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የሰ/መ/ቁ. 115387 

ሚያዚያ 26 ቀን2009 ዒ.ም 

                                  ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ 

            ተኸሉት ይመስሌ 

           ተፇሪ ገብሩ 

           ቀነዒ ቂጣታ 

              ፀሏይ መንክር 

አመሌካቾች፡- 1ኛ አቶ መክብብ ተስፊ                 ጠበቃ ወረቅአገኘሁ ፀጋው 

           2ኛ ወይዘሪት እስራኤሌ ተስፊ 

ተጠሪ፡- 1ኛ ወ/ሮ ፀሏይ ሇገሰ ቀረቡ 

        2ኛ ወ/ሮ ጽጌ አሰፊ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የመንግስት ቤት ከመከራየት መብት ጋር የተያያዘ ሲሆን የጀመረው በፋዳራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በስር አመሌካቾች ከሳሾች ተጠሪዎች ተከሳሾች 

በመሆን ተከራከረዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ሏምላ 23 ቀን 2006 ዒ.ም ባቀረቡት ክስ 

በአራዲ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 በቀዴሞ ወረዲ 01 ቀበላ 04 ቤት ቁጥር 085 ሦስት 

ክፌሌና ሰርቪስ ያሇው ቤት ከመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ንብረት የሆነውን ቤት 

ተከራይተው እንዯሚኖሩ፤እስከ 2006 ዒ.ም ዴረስም የመንግስት ኪራይ እንዯከፇለ፤ 

የአሁኑ ተጠሪዎች መንግስት ባከራያቸው የቤት ቁጥር 085 ገብተው ይኖራለ፡፡ 

ተጠሪዎች ቤቱን ሇቀው እንዱወጡ ቢጠይቁም ሇቀው ሇመውጣት ፇቃዯኛ አይዯለም፡፡ 

በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1206/2035 መሰረት ቤቱን ያስረክቡ፤ያሇአግባብየተጠቀሙበትን 

የቤት ኪራይ የመጠየቅ ይጠበቅሌን እንዱሁም በክርክሩ ያወጣነው ወጪና ኪሣራ 

እንዱተኩ የመጠየቅ መብታችን ይጠበቅሌን ሲለ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
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2. የአሁኑ ተጠሪዎች ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እንዱሁም 

በፌሬ ነገር ጉዲዩ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

በቤቱ  መኖር ከመጀመሩ ከ10 ዒመት በሊይ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ እንዯሚሆን 

የተከራከሩ ሲሆን በፌር ጉዲዩም 1ኛ ተጠሪ ወሊጅ አባታቸው  ከ1982 ዒ.ም ጀምሮ 

አባቴ ከአቶ ተስፊ አበበ ተከራይቶ ሲኖር ቆይቷሌ፡፡ አመሌካቾች የተከራዩት የቤት ቁጥር 

085 ብቻ እንጂ 3 ሰርቪስ ቤት ሇመሆኑ ማስረጃ የሊቸውም፡፡ ጉዲዩ በዚህ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 121070 እየታየ በመሆኑ ተጣምሮ እንዱታይ እና ክሱ ውዴቅ 

እንዱዯረግ የጠየቁ ሲሆን፤2ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካቾች የተከራዩት ፍቁን ብቻ 

ነው፡፡ ቤቱ ከዛሬ 16 ዒመት በፉት ዴሀ በመሆኔ በቀበላ አመራሮች የተሰጠኝ ነው፡፡ 

አመሌካቾች ተከራዩት ቤት ውጪ ባሇው ይዞታ ሊይ ክስ ሉያቀርቡብኝ አይገባም ክሱ 

ወዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

3. የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ በተጠሪዎች 

የቀረበው የመጀመሪያ መቃወሚያ ክሱ የመፊሇም ክስ በመሆኑ የይርጋ መቃወሚያው 

ፌ/ቤቱ  አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካቾች ያቀረቡት  ክስ የመፊሇም ክስ የሚመሇከት 

ቢሆንም የቤት ቁጥር 085 የሆነ ቤት ባሇቤት አመሌካቾች እንዲሌሆኑ እና ቤቱ 

በመንግስት የሚተዲዯር ቤት ስሇመሆኑ ከሳሾች በኪራይ ከመንግስት የያዙት ስሇመሆኑ 

በቀን 01/13/2004 ዒ.ም በአመሌካቾች እና የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ማዔከሌ 

የተዯረገው ውሌ መረዲት የሚቻሌ ሲሆን ይህ ፌሬ ነገር በግራ ቀኙ ያሌተካዯ ነው፡፡ ይህ 

ከሆነ ዯግሞ አመሌካቾች በቤቱ ሊይ ያሊቸው መብት የባሇሀብትነት ሳይሆን ቤቱን 

በመከራየታቸው የባሇይዞታነት መብት ብቻ እንዲሊቸው መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካቾች 

ያሊቸው መብት የባሇይዞታነት መብት ቢሆንም ያቀረቡት ክስ የመፊሇም ይዘት ያሇው 

ክስ ነው፡፡ የመፊሇም ክስ ማቅረብ የሚችሇው የባሇሀብትነት መብት አሇኝ የሚሌ ወገን 

ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ አመሌካቾች ያሊቸው መብት የተከራይነት ወይም ባሇይዞታነት 

መብት እንዯመሆኑ መጠን የባሇቤትነት ወይም የመፊሇም ክስ ሇማቅረብ የሚችለ 

አይሆንም፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች የባሇመብትነት መብት ሳይኖራቸው ተጠሪዎች የቤት 

ቁጥር 085 የሆነውን ቤት ሇቀው ያስረክቡኝ ሲለ ያቀረቡት የመፊሇም ክስ በላሊቸው 

መብት ያቀረቡት እና ህጉን ያሊገናዘበ ዲኝነት በሆኑ ፌርዴ ቤት ጥያቄው 

እንዲሌተቀበሇው፤አመሌካቾች የማከራየት መብት ያሊቸው ስሊሌተረጋገጠ ከተጠሪዎች 

ኪራይ ሇመጠየቅ የሚችለበት የህግም ሆነ የውሌምክንያት ስሊሊቀረቡና ስሊሊስረደ ክሱ 

ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች  የስር ፌርዴ 

ቤት ውሣኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት 
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አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ በመቃወም 

ሇማሳረም ነው፡፡ 

4. አመሌካቾች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታም የቤት ቁጥር 085 ህጋዊ ተከራይ መሆናቸው 

በተረጋገጠበት እንዱሁም የመንግስት ቤቶችኤጀንሲ ስሇ ሰርቪስ ቤቶች  አስተያየት 

ሳይሰጥ የአመሌካቾች ክስ የመፊሇም  ይዘት ያሇው ነው፡፡ ተብል ውዴቅ መዯረጉ 

በአግባቡ አይዯሇም የሚሌ ክርክር ማቅረባቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካቾች አቤቱታ 

ተመርምሮ አከራካሪው ቤት ከመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ የተከራዩት መሆኑ እየገሇፁ እና 

ተጠሪዎች ሠርቪስ ቤቶች ሇቀው እንዱያስረክቡ በመጠየቃቸው እየታየ ክሱ ያመፊሇም 

ይዘት ያሇው በመሆኑ የመፊሇም ክስ የማቅረብ መበት የሊቸውም ተብል ውዴቅ 

የመዯረጉ አግባብነት ተጠሪዎች ባለበት ይጣራ ዘንዴ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ 

የተባሇ ሲሆን ተጠሪዎችምበተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት ቀርብው በሰጡት መሌስ የስር 

ፌርዴ ቤቶች ውሣኔና ትእዛዝ እንዱፀና አመሌክቷሌ፡፡ 

የመሌሰ መሌስም ቀርበዋሌ፡፡ 

5. ከሥር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም 

የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔና ትእዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት መሆን 

አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

6. ከክርክሩ ሂዯት እንዯተገነዘብነው አመሌካቾች ንብረትነቱ የመግንስት የሆነው የቤት 

ቁጥር 085 መከራየታቸውን የተከዲ ጉዲይ የአይዯሇም፡፡ በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው 

በተጠሪዎች የተያዙት ሰርቪስ ቤቶች የቤት ቁጥር 085 አካሌ ቻው ወይስ 

አይዯሇም?ሰርቪስቤቶቹ የቤት ቁጥር 085ቢሆኑ ተጠሪዎች ሇረጅም ዒመት እንዳት 

ሉኖሩበት ቻለ? የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች አጥብቀው የሚከራከሩት ከ1982 ዒ.ም 

ጀምሮ 1ኛ አመሌካች ከወሊጅ አባታቸው አቶ ሇገሰ ገመታ በዚህ ቤት ሲኖሩ እንዯነበር 

2ኛ ተጠሪም ከ16 ዒመት በፉት ዯሀ በመሆናቸው ቤቱ በቀበላ አመራር እንዯተሰጣቸው 

ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ያየው ከመፊሇስ ክስ ጋር በማያያዝ በመሆኑ በግራ ቀኙ 

ያሇው ክርክር ባህሪና ይዘት ባገናዘበ መሌኩ ጉዲዩን ያጣራው አይዯሇም፡፡  

7. አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ የመፊሇም ይዘት አሇው እንኳ ቢባሌ የመንግስት ቤት 

ተከራይቶ የሚኖሩ መሆኑ በክሳቸው በመግሇፅ ባመሇከቱበት ሁኔታ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1206 

በመጠቀሱ ብቻ ክሱ የባቤትነት መብት የመጠየቅ ክስ ነው የሚባሌበት ህጋዊ ምክንያት 

አይኖርም፡፡ የአመሌካቾች መብት በተከራዩነት የተገዯበ መሆኑ ከተረጋገጠ ያቀረቡትክስ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.91 መሰረት ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ በሚያግዝ መሌኩ እንዱሻሻለ 

ማዘዝም ይቻሌ ነበር፡፡ አመሌካቾች የተከራዩት ቤት ቁጥር 085 የአሁኑ ተጠሪዎች 

የያዙት ክፌሌ የሚያጠቃሌሌ ከሆነ ክሱ ሇማቅረብ አይችለም የሚባሌበት ሁኔታ 
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አይኖርም፡፡አንዴ ተከራይ የተከራየው ቤት ሊይ ያሇውን ህጋዊ መብት ሇማስከበር 

የክርክር አዴማሱን የይዞታ ክርክር  አዯርጎ በመገዯብ ማጣራት የሚቻሌበት ሁኔታ ሔጉ 

የሚከሇክሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

8. አከራካሪው ቤት የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ መሆኑ አሌተካዯም፡፡ የቤቱ አከራይ 

የሆነውመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ግራ ቀኙ እያከራከረባሇው ጉዲይ የበኩለን አስተያየት 

እንዱሰጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.39/1/ እና 40/2/ መሰረት የክርክሩ ተከፊይ ሉሆን ይገባ 

ነበር፡፡ በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ የሆነው ነጥብ የባሇቤትነት መብት መፊሇም ክስ ሳይሆን 

ተከራይነት የተገኘው የባሇይዞታነት መብት ሇማስከበር የቀረበ ክስ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሆኑም የአሁኑ ተጠሪዎች ሇክሱ መነሻ የሆኑ ሰርቪስ ቤቶች መቼ እንዯያዙት 

?ቤቶቹ ሇመያዝ የቻለበት ህጋዊ ምክንያት መኖሩ አሇመኖሩን?በተጠሪዎች የተያዙት 

ሰርቪስ ቤቶች ሊይ የመከራየት መብት ያቋቋሙ መሆን አሇመሆናቸው?በአጠቃሊይ 

ተጠሪዎች ሰርቪስ ቤቶቹ ይዘው የሚቀጥለበት ህጋዊ ምክንያት መኖር 

አሇመኖሩን?በዝርዝር መጣራት ያሇበት ጉዲዩ ነው፡፡ ከዚህ በተያያዘ የመንግስት ቤቶች 

ኤጀሲ ከአመሌካቾች ጋር የቤት ቁጥር 085 አዯረገው የተባሇው የኪራይ ውሌ ሇክርክሩ 

መነሻ የሆኑትን ሰርቪስ ቤቶቹን የሚያጠቃሌሌ መሆን አሇመሆኑን የመንግስት ቤቶች 

ኤጀንሲ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 39/1/ እና 40/2/ መሰረት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ 

ጉዲዩ መጣራት ያሇበት ስሇመሆኑ የክርክር ይዘትና ባሔሪ ያሇመክታሌ፡፡ በዚህ ሁለ 

ምክንያት የስር ፌርዴ ቤቶች ግራ ቀኙ እያከራከረ ያሇው የተከራይነት መብት ሆኖ ሳሇ 

በአመሌካቾች ክስ የፌ/ሔ/ቁ. 1205 በመጥቀሰ ብቻ የመፊሇም ክስ የማቅረብ መብት 

የሊቸውም በማሇት ውዴቅ ማዴረጋቸው በጉዲዩ መሠረታዊ የህግ ስህተት መፇፀሙን 

የሚያሳይ በመሆኑ ሽረን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 120983 በ03/04/2007 ዒ.ም 

የሰጠው ፌርዴ፤የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዝገብ ቁጥር 165941 በ29/08/2007 

ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽሮአሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተዘጋው መዝገብ በማንቀሳቀስ በፌርዴ ይዘቱ 

በተገሇፀው አግባብ አመሌካቾች እና ተጠሪዎች እያከራከረ ያሇው የተከራይነት መብት 

የመንግስት ቤች ኤጀንሲ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ በማዴረግ ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት 

ሰርቪስቤቶች የቤት ቁጥር 085 አካሌ ናቸው ወይስ አይዯለም?የአሁኑ ተጠሪዎች 

በሰርቪስ ቤቶቹ መኖር የጀመሩት ከመቼ  ጊዜ ጀምሮ ነው? ሰርቪስ ቤቶቹ እንዳት 

ሉይዙት ቻለ?ተጠሪዎች ከ10 ዒመት በሊይ  ቤቱን ይዘው እየኖሩ ከሆነ የሚኖረው 
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ሔጋዊ ውጤት ምንዴን ነው?የአሁኑ ተጠሪዎች ሰርቪስ ቤቶቹ ይዘው የሚቀጥለበት 

ህጋዊ ምክንያት መኖር አሇመኖሩን በግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ እንዱሁም 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 145 በሚያዘው አግባብከሚመሇከተው አካሌ ተገቢ ማስረጃ 

በማስቀረብ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 264/1/ የሰው ምስክሮች ጭምር በመስማት ተገቢ ህጋዊ 

ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ይፃፌ፡፡ 

3. የዚህ ፌርዴ ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን  ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 

4. የዚህ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡን ዘግተን ወዯ 

መ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የዲኝነት ሥሌጣን 
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