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  የሰ/መ/ቁ. 43845 

መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ጌታይዲ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ያሊግባብ የተከፇሇ ቀረጥ ይመሇስሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባሁኑ አመሌካች ሊይ መጋቢት 07 ቀን 1998 ዓ.ም በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ 
የክሱ ይዘትም፡- ተጠሪ ዴርጅት ሄርታሇን ከሚባሌ የኔዘርሊንዴ ዴርጅት የፇሳሽ መከሊከያና ተዛማጅ እቃዎችን በአምራቹ 
የመሸጫ ዋጋ መሰረት የጉምሩክ ቀረጥን እየከፇሇ ሲያስገባ መቆየቱንና በሦስት የተሇያዩ ጊዜያት ከከፇሊቸው ክፌያዎች 
ውስጥ ዴምሩ ብር 60,858.82(ስሌሳ ሺህ ስምንት መቶ ሃምሳ ስምንት ብር ከሰማንያ ሁሇት ሳንቲም) የሆነውን ገንዘብ 
ያሊግባብ አመሌካች ማስከፇለንና ይኸው ያሊግባብ የተከፇሇው ገንዘብ እንዱመሇስሇት ተጠሪ ጥያቄ ቢያቀርብም አመሌካች 
ፇቃዯኛ አሇመሆኑን በመዘርዘር ክሱ የተመሰረተበትን ገንዘብ ያሇአግባብ ከተከፇሇበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴና ከክሱ 
ወጪና ኪሣራ ጋር አመሌካች እንዱከፌሌ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካችም ሇክሱ 
በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር ክርክር ነጥቦችን በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት የአመሌካችን ምስክሮች መስማት አስፇሊጊ 
አሇመሆኑን ገሌፆ ጉዲዩን በመመርመር የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጏ ሇክሱም ኃሊፉ በማዴረግ ክሱ 
የተመሰረተበትን ገንዘብ ክሱ ከተመሰረበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ 9%(ዘጠኝ በመቶ) ጋር አመሌካች ሇተጠሪ 
እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ 
ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ የካቲት 20 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የስር 
ፌርዴ ቤት ይርጋን በተመሇከተ የቀረበውን መቃወሚያ ማሇፈም ሆነ የአመሌካችን ምስክሮችንም ሳይሰማ መቅረቱ 
ያሇአግባብ ሆኖ የዯረሰበት ዴምዲሜም የአዋጅ ቁጥር 68/89 አንቀጽ 48/7/,/11/ እና መመሪያ ቁጥር 10/1996 ስር 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን የሚፃርር በመሆኑ ሉሻር ይገባዋሌ በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታውም 
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ በጠበቃቸው አማካኝነት ጥቅምት 12 ቀን 2002 ዓ.ም 
በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ አግባብነት ገሌጸው ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 
የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩሊቸው ጥር 18 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጡት የመሌስ መሌስ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር 
ተራክረዋሌ፡፡ 

 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፡፡ 
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እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ የአመሌካች ምስክሮች ሳይሰሙ ውሳኔ መሰጠቱ 
ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ክሱን ሉመሰርቱ የቻለት ያሊግባብ የከፇሌኩት የቀረጥ ገንዘብ 
ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በሚሌ ሲሆን፤ አመሌካች በበኩለ ክፌያውን ያስፇጸመው በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የዋጋ 
መረጃን በማየት መሆኑን ገሌፆ ያሊግባብ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ የላሇ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 
የአመሌካችን የዋጋ መረጃ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑን፣ጉዲዩን ሇማስረዲት የተቆጠሩት ምስክሮችንም መስማቱ 
አስፇሊጊ አሇመሆኑን ገሌፆ አመሌካች በተጨማሪነት የወሰዯውን የቀረጥ ገንዘብ ባግባቡ የወሰዯ መሆኑን፣አሊስረዲም በሚሌ 
ምክንያት ክርክሩን ውዴቅ ማዴረጉን ነው፡፡ 

 የጉምሩክ ባሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋም እና አሰራሩን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 47 ሊይ 
እንዯተመሇከተው ወዯ ሏገር ውስጥ ሇሚገባ ማናቸውም እቃ የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ የሚሆነው  በትክክሌ 
ሇእቃው የተዯረገ ጠቅሊሊ ወጪ ነው፡፡ እቃው የተገዛበት ዋጋ ዯግሞ ከወጪዎች አንደ ነው ስሇሆነው ሇቀረጥ ማስከፇያ 
መሰረት የሚሆነው ትክክሇኛ የእቃው ዋጋ ስሇመሆኑ ሔጉ በዋናነት ያስቀመጠው አስራር ነው፡፡ ከዚሁ የሔጉ መንፇስ 
መረዲት የሚቻሇው ላሊው ቁም ነገር ዯግሞ በአስመጪው የሚቀርበው የእቃው ግምት ትክክሇኛውን የእቃውን ዋጋ 
የማይናገር መሆኑ ከተረጋገጠ የቀረጥ ሂሳብን ሇማስሊት መነሻ(መሰረት) ሉሆን የማይችሌ መሆኑን ነው፡፡ በመሰረቱ ወዯ 
አገር ውስጥ የሚገባ እቃ ቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ ምን ያህሌ እንዯሆነና እንዳት እንዯሚሰራ በአዋጅ ቁጥር 60/1989 
አንቀጽ 48 ስር ተዘርዝሯሌ፡፡ የተጠቀሰው የአዋጅ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 7 እና 8 ዴንጋጌዎች ሲታዩም የጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን ባስመጪው የቀረበሇትን የዋጋ ግምት አሌቀበሌም በማሇት የቀረጥ ሂሳቡን ሇማስሊት ላልች አማራጭ 
መንገድችን መከተሌ የሚችሌ ስሇመሆኑ ያስገነዝባለ፡፡ የተጠቀሰው የአዋጅ አንቀጽ ንኡስ 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፡፡ ከነዚህም ምክንያቶች መካከሌ ወዯ ሏገር ውስጥ የገባው 
እቃ ዋጋ ከአንዴ ዓይነት እና ከተመሳሳይ እቃዎች ዋጋ በጉምሩክ ከተፇቀዯው ሌዩነት በሊይ እንሶ መገኘት ስሇመሆኑ 
መመሪያው በአንቀጽ 1/5/ ስር አስቀምጧሌ፡፡ ወዯ ሃገር በገባ ወይም ከሏገር በወጣ እቃ ሊይ የተከፇሇው ቀረጥ 
በማናቸውም ምክንያት ሉከፇሌ ከሚገባው ቀረጥ ያነሰ መሆኑ በምርመራ የተዯረሰበት እንዯሆነ ዯግሞ ባሇሥሌጣኑ 
የእቃውን ባሇቤት ወይም ወኪለን በሌዩነት ያሌተከፇሇውን ቀረጥ ማስከፇሌ እንዯሚችሌ በአንቀጽ 57/1/ ስር በግሌጽ 
አስፌሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በብሌጫ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ ሇከፊዩ ሉመሇስ እንዯሚገባ አዋጁ በአንቀጽ 55 ስር በግሌጽ 
ዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ቀረጡን አስከፇሌኩ የሚሇው በመመሪያ ቁጥር 10/1996 መሰረት ስሇመሆኑ፣በዚህ 
መመሪያ መሰረት የተፇፀመ ስሇመሆኑ ዯግሞ የሚያስረደት ምስክሮች ያለት ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት በማስረጃነት 
ዘርዝሮ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ አመሌካች የቆጠራቸውን ምስክሮች መስማት አስፇሊጊ አይዯሇም ብል ከአሇፇ በኋሊ አመሌካች 
ክርክሩን በማስረጃ አሊስረዲም በማሇት ሇክሱ ኃሊፉ አዴርጏታሌ፡፡ በአርግጥ በተከራካሪ ወገን የተቆጠረውን ምስክር ሁለ 
ፌርዴ ቤቱ እንዱሰማ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ስነ-ስርአት ሔጉ ስሇማስረጃ አቅራረብ እና አቀባበሌ 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይዘት የሚያስገነዝበን ነጥብ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ ስሌጣኑን መተግበር ያሇበት በዘፇቀዯ 
ሉሆን አይገባም፡፡ በመሆኑም በተከራካሪ ወገን የተቆጠሩት ምስክሮች ሳይሰሙ የሚቀሩት ሇጉዲዩ የሚሰጡት ምስክርነት 
አግባብነት የላሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የአመሌካች ምስክሮች ሉያስረደ ይገባሌ የተባሇው አመሌካች በሔጉ የተሰጠውን ስሌጣን ባግባቡ 
በመጠቀም የተጠሪን ጥያቄ ያሌተቀበሇው ስሇመሆኑ እና በመመሪያ ቁጥር 10/1996 መሰረት ብሌጫ ቀረጥ የተባሇው 
አሇመከፇለን ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ በምስክሮች የሚሰጠው ቃሌ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ነው ሇማሇት የሚያስችሌ 
አሇመሆኑን ይህ ችልት ተገንዝቧሌ፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ማስረጃ ሳይሰማ ዯግሞ ማስረጃውን የቆጠረው ተከራካሪ 
ክርክሩን በማስጃ አሊስዯገፇም ሉባሌ አይችሌም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የመራው አዋጅ ቁጥር 60/89 
አንቀጽ 48 እና መመሪያ ቁጥር 10/1996 እንዱሁም በፌትሏብሓር ስነ ስርአት ሔጉ ስሇማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ 
የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ባገናዘበ መሌኩ ባሇመሆኑ የፌርዴ አካሄደ የተሟሊ ነበር ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ የፌርዴ አካሄዴ 
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ሳይሟሊ የተሰጠ ፌርዴ ዯግሞ የሔግ ሥርአቱን ያሌጠበቀ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ነው፡፡ ስሇሆነም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 66236 ሏምላ 23 ቀን 1999 ዓ.ም ተሰጠቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 59649 ጥር 28 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ 
መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ቀረጡን ያስከፇሇበትን ሁኔታ ሇማስረዲት የቆጠራቸው ምስክሮች ተሰምተው እና ላሊም ተገቢ ነው 
የተባሇ ሁለ ተፇጽሞ በጉዲዩ ሊይ እንዯገና ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው በመሆኑ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ምስክሮችን በመስማት ጉዲዩን እንዯገና አይቶ ይወስን በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
343/1/ መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. እስከአሁን ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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