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 የሰ/መ/ቁ. 34788 

ኀዲር 2 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የሟች አቶ ሰሇሞን ሳሙኤሌ ወራሾች -ቀርቧሌ  

     እነ ወ/ሮ ማረታ ሰሇሞን(ሁሇት ሰዎች) - ጠበቃ ታዯሰ ጉርሙ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-ኑረዱን  መሏመዴ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን 
አመሌካች የሥር ጣሌቃ ገቦች ተጠሪ የሥር ከሣሽ ነበሩ፡፡ 

 የአሁን ተጠሪ በሥር ተከሣሾች በነበሩት አንዯኛ ንግዴ ኢንደስትሪና ቱሪዝም ቢሮ፣ ሁሇተኛ የወረዲ 5 
አስተዲዯር፣ ሦስተኛ የኪራይ ቤቶች አስተዲዯር ሊይ ባቀረበው ክስ በዴርጅት ቤት፤ የሆቴሌ ንግዴ ሔጋዊ ፇቃዴ አውጥቼ 
በየዘመኑ ፇቃዳን እያሳዯስኩ ከኪራይ ቤቶች ተከራይቼ በምሰራው ሆቴሌ ቤት እየሰራሁ እያሇሁ፤የሥር ተከሣሾች ቤቱን 
ያሇአግባብ እንዲሌሰራ አሽገውብኛሌ፡፡ ስሇዚህ አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተከሣሾች ቤቱን እንዱያስረክቡኝ ሦስተኛ የሥር ተከሣሽ 
ከእኔ (ተጠሪ) ጋር የነበረውን ውሌ ሣያቋርጥ(ሳያፇርስ) ላሊ ውሌ በመፇፀም ያስገባቸውን ግሇሰቦች እንዱያስወጣ 
ውሊቸውንም እንዱሰርዝ፣ የቀረብኝን ጥቅምና የዯረሰብኝ ጉዲት የመጠየቅ መብቴ ተጠብቆ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

 አንዯኛ እና ሁሇተኛ የሥር ተከሣሾች ሇቀረበባቸው ክስ መሌስ ሲሰጡ፡- የአሁን ተጠሪ ፌቃዲቸውን ያሊዯሱ 
በመሆኑ የጸና የንግዴ ፌቃዴ የሊቸውም ፌቃዲቸው ተሰርዟሌ፡፡ 

 ከተጠሪ ጋራ ያሇን ግንኙነት ስሇተቋረጠ የሚጠይቁት ጥቅም ሆነ መብት የሊቸውም ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ 
በማሇት ሲመሌስ፤ሁሇተኛ የሥር ተከሣሽ በበኩለ የተባሇውን ቤት በጋራም ሆነ በተናጥሌ አሊሸግኩም ሲሌ መሌሷሌ 
ሦስተኛ የስር ተከሳሽም በተመሣሣይ መሌኩ ዴርጊቱን እንዲሌፇፀመ ክድ ተከራክሯሌ፡፡ 

 በዚሁ ጉዲይ የሥር ጣሌቃ ገብ የአሁን ተጠሪ ይህን ቤት በሔጋዊ መንገዴ ከኪራይ ቤቶች አስተዲዯር ተረክበው 
በውሊቸው መሰረት ይዘውት እንዲለ ገሌጸው የቀረበው ክስ ውዴቅ እንዱሆን በመቃወም ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ጉዲዩን ከሔግ ጋር በማገናዘብ ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ የንግዴ ፇቃዴ 
ባሇማዯሳቸው እና በወቅቱ የቤት ኪራይ ክፌያ ባሇመፇፀማቸው ምክንያት በኪራይ ይዘውት የነበረውን ቤት ሔግና ዯንብ 
በሚያዘው መሰረት መብታቸውን አጥተዋሌ፡፡ ስሇዚህ ይህን ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 33(2) መሰረት የመክሰስ መብት 
የሊቸውም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

 የአሁን ተጠሪም በተሰጠው ውሳኔ ባሇመስማማት ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ቅሬታውን አቅርቦ ፌ/ቤቱም 
ጉዲዩን አስቀርቦ በማከራከር ካየ በኋሊ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ የአሁን ተጠሪን የንግዴ ዴርጅት ያሸገው ያሇ አግባብ ነው፣ 
ሦስተኛ የሥር ተከሣሽ ከአሁን ተጠሪ ጋር ያዯረገው የቤት ክራይ ውሌ ፀንቶ ባሇበት ሁኔታ ከአሁን አመሌካቾች ጋር 
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በውሌ ሊይ ውሌ በመፇፀም ቤቱን ያስረከባቸው በአግባቡ አይዯሇም፣ የአሁን ተጠሪ እና የሥር ሦስተኛ ተከሣሽ የኪራይ 
ውሊቸውን መቀጠሌ ይገባሌ በማሇት የሥር ውሳኔን በመሻር ውሣኔ ሰጥተዋሌ፡፡ 

 በዚህም መሰረት የአሁን አመሌካቾች በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ሇከተማው 
ሰበር ሰሚ ሇሆነው ፌ/ቤት ቅሬታቸውን በማቅረባቸው ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ በፌ/ቤቱ 
ውስጥ ጉዲዩን የማየት ስሌጣንን አስመሌክቶ የሏሳብ ሌዩነት በመፇጠሩ በሌዩነት ውሳኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም 
አብሊጫው ዴምጽ ምክንያቱን ሳያስቀምጥ “ምንም እንኳን የፋዳራሌ መንግስት አካሌ የሆነው የኪ.ቤ.አ.ዴ በዚህ መዝገብ 
ተከራካሪ ቢሆንም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ነገር የመስተዲዴሩ አካሊት በነበራቸው የአስፇፃሚነት ስሌጣን በመሆኑና እነርሱ 
የወሰደትን እርምጃን ተከትል የኪ.ቤ.አ.ዴ በወሰዯው እርምጃ የተከሰሰና ይህም አንዴ ዴርጊት በመሆኑ ጉዲዩ የዚህ ፌርዴ 
ቤት ሥሌጣን ነው” በማሇት በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሰረት ስህተት የሇም 
በማሇት የሰበር አቤቱታውን ሰርዞታሌ፡፡ 

 አነስተኛ ዴምፁም በጉዲዩ የተሇየበትን ሏሳብ ሲያስቀምጥ፡- “በክርክሩ ጭብጥ ውስጥ ይህንን ቤት በባሇቤትነት 
የሚያስተዲዴረው የኪራይ ቤቶች ዴርጅት ቤቱን አሊግባብ ሇሦስተኛ ወገን አከራየብኝ የሚሌ በመሆኑ በአዋጅ 25/88 
መሰረት መዲኘት የሚኖርበት በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ከመሆኑም በሊይ የክርክሩ መነሻ የሆነው ቤትም በአዋጅ 36/95 
አንቀጽ 41/1/ረ ሊይ መስተዲዴሩ በባሇቤትነት ከሚያስተዲዴራቸው ሥር የማይሸፇን በመሆኑ በከተማው ፌ/ቤት መታየቱ 
ከሥሌጣን አኳያ አግብብ አይዯሇም” ሲሌ ሌዩነቱን አስፌረዋሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች ጥር 1 ቀን 2000 ጽፇው ባቀረቡት ማመሌከቻ 
በከተማው ይግባኝ ሰሚና በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሣኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
በማሇት አቤቱታቸውን አቅርቧሌ፡፡ 

 ይህ የፋዳራሌ ሰበር ችልትም አቤቱታውን ምክንያት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩ 
በሰበር ችልት እንዱታይ የወሰነው የሥር ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ተቀብል ሇመወሰን ስሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን 
ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ይህን ነጥብ ከተነሳው ክርክር፣ በአቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከህጉ 
ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

 በዚህ ጉዲይ የአሁን ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ክሱን ሲመሰርት የሆቴሌ ቤቱ ያሇአግባብ በመስተዲዴሩ አካሊት እና 
በቱሪዝም ቢሮ የታሸገበት መሆኑን ብቻ ሳይሆን የፋዳራሌ መንግስት መስሪያ ቤት የሆነውን የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ 
ኪራይ እየከፇሌኩ የምሰራበትን የሆቴሌ ቤት ነጥቆኝ ሇሦስተኛ ወገን አከራይቶታሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

 እኛም ተሻሽል የወጣውን የአዱስ አበባ ከተማ ቻርተር አዋጅ ቁ. 24/1/ረ ስናይ የከተማው ፌ/ቤት ማየት 
የሚችሇው የከተማው አስተዲዯር ከሚያስተዲዴራቸው የመንግስት ቤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጉዲዮችን ነው፡፡ ሔጉ ይህን 
እያሇና ዋና የቤት አስተዲዯር (ባሇቤት) ከተጠሪ ጋራ የውሌ ግንኙነት እያሊቸው በፋዳራለ ሥሌጣን ክስ የሚወዴቀውን 
ክርክር በከተማው ፌ/ቤት መታየቱ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ስሇዚህ በሥር ፌ/ቤት በአበሊጫ ዴምጽ የተሰጠው ውሳኔ ተሽሮ በአናሳው ዯምጽ ጉዲዩ የከተማው ፌ/ቤት 
ሥሌጣን አይዯሇም ያሇው ተቀባይነት አግኝተዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የአ.አ.ከተማ የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት መ/ቁ. 2633/91 ሏምላ 22 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ 
የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 02703 ሏምላ 30 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የከተማው 
ሰበር በመዝገብ ቁ. 05360 በ4/4/2000 ዓ.ም የሰጡት ውሣኔ ተሽሮአሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የአ/አ/ከተማ መስተዲዴር ፌ/ቤቶች ይህን ክርክር የማየት ስሌጣን የሊቸውም ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኙ ወጪ እና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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