የሰ/መ/ቁ. 47252
የካቲት 26 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሂሩት መሇሰ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ፐሽፒሊት ጆሴፌ
ተጠሪ፡- አቶ ሠይፇ ጎሣዬ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የካቲት 18 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝና
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 66502 ግንቦት 10 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበረን
ጋብቻ በፌች ከፇረሰ በኋሊ በተስማማነው ሰኔ 27 ቀን 1998 ፌርዴ ቤት ባፀዯቀው ስምምነት መሠረት አመሌካች
ከጥቅምት 5 ቀን 1998 ዓ.ም ጀምሮ ትምህርት ቤቱን ሇብቻቸው በማስተዲዯር ያገኙት ገቢ ተጣርቶ እንዴካፇሌ
ይወሰንሌኝ በማሇት ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት
በተከሳሽነት ቀርበው ከጥቅምት 1 ቀን 1998 እስከ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም በተጣራው ሪፕርት ሊይ ባሇሙያዎች
ቀርበው መጣራት ያሇበት ነጥብ እንዲሇ በመጥቀስ ተከራክረዋሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጌታቸው ዋቅጅራና ጓዯኞቹ የሂሳብ ባሇሙያዎች ከጥቅምት 1 ቀን
1998 ዓ.ም እስከ ሰኔ 1 ቀን 1998 ዓ.ም ያሇውን ሂሳብ ኦዱት በማዴረግ ስቴፔስ ትምህርት ቤት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብር
663,863 (ስዴስት መቶ ስሌሣ ሶስት ሺህ ስምንት መቶ ሥሌሳ ሶስት ብር) የተጣራ ትርፌ ያገኘ በመሆኑ ግማሹን
ማሇትም ብር 331,931.50(ሶስት መቶ ሰሊሣ አንዴ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ አንዴ ብር ከሀምሳ ሣንቲም) ግራ ቀኙ ሰኔ 21
ቀን 1998 ዓ.ም ባዯረጉትና ፌርዴ ቤት ባፀዯቀው መሠረት አመሌካች ሇተጠሪ እንዴታካፌሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር
ከሰማ በኋሊ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች ጋብቻችን በፌች ከፇረሰ በኋሊ የጋራ
ንብረታችንን ሇመካፇሌ ባዯረግነው ስምምነት ሇዋይዜዴ ህንፃ እና ሇወ/ሮ ራሓሌ ህንፃ የኪራይ ቤቶችና ሻንበሌ ግቢ
የተከፇሇ የኪራይ ገንዘብ የጋራ እዲ እንዯሆነ ተስማምተናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የሥር ፌርዴ ቤት የኦዱት ሪፕርቱን ከውለ
ጋር ሣያገናዝብና ላልች ማየት የሚገባውን ማስረጃ ሣያገናዝብ እኔን እዲ ተሸካሚ እንዴሆን በማዴረግ ተጠሪ ትርፌ
እንዱካፇሌ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በኦዱት ተረጋግጦ በቀረበው መሠረት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ሚዛናዊ ነው፡፡
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም የሚሌ ይዘት ያሇው ሁሇት ገፅ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
በሥርና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው
ተጠሪ አመሌካች ጋር የነበረን ጋብቻ በፌች ከፇረሰ በኋሊ ስሇ ጋራ ንብረት ክፌፌሌ ባዯረግነውና በፌርዴ ቤት ቀርቦ ሰኔ
27 ቀን 1998 ዓ.ም ባዯረግነው ስምምነት አንቀፅ 5 መሠረት አመሌካች ስቴፔስ ትምህርት ቤት በግሎ ከጥቅምት 1 ቀን
1998 ዓ.ም እስከ ሰኔ 1 ቀን 1998 ዓ.ም ያስተዲዯረች በመሆኑ በዚህ ጊዜ የተገኘውን የተጣራ ትርፌ በሂሳብ ባሇሙያ
ተጣርቶ እንዴታካፌሇኝ በማሇት ክስ ያቀረበ መሆኑን አመሌካች በበኩሎ በዚህ ጊዜ የተገኘውን ትርፌ ተጠሪ ሇመጠየቅ
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የሚችሇው በመጀመሪያ በስምምነታችን አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 በጋራ እዲነት የተዘረዘሩት ዕዲዎች ተከፌሇው የሚቀር
ሲኖር ነው የሚሌ ክርክር ያቀረቡ መሆኑን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ተጠሪና አመሌካች ያዯረጉት ክርክርና የሚሇያዩበት ነጥብ
ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ከሆነ የሥር ፌርዴ ቤት ተገቢውን ጭብጥ በመመሥረት ጉዲዩን ወስኗሌ ወይስ አሌወሰነም?
የሚሇው ነጥብ በመጀመሪያ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የአንዴ ክርክር ጭብጥ የሚመሠረተው ከሳሽ ያቀረቡትን
ክስና ማስረጃ በተከሳሽ ያቀረበውን የመከሊከያ መሌስና ማስረጃ እንዱሁም ፌርዴ ቤት በፌትሏብሓር ሥነ- ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 241 መሠረት የቃሌ ምርመራ ሲያዯርግ ያገኘውን ፌሬ ጉዲይ መሠረት በማዴረግ መሆን እንዲሇበት በፌትሏብሓር
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 248 ይዯነግጋሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች ስቴፔስ ትምህርት ቤት ሇብቻቸው ማስተዲዯር ከጀመሩበት
ከጥቅምት 1 ቀን 1998 ዓ.ም ጀምሮ ያሇው ትርፌ ተጣርቶ እንዱሰጠው ሲጠይቅ ተጠሪ በበኩሎ ከዚህ በፉትም ሆነ በኋሊ
(ሇዋይ ዜዴ ህንፃ የወ/ሮ ራሓሌ የኪራይ ቤቶችና የሻንበሌ ግቢ) የኪራይ ዕዲዎች የጋራ እዲ በመሆኑ በስምምነታችን
መሠረት ያሇብን ዕዲ ተከፌል ቀሪ ካሇ ብቻ ነው ሇመጠየቅ የሚችሇው የሚሌ ይዘት ያሇው ክርክር አቅርባሇች፡፡ ፌርዴ
ቤት በኦዱት ተጣርቶ እንዱቀርብ ትዕዛዝ የሰጠው ስቴፔስ ትምህርት ቤት ከጥቅምት 1 ቀን 1998 እስከ ሰኔ 30 ቀን
1998 ዓ.ም ያገኘውን የተጣራ ትርፌ(ገቢ) ነው፡፡ ሇውሣኔውም መሠረት ያዯረገው በእነዚህ በዘጠኝ ወራት ውስጥ ያሇው
ወጭና ገቢ ተሰሌቶ የተገኘውን የኦዱት ውጤት ነው፡፡ አመሌካች ያቀረበችው ክርክር በኦዱት ዘመኑ የማይሸፇኑ ሇህንፃ
ኪራይ የተከፇሇ ዕዲዎች የተጠሪ የጋራ እዲ መሆናቸው በስምምነታችን አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ
መሠረት የጋራ እዲችን መጀመሪያ ተሰሌቶ ነው መወሰን ያሇበት በማሇት ነው፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ በማስረጃነት ያቀረበውንና አመሌካችና ተጠሪ ስሇ ጋራ ንብረት ክፌያ ያዯረጉትን
ስምምነት አመሌካች ያቀረበችውንና በኦዱት ዘመኑ የማይሸፇን ክፌያ እና የኦዱት ዘመኑ ያወጣውን ወጭና የተገኘውን
ገቢ መነሻ በማዴረግ ከኦዱት ከተሸፇነው ጥቅምት 1 ቀን 1998 እስከ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም ካሇው ጊዜ ውጭ ያሇው
የአመሌካችና የጋራ ዕዲ ተከፌል የሚቀር ተጠሪ ሉካፇሇው የሚጠይቀው ገንዘብ ያሇ መሆን አሇመሆኑን በስፊት አይቶ
ሇመወሰን የሚያስችሌ ጭብጥ አሌመሠረተም፡፡ ይኸም የሥር ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 248
ዴንጋጌዎች መሠረት መመሥረት የሚገባውን ጭብጥ ሣይመሰርት ከጥቅምት 1 ቀን 1998 እስከ ሰኔ 30 ቀን 1998
ዓ.ም ስቴፔስ ትምህርት ቤት ያገኘውን የተጣራ ገቢ ብቻ መነሻ በማዴረግ ውሣኔ የሰጠና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ ተጠሪ አመሌካች የስቴፔስ ት/ቤት የተጣራ ገቢ እንዴታካፌሇው የጠየቀው አመሌካችና ተጠሪ ስሇ
ጋራ ንብረት ክፌፌሌ ተስማምተው ሰኔ 27 ቀን 1998 ፌርዴ ቤት ቀርቦ የፀዯቀውን ውሌ አንቀፅ 5 መሠረት በማዴረግ
ነው፡፡ አመሌካች በበኩሎ ተጠሪ የተጣራ ትርፌ ሌካፇሌ የሚሌ ጥያቄ ማቅረብ የሚችሇው በመጀመሪያ በውለ አንቀፅ 2
ንዐስ አንቀፅ 2 የተገሇፁት ዕዲዎች ከተከፇለ በኋሊ ነው የሚሌና ውሌን መሠረት ያዯረገ ክርክር አቅርባሇች፡፡ የሥር
ፌርዴ ቤት ሇውሣኔው ብቸኛ ማስረጃ አዴርጎ የወሰዯው የኦዱት ሪፕርት አመሌካችና ተጠሪ ሰኔ 27 ቀን 1998 ዓ.ም
በፌርዴ ቤት ያፀዯቁትን ውሌ የተሸፇኑ ጉዲዮች በሙለ በማጣራት ያቀረበ አይዯሇም፡፡ የኦዱት ሪፕርቱ ከጥቅምት 1 ቀን
1998 እስከ ሰኔ 3ዏ ቀን 1998 ዓ.ም ያሇውን የስቴፔስ ት/ቤት ወጭና ገቢ የሚመሇከት ነው፡፡ የኦዱት ሪፕርቱ
የአመሌካችና የተጠሪን ክርክር ሇመፌታት እንዯ አንዴ ጠቃሚ ግብዓት ማስረጃ ከሚያገሇግሌ በስተቀር አመሌካች
ከጥቅምት 1 ቀን 1998 ዓ.ም በፉት የከፇለትን የህንፃ ኪራይም ሆነ ከሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም በኋሊ የከፇለትን የህንፃ
ኪራይ በተሟሊ ሁኔታ የማይሸፌን ማስረጃ ነው፡፡ የኦዱት ሪፕርቱ ከኦዱት ዘመን ውጭ 416,680 (አራት መቶ አስራ
ስዴስት ሺ ስዴስት መቶ ሰማንያ ብር) አመሌካች ወጭ ያወጡ መሆናቸውን ያመሇክታሌ፡፡ ይህም የሚያሳየን አመሌካችና
ተጠሪ በውሌ የገቡትን ግዳታ በሚሸፌንና የተሟሊ የሂሳብ ማጣራት ያሌተዯረገ መሆኑን ነው፡፡
ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካችና ተጠሪ ተስማምተውበት በፌርዴ ቤት የፀዯቀውን
ውሌ በአንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገውን በማሇፌ የውለን አንቀፅ 5 ብቻ ውጤታማ ሇማዴረግ የሚችሌ ሂሳብ
ተጣርቶ እንዱቀርብ የሰጡት ትዕዛዝና ከጥቅምት 1 ቀን 1998 እስከ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም ስቴፔስ ትምህርት ቤት
ያገኘውን የተጣራ ገቢ ብቻ መነሻ በማዴረግ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 331,931.50 (ሶስት መቶ ሰሊሣ አንዴ ሺህ ዘጠኝ
መቶ ሰሊሣ አንዴ ብር ከሀምሳ ሣንቲም) እንዴትከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር አንቀፅ 1734 ንዐስ
አንቀፅ 2 እና ሰኔ 27 ቀን 1998 ዓ.ም በፌርዴ ቤት የፀዯቀውን ውሌ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2 የሚጥስና መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
2.

3.

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከጥቅምት 1 ቀን 1998 ዓ.ም በፉትና ከሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም
በኋሊ ሇዋይዜዴ ህንፃ፣ የወ/ሮ ራሓሌ ኪራይ ቤቶችና የሻንበሌ ግቢ የከፇለትን የኪራይ ገንዘብ በማስረጃ
በማጣራትና በውለ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት የጋራ ዕዲ መሆኑን በመገንዘብ ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን
በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት መሌሰንሇታሌ ግሌባጩ ይሊክሇት፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የካቲት 26 ቀን 2002 ዓ.ም በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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