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የሰ/መ/ቁ. 46382 

ሏምላ 28 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.  

ዲኞች ፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

                              ሏጎስ ወሌደ 

                              ሂሩት መሇሠ 

                              ታፇሠ ይርጋ  

                              በሊቸው አንሺሶ 

አመሌካች ፡- 1. ዲንኤሌ ገ/ዮሏንስ  

      2. ሚካኤሌ ፀጋዬ         

           3. ሚ/ር አሚት አብድ      ጠ/ማረን ወንዳ      

      4. ቅደስ ዓሇምሰገዴ 

ተጠሪ ፡-  ፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - ተሾመ አንጄል 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ  

ይህ ጉዲይ የወንጀሌ ክርክር ሲሆን ተጠሪ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በአመሌካቾች ሊይ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ 
የወንጀሌ ሔግ ቁጥር 32/1/ሀ/ እና 692/1/ ሊይ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሚያዝያ 16 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ከምሽቱ 4፡45 
ሲሆን በአዱስ አበባ ከተማ በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15/16 ክሌሌ የግሌ ተበዲይ አቶ ኢሳያስ ካሣ ግሮሰሪ በመሄዴ 
ውስኪ እንፇሌጋሇን ብሇው መኪና ውስጥ ሆነው አንዴ ብሊክ ላብሌ ውስኪ አዘው እሱን ከተመሇከቱ በኋሊ ላሊ ብሊክ 
ላብሌ ጨምረን ብሇው ሉጨምርሊቸው ሲሄዴ መኪና አስነስተው በማምሇጣቸው ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካቾች ቀርበው ክሱ ተነቦሊቸው እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ በክሱ ሊይ መቃወሚያ እንዲሊቸው ተጠይቀው 
ክሱን እንዯማይቃወሙ ካረጋገጡ በኋሊ የዕምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቁ ዴርጊቱን ፇፅመናሌ ጥፊተኛም ነን ብሇዋሌ፡፡  

ፌ/ቤቱም በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዓት ቁጥር 134/1/ መሠረት የጥፊተኛነት ውሣኔ ከሰጠ በኋሊ የግራ 
ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብሎሌ፡፡ በዚህም መሠረት ከሣሽ ዏቃቤ ሔግ በሰጠው የቅጣት አስተያየት ተከሣሾች 
የወንጀለን ዴርጊት የፇፀሙት ግብረአበር በመሆን ስሇሆነ ፌ/ቤቱ ይህንን በቅጣት አወሳሰን ረገዴ ከግምት እንዱያስገባሌን 
ካሇ በኋሊ ተከሣሾች የትምህርት ዯረጃቸው ሲታይ የወንጀሌን አስከፉነት ከላሊው ሰው በተሻሇ መሌኩ ሉያውቁና ሉረደ 
የሚችለ መሆኑን መገንዘብ ስሇሚቻሌ ይህንንም ከግምት በመክተት እንዯዚሁም ፌ/ቤት ቀርበው ማመናቸውንም ከግምት 
በማስገባት ፌ/ቤቱ ተገቢ ነው ብል ያመነበትን ቅጣት እንዱወስንባቸው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

ተከሣሾችም በበኩሊቸው ዴርጊቱ በአጋጣሚ የተፇፀመ መሆኑን፣ ወጣቶች እንዯሆኑ፣ በዴርጊታቸውም 
እንዯተፀፀቱና ከግሌ ተበዲይም ጋር እንዯታረቁ ገሌፀው የከፌተኛ ትምህርት ተማሪዎች መሆናቸውን ጠቅሰው ቅጣቱ 
በገዯብ እንዱሆን ይወሰንሌን በማሇት የቅጣት አስተያየት መስጠታቸውን ተገንዝበናሌ፡፡  

በዚህ መሌኩ የቅጣት አስተያየት የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ተከሣሾች የተከሰሱበት ወንጀሌ እስከ 3 
ዓመት በሚዯርስ እሥራት የሚያስቀጣ ቢሆንም ተከሣሾች አስቀዴሞ ወንጀሌ የፇፀሙ ስሇመሆኑ ሪከርዴ ያሌቀረበባቸው 
ስሇሆነና ይህንንም ወንጀሌ ስሇመፇፀማቸው ያመኑ በመሆኑ ይህም ሁኔታ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 82/1/ሠ/ መሠረት 
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ቅጣት ማቅሇያ ተዯርጎ ሉወሰዴ ስሇሚችሌ ተከሣሾች እያንዲንዲቸው በ6 /ስዴስት/ ወር ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ በማሇት 
ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡ 

ተከሣሾች የጥፊተኛነት ውሣኔውን ተቀብሇው ነገር ግን በቅጣት ማቅሇያነት ያቀረቡት ምክንያቶች የተወሰነውን 
ቅጣት በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 192 መሠረት በገዯብ ሇማቆየት የሚያስችሌ ሆኖ ሳሇ ቅጣቱ ሳይገዯብ መቅረቱ ተገቢነት 
የላሇው ነው በማሇት የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ 
የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት አጽንቶታሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ በአመሌካቾች ሊይ 
የተወሰነውን ቅጣት በገዯብ ሇማቆየት የሚያበቃ ሁኔታ ስሇመኖሩ ሇማጣራት አቤቱታው ሇሰበር ችልት ይቅረብ ብል ግራ 
ቀኙን አከራክሯሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተጠቀሰው ሲሆን በበኩሊችንም አቤቱታው ሇሰበር ይቅረብ ከተባሇበት ነጥብ 
አኳያ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡  

በአንዴ የወንጀሌ ተከሣሽ ሊይ የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ የተወሰነው የእሥራት ቅጣት 
ሳይፇፀም በገዯብ እንዱቆይ ሉዯረግ የሚችሌባቸው ምክንያቶች በወንጀሌ ሔግ በቁጥር 192 ሊይ ተመሌክቶ ይገኛሌ፡፡ 
እንዯዚሁም የቅጣት ውሣኔ በገዯብ ሉቆይ የማይችሌባቸው ምክንያቶችም በቁጥር 194 ሥር ተመሌክቷሌ፡፡  

በዚህም መሠረት ከቁጥር 192 አኳያ የተወሰነውን የእስራት ቅጣት በገዯብ ሇማቆየት የሚቻሇው ጥፊተኛው 
አስቀዴሞ የተፇረዯበት ቢሆንም ባይሆንም የተፇረዯበትን ቅጣት ከመፇፀሙ በፉት ሇተወሰነው ጊዜ ቅጣቱ ታግድሇት 
አመለ ቢፇተን ሁሇተኛ ጥፊት ከማዴረግ የሚታገዴ መሆኑንና ስሇጠባዩም መሻሻሌ አንዴ ጽኑ ማስጠንቀቂያ ብቻ የሚበቃ 
መሆኑን ፌ/ቤቱ ያመነበት ከሆነ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች ቀዯም ሲሌ ወንጀሌ ስሇመፇጸማቸው ሪከርዴ 
ያሌቀረበባቸው እንዯመሆኑ መጠን ያሇፇ የሔይወት ታሪካቸው መሌካም እንዯነበር ይገመታሌ፡፡ አሁን ጥፊተኛ ሆነው 
የተገኙበትንም ወንጀሌ በየዋህነት ወይም ባሌታሰበና ዴንገተኛ አጋጣሚ የፇፀሙት ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም 
ላሊ አመሌካቾች ወንጀለን ከፇፀሙ በኋሊ ከግሌ ተበዲዩ ጋር ወዱያውኑ መታረቃቸው ዴርጊቱን በዴንገተኛ አጋጣሚ 
በየዋህነት የፇፀሙት መሆኑና በዚህም መጸጸታቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በላሊ በኩሌም የወንጀሌ ሔግ ግብ በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀጽ 1 ሊይ የተመሇከተ ሲሆን ይዘቱም የወንጀሌ ሔግ ግብ ወንጀሌ እንዲይፇጸም 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 ዕርምጃዎች እንዱወሰዴባቸው ማዴረግ እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡  

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 82 መሠረት ቅጣቱን በማቅሇሌ ከወሰነ በኋሊ አመሌካቾች ከፌ 
ብል እንዯተመሇከተው የቀዴሞ የወንጀሌ ሪከርዴ ያሌቀረበባቸው ከመሆኑ አኳያ ይህንንም ወንጀሌ የፇፀሙት በዴንገተኛ 
አጋጣሚ በየዋህነትና ባሇማስተዋሌ ከመሆኑ አንፃር በአጠቃሊይም ከወንጀሌ ሔግ ግብ አኳያ ሲታይ አንዴ ጽኑ 
ማስጠንቀቂያ ብቻ ተሰጥቷቸው የተወሰነባቸው ቅጣት ሳይፇፀም ተግድ ቢቆይ ዲግም ጥፊት ከመፇፀም ሉታቀቡ 
እንዯሚችለ ከአጠቃሊይ የወንጀለ አፇፃፀምና ከአመሌካቾች ሁኔታ መገንዘብ እየተቻሇና ቅጣቱንም በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 
194 መሠረት በገዯብ ሊሇማቆየት የሚያበቃ ምክንያት በላሇበት ሁኔታ ቅጣቱን ሇመገዯብ የሚያበቃ በቂ ሔጋዊ ምክንያት 
እያሇ እንዱገዯብ ሳያዯርግ መቅረቱ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ይህንኑ ሳያርም መቅረቱ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በወ/መ/ቁ/7933 በ21/8/2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠውን የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ 
እንዯዚሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህንኑ በማጽናት በመ.ቁ. 45568 በ9/9/2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠውን ውሣኔ 
በበኩሊችንም በማጽናት ነገር ግን በአመሌካቾች ሊይ የተወሰነው የ6 /ስዴስት/ ወር ቀሊሌ እሥራት ከፌ ብል 
በተመሇከቱት ምክንያቶች ሳይፇፀም በ2 /ሁሇት/ ዓመት ገዯብ ይቆይ በማሇት በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 192 እና 
197/1/ መሠረት ወስነናሌ፡፡  
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2. በአመሌካቾች ሊይ የተወሰነው የእስራት ቅጣት የተገዯበ ስሇመሆኑ እንዱታወቅ ሇሥር ፌ/ቤቶችና ሇአ.አበባ 
ማረሚያ ቤት ይገሇጽሇት ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካቾች በዚህ ችልት ክርክር ሲዯረግ እያንዲንዲቸው ሇዋስትና በሞዳሌ 85 ያስያዙት ብር 2ዏዏዏ /ሁሇት 
ሺህ/ እንዱመሇስሊቸው ሇሚመሇከተው ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 

4. መዝገቡን ዘግተን ወዯ መ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ጽ/ሽ 
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