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የሰ/መ/ቁ. 122766 

ሰኔ 30 ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነው 

በእውቀት በሊይ 

እንዲሻው አዲነ 

ሃይለ ነጋሽ 

እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- አቶ ሄኖክ ብሩክ አረጋ ጠበቃ እንዲሇ ክፌላ 

ተጠሪ፡-ፋዳራሌ ዒ/ህግ  መሰረት ሙሊቱ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                     ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ በዚህ ፌ/ቤት 

የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ የመሠረተው የወንጀሌ ክስ በ1996 ዒ.ም የወጣውን 

የወ/ህ/አንቀጽ 539(1(ሏ)) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ተከሳሽ የፇፀመው የአስገዴድመዴፇር 

ሙከራ ወንጀሌ እንዲይገሇፅበት ሇማዴረግ አስቦ ጥር 14 ቀን 2005 ዒ/ም በግምት ከጠዋቱ 2፡50 

ሲሆን በን/ሊ/ክ/ከ/ቀበላ 12/13 ሌዩ ቦታው ሸገር ማህበር ተብል ከሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው 

የመኖሪያ ቤት ውስጥ ሟች መዝገበ ክበበው ወይም አባቷ ባወጣሊት ስሟ አሇምፀሃይ ብሩክ 

የተባሇችው እዴሜዋ 13 አመት የሆነችውን ህፃን አስገዴድ መዴፇር ሙከራ ወንጀሌ ከፇፀመባት 

በኋሊ ሟች የፇፀመባትን ዴርጊት ሇአባትህ እነግርሌሃሇሁ ስትሇው በመጀመሪያ አንገቷን ካነቃት 

በኋሊእጀታው እንጨት በሆነ ቢሊዋጨካኝነቱን በሚያሳይ ሁኔታ አንገቷን አርድ በመግዯለ ክስ 

የቀረበበት ሲሆን ሁሇተኛው ክስየወንጀሌ ህግ አንቀፅ 27/620(2(ሀ))የተመሇከተውን ተሊሌፍ 

በአንዯኛው ክስ በተጠቀሰው ጊዜና ቦታ ከግሌ ተበዲይ ጋር የግብረስጋ ግንኙነት ሇመፇፀም 

አስቦየግሌ ተበዲይ እዴሜዋ 13አመት የሆነችውን ህፃን በእጁ አፌኗት ወሇሌ ሊይ ወዴቃ ራሷን 

እንዴትስት ካዯረጋት በኋሊ ሇብሳው የነበረው ቱታና ፓንት አንዴ ሊይ በማውሇቅ የግብረስጋ 

ግንኙነት ሉፇፅምባት ሲሌ  ቆሞ የነበረው ብሌቱ በመቀዝቀዙ ፣አመሌካች በቀኝ እጁ  ጣት 



380 
 

ብሌቷን በመነካካት የግብረስጋ ግንኙነት ሇመፇፀም የሞከረ በመሆኑ 18 አመት ባሌሞሊት ህፃን 

ሊይ አስገዴድ መዴፇር ሙከራ ፇፅሟሌ በሚሌ ክስ ቀርቦበታሌ፡፡ ሶስተኛው ክስ የወንጀሌ ህግ 

አንቀፅ 654 የተመሇከተው በመተሊሇፌ በአንዯኛው ክስ በተገሇፀው ጊዜና ስፌራ የአጉቱ ሌጅ 

ሇሆነችውየግሌ ተበዲይ ጋር የግብረስጋ ግንኙነት ሇማዴረግ መሞከርወንጀሌ ተከሷሌ በማሇት ክስ 

አቅርቧሌ፡፡ 

አመሌካች በዒቃቤ ሔግ የቀረበበትን ሶስት ክሶች በጠበቃው እየታገዘ ተቃውሞ አቅርቦበብይን 

ከታሇፇ በኋሊ ስሇዴርጊቱ ሲጠየቅ ዴርጊቱን እንዯፇፀመ አምኖ ዴርጊቱን ሲፇፅም ራሴን ስቼ 

ስሇነበር ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት በመከራከሩ ማስረጃዎች ቀረበው ከተሰሙ በኋሊ ሶስተኛው 

ክስ በተመሇከተአመሌካችና የግሌ ተበዲይ (ሟች) የስጋ ዝምዴና ያሊቸው ስሇመሆኑ ዒ/ህግ 

አሊስረዲም በማሇት አመሌካች በአንዯኛና ሁሇተኛው ክሶች ፌርዴቤቱ እንዱከሊከለ ትእዛዝ 

ሰጥቷሌ፡፡መከሇከያ ምስክር አቅርቦም አሰምቷሌ፡፡ፌ/ቤቱ የተከሳሽ መከሊከያ ማስረጃ የዒ/ቃቤ ሔግ 

ክስና ማስረጃ ማስተባበሌ ያሇቻለ በመሆናቸው አመሌካች በተከሰሰበት ሁሇቱም የሔግ አንቀፆች 

ሥር ጥፊተኛ ተብልዋሌ፡፡ በቅጣት ረገዴም የግራ ቀኙ የቅጣት አስተያየት እና የወንጀሌ ቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 መሰረት በማዴረግ የወንጀለ ዯረጃ እና መነሻ ቅጣት እርከን 

በመሇየት ተከሳሹ ሁሇት የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶች ቀርቦበት፣ሁሇት ቅጣት ማቅሇያ ምክንያት 

የተያዙሇት በመሆኑ፣ ምክንቶቹ እርስበርሳቸው የሚዋዋጡ በመሆኑ ከተያዘው መነሻ ቅጣት ከፌ 

ወይም ዝቅ የሚሌበት ምክንያት አሌተገኘም በማሇት አመሌካችን በእዴሚ ሌክ ፅኑ እስራት 

እንዱቀጣ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ቅሬታው ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም ቅሬታው ባሇመቀበሌ ሰርዞታሌ፡፡ የሰበር 

አቤቱታ የቀረበው የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረበው ቅሬታ መሰረታዊ ይዘት ወንጀለ የተፇፀው በነበረኝ 

የመንፇስ ጭንቀት በዴንገተኛ አጋጣሚ አእምሮየን ስቼ እያሇሁ የተፇፀመ እንጂ ቂም 

በቀሌበመያዝ ወይም ወንጀሌ ሇመፇፀም አስቤና ተዘጋጅቼ በጨካኝነት የፇፀምኩት ባሇመሆኑ 

ዒ/ህግ ክስ ሲያቀርብ ተገዴጄ በሰጠሁት እምነት ቃሌ ተመስርቶ እንጂ በላሊ ማስረጃ የተዯገፇ 

ባሇመሆኑ የተጠቀሰብኝ የህግ አንቀፅና የወንጀሌ ዝርዝሩ ተጣጥሞ ክሱ በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 

540(1)ማቅረብ ነበረበት፡፡ ወንጀለ በተፇፀመበት ጊዜ የነበረውእዴሜዬ 16 አመት እንጂ 19 

አመት አሌነበረም፡፡የወንጀሌ ዴርጊቱን ከመፇፀሜ በፉት የመንፇስ ጭንቀት በፇጠረብኝ ምክንያት 

የአእምሮ ችግር ያሇብኝ መሆኑ በስርፌርዴ ቤት አመሌክቼ ሳይታይ ታሌፍየተሰጠው ውሳኔ ነው 

በማሇት እንዱታረምሇት ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በሰጠው መሌስ አመሌካች የአእምሮ በሽተኛ 
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መሆኑ ያቀረበው ማስረጃ የሇም ፡፡ አመሌካች ዴርጊቱ በተፇፀመበት ጊዜ እዴሜው 19 አመት 

ስሇመሆኑ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታሌ የቀረበው ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ቅጣት በተመሇከተ የቅጣት 

መነሻው እርከን 39 ከተያዘ በኋሊ በማንዋለ መሰረት ሇእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ ሶስት እርከን 

ቢቀነስ ተቃውሞ የሇንም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመከሇተው ሲሆን እኛም በክርክሩ እሌባት ማግኘት 

የሚገባው፡- 

1. በአመሌካቹ ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት አሇ 

ወይስ የሇም? 

2. በአመሌካች ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የቅጣት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ 

የህግ ስህተት አሇበት? ወይስ የሇበትም?  

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከእነዚሁ ነጥቦች አንፃር መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ፡- አመሌካች የእምነት ክዯት ቃሌ ሲጠየቅዴርጊቱን እንዯፇፀመ 

አምኖ ዴርጊቱን ሲፇፅም ራሴን ስቼ ስሇነበር ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ቃለን ያስመዘገበ 

ቢሆንም በወቅቱ በስር  ተከሳሽ  የሚያቋቋም ነው ተብል ጥፊተኛ የተባሇበት በቀረቡት የዒ/ህግ 

ማስረጃ አመሌካች ሟችን በግፌ የገዯሊት ስሇመሆኑ እንዱሁም አስገዴድ ሇመዴፇር የሞከረ 

ስሇመሆኑ፣የአመሌካች እዴሜ በሚመሇከትምየቀረበው የሃኪም ማስረጃ ወንጀለ በተፇፀመበት ጊዜ 

አመሌካች እዴሜ 19 አመት የነበረ ስሇመሆኑ፣በወቅቱ የአእምሮ ችግርነበረኝ በማሇት የተከራከረ 

ቢሆንም ወንጀለ ሲፇፅም የአእምሮ ችግር የነበረበት ስሇመሆኑ በህግ አግባብ ተዯግፍ የቀረበ 

ምንም አይነት ማስረጃ አሇመኖሩ  ተረጋግጦና የአመሌካች የመከሊከያ ማስረጃዎችአመሌካች 

ዴርጊቱን ስሊሇመፇፀሙየምስክሮቹ ቃሌ ያረጋገጣሌ ሉያስብሌ የሚችሌ አሇመሆኑን ፌሬ ነገርን 

የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 

እንግዱህ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ዴርጊቱን ፇፀመ በማሇት ዴምዲሜ የዯረሱትየአመሌካች 

ዴርጊቱን ስሇመፇፀሙ የአቃቤሔግ ምስክሮች በሚገባ ተረጋግጧሌ፣አመሌካች በመከሊከያ 

ማስረጃው አሌተዯገፈም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡አመሌካች ከሚከራከርባቸው ነጥቦች ውስጥ 

የአመሌካችን የዴርጊት ፇጻሚነት በተገቢው መንገዴ አቃቤ ሔግ በማስረጃ ያሇማስዯገፈንና የአቃቤ 

ሔግ ማስረጃዎችን አመሌካች በመከሊከያ ምስክሮች የማስተባበሊቸው ሁኔታን የሚመሇከቱ ነጥቦች 

የሚገኙ ሲሆን የበታች ፌርዴ ቤቶች በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141 ስር የተመሇከተውን የማስረጃ 
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ምዘና መርህ ተከትሇው አመሌካችን ጥፊተኛ ያዯረጉ ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት የሚያሳየን ሁኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡በመሆኑም ከዚሁ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች 

ጥፊተኛ የተባሇው በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ማስረጃዎቸ ተመዝነው መሆኑን ነው፡፡እንዯሚታወቀው 

ይህ ሰበር ሰሚ ችልት አንዴ የመጨረሻ ፌርዴ ያገኘን ጉዲይ ማረም የሚችሇው በውሳኔ ሊይ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መኖሩ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ መንግስት አንቀጽ 

80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ተመሌክቷሌ፡፡ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘትና 

መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው ዯግሞ ይህ ሰበር ችልት ፌሬ ነገርን የማጣራት ወይም ማስረጃን 

የመመዘን ስሌጣን የላሇው መሆኑን ነው፡፡በተያዘው ጉዲይም አመሌካች አጥብቆየሚከራከርባቸው 

ነጥቦች የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን መሰረት ያዯረጉ ሳይሆን የፌሬ ነገርንና የማስረጃ 

ምዘናን መሰረት ያዯረጉ በመሆናቸው በዚህ ችልት ሉታዩ የሚችለ ሁነው አሊገኘናቸውም፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች የአቃቤ ሔግማስረጃዎች በመከሊከያ ማሰረጃቸው ባሊስተባበለበት ሁኔታ 

ወንጀሌ ሇመፇፀሜ አሌተረጋገጠም በማሇት የሚያቀርበው ቅሬታና ክርክር የሔግ መሰረት ያሇው 

ሁኖ አሌተገኘም፡፡አመሌካች ሇዴርጊቱ ኃሊፉነት አሇበት ተብል የተወሰነው ወንጀለ መሰራቱ 

ወይም መፇጸሙና ተሰራ ወይም ተፇጸመ የተባሇው ወንጀሌ ዯግሞ በአመሌካች መፇጸሙ በበቂና 

በአሳማኝ ሁኔታ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች 

በተረጋገጠበት ሁኔታ በመሆኑና ይህም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(4)፣27(1(ሀ)፣620(2(ሀ))፣58 

እና 539(1(ሏ)) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የሚያሟሊ በመሆኑ በዚህ ረገዴ 

የቀረበውን ክርክር የምንቀበሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ሁሇተኛው ነጥብ፡- ቅጣትን መሰረት አዴርጎ ወዯቀረበውና በአቢይ ጭብጥነት ወዯ ተያዘው ጉዲይ 

ስንመሇስም የአመሌካች መሠረታዊ ክርክር የበታች ፌርዴ ቤቶች ያስተሊሇፈት የእዴሜ ሌክ ፅኑ 

እስራት ቅጣት ውሳኔ የቅጣት አወሣሠን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ያስቀመጣቸውን መርሆዎች 

ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ ቅጣት ሲወስኑ አመሌካች ጥፊተኛ 

የተባሇበት ሁሇት ዴንጋጌዎች ውስጥ ሇወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 539(1(ሏ))ከባዴ የግፌ መግዯሌ 

ወንጀሌ የእዴሜሌክ ፅኑ እስራት በመውሰዴ ፣ ሇሁሇተኛው ክስ አስገዴድ መዴፇር ወንጀሌ 

ሙከራ በ15 አመት ፅኑ እስራት የመነሻ ቅጣት እንዱቀጣ ከወሰነ በኋሊ በተከሳሽ ሊይ ሁሇቱም 

ክሶች የተወሰነበት ቅጣት በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 184(1(ሇ)) ሲዯመሩ በህጉ ከተወሰነው ከፌተኛ 

ቅጣት የሚበሌጥ ሆኖ ስሊገኘው በአንዯኛው ክስ የተወሰነው እዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት የሚጠቃሇሌ 

በመሆኑ ሇሁሇቱም የህግ ዴንጋጌዎች ይህንኑ መነሻ ቅጣት መወሰኑ መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት ቅጣት የወሰነ መሆኑ በመግሇፅ የመጨረሻ ቅጣት 

ሲያስቀምጥም በከሳሽ ዒ/ህግ በኩሌ የቀረበ ሁሇት ቅጣት ማክበጃዎች እንዱሁም በአመሌካች 
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በኩሌ የቀረበና ፌርዴ ቤቱ የተቀበሊቸው ሁሇት የቅጣት ማቅሇያዎች እንዯተቀበሇ በመግሇፅ 

የእዴሜ ሌክ ፅኑ እስራትአመሌካች እንዱቀጣውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች ያቀረበው ይግባኝ ሲያፀና የስር ፌርዴ ቤት  

ቅጣቱን ከመመሪያው በመውጣት መወሰን የነበረበት መሆኑ በመግሇፅ ያፀና መሆኑ ከቀረበው 

የመዝገብ ግሌባጭ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

በመሠረቱ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 187 ዴንጋጌ የሚወሰነው ቅጣት ከወንጀሌ ሔጉ አሊማና ግብ 

ጋር በተጣጣመ መሌኩ የጥፊቱን ከባዴነት በማመዛዘን በዴንጋጌዉ ከተወሰነዉ የቅጣት ጣራ 

ሳያሌፌ ቅጣት ሉወስን እንዯሚገባ ተዯንግጓሌ፡፡እንዱሁም መመሪያው በወንጀሌ ሔጉ ስሇቅጣት 

አወሳሰን ከተዯገጉት ዴንጋጌዎች ጋር ተጣጥሞ መተርጎም እንዯሚገባው በአንቀጽ 4(9) ስር 

ተመሌክቷሌ፡፡ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፖብሉክ የወንጀሌ ህግ የአገሪቱን የወንጀሌ 

ህግ ግብ በአዋጅ ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 1 ስር ሲዯነግግ ‛የወንጀሌ ህግ ግብ ወንጀሌ 

እንዲይፇፀም መከሊከሌ ሲሆን ይህንን የሚያዯርገው ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው 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 ያሠበውን ዒሊማ ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፇስ መሠረት መፇፀም 

እንዲሇባቸው በመርህ ዯረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና 

የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሣሠንን በተመሇከተ ዘርዘር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ ይዟሌ፡፡ 

በዚህ አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ አንቀጾች የሚያሣዩት ፌርዴ ቤቱ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ 

እርምጃዎችን የሚወሰነው የወንጀሌ ህጉን ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ስሇወንጀልችና 

ስሇቅጣታቸው የሚዯነግጉትን የሌዩ ክፌለ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት 

ሉወሰን የሚገባው የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን 

ወንጀሌ ሇማዴረግ ያነሣሡትን ምክንያቶችና የአሣቡን ዒሊማ 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 

እንዯሚወስን የቅጣት አወሳሳን ዯንቡ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ከሊይ እንዯተገሇጸው ቅጣት የሚወሰነው 

በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 88(2) ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ 
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የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ዯረጃ ሊሌወጣሊቸው የወንጀሌ ዴንጋጌዎች ዯረጃ 

የሚወጣበትን አግባብ በመመሪያው በአንቀጽ 13 ከማስቀመጡ በተጨማሪ በ አንቀጽ 21/1/ 

መሠረት የወንጀሌ አፇጻጸሙ ሆነ ባህሪዉ በቅጣት አወሳሰን መመሪያዉ መሠረት ሇመወሰን 

የማያስችሌ ሆኖ ሲገኝ ወይም ቅጣቱ ፌትሔን የሚያዛባ ነዉ ብል ፌ/ቤቱ ካመነ መመሪያዉን 

ተግባራዊ ሇማዴረግ ያሌቻሇበትን ምክንያት በዝርዝር በማስቀመጥ በመመሪያዉ ሊይ ከተቀመጠዉ 

በተሇየ መሌኩ ቅጣት ሉወስን ይችሊሌ በማሇት አስቀምጧሌ፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ 

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ የተባሇበት ሁሇት የህግ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ እነሱም 

የወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 539(1(ሏ)) ተከሳሽ የራሱ ክፈ ስራ እንዲይገሇፅ በማሰብ እዴሜዋ 13 

አመት የሆነችውን ህፃን አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ አንገትዋን አርድ መግዯለ ሇዚሁ ወንጀሌ መነሻ 

ቅጣቱ እዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት ወይም ሞት ቅጣት መሆኑ፣ የወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 

620(2(ሀ))ዯግሞ እዴሜዋ አስራ ሶስት አመት በሆናት ህፃን ሌጅ ሊይ የተፇፀመ በመሆኑ ቅጣቱ 

ከአምስት አመት እስከ ሃያ አመት ሇመዴረስ በሚችሌ ፅኑ እስራት የሚያስቀጣ በመሆኑ እነዚህ 

ሁሇት የተሇያዩ ወንጀልች የፇፀመው አመሌካች ሊይ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 

መሰረት ቅጣት ሇመወሰን በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 184(1(ሇ)) መዯመር የግዴ ይሊሌ፡፡  

የስር ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ ቅጣት ሲወስን አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት ሁሇት ዴንጋጌዎች 

ሇወንጀሌ ህግ ዒንቀፅ 539(1(ሏ))ከባዴ የግፌ መግዯሌ ወንጀሌ የእዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት 

በመውሰዴ ሇሁሇተኛው ክስ አስገዴድ መዴፇር ወንጀሌ ሙከራ በ15 አመት ፅኑ እስራት የመነሻ 

ቅጣት እንዱቀጣ ከወሰነ በኋሊ በተከሳሽ ሊይ ሁሇቱም ክሶች የተወሰነበት ቅጣት በወንጀሌ ህግ 

አንቀፅ 184(1(ሇ))ሲዯመር በህጉ ከተወሰነው ከፌተኛ ቅጣት የሚበሌጥ ሆኖ ስሊገኘው በአንዯኛው 

ክስ የተወሰነው እዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት የሚጠቃሇሌ በመሆኑ ሇሁሇቱም የህግ ዴንጋጌዎች 

ይህንኑ መነሻ ቅጣት ይዟሌ፡፡በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 መሰረት የቅጣቱን 

ሇማስሊት የተያዘው የመነሻቅጣት በመመሪያው አባሪ አንዴ ሊይእርከን 38 ሊይ የሚያርፌ ሲሆን 

ፌርዴ ቤቱ በተቀበሊቸው ሁሇት ማክበጃ ምክንያቶት ሁሇት እርከን ሰሇሚጨምር እና መመሪያው 

አባሪ አንዴ እስከ እርከን 39 ብቻ እንጂ ከዚህ በሊይ እርከን አርባ አሌተቀመጠም፡፡ 

ስሇሆነምአመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት ሁሇት ዴንጋጌዎች በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 184(1(ሇ)) 

ሲዯመር በህጉ ከተወሰነው ከፌተኛ ቅጣት የሚበሌጥ ሆኖ በመገኘቱ ፣ በአንዯኛው ክስ የተወሰነው 

እዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት የተጠቃሇሇ ከመሆኑ በተጨማሪ ቅጣቱ ሲሰሊ በቀረቡት ሁሇት የቅጣት 

ማክበጃ ምክንያቶች  በመመሪያው ከተቀመጠው እርከን በሊይ ሰሇሚሆን ይህንን ጉዲይ የወንጀሌ 

አፇጻጸሙ ሆነ ባህሪዉ እንዱሁም ከተፇፀመው ወንጀሌ ክብዯት አንፃር ፌትሃዊ ውሳኔ ሇመስጠት 

በቅጣት አወሳሰን መመሪያዉ መሠረት ሇመወሰን የማያስችሌ በመሆኑ ከሊይ በተገሇፁት 
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ምክንያቶች መነሻነት የያዝነው ጉዲይ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት ሲወሰን ሇተፇፀመው 

ወንጀሌ ተመጣጣኝ ቅጣት ሇመወሰን ሰሇማይቻሌ፤የሚሠጠው ቅጣትአመሌካች የፇፀማቸው 

ሁሇት ከባዴ ወንጀልች በመሆናቸው፣ፌትህን ስሇሚያዛባእንዱሁም ስሇወንጀሌ ህጉ ግብና አሊማ 

የማያሳካ ስሇሚሆን  በቅጣት አወሳሰን መመሪያ አንቀጽ 21/1/ መሠረት ከቅጣት አወሳሰን 

መመሪያው ውጪ ሉወሰን የሚገባ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ከሊይ በተገሇፀው ምክንያት መነሻነትየስር ፌርዴ ቤት የቀረበሇት ጉዲይ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

መሠረት ሉሰሊ የማይቻሌ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ውጪ በመውጣት 

የቅጣት ውሳኔው መወሰን ሲገባው  የሰጠው የቅጣት ውሳኔ በመሆኑ ሉስተካከሌ የሚገባው ነው 

ብሇናሌ፡፡ስሇሆነም አመሌካች ጥፊተኛ ሇተባሇበትየህግ ዴንጋጌዎች፡-የአስገዴድ መዴፇር ሙከራ 

ተግባር የተፇፀመው እዴሜዋ አስራ ሶስት አመት በሆናት ህፃን ሌጅ ሊይ በመሆኑ ፣ እንዱሁም 

አመሌካች የራሱ ክፈ ስራ እንዲይገሇፅ በማሰብ እዴሜዋ 13 አመት የሆነችውን ህፃን አሰቃቂ 

በሆነ ሁኔታ አንገትዋንካነቃት በኋሊ እጀታው እንጨት በሆነ ቢሊ አንገትዋን  አርድ 

መግዯለጨካኝነት እና ነውረኝነቱን የሚያሳይ ተግባር ነው፡፡ አንዴ ሰው በወንጀሌ ጥፊተኛ ሁኖ 

ከተገኘ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት ያሇበት ስሇሆነ የሚጣሇው ቅጣት  የወንጀለን ከባዴነትና 

የአፇፃፀሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን መሆኑን የወንጀሌ ህጉ አሊማ የምንረዲው ጉዲይ 

ነው፡፡አመሌካች ባቀረባቸው ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 

1/2002 አንቀፅ 16(8) መሰረት ሇእያንዲንዲቸው ሶስት እርከን ጠቅሊሊ ስዴስት እርከን 

እንዱቀንስሇት ቅሬታ አቅርቧሌ፡፡ይሁን እንጂ የተፇፀሙት ሁሇት ወንጀልች ፤የወንጀሌ 

አፇጻጸማቸው ሆነ ባህሪዉ እንዱሁም ከተፇፀመው የወንጀሌ ክብዯት አንፃር ፌትሃዊ ውሳኔ 

ሇመስጠት በቅጣት አወሳሰን መመሪያዉ መሠረት ሇመወሰን የማያስችሌ በመሆኑ ከቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ውጪ ቅጣቱ እንዱወሰን ዴምዲሜ ሊይ የተዯረሰ ስሇሆነ የአመሌካች አቤቱታ 

አሌተቀበሌነውም፡፡ ስሇሆነም በቅጣት ማክበጃነትና ማቅሇያነት በማስረጃና በሔግ የተዯገፈና 

በችልት ተቀባይነት ያገኙትን ግንዛቤ ዉስጥ በማስገባትና በማመዛዘን ፌትሏዊ ቅጣት ሉወሰን 

ስሇሚገባ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ሊይ የወሰነው የእዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት ቅጣት አመሌካች 

እንዱቀጣ መወሰኑን አመሌካች ሇፇፀማቸው ወንጀልት ተመጣጣኝ ቅጣት ስሇሚሆን ላሊው 

ህብረተሰብም የሚያስተምር በመሆኑ በአመሌካች ሊይ የተወሰነው ቅጣት በውጤት ዯረጃ የወንጀሌ 

ህጉ መሰረታዊ መርሆዎችን ያሌተከተሇ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም 

ፌርዴ ቤቶች በተከሳሽ ሊይ የሚጣሇው ቅጣት የወንጀሌ አፇጻጸሙ ሆነ ባህሪዉ እንዱሁም 

ከተፇፀመው ወንጀሌ ክብዯት አንፃር ፌትሃዊ ውሳኔ ሇመስጠት በቅጣት አወሳሰን መመሪያዉ 

መሠረት ሇመወሰን የማያስችሌ ሆኖ በተገኘ ጊዜ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት ምክንያቱ 

በማስቀመጥ በመመሪያው ከተቀመጠው በተሇየ መሌኩ ቅጣት ሉወስኑ ይችሊለ፡፡  
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ሲጠቃሇሌም በአመሌካች ሊይ የተሠጠው የጥፊተኝነትና የተጣሇው የእዴሜሌክ ፅኑ እስራት ቅጣት 

ውሳኔ የወንጀሌ ሔጉን መሰረታዊ ግብ እንዱሁም የቅጣት አወሳሳን መርሆዎች ከዴርጊቱ አፇጻፀም 

ጋር ያገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን 

ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 131521 ግንቦት 24 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው 

የጥፊተኝነት ውሳኔ እንዱሁም ሰኔ05ቀን 2007 ዒ/ምየሰጠውየቅጣት ውሳኔ ፣ በፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 115002 ታህሳስ 13 ቀን 2008 ዒ.ም 

የጸናው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 195(2)(ሇ-2) መሠረት በአብሊጫ 

ዴምፅ  ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በእዴሜ ሌክፅኑ እስራት እንዱቀጣ ተብል መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የበታች ፌርዴ ቤቶች የተሠጠው ውሳኔ  የፀና መሆኑን እንዱያውቀው ሇክፌለ ማረሚያ 

ቤት ይፃፌ ብሇናሌ፡፡  

4. ይህ ውሳኔ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 አንቀፅ 21(1) መሰረት መመሪው 

ከሚያስቀምጠው በተሇየ ከመመርያው በመውጣት የቅጣት ውሳኔ የተሰጠ በመሆኑ በቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ አንቀፅ 21(2) መሰረት ሇሚመሇከተው አካሌ እንዱያውቀው ይዯረግ 

ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሩ/ሇ  

የሌዩነት ሏሳብ 

ስሜ በተ.ቁ 5 የተሰየመው ዲኛ አብሊጫው ዴምጽ በአመሌካች ሊይ የተሊሇፇውን የቅጣት ውሳኔ 

አስመሌክቶ በሰጠው የሔግ ትርጉም እና በዯረሰበት መዯምዯሚያ ስሊሌተስማማሁ በሏሳብ 

ተሇይቻሇሁ፡፡አብሊጫው ዴምጽ አመሌካች ሇፇጸመው የወንጀሌ ዴርጊት ፌትሏዊ የቅጣት ውሳኔ 

ሇመስጠት ቅጣቱን በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሠረት ሇመወሰን የማያስችሌ በመሆኑ 
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ቅጣቱን ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ውጪ እንዱወሰን ዴምዲሜ ሊይ የተዯረሰ በመሆኑ 

የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ የቻሇው ፌ/ቤቱ 

ከወንጀሌ አፇጻጸሙም ሆነ ባሔርይው በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሠረት ሇመወሰን 

የማያስችሌ ሆኖ ሲገኘው ወይም ቅጣቱ ፌትሔን የሚያዛባ ነው ብል ካመነ መመሪያውን 

ተግባራዊ ያሊዯረገበትን ምክንያት በዝርዝር በማስቀመጥ ከመመሪያው ወጥቶ ቅጣት ሉወስን 

እንዯሚችሌ የሚዯነግግ በመሆኑ፤አመሌካች ሇፇጸማቸው ሁሇት ከባዴ ወንጀልች ቅጣት ሇመወሰን 

በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 184/1/ሇ ዴንጋጌ መሠረት መዯመር የሚያስፇሌግ እና የሁሇቱም 

ወንጀልች መነሻ ቅጣት ሲዯመር በሔጉ ከተወሰነው ከፌተኛ ቅጣት የሚበሌጥ ሆኖ በመገኘቱ 

የሥር ፌ/ቤት መነሻ ቅጣቱን በአንዯኛው ክስ የተወሰነውን የዔዴሜ ሌክ ጽኑ እሥራት የያዘ 

በመሆኑ፤በአመሌካች ሊይ ተቀባይነት ያገኙ ሁሇት የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶች ያለ ቢሆንም 

በመመሪያው ሊይ እርከን 40 የላሇ በመሆኑ፤ቅጣቱ ሲሰሊ በመመሪያው ከተቀመጠው እርከን 

በሊይ የሚሆን በመሆኑ፤አመሌካች አሰቃቂ ወንጀሌ የፇጸመ በመሆኑ እና ዴርጊቱም የተፇጸመው 

ዔዴሜዋ 13 ዒመት በሆናት ሔጻን ሊይ ነው በማሇት ነው፡፡ 

በመሠረቱ አንዴ አቤቱታ አቅራቢ የይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ የሚያቀርበው በበታች 

ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ሔግን መሠረት በማዴረግ ያሌተሰጠ ውሳኔ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ 

ከሚሌ መነሻ እንዯሆነ የይግባኝ ወይም የሰበር ሥርዒት ከተዘረጋበት ዒሊማ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡በዚሁ አግባብ የቀረበውን አቤቱታ የሚመረምረው የበሊይ የሆነው ፌ/ቤት የአቤት ባዩን 

አቤቱታ ከተገቢው ሔግ ጋር በማገናዘብ በአቤት ባዩ ሊይ የተሰጠውን ፌርዴ ሉያጸና፤ሉያሻሽሌ 

ወይም ሉሽር ከሚችሌ በቀር አቤት ባዩ ባስከፇተው የይግባኝ ወይም የሰበር መዝገብ  ሊይ በአቤት 

ባዩ ሊይ የተሰጠውን ፌርዴ ሉያከብዴ የሚችሌ የፌርዴ ትችት መስጠት አይጠበቅበትም፡፡በተያዘው 

ጉዲይ የሥር ፌ/ቤት የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 01/2002 አመሌካችን የሚጠቅም 

በመሆኑ በዚሁ መመሪያ መሠረት ቅጣቱ ተሰሌቷሌ በማሇት በቅጣት ውሳኔው ሊይ የገሇጸ 

ቢሆንም አመሌካች ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች ያለኝ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት መመሪያው 

በሚፇቅዯው መሠረት ሇእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት ሦስት ሦስት እርከን መቀነስ 

ሲገባው አንዴ አንዴ እርከን ብቻ በመቀነስ የሰጠው ውሳኔ መመሪያውን ያሊገናዘበ ነው በማሇት 

የይግባኝ አቤቱታ ባቀረበበት ሁኔታ፤ተጠሪ በሰጠው መሌስ አመሌካች ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ 

ምክንያቶች ያለት በመሆኑ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሠረት ሇእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ 

ሦስት እርከን ሇሁሇቱም የቅጣት ማቅሇያዎች ሥዴሥት እርከን ተቀንሶ ቅጣቱ ቢወሰን ተቃውሞ 

የሇኝም በማሇት መሌስ በሰጠበት ሁኔታ አብሊጫው ዴምጽ አመሌካች ባስከፇተው የሰበር አቤቱታ 

/ በአመሌካች መዝገብ / ሊይ በአመሌካች የወንጀሌ አፇጻጸም እና በግሌ ተበዲይ ዔዴሜ ምክንያት 
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በመመሪያው መሠረት ቅጣቱ ቢወሰን ፌትሔ የሚዛባ በመሆኑ ቅጣቱ ከመመሪያው ውጪ 

ሉወሰን ይገባሌ በማሇት በዯረሰበት መዯምዯሚያ አሌተስማማሁም፡፡ 

አብሊጫው ዴምጽ ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ውጪ ቅጣቱ እንዱወሰን ዴምዲሜ ሊይ ተዯርሷሌ 

ሇማሇት አመሌካች ዴርጊቱን የፇጸመው ዔዴሜዋ 13 ዒመት በሆናት ሔጻን ሊይ ነው፤የወንጀሌ 

አፇጻጸሙ እና ባሔርይው ከባዴ ነው በማሇት ምክንያት ሰጥቷሌ፡፡በእርግጥ አመሌካች የፇጸመው 

ወንጀሌ አሰቃቂ ወንጀሌ ሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ሆኖም የተበዲይን ዔዴሜ መሠረት 

በማዴረግ አመሌካች ከመነሻውም ቢሆን በከባዴ ወንጀሌ /aggravated crime/ የተከሰሰ ሆኖ ሳሇ 

አብሊጫው ዴምጽ በግሌ ተበዲይ ዔዴሜ እና በዴርጊት አፇጻጸሙ ምክንያት ቅጣቱ ከመመሪያው 

ውጪ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት በዯረሰበት መዯምዯሚያ አሌተስማማሁም፡፡ 

አብሊጫው ዴምጽ ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ውጪ ቅጣቱ እንዱወሰን ዴምዲሜ ሊይ ተዯርሷሌ 

ሇማሇት የሰጠው ላሊ ምክንያት አመሌካች ሇፇጸማቸው ሁሇት ከባዴ ወንጀልች ቅጣት ሇመወሰን 

በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 184/1/ሇ ዴንጋጌ መሠረት መዯመር የሚያስፇሌግ እና የሁሇቱም 

ወንጀልች መነሻ ቅጣት ሲዯመር በሔጉ ከተወሰነው ከፌተኛ ቅጣት የሚበሌጥ ሆኖ በመገኘቱ 

በአንዯኛው ክስ የተወሰነውን የዔዴሜ ሌክ ጽኑ እሥራት መነሻ ሆኖ የተያዘ ቢሆንም ፌ/ቤቱ 

የተቀበሊቸውን ሁሇት  የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶች መሠረት በማዴረግ ቅጣቱን ሇማክበዴ 

በቅጣት አወሳሰን መመሪያው ሊይ እርከን 40 ስሇላሇ አመሌካች ከፇጸመው ዴርጊት አኳያ 

በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሠረት መወሰን ፌትሔን ያዛባሌ የሚሌ ነው፡፡ሆኖም የወንጀሌ 

ሔጉ አንቀጽ 184/1(ሀ)እና(ሇ) ዴንጋጌ ተዯራራቢ ወንጀልች በአንዯኛው ምክንያት የሞት ወይም 

የዔዴሜ ሌክ እሥራት ወይም ወንጀልቹ ተመሣሣይ ዒይነት የእሥራት ቅጣት የሚያስቀጡ ሆኖ 

በአንዯኛው ምክንያት በሔጉ ጠቅሊሊ ክፌሌ የተቀመጠው ከፌተኛ ቅጣት ሲወሰን ይህ ውሳኔ 

ሇላልቹም ተዯራራቢ ወንጀልች የሚወሰነውን ቅጣት ሁለ አጠቃል እንዯሚይዝ፤ተዯራራቢ 

ወንጀልች ተፇጽመው በተገኙ ጊዜ በተዯራራቢነት ሇተፇጸመው ወንጀሌ ተገቢ የሆነ ቅጣት 

ተወስኖ የሚዯመር እና ቅጣቱ በሔጉ ጠቅሊሊ ክፌሌ ከተቀመጠው ቅጣት መብሇጥ እንዯማይችሌ 

ይዯነግጋሌ፡፡በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 01/2002 ተዯራራቢ ወንጀልችን በተመሇከተ 

የተቀመጠው የቅጣት አሰሊሌ በወንጀሌ ሔጉ ተዯራራቢ ወንጀልችን አስመሌክቶ በተቀመጡት 

ዴንጋጌዎች መሠረት የተቀመጠ ሆኖ ሳሇ፤መመሪያው ከባዴ የሚባለትን የዔዴሜ ሌክ ጽኑ 

እሥራት እና የሞት ቅጣት የያዙ እርከኖች ያለት ሆኖ ሳሇ አብሊጫው ዴምጽ በመመሪያው 

መሰረት ቅጣቱ ቢወሰን ቅጣቱ የሚዯመር እና በመመሪያው ሊይ እርከን 40 ያሌተቀመጠ 

በመሆኑ ቅጣቱ ከመመሪያው ውጪ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት በዯረሰበት መዯምዯሚያ 

አሌተስማማሁም፡፡ 
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የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 01/2002 ተፇጻሚ ሲሆን በአተገባበር ባጋጠሙ ችግሮች 

ምክንያት መመሪያውን ማሻሻሌ በማስፇሇጉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 

88/4 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 

አውጥቷሌ፡፡የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተቋቋመው በአገሪቱ ውስጥ ወጥ 

የሆነ የሔግ አተረጓጓም እንዱኖር ሇማዯረግ እንዯሆነ ችልቱ ከሰጣቸው በርካታ ውሳኔውች እና 

በተግባር ከሚታየው አሰራር መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡በዚሁ መሠረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት የቅጣት አወሳሰን መመሪያን በሚመሇከት በሰበር መዝገብ ቁጥር 95438 እና 

በላልች በርካታ መዛግብት የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 22 እና የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 6 መሠረት 

በማዴረግ ወንጀሌ ፇጻሚው ዴርጊቱን የፇጸመው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 

ተግባራዊ በነበረበት ጊዜ ከሆነ ቅጣቱ በዚሁ መመሪያ መሠረት ሉወሰን የሚገባ መሆኑን፤አዱሱ 

የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ተግባራዊ በማዴረግ ቅጣት ሉወሰን የሚችሇው አዱሱ መመሪያ 

ተከሳሽን የሚጠቅም በሆነ ጊዜ ብቻ መሆኑን በመግሇጽ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/1 

መሠረት በየትኛውም እርከን ሊይ ሇሚገኙ ፌ/ቤቶች አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም 

ሰጥቶበታሌ፡፡ይህን የሔግ ትርጉም መሠረት በማዴረግም ቀሊሌ፤መካከሇኛ እና ከባዴ በሆኑ 

የወንጀሌ አፇጻጸሞች ሊይ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ አተገባር ሊይ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ 

በበርካታ መዝገቦች ሊይ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 01/2002 

አመሌካችን የሚጠቅም በመሆኑ ቅጣቱ በዚሁ መመሪያ መሠረት ተሰሌቷሌ በማሇት በውሳኔው 

ሊይ የገሇጸ ቢሆንም ሇእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ አንዴ እርከን ብቻ በመቀነስ ቅጣቱን ያሰሊ 

በመሆኑ የቅጠት ማቅሇያ እርከኖች አሰሊሌ ሊይ ቅጣት አወሳሳን መመሪያ ቁጥር 02/2006 

መሠረት በማዴረግ ውሳኔ እንዯሰጠ የሚገመት ነው፡፡አመሌካች ዴርጊቱን የፇጸመው የቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ተግባራዊ በነበረበት ጊዜ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት የመመሪያውን 

ሙለ ይዘት ተፇጻሚ በማዴረግ መወሰን የሚገባው ሆኖ ሇአንዴ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት አንዴ 

እርከን ብቻ በመቀነስ ውሳኔ መስጠቱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያውን እና ይህ የሰበር ሰሚ 

ችልት  በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ተግባራዊ በነበረበት ጊዜ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት  የመመሪያው 

ሙለ ይዘት ተፇጻሚ በማዴረግ መወሰን የሚገባው ሆኖ ሇአንዴ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት አንዴ 

እርከን ብቻ በመቀነስ ውሳኔ መስጠቱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያውን እና ይህ የሰበር ሰሚ 

ችልት በቅጣት አወሳሰን መመሪያ አተገባበር ሊይ የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚጥስ 

በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ሆኖ ሳሇ አብሊጫው ዴምጽ ከአመሌካች የዴርጊት 

አፇጻጸም፤ከወንጀለ ባሔርይ እና ከተበዲይ ዔዴሜ አኳያ በመመሪያው መሠረት ቢወሰን ፌትሔን 

ያዛባሌ በማሇት በዯረሰበት መዯምዯሚያ አሌተስማማሁም፡፡  
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በላሊ በኩሌ የአመሌካች ግሊዊ ሁኔታ በቅጣት ውሳኔ አሰጣጥ ሊይ ታሳቢ ሉዯረግ ስሇሚችሌበት 

ሁኔታ በተሇያዩ ሔጎች ሊይ  የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡የኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገመንግሥት አንቀጽ 36/2 ሔጻናትን የሚመሇከቱ እርምጃዎች በሚወሰደበት ጊዜ 

በመንግሥታዊ ወይም በግሌ የበጎ አዴራጎት  ተቋሞች፤በፌ/ቤቶች በአሥተዲዯር ባሇሥሌጣኖች 

ወይም በሔግ አውጪው አካሊት የሔጻናት ዯህንነት በቀዯምትነት መታሠብ እንዲሇበት 

ይዯነግጋሌ፡፡ኢትዮጲያ የተቀበሇችው የሔጻናት መብቶች ሥምምነት አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ሔጻን 

ማሇት ዔዴሜው ከ18 ዒመት በታች የሆነ ማንኛውም ሰው ነው በማሇት ይዯነግጋሌ፤የዚሁ 

ሥምምነት አንቀጽ 3 በመንግሥት ወይም በግሌ ማሔበራዊ ዯህንነት ተቋሞች በፌርዴ ቤቶች 

በአሥተዲዯር ባሇሥሌጣኖች ወይም በሔግ አውጪ አካሊት ሔጻናትን የሚመሇከት ማንኛውም 

እርምጃ ሲወሰዴ የሔጻናቱ ጥቅም የሚጠበቅበት ሁኔታ ከሁለ ቅዴሚያ የሚሰጠው ጉዲይ 

እንዯሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ 

ሔገመንግሥቱን መሠረት በማዴረግ የወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ በመግቢያው ሊይ አዋጁ 

እንዱወጣ አስፇሊጊ ከሆነባቸው ምክንያቶች ውስጥ በአገሪቱ ሥር ነቀሌ የሆኑ ሇውጦች የተካሓደ 

በመሆኑ፤ከእነዚህም ውስጥ የህጻናት እና የሴቶች መብቶች ኢትዮጲያ በተቀበሇቻቸው ዒሇምዒቀፌ 

ሥምምነቶች እና በሔገመንግስቱ እውቅና ያገኙ በመሆኑ፤ፌርዴ ቤቶች በተመሣሣይ ጉዲዮች ሊይ 

ተመሣሣይ ቅጣት የሚወስኑበትን መንገዴ ማመቻቸት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ወንጀሌ አዴራጊዎችን 

በመቅጣት ወንጀሌ እንዲይፇጸም በመከሊከሌ ሔብረተሰቡን መጠበቅ እና ወንጀሌ ሇሚፇጽሙ 

ሰዎች ማሥጠንቀቂያ መሥጠት እና ትክክሇኛ የፌትሔ ሥርዒትን ማስፇን አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ የሚለት ተጠቃሽ ናቸው፡፡ 

የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 176 ከአሥራ አምስት ዒመት በሊይ ፤ከአሥራ ሥምንት ዒመት በታች 

የሆነ ወጣት ወንጀሌ አዴራጊ ወንጀሌ በሠራ ጊዜ ፌ/ቤቱ በመዯበኛው የሔግ ዴንጋጌ መሠረት 

ሲወስን የነገሩ አካባቢ ሁኔታ በቂ ምክንያት የሚያስገኝ መሆኑን የገመተ እንዯሆነ በአንቀጽ 179 

በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት ቅጣት ሉያቀሌሇት እንዯሚችሌ፤አሥራ ሥምንት ዒመት 

ሳይሞሊው በፇጸመው ማናቸውም ወንጀሌ ምክንያት የሞት ቅጣት ሉወሰንበት እንዯማይችሌ 

ይዯነግጋሌ፡፡የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 87 ዲኞች ቅጣትን ሲወስኑ ሔጉ ሉዯርስበት ያሰበውን ዒሊማ 

ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በሔጉ መንፇስ መሠረት መፇጸም ያሇባቸው መሆኑን እና 

ቅጣቶቹ እና የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ምንጊዜም ሰብዒዊ ክብርን በሚጠብቅ መንገዴ እንዱሆን 

ማዴረግ ሉከተለት የሚገባ መርህ ስሇመሆኑ ይዯነግጋሌ፡፡የዚሁ ሔግ አንቀጽ 88 ዴንጋጌም 

ፌ/ቤቱ ቅጣትን ሲወስን የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኝነት መጠን ያሇፇ የሔይወት 

ታሪኩን፤ወንጀሌ ሇማዴረግ ያነሳሱትን ምክንያቶች እና የአሳቡን ዒሊማ የግሌ ኑሮውን ሁኔታ 
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የትምህርቱን ዯረጃ እንዱሁም የወንጀለን ከባዴነት እና የአፇጻጸሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን 

መሆን እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ 

ከሊይ ከተገሇጹት ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይዘት ሔግ አውጪው ዔዴሜው ከአሥራ አምሥት 

ዒመት በሊይ፤ከአሥራ ሥምንት ዒመት በታች የሆነ ወጣት ወንጀሌ አዴራጊ ወንጀሌ በሠራ ጊዜ 

በሔጉ የተቀመጡት ከባዴ የሚባለ ቅጣቶች እንዱወሰኑበት ፌሊጎት የላሇው መሆኑን እና 

ፌ/ቤቶች በሚሰጡት  የቅጣት ውሳኔ ሊይም ጥንቃቄ ሉያዯረግ የሚገባቸው መሆኑን መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡በተያዘው ጉዲይ አመሌካች እዴሜዋ 13 ዒመት በሆናት ሔጻን ሊይ ወንጀሌ የፇጸመ 

ሇመሆኑ፤ ዴርጊቱንም የፇጸመው አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ሆኖም 

በሥር ፌ/ቤት በማስረጃነት የቀረበው አመሌካች በወንጀሌ ሥነ-ሥርዒት ሔግ ቁጥር 27/2 

መሠረት ሇፖሉስ የሰጠው ቃሌ አመሌካች ዴርጊቱን በፇጸመበት ጊዜ የ16 ዒመት ሌጅ እና 

የዘጠነኛ ክፌሌ ተማሪ የነበረ መሆኑ ያሳያሌ፤አመሌካች ዴርጊቱን ሲፇጽም ዔዴሜው 16 ዒመት 

እንዯነበረ የሚያሳይ የሌዯት ሰርተፌኬት ያቀረበ ሆኖ ሳሇ ፤አመሌካች ሇፖሉስ የሰጠውን ቃሌ 

በማስረጃነት የሚወሰዯው በአመሌካች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ ሇመወሰን ብቻ ሳይሆን ማስረጃው 

ከነሙለ ይዘቱ  በማስረጃነት የሚወሰዴ ሆኖ ሳሇ አብሊጫው ዴምጽ አመሌካች ዴርጊቱን 

ሲፇጽም ዔዴሜው 19 ዒመት እንዯነበረ በራዴዮልጂ ምርመራ ውጤት የተረጋገጠ መሆኑ 

ተጠቅሶ በበታች ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬነገር ነው በማሇት በዯረሰበት መዯምዯሚያ 

አሌተስማማሁም፡፡አመሌካች ዴርጊቱን ሲፇጽም ዔዴሜው 16 ዒመት እንዯነበረ ሇፖሉስ በሰጠው 

ቃሌ ሊይ እና ባቀረበው የሌዯት ሰርተፉኬት የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች ዴርጊቱን ሲፇጽም 

ዔዴሜው 16 ዒመት ነበር፡፡አመሌካች ዴርጊቱን ሲፇጽም የ16 ዒመት ሌጅ እና የዘጠነኛ ክፌሌ 

ተማሪ የነበረ በመሆኑ ዴርጊቱ የሚያመጣበትን ውጤት ያመዛዝናሌ ተብል የማይጠበቅ በመሆኑ 

በአመሌካች ሊይ የተሊሇፇው የዔዴሜሌክ ጽኑ እሥራት አመሌካች  በሔገመንግሥቱ፤አገሪቱ 

በተቀበሇችው የሔጻናት መብት ሥምምነት እና በወንጀሌ ሔጉ የተጠበቀሇትን መብት መሠረት 

ያሊዯረገ ነው በማሇት በሏሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

በአጠቃሊይ የሥር ፌ/ቤት ቅጣቱን በመመሪያ ቁጥር 01/2002 መሠረት ያሰሊ መሆኑን ገሌጾ 

ተቀባይነት ባገኙ ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች በመመሪያው መሠረት ሦስት ሦስት እርከን 

በመቀነስ መወሰን ሲገባው ይህን ሳያዯርግ በመቅረቱ አመሌካች የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱታረም 

አቤቱታ ባቀረበበት ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት የቅጣት ማቅሇያ አቀናነስ ሊይ የፇጸመው መሠረታዊ 

የሆነ የሔግ ሥሔተት ሉታረም ሲገባሇው አብሊጫው ዴምጽ በአመሌካች መዝገብ ሊይ ከወንጀለ 

ባሔርይ፤ከዴርጊቱ አፇጻጸም እና ከተበዲይ ዔዴሜ አኳያ ከሊይ ቅጣቱ ከመመሪያ ውጪ ሉወሰን 

ይገባሌ በማሇት በዯረሰበት መዯምዯሚያ ከሊይ በገሇጽኳቸው ምክንያቶች ያሌተስማማሁበት  
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በመሆኑ በሥር ፌ/ቤት ተቀባይነት ባገኙ ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች በመመሪያው 

መሠረት ሇእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ ሦስት እርከን ሇሁሇቱም የቅጣት ማቅሇያ ስዴሥት  

እርከን ተቀንሶ ቅጣቱ  ሉሰሊ ይገባ ነበር በማሇት በሏሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡ 

የማይነበብ የአንዴ ዲኛፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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አፇፃፀም 
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