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                                                          የሰ/መ/ቁ 61549 

ህዲር 6 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኦሮሚያ መንገድች ቦሇሥሌጣን - አሌቀረቡም  

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ብርቄሣ አብራሂም - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሰበታ ሏዋሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት የፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አመሌካች የገቢ ግብር ሣይቀንስ 
ሇተጠሪ የሥራ ስንብትና ላልች ክፌያዎችን እንዴንከፌሌ የሰጡት ውሣኔ መሠታዊ የሔግ 
ስህተትና ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በነበራት የሥራ ክርክር 
እንዱከፇሊት የተወሰነሊት የስራ ስንብት የካሣና ላልች ክፌያዎች ግብር ተቀናሽ ሣያዯረግ 
በዯመወዟ በጥቅለ አስቦ እንዱከፌሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ይግባኙን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች የተጠሪን 
የአገሌግልት ካሣና ግብር ሣይቀንስ በሙለ ዯመወዝ (gross income) ታስቦ ይከፇሊት በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርቦ 
አቤቱታው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

አመሌካች ተጠሪ የሥራ ስንብት ክፌያና የአገሌግልት ካሣ ክፌያ ግብር ሣይቀነስ በሙለ 
ዯመወዟ አስበን እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር 286/94 እና ዯንብ ቁጥር 
78/1994 የሚጥስ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 
የአመሌካች ክርክር የህግ መሠረት የሇውም የሚሌ መስከረም 29 ቀን 2004 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ 
አቅርባሇች፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ የገቢ ግብር 
ሣይቀናነስ በሙለ ዯመወዙ በማስሊት የስራ ስንብት ክፌያና የአገሌግልት ካሣ ክፌያ እንዱከፇሌ 
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ውሣኔ ማግኘት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 2 ንዐስ 
አንቀጽ 10 ገቢ ማሇት ማናቸውም የኢኮኖሚ ጥቅም ሲሆን በመዯበኛነት የተገኘ ባይሆንም 
ከማናቸውም ምንጭ በጥሬ ገንዘብ  ወይም በአይነት በማናቸውም መሌክ ሇግብር ከፌዩ 
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የተከፇሇው በስሙ የተያዘሇትን ወይም የተቀበሇውን ሁለ ጥቅም ይጨምራሌ በማሇት ሰፉ 
ትርጉም ተሰጥቶታሌ፡፡  

ከሊይ በተገሇፀው አዋጅ አንቀጽ 10 ማናቸውም ሰው በመቀጠር ከሚያገኘው ገቢ ግብር የመክፇሌ 
ሃሊፉነት እንዲሇበት ማናቸውም ቀጣሪ በሚከፌሇው እያንዲንደ ክፌያ ግብሩን የመቀነስና 
ሇመንግስት ገቢ የማዴረግ ግዳታ እንዲሇበት የተዯነገገውን መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 13 ከግብር ነፃ የሚሆኑ ክፌያዎች የተዘረዘሩ ሲሆን 
በዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 3 ግብር የማይከፇሌባቸው ገቢዎች በዝርዝር ተዯንግገዋሌ 
ስሇሆነም የስራ ስንብት ክፌያንና ካሣ ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 13 እና በዯንብ 
ቁጥር 78/1994 ግብር የማይከፇሌባቸው ስሇመሆኑ በግሌጽ አሌተዯነገገም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች 
በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 10 ንዐስ አንቀጽ 2 በተጣሇበት ሃሊፉነት መሠረት ሇተጠሪ 
ከሚከፇሇው ክፌያ የገቢ ግብር በመቀነስ ሇመንግስት ገቢ ሇማዴረግ ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ 
በማዴረግ ሇተጠሪ በሙለ ዯመወዝ አስሌቶ የሥራ ስንበት የካሣ ክፌያ እንዱከፌሌ የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የሰበታ ሏዋሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት፤ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2.  አመሌካች የገቢ ግብር በመቀነሰ ሇተጠሪ በፌርዴ የተወሰነሇትን የሥራ ስንብት ክፌያና የካሣ       
ክፌያ ይክፇሊት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                             የማይነብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 
ቤ/ዮ  
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