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የሰ/መ/ቁ. 31264 

ህዲር 06 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  አብደሌቃዴር መሏመዴ 

  አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

ነጋ ደፌሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ እመቤት መኯንን- ጠበቃ ነቃጥበብ በየነ - አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- ወረዲ 2ዏ ቀ. 29 አ/ጽ/ቤት - አሌተጠራም 

ተቃዋሚ፡- አቶ ዓይናዱስ ገዲሙ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ  የሚከተሇው ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡  

     ት ዕ ዛ ዝ 

መዝገቡ በውሳኔ ከተዘጋ በኋሊ እንዯገና የተንቀሳቀሰው ተቃዋሚ ሁነው የቀረቡት አቶ ዓይናዱስ 
ገዲሙ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በተዯገው ክርክር መሠረት የተሰጠው ውሳኔ የእኔን 
መብት የሚነካ በመሆኑ ሉሇወጥ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 ስር የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ በዚህ መሠረትም የሰበር አመሌካች 
በቀረበው የመቃወሚያ አቤቱታ ሊይ መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በጽሁፌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከመዝገቡ መገንዘብ እንዯሚቻሇው አመሌካች እና ተጠሪ በመሃከሊቸው የነበረው የሆቴሌ ንግዴ 
ዴርጅት ቤት የኪራይ ውሌ ሉቋረጥ ይገባሌ፣ አይገባም ሊይ ሲከራከሩ ቆይተዋሌ፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኗ አመሌች፣ተከሳሽ ዯግሞ 
ተጠሪ የሆነው የቀበላ አስተዲዯር፣የአሁኑ የፌርዴ ተቃውሞ አቅራቢና አቶ አንተሁነኝ ገዲሙ 
ናቸው፡፡ ጉዲዩን የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ተጠሪና የአሁኑ ተቃውሞ 
አቅራቢ ሇአመሌካች የንግዴ ዴርጅቱን እንዱያስረክቡ፣ የንግዴ ዴርጅቱን አከራይተው አመሌካች 
ሉያገኙ ይችለ የነበሩትን ገቢም እንዱከፌለ በማሇት ውሳኔ የሠጠ ሲሆን የቀበላ አስተዲዯሩ እና 
የአሁኑ የፌርዴ ተቃውሞ አቅራቢ ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ተጠሪ የሚያስተዲዴረውን ቤቱን ከፇሇገው ሰው ጋር 
የኪራይ ውሌ ሉያዯርግ ይችሊሌ እንጂ ከአመሌካች ጋር ኪራዩን ሉቀጥሌ አይገባም ተብል የስር 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
የሰበር አቤቱታ አቅርበው አመሌካችና ቀበላ አስተዲዯሩ ከተከራከሩ በኋሊ የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ ተሽሮ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ በመጽናቱ 
የአመሌካች የዴርጅት ቤት ተከራይነት መብት ከመረጋገጡም በተጨማሪ ዴርጅቱን ቢያከራዩ 
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ሉያገኙ ይችለ የነበረው ገቢ ሁለ ታስቦ እንዱከፇሊቸው የገንዘቡ መጠን ተሇይቶ 
ተወስኖሊቸዋሌ፡፡ እንግዱህ የአመሌካች የዴርጅት ተከራይነት መብት በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
የመጨረሻ ውሳኔ አግኝቷሌ፡፡ የአሁኑ ተቃዋሚ የእኔን መብት ይነካሌ የሚለትም ይህንን ውሳኔ 
ነው፡፡ የአሁኑ የፌርዴ መቃወሚያ አቅራቢ አቤቱታውን ሉያቀርቡ የቻለት ሇአመሌካች ይሰጥ 
የተባሇው የንግዴ ዴርጅት ቤት በይግባኝ ሰሚው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሇተቃዋሚ 
እንዱሆን ተወስኖሊቸው አመሌካች ተቃዋሚን በሚመሇከት ከአሁኑ ተጠሪ ነጥሇው ያቀረቡት 
የሰበር አቤቱታ ሶስቱ ዲኞች በሚሰየሙበት የሰበር ሰሚ ችልት መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የሇበትም ተብል የሰ/መ/ቁጥር 31038 በሆነው ተዘግቷሌ በማሇት ነው፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇጸው የተቃዋሚ አቤቱታ ወይም ክርክር በሰበር ሰሚ ችልት ሶስት ዲኞች 
በተሰየሙበት ችልት እርሳቸውን የሚመሇከት የአመሌካች የሠበር አቤቱታ የመጨረሻ ውሳኔ 
አግኝቶ እያሇ አምስቱ ዲኞች የተሰየሙበት የሠበር ችልት ዯግሞ ተቃዋሚ የክርክሩ ተካፊይ 
ሳይሆኑ መብታቸውን የሚነካ ውሳኔ ሰጥቷሌ በሚሌ ነው፡፡ ይህም ተጣርቶ እንዱወሰንሊቸው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የፌርዴ 
ተቃውሞ የሚቀርበው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ስር በተመሇከተው ሥርዓት ሲሆን 
አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን በማስረጃ አጣርቶ የሚወሰነው ይሆናሌ፡፡ የሰበር 
ችልቱ ፌሬ ነገሮችን በማስረጃ የማጣራትም ሆነ ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን የሇውም፡፡ 
በእግርጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 መሠረት የሚቀርበው አቤቱታ የሚስተናገዯው 
ሇመቃወሚያው መነሻ የሆነውን ውሳኔ ሇሰጠው ፌ/ቤት ነው፡፡ ይሁንና አቤቱታው የሚጣራው 
ወይም የሚስተናገዯው ማንኛውም ክስ በሚስተናገዴበት ሥርዓት በመሆኑ እና ይህም ማስረጃ 
መስማትንና ማስረጃውን መዝኖ ውሳኔ መስጠትን የሚጠይቅ በመሆኑ በሔግ አተረጓጎም ረገዴ 
የተፇጸመውን ስህተት የማረም ስሌጣን በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና 
አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ሇተሰጠው በዚህ የሰበር ችልት የሚታይ አይሆንም፡፡ 
ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ክርክሩ የተጀመረውና የሰበር ችልቱም ያፀናው በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በመሆኑ መቃወሚያው መቅረብ ያሇበት ሇዚሁ ፌ/ቤት ነው ሉባሌ 
ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን በዚህ ፌርዴ ቤት የፌርዴ ተቃውሞ አቅራቢ የክርክሩ ተካፊይ ሁነው ተረቺ 
የነበሩ ሲሆን በአገሪቱ የፌርዴ ሰጪ አካሊት የመጨረሻ አካሌ በሆነው ሰበር ሰሚ ችልትም 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ውጤቱ ከመጽናቱም በተጨማሪ አፇጻጸሙም እንዱቀጥሌ 
በሠበር መዝገብ ቁጥር 68827 የመጨረሻ ውሳኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም ምናሌባት ተቃዋሚ 
አሇኝ የሚለትን መብት ሇማስከበር ይችለ ዘንዴ መብቴን ተጋፌቶአሌ በሚለት ሰው ሊይ በስሙ 
ክስ መመስረት የሚችለ ከሚሆን በስተቀር ቀዴሞ በዚህ መዝገብ የተሰጠውን ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ሇማስተናገዴ የሚቻሌበትን ሥርዓት ስሊሊገኘን ተቃዋሚ ያቀረቡትን 
አቤቱታ በዚህ ሰበር ችልት ዯረጃ የሚስተናገዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ 
ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ  
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