የሰ/መ/ቁ 39853
ሚያዝያ 21 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
ተጠሪ፡- 1. የአፊር ነፃ አውጪ ግንባር
2. አቶ ዮሏንስ ወ/አማኑኤሌ

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው አመሌካች በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ አመሌካች በክሱ በወረዲ 23
ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውን ቁጥር 1801/01 የሆነ ቤት ሰኔ 09 ቀን 1989 ዓ.ም በተፇረመ ውሌ በወር ብር
900(ዘጠኝ መቶ) ሇአንዯኛ ተጠሪ አከራይቶ የነበረ ቢሆንም አንዯኛ ተጠሪ የውሌ ግዳታውን በመጣስ ሁሇተኛ ተጠሪ
እንዱኖሩበት በማዴረጉ የኪራይ ውለ ተቋርጦ ቤቱን እንዱያስረክበውና ከመስከረም 23 ቀን 1990 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ
30 ቀን 1998 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ውዝፌ ኪራይ እንዱከፌሌ እንዱሁም ሁሇተኛ ተጠሪ የውሌ ግንኙነት ሳይኖራቸው
በቤቱ እየተገሇገለ በመሆኑ ያሇአግባብ የበሇፀጉበትን ኪራዩ ከቅጣቱ ጋር እንዱከፌለና ቤቱን እንዱያስረክቡ ጠይቋሌ፡፡
አንዯኛ ተጠሪ መጥሪያ ዯርሶት ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ከታዘዘ በኋሊ አቤቱታ አቅርቦ መሌስ እንዱያቀርብ
የተፇቀዯሇት ቢሆንም በተዯጋጋሚ ቀጠሮ መሌስ ባሇማቅረቡ መሌስ የማቅረብ መብቱ ታሌፎሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ ግን
ቀርበው ከአመሌካች ጋር ውሌ ስላሊቸው ክሱ እንዯማይመሇከታቸው፣ ሁሇት አመት ያሇፇው ኪራይ ገንዘብ በፌ/ብ/ህ/ቁ
2024(መ) መሰረት እንዯተከፇሇ እንዯሚቆጠር፣ ውለ የተዯረገው ሇአንዴ አመት ስሇሆነና ስሊሌታዯሰ ክስ ማቅረብ
እንዯማይችሌ፣ ቤቱን የያዙት በአዯራ ጠባቂነት መሆኑን እንዱሁም ስምንት አመት ሙለ ያሌታዯሰ ውሌ መሰረት
አዴርጎ የቀረበው ክስ ተቀባይነት እንዯላሇው ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ሁሇት አመት
ያሇፇው ክፌያ በፌ/ብ/ህ/ቁ 2024(መ) መሰረት እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ፣ ሁሇት አመት ያሊሇፇውን ኪራይ ገንዘብ ከነቅጣቱ
አንዯኛ ተጠሪ ይክፇሌ፣ በዚሁ ጊዜ ሁሇተኛ ተጠሪ በቤቱ መገሌገሊቸውን ስሊሌካደ ገንዘቡን ይክፇለ፣ ቤቱን ሇአመሌካች
ያስረክቡ፣ ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን እስኪያስረክቡ በወር ብር 900.00(ዘጠኝ መቶ) ይክፇለ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ በቅሬታውም አንዯኛ ተጠሪ ውዝፌ እዲ እንዲሇበት ያመነ በመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ 2025(ሀ)
መሰረት ውዝፌ እዲውን ሉከፌሌ ይገባሌ እንዱሁም ከ2ኛ ተጠሪ ጋራ የኪራይ ውሌ የላሇውና ክሱ የቀረበው አሇአግባብ
በመበሌፀጋቸው በመሆኑ የፌ/ብ/ህ/ቁ 2024(መ) በመጥቀስ የክፌያው ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው
የሚሌ ነው፡፡
ችልቱም ይህን የሰበር አቤቱታ ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪዎች እንዱቀርቡ መጥሪያ ቢሊክም ሁሇተኛ ተጠሪ ብቻ
በመቅረባቸው አንዯኛ ተጠሪ በላሇበት ጉዲዩ ታይቷሌ፡፡ ችልቱም የቃሌ ክርክሩን ሰምቷሌ፡፡ መዝገቡንም እንዯሚከተሇው
መርምረናሌ፡፡
የአመሌካች የቅሬታ ነጥቦች ሁሇት ናቸው፡፡ አንዯኛው አንዯኛ ተጠሪ ውዝፌ የኪራይ እዲ ያሇበት ሇመሆኑ ስሊመነ
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2024(መ) ስር የተመሇከተው የህሉና ግምት ተጠቃሚ ሉሆን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ በፌ/ብ/ህ/ቁ 2024(መ)
ስር ሇቤቶች ኪራይና ሇእርሻ ሃብት ሇሆነ የሚከፇሌ እዲ እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት
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አመት ሳይከፇሌ የቀረ ገንዘብ እንዯተከፇሇ እንዯሚቆጠር ተመሌክቷሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም አመሌካች ዲኝነት ከጠየቀባቸው
ውዝፌ የቤት ኪራይ ገንዘብ ውስጥ ሳይጠየቁ ሁሇት አመት ያሇፇባቸው እንዯተከፇለ የህግ ግምት የሚወሰዴባቸው ናቸው
በማሇት ውዴቅ አዴርጓቸዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ ያሌከፇሇው ውዝፌ የቤት ኪራይ እዲ እንዲሇበት
አምኖ ሇአመሌካች የፃፇው ዯብዲቤ በፌ/ብ/ህ/ቁ 2025(ሀ) መሰረት ግምቱን ቀሪ ያዯርገዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
በፌ/ብ/ህ/ቁ 2025(ሀ) ባሇእዲው በጽሐፌ እዲውን ያመነ እንዯሆነ እዲው እንዯተከፇሇ መቆጠሩ ቀሪ እንዯሚሆን
ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም አንዯኛ ተጠሪ እዲውን ማመን አሇማመኑ መረጋገጡ ሁሇት አመት ያሇፇው እዲ ሉከፇሌ ይገባሌ
አይገባም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመፌታት አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ክስ ባቀረበበት ወቅት አንዯኛ ተጠሪ
መሌስ ስሊሊቀረበ እዲውን በማመንም ሆነ በመካዴ የሰጠው መሌስ የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት
ይግባኝ ባቀረበበት ወቅት በስር ፌ/ቤት ክስ ከቀረበ በኋሊ አንዯኛ ተጠሪ ያሌከፇሇው ውዝፌ የቤት ኪራይ ገንዘብ እንዲሇበት
አምኖ ገንዘቡን እንዯሚከፌሌ ዯብዲቤ ስሇፃፇ ይኸው ማስረጃ በተጨማሪ ማስረጃነት እንዱቀርብሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ
327(3) እና 345(ሇ) መሰረት ጥያቄውን ቢያቀርብም ፌ/ቤቱ ይግባኙን መሌስ ሰጪን መጥራት ሳያስፇሌግ ስሇዘጋው
ማስረጃዎቹንም አሌተመሇከተም፡፡
በመሰረቱ ከሳሽ ክሱን ሲያቀርብ አስፇሊጊ ማስረጃዎችን በሙለ አጠቃል ማቅረብ፣ ሉያቀርባቸው የማይችሊቸውን
ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 145 መሰረት በፌ/ቤቱ በኩሌ እንዱቀርቡሇት መጠየቅ ይገባዋሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሹ
ሉያቀርባቸው ሲችሌ ሆነ ብል ወይም በቸሌተኛነት ያሊቀረባቸውን ማስረጃዎች በክርክር ሂዯት ሁለ እያንጠባጠበ
ሉያቀርብ አይችሌም፡፡ የስነ-ስርዓት ህጉ አሊማም ይህ አይዯሇም፡፡ ተጨማሪ ማስረጃዎች ሉቀርቡ የሚችለት ክሱ
በተጀመረበት ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 256 እና በይግባኝ ዯረጃ ዯግሞ በቁጥር 345 ስር በተመሇከቱት የተወሰኑ
ሁኔታዎች ስሇመሆኑ ከዴንጋጌዎቹ ይዘት መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በይግባኝ ዯረጃ ማስረጃ የሚቀርብባቸው ምክንያቶችን
ስንመሇከት የስር ፌ/ቤት ማስረጃውን ሉቀበሌ ሲገባ ያሇበቂ ምክንያት ያሌተቀበሇው ከሆነ፣ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
ትክክሇኛ ውሳኔ ሇመስጠት ወይም ተገቢ መስል ሲታየው ማናቸውም ምክንያት ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ ሲያዝ
ወይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 327 መሰረት ተጨማሪ ማስረጃ ወይም ምስክር እንዱቀርብ ማመሌከቻ ከቀረበ ወይም በይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት አስተያየት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ከሆነ ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በይግባኝ ፌ/ቤት እንዱቀርብሇት የጠየቃቸው ማስረጃዎች በስር ፌ/ቤት እንዱቀርቡ
ተጠይቀው ፌ/ቤቱ አሌቀበሌም ያሊቸው አይዯለም፡፡ ነገር ግን አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ ከክስ በኋሊ እዲውን በማመን
የፃፇው፣ ሁሇተኛ ተጠሪም እንዱሁ እዲውን ሇመክፇሌ የፃፈት ዯብዲቤዎች ሲሆኑ እነዚህ ማስረጃዎች ክስ ሲቀርብ
ያሌነበሩ ናቸው፡፡ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው አንዯኛ ተጠሪ እዲውን ያመነ በመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ 2025(ሀ) መሰረት
የህግ ግምቱ ተጠቃሚ ሉሆን አይችሌም በማሇት በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት አንዯኛ ተጠሪ የህግ ግምቱ ተጠቃሚ
መሆን አሇመሆኑን በተመሇከተ በትክክሇኛ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ ተጠሪው እዲውን በማመን ፅፎሌ የተባሇውን ዯብዲቤ
ሉያስቀርበው ይገባ ነበር፡፡ በተሇይ ዯብዲቤው ክስ ከቀረበ በኋሊ ዘግይቶ የተፃፇ በመሆኑና አመሌካች ክስ ሲያቀርብ
በማስረጃነት ሉያቀርበው የሚችሌ ባሇመሆኑና ትክክሇኛ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ የሚረዲ ማስረጃ እንዯመሆኑ ፌ/ቤቱ
ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ የቀረበውን ጥያቄ ሳይመረምር ይግባኙን መሰረዙ የተጠቀሰውን የስነ-ስርዓት ህግ በአግባቡ
ያሊገናዘበ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡
በላሊ በኩሌም ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን የያዙት ከአመሌካች ጋር የውሌ ግንኙነት ሳይኖራቸው ከውሌ ውጪ ነው፡፡
እሳቸውን በተመሇከተም ተጠሪው በቤቱ ከመቼ ጀምሮ ይኖሩ እንዯነበር እንዱሁም ውዝፌ ኪራዩን ሇመክፇሌ ሇአመሌካች
የፃፈት ዯብዲቤ በተጨማሪ ማስረጃነት እንዱቀርብ ተጠይቋሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ከውሌ ውጪ የያዙ በመሆኑ
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024(መ) ስር የተመሇከተው የህግ ግምት ተጠቃሚ የሚሆኑበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ ተጠሪው ክስ
የቀረበባቸው ቤቱን ያሇ ውሌ ይዘው ያሇአግባብ በሌፅገዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ነገር ግን የስር ፌ/ቤት ሁሇት አመት ያሇፇው
የኪራይ ገንዘብ እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ በማሇት ውዴቅ ስሊዯረገው ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ከመቼ ጀምሮ እንዯያዙት
ያረጋገጠው ነገር የሇም፡፡ ተጠሪው ቤቱን ከመቼ ጀምሮ የያዙት እንዯነበር የሚያስረዲው ማስረጃ በስር ፌ/ቤት ክርክር
ወቅት ሉገኝ ያሌቻሇ መሆኑና ኪራዩን ሇመክፇሌ የፃፈት ዯብዲቤም ቢሆን ክስ ከቀረበ በኋሊ ዘግይቶ የተፃፇ በመሆኑ በስር
ፌ/ቤት ሉቀርብ አሇመቻለን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪው ያሇአግባብ በሌፅገዋሌ ሉባሌ የሚችሇው ከመቼ ጀምሮ ነው
የሚሇውንም ሇመወሰን ተጨማሪ ማስረጃ መቅረቡ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡
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በአጠቃሊይ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ትክክሇኛ ፌርዴ ሇመስጠት በስር ፌ/ቤት ሉቀርቡ ያሌቻለትንና በተጨማሪ
ማስረጃ እንዱቀርቡ የተጠየቁትን ማስረጃዎች መርምሮ ሉወስን ሲገባ ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሰረት መዝጋቱ
ከፌ ሲሌ የተጠቀሰውን የሥነ-ሥርዓት ህጉን ዴንጋጌ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት መፇፀሙን
ተገንዝበናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.
2.

የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 65544 ግንቦት 18 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት አመሌካች በተጨማሪ ማስረጃነት እንዱቀርቡ የጠየቃቸው ማስረጃዎች በመቀበሌ ግራ
ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343(1) መሰረት
መሌሰናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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