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የሰ/መ/ቁ. 59356 

ሰኔ 03 ቀን 2003 ዓ.ም. 

   ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   አሌማው ወላ 

   አሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡-  ፋዳራሌ ዏቃቤ ህግ - ዏ/ህግ አበባው መንግስቱ ቀረበ፡፡ 

ተጠሪ ፡-  በሪሁን ፌቃደ - የቀረበ የሇም 

      መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ነው፡፡ በዚህ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ የመሰረተው የወንጀሌ ክስ ተጠሪ 
በ1996 ዓ/ም በወጣው የወ/ህ/አንቀጽ 540 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ መስከረም 15 ቀን 2002 
ዓ.ም ከላሉቱ በግምት 8፡30 ሲሆን በቂ/ክ/ከተማ ቀበላ 02/03 ሌዩ ቦታው ‘’ኤሌሲባር’’ አካባቢ ሟች 
ከዴር አብደሌቃር ያሽከረክር ከነበረው መኪና ሲወርዴ ሌትገጨን ነው እንዳ በማሇት የሟችን 
ግንባር በቦክስ መትቶ ከጣሇው በሁዋሊ በወዯቀበት ግንባሩንና ሆደን ዯጋግሞ በመረጋገጥ በብርጭቆ 
ጭንቅሊቱን በመምታት ሇከፌተኛ ጉዲት በመዲረግ ከጥቂት ሰዓታት በኋሊ ሔይወቱ እንዱያሌፌ 
በማዴረጉ ተራ የሆነ ሰው ግዴያ ወንጀሌ ፇጽሟሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም የዏቃቤ ሔጉን 
ክስ በመካደ ዏቃቤ ሔግ እንዯክሱ ሉያስረደ የሚችለ ማስረጃዎች ያለት መሆኑን ገሌጾ ማስረጃዎቹ 
ከተሰሙ በሁዋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ዴርጊቱን መፇፀሙ ተረጋግጦበታሌ በሚሌ ምክንያት 
እንዱከሊከሌ አዴርጎ የመከሊከያ ምስክሮች እንዱያሰማ መብቱን ጠብቆሇት የመከሊከያ ማስረጃዎቹን 
አሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን 
መርምሮ ተጠሪ የዏቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃዎቹ ያሊስተባበሇ መሆኑን ዘርዝሮ 
የመከሊከያ ማስረጃዎቹን ቃሌ ውዴቅ ከአዯረገ በሁዋሊ ተጠሪን በዓቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ 
በቀረበበት ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጎ በ3/ሦስት/ አመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
በተጠሪ ሊይ በተሊሇፇው የቅጣት ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ 
የቅጣት ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች በቁጥር 3-9590/02 በቀን 11-12-2002 ዓ.ም በተፃፇ 5/አምስት/ ገፅ የሰበር 
አቤቱታ የበታች ፌርዴ ቤቶች በቅጣት አወሳሰን ረገዴ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ፇፅመዋሌ 
የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርቧሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተጠሪ ጥፊተኛ ከተባለት ዴንጋጌ 
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መነሻ ቅጣት ወርድ ቅጣት መሰጠቱ የወ/መ/ሔ/ቁጥር 189/1/ ዴንጋጌን ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበ 
በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
ተመርምሮም ተጠሪ ጥፊተኛ ከተባለበት ዴንጋጌ መነሻ ቅጣት ዝቅ ተዯርጎ በሦስት ዓመት ፅኑ 
እስራት ቅጣት መቀጣታቸው ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ 
ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች አኳያ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ 
ነጥብ የበታች ፌርዴ ቤቶች የቅጣት አወሳሰን መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት ወይስ 
የሇበትም? የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ሟች ከዴር አብደሌቃዴር ያሽከረክር 
ከነበረው መኪና ሲወርዴ ‛ሌትገጨን ነው እንዳ?‛ በማሇት የሟችን ግንባር በቦክስ መትቶ ከጣሇው 
በሁዋሊ በወዯቀበት ግንባሩንና ሆደን ዯጋግሞ በመረጋገጥ በብርጭቆ ጭንቅሊቱን በመምታት 
ሇከፌተኛ ጉዲት በመዲረግ ከጥቂት ሰዓታት በኋሊ ህይወቱ እንዱያሌፌ ማዴረጉ ፌሬ ነገርን 
የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ መሆኑን 
ነው፡፡ በመሆኑም ሇወንጀሌ ዴርጊቱ መፇፀም ወይም መሰራቱ እንዱሁም ዴርጊቱን የፇጸሙት 
ወይም የሰሩት ተጠሪ መሆናቸው በሚገባ መሌኩ እና በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23 ስር በተመሇከተው 
ዴንጋጌ መሰረት የተረጋገጠ ስሇመሆኑ ከክርክሩ ሂዯት በመገንዘብ በቅጣቱ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ 
ሔጋዊነት ተመሌክተናሌ፡፡ 

የአመሌካች መሠረታዊ ክርክር የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ 
ከሚያስቀጣው ዴንጋጌ መነሻ ቅጣት ዝቅ በማሇት የሰጡት የሦስት አመት ፅኑ እስራት ቅጣት 
በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ጉዲዮችና የቅጣት አወሳሰኑን በተመሇከተ የወንጀሌ ህጉ 
ያስቀመጣቸውን መርሆዎች ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ነው፡፡ እኛም ይህንኑ ቅሬታ ከህጉ ጋር አገናዝበን 
ተመሌክተናሌ፡፡ 

በመሠረቱ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የወንጀሌ ህግ የአገሪቱን 
የወንጀሌ ህግ ግብ በአዋጅ ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 1 ስር ሲዯነግግ ‛የወንጀሌ ህግ ወንጀሌ 
እንዲይፇፀም መከሊከሌ ሲሆን ይህንን የሚያዯርገው ስሇ ወንጀልችና ስሇ ቅጣታቸው በቅዴሚያ 
ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማስጠንቀቂያነቱ በቂ ባሌሆነበት ጊዜ ወንጀሌ አዴራጊዎቹ ተቀጥተው ላሊ 
ወንጀሌ ከመፇፀም እንዱቆጠቡና ሇላልች ማስተማሪያ እንዱሆኑ ወይም እንዱታረሙ በማዴረግ 
ወይም ተጨማሪ ወንጀልች እንዲይፇፀሙ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው በማዴረግ ነው‛ በማሇት 
ያስቀምጣሌ፡፡ ህጉ በአንቀጽ 87 ሊይ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች ህጉ ሉዯርስበት ያሰበውን 
ዓሊማ ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፇስ መሠረት መፇፀም እንዲሇበቸው በመርህ ዯረጃ 
ይዯነግጋሌ፡፡ ይኸው አንቀጽ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ምንጊዜም ሰብዓዊ ክብርን በሚጠብቅ 
መንገዴ መፇፀም እንዯሚኖርባቸው ያስገነዝባሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና 
የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሳሰንን በተመሇከተ ዘርዘር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ ይዟሌ፡፡ በዚህ 
አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ አንቀጾች የሚያሳዩት ፌርዴ ቤቱ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን 
የሚወስነው የወንጀሌ ህጉን ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ስሇወንጀልችና ስሇ ቅጣታቸው 
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የሚዯነግጉትን የሌዩ ክፌለ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው 
የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን ወንጀሌ ሇማዴረግ 
ያነሳሱትን ምክንያቶችና የሃሣቡን ዓሊማ የግሌ ኑሮውን ሁኔታ፣ የትምህርቱን ዯረጃ፣ እንዱሁም 
የወንጀለን ከባዴነትና የአፇፃፀሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ ክፌሌ 
ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ፌርዴ ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ ዴረስ 
ያሇውን በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስንና የቅጣት 
አወሳሰን ትክክሇኛነትና አንዴ ወጥነት ሇማረጋገጥ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የቅጣት አወሳሰን 
መመሪያ (manual) እንዯሚወጣ የሚያስገነዝቡን ናቸው፡፡ 

ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የምንረዲው አቢይ ነጥብ ቅጣቶች መወሰን ያሇባቸው 
የህጉን መንፇስ በመከተሌ ዓሊማዎችና ግቦቹንም ተፇፃሚ በማዴረግ ሀሣብ መሆኑን ነው፡፡ የህጉን 
መንፇስ ከመተግበር አኳያ ወንጀሇኛውን ማዕከሌ የማዴረግ ፅንሰ ሀሣብ አፅንኦት የተሰጠው ጉዲይ 
ነው፡፡ ዲኞች በፅንሰ ሀሣቡ መሠረት የተሰጣቸውን አመዛዝኖ የመወሰን ስሌጣን (Discretion) በስራ 
ሊይ ሲያውለ ሰብአዊ ክብርን ከማስጠበቅ ዓሊማ ጋር መሆን ያሇበት ከመሆኑም በሊይ ህግ 
አውጪው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 87 እና 1 ስር የተመሇከቱትን መሠረት በማዴረግ ዲኞች የቅጣት 
ውሣኔ በምን መንገዴ መወሰን እንዯሚገባቸው በአንቀጽ 88 ስር አስቀምጧሌ፡፡ በወንጀሌ ህጉ 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ስንመሇከትም ዲኞች ከተሰጣቸው የቅጣት ክሌሌ ሳይወጡ የአጥፉውን 
ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ቅጣት እንዱወስኑ ህጉ ስሌጣን የሰጣቸው መሆኑ ነው፡፡ ዲኞች 
አጥፉውን በተመሇከተ ከግምት ውስጥ ሉያስገቡዋቸው የሚገባቸው በርካታ የአጥፉ፣ ሁኔታዎች 
ቢኖሩም የቅጣት አወሳሰናቸው መሠረት የሚያዯርገው የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት 
መጠን /degree of individual guilt/ ስሇመሆኑ የአንቀጽ 88/2/ ዴንጋጌ ይዘትና አቀራረፅ 
ያስረዲሌ፡፡ ይህም በሔጉ አግባብ የወጣውና ከግንቦት 09 ቀን 2002 ዓ/ም ጀምሮ ተግባራዊ የሆነው 
የቅጣት አወሳሰን መመሪያ እንዯተጠበቀ ሁኖ በቅጣት አወሳሰን ወቅት ዲኞች ሰፉ ስሌጣን ያሊቸው 
መሆኑን ጠቋሚ ነው፡፡ አንቀጽ 88/2/ በመጀመሪያ ዯረጃ የወንጀሌ አዴራጊውን የአዯገኛነት መጠን 
መሠረት በማዴረግ ዲኞች ቅጣት እንዱወስኑ ማዴረጉና ይህንን ሲወስኑም በዴንጋጌው 
የተመሇከቱትን የወንጀለን አፇፃፀም የአጥፉውን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን እና የኑሮ ሁኔታ ከግምት 
በማስገባት በማመዛዘን ሇወንጀሇኛው የሚገባውን የቅጣት መጠን እንዱወስኑ መዯንገጉ የቅጣት 
ውሣኔዎችንና እርምጃዎችን እየተራራቁ እንዲይወስኑ የማዴረግ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብል 
ከመታሰቡም በተጨማሪም ችግሩ የሚቀረፌበትና የሚቀነስበትን ሥርዓትም ህጉ ዘርግቷሌ፡፡ ዲኞች 
ቅጣት ሲወስኑ በህጉ አንቀጽ 88/2/ ሇአጥፉው ተገቢ ነው ያለትን ቅጣት ከወሰኑ በኋሊ በህጉ 
የተመሇከቱትን የማቅሇያና የማክበጃ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ቅጣቱን ከፌ ወይም ዝቅ 
ሇማዴረግ የሚችለ ስሇመሆኑ ህጉ ያሳያሌ፡፡ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ህግ በአንቀጽ 82/1/ ከፉዯሌ /ሀ/ እስከ ፉዯሌ /ሠ/ ዴረስ ጠቅሊሊ 
የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችን ካስቀመጠ በኋሊ በአንቀጹ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ስር በንዐስ ቁጥር 
አንዴ ስር የተመሇከቱት የማቅሇያ ሁኔታዎች በህጉ ሌዩ ክፌሌ ተካተው ሲገኙ በዴጋሚ 
በማቅሇያነት ዲኞች እንዲይጠቀሙ ያሳስባሌ፡፡ የህጉ አንቀጽ 84 ዯግሞ የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶችን 
የዘረዘረ ሲሆን ዲኞች የህጉን አንቀጽ 183 ባገናዘበ መሌኩ ቅጣት የሚያከብደባቸውን ሁኔታዎች 
ያሳያሌ፡፡ ዲኞች ቅጣትን የሚቀንሱትም ሆነ የሚያከብደት ተገቢ ሁኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ የአንቀጽ 
179 እና 183 ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ አንቀጽ 179 የቅነሣውን ገዯብ የሚያሳይ ሲሆን ከዚህ መዯበኛ 
ቅነሣ በተጨማሪ ሌዩ ቅነሣ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌም ህጉ በአንቀጽ 180 ስር አስቀምጧሌ፡፡ በህጉ 
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አንቀጽ 86 ቅጣትን በማቅሇሌም ሆነ በማክበዴ ረገዴ ከህጉ አንቀጽ 179፣ 182 ውጪ የሆኑ 
ምክንያቶች ሲያጋጥማቸው ዲኞች ምክንያታቸውን በመግሇፅ ቅጣቶችን ሇመቀነስ ወይም ሇማክበዴ 
እንዯሚችለ ተዯንግጓሌ፡፡ እነዚህ ስሇቅጣት አወሳሰን በህጉ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሲታዩ 
የሚያስገነዝቡን አቢይ ነጥብ ቅጣቶችን በመጣሌና እርምጃዎችን በመውሰዴ ረገዴ ዲኞች አመዛዝነው 
የመወሰን ከፌተኛ ስሌጣን ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ እንግዱህ ህጉ ሇዲኞች የሰጠውን አመዛዝኖ 
የመወሰን ስሌጣን ተግባራዊ የሚሆንበትን ሁኔታና በሔጉ የሰፇረውን የቅጣት አጣጣሌ መርህ ከሊይ 
ተመሌክተናሌ፡፡ ዏ/ህግ በዚህ ረገዴ ያቀረቡትን ቅሬታ ስንመሇከተው ከመነሻው ቅጣቱ እንዱወርዴ 
የተዯረገው ሌዩ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት ሳይኖርና እና የቅጣት ማቅሇያው አሇ ቢባሌ እንኳ 
የወንጀለ ማቋቋሚያ የሆነው ነገር ስሇመሆኑ ጠቅሶ መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን 
ስንመሇከተው የስር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ ቅጣቱን ሲጥሌ በማቅሇያነት የያዘው ዴርጊቱ በዴንገተኛ 
አጋጣሚ መፇጸሙን፣ በተጠሪ ሊይ ሪኮርዴ ያሇመቅረቡንና በወቅቱ የነበረው ያሌተገባ የሟች መኪና 
አነዲዴ የፇጠረው ጫና ነው የሚለትን ምክንያቶችን ነው፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪ የተከሰሱትና 
ጥፊተኛ የተባለት ተራ በሆነ የሰው ግዴያ ወንጀሌ ሲሆን ዴርጊቱ በዴንገት የተፇፀመ ነው የሚሇው 
ምክንያት ተጠሪ የተከሰሱበትን የወንጀሌ ዴርጊት የሚያቋቁም ነው ከሚባሌ በስተቀር በቅጣት 
ማቅሇያነት በዴጋሚ ሉወሰዴ የሚችሌ ሔጋዊ ምክንያት አይዯሇም፡፡ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጠውን 
የወንጀለን ማቋቋሚያ ፌሬ ነገር ፌ/ቤቱ ይዞ በቅጣት ማቅሇያነት መወሰደም የወንጀሌ ህጉ በአንቀጽ 
82/2/ ስር ያስቀመጠውን መርህ የሚጻረር ሲሆን ይኸው ሔግ በአንቀጽ 86 ስር ሇዲኞች የሰጠውን 
ስሌጣንም መሰረት ያዯረገ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 

ፌርዴ ቤቱ በወንጀሌ ህጉ ቁጥር 540 ስር የተመሇከተውን መነሻ ቅጣት ተገቢ መስል 
ሲታየው በህጉ አንቀጽ 108/1/ የተመሇከተውን የፅኑ እስራት ቅጣት መነሻ ሳይወርዴ ማቅሇሌ 
የሚችሌ ስሇመሆኑ የአንቀጽ 179/ሏ/ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ከዚህ በህጉ ሇዲኞች ከተሰጠው ስሌጣን 
አኳያ ተገቢነት ያሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ ሉባሌ የሚችሇው በጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ቅጣት ማቅሇያ 
ምክንያቶች ስር የሚወዴቁና የወንጀለ ማቋቋሚያ ያሌሆኑ ማቅሊያ ምክንያቶች መገኘታቸው 
ሲረጋገጥ ነበር፡፡ በተያዘው ጉዲይ ዴርጊቱ በዴንገተኛ አጋጣሚ የተፇፀመ ነው የሚሇው ጠቅሊሊ 
የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት የወንጀሌ ዴርጊቱ መቋቋሚያ ከሚሆን በስተቀር በወ/መ/ሔጉ አንቀጽ 
82/2/ እንዯተመሇከተው በዴጋሚ በቅጣት ማቅሇያነት ሉያዝ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በዚህ ምክንያት 
የቅጣት ማቅሇያ አይሆንም እንጂ ይሆናሌ ቢባሌ እንኳ ተጠሪ ሟችን ሇሔሌፇተ - ሔይወት ሲዲርግ 
የዴርጊቱ አፇፃፀም ከባዴ የነበረ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌፅ የሚያሳይ በመሆኑ ተጠሪ ጥፊተኛ 
የተባለት ዴንጋጌ ሉያስቀጣ ከሚችሇው መነሻ ቅጣት መውረዴም ሆነ መነሻ ቅጣቱን ሇመጣሌ 
የሚያስችሌ ሔጋዊና በቂ ምክንያት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ዴርጊቱ በዴንገተኛ አጋጣሚ የተፇጸመ 
ነው የሚሇው ምክንያት በቅጣት ማቅሇያነት መወሰደ ከዴርጊቱ አፇፃፀም አንጻር ሲታይ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች በህጉ ሇዲኞች የሚሰጠውን አመዛዝኖ የመወሰን ስሌጣንን ሲጠቀሙ በቅጣት አወሳሰን 
ረገዴ ህጉ ያስቀመጣቸውን መሠረታዊ መርሆዎች በተሇይም በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 82/2/ እና 189 
ስር የተመሇከቱትን፤ ጥሰው መገኘታቸውን የሚያሳይ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ተጠሪ የወንጀሌ ሪኮርዴ 
የላሇባቸው መሆኑም ቅጣቱን ከመነሻው ሇመውረዴ የሚያሰችሌ አይዯሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም በተጠሪ 
ሊይ የተጣሇው ቅጣት የወንጀሌ ሔጉን መሰረታዊ ግብና ዓሊማ እንዱሁም የቅጣት አወሳሰን 
መርሆዎች ከዴርጊቱ አፇጻጸም ጋር ያገናዘበ ባሇመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት 
በመሆኑ ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው  ሳ  ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በወ/መ/ቁ. 87623 ሚያዝያ 22 እና 26 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 56605 ሏምላ 09 
ቀን 2002 ዓ.ም የጸናው ውሳኔ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 195/2//መ/ መሠረት ተሻሽል 
ተጠሪ ሉቀጣ የሚገባው በጉዲዩ ሊይ የታሰረው የሚታሰብሇት ሁኖ በአስር አመት ጽኑ 
እስራት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

2. ውሳኔው የተሻሻሇ መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇማ/ቤቱ ይፃፌ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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