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የሰ/መ/ቁ 65361 
                                                     ሚያዚያ 9 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገብረሥሊሴ 

     አሌማው ወላ 

     ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፌሳ 

   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዘመነ ዮሏንስ ጀኔራሌ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ ሙለጌታ ፀጋዬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዲውዴ ኢብራሂም ጠበቃ ክፌላ ታዯሰ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ መርምሮ 
ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የመጋዘን ኪራይ ውሌ አከፊፇሌ የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪ 
ሇተከራየው መጋዘን የስዴስት ወር ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ ስምንት ሺህ ብር) እንዱከፌሇው 
ተጠሪ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ይህንን ገንዘብ የምከፌሇው፣ የመንግስት ግብር ቅናሽ ተቀንሶ 
መሆን ይገባዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ግብር ሣይቀንስ ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ግብር ሣይቀንስ የቤቱን ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ 
ስምንት ሺህ ብር) ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የውሣኔ አዋጅ ቁጥር 286/1994 ዴንጋጌዎችን 
የሚጥስና በእኔም ሊይ የወንጀሌ ተጠያቂነት እና አስተዲዯራዊ ቅጣት የሚያስከትሌ ስሇሆነ በሰበር 
ይታረም በማሇት የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ የግብር እዲውን እኔ 
ከፌያሇሁ፡፡ እሱ የኪራይ ውለን አስመዝግቤያሇሁ፡፡ ስሇዚህ አመሌካች የሚቀነስበት ምክንያት 
የሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ ከጠቅሊሊ ግብር መክፇሊቸው አመሌካች ቀንሶ 
እንዱያስቀር በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ የሚያስቀር አይዯሇም በማሇት የመሌስ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡ ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረቡት የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 
በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የተጠሪን መጋዘን በወር ብር 
13,000 (አስራ ሶስት ሺህ ብር)  የተከራየ መሆኑና አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፌሇው የስዴስት 
ወር ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ ስምንት ሺህ ብር) እዲ ያሇበት መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ 
አመሌካችና ተጠሪን የሚያከራክራቸው አመሌካች የኪራይ ገንዘቡን በጥቅለ ሇተጠሪ የመክፇሌ 
ግዳታ አሇበት ወይስ በአዋጅ ቁጥር 286/1994 መሠረት መቀነስ የሚገባውን ግብር ቀንሶ 
ቀሪውን ሉከፌሌ ይገባዋሌ የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 
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አመሌካች ማናቸውንም የአገሌግልት ግዥ ሲፇፀም ሻጩ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ካሇው 
የገዛውን አገሌግልት ወይም እቃ ዋጋ ሁሇት ፏርሰንት፣ሻጭ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ከላሇው 
ሰሊሳ ፏርሰንት ቀንሶ በማስቀረት ሇግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት 
መሆኑ በአዋጅ 286/94 አንቀጽ 83 እና አንቀጽ 91 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር 
ባዯረግሁት የኪራይ ውሌ፣ ግብር የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ተከራይ ሣይሆን አከራዩ መሆኑ 
በግሌጽ ተመሌክቷሌ የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 
 
ተዋዋይ ወገኖች የሚዋዋለበትን ጉዲይ እንዯመሰሊቸው የመወሰን መብት (የመዋዋሌ) ነፃነት 
የሚኖራቸው ህግ ከወሰናቸውና ከከሇከሊቸው ነገሮች ውጭ ባለ ጉዲዩች እንዯሆነ የፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 1711 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የተጠሪን መጋዘን የተከራየው አመሌካች 
ሇተጠሪ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ የመንግስት ግብር ቀንሶ የማስቀረት ግዳታ እንዲሇበት 
በአዋጅ ቁጥር 286/1994 በአንቀጽ 56 እና አንቀጽ 91 በግሌጽ ተወስኗሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ 
ህግ በአስገዲጅነት የዯነገገውን ግዳታ ሇማስቀረት የሚችሌ ውሌ የመዋዋሌ መብት የሊቸውም፡፡ 
አመሌካችና ተጠሪ በህጉ በአስገዲጅነት የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ውሌ ተዋውሇው  ቢገኙ ውለ 
ህግን የሚቃረን በመሆኑ ፇራሽና ሔጋዊ ውጤት የላሇው መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 286/1994 
አንቀጽ 56 እና አንቀጽ 91 ዴንጋጌዎችና ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1716 ዴንጋጌዎች ጋር 
በማጣመርና በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 ዓ.ም የተጣሇበትን ህጋዊ ግዳታ 
በመተሊሇፌ ሇተጠሪ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ ግብር ሣይቀንስ እንዱከፌሇው ተጠሪ ያቀረበውን 
ጥያቄ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1718 ዴንጋጌ መሠረት ተቀባይነት የላሇው መሆኑን በመግሇጽ 
ውዴቅ ማዴረግ ሲገባቸው አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አስገዲጅ ዴንጋጌዎች መሠረት 
የግብር ገንዘብ ሣይቀንስ የስዴስት ወር የቤት ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ ስምንት ሺህ ብር) 
የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 

ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. አመሌካች ተጠሪ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ካቀረበ ሁሇት ፏርሰንት ተጠሪ የግብር ከፊይ 

መሇያ ቁጥር ካሊቀረበ ሰሊሣ ፏርሰንት በመቀነስ የስዴስት ወር የመጋዘን ኪራይ ሇተጠሪ 
የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/ዮ 
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