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የሰ/መ/ቁ. 31171  

ጥቅምት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ታፇሰ ይርጋ  

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- አብሌሃሚዴ የሱፌ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- የምሥራቅ ቀጠና ጉምሩክ ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ አጥለ ሀብታሙ ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የንብረት ግምት ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ አመሌካች ጥር ዏ5 ቀን 1997 ዓ.ም. በተፃፇ 
ማመሌከቻ በአወዲይ ከተማ ውስጥ የንግዴ ስራ በሔጋዊ መንገዴ እያካሄደ ባለበት ሁኔታ ተጠሪ የጉምሩክ ፕሉስ እና 
ላሊ የፕሉስ ኃይሌ በማስተባበር የሱቁን ቁሌፌ በመስበር በሱቁ ውስጥ የነበረውን የንግዴ ዕቃ በሙለ አውጥተው በጭነት 
መኪና ጭነው በመውሰዴ በተጠሪ መጋዘን ማስገባቱን፤ የተወሰደ ንብረቶችን ተጠሪ ይመሌስሊቸው ዘንዴ ጥያቄ 
ቢያቀርቡም ተጠሪ ፇቃዯኛ ሆኖ አሇመገኘቱን፤ የተወሰደባቸው በሱቁ ውስጥ የነበሩት ንብረቶች ዓይነታቸውና ብዛታቸው 
እንዱሁም ግምታቸው ምን ያሔሌ እንዯሆነ በመዘርዝር ግምቱ ብር 5ዏዏ,000.00 /አምስት መቶ ሺህ ብር/ የሆነ ንብረት 
እንዱመሇስሊቸው፣ ንብረቶቹ ተሸጠው ይገኝ የነበረውን ትርፌ እንዱከፌለ፣ ንብረቶቹን ካሌመሇሱ ግምቱን እንዱከፌለ እና 
የተሇያዩ ወጪዎችንም ጭምር እንዱከፌለ ይወስንሊቸው ዘንዴ የአሁኑን ተጠሪ አንዯኛ ተከሣሽ ላልች ሁሇት የፕሉስ 
አባሊትን ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተከሣሽ በማዴረግ በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በአመሌካች በኩሌ ተዘርዝረው የቀረቡትን የንብረት ዓይነቶች 
በፌ/ቤት የብርበራ ትዕዛዝና በሔብረተሰቡ ትብብር የኮንትሮባንዴ ንግዴን ሇመቆጣጠር እና ሇመያዝ በሔጉ በተሰጠው 
ስሌጣን መሠረት የወሠዯ መሆኑን በመግሇጽ ተጠያቂነት እንዯላሇበት፤ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ማስረጃዎችም 
ተቀባይነት የላሊቸው መሆኑንና ላልች የመከራከሪያ ነጥቦችን በማንሣት ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት በ27/ዏ7/97 
ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ የተጠሪን መከራከሪያ ነጥቦች ውዴቅ 
በማዴረግ ተጠሪንና በስር ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበሩትን የጉምሩክ ፕሉስ የወንጀሌ ምርመራ ኃሊፉን ሇዴርጊቱ አሊፉ አዴርጎ 
የአመሌካችን ንብረት በክሱ በቀረበው ዝርዝር መሠረት በእራሣቸው ወጪ ከወሰደበት ቦታ ከአመሌካች ሱቅ እንዱመሌሱ 
ይህን ካሌፇፀሙ ግምቱን ብር 5ዏዏ,000.00 /አምስት መቶ ሺህ ብር/ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ፣ ወጪና ኪሣራ 
ዝርዝር የማቅረብ መብት ሇአመሌካች በመጠበቅ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ የተሇያዩ ምክንያቶችን ከዘረዘረ በኋሊ በአሁኑ 
አመሌካች በኩሌ የቀረቡት ማስረጃዎች ንብረቶቹ የአመሌካቹ ሇመሆናቸው ሇማስረዲትና ሇማረጋገጥ የማይችለ አጥጋቢና 
አሣማኝ አይዯለም ወዯሚሌ ዴምዲሜ በመዴረስ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ በመሻር ተጠሪን በነፃ በማሠናበት ወስኗሌ፡፡ 
ከዚህም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 አመሌካች ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት ያለባቸውን 
ምክንያቶች ሰኔ ዏ3 ቀን 1999 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ዘርዝረዋሌ፡፡ አቤቱታውም ተመርምሮ ሇሰበር ችልቱ ቀርቦ 
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ሉታይ ይገባሌ በመባለ ተጠሪ ጥር ዏ1 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ አመሌካችም በተጠሪው 
መሌስ ሊይ የካቲት ዏ6 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክር የሰበር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ 
እንዯመረመርነውም የዚህ ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጭብጥ ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን ንብረቶች ተጠሪ የወሰዲቸው 
ከአመሌካች ሱቅ ነው እየተባሇ ንብረቶቹ የአመሌካች መሆናቸው አሌተረጋገጠም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

 በክርክሩ ሂዯት ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን ንብረቶች ተጠሪ የወሰዲቸው ከአመሌካች ሱቅ መሆኑ፣ የአመሌካች 
ሱቅ ቁጥር የሇውም ቢባሌም በብር 1ዏ,ዏዏዏ.00 /አስር ሺህ/ ካፑታሌ ሌዩ ሌዩ ዕቃዎችንና ሸቀጦችን ሇመነገዴ ከተገቢው 
አካሌ ፇቃዴ አውጥተው የሚሠሩበት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ሱቅ ንብረቶቹን መወሰደን ሣይክዴ 
ተግባሩን የፇፀመው በሔጉ በተሰጠው ስሌጣንና ተግባር መሆኑንና ንብረቶቹ የአመሌካች ስሇመሆናቸው ተቀባይነት ያሇው 
ማስረጃ አሇመቅረቡን በመጥቀስ የሚከራከር መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የተጠሪ መ/ቤት ስሌጣንና ተግባር በአዋጅ ቁጥር 
6ዏ/1989 በአንቀጽ 6 እና 58 ስር ተዘርዝሯሌ፡፡ እነዚህ የአዋጁ ዴንጋጌዎች የሚያሣዩት የኮንትሮባንዴ እንቅስቃሴን 
ሇመቆጣጠር የጉምሩክ ባሇስሌጣንና ሹም የተሰጣቸው ስሌጣንና ተግባራት በዝርዝር መቀመጣቸውን ነው፡፡ የጉምሩክ 
ባሇስሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋምና አሠራሩን ሇመወሰን የወጣውን አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣ 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 ማስባት፣ መያዝ፣ 
ማከማቸት፣ ማዘዋወር ማስተሊሇፌ እንዱገቡ ወይም እንዱወጡ ሇማዴረግ መሞከር እና ከእንዯዚህ ያለ ዴርጊቶች 
መተባበርን እንዯሚጨምር በአንቀጽ 2/28/ ትርጓሜ ሠጥቶበታሌ፡፡  

 ከሊይ እንዯተጠቀሰው ተጠሪ 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 ባሇስሌጣኑ “በኮንትሮባንዴ ወዯ 
አገር የሚገቡትን ወይም ከአገር የሚወጡትን ዕቃዎች እንቅስቀሴ ይቆጣጠራሌ፣ ይከሊከሊሌ፣ በዚሁ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱ 
ዕቃዎችንና ማጓጓዣዎችን ይይዛሌ፣ አስፇሊጊውን ሔጋዊ እርምጃ ይወስዲሌ” በማሇት ሲዯነግግ አንቀጽ 58/1/ሇ/ ዯግሞ 
ወዯ አገር እንዲይገቡ ወይም ከአገር እንይወጡ የተከሇከለ ገዯብ የተዯረገባቸው ወይም ቀረጥ እንዲይከፇሌባቸው በማሠብ 
የተዯበቁ ዕቃዎች በፌተሻ ሲገኙ ዕቃዎችን የመያዝ እንዱሁም እንዯሁኔታው ማጓጓዣውን የማጓጓዣውን ኃሊፉ ወይም 
የዕቃውን ባሇቤት ይዞ ሇምርመራ በጥበቃ ሥር የማቆየት ስሌጣንና ኃሊፉነት የጉምሩክ ሹም ያሇው መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ 
ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የጉምሩክ  ባሇስሌጣን በኮንትሮባንዴ ወዯ አገር የሚገቡትን ወይም ከአገር 
የሚወጡትን ዕቃዎች እንቅስቃሴ የመቆጣጠር፣ የሚንቀሳቀሱ ዕቃዎችንና ማጓጓዣዎችን 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፡፡ ማንኛውም የዕቃ እንቅስቃሴ ኮንትሮባንዴ ስሇመሆኑ አሣማኝ እና በቂ ምክንያት ሣይኖረው 
ባሇስሌጣኑ መ/ቤት እንዱይዝና እንዱቆጣጠር ሔጉ ስሌጣን ሠጥቶታሌ ተብል አይታሰብም፡፡ የአንዴን ሰው መኖሪያ ቤት 
ወይም የንግዴ ቤት የኮንትሮባንዴ ዕቃ የተዯበቀበት ስሇመሆኑም ባስሌጣኑ ጥርጣሬ ሲኖረው ሰብሮ በመግባት ዕቃዎችን 
እንዱይዝ ሔጉ ይፇቅዴሇታሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ መዴረስ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 26/1/ ስር ጥበቃ 
የተዯረገሇትን የግሌ ሔይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት ዋስትና የሚያሣጣ ነው፡፡ በመሆኑም የጉምሩክ ባሇስሌጣን 
ተግባር ሔጋዊ ነው ሉባሌ የሚችሇው በሔጉ መሠረት ሉሟለ የሚችለትን ሁኔታዎች አሟሌቶ ሲገኝ ብቻ እንጂ 
በማንኛውም ጥርጣሬና ምክንያት ሁለ የግሇሰብን ንብረት በመያዝ ሉሆን አይችሌም፡፡  

 እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስ በተጠሪ ተወሰደ የተባለ ንብረቶች በአመሌካች ይዞታ ስር የነበሩ መሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1193/1/ ሥር በተዯነገገው አኳኋን አመሌካች የንብረቶቹ ባሇሀብት 
መሆናቸውን ሔጉ ግምት ይወስዲሌ፡፡ ይህ ሔጋዊ ግምት ተቃራኒ ማስረጃ በማቅረብ ሉፇርስ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1193/2/ ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇይዞታነት የሰው ወይም የጽሁፌ ማስረጃ 
በማቅረብ ካሌፇረሰ በቀር ባሇይዞታው የንብረቱ ሔጋዊ ባሇሀብት ስሇመሆኑ ግምት የሚወሰዴበት እና ባሇሀብትነትን 
የማስረዲት /proof of ownership/ አንደ ዘዳ ነው፡፡  
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 ተጠሪ ንብረቶቹ የአመሌካች አሇመሆናቸውንና በኮንትሮባንዴ ስራ ወዯ አመሌካች እጅ የገቡ ናቸው በማሇት 
የሚከራከረው በአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን ዯረሰኞች፣ የንግዴ ፇቃዴ ካፑታሌ መጠንና የንግዴ ዓይነትን መሠረት 
በማዴረግ እንጂ ያሊግባብ ወዯ አገር ውስጥ ገብቶ የተገኘ መሆኑን በማስረዲት አይዯሇም፡፡ በተሇይም ተጠሪ የአመሌካችን 
ንብረቶች ያዝኩ የሚሇው በፌ/ቤት የብርበራ ትዕዛዝ ቢሆንም ይኸንኑ ትዕዛዝ ብርበራው ከተፇፀመ በኋሊ ፌ/ቤቱ ማንሣቱ 
መረጋገጡ የተጠሪን ተግባር ሔጋዊነት ቀሪ ማዴረጉን ከሚጠቁም በስተቀር አመሌካች የንብረቶቹ ሔጋዊ ባሇቤት 
አሇመሆናቸውን የማያሣይ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ የአመሌካች ንብረቶች ኮንትሮባንዴ ስሇመሆናቸው አሊስረዲም፡፡ 
በአንፃሩ ንብረቶቹን በይዞታቸው በማዴረግ ይጠቀሙባቸው የነበረ ስሇመሆኑ አመሌካች ያረጋገጡ በመሆኑ በማስረጃ ምዘና 
መርህ ረገዴ ሲታይ የተሻሇ ማስረጃ ያቀረቡትም አመሌካች ናቸው፡፡ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ 
ያቀረቡትን ማስረጃዎች የመዘነበት መንገዴ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1193 /1/እና /2/ ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ባሊገናዘበ ሁኔታ 
ነው፡፡  

 ስሇሆነም የአመሌካች ዕቃዎች ከአመሌካች ሱቅ መወሰዲቸው ተረጋግጦ እያሇና ንብረቶቹ በኮንትሮባንዴ ተግባር 
ወዯ አመሌካች ዕጅ የገቡ መሆናቸውን ተጠሪ ባሊስረዲበት ሁኔታ ተጠሪ ተጠያቂነት የሇበትም መባለ ባግባቡ ሆኖ 
ስሊሌተገኘ ውሣኔው የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1193፣ የአዋጅ ቁ. 6ዏ/1989 አንቀጽ 6/5/ እና 58/1/ሇ/ እንዱሁም የአዋጅ ቁጥር 
368/1995 አንቀጽ 2/28/ ዴንጋጌዎችን መንፇስ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተጠሪ በሔገ-ወጥ መንገዴ የአመሌካችን ንብረቶች መወሰደ በበቂ ሁኔታ ስሇተረጋገጠ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2ዏ27፣ 2ዏ35 እና 2ዏ54 ስር በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት አሊፉ ሉባሌ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
የካሣውን መጠን በተመሇከተም አመሌካች ከጠየቁት ዲኝነትና ካቀረቡት ማስረጃ እንዱሁም ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2118 አኳያ 
ሲታይ ተጠሪ ተዘርዝረው የቀረቡትን ንብረቶች በዓይነት እንዱመሌስ ወይም ግምታቸውን እንዱከፌሌ መወሰኑ 
ፌትሏዊነት ያሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 32974 ሰኔ ዏ8 ቀን 1998 ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 26383 መጋቢት 19 ቀን 1999 ዓ.ም. በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ2282 ሏምላ ዏ7 ቀን 1997 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን ንብረቶች ከአመሌካች ይዞታ ያሊግባብ የወሰዲቸው መሆኑ ስሇተረጋገጠ 
ንብረቶቹን በዓይነት እንዱመሌስ ወይም ግምታቸውን ብር 5ዏዏ,000.00 /አምስት መቶ ሺህ ብር/ ሉከፌሌ ይገባሌ 
ብሇናሌ፡፡  

4. በዚህ የሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
5. መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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