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1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ 12269 ሰኔ 29 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እንዯዚሁም 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ 32718 ሰኔ 29 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 
348(1) መሠረት ሽረናሌ፡፡ 

2. የምዕራብ ጏጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 14676 የካቲት 27 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 348(1) መሠረት አጽንተናሌ፡፡ 

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 45161 

ታህሣሥ 22 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም  

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ታፇሰ ይርጋ  

   አሌማው ወላ  

አመሌካች፡- 1. እናኑ ጀንበሬ - ቀረቡ፡፡  

  2. ሊቀች ጀንበሬ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- 1. የዯሴ ከተማ ቀበላ ዏ3 ጽ/ቤት - ወኪሌ በአንተአምሊክ አንተነህ 

መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 



224 

 

 ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በዯሴ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡  

 አመሌካቾች በተጠሪዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ የከሳሾች እናትና አባት በሔይወት በነበሩ ጊዜ በዯሴ ከተማ 
ቀበላ ዏ1 ክሌሌ በገዙት ቦታ ሊይ ቁጥር ዏ45 እና ዏ46 የሆኑ ቤቶችን ሠርተዋሌ፡፡ ከእነዚህ ቤቶች ውስጥ ቁጥር 
ዏ45 የሆነው ቤት በአዋጅ 47/67 በትርፌነት ያሌተወረሰ ሲሆን ከሳሾች በማናውቀው ሁኔታ አንዯኛ ተከሣሸ 
ሇሁሇተኛ ተከሣሽ አከራይቶት ይገኛሌ፡፡ ከሣሾች ቤቱ እንዱመሇስሌን ሇፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ አመሌክተን ጉዲዩ 
አይመሇከተኝም በማሇት ይህንኑ በዯብዲቤ አረጋግጠናሌ፡፡  

 ስሇሆነም አንዯኛ ተከሣሽ ቤቱን ይዞ ሇሁሇተኛ ተከሣሽ በማከራየት ሊይ የሚገኘው በአዋጅ ባሌተወረሰበት 
ሁኔታ ስሇሆነ ተከሣሾች ቤቱን እንዱያስረክቡን ኪራይም እንዱከፌለ ይወሰንሌን ብሇናዋሌ፡፡  

 የዯሴ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ ክስ የቀረበበት ቤት በአዋጅ ተወርሷሌ ወይንስ 
አሌተወረሰም? የሚሇውን ጭብጥ ይዞ ጉዲዩን በመመርመር ቀዯም ሲሌ ሇፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ይህንኑ ቤት 
አስመሌክቶ አቤቱታውን ሳይቀበሇው መቅረቱ ቤቱ አሌተወረሰም ተብል ውሣኔ እንዯተሰጠ የወረዲው ፌ/ቤት 
በመቁጠር ሇከሣሾች ሉመሇስ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢነት የሇውም ብል የወረዲውን ፌ/ቤት ውሣኔ 
ሽሯሌ፡፡  

 የሥር ከሣሾችም የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቅርበው መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት አሌተፇጸመም በማሇት አቤቱተው ሇሰበር አይቀርብም ብል መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡  

 ሇዚህ ችልትም የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ በመቃም ሲሆን ይህ ችልትም አቤቱታ የቀረበው 
ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህ ችልትም አቤቱታውን መርምሮ የዯሴ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አመሌካቾች 
ከፕራይቤታይዜሽን ኤጀንሲ ውሣኔ አሊሰጡም በሚሌ ምክንያት የወረዲው ፌ/ቤት ውሣኔ መሻሩ አግባብነቱን 
ሇማጣራት አቤቱተው ሇሰበር እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙንም በቃሌ አከራክሯሌ፡፡  

 ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇው አመሌካቾች ክስ ያቀረቡት በውርስ የተሊሇፇሌንን ቤት ተጠሪዎች ከሔግ 
ውጭ ይዘው ስሇሚኙ ያስረክቡን በማሇት ነው፡፡  

 ከሥር ፌ/ቤት ከተዯረገው ክርክርና በዚህ ችልትም በተዯረገው ማጣራት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን 
ቤት ሁሇተኛ ተጠሪ ይዘው የሚገኙት ከ1973 ዓ.ም. ጀምሮ ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር ባዯረጉት የኪራይ ውሌ መነሻነት 
እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ ክርክር የተነሳበት ቤት ሇረጅም ዓመታት በመንግሥት እጅ የቆየ ከሆነ አመሌካቾች ቤቱ 
በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ተፇቅድሊቸው ባሇንብረት ስሇመሆናቸው ወይንም ዯግሞ ከአዋጅ ውጭ ያሇአግባብ 
ተወስድብናሌ የሚለ ከሆነም ሇሚመሇከተው አካሌ አቤቱታ አቅርበው ውሣኔ አግኝተው ባሇመብት ስሇመሆናቸው 
ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ አመሌካቾች በዚህ መሌኩ ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ መብት ያሊቸው 
መሆኑን ካሊረጋገጡ ዯግሞ ከመነሻውም ቢሆን ክስ ባቀረቡት ነገር መብት ወይም ጥቅም የላሊቸው መሆኑን 
የሚያሳይ ነው፡፡ ሇረጅም ጊዜ መንግሥት ተረክቦ ሲያስተዲዴራቸው የነበሩ ቤቶች ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በማሇት ክስ 
የሚያቀርብ ወገንም ከሊይ እንዯተጠቀሰው በአዋጅ 47/67 የተፇቀዯሇት ስሇመሆኑ ወይንም ከአዋጅ ውጪ 
ተወስድብኛሌ የሚሌ ከሆነም ሇሚመሇከተው አካሌ አቤቱታ አቅርቦ ውሣኔ አንኝቶ ባሇመብት መሆኑ ካሌተረጋገጠ 
ክስ በቀረበበት ነገር ሊይ መብት ወይም ጥቅም እንዯላሇው እንዯሚቆጠር ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁ. 14ዏ94 የሔግ 
ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡  

 ስሇሆነም በተያዘውም ጉዲይ አመሌካቾች ቤቱ ሉመሇስሌን ይገባሌ በማሇት ክስ ያቀረቡት በቤቱ ሊይ 
መብት ያሊቸው መሆኑን ባሊረጋገጡበት ሁኔታ ስሇሆነ የዯሴ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት ቤቱ ሉመሇስሊቸው ይገባሌ 
በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የዯሴ ከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በተሇየ ምክንያት ቢሽረውም ከውጤት 
አኳያ ግን የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

ው ሣ ኔ 
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