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 የሰ/መ/ቁ. 59723 

ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ3ዓ.ም  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

                                    አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሳ 

                                    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አብደሌፇታህ መሏመዴ - ጠበቃ ጥበቡ ተስፊዬ - ቀረበ  

ተጠሪ፡- ኮሌፋ ቀራኒዮ ክ/ከተማ ፌትሔ ጽ/ቤት የቀረበ የሇም    

              መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በገቢ ግብር አዋጅ ቁ 286/94 አንቀጽ 96 እና በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁ 
285/94 አንቀጽ 49 እንዯዚሁም በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 349/1/ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች 
በመተሊሇፌ ወንጀሌ ተፇጽሞአሌ በማሇት ተጠሪ ባቀረበው ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኝ ወገኖቹን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተከሣሽ 
የነበረውን የአሁኑ አመሌካችን ጥፊተኛ ነው ብልአሌ፡፡ በዚህ መሠረትም በአመሌካች ሊይ ተገቢ ነው 
ያሇውን ቅጣት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በቅጣቱ አወሳሰን ሊይ ባሇመስማማት ተጠሪ 
ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱም 
ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ በመጨረሻም ተጠሪ ውሣኔው መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
አሇበት በማሇት ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ በማቅረቡ በዚህ 
ዯረጃም ክርክሩ ተሰምቶአሌ፡፡ በመቀጠሌም ችልቱ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡትን የቅጣት ውሣኔ 
በመሻር አመሌካች በስዴስት ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ወስኖአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

በበኩሊችንም አመሌካች ነሏሴ 24 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የአዱስ አበባ ከተማ 
ፌ/ቤቶች የተጨማሪ እሴት ታክስን በተመሇከተ የሚቀርቡ የወንጀሌ ክሶችን ሇማየት ሥሌጣን 
አሊቸው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ጭብጥ ግራ ቀኝ ወገኖች ካሰሙት 
ክርክር ፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ አና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ከሊይ እንዲመሇከትነው አመሌካች የተከሰሰው በሁሇት የተሇያዩ አዋጆች የተመሇከቱትን 
ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇጽሞአሌ ተብል  ነው፡፡ አዋጆቹ የተሇያየ ስያሜ እና ተግባር 
ያሊቸው ሲሆኑ ፣ የመጀመሪያው የገቢ ግብር አዋጅ ፤ ሁሇተኛው ዯግሞ የተጨማሪ እሴት ታክስ 
አዋጅ ናቸው፡፡ የዲኝነት ሥሌጣን ጥያቄ ያስነሳው የተጨማሪ እሴት ታክስን መሠረት በማዴረግ 
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የቀረበው ክስ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የተነሳው ጥያቄ መታየት ያሇበት የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶችን 
የዲኝነት ሥሌጣን በሚመሇከት ከተዯነገገው የቻርተሩ/የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
ቻርተር አዋጅ ቁ 361/95 አንቀጽ 41 አንፃር ነው፡፡ በተጠቀሰው አንቀጽ 41/2/ የፌ/ቤቶቹ የወንጀሌ 
/የዯንብ መተሊሇፌ የዲኝነት ሥሌጣን በዝርዝር ተቀምጦአሌ፡፡ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው ጉዲይ 
አወሳሰን ተገቢነት ያሇው ዴንጋጌ በፉዯሌ  /ሀ/ ሥር የተመሇከተው ሲሆን፣ ይዘቱም ፌ/ቤቶቹ 
በቻርተሩ አንቀጽ 52 በተመሇከቱ የፊይናንስ ጉዲዮች ሊይ በሚነሱ የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ ሥሌጣን 
ያሊቸው መሆናቸውን ይገሌጻሌ፡፡  

የቻርተሩ አንቀጽ 52 የከተማ አስተዲዯር የፊይናንስ ሥሌጣን በዝርዝር የሚያመሇክት ሆኖ 
የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /4/ እና /5/ም ሇተያዘው ክርክር አግባብነት እንዲሊቸው መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ ንኡስ አንቀጽ /4/ የከተማው አስተዲዯር በራሱ የሚወሰነው እና የሚሰበሰበው የንግዴ 
ትርፌ /የገቢ / ግብር  ፣ የኤክሳይዝ ታክስ እና የተርን  ኦቨር ታክስ ብቻ እንዯሆነ ሲያመሇክት ፤ 
ንኡስ አንቀጽ /5/ ዯግሞ በከተማው ከሚኖሩ ግሇሰብ ነጋዳዎች እና በከተማው ባሇቤትነት ሥር 
ከሚገኙ የሌማት ዴርጅቶች የተጨማሪ እሴት ታክስ የሚሰበሰበው የፋዳራሌ መንግስት እንዯሆነ 
እና በመጨረሻ ታክሱ የሚሰጠው ሇከተማው አስተዲዯር መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ እነዚህን 
ዴንጋጌዎች አንዴ ሊይ አዴርገን ስንመሇከት መገንዘብ የምንችሇው የተጨማሪ እሴት ታክስን 
የመሰብሰብ ሥሌጣን ሇከተማው  አስተዲዯር በሔግ አሇመስጠቱን ነው፡፡ ታክሱን የመሰብሰብ 
ሥሌጣን ካሌተሰጠው ዯግሞ ታክሱን የመክፇሌ ግዳታ ያሇባቸውን ሰዎች የመከታተሌ፣ በታክስ 
ሔጉ አፇጻጸም ረገዴ ጥፊት ፇጽመዋሌ የሚባለትንም የመክሰስ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ ሉባሌ 
አይችሌም፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች ከታክሱ አሰባሰብ ወይም ዯግሞ ከታክሱ አዋጅ አፇጻጸም ጋር 
የተያያዙ በመሆናቸው ሉከታተሊቸው የሚገባው ታክሱን የመሰብሰብ ሥሌጣን የተሰጠው የፋዳራሌ 
መንግስቱ ነው፡፡ ይህን የማስፇጸም  ሥሌጣን የተሰጠው የገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን 
እንዯመሆኑ የወንጀሌ ክሱ መቅረብ ያሇበት በባሇሥሌጣኑ  ዓቃቤ ሔግ ነው፡፡   

ጉዲዩ የፋዳራሌ መንግስቱ ሥሌጣን ነው ከተባሇም ክሱ መቅረብ ያሇበት ሇፋዳራሌ ፌ/ቤት 
ነው፡፡ በመሆኑም  የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ በመተሊሇፌ 
ተፇጽሞአሌ  የተባሇውን ወንጀሌ በሚመሇከት  የቀረበሊቸውን ክስ ያዩት በሔጉ ሥሌጣን 
ሳይሰጣቸው ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ፌ/ቤቶቹ በአዋጅ ቁ 361/95 አንቀጽ 52/4/ እና /5/ 
የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች የተረጎሙበት አግባብ ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ውሣኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 30746/02  ሚያዝያ 5 ቀን 2002 ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ ፣ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ 13473 ሰኔ 8 ቀን 2002 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ 13785 
ነሏሴ 14 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤት የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁ 285/94ን በመተሊሇፌ በሚቀርቡ 
የወንጀሌ ክሶች ሊይ የዲኝነት ሥሌጣን የሊቸውም በማሇት ወስነናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም 
በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ሊይ በመመሥረት በአመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኛነት እና 
የቅጣት ውሣኔ ብቻ ተሽሮአሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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