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የሰ/መ/ቁ. 332ዏ1 

ጥቅምት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ የሺጥሊ ተሾመ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሼሌ ኢትዮጵያ - ጠበቃ አጥናፈ ቦጋሇ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የጉዲት ካሣን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ አመሌካች ንብረትነቱ የተጠሪ በሆነው 
የነዲጅ ማዯያ ሊይ በዯረሰው የቃጠል አዯጋ መንስኤነት አመሌካች የሚያስተዲዴረው አዴራሻው ወረዲ 18 ቀበላ 27 የቤት 
ቁጥር 3ዏ3 የሆነው ቤት ተቃጥል ጉዲት የዯረሰበትን ቤት ተጠሪ በማዯስ ሇአመሌካች ቢያስረክብም በእዴሣቱ ምክንያት 
ቤቱ በመዘጋቱ አመሌካች የኪራይ ገቢ ማጣቱን በመግሇጽ አመሌካች ከኪራይ ገቢ ያጣውን ብር 6375.ዏዏ /ስዴስት ሺህ 
ሦስት መቶ ሰባ አምስት ብር/ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር እንዱከፌሇው ይወሰንሇት ዘንዴ በአሁኑ ተጠሪ ሊይ ነሏሴ 26 
ቀን 1997 ዓ.ም በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረተው ክስ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በፌ/ቤቱ ጥሪ መሠረት 
ቀርቦ የአመሌካችን ቤት ያሣዯሰው የነዲጅ ማዯያው ስራ እንዲይቆም እንጂ አሊፉነትን በመቀበሌ አሇመሆኑን፣ ሇጉዲት 
አሊፉነት ያሇበት አካሌም በወቅቱ የነዲጁ አጓጓዥ የነበረው ኢነርት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የወከሇው ቴዱ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ ኩባንያ ሹፋር መሆኑን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም ተጠሪ ሇዯረሰው ጉዲት አሊፉ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ሲሌ 
የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም 
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌበትን ምክንያቶች 
በ15/ዏ1/2ዏዏዏ ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ዘርዝሯሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የተቃጠሇው የነዲጅ ማዯያም ሆነ ሇቃጠልው 
መንስኤ የሆነው በወቅቱ በመራገፌ ሊይ የነበረው ነዲጅ ባሇቤት ሼሌ ኢትዮጵያ ሉሚትዴ እንጂ ላሊ ባሇመሆኑ ከአሊፉነት 
ነፃ መባለ ያሊግባብ ስሇሆነ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሉሻር ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች 
የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪን ያስቀርባሌ ተብል ተጠሪ የካቲት 11 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሱን 
ሠጥቷሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ አመሌካች በሰበር ባሊነሣው የሔግ ነጥብ የበታች ፌ/ቤቶች ስህተት ፇጽመዋሌ ሉባሌ 
ስሇማይገባ የሠበር አቤቱታው ውዴቅ ሆኖ ይወሰንሌኝ በማሇት መከራከሩን የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካች በበኩለ በበታች 
ፌ/ቤት የሔግ ዴንጋጌ ተጠቅሶ ክርክር አሇመቅረቡ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ በመሇየት ውሣኔ መስጠት የፌ/ቤት የስራ 
ዴርሻ ከመሆኑ አኳያ በስር ያሌተነሣ የክርክር ነጥብ ሉባሌ አይችሌም በማሇትና የሠበር አቤቱታውን በማጠናከር መጋቢት 
ዏ1 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
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መርምሮታሌ እንዯመረመረውም ሇአመሌካች የተቋረጠ የኪራይ ገቢ ይከፇሇኝ ጥያቄ ተጠሪ አሊፉነት የሇበትም ተብል 
ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን? በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 በክርክሩ ሂዯት ተጠሪ የቃጠል አዯጋ የዯረሰበት ነዲጅ ማዯያ ባሇቤት መሆኑ ቃጠልውን ያስነሣው መኪና ባሇቤት 
ከተጠሪ ጋር የአጓጓዥነት ስራ የተዋዋሇ ሰው መሆኑ፣ በቃጠልው የአመሌካች ቤት መጎዲቱና ተጠሪ ይህንኑ በቃጠልው 
የተጎዲውን ቤት በማሣዯስ ሇአመሌካች ማስረከቡ የተረጋገጡ ፌሬ ጉዲዮች ናቸው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ የተቋረጠውን የኪራይ 
ገቢ እንዱከፌሌ በአመሌካች በኩሌ የቀረበበት ክስ ውዴቅ የሆነው ቃጠልውን ያስነሣው መኪና ሹፋር በፇፀመው ስሇሆነ 
እና ሹፋሩ የተጠሪ ተቀጣሪ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

 ይሁን እንጂ ነዲጁ ሲራገፌ የነበረው ተጠሪ ስራውን በሚያከናውንበት የነዲጅ ማዯያ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ የተጠሪ 
አሊፉነት የሚመነጨው ከሚያከናውነው ስራ አዯገኝነት አኳያ ታይቶ ነው፡፡ ማንም ሰው ስራው በሚያዯርሰው ጉዲት 
ምክንያት ጥፊት ባይኖርበትም ከውሌ ውጪ አሊፉነት ሉከተሌበት እንዯሚችሌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2ዏ66 - 2ዏ89 ዴረስ 
የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ያስረዲለ፡፡ 

 በእጃችን ሊሇው ጉዲይ አግባብነት የሚኖረው ዴንጋጌም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2ዏ69/1/ ሲሆን ተጠሪ በሚያከናውነው 
የነዲጅ ማዯያ ስራ ሇሚከሰተው አዯጋ አሊፉነቱን ሉወስዴ እንዯሚገባ ያስገነዝባሌ፡፡ ምክንያቱም የነዲጅ ማዯያ ስራ ጥንቃቄ 
የሚያስፇሌገውና በቀሊለም የመቀጣጠሌ ወይም የመፇንዲት ባህርይ ስሊሇው የአዯገኛ ስራ ባህርይነት ኑሮት አጥፉ 
ሣይሆን አሊፉ መሆንን የሚያስከትሌ ነው፡፡ ተጠሪ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አሊፉነት የሇብኝም የሚሌ ክርክር ሣያቀርብ 
በስር ፌ/ቤት ተነስቶ ክርክር ያሌተዯረገበት ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ በዚህ ችልት በሰጠው መሌስ ተከራክሯሌ፡፡ ይሁን 
እንጂ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ መጥቀስ የፌ/ቤት የስራ ዴርሻ ከመሆኑ አኳያ የተጠሪ ክርክር 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 329/1/ ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ባገናዘበ መሌኩ ያሌቀረበ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ 
አሌተገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ የአመሌካች ቤት በቃጠልው ከወዯመ በኋሊ አዴሶ ማስረከቡን ሣይክዴ ይኸው ተግባሩ 
አሊፉነቱን መቀበለን አያሣይም የሚሌ ክርክር ማቅረቡ አሣማኝነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የአሁኑ ተጠሪ 
ከአሊፉነት ነፃ የተዯረገው የግራ ቀኙን ክርክር እና የፌ/ብ/ሔ/ቁ.2ዏ69/1/ ዴንጋጌን ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ የበታች 
ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇውን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 57875 ጥቅምት ዏ6 ቀን 1999 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 51136 ሠኔ 27 ቀን 1999 የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

2/ ተጠሪ በሚያከናውነው ስራ አዯገኛነት የተነሣ በአመሌካች ንብረት ሊይ ባዯረሰው ቃጠል ምክንያት 
የተቋረጠውን የኪራይ ገቢ የመተካት አሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡ 

 

3/ ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 7968.75 /ሠባት ሺህ ዘጠኝ መቶ ስሌሣ ስምንት ብር ከሰባ አምስት ሣንቲም/ ይክፇሌ 
ብሇናሌ፡፡ 

4/ ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

5/ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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