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የሰበር መ/ቁ. 32571 

ታህሣሥ 9 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  በሊቸው አንሽሶ 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሚፌታህ ከዴር - ጠበቃ አቶ ከበዯ እጉማ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የባህር ትራንዚት አገሌግልት - አቶ መሊኩ መኮንን ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 2ዏ6ዏ8 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ፤ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች 
በማመሌከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች በከሣሽነት ቀርበው ወዯ አገር 
ውስጥ ሇማስገባት በመርከብ ያስጫንኩትን የንግዴ ዔቃ ተጠሪ /ተከሣሽ/ ከመርከብ አራግፍና የወዯብ ፍርማሉቲዎችን 
አጠናቅቆ ሇማስረከብ ተስማምቶ ብር 287ዏ /የሁሇት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ ብር/ የአገሌግልት ክፌያ ተከፌልታሌ፡፡ 
ሆኖም አስራሰባት ጥቅሌ ዔቃዎችን ሲያስረክብ ሁሇት ጥቅሌ ዔቃ ያሊስረከበ በመሆኑ የዔቃዎቹን ግምት ብር 3765ዏ 
/ሰሊሣ ሰባት ሺህ ስዴስት መቶ ሀምሣ ብር/ ከነወሇደ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ ያቀረበ ሲሆን፣ ተጠሪ 
በተከሣሽነት ቀርቦ የእኔ ግዳታ ከመርከብ የተራገፈትን ዔቃዎች አስፇሊጊ የወዯብ ፍርማሉቲዎችን በማስፇፀም ዔቃውን 
አስጭኖ ሇባሇዔቃው ማስተሊሇፌ፣ዔቃው የተጎዲ ከሆነ በአንሹራንስ አስመርምሮ የጉዲት ማረጋገጫ መቀበሌና ሇዔቃው 
ባሇቤት ማስተሊሇፌ፤ ወይም በእጥረት የተዯገፇ ከሆነ የእጥረት ማረጋገጫ ሰርቲፉኬት መቀበሌና ሇባሇእዲው ማስተሊሇፌ 
ብቻ ነው፡፡ ከመርከብ የተፇሇገውን ዔቃ የማስቀመጥ ኃሊፉነት የሇበትም፡፡ በመሆኑም በግዳታችን መሠረት የተወጣን 
በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች የማስረዲት ሸክሙን አሌተወጣም 
በማሇት ክሱን ውዴቅ ያዯረገበት ሲሆን፤በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበው 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
በመሻር ተጠሪ በክሱ የተገሇፀውን ገንዘብ ከነወሇደ እንዱከፌሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በሰጠው 
ውሣኔ፣ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ ኃሊፉ የሚሆንበት ከሕግ ወይም 
ከውሌ የመነጨ ግዳታ የሇበትም በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

 አመሌካች ይህ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት፣ 
ምክንያቱም ተጠሪ አስራዘጠኝ ጥቅሌ ዔቃ ከመርከብ የተራገፇና ከወዯብ የዯረሰ መሆኑን በማረጋገጥ በራሱ ዯረሰኝ 
የመጋዘን ክፌያ አስከፌልኛሌ፡፡ ይኸ ከሆነ ዔቃውን ስሊሌተረከብኩ እኔ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር 
ተቀባይነት የላሇው ሲሆን ሇጎዯሇው ሁሇት ጥቅሌ ዔቃ ተጠያቂ እንዯሚሆን አግባብነት ያሊቸውን የሕግ ማዔቀፍች በማየት 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ከሕግ ወይም ከውሌ የሚመነጭ ኃሊፉነት ተጠሪ የሇበትም 
በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
ተጠሪ በበኩለ የቅዴሚያ ክፌያ የተፇፀመው ዔቃዎቹን ሇማስተሊሇፌ እንጅ ዔቃዎቹን ስሇተረከብን አይዯሇም፤ የወዯብ 
ግሌጋልት የሚሰጠው በኤርትራ የወዯብ ባሇሥሌጣን ስሇነበረ እነርሱ ሇሚፇጽሙት ስህተት ተጠሪ ተጠያቂ የሚሆንበት 
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ምክንያት የላሇ በመሆኑ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሇበትም 
በማሇት ተከራክሯሌ፣ አመሌካች የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካችና ተጠሪ በጽሐፌ ያቀረቡት ክርክር በአጭሩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን፣ ይኸ 
ችልት የሥር ፌርዴ ቤት መዝገብ በማስመጣት በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረበውን ክርክርና ማስረጃ ተመሌክቷሌ፡፡ 
የአመሌካችንና የተጠሪን የቃሌ ከርክር አዲምጧሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ፣ የጠፈትን ሁሇት ጥቅሌ ዔቃ ዋጋ የመክፇሌ 
ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም የሚሇው ጭብጥ በአግባቡ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት በመጀመሪያ "የዔቃ አስተሊሊፉነት"  ተግባር ምንዴን ነው? የሚሇውን 
መመሇስ ይጠይቃሌ፡፡ የዔቃ አስተሊሊፉነት ተግባር ማሇት በአገር ውስጥ ወይም በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ዔቃ ተቀባይነት 
ወይም ዔቃ ሊኪን ሇመወከሌ የጉምሩክ ሥነ ሥርዒትና የወዯብ ሥነ ሥርዒት እና ላልች ሥነ ሥርዒቶችን አስፇጽሞ 
የገቢ ወይም የወጭ ዔቃዎች ከወዯብ እንዱገቡ ወይም እንዱወጡ የማዴረግ ተግባር እንዯሆነና ይኸም ተግባር የዔቃ 
ማስረከብን እና ማጓጓዝን ሥራ የሚጨምር ስሇመሆኑ ዒሇም አቀፌ ተቀባይነት ባሊቸው ሰነድች የተመሇከተ ሲሆን በእኛም 
አገር ይህ  ትርጓሜ ሕጋዊ ዔውቅና እና ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስሇ ዔቃ አስተሊሊፉነት 
ከዯነገጋቸው ዯንቦች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ የዔቃ አስተሊሊፉነት ግዳታና ኃሊፉነት ከዚህ መሠረታዊ የሆነ 
ትርጓሜ አንፃር መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በሁሇተኛ ዯረጃ ተጠሪ በአመሌካች የተሰጠውን የሥር ትእዛዝ በመቀበሌ፣ አመሌካች ሇአስራ ዘጠኝ ጥቅሌ 
ዔቃዎች የመጋዘን ኪራይ እና የአገሌግልት ክፌያ እንዱከፌለ በመጠየቅ ክፌያውን በራሱ ዯረሰኝ ተቀብሎሌ፡፡ ተጠሪ አስራ 
ዘጠኝ ጥቅሌ ዔቃዎች ከመረከብ መራገፊቸውንና መጋዘን ውስጥ መግባታቸውን በመግሇጽ ከኤርትራ ወዯብ አስተዲዯር 
ጋር በተፃፃፊቸው ዯብዲቤዎች ግሌጽ አዴርጓሌ፡፡ እነዚህ ማስረጃዎች በተጠሪ በራሱ የተዘጋጁ ሰነድች ናቸው፡፡ ስሇዚህ 
በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2ዏ18 መሠረት ሰነድቹ በአዘጋጃቸው በተጠሪ ሊይ ዔቃዎቹ ወዯብ ሇመዴረሣቸውና 
ሇመራገፊቸው የአስረጅነት ዋጋና ክብዯት ያሊቸው ሲሆኑ ተጠሪ በራሱ የተዘጋጁትን ሰነድች ይዘትና ታዒማኒነት 
በመቃወም ሁሇት ጥቅሌ ዔቃ አኔ አሌተረከብኩም ስሇዚህ በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር 
የሕግ ዴጋፌና መሠረት የላሇው ነው፡፡ 

 በሶስተኛ ዯረጃ ተጠሪ የሥራ ትእዛዝ የተቀበሇባቸው ዔቃዎች በወዯብ ያሌተራገፈና አጥረት የተፇጠረ ከሆነ 
ኃሊፉነት ካሇበት አካሌ የእጥረት ሰርቲፉኬት በማውጣት ሇአመሌካች የማስተሊሇፌ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ አጥብቆ 
የሚከራከርበት ነጥብ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የሥራ ትእዛዙን እንዯተቀበሇ ሁሇት ጥቅሌ እቃ እጥረት ያጋጠመ 
መሆኑን ሇእጥረቱ በኃሊፉነት ከሚጠይቀው አካሌ የእጥረት ሰርቲፉኬት አውጥቶ ሇአመሌካች አሌሰጠም፡፡ በተቃራኒው 
ተጠሪ አስራዘጠኝ ጥቅሌ ዔቃዎች እንዲለ በመግሇጽ አመሌካች ሇአስራ ዘጠኝ ጥቅሌ ዔቃዎች የወዯብና የመጋዘን ኪራይ 
እንዯዚሁም የአገሌግልት ክፌያ እንዱከፇሇው ጠይቆ ክፌያውን ተቀብሎሌ፡፡ ተጠሪ ሁሇት ጥቅሌ ዔቃዎች ያጎዯለ መሆኑን 
ሇአመሌካች ያሣወቀው ዔቃው ከወዯብ ወዯ አዱስ አበባ በሚጫንበት ጊዜ ነው፡፡ ይኸም ተጠሪ የአስተሊሊፉነት ግዳታውን 
በአግባቡ ያሌተወጣና በዚህ ምክንያት አመሌካች ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ ከሊይ በዝርዘር የገሇጽናቸው 
ምክንያቶች ተጠሪ የአስራ ዘጠኝ ጥቅሌ እቃዎች የወዯብ መጋዘንና የአገሌግልት ክፌያ ከአመሌካች የተቀበሇና 
ሇአመሌካችም የእጥረት ሰርቲፉኬት ያሌሰጠ በዚህም ምክንያት አመሌካች ሊይ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑን አመሌካች የሥራ 
ትእዛዝ ተቀብል የወዯብ፣ መጋዘንና የአገሇግልት ዋጋ ክፌያ የጠየቀበትንና ክፌያ የተቀበሇበትን ግዳታውን በአግባቡ 
ባሇመወጣቱ ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 179ዏ መሠረት በኃሊፉነት የመጠየቅና ሇአመሌካች ካሣ 
የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇሆነም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ከሊይ በዝርዝር የተቀመጡት የሕግ 
ዴንጋጌዎች እና የአመሌካችና የተጠሪ ከውሌ የመነጨ ተነፃፃሪ ግዳታና ኃሊፉነት በአግባቡ ሣይገናዘብ ተጠሪ ከሁሇት 
ጥቅሌ እቃ በኃሊፉነት የሚጠየቅበት ከሕግ ወይም ከውሌ የመነጨ ግዳታና ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 2ዏ6ዏ8 የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

2- ተጠሪ የሁሇት ጥቅሌ ዔቃ ዋጋ ብር 3765ዏ /ሰሊሣሰባት ሺህ ስዴስት መቶ ሃምሣ ብር/ ከስ ካቀረበበት ነሏሴ 
1ዏ ቀን 1986 ዒ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ሇአመሌካች ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ 
ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡ 

3- በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የራሣቸው ይቻለ፡፡ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ታህሣሥ 9 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 
 

የማየነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ተ.ወ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	32571

