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       የሰ/መ/ቁ. 65656 

       ሏምላ 26 ቀን 2003 ዓ.ም 

                       ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

  ሒጎስ ወሌደ 

       ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

  አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  የኢትዮጽያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን - ባህር ዲር ቅርንጫፌ አቶ ዮሱፌ 
አብሬ - ቀረቡ   

ተጠሪ፡- ወ/ሪት ትዕግስት ጥሊሁን - አሌቀረቡም  

     መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአማራ ብሓራዊ ክሌሌ የሰሜን ጏንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
እና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ስሊሇበት በሰበር 
ተጣርቶ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ 
ተጠሪ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ወዯ ሱዲን 
ሇመሊክ የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ አሟሌታ ባቄሊውን ወዯ ሱዲን ሳጓጉዝ ተከሣሹ ተጨማሪ 
ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ አግኝቻሇሁ በሚሌ ሰበብ የያዘብኝ ስሇሆነ ባቄሊውን ዋጋ ሱዲን በምሸጥበት ዋጋ 
ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ የጉምሩክ ሥርዓት 
የተፇጸመበት ቢሆንም ይህንን ሽፊን በማዴረግ ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ 
ሣያሟለ ወዯ ሱዲን ሇማሻገር ሲሞክሩ ተይዘዋሌ፡፡ በእንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ንብረቱን መያዝና 
መወረስ እንዯምንችሌ በህግ የተዯነገገ በመሆኑ የከሳሽ ክስ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ የባቄሊውን ዋጋ 
መክፇሌ አሇባችሁ የሚባሌ ከሆነም ባቄሊው በሀራጅ የተሸጠ በመሆኑ በሀራጅ በሸጥንበት ዋጋ እንጅ 
ከሣሽ በጠየቁት መሆን የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ 
ወዯ ሱዲን በመጓጓዝ ሊይ ከነበረው ጭነት ውስጥ ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ 
ሣይፇጸምበት ያገኘ ቢሆንም የጉምሩክ ፍርማሉቲ የተፇጸበትን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ መያዝና 
መውረስ አሌነበረበትም በማሇት አመሌካች ብር 362,346.23 የባቄሊው ዋጋና የላልች ወጭዎች ብር 
21,236.23 አመሌካች ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት 
ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ 
ያወጡትን ያተሇያዩ ወጭዎች በማሇት የወሰነውን ብር 21,236.23 ተገቢ አይዯሇም በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ብር 362,346.23 ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት የሰጠውን ውሣኔ 
አጽንቶታሌ፡፡ 
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አመሌካች የካቲት 12 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ 4ዏዏ ኩንታሌ ባቄሊ 
ሱዲን ወስዯው ሇመሸጥ የጉምሩክ ፍርማሉቲ ካሟለ በኋሊ 43ዏ ኩንታሌ ወዯሱዲን ሲወስደ 
መገኘታቸው በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የጉምሩክ ፍርማሉቲ የተሟሊበትንና 
የጉምሩክ ፍርማሉቲ ያሌተሟሊበትን ባቄሊ መያዝና መውረሳችን በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 
በተዯነገገው መሠረት የፇጸምነው ህጋዊ ተግባር ሆኖ እያሇ አሊግባብ በሌጽጓሌ ተብል በበታች ፌርዴ 
ቤቶች የባቄሊውን ዋጋ እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ 

አመሌካች የመኪናውን ዋጋ ይመሌስ ቢባሌ እንኳን ባቄሊው በሀራጅ የተሸጠበትን ብር 
141,556.95 መሆን ሲገባው በድሊር ሂሣብ በማስሊት እንዴንከፌሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
አሇበት፡፡ የጠበቃ አበሌና ወጭና ኪሣራም አሊግባብ ተወስኖብናሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 
በበኩሊቸው ወዯ ውጭ እንዱሌክ 168 ኩንታሌ ባቄሊ ቀሪ አሇኝ ይህ ከሆነ አመሌካች የሰሊሣ ኩንታሌ 
ታክስና ቀረጥ በማስከፇሌ ከተፇቀዯሌኝ 168 ኩንታሌ መቀነስ ሲገባው መውረሱ ህጋዊ መሠረት 
የሇውም፡፡ አመሌካች በስር ያሊቀረበውን አዱስ ክርክር በሰበር ዯረጃ ያቀረበ ስሇሆነ ክርክሩ 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 329/1/ መሠረት ውዴቅ ሉዯረግ ይገባዋሌ፡፡ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በሚሌ ዝርዝር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካች ሚያዝያ 12 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፇ ዝርዝር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከስር የቀረበው ክርክርና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 
እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች አሊግባብ በሌጽጓሌ በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162 
እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2163 መሠረት በማዴረግ አመሌካች የአራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ዋጋ 
በድሊር ምንዛሬ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ወዯ ሱዲን ሇመሊክ 
የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ አሟሌተው ባቄሊውን ወዯ ሱዲን በሚያጓጉዙበት ጊዜ በጉምሩክ 
የመጨረሻ ጣቢያ ሊይ ሲፇተሽ አራት መቶ ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ ተጭኖ መገኘቱን በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ ያሌተሟሊበት ሰሊሣ ኩንታሌ 
ባቄሊ ተጠሪ የጫነች መሆኗ ስሊሌተረጋጠና ሇዚህ ተጠያቂው ሹፋር ስሇሆነ አመሌካች ተጠሪ 
የጉምሩክ ቀረጥ የከፇሇችበትንና አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ መወረሱ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የህግ ትርጉም አዋጅ ቁጥር 60/89 መሠረታዊ ዓሊማና 
አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ይዘት ያገናዘበ መሆኑን መርምረናሌ፡፡ 

 ተጠሪ ወዯ ሱዲን ሇመሊክ ከጫኑት ዕቃ ውስጥ አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ተገቢው 
የጉምሩክ ሥርዓት ፍርማሉቲ የተሟሊበት ሲሆን ከዚህ ጋር ተቀሊቅል የተጫነው ሰሊሣ ኩንታሌ 
ባቄሊ ተገቢው የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ ሣይሟሊ የተጫነ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና 
ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው ተጠሪ የጉምሩክ 
ሥርዓትና ፍርማሉቲ አሟሌተው ከጫኑት አራት መቶ ኩንታሌ ጋር በመቀሊቀሌ ሰሊሣ ኩንታሌ 
ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት ሲሞክሩ በመጨረሻው የጉምሩክ ጣቢያ በተዯረገ ፌተሻ 
የተያዘ መሆኑን ነው፡፡ ከተጠሪ የጉምሩክ ሥርዓት አሟሌተው ከጫኑት አራት ኩንታሌ ባቄሊ ጋር 
ተቀሊቅል የተያዘው ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሉወጣ ሲሌ የተያዘ ዕቃ መሆኑን 
በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 2 ንኡስ አንቀጽ 28 ኮንትሮባንዴ ማሇት ህጏችንና በህግ መሠረት 
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የወጡ መመሪያዎችን በመተሊሇፌ ወዯ አገር ውስጥ ሇመግባት የመጀመሪያውን ከአገር ሇመውጣት 
የመጨረሻውን የጉምሩክ ጣቢያ በማሇፊ ዕቃዎችን ወዯ አገር ውስጥ ማስገባት ማስወጣት እንዱገቡ 
ወይም እንዱወጡ ማዴረግ መሞከር ወይም መርዲት ወይም እነዚህን የንግዴ መጠን ያሊቸውን 
ዕቃዎች መያዝ መሸጥ ማስተሊሇፌና በእነዚህ ዓይነት ዴርጊቶች መተባበርን ጨምሮ መሆኑ ትርጉም 
ተሰጥቶታሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው ተጠሪ ወዯ ሱዲን አገር ሇመሊክ የጫኑት ዕቃ የጉምሩክ ቀረጥና 
ፍርማሉቲ ተሟሌቶ የተጫነ ዕቃና በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማውጣት የተጫነ ዕቃ አቀሊቅል የያዘ 
መሆኑን ነው፡፡ 

አመሌካች በኮንትሮባንዴ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡትን ወይም ከአገር የሚወጡትን ዕቃዎች 
እንቅስቃሴ የመቆጣጠር የመከሊከሌና በዚህ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱ ዕቃዎችንና መጓጓዣዎችን የመያዝና 
አስፇሊጊውን ህጋዊ እርምጃ የመውሰዴ ስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6 ንኡስ አንቀጽ 5 
ተሰጥቶታሌ፡፡ አመሌካች የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ በማሟሊት ተጠሪ የጫኑት አራት መቶ 
ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት ከተጫነው ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ ጋር ተቀሊቅል 
ሲያገኘው በህጋዊ መንገዴ ከአገር እንዱወጣ የተፇቀዯውን ዕቃና በኮንትሮባንዴ ሉወጣ የነበረውን ዕቃ 
መውረሱ በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6 ንኡስ አንቀጽ 5 በተሰጠው ህጋዊ ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ 
ተግባር ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ መታየት ይገባዋሌ፡፡ ሇዚህም ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት 
አዋጅ ቁጥር 60/89 ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና 
ዓሊማ መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ማንኛውም ሰው 
ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽግና ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት ወዯ አገር የሚያስገባውን ወይም 
ከአገር የሚያስወጣውን ዕቃ በሚመሇከት ቀረጥ እንዱቀንስ እንዲይከፇሌ ወይም እንዱመሇስ የተከሇከሇ 
ገዯብ ወይም ቁጥር የተዯረገበት ዕቃ እንዱገባ እንዱወጣ ወይም እንዱተሊሇፌ በማሰብ ሇባሇስሌጣን 
በጽሁፌ በቃሌ በአካሌ እንቅስቃሴ ወይም በኤላክትሮኒክስ ሇጉምሩክ ሥነ ሥርዓት አፇጻጸም 
በሚያቀርበው ወይም በሚያዯርገው የጉምሩክ ዱክሊራሊሲዮን ሀሰተኛ መግሇጫ የሰጠ ዋጋቸው 
ዝቅተኛ ወይም ከፌተኛ የሆኑ ሰነድች ያቀረበ ሰነድችን የዯሇዘ የፊቀ አስመስል የሰራ ወይም 
ማናቸውም ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት የፇጸመ እንዯሆነ የማጭበርበር ዴርጊት የተፇጸመበት ዕቃና 
ሇማጭበርበሩ በሽፊንነትና ከሇሊነት ያገሇገለት ዕቃዎች ውርስ መሆናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዕቃው 
ሊይ ሉከፇሌ ከሚባው ቀረጥና ታክስ በማያንስ የገንዘብ መቀጮና ከአስራ አምስት እስከ ሀያ አምስት 
በሚዯርስ እስራት ሁሇቱንም በማጣመር ይቀጣሌ በሚሌ መንገዴ የአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 67 
በማሻሻሌ ዯንግጓሌ፡፡ 

የጉምሩክ ቀረጥ ሣይከፌሌ ዕቃ ወዯ ውጭ ሇማሳሇፌ በማሰብ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ 
ያሌተሟሊበትን የኮንትሮባንዴ ዕቃ የጉምሩክ ፍርማሉቲ ከተሟሊበት ዕቃ ጋር ቀሊቅል ጭኖ መገኘት 
ከሊይ በተገሇጸው የህግ ዴንጋጌ መሠረት የማጭበርበር ዴርጊት እንዯተፇጸመ ይቆጠራሌ ወይስ 
አይቆጠርም የሚሇው በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ማናቸውንም ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት 
የፇጸመ እንዯሆነ የሚሇው የአማረኛው ቅጅ እና በእንግሉዝኛው ቋንቋ ‛do any mischievous act“ 
በሚሌ መንገዴ ከተገሇጸው አንጻር መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም በህጋዊ መንገዴ 
ወዯ ውጭ እንዱሊክ ከተዘጋጀ ዕቃ ጋር በህጉና በመመሪያው መሠረት የጉምሩክ ቀረጥ ያሌተከፇሇበት 
የኮንትሮባንዴ ዕቃ ቀሊቅል በመጫን የጉምሩክ የመጨረሻ ኬሊ ሇማሇፌ መሞከር የአዋጅ ቁጥር 
368/95 አንቀጽ 22 አማረኛው ቅጅ ማናቸውም ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት የፇጸመ እንዯሆነ በሚሌ 
መንገዴ በገሇጸውና የእንግሉዝኛው ቅጅ ‛do any mischievous act“ በሚሌ መንገዴ ከገሇጻቸው 
የማጭበርበር ዴርጊቶች ውስጥ የሚካተት ህገ ወጥ ተግባር ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በህጋዊ መንገዴ 
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ወዯ ሱዲን ሇመሊክ የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ ያሟለበትን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ 
በሽፊንነትና በከሇሊነት በመጠቀም ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ውጭ እንዱወጣ 
የማዴረግ ተግባር የተፇጸመ መሆኑን ያረጋገጠው አመሌካች በኮንትሮባንዴ ከአገር ውጭ ሉወጣ 
የነበረውን ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ ብቻ ሣይሆን ይህንን ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ሇማስወጣት በሽፊንነትና 
ከሇሊነት ያገሇገሇውን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ መውረሱ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6 
ንኡስ አንቀጽ 5 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ገዥነት ባሇው 
ሁኔታ በዯነገገው መሠረት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ሇመፇጸም በሽፊንነትና በከሇሊነት ያገሇገሇውን አራት 
መቶ ኩንታሌ ባቄሊ የወረሰ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ አግባብነት የላሊቸውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2163 ዴንጋጌዎች በመጥቀስ አመሌካች በህግ በተዯነገገው መሠረት የወረሰውን ዕቃ ዋጋ በወቅቱ 
በነበረው የድሊር ምንዛሬ ታስቦ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 60/89 እና አዋጅ ቁጥር 
368/95 መሠረታዊ አሊማና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ተጠሪ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ ያሟለት አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ተቀሊቅል 
የተጫነውን ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት በሽፊንነትና ከሇሊነት ያገሇገሇ 
መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዴ ሊኪ ዕቃ ወዯ ውጭ ሇመሊኩ የጉምሩክ ቀረጥና 
ፍርማሉቲ ካሟሊ በኋሊ ዕቃውን ከመነሻው እስከ መዴረሻው በመጓጓዝ ሂዯት ሉከበሩ የሚገባቸው 
ሥርዓቶች በአዋጅ ቁጥር 60/89 ከአንቀጽ 16 እስከ አንቀጽ 18 ተዯንግጓሌ፡፡ የዕቃው ሊኪ እነዚህ 
ህጋዊ ሥርዓቶችና ዯንቦችን ባከበረ ሁኔታ ከመነሻው እስከ መዴረሻው ዕቃው የተጓጓዘ መሆኑን 
የማረጋገጥ ሀሊፉነት እንዲሇበትና ይህንን ግዳታውን በአግባቡ ሣይወጣ ቀርቶ ቀረጥ ያሌተከፇሊቸውና 
የተዯበቁ ዕቃዎች ተቀሊቅሇው ከተጫኑ የዕቃው ባሇቤት በሀሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
ከአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 58 ንኡስ አንቀጽ 1/ሇ/ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንጻር 
ስንመሇከተው ተጠሪ ህጋዊ ቀረጥ የከፇሇበት አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ዕቃ 
ሇማስተሊሇፌ በሽፊንነትና በከሇሊነት በማያገሇግሌበት ሁኔታ በጥንቃቄ ከመነሻው እስከ መዴረሻው 
እየተጓጓዘ መሆኑን የመከታተሌ ህጋዊ ግዳታና ሀሊፉነት አሇባቸው ተጠሪ ይህንን ሀሊፉነታቸዉ 
ሣይወጡ ቀርተው ዕቃው የኮንትሮባንዴ ዕቃ ሇማሳሇፌ በሽፊንነትና በከሇሊነትና ያገሇገሇ መሆኑን 
አመሌካች ካረጋገጠ አመሌካች በኮንትሮባንዴ ከአገር ሉወጣ የነበረውን ዕቃ ብቻ ሣይሆን 
በኮንትሮባንዴ ዕቃ ሇማሳሇፌ በከሇሊነትና ሽፊንነት ያገሇገሇውን ዕቃ ሇመያዝና ሇመውረስ እንዯሚቻሌ 
በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 የተዯነገገ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በኮንትሮባንዴ ከአገር 
ሉወጣ የነበረውን ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በተጠሪ የተጫነ መሆኑ ስሊሌተረጋገጠ አመሌካች ህጋዊ ቀረጥ 
የተከፇሇበትን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ሇመውረስ የሚችሌበት ህጋዊ መሠረት የሇውም በማሇት 
የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢነት የላሇውና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ አመሌካች ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት በሽፊንነትና 
ከሇሊነት ያገሇገሇውን የተጠሪን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ የወረሰው በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6 
ንኡስ አንቀጽ 5 እና በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ሆኖ እያሇ 
አሊግባብ በተጠሪ ንብረት በሌጽጓሌ በማሇት የአራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ዋጋ በወቅቱ በነበረው 
የድሊር ምንዛሬ ሂሣብ እንዱከፌሌ የሰሜን ጏንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ብሓራዊ ክሌሌ የሰሜን ጏንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 65 በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 
መሠረት የወረሰውን የአራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ዋጋ ሇተጠሪ የመመሇስና የመክፇሌ 
ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

  እ.ከ   
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