የሰ/መ/ቁ. 66474
ጥቅምት 17 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ የሰባተኛው ቀን አዯቬንቲስት ዓሇም አቀፌ ቤተክርስቲያን የአቃቂ
አዴቬንቲስት ሚሲዮን ት/ቤት - ጠበቃ ድ/ር ዘውዴነህ በየነ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የአቃቂ ቃሌቲ ክፌሌ ከተማ ወረዲ 01 አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት - ዏቃቤ ህግ ቶሊኒ
ታከሇ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌ/ቤት የከተማው ይግባኝ
ሰሚ ፌ/ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ
የቤትና የቦታ ኪራይና ግብር አፇጻጸም የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ
ከተማ ወረዲ 1 አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት አመሌካች 1968 ዓ.ም እስከ 1992 ዓ.ም ያሌከፇሇው
የቦታ ኪራይ የከተማው ቤት ግብርና መቀጮ ብር 734,110.20 /ሰባት መቶ ሰሊሣ አራት ሺህ
አንዴ መቶ አስር ብር ከሃያ ሣንቲም/ እንዱከፇሌ የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ የሰጠው መሆኑን
ገሌጾ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግብር ውሣኔውን እንዱያስፇጽም
ያቀረበው የአፇጻጸም ክስ ነው፡፡
አመሌካች የበጏ አዴራጏት ዴርጅት በመሆኑ የቦታ ኪራይና ግብር ከመክፇሌ ነጻ መሆኑን
በመጥቀስ ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌ/ቤት ባሇመቀበሌ በመወሰኑና የከተማው ይግባኝ ሰሚ
ፌ/ቤትና ሰበር ችልት የስር ፌ/ቤት ውሣኔ በማጽናታቸው ጉዲዩ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
የሰበር ችልት ቀርቦ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ሇትርፌ የተቋቋመ ዴርጅት ስሇመሆኑ ወይም የበጏ
አዴራጏት ዴርጅት መሆኑን አጣርቶ እንዱወሰን ጉዲዩን ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መሌሶታሌ፡፡ በስር ፌ/ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መዝገብ
ቁጥር 42319 ጥር 18 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ በሰጠው መመሪያ መሠረት አመሌካች
የበጏ አዯራጏት ዴርጅት ስሇመሆኑ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ማህበር ኤጀንሲ ማብራሪያ
እንዱሰጥበት በማዴረግና አመሌካች ከተማሪዎች ወርሀዊ ወይም ዓመታዊ ክፌያና የመመዝገቢያ
ክፌያ የሚያስከፌሌ መሆኑን አመሌካች በግቢው ውስጥ ገቢ የሚያስገኙ የተሇያዩ የጓሮ አትክሌት
ሌማት የድሮ እርባታ የከብቶች ወተትና የወተት ተዋጽኦ ገቢ የሚያገኝ መሆኑን ከዚህ
በተጨማሪ ከወፌጮ ቤት አገሌግልት ከሱቅና ሇስሊሣ ሽያጭ ገቢ የሚያገኝ መሆኑን ትምህርት
ቤቱ ትፌፊማ ሉሆን የሚችሌ ቢሆንም ባሇው ብሌሹ አስተዲዯር ምክንያት ትፌፊማ እንዲሌሆነ
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በመግሇጽ የኪራይና የቤት ግብር ከመክፇሌ ነጻ የሚያዯርጉ የበጏ አዴራጏት ዴርጅት መስፇርት
አያሟሊም፡፡ ብር 611,798.20 /ስዴስት መቶ አስራ አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስምንት ብር
ከሃያ ሣንቲም/ ሇፌርዴ ባሇመብቱ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአመሌካችን ይግባኝ አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሰበር ችልት አቅርቦ የከተማው የሰበር ችልት
የአመሌካችን አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡
መጋቢት 9 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የአቃቂ አዴቬንቲስት ሚስዮን ትምህርት
ቤት ህጋዊ ሰውነት ያሇው ተቋም አይዯሇም፡፡ ትምህርት ቤቱ በንግዴ ህግ ቁጥር 5 መሠረት
የንግዴ ፇቃዴ ከንግዴ ቢሮ አውጥቶ የተቋቋመ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ትምህርት ቤቱ በአዋጅ
ቁጥር 80/1968 አንቀጽ 14 መሠረት ከግብር ነጻ መሆን ሲገባው በተጠሪ የተወሰነውን ግብር
እንዱከፌሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች በአፇጻጸሙ
ክስ ሊይ ያቀረበውን የይርጋ
መቃወሚያ በማሇፊ ከሀያ አራት ዓመት በኋሊ የቀረበ ክስ
በማስተናገዴ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 384/1/
የሚጥስ በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌኝ ይገባሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ይህ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጉዲዩን
ሲመሌስሇት እንዱጣራ ትዕዛዝ የሰጣቸውን ጉዲዮች በአግባቡ ሣያጣራ የሰጠው ውሣኔ በመሆኑ
በትኩረት ሉታይሌን ይገባሌ፡፡ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችን ማህበራት ኤጀንሲ በዚህ ጉዲይ
ማስረጃ የመስጠት ስሌጣን ያላሇው ሆኖ እያሇ በህግ የተሰጠውን ስሌጣን በመተሊሇፌ የሰጠውን
አስተያየት መሠረት በማዴረግ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መስጠታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት
ነው፡፡ ስሇዚህ ተቋሙ ሀይማኖታዊ ተቋም ሆኖ እያሇ ተጠሪ የወሰነውን ግብር እንዱከፌሌ
የሰጠውን ውሣኔ እንዱፇጽም የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በኩሌ ግንቦት 26 ቀን 2003 ዓ.ም ጽፍ
ባቀረበው መሌስ የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት ከኢትዮጵያ የሰባተኛው ቀን አሇም አቀፌ
ቤተክርስቲያን የተሇየ ህሌውና ያሇው የትምህርት ተቋም እንጂ ሀይማኖታዊ ተቋም አይዯሇም፡፡
የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት ከትምህርት ሚኒስቴር ፇቃዴ ተሰጥቶት ቁጥራቸው
ከሁሇት ሺህ በሊይ ከሆኑ ተማሪዎች ከፌተኛ የሆነ ክፌያ በማስከፇሌ የትምህርት አገሌግልት
የሚሰጥ ተቋም ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ በስሙ ስፊቱ 129051 ካሬ ሜትር ቦታ በውሌ የይዞታ
ማረጋገጫ ማስረጃ ከስራና ከተማ ሌማት ቢሮ የተሰጠው ተቋም ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ
ከተማሪዎች ከሚያስከፌሇው ከፌተኛ ክፌያ በተጨማሪ በይዞታው ሥር ባሇ ቦታ ሊይ የተሇያዩ
ምርት እያመረታና የንግዴ ስራ እያከናወነ ከፌተኛ ገቢ የሚያገኝ ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ የበጏ
አዴራጏት ዴርጅት አሇመሆኑ በአዱስ አበባ ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ መንግስታዊ
ያሌሆኑ ዴርጅቶች የክትትሌና ዴጋፌ ክፌሌ ተረጋግጧሌ፡፡ ትምህርት ቤቱ ከሰባተኛ ቀን
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን በርቀት የሚገኝ ከመሆኑም በሊይ ሇአማኞች የተዘጋጀ የጸልት
ማከናወኛ ስፌራ ሣይሆን በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ ፇቃዴ የተሰጠው የትምህርት
ግሌጋልት የሚሰጥና ላልች ከፌተኛ የንግዴ ስራዎችን የሚያከናውን ተቋም በመሆኑ አመሌካች
አዋጅ ቁጥር 80/68 አንቀጽ 14 በመጥቀስ የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም፡፡
አመሌካች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 384 በመጥቀስ ያቀረበው ክርክርም
የዴንጋጌውን ይዘት ያሌተከተሇ ነው፡፡ አመሌካች በ1997 በተዯረገው ግብር ማሻሻያ መሠረት
ተጠሪ ግብሩን አሊሻሻሌንም በማሇት ያቀረበው ክርክር በወቅቱ መሟሊት የሚገባቸውን ሁኔታዎች
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አመሌካች አሟሌቶ ያሌፇጸመ በመሆኑ ክርክሩ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካቹ
ግብር ሊሇመክፇሌ ሇረዥም ጊዜ ጥረት የሚያዯርግ በመሆኑና የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያላሇበት በመሆኑ እንዱያጸናሌን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
ሰኔ 21 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች ትምህርት ቤቱ የሙያ ፇቃዴ ያሇው መሆኑ ራሱን የቻሇ ህሌውና ያሇው ተቋም
የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ ትምህርት ቤቱ በቤተክርስቲያኑ ስር ያሇ ነው፡፡ ቤተክርስቲያኗ ሇትርፌ
ያሌተቋቋመች ናት፡፡ በትምህርት ቤቱ የቅጥር ግቢ የጸልት ቤት አሇ፡፡ አስር ዓመት ያሇፇውን
ግብር እንዴንከፌሌ መጠየቁ በይርጋ ቀሪ የሚሆን ነው፡፡ ግብር እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ በጽሀፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ በወሰነው ውሣኔ መሠረት
እንዱፇጽም የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትና
የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው መሠረታዊ ጭብጥ መታየት
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች ሇክርክሩ መሠረት ያዯረገው የህግ
ዴንጋጌ ይዘትና ዴንጋጌው አሁን ባሇው የህግ ሥርዓት ሉሰጠው የሚገባውን ትርጓሜ መመሌከት
ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካች የቦታ ኪራይና የቤት ግብር የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የሚከራከረው
የከተማ ቦታውንና የቤት ግብር ሇማስከፇሌ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 80/1968 አንቀጽ 14
በመጥቀስ ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 14 ከኪራይና ከግብር ነጻ ስሇመሆን የሚሌ ርዕስ ያሇው ሲሆን
በይዘቱም አንቀጽ 14 ንኡስ አንቀጽ 1 ከዚህ የሚከተለት ከኪራይና ከግብር ነጻ ይሆናለ፡፡
ሀ/ የህዝብ መንገድች አዯባባዮች መዝናኛዎችና የስፕርት ቦታዎች መካነመቃብር
/ሇ/ ጸልት ቤቶችና ቅጥር ግቢያቸው ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ የግሌ
ሆስፑታልች የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች የመዝናኛና የስፕርት ቦታዎች

ትምህርት

ቤቶችና

/ሏ/ ከጠቅሊይ ግምጃ ቤት በሚሰጥ በጀት የሚተዲዯሩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በማሇት
የሚዯነግግ ሲሆን የአንቀጽ 14 ንኡስ አንቀጽ 2 የዓመት ኪራይ ግምታቸው እስከ ሶስት መቶ
ብር የሆኑ ቤቶች ከግብር ነጻ ይሆናለ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡
ይህ አዋጅ በመጋቢት ወር 1968 ዓ.ም የወጣ ሲሆን ሇጸልት አገሌግልት ሇመስጠት ታስበው
ከተገነቡ የሀይማኖት ተቋማትና ቅጥር ግቢያቸው ውጭ በሀይማኖት ተቋማት ባሇሀብት
የሆኑባቸው ላልች ህንጻዎችና የንግዴ ዴርጅቶች የቦታ ኪራይና የቤት ግብር ከመክፇሌ ነጻ
የማያዯርግ መሆኑን የአዋጁ አንቀጽ 14 ንኡስ አንቀጽ /ሇ/ "ጸልት ቤቶችና ቅጥር ግቢያቸው"
በሚሌ መንገዴ ከገሇጸው አገሊሇጽ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የኢትዮጵያ ሰባተኛው ቀን
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤቱን ያቋቋመችው ትርፌ ሇማግኘት አይዯሇም የሚሌ
መከራከሪያ በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ቢሆንም አመሌካች ትምህርት ቤቱ ያሇትርፌ የትምህርት
አገሌግልት የሚሰጥ ተቋም መሆኑን የማስረዲት ግዳታና ሀሊፉነቱን አሌተወጣም፡፡ በአንጻሩ
ትምህርት ቤቱ ከትምህርት ሚኒስቴር የተሰጠውን ዕውቅና እና ፇቃዴ በመጠቀም ከሁሇት ሺህ
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በሊይ የሚሆኑ ተማሪዎችን በአገሪቱ ውስጥ በትርፌ የተቋቋሙ የግሌ ትምህርት ቤቶች
ከሚያስከፌለት ክፌያ የማይተናነስ ከፌያ እየሰበሰበ የሚያስተምርና ላልች ትርፌ የሚያስገኙ
የንግዴና የግብር ተግባራትን የሚያከናውን ስሇመሆኑ ተጠሪ በቂ ማስረጃ እንዲቀረበ የስር ፌ/ቤት
በውሣኔው በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ አዋጅ ቁጥር 80/68 አሁን ያሇውን ህገ መንግስታዊ ሥርዓት ጋር ተጣጥመው
ከወጡ ህጏች ጋር ተጣምሮ መተርጏምና ሥራ ሊይ መዋሌ አሇበት፡፡ አዋጅ ቁጥር 80/68
በኢፋዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 49 እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየወቅቱ እያሻሻሇ
ባወጣው የአዱስ አበባ ቻርተር መሠረት የከተማው አስተዲዯር ከተሰጠው ህግ የማውጣትና ህግ
የማስፇጸም ስሌጣን ባገናዘበ መሌኩ መተርጏምና ስራ ሊይ መዋሌ ያሇበት የህግ ማዕቀፌ ነው፡፡
ከዚህ አንጻር ስናየው በአዱስ አበባ ከተማ ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች
ከአዱስ አበባ የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ጋር ውሌ እየተዋዋለ የበጏ አዴራጏት
ተግባራትን የሚያከናውኑ መሆኑንና የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት የበጏ አዴራጏት
ተግባር ሇመስራት ከከተማው አስተዲዯር ጋር የፔሮጀክት ውሌ በመዋዋሌ አገሌግልት እየሰጠ
ያሇ ተቋም እንዲሌሆነ በጽሁፌ ማረጋገጫ የሰጠ መሆኑን ከስር ፌ/ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ አዋጅ ቁጥር 80/1968 አሁን በአገራችን ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ ዴርጅቶች
ስሇሚመዘገቡበትና ስራቸውን ሲያከናውኑ ሉዯረግ ስሇሚገባው ክትትሌና ቁጥጥር በዝርዝር
የሚዯነግገውና የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲን የሚያቋቁመው አዋጅ ቁጥር
621/2001 ዴንጋጌዎች ጋር በተጣጣም መንገዴ መተርጏምና ስራ ሊይ መዋሌ ያሇበት በመሆኑ
የስር ፌ/ቤት ትምህርት ቤቱ በአሁኑ ወቅት በበጏ አዴራጏት ዴርጅትነት የተመዘገበ ወይም
ያሌተመዘገበ መሆኑን የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና የማህበራት ኤጀንሲን መግሇጫ መጠየቁ
ተገቢና መፇጸም የነበረበት ተግባር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ባጠቃሊይ ተጠሪ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 80/68 አንቀጽ 14 /ሇ/ ከቦታ ኪራይና ከቤት ግብር ነጻ
አሇመሆኑን አመሌካች ተማሪዎችን ክፌያ በማስከፇሌ የትምህርት አገሌግልት የሚሰጥና ላልች
ትርፌ የሚያስገኙ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም መሆኑን ተጠሪ አስረዴቷሌ፡፡ አመሌካች የአቃቂ
አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት ንብረትነቱ የኢትዮትጵያ የሰባተኛው ቀን አዴቬንቲስት
ቤተክርስቲያን መሆኑን በመጥቀስ ትምህርት ቤቱ የራሱ የህግ ሰውነት የሇውም ከሚሌ ውጭ
ትምህርት ቤቱ ከላልች ሇንግዴ ከተቋቁሙ የግሌ ትምህርት ቤቶች በተሇየ ሁኔታ ነጻ ወይም
ትርፌ የማያስገኝ ተግባር ሲያከናውን የኖረ መሆኑን አሊስረዲም፡፡
ትምህርት ቤቱ ከትምህርት ሚኒስቴር ዕውቅና ፇቃዴ አግኝቶ ትውሌዴ በትምህርት የማነጽ
ሀሊፉነት እየተወጣ ባሇበት ሁኔታና በትምህርት ቤቱ ስም 129051 ካሬ ሜትር ቦታ በይዞታው
ስር አዴርጏ የሚያዝበትና ሇዚህም የይዞታ ማረጋገጫ ማስረጃ ከከተማው አስተዲዯር የተሰጠው
መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች ትምህርት ቤቱ የራሱ የሆነ ህሌውና የላሇው ተቋም
በመሆኑና ትምህርት ቤቱ የተቋቋመው በኢትዮጵያ ሰባተኛው ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን
በመሆኑ ከቦታ ኪራይና ከቤት ግብር ነጻ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የአዋጅ ቁጥር
80/68 አንቀጽ 14 /ሇ/ ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማና የአዋጁን ዴንጋጌ አሁን ካሇው ህገ
መንግስታዊ ሥርዓት ጋር ተጣጥሞ ስራ ሊይ የሚውሌበትን ሁኔታ ያሊገናዘበ በመሆኑ
አሌተቀበሌነውም፡፡
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ከዚህ አንጻር የበታች ፌ/ቤቶች የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት የቦታ ኪራይ እና የቤት
ግብር የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት የሰጡት የህግ ትርጉምና ውሣኔ ተገቢና መሠረታዊ
የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
2. አመሌካች የቦታ ኪራይና የቤት ግብር የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት መሆኑ ከሊይ በዝርዝር
ገሌጸነዋሌ፡፡ በማስከተሌ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች መክፇሌ የሚገባው የቦታ ኪራይና የቤት
ግብር መጠን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ እንዱከፌሌ ከወሰነው ግብር ውስጥ የይርጋ
ዘመን ያሇፇበት አሇ በማሇት የተከራከረ ሲሆን የስር ፌ/ቤት ይህንን የአመሌካችን መቃወሚያ
በመቀበሌ ይርጋው አሌፍበታሌ የሚሇውን ገንዘብ ተጠሪ ካቀረበው ጥያቄ ሊይ በመቀነስ ይርጋው
አሊሇፇበትም ያሇውን ገንዘብ እንዱከፌሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች የይርጋን መቃወሚያ ሇማቅረብ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁ. 384 በመጥቀስ
የተከራከረ ቢሆንም ይህ ዴንጋጌ ፌርዴ ሇማስፇጸም የተቀመጠ የይርጋ የጊዜ ገዯብ የሚመሇከት
በመሆኑና ተጠሪ ሇአመሌካች የግብር ውሣኔ ማስታወቂያውን ከሰጠው በኋሊ አስር ዓመት
ከመሙሊቱ በፉት ተጠሪ የአፇጻጸም ክስ ያቀረበ በመሆኑ ዴንጋጌው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የቦታ ኪራይና የቤት ግብር በተመሇከተ አዋጅ ቁጥር 80/68 እና በህግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር
36/1968 በተቀመጠው ተመን መሠረት የመሬት ኪራይና የቤት ግብር የመክፇሌ ሀሊፉነት
ያሇበት ተቋም ወይም ግሇሰብ ግብሩን በየዓመቱ የካቲት ሰሊሣ ቀን ዴረስ እንዯሚከፌሌ በአዋጅ
አንቀጽ 8 ተዯንግጓሌ፡፡ በአዋጁ መሠረት የሚከፇሇውን ኪራይና ግብር በተወሰነው ጊዜ ያሌከፇሇ
ግሇሰብ ቤተሰብ ወይም ዴርጅት ሇዘገየበት ሇእያንዲንደ ወር የኪራዩን ወይም የግብሩን አምስት
በመቶ በመቀጫነት እንዯሚከፌሌ ሆኖም መቀጫው ከዋናው ሂሣብ ከሀምሣ በመቶ መብሇጥ
እንዯላሇበት የአዋጅ ቁጥር 80/1968 አንቀጽ 16 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች
ይዘት መንፇስና ዓሊማ ስንመሇከተው አመሌካች የቦታው ኪራይ ወይም የቤት ግብር ጥያቄው
በይርጋ የሚታገዴ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ ዴጋፌና መሠረት የላሇው በመሆኑ በዚህ
በኩሌ አመሌካች ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
በአጠቃሊይ አመሌካች ያቀረበው ክርክር የህግ መሠረት እና ዴጋፌ የላሇው በመሆኑና የአዱስ
አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ መጣራት የሚገባቸውን
በማጣራትና አስፇሊጊ ማስረጃዎችን በማስቀረብ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ መሆኑን በማረጋገጥ
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትና የከተማው የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትና የከተማው ሰበር
ችልት የሰጡት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌ/ቤት የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭ ግራቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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