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በኢትዮጵያ ፌዴራላ ዊ ዲሞክራሲያዊ ሪ ፐብሊክ
የ ፌዴራል ጠቅላ ይ ፍር ድ ቤት

ሰበር ሰሚችሎት

የሰ/መ/ቁ/ 22ዏ195
የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም

ዲኞች፡- እትመት አሠፋ
ፀሐይ መንክር
ኑረዱን ከዴር
መሊኩ ካሣዬ
እስቲበሌ አንደዓሇም

አመሌካቾች፡1. ድ/ር አወቀ አጥናፉ አዲም

10. አቶ አበራ ቀዱዲ ቴሶ

2. ወ/ሮ ሶፊያ አሌማዉ ባቡክር

11. ወ/ሮ አማረች ጣሰዉ ማሇዲ

3. ሙሃጂብ አ ብደ ኪመቶ

12. አቶ ግዛ ዮሀንስ አሉቶ

4. ፋንታዬ ባበቡለ ባጋሮ

13. አቶ ባዘዘዉ ተሰራ ገዲሙ

5. አቶ ገብሩ አሇባቸዉ አዉዯዉ

14. አቶ አሇባቸዉ ሊቀዉ ሃጂ

6. አቶ አዴነዉ ተስፋዬ አሉ

15. አቶ ነጋሌኝ ዮሴፍ እጉ

7. ወ/ሮ ማርታረጂምዲኪማሌቲ

16. አቶ አሇሙ ይመር ጌታሁን

8. አቶ አሇበሌ አመራ ታምራት

17. አቶ አበበ አረጋ አየሇ

9. አቶ ጁነይዱ ኢስማን ኢሳ

18. እባቡ ብርላ አየሇ
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19. አቶ አበበ ጎዳቦ ሽመል

47. አቶ ብርሀኑ አበበ ዯገፋ

20. አቶ አሰፋ ረሺዴ ከማሌ

48. አቶ ጀማሌኢመርመንዛ

21. ወ/ሮ ትእግስት አሇማየሁ በጅጋ

49. አበባዉ በቀሇ አንዴሬ

22. አቶ ታዯሰ ሆርድፋ አያኔ

50. ወ/ሮ ሃምዚያ ጀማሌ ሁሴን

23. አቶ ጀምበር አስማመዉ በሊይ

51. አቶ ኑርአሚን ሰይዴ አብደሌሰሊም

24. አቶ ሙስጠፋ ወርቁ ጥቻ

52. ወ/ሮ ባንቹ ሙለጌታ መሪ

25. አቶ ተመስገን ጎዲና ጂቦ

53. ወ/ሮ ፈይሴ ሇሜሳ ጌማ

26. አቶ መስፍን መሸሻ የቦ

54. አቶ አሇሙ አሰፋ አበበ

27. አቶ ወንዯሰን ወጋየሁ ዯስታ

55. ወ/ሮ ቡሌቱ ሉካሳ ተርፋ

28. አቶ ናስር ካንሶ ካይጾ

56. ወ/ሮ አገሬ ማናሇ ገዲሙ

29. አቶ ሽመሌስ አበባዉ ሽፈራዉ

57. አቶ መሌካሙ ስሬ ካሳ

30. አቶ ፉፊ ዴሌጋሳ ዲዬ

58. አቶ አባይነ ተሊከ ሊየዉ

31. አቶ ጌታቸዉ መሇሰ በሊይ

59. ወ/ሮ ፋንታዬ ወንዴሙ ሊቀዉ

32. ወ/ሮ ሃሊኩ ጎዲና ኩና

60. አቶ ወንዴሙ ገሊጋይ ተሻሇ

33. ወ/ሮ ሪሃና መሀመዴ ይመር

61. ወ/ሮ አሪሚና እንዱሪስ አዲም

34. ወ/ሮ ሙለነሽ መኮንን በሊይ

62. አቶ አብድ ናስር ሃጂ መሐመዴ

35. ኑሪያ ባሙዴ ሁሴን

63. ወ/ሮ አሌማዝ መኮንን ወንዴም ገዛው

36. የወ/ሮ ሙንታሓ ኢብራሂም አህመዴ

64. ወ/ሮ ደላ ተሰማ ጃዎ

37. አቶ አመሌመሃመዴአዯም

65. ወ/ሮ ጀንበርነሽ ክንፈ ሐይላ

38. አቶ ተመስገን በቀሇ ጌቾ

66. በሊይነሽ ታዯሠ ዋቂ

39. ወ/ሮ እጥፍ ወርቅ ዘዉደ እንዴሪስ

67. ወ/ሮ ፅጌ መቆያ ተ/ስሊሴ

40. ወ/ሮ ተዋበች አስፋ ሳፎ

68. ወ/ሮ ሸምሺ ቃሲም ወዲይ

41. አቶ ታዯሇ ዘዉዳ አበበ

69. ወ/ሮ ታዯሇች ከበዯ ሐብቴ

42. አቶ ታከሇ ወ/ገብርኤሌብሩ

70. ወ/ሮ የወይንሃረግ ዯምሴ ቱለ

43. አቶ ተሸመ እሸቱ በሇጠ

71. ወ/ሮ ዘይነባ ናስር ሰይዴ

44. አቶ አክሉለ ጌታቸዉ ናዳ

72. ወ/ሮ ሽብሬ ሸሪፈ አባጎጃም

45. ወ/ሮ መስከርም ወርቁ ነሜ

73. ወ/ሮ ነሂማ አህመዴ ዩሱሰፍ

46. አቶ ዋቅጅራ ተርፋሳ ከበዯ

74. አቶ ሞገስ ታዯሰ አሇሙ
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75. ወ/ሮ ውዴነሽ ክፍላ ዯገፉ

1ዏ3. አቶ ታምሬ ዴቱሶ ወተላ

76. አቶ ሺኩሪ መዓሉን ሁሴን

1ዏ4. ወ/ሮ አሌማዝ መሰሇ ማሳ

77. አቶ አቡ ብርኪ ቱኬ

1ዏ5. ወ/ሮ ገነት አባታ ገሊሌቻ

78. አብዴሊ ሐሙ ግንቢቴ

1ዏ6. አቶ አብደሊሂ እስማኤሌ ጎበና

79. ጥሩነሽ ጣሪቅ

1ዏ7. አቶ አንዲርጌ በሊይ ተሰማ

8ዏ. አረጋ ፋፋ

1ዏ8. አቶ ሙህዱን አባሞጋ አባገሮ

81. ኤላማ ቃምፔ

1ዏ9. አቶ አያሱ ወርቅነህ ታረቀ

82. ሠናይት አንዲርገ

11ዏ. አቶ ፍርደ አየሇ መስፍን

83. ስመኝ ገ/ህይወት

111. አቶ ዮሴፍ ዲእሞ አበበ

84. ቦኒያኡዳሳ

112. አቶ አዱስ ከበዯ እንግዲ

85. ወ/ሮ ወርቅነሽ ታዯሰ እንዲሇው

113. ወ/ሮ አበባዬ ገዛኸኝ ፈየራ

86. አቶ ታዛቢ በየነ ጎሊ

114. አቶ በዴሩ መሐመዴ ኑሩ አባፎጊ

87. ወ/ሮ ወይኒቱ መሌኩ በሇጠ

115. ወ/ሮ ፈትህ ዮሴፍ መሐመዴ

88. አቶ ሂብራሂም ሰዱቅ መሐመዴ

116. አቶ ታሪኩ ዯምሴ ጉዬ

89. አቶ አሉ ኡስማን ቱርኪ

117. ወ/ሮ ገነት አብዯሊ መሐመዴ

9ዏ. አቶ አሉ መሐመዴ አህመዴ

118. ወ/ሮ ኢፍቱ ቶፊቅ አብዯሊ

91፡. ድ/ር ጥሇሁን አየሇ ዯኑ

119. ወ/ሮ ቸርነት ኃ/ማርያም ጉዯታ

92. አቶ ሰይዴ ጫሊ ዲቃ

120. ወ/ሮ የውብዲር አሚኖ ቶሬቤሊ

93. አቶ ዯርጊሶ ጎና ጎል

121. አቶ ሰይዴ አባቦር አባዋጅ

94. ወ/ሮ አባይነሽ ሽካ ሙንዲ

122. አቶ ሚናስ እሩይ ስሊይኑ

95. ወ/ሮ ሪቢያ ኢሳ ቢነግዳ

123. አቶ ቡንቱቃ ዋሬ ጃላ

96. አቶ ጉሌሊት ዴብሬ ዯሜ

124. ወ/ሮ አንጓች ዯሳሇኝ ብሩ

97. ወ/ሮ ይታይሽ አበጀ ገሊዬ

125. ወ/ሮ ካሰች አዱስ መንግስቱ

98. ወ/ሮ እምዬ ቢተው ዯስታ

126. ወ/ሮ ሣራ አቤ ዲምጠው

99. ወ/ሮ እፀገነት ምህረት በየነ

127. አቶ ገረመው ኡጋ መርጋ

1ዏዏ. አቶ ፀጋዬ አህመዴ ሰይዴ

128. ወ/ሮ ትግስት ባያኖ ኮምኬስ

1ዏ1. አቶ ዘሊሇም ታረቀኝ ጥሩነህ

129. አቶ ወንደአሇ ጣሰው ካሣሁን

1ዏ2. ወ/ሮ እቴነሽ ዘሇከ ሰቦኖ

13ዏ. አቶ ጉህሽ አምባዬ ገ/ማርያም
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131. ወ/ሮ አስካሇ ጥሊሁን ተሰማ

159. አቶ አብዱ ሙሴ አርቴ

132. አቶ ዴሌነሳ አንዴዓሇም አሸናፊ

16ዏ. ወ//ሮ ሙሚና መሐመዴ አህመዴ

134. አቶ ንብረት ፋንታሁን ምስክር

161. ወ/ሮ ሃዋ አቢመጫ አባፊጣ

133. አቶ ከበዯ ዘገየ ታከሇ

162. ዲ/ር ኮረፋ ጋረኔ አህመዴ

135. ወ/ሮ መሠረት መንግስቱ ጌታሁን

163. አቶ ሹክሪ መኦሉን

136. አቶ አሰፋ ጫቅላ አየሇ
137. አቶ ሰንዯቅ እጅጉ አሳየኸኝ
138. ወ/ሮ ወርቅነሽ ዮሐንስ ባሌቻ
139. አቶ አትክሌት ዓሇሙ በሇው
14ዏ. ወ/ሮ ገነት በየነ ሁንዳ
141. ወ/ሮ አፀዯ ከበዯ አሇሙ
142. ወ/ሮ ሰነ ፀሐይ ብዙነህ ከበዯ
143. አቶ ገበያዉ አሇሙ ምህረቴ
144. ወ/ሮ ካስወይ መስፍን ገ/ህይዋት
145. አቶ ዘሇቀ መሀሪ ቢተወሌኝ
146. ወ/ሮ ተዋበች ሊንቃሞ ሊታሞ
147. አቶ ተስፋዬ ጌትነት አመራ
148 አቶ አባዴር ፋርስ ሙሇታ
149. አቶ ዯጀኔ እሸቱ ወርቁ
15ዏ. ወ/ሮ ንፁህ አሇም ሽፈራው
151. አቶ ትርፌሳ ሰፋ ተስገራ
152. አቶ ኡሰማን አሉ ማሊ
153. ወ/ሮ ነሂማ ታጅ አባመጫ
154. ወ/ሮ ዘውዱቱ ቶንጃ አዲሬ
155. አቶ ሌጅአሇም ወሌዳ ማሇፊያ
156. ወ/ሮ ፊጡማ የሱፍ አህመዴ
157. ወ/ሮ ውዴነሽ ሃይማኖት ተስፋዬ
158. ወ/ሮ መስከረም ማሌጌ ማዲ
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ተጠሪዎች፡ 1. የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
2. የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት

መዝገቡ መርምረን ተከታዩን ፍርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፍርዴ
የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካቾች ጥር 24 ቀን 2014 ዓ.ም ጽፈው ባቀረቡት የሰበር
አቤቱታ የፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍርዴ ቤት በመ.ቁ. 203460 እና በተጣመረው መ.ቁ.
203280 ታህሳስ 05 ቀን 2014 ዓ.ም በዋሇው ችልት አመሌካቾች በተጠሪዎች ሊይ ክስ ሇማቅረብ
መብት እና ጥቅም የሊቸውም በማሇት በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 33(2) መሰረት ያቀረቡትን ክስ ውዴቅ
በማዴረግ የሰጠውን ብይን በማጽናት፤ የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በመ.ቁ. 282281 ጥር 23
ቀን 2014 ዓ.ም የተሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሉታረም
ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡
ጉዲዩ ሁከት ይወገዴ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፍርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፍርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር የአሁን አመሌካቾች ከሳሾች፤ የአሁን
ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሳሾች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካቾች በሥር ፍርዴ ቤት
ያቀረቡት ክስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካቾች በምርጫ ሁሇት ጊዜ እና ከዚያ በሊይ አገሌግሇናሌ፤
ከኃሊፊነት ሇተነሱ የሀገር እና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃሊፊዎች፣ የምክር ቤት
አባሊት መብት እና ጥቅማጥቅም የተዯነገገውን መብታችን ሳያከብሩ ከያዝነው ቤት በአስቸኳይ
እንዱሇቁ የተባለ መሆኑን በመግሇጽ መኖሪያ ቤት ሳይሰጠን ከሚኖርበት ቤት እንዲይወጡ
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
የአሁን 2ኛ ተጠሪ ሇቀረበው ክስ የሰጠው መሌስ አመሌካቾች ሇተተኪ አዱስ የምክር ቤት አባሊት
መተሊፍሇ ያሇበት ቤት ሊይ ኪራይ እየከፈሌን እንቀጥሊሇን እንጂ አንሇቅም በማሇት የሚያቀርቡት
ክርክር የምክር ቤት አባሊትን ጥቅማጥቅም ሇመወሰን በወጣው መመሪያ ቁጥር 40/2012 የሚቃረን
ነው፤ በአዋጅ ቁጥር 653/2001 እና በተሸሻሇው አዋጅ ቁጥር 1003/2009 እንዱሁም በመመሪያ
ቁጥር 40/2012 መሰረት ሇተሰናባች የምክር ቤት አባሊት የኪራይ ቤት የማመቻቸት ኃሊፊነት
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ከሶስቱ የመንግስት አካሊት አንደ የሆነው የአስፈጻሚው አካሌ ተግባር እንጂ የህግ አውጪው ምክር
ቤት እና ጽ/ቤቱ አይዯሇም፤ አመሌካቾች አንወጣም ብሇው የያዟቸው ቤቶች የምክር ቤት ጽ/ቤት
ከ1ኛ ዙር ጀምሮ በየዙሩ ሇሚመጡ የምክር ቤት አባሊት እንዱኖሩበት እየዯሇዯሇ የሚያስተዲዴራቸው
ቤቶች በመሆናቸው የምርጫ ዘመናቸው ተጠናቆ ከተሰናበቱ በኋሊ ቤቶቹ ውስጥ የሚኖሩበት ምንም
ህጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን በመግሇጽ የአመሌካቾች ክስ በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 33(2)፣(3) እና
244(2) መሰረት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
1ኛ ተጠሪ ክስ ሇመስማት በተያዘው ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረቡ በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 70(ሀ) መሰረት
ጉዲዩ በላሇበት ታይቷሌ፡፡
ጉዲዩ የቀረበሇት ፍርዴ ቤትም በመቃወሚዎች ሊይ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ አመሌካቾች ክስ
ሇማቅረብ መብት እና ጥቅም አሊቸው ወይስ የሊቸውም የሚሇውን ጭብጥ ከቀረቡት ማስረጃዎች
ጋር ከመረመረ በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 906/2007 አንቀጽ 5(7) መሰረት ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን
ቤቶች የሚያስተዲዴረው 2ኛ ተጠሪ ሆኖ ሳሇ አመሌካቾች ከቤቶቹ ጋር በተያያዘ 1ኛ ተጠሪን
ሉጠይቁም ሆነ ሉፈጸም የሚችሌ መብት እና ጥቅም የሊቸውም፤ ሇክርክር መነሻ የሆኑት ቤቶች
አመሌካቾች የምክር ቤት አባሊት ሆነው ተመርጠው ሲገቡ 2ኛ ተጠሪ ከፌዳራሌ ቤቶች ኮርፖሬሽን
ተከራይቶ ሇመኖሪያ ቤት እንዯሰጣቸው በግራ ቀኙ ታምኗሌ፤ አመሌካቾች አሁን የምክር ቤቱ
አባሊት ሳይሆኑ ተሰናባች የቀዴሞ የምክር ቤት አባሊት በመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 906/2007
ተፈጻሚ ሉሆን አይችሌም፤ አመሌካቾች በአዋጅ ቁጥር 1003/2009 የተሰጣቸውን መብት እና
ጥቅማጥቅም የሚመሇከተውን አካሌ ሉጠይቁ ከሚችለ በቀር ከ2ኛ ተጠሪ ሉጠይቁ የሚችለበት
የሕግ አግባብ የሇም፤ ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን ቤቶች ያገኟቸው የምክር ቤት አባሌ ሆነው በስራ
ሊይ እያለ እንዱገሇገለበት እና ዴጋሚ ካሌተመረጡ በመመሪያ ቁጥር 40/2ዏ12 መሰረት የመመሇስ
ግዳታ አሇባቸው፤ ስሇሆነም አመሌካቾች በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ ክስ ሇማቅረብ መብት እና
ጥቅም የሊቸውም በማሇት በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 33(2) መሰረት ያቀረቡትን ክስ በብይን ውዴቅ
አዴርጎታሌ፡፡ የስር ፍ/ቤት ብይን በፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተቀባይነት ሳያገኝ
ቀርቷሌ፡፡
አመሌካቾች ይህን ውሳኔ በመቃወም ጥር 24 ቀን 2014 ዓ.ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡ
ሲሆን ይዘቱም፡- 2ኛ ተጠሪ አመሌካቾች አሁን ሊይ የምንኖርባቸውን ቤቶች እንዴንሇቅ መጠየቁን
እና ሁከት ስሇመፍጠሩ ማስረጃ አቅርበናሌ፤ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን መያዝ የሇባቸውም ቢሌ እንኳን
ተገቢውን ማስረጃ አቅርቦ በፍሬ ነገር ክርክር ወቅት ተከራክሮ ነፃ ሉወጣ የሚችሌበት እንጂ ገና
ከመጀመሪያው አይመሇከተውም ተብል መዝገቡ የተዘጋበት አግባብ የሕግ ዴጋፍ የሇውም፤
ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
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አመሌካቾች ሲያገሇግለ የቆዩት በተጠሪዎች ስር እስከነበረ ዴረስ የእነሱን ጥቅም በተመሇከተ ከሦሶቱ
የመንስግስት አካሊት ውስጥ በዋነኝነት እና በቀጥታ ተጠሪዎችን አይመሇከትም ተብል አይገመትም፤
የሥር ፈርዴ ቤት አመሌካቾች ቤቱን ሇቀን እንዴናስረክብ በማሇት የሰጠው ብይን የአዋጅ ቁጥር
653/2001ን አሊማ ያሊገናዘበ ነው፤ በመሆኑም የሥር ፍርዴ ቤቶች የሰጡት ብይን እና ትዕዛዝ
መሠረታዊ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡
የሰበር አጣሪው ችልት የአመሌካቾችን የሰበር አቤቱታ ከመረመረ በኋሊ የአሁን የሰበር አመሌካቾች
ተጠሪዎችን የመክሰስ መብት እና ጥቅም የሊችሁም ተብል በሥር ፍርዴ ቤት የተሰጠው ብይን
2ኛው ተጠሪ ቤቱን ሌቀቁ ብል ማስገዯደ ያሌተከዯ ከመሆኑ አኳያ እና በአዋጅ ቁጥር 653/2001
እና አዋጅ ቁጥር 1003/2009 አንቀጽ 15(3)፣ 15(4)(ሇ) እና 27(7)(ሀ) ዴንጋጌዎች ሇሰበር
አመሌካቾች ከተሰጠው መብት አንፃር አግባብነቱን ሇማጣራት ሲባሌ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ
መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጎ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ቀርቧሌ፡፡
1ኛ ተጠሪ የፍርዴ ቤቱ መጥሪያ ዯርሶት መሌሳቸውን በቀጠሮ ቀን ያሊቀረቡ ስሇሆነ መሌስ በጽሁፍ
የማቅረብ መብቱ ታሌፏሌ፡፡
2ኛ ተጠሪ የካቲት 03 ቀን 2014 ዓ.ም የተጻፈ መሌስ ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም፡ክርክር ወዯ አስነሳው ቤቶች ገብተው ሇመኖር የቻለት

አመሌካቾች

የህዝብ ተመራጭ በመሆናቸው ነው፤

ተጠሪም ቤቶቹን ከፌዳራሌ ቤቶች ኮርፖሬሽን የተከራያቸው መሆኑ አሌተካዯም፤ በኢ.ፌ.ዱ.ሪ.
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአባሊትን ጥቅማ ጥቅም ሇመወሰን በወጣው መመሪያ ቁጥር
40/2012 አንቀጽ 11(10)( ሀ) መሰረት የውክሌና ጊዜያቸው በማብቃቱ ቤቶቹን ሇቀው ሉወጡ
ይገባሌ፤ 2ኛ ተጠሪ ቤቶቹን እንዯሚያስተዲዯር በአዋጅ ስሌጣን የተሰጠው ሲሆን አመሌካቾች
የውክሌና ጊዜያቸውን ሲጨርሱ ቤቶቹን እንዱሇቁ መጠየቁ የሁከት ተግባር ካሇመሆኑም ባሻገር
አመሌካቾች በቤቱ ውስጥ ከነሐሴ 30 በኋሊ ሇመኖር የሚያስችሊቸው ህጋዊ መብት አሊረጋገጡም፤
በአዋጅ ቁጥር 653/2001 እና 1003/2009 መሰረት የ40/60 መኖሪያ ቤቶች እንዯተሰጣቸው
አሌተካዯም፤ የተሰጣቸውን የ40/60 ቤቶችን አሇመጠናቀቅ ምክንያት በማዴረግ አሁን የሚኖሩበትን
ቤቶች ውስጥ እየኖሩ እንዱቀጥለ እንዯ መብት መመስረቻ በመቁጠር አቤቱታ ማቅረባቸው ተገቢነት
የሇውም፤ አመሌካቾች አሁን በእጃቸው የሚገኘው ቤት ውስጥ የመኖር መብታቸው የሚጠናቀቀው
አዱሱ ምክር ቤት ሥራ ከሚጀምርበት ከአንዴ ወር በፊት በመሆኑ ቤት የማግኘት መብታችን
የማይቋረጥ ነው በማሇት የሚያቀርቡት አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም፤ ስሇሆነም በስር ፍርዴ ቤቶች
የተሰጠው ብይን እና ትዕዛዝ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካቾችም 2ኛ ተጠሪ ባቀረቡት መሌስ
ሊይ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም
በማስቀረቢያ ነጥቡ ሳይወሰን አጠቃሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡
እንግዱህ ከክርክሩ አጀማመር መረዲት እንዯሚቻሇው አመሌካችች ክስ ያቀረቡት የህዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት አባሌ በመሆናችን ምክንያት ሇመኖሪያነት ተሰጥቶን የነበረውን ቤት የውክሌና ጊዜያችሁ
አሌቋሌ በሚሌ ምክንያት እንዴንሇቅ እንቅስቃሴ መጀመሩ የሁከት ተግባር በመሆኑ ሁከቱ ተወግድ
ከኃሊፊነተ ሇተነሱ የመንግስት ባሇስሌጣናት እና ኃሇፊዎች ማግኘት ስሇሚገባቸው ጥቅማጥቅም
በሚዯነግገው

አዋጅ

ቁጥር

653/2001

እና

1003/2009

መሰረት

የሚገባን

ጥቅማጥቅም

እስኪሟሊሌን ዴረስ በቤቱ ውስጥ እንዴንኖር ሉወሰን ይገባሌ በሚሌ ነው፡፡
2ኛ ተጠሪ በበኩለ ክስ የቀረበበትን ቤት በተመሇከተ ከፌዳራሌ ቤቶች ኮርፖሬሽን ተከራይቼ በየዙሩ
በህዝብ እንዯራሴነት ሇሚመረጡት ተወካዮች መኖሪያነት በመስጠት የውክሌና ጊዜያቸው ሲያበቃም
እየተቀበሌኩ አዱስ ሇሚመረጡት ሳስተሊሌፍ የቆየሁ ቤት ነው፤ ጥቅማጥቅም የማሟሊት ኃሊፊነት
ያሇብኝም በስራ ሊይ ያለትን የህዝብ እንዯራሴዎችን በሚመሇከት እንጂ የውክሌና ጊዜያወቸውን
ያጠናቀቁትን አይዯሇም፤ የውክሌና ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ የህዝብ እንዯራሴዎችን ጉዲይ በተመሇከተ
በህግ ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅማጥቅም የማሟሊት ኃሊፊነቱ የአስፈፃሚው የመንግስት አካሌ
እንጂ የጽ/ቤቱ ባሇመሆኑ አመሌካቾች በጽ/ቤቱ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው መብት እና
ጥቅም የሊቸውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
እንግዱህ የፍትሓ ብሔር ሙግት የሚመራው በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ነው፡፡ አሁን ስራ ሊይ ያሇው
የ1958ቱ የፍትሓ ብሔርሥነ ሥርዓት ህግ በሁሇተኛው መፀሓፍ ስሇ ጠቅሊሊ ዯንቦች በሚዯነግገው
ምዕራፍ አንዴ ቁጥር 33 ስር በአንዴ የፍትሓ ብሔር ክርክር ማናቸውም ሰው ሇክሱ መነሻ በሆነው
ነገር ሊይ ወይም ክሱ በተመሰረተበት ሀብት ሊይ ጥቅም ወይም መብት ያሇው መሆኑ ካሌተረጋገጠ
በቀር ክስ ማቅረብ የማይፈቀዴሇት መሆኑን፤ እንዱሁም ከተከሳሽ ሊይ የሚጠይቀውን ጥቅም ወይም
መብት በማረጋገጥ አቤቱታ ካሊቀረበ በቀር በማናቸውም ሰው ሊይ ክስ ሉያቀርብ የማይችሌ
ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡
በላሊ በኩሌ በይዞታዬ ሊይ ሁከት ተፈጥሮብኛሌ የሚሌ ማንኛውም ሰው ክስ ባቀረበበት ንብራት ሊይ
በህግ ጥበቃ የሚዯረግሇት የይዞታ መብት ያሇው መሆኑን እና በዚሁ ህጋዊ ይዞታው ሊይ
በተከሰሰው ሰው/አካሌ ህገ ወጥ በሆነ መንገዴ ሁከት የተፈጠረበት ስሇመሆኑ ማሳየት ያሇበት
እንዯሆነ የፍ/ብ/ህ/ቁጥር 1149(1) ይዯነግጋሌ፡፡
ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም
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አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካቾች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ ከማቅረባቸው ውጭ ከዚሁ ተጠሪ ሊይ
የሚጠይቁ መብት ምን እንዯሆነ እና ተጠሪ ሇእነርሱ የዲኝነት ጥያቄ ተጠያቂ የሚሆንበትን
ምክንያት የገሇፁት ነገር የሇም፡፡ አመሌካቾች በዚህ መሌኩ ከ1ኛ ተጠሪ የሚጠይቁት መብት ወይም
ጥቅም ምን እንዯሆነ አሌያም በዚሁ ተጠሪ የተፈፀመው ህገ ወጥ ተግባር ምን እንዯሆነ ሇይተው
ባሊመሇከቱበት 1ኛ ተጠሪ በተከሳሽነት የሚቀርብበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር የስር
ፍርዴ ቤቶች አመሌካቾች 1ኛ ተጠሪን ሇማክሰስ የሚያስችሊቸው መብት እና ጥቅም የሊቸውም
በማሇት ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸው የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 33/2/ ዴንጋጌን መንፈስ የተከተሇ
ከሚባሌ በቀር የሚነቀፍ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በተያያዘ አመሌካቾች ሇክሱ ምክንያት የሆኑትን ቤቶች የህዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት አባሊት ከመሆናቸው ጋር ታያይዞ የተሰጣቸው ስሇመሆኑ የቀረበው ክስ በራሱ ያሳያሌ፡፡ በዚሀ
መሌኩ ቤት የተሰጣቸው የምክርቤቱ አባሊት የውክሌና ጊዜያቸው እንዯተጠናቀቀ አዴስ ተመራጮች
ስራ ከመጀመራቸው አንዯ ወር ቀዯም ብል ቤቱን ሇጽ/ቤቱ የማስረከብ ግዳታ ያሇባቸው ሇመሆኑ
2ኛ ተጠሪ ሇዚሁ ጉዲይ አግባብነት ያሇውን መመሪያ ጠቅሶ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕዝብ ተወካዬች ምክር አባሊትን ጥቅማጥቅም ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር
4ዏ/2ዏ12 አንቀጽ 11/1ዏ/ የውክሌና ጊዜውን የጨረሰ እና ዴጋሚ ያሌተመረጠ አባሌ ንዐስ አንቀት
ሀ፡- “ አዱሱ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ከሚጀመርበት እሇት ከአንዴ ወር በፊት እስከ ነሐሴ 3ዏ
ቤቱን ማስረከብ አሇበት ፡፡” በሚሌ ይዯነግጋሌ፡፡
ከዚህ መመሪያ ዴንጋጌ መገንዘብ የምንችሇው ውክሌናቸውን የጨረሱ እና ምክር ቤቱ በተከራየው
ቤት ውስጥ ሲኖሩ የቆዩ አባሊት የህዝብ ውክሌና ይዘው አዱስ በሚመጡ አባሊት የሚተኩ በመሆኑ
በዴጋሚ እስካሌተመረጡ ዴረስ የአዱሱ ምክር ቤት ሥራ ከመጀመሩ ከነሐሴ 3ዏ በፊት ቤቱን
ሇቀው ሇአዱስ ተመራጭ አባሊት ማስረከብ ያሇባቸው መሆኑን ነው፡፡
አመሌካቾች በመመሪያው አንገዯዴም በሚሌ ያቀረቡት ተቃራኒ ክርክር የሇም፡፡ አመሌካቾች ክስ
የቀረበበትን ቤት የውክሌና ጊዜያቸው እንዯተጠናቀቀ ሇ2ኛ ተጠሪ የማስረከብ ከህግ የመነጨ ግዳታ
ካሇባቸው እና የእንዯራሴነት ጊዜያቸው መጠናቀቁ ካሊከራከረ አመሌካቾች በቤቱ ሊይ በህግ ጥበቃ
የሚዯረግሇት የይዞታ መብት የሊቸውም ማሇት ነው፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካቾች ሇክሱ ምክንያት
የሆነውን ቤት አስምሌክቶ በ2ኛ ተጠሪ ሊይ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ሇማቅረብ ከህግም ሆነ ከውሌ
የመነጨ መብት የላሊቸው በመሆኑ ክሱ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው፡፡
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አመሌካቾች ከቀዴሞ ሀገራዊ ኃሇፊነታቸው ጋር በተያያዘ በህግ ማግኘት ሲገባቸው ያሌተሟሊሊቸው
ጥቅማ ጥቅም ካሇ በህግ አግባብ ኃሊፊነት ያሇበትን አካሌ አግባብ ባሇው መንገዴ ከሚጠይቁ በቀር
ጥቅማ ጥቅሙ እስኪሟሊሌን ዴረስ የያዝነውን ቤት አንሇቅም የሚለበት ከህግ አሌያም ከውሌ
የመነጨ መብት የሊቸውም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ወሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ተሰጥቷሌ፡፡

ውሳኔ
1. የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በመ/ቁ/282281 ሊይ ጥር 23/20014 ዓ.ም በዋሇው
ችልት በስር ፍርዴ ቤት የተሰጥውን ብይን በማፅናት የሰጠው የመጨረሻ ብይን
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1)መሰረት ፀንተዋሌ፡፡
2. ይህ ውሳኔ አመሌካቾች ከቀዴሞ ኃሊፊነታቸው ጋር በተያያዘ በህጉ አግባብ ማግኘት
የሚገባቸውን መብት እና ጥቅማጥቅም ስሌጣን ሊሇው አካሌ አቅርበው ከመጠየቅ
የሚያግዲቸው አይዯሇም፡፡
ትዕዛዝ
1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጨ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
2. በዚህ መዝገብ ሊይ የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው ይፃፍ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፊርማ አሇበት
አ/ኃ
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የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ
ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት

የሰ/መ/ቁጥር 220195
የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ/ም

የሀሳብ ልዩነት
እኔ ስሜ በተራ ቁጥር 3 የተመሇከተው የችሎቱ ዳኛ አብሊጫው ድምፅ 1ኛ ተጠሪን
አስመልክቶ በደረሰበት ድምዳሜ የምስማማ ቢሆንም ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በተያያዘ አመልካቾች
የሁከት ይወገድልኝ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችል ከህግም ሆነ ከውል የመነጨ መብት የሊቸውም
በማሇት የስር ፍርድ ቤቶችን ብይን በማፅናት በሰጠው ውሳኔ ያልተስማማሁ በመሆኑ ሇልዩነት
መነሻ የሆኑኝን ምክንያቶች እንደሚከተሇው አስፍሬያሇሁ፡፡
በመሰረቱ አመልካቾች በስር ፍርድ ቤት ሇጉዳዩ አግባብነት ባሇው 2ኛ ተጠሪ ሊይ ክሱን
ያቀረቡት በቅድሚያ በአከራካሪዎች ቤቶች ሊይ በተከራይነት የመቀጠል ከህግ የመነጨ መብት
ያሊቸው መሆኑን በማሳየት እነዚህ መብቶች ቢኖሯቸውም 2ኛ አመልካች ቤቶቹን እንዲሇቁ
በመጠየቅ ሁከት እየፈጠረባቸው መሆኑን በመግሇፅ ነው፡፡አመልካቾች ከቤቱ ሇቀን ልንወጣ
አይገባም

በማሇት

የሁከት

ይወገድልን

ክስ

ያቀረቡ

በመሆኑ

ይህንን

ክስ

ሇማቅረብ

በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.33(2) መሰረት ክሱን ሇማቅረብ የሚያስችል መብትና ጥቅም ያሊቸው መሆኑን
ሇማሳየት በፍ/ብ/ህ/ቁ.1140 አግባብ በአከራካሪዎቹ ቤቶች ሊይ በእውነት የሚያዙበት መብት
ያሊቸው ሇመሆኑ ማሳያ ማቅረባቸው በቂ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡ክሱ በስር ፍርድ ቤቶች
በመቃወሚያ ደረጃ ውድቅ የተደረገ ከመሆኑ አንፃር በመቃወሚያ ደረጃ ሉታይና ሉመረመር
የሚገባው

አመልካቾች

በቤቶቹ

ሊይ

የይዞታ

መብት

ያሊቸው

ሇመሆኑ

ማሳያ

ማቅረብ

አሇማቅረባቸው ብቻ ሉሆን ይገባል፡፡
አሁን በያዝነው ጉዳይ አመልካቾች ቤቶቹን ይዘው እየተገሇገለበት ሇመሆኑ፤2ኛ ተጠሪም
ቤቶቹን ሇቀው እንዲያስረክቡት መጠየቁ በግራ ቀኙ ያልተካደ ነጥብ ሆኖ እያሇ ይህ ደግሞ
አመልካቾች የሁከት ይወገድልኝ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችል በቂ ማሳያ ማቅረባቸውን በግልፅ
እያሳየ የስር ፍርድ ቤቶች ሇፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.33(2) ጥብቅ መስፈርት በማስቀመጥ አመልካቾች
ክርክራቸውን ክርከሩ በመቃወሚያ ደረጃ እያሇ ማረጋገጥ ያሇባቸው መሆኑን በማመልከት
የመክሰስ መብት የሊቸውም በማሇት ውድቅ ማድረጋቸው የስነ ስርዓት ህጉን መሰረት ያሊደረገ
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