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መስከረም 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የቀበላ 10 ባሇአዯራ ቦርዴ - ወኪሌ ታዯሰ ሃብቴ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዲንኤሌ አዴርሴ

- ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክርን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ
ክፌሇ ከተማ ቀበላ
10/11/12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውንና አመሌካች የሚያስተዲዴረውን የሥጋ መሸጫ ቤት ሏምላ 01
ቀን 1998 ዓ.ም በተፃፇ የኪራይ ውሌ በወር ብር 500.00(አምስት መቶ) ተከራይተው እየከፇለ
በመስራት ሊይ እንዲለ አመሌካች በወቅቱ በአቢይ ጾም ምክንያት የሥጋ ቤቱ ሇሁሇት ወር ስሇሚዘጋ
ኪራይ እንዱቀንስሊቸው ተጠሪ ማመሌከታቸውን፣አመሌካችም ይህንኑ ተቀብል በወር ብር 105(አንዴ
መቶ አምስት ብር) ቅናሽ ተዯርጏሊቸው እየከፇለ ባሇበት ሁኔታ ባሇአዯራ ኮሚቴ በአዱስ ኮሚቴ
ተተክቶ ሇአዱሱ ኮሚቴም ሁኔታውን ተጠሪ ገሌፀው በመነጋገር ሊይ እንዲለ የተጠሪ ጥያቄ
ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ ያሌሰሩትን የኪራይ ክፌያ ከእነወጪው ብር 2010.00(ሁሇት ሺህ አስር
ብር) መጋቢት 24 ቀን 1999 ዓ.ም የከፇለ ቢሆንም አመሌካች የኪራይ ውለን መጋቢት 22 ቀን
1999 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ በማቋረጥ ስጋ ቤቱን እንዱያስረክቡ መጠየቁን ገሌጸው ዴርጊቱ ሁከት
ስሇሆነ ሁከቱ ይወገዴሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው
መሌስም ተጠሪ በኪራይ ውለም ግዳታቸውንም በወቅቱ ባሇመወጣታቸው የኪራይ ውለ እንዱቋረጥ
መዯረጉን ገሌፆ ሁከት ሉባሌ ስሇማይገባ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር አመሌካች ዴርጊቱን የፇጸመው የኪራይ ውሌን
መስረት በማዴረግ በመሆኑ አዴራጏቱ ሁከት ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ክሱን ውዴቅ
አዴርጏታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪ
የሰበር አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ አመሌካች
ሇመክሰስም ሆነ ሇመከሰስ ሔጋዊ ሰውነት የላሇው አካሌ ነው የሚሌ ምክንያት በመያዝ የበታች
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ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ሙለ በሙለ ሽሮታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ወኪሌ መጋቢት 01 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
አሇበት የሚሌበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ቦርደ ሔጋዊ ሰውነት ያሇው
ስሇመሆኑ በ1988 ዓ.ም የወጣው መመሪያ የሚያሳይ ሁኖ እያሇ ሔጋዊ ሰውነት የሇውም ተብል
መወሰኑ ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታዘዙ ተጠሪ
ቀርበው ሚያዚያ 22 ቀን 2002 ዓ.ም በጠበቃቸው አማካኝነት በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ
አመሌካች ሔጋዊ ሰውነት የላሇው መሆኑ ተረጋግጦ የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑና መመሪያ የሚባሇውም
በአመሌካቹ በራሱ የወጣ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ የሰበር ቅሬታው ሔጋዊ መሰረት
የላሇው ስሇሆነ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡፡ አመሌካች በበኩለ ሰኔ 23 ቀን 2002
ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
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፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች የሔግ ሰውነት የሇውም
ተብል የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሻሩ ባግባቡ ነውን? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉመረመር
የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካች ሥሌጣንና ተግባር እንዱሁም ዓሊማው
በ1988 ዓ.ም በወጣው መመሪያ መሰረት ተዘርዝሯሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 361/95
በአንቀጽ 14 ስር በተመሇከተው መሰረት የከተማው ምክር ቤት አዋጅ የማውጣት ስሌጣን ያሇው
ሲሆን በአዋጁ አንቀጽ 10/3/ሏ/ ስር የቀበላ ሥሌጣን አካሊት ስር የቀበላ ቋሚ ኮሚቴ አንደ
ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ የከተማው ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 14/1/ረ/ እና 66/2/
መሰረት በተሰጠው ስሌጣን ክሱ ሲመሰረት ስራ ሊይ የነበረውን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር
የአስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 2/1995 አውጥቷሌ፡፡ በዚህ አዋጅ
አንቀጽ 52 ስር በቦርዴ ወይም በምክር ቤት (ካውንስሌ) ስሇሚመሩ ማዘጋጃ ቤታዊ ያሌሆኑ አስፇፃሚ
አካሊት የሚዯራጁበት ሁኔታ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ አዋጅ የሻረው አዋጁን የሚቃረን ማናቸውንም
አዋጅ፣ዯንብ፣መመሪያ ወይም የአሰራር ሌምዴ ስሇመሆኑ በአንቀጽ 54 ስር በግሌጽ አመሊክቷሌ፡፡
ይህም ቀዴሞ በመመሪያ የተቋቋመ የቀበላ ባሇአዯራ ቦርዴ ሔሌውናው እንዱያከትም የተዯረገ
አሇመሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይዘትና የቀበላ
ባሇአዯራ ቦርዴ ካሇው አጠቃሊይ ዓሊማ እንዱሁም ከሚመራበት አሰራር ስንነሳ የቀበላ ባሇአዯራ ቦርዴ
የሔግ ሰውነት ያሇው መሆኑን ፌርዴ ቤት በራሱ ጊዜ ግንዛቤ የሚወስዴበት ጉዲይ(ጉዲዩ የሔግ ጉዲይ
በመሆኑ) ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ
ውዴቅ ያዯረገው አመሌካች ክስ ሇማቅረብ ወይም ሇመክሰስ ሔጋዊ ሰውነት ያሇው ስሇመሆኑ ማስረጃ
አሊቀረበም በማሇት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 397 ዴንጋጌን በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች
የሔግ ሰውነት ያሇው መሆኑን ፌርዴ ቤቱ የራሱን ግንዛቤ(judicial notice) የሚወስዴበት ስሇመሆኑ
ተቀባይነት ያሊቸው የማስረጃ ሔግ መርሆዎች የሚያስገነዝቡት ነጥብ እንጂ ተከራካሪ ወገን ሇፌርዴ
ቤት ሔጉን ሇማስረጃነት እንዱያቀርብ የሚገዯዴበት ሁኔታ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች የሔግ
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ሰውነት የላሇው በመሆኑ ሉከሰስ ወይም ሉከስ የሚችሌ አይዯሇም ተብል የተሰጠው ውሳኔ ከሊይ
የተጠቀሱትን ሔጏች ይዘትና መንፇስ እንዱሁም የተጠሪን የክስ አቀራረብ ያሊገናዘበ በመሆኑ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
ላሊው በዚህ ችልት መታየት ያሇበት ነጥብ የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤትና የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ ያስተሊሇፈት ውሳኔ ተገቢነት ያሇው
መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡ በእርግጥ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በዚህ ረገዴ ጭብጥ መስርቶ
የሰጠው ውሳኔ የሇም፡፡ ነገር ግን የከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በሔግ ተሇይቶ የተሰጠው ሥሌጣን
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ እና ይህም የሔግ ጥያቄ ከፌትሒብሓር ሥነ ሥርአት ህጉ
አሊማም አንፃር በዚህ ችልት ቢታይ ተገቢ ሁኖ በመገኘቱ ጉዲዩን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት
መመሇሱ አስፇሊጊ ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ተጠሪ ክሱን የመሰረቱት አመሌካች ሁከት ፇጠረብኝ፣ሉወገዴሌኝ ይገባሌ በሚሌ ነው፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ ክስ በሰጠው መሌስ በመካከሊቸው ያሇው ግንኙነት የኪራይ ውሌን መሰረት ያዯረገ
መሆኑን ጠቅሶ ተጠሪ በውለ መሰረት ግዳታቸውን ስሊሌተወጡ ተገቢውን መፇጸሙን ገሌጾ ተግባሩ
ሁከት ሉባሌ የሚገባው አይዯሇም በሚሌ ተራክሮ የስር ፌርዴ ቤትም ይህንኑ የአመሌካችን ክርክር
በመቀበሌ የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ይህ ችልትም ጉዲዩን ሲመሇከተው አመሌካችና ተጠሪ
ግንኙነታቸው ውሌ እስከሆነ ዴረስ የአመሌካች ጥያቄም በውለ መሰረት እንዱፇጸም የሚሌ በመሆኑ
ተጠሪ የአመሌካችን እርምጃ ሁከት ነው በማሇት ክስ የሚመሰርቱበት የሔግ አግባብ የላሇ መሆኑን
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1140፣1148 እና 1149 ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ መብታቸውን
ሉያስከብሩ፣ የሚችለት ውሊቸውን መሰረት በማዴረግ እንጂ በሁከት ይወገዴሌኝ ክስ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
የአመሌካች ተግባር ሁከት አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የተጠሪን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው ምንም
የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 08792 ታህሣሥ 02 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ሇመክሰስም ሆነ ሇመከሰስ ሔጋዊ ሰውነት አሇው ብሇናሌ፡፡
3. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 02754 ሏምላ 01 ቀን 2000
ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት በመ/ቁጥር 07713 ሔዲር
09 ቀን 2001 ዓ.ም በትእዛዝ የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ት እ ዛ ዝ
ይህ ችልት ሚያዝያ 06 ቀን 2002 ዓ.ም ሰጥቶት የነበረው እግዴ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
ቤ/ኃ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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