት ምክንያት ዴርጊቱን
ስሇመፇፀሙ አሌተረጋገጠም፣በመከሊከያም አስረዴቷሌ በሚሌ ነው፡፡ይሁን እንጂ ፌርዴ ቤቱ ወዯዚህ
ዴምዲሜ የዯረሰው በአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር በአግባቡ ባሇመያዝ በዯፇናው
የ2ኛ ተጠሪ የዴርጊቱ ተሳትፍ አሌተረጋገጠም በማሇት ነው፡፡ አንዴ ፌርዴ ቤት በሔግ በኩሌ
የቀረቡትን ማስረጃዎችን ውዴቅ ሉያዯርግ የሚገባው በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠውን ነገር ሙለ
በሙለ በመመዘን እንጂ ከማስረጃዎቹ ውስጥ የተወሰነውን ፌሬ ነገር ብቻ በመያዝ ሉሆን
እንዯማይገባው ተቀባይነት ያሊቸው የማስረጃ ሔግ ፅንሰ ሀሳቦች የሚያስገነዝበን ሏቅ ነው፡፡በመሆኑም
የስር ፌርዴ ቤት የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች በ2ኛ ተጠሪ ሊይ የዴርጊቱን ተሳትፍ አሊረጋገጡም
ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ተጠሪ እንዱከሊከሌ ትዕዛዝ ከሰጠ በሁዋሊ ሁለም የአቃቤ ሔግ
ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ አንዴ ባንዴ ባሇማየት ነው፡፡ተጠሪው በመከሊከያ ማስረጃ
የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን አስተባብሎሌ የሚሇው ዴምዲሜም ተጠሪው ወንዴሙ የሆነው 1ኛ ተጠሪ
ያሇበትን ሁኔታ ሇማየት ከአዱስ አበባ ወዯ ሊንጋኖ መሄደ ተመስክሯሌ በሚሌ ምክንያት
ነው፡፡ሆኖም የ2ኛ ተጠሪ የመከሊከያ ማስረጃ ያረጋገጠው ይኸው ፌሬ ነገር ተጠሪው ሊንጋኖ ከዯረሰ
በሁዋሊ የነበረውን የዴርጊት ተሳትፍን የሚያስተባብሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም ሁሇተኛ ተጠሪ(ሇአሇም
አበራ ገ/ሚካኤሌ) የወንጀሌ ዴርጊቱን በመሊ አሳቡና አዴራጎቱ የወንጀለ ዴርጊት የሚሰጠውን
ውጤት ሙለ ተካፊይ በመሆን ዴርጊቱን የራሱ ያዯረገ መሆኑ በአቃቤ ሔግ የአከባቢና የአይን
ምስክሮች ተረጋገጦበት እያሇ በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር በመተው ተጠሪውን የስር ፌርዴ
ቤት በነጻ ማሰናበቱም ሆነ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች አሇመታረሙ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበት ሁኖ ስሇአገኘነው 2ኛ ተጠሪ ሊይ የተሰጠውን የነጻ መሇቀቅ ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ስ/ስ/ቁጥር
195(2(ሀ)) መሰረት ሇውጠን 2ኛ ተጠሪ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 32(1(ሇ)) እና 539(1(ሀ)) ስር
የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው ብሇናሌ፡፡
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ላሊው በአቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረበው የሰበር ቅሬታ በ3ኛ ተጠሪ(ትርንጎ ወ/ሚካኤሌ) ሊይ
የተሰጠውን ውሳኔ የሚመሇከት ነው፡፡የስር ፌርዴ ቤት 3ኛ ተጠሪን በተመሇከተ በተከሰሱበት የሔግ
ዴንጋጌ ጥፊተኛ በማዴረግ በአስራ አምስት አመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ጉዲዩን በይግባኝ
የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ዯግሞ ተጠሪ በግዴያው ወንጀሌ የነበራቸው ተሳትፍ አሌተረጋገጠም
በማሇት ሙለ በሙለ በነጻ እንዱሰናበቱ አዴርጓሌ፡፡ይህ ችልትም ጉዲዩን ሲመሇከተው ማስረጃን
የመመዘንና ፌሬ ነገርን የማጣራት ስሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ቸልት
የአቃቤ ሔግን ማስረጃ ዝርዝር ይዘት በመመሌከት 3ኛ ተጠሪ በግዴያው ወንጀሌ የነበራቸው ተሳፌቶ
አሌተረጋገጠም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሷሌ፡፡አቃቤ ሔግ ዯግሞ የተጠሪ የወንጀሌ ተሳትፍ
በማስረጃ የተረጋገጠ ነው በማሇት ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ይሁን እንጂ አቃቤ ሔግ ክሱን ሲመሰርት
1ኛ ተጠሪ ሟቾችን እንዯሚገዴሌ ሇ3ኛ ተጠሪ ስሌክ ዯውልሊቸው ይህንኑ ሰምተው ላሉቱን
በመኪና ሲጓዙ አዴረው ዴርጊቱ ወዯተፇጸመበት ቦታ በመዴረስ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ከተመካከሩ
በሁዋሊ ዴርጊቱ መፇፀሙን፣ዴርጊቱ ሲፇፀምም በቦታው ሊይ 3ኛ ተጠሪ ቁመው ውጤቱን ሲጠባበቁ
የነበሩ መሆኑን የጠቀሰ ቢሆንም ይህ በአቃቤ ሔግ ማስረጃ አሇማረጋገጡን የስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ
ግሌባጭ የሚያስገነዝብ ሲሆን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም 3ኛ ተጠሪ
ወዯሊንጋኖ የሄደበትን ምክንያትና ከሄደ በሁዋሊ ስሇግዴያው የነበራቸውን ተሳትፍ ግንዛቤ ውስጥ
በማስገባት በግዴያ ወንጀለ 3ኛ ተጠሪ ተሳትፍ የነበራቸው ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም ወዯሚሇው
ዴምዲሜ ዯርሷሌ፡፡ይህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዴምዲሜ የማስረጃ ምዘናን
መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ
80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ከተሰጠው የመሰረታዊ ሔግ ስህተት
የማረም ስሌጣን አንፃር ሲታይ በዚህ ችልት ሉታረም የሚገባው ሁኖ አሌተገኘም፡፡በመሆኑም አቃቤ
ሔግ 3ኛ ተጠሪን በተመሇከተ በከባዴ የግዴያ ወንጀሌ ተጠያቂ ሉሆኑ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው
ቅሬታ የመሰረታዊ ሔግ ስህተትን መመዘኛ የሚያሟሊ ሁኖ ባሇማግኘታችን አሌፇነዋሌ፡፡ሆኖም 3ኛ
ተጠሪ ዴርጊቱ በተፇጸመበት ቦታ የነበሩ፣ተኩስ ከተሰማ በሁዋሊም የወንጀሌ ዴርጊቱ ከተፇፀመበት
ቤርጎ ውስጥ በላሊ ሰው ወጥቶ የተሰጣቸውን ጃኬት ተቀብሇው መኪና ውስጥ በማስገባት ቆሌፇው
በኋሊ መኪናው ተከፌቶ ጃኬቱ ሲታይ ሽጉጥ መገኘቱ በስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ በሚገባ
የተረጋገጠ ጉዲይ መሆኑ ሲታይ 3ኛ ተጠሪ ሙለ በሙለ ነፃ ሉሆኑ ይችሊለ? ወይስ
በተረጋገጠባቸው መጠን አግባብነት ባሇው የሔግ ዴንጋጌ ሉጠየቁ ይገባቸዋሌ? የሚሇውን ጥያቄ
የሚያስነሳ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡በመሰረቱ አንዴ ሰው በአቃቤ ሔግ በኩሌ የተመሰረተበት ክስ እንዯክሱ
አመሰራረት ሳይረጋገጥ ቢቀርም የቀረበው ማስረጃ ከቀረበው ክስ ያነሰ የወንጀሌ ዴርጊት በተከሳሽ
መፇጸሙ ከተረጋገጠ ተከሳሹ በተመሰከረበት የወንጀሌ ዴርጊት የማይጠየቅበት ሔጋዊ ምክንያት
የላሇ መሆኑን ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 113 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ
ነው፡፡በተያዘው ጉዲይ 3ኛ ተጠሪ የግዴያ ወንጀሌ ከተፇጸመ በኋሊ ሽጉጡ የተጠቀሇሇበትንና
የተሰጣቸውን የግዴያ ወንጀሌ ከተፇጸመበት ቤርጎ የወጣውን ጃኬት ተቀብሇው ከመኪና ውስጥ
መዯበቃቸው የተረጋገጠ ሲሆን ይህም ወንጀሌ ከተዯረገ በሁዋሊ ሆነ ብሇው ወንጀሌ አዴራጊው
ከመከሰስና ከመቀጣት እንዱያመሌጥ የረደት መሆኑን በግሌፅ የሚያሳይ ሲሆን አዴራጎቱ በወንጀሌ
ሔጉ አንቀጽ 40 መሰረት በአንቀጽ 445 ስር ተጠያቂነት የሚያስከትሌ ነው፡፡በመሆኑም የኦሮሚያ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 3ኛ ተጠሪን በግዴያ ወንጀሌ ሉጠየቁ አይገባም
ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰበት መንገዴ የማስረጃ ምዘና ሁኖ በዚህ ችልት ሉታይ የሚችሌ
ባይሆንም ይግባኝ ሰሚው ችልት ተጠሪ ስሇመፇፀማቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ በሚገባ የተረጋገጠውንና
ወንጅለ ከተዯረገ በኋሊ ወንጀሌ አዴራጊውን መርዲትን በተመሇከተ የተዯነገገውን ዴንጋጌ መሰረት
በማዴረግ 3ኛ ተጠሪን ጥፊተኛ ያሇማዴረጉ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ

234

አግኝተናሌ፡፡ስሇሆነም 3ኛ ተጠሪ በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ የቀረበባቸውን ዴንጋጌ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 113(2)መሰረት በመሇወጥ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 40 እና 445 ስር
የተመሇከተውን የተሊሇፈ ጥፊተኛ ናቸው ብሇናሌ፡፡
ላሊው በአቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረበው ቅሬታ በስር 4ኛ ተከሳሽ(አብያሇው አበራ) ሊይ
የተሰጠውን የነጻ መሇቀቅ ውሳኔ የሚመሇከት ነው፡፡አቃቤ ሔግ ይህ ተጠሪም በግዴያው ወንጀሌ
ሉጠየቅ የሚገባ መሆኑን ጠቅሶ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ይሁን እንጂ የስር ፌርዴ ቤትም ሆነ
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ይህንኑ ተጠሪ ከግዴያ ወንጅለ ያሰናበቱት በጉዲዩ ሊይ
የቀረቡትን ማስረጃዎችን በመመዘን ስሇመሆኑ የውሳኔው ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡በመሆኑም ከሊይ
እንዯተጠቀሰው ይህ ችልት በሔግ ከተሠጠው የመሰረታዊ ሔግ ስህተት የማረም ስሌጣን አንፃር
ሲታይ በዚህ ረገዴ የተሰጠው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት
ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ይሁን እንጂ 4ኛ ተጠሪ በግዴያ ወንጅለ የነበረው የተሳትፍ
ሁኔታ አሌተረጋገጠም የተባሇው ማስረጃ ተመዝኖ ቢሆንም ዴርጊቱ በተፇጸመበት ቦታ ተገኝቶ
ዴርጊቱ ከተፇጸመበት የቤርጎ ቁጥር ከዴርጊቱ በሁዋሊ ወዱያውኑ የወጣውንና ዴርጊቱ የተፇጸመበት
ሽጉጥ መጠቅሇለ የተረጋገጠበትን ጃኬት ዴርጊቱ ከተፇጸመበት ቤርጎ ከወጣው ሰው ተቀብል ሇ3ኛ
ተጠሪ መስጠቱ በአቃቤ ሔግ የአይንና የአካባቢ ማስረጃ የተረጋገጠበት ሲሆን ይህንኑ ፌሬ ነገር
ሊሇመቀበሌ የሚያስችሌ ምክንያት የላሇ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ስሇሆነም 4ኛ
ተጠሪ( አብያሇው አበራ) ወንጀሌ ከተዯረገ በሁዋሊ ወንጀሌ አዴራጊውን በመርዲት ወንጀሌ መጠየቅ
ሲገባው ከዚሁ የወንጀሌ አዴራጎቱ ሁለ ነፃ መዯረጉ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር
በመተው በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሳኔ ሉታረም የሚገባው ሁኖ ስሇአገኘን 4ኛ ተጠሪ
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 40 እና 445 መሰረት ጥፊተኛ ሉሆን የሚገባው ነው ብሇናሌ፡፡
5ኛ ተጠሪን (መሊኩ ግዛው ማሩን) በተመሇከተ የቀረበውን የአቃቤ ሔግን ቅሬታ
ስንመሇከተው ዯግሞ ይህ ተጠሪ ከዴርጊቱ ሙለ በሙለ ነፃ የተባሇው በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት
ማስረጃዎች ተመዝነው ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃም ከግዴያው ባነሰ የወንጀሌ ዴርጊት ሉያስጠይቀው
የሚችሌ የወንጀሌ ተሳትፍ ስሇመኖሩ የክርክሩ ሂዯት የማያረጋገጥ ሁኖ ስሇአገኘነው በዚህ ረገዴ
በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
አሌተቻሇም፡፡
3. ቅጣትን በተመሇከተ
1ኛውን ተጠሪ በግፌ ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ያለት የበታች ፌርዴ ቤቶች
ያስተሊሇፈት የቅጣት መጠን አስራ ስምንት ዓመት ጽኑ እስራት ነው፡፡አቃቤ ሔግ ይህ ቅጣት ተገቢ
ያሇመሆኑን በመጥቀስ ሇበሊይ ፌርዴ ቤቶች ይግባኙን ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 1ኛ
ተጠሪ ሁሇት ሰው በግፌ መግዯለ በሚገባ ተረጋገጧሌ፡፡ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539(1)ሀ)) ስር
ጥፊተኛ የተባሇ አጥፉ ሉቀጣ የሚገባው እዴሜ ሌኩን በፅኑ እስራት ወይም በሞት ነው፡፡በመሠረቱ
የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፕብሉክ የወንጀሌ ህግ የአገሪቱን የወንጀሌ ህግ ግብ በአዋጅ
ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 1 ስር ሲዯነግግ ‛የወንጀሌ ህግ ግብ ወንጀሌ እንዲይፇፀም መከሊከሌ ሲሆን
ይህንን የሚያዯርገው ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት፣
ማስጠንቀቂያነቱ በቂ ባሌሆነበት ጊዜ ወንጀሌ አዴራጊዎቹ ተቀጥተው ላሊ ወንጀሌ ከመፇፀም
እንዱቆጠቡና ሇላልች ማስተማሪያ እንዱሆኑ ወይም እንዱታረሙ በማዴረግ ወይም ተጨማሪ
ወንጀልች እንዲይፇፀሙ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው በማዴረግ ነው“ በማሇት ያስቀምጣሌ፡፡ ህጉ
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በአንቀጽ 87 ሊይ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች ህጉ ሉዯርስበት ያሠበውን ዓሊማ ሇማረጋገጥ
በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፇስ መሠረት መፇፀም እንዲሇባቸው በመርህ ዯረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ይኸው
አንቀጽ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ምን ጊዜም ሠብዓዊ ክብርን በሚጠብቅ መንገዴ መፇፀም
እንዯሚኖርባቸው ያስገነዝባሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና የጥንቃቄ
እርምጃዎች አወሣሠንን በተመሇከተ ዘርዘር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ ይዟሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ
ስር ያለ ንዐስ አንቀጾች የሚያሣዩት ፌርዴ ቤቱ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወሰነው
የወንጀሌ ህጉን ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው የሚዯነግጉትን
የሌዩ ክፌለ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው የወንጀሌ
አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን ወንጀሌ ሇማዴረግ ያነሣሡትን
ምክንያቶችና የአሣቡን ዓሊማ የግሌ ኑሮውን ሁኔታ፣ የትምህርቱን ዯረጃ፣ እንዱሁም የወንጀለን
ከባዴነትና የአፇፃፀሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ ክፌሌ ዴንጋጌዎች
እንዯተጠበቁ ሆኖ ፌርዴ ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ ዴረስ ያሇውን
በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን የቅጣት አወሳሳን
ዯንቡ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ከሊይ እንዯተገሇጸው ቅጣት የሚወሰነው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ
88(2)፡ስር፡የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ ይህ ችልትም እነዚህ
ሁኔታዎችን ተመሌክቷሌ፤አመዛዝኗሌም፡፡ተጠሪ ሪኮርዴ ያሌቀረበበት መሆኑም ያሇፇ የሔይወት
ታሪኩ መሌካም የነበረ መሆኑን እንዯሚሳይ የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ
82(1(ሀ)) መሰረት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት ሲሆን ከዚህ ውጪ 1ኛ ተጠሪ የተሇየና ሌዩ የሆነ
የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት የሇውም፡፡ የቅጣት መጠኑንም በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 179(ሀ) መወሰኑ
ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ሲጠቃሇሌም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት 1ኛ ተጠሪን ተጠያቂ ያዯረጉበት ዴንጋጌ በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር መሰረት
ያዯረገና በምክንያትም የተዯገፇ ቢሆንም በቅጣት ረገዴ ግን ተጠሪ ጥፊተኛ የተባሇበት ዴንጋጌ
ሉያስቀጣ ከሚችሇው የቅጣት መጠንና ከቅጣት ዓይነተኛ ዓሊማ አንፃር ሲታይ ተገቢ ባሇመሆኑ
በተጠሪ ሊይ የተጣሇው የአስራ ስምንት ዓመት ፅኑ እስራት ቅጣት የቅጣት አወሳሰን መርሆዎችንና
የቅጣትን ዓሊማ ያሌተከተሇ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ በመሆኑም
የተጠሪ አዴራጎት በከባዴ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የሚሸፇንና የቅጣት መጠኑም ከእዴሜ ሌክ ፅኑ
እስራት ሉወርዴ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የላሇ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
3ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ይህ ችልት ጥፊተኛ ያዯረጋቸው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 40 እና
445 ስር ሲሆን ቅጣቱ ሉተሊሇፌ የሚገባውም በዚሁ ዴንጋጌ መሰረት ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ጥፊተኛ
የተባሇ ሰው ሉቀጣ የሚችሇው በቀሊሌ እስራት ወይም በመቀጮ ነው፡፡ ቅጣት የሚወሰነው ዯግሞ
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 88(2) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን በማመዛዘን ሲሆን ይህ ችልትም
3ኛና 4ኛ ተጠሪዎች በስር ፌርዴ ቤት ያስመዘገቡትን የቅጣት አስተያየት ከዴርጊቱ አፇጻጸም ጋር
አገናዝቦ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት 3ኛ ተጠሪ በጉዲዩ የታሰሩት ማንኛውም ጊዜ
የሚታሰብሊቸው ሁኖ በሶስት አመት ቀሊሌ እስራት ሉቀጡ የሚገባ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም
በጉዲዩ ሊይ በበታች በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ሉሻሻሌ የሚገባው ሁኖ ስሇአገኘን
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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1. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 14431 ሚያዚያ 01 ቀን 2000
ዓ/ም የተሰጠ ውሳኔ ፣ በኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 65733
ጳገሜ 04 ቀን 2000 ዓ/ም የተሰጠው ትእዛዝ ፣ በዚሁ ችልት በመ/ቁጥር 64223
ህዲር 02 ቀን 2001 ዓ/ም የተሠጠው ውሳኔ ፣ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 31426 የካቲት 18 ቀን 2001 ዓ/ም የተሰጠው ትእዛዝ
እንዱሁም በዚሁ ችልት በመ/ቁጥር 74006 ታህሳስ 19 ቀን 2002 ዓ/ም የተሠጠው
ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሇ-2) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. 1ኛ ተጠሪ (ኢዮስያስ አበራ) ጥፊተኛ ሉባሌ የሚገባው በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ
539(1(ሀ)) ሲሆን ቅጣቱም እዴሜ ሌኩን ጽኑ እስራት እንዱሆን ተወስኗሌ ፣ 3ኛ
ተጠሪ የፇጸሙት ዴርጊት በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 445 ስር የሚሸፇን ሁኖ ቅጣቱን
በተመሇከተ በጉዲዩ ሊይ የታሰሩት ጊዜ የሚታሰብሊቸው ሁኖ በሶስት አመት ቀሊሌ
እስራት እንዱቀጡ በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. 5ኛ ተጠሪ (መሊኩ ግዛው)ን በተመሇከተ በነፃ መሰናበቱ ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
4. በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ቅጣቱ ተሻሽል የተወሰነ መሆኑን አውቆ ተከታትል እንዱያስፇፅም
ሇማረ/ቤቱ ይገሇፅሇት ብሇናሌ፡፡ይፃፌ፡፡
ከተባሇ በኋሊ በ2ኛ እና በ4ኛ ተጠሪዎች ሊይ ቅጣት ሇመወሰን ይቻሌ ዘንዴ የግራ ቀኙኝ
የቅጣት አስተያየት በመጠየቅ ግራ ቀኙ ያቀረቡት የቅጣት አስተያየት በመቅረጸ ዯምፅ ተቀርጿሌ፡፡
ት

ዕ

ዛ ዝ

1. ግራ ቀኙ ያቀረቡት የቅጣት አስተያየት ከመቅረፀ- ዯምጽ ወዯ ፅሐፌ ተቀይሮ
ከመዝገቡ ጋር ይያያዝ ብሇናሌ፡፡
2. የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት መርምሮ ተገቢውን ቅጣት ሇመወሰን ሇሰኔ 21 ቀን
2003 ዓ/ም ተቀጥሯሌ፡፡
3. 2ኛ፣3ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎችን የአራዲ ክፌሇ ከተማ ፕሉስ መምሪያ አቆይቶ ሇሰኔ 21
ቀን 2003 ዓ/ም ችልት እንዱያቀርባቸው ታዝዟሌ፡፡ ማሰሪያ ዋራንት ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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