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የሰ/መ/ቁ 46052 

ጥር 19 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

 መንበረፀሃይ ታዯሰ 

 ሏጎስ ወሌደ 

 ሂሩት መሇሰ 

 አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ድ/ር አሸብር ወ/ጊዮርጊስ - ጠበቃ ውብሸት ሥ/ጊዮርጊስ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የቦንጋ ማዘጋጃ ቤት ከፊ ዞን ዏ/ህግ - ነ/ፇጅ ዯበበ ወንዴሙ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በከፊ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ 
ሇፌ/ቤቱ ባቀረበው ክስ አመሌካች ዘመናዊ ሆስፒታሌ ሇመገንባት ቦታ ጠይቀው 1,931 ካ.ሜ ቦታው ተሰጥቷቸው 
ግንባታውን ስሊቋረጡ ውለ ተሰርዞ ግንባታው በራሳቸው ወጪ አፌርሰው ቦታውን ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ 
እንዱሁም ከ1996 ዓ.ም - 1999 ዓ.ም የቦታና የቤት ግብር ብር 52,782.35(ሃምሳ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ 
ሰማንያ ሁሇት ሺህ ብር ከሰሊሳ አምስት ሳንቲም) እንዱከፌለ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስ 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ካቀረቡ በኋሊ ሇዋናው ጉዲይ በሰጡት መሌስ ግንባታው የተቋረጠው በፕሮጀክቱ 
ሳይት ሊይ ተጠሪ የኮንቴነር ሱቆች በማቆሙና ይህም የግንባታ እቃዎች በመኪና ተጭነው እንዲይገቡና 
እንዲይራገፌ እንቅፊት በመሆናቸው በተጨማሪም የግንባታ እቃ ዋጋ በመናሩ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት 
መሆኑን፣ ሇሆስፒታሌ አገሌግልት ሇሚውሌ ጅምር ቤት ፕሮጀክቱ ሳይጠናቀቅ የቦታና የቤት ግብር ሉከፇሌ 
የማይገባ መሆኑንና በግራ ቀኙ መሃከሌ ውሌ ባሇመኖሩ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም 
ክርክሩን መርምሮ አመሌካች ሳይት ፕሊኑ ከፀዯቀበት ጊዜ ጀምሮ ግብር የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇባቸው፣ የግንባታ 
ዕቃዎች ወዯ ግቢው በመኪና ተጭኖ እንዲይገባ ያገዯው ነገር የሇም፣ ግራ ቀኙን የሚገዛ ህጋዊ ውጤት ያሇው 
ውሌ አሇ፣ ከዱዛይኑ አኳያ ከግማሽ በሊይ የተከናወነ በመሆኑ ውለ ተሰርዞ ሇጅምር ግንባታው ግምቱን ተጠሪ 
ሇአመሌካች ከፌል ግንባታውን ከነይዞታው ይረከብ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ግራ ቀኙ ሇፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የሁሇቱን ወገኖች ክርክር ተመሌክቶ አመሌካች የቦታና የቤት ግብር ሉከፌለ 
አይገባም፣ ግንባታው የተቋረጠው በአመሌካች ዴክመት ወይም ጥፊት ሳይሆን ተጠሪ ባቆማቸው የኮንቴነር ሱቆች 
ችግር ምክንያት ሇመሆኑ የፌ/ቤት ዲኛው ቦታው ዴረስ በመሄዴ አረጋግጠዋሌ፣ የግንባታ ዕቃዎች እጥረት 
ሇግንባታው መቋረጥ አስተዋፅኦ አዴርጓሌ፣ ተጠሪ ያቀረበው የይዞታ ማረጋገጫ ም/ወረቀት አመሌካች የሆስፒታሌ 
ግንባታ በሚመሇከት የፀና ውሌ መኖሩን አያስረዲም፣ ውሌ አሇ ቢባሌ እንኳን በውለ መሰረት እንዲይፇፀም 
አስተዋፅኦ ያዯረገው ተጠሪ ስሇሆነ ውለ ሉሰረዝ የሚችሌበት ሁኔታ የሇም አሇ ቢባሌ እንኳን ግንባታው ከ55% 
በሊይ ስሇተገነባ ወዯነበሩበት መመሇስ አስቸጋሪ ይሆናሌ በማሇት ሇግንባታው እንቅፊት የሆኑት ኮንቴነሮች ተጠሪ 
እንዱያነሳና ግንባታው ይቀጥሌ፣ አመሌካች የቦታና ቤት ግብር አይከፌለም በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ 
በዚህ ውሳኔ ሊይ ተጠሪ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የከፌተኛ 
ፌ/ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ አመሌካች የቤትና ቦታ ግብር ሉከፌለ ይገባሌ፣ አመሌካች ቀሪ ግንባታውን ሉያጠናቅቁ 
የሚገባበት ጊዜ ተጠሪ ወስኖ እንዱያሳውቃቸው፣ ተጠሪ በሚሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ግንባታውን ማጠናቀቅ 
ካሌቻለ ውለ ተሰርዞ ተጠሪ ቦታውንና ግንባታውን ባሇበት ሁኔታ የመረከብ መብቱ ተጠብቋሌ፣ ሇግንባታ ስራው 
እንቅፊት የሆኑት ኮንቴነር ሱቆች ተጠሪ በየዯረጃው በመሇየት እንዱያፇርስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው ግንባታውን 
ያሊጠናቀቁት በእርሳቸው ጥፊት ሳይሆን በፕሮጀክቱ ሳይት ዙሪያ ህገ-ወጥ የኮንቴነር ሱቆች እንዱሇጠፈና 
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የግንባታው ግብዓቶች ሇመጫንና ሇማራገፌ ባሇመቻለ መሆኑን፣ ተጠሪ እነዚህን ኮንቴነሮች በማንሳት ግንባታው 
እንዱቀጥሌ የማዴረግ ኃሊፉነቱን አሇመወጣቱን፣ ግንባታው መጠናቀቅ የሚገባበትን የጊዜ ገዯብ ተጠሪ ወስኖ 
እንዱያስታውቅ መዯረጉ የህግ መሰረት እንዯላሇው የቦታና የቤት ግብር ሉከፇሌ የሚገባው ግንባታው ሙለ 
በሙለ ተጠናቆ ስራ ሊይ በዋሇ ቤት በመሆኑ ግብር ሉከፌለ እንዯማይገባ ሇፕሮጀክቱ ግንባታ ከፌተኛ መጠን 
ያሇው መዋሇ ንዋይና የሰው ሃይሌ ስሇፇሰሰበት የተፇጠረው መሰናክሌ ተወግድ ግንባታውን ተጠሪ እንዱረከብ 
መወሰኑ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልት ግንባታው የሚጠናቀቅበትን የጊዜ ገዯብ ተጠሪ ወስኖ 
ሇአመሌካች እንዱያሳውቅ እና አመሌካች ሇቦታና ቤት ግብር እንዱከፌሌ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ቀርበው የቃሌ ክርክራቸው ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም አቤቱታ 
የቀረበበት ውሳኔ ከተገቢው ህግ አኳያ መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዲየነው አመሌካች ሆስፒታሌ ሇመገንባት ቦታ የተረከቡ ቢሆንም ግንባታውን 
አሇማጠናቀቃቸው ያሌተካዯ ፌሬ ነገር ነው፡፡ ተጠሪም ይህንን መሰረት አዴርጎ ነው ውለ እንዱፇርስ የጠየቀው፡፡ 
አመሌካች በበኩሊቸው ግንባታውን ያሊጠናቀቁት በግዳሇሽነት ሳይሆን በፕሮጀክት ሳይቱ ሊይ ተጠሪ የኮንቴነር 
ሱቆች በማቆሙና ይህም የግንባታ እቃ ሇማስገባትና ሇማራገፌ እንቅፊት በመሆኑና በሃገሪቱ የግንባታ እቃም ዋጋ 
በከፌተኛ መጠን በመናሩ በመሆኑ ውለ ሉፇርስ እንዯማይገባ ተከራክረዋሌ፡፡ ከመዝገቡ ሊይ አመሌካች ቦታውን 
ሚያዚያ 1993 ዓ.ም ተረክበው እስከ 1996 አጋማሽ ዴረስ ግንባታውን ያከናውኑ እንዯነበር ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ በፕሮጀክት ሳይቱ ሊይ የኮንቴነር ሱቆች የቆሙት በ1997 መጨረሻ ወይም በ1998 መጀመሪያ ሊይ 
ሇመሆኑ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ማረጋገጡን ከውሳኔ ግሌባጩ ተመሌክተናሌ፡፡ ሇሰበር ችልቱ ከተሰጠው የዲኝነት 
ስሌጣን አንፃር ይህ ችልት በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ትክክሌ ነው አይዯሇም የሚሇውን ሳይመረምር 
እንዲሇ የሚቀበሇው ይሆናሌ፡፡ በዚህ መሰረት አመሌካች ሇግንባታው ስራ እንቅፊት ሆኑብኝ በማሇት 
የሚጠቅሷቸው የኮንቴነር ሱቆች በሳይቱ አካባቢ የቆሙት አመሌካች የግንባታ ስራውን ካቋረጡ እጅግ ዘግይቶ 
ነው፡፡ በመሆኑም ግንባታው በተጠሪ አስተዋፅኦ መቋረጡን በማንሳት ያቀረቡት ክርክር ፌ/ቤቱ ውዴቅ በማዴረጉ 
የሰራው የህግ ስህተት አሇ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በላሊ በኩሌ የክሌለ ዯንብ ቁጥር 41/97 አንቀፅ 8(3) የግንባታ 
ቦታ የተረከበ አስገንቢ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ሥራውን መጀመር እንዲሇበት እና እስከ ሁሇት አመት ማጠናቀቅ 
እንዲሇበት ያስጠነቅቃሌ፡፡ ትሌሌቅ ግንባታዎችን በተመሇከተ ግን ውሌ ሰጪውን አካሌ በማስፇቀዴ ጊዜውን 
ማራዘም እንዯሚቻሌ ይፇቅዲሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዲየነው አመሌካች ቦታውን የተረከቡት ሚያዚያ 1993 ዓ.ም ነው፡፡ 
ነገር ግን ግንባታውን እስካሁን አሊጠናቀቁም፡፡ እንዯውም ከ1996 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ ግንባታው ተቋርጧሌ፡፡ 
ቀዯም ብል እንዯተመሇከትነው ግንባታው የተቋረጠው በኮንቴነር ሱቆቹ ምክንያት ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ሇግንባታው መቋረጥ ላሊው የሰጡት ምክንያት የግንባታ ዕቃዎች ዋጋ መናርን 
ነው፡፡ በእርግጥ በአገሪቷ ውስጥ የግንባታ ዕቃ ዋጋ መናር ተከስቶ እንዯነበር የስር ፌ/ቤቶች ተቀብሇውታሌ፡፡ ነገር 
ግን በዚህ ችግር ምክንያት ግንባታው የሚዘገይ ከሆነ ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው ዯንብ መሰረት ውሌ ሰጪው አካሌ 
ጊዜውን እንዱያራዝም መጠየቅና ማራዘም በተገባቸው ነበር፡፡ ይህንን ስሇማዴረጋቸው ግን ማስረጃ አሇመቅረቡን 
ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ በመሆኑም በህጉ የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ እንዱራዘም ሳይጠይቁና በዚሁ ጊዜ ውስጥ 
ግንባታውን ሳያጠናቅቁ ውለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

 ከዚህ ላሊ አመሌካች ተጠሪ ግንባታው ሉጠናቀቅ የሚገባበት ጊዜ ወስኖ እንዱያሳውቅ መወሰኑ የህግ 
መሰረት የሇውም በማሇት ይከራከሩ እንጂ በክሌለ ዯንብ መሰረት በዯንቡ ግንባታ ሇማጠናቀቅ የተቀመጠው ጊዜ 
እንዱረዝም ፇቃዴ የሚሰጠው ውሌ ሰጪው አካሌ እንዯመሆኑ መጠን የጊዜውንም እርዝመት እራሱ እንዯሚወስን 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ተጠሪ አመሌካች ግንባታውን ማጠናቀቅ የሚገባቸውን ጊዜ ወስኖ 
እንዱያሳውቃቸው መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው ማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

 በመጨረሻም አመሌካች ሇጅምርና ጥቅም ሊይ ሊሌዋሇ ቤት የቦታና የቤት ግብር እንዴከፌሌ የተሰጠው 
ውሳኔ የህግ ዴጋፌ የሇውም ይበለ እንጂ በክሌለ አዋጅ ቁጥር 51/1994 እና በዯንብ ቁጥር 41/1997 የከተማ 
ባሇይዞታ የሆነ ማንኛውም ሰው ግንባታ ቢጨርስም ባይጨርስም የአገሌግልት ተጠቃሚ በመሆኑ ብቻ 
የተጠቀሱት ግብሮች እንዯሚከፌሌ ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች በተቃራኒው ሇጅምር ቤት የቤትና የቦታ ግብር 
እንዲይከፇሌ የሚከሇክሌ ህግ ስሇመኖሩ የጠቀሱት ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም በዚህም በኩሌ የተሰጠው ውሳኔ የህግ 
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ስህተት ተፇፅሞበታሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በአጠቃሊይ በፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 
ስህተት አሇበት ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 39394 የካቲት 25 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
3. ይህ ችልት ጥቅምት 25 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው ክፌሌ 

ይተሊሇፌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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