
296 

 

የሰ/መ/ቁ 3652ዏ 

ጥቅምት 27 ቀን 2ዏዏ1 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ - ነገረ ፇጅ ሂሩት አስራት ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ ይብራህ ግርማይ - ጠበቃ አቶ አበበ ኃይላ ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 42765 ግንቦት 22 ቀን 1999 ዒ.ም. የሰጠው 
ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ. 32556 ታህሣሥ 16 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው 
ትዔዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት መጋቢት 17 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. 
ባቀረበው የሰበር አቤቱታ በመጠየቁ ነው፡፡  

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች በከሳሽነት በመቅረብ 
በሥር በተከሣሽነት የተከራከረው ተጠሪ ንጉሴ ግርማይ ሊይ ባቀረበው ክስ የአሁን ተጠሪ በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 16 
ቀበላ 11 የቤት ቁ. 834 የሆነውን ቤት ጥር 1 ቀን 199ዏ ዒ.ም. በተፇረመ የኪራይ ውሌ በብር 175 /አንዴ መቶ ሰባ 
አምስት ብር/ ተከራይቷሌ፤ ሆኖም ይህንን ቤት ከአከራዩ ፇቃዴና ዔውቅና ውጭና የኪራይ ውለን በሚጥስ  ሁኔታ 
ሇንጉሴ ግርማይ አሳሌፍ የሰጠ በመሆኑ የኪራይ ውለ ፇርሶ ቤቱን እንዱያስረክብ ትዔዛዝ ይሰጥሌን በማሇት ክስ 
አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በቤቱ ውስጥ የምኖረው እኔ ነኝ፤ ሇአቶ ንጉሴ ግርማይ አሳሌፋ አሌሰጠሁም፤ የሚሌ ክርክርና ይህንን 
ያስረደሌኛሌ የሚሊቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረባቸውን 
ሁሇት ምስክሮች ከሰማና በተከሳሽ በኩሌ የቀረበውን ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ የኪራይ ውለ ፇርሶ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች 
እንዱያስረክቡ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

 በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን 
ክርክር ከሰማ በኋሊ የኪራይ ውለ የሚቋረጠው /ይግባኝ ባይ/ ተጠሪ ቤቱን ሇመኖሪያ ቤት ሣይሆን ሇንግዴ ቢጠቀምበት 
ነበር፤ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተገቢነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔን 
ሽሯሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ የሚነቀፌበት የሕግ ወይም የፌሬ ጉዲይ ስህተት የሇም በማሇት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡  

 አመሌካች በኪራይ ውለ አንቀጽ 6/2/ መሠረት ተጠሪ ቤቱን ራሱ ሉገሇገሌበት እንጂ ሇላሊ ሰው አሳሌፍ 
ሇማከራየት ወይም ሇመስጠት እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፤ ተጠሪ ቤቱን ሇላሊ ሰው አሳሌፍ የሰጠ በመሆኑ በኪራይ ውለ 
አንቀጽ 11/3/ መሠረት ውለ ይቋረጣሌ፤ ይህ ሆኖ እያሇ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሇኪራይ ውለ አንቀፆች ያሌሆነ ትርጉም 
በመስጠት መወሰኑና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኛችንን መሠረዙ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  



297 

 

 ተጠሪ በበኩለ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሰጠው ከቀበላ የተፃፇሇትን ማስረጃና የሁሇት 
ምስክሮች ቃሌ ሰምቶ ነው፤ ማስረጃው ቀጥተኛ ማስረጃ ሣይሆን የሰሚ ሰሚ ማስረጃ ነው፤ የሰሚ ሰሚ ማስረጃ 
ተቀባይነት የላሇው ማስረጃ ነው፤ በተቃራኒው እኔ በቤቱ ውስጥ እንዯምኖር የቀበላ መታወቂያ ዯብተርና ዯብዲቤ 
በማቅረብ አስረዴቻሇሁ፤ ከዚህ በተጨማሪ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሇኪራይ ውለ አንቀጽ 6/1/ የሰጠው ትርጉም ተገቢነት 
ያሇው ነው፤ ስሇዚህ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔና ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትዔዛዝ 
ምንም አይነት የሕግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተኝ በማሇት መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ የማስረጃ ተዒማኒነትና ተቀባይነትን አስመሌክቶ ያቀረበው ክርክር ተገቢነት የላሇው ነው፤ 
የውለን አተረጓጎም በተመሇከተ ያቀረበው ክርክር የሕግ መሠረት የሇውም በማሇት የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካችና ተጠሪ በሰበር ያዯረጉት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን 
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪ ሊዯረጉት የኪራይ ውሌ የሰጠው 
ትርጉም ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ መጣራት ያሇበት ሆኖ አግኝተዋሌ፡፡ ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ 
እሌባት ሇመስጠት ስሇውሌ ዴንጋጌዎች አተረጓጎም በፌትሏብሔር ሕግ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች መመሌከት 
ያስፇሌጋሌ፡፡  

 ከዚህ አንፃር ስንመዝነው የውሌ ዴንጋጌዎች መተርጎም ያሇባቸው በተዋዋዮቹ መካከሌ ሉኖር የሚገባውን 
ቅንነትና የመተማመን ግንኙነት መሠረት በማዴረግና በጉዲዮቹ ውስጥ ያሇውን ሌማዲዊ ሥርዒት በመከተሌ በቅን ሌቦና 
መተርጎም ያሇባቸው ስሇመሆኑ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1732 የተዯነገገ ሲሆን የውሌ ቃሌ የሚያሻማ ሆኖ በተገኘ ጊዜ 
የተዋዋዮች ሃሣብ ምን እንዯነበረ በመፇሇግና መሠረት በማዴረግ ሉተረጎም እንዯሚገባ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1734 
ንዐስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የመንግሥት የሌማት ዴርጅት ነው፡፡ አመሌካች የተቋቋመው የነዋሪዎችን 
የመኖሪያ ቤት እጥረት ሇመቅረፌና በተመጣጣኝ ዋጋ ሇሕብረተሰቡ አገሌግልት ሇመስጠት ነው፡፡ ከዚህ አንፃር 
የአመሌካችን አገሌግልት ያገኘና የኪራይ ውሌ የተዋዋሇ ሰው ቤቱን በኪራይ ውለ ከተገሇፀው አገሌግልት ውጭ 
እየተገሇገሇበት ከተገኘ ውለ ፇራሽ እንዯሚሆን ከኪራይ ውለ አንቀጽ 6 እና አንቀጽ 11/3/ ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም ቤቱን እራሱ በመኖሪያ ቤትነት ሇመገሌገሌ ተስማምቶ የተከራየ ተከራይ በተከራይ አከራይነት ቤቱን ላሊ ሰው 
ሇመኖሪያ ቤትነት እንዱገሇገሌበት አከራይቶ ቢገኝ ወይም ከአከራይ ስምምነትና ፇቃዴ ውጭ በላሊ በማናቸውም መንገዴ 
ቤቱን ሇላሊ ሦስተኛ ወገን አሳሌፍ ሰጥቶ ቢገኝ ቤቱን አከራይ በውለ ከገሇፀው አገሌግልት ውጭ እንዯተጠቀመበት 
ተዯርጎ መተርጎም ይገባዋሌ፡፡ ምክንያቱም አመሌካች የመኖሪያ ቤት የተከራይ አከራይነት መብት በመጠበቅ ውሌ 
ያሌተዋዋሇ በመሆኑ፣ ይህም የአመሌካች ሀሣብ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1732 እና በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1734 
ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት መታየት ያሇበት ነው፡፡  

 የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ከሊይ የተገሇጹትን መሠረታዊ የውሌ ሀይሇቃሌ አተረጓጎም ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌና 
ውለን አመሌካች ከነበረው ሀሣብ በሊይ በማስፊት አመሌካች የኪራይ ውለን ሇማፌረስ የሚችሇው ተጠሪ ቤቱን ከተገሇፀው 
ተግባር ውጭ ሇንግዴ ዴርጅትነት ሲጠቀምበት ብቻ ነው በማሇት የሰጠው ትርጉምና ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ይህንን ስህተት አሇማረሙ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇውን 
የኪራይ ውሌ በመተርጎም በኩሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአተረጓጎም ስህተት የተጋራ መሆኑን ያመሇክታሌ 
በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግንቦት 22 ቀን 1999 ዒ.ም. እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ታህሣሥ 
16 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ትዔዛዝ ተሽሯሌ፣ ይፃፌ፡፡  

2. ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የገቡትን የኪራይ ውሌ ያሊከበሩ በመሆኑ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ቤቱን ሇአመሌካች ያስረክቡ በማሇት ጥቅምት 2 ቀን 1998 ዒ.ም. በመዝገብ ቁጥር 
44194 የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፤ ይፃፌ፡፡  
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3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭ ይቻለ፡፡ 
 

 

 ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ጥቅምት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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