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የሰ/መ/ቁ. 35697 

ጥቅምት 2ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሰ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  አሉ መሏመዴ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- የአማራ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ - ዓቃቤ ሔግ አውግቸው መኮንን ቀረበ፡፡  

ተጠሪ፡- ከበዯ ወርቅነህ - አሌቀረቡም፡፡  

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 1384ዏ ኀዲር 3ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏዏ 
ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በመጠየቁ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የምዕራብ ጎጃም ዞን ዓቃቤ ሔግ በከሣሽነት ተጠሪ 
በተከሳሽነት ተከራክረዋሌ፡፡ የዞኑ ዓቃቤ ሔግ በተጠሪ ሊይ፣ መጋቢት 28 ቀን 1998 ዓ.ም. ከምሽቱ በግምት አራት ሰዓት 
ሲሆን የግሌ ተበዲይ የመኩሪያው ተጋፊውን ቤት በማቃጠሌ በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ተኝተው የነበሩት ይታይሽ አሇማየሁ፣ 
አሇባቸው መኩሪያውና ፊሲካ መኩሪያው በእሳት ተቃጥሇው እንዱሞቱ ያዯረገ በመሆኑና ዴርጊቱን የፇፀመው በእሳት 
ቃጠል ምክንያት በውስጥ ያለ ሰዎች ሉሞቱ እንዯሚችለ እያወቀ በ1996 ዓ.ም. የወጣውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ 
539/1/ሀ/ በመተሊሇፌ የሆነው ይሁን በሚሌ ተነሳስቶ በመሆኑ ከባዴ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ፤ ይህ የሚታሇፌ 
ቢሆን በአማራጭ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543/2/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ 
ፇጽሟሌ፤ እንዯዚሁም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 494 ንዐስ አንቀጽ 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ግምቱ ከብር 2ዏ,ዏዏዏ 
/ሃያ ሺህ ብር/ በሊይ የሆነ ንብረት ሙለ በሙለ እንዱወዴም አዴርጓሌ የሚለ ክሶችን አቅርቦበታሌ፡፡  

 ተጠሪ ዓቃቤ ሔግ ባቀረበው ክስ የገሇፃቸውን የወንጀሌ ዴርጊቶች አሌፇፀምኩም በማሇት ክድ በመከራከሩ ዓቃቤ 
ሔግ ሁሇት ምስክሮች አሰምቷሌ፡፡ ተጠሪ ሇወረዲ ፌርዴ ቤት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 መሠረት 
የሰጠውን የዕምነት ቃሌ በሰነዴ ማስረጃነት አቅርቧሌ፡፡ የዓቃቤ ሔግ ምስክሮች ቤቱ ከውጭ እንዯተቆሇፇ በእሳት 
የተቀጣጠሇ መሆኑንና በክሱ ስማቸው የተገሇፀው ሰዎች በእሳት ተቃጥሇው መሞታቸውን ሌዩነት በላሇው ሁኔታ 
የመሰከሩ መሆኑንና ሁሇተኛው የዓቃቤ ሔግ ምስክር በእሳት ተቃጥሊ የሞተችው ሴት ተከሣሽ መኩሪያው ተጋፊውን ከነ 
ቤተሰቦቹ ቆሌፋ በእሳት አቃጥሊሇሁ እያሇ ይዝት እንዯነበር ከዚያ ቀን በፉት ነግራኛሇች በማሇት የመሰከረ መሆኑን የሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ያሣያሌ፡፡  

 ላሊው በዓቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረበው ማስረጃ ተጠሪ በወንጀሇኛ መቀጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 መሠረት 
የሰጠው የዕምነት ቃሌ ሲሆን መጋቢት 29 ቀን 1998 ላሉት 4 ሰዓት ሲሆን የመኩሪያው ተጋፊውን ቤት አቃጥየዋሇሁ፤ 
ያቃጠሌኩት መጋቢት መባቻ ሊይ በደሊ ስሇመታኝ ነው፤ ቤቱ ከውጭ ተቆሌፍ የነበረ በመሆኑና የቤቱ ባሇቤት ወዯ 
ማኀበር ሲሄዴ ስሊየሁት ቤተሰቦቹም ሄዯዋሌ ብዬ ነው ያቃጠሌኩት፤ ቤቱም ከውጪ ተቆሌፍ ነበር የሚሌ ይዘት ያሇው 
ነው፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ መከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ ተጠሪ በወቅቱ በአካባቢው ያሌነበረ 
መሆኑን ሁሇት የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ 
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ተጠሪ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543/3/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት ሶስት ሰዎችን የገዯሇ ጥፊተኛ ነው፤ 
እንዯዚሁም በወንጀሌ ሔጉ 691 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡  

 ቅጣቱን በተመሇከተ ሇመጀመሪያው ጥፊት በሰባት ዓመት ጽኑ እስራትና በአንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር መቀጮ፣ 
በሁሇተኛው ጥፊት በሁሇት ዓመት ጽኑ እስራትና በአምስት መቶ ብር መቀጮ በጥቅለ በዘጠኝ ዓመት ጽኑ እስራትና 
በሁሇት ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ፌርዴ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት አቅርቦ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ በእሳት ተቃጥሇው የሞቱትን ሰዎች በተመሇከተ ተጠሪ ሉያዯርገው የሚችሇው 
ጥንቃቄ አሌነበረም፤ የሀሣብ ሁኔታው አሌተሟሊም በማሇት ሙለ በሙለ በነፃ እንዱሇቀቅ የወሰነ ሲሆን የሁሇት ዓመት 
ጽኑ እስራትና አምስት መቶ ብር ቅጣት በማጽናት ወስኗሌ፡፡  

 አመሌካች ይህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ መሠረታዊ ስህተት አሇበት፤ ተጠሪ 
ቤቱን በማቃጠሌ የግሌ ተበዲይ ያዯረሰበትን ጉዲት ሇመበቀሌ አስቦ ያዯረገው መሆኑ በሰው ምስክርም ሆነ በጽሁፌ ማስረጃ 
ተረጋግጧሌ፤ ተጠሪ ከምሽቱ አራት ሰዓት በመሄዴ ቤት ያቃጠሇው ንብረት ሇማውዯም ብቻ ሣይሆን ሰዎች የሚተኙበት 
የእንቅሌፌ ሰዓት በመሆኑ የግሌ ተበዲይን ከነቤተሰቡ በእሳት ሇማቃጠሌ በነበረው ሀሣብ እንዯሆነ በማስረጃ አስረዴተናሌ፤ 
ሆኖም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአማራጭ የቀረበውን በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ተጠሪን ጥፊተኛ ሲሌ ዓቃቤ 
ሔግ ይግባኝ ያሌጠየቀ በመሆኑ በከባዴ ሰው መግዯሌ ተጠሪ መጠየቅ አሇበት ብሇን ሇመከራከር የሥነ ሥርዓት ገዯብ 
ቢኖርብንም ከዚህ አሌፍ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተጠሪ በኩሌ ቸሌተኝነት  የሇም በማሇት መወሰኑ ሇወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 
59 እና 543/3/ የተዛባ ትርጉም የሰጠና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሰራ መሆኑን ሰሇሚያሣይ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

 ተጠሪ ሇአመሌካች አቤቱታ መሌስ ይዞ እንዱቀርብ መጥሪያ የዯረሰው ሲሆን መሌሱን ይዞ አሌቀረበም፡፡ ስሇሆነም 
በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ ከሥር የክርክሩ አመጣጥና የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ተጠሪ ቤቱን ከምሽቱ አራት ሰዓት ያቃጠሇው ከግሌ ተበዲይ 
መኩሪያው ተጋፊው ጋር ከዚያ በፉት ተጣሌተው የግሌ ተበዲይ በደሊ ስሇዯበዯበው መሆኑን የዓቃቤ ሔግ የሰነዴ ማስረጃ 
ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ የግሌ ተበዲይን ቤት ከውጭ ቆሌፋ ከነቤተሰቡ ነው የማቃጥሇው በማሇት ይዝት 
እንዯነበር አንዯኛዋ ሟች ነግራኛሇች በማሇት አስረዴቷሌ፡፡  

 የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የዓቃቤ ሔግ ማስረጃ ከነሙለ ይዘቱ መመዘን አሇበት በማሇት የሰጠው ትችት 
ተቀባይነት ያሇው የማስረጃ አመዛዘን መርህ በመሆኑ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ ሆኖም ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ በዓቃቤ ሔግ 
በኩሌ የቀረበውን ማስረጃ ከነሙለ ይዘቱና መሌዕክቱ የመዘነ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ዓቃቤ ሔግ የጽሁፌ ማስረጃ አዴርጎ 
ባቀረበው የተጠሪ ዕምነት ቃሌ የግሌ ተበዲይ ወዯ ማኀበር ሲሄዴ ስሊየሁት ቤተሰቦቹም ሄዯዋሌ ብዬ በማሰብ ቤቱን 
አቃጠሌኩት የሚሌ ፌሬ ጉዲይ አሇ፡፡ ከዚህም የምንረዲው ተጠሪ በእሳት ቃጠል ሔይወታቸው ያሇፇው የግሌ ተበዲይ 
ቤተሰቦች ወዯ ማኀበር ሲሄደ ያሊያቸው መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ ሟቾች ወዯ ማኀበር ስሇመሄዲቸው እርግጠኛ ባሌሆነበት 
ሁኔታ ማኀበር ሄዯዋሌ ብል ስሇገመተ ብቻ ቸሌተኝነት የሇበትም ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ወቅቱ ላሉት ከመሆኑ አንፃር 
ሲታይ የግሌ ተበዲይን ቤትና ንብረት የሚጠብቅ ሰው ከቤት ሉኖር እንዯሚችሌ ማወቅ ሲገባው ወይም እያወቀ በወንጀሌ 
ሔጉ አንቀጽ 59  የተዯነገገውን ቸሌተኝነት የሚያሟሊ ነው፡፡ የሟቾች ከቤታቸው ውስጥ ተኝተው መገኘት ከተጠሪው 
አቅም በሊይ የሆነ ኃይሌ ወይም  በዴንገተኛ አጋጣሚ የተፇፀመ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ሰሇሆነም የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ 
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543 ንዐስ አንቀጽ 3 ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጠው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ በአግባቡ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ በዓቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረበው ማስረጃ ተጠሪ ከግሌ ተበዲዩ ጋር በነበረው ጠብ በቂም በቀሌ ተነሳስቶ 
የግሌ ተበዲይን ቤት በእሳት ያቃጠሇ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ ተጠሪ በሇኮሰው እሳት ተቃጥሇው ሰዎች ሞተዋሌ፡፡ ተጠሪ 
ቤቱን የማቃጠሌ እንጂ ሟቾቹን የመግዯሌ ሀሣብ አሌነበረውም ቢባሌ አንኳን በቸሌተኝነት ሟቾችን በመግዯለ ተጠያቂ 
የማይሆንበት ምንም ዓይነት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሉያዯርገው የሚገባው ጥንቃቄ 
አሌነበረም በቸሌተኝነት በሰው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ መባሌ የሇበትም በማሇት የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 1384ዏ ኀዲር 3ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ተጠሪ የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 
543/3/ በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው ተብል ሉጠየቅ አይገባውም 
በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2. የዞኑ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመ”ዝገብ ቁጥር 14498 ሀምላ 23 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው የጥፊተኛነትና 
የቅጣት ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገውን በመተሊሇፌ ሟች ይታይሽ አሇማየሁ፣ አሇባቸው 
መኩሪያውና ፊሲካ መኩሪያውን በቸሌተኝነት የገዯሇ ጥፊተኛ ነው ብሇናሌ፡፡ ሇዚህ ጥፊቱም ከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት በወሰነው መሠረት በሰባት ዓመት ጽኑ እስራትና በአንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር መቀጮ ይቀጣሌ ብሇናሌ፡፡ 
ይህንን ቅጣት ተከታትሇው እንዱያስፇጽሙ ሇክሌለ ፕሉስ ኮሚሽንና ሇክሌለ ማረሚያ ቤቶች አስተዲዯር ይፃፌ፡፡  

4. በዚህ ክርክር የወጣውን ወጪ አመሌካች በራሱ ይቻሌ ብሇናሌ፡፡  
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጥቅምት 2ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በሙለ ዴምጽ 

ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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