የሰ/መ/ቁ. 63352
ሏምላ 13 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን አሌቀረበም
ተጠሪ፡- አቶ ቱላ አብድ በላሇበት
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የአሁኑ ተጠሪ ሇሥር የሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ከፌተኛ ፌ/ቤት በአሁኑ የሰበር
አመሌካች / በሥር 1ኛ ተከሣሽ / እና በሥር 2ኛ ተከሣሽ በነበረው ሁናን ሁንዳ የመንገዴና
የዴሌዴይ ሥራ ዴርጅት ሊይ ያቀረቡት ክስ ፌሬ ቃለ 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሽ በመካከሊቸው ባዯረጉት
የመንገዴ ሥራ ውሌ 2ኛ ተከሣሽ ዲከር በሚባሌ አካባቢ የሚገኘውንና በገማች ኮሚቴ ተገምቶ ግምት
166,115 የሆነውን የከሣሽ መጋዘን እንዱፇርስ በሰኔ ወር 2ዏዏዏ ዓ/ም ምሌክት በማዴረግ ግምቱ
ሳይከፇሌ መጋዘኑን በታህሣሥ ወር 2ዏዏ1 ዓ/ም ያፇረሰ ከመሆኑም ላሊ ብር 2ዏ,ዏዏዏ የሚያወጣ
አንዴ ቤት እና ብር 15,ዏዏዏ የሚያወጡ ዛፍች ግምት ብር 15,ዏዏዏ ፣ የአንዴ ክፌሌ ቤት ግምት
2ዏ,ዏዏዏ እና መጋዘኑ እንዱፇርስ ምሌክት ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ሇ17 ወራት ገቢ የተቋረጠ ስሇሆነ
በቀን ብር 35ዏ ሂሣብ 178,5ዏዏ ሆኖ በዴምር ብር 379,615 ተከሣሾች በአንዴነትና በነጠሊ
እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የሥር 1ኛ ተከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካችም በሰጠው መሌስ በገማች ኮሚቴ ግምት
መሠረት ንብረቱ እንዱነሣ መዯረጉን በማመን ከመንገዴ ክሌሌ ውጪ ሊለት የከሣሽ ንብረቶች ግን
ካሣ የመክፇሌ ግዳታ የሇብኝም ፣ በገንዘብ ሌክ ተመሌክቶ የሚከፇሌ ካሣ ዘግይቶ በመክፇሌ
ምክንያት ሇዯረሰ ጉዲት መክፇሌ ያሇበት ህጋዊ ወሇዴ እንጂ የተቋረጠ ጥቅም አይዯሇም፣ መጋዘኑ
እንዱፇርስ ምሌክት ቢዯረግም ከሣሽ በመጋዘኑ እንዲይጠቀሙ ስሇመከሌከሊቸው አሊስረደም፣ የዕሇት
ገቢን በሚመሇከት ከሣሽ የመንግስት ግብር የተከፇሇበትን ዯረሰኝ አያይዘው አሌቀረቡም፣ ቤቱ ሊይ
ዯረሰ ሇተባሇውም ጉዲት መጠየቅ የሚችለት የጥገና ወጪውን እንጂ የአዱስ ቤት መሥሪያ ግምት
አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የሥር 2ኛ ተከሣሽ በበኩለ ባቀረበው መሌስ ከሣሽ የካሣ ጥያቄአቸውን ህጉ በሚፇቅዯው
መሠረት 1ኛ ተከሣሽን ከሚጠይቁ በስተቀር 2ኛ ተከሣሽን ሉጠይቁ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
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የግራ ቀኙን ክርክር የመረመረው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤትም በሰጠው ፌርዴ 1ኛ ተከሣሽ
በገማች ኮሚቴ
ተገምቶ የቀረበውን የመጋዘን ዋጋ ብር 166,115 እና የመጋዘኑ የዕሇት ገቢን
በሚመሇከት የከሣሽ ምስክሮችን ከሰማ በኋሊ መጋዘኑ ከፇረሰበት ከታህሣሥ 2ዏዏ1 ጀምሮ የ17
ወራት ብር 178,5ዏዏ ፣ እንዱሁም በተጨማሪ ክስ ከተጀመረበት እስከ ግንቦት 2ዏዏ2 ያሇውን የ7
ወር ብር 73,5ዏዏ ተጨምሮ በዴምሩ ብር 418,115 1ኛ ተከሣሽ ሇከሣሽ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ 2ኛ
ተከሣሽ ግን የንብረት ካሣን በሚመሇከት ሀሊፉነት ባይኖረውም በላልች የካሣ ዓይነቶች ሀሊፉነት
የሇብኝም ሇማሇት የማይችሌ መሆኑን በውሣኔው አስፌሯሌ፡፡
ጉዲዩን የአሁኑ የሰበር አመሌካች በይግባኝ ሇሥር ክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ያቀረበ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም የመጋዘኑን የዕሇት ገቢ በፌ/ህ/ቁ 2102 መሠረት በርትዕ ብር
75 በመወሰን የ24 ወራት ብር 54,ዏዏዏ ይግባኝ ባይ ሇመሌስ ሰጪው እንዱከፌሌ አሻሽል በመወሰን
በላልች ነጥቦች ሊይ ግን የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም የመጋዘኑ ባሇቤት
ስሇመሆናቸው ተጠሪው የባሇቤትነት ማረጋገጫ ወረቀት አሊቀረቡም፡፡ የገማች ኮሚቴ ሇመጋዘኑ
ካቀረበው የግምት ውጤት ብር 166,155 በተጨማሪ በቀን በብር 75 ሂሣብ የ24 ወራት የተቋረጠ
ገቢን ብር 54,ዏዏዏ አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ ተብል የተወሰነው ህግና ማስረጃን መሠረት
ያሊዯረገ ነው የሚለ ናቸው፡፡
ሇተጠሪው መጥሪያ ተሌኮሊቸው ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን አመሌካች ሇዚህ ችልት
በ28/8/2003 ዓ.ም በተጻፇ አቤቱታ ከመግሇጹም በሊይ ተጠሪው የሚኖሩበት ቀበላ አስተዲዯር ጽ/ቤት
በቁጥር አ/አ/ቀ/ሠ/10328/03 በቀን 26/8/2003 ዓ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ ተጠሪው የፌ/ቤቱን መጥሪያ
ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን በማረጋገጡ ክርክሩ በላለበት እንዱቀጥሌ ችልቱ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤት የተዯረገው ክርክርና የአመሌካች አቤቱታ ከዚህ በሊይ ከፌ ተብል የተገሇፀ
ሲሆን እኛም ሇመጋዘኑ ከቀረበው የግምት ገንዘብ በተጨማሪ ከመጋዘኑ የሚገኘው ገቢ ተቋርጧሌ
በሚሌ የተቋረጠውን ገቢ አመሌካች እንዱከፌሌ መወሰኑ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን
ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
አመሌካች ከሥር ፌ/ቤት ጀምሮ ተጠሪው የመጋዘኑ ባሇቤት ስሇመሆናቸው የሚያረጋግጥ
ማስረጃ የሊቸውም በማሇት እንዱከፌሌ ከተወሰነበት የተቋረጠ ገቢ ጋር አያይዞ የሚከራከር ቢሆንም
የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤት በመንገዴ ሥራ ምክንያት ንብረቶቻቸው ሊይ ጉዲት ከዯረሰባቸው ግሇሰቦች
መካከሌ አንደ ተጠሪው ስሇመሆናቸው የሶፉ ቀበላ አስተዲዯር ጽ/ቤት አረጋግጧሌ በማሇት
በውሣኔው ካሰፇረው ጋር ሲገናዘብ ተጠሪው የንብረቱ ባሇቤት አይዯለም በማሇት የቀረበው ክርክር
ተቀባይነት የሇውም፡፡
ወዯተያዘው ጭብጥ ስንመሇስ አመሌካች የመጋዘኑን ግምት ዋጋ እንጂ ተጠሪው አጥተዋሌ
የተባሇውን የተቋረጠ ጥቅም መክፇሌ አይገባኝም በማሇት ያቀረበውን የመከራከሪያ ሀሣብ ሇህዝብ
ጥቅም ሲባሌ የመሬት ይዞታ የሚሇቀቅበትና ሇንብረት ካሣ የሚከፇሌበትን ሁኔታ ሇመወሰን ከወጣው
አዋጅ ቁጥር 455/97 አንፃር መመርመር ተገቢነት የሚኖረው ነው፡፡ በአዋጅ አንቀጽ 2/1/ ሇ ‛ ካሣ “
በተሰጠው ትርጉም መሠረት ካሣ ማሇት የመሬት ይዞታውን እንዱሇቅ ሇሚወሰንበት ባሇይዞታ
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በመሬቱ ሊይ ሇሠፇረው ንብረት በዓይነት ወይም በገንዘብ ወይም በሁሇቱም የሚከፇሌ ክፌያ ሲሆን
የመሬት ይዞታውንም የሚሇቅ ባሇይዞታም በመሬቱ ሊይ ሇሚገኘው ንብረት ወይም ማሻሻሌ ካሣ
እንዯሚከፇሇው በአዋጅ አንቀጽ 7/1/ ተዯንግጓሌ፡፡ በይዞታው ሊይ ሇሚገኘው ንብረት የሚከፇሇውም
ካሣ ንብረቱን ባሇበት ሁኔታ ሇመተካት የሚያስችሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪው በመንገዴ ሥራ ምክንያት የፇረሰባቸው አንዴ መጋዘን ሲሆን
ይኸው የመጋዘን ዋጋም በገማች ኮሚቴ ብር 166,115 ተገምቶ ቀርቧሌ፡፡ ይህ የመጋዘኑ ግምትም
በአዋጅ አንቀጽ 7/1/2/ በተዯነገገው መሠረት የፇረሰውን መጋዘን ሇመተካት በሚያስችሌ መሌኩ
የቀረበ ነው፡፡ ሆኖም ተጠሪው ምናሌባት ይኸው የመጋዘኑ ግምት መጋዘኑን ሇመተካት የሚያስችሌ
አይዯሇም የሚለ ከሆነ በአዋጅ አንቀጽ 16 በተዯነገገው መሠረት ይግባኝ ማቅረብ ከሚችለ በስተቀር
መጋዘኑ ተገምቶ የግምቱን ገንዘብ እንዱወስደ ከተወሰነሊቸው በኋሊ መጋዘኑ እንዱፇርስ ምሌክት
ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ የአጡትን ገቢ የሚጠይቁበት የህግ መሠረት የሊቸውም፡፡ በላሊ አነጋገር
የመጋዘኑ ግምት እንዱከፇሌ እስከጠየቁ ዴረስ የግምቱን ገንዘብ ከሚወስደ በስቀር ገቢ አጥቻሇሁ
በማሇት የተቋረጠውን ገቢ ሉጠይቁ የሚችለበት ሁኔታ የሇም፡፡
የሥር ፌ/ቤቶችም ቢሆኑ ሇውሣኔአቸው መሠረት ባዯረጉት አዋጅ ቁጥር 455/97 ሆነ
አዋጁን ሇማስፇፀም በወጣው ዯንብ ቁጥር 135/99 የንብረቱ ካሣ ሇባሇንብረቱ ከሚከፇሌ ውጪ
የተቋረጠ ገቢን ሇባሇንብረቱ እንዱከፇሌ በግሌጽ ባሌተዯነገገበት ከተጠቀሱት ህጏች ዓሊማ ውጪ
ሇተጠሪው የተቋረጠ ገቢ እንዱከፇሌ መፌቀዲቸው ወይም መወሰናቸው ተገቢነት የሇውም፡፡
በላሊ በኩሌ የሥር ፌ/ቤቶች ክርክሩን የመሩት በአግባቡ የፌ/ሥ/ሥ/ህ/ ቁጥሮችን ሳይከተለ
መሆኑን የክርክሩ መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡ ይኸውም ተጠሪው አመሌካች እንዱከፌሌ የጠየቁት የካሣ
መጠን ብር 379,615 ሲሆን ከፌተኛው ፌ/ቤት ግን የመጀመሪያው ክስ ባሌተሻሻሇበት አመሌካች
ሇተጠሪ ብር 418,115 እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ይህም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 182 /2/ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት ተከራካሪዎቹ ወገኖች በዝርዝር ባሊቀረቡት ወይም በግሌጽ ባሊመሇከቱት ጉዲይ ሊይ ፌርዴ
ሇመስጠት አይችሌም በሚሌ የተዯነገገውን የሚቃረን ነው፡፡
ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ቢሆን ተጠሪው ሇሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የ17 ወሩ
የተቋረጠ ገቢ እንዱከፇሊቸው እንዱወሰን ጠይቀው እያለና በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር
በመሰኘት መስቀሇኛ ይግባኝ ባሊቀረቡበት አመሌካች ባስከፇተው የይግባኝ መዝገብ በሥር ፌ/ቤት
ክርክር ያሌተዯረገውን የ7 ወራት የተቋረጠ ገቢን በመጨመር በዴምሩ የ24 ወራት የተቋረጠ ገቢን
አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በሚሌ መወሰኑ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 329/1/ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ያሌተነሣውን ክርክርና ያሌቀረበውን አዱስ ነገር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሇመቀበሌ አይችሌም ተብል
በግሌጽ የተዯነገገውን ያሌተከተሇ ነው፡፡ ሇማጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች በመንገዴ ሥራ ምክንያት
እንዱፇርስ የተባሇው የተጠሪ መጋዘን ተገምቶ ግምቱ ከቀረበ በኋሊ ይኸው ገንዘብ ሇተጠሪው
እንዱከፌሌ መወሰን ሲገባቸው የመጋዘኑን የተቋረጠ ገቢ ጭምር አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ
መወሰናቸው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በመሆኑም የሚከተሇውን ውሣኔ
ሰጥተናሌ፡፡
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የሥር የሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 06653 በቀን
17/10/2002 በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ እና የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት በመ/ቁ
ዏ167ዏ በቀን ዏ5/4/2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ
348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
አመሌካች ሇተጠሪው የመጋዘኑን የተቋረጠ ገቢ እንዱከፌሌ የተወሰነው የውሣኔ ክፌሌ
ተሽሯሌ፡፡ ስሇሆነም የተቋረጠውን መጋዘን ገቢ አመሌካች ሇተጠሪ አይከፌሌም
ብሇናሌ፡፡
የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ አመሌካች የራሱን ይቻሌ ብሇናሌ፡፡ ተጠሪው በዚህ
ፌ/ቤት ቀርበው ያሌተከራከሩ ስሇሆነ የሚታዘዝሊቸው ወጪና ኪሣራ የሇም፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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