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ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ሚ/ር ቺዛኖ ቤነኛ አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- አቶ ዘውደ ወሌዯሥሊሤ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሲሚ ችልት የሰጠው ትእዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ አመሌካች የአሁን ተጠሪ
ከፌርዴ ባሇእዲ ከአቶ ወንዴወሰን ካሣ ቤት ገዝተው ያሌከፇለት የቤቱ ዋጋ 100,000 /አንዴ
መቶ ሺህ ብር/ አሇ፡፡ ይህንንም ሇማንም ሣያስተሊሌፈ ይዘው እንዱቆዩ ፌርዴ ቤት ትእዛዝ
ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇዚህ ይህንን ገንዘብ ሇፌርዴ ባሇእዲው እዲ መፇፀሚያ እንዱሆን በማሇት አቤቱታ
አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በእኔ እጅ የነበረውን ገንዘብ ሇመንግስት መከፇሌ ሊሇበት የካፑታሌ ጌይን
ታክስና ላልች እዲዎች ከፌያዋሇሁ በማሇት መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ.ም የፅሐፌ መቃወሚያ
አቀርበዋሌ፡፡
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ በእጃቸው የነበረውን የፌርዴ ባሇእዲ የቤት ዋጋ ሇካፑታሌ
ጌይን ታክስና ሇላልች እዲዎች የከፇለ በመሆኑ ገንዘቡ የፌርዴ ማስፇፀሚያ ሉሆን አይችሌም፡፡
የፌርዴ ባሇመብቱ የፌርዴ ባሇእዲውን ላሊ ንብረት አጣርተው ያቅርቡ በማሇት መጋቢት 17 ቀን
2002 ዓ.ም ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇይግባኝ ሰሚው
ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የሥር ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ትእዛዝ አፅንቶአሌ፡፡ አመሌካች የካቲት 18 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ
ተጠሪ የያዙት ብር 100,000 /አንዴ
መቶ ሺህ ብር/ ሇፌርዴ ባሇእዲው የሚከፇሌ ገንዘብ
በመሆኑ ተጠሪና የፌርዴ ባሇእዲው ባዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡
ይህን ገንዘብ ተጠሪ ይዞ እንዱቆይና ሇላሊ ወገን እንዲያስተሊሌፌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ትእዛዝ
ሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ የፇፀመው ተግባር የሥር ፌርዴ ቤት ሉያፀዴቀው
የሚገባው አይዯሇም፡፡ የካፑታሌ ጌይን ታክስ የመክፇሌ ግዳታ የገዥ ሣይሆን የሻጭ ግዳታ
ነው፡፡ አመሌካች በገንዘቡ ሊይ ከፌርዴ የመነጨ የቀዲሚነት መብት ያሇው ሆኖ እያሇ ተጠሪ
ገንዘቡን ሇግሌ ጉዲዩ ተጠቅመውበታሌ ስሇዚህ የተጠሪ አዴራጎት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 156ን የሚጥስ በመሆኑ ገንዘቡን ሇአመሌካች ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
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ተጠሪ በበኩሊቸው መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ የፌርዴ ባሇእዲው ብር 100,000
/አንዴ መቶ ሺህ ብር/ በእኔ እጅ እንዱቆይ ትእዛዝ መሰጠቱ የሚታመን ነው፡፡ ገንዘቡ በእኔ እጅ
የቆየው የፌርዴ ባሇእዲ የሸጠሇትን ቤት ወዯ እኔ ስም ሇማዘዋወር ሉከፌለት የሚገባውን
የመንግስት ግብር ሇመክፇሌ ነው፡፡ ብር 84,580.47 /ሰማንያ አራት ሺህ አምስት መቶ ሰማኒያ
ብር ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ ከፌዬ ቀሪው ብር 4,085.80 ሇቦታ ቅጣት የከፇሌኩ በመሆኑ የሥር
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ትእዛዝ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ገንዘቡ የተከፇሇው በፌርዴ ባሇእዲው በአቶ ወንዴወሰን ካሣ መሆኑ
የቀረበው ዯረሰኝ ያሣያሌ ተጠሪ ከፌሎሌ ቢባሌ እንኳን ገንዘቡ ከፌርዴ ባሇእዲ ጋር ያዯረገውን
ውሌ ማስፇፀሚያ ያዯረገው የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ በመጣስ በመሆኑ ህጋዊ እውቅና ሉሰጠው
አይገባም በማሇት ሰኔ 26 ቀን 2003 ዓ.ም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ተጠሪ ሇፌርዴ
ማስፇፀሚያ እንዱሆን ይዘው እንዱቆዩ የታዘዘውን ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ተጠሪ
የፌርዴ ባሇ እዲው የሸጠሌኝን ቤት ስም ሇማዛወር ሇካፑታሌ ጌይን ታክስና ሇላልች እዲዎች
ከፌያሇሁ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት መቀበሊቸው
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን የሥር አመሌካች ተጠሪ ሇፌርዴ
ባሇእዲው ያሌከፇለትን ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ ሇማዴረግ
ያቀረቡትን አቤቱታ፤ ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክርና የአፇፃፀሙን ክርክር ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 29879 በትእዛዝ በማስቀረብ አይቶታሌ፡፡ ከሥር ፌርዴ
ቤት የአፇፃፀም መዝገብ እንዯተረዲነው የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲው
አቶ ወንዴወሰን ካሣ ሇተጠሪ /አቶ ዘውደ ወ/ሥሊሤ የሸጡት ቤት ንብረትነት ሲዛወር የሚከፇሌ
ብር በገዥው በተጠሪ እጅ ስሊሇ ገዥው ገንዘቡን ሇባሇእዲው ሣይከፌለ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ
እና ይህንንም ሇመፇፀማቸው ቀርበው እንዱያስረደ ትእዛዝ ይሰጥሌኝ በማሇት ሏምላ 2 ቀን
1996 ዓ.ም አመሌክተዋሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤትም ተጠሪ ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ሇባሇ
እዲው ሣይከፌለ ይዘው እንዱቆዩ አዟሌ፡፡ እንዯዚሁም ፌ/ቤቱ የአሁን ተጠሪ በ ትእዛዙ መሠረት
የፇፀሙ መሆኑን ወይም የማይፇጽሙበ ምክንያት ካሇ በሚቀጥሇው ቀጠሮ ቀርበው እንዱያስረደ
በማሇት ሏምላ 2 ቀን 1996 ዓ.ም. ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ሇተጠሪም የእግዴ ትእዛዙን ከመጥሪያ
ጋር ሌኳሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ መጥሪያው እና የእግዴ ትእዛዙ ከዯረሳቸው በኋሊ ሏምላ 26 ቀን 1996 ዓ.ም
ከጠበቃ ጋር ቀርበው ከተባሇው ገንዘብ ውስጥ ብር 90,000 /ዘጠና ሺህ ብር/ ሇመንግስት ግብር
ተከፌሎሌ በማሇት አስረዴተዋሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪ ክርክር ትክክሇኛ አይዯሇም ተጠሪ ገንዘቡን
በሞዳሌ 85 ገቢ እንዱያዯርጉ ትእዛዝ ይሰጠሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ መርምሮ
ብይን ሇመስጠት ሇህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷሌ፡፡ ህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም የሥር
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ብር 90,000 /ዘጠና ሺህ ብር/ ሇመንግስት ግብር የከፇለ መሆኑን
የሚያሣየው ማስረጃ ያሌቀረበሇት መሆኑን ገሌጾ ይህ ፌ/ቤት ገንዘቡ ታግድ እንዱቆይ የሰጠው
ትእዛዝ እንዯተጠበቀ ሆኖ ተጠሪ ሇመንግስት ግብር የከፇሇ መሆኑን የሚያሣየውን ህጋዊ ዯረሰኝ
ያቅርቡ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቶ ተጠሪ ዯረሰኝ የሚያቅርቡ ቢሆን ሇመጠባበቅ ሇህዲር 17 ቀን
1997 ዓ.ም. ቀጠሮ ሰጥቷሌ፡፡ ህዲር 17 ቀን 1997 ዓ.ም. የተጠሪ ጠበቃ ቀርበው ባሇፇው
ቀጠሮ ዯንበኛቸው ብር 90,000 /ዘጠና ሺህ ብር/ ሇመንግስት ግብር ከፌያሇሁ ያለት በስህተት
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ነው ገንዘቡ ገና አሌተከፇሇም ወዯ ፉት የቤቱ ንብረትነት ከሻጭ ወዯ ገዥ ሲዛወር የሚከፇሌ
በመሆኑ ሌንጠየቅ የሚገባው ክፌያ አይዯሇም በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ የፌርዴ
ባሇእዲውን ገንዘብ ሇማንም ሣይከፌለ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ በማሇት ህዲር 17 ቀን 1997
ዓ.ም ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በእኔ እጅ የነበረውን ገንዘብ የፌርዴ ባሇእዲው መክፇሌ
የሚገባቸውን የካፑታሌ ጌይን ታክስና ሇትርፌ ቦታ ቅጣት ከፌያሇው የሚለት መጋቢት 26 ቀን
1997 ዓ.ም. መሆኑን ሇሥር ፌ/ቤት ያቀረቧቸው ቁጥራቸው 981809 እና 931808 የሆኑ
ዯረሰኞች ያሳያለ፡፡ ከሊይ ይዘታቸውን የገሇጽናቸው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጣቸው ትዕዛዞች
ተጠሪ አከራካሪውን ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ የፌርዴ ባሇ ዕዲው ሉከፌሇው ሇሚገባው
የግብር ዕዲም ሆነ በላሊ ምክንያት ወጭ ሳያዯርግ ባሇበት ሁኔታ ይዞ እንዱቆይ ግሌጽና
የማያሻማ ትዕዛዝ ሰጥቶ እያሇና ተጠሪም ይህንን የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝ እያወቀ ገንዘቡን
ሇካፑታሌ ጌይን ታክስና በትርፌ ቦታ ቅጣት የከፇሇ መሆኑን ነው፡፡
የፌርዴ ባሇእዲ የሆነ ሰው በእጁ ያሌገባ ከላሊ ሰው የሚጠይቀው በሚተሊሇፌ ሰነዴ ያሌተዯገፇ
ገንዘብ ያሇው መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ ገንዘቡን የመያዝ ወይም የማስከበሩ ሥርዓት የሚፇፀመው
ፌርዴ ቤት ግሌጽ የሆነ ትእዛዛ እስከሚሰጥ ዴረስ ሇፌርዴ ባሇእዲው ገንዘብ መክፇሌ የሚገባው
ሰው ይህንን የሚከፇሇውን ገንዘብ ሇማንም ሰው ሣይሰጥ በእጅ እንዱቆይ በማዴረግ እንዯሆነ
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 409 ንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ሀምላ 2 ቀን 1996 ዓ.ም፣ ህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም. እና ህዲር 17 ቀን 1997
ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተጠሪ ገንዘቡ አንዴ ጊዜ ሇግብር እዲ ተከፌሎሌ፡፡ ላሊጊዜ ዯግሞ ወዯፉት
ሇግብር እዲ የሚከፇሌና ጊዜ የማይሰጥ ነው በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም ገንዘቡን ሇማንም
ሣይሰጥ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ ግሌፅና የማያሻማ ተዯጋጋሚ ትእዛዝ የሰጠ መሆኑንና
ትእዛዙም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 409 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ያዯረገ
መሆኑን ነው፡፡
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ እጅ ተይዞ እንዱቆይ ትእዛዝ የሰጠበት ብር 100,000 /መቶ ሺህ
ብር/ ሇአመሌካች የእዲ መክፇያነት መዋሌ አሇበት ወይስ ተጠሪ ከፌርዴ ባሇእዲው የገዙትን ቤት
ስም ሇማዛወር መከፇለ አስፇሊጊ ሇሆነው የካፑታሌ ጌይን ታክስ ክፌያ መዋሌ አሇበት?
የሚሇውን ጭብጥ ያሌወሰነውና ወዯፉት መርምሮ ትእዛዝ የሚሰጥበት መሆኑን ህዲር 9 ቀን
1997 ዓ.ም በሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ ተጠሪ ገንዘቡን ይዞ እንዱቆይ
ትእዛዝ የተሰጠበት ገንዘብ ሇአመሌካች እዲ መክፇያነት ይውሊሌ ወይም ተጠሪ ከፌርዴ ባሇእዲ
የገዛውን ቤት ስመሀብት ሇመዛወር ሻጭ (የፌርዴ ባሇእዲው) ሇሚከፌለት የካፑታሌ ጌይን ታክስ
መክፇያነት ይዋሌ የሚሇውን የሥር ፌርዴ ቤት ሣይወሰንና ግሌጽ ትእዛዝ ከመስጠቱ በፉት
አመሌካች ከፌርዴ ባሇእዲው ጋር አዴርጌዋሇሁ የሚለትን የቤት ሽያጭ በውለ መሠረት የቤቱን
ስመሀብት ሻጭ (የፌርዴ ባሇእዲው) ወዯ ገዥ (ተጠሪ) ሇማዛወር በህግ እንዯ ቅዴመ ሁኔታ
የተቀመጠው የካፑታሌ ጌይን ታክስ ሇመክፇሌ የሥር ፌርዴ ቤት በተዯጋጋሚ የሰጠውን የእግዴ
ትእዛዝ በመጣስ ገንዘቡን ወጭ ያዯረግሁ መሆኑን ያሳዩሌኛሌ የሚሎቸውን ዯረሰኞች በማያያዝ
ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነውን ትእዛዝ ሇሰጠው ችልት ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ይኸው ተጠሪ
አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ሏምላ 2 ቀን 1996 ዓ.ም፤ ህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም ተጠሪ
ገንዘቡን ሇማንም ሣይሰጡ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ የሰጠው የእግዴ ትእዛዝ እዱነሣሊቸው
የሥነ ሥርዓት ህጉን መሠረት በማዴረግ አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 409 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የሰጠው የእግዴ ትእዛዝ እንዱነሳ
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ሣያዯርግ፣ ገንዘቡን በራሳቸው ፌሊጎትና ግሊዊ ውሣኔ የእሳቸውን መብትና ጥቅም ሇሚያስከብር
ተግባር /ክፌያ/ ወጭ ያዯረጉት መሆኑን የሚያሣይ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡
ፌርዴ የሚያስፇፀመው ፌርዴ ቤት አንዴ ሰው የተወሰነ ነገር ከመፇፀሙ እንዱታገዴ ትእዛዝ
ሰጥቶ እያሇ ትእዘዝ የተሰጠው ሰው በትእዛዙ መሠረት ሉፇፀም ሲችሌ ሆነ ብል ሳይፇፀም የቀረ
እንዯሆነ ወይም እንዲይፇፀም የተከሇከሇውን ነገር የፇፀም እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ የእንቢተኛውን
ንብረት እንዱያዝና እንዱሸጥ አዴርጎ የተወሰነበትን ግዳታ እንዱፇፀም ሇማዘዝና ተገቢ መስል
ከታየውም ከንብረቱ ሽያጭ ሇፌርዴ ባሇገንዘብ ካሣ ወይም ኪሣራ እንዱከፇሌ እንዯሚወስን
በፌታብሓር ህግ 400 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 156 ንዐስ አንቀጽ 2
የፌርዴ ቤትን የእግዴ ትእዛዝ ያሊከበረው ሰው ንብረት ሇፌርዴ ባሇገንዘቡ ገንዘብ መክፇያ
በመሸጥ ሇማስከፇሌ ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ እንዯሚሰጥ የሚዯነግግ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ እግዴን
ያሊከበረውን ሰው የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ በመጋፊቱ በችልት መዴፇር ወንጀሌ የወንጀሌ ቅጣት
ሉወሰንበት እንዯሚችሌ የፌታብሓር የሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 156 ንዐስ አንቀጽ 1
ይዯነግጋሌ፡፡
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ አመሌካች ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዱሆን ይከበርሌኝ በማሇት የፌርዴ
ባሇእዲው ሀብት የሆነ ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ ሇማንም ሰው ሣይሰጥ በእጁ ይዞ እንዱቆይ
የፋዳራሌ ከፌትኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ተዯጋጋሚና ግሌጽ ትእዛዝ እያወቀና ገንዘቡ የእግዴ
ትእዛዝ ሉሰጥበት አይገባም የሚሌ መቃወሚያ ሲያቀርብና በችልት ሲከራከር ቆይቶ ፌርዴ ቤቱ
የሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ሣይነሣና ተጠሪ ገንዘቡን የፌርዴ ባሇእዲ የሸጠውን ቤት ስመሀብቱ
ሇማዛወር ቅዴመ ሁኔታ የሆነውን የካፑታሌ ጌይን ታክስና የትርፌ ቦታ ቅጣት መክፇያነት
አውየዋሇሁ በማሇት ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት መቀበሊቸው
ተገቢነት የላሇውና ከሊይ የጠቀስናቸው የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያሊዯረገ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ማንም ሰው ህጉን በእጁ አዴርጏ እንዱጠቀምና በራሱ ጉዲይ ዲኛ ሆኖ እንዱወሰን
አይፇቀዴሇትም፡፡ ተጠሪ የፌርዴ ባሇእዲው ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ በእሱ እጅ የነበረ
መሆኑን በመጠቀም ገንዘቡን ሇማንም ሰው አሳሌፍ እንዲይሰጥ ወይም እንዲይከፇሌ ፌርዴን
የሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ግሌጽ የእግዴ ትእዛዝ እያወቀ ሆነ ብል ገንዘቡን የፌርዴ
ባሇእዲው ከእኔ ጋር ሊዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ሇሚፇሇግበት የካፑታሌ ጌይን ታክስ እና
የትርፌ ቦታ ቅጣት እጠየቃሇሁ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የፌታብሓር ህግ ቁጥር 409
ንዐስ አንቀጽ 1፣ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 400 እና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 156 ዴንጋጌዎችን የሚጥስና የወንጀሌ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ተግባር ሆኖ እያሇ
ተጠሪ አመሌካች ሊቀረበው የፌርዴ አፇፃፀም ጥያቄ ተጠያቂነት የሇበትም በማሇት የከፌተኛው
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ሇማንም ሰው ሳይሰጥ ወይም ክፌያ ሣይፇጽም ፌርደን በሚያስፇፀመው
ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ተዯጋጋሚ ግሌጽ ትእዛዝ በመጣስ የፌርዴ ባሇእዲው ከእኔ ጋር ባዯረገው
ውሌ ምክንያት ሇነበረበት የካፑታሌ ጌይን ታክስና ሇትርፌ ቦታ መቀጫ ክፌየዋሇሁ የሚሇውን
ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ሇፌርዴ ባሇመብት (አመሌካች) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት
በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 409(1) የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር
400 የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 156(2) መሠረት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌትኛ ፌርዴ ቤት መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ህዲር 22 ቀን 2003 ዓ.ም. የሰጠው ትእዛዝ
ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ሇአመሌካች የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት
ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ውጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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