የሰ/መ/ቁ. 69602
የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- 1.አቶ አካለ አሇሙ
2. አቶ ተስፊዬ ጸጋዬ

- ጠበቃ ወሌዯሥሊሴ ብርቱ ጋር ቀረቡ፡፡
- ጠበቃ መብራቱ መሇሰ ቀረቡ፡፡

ተጠሪ፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ ሔግ

- የቀረበ የሇም፡፡

መዝገቡ ከሰ/መ/ቁጥር 69392 ጋር እንዱጣመር
ተመርምረው ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ
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የታዘዘ

በመሆኑ
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መዛግብት

ዴ

ጉዲዩ ከጉምሩክ አዋጅ ጋር የተያያዘ የወንጀሌ ጉዲይን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- 1ኛ
አመሌካች አቶ አካለ ዓሇሙ እ.ኤ.አ ከ1990 እስከ አፔሪሌ 2004 ዴረስ ከአሜሪካ ቆይተው ወዯ
አገራቸው ሲመሇሱ በተሰጣቸው የቀረጥና ታክስ ነፃ መብት በመቀጠም የሰላዲ ቁጥር 2-544552
አ.አ. የሞተር ቁጥር LM7-5892294፣ የሻንሲ ቁጥር 4T23 F 13 C64 UZ 79592 ቶዮታ፣
ከጃፒን መኪና አስገብተው ሇአሁኑ ሁሇተኛ አመሌካች አቶ ተስፊዬ ጸጋዬ አሳሌፇው በመስጠት
እንዱጠቀሙበት ማዴረጋቸውን፣ እንዱሁም ይህንኑ ተሽከርካሪ ቀረጥና ታክስ ያሌተከፇሇበት
ሇግሌ መገሌገያ የገባ በማንኛውም አገሌግልት ሊይ የማይውሌ መሆኑን እያወቁ ሇብር
259,000.00 (ሁሇት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ ብር) ሇኢትዮጵያ ሌማት ባንክ መኪናውን
በመያዣነት በመስጠት ብዴር የወሰደ መሆናቸውን፣ ሁሇተኛ አመሌካች ዯግሞ ከሊይ
የተገሇጸውን መኪና ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባ መሆኑን እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው
ከአንዯኛው አመሌካች ተቀብሇው እየተገሇገለበት እያሇ ሔዲር 23 ቀን 2001 ዓ.ም. ከቀኑ በግምት
9፡00 ሰዓት ሜክሲኮ አዯባባይ ከሚባሇው አካባቢ ሲያሽከረክሩ የተያዙ መሆናቸውን በመዘርዘርና
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32(1(ሀ(ሇ)) እና የጉምሩክ ባሇስሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋምና
አሰራሩን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 60/1989 እንዯተሻሻሇ አዋጅ ቁጥር 368/1995 አንቀፅ
73(1(ሀ እና ሇ)) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ተሊሌፇዋሌ በሚሌ አመሌካቾች በወንጀሌ
እንዱጠየቁ ክስ ማቅረቡን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካቾች በዚህ መሌኩ የቀረበባቸውን ክስ ክዴው
ተከራክረው አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን ማስጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ አመሌካቾች
እንዱከሊከለ ተዯርጎም የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን በመከሊከያነት አቅርበዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ
ቤትም የአመሌካቾች መከሊከያ ማስረጃዎች እርስ በርሳቸው የሚጋጩ መሆናቸውን ጠቅሶ የዏቃቤ
ሔጉን ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ የሚችለ አይዯለም በሚሌ ምክንያት ክብዯት ባሇመስጠት
ውዴቅ አዴርጎ አመሌካቾችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ በቀረበባቸው ክስ መሰረት ጥፊተኛ
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አዴርጎ አንዯኛውን አመሌካች በዘጠኝ ወር፣ ሁሇተኛውን አመሌካች ዯግሞ በስዴስት ወር
እስራት፣ እንዱሁም ብር 170,603.21 (አንዴ መቶ ሰባ ሺህ ስዴስት መቶ ሶስት ብር ከሃያ
አንዴ ሳንቲም) እንዱቀጡ የወሰነ ሲሆን የእስራት ቅጣቱን እያንዲንዲቸው በሁሇት አመት ገዯብ
ሁነው በውጪ እንዱጨርሱ፣ በኢግዚብትነት የተያዘው መኪና ዯግሞ ሇመንግስት እንዱወረስ
ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን በተሇያዩ መዛግብት ያስከፇቱ
ቢሆንም ጉዲዮቹ አንዴ ሊይ ተጣምረው እንዱታዩ ተዯርጓሌ፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ
መሰረታዊ ይዘትም አንዯኛው አመሌካች በውጪ አገር ባፇሩት ገንዘብ በአገር ውስጥ ኢንቨስት
ሇማዴረግ በሔጉ አግባብ ፇቃዴ ወስዯው አከራካሪውን መኪና በመያዣነት በባንኩ መመሪያና
አሰራር መሰረት ያስያዙ መሆኑና ሇጥገና ሇሁሇተኛው አመሌካች አሳሌፇው የሰጡ መሆኑ
በሰውና በሰነዴ ማስረጃዎች ተረጋግጦ እያሇ ጥፊተኛ መባሊቸው ያሊግባብ መሆኑን፣ 2ኛ
አመሌካችም ተሽከርካሪውን በወቅቱ ይዘው የተገኙት ባሊቸው ሙያ የተሸከርካሪ ጥገና
አገሌግልት ሇመስጠት ሁኖ እያሇ ጥፊተኛ መባሊቸው ያሊግባብ መሆኑን ዘርዝረው የበታች ፌርዴ
ቤቶች የሠጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ተጠሪን ያስቀርባሌ
ተብል ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ክሱን ሉመሰርት የቻሇው 1ኛ አመሌካች ያሇቀረጥ
መብት ተጠቃሚ በመሆን ከውጪ ያስገቡትን የቤት መኪና በሔግ ሊሌተፇቀዯሇት ሰው
አገሌግልት ሊይ እንዱውሌ አዴርገዋሌ፣ እንዱሁም ተሽከርካሪውን ሇግሌ መገሌገያ የገባና ሇላሊ
ማናቸውም አገሌግልት ሊይ የማይውሌ መሆኑን እያውቁ ከባንክ ሇወሰደት ብዴር መያዣ
ሰጥተው ተገኝተዋሌ በሚሌ ሲሆን 2ኛው አመሌካችም የ1ኛ አመሌካች መኪና ከቀረጥና ከታክስ
ነፃ የገባ መሆኑን እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው ከ1ኛ አመሌካች ተቀብሇው እየተገሇገለበት
እያሇ ተይዘዋሌ በሚሌ መሆኑን ነው፡፡ 1ኛ አመሌካችም ሆነ 2ኛ አመሌካች መኪናው በሔጉ
(አዋጅ ቁጥር 60/89 በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 73(2) እንዯተሻሻሇ) ቤተሰብ ተብሇው
ከተቀመጡት ውጪ በሆነ ሰው ሲሽከረከር በተጠሪ መያዙን ሳይክደ መኪናው በተያዘበት ወቅት
መኪናውን ሲያሽከረክሩት የነበሩት የአሁኑ 2ኛ አመሌካች መኪናውን በወቅቱ ይዘው የተገኙት
ሇጥገና ወዯ ጋራዥ ሇመውሰዴ ነው የተያዘው በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ በዚህ ረገዴ
የቀረበውን የአመሌካቾችን ክርክር የበታች ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉት የግራ ቀኙን
ማስረጃዎችን መርምረው የአመሌካቾች መከሊከያ ማስረጃዎች ቃሌ እርስ በርሱ የሚጋጭ
በመሆኑ ሉታመን የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የስር ፌርዴ ቤቶች
የአመሌካቾችን ክርክር ውዴቅ ያዯረጉት ፌሬ ነገርን አጣርተውና ማስረጃቸውን መዝነው ነው፡፡
የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በግሌፅ የሚያሳየው አመሌካቾች የመከሊከያ ጭብጣቸውን ሇማስረዲት
የአቀረቧቸው ማስረጃዎች ታይተው ክብዯት የሚሰጣቸው ባሇመሆኑና የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎች
ሉያስተባብለ ያሌቻለ መሆኑን ፌርዴ ቤቱ በመገንዘብ ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ እንግዱህ የስር
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮችን መሰረት በማዴረግና ማስረጃን
በመመዘን የተሰጠ ነው ከተባሇ የአመሌካች የሰበር ቅሬታ የሚያሳየው የስር ፌርዴ ቤት ፌሬ
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ነገርን በማጣራትና ማስረጃን በመመዘን ረገዴ ስህተት ሰርቷሌ የሚሌ ይዘት ያሇው መሆኑ ግሌፅ
ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ
80(3(ሀ))እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት የተሰጠው ስሌጣን በማናቸውም
የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ ሲረጋገጥ ይህንኑ ስህተት
ማረም ነው፡፡ በመሆኑም የማስረጃ ምዘና ጉዲይ የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን ሉያሟሊ
የሚችሌ ባሇመሆኑ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚታይበት አግባብ የሇም፡፡ አመሌካች መኪናው
ሇቤተሰብ አገሌግልት ሲውሌ የነበረ መሆኑን ባሊስረደበት ሁኔታ የሔግ ጥያቄ የሚነሳበትን
ምክንያት አሊገኘንም፡፡ እንዱሁም ሇግሌ መገሌገያ ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባ መኪናን ከባንክ
ብዴር ሇመውሰዴ የባንኩን መመሪያና ስርዓት መሰረት በማዴረግ በመያዣ መስጠትም ከአዋጅ
ቁጥር 280/1994 እና የአዋጅ ቁጥር 60/1989 ማሻሻያ ከሆነው አዋጅ ቁጥር 345/1995
የተፇፃሚነት ጊዜ ቅዯም ተከተሌ አኳያ ከሚኖረው የሔጎቹ አተረጓጎም መርህ አንፃር ሲታይ 1ኛ
አመሌካችን ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነጻ ሉያዯርጋቸው የሚችሌ ሔጋዊ ምክንያት አይዯሇም፡፡
እንዱሁም 1ኛ አመሌካች የተከሰሱት ሇቤተሰብ አግሌግልት እንዱውሌ ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባ
መኪና ሇብዴር መያዣነት ሰጥተዋሌ በሚሌ እንጂ ሇኢንቨስትመንት የተፇቀዯሊቸውን መኪና
ሇብዴር መያዣ ሰጥተዋሌ በሚሌ ባሇመሆኑና አቃቤ ሔጉም እንዯክሱ ያረጋገጠ በመሆኑ 1ኛ
አመሌካች አዋጅ ቁጥር 280/1994ን መሰረት በማዴረግ የሚያቀርቡት ክርክር ሔጋዊ መሰረት
ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ላሊው አመሌካቾች ያቀረቡት ቅሬታ የገንዘብ መቀጮን በተመሇከተ ሲሆን የአመሌካቾች የቅሬታ
ይዘት አመሌካቾች እያንዲንዲቸው ብር 170,603.21 ሉከፌለ ይገባሌ ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች
ይህንኑ ገንዘብ እያንዲንዲቸው እንዱከፌለ የወሰነው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በጥቅለ አመሌካቾች ብር 170,603.21 የገንዘብ መቀጮ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት በሰጠው
የውሳኔ ክፌሌ የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን በማቅረቡ ነው፡፡ ከዚህ ከፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሇው የገንዘብ መቀጮው አመሌካቾች እያንዲንዲቸው
እንዱከፌለ የተወሰነ መሆኑን ነው፡፡ እኛም የውሳኔውን ሔጋዊነት ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካቾች
በወንጀሌ ህግ ቁጥር 32/1/ሀ እና አዋጅ ቁጥር 60/89 በአዋጅ ቁጥር 345/1995 እንዯተሻሻሇ
አንቀጽ 73(1) በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች መሆናቸውን ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች
ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ በእስራትና በገንዘብ መቀጮ በጣምራ የሚያስቀጣ የወንጀሌ ዴርጊት
ነው፡፡ ቅጣት የሚወሰነው የእያንዲንደን ጥፊተኛ ግሊዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት
እንዯሆነና ወንጀሌና የወንጀሌ ቅጣት ግሊዊ መሆናቸውንና ከአንደ ወዯ ላሊው የማይተሊሇፌ
መሆኑ በ1996 በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 41 ስር ከተዯነገገው መሠረታዊ
መርህ ሇመረዲት የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በአመሌካቾች ሊይ የገንዘብ መቀጮ የወሰነው የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት በመቀበሌ
አመሌካቾች ያሊቸውን የቅጣት ማክበጃና ማቅሇያ ምክንያቶችና በህጉ የተቀመጠውን ዝቅተኛ
የገንዘብ መቀጮ መነሻ በማዴረግና በማገናዘብ ነው፡፡ ስሇሆነም እያንዲንዲቸው ጥፊተኛ ሆነው
የተገኙበት የህግ ዴንጋጌ በወቅቱ ሇመንግሥት ይከፇሌ የነበረውን ቀረጥና ታክስ ገንዘብ መነሻ
በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ ሉወሰን የሚችሌ መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡
በመሰረቱ ወንጀሌ በመፇፀሙ የሚወሰነው የገንዘብ ቅጣት በወንጀሌ ሔጉ የቅጣት አወሳሰን
መርሆችን መሠረት በማዴረግ የሚወሰን ነው፡፡ በወንጀሌ ጥፊተኛ በተባለ ሰዎች ሊይ የሚጣሇው
የገንዘብ መቀጮ በፌታብሓር ሇመንግሥት ሣይከፇሇው የቀረውን ቀረጥና ታክስ በአንዴነትና
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በነጠሊ እንዱከፌሌ ሇማዴረግ ከሚቀርብ ክስና ከሚሰጥ ውሳኔ በእጅጉ የተሇየ ነው፡፡ በተያዘው
ጉዲይ አይነት ሇሚፇፀሙ የወንጀሌ ዴርጊቶች በአጥፉዎች ሊይ የሚጣሇው የገንዘብ መቀጮ
በፌታብሓር ክርክር ጊዜ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ጋር ተመሳሳይነት የላሇውና በእያንዲንደ
አጥፉ ሊይ ሉጣሌ የሚገባው መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 48956 በቀረበው
ጉዲይ ሊይ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) ዴንጋጌ መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ
ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሔጉ
አግባብ አሌተሇወጠም፡፡ በመሆኑም በአመሌካቾች ሊይ የተጣሇው የገንዘብ ቅጣት ከሰ/መ/ቁጥር
48956 የሔግ ትርጉም አንፃር ሲታይ የሚነቀፌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካቾች
ሇዴርጊቱ በወንጀሌ ጥፊተኛ መሆናቸውም ሆነ እያንዲንዲቸው ሇመኪናው ይከፇሌ የነበረውን
ቀረጥና ታክስ መከፇሌ ያሇበት ገንዘብ ሇፇፀሙት ወንጀሌ በመቀጫነት እንዱከፌለ ተብል
የተሰጠው ውሳኔ ቀዯም ሲሌ በተመሳሳይ ሁኔታ በሰ/መ/ቁጥር 48956፣ 47087 እና በላልች
በርካታ መዛግብት ከተሰጡት ውሳኔዎች ጋር የተጣጣመ በመሆኑ ውሳኔው የወንጀሌ ህጉን
መሠረታዊ የማስረጃ አመዛዘንና የቅጣት አወሳሰን መርሆች የተከተሇና መሠረታዊ የህግ ስህተት
የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 153922 ጥቅምት 09 ቀን 2003 ዓ.ም.
የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ፣ ይኸው ፌርዴ ቤት በተጠቃሹ መዝገብ ህዲር 03 ቀን 2003
ዓ.ም. የሰጠው የቅጣት ውሳኔ፣ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 102670 በቀን
17/08/2003 ዓ.ም. በመ/ቁጥር 102888 ሚያዚያ 19 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2)) መሰረት ፀንተዋሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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