
 

 181 

የሰ/መ/ቁ. 4ዏ133 

ሏምላ 2 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የውሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት - አቶ ግሩም ሙሊት - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- በሶማላ ብ/ክ/መንግሥት የፉሌቱ ወረዲ ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ገቢዎች ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ አሉኑር አቤከር - 
ቀርበዋሌ፡፡  

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ክርክር ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሰኔ 2ዏ/2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ አቤቱታው የሶማላ ብሓራዊ ክሌሌዊ 
መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ. 145/99 ግንቦት 26/2ዏዏዏ ዓ.ም. በሰጠው ውሣኔ የሉበን ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. M105/02/07/99፣ ሰኔ 18/1999 ዓ.ም. የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተቀብል 
በማጽዯቁ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሇፇፀመ ፌርዴ ይሻርሌኝ በማሇቱ ነው፡፡  

 በሥር ፌ/ቤቱ በተካዯው ክርክር የአሁኑ ተጠሪ ከሣሽ፣ የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ የነበሩ ሲሆን፣ ሥር 
ከሣሹ ያቀረበው ክስ አጭር ይዘቱ ተከሣሹ በፉዯሌቱ መጠጥ ውሀ ፔሮጀክት ስሇሚያካሂዯው ሥራ መክፇሌ የነበረበት 
ብር 183,744 /አንዴ መቶ ሰማኒያ ሦስት ሺህ ሰባት መቶ አርባ አራት ብር/ የሥራ ግብርና ላልች ተቀናናሽ ክፌያዎች 
ባሇ መክፇለ የሌማት መስተጓጎሌ በማዴረሱ የተጠቀሰው የገንዘብ መጠን እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ የሚሌ ሲሆን 
በማስረጃነትም ተከሣሹ ቀዯም ብል የተጠቀሰው የግብር አይነት ሇወረዲው እየከፇሇ እንዯነበር የሚያሳዩ ዯረሰኞች 
አቅርቧሌ፡፡ ሥር ተከሣሹም በበኩለ በሰጠው መሌስ የተጠቀሰው የግብር ዓይነት ሇወረዲው /ሇከሳሹ/ እየከፇሇ ቢቆይም 
የፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢ ሇክሌለ ባስተሊሇፇው ትእዛዝ መሠረት ግብሩን መክፇሌ ያሇብኝ ሇአገር ውስጥ ገቢ እንጂ 
ሇከሣሽ እንዲሌሆነ በማወቄ መከፇለን አቋርጫሇሁ፤ ስሇሆነም ከሣሽ ያቀረበብኝ ክስ በማይመሇከተው ጉዲይ ሰሇሆነ ውዴቅ 
ይዯረግሌኝ ብሎሌ፡፡ ከመሌሱ ጋር በማያያዝም ጉዲዩን በሚመሇከት የተፃፈ የተሇያዩ ዯብዲቤዎችና የፋዳራሌ መንግሥት 
የሌማት ዴርጅት መሆኑን የሚገሌጽ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡  

 የሥር ፌ/ቤቱም ከሊይ በተቀመጠው መሌኩ ሇቀረበሇት ክርክር እሌባት ሇመስጠት አከራካሪው የሥራ ግብር 
ሇማን መከፇሌ አሇበት የሚሌ ጭብጥ በመያዝ በሰጠው ፌርዴ ምንም እንኳ ተከሣሹ የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት 
ዴርጅት እንዯሆነና በአዋጅ ቁጥር 33/1985 አንቀጽ 5/2/ሏ/ መሠረትም የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅቶች 
አከራካሪውን ግብር ሇአገር ውስጥ ገቢ መክፇሌ እንዲሇባቸው ቢገሌጽም ዴንጋጌው በፋዳራሌ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 
96/3/ም በአዋጅ ቁጥር 33/85 አንቀጽ 4 የተቀመጡትን መርሆዎች መሠረት ባዯረገ ሁኔታ የተቀረፀ አይዯሇም፤ ማሇትም 
ግብሩ ገቢ መሆን ያሇበት የገቢው ምንጭ ሇሆነው ወረዲ ስሇሚገሌጹ በአዋጅ ቁ. 33/85 አንቀጽ 5/2/ሏ/ የተመሇከተው 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከሣሹ የተከሰሰበትን ጠቅሊሊ ብር 183,744 /አንዴ መቶ ሰማኒያ ሦስት ሺህ ሰባት መቶ 
አርባ አራት ብር/ የሠራተኞች የሥራ ግብር እንዱሁም ብር 7ዏዏዏ /ሰባት ሺህ/ የዲኝነት ገንዘብ በአጠቃሊይ ብር 19ዏ,744 
/አንዴ መቶ ዘጠና ሺህ ሰባት መቶ አርባ አራት ብር/ ሇከሣሹ መክፇሌ እንዲሇበት ወስኗሌ፡፡  

 ሥር ተከሣሹም የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅት መሆኑ በመግሇጽ የሰበሰበውን የሥራ ግብር በአዋጅ ቁ. 
33/85 አንቀጽ 5 መሠረት ገቢ ማዴረግ የሚገባው ሇፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢ መሆኑ በግሌጽ እየታወቀና የሶማላ ክሌሌ 
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የገቢዎች ቢሮ በቁ. ኤክስኦ/ ኦኦጄ/3442/3ዏዏ2 በቀን ዏ9/5/99 ዓ.ም. የፃፇውን ዯብዲቤ ወዯ ጎን በመተው ተገቢ ያሌሆነ 
ትርጉም በመስጠት ግብሩ ሇከሳሹ እንዴከፌሌ መወሰኑ ተገቢነት የሇውም በማሇት ሇሶማላ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ቢሌም ፌ/ቤቱ በፌ/ይ/መ/ቁ. 145/99፣ ግንቦት 26/2ዏዏዏ ዓ.ም. በሰጠው ፌርዴ ግብሩን እንዱከፌለ የተዯረጉት የይግባኝ 
ባይ ሠራተኞች የሶማላ ክሌሌ ተወሊጆች በመሆናቸው፣ በጀቱም የክሌለ በመሆኑ እና የሥራ ቦታውም በሶማላ ክሌሌ 
ውስጥ በመሆኑ የሚለትን ምክንያቶች በማስቀመጥ አከራካሪው የሥራ ግብር ገቢ መሆን ያሇበት ሇፋዳራሌ አገር ውስጥ 
ገቢ ሳይሆን ሇክሌለ /ሇከሣሹ ወረዲ/ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤቱን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
አጽንቶታሌ፡፡  

 ከሊይ የሰፇረውን ፌርዴ በመቃወምም አመሌካች ሰኔ 2ዏ/2ዏዏዏ ዓ.ም. የተፃፇ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፤ 
መሠረታዊ ይዘቱም አመሌካች በፋዳራሌ የሌማት ዴርጅት ማቋቋሚያ ዯንብ ቁ. 1ዏ9/96 የተቋቋመ የሌማት ዴርጅት 
መሆኑ እና የሠራተኞችን ዯሞዝና ላልች ተቀናናሾች ግብር ሇፋዳራሌ ሃገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን የሚከፇሇውን ክፇያ 
በሶማላ ክሌሊዊ መንግሥት ሇፉዯሌቱ ወረዲ ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ገቢዎች ቢሮ ክፌያውን እንዱፇፀም የሥር 
ፌ/ቤቶቹ ውሣኔ መስጠታቸው የሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 96/3/ እና አዋጅ ቁ. 33/85 አንቀጽ 5/2/ሏ/ ያሰፇሩትን መርህ 
በመፃረር ስሇሆነና ውሣኔው መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ የሔግ ስህተቱን ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

 ይህ ፌ/ቤትም አከራካሪው የሠራተኞች ግብር መከፇሌ ያሇበት ሇማን መሆኑ አከራክሮ ሇመወሰን ሲሌ ጉዩን ወዯ 
ሰበር ችልት ያስቀረበው ሲሆን ግንቦት 13/2ዏዏ1 ዓ.ም. ግራ ቀኙ ወገኖች የቃሌ ክርክር አዴርገዋሌ፣ በተጨማሪም 
ተጠሪው ግንቦት 14 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የተፃፇ የጽሁፌ መሌስ እንዱያቀርብ ተዯርጓሌ፤ አመሌካቹ በቃሌ ክርክሩ ያሰፇረው 
ሃሣብ በሰበር አቤቱታው ከዘረዘረው የተሇየ ባሇመሆኑ ዯግሞ መዘርዘር ሳያስፇሌግ ታሌፎሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪው 
በቃሌም ሆነ በጽሁፌ በሰጠው መሌስ አመሌካቹ የፋዳራሌ ተቋም ሰሇመሆኑ ያስረዲበት ሁኔታ የሇም፤ የሥር ፌ/ቤቶቹ 
የሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 96/3/ ይዘት አሊዛቡም፤ በሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 97/1/ መሠረት ግብርና ቀረጡ የመሰብሰቡ 
ስሌጣን የእኔ ነው፤ ሔገ-መንግሥቱም ሆነ አዋጅ ቁ. 33/1985 እንዱሁም መመሪያዎች ከወረዲው ሠራተኞች የተሰበሰበው 
የሥራ ግብር መከፇሌ ያሇበት ሇወረዲው እንዯሆነ የሚዯግፈ እንጂ የሚፃረሩ አይዯለም፤ የሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 1ዏዏ/1/ 
እና አዋጅ ቁ. 33/85 እራስን በራስ ከማስተዲዯር ትርጉምና ዓሊማ ጋር ተያይዘው ሲታዩ የክሌልች ሔሌውና መሠረቱ 
የክሌለን ገቢ መሰብሰብና ማስገባት በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶቹ የሰጡት ትርጉም ተገቢ ነው፤ የፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢ 
ባሇስሌጣን ሇሶማላ ክሌሌ፣ ሇፉዯሌቱ ወረዲ ፊይናንስ ቢሮ አስተሊሇፇ የተባሇው መመሪያ ሔገ-መንግሥታዊ ባሇመሆኑ 
ፌ/ቤቱ ሉቀበሇው አይገባም፤ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶቹ ውሣኔ ይጽናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

 እንግዱህ የግራ ቀኙ ወገኖች የክርክር አመጣጥ ከሊይ ተዘርዝሮ የተቀመጠውን ሲመስሌ፣ ይህ ፌ/ቤትም፣  

1. አመሌካቹ የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅት ነው? ወይስ አይዯሇም? 
2. አመሌካቹ ከሠራተኞቹ የሰበሰበው የሥራ ግብር ገቢ መሆን ያሇበት ሇፋዳራሌ መንግሥት አገር ውስጥ ገቢ 

መ/ቤት ነው? ወይስ ሇተጠሪው? 

የሚለትን መሠረታዊ ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡  

 የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪው በዚህ ሰበር ችልት ባዯረገው ክርክር አመሌካቹ የፋዳራሌ 
መንግሥት የሌማት ዴርጅት መሆኑን የሚያስረዲሇት ማስረጃ አሊቀረበም ብሎሌ፡፡ ይህ ክርክር የተነሳው አሁን እንጂ 
በሥር ፌ/ቤቶቹ ባካሄደት ክርክር ያሌተነሣ ነው፤ ይሁን እንጂ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣው ዯንብ ቁጥር 
1ዏ9/1996 አመሌካቹ የፋዳራለ መንግሥት የሌማት ዴርጅት ሆኖ እንዯ ተቋቋመ በግሌጽ የሚታወቅ ነው፤ ስሇሆነም 
አመሌካቹ የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅት ስሇመሆኑ ማስረጃ አሊቀረበም በማሇት ተጠሪው በዚህ ችልት 
ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

 ሁሇተኛው ጭብጥ በሚመሇከት ዯግሞ ተጠሪው በአመሌካቹ ሊይ በሥር ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ ቀዯም ብል 
ሲያዯርገው እንዯነበር አመሌካቹ ከሠራተኞቹ የሚሰበስበውን የሥራ ግብር ሇእኔ ገቢ ሉያዯርግሌኝ ይገባሌ ሲሌ አመሌካቹ 
በሰጠው መሌስ ዯግሞ የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅት መሆኑን በማስመር በአዋጅ ቁጥር 33/1985 አንቀጽ 
5/2/ሏ/ መሠረት የሰራተኞቹ የሥራ ግብር ገቢ የማዴረግ ግዳታው ሇፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢ እንጂ ሇተጠሪው 
እንዲሌሆነ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪውም አዋጅ ቁጥር 33/1985 አንቀጽ 5/2/ሏ/ ከሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 97 እና 1ዏዏ 
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ከሰፇሩት የክሌልች ሥሌጣንና መርሆዎች የማይጣጣም ነው በማሇት በወረዲ ውስጥ ሇሚከናወን የክሌሌ ፔሮጀት 
እንዱሁም የወረዲው ነዋሪ ከሆኑ የአመሌካቹ ሠራተኞች የሚሰበሰብ የሥራ ግብር ገቢ ማዴረጉ ሔገ-መንግሥታዊ 
መብቱና የፋዳራሌ ሥርዓቱ መሠረት መሆኑን በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 33/1985 አንቀጽ 5/2/ሏ/ 
የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ከሠራተኞቹ የሚሰበስበው የሥራ ግብር ሇፋዳራሌ መንግሥቱ ገቢ መሆን 
እንዲሇበት በግሌጽ አስፌሯሌ፤ ተጠሪው በዚህ ሰበር ችልት ያዯረገው ክርክር ሲታይም የዚህ አዋጅ /አንቀጽ/ ይዘት 
ካሇመገንዘብ የሚመነጭ አይመስሌም፤ የተጠቀሰው የአዋጁ አንቀጽ ከሔገ መንግሥቱ ጋር ተስማሚ አይዯሇም የሚሌ 
እንዴምታ ያሇው ክርክር እንዯቀረበ ነው፤ የሥር ፌ/ቤቶቹም የተጠሪውን ክርክር እንዲሇ በመውሰዴ አዋጁ ተጠሪው 
ከመሌካቹ አከራካሪውን ግብር እንዲይሰበስብ የመከሌከሌ ብቃት የሇውም በማሇት ወስነዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የሔገ-መንግሥቱ 
አንቀጽ 97 የክሌልች የታክስና ግብር ስሌጣን የሚመሇከት ሲሆን በዚህ አንቀጽ ከሰፇሩት የክሌልች ስሌጣናት ውስጥ 
የፋዳራሌ መንግሥቱ የሌማት ዴርጅቶች ከሰራተኞቻቸው የሚሰበስቡት የሥራ ግብር ገቢ የማዴረግ መብት እንዲሇባቸው 
አሊሰፇረም፤ በአንፃሩ የሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 96/3/ እንዯዯነገገው ይህ አይነቱ ገቢ የፋዳራሌ መንግሥት ገቢ እንዯሆነ 
በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅቶች የሥራ ቦታ አዴማስም የግዴ የፋዳራሌ መንግሥቱ 
ከተሞች በሆኑት በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን እንዲግባብነቱ የሥራ አዴማሱ በክሌልችም 
ውስጥ ሉከናወን የሚችሌ ነው፡፡ የሚቀጥሯቸው ሰራተኞችም የግዴ በተጠቀሱት ከተሞች ብቻ የሚወሰን ሳይሆን እንዯ 
ሁኔታው በተሇያዩ ክሌልች ነዋሪና ተወሊጅ የሆኑ ሠራተኞች ሉኖሯቸው እንዯሚችሌ ነው፡፡ በሔገ- መንግሥቱ አንቀጽ 
96/3/ እና በአዋጁ ቁጥር 33/1985 አንቀጽ 5/2/ሏ/ የተመሇከተው ቁሌፈ ነገር ሠራተኛው በፋዳራሌ የሌማት ዴርጅቱ 
ውስጥ የተቀጠረ ነው? ወይስ አይዯሇም? ከሚሌ ነጥብ አኳያ መታየት ያሇበት ነው፡፡ የሠራተኛው የትውሌዴ ወይም 
የነዋሪነት ቦታ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በየትኛውም ክሌሌ ወይም ከተማ ቢሆን ሠራተኛው የፋዳራሌ መንግሥቱ 
የሌማት ተቋም በሆነ አካሌ ተቀጣሪ ከሆነ ከዚህ ሠራተኛ የሚሰበሰበው የሥራ ግብር በአዋጅ ቁ. 33/1985 አንቀጽ 
5/2/ሏ/ መሠረት ገቢ የሚዯረገው ሇፋዳራሌ መንግሥቱ እንጂ ሇክሌልች አይዯሇም፡፡ ይህ የገቢ ክፌፌሌ ስርዓትም በሔገ- 
መንግሥቱ አንቀጽ 97 እና 1ዏዏ ከተዘረዘሩት ስሌጣናት መርሆዎች የሚጋጭ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶቹ 
አመሌካቹ የሚያከናውነው ፔሮጀክት በተጠሪ ውስጥ በመሆኑ እና ሠራተኞቹም የወረዲው ነዋሪዎች ናቸው በማሇት 
በአዋጅ ቁጥር 33/1985 አንቀጽ 5/2/ሏ/ የሰፇረውን ዴንጋጌ በሚመሇከት የሰጡት ትርጉምና የዯረሱበት ዴምዲሜ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፤ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የሶማላ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ. 145/99፣ ግንቦት 26/2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው 
ፌርዴ እንዱሁም የሉበን ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. M105/02/07/99 ሰኔ 18 1999 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፤ ይፃፌ፡፡  

2. አመሌካቹ የፋዳራለ መንግሥት የሌማት ተቋም በመሆኑ ከሠራተኞቹ የሚሰበስበውን የሥራ ግብር ገቢ 
የማዴረግ ግዳታ ያሇበት ሇፋዳራለ መንግሥት እንጂ ሇተጠሪው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

3. ኀዲር 17 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የተሊሇፇው እግዴ ተነስቷሌ፣ ይፃፌ፡፡  

4. ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

5. ጉዲዩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፤ ብሇናሌ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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