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የሰ/መ/ቁ. 42866 

መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ብርሃነ ጥዐም - ሙለጌታ ወንዴም ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዲንኤሌ ጥበቡ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ያሊግባብ የተከፇሇ ቀረጥ ይመሇስሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባሁኑ ተጠሪ ሊይ ሚያዝያ 01 ቀን 1990 ዓ.ም በመሰረተው 
ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም በዱክሊራሲዮን ቁጥር 718/90፣ 719/90 እና 1600/90 የተመዘገቡትንና በቻይና፣ 
ማሇዥያ፣ ኮሪያ እና ጃፓን ሃገር የተሰሩትን የኤላክትሮኒክስ እቃዎች ከባንክ በተገኘ የውጭ ምንዛሬ በመግዛት 
በምፅዋ ወዯብ በኩሌ ወዯሃገር ውስጥ ሲያስገቡ የተጠሪ ዴርጅት ዛሇአንበሳ ጣቢያ ብር 87,760.65(ሰማንያ ሰባት 
ሺህ ሰባት መቶ ስሌሳ ከስሌሳ አምስት ሳንቲም) የቀረጥ ክፌያ አመሌካች እንዱከፌለ ጠይቋቸው ክፌያ ከፇፀሙ 
በኋሊ ተጠሪ ቀሪ የቀረጥ ሂሳብ አሇብህ በማሇት እቃዎችን በመያዙ ምክንያት ያሊግባብ ብር 244,866.10(ሁሇት 
መቶ አርባ አራት ሺህ ስምንት መቶ ስሌሳ ስዴስት ብር ከአስር ሳንቲም) እንዲስከፇሊቸው ገሌፀው ይህንኑ ገንዘብ 
ተጠሪ ከነወሇደ እና ከክሱ ወጪና ኪሳራ ጋር ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚይሳይ ነው፡፡ ተጠሪም 
ሇክሱ በሠጠው መሌስ ቀረጡን በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ያስከፇሇ መሆኑን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን 
ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና 
ማስረጃዎችን በመመርመር ተጠሪ ቀረጡን ያስከፇሇበት አግባብ ከመመሪያ ቁጥር 10/96 ውጪ ነው በማሇት 
የተጠሪን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ሇክሱም ኃሊፉ በማዴረግ ክሱ የተመሰረተበትን ገንዘብ ከሚያዝያ 08 ቀን 1990 
ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ 9% (ዘጠኝ በመቶ) ጋር አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
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ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር 
ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር ተጠሪ የቀረጡን ገንዘብ የሚመሌስበት ምክንያት የሇም በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በኋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ጥር 04 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበውን የተጠሪ መከራከሪያ ነጥብ መሰረት አዴርጎ የስር 
ፌ/ቤትን ውሳኔ መሻሩ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም የስር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ስነ-ስርዓታዊ የሆነውን ምክንያት መነሻ በማዴረግ 
የሠጠውን ዲኝነት ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) አንፃር አግባብነቱንና የጉዲዩን ፌሬ ነገር የሔግ ክርክር 
ተመሌክቶ ውሳኔ መስጠት ነበረበት ወይስ አሌነበረበትም? የሚለትን ነጥቦች ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ 
እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ ተጠሪም በነገረ ፇጁ አማካኝነት ጥር 27 ቀን 2002 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበው መሌስ የይግባኝ 
ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ የአዋጅ ቁጥር 68/89 አንቀፅ 48(7/11)፣ 53 እና መመሪያ ቁጥር 10/1996 ስር 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ውሳኔው ሉፀና ይገባዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች 
ጠበቃም የካቲት 15 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ ወይስ አሌተፇፀመበትም? የሚሇው ጥቅሌ ጭብጥ ሆኖ 
አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ክሱን ሉመሰርቱ የቻለት ያሊግባብ የከፇሌኩት የቀረጥ 
ገንዘብ ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች በበኩለ ክፌያውን ያስፇፀመው በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን 
መሰረት የዋጋ መረጃን በማየት መሆኑን ገሌፆና ያሊግባብ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ የላሇ መሆኑን ጠቀሶ 
ተከራክሯሌ፡፡ 

 የጉምሩክ ባሇሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋም እና አሰራሩን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀፅ 
47 ሊይ እንዯተመሇከተው ወዯ ሃገር ውስጥ ሇሚገባ ማናቸውም ዕቃ የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ የሚሆነው 
በትክክሌ ሇዕቃው የተዯረገ ጠቅሊሊ ወጪ ነው፡፡ ዕቃው የተገዛበት ዋጋ ዯግሞ ከወጪዎች አንደ ነው፡፡ ስሇሆነም 
ሇቀረጥ ማስከፇያ መሰረት የሚሆነው ትክክሇኛ የዕቃው ዋጋ ስሇመሆኑ ሔጉ በዋናነት ያስቀመጠው አሰራር ነው፡፡ 
ከዚሁ የሔጉ መንፇስ መረዲት የሚቻሇው ላሊው ቁም ነገር ዯግሞ በአስመጪው የሚቀርበው የእቃው ዋጋ ግምት 
ትክክሇኛውንም የዕቃውን ዋጋ የማይናገር መሆኑ ከተረጋገጠ የቀረጥ ሂሳብን ሇማስሊት መነሻ (መሰረት) ሉሆን 
የማይችሌ መሆኑን ነው፡፡ በመሰረቱ ወዯ አገር ውስጥ የሚገባ ዕቃ ቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ ምን ያህሌ እንዯሆነና 
እንዳት እንዯሚሰራ በአዋጅ ቁጥር 60/1989 አንቀፅ 48 ስር ተዘርዝሯሌ፡፡ የተጠቀሰው የአዋጁ አንቀጽ ንዐስ 
አንቀጽ 7 እና 8 ዴንጋጌዎች ሲታዩም የጉምሩክ ባሇስሌጣን በአስመጪው የቀረበሇትን የዋጋ ግምት አሌቀበሌም 
በማሇት የቀረጥ ሂሳቡን ሇማስሊት ላልች አማራጭ መንገድችን መከተሌ የሚችሌ ስሇመሆኑ ያስገነዝባለ፡፡ 
የተጠቀሰው የአዋጅ አንቀፅ ንዐስ ቁጥር 6 ዴንጋጌ ዯግሞ የጉምሩክ ባሇስሌጣን በአስመጪዎች የቀረበሇትን የዋጋ 
ግምት አሌቀበሌም ስሇሚሌበት ሁኔታ የገቢዎች ቦርዴ መመሪያ ማውጣት የሚችሌ መሆኑን ዯንግጓሌ፡፡ በዚሁ 
ሔግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረትም የተጠቀሰው አካሌ መመሪያውን ማውጣቱ የተረጋገጠ ሲሆን በዚህ መመሪያ 
መሰረትም በትራንዛክሽን ዋጋ ሊይ የተመሰረተ የጉምሩክ ዋጋ አተማመን ተግባራዊ የማይሆንባቸው ምክንያቶች 
ተቀምጠዋሌ፡፡ ከእነዚህም ምክንያቶች መካከሌ ወዯ አገር ውስጥ የገባው እቃ ዋጋ ከአንዴ ዓይነት እና ከተመሳሳይ 
ዕቃዎች ዋጋ በጉምሩክ ከሚፇቀዯው ሌዩነት በሊይ አንሶ መገኘት ስሇመሆኑ መመሪያው በአንቀፅ 1(5) ስር 
አስቀምጧሌ፡፡ ወዯ ሃገር በገባ ወይም ከሀገር በወጣ ዕቃ ሊይ የተከፇሇው ቀረጥ በማናቸውም ምክንያት ሉከፇሌ 
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ከሚገባው ቀረጥ ያነሰ መሆኑ በምርመራ የተዯረሰበት እንዯሆነ ዯግሞ ባሇሥሌጣኑ የእቃውን ባሇቤት ወይም 
ወኪለን በሌዩነት ያሌተከፇሇውን ቀረጥ ማስከፇሌ እንዯሚችሌ በአንቀጽ 57(1) ስር በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ የዋጋ 
ኢንቮይስ ውዴቅ የሆነበት ቀረጥ ከፊይ ቅሬታ ካሇው በአዋጅ ቁጥር 60/1989 አንቀጽ 53 መሰረት ሇተጠሪ 
መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ አቅርቦ ተገቢው ውሳኔ እንዱሰጥበት ማዴረግ የሚችሌ ሲሆን፤ በዚሁ የበሊይ ኃሊፉ 
ውሳኔ ቅሬታ ካሇው ብቻ ወዯሚመሇከተው ፌርዴ ቤት መሄዴ የሚችሌ መሆኑን ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ስርዓት 
ሳይፇፀም በቀጥታ በፌ/ቤት ክስ የሚመሰረትበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከተጠቀሰው ዴንጋጌ መንፇስ እና ይዘት 
መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ በሔጉ ሊይ የተመሇከተው የስነ-ስርዓት ጥያቄ ነው፡፡ ይኸው የስነ-ስርዓት 
ጉዲይም በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት ባግባቡ መፇፀም አሇበት፡፡ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብልም 
ይታሰባሌ፡፡ 

 በብሌጫ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ ሇከፊዩ ሉመሇስ እንዯሚገባ አዋጁ በአንቀፅ 55 ስር በግሌፅ ዯንግጓሌ፡፡ 
ተጠሪ ቀሪ የቀረጥ ክፌያ መኖሩን አረጋግጦ ተገቢ ነው ያሇውን የክፌያ ጥያቄ አመሌካች እንዱፇፅሙ ጠይቋሌ፡፡ 
ይህም የሚያሳየው የአመሌካች ኢንቮይስ ውዴቅ የተዯረገ መሆኑን ሲሆን አመሌካች በአዋጁ አንቀፅ 53(1) 
መሰረት ያነሱት እና የተጠቀሙበት ተቃውሞ አሇመኖሩን ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ክስ የመሰረቱበትን የቀሪ 
ቀረጥ ክፌያ ጥያቄ በተጠሪዎች በኩሌ በአዋጁ አንቀጽ 53(1) መሰረት ተቃውሞ ቀርቦ ተገቢው ሇውጥ 
ባሌተዯረገበት ሁኔታ በፌርዴ ቤት ክስ መስርተው ተቀባይነት ማግኘታቸው ስነ ስርዓቱን ያሌጠበቀ ነው በማሇት 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መወሰኑ የሚነቀፌበት የስነ-ስርዓትም ሆነ የመሰረታዊ ሔግ ምክንያት የሇም፡፡ 
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሠጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ባሇመሆኑ 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

 በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 36410 ሔዲር 16 ቀን 2000 ዓ.ም ተሠጥቶ በፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 35369 ጥቅምት 28 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
 በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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