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የሰ/መ/ቁ. 37ዏ5ዏ 

ታህሣሥ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወሉ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ሻምበሌ ሁሴን አሉ - ጠበቃ መዴህን መሏሪ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሱማላ ክሌሌ ዏ/ሔግ - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ከባዴ የሆነ የሰው ግዴያ ወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የጅጅጋ ዞን ዏ/ሔግ መስከረም ዏ2 ቀን 1999 
ዓ.ም በፃፇው የክስ ማመሌከቻ የአሁኑ አመሌካች በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539/1ሀ/ ስር የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ነሏሴ 26 ቀን 1998 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡ዏዏ ሲሆን በጅጅጋ ዞን ፕሉስ ጽ/ቤት ፉት ሇፉት የሱፌ መሏመዴ 
ሰሉም ይባሌ የነበረውን ግሇሰብ ታጥቆት በነበረው ሽጉጥ አንዴ ጥይት በመተኮስ ራሱ ሊይ በመምታት ሇህሌፇት የዲረገው 
በመሆኑ ሉቀጣ ይገባሌ በማሇት በመሠረተው ክስ መነሻ ሲሆን የአሁኑ አመሌካች በተከሣሽነታቸው ቀርበው ክሱ 
ከተነበበሊቸው በኋሊ ፌ/ቤቱ ሇክሱ የሚከራከርሇትን ጠበቃ እንዱፇቅዴሊቸው ጠይቀው ፌ/ቤቱም ተከሣሹን የክሱ 
ማመሌከቻ የሚሇውንና የተነበበው የገባቸውና የተረደት መሆኑን ጠይቋቸው ተጠሪም የተረደት መሆኑን ሇፌ/ቤቱ ከገሇፁ 
በኋሊ የዴርጊት አፇፃፀሙን በተመሇከተ ግን በዏ/ሔግ የክስ ማመሌከቻ በተከሠሡበት ዓይነት አሌፇፀምኩም ሲሌ የእምነት 
ክህዯት ቃሊቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ሇጥቅምት ዏ8 ቀን 1999 ዓ.ም ሇሆነው ቀጠሮ የዏ/ሔግ ምስክሮች 
እንዱቀርቡ አመሌካች ጠበቃቸውን ይዘው እንዱቀርቡ ተዯርጎ የዓቃቤ ሔግ ምስክሮች ሉቀርቡ አሇመቻሊቸው የአመሌካች 
ጠበቃም ያሌቀረቡ መሆኑ ተረጋግጦ ተሇዋጭ ቀጠሮ ተይዞ የዏ/ሔግ ምስክሮች ሲቀርቡ የአመሌካች ጠበቃ በላሊ ቦታ ሊይ 
በነበራቸው ቀጠሮ ምክንያት ያሌቀረቡ መሆኑን በመግሇጽ ተጠሪ ቀጠሮው በአዲሪ /ሇተከታዩ ቀን/ እንዱሇወጥሊቸው 
ቢጠይቁም በዏ/ሔግ በኩሌ ነገሩን ያጓትተዋሌ የሚሌ ተቃውሞ ቀርቦ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙ አዲምጦ ጠበቃው የበሇጠ ጊዜ 
ሉጠበቅ አይቻሌም፣ ግራ ቀኙም ተስማምተውበታሌ በማሇት የአመሌካች ጠበቃ ሣይቀርቡ ወይም ላሊ ጠበቃ ሣይተካ 
የዏ/ሔግ ምስክሮች እንዱሰሙ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇፀማቸውን ዏ/ሔግ ከምክንያታዊ ጥርጣሬ በፀዲ 
ሁኔታ አረጋግጦባቸዋሌ ተብል እንዱከሊከለ ከተዯረገ በኋሊ መከሊከያ ማስረጃ የማቅረብ መብታቸውን መተዋቸውን 
ገሌፀዋሌ ተብል ከታሇፇ በኋሊ የዏ/ሔግ ተጨማሪ ምስክሮች እንዱሰሙ ተዯርጓሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ጉዲዩን በመጀመሪያ 
የተመሇከተው የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ አመሌካችን በዏ/ሔግ የክስ ማመሌከቻ በተጠቀሰው ዴንጋጌ ስር 
ጥፊተኛ አዴርጎ በሞት እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡ ከዚያም የአሁኑ ተጠሪ ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው 
ግራ ቀኙ እንዱከራከሩ ከተዯረገ በኋሊ ይኸው ፌ/ቤትም በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ ሙለ 
በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሚያዚያ ዏ4 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በፃፈት 7/ሰባት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ ጠበቃ የመወከሌ 
መብታቸው ያሌተጠበቀሊቸው መሆኑን፣ የወንጀሌ ዴርጊቱን ስሇመፇፀማቸው በማስረጃ ያሌተጋጠባቸው መሆኑን መከሊከያ 
ማስረጃ የማቅረብ መብታቸው የታሇፇውም በቂ ጊዜ ሣይሠጣቸው መሆኑን፣ የተጨማሪ ማስረጃ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓቱን 
ያሌጠበቀ መሆኑን የጥፊተኛነት ውሣኔ የተሰጠበት ዴንጋም አግባብነት እንዯላሇው እና የሞት ቅጣት ፌርደም ተገቢነት 
የላሇው መሆኑን በመዘርዘር የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ይሻርሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ 
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል የክሌለ ዓ/ሔግ ሏምላ ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ 
ዓ.ም በተፃፇ ማመሇከቻ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው ህዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ምበተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ 
መሌሱን አቅርበዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች የተከሱበት ጉዲይ ከባዴ መሆኑ እየታወቀ በጠበቃ ሣይወከለ ክርክሩ 
መካሄደና ውሣኔ መሰጠቱ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ የክርክር ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በስርፌ/ቤት የቀረቡትና የእምነት ክህዯት ቃሌ የሰጡት 
መስከረም ዏ4 ቀን 1999 ዓ.ም ሁኖ በዚህ ዕሇት ጠበቃ ያሌተወከሇሊቸው መሆኑን፣ ጥቅምት ዏ8 ቀን 1999 ዓ.ም 
የዏ/ሔግ ምስክሮች እና የአመሌካች ጠበቃ እንዱቀርቡ ተገሌጾ ቀጠሮ በተያዘበት ቀንም የአመሌካች ጠበቃ አሇመቅረባቸው፣ 
በተከታዩ ቀነ ቀጠሮም የዏ/ሔግ ምስክሮች ቀርበው የአመሌከች ጠበቃ ሣይቀርቡ የቀሩበትን ምክንያት አመሌካች ሇፌ/ቤት 
ገሌፀው የዏ/ሔግ ምስክሮች ጠበቃቸው በበነጋው ሲቀርቡ እንዱሰሙሊቸው ቢያመሇክቱም ተቀባይነት በማጣት የዏ/ሔግ 
ምስክሮች አመሌካች በጠበቃ ባሌተወከለበት ጊዜ የተሰሙ መሆኑ መረጋገጡን ነው፡፡ 

 በመሠረቱ በወንጀሌ ፌትህ አስተዲዯር የተያዙና የተከሰሱ ሰዎችን በተመሇከተ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገመንግሥት 
የተካተቱትን መብቶችን የሚገሌፁት ዴንጋጌዎች አቀራረፅና ይዘታቸው ሲታይ በተቻሇ መጠን ወዱያውኑ ሉተገበሩ የሚገባ 
መሆኑን ያስገነዝቡናሌ፡፡ ከዚህም በሊይ በወንጀሌ ፌትህ አስተዯዯር የተያዙና የተከሠሡ ሠዎች ሔገ- መንግሥታዊ 
መብታቸውን የዲኝነት አካለ የማክበርና የማስከበር ሔገ መንግሥታዊ ግዳታ ያሇበት መሆኑን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ 
መንግሥት በአንቀጽ 13/1/ ስር በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም የተያዙና የተከሠሡ ሰዎች ሔገ መንግሥታዊ መብት 
የማክበርና የማስከበር ግዳታ በዲኛው ትከሻ የወዯቀ ስሇመሆኑ ሉስተዋሌ ይገባሌ፡፡ በወንጀሌ ፌትህ አስተዲዯሩ ዲኞች 
ይህንኑ ግዳታ ሲወጡ ዯግሞ ማህበረሰቡ የሂዯቱን ፌትሃዊነት ከማክበሩም በተጨማሪ የሂዯቱን ውጤትም በአክብሮት 
እንዱቀበሌ ያዯርጋሌ፡፡ የሔግ ሥርዓቱ በሔገ-መንግሥቱ ጥበቃ የተዯረገሊቸውን የዜጎች መብቶች የማክበርና የማስከበር 
ግዳታ ካሌተወጣ ዯግሞ በማህበረሰቡ ዘንዴ ያሇው ተቀባይነትና አክብሮት እንዯሚቀንስ ይታመናሌ፡፡ ስሇሆነም በሔገ-
መንግሥቱ የተመሇከቱት ሠብአዊ መብቶች ማክበርና ማስከበር የግዴ ይሎሌ፡፡ 

 አንዴ በወንጀሌ ፌትህ አስተዲዯሩ የተያዘና የተከሰሰ ሰው ከሂዯቱ መጀመሪያ እስከ ፌፃሜ ዴረስ በሔገ-መንግሥቱ 
ከተረጋገጠሇት ሠብአዊ መብቶች መካከሌ አንደ በጠበቃ የመወከሌ መብት ነው፡፡ ይህ መብት ተከሣሹ በራሱ 
የሚፇሌገውን ጠበቃ በማቆም ሉጠቀመው የሚችሇው ወይም ጠበቃ ሇማቆም አቅም በማጣቱ ፌትህ ሉጓዯሌ የሚችሌበት 
ሁኔታ ሲያጋጥም በመንግሥት ወጪ ጠበቃ በማቆም ሉከበርሇት የሚገባው ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት 
አንቀጽ 2ዏ/5/ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ ከዴንጋጌው መንፇስ የምንገነዘበውም ተከሣሹ ራሱ በመረጠው ጠበቃ የመወከሌ ሔገ-
መንግሥታዊ መብቱን አንዱጠቀም በቂና አሣሣኝ ጊዜ ከመስጠት በተጨማሪ ይኸው መብት እንዲሇውም በችልቱ 
ሉገሇጽሇት የሚባው መሆኑን ነው፡፡ 

 ይህ ብቻ ሣይሆን ተከሣሹ ብቃት ባሇው ጠበቃ መወከለም ሉያረጋገጥ ይገባሌ፡፡ ይህ ሁለ የፌ/ቤቱ የስራ ዴርሻ 
ነው፡፡ ስሇሆነም በጠበቃ የመወከሌ መብት ትሌቅ ሔገ- መንግሥታዊ መብት መሆኑን ሇመገንዘብ አያዲግትም፡፡   

 እጃችን ወዯአሇው ጉዲይ ስንመሇስም የአሁኑ አመሌካች ከሂዯቱ መጀመሪያ ጀምሮ እስከመጨረሻው በፇሇጉት 
ጠበቃ የመወከሌ ሔገ-መንግሥታዊ መብታቸው በቂና አሣማኝ ጊዜ ተሰጥቷቸው በስር ፌ/ቤት የተከበረሊቸው አሇመሆኑን 
ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ሔገ-መንግሥታዊ መብት ሣይከበር የተሰጠ የጥፊተኛነትና የቅጣት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉሻር የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 
የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. በጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏዏ1/99 በቀን ዏ1/ዏ2/1999 ዓ.ም. ተሰጥቶ በሶማላ ክሌሊዊ መንግሥት 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጥር 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የፀናው የጥፊተኛነትና የሞት ቅጣት ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 
195/2/ሇ1/ መሠረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ ይፃፌ፡፡  

2. አመሌካች በመረጡት ጠበቃ የመወከሌ ሔገ-መንግሥታዊ መብታቸው ሉከበር ይገባሌ ብሇናሌ፡፡  
3. አመሌካች በመረጡት ጠበቃ የመወከሌ ሔገ-መንግሥታዊ መብታቸው ተከብሮ ጉዲዩ ከዚህ በፉት ባሊዩት ዲኞች 

እንዯገና ታይቶ ተገቢው ውሣኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን ሇጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  
4. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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