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የሰ/መ/ቁ. 43996 

ጥር 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 ዲኜ መሊኩ 

 ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የሰሜን ምስራቅ ጉምሩክ ሜላ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ 

ተጠሪ፡- በረከት አሰፊ - በላለበት የሚታይ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከሔግ ውጭ የተያዘው መኪናዬ ይሇቀቅሌኝ፣ በመኪናው ሰርቼ ሊገኝ እችሌ የነበረው 
የቀን ገቢ ብር 7ዏዏ,ዏዏ ተሰሌቶ ይከፇሇኝ በማሇት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ 
የመሠረተውን ክስ መነሻ አዴርጎ የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇተጠሪ 
ክስ በሰጠው መሌስም ዴርጊቱ ሔጉ በሰጠው ስሌጣን መሠረት የተፇፀመና ኃሊፉነት የሚያስከትሌ 
መሆኑንና ተቋረጠ የተባሇው ገቢም ሔጋዊ ስሇመሆኑ በማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን በመግሇጽ ክሱ 
ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ከመከራከሩም በተጨማሪ መኪናውን የያዙት የአመሌካች መሥሪያ ቤት 
ሰራተኞች ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ይታዘዙሇት ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በሁዋሊ አመሌካች መኪናውን እንዱሇቅ፣ 
እንዱሁም መኪናው በአመሌካች ተይዞ በመቆየቱ ምክንያት ተጠሪ የቀን ገቢ የተቋረጠባቸው መሆኑ 
ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ብር 1ዏ5, ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ አምስት ሺህ ብር/ ሇተጠሪ አመሌካች 
እንዱከፇሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማትም ይግባኙን ሇአማራ ብሓራዊ 
ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት 
ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካች ነገረፇጅ የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇ ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የአመሌካች አዴርራት በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 መሠረት የተፇቀዯ ሁኖ 
እያሇና የተጠሪ የመኪና ገቢም በተገቢው መንገዴ ግብር ሲከፇሌበት የነበረ መሆኑ ሣይረጋገጥ 
የተቋረጠ ገቢ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 1ዏ5,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ አምስት ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ 
መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም በጉምሩክ ተይዞ የቆየው መኪና የቤት መኪና መሆኑ ሣይካዴ ተጠሪ ገቢ አጥቷሌ 
ተብል አመሌካች ብር 1ዏ5,ዏዏዏ.ዏዏ ይክፇሌ ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 
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ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ በዚህ ፌርዴ ቤት ጥሪ በተገቢው 
መንገዴ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በስር ፌርዴ 
ቤት የተዯረገውን የግራ ቀኙን ክርክርና በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን ውሣኔ ከአመሌካች የሰበር 
አቤቱታና ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተጠሪን መኪና ይዞ በቁጥጥር ስር ሉያውሌ 
የቻሇው መኪናዋ ኮንትሮባንዴ እቃ የጫነውን መኪና ፉት ሇፉት በመሆን አጅባ ትጓዝ ስሇነበረ 
በኮንትሮባንዴ ዴርጊት ተሣትፍ አዴርጋሇች በሚሌ ጥርጣሬ ነው በማሇት አመሌካች የሚከራከር 
መሆኑና የተያዘችው የተጠሪ መኪና የቤት መኪና መሆኗ መረጋገጡን ነው፡፡ 

የአመሌካች መ/ቤት ስሌጣንና ተግባር በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 በአንቀጽ 6 እና 58 ስር 
ተዘርዝሯሌ፡፡ እነዚህ የአዋጁ ዴንጋጌዎች የሚያሣዩት የኮንትሮባንዴ እንቅስቃሴን ሇመቆጣጠር 
የጉምሩክ ባሇሥሌጣንና ሹም የተሰጣቸው ስሌጣንና ተግባራት በዝርዝር መቀመጣቸውን ነው፡፡ 
የጉምሩክ ባሇሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋምና አሠራሩን ሇመወሰን የወጣውን አዋጅ ሇማሻሻሌ 
የወጣው አዋጅ ቁጥር 368/1995 ዯግሞ ኮንትሮባንዴ ማሇት ሔጎችንና በሔግ መሠረት የወጡ 
መመሪያዎችን በመተሊሇፌ ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ዕቃዎችን በማስገባት ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ 
በማስወጣት፣ በሔጋዊ መንገዴ የመጡትን በሔገ ወጥ መንገዴ መሌሶ ማስገባት መያዝ፣ ማከማቸት፣ 
ማዘዋወር ማስተሊሇፌ እንዱገቡ ወይም እንዱወጡ ሇማዴረግ መሞከር እና እንዯዚህ ሊለ ዴርጊቶች 
መተባበርን እንዯሚጨምር በአንቀጽ 2/28/ተርጓሜ ሠጥቶበታሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተጠቀሰው አመሌካች ተግባሩን ሔጋዊ ነው ብል ሲከራከር በተሇይ መሠረት 
ያዯረጋቸው የአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 አንቀጽ 6/5/ እና 58/1/ሇ/ ዴንጋጌዎችን ነው፡፡ አንቀጽ 6/5/ ሙለ 
ይዘቱ ሲታይ ባሇሥሌጣኑ ‛በኮንትሮባንዴ ወዯ አገር የሚገቡትን ወይም ከአገር የሚወጡትን ዕቃዎች 
እንቅስቃሴ ይቆጣጠራሌ፣ ይከሊከሊሌ፣ በዚሁ ሁኔታ የሚንቀሣቀሱ ዕቃዎችንና ማጓጓዣዎችን 
ይይዛሌ፤ አስፇሊጊውን ሔጋዊ እርምጃ ይወስዲሌ“ በማሇት ሲዯነግግ አንቀጽ 58/1/ሇ/ ዯግሞ ወዯ አገር 
እንዲይገቡ ወይም ከአገር እንዲይወጡ የተከሇከለ፣ ገዯብ የተዯረገባቸው ወይም ቀረጥ 
እንዲይከፇሌባቸው በማሰብ የተዯበቁ ዕቃዎች በፌተሻ ሲገኙ ዕቃዎችን የመያዝ እንዱሁም 
እንዯሁኔታው ማጓጓዣውን የማጓጓዣውን ኃሊፉ ወይም የዕቃውን ባሇቤት ይዞ ሇምርመራ በጥበቃ 
ሥር የማቆየት ስሌጣንና ኃሊፉነት የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ያሇው መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ ከእነዚህ 
ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የጉምሩክ ባሇሥሌጣን በኮንትሮባንዴ ወዯ አገር የሚገቡትን 
ወይም ከአገር የሚወጡትን ዕቃዎች እንቅስቃሴ የመቆጣጠር፣ የሚንቀሣቀሱ ዕቃዎችንና 
ማጓጓዣዎችን የመያዝና አስፇሊጊ እርምጃዎችን የመውሰዴ፣ በሔገ ወጥ መንገዴ መገሌገያ የሆኑ 
መጓጓዣዎችን የመያዝና አስፇሊጊ እርምጃዎችን የመውሰዴ በሔገ ወጥ መንገዴ መገሌገያ የሆኑ 
መጓጓዣዎችን ጭምር ይዞ ሇምርመራ በጥበቃ ስር የማቆየት ስሌጣን በሔጉ የተሰጠው መሆኑን 
ነው፡፡ እነዚህን ተግባራት የሚያከናውነው ግን ኮንትሮባንዴ ተብል በሔግ የተሰጠው ትርጓሜ 
ተሟሌቶ ሲገኝ ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ ማንኛውም የዕቃ እንቅስቃሴ ኮንትሮባንዴ ስሇመሆኑ 
አሣማኝ እና በቂ ምክንያት ሣይኖረው ባሇሥሌጣኑ መ/ቤት እንዱይዝና እንዱቆጣጠር ሔጉ ስሌጣን 
ተሠጥቶታሌ ተብል አይታሰብም፡፡ እንዱሁም እቃው ኮንትሮባንዴ ስሇመሆኑ በቂ ጥርጣሬ ሲኖረውም 
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ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት ዕቃውን የመያዝ ስሌጣን ያሇው መሆኑን ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች 
ይዘት ያሣያሌ፡፡ የኮንትሮባንዴ ዴርጊት ዯግሞ የኮንትሮባንዴ እቃ ነው የተባሇውን ጭኗሌ በተባሇ 
መኪና ብቻ ይፇፀማሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ዴርጊቱ ወንጀሌ 
እንዯመሆኑ መጠን የአዴራጊዎች ተሣትፍም የተሇያየ ዯረጃና መሌክ ሉኖረው እንዯሚችሌ 
ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም የባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በሔጉ የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባር ሲወጣ 
ኮንትሮባንዴ ስሇመሆኑ የጠረጠረውን ዕቃ የጫነ መኪና ከመያዝ ባሇፇ በቂና አሣማኝ ጥርጣሬ 
እስካሇው ዴረስ የኮንትሮባንዴ ወንጀለ ተሣታፉ ነው የሚሇውን መኪና ሁለ በመያዝ በቁጥጥር ሥር 
የማዋሌ ሥሌጣን አሇው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የኮንትሮባንዴ እቃ ያሌጫነ መኪናን አመሌካች መያዙ 
ሔገወጥ ነው በማሇት ሙለ በሙለ መዯምዯሙ ሇአመሌካች በሔግ ተሇይቶ የተሰጠውን ስሌጣንና 
ተግባር ከኮንትሮባንዴ ወንጀሌ አፇፃፀምና የተሣትፍ ሁኔታ ጋር ያሌተገናዘበ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች መኪናውን መያዙ ሙለ በሙለ ሔገወጥ ተግባር ነው መባለ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት ነው፡፡ ይሁን እንጂ የባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በቂና አሣማኝ ጥርጣሬ ኑሮት 
እቃውን መያዝ ይችሊሌ ማሇት ተገቢና ምክንያታዊ ባሌሆነ ጊዜ እቃውን ይዞ የመቆየት ስሌጣን 
አሇው ወዯሚሇው ዴምዲሜ አያዯርስም፡፡ በመሆኑም መሥሪያ ቤቱ ኃሊፉነቱንና ተግባሩን ሲወጣ 
በጥርጣሬ የያዘውን እቃ ተገቢና ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ አጣርቶ ተገቢውን እርምጃ 
መውሰዴ አሇበት፡፡ በጥርጣሬ የያዘውን ንብረት ምክንያታዊ ሇሆነ ጊዜ ከያዘና ስሌጣን ያሇው ፌርዴ 
ቤትም ጉዲዩን አጣርቶ የተያዘው ንብረት እንዱሇቀቅ ውሣኔ ከሰጠ በሁዋሊ ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ 
ቤት ወዱያውኑ ከሇቀቀ ተገቢና ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ ንብረቱ በመቆሙ የታጣውን ገቢ 
እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ የጊዜው ተገቢነትና ምክንያታዊነትም እንዯ ጉዲዩ 
ባህርይና ከባቢያዊ ሁኔታዎች እየታየ ግንዛቤ ሉወሰዴበት የሚገባው ነው፡፡ በጥርጣሬ የተያዘው እቃ 
ከምክንያታዊ ጊዜ በሊይ መያዙ ከተረጋገጠ ግን አመሌካች በሔግ አግባብ ኃሊፉ የማይሆንበት 
ምክንያት የሇም፡፡ 

እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች የተጠሪ መኪና የተያዘው የኮንትሮባንዴ እቃ 
ጭኗሌ በሚሌ ጥርጣሬ ሣይሆን የኮንትሮባንዴ እቃ የጫነ መኪናን አጅቦ ሲሄዴ ነበር  ሲሆን ጉዲዩ 
ሲጣራ ቆይቶ መኪናው እንዱሇቀቅ በፌርዴ ቤት ትእዛዝ የተሰጠ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ከሰጠ 
በሁዋሊ መኪናው ወዱያውኑ ተሇቋሌ፤ እንዱሁም ጉዲዩ እስከሚጣራና በፌርዴ ቤት ውሣኔ ጉዲዩ 
እስከሚያሌቅ ዴረስ መኪናው በአመሌካች ተይዞ የቆየው ሇአምስት ወራት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 
ይሁን እንጂ አመሌካች የተጠሪን መኪና የያዘው የኮንትሮባንዴ እቃ የጫነ መኪና አጅቦ ሲሄዴ ነው 
በሚሌ ምክንያት ሲሆን ይህንኑ ምክንያት በማጣራት ተገቢውን እርምጃ ያሌወሰዯበትን ምክንያት 
በስር ፌርዴ ቤት አሊስረዲም፡፡ መኪናው ከተያዘበት ምክንያትና ከባቢያዊ ሁኔታዎች ስንነሣም ጉዲዩን 
አጣርቶ ተገቢውን እርምጃ ሇመውሰዴ ከሦስት ወራት ጊዜ በሊይ ሉወሰዴ ይችሊሌ ብል ሇመዯምዯም 
የሚያስችሌ ምክንያት የላሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የተጠሪን መኪና ከሶስት 
ወር ጊዜያት በሊይ ያሇበቂ ምክንያት ይዞ ሇቆየባቸው ጊዜያት / ሇሁሇት ወር ጊዜያት/ ተግባሩ ሔገ 
ወጥ በመሆኑ ኃሊፉ የማይሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 

አመሌካች የተጠሪን መኪና ሇሁሇት ወራት ይዞ መቆየቱ ሔገወጥ ነው ከተባሇ ቀጥል 
እሌባት ማግኘት ያሇበት ጉዲይ የካሣ መጠን ነው፡፡ ተጠሪ መኪናውን የቤት መኪና መሆኑን ጠቅሰው 
በኪራይ ብር 7ዏዏ.ዏዏ /ሰባት መቶ ብር/ በቀን ያገኙ እንዯነበር ገሌፀው የአምስት ወራት ገቢ 
እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፣ አመሌካች ዯግሞ ገቢው ሔጋዊ መሆኑ 
አሌተረጋገጠም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪን ክርክር ሙለ በሙለ 
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ተቀብሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ የቤት መኪና በኪራይ ገቢ ሉያስገኝ እንዯሚችሌ የሚታመን ቢሆንም 
የኪራይ ገቢ ግን ሔጋዊነቱ መረጋገጥ አሇበት፡፡ ሔጋዊነቱ የሚረጋገጠው ዯግሞ ከሚመሇከተው አካሌ 
ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ፤ የንግዴ ስራ ፇቃዴ ሲቀርብ ወይም በዚህ ረገዴ ተገቢ ማስረጃ ቀርቦ 
ሔጋዊነቱ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ የተጠሪ የኪራይ ገቢ ሔጋዊ የንግዴ ፇቃዴን መሠረት አዴርጎ 
የተገኘ ስሇመሆኑ ሔጋዊ ማስረጃ አሌቀረበበትም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ይህንኑ ሣያረጋግጥ የተጠሪ 
መኪና በኪራይ መንገዴ ገቢ ታስገኝ ነበር በማሇት መዯምዯሙ ገቢ ተቋርጦብኛሌ የሚሌ ወገን 
በተገቢው መንገዴ የማስረዲት ግዳታ አሇበት በሚሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2141 የተቀመጠውን የሔግ 
መንፇስ ያሊገናዘበ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ መኪናቸውን በቀን በብር 7ዏዏ.ዏዏ /ሰባት መቶ ብር/ 
አከራይተው ገቢ ያስገኙ ነበር የሚሇው የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ሙለ በሙለ ተቀባይነት 
የሚያገኝበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የተጠሪ መኪና በሔጋዊ ንግዴ 
በመሰማራት ተገቢውን ግብር ተጠሪ የከፇለባት ስሇመሆኑ ስሊሌተረጋገጠ ገቢ ተቋርጧሌ ሇማሇት 
አይቻሌም በማሇት ያቀረበው ክርክርም ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ምክንያቱም የተጠሪ መኪና የቤት 
መኪና መሆኗ እና በአመሌካች ዯግሞ ሇሁሇት ወራት ያህሌ ያሇ በቂ ምክንያት በቁጥጥር ስር መዋሎ 
እስከተረጋገጠ ዴረስ ተጠሪ ሊይ ሙለ በሙለ የጥቅም ማጣት አሌዯረሰባቸውም ሇማሇት የሚያስችሌ 
ምክንያት የሇምና፡፡ ተጠሪ ሇራሣቸውም ሆነ ሇቤተሰባቸው የትራንስፕርት አገሌግልት መኪናውን 
እንዯሚጠቀሙ የሚታመን ሲሆን መኪናው በአመሌካች ቁጥጥር በመዋለ ምክንያት ዯግሞ ሇወጪ 
እንዯሚዲረጉ እሙን ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ሙለ በሙለ ያጡት ጥቅም የሇም ሇማሇት 
የሚያስችሌ ምክንያት የሇም፡፡ ይሁን እንጂ መኪናውን ባሇመገሌገሊቸው የዯረሰባቸው እርግጠኛ ወጪ 
ይህ ነው ብል ሇመዯምዯም መነሻ የሚሆን ማስረጃ አሌቀረበም፡፡ ሆኖም ስሇ ጉዲቱ ምን ያህሌ ኪሣራ 
እንዯሚከፌሌ በትክክሌ ሇመወሰን ያሌተቻሇ እንዯሆነ ዲኞቹ የነገሮቹን ተራ ሁኔታዎችንና ተጎጂውም 
ያዯረገውን ጥንቃቄ አመዛዝነው በመገመት የኪሣራውን ሌክ በርትዕ ሉወስኑ እንዯሚችለ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 21ዏ2 ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ያጡት ጥቅም በርትዕ ሉወሰን 
የሚገባው ሁኖ በመገኘቱ ይህ ችልት ተጠሪ ሇሁሇት ወራት ያህሌ ያጡት ጥቅም ሇእያንዲንደ ወር 
ከብር 2ዏዏ.ዏዏ /ሁሇት መቶ ብር/ በሊይ ሉሆን እንዯማይችሌ ገምቷሌ፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ኃሊፉነትን በተመሇከተ የሰጡት ውሣኔ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 መሠረት 
የተሰጠውን ስሌጣን ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በተመሇከተ ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ 
ያሊገናዘበ ሲሆን የካሣ መጠኑም በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ሁኔታዎችና ስሇካሣ መጠን አወሳሰን 
የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎችን መሠረት ያሊዯረገ እንዱሁም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት 
በተመሣሣይ ጉዲዮች ከሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ጋር የማይጣጣም ሁኖ ስሇአገኘነው ውሣኔው 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በአማራ ክሌሊዊ መንግሥት ዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 2ዏ751 
ታህሣሥ ዏ4 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በመ/ቁ. 467/2ዏዏ1 ጥር ዏ5 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች የተጠሪን መኪናን የያዘው በሔጉ የተሰጠውን ስሌጣን ሲያከናውን ቢሆንም 
መኪናውን ይዞ የቆየው ተገቢና ምክንያታዊ ነው ሉባሌ ከሚቻሇው ጊዜ በሊይ በመሆኑ ከሶስት 
ወራት ጊዜያት በሊይ መኪናውን ይዞ ሇቆየባቸው ሇሁሇት ወራት የተቋረጠ ገቢ የማይከፇሌበት 
የሔግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 



341 

 

3. አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ የሚገባው የሁሇት ወር የቀን ገቢ በብር 2ዏዏ /ሁሇት መቶ ብር/ 
ሲታሰብ የሚመጣው ብር 12,ዏዏዏ.ዏዏ /አስራ ሁሇት ሺህ ብር/ ነው ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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