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ግንቦት 12 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ.ፇ. ሂሩት አስራት
ተጠሪ፡- የወ/ሮ ንጋቷ ዘሇቀ ወራሽ አቶ እሸቱ ቦጋሇ - ቀርቧሌ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች የሥር ከሣሽ ተጠሪ የሥር ተከሣሽ
ነበሩ አመሌካች ባቀረቡት ክስ በወረዲ 17 ቀበላ 24 ቁጥር 360 የሆነውን ቤት ወ/ሮ ንጋቷ ዘሇቀ ከ1973 ጀምሮ በመያዝ
ክራይ ሣይከፌለና የኪራይ ውሌ ሣይሞለ እስከ የካቲት 1990 ዴረስ ሲገሇገሌበት ከቆየ በኋሊ ከዚህ አሇም በሞት
በመሇየታቸው የተጠሪ ወራሽ የሟች ወራሽነኝ በማሇት ቤቱን በመያዝ ክራይ ሣይከፌለ ይገሇገለበታሌ የሥር ሁሇተኛ
ተከሣሽም የሟች ዘመዴነኝ በማሇት ቤቱን እየተገሇገለበት ስሇሆነ ሁሇቱም ተከሣሽ ኪራይ ሣይከፌለ ከውሌ ውጭ በሔገ
ወጥ መንገዴ ቤቱን በመያዛቸው አመሌካች አከራይቶ ሉያገኝ የሚገባውን ጥቅም አጥቷሌ፡፡ ስሇዚህ ያሇ አግባብ
የበሇፀጉበትን እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 1994 የቤቱን ኪራይ በወር 54 እያከራየ ሉያገኝ የሚገባውን ብር 14,193.76(አስራ
አራት ሺህ አንዴ መቶ ዘጠና ሦስት ብር ከሰባ ስዴስት ሣንቲም) ከወሇዴ ጋር 150,628.55 በአጠቃሊይ(አንዴ መቶ ሃምሣ
ሺህ ስዴስት መቶ ሃያ ስምንት ብር ከሃምሣ አምስት ሣንቲም) ብር 164,817.41 (አንዴ መቶ ስሌሳ አራት ሺህ ስምንት
መቶ አስራ ሰባት ብር ከአርባ አንዴ ምንቲም) በአንዴነትና በነጠሊ ከፌሇው ቤቱን ሇቀው እንዱወጡ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡
(ተጠሪ) ተከሣሽ ሇቀረበበት ክስ መሌሱን ሲሰጥ አመሌካች የጠቀሰው የኪራይ ግምት የተጋነነ ነው፡፡ አመሌካች
በቤቱ ሊይ ያሇውን መብትና ጥቅም ባሇማረጋገጡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33(2)(3) መሠረት ክስ ማቅረብ አይችሌም ፌ/ቤቱ
ሥሌጣን የሇውም፡፡ በይርጋ ይታገዲሌ ካለ በኋሊ በአማራጭም መሌሳቸውን ሲሰጡ አውራሻችን ወ/ሮ ንጋቷ እና እኔ
በአንዴነት ስንኖርበት ቆይተናሌ ቤቱ የተሰጠን በቀዴሞ የዯርግ መንግሥት የከተማ ሌማት ቤት ምንስተር ትዕዛዝ
መሠረት የቤተ መንግሥት አካባቢ በራሳችን ወጪ ሠርተን ስንጠቀምበት ሇነበረው ቤታችን በሌዋጭነት ነው፡፡ አመሌካች
በራሱ ተምኖ ያቀረበው ገንዘብ መጠን ሔጋዊ አይዯሇም ስሇዚህ አመሌካች ያቀረበው ክስ ውዴቅ ሉሆን ይገባዋሌ ሲሌ
መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
ጉዲዩ የቀረበሇት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የቀረበውን ክስ ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ ውሣኔ ሰጥቷሌ
በውሣኔውም የቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች ውስጥ በፌ/ሥ/ሥ/ቁ 33(2)(3) መሠረት አመሌካች መብትና
ጥቅም ስሇላሇው ሉከሰን አይገባም ያለትን ነጥብ ብቻ መርምረዋሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ተጠሪ ቤቱን ያስረክቡኝ የሚሌ
ነው ይሁን እንጂ አመሌካች ሇተጠሪም ሆነ ሇላሊ ሰው እያከራየ የሚያስተዲዴር መሆኑን ወይም ቤቱ መወረሱን
የሚያሳይ ማስረጃ አሌቀረበም በቤቱ ሊይ አሇኝ የሚሇውን መብት ወይም ጥቅም ምን እንዯሆነ አሊረጋገጠም ስሇዚህ
መቃወሚያውን በመቀበሌ ክሱን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 33(2)(3) መሠረት ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
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ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር አመሌካች ይህን ቤት በሥሩ ይዞ
የሚያስተዲዴረው የገነባው ወይንም በመንግሥት የተወረሰ ሇመሆኑ አሊስረዲም በተጨማሪም የቀረበው ማስረጃም ቤቱን
እንዱያስተዲዴር መብት ሉሰጡ የሚችለ አይዯለም ከቤተ መንግሥት ተፅፎሌ የተባሇው ዯብዲቤም ቢሆን ቤቱ የቤተ
መንግሥት መሆኑን አያረጋግጥም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ክስ በቀረበበት ቤት ሊይ መብት የሇውም ሲሌ የሥር ውሣኔን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 348(1) አፅንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውም የቀረበው በዚሁ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች በ29/9/2000 ፅፍ ባቀረበው ማመሌከቻ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ
ሥህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ ሲሌ እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ ይህ የሰበር ችልትም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ
ተጠሪውን አስቀርቦ ክርክራቸውን ሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች መብት ወይም ጥቅም
የሇውም በማሇት የተሰጠውን ውሣኔ ሇመመርመር ነው፡፡
በዚህም መሠረት ይህንን ነጥብ ግራቀኙ ካቀረቡት ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡፡
እና የክርክሩን አመጣጥ ባጭሩ ስናይ አመሌካች ሇክርክሩ መንስኤ የሆነውን ቤት ተጠሪ ወራሽ ነኝ በማሇት ብቻ
መብት ሣይኖራቸው ክራይ ሣይከፌለ በሔገ ወጥ መንገዴ እየተገሇገለበት ነው በማሇት ውዝፌ ኪራይ ከፌሇው ቤቱን
እንዱሇቁ በመጠየቁና ተጠሪም በበኩለ ቤቱ የአመሌካች እንዲሌሆነና ቤቱን በዯርግ ትዕዛዝ የከተማ ሌማት በራሱ ወጪ
ሇሰራሁበት ቤት በሌዋጭ ያገኘሁት ነው፡፡ ሉከሰኝ አይችሌም ሲሌ በመከራከሩ የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች በቤቱ ሊይ
መብት ወይም ጥቅም እንዲሇው አሊስረዲም በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
እኛም አመሌካች በተጠቀሰው ቤት ሊይ ክስ የማቅረብ መብት ወይም ጥቅም የሇህም የተባሇው አስመሌክቶ
በመዝገቡ ውስጥ ያለትን የተሇያዩ ፅሐፌ (ዯብዲቤ) ሆነ የግራ ቀኙ በሰበር ችልት ያካሄደትን የቃሌ ክርክር በጥሌቀት
እንዯመረመርነው የተጠሪ አውራሽ (ሟች) የቤተ መንግሥት አገሌጋይ የነበሩና የቤተ መንግሥት አስተዲዯር በሰጣቸው
ቤት ውስጥ ሲኖሩ የነበረ በመሆኑ ከግራ ቀኙ ክርክር ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም ይህ ክርክር የተነሳበት ቤት በጏርፌ
ምክንያት በመፌረሱ ሇቤተ መንግሥት አስተዲዯር ቤቱን በጊዜያዊነት የተጠሪ አውራሽ በሔይወት እስካለ እንዱገሇገለበት
የተፇቀዯሊቸው እንጂ በሌዋጭ የተሰጣቸው እንዲሌሆነ ፌ/ቤቱ ተረዴቷሌ ቤቱም በወቅቱ በነበረው የከተማ ሌማትና
የቤት ሚንስተር ትዕዛዝ ነው እንዱኖሩበት የተዯረገው ይህ ማሇት ዯግሞ ቤቱ የመንግሥት መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ ቤቱ
የመንግሥት ከሆነ ስሇ ቤቱ የመከራከር መብቱ መንግሥትን የወከሇው ተቋም ነው እሱም አመሌካች (የኪራይ ቤቶች
ኤጀንሲ) ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ያዯርሰናሌ፡፡
ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች ከዚህ በሊይ የተጠቀሱትን ነጥቦች ሳያገናዝቡ አመሌካች ሇመክሰስ መብት ወይም ጥቅም
የሇውም ሲለ የሰጡት ውሣኔ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.33(2) መንፇስ ውጪ በመሆኑ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.
3.
4.

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 21285 በቀን 20/1/98 እና የፋ.ከ/ፌ/ቤት በመቁ 43105 መጋቢት
2/2000 የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
አመሌካች የመክሰስ መብት አሇው ብሇናሌ፡፡
የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌሬ ነገሩ ሊይ በማከራከር ሔጋዊ ውሣኔ ይስጥበት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
341 መሠረት መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡
የወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ

52

