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1. የወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 00928 የካቲት 28 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፣የከምባታ ጠምባሮ ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 02325 ሏምላ 17 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 23840 ኀዲር 23 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች ሁከት እንዱወገዴ ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

             መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 42861 

ሰኔ 28 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አጤነሽ አበበ - ጠ/ታረቀኝ ተፇራ 

ተጠሪ፡- አቶ ማንተጋፌቶት አጥሊው - ጠ/ዯመቀ ሠገዳ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇተጠሪ ባሇቤት ያከራዩዋቸውን ቤት ባሇቤታቸው ሲሞቱ ተጠሪ ይዘው ኪራይ ስሊሌከፇለና ቤቱንም 
ሇመመሌቅ ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ ቤቱን እንዱሇቁና ኪራዩን እንዱከፌለ ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ነው ተብል 
ስሇተወሰነ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡ 
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 አመሌካች ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በቂርቆስ ክ/ከተማ ቀበላ 04 ክሌሌ የቤት ቁጥር 34 
በሆነው ቤት ውስጥ ያሇው ሇከብት ቤትነት ይጠቀሙበት የነበረውን ቤት በወር 100.00(መቶ ብር) ሇተጠሪ 
ባሇቤት አከራይተው ቆይተው ባሇቤታቸው በ1992 ዓ.ም ሲሞቱ ተጠሪ ኪራይ ሇመክፇሌም ሆነ ቤቱን ሇመሌቀቅ 
ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ ቤቱን እንዱሇቁ ኪራይ የአንዴ አመት ብር 1200.00(አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ) እንዱከፌለ 
እንዱሁም ክስ እስከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ቤቱን እስከሚያስረክቡ ዴረስ የቤቱን ኪራይ እንዱከፌለ ጠይቀዋሌ፡፡ 
ተጠሪ ሇቀረበባቸው ክስ ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወማያ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 
ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ ተጠሪ ቤቱን ከ1974 ዓ.ም ጀምሮ ቤቱን የያዙና ቤቱን በአመሌካች 
ፇቃዴ የያዙ ሇመሆኑ አመሌካች ስሊሳዩ ክሱ በፌ/ብ/ህ/ቁ 1149 መሰረት በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም ውሳኔው ፀንቶባቸዋሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው ሇተጠሪ ሚስት 
ያከራዩትን የግሌ ቤታቸውን ተጠሪ እንዱያስረክቧቸው እንጂ ሁከት እንዱወገዴሊቸው ባሇመሆኑ የስር ፌ/ቤት ክሱ 
በይርጋ ቀሪ ነው ማሇቱ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ችልቱም ግራ ቀኙን ከሚያከራክረው ጉዲይ አኳያ ክሱ 
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149 በይርጋ ቀሪ ነው የመባለን አግባብነት ሇመመርምር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ 
ብሎሌ፡፡ ተጠሪም ቀርበው አመሌካች በክሳቸው ቤታቸውን በተጠሪ በኃይሌ የተያዘባቸው መሆኑን ገሌፀው ክስ 
የመሰረቱ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ስህተት የላሇበት መሆኑን በመግሇፅና በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ያሊቸውን ክርክር 
በመዘርዘር አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች በስር ፌ/ቤት ክስ የመሰረቱት ተጠሪ ቤቱን ባሇቤታቸው ከአመሌካች ጋር ባዯረጉት የኪራይ 
ውሌ ሰበብ ይዘው ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ኪራዩን ከፌሇው ቤቱን እንዱያስረክቧቸው ነው፡፡ ከአመሌካች 
ክስ በግሌፅ ማየት የሚቻሇው ክሱ ባሇሃብት የሆኑበትን ቤት ሇማስሇቀቅ የቀረበ ባሇቤትነትን የመፊሇም ክስ ነው፡፡ 
ተጠሪ በመሌሳቸው አመሌካች በክሳቸው ተጠሪ ቤቱን በሃይሌ መያዛቸውን በመግሇፃቸው ክሱ ሁከትን 
የሚመሇከት ነው ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ክስ የመሰረቱት ባሇሃብት የሆኑበትን ቤት ሇተጠሪ 
ባሇቤት አከራይተው የነበረ ቢሆንም ተጠሪ በዚህ ሰበብ ይዘው አሇቅም በማሇታቸው ቤቱን እንዱሇቁ እንጂ 
ይዞታዬን በሃይሌ አስሇቅቀውኛሌ በሚሌ ያቀረቡት ክስ የሇም፡፡ በሃይሌ ይዘዋሌ ማሇታቸው ብቻ ክሱን የሁከት 
ይወገዴሌኝ ክስ የሚያሰኘው አይዯሇም፡፡ ባሇሃብት የሆነው ሰው መብት ሳይኖረው እጁ ካዯረገው ሰው ወይም 
ከያዘው ሰው ሊይ ሃብቱ ይገባኛሌ ሲሌ ሇመፊሇም እና ማናቸውንም የሃይሌ ተግባር ሇመቃወም እንዯሚችሌ 
ከፌ/ብ/ህ/ቁ. 1206 መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ግን የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ይዞታን 
የሚመሇከተውን የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149”ን” መሰረት አዴርጎ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ተፇፃሚ የሚሆነው ይዞታው በሃይሌ 
የተወሰዯበት ወይም ሁከት የተፇጠረበት ሰው ሇሚያቀርበው ክስ ነው፡፡ ይዞታና ባሇቤትነት የሚመሇከቱ ጉዲዮች 
የተሇያዩ እንዯመሆናቸው የሚሸፇኑት በተሇያዩ የህግ ዴንጋጌዎች ነው፡፡ በተያዘውም ጉዲይ አመሌካች ክስ 
የመሰረቱት ባሇቤትነትን የሚመሇከት በመሆኑም የስር ፌ/ቤት በይዞታ ዴንጋጌዎች ጉዲዩን አይቶ ክሱ በይርጋ ቀሪ 
ነው ሲሌ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ በዋናው ጉዲይ ሊይ ዝርዝር ክርክር ያቀረቡ 
ቢሆንም ዋናው ጉዲይ በስር ፌ/ቤት ክርክር ተዯርጎበት የተወሰነ ባሇመሆኑ በአሁኑ ዯረጃ የሚታይ አይዯሇም፡፡ 
በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 70007 ታህሳስ 25 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ብይን እንዱሁም የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ 65433 ጥቅምት 24 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ አይሆንም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና 
ማስረጃ መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341(1) መሰረት ጉዲዩን 
ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ 

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