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  የሰ/መ/ቁ. 39574 

ጥቅምት 03 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነ/ፇጅ ጌታቸው ምንተስኖት - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ምሌእተፀጋ ቢዘን - አሌቀረቡም 

  2. አቶ ፌፁም ገዛኸኝ - አሌቀረቡም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው ምክንያት የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት 
ባቀረበው ክስ ሇክርክር ምክንያት የሆነውን ቤት ሇአንዯኛ ተጠሪ በወር ብር 350.00(ሦስት መቶ ሃምሳ ብር) 
ያከራያቸው ሲሆን ተከራይዋ ቤቱን ሇሁሇተኛ ተጠሪ ያስተሊሇፈ በመሆኑ የሚፇሇግባቸውን ውዝፌ የቤት 
ኪራይ፣ቅጣት፣የውሃ እንዱሁም የተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱከፌለ እና ቤቱን እንዱያስረክቡ፣በተጨማሪም ቤቱን 
እስኪያስረክቡ ሊሇው ጊዜ ኪራይ እንዱከፌለ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ተጠርተው ስሊሌቀረቡ ጉዲዩ 
በላለበት የታየ ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ ግን ቀርበው ሇቀረበባቸው ክስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ 
ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ እንዱከፇሌ ሳይጠየቅ 2 አመት ያሇፇው የቤት ኪራይ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
2024(መ) መሰረት እንዯተከፇሇ የሚቆጠር ነው፣ ቀሪውን ውዝፌ የቤት ኪራይ፣የውሃ ክፌያና ተጨማሪ እሴት 
ታክስ ተጠሪዎች ይክፇለ፣የኪራይ ውለ ተቋርጧሌ፣ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች ያስረክቡ፣ቤቱን 
እስኪያስረክቡ ዴረስ ያሇውን የቤት ኪራይ ሁሇተኛ ተጠሪ ይክፇለ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካችም አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን እስኪያስረክቡ ዴረስ በየወሩ የቤት ኪራይ እንዱከፌለ ቢወሰንም ከኪራዩ 
ጋር ተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱከፌለ ውሳኔ ስሊሌተሰጠ ይኸው እንዱታረምሇት ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታም አመሌካች ሇንግዴ 
አገሌግልት ከሚያከራያቸው ቤቶች ሊይ የተጨማሪ እሴት ታክስ የመሰብሰብ ግዳታ በአዋጅ የተጣሇበት በመሆኑ 
ቤቱን እስኪረከብ ዴረስ ተጠሪዎች ከውርሃዊ ኪራይ ጋር ተጨማሪ እሴት ታክስ ሉከፌለ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 ይህ የሰበር ችልትም የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በማዴረጉ ሁሇተኛ ተጠሪ ቀርበው 
መሌስ የሰጡ ሲሆን አመሌካችም የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ግን ተጠርተው መሌስ ያሌሰጡ 
በመሆኑ ችልቱ መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 
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 ይህ ችልት ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን እስኪያስረክቡ ዴረስ ወርሃዊ ኪራይ እንዱከፌለ ሲወሰን ተጨማሪ 
እሴት ታክስ እንዱከፌለ ሳይወሰን መታሇፈ አግባብ ነው? አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች ሇንግዴ ዴርጅትነት የሚያከራያቸው ቤት ሊይ በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/1994 
መሰረት ታክስ የመሰብሰብ ግዳታ ያሇበት ሇመሆኑ ያቀረበውን ክርክር ሁሇተኛ መሌስ ሰጪ ክዯው 
አሌተከራከሩም፡፡ የሁሇተኛ መሌስ ሰጪ ክርክር ፌርዴ ቤቱ የኪራይ ውለን ያፇረሰው በመሆኑ በላሇ የኪራይ 
ውሌ የተጨማሪ እሴት ታክስ መሰብሰብ አይችሌም በማሇት ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 285/1994 መሰረት የንግዴ 
ቤቶች የማከራየት የንግዴ እንቅስቃሴ ከታክስ ነፃ ከሆኑት ግብይቶች ውስጥ እንዯማይካተት የአዋጁ አንቀጽ 8 
ያመሇክታሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም ቢሆን ይህንኑ የአመሌካች ግዳታ ተገንዝቦ የኪራይ ውለ እስከተቋረጠበት እሇት 
ዴረስ የተጨማሪ እሴት ታክስ ተጠሪዎች እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አንዯኛ ተጠሪ የኪራይ ገንዘቡን 
ባሇመክፇሊቸው የኪራይ ውለ የፇረሰ ቢሆንም ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ይዘው እየተገሇገለበት በመሆኑ ሊገኙት 
ግሌጋልት የቤቱን ኪራይ በየወሩ እንዱከፌለ ተወስኖባቸዋሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ተጠሪው ያቀረቡት ቅሬታ የሇም፡፡ 
የንግዴ ቤቱ ይዘው ስሇሚገሇገለበት የኪራይ ገንዘብ የሚከፌለ ከሆነ ዯግሞ ኪራዩን ተከትል የሚመጣውን 
ተጨማሪ እሴት ታክስ የመክፇሌ ግዳታ ሉወጡ ይገባቸዋሌ፡፡ ይህ ግዳታ ዯግሞ ከውሌ ሳይሆን ከሔግ የመነጨ 
ግዳታ ነው፡፡ በመሆኑም  የስር ፌ/ቤት የኪራዩ ገንዘብ እንዱከፇሌ ሲወስን የተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱከፇሇው 
ሳይወሰን ማሇፈ መሰረታዊ የህግ ስህተት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

 መ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 43032 ጥር 19 ቀን 2000 ዓ.ም ሰጠው ውሳኔና የፋ/ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 65580 ግንቦት 08 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሻሽሇዋሌ፡፡ 
 ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን እስኪያስረክቡ ዴረስ ከሚከፌለት የኪራይ ገንዘብ ጋር ተጨማሪ እሴት ታክስ 
ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 
 ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
              መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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