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የሰ/መ/ቁ. 49889 

ሰኔ 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሑሩት መሇሠ 

   ታፇሰ ይርጋ  

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን የሞያላ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት - የቀረበ የሇም፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ ዛኪ ሰይዴ - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን ተግባሩን በሚፇጽምበት ጊዜ 
ሇሚዯርሰው የገቢ መቋረጥና የንብረት ጉዲት ያሇውን ኃሊፉነት ስሇሚገዛ የሔግ አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ 
ሲጀመር ከሣሽ የነበሩት ያሁኑ ተጠሪ ሲሆን ተከሣሽ የአሁኑ አመሌካች ነበር፡፡ የተጠሪ ክስ ይዘት ባጭሩ፡- 
ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ ቁጥሩ 3-24ዏ62 ኢት መኪና አመሌካች ከሔግ ውጪ በማቆሙ በፌርዴ ቤት ውሣኔ 
የተሰጠ ቢሆንም መኪናው በቆመበት ጊዜ ተጠሪ በአጠቃሊይ ብር 216,25ዏ.00 /ሁሇት መቶ አስራ ስዴስት ሺህ 
ሁሇት መቶ ሃምሣ ብር/ ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑን ገሌጸው ይህንኑ ገንዘብና መኪናውን እስኪረከቡ ዴረስ 
ያሇውን ገቢ ከመጠየቅ መብታቸው ጋር አመሌካች እንዱከፌሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃሚያነት የቀረበው ክርክር ቀዴሞ ተጠሪ ክስ አቅርበው ባሇቀ ጉዲይ ሊይ ዴጋሚ ክስ 
ማቅረብ የማይችለ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ አመሌካች መኪናውን ይዞ ሉያቆም የቻሇው 
መኪናው ሔገ-ወጥ በሆነ መንገዴ እቃ ጭኖ ወዯ ውጪ ሉወጣ ሲሌ በመሆኑና ይህን ዓይነት ተግባር ዯግሞ 
አመሌካች ሇመቆጣጠር ተገቢ ነው ያሇውን እርምጃ ሇመውሰዴ በሔጉ ሥሌጣን የተሰጠው በመሆኑ ኃሊፉነት 
የሇብኝም፣ መኪናው መጋቢት 19 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በቁጥጥር ሥር ከዋሇ በኋሊም በዚሁ ጊዜ ሇፌርዴ ቤት 
ያሳወቀ በመሆኑ ጥፊት የሇብኝም ብል መከራከሩን የሚገሌጽ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም አመሌካች በመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበውን ክርክር የተጠሪ የቀዴሞ ክስና የበኋሇኛው ክስ ፌሬ ነገር ተመሣሣይ ባሇመሆኑ 
ጉዲዩ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሇማሇት አይቻሌም በሚሌ ምክንያት ውዴቅ አዴርጎ የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር 
አመሌካች የተጠሪ መኪናውን ያሊግባብ በማቆም ገቢ እንዱያጡ አዴርጓሌ፤ በመኪናው ሸራ እና ባትሪ ሊይም ጉዲት 
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ማዴረሱን አሊስተባበሇም በማሇት ብር 52,ዏ19.40 /ሃምሳ ሁሇት ሺህ አስራ ዘጠኝ ብር ከአርባ ሳንቲም/ አመሌካች 
ሇተጠሪ ይክፇሇው በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡  

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ከአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 አንቀጽ 58/ሇ/ አንፃር /በሰ/መ/ቁጥር 22317 
ከተሰጠው ትርጉም/ ሲታይ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ 
ተጠሪ የካቲት ዏ4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በተፃፇ ሦስት ገጽ ማመሌከቻ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሣኔ ተገቢ ነው 
የሚለበትን ምክንያት ገሌጸው ውሣኔው ሉጸና ይገባሌ ሲለ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባባነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ 
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

 በመሠረቱ ማንም ሰው በራሱ ጥፊት ወይም በላልት ሰዎች ጥፊት የተነሳ በላሊ ሰው ንብረት ሊይ ጉዲት 
ካዯረሰ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነት የሚከተሌበት ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2ዏ27/1/ እና /3/ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ 
ጥፊት ዯግሞ ታስቦ ወይም በቸሌተኝነት ሉፇፀም እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ28/1/ ዴንጋጌ በግሌጽ 
አስቀምጧሌ፡፡ የጥፊት ትርጉም ዯግሞ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ28 እስከ 2ዏ37 ሥር የተመሇከተ ሲሆን 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ38 እስከ 2ዏ65 ዴረስ ያለት ዴንጋጌዎች የተፇፀመው ተግባር ጥፊት መሆን አሇመሆኑን 
የሚገዙ ናቸው፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ ክስ ኃሊፉነት አሇበት የተባሇው ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን የሚገዙት የሔግ 
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ያሳያሌ፡፡ አመሌካች ይህንኑ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሣኔ ተገቢነት የሇውም በማሇት የሚከራከረው በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 ከተሰጠው ኃሊፉነት እና ተግባር 
አንፃር ነው፡፡ በዚህ አዋጅ አመሌካች በጉምሩክ ወዯቦች በወሰን አከባቢዎች እንዱሁም በላልች የጉምሩክ 
መቆጣጠሪያ ጣቢያዎችና ማቋረጫ መስመሮች በኩሌ የሚገቡና የሚወጡ ዕቃዎችንና ማጓጓዣዎችን የመፇተሽ፣ 
የጉምሩክ ስነ ሥርዓት ተፇጽሞባቸው መግባታቸውንና መውታቸውን የማረጋገጥ ስሌጣንና ተግባር ተሰጥቷሌ፡፡ 
በአዋጁ አንቀጽ 74 በተሇይ ሲታይ አመሌካች የሔገ ወጥ እቃዎችን ዝውውር የመቆጣጠር ኃሊፉነትና ተግባር 
ተሰጥቶታሌ፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 6/5/ እና 58 ስርም ይኸው ተግባር የአመሌካች ሔጋዊ ግዳታ ስሇመሆኑም 
የሚያስገነዝብ የሔጉ አቀራረጽ ይታያሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 25 ዴንጋጌ ያሻሻሇው የአዋጅ ቁጥር 368/1995 አንቀጽ 
78 ዴንጋጌም አመሌካች ኮንትሮባንዴ ወይንም ሔገ-ወጥ እቃ ጭኗሌ ብል ያመነበትን ተሽከርካሪ በቁጥጥር ሥር 
ማዋሌ እንዯሚቻሌ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ይህንኑ በሔጉ ተሇይቶ የተሰጠውን ስሌጣንና 
ተግባር በተገቢው መንገዴና በተገቢው ጊዜ ያከናውናሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ አመሌካች ይህንኑ ስሌጣንና ተግባሩን 
በተገቢው ጊዜና ሁኔታ ባሇማከናወን በላሊ ሰው ንብረት ሊይ በሚያዯርሰው ጉዲት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ27/1/ እና 
/3/ ዴንጋጌዎችና አግባብነት ባሊቸው ዴንጋጌዎች የማይጠየቅበት ወይም ኃሊፉ የማይሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች በሔጉ ተሇይቶ የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባር ያሊግባብ ባሇመወጣቱ በሰው ንብረት ሊይ 
ጉዲት ማዴረሱ ከተረጋገጠ ካሳ የማይከፌሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በዚህም መሠረት በአመሌካች ተገቢ 
ያሌሆነ ተግባር ጉዲት ዯርሶብኛሌ የሚሌ ሰው የአመሌካች ተግባር በሔጉ ከተሰጠው ኃሊፉነትና ተግባር የሚፃረር 
ወይም በምክንያታዊ መንገዴ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ማስረዲት ከቻሇ በአመሌካች ሉካስ የሚገባው መሆኑን 
ይህ ችልት ያምናሌ፡፡  

 በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የተጠረጠረውን ማንኛውንም ዕቃ ይዞ የመፇተሽና እቃውን የጫነውን 
ተሽከርካሪም ይዞ የማቆየት ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የተቀበለት ጉዲይ ሲሆን ፌርዴ 
ቤቶቹ የአመሌካችን ተግባር ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ ነው ሇማሇት የቻለት የተጠረጠረውን መኪና ሇአንዴ መቶ 
አስራ ሰባት ቀናት ያሔሌ መያዙ ተገቢነት የሇውም በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ይህን የሚያሔሌ ጊዜ 
መኪናው ተይዞ እንዱቆይ ያዯረገው የወንጀለ ጉዲይ በፌርዴ ቤት ተይዞ እየታየ ባሇበት ጊዜ ሲሆን በፌርዴ ቤት 
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ውሣኔም መኪናውን እንዱሇቅ መወሰኑ የክርክሩ ሂዯት ያስገነዝባሌ፡፡ አመሌካች ከዚህ ጊዜ ውጪ መኪናው 
ያሊግባብ የተያዘ ስሇመሆኑ ሇማስረዲት ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ የወንጀሌ ጉዲይ ሲታይ በነበረበት ጊዜ ዯግሞ 
ጉዲዩ የኮንትሮባንዴ አይዯሇም ተብል ስሇተወሰነ ብቻ በአመሌካች ሊይ የፌትሏብሓር ተጠያቂነት ሙለ በሙለ 
ያስከትሊሌ ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካች በሔጉ የተሰጠውን ስሌጣንና ተግባር 
ባግባቡ ሇመወጣት እንዱቻሌ መኪናውን ይዞ ማቆሙ ተገቢ ሲሆን በዚህ ጊዜ ሇታጣ ገቢ ዯግሞ የሚጠየቅበት 
ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 22317 በቀረበው ተመሣሣይ ጉዲይ አግባብነት ያሊቸውን 
የአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 ዴንጋጌዎችን በመመርመር በአዋጅ ቁጥር 454/1997 መሠረት በየትኛውም እርከን 
የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች መኪናውን ይዞ ጉዲዩ በወንጀሌ ችልት 
እየታየ መቆየቱን ከክርክሩ መገንዘብ የምንችሇውና በዚህ ሂዯት የባከነው ጊዜ ከነባራዊው ዓሇም አንፃር ሲታይ 
ምክንያታዊ ነው ከሚባሌ በስተቀር ያሊግባብ የዘገየ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች 
በአዋጅ ቁጥር 69/1989 አንቀጽ 6/5/፣ 58፣ 74 ዴንጋጌዎች እና ከአዋጅ ቁጥር 368/1995 አንቀጽ 78 ዴንጋጌ 
አንፃር ሲታይ መኪናውን ማቆሙ በሔጉ መሠረት የተሰጠውን ስሌጣን በሔጉ አግባብ ሇመወጣት እንዱያስችሇው 
የወሰዯው እርምጃ ያሊግባብ ያሌተከናወነ እና በተገቢው ጊዜ ውስጥ የተፇጸመ ነው ከሚባሌ በስተቀር በውለ ውጪ 
ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህም ምክንያት በዚህ ረገዴ የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 ላሊው በታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ አመሌካች በተጠሪ መኪና ባትሪና ሸራ ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ 
ተብል ግምቱን እንዱከፌሌ ነው፡፡ አመሌካች በዚህ ረገዴ የተሰጠውን የበታች ፌርዴ ቤቶችን ሔጋዊ መሠረት 
የሇም በማሇት በዚህ ችልት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ በግሌጽ ያሌተከራከረበት ሲሆን በሥር ፌርዴ ቤት በቀረበው 
ክርክርም ቢሆን በመኪናው ባትሪና ሸራ ሊይ መኪናው በአመሌካች ቁጥጥር ሥር ውጪ በነበረበት የዯረሰ ወይም 
በራሱ ቁጥጥር ሥር ውስጥ እያሇ በላሊ ምክንያት የዯረሰ ነው የሚሌ ክርክርም አሊቀረበም፡፡ በመሆኑም በእነዚህ 
ንብረቶች ጉዲት የዯረሰ ስሇመሆኑ ማስረጃን የማጣራትና የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች 
ያረጋገጡት ፌሬ ጉዲይ ሲሆን አመሌካች ጉዲቱ በላሊ ምክንያት የዯረሰ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ክርክርና ማስረጃ 
አሊቀረቡም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በኮንትሮባንዴ ዴርጊት /ሥራ/ ተሰማርቶ የተገኘን ተሽከርካሪ ሇጊዜው ማቆም 
የሚችሌ መሆኑን ሔጉ ስሌጣን ቢሰጠውም ንብረቱን ግን ጥንቃቄ በተሞሊበት መንገዴ የመያዝ ግዳታ አሇበት፡፡ 
መኪናው በራሱ ቁጥጥር ስር በነበረበት ጊዜ ሇሚዯርሰው የመኪናው አካሌ ጉዴሇት ጉዴሇቱ በላሊ ሔጋዊ ምክንያት 
የዯረሰ ስሇመሆኑ እስካሊስረዲ ዴረስ ኃሊፉነቱ የአመሌካች  የማይሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ 
ረገዴ የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 
በአጠቃሊይ ከፌ ብሇው በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ሉሻሻሌ የሚገባው 
በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በቦረና ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏ4134 ሏምላ 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ተሰጥቶ በኦሮሚያ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 72896 ነሏሴ 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በትዕዛዝ የፀናው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካች የተጠረጠረውን ዕቃ ይዞ የመቆየት ሥሌጣንና ተግባር በአዋጅ ቁጥር 69/1989 አንቀጽ 6/5/፣ 
58/1/ሇ/ እና 74 እንዱሁም በአዋጅ ቁጥር 368/1995 አንቀጽ 78 መሠረት ያሇው በመሆኑና ጊዜውም 
ምክንያታዊነት የላሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ ባሇመሆኑ መኪናው በቆመበት ጊዜ ሇታጣ ገቢ ኃሊፉነት 
የሇበትም ብሇናሌ፡፡  

3. አመሌካች መኪናውን ይዞ ባሇበት ጊዜ ሇዯረሰው የመኪና ባትሪ እና ሸራ ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት በመሆኑ 
የሁሇት ባትሪ ዋጋ ብር 4,5ዏዏ.00 /አራት ሺህ አምስት መቶ/ እና የሸራ ዋጋ ብር 7ዏዏዏ.00 /ሰባት ሺህ/ 
በዴምሩ ብር 11,5ዏዏ.00 /አስራ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ብሇናሌ፡፡ በዚህ 
መሠረት ያስፇጽም ዘንዴ የዚህ ችልት ውሣኔ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡  

4. ሇክርክሩ የወጣን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
ት ዕ ዛ ዝ 
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