የሰ/መ/ቁ. 47935
ህዲር 3ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገብረሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሇጣን - ግርማ ወሌዯማሪያም ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ እየሩሣላም ወንዳ ጠበቃ አቶ የሺጥሊ አሰፊ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት አመሌካች ስሇጠየቁ ነው፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት
ተከሣሽ ተጠሪ ከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ተጠሪ ከአሜሪካን አገር ወዯ ኢትዮጵያ ሲመጡ 12,5ዏዏ
የአሜሪካን ድሊር ይዘው የመጡ መሆኑን በዳክራሊሪስዮን ቁጥር ሲ-5-7119 ሏምላ 29 ቀን 1999
ዓ.ም እንዲስመዘገቡ ገሌፀው ጥቅምት 14 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ወዯደባይ ሉሄደ ሲለ 25ዏዏ የአሜሪካን
ድሊር ብቻ የመሇሱሌኝ ሲሆን 1ዏ,ዏዏዏ የአሜሪካን ድሊር አስቀርተዋሌ፡፡ ስሇዚህ ድሊሩን በአይነቱ
ወይም በኢትዮጵያ ብር ምንዛሬ እንዱከፌሌ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች አንዴ ኢትዮጵያዊ
ከ45 ቀናት በሊይ የውጭ ገንዘብ መያዝ አይችሌም ሇጊዜያዊ ጉብኝት የመጣ ሰው ቢሆንም እንኳን
ያመጣውን የውጭ ምንዛሬ ይዞ እንዱወጣ የሚፇቀዴሇት በአንዴ መቶ ሰማኒያ ሶስት ቀናት ውስጥ
ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ 1ዏ,ዏዏዏ የአሜሪካን ድሊር ይዘው እንዲይወጡ
መከሌከለ ተገቢ ነው ሆኖም ድሊሩን በኢትዮጵያ ብር መንዝሮ የማይከፌሌበት ምክንያት የሇም
በማሇት 1ዏ,ዏዏዏ የአሜሪካን ድሊር የካቲት 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በነበረው የምንዛሬ ተመን መሠረት
በኢትዮጵያ ብር መንዝሮ ከየካቲት 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ
ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች የይግባኝ ቅሬታ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ሇኢትዮጵያ ጉምሩክ
ባሇሥሌጣን ቦላ ቅርንጫፌ በሊከው መመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ በጊዜያዊነት ሇጉብኝት የመጡ
ወይም ሇንግዴ ወዯ አገር ውስጥ የገቡ ሰዎች ሇጊዜው በእጃቸው የያዙትን የውጭ ምንዛሬ ሇጉምሩክ
አስመዝግበው ማስረጃ ከያዙ ሇአንዴ መቶ ሰማኒያ ሶስት ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ይዘውት የመጡትን
የውጭ ምንዛሬ ይዘው ሇመውጣት ፇቃዴ አያስፇሌጋቸውም የሚሌ በመሆኑ የተጠሪ ድሊር
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የተያዘው በዚህ መመሪያ መሠረት ነው፡፡ ስሇዚህ የተያዘው ድሊር በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ
እንዱከፇሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት
አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው 1ዏ,ዏዏዏ ድሊሩን ጉምሩክ በሰጠኝ የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ
/Temporary Receipt for Deposit/ ቁጥሩ 176828 ገቢ ያዯረግሁት በመያዣ ስም መሆኑንና
ዯረሰኙም ከአንዴ መቶ ሰማኒያ ቀን በኋሊ እንዯማያገሇግሌ ይገሌፃሌ፡፡ ስሇዚህ አመሌካች በሔጋዊ
መንገዴ አሣውቀው ያስገቡትን ድሊር እንዲይወጣ ከሚከሇክሌ በስተቀር የሚወርስበት ሔጋዊ
ምክንያት የላሇ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ብሓራዊ ባንክ ያወጣውን መመሪያ በመጣስ ድሊሩን ሉያወጡ
ሲለ የተያዘ በመሆኑ የመውረስ ሥሌጣን አሇን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ተጠሪ
ከአሜሪካን ወዯ ኢትዮጵያ ሲመጡ የግሌ ንብረታቸው የሆነውን 12,5ዏዏ /አሥራ ሁሇት ሺህ
አምስት መቶ/ የአሜሪካን ድሊር አመሌካች እንዱያውቀው በዱክራሊሲዩን ያስመዘገቡ እና በጊዜያዊ
የመያዣ ማስቀመጫ ዯረሰኝ 176828 ያስያዙ መሆኑን በግራ ቀኙ ክርክር ተገሌፆአሌ፡፡ ተጠሪ
ከአሜሪካን አገር ይዘው የመጡትንና ሇአመሌካች በግሌጽ ያሣወቁትን ድሊር ከመቶ ሰማኒያ ቀን
በኋሊ ይዘው ሇመውጣት የሞከሩ መሆኑንና አመሌካች የብሓራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ያሇ
ፇቃዴ አንዴ ሰው ሇንግዴ ወይም ሇጉብኝት ወዯ አገር ይዞት የገባውን ድሊር ከመቶ ሰማኒያ ሶስት
ቀን በኋሊ ይዞ መውጣት የማይፇቀዴሇት መሆኑን በመግሇጽ 1ዏ,ዏዏዏ የአሜሪካን ድሊር ተጠሪ
ይዘው እንዲይወጡ የከሇከሇና ድሊሩን የያዘ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ ሇመንግሥት
አሣውቀው ይዘው የገቡትን 1ዏ,ዏዏዏ የአሜሪካን ድሊር ከአንዴ ዓመት ከአራት ወር በኋሊ ያሇ
ብሓራዊ ባንክ ፇቃዴ ይዘው መውጣት እንዯማይችለ በመግሇጽ መከሌከለ ተገቢነት ያሇው ተግባር
ቢሆንም ተጠሪ የውጭ ምንዛሬውን ይዘው የመወጣት መብታቸውን ከሚያጡ በስተቀር ድሊሩ
በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ እንዲይሰጣቸውና በሔጋዊ መንገዴ ከአገራቸው ይዘውት የመጡትን
ገንዘብ እንዲይጠቀሙ የሚያዯርግ የወንጀሌ ተግባር ያሌፇፀሙ በመሆኑ ገንዘቡን በኢትዮጵያ ብር
ተመንዝሮ እንዱከፇሊቸው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ምንም አይነት የሔግ
ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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