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አመሌካች፡- አቶ ወርቅነህ ዲቲ ጉዲይ ተከታታይ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ ተስፊዬ አባቡ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
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ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረተው ክስ
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘቱም፡- አመሌካች በ1996 ዓ/ም የወጣውን በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ወንጀሌ
አንቀፅ 32/1/ሀ/
እና 598/2/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ኢትዮጵያዊያን ዜጎችን ወዯ
ውጪ ሇመሊክ የሚያስችሌ ምንም አይነት ሔጋዊ ፇቃዴ ሳይኖረው በስር ፌርዴ ቤት 1ኛ
ተከሣሽ ከነበረው ከአቶ ሙለጌታ ገ/ማርያም ጋር ግብረ አብር በመሆን የግሌ ተበዲይ ነፃነት
መንግስቴ የተባሇችውን ታህሣሥ 27 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ 12፡3ዏ ሠዓት ሲሆን በቦላ ክፌሇ
ከተማ ቀበላ ዏ2 ክሌሌ በኢትዮጵያ አየር መንገዴ አማካይነት ወዯ ቤሩት በመሊክ ሟች
በአሰሪዎቿ ከባዴ ዴብዯባ እየዯረሰባት መሆኑን ሇቤተሰቦቿ ውጪ አገር ባሇችው ዘመዶ
አማካይነት ስትናገር ይህ ጉዲይ እየዯረሰባት መሆኑን በተመሇከተ ሇአመሌካችና ሇግብረ አብሩ
ተገሌፆ ሟች አገሯ እንዴትመሇስ እንዱያዴርጉ ሲነገራቸው ተከሣሾች መምጣት አትችሌም ፣
የሁሇት አመት ከአርባ አምስት ቀናት የስራ ኮንትራት አሊት በማሇት መሌስ ከመስጠታቸው
ውጪ ወጪ በመክፇሌ ወዯ አገር እንዴትመሇስ ሁኔታዎችን ጨርሳ ሟች በኢትዮጵያ አየር
መንገዴ መጋቢት 26 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡1ዏ ሲሆን ስትዯርስ እግሯ በጣም ያበጠና
መቆም የማትችሌ ፣ በአውሮኘሊን ሰራተኛ ዴጋፌ ወርዲ ወዯ ቤቷ ሄዲ መጋቢት 27 ቀን 2ዏዏዏ
ዓ.ም ወዯ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ተወስዲ ምንም እርዲታ ሳይዯረግሊት በዯረሰባት ጉዲት ከቀኑ
5፡ዏዏ ሠዓት ሲሆን ሔይወቷ ሉያሌፌ መቻለን ዘርዝሮ ተከሣሾች በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት
በሔገ ወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊን ወዯ ውጪ አገር መሊክ ወንጀሌ ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች የአቃቤ ክስ ተነቦሇት እንዱረዲው ከተዯረገ በሁዋሊ አለኝ ያሊቸውን የክስ ተቃውሞ
አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም ተገቢ ነው ያሇውን ትዕዛዝ በመስጠት ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም የአመሌካችን
የእምነት ክህዯት ቃሌ በመጠየቅ አመሌካች ክድ በመከራከሩ አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና
የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች በዏቃቤ ህግ ማስረጃ ወንጀለን
መፇፀሙ መረጋገጡን ፌርዴ ቤቱ ገሌፆ አመሌካች እንዱከሊከሌ መብቱን ጠብቆት አመሌካችም
አለኝ ያሊቸውን ማስረጃዎችን በማስቀረብ አሰምቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ የአመሌካች
ማስረጃዎች የአቃቤ ህግን ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ የሚችለ አይዯለም በማሇት ቃሊቸውን
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ውዴቅ አዴርጎ አመሌካችን በተከሰሰበት የሔግ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጓሌ፡፡ ቅጣቱን
በተመሇከተም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብል ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ጋር
በማገናዘብ በእያንዲንደ ክስ ተገቢ ነው ያሇውን የእስራት እና የገንዘብ መቀጮ ከአስቀመጠ
በሁዋሊ በዴምሩ ዯግሞ 9/ዘጠኝ አመት /ፅኑ እስራት እና በብር 3ዏዏዏ.ዏዏ/ሶስት ሺህ / የገንዘብ
መቀጮ እንዱቀጣ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ይግባኙ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195/1/
መሠረት ተሰርዟሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች
የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሇግሌ ተበዲይ መሞት ምክንያት አመሌካች ስሇመሆኑ
ሳይረጋገጥ አመሌካች ሇዴርጊቱ ተጠያቂ መዯረጉ ያሇአግባብ መሆኑን ፣ ሟችን አመሌካች ወዯ
ውጪ በመሊክ ሂዯት የተሳተፇ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ሳይረጋገጥና የመከሊከያ ምስክሮች
ቃሌም ውዴቅ የተዯረገው ያሇአግባብ መሆኑን ዘርዝሮ የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሣኔው
እንዱታረም ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የግሌ ተበዲይ
የሞተችው በበረታ የሳምባ ምች በተሰራጨ የቲቢ በሽታ ታማ ሉሆን እንዯሚችሌ የሔክምና
ማስረጃ ቀርቦ እያሇ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598/2/ ስር ጥፊተኛ ተብል የመቀጣቱን
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሇት ቀርቦም በሰጠው መሌስ ሟች ወዯ ውጪ አገር አመሌካችና ግብረ አበሩ ሔጋዊ
ፇቃዴ ሳይኖራቸው ሌከዋት በውጪ አገር እያሇች እግሯ አብጦ መምጣቷና ወዯ አገሯ
እንዯተመሇሰች ህክምና ሳታገኝ ሔይወቷ ማሇፊ የተረጋገጠ ከመሆኑም በሊይ የሳንባ ምች
የሚባሇው በሽታም ከዴብዯባ ጋር ተያይዞ ሉከሰት እንዯሚችሌ ሳይንሱ የሚያረጋግጠው ሔቅ
መሆኑን ዘርዝሮ አመሌካች ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ ሔጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተከሰሰው የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 598/2/
ተጠቅሶበት ሁኖ ይዘቱም ባጭሩ ሲታይ አመሌካች ምንም ሔጋዊ የሆነ ፇቃዴ ሳይኖረው የግሌ
ተበዲይ ነፃነት መንግስቴን ወዯ ውጪ በመሊክ የግሌ ተበዲይ ከተሊከችበት አገር ዴብዯባ ዯርሷባት
እግሯ አብጦ ወዯ አገሯ ከተመሇሰች በሁዋሊ በበነጋታው ሔይወቷ አሌፎሌ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች ክሱን የካዯ ሲሆን አቃቤ ሔግ አለኝ ባሊቸው የሰውና የሠነዴ ማስረጃዎች አመሌካች
የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇፀሙን ማስረዲቱን የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት አጠብቆ የሚከራከረውና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ በሰበር
ችልቱ እንዱታይ በጭብጥነት የተያዘው ዋናው
ነጥብ የግሌ ነፃነት መንግስቴ የሞተችው
በአመሌካች ዴርጊት ምክንያት መሆን ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች
የተጠቀሰበት ዴንጋጌ ይዘትም ሆነ የክሱ ዝርዝር ይዘት አመሌካች ሇግሌ ተበዲይ ሞት ምክንያት
የሆነ ዴርጊት ራሱ በቀጥታ ፇፅሟሌ የሚሌ ሳይሆን ሔጋዊ ፇቃዴ ሳይኖረው ኢትዮጵያዊ ዜጋን
ወዯ ውጪ በመሊክ የግሌ ተበዲይ ዴብዯባ የዯረሰባት መሆኑንና ይህ ጉዲትም ከዉጪ አገር
ስትመሇስ የነበረ ስሇመሆኑና ከውጪ አገር ከተመሇሰች በሁዋሊ በሁሇተኛው ቀን ሔይወቷ አገሯ
ውስጥ አሌፎሌ በሚሌ ነው፡፡ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 598/2/ ዴንጋጌ ስር አንዴ ሰው ሉቀጣ
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የሚችሇው ፇቃዴ ሳይኖረው ወይም በማናቸውም ላሊ ሔገወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊ ዜጋን ሇስራ
ወዯ ውጭ የሊከ እንዯሆነ እና በዚህ ዴርጊት ምክንያት የተሊከችው ኢትዮጵያዊት በሰብአዊ
መብቷ፣ በህይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት የዯረሰባት መሆኑ ከተረጋገጠ ሲሆን ቅጣቱም
ከአምስት አመት እስከ ሃያ አመት በሚዯርስ ጽኑ እስራትና ሃምሳ ሺህ ብር የማይበሌጥ መቀጮ
እንዯሚሆን ሔጉ ያሳያሌ፡፡ ይኸው ዴንጋጌ በተጠቃሹ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ አንዴ ስር
የተመሇከተው ዴንጋጌ ቀጣይ ሲሆን ዝርዝር ይዘቱ ሲታይ ቅጣትን የሚያከብደ ምክንያቶች
መቀመጣቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም ዴንጋጌው ማንም ሰው ፇቃዴ ሳይኖረው ወይም
በማናቸውም ላሊ ሔገወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊ ዜጋን ሇስራ ወዯ ውጭ አገር በመሊኩ ዴርጊት
የተሊከችው ኢትዮጵያዊት በሰብአዊ መብት ፣ በሔይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት ከዯረሰ
የወንጀሌ ተጠያቂነት አሇበት ፡፡ ዴንጋጌው በሔገወጥ መንገዴ ወዯ ውጭ አገር የተሊከች
ኢትዮጵዊት ሊይ በሰብአዊ መብቷ፣ በሔይወቷ ወይም በአኳሎ ሊይ ጉዲት መዴረሱ መረጋገጡን
እንጂ በሔገ ወጥ መንገዴ የሊከው ሰው ራሱ በቀጥታ በሚፇፀመው ዴርጊት ወይም በላሊ ጣሌቃ
ገብ በሆነ ምክንያት ጉዲቱ መዴረሱ መረጋገጡን በወንጀለ ማቋቋሚነት አያስቀምጥም፡፡ በላሊ
አገሊሇፅ በሔገወጥ መንገዴ ወዯ ውጪ አገር የተሊከች ኢትዮጵያዊት በሰብአዊ
መብቷ ፣
በሔይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት ከዯረሰና ይህም ጉዲት ውጭ አገር የዯረሰ መሆኑ
ከተረጋገጠ በሔገወጥ መንገዴ የሊከው ሰው ራሱ በቀጥታ ጉዲዩን ባያዯርሰውም በሔገወጥ መንገዴ
በመሊኩና ጉዲቱ በውጪ አገር በመዴረሱ ምክንያት ብቻ የወንጀለ ተጠያቂነት ይኖርበታሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ሔጋዊ ፇቃዴ ሳይኖረው ሟችን ወዯ ውጪ አገር
በመሊክ የግሌ ተበዲይዋ ውጭ አገር እያሇች ዴብዯባ ዯርሶባት እግሯ አብጦ ወዯ አገሯ
ከተመሇሰች በሁዋሊ ሔይወቷ ማሇፈና በአካሎ ሊይ ጉዲት መዴረሱ ፌሬ ነገርን የማጣራትና
ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም በወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 598/2/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ አመሌካች ሇዴርጊቱ ተጠያቂ የማይሆንበት ምክንያት
የሇም፡፡ በዚህም መሠረት በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡት ቅሬታም ሆነ የተያዘው ጭብጥ
ተቀባይነት ሉሰጠው የሚችሌ ሁኖ አሊገኘንም፡፡ ቅጣቱን በተመሇከተ የቀረበውን ቅሬታ
ስንመሇከተውም አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት ዴንጋጌ የሚያስቀጣው የቅጣት መጠን ከአምስት
አመት እስከ ሃያ አመት የሚዯርስ ፅኑ እስራትና ከሃምሳ ሺህ ብር የማይበሌጥ መቀጮ ሲሆን
ቅጣቱ የተጣሇው በግራ ቀኙ የቀረቡት የቅጣት አስተያየቶች ተመዛዝነው በወንጀሌ ሔጉ
የተመሇከቱትን የቅጣት አጣጣሌ መርሆችን እንዱሁም የቅጣት አወሳሰን መመሪያውን መሠረት
ተዯርጎ ነዉ፡፡ በመሆኑም በአመሌካች ሊይ የተጣሇው የዘጠኝ አመት ጽኑ እስራትና የብር ሶስት
ሺህ የገንዘብ መቀጮ የሚነቀፌ ሁኖ አሊገኘውም፡፡ ሲጠቃሇሌም ጉዲዩ ሊይ የተሰጠው
የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ተከተዩን
ወስነናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94074 ጥር 2ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም የተሰጠው
ጥፊተኝነት ውሣኔ እና በ26/05/2003 ዓ/ም የተሰጠው የቅጣት ውሣኔ እንዱሁም የፋዳራለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 65555 ግንቦት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/2/ሇ-2/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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