
በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩት 24 ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀረቡ 

 
 

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 5፣ 2005 (ኤፍ ቢ ሲ) በተጠረጠሩበት 

የሙስና ወንጀል በቁጥጥር ስር የዋሉ የኢትዮዽያ ገቢዎችና 

ጉሙሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር እና ሌሎች 24 ሰዎች ዛሬ 

ፍርድ ቤት ቀረቡ። 

ተጠርጣሪዎቹ የጸረ ሙስና አዋጅ በሚደነግገው መሰረት የጊዜ 

ቀጠሮ ሊጠየቅባቸው ነው ዛሬ ፍርድቤት የቀረቡት። 

ተጠርጣሪዎቹ ዛሬ የቀረቡበት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

ሁለተኛ ወንጀል ችሎት አቃቢ ህግ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን 

ማሟላት አለብኝ በማለት ባቀረበው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ ላይ የቃል ክርክር አካሂዷል ። 

ዛሬ በዋለው ችሎትም ተጠርጣሪዎቹን በሶስት የክስ መዝገብ በመከፋፈል ፍርድ ቤቱ የተመለከተ ሲሆን ፥ በእነ መላኩ የክስ መዝገብ ውስጥ ዘጠኝ 

ተጠርጣሪዎች ተካተዋል ። 

አንደኛው ተጠርጣሪ አቶ መላኩ ፈንታ ጠበቃ ደንበኛቸው በዋስ ለመለቀቅ ያስችሏቸዋል ያሏቸውን ማስረጃዎች ለፍርድ ቤቱ በቃል አቅርበዋል ። 

የሁሉንም ሀሳብ ያደመጠው ፍርድ ቤቱም በጊዜ ቀጠሮ ላይ ውሳኔ ለማሳለፍ ለነገ ስምንት ሰዓት ቀጠሮ ይዟል ።በተመሳሳይ በነገብረዋህድ የክስ መዝገብ 

ውስጥ የሚገኙ ተጠርጣሪዎችንና የአቃቢ ህግ መከራከሪያን ያደመጠ ሲሆን ፥ መደበኛ የስራ ሰዓት በመጠናቀቁ በጊዜ ቀጠሮው ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ 

ቀጠሮ ይዟል ። 

ተጠርጣሪዎቹ የተከሰሱበት ወንጀል  

በእነመላኩ የክስ መዝገብ ውስጥ የሚገኙ 7 ተጠርጣሪዎች  

1. መላኩ ፋንታ 

2. እሸቱ ወልደሰማያት 

3. መርክነህ አለማየሁ 

4. አስመላሽ ወልደማርያም 

5. ከተማ ከበደ 

6. ስማቸው ከበደ 

7. ዶክተር ፍቅሩ ማሩ 

ከተከሰሱባቸው ወንጀሎች መካከል ቀረጥና ታክስ በማጭበርበር እንዲሁም አራጣ በማበደር የተከሰሱ ግለሰቦች ክስ ስልጣንን በመጠቀም እንዲቋረጥ 

በማድረግና በዚህም ያልተገባ ሀብትን መሰብሰብ የሚል ይገኝበታል ። 

በእነገብረዋህድ የክስ መዝገብ የተከሰሱት 11 ተጠርጣሪዎች  

1. ገብረዋህድ ወልደ ጊዮርጊስ 

2. በላቸዉ በየነ 
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3. ጥሩነህ በርታ 

4. ተስፋዬ አበበ 

5. ነጋ ገብረ እግዚአብሄር 

6. ምህረተአብ ካሳ 

7. ሙሌ ጋሻው 

8. አሞኘ ታገለ 

9. ኮለኔል ሃይማኖት ታፈሰ 

10. ሀብቶም ገብረ መድህን 

11. ወይዘሮ ንግስቲ ተስፋዬ 

ወደ አገር ውስጥ እንዳይገባ የተከለከለ ሲሚንቶ እንዲገባ ማድረግ ፣ በኮንትሮባንድ የተሰማሩ ግለሰቦችን በማገዝ ፣ ከተጠርጣሪዎች መካከል የሁለቱን ክስ 

የሚደግፉ ሰነዶችን ማሸሽ የሚል ይገኝበታል ። 

በሶስተኛው የናዝሬት ጉምሩክ ባልደረቦች በሆኑት በነ መሀመድ ኢሳ የክስ መዝገብ ውስጥ የሚገኙ 6 ተጠርጣሪዎች  

1. መሃመድ ኢሳ 

2. ሰመረ ንጉሴ 

3. ዘሪሁን ዘውዴ 

4. ማር እሸት ተስፋዬ 

5. ሙሉቀን ተስፋዬ 

6. ዳኜ ስንሻው 

የተከሰሱባቸው ወንጀሎች ደግሞ በኮንትሮባንድ የተለያዩ እቃዎች ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ ማድረግና ያልተገባ ሀብት መሰብሰብ የሚሉ ናቸው ።የፌዴራሉ 

የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ቀደም ሲል የገቢዎች ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መላኩ ፈንታን እንዲሁም ፣ ምክትል ዳይሬክተሩን አቶ 

ገብረዋህድ ወልደጊዮርጊስን ጨምሮ ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ባለፈው አርብ በቁጥጥር ስር ማዋሉ የሚታወስ ነው። 

በታሰሩ ማግስትም በተጠርጣሪዎቹ ግለሰብ ቤት ፖሊስ ባደረገው ፍተሻ በአቶ ገብረዋህድ ወልደጊዮርጊስና የቃሊቲ ጉምሩክ ኃላፊ በነበሩት ሌላኛው 

ተጠርጣሪ አቶ አስመላሽ ወልደማርያም ቤት መጠኑ ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ አገራት ገንዘቦችና ሰነዶች መያዛቸው ይታወሳል ። 

 


