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የሰ/መ/ቁ/ 47831 

ሰኔ 03 ቀን 2003 ዓ.ም 

                              ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

                                     ሏጎስ ወሌደ 

አሌማው ወላ 

ነጋ ደፌሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. መስታወት ጌታነህ  ከማረ/ቤት - ቀረበች 

          2. ግርማ ገዛኽኝ - አሌቀረቡም         ሇሁለም ጠበቃ ወንዴወሰን 

          3. ባዩ ጌታነህ ከማረ/ቤት - ቀረበ          ተ/ማርያም - ቀረቡ 

          4. በሇጠ አስፊ ከማረ/ቤት - ቀረበ 

ተጠሪ፡- ፋዳራሌ አቃቤ ሔግ      

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ነው፡፡ በዚህ ፌ/ቤት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካቾች ሊይ የመሠረተው የወንጀሌ ክስ 
በሁሇት ምዴብ የተከፇሇ ሲሆን 1ኛው ክስ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወ/ህ/አንቀጽ  32(1(ሀ)(ሇ))እና 
539(1ሀ) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አመሌካቾች በሙለ ሏሳባቸውና አዴራጎታቸው በወንጀለ 
ስራና በሚሰጠው ዉጤት ሙለ ተካፊይ በመሆን ተበዲዮች ጌታነህ ወ/ማሪያም እና ዯስታ 
ወ/ማሪያም የተባለት በጥቅምት ወር 1985 ዓ/ም በኢ.ሔ.አ.ዱ.ግ ታጋዮች 1ኛ/ ጌታነህ ወ/የስ ፣ 2ኛ/ 
መኮንን ጌታነህ ፣ 3ኛ/ በቀሇች ወ/አረጋይ የተባለ ቤተሰቦቻችንን አስገዴሇውብናሌ በሚሌ ቂም በቀሌ 
ተነሳስተው ቤት ንብረታቸውን በእሳት አውዴመው ከአገር እንዱሰዯደ ካዯረጓቸው በኋሊ እንዯገና 
በፌርዴ ቤት ከሰዋቸው በነፃ ሲሰናበቱ 1ኛዋ አመሌካች በተሰጠው የፌርዴ ውሳኔ የበቀሌ ጥማቷ 
ባሇመርካት ከአስር አመት በሊይ ተበዲዮቹ የሚኖሩበትን ቦታ ሇማወቅ በግብረአበሮቿ አማካኝነት 
ስትከታተሌ ቆይታ በ2ኛው አመሌካች አማካኝነት ቤታቸውን ካገኘች በኋሊ በተጨማሪም የተበዲይን 
ወንዴሞች ቤት ጭምር ራሷ ፇሌጋ በማግኘት ከቤታቸው ዴረስ እየሄዯች ስታጠና ቆይታ የወንጀለን 
ሥራ መሪ ተዋናይ በመሆን 3ኛ እና 4ኛ አመሌካቾችን ከዯብረ ብርሃን ፣ 2ኛ አመሌካችን ከአዱስ 
አበባ  በማሰባሰብ የአከባቢው ሰው በስራ የሚሰማራበትንና ጭር የሚሌበትን አመቺ ጊዜ አጥንተው 
ሰኔ 25 ቀን 1999 ዓ/ም ከጠዋቱ ከ4፡00 እስከ 6፡00 ባሇው ጊዜ ውስጥ በአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር በየካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 07 ክሌሌ ወዯሚገኘው የሟቾች መኖሪያ ቤት በመሄዴ ዘመዴ 
ነን ብሇው ሔፃናቱን በር ካስከፇቱ በኋሊ ጨካኝታቸውንና አዯገኛነታቸውን እንዱሁም 
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ነውረኝነታቸውን በሚገሌፅ አስቃቂ ሁኔታ፡- 1ኛ/ ህፃን ፌቅረተ በቀሇ እዴሜዋ 12 አመት 
የሆነችውን ፣ 2ኛ/ ሔፃን ሏና በቀሇ እዴሜዋ 8 አመት የሆነችውንና 3ኛ ሔፃን ነጻነት በቀሇ 
እዴሜዋ  1 አመት ከ8 ወር የሆነችውን ከሟች ሔፃን ፌቅረተ በቀሇ ጀርባ እንዯታዘሇች ሶስቱንም 
ሔጻናት በደሊ ጭንቅሊታቸውን እና መሊ ሰውነታቸውን እየተፇራረቁ ቀጥቅጠው በግፌ ገዴሇዋሌ 
የሚሌ ሲሆን 2ኛው ክስ ዯግሞ ሁለም አመሌካቾች በ1996 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
669(3(ሇ)) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አመሌካቾች ሔገ ወጥ ብሌፅግና ሇራሳቸው ሇማግኘት 
በማሰብ በቡዴን ተዯራጅተው በ1ኛው ክስ ሊይ በተገሇጸው ጊዜና ስፌራ በክሱ ሊይ የተመሇከተውን 
የግፌ ግዴያ ወንጀሌ ከፇጸሙ በሁዋሊ ንብረትነቱ የአቶ በቀሇ ወ/ማሪያም የሆኑ፡- ባሇ 14 ኢንች 
ኤሌጂ (LG)  ቴላቭዥን ፣ ሶስት ጋቢዎች ፣ አንዴ ሰማያዊ ሸራ ሊስቲክ እና አንዴ አሮጌ 
የማዲበሪያ ከረጢት ሰርቀው በመውሰዲቸው ከባዴ የስርቆት ወንጀሌ ፇጽመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 
አመሌካቾች ክሱን ክዯው በመከራከራቸውም ዏቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስዎችን 
አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ከዚህም በኋሊ የአመሌካቾች የመከሊከሌ መብት ተጠብቆሊቸው የመካሇከያ 
ማስረጃዎችን አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትም አመሌካቾች የዏቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ያሊስተባበለ መሆኑን ዘርዝሮ የመከሊከያ 
ማስረጃዎቻቸውን ቃሌ ውዴቅ ያዯረገ ሲሆን አመሌካቾችን በዏቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሰው 
በቀረቡባቸው ዴንጋጌዎች ስር ጥፊተኛ በማዴረግ የጥፊተኝነት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በቅጣት ረገዴም 
የአሁኗ 1ኛ አመሌካችን (መስታወት ጌታነህን) በሞት ፣ ላልች አመሌካቾችን ዯግሞ በእዴሜ ሌክ 
ጽኑ  እስራት እንዱቀጡ ሲሌ በዴምፅ ብሌጫ ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠው 
የጥፊተኝነም ሆነ የቅጣት ውሳኔ ይግባኛቸው ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 
ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ በላሊ በኩሌ ዏቃቤ ሔግ ከ2ኛ እስከ 4ኛ ተራ በተጠቀሱት አመሌካቾች ሊይ 
የተሰጠውን የቅጣት ውሳኔ ሔጋዊነት የሇውም ፤ ያነሰ ነው በሚሌ ምክንያት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የአመሌካቾችን የዴርጊት አፇጻፀም ከሔጉ 
ጋር በመመርምር አመሌካቾች ሉቀጡ የሚገባው በሞት ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን የቅጣት 
ውሳኔ አሻሽል ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በጥፊተኝነት እና በቅጣት ውሳኔው 
ሊይ ነው፡፡ 

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ዴርጊቱን አመሌካቾች ስሇመፇጸማቸው 
በወንጀሌ ሔግ የማስረጃ ምዘና መርህ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታና በፕሉስና በፌርዴ ቤት አመሌካቾች 
ሰጡ የተባለት የእምነት ቃሌ በኃይሌ የተገኘ ሁኖ እያሇ የወንጀሌ ዴርጊቱን ፇጽማችኋሌ ተብል 
የመከሊከያ ማስረጃዎችን እንዴናቀርብ ብይን መሰጠቱ ያሊግባብ ከመሆኑም በሊይ የመከሊከያ 
ማስረጃዎች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው ፣ የቅጣቱ ውሳኔም ሔጉን የተከተሇ ሳይሆን 
የተጋነነ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱታረም ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካቾች እያንዲንዲቸው በሞት እንዱቀጡ ተብል የተወሰነው የቅጣት ውሳኔ ተገቢ 
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን የግራ ቀኙ የቃሌ 
ክርክር ታህሳስ 07 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች አኳያ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ 
ነጥብ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የቅጣት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ 
ስህተት አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
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 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ሶስቱን ህፃናት ሇሔሌፇተ- ሔይወት 
ዲርገዋሌ ፣ ከባዴ የስርቆት ወንጀሌ ፇጽመዋሌ ተብል በግፌ  የሰው ግዴያና በከባዴ የስርቆት 
ወንጀሌ ጥፊተኛ የተባለበት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 27(2) ሇፕሉስ ፣ በወ/መ//ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
35 ዯግሞ ሇፌርዴ ቤት ሰጡ በተባለት የእምነት ቃሌ ፣ የዴርጊቱን አፇጻጸም መርተው ሲያሳዩ 
በተነሱት ገሊጭ ማስረጃና በጠንካራ አካባቢ የሰው ምስክሮች ቃሌ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ በግሌፅ ተጠቅሷሌ፡፡ የአመሌካቾች የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገውም አመሌካቾች 
የእምነት ቃለን የሠጡት በኃይሌ ስሇመሆኑ ሇማስረዲት እምነት ሉጣሌበት የሚችሌ አይዯሇም 
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ እንግዱህ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች ዴርጊቱን ፇፀሙ በማሇት 
ዴምዲሜ ሊይ የዯረሱት አመሌካቾች እያንዲንዲቸው በዴርጊቱ አፇጻጸም ሊይ የነበራቸውን ቀጥተኛ 
ተሳትፍ በሚገባ  አቃቤ ሔግ አስረዴቷሌ ፣ በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸውም አሌተዯገፈም በሚሌ 
ነው፡፡የአመሌካቾች ጠበቃ ከሚከራከሩባቸው ነጥቦች ውስጥ የአመሌካቾችን የዴርጊት ፇጻሚነት 
በተገቢው መንገዴ አቃቤ ሔግ በማስረጃ ያሇማስዯገፈንና የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን አመሌካቾች 
በመከሊከያ ምስክሮች የማስተባበሊቸው ሁኔታን የሚመሇከቱ ነጥቦች የሚገኙ ሲሆን የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ተገቢውን የማስረጃ ምዘና መርህ ተከትሇው አመሌካቾችን ጥፊተኛ ያዯረጉ ስሇመሆኑ 
የክርክሩ ሂዯት የሚያሳየን ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ከዚሁ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለት በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ማስረጃዎች ተመዝነው 
መሆኑን ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ይህ ሰበር ሰሚ ችልት አንዴ የመጨረሻ ፌርዴ ያገኘን ጉዲይ 
ማረም የሚችሇው በውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መኖሩ ሲረጋገጥ ስሇመሇሆኑ 
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ 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 የአመሌካቾች ጠበቃ አጥብቀው የሚከራከሩባቸው ነጥቦች የመሰረታዊ ሔግ ስህተት 
መመዘኛን መሰረት ያዯረጉ ሳይሆን የፌሬ ነገርንና የማስረጃ ምዘናን መሰረት ያዯረጉ በመሆናቸው 
በዚህ ችልት ሉታዩ የሚችለ ሁነው አሊገኘናቸውም፡፡በመሆኑም አመሌካቾች የእምነት ቃሊቸው 
በመገዯዴ የተገኘ ስሇመሆኑ ማረጋገጥ ባሌቻለበት ሁኔታና በራሳቸው ምሪት ወንጀለ የተሰራበትን 
ቦታና የአፇጻጸሙን ሁኔታ ስሇማሳየታቸው በሰነዴ ማስረጃ ተረጋግጦ ባሇበት የክርክር ሂዯት 
እንዱሁም ወንጀለ በአመሌካቾች ስሇመፇጸሙ ዯግሞ በበርካታ ጠንካራ የአካባቢ ማስረጃዎች ተዯግፍ 
በቀረበበት መንገዴ አመሌካቾች የአቃቤ ሔግ ማስረጃ በሔጉ መመዘኛ የሚያሟሊ አይዯሇም በማሇት 
የሚያቀርቡት ክርክር የሔግ መሰረት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ አመሌካቾች ሇዴርጊቱ ኃሊፉነት 
አሇባቸው ተብል የተወሰነው ወንጀለ መሰራቱ ወይም መፇጸሙና ተሰራ ወይም ተፇጸመ የተባሇው 
ወንጀሌ ዯግሞ በአመሌካቾች መፇጸሙ በማያጠራጥር ሁኔታ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን 
የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ በመሆኑና ይህም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 
23 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የሚያሟሊ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር የምንቀበሇው 
ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ ወዯዋናው ጭብጥ ስንመሇስም የአመሌካቾች መሠረታዊ ክርክር የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ያስተሊሇፈት የሞት ቅጣት የቅጣት አወሣሠኑን በተመሇከተ የወንጀሌ ህጉ ያስቀመጣቸውን 
መርሆዎች ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ነው፡፡ እኛም ይህንኑ ቅሬታ ከህጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

በመሠረቱ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፕብሉክ 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 
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ወይም ተጨማሪ ወንጀልች እንዲይፇፀሙ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው በማዴረግ ነው“ በማሇት 
ያስቀምጣሌ፡፡ ህጉ በአንቀጽ 87 ሊይ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች ህጉ ሉዯርስበት ያሠበውን 
ዓሊማ ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፇስ መሠረት መፇፀም እንዲሇባቸው በመርህ ዯረጃ 
ይዯነግጋሌ፡፡ ይኸው አንቀጽ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ምን ጊዜም ሠብዓዊ ክብርን በሚጠብቅ 
መንገዴ መፇፀም እንዯሚኖርባቸው ያስገነዝባሌ፡፡ 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 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 
አወሣሰን ትክክሇኛነትና አንዴ ወጥነት ሇማረጋገጥ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የቅጣት አወሣሠን 
መመሪያ (Manual) እንዯሚወጣ የሚያስገነዝቡን ናቸው፡፡ 

ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የምንረዲው አቢይ ነጥብ ቅጣቶች መወሠን ያሇባቸው 
የህጉን መንፇስ በመከተሌ ዓሊማዎችንና ግቦቹንም ተፇፃሚ በማዴረግ ሀሣብ መሆኑን ነው፡፡ የህጉን 
መንፇስ ከመተግበር አኳያ ወንጀሇኛውን ማዕከሌ የማዴረግ ፅንሰ ሀሣብ አጽንኦት የተሠጠው ጉዲይ 
ነው፡፡ ዲኞች በፅንሰ ሀሣቡ መሠረት የተሠጣቸውን አመዛዝኖ የመወሰን ስሌጣን (Discretion) በስራ 
ሊይ ሲያውለ ሠብአዊ ክብርን ከማስጠበቅ ዓሊማ ጋር መሆን ያሇበት ከመሆኑም በሊይ ህግ 
አውጪው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 87/1/ ስር የተመሇከቱትን መሠረት በማዴረግ ዲኞች የቅጣት 
ውሣኔ በምን መንገዴ መወሠን እንዯሚገባቸው በአንቀጽ 88 ስር አስቀምጧሌ፡፡ በወንጀሌ ህጉ 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ስንመሇከትም ዲኞች ከተሠጣቸው የቅጣት ክሌሌ ሣይወጡ የአጥፉውን 
ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ቅጣት እንዱወስኑ ህጉ ስሌጣን የሠጣቸው መሆኑ ነው፡፡ ዲኞች 
አጥፉውን በተመሇከተ ከግምት ውስጥ ሉያስገቧቸው የሚገባቸው በርካታ የአጥፉ ፡ ሁኔታዎች 
ቢኖሩም የቅጣት አወሣሠናቸው መሠረት የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን /degree 
of individual guilt/ ስሇመሆኑ የአንቀጽ 88/2/ ዴንጋጌ ይዘትና አቀራረፅ ያስረዲሌ፡፡ አንቀጽ 88(2) 
በመጀመሪያ ዯረጃ የወንጀሌ አዴራጊውን የአዯገኛነት መጠን መሠረት በማዴረግ ዲኞች ቅጣት 
እንዱወስኑ ማዴረጉና ይህንን ሲወስኑም በዴንጋጌው የተመሇከቱትን የወንጀለን አፇፃፀም 
የአጥፉውን ያሇፇ የህይወት ታሪኩንና የኑሮ ሁኔታ ከግምት በማስገባት በማመዛዘን ሇወንጀለና 
ሇወንጀሇኛው የሚገባውን የቅጣት መጠን እንዱወስኑ መዯንገጉ የቅጣት ውሣኔዎችንና እርምጃዎችን 
እየተራራቁ እንዲይወሠኑ የማዴረግ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብል ከመታሠቡም በተጨማሪ ችግሩ 
የሚቀረፌበትና የሚቀነስበትን ሥርዓትም ህጉ ዘርግቷሌ፡፡ ዲኞች ቅጣት ሲወስኑ በህጉ አንቀጽ 
88(2) ሇአጥፉው ተገቢ ነው ያለትን ቅጣት ከወሠኑ በኋሊ በህጉ የተመሇከቱትን የማቅሇያና 
የማክበጃ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ቅጣቱን ከፌ ወይም ዝቅ ሇማዴረግ የሚችለ ስሇመሆኑ 
ህጉ ያሣያሌ፡፡ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ህግ በአንቀጽ 84(1) ከፉዯሌ (ሀ) እስከ ፉዯሌ (ሠ) ዴረስ ጠቅሊሊ 
የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶችን ካስቀመጠ በኋሊ በአንቀጹ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ስር በንዐስ ቁጥር አንዴ 
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ስር የተመሇከቱት የማክበጃ ሁኔታዎች በህጉ ሌዩ ክፌሌ ተካተው ሲገኙ በዴጋሚ በማክበጃነት ዲኞች 
እንዲይጠቀሙ ያሣስባሌ፡፡ ስሇሆነም የህጉ አንቀጽ 84 ዯግሞ የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶችን የዘረዘረ 
ሲሆን ዲኞች የህጉን አንቀጽ 183 ባገናዘበ መሌኩ ቅጣት የሚያከብደባቸውን ሁኔታዎች ያሣያሌ፡፡ 
ዲኞች ቅጣትን የሚቀንሱትም ሆነ የሚያከብደት ተገቢ ሁኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ የአንቀጽ 179 እና 
183 ዴንጋጌዎች ያሣያለ፡፡ አንቀጽ 179 የቅነሣውን ገዯብ የሚያሣይ ሲሆን ከዚህ መዯበኛ ቅነሣ 
በተጨማሪ ሌዩ ቅነሣ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌም ህጉ በአንቀጽ 180 ስር አስቀምጧሌ፡፡ በህጉ አንቀጽ 
86 ቅጣትን በማቅሇሌም ሆነ በማክበዴ ረገዴ ከህጉ አንቀጽ 179፣182 እና ውጪ የሆኑ ምክንያቶች 
ሲያጋጥማቸው ዲኞች ምክንያታቸውን በመግሇፅ ቅጣቶችን ሇመቀነስ ወይም ሇማክበዴ እንዯሚችለ 
ተዯንግጓሌ፡፡ ግንቦት 09 ቀን 2002 ዓ/ም ጀምሮ ተግባራዊ በሆነው  የቅጣት መመሪያ ውስጥ 
የተቀመጠው የቅጣት አወሳሰን ሥርዓት እንዯተጠበቀ ሁኖ ከሊይ ስሇቅጣት አወሣሰን በህጉ 
የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሲታዩ የሚያስገነዝቡን ዓቢይ ነጥብ ቅጣቶችን በመጣሌና እርምጃዎችን 
በመውሠዴ ረገዴ ዲኞች አመዛዝነው የመወሠን ከፌተኛ ስሌጣን ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለት ግዙፌነት ባሊቸው ተዯራራቢ 
ወንጀልች ሲሆን  የግዴያ ወንጀለ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 32(1(ሀ)(ሇ)) እና 539(1ሀ)) ስር 
የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ በቂም ፣ ጨካኝነት ፣ ነውረኝነት ፣ አሰቃቂና አዯገኛነትን 
በሚያሳይ ሁኔታ ምንም የማያውቁ ጨቅሊ ሔጻናትን በግፌ ገዴሇዋሌ ተብል ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 
ጥፊተኛ የተባሇ አጥፉ ሉቀጣ የሚገባው እዴሜ ሌኩን በጽኑ እስራት ወይም በሞት ነው፡፡ ከሊይ 
እንዯተመሇከተው ፌርዴ ቤት ቅጣት ሲወስን ሉከተሊቸው የሚገባቸው የቅጣት አወሳሰን መርሆዎች 
በሔጉ ሊይ ተቀምጠዋሌ፡፡ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በአመሌካቾች ሊይ ያስተሊሇፇው የሞት ቅጣት ስሇመሆኑም ከሊይ ገሌፀናሌ፡፡ 

በመሰረቱ ማንኛውም ሰው በሔይወት የመኖር መብት እንዲሇውና በሔግ በተዯነገገው ከባዴ 
የወንጀሌ ቅጣት ካሌሆነ በስተቀር ሔይወቱን ሉያጣ እንዯማይገባ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት 
በአንቀፅ 15 ስር በኃይሇ ቃሌ የዯነገገው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም  በሔጉ አግባብ ከባዴ ወንጀሌ 
መፇጸሙ በተረጋገጠበት ሰው ሊይ የሞት ቅጣት ማስተሊሇፌ የሚፇቀዴ መሆኑን ሔገ መንግስቱ 
አስቀምጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የሞት ቅጣት ሉተሊሇፌ የሚገባበትን አግባብ የወንጀሌ ሔጉ በአንቀጽ 
117 ስር ዴንግጎ እናገኛሇን፡፡ በዚህ አንቀፅ ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ መሰረት የሞት ቅጣት 
የሚወሰነው ወንጀለ ፌጻሜ ያገኘ ሁኖ እጅግ በጣም ከባዴ በመሆኑና ወንጀሇኛውም በተሇይ አዯገኛ 
በመሆኑ ሇወንጀለ ቅጣት እንዱሆን በሔጉ በግሌጽ ተዯንግጎ በተገኘ ጊዜ እንዱሁም ሇወንጀሇኛው 
ቅጣትን የሚያቀሌሇት ምክንያት በታጣ ጊዜ እዴሜው ቢያንስ አስራ ስምንት አመት የሞሊው ሁኖ 
ሲገኝ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ እዴሜ ሌኩን በፅኑ እስራት 
ወይም በሞት የሚያስቀጣ ነው፡፡ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሞት ቅጣቱን ሇመወሰን 
የቻሇውም ዴርጊቱን ሇመፇጸም ያነሳሳቸውን ምክንያት ፣ ዴርጊቱን ሇመፇጸም ሇረዥም አመታት 
ሲዯረግ የነበረውን ቅዴመ ዝግጅትና እና ዴርጊቱ የተፇጸመባቸው ምንም የማያውቁና ከማንኛውም 
ሰው እንክብካቤ የሚሹ ሶስት  ጨቅሊ ህጻናት ሊይ መሆኑን እንዱሁም የአፇጻጸሙን ዘግናኝነትና 
አስቃቂነት ከአመሌካቾች አዯገኛ ባህርይና ቅጣቱ ሇላሊው ማህበረሰብ ሉያስተሊሌፇው ከሚችሇው 
መሌዕክት በመነሳት ከመሆኑም በሊይ ሇአመሌካቾች በሔጋዊ ማቅሇያነት ሉያዙ የሚችለ ምክንያቶች 
የላለ መሆኑን በመረዲት መሆኑን ከውሳኔው ይዘት ተገንዘበናሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ 
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተያዘው ምክንያትና የተዯረሰው ዴምዲሜ በቅጣት አወሳሰን ጊዜ 
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ግንዛቤ ውስጥ ሉገቡ የሚችለ የቅጣት አወሳሰን መሰረታዊ መርሆዎችን ያሌተከተሇ ነው ሇማሇት 
የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሲጠቃሇሌም በአመሌካቾች ሊይ የተጣሇው የሞት ቅጣት የወንጀሌ ሔጉን መሰረታዊ ግብና 
ዓሊማ  እንዱሁም የቅጣት አወሳሳን መርሆዎችን ከዴርጊቱ አፇጻፀም ጋር ያገናዘበ በመሆኑ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/መ/ቁ 45475 ሰኔ 26 ቀን 2001 
ዓ.ም ፣ 45693 ሰኔ 26 ቀን 2001 ዓ/ም እና በመ/ቁጥር 45640 ሰኔ 26 ቀን 2001 ዓ/ም 
የሰጣቸው ውሳኔዎች በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 195(2)(ሇ-2) መሠረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች በሞት እንዱቀጡ ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ የሞት ቅጣቱ 
ተፇጸሚነት የሚኖረውም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 117(2) መሰረት በአገሪቱ ርዕሰ ብሓር 
ከፀና በሁዋሊ ይሆናሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠው የሞት ቅጣት የፀና መሆኑን 
አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇአዱስ አበባ ማረ/ቤት ይፃፌ ብሇናሌ፡፡                    
  መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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