የሰ/መ/ቁ. 107777
መጋቢት 28/2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
ፇይሳ ወርቁ
አመሌካች፡- የሱለሌታ ከተማ አስተዲዯር
ተጠሪ ፡-

አቶ ዯባሌቄ ዯምሴ

-አሌቀረቡም

-ቀርበዋሌ

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች የሱለሌታ ከተማ አስተዲዯር ታህሳስ
10/2007 ዒ.ም. በተጻፇ አቤቱታ ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) በመሬቱ ሊይ የነበረውን የከሳሽ
(የአሁን ተጠሪ ) ንብረት በሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25(5 እና 6) መሰረት
ያሇምንም ክፌያ ሉወሰዴ እንዯሚችሌ ዯንግጎ እያሇ የስር ፌ/ቤት ንብረቱ ይመሇስ ብል
መወሰኑ ካሇአግባብ ነው፡፡ ከሳሽ የንብረቶቹን ትክክሇኛ ግምትና አይነት የሚያስረዲ ማስረጃ
ባሌቀረበበት

ንብረቱ

ይመሇስ መባለ

አግባብነት

የሇውም፡፡

ተከሳሽ በጽሁፌ

በሰጠው

ማስጠንቀቅያ ከሳሽን ያሳወቀው በመሆኑ ሇንብረቱ መጥፊትና መበሊሸት ሃሇፉነት የሇበትም፡፡
ተከሳሽ ንብረቶቹን ሇማፌረስ ሇተጠቀመው የሰው ሀይሌ ወጪ ታሳቢ ሳይዯረግ የትኞቹ
ንብረቶች መመሇስ እንዲሇባቸው ሳይሇይ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ ባሇመሆኑ ይታረምሌኝ
የሚሌ ነው፡፡
በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ ) አቶ ዯባሌቄ ዯምሴ በኦሮሚያ
ብ/ክ/መ/ በፉንፉኔ ዙርያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ተከሳሽ የሱለሌታ
ከተማ አስተዲዯር የከሳሽ ጋራዥ የሆነውን በሱለሌታ ከተማ ቀበላ 01 ውስጥ የሚገኝ
ስፊቱ 1500 ካ/ሜ በካርታ ቁጥር 05-ስ-01/90 አዋሳኙን ጠቅሶ የካቲት 7/2001 ዒ.ም.
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ስሊፇረሰብኝ በሁከት ከስሼ ሁከት የሇም ተብል ቢወሰንም አፌርሶ የወሰዯብኝን ንብረት
ግምት

ሇመጠየቅ ስሇምችሌ ግርግዲው በቆርቆሮ እና

በእንጨት

የተሰራ 2 ቤቶች፣

የተከሌኳቸው ባህር ዛፍች፣ 120 ቢያጆ ዴንጋይ፣ በቆርቆሮ የተሰራ አጥር፣ የአየር
ኮምፕሬሰር ከነ ዕቃው፣ አንዴ የብረት መበየጃ፣ አንዴ ግራይንዯር፣ ትራንስፍርመር ጨምሮ
የተሇያዩ መፌቻዎች ሁሇት የብረት ሳጥኖች በአጠቃሊይ ብር 1,330,100 እንዱከፌሇኝ ሲሌ
ከሷሌ፡፡ ተከሳሽም በሰጠው መሌስ ከሳሽ በተጠቀሰው መሬት ሊይ ሇ3 ዒመት ከ1990 ዒ.ም.
እስከ 1993 ዒ.ም. ዴረስ ሇመጠቀም ከተከሳሸ ሊይ በሉዝ ውሌ ወስድ እያሇ ሇ7 ዒመት
ሇመሌቀቅ ፌቃዯኛ ስሊሌሆነ በአዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 25(5 እና 6) እና አንቀጽ
16(1እና2) እንዱሁም በሉዝ አዋጅ ቀጥር 721/2004 አንቀጽ 25(5 እና 8 ) መሰረት
ንብረቱን የማንሳት ስሌጣን ስሊሇን ቦታውን ሇህዝብ አገሌግልት እንዱውሌ ማዴረጋችን
ህጋዊ በመሆኑ ከሳሽ የጠየቀውን ንብረት ግምት የመክፇሌ ግዳታ የሇብንም፡፡ ሃሊፉነት
አሇባቸው ቢባሌ እንኳ ከመሬቱ ሊይ የተወረሰው ንብረት ከጭቃ እና እንጨት የተሰራ 2
ቤት እና 2 ቢያጆ ዴንጋይ በአጠቃሊይ ግምቱ 50000 ብር የማይበሌጥ ሆኖ ሳሇ በከሳሽ
የቀረበው ግምት የተጋነነ በመሆኑ ውዴቅ ይሁንሌኝ ብሎሌ፡፡ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ፉንፉኔ
ዙርያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 09981 አከራክሮ ነሏሴ 15/2005 ዒ.ም.
በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ ከሳሽ ሇክርክር ምክንያት የሆነው መሬት ከ1990 ዒ.ም.
እስከ 1993 ዒ.ም. ዴረስ ተከራይቶ የክራዩ ዘመን ያበቃ ቢሆንም ሇ7 ዒመት ይዞ ሇመሌቀቅ
ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ ተከሳሽ ከመሬቱ ሊይ ንብረቱን ስሊነሳ በሁከት ከሶት ሁከት የሇም ተብል
ተወስኗሌ፡፡

በሉዝ

አዋጅ

ቁጥር

721/2004

አንቀጽ

25(5)

መሰረት

የኪራይ

ውሌ

ከተጠናቀቀ በኋሊ በአንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ንብረቱን ካሊነሳ የሚመሇከተው አካሌ መሬቱን
በሊዩ ሊይ ካሇው ንብረት ጋር ካሇክፌያ መውሰዴ እንዯሚችሌ በአዋጁ አንቀጽ 25(6)
በመዯንገጉ የከሳሽ የሉዝ ውሌ ኪራይ በ1993 ዒ.ም. ካሇቀ በኋሊ በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ
ንብረቱን አንስቶ መሬቱን ማስረከብ ሲገባው እስከ 7 ዒመት ይዞ በመቆየቱ ተከሳሽ ያሇ
አንዲች ክፌያ ንብረቱን አንስቶ መሬቱን መውሰዴ ስሇሚችሌ ተከሳሽ ሇተጠየቀው ክፌያ
ሃሊፉነት የሇበትም ሲሌ ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ሇኦሮሚያ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቅርበው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት በመ.ቁጥር 170402 ታህሳስ 1/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ትዕዛዝ
ሇቀረበው የይግባኝ ቅሬታ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም
ሲሌ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 337 መሰረት ይግባኙን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ሇኦሮሚያ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርቦ ኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት በመ. ቁጥር 183036 አከራክሮ መስከረም 19/2007 በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ
ከሳሽ ከ1990 ዒ.ም. እስከ 1993 ዒ.ም. በሉዝ ኪራይ የያዘውን መሬት ጊዜው ተጠናቆ
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የውለ ዘመን የሚታዯስ ካሌሆነ ንብረቱን አንስቶ ይዞታውን ሇተከሳሽ መመሇስ እንዯሚገባው
አያከራክርም፡፡ ከሳሽ ውለ ሳይታዯስ እስከ 2001 ዒ.ም. ዴረስ መቆየቱ ታውቋሌ ተከሳሽ
ታህሳስ 3/2001 ዒ.ም. እስከ የካቲት 26/2001 ዒ.ም. ዴረስ ሇከሳሽ የማስጠንቀቅያ ዯብዲቤ
መፃፈ ተረጋግጧሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 15(5) እና 16(1 እና 2) እንዱሁም
በመሬት ሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25 (5 እና 6) ከመሬቱ ሊይ የነበረውን
ንብረት ከሳሽ ሇማንሳት ፌቃዯኛ ባሇመሆኑና ተከሳሽ በማንሳቱ

ካሳ

ሇመክፇሌ

የሚገዯዴ

አይዯሇም፡፡ ይሁንና ተከሳሽ በመሬቱ ሊይ የነበረውን ንብረት ሇመውሰዴ የሚፇቅዴሇት ህግ
ባሇመኖሩ የወሰዯውን ንብረት ሇአመሌካች መመሇስ አሇበት ሲሌ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ አሻሽል
ተከሳሽ የወሰዯውን ንብረት ይመሌስ በማሇት ወስኗሌ፡፡
የአሁን አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች
ሇተጠሪ በኪራይ የሰጠውን ቦታ የኪራይ ዘመኑ ካሇቀ በኋሊ

ተጠሪ መሬቱን ሇአመሌካች

ሇመመሇስ ፉቃዯኛ ሳይሆን በመቅረቱ አመሌካች በቦታው ሊይ የነበረውን ቤት አፌርሶ
መውሰደ አያስጠይቀውም በማሇት በክሌለ የስር ፌ/ቤቶች የተሰጡትን ውሳኔ የክሌለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሽሮ አመሌካች የወሰዯውን ንብረት ይመሌስ በማሇት
የሰጠውን ውሳኔ ከአዋጅ ቁጥር 272/1994 አንቀጽ 25(5) ዴንጋጌ አንጻር ሇማጣራት ሲባሌ
ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ሚያዚያ 15/2007 ዒ.ም.
በተጻፇ መሌስ የአመሌካች አቤቱታ በተሻረ አዋጅ ቁጥር 272/94 ን በመጥቀስ ከአዋጅ
ቁጥር 721/2004 ጋር በመጻረር የቀረበ በመሆኑ ውዴቅ ይሁንሌኝ፡፡ አመሌካች ከአዋጁ
ዴንጋጌ ውጪ ንብረቴን የወሰዯብኝ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ይህንኑ በመጥቀስ የሰጠው
ውሳኔ ተገቢና ቅር የማያሰኝ በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ሆኖ የኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ ይጽናሌኝ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም ግንቦት
9/2007 ዒ.ም. በተጻፇ የመሌስ መሌስ አቤቱታውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡
በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው፡ የአሁን ተጠሪ የ3
ዒመት

የሉዝ

ኪራይ ውሌ

ማብቃቱ

እና

በቦታው

ሊይ

ያከናወነውን

ግንባታ

በህግ

በተቀመጠው አንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ያሊነሳና ከዚያም በሊይ እስከ 7 ዒመት የቆየ መሆኑ
ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይህ ሲሆን ዯግሞ የአሁን አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 721/2004
በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ቦታውን ከነንብረቱ ያሇምንም ክፌያ ሉወስዴ እንዯሚችሌ
በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25(6) ስር ተዯንግጓሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በአዋጁ አንቀጽ
25(5) መሰረት ቦታውን የሉዝ ጊዜው እንዲሇቀ በአንዴ ዒመት ውስጥ ንብረቱን አንስቶ
ቦታውን ሇሚመሇከተው አካሌ ያሊስረከበ መሆኑ በመረጋገጡ አመሌካች በቦታው ሊይ
የነበሩትን ግንባታ አፌርሶ መውሰደ በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25(6) መሰረት
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ሃሊፉነት የሚያስከትሌበት አይዯሇም፡፡ በአዋጁ ቁ. 721/2004 አንቀጽ 25(5 እና 6) መሰረት
ተጠሪ በሉዝ የያዘውን መሬት ጊዜው አሌቆና ባሇመታዯሱ በቦታው ሊይ ያሰፇረውን ንብረት
አንስቶ ቦታውን ሇሚመሇከተው አካሌ ባሇማስረከቡ አመሌካች በቦታው ሊይ የሰፇረውን
ንብረት አንስቶ መውሰዴ ይችሊሌ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ ይሁንና በቦታው ሊይ የሰፇረ ንብረት
ሲባሌ ግን ቦታውን

ሇተፇሇገው ሥራ ጉዲይ እንዲያስቸግሩ ምቹ ሇማዴረግ

በቦታው ሊይ

የተሰሩ ግንባታዎችንና ከዚሁ ጋር የሚያያዙ የመሳሰለትን ንብረቶች ሇማንሳት እንጂ
በቀሊለ

የሚነሱ

የሥራ

መገሌገያዎችን

ጨምሮ

የሚወረስ

መሆኑን

አያመሇክትም፡፡

በመሆኑም የአሁን አመሌካች በቦታው ሊይ በተጠሪ የተገነቡ ግንባታዎች ቤቶች፣ ዴንጋዮች፣
ባህር ዛፍች እና አጥር አንስቶ መውሰደ በአዋጁ መሰረት ሃሊፉነት ያሇበት አይዯሇም፡፡ ከዚህ
ውጪ ያለትን ግን ተጠሪ በአመሌካች ተወስዯውብኛሌ ሲሌ የከሰሰውና አመሌካቸ በመሌሱ
መውሰደን

ያሊመነውን

የሥራ

መገሌገያ

ንብረቶችን

በተመሇከተ

ሇመውረስ

በአዋጁ

የሚሸፇን ባሇመሆኑ ተጣርቶ ሇተጠሪ ሉመሇስ የሚገባ ነው፡፡ የስር የኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰጠው ውሳኔ የአሁን አመሌካች ንብረቱን ከቦታው ሊይ ማንሳቱ
ተገቢነቱን ተቀብል ንብረቱን ግን ሇመውረስ የሚፇቅዴሇት ህግ የሇም የወሰዯውን ንብረት
ይመሌስ ሲሌ መወሰኑ በአዋጁ በግሌጽ ተቀምጦ ባሇና የሚመሇሱ ንብረቶችንም ሳይሇይ
የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ ሉታረም የሚገባ ነው፡፡ በአዋጅ ቁ. 721/2004 አንቀጽ 25(6)
አመሌካች ከቦታው ሊይ የሰፇሩ ንብረቶችን አንስቶ መውሰዴ እንዯሚችሌ ዯንግጎ እያሇ
ተጠሪ ተወስዯውብኛሌ ሲሌ የከሰሰውና የአሁን አመሌካችም ወስጃሇሁ ያሊሊቸውን ንብረት
በማስረጃ ሳይጣራና ሣይሇይ በዯፇናው አመሌካች የወሰዯውን ንብረት ይመሌስ ብል መወሰኑ
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 193036

መስከረም 19/2007

ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ፣ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት
በመ. ቁ. 170402 ታህሳስ 1/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ፣ በፉንፉኔ
ዙርያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁ. 09981 ነሏሴ 13/2005 ዒ.ም. በዋሇው
ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ፉንፉኔ ዙርያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ በአሁን
አመሌካች(ተከሳሽ) ተወስዯውብኛሌ ሲሌ በክሱ እንዱመሇሱሇት ከጠየቀው ንብረቶች
ውስጥ ቤቶቹን፣ ዴንጋዮች፣ ባህርዛፍች እና አጥርን ሳይጨምር የተጠሪ ስራ መገሌገያ
ንብረቶች

የማይወረሱ

ያሌናቸው

እንዯ

የአየር

ኮምፕሬሰር፣

የብረት

መበየጃ፣

ግራይንዯር ትራንስፍርመርን ጨምሮ፣ የተሇያዩ መፌቻዎች እና የብረት ሳጥኖች
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ያሊቸውን እና በአመሌካች መወሰዲቸው ያሌታመኑ በመሆኑ በአመሌካች መወሰዴ
አሇመወሰዲቸው በማስረጃ በማጣራት ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 343(1)
መሰረት መሌሰናሌ፡፡
3. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡
4. ሇኦ/ብ/ክ/መ/ ፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በዚህ ውሳኔ መሰረት
እንዱከወን የዚህ ውሳኔ ቅጂ ይዴረሰው ሇላልች የስር ፌ/ቤቶች ዯግሞ እንዱያውቁት
ይዴረሳቸው፡፡
መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

መ/ይ
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