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የሰ/መ/ቁ. 75922 
ሏምላ ዏ4 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1ኛ/ አፇወርቅ ላሉሳ     ጉዲይ ተከታታይ በትናትናው ዕሇት ቀርበው 

           2ኛ/ ውብሸት ዯምሌ    ውሳኔውን መዝገብ ቤት ይስሙ ተብሎሌ፡፡ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሊዊ መንግስት  ዏ/ሔግ - አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የአሁን አመሌካቾች በተከሰሱበት የግዴያ ወንጀሌ ጥፊተኛ 
የመባሊቸውን አግባብነት ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካቾች በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 539 የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ አማረ ሙለጌታ የተባሇውን አስቀዴሞ ሇመግዯሌ በነበራቸው ሀሳብ ሚያዝያ 05 ቀን 
2003 ዓ.ም ከላሉቱ 6፡00 እስከ 7፡00 ሰዓት ባሇው ጊዜ ውስጥ በአዋሳ ከተማ በተሇያዩ ሆቴልች 
በመዘዋወር መጠጥ በማጠጣት በስካር እራሱን እንዱስት ካዯረገ በኋሊ በታቦር ክ/ከተማ በወጋኔ 
ዋጮ ቀበላ ሌዩ ስፌራው ማውንት አላብ ት/ቤት ፉት ሇፉት በመውሰዴ 2ኛው ተከሳሽ የአሁን 
ሁሇተኛ ተጠሪ እራሱን እንዲይከሊከሌ ሲያዯርግ 1ኛ ተከሳሽ የአሁን 1ኛ ተጠሪ በስሇት የግራ 
ዯረቱን ከወጋው በኋሊ የፇፀሙት ወንጀሌ እንዲይገሇፅ በሞትና ጣር ያሇውን ሆስፑታሌ የወሰደና 
ሆስፑታሌ ግቢ እንዯገባ ህይወቱ በማሇፈ በፇጸሙት ከባዴ የግፌ አገዲዯሌ ወንጀሌ ተከሰዋሌ 
የሚሌ የወንጀሌ ክስ ቀርቦባቸዋሌ፡፡ ተከሳሽም ክዯው በመከራከራቸው፤ የዏ/ህግ ማስረጃ 
ተሰምቷሌ፡፡ በዚህም ማስረጃ መሰረት እንዱከሊከለ፤ ተዯርጎ እነርሱም በተራቸው፣ የመከሊከያ 
ማስረጃ አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ 

ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር ሲሰማ የቆየው ፌ/ቤትም በወ/መ/ቁ. 10239 ሏምላ 28 ቀን 2003 
ዓ.ም በዋሇው ችልት ከዴርጊቱ በፉት እና በኋሊ፤ በዴርጊቱ አፇፃፀም ጊዜ ተዯርገዋሌ 
የተባለትንና በዏ/ህግ ማስረጃ የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች በቀጥታ የወንጀለን ዴርጊት ተከሳሾች 
የፇፀሙት ናቸው በማሇት የሚያስረደ ባይሆንም፤ ዴርጊቱ በተከሳሾች የተፇፀመ ሇመሆኑ 
በአካባቢ ማስረጃነታቸው በቂና ሇዴምዲሜ አጥጋቢ መነሻ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ ስሇሆነም ዴርጊቱን 
መፇፀማቸውን አረጋግጫሇሁ ካሇ በኋሊ ይሁን እንጂ በዚህ አኳኋን የተረጋገጠው ማስረጃ እንዯ 
ክሱ ዝርዝር ሁኔታ ተከሳሾች አስቀዴሞ በነበራቸው ሀሳብ ተነሳስተውና ተዘጋጅተው የፇፀሙት 
መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚችሌ ሆኖ አሌተገኘም ይሌቁንም አዴራጎታቸው በወ/ሔግ ቁጥር 540 
ሥር የሚወዴቅ ሆኖ ስሇተገኘ በዚሁ ዴንጋጌ ሥር ጥፊተኛ ናቸው በማሇት የጥፊተኝነት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 
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በቅጣት አጣጣሌ ረገዴም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት እና የዴርጊቱን አፇፃፀም በማገናዘብ 
እያንዲንዲቸው በ10 ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ይህም ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በክሌለ ሰበር ሰሚ አጣሪ ችልት ቀርቦ ውሳኔው የሚነቀፌበት ምክንያት 
የላሇ መሆኑ ተገሌፆ የአሁን ተጠሪዎች በመሰናበታቸው ሇዚሁ ሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን 
የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር ቅሬታቸውም ይዘት የእያንዲንዲችንን አዴራጎት ሇይቶ ያስረዲ የዓይን ምስክር 
አሌቀረበብንም፤ አሌተመሰከረብንም ምስክሮች የአካባቢ ናቸው፡፡ ሆነ ተብል ሇተፇፀመ ዴርጊት 
ተጠያቂነት የሇብንም፡፡ ዏ/ሔግ ክሱን አሻሽሊሇሁ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት ካገኘ በኋሊ 
እንዯጥያቄው አሻሽል አሇማቅረቡ ሲታወቅ ሇጊዜውም ቢሆን ክሱ ተቋርጦ መሰናበት ይገባን 
ነበር፡፡ በክሱ ሊይ ላልች ግብረአበሮች እንዲለ በመገሇፁ እነርሱ ህግ ፉት ሉቀርቡ ባሇመቻሊቸው 
ብቻ እኛ ተሸክመን ሟችን ባዯረስን መከሰሳችን አግባብነት የሇውም ጥፊተኛ ናችሁ ከተባሌንም 
ወጣትነታችንን፣ የወንጀሌ ሪከርዴ ያሌቀረበብን፣ የሟችን ህይወት ከዯረሰበት አዯጋ ሇማትረፌ 
ያዯረግነው ጥረት ሁለ ሳይመዛዘን የተጣሇው ቅጣት የበዛ ነው ሉቀነስሌን ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የክሌለ ዏ/ህግ በዚህ ሰበር ጉዲይ በተጠሪነቱ ቀርቦ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ በሥር ፌ/ቤት 
የተዯረገውን ክርክር መሰረት ያሊዯረገ መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ 
እንዯመረመርነውም በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰን ሰው ወንጀለን ስሇመፇፀሙ መቅረብ የሚገባው 
የማስረጃ ዓነይት ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተዛማጅነት ያሊቸውን ፌሬ ነገሮች ሇማስረዲት የሚችሌ 
ዴርጊቱን ሲፇፅሙ አያቻሇሁ፣ ሰምቻሇሁ ወዘተ የሚሌ ቀጥተኛ ማስረጃ ብቻ ነው የሚሌ 
የተዯነገገ ህግ በህግ ሥርዓታችን አይገኝም ይሌቁንም በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 137 እንዯተዯነገገው 
በማስረጃነት ሉቀርብ የሚችሇው ስሇተያዘው አከራካሪ ነጥብ /ጭብጥ/ ማስረጃው በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ መንገዴ ስሇጉዲዩ የሚያውቀውን ዝርዝር የምስክርነት ቃሌ ሁለ የሚጨምር ነው፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ አመሌካቾች በእኛ ሊይ ቀርበው የተዯመጡት ምስክሮች የዓይን ምስክሮች 
ሳይሆኑ የአካባቢ ናቸው፡፡ ስሇሆነም ማስረጃው ተቀባይነት የሇውም በሚሌ አንዴምታ ያቀረቡት 
ክርክር ህጋዊ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

ሇሟች ሞት መንስኤ የሆነው ተግባር በአመሌካቾች የተፇፀመ ስሇመሆኑ ማስረጃው አረጋግጧሌ 
እስከተባሇ ዴረስ የትኛውን ተግባር የትኛው ተከሳሽ እንዯፇጸመ ሇይቶ ያስረዲ ማስረጃ 
አሌቀረበብንም የሚሇውም ክርክር ቢሆን የየግሊቸው የወንጀሌ ተሳትፍ ተሇይቶ አሇመታወቁ 
በሏሳብም ሆነ በተግባር በመተጋገዝ በግብረአበርነት ከፇፀሙት ዴርጊት ነፃ ናቸው ከሚሌ 
መዯምዯሚያ ሉያዯርስ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም ዏቃቤ ሔግ ክሱን አሻሽሊሇሁ በማሇት 
ሳያሻሽሌ ክርክሩ በቀረበው ክስ ቀጥል ከሆነ እንዯትዕዛዙ አሻሻል ባሇማቅረቡ ምክንያት የወንጀለ 
ክሱ ሇጊዜው ሉዘጋ እንዯሚችሌ ስሇዚሁ አግባብነት ባሇው የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. አሌተመሇከተም 
ክሱ ተሻሽል አሇመቅረቡ የማሻሻያ ጥያቄው በከሳሽ በዏ/ሔግ ተነስቶ የነበረ ከመሆኑ አንፃር 
በተከሳሾች ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ ሇማሇት አያበቃም ክሱ እንዯፌርደ በትዕዛዝ ባሇማሻሻለ 
ምክንያት በክርክሩ አካሄዴ የመከራከር መብታቸውን እንዳት እንዲጣበበ እና በምን አኳኋን 
የፌትህ መጓዯሌ እንዯዯረሰም አሊስረደም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ስሇዋናው ጉዲይ ሇሟች ሞት መንስኤ የሆነውን፣ ተግባር ማን ፇፀመው? ሇሚሇው 
ዏብይ አከራካሪ ነጥብ ተከሳሾች በዕሇቱ ዕሇት አብረው ማምሸታቸውን፣ ከሁሇተኛው ተከሳሽ ጋር፤ 



331 
 

እዯር አሊዴርም በሚሌ ትንቅንቅ ትግሌ በተከሳሾችና በሟች የነበረ መሆኑ፤ ሟች አሊዴርም ብል 
ወዯ ቤቱ ሲሄዴ ከአጭር በ2 እና ሦስት ዯቂቃ በሚቆጠር ጊዜ መከተሊቸው፤ በዚህ ጊዜ ሟች 
በሰው እጅ ተጎዴቶ ተከሳሾች ሟችን ተሸክመው ወዯ ሆስፑታሌ ባመጡት ጊዜ ሟች ከአንገቱ 
ሥር ከዯረቱ ሊይ በስሇት ነገር መወጋቱ፤ ተከሳሽም ፉታቸው ሁለ ሳይቀር ዯም በዯም የነበረ 
መሆኑን እና ከምስክሮች የመገረም ቃሌ አገሊሇፅ ተነስተው "የሞተው መቼ እሱ ብቻ እኛም 
ሞተናሌ አይ የኛ ነገር አበቃ የእኛ ነገር" ተከሳሽ በሚሌ መናገራቸውን ሁለ ፌ/ቤቱ እንዯ በቂ 
የግምት መነሻ በመውሰዴ ሟችን ሇህሌፇተ ህይወት ያበቃው በተከሳሾች አዴራጎት ነው በማሇት 
የዯረሰበት መዯምዯሚያ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ የሚያየው ፌ/ቤት ፌሬ ነገርን በማስረጃ 
የማረጋገጥ፤ በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር በማስረጃነቱ አከራካሪ ነጥብ የሆነውን 
በማስረዲት ረገዴ ያሇውን ታማኝነትና ሚዛን የመሇካት ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት የተከናወኑ የዲኝነት 
ሥራ/ተግባራት በመሆኑ ጉዲዩ የህግ ጥያቄን የሚያስነሳ ሆኖ አይገኝም ምናሌባትም የዚህ 
ማስረጃ አግባብነት ታማኝነትና ሚዛን ከወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 141 አንፃር ተገናዝቦ መታየቱንና 
አሇመታየቱን በሚመሇከት የህግ ጥያቄን ያስነሳሌ እንኳ ቢባሌ በዚህ ህግ በተቀመጠው የማስረጃ 
ሚዛን መሇኪያ አኳያ ከሊይ የተመሇከተው የዏ/ህግ ማስረጃ ይታይ እንኳ ቢባሌ በህጉ መሰረት 
ከተቀመጠው ሚዛን የወረዯ ስሇሆነ መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው በብይን በነፃ መሰናበት ነበረባቸው 
የሚሇውን የህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም፡፡ 

ተከሳሾች በተራቸው እንከሊከሊሇን በማሇት ያቀረቡት የመከሊከያ ማስረጃም ቢሆን በዕሇቱ ዕሇት 
በሟችና በ1ኛ ተከሳሽ ተፇጥሮ የነበረውን ቂም የሚያመሇክትና በዴርጊቱ አፇፃፀም ተጠያቂዎች 
ተከሳሾች እንጂ ላሊ ወገን አይዯሇም የሚሇውን በማመሊከት የዏ/ሔግ ማስረጃ የሚያጠናክር እንጂ 
በወ/መ/ሏ/ሥ/ሥ/ቁ/ 149 እንዯተመሇከተው ከወንጀለ ተጠያቂነት ነፃ ሉያዯርጋቸው የሚችሌ 
ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በቅሬታቸው እንዯገሇፁት እና ከመዯበኛ የሰበር ክርክር አቀራረብ ሥርዓት ውጭ በአቤቱታ 
እንዯገሇፁት ተከሳሾች በተከሰሱበት የወንጀሌ ጉዲይ ላልች ግብረአበሮች የነበሩ ስሇመሆኑ ክርክሩ 
የሚያስረዲ ከመሆኑም በሊይ እነዚህ አሁን አመሌካቾች የተከሰሱበትን የወንጀሌ ዴርጊት 
ሇመፇፀማቸው የወንጀሌ ህግ ሥርዓት የሚጠየቀውን ሚዛን በጠበቀ ማስረጃ የተረጋገጠባቸው 
መሆኑ እስከታወቀ ዴረስ በዚህ አኳኋን ያቀረቡት የመከራከሪያ ነጥብ ከኃሊፉነት ነፃ 
ሉያዯርጋቸው የሚችሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ቅጣትን በሚመሇከት የቀረበውም ክርክር በዚህ ሰበር ችልት ዯረጃ እንዯገና ሉታረም 
የሚችሌበትን የህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት በሥር ፌ/ቤቶች በአመሌካቾች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ባሇማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

በዚህ ጉዲይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃውን ጠብቆ በሰበር መ/ቁ 55532 
በ28/2/2004 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን የመጨረሻ ውሳኔ አፅንተናሌ፡፡ 
 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ   
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