የሰ/መ/ቁ. 71184
ጥር 18 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሀመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ዓሔመዴሌሃዱ ካህሳይ - ከጠበቃ ወ/ጊዮርጊስ ማሩ ጋር ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዓቃቤ ህግ - በላለበት፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ አመሌካች በሥራና ሠራተኛ ማገናኘት አገሌግልት አዋጅ
ቁ. 632/2002 በአንቀጽ 16(1) (መ)፣ 18(1) (ሀ)፣ 20(2) እና 40(3) የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች
በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት ተጠሪ በመሰረተው ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር
የሚመሇከት ነው፡፡ የክሱም ዝርዝር ተከሳሽ (አመሌካች) ኢትዮጵያውያንን ሇሥራ ወዯ ውጭ
አገር ሇመሊክ የሚያስችሌ ፇቃዴ አውጥቶ ገሌፌ የግሌ ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ የሚሌ
ከፌቶ በሚሰራበት ጊዜ የግሌ ተበዲይ ወ/ሪት ፊኢዛ ይመር ዘገየን በኤጀንሲው ፀሏፉ አማካኝነት
ማሟሊት የሚገባትን ቅዴመ ሁኔታዎች እንዴታሟሊ ከተዯረገች በኋሊ በኤጀንሲው በኩሌ የአየር
ቲኬት እና ቪዛ በኢሜሌ ተሌኮሊት በአዋጁ መሰረት ውለን በሚመሇከት በሰራተኛና ማህበራዊ
ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ሳያዋውሌ ሚያዝያ 7 ቀን 2001 ዓ.ም ወዯ ባህሬን አገር የሊካት በመሆኑ
ከተሊከችም በኋሊ መብቷንና ዯህንነቷን መጠበቅ ሲገባው ባሇመጠበቁ ተበዲይዋ ሇብዙ ስቃይ
እንዴትጋሇጥ በማዴረጉ እንዱሁም ተበዲይዋን የስራ ዘመንዋ ሲያሌቅ ወይም ሲቋረጥ ወዯአገሯ
መመሇስ ሲገባው ባሇመመሇሱ ወይም ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ በፇጸመው የህግ መጣስ
ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ በክሱ የተጠቀሰውን ዴርጊት አሌፇጸምኩም፤ ጥፊተኛ
አይዯሇሁም በማሇት ክድ በመከራከሩ ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በቅዴሚያ
የዓቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ከሰማ በኋሊ፣ አመሌካች ሉከሊከሌ ይገባሌ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡
በመቀጠሌም የአመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎች የሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም አመሌካች
እንዯክሱ አቀራረብ የወንጀሌ ዴርጊቱ ስሇመፇጸሙ በማስረጃ ተረጋግጧሌ የሚሌ መዯምዯሚያ
ሊይ በመዴረሱ በአመሌካች ሊይ የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህም አመሌካች
በብር 8,000 (ስምንት ሺህ ብር) እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሳኔውን
በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የነበረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን
ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
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አመሌካች ሏምላ 11 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በስር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሳኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቧሌ፡፡
እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ
የቀረበው የግሌ ተበዲይ በአመሌካች ኤጀንሲ በኩሌ መሄዴዋ ሳይረጋገጥ እንዱሁም በአካሌ ቀርባ
እንግሌት እንዯዯረሰባት ባሊስረዲችበት አመሌካች ጥፊተኛ ተብል የመቀጣቱን አግባብነት
ሉመረመር ይገባሌ ተብል ነው፡፡ በመሆኑም ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር ከተሰጠው ውሳኔ
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ከሊይ እንዲመሇከትነው ዓቃቤ ሔግ ያቀረበው ክስ በዝርዝር እና በግሌጽ ፌሬ ነገሮችን ያመሇከተ
ከመሆኑም በሊይ፤ በአመሌካች ዴርጊት ተጣሱ የተባለትን የአዋጁ ዴንጋጌዎችም እንዯዚሁ
በዝርዝር ተጠቅሰዋሌ፡፡ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም እንዯክሱ
ያስረዲለ ተብሇው በዓቃቤ ሔግ የተቆጠሩትን የሰው እና የሰነዴ ማስረጃዎች ሰምቷሌ፡፡ በሰማው
ማስረጃ ተበዲይ ወዯባህሬን የተሊከችው በዓቃቤ ሔግ ክስ ዝርዝር በተገሇጸው ሁኔታ አመሌካች
ባመቻቸው መንገዴ መሆኑን፣ የግሌ ተበዲይ ወዯ ባህሬን ከሄዯች በኋሊ ችግር እንዲጋጠማት
ሲነገረው እና ወዯሀገርዋ እንዱያስመጣት ሲጠየቅ ፇቃዯኛ ሳይሆን መቅረቱን፣በመጨረሻም የግሌ
ተበዲይ በራሷ ወጪ ተሳፌራ ወዯ ሀገሯ ብትመጣም፤ ጤንነቷ ግን ዯህና እንዲሌሆነ በፌሬ ነገር
ረገዴ ማረጋገጡን በውሳኔው ሊይ በዝርዝር እና በግሌጽ ማመሌከቱን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ዯግሞ አመሌካች የግሌ ተበዲይ ወዯውጪ ሀገር የተሊከችው ከእሱ እውቀት (እውቅና)
ውጪ በኤጀንሲው ፀሏፉ በኩሌ መሆኑን እንዯሚያስረዲ በመግሇፅ ባስያዘው ጭብጥ መሠረት
የመከሊከያ ማስረጃ ማሰማቱን እና ፌ/ቤቱ ግን የተሰማው መከሊከያ ማስረጃ በዓቃቤ ሔግ ማስረጃ
የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ሇማስተባበሌ አሌቻሇም ሇማሇት ክብዯት እንዲሌሰጠው ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯምናየው አመሌካች በዓቃቤ ሔግ በዝርዝር የተመሇከተውን ፌሬ ነገር ክድ በመከራከሩ ፌ/ቤቱ
የፌሬ ነገር ጭብጥ በመመስረት ማስረጃዎን ሰምቷሌ፡፡ በዚህ ሂዯት የሰማችውን ማስረጃዎችም
መዝኖ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ አመሌካች ግን አሁንም የግሌ ተበዲይን ወዯ ውጭ ሀገር
ስሇመሊኩ በማስረጃ አሌተረጋገጠብኝም በማሇት ነው እየተከራከረ ያሇው፡፡ ጭብጥ ሇማስያዝ
በሰበር ችልቱ እንዱመረመርሇት የጠየቀውም ይህን የፌሬ ነገር ጉዲይ ነው፡፡ የግሌ ተበዲይ ቀርባ
እስካሌመሰከረችብኝ ዴረስ እንግሌት ዯርሶባታሌ ተብል ጥፊተኛ መባሌ የሇብኝም የሚሌ
ክርክርም አንስቷሌ፡፡ እንዯሚታወቀው ይህ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት የፌሬ ነገር
ጭብጥን በማስረጃ የማጣራትም/የማንጠርም/ ሆነ ማስረጃውን በመመዘን ዴምዲሜ ሊይ የመዴረስ
ሥሌጣን በሔጉ አሌተሰጠውም፡፡ በኢፉ.ዱሪ. ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(30(ሀ) እና በፋዳራሌ
ፌ/ቤቶች አዋጅ ቁ.25/88 አንቀጽ 10 እንዯተዯነገገው ሇሰበር ችልቱ የተሰጠው የዲኝነት ሥሌጣን
የክርክር ሥርዓቱን ጨርሶ በተሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ የተፇጸመውን መሠረታዊ የህግ ስህተት
በማረም የተወሰነ ነው፡፡ በመሆኑም ዴርጊቱን ሇመፇጸሜ በማስረጃ ሳይረጋገጥ ነው የጥፊተኝነት
እና የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇብኝ የሚሇውን መነሻ በማዴረግ አመሌካች ያስያዘውን የፌሬ ነገር
ጭብጥ የምንመረምርበት አግባብ የሇም፡፡ የግሌ ተበዲይ የሆነ ሰው እስካሌመሰከረ በላልች
ማስረጃዎች የወንጀሌ ዴርጊት መፇጸሙን ማረጋገጥ አይቻሌም የሚሌ የህግ ፌሌስፌናም ሆነ
ሔግ ስሇላሇም የግሌ ተበዲይ ቀርባ ስሇዯረሰባት እንግሌት ሳታስረዲ ጥፊተኛ መባላ ተገቢ
አይዯሇም የሚሇው የአመሌካች መከራከሪያም ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ አቤቱታ
የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው የምንሌበት
ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.95035 ሰኔ 21 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና
የፋዳራሌ ጠ/ፌቤት በወ/ይ/መ/ቁ. 59774 ግንቦት 10 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በወ/መ/ሔግ/ሥ-ሥ-ሔ-ቁ. 195(2)(ሇ) (2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት.ዘ
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