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     የሰ/መ/ቁ. 37964 

       ጥር 27 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣ ዲኜ መሊኩ      

          ተሻገር ገ/ስሊሴ  

           ብርሃኑ አመነው  

          በሊቸው አንሺሶ   

         አሉ መሏመዴ           

አመሌካች -  የአቶ መሏመዴ ሁሴን ወራሾች  

1. አቶ ዓሉ መሏመዴ                   

2. ድ/ር ዘምዘም መሏመዴ ሁሴን      ጠበቃ አቶ ወንዴሜነህ ዲኘው ቀረቡ 

3. ወ/ሮ ሮዛ መሏመዴ ሁሴን                

ተጠሪዎች - 1. የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነ.ፇጅ አቶ ዯስታ ሉበን   

          2. አቶ ኃይሇስሊሴ ገ/መዴህን አሌቀረቡም     

 መዝገቡ የተቀጠረው በተዯረገው ምርመራ መሠረት ተገቢውን ሇመሥራት ሲሆን በዚሁ 
መሠረት የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡     

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የግራቀኙን ጉዲይ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ተቀብሇው ሇማየት 
ሥሌጣን የሊቸውም በጉዲዩም ሊይ ቢሆን የአሁን አመሌካቾች ክስ የማቅረብ መብት የሊቸውም 
በሚሌ ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ አግባብነት ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት 
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡  

ይህንን ጉዲይ ፌ/ቤቶች ተቀብሇው ሇማስተናገዴ የሚያስችሊቸው ሥሌጣን አሊቸው ወይስ 
የሊቸውም? እንዱሁም አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብት አሊቸው ወይስ 
የሊቸውም? የሚለትን ሁሇት አከራካሪ ነጥቦች ሇመሇየት ከእነዚህ ጭብጦች ጋር ተያያዥነት 
ያሊቸውን የፌሬ ነገርም ሆነ የህግ ክርክሮች በእነዚህ ጭብጦች ሊይ ከታች ባለት ፌ/ቤቶች 
በየዯረጃው የሰጡት ውሣኔዎች እና ግራቀኙም በጉዲዩ ሊይ በሰበር ዯረጃ ያቀረቡትን ክርክር ባጭር 
ባጭሩ ሇመጥቀስ ያህሌ የአሁን አመሌካቾች በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በከሣሽነት ያቀረቡት የክስ 
አቤቱታ የአውራሻችን ንብረት የሆነው በኪራይ ቤቶች አስተዯዯር ዴርጅት በቁጥር 785 በቀበላው 
ቁጥር 786 ከሚታወቀው ቤት ውጭ ላሊ ቤት ስሊሌነበራቸው አዋጅ ቁጥር 47/67 በወጣበት ጊዜ 
በቅጽ 004 ተረክበው እያሇ ከዚህ ዓሇም በሞት በተሇዩበት ጊዜ በ1970 ዓ.ም አስረክባችሁ እንዯገና 
ትጠይቃሊችሁ በሚሌ በማስገዯዴ ቅጽ 003 እንዱሞሊ አዴርገው እንዯ አዋጁ ያሌተወረሰውን ንብረት 
ወስዯውብናሌ ይህንኑ የንብረት ባሇቤትነት መብት ሇማስከበር ሇፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ጥያቄ 
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ብናቀርብም እነዚህን ቅጾች መነሻ በማዴረግ ጉዲዩ በእኔ ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ አይዯሇም በማሇት 
አሰናብቶናሌ ስሇሆነም በአዋጁ መሠረት ያሌተወረሰውን ንብረት በጥንቃቄና በኃይሌ ወስድ ከህግ 
ውጭ ሇ3ኛ ተጠሪ አሳሌፍ የሰጠ ስሇሆነ ከ1968 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1994 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን 
የቤት ኪራይ ብር 390‚000 ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ ያሇውን ዯግሞ የመጠየቅ መብታችንን ከማስጠበቅ 
ጋር ንብረቱን እንዱያስረክቡ ይዴረግሌን የሚሌ ነው፡፡  

የአሁን 1ኛ ተጠሪ የቤቱ ባሇቤት ስሇመሆናቸው ማስረጃ ያሊቀረቡ ስሇሆነ በጉዲዩ ሊይ 
የመክሰስ መብት የሊቸውም ቅፅ 004 ከተሞሊ በኃሊ መሌሰው በቅፅ 003 አስረክበዋሌ፡፡ ቅጽ 004 
እንዯቋሚ የባሇቤትነት ማስረጃም አያገሇግሌም፡፡ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በቅፅ 003 በትርፌነት 
ተሞሌቶ ማስረከባቸውን አረጋግጦ አቤቱታውን አሌተቀበሇውም፡፡ በመሆኑም ቤቱ ሉመሇስሊቸው 
አይገባም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

የአሁን 2ኛ ተጠሪም በበኩለ ከከሣሾች ጋር የውሌ ግንኙነት ስሇላሇኝ እኔን የመክሰስ 
መብት የሊቸውም ጉዲዩን ማየት የሚችሇው ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ነው ኤጀንሲው በሰጠው 
ውሣኔ ቅር ከተሰኙ ሇኤጀንሲው ሥራ አመራር ቦርዴ ያቀርባለ እንጂ ፌ/ቤቱ ሉመሇከት አይችሌም 
ቤቱ በአዋጅ የተወረሰ ነው በአዋጁ መሠረት ተገቢውን ካሣ ከሚጠይቁ በቀር እኔን ከቤቱ 
ሇማስወጣት የሚያስችሌ መብት የሊቸውም የንግዴ ዴርጅቱንም በህግ አግባብ ገዝቻሇሁ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡  

ክሱ የቀረበበት የከፌተኛው ፌ/ቤትም ጉዲዩን ተመሌክቶ ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን ያሇው 
የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ እንጂ ፌ/ቤት አይዯሇም በሚሌ የቀረበውን ክርክር አስመሌክቶ 
የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር 110/87 መሠረት ከአዋጅ ውጭ በትዕዛዝና 
በቀሊጤ የተወረሱ ንብረቶችን እንጂ ከሣሽ ያቀረቡትን ከህግ ውጭ ቤት ተወርሶብኛሌ የሚሌን ጥያቄ 
ሇመመሌከት ሥሌጣን የላሇው በመሆኑ ተቃወሟቸው ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

ዋናውን ጉዲይ በሚመሇከት ቤቱ በተወረሰበት ወቅት ላሊ ቤት የላሊቸው መሆኑን 1ኛ 
ተከሣሽ የአሁን 1ኛ አመሌካች በ18/10/72 ዓ.ም ሇከሣሾች የኪራይ ቅዴሚያ እንዱሰጣቸው ከፃፇው 
ዯብዲቤ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ የከሣሾች አውራሽ ክስ የቀረበበትን ቤት ላሊ ቤት ስሇላሊቸው በአዋጁ 
መሠረት ቤቱ ተፇቅድሊቸዋሌ ተብል በ21/3/68 ዓ.ም ቅፅ 004 የሞለ ሲሆን በላሊ በኩሌ በ1970 
ዓ.ም ቤቱ ትርፌ ነው ተብል ቅፅ 003 ተሞሌቷሌ፡፡ ነገር ግን በዚሁ ቅፅ 003 በተሞሊበት ፍርም 
ሊይ ክስ የቀረበበት ቤት ትርፌ ነው ተብል ከተሞሊው ቤት ላሊ የመረጡት ቤት አሌተገሇፀም ይህም 
ከሣሾች አንዴ ቤት ብቻ ያሊቸው መሆኑን ያመሇክታሌ ተከሣሾች ከሣሾች ቤቱን በቅፅ 003 
ሞሌተው ቤቱ በትርፌነት ተወርሷሌ በማሇት ይከራከሩ እንጂ አዋጁን አስፇፃሚ እንዯመሆናቸው 
መጠን የአዋጁን መንፇስ የሚቃረኑ ከሆነ ህገወጥ ናቸው የማይባለበት ምክንያት አይኖርም ተከራይ 
ነኝ የሚሇው የአሁን አመሌካች ዴርጅቱን ከ1ኛ መሌስ ሰጭ ተከራይቼ እየተገሇገሌኩበት እገኛሇሁ 
የሚሇው ክርክሩ ክርክር ከተነሳበት ቤት ጋር የሚገናኝ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በመሆኑም 
ከሊይ በተገሇፁት ምክንያቶች በአዋጁ መሠረት ሉወረስ የሚገባው ትርፌ ቤት ከሆነ ብቻ ስሇሆነ ቅጽ 
003 ተሞሌቶ ተወርሷሌ የሚሇው ክርክር ህጋዊ መሠረት ስሇላሇው እና ከህግ ውጭ መወረሱን 
ስሇሚያስረዲ ተከሣሾች ቤቱን ሉመሌሱ ይገባሌ ቤቱ በኪራይ ያስገኘውን የገንዘብ መጠን አስመሌክቶ 
የቀረበ ክርክር ስሇላሇም ከብር 390‚000 /ሶስት መቶ ዘጠኛ ሺህ/ ጋር ሇከሣሾች ያስረክቡ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡  

የአሁን 1ኛ ተጠሪ እና 2ኛ ተጠሪዎች በተናጠሌ ያቀረቡትን የይግባኝ መዝገብ አጣምሮ 
የተመሇከተው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በበኩለ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 24633 የካቲት 28 ቀን 2000 
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በዋሇው ችልት ከሣሾች በአዋጅ ቁጥር 110/87 መሠረት ሥሌጣን ሊሇው ሇፔራይቬይታይዜሽን 
ኤጀንሲ ቤቱ እንዱመሇስሊቸው ጠይቀው ቤቱ በቅጽ 003 ተሞሌቶ በመሰረዙ ምክንያት ጥያቄያቸው 
ተቀባይነት ማጣቱን የክስ ማመሌከቻቸው እያስረዲ ሥሌጣን ያሇው አካሌ ውሣኔ ያሰፇረበትን ነጥብ 
ቤቱ ከህግ ውጭ የተወረሰ ነው በማሇት ከፌተኛው ፌ/ቤት መወሰኑ በላሇው ሥሌጣን ነው፣ 

ከዚህም በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ቤቱ ትርፌ ነው አይዯሇም ሉወረስ 
ይገባሌ አይገበም? ብል የመወሰን ሥሌጣን ያሇው የሥራና ከተማ ቤቶች ሚ/ር ስሇመሆኑ በአዋጁ 
ተጠቅሶ እያሇ ከሣሾች ትርፌ ቤት ሳይኖራቸው የተወረሰባቸው ያሇአግባብ ነው ማሇቱ በላሇው 
ሥሌጣን በመሆኑ እንዱሁም ቤቱ ከተወረሰ በኃሊ በአዋጅ ቁጥር 47/67 ሆነ ይህንኑ አዋጅ 
ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 292/18 መሠረት ቤቱ እንዱመሇስሊቸው በወቅቱ አጠራር ሇሥራና 
ቤቶች ሚ/ር አመሌክተው እንዱመሇስሊቸው ተወስኖ ውሣኔው በሚ/ሩ የፀዯቀበትን ማስረጃና 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1195/1/ መሠረት የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነታቸውን ሇማወቅ የተሰጣቸው 
የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት  ስሊሊቀረቡ ከሣሾች ከመነሻውም ቢሆን ክስ በቀረበበት ሏብት ሊይ 
ጥቅም ወይም መብት ያሊቸው መሆኑን ስሊሊረጋገጡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33/2/መሠረት በቤቱ ሊይ 
ክስ የማቅረብ መብት የሊቸውም፡፡  

ስሇሆነም በእነዚህ ነጥቦች ሊይ ያቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ መቀበሌ ሲገባው 
አሌፍ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ውሣኔ መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡  

ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው የአሁን አመሌካቾች በዚህ የጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ 
ተፇፅሟሌ የሚለትን የህግ ስህተት ሇማሳየት ዝርዝር የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ሲሆን ፌሬ 
ቃለም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በቤቱ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው መብት የሊቸውም በማሇት 
የሰጠው ውሣኔ ያቀረብነውን የፌሬ ነገር ክርክርና ማስረጃ መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡  

እንዱሁም የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ማስረጃዎችን አጣርቶ ቅጽ 003 የተሞሊው ከህግ 
ውጭ መሆኑን በኤክስፏርቶች ካረጋገጡ በኃሊ ቤቱ ሉመሇስ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ሆኖም 
የኤጀንሲው ሥራ እስኪያጅ ቅጽ 003 በህግ አግባብ ያሌተሞሊ ቢሆንም ሰነደ ህጋዊነት አሇው ወይስ 
የሇውም የማሇት ሥሌጣን ሇኤጀንሲው አሌተሰጠውም ስሇዚህ ሰነደ በህግ ውጤት የሇውም ቤቱ 
ሉመሇስ ይገባሌ ሇማሇት አይችሌም ከማሇት ውጭ ቅፅ 003 በህግ አግባብ የተሞሊ እና ቅጽ 004ን 
የሻረ ነው አሊሇም ስሌጣን የሇኝም ማሇት በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ ተሰጠ ማሇት አይዯሇም ስሇሆነም 
ማንኛውም ሰው በህገ መንግስቱ የተረጋገጠሇትን መብት ያሇህግ የግሌ ንብረቴን ማጣት የሇብኝም 
በማሇት መብቱን ማስከበር የሚችሇው በፌ/ቤት ዲኝነት በመጠየቅ በመሆኑ ኤጀንሲው የመጨረሻ 
ውሣኔ ባሌሰጠበት ጉዲይ የቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ ፌ/ቤት የማየት ሥሌጣን አሇው የሚሌ ነው፡፡  

ተጠሪዎችም በየፉናቸው ሇሰበር አቤቱታው መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ በይዘቱም በሥር 
ከፌተኛ ፌ/ቤት እና በይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡትን መሌስና ቅሬታ የሚያጠናክር 
የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የሰጠውን ዲኝነት ትክክሇኛነት የሚያስገነዝብ በመሆኑ በዴጋሚ ማስፇሩ አስፇሊጊ 
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

አመሌካቾችም በመሌስ መሌሳቸው በፅሐፌ ያቀረቡት ክርክር በየዯረጃው ባለት ፌ/ቤቶች 
የቀረበውን የሚያብራራ እና የሚያጠናከር ነው፡፡  

እንግዱህ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡  
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ይህንን ጉዲይ የከፌተኛው ፌ/ቤት ተመሌክቶ ሇመወሰን ሥሌጣን የሇውም በሚሌ ይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠውን ዲኝነት በማስቀዯም ተመሌክተናሌ፡፡  

በኢት/ያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገመንግስት አንቀጽ 37 እንዯተዯነገገው 
አንዴን ጉዲይ ተመሌክቶ ዲኝነት  ሇመስጠት ሥሌጣን የተሰጠው ሇላሊ የዲኝነት አካሌ ከሆነ 
ፌ/ቤቶች ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሊቸውም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ 
መቅረብ የሚገባው ጉዲይ ሇፌ/ቤቶች በቀረበ ጊዜ ጉዲዩ በየትኛው የክርክር ዯረጃና በየትኛውም 
የፌ/ቤት እርከን ቢገኝም በሥሌጣን ምክንያት ክርክሩ ሉቋረጥ እና ቀሪ ሉሆን እንዯሚገባ ይኸው ህገ 
መንግስታዊ ዴንጋጌ ሆነ በዝርዝር ህጉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 231/1/ /ሇ/፣ 9/2/፣ 244/3/ እና 
328/3/ ተመሌክቷሌ፡፡  

በዚህም መሠረት ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ የቀረበሇትን ጉዲይ ከፌ/ቤቶች ሥሌጣን 
አንፃር መመርመሩ አግባብ ቢሆንም ይህ ጉዲይ ቀዯም ሲሌ ሇፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ቀርቦ 
የታየና ውሣኔ ያገኘ ጉዲይ ስሇሆነ ፌ/ቤቶች ተቀብል ሇማስተናገዴ የሚያስችሊቸው ሥሌጣን 
የሇውም በሚሌ የሰጠው ዲኝነት ስሇጉዲዩ ግራቀኙ በፌሬ ነገር ረገዴ ያቀረቡትን ክርክር መሠረት 
ያዯረገ ሆኖ አሊገኘነውም ይኸውም ሇዚሁ ውሣኔ እንዯመነሻ ያዯረገው ጉዲዩ ሇፔራይቬታይዜሽን 
ኤጀንሲ ቀርቦ ውሣኔ ያገኘ ስሇመሆኑ የከሣሾች የክስ ማመሌከቻ በግሌፅ ያስረዲሌ የሚሇውን 
በመያዝ ነው ይሁን እንጂ የከሣሾች የክስ ማመሌከቻ ክሱ ቀርቦሇት የነበረው የፔራይቬታይዜሽን 
ኤጀንሲ መምሪያ ቤቱ በአዋጁ መሠረት ያሌተወረሰ መሆኑን አረጋግጦ እንዱመሌስሌን የወሰነሌን 
ቢሆንም ዋና ስራ አስኪያጅ ጉዲዩ በኤጀንሲው ሥሌጣን ሥር የማይወዴቅ መሆኑን ጠቅሶ ሥሌጣን 
የሇኝም ብሇናሌ የሚሇውን የሚጠቅስ እንጂ እንዯይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሣኔ የሚናገር አይዯሇም፡፡  

አመሌካቾችም ይህንኑ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሣኔ በመንቀፌ በሰበር አቤቱታቸው ገፅ 
4 የመጨረሻ ክፌሌ ሊይ ኤጀንሲው ጉዲዩን ተመሌክቶ ውሣኔ የሰጠበት ጉዲይ ሳይሆን ሥሌጣን 
የሇኝም በማሇት ነው ያሰናበተን በማሇት ሊቀረቡት ቅሬታ 1ኛ መሌስ ሰጭ በሰጠው መሌስ ገፅ 3 
የመጨረሻ ክፌሌ የፔራይቨታይዜሽን ኤጀንሲም ቢሆን ይህን የማጣራትም ይሁን ትክክሇኛነቱን 
ወይም ህገ ወጥነቱን የመመርመር ሥሌጣን የላሇው መሆኑን በመግሇፅ መዝገቡን ዘግቶታሌ ቤቱ 
የተወረሰው ከአዋጁ ውጭ ነው በማሇት ቤቱ እንዱመሇስሊቸው በኤጀንሲው የተሰጠ ውሣኔ የሇም 
በማሇት ጉዲዩ በኤጀንሲው በኩሌ ቀርቦ ክርክር ተዯርጏ ማስረጃ ተመርምሮ ተገቢውን ዲኝነት 
ያረፇበት ሳይሆን ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የሇኝም በማሇት የዘጋው መሆኑን ሁለ አረጋግጧሌ ይህ 
ሆኖ እያሇ ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጉዲዩ በኤጀንሲው ታይቶ ዲኝነት ያረፇበት ጉዲይ ነው 
የሚሇውን መነሻ አዴርጎ ጉዲዩን የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የማየት ሥሌጣን አሌነበረውም በማሇት 
የሰጠው ዲኝነት የግራቀኙን ክርክር መሠረት ያዯረገ ባሇመሆኑ የተነሣ የተሳሳተ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 110/87 እንዯተመሇከተው ጉዲዩ በፔራይቬታዜሽን ኤጀንሲ ሥሌጣን ሥር 
የሚወዴቅ አይዯሇም ተብል መመሇሱ ከተረጋገጠ እና አሁንም ቢሆን ይህን ጉዲይ አይቶ ሇመወሰን 
ሥሌጣኑ ሇላሊ የዲኝነት አካሌ የተሰጠ ነው የሚሌ የህግ ክርክር እስካሌቀረበ ዴረስ የህገ መንግስቱ 
አንቀጽ 37 ዴንጋጌ ይህንኑ ጉዲይ በፌ/ቤት ቀርቦ እንዲይታይ የሚከሇክሌ አይዯሇም በዚህ ረገዴ 
የሥር ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሥሌጣኑን አስመሌክቶ የሰጠው ትርጓሜ የግራቀኙን ክርክር ይዘት 
ካሇማገናዘብም ሆነ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌ አንፃር ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

እንዱሁም ትርፌ ቤት ነው ወይስ አይዯሇም? ሉወረስ ይገባሌ ወይስ አይገባም? 
የሚሇውንም ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት አዋጁን ሇማስፇፀም ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ 
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ከሚታይ በቀር የፌ/ቤቶችን ዲኝነት የሚጠይቅ ጉዲይ ባሇመሆኑ ፌ/ቤቱ ሥሌጣን የሇውም በሚሌ 
በሁሇተኛ ዯረጃ የሰጠውንም ትርጉም እንዯተመሇከትነው ከሣሾች ያቀረቡትን የክርክር ይዘት ያገናዘበ 
አይዯሇም የከሣሾች የክስ መነሻ አውራሻችን አዋጅ ቁጥር 47/67 በወጣበት ጊዜ ከዚህ ክርክር 
ካስነሳው ቤት ላሊ ትርፌ ቤት የላሊቸው መሆኑን በማረጋገጥ አዋጁን ሇማስፇፀም ሥሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ተረጋግጦ በ21/03/68 ዓ.ም ቅፅ 004 ተሞሌቶ ቤቱ ሳይወረስ በአባታችን 
ባሇቤትነት ዘሌቆ ቆይቷሌ በባሇቤትነት መብታቸውም እየተገሇገለበት እያሇ በ1970 ዓ.ም ከዚህ 
ዓሇም በሞት መሇየታቸውን ምክንያት በማዴረግ እኛን ወራሾችን ከቤት አስመጥተው እንዯተወረሰ 
አዴርገው ቅጽ 003 በመሞሊት ያሌተወረሰን ንብረት ተወስድብናሌ በማሇት ቤቱን ሇማስመሇስ 
አዋጁን ሇማስፇፀም ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ ያዯረገውን የፇቃዴ ተግባር መነሻ በማዴረግ 
የሚከራከሩ መሆኑን ያገናዘበ አይዯሇም በእነዚህ ፌሬ ነገሮች በመመሥረት የቀረበው የቤት 
ይመሇስሌኝ አቤቱታ ከመነሻውም በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ አይዯሇም ከሚሌ መዯምዯሚያ 
ሇመዴረስ የሚያስችሌ የህግ መሠረትም አሊገኘንበትም ከዚህም ነጥብ አንፃር ቢሆን ፌ/ቤቶች ጉዲዩን 
ተቀብሇው ሇመወሰን የሚያስችሌ ሥሌጣን የሊቸውም የሚሇው ትርጉም ህጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ 
አሌተገኘም፡፡  

ሶስተኛውና ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትን ውሣኔ ሇመሻር 
በምክንያትነት የጠቀሰውን የክስ ምክንያት የሊቸውም የሚሇውንና የዲኝነት አግባብነት የአሁን 
አመሌካቾች በክስ ማመሌከቻቸው ሊይ ከገሇፁት የክስ ምክንያት እና የማስረጃ ዝርዝር ጋር ተገናዝቦ 
ሉታይ ይገባዋሌ፡፡  

አመሌካቾች በሥር ፌ/ቤት ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻና የማስረጃ ዝርዝር ሊይ ሇክርክሩ ምክንያት 
የሆነው ቤት ከአዋጅ ቁጥር 47/67 በፉት ሀብትነቱ የአባታቸው የአውራሻቸው የነበረ መሆኑን 
አዋጁ እንዯወጣም በአዋጁ መሠረት ትርፌ ቤት የላሊቸው መሆኑ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ በቅፅ 
004 ተረጋግጦ ህዲር 21 ቀን 1968 ተሞሌቶ ተሰጥቷቸው በባሇቤትነት በይዞታቸው እያሇ በ1970 
ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየታቸውን በ1970 ዓ.ም የቤቱ ባሇቤት ከዚህ ዓሇም በሞት እንዯተሇዩ 
በተዯራቢ ቅፅ 003 የአሁን 1ኛ ተጠሪ እንዯተረከበው ጠቅሰዋሌ ይህም ስሇመሆኑ በየዯረጃው 
የተሰጠው ውሣኔም ያስረዲሌ፡፡  

እንዱሁም አመሌካቾች በክስ ማመሌከቻቸውና በሰበር ዯረጃ በተዯረገው ክርክር እንዯገሇፁት 
በፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የተዯረገው ክርክርና ማስረጃ ከተሰማ በኋሊ መምሪያው የሰጠው ውሣኔ 
በሥሌጣን ምክንያት ቀሪ ይሁን እንጂ የቤቱ አወራረስ እንዯ አዋጁ ነው ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇውን አስመሌክቶ የኤጀንሲው ኤክስፏርቶች አረጋግጠው መምሪያው እንዱመሇስ አዴርጎ ነበር 
ሇሚሇው ክርክራቸው ተጠሪውም ይህ ውሣኔ የመ/ቤቱ የበሊይ ውሣኔ አይዯሇም ተፇፃሚነት 
የሇውም የተቋም ውሣኔ እንዯሆነ አይቆጠርም በሚሌ ተከራከሩ እንጂ በፌሬ ነገር ረገዴ ሏሰት ነው 
አሌተባሇም የሚሌ ማስተባበያ አሊቀረቡበትም ስሇጉዲዩ በላሊ የዲኝነት ሰጭ አካሌ በተዯረገ ክርክር 
የተረጋገጠ ጉዲይ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ክርክር በቀረበ ጊዜ ያሇው ተቀባይነት ምን ያህሌ ነው? 
የሚሇው አከራካሪ ነጥብ እንዲሇ ሆኖ አሁን ሇተያዘው የመክሰስ መብት አሊቸው ወይስ የሊቸውም 
የሚሇውን ሇመሇየት ግን አግባብነት ያሇው በመሆኑ እነዚህ ፌሬ ነገሮችና የከሣሾች የማስረጃ 
ዝርዝር በጉዲዩ ሊይ ክስ የማቅረብ መብት ያሊቸው ሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33/2/ አንፃር ሲታዩ 
በቂ መነሻዎች ናቸው፡፡  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መብትና ግዳታን ወዯ ተግባር ሇመሇወጥ የሚረዲ መሣሪያ እንዯመሆኑ 
ክስ የሚያቀርብ ወገን ክስ የሚያቀርብበት ጉዲይ ከህግ በመነጨ መብት የተዯገፇ ተከሣሹም መብቱን 
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ሇማሟሊት በህግ ግዳታ የተጣሇበት መሆኑን ሉያሳይ ይገባዋሌ በሚሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33/2/ 
እና /3/ የተቀመጡት ዴንጋጌዎች ተገቢ ያሌሆነ ክስ እንዲይቀርብ መገዯቢያዎች ከመሆኑ አንፃር 
ስታይ በዚህ ጉዲይ ከሣሾች በጉዲዩ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ 
በክሳቸው የገሇፁት የክስ ዝርዝር እና ማስረጃ አረጋገጭ ናቸው ጉዲዩን ሇማስረዲት በብቸኝነት 
መቅረብ የሚገባው የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት ነው ሇማሇትም አያስችሌም፡፡  

ከዚህ ጋር በተያያዘ በተመሳሳይ ጉዲይ ይህ የሰበር ሰሚ ችልት ተመሌክቶ ከዚህ በፉት 
የመክሰስ መብት የሇም በሚሌ ስሇተረጋገጠው በዚያው አንፃር ይታይሌን በማሇት በሰበር መ/ቁ 
14094 በአመሌካች የኪራይ ቤቶች አስተዲዯር ዴርጅት እና በአቶ ሰሇሞን ወረዯ መካከሌ የነበረውን 
ጉዲይ በመጥቀስ ሁሇተኛ አመሌካች ያቀረበውን ክርክር ተመሌክተናሌ፡፡ በተመሳሳይ ጉዲይ የሰበር 
ሰሚ ችልት የሰጠው የህግ ትርጉም በየትኛውም ዯረጃ ሊሇ ፌ/ቤት የአስገዲጅነት ባህሪ የሚኖረው 
ጉዲዮች በፌሬ ነገር እና በማስረጃ አቀራረብ ተመሳሳይ ሆነው በተገኙ ጊዜ ሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 
454/97 አስረጂ ነው በሰበር መ/ቁ 14094 በተነሳው ጉዲይ ቤቱን በውርስ ይገባኛሌ ሲሌ ክስ 
ያቀረበው ወገን ከአዋጅ ቁጥር 47/67 በፉት የነበረን ካርታና የቤት ሥራ ፇቃዴ መሠረት በማዴረግ 
የቀረበ ከመሆኑ በቀር በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ሉወረስ የማይገባበትን ምክንያት አዋጁን 
መሠረት በማዴረግ ያቀረበው ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም ከአዋጁ አፇፃፀም ጋር በተያያዘ የህግ 
ጥያቄ ሉያስነሳ የሚችሌ ሇመሆኑ መነሻ የሚሆኑ የፌሬ ነገሩና የማስረጃ ጉዲይ የቀረበበት አይዯሇም 
በክርክርና በማስረጃ ረገዴ ሁሇቱም የተሇያዩ ናቸው ስሇሆነም በተመሳሳይነት የሚወሰንበት አግባብ 
አሊገኘንበትም በዚህ ሁለ ምክንያት ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ክስ የቀረበሇት ፌ/ቤት ጉዲዩን 
ሇመመሌከት የሚያስችሇው ሥሌጣን የሇውም በሚሌ እና በጉዲዩም ቢሆን አመሌካቾች ክስ 
ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብት የሊቸውም በሚሌ የሰጠው ትርጉም የግራቀኙን የክርክር ይዘትና 
ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ባሇማገናዘብ የተሰጠ ትርጉም በመሆኑ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

 

1. ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ 24633 የካቲት 28 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው 
ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካቾች ክስ ባቀረቡበት ጉዲይ ክስ የማቅረብ መብት አሊቸው ጉዲዩንም ተመሌክቶ 
የፋዳራሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔ የሰጠው በሥሌጣኑ ስር የሚወዴቅ ሆኑ  በመገኘቱ ነው 
ብሇናሌ፡፡  

3. ጉዲዩ የሚያስከስስ እና በስር ፌ/ቤት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 
33/2/ ሆነ በሥሌጣን ምክንያት ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የሚቋጭ ስሊሌሆነ 
በቀሪው ጉዲይ ሊይ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ሥሌጣኑ ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት 
ይሰጥበት ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 341 መሠረት ጉዲዩን መሌሰናሌ፡፡  

  በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ግራቀኙ ሊዯረሱት ክርክር ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡      
     

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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