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                                                    ጥር 5 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች ፡-  ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

    ታፇሰ ይርጋ 

    ፀጋዬ አስማማው 

    አሌማው ወላ 

                  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ እመቤት መኯንን- ጠበቃ ነቃጥበብ በየነ፡፡ 

ተጠሪ፡- ወረዲ 2ዏ ቀ. 29 አ/ጽ/ቤት ነ/ፇጅ ቀረቡ፡፡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች በአሁን ተጠሪና በሥር ሁሇተኛ እና 
ሦስተኛ ተከሣሾች ሊይ ባቀረቡት ክስ በወረዲ 2ዏ ቀበላ 29 ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥር 449 የሆነውን ቤት ከቀበላው 
አስተዲዯር አንዯኛ ተከሣሽ ሊይ ተከራይቼ በቤቱ የሆቴሌ የንግዴ ዴርጅት በማቋቋም ስጠቀምበት የነበረ ሲሆን ይህንኑ 
የንግዴ ዴርጅት ሇማስፊፊት ከቤቱ ፉት ሇፉት በነበረው 67 ካሬ ሜትር ባድ ቦታ ሊይ ግንባታ ፇጽሜ የዴርጅቱ አካሌ 
አዴርጋ ሇመጠቀም ሇቀበላው ጥያቄ አቅርቤ ተፇቅድሌኝ ብር 3ዏዏ,000(ሦስት መቶ ሺህ) ወጭ አዴርጌ ገንብቻሇሁ፡፡ 
ከዚህ በኋሊም ሇሁሇተኛ ተከሣሽ /ሇአሁን ተጠሪ/ እና ሇሦስተኛ ተከሣሽ አውራሽ ወ/ሮ የሻሏረግ ገዲሙ የሆቴሌ ንግዴ 
ዴርጅቱን ከሙለ የሆቴሌ ቤት መገሌገያዎች ጋር በ3/1ዏ/87 ዓ/ም በተዯረገ ውሌ ያከራየሁ ሲሆን ነገር ግን የውለ 
ማሇቂያ ቀን በሆነው በ2/1ዏ/89 ዓ/ም ተከራይ ወ/ሮ የሻረግ ገዲሙ ሇከሣሽ መመሇስ ሲገባት ከአንዯኛ ተከሣሽ ጋር 
በመተባበር ከሏምላ ወር 1998 ዓ/ም ጀምሮ ዴርጅቱን ቀበላው ወርሶታሌ ከዚህ በኋሊ የዴርጅቱ ሔጋዊ ተከራይ ወ/ሮ 
የሻረግ ገዲሙ ነች በማሇት ሇማስረከብ ፇቃዯኛ ያሌሆኑ ስሇሆነ ይህንኑ ዴርጅት ሶስቱም ተከሣሾች በአንዴነትና በነጠሊ 
ሇከሣሽ እንዱያስረክቡ ከሣሽ ማግኘት የሚገባኝን የተቋረጠ ኪራይ በዴምሩ ብር 342,000 (ሦስት መቶ አርባ ሁሇት ሺህ) 
በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ፡፡ 

 የዴርጅቱን ግንባታ ሇማከናወን ወጭ ያዯረግሁትንም ብር 3ዏዏ,000(ሦስት መቶ ሺህ) በአንዴነትና በነጠሊ 
እንዱከፌለ እንዯዚሁም የወ/ሮ የሻረግ ገዲሙ ወራሾች የሆኑት ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተከሣሾች በኪራይ ውለ ሊይ 
የተመሇከተውን ብር 4000(አራት ሺህ) የገዯብ መቀጫ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

 ተከሣሾችም በየበኩሊቸው የመከሊከያ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን መሠረታዊ የክርክር ነጥባቸውም በከሣሽና በቀበላው 
አስተዲዯር መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የኪራይ ውሌ መንግስት ባወጣው የተከራይ አከራይ መመሪያ መሠረት ተቋርጦ 
በአንዯኛ ተከሣሽና በወ/ሮ የሻረግ ገዲሙ መካከሌ የኪራይ ውሌ የተዯረገ ስሇሆነ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇትም የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ ሇክሱ መነሻ የሆነውን 
የንግዴ ቤት አንዯኛ ተከሣሽ የቀበላው አስተዲዯር ሇከሣሽ ማከራየቱን ያሌካዯ ሲሆን ውለን ሇማቋረጥ ያቀረበው ምክንያት 
ከሣሽ የቤቱን ኪራይ በወቅቱ ስትከፌሌ ያሌነበረች ከመሆኑም በሊይ ሇላሊ ሰውም አሳሌፊ አከራይታሇች በማሇት ሲሆን 
ነገር ግን ይህ ሁኔታ ውለን በአንዴ ወገን በእራሱ ሥሌጣን ሇማቋረጥ እንዯሚያስችሇው ያቀረበው ክርክርም ሆነ ማስረጃ 
ስሇላሇ በመካከሊቸው የነበረው ውሌ የተቋረጠው ከሔግ ውጭ ነው ካሇ በኋሊ በከሣሽና በሁሇተኛ  እና ሦስተኛ ተከሣሾች 
አውራሽ በወ/ሮ የሻረግ ገዲሙ መካከሌ የተዯረገው ውሌ ጊዜው ያሊሇቀ ስሇሆነ ይህንኑ የንግዴ ዴርጅት ሦስቱም ተከሣሾች 
ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት ሇከሣሽ ሉያስረክቡ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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 የኪራይ ክፌያ ጥያቄውን በተመሇከተም ከሳሽ ከዴርጅቱ ኪራይ ያጣቸው ብር 54,000(ሃምሣ አራት ሺህ) ስሇሆነ 
ይህንኑ ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት ተከሣሾች ሇከሣሽ እንዱከፌለ የንግዴ ቤቱን ሇማስፊፊት ሇግንባታ ወጭ ሆኗሌ የተባሇውና 
ከሣሽ እንዱተካሊቸው የጠየቁት የብር 3ዏዏ,000(ሦስት መቶ ሺህ) ክፌያ በተመሇከተ በንግዴ ቤቱ ሊይ ከተከራይነት ያሇፇ 
መብት እንዲሊት ከሣሽ ያሊስረዲች ስሇሆነ የክፌያ ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ በዚህ 
ውሣኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱም ይግባኙን መርምሮ መ/ሰጪን 
በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሮ መሌስ ሰጭ ሌከራየው የምትሇው ቤት ንብረትነቱ የቀበላው አስተዲዯር /የይግባኝ ባይ/ 
ሲሆን ንብረቱ በመሆኑም ከመሌስ ሰጭዋ ጋር የነበረውን የኪራይ ውሌ በመተው ሇላሊ ሰው አከራይቶታሌ፡፡ በእርግጥ 
ቤቱ የንግዴ ሥራ የሚሰራበት በመሆኑ መሌስ ሰጭ የይግባኝ ባይን ፇቃዴ ሣትጠይቅ በኪራይ ሇላሊ ሰው ማስተሊሇፌ 
እንዯምትችሌ በንግዴ ሔግ ቁጠር 145/1/ ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡  ነገር ግን ይህ ዴንጋጌ የቤቱ ባሇሀብት የሆነውን ይግባኝ 
ባይን ከመሌስ ሰጭ ጋር አዴርጏት የነበረውን የኪራይ ውሌ እንዲያቋርጥ የሚያግዯው ነው በሚሌ የሚተረጏም እንዲሌሆነ 
ተገንዝበናሌ፡፡ ይግባኝ ባይ ከፇቃደ ውጭ ከማይፇሌገው ሰው ጋር የኪራይ ውሌ አዴርግ የሚባሌበት የሔግ ምክንያት 
የሇም፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ባይ ቤቱን ሇመሌስ ሰጭ አስረክብ ኪራይም ክፇሌ መባለ ትክክሌ አይዯሇም በማሇት 
የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔውን ሽሯሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ ተጠሪ ከማይፇሌገው 
ሰው ጋር የኪራይ ውሌ አዴርግ የሚባሌበት ምክንያት የሇም ተብል በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ 
አግባብነቱ ከንግዴ ሔግ ቁጥር 145 አንፃር ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን በቃሌ 
አከራክሯሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አኳያ 
እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

 ተጠሪ በወረዲ 2ዏ ቀበላ 29 ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥር 449 የሆነውን ቤት ሇአመሌካች እንዲከራየና አመሌካችም 
በቤቱ የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅት በማቋቋም ሲሰሩ እንዯነበር ከተጠሪ ባገኙት ፇቃዴ መሠረትም የሆቴሌ ዴርጅቱን 
አስፊፌተው እንዱሰሩና በኋሊም ይህንኑ የሆቴሌ ዴርጅት ሇሥር ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተከሣሾች አውራሽ ሇወ/ሮ የሻሏረግ 
ገዲሙ በ3/1ዏ/87 ዓ/ም በተዯረገ የንግዴ መዯብር ኪራይ ውሌ እንዲከራዩ ከመዝገቡ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌም ተጠሪ ከአመሌካች ጋር አዴርጏት የነበረውን የኪራይ ውሌ ሇማቋረጥ በምክንያትነት የጠቀሰው 
አመሌካች የቤቱን ኪራይ በወቅቱ አትከፌሌም ነበር፡፡ ቤቱንም ሇላሊ ሰው አሳሌፊ አከራይታሇች በማሇት ሲሆን የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በዚህ መሌኩ የቀረበውን የተጠሪን ክርክር ሳይቀበሇው የቀረው ይህ ዴርጊት በከሣሽ /በአሁን አመሌካች/ 
ተፇጽሟሌ ቢባሌ በዚህ ዴርጊት መነሻነት ውለን በአንዴ ወገን በእራሱ ሥሌጣን ሇማቋረጥ ከውለ ወይም ከሔግ የመነጨ 
መብት ያሇው ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ ካሇመኖሩም በሊይ ከሣሽ ውለን የጣሰ ዴርጊት ፇጽማሇች ቢባሌ 
እንኳን ተከሣሽ በሔጉ አግባብ መብቱን ማስከበር ከሚችሌ በስተቀር በእራሱ ሥሌጣን ውለን ሇማቋረጥ በሔግ የተሰጠው 
መብት የሇም በማሇት ሲሆን፤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ዯግሞ ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው ተጠሪ ከአመሌካች ጋር 
የነበረውን ውሌ በማቋረጥ ከላሊ ሰው ጋር የተዋዋሇ ስሇሆነና ሁሇተኛውን ውሌ አቋርጦ ከአመሌካች ጋር እንዱዋዋሌ 
ሉገዯዴ የማይችሌ ከመሆኑም በሊይ ቤቱ የንግዴ ሥራ የሚሰራበት በመሆኑ አመሌካች የተጠሪን ፇቃዴ ሣታገኝ በኪራይ 
ሇላሊ ሰው ማስተሊሇፌ እንዯምትችሌ በንግዴ ሔግ ቁጥር 145/1/ ሊይ የተዯነገገ ቢሆንም ይህ ዴንጋጌ የቤቱ ባሇቤት 
የሆነውን ተጠሪን ከአመሌካች ጋር አዴርጏት የነበረውን የኪራይ ውሌ እንዲያቋርጥ የሚያግዯው ባሇመሆኑ ተጠሪ ቤቱን 
ሇአመሌካች እንዱያስረክብና ኪራይም ክፇሌ መባለ ተገቢነት የሇውም በሚሌ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም ጉዲዩን አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መርምረነዋሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ምሊሽ 
ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ ጭብጥ አመሌካች ከተጠሪ የተከራዩትን የንግዴ ቤት አሳሌፇው ሇሦስተኛ ወገን በማከራየታቸው 
ተጠሪ ውለን በማቋረጥ ከውሌ ወይንም ከሔግ የመነጨ መብት አሇው ወይንስ የሇውም? የሚሇው በመሆኑ ከዚህ ጭብጥ 
አኳያ የሰበር አቤቱታው ተመርምሯሌ፡፡ 

 በዚህም መሠረት ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው የንግዴ ሔግ ቁጥር 145/1/ ሊይ የንግዴ መዯብርን የተከራየ ወገን 
ይህንኑ የንግዴ መዯብር 3ኛ ወገንን የተከራይ ተከራይ አዴርጏ ማስተሊሇፌ እንዯሚችሌ ይህንንም ሲያዯርግ የንግዴ 
መዯብሩን ባሇቤት ፇቃዴ እንዯማያስፇሌገውና የንግዴ መዯብሩን ሇ3ኛ ወገን አሳሌፍ ሇማከራየት የባሇቤቱ ፇቃዴ 



 

 142 

ያስፇሌጋሌ የሚሌ የውሌ ቃሌ ቢኖርም እንኳን የዚህ አይነት የውሌ ቃሌ/term/ፇራሽና? ዋጋ እንዯላሇው እንዯዚሁም 
የማይንቀሣቀስ ንብረትን ሇ3ኛ ወገን አሳሌፍ ሇማከራየት የባሇቤቱ ፇቃዴ አስፇሊጊ እንዯሆነ በውሌ ሉወሰን ይችሊሌ ተብል 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ/2959 ሊይ የተዯነገገው ሇንግዴ መዯብር ኪራይ ተፇጻሚነት እንዯላሇው ተዯንግጏ እናገኛሇን፡፡ 

 ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇውም የንግዴ መዯብር የተከራየ ሰው የንግዴ መዯብሩን ሇላሊ 3ኛ ወገን አሳሌፍ 
ሊሇማከራየት ከንግዴ መዯብሩ ባሇቤት ጋር የውሌ ግዳታ ቢገባም እንኳን የዚህ ዓይነቱ ስምምነት ውጤት እንዯላሇው 
ስሇሚቆጠር አሳሌፍ ማከራየት እንዯሚችሌና የንግዴ መዯብሩ ባሇቤት ይህ ተግባር በመፇጸሙ ምክንያት ውለን ማቋረጥ 
እንዯማይችሌ ሲሆን ነገር ግን የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይህ ዴንጋጌ የቤቱ ባሇቤት የሆነውን ወገን ውለን ከማቋረጥ 
አያግዯውም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሇዴንጋጌው የተሳሳተ ትርጏም በመስጠት እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ሇክርክሩ  ምክንያት በሆነው የንግዴ ቤት ሊይ አዴርጏት የነበረውን የኪራይ 
ውሌ ሇማቋረጥ ከውሌም ሆነ ከሔግ የመነጨ መብት እንዯላሇው መገነዝብ የሚቻሌ በመሆኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ተጠሪና የሥር ተከሣሾች የንግዴ ቤቱን ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ አመሌካችም ከንግዴ ዴርጅቱ ያጡትን ኪራይም 
እንዱከፌለ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢነት ያሇው ሆኖ ሳሇ ነገር  ግን ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራሌ 
ጠ/ፌ/ቤት ከሊይ በተመሇከተው አኳኋን ይህንኑ ውሣኔ መሻሩ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27ዏ48 ሚያዝያ 19 ቀን 1999 ዓ/ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 15978 ሰኔ 27 ቀን 1998 ዓ/ም የሰጠው ውሣኔ ፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ ፉርማ የአምስት ዲኞች አሇበት፡፡  

ተ.ወ               
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