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የሰ/መ/ቁ.131088 

                                          ሚያዝያ 30 ቀን 2009 ዒ.ም 

               ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነው  

                        በእውቀት በሊይ  

                        እንዲሻው አዲነ 

                        ሃይለ ነጋሽ 

                        እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- አቶ ጎይትኦም ግዯይ - ጠበቃ ወይንሸት ከበዯ ቀረቡ       

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን  - አሌቀረቡም        

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበዉ አመሌካች የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 212810 የሰጠዉ 

የጥፊተኝነት እና የቅጣት ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 178772 

የሥር ፌ/ቤት የሰጠዉ የጥፊተኝነት ዉሳኔ በማጽናት እና የቅጣት ዉሳኔ በማሻሻሌ የሰጠዉ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበዉን 

የሰበር አቤቱታ መርምሮ ሇመወሰን ነዉ፡፡በሥር መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሳሽ፣ አመሌካች 

ተከሳሽ በመሆን ተከራክሯሌ፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ያቀረበዉ የወንጀሌ ክስ ነዉ፡፡የክሱ 

ዝርዝርም ሲታይ ተከሳሽ አዋጅ ቁጥር 622/2001 ዒንቀፅ 91(1) በመተሊሇፌ በግምት ከምሽቱ 

3፡00 ሰአት ከማሉ(ባማኮ) በረራ በማዴረግ አዱስ አበባ ቦላ አሇም አቀፌ ኤርፖርት ሲዯርስ 

በአየር መንገደ የመንገዯኞች ማስተናገጃ ተርሚናሌ ሁሇት ሊይ ሲዯርስ ይዞት የገባውን ሻንጣ 

የጓዝና የአካሊዊ ፌተሻ ማዴረግ ፣ማስዯረግ ሲገባው ሳያስፇትሽ መንገዴ በመቀየር ጉዞውን በአየር 

መንገደ የቀረጥ ነፃ ሱቅ በማዴረግ ዋጋ በሚተመንበት በኩሌ ሉያመሌጥ ሲሌ በቁጥጥር በመዋለ 

በያዘው ፍሇውሚ ሻንጣ በተዯረገበት ፌተሻ ተገቢውን የጉምሩክ ስነስርአት ያሌተፇፀመባቸው 

የቀረጥ ታክስ መጠናቸው 23411.52 (ሃያ ሶስት ሺህ አራት መቶ አስራ አንዴ ከ 52/100) 

የሆኑ መጠናቸው 47600 (አርባ ሰባት ሺህ ስዴስት መቶ ) ብር የሆኑ አርቴፉሻሌ ጥንዴ የጀሮ 

ጌጣጌጦች ይዞ ወዯ ሃገር ውስጥ ሲያሥገባ በመያዙ በፇፀመው የኮንትሮባንዴ ተግባር ፇጽመዋሌ 

በማሇት  ወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ 
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አመሌካች በዒቃቤ ሔግ የቀረበበትን ክስ ክዯው በመከራከራቸው ማስረጃዎች ቀርበው ከተሰሙ 

በኃሊ እንዱከሊከለ ታዘው አመሌካች መከሊከያ ምስክሮቻቸው አስቀርበው አሰምተዋሌ ፡፡ ፌ/ቤቱ 

ተከሳሽ ባቀረቡዋቸው የመከሊከያ ማስረጃ  የዒቃቤ ሔግ ክስና ማስረጃ ማስተባበሌ ያሌቻለ 

በመሆናቸው በተከሰሰበት የሔግ አንቀጽ ሥር ጥፊተኛ ተብሇዋሌ፡፡ በቅጣት ረገዴም የግራ ቀኙ 

የቅጣት አስተያየት እና የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በማዴረግ የወንጀለ ዯረጃ 

እና መነሻ የእስራት እና የገንዘብ ቅጣት እርከን በመሇየት ተከሳሽ  በሦስት ዒመት ጽኑ እስራት 

በተጨማሪም 5000(አምስት ሺህ ብር )የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የሥር ተከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ 

ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የጥፊተኛነት ዉሳኔ በማጽናት ቅጣትን በተመሇከተ 

በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሰረት ዯረጃና እርከን የወጣሇት ስሇሆነ 

በስር ፌ/ቤት ከተያዙት የቅጣት ማቅሇያዎች በተጨማሪ ሁሇት ማቅሇያዎች በመያዝ በስር ፌርዴ 

ቤት ካረፇበት እርከን 17 ሁሇት ማቅሇያ ምክንያት ሲቀነስ የእስራት ቅጣት እርከን 15 የሚያርፌ 

ይሆናሌ ፡፡የገንዘብ መቀጮም ከእርከን 7 ሁሇት ማቅሇያ ሲቀነስ እርከን 5 ሊይ ያርፊሌ ስሇሆነም 

አመሌካች ከዚህ በፉት የታሰረበት ካሇ የሚታሰብሇት ሆኖ በ2 አመት ከዘጠኝ ወር ፅኑ እስራት 

እና 7000 (ሰባት ሺህ ብር) የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አሁን የቀረበው ቅሬታ 

በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን  የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች ይግባኝ 

በጠየቁበት ሁኔታ የስር ፌርዴ ቤት የተወሰነው የገንዘብ መቀጮ በማሻሻሌ ከፌ ተዯርጎ የመወሰኑ 

አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው የጽሁፌ 

ክርክራቸው ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ከተያዘው ጭብጥ 

አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ ከክርክሩ ሂዯት ሇመረዲት የተቻሇው አመሌካች በስር 

ፌ/ቤት የቀረበባቸው ክስ የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ አዋጅ ቁ/ 622/2001 አንቀጽ 91/1/ በመተሊሇፌ 

ነው፡፡ 

ቅጣትን በተመሇከተ አመሌካች ሉቀጡ የሚገባው ጥፊተኛ በተባለባቸው የሔግ ዴንጋጌዎች 

መሰረት ነው፡፡ አመሌካች በተከሰሱበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ መፇፀማቸው በሚገባ 

ተረጋግጧሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91(1) ጥፊተኛ የተባሇ አጥፉ ሉቀጣ የሚገባው 

ከአስራ አምስት አመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራትና እስከ ብር ሃምሳ ሺህ በማይበሌጥ መቀጮ 

ነው፡፡   

በመሠረቱ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፖብሉክ የወንጀሌ ህግ የአገሪቱን የወንጀሌ ህግ 

ግብ በአዋጅ ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 1 ስር ሲዯነግግ ‛የወንጀሌ ህግ ግብ ወንጀሌ እንዲይፇፀም 
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መከሊከሌ ሲሆን ይህንን የሚያዯርገው ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ 

በመስጠት፣ ማስጠንቀቂያነቱ በቂ ባሌሆነበት ጊዜ ወንጀሌ አዴራጊዎቹ ተቀጥተው ላሊ ወንጀሌ 

ከመፇፀም እንዱቆጠቡና ሇላልች ማስተማሪያ እንዱሆኑ ወይም እንዱታረሙ በማዴረግ ወይም 

ተጨማሪ ወንጀልች እንዲይፇፀሙ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው በማዴረግ ነው“ በማሇት 

ያስቀምጣሌ፡፡ ህጉ በአንቀጽ 87 ሊይ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች ህጉ ሉዯርስበት ያሠበውን 

ዒሊማ ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፇስ መሠረት መፇፀም እንዲሇባቸው በመርህ 

ዯረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ ይኸው አንቀጽ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ምን ጊዜም ሠብዒዊ ክብርን 

በሚጠብቅ መንገዴ መፇፀም እንዯሚኖርባቸው ያስገነዝባሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 88 ሲታይም 

የቅጣቶች እና የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሣሠንን በተመሇከተ ዘርዘር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን 

አካቶ ይዟሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ አንቀጾች የሚያሣዩት ፌርዴ ቤቱ ቅጣቶችንና 

የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወስነው የወንጀሌ ህጉን ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም 

ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው የሚዯነግጉትን የሌዩ ክፌለ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ 

መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ 

የህይወት ታሪኩን ወንጀሌ ሇማዴረግ ያነሣሡትን ምክንያቶችና የሀሣቡን ዒሊማ የግሌ ኑሮውን 

ሁኔታ፣ የትምህርቱን ዯረጃ፣ እንዱሁም የወንጀለን ከባዴነትና የአፇፃፀሙን ሁኔታዎች 

በማመዛዘን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ ክፌሌ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ፌርዴ ቤቱ እጅግ 

ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ ዴረስ ያሇውን በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ 

ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን የቅጣት አወሳሳን ዯንቡ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ከሊይ 

እንዯተገሇጸው የወንጀሌ ቅጣት የሚወሰነው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 88(2) ስር የተመሇከቱትን 

ሁኔታዎችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ይህ ችልትም እነዚህ ሁኔታዎችን ተመሌክቷሌ፤ 

አመዛዝኗሌም፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ በስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ጥፊተኛ በተባለበት የህግ ዴንጋጌ ቅጣት ሲወስን 

የግራ ቀኙ የቅጣት አስተያየት እና የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በማዴረግ 

የወንጀለ ዯረጃ እና መነሻ የእስራት እና የገንዘብ ቅጣት እርከን በመሇየት ተከሳሽ  በሦስት ዒመት 

ጽኑ እስራት በተጨማሪም 5000 (አምስት ሺህ ብር ) የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ፌርዴ ቤቱ የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት በመቀበሌ ቅጣቱን በቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሰረት አስሌቶ ወንጀልች በዝቅተኛ ዯረጃ በመመዯብ፣ሇወንጀለ መነሻ 

ተዯርጎ የተያዘው ዝቅተኛው የቅጣት መጠን 5 ዒመት መሆኑን እና ይህም በአባሪ አንዴ በእርከን 

20 ስር የሚወዴቅ መሆኑን በመግሇጽ፣በተጠሪ በኩሌ የቀረበ ማክበጃ ምክንያት ስሇላሇ 

በአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን ሦስት የማቅሇያ ምክንያቶች ተገቢ አዴርጎ በመቀበሌ እርከኑን ወዯ 

17 ዝቅ ካዯረገ በኃሊ በእርከን 17 በተመሇከተው ፌቅዴ ስሌጣን መሰረት አመሌካቹ በሦስት 
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ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ውሳኔ መስጠቱን፣አመሌካች ጥፊተኛ የተባለበት የህግ ዴንጋጌ 

ከእስራት ቅጣት በተጨማሪ የገንዘብ መቀጮ የሚያስቀጣ በመሆኑ የገንዘብ መቀጮው 

በተመሇከተም የህግ ዴንጋጌው የሚያስቀጣው ከ50,000 እስከ 150,000 ብር የገንዘብ መቀጮ 

ስሇሆነ በመመሪያው መሰረት ዯረጃ በማውጣት ወንጀለ ዝቅተኛ የተያዘ በመሆኑ የገንዘብ ቅጣት 

መነሻ 50,000 በመያዝ በአባሪ ሁሇት እርከን 10 መነሻ እርከን በመያዝ ሶስት የቅጣት ማቅሇያ 

መሠረት ወዯ እርከን 7 ዝቅ እንዱሌ ካዯረገ በኋሊ አመሌካች በ5000 ብር እንዱቀጣ ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ቅጣት ውሳኔ መሰረት አዴርጎ ግራቀኙ ካከራከረ በኋሊ 

በአመሌካች ቀርበው በስር ፌርዴ ቤት ያሌተያዙት ተጨማሪ ሁሇት የቅጣት ማቅሇያዎች በመያዝ 

የእስራት ቅጣት እርከኑ ወዯ እርከን 15 ዝቅ በማዴረግ በዚሁ እርከን ባሇው ፌቅዴ ስሌጣን 

ቅጣቱ በማሻሻሌ አመሌካች ሁሇት አመት ከዘጠኝ ወር ፅኑ እስራት እንዱቀጡ የወሰነ ሲሆን 

የገንዘብ መቀጮ በተመሇከተ ግን በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ሊይ ባሇው አባሪ 

ሁሇት በተጨማሪነት ሇአመሌካች ከተያዙሇት ሁሇት የቅጣት ማቅሇያዎች መሰረት ከእርከን 7 

ወዯ እርከን 5 ዝቅ ካዯረገ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ከወሰነው ቅጣት 5,000 (አምስት ሺህ) የገንዘብ 

ቅጣት በሊይ 7000 (ሰባት ሺህ) ብር እንዱቀጣ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡በሰበር አጣሪ ችልት ሇክርክር 

የተያዘው ጭብጥም አመሌካች ባቀረቡት ይግባኝ መነሻነት ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የገንዘብ 

ቅጣቱን የመጨመሩ አግባብነት የሚመሇከት ነው፡፡ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር የወንጀሇኛ መቅጫ 

ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 196(2) ስር እንዯተዯነገገው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ቅጣቱን ያፀናሌ 

፣ይጨምራሌ፣ወይም ይቀንሳሌ በማሇት ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ሇመረዲት የሚቻሇው ተከሳሽ 

ይግባኝ የሚሇው ቅጣቱ ሇመሇወጥ ወይም ሇማሻሻሌ እንዯሆነ አከራካሪ አይሆንም ወዯ ተያዘው 

ጉዲይ ስንመሇስ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች (ተከሳሽ )ባቀረቡት ይግባኝ ቅሬታ መነሻነት የገንዘብ 

ቅጣት መጨመሩ የወንጀሌ ህጉ አሊማ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ባቀረቡት ቅሬታ መነሻነት 

በስር ፌርዴ ቤት ያሌተያዘሊቸው ሁሇት የቅጣት ማቅሇያዎች በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

የተያዘሊቸው ስሇሆነ ይህንን ይግባኝ ተብል ያሌተሻረ ስሇሆነ በእርከን 5 ስር ካሇው ፌቅዴ 

ስሌጣን  በወንጀሌ ህግ ቁጥር 90 መሠረት በማስሊት መወሰን ሲገባው አመሌካች ባቀረቡት 

ይግባኝ መነሻነት የገንዘብ ቅጣት በማክበዴ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው ብሇናሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች ጥፊተኛ በተባለበት የህግ ዴንጋጌ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት 

በማስሊት የእስራት ቅጣቱ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ሆኖ የገንዘብ 

ቅጣት በተመሇከተ ግን ሉወሰን የሚገባው ቅጣት በእርከን 5 ስር ካሇው ፌቅዴ ስሌጣን  በወንጀሌ 

ህግ ቁጥር 90 መሠረት መሰሊት ስሊሇበት አመሌካች 2000 (ሁሇት ሺህ) ብር የገንዘብ መቀጮ 

ሉቀጣ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 
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ሲጠቃሇሌ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት የጸናው የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው 

ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ እና በቅጣት ውሳኔው ሊይ ግን ከሊይ በተገሇጸው ምክንያት 

ተገቢው ማስተካከያ ሉዯረግበት የሚገባ ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቶአሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 212810 

በ03/09/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 178772 በ05/11/2008 ዒ.ም.  የጸናው የጥፊተኝነት  ውሳኔ 

በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195(2)(ሇ)(2) መሰረት ፀንቶአሌ፡፡ 

2.  በአመሌካቹ ሊይ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተወሰነው የሁሇት አመት ከዘጠኝ ወር 

ፅኑ እስራት ቅጣት እንዲሇ ተቀብሇን ፣ተጥል የነበረውን  የብር 7,000  (ሰባት ሺህ) 

መቀጮ የቅጣት ውሳኔ በማሻሻሌ አመሌካቹ ከፅኑ እስራቱ በተጨማሪ  2000 (ሁሇት 

ሺህ ) ብር  መቀጮ እንዱቀጡ ወስነናሌ፡፡ 

3. ይህንኑ ተገንዝቦ የተሻሻሇውን የገንዘብ  ቅጣት  መሠረት እንዱያስፇጽም 

ሇሚመሇከተው አካሌ  የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ከመሸኛ ትዔዛዝ ጋር ይሊክ፡፡ 

ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 

መ/ተ 
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