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ዳኛ አይናለም ደረጀ

ከሳሽ የፌ/ጠ/ዐቃቤ ህግ

ተከሳሽ ደስታ ራማቶ አብሽሮ

መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ሲሆን ፍ/ቤቱም በግራ ቀኙ የቀረበው የቅጣት
አስተያየት ከህጉ ጋር በማገናዘብ መርምሮ የሚከተለውን የቅጣት ውሳኔ ሠጥቷል፡፡

ቅ ጣ ት

ተከሣሸ የወ/ሕ/አ 555/ለ/ ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ በፈጸሙት ከባድ የአካል ጉዳት
ማድረስ ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉ ሲሆን ጥፋተኛ የተበባሉበት የህግ ድንጋጌ ደግሞ እንደነገሩ
ሁኔታ እና እንደጉዳቱ ከባድነት ከአስራ አምስት አመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት ወይም ከአንድ
አመት በማያንስ በቀላል እስራት የሚያስቀጣ ነው፡፡

እንደሚታወቀው የቅጣት ውሳኔ ሊሰጥ የሚገባው የወንጀል ህጉን አጠቃላይ መርህ እና አላማ
ሊያሳካ በሚያስችል መልኩ ሊሆን የሚገባ ሲሆን ይህን የህጉን አላማ ለማሳከትም ቅጣቱ ሲወሰን
በወ/ህ/አ 88/2/ ስር የተመለከቱትን ሁኔታዎች ማለትም የወንጀል አድራጊውን ግላዊ የአደገኝነት
መጠን፣ ያለፈ የህይወት ታሪኩን፣ ወንጀል ለማድረግ ያነሳሱትን ምክንያችና የአሳቡን ዓላማ፣ የግል
ኑሮውን ሁኔታ፣ የትምህርቱን ደረጃ፣ እንዲሁም የወንጀሉን ከባድነትና የአፈጻጸሙን ሁኔታዎች
በማመዛዘን ሊሆን ይገባል፡፡

ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉበት የህግ ድንጋጌ በተሻሻለው በወንጀል የቅጣት መመሪያ ቁጥር 2/2006
ደረጃ የወጣለት በመሆኑ በመመሪያ ክፍል ሶስት ንዑስ አንድ እና አባሪዋቹ መሰረት ደረጃ አንድ
እርከኑ አስራ ስድስት ስር የሚወድቅ ነው፡፡

በዚህ እርከን የተቀመጠው ቅጣት ደግሞ ከሶስት ዓመት እስከ ሶስት አመት ከሰባት ወር እስራት
የሚያስቀጣ ነው፡፡

ፍ/ቤቱ ቅጣቱን ለመወሰን የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት የጠየቀ ሲሆን ዐ/ሕግ የቅጣት ማክበጃ
ምክንያት አላቀረበም፡፡

በሌላ በኩል ተከሣሽ ከዚህ በፊት በወንጀል ተከሰው በፍ/ቤት ጥፍተኛ የተባሉበት የወንጀል ሪከርድ
ማስረጃ አለመቅረቡ ከዚህ በፊት የነበራቸው ባህሪ መልካም እንደሆነ የሚገመት በመሆኑ ፍ/ቤቱ
በወ/ህ/አ/82/1/ሀ/ መሠረት ይህን ምክንያት እንደ አንድ የቅጣት ማቅለያ በመውሰድ እርከኑን ወደ
አስራ አምስት ዝቅ እንዲል ተደርጎል፡፡

ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን ከፈጸሙ በኃላ ከግል ተበዳይ ጋር የእርቅ ስምምነት ውል በማድርግ
በግል ተበዳይ ላይ ለደረሰው ጉዳት የካሳ ክፍያ የፈጸሙ መሆናቸውን የሚያስረዳ ማስረጃ የቀረበ
በመሆኑ ፍ/ቤቱ በወ/ህ/አ/82/1/ሠ/ መሠረት ይህን ምክንያት እንደ አንድ የቅጣት ማቅለያ
በመውሰድ እርከኑን ወደ አስራ አራት ዝቅ እንዲል አድርጎል፡፡



በመመሪያው መሰረት እርከን አስራ አራት ከሁለት አመት ከስድስት ወር እስከ ሶስት አመት
እስራት የሚያስቀጣ ሲሆን ፍ/ቤቱ የተከሳሹን ያለፈ የህይወት ታሪኩን፣ የድርጊቱ አፈጻጸም
ከግምት በማስገባት የእርከኑን መነሻ ቅጣት በመውሰድ ተከሳሽን ያርማል ያስተምረዋል ሌሎችን
ያስጠነቅቃል በሚል በሁለት አመት ከስድስት ወር እስራት እንዲቀጡ ውሣኔ ተሰጥቷል፡፡

በሌላ በኩል ተከሳሽ ከተበዳይ ጋር የእርቅ ስምምነት በማድርግ ለደረሰው ጉዳት የከሳ ክፍያ
መክፈላቸው በፈጸሙት የወንጀል ድርጊት እንደተጸጸቱ ስለሚያሳይ፣ ከዚህ በፊት መልካም ባህሪ
የነበራቸው በመሆኑ፣ ቅጣት እስከሚወሰን ታስረው የቆዩበት ጊዜ ቀጣይ ሌላ ጥፋት እንዳይፈጽሙ
ሊያስተምራቸው እና ሊያስታውሳቸው የሚችል በመሆኑ፣ በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ተከሳሽን
በእስር እንዲቆዩ ወደ ማረሚያ ቤት ከመላክ ይልቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ቢታለፉ ለወደፊት
ህይወታቸው መልካም ስለሚሆን ቅጣቱ እንዲፈፅሙ ከማድረግ ይልቅ ለተከሳሽ ጽኑ ማስጠንቀቂያ
ሰጥቶ የተወሰነባቸው የእስር ቅጣት ለጊዜው ሳይፈጸም እንደቆይ ማድርግ የወንጀል ህጉን አጠቃላይ
አላማ እና ግብ ያሳካል ተከሳሽም ይታረማሉ ብሎ ፍ/ቤቱ ያመነ በመሆኑ ከዚህ በኋላ ሌላ ወንጀል
እንዳይፈጽም ለተከሳሽ በችሎት ጽኑ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ የተወሰነባቸው የእስራት ቅጣት
ለሁለት አመት ከመፈጸም ታግዶ እንዲቆይ በወንጀል ህግ አንቀጽ 192 እና አንቀጽ 196 መሰረት
ተወስኗል፡፡

ትእዛዝ

- ተከሳሽ ላይ የተወሰነው የሁለት አመት ከስድስት ወር እስራት ቅጣት ለሁለት አመት
ከመፈጸም የታገደና በችሎት ጽኑ ተግሳጽ የተሰጣቸው ስለሆነ ከእስር እንዲፈቱ ታዟል፡፡
ለሚመለከተው ይጻፍ፡፡

- ተከሳሽ ለመልካም ፀባይ ዋስትና 3000 ብር(ሶስት ሺህ ) እንዲያሲዙ ታዟል።

- ተከሳሽ ያስያዙት የዋስትና ገንዘብ ተመላሽ እንዲደረግላቸው ታዟል።

- ይግባኝ ለጠየቀ መዝገቡ ተገልብጦ ይሰጥ፡፡

- መዝገቡ ተዘግቷል፡፡ ለመዝገብ ቤት ይመለስ፡፡


