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የሰ/መ/ቁጥር--156758
ቀን-ሔዲር 26 ቀን 2011 ዒ.ም

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ኃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች:- የአብክመ ገቢዎች ባሇስሌጣን ዏ/ሔግ
ተጠሪ፡- አቶ መስፌን ጥሊሁን
ይህ መዝገብ አመሌካችና ተጠሪ አቶ በሊይ አካሇ ከሚከራከሩበት የሰ/መ/ቁ
156757 ጋር ከአንዴ የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ የተነሱ ጉዲዮች በመሆናቸዉ መዝገቦቹ
ተጣምረዉ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የአፇጻጸም ጉዲይ ሆኖ የተጀመረዉ በአማራ
ክሌሌ በባህር ዲርና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነዉ፡፡ በዚሁ ፌ/ቤት ተጠሪ የፌርዴ
ባሇመብት፤ አቶ ነጋሹ ዉደ እና ሻ/ሌ ክ/ጎርጊስ ዘነበ የፌርዴ ባሇዔዲዎች፤ አቶ በሊይ
አካሇ የጨረታ አሸናፉ ሲሆኑ የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ የመቃወም አመሌካች ነበር፡፡
አመሌካች ያቀረበዉ መቃወሚያ ይዘት፡- በፌርዴ ባሇዔዲዎች ስም የሚገኘዉ የዴንጋይ
ወፌጮ ወይም ክሬሸር የፌርዴ ባሇዔዲዎች ባሌከፇለት የግብር ዔዲ ብር 2,324,972.07
ምክንያት በዯብዲቤ ቁጥር ገቢ 1214/01/06 መጋቢት 22 ቀን 2006 ዒ.ም እና በቁጥር
ዘሌ/ቀመ/2801/06 በቀን 23/07/06 ዒ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ በክሌለ የገቢ ግብር አዋጅ
ቁጥር 76/94 አንቀጽ 78(2) ሇአመሌካች በተሰጠዉ ስሌጣን ዔግዴ ተሰጥቶበት እያሇ
ወፌጮዉ የሚገኝበት ዘንዘሌማ ቀበላ ሆኖ ሳሇ ተጠሪ ፌ/ቤቱን በማሳሳት ንብረቱ
ሇማይገኝበት ሇሔዲር 11 ቀበላ ንብረቱ በጨረታ እንዱሸጥ መዯረጉ ሆን ተብል
በመሆኑ
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እንዯመሆኑ የሽያጭ ጨረታዉም ሆነ የዔግዴ ትዔዛዙ በግሌጽ ማስታወቂያ ሇሔዝብ ይፊ
ያሌተዯረገና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 414(2) እና 425(2) ዴንጋጌዎችን መሰረት ያሊዯረገ
በመሆኑ ጨረታዉ ተሠርዞ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 76/94 አንቀጽ 81(1) መሰረት
አመሌካች የቀዯምትነት መብት ያሇዉ በመሆኑ ንብረቱን እንዴንረከብ ይወሰንሌን የሚሌ
ነዉ፡፡
ተጠሪ በሰጡት መሌስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 445 መሰረት ጨረታ እንዱፇርስ
ጥያቄ መቅረብ የሚችሇዉ በአሻሻጡ ስርዒት ሊይ ግዙፌ የሆነ ጉዴሇት ወይም ትክክሇኛ
ያሌሆነ የማጭበርበር ተግባር ተፇጽሞ ሲገኝ ሲሆን ይህ ባሌሆነበት የቀረበዉ ጥያቄ
ተቀባይነት
ሇሦስተኛ

የሇዉም፡፡
ወገን

አቤቱታዉ

ከመተሊሇፈ

መቅረብ

በፉት

የነበረበት

ሆኖ

ሳሇ

ንብረቱ

ከተሸጠ

በኃሊ

በጨረታ
የቀረበዉ

ከመሸጡና
አቤቱታ

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 418 ዴንጋጌ አንጻር ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የጨረታዉ አሸናፉ በበኩለ ጨረታዉን በሔጋዊ መንገዴ ተወዲዴሬ አሸንፋ
የጨረታዉ ዉጤት ቀርቦ በችልት ጨረታዉ ጸዴቆ ገንዘቡን በሙለ ሇፌርዴ ባሇመብት
ከፌዬ የዴንጋይ ወፌጮዉን እንዴረከብ ትዔዛዝ ተሰጥቶበታሌ፡፡ ይህ በሆነበት ጨረታዉ
እንዱሰረዝ የቀረበዉ አቤቱታ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 418 እና 445 ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ
በመሆኑ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡
የስር ፌ/ቤት የግራቀኙን ክርክር መርምሮ የዴንጋይ ወፌጮ ወይም ክረሸሩ
ከአሇበት ቦታ ተነቅል ገዥዉ አካሌ ወዯ ፇሇገበት ቦታ ሉወሰዴ የሚችሌ በመሆኑ
የሚንቀሳቀስ ንብረት ነዉ፤ አመሌካች አቤቱታዉን ያቀረቡት ንብረቱ በጨረታ ከተሸጠ
በኃሊ በመሆኑና ንብረቱ የሚገኝበትን የዘንዘሌማ ቀበላን በበሊይነት የሚያስተዲዴረዉ
የሔዲር 11 ክፌሇ ከተማ በመሆኑ የጨረታዉ አካሄዴ ተገቢ በመሆኑ ጨረታዉ ሉፇርስ
የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት የአመሌካችን መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ
ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ባቀረበዉ ይግባኝ መነሻነት ጉዲዩን
የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ
መርምሮ ክረሸሩ በመሬት ሊይ የተተከሇ በመሆኑ የማይንቀሳቀስ ንብረት መሆኑን፤ ይህ
ከሆነ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 424(2) እና 454(2) መሰረት የጨረታዉ ማስታወቂያ
በጋዜጣ
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 445 መሰረት ጉዴሇት ያሇበት በመሆኑ ጨረታዉ ፇራሽ ነዉ፤
ክሬሸሩ የዴንጋይ ወፌጮ መቼና በማን እንዯተከበረ፣ ማን ምን ያህሌ ባሇገንዘብ ነዉ
የሚለትን አጣርቶ እንዱወስን ጉዲዩን ሇስር ፌ/ቤት በመመሇስ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ዉሳኔ
ቅር በመሠኘት ተጠሪ ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ የተመሇከተዉ የክሌለ ሰበር ሰሚ
ችልት ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ ክሬሸር የዴንጋይ ወፌጮ የመኪና ዒይነት
በመሆኑ ተንቀሳቃሽ ንብረት እንጂ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇመሆኑ ሇ15 ቀናት
የጨረታ ማስታወቂያ አየር ሊይ እንዱቆይ ተዯርጎ የተሸጠና የፌ/ብ/ስ/ሥ/ሔ/ቁ 426
ዴንጋጌን ያሟሊ በመሆኑ ጨረታዉ ሉፇርስ አይገባም በማሇት የክሌለን ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ዉሳኔ በመሻር እና የከፌተኛዉን ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ቅር በመሰኘታቸዉ
ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች ያቀረበዉ የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- የዴንጋይ ወፌጮዉ ተተክል
የሚሠራዉና የሚገኘዉ በዘንዘሌማ ቀበላ ሆኖ እያሇ እና ይህ ንብረትም አስቀዴሞ
በግብር ዔዲ ተከብሮ እያሇ ተጠሪ ፌ/ቤቱን በማሳሳት ንብረት የማይገኝበትና ገቢ ተቋሙ
ሉያዉቅ በማይችሌበት ሔዲር 11 ቀበላ ጨረታ እንዱወጣ በማዴረግ ጨረታዉን
እንዱከናወን ያዯረጉ መሆኑ እየታወቀ ሁሇቱ ቀበላዎች ራሳቸዉን የቻለ ቀበላዎች
ሆነዉ እያሇ በአንዴ ቀበላ ሥር እንዲለ ተዯርጎ ጨረታዉ ሉፇርስ አይገባም ያሇበት
አግባብ የሥነ-ሥርዒት ሔጉን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ ክሬሸሩ ከመሬት ተተክል የሚሠራ
የማይንቀሳቀስ ንብረት ሆኖ እያሇ እንዯሚንቀሳቀስ ንብረት ይቆጠራሌ ተብል መወሰኑ
ስህተት ነዉ፡፡ ስሇሆነም ጨረታዉ ሔግን ያሌተከተሇ በመሆኑ ጨረታዉ እንዱፇርስ
ይወሰንሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡
የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች በስር ፌ/ቤት አከራካሪዉን ክሬሸር
ወፌጮ አስመሌክቶ የቅዴሚያ መብት አሇኝ ሲሌ ያቀረበዉ መቃወሚያ ጉዲዩ በጨረታ
ተሽጦ የተፇጸመ ነዉ ተብል ዉዴቅ የመዯረጉን አግባብነት የአፇጻጸም ንብረት የመሸጥ
ስነ ስርዒት መጠበቁንና የተሸጠዉ ንብረትስ የሚንቀሳቀስ ነዉ ወይስ የማይንቀሳቀስ ነዉ
የሚሇዉን ነጥብ በመሇየት ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 424-426 እና 445 አንጻር ሇመመርመር
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ግራቀኙ መሌስና የመሌስ መሌሰ በጽሁፌ
በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡
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ተጠሪ የሰጡት መሌስ ይዘት፡- ክሬሸር የዴንጋይ ወፌጮ ዴንጋይ በሚገኝበት
ቦታ እየተዘዋወረ የሚሠራ ነዉ፡፡ ወፌጮዉም ሇሥራዉ ሲባሌ ከመሬቱ ጋር የተያያዘ
ቢሆንም ከቦታ ቦታ ሇማዘዋወር ወፌጮዉ ሳይጠፊ እና አጉሌ ሳይሆን ምንም ብሌሽት
ሳይዯርስበት ከመሬት ሇመሇያየት የሚችሌ ማሽን በመሆኑ ተንቀሳቃሽ ንብረት እንጂ
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1132(2) መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረት ነዉ የሚባሌ አይሆንም፡፡ በላሊ
በኩሌ የዴንጋይ ወፌጮዉ በሞተር የሚሠራ በመሆኑ እንዯመኪና እና የኮንስትራክሽን
ማሽኖች ሌዩ ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ምዝገባ የሚያስፇሌገዉ ቢሆንም ጨረታዉ ሲሸጥ
በተንቀሳቃሽ ንብረት ጨረታ ስርዒት የሚከናወን ነዉ፡፡ ወፌጮዉ የሚገኘዉ ባሔርዲር
ከተማ ሔዲር 11 ክ/ከተማ በመሆኑ ሇሔዲር 11 ቀበላ ትዔዛዝ ተሰጥቶ ታዛቢ ፖሉስ
ባሇበት ጨረታዉ የተካሄዯ በመሆኑ ስህተት የሇዉም፡፡ ቀበላዉ ትዔዛዙ ሲዯርሰዉ
ንብረቱ በክሌሌ ስር አይገኝም በማሇት አሊስፇጽምም አሇማሇቱ ንብረቱ በክሌለ ስር
የሚገኝ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ እንዱሁም በጨረታዉ የተሸጠዉ ንብረት የሚገኝበትን
ቦታ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚሇዉ ጉሌህ የሆነ የማታሇሌ ወይም የማታሇሌ ተግባር
መፇጸሙን የሚያረጋግጥ ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 445 መሰረት ጨረታዉን
ሉፇርስ የሚያስችሌ ምክንያት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የአመሌካች አቤቱታ ዉዴቅ
ተዯርጎ የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ ይጽናሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች በሰጠዉ የመሌስ መሌስ
አቤቱታዉን በሚያጠናክር መሌኩ ተከራክሯሌ፡፡
በመዝገብ ቁጥር 156757 አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታም ሆነ ጉዲዩ ሇሰበር
ያስቀርባሌ ሲባሌ ሇማጣራት የተያዘዉ ነጥብ ተመሳሳይ ሲሆን የጨረታዉ አሸናፉ ነዉ
የተባለትና በዚህ መዝገብ ተጠሪ የሆኑት አቶ በሊይ አካሌ የሰጡት መሌስ የዴንጋይ
ወፌጮዉ ራሱን ችል ከመሬቱ ጋር ተሇያይቶ አገሌግልት መስጠት የሚችሌና ከመሬቱ
ጋርም ሲሇያይ አጉሌ የማይሆንና የማይጠፊ መሆኑን አረጋግጦ የክሌለ ሰበር ሰሚ
የሰጠዉ ዉሳኔ የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1132(2) ዴንጋጌን ያገናዘበ ነዉ፡፡ አመሌካች በቅዴሚያ
መብት ተጠቃሚ ሉሆን የሚችሇዉ ከሚሸጠዉ ንብረት ሊይ ገንዘቡን በማግኘት ወይም
ንብረቱን ቀዴሞ በመሸጥ እንጂ ንብረቱ ተሸጦ ሇላልች ባሇመብቶች ከተሰጠ በኃሊ
የቅዴሚያ መብቱን የጨረታ ማፌረሻ ምክንያት ሉያዯርገዉ አይችሌም፡፡ ዘንዘሌማ ቀበላ
በሔዲር 11 ክፌሇ ከተማ ዉስጥ ያሇ በመሆኑ አመሌካች እንዯሚለት በማጭበርበር
የተሠራ ሳይሆን አመሌካች ራሳቸዉ ዔግደን ሇሚመሇከተዉ አካሌ አሇማዴረሳቸዉን
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የሚያረጋግጥ ነዉ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዉሳኔ ይጽናሌን የሚሌ ነዉ፡፡
አመሌካች

በሰጠዉ

የመሌስ

መሌስ

የሰበር

አቤቱታዉን

በሚያጠናክር

መሌኩ

ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን ከስር ፌ/ቤት
ዉሳኔ

እና

ጉዲዩ

ሇሰበር

ያስቀርባሌ

ተብል

ከተያዘዉ

ጭብጥ

ጋር

በማገናዘብ

መርምረናሌ፡፡ መርምረን እንዯተረዲነዉ ክርክር ያስነሳዉ የፌርዴ ባሇዔዲ ንብረት የሆነዉ
የዴንጋይ ወፌጮ ወይም ክረሸር የፌርዴ ባሇመብትን ገንዘብ ሇማስከፇሌ ተብል ጨረታ
ወጥቶ አሸናፉዉ ከተሇየና ገንዘቡን ከከፇሇ በኃሊ ገንዘቡ ሇፌርዴ ባሇመብቶች ተከፌል
ገዥዉ ንብረቱን እንዱረከብ ትዔዛዝ ተሰጥቶ ርክክቡ ከመፇጸሙ በፉት አመሌካች
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ

418

መሠረት

ያቀረበዉ

አቤቱታ

የቅዴሚያ

መብት

ያሇዉና

ንብረቱን ከዚህ በፉት ያሳገዯዉ መሆኑን እንዱሁም የጨረታ ሽያጩ አፇጻጸም ሥነሥርዒት ሔጉን ተከትል ማስታወቂያ ያሌተነገረና ጉዴሇት ያሇበት መሆኑን በመግሇጽ
ጨረታዉ ይፌረስ የሚሌ ነዉ፡፡ በተሇይ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጨረታዉ ጉዴሇት
የሇበትም ሇማሇት የሰጠዉ ምክንያት ክርክር ያስነሳዉ ንብረት ተንቀሳቃሽ ንብረት
በመሆኑና የሀራጅ ጨረታ ማስታወቂያዉ ተሇጥፍ 15 ቀናት የቆየ በመሆኑ ጨረታዉ
ጉዴሇት የላሇበት በመሆኑ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ
ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ አንጻር የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ያስነሳዉ
ክሬሸር ወይም የዴንጋይ ወፌጮ የሚንቀሳቀስ ንብረት ነዉ በሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ
በመዴረስ የጨረታ ሽያጩ ጉዴሇት የሇዉም ማሇቱ በአግባቡ ነዉ? ወይስ አይዯሇም?
እንዱሁም አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 418 መሠረት ንብረቱን አስቀዴሞ ማሳገደንና
በሔግ የቅዴሚያ መብት ያሇዉ መሆኑን በመግሇጽ ያቀረበዉ አቤቱታ ዉዴቅ ማዴረጉ
በአግባቡ ነዉ? ወይስ አይዯሇም? የሚለ ነጥቦች የዚህን ችልት ምሊሽ የሚሹ አብይ
ጭብጦች ናቸዉ፡፡
ክርክር ያስነሳዉ የዴንጋይ ወፌጮ ወይም ክሬሸር የተሸጠበት የጨረታ ሂዯት
ጉዴሇት አሇበት ወይስ የሇበትም የሚሇዉን ሇመመሇስ በቅዴሚያ ንብረቱ የሚንቀሳቀስ
ንብረት ነዉ ወይስ የማይንቀሳቀስ ንብረት ነዉ የሚሇዉ ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባዉ ነዉ፡፡
በመሠረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1130 እና 1132 መሠረት የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች የሚባለት
መሬትና ቤት ወይም ከእነዚህ ነገሮች ጋር በግዙፌነት የተያያዘ ሆኖ የተባሇዉ ነገር
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ሳይጠፊና አጉሌ ሳይሆን ሇመሇያየት የማይቻሌ ሲሆን መሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህና
በላልች

ዴንጋጌዎች

ከተቀመጡት

ዉጭ

ያለ

ንብረቶች

ተንቀሳቃሽ

ንብረቶች

መሆናቸዉ አሻሚ አይዯሇም፡፡
በተያዘዉ ጉዲይ ክርክር ያስነሳዉ ክሬሸር ወይም የዴንጋይ ወፌጮ ግብዒት
ባሇበት ቦታ እየተንቀሳቀሰና እየተተከሇ ዴንጋይ የሚፇጭ ሲሆን ከሚፇጨዉ የዴንጋይ
ቦታ ጋር ሳይነጣጠሌ ተተክል ካሇበት ቦታ ወይም ጥሬ ዔቃ የመጠቀም መብት ጋር
ካሌተሸጠ በቀር ራሱን ችል እስከተሸጠ ዴረስ የማይንቀሳቀስ ንብረት ነዉ ሉባሌ
የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ክሬሸሩ ከተተከሇበት የዴንጋይ ማዉጫ ቦታ የመጠቀም
መብት ጋር የተሸጠ መሆኑን የሚገሌጽ ነገር በላሇበት ሁኔታ የማይንቀሳቀስ ንብረት
ነዉ ሉባሌ የሚችሌ ባሇመሆኑ በስር ፌ/ቤት ተንቀሳቃሽ ንብረት ነዉ መባለ ስህተት
አይዯሇም፡፡
በላሊ በኩሌ ስሇኮንስትራክሽን መሣሪያዎች ምዝገባና ቁጥጥር በወጣ አዋጅ
ቁጥር 177/91 እና በአዋጁ መሠረት በሥራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የኮንስትራክሽን
መሳሪያዎች ቁጥጥርና ምዝገባ እንዱሁም የባሇቤትነት ዯብተር አሰጣጥ አስመሌክቶ
በወጣዉ መመሪያ አንቀጽ 3(1/ሇ) መሰረት ክሬሸር እንዯአስፓሌት ሚክሲንግ ፕሊንትና
ክሬን ሁለ ከቦታ ወዯ ቦታ እየተወሰዯና እየተተከሇ የሚሠራ ምዝገባና የባሇቤትነት
ዯብተር የሚሰጠዉ ሌዩ ተንቀሳቃሽ ንብረት መሆኑ ተመሊክቷሌ፡፡ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ
3(2) መሰረት ከምዘገባና ቁጥጥሩ ዒሊማዎች ዉስጥ አንደ መሳሪያዎቹ ሇዋስትና
መያዣና

ሇተመሳሳይ

ተመሌክቷሌ፡፡

አገሌግልቶች

ከተጠቀሱት

የአዋጁና

የሚዉሌበትን
የመመሪያዉ

ሁኔታ

ማመቻቸት

ዴንጋጌዎች

ይዘት

መሆኑ
መገንዘብ

የሚቻሇዉ ክሬሸር ወዯ 3ኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ ወይም እንዲይሸጥ የሚታገዯዉ ክሬሸሩ
ሇሚገኝበት

ቀበላ

ወይም

የአስተዲዯር

አካሌ

ዯብዲቤ

በመጻፌ

ሳይሆን

ክሬሸሩን

ሇሚመዘግበዉና የስም ዝዉዉር በማዴረግ የባሇቤትነት ዯብተር ከሚሰጠዉ አካሌ ዘንዴ
ዔገዲዉ እንዱመዘገብ በማዴረግ ነዉ፡፡
በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች ክሬሸሩ ሇሚገኝበት ቀበላ ዯብዲቤ በመጻፈ ብቻ
ንብረቱ በሔግ ፉት የጸናና ንብረቱ ወዯ 3ኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ የሚያግዴ ዔግዴ
ነበረበት ሇማሇት አይቻሌም፡፡
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ከሊይ ከተገሇጸዉ አንጻር የዴንጋይ ወፌጮዉ ወይም ክሬሸሩ የማይንቀሳቀስ
ንብረት ሳይሆን ሌዩ ተንቀሳቃሽ ንብረት ነዉ የተባሇ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 426
መሠረት የጨረታዉ ማስታወቂያዉ ተሇጥፍ ሇ15 ቀናት የቆየ መሆኑ በስር ፌ/ቤቶች
የተረጋገጠ በመሆኑ የጨረታዉ ሂዯት ጉዴሇት አሇበት ሉባሌ የሚችሌ አሌሆነም፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 418 መሰረት የመቃወም አቤቱታ
ያቀረበዉ ንብረቱ በሀራጅ ጨረታ ከተሸጠና ገንዘቡም ሇፌርዴ ባሇገንዘቦች ከተከፇሇ በኋሊ
የቀረበ በመሆኑ አመሌካች በክሌለ የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 76/94 አንቀጽ 78(2)
መሠረት ያሇዉን የቀዲሚነት መብት ሉጠቀም አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ሰሚ
ችልት የአመሌካችን አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ መወሰኑ የሚነቀፌበት በቂ ምክንያት
የሇም፡፡
ሲጠቃሇሌ ከሊይ በተገሇጸዉ አግባብ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 418 መሠረት
የመቃወም አቤቱታዉን ያቀረበዉ ክርክር ያስነሳዉ ክሬሸር በጨረታ ከተሸጠና ገንዘቡም
ሇፌርዴ ባሇገንዘብ ከተከፇሇ በኋሊ በመሆኑ፤ በጨረታዉ ሂዯትም ጨረታዉን ሉያስፇርስ
የሚችሌ ጉዴሇት ባሇመገኘቱ እንዱሁም ንብረቱ ሇ3ኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ የተሰጠ ዔግዴ
በሔግ አግባብ ያሌተመዘገበ በመሆኑ የአመሌካችን አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ የተሰጠዉ
ዉሳኔ የሚነቀፌበት በቂ ምክንያት ባሇመኖሩ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ
መሰረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇጸመበት

ነዉ

ሇማሇት

አሌተቻሇም፡፡

በመሆኑም

የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 03-61518 ጥር 28
ቀን 2010 ዒ.ም እና 03-61481 የካቲት 02 ቀን 2010 ዒ.ም የሰጣቸዉ ዉሳኔዎች
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ጸንተዋሌ፡፡
2. የዚህ ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ከዚህ መዝገብ ጋር ተጣምሮ ከተወሰነዉ የሰ/መ/ቁ
156757 ጋር ይያያዝ ተብሎሌ፡፡
3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ መዝገቡ
ዉሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሩ/ሇ
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