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የሰ/መ/ቁ. 54889 

መስከረም 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎች ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዏቃቤ ህግ አቶ ሽመሌስ አበበ 

           ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ንጉሴ ገብረፃዱቅ - ጠበቃ አቶ አበበ ታዬ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጡት የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ተሻሽል እንዱወሰንሌኝ 
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 
60/89 አንቀጽ 64/4 እንዯተሻሻሇ በመተሊሇፌ የጋራ ንብረቱ በሆነውና የሰላዲ ቁጥሩ 3-
02587/አ.አ/ የሆነውን መኪና በሹፋርነት እያሽከረከረ እያሇ ወዯ አገር ውስጥ እንዲይገባ በህግ 
የተከሇከሇ ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ከቡታጅራ ወዯ አዱሰ አበባ ሇማስገባት ሲሞክር ነሏሴ 1 ቀን 
2000 ዓ.ም. ከላሉቱ ዘጠኝ ሠዓት ሰበታ ከተማ ስሇተያዘ የጉምሩክን ህግ የመጣስ ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ በማሇት የወንጀሌ ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

ተጠሪ የወንጀለን ዴርጊት አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
ተጠሪ ሲያሽከረክረው በነበረው መኪና ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ተጭኖ የተገኘ መሆኑን 
የሚያስረዲ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ እንዱሁም ወንጀለ የተፇፀመበት የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/ 
የሆነው መኪና የተጠሪው የአቶ ንጉሴ ገ/ፃዱቅ እና የአቶ ጌታቸው ገዛኸኝ የጋራ ሀብት መሆኑን 
የሚያስረዲ የመኪናውን የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ዯብተርና ከአዱስ አበባ ትራንስፕርት ቢሮ 
የተፃፇ የሰነዴ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በወቅቱ እሱ ወባ ተነስቶበት ታሞ የነበረ መሆኑን 
ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ከእኔ እውቅና ውጭ የተጫነ መሆኑን ያስረደሌኛሌ በማሇት ሁሇት 
የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ ከመረመረና 
ከመዘነ በኋሊ ዏቃቤ ህግ ባቀረበው ክስ የጠቀሰውን አዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀፅ 64/4/ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 113/2/ መሠረት ወዯ አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 አንቀፅ 74 
በመሇወጥ ተጠሪ ከሊይ የአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀፅ 74 እንዯተሻሻሇው በመተሊሇፌ ወንጀሌ 
የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን 
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የቅጣት አስተያየት ከሰማ በኋሊ ተጠሪ በሶስት ዓመት እስራት እንዱቀጣና የተያዘው ዘጠኝ ቦንዲ 
ሌባሽ ጨርቅ ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪን 
ጥፊተኛ ያሇበት የህግ ዴንጋጌና የሰጠውን የቅጣት ውሣኔ በመቃወም ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኛነትና የቅጣት 
ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ሚያዝያ 7 ቀን 2002 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 60/89 እና 
የተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/ የተዯነገገውን በመተሊሇፌ በሀሊፉነት ይዞ 
በሚያሽከረክረውና የጋራ ንብረቱ በሆነው መኪና ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ይዞ መገኘቱ በማስረጃ 
ተረጋግጧሌ፡፡ የመጓጓዥያ ሀሊፉ የሚሇው ሀሳብ በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 2/14/ ግሌፅ 
ትርጉም ተሰጥቶታሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ በተሰጠው ትርጓሜ መሠረት ማንኛውም መጓጓዥያ በጉዞ 
ሊይ እንዲሇ እንዱይዝ፣ እንዱቆጣጠር ወይም ሥራውን እንዱመራ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው 
ወይም ወኪለን የሚያጠቃሌሌ መሆኑ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ የተጠሪ አዴራጎት በአዋጅ ቁጥር 
60/89 በአዋጅ ቁጥር 368/95 በአንቀፅ 64/4/ እንዯተሻሻሇው የሚሸፌን ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የህጉን ዴንጋጌ ግሌፅ ይዘት በመተሊሇፌ ተጠሪ የተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 
74 የተመሇከተውን በተመሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት ተይዞ የነበረው 
መኪና ሇተጠሪ እንዱመሇስሇት የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀፅ 79፣ አንቀፅ 80/1/ 
አንቀፅ 81 የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱሻሽሌን 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

ተጠሪ በበኩለ ታህሣሥ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ መሌስ በመኪናው ዘጠኝ 
ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ ተገኝቷሌ በተባሇበት ዕሇት በመኪናው ውስጥ የነበርኩ ቢሆንም እኔ 
ወባ ታምሜ ስሇነበረ ህጋዊ መንጃ ፇቃዴ ያሇው የመኪና ረዲት ሹፋር አቶ ሀይለ ቢሰጠኝ 
መኪናውን ያሽከረክር እንዯነበርና ሌባሽ ቦንዲ ጨርቁ በመኪናው ሊይ መጫኑን የማሊውቅ 
መሆኔን በመከሊከያ ማስረጃ አስረዴቻሇሁ፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ባቀረበው 
የወንጀሌ ክስ የጠቀሰውን የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4 ዴንጋጌ በመሇወጥ በአዋጁ አንቀፅ 
74 በተዯነገገው መሠረት ጥፊተኛ ብሇው የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔና ትዕዛዝ አግባብነት ያሊቸውን 
የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡   

አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረበው ማስረጃ ተጠሪ የጋራ ንብረቱ በሆነውና በወቅቱም 
በሀሊፉነት ይዞት በነበረው መኪና ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ መገኘቱን የሥር ፌርዴ ቤት 
በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ አረጋግጧሌ፡፡ ይህ የተጠሪ አዴርጎት በየትኛው የህግ ዴንጋጌ ያስጠይቃሌ 
የሚሇውን ስንመሇከት “በማጓጓዣው የውጭም ሆነ የውስጥ አካሌ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት 
ያሌተፇፀመበት ክሌከሊ፣ ገዯብ ወይም ቁጥጥር የተዯረገበትን ወይም የኮንትሮባንዴ ዕቃን 
ሲያጓጉዝ ከተገኘ ይህንን የወንጀሌ አዴራጎት ሇመከሊከሌ ተገቢነት ያሊቸውን ጥንቃቄዎች ሁለ 
መውሰደን ካሊሥረዲ ዕቃው ወይም ማጓጓዥያው መወረሱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዕቃው ሊይ ሉከፇሌ 
ከሚገባው ቀረጥ የማያንስ የገንዘብ መቀጮ እና ከአሥራ አምስት እስከ ሀያ ዓመት በሚዯርስ 
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እስራት ይቀጣሌ በማሇት በዯነገገው በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4 ዴንጋጌ የሚሸፇን 
ነው፡፡  

ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው የሥር ፌርዴ ቤት የማጓጓዥያ ሀሊፉነትን የሚዯነግገውን የአዋጅ 
ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4 በመጥቀስ አመሌካች ያቀረበውን ክስ በወንጀሇኛ መቅጫ 
ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 113/2/ በመቀየር ተጠሪ ህገ ወጥ ዕቃዎችን ይዞ ስሇመገኘት 
በሚዯነግገው የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀፅ 74 ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ የተጠሪን 
ግዙፌ ተግባር ሞራሊዊ ሁኔታ አግባብነት ካሇው የህጉ ዴንጋጌ ጋር ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
195/2//ሇ-2/ መሠረት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን የጥፊኝነት ውሣኔ በማሻሻሌ ተጠሪ 
በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀፅ 64/4 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ወዯ አገር ውስጥ እንዲይገባ 
የተከሇከሇ ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ የጋራ ባሇሀብት በሆነበት መኪና ሲያስገባ የተያዘ ጥፊተኛ 
ነው በማሇት የጥፊተኛነት ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

የቅጣቱን መጠን በተመሇከተ፣ ተጠሪ በሶስት ዓመት እስራት እንዱቀጣና የተያዘው ዘጠኝ ቦንዲ 
ሌባሽ ጨርቅ እንዱወረስ የበታች ፌርዴ ቤቶች ወስነዋሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ከሰጡት ከዚህ 
የቅጣት ውሣኔ በተጨማሪ ተጠሪ ጥፊተኛ ሆኖ በተገኘበት የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/ 
ዴንጋጌ መሠረት ተጠሪ አቶ ጌታቸው ገዛኸኝ ጋር የጋራ ባሇንብረት የሆነበት የሰሌዲ ቁጥሩ 3-
02587/አ.አ/ የሆነው መኪና ሊይ ተጠሪ ያሊቸው ዴርሻ ሉወረስ እንዯሚገባው ከህጉ ዴንጋጌ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የቅጣት ውሣኔ እንዯተጠበቀ ሆኖ 
ተጠሪ የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/ ሊይ ያሇው የባሇሀብትነት ዴርሻ ተወርሶ ሇመንግስት ገቢ 
ሉሆን ይገባሌ በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 2/መ/ መሠረት በማሻሻሌ ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. ተጠሪ ከአቶ ጌታቸው ገዛኸኝ ጋር የጋራ ባሇሀብት የሆነበት የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/  
በመሆነው መኪና ሊይ ያሇው ዴርሻ ሇመንግስት ገቢ ሉሆን ይገባሌ በማሇት በአዋጅ ቁጥር 
368/95 አንቀፅ 64/4 መሠረት ወስነናሌ፡፡ 

3. ይኸ ውሣኔ አቶ ጌታቸው ገዛኸኝ የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/ በሆነው መኪና ሊይ ያሊቸውን 
ግማሽ የጋራ ባሇሀብትነት የሚነካ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

እ.ከ  
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