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ዳኛ አይናለም ደረጀ

ከሳሽ የፌ/ጠ/ዐቃቤ ህግ

ተከሳሽ ሞገስ ተስፋዬ ድንቃየሁ

መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው መርምሮ የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ሲሆን ፍ/ቤቱም የሚከተለውን
የቅጣት ውሳኔ ሠጥቷል፡፡

ቅ ጣ ት

ተከሣሸ በወ/ሕ/አ 665/1/ በስርቆት ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉ ሲሆን ጥፋተኛ የተበባለበት የህግ
አንቀጽ በቀላል እስራት ወይም ከአምስት አመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ ነው፡፡

እንደሚታወቀው የቅጣት ውሳኔ ሊሰጥ የሚገባው የወንጀል ህጉን አጠቃላይ መርህ እና አለማ
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 አንቀጽ በወንጀል የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006
ደረጃ የወጣለት በመሆኑ በመመሪያ ክፍል ሶስት ንዑስ አንድ እና አባሪዋቹ መሰረት ከገንዘቡ
መጠን አንጻር የተመለከተው ደረጃ አራት እርከኑ አስራ ሁለት ስር የሚያርፍ ነው፡፡

ስለሆነም የእርከኑ መነሻ ፍቅድ /Range/ ከሁለት ዓመት እስከ ሁለት አመት ከስድስት 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 ተከሶ በፍ/ቤት ጥፍተኛ የተባለበት የወንጀል ሪከርድ
ማስረጃ በዓ/ህግ በኩል ባለመቅረቡ ከዚህ በፊት የነበረው ባህሪ መልካም እንደሆነ የሚገመት
በመሆኑ ፍ/ቤቱ በወ/ህ/አ/82/1/ሀ/ መሠረት ይህን ምክንያት እንደ አንድ የቅጣት ማቅለያ
በመውሰድ እርከኑን ወደ አስራ አንድ ዝቅ እንዲል ተደርጎል፡፡

ተከሳሽ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ስለመሆናቸውን ማስረጃ የቀረበ በመሆኑ ፍ/ቤቱ ይህን ምክንያት
በወ/ህ/አ 86 መሰረት በልዩ የቅጣት ማቅለያነት በመያዝ እርከኑን ወደ አስር ዝቅ አድርጎታል፡፡

ተከሳሽ በበጎ አድራጎት ስራ ሚሳተፉ ስለመሆኑ ማስረጃ በመቅረቡ በወንጀል ህግ አንቀጽ 86
መሰረት እንደ አንድ የቅጣት ማቅለያ ምክንያትነት በመውሰድ እርከኑ ወደ ዘጠኝ ዝቅ
አድርጎታል፡፡



በቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት እርከን አስር ከአንድ አመት ከአራት ወር እስከ አንድ አመት
ከአስር ወር እስራት የሚያስቀጣ ሲሆን ፍ/ቤቱ የተከሳሹን ያለፈ የህይወት ታሪኩን፣ የድርጊቱ
አፈጻጸም ከግምት በማስገባት የእርከኑን መነሻ ቅጣት በመውሰድ ተከሳሽን ያርማል ያስተምረዋል
ሌሎችን ያስጠነቅቃል በሚል በአንድ አመት ከአራት ወር ቀላል እስራት እንዲቀጣ ውሣኔ
ሰጥቷል፡፡

ሌላው ተከሳሽ ቅጣቱ እንዲገደብላቸው ያቀረቡትን ጥያቄ በተመለከተ ፍ/ቤቱ ቅጣቱ ሊገደብ
የሚችልብትን አሳማኝ ምክንያት ስላላገኘ ጥያቄውን አልተቀበለውም።

ትዕዛዝ

1. የአዲስ አበባ ማ/ቤት በተከሳሽ ላይ የተላለፈውን የአንድ አመት ከአራት ወር ቀላል
እስራት ተከሳሽ በዚህ ጉዳይ በፖሊስ ጣቢያ የታሰሩበት ጊዜ የሚታሰብ ሆኖ
ተከታትሎ እንዲያስፈፅም ታዟል፡፡

2. ይግባኝ መብት ነው ተገልጸል፡፡

3. መዝገቡ ተዘግቷል፡፡


