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የሰ/መ/ቁ. 74753  

                                                      ታህሳስ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡  ሒጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  1. ሏበሻ የባህሌ ማዕከሌና  

               የስእሌ ጋሇሪ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር     - ጠበቃ መስፌን አዯሴ ቀረቡ 

            2. አቶ በዴሩ ሙዘይን                                                                        

            3. ወ/ሪት መስከረም ጫሊ                               

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ገቢዎች ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ዓቃቤ ህግ  - ሽመሌስ አበበ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር ተያይዞ የተነሳን የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካቾች 
ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- 1ኛ አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ 
ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንዯተሻሻሇ በአንቀጽ 50//መ/2// ስር የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ከጥቅምት 01 ቀን 2001 ዓ.ም. ጀምሮ በወጣው የህዝብ ማስታወቂያ መሰረት 
የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ተጠቃሚ በመሆኑ ሇሚያከናውናቸው ግብይቶች ከሽያጭ 
መመዝገቢያ መሳሪያ በሚወጣ ፉስካሌ ዯረሰኝ መጠቀም ሲገባው በቀን 06/05/2002 ዓ/ም 
በግምት ከቀኑ 5፡00 ሰዓት አካባቢ ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከሚወጣ ዯረሰኝ ውጭ በሆነ 
ዯረሰኝ ባሇ 8.1 ግራም የሆነ የአገር ውስጥ የአንገት ሏብሌ በብር 93.15 የዴርጅቱ ሰራተኞች 
በሆኑት ሶሰተኛ አመሌካች አማካኝነት ግብይት ፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአሁኑ ሁሇተኛ 
አመሌካች  ዯግሞ የ1ኛ አመሌካች ዴርጅት ስራ አስኪያጅ ሁነው ኃሊፉነታቸውን ባሇመወጣት 
የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/1994 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንዯተሻሻሇው 
በአንቀፅ 50/መ(2)/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 1ኛ አመሌካች የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን 
የመጠቀም ግዳታ እያሇበት ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ውጪ ግብይት እንዱከናወን 
አዴርገዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ሶሰተኛ አመሌካችም የተጠቀሰውን አዋጅ አንቀጽ 55 እና በአዋጅ ቁጥር 
609/2001 እንዯተሻሻሇው በአንቀጽ 50/መ/2// ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በ1ኛ አመሌካች 
ዴርጅት ውስጥ የሽያጭ ሰራተኛ በመሆን ሲሰሩ ከሽያጭ መመዝገቢያ ዯረሰኝ ውጪ በሆነ 
ዯረሰኝ ባሇ 8.1 ግራም የሆነ የሏገር ውስጥ ሀብሌ በብር 93.15 በመሸጣቸው የወንጀሌ ዴርጊት 
ፇፅመዋሌ በሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ክሱ ተነቦሊቸው እንዱረደት ከተዯረገ በሁዋሊ በክሱ 
ሊይ ተቃውሞ ያሊቸው መሆኑን ገሌፀው ፌርዴ ቤቱም ተቃውሞውን ውዴቅ አዴርጎ ስሇዴርጊቱ 
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አፇፃጸም ዴርጊቱ መፇጸሙን አምነው ጥፊተኛ አይዯሇንም በማሇት በመከራከራቸው አቃቤ ሔጉ 
አለን ያሊቸውን ማስረጃዎች አቅርቦ እንዱያሰማ ተዯርጓሌ፡፡ የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች ቀርበው 
ሽያጩ ከሽያጭ  መመዝገቢያ ማሽን ከሚወጣ ዯረሰኝ ውጪ በሆነ ዯረሰኝ መከናወኑን 
በማረጋገጣቸው አመሌካቾች እንዱከሊኩ ተዯርጎ አመሌካቾች የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎቹን 
በመከሊከያ ማስረጃነት አቅርበው አስምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ 
ቤትም አመሌካቾች የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ ያሇመቻሊቸውን ገሌፆ የመከሊከያ 
ማስረጃዎችን ቃሌ ውዴቅ ከአዯረገ በሁዋሊ አመሌካቾችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ 
በቀረበባቸው ክስ መሰረት ጥፊተኛ አዴርጎ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾችን እያንዲንቸውን በሶስት ወር 
ቀሊሌ እስራት፣1ኛ አመሌካችን ዯግሞ በብር 7,000.00 (ሰባት ሺህ ብር) የገንዘብ መቀጮ 
እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሳኔ 
ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጥቅምት 01 ቀን 2002 
ዓ/ም የወጣው የሔዝብ ማስታወቂያ የሚመሇከተው የወርቅና የብር ጌጣጌጥ የንግዴ ፇቃዴ ስራ 
ሊይ የተሰማሩትን ነጋዳዎች ሁኖ አመሌካቾች የንግዴ ፇቃዴ ዯግሞ የሚመሇከተው የባህሌ 
እቃዎችንና ስእልችን መሸጥ በመሆኑ ማስታወቂያው አይመሇከተንም የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታውም 
ተመርምሮ ጥቅምት 1 ቀን 2002 ዓ/ም ሇሔዝብ የተሰጠ ማስታወቂያ አመሌካቾችንም 
የሚመሇከት ነው ተብል አመሌካቾች ጥፊተኛ ተብሇው የመቀጣታቸውን አግባብነት ሇመመርመር 
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇትም ቀርቦ በጽሐፌ 
መሌሱ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከራከሯሌ፡፡  
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሳኔዎችና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ አመሌካቾች ጥፊተኞች ተብሇው መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇው ሲሆን ቅጣት ጋር ተያይዞ የቀረበው ክርክር በዚሁ ጭብጥ እሌባት የሚያገኝ 
ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
      
በዚህም መሠረት አመሌካቾች በተጠሪ ተጠቅሶ በቀረበባቸው ዴንጋጌዎች መሰረት የወንጀሌ 
ዴርጊቱን ስሇመፇጸማቸው ተጠሪ በሔጉ አግባብ አስረዴቷሌ? ወይስ አሊስረዲም? የሚሇውን 
ጥያቄን በማንሳት በስር ፌርዴ ቤት በአቃቤ ሔጉ ማስረጃዎች ከተረጋገጡት ፌሬ ጉዲዮች እና 
አግባብነት ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡ 
 
አመሌካቾች ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከሚወጣው ዯረሰኝ ውጪ በላሊ ዯረሰኝ ግብይት 
መፇጸማቸውን ሳይክደ አጥብቀው የሚከራከሩት ጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ.ም. ሇሔዝብ 
የተሰጠው ማስታወቂያ የንግዴ ፇቃዲችንን የሚመሇከት አይዯሇም በማሇት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ 
የአመሌካቾች ንግዴ ፇቃዴ የባህሌ እቃዎችና የስዕሌ ውጤቶችን የሚመሇከት ቢሆንም ዴርጅቱ 
የባህሌ ጌጣጌጥና ወርቅ የሚሸጥበት እንዯነበረ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ ጥቅምት 01 
ቀን 2002 ዓ.ም. የወጣው ማስታወቂያ አመሌካቾችን ይመሇከታቸዋሌ በሚሌ ነው፡፡ የበታች 
ፌርዴ ቤቶችም አመሌካቾች የሚከራከሩበት የንግዴ ፇቃዴ አመሌካቾች የሚለትን የንግዴ ስራ 
የሚመሇከት መሆኑን፣ጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ.ም. ሇሔዝብ የተሰጠው ማስታወቂያም የወርቅና 
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የብር ጌጣጌጥ ነጋዳዎችን የሚመሇከት መሆኑን እንዱሁም አመሌካቾች የሽያጭ መመዝገቢያ 
ማሽን ባይገዙም በእሇቱ ሇተከናወነው ግብይት ግን ከሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ውጪ በሆነ 
ዯረሰኝ ግብይቱን መፇፀማቸውን በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋግጠው አመሌካቾች የወንጀሌ 
ተጠያቂያነት አሇባቸው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት ማስታወቂያው ይመሇከታቸዋሌ፣ 
በሚመሇከተው አካሌ ከተሰጠው የንግዴ ፇቃዴ ውጪ ስራውን ሲሰሩ የተገኙ መሆኑም 
ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡  
       
በመሰረቱ የአንዴ ሰው በወንጀሌ ተጠያቂነት የሚኖረው ሔጋዊ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ነገሮች 
በአንዴነት ተጣምረው ሲገኙ ብቻ ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ በአንቀፅ 23(2) 
ስር በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ የአመሌካቾች የሏሳብ ክፌሌ እና ሔጋዊ ተዋጽኦዎች 
በሚገባ የተሟለ መሆን ያሇመሆኑን መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካቾች 
የተከሰሱት ሽያጩን ከሽያጭ ማሽን በሚወጣው ዯረሰኝ መሸጥ ሲገባቸው ከማሽኑ ባሌወጣው 
ዯረሰኝ ሽጠዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ሇዚህም ተጠሪ ተጥሷሌ  የሚሇው የሔግ ማዕቀፌ በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት የወጣው ዯንብ ቁጥር 139/1999 ሲሆን ሇጉዲዩ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው ዴንጋጌም 
በዯንቡ በአንቀጽ 5(1(ሇ)) ስር የተመሇከተው ሁኖ ይዘቱም የሽያጭ መሳሪያውን ጥቅም ሊይ 
ሉያውሌ የሚችሇው በመሳሪያው ሇመጠቀም የሚያስችሇው ፇቃዴ ሊይ በተመሇከተው የንግዴ ስራ 
ብቻ ነው በሚሌ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ ዯንብ ዴንጋጌ መሰረትም የሽያጭ መመዝገቢያ 
መሳሪያውን ገዝተው የመጠቀም ግዳታ ያሇባቸው ታክስ ከፊዮች በየምዴባቸው መሳሪያውን 
ገዝተው መጠቀም የሚጀምሩበትን የሚያሳይ የጊዜ ሰላዲ በሔዝብ ማስታወቂያ እንዱወጣ 
እንዯሚዯረግ በአስገዲጅነት ዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ የዴንጋጌው ይዘት ሲታይም የሽያጭ መሳሪያውን 
የመጠቀም ግዳታ ያሇባቸው ታክስ ከፊዮች ማስታወቂያው ሲነገራቸው የንግዴ ፇቃዴ የስራ 
ዘርፌ በግሌፅ ተሇይቶ የሚነገራቸው መሆኑን ነው፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች 
በወንጀለ ተጠያቂ የሆኑት የንግዴ ፇቃዲቸው ወርቅና የብር ጌጣጌጥ በሚመሇከት ጥቅምት 01 
ቀን 2002 ዓ/ም የወጣው የህዝብ ማስታወቂያ ይመሇከታቸዋሌ ተብል ቢሆንም የንግዴ ፇቃደ 
የሚያሳየው ግን የባህሌና የስእሌ ውጤቶቹን የመሸጥ የንግዴ ስራ ፇቃዴ መሆኑን ነው፡፡ 
ስሇሆነም ጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ/ም የወጣው የህዝብ ማስታወቂያ የአመሌካቾችን የንግዴ 
ዘርፌ ይመሇከታሌ ሇማሇት የሚቻሌ ያሇመሆኑን ከዯንብ ቁጥር 139/1999 አንቀጽ 5(1(ሇ)) እና 
ከወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 23(2) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ የተጠሪ ማስታወቂያ የአመሌካቾችን የንግዴ ፇቃዴ የሚመሇከት ካሇመሆኑም በሊይ 
አመሌካቾች ሽያጩን የፇፀሙት ከማሽን ባሌወጣ ዯረሰኝ መሆኑ ሲታይ ዯግሞ አመሌካቾች 
ዴርጊቱን ሇመፇፀም የነበራቸው የሒሳብ ክፌሌ ከዴርጊቱ አፇጻጸም አንፃር ሉታይ የሚገባው እና 
ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ ይዘትም አኳያ ሲታይም ሔጉ የሚጠይቀው መመዘኛ 
ያሌተሟሊ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ከሃሳባቸው በሊይ ሉቀጡ 
የሚችለበት አግባብ የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም ሔጋዊና ሞራሊዊ ነገሮች ባሌተሟለበት ሁኔታ 
አመሌካቾች በወንጀለ ተጠያቂ መዯረጋቸው ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ ይዘት ውጪ 
በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመ ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 169689 ሰኔ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. 
የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ፣እንዱሁም ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው የቅጣት 
ውሳኔ እና በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 105743 ህዲር 20 ቀን 2004 
ዓ.ም. የጸናው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሇ-1)) መሰረት ሙለ በሙለ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) ስር የተመሇከቱት ነገሮች ተጣምረው ባሌተገኙበት 
ሁኔታ በወንጀሌ የሚጠየቁበት ምክንያት አሊገኘንም ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት ዕ ዛ ዝ 

1. አመሌካቾች በላሊ ወንጀሌ የማይፇሇጉ ከሆነ ዛሬውኑ ከስር እንዱፇቱ ብሇናሌ፡፡ ሇማረ/ቤቱ 
መፌቻ ይፃፌ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ዮ 
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