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ጭንብል አለማድረግ እንደመሰለ ኮሮናው የሚመለከት ህግ ባለማክበሬ ቅጣት 

ከተሰጠኝ በኋላ ምን አማራጭ አለኝ ? 

ቅጣቱ ከተሰጠህ ዕለት አንስቶ በ60 ቀን ውስጥ መክፈል አለብህ፡፡ ቅጣቱ መሰጠቱ ህጋዊ 

አይደለም የምትሉ ከሆነ እንዲሰረዝላችሁ ወይም በፍ/ቤት እንዲታይላችሁ ከተሰጣችሁ አንስቶ 

በ30 ቀን ውስጥ ፖሊስ ጣቢያ ታመለክታላችሁ፡፡ (ሁለቱ ጥያቂዎች በኣንድ ላይ ማቅርብ 

ኤቻለም)፡፡ ቅጣቱ የመሰረዝ ጥያቄው አይሆንም ከተባለ ከተባለበት ዕለት አንስቶ በ30 ቀን 

ውስጥ በፍ/ቤት እንዲታይ መጠየቅ ይቻላል፡፡ ጥያቄው ሲቀርብ የቅጣቱ የተሰጣችሁ ዋናው 

ወረቀትና ፤ የጥያቄው ምክንየቶችም በጽሁፍና የማታወቂያ ፎቶ ኮፒ አያይዞ ማቅረብ ይገባል ፡፡ 

ቅጣቱ እንዲሰረዝ ወይም ፍ/ቤት የመቅረቡ ጥያቄው በጊዜው ማቅረብ የማይቻል ኖሮ ከሆነ 

ቅጣቱ ወዲያውኑ መከፈል አለበት፡፡ 

በጊዜው ካልከፈልኩትስ ምን ይሆናል ? 

ቅጣቱ ይሰረዝልኝ የሚለው ጥያቄ ቅጣቱ የሚከፈልበት ጊዜ ስለማይለውጥ በ60 ቀን ውስጥ 

መከፈል አለበት፡፡ ካልሆነ ወደ የእምቢተኞች በግድ የማስከፈል ክፍል ተላልፎ የማስገደዱ ሂደት 

ይካሄድና በዚህ ሁኔታ ዋናው ከፍያ ወለድ ይጨምራል፡፡ጥያቄው ቅጣቱ ከተሰጠኝ በ30 ቀን 

ውስጥ ከቀረበ በቅጣቱ ለውጥ አይኖርም( አስከ ፍርዱ ጊዜ ወለድ አይጨምርም)፡፡ቅጣቱ 

እንዲሰረዝ የሚል ጥያቄ ካቀረባችሁበት ጊዜ በ60 ቀን ውስጥ መልስ ካልተሰጣችሁ ወደ 

እምቢተኞች ባለ እዳ ክፍል የማስከፈል ሂደት መቅረቡ ለመግታት ያህል ክፈሉት፡፡ ቅጣቱ 

የመሰረዝ ያቀረባችሁት ጥያቄ አይሆንም ከተበለና ለጊዜው ከፍለችሁት ከሆነና ፍ/ቤት 

የምትቀርቡ ከሆነ የከፈላችሁት ቅጣት ፍ/ቤት እስክትቀርቡ ድረስ ይመለስላችኋል፡፡ ቅጣቱ 

ካልከፈላችሁ ፤ በፍ/ቤት እንዲታይላችሁ አመልክታችሁ ከሆነ የሚከፈልበት የ60 ቀን ጊዜም 

ካለቀ ጌዳዩ ወደ የእምቢተኞች በግድ ማስከፈያ ክፍል ሂደት አልፎ የ50% ወለድ ይጨመርበታል፡፡ 

የአስገድዶ ማስከፈሉ ሰራጠኛ (ባለ ስልጣን) ባለ እዳው በተመለከተ ማስረጃ በመጠየቅ የባንኩ 

ሂሳብና ሌላ ንብረቱ እንዲታገድ ማድረግ ይችላል፡፤ 

በፍ/ቤት እንዲታይልኝ ከጠየቅኩ ጉዳዩ በፍ/ቤቱ በእርግጥ ይታያልን ? 

ከሳሹ (አቃቤ ህግ) የእራሱ ሀሳባ አለው-ክስ ማቅረብ ወይም አለማቅረብ በሚል፡፡ በአጠቃለይ 

ግን ክስ ይቀርባል እንዳይቀርብ የሚያደርግ ልዩ ምክንያት ካለ በስተቀር፡፡ ቅጠቱ በመብዛቱ 

ምክንያትና በዚህ የተነሳ በፍ/ቤቶች ላይ ጫና ይፈጥራል በሚል አንከፍልም ባዮቹ ፍርድ 

ማቅረባቸው በተመለከተ ምናልባት ሀገሪቱ አስተያየት ታደርግ ይሆናል የሚል ግምት አለ፡፡ 

ቢሆንም እስከ አሁን ድረስ ይህን በተመለከተ ያለፈ ውሳኔ ስለሌለ በዚህ በመተማመን የሚሰራ 

ሰው የእራሱ ሃሉፊነት ነው፡፡ 

  



ጉዳዩ በፍ/ቤት እንዲታይልኝ ከጠየቅኩ በኋላ ጠበቃ ያስፈልገኛልን ?  

በፍ/ቤት እንዲታይልህ ከጠየቅክ በኋላና ክስ ከተከሰስክ ከወራት በኋላ የመታየቱ ቀን ፍ/ቤት 

ቀጠሮ ይይዛል፡ ወደ ፍ/ቤቱ ያለ ጠበቃም መቅረብ ይቻላል፡፡ 

ፍ/ቤቱ በጉዳዩ ሲቀመጥ (ሲያይ) ምን መወስን ይችላል ? 

ቅጣቱ ትክክል አይደለም የሚያሰኝ በቂ ምክንያት ከሌላችሁ በፍ/ቤቱ እንዲታይላችሁ 

ከመጠየቅ ብትቆጠቡ ይመረጣል፡፡ ከረታችሁ ቅጣቱ ይመለስላችኋል፡፡ከተረታችሁ ግን  ፍ/ቤቱ 

ከፍ ያለ ተጨማሪ ቅጣት ሊቀጣችሁ እንደሚችል እወቁ፡፡ ፍ/ቤቱ ውሳኔ ሲያስተላልፍ የተከሳሹ 

ሁኔታ አይቶ አጥንቶ የቅጣቱ ገንዘብ የመቀነስ የመሳሰሉ አስተያየቶች የሚያደርግበት ሁኔታም 

አለ፡፡ 

የኮሮናው ህግ ጥሳሀል በሚል ሰውን ፍ/ቤት ማቅረብ ይቻላልን ? 

ይቻላል፡፡ በገንዘብ ቅጣት ፈንታ ሰውን ይከሰስ አይከሰስ በሚለው አቃቢ ህግ አስተሳሰብ አለው፡

፡ ይህ የሚሆነው ግን ሰውየው የግንዘብ ቅጣት ካልተቀጣ ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ ወደ ፍ/ቤት 

የመከሰሱ ጉዳይ መራር የህግ መተላለፍ ወይም እያወቀ በተደጋጋሚ ህጉን ከተላለፈ ነው፡፡

መክሰስ በተመለከተ የዜጎች መብት ጥበቃ ድርጂት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የመንግስት የህግ 

አማካሪ ምክትል ያወጣውን ጽሁፍ አንብቡ፡፡ 

የዚህ አይነት(የኮረናው) ህግ ያለማክበር እና የወንጀል ክስ የሚያገናኝ አላቸውን ? 

በፖሊስ ትእዛዝ መሰረት ጭምብል አለመሸፈንና የሰዎችን መሰባሰብ አለመበተን የፍታሀብሄር 

ህግን እንደመተላለፍ የሚቆጠር ነው፡፡  ወንጀል ከመፈጸም የሚለየው በወንጀል  ከሚኖሮው 

የክስ ፋይል ሳይሆን የኮሮናው ቅጣቱ ከተከፈለ የክስ ፋይሉ ተዘግቶ ተሰርዞ እንዳልነበረ ይሆናል፡፡ 

 

 

 

 

ይህ የመብት መግለጫ ኣጣቃላይ ማስራጃ ስለሆነ ህግን በተመለከተ ምክር የሚሰጥ አይደለም፡፡ 


