
153 

 

 

  የሰ/መ/ቁ. 46947 

መጋቢት 07 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አቶ ዘበነ ኃ/ማሪያም - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ አባይነሽ ሇገሰ 

  2. ወ/ሮ አስካሇ ወ/ሏዋሪያት     ቀረቡ 

  3. ወ/ሮ ጽጌ ተሰማ 

     መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የኪራይ ገንዘብን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 
ክርክሩ ሲጀመር ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች ሲሆኑ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካች ከተጠሪዎች አንዴ 
ክፌሌ የፀጉር ቤት ሱቅ በወር ብር 155.00(አንዴ መቶ ሃምሳ አምስት ብር) ሇመክፇሌ ተስማምተው፣ተከራይተው 
ከሏምላ 1999 ዓ.ም እስከ ሔዲር 2001 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ውዝፌ የቤት ኪራይ እዲ ያሌከፇለ መሆኑን 
በመግሇጽ በገቡት የኪራይ ውሌ ግዳታ መሰረት እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 
በፌሬ ነገር ዯረጃ በማንሳት የተከራከሩት የኪራይ ውሌ ከተጠሪዎች ጋር ማዴረጋቸውን ሳይክደ ውለ የተዯረገው 
ተጠሪዎች በፀጉር ቤቱ ሊይ መብት ሳይኖራቸው በማጭበርበር በመሆኑ አዱስ የኪራይ ውሌ ከሔጋዊ ባሇቤት 
(ሬዴባር ከተባሇ የገብረሰናይ ዴርጅት) ጋር አዴረገው ኪራዩን ሇዚሁ ህጋዊ ባሇቤት ሇሆነው ማህበር በዯረሰኝ 
እየከፇለ ሱቁን የሚሰሩበት መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ 
ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማት ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ አመሌካች የኪራይ 
ውለን ከሱቁ ህጋዊ ባሇቤት ጋር አዴርጌአሇሁ በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው፣ህጋዊ ነው 
የተባሇ ዴርጅትም ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጏ አሇመከራከሩ አግባብነት የላሇው መሆኑን በመጥቀስ የአመሌካችን 
ክርክር ውዴቅ አዴርጏ ሇኪራይ ገንዘቡ ኃሊፉ በማዴረግ ብር 2,870.00(ሁሇት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ ብር) 
ሇተጠሪዎች እንዱከፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ ከዚያም 
አመሌካች በውሳኔው ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት በሰበር አቤቱታ ሇአዱስ አበባ ከተማ 
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 
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 አመሌካች ሰኔ 22 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱት በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአቤቱታው ይዘትም 
ባጭሩ፡- ተጠሪዎች በሱቁ ሊይ ሔጋዊ መብት ሳይኖራቸውና የኪራይ ገንዘቡን አመሌካች በአዱስ ኪራይ ውሌ 
መሰረት ሇሔጋዊ አከራይ የኪራይ ገንዘቡን ከፌሇው ባሇበት ሁኔታ ተጠሪዎች ቀዯም ሲሌ የኪራይ ውሌ 
አዴርገዋሌ ተብል የኪራይ ገንዘቡን አመሌካች በዴጋሚ እንዱከፌለ መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ 
በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፣አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች ተጠሪዎች ያከራዩኝ የእነርሱ ያሌሆነ 
ቤት ነው እኔ ከቤቱ ትክክሇኛ ባሇንብረት ጋር የቤት ኪራይ ውሌ ተዋውዬ ሇቤቱ ባሇቤት ኪራይ ከፌያሇሁ በማሇት 
ካቀረቡት ክርክርና ማስረጃ ታሌፍ ሇተጠሪዎች የቤት ኪራይ ይክፇለ መባለ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ ተጠሪዎች ቀርበው ታሔሳስ 21 ቀን 2002 ዓ.ም 
በተፃፇ ሦስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው ጥር 19 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ 
ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

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

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎችንና አመሌካች የኪራይ ውሌ ማዴረጋቸውን፣አመሌካች 
ሇተወሰነ ጊዜ የኪራይ ገንዘቡን ሇተጠሪዎች ከከፇለ በኋሊ ማቋረጣቸውን፣አመሌካች የኪራይ ገንዘቡን ሇተጠሪዎች 
አሌከፌሌም በማሇት የሚከራከሩት የሱቁ ሔጋዊ ባሇቤት አይዯለም፣ምንም መብት የሊቸውም በማሇት ስሇመሆኑ 
ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪዎች ቤቱን ሬዴባር ከተባሇ የግብረሰናይ ዴርጅት ያገኙት መሆኑን ጠቅሰው 
መከራከራቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ 
ያዯረገው በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ማስረጃዎች ተቀባይነት የማያገኙበትን ምክንያት በመግሇጽ ነው፡፡ እንዱሁም 
አመሌካች የኪራይ ገንዘቡን ከፌዬአሇሁ የሚለት ዴርጅት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ አሇመጠየቁም ተገቢነት የሇውም 
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ከዚህ በስር ፌርዴ ቤት ከተዯረገው ክርክርና ማስረጃ እንዱሁም ከስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ 
አሰጣጥ ሂዯት በግሌጽ መገንዘብ የተቻሇው ውሳኔው የተሰጠው በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገውን የኪራይ ውሌ 
መሰረት አዴርጏ መሆኑን ሲሆን የኪራይ ውለ በሔጉ አግባብ ውዴቅ ባሌተዯረገበት ሁኔታ አመሌካች 
የተጠሪዎችን የባሇቤትነት መብት መሰረት በማዴረግ በኪራይ ውለ አሌገዯዴም የሚለበት ሔጋዊ ምክንያት 
የሇም፡፡ በሔጉ አግባብ የተቋቋመ ውሌ በሔጉ አግባብ እስካሌፇረሰ ዴረስ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ አስገዲጅነት 
አሇውና፡፡ በመሆኑም የተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ የኪራይ ውለን መሰረት ያዯረገ መሆኑ ተረጋግጦ አመሌካች 
በገቡት ግዳታ ውዝፌ ኪራዩን እንዱከፌሎቸው መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት 
አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

                         ት እ ዛ ዝ 

- ይህ ችልት ሰኔ 23 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት ሰጥቶት የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ 
ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይፃፌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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