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                                               የሰ/መ/ቁ. 60400 

               12/11/2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፌሳ 

  አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ሞያላ ቅርንጫፌ ተወካይ አቶ ዲለ 
አብድ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ኤፌታታ እና ቢ ኤም ኤም ኃ/የተወሰነ የግሌ ማህበር - አሌቀረቡም  

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁኑ ተጠሪ ከሣሽ የነበረ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበር፡፡ 
ክሱም ከሣሽ ባሇኝ የውጪ ንግዴ ፇቃዴ መሠረት 400 ኩንታሌ ቦልቄ ግምቱ ብር 300,000 
የሚሆነውን ወዯ ኬኒያ ሇማሻገር እንዱያስችሇኝ ተከሣሽ መ/ቤት ተገቢውን የጉምሩክ ሥርዓት 
እንዱፇጽምሌኝ በ13/04/2002 ዓ/ም ከቀኑ በግምት ከ7፡ዏዏ - 8፡00 ባሇው ጊዜ ውስጥ መኪናው 
እንዯጫነ ወዯ ተከሣሽ መ/ቤት ሳቀርብ ተከሣሽም በ15/4/2002 ዓ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ ያሌተሟለ 
ነገሮች ማሇትም የባንክ ፇቃዴ ፣ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር /TIN/ የመሳሰለትን አሟሌቼ 
እንዴቀርብ በማስታወቁ ከሣሽም ከተጠየቁት ነገሮች ውስጥ የባንክ ፇቃዴ ብቻ አሇመያዜን  በመግሇፅ 
መኪናው እንዯጫነ በማቆም ወዯ አዱስ አበባ የተመሇስኩ ሲሆን ተከሣሽም በመሃለ ኮንትሮባንዴ ነው 
በሚሌ ከመኪናው በማራገፌ ስሇከሇከሇኝ በፌ/ህ/ቁ 2028 እና 2031 መሠረት የጉዲቱን ዋጋ (9%) 
እና የጠበቃ አበሌ 1ዏ% እንዱከፌሌ ይወሰንበት የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሣሽም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሽ ቦልቄውን ወዯ ተከሣሽ መ/ቤት ያቀረበውም 
የጉምሩክ ሥርዓት ሇማስፇፀም ሲሆን ምርቱን ወዯ ውጪ ሇመሊክ ፇቃዴ ያሇው ከመሆኑም ላሊ 
የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር /TIN/ በጊዜው የነበረው ቢሆንም እነዚህን ነገሮች ብቻ መያዝ በቂ 
ባሇመሆኑና በአዋጅ ቁጥር 622/2001  አንቀጽ  12 እና 13 ሥር የተገሇፁ  ነገሮች ሁለ 
ተሟሌተው መቅረብ ያሇባቸው ሆኖ እያሇ ከሣሽ በህጉ መሠረት ሳያሟሊ ቦልቄው በጉምሩክ ጠረፌ 
ውስጥ ገብቶ ስሇተገኘ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 2/42/ እና 9/1/ ሥር የተጠቀሰው መሠረት 
ኮንትሮባንዴ ነው በሚሌ ተከሣሽ መያዙ በአግባቡ ስሇሆነ ክሱ ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ተቀብል ያከራከረው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤትም በሰጠው ውሣኔ 
ተከሣሽ የያዘው ንብረት /ቦልቄ / የተከሇከሇ ካሇመሆኑም ላሊ ከሣሽ ህጋዊ በሆነ ሁኔታ የሊኪነት 
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ፇቃዴ ኖሮት የንግዴ ሥራውን የሚያከናውን ሆኖ እያሇ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ሇመፇፀም 
ያሌተሟለ ነገሮች ካለ እንዱሟለ ከማዴረግ በቀር ቦልቄውን ኮንትሮባንዴ ነው ብል ተከሣሽ መያዙ 
ያሇአግባብ ነው በማሇት የተያዘው 4ዏዏ ኩንታሌ ቦልቄ ሇከሣሽ እንዱመሇስ ብሎሌ፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አመሌካችም በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቢያቀርብም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን መዝገብ 
በመዝጋቱ አመሌካች በሥር ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት 
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቧሌ፡፡ 

አመሌካች በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡- ተጠሪው በአዋጅ ቁጥር 622/2001 
አንቀጽ 2/17/ ፣ 12/4/ እና 13/1/ መሠረት አስፇሊጊ ከሆኑ ሠነድች አንዴም ሳያመጣ የጉምሩክ 
ጠረፌ አቋርጦ ወጥቶ እያሇ የተያዘውን ቦልቄ ኮንትሮባንዴ አይዯሇም መባለ ህግን መሠረት ያዯረገ 
አይዯሇም ፣ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን ዕቃ ከጉምሩክ ጠረፌ ማቋረጥ ይችሊሌ መባለ 
ተገቢነት የሇውም፣  

የአመሌካች ጽ/ቤት የጉምሩክ ጠረፌን በማቋረጥ ከጉምሩክ ክሌሌ ውጪ ከኬኒያ ዴንበር 100 
ሜትር በማይዯርስ ርቀት የሚገኝ ሲሆን የጉምሩክ ሥነ ሥርዏት በአንዴ ዕቃ ሊይ መፇፀሙንና 
አሇመፇፀመን የሚረጋገጥበት ቦታ እንጂ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት የሚፇፀምበት ባሇመሆኑ አመሌካች 
መ/ቤት ተጠሪው ያሌተሟለ ሠነድችን እስኪሚያመጣ ዴረስ መጠበቅ ነበረበት መባለ ያሇአግባብ ነው 
የሚለ ናቸው፡፡ 

ተጠሪው ሇሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ በማንኛውም መስፇርት በህጋዊ መንገዴ ወዯ 
ውጪ ሉሊክ የነበረው ቦልቄ ኮንትሮባደ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሁኔታ ስሇላሇ በሥር ፌ/ቤቶች 
ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የቀረበ ሲሆን እኛም ተጠሪው ወዯ ውጪ ሲሌክ በአመሌካች 
የተያዘው ቦልቄ ኮንትሮባንዴ ባሇመሆኑ አመሌካች ይመሌስ ተብል መወሰኑ በአግባቡ ነው ? ወይስ 
አይዯሇም ? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

አመሌካች ተጠሪው ወዯ ውጪ ሉሌክ የነበረውን ቦልቄ ኮንትሮባንዴ ነው በማሇት በዋናነት 
የሚከራከረው በአዋጅ ቁጥር 622/2001 በአንቀጽ 2/17/ ፣ 12/4/ እና 13/1/ የተመሇከቱትን 
ሁኔታዎች ተጠሪው አሟሌቶ ባሇመገኘቱ ነው፡፡ እነዚህን አመሌካች አሌተሟለም የሚሊቸውን 
ሁኔታዎች ከመመርመራችን በፉት በተጠቀሰው አዋጅ ስሇኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የተዯነገገውን የአንቀጽ 
91/1/ ይዘት መመሌከት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ በዚህ በተጠቀሰው አንቀጽ መሠረት ማንኛውም ሰው 
በአዋጅ ቁጥር 622/2001 ወይም የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን የሚያስፇጽማቸውን 
ላልች ህጏች ወይም በእነዚሁ መሠረት የወጡ ዯንቦችን ወይም መመሪያዎችን በመተሊሇፌ 
የተከሇከለ፣ ገዯብ የተዯረገባቸው ወይም የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመባቸውን ዕቃዎች ወዯ ጉምሩክ 
ክሌሌ ካስገባ ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ካስወጣ ወይም በህጋዊ መንገዴ የወጡ ዕቃዎችን በህገወጥ 
መንገዴ መሌሶ ካስገባ ወንጀለ የተፇፀመባቸው ዕቃዎችና መሳሪያዎች እና የወንጀለ ፌሬ መወረሱ 
እንዯተጠበቀ ሆኖ በዕቃዎቹ ሊይ ሉከፇሌ ከሚገባው ቀረጥና ታክስ ጋር በሚመጣጠን የገንዘብ 
መቀጮና ከሰባት እስከ አሥራ አምስት ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ ይሊሌ፡፡ 
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ከዚህ ዴንጋጌ መንፇስ መገንዘብ እንዯሚቻሇው አንዴ ዕቃ ኮንትሮባንዴ ነው ሇማሇት ዕቃው 
ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ እንዲይገባ ወይም እንዲይወጣ በህግ የተከሇከሇ ወይም ገዯብ የተዯረገበት ሉሆን 
ይገባሌ፡፡ እንዱሁም ከዴንጋጌው መገንዘብ እንዯሚቻሇው የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን ዕቃ 
ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ማስገባት ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ማስወጣት ዕቃው ኮንትሮባንዴ እንዱባሌ 
የሚያዯርግ ከመሆኑም በሊይ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌን የሚያቋቁም ይሆናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ዴንጋጌው በህጋዊ መንገዴ እንኳን የወጡ ዕቃዎችን በህገወጥ መንገዴ ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ማስገባት 
እንዯኮንትሮባንዴ ወንጀሌ እንዯሚቆጠር ይዯነግጋሌ፡፡ 

ይህንኑ የአንቀጽ 91/1/  መንፇስ ይዘን የአመሌካችን ክርክር ስንመሇከት አመሌካች የተጠሪን 
ቦልቄ የያዘው የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ባሇመፇፀሙ ሲሆን የያዘውም  በጽ/ቤቱ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 
የጉምሩክ  ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ዕቃ ወዯ ጉምሩክ ጽ/ቤት በመምጣቱ ኮንትሮባንዴ  ነው 
ተብል እንዯሚወሰዴ አንቀጽ 91/1/ አይገሌጽም፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ዕቃው ኮንትሮባንዴ ነው 
ሉባሌ የሚችሇው ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ሲገባ ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ሲወጣ 
ነው፡፡ በአዋጅ አንቀጽ 2/7/ መሠረትም የጉምሩክ ክሌሌ ማሇት የኢትዮጵያ የግዛት ክሌሌ ነው፡፡ 
በመሆኑም ዕቃው ኮንትሮባንዴ ነው ሇማሇት አመሌካች ተጠሪው በህገ ወጥ መንገዴ  ቦሇቄውን 
ከኢትዮጵያ ግዛት /ከጉምሩክ ክሌሌ/ ሲያስወጣ መያዙን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህን በአግባቡ 
ባሊስረዲበትና እንዱሁም በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር የአሁኑ አመሌካች ተጠሪው 
የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ሇማስፇፀም ወዯ አመሌካች ጽ/ቤት ቦልቄን ጭኖ እንዯመጣ ፣ በጊዜው 
ተጠሪው የሊኪነት ንግዴ ፇቃዴ እና የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር / TIN/ ይዞ እንዯነበር በማመን 
ሲከራከር  ከቆየ በኋሊ በሰበር ዯረጃ የክርክሩን ጭብጥ በመቀየር ተጠሪው ከጉምሩክ ጠረፌ አቋርጦ 
ሲወጣ ተይዟሌ በማሇት መከራከሩ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነው፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች ጠቅሶ የተከራከረባቸው የአዋጅ ዴንጋጌዎች ማሇትም 2/17/ ፣ 12/4/ 
እና 13/1/ የተጠሪው ቦልቄ ኮንትሮባንዴ ነው ብል ሊቀረበው ክርክር የሚረደ አይዯለም፡፡ 
ምክንያቱም የአዋጅ አንቀጽ 2/17/ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ትርጉም የሚዯነግግ ሲሆን አንቀጽ 12/4/ 
እና 13/1/ ዯግሞ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት በሚፇፀምበት ወቅት መሟሊት የሚገባቸውን ሁኔታዎች 
ወይም ፍርማሉቲዎች የሚዯነግጉ ናቸው፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች ወይም ፍርማሉቲዎች ተጠሪው 
አሟሌቶ ካሌተገኘ ዯግሞ የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤት በውሣኔው እንዲሰፇረው እንዱያሟሊ ከሚዯረግ 
ውጪ ቦልቄውን ኮንትሮባንዴ ነው ብል መውረስ ህግን የተከተሇ አሠራር አይዯሇም፡፡  

በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ቦልቄውን ኮንትሮባንዴ ነው በማሇት የያዘው 
ያሇአግባብ ነው በማሇት ሇተጠሪው እንዱመሌስ በሰጡት ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ 
ስህተት አሊገኘንም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 05017 በቀን 14/12/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የሥር የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 105644 በቀን 02/13/2002 
ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንተዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች የወረሰውን 4ዏዏ ኩንታሌ ቀይ ቦልቄ ወይም በጨረታ የሸጠውን የቦልቄ ዋጋ 
ሇተጠሪ እንዱመሌስ መወሰኑ አግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
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4. ከዚህ በፉት በዚህ ጉዲይ ሇሥር ፌ/ቤት ተሊሌፍ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
ይጻፌ፡፡ 

5. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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