የሰ/መ/ቁ. 64819
ሰኔ 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሀመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዏቃቤ ህግ ገብረሚካኤሌ ወሌዳ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አንተነህ ካሣዬ - አሌቀረቡም
መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ ሲሆን አመሌካች በአሁኑ ተጠሪና በላሊ የእቃው ባሇቤት በተባሇ ግሇሰብ
ሊይ በቀረበው ክስ የወንጀሌ ህግ ቁ 32/1/ሀ/ እና የገቢዎችና ጉምሩክ አዋጅ ቁ 622/2001 አንቀጽ
91/2/ በመተሊሇፌ የጉምሩክ ስነ - ሥርዓት ያሌተፇፀመባቸውን የተሇያዩ አሌባሣት ባጠቃሊይ
ሇመንግስት ሉከፌሌ የነበረው ቀረጥ እና ታክስ 26,576 ብር ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ
3-04051 ዯሔ የሆነ የህዝብ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ ባሇቤትና ሹፋር በመሆኑ የተከሠሠ ሆኖ ፌርዴ
ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በተከሠሠበት የህግ አንቀጽ ጥፊተኛ አዴርጎታሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የዯቡብ ክሌሌ የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን
ተጠሪ በተከሠሠበት አንቀጽ ጥፊተኛ ካዯረገው በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ በ7/ ሰባት/ ዏመት ፅኑ እሥራት
እና በ5000/አምስት ሺህ / ብር እንዱቀጣ በመወሰን ከሊይ የተመሇከተው ተሽከርካሪ ሇባሇቤቱ
እንዱመሇስ ትዕዛዝ ሠጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇዯቡብ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ያስቀርባሌ በማሇት ሲመሇከተው ከቆየ በኋሊ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 195/2/ ሇ/ 2/ መሠረት አፅንቶታሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በቀን 21/5/2003
ዓ.ም በ2 ገፅ በመፃፌ ያቀረበው የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ ፡- ተጠሪ ጥፊተኛ የተባሇበት አዋጅ ቁ 622/01
አንቀጽ 91/2/ ስንመሇከት የእሥራትና የገንዘብ መቀጫው ሉጣሌ የሚችሇው ወንጀለ የተፇፀመበት
ዕቃና መሣሪያ እና የወንጀለ ፌሬ መወረሱ እንዯተጠበቀ መሆኑን የሚዯነግግ በመሆኑ ፣ ተጠሪ
ዯግሞ የመኪናው ባሇቤትና በወቅቱ ሹፋር መሆኑን ራሱም ከማመኑ
በተጨማሪ በማስረጃም
የተረጋገጠ ሆኖ ሣሇ ዕቃውን ሲያጓጉዝ የነበረው የተጠሪ መኪና እንዱወርስ መታዘዝ ሲገባው
መታሇፈ ያሇአግባብ በመሆኑ፣ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 1ዏ4/1/ የጥፊተኛነት ውሣኔ ከተሠጠ ተጨማሪ
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ትዕዛዝ መስጠት ሣያስፇሌግ ዕቃው ወይም ማጓጓዣው እንዱወረስ ይዯረጋሌ በማሇት የዯነገገ
ቢሆንም የሥር ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሣኔ የሠጡ ቢሆንም ተሽከርካሪው እንዱወርስ
ባሇማዘዛቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት የፇፀሙ በመሆኑ፣ ተጠሪ በቀጥታ በወንጀለ ተሣታፉ
በመሆኑ መኪናውን ከመወረሰ የሚያስቀር አግባብ ሣይኖር የሥር ፌ/ቤቶች መኪናው ሇባሇቤቱ
ይመሇስ በማሇት የሠጡት ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ እንዱታረምሌን
የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መጥሪያ ዯርሶት ግንቦት ዏ8 ቀን 2ዏዏ3 ዓም በ4 ገፅ
ፅፍ ያቀረበው የመሌስ ፌሬ ሃሣብ አመሌካች የጠቀሳቸው የህግ አንቀጾች የተገሇፀው ተሽከርካሪ
እንዱወርስ የሚዯነግግ አይዯሇም ፣ በተጠቀሰው አዋጅ 622/2001 አንቀጽ 91/2/ ዕቃና መሣሪያ
የሚሇው በእንግሉዝኛው /goods & equipment /
ተብል የተተረጎመ በመሆኑ መኪናን
አይጨምርም፣ የተሊሇፌኩት የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ባሇመኖሩ መኪናው ሉወረስ አይገባም ፣
የቀረበው ክስ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 91/2/ በመሆኑ እና በአዋጅ አንቀጽ 1ዏ4/1/ መሠረት መኪናው
እንዱወርስ የቀረበብኝ ክስ ሣይኖር የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት ስሇላሇው ውዴቅ እንዱዯረግሌኝ
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም፡- በወንጀሌ ክሱ የተመሇከተውን የኮንትሮባንዴ ዕቃ ስታጓጉዝ
የተገኘችው የተጠሪ መኪና ሌትወርስ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ የተያዘው
ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግንተነዋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት እንዯሚከተሇው ተመርምሮአሌ፡፡
ተጠሪ ስያሽከረክረው የነበረው መኪና ኮዴ ቁ 3-04051 ዯሔ የሆነ የህዝብ ማመሊሇሻ ሚኒባስ የራሱ
የግሌ ንብረት የሆነ መሆኑ፣ ሁሇተኛ ተከሣሽ በነበረና በመኪናው የተሣፇረ ሰው የተጫነ
የኮንትሮባንዴ ዕቃ ሇመንግስት ሉከፇሌ የሚገባ ታክስ እና ቀረጥ ከ21,791.66 ብር ያሌተከፇሇበት
ሲያጓጉዝ በፕሉሶች መያዝ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ
ነገር ረገዴ ያረጋገጠው ከመሆኑም አሌፍ የጥፊተኝነት ውሣኔ እና ቅጣት በተጠሪ ሊይ የተጣሇ
መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በዚሁ ፌርዴ ቤት የተሠጠው የጥፊተኝነት ፌርዴ እና ቅጣት ስሇመሇወጡ በተጠሪ በኩሌ
የተመሇከተ ነጥብ የሇም፡፡
የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሥሌጣን በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና በአዋጅ
ቁ 25/88 አንቀጽ 1ዏ መሠረት መሠረታዊ የህግ ስህተት ማረም በመሆኑ ማስረጃን የመቀበሌ እና
የመመዘን ሥሌጣን የበታች ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን በመሆኑ በዚህ ረገዴ /በፌሬ ነገር / በበታች
ፌርዴ ቤት የተዯረሰበትን መዯምዯሚያ መቀበለ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ይሄ ከሆነ ዯግሞ በተጠሪ ሊይ የተሊሇፇው የጥፊተኝነት ውሣኔ በተሽከርካሪው መወረስ
አሇመወረስ ጋር ተያይዞ የሚያስከትሇው ውጤት ምን እንዯሆነና የበታች ፌርዴ ቤቶች መኪናው
ሇባሇቤቱ /ሇተጠሪ/ ይመሇስ ማሇታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን
ነጥብ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ ተጠሪዎች የተከሰሱበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ በአዋጅ ቁ 622/2001
አንቀጽ 91/2/ ወንጀለ የተፇፀመበት ዕቃ ፣መሣሪያ እንዯዚሁም የወንጀለ ፌሬ የሚወረስ መሆኑ እና
በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 2/1/ ሥር ዕቃ ሇሚሇው ቃሌ ተንቀሣቃሽ ንብረት /መኪና/ በመጨመር
ከመዯንገጉም በሊይ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 104/1/ መሠረት ዯግሞ የተሽከርካሪ ባሇቤትና ሹፋር ሆኖ
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ተጠሪ ሲያሽከረክር በተፇፀመ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ጥፊተኛ መባለ ተጨማሪ ትዕዛዝ መስጠት
ሣያስፇሌግ ወይም ተጠሪ እንዯሚከራከረው በአመሌካች ሊይ ላሊ ክስ ማቅረብ ሣያስፇሌግ መጓጓዥው
እንዱወረሰ መታዘዝ እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ ከሆነ ጉዲዩን በመጀመሪያ የወንጀሌ ክሱን
የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሲሠጥ ወንጀለ የተፇፀመበትን የተጠሪ ተሽከርካሪ
ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ማዘዝ ሲገባው ሇባሇቤቱ ይመሇስ ማሇቱ የአዋጁን ግሌፅ ዴንጋጌ ፣ ዓሊማና
መንፇስ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል
የተመሇከተውን ውሣኔ ሠጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የዯቡብ ብሓ/ብ/ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 39555 በቀን
24/3/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 12612
የካቲት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሠጡት ውሣኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ አንቀጽ
195/2/ መ/ መሠረት ተሻሽልአሌ፡፡
2. በተጠሪ ስመንብረት ተመዝግቦ የሚገኘው የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3-04051 ዯሔ የሆነች ህዝብ
ማመሊሇሻ ሚኒባስ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የተፇፀመበት ተሽከርካሪ በመሆኗ በመንግስት
እንዴትወርስ በማሇት ታዟሌ፡፡
3. ተጠሪ የተሠጠውን ውሣኔ እንዱያውቀው በአርባ ምንጭ ማረሚያ ቤት በኩሌ ይተሊሇፌሊቸው
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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