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ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የሏረሪ ክሌሌ ዏቃቤ ሔግ - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ ፡- ቦና አህመዴ አሚን - የቀረበ የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ እዴሜአቸው አስራ ሦስት ዓመት በሆነና አስራ ስምንት ዓመት ባሌሞሊቸው ሌጆች
ሊይ የሚፇፀም የግብረ ሥጋ ዴፌረት በዯሌ ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው የአሁኑ
አመሌካች በሏረሪ ክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ
ይዘትም ባጭሩ፡- ተጠሪ ሔዲር 07 ቀን 2000 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 4፡00 ስዓት በሚሆንበት ጊዜ
በሏረሪ ክሌሌ በቀበላ 19 ሌዩ ስሙ ንዯ ጎቤ ተብል በሚጠራ ስፌራ የግሌ ተበዲይ የሆነችውን የ15
ዓመት ሔፃን ዘሙ አህመዴን በመኖሪያ ቤት ውስጥ በር ዘግቶባት መብራት አጥፊቶ አፎንና
አፌንጫዋን በማፇን እንዲትጮህ በማዴረግ ሇመከሊከሌ በማትችሌበት ሁኔታ ውስጥ ካዯረገ በሁዋሊ
አስገዴድ የግብረ ሥጋ ግንኙነት በመፇፀሙ በ1996 ዓ.ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ
ሔግ አንቀጽ 620 ስር የተመሇከተውን ተሊሌፎሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም ክሱ ተነቦሇት
እንዱረዲው ከተዯረገ በሁዋሊ በክሱ ሊይ ተቃውሞ የላሇው መሆኑን ገሌጾ ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም ግን
የክህዯት ቃሌ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አቃቤ ሔግ እንዯክሱ ያስረደሌኛሌ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ
ማስረጃዎችን አቅረቦ ከአሰማ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከግሌ ተበዲይ ጋር የግብረ ሥጋ
ግንኙነት የፇጸመው በኃይሌ ተግባር ሳይሆን በግሌ ተበዲይ መሌካም ፇቃዴ ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ
በሚሌ ምክንያት ተጠሪን በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 መሠረት በነፃ አሰናብቶታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን
ከአከራከረ በሁዋሊ ተጠሪ የግሌ ተበዲይ ሊይ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፇፀማቸው በአቃቤ ሔግ
ማስረጃዎች መረጋገጡን እንዯስር ፌርዴ ቤት አባባሌ ተቀብል ዴርጊቱ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ
አንቀጽ 620 ስር የሚሸፇን መሆን ያሇመሆኑን በጭብጥነት በመያዝ ተጠሪ እዴሜው 16 አመት
የግሌ ተበዲይ ዯግሞ እዴሜዋ 15 አመት መሆኗንና እንዯዚህ አይነት ሁኔታ ባጋጠመ ጊዜ ምን
መሆን እንዲሇበት የወንጀሌ ሔጉ ምንም የሚሰጠው ምሊሽ የላሇ መሆኑ በመጥቀስ እና በማመሳሰሌ
ዯግሞ ተጠያቂነትን ማስከተሌ እንዯማይቻሌ ሔጉ በአንቀጽ 2(3) ስር ያስቀመጠው መርህ መሆኑን
በዋቢነትይዞ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪን በነፃ በማሰናበት የሠጠውን ውሳኔ በውጤት ዯረጃ ተገቢ
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መሆኑን በመቀበሌ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሳኔ ባሇመስማማት
ነው፡፡
አመሌካች አቃቤ ሔግ ሚያዝያ 28 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇው ሦስት ገጽ የሰበር አቤተታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያት
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2(3)፣
56፣211 እና 626ን እንዱሁም የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁጥር 113(2) ዴንጋጌዎችን መንፇስና ይዘት
ያሊገናዘበ መሆኑን በመዘርዘር ተጠሪ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 626(1) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ
መተሊሇፈ ተረጋግጧሌ ተብል እንዱከሊከሌ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጏሇት ቀርቦ መጋቢት 14 ቀን 2002 ዓ.ም በጠበቃው አመካኝነት በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሱን
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪው የወንጀሌ ተጠያቂነት
የሚከተሌበት አይዯሇም ተብል ከክሱ ነፃ መባለ ሔጋዊ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ
በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ እዴሜዋ አስራ አምስት አመት ከሆናት ሔፃን
ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፇፀሙ መረጋገጡን ሁሇቱም የስር ፌርዴ ቤቶች የተቀበለት ጉዲይ
መሆኑን ነው፡፡ የተጠሪ ጠበቃ በዚህ ችልት ባቀረቡት የፁሐፌ መሌስ የግብረ ሥጋ ግንኙነት
የፇፀመ መሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ሆኖም ይህ ችልት በዚህ ረገዴ የበታች
ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበትን የማስረጃ ምዘና ዴምዲሜ ሇመመሌከት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ
መንግሥት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት ስሌጣን የላሇው
በመሆኑ የተጠሪ ጠበቃ ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ተጠሪ ከግሌ ተበዲይ ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት ፇፀመ በተባሇበት ጊዜ እዴሜው አስራ
ስዴስት አመት የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ከወንጀለ ነፃ ነው የተባሇውም የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 626(1) የግሌ ተበዲይና የዴርጊቱ ፇፃሚ እዴሜው በአስራ ሶስት አመትና
በአስራ ስምንት አመት ክሌሌ ውስጥ ከሆኑ ሔጉ ምሊሽ አይሰጥም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይሁን
እንጂ የዴንጋጌው አቀራረጽ ሲታይ ማንም ሰው ተቃራኒ ጾታ ካሊትና እዴሜዋ ከአስራ ሦስት ዓመት
በሊይ ሆኖ አስራ ስምንት ዓመት ካሌሞሊት ሌጅ ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት የፇፀመ ወይም
ይህችው ሌጅ እንዱህ አይነቱን ዴርጊት ከእርሱ ጋር እንዴትፇጽም ያዯረገ እንዯሆነ በሚሌ
የተቀመጠ ሲሆን ‛ማንም ሰው….የሚሇው የሔጉ አገሊሇጽ የወንጀሌ ሏሊፉነትን በተመሇከተ
የተዯነገጉትን የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎችን ማሇትም ከአንቀጽ 48 እስከ 56 ዴረስ የተመሇከቱትን
ግንዛቤ ውሰጥ ባስገባ መሌኩ መታየት ያሇበት መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 56
ዴንጋጌ በተሇይም ሲታይም እዴሜአቸው ከአስራ አምስት ዓመት በሊይ ከ18 ዓመት በታች ያለ
ወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች ከተጠያቂነት የሚዴኑ አሇመሆኑን የሚያሳይ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም
ተጠሪ እዴሜው ሲታይ ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነፃ የሚሆንበት ህጋዊ ምክንያት የሇም በወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 626(1) ስር የተቀመጠው ዴንጋጌ ትኩረት የሚያዯርገው የግብረ ስጋ ግንኙነት መፇፀም
ወይም እንዴትፇጽም ማዴረግ የወንጀሌ ተጠያቂነትን ያስከትሊሌ፡፡ አስራ ሶስት አመት በሆናትና
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አስራ ስምንት አመት ካሌሞሊት ሌጅ ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት ያዯረገ ወንዴ እዴሜው በዚሁ
የእዴሜ ክሌሌ መገኘት በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 211(1) መሠረት ታይቶ የግሌ ተበዲይን ተጠያቂነት
ከማያመጣ በስተቀር ተጠሪን ከወንጀለ ነፃ የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ የግብረ ሥጋ ግንኙነት
የሚፇጽሙ ወንዴና ሴት እዴሜያቸው በአስራ ሶስት አመትና በአስራ ስምንት አመት መካከሌ
መገኘት ሁሇቱንም የወንጀሌ ተጠያቂነት ያስቀርሊቸዋሌ ብል መዯምዯም የሔጉ አሊማ አይዯሇም፡፡
በዚህ እዴሜ መካከሌ ያለት ሔፃናት ተገቢ ሊሌሆነ ዴርጊት እንዲይጋሇጡ መከሊከሌ የሔጉ አሊማ
ነው ተብልም ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 2(3)ን የጠቀሰው ያሇቦታው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ተጠሪ እዴሜዋ አሥራ አምስት አመት
ከሆናት ሔፃን ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት መፇፀሙ ተረጋጋጧሌ ከተባሇና ዴርጊቱ በአቃቤ ሔጉ የክስ
ማመሌከቻ ስር ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ያነሰ ሁኖ ከተገኘ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 113(2) መሠረት
ተጠሪ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 56 እና 626(1) ዴንጋጌ አንጻር እንዱከሊከሌ መዯረግ ነበረበት፡፡
ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪን ሳይከሊከሌ የወንጀሌ ተጠያቂነት የሇበትም በማሇት የሰጡት
ውሳኔ
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 56፣211 እና 626(1) ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ እንዱሁም
የወንጀሌ ሔጉን ዓሊማ ያሊገናዘበ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም
መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2)(ሀ)
መሠረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ በ1996ቱ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 626(1) ስር በተመሇከተው ሁኔታ ዴርጊቱን
መፇጸሙን አቃቤ ሔጉ ያስረዲ መሆኑን የበታች ፌርዴ ቤቶች የተቀበለት በመሆኑ የስር
ፌርዴ ቤት ተጠሪ መከሊከያ ካሇው እንዱያቀርብ አዴርጏና ማስረጃዎቹን ሰምቶ ተገቢውን
እንዱወሰን በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሀ) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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