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ግንቦት 19 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዯነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡-

ሃሇቃ ገ/እግዚአብሓር ኃይለ -ጠበቃ ፇቃደ ያሚ ቀረቡ፡፡

ተጠሪ፡- የኦሮሚያ ክሌሌ ዓ/ሔግ - በላሇበት የሚታይ ነው፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ የቀረበው አመሌካች በተከሰሱበት የወንጀሌ ዴርጊት የበታች ፌ/ቤቶች
በሠጡት ጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እና ሰበር ሰሚ ችልት
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ነው፡፡
አመሌካች የተከሰሱት የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 540 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ
በቀን 02/06/2001 ዓ.ም ከምሽቱ 2፡30 ሰዓት ሊይ የዯን ጠባቂ ሆኖ ሲሰራ መንግስት ባስታጠቀው
ክሊሽ ጠመንጃ ሶስት ጥይት ተኩሶ ሟች አቶ ግዯይ ትኩእ የተባለትን መትቶ ገዴልታሌ በሚሌ
ሲሆን አመሌካች ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም ክዯው በመከራከራቸው ዏቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና
የሰነዴ ማስጃዎችን በማቅረብ አስምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች እንዱከሊከለ ብይን ተሰጥቶ
አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ የላሊቸው መሆኑን በማረጋገጣቸው በዏቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ
በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ ተብሇው በ2ዏ /ሃያ አመት/ ፅኑ እስራት እንዱቀጡ
ተወስኖባቸዋሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇትግራይ ማዕከሊዊ ዞን
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካች ሊይ
የሰጠውን የጥፊተኛነት ውሳኔ በማጽናት ቅጣቱን ብቻ በማሻሻሌ 15/ አስራ አምስት ዓመት/ ጽኑ
እስራት እንዱቀጡ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡
ጉዲዩ
በሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የትግራይ
ክሌሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም በጉዲዩ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም
በሚሌ ምክንያት አቤቱታውን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አበቱታ የቀረበውም ይህንኑ
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው መሠረታዊ ይዘትም አመሌካች ጥፊተኛ
የተባለት ያሊግባብ ከመሆኑም በሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠበት ዴንጋጌም በክርክሩ ሂዯት
የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮችን ያሊገናዘበ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሉታረም የሚገባው
ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚየሳይ ነው ፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ
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መታየት ያሇበት መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት መጥሪያ ዯርሶት ባሇመቅረቡ ጉዲዩ
በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ከሔጉ ጋር በማገናዘብ
መርምረናሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር እና የሥር መዝገብ ውሳኔ ይዘት
ከመረመረ በኋሊ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ምሊሽ የሚያሻው የሔግ ጥያቄ ሆኖ ያገኘው አመሌካች
ጥፊተኛ ሉባለ የሚገባው በወ/ሔ/ ዴንጋጌ አንቀጽ 540? ወይንስ 541? የሚሇውን ነው፡፡ የህንኑ
ሇመፌታት የጉዲዩን አፇፃፀም እና መነሻ ሁኔታዎች በአጭሩ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡
ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ መረዲት የተቻሇው ፌሬ ነገር ወንጀለ ተፇፀመ በተባሇበት ቀን
ላሉቱን አመሌካች ዯን ሇመጠበቅ ተቀጥረው ባሇበትና መሳሪያውንም ሇዚሁ አሊማ ሇማዋሌ በያዙት
ሁኔታ የስር አቃቤ ሔግ ምስክሮችና ሟቹ ወዯ ዯኑ በመሄዴ ዛፌ በመቁረጥ ሊይ እያለ በተፇጠረው
አሇመግባባት አመሌካች ሁሇት ጥይቶችን ከተኮሱ በኋሊ ሶስተኛውን ጥይት በመተኮስ ሟችን
በመምታት ሇሔሌፇት የዲረጉት መሆኑ በክርክሩ ሂዯትና በአቃቤ ሔግ ምስክሮች ቃሌ ጭምር
ከተነገረው የአመሰካከር ይዘት መስፇሩን ነው፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች የተከሰሱበትን ወንጀሌ ስሇመፇጸማቸውም አምነው ክዯው
የሚከራከሩት የአፇጻጸሙን ሁኔታ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡
እንግዱህ አጠቃሊይ የወንጀለ አፇፃፀም ሁኔታ ይህንን የሚመስሌ ሲሆን አመሌካች ሇወንጀሌ
ዴርጊቱ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት እስከዚህ ችልት አጥብቀው የተከራከሩ ቢሆንም ስሇወንጀለ
አፇፃፀም እና የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በዚህ ሰበር ስሚ ችልት ሥሌጣን የሚታይ ባሇመሆኑ በሥር
ፌ/ቤት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር እንዲሇ በመቀበሌ በህግ ረገዴ የሚኖረውን ውጤት
ብቻ
መመሌከቱ ተገቢ መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪፐብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 8ዏ/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀጽ 1ዏ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ በመሆኑ ጉዲዩን
በሚከተሇውን መሌኩ አይተናሌ፡፡
አመሌካች የተከሰሱበትን የወንጀሌ ዴርጊት በሔዝብ ዯን ሊይ አዯጋ ሇመከሊከሌ እንዯሆነ
ከፌ ሲሌ የተመሇከተውን ፌሬ ነገር እና ከወንጀለ አፇፃፀም ከባቢያዊ ሁኔታ መረዲት ይቻሊሌ፡፡
ዴርጊቱ ወንጀሌ ነው ቢባሌም በሔግ በተመሇከተ ሌዩ ሁኔታ በሔግ በተፇቀደ ዴርጊቶች
የማያስቀጡ እና ይቅርታ የሚያሰጡ ሁኔታዎች በወንጀሌ ሔጉ ጠቅሊሊ ክፌሌ የተመሇከተውን
ዴንጋጌ ከተያዘው ጉዲይ ጋር ማየት ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥታና አግባብነት
ያሇውን የወንጀሌ ሔግ ዴንግጋጌ ቁጥር 78 እንመሇከታሇን፡፡
በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የራሱን ወይም የላሊውን ሰው መብት ሔገወጥ ከሆነ ጥቃት ወይም
በቅርብ ከሚዯርስ ሔገ ወጥ ጥቃት ሇማዲን ጥቃቱ እንዲይዯርስ ሇማዴረግ ላሊ መንገዴ ሳይኖር
ከሁኔታው መጠን ባሇመሇፌ የተፇፀመ ዴርጊት አያስቀጣም ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ
መሰረት ተከሳሹ ከቅጣት ነፃ የሚሆነው ሔገወጥ ጥቃት በራሱ ወይም በላሊው ሰው መብት ሊይ
የተሰነዘረ ወይም በእርግጠኛነት ሉዯርስ የሚችሌ ጥቃት ስሇመኖሩ ይህንንም ሇማስወገዴ ወይም
ሇመከሊከሌ ላሊ አማራጭ የላሇው ስሇመሆኑ እና የወሰዯው የመከሊከሌ ወይም ጥቃቱን የማስወገዴ
እርምጃ ከተሰነዘረው ጥቃት ጋር ተመጣኝ ኃይሌ የተጠቀመ መሆኑን ማስረዲት ሲችሌ ብቻ ነው፡፡
ይህንኑ የሔጉን መንፇስ እና ይዘት መሰረት አዴርገን የተያዘውን ጉዲይ ስንመሇከት በስር አቃቤ
ሔግ ምስክሮች ቃሌ የተረጋገጠው ፌሬ ነገር በሔዝብ ዯን ሟችና የአቃቤ ሔግ ምስክሮች በላሉት
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ሰዓት የዛፌ መቁረጥ ተግባር መፇፀማቸው አመሌካችም
ሇዯኑ ጥበቃ ከመንግስት የታጠቁትን
መሣሪያ በወቅቱ ይዘው በጥበቃ ሊይ የነበሩ ስሇመሆኑ አመሌካች ዯኑን ሇማስከበር ያዯረጉትን ጥረት
በሟች ጥቃት ተሰንዝሮባቸው የነበረ ስሇመሆኑ እና በዯኑ ሊይ አዯጋ ሲሰነዘር አመሌካች ሟች
ከሁሇት ጥይት ተኩስ በኋሊ በሶስተኛው ጥይት የመቱት መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገር
የሚያስገነዝበን
በዯኑ የተቃጣ ሔገወጥ ጥቃት ስሇመኖሩ
ነው፡፡ ይህንን ጥቃት ሇማስወገዴ
አመሌካች ተኩሰው ሰው መግዯሊቸው እና ማቁሰሊቸው ተረጋግጧሌ፡፡ ነገር ግን ተከትል የሚነሳው
ጥያቄ አመሌካች የተሰነዘረውን ጥቃት ሇማስወገዴ ላሊ አመራጭ ያሌነበራቸው ስሇመሆኑ እና
የወሰደት አማራጭም ተመጣጣኝ ስሇመሆኑ አስረዴተዋሌ ወይ? የሚሇው ነው፡፡ በዚህ ረገዴ
አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ያቀረቧቸው መከሊከያ ማስረጃዎች የለም፡፡ አመሌካች ሔገወጥ ጥቃትን
ሇማስወገዴ እርምጃ ስሇመውሰዲቸው የተመሇከተ ቢሆንም እርምጃው ላሊውን አማራጭ የጨረሱ
ስሇመሆኑ እና
ተመጣኝ ስሇመሆኑ
ሇማስረዲት ያሌቻለ ስሇሆነ በወ/ሔግ አንቀጽ 78
የተመሇከተውን ዴንጋጌ ይዘት አሟሌተዋሌ ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ
አሊገኘነውም ፡፡ ስሇዚህም
ዴርጊታቸው ሔገወጥ ጥቃትን ሇማስወገዴ ነው የሚያስብሌ መነሻ ቢኖረውም የፇፀሙት የነፌስ
ግዴያ ወንጀሌ በሔጉ ከተመሇከተው መጠን በማሳሇፌ መሆኑን መገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ሔጋዊ መከሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ የተፇፀመ የወንጀሌ ዴርጊት ዯግሞ ከቅጣት ነፃ
የማያዯርግ ስሇመሆኑ የወ/ሔ ዴንጋጌ ቁጥር 79/1/ ያመሇክታሌ፡፡ ይሌቁንም ይህ አዴራጎት የቅጣት
ማቅሇያ ምክንያት ስሇመሆኑ የዚህ ዴንጋጌ ቁጥር 79/1/ ይገሌፃሌ፡፡ይህንን መሠረታዊ ጉዲይ
ከተረዲን የአመሌካች ዴርጊት
ጥፊተኛ ሉያሰኝ የሚገባው በየትኛው የወ/ሔጉ ዴንጋጌ ነው
የሚሇውን መሠረታዊ ጭብጥ ወዯ ማየት ስንመሇስ የአመሌካች ዴርጊት ህጋዊ መከሊከሌን ከመጠን
ማሳሇፌ መሆኑን መሠረት በማዴርግ የወ/ሔጉ ሌዩ ክፌሌ በዚህ ጊዜ ተፇፃሚ የሚሆን ዴንጋጌ
እንዲሇው እንረዲሇን፡፡ ይኸውም በወ/ሔጉ አንቀጽ 541/ሀ/ ሥር ከተመሇከቱት የዴንጌጋው ማቋቋምያ
ምክንያቶች አንደ ሔጋዊ መከሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ የተፇፀመ የነፌስ ግዴያ ወንጀሌ እንዯሆነ
ተመሌክቷሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው የወ/ሔጉ አንቀጽ 79/1/ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት
አዴርጏ በገሇፀው አኳኋን አንቀጽ 541/ሀ/ ሁሇተኛው ሏረግ ዯግሞ ወንጀለን ሇማቋቋም
እንዯሚችሌ ዯንግጓሌ፡፡
እንዱህ አይነት ሁኔታ በተፇጠረ ጊዜ ዯግሞ በወ/ሔጉ
አንቀጽ 82/2/ እንዯተዯነገገው
ዴርጊቱን ሇማቋቋም የተዯነገገው ሌዩ ክፌሌ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ ይህንን ሇማሇት የወንጀሌ ሔጉን
ዴንጋጌ ቁጥር 82/2/ እና 84/2/ ይዘት እና አቀራረጽ አገናዝቦ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የፇፀሙት የወንጀሌ ዴርጊት የወ/ሔጉን አንቀጽ 54ዏ የሚያቋቁም ነው
በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ የዴርጊቱን አፇፃፀም ከባቢያዊ
ሁኔታና ምክንያት በአግባቡ ባሇማገናዘብ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት መሆኑን
መረዲት ችሇናሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የፇፀሙት የወንጀሌ ዴርጊት የሔዝብ ዯን ሊይ ሉዯርስ ይችሌ የነበረን
ሔገወጥ ጥቃት ሇማስወገዴ እና ሇመከሊከሌ ቢሆንም ዴርጊቱ የተፇፀመው ላልች አማራጮችን
ሁለ አሟጠው ሳይጨርሱ መሆኑን አፇፃፀሙ ሲታይ ሔጋዊ መከሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ
መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ የዴርጊቱ አፇፃፀም የወ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 541/ሀ/ን
የሚያቋቁም ይሆናሌ፡፡
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ስሇዚህም አመሌካች በ54ዏ ሥር ጥፊተኛ መባሊቸው አግባብ ሆኖ ስሊሊገኘው ይህንኑ
የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠበትን ዴንጋጌ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 113/2/ መሠረት ሇውጠን
አመሌካች በወ/ሔግ ቁጥር 541/ሀ/ ሥር ጥፊተኛ ናቸው ብሇናሌ፡፡
ቅጣትን በተመሇከተ አመሌካች በዚህ ፌ/ቤት ጥፊተኛ የተባለበት አንቀጽ አስከ አምስት
ዓመት በሚዯርስ ቀሊሌ እስራት እንዯሚያስቀጣ ዴንጋጌው ያመሇክታሌ፡፡ በመሠረቱ ቀሊሌ እስራት
በመዯቡ የሚጣሇው ከአሥር ቀን እስከ ሦስት ዓመት የሚዯርስ ስሇመሆኑ የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ
1ዏ6/1/ ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡ ቀሊሌ እስራት ቅጣት ከዚህ መዯብ ጣሪያ ከፌ ብል አምስት ዓመት
ሉዯርስ የሚችሇው በዚሁ አንቀጽ ሥር የተመሇከቱት ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ውሰጥ ቢያንስ
አንደ ተሟሌቶ ሲገኝ ስሇመሆኑም ተዯንግጓሌ፡፡ ይህንኑ በማገናዘብ አመሌካች ሊይ ሉፇፀም
የሚገባውን ቅጣት እንዯሚከተሇው ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በመ/ቁ032878 ሚያዝያ12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የፀናው የበታች ፌርዴ ቤቶች
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በ195/2/ሇ/2/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. በዚሁ መሠረት አመሌካች በወ/ሔግ 541/ሀ/ ዴንጋጌ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ
የግዴያ ወንጀሌ የፇጸሙ ጥፊተኛ ናቸው ብሇን ወስነናሌ፡፡
3. አመሌካች
በዚህ ጉዲይ እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በአመስት /5/
ዓመት ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ ብሇናሌ፡፡
4. የጥፊተኛነት አንቀጽ እና ቅጣቱ የተሻሻሇ መሆኑን እንዱያውቀው የዚህ ሰበር ሰሚ
ችልት ውሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ይፃፌ፡፡
5. ማረሚያ ቤቱ በዚህ ችልት በተሻሻሇው ቅጣት መሠረት እንዱያስፇጽም ብሇናሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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