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                የሰ/መ/ቁ 65566 

ታህሣስ 4 ቀን 2004 ዓ.ም.  

                       ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ   

                                  ነጋ ደፌሳ  

                                  አዲነ ንጉሴ   

አመሌካች፡- የመከሊከያ ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ- ሃምሣ አሇቃ ተስፊዬ ቦያሇው ቀረቡ  

ተጠሪ፡-  የኦሮሚያ ክሌሌ ዏቃቤ ህግ አሌቀረቡም፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ብይን መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የመከሊከያ 
ሠራዊት አባሌ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ ሇመከሊከሌ የሚያስችሇው የህግ 
ዴጋፌ መስጠትን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ በሆኑት ሀምሣ አሇቃ 
ቴውዴሮስ ሃይሇስሊሴ በፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በ1996 ዓ.ም የወጣውን 
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 361/11ሀ በመተሊሇፌ ባሇ አንዴ መቶ ሏሰተኛ የብር ኖት (100) ይዘው 
ተገኝተዋሌ የሚሌ የወንጀሌ ክስ ቀርቦባቸዋሌ፡፡ ተከሣሳሹ የተከሰሱበት የወንጀሌ ክስ ተገቢውን 
የህግ ዴጋፌ እንዱያዯርግና በተከሊካይ ጠበቃ እንዱታገዝ የመከሊከያ ሠራዊት መከሊከያ ጠበቃ 
መዴቧሌ፡፡ የዞኑ አቃቤ ህግ የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት መከሊከያ ሚኒስቴር ተከሊካይ ጠበቃ 
የሚያቆመው በመዯበኛ ፌ/ቤት በሚያስከስሱ ወንጀልች ሣይሆን በጦር ፌ/ቤት በሚያስከስሱ 
ወንጀልች ብቻ ነው፡፡ ስሇዚህ የመከሊከያ ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ ተከሳሹን ወክል ሇመከራከር 
አይችሌም የሚሌ መቀወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የዞኑ አቃቤ ህግ ያቀረበውን 
መቃወሚያ በመቀበሌ የመከሊከያ ወታዯራዊ  ተካሊካይ ጠበቃ ሇተከሳሹ የህግ ዴጋፌ የመስጠት 
በተከሊካይ ጠበቃነት ቆሞ ሇመከራከር አይችሌም የሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅረቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሌዩ ዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች የመከሊከያ ሠራዊት 
አባሌ የሆነውን ተከሳሽ እንዴንከሊከሌ የበታች ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር 
27/1988 ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት 
በወታዯራዊ ተከሊከይ ጠበቃ እንዱታገዙ አዋጅ ቁጥር 27/1988 የሚፇቅዯው በወታዯራዊ ፌርዴ 
ቤት በሚከሰሱበት ጊዜ ብቻ ስሇሆነ ሇተከሳሽ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም ያቀረበው ጥያቄ የህግ 
መሠረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት የህግ ትርጉም ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 
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መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ያሆኑት ሃምሣ አሇቃ ቴዴሮስ 
ሀይሇስሊሴ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 361 ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚሌ የወንጀሌ ክስ በተጠሪ በኩሌ ቀርቦበታሌ፡፡ 
የመከሊከያ ሠራዊት አባለ የተከሰሱበት ወንጀሌ ከአስር ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እስራት 
የሚያስቀጣ ስሇመሆኑ ከወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 361 ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) ዴንጋጌ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 
 
አዋጅ ቁጥር 27/88 በአዋጅ ቁጥር 123/90 እንዯተሻሻሇ ሇጉዲዩ አግባብነትና ተፇፃሚነት ያሇው 
የህግ ማእቀፌ ሲሆን በዚህ መዝገብ የተያዘው ጭብጥ የአዋጅ ዴንጋጌ ብቻ ሣይሆን የህገ 
መንግስቱን አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 5 ተፇፃሚነት መመርመር የሚጠይቅ ነው፡፡ ተከሊካይ 
“ስሇማቆም” የሚሌ ርእስ ያሇው የአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀፅ 35 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ 
ቃሌ በቃሌ ሲነበብ፤ “ራሱ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም ሇማይችሌ ከአምስት ዓመት በማያንስ 
እስራት በሚያስቀጣ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው መንግስት ተከሊካይ ጠበቃ ይመዯብሇታሌ የሚሌ 
ይዘት ያሇው ሲሆን የእንግሉዘኛው ቅጅ “the state shall provide a defence counsel  to a 
person charged with an offence punishable by imprisonment not less than five 
years and un able to retain a counsel” በሚሌ መንገዴ የተዯነገገ መሆኑን ከዴንጋጌው 
ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ የአንቀጽ 35 ንዐስ አንቀጽ 2 በዚህ “አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት 
በተከሊካይ ጠበቃነት ሇማቆም የሚችሇው ከሠራዊቱ አባሌ መካከሌ ይሆናሌ፡፡ በማሇት በግሌፅ 
ይዯነግጋሌ፡፡ ከሊይ የተገሇፀው የህግ ዴንጋጌ ማንኛውም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ በወታዯራዊ 
ፌርዴ ቤትም ሆነ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት የሚያስቀጣ ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ ተብል ክስ ሲቀረብበትና በራሱ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም የማይችሌ በሆነ ጊዜ መንግስት 
የህግ እውቀትና ሌምዴ ያሇው የመከሊከያ ሰራዊት አባሌ የሆነ ተከሊካይ ጠበቃ በነፃ የማቆምና 
የመከሊከሌ ግዳታ እንዲሇበት የሚዯነግግ ነው፡፡ 
 
አዋጅ ቁጥር 27/88 አንቀጽ 35 መንግስት ሇሠራዊቱ አባሊት በነፃ ተከሊካይ ጠበቃ በማቆም 
የቀረበባቸውን የወንጀሌ ክስ እንዱከሊከሌ በህግ የሚገዲዴበትን ዝቅተኛ መስፇርት (minimum 
standard) የሚዯነግግ ሲሆን የአገር መከሊከያ ሚኒስትር የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት በግዲጅ ሊይ 
እያለ ፇፀመውታሌ ተብል በተከሰሱበት ከ5 አመት እስራት በታች በሚያስቀጣ ወንጀሌ ተከሊካይ 
ጠበቃ በነፃ ሇማቆምና ሇመከሊከሌ ከፇሇገ በወታዯራዊ ፌ/ቤትም ሆነ በማናቸውም ዯረጃ በሚገኝ 
መዯበኛ ፌ/ቤት ተከሊካይ ጠበቃ በመወከሌና በነፃ የቀረበውን የወንጀሌ ክስ መከሊከሌ የአዋጁ 
አንቀጽ 35 ዴንጋጌዎችን የሚገዴቡት  እንዲሌሆነ ከዴንጋጌው አቀራረፅ ይዘትና መሠረታዊ 
ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
 
ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ የአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀፅ 35 ዴንጋጌዎች በወንጀሌ የተከሰሱ 
የመከሇከያ ሠራዊት አባሊት በግሊቸው ጠበቃ ሇማቆም የማይችለ በሆነ ጊዜ ፌትህ ሉጓዯሌ 
የሚችሌበት ሁኔታ ሲያጋጥም በመንግስት ወጪ የጠበቃ ዴጋፌና እርዲታ የማግኘት መብት 
እንዲሊቸው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 5 የተዯነገገውን በማጣብብና በተሻሻሇ 
ሁኔታ የህገ መንግስቱን ዴንጋጌ ተፇፃሚ በሚያዯርግ መንገዴ መተርጏምና ተግባራዊ መሆን 
አሇበት፡፡ ስሇሆነም ማንኛውም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ከ5 አመት በማያንስ እስራት 
በሚያስቀጣ ወንጀሌ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ወይም በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ክስ 
በቀረበበት ጊዜና ተከሳሹ በግለ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም የማይችሌ ሲሆን የመከሊከያ ወታዯራዊ 
ጠበቃ ዴጋፌ በነፃ ማግኘት በአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀጽ 35 የተዯነገገ የሠራዊቱ አባሌ 
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መብትና የአገር መከሊከያ ሚኒስትር ህጋዊ ግዳታ ሲሆን የሠራዊቱ አባሌ በአምስት ዓመት 
በማያንስ እስራት በሚያስቀጣ ወንጀሌ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ወይም በመከሊከያ ፌርዴ ቤት ክስ 
በቀረበበት ጊዜ የአገር መካከሊያ ሚኒስትር በነፃ የተከሊከይ ጠበቃ ዴጋፌ የሠራዊት አባሌ ማግኘት 
አሇበት ብል ካመነ የመከሇከያ ወታዯራዊ ጠበቃ በነፃ የህግ ዴጋፌና እገዛ እንዱያዯርግሇት 
በማዴረግ መከሊከሌ የሚችሌ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀጽ 35 ዴንጋጌዎች ይዘትና 
ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 5 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ የመከሊከያ 
ሠራዊት አባሌ በመከሊከያ ወታዯራዊ ጠበቃ ነፃ የህግ ዴጋፌ የሚያገኘው በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት 
በወንጀሌ ሲከሰስ ብቻ ነው በማሇት ተጠሪ ያቀረበውን የህግ መሠረት የላሇው መቃወሚያ 
በመቀበሌ ተከሣሹ በመከሊከያ ወታዯራዊ ጠበቃ ነፃ የህግ ዴጋፌ እንዲያገኝ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የሰጡት ብይን መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሰጡት ብይን ተሽሯሌ፡፡ 
2. አመሌካች የአገር መከሊከያ ሠራዊት አባሊት በመዯበኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ በተከሰሱበት 

ጉዲይ በነፃ የህግ ዴጋፌና እገዛ የማዴረግና የመከሊከሌ መብት አሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
      ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

      የማይነብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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