የሰ/መ/ቁ. 57100
ግንቦት 30 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ጅማ ቅ/ጽ/ቤት ነገረ ፇጅ - ምህረቱ
ቁምሊቸው - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. አቶ አዲሇ ሰይዴ
2. ፌሮሚሲስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር - አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ካቀረበው የቀዯምትነት ባሇመብት ክርክር ጋር
የተያያዘው ሲሆን የተጀመረው በኦሮሚያ ብሓ/ክ/መንግስት በጅማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ በዞኑ
ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን 1ኛ ተጠሪ በሁሇተኛ ተጠሪ ሊይ ዴርሻው እንዱሰጠው በመክሰስ ካስወሰነ
በኋሊ በአፇጻጸም መዝገብ የ2ኛ ተጠሪ ንብረት የሆነው ክሉንክ ተሸጦ የአፇጻጸም ዴርሻ እንዱሰጠው
በታዘዘው መሠረት ሁሇት ጊዜ ጨረታ ወጥቶ ገዢ ባሇመቅረቡ የፌርዴ ባሇመብት /1ኛ ተጠሪ/
ንብረቱን ሇመረከብ ጥያቄ አቅርቦ እያሇ የአሁን አመሌካች ጣሌቃ ይግባ፡፡ የአሁን አመሌካች በዏ9-22002 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው ማመሌከቻ 508,564.67 ብር የግብር እዲ ከአፇጻጸም ተከሣሽ /ከአሁን 2ኛ
ተጠሪ/ ሊይ ስሊሇን በግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት የቅዴሚያ መብት ስሊሇን
የቅዴሚያ መብታችን እንዱከበር የሚሌ ነበር፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ
አመሌካች /የአሁን አመሌካች/ ከሊይ እንዯተመሇከተው ያመሌክቱ እንጅ በአዋጅ ቁ. 286/2002
አንቀጽ 78/1/ መሠረት የባሇዕዲውን መያዝ የሚችሇው ንብረት አፇጻጸም ሊይ ከላሇ እና በዋስትና
ያሌተያዘ ከሆነ በመሆኑና ከሊይ የተጠቀሰው ንብረት ዯግሞ በአፇጻጸም ሊይ ስሊሇ የጉምሩክ ጽ/ቤት
የቀዯምትነት መብት የሇውም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ብል ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት
አጽንቶታሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን በቀን 08/10/2002 ዓ.ም በ2 ገጽ
በተጻፇ ማመሌከቻ በገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት
አመሌካች ሇግብር ዕዲ ሲጠየቅ ዋስትና ከተሰጣቸው አበዲሪዎች /ባንኮች/ ተከትል የቅዴሚያ መብት
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ያሇው ስሇመሆኑ እየታወቀ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የላሇውና በሶስተኛ ወገን የሚገኙቱን ንብረቶች
ሇማስሇቀቅ የተዯነገገውን የአዋጁን አንቀጽ 78/1/ በመጥቀስ የቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉ
የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ 1ኛ ተጠሪ በቀን 20-4-2003 ዓ.ም በ3
ገጽ እና 2ኛ ተጠሪ ተወካይ በቀን 20-4-2003 ዓ.ም በ2 ገጽ በመጻፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የሰጡት
መሌስ ፌሬ ሃሣብ በአጭሩ 1ኛ ተጠሪ የአመሌካች ጥያቄ የዘገዬና ንብረቱንም በጊዜያዊነት
እንዱያስተዲዴር ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋሊ የቀረበ ከመሆኑም በሊይ የቀዴምትነት መብት አይገባውም
የሚሌ ሲሆን 2ኛ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች አቅርቦት የነበረው የቀዯምትነት መብት ውዴቅ ተዯርጏ
የተወሰነው ውሣኔ አግባብ ባሇመሆኑ ተሽሮ የአመሌካች የቀዯምትነት መብት እንዱከበር በማሇት
መሌሷሌ፡፡
አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክር ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ያስቀርባሌ ሲባሌ አመሌካች በአዋጅ ቁ. 286/94
አንቀጽ 80/1/ መሠረት በላሊው ሰው ገንዘብ ጠያቂነት በተያዘ ንብረት ሊይ የቀዯምትነት መብት
አሇው ወይስ የሇውም የሚሌ ጭብጥ በመሆኑ ከዚሁ አኳያ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከሁሇተኛ ተጠሪ /ፍሮምሲ ኃ/የተ/የግ/ማህበር/
በገንዘብ ጠያቂነት ወይም ዴርሻውን ሇማስከራሌ እንዯሆን አሊከራከረም፡፡ በላሊ በኩሌ 1ኛ ተጠሪ
በሁሇተኛ ተጠሪ /ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሊይ/ ያቀረበው የአፇጻጸም ክስ በሚመሇከተው
ንብረት ሊይ ቀዴሞ በዋስትና ያሌተሰጠው ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡
ይሄንን መሠረታዊ ሃሣብ ይዘን የአዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ እንዯሚከተሇው
ይነበባሌ፡፡
‛ዋስትና የተሰጣቸው የላልች አበዲሪዎች የቅዴሚያ መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ በዚህ አዋጅ
መሠረት ግብር ተከፊይ ከሚሆንበት አንስቶ ተከፌል እስካሇቀበት ጊዜ ዴረስ ግብር የመክፇሌ ግዳታ
ባሇበት ሰው ሃብት ሊይ ባሇስሌጣኑ ከማናቸውም ላልች ዕዲዎች የቀዯምትነት መብት ይኖረዋሌ፡፡“
የሚሌ ነው፡፡
ከዚህ አንቀጽ በግሌጽ መረዲት እንዯሚቻሇው ከአመሌካች ሉቀዴም የሚችሇው በዋስትና
ቀዴሞ የተያዘ ከሆነ ብቻ እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ከሊይ በተመሇከተው አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 78/1/ አሁን ከተያዘው ጉዲይ ጋር
አግባብነቱን ስንመረምር የግብር ከፊይ ንብረት የሆነ በላሊ ሶስተኛ ወገን ሲገኝና በግብር አስገቢው
ባሇስሌጣን እንዱያስረክበው ሲጠየቅ የማስረከብ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑና የማያስረክብበት አንደ
ምክንያት ሉሆን የሚችሇው በአፇጻጸም ሊይ ስሇመሆኑ በመግሇጽ እንዯሆነ የሚገሌጽ ነው፡፡ ይሄ
አንቀጽ ከተያዘው ጉዲይ ጋር በቀጥታ አግባብነት ያሇው ባይሆንም አንቀፁ ሉዯነግግ ያሰበው ንብረቱን
ሇመረከብ ሲፇሌግ መከተሌ ያሇበትን ስነ ሥርዓት ከመዯንገግ አኳያ በመሆኑ የቀዯምትነት መብትን
ቀሪ የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡
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በአጠቃሊይ በአዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት አመሌካች ያቀረበው የቀዴምትነት
መብት በዚሁ አንቀጽ መሠረት ታይቶ መወሰን ሲገባው ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት የላሇውን የአዋጁን
ላሊ አንቀጽ በመጥቀስ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉና የይግባኝ
ሰሚውም ፌርዴ ቤት ይሄንን ሣያስተካክሌ ውሣኔውን ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በኦሮሚያ ብሓ/ክ/መንግስት የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 10/86 በቀን 18-22002 ዓ.ም እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 89407 በቀን 05-9-2002 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. አመሌካች የጠየቀው የግብር ዕዲ በአዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት ከአንዯኛ
ተጠሪ የቀዯምትነት መብት አሇው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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