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የሰ/መ/ቁ 46394 

የካቲት 11 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጏስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

    አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ስንቄ መስፌን - ጠበቃ ካሣሁን አሰፊ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ ጅፊር አባገሮ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የኪራይ ውሌን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ መጋቢት 11 ቀን 2000 ዓ.ም በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም 
በቀዴሞ ወረዲ 02 ቀበላ 09 ውስጥ የሚገኘውን ቁጥሩ 026/3 የሆነ የተጠሪን ቤት ከአመሌካች ጋር መጋቢት 01 
ቀን 1998 ዓ.ም በተጻፇ የኪራይ ውሌ በወር ብር 629.00(ስዴስት መቶ ሃያ ዘጠኝ ብር) ተጠሪ ሉከፌለና 
ከአከራይ ፇቃዴ ውጪ ግንባታ ሊያከናውኑ ግዳታ ገብተው (በመግባት) ውሌ ማዴረጋቸውን ሆኖም አመሌካች 
በውለ ሊይ የገቡትን ግዳታ በመጣስ የተጠሪን የጽሐፌ ፇቃዴን ሳያገኙ የቀዴሞውን ማቴሪያሌ በመቀየር ሸክሊ 
አሌብሰው እንዯተገኙና እንዱሁም የጭስ ቤቱን ጣሪያ ከፌታ ጨምረው መሰራታቸውን ዘርዝሮ ውለ ተቋርጦ 
ቤቱን እንዱያስረክቡ እስኪያስረክቡ፣ ዴረስ የሚኖረውን ኪራይም እንዱከፌለ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሠጡት መሌስ በቤቱ የንግዴ ዴርጅት እንዯመሆኑ መጠን ፅዲቱ 
እንዱጠበቅሇት በማሰብ ተጠሪን በተዯጋጋሚ እንዱያስጠግንና እንዱያዴስ ጠይቀው በተገቢው ጊዜ ተገቢው ምሊሽ 
ስሊሌተሠጣቸው በሆቴለ ስራ አስፇሊጊ የሆነ ስራ መስራታቸውንና ይህንም ስራ በቀበላ አስተዲዯሩ አግባብነት 
ያሇው መሆኑ መረጋገጡን ገሌፀው ግንባታው የኪራይ ውለን ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት አይዯሇም ሲለ 
ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር 
የኪራይ ውለ ተቋርጦ አመሌካች ቤቱን ሉያስረክቡ ይገባሌ እስኪያስረክቡ ዴረስ ያሇውን ኪራይም ሉከፌለ ይገባሌ 
ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ 
ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሰኔ 02 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሦስት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
አመሌካች በቤቱ ሊይ አዴርገዋሌ የተባሇው ተግባር/ሥራ/ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገውን የኪራይ ውሌ ሇማቋረጥ 
የሚያበቃ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ ያስቀርባሌ ተብል የግራ 
ቀኙ የቃሌ ክርክር ሔዲር 09 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ከሰበር ችልት 
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
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 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ያቋቋመው የኪራይ ውለ እንዱቋረጥ ዲኝነት 
የጠየቀው አመሌካች በኪራይ ውለ የገቡትን ግዳታ በመጣስ ያሇተጠሪ ፇቃዴ ግንባታ አከናውነዋሌ በሚሌ 
መሆኑን አመሌካች ግንባታውን ማከናወናቸውን ሳይክደ የተከናወነው ግንባታ ቤቱ ሇሆቴሌ ስራ አገሌግልት 
የሚውሌ በመሆኑ ሇስራው አስፇሊጊ መሆኑን ይህም በቀበላው ጽ/ቤትም ታይቶ ተገቢነቱ መረጋገጡን 
ማስረዲታቸውን ነው፡፡ እንግዱህ በኪራይ ውለ ሊይ አመሌካች በቤቱ ሊይ የሚያከናውኑትን ግንባታ ሇተጠሪ 
በቅዴሚያ የማሳወቅ ግዳታ ያሇባቸው መሆኑ አከራካሪ አሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ አከራካሪው ሇኪራይ ውለ 
መቋረጥ ምክንያት የሚሆነው ምን አይነት ግንባታ ነው? የሚሇው ነው፡፡ በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ 
የተዯረገው የኪራይ ውሌ ማንኛውም ግንባታ የኪራይ ውለን ሇማቋረጥ ምክንያት ስሇመሆኑ እንዯሚያሳይ ተጠሪ 
ገሌፆ አሇመከራከሩን የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ጉዲዩ በጠቅሊሊ የውሌ ሔግ ዴንጋጌዎች ስር 
የተመሇከቱትን ስሇውልች አተረጓጎም ዯንቦችንና ኪራይን በተመሇከተ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን መሰረት 
በማዴረግ እሌባት ሉሰጠው የሚገባው ነው፡፡ በዚህም መሰረት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1732 ዴንጋጌ ሲታይ በተዋዋዮች 
መካከሌ ሉኖር የሚገባውን የቅንነትንና የመተማመንን ግንኙነት መሰረት በማዴረግና በጉዲዮቹ ውስጥ ያሇውን 
ሌማዲዊ ስርዓት በመከተሌ ውልች በቅን ሌቦና ሉተረጎሙ እንዯሚገባ ያሳያሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2953 
ተከራዩ ሉያዴሳቸው የሚገባውን የተከራያቸውን ቤቶች በራሱ ኪሳራ ሇማዯስ የሚገዯዴ ስሇመሆኑ ሲዯነግግ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2954 የማዯስ ትርጉምን አስቀምጧሌ፡፡ ይኸውም ተከራዩ ቤቶችን ማዯስ ይገባዋሌ 
የተባለትን(የሚባሇውን) በኪራዩ ውሌ ተከራዩ ይፇጽማቸዋሌ ተብል የተወሰኑትን ስሇመሆኑ ተቃራኒ የሚሆን 
ስምምነት ከላሇ በቀር ቤቶችን የማዯስ ስራዎች ተብሇው የሚቆጠሩት ዯግሞ መዝጊያዎችን ወይም መስኮቶችን፣ 
የቤት ወሇልችን ወይም ንጣፍችን፣ የውሃ መቅጃ መዘውሮችንና የውሃ መስዯጃዎችን ሇማዯስ አስፇሊጊ የሆኑ 
ተግባሮችን እንዯሆነ እንዯዚሁም በተከራየው ቤት ሇመጠቀም አስፇሊጊ የሆኑትን ቤቶችን የማፅዲትና በዯንብ 
የመያዝ ስራዎች ቤቱን እንዯማዯስ ያለ ተግባሮች ስሇመሆናቸው ይዯነግጋሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ያከናወኗቸው የግንባታ ስራዎች በቤቱ ሊይ መሰረታዊ ሇውጥ ያመጡ 
ስሇመሆኑ ያሌተረጋገጠ ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠው ግንባታው ሇሆቴለ ስራ አስፇሊጊ ይሌቁንም 
በሆቴለ ተነስቶ ሇነበረው የእሳት አዯጋ ተገቢውን ጥንቃቄ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች ያከናወኑት የግንባታ ስራ የኪራይ ውለን ሇማቋረጥ ምክንያት ሉሆን የማይችሌ በመሆኑ 
የስር ፌርዴ ቤቶች ውለን በኪራይ ውለ ሊይ የተመሇከተውን “ግንባታ” የሚሇውን ቃሌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1732፣ 
2953 እና 2954 ዴንጋጌዎች ይዘት እና መንፇስ ማገናዘብ ሲገባቸው ውለ ሉቋረጥ ይገባሌ ሲለ የሠጡት ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 105945 ሰኔ 20 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 69864 መጋቢት 28 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 
2. አመሌካች በቤቱ ሊይ አዴርገዋሌ የተባሇው ተግባር/ሥራ/ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገውን የኪራይ ውሌ 
ሇማቋረጥ የሚያበቃ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ የኪራይ ውለ በላሊ ሔጋዊ ምክንያት እስካሌተቋረጠ ዴረስ አመሌካች 
ቤቱን ሉያስረክቡ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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