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                                                         የሰ/መ/ቁ. 64115 

                                              ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-ተገኔ ጌታነህ 

     ሒጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡-1. አቶ አህመዴ ሁሴን                ጠበቆች ወርቅነህ በረዯዴና ሙለጌታ  

        2. አዞ ግልባሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር        ወንዴም አገኘሁ ቀረቡ  

ተጠሪ፡-የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን -  ዏ/ህግ ፌስሏ ዓሇማየሁ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የጉምሩክ ወንጀሌን ተከትል ሉጣሌ ስሇሚገባው ቅጣትና ፌርዴ ቤቱ በቅጣት አጣጣሌ 
ሉከተሇው ስሇሚገባው ስርዓት የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ 
አመሌካቾችና በላልች አምስት ሰዎች የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 93(1(መ) እና 
(2) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በአመሌካቾች አማካኝነት ወዯ አገር ውስጥ እንዱገባ የተዯረገ 
የባትሪ ዴንጋይ ባሌተሟሊ ሰነዴ ቀረጥና ታክስ ሳይከፌለ ፣ ፌተሻ ሳይዯረግ ፣ የጉምሩክ ሥነ 
ሥርዓት ሳይጠናቀቅ በማን እንዯተዘጋጀ ባሌታወቀ የእቃ መሌቀቂያ እንዱሇቀቅ በማዴረግ 
የጉምሩክ ማጭበርበር ወንጀሌ ፇፅመዋሌ፣ እንዱሁም በተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 97 ስር 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከሊይ የተገሇፀውን እቃ ቀረጥና ታክስ ሳይከፇሌበት እንዱቆይ 
በማዴረጋቸው የጉምሩክ ስነ ሥርዓትን የማሰናከሌ ወንጀሌ ፇጸመዋሌ በሚሌ በመሰረተው ክስ 
መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ክሱን ክዯው በመከራከራቸው አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን 
የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቦ አስምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች የወንጀሌ ዴርጊቶቹን 
ስሇመፇፀማቸው አቃቤ ሔግ በማስረጃዎቹ ማስረዲቱን ፌርዴ ቤቱ በማመን አመሌካቾች 
እንዱከሊከለ ሲሌ ብይን ሰጥቶ አመሌካቾች አለን ያሎቸውን ማስረጃዎችን አቅርበው 
አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም 
ጉዲዩን መርምሮ አመሌካቾች የተከሰሱባቸውን ወንጀልች ያሇመፇጸማቸውን በመካሊከያ 
ማስረጃዎቻቸው አስረዴተዋሌ ፣ በዚህም ምክንያት የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን አስተባብሇዋሌ 
በሚሌ ምክንያት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 149(2) መሰረት ከክሱ በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ 
ኢግዚብትን በተመሇከተ ግን 1ኛ አመሌካች በማጭበርበር ስራ ባይሳተፈም እንዯባሇንብረት 
ተከታትሇው ጉዲዩን ከማስፇጸም አንፃር ያዯረጉት ጥረት ስሇመኖሩ አሊስረደም በማሇት ንብረቱ 
ሉመሇስሊቸው የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም ሲሌ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 106 
መሰረት ሇመንግስት እንዱወረስ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
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ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የሥር ፌርዴ ቤት 
ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገው ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑን በመጥቀስና ሇጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሀ)) ስር የተመሇከተው 
መሆኑን በመሇየት በስር ፌርዴ ቤት ንብረቱ ሇመንግስት ውርስ ይሁን ተብል የተሰጠውን 
የውሳኔ ክፌሌ ሔጋዊ መሆኑን በመቀበሌ ውሳኔን በውጤት ዯረጃ አንፅቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካቾች ከወንጀሌ ተግባሩ ነፃ ተብሇው ከተወሰነ በሁዋሊ 
በኢግዚቢትነት የተያዘው እቃ በመንግስት እንዱወረስ ተብል የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ከአዋጅ 
ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሇ)) ዴንጋጌ አኳያ ሲታይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው በማሇት እንዱታረምሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካቾች ከተከሰሱበት ወንጀሌ ነጻ የተሰናበቱ ቢሆንም በተጠሪ መስሪያ ቤት 
የነበረው ንብረት በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሀ)) መሰረት ሉወረስ ይገባሌ 
የመባለን አግባብነት ከተጠቃሹ አዋጅ አንቀጽ 104(3(ሇ)) ዴንጋጌ አኳያ ሇመመርመር ሲባሌ 
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ከላልች ሰዎች ጋር በስር ፌርዴ ቤት ክስ 
የቀረበባቸው 1ኛ አመሌካች ወዯ ሀገር ውስጥ ባትሪ ዴንጋይ ሇማስገባት በዱክሊራሲዮን ቁጥር C-
22074 በስር ተከሳሽ በነበሩት የጉምሩክ አስተሊሊፉ ዴርጅትና ሰራተኞች አማካኝት ዱክሊራሲዮን 
ሲቀርብ ሇጉምሩክ ባሇስሌጣን የአዱስ አበባ ንግዴ እቃዎች ማስተናገጃ ቅርንጫፌ ፅ/ቤት 
ሇሚቀርበው ዱክሊራሲዮን ጋር አባሪ ሆኖ የቀረበው የእቃ ማስጫኛ ሰነዴ( packing list/ ብዛቱ 
60,480 ዯርዘን ኦሴሌ ባትሪ ዴንጋይ ወዯ አገር ውስጥ እንዯሚገባ የሚገሌፅ ሰነዴ ሇውጭ 
ምንዛሪ ማስፇቀጃ ሇአቢሲኒያ ባንክ በሚቀርበው 100,800 ዯርዘን ኦሴሌ ባትሪ ዴንጋይ ወዯ አገር 
ውስጥ እንዯሚገባ አዴርጎ በማቅረብ የጉምሩክ ሥነ ሥርአት ያሌተፇፀመበትና የቀረጥና ታክስ  
መጠኑ ብር 278,247.09 (ሁሇት መቶ ሰባ ስምንት ሺህ ሁሇት መቶ አርባ ሰባት ብር ከዜሮ 
ዘጠኝ ሳንቲም) ሳይከፇሌበት በ2ኛ አመሌካች መጋዘን በተዯረገ ብርበራ ብዛቱ 4200 ካርቶን የሆነ 
ኦሴሌ ባትሪ ዴንጋይ ተከማችቶ በመገኘቱ የጉምሩክ ማጭበርበር ወንጀሌና የጉምሩክ 
ስነሥርዓትን የማሰናከሌ ወንጀሌ ተከሰው የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው 
አስተባብሇዋሌ በማሇት በነፃ የተሰናበቱ መሆኑን ፣ ሇወንጀሌ ዴርጊቶች መሰረት የሆነውን የባትሪ 
ዴንጋይ ግን ሇመንግስት እንዱወረስ በማሇት የቅጣት ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ አዋጅ ቁጥር 622/2001 በክፌሌ አራት በጉምሩክ ሥራ ሊይ ስሇሚፇፀሙ ወንጀልች 
የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን የያዘ ሲሆን ይኸው የአዋጁ ክፌሌ በምዕራፌ አንዴ በባሇስሌጣኑ 
ሠራተኞች ስሇሚፇፀሙ ወንጀልችና ቅጣታቸው ሲዯነግግ በምዕራፌ ሁሇት ስር በተሇይም 
ከአንቀፅ 92 እስከ 108 ዴረስ በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በላልች ሰዎች ስሇሚፇፀሙ የጉምሩክ 
ወንጀልችና የቅጣት አይነትና መጠን እንዱሁም ስሇፌርደ ቤቱ ስሌጣን የሚዯነግግ መሆኑ 
ግሌጽ ነው፡፡ አሁን በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የቅጣት ውሳኔ የአዋጁን አንቀጽ 104(3(ሀ)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሰረት ማዴረጉ 
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ያሊግባብ ነው ፣ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የአዋጁ አንቀጽ 104(3(ሇ)) ስር የተመሇከተው 
ነው በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ ሁሇቱ ንዐስ ዴንጋጌዎች ጥፊተኛ ወይም ነጻ የማዴረግ ውሳኔ 
በውርስ ሊይ ስሇሚኖረው ውጤት በሚዯነግገው አንቀጽ ስር ያለ ሲሆን ተፇጻሚ የሚሆኑበት 
አግባብ የተሇያየ መሆኑን የዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 104(3(ሀ)) 
ዴንጋጌ ተፇጻሚ የሚሆነው የአዋጁን ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ የተከሰሰ ሰው በነፃ የተሰናበተ 
ከሆነ ፌርዴ ቤቱ እቃው ወይም ማጓጓዣው የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት የተፇፀመበት 
ስሇመሆኑ የቀረበሇት ማስረጃ አጥጋቢ ሆኖ ካገኘው የውርስ ትዕዛዝ የሚሠጥበትን አግባብ 
የሚዯነግግ ሲሆን  በፉዯሌ "ሇ" ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ዯግሞ እቃው ወይም ማጓጓዣው 
የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት የተፇፀመበት ስሇመሆኑ የቀረበሇት ማስረጃ አጥጋቢ ሆኖ 
ካሊገኘው ተገቢው ቀረጥና ታክስ እንዱከፇሌ ወይም ላሊ አግባብነት ያሇውን ትዕዛዝ በመስጠት 
እቃው ወይም ማጓጓዣው ሇባሇቤቱ ወይም ሇተያዘበት ሰው እንዱመሇስ የሚዯረግበትን አግባብ 
የሚዯነግግ ነው፡፡ ሁሇቱ ዴንጋጌዎች ይዘታቸው ሲታይ የሚፇጸሙበት አግባብ እጅጉን የተሇያየ 
ነው፡፡ በጉምሩክ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በነፃ የተሇቀቀ ቢሆንም ወንጀለ የተፇጸመበት እቃ ወይም 
ማጓጓዣ የሚወረሰው የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት ስሇመፇፀሙ ፌርዴ ቤቱን 
የሚያጠግብ ማስረጃ ሲቀርብ ሲሆን ማስረጃው አጥጋቢ ካሌሆነ ብቻ ፌርዴ ቤት እቃውን ወይም 
ማጓጓዣውን እንዲይወረስ በማዴረግ ተገቢው ቀረጥና ታክስ እንዱከፇሌ ሉያዝ የሚገባው 
መሆኑን ዴንጋጌዎቹ እንዯየቅዯምተከተሊቸው ያሳያለ፡፡ ሇጉዲዩ የቀረበው ማስረጃ አጥጋቢ መሆን 
ያሇመሆኑ ዯግሞ ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች 
የሚታይ ጉዲይ ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሇወንጀለ ክስ መሰረት የሆነው የባትሪ ዴንጋይ በአዋጁ ቁጥር 
622/2001 አንቀጽ 2(1) ስር ስሇእቃ የተሰጠውን ትርጉም የሚያሟሊ ሲሆን ከአመሌካቾች ጋር 
በስር ፌርዴ ቤት ተከሰው በነበሩት የተወሰኑት ሰዎች የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት 
የተፇፀመበት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት አቃቤ ሔግ በስር ፌርዴ ቤት የተያዘው ንብረት የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት 
የተፇጸመበት ስሇመሆኑ ባቀረበው ማስረጃ በአጥጋቢ ሁኔታ ማስረዲቱን በውሳኔው ሊይ በግሌፅ 
አስፌሯሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት 
የዯረሰበት ዴምዲሜ በዚህ ችልት ተቀባይነት የማያገኝበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ 
ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ))እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘትና 
መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ምክንያቱም የማስረጃው አጥጋቢ መሆን ያሇመሆኑ የማስረጃ 
ምዘና ጉዲይ እንጂ የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካቾች የአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሇ)) ዴንጋጌ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ሉኖረው 
ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ሇወንጀሌ ዴርጊቱ መሰረት የሆነው እቃ የጉምሩክ ሔግን 
የመተሊሇፌ ዴርጊት የተፇጸመበት መሆኑን አቃቤ ሔግ በአጥጋቢ ማስረጃ አስረዴቶ በመገኘቱ 
ፌርዴ ቤቶቹ እንዱወረስ ያዘዙ መሆኑን ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ሲሆን የፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአዋጅን አንቀጽ 104(3)(ሀ)) ዴንጋጌ ሇምክንያቱ መሰረት በማዴረግ የሰጠው 
ውሳኔ ምንም አይነት የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 
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ው   ሣ   ኔ 
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 90364 ታህሳስ 12 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው 

ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው የአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሀ)) ዴንጋጌ በመሆኑ 

የአመሌካቾች አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
        መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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