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የሰ/መ/ቁ. 48042 

ጥቅምት 3 ቀን 2003 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ  

            ሒጏስ ወሌደ 

       ዓሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ  

                              ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ጉና ጠቅሊሊ ሥራ ተቋራጭ - ጠበቃ ጥሊዬ ተገኝ ቀረበ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ቡሬ ባጉና የማዕዴን ውሃ ፊብሪካ  

    2. ሞሃ ሇስሊሳ መጠጦች ኢንደስትሪ አ/ማ - ጠበቃ ተፇራ ዯንበሌ - ቀረበ፡፡ 

    3. የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ታምራት አባተ - ቀረበ፡፡  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአፇፃፀም ሂዯት የተነሳውን ክርክር የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ የአፇፃፀም መዝገቡ የተከፇተው 
የአሁኑ አመሌካች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ ሇማስፇፀም ነው፡፡ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች 
ክርክሩ ውስጥ የገቡት የአፇጻጸም ሂዯቱ የእኛን መብት ነክቶአሌ በማሇት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዲየነው 
አመሌካች በፌርዴ ባሇመብትነቱ በ1ኛ ተጠሪ ፊብሪካ ሊይ የአፇጻጸም ትዕዛዝ አሰጥቶ ነበር፡፡ በላሊ 
በኩሌ ዯግሞ ፊብሪካው የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የአገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን በ1ኛ 
ተጠሪ ሊይ ሊሰጠው ውሳኔ ማስፇጸሚያነትይውሌ ዘንዴ በፊብሪካው ሊይ የሏራጅ ማስታወቂያ 
አስቀዴሞ አውጥቶ እንዯነበር እና በዚህ ጨረታም 3ኛ ተጠሪ ተወዲዴሮ በማሸነፌ ፊብሪካውን 
እንዯገዛ፣ በመቀጠሌም 3ኛ ተጠሪ ፊብሪካውን ሇ2ኛ ተጠሪ እንዯሸጠው፣ 2ኛ ተጠሪም ዋጋውን 
ከመክፇለም በሊይ፣ ፊብሪካውን በስሙ አስመዝግቦ ባሇቤት እንዯሆነ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም እነዚህን ሁኔታዎች በተጨባጭ ካረጋገጠ በኋሊ፣ አመሌካች የ1ኛ ተጠሪ 
ፊብሪካ ነው በማሇት አሰጥቶት የነበረውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ እንዱቋረጥ ወስኖአሌ፡፡ ይህን ውሳኔ 
በመቃወም ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን 
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

አመሌካች ነሏሴ 5 ቀን 2001 ዓ.ም. በጻፇው ማመሌከቻ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት 
ውሳኔ/ትዕዛዝ/ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ 
ይታረምሇት ዘንዴ አቤቱታ አቅርቦአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ክርክሩን 
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ሰምተናሌ፡፡ በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት የቀረቡት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሲሆኑ፣ 1ኛ ተጠሪ 
በጥሪው መሠረት ባሇመቅረቡ ክርክሩ የተሰማው በላሇበት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ 
የተዯረገው ሇወዯፉቱ የሚሰጥ ፌርዴን ማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ ሇዋስትና ሲባሌ የተከበረ ንብረት በላሊ 
እዲ ምክንያት በተሸጠ ጊዜ ቀዯም ሲሌ ንብረቱን ያስከበረው ወገን የሚኖረው መብት ምንዴን ነው? 
የሚሇውን ጥያቄ አግባብነት ካሇው ሔግ አኳያ ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ግራቀኝ 
ወገኖች በዚህ ረገዴ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ /ትዕዛዝ/ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተው ፊብሪካው የተሸጠው ፌ/ቤት በሰጠው የአፇፃፀም ትዕዛዝ መሠረት 
ነው፡፡ በወቅቱ የፌርዴ ባሇመብት የነበረው ግብር አስገቢ የሆነው የአገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን 
ወይም መሥሪያ ቤት ነው፡፡ አመሌካች ንብረቱን አስከብሬ /በፌ/ቤት የእግዴ ትዕዛዝ አሰጥቼ/ ነበር 
የሚሇው ፊብሪካው ከመሸጡ በፉት ነው፡፡ ሆኖም ከፊብሪካው ይፇሇግ የነበረው የግብር ዕዲ በመሆኑ 
እና የአገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን ከማናቸውም ላልች ባሇዕዲዎች የቀዴምትነት መብት እንዲሇው 
በገቢ ግብር አዋጅ ቁ. 286/1994 አንቀጽ 80/1/ በመዯንገጉ ፊብሪካው የግብር ዕዲውን ሇመክፇሌ 
ሲባሌ መሸጡ ተገቢ ነው፡፡ አመሌካችም በዚህ ጊዜ የነበረው መብት ከሺያጩ ገንዘብ ሊይ ተራፉ ካሇ 
መብቱን አስረዴቶ መውሰዴ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ፊብሪካውን የመከተሌ ወይም ከገዛው ወገን ሊይ 
ወስድ ማሸጥ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ፊብሪካውን የገዛው ከ3ኛ ተጠሪ ሊይ 
ነው፡፡ 3ኛ ተጠሪ ዯግሞ በግብር ዕዲው ምክንያት በወጣው ጨረታ ተወዲዴሮ በማሸነፌ ፊብሪካውን 
ገዝቶአሌ፡፡ በዚህም የፊብሪካው ባሇቤት ሆኖ ነበር፡፡ በዚህ መሌክ ያገኘውን የባሇቤትነት መብት 
መሠረት በማዴረግም ነው ፊብሪካውን ሇ2ኛ ተጠሪ የሸጠው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በ3ኛ ተጠሪ ሊይ 
ያሌነበረውን መብት በ2ኛ ተጠሪ ሊይ ሉኖረው አይችሌም፡፡ ሲጠቃሇሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር በዚህ ረገዴ የተፇጸመ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.51946 ጥቅምት 25 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ 
እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ.ቁ.45060 ግንቦት 21 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠው 
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ-ሥ ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንተዋሌ፡፡  

2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡  
3. ግራቀኝ ወገኖች ወጪና ኪራቸውን ይቻቻለ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ  
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