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ሏምላ 29 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሑሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- የባህርና ትራንዚት አግሌግልት ዴርጅት - ነ/ፇጅ በዛብህ አመዳ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ሰናይት በዲሣ

ፌ ር ዴ
ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው ተጠሪ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የመሰረተው ክስ ነው፡፡ ተጠሪ ባቀረበው ክስ
ዯንበኛው የሆነው አዋሽ ወይን ጠጅ አ/ማ ሇፊብሪካው አገሌግልት የሚውሌ የጠርሙስ ማጠቢያ ማሽን በጉዞ ሊይ
ሇሚዯርስበት ጉዲትና ውዴመት የመዴን ሽፊን ሰጥቷሌ፡፡ የተጠሪ ዯንበኛ የጉምሩክ አስተሊሊፉነት ውክሌና ቀጥልም
የማጓጓዝ ትእዛዝ ሇአመሌካች የሰጠ ሲሆን ማሽኑን በስር ሁሇተኛ ተከሣሽ በነበሩት ግሇሰብ መኪና አስጭኖ ሲያመጣ
ተሽከርካሪው ተገሌብጦ በማሽኑ ሊይ ጉዲት ዯርሷሌ፡፡ ማሺኑም ሙለ በሙለ ከጥቅም ውጪ በመሆኑ ብር
2,200,856.43(ሁሇት ሚሉዮን ሁሇት መቶ ሺህ ስምንት መቶ ሃምሳ ስዴስት ከአርባ ሦስት ሳንቲም) ሇዯንበኛው ስሇከፇሇ
አመሌካች በገባው የውክሌናና የማጓጓዝ ውሌ መሰረት፣በንግዴ ሔግ ቁጥር 590 ባሇበት ሃሊፉነት፣ሁሇተኛ ተከሣሽም
የተሽከርካሪው ባሇንብረት በመሆናቸው ሁሇቱም ገንዘቡን ሉተኩ ይገባሌ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ክርክሩን ተመሌክቶ
አመሌካች እቃውን ያጓጓዘው በውክሌና ስሌጣን በመሆኑ ሉጠየቅ አይገባም በማሇት ሁሇተኛው ተከሣሽ ብቻ ገንዘቡን
እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡
ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ
አመሌካች እቃውን ያጓጓዘው ራሱን ችል እንጂ በውክሌና ስሊሌሆነ ሇጉዲቱ ኃሊፉ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ከስር ሁሇተኛ
ተከሣሽ ጋር ክስ የቀረበበትን ገንዘብ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ የሰበር ችልትም አመሌካች ማሽኑን ያጓጓዘው
በውክሌና ነው ወይስ እራሱን ችል ነው? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡
በዚሁ መሰረት ግራ ቀኙ ቀርበው ክርክራቸውን በቃሌ አሰምተዋሌ፡፡ ችልቱም አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት
ካሊቸው የሔጉ ዴንጋጌዎች አኳያ ተመክቷሌ፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው የተጠሪ ዯንበኛ ያስመጣውን የጠርሙስ ማጠቢያ ማሽን አመሌካች ያጓጓዘው መሆኑ
አከራካሪ አሌሆነም፡፡ አከራካሪ የሆነው ነጥብ አመሌካች ማሽኑን ያጓጓዘው እራሱ አጓጓዥ ሆኖ ነው? ወይስ በውክሌና
ነው? የሚሇው ነው፡፡
አመሌካች እቃ አስተሊሊፉ ሇመሆኑ ተጠሪም በክሱ ገሌፆታሌ፡፡ እቃ አስተሊሊፉ ምን ማሇት እንዯሆነ እና ምን ምን
ስራዎችን እንሚሰራ ስሇእቃ አስተሊሊፉነት እና የመርከብ ውክሌና ስራ ፇቃዴ አስመሌክቶ የወጣው የሚኒስትሮች ምክር
ቤት ዯንብ ቁጥር 37/90 ያመሇክታሌ፡፡ በዚሁ በተጠቀሰው ዯንብ አንቀጽ 2/1/ ስር እቃ አስተሊሊፉ በአገር ውስጥ ወይም
በዓሇም አቀፌ ዯረጃ እቃ ተቀባይነት ወይም እቃ ሊኪን በመወከሌ የጉምሩክ፣የወዯብ ወይም ላልች ስርአቶች አስፇጽሞ
ገቢ ወይም የወጪ እቃዎችን ወዯብ እንዱገቡ ወይም እንዱወጡ የሚያዯርግ ሲሆን እቃን የማጓጓዝና የማስረከብን ስራም
ይጨምራሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ በጥቅለ ሲታይ እቃ አስተሊሇፉው ስራውን የሚያከናውነው እቃ ሊኪዎችን ወይም ተቀባዮችን
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በመወከሌ በውክሌና ስሌጣን መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ በእርግጥ የእቃ ማጓጓዝ ተግባሩን እንዳት ሉያከናውን እንዯሚችሌ
በዯንቡ አንቀጽ 3/6/ እና /7/ ስር ተሇይቶ ተቀምጧሌ፡፡ በአንቀጽ 3/6/ ስር እቃ አስተሊሊፉው የራሱ የትራንስፕርት
አገሌግልት ካሇው የእቃ ማጓጓዙን ተግባር የሚያከናውነው እንዯ አጓጓዥ ሆኖ እንጂ በውክሌና ስሌጣን አሇመሆኑ በግሌጽ
ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም በአንቀጽ 2/1/ ስር የተመሇከተው የውክሌና ስሌጣን ሌዩ ሁኔታ(exception) ነው፡፡
በላሊ በኩሌ ግን የራሱ ትራንስፕርት ከላው ወይም ባሇእቃው የራሱን ማጓጓዣ ካሊቀረበ እቃ አስተሊሊፉው
ማጓጓዣ ተከራይቶ እቃውን እንዯሚያጓጉዝ በንኡስ አንቀጽ 7 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ በንኡስ አንቀጽ 6 ስር
በግሌጽ እንዯተመሇከተው የማጓጓዝ ስራውን እንዯ አጓጓዥ ሆኖ እንዯሚሰራ አያስቀምጥም፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው
ዯግሞ እቃ አስተሊሊፉ ስራውን ሁለ የሚያከናውነው በውክሌና በመሆኑ በእራሱ ስም ስሇራሱ ሆኖ ይሰራሌ ተብል በንኡስ
ቁጥር 7 ስር ሌዩ ሁኔታ (exception) ስሊሌተመሇከተ የማጓጓዝ ተግባሩን የሚያከናውነው በውክሌና መሆኑን መገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት አመሌካች የማጓጓዝ ውለን በራሱ ስም መፇጸሙ የማጓጓዝ ተግባሩን
የፇፀመው እንዯ አጓዥ ሆኖ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇፀው ግን እቃ አስተሊሊፉው እቃውን በወዯብ
ማስተሊሇፌ፣የወዯብና የጉምሩክ ስርአቶችንና የእቃ ማጓጓዝ ተግባርን በሙለ የሚፇጽመው በውክሌና ነው፡፡ እንዯ አጓዠ
ሆኖ የሚቆጠረው የማጓጓዙን ስራ በራሱ ማጓጓዣ ካጓጓዘ ብቻ ነው፡፡ የማጓጓዣ ውለን በስሙ መፇረሙ ብቻ ስራው
በውክሌና ያሌተሰራ መሆኑን አያመሇክትም በእርግጥ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2251 የተገሇጸው የእቃ አስተሊሊፉ በዯንብ ቁጥር
37/90 ስር ከተመሇከተው ጋር ሙለ በሙለ ተመሣሣይ ተግባር የሚፇጽም ባይሆንም እቃ አስተሊሊፉው ስራውን
የሚያከናውነው በራሱ ስም ሆኖ ሇወካዩ ጥቅም መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ስሇሆነም የእቃ አስተሊሊፉ በራሱ ስም
የሚያዯርጋቸው ተግባሮች ሇወካዩ ጥቅም በውክሌና ስሌጣን የሚፇጸሙ ናቸው ማሇት ነው፡፡
አመሌካች ወኪሌ ነው ከተባሇ ተጠያቂ ሉሆን የሚችሇው የውክሌና ስራው በክፊት ያዯረገ መሆኑ ከተረጋገጠ ብቻ
እንጂ ጉዲት ስሇዯረሰ ብቻ በኃሊፉነት ተጠያቂ እንዯማይሆን በንግዴ ሔግ ቁጥር 683/3/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው
ጉዲይ ዯግሞ አመሌካች ስራውን በክፊት በማከናወኑ ጉዲት ያዯረሰ ስሇመሆኑ የቀረበ ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡
በመሆኑም አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት በኃሊፉነት የሚጠየቅበት የሔግ መሰረት የሇም፡፡
ከሊይ በተዘረዘሩት ምክንያቶችም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት አመሌካች ኃሊፉ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ
የሔግ ስህተት አሇበት፡፡

ው ሳ ኔ
1.
2.
3.
4.

የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 28225 በ7/08/2000 የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 40949 በ5/3/99 የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
አመሌካች የማጓጓዝ ስራውን የሰራው በውክሌና ስሌጣን በመሆኑ ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡
ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/ኃ
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