የሰ/መ/ቁ. 5ዏ375
ህዲር 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን፡- ሙለእመቤት ውባየሁ ቀረበች
ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሇተብርሃን አዴሏኖም፡- ጠበቃ ተሰማ አበበ - ቀረበ
2. ሴፌ ትራንዚት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በቀሪ ይፇሇጋሌ የተባሇውን ቀረጥና ታክስ ሇማስከፇሌ የቀረበውን ክስ መነሻ በማዴረግ
የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሣሽ የነበረው አመሌካች 1ኛ ተጠሪ
ከውጪ ሃገር ሊስመጣቻቸው የአገሇገለ የፉያት መኪና ኢንጅኖች መክፇሌ የነበረባት ቀረጥና ታክስ
ብር 526,654.25 ሆኖ ሳሇ ብር 28,218.18 ብቻ ስሇከፇሇች ቀሪውን ትከፌሌ ዘንዴ ይወሰንሌኝ፡፡ 2ኛ
ተጠሪም ወኪሌ በመሆኑ የጋራ ሃሊፉነት አሇበት ይባሌሌኝ በማሇት ክሱን አቅርቦአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪዎችን አስቀርቦ ክርክሩን ካሰማ በኋሊ፣ 1ኛ ተጠሪ
ሊስመጣቻቸው ኢንጅኖች ሌትከፌሌ የሚገባት ቀረጥና ታክስ ብር 28,218.18 ነው በማሇት
የአመሌካች ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኝ
የተባሇበትን ውሳኔ አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ህዲር 4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ስሇቀረጡ እና
ታክሱ አከፊፇሌ በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ
አይዯሇም? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም በግራቀኙ ወገኖች በዚህ ረገዴ ያሰሙትን
ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
በአመሌካች ክስ እንዯተገሇጸው 1ኛ ተጠሪ የከፇሇችው ብር 28,218.18 ብቻ ሲሆን፣ መክፇሌ
የነበረባት ግን ከዚህ እጅግ ከፌያሇ እንዯሆነ በኋሊ በተዯረገው የኦዱተሮች ምርመራ እንዯተረጋገጠ
በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ዯግሞ ቀረጥና ታክሱ ኢንጅኖቹን ስትረከብ የከፇሇችው ብቻ
እንዯሆነ እና ይህም በሔጉ የተመሇከተ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክራሇች፡፡ 2ኛ ተጠሪም ቀረጥና ታክስ
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ሉጠየቅ የሚገባው የዕቃው ባሇቤት እንጂ ወኪሌ አይዯሇም የሚሌ የመከራከሪያ ነጥብ አንስቶአሌ፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የ1ኛ ተጠሪን ክርክር እንዲሇ የተቀበሇ ሲሆን፣ የሰጠው
ምክንያትም አመሌካች ሇቀረጥና ታክሱ አተማመን መሠረት ያዯረገው ሔግ ያገሇገለ የመኪና
ሞተሮችን/ኢንጅኖችን/ አያጠቃሌሌም የሚሌ እንዯሆነ ከውሳኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው ሇጉዲዩ አወሳሰን ተገቢነት ያሇው
ሔግ የቅዴመ ጭነት ምርመራ ሥርዓት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ.173/91 በአንቀዴ 6(1) የተመሇከተው
ዴንጋጌ ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን ጥያቄ/ክስ/ ውዴቅ ያዯረገው
ሇዴንጋጌው ትርጉም በመስጠት እና ሇክርክሩ መነሻ የሆኑ ያገሇገለ ኢንጅኖች በዴንጋጌው አይሸፇኑም
በማሇት ነው፡፡ ፌ/ቤቱ ዴንጋጌውን ወዯ መተርጎም የገባው ኢንጅኖቹ በኤስ ጂ ኤስ ኩባንያ የቅዴመ
ጭነት ምርመራ ተዯርጎሊቸው ዋጋም ወጥቶሊቸው የገቡ በመሆኑ መቀረጥ ያሇባቸው ኩባንያው
በሰጠው ዋጋ መሠረት ነው በማሇት ተከሣሽ በመከራከርዋ እና አመሌካች /የሥር ከሣሽ/ ዯግሞ
ኢንጅኖቹ አሮጌ /ያገሇገለ/ በመሆናቸው የቅዴመ ጭነት ምርመራ እንዲይዯረግባቸው ሔጉ ይከሇክሊሌ
የሚሌ መከራከሪያ በማቅረቡ ነው፡፡ በእርግጥም አከራካሪው ነጥብ የሔግ ጭብጥ በመሆኑ በዚህ ረገዴ
አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ የሚፇታ ነው የሚሆነው፡፡
ማንኛውም ወዯ ኢትዮጵያ የሚሊክ ዕቃ በማጓጓዣ ሊይ ከመጫኑ በፉት የቅዴመ ጭነት
ምርመራ እንዯሚዯረግበት ከሊይ በተጠቀሰው አዋጅ በአንቀጽ 4(1) ተዯንግጎአሌ፡፡ የቅዴመ ጭነት
ምርመራ ሽፊን የእቃውን ዋጋ እና የምንዛሬውን ተመን ትክክሇኛነት፣ ጥራት፣ ብዛት፣ የአስተሻሸግ
ሁኔታ እና የታሪፌ ምዯባ የሚመሇከት እንዯሚሆንም በአንቀጽ 5 ተመሌክቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ
በአንቀጽ 4 መሠረት የሚዯረገው የቅዴመ ጭነት ምርመራ ተፇጻሚ የማይሆንባቸው ዕቃዎች
እንዲለ ‹‹ሌዩ ሁኔታዎች›› በሚሌ በተዯነገገው በአንቀጽ 6 ተመሌክተዋሌ፡፡ የቅዴመ ጭነት ምርመራ
አይዯረግባቸውም የተባለት ዕቃዎች በአንቀጽ 6(1) በዝርዝር የተመሇከቱ ሲሆኑ፣ ያገሇገሇ
ተሽከርካሪንም አጠቃሇው የያዙ ናቸው፡፡ እንግዱህ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ወይም አነጋገር ከውጪ
ሃገር ወዯ ኢትዮጵያ የሚሊከው የአገሇገሇ ተሽከርካሪ ወይም መኪና በአንቀጽ 4 እንዯተዯነገገው
አይነት የቅዴመ ጭነት ምርመራ አይዯረግበትም ማሇት ነው፡፡ ተሽከርካሪው ወይም መኪና ሉሽከረከር
ወይም አገሌግልት ሉሰጥ የሚችሇው ሞተር ወይም ኢንጅን ሲኖረው እንዯሆነም የሚዘነጋ
አይዯሇም፡፡ 1ኛ ተጠሪ ከውጪ ሃገር ያስገባቻቸው ኢንጂኖች የፉያት መኪና ኢንጅኖች እንዯሆኑ
በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ በፉያት መኪኖች ተገጥመው ሥራ ሊይ የሚውለ ናቸው
ማሇት ነው፡፡ እውነታው ይህ ከሆነም ሔግ አውጪው በአሮጌ ወይም ያገሇገለ ተሽከርካሪዎች (ፉያት
መኪኖችን ጨምሮ) ሊይ የቅዴመ ጭነት ምርመራ አይዯረግም እያሇ ባገሇገለ ሞተሮቻቸው/ኢንጅኖች/
ሊይ ግን የቅዴመ ጭነት ምርመራ ይዯረግባቸዋሌ የሚሌ ተቃራኒ ሃሳብ ይዞ ሔጉን ያወጣሌ ብል
ማሰብ ምክንያታዊ አይሆንም፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ኢንጅኖቹ በአዋጁ አንቀጽ 6(1) አይሸፇኑም ሇማሇት
የበቃው በዝርዝሩ ውስጥ ያገሇገለ የመኪና ሞተሮች በሚሌ አሌተመሇከተም በማሇት ነው፡፡
በመሠረቱ ሔግ አውጪው ሔጉን በሚተገብረው/በሚተረጏመው/ አካሌ በትርጉም ሉዯረስበት
የሚችሇውን
ነጥብ በሙለ እየዘረዘረ ያወጣሌ ብል በጥቅለ ማሰብ ተገቢም፤ ምክንያታዊም
አይሆንም፡፡ በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው ያገሇገለ ተሽከርካሪዎች ወይም መኪኖች በግሌጽ
እስከተመሇከቱ ዴረስ የመኪኖቹን/የተሽከርካሪዎቹን/ ዋነኛ አካሌ /አንቀሳቃሽ/ የሆነው ሞተር ተሇይቶ
ነው የሚታየው ወዯሚሇው መዯምዯሚያ መዴረስ ትክክሌ አይሆንም፡፡ ሔጉም መተርጎም ያሇበት
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ምክንያትን
ሇዴንጋጌው
አተረጓጎም
መሠረታዊ

መሠረት በማዴረግ እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የሰጠው ትርጉም ከዚህ አንፃር ሲታይ በምክንያት ሊይ ወይም ምክንያታዊ በሆነ የሔግ
ስሌት ሊይ በመመሥረት የተሰጠ ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ውሳኔው
የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

በመቀጠሌ የተመሇከትነው አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ
ስህተት ያሇበት ነው ከተባሇ በምን አይነት አግባብ ሉታረም ይገባሌ የሚሇው ነው፡፡ ከሊይ በዝርዝር
እንዲየነው የሥር ፌ/ቤቶች ክሱ ተቀባይነት የሇውም እሚሌ ዴምዲሜ ሊይ በመዴረሳቸው እና ሇዚህ
ዴምዲሜአቸው መሠረት ያዯረጉት ሇሔጉ የሰጡት ትርጉም በመሆኑ ወዯ ፌሬ ነገሩ ክርክር ገብተው
ስሇቀረጥና ታክሱ መጠን በተመሇከተ ውሳኔ አሌሰጡም፡፡ ከዚህ የተነሳም ፌሬ ነገሩን በሚመሇከት
ከመጀመሪያው ክርክር ማዴረጉ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 113733 ታህሣስ 8 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 76484 ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ኢንጅኖች በአዋጁ አንቀጽ 6(1) የሚሸፇኑ በመሆናቸው የቅዴመ ጭነት
ምርመራ አይዯረግባቸውም ብሇናሌ፡፡
3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩን በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ ሉከፇሌ
በሚገባው ታክስ እና ቀረጥ መጠን ከግራ ቀኝ ወገኖች የሚቀርብሇትን ክርክር ከሰማ በኋሊ
ተገቢውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.343(1) መሠረት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡
4. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ዘቢ
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