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የሰ/መ/ቁ. 53612 

  ሚያዝያ 25 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ኂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካቾች፡- 1ኛ. አቶ ፌሰሏ ዓባይ           

       2ኛ. ወ/ሪት ህይወት የሰራው      ጠበቃ አቶ ሰሇሞን ዯምሴ 

 

ተጠሪ፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ዓ/ሔግ አቶ ገ/እግዛብሓር ሙናቸው ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር መዝገብ ሉቀርብ የቻሇው በአመሌካቾች ሊይ በቀረበው የወንጀሌ ክስ ጉዲይ በየዯረጃው ባለት 
ፌ/ቤቶች ጉዲዩ ሲታይ ቆይቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ 
አመሌካቾች ቅር ተሰኝተው የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

 የጉዲዩም አመጣጥ ባጭሩ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ የገቢዎችና ጉምሩክ አቃቤ ሔግ በአሌካቾች ሊይ  
ያቀረበው ክስ አመሌካቾች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 56/1/ እና እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 
22/1/ እና መ/ሇ/1/ ሊይ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ግብይት ፇጽመዋሌ፡፡ የሚሌ 
ሲሆን፣ አመሌካቾች ይህንኑ የወንጀሌ ዴርጊት አሌፇፀምንም በማሇት ክዯው በመከራከራቸው ክርክር ቀጥል 
ሁሇቱም ወገኖች በየፉናቸው ማስረጃ አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ 

 የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም በኮ/መ/ቁ. 144285 ግንቦት 18 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት ጉዲዩን 
መርምሮ ሁሇተኛ አመሌካች ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ግብይት ስሇመፇጸሟ የተረጋገጠ ሲሆን፤አንዯኛ አመሌካች 
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የንግዴ ዴርጅቱ ሊሇቤት እንዯመሆናቸው ግብይት ያሇዯረሰኝ እንዲይከናወን አስፇሊጊውን ጥንቃቄ ባሇማዴረጋቸው 
በሰራተኛ ሇተፇፀመው ዴርጊት ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት በሁሇቱም ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 በቅጣት ረገዴም የግራ ቀኙ የቅጣት አስተያየት ካገናዘበ በኋሊ 1ኛ ተከሳሽ በብር 20,000.00(ሃያ ሺ ብር) 
እና በ1(አንዴ) ዓመት እስራት ሁሇተኛ አመሌካች በብር 10,000.00 (መቶ ሺ ) ብር እና በ1(አንዴ) ዓመት 
እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ አመሌካቾች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ በማቅረባቸው 
ፌ/ቤቱም ጉዲዩን ተመሌክቶ የአሁን አንዯኛ አመሌካች በተፇፀመው ዴርጊት ቀጥተኛ ተሳትፍ የነበረው ስሇመሆኑ 
በማስረጃ ስሊሌተረጋገጠ በነፃ ይሰናበታሌ በማሇት ሲወስን፤ከጠቅሊይ ፌ/ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ሊይ መረዲት፣ 
እንዯሚቻሇው የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአመሌካቾች ሊይ የተሰጠው የእስራት ቅጣት አንሷሌ በማሇት 
አቅርቦት የነበረው የይግባኝ አቤቱታ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ 

 የከፌተኛው ፌ/ቤት በይግባኝ ዯረጃ በጥፊተኝነትም ሆነ በቅጣት ረገዴ በሰጠው ውሳኔ የገቢዎችና ጉምሩክ 
ዓቃቤ ሔግ ሁሇተኛ የይግባኝ አቤቱታ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በማቅረቡ፤የጠቅሊይ የፌ/ቤቱ ሁሇቱም ወገኖች ክርክር 
ካዲመጠ በኋሊ በወ/ይ/መ/ቁ. 51336 የካቲት 05 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት በጥፊተኝነት ውሳኔ አሰጣጥ 
በኩሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአንዯኛ አመሌካች ሊይ የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔ ከፀና በኋሊ በቅጣት 
አጣጣሌ ረገዴ አመሌካቾች ጥፊተኛ በተባለበት ዴንጋጌ ሥር ከተመሇከተው ዝቅተኛ የቅጣት መነሻ በታች 
ሇመውረዴ የሚያበቃ ህጋዊ ምክንያት አሌተገኘም በማሇት የገንዘብ መቀጮውን ሳይነካ ሁሇቱም አመሌካቾች 
እያንዲንዲቸው በሁሇት ዓመት እስራት እንዱቀጡ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከዚህ በሊይ በተመሇከተው አኳኋን የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው የጥፊተኝነት 
እና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዝርዝር ቅሬታ 
በማቅረባቸው ነው፡፡ 

 ሇዚህም የሰበር ቅሬታ ተጠሪ የገቢዎችና ጉምሩክ አቃቤ ሔግ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጏ በሰበር ዯረጃ 
ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

 እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

 1ኛ. አመሌካች ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ግብይት ተፇጽሟሌ በተባሇበት ጊዜ በተፇፀመው አዴራጏት 
ተሳትፍ የነበረው ስሇመሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የአንዯኛ አመሌካች የጥፊተኝነት መሰረት ሆኖ 
የተያዘው በአዴራጏቱ የተነሣ ሇፇፀመው ጥፊት ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 56/1/ እንዯተመሇከተው 
ዴርጅቱ አዋጁን በመተሊሇፈ ስሇፇፀመው ጥፊት ተተክቶ ተጠያቂ ሉሆን በመቻለ ነው በዚህ መሰረት ከተጠያቂነት 
ሇመዲን የሚቻሇው በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 56/3/ የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን ሇማስረዲት የተቻሇ እንዯሆነ 
ብቻ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ሆነ በጠቅሊይ ፌ/ቤት የውሳኔ ሏተታ እንዯተመሇከተው ይህ 
ስሇመሆኑ አንዯኛ አመሌካች ሔጉ የጣሇበትን ግምት ሇማስተባበሌ የሚያስችሌ የመከሊከያ ማስረጃ አሌቀረበም፡፡ 
በአዋጁ አንቀጽ 56/1/ “…አንዴ ዴርጅት….“ የሚሇውን አባባሌ ከአንቀጽ 56/4/ ዴንጋጌ ሥራ አስኪያጅ የሚሇው 
አባባሌ ሇየትኞቹ ዴርጅት የሚሇውን ጥያቄ ሉያስነሳ እንዯሚችሌ የተረዲን ቢሆንም በአዋጁ መግቢያ “ትርጓሜ” 
ሇሚሇው አንቀጽ 2/5/ እና 2/11/ ጋር አገናዝበን ስንመሇከተው ዴርጅት ማሇት በሽርክና ማህበር በኩባንያ እና 
በሰዎች ህብረት ሊይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሆኖ አይታይም፡፡ 

 ሁሇተኛ አመሌካችንም ቢሆን ዴርጊቱ በተፇፀመበት ጊዜ ቦታ ተገኝታ ከፇፀመችው ካዯረገችው እና 
ከተናገረችው አዴራጏት አንፃር በዴርጊቱ አፇፃፀም ቀጥተኛ ተሳትፍ ስሇመሆኑ በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በዚህ ሁለ ምክንያት በሥር ጠቅሊይ ፌ/ቤት የጥፊተኝነት ውሳኔን አስመሌክቶ የተሰጠው ዲኝነት 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 
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 በላሊ በኩሌ የጠቅሊይ ፌ/ቤት በተጠሪ ይግባኝ መነሻ በአመሌካቾች ሊይ ተጥል የነበረውን የአንዴ ዓመት 
እስራት ወዯ  ሁሇት ዓመት እስራት ሇውጦ በማሻሻሌ ሉወሰን የቻሇው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 82/1//ሀ/ 
ከተመሇከተው ዝርዝር የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች አንደ የሆነው የጥፊተኛው የዘወትር ጠባይ መሌካም መሆን 
ብቻውን እንዯ ቅጣት ማቅሇያ ሉወሰዴ አይችሌም፡፡ የዘወትር ጠባዩ መሌካም መሆን ብቻ ሳይሆን ያጠፊውም 
በእውቀት ማነስ፣ባሇማወቅ፣በየዋህነት ወይም ባሌታሰበና ዴንገተኛ አጋጣሚ እንዯሆነ ጭምር መሆን ይገባዋሌ፡፡ 
በዚሁ ዴንጋጌ የዘወትር ጠባይኑና የአፇፃፀሙን ሁኔታም “እና” በሚሇው ምፃሃረ ቃሌ መያያዙ ሁሇቱም 
ሁኔታዎች ዴርብ የቅጣት ማቅሇያ ማሟያ ምክንያቶች  መሆናቸውን አመሌካች ነው የሚሇውን በመያዝ እንዯሆነ 
ከመዝገቡ ግሌባጭ ተረዴተናሌ፡፡ 

 ይሁን እንጂ ቅጣትን የማቅሇሌና ሇቅጣት ነፃ የማዴረግ ዯንብን አስመሌክቶ በተመሇተው የሔግ ክፌሌ 
በወ/ሔ/ቁ. 179 ሊይ “ፌርዴ ቤቱ በዚህ አንቀጽ መሰረት ቅጣትን ሇማቅሇሌ እንዯሚችሌ በሔግ በተዯነገገ ጊዜ 
ሁለ……” ሇሚሇው አነጋገር “በሔግ በተዯነገገ ጊዜ ሁለ….” የሚሇው ሏረግ ስሇቅጣት ማቅሇሌ በወ/ሔ/ቁ. 
82/1/ሀ/ የተመሇከተው ዴንጋጌ ብቻ ሳይሆን ከቅጣት አወሳሰን ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ስሇቅጣት አጣጣሌ 
አግባብነትና ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር አጣቅሶ ማየት እንዯሚያስፇሌግ አመሊካች ነው፡፡ 

ከዚህም አኳያ በወ/ሔግ ቁጥር 88/2/ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው የወንጀሌ አዴራጊውን ያሇፇ የሔይወት 
ታሪክ ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዯሆነ መዯንገጉ አንዴ አጥፉ ወንጀለን እስካዯረገበት  ጊዜ ዴረስ የዘወትር 
ጠባዩ መሌካም የነበረ  መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ ሇቅጣት ማቅሇያነት የማይወሰዴበት ምክንያት አይኖርም፡፡ 
ይህም ሁለ ታሌፍ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 82/1/ሀ/ የተመሇከተው የቅጣት ማቅሇያ ወጥነት ያሇው የተጣመረ 
ምክንያት ነው እንኳ ቢባሌ በሥር ፌ/ቤቶች የቅጣትን አስተያየት አስመሌክቶ በግራ ቀኙ በየዯረጃው ከተዯረጉት 
ክርክሮች፣ ከዴርጊቱ አፇፃፀም ወንጀለን ሊቋቋመው ዴንጋጌ ወይም ሔግ ጋር ሁለ ተገናዝቦ ሲታይ በዚህ አከሪካሪ 
በሆነው ዴንጋጌ “እና” ከሚሇው ቀጥል ካለት ወይም በሚሌ ምሔጻረ ቃሌ ከተያያዙት አንደን ምክንያት ቢሆን 
እንኳ አመሌካቾች አሊሟለም ማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም የተነሣ ቅጣቱ በመዯበኛ የቅጣት ማቅሇያ 
ዯንብ መሰረት ማውረዴ አይገባም የሚሇውን ታሳቢ በማዴረግ አመሌካቾች ጥፊተኛ በተባለት ዴንጋጌ ሥር 
የተመሇከተውን መነሻ የሁሇት ዓመት እስራት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መጣለ/መወሰኑ የቅጣት አጣጣሌ 
ሥርአትን የተከተሇ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በቅጣት አወሳሰን ረገዴ ሊይ ብቻ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በወ/ይ/መ/ቁ. 51336 የካቲት 05 ቀን 2002 
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 144285 ግንቦት 
18  ቀን 2001 ዓ.ም የጣሇው ቅጣት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ እንዯተገሇፀው አንዯኛ አመሌካች በብር 20,000.00(ሃያ 
ሺህ ብር) እና በአንዴ ዓመት፣ሁሇተኛ አመሌካች በብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) እና በአንዴ ዓመት 
እስራት ይቀጣለ በማሇት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 195/2/ሇ/2/ መሰረት አሻሽሇን ወስነናሌ፡፡ ሇፋዳራሌ 
ማ/ቤቶች ይፃፌ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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