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የሰ/መ/ቁ. 48358 

ሚያዝያ 07 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ብርሃነ ገብረ ሏይለ - ጠበቃ ሏጏስ ዯበሱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አንሲዮን ኮንትር ሊፊም - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በቤት ኪራይ የሚከፇሇውን የተርን ኦቮር ታክስ ክፌያን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች በመሰረቱት ክስ ተጠሪ በአዱስ 
አበባ ከተማ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 06 በቁጥር 459 የተመዘገበና የአመሌካች ንብረት የሆነውን ቤት ሰኔ 26 
ቀን 1998 ዓ.ም በተዯረገ የቤት ኪራይ ውሌ በኪራይ ይዞ ሇሦስት አመታት በቢሮነት እና በማከማቻነት 
መገሌገለን፣ በዚህም መሰረት የቤት ኪራይ በዴምሩ ብር 612,000.00(ስዴስት መቶ አስራ ሁሇት ሺህ) 
መከፇለን፣ ሇማከማቻነትና ሇመሳሰሇ አገሌግልት በኪራይ ሇተያዘ ቤት በሚከፇሌ የቤት ኪራይ ሊይ በመቶ 
አስር(10) የሆነ የተርን ኦቨር ታክስ በአገሌግልት ተጠቃሚ የሆነው ተከራይ እንዱከፌሌ፣ አከራዩም ታክሱን ከቤቱ 
ኪራይ ጋር ከተከራዩ ሊይ እየሰበሰበ ሥሌጣን ሊሇው ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ገቢ እንዱያዯርግ የውክሌና 
ስሌጣን እንዯሰጠውና ግዳታ የሚጥሌበት መሆኑን፣ በኪራይ ውለም ተከራይ ከታክሱ ነፃ እንዲሌሆኑ ታክሱ 
ከቤት ኪራይ ገቢ ጋር ስሊሌተከፇሇ አመሌካች በህጉ መሰረት ሇታክሱ ክፌያ በቅዴሚያ ተጠያቂ ሆነው ሊንዴ 
አመት በተከፇሇ የቤት ኪራይ ገቢ ብር 204,000.00(ሁሇት መቶ አራት ሺህ ብር) ሊይ የታሰበ ተርን ኦቮር ታክስ 
ብር 20,400.00(ሃያ ሺህ አራት መቶ ብር) ሇግብር ሰብሳቢ አካሌ መክፇሊቸውን፣ ሇተጨማሪ የሁሇት ዓመት ጊዜ 
በተከፇሇ የቤት ኪራይ ክፌያ ብር 408000.00(አራት መቶ ስምንት ሺህ ብር) ሊይ የሚታሰብ የተርን ኦቨር ታክስ 
ብር 48000.00(አርባ ስምንት ሺህ ብር) እንዱከፇሌ፣ እንዱሁም የታክስ እዲው ብር 61,000.00(ስሌሳ አንዴ ሺህ 
ብር) በሔግ በተወሰነው የመክፇያ ጊዜ ውስጥ ባሇመከፇለ ምክንያት መቀጫ ተጨምሮበት እንዱከፇሌ የአዋጁ 
ዴንጋጌ እንዯሚያስገዴዴ፣ ሇጠበቃ ብር 11,000.00(አስራ አንዴ ሺህ ብር) የተርን ኦቨር ታክስ ሇመክፇሌ ግዳታ 
መግባታቸውን ገሌጸው ተጠሪ በዴምሩ ብር 61,200.00(ስሌሳ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ብር) እንዱከፌለ 
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪም ሇክሱ በሰጠው መሌስ የቤት ኪራይ መኖሩን ሳይክዴ 
ሔጉ ተከራይ ታክሱን እንዱከፌሌ የሚያስገዴዴ ነው ቢባሌ እንኳ በውለ አንቀጽ 6 ስር በመንግስት ባሇስሌጣናት 
የሚጣሇው ማንኛውም ቀረጥ አከራይ እንዱከፌሌ በማያሻማ መሌኩ የተቀመጠ በመሆኑ ተፇፃሚነት ያሇው ውለ 
መሆኑን፣ ታክሱ በወቅቱ ባሇመከፇለ ሇሚጣሇው መቀጮ ግዳታ ያሇበት አከራይ መሆኑን በመግሇፅ ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር 
በመመርመር አመሌካች ብር 20,400.00(ሃያ ሺህ አራት መቶ ብር) ሇግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት መክፇሊቸው 
ስሇተረጋገጠና ተከራይም የተርን ኦቨር ታክስ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ ይህንኑ ገንዘብ ተጠሪ 
ሇአመሌካች ከዲኝነት ገንዘቡ እና ከጠበቃ አበሌ ከሆነው ብር 2040.00(ሁሇት ሺህ አርባ) እንዱሁም ከቴምብር 
ቀረጥ ጋር እንዱከፌሊቸው፣ ብር 61,200.00(ስሌሳ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ) ግን አመሌካች ሇታክስ ሰብሳቢው 
መስሪያ ቤት መክፇሊቸውን ሳያረጋግጡ ተከራዩን(ተጠሪን) ሉጠይቁ አይችለም በማሇት ውዴቅ አዴርጎባቸዋሌ፡፡ 
ተጠሪ ብር 61,200.00 ሉከፌለ አይገባም በተባሇው የውሳኔ ክፌሌ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
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ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የውሳኔ ከፌሌ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ነሏሴ 15 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው 
ተመርምሮም ተርን ኦቨር ታክሱን አመሌካች ከፌሇው ካጠናቀቁ በኋሊ ነው መጠየቅ የሚችለት በሚሌ 
የተሠጠውን ውሳኔ ክፌሌ አግባብነቱን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ግራ ቀኙ 
መሌስና የመሌስ መሌሳቸውን በፁሐፌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪው የአመሌካችን ቤት በኪራይ ይዞ በቢሮነትና በማከማቻነት 
እንዯተገሇገሇበት እንዱሁም ቤቱ ሇተጠቀሰው አገሌግልት በመዋለ ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 308/1995 መሰረት 
ሇአመሌካች ሇተከፇሊቸው የቤት ኪራይ ገቢ ሊይ ከመቶ አስር (10%) የሚከፇሌ ተርን ኦቨር ታክስ የሚከፇሌበት 
ስሇመሆኑ በተጠሪ ማስተባበያ ማስረጃ ያሌቀረበበት ከመሆኑም በሊይ በስር ፌርዴ ቤትም የተረጋገጠ ጉዲይ 
መሆኑን ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሇታክሱ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን አምኖ የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ 
ያሌተቀበሇው አመሌካች ብር 40,800.00 (አርባ ሺህ ስምንት መቶ ብር) ሇታክስ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት 
መክፇሊቸው አሌተረጋገጠም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 308/1995 አንቀፅ 2(3፣ 5፣ 7፣ 
8፣ 9 እና 12) እና 6 ዴንጋጌዎች መሰረት ታክሱን ሇአስከፊይ ባሇሥሌጣን ገቢ የማዴረግ ግዳታ አሇባቸው፡፡ 
ይህንን በሔጉ የተጣሇባቸውን ግዳታ ሇመወጣት ዯግሞ ታክሱን ሇታክስ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ገቢ 
ከማዴረጋቸው በፉት ከአገሌግልት ገዥው ሊይ ሉከፇሌ ከሚገባው ታክስ ክፌያ መጠየቅ የሚከሇክሊቸው ምክንያት 
የሇም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ታክሱን ሇታክሱ ባሇስሌጣን ገቢ ሲያዯርጉ ነው መጠየቅ የሚችለት በማሇት 
ያስቀመጠው ምክንያት በሔጉ ያሌተመሇከተ ቅዴመ ሁኔታ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በሔጉ የተጣሇባቸውን 
ግዳታ ሇመወጣት ተጠሪን ክፌያ እንዱፇፅሙ መጠየቃቸው ተቀባይነት የማያገኝበት አጥጋቢና ሔጋዊ ምክንያት 
ስሇላሇ በዚህ ረገዴ የስር ፌርዴ ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 133650 ጥር 08 ቀን 2001 ዓ.ም ተሠጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 77649 ግንቦት 18 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 40,800.00(አርባ ሺህ ስምንት መቶ ብር) እንዱከፌሌ ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጡትን ላልች ወጪዎችን በተመሇከተ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 
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