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የሰ/መ/ቁ. 57243 

መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፡-   ተገኔ ጌታነህ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የሚላ ገቢዎችና ጉምሩክ - ዓ/ህግ ግርማ መርሃ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዯረጀ ከፌያሇው ሲማ - ከጠበቃ በሊቸው ታዯሰ ጋር - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ከተከሰሰበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ በነፃ የተሰናበተ 
ቢሆንም በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104/3/ሀ መሠረት ተሽከርካሪው እንዱወረስ በስር 
ፌ/ቤቶች አሇመወሰናቸው የሔግ ስህተት ነው በሚሌ እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡ 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ክስ የቀረበው በአመሌካች በኩሌ ነው፡፡ የክሱ መነሻም 
ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ የሰላዲ ቁጥር ኮዴ 3-15475 ኦሮ. ቅጥቅጥ አይሱዙ የሔዝብ ማመሊሇሻ 
መኪና ከሏረር ወዯ አ/አ ሲጓዝ አዋሽ ጉምሩክ ፌተሻ ሊይ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን 
የኮንትሮባንዴ እቃ ጭኖ በመገኘቱ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91/1/ መሠረት 
ሾፋሩ፣ ረዲቱ እና 3ኛ ተከሳሽ /ባሇንብረቱ/ በኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ተከሰዋሌ፡፡ የአፊር ክሌሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የስር 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጥፊተኛ ናቸው ብል የቅጣት 
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 3ኛ ተከሳሽ /ባሇንብረቱ/ የአሁኑ ተጠሪን ጥፊተኛ የሚያሰኝ ዴርጊት አሌፇፀመም 
በማሇት ከክሱ በነፃ አሰናብቷሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህንኑ ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረቱ ይኽው ሆኖ ተጠሪው ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነፃ 
ቢባሌም የኮንትሮባንዴ እቃ የጫነው /ያጓጓዘው/ መኪና እንዱወርስ ሉወሰን ይገባ ነበር የሚሌ ነው፡፡ 
የሰበር ችልቱም አቤቱታውን መርምሮ ስሇንብረቱ መወረስ ወይም አሇመወረስ ትዕዛዝ አሇመሰጠቱ 
ተገቢነት ከተጠቀሰው ዴንጋጌ አንፃር ሇመመርመር ተጠሪ እንዱቀርብ አዝዟሌ፡፡ 

ተጠሪው ነሏሴ 17 ቀን 2002ዓ.ም ባቀረበው የጽሐፌ መሌስ በጉምሩክ ሔግ ገዯብ 
የተዯረገበት ወይም ቀረጥ ያሌተከፇሇበት እቃ የተጫነው በሹፋሩ እና በረዲቱ እንጂ በተጠሪ 
አሇመሆኑን እንዱሁም የእቃ መዯበቂያ /ሻግ/ ተሰራ የተባሇው ሇክሪክ፣ ሇሸራና ሇጎማ በተሰራ መያዣ 
መሆኑና ዴርጊቱ የተፇፀመው ከተጠሪ እውቀትና ፌሊጎት ውጪ መሆኑ ተረጋግጦ በነፃ መሰናበቱን 
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ጠቅሶ መኪናውም ሉወረስ እንዯማይገባ ተረጋግጦ እንዱመሇስሇት በስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ መሰጠቱ 
በአግባቡ ነው በማሇት በስር ፌ/ቤት ውሳኔ የተፇፀመ የሔግ ስህተት የሇም ተብል እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡ 

የአመሌካች ዓ/ህግ በሰጠው የመሌስ መሌስ መኪናው እንዱመሇስ የተሰጠው ትዕዛዝ 
አሇአግባብ ነው ሲሌ አቤቱታውን አጠናክሮ ተከራክሯሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ነው፡፡ እኛም 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመርመርነውም የተጠሪ ከቀረበበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ክስ በነፃ የተሰናበተ ስሇመሆኑ 
አሊከራከረም፡፡ ዓ/ህግ አጥብቆ የተከራከረው ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነው የሔዝብ ማመሊሇሻ መኪና 
የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን እቃ ጭኖ መገኘቱ ተረጋግጦ ሹፋሩና ረዲቱ ጥፊተኞች 
ተብሇው የተቀጡ ስሇሆነ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104/3/ መሠረት መኪናው 
/ማጓጓዣው/ እንዱወረስ ዓ/ህግ ያቀረበውን የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ በማየት መወረስ ነበረበት 
የሚሌ ነው፡፡ 

በመሠረቱ የሰበር ችልቱ ያስቀርባሌ ሲሌ የያዘው ጭብጥ ስሇማጓጓዣው መወረስ ወይም 
አሇመወረስ የስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ ሳይሰጥበት የማሇፈን አግባብነት ሇማጣራት ነው፡፡ በዚህ ረገዴ 
ተጠሪ በሰጠው መሌስ መኪናው ሇተጠሪ እንዱመሇስ ፌ/ቤቱ ከውሳኔው አስቀዴሞ ትዕዛዝ የሰጠ 
መሆኑን ጠቅሷሌ፡፡ ዓ/ህግ በመሌስ መሌሱ ሊይ ይህንን ሳይክዴ መኪናው እንዱመሇስ የተሰጠው 
ትዕዛዝ የአዋጁን አንቀጽ 104/3/ ይቃረናሌ የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

ከዚህ መረዲት የሚቻሇው መኪናው እንዱመሇስ በስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ ስሇመሰጠቱ ግራ ቀኙ 
የተማመኑበት መሆኑን ነው፡፡ ስሇዚህም የሰበር ችልቱ ውሳኔ የሚሻ ጉዲይ መኪናው ሇተጠሪ 
እንዱመሇስ መታዘዙ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ነው፡፡  

በዚህ ረገዴ ከክርክሩ መረዲት የተቻሇው ተጠሪ የመኪናው ባሇንብረት ቢሆንም ከወንጀሌ 
ዴርጊቱ በነፃ የተሰናበተ መሆኑን ነው፡፡ ተከሳሽ በነፃ የተሰናበተ እንዯሆነ ንብረቱ ሉወረስ የሚቻሌበት 
ሁኔታ በአዋጁ አንቀጽ 104/3/ሀ/ ስር በተሇየ ሁኔታ (exceptional situation) ተመሌክቷሌ፡፡ 
ይኸውም ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም ሁኔታ የሚያስረዲ አጥጋቢ ማስረጃ መቅረቡንና ፌ/ቤቱ አሳማኝ ሆኖ 
ሲያገኘው (Where the court is satisfied) ስሇመሆኑ የዴንጋጌው ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ ከዚህ አንፃር 
በዚህ መዝገብ የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት ሹፋሩና ረዲቱ ጥፊተኛ ሆነው የተቀጡት በመኪናው 
ሇክሪክ እና ሸራ፣ ጎማ መፌቻና ላልች መሰሌ እቃዎች ማስቀመጫ ተብል ከሹፋሩ ወንበር ጋር 
ተያይዞ በተሰራ ክፌሌ ውስጥ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት እቃ ዯብቀው በማጓጓዛቸው 
ስሇመሆኑ ከመዝገቡ መረዲት ችሇናሌ፡፡ 

በስር ፌ/ቤት የቀረበው እና የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ተጠሪ መኪናው ሊይ ያሰራው የእቃ 
ማስቀመጫ ክፌሌ ከፌ ሲሌ ሇተጠቀሰው አገሌግልት እንጂ ሇሔገ ወጥ ዓሊማ ነው ሉያስብሌ 
የሚያስችሌ አይዯሇም ተብል በወንጀለ አፇፃፀም ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሏሳብ ነበረው 
ሉያሰኝ የሚችሌበት ሁኔታ እንዯላሇ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ የተነሳ በሔጉ አነጋገር የተጠሪ ንብረት 
የሆነው መኪና እንዱወረስ ሇማዴረግ ፌ/ቤቱን ሉያሳምን የሚችሌ ማስረጃ በአመሌካች በኩሌ ያሌቀረበ 
ስሇመሆኑ መረዲት ችሇናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የተጠሪ መኪና ሉወረስ አይገባም ሲሌ የስር ፌ/ቤት 
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የሰጠው ውሳኔ በሔግ ረገዴ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 
ስሇሆነም ውሳኔው ባሇበት ሁኔታ ሉፀና ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአፊር ብ/ክ/መ/ ገብረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01206 በ17/05/2002ዓ.ም የሰጠው 
ፌርዴ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 89430 በ24/09/2002ዓ.ም የሰጠው 
ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ሰኔ 17 ቀን 2002ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሶ/በ 
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