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የሰ/መ/ቁ. 50376 

ሀምላ 12 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሀኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ኤሌሳቤጥ ገሠሠ - ጠበቃ አቶ መከተ ዲኘው - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 07/08 አስተዲዯር ጽ/ቤት  

        ነገረ ፇጅ አቶ ወንዴሙ አዴማሱ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሰበር ችልት ጥቅምት 2 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ብይን 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ 
የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ችልት አመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የቤት ኪራይና የቤት ባሇቤትነት ክርክር ተጠሪ 
አመሌካችን መጥሪያ ሇማዴረስ በአዴራሻቸው አፇሊሌጎ ማግኘት ባሇመቻለ መጥሪያው ፌርዴ ቤት ቅጥር ግቢ 
እንዱሇጠፌሇት ባቀረበው ቃሇመሀሊ መሠረት መጥሪያው በፌርዴ ቤቱ ቅጥር ግቢ ተሇጥፍ አመሌካች ባሇመቅረባቸው 
ጉዲዩን አመሌካች በላለበት አይቶ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ታህሳስ 4 ቀን 
2000 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር የምትከራከረው በቤት ጉዲይ መሆኑና የመኖሪያ ቤቴ እየታወቀ 
በሀሰት ተፇሌጋ አሌተገኘችም ተብል ቃሇመሃሊ ቀርቦ ጉዲዩ በላለበት የተሰጠው ውሣኔ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ 
ቁጥር 78 መሠረት ተነስቶ ክርክሩ እኔ ባሇሁበት እንዱሰማ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ ሊይ ካከራከረ በኋሊ አመሌካች 
ያቀረቡት ምክንያት የህግ ዴጋፌ የላሇው በመሆኑ ታህሣሥ 4 ቀን 2000 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ የሚነሣበትና ክርክሩ 
እንዯገና የሚታይበት ምክንያት ያሇም በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካች መጥሪያ ሇማዴረስ ከመኖሪያ ቤቴ የመጣ ሰው የሇም፡፡ ተጠሪ የመኖሪያ ቤቴንና አዴራሻዬን በሚገባ 
ያውቀዋሌ፡፡ ተጠሪ መጥሪያ በአካሌ ሇእኔ ማዴረስ እየቻሇ ያሊዯረሠ ሲሆን ይኸም ቢታሇፌ መጥሪያው እኔ ሊየው 
በምችሇው ቦታ በመኖሪያ ቤቴ ሊይ መሇጠፌ ሲገባው እኔ ሌዯርስበት በማሌችሌ ቦታ መጥሪያው እንዱሇጠፌ በማዴረግ 
የፌርዴ ባሇመብት የሆንኩበት ውሣኔ በላሇሁበት የተሻረ መሆኑን በመረዲት ፌርደ ተሰርዞ ወዯ ክርክሩ እንዯገባ 
ያቀረብኩት ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሇአመሌካች መጥሪያ ሇማዴረስ የሥነ ሥርዓት ሔጉ በሚዯነግገው መሠረት ተገቢውን 
ጥረት አዴርገናሌ ስሇዚህ አመሌካች በአግባቡ መጥሪያ ሳይዯርሰኝ አሊግባብ በላሇሁበት ታይቶ ውሣኔ ተሰጥቶብኛሌ 
በማሇት የሚያቀርቡት ክርክርክ የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች በህጉ የተቀመጠው ቅዯም 
ተከተሌ መሠረት መጥሪያ አሌዯረሰኝም በማሇት የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 
መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች በላለበት የተሰጠው ውሳኔ የሚሠረዝበት ምክንያት የሇም በማሇት የተሰጠው 
ብይን ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 
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 መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች በህጉ በተቀመጠው ቅዯም ተከተሌ መሠረት በማዴረግ መጥሪያ 
ዯርሷቸዋሌ ወይስ አሌዯረሣቸውም የሚሇው ነጥብ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ጠቀሜታ አሇው፡፡ አመሌካች ተጠሪ 
እኔን ፇሌጎ አሊጣኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪ ፇሌጌ አሊገኘኋቸውም በማሇት በቃሇ መሀሊ አረጋግጧሌ፡፡ 
ተጠሪና አመሌካች የሚከራከሩት በቤት ኪራይና በአመሌካች ወጭ የተሠራ ቤት ባሇሀብቱ ማን ነው በሚሇው ጭብጥ 
ዙሪያ ነው፡፡ ተጠሪ የአመሌካች የቤት አከራይ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካችን የመኖሪያ ቤት ቁጥር በሚገባ ያውቃሌ፡፡ ተጠሪ 
አመሌካች የምትኖርበት ቤት ባሇቤት ነው፡፡ መጥሪያ ሇማዴረስ በአማራጭ መጥሪያ ማዴረሻ መንገድች መጠቀም አስፇሊጊ 
በሚሆንበት ጊዜ ፌርዴ ቤቱ ተከሳሹ መከሰሱንና ፌርዴ ቤት ክርክር ያሇበት መሆኑን ሇማወቅ የሚያስችሇውን የተሻሇውን 
አማራጭ የመጠቀም ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትም ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በአካሌ 
ቀርበው ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ ጊዜ የአመሌካች የመኖሪያ አዴራሻ በተጠሪ በኩሌ የሚታወቅና የአመሌካችና ተጠሪ የክርክር 
መንስኤ መሆኑ በመዝገቡ ተመሌክቷሌ የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪ አመሌካችን 
በአዴራሻቸው ፇሌጌ አሊገኘናቸውም በማሇት ቃሇመሀሊ ሲያቀርብሇት መጥሪያው በፌርዴ ቤቱ ግቢ ውስጥ እንዱሇጠፌ 
ማዴረጉ ስህተት ነው፡፡ ምክንያቱም አመሌካች የመኖሪያ አዴራሻ በግሌፅ የሚታወቅ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ በፌትሏብሓር 
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 105 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት መጥሪያው በአመሌካች የመኖሪያ ቤት ሊይ እንዱሇጠፌ ትዕዛዝ 
መሰጠት ነበረበት፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በህጉ የተዯነገገው ቅዯም ተከተሌ መሠረት መጥሪያ በወቅቱ በአግባቡ 
እንዱዯርሣቸው ሣይዯረግ ክርክሩ ታይቶ መወሰኑ ስሇተረጋገጠ የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
አመሌካች በላለበት በማየት ታህሣሥ 4 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 78 
ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት በመሠረዝ አመሌካች በክርክሩ ገብተው የሚያቀርቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ ውሣኔ መሰጠት 
ሲገባው ታህሣሥ 4 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠሁትን ውሣኔ የማነሳበት ምክንያት የሇም በማሇት የሰጠው ብይን መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
 

ው ሣ ኔ 
 

1. የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ጥቅምት 6 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ብይን ተሽሯሌ፡፡ 
2. የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አመሌካች በላለበት አይቶ ታህሣሥ 4 ቀን 2000 ዓ.ም 

የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
3. የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የሰበር ችልት ጉዲዩን እንዯገና አመሌካች ባለበት አይቶ ውሣኔ ይሰጥ ዘንዴ በፌታብሓር 

ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343(1) መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ  
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