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ሰ/መ/ቁ. 317ዏ4 

                                                    ጥር 29 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

  ዲኞች፡-  ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

        ታፇሰ ይርጋ 

                 ፀጋዬ አስማማው 

                 አሌማው ወላ 

                 አሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ አማረ መጃ - ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- የዴሬዲዋ ሇጋር ጉምሩክ - ነ/ፇጅ አቶ ታዯሰ ጎሇንዳ ቀርበዋሌ 

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ክርክር ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሏምላ ዏ2 ቀን 1999 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ግንቦት 1ዏ ቀን 1999 ዓ.ም በፌ/ይ/መ/ቁ. 24665 የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ስሇሆነ ይሻርሌኝ በማሇት ስሇጠየቁ ነው፡፡ 

 ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዴሬዲዋ ምዴብ ችልት ሲሆን የአሁን አመሌካች ከሣሽ 
የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ስር ከሣሹ ሏምላ 21 ቀን 1997 ዓ.ም የተፃፇ ክስ ያቀረቡ ሲሆን 
ይዘቱም የሰላዲ ቁጥሯ 3-ዏ5884 የሆነች ኢሮቶዮታ መኪናዬ ኮንትሮባንዴ ጭናሇች በሚሌ ምክንያት ታህሣሥ ዏ9 ቀን 
1996 ዓ.ም ተከሣሹ በዴሬዲዋ ከተማ በቁጥጥር ስር አውሎት ስትፇተሽ አንዴ ቦንዲና 1ዏ ሜትር ብትን የመጋረጃ ጨርቅ 
ጭና ስሇተገኘች መኪናዋ ሌትሇቀቅሌኝ ባሇመቻሎ ባቀረብኩት አቤቱታ መነሻነት የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባሇሥሌጣን 
በየዯረጃው ያለት ኃሊፉዎች ሇተያዘው ዕቃ ሉከፇሌ የሚገባው 36.83 ብር የጉምሩክ ቀረጥ ተመን ተከፌል መኪናዋ 
እንዱሇቅ በተዯጋጋሚ ዯብዲቤ ሇተከሣሹ ቢጽፌሇትም ሉሇቅሌኝ አሌቻሇም፤በመሆኑም ከመኪናዋ አገኝ የነበረው በቀን ብር 
1ዏዏዏ /አንዴ ሺህ ብር/ ሂሣብ ሆኖ ከታህሣሥ ዏ9 ቀን 1996 ዓ.ም እስከ ሰኔ 16 ቀን 1997 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን 
የተቋረጠ ገቢ ብር 6ዏ8,000 /ስዴስት መቶ ስምንት ሺህ ብር/ ከነወሇደ ይከፇሇኝ የሚሌ ነው፡፡ 

 ስር ተከሣሹ በ23/ዏ2/1998 ዓ.ም በተፃፇ መሌሱ መኪናው መስከረም ዏ4 ቀን 1998 ዓ.ም ተሇቋሌ፤ መኪናዋን 
የያዝኩት በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 ዓንቀጽ 6 በተሰጠኝ ስሌጣን መሠረት ነው፡፡ በመኪናዋ ከተጫነው 19ዏ ጣቃ ጨርቅ 
1ዏ ሜትር የመጋረጃ ጨርቅ አዯባሌቆ በራሱ እየነዲ ነው በቁጥጥር ስር የዋሇችው፤ የመጨረሻ ውሣኔ እስኪያገኝ ዴረስ 
መኪናዋን በቁጥጥር ስር አውል ማቆየት ሔግ ይፇቅዴሌኛሌ፤ በተሇይም የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ባወጣው መመሪያ 
ሲያሽከረክር የተገኘው የመኪናው ባሇቤት ከሆነ የመጨረሻ የፌ/ቤት ውሣኔ ይጠብቃሌ ይሊሌ፤ ስሇሆነም መኪናው በሔግ 
አግባብ የተያዘ ነው ብሎሌ፡፡ 

 የስር ፌ/ቤቱም በመ/ቁ. ዏ1735 መጋቢት 2ዏ ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ተከሣሹ መኪናዋን እንዱሇቅ 
በተዯጋጋሚ ከበሊይ የመዋቅሩ አካሊት ዯብዲቤ በተዯጋጋሚ እየተፃፇሇት እምቢተኛ ሆኖ ከሣሽን ሇኪሣራ የዲረገ በመሆኑ 
ከ11/ዏ6/96 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሏምላ 21 ቀን 1997 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን የመኪናዋን የተቋረጠ  ገቢ ከሣሹ ሇመንግሥት 
ሪፕርት ባዯረጉት ብር 25,000 /ሃያ አምስት ሺህ ብር/ ሂሣብ ብር 36,111.11 /ሰሊሣ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ አስራ 
አንዴ ብር ከአስራ አንዴ ሣንቲም/ ሉከፌሊቸው ይገባሌ ብሎሌ፡፡ 
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 ክርክሩ በይግባኝ ወዯ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቀርቦ ፌ/ቤቱ በፌ/ይ/መ/ቁ. 24665 ግንቦት 1ዏ/1999 ዓ.ም 
በሰጠው ፌርዴ አዋጅ ቁጥር  6ዏ/89 ዓንቀጽ 6 እና 58 መሠረት ጉዲዩ የመጨረሻ እሌባት እስከሚያገኝ ዴረስ 
ኮንትሮባንዴ ጭኖ የተያዘን መኪና ይ/ባይ በቁጥጥሩ ስር አዴርጎ የማቆየት ስሌጣን ስሊሇው ካሣ ክፇሌ ሉባሌ አይገባም 
በማሇት ከሊይ የተጠቀሰውን የከፌተኛ ፌ/ቤቱ ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/መሠረት ሽሮታሌ፡፡ 

 ከሊይ የተጠቀሰውን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት፣ ይግባኝ ችልት ውሣኔ በመቃወም አመሌካች ሏምላ ዏ2 ቀን 
1999 ዓ.ም የተፃፇ አቤቱታ ወዯዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡ ሲሆን መሰረታዊ ይዘቱም መኪናዋ በክሱ የተመሇከተውን 
ሔጋዊ ያሌሆነ እቃ ጭና የተያዘችው የመኪናው ባሇቤት የሆንኩት እያሽከረከርኩ እያሇሁ አይዯሇም፤ ላሊ ሹፋር ነበር 
ሲያሽከረክራት የነበረው፤ ሔጋዊ ያሌሆነ ወይም ኮንትሮባንዴ ነው የሚባሌ እቃ የተጫነበት መኪና ተይዞ እንዱቆም 
የሚዯረገው አሽከርካሪው የመኪናው ባሇንብረት ሲሆን ነው፤ ሇዚህም የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባሇሥሌጣን በቁጥር 
1ዏ/መ352/2ዏ1/18/123 በ18/ዏ8/1996 ዓ.ም ግሌጽ መመሪያ ያስተሊሇፇበት ነው፤ መኪናው እንዱሇቅ ተዯጋጋሚ ትእዛዝ 
ተጽፍሇት እያሇ ተጠሪ መኪናዋ ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ገቢዬ አሊግባብ እንዱቋረጥ አዴርጓሌ፤ይሁን እና ጠቅሊይ 
ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ከዚህ ነጥብ አኳያ እንዯማጤን ተጠሪው በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 ዓንቀጽ 6 እና 58 መሠረት የመኪናዋን 
በቁጥጥር ስር የማዋሌና ችግሩ እሌባት እስኪያገኝ ዴረስ በቁጥጥር ስር አዴርጎ ማቆየት ይችሊሌ ብል ፌርዴ መሰጠቱ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ሉሻርሌኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪም ጥቅምት 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም አመሌካች መኪናው በላሊ ሹፋር 
ይሽከረከር ነበር ከማሇት ውጭ የዛ ሹፋር ማንነት በስር ፌ/ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት አሌጠቀሱም መኪናው 
ሲያሽከረክሩ የነበሩት ራሣቸው አመሌካች ናቸው፤ ኮንትሮባንዴ ጭኖ የተገኘን መኪና ችግሩ እሌባት እስኪያገኝ ዴረስ 
በቁጥጥር ስር አዴርጌ ማቆየት እንዯምችሌ አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 ዓንቀጽ 6/5/፣ 58/1/ሇ/፣61 እና 78 ይፇቅዴሌኛሌ፤ 
መኪናዋ ኮንትሮባንዴ ጭና መገኘቷ አያከራክርም፤ ስሇሆነም የጠቅሊይ ፌ/ቤት የፇፀመው የሔግ ስህተት ስሇላሇ ፌርደ 
ይጽናሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

 የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ እየተገሇፀ እንዯመጣው ሆኖ ይህ ፌርዴ ቤትም ተጠሪው የአመሌካችን 
መኪና ይዞ በማቆየቱ የተቋረጠ ገቢ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚሌ መሠረታዊ ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክር አመጣጥ መረዲት የሚቻሇው የአመሌካቹ መኪና በሔጋዊ መንገዴ ጭናው ከነበር 19ዏ ጣቃ ጨርቅ 
ውስጥ አንዴ ቦንዲና 1ዏ ሜትር ብትን የመጋረጃ ጨርቅ ሔግን ባሌተከተሇ መንገዴ ተዯብቆ እንዯተገኘና በዚህ ምክንያም 
መኪናዋ በተጠሪ በቁጥጥር ስር እንዯዋሇች ነው በወቅቱ መኪናዋ በአመሌካች ሣይሆን በላሊ ሾፋር ትሽከረከር እንዯነበር 
ነው፡፡ በግራና ቀኙ ክርክር ጉዲይ የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ ሇውሣኔያቸው መሠረት ያዯረጉት ጭብጥ 
ሌዩነት ያሇው ይመስሊሌ የኸውም የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ አስተሳሰብ በኮንትሮባንዴ ጭና የተገኘት መኪና በአዋጅ ቁጥር 
6ዏ/89 መሠረት በቁጥጥር ማዋሌና ችግሩ መፌትሄ እስኪያገኝ ዴረስ ይዞ ማቆየት አይቻሌም የሚሌ አይዯሇም፡፡ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤቱ በውሣኔው ያሰመረበት መሠረታዊ ነገር መኪናዋ በላሊ ሾፋር ስትሽከረከር ከሊይ የተጠቀሱት ንብረቶች ይዛ 
መገኘቷ ታውቆ መኪናዋ መሇቀቅ እንዲሇባት የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባሇሥሌጣን የበሊይ አመራሮች ወዯ ተጠሪው 
በተዯጋጋሚ ዯብዲቤዎች ጽፇው እያሇ /በቁ.ዘ4ዏ/ቀ64/64ዏ/ዏ5/15 መጋቢት ዏ9/1996፣ በቁ.ዘ3ዏ/ቀ64-16/ዏ6 መስከረም 
28/1997 ዓ.ም፣ በቁጥር ዘ4ዏ/ቀ 64-6/ዏ3 ነሏሴ 27/1997 ዓ.ም/ ተጠሪው ይህንን ትእዛዝ ወዯጎን በመተው የአመሌካችን 
መኪና ጉዲዩን ሇማጣራት ከሚገባው ጊዜ በሊይ በቁጥጥር ስር አውል አመሌካችን ሇተጨማሪ ወጪ ዲርጓሌ የሚሌ 
ሲሆን፣ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ ውሣኔ ዯግሞ ከሊይ የተመሇከተውን የዯብዲቤዎች ሌውውጥ ግምት ውስጥ 
ባሇማስገባት በአጠቃሊይ በኮንትሮባንዴ የተጠረጠረች መኪና በቁጥጥሩ ሥር አዴርጎ የማቆየት ስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 
6ዏ/1989 መሠረት ያሇው መሆኑን ነው፡፡ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ የጠቀሰው አሰራር በሔጉ የተመሇከተ ሃቅ ቢሆንም 
ሁኔታውን በሚባ ተገንዝቦና የጉምሩክ መመሪያን መሠረት በማዴረግ የባሇስሌጣኑ የበሊይ አመራሮች መኪናዋ በወቅቱ 
ትሽከረከር የነበረው በላሊ ሹፋር እንጂ የመኪናዋ ባሇቤት በሆኑት በአመሌካች ባሇመሆኗ በአስቸኳይ እንዴትሇቀቅ 
በተዯጋጋሚ እያዘዙት ተጠሪው መኪናዋን በወቅቱ ወይም ተገቢ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሣይሇቅ በቀረበት ሁኔታ ከሊይ 
የተጠቀሰው አዋጅ የያዘው ዓሊማ ተግባራዊ ሇማዴረግ ነው ማሇቱ ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በተጠሪው ጥፊት 
ምክንያት በአመሌካቹ ሊይ የገቢ መቋረጥ ሲዯርስ አዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 ሽፊን በማዴረግ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት 
ተጠሪው ያቀረበው ክርክር መሠረት ያሇው አይዯሇም፤ አዋጁ የጉምሩክ ባሇስሌጣን ሰራተኞች ወይም ቅርንጫፍቻቸው 
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በጥፊታቸው ምክንያት በባሇንብረቶች ሊይ ሇሚያዯርሱት ጉዲት ተጠያቂ እንዲይሆኑ ሽፊን የመስጠት ዓሊማ የሇውም፤ 
ስሇሆነም በአሁኑ ጉዲይ መኪናዋ ስትሽከረከር የነበረው በሹፋር እንጂ በአመሌካቹ አሇመሆኗ ተገሌፆሇትና እንዱህ በሆነ 
ጊዜም መኪናዋ በቁጥጥር ስር አዴርጎ ሇረጅም ጊዜ ማቆየት በጉምሩክ መመሪያ መሠረት እንዯማይፇቀዴ ተጠሪው 
በግሌጽ እያወቀ ሆን ብል መኪናዋን አሇቅም በማሇት በአመሌካቹ ሊይ ጉዲት ማዴረሱ የተረጋገጠ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
2ዏ28፣2ዏ31/1/ መሠረት ሇዯረሰው የገቢ መቋረጥ ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
በሰጠው ፌርዴ ተጠሪው በተጠቀሰው አዋጅ መሠረት መኪናዋን በቁጥጥር ሥር አውል የማቆየት ስሌጣን ስሊሇው 
ሉጠየቅ አይገባም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፤ ሥሇሆነም 
የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 24665፣ ግንቦት 1ዏ/1999 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

2/ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዴሬዲዋ ምዴብ ችልት በመ.ቁ. ዏ1735፣ መጋቢት 2ዏ ቀን 1998 ዓ.ም 
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

3/ ተጠሪው ጥፊት መፇፀሙ ስሇተረጋገጠ በአመሌካቹ ሊይ ሇዯረሰው የገቢ መቋረጥ ኃሊፉነት አሇበት፤ ሥሇሆነም 
ብር 36,111.11 /ሰሊሣ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ አስራ አንዴ ብር ከአስራ አንዴ ሣንቲም/ ሇአመሌካቹ 
ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ 

4/ ግራ ቀኙ ወገኖች በዚህ ችልት ሊካሄደት ክርክር ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

 ጉዲዩ በውሣኔ የተቋጨ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ/ወ 
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