የሰ/መ/ቁ. 121387
መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም.
ዲኞች - አሌማው ወላ
ተፇሪ ገብሩ
አብርሃ መሰሇ
አብዬ ካሳሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች - አፌሮ ፅዮን ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር

ነ/ፇ ዘሊሇም ብሩክ ቀረቡ

ተጠሪዎች - 1ኛ. አቶ ያሬዴ ተሾመ
2ኛ. አቶ አዴማሱ መርሻ

አሌቀረቡም

3ኛ. አቶ ገረመው አሰፊ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የተጀመረው የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ በአዲማ ሌዩ ዞን
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአጭር ሁኔታ የሚወሰኑ ክርክሮች በሚታዩበት ስርዒት ታይቶ እንዱወሰን
ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡
የተጠሪዎች ክስ ይዘት ባጭሩ ተከሳሹ ከ1ኛ ተጠሪ ሊይ የውሃ ቦቴ ተሸከርካሪ ፤ ከ2ኛ ተጠሪ
ልዯር ተሸከርካሪ እና ከ3ኛ ተጠሪ ግሪዯር እና ልዯር ተሽከርካሪ በመከራየት የኪራይ ዋጋ እንዯ
ቅዯም ተከተሊቸው ብር 34,757.21 (ሰሊሳ አራት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ ሰባት ከ21/100) ፤ ብር
21,555.00 (ሃያ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሃምሳ አምስት) እና ብር 302,201.42 (ሶስት መቶ
ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ አንዴ ከ42/100) ስሊሌከፇሊቸው ይህን ገንዘብ ከነወሇደ ወጪና ኪሳራ
ጨምሮ እንዱከፌሌ እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አመሌካች ቀርቦ ክሱን ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት በ09/02/2008 ዒ.ም በተፃፇ ጠይቆ ተፇቅድሇት
መሌስ አቅርቧሌ፡፡ ነገር ግን አመሌካች በ22/03/2008 ዒ.ም በተፃፇ ባቀረበው መሌስ የተከሰሰበት
ገንዘብ ያሇበት መሆኑን አምኖ መሌስ ሰጥቷሌ ተብል ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ በተመሇከተው
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች የተከሰሰበትን ገንዘብ ከነወሇደ፤ ወጪና ኪሳራ ጨምሮ
ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ ተወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ እና የሰበር
አቤቱታ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመሌካች ታህሳስ 19 ቀን 2008
ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክስ ባሊስረደበት አግባብ የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ፤
እንዱሁም የአመሌካች ጠበቃ ከቅን ሌቦና ውጭ ክሱን ማመኑን ተከትል በተጨማሪ ማስረጃ
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ሉረጋገጥ ሲገባው በማመን ብቻ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ
ውሳኔው እንዱሻርሌን በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡
ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ታዞ በሰጡት መሌስ በኪራይ ውለ መሰረት በሚመሇከታቸው
የዴርጅቱ ኃሊፉዎች ዴርጅቱ ባዘጋጀው የክፌያ ማዘዣ ፍርም ሊይ ተፇርሞ በተሰጣቸው የገንዘብ
አሇብኝ መተማመኛ ሰነዴ ተዯግፍ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 284(ሀ) መሰረት የቀረበ ክስ በመሆኑ፤
እንዱሁም ጠበቃው የሰጠውን መሌስ ከመዴገም ውጭ የአሁኑ የአመሌካች ጠበቃ ሇቀረበው ክስ
መከሊከያ መሌሱ በእንዱህ አይነት መሌኩ መሰጠት ይገባው ነበር ባሊለበት ሁኔታ አመሌካች
ያቀረቡት ክርክር ሚዛን የሚዯፊ ባሇመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች ያሳሇፈት ውሳኔ የሚነቀፌበት
ምክንያት የሇም ተብል እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡
አመሌካች በሰጠው የመሌስ መሌስ በተጠሪዎች የክፌያ ማዘዣ ሊይ የገንዘብ መጠኑን በመጥቀስ
ሰነዴ የሰጣቸው መሆኑን እና ይህንኑም ሰነዴ ሇክሱ በማስረጃነት አያይዘው ማቅረባቸውን
በመግሇፅ ሆኖም ግን የስር ፌርዴ ቤት ክሱን ከማስረጃው አንፃር ትክክሇኛነቱን እና ተገቢነቱን
ሳይመረምር የአመሌካች ጠበቃ አሊግባብ በማመኑ ብቻ ተቀብል ውሳኔ ማስተሊሇፈ መሰረታዊ
የህግ ስህተት ነው የሚሇውን ክርክር በማጠናከር አቅርቧሌ፡፡
ከፌ ሲሌ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ እና ግራ ቀኙ በሰበር ያዯረጉትን ክርክር ሲሆን
በበኩሊችን

ክርክሩን

ቅሬታ

ከቀረበበት

ውሳኔ

እና

ከተገቢው

የህጉ

ዴንጋጌዎች

አንፃር

መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ

መረዲት

እንዯሚቻሇው

አመሌካች

ሇተጠቀመባቸው

የተጠሪዎች

ማሽነሪዎች

የሚጠበቅበትን ክፌያ አሌከፇሇም በሚሌ የገንዘቡን መጠን በመጥቀስ እንዱከፇሊቸው ተጠሪዎች
ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ክሱም ውሌን እና የገንዘብ አሇብኝ ሰነዴን መሰረት በማዴረግ በአጭር ሁኔታ
እንዱወሰን የቀረበ ነው፡፡ የአመሌካች (ሥር ተከሳሽ) ጠበቃ በተወካይነቱ ቀርቦ ሇመከሊከሌ ፇቃዴ
ጠይቆ ቢፇቀዴሇትም በሰጠው መሌስ ‘…. ከሳሾች በክሳቸው ሊይ ከተከሳሽ ጋር የስራ ውሌ
በመዋዋሌ ስራ መስራታቸው የሚካዴ አሇመሆኑን፤ ከሳሾች ክፌያው እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት
የክፌያ ጥያቄ አዱስ አበባ የሚገኘው የበሊይ አካሌ መሌስ እስኪሰጥ ዴረስ እንዱጠብቁ ተነግሯቸው
ትዕግስት በማጣት ክስ አቀረቡ እንጂ ተከሳሽ ክፌያውን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ሳይሆን ቀርቶ
አይዯሇም፤ ስሇዚህ ተከሳሽ ዴርጅት አሁንም ሇከሳሾቹ ክፌያ ሇመክፇሌ አዱስ አበባ ከሚገኘው ዋና
መስሪያ ቤት ምሊሽ በመጠባበቅ ሊይ ይገኛሌ፤ ስሇሆነም ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ ይገንዘብሌን …..’
በማሇት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤት እንዯተጠሪዎች ጥያቄ ገንዘቡ እንዱከፇሌ
የወሰነው ተከሳሽ የሰጠው መሌስ ገንዘቡ የላሇበት መሆኑን አሌካዯም፤ እንዱያውም አምኖ
መከራከሩን ያሳያሌ በሚሌ ነው፡፡
የአመሌካች መሰረታዊ ቅሬታ ክርክሩ የተመራበትን እና ውሳኔ የተሰጠበትን አግባብ በተመሇከተ
ሲሆን የስር ፌርዴ ቤት ክርክሩን የመራበት እና ውሳኔ ሊይ የዯረሰበት አካሄዴ የህግ ስህተት
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የተፇፀመበት መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ የፌትሃብሄር ሥነ ሥርዒት ህጉ
በቁ 235 እና 83 ስር የሚዯነግገው በግሌፅ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር እንዯታመነ ይቆጠራሌ በሚሌ
ሲሆን ይህ ሥነ ሥርዒታዊ ዴንጋጌ እንዯተያዘው ጉዲይ በሌዩ ስርዒት የሚመሩና ማስፇቀጃ
ተጠይቆበት በፇቃዴ ሇቀረበ መሌስም ተፇፃሚ ነው፡፡

ከዚህም ላሊ ተከሳሽ ካመነ በአመነው

መሰረት ውሳኔ ሇመስጠት የሚከሇክሌ በቂ የህግ ምክንያት እስከላሇ ዴረስ ውሳኔ መስጠት የሚገባ
ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች የጠየቁት ሌኩ የታወቀ ገንዘብ መሆኑንና ክሱም
የተመሰረተው በውሌ እንዱሁም በገንዘብ አሇብኝ ዯረሰኝ ምክንያት መሆኑን ግምት ውስጥ
በማስገባት ጉዲዩ በተፊጠነ ሥነ ሥርዒት እንዱቀርብ መፌቀደ፤ አመሌካች ቀርቦ ሇመከሊከሌ
ያቀረበውን ማመሌከቻ መቀበለ እና በቀረበው መሌስ መሰረት ውሳኔ መስጠቱን ከተዯረገው
ክርክር መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን ከሥነ ሥርዒት ህጉ የሙግት አመራር መርህ አኳያ ጉዴሇት
ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች ባሳሇፈት ውሳኔ እና ትዕዛዝ የተፇፀመ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ የአመሌካችን ቅሬታ ባሇመቀበሌ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 21704 በ24/03/08 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔና
የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 233716 በ13/04/2008 ዒ.ም ያሳሇፇው
ትዕዛዝ፤ እንዱሁም የክሌለ ሰበር ችልት በፊ/ቁጥር 232726 በ15/04/2008 ዒ.ም
ያሳሇፇው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡

2.

በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ በመ/ቁ 22293 የተጀመረው አፇፃፀም ታግድ እንዱቆይ ከዚህ ፌርዴ
ቤት ታህሳስ 22/2008 ዒ.ም የተሰጠው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡

3.

በዚህ ፌ/ቤት ስሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡

ሩ/ሇ

የማይነበብ የአምሰት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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