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የሰ/መ/ቁ. 58266 

 ሰኔ 03 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌማዝ ዯሴ - ከጠበቃቸው  በሊቸው ታዯሰ ጋር - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የጉምሩክ  ዏ/ሔግ ታዯሇ ተስፊዬ - ቀረቡ 

 መዘገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት  ከሣሽ የነበረው  የአሁኑ ተጠሪ በዚህ በተያዘው ጉዲይ በሁሇት 
ተከሣሾች ሊይ ክስ አቅርቦባቸው የነበረ ሲሆን 1ኛ ተከሣሽ ያሁኗ አመሌካች ናት፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም 
ተከሣሾች የወ/ሔ/ቁ/32/1/ሀ/ እና የጉምሩክ ባሇሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣውን  አዋጅ ቁጥር 
6ዏ/89 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/1/ሀ/ሇ/ በመተሊሇፌ 1ኛ  ተከሣሽ በዱክሊራሲዮን ሴሪ ቁጥር 317ዏ1 
ተመዝግቦ ከቀረጥ ነፃ ያስገባችውን የሴሇዲ ቁጥሩ ኮዴ 2.76388  አ.አ   ሱዚኪ መኪና ሇ2ኛ  
ተከሣሸ አሳሌፊ በመስጠት እንዱሁም አቶ ጥሊሁን አበበ የተባሇው ግሇሰብ ከወጋገን ባንክ አራዲ 
ቅርንጫፌ  ሇተበዲረው ገንዘብ መኪናውን በዋስትና በማስያዝ በህግ ከተፇቀዯው  ውጪ ሇላሊ ሰው 
አገሌግልት እንዱውሌ አዴርጋሇች፤ 2ኛ ተከሣሽ መኪናውን  እያሽከረከረ የካቲት ዏ6 ቀን 2000 
ዓ.ም ከቀኑ 6፡ዏዏ  ብሓራዊ ትያትር አካባቢ በመገኘቱ ሁሇቱም ተከሣሶች ከቀረጥ ነፃ የገባውን 
መኪና አሇአግባብ ሲገሇገለ ተገኝቷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

1ኛ ተከሣሽ ወንጀለን አሇመፇፀሟንና ጥፊተኛ አሇመሆኗን ክዲ በመከራከሯ የሥር 
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የከሳሽንና የ1ኛ ተከሳሽን ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተከሳሿ  ከቀረጥ ነፃ የገባውን 
መኪና መብቱ ከተሰጠበት ፇቃዴ ውጪ ሇላሊ ሰው አገሌግልት እንዱውሌ ማዴረጓ በበቂ ማስረጃ 
ተረጋግጧሌ በማሇት ተጠቅሶ ክስ በቀረበባት አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/1/ሀ/ 
ሥር ጥፊተኛ ናት ሲሌ በመወሰን በመኪናው ሊይ የሚፇሇገውን ቀረጥ ብር 1ዏዏ,489.37 /አንዴ 
መቶ ሺህ  አራት  መቶ ሰማንያ ዘጠኝ  ከሰሊሣ ሰባት ሳንቲም/  መቀጮ እንዴትቀጣ በሰላዲ ቁጥሩ 
ኮዴ 2-76388 አ.አ የሆነው መኪናም  ሇመንግስት ገቢ እንዱዯረግ እንዱሁም በ6 ወር እሥራት 
እንዴትቀጣና የእሥራቱ ቅጣት ቢፇፀሙ በምታስተዲዴራቸው ሌጆች ሊይ ከሚዯርሰው ጉዲት አኳያ 
የእሥራቱ ቅጣት ተገዴቦ ሇተከሣሸ የፇተና ጊዜ ቢሰጥ ፌ/ቤቱ ተገቢ ሆኖ አግኝቶታሌ በማሇት 
ስሇመሌካም  ጠባይ ብር 5000 /አምስት ሺህ/  ዋስትና ስታቀርብ ቅጣቱ ሳይፇፀም ታግድ እንዱቆይ 
ወስኗሌ፡፡ 
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ተከሣሽዋም በሥር የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇሥር  ፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ይግባኝ ብታቀርብም በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/195/2/ሇ/2/ መሠረት የሥር የፋዳራሌ 
የመ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

በአመሌካች የቀረበው የሰበር አቤቱታም በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ  የሆነ የሔግ 
ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌ ሲሆን በዋናነት የዘረዘራቸው የቅሬታ ነጥቦች አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 
እንዯተሻሻሇው  አንቀጽ 73/1/ከቀረጥ የገባ ዕቃ ሇላሊ  ሰው ያስተሊሇፇ ወይም ሇላሊ ሰው አገሌግልት 
እንዱውሌ ያዯረገ ሰው  የሚጠየቅበት ሔግ ሲሆን ‛ማስተሊሇፌ“  የሚሇው ቃሌ በአዋጁ ትርጉም 
አሌተሰጠውም ፡፡ በመሆኑም በፌ/ሔ/ቁ 1186/1/ ንብረት የገዛ ወይም በላሊ አኳኋን  ያገኘው ወይም 
በኑዛዜ የተሰጠው ሰው ንብረቱን እጁ ባዯረገ ጊዜ የተሊሇፇ ይሆናሌ በሚሌ ስሇሚዯነግግ  እንዯሁም 
ስሇመያዣ በፌ/ሔ/ቁ/ 2834/1/ በመያዣ ውሌ ውስጥ በዕቃው ሊይ ባሇመብት የሚሆነውን ሇይተው 
ካሌተዋዋለ በቀር አስያዥ በመያዣነት ሇሰጠው ዕቃ ባሇቤት ሆኖ  ይቆያሌ የሚሌ በመሆኑ 
አመሌካች መኪናውን በተባለት መንገድች ይዞታውንም ሆነ ባሇቤትነት መብት ያሊስተሊሇፌኩ  
ስሇሆነ በወንጀሌ ሔግ መከሰስ አይገባኝም ነበር፣  

- መኪናው ከባንክ ሇተሰጠው ብዴር ሇብር 90,000 በዋስትና የተያዘ ቢሆንም ሇመኪናው 
ያሌተከፇሇ ገንዘብ ዯግሞ ብር 100,489.73 በመሆኑ በሌዩነትም ብዙ የሚተርፌ ገንዘብ 
በመኖሩ አመሌካች የጉምሩክ ቀረጥ ሇማስቀረት አስቤ ያዯረግኩት ነገር ባሇመሆኑ ዴርጊቱ  
በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 23 መሠረት የወንጀሌን ዴርጊት ከሚያቋቁሙት ግዙፌ ተግባራት 
የሏሳብ ክፌለን አሊሟሊም    

በመሆኑም ወንጀሌ በላሇበት ቅጣት አይኖርም፡፡ 

- መኪናውን ስያሽከረክር የነበረው የእህቴ ሌጅ / 2ኛ ተከሣሽ የሆነው/ ሲሆን በጊዜው አይኔን 
አሞኝ ስሇነበር እንዱይዝሌኝ ያዯረግኩ በመሆኑ ይኸው ዴርጊት ‛ማስተሊሇፌን“ አያሟሊም 

- ከቀረጥ ነፃ የገባው  መኪና አሇአግባብ ተገሇገሇ ቢባሌ እንኳን የጉምሩክ  መ/ቤት  መመሪያ 
ቁጥር 46/2002 አንቀጽ 7 መሠረት የቀረጥና የታክስ 25% መቀጫ በማስከፇሌ መኪናው 
ሇአመሌካች መመሇስ ሲገባው እንዱወረስ ማዴረጉ ሔግን የሚቃረን ነው የሚለ ናቸው 

ሇሰበር ቅሬታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ የቀረጥ ነፃ መብት ያሇተጠያቂነትና ያሇገዯብ የተሰጠ 
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና 368/95 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 73 ከቀረጥ ነፃ  የገባን 
መኪና መብቱ ከተሰጠበት አሊማ ውጪ አገሌግልት ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ የተከሇከሇና የወንጀሌ 
ሀሊፉነትን የሚያሰከትሌ ነው፡፡ በመሆኑም  አመሌካች ከአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና አዋጅ ቁጥር 
368/95 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/2/ እንዱሁም በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 98/2/ 
የተዯነገገውን በመተሊሇፌ መኪናውን  እንዱያሽከረክር ሊሌተፇቀዯሇት ሰው አሳሌፊ ሰጥታሇች፡፡ 
ይኸው  የሥር 2ኛ  ተከሣሽም መኪናውን ሲያሽከረክር መገኘቱን በሥር ፌ/ቤት ባቀረብነው ማስረጃ 
አረጋግጠናሌ፡፡ ከዚህ ላሊ አመሌካች ከቀረጥ ነፃ  የገባውን መኪና ሇባንክ መያዣነት  በመስጠት 
የብዴር አገሌግልት አግኝታሇች፡፡ አመሌካች ይዯግፇኛሌ በማሇት የጠቀሰችው የጉምሩክ መመሪያ 
ቁጥር 46/2002 ሥራ ሊይ  የዋሇው ከግንቦት 13 ቀን 2002  ጀመሮ ሲሆን አመሌካች ጥፊተኛ ነው 
ተብሊ ውሣኔ ከተሰጠ ከአንዴ ዓመት በኋሊ የወጣ በመሆኑ አግባብነት ያሇው አይዯሇም በማሇት 
የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ፀንቶ መዝገቡ እንዱዘጋ ጠይቋሌ፡፡ 
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የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ  በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም  የሥር ፌ/ቤቶች የጥፊተኛነትም ሆነ 
የቅጣት ውሳኔ  መሠረታዊ የሆነ የህግ  ስህተት የተፇፀመበት ነው ወይስ አይዯሇም?  የሚሇውን 
ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት አመሌካችን ጥፊተኛ በማዴረግ የቅጣት ውሳኔ ያስተሊሇፇባት 
በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና 368/ 95 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 73/1/ሀ/  ሲሆን አንቀጹም ማንኛውም  
ሰው ከቀረጥ ነፃ፣ በቅናሽ ቀረጥ ወይም በጊዜያዊነት  ከቀረጥ ነፃ የገባን ዕቃ  አዋጁን በሚቃረን 
መሌኩና የቀረጥ ነፃ መብት ከተሰጠበት ምክንያት ውጪ መጠቀም እንዯማይችሌ ይናገራሌ፡፡ 
በተጠቀሰው ሔግ አንቀጽ 73/1/ሀ/ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች  እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው 
ዕቃዎችን፣ የገዛ ፣የተቀበሇ፣ ያስተሊሇፇ ፣ የተገሇገሇ፣ አሳሌፍ በላልች ሰዎች ግሌጋልት እንዱውሌ 
ያዯረገ ሰው ዯግሞ በዚሁ አንቀጽ ንዐስ  ቁጥር 1 በፉዯሌ ‛ሇ“ በተዘረዘሩት ቅጣቶች የሚቀጣ 
ይሆናሌ፡፡ 

አመሌካችም ከቀረጥ ነፃ ያስገባችውን መኪና በአዋጁ መሠረት መጠቀም ሲገባት ሇሥር 2ኛ 
ተከሣሽ አሳሌፊ መስጠቷንና ይኸው ተከሣሽም ሲያሽከረክር መገኘቱን እንዱሁም በዋስትና አስይዛ 
ከባንክ ብዴር ማግኘቷን በሥር ፌ/ቤት የፌሬ ነገር ክርክር በሚዯረግበት ጊዜ መረጋገጡን የሥር 
ፌ/ቤት ውሳኔ ያመሇክታሌ፡፡ 

በመሆኑም በሥር ፌ/ቤት አመሌካች አዋጁን በሚቃረንና የቀረጥ ነፃ መብት ከተሰጠበት 
ምክንያት ውጪ መሥራቱን በማረጋገጥ በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና 368/95 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 
73/1/ ሥር ጥፊተኛ ናት ሲሌ በሰጠው ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡ 

ቅጣትን በሚመሇከት የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ሇመኪናው ሉከፇሌ በሚገባ የቀረጥ ሂሳብ 
መጠን በገንዘብ መቀጮና በ6 ወር እሥራት እንዴትቀጣና መኪናውም ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን 
የወሰነው መሠረታዊ የቅጣት አወሳሰን መርሆዎችን የተከተሇና መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የላሇበት ነው፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ/181633  በቀን 12/1ዏ/2001 ዓ/ም የሰጠው ፌርዴ 
እና በተጠቀሰው መዝገብ በቀን 15/1ዏ/2001 ዓ/ም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ  
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/195/2/ሇ/2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. የሥር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/82371 በቀን 18/8/2002 የሰጠው ፌርዴ 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/195/2/ሇ/2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

እ/ብ 
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