የሰ/መ/ቁ. 37281
ታህሳስ 16 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ አበበ ዓሉ - ቀርበዋሌ
ተጠሪዎች፡- 1. የ08 ቀበላ ገ/ማህበር - አሌቀረቡም
2. አቶ ዓሉ ሰይዴ - አሌቀረቡም
3. ወ/ሮ ገዛሽ ስዩም - አሌቀረቡም
ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ አቤቱታ የቀረበው አመሌካች ሚያዝያ 07 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ
መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በጠ/ፌ/የፌ/ይ/መ/ቁ. 336/2000፣ ጥር 21/2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ
ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት እንዱሻርሊቸው በመጠየቃቸው ነው፡፡
ጉዲዩ የተጀመረው በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት በዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን፣ በቃለ መረዲ ፌርዴ ቤት
ሲሆን የአሁኑ አመሌካች ከሳሽ፣የአሁኑ ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሳሾች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በስር
ፌርዴ ቤቱ ያቀረቡት ክስ የመሰረታዊ ይዘቱ ክርክር የተነሳበትን ቤቴን አንዯኛ ተከሳሽ (አከራይ) ሁሇተኛ እና ሦስተኛ
ተጠሪዎች ዯግሞ (ተከራዮች) በመሆን አሊግባብ ይዘው ስሇሚገኙና ቤቴን ሉያስረክቡኝ ፇቃዯኞች ባሇመሆናቸው
ከመስከረም 1998 ዓ.ም ጀምሮ በወር ብር 100(አንዴ መቶ) ሂሳብ ክስ እስከ ቀረበበት ጊዜ ዴረስ ታስቦ በጠቅሊሊ ብር
500(አምስት መቶ ብር) ከፌሇው ተገዯው እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
ክስ የቀረበሇት ወረዲ ፌርዴ ቤትም በፌ/መ/ቁ.02127/98 ጥር 18 ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ አከራካሪው
ቤት በመንግስት እጅ የሚገኝ በመሆኑና በመንግስት እጅ የሚገኝ የተወረሰ ቤት ዯግሞ በአዋጅ ቁ. 110/1987 መሰረት
የመወሰን ስሌጣን ያሇው የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ እንጂ ፌርዴ ቤቶች አይዯለም በማሇት የዯቡብ ወል
መስተዲዴር ዞን ሥራና ከተማ ሌማት ቅ/ጽ/ቤት ጥር 08/1999 ዓ.ም ዯብዲቤ እንዯፃፇ በመግሇጽ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን
የሇኝም ብሎሌ፡፡ የዯቡብ ወል ከፌተኛ ፌ/ቤትም ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት በፌ/ይ/መ/ቁ. 14649 ካከራከረ በኋሊ ጥቅምት
15 ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሰረት የወረዲውን ፌ/ቤት ውሣኔ ያጸናው ሲሆን
የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ጉዲዩ በይግባኝ ቢቀርብሇትም በጠ/ፌ/የፌትሏብሓር ይግባኝ መ/ቁ 336/2000
ዓ.ም በሰጠው ትእዛዝ ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ሚያዝያ 07 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ ወዯዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን መሰረታዊ
ይዘቱም ተጠሪዎቹ በውርስ ያገኘሁትን ቤት አሊግባብ ይዘዋሌ፤ቤቱ በመንግስት የተወረሰ አይዯሇም፤ ይህ አከራካሪ ቤት
እንዱመሇስሌኝ ሇቃለ ወረዲ ምክር ቤት አመሌክቼ ምክር ቤቱም መፌትሄ እንዱሰጠኝ ወዯ የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን
ኤጀንሲ ዯብዲቤ ጽፍሌኝ ኤጀንሲውም በበኩለ ዻጉሜ 03 ቀን 1996 ዓ.ም በፃፇው ዯብዲቤ አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ
በአዋጁ ከተሰጠው ስሌጣን አኳያ ተገናዝቦ ሲታይ በስሌጣኑ ስር እንዯማይወዴቅና የማየት ስሌጣን እንዯላሇው በግሌጽ
ወስኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤቶቹ ያቀረብኩትን ክርክር በአግባቡ ሳይመረምሩ በዯፇናው ስሌጣን የሇንም ማሇታቸው ተገቢ
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አይዯሇም፤የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ አከራካሪውን ቤት የመመሇስ ጉዲይ በተሰጠው ስሌጣን ውስጥ
እንዯማይካተት በግሌጽ አስቀምጦ እያሇ ፌ/ቤቶቹ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ያሇው የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ነው
ማሇታቸው የፌትህ ጥያቄን ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ነው፡፡
አንዯኛ ተጠሪም በቁጥር ፌ/ዯ/ማ 19/421/2000 ሏምላ 03 ቀን 2000 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ ሰጥቷሌ፤ይዘቱም
አከራካሪው ቤት በዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን፣ኮምቦሌቻ ከተማ 08 ቀበላ ገበሬ ማህበር ክሌሌ ሌዩ ስሙ ሚጢቆል
ተብል በሚጠራው አካባቢ የሚገኝ በምስራቅ የአቶ አብደ ረዱ ቤት፣በምእራብ የ08 ቀ/ገ/ማህበር ጽ/ቤት፣ በዯቡብና
በሰሜን የመኪና መንገዴ የሚያዋስናው ከእንጨትና ከጭቃ የተሰራ ሁሇት ክፌሌ ቤት ሲሆን የአቶ ዓሉ ሙሄ እንዯነበር
ይታወቃሌ፣ ቤቱ በአዋጅ ቁ. 47/67 የተወረሰ ነው፣የቤቱ ባሇቤት የነበሩት አቶ ዓሉ ሙሄ ቤቱ እንዱመሇስሊቸው ጥረት
እያዯረጉ የነበረ ቢሆንም ቤቱ እንዯማይመሇስሊቸው በወቅቱ ተነግሯቸዋሌ፤የአሁኑ አመሌካችም ይህንን ጠንቅቀው
ያውቃለ፤አቶ ዓሉ ሙሄ በሞት የተሇዩት በ1971 ዓ.ም ስሇሆነ አመሌካች ከ33 ዓመታት በኋሊ አሁን ያቀረቡት ክስ
በይርጋ እንዯሚታገዴ ተቃውሞ አቅርቤበት እያሇሁ የስር ፌ/ቤቱ ምንም አይነት ብይን ሳይሰጥበት አሌፎሌ፣ስሇሆነም
የስር ፌ/ቤቶቹ በአከራካሪው ቤት የሰጡት ፌርዴ ተገቢ ስሇሆነ ይጽናሌኝ የሚሌ ሲሆን፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪም ሏምላ 16 ቀን
2000 ዓ.ም በተፃፇ መሌሳቸው አከራካሪው ቤት በመንግስት የተወረሰ ሆኖ እኔ በኪራይ ይዤዋሇሁ፤ተጨማሪ ወጪ
አዴርጌበታሇሁ፤ አመሌካች ይህንን ክስ ጊዜውን ጠብቆ ያቀረበው ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1000 በይርጋ ይታገዲሌ
ብሇዋሌ፤ሦስተኛ ተጠሪ ስሊሌቀረቡ የሰጡት መሌስ የሇም፡፡
አመሌካችም በመሰረቱ ከአቤቱታቸው ያሌተሇየ የመሌስ መሌስ ያቀረቡ በመሆኑ ዯግሞ መዘርዘር ሳያስፇሌግ
ታሌፎሌ፡፡
ይህ ሰበር ችልትም የክርክሩ አመጣጥ ከሊይ በሰፇረው መሌኩ ከተገነዘበ በኋሊ የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን
ኤጀንሲ አከራካሪውን ቤት የማየት ስሌጣን የሇኝም እያሇ የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም ማሇት ነበረበት
ወይስ አሌነበረበትም? የሚሌ መሰረታዊ ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤቱ ባቀረቡት የቤት ይመሇስሌኝ ክስ የቃል ወረዲ ፌ/ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገው
ቤቱ በመንግስት የተወረሰ ነው የሚሌ ክርክር በመቅረቡና የዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከተማ ሌማት በመንግስት
የተወረሱ ቤቶች አይቶ መወሰን የሚችሇው በአዋጅ ቁጥር 110/87 መሰረት የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ እንጂ
መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች አይዯለም ያሇውን ነው፡፡ በእርግጥ በአዋጅ ቁ. 47/1967 የተወረሱ ቤቶች እንዱሁም ከዚህ አዋጅ
ውጭ በዯርግ ጊዜ በቀሊጤ የተወረሱ ቤቶችን መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች አከራክረው የመወሰን ስሌጣን የሊቸውም፣
በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ እንዱሁም በቀሊጤ የተወረሱ ከሆነ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 110/1987 መሰረት
የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ይታያለ እንጂ በመዯበኛ ፌ/ቤቶች አይዯሇም፡፡ አሁን ክርክር የተነሳበት ቤት
በሚመሇከት ግን ቤቱ የተወረሰ ነው ከሚሌ ግምት ውጭ የግራ ቀኙ ወገኖች ማስረጃዎች በዝርዝር አሌተመዘኑም፣
የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ አከራካሪውን ቤት የማየት ስሌጣን የሇኝም ብል ዯብዲቤ ጽፎሌ የተባሇው በተገቢው
ሁኔታ ተገናዝቦና ተተንትኖ ፌርዴ ያረፇበት አይዯሇም፤የዞኑ የስራና ከተማ ሌማት ቅ/ጽ/ቤት ዯብዲቤ ስሇፃፇ የሚሇው
ምክንያት በማስቀመጥ ክርክሩን የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት የተሰጠው ፌርዴ የተሟሊ አይዯሇም፤ፌርዴ ቤት በአዋጅ
ቁ. 47/1967 የተወረሰ ቤት ወይም ከዚሁ አዋጅ ውጭ በዯርግ ስርአት ጊዜ በቀሊጤ የተወረሰ ቤትን በሚመሇከት
አከራክሮ የመወሰን ስሌጣን የሇኝም ሇማሇት ይህ መሆኑ በተከራካሪ ወገኖች ወይም በላሊ አካሌ ስሇተጠቀሰ ብቻ ሳይሆን
የቀረቡሇት ማስረጃዎችና አጠቃሊይ የክርክር አቅጣጫዎች በመመዘን ይህ መሆኑ የሚያመሊክቱ ሆነው ሲያገኛቸው
ነው፤በአሁኑ ክርክር ግን የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ጉዲዩ ስሌጣኑ እንዲሌሆነ ገሌጿሌ እየተባሇ
ነው፤በአጠቃሊይ የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክርና ማስረጃ እንዱሁም ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞዎች ሳይመዝኑና
ሳይበይኑ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት የተሰጠው ፌርዴ በመሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የቃል ወረዲ ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ. 02127/98 ጥር 18 ቀን 1999 ዓ.ም የዯቡብ ወል ከፌተኛ ፌ/ቤት
በፌ/ይ/መ/ቁ. 14649፣ጥቅምት 15 ቀን 2000 እንዱሁም የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጠ/ፌ/ይ/መ/ቁ.
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336/2000 ጥር 21 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጧቸው ፌርድች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት
ተሽረዋሌ፤ይፃፌ፡፡
2. የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክርና የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞ ከማስረጃዎቻቸው አኳያ በተገቢው ሁኔታ
ሳያገናዝብ አመሌካች ያቀረቡት ክስ በአዋጅ ቁ. 110/87 መሰረት የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ
ስሌጣን ነው በማሇት የቃል ወረዲ ፌርዴ ቤት መዝገቡን መዝጋቱ የዯቡብ ወል ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
እንዱሁም የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ተቀብሇው ማጽዯቃቸው ተገቢ ሆኖ
አሌተገኘም፤ስሇሆነም የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክርና የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞ ካቀረቡት ማስረጃና የህግ
ይዘት አኳያ አገናዝቦ የመሰሇውን እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343 መሰረት ሇቃል ወረዲ ፌርዴ ቤት
ተመሌሶሇታሌ፤ይፃፌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወገኖች በዚህ ፌርዴ ቤት ሊዯረጉት ክርክር ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፤ጉዲዩ ያሇቀ ስሇሆነ መዝገቡ
ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት::

ቤ/ኃ

100

