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የሰ/መ/ቁ. 48ዏ86 

ህዲር 3 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 ተሻገር ገብረሥሊሴ 

 ብርሃኑ አመነው 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1/ወ/ሮ አሰሇፇች ወሌዯሚካኤሌ አሌቀረበም 

     2/ ወ/ሮ ቀሇመወርቅ ወሌዯሚካኤሌ አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- ቶታሌ ኢትዮጰያ አክሲዮን ማህበር ጠበቃ አቶ ወንዴየ ግርማ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሊሇበት በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌካች 
ስሇጠየቁ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአሁን አመሌካች አባታችን ሟች አቶ ወሌዯሚካኤሌ ወሌዯማርያም 
በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 1 ቀበላ ዏ7 የቤት ቁጥር 142 የሚታወቀውንና በተሇመድ አርበኞች 
ቶታሌ ኩባንያ ሇኮትንትራክት አስረክበዋሌ፡፡ የአባታችን የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች ስሇሆንን የነዲጅ 
ማዯያው ያሌተከፊፇሇ የውርስ ሀብት ስሇሆነ ቢሮውንና የነዲጅ ማዯያውን እንዱያስረክቡን በማሇት 
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ 

ተጠሪ በተከሣሽነት ቀርቦ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ፣ከሣሾች ወራሽነታቸውን አሊረጋገጡም 
ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሇውም የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያ ያቀረቡ 
ሲሆን በአማራጭ አርበኞች መንገዴ ተብል የሚጠራው የቶታሌ ቤንዚን  ማዯያ ቢሮ ግምት ያነሰ 
ነው፡፡ በተከሣሽ /ተጠሪና/ በከሣሾች አውራሽ አቶ ወሌዯሚካኤሌ ወሌዯማርያም መካከሌ ተዯርጎ 
የነበረው ውሌ የነዲጅ ማዯያ ኪራይ ውሌ አይዯሇም፡፡ ከሟች አቶ ወሌዯሚካኤሌ ጋር የነበረን ውሌ 
የመሬት ኪራይ ውሌ ነው፡፡ ከአቶ ወሌዯሚካኤሌ በተከራየው ቦታ ሊይ የቤንዚን ማዯያውንና ጽ/ቤቱን 
የሠራው ተከሣሽ /ተጠሪ/ ነው፡፡ ኪራዩ ከ1967 ዓ.ም በፉት የተዯረገ በመሆኑና በአዋጅ ቁጥር 
47/1967 የከተማ ቦታና ትርፌ ቤት የመንግሥት እንዱሆን የታወጀ በመሆኑ እንዯዚሁም በየነዲጅ 
ማዯያው ከመንግሥት ቦታና ቤት ተከራይተው ይሰሩባቸው የነበሩ ይዞታዎች የሚኒስትሮች ቤት 
መጋቢት 1ዏ ቀን 1968 ዓ.ም ቁጥር 411/68 በተፃፇ ዯብዲቤ ግንኙነቱ ከመንግሥት ጋር እንጅ 
ከቀዴሞ አከራዬች ጋር እንዲሌሆነ የዯነገገ በመሆኑ ክሱ ሔጋዊ መሠረት የሇውም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ 
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የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ በኩሌ የተከራይ የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያዎችን ውዴቅ 
በማዴረግ አመሌካች በነዲጅ ማዯያውና በጽ/ቤቱ ሊይ መብት ያሊቸው መሆኑን አግባብነት ካሊቸው 
ማስረጃዎችና የሔግ ዴንጋጌዎች እንዯዚሁም ከአመሌካች አውራሽ ጋር ከተዯረገው የመሬት ኪራይ 
ውሌ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪና በአመሌካች አውራሽ መካከሌ 
የተዯረገው የመሬት ኪራይ ውሌ እንጅ የነዲጅ ማዯያና የጽ/ቤት ኪራይ ውሌ አይዯሇም፡፡ የኪራይ 
ውለ የተዯረገው ከአዋጅ ቁጥር 47/1967 በፉት በመሆኑና በዚህ አዋጅ የከተማ ቦታ የመንግሥት 
ሀብት የሆነ በመሆኑ እንዯዚሁም የሚንስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 1ዏ ቀን 1968 በቁጥር 411/68 
ዱፕዎች ባለበት እንዱቀጥለ የወሰነ ስሇሆነ አመሌካች ተጠሪ ሊይ ያቀረቡት ክስ ተገቢ አይዯሇም 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት 
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች ነሏሴ 5 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ የተከራየው መሆኑ 
ብቻ አይዯሇም፡፡ የነዲጅ ማዯያውንና ቤቱን የተከራየ መሆኑን የሚያሣይ ማስረጃ አቅርበናሌ፡፡ 
በሚንስትሮች ምክር ቤት ተፃፇ የተባሇው ዯብዲቤ ታዓማኒነቱ ሣይረጋገጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
መቀበሊቸው ስህተት ነው፡፡ ውለ የተዯረገው 1954 ዓ.ም ሲሆን በዚህ ውሌ መሠረት የውለ ዘመን 
ሲጠናቀቅ ተጠሪ የነዲጅ መቅጃ መሣሪያዎቹን ቤቱቹን አስረክቦ ሇመሄዴ ተዋውሎሌ፡፡ ተጠሪ ቦታውን 
ተረክቦ ቤት ሠርቷሌ ስሇዚህ በውለ ምዕራፌ አስር መሠረት የቤቱ ባሇመብቶች እኛ ሆነን እያሇ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1731/11/ በመጣስ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት አሇበት በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ የመሬት ኪራይ ውሌ የተፇፀመው አዋጅ ቁጥር 
47/1967 ከመታወጁ በፉት ሣይሆን ውለ ከዚህ አዋጅ በኋሊ ሔጋዊ አስገዲጅነት የላሇው በመሆኑ 
የተከራየነው የነዲጅ ማዯያ ቢሮ ሣይሆን መሬት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም በአመሌካwች 
አውራሽና በተጠሪ መካከሌ በተዯረገው ውሌ መሠረት ተጠሪ እንዱፇጽም አይገዯዴም በማሇት የበታች 
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን 
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች በአውራሻችን አቶ ወሌዯሚካኤሌና በተጠሪ 
መካከሌ በ1954 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ የመሬት ኪራይ ውሌ ሣይሆን የነዯጅ ማዯያና ሇጽሔፇት ቤት 
የሚሆን ቤት ኪራይ ውሌ ነው በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ 
የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች በተጠሪና በአመሌካች አውራሽ መካከሌ በ1954 ዓ.ም 
የተዯረገው ውሌ የመሬት ኪራይ ውሌ መሆኑን በማረጋገጥ ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የማስረጃ ተዓማኒነት እና ክብዯት ሲመዝኑ ስህተት ሠርተዋሌ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ 
የሰበር ችልት ሇሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 1ዏ 
የተሰጠውን ሥሌጣን ከግንዛቤ ውስጥ የማያስገባና የሰበር ችልት ማስረጃ ታዓማኒነትና ክብዯት 
እንዱመዝን የሚጠይቅ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በአመሌካች አውራሽና አቶ ወሌዯሚካኤሌ መካከሌ የመሬት ኪራይ ውሌ የተዯረገው በ1954 
ዓ.ም መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚህ ጊዜ መሬት የግሇሰቦች ሀብትና ርስት እንዯነበር የሚታወቅ ሲሆን 
አቶ ወሌዯሚካኤሌ የነበረችውን ርስት መሬት ሊይ ተጠሪ የነዲጅ ማዯያ ዴርጅትና ጽ/ቤት ገንብቶ 
ኪራይ እየከፇሇ እንዱኖር በመጨረሻም የኪራይ ዘመኑ ሲጠናቀቅ ዴርጅቱንና ግንባታውን ሇቆ 
እንዱሄዴ ተስማምተው የነበሩ መሆኑን ግራ ቀኙ በሥርና በሰበር ካዯረጉት ክርክር ተገንዝበናሌ፡፡ 
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ሆኖም የኪራይ ውሌ ዘመኑ ከመጠናቀቁ በፉት የውለን አይነተኛ ጉዲይ በተሇይም የአመሌካች 
አውራሽ ባሇመብት ሆነው የኪራዩን መሬት መንግሥት የሔዝብ ሀብት የሚያዯርግ የሔግ ማዕቀፌ 
አዋጅ ቁጥር 47/1967 ታውጇሌ፡፡ በአዋጁ በባሇርስትና በጭሰኛ መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ያሇምንም 
ቅዴመ ሁኔታ የተቋረጠ በመሆኑ ከነሏሴ ወር 1967 ዓ.ም ጀምሮ ተጠሪ ከአመሌካች አውራሽም ሆነ 
በአመሌካች እንዱፇጽም የሚገዯዴበት ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ ውሌ የሇም፡፡ አንዴ ውሌ 
በተዋዋዮች መካከሌ እንዯ ሔግ ሆኖ አስገዲጅነት የሚኖረው ውለ የሚቻሌና የተዯረገውም ሔጋዊ 
በሆነ ጉዲይ ሊይ የሆነ እንዯሆነ መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1678 ንዐስ አንቀጽ /ሇ/ 
ይዯነግጋሌ፡፡ የአመሌካች አውራሽና ተጠሪ  በ1954 ዓ.ም ሲዋዋለ የውርስን መሬት ማከራየት፣ 
መሸጥና መሇወጥ የሚቻሌ ቢሆንም ይህ ሁኔታ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 የተቋረጠና በግሇሰብ ዯረጃ 
መሸጥ ፤መሇወጥ የተከሇከሇ በመሆኑ የውለ መሠረታዊ ጉዲይ የማይቻሌና በሔግ ያሌተፇቀዯ 
ሆኗሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ቀዴሞ የመሬት ባሇርስት ከነበሩ ሰዎች መሬት ተከራይተው የነዯጅ ማዯያ 
ያቋቋሙ ዴርጅቶች ግንኙነታቸው ከመንግሥት ጋር እንዯሆነና መንግሥት አይቶ ውሣኔውን 
የሚያሣውቃቸው መሆኑን የሚኒስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 1ዏ ቀን 1968 በቁጥር 411/68 
በፃፇው ዯብዲቤ  ያሣውቁ መሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡ በመንግሥት የተዯረገ ክሌከሊ 
ከተዋዋይ አቅም በሊይ የሆነ ምክንያት መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793/ሇ/ በግሌጽ 
ተዯንግጓሌ፡፡ 

ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች በአመሌካች አውራሽና በተጠሪ መካከሌ በ1954 ዓ.ም 
የተዯረገው የመሬት ኪራይ ውሌ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 ተፇፃሚነቱ የተቋረጠ በመሆኑና 
የሚንስትሮች ምክር ቤትም ተጠሪ የመሬቱን ኪራይ በተመሇከተ ግንኙነቱ ከመንግሥት ጋር እንጅ 
ከቀዴሞ አከራይ ጋር አሇመሆኑን የሚያረጋግጥ ውሣኔ የሰጠበት መሆኑን በማጣራት ተጠሪ የነዯጅ 
ማዯያውንም ሆነ በቦታው ሊይ የሠራቸውን ቤቶች ሇአመሌካች ሇማስረከብ አይገዯዴም በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ መዝገብ ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡ 
3. ሇውሣኔ አሰጣጥ እንዱጠቅም ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በትውስት 

የመጣው መዝገብ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ  
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