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 የሰ/መ/ቁ 73264 

ሚያዝያ 09 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሀመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-   የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሌስሌጣን-አቃቤ ሔግ ትዝታ ዘውዳ ቀረቡ  

ተጠሪ፡-       1. አቶ አሌፇዴሌ አሻፉ 

             2. አቶ ሰከርያ የሱፌ          ጠበቃ መሏመዴ ከዴር ቀረቡ 

             3. አቶ ኢስማኤሌ ሏሰን 

መዝገቡ ተመርመሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ በወንጀሌ ጉዲይ በተሰጠ ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት 
ሇማቅረብ በሔጉ ተሇይቶ የተመሇከተውን የጊዜ ገዯብ የተመሇከተ ነው፡፡ አመሌካች ባሁኑ 
ተጠሪዎች በአሶሳ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 32(1ሀ) እና የጉምሩክ አዋጅ 
ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የጉምሩክ ስነ ስርዓት ሳይፇጸም 
አስራ አምስት የቀንዴ ከብቶችን ወዯ ሱዲን ሇማስወጣት ሲለ ሰባት ኪል ሜትር ሲቀራቸው 
መያዛቸውን ገሌፆ አንዯኛ ተጠሪ በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት፣ ሁሇተኛ እና ሶስተኛ ተጠሪዎች 
ዯግሞ በግብረ አበርነት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት ክስ የመሰረተባቸው ሲሆን 
ተጠሪዎች ክዯው ተከራክረው አቃቤ ሔግ አለን ያሊቸውን ማስረጃዎችን አቅርቦ ከአሰማ በኋሊ 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪዎች የወንጀሌ 
ዴርጊቱን ስሇመፇጸማቸው አቃቤ ሔግ በማስረጃዎቹ አሊስረዲም በማሇት ተጠሪዎችን ምንም 
መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው ወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 መሰረት በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ከዚህም 
በኋሊ አመሌካች ይግባኙን ሇቤንሻንጉሌ ጉምዝ ብሓራዊ ክሌሌ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
መዯበኛ ችልት አቅርቦ ጉዲዩ ተጠሪዎችን በመሌስ ሰጪነት ያስቀርባሌ ተብል ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የአመሌካች የይግባኝ አቤቱታ አቀራረቡ በወ/መ/ሔ/ስ/ስ/ቁጥር 187(2) ስር 
የተመሇከተውን የሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ ጠብቆ ያሌቀረበ መሆኑን በማረጋገጥ መዝገቡን 
ዘግቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የይግባኝ ጊዜውን 
ሇመቁጠር መነሻ ያዯረገበት ጊዜ ትክክሇኛ ያሇመሆኑንና ይግባኙን ግንቦት 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
ግሌባጩን በመቀበሌ ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ.ም ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ያቀረበ ሆኖ እያሇ 
የይግባኝ ግሌባጩ ሇአመሌካች የዯረሰው ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ.ም ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ 
በሚሌ ምክንያት የሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ አሌፎሌ ተብል የይግባኝ መዝገቡ መዘጋቱ ሥነ 



303 
 

ሥርዓቱን ያሌተከተሇ መሆኑን እንዱሁም በዋናው ጉዲይ የተሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ያሇመሆኑን 
በመዘርዘር ውሳኔው ሉሇወጥ ይገባሌ ሲሌ መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ 
የአመሌካች የይግባኝ አቤቱታው በወቅቱ ያሌቀረበ ነው ተብል በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇዚህ ሰበር ሰሚ 
ችልት ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ሇተጠሪዎችም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሁፌ 
እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ በጭብጥነት የተያዘው የይግባኝ 
ማቅረቢያ ጊዜው ያሇፇው በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ 
 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች የይግባኝ ጊዜ ማቅረቢያ ሳይጠብቅ 
ይግባኙን አቅርቧሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ግንቦት 10 
ቀን 2003 ዓ.ም ውሳኔ ሰጥቶ አመሌካች የይግባኝ መዝገቡ ተገሌብጦ እንዱሰጠው ውሳኔ ከተሰጠ 
በ2ኛው ቀን ማሇትም ግንቦት 11 ቀን 2003 ዓ/ም መጠየቁን፣ ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ/ም 
ዯግሞ የይግባኝ መዝገቡን ግሌባጩን መቀበለንና በዚህ ቀን ሸኚ የተሰጠው መሆኑና አመሌካች 
ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ.ም ይግባኝ ማቅረቡ መረጋገጡን መርምሮ እነዚህ 
ፌሬ ነገሮችን መሰረት በማዴረግም በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ስር የተመሇከተው የሰሊሳ 
ቀናት የጊዜ ገዯብ ሲሰሊ አመሌካች ይግባኙን ያቀረበው የሰባት ቀናት ጊዜ ከአሇፇ በኋሊ መሆኑ 
ተረጋግጧሌ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ይህንኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ዴምዲሜ የተሳሳተ ነው 
በማሇት በዚህ የሰበር ችልት የሚከራከረው ይግባኙ ተገሌብጦ የተሰጠው ግንቦት 17 ቀን 2003 
ዓ/ም ሳይሆን ግንቦት 25 ቀን 2003 ዓ/ም ስሇመሆኑ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት በነበረው የቃሌ ክርክር ጊዜ ተረጋግጧሌ፣ ማስረጃም ቀርቧሌ በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪዎች 
ዯግሞ ይህ የአመሌካች ክርክር እውነትነት የላሇው መሆኑን በመዘርዘር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌሬ ነገር የፇፀመው ስህተት የሇም በማሇት ሇዚህ ችልት በጽሁፌ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
በዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ዴንጋጌ የውሳኔው ግሌባጭ 
የተሰጠው ሰው ይግባኙን ሇማየት ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ይግባኙን ማቅረብ ያሇበት ግሌባጩ 
በተሰጠው በሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ ስሇመሆኑ አከራካሪ የሆነ የሔግ ጥያቄ አይዯሇም፡፡ 
አከራካሪውና በሰበር ችልቱ ትርጉም ያስፇሌገዋሌ ተብል በአመሌካች ጥብቅ ክርክር እየቀረበ 
ያሇው የይግባኝ መዝገቡ ግሌባጭ ሇአመሌካች የዯረሰው ግንቦት 25 ቀን 2003 ዓ/ም እንጂ 
ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ/ም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ የፌሬ ነገር ክርክር ሲሆን ፌሬ 
ነገሩን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አመሌካች የይግባኝ መዝገብ ግሌባጩ የዯረሰው ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ/ም ሆኖ በዚሁ 
ቀን በተጻፇሇት ሸኚ ዯብዲቤ መሰረት ይግባኙ ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ/ም መዴረሱን አረጋገጠ እንጂ 
አመሌካች እንዯሚሇው በቃሌ ክርክር ወቅት ሇአመሌካች ይግባኙ የተሰጠው ግንቦት 25 ቀን 
2003 ዓ/ም ስሇመሆኑና ማስረጃም በስር ፌ/ቤት መዝገብ መቅረቡ አሇመረጋገጡን በውሳኔው ሊይ 
ገሌፆ በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ዯምዴሟሌ፡፡ እንዱህ 
ከሆነ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀፅ 10 ዴንጋጌዎች መሰረት የተሰጠው ስሌጣን ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን 
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መመዘን ሳይሆን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌ/ቤቶች በሔጉ 
አግባብ የዯረሱበትን ዴምዲሜ እንዯ እውነት በመቀበሌ በሔጉ አተረጓጏም ወይም አተገባበር ረገዴ 
መሰረታዊ የሆነ ስህተት ተፇፅሞ ከሆነ ይህንኑ ማረም ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይም ሇጉዲዩ ቀጥተኛ 
የሆነ ተፇጻሚነት ያሇውን የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ዴንጋጌን በመተርጏም ወይም 
በመተግበር ረገዴ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የፇፀመው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇ ሲሆን 
በአመሌካች በኩሌ በቅሬታነት የቀረበው ነጥብም የፌሬ ነገር እንጂ የመሰረታዊ ሔግ ስህተትን 
መመዘኛ የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ሌንቀበሇው የምንችሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ሲጠቃሇሌም  
የአመሌካች የይግባኝ ጊዜ አሌፎሌ ተብል የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የላሇበት ሆኖ ስሇአገኘነው ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. በቤኒሻንጉሌ ጉምዝ ብ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 03080 መስከረም 10 

ቀን 2004 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 
2. የአመሌካች ይግባኝ የቀረበው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ዴንጋጌ ስር የተመሇከተው 

የጊዜ ገዯብ ከአሇፇ በኋሊ ነው ተብል የይግባኝ መዝገቡ መዘጋቱ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
ት  ዕ  ዛ  ዝ 

በዚህ ችልት መስከረም 23 ቀን 2004 ዓ/ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው 
አካሌ ይፃፌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት   
ት/ዘ  
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