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የሰ/መ/ቁ. 108550 

                                                መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም 

                            ዲኞች - አሌማው ወላ                            

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   አብርሃ መሰሇ 

                                   አብዬ ካሳሁን 

                                   እትመት አሰፊ  

አመሌካች - የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇስሌጣን - ዒቃቤ ህግ   አሌቀረቡም 

ተጠሪ - አቶ ሌዐሌ አዲሙ ብዙነህ --ጠበቃ መአሪፌ  ሰዑዴ ቀረቡ 

              መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ ተጠሪው የኮንትሮባንዴ ዕቃ የጫነው 

መኪና ሾፋር እና ባሇቤት ከመሆኑም በሊይ ወንጀለ በታወቀበት ጊዜም መኪናውን ያሽከረክር 

የነበረው እሱ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ በነፃ ይሰናበት መባለ እና፤ መኪናውም የኮንትሮባንዴ ዕቃ 

ጭኖ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ሆኖ እያሇ ይሇቀቅ መባለ ከአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91 እና 

104 አንፃር ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው የክሱ መነሻ ንብረትነቱ የስር 1ኛ ተከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) በሆነውና እራሱ 

በሚያሽከረክረው የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3-93060 አ/አ በሆነ FSR መኪና ሊይ ሆን ብል ህገወጥ 

ጥቅም ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት በማሰብ ከ2ኛ ተከሳሽ አቶ ጉላ እንዲሇ (ረዲቱ) 

ጋር በመተባበር የ3ኛ ተከሳሽ አቶ ወገኔ ወርቅነህ ንብረት የሆኑትን 5 ካርቶን ጥፌር መቁረጫ፤ 

3 ብርዴ ሌብስ እና ሁሇት ጎማ ጭኖ መስከረም 4 ቀን 2007 ዒ.ም ከምሽቱ 6፡00 ሰዒት ከሃረር 

ወዯ መሃሌ አገር ሲጓዝ አዋሽ ጉምሩክ ኬሊ በፌተሻ ተይዟሌ በሚሌ በሶስቱም ተከሳሾች ሊይ 

የወንጀሌ ህግ ቁጥር 32(1)(ሀ) እና አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91/2/ ተጠቅሶ ክስ 

ቀርቦባቸዋሌ፡፡  

ተጠሪ ዴርጊቱ መፇፀሙን ገሌፆ ነገር ግን እኔ አሌፇፀምኩትም ጥፊተኛም አይዯሇሁም በማሇት 

ክድ የተከራከረ ሲሆን፤ 2ኛ ተከሳሽ (ረዲቱ) በበኩለ ዴርጊቱን ፇፅሜያሇሁ እቃዉን ጭኛሇሁ 

ኮንትሮባንዴ መሆኑን አሊወኩም አይቼ ባሇመጫኔ ጥፊተኛ ነኝ 1ኛ ተከሳሽ አያውቅም ነበር 

ብሎሌ፡፡ 3ኛ ተከሳሽ በበኩለ ዴርጊቱን ፇፅሜያሇሁ ንብረቱ የእኔ ነው ጥፌር መቁረጫ 

ኮንትሮባንዴ መሆኑን ባሇማወቅ ፇፅሜያሇሁ ማወቅ ነበረብኝ ጥፊተኛ ነኝ በማሇት አምኗሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የገቢ ረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾችን 

እንዯ ክሱ ዴርጊቱን ስሇመፇፀማቸው አምነዋሌ በማሇት ባመኑት መሰረት ጥፊተኛ ብል ቅጣት 
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ወስኗሌ፡፡ 1ኛ ተከሳሽን በተመሇከተ የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የዒቃቤ ህግ ምስክሮች 

በወቅቱ ፌተሻ ሲዯረግ ተጠሪ የሚያሽከረክረው መኪና ሊይ ዕቃውን ማግኘታቸውን 

ከመመስከራቸው ውጭ እንዯ ክሱ አቀራረብ ሆነ ብል ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ጥቅም 

ሇማስገኘት ብል የፇፀመው ሇመሆኑ አሇማረጋገጣቸውን፤ ተከሳሹም ዕቃው መገኘቱን ሳይክዴ 

በእኔ እውቅና አሌተጫነም በማሇት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርቦ ማሰማቱን፤ የቀረቡት 

የመከሊከያ ምስክሮች በእሇቱ ከተከሳሽ ጋር የራሳቸውን መኪና ይዘው የሽንኩርት ጭነት ጭነው 

ሳይሇያዩ ተከታትሇው መጓዛቸውን አሰበ ተፇሪ ሊይ ከምሽቱ 4፡00 ሰዒት ሲሆን አንዴ ሊይ እራት 

ሲበለ ረዲቱ (2ኛ ተከሳሽ) አሇመኖሩን እና 3ኛ ተከሳሽ አሰበ ተፇሪ ከተማ ሊይ የተሳፇረ 

መሆኑን፤ 1ኛ ተከሳሽ ዕቃው በፌተሻ ሲገኝበት ጉዴ ሰራኝ አሰበ ሊይ ተማሪ ነው ብል ያሳፇረው 

ሰው ብል ሲናገር እንዯነበርና በማያውቀው ሁኔታ እራት በሚበለበት ሰዒት 2ኛ ተከሳሽ 

አጋጣሚውን ተጠቅሞ ዴርጊቱን መፇፀሙን ማስረዲታቸውን፤ እንዱሁም 2ኛ እና 3ኛ  ተከሳሾች 

ዕቃውን የጫኑት 1ኛ ተከሳሽ ሳያውቅ እንዯነበር የሰጡት የዕምነት ቃሌ የመከሊከያ ማስረጃውን 

እንዯሚያጠናክር፤  ተጭኖ ሇነበረው ጎማ የዕጅ በዕጅ ሽያጭ ዯረሰኝ መቅረቡን በመጥቀስ ተጠሪ 

ዴርጊቱን ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት ያሌፇፀመው ስሇመሆኑ፤ ይሌቁንም ሉጠረጥር ወይም 

ሉገምት በማይችሌበት ሁኔታ ከእውቅናው ውጭ የተፇፀመ መሆኑን ፌርዴ ቤቱ አረጋግጧሌ 

በማሇት በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 149(2) መሰረት በነፃ እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በነፃ የተሰናበተ 

በመሆኑም የተያዘውን መኪና በተመሇከተ በአዋሽ ጉምሩክ መቅረጫ ጣቢያ በአስተዲዯር የገንዘብ 

ቅጣት ተቀጥቶ እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ይህን ውሳኔ እና ትዕዛዝ በመቃወም ሇአፊር ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ 

ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ በወንጀለ ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሇው 

በመሊ ሃሳቡ እና እውቀቱ ሇፇፀመው ተግባር እንጂ ከእሱ እውቅና ውጭ ላልች ሰዎች 

በፇፀሙት ተግባር አብሮ ስሇነበር ብቻ ኃሊፉ እና ተጠያቂ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፤ 2ኛ እና 

3ኛ ተከሳሾች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ ስሇተሰጠ ብቻ በዴርጊቱ ምንም አይነት ተሳትፍ 

ያሌነበረውን ባሇንብረት በማያውቀውና ባሌተመሰከረበት ነገር ጥፊተኛ ማዴረግ ስሇማይገባና 

የዒቃቤ ህግን ክስና ማስረጃ በሚገባ ስሇተከሊከሇ ከክሱ በነፃ እንዱሰናበት መወሰኑ በአግባቡ ነው 

በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ባሳሇፈት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇፅሞበታሌ በማሇት ሇማሳረም ነው፡፡ አመሌካች ያቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ ተመርምሮ ከፌ 

ሲሌ በመግቢያው የተጠቀሰው ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ እና ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት ተጠሪ የስር ክርክራቸውን በማጠናከር መሌስ የሰጡ 

ሲሆን አመሌካቹም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡                  
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሳኔዎችና አግባብነት ካሊቸው የህጉ ዴንጋጌዎች ጋር 

በማያያዝ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ተጠሪ ተከሊክሎሌ ተብል በነፃ እንዱሰናበት 

በመወሰኑ፤ እንዱሁም ተሸከርካሪውን በተመሇከተ ተጠሪ አስተዲዯራዊ ቅጣት ተቀጥቶ 

እንዱሇቀቅሇት በተሰጠው ትዕዛዝ የተፇፀመ የህግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን በስር ፌርዴ ቤት 

በማስረጃዎች ከተረጋገጡት ፌሬ ጉዲዮች እና አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ 

ተመሌክተናሌ፡፡  

አመሌካች በቅሬታቸው ክሱን አስረዴተው እያሇ እና ተጠሪም የቀረበበትን ክስ በአግባቡ 

ባሌተከሊከሇበት ሁኔታ በነፃ መሰናበቱ እንዱሁም ተሸከርካሪው በተጠሪ ሲሽከረከር የነበረ 

ከመሆኑም ላሊ የስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች ጥፊተኛ መባሊቸው በመኪናው የወንጀሌ ዴርጊቱ 

መፇፀሙን ስሇሚያረጋግጥ በአዋጁ አንቀፅ 104 መሰረት የውርስ ትዕዛዝ ሇመስጠት ከበቂ በሊይ 

ምክንያት እያሇ ተሸከርካሪው እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ መሰጠቱ የህግ ስህተት ነው በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡  

ተጠሪ በበኩሊቸው የመኪናው ሹፋር እና ባሇቤት ብሆንም ተዋዉዬ በህጋዊ መንገዴ የጫንኩት 

ሽንኩርት ብቻ መሆኑን አጣርቼ ከተጓዝኩ በኋሊ የስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች የእኔን አሇመኖር 

ሽፊን በማዴረግ ዯብቀው እና እንዲይታይ በማዴረግ የኮንትሮባንዴ ዕቃውን መጫናቸውን የስር 

ፌርዴ ቤቶች በማስረጃዎች እና 2ኛና 3ኛ ተከሰሳሾ በዕምነት ከሰጡት  ቃሌ አረጋግጠው ያሳሇፈት 

ውሳኔ የሚነቀፌበት ምክንያት ስሇላሇ ውሳኔው ሉፀና ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡    

በመሰረቱ የወንጀሌ ተጠያቂነት የሚኖረው በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 23(2) ሥር የተመሇከቱት 

ህጋዊ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ ሲሆን  በተያዘው 

ጉዲይም ሞራሊዊ ፌሬ ነገሩ የተሟሊ መሆን ያሇመሆኑን በመመሌከት ውሳኔ መስጠት የሚገባ 

ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 57 እንዯተመሇከተው ሇዴርጊቱ ኃሊፉ ሉሆን የሚገባው 

ሰው አስቦ ወይም በቸሌተኝነት አንዴ ወንጀሌ ካሊዯረገ በቀር በወንጀሌ ጥፊተኛ የማይሆን ሲሆን፤ 

የፇፀመው ዴርጊት በህግ የሚያስቀጣ ቢሆንም ምንም ጥፊት ያሊዯረገ ሆኖ ሲገኝ ሉፇረዴበት 

አይገባም፡፡ ከዚህም ላሊ በቸሌተኝነት ወንጀሌ ማዴረግን በተመሇከተ ማንም ሰው በቸሌተኝነት 

የወንጀሌ ተግባር አዴርጓሌ የሚባሇው ዴርጊቱ በወንጀሌ የሚያስቀጣ ውጤት ሉያስከትሌ 

እንዯሚችሌ እያወቀ አይዯርስም በሚሌ ግምት ወይም ባሇማመዛዘን፤ ወይም ዴርጊቱ በወንጀሌ 

የሚያስቀጣ ውጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ ማወቅ እያሇበት ወይም እየቻሇ ባሇመገመት ወይም 

ባሇማሰብ ዴርጊቱን የፇፀመ እንዯሆነ ስሇመሆኑ ከወ/ህጉ አንቀፅ 59(1) ግሌፅ ዴንጋጌ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው በአመሌካች ምስክሮች የተረጋገጠው ተጠሪ 

በሚያሽከረክረው መኪና ሊይ ዕቃው በፌተሻ መገኘቱ ብቻ ስሇመሆኑ፤ ከዚህ ውጭ እንዯ ክሱ 

አቀራረብ ሆነ ብል ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ጥቅም ሇማስገኘት ብል የፇፀመው ሇመሆኑ 
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አመሌካች በማስረጃ አሇማረጋገጡን፤ በአንጻሩ ተጠሪ በመከሊከያዎቹ በእሇቱ የሽንኩርት ጭነት 

ጭነው ከላልች አሽከርካሪዎች ጋር ሳይሇያዩ ተከታትሇው ይጓዙ እንዯነበር፤ አሰበ ተፇሪ ሊይ 

ከምሽቱ 4፡00 ሰዒት ሲሆን አንዴ ሊይ እራት ሲበለ ረዲቱ (2ኛ ተከሳሽ) ተጠሪ ያሇመኖሩን 

አጋጣሚ ተጠቅሞ ተማሪ ነው በማሇት 3ኛ ተከሳሽን ያሳፇረ መሆኑን፤ 1ኛ ተከሳሽ ዕቃው 

በፌተሻ ሲገኝበት ጉዴ ሰራኝ አሰበ ተፇሪ ሊይ ተማሪ ነው ብል ያሳፇረው ሰው ብል ሲናገር 

እንዯነበር፤ በአጠቃሊይ ዕቃው ተጠሪ በማያውቀው ሁኔታ በጉዞ መሃሌ ተዯብቆ መጫኑን የስር 

ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡  

ከዚህ የክርክር ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው ፌሬ ነገሩን ሇማጣራት እና ማስረጃ ሇመመዘን በህጉ 

ስሌጣን የተሰጣቸው የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ዴርጊቱን ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት 

ያሌፇፀመው ስሇመሆኑ፤ በአንፃሩ ከነበረው ሁኔታ እና ከተጠሪ የሹፋርነት ኃሊፉነት አንፃር 

ሉጠረጥር ወይም ሉገምት በማይችሌበት ሁኔታ ከእውቅናው ውጭ የተፇፀመ መሆኑን 

በማረጋገጥ ውሳኔ መስጠታቸውን ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ተጠሪ አስቦ ወይም በቸሌተኝነት ሉባሌ 

በሚችሌ መሌኩ ጥፊት መፇፀሙን የሚያሳይ አይዯሇም፡፡  

በመሆኑም ተጠሪ አስቦ ወይም በቸሌተኝነት የተጠቀሰውን የወንጀሌ ዴርጊት ማዴረጉ 

ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ጥፊተኛ ሉባሌ ይገባ ነበር በማሇት አመሌካች ያቀረቡት ክርክር  የወንጀሌ 

ህጉን አንቀጽ 23(2)፤ 57፤ 58 እና 59 ዴንጋጌዎች መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ተቀባይነት 

የሇውም፡፡  

ላሊው የክርክር ነጥብ ተሽከርካሪውን በተመሇከተ በተሰጠው ትዕዛዝ ተፇፀመ የተባሇውን የህግ 

ስህተት የሚመሇከት ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ ከቀረበባቸው የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ 

ክስ በነፃ ተሰናብተዋሌ፡፡ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነውና በተጠሪ 

ሲሽከረከር የነበረው መኪና የኮንትሮባንዴ ዕቃ ጭኖ መገኘቱ ተረጋግጦ 2ኛ ተከሳሽ (ረዲቱ) እና 

3ኛ ተከሳሽ (ባሇንብረቱ) ጥፊተኞች ተብሇው የተቀጡ ስሇሆነ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 

104 መሠረት መኪናው መወረስ ነበረበት በሚሌ ነው፡፡ 

በመሰረቱ ተከሳሽ በነፃ የተሰናበተ እንዯሆነ ተሽከርካሪው ሉወረስ የሚቻሌበት ሁኔታ በአዋጁ 

አንቀጽ 104/3/ሀ/ ስር በተሇየ ሁኔታነቱ (exceptional situation) ተመሌክቷሌ፡፡ የተሇየ 

ሁኔታነቱ መሰረታዊ ምክንያት ዯግሞ የንብረት ውርስ ከወንጀሌ ቅጣቶች አንደ መሆኑ እና 

ቅጣት የሚመጣው የወንጀሌ ጥፊተኝነትን ተከትል መሆኑ ነው፡፡ ሇዚህም ነው ጥፊተኛ 

ባይባሌም ንብረቱ የሚወረሰው ‘ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም ሁኔታ የሚያስረዲ አጥጋቢ ማስረጃ 

መቅረቡንና ፌ/ቤቱ አሳማኝ ሆኖ ሲያገኘው’ የሚወሰን ስሇመሆኑ በዴንጋጌው ይዘት የተመሇከተው 

አዱሱ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 ያሻሻሊቸው እና አዱስ ያካተታቸው ዴንጋጌዎች ይዘትም 

ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡ በዚህ መሰረት የማጓጓዣ ባሇቤቶች ጥፊት ሳይፇፅሙ በመጓጓዣው 

ወንጀሌ በመፇፀሙ ብቻ ተጥል የነበረው የገንዘብ ቅጣት ሁለ እንዱቀር ተዯርጓሌ፡፡ 
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ከዚህ አንፃር በዚህ መዝገብ የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት የስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች ጥፊተኛ 

ሆነው የተቀጡት በመኪናው የኮንተሮባንዴ ዕቃ ጭነው በመገኘታቸው ሲሆን በስር ፌ/ቤት 

በቀረበው እና በተረጋገጠው ፌሬ ነገር ተጠሪ በወንጀለ አፇፃፀም ውስጥ በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ ሃሳብ ወይም ቸሌተኝነት ነበረው ሉያሰኝ የሚችሌ ሁኔታ እንዲሌነበር ተመሌክቷሌ፡፡ 

ከዚህ አንፃር በህጉ አነጋገር የተጠሪ ንብረት የሆነው መኪና እንዱወረስ ሇማዴረግ ፌ/ቤቱን 

ሉያሳምን የሚችሌ ማስረጃ በአመሌካች በኩሌ ያሌቀረበ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም 

የተጠሪ መኪና እንዱወረስ በአመሌካች የቀረበው ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ባሇማግኘቱ 

በህጉ ረገዴ መሠረታዊ የሆነ ስህተት ተፇፅሟሌ ማሇት አሌተቻሇም፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአፊር ብ/ክ/መንግስት የገቢረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 03484 በ16/03/2007ዒ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ፤ እንዱሁም በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወ/ይ/መ/ቁ 3079 

በ27/04/2007 ዒ.ም የተሊሇፇው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195(2) (ሀ) መሰረት 

ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ጥር 12 ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ፡፡  

           መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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