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                                                               የሰ/መ/ቁ 67691 

ታህሳስ 16 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 06 አስተዲዯር  

           ነገረ ፇጅ አቶ አማረ ከፌያሇው -  ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ አሇምፀሏይ ወሌዳ ጠበቃ አቶ ፀጋዬ ተስፊዬ -  ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በሁከት ይወገዴሌኝ የቀረበን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበችው የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ 
በቂርቆስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 10 ቁጥሩ 059 ከመንግስት ተከራይተው ብቻቸውን በመኖር 
ሊይ እያለ አመሌካች ነሏሴ 27 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዯቤ በባሇቤትሽ ስም የመኖሪያ ቤት 
ያሇሽ በመሆኑ የያዝሽውን የቀበላ ቤት እንዴትሇቂ የሚሌ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛአሌ፡፡ ስሇዚህ ባሌ 
ያሇኝ ወይም የላሇኝ መሆኑን በአግባቡ ሣያረጋግጥ ቤቱን እንዴሇቅ ማስጠንቀቂያ በመፃፌ 
የፇጠረብኝ ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት 
ቀርቦ ከከሳሽ ጋር ያሇን ከቤት ኪራይ ውሌ የመነጨ ግንኙነት ነው፡፡ ከሣሽ በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ 
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02 ሁሇት ሌጆች በትዲር ከወሇደሊቸውና አብረዋቸው በሚኖሩት ባሇቤታቸው 
አቶ ክፌለ ኢሣያስ ስም ቤት እንዲሊቸው ስሇተረጋገጠ  ከቀበላ የተከራዩትን ቤት እንዱሇቁ 
ማስጠንቀቂያ መስጠታችን ተገቢ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ (ከሳሽ) 
በባሇቤታቸው ስም መኖሪያ ቤት ያሊቸው በመሆኑ አመሌካች (ተከሣሽ) የቀበላውን ቤት እንዱሇቁ 
ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ተገቢ ነው በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ ይግባኝ 
ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የአመሌካችን 
ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ- ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰረዞታሌ፡፡ ተጠሪ የሰበር አቤቱታ 
ሇከተማው የሰበር ችልት አቅርበዋሌ የከተማው የሰበር ችልት ተጠሪ ከአቶ ክፌለ ኢሳያስ ጋር 
ጋብቻ ያሊቸው ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጡትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ 
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አመሌካች ሚያዚያ 11 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በባሇቤታቸው ስም የግሌ 
የመኖሪያ ቤት እንዲሊቸው ተረጋግጦ እያሇ ከአመሌካች የተከራዩትን ቤት እንዲይሇቁ መወሰኑ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ሰኔ 20 ቀን 
2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ከአቶ ክፌለ ኢሣያስ ጋር ጋብቻ ወይም የጋብቻ ሁኔታ የላሇን 
መሆኑ ስሇተረጋገጠ የከተማው ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ሏምላ 18 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ የሚኖሩበት የቤት ቁጥር 059 ባሇሀብት መሆኑ 
አሊከራከረም፡፡ ተጠሪ በዚሀ ቤት ውስጥ የሚኖሩበት ከአመሌካች ጋር ባዯረጉት የኪራይ ውሌ 
መሠረት መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ እና በየዯረጃው ባቀረቡት ክርክር 
አረጋገጠዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ በኪራይ ውሌ የያዙትን ቤት እንዱሇቁ እና የኪራዩን ውሌ 
ሇማቋረጥ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? አመሌካች በኪራይ ውለ ይገዯዲሌ 
ወይስ አይገዯዴም? የሚለት ጭብጦች በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የኪራይ ውሌና 
አግባብነት ያሊቸውን የህግ ማእቀፍች መሠረት በማዴረግ የሚታይ ነው፡፡ 

አንዴ ሰው በላሊው ሰው ሊይ ሁከት ፇጠረ ተብል ውሣኔ የሚሰጠው የላሊ ሰውን ይዞታ 
የወሰዯበት ወይም በይዞታው ሊይ ሁከት የፇጠረበት መሆኑ ሲረጋገጥ እንዯሆነ በፌታብሓር ሔግ 
ቀጥር 1149 ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የቤቱ ባሇሀብት የሆነው አመሌካች 
ቤቱን በኪራይ የያዙት ተጠሪ እንዱሇቁሇት ማስጠንቀቂያ መፃፈና የኪራይ ውሌን የማቋረጥ 
ሀሣብ ያሇው መሆኑን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2966 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ማሳወቁ 
ከአከራይ ተከራይ ውሌና ግንኙነት  አንፃር የሚያታይ እንጂ እንዯ ሁከት ተግባር የሚቆጠር 
አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም ተጠሪ ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በግሌፅ ያቀረበችው የዲኝነት 
ጥያቄ አከራዩ አመሌካች ከህግ ውጭ የኪራይ ውሌን ሇማቋረጥ ማዴረጉ ተገቢ ስሊሌሆነ በኪራይ 
ውለ እንዱገዯዴ ውሣኔ ይሰጥሌኝ የሚሌ ሣይሆን አመሌካች ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሁከት 
እየፇጠረብኝ ስሇሆነ ሁከቱ ይወገዴሌኝ የሚሌ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ሁከት አሇ ወይስ የሇም? 
የሚሇውን ጭብጥ መወሰን ሲገባው አመሌካች የኪራይ ውለን ያቋረጠው በአግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመመርመር ውሣኔ መስጠቱ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ 
ቁጥር 182 ንዐስ አንቀጽ 2 የሚጥስ ሲሆን የከተማው የሰበር ችልትም አመሌካች በተጠሪ ሊይ 
የፇጠረው ሁከት አሇ ወይስ የሇም? የሚሇውን ጭብጥ ብቻ በመወሰን ውሣኔ መስጠት ሲገባው 
አመሌካች የኪራይ ውሌን ሇማቋረጥ ማስጠንቀቂያ የሰጠው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መወሰኑ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች ሁከት 
ፇጥሮብኛሌ ሁከቱ ይወገዴሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ የህግ መሠረት የላሇው ሆኖ እያሇ 
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ከጠየቀችው ዲኝነት በመውጣት አመሌካች 
የኪራይ ውለን ሇማቋረጥ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ 
ሊይ ውሣኔ መስጠታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ የፇፀመው የሁከት ተግባር የሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡  
3. ይኸ ውሣኔ ተጠሪ የኪራይ ውለን መሠረት በማዴረግ ሥሌጣን ሊሇው አካሌ መብቱን 

ከመጠየቅ የሚገዴባት አይዯሇም፡፡ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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ባንክ እና 
ኢንሹራንስ 
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