የሰ/መ/ቁ. 39085
የካቲት 3 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጏስ ወሌደ
ታፇሰ ይርጋ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ አቶ ዲንኤሌ ጥበቡ ቀረቡ
ተጠሪዎች፡- እነ ወ/ር አስረሳች ወርቅነህ (87 የጉምሩክ ፕሉሶች)
ጠበቃ ሙለጌታ ወንዴማገኘሁ ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው የጉምሩክ ፕሉሶች ወዯ ስራ እንመሇስ የሚሌ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡
ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሳሾች የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች ሲሆኑ አመሌካች ተከሳሽ
ነበር፡፡ እሱም በዴርጅቱ ከተራ ወታዯርነት እስከ መኮንንነት ተመዴበን ከምንሰራበት በማይታወቅ ሁኔታ ሰኔ 15 ቀን
1999 ዓ.ም ጀምሮ ከስራ ያሰናበተን ከጉምሩክ ፕሉሶች መተዲዯሪያ ዯንብ ቁጥር 4/96 ውጪ በመሆኑ ሔገ-ወጥ ነው
እንዱባሌና ወዯ ስራ እንዴንመሇስ እንዱወሰን የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በሰጠው መሌስ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን የመዲኝት ስሌጣን
የሇውም በጉምሩክ አዋጅ የመዋቀር ማስተካከያ በማዴረግ የሰው ኃይሌ ሇመጨመርም ሆነ ሇመቀነስ ስሌጣን ተሰጥቷሌ፡፡
መመሪያው የዱስፑሉን እርምጃን የሚመሇከት እንጅ የመዋቅር ማስተካከሌን የሚከሇክሌ አይዯሇም በማሇት ስንብቱ ሔጋዊ
መሆኑን በማስመሌከት የመቃወሚያና በአማራጭ የፌሬ ነገር ክርክር በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ ግራ ቀኙን ያከራከረው
የመጀመሪያ ፌ/ቤት ወዯ ቀዴሞ ስራቸውና ዯመወዛቸው እንዱመሇስ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በመ/ቁጥር 64577
ሏምላ 1 ቀን 2000 ዓ.ም በዋሇው ችልት የመጀመሪያ ፌ/ቤት ውሳኔን በማጽናቱ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡
አመሌካች ሏምላ 7 ቀን 2000 ዓ.ም ጽፍ ያቀረበው አቤቱታ መሰረት በማዴረግ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት የዲኝነት
ስሌጣን አሇው ወይንስ የሇውም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታው ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ታዝዞ
ተጠሪዎች ቀርበው እንዱከራከሩ ተዯረጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት ግራ ቀኙ ክርክር አካሄዯዋሌ፡፡
እኛም የግራ ቀኙን ክርክር አግባብ ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡
የአመሌካች ዋና ክርክር በአዋጅ ቁጥር 60/1989 አንቀጽ 8/2/መ እና በአዋጅ ቁጥር 368/1995 በተሻሻሇው
መሰረት የጉምሩክ ፕሉሶች የሚተዲዯሩት የፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን በሚተዲዯርበት አኳኋን ነው፡፡ በዚህ ዓይነት
በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ፌ/ቤት ማየቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ ተጠሪዎች ዯግሞ ሇሚዯርሰው የመብትና የፌትህ
መጓዯሌ አቤቱታ የሚቀርብበት በሔግ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ባሇመኖሩ መብትና ጥቅማችን የሚያስከብርና ሔጏችን
በመተርጏም የሚወሰንሌን መዯበኛ ፌ/ቤት ብቻ ስሇሆነ ክሱን ተቀብል መወሰኑ በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
በአዋጁ ቁጥር 368/95 እንዯተመሇከተው የጉምሩክ ፕሉስ ኃይሌ የሚተዲዯረው የፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን
አዋጅና ዯንብ ተከትል በሚወጣው መመሪያ መሰረት እንዯሆነ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች በግሌጽ
ባሌተመሇከቱ ጉዲዮች ስንብት ቢፇፀም በፌ/ቤት እንዯሚታይም አሌተመሇከቱም፡፡ የበታች ፌ/ቤት ሇውሳኔው መሰረት
ያዯረገው በመመሪያ ቁጥር 4/1996 ከተመሇከተው የጉምሩክ ፕሉስ አገሌገልት ከሚቋረጥባቸው ምክንያቶች ውጪ በሆነ
ሁኔታ ከመዋቅር ማሻሻያ ጋር ተያይዞ ከመጣው የጉምሩክ ፕሉስ ኃይሌ አዯረጃጀትን የሚመሇከት ጉዲይ እንጂ
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በመመሪያው ሊይ ስሇስንብት የተመሇከተውን ምክንያት የሚሽር ባሇመሆኑ ስንብቱ ከመመሪያው ውጪ ነው በማሇት
ነው፡፡ በመመሪያው ከተመሇከቱ ምክንያቶችም ሆነ በመመሪያው ከተመሇከቱ ምክንያቶች ውጪ የጉምሩክ ፕሉስ የስራ
ስንብት ጉዲይ ሉታይ የሚችሇው የፋዳራሌ ፕሉስ በሚተዲዯረው ስርአት እንዯሆነ በአዋጁ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ
ከሆነ ዘንዲ የጉምሩክ ፕሉሶች የስንብት፣በስራ ሊይ ማሰማራትም ሆነ የዱስፑሉን ውሳኔ ጉዲዮች በቀጥታም ሆነ በይግባኝ
በፌ/ቤት በዲኝነት ሉታይ የሚችሌበት ስርአት በአዋጅ ወይም በመመሪያው ባሌተመሇከተበት ስንብቱ ሔጋዊ ነው ወይንስ
ከሔግ ውጪ ነው በማሇት በፌ/ቤት ጭብጥ ተይዞ ክርክር ሉካሄዴበትና ውሳኔ ሉሰጥ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡
በመሆኑም የበታች ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ብቸኛ ስሌጣን ያሇው ፌ/ቤት ነው በማሇት ተጠሪዎች ያቀረቡትን
ክስና ክርክር ተቀብል ስንብቱ ከሔግ ውጪ ነው ወዯ ስራ መሌሷቸው በማሇት የሰጠው ውሳኔ በአዋጅ በግሌጽ የፋዳራሌ
ፕሉስ በሚተዲዯረው ስርአት (executive provocative) የሚታየውን ጉዲይ ያሇስሌጣኑ ሇጥጦ በመተርጏም በፌ/ቤት
የሚታይ ጉዲይ በማዴረግ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በይግባኝ የተመሇከተው የከፌተኛ
ፌ/ቤትም ይህንኑ ማረም ሲገባው በማጽናት የሰጠው ውሳኔ ከሊይ በተመሇከቱ ምክንያቶች መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.

2.
3.
4.

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 98010 በ14/5/2000 ዓ.ም በዋሇው ችልት የከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 64527 በ1/11/2000 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጡ ውሳኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም ብሇናሌ፡፡
ተጠሪዎች ወዯ ስራ ሉመሇሱም ሆነ ዯመወዝ ሉከፇሊቸው አይገባም ብሇናሌ፡፡
ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት::

ቤ/ኃ
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