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የሰ/መ/ቁ. 45927 

ጥር 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

አመሌካች፡- የኦሮሚያ ክሌሌ ዓቃቤ ሔግ - ዮሴፌ ሏጎስ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- መሠረት መኮንን - የቀረበ የሇም፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች 
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ ሔዲር 13 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በመሠረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ዓቃቤ 
ሔግ በኩሌ የቀረበበት ክስ በ1996 ዓ.ም. የወጣውን የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 539/1/ሀ/ ሥር 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሟች ሲያኔ ታሬሳን ተከሣሽን ባሇማግባትዋ ምክንያት ቂም ይዞ ሲሳይ በተባሇው 
ሆቴሌ ጥቅምት 26 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. አብሯት አዴሮ በንጋታው ጥቅምት 27 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በጩቤ ሆዶንና 
ግራ እግሯን ወግቶ በግፌ ስሇገዯሇ በፇፀመው ከባዴ የሰው ግዴያ ወንጀሌ ሉጠየቅ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪም በሥር ፌርዴ ቤት ቀርቦ በሰጠው የእምነት ክህዯት ቃሌ በክሱ ተቃውሞ የላሇው መሆኑን በመግሇጽ 
የወንጀሌ ዴርጊቱን አፇፃፀም በተመሇከተ ግን ስሇመፇፀሙ አምኖ ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
ዓቃቤ  ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን የሰው እና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤትም ተጠሪ 
እንዱከሊከሌ አዴርጎ የመከሊከያ ማስረጃዎችን ሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የተጠሪ መከሊከያ ማስረጃዎችን የዓቃቤ 
ሔጉን ማስረጃዎችን ማስተባበሌ ያሌቻለ መሆኑን በመግሇጽ የመከሊከያ ምስክሮችን ቃሌ ውዴቅ ከአዯረገ በኋሊ 
ተጠሪን ሇሰው ግዴያ ወንጀለ ተጠያቂ ሉሆኑ ይገባሌ ካሇ በኋሊ ዴርጊቱ ሉሸፇን የሚችሇው በዓቃቤ ሔግ በኩሌ 
ተጠቅሶ በቀረበው አንቀጽ ሥር ሳይሆን በወ/መ/ሔ/ቁጥር 54ዏ ሥር ነው በማሇት በዚሁ አንቀጽ ሥር ጥፊተኛ 
አዴርጎ የቅጣት አስተያየት ተቀበል እና ከሔጉ ጋር በማገናዘብ የቅጣቱን መጠን 14 /አስራ አራት ዓመት/ 
በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታውን ዯግሞ ሇሰበር ችልቱ ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡  
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 አመሌካቾች ግንቦት ዏ7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በተፃፇ ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- 
ዴርጊቱ ቅዴመ ዝግጅት ተዯርጎበት በቂም በቀሌ የተፇፀመ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ፤ ተራ ሰው ግዴያ ወንጀሌ 
በሚያስጠይቅበት ዴንጋጌ ሥር ይወዴቃሌ መባለ ያሊግባብ ስሇሆነ የጥፊተኝነት ውሣኔው በወ/መ/ሔ/ቁጥር 
539/1/ሀ/ ሥር ተሰጥቶ ተመጣጣኝ ቅጣት ሉጣሌ ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው 
ተመርምሮም በማስረጃ የተረጋገጠው ፌሬ ነገር በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539/1/ሀ/ ሥር የተመሇተውን ከባዴ የግዴያ 
ወንጀሌ ያቋቁማሌ አያቋቁምም? የሚሇውንና የዚሁ ተከታይ የሆነውን ቅጣት መጠን ሇማየት ሲባሌ በሰበር ችልት 
እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ መስከረም 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በተፃፇ 2 ገጽ የሰበር አቤቱታ መሌሱን ሰጥተዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ሟችን በቂም ተነሳስቶ በጩቤ የተሇያዩ የሰውነት ክፌልቿን 
በመውጋት ሇሔሌፇት ዲርጓሌ በሚሌ አመሌካች ክስ መስርቶ የዴርጊቱን መፇፀም ተጠሪ ሳይክዴ ጥፊተኛ 
አይዯሇሁም በማሇቱ ዓቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰነዴና የሰው ምስክሮችን አቅርቦ ማሰማቱን ነው፡፡ በዓቃቤ ሔግ 
የሰው ምስክሮች ቃሌ የተነገረው ፌሬ ነገር ሲታይም በነቀምቴ ቴላኮሙኒኬሽን አካባቢ፣ ሲሳይ ማሞ ሆቴሌ ፉት 
ሇፉት ቁመው መኪና ሲጠበቁ ከቆዩ በኋሊ በመኪናው ሥር ቁመው ባለበት ሁኔታ ተጠሪ ሟችን ይዟት ጩሃ 
እያዩአቸው ጉዴኗን በጩቤ ወግቶ ከጣሊት በኋሊ ጨምሮ ሁሇት ጊዜ ዯግሞ ጭኗን /እግሯን/ ወግቶ ወጣለን 
ከዚህም በኋሊ የተጠሪን እጅ ምስክሮች በመምታት ጩቤውን በማስጣሌ ተጠሪን ፖሉስ መያዙን እንዱሁም ሟችን 
ሆስፒታሌ ወስዯዋት በእሇቱ ከጠዋቱ አራት ሰዓት ሊይ መሞቷን መመስከራቸውን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በዓቃቤ 
ሔግ በኩሌ የቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ተጠሪ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 35 መሠረት ሇወረዲው ፌርዴ ቤት በሰጠው ቃሌ 
ሲሆን ይዘቱም ሲታይ ሟች ጓዯኛዬ /ፌቅረኛዬ/ ሆና ሇሦስት ዓመት በየወሩ ብር ሦስት መቶ እየረዲት በነቀምቴ 
መምራን ኮላጅ ሲያስተምራት ቆይቶ በሽምግሌና ሲያስጠይቃት እምቢ ስሊሇችው ገንዘቡን እመሌስሇታሇሁ፣ 
አሌፇሌገውም ብሊ ስሇተናገረች ጥቅምት 26 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ሲሳይ ማሞ ሆቴሌ አብረው አዴረው ጥቅምት 27 
ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ጠዋት ሊይ በጩቤ ሟችን ወግቶ የገዯሊት መሆኑን ቃለን በነፃ ፇቃደ መስጠቱን የሚያስረዲ 
ነው፡፡ ላሊው በዓቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ከነቀምቴ ሆስፒታሌ የተሰጠ የሔክምና ማስረጃ ሲሆን 
ይዘቱም በሟች አካሌ ሊይ በሦስት በተሇያዩ ክፌልች የተሇያየ መጠን ያሊቸው ቁስልች የነበሩ ስሇመሆኑና በዚሁ 
ምክንያትም መሞቷን የሚያሳይ ነው፡፡ እንግዱህ በአቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረቡት ማስረጃዎች ያረጋገጡት ፌሬ ጉዲይ 
ከሊይ የተመሇከተው ስሇመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶችም ያረጋገጡት ጉዲይ ሲሆን በተጠሪ መከሊከያ ማስረጃም ይኸው 
ፌሬ ጉዲይ የተስተባበሇ ወይም ላልች ሁኔታዎች ባለበት የተፇፀመ ስሇመሆኑ የተነገረ ነገር የላሇ መሆኑ ግሌጽ 
ነው፡፡ በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪን ጥፊተኛ ሲያዯርግ በዓቃቤ  ሔግ በኩሌ የተጠቀሰውን አንቀጽ ዝቅ 
ወዯአሇ አንቀጽ መቀየሩ ባግባቡ ነውን? የሚሇው ጥያቄ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ነው፡፡  

 በመሠረቱ የሰው ግዴያ ወንጀሌ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539/1/ሀ/ መሠረት ዴርጊት ፇፃሚውን 
ሉያስጠይቅ የሚችሇው ዴርጊቱ ሆነ ተብል አስቀዴሞ በማሰብና በመዘጋጀት ሲፇፀም ወይም በአንቀጽ 84 ወይም 
86 ሥር የተመሇከቱት አክባጅ ሁኔታዎች በተገኙበት ሁኔታ የወንጀሌ አዴራጊው በተሇይ ጨካኝ፣ ነውረኛ ወይም 
አዯገኛ መሆኑን ሲያመሇክቱ ስሇመሆኑ ተጠቃሹ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው 
በዴንጋጌው ሥር የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች በየራሳቸው መቆም የሚችለ ነጥቦች ስሇመሆናቸው 
ነው፡፡  

 በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ሟችን የገዯሇው ፌቅረኛው ሆና ትምህርት በራሱ ወጪ ሲያስተምራት ቆይቶ 
አሊገባህም፣ ገንዘብህን እመሌስሌሃሇሁ ስሊሇችው በዚህ መሌሷ ቂም ይዞ ቆይቶ እንዱሁም ወንጀለ ከመፇፀሙ 
በፉትም አንዴ ቀን ቀዯም ብሇው አብረው በሆቴሌ ውስጥ አዴረው ከወጡ በኋሊ በጩቤ ዯጋግሞ በመውጋት 
ሇሔሌፇት የዲረጋት ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ እነዚህ ፌሬ ነገሮች ተጠሪ የግዴያ ወንጀለን 
አስቦበትና ቀዴሞ ተዘጋጅቶበት በጭካኔ ወይም በአዯገኛነት የፇፀመው ስሇመሆኑ ያሳያለ ከሚባለ በስተቀር 
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በእሇታዊ ፀብ እና አሇመግባባት ምክንያት የፇፀመው ዴርጊት ነው ሇማሇት የሚያስችለ አይዯለም፡፡ በመሆኑም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች በዓቃቤ ሔጉ ማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ከሔጉ ጋር ማገናዘብ ሲገባቸው ያሇ ምክንያት 
በተጠሪ ሊይ ተጠቅሶ የቀረበውን ዴንጋጌ መቀየራቸው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠሪ ሇፇፀመው የሰው ግዴያ ወንጀሌ ሉጠየቅ የሚገባው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 
539/1/ሀ/ ሥር እንጂ በአንቀጽ 54ዏ ሥር ባሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በተጠሪ ሊይ የሰጡትን የጥፊተኛነት 
ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/2/ሇ/2/ መሠረት ሇውጠን ተጠሪ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 539/1ሀ/ ሥር 
ጥፊተኛ ተብል ሉቀጣ የሚገባ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ ሉቀጣ የሚገባው በዚህ ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ በተባሇበት ዴንጋጌ ሥር በተመሇከተው ቅጣት አንፃር 
ነው፡፡ ቅጣት የሚወሰነው ዯግሞ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 82፣ ሥር የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን ግንዛቤ ውስጥ 
በማስገባት ነው፡፡ ይህ ችልትም እነዚህ ሁኔታዎችን ተመሌክቷሌ፤ አመዛዝኗሌም፡፡ ተጠሪ የወንጀሌ ዴርጊቱን 
ሰሇመፇፀሙ በዝርዝር ማመኑ፣ ሪኮርዴ ያሌቀረበበት መሆኑም መሌካም የነበረ መሆኑን እንዯሚያሳይ 
የሚያስገነዝብ ነው፡፡ እነዚህ ነጥቦች ዯግሞ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 82/1/ሀ/ እና /ሠ/ መሠረት የቅጣት ማቅሇያ 
ምክንያቶች ሲሆኑ መጠኑም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 179/ሇ/ መወሰኑ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም የበታች 
ፌርዴ ቤቶች ተጠሪን ተጠያቂ ያዯረጉበት ዴንጋጌ በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር መሠረት ያሊዯረገና 
በምክንያትም ያሌተዯገፇ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሲሆን የተጠሪን አዴራጎት በከባዴ 
የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የሚሸፇንና የቅጣት መጠኑንም ከፌ ብል መወሰን ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በአመሌካቾች ሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የጥፊተኛነትም ሆነ የቅጣት ውሣኔ 
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/2/ሇ/2/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ተጠሪ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 539/ሀ/ ሥር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው ብሇናሌ፡፡  
3. ተጠሪ በጉዲዩ የታሰረው የሚታሰብሇት ሆኖ ሉቀጣ የሚገባው በ2ዏ /ሃያ/ ዓመት ጽኑ እስራት ነው 

በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195/2/ሇ2/ መሠረት አሻሽሇን 
ወስነናሌ፡፡  

4. ውሣኔው የተሻሻሇ መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇማ/ቤት ይፃፌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ነ/ዓ 
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