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የሰ/መ/ቁ. 48857  

ታህሳስ 12 ቀን 2003 ዓ.ም  

   ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ  

    ሏጏስ ወሌደ  

    ብርሃኑ አመነው  

    አሌማው ወላ  

    ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ውሃና ፌሳሽ ባሇስሌጣን ነ/ፇጅ ፇያራ ገሇታ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የአዱስ አበባ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16/17 አስተዲዯር ጽ/ቤት የቀረበ የሇም፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የውሃ አገሌግልት ሂሳብ ክፌያን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የአመሌካች 
ክስ ይዘትም ባጭሩ፡- ተጠሪ በቀዴሞ ወረዲ 07/ቀበላ 27 አስተዲዯር በቤት ቁጥር 436 ነዋሪና 
ባሇቤት የነበሩት አቶ ግርማ ወ/ሚካኤሌ በ15/07/1950 በውሌ ቁጥር 12085 ከአመሌካች መስሪያ 
ቤት  ጋር ባዯረጉት የውሌ ስምምነት አገሌግልት እያገኙና የውሃ ሂሳብ ሲከፌለ የቆዩ መሆኑን 
የተጠቀሰውን ቤት ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ወርሶ በቀዴሞው ባሇሃብት እግር 
በመተካት የውሃ አቅርቦት አገሌግልት ሲጠቀም የቆየ ቢሆንም የህዲር ታህሳስና ከሏምላ 1992 
ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 1993 ዓ.ም ዴረስ የተጠቀመበትን የውሃ ፌጆታ ክፌያ አሇመክፇለን 
ገሌጾ ብር 556.79 (አምስት መቶ ሃምሳ ስዴስት ብር ከሰባ ዘጠኝ ሳንቲም) እንዱከፌሌ ይወሰንሇት 
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ በመሌሱም አመሌካች ክስ ሇመመስረት የሚያስችሇው 
የውሌ ወይም የሔግ ግንኙነት የላሇው መሆኑን ክሱም በይርጋ የሚታገዴ መሆኑንና ሂሳቡ 
ካሌተከፇሇ ዯንበኝነቱን ሳያቋርጥ ቆይቶ ክስ መመስረቱ አግባብ አሇመሆኑን ጠቅሶ ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ 
ቤትም የተጠሪን የክርክር ነጥቦች ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪን ሇክሱ ኃሊፉ አዴርጏ 
ሇክሱ መሠረት የሆነውን ገንዘብ (ብር 556.79) እንዱከፌሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ የውሃ ፌጆታ ክፌያ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) መሠረት ተቀባይነት 
የሇውም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የአዱስ አበባ 
ከተማ ሰበር ሰሚ ችልትም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም 
በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም  ይህንኑ 
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡   
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 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ጳጉሜ 05 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ 
በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 ዴንጋጌና የዯንብ ቁጥር 31/1994 
ሇጉዲዩ አግባብነት የላሊቸው መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሻር እና ተጠሪ የውሃ ፌጆታ 
ሂሳቡን እንዱከፌሌ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚየሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሇት ቀረቦ በነገረ ፇጁ 
አማካኝነት የፁሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅም የመሌስ መሌሱን አቅርበዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

 ዋናው የህግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ጉዲይ፡- የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌ ሇውሃ 
ፌጆታ ሂሳቡ(ገንዘብ) አግባብነት አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ ተገቢውን 
ምሊሽ መስጠት ይቻሌ ዘንዴ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌን በሚገባ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡  

 የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 በጠቅሊሊው ሲታይ በሔግ የሔሉና ግምት የሚሸፇን የፌሬ ነገር 
ነጥብ (Legal Presumptions) የሚመሇከት ሲሆን ዓይነቱም ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 እና 2026 
ዴንጋጌዎች ጋር ተዛምድ ሲታይ ውስን የሆነ የማስተባበያ ማስረጃ የሚቀርብበት (not freely 
rebuttable or rebuttable but in a limited way) የሔግ የህሉና ግምት ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2024 የተሇያዩ የክፌያ አይነቶችን የሚዘረዝር ሆኖ በጠቅሊሊው ሲታይ ግን በሁሇት ዓመት ጊዜ 
ውስጥ ሉከፇለ የሚገቡ ክፌያዎች (እዲዎች) በዚሁ የሁሇት አመት ጊዜ ውሰጥ ሳይጠየቁ የቀሩ 
እንዯሆኑ ክፌያውን (እዲውን) የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን የተባሇውን ክፌያ (እዲ) እንዯከፇሇ 
የሔግ ግምት እንዯሚወሰዴበት ያስገነዝባሌ፡፡ ዴንጋጌው የውሃ ፌጆታ ሂሳቡን ሇይቶ አሊስቀመጠም፡፡  

 ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነትና ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ ተብል በተጠሪ 
የሚጠቀሰውን በስር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ሆነ ሰበር ሰሚ ችልት 
ተቀባይነት ያገኘው በፌ/ሔ/ቁጥር 2024 ዴንጋጌ በፉዯሌ (ረ) ስር የተመሇከተው የክፌያ ግምት 
ሲሆን ሙለ ይዘቱም በሚከተሇው መሌኩ የተቀመጠ ነው፡፡  

 ቁ. 2024 በሁሇት አመት የተወሰነ ጊዜ 

 እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ሳይከፇሌ የቀረ 
ገንዘብ እንዯተከፇሇ የሚቆጠረው፡-  

 (ረ) በብዴር ሇተሰጠ፣ የገንዘብ ወሇዴና በጠቅሊሊውም የዓመት ጊዜ ተወስኖሇት በየዓመቱ 
ወይም ከዚህ ባነሰ የጊዜ ውሳኔ ውስጥ ሉከፇሌ የሚገባው ዕዲ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡ የዚሁ ዴንጋጌ 
የእንግሉዝኛ  ቅጂም፡-  

Art. 2024 presumption of payment after two years  

The following debts shall be deemed to have been paid where two years have 
elapsed since they fell due: 
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(f) interest on loans and generally any sum payable annually or at shorter periodical 
intervals. በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡  

 ከሊይ ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የዴንጋጌው መጀመሪያ 
ፕራግራፌ የመክፇያ ጊዜያቸው ከዯረሰ ጊዜ አንስቶ ሁሇት አመት ያሇፊቸው እዲዎች (ክፌያዎች) 
እንዯተከፇለ ይቆጠራለ የሚሌ ሲሆን በተከታይ የተዘረዘሩት ንዐስ ዴንጋጌዎች ዯግሞ 
የሚወሰንባቸውን የክፌያ (እዲ) ዓይነቶችን የሚዘረዝር ነው፡፡ በዴንጌጋው ፉዯሌ (ረ) ስር 
የተመሇከተው ሲታይ በብዴር የተሰጠ ወይም ሇማናቸውም የአከፊፇሌ ሁኔታ በየአመቱ ወይም 
ከአመት ባነሰ ጊዜ እየተከፇሇ እንዱያሌቅ ጊዜ ተቆርጦሇት የተሰጠ ገንዘብ ሊይ የሚታሰብ ወሇዴ 
እዲው ከበሰሇበት ወይም በየተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ ገንዘብ ከሆነ ዯግሞ ገንዘቡ ተከፌል ማሇቅ 
ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ሁሇት ዓመት ያሇፇ እንዯሆነ በእነዚህ ክፌያዎች (እዲዎች) ሊይ ሉጠየቅ 
የሚችሇው የወሇዴ ክፌያ እንዯተከፇሇ የሔግ ግምት የሚወሰዴ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2024(ረ) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የሚኖረው በብዴር ሇተሰጠ የገንዘብ ወሇዴ ሊይ 
ሲሆን ዋናው የብዴር ገንዘብን የማይጨምር መሆኑን የዴንጋጌው ይዘትና አቀራረጽ ያስገነዝባሌ፡፡ 
ምክንያቱም ዴንጋጌው ዋናውን የብዴር ገንዘብ የሚጨምር ቢሆን ኖሮ የብዴር ገንዘብና ወሇዴ 
በማሇት ያስቀምጠው ነበር እንጂ ሇብቻው ነጥል የብዴር ገንዘብ ወሇዴን በማሇት አይጽፇውም 
ነበር፡፡ ይህ ስሇመሆኑም ይህ ችልት በሰመ/ቁጥር 29181 እና የሠ/መ/ቁጥር 35758 በአዋጅ ቁጥር 
454/97 አንቀጽ 2(1) መሠረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ 
ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌ አግባባነት የሚኖረው ሇብዴር 
ገንዘብ ወሇዴ እንጂ ሇዋናው የብዴር ገንዘብ አይዯሇም፣ የውሃ ፌጆታ ሂሳብም ብዴር ባሇመሆኑ 
ከመነሻውም ዴንጋጌው አግባባነት ሉኖረው አይችሌም፡፡  

 ላሊው ስሇክፌያ ግምት የሚያወሳው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 ሲሆን ይህ ዴንጋጌ 
የስዴስት ወር ጊዜ ማሇፈ ክፌያው እንዯተፇጸመ ያስቆጥራሌ በሚሌ የተቀመጠ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ 
የስዴስት ወር ማሇፌ ገንዘቡ እንዯተከፇሇ የሚያስቆጥርባቸው ሁኔታዎችን ሇይቶ አስቀምጧሌ፡፡ 
በዚህ ዴንጋጌ ስር የወርሃዊ የውሃ ፌጆታ ሂሳብ አሌተመሇከተም፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2023 ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ እንዱሁም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2022 
ዴንጋጌ ሲታይም የተከፇሇው እዲ ወሇድችን ወይም በተወሰነው ጊዜ የሚከፇለትን ላልች የክፌያ 
ዴርሻዎችን የሚመሇከት እንዯሆነ የተከፊዩን አይነት ሇይቶ ሳይገሌጽ ሇአንደ የክፌያ ዯረሰኝ የሰጠ 
ባሇገንዘብ ያሇፇውንም ዴርሻ እንዯተቀበሇ ይቆጠራሌ በማሇት በንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ ያስቀመጠ 
ሲሆን ተጠሪ በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በዚህ ዴንጋጌ 
መሠረትም ሉታይ የሚገባው ሁኖ አሌተገኘም፡፡  

 ላሊው ተጠሪ ሇክርክሩ መሠረት ያዯረገው የዯንብ ቁጥር 31/1994 አንቀጽ 19(1) ዴንጋጌን 
ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት በክፌያ ምክንያት የውሃ አቅርቦት ከተቋረጠበት ቀን ጀምሮ በሰሊሳ 
ቀናት ውስጥ ዯንበኛው የአገሌግልት ክፌያ ካሌፇጸመ የዯንበኝነት ውለ ተሰርዞ ዯንበኛው ሇዋስትና 
ያስያዘው ተቀማጭ ገንዘብ ሇአመሌካች መስሪያ ቤት ገቢ የሚዯረግበትን አግባብ ተመሌክቷሌ፡፡ 
ዴንጋጌው በአመሌካችና በዯንበኛው መካከሌ ስሇሚኖረው የወዯፉት ግንኙነትና አመሌካች ሉወስዯው 
ስሇሚችሇው እርምጃ ከሚያሳይ በስተቀር ዯንበኛው ሇተጠቀመበት የውሃ አገሌግልት ያሌተከፇሇ 
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ሂሳብ ካሇ አመሌካችን ሇመጠየቅ አይችሌም የሚሌ መንፇስ የሇውም፡፡ በመሆኑም ሇዚህ ጉዲይ 
አግባብነት የላሇው ነው፡፡  

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የውሃ ፌጆታ ሂሳብ ከመሰረቱ ብዴር አይዯሇም፣ የብዴር 
ባህሪም የሇውም፡፡ የውሃ ፌጆታ ሂሳብ አመሌካች ሇህብረተሰቡ በሚያቀርበው አገሌግልት መሠረት 
የሚከፇሌ ሲሆን መሰረቱም ውሌ ነው፡፡ አመሌካች ክስ ያቀረበው በክሱ ሊይ በተመሇከተው ቤት 
ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት እያስተዲዯረው በመሆኑ በቤቱ ሇተጠቀመበት ውሃ ተጠሪ 
ክፌያ እንዱፇጽም ነው፡፡ ተጠሪ ቤቱን  በተጠቀሰው ሔግ ተረክቤ አሊስተዲዴርም የሚሌ ክርክር 
የላሇው ሲሆን በቀዴሞው ባሇቤት ስም የገባው የውሃ ቆጣሪ ሲነሳም ችግሩ እንዯዯረሰበት ገሌጾ 
ቆጣሪው እንዱመሇስሇት ጠይቆ ቆጣሪው የተመሇሰሇት መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 
የተጠሪ ክርክር ከአመሌካች ጋር የውሃ አቅርቦት ውሌ አሌፇፀምኩም የሚሌ ሲሆን ከሊይ 
እንዯተመሇከተው በስር ፌርዴ ቤት ቤቱን በሔግ ተረክቦ የሚያስተዲዴረው መሆኑ ካሇመካደም 
በተጨማሪ የውሃ ቆጣሪውን አመሌካችን ጠይቆ መውሰደ የተረጋገጠ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ 
ቁጥር 235 መሠረት ጉዲዩ እንዯታመነ የሚቆጠር ነው፡፡ በመሆኑም የውሃ አቅረቦቱ ተጠሪ ቤቱን 
በሔግ አግባብ ተረክቦ የሚያስተዲዴረው እስከሆነ ዴረስ መብትና ግዳታው በሔግም ሆነ በውሌ 
ሇተጠሪ መተሊሇፈ የተረጋገጠ በመሆኑ ተጠሪ ሇውሃው ፌጆታ የማይጠየቅበት አግባብ የሇም፡፡ 
ክፌያውን ስሇመክፇለ ዯግሞ ተጠሪ ገሌፆ የተከራከረው ነገር የሇም፡፡ እንዱህ በሆነ ጊዜ ዯግሞ 
ተጠሪ የክፌያ ግምት ተጠቃሚ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ሇውሃ ፌጆታ አገሌግልት ሂሳብ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) እና የዯንብ ቁጥር 31/1994 
ዴንጋጌዎችን መሠረት ማዴረጋቸው ያሊግባባ በመሆኑ እና ተጠሪም በሔጉ አግባባ ሇሚያስተዲዴረው 
ቤት የውሃ ፌጆታ ክፌያውን ሇመክፇሌ ከሔግና ከውሌ የመነጨ ግዳታ ያሇበት በመሆኑ በጉዲዩ 
ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም 
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመያ  ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 03172 ሚያዝያ 05 ቀን 2001 
ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 10318 ሏምላ 17 ቀን 2001 ዓ.ም 
በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 08/09 ቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 2602 ጥቅምት 18 
ቀን 2001 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡  

3. የውሃ ፌጆታ ሂሳብ ይከፇሇን ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2022 መሠረት የክፌያ ዯረሰኝ 
ያሌቀረበበት ከሆነ በይርጋ ዯንብ የሚገዛ እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር በተመሇከተው 
የሔሉና ግምት የሚሸፇን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

4. ተጠሪ ብር 556.79 (አምስት መቶ ሃምሳ ስዴስት ብር ከሰባ ዘጠኝ ሳንቲም) ሇአመሌካች 
እንዱከፌሌ ብሇናሌ፡፡  

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ 
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