የሰ/መ/ቁ 60508
ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች ፡- 1. ወ/ሮ ሮዛ አባተ
2. አቶ ጌትነት አባተ
3. አቶ በሊይ አባተ
4. አቶ ዮሏንስ አባተ ጠበቃ አቶ አበበ አሣመረ - ቀረቡ
ተጠሪ፡ - የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነገረፇጅ ሚካኤሌ ጌታቸዉ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ
በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ5/06/07 የሚገኝና ቁጥሩ 832 የሆነና በርካታ ክፌልችን የያዘ ህንጻ
በአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሶና ተረክቦት እስከ ህዲር 1992 ዓ.ም እያከራየ ሲጠቀምበት የኖረ
መሆኑን ከገሇጸ በኋሊ ህንጻውን የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በሰጠው ውሣኔ መሠረት
ህዲር 24 ቀን 1992 ዓ.ም አስረክቤያቸው ነበር፡፡ ሆኖም ቤቱን ተከሣሾች እንዱከራዩ ውሣኔ
የተሰጠው በሀሰተኛ ማስረጃ መሆኑን በማረጋገጥ ተከሣሾች ሇከሣሽ ቤቱን እንዱያስረክቡ ሀምላ 14
ቀን 1998 ዓ.ም በፔራይቬታይዜሽንና የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ወስኗሌ፡፡
ከሣሽ ከህዲር 1992 ዓ.ም ጀምሮ ቤቱን በማከራየት ያገኘው የነበረው ጥቅም ተቋርጦበታሌ፡፡
ተከሣሾች የተቋረጠውን ጥቅም /ኪራይ/ ቤቱን እስኪያስረክቡ ዴረስ በማሰብ እንዱያስረክቡ ውሣኔ
ይሰጥሌኝ በማሇት በአመሌካቾችና በላልች አራት ሰዎች ሊይ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቾች
በተከሣሽነት ቀርበው ከሣሽ አሊግባብ በሌጽጋችኋሌ በማሇት ያቀረበው ክስ የህግ መሠረት የሇውም፡፡
ከሣሽ ከሀምላ 14 ቀን 1998 ዓ.ም በኋሊ ያሇውን ኪራይ ከሚጠይቅ በስተቀር በውሣኔ ባሇመብት
ሆነን ቤቱን ከያዝንበት ከህዲር 1992 ዓ.ም ጀምሮ ኪራይ እንዴንከፌሌ ያቀረበው ጥያቄ የህግ
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መሠረት የሇውም፡፡ተከሣሾች ቤቱን ከተረከብን በኋሊ ብር 1,63ዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ
ሰሊሣ ሺ ብር/ በማውጣት ቤቱን ያሣዯስን በመሆኑ ሉቻቻሌሌን ይገባሌ የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተከሣሾች ከሣሽ ቤቱን
ካስረከበበት ህዲር 12 ቀን 1992 ዓ.ም ጀምሮ ቤቱን እስከተረከበበት ዴረስ ባለት 117 ወራት /አንዴ
መቶ አስራ ሰባት ወራት/ ቤቱን አከራይቶ ሲያገኝ የነበረውን ገንዘብና የተጨማሪ እሴት ታክስ ስራ
ሊይ ከዋሇ በኋሊ ተጨማሪ እሴት ታክስ ተዯምሮበት ሇከሣሽ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇባቸው በማሇት
ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚ ችልት የአመሌካቾችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካቾች መስከረም 14 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ
ዲኝነት ከጠየቀበት ገንዘብ በሊይ እንዴንከፌሌ ወስኖብናሌ፡፡ አመሌካቾች ቤቱን ሇማሣዯስ ከብር
1,63ዏ,ዏዏዏ እንዲወጣን በመግሇጽ ያቀረብነውን የመቻቻሌ ጥያቄ በመቃወም ተጠሪ ያቀረበው ክርክር
የሇም፡፡ ይኸም ተጠሪ የአመሌካቾችን ክርክር እንዲመነ የሚያስቆጥረው መሆኑ በፌታብሓር ሥነሥነዓት ህጉ ተዯንግጏ እያሇ በተጠሪ በታመነው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ ሣይሰጥበት ማሇፊ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የከፉሌ አገሌግልት ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚከፇሌበት አገሌግልት
አይዯሇም፡፡
ስሇዚህ ፌርዴ ቤቱ ተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱከፇሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢነት የሇውም
ተጠሪ ቤቱን በፉት ከሚያከራይበት በተሻሇ ዋጋ ያከራየው ቤቱን እኛ ከተረከብን በኋሊ ስሊሳዯስነው
ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች በእኛ በኩሌ የቀረቡ መከራከሪያዎችን ውዴቅ በማዴረግ
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ህዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ
ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች
ታህሣስ 25 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በግራ ቀኙ የቀረበው የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው
ሲሆን እኛም አመሌካቾች ቤቱን በኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ውሣኔ ከተረከቡበት ጊዜ
ጀምሮ ቤቱን ሇተጠሪ እንዱመሌሱ እስከተወሰነበት ሀምላ 14 ቀን 1998 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ
ተጠሪ ቤቱን በማካራየት ሉያገኝ ይችሌ የነበረውን ገቢ እንዱከፌለ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው
ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በህጋዊ ውሣኔና ፌርዴ ንብረት የተረከበ ሰው ባሇመብት
የሆነበት ውሣኔ ሲሰረዝ ወይም ሲሻር በኢትዮጽያ ህግ ያሇበት ሃሊፉነትና ግዳታ ምንዴነው?
የሚሇውን ነጥብ መመሇስ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ የፌታብሓር ህግ
ቁጥር 2162 ይዘት ትርጉምና የተፇጻሚነት ወሰን አስመሌክቶ ሰፉ የህግ ክርክር ያቀረቡ
ቢሆንም በዚህ መዝገብ የተያዘውን ጉዲይ ሇመወሰን የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር
349 ዴንጋጌዎች አግባብነት ያሊቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ
ቁጥር 349/1/ ጉዲዩን በመጀመሪያ አይቶ የወሰነው ፌርዴ ቤት ውሣኔ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት የተሇወጠ ወይም የተሻረ ሲሆን በተሇወጠው ወይም በተሻረው ፌርዴ መሠረት የተወሰዯ
ንብረት የሚመሇስበትና የተከራካሪ ወገኖች መብት እንዱስተካከሌ ፌርዴ ቤቱ ተስማሚ
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መስል የታየውን ትዕዛዝ መስጠት እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ
ቁጥር 349 ንኡስ አንቀጽ 2 በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 349 ንኡስ አንቀጽ 1
የተዯነገገውን ሇማስፇጸም ፌርዴ ቤቱ የተወሰዯ ገንዘብ እንዱመሇስ ወሇዴ እንዱከፇሌ ፣
ኪሣራ እንዱወሰን ፣ ካሣና ያሊግባብ የተወሰዯ ጥቅም እንዱከፇሌ ወይም በፌርደ መሻሻሌ
ወይም መሇወጥ ምክንያት የተካራካሪ ወገኖች መብትን ሇማስተካከሌ ተገቢ መስል የታየውን
ትዕዛዝ ሇመስጠት የሚችሌ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 349 በመጀመሪያ ጉዲዩን ባየው ፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሣኔ በይግባኝ
ሰሚው ፌርዴ ቤት በሚሇወጥበት ወይም በሚሻርበት ጊዜ ተፇጻሚ እንዯሚሆን ከዴንጋጌው
ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 349 የመጀመሪያ ውሣኔ ወይም
ፌርዴ በይግባኝ ሲሻርና ሲሇወጥ ብቻ ሣይሆን የመጀመሪያውን ውሣኔ የሰጠው ፌርዴ ቤት
ወይም የዲኝነት ስሌጣን በህግ የተሰጠው አካሌ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 6 እና
ላልች የሥነ- ሥርዓት ህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን እንዯገና አይቶ ቀዯም
ብል የሰጠውን ውሣኔ በሚያሻሽሌበት ወይም በሚሽርበት ጊዜ ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ
እንዯሆነ የዴንጋጌውን ርዕስ አቀራራጽና መሠረታዊ ግብና ዓሊማ በማገናዘብ ሇመረዲት
ይቻሊሌ፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካቾች እንዱያስረክብ በህግ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ወስኖ
የነበረው የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ
በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 6 መሠረት እንዯገና በማየት ከዚህ በፉት የሰጠውን
ውሣኔ ሙለ በሙለ ሰርዞታሌ፡፡
የኤጀንሲውን ውሣኔ የማስፇጸም ስሌጣን የፌ/ቤት መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 193/92
ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ የማስረከብ ብቻ ሣይሆን ተጠሪ ቤቱን
እያከራየ ያገኝ የነበረውን ጥቅም እንዱተኩ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት
የሰጠው ወሣኔ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 349 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ
አንቀጽ 2ን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ አመሌካቾች ቤቱን በህጋዊ ውሣኔ ከተረከብን በኋሊ
ተጠሪ ያቀረቡትን የቤት ኪራይ እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት የላሇው ነው
በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
አመሌካቾች ቤቱን እስከሚያስረክቡበት ጊዜ ዴረስ ያሇው ሂሣብ ታስቦ እንዱከፇሇው በግሌጽ
የዲኝነት ጥያቄ ያቀረበ መሆኑን ከስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካቾች ተጠሪ
ከጠየቀው የዲኝነት ጥያቄ በሊይ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር
አቤቱታ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
2. አመሌካቾች ቤቱን ከተረከብን በኋሊ ቤቱን ሇማዯስ ያወጣነው ገንዘብ ሉቻቻሌሌን ይገባሌ
በማሇት ሇስር ፌርዴ በተጠሪ ሇቀረበባቸዉ ክስ መሌስ ሲሰጡ እንዯተከራከሩ ከስር ፌርዴ ቤት
ውሣኔ ተረዴተናሌ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን የመቻቻሌ ጥያቄ በጭብጥነት በመያዝ
ውሣኔ እንዲሌሰጠበት ከስር ፌ/ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካቾች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት
የመቻቻሌ ጥያቄ ተጠሪን የከሣሽ ተከሣሽ አመሌካቾችን የተከሣሽ ከሣሽ የማዴረግ ውጤት
ያሇው እንዯሆነ በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 236 ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡
በዚህ መንገዴ የሚቀርቡ ክርክሮች በዲኝነት ታይተው ውሣኔ የሚሰጥባቸው በመጀመሪያ
የዲኝነት ተከፌልባቸው ሲቀርቡ እንዯሆነ ከፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 215 ንኡስ
አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካቾች ቤቱን ከተረከቡት በኋሊ ብር
1,63ዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሰሊሣ ሺ ብር/ በማውጣት እንዲሣዯሱ በመግሇጽ
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የመቻቻሌ ጥያቄ ያቀረቡት ከሊይ የጠቀስነው የሥነ-ሥርዓት ህግ በሚዯነግገው መሠረት
የዲኝነት ገንዘብ ከፌሇውና ሥርዓቱን አሟሌተው ስሇ መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ ስሇሆነም የስር
ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አመሌካቾች የዲኝነት ገንዘብ ሣይከፌለና
ሥርዓቱን ሣያሟለ ያቀረቡትን የመቻቻሌ ጥያቄ በጭብጥነት ሣይዙና ውሣኔ ሣይሰጡበት
ማሇፊቸው የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት
የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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