
የኮ/መ/ቁጥር 301024

ቀን 19/08/2014 ዓ.ም

ዳኛ አይናለም ደረጀ

ከሳሽ፤ የፌ/ጠ/ዐ/ ህግ

ተከሳሽ፤ ዳንኤል ጌታቸው መንገሻ

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

ቅ ጣ ት

ተከሳሽ በክስ አንድ ጥፋተኛ የተባሉት የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር
1177/2012 አንቀጽ 22(2) ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ የፀና ፍቃድ ሳይኖር የጦር
መሳሪያ ማስቀመጥ ወንጀል ሲሆን በክስ ሁለት የወ/ሕ/አ 590(1)(ሐ) ስር የተመለከተውን ድንጋጌ
በመተላለፍ በፈጸመው ከባድ ዛቻ ወንጀል ጥፋተኛ ተብለው የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል፡፡
ተከሳሽ በክስ አንድ ጥፋተኛ የተባሉበትአዋጅ ቁጥር 1177/2012 አንቀጽ 22(2) ስር
የተመለከተውን ድንጋጌ ከአንድ ዓመት እስከ ሶስት ዓመት በሚደርስ ቀላል እስራት እና ከአምስት
ሽህ እስከ አስር ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ የሚያስቀጣ ሲሆን ተከሳሽ በክስ ሁለት
ጥፋተኛ የተባሉበት የወ/ህ/አ 590(1)(ሐ) ደግሞ ከሶስት ወር እስከ አምስት አመት ለሚደርስ ቀላል
አስራት 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 በክስ አንድ እና ሁለት ጥፋተኛ የተባሉባቸው ድንጋጌዎች በቅጣት አወሳሰን መመሪያ
ቁጥር 2/2006 ደረጃ ያልወጣለት በመሆኑ በመመሪያው በክፍል ሶስት ንዑስ ክፍል ሁለት አንቀፅ
19 እና 20 መሰረት በወንጀል ድንጋጌ ከተቀመጠው መስፈርት /ፍሬ ነገር / አንጻር፣ የደረሰው
የጉዳት መጠን እና የወንጅሉ አፈጻጸም ሁኔታ ከግምት በማስገባት ሲሆን ዐቃቤ ህግ በመካክለኛ
ደረጃ እንዲመደብ የጠየቀ ቢሆንም ፍ/ቤቱም የድርጊቱን ኣፈፃፀም በማየት ደረጃው መካክለኛ
ወይም ከፍተኛ የሚበልበትን በቂ ምክንያተ ስላላገኘ ወንጀሉን በቀላል የወንጀል ደረጃ
መድቧል፡፡ፍ/ቤቱ ለክስ አንድ አንድ አመት ከስድስት ወር እስራት እና 6200 ብር /ስድስት ሽህ
ሁለት መቶ ብር/ የገንዘብ ቅጣት በመነሻነት ይዟል፡፡ለክስ ሁለት የወሰነው መነሻ ቅጣት 6 ወር
እስራት ነው።ይህምነው። ለክስ አንድ የተያዘው መነሻ ቅጣት በቅጣት አወሳሰን መመሪያው
የቅጣት እርከን ሰንጨረዥ ውስጥ እስራቱ እርከን 7 ላይ የሚያርፍ ሲሆን መቀጮው እርከን 5 ላይ
ያርፋል በክስ ሁለት የተያዘው መነሻ ቅጣት እርከን ሰንጨረዥ ውስጥ እርከን 2 ላይ ያርፋል፡፡



ተከሳሽ በክስ አንድ እና ሁለት የተያዘላቸው መነሻ ቅጣት ሲደመር ሁለት አመት የሚመጣ ሲሆን
ይህም በእርከን 10 ስር የሚወድቅ ነው፡፡

ዐ/ህግ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት አላቀረበም፡፡

ተከሳሽ ከዚህ በፊት በወንጀል ተከሰው በፍ/ቤት ጥፍተኛ የተባሉበት የወንጀል ሪከርድ ማስረጃ
በዐ/ህግ በኩል አለመቅረቡ ተከሳሽ ከዚህ በፊት የነበራቸው ባህሪ መልካም እንደሆነ የሚገመት
በመሆኑ ፍ/ቤቱ በወ/ህ/አ/82/1/ሀ/ መሠረት አንድ የቅጣት ማቅለያ ተይዞላቸዋል፡፡

ይህን ምክንያት እንደ የቅጣት ማቅለያ በመውሰድ የእስራት ቅጣቱ ካረፈበት እርከን እስር ላይ
እንዲሁም ገንዘብ መቀጮው ካረፈበት እርከን አምስት ላይ አንድ እርከን በመቀነስ እስራቱ እርከን
9 መቀጮው እርከን አራት ላይ ያርፋል፡፡ ይህም ከአንድ ዓመት ከአራት ወር እስከ አንድ ዓመት
ከአስር ወር እስራት እና እስከ 5000 ብር /አምስት ሽህ ብር/ ቅጣት ለመወሰን የሚያስችል ሲሆን
ተከሳሽ በአንድ አመት ከአራት ወር ቀላል እስራት እና በ 3100 ብር /ሶስት ሽህ አንድ መቶ ብር/
የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኗል፡፡

ትዕዛዝ

1. የአዲስ አበባ ማ/ቤት በተከሳሽ ላይ የተላለፈውን የአንድ ዓመት ከአራት ወር ቀላል
እስራት ተከሳሽ ከተያዙበት ከ16/06/2014 ዓ.ም ጀምሮ የሚታሰብ ሆኖ ተከታትሎ
እንዲያስፈፅም ታዟል፡፡

2. ተከሳሽ የተወሰነባቸውን 3100 ብር/ ሶስት ሺህ አንድ መቶ ብር/ ቅጣት ለመንግስት
ገቢ እዲያደርጉ ታዟል፡፡

3. የተያዘው ኤግዚቢት እንዲወረስ ታዟል።

4. ይግባኝ መብት ነው ተገልጸል፡፡

5. መዝገቡ ተዘግቷል፡፡


