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የሰ/መ/ቁ.145523
ሏምላ 16 ቀን 2010 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- ቻን ቹን ያን ኃሊፉነቱ የተ/የግ/ማህበር
ተጠሪ፡- ወ/ሪት ሞሚና ሁሴን -ጠበቃ ፇሇቀ ዋጎ ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት ያቀረቡትን የሰበር
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመ/ዯ/
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋ/መ/ዯ/ ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ
ነበሩ፡፡ የአሁን ተጠሪ ያቀረቡት የክስ አቤቱታ በአመሌካችና ተጠሪ መከካሌ የመጋዝን
ኪራይ መኖሩን በመግሇጽ አመሌካች የተከራየውን መጋዝን ከውለ ጊዜ መጠናቀቅ በኋሊ
መጋዘኑን ሳይሇቅሌኝ ማሽኑን በማስቀመጡ መጋዘኑን በወር ብር 20,000.00 /ሃያ ሺህ
ብር/

ሊከራየው

እችሌ

የነበረ

ሲሆን

በዚሁ

ስላት

እስኪያስረክበኝ

ዴረስ

ታስቦ

እንዱከፌሇኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ሇቀረበበት ክስ መሌስ የሰጠ
ሲሆን በበኩለ የብር 1,537,322.00/አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ሰሊሳ ሰባት ሺህ ሶስት
መቶ ሃያ ሁሇት ብር/የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቅርበዋሌ፡፡
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ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማና
ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ ተጠሪ ከሰኔ 20 ቀን 2004 ዒ.ም እስከ ሚያዚያ 2005 ዒ.ም
ዴረስ አመሌካች ማሽኑን እንዲያወጣ የከሇከለ በመሆኑ የጠየቁት የዚህ ወቅት ኪራይ
ሉከፇሌ አይገባቸውም፤ሆኖም ከመስከረም 2006 ዒ.ም ጀምሮ አመሌካች ማውጣት
እየቻሇ ስሊሊወጣ ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ እስከ የካቲት 30 ቀን 2009 ዒ.ም ሊሇው ጊዜ በወር
ብር

10,000.00/አስር

ሺህ

ብር/ሑሳብ

የሶስት

ዒመት

ከአምስት

ወር

ብር

410,000.00/አራት መቶ አስር ሺህ ብር/ ሉከፌሌ ይገባሌ እንዱሁም ተጠሪ የወጪና
ኪሳራ ዝርዝር እንዱያቀርቡ፤በአመሌካች በኩሌ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በተመሇከተ ተጠሪ
የባትሪ ዴንጋይ ማምረቻ ማሽኑን ሇአመሌካች ሉያስረክቡ ይገባሌ ቀሪዎቹ የአመሌካች
ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ አመሌካች በመቃወም ይግባኛቸውን ሇፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት ሳያገኝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337
መሰረት በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች ሰኔ 22 ቀን 2009 ዒ.ም በፃፇው አቤቱታ በስር ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች እስከ ሚያዚያ
2009 ዒ.ም ዴረስ ከመጋዝኑ ዔቃውን ሉያወጣ ያሌቻሇው በተጠሪ ጥፊት ስሇመሆኑ
በክርክር ሂዯት የስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው ጉዲይ መሆኑ ከታወቀ
የአሁን አመሌካች ክስ ከቀረበበትን የኪራይ ገንዘብ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት ወይስ
የሇበትም እንዱሁም የአሁን ተጠሪ ከዚሁ መጋዝን ኪራይ ጋር በተያያዘ በአመሌካች ሊይ
የኪራይ

ገንዘብ

ይከፇሇኝ

ክስ

አቅርበው

ብር

240,000.00

በመ/ቁ.196134

ማስወሰናቸውን እራሳቸው በክሳቸው ሊይ ያረጋገጡት ጉዲይ በመሆኑ ከሳሽ በዚህ የሰበር
ጉዲይ መነሻ የሆነ ክስ ማስቀረት ይቻሌ ዘንዴ ከኪራይ ገንዘቡ ክስ ጋር በመጋዝን
ያሇውን ዔቃ አውጥቶ መጋዝኑን እንዱያስረክብኝ ይወሰንሌኝ በማሇት የተጠቃሇሇ ክስ
በማቅረብ ጉዲቱን የመቀነስ ግዳታውን አሌተወጣም በማሇት አመሌካች በቀረበው ክርክር
ሊይ ዲኝነት ሳይሰጥበት በዝምታ የመታሇፈን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር
ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ህዲር 20
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ቀን 2010 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር
የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመርነው አመሌካች የ3 ዒመት ከ5 ወር የኪራይ ገንዘብ ሉከፌሌ ይገባሌ
ወይስ አይገባም? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ ከክርክሩ
ሂዯት

መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካችና ተጠሪ መካከሌ የመጋዝን ኪራይ ውሌ

የተዯረገው ሇተወሰነ ጊዜ ከሏምላ 20 ቀን 2001 ዒ.ም እስከ ሰኔ 20 ቀን 2004 ዒ.ም
ዴረስ ሇሶስት ዒመት መሆኑ፤ተጠሪ የውለ ጊዜ ከማብቃቱ በፉት ሰኔ 5 ቀን 2004
ዒ.ም ያሌተከፇሊቸው የኪራይ ገንዘብ እንዱከፇሊቸው ክስ መሰርተው አመሌካች ብር
240,000.00 /ሁሇት መቶ አርባ ሺህ ብር/ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የተወሰነ መሆኑ፤በዚሁ
ክስ መጋዝኑን እንዱያስረክባቸው ዲኝነት ያሌጠየቁ መሆናቸው፤ይህ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ
ሇዚህ ክርክር መነሻ የሆነው ሚያዚያ 10 ቀን 2005 ዒ.ም ክስ ማቅረባቸው፤ተጠሪ
የኪራይ ገንዘብ ካሌተከፇሇኝ በሚሌ ምክንያት አመሌካች ተከራይቶ ከነበረው መጋዝን
ውስጥ ያሇውን ዔቃ እንዲያወጣ የከሇከለ ስሇመሆናቸው በስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡ
ጉዲዮች ናቸው፡፡ ተጠሪ የመጋዝኑ የኪራይ ዋጋ ይታሰብሌኛሌ በሚሌ ብቻ መጠበቅ
ሳይኖርባቸው መጋዘኑ እንዱሇቀቅሊቸው ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ መጠየቅ ነበረባቸው፡፡
በፌ/ብ/ህ/ቁ 1802 እንዯሚዯነግገው ተጠሪ የጉዲት ኪሣራ የመቀነስ ግዳታ ነበረባቸው፡፡
አመሌካችም ዔቃዎቹ ከመጋዝኑ እንዱያወጣ በህግ አሇመጠየቁ ሇዯረሰው የጉዲት ኪሣራ
አስተዋጾ አሊቸው፡፡ በመሆኑም

ሇዯረሰው የጉዲት ኪሣራ ሃሊፉነት የአመሌካች ብቻ

አሇመሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የጉዲት ኪሣራ አመሌካች ብቻ እንዱከፌሌ መወሰኑ
ከፌ/ብ/ህ/ቁ. 1799(1) እና 1802 (1) እንዱሁም ተበዲዩ የሚካሰው ሇጉዲቱ ተመዛዛኝ
የሆነ ኪሣራ መሆን ስሇሚገባው ሇዯረሰው ጉዲት ሃሊፉነት ያሇበት ሰው ታውቆ
የተጎዲው ወገን ከዯረሰበት ጉዲት ጋራ ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ መከፇሌ ሲሇሚገባው
ከፌ/ብ/ህ/ቁ 2090 እና 2091 መሰረት ሲመዘን ህጋዊ ውሳኔ ነው ሇማሇት የሚቻሌ
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አይዯሇም፡፡ ሇዯረሰው የጉዲት ኪሣራ ምክንያቶቹ ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካችም
ተጠሪም በመሆናቸው ሇዯረሰው የጉዲት ኪሣራ ሁሇቱም ሃሊፉነቱን መሸከም አሇባቸው፡፡
በመሆኑም በስር ፌ/ቤት በተጣራው የኪራይ ዋጋ በብር 10,000.00 (አስር ሺህ ብር)
ታስቦ የስዴስት ወር አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት በዚህ መሰረት
አመዛዝኖ መወሰን ሲገባው የተጠሪ ጉዲት የመቀነስ ሃሊፉነት ግምት ውስጥ ሳይገባ
አመሌካች ብቻ ሙለውን የጉዲት ኪሣራ እንዱከፌለ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.134483 መጋቢት 5 ቀን 2009 ዒ.ም
ተሰጥቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ.140438
ግንቦት 9 ቀን 2009 ዒ.ም በትእዛዝ ያፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348/1/
መሰረት ተሻሻሎሌ፡፡
2. አመሌካች ከመስከረም 2006 ዒ.ም እስከ የካቲት 30 ቀን 2009 ዒ.ም ዴረስ
ያሇውን የ3 ዒመት ከ5 ወር የኪራይ ሂሳብ በዴምሩ ብር 410,000.00 /አራት
መቶ አስር ሺህ ብር/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት የተሰጠ ውሳኔ ክፌሌ
ተሽሯሌ፡፡
3. የስዴስት ወር ብር 60,000.00 /ስሌሳ ሺህ ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ
ተብል ተወስኗሌ፡፡
4. የተቀሩት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔዎች አሌተነኩም፡፡
5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች
የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
መ/ይ
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