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      የሰ/መ/ቁ 75980 

ሏምላ 2 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገብረ ስሊሴ 

   አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

ነጋ ደፌሳ 

 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ስማቸው ሌንገርህ ዓሇሙ በማ/ቤት ስሇሆነ አሌቀረበም   

ተጠሪ፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን የዯቡብ ክሌሌ ቅርንጫፌ  

        ዏቃቤ ሔግ  አቶ ዯስታ ንጉሴ ቀረቡ    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት 
ውሣኔ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርተው  
ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው 
በሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ 
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32 ንዐስ አንቀፅ 3 እና በጉምሩክ አዋጅ 
ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91 ንዐስ አንቀፅ 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ፣ ዋና ወንጀሌ 
አዴራጊ በመሆን መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በሀዋሳ ከተማ በታቦር ክፌሇ ከተማ አሊሙራ 
ከሚባሇው ሥፌራ ከመካነ መቃብሩ ወዯ ሪፇራሌ ሆስፑታሌ በሚያስሄዯው መንገዴ ሊይ በሥር 
ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበረው ያሽከረክረው በነበረው የመሇያ ቁጥር 3-39349/አ.አ/ 
በሆነው አይሱዙ መኪና የታክስ መጠኑ ብር 22ዏ,939.98 /ሁሇት መቶ ሃያ ሺህ ዘጠኝ መቶ 
ሰሊሣ ዘጠኝ  ከዘጠና ስምንት ሣንቲም / የሆነ 11,508 /አስራ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሥምንት 
ኪል ግራም/ የሆነ ህንዴ አገር የተሠራ የጉምሩክ ቀረጥና ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ስኳር 
እንዱሁም በሥር ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሣሽ የነበረው በሚያሽከረክረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136 
አ.አ በሆነ አይሱዙ መኪና የታክስ መጠኑ 1ዏ,297.80 /አንዴ መቶ አስር ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና 
ሰባት ብር ከሰማኒያ ሣንቲም / የሆነ መጠኑ 5753 /አምስት ሺህ ሰባት መቶ ሀምሣ ሶስት ኪል 
ግራም/ የሆነ ህንዴ አገር የተሠራ የጉምሩክ ቀረጥና ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ስኳር አስጭኖ 
ሲያጓጉዝ የፋዳራሌ ፕሉስ በዯረሰው ጥቆማ መሠረት የተያዘ በመሆኑ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ በማሇት ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ 
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አመሌካች ወንጀለን አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ክሱን 
ሇማስረዲት የሰውና የፅሐፌ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ የዏቃቤ ሔግ ምስክሮች በክሱ በተገሇፀው ጊዜና 
ሥፌራ አመሌካች ሶስተኛው ተከሣሽ የነበረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136 /አ.አ/ ከጋቤና ውስጥ 
ከሶስተኛው ተከሣሽ ጋር ቁጭ ብል ሁሇተኛው ተከሣሽ በሚያሽከረክረው የመሇያ ቁጥሩ 3-
39349 በሆነው አይሱዙ መኪናና ሶስተኛው ተከሣሽ በሚያሽከረክረው አይዙሱ መኪና መጠኑ 
በዏቃቤ ሔግ ክስ የተገሇፀው የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ህንዴ አገር የተሠራ ስኳር 
እንዯጫኑ በቁጥጥር ሥር ያዋለ መሆኑንና አመሌካች በመጀመሪያ ሲያዝ ተሳፊሪ ነኝ ያሊቸው 
ቢሆንም በማግስቱ ህጋዊ ነጋዳ መሆኑንና ህጋዊና ቀረጥ የከፇሇ መሆኑን የገሇፀሊቸው መሆኑን 
ስኳሩን ሻሸመኔ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ እንዱራገፌ ማዴረጋቸውን በዝርዝር መሥክረዋሌ፡፡ 
የዏቃቤ ሔግ ምስክሮች ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ሹፋሮች መሆናቸውንና እያንዲንዲቸው በብር 
17ዏዏ /አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ብር/ አመሌካች የሚከፌሊቸው መሆኑን ተስማምተው ዕቃውን 
እንዯጫኑ ወዱያውኑ እንዯተያዙ የተናገሩ መሆናቸውን መሥክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ዕቃዎቹ ገቢ 
የሆኑበትን ሰነዴ ፣ የተከሣሾች መቃወሚያና መንጃ ፇቃዴ እንዯዚሁም ተከሣሾች /አመሌካች 
ጭምር/ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27 ንዐስ አንቀፅ 2 ሇፕሉስ የሰጡትን 
የተከሣሽነት ቃሌ ሇሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃነት ያቀረበ መሆኑን ከውሣኔው ተረዴተናሌ፡፡ 

አመሌካች ወንጀለ ተፇፀመ በተባሇበት መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የመከሊከያ ምስክሮችን ምሣ 
ጋብዟቸው ከበለ በኋሊ አመሌካች ስሌክ ተዯውልሇት አናግሮ እንዯተመሇሰና ሀዋሳ ደቄት 
የሚጭን ተመሊሽ መኪና ስሊገኘሁ ይቅርታ አዴርጉሌኝ ብል ወጥቶ እንዯሄደ የመሠከሩ ሲሆን 
በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሽ የነበሩት በምስክርነት ቀርበው የመከሊከያ 
የምስክርነት ቃሊቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የመከሊከያ ምስክሮችም አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም እያንዲንዲቸው 
ብር 17ዏዏ/አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ብር/ ሂሣብ አመሌካች ሉከፌሊቸው ተስማምተው ዕቃውን 
አዱስ አበባ ቃሉቲ ማሰሌጠኛ ፉት ሇፉት የጫኑ መሆኑን የሚገሌፅ ነው፡፡ በሁሇቱ አይሱዙ 
መኪኖች የተጫነውን ስኳር ይዘው የተገኙ ሰዎች የስኳር ኮርፕሬሽን ዯንበኞች እንዲሌሆኑና 
ስኳርም እንዲሌሸጠሊቸው በፅሐፌ የተረጋገጠ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው  በማስፇር 
አመሌካች የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት መጠኑ በወንጀሌ ክሱ የተገሇፀውን በህንዴ አገር 
የተሠራ ስኳር በባሇሀብትነት ጭኖ ሲያጓጉዝ በመገኘቱ ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች የጉምሩክ 
ቀረጥ ያሌተፇፀመበት ዕቃ በመጫን የትራንስፕርት አገሌግልት የሰጡ መሆናቸው 
ተረጋግጦባቸዋሌ፡፡ የመከሊከያ ማስረጃቸው የዏቃቤ ሔግን ማስረጃ የሚያጠናክር እንጅ 
የሚያስተባብሌ አይዯሇም በማሇት አመሌካችና በሥር ሁሇተኛ ና ሶስተኛ ተከሣሽ የሆኑት ሰዎች 
በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32/3/ እና በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91/2/ የተዯነገገውን 
በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች ናቸው ብል አመሌካች በሥምንት ዓመት ፅኑ እስራትና 
በብር 71,ዏ32/ሰባ አንዴ ሺህ ሰሊሣ ሁሇት ብር /እንዱቀጣ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ 
ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የአመሌካችን የይግባኝ ቅሬታ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195/1/ መሠረት 
ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች ጥር 7 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የተያዘው ስኳር የእኔ ሣይሆን 
መሀመዴ የተባሇ በሀዋሳ ከተማ ውስጥ መጋዘን ያሇው ነጋዳ መሆኑን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27/2/ መሠረት የተከሣሽነት ቃላን ሰጥቻሇሁ፡፡ የዏቃቤ ሔግ ምስክሮች 
ወዱያውኑ እንዯተያዝኩ እኔ ተጓዥ መሆኔን ዕቃው የእኔ አሇመሆኑን እንዯተናገርኩ ከመሰከሩ 
በኋሊ በማግስቱ ዕቃው የእኔ ነው ብሎሌ በማሇት የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ በመቀበሌ ጥፊተኛ 
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መባላ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች የሰጡት ቃሌ በእኔ ሊይ በማስረጃነት 
ሉያዝብኝ አይገባም ፡፡ የቅጣት ውሣኔውም ተገቢ አይዯሇም በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 
አመሌካች ወንጀሌ መፇፀሙ ተረጋግጦበታሌ፡፡ አመሌካች የክርክር ስሌቱን በመሇዋወጥ የሥር 
ፌርዴ ቤት ያሇበቂ ማስረጃ ፌርዴ እንዯተሰጠው ያቀረበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም 
በማሇት ሚያዚያ 3 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ግንቦት 7 ቀን 2ዏዏ4 
ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ በተጠሪ የተያዘው ስኳር የጉምሩክ ቀረጥ ያሌተፇፀመበት መሆኑን 
አሊስረዲም፡፡ በተቃራኒው ማስረጃው ስኳሩ የጉምሩክ ሥርዓት የተፇፀመበት መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 
ፕሉሶች ቃላ በማስረጃነት እንዯሚቀርብብኝ ሣያስጠነቅቁኝ ዕቃው የእኔ ነው ብሎሌ በማሇት 
የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ መሠረት በማዴረግ ጥፊተኛ መባላ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መረምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32 
እና በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91 ንዐስ አንቀፅ 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው ተብል የተወሰነው የቅጣት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት የሥር ፌርዴ ቤት ዏቃቤ ሔግ በወንጀሌ ክሱ በገሇፀው 
ጊዜ ማሇትም መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም አመሌካች በሀዋሳ ከተማ አሊሙራ ከተባሇው ሥፌራ 
በመካነ መቃብሩ ወዯ ሪፇራሌ ሆስፑታሌ በሚያስሄዯው መንገዴ ሞተር አጥፌተው ተከታትሇው 
ቆመው በነበሩት ሁሇተኛው ተከሣሽ በሚያሽከረክረው የመሇያ ቁጥር 3-39349 አ.አ በሆነ 
መኪናና ሶስተኛ ተከሣሽ ያሽከረክረው በነበረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136 አ.አ በሆነ አይሱዙ 
መኪና ጋቤና ውስጥ ቁጭ ብል በቁጥጥር ሥር ያዋሇ መሆኑን ፣ መኪኖቹ የጉምሩክ ቀረጥ 
ያሌተፇፀመበት ህንዴ ሀገር የተሠራ ስኳር ጭነው መገኘታቸውን አመሌካችንና ላልቹን 
ተከሣሾች በቁጥጥር ሥር ሇማዋሌ የሄደት የፋዳራሌ ፕሉስ አባሊት መኪናው ሊይ ያሇው ዕቃ 
ባሇሀብት ማን እንዯሆነ ሲጠይቋቸው ሇእያንዲንዲቸው ብር 17ዏዏ ሇመክፇሌ ተስማምቶ 
አመሌካች ያስጫነው ዕቃ መሆኑን ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች የገሇፁ መሆኑን አመሌካች 
በወቅቱ ተሣፊሪ ነኝ ያሇ መሆኑንና በማግስቱ ዕቃው ቀረጥ የተከፇሇበት የእኔ ንብረት ነው ያሇ 
መሆኑን ይህንን የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ አመሌካች ባቀረበው የመከሊከያ ማስረጃ ያሊስተባበሇና 
ማስረጃው በሰነዴ  ማስረጃዎችና ላልቹ ተከሣሾች ያቀረቡት የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ የዏቃቤ 
ሔግን ማስረጃ የሚያጠናክር ይዘት ያሇው መሆኑን በውሣኔው በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ 

ዕቃውን አመሌካችንና ዕቃውን የጫኑትን ሹፋሮች በቁጥጥር ሥር ያዋለት የተጠሪ ምስክሮች 
የሰጡት የምስክርነት ቃሌ በሁሇት አይሱዙ መኪና ተጭኖ የነበረው የጉምሩክ ቀረጥ 
ያሌተከፇሇበት ህንዴ አገር የተሠራ ስኳር በመኪናዎቹ እንዯተጫነ በቁጥጥር ሥር ከማዋሊቸው 
በፉት ስሇነበረው አጠቃሊይ ሁኔታ አመሌካችን ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች በመኪናዎቹ ሊይ 
ከተጫነው ስኳር ጋር በቁጥጥር ሥር ሲያውሎቸው የነበረውን ሁኔታና አመሌካችን ፣ ሁሇተኛና  
ሶስተኛ ተከሣሽ በቁጥጥር ሥር አውሇው ወዯ ካንኘ ሲወስዶቸው ስሇነበረው ሁኔታ   
/circumstance/ እና ከዚህ ሂዯት አመሌካች ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ያሳዩት የነበረውን 
የባህሪ ሁኔታ ይፇፅሙት የነበሩትን ዴርጊትና በቃሊት  ሲገሌፁ ስሇነበረው ሀሣብ አስረዴተው 
የተመሇሱ ናቸው፡፡ በላሊ አነጋገር የተጠሪ ምስክሮች በወቅቱ ስሇነበረው አጠቃሊይ ሁኔታ  
/circumstantial evidence/ ሰጥተው የተመሇሱ ናቸው፡፡ በአገራችን የህግ ሥርዓት ምስክሩ 
ስሇአጠቃሊይ ሁኔታዎች በአይኑ የታዘበውን በጆሮው የሰማውንና የሚያውቀውን ፌሬ ጉዲይ 
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ሉስመሰክር እንዯሚችሌና የምስክሩም ቃሌ ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ ከወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 137 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካችና የተጠሪ ምስክሮች አመሌካች የጉምሩክ ቀረጥ ያሌተፇፀመበት ስኳር ጭነው 
በማከታተሌ ቆመው በቁጥጥር ሥር ከዋለት መኪናዎች ውስጥ በአንዯኛው ማሇትም ከሶስተኛ 
ተከሣሽ ጋር ሶስተኛው ተከሣሽ ሲያሽከረክረው ከነበረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136/አ.አ/ ከሆነው 
አይሱዙ መኪና ውስጥ ቁጭ  ብል እንዲገኙት ፣ ወዱያውኑ ሲጠይቁት ተጓዥ ነኝ በማሇት 
መናገሩንና በቁጥጥር ሥር ውል ከሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ጋር ወዯ ካንኘ እንዯተወሰዯ ካንኘ 
ታስሮ   አዴሮ በማግስቱ ዕቃው የእኔ ነው ህጋዊ የጉምሩክ ሥርዓት ተፇፅሞበታሌ በማሇት 
መግሇፁን ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ሇእያንዲንዲቸው  ብር 17ዏዏ /አንዴ ሺህ ሰባት መቶ 
ብር/ ሇመክፇሌ ተስማምቶ ዕቃውን ያስጫናቸው አመሌካች መሆኑን በቁጥጥር ሥር 
በሚውለበት ጊዜ እንዯገሇፀሊቸው በማረጋገጥ የሰጡት ምስክርነት ቃሌ የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ / 
circumstantial evidence / እንዯሆነና ይህም አመሌካች በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር  
27/2/ ከሚሰጠው የተከሣሽነት ቃሌ የተሇየ የማስረጃ አይነት መሆኑን ሣያገናዝብ ማስረጃው 
ተቀባይነት የሇውም  በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

ምክንያቱም የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ  በባህሪውና  በይዘቱ አንዴ ክስተት  ከመፇጠሩ በፉት ፣ 
ክስተቱ ሲፇጠር ወይም ዴርጊቱ ሲፇፀምና ክስተቱ ከተፇጠረ ወይም ዴርጊቱ ከተፇፀመ በኋሊ 
ያለትን የአካባቢ ሁኔታዎች በማሣየትና በመግሇፅ ዲኞች በጭብጥነት ስሇተያዘው አከራካሪ ጉዲይ 
ልጅካሌ ዴምዲሜ ሊይ እንዱዯርስ የሚያዯርግ የማስረጃ አይነት መሆኑን “ circumstantial 
evidences is an evidence that tend to prove the matter by providing events or 
circumstances from which the occurrence of the matter at issue can be 
reasonably inferred circumstantial evidence not bearing directly the fact in dispute 
but make  clear various attendant circumstances from which the judge might infer 
the occurrence of the fact in dispute ” በሚሌ መንገዴ በህግ መዝገj ቃሊትና በላልች 
አገሮች የማስረጃ ህግ ዴንጋጌዎች የተገሇፀውንና የእኛም አገር የህግ ሥርዓት በወንጀሇኛ መቅጫ 
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 137 ንዐስ አንቀፅ 1 ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው የማስረጃ አይነት 
መሆኑን በግሌፅ የዯነገገው መሆኑን ግንዛቤ ወስጥ በሚያስገባ ሁኔታ አመሌካች የሥር ፌርዴ 
ቤት የተጠሪ ምስክሮች የሰጡትን የአካባቢ ሁኔታ የሚያስረዲ የምስክርነት ቃሌ መቀበለ የህግ 
ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተገቢ ሆኖ ስሊሊገኘነው አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪ ምስክሮች አመሌካች አንዯኛና ሁሇተኛ ምስክር በቁጥጥር 
ሥር ከመዋሊቸው በፉት ፣ በቁጥጥር ሥር ሲውለና በቁጥጥር ሥር ከዋለ በኋሊ ስሇነበረው 
አጠቃሊይ ሁኔታ ፣ አመሌካችና ተከሣሾች ስሇአሳዩት ባህሪ ፣ ስሇፇፀሙት ዴርጊትና በቃሊት 
ስሇገሇፁት ሃሣብ የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ ተጠሪ ካቀረባቸው ላልች የሰነዴ ማስረጃዎችና 
በአመሌካችና በሁሇተኛና ሶስተኛ መከሊከያ ምስክሮች ከሰጡት የምስክርነት ቃሌ ጋር በማገናዘብና 
በመመርመርና በመመዘን አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91 ንዐስ አንቀፅ 2 
በመተሊሇፌ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የፇፀመ ነው በማሇት የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማፅናቱ የበታች ፌርዴ ቤቶች በህግ የተሰጣቸውን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና 
ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን በመጠቀም ተገቢ ነው ከሚለት መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሱ መሆኑን 
የሚያሣይና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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አመሌካች ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘበት የህግ ዴንጋጌ ከሰባት ዓመት እስከ አስራ አምስት ዓመት ፅኑ 
እስራትና ዕቃዎቹ ሊይ ሉከፇሌ ከሚገባው ቀረጥና ታክስ ጋር በሚመጣጠን የገንዘብ መቀጮ 
የሚያስቀጣ መሆኑ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች በሁሇት አይዙሱ መኪና ጭኖ ከተገኘው 
የስኳር መጠን  ፣ ከአመሌካች የወንጀሌ አፇፃፀም አንፃር ሲታይ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት አመሌካች በስምንት ዓመት ፅኑ እስራትና በብር 71,032 /ሰባ አንዴ ሺህ ሰሊሣ 
ሁሇት ብር/ መቀጮ እንዱቀጣ የሰጡት ውሣኔ አመሌካችን ቅር እንዯሚሇው መሠረታዊ የቅጣት 
አወሳሰን  መርሆችን የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያወጣውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ 
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የላሇበት በመሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 
12/ሇ-2 መሠረት ሉፀና ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ    ኔ 
1. የዯቡብ ብሓር ፣ ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 2 /ሇ/ 2 መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በአመሌካች ሊይ የተወሰነው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የፀና መሆኑን አውቆ ቅጣቱን 
ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት 
ይመሇስ፡፡ 

                           የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ  
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