የሰ/መ/ቁ. 48693
ጥር 5 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጏስ ወሌደ
ሑሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡-ነኢማ አወሌ
ተጠሪ፡- የገቢዎች እና ጉምሩክ ዓቃቤ ሔግ ኃ/ስሊሴ ገ/መዴህን ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መሰረት የሆነው ጉዲይ የጉምሩክ አዋጅ በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇጽማሇች በማሇት ተጠሪ
በአመሌካች ሊይ የመሰረተውን የወንጀሌ ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው አመሌካች የተከሰሰችው
በጉምሩክ አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 66/1/ ሊይ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከደባይ ወዯ ኢትዮጵያ በቦላ አሇም
አቀፌ አየር ማረፉያ ስትገባ የጉምሩክ ሥነ-ሥርአት ያሌተፇጸመባቸው የተሇያዩ የሞባይሌ መሇዋወጫዎችን እና
የተዘጋጁ አሌባሳቶችን ይዛ ተገኝታሇች ተብሊ ነው፡፡
አመሌካች ሇክሱ በሰጠችው መሌስ በአቃቤ ሔግ ክስ የተነገረውን ወንጀሌ አሌፇጸምኩም በማሇት
በመከራከርዋ ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዓቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረቡትን ማስረጃዎች
ሰምቶአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም አመሌካች ሌትከሊከሌ ይገባሌ በማሇት ብይን በመስጠት የመከሊከያ ማስረጃዋን
ሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች ጥፊተኛ መሆንዋን በማረጋገጡ ይዛው የተገኘችው እቃ እንዱወረስ፣በእቃው
ሊይ ሉከፇሌ የሚገባውን ቀረጥና ታክስ በሚያህሌ የገንዘብ መቀጮ ብር 114,076.46(አንዴ መቶ አስራ አራት ሺህ
ሰባ ስዴስት ብር ከአርባ ስዴስት ሳንቲም) እንዴትከፌሌ እና በሁሇት ዓመት እስራት እንዴትቀጣ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ
ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔውን አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው
በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ነሏሴ 26 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሰረት
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች
የተከሰሰችበት የወንጀሌ ዴርጊት መታየት ያሇበት በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ መሰረት ነው ወይንስ በጉምሩክ አዋጅ ቁ.
60/89? የሚሇውን ጭብጥ ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙት ክርክር
አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ፣እንዯዚሁም የሰበር ችልቱ በሰበር መ/ቁ. 42753 እና 43806 ከሰጣቸው
ውሳኔዎች ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
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ከሊይ እንዲመሇከትነው የሥር ፌ/ቤቶች ክርክሩን የሰሙትና በመጨረሻም ውሳኔ የሰጡት የጉምሩክ
ባሇሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋምና አሰራሩን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 60/89 በተቀመጡት ዴንጋጌዎች
መሰረት ነው፡፡ የሰበር ችልቱ ከፌ ሲሌ በተጠቀሱት መዝገቦች ተመሣሣይ አቤቱታ ቀርቦሇት በእርግጥም ሇጉዲዩ
አግባብነት ያሇው የጉምሩክ አዋጅ አንዯሆነ በመግሇጽ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ በዚህም ሇጉዲዩ አወሳሰን ተገቢነት ያሇው
አዱሱ የወንጀሌ ሔግ ነው በሚሌ የቀረበውን ክርክር ውዴቅ አዴርጏአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይም ይኸው ቀዯም ሲሌ
የተሰጠው የሔግ ትርጉም አስገዲጅነት ያሇው ስሇሆነ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ነው ሇማሇት አሌቻሌንም፡፡

ው ሳ ኔ
1.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 139937 መጋቢት 21 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 79028 ነሏሴ 2 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በወ/መ/ሔግ ሥነ-ሥርዓት ቁጥር 195/2/ሇ(2) መሰረት ፀንተዋሌ፡፡
2. አመሌካች ያቀረበችው የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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