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የሰ/መ/ቁ. 48628 

ግንቦት 5 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

                            አሌማው ወላ 

                            ዓሉ መሏመዴ 

                            ነጋ ደፌሣ 

                            አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏ/ሔግ -  አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- አቶ በርሄ ሏጏስ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የስር ከሣሽ /ያሁን የሰበር አመሌካች/ በስር ተከሣሽ /በሰበር ተጠሪ/ ያቀረበው ክስ ተከሣሹ 
ንብረትነቱ የራሱ በሆነው ኮዴ3-29644 አይሱዙ የጭነት መኪና 56 ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ 
ከጨርጨር ወዯ መቀላ ከተማ በ26/4/2001 ዓ.ም ምሽት 3፡3ዏ ሲጓዝ እጅ ከፌንጅ በመያዙ 
የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 60/89 በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/1/ ተሊሌፍ በመገኘቱ 
ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሣሹም ፌ/ቤት ቀርቦ የእምነት ክህዯት ቃለ ሲጠየቅ ወንጀለን አሇመፇጸሙንና ጥፊተኛ 
አሇመሆኑን ክድ በመከራከሩ የስር የትግራይ ክሌሌ ዯቡብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ከቀረቡት የግራ 
ቀኙ ማስረጃዎች አንጻር ከመረመረ በኋሊ ከሣሹ ጠቅሶ ክስ ያቀረበበትን የወንጀሌ አንቀጽ 64/1/ 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 113/2/ መሠረት ሇውጦ በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 74 ስር ጥፊተኛ ነው 
በማሇት ተከሣሹ በ3 ዓመት ቀሊሌ እስራትና በ5ዏዏዏ ብር መቀጮ እንዱቀጣ ፣ የተያዘው 56 ቦንዲ 
ሌባሽ ጨርቅ ሇመንግስት ገቢ እንዱሆንና መኪናው ሇተከሣሽ እንዱመሇስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የትግራይ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት በበኩለ የይግባኝ ባዩን /የስር 
ከሣሽን/ ይግባኝ በመሠረዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 195/1/ ይግባኝ ባዩን አሰናብቷሌ፡፡ 

በስር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ ቅር የተሰኘው የአሁኑ አመሌካችም ባቀረበው የሰበር አቤቱታ 
የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 60/89 ያሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 365/95 አንቀጽ 64/4/ ተጠሪው በራሱ መኪና 
በህግ የተከሇከሇውን 56 ቦንዲ ጭኖ በመገኘቱ ክስ ተመስርቶበትና በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ ተጠቅሶ 
ክስ ከቀረበበት የህግ አንቀጽ መንፇስ ወጪ መኪናው ሇተጠሪ ይመሇስ ተብል የተወሰነው መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ የተፇጸመው የህግ ስህተት ታርሞ መኪናው ሇመንግስት ገቢ 
እንዱዯረግ እንዱወሰን ጠይቋሌ፡፡ 
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ሇሰበር ቅሬታው ተጠሪው በሰጠው መሌስ አመሌካች በ24/6/2001 ዓ.ም ሇስር ትግራይ 
ክሌሌ ዯቡብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ ወንጀለ ብቻ የሚመሇከት እንጂ አሁን ቅሬታ 
የቀረበበት መኪና ይወረስሌኝ በሚሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም በስር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ የተፇጸመ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም በተጠሪ 
አሽከርካሪነት 56 ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ የተያዘው መኪና ሇመንግስት ገቢ ሉሆን ይገባሌ ወይስ 
አይገባም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች ጠቅሶ ክስ ያቀረበበትን አዋጅ ቁጥር 368/95 
አንቀጽ 64/4/ ከግራ ቀኙ ማስረጃዎች አንጻር ሲመረመር ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የሇውም በሚሌ 
በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 74 ስር ጥፊተኛ ነው ብሎሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ጥፊተኛ የተዯረገ ሰው 
ዯግሞ የተያዘበት ዕቃ መወረሱ እንዯተጠበቀ ሆኖ በዕቃው ሊይ ሉከፌሌ ከሚገባው ጠቅሊሊ የቀረጥና 
የታክስ ሂሣብ በማያንስ የገንዘብ መቀጮና ከሶስት እስከ አምስት ዓመት በሚዯርስ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን የስር ፌ/ቤት እንዲረጋገጠው ያሁኑ የሰበር ተጠሪ ንብረትነቱ 
የራሱ በሆነው አይሱዙ የጭነት መኪና የተጠቀሰውን የኮንትሮባንዴ ዕቃ ጭኖ ሲጓዝ እጅ ከፌንጅ 
ተይዟሌ፡፡ በዚህ የወንጀሌ ዴርጊትም በአዋጁ የማጓጓዝ ሀሊፉነት የሚያስከትሇውን ግዳታ በመጣሱ 
ከጉዲዩ ጋር አግባብነት ያሇው እንዯ ስር ፌ/ቤቶች አተረጓጏም አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 74 
ሣይሆን የተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 64/4/ ነው፡፡ የተጠሪው ዴርጊት በአንቀጽ 64/4/ የሚሸፇን ከሆነ 
ዯግሞ የሚወረሰው በኮንትሮባንዴ የተያዘ ዕቃ ብቻ ሣይሆን የዕቃው ማጓጓዣ /መኪና/ ጭምር ነው፡፡ 

በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች አመሌካችን ጠቅሶ ክስ ያቀረበበትን የህግ ቁጥር ያሇአግባብ 
በመሇወጥ ጥፊተኛ ነው በማሇት የቅጣት ውሣኔ ያስተሊሇፊበት የህግ ቁጥር የማጓጓዣ ሀሊፉነት 
ግዳታ ጥሶ ሇተገኘው ሇመጓጓዣው ባሇቤት ተፇጻሚነት የላሇው በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የህግ 
ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የስር የትግራይ ክሌሌ ዯቡብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 10/12117 በቀን 
24/10/2001 በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ እንዱሁም የትግራይ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት 
የወንጀሌ ችልት በመ/ቁ 33108 በቀን 06/12/2001 ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ 
የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. የሰበር ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/ ስር ጥፊተኛ ነው ብሇን ወስነናሌ፡፡ 
ቅጣትን በሚመሇከት የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት በ3 ዓመት ቀሊሌ እስራትና በ5ዏዏዏ /አምስት 
ሺህ/ መቀጮ ተጠሪው እንዱቀጣ የወሰነው በአግባቡ በመሆኑ ጸንቷሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ተጠሪው ጥፊተኛ የተዯረገበት አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/ 
የኮንትሮባንዴ ዕቃ የጫነው ማጓጓዣ ጭምር እንዱወረስ የሚዯነግግ በመሆኑ በተጠሪ 
አሽከርካሪነት የተያዘው የተጠሪ ኮዴ 3-29644 አይሱዙ የጭነት መኪና ተወርሶ 
ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ወስነናሌ፡፡ 

4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
እ.ከ                                             የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት                                                
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