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የሰ/መ/ቁ. 44862 

ጥር 5 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አሸናፉ አበበ - ጠበቃ ኒቆዱሞስ ጌታሁን ቀረበ 

ተጠሪ፡- የጉምሩክ ዓቃቤ ሔግ - ታዯሇ ተስፊዬ ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የጉምሩክን ሔግ በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇጽሞአሌ በማሇት ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያቀረበውን ክስ 
መነሻ በማዴረግ የተዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ 
አመሌካች እና በወቅቱ ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበረው ታዯሇ ገብሬ ኪዲኔ የተባሇው ግሇሰብ የጉምሩክ ባሇሥሌጣንን 
እንዯገና ሇማቋቋምና አሰራርን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 228 እና 66/2/ ሊይ የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ በመተሊሇፌ የጉምሩክ ሥነ-ሥርአት ያሌተፇጸመባቸውን አሌባሳት ይዘው የማስተሊሇፌ ወንጀሌ 
ፇጽመዋሌና ቅጣት ይወሰንባቸው በማሇት ጠይቆአሌ፡፡ 

 ተከሣሾቹ ሇክሱ በሰጡት መሌስ በክሱ የተነገረውን ዴርጊት አሌፇጸምንም፤ ጥፊተኛም አይዯሇንም በማሇት 
በመከራከራቸው ፌ/ቤቱ በዓቃቤ ሔጉ የቀረቡትን ማስረጃዎች ከሰማ በኋሊ ተከሣሾች ሉከሊከለ ይገባሌ በማሇት 
ብይን ሰጥቶአሌ፡፡ በዚህ መሰረትም የመከሊከያ ማስረጃዎች የሰማ ሲሆን፣በመጨረሻም ተከሣሾች እንዯክሱ 
አቀራረብ ተመስክሮባቸዋሌ፡፡ ሇማስተባበሌም አሌቻለም በማሇት በተጠቀሰባቸው ሔግ መሰረት ጥፊተኞች ናቸው 
ብልአቸዋሌ፡፡ ሲያስተሊሌፈት የተገኘው አሌባሳት እንዱወረስ፣ሇአሌባሳቱ ሉከፇሌ ይገባ የነበረው የቀረጥና ታክስ 
መጠን በሚያህሌ ገንዘብ ብር 10,520.33(አስር ሺህ አምስት መቶ ሃያ ብር ከሠሊሣ ሦሥት ሣንቲም) ሇመንግስት 
እንዱከፌለ እና በአስራ አምስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስኖባቸዋሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን የሰማ ሲሆን፣በመቀጠሌም ይግባኝ የተባሇበትን ውሳኔ አጽንቶአሌ፡፡ 
የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች መጋቢት 28 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት 
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ሇተፇጸመው 
ዴርጊት በአቃቤ ሔግ የተጠቀሰው የአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 66/2/ አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም 
በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙት ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን 
ተመሌክተናሌ፡፡ 

 ዓቃቤ ሔግ በአመሌካች ሊይ የጠቀሰው ዴንጋጌ አግባብነትን ሇመመርመር የክስ ቻርጁን ይዘት ማየት 
አስፇሊጊ በመሆኑ ተመሌክተነዋሌ፡፡ በቻርጁ ሊይ የተገሇጸው አመሌካች አሌባሳቱ ተጭነው የተገኙበትን መኪና 
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ሲያሽከረክር እንዯነበር፣አብሮ የተከሰሰው ታዯሇ ገብሬ ኪዲኔ የተባሇው ዯግሞ አሌባሳቱን ያስጫነ እንዯሆነ፣ 
መኪናው የመጣው ከናዝሬት መስመር ወዯ አዱስ አበባ ሲሆን፣አመሌካች አቃቂ የጉምሩክ መቆጣጠሪያ ኬሊ ሊይ 
እንዯዯረሰ የጉምሩክ ሰራተኞች ሇፌተሻ እንዱቆም ሲጠይቁት ኬሊውን ጥሶ መሄደን፣በኋሊም በተዯረገው ክትትሌ 
በተሇምድ ሃና ማሪያም አካባቢ ተይዞ ፌተሻ ሲዯረግ አሌባሳቱ መገኘታቸውን ነው፡፡ ዓቃቤ ሔግ ባቀረባቸው 
ማስረጃዎች ሌክ እንዯ ክሱ እንዲስረዲ አቤቱታ በቀረበበት ውሳኔ ተመሌክቶአሌ፡፡ በክሱ የተጠቀሰው የጉምሩክ 
አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 66/2/ የኮንትሮባንደ ዴርጊት/ጥፊት/ የተፇጸመው ሃይሌ በመጠቀም ወይም ከላልች ጋር 
በማበር ሆኖ በተገኘ ጊዜ የሚጠቀስ እንዯሆነም ከዴንጋጌው ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በመሆኑም መጠቀሱ 
በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ አቤቱታ በቀረበበት ውሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 136351 ጥር 18 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 76902 መጋቢት 7 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሔግ 
ሥ/ቁ. 195/2/ሇ/2/ መሰረት ፀንተዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ያቀረበው የሰበር ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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