የሰ/መ/ቁ. 40336
መጋቢት 22 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ ወንዴወሰን ጥሩነህ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የወ/ሮ አሰገዯች ካሣሁን ወራሽ ሄኖክ ሣሙኤሌ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የኪራይ ቤትን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጥቅምት 08 ቀን 2000 ዓ.ም በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም
ባጭሩ፡- በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 21 ቀበላ 01 (ባሁኑ አጠራር በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15) ቁጥር
288/45 የሆነውን ቤት ከሳሽ የሚያስተዲዴረው ቤት አካሌ የሆነውን ቤት ተጠሪ ክሱ በስር ፌርዴ ቤት
እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ ይዘው እየተጠቀሙ መሆኑን፣ቤቱን እንዱያስረክቡ ሲጠየቁም ሇማስረከብ ፇቃዯኛ ሳይሆኑ
መቅረታቸውን ገሌጾ ቤቱን እንዱያስረክቡ፣ቤቱን እስኪያስረከቡ ያሇውን ኪራይ እና በዚህ ክስ ምክንያት የወጣውን
ወጪና ኪሳራ እንዱከፌለ እንዱወሰንሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም ሇክሱ በሰጠው
መሌስ አውራሼ ቤቱን ተከራይታ ስትኖርበት የነበረ ሲሆን ኪራዩን ባግባቡ እየከፇሌኩ የምኖርበት ነው፣አመሌካች
ቤቱን ሌቀቅ ሲሌ ያቀረበው ምክንያትም የሇም፣የሰጠኝ ተሇዋጭ ቤትም የሇም፣ስሇሆነም ተወሌጄ ያዯግሁበት ቤት
እንዴሇቅ የቀረበው ክስ አግባብ ስሊሇሆነ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የአከራይ ተከራይ
ግንኙነት መጀመሩን፣ አመሌካች ይህ ሆኖ እያሇ ተጠሪን ቤቱን ሌቀቅ የሚሌበትን ምክንያት ሳይገሌጽ ቤቱን
እንዱሇቅሇት ያቀረበው የዲኝነት ጥያቄ አግባብነት እንዯላሇው በምክንያትነት በመያዝ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ
የሆነውን ቤት የሚያስረክብበት ምክንያት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ነሏሴ 28 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም አመሌካች ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ የኪራይ ውለን ሇማቋረጥ በመጠየቁ ውለ ሉቋረጥ
የተፇሇገበት ምክንያት አሌተገሇፀም በሚሌ አይቋረጥም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ ተጠሪ ቀርበው የጽሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች
ነገረፇጅም የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ
ሉመረመር ይገባሌ ተብል ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አከራካሪው ቤት ባሇቤትነቱ የመንግስት ሆኖ የሚያስተዲዴረው
የአሁኑ አመሌካች መሆኑን፣ቤቱን በተከራይነት የአሁኑ ተጠሪ ወሊጅ እናት የሆኑት ሟች ወ/ሮ አሰገዯች ካሳሁን
ይዘው ሲጠቀሙት የቆዩ መሆኑን፣ተጠሪም በቤቱ በቤተሰብነት የኖሩበት ከመሆኑም በሊይ አውራሻቸው ሲሞቱ
ኪራዩን እየከፇለ መጠቀም መቀጠሊቸውን፣አመሌካች ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ቤቱን እንዱያስረክቡ ጥያቄ
ቢያቀርብም ተጠሪ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ክስ ሉመሰርት የቻሇ መሆኑን ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት እነዚህን ፌሬ
ነገሮች አረጋግጦ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ሉያዯርግ የቻሇው አመሌካች ቤቱን ተጠሪ እንዱሇቅ ጥያቄ ሲያቀርብ
ቤቱን ተጠሪ የሚሇቁበትን ምክንያት አሌገሇፀም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ተጠሪ አውራሽ ከዚህ አሇም በሞት ከተሇዩ
በኋሊ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጊዜው ያሌተቆረጠሇት የኪራይ ውሌ በመካከሊቸው መመስረቱንም ከክርክር
ሂዯት መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ጥያቄ የዚህ አይነት የኪራይ ውሌ
የሚቋረጠበት አግባብ እንዳት ነው? የሚሇው ነው፡፡
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2966/1/ ሲታይ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የኪራይ ውሌን አከራዩ ተከራዩን ወይም ተከራዩ
አከራዩን በማስታወቅ ሉያሌቅ እንዯሚችሌ ዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በአከራዩም ሆነ በተከራዩ ሊይ በሔጉ
በተጣሇው ግዳታ ማስታወቂያ መስጠት ሲሆን የዚሁ ዴንጋጌ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ዯግሞ ውለ አሇቀ የሚባሇው
በኪራዩ ውሌ ወይም በሔጉም መሰረት ተከታዩ የኪራይ ዘመን ዋጋ በሚከፇሌበት ቀን ወይም የኪራዩ ውሌ
ስሇማሇቅ ማስታወቁን ባይሰጥ ኑሮ ኪራዩ ሉከፇሌበት ይገባው በነበረበት ቀን ስሇመሆኑ ዯንግጓሌ፡፡ ከእነዚህ
ዴንጋጌዎች ይዘት እና መንፇስ የምንገነዘበው ነጥብ ተከራይ እና አከራይ የኪራይ ውሌን ማስታወቂያ በመስጠት
ሇማቋረጥ የሚችለ መሆኑን እንጂ ውለ የሚቋረጥበትን ምክንያት ጭምር የመግሇጽ ግዳታ ያሇባቸው
አሇመሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች የኪራይ ውለን ሇማቋረጥ የሚፇሌግበትን ምክንያት
ጭምር መግሇጽ ይኖርበታሌ በማሇት ክሱን ወዴቅ ያዯረጉት በሔጉ አግባብ ያሌተጣሇበትን ግዳታ በመጨመር
ሁኖ ስሇተገኘ ውሳኔው ከሊይ የተጠቀሰውን ዴንጋጌ መንፇስ ያሊገናዘበ፣የአመሌካችን የመንግስት ቤቶችን
የማስተዲዯር ስሌጣን ያጣበበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 69842 ጥቅምት 02 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 62626 ሰኔ 04 ቀን 2000 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 21 ቀበላ 01 (ባሁኑ አጠራር በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15)
ቁጥር 288/45 የሆነውን ቤት ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ፣ቤቱን እስኪያስረክቡ ያሇውን ኪራይ
እንዱከፌለ ብሇናሌ፡፡
3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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