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ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ዲሽን ባንክ አ.ማ - ነ/ፇጅ አዱስ ታዯሇ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ኑረዱን መሏመዴ - ጠበቃ አብራር አዯም ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ በቤት ኪራይ የሚከፇሇውን የታክስ ክፌያን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን የፌርዴ ባሇመብት የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ
በመሰረቱት የአፇጻጸም ክስ በግሌግሌ ዲኞች ታይቶ የተወሰነው የቤት ኪራይ ይከፇሇኝ ጥያቄ
እንዱፇጸምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የፌርዴ ባሇእዲ የሆነው የአሁኑ
አመሌካች እንዯፌርደ እንዱፇፅም የማይገዯዴበት ምክንያት ካሇው ቀርቦ እንዱያስረዲ ወይም
እንዯፌርደ ፇጽሞ እንዱቀርብ በማዘዙ አመሌካች ቀርቦ የቤቱን ኪራይ በግሌግሌ ዲኞች ውሳኔ
መሰረት ሇመፇጸም ፇቃዯኛ መሆኑን፣ ነገር ግን ሇፌርዴ ባሇመብቱ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ
2% የተቀናሽ ግብር በመቀነስ ሇመክፇሌ ቢሞክርም ተጠሪ ግብሩ ሉቀነስብኝ አይገባም በማሇት
ሉቀበለ ያሌቻለ መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግሌግሌ ዲኞች
በሰጡት ውሳኔ ተጠሪ ተቀናሽ ግብር መክፇሌ እንዲሇባቸው አሌተመሇከተም ፣ ማን መክፇሌ
እንዲሇበትም አሌተጠቀሰም የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ አመሌካች ሙለውን ክፌያ ሇተጠሪ
እንዱፇፅሙ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ትዕዛዝ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን
ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53
እና በዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀፅ 24(2) መሰረት የተጣሇበትን ግዳታ ሇመወጣት ተቀናሽ
የኪራይ ግብር ሇማስቀረት ሲንቀሳቀስ ይህንኑ ሇማዴረግ ውሳኔ አሊረፇበትም ተብል መወሰኑ
ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የበታች ፌርዴ
ቤቶች በግሌግሌ ዲኞች ውሳኔ አሌተሰጠበትም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ተቀናሽ የኪራይ
ገንዘብ ማስቀረት አይችሌም በማሇት መወሰናቸው ከአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53፣ 91
እና 101 ዴንጋጌዎች አንጻር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ
እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርበው በሰጡት መሌስም አመሌካች በግሌግሌ ዲኞች ዘንዴ
በነበረው ክርክር ተቀናሽ የኪራይ ገንዘብ መኖር ያሇመኖሩን ገሌፆ ባሌተከራከረበትና በግሌግሌ
ዲኞች የተሰጠ ውሳኔ በላሇበት ሁኔታ የተጠሪ የኪራይ ግብር ከፊይ መሆኑን የሚያሳይ የግብር
ሰብሳቢ ባሇስሌጣን ማስታወቂያ ሳይኖር ግብሩ ሉቀነስ ይገባሌ የሚሇው የአመሌካች ክርክር
የፌርዴ አፇጻጸም ስርዓቱን ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካች ባቀረበው የመሌስ መሌስም የአመሌካች ግዳታ ከሔግ የሚመነጭ በመሆኑ ፌርዴ
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አሊረፇበትም ተብል በአፇጻጸም መዝገብ የሚታሇፌ አይዯሇም በማሇት የሰበር አቤቱታውን
አጠናክሮ ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተጠሪው በኪራይ ይዞ እንዯተገሇገሇበት
እንዱሁም ቤቱም ሇአመሌካች ጥቅም በአገሌግልት ሊይ በመዋለ ምክንያት አመሌካች ሇተጠሪ
የኪራይ ገንዘብ እንዱከፌሌ በግሌግሌ ዲኞች ተወስኖ ይኸው ውሳኔ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ መሰረት እንዱፇጸምሊቸው ተጠሪ የአፇፃፀም መዝገብ አስከፌተው አመሌካች
በፌርዴ ባሇእዲነቱ ቀርቦ ስሇፌርዴ አፇፃፀም ሲያስረዲ ሇተጠሪ ከሚከፌሇው ገንዘብ ውስጥ ተቀናሽ
ገንዘብ ሁሇት ከመቶ (2%) የሚከፇሌ የኪራይ ገቢ ግብር ያሇ ስሇመሆኑ ሇተጠሪ ገሌፆ ቀሪውን
ገንዘብ ሇተጠሪ ሇመክፇሌ ዝግጁ መሆኑን ቢያሳውቅም ተጠሪ ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸውን ጠቅሶ
ተቀባይነት ማጣቱን ፣የስር ፌርዴ ቤት ግብሩ መከፇሌ ያሇበት መሆኑን አምኖና ተጠሪ ሇታክሱ
ኃሊፉነት የሇባቸውም ሳይሌ የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ያሌተቀበሇው ውሳኔ አሊረፇበትም
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
በመሰረቱ ፌርዴ የሚፇጸመው በሔጉ አግባቡ ፌርዴ ያረፇበት ስሇመሆኑ ተረጋግጦ ስሇመሆኑ
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 378 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ ውስጥ ተቀናሽ ማስቀረት አሇብኝ በማሇት
የሚከራከረው ሇአፇጻጸሙ መሰረት በሆነው የግሌግሌ ዲኝነት ፌርዴ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ውሳኔ
አርፍበታሌ በሚሌ ምክንያት ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53 እና በዯንብ ቁጥር
78/1994 አንቀፅ 24(2) ዴንጋጌዎች በሔግ የተጣሇብኝ ግዳታ አሇ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች
በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53(1) በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀፅ
24(2) ዴንጋጌዎች መሰረት ግብር ተቀንሶ ቀሪ እንዱዯረግበት ከተወሰነ ማናቸውም ክፌያ ሊይ
ግብሩን የማስቀረት ግዳታ (Duty of withholding of Income Tax on payments)ግዳታ
አሇበት፡፡ ይህን ግዳታ ያሇመወጣት ዯግሞ በወንጀሌ ተጠያቂነትን ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ
የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 91 እና 101 ዴንጋጌዎች ይዘት ያሳያሌ፡፡ ግብር ተቀንሶ ቀሪ
እንዱዯረግበት በሔግ ከተሇዩት ክፌያዎች መካከሌ ዯግሞ የህንጻ ኪራይ ገቢ ስሇመሆኑ የዯንብ
ቁጥር 78/1994 አንቀፅ 24(2(ሸ)) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ከተከፊይ ሂሳቦች ሊይ ግብርን ቀንሶ
እንዱያስቀር በሔግ ግዳታ የተጣሇበት ሰው ግዳታውን ሇመወጣት በአፇጻጸም መዝገብ በቀረበው
ክርክር ቢያነሳ ተቀባይነት ሉያጣ ይችሊሌ ወይ? የሚሇው ጥያቄ ሲነሳ
ዯግሞ ይህንኑ
የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 386(2) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲታይም
የፌርዴ ባሇእዲ የሆነ ሰው እንዯፌርደ የማይፇጽምበት ሔጋዊ ምክንያት ካሇው ይህንኑ
እንዱያስረዲ እዴሌ እንዱሰጠው የሚያዯርግ መሆኑ ሲታይ የፌርዴ ባሇእዲው በሔግ የተጣሇበትን
ግዳታንም ቢያስረዲ እንዯፌርደ ሊሇመፇጸም በቂና ህጋዊ ምክንያት ነው ተብል
ሉወሰዴ
የሚገባው መሆኑን የሚያስገነዝበን ነው፡፡ ከሁለም በሊይ የግዳታ ምንጭ ሔግ ፣ በሔጉ አግባብ
የተቋቋሙ ውልችና የፌርዴ ቤት ውሳኔ መሆኑ የሚታመን በመሆኑ በሔግ የተጣሇውን ግዳታ
የፌርዴ ቤት ወይም ጉዲዩን ሇመዲኘት ስሌጣን ባሇው አካሌ ታይቶ ፌርዴ አሊረፇበትም በሚሌ
ምክንያት ውዴቅ ሇማዴረግ የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ በሔግ በተጣሇበት ግዳታ መሰረት
ከተከፊይ ሂሳብ ሊይ ግብርን ቀንሶ ያስቀረን አካሌ ከግብሩ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ካሇው ገቢ
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ጋር ተያይዞ በተነሳው ክርክር ከገቢው ግብሩን ሇመቀነስ እንዱችሌ የተሰጠ ውሳኔ የሇም በማሇት
በአፇጻጸም መዝገብ ግብሩን ሳይቀንስ ሙለውን ገቢ እንዱከፌሌ ማስገዯዴ በሔጉ የተጣሇበትን
ግዳታውን ሇመወጣት በእጁ ያስገባውን ገንዘብ እንዱሇቅ የሚያዯርግና በውጤቱ ዯግሞ
ባሇግዳታውን ሇአሊስፇሊጊ ውዝግብ የሚዲርግ ነው፡፡ሲጠቃሇሌም አመሌካች በሔግ የተጣሇበትን
ግዳታ ሇመወጣት ሲሌ ያቀረበው ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53 እና ዯንብ
ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 24(2) ዴንጋጌዎች ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 386(2) ዴንጋጌ ጋር
ተጣምሮ ሲታይ ሔጋዊ በመሆኑ በአፇጻጸም መዝገብ ሊይ ፌርዴ ሳያርፌበት ሉያነሳ አይችሌም
በማሇት የተሰጠው የበታች ፌርዴ ቤቶች ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 170985 ሏምላ 29 ቀን 2002 ዓ.ም.
ተሠጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 98673 ግንቦት 11 ቀን 2003 ዓ.ም.
በትዕዛዝ የፀናው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 53 እና በዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 24(2)
የተጣሇበትን ግዳታ ሇመወጣት የተቀናሽ ሂሳብ ጥያቄን በአፇፃጸም መዝገብ ሊይ ቢያነሳ
የሚከሇከሌበት የሔግ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇተጠሪ ከሚከፌሇው
የኪራይ ገንዘብ ውስጥ 2% (ሁሇት ከመቶ) ተቀናሽ ገቢ ማስቀረት ይችሊሌ ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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