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ጥቅምት 18 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ሊጋር ጉምሩክ - ነ/ፇጅ እመቤት ባዩ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አደኛ አበለ - 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 ፌርዴ ቤት ባሁኑ አመሌካች ሊይ ሏምላ 04 ቀን 1998
ዓ.ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ተጠሪ ከቱርክ አገር ሶስት ማሸነሪዎችን ሰኔ 09
ቀን 1995 ዓ.ም በህጋዊ መንገዴ ወዯ አገር ማስገባታቸውን ሇማሽነሪዎች የተሳሳተ ቁጥር
85489000 የሆነ የታሪፌ ኮዴ እንዱሰጣቸው ተዯርጎ የዋጋቸውን 40% ብር 40,514.02 እንዱከፌለ
መዯረጉን ይህንኑ ገንዘብ እቃውን ሇመረከብ ሲለም መክፇሊቸውንና እቃዎቹ በትክክሇኛ የታሪፌ
መጠን ተቀርጠው በአብሊጫ የከፇለት እንዱመሇስሊቸው አመሌክተው የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባሇስሌጣን
መስከረም 04 ቀን 1996 ዓ.ም ሇአዱስ አበባ ሊጋር ጉምሩክ በጻፇው ዯብዲቤ በትክክሇኛ የታሪፌ
መዯብ እንዱስተናገደ በሚሌ ማሳወቁን በትክክሇኛው ኮዴ ሉከፌለ ይችለ የነበሩት የገንዘብ መጠንም
የዋጋውን 5% ብር 12,510.42 መሆኑን ዘርዝረው በአብሊጫ የተከፇሇው ብር 28,003.06(ሃያ
ስምንት ሺህ ሶስት ብር ከዜሮ ስዴስት ሳንቲም) ከወሇዴ እንዱሁም ከወጪና ኪሳራ ጋር
እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካችም በአዋጅ ቁጥር 60/1989 አንቀጽ 55 መሰረት በአብሊጫ የተከፇሇ
ቀረጥና ታክስን መመሇስ የሚቻሇው እቃው ወዯ አገር ውስጥ ከገባበት በስዴስት ወር ውስጥ የታወቀ
የሆነ እንዯሆነ እንጂ እንዯተጠሪ እቃው መስከረም 27 ቀን 1995 ዓ.ም አስገብቶ እቃውንም ህዲር
13 ቀን 1996 ዓ.ም አውጥቶ ከወሰደ በኋሊ አይዯሇም ጥያቄው በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ዘርዝሮ
ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም
የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃዎችን በመመርመር ተጠሪ በአብሊጫ የተከፇሇ ቀረጥ ይመሇስሌኝ
ጥያቄ ያቀረቡት በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 55 ስር በተመሇከተው የስዴስት ወር የጊዜ ገዯብ
ውስጥ አይዯሇም በማሇት ክሱን በይርጋ ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ተጠሪ ይግባኛቸውን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት የጠቀሰው
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ዴንጋጌ ክፌያ ሊይ ስህተት ሲፇጠር የሚፇፀም እንጂ ያሊግባብ ሇተከፇሇ ክፌያ የሚሆን አይዯሇም
በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ሇክሱ መሰረት
የሆነውን የገንዘብ መጠን ክሱ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ ከሚታሰብ
ሔጋዊ ወሇዴ (9%) ዘጠኝ በመቶ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች
ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ
በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ይርጋውን በተመሇከተ አመሌካች ያቀረበው ክርክር የታሇፇው
ከአዋጅ ቁጥር 60/89 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 55፣ 53 ዴንጋጌዎች ውጪ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው
ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው
ዴንጋጌ የትኛው ነው የሚሇውን ነጥብ ሇመሇየት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡
ተጠሪም በጠበቃቸው ሰኔ 28 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ አንዴ ገፅ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
በመሌሳቸውም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ይርጋ መዯበኛው ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች
ነገረ ፇጅም ሏምላ 12 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 አብይ
ነጥብ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 60/89 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 53 እና 55 መሰረት አዴርጎ ያቀረበው
የይርጋ ክርክር የመታሇፈ አግባብነት ነው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ክሱን ሉመሰርቱ የቻለት ያሊግባብ የከፇሌኩት
የቀረጥ ገንዘብ ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች በበኩለ ጥያቄው በስዴስት ወር የጊዜ
ገዯብ ውስጥ ያሌቀረበና በሔጉ አግባብ የተፇፀመ መሆኑን ገሌጾ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
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፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አከራካሪ ስሇሆኑ ጉዲዮች በሚሇው በእቃዎች
ዋጋ አተማመን፣ በታሪፌ አሰያየምና አመዲዯብ እንዱሁም በታሪፌ ሌክ ሊይ ተቃውሞ የቀረበ
እንዯሆነ የተቃውሞ ነጥብ ከተመዘገበ በኋሊ የጉምሩክ ሹም በሚወስነው መሰረት ቀረጡ
እንዯሚከፇሌ በተቃውሞ የተከፇሇው ቀረጥ ጉዲዩ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በባሇስሌጣኑ የበሊይ ኃሊፉ
ውሳኔ እንዯሚሰጥበት ባሇጉዲዩ በውሳኔው ካሌተስማማ በውሳኔው አሇመስማማቱን ገሌፆ በሰሊሳ ቀናት
ውስጥ በፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ ያሇበት መሆኑን አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ አስቀምጧሌ፡፡ 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

326

ጥያቄ ነው፡፡ ይኸው የስነ ስርዓት ጉዲይም በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት ባግባቡ መፇፀም
አሇበት፡፡ ይህ ሇአስተዲዯራዊ ውሳኔም የራሱ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብልም ይታሰባሌ፡፡
በብሌጫ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ ሇከፊዩ ሉመሇስ እንዯሚገባ አዋጁ በአንቀፅ 55 ስር በግሌፅ
ዯንግጓሌ፡፡ ይህንኑ ያሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 15 ዴንጋጌ ዯግሞ ቀረጡ ተመሊሽ
የሚዯረገው ስህተቱ መኖሩን ባሇሥሌጣኑ እንዲወቀ ወይም ባሇቤቱ ጥያቄ እንዲቀረበ ይሆናሌ በሚሌ
ካስቀመጠ በኋሊ ቀረጡ ተመሊሽ የሚዯረገው ዕቃው የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት አጠናቆ ወዯ አገር
ከገባበት ወይም ወዯ ውጪ ሀገር ከተሊከበት ቀን ጀምሮ ስዴስት ወራት ውስጥ ስህተቱ የታወቀና
ጥያቄ የቀረበ እንዯሆነ ነው በማሇት ፌጹም የሆነ የይርጋ ጊዜ ዯንግጓሌ፡፡ ወዯ ተያዘው ጉዲይ
ስንመሇስም ተጠሪ ቀሪ የቀረጥ ክፌያ መኖሩን አረጋግጠው ክፌያው እንዱፇፀምሊቸው የጠየቁት
እቃው ወዯ አገር ከገባ ከአንዴ አመት አስራ አንዴ ወራት በኋሊ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ
ሇአመሌካች መስሪያ ቤት ሹም በብሌጫ የተከፇሇ ቀረጥ እንዱመሇስሊቸው በአዋጅ ቁጥር 60/89
አንቀጽ 53 መሰረት ጥያቄ አቅርበው ተገቢ ውሳኔ ተሰጥቶ ክሱን ፌርዴ ቤት የመሰረቱ ሳይሆን
ቀረጡ በስህተት መከፇለን ተገንዝበው ስህተቱ ተስተካክል በብሌጫ የተከፇሇ ገንዘብ
እንዱመሇስሊቸው አቤቱታ አቅርበው ተገቢው እንዱፇፀም እናት መስሪያ ቤት ሇቅርንጫፌ መስሪያ
ቤት የፃፇውን ዯብዲቤ መሰረት አዴርገው መፌትሓ ሳያገኙ ሲቀሩ በፌርዴ ቤት ክስ መስርተዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ ጥያቄያቸውን በአዋጁ መሰረት እቃውን ከውጪ ከአስገቡ በኋሊ በስዴስት ወራት ጊዜ
ውስጥ አሊቀረቡም፡፡ ይህም የሚያሳየው የአመሌካች ጥያቄ በሔጉ የተገዯበ መሆኑን ሲሆን አመሌካች
በአዋጁ አንቀጽ 55 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 እንዱሁም በአዋጁ አንቀጽ 55
መሰረት በስዴስት ወር ጊዜ ያሌቀረበ የቀረጥ ይመሇስሌኝ ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኝበት አግባብ
ባሇመኖሩ በፌርዴ ቤት ክስ መመስረታቸው በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሳኔ በበሊይ ፌርዴ ቤቶች መሻሩ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን የአዋጁን ቁጥር
55 ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.
3.
4.

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 59693 መጋቢት 17 ቀን 2001 ተሠጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 45757 ታህሳስ 27 ቀን 2002 ዓ.ም
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 73056 ሏምላ 25 ቀን 1999 ዓ.ም
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
የተጠሪ የቀረጥ ይመሇስሌኝ ጥያቄ በስዴስት ወር ይርጋ የታገዯ ነው ብሇናሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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