የሰ/መ/ቁ. 48997
ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የቦላ ክ/ከ/ገቢዎች መምሪያ ነ/ፇጅ ታዯሰ አንዲርጌ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ መዓዛ ሽፇራው - ጠበቃ ወርቅነሽ መንግሥቱ - ቀረቡ፡፡
2. ወ/ሮ ስብሇ ከፇሇኝ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ አቤቱታ የቀረበው በተጠሪዎች መካከሌ የንብረት ክፌፌሌ ከመዯረጉ በፉት የቀዲሚነት
መብት ይፇጽምሌኝ ሲሌ አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ባሇመቀበሊቸው መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ስሇጠየቀ ነው፡፡
አመሌካች ሇሰበር ችልቱ ያቀረበው አቤቱታ ይዘት ሲታይ 1ኛ ተጠሪ በኮንስትራክሽን ሙያ
የተሰማሩ ነጋዳ ስሇመሆናቸው፣ አመሌካችም በአዋጅ ቁጥር 286/94 እና 285/94 መሠረት የንግዴ
ትርፌ ገቢ እና ተጨማሪ እሴት ታክስ ከ1997 እስከ 2ዏዏዏ ዓ.ም. ያሇባቸው የመንግሥት እዲ ብር
4ዏ5,ዏ7ዏ.88 እንዱከፌለ ማስታወቂያ ዯርሷቸው ባሇመክፇሊቸው በአዋጅ በተሰጠው ሥሌጣን
መሠረት ሇማስፇጸም እንዯሚችሌ፣ 1ኛ ተጠሪ በተጨማሪ እሴት ታክስ የሰበሰቡት ገንዘብ ብር
4ዏ,140.63 ጭምር መታገደን በመግሇጽ ይህንኑ ሇማስፇጸም ያቀረበውን የጣሌቃ ገብነት አቤቱታ
የሥር ፌ/ቤት አሇመቀበለ ስሔተት ነው ተብል እንዱታረም በሚሌ ነው፡፡
የሰበር ችልቱም የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ የተዯረገው በሔጉ አግባብ ነው ወይንስ
አይዯሇም? የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ አዟሌ፡፡
1ኛ/ ተጠሪ በ24/ዏ6/2ዏዏ2 ዓ.ም. ባቀረበው የጽሁፌ መሌስ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በነበረው
ክርክር ንብረቶቹ በመታገዲቸው የመንግሥት እዲ /ግብር/ ሇመክፇሌ አሇመቻለን ገሌፆ በዚህም
ምክንያት የሥራ ፇቃደም እንዲሌታዯሰ በመዘርዘር የሥር ፌ/ቤት ትዕዛዝ እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡
2ኛ ተጠሪ በበኩሎ በ18/5/2ዏዏ2 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርባሇች፡፡ ይዘቱም የአመሌካች
አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 418 መሠረት ተቀባይነት እንዯላሇው ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሇገው
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የግብር ገንዘብ መጠን በ1999 እና 2ዏዏዏ ዓ.ም. የተከፊፇሇ በመሆኑ ተጠሪዋ ዯግሞ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር
የነበራት ግንኙነት በ1999 ዓ.ም. የተቋረጠ በመሆኑ የጋራ እዲ ሉባሌ እንዯማይገባ በዚህም ምክንያት
የጋራ ሀብት ሉያዝ እና ሉፇፀምበት እንዯማይገባ በመዘርዘር የሥር ፌ/ቤት ትእዛዝ እንዱፀና
ጠይቃሇች፡፡
አመሌካች ክርክሩን በማጠናቀር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ
ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ እንዯተረዲነው በ1ኛ ተጠሪ እና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የንብረት ክፌፌሌን
በተወሰነው መሠረት አፇፃፀሙ በ2ኛ ተጠሪ አመሌካችነት መዝገብ ተከፌቶ በሂዯት ሊይ ባሇበት
ሁኔታ ግራ ቀኙ ንብረቱን ከመከፊፇሊቸው በፉት ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሇግ ግብር እና ተጨማሪ እሴት
ታክስ በቀዲሚነት ሇማስፇጸም አመሌካች አቤቱታ ያቀረበ ስሇመሆኑ ነው፡፡
አመሌካች ሇአቤቱታው መሠረት ያዯረገው መሠረታዊ ሔግ አዋጅ ቁጥር 285/94 እና አዋጅ
ቁጥር 286/94ን ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡
የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 32/1/ እና የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር
286/94 አንቀጽ 8ዏ/1/ ሊይ እንዯተዯነገገው ዋስትና የተሰጣቸው የላልች አበዲሪዎች የቅዴሚያ
መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ ታክስ ወይም ግብሩ ተከፌል እስከአሇቀበት ጊዜ ዴረስ ታክስ ወይም ግብር
የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት ሰው ሀብት ሊይ ባሇሥሌጣኑ ከማናቸውም ላልች እዲዎች የቀዯምትነት
መብት እንዲሇው ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የሔጉ አገሊሇጽ ግሌጽ ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ በተጠሪዎች መካከሌ ንብረት ክፌፌሌ እንዱዯረግ መወሰኑን ተከትል
የፌርዴ ባሇመብት የሆነችው 2ኛ ተጠሪ ባስከፇተችው የአፇፃፀም መዝገብ በ2ኛ ተጠሪ ስም አሇ
የተባሇን ሀብት ያስከበረች ስሇመሆኑ መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ በፌርዴ ባሇእዲ ጥያቄ የታገዯና የተከበሩት
የ2ኛ ተጠሪ ሀብቶች አንዴም በዓይነት አሌያም ተሸጠው ሇፌርዴ ባሇመብት የሚከፇሌ መሆኑ ግሌጽ
ነው፡፡ ስሇሆነም ንብረቱ ሇፌርዴ ባሇመብት ከመከፇለ በፉት አመሌካች በሔግ በተሰጠው ሥሌጣን
መሠረት መብቱን ሇማስከበር እና ሇማስፇጸም አፇፃፀሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረቡ
ሲታይ ከሔግ የመነጨ መሠረት ያሇው መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች በአፇፃፀም በተያዘ ንብረት ሊይ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 418 ጠቅሶ አቤቱታ
ማቅረቡም ቢሆን በሥነ ሥርዓት ሔጉ እንዯተዯነገገው የቀዲሚነት መብቱን መሠረት /መነሻ/
ምክንያት ማስረዲት የሚጠበቅበት እንጂ በዋናው ውሣኔ እንዱከራከር አያስገዴዯውም፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ ማዴረጋቸው የሔጉን
ዓሊማና ይዘት ያገናዘበ ባሇመሆኑ ሉታረም የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በላሊ በኩሌ 2ኛዋ ተጠሪ የጋራ አፇፃፀም አይመሇከተኝም የሚሌ ክርክር በዚህ ሰበር
በአማራጭ አቅርባሇች፡፡ በመሠረቱ ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሇገው የተከሣሽ እና የግብር እዲ የግሌ
የጋራ? የሚከፇሇውስ ከግሌ ሀብት ወይንስ ከጋራ ሀብት የሚለት እና ተያያዥ ጭብጦች
ፌ/ቤት ተመርምሮ ውሣኔ ያሌተሰጠባቸው ስሇሆነ በዚህ ሰበር ችልት የሚመረመርበት የሔግ
የሇም፡፡
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ችልት
ወይንስ
በሥር
አግባብ

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ ጉዲዩ እሌባት ሉያገኝ የሚገባው የሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ ግራ ቀኙ
በሚያቀርቡት ክርክር እና ማስረጃ መሆን እንዲሇበት ታምኗሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበውን የቀዲሚነት መብት ይከበርሌኝ ጥያቄ የሥር ፌ/ቤት
ሳይቀበሌ መቅረቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በማረም ተከታዩን ውሣኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 14ዏ988 በዏ5/ዏ8/2ዏዏ1 ዓ.ም.
የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ትዕዛዝ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ይህንኑ ትዕዛዝ በመ/ቁ. 81ዏ55 ነሏሴ 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በማጽናት የሰጠው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአመሌካችን አቤቱታ ተቀብል የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ተገቢውን ውሣኔ
እንዱሰጥበት ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መዝገቡን ሇፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አፇፃፀም ችልት መሌሰናሌ፤ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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