የሰ/መ/ቁ53598
ግንቦት 19 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ይሌማ ዯጀኔ - ጠበቃ አቶ ስሜነህ ተክለ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መዱና ዱታም - ጠበቃ አቶ ዘካሪያስ ምንተስኖት - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን
ተከራክራዋሌ፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት በከሣሽነት ቀርበው ተከሣሹ /አመሌካች/ የሻንሲ ቁጥር 8991
የሆነ ተሣቢ መኪና በውሌ ገዝተን ነበር፡፡ ተከሣሽ የገዛውን የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነ ተሣቢ መኪና
ዳክሊራሲዮን ትክክሇኛነት አረጋግጣሇሁ በማሇት የላልች ተሣቢ መኪኖች ማሇትም የሻንሲ ቁጥሩ
8951 እና የሻንሲ ቁጥሩ 8793 ተሣቢ መኪና ዳክሊራሲዮን ከከሣሽ ወስዶሌ፡፡ የሻንሲ ቁጥሩ 8991
የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ቀሪ ሆኖ ተከሣሽ በቅዴሚያ ክፌያነት የከፇሇውን ብር 5ዏ,ዏዏዏ
/ሀምሣ ሺ ብር/ ከከሣሽ ተቀብል ወስዶሌ፡፡ ተከሣሽ የሶስቱን ተሣቢ መኪኖች ዱክሊራሲዮን
እንዱመሌስ ቢጠየቅ ሇመመሇስ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ተከሣሽ የተሣቢ መኪኖቹን ዳክሊራሲዮን
ባሇመመሇሱ ከሣሽ በተሣቢ መኪኖቹ ሰርተው የሚያገኙት ገቢና ጥቅም ቀርቶባቸዋሌ፡፡ መኪኖቹ
ከቆሙበት ከሏምላ 22 ቀን 1999 ዓ.ም ክስ እስከ ቀረበበት ጥር 6 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የአንዴ ተሣቢ
የወር ገቢ ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺህ ብር/ የሶስቱ ተሣቢ ብር 3ዏ,ዏዏዏ /ሰሊሣ ሺ ብር/ ሂሣብ የአራት
ወር ከሃያሰባት ቀን ብር 147,ዏዏዏ /አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺ ብር/ እና መኪኖቹን ሇማስጠበቅ
የወጣ ብር 22,5ዏዏ /ሃያ ሁሇት ሺ አምስት መቶ ብር/ በዴምሩ ብር 169 5ዏዏ /አንዴ መቶ ስሌሣ
ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ብር/ እንዱከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ የአሁን
አመሌካች በተከሣሽነት ቀርበው የሻንሲ ቁጥር 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ቀሪ
አሌሆነም፡፡ ተከሣሽ ከከሣሽ ብር 5ዏ,ዏዏዏ /ሀምሣ ሺ ብር/ የወሰዴኩት የመኪናው ቅዴሚያ ክፌያ
ገንዘብ ተመሌሶሌኝ ሣይሆን ከከሣሽ ጋር ባሇኝ የግሌ ግንኙነት የሰጡኝ ነው፡፡ እኔ የተቀበሌኩት
የተሣቢ መኪና ዱክሊራሲዮን የሇም፡፡ ሇክስ ሀሊፉነት የሇብኝም፡፡ አንዴ ተሣቢ መኪና በወር ብር
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1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺ ብር/ ገቢ አያስገኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ አሌፇረሰም
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተከሣሽ የሻንሲ ቁጥሩ 8951 እና 8993 የሆኑትን ተሣቢዎችና የገዛውን
ተሣቢዎች ዳክራሊሲዮን ይዞ ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ከሣሽ በመኪናዎቹ ሉያገኙ ይችለት
የነበረው ጥቅም ቀርቶባቸዋሌ፡፡ ጉምሩክና የአገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን በሰጠው መረጃ መሠረት
የሁሇቱ ተሣቢ መኪናዎች የቀረ ገቢ ብር 99,29ዏ.80 /ዘጠና ዘጠኝ ሺ ሁሇት መቶ ዘጠና ብር
ከሰማኒያ ሣንቲም/ ሇተሣቢ መኪኖቹ ማስጠበቂያ የወጣ ብር 12,8ዏዏ /አስራ ሁሇት ሺ ስምንት መቶ
ብር/ በዴምሩ ብር 112ዏ90.8ዏ /አንዴ መቶ አስራ ሁሇት ሺ ዘጠና ብር ከሰማኒያ ሣንቲም/ ከነ
ወሇደ ተከሣሽ ሇከሣሽ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
ተጠሪ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነውን ተሣቢ መኪና አመሌካች ሇመግዛት ያዯረገው ውሌ ፇራሽ
አይዯሇም ተብል መወሰኑ ተገቢ ባሇመሆኑ በይግባኝ ይታይሌኝ፡፡ የሁሇቱ ተሣቢ መኪኖች የቀረ ገቢ
የአንዯኛው በወር ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺ ብር/ የሁሇቱ ብር 2ዏ,ዏዏዏ /ሃያ ሺ ብር/ መሆኑን
ሇማስረዲት ያቀረብኩትን ማስረጃ የስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገብኝ አሊግባብ ነው በማሇት ነው፡፡
አመሌካች በበኩሊቸው የሶስት ተሣቢ መኪና ዳክሊራሲዮን ወስዯሀሌ በዚህም ጉዲት አዴርሰሀሌ
ተብል የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ መስቀሇኛ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ተጠሪ ባቀረቡት ይግባኝ ሊይ አመሌካች የሰጡትን መሌስና ክርክር ከተቀበሇና አመሌካች
ባቀረቡት መስቀሇኛ ይግባኝ ሊይ ግራቀኙ ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአመሌካችን መስቀሇኛ
ይግባኝ የህግ መሠረት የላሇው መሆኑን በመግሇጽ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪን ይግባኝ ክርክር በመቀበሌ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው
ሽያጭ ውሌ እንዲይፇጸም ችግር የፇጠረው የአሁን አመሌካች መሆኑን ከዘረዘረ በኋሊ ተጠሪና
አመሌካች የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነውን ተሣቢ በተመሇከተ ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው
በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውለ ፇራሽ አይዯሇም በማሇት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የሻንሲ ቁጥራቸው 8951 እና 8793 ከሆኑ ሁሇት ተሣቢዎች የቀረ ገቢ የአንደ በወር ብር
1ዏ,ዏዏዏ የሁሇቱ ተሣቢ ብር 2ዏ,ዏዏዏ /ሃያ ሺ ብር/ ሂሣብ መያዝ ይገባዋሌ በማሇት አመሌካች
ከሏምላ 22 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ ጉዲዩ በይግባኝ ውሣኔ እስከተሰጠበት ታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ2
ዓ.ም ታስቦ ብር 48ዏ,ዏዏዏ /አራት መቶ ሰማኒያ ሺ ብር/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት የስር ፌርዴ
ቤት የሰጠውን የካሣ ውሣኔ በማሻሻሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡
የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ የሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት
የሇውም፡፡ አመሌካች ዳክሊራሲዮን ወስዶሌ ተብል ጥፊተኛ መባለና ካሣ እንዱከፌሌ መወሰኑ
የተሣቢ መኪና ሽያጭ ውለ አፇጻጸም ጋር ሇማቀሊጠፌ አመሌካች የሰራውን ስራ የሚያሣይና ሰነዴ
መስጠት የተጠሪ ግዳታ መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ የማያስገባ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት የካቲት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር
አቤቱታ አቅርበዋሌ ተጠሪ በበኩሊቸው ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
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አመሌካች ሏምላ 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተሣቢዎቹ የወር ገቢን በተመሇከተ ከግሌ የትራንስፕርት ዴርጅት
የተሰጠውን መረጃ መሠረት በማዴረግ መወሰኑና የገቢዎችና የጉምሩክ ባሇስሌጣን መረጃ ተቀባይነት
የሇውም በማሇት መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውንና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ
የተያዘውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ከመወሰናችን በፉት በመጀመሪያ አመሌካች የሻንሲ ቁጥሩ 8991
የሆነውን ተሣቢ መኪና ከተጠሪ ሇመግዛት የተዋዋሌኩት ውሌ እንዱፇርስ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት የሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ ስርዓቱን ጠብቆ
የቀረበ መሆኑን መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ የቫንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነውን መኪና ተጠሪ
ሇአመሌካች ሇመሸጥ የተዋዋለት ውሌ ፇራሽ አሌሆነም በማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት በግሌጽ ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡
ተጠሪ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ይህንን ውሣኔ በመቃወም ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪና አመሌካች የሻንሲ ቁጥሩን 8991 የሆነ
ተሣቢ መኪናን በተመሇከተ ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ አመሌካች አፇጻጸሙን አስቸጋሪና ከባዴ ያዯረገው
በመሆኑ ፇራሽ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የሻንሲ
ቁጥሩ 8991 የሆነውን ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ሉጸናና ህጋዊ ውጤት ሉኖረው ይገባሌ ወይስ
ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ የሚሇውን ጭብጥ ማዕከሌ በማዴረግ አመሌካችና ተጠሪን አከራክሮ የስር ፌርዴ
ቤት የሰጠው ውሣኔ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡ ይኸውም በመሆኑ
አመሌካች የተሣቢ መኪናውን ሽያጭ ውሌ በተመሇከተ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ሊይ
ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማቅረብ የሚገባቸው መሆኑን ከአዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች ይህንን የይግባኝ ስርዓት
ሣይጨርሱ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው ብል የከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በሰበር እንዱታይሊቸው ያቀረቡት አቤቱታ ጉዲዩን አይቶ የመጨረሻ
ውሣኔ የመስጠት ስሌጣን ባሇው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቀርቦ ያሌታየና
የመጨረሻ ውሣኔ ያሌተሰጠበት በመሆኑ በህገመንግስቱ አንቀጽ 8ዏ ንኡስ አንቀጽ 3 /ሀ/ እና አዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 1ዏ የተዯነገገውን መስፇርት የማያሟሊ በመሆኑ በሰበር ችልት ቀርቦ
ሇመታየት የሚችሌ ባሇመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
2.

አመሌካች ሇተጠሪ የጉዲት ካሣ እንዱከፌለ የተወሰነባቸው በውሌ ያሌገቧቸውንና የመኪናዎቹን
ዳክሊራሲዮን ይዞ ሇመቆየት የሚያስችሊቸው ከውሌ ወይም ከህግ የመነጨ መብት ሣይኖራቸው
ንብረታቸው የተጠሪ የሆኑ ሁሇት ተሣቢዎች ዳክሊራሲዮን ይዞ ቆይቷሌ፡፡ አመሌካች የሻንሲ
ቁጥራቸው 8793 እና 8951 የሆኑ ተሣቢ መኪኖች አሊግባብ በመያዙና ሇተጠሪ ሇመመሌስ
ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ጥፊት በሆነ ዴርጊት ተጠሪ ሁሇቱን መኪኖች አስፇሊጊ ፍርማሉቲ
በማሟሊት ወዯ ስራ አሰማርተው ሉያገኙ የነበረው ጥቅም እንዱቀር ምክንያት ሆኗሌ ተብሇው
ነው፡፡ አመሌካች ዳክሊሲዮኖቹን አሊግባብ በመያዝ ጥፊት ስሇመፇጸማቸውና በዚህ ምክንያት
ተጠሪ ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው
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ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች ሇጉዲቱ አሊግባብ ሀሊፉ ተብያሇሁ በማሇት
ያቀረቡትን የሰበር ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ መክፇሌ የሚገባውን የካሣ መጠን በተመሇከተ የስር ፌርዴ ቤት
የሰጠውን የካሣ ውሣኔ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በማሻሻሌ ውሣኔ የሰጠውን የካሣ ውሣኔ
በተመሇከተ ይግባኝ ስሇሚቀርብበትና ተቀባይነት ስሇሚያገኝበት ሁኔታ የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን
መሠረት በማዴረግ መሆኑ ወይም አሇመሆኑ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተጠሪ ሁሇት መኪናዎች ወዯ ስራ ቢሰማሩ ያስገኙ የነበሩትን የገቢ
መጠን ከመወሰኑ በፉት ተሣቢ መኪናዎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ተስማርተውና ገቢ አስገኝተው
የማያውቁ በመሆኑ የካሣውን መጠን ተሣቢዎቹ ሰርተው ወይም ተከራይተው ያስገኙትን ገቢ
ሇመወሰን የማይቻሌ መሆኑ የካሣው መጠን አወሣሰን ሊይ ችግር የፇጠረ መሆኑን በውሣኔው
ገሌጿሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተሣቢ መኪናዎቹ ሰርተው ወይም ተከራይተው የሚያስገኙት ገቢ
በማይታወቅበት ሁኔታ የሻንሲ ቁጥራቸው 8951 እና 8793 የሆኑት ተሣቢ መኪኖች የተመረቱበትን
ዘመንና የመሸከም አቅማቸው ተመሣሣይ የሆኑ ተሣቢ መኪኖች አማካኝ አመታዊ ገቢ ምን ያህሌ
እንዯሆነ የኢትዮጵያ ጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ መረጃ ማግኘቱ አስፇሊጊ መሆኑን በመረዲት
መረጃው እንዱሊክሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
የኢትዮጵያ ጉምሩክና ገቢዎች ባሇስሌጣን በስር ፌርዴ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት
ከተመረተ /ከተፇበረከ/ አስራ አምስት ዓመት ያሌሞሊው ተሣቢ አማካኝ አመታዊ ገቢ በ 36,888
/ሰሊሣ ስዴስት ሺ ስምንት መቶ ሰማኒያ ስምንት ብር/ እንዯሆነና ከተመረተ /ከተፇበረከ/ ከአስራ
አምስት ዓመት በሊይ የሆነው ተሣቢ መኪና ገቢ 31,355 /ሰሊሣ አንዴ ሺ ሶስት መቶ ሀምሣ
አምስት/ መሆኑን በጽሁፌ አረጋግጧሌ፡፡ የተጠሪ ተሣቢ መኪኖች ከተመረቱ አስራ ስምንት ዓመት
በሊይ የሆናቸው ሇመሆኑ የጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን የሰጠውን ማረጋገጫ መሠረት
በማዴረግ አመሌካች ሇተጠሪ መክፇሌ ያሇበትን የካሣ መጠን ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉ የሆነው ከውሌ ውጭ ጥፊት በሆነ ዴርጊት
የሁሇቱን መኪናዎች ዳክሊራሲዮን አሊግባብ ይዞ አሌመሌስም በማሇቱ ምክንያት ነው፡፡ ከውሌ ወጭ
ሀሊፉ የሆነ ሰው ሇተጏጂው የሚከፌሇው የካሣ መጠን በመርህ ዯረጃ ይግባኝ የማይቀርብበት እንዯሆነ
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 ስሇኪሣራ ጥቅም አከፊፇሌ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኞች
የተወሰነ ፌርዴ ሊይ ሇበሊይ ፌርዴ ቤቶች ይግባኝ ማሇት አይቻሌም በማሇት በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ አይቶ የካሣ ውሣኔ በሰጠው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የሚፇቀዯው
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ሌዩና የተጠበቁ ሁኔታዎች ሲኖሩ ነው፡፡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
2153 የተዯነገጉት ሌዩና የተጠበቁ ሁኔታዎች ሶስት ሲሆኑ እነርሱም፡/ሀ/ ዲኞች ሉገምቱት የሚገባቸውን የነገሩን አጋጣሚ አሊግባብ በመያዝ ውሣኔ ሰጥተው እንዯሆነ
ወይም ሉገምቱት የሚገባቸውን ትክክሇኛውን መንገዴ ትተው ያሊግባብ የሆነውን አገማመት
መንገዴ ይዘው የተገኙ እንዯሆነ
/ሇ/ በዲኞች የተወሰነው የኪሣራ ገንዘብ ሌክ በግሌጽ ከአእምሮ ግምት ውጭ የሆነና የተወሰነውም
በማዲሊት ወይም በዝንባላ መሆኑ እርግጥ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ
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/ሏ/ በዲኞች የተወሰነው የጉዲት ካሣ በሑሣብ መሣሣት ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ መሆኑ በግሌጽ
ተዯንግጓሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት የጉምሩክና አገር ውስጥ
ገቢ ባሇስሌጣን አጣርቶ የሊከሇትን ዓመታዊ አማካኝ ገቢ መሠረት በማዴረግና ተሣቢዎቹ ወዯ ስራ
ተሰማርተው የማያውቁና ሇካሣ ውሣኔ መነሻ የሚሆን እርግጥኛ ገቢ የላሊቸው መሆኑን ከግምት
ውስጥ በማስገባት የወሰነው የኪሣራ /የካሣ ውሣኔ/ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 ከተዯነገገው
በተሇየ ሁኔታ በይግባኝ ሉታይ የሚችሌበት ሌዩ ምክንያትና ሁኔታ ያሇ መሆኑን ከፌታብሓር ህግ
ቁጥር 2153 ዴንጋጌዎች አንጻር የሰጠው ምክንያትና ትንታኔ የሇም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
የስር ፌርዴ ቤት የወሰነው የካሣ ውሣኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ከተዯነገጉትና ጉዲዩን
በይግባኝ ሇማየት የሚያስችለ ሌዩ ሁኔታዎች የትኛውን ዴንጋጌ የስር ፌርዴ ቤት እንዯተሊሇፇ
ሣይገጽና ሣያረጋግጥ የካሣውን መጠን በይግባኝ አይቶ ማሻሻለ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152
መሠረታዊ መርህ የሚጥስና ህግ አውጭው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 በመዯንገግ ሉያሣካ
የሚፇሌገውን መሠረታዊ ግብና ዓሊማ የማያሣካ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የተጠሪ ሁሇት ተሣቢዎች ወዯ ስራ ተሰማርተው ገቢ አስገኝተው የማያውቁ
ከተመረቱ ከአስራ አምስት ዓመት በሊይ የሆናቸው በተጠሪ ተሣቢ መኪኖች የመሸከም አቅምና
እዴሜ የሚገኙ ተሣቢዎች በአመት የሚያስገኙት የተጣራ ገቢ ብር 31,355 /ሰሊሣ አንዴ ሺ ሶስት
መቶ አምሣ አምስት ብር መሆኑን የኢትዮጵያ ጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን አጣርቶ
የሰጠውን ማስረጃ መነሻ በማዴረግ በመሆኑ በጉዲዩ ሉገመቱ የሚገባቸውን የነገሩን አካባቢ ሁኔታዎች
በአግባቡ በመያዝና ትክክሇኛውን መንገዴ በመከተሌ የካሣ መጠኑን ውሣኔ የሰጠ መሆኑን ያሣያሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጣራ ሁሇት ተሣቢ መኪኖች የተመረቱበትን ዘመን
የመኪኖቹን ጭነት የመሸከም አቅምና መኪኖቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሰርተው የማያውቁ በመሆኑ
መኪኖቹ ሉያስገኙት የሚችለትን እርግጠኛ ገቢ ሇመወሰን ችግር እንዱፇጠር ከግንዛቤ ውስጥ
ሣያስገባ የኢትዮጵያ ጉምሩክና ገቢዎች ባሇስሌጣን የሊከውን መረጃ ያሇ በቂ ምክንያት ውዴቅ
በማዴረግ የግሌ የትራንስፕርት ዴርጅት የጻፇውን አስተያየት ብቻ መነሻ በማዴረግ አንዴ ተሣቢ
በወር ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺ ብር/ የተጣራ ገቢ ያስገኛሌ፤ ሁሇቱ ተሣቢዎች በወር ብር 2ዏ,ዏዏዏ
/ሃያ ሺ ብር/ የተጣራ ገቢ ያስገኛለ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የወሰነውን የካሣ መጠን በመሻሻሌ
አመሌካች ሇተጠሪ ብር 48ዏ,ዏዏዏ/ አራት መቶ ሰማኒያ
ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎች የተዯነገጉት ሌዩና
የተጠበቁ ጉዴሇቶች የሚታዩበትና መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ስሇሆነም ከጅምሩ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት የካሣ መጠን በይግባኝ
ሇማየትና ሇማሻሻሌ የሚያስችለ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 የተዯነገጉ ጉዴሇቶች ያለበት መሆኑን
ሣያረጋግጥ ጉዲዩን በይግባኝ በማየትና የኢትዮጵያ ጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን አጣርቶ
የሊከውን መረጃ ወዯ ጏን በመተው የግሌ የትራንስፕርት ዴርጅት የተጻፇውን አስተያየት መሠረት
በማዴረግ የካሣውን መጠን መወሰን ነበረበት በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔን በማሻሻሌ የሰጠው
የካሣ ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ንኡስ አንቀጽ 1 እና
ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. አመሌካት ተጠሪ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና በተመሇከተ ያዯረጉት የሽያጭ
ውሌ ፇራሽ ነው በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀጽ 9 መሠረት በይግባኝ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ቀርቦ ሣይታይና ሣይወሰን በሰበር ቀርቦ መታየት የሚችሌ ባሇመሆኑ የአመሌካችን የሰበር
አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
2. የሻንሲ ቁጥራቸው 8951 እና 8793 የሆኑ ተሣቢ መኪኖች በአመሌካች ጥፊት ምክንያት
ባሇመስራታቸው አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባዋሌ በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በይግባኝ ጉዲዩን አይቶና አሻሽል የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 እና
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 የሚጥስ ሆኖ በመገኘቱ
ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡
3. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ ብር 112ዏ90.8ዏ /አንዴ መቶ አስራ
ሁሇት ሺ ዘጠና ስምንት ብር ከሰማኒያ ሣንቲም/ ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ
ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠውን ውሣኔ ሙለ በሙለ አጽንተናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ በየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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