የሰ/መ/ቁ. 542ዏ3
ኀዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢት/ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሙለእመቤት ኃ/ሚካኤሌ - የቀረበ የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የተጠሪን መኪና ያሇአግባብ ይዟሌ ተብል
መኪናውን እንዱመሌስና የተቋረጠ ገቢ ብር 9944.44 እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ እንዱታረም
አመሌካች ስሊመሇከተ ነው፡፡
የጉዲዩ አጀማመር ባጭሩ ሲታይ ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ የሠላዲ ቁጥር 3-01ዏ17 አ.አ
የሆነ መኪና አመሌካች ያሇአግባብ ይዞ በቁጥጥር ሥር አቆይቷሌ፡፡ መኪናውን እንዱሇቅ እና
መኪናው በመቆሙ የተቋረጠ ገቢ ብር 5ዏ,ዏዏዏ /ሃምሣ ሺህ/ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ ሲለ ተጠሪ
ያቀረቡትን ክስ የሥር ፌ/ቤት ተቀብል መኪናው እንዱመሇስ እና የተቋረጠ ገቢ ከፌ ሲሌ
የተጠቀሰውን መጠን አመሌካች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በውሣኔው ቅር ተሰኝቶ ሇፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች በሔግ የተሰጠውን ተግባር ሲያከናውን
ይዞ ያቆየውን መኪና አስረክብ መባለ እና የተቋረጠ ገቢ እንዱከፌሌ መወሰኑ ከአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89
እንዯተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 73 እና 78 አኳያ ሉመረመር የሚገባ ሆኖ በመገኘቱ
ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ የተጠሪ ጠበቃ ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡ በይዘቱም ተጠሪ በመንግሥት ፇቃዴ ከውጪ ሀገር ያስገቡት መኪና ስሇመሆኑ ገሌጸው
ይህ መኪና ሇንግዴ ሥራ እንዱውሌ የፋዳራሌ የመንገዴና ትራንስፕርት ባሇሥሌጣን ፇቅድሊቸው
እየሰሩበት ስሇመሆኑና ይህም በአመሌካች አውቅናና ስምምነት ሇመሆኑ ዘርዝረው በመግሇጽ
መኪናው መያዙ ሔገ ወጥ ተግባር ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካች ክርክሩን አጠናክሮ የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተ ሲሆን እኛም በዚህ
ሰበር ችልት እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው አመሌካች በሥር ፌ/ቤት አጥብቆ የተከራከረው
ከቀረጥ ነፃ ሇግሌ አገሌግልት ከውጪ ሀገር ያስገቡትን መኪና ተገቢው ቀረጥ ሳይከፇሌበት
ሥራ አውሇውት በመገኘታቸው ዴርጊቱ በሔግ የተከሇከሇ በመሆኑ ይህንኑ ሇማጣራት
በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት መኪናውን በቁጥጥር ሥር ያዋሇ ስሇመሆኑ እና ይህም
የተቀበሇው ሃሊፉነት በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይገባ ነው፡፡

ተጠሪ
ሇንግዴ
በሔግ
በሔግ

የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ማቋቋሚያና ሥሌጣንና ኃሊፉነትን የተመሇከተው አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89
በአዋጅ ቁጥር 368/95 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/1/ እንዯሚያመሇክተው ከቀረጥ ነፃ የገባ እቃ ሇላሊ
አገሌግልት ማዋሌ ሔገወጥ ተግባር አሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህንንም ተግባር እንዲይፇጸም
ሇመከሊከሌ እንዱሁም ተፇጽሞ ሲገኝ መመርመር እና ሔጋዊ ውሣኔ የማሰጠት ኃሊፉነት ሇጉምሩክ
ባሇሥሌጣን የተሰጠ ስሇመሆኑ የጉምሩክ አዋጅ ይዘት ያመሇክታሌ፡፡
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 368/95 /እንዯተሻሻሇው/ አንቀጽ 78 ሊይ
እንዯተዯነገገው የጉምሩክ ሔግን በመተሊሇፌ የተገኙ እቃዎችን እና ማጓጓዣዎችን አግባብ ያሇው
የመጨረሻ ውሣኔ አስኪሰጥባቸው ዴረስ መያዝና በቁጥጥር ማዋሌ ይቻሊሌ በማሇት ተዯንግጓሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ይህንኑ በሔግ የተሰጠውን ኃሊፉነት ሇመወጣት
የተንቀሳቀሰ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪም መኪናውን ከቀረጥ ነፃ ሇግሌ አገሌግልት
ከውጪ ሀገር ያስገቡ ስሇመሆኑ አምነው ነገር ግን መኪናው ሇንግዴ ሥራ እንዱውሌ የተዯረገው
በፋዳራሌ የመንገዴ ትራንስፕርት ባሇሥሌጣን ፇቃዴ እና በአመሌካች እውቅናና ስምምነት ነው
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
እንግዱህ ከዚህ የግራ ቀኙ ክርክር አንፃር መኪናው ሇተጠሪ ሉመሇስ ይገባሌ ወይንስ
አይገባም? አመሌካች መኪናውን በመያዙ የተቋረጠ ገቢ ሇተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት ወይንስ
የሇበትም የሚለት ጭብጦች ውሣኔ ከማግኘታቸው በፉት ተጠሪ መኪናውን በምን ሔጋዊ አግባብ
ሇንግዴ ሥራ አገሌግልት እንዱውሌ አዯረጉት? ይኸው ከቀረጥ ነፃ የገባው መኪና ሇንግዴ ሥራ
አገሌግልት ሲንቀሳቀስ በመሌካች መያዙ ሔጋዊ አካሄዴ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው መሠረታዊ
ጭብጥ ምሊሽ የሚያሻው መሆኑን መረዲት ተችሎሌ፡፡
የሥር ፌ/ቤት እነዚህን ጭብጦች ከግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ አንፃር ከሔጉ በማገናዘብ
ሳይመረምር አመሌካች የተጠሪን መኪና ያሇፌርዴ በቁጥጥር ሥር ማዴረጉና መወረሱ ተገቢ
አይዯሇም ከሚሌ የተሣሣተ ዴምዲሜ ዯርሷሌ፡፡ በመሠረቱ አመሌካች የተጠሪ መኪና ተወርሷሌ
የሚሌ ክርክርም አሊቀረቡም፡፡
ስሇሆነም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ በተዯነገገው አግባብ የግራ ቀኙን ክርክር መሠረት በማዴረግ
ተገቢውን ጭብጥ በመያዝ በአግባቡ በማጣራት ውሣኔ መሰጠት እየተገባው አመሌካች መኪናውን
እንዱመሌስ እና የተቋረጠ ገቢ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ እና በከፌተኛው
ፌ/ቤትም ይኸው ውሣኔ መጽናቱ ተገቢውን የክርክር አመራር ሥርዓት ያሌተከተሇ እና ከሔጉ ጋር
በአግባቡ ያሌተገናዘበ ሆኖ ስሊገኘው ሉታረም የሚገባው ነው ብሇናሌ፡፡
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በመሆኑም በክርክር አመራር ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ
ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 137829 ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው
ፌርዴ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 83ዏ9ዏ መጋቢት 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም.
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች የተጠሪ መኪና ሉመሇስ ይገባሌ? ወይንስ አይገባም? የተቋረጠ ገቢ የመክፇሌ
ኃሊፉነት አሇበት ወይንስ የሇበትም? የሚሇውን ጭብጥ ከመወሰኑ በፉት ተጠሪ ከቀረጥ ነፃ
ያስገቡትን መኪና ሇንግዴ ሥራ አገሌግልት ያዋለት በሔግ አግባብ ነው ወይንስ
አይዯሇም? አመሌካች የተጠሪን ዴርጊት ሇመመርመር ሲሌ መኪናውን መያዙ ተገቢ ነው
ወይንስ አይዯሇም? የሚለትን ጭብጦች ከግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ አንፃር መርምሮ
ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ብሇን መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፤ ይፃፌ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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