
232 

 

አዋጅ ሉያሣካው ከሚፇሌገው መሠረታዊ ግብ ከአዋጁ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 3 እና ከአዋጁ አንቀፅ 7 ንዐስ 
አንቀፅ 1 ጋር በተጣጣመ መንገዴ መተርጎም ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች ጉዲዩ 
በፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ እንዯማይታይ ከተገሇፀሇት በኋሊ የቤቱ ባሇሀብት የነበረ መሆኑን የሚያሣይ ካርታና 
ፕሊን በማስረጃነት በማቅረብ ቤቱ ያሌተወረሰ መሆኑንና ከቤቱ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቤቱን ሇመጠቀም 
የሚያስችሊቸው መብትና ጥቅም የላሊቸው በመሆኑ ቤቱን እንዱሇቁሇት የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ የቤቱ 
ባሇቤትነት ካርታና ፕሊን በሚኒስትሩ አሇመፅዯቁ በቤቱ ሊይ መብትና ጥቅም የሇውም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ 
አያዯርስም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት በአዋጅ ቁጥር 47/67 አንቀፅ 12 ንዐሰ 
አንቀፅ 2 የሰጠው ትርጉም መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌትሏብሓር ይግባኝ ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. አመሌካች ያቀረበው የሰነዴ ማስረጃ አመሌካች በቤቱ ሊይ መብትና ጥቅም ያሇው መሆኑን የሚያረጋግጥ 

ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌትሏብሓር ይግባኝ ችልት አመሌካች ቤቱ ሊይ መብትና ጥቅም ያሇው 

መሆኑንና ክስ ማቅረብ እንዯሚችሌ በመገንዘብ በይግባኝ በቀረቡሇት ላልች ነጥቦችንና ክርክሮችን 
በመመርመርና በመመዘን ውሣኔ እንዱሰጥባቸው ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
343(1) መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 

 

  የሰ/መ/ቁ. 43081 

ግንቦት 6 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ኂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሳሙኤሌ ጦኖሮ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ አይሻ አርጌሳ (4 ሰዎች) - አሌቀረቡም 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት 
ባቀረቡት ክስ ከ1957 ዓ.ም ጀምሮ በይዞታቸው ስር ያሇው ቤት በእርጅና ምክንያት በመፌረሱ ሇማዯስ ስራ 
ሲጀምሩ አመሌካች ስራው እንዲይጀመር ሁከት ስሇፇጠሩ ሁከቱ እንዱወገዴሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ 
በሰጡት መሌስ ቤቱ የተጠሪዎች ሳይሆን የአመሌካች ባሇቤት ወሊጆች መሆኑን፣የባሇቤታቸው ወሊጆች ወዯ ውጪ 
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አገር ሲሄደ ቤቱን የአመሌካች ባሇቤት እንዱያስተዲዴሩ ውክሌና መስጠታቸውን፣የአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት በቤቱ 
በመጀመሪያ በኪራይ በኋሊም ኪራይ መክፇሌ ሲያቅታቸው በነፃ እንዱኖሩበት መፌቀዲቸውን፣ አንዯኛ ተጠሪ 
ባሇቤት በ1995 ዓ.ም ታመው አዱስ አበባ ሇህክምና እንዯሄደ በዛው መሞታቸውን፣ቤቱ በተጠሪዎች እጅ 
አሇመኖሩን እና ቤቱ በእርጅና ምክንያት በመፌረሱ ፌራሹን ሇጏረቤት በአዯራ እንዱጠብቁ ማዴረጋቸውን በመግሇጽ 
ሁከት እንዲሌፇጠሩ ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱን ጉዲዩን መርምሮ ቤቱ አንዯኛ ተጠሪ በይዞታቸው ስር አዴርገው 
እየተጠቀሙበት እንዯነበር በምስክሮች ተረጋግጧሌ በማሇት አመሌካች የፇጠሩት ሁሇት እንዱወገዴ ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇከምባታና ጠምባሮ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የስር 
ፌ/ቤት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ በተመሳሳይ የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበሇትን የሰበር 
አቤቱታ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው አንዯኛ ተጠሪ 
አካባቢውን ሇቀው ከሄደ ከ15 ዓመት በሊይ ቆይቶ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም፣የቤቱ ባሇቤቶች የአመሌካች 
ባሇቤት ወሊጆች ስሇመሆናቸው በቂ የሰነዴ ማስረጃ ቀርቧሌ፣እነሱ ወዯ ውጪ ሲሄደ ቤቶቹን የአመሌካች ባሇቤት 
እንዱያስተዲዴሩት ውክሌና ሰጥተዋሌ፣በዚህ መሰረት የአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት እንዱኖርበት አዴርገዋሌ እንዱሁም 
በቤት ውስጥ ተጠሪዎች ስሊሌነበሩ የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እንዱሻር በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ ችልቱም ክርክር ያስነሳው 
ጉዲይ የዲኝነት ገንዘብ ተከፌል ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ሉታይ የሚገባው መሆን አሇመሆኑን ይህ ቢታሇፌ እንኳን 
አመሌካች ሁከት ፇጥረዋሌ የመባለን አግባብነት ማየት እንዱቻሌ አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ 
በዚህ መሰረት ተጠሪዎች ቀርበው ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው 
መርምሯሌ፡፡ 

 በስር ፌ/ቤት ተጠሪዎች ክስ የመሰረቱት ከባሇቤታቸው ጋር ከ1957 ዓ.ም ጀምሮ ይዘው የሚገሇገለበት 
ሁሇት ክፌሌ ቤቶች በእርጅና ምክንያት በመፌረሳቸው ሇማዯስ ስራ ሲጀምሩ አመሌካች ሁከት ፇጥረዋሌ በማሇት 
ነው፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው ቤቱ የአመሌካች ባሇቤት ወሊጆች እንጂ የተጠሪዎች አሇመሆኑና ተጠሪዎች 
የሚኖሩት በላሊ ቦታ እንዯነበር እንዱሁም ቤቱ በተጠሪዎች ይዞታ ስር አሇመሆኑ ተከራክረዋሌ፡፡ አንዴ ሰው 
በይዞታው ሊይ ሁከት ሲፇጠር ወይም ይዞታው በሃይሌ ሲነጠቅ ሁከቱ እንዱወገዴ ወይም በሃይሌ የተወሰዯው 
ነገር እንዱመሇስ ክስ ማቅረብ የሚችሌ መሆኑን በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149 መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች 
ክስ የመሰረቱት ሁከት ተፇጥሮብናሌ በማሇት በመሆኑ ሁከት ተፇጠረበት ያለበት ንብረት በይዞታቸው ስር 
እንዯሚገኝና በዚህ ይዞታቸው ሊይ የሁከት ተግባር የተፇፀመበት ስሇመሆኑ ማረጋገጥ ይገባቸዋሌ፡፡ ይዞታ ማሇት 
ዯግሞ አንዴ ሰው አንዴን ነገር በእጁ አዴርጏ  በእውነት የሚያዝበት ሆኖ ሲገኝ መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1140 
የተመሇከተ በመሆኑ ተጠሪዎች ክርክር ያስነሳውን ቤት በእጃቸው አዴረገው ሲያዙበት የነበረ ስሇመሆኑ የማስረዲት 
ሽክም አሇባቸው፡፡ ከክርክሩ ሂዯት እንዯተረዲነው የ1ኛ ተጠሪ ባሇቤት ቤቱን እስከ 1995 ዓ.ም ዴረስ ይኖሩበት 
እንዯነበርና ከዛ በኋሊ ታመው ሇህክምና አዱስ አበባ ሲሄደ ቤቱን ሇላሊ ሰው አዯራ ሰጥተው በመሄዲቸው ቤቱ 
በተጠሪዎች እጅ አሌነበረም፡፡ ተጠሪዎች ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ በሰጡት መሌስ ባሇቤታቸው ታመው ወዯአዱስ 
አበባ ሲሄደ ቤቱን በአዯራ ሇላሊ ሰው በአዯራ ሰጥተው መሄዲቸውን ግሌፀዋሌ፡፡ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
ከተዯረገው ክርክርም አንዯኛ ተጠሪ በአሊባ ከተማ እየኖሩ ቤቱን እየተመሊሇሱ ይከታተለ እንዯነበር ምስክሮች 
ማስረዲታቸው ተመዝግቧሌ፡፡ ይህም የሚያሳየው ተጠሪዎች በቤቱ ውስጥ ይኖሩ ያሌነበረ ወይም ቤቱን በእጃቸው 
አዴርገው በእውነት የሚያዙበት አሇመሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ቀዴሞውንም ቢሆን ተጠሪዎች ቤቱን በእጃቸው 
አዴርገው የሚያዙበት ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149 መሰረት ሁከት ይወገዴሌኝ ክስ የሚያቀርቡበት የሔግ አግባብ 
የሇም፡፡ ይሌቁንም የክርክሩ ሂዯት ክርክሩ ከሁከት ጥያቄ ይሌቅ ክርክር ያስነሱት ሁሇት ቤቶች ባሇቤት ማነው? 
በሚሌ ጭብጥ ሊይ የሚያተኩር ሆኖ ነው ያገኘነው፡፡ ይህ ጥያቄ ዯግሞ ንብረቱ ተገምቶ የባሇቤትነት መፊሇም ክስ 
የሚቀርብበት እንጂ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ የሚቀርብበት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች ተጠሪዎች 
በክሳቸው ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት መጠየቃቸው ብቻ የተጠሪዎችን ትክክሇኛ ጥያቄ በአግባቡ ሳያገናዝቡና 
ሳይረደ ሁከት እንዱወገዴ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ 
ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 
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