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የሰ/መ/ቁ. 34665 

ጥቅምት 12 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ  

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- 1. አቶ ናትናኤሌ ዘውገ        

     2. አቶ ኃይሇየሱስ ዘውገ   

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ እግዜሩ ገ/ሔይወት ጠ/አሇም ወ/አረጋይ ቀረቡ 

  2. የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነ/ፇጅ ዯስታ ሉበን ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው አመሌካቾች በአንዯኛ ተጠሪ ሊይ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት የመሰረቱት ክስ 
ነው፡፡ አመሌካቾች ከሟች አባታቸው በውርስ ያገኙትን በወረዲ 1 ቀበላ 8 ውስጥ የሚገኘውን የቤ/ቁ 1273 
የሆነውን ቤት አንዯኛ ተጠሪ ቀዴሞ ከሚያስተዲዴረው ሁሇተኛ ተጠሪ መከራየታቸውን ምክንያት በማዴረግ 
አሇቅም ስሊለ የቤቱ ኪራይ ከፌሇው ቤቱን እንዱያስረክቡ ክስ መስርተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ሇክሱ መሌስ 
እንዱሰጡና ሁሇተኛ ተጠሪም በክርክር ውስጥ እንዱገባ ከተዯረገ በኋሊ ፌ/ቤቱ የአመሌካቾች የቤት ባሇቤትነት 
ዯብተር በአ/አበባ ከተማ መስተዲዴር ምክር ቤት የስራና ከተማ ሌማት ቢሮ የተሰረዘ በመሆኑ አመሌካቾች ቤቱን 
ሇመረከብ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች ውሳኔውን ሇማስሇወጥ ሇፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ያቀረቡት ይግባኝም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑም የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ 
ነው፡፡ የአመሌካቾች ዋነኛ ቅሬታ የአ/አበባ ከተማ መስተዲዴር ምክር ቤት የስራና ከተማ ሌማት ቢሮ የባሇቤትነት 
ዯብተሩን ሇመሰረዝ ስሌጣን የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ችልቱም የስራና ከተማ ሌማት ቢሮ ዯብተሩን የሰረዘው 
በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ሲሌ አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙም 
ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው በሰበር ችልት ሇመመርመር የቀረበው ነጥብ የአ/አበባ ከተማ የስራና ከተማ 
ሌማት ቢሮ የአመሌካቾችን የባሇቤትነት ዯብተር ሇመሰረዝ ስሌጣን አሇው የሇውም የሚሇው ነው፡፡ ከክርክሩ 
የአ/አበባ ከተማ ስራና ከተማ ሌማት ቢሮ ዯብተሩን የሰረዘው የስራና ከተማ ሌማት ሚ/ር በ22/07/1991 ዓ.ም 
በተፃፇ ዯብዲቤ በሚ/ር መስሪያ ቤቱ ይገኙ የነበሩ የቤት ጉዲዮች ከስራተኞቹ ጋር ሇአ/አበባ መስተዲዴር ምክር ቤት 
እንዱያስረክብ ከጠቅሊይ ሚ/ር ጽ/ቤት በተሊሇፇው ትእዛዝ መሰረት ከየካቲት 1 ቀን 1991 ዓ.ም ጀምሮ እነዚህ 
ጉዲዮች በአ/አበባ መስተዲዴር ምክር ቤት ስራና ከተማ ሌማት ቢሮ እንዱያስተዲዴር በመግሇፁ ምክንያት መሆኑን 

ጠበቃ አበራ ጣሰው ቀረቡ 
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ተገንዝበናሌ፡፡ የጠቅሊይ ሚ/ር ጽ/ቤት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ስራ የመከታተሌና በበሊይነት የመቆጣጠር 
ስሌጣን ያሇው እንዯመሆኑ መጠን የስራና ከተማ ሌማት ሚ/ር ቤቶችን የሚመሇከት ጉዲይ ሇአ/አበባ ስራና ከተማ 
ሌማት ቢሮ እንዱያስተሊሌፌ በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ስራውንና ሰራተኞቹን ሇቢሮው አስተሊሌፎሌ፡፡ በዚህ 
መሰረት ቢሮው ስራውን ሲያከናውን ቆይቷሌ፡፡ በዚህም ወቅት ነው የአመሌካቾች የቤት ባሇቤትነት ዯብተር 
የተሰረዘው፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች ዯብተሩ ስሌጣን በላሇው አካሌ ነው የተሰረዘው በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር 
ተቀባይነት የሇውም፡፡ የስር ፌ/ቤትም አመሌካቾች የቤት ባሇቤትነት ዯብተር ስሌጣን ባሇው አካሌ የተሰረዘ በመሆኑ 
ክሳቸውን ተቀባይነት የሇውም ሲሌ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 19448 ሏምላ 28 ቀን 1996 የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 33840 ጥቅምት 13 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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