የሰ/መ/ቁ. 59851
የካቲት 11 ቀን 2003 ዓ/ም.
ዲኞች-፡-

ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡ተጠሪ፡-

አቶ ዓሇሙ ጋባ - ጠበቃ ወሌዯስሊሴ - ቀረቡ

የፋዳራሌ ገቢዎች ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዏቃቤ ሔግ ሽመሌስ አበበ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር ተያይዞ የተነሳን የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ
በመሠረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- 1ኛ፡- አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ
ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንዯተሻሻሇው አንቀፅ 22(1) እና 50(ሇ-1) ስር
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ
በሚገኝ ቁጥሩ 081 በተሰጠውና በንግዴ ፇቃዴ ቁጥር 02/1/3/01096/98 የሚሠራ የዓባይ ዙሪያ
ሆቴሌ ተብል በሚጠራው ቤት ጥር 14 ቀን 2002 ዓ/ም ከቀኑ 8፡00 አከባቢ የአንዴ ሇስሊሳ እና ሻይ
ግብይት በብር 5.25 ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሠኝ በሠራተኛቸው አማካይነት በመሸጣቸው
ተከሰዋሌ የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው ክስ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 እንዯተሻሻሇው
አንቀፅ በአንቀጽ 50(መ-1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በዴርጅቱ ውስጥ በባሌሥጣኑ እውቅና
የተሰጠበት የሽያጭ መመዝገቢያ መሥሪያ ከህዲር 25 ቀን 2002 ዓ/ም እስከ ታህሳስ 24 ቀን 2002
ዓ/ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ገዝቶ የመጠቀም ግዳታ የተጣሇበት ቢሆንም በሆቴለ ውሰጥ በባሇስሌጣኑ
መሥሪያ ቤት እውቅና ያሌተሰጠውንና "ናን ፉስካሊይዝዴ ማሽን" ሲጠቀሙ ተገኝተዋሌ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካችም እንዯ አቃቤ ክስ ዴርጊቱን ያሇመፇጸማቸውን በመግሇፅ ክሱን ክዯው የተከራከሩ ሲሆን
ተጠሪ አለኝ ያሊቸውን የሰው ምስክሮችን አስቀርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች እንዱከሊከለ
ተዯርጎ የመከሊከያ ምስክሮችን አስቀርበው አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ የአመሌካች መከሊከያ ምስክሮች የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎችን
ያሊስተባበለ መሆኑን በመግሇፅ ቃሊቸውን ውዴቅ ከአዯረገ በኋሊ አመሌካችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ
ተጠቅሶ በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ በማዴረግ በ1ኛ ክስ በሁሇት አመት ከስዴስት ወር ጽኑ
እስራትና በብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ ብር)፣ በሁሇተኛው ክስ ዯግሞ በአንዴ አመት እሥራት
በዴምሩ በሦስት አመትና በስዴስት ወር እስራትና በብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ ብር) እንዱቀጡ
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ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በተሊሇፇባቸው የጥፊተኝነትና የቅጣት
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ተጨማሪ
ማስረጃዎችን ከተቀበሇና ግራ ቀኙን ከአከራከሩ በሁዋሊ በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን የጥፊተኝነትን
ውሳኔ ሙለ በሙለ በመቀበሌ የእስራት ቅጣት ውሳኔውን ግን ወዯ ሁሇት አመት እሥራት ዝቅ
አዴርጎ የገንዘብ መቀጮውን ዯግሞ እንዲሇ በመቀበሌ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አሻሽል ወስኗሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ነሏሴ 27 ቀን 2002 ዓ.ም. የተፃፇ ሲሆን
ይዘቱም ባጭሩ፡- የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካችን ጥፊተኛ በማሇት የወሰኑት በሔጉ አግባብ አቃቤ
ሔግ ባሊስረዲበትና ተጨማሪ ማስረጃዎችም ቢሆኑ አመሌካች ዯረሠኙን እንዱታተም ሇማዴረግ
እንዱሁም ማሽኑን ሇማስገባት ተገቢውን ጥረት ሲያዯርግ የነበረ መሆኑን ባረጋገጡት ሁኔታ ስሇሆነ
የጥፊተኝነት ውሳኔው ሉሻር የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የሰበር
አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ መሆኑ በመ/ቤቱ የተገሇፀሇት
ዯብዲቤ እጁ ከገባ ከታህሳስ 13 ቀን 2002 ዓ.ም. ጊዜ ጀምሮ መ/ቤቱ በሰጠው ጊዜ ውስጥ
አስፇሊጊውን ዯረሠኞችንና የሂሳብ መኪና ሇማስገባት ተገቢውን እንቅስቃሴ ሲያዯርጉ መቆየቱ በስር
ፌርዴ ቤቶች ተረጋገጦ እያሇ ጥፊተኛ ተብሇው መቀጣታቸው በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን
ሇመመርመር ተብል በመታዘዙ ተጠሪ ቀርቦ አመሌካች ጥፊተኛ ተብሇው ሉቀጡ ይገባሌ በሚሌ
የተሰጠው ውሳኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ መሆኑን ዘርዝሮ ውሳኔው ሙለ በሙለ ሉጸና ይገባሌ ሲሌ
ተከራክሯሌ፡፡
የአመሌካች ጠበቃም ባቀረቡት የመሌስ መሌስ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር
ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሳኔዎችና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ አመሌካች ጥፊተኞች ተብሇው መወሰኑ በአግባቡ ነው? ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ሲሆን ቅጣት ጋር ተያይዞ የቀረበው ክርክር በዚሁ ጭብጥ እሌባት የሚያገኘ
ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
በዚህም መሠረት አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር
609 እንዯተሻሻሇ አንቀፅ 22(1) እና 50(ሇ-1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ያሇተጨማሪ እሴት
ታክስ ግብይት ማከናወናቸውን ተጠሪ በሔጉ አግባብ አስረዴቷሌ ወይስ አሊስረዲም?፣ የተጨማሪ
እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 609 እንዯተሻሻሇ 50(መ-1) ስር የተመሇከተውን
በመተሊሇፌ ከባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት እውቅና ውጪ የሽያጭ መኪና ይዘው ተገኝተዋሌ? ወይስ
አሌተገኙም? የሚለትን ጥያቄዎችን በማንሳት በስር ፌርዴ ቤት በአቃቤ ሔጉ ማስረጃዎችና
በአመሌካች ማስረጃዎች ጭምር ከተረጋገጡት ፌሬ ጉዲዮች እና አግባብነት ካሊው ሔግ ጋር
በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች የተከሰሱት 1ኛው ክስ፡- የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ
ቁጥር 285/94 አንቀጽ 55 እና በአዋጅ ቁጥር 609 እንዯተሻሻሇ አንቀፅ 22(1) እና 50(ሇ-1)
በመተሊሇፌ ሆቴሌ ዴርጅቱን በወኪሌነታቸው በሚያስተዲዴሩበት ጊዜ ሽያጭ ያሇተጨማሪ እሴት
ታክስ ዯረሠኝ አከናውነዋሌ በሚሌ ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት የቀረቡት የተጠሪ ምስክሮች በሰጡት
የምስክርነት ቃሌ ይኸው ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካችም እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በሚያቀርቡት
ክርክር ግብይቱ በተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ተከናውኗሌ የሚሌ ክርክር ሳይኖራቸው አጥብቀው
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የሚከራከሩት በባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በተሰጠው ጊዜ ውስጥ አስፇሊጊውን ዯረሠኞችንና የሂሳብ
መኪና ሇማስገባት ተገቢውን እንቅስቃሴ ሲያዯርጉ የነበረ መሆኑን በመግሇፅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ
ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት አመሌካች በውክሌና የሚያስተዲዴሩትን የሆቴሌ ዴርጅት በተጨማሪ
እሴት ታክስ ከፊይነት የመዘገበው ከጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ/ም ጀምሮ መሆኑና የምስክር ወረቀት
መስጠቱን፣ ግብይቱ ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሠኝ የተከናወነው ዯግሞ ጥር 14 ቀን 2002 ዓ/ም
መሆኑ በአቃቤ ሔጉ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ አንዴ ግብር ከፊይ ሇተጨማሪ እሴት
ታክስ ግብር ከፊይነት ተመዘገበ የሚባሇው ዯግሞ ከተመዘገበበት ቀን ወይም ምዝገባው ከሚጸናበት
ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀጽ 3(1) እና (2) ዴንጋጌዎች ስር በግሌፅ
ተመሌክቷሌ፡፡
የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 22(1) ዴንጋጌ ሲታይም ሇተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር
ከፊይነት የተመዘገበ ማንኛውም ሰው ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ሇሚያዴርገው ግብይት የተጨማሪ
እሴት ታክስ ዯረሰኝ ሇተጠቃሚው ወዱያውኑ መስጠት እንዯአሇበት አስገዲጅነት ባሇው ኃይሇቃሌ
ዯንግጎ እናገኛሇን፡፡ ሔጉ በተገቢው ጊዜ ዯረሠኝ ሳያሳትም ግብይት ያከናወነ ግብር ከፊይ ጥረት
እያዯረገ ቢቆይና ግብይቱን ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ከአከናወነ ተጠያቂነት የላሇበት ስሇመሆኑ
የሚያሳይ ዴግንጋጌ የሇውም፡፡ አመሌካች ተገቢውን ጥረት ሲያዯርጉ የነበረ መሆኑን ተረጋግጧሌ
የሚለት በመከሊከያ ምስክሮችና በሠነዴ ማስረጃዎቻቸው ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ዯረሠኙን
በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ያሊሳተሙበትን ሔጋዊ ምክንያት ያሊስረደ መሆኑን ፌሬ ነገርን የማጣራትና
ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ መሆኑን ከውሳኔው
ተገንዝበናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት በተሰጠው ሥሌጣን የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ
የዯረሱበትን ዴምዲሜ የሚያጣራበት ወይም ማስረጃውን የሚመዝንበት አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም
አመሌካች ዯረሠኙን እንዱዘጋጅ ሳያዯርጉ ወይም ያሊዘጋጁት ከራሳቸው ቁጥጥር ውጪ በሆነ ሁኔታ
ስሇመሆኑ ባሊስረደበት ሁኔታ በ1ኛ ክስ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ ተገቢነት የሇውም በማሇት
የሚያቀርቡት ክርክር ሔጋዊነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ላሊው አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ
ውስጥ ሔጋዊ የሽያጭ መኪና ሳይጠቀሙ ከሔግ ውጪ በሆነ ሁኔታ (ከባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት
እውቅና ውጪ) ናን ፉሲካሊይዝዴ የሚባሌ የሽያጭ መኪና ይዘው መገኘታቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ
በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ተጠሪ አመሌካች ከሔዲር 25 ቀን 2002
ዓ.ም. ጀምሮ እስከ ታህሳስ 24 ቀን 2002 ዓ.ም. ባሇው ጊዜ ውስጥ እውቅና የተሰጠው የሽያጭ
መመዝገቢያ ያሇመጠቀማቸውን አስረዴቷሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 471/1998 አንቀጽ 5፣ በአዋጅ ቁጥር
285/1994 አንቀጽ 64፣ በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 117 መሠረት ዯግሞ ሇጉዲዩ ዯንብ
የማውጣት ሥሌጣን ያሇው አካሌ ተሇይቶ የተቀመጠ ሲሆን ይህንኑ ተከትል ዯንብ ቁጥር
139/1999 ወጥቷሌ፡፡ በዚህ ዯንብ ዯግሞ ሇጉዲዩ አፇፃጸም መመሪያ ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት
መመሪያ ሇማውጣት የሚችሌበት አግባብ ያሇ ስሇመሆኑ አንቀጽ 22 የሚያስቀምጥ ሲሆን ዯንቡን
ተከትል ዯግሞ መመሪያ ቁጥር 46/1999 ተብል የሚጠቀስ መመሪያ በሥራ ሊይ ውሎሌ፡፡ በዚህም
መሠረትም ተጠሪ መሥሪያ ቤት ግብር ከፊይ የሆነውና አመሌካች በውክሌና የሚያስተዲዴሩት
የሆቴሌ ዴርጅት ሔጋዊውን የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ገዝቶ እንዱጠቀም በሚገባ ያሳወቃቸው
ስሇመሆኑ ተረጋገጧሌ፡፡ አመሌካች የተገሇፀሊቸው ጊዜ አሌፍ ሔጋዊውን የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን
ሳይጠቀሙ ሔጋዊ ያሌሆነውን ሲጠቀሙ መገኘታቸው ከተረጋገጠ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 285/1994
በአዋጅ ቁጥር 609 እንዯተሻሻሇው በአንቀጽ 50(መ) መሠረት ተጠያቂነት ይኖርባቸዋሌ፡፡ አመሌካች
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ተገቢውን ጥረት ሲያዯርጉ ነበር፣ መሳሪያውን ገዝተው እንዱጠቀሙ የተሠጣቸውና የወንጀሌ ዴርጊቱ
ተፇፀመ የተባሇበት የጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም. መቀራረብ ሲታይ የወንጀሌ ዴርጊቱን ሇመፇፀም
የሏሳብ ክፌለ አሌተሞሊም ሇማሇት የሚያስችሌበት ምክንያት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም
አመሌካች በሁሇተኛው ክስም ጥፊተኛ ተብሇው መቀጣታቸው የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ውሣኔ
በአመሌካች ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195((2(ሇ-2)) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/አተ
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