የሰ/መ/ቁ 48956
መጋቢት 10 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ ፌኖተፃዴቅ አበራ

ከጠበቃ ማሩ ባዘዘው ጋር ቀረቡ

2. አቶ ሳመሶን አበራ
ተጠሪ፡- የጉምሩክ ዏቃቤ ሔግ የቀረበ የሇም ከተባሇ በኋሊ መኮንን አየሇ ቀረበ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰምተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የቀረበው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአንዯኛ አመሌካችና በሁሇተኛ
አመሌካች እያንዲንዲቸው ሇመኪናው ሉከፇሌ የሚገባ የነበረውን የቀረጥና የታክስ ግምት ብር
332‚005.19 (ሶስት መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ አምስት ብር ከአሥራ ዘጠኝ ሣንቲም) እንዱቀጣ
የመወሰነን ህጋዊነትና አግባብነት ሇማጣራት ተብል ነው፡፡ አመሌካቾች ፌርዴ ቤቱ በሁሇታችን ሊይ
የጣሇው የገንዘብ ቅጣት ሇመኪናው ሉከፇሌ የሚገባውን ቀረጥና ታክስ እጥፌ በመሆኑ አዋጅ ቁጥር
368/95 አንቀጽ 73ን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ አመሌካቾች ወንጀሌ በመፇፀማቸው ጥፊተኛ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ ስሇዚህ ቅጣት የሚወሰነው
በአንዲንዲቸው ሊይ በመሆኑና የበታች ፌርዴ ቤቶች በእያንዲንዲቸው ሊይ በህጉ የተመሇከተውን
ዝቅተኛ የገንዘብ ቅጣት እያንዲንዲቸው እንዱከፌለ የተሰጠው ውሣኔ ስህተት የሇበትም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን ስንመረምረው አመሌካች በወንጀሌ ህግ ቁጥር 32/1/ሀ እና አዋጅ ቁጥር
60/89 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 73(1) በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች መሆናቸውን
ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ በእስራትና በገንዘብ መቀጮ በጣምራ
የሚያስቀጣ ወንጀሌ ነው፡፡ ቅጣት የሚወሰነው የእያንዲንደን ጥፊተኛ ግሊዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ
በማስገባት እንዯሆነና ወንጀሌና የወንጀሌ ቅጣት ግሊዊ መሆናቸውንና ከአንደ ወዯ ላሊው
የማይተሊሇፌ መሆኑ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 41 ከተዯነገገው መሠረታዊ መርህ ሇመረዲት የሚቻሌ
ሲሆን የበታች ፌርዴ ቤቶችም የገንዘብ መቀጮ የወሰኑት በአንዯኛ አመሌካች ሊይ ያለትን የቅጣት
ማክበጃና ማቅሇያ ምክንያቶችና በህጉ የተቀመጠውን ዝቅተኛ የገንዘብ መቀጮ መነሻ በማዴረግና
በማገናዘብ ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች በሁሇተኛ አመሌካች ሊይ የገንዘብ መቀጮ የወሰኑት
በሁሇተኛው አመሌካች ሊይ ያለ የቅጣት ማክበጃና ማቅሇያ ምክንያቶችን መነሻ በማዴረግና
በማገናዘብ ነው፡ ስሇሆነም እያንዲንዲቸው ጥፊተኛ ሆነው የተገኙበት የህግ ዴንጋጌ በወቅቱ
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ሇመንግሥት ይከፇሌ የነበረውን ቀረጥና ታክስ ገንዘብ መነሻ በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ ሉወሰን የሚችሌ
መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡
ወንጀሌ በመፇፀሙ የሚወሰነው የገንዘብ ቅጣት በወንጀሌ ሔጉ የቅጣት አወሳሰን መርሆችን
መሠረት በማዴረግ የሚወሰን ነው፡፡ በወንጀሌ ጥፊተኛ በተባለ ሰዎች ሊይ የሚጣሇው የገንዘብ
መቀጮ በፌታብሓር መንግሥት ሣይከፇሇው የቀረበን ቀረጥና ታክስ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌሌ
ሇማዴረግ ከሚቀርብ ክስና ከሚሰጥ ውሳኔ በእጅጉ የተሇየ ነው፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች
አመሌካቾች እያንዲንዲቸው ሇመኪናው ይከፇሌ የነበረውን ቀረጥና ታክስ መከፇሌ ያሇበት ገንዘብ
ሇፇፀሙት ወንጀሌ በመቀጫነት እንዱከፌለ የሰጡት ውሣኔ የወንጀሌ ህጉን መሠረታዊ የቅጣት
አወሳሰን መርሆች የተከተሇና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 195(2)(ሇ-2) መሠረት አጽንተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት
ፌርዴና ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. ፌርደ የፀና መሆኑን አውቆ እንዱያስፇጽም ሇሚመሇከተው ክፌሌ የውሣኔው ግሌባጭ
ይተሊሇፌ
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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