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የሰ/መ/ቁ. 58822 

መጋቢት 5 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       ዲኜ መሊኩ 

       ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       አሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና  ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ዏቃቤ ሔግ ታዯሰ ተስፊዬ - ቀረበ፡፡ 

ተጠሪ፡- አይንሸምስ ሁሴን አብዯሊ  - ቀረቡ፡፡ 

         መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇሰበር የቀረበው ክርክር በወንጀሌ ክስ ምክንያት በኤግዚቢትነት ተይዞ 
የቆየውና በኋሊ ከወንጀለ ክስ በነፃ  ሇተሰናበቱት ሇአሁኑ ተጠሪ ይመሇስ የተባሇው የአፇር ወርቅ 
ይዞት በቆየው አካሌ በአሁኑ አመሌካች ተሸጦ ከተገኘ  ሇወርቁ ባሇቤት ሉከፇሌ የሚገባው ተሸጧሌ 
የተባሇበት ዋጋ  መሆን አሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ 

 የአሁኑ ተጠሪ 2512 ግራም የአፇር ወርቅ በህገወጥ መንገዴ ዯብቆ ሉያሣሌፌ ሲሌ ተይዟሌ 
ተብል በቀረበበት የወንጀሌ ክስ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክርና ማስረጃዎቹን መርምሮ 
ወንጀለን መፇፀሙ ተረጋግጧሌ ብል ጥፊተኛ በማዴረግ በኤግዚቢትነት የተያዘው የአፇር ወርቅም 
እንዱወረስ ወስኖ የነበረ ቢሆንም  ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው 
ውሣኔ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና  የቅጣት ውሣኔ በመሻር ከክሱ 
በነፃ እንዲዱሰናበት ፣ በኤግዚቢትነት ተይዞ የቆየው የአፇር ወርቅም ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱመሇስሇት 
ወስኗሌ፡፡ 

 ይህ የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔ ይግባኝ ተብልበት የተሇወጠ ባሇመሆኑ  ኤግዚቢቱ 
ይመሇስሌኝ የሚሇውን ጥያቄ የአሁኑ ተጠሪ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበው  ሲሆን 
የአሁኑ አመሌካች  ቀርቦ ሲጠየቅ የአፇር  ወርቁን በወቅቱ በነበረው ዋጋ እክፌሊሇሁ የሚሌ መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ አመሌካች የአፇር ወርቁን ዋጋ እከፌሊሇሁ ያሇውን ቢቀበለትም 
የሚከፇሇው በወቅቱ በነበረው ዋጋ ነው በሚሇው ሊይ ሣይስማሙ ቀርተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የአሁኑ 
አመሌካች ገንዘቡን የምከፌሇው በወቅቱ በነበረው  ዋጋ ነው ያሇው ተገቢ አይዯሇም በማሇት ታህሣሥ  
1ዏ ቀን 2000 ዓ.ም  በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ዋጋው ታስቦ ሇአሁኑ ተጠሪ መክፇሌ ይገባዋሌ 
የሚሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 
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 በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኙ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራቀኙ  እንዱቀርቡ 
አዴርጏ በጉዲዩ ሊይ ካከራከረ በኋሊ መርምሮ በሰጠው ፌርዴ የፋዳራሌ የመጀመሪያ  ዯረጃ ፌ/ቤት 
የሰጠው ትዕዛዝ  ጉዴሇት የሇበትም በማሇት አጽንቶታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ አመሌካች የአፇር ወርቁን ዋጋ መክፇሌ ያሇበት በወቅቱ በነበረው 
ዋጋ መሠረት ሣይሆን በኋሊ ትዕዛዝ በተሰጠበት ጊዜ በነበረው የገበያ ዋጋ መሠረት ነው በሚሌ  
የተሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት በአዋጅ 
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት የቀረበ ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
ቀርቦ እንዱታይ ተብል በመታዘዙ ማመሌከቻው ሇአሁኑ ተጠሪ ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት 
ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠሪ በጽሐፌ በሰጠው መሌስ የአሁኑ አመሌካች በወቅቱ የአፇር 
ወርቁ የተሸጠበትን ዋጋ እከፌሊሇሁ በማሇት የጠየቀው ተቀባይነት ሉሰጠው አይገባም፣  ወርቁን 
በአይነት መመሇስ ካሌቻሇ  በጊዜው በወጣው የብሓራዊ ባንክ በሚሰጠው ዋጋ መሠረት መክፇሌ 
ይኖርበታሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በተጠሪ  በኩሌ በጽሐፌ የተሰጠው መሌስ ሇአመሌካች የተሰጠ 
ቢሆንም  ከመዝገቡ እንዯሚታየው በጽሐፌ ያቀረበው የመሌስ መሌስ የሇም፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ይዘት ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው ሲሆን ይህ የሰበር ችልቱም 
ጉዲዩን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

 የአሁኑ አመሌካች ሇአሁኑ ተጠሪ መክፇሌ የሚገባው የኤግዚቢቱ የአፇር ወርቅ ዋጋ 
በወቅቱ  ሽጫሇው የሚሌበትን ዋጋ ነው ወይንስ  በኋሊ ፌ/ቤት ወርቁን መመሇስ  አሇበት የሚሌ 
ትዕዛዝ በሰጠበት ጊዜ የነበረውን ዋጋ ነው? የሚሇውን ዋናውን የክርክር ጭብጥ በተመሇከተ፡- 

 የአሁኑ አመሌካች ሏምላ 27 ቀን 2002 ዓ.ም ተጽፍ ባቀረበው የሰበር ማመሌከቻው ሊይ 
በኤግዚቢትነት ተይዞ የቆየውን የአፇር ወርቅ  ሉሸጠው የቻሇው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የአሁኑን ተጠሪ በወንጅለ ጥፊተኛ  በማዴረግ መጋቢት 22 ቀን 1997 ዓ.ም  ወርቁ እንዱወረስ 
በማሇት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት መሆኑንና  ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ወርቁ እንዲይሸጥ  የሚሌ ትዕዛዝ  ያስተሊሇፇው ወርቁ በውርስ ውሣኔው መሠረት እንዱሸጥ 
ከተዯረገ በኋሊ ሰኔ 15 ቀን 1997 ዓ.ም እንዯሆነ የገሇጹ ሲሆን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤትም የካቲት 29 ቀን 2002 ዓ.ም   መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ የአሁኑ  ተጠሪ ይህንን በሚመሇከት 
በጽሏፌ ባመጣው  መሌስ ሊይ የአሁኑ አመሌካች ወርቁን  የሸጠው መቼ ነው?  ከፌ/ቤቱ ዕግዴ 
በኋሊ ወይንስ በፉት?  የሸጠውስ በምን ያህሌ ነው? የሚሇውን በሚስጥር ይዞ ስሇማቆየቱና ክርክሩም 
በማስረጃ  የተዯገፇ እንዲሌሆነ ገሌጿሌ  ከማሇት በቀር አመሌካች ወርቁን የሸጠው የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት እንዲይሸጥ የሚሌ የዕግዴ ትዕዛዝ ከሰጠና ከዯረሰው በኋሊ  ነው በሚሌ በግሌጽ ያቀረበው 
ክርክር የሇም በግሌጽ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር ዯግሞ በሔጉ እንዯታመነ የሚቆጠር ነው፡፡ 

 አመሌካች  በኤግዚቢትነት ይዞ የቆየውን የአፇር ወርቅ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ወርቁ እንዲይሸጥ በማሇት የዕግዴ ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፉት አሰቀዴሞ የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪን በወንጀለ ጥፊተኛ በማዴረግ ወርቁ ይወረስ ብል በሰጠው 
የውርስ ወሣኔ መሠረት የሸጠው መሆኑ የታመነ ሆኖ ከተገኘ አመሌካች ሇተጠሪ ሇመክፇሌ 
የሚገዯዯው በወቅቱ ወርቁን የሸጠበትን ዋጋ ነው፡፡ 
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  የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን በይግባኝ አይቶ ተጠሪን ከወንጀሌ ክሱ  በነፃ በማሰናበት 
ወርቁ ይመሇስሇት ብል ባዘዘበት ጊዜ በነበረው  የገበያ ዋጋ መከፇሌ አሇበት በሚሌ የቀረበው ክርክር 
በሔጉ ተቀባይነት  የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ ረገዴ የሰጡት ውሣኔም መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ ሉታረም የሚገባው ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇው 
ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1ኛ)  የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ/43191 የካቲት 29 ቀን 2002  

     ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና 

2ኛ) የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የኮ/መ/ቁ. 90395 ሰኔ 16 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ   

    ተሻሽል የአሁኑ አመሌካች በኤግዚቪትነት ተይዞ የቆየውን 2512 ግራም አፇር ወርቅ በወቅቱ 
የሸጠበትን ዋጋ ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱከፌሌ ተወስኗሌ፡፡ 

3ኛ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዚህ ውሳኔ መሠረት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

4ኛ) በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡ 

 መዝገቡ  ተዘግቷሌ ይመሇስ ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

እ/ብ 
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