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ጥቅምት 23 ቀን 2003 ዓ.ም.
ዲኞች፡ ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አመሌካች፡- 1. አቶ ፅጌብርሃን ተሰራ
2. አቶ መስፌን አበበ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና የጉምሩክ

ጠበቃ መሠረት ተፇራ ቀረቡ
ባሇስሌጣን አቃቤ ሔግ -

የቀረበ የሇም

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የጉምሩክ ወንጀሌ ዴርጊት ተፇጽሟሌ በሚሌ የቀረበውን ክስ ተከትል የተነሳውን የዋስትና
ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ በጉዲዩ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሳሽ የሆነው የተጠሪው
ባሇስሌጣን አቃቤ ሔግ በአመሌካቾችና በላልች በርካታ ሰዎች ሊይ ክስ መስርቷሌ፡፡ በአመሌካቾች
ሊይ የቀረበው ክስ አንዴ ሁኖ አመሌካቾች የጉምሩክ ባሇስሌጣንን ሇማቋቋምና አሰራሩን ሇመወሰን
የወጣውን አዋጅ ቁጥር 60/1989 በአዋጅ ቁጥር 368/1995 እንዯተሻሻሇ በአንቀጽ 67 ስር
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 1ኛ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት 5ኛ ተከሳሽ የሆነውንና በጉምሩክ
አስተሊሊፉነት ስራ ሊይ የተሰማራ ዩኒቨርሳሌ ልጂስቲክ ሰርቪስ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር የተባሇውን
ዴርጅት በስራ አስኪያጅነት ሲያስተዲዴሩ ፣ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ የዚሁ ዴርጅት በሰነዴ
ምርመራ (ኦፉሰር) ሰራተኛነት የስራ ኃሊፉነት ሲያከናውኑ በመሊው ሃሳባቸውና አዴራጎታቸው
ዴርጊቱ የሚያስከትሇውን ውጤት በመቀበሌ ሇመንግስት በጠቅሊሊ ሉከፌሌ የሚገባ ብር
21,602,608.64(ሃያ አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሁሇት ሺኅ ስዴስት መቶ ስምንት ብር ከስሌሳ
አራት ሳንቲም) ሳይከፇሌ ወዯ ሀገር ውስጥ የገባው ሲሚንቶ በሔገ ወጥ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ
አዴርገዋሌ በሚሌ አንዴ ክስ መመስረቱን የአቃቤ ክስ ይገሇፃሌ፡፡ አመሌካቾች የዋስትና ጥያቄ
ያቀረቡት በክሱ የተመሇከተው የወንጀሌ ዴርጊት የዋስትና መብት የሚያስነፌግ አይዯሇም በማሇት
ሲሆን አቃቤ ሔግ ዯግሞ ይህንኑ የአመሌካቾችን ጥያቄ የተቃወመው በአመሌካቾች ሊይ
የተመሰረተው ክስ ከበዴ ያሇ ቅጣት የሚያስከትሌ በመሆኑ ምስክሮችን በማባበሌ ማስረጃ ሉያጠፈ
ስሇሚችለና
ላሊ
ወንጀሌ
ሉፇጽሙ
ይችሊለ
የሚለ
ምክንያቶችን
በማንሳት
የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ)፣(ሇ) እና (ሏ) ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ ከዚህም
በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ከሁሇቱም ወገኖች የቀረበውን ክርክር መርምሮ እና በዚህ ሰበር ችልት
በመ/ቁጥር 59304 የተሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት በማዴረግ በዚህ ውሳኔ መሰረት
የስር ፌርዴ ቤት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67 መሰረት ብይን ሲሰጥ በሔጉ የተመሇከቱትን
ሁኔታዎች ግምት ወስድ የሚያስተናግዲቸው ስሇመሆኑ መተርጎሙን ግንዛቤ ወስድ አመሌካቾች
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የተከሰሱት የወንጀሌ ክስ እስከ ሃያ አምስት አመት በሚዯርስ እስራትና ከሃያ አንዴ ሚሉዮን ብር
በሊይ መቀጮ ሉያስቀጣ የሚችሌ ነው ፣ የኢኮኖሚ አቅማቸውም ቀሊሌ አይዯሇም ፣
ምስክሮችንም አያባብለም ፣ የዋስትና ግዳታቸውንም አክብረው ችልት ይቀርባለ ብል ፌርዴ
ቤቱ ሉገምት አይችሌም የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ የአመሌካቾችን የዋስትና መብት
በመንፇግ ማረሚያ ቤት ሁነው ጉዲያቸውን እንዱከታተለ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ
ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
እኛም የአመሌካቾች ጠበቃ ሚያዚያ 10 ቀን 2003 ዓ/ም ጽፇው ያቀረቡትን አቤቱታ መነሻ
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን በፁሐፌ እንዱያዯርጉ አዴርገናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር
ችልት እንዱታይ የተወሰነው የአመሌካቾች አኮኖሚያዊ አቅም ቀሊሌ የሚባሌ አይዯሇም ፣ በዋስ
ቢሇቀቁ ምስክሮችን አያባብለም ፣ የዋስትና ግዳታቸውን አክብረው ችልት ይቀርባለ ተብል
ፌርዴ ቤቱ አይገምትም የሚለ ምክንያቶች ተይዘውና የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ) እና (ሏ))
ዴንጋጌዎች ተጠቅሰው የዋስትና ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም በሚሌ ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የአመሌካቾች ጠበቃ እና
አቃቤ ሔግ ያቀረቡትን የጹሐፌ ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር በማገናዘብ
ተመሌክተናሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤቶች በአመሌካቾች ሊይ የተጠቀሰው ዴንጋጌ በራሱ ዋስትና የሚከሇክሌ አሇመሆኑን
የተቀበለት
ጉዲይ
ነው፡፡
ፌርዴ
ቤቶቹ
ሇዋስትናው
መንፇግ
መሰረት
ያዯረጉት
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ፌርዴ ቤት ተግባራዊ ሲያዯርግ
ግምትን መነሻ ሇማዴረግ የሚችሇው ሔጋዊ ስሌጣን ያሇው መሆኑንና የዴንጋጌው አጠቃሊይ
ትርጉምም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1) መሰረት አስገዲጅነት ባሇው የሰበር መ/ቁጥር
59304 ሊይ መሰጠቱን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡
በመሰረቱ የዋስትና መብት በሔገ መንግስት ጥበቃ ከተዯረጉት የተያዙ ሰዎች መሰረታዊ መብቶች
አንደ ነው፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ረፏብሉክ ሔገ መንግስት በአንቀጽ 19(6) ስር የተያዙ ሰዎች በዋስትና
የመፇታት መብት ያሊቸው መሆኑን በመርህ ዯረጃ ያስቀመጠ ሲሆን ይህ በህገ መንግስቱ
የተከበረው መብት ሉነፇግ ፣ ሉገዯብ ወይም በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ እንዱቀርብ ሉዯረግ
የሚችሇውም አግባብነት ባሊቸው ላልች ዝርዝር ሔጎች መሰረት በሌዩ ሁኔታ ስሇመሆኑ ይኸው
የሔገ መንግስቱ ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የዋስትና መብት መሰረታዊ የሆነ ሔገ
መንግስታዊ መብት ቢሆንም ፌፁም መብት ሳይሆን በሔጉ አግባብ ሉነፇግ ወይም ሉገዯብ
የሚችሌ ነው፡፡ ስሇሆነም የዋስትናው ጥያቄ ተቀባይነት አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ሊይ
ውሳኔ የሚሰጠው ፌርዴ ቤት እንዯመሆኑ መጠን በዚህ ረገዴ አግባብነት ያሇውን ሌዩ ሔግ
መሰረት አዴርጎ ጉዲዩን ሉመዝነውና ተገቢውን ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው ጉዲይ መሆኑ እሙን
ነው፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን የዋስትና ጥያቄ ያሌተቀበሇው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ)
እና((ሏ)) መሰረት ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻ ሇመቀበሌ
የማይቻሌባቸው ሁኔታዎችን አስቀምጧሌ፡፡ የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ)) ዴንጋጌ ሲታይ
በዋስትናው ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካቹ የሚፇጽም የማይመስሌ የሆነ እንዯሆነ
ፌርዴ ቤቱ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻውን መቀበሌ እንዯማይችሌ ሲዯነግግ
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በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67(ሏ)) ስር የተመሇከተውና የዋስትና ወረቀቱን ሊሇመቀበሌ ምክንያት
የሚሆነው ነገር ዯግሞ አመሌካቹ ምስክሮችን በመግዛት (በማባበሌ) ወይም አስረጂ የሚሆኑበትን
ያጠፊ ይሆናሌ ተብል የሚገመትበት ሁኔታ መኖሩ ነው፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘታቸው ሲታይ
ፌርዴ ቤቱ ግምት ሇመውሰዴ በሔጉ ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ የስር ፌርዴ
ቤትም ዴንጋጌዎቹን በዚህ መንገዴ መገንዘቡን በውሳኔው ሊይ ጠቅሷሌ፡፡ በእርግጥም ዴንጋጌዎቹ
በዋስትና ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካቾች የሚፇፅሙ የማይመስለ እንዯሆነና
ማስረጃዎችን የመግዛት(የማባበሌ) ወይም አስረጂ የሚሆኑበትን ያጠፈ ይሆናሌ ተብል
የሚገመትባቸው ሁኔታዎች መኖራቸው
ጥያቄውን ውዴቅ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌ ያሳያለ፡፡
እዚህ ሊይ ሉስተዋሌ የሚገባው ዋናው ጉዲይ ግን ዴንጋጌውን በመተግበር ረገዴ ፌርዴ ቤቱ
ግንዛቤ/ግምት/ ውስጥ ሉያስገባው የሚገባው ምክንያት ምንዴነው? የሚሇው ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ
ዋስትናውን ሇመከሌከሌ ግምቱን መነሻ የሚያዯርግባቸው ሁኔታዎች በተጠቀሰው ዴንጋጌ በግሌፅ
አሌተመሇከቱም፡፡ እንዱህ ከሆነ አንዴ ተከሳሽ የዋስትና መብት ቢከበርሇት ግዳታውን የሚፇፅም
የማይመስሌ ነው ፣ ማስረጃም ሉያጠፊ ይችሊሌ ተብል ግምት የሚወስዯው በቂና እና ሔጋዊ
ሉባለ በሚችለ ምክንያቶች ሉሆኑ ይገባሌ ተብል የሚታመን ሲሆን ምክንያቶች በቂና ሔጋዊ
ናቸው የሚሇው ጉዲይ ከተሇያዩ ከባቢያዊ ሁኔታዎችና ከጉዲዩ ሌዩ ባህርይ አንፃር እየታየ
በፌርዴ ቤቱ ግንዛቤ ሉወሰዴባቸው የሚችሊቸው ነጥቦች ናቸው ተብል የሚታሰብ እንጂ ቁርጥ
ያሇ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ የሚቻሌባቸው ሁኔታዎች አለ ሇማሇት የማይቻሌበት ጉዲይ ነው፡፡
ስሇሆነም የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67 በጠቅሊሊው ሲታይ ፌርዴ ቤት የዋስትና መብትን
የሚነፌግባቸውን ሁኔታዎች የሚያሳይ ሲሆን ምክንያቶችን ፌርዴ ቤቱ ከተሇያዩ ሁኔታዎች
በመመሌከት ሉመዝናቸው የሚገባቸው ሲሆን የዴንጋጌው ቅርጽ ፣ ይዘትና መንፇስ ሲታይ
በሁኔታዎቹ ግምት የመወሰዴ ያሇመውሰዴ ጉዲይ የስር ፌርዴ ቤት ስሌጣን(Discretion)
መሆኑን ያሳያሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካቾችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ
ያዯረጉት በዋስትና ቢወጡ የዋስትናውን ግዳታ አክብረው ይገኛለ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይህ ግምት መሰረቱ በአመሌካቾች ሊይ የተመሰረተባቸው ክስ ሉያስክትሌ
ከሚችሇው የእስራት ቅጣትና የገንዘብ መቀጮ የከበዯ መሆኑ ፣ ምስክሮችን የማባበሌና
የማጥፊት እዴሌም አመሌካቾች ሉሰሩ የሚችለባቸውን ሁኔታዎች መኖራቸውን መገመቱንም
ፌርዴ ቤቱ በትዕዛዙ ሊይ ገሌጿሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ በእነዚህ ምክንያቶች ሊይ በመመስረት ዋስትናውን
ነፌጎአሌ፡፡ እነዚህን ምክንያቶች ሇግምቱ መነሻ እንዱያዯርግ ዯግሞ ከሊይ እንዯተገሇጸው በሔጉ
የተከሇከሇ ካሇመሆኑም በሊይ ግምት የመወሰዴ ጉዲይ በሔጉ ሇፌርዴ ቤቱ የተሰጠው ስሌጣን
ነው፡፡ ግምቱ በቂ ነው ወይም አይዯሇም የሚሇው ክርክር ዯግሞ የጠቅሊሊ ሁኔታዎች ምዘና
ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ሰበር ችልት ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና
አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት የተሰጠው ሥሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበትን ማናቸውንም የመጨረሻ ውሳኔ ማረም እንጂ የማስረጃና የላልች ከባቢያዊ ነገሮችን
ምዘና ጉዲይ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ማረም አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 19(6) እና የወ/መ//ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67(ሀ)(ሏ)
መሰረት የሠጡት ውሳኔ ሔጉ የሠጣቸውን ሥሌጣን መሰረት ያዯረገ ነው ከሚባሌ በስተቀር
በሔጉ አተረጓጎምና አተገባበር ረገዴ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ኔ

በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 102532 የካቲት 14 ቀን 2003 ዓ/ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 65829 መጋቢት 08 ቀን 2003 ዓ/ም በውሳኔ
የጸናው ትእዛዝ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 75(2) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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