የሰ/መ/ቁ.118130
ህዲር 30 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡-ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጰውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- ህፃን አዴማሱ አገዘ--ከወሌዱያ ማረሚያ ቤት ጉዲይ የምትከታተሌ እህቱ እየሩሳላም
አገዘ ቀርባሇች
ተጠሪ፡-የአማራ ክሌሌ ዒቃቤ ህግ አቶ ታራቀኝ አረጋ ቀረበ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በተከሰሰበት የግብረ ሥጋ ዴፌረት ወንጀሌ
በመፇጸም ጥፊተኛ ተዯርጎ በ10 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በጉባ ሊፌቶ ወረዲ ፌርዴ ቤት
የተወሰነበትን የሰሜን ወል ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በማጽናቱ እንዱሁም የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ
መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በ5 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሇት
ቅጣቱን አሻሽል የወሰነበትን በመቃወም አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካች እዴሜው 11 (አስራ አንዴ) ዒመት ሲሆን በጉባሊፌቱ ወረዲ ፌርዴ ቤት
በመ/ቁ. 0200915 እዴሜዋ 13 ዒመት ያሌሞሊትን የአራት ዒመት ህፃን ሌጅ አፀዯ ምስጌን
አስገዴድ ክብረ ንጽህናዋን የዯፇራት በመሆኑ በፇጸመው የህፃናት ሌጆች ሊይ የሚፇጸም የግብረ
ሥጋ ዴፌረት በዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ በማሇት በወንጀሌ ህግ ቁጥር 627(1) መሠረት ክስ
ቀርቦበት በዚሁ ጥፊተኛ ተብል በ10 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሇት የተወሰነበትን
በመቃወም ሇሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የወረዲ ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ በማጽናት
ያሰናበተው በመሆኑ ሇአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
አቤቱታ አቅርቦ ሰበር ሰሚ ችልቱም ጥፊተኝነቱን በማጽናት አሌፍ ቅጣቱ በምን መሌክ ይፇጸም
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የሚሇውን በአብሊጫ ዴምፅ ወዯ 5(አምስት) ዒመት ጽኑ እስራት ዝቅ በማዴረግ አሻሽል
እንዱቀጣ ውሳኔ አስተሊሌፎሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካች እዴሜው የ11 (አስራ አንዴ) አመት ህፃን መሆኑን ጠቅሶ ምንም ዒይነት
ቀጥተኛ ማስረጃ እንዲሌቀረበበት እና ጥፊተኛ ሉባሌ እንዯማይገባው እንዱሁም ጥፊተኛ ቢባሌ
እንኳን ቅጣቱን በማረሚያ ቤት ከላልች አዋቂ ታራሚዎች ጋር መታሠር እንዯላሇበትና
በቤተሰቦቹ ሥር ሆኖ ክትትሌ ሉዯረግበት እንዯሚገባ ገሌጾ ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡
የሰበር ሰሚ ችልት የአመሌካች እዴሜ 11 ዒመት መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ ቅጣቱ በወንጀሌ
ሔግ ቁጥር 157 እስከ 168 ባለት ዴንጋጌዎች ሇምን መፇጸም እንዯላሇበት የሥር ፌርዴ ቤቶች
ሳይገሌጹ በመዯበኛ የቅጣት ዴንጋጌዎች የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሇሰበር ችልት
ያስቀርባሌ በማሇት የክሌለ ዒቃቤ ህግ መሌስ እንዱሰጥበት ሲሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪም
አመሌካች ቅጣቱን ከአዋቂ

ታራሚዎች ጋር ይፇጸም

ቢባሌ በአመሌካች ሊይ ሉያስከትሌ

ከሚችሇው ጉዲት አንጻር ዕዴሜውን መሠረት ያዯረገ የቅጣትና የጥንቃቄ እርምጃ ተፇጻሚ ቢሆን
እንዯማይቃወም ገሌጾ በቁጥር ወየሃ-424/08 በቀን 9/05/2008 ዒ/ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
የክርክሩ ሂዯት አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ እንዯተመዘገበው ሲሆን ጉዲዩን ከስር ፌርዴ ቤቶች
ውሳኔ፣በዚህ ችልት ከተዯረገው ክርክር፣ አጣሪው ከያዘው ጭብጥ እንዱሁም አግባብነት ካሇው
ህግ አንጻር መርምረናሌ፡፡ አካሇ መጠን ያሊዯረሱ ወጣቶች ወንጀሌ ፇጽመው በተገኙ ጊዜ
የሚዯረገው የክስ ሥነ ሥርዒት በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 171 እና ተከታዩቹ
ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ በነዚህ ዴንጋጌዎች መሠረት የምርመራውም ሆነ የክስ ሥነ ሥርዒት
የሚመራው በፌርዴ ቤት ክትትሌና ቁጥጥር ነው፡፡ የቀረበው ክስ ከአስር ዒመት በሊይ በሆነ ጽኑ
እስራት ወይም በሞት የሚያስቀጣ በሆነ ጊዜ አቃቤ ህግ የክስ ማመሌከቻውን አዘጋጅቶ
እንዱያቀርብ ፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ እንዱሚሰጥ በተጠቀሰው የሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 172 (3)
ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱሁም አካሇ መጠን ያሌዯረሰው ወጣት ከአስር ዒመት በሊይ በሆነ ጽኑ እስራት
ወይም በሞት በሚያስቀጣ ወንጀሌ በተከሰሰ ጊዜ ፌርዴ ቤቱ አካሇ መጠን ያሌዯረሰውን ወጣት
የሚረዲው ጠበቃ ያዝሇታሌ በማሇት በዚሁ የሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 174 (ሇ) ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡
አካሇ

መጠን

ያሌዯረሰ

ወጣት

የተከሰሰበትን

የሚሰማው

ችልት

በላሊ

ነገር

ተሰይሞ

ከሚያነጋግረው አኳኋንና ሁኔታ የተሇየ እንዯሆነ የሥነ ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 176 (2)
ዯንግጓሌ፡፡እነዚህ ዴንጋጌዎች የሚያስገነዝቡት አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ወጣት በተከሰሰ ጊዜ
የወጣቱን እዴሜ ባገናዘበ መሌኩ ያሇውን የአእምሮ ብስሇት፣ስሇ ጉዲዩ ያሇውን አረዲዴ፣የሞራሌ
ሁኔታ፣ስሇተከሰሰው ህፃን ዯህንነት ህግ አውጪው ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ አሟጋች ፌርዴ ቤት
ስሇ ጉዲዩ ሌዩ ትኩረት በመስጠት ክርክሩን እንዱመራ ሇማዴረግ ታስቦ ነው የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ
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ያዯርሳሌ፡፡ ይህም ስሇ ህፃናት መብት ከተዯነገገው ከኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲዊ ሪፏብሉክ
ህገ

መንግሥት

በመንግሥታዊ

አንቀጽ
ወይም

36

(2)

በግሌ

ሔፃናትን

የበጎ

የሚመሇከቱ

አዴራጎት

ተቋሞች፣

እርምጃዎች
በፌርዴ

በሚወሰደበት
ቤቶች፣

ጊዜ

በአስተዲዯር

ባሇሥሌጣኖች ወይም በህግ አውጪ አካሊት የሔፃናት ዯኅንነት በቀዯምትነት መታሰብ አሇበት
በማሇት ከተዯነገገው ዴንጋጌ ጋር የሚጣጣም እንዯሆነ ሇመመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በህፃናት መብቶች
ኮንቬንሽን

አንቀጽ

3(1)

ሊይ

የሰፇረው

ይህ

መርህ

የመንግስትም

ሆነ

የግሌ

ተቋማት

በሚወስዶቸው እርምጃዎች ሇህጻናት ጥቅምና ዯህንነት ቅዴሚያ መስጠት ያሇባቸው መሆኑን
ያሳስባሌ፡፡ የአፌሪካ የህፃናት መብቶች ዯህንነት ቻርተር በአንቀጽ 4 (1) ሊይ በተመሳሳይ መሌኩ
ዯንገጓሌ፡፡

ወንጀሌ

ፇጽሞ

የተከሰሰ

ህፃን

ዯህንነት

የሚጠበቀው

የህፃኑን

ሥነ

ሌቦና

በመጠበቅ፤በክርክር ሂዯት የሚዯርስበትን መሸማቀቅ በመከሊከሌ፤ እንዲይጨናነቅ በማዴረግ፣
አዋቂዎችን በሚያስችለበት ችልት አብሮ እንዲይሆን በማዴረግ፤ የሚረዲው ጠበቃ እንዱኖር
በማዴረግ ነው፡፡
በዚህ መሠረት የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ህጉም ሆነ የወንጀሌ ህጉ ሇህፃናት ወንጀሌ
ፇጻሚዎች ከአዋቂዎች የተሇየ የምርመራ፣ የክስ፤ የፌርዴ እና የቅጣት ሁኔታን ማስቀመጥ
ያስፇሇገው ህገ መንግሥቱ ኢትዮጵያ ከተቀበሇቻቸው አህጉራዊ እና ዒሇም አቀፊዊ ስምምነቶች
ሊይ ከተዯነገጉ የህፃናት መብቶች በእጅጉ ሇማያያዝ ታስቦ ነው፡፡ የዚህም አስፇሊጊነት መዯበኛ
የክርክር ሥርዒት ሇመዘርጋት ያሇመ ሳይሆን በህፃናት ሊይ ሇጥፊተኝነት የሚወሰን ቅጣት
ማስተማርና ማረም እንጂ መበቀሌ እንዲይሆን ታሳቢ አዴርጎ ህፃናት በአከባቢያቸው አብሮዋቸው
የሚውሇው፣ የሚያዩት፣የሚማሩበት በተሇይም በምርመራ፣ ክስ፣ ፌርዴ እና የቅጣት አፇጻጸም
ሊይ ጥንቃቄ ካሌተዯረገ እነርሱን ከመጉዲት አሌፍ የመጡበትን ማኅበረሰብ፣አካባቢና ሀገር የሚጎዲ
ማንነት

እንዲይከሰት

ነው፡፡በተጨማሪም

ህፃናት

እራሳቸውን

የሚጠብቁና

የሚቆጣጠሩ

ባሇመሆናቸው ያጠፈት ጥፊት ቢኖር እንኳ እኩሌ ከአዋቂዎች ዒይነት የቅጣት አፇጻጸም
ከመከተሌ ይሌቅ ስሇወዯፉት መሌካም አስተዲዯግ እና ዯኅንነታቸው ቅዴሚያ የሚሰጠው በመሆኑ
ነው፡፡
ይህን ዒሊማ ሇማሳካትም ሲባሌ ከህገ መንግሥት አንቀጽ 36 (2) እና (3)፣ ከአህጉሩና ዒሇም
አቀፌ ስምምነት ሰነድች በተጨማሪ በዝርዝር የኢፋዳሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 157 እስከ 168
እና የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ህግ 171 እስከ 180 ሊይ ዝርዝር የምርመራ፣ የክስ፣
የፌርዴ እና የቅጣት አፇጻጸም ዴንጋጌዎችም ሥራ ሊይ እንዱውለ የማዴረግ ኃሊፉነትና ግዳታ
የተጣሇው በፌርዴ ቤት ሊይ

ነው፡፡ በላሊ አነጋገር በወንጀሌ ሇተከሰሱ ህፃናት ምቹ የሆነ የክርክር

መሰማት ሥርዒትን ማስጠበቅና ማስከበር በዒሇም አቀፌ የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን፣ በአፌሪካ
የህፃናት መብቶች ቻርተር፣ በኢፋዳሪ ህግ መንግሥት፣በወንጀሌ ህግ እና በወንጀሇኛ መቅጫ ህግ
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ሥነ ሥርዒት በተዯነገገው መሠረት የፌርዴ ቤት ኃሊፉነት ነው፡፡ የተያዘውን ጉዲይ የተመሇከተው
የጉባሊፌቶ ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዯሚያመሇክተው ከሊይ የተገሇጹትን ሥነ ሥርዒታዊ
ዴንጋጌዎች ተከትል የተዯረገ ክርክር አይዯሇም፡፡ ፌርዴ ቤቱ በዚህ ረገዴ የሥነ ሥርዒት ግዴፇት
እንዯፇጸመ መገንዘብ ተችሎሌ፡፡
የጥፊተኝነት ውሳኔን በተመሇከተ አመሌካች የተከሰሰበትን የወንጀሌ ዴርጊት የፇጸመ መሆኑ
በሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት በማስረጃ ተረጋገጦ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
ቅጣትን በተመሇከተ እዴሜያቸው ከዘጠኝ እስከ አስራ አምስት ዒመት የሞሊቸው ወንጀሌ ያዯረጉ
ወጣቶች የሚወሰንባቸው ቅጣቶቸና የጥንቃቄ እርምጃዎች ከአንቀጽ 157 እስከ 168 የተዯነገጉ
ብቻ ናቸው፡፡ ሇአዋቂ ጥፊተኞች የተዯነገጉት መዯበኛ ቅጣቶች ሇወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች
ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፤ ከአዋቂዎችም ጋር አይታሰሩም በማሇት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 53
(1) ይዯነግጋሌ፡፡ በወንጅሌ ህግ አንቀጽ 168 (2) ወጣቱ የፇጸመውን ወንጀሌ ከባዴነትና
ጥፊቱንም በፇጸመበት ጊዜ የነበረውን የዕዴሜ ሁኔታ መሠረት በማዴረግ ታስሮ የሚቆይበትን
የጊዜ ሌክ ፌርዴ ቤቱ ይወስናሌ፡፡ ጊዜውም ከአንዴ ዒመት ሳያንስ እስከ አስር ዒመት ሉዯርስ
ይችሊሌ በማሇት ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የሚወሰነው ቅጣት ከአንዴ ዒመት እስከ
አስር ዒመት ሲሆን የሥር አማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት

የስር ፌርዴ

ቤቶችን የቅጣት ውሳኔን በማሻሻሌ አመሌካች በአምስት ዒመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ ሲሌ
ወስኗሌ፡፡ ቅጣቱንም የወሌዲያ ማረሚያ ቤት እንዱያስፇጽም በአብሊጫ ዴምፅ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አነስተኛው ዴምፅ የአመሌካችን አቆያየት በተመሇከተ የወንጀሌ ህግ ቁጥር 168 (1) ሀ) ሊይ
ከወንጀለ ከባዴነት አንጻር ወንጀሇኛው ወዯ ፀባይ ማረሚያ ተቋም ሉሊክ እንዯሚችሌ ቢገሌጽም
ይህ ዒይነት የማረሚያ ተቋም በአሁኑ ጊዜ የላሇ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የወንጀሌ ህግ ቁጥር 53
(1) ዯግሞ በዚህ እዴሜ ክሌሌ የሚገኙ ወንጀሇኞች ከአዋቂዎች ጋር አይታሠሩም በማሇት ግሌጽ
የሆነ ክሌከሊ አስቀምጧሌ፡፡ ይህ ከመሆኑ አንጻር አመሌካች ወዯ ማኅበረሰቡ እንዱቀሊቀሌ ተዯርጎ
ፀባዩ በፖሉስ ክትትሌ ሉዯረግበት ሲገባ ግሌጽ የሆነውን የህግ ክሌከሊ በመተሊሇፌ አብሊጫው
ዯምፅ አመሌካች ከአዋቂዎች ጋር እንዱታሠር መወሠኑ ተገቢነት የሇውም በማሇት ከአብሊጫው
ዴምፅ ተሇይቷሌ፡፡
የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት አጣሪ አቤቱታውን ሲያስቀርብ የአመሌካች እዴሜ 11 ዒመት መሆኑ
በተረጋገጠበት ሁኔታ ቅጣቱ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 157 እስከ 168 ባለት ዴንጋጌዎች ሇምን
መፇጸም እንዯላሇበት የሥር ፌርዴ ቤቶች ሳይገሌጹ በመዯበኛ የቅጣት ዴንጋጌዎች የመወሰኑን
አግባብነት መመርመር ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇት ጭብጥ የያዘውም የአነስተኛውን ዴምፅ
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ሌዩነት ሀሳብ ህጋዊ መሠረት ያሇው መሆኑን ተመሌክቶ ነው ወዯ ሚሌ ዴምዲሜ ያዯርሰናሌ፡፡
እኛም የስር ፌርዴ ቤት ሁሇት ዲኞች በሌዩነት ያነሱትን እንዱሁም አጣሪው የያዘውን ጭብጥ
የምንስማማበት ነው፡፡
ይህ እንዲሇ ሆኖ ይህ ችልት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ህፃናት ፌትህ ፕሮጀክት ጽ/ቤት
ተገቢውን

ባሇሙያ

በመመዯብ

ስሇ

አመሌካቹ

ህፃን

ጠባይ፣

ስሇአስተዲዯጉ፣

ስሇኑሮውና

ስሇህይወቱ እንዱሁም የአካሌና የአእምሮ ሁኔታውን አስጠንቶ ውጤቱን እንዱያቀርብ ሚያዝያ 6
ቀን 2008 ዒ/ም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ትዕዛዝ
መሠረት የህፃናት ፌትህ ፕሮጀክት ጽ/ቤቱ የማኅበራዊ ሳይንስ ባሇሙያ በመመዯብ በወሌዱያ
ማረሚያ ቤት ስሇሚገኘው ህፃን አዴማሱ አገዘ ሁኔታ ያጠናውን ጥናት በቁጥር ሂ/4-9-3/17920
ሏምላ 19 ቀን 2008 ዒ/ም በተጻፇ መሸኛ ዯብዲቤ ሌኳሌ፡፡ ጥናቱም ከአመሌካቹ፣ ከቤተሰቦቹ፣
ከጓዯኛው፣

ከጎራቤቶቹ

የሚከተለትን

እና

የጥንቃቄ

ከማረሚያ

እርምጃዎች

ቤቱ

ሙያተኞች

ሇመውሰዴ

የተገኘ

የሚረደ

መረጃ

ሃሳቦች

እንዯሆነ

ሇማግኘት

ሲገሌጽ
እንዲስቻሇ

ያመሇክታሌ፡፡ እነዚህም፡1. አመሌካች ወንጀለን መፇጸሙን ባያምንም ከዚህ በኃሊ ፀባዩን ሇማሻሻሌና ትምህርቱ ሊይ
ብቻ ሙለ ትኩረቱን ሇማዴረግ ማቀደ፣
2. ህፃኑ ከቤተሰቡ እና ከጓዯኞቹ ተሇይቶ ማረሚያ ቤት መግባቱ ከባዴ እንዯሆነ በመረዲቱ
እና ሇወዯፉት ከወንጀሌ ነክ ነገሮች ሇመራቅ ማቀደ፣
3. ህፃኑ ወዯ ወሊጅ እናቱ ጋር ሇመኖር ከተመሇሰባቸው ምክንያቶች አንደ በሥራ ጫና
ምክንያት ትምህርቱን ሊሇማቋረጥ ባዯረገው ትግሌ ከወሊጅ አባቱ እና ከእንጀራ እናቱ ጋር
አሇመስማማት ተፇጥሮ መሆኑ፣
4. ከማረሚያ ቤቱ ሙያተኞች ሇመረዲት እንዯተቻሇው ህፃን አዴማሱ/አመሌካቹ/ ታዛዥ እና
ምክርም የሚሰማ መሆኑ፤
5. ከቤተሰቦቹ፣ ከጓዯኛው እና ከመኖሪያ አካባቢው የተገኘውም መረጃ አመሌካች በባህሪይው
ጨዋ እና ምስጉን እንዯሆነ እና ከዚህ በፉት በወንጀሌ ዴርጊት ተከሶም ሆነ ጥፊተኛ
ተብል እንዯማያውቅ የሚያሳይ በመሆኑ፣
6. የአመሌካች ወሊጅ እናትም ህጻኑ ወዯ ወንጀሌ ዴርጊት ሉገባ የቻሇው በተሇያየ ቦታ
በማዯጉ

ከአስተዲዯግ

ክፌተት

እና

ከቤተሰብ

ክትትሌ

እና

ቁጥጥር

ማነስ ሉሆን

እንዯሚችሌ በማመን ወዯፉት ኃሊፉነታቸውን በሚገባ ሇመወጣት እንዲቀደ የገሇጹ
መሆኑ

እና

የተፇጠረውን

ችግር

ሇመቅረፌ

ቤተሰቡ

ተበዲይን

ሇመካስ

ጥረት

ማዴረጋቸው በጥናቱ የተካተቱ ነጥቦች ናቸው፡፡ እነዚህ የጥናት ውጤቶች በአመሌካች
ሊይ

ሉወሰዴ

የሚገባው

ቅጣት

ምን

ሉሆን

እንዯሚገባ

ግንዛቤ

የሚሰጡ

ሆነው
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ተገኝተዋሌ፡፡የወንጀሌ ህግ ቁጥር 157 አስከ 168 ሊይ የተመሇከቱት የቅጣት እና
የጥንቃቄ እርምጃዎች ተፇጻሚ ሲሆኑም የወጣቱን ፀባይ እና የቀዴሞ ባህሪው ምን
እንዯሚመስሌ መገንዘብ እንዯሚያስፇሌግ የዯነገገ ሲሆን የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ
ሥርዒት ቁጥር 177 (2) ዴንጋጌም ይህንን ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ አንጻር አመሌካች
የፇጸመው የወንጀሌ ዴርጊት ከእሱ ዕዴሜ በታች ሊይ የምትገኘው ህፃን ሌጅ ሊይ ግብረ
ሥጋ ግንኙነት መፇጸሙ ወንጀለ ከባዴ የሚባሌ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር አመሌካች ጥፊተኛ
ተብል የቅጣት እርምጃ መወሰደ ተገቢነት ቢኖረውም የቅጣት አፇጻጸም ሲታይ በምን
መሌኩ ተፇጻሚ መሆን አሇበት የሚሇው ጉዲይ ከአመሌካቹ እዴሜ እና ስሇ ነበረው
ባህሪ እና መሌካም ፀባይ በመነሳት ከወንጀሌ ህግ ቁጥር 157 እስከ 168 አኳያ የተሇያዩ
እርምጃዎች ተፇጻሚ መሆን እንዯሚገባቸው ህጉ ያስቀመጠ በመሆኑ የተወሰነበትን
የእስራት ቅጣት ከአዋቂ የህግ ታራሚዎች ጋር ይፇጽም ቢባሌ ወዯፉት በአመሌካች ሊይ
ሉያስከትሌበት ከሚችሇው የሞራሌ እና የተሇያዩ ማኅበራዊ ችግሮች አኳያ ታይቶ
ሉወሰን የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ሲጠቃሇሌም ከሊይ በዝርዝር እንዯተገሇጸው የስር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን የክስና የክርክር
ሂዯት የመሩበት አካሄዴ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ ሥርዒት፣ የወንጀሌ ህጉን መሠረታዊ
ዴንጋጌዎች እና በህገ መንግሥቱ ስሇህፃናት የተቀመጡ መርሆችን የተከተሇ ካሇመሆኑም ባሻገር
ፌርዴ ቤቶቹ ቅጣቱን ሲወስኑ እንዱሁም ቅጣቱ ከአዋቂ ታራሚዎች ጋር እንዱፇጸም ትዕዛዝ
መስጠታቸው ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ
ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የጉባ ሊፌቶ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 0200915 በቀን 04/06/2007 ዒ/ም የሰጠው
ውሳኔ፣የሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.0205865 በቀን 10/06/2007 ዒ/ም
የሰጠው ትዕዛዝ፣የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት በቁጥር 03-10537 ሏምላ 28 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ በወንጀሇኛ
መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 195/2/ሇ/2/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. የወንጀሌ ህግ ቁጥር 168/1/ሀ/ ከወንጀለ ከባዴነት አንጻር አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ወንጀሌ
አዴራጊ ወዯ ፀባይ ማረሚያ ተቋም ሉሊክ እንዯሚችሌ ቢዯነግግም ይህ ዒይነት ማረሚያ
ተቋም በአሁኑ ጊዜ ያሌተሟሊ ሲሆን የወንጀሌ ህግ ቁጥር 53/1/ ዯግሞ በዚህ እዴሜ
ክሌሌ የሚገኙ ወንጀሌ አዴራጊዎች ከአዋቂዎች ጋር አይታሰሩም በማሇት ዯንግጓሌ፡፡
ከእነዚህ ዴንጋጌዎች አንጻር አመሌካች ወዯ ማኅበረሰቡ እንዱቀሊቀሌ ተዯርጎ በፖሉስ
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ክትትሌ ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡ በመሆኑም በሥር ፌርዴ ቤቶች የተወሰነው የቅጣት ውሳኔ
በወንጀሌ ህግ ቁጥር 171 እና 192 መሠረት ታግድ እንዱቆይ ተወስኗሌ፡፡
3. ስሇ አመሌካቹ መሌካም አስተዲዯግና

ባህርይ

ክትትሌ እንዱያዯርጉ ሇአመሌካቹ እናትና

አባት እንዱገሇጽ ታዟሌ፤ ይጻፌ፡፡
4. አመሌካች

ከማረሚያ

ቤት

ወጥቶ

በማኅበረሰቡ

ውስጥ

በሚቆይበት

ጊዜ

ሇፇተና

በተሰጠው ሁሇት ዒመት ጊዜ ውስጥ የሚያሳየውን ባህርይ እንዯከታተሌ ሇሚገኝበት
ወረዲ ፖሉስ በጽሁፌ እንዱገሇጽ ታዟሌ፡፡
5. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇወሌዴያ ማረሚያ ቤት በመሸኛ እንዱዯርሰውና አመሌካቹንም
እንዱፇታው የመፌቻ ዋራንት እንዱጻፌ ታዟሌ፡፡
6. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡
7. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሩ/ሇ
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