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የሰ/መ/ቁ. 38419 

የካቲት 5 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  በሊቸው አንሺሶ  

  አሌማው ወላ  

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የአዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19/2ዏ አስተዲዯር ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ አቶ ወንዯሰን በቀሇ፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ያሲን ጀማሌ - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

      ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የይግባኝ ችልትና 
የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ሰኔ 1ዏ ቀን 
2ዏዏዏ ዒ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ ስሇጠየቀ ነው፡፡  

 የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ የአሁን ተጠሪ በአዱስ አበባ ከተማ በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞ ወረዲ ዏ8 ቀበላ ዏ6 የቤት 
ቁጥር 636 በሆነ የይዞታ ማረጋገጫ የካርታ ቁጥሩ 00487 የሆነ የግሌ ይዞታ አሇኝ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በዚህ ይዞታ ሊይ 
ሇሠራሁት የግሌ ቤቴ ኪራይ መክፇሌ አሇብህ በማሇት ቁጥሩ አ/አ/ከ/ቁ. 19/ዏዏ2/92 የሆነ ዯብዲቤ ሰኔ 1ዏ ቀን 1995 
የፃፇሌኝ ስሇሆነ፣ ዯብዲቤው እንዱሰረዝሌኝና ኪራይ መክፇሌ እንዯማይገባኝ ይወስንሌኘ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የአሁን 
አመሌካች ከሥር በተከሳሽነት ቀርቦ ከሣሽ /ተጠሪ/ ከይዞታቸው ውጭ በመንግሥት ባድ ቦታ ሊይ ያሇ ፇቃዴ በሕገ ወጥ 
መንገዴ ቤት ሠርተው ተገኝተዋሌ፡፡ ይህንን በመግሥት ቦድ ቦታ ሊይ የተሠራ ቤት ቁጥሩ 636/ሀ/ የሚሌ ቁጥር 
ከሰጠነው በኋሊ ከሣሽ /ተጠሪ/ የንግዴ ሥራ እንዱያከናውኑበት በመስማማት ተከሣሽ /ተጠሪ/ በመኖሩ በቀበላ ሇመክፇሌ 
ተስማምተው የኪራይ ውሌ ፇርመው በገቡት የኪራይ ውሌ መሠረት ኪራይ እንዱከፌለ ከመጠየቃችን በስተቀር በሕጋዊ 
ይዞታቸው ሊይ ሇሠሩት ቤት ኪራይ እንዱከፌለ አሌጠየቅንም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

 የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች /ተከሣሽ/ ተጠሪ /ከሣሽ/ በባድ የመንግሥት መሬት ሊይ ቤት ሠርተው ካገኘ ቤቱን 
እንዱፇርስ ከማዴረግ በስተቀር ኪራይ የመጠየቅና የመሰብሰብ ስሌጣን የሇውም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች /ተከሣሽ/ ከተጠሪ 
/ከሣሽ/ በሕገ ወጥ መንገዴ ተሰርቷሌ ከሚሇው ቤት ኪራይ መቀበለን እንዱያቋረጥ በማሇት ወሰኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ይግባኙ በፌትሏብሔር 
ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ አመሌካች ውሣኔው በሰበር እንዱታይ ሇከተማ ነክ ሰበር ሰሚ 
ችልት አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን ውሣኔው መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሇውም በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጎበታሌ፡፡  

 አመሌካች በየዯረጃው ያለ የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
አሇበት፡፡ ተጠሪ እየከፇሌኩ ሌጠቀምበት በማሇት ጥያቄ በማቅረባቸው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የኪራይ ውሌ 
ተፇጽሟሌ፡፡ ተጠሪ ከጳጉሜ 2 ቀን 1988 ዒ.ም. እስከ 1995 ዒ.ም. የቤት ኪራይ ሲከፌለ ቆይተው 1995-1998 ያሇውን 
ውዝፌ ኪራይ እንዱከፌለ ዯብዲቤ ተጽፍሊቸው፡፡ ከዚህ በኋሊ ተጠሪ ያቀረቡት ክስ ተገቢነት የላሇውና የሥር ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 
በበኩለ ቤቱ የተሠራው በሕጋዊ ይዞታዬ ሊይ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ የሰጡት ያሇኝን ማስረጃ መሠረት 



43 

 

በማዴረግ ነው፡፡ የኪራይ ውሌ አሇን በማሇት ያቀረቡት ክርክር በማስረጃ የተዯገፇ አይዯሇም፣ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ በማጽናት እንዱያሰናብተኝ በማሇት ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡ በሥር የተዯረገው ክርክርና በሰበር 
አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቡት የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን፣ እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው፣ የሥር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካች ጥያቄ የክስ ምክንያት አሇው ብሇው መቀበሊቸውና አመሌካችንና 
ተጠሪን አከራክረው አመሌካች ከተጠሪ የቤት ኪራይ መቀበለን፣ እንዱያቋርጥ በማሇት መወሰናቸው ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ጥያቄ ይዘት አመሌካች ተጠሪ በወረዲ 8 ቀበላ 6 ቁጥሩ 636/ሀ/ ሇሆነው 
የዴርጅት ቤት ያሇበትን ውዝፌ ኪራይ እንዴከፌሌ የፃፇው ዯብዲቤ እንዱሰረዝሌኝና ኪራይ እንዲሌከፌሌ ይወስንሌኝ የሚሌ 
ነው፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ፣ ከተጠሪ ጋር ጳጉሜ 2 ቀን 1988 ዒ.ም. በተዯረገ የቤት ኪራይ ውሌ ተጠሪ 
የተከራየው መሆኑንና እስከ 1995 ዴረስ ኪራይ ሲከፌሌ ቆይቶ፣ 1995 በኋሊ ኪራይ መክፇለን ስሊቆመ ማስጠንቀቂያ 
የተፃፇሇት መሆኑን ነው፡፡ ከዚህም የምንረዲው የአመሌካችና የተጠሪ ግንኙነት ጳጉሜ 2 ቀን 1988 በተዯረገው የቤት 
ኪራይ ውሌ ሊይ የተመሠረተ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ፣ ከአመሌካች ጋር የተዯረገው የኪራይ ውሌ ሕጋዊ ውጤት ሉሰጠው 
የሚገባው አይዯሇም በፌርዴ ታይቶ ፇራሽ መሆን አሇበት የሚለበት፣ ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1696 እስከ 
ፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 171ዏ ከተዘረዘሩት አንደ ወይም ላሊ ውለ እንዲይረጋ የሚያዯርግ ምክንያት አሇኝ ብሇው 
የሚያስቡ ከሆኑ ምክንያታቸውን በማስረጃ በማስዯገፌ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት የኪራይ ውሌ እንዱፇርስ መጠየቅ 
ነበረባቸው ተጠሪ ይህንን አሊዯረጉም፡፡  

 ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ጳጉሜ 2 ቀን 1988 የፇፀሙት ውሌን ፇራሽ ሣያዯርጉ፣ አመሌካች በዚህ ኪራይ ውሌ 
መሠረት ውዝፌ የቤት ኪራይ እንዱከፌለ የፃፇው ዯብዲቤ እንዱሰረዝሊቸው የኪራይ ገንዘብ እንዲይከፌለ እንዱወስንሊቸው 
ያቀረቡት ጥያቄ የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 33 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት ተጠሪ ከአመሌካች የሚጠይቁትን 
መብትና ጥቅም በግሌጽ የማያሣይና የክስ ምክንያት የላሇው ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ያቀረበውንና ይህንን የክስ 
ምክንያት የላሇውን ጥያቄ ሇአመሌካች መጥሪያ ከመሊኩ በፉት መርምሮ በፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 231 
ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ መሠረት ውዴቅ ማዴረግ ነበረበት፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ከሊይ የተገሇጹትን ዴንጋጌዎች በሚጥስ 
አኳኋን፣ ተጠሪ ከአመሌካች የሚጠየቀውን አመሌካች የፃፇው ዯብዲቤ ይሠረዝሌኝ እና የቤት ኪራይ እንዲሌከፌሌ አቤቱታ 
በመቀበሌ ማከራከሩንና ቤቱን በሕገ ወጥ መንገዴ ተጠሪ በመግንስት ባድ ቦታ ሊይ የሠራው ቢሆንም ቤቱ እንዱፇርስ 
ከማዴረግ በስተቀር ተጠሪ ኪራይ እንዱከፌሌ ማዴረግ አመሌካች ስሌጣን የሇውም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሱ 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇውን የቤት ኪራይ ውሌ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡  

 የአዱስ አበባ ከተማ ነክ፣ የይግባኝና ሰበር ችልትም የሥር ፌርዴ ቤት የክስ ምክንያት የላሇውን የተጠሪን ጥያቄ 
አሊግባብ በመቀበሌ የሰጠውን ውሣኔ ማጽናታቸው ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የቤት ኪራይ ሇአመሌካች 
እንዲሌከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ የክስ ምክንያት የላሇው ሆኖ እያሇ በየዯረጃው ያለ የአዱስ አበባ 
አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ከተጠሪ የቤት ኪራይ ሇአመሌካች እንዲሌከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት 
ያቀረበው ጥያቄ የክስ ምክንያት የላሇው ሆኖ እያሇ በየዯረጃው፣ ያለ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች 
አመሌካች ከተጠሪ የቤት ኪራይ መቀበለን እንዱያቆም የሰጡት ውሣኔ፣ ከሊይ የዘረዘርናቸውን የሕግ ዴንጋጌዎችን 
የሚጥስና መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር ዏ2157 መጋቢት 2ዏ ቀን 
1998 ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2. የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና በመዝገብ ቁጥር ዏ3331 ጥቅምት 21 ቀን 2ዏዏዏ 
ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

3. የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዘገብ ቁጥር ዏ6ዏዏ1 መጋቢት 19 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. 
የሰጠው ትዔዛዝ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  
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4. ተጠሪ አመሌካች በቁጥር 19/ዏዏ2/95 ሰኔ 1ዏ ቀን 1995 ዒ.ም. የፃፇው ዯብዲቤ ይሰረዝሌኝ የቤት ኪራይ ገንዘብ 
እንዲሌከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት፣ ያቀረበው ጥያቄ የክስ ምክንያት የሇውም ብሇናሌ፡፡  

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የራሳቸውን ይቻለ፡፡ ይህ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የካቲት 5 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. በሙለ ዴምጽ፣ ተሰጠ፡፡  
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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