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የሰ/መ/ቁ. 54839 

ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም  

  ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

   ሏጏስ ወሌደ  

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች ፡- አቶ ኢምራን ጉዯሣ አብዱ ጠበቃ ገዛኸኝ ፌቅሬ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ አሌቀረቡም፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የሰጡት ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ 

የክርክሩ መሠረታዊ ነጥቦች የፋዳራሌ ዏ/ሔግ በአመሌካች ሊይ ያቀረባቸው ሁሇት የወንጀሌ 
ክሶች ናቸው፡፡ ዏቃቤሔግ አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(2) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
ሴቶችን ወዯ ውጭ ሇመሊክ የሚያስችሌ ህጋዊ ፇቃዴ ሣይኖረው ሰኔ 22 ቀን 2001 ዓ.ም በአዱስ 
አበባ ከተማ የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 03/02 ክሌሌ ውስጥ ወ/ሮ መቅዯስ ንጉሴን ኩዌት ከሚባሌ 
ሀገር በሠራተኝነት እሌክሻሇሁ ብል ብር 2000 /ሁሇት ሺህ ብር/ ተቀብል ሌኳት በሣምንት አንዴ 
ቀን ጽዲት ትሠሪያሇሽ ተብሊ ከተቀጠረች በኋሊ ሥራው በጣም ስሇከበዲት ወዯ አገሯ ሇመመሇስ 
ስትጠይቅ ሁሇት ወር ከአስር ቀን የነፃነት መብቷ በአንዴ ክፌሌ ውስጥ በመገዯብ ሰብዓዊ ክብር 
አጥታ ሇከፌተኛ እንግሌት የተዲረገች በመሆኗ ዜጏችን ያሇ ፇቃዴ ወዯ ውጭ የመሊክ ወንጀሌ 
ፇጽሟሌ፡፡  

እንዯዚሁም በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሳሽ ከነበረው ሰው ጋር በመሆን በወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 32(1)ሀ እና አንቀጽ 692(1) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በአዱስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፌሇ 
ከተማ ከከፇተው ጽ/ቤቱ ውስጥ እነ ሀያት መሏመዴ የተባለትን አስራ ሁሇት የግሌ ተበዲዮች ብር 
6000 እስከ 6500 ብር ኩዌት ደባይና ሣውዱአርቢያ እሌካችዋሇሁ በማሇት ሀሰተኛውን ነገር 
እውነት አስመስሇው ገንዘብ ተቀብሇው የወሰደና የግሌ ተበዲዮችን ያሌሊካቸው በመሆኑ የማታሇሌ 
ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት ክስ አቀርቧሌ፡፡  

አመሌካች የተሇያዩ የክስ መቃወሚያዎችን አቅርቦ የሥር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገበት 
ሲሆን በሁሇቱም ክሶች ወንጀለን አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ 
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አንዯኛውን ክስ ሇማስረዲት የግሌ ተበዲይን ሇምስክርነት አስቀርቦ ያስመሰከረ ሲሆን በክሱ 
የተጠቀሰውን ገንዘብ በመቀበሌ አመሌካችን ወዯ ኩዌት አገር እንዯሊካትና እና አመሌካች ከነገሯት 
በሊይ የከበዯ ሥር እንዴትሰራ ስሇተዯረገች ይህንኑ ሇአመሌካች መናገሯን በኋሊም መሏመዴ ሩሄን 
የሚባሌ ኤጀንሲ 475 ድሊር ዯመወዟን ቀምቶ ሁሇት ወር ከአስር ቀን በአንዴ ክፌሌ እንዴትቆይ 
እንዲዯረጋትና ነፃነቷን እንዱገዯባት በመጨረሻ ቡታ ጋር አፇነዲሇሁ ብሊ ቢሊ ይዛ በመጋበዟ ወዯ 
አገሯ አሳፌረው እንዯሊኳት የመሠከረች ሲሆን ላልች ሁሇት ምስክሮች የምስክሯን ቃሌ 
የሚያጠናክር የምስክርነት ቃሌ እንዯሰጡ ከሥርፌርዴ ቤት ውሳኔ ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ ሁሇተኛውን 
ክስ ሇማስረዲት አስራ አንዴ ምስክሮችን አቅርቦ ያሰማ መሆኑንና ምስክሮቹም የግሌ ተበዲዩች 
እንዯሆኑ አመሌካችና በሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበረው የማነ ወይም አሚር ገብረማርያም 
እያንዲንዲቸው ደባይ ሣውዱአረቢያ ኩዊት እንሌካችኋሇን በማሇት ብር 6000 እስከ 6500 
የተቀበሊቸው መሆኑን መሥክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ የሥር ፌርዴ ቤት 
በሰጠውብይን መሠረት አንዯኛውን ክስ በተመሇከተ በህግ በተሰጠኝ ፇቃዴ ትኬት ቆርጬ ከመስጠት 
ውጪ የግሌ ተበዲይን ወዯ ውጭ አሌሊኩም በሁሇተኛው ክስ የተመሇከተውን ተግባርም ያሌፇፀምኩ 
ስሇመሆኔ ያስረዲሌኛሌ በማሇት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃቸውን ከመዘነ በኋሊ ተጠሪ 
በአመሌካች ሊይ ያቀረበውን ሁሇት ክሶች የተጠቀሰውን የወንጀሌ ተግባር አመሌካች የፇፀመ 
መሆኑን በበቂ ማስረጃ አስረዴቷሌ፡፡ የአመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ ታዓማኒነት የላሇውና የተጠሪን 
ክስ የሚያስተባብሌ አይዯሇም በማሇት አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(2) እና አንቀጽ 692(1) 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት በአስራ ሁሇት ዓመት ጽኑ 
እስራትና በብር 17,000 /አሥራ  ሰባት ሺህ ብር/ እንዱቀጣ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇበት ነው በማሇት 
ይግባኙን ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ አመሌካች ሚያዚያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሊቀረበብኝ አንዯኛ የወንጀሌ ክስ በአስር ዓመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ 
ወስኖብኛሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በወንጀሌ ህግ ቁጥር 598(2) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
ጥፊት ፇጽሟሌ በማሇት የሰጠው የጥፊተኛነት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተተ አሇበት፡፡ 
ምክንያቱም የግሌ ተበዲይ በህይወት ወይም በአካሎ ሊይ የዯረሰባት ጉዲት ያሇ ስሇመሆኑ በሰጣቸው 
የምስክርነት ቃሌ አሌገሇፀችም አየር በማይገባበትም ቤት ተቆሌፋ ነበር ያሇችውም ስሌክ እየዯወሇች 
ዘመድቿን ታገኝ የነበረ በመሆኑ በህጉ ዴንጋጌ የተገሇፀውን ፌሬ ጉዲይ ያሌተሟሊ መሆኑን 
ያሣያሌ፡፡ ስሇዚህ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(1) ጥፊተኛ መባሌ ሲገባኝ በፌሬጉዲይ ዯረጃ 
ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(2) ጥፊተኛ ተብዬ የተጣሇብኝ ቅጣት መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እነዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ 
የግሌ ተበዲይ ሇሰባ ቀናት በውጪ አገር ሰብዓዊ ክብሯ ተጥሶ በአንዴ ክፌሌ ውስጥ ተቆሌፍባት 
የቆየች መሆኑን የመሰከረች በመሆኑ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598(2) የተመሇከተው ሁኔታ 
ተሟሌቷሌ ስሇዚህ የአመሌካች ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 
598(2)ን የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጠው የጥፊተኛነት ውሳኔ በአግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ ሇማጣራት መዝገቡ ሇሰበር ችልት የቀረበ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በፌሬ 
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ጉዲይ ዯረጃ አመሌካች የተጠሪ አንዯኛ ምስክርና የግሌ ተበዲይ የሆነችው ወ/ሮ መቅዯስ ንጉሴ 
ፇቃዴ ሣይኖረው ሇቤት ሠራተኛነት ወዯ ኩዌት የሊከ መሆኑን የግሌ ተበዲይ ኩዌት ሄዲ ሥራ 
ከጀመረች በኋሊ አሠሪዎቿ ከባዴ ሥራ ያሇእረፌት እንዴትሠራ ያስገዯዶት መሆኑን በመጨረሻም 
ሥራውን ሇቅቃ ስትወጣ መሀመዴ ሩሄን የሚባሌ ኤጀንሲ የወር ዯመወዟን 475 ድሊር በመውሰዴ 
በቂ አየርና ምግብ ሌታገኝ በማትችሌበት ሁኔታ ሇሁሇት ወር ከአስር ቀን ነፃነትና መብቷን 
በመገዯብ በአንዴ ክፌሌ ውስጥ እንዴትቀመጥ አስገዴዶት መሆኑንና በመጨረሻም ከዚህ ክፌሌ 
እንዴትወጣ የማይፇቀዴሊት ከሆነ ስሉንዯር እንዯምታፇነዲ ቢሊ ይዛ ስትናገር ወዯ አገሯ የሊኳት 
መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን 
ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬጉዲይ በየትኛው የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ በሀሊፉነት 
እንዯሚያስጠይቅ ሇመወሰን አግባብነት ያሊቸውን የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎች ይዘት መመርመር 
ያስፇሌጋሌ፡፡  

እኛም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598 ዴንጋጌዎች መርምረናሌ፡፡ 
ማንም ሰው ፇቃዴ ሣይኖረው ወይም በማናቸውም ላሊ ህግ ወጥ መንገዴ ኢትዮጵጳያዊ ዜጋን 
ሇሥራ ወዯ  ውጪ አገር የሊከ እንዯሆነ ከአምስት ዓመት እስከ አስር ዓመት ሉዯረስ በሚችሌ ጽኑ 
እሥራት እና ከሀያ አምስት ሺህ ብር በማይበሌጥ መቀጮ እንዯሚቀጣ“ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598 
ንዐስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ አንዴ ሰው ጥፊተኛነህ ተብል የሚቀጣው በወንጀሌ 
ሔጉ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 ከተዘረዘሩት የማክበጃ ምክንያት አንዯኛው ያሌተሟሊ ሲሆን 
መሆኑን ከህጉ ዴንጋጌ አንቀጽና ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

ሆኖም አንዴ ሰው ፇቃዴ ሣይኖረው ወይም በማናቸውም ህገ ወጥ መንገዴ ወዯ ውጭ 
አገር የሊካት ኢትዮጵያዊት ሰብአዊ መብቷ በህይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት የዯረሰባት እንዯሆነ 
ቅጣቱ ከአምስት ዓመት ጽኑ እሥራት እስከ ሀያ አመት የሚዯርስ ጽኑ እሥራትና ከሀምሣ ሺ ብር 
የማይበሌጥ መቀጮ እንዯሚሆን የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ 
አመሌካች የግሌ ተበዲይዋ በአካሎ ወይም በህይወቷ ሊይ የዯረሰባት ጉዲት ስሇላሇ በወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 ጥፊተኛ መባላ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ይከራከራሌ፡፡ ሆኖም 
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 የተሊከችው ‛ኢትዮጵየዊት የሰብአዊ መብቷ በህይወቷ 
ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት የዯረሰባት እንዯሆነ“  በሚሌ መንገዴ የተዯነገገ ሲሆን አጥፉው በዚህ 
የህግ ዴንጋጌ ጥፊተኛ ነው ተብል ፌርዴ የሚሰጠው የተሊከችው ኢትዮጵያዊት በሰብአዊ መብቷ 
መዯፇር ዯርሶባት እንዯሆነ ወይም በህይወቷ ሊይ ጉዲት የማዴረሥ መከራ ተዯርጏ እንዯሆነ ወይም 
በህይወቷ ሊይ ጉዲት ዯርሶባት እንዯሆነ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት የማዴረስ የሙከራ ወንጀሌ 
ተፇጽሞባት ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት ዯርሶባት እንዯሆነ መሆኑን ከህጉ ዴንጋጌ ይዘትና አቀራረጽ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 አንዴ ሰው በሀሊፉነት የሚጠይቀው ከሊይ 
ከተዘረዘሩት አንዯኛው ወዯ ውጭ በሊካት ኢትዮጵያዊት ሊይ መፇፀሙ የተረጋገጠ እንዯሆነ ነው፡፡ 
ከዚህ አንፃር ስናየው የግሌ ተበዲይ የሆነችው አንዯኛ የተጠሪ ምስክር መሏመዴ ሩሄን በሚባሌ 
ኤጀንሲ በአንዴ ክፌሌ ውስጥ ታግታና የነፃነትና የመንቀሣቀሥ መብቷ ተገዴቦ ሇሰባ ቀናት የቆየች 
መሆኑና በዚህም ወቅት ከፌተኛ የሆነ የሥነ ሌቦናና የአካሌ መጎሳቆሌ ጉዲት ዯርሶባት የነበረ 
መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራት ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የግሌ 
ተበዲይ በህይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት የማዴረስ ሙከራ ያሌተፇፀመባት ወይም ጉዲት 
ያሌዯረሰባት ቢሆንም በነፃነት የመንቀሣቀሥና ወዯ አገር የመመሇስ መብቷ በአንዴ የንግዴ ዴርጅት 
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ሇሰባ ቀናት ያህሌ ተገዴቦ በአንዴ ጠባብ ክፌሌ ውስጥ እንዴትቆይ የተገዯዯችና ሰብአዊ መብቷ 
የተጣሰ መሆኑ ስሇተረጋገጠ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አመሌካች ተጠሪ ባቀረበው አንዯኛ ክስ የተጠቀሰውን የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 
በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጡት ፌርዴና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ 
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 (2(-2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. ፌርዴ የፀና መሆኑን በማወቅ ተከታትል እንዱየስፇጽም ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ    
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