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የሰ/መ/ቁ. 123056 

ሰኔ 24 ቀን 2008 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ሙስጠፊ አህመዴ 

 ተፇሪ ገብሩ 

    ሸምሱ ሲርጋጋ 

    አብርሃ መሰሇ 

  ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ትሁኔ አዲነ ጠበቃ አቶ ሙለጌታ ደሊ ጋር ቀረቡ  

ተጠሪ፡- በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 7 ኮንስትራክሽንና ቤቶች አስተዲዯር ሌማት ፅ/ቤት  

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው የአሁን አመሌካች አ/አ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪ ሊይ 

ባቀረቡት ክስ ሲሆን የክሱ ይዘት ጉሇላ ክ/ከ/ወረዲ 7 ቤ.ቁ 673 በሆነው የመንግስት መኖሪያ ቤት 

ውስጥ ከሟች ባሇቤቴ አቶ አረጋ ካሳ ጋር ስንኖርበት ነበር፡፡ ባሇቤቴ በሞት የተሇየኝ በመሆኑ 

ተከሳሽ የቤቱን ኪራይ ውሌ ሉያዛውርሌኝ ሲገባ ፇቃዯኛ ባሇመሆን ቤቱን ሇቃችሁ 

እንዴታስረክቡኝ በማሇት ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛሌ ተከሳሽ የቤቱን ኪራይ ውሌ በስሜ 

እንዱያዋውሇኝ የተሰጠኝ ማስጠንቀቂያም ይነሳሌኝ የሚሌ ነው፡፡፡ 

ተከሳሽ ሇክሱ በሰጠው መሌስ በመጀ/ዯ/መቃወሚያ ከሳሽ ክስ በቀረበበት ቤት ሊይ መብት የሊትም 

ክስ ማቅረብ አትችሌም የሚሌ እና በፌሬ ጉዲይ መሌሱ የከሳሽ ባሇቤት የቤ.ቁ 734 የሆነ ሔጋዊ 

የግሌ መኖሪያ ቤታቸውን በግሌፅ ኑዛዜ ከእነ ሙለ ዕቃው የወረሷቸው በመሆኑ በመመሪያ ቁ. 

3/07 መሰረት የመንግስት ቤት ከሳሽ ማስረከብ አሇባቸው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱ መቃወሚያውን በብይን በማሇፈ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃን መርምሮ ከሳሽ ከላልች 

ወራሾች ጋር በጋራ የወረሱት የግሌ ቤት እንዲሊቸው የቀረበው ማስረጃ ያረጋግጣሌ፡፡ በመመሪያ 

ቁ. 3/07 የግሌ ቤት ያሇው ግሇሰብ በመንግስት መኖሪያ ቤት ሊይ የኪራይ ውሌ ሇመዋዋሌ 

አይቻሌም በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ የቀረበውን ክስ አሌተቀበሌነውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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ከሳሽ በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ ሇአ/አ/ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርበው 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት የስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ የፀና ሲሆን ከሳሽ ሇሰበር ሰሚው 

ችልትም አቅርበው የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህን ውሳኔ 

በመቃወም ነው፡፡  

የስር አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች ከሟች ባሇቤታቸው ጋር የመንግስት ቤ.ቁ 763 

ተከራይተው ሲኖሩ በባሇቤታቸው ሞት ምክንያት የግሌ ቤት ቁ. 734 ሊይ ከላልች ወራሾች ጋር 

የኑዛዜ ወራሽ በመሆን ተጠቃሹን የመንግስት ቤት ሉሇቁ ይገባሌ ተብል የመወሰኑን አግባብነት 

ሇማጣራት ሲባሌ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 

አቅርበዋሌ፡፡   

የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ 

መነሻ ከሆነው ሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እና አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ 

አቤቱታው እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንፃር የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስህተት የተፇፀመበት መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

በመሰረቱ የመንግስት መኖሪያ ቤት ሇኪራይ የሚገባው የመኖሪያ ቤት ሇላሊቸው ነዋሪዎች ነው፡፡ 

ማንኛውም የቀበላ መኖሪያ ቤት የተከራየ ሰው የራሱ ቤት ከገነባ ወይም የጋራ ሔንፃ ቤት ከገዙ 

ወይም የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ቤት ካገኘ ወይም በላሊ በማናቸውም ምክንያት ቤቱን የሇቀቁ 

ከሆነ ቤቱን ባሇበት ሁኔታ ሇአስተዲዯሩ ማስረከብ ያሇበት ስሇመሆኑ የአ/አ/ከተማ አስተዲዯር 

በወጣው የመንግስት ቤቶች አስተዲዯር መመሪያ ቁ. 3/2007 አንቀፅ 42/ሀ/ ተመሌክቷሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሇክርክር ምክንያት በሆነው መኖሪያ ቤት አመሌካች ከባሇቤታቸው 

ጋር ሲኖሩበት የነበረ መሆኑ አሌተካዯም አመሌካች ከላልች ወራሾች ጋር በጋራ ሟች 

ባሇቤታቸው ባዯረጉት ኑዛዜ የግሌ ቤት የወረሱ መሆኑ ስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

አመሌካች በክሱ መሰማት ወቅት ባሇቤታቸው ቁጥሩ 734 የሆነ የግሌ ቤታቸውን የራሱን ዴርሻ 

ከላልች 4 ሌጆች ጋር እንዱወርሱ እንዯተናዘዙሊቸው ያመኑ መሆኑ ስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ 

ተመሌክቷሌ፡፡ በሰበር አቤቱታቸውም ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ የራሳቸውን ግማሽ ዴርሻ አመሌካች 

ከአራት ወራሾች ጋር በመሆን 1/5 ኛ ሇአመሌካች እንዱሰጥ የተናዘዙ መሆኑን እና የሟች 

የውርስ ንብረት ተጣርቶ ዴርሻዬ አሌተሇየም፡፡ የውርስ ዴርሻ አሇኝ ማሇት ሇመኖር የሚያስችሇኝ 

ቤት አሇኝ ማሇት አይዯሇም፡፡ በኑዛዜው መሰረት ገንዘብ ወይም ቤት ይዴረሰኝ አሌታወቀም 

በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ የአመሌካች ባሇቤት በኑዛዜ የራሳቸውን ዴርሻ እና 

ሙለ የቤት ዕቃ በቀጥታ ሰጥተዋቸዋሌ፡፡ ቤቱ ከ10 በሊይ ሰርቪስ ቤት ያሇው 720 ካ.ሜ ነው 
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ሇአራት ሰዎች የተሊሇፇ በመሆኑ አመሌካች ከዚህ የመኖሪያ ቤት አይዯርሳቸውም ብል ማሇት 

የሚቻሌ አይዯሇም ስር ፌ/ቤት ይህን በማጣራት ወስኗሌ፡፡ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

በስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ አመሌካች ከላልች ወራሾች ጋር በኑዛዜ የወረሱትን ቤት ይዘት እና 

ከዚህ ቤት ሇአመሌካች ሇመኖሪያ የሚሆን ቤት የሚዯርሳቸው ስሇመሆኑ መጣራቱን ውሳኔው 

አያመሇከትም፡፡ የአመሌካች ባሇቤት ባዯረጉት ኑዛዜ አመሌካች ከላልች 4 ወራሾች ጋር የቤ.ቁ 

734 የሆነውን የግሌ መኖሪያ ቤት በጋራ እንዱወርሱ ያለ ቢሆንም ቤቱ ሇወራሾች በዒይነት 

ተካፌል ሇአመሌካች ሇመኖሪያ የሚሆን ቤት በክፌፌለ ሉዯርሳቸው የሚችሌ መሆን አሇመሆኑን 

ስር ፌ/ቤት ሳያጣራ አመሌካች ከላልች ወራሾች ጋር የግሌ ቤት በኑዛዜ አግኝተዋሌ በሚሌ ብቻ 

የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉ ከዚህ በሊይ የተጠቀሰውን መመሪያ ቁ. 3/2007 ዒሊማና 

መንፇስ የተከተሇ ባሇመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ፇፅሟሌ፡፡ ሰሇሆነም ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ  

1. የአ/አ/ከ/አስ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 04308 በቀን 10/03/08 በዋሇው ችልት የሰጠው 

ፌርዴ፣ የአ/አ/ከ/አ/ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 24398 በቀን 1/4/08 እና ሰበር ሰሚ 

ችልቱ በመ/ቁ 24659 በቀን 20/5/08 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የአ/አ/ከ/አስ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት የተዘጋውን መ/ቁ. 04308 የሆነውን መዝገብ በማንቀሳቀስ 

የአመሌካች ባሇቤት የነበሩት ሟች አቶ አረጋ ካሳ ቤ.ቁ 734 ሊይ ባዯረጉት ኑዛዜ መሰረት 

በኑዛዜ ወራሾች መካከሌ ክፌፌሌ ቢዯረግ ሇአመሌካች መኖሪያ ቤት የሚዯርሳቸው 

መሆን አሇመሆኑን ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ እንዱወሰን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ 

መሰረት ጉዲዩን ወዯ ስር ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡  

3. የሰበር ክርክሩ ሊስከተሇው ወጭ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ 

ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ብ/ይ    
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