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የሰ/መ/ቁ. 38ዏ23 

የካቲት 17 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ - መሠረት የማነ ቀረበ 

ተጠሪ፡- ብርሃኑ ዯስዬ ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቤት ኪራይ ውሌን መነሻ ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ በተጠሪ ሊይ ክስ የመሠረተው በወር ብር 8.ዏዏ /ስምንት ብር/ 
ኪራይ እየከፇሇ ሇመኖር የተከራየው ሰርቪስ ቤት ሇዋናው ቤት አገሌግልት እንዱውሌ የተሠራ በመሆኑ እንዱሇቅ ቢጠየቅ 
ፇቃዯኛ ስሊሌሆነ ተገድ ይወጣ ዘንዴ ይወሰንበት በማሇት ነው፡፡ ፌ/ቤቱ ከተጠሪ የቀረበውን መሌስ ከሰማ በኋሊ ክርክሩን 
መርምሮ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ 
ክርክሩን የሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ 
ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች ግንቦት 19 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች ያቀረበው ክስ 
የተሰረዘበት አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ ከተዯረገው ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና 
ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇፀው የግራ ቀኝ ወገኖች ግንኙነት የተመሠረተው በመሏከሊቸው ተዯርጎ በነበረው የቤት 
ኪራይ ውሌ ሊይ ነው የቤት ኪራይ ውለ የተዯረገው ሇአንዴ ዒመት እንዱቆይ ታስቦ ቢሆንም፤ ሇብዙ ዒመታት እንዯቆየ 
ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካችም ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯታዯሰ በመቁጥር በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2966/1/ በተመሇከተው 
መሠረት ቤቱ ይሇቀቅሇት ዘንዴ ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ አስቀዴሞ ሰጥቶአሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ማስጠንቀቂያ ቢሰጠኝም ላሊ 
ተሇዋጭ ቤት እስካሌተሰጠኝ ዴረስ ቤቱን እንዴሇቅ አሌገዯዴም፡፡ በመሏከሊችን የተፇረመው ውሌም የሚሇው ይኸው ነው 
በማሇት የተከራከረ ሲሆን፣ የስር ፌ/ቤቶችም ይህን ክርክር በመቀበሌ ነው የአመሌካችን ክስ የሰረዙት፡፡ 

 ከመዝገቡ እንዲየነው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት እራሱን የቻሇ የመኖሪያ ቤት ሣይሆን፤ ሇአፖርታማ 
ተከራዮች አገሌግልት ይውሌ ዘንዴ የተሠራ ሰርቪስ ክፌሌ ነው፡፡ አመሌካች ሰርቪስ ቤቱ እንዱሇቀቅሇት እንዱሁም ውለ 
ቀሪ እንዱሆን የጠየቀውም በዚሁ ምክንያት ነው፡፡ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የኪራይ ውሌ የሚያበቃው ውለ እንዱያበቃ 
የሚፇሌገው ተዋዋይ ወገን /አከራይ ወይም ተከራይ/ አስቀዴሞ በሚሰጠው ማስታወቂያ እንዯሆነ በፌ/ብ/ሕግ ቁ. 2966/1/ 
ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አከራዩ አመሌካች ሲሆን የቤቱም ባሇቤት ነው፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ሲነፃፀር በቤቱ ሊይ 
የሚኖረው መብት በኪራይ የመጠቀም እንዯመሆኑ ከባሇሏብትነት ያነሰ ነው፡፡ ስሇማይንቀሣቀስ ንብረት ኪራይ ትርጉም 
በያዘው በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2896/1/ እንዯተመሇከተው ተከራይ የሆነው ወገን በጥሬ ገንዘብ ወይም በላሊ ነገር ሇአከራዩ እየከፇሇ 
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ሇተወሰነ ጊዜ የሚኖርበትን ግንኙነት የሚፇጥር ነው፡፡ ይህ ግንኙነት ዯግሞ ዘሇዒሇማዊ ወይም ማብቂያ የላሇው ነው 
የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ተሇዋጭ ቤት ካሌተሰጠኝ አሌሇቅም የሚሇው የተጠሪ ክርክርም ከዚህ አንፃር ሲታይ ተቀባይነት 
የሚኖረው አይዯሇም፡፡ አመሌካች ላሊ ቤት መስጠት አሌቻሇም በሚሌም የባሇቤትነት መብቱን ማሣጣት በሕግ የሚዯገፌ 
አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ቤቱን የያዘው ከሰኔ 1 ቀን 1974 ዒ.ም ጀምሮ ሲሆን፣ ከዚህ በኋሊ ግን የባሇቤቱን ፇቃዴ እስካሊገኘ 
ዴረስ ቤቱን ይዞ የሚቆይበት ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ ትክክሌ ነው ሇማሇት 
አሌቻሌንም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 61614 ታህሣሥ 18 ቀን 99 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 53ዏ67 መጋቢት 2 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ 
ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት ሇአመሌካች ያስረክብ ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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