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ሰ/መ/ቁ. 111960 

ሔዲር 06 ቀን 2009 ዒ.ም 

                                    ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

                 ተኽሉት ይመሰሌ 

            ቀነዒ ቂጣታ 

              ሰናየት አዴነው 

              ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የአዲማ ቅርንጫፌ ፅ/ቤት ዒ/ህግ - 

አሌቀረበም 

ተጠሪ፡ ሰይፇ አበበ ንጉሴ - በላሇበት ታይቶ የተወሰነ በመሆኑ አሌቀረበም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የአሁኑ አመሌካች ሇአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ ተከሳሽ (ተጠሪ) አዋጅ ቁጥር 

622/2001 አንቀጽ 99 በመተሊሇፌ የኮንትሮባንዴ እቃ የጉምሩክ ስርዒት ያሌተፇጸመበት መሆኑን 

እያወቀ ወይም ማወቅ እያሇበት 21 ጀሪካን ዘይት ቀረጥና ታክስ መጠኑ በአጠቃሊይ ብር 

6025.45 (ስዴስት ሺህ ሃያ አምስት ብር ከአርባ አምስት ሳንቲም) የሆነ በመኖሪያ ቤት ውስጥ 

ሽንት ቤት ክፌሌ ውስጥ ተከማችቶ እጅ ከፌንጅ ስሇተያዘ የኮንትሮባንዴ እቃ ይዞ በመገኘት 

ወንጀሌ ፇጽሞ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽ በሰጠው የእምነት ክህዯት ቃሌ ፌቃዴ እያሇኝ ከእኔ ሊይ የተያዘው ስሇሆነ ህጋዊ ነኝጥፊት 

የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ከሳሽ የአሁኑ አመሌካች የሆነው ዏቃቤ ህግ ሁሇት 

ምስክሮችን ያሰማ ሲሆን ተከሳሽም ሁሇት መከሊከያ ምስክሮችን አቅርቦ አስመስክሯሌ፡፡ የጽሁፌ 

መከሊከያ ማስረጃ በቀን 30/01/2004 ዒ/ም የተሰጠ እስከ 2007 ዒ/ም የታዯሰ የምግብ ዘይት 

የንግዴ ፇቃዴ ተከሳሽ አቅርቧሌ፡፡ 

ጉዲዩን የተመሇከተው የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተከሳሽን (የአሁኑ ተጠሪን) ተከሊክሎሌ 

በማሇት በወንጀሌ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 149(2) መሰረት በነጻ እንዱሰናበት የአሁኑ አመሌካች 
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በውሳኔው ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ በወንጀሌ ስነ ስርዒት ህግ 

ቁጥር 195(1) መሰረት በመ/ቁ.200935 በቀን 01/07/2007 ዒ/ም ዘግቷሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአቤቱታው ይዘት በአጭሩ፡- 

1. የስር ፌርዴ ቤቶች በጅምሊ ተጠሪው የታዯሰ የንግዴ ፌቃዴ መኖሩን በማረጋገጡ ብቻ 

የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ሃሊፉነት ያዴናሌ ማሇት መሰረታዊ የህግ አተረጓጎም ስህተት 

የተፇጸመበት ነው፣ 

2. የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 መሰረት ማንኛውም ስሪት ሃገሩ የውጪ 

የሆነ እቃ ቀረጥና ታክስሳ ይከፇሌበት በነጻ ዝውውር እንዯማይሇቀቅ በግሌጽ 

ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪው ከኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ሃሊፉነት ነጻ ሇመሆን ሇእቃው የጉምሩክ 

ቀረጥና ታክስ መከፇለን የሚያስረዲ የእቃው ጉምሩክ ዱክሊራሲዮን (ሰነዴ) የማቅረብ 

ህጋዊ ግዳታ እያሇበት የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪው ታክስ ከፌል ንግዴ ፌቃዴ 

አወጥቷሌ በማሇት በነጻ ማሰናበታቸው የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

እንዱታረምሌን እንጠይቃሇን የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር ሰሚ ችልት 

እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ትዔዛዝ ተሰጥቶ አመሌካች ተጠሪን ፇሌጎ 

ያሇማግኘቱን ገሌጾ ጥሪ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡ በዚሁ መሰረት 

ሀምላ 6 ቀን 2007 ዒ/ም በታተመ አዱስ ዘመን ጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎ ተጠሪ ስሊሌቀረበ 

በላሇበት ታይቶ እንዱወሰን ትዔዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 

የክርክሩ ሂዯት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሲሆን ጉዲዩን ከስር ፌርዴ 

ቤቶች ውሳኔ፤ አመሌካች ካቀረበው አቤቱታ እንዱሁም አጣሪው ከያዘው ጭብጥ አንጻር 

መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነውም በተጠሪ መኖሪያ ቤት ውስጥ በሚገኘው ሸንት 

ቤት ውስጥ በክሱ የተጠቀሰው 21 ጀሪካን ዘይት ተይዟሌ፡፡ በክሱ ውስጥ የተጠቀሰ 

መጋዘን እየታዯሰ ዘይቱ አዱስ ሸንት ቤት ውስጥ ከላልች የሱቅ እቃዎች ጋር መገኘቱን 

የከሳሽም ሆነ የተከሳሽ ምስክሮች በተመሳሳይ ሁኔታ መስክረዋሌ፡፡ ተከሳሽ (ተጠሪ) 

በ2004 ዒ/ም የተሰጠ የዘይት ንግዴ ፌቃዴ እስከ 2007 ዒ.ም ዴረስ የታዯሰውን ማቅረቡ 

በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጧሌ፡፡ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ተከሊክሎሌ 

በማሇት በነጻ አሰናብቷሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 መሰረት ተጠሪው 

ከተከሰሰበት ወንጀሌ ሃሊፉነት ነጻ ሇመሆን ሇእቃው የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ መከፇለን 

የሚያስረዲ የዔቃው ጉምሩክ ዱክሊራሲዮን (ሰነዴ) የማቅረብ ህጋዊ ግዳታ እንዲሇበት 

ተመሌክቷሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት ሇተጠሪው የዘይት ንግዴ ፇቃዴ አሇው ከመባለ 

በስተቀር ዘይቱን ከማንና ከየት እንዯገዛ እንዱሁም ሇገዛበት ዘይት የጉምሩክ ቀረጥና 
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ታክስ መከፇለን የሚያስረዲ የእቃው ጉምሩክ ዱክሇራሲዮን (ሰነዴ) ተጠሪ አቅርቦ 

አሊረጋገጠም፡፡ ይህ በሆነበት ሁኔታ ተጠሪ ተከሊክሎሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ ሆኖም ግን አከራካሪ ሆኖ የታየው ተጠሪ በተከሰሰበት አዋጅ ቁጥር 

622/2001 አንቀጽ 99 ‛ህገ ወጥ እቃዎች ይዞ ስሇመገኘት“ ተብል የተዯነገገው ዴንጋጌ 

ይህን አዋጅ በተካው በአዋጅ ቁጥር 859/2006 ሊይ ወንጀሌ ሆኖ ተዯንግጓሌ      

ወይስ አሌተዯነገገም? የሚሇው ነው፡፡ የአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 ዴንጋጌ 

በአዋጅ ቁጥር 859/2006 ሊይ አሌተዯነገገም፡፡ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 168 የተዯነገገ ነው፡፡ 

‛የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ“ በሚሌ ነው፡፡ ይህም በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91 ሊይ 

በተመሳሳይ ሁኔታ የተዯነገገ ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 የተዯነገገው 

በአዋጅ ቁጥር 859/2006 ካሌተዯነገገ ህጋዊ መፌትሓ (legal remedy) ምንዴነው? 

የሚሇው ምሊሽ ሉያገኝ ይገባሌ፡፡ ይህ አዋጅ ግን ይህንን ጥያቄ የሚመሌስ የህግ መርህ 

አይዯነግግም፡፡ በዚህ ጊዜ በኢፋዱሪ ህገ መንግስት የተዯነገገው መሰረታዊ መርህ 

እንዱሁም በወንጀሌ ህጉ በመርህነት የተዯነገገው ተግባራዊ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ በላሊ 

አነጋገር በኢፋዱሪ ህገመንግስትና በወንጀሌ ህግ ከተዯነገገው መሰረታዊ መርህ አንጻር 

ታይቶ መተርጎም ይኖርበታሌ፡፡ በኢፋዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 22 የወንጀሌ ህግ ወዯ 

ኋሊ ተመሌሶ የማይሰራ ስሇመሆኑ የተዯነገገ ሲሆን የኢፋዱሪ የወንጀሌ ህግ አዋጅ 

ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 5 በተመሳሳይ መሌኩ ዯንግጎታሌ፡፡ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 

22(2) ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኃሊ የወጣ ህግ ሇተከሳሹ ወይም ሇተቀጣው ሰው ጠቃሚ 

ሆኖ ከተገኘ ከዴርጊቱ በኃሊ የወጣ ህግ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ በማሇት ተዯንግጓሌ፡፡ 

በወንጀሌህግአንቀጽ 5(3) የተሻረው ህግ ይሰራ በነበረበት ጊዜ የተፇጸመ ወንጀሌ ሲኖርና 

በዚህ ህግ ግን እንዯወንጀሌ ያሌተቆጠረ ሲሆን ሉያስከሰሰም ሆነ ሉያስቀጣ አይችሌም፤ 

ክሱም ተጀምሮ እንዯሆነ ይቋረጣሌ ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ 

የፇጸመው ዴርጊት ምንም እንኳን በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 ሊይ ወንጀሌ 

ሆኖ የተዯነገገ ቢሆንም በዚህ አዋጅ ምትክ በተተካው አዋጅ ቁጥር 859/2006 ወንጀሌ 

ሆኖ አሌተዯነገገም፡፡ ስሇዚህ በኢፋዱሪ ህገመንግስት እና በወንጀሌ ህጉ በተዯነገገው 

መሰረታዊ መርህ አንጻር ሲዯመዯም ተጠሪ ጥፊተኛ ተዯርጎ ቅጣት የሚወሰንበት የህግ 

አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 44610 በቀን 22/04/2007 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ 

እንዱሁም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 200935 በቀን 01/07/2007 ዒ/ም 

የሰጠው ውሳኔ ከሊይ በፌርዴ ሀተታው የተገሇጸውን የኢፋዱሪ ህገመንግስቱንና የወንጀሌ 

ህጉን መሰረታዊ መርህ መሰረት ያዯረገ ባይሆንም በውጤት ዯረጃ ግን ሌዩነት ስሇላሇው 

በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 195(2) (ሇ) (2) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሃ/ወ 
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