የሰ/መ/ቁ. 112190
መጋቢት 28 ቀን 2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
ፇይሳ ወርቁ
አመሌካች ፡--አይከሌ ከተማ አገሌግልት ፅ/ቤት ዏ/ህ ዮሃኒስ ተገኘ ቀርበዋሌ
ተጠሪ፡ -ሼክ ሸምሱ መሀመዴ

ተ/ይ አሚናት ሸምሱ ቀርበዋሌ

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አይከሌ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት የካቲት 30
ቀን 2007 ዒ.ም. በተጻፇ አቤቱታ የአማራ ብ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.
ቁጥር 41846 ታህሳስ 7 ቀን 2007 ዒ.ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት
የቀረበ ሲሆን ቅሬታውም የሥር ፌ/ቤት የማይንቀሳቀስ ንብረት በቅን ሌቦና ባሇሀብትነት ሉገኝ
የማይችሌ ሆኖ እያሇ የአይከሌ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በአዋጅ ቁጥር
47/67 መሠረት የተወረሰ ቤት በተመሇከተ የመወሰን ስሌጣን የላሇው ሆኖ እያሇ የተወረሰን
ቤት መብትና ጥቅም የላሇው አካሌ መሸጥ የማይችሌ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት የቤት ቁጥር 140
የተወረሰ መሆኑን አረጋግጦ ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ ) በቅን ሌቦና ገዝተውታሌ ሲሌ የሰጠው
ውሳኔ ስህተት በመሆኑ፣ ያከራከረውን ቤት ከ36 ዒመት በሊይ ቀበላው ሲያስተዲዴር የቆየ ሆኖ
እያሇ ከሳሽ ገዛሁት የሚለትን ቤት ካርታና ፕሊን ያሊወጡበትና ገዛሁ ካለት ከ1983 ዒ.ም.
ጀምሮ ቀበላው እንዱያስረክባቸው ጠይቀው በማያውቁበት ሁኔታ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው
ውሳኔ ስህተት በመሆኑ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡
በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ሼክ ሸምሱ መሀመዴ በአማራ ብ/ክ/መ/
ጭሌጋ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ ተከሳሽ እሙሃይ ማናሇብሽ ጌታሁን ከሳሽ በአይከሌ 01
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በካርታ ቁጥር 89911-92316 የሚታወቅ አዋሳኙን በመጥቀስ 4 ክፌሌ ቤት ያሊቸው ሲሆን
ተከሳሽ ባሌታወቀ ምክንያት ቤቱ ውስጥ ገብተው የሚኖሩበት ሲሆን ጉዲዩ ሇአይከሌ ከተማ
መሪ ማዘጋጃ ቤት

ቤትና

ቦታ አስሇቃቂ

ይግባኝ

ሰሚ ጉባኤ

ቀርቦ

ጉባኤው

በቁጥር

ዯስ/26/2001 በቀን 27-5-2001 ዒ.ም. በተጻፇ ውሳኔ ቤቱ የተወሰነሌኝ ቢሆንም ተከሳሽ
ሇመሌቀቅ ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው ቤቱን ይሌቀቁሌኝ ሲለ ከሰዋሌ፡፡ ተከሳሽም በሰጡት መሌስ
ቤቱን ሇ35 ዒመት ያህሌ ሇቀበላ ኪራይ እየከፇሌኩበት የኖርኩበት በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ
ይሆናሌ፡፡ ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሰረት የተወረሰ በቅጽ ተሞሌቶ ከቀበላ ተከራይቼ ሇ35
ዒመት የኖርኩበት በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይሁንሌኝ ብሇዋሌ፡፡ ጣሌቃ ገቢ የአይከሌ ከተማ
አገሌግልት ጽ/ቤት ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር በአ/ብ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ተወስኖ በመመሇሱ
ጣሌቃ ገብቶ የሰጠው መሌስ ከሳሽ ከ1988 ዒ.ም. እስከ 2003 ዒ.ም.ከፌያሇሁ የሚለት ግብር
በ2003 ዒ.ም.የከፇለትና ከመመርያ ቁጥር 4/2000 ጋር የሚጻረር ነው፡፡ ከሳሽ በዚህ ግብር
ብቻ የቤቱ ባሇቤት ሉሆን አይችሌም፡፡ ቤቱ ከአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሶ ሇተከሳሽ የተከራየና
ተከሳሽ ከ1968 ዒ.ም. ጀምሮ እስከ 1983 ኪራይ ከፌሇው የአይከሌ አውራጃ አስተዲዯር በጻፇው
ዯብዲቤ ተከሳሽ የኪራይ ክፌያ አቋርጠዋሌ፡፡ ቤቱ የከሳሽ ባሇመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይሁንሌኝ
ብሇዋሌ፡፡
በአማራ ብ/ክ/መ/ ጭሌጋ ወረዲ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 02912 አከራክሮ ሏምላ 16 ቀን 2005
ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ ካሁን በፉት በዚህ ጉዲይ ውሳኔ ተሰጥቶ የሰሜን ጎንዯር
መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሽሮ ጉዲዩን ከአዋጅ ቁጥር 47/67 ከቅጽ
001፣004 እና 003 ታይቶ ውሳኔ እንዱሰጥ በመሇሰው መሰረት አይተነዋሌ፡፡ከሳሽ ያቀረቧቸው
የተሇያዩ የአስተዲዯር ክፌሌ ሀሊፉዎች የጻፎቸው የሰነዴ ማስረጃዎችና የግብር ካሪኒዎች ይህ
ክርክር የተነሳበት ቤት በመንግስት ያሌተወረስና የከሳሽ ህጋዊ ቦታ እና ቤት መሆኑን እጅግ
ሚዛን በዯፊ ከፌ ባሇ ሁኔታ ያስረዲ በመሆኑ ተከሳሽ ቤቱን ሇከሳሽ ይሌቀቁሇት ሲሌ ወስኗሌ፡፡
ጣሌቃ ገብ የአይከሌ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት ሇሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
ይግባኝ አቅርቦ የሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 01-17437
አከራክሮ ግንቦት 16 ቀን 2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ ከሳሽ የገዙት ቤት
አራት ክፌሌ ሲሆን የተገዛው ቤት ሇወፌጮ ቤት የሚውሌ ነበረ፡፡
የጎንዯር አስተዲዯር አካባቢ ኢንደስትሪና እዯጥበብ ሇአይከሌ ሌዩ ከፌተኛ አንዴ ጽ/ቤት በጻፇው
ዯብዲቤ ቤቱ በባንክ ዕዲ ታግድ የነበረና ቤቱ ተሸጦ ከባንክ ዕዲ ነጻ መሆናቸውን ገሌጾ የጻፇው
ዯብዲቤ ማዘጋጃ ቤቱም ሽያጩን በማይንቀሳቀስ ንብረት ማስተሊሇፌያ ሰነዴ ቅጽ 13(1)
መዝግቧሌ፡፡ የቦታ እና የይዞታ የምስክር ወረቀት 8991 መዝገብ የያዘው መሆኑ የሚያስረዲ 1
ገጽ ጽሁፌ ቀርቧሌ፡፡ ከሳሽ የተወረሰ ቤት መሆኑን ሳያውቁ ከአራቱ ክፌሌ አንዴ ክፌሌ ቤት
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በቅን ሌቦና የተወረሰ መሆኑን ሳያውቁ የገዙት መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ከሳሽ የአራቱም ቤቶች
ባሇሀብት እንዯሆነ የሚገመትና ይህን ግምት ሉያስተባብሌ የሚችሌ ነገር የላሇ መሆኑን
አረጋግጠናሌ፡፡ ከሳሽ ያከራከረውን አንዴ ክፌሌ ቤት የቅን ሌቦና ባሇሀብት ሉሆኑ እንዯሚገባ
የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንተነዋሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጣሌቃ ገብ (የአሁን አመሌካች)
ሇአብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበው የአብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 41846 ታህሳስ 7 ቀን 2007 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ
ሇቀረበው አቤቱታ የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሊገኘንበትም
አቤቱታውን አያስቀርብም ሲሌ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
የአሁን አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች
ሇክርክር መነሻ የሆነው ቤት ከ36 ዒመት በሊይ እያስተዲዯረው እንዲሇ በተረጋገጠበት ቤቱ
ሇተጠሪ በላልች ግሇሰቦች የተሸጠ ነው ተብል እንዱያስረክብ የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት
ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ሏምላ 28 ቀን 2007
ዒ.ም.በጻፇ መሌስ ያከራከረውን ቤት ጥር 3 ቀን 1983 ዒ.ም. 4 ዯጃፌ ቤት በሽያጭ ውሌ
ህጋዊነቱ ተረጋግጦ ስመ ንብረቱ ወዯ ተጠሪ እንዱዛወር ተወስኖ በአይከሌ ከተማ ማ/ቤት
በኩሌ ተሊሌፍሌኛሌ፡፡ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ሰነድች አከራካሪ የሆነው የወፌጮ ዴርጅት
1 ክፌሌ ቤት በአመሌካች ይዞታ ስር ሆኖ ሇ36 ዒመት በይዞታው አዴርጎ እያከራየው የነበረ
ስሇመሆኑ ሰነድቹ በእርግጠኝነት ስሇማያስረደ የበታች ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ስህተት ያሇበት
ባሇመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ይሁንሌኝ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም ነሏሴ 14
ቀን 2007 ዒ.ም. በተጻፇ የመሌስ መሌስ አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡
በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው፡ በከሳሽ (የአሁን ተጠሪ)
ክስ የቀረበበት ያከራከረው ቤት የስር ፌ/ቤት ተከሳሽ እሙሃይ ማናሇብሽ ጌታሁን ከቀበላ
መስተዲዴር ተከራይተው ከ1968 ዒ.ም. ጀምሮ ሲኖሩበት እንዯነበር፣ ቤቱ በቀበላ መስተዲዴር
ስር ሆኖ የቀበላው መስተዲዴር ሲያስተዲዴረው የነበረ መሆኑ በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠና
የተወረሰ ቤት ስሇመሆኑ በሥር የአማራ ብ/ክ/መ. ሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌ/ፌ/ቤት
አረጋግጦ የአሁን ተጠሪ ቤቱን የገዛው የተወረሰ መሆኑን ሳያውቅ በመሆኑ በቅን ሌቦና የቤቱ
ባሇሀብት ይሆናሌ በሚሌ የወሰነ ሲሆን የአሁን ተጠሪ ያከራከረው ቤት ባሇሀብት ነኝ ብሇው
የሚከራከሩት ዯግሞ በግዥ ተሊሌፍሌኛሌ በማሇት ነው፡፡ ቤቱን ሇአሁን ተጠሪ የሸጠሇት አካሌ
የቤቱ ባሇሀብት አሇመሆናቸውና የተወረሰ ቤት መሆኑ፣ ቤቱ በቀበላው መስተዲዴር ስር ገብቶ
ቀበላው ማስተዲዯር ከጀመረና ሇስር ተከሳሽ እሙሃይ ማንአሇብሽ ጌታሁን ከተከራየ በኋሊ
የተመሇሰሇት ስሇመሆኑ የሚያሳይ ነገር የላሇና የአሁን ተጠሪም ሇሸጡሇት ግሇሰብ ከተመሇሰ
በኋሊ የገዛሁት ነው ብል አይከራከርም፡፡ በመሆኑም ያከራከረውን ቤት የሸጠው ሰው የራሱ
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ያሌሆነውን እና የባሇቤትነት መብት ሳይኖረው የተወረሰ ቤት ሸጦ ተጠሪም በመንግስት
የተወረሰ ቤት ገዝቶት የቤቱ ባሇቤት የሚሆንበት የህግ ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪ ቤቱ መወረሱን
ሳያውቅ በቅን ሌቦና ንብረቱ ካሌሆነው ሰው ሊይ ገዝቶም ከሆነ ካሇአግባብ የሸጡሇትን ሰዎች
ከመጠየቅ

ውጪ

በመንግስት

የተወረሰ

ቤት

መሆኑን

ሳያውቅ

መግዛቱ

የቤቱ

ባሇቤት

የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የአሁን ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 47/67 የተወረሰ ቤት
መብቱ ከላሇውና ባሇቤት ካሌሆነው ሰው ገዝቻሇሁ በማሇት ቤቱ እንዱሇቀቅሇት ያቀረበው ክስ
ተቀባይነት የላሇውና የስር ፌ/ቤትም በመንግስት የተወረሰ ቤት መሆኑን መብቱ ከላሇው
ግሇሰብ ሊይ የአሁን ተጠሪ የገዛ መሆኑ አረጋግጠው እያሇ በቅን ሌቦና ባሇቤት የሚሆንበት
የህግ መሰረት ሳይኖር የአሁን ተጠሪ ያከራከረው ቤት ባሇቤት ስሇሆነ ይሇቀቅሇት ብሇው
መወሰናቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአማራ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 41846 ታህሳስ 7/2007
ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ፣ የሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌ/ፌ/ቤት
በመ. ቁ. 01-17437 ግንቦት 18/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔና
የአ/ብ/ክ/መ. ጭሌጋ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 02912 ሏምላ 11/2005 ዒ.ም. በዋሇው
ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ
ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስነናሌ፡፡
2. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡
3. የዚህ ውሳኔ ቅጂ ሇስር ፌ/ቤቶች እንዱያውቁት ይዴረሳቸው፡፡
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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