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ሚያዚያ 16 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
ተፇሪ

ገብሩ

አይሸሹም መሇሰ
ፀሏይ መንክር
አመሌካች፡- አቶ ተኽሉት አፇወርቂ - አሌቀረበም
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን - የመቀላ ቅርንጫፌ አሌቀረበም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩ የቀረበው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት፣ የአመሌካች ክስበ ይርጋ ቀሪ ነው በማሇት
የሰጠውን ውሳኔ የህግ መሰረት ያሇው መሆኑን በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩን
እንዯመረመርነው የአመሌካች መኪና የኮንትሮባንዴ ዔቃጭና ተገኝታሇች በማሇት ተጠሪ
በቁጥጥር ስር ካዋሊት በኋሊ የካቲት 26 ቀን 2004 ዒ.ም በፌርዴ ቤት ትዔዛዝ
ተሇቅቃሇች፡፡
አመሌካች ተጠሪ መኪናዬን አሊግባብ ቁጥጥር ስር በማዋሌ ጉዲት አዴርሶብኛሌ በማሇት
ግንቦት 29 ቀን 2004 ዒ.ም የተጻፇ ክስ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ፣ በቀረበው
ክስ ውስጥ ያሰፇረው ፌሬ ነገር ዔውነት ስሇመሆኑ የአመሌካች ጠበቃ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
92 መሰረት ሇማረጋገጥ እንዯማይቻሌና አመሌካች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 92 መሰረት የክሱን
እውነተኛነት ቀርቦ ያረጋግጥሌን በማሇት በመቃወሙ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ከጅምሩ በሬጅስትራር በኩሌ ቴክኒካሌ መስፇርቶች የተሟለ መሆኑ ተረጋግጦ ያሌቀረበ
መዝገብ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡
2. ከዚህ በኋሊ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረብኩት ክስ የተጋነነ ስሇሆነ
አስተካክዬ ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት እንዲቀርብ ይፇቀዴሌኝ በማሇት ጥቅምት 5 ቀን
2007 ዒ/ም አመሌክቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም አመሌካች ስሌጣን ሊሇው
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ፌርዴ ቤት ክስ ሇማቅረብ እንዯሚችለ በመግሇጽ ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ጥር 4
ቀን 2007 ዒ.ም ሇመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረበ ሲሆን፣ ተጠሪ አመሌካች
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ ቴክኒካሌ ሁኔታዎችን ባሇማሟሊቱ የተዘጋ
በመሆኑ

ይርጋ

ሉያቋርጥ

አይችሌም፡፡

ስሇዚህ

ክሱ

በይርጋ

ይቋረጣሌ

በማሇት

ያቀረበውን መቃወሚያ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በማሇፈ፣ የግራ ቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ሰምቶ የወሰነ ሲሆን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያሇ ፌርዴ ቤቱ
ፇቃዴ ክሱን ያቋረጠ በመሆኑ፤ ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦት በነበረው ክስ
ይርጋ አይቋረጥም፡፡ ስሇዚህ መኪናዋ ከተሇቀቀችበት ጊዜ ጀምሮ ሲታሰብ ክሱ በይርጋ
ቀሪ ይሆናሌ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንን
በመቃወም

ሲሆን

ተጠሪም

በጽሁፌ

መሌስ

ሰጥቷሌ

አመሌካች

የመሌስ

መሌስ

አቅርቧሌ፡፡
3. ከስር የክርክሩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን፣ በእኛ በኩሌ እንዲየነው አመሌካች
ተጠሪ መኪናዬን ከህግ አግባብ ውጭ በመያዝ፣ ጉዲት ስሊዯረሰብኝ ካሳ ይክፇሇኝ በማሇት
በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 53029 ግንቦት 24 ቀን 2004
ዒ.ም አቅርቦት የነበረው ክስ በፌታሏ ብሓር ሥነ- ሥርዒት ህግ ቁጥር 92 መሰረት
ዔውነት መሆኑ ተረጋግጦ ያሌቀረበ መሆኑን በመግሇጽ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ክሱን ውዴቅ በማዴረግ መዝገቡን የዘጋው መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በህጉ
የተገሇጸው ቴክኒካሌ መስፇርት አያሟሊም ተብል የተዘጋበት መዝገብ እንዱንቀሳቀስሇት
ያመሇከተው ፌርዴ ቤቱ አሌተሟሊም ያሇውን መስፇርት ሇማሟሊት ሳይሆን፣ በቀረበው
ክስ የተገሇጸው የገንዘብ መጠን የተጋነነ በመሆኑ ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክሳችንን
እንዴናቀርብ በማሇት እንዯሆነ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ይዘት ተረዴተናሌ፡፡
ይህም አመሌካች በተጠሪ ሊይ በመዝገብ ቁጥር 53029 ግንቦት 24 ቀን 2004 ዒ.ም
አቅርቦት የነበረው ክስ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 278 ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) በተዯነገገው መሰረት
የአመሌካች ክስ በፌ/ስ/ስ/ህግቁጥር በተዯነገገው መሰረት ዔውነት ስሇመሆኑ ተረጋግጦ
በከሳሽ

(አመሌካች)

ባሇመቅረቡ

ምክንያት

ውዴቅ

ያዯረገው

መሆኑንና

አመሌካች

ጥቅምት 5 ቀን 2007 ዒ.ም ባቀረበው ማመሌከቻ፣ በክሱ ውስጥ ተጠሪ (ተከሳሽ)
እንዱከፌሌ

የተጠየቀው

ገንዘብ

ዔውነትነት

የላሇውና

የተጋነነ

መሆኑን

የሚገሌጽ

በመሆኑ ከሳሽ ክሱን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 92 መሰረት ዔውነት መሆኑን በማረጋገጥ ክሱ
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሇማስቀጠሌ እንዯማይችሌ መሆኑን በማረጋገጥ ክሱን
ስሌጣን ሊሇው ፌርዴቤት ሇማቅረብ እንዱችሌ ጥያቄ ያቀረበበት ነው፡፡
4. ይህም አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.ር92 መሰረት ዔውነት
መሆኑን በማረጋገጥ ያቀረበው ክስ የላሇና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይህ ቴክኒካሌ
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ሁኔታ ካሌተሟሊ ጉዲዩን ሌመሇከተው አሌችሌም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.ር 278 ንዐስ
አንቀጽ 2 (ሀ) መዝገቡ እንዱዘጋ የሰጠውን ትዔዛዝ ሇማስሇወጥ የሚያስችሌ በቂ
ምክንያት በማቅረብ ክሱ እንዱቀጥሌ ያሊዯረገ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 53029 ግንቦት 24 ቀን ያቀረበው ክስ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.92
የተዯነገገውን አስገዲጅ መስፇርት የማያሟሊ መሆኑን በማረጋገጥ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት መዝገብ እንዱዘጋ የሰጠው ትዔዛዝ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምንም
አይነት ክስ እንዲሊቀረበ የሚያስቆጥርና የይርጋ ጊዜ የማቋረጥ ውጤት የላሇው መሆኑን
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.278 ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) እና ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌዎች ይዘትና ይህ
ሰበር ችልት ስሇዴንጋጌዎቹ ዒሊማ ተግባራዊ አፇጻጸምና ህጋዊ ውጤት በሰበር መዝገብ
ቁጥር 90361 ከሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
5. ከዚህ አንጻር ሲታይ አመሌካች መኪናዋ እንዴትሇቀቅ በፌርዴ ከተወሰነበት የካቲት 26
ቀን 2004 ዒ/ም ጀምሮ ሇመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ እስካቀረበበት ጥር 5 ቀን
2007 ዒ.ም ዴረስ፡፡ መብቱን ሇማስከበር ህጋዊና ቴክኒካዊ መስፇርቶችን ያሟሊ ክስ
አቅርቦ እንዯማያውቅ ተቆጥሮ የይርጋው ጊዜ መሰሊት ያሇበት በመሆኑ አመሌካች
የፌታሏ ብሓር ህግ ቁጥር 2143 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው የሁሇት ዒመት የይርጋ
የጊዜ ገዯብ ካሇፇ ከአስር ወራት በኋሊ ክሱን ሇመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበ
በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ ከሊይ የተጠቀሱትን የህግ ዴንጋጌዎች
መሰረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 76156 መስከረም 5 ቀን
2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡
2. ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇሰ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሃ/ወ
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