የሰ/መ/ቁ 38681
ጥቅምት 3 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሀይ ታዯሰ
ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - አሌቀረበም
ተጠሪ፡- እማሆይ ፀሏይቱ አምበለ - ወኪሌ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው የቀረበው የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁጥር
12269 ሰኔ 29 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመጽናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች ቅሬታ በማቀረቡ ነው፡፡
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ጉዲዩ የተጀመረው በምዕራብ ጏጃም ዞን አስተዲዯር ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ
ባቀረቡት ክስ በጅጋ ከተማ በ500 ካ/ሜትር ቦታ ሊይ ያረፇውን ቤት ከሳሽና ሟች ባሇቤቴ ቄስ አሇሙ ከበዯ ወ/ሮ
አስካሇ አዴማሱ ከተባለት ግሇሰብ ገዝተን ባሇሀብትነቱን በባሇቤቴ ስም አዙረን ከዚያም ባሇቤቴ ሲሞቱ በከሳሽ ስም
ዞሮ ከነሏሴ 1975 እስከ ሰኔ 1998 ዓ.ም ዴረስ ከሳሽ ግብር እየከፇሌኩ ሇ23 ዓመት በባሇሀብትነት ይዤው የምገኝ
ሲሆን ቤቱን መያዣ ሇማዴረግ የሚያበቃ ውክሌና ሳይኖር ተከሳሽ መያዣ አዴርጌዋሇሁ በማሇት በጨረታ
ሇመሸጥ የጋዜጣ ማስታወቂያ ያወጣ ስሇሆነ ባንኩ ቤቱን ሇመሸጥ ከሔግ ወይንም ከውሌ የመነጨ መብት
ሳይኖረው ሉሸጥ ስሇማይችሌ መብት የሇውም ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡
የከሳሽ ክስና ማስረጃም ሇተከሳሽ ዯርሶ በሰጠው መሌስ ክስ የቀረበበትን ቤት ተከሳሽ በሏራጅ ሇመሸጥ
የተነሳው ከአቶ ምንውየሇት ዓሇሙ ጋር ባዯረገው የብዴር ውሌ ተበዲሪው መጋቢት 4 ቀን 1987 ዓ.ም ሇንግዴ
ሥራ ማስፊፉያ የሚያውለት ብር 30 ሺህ በብዴር ሲወስደ መያዣ ስሇሰጡ ነው፡፡ ይህም የሆነው ቤቱ
በተበዲሪው ስም የተመዘገበ ስሇመሆኑና ዕዲና ዕገዲ የላሇበት ስሇመሆኑም የጅጋ ከተማ ማዘጋጃ ቤት በሰጠው
ማረጋገጫ መሠረትና መያዣውም በማዘጋጃ ቤቱ በመመዝገቡ ነው፡፡ ስሇሆነም ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇትም የምዕራብ ጏጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክርክር የተነሳበትን
ቤት ከሳሽና ባሇቤታቸው የገዙት ነው ወይንስ የተበዲሪው የአቶ ምንውየሇት ዓሇሙ ነው? የሚሌ ጭብጥ መስርቶ
ጉዲዩን በመመርመር ከሳሽ ከባሇቤታቸው ቄስ ዓሇሙ በሊይ ጋር በትዲር አብረው በነበሩ ጊዜ ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነውን ቤት ከወ/ሮ አስካሇ አዴማሱ ሊይ ገዝተናሌ ቢለም ይህንን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ካሇማቅረባቸውም በሊይ
ስመ ንብረቱም ከወ/ሮ አስካሇ አዴማሱ ወዯ ቄስ ዓሇሙ በሊይ ስሇመዞሩ የቀረበ ማስረጃ የሇም፡፡ አንዴ
የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ ንብረቱ ባሇበት አገር በሚገኘው በማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገብ ካሌተጻፇ
በስተቀር በ3ኛ ወገኖች ዘንዴ ውጤት እንዯላሇው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2878 ሊይ የተመሇከተ ስሇሆነ ከሳሽም በስማቸው
ከ1975-1998 ዓ.ም ግብር የከፇለ ስሇመሆኑ ቢረጋገጥም የሽያጭ ውለ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ካሌተመዘገበ
ውጤት የላሇው ነው ካሇ በኋሊ አቶ ምንውየሇት ዓሇሙ ከተከሳሽ ገንዘብ ሲበዯሩ ይህንኑ ቤት አስይዘው መሆኑን
እንዯዚሁም የጀጋ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ክርክር የተነሳበት ቤት የአቶ ምንውየሇት ዓሇሙ መሆኑን ያረጋገጠ ስሇሆነ
ከሳሽ የቤቱ ባሇቤት ስሇሆንኩ ተከሳሽ መብት የሇውም ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡት ክስ የማስረጃ ዴጋፌ
የሇውም በማሇት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡
ከሳሽ በዚህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ጠቅሊይ
ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ ሇክርክሩ መነሻ ምክንያት የሆነውን ቤት፤የይግባኝ ባይ ባሇቤት የነበሩት ቄስ
ዓሇሙ በሊይ ከወ/ሮ አስካሇ አዴማሱ ገዝተው ስም ንብረቱ መዞሩንና በስማቸው መመዝገቡን በዯረሰኝ ቀጥር
29764 በሆነ ሇውሌ ማስመዝገቢያ መክፇሌ የሚገባውን በማስከፇሌ የመዘገበ መሆኑን የጅጋ ከተማ ማዘጋጃ ቤት
የሰጠው ማስረጃ ያስረዲሌ፡፡ ከዚያ በኋሊም ይግባኝ ባይና ባሇቤታቸው የከተማ ቦታ ኪራይ ሇመንግስት እየከፇለ
እስከ 1977 ዓ.ም ይዘውት እዯቆዩና ከዚያም ቄስ ዓሇሙ በሊይ ሲሞቱ ይግባኝ ባይ በስማቸው በማዛወር የከተማ
ቦታ ኪራይ ሇመንግስት ሲከፌለ እንዯነበር የቀረቡት ማስረጃዎች ያረጋግጣለ ካሇ በኋሊ በላሊ በኩሌም መ/ሰጭ
ቤቱ የተበዲሪው የአቶ ምንውየሇት ዓሇሙ መሆኑን ያቀረበው ማስረጃ የጅጋ ከተማ ሌዩ ቀበላ ፌርዴ ሸንጏ
በማስረጃ አረጋግጦ በመስጠቱና የከተማው ማዘጋጃ ቤትም የተበዲሪው ቤት መሆኑን በማረጋገጥ የጻፇውን ዯብዲቤ
መነሻ በማዴረግ ነው፡፡ ሆኖም ግን ቤቱ የተበዲሪው ቢሆን ኖሮ ጅጋ ከተማ ማዘጋጃ ቤት እያሇ የከተማ ቤትና
ቦታን የማስተዲዯርና የመመዝገብ ሥራ እንዯሚሰራ እየታወቀ ከዚሁ አካሌ ቤቱ የተበዲሪው መሆኑን ማረጋገጥ
እየተገባ በቀበላ ፌርዴ ሸንጏ በኩሌ ይህንን ማረጋገጥ ሥሌጣን አሇው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ የጅጋ ከተማ ማዘጋጃ
ቤትም ክርክር የተነሳበት ቤት የተበዲሪው መሆኑን ቢገሌጽም የመያዣ ውለን ተቀብል ስሇመመዝገቡ ያሊረጋገጠ
ስሇሆነ የመያዣ ውለ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 3052 አግባብ መሠረት ተመዘግቧሌ ሇማሇት ስሇማይቻሌ በዚህ ሁኔታ
መ/ሰጪ ቤቱን መያዣ አዴርጎታሌ ተብል የይግባኝ ባይ መብት ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱ በአግባቡ አይዯሇም
በማሇት የከፌተኛውን ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር ቤትና ይዞታው የይግባኝ ባይ ነው ሲሌ ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡
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መ/ሰጭም (የአሁን አመሌካች) በዚህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ጉዴሇት
የላሇው ነው በማሇት አጽንቶታሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህ ችልትም አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች
ክርክር ባስነሳው ቤት ሊይ የመያዣ መብት የሇውም ተብል በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይና በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
መወሰኑ ሇሰበር ቀርቦ ሉታይ እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡
በአጠቃሊይ የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የዚህን ሰበር ችልት ምሊሽ የሚሻው
የጉዲዩ ጭብጥ ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ አመሌካች የመያዣ መብት አሇው? ወይንስ የሇውም?
የሚሇው ነው፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 3041 ሊይ እንዯተመሇከተው የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ በቀጥታ ከሔግ፣ ከፌርዴ
ወይንም ከውሌ ሉመነጭ ይችሊሌ፡፡ አንዴ የመያዣ ንብረት በመያዣ ከተሰጠ በመብቱ ሇመገሌገሌ እንዱቻሌ
መያዣው አግባብ ባሇው አካሌ መመዝገብ እንዲሇበትም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 3052 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
በዚህ ጉዲይ አቶ ምንውየሇት ዓሇሙ የተባለት ተበዲሪ ከአመሌካች ሊይ ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ) ሲበዯሩ
በጅጋ ከተማ ቀበላ 01 ክሌሌ የሚገኘውንና ቁጥር 835 የሆነውን ቤት በመያዣነት ሲያቀርቡ የከተማው ማዘጋጃ
ቤት ይሄው ቤት በተበዲሪው በአቶ ምንውየሇት ዓሇሙ ስም እንዯተመዘገበና ዕዲና ዕገዲም እንዯላሇበት ሇአበዲሪው
ባንክ (ሇአመሌካች) በማረጋገጥ መያዣውንም የመዘገበ ስሇመሆኑ በምዕራብ ጏጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክርክር
ሲዯረግ አመሌካች ባቀረበው ማስረጃ መረጋገጡን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡
የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች ክርክር ባስነሳው ቤት ሊይ የመያዣ መብት የሇውም ወዯሚሌ
መዯምዯሚያ ሇመዴረስ የቻሇው ከፌ ብል እንዯተመሇከተው ብዴሩ በሚሰጥበት ወቅት ቤቱ የተበዲሪው መሆኑን
ያረጋገጠው የከተማው ማዘጋጃ ቤት ሳይሆን የቀበላው ፌርዴ ሸንጏ ስሇሆነ ይህ አካሌ ይህንን የማረጋገጥ በሔግ
ሥሌጣን የሇውም እንዯዚሁም መያዣው ስሇመመዘገቡ አሌተረጋገጠም የሚለ ምክንያቶችን መሠረት በማዴረግ
ነው፡፡
ሆኖም ግን የቀበላው ፌርዴ ሸንጏ የቤት ባሇቤትነትን በማረጋገጥ ማስረጃ የመስጠት ሥሌጣን የሇውም
ቢባሌ እንኳን ቤቱ በተበዲሪው ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝና ዕዲና ዕገዲም እንዯላሇበት የከተማው ማዘጋጃ ቤት
ከማረጋገጡም በሊይ፤ ተበዲሪው አቶ ምንውየሇት ዓሇሙ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ከፌኖተሠሊም ቅርንጫፌ ሇክርክሩ
ምክንያት የሆነውንና ቤት በዋስትና አስይዘው ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ) ሲበዯሩ መያዣውንም ተቀብል
መመዝገቡንም የከተማው ማዘጋጃ ቤት ያረጋገጠ እንዯመሆኑ መጠን ተበዲሪው የቤቱ ባሇቤት ስሇመሆኑ ሥሌጣን
ባሇው አካሌ በተሰጠ ማስረጃ አሌተረጋገጠም መያዣውም አሌተመዘገበም መባለ ተገቢነት ያሇው ሆኖ
አሌተገኘም፡፡
በላሊ በኩሌም ተጠሪ የዚሁ ቤት ባሇሀብት ስሇመሆናቸው አጥብቀው የተከራከሩ ቢሆንም የንብረት
ባሇሀብትነት ከሔግ ወይንም ከውሌ የሚመነጭ ሲሆን ይህንኑ መሠረት አዴርጎ በዚሁ ክርክር ባስነሳ ቤት ሊይ
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1195(1) መሠረት ከመንግስት አስተዲዯር አካሌ ባሇሀብትነታቸውን በማወቅ የተሰጠ የባሇቤትነት
የምስክር ወረቀት ወይም ባሇሀብትነትን የሚያሳይ ማስረጃ በማቅረብ ባሇሀብትነታቸውን ያሊረጋገጡ ስሇሆነ በዚህ
ሁኔታ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ተጠሪ የቤቱ ባሇሀብት ናቸው በማሇት የሰጠው ውሳኔ የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤትም ይህንኑ ውሳኔ ማጽናቱ የአመሌካችን የመያዣ መብት የሚጻረርና መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡

ው ሳ ኔ
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