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የሰ/መ/ቁ. 63741 

ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ.ም 

                          ዲኞች፡- ሏጏስ  ወሌደ 

አሌማው ወላ 

አሉ መሏመዴ 

                                ነጋ ደፌሳ 

                                አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ መሏመዴ  ሰይዴ  አሉ - ጠበቃ  እሸቱ  ዓሉ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ  ዏቃቤ ሔግ - በላለበት የሚታይ  

      መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ  የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች  ሊይ 
በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-  በ1996 ዓ/ም የወጣውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪፐብሉክ 
ወንጀሌ ህግ አንቀጽ  27 እና 593ን በመተሊሇፌ በሔገ ወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊያንን  ወዯ ውጪ 
አገር ሇመሊክ መሞከር ወንጀሌ ፇጽመዋሌ የሚሌ  ነው፡፡ አመሌካችም ፌርዴ ቤት ቀርበው የአቃቤ 
ሔግ የክስ ቻርጅ ተነቦሊቸው እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ የእምነት  ክህዯት ቃሊቸውን  ሲጠየቁ 
የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇፀማቸውን በዝርዝር በማመናቸው በእምነታቸው መሠረት በአቃቤ ሔግ 
በኩሌ ተጠቅሶ በቀረበበት  አንቀጽ ሥር ጥፊተኛ ተብሇውና የቅጣት አስተያየት ቀርቦ ከተመዘገበ 
በኋሊ በቅጣት መመሪያው መሠረት በሁሇት ዓመት ከስዴስት ወር ፅኑ እስራት እና በብር 100 
(አንዴ መቶ) እንዱቀጡ ተወስኗሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት በተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ብቻ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር 
ፌርዴ ቤት የቅጣት ውሳኔ  በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር  195 /2/መ/ መሠረት ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም  ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ ታህሳስ 25 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች  ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው መሠረታዊ ይዘትም አመሌካች   ዴርጊቱን እንዯአመኑ 
ተዯርጎ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ ያሊግባብ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ  ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት  ተጠሪን ያስቀርባሌ 
ተብል ትዕዛዝ  ተሰጥቶ ተጠሪ ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር  ባሇመሇኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም 
የአመሌካችን  ቅሬታ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች  
ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን  ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ተብል ሲታዘዝ ከተያዘው ጭብጥ ከዴርጊቱ 
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አፇፃፀም አንዱሁም  አመሌካች ሊይ ከተጣሇው የቅጣት መጠን አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት  ኢትዮጵያዊያኑን  ከሔግ ውጪ ወዯ ውጭ አገር ሉሌኩ 
ሲለ  ተይዘዋሌ በሚሌ ሲሆን ይህንኑ ዯርጊት መፇፀማቸውን በዝርዝር አምነዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ 
ቤት አመሌካች  ዴርጊቱን በዝርዝር  ማመናቸውን መሠረት በማዴረግም  በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር  
134/1/  መሠረት የጥፊተኝነት ውሳኔ ተሰጠቷሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት 
ጉዲዩን በዝርዝር ማመናቸው  ተረጋግጦ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት በእምነቱ መሠረት በሚሰጠው 
የቅጣት ውሳኔ ሔጋዊነት ሊይ  ይግባኝ ማሇት ከሚቻሌ በስተቀር በእምነት መሠረት በሚሰጠው 
የጥፊተኘነት ውሳኔ ሊይ ይግባኝ  ሉቀርብ የማይችሌ ስሇመሆኑ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 185/1/  
ዴንጋጌ  በግሌጽ ያሳያሌ ፡፡ አመሌካች ይህንኑ በመገንዘብም ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  ይግባኝ 
ሲያቀርቡ በስር ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሳኔ  ሊይ  ይግባኝ   አሇማቅረባቸውን   በሰበር 
አበቱታቸው  በግሌጽ የገሇፁት ከመሆኑም በሊይ  የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ 
ይህንኑ  በሚገባ ይረጋገጣሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ  ሔገ መንግስት አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ 
እና በአዋጅ ቁጠር 25/1988 አንቀጽ 1ዏ  መሠረት የተሰጠው ስሌጣን በማናቸውም የመጨረሻ  
ፌርዴ ሊይ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ሲኖር  ማረም ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በጥፊተኘነት 
ውሳኔ ሊይ ያቀረቡት ቅሬታ የእምነት ቃሊቸው በዝርዝር የተሰጠ ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት 
ከተመዘገበው ይዘት ውጪ በመሆኑና ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ካሇው ሥሌጣን አንፃር ሲታይ በጉዲዩ 
ሊይ በተሰጠው ውሳኔ በሔጉ አተገባበርና በውጤት ዯረጃ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ   ምክንያት አሊገኘንም፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ የሰጠው ውሳኔ  በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር  195/2/መ/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 
2. መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡                      

እ/ብ 
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