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ጥር 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 አስተዲዯር ፅ/ቤት ምርመራና ክስ ኤክስፏርት አቶ ሰይፈ ይፌሩ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ተስፊዬ አሰፊ - ጠበቃ አዜብ ገ/ወሌዴ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሁከት ይወገዴሌኝ ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች
ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም
ባጭሩ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ ቁጥሩ 406 በሆነው ቤት ውስጥ ከወሊጅ
እናታቸው ወ/ሮ አበበች ፌሰሃ ጋር ሲኖሩ እናታቸው በ28/05/1997 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት
በመሇየታቸው ከላልች ተወሊጆች ጋር ወራሽነታቸውን አረጋግጠው የቤቱን ኪራይ በራሳቸው ስም
እንዱዞር በማዴረግ በቤቱ በመገሌገሌ ሊይ እያለ አመሌካች ያሊግባብ ከቤቱ እንዱወጡ ማስጠንቀቂያ
የሰጣቸውና ይህም ተግባር ሁከት መሆኑን ገሌፀው ሁከቱ እንዱወገዴ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም ማስጠንቀቂያ
የተሰጣቸው ሇተጠሪ ሳይሆን ሇወ/ሮ ቀሇሟ ታየ በመሆኑ ተጠሪ ክስ ሇመመስረት የሚያስችሊቸው
መብትና ጥቅም የላሊቸው መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት በአማራጭ ዯግሞ በሌዯታ
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ ቁጥሩ 406 የሆነውን ቤት ሇቀው እንዱያስረክቡ ማስጠንቀቂያ
የተሠጠው የሟች አበበች ፌሰሀ ሌጅ ሇሆኑት እና በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16/17 ክሌሌ ውስጥ
የቤት ቁጥር 967 የሆነ የቀበላ ቤት በስማቸው ሊሇው ሇወ/ሮ ቀሇሟ ታዬ ሲሆን አንዴ ግሇሰብ
ሁሇት የመንግስት ቤት ሉይዝ ስሇማይችሌ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውን ተገቢ ነው፣ ተጠሪ
ወራሽነት ያገኙትም ያሊግባብ ነው፣ ተጠሪ የሟች ወ/ሮ አበበች ፌሰሀ ሌጅ ሳይሆኑ የሟች እህት
ሌጅ ሁነው የሚኖሩትም በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 የቤት ቁጥር 779 በሆነው ቤት ውስጥ
ከእናታቸው ከወ/ሮ ይመኙሻሌ ፌሰሀ እና ከአባታቸው ከአቶ አሰፊ አባተ ጋር ነው በማሇት ክሱ
የማይገባ ጥቅም ሇማግኘት የቀረበ በመሆኑ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ በአመሌካች በኩሌ
የቀረቡትን የክርክር ነጥቦች ውዴቅ አዴርጎ በአመሌካች የተሠጠው ማስጠንቀቂያ ይዘቱ ተጠሪ በቤቱ
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ሊይ እንዲይኖሩ የሚያዯርግ በመሆኑ ተግባሩ ሁከት ነው በማሇት ሁከቱ እንዱወገዴ፣ የተሇያዩ
ወጪዎች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን
ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337
መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የከተማው ሰበር ሰሚ ችልትም በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም በዚሁ ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሰኔ 08 ቀን 2002 ዓ.ም የጻፈት የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም
ተጠሪ በአከራካሪው ቤት በወራሽነት የኪራይ መብት አግኝቼአሇሁ የሚለት በተጭበረበረ መንገዴ
መሆኑ ተገሌፆ ቀበላ የሚያስተዲዴረውን ቤት እንዱሇቁ ማስጠንቀቂያ መፃፈ የሁከት ተግባር ነው
ተብል ሉወሰዴ የማይገባው በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የአመሌካች ተግባር ሁከት ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም
መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሔጋዊ መሆኑን
በመዘርዘር ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ግንኙነቱ ተጠሪ
የሚባሇው በአመሌካችና ተጠሪ እናቴ ናቸው የሚሎቸው ወ/ሮ አበበች ፌሰሃ ባዯረጉት የቤት ኪራይ
ውሌ መሆኑን፣ ተጠሪ ሟቿ ያሊቸው የተከራይነት መብት በፌርዴ ቤት ተረጋግጦ በተሰጣቸው
የወራሽነት ማስረጃ ተሊሌፍሌኛሌ በማሇት የሚከራከሩ ቢሆንም አመሌካች ይኸው የወራሽነት
ማስረጃ የተገኘው በተጭበረበረ መንገዴ ነው በማሇት የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም
የክርክሩ ይዘት የሚያሳየው ክርክሩ መሰረት ያዯረገው የኪራይ ውለን መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች
ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ ሉጽፌ የቻሇውም ቤቱ ያሊግባብ ተይዟሌ በሚሌ ነው፡፡
በመሰረቱ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ሉቀርብ የሚችሇው ይዞታውን በእውን በሚያዘው ሰው
አጠቃቀም ሊይ ችግር ወይም መሰናክሌ ሲፇጠር ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1140 እና 1149
ዴንጋጌዎች ይዘት ያሳያሌ፡፡ ባሇይዞታው የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ሇማቅረብ ይዞታውን በግሌፅ ሁኔታ
የያዘው መሆኑ መረጋገጥ ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ በባሇይዞታውና ሁከቱን ፇጠረ በተባሇ ሰው
መካከሌም የተፇጠረው ግንኙነት ካሇ ግንኙነቱ የሚገዛበት የሔግ አግባብ ተሇይቶ መታየት ያሇበት
ጉዲይ ነው፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የአከራካሪው ቤት ባሇቤት መሆኑ
የሚያከራክር ሳይሆን ተጠሪ ወራሽ ነኝ ካለ ከተጠሪ ጋር የሚኖረው ግንኙነት ዯግሞ የአከራይና
የተከራይ ነው፡፡ ይህ ግንኙነት በመጀመሪያ የተፇጠረው በቀጥታ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ
ሳይሆን በአመሌካችና ተጠሪ አውራሼ ናቸው በሚለት በሟች ወ/ሮ አበበች ፌሰሃ መካከሌ ነው፡፡
አመሌካች ዯብዲቤውን ሉፅፌ የቻሇው ተጠሪ ቤቱን በሔጉ አግባብ የተከራዩት አይዯሇም በማሇት
መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪ ሰፉ የሆነ የባሇቤትነት
መብት ካሇው አመሌካች ጋር ሉከራከሩ የሚችለት በሔጉ አግባብ የተዯረገ የኪራይ ውሌ መኖሩን
በማሳየት በውለ መሰረት መብታቸው እንዱጠበቅሊቸው እንጂ የሁከት ይወገዴሌኝን ክስ በማቅረብ
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ሉሆን አይችሌም፡፡ ተጠሪ በፌርዴ ቤት የተረጋገጠ የወራሽነት ማስረጃ መያዛቸውም አመሌካች
ማስረጃውን በቅዴሚያ እንዯያሰርዝ የሚያስገዴዯው ካሇመሆኑም በሊይ ማስረጃው ዋጋ የሇውም
የሚሇውን ተቃውሞ በማናቸውም የክርክር ዯረጃ ከማቅረብ የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም
የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ የሚገዛው የኪራይ ግንኙነትን በሚገዙት ዴንጋጌዎች ሆኖ እያሇ
አመሌካች ማስጠንቀቂያ መፃፈን በመመሌከት ብቻ ተግባሩ ሁከት ነው በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ አሇ የተባሇውን ግንኙነት ስሇሁከት አጠቃሊይ ይዘትና በዚህ ረገዴ
በፌርዴ ቤት ስሇሚጠየቀው መፌትሓ ከባሇቤትነት መብት አዴማስ ጋር ያሊገናዘበ በመሆኑ ውሳኔው
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)
መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ መጻፈ ሁከት ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት ሔጋዊ የኪራይ ውሌ አሇ የሚለ ከሆነ ይህንኑ
መሰረት በማዴረግ መብታቸውን ከሚያስከብሩ በስተቀር በአመሌካች ሊይ የሁከት
ይወገዴሌኝ ክስ ሉያቀርቡ አይገባም ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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