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የሰበር መዝገብ ቁጥር 155664
ጥቅምት 30 ቀን 2011 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው
በዔውቀት በሊይ
እንዲሻው አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- አዱስ ከተማ ክ/ከተማ ወረዲ 9 ኮ/ቤቶች ሌማት ጽ/ቤት
ተጠሪዎች፡-አቶ ሻወሌ ወሌዳ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የመንግስት ቤትን የሚመሇከት ክስን መነሻ ያዯረገ ክርክር
ሲሆን በአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ከሳሽ የአሁኑ
አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ሆኖ ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የአዱስ አበባ
ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት፣ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እና ሰበር
ሰሚ ችልት ይህንን ጉዲይ በማየት ዉሳኔ መስጠታቸዉ ከመዝገቡ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በስር ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ ከሳሽ በመሆን ያቀረቡት ክስ ይዘት፡- በአዱስ
አበባ ከተማ አዱስ ከተማ ክ/ከተማ ወረዲ 09 የቤት ቁጥር 447 የሚገኘውን የመንግስት
ቤት ከተከሳሽ ሊይ ከ1967 ዒ/ም በፉት የከሳሽ ወሊጅ አባት አቶ ወሌዳ ብራሮ
ተከራይተው እንዯነበሩ፤የከሳሽ አባት እና እናት በዚሁ ሇክሱ ምክንያት በሆነው ቤት
ውስጥ አብረው ሲኖሩ ከሳሽን ጨምሮ 7 ሌጆች እንዯወሇደና ከሳሽ እዚሁ አከራካሪው
ቤት የሚኖር መሆኑ ቤቱን የተከራዩት አባቱ መስከረም 1 ቀን 1982 ዒ/ም ከዚህ አሇም
በሞት ተሇይቷሌ፡፡ከሳሽ ወሊጅ አባቴ ወራሽ መሆኔን በፌ/ቤት ተወስኖ ሇክሱ ምክንያት
የሆነው ቤት ከእናቴ ጋር አብሬ የምኖር ስሆን እናቴ ከወንዴሞቼና እህቶቼ ጋር 2
ክፌሌ እኔ ዯግሞ 4 ክፌሌ ይዘን እየኖርንበት እንገኛሇን፡፡ወሊጅ አባቴ በሞት ከተሇየ
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በኋሊ የኪራይ ውለን በእናቴ ስም በማዴረግ ገንዘብ እየሰጠሁኝ ኪራይ ስከፌሌ
ቆይቻሇሁ ቤቱንም እንዲይፇርስ ብዙ ገንዘብ በማውጣት አሳዴሸዋሇሁ፡፡ይህ በእንዱህ
እንዲሇ

እናቴ

ኮንዯሚኒየም

ቤት

ስሇዯረሳት

ተከሳሽ

በ3

ቀናት

ውስጥ

ቤቱን

እንዴናስረክብ የማናስረክብ ከሆነ ግን ቤቱ እንዯሚታሸግ የሚገሌፅ ማስጠንቀቅያ የሰጠን
በመሆኑ ይህን ተግባር በከሳሽ ሊይ ሁከት መፌጠር ስሇሆነ የተፇጠሩብኝ
እንዱወገዴሌኝ ይወሰንሌኝ በማሇት

ሁከት

ዲኝነት ጠይቀዋሌ ፡፡ ተከሳሽ ሇቀረበው ክስ በሰጠው

መሌስ ከሳሽ አከራካሪ በሆነው ቤት መብት የሇውም ፡፡አከራካሪ የሆነው ቤት ህጋዊ
ተከራይ ወ/ሮ ፇሇቀች ቂጫ ስሇሆኑ እሳቸው ኮንዯሚኒየም ቤት የዯረሳቸው ስሇሆነ
ቤቱን ሇቀዋሌ ስሇሆነም በመመሪያ ቁጥር 3/2003 እና በተሻሻሇው መመሪያ ቁጥር
3/2007

መሰረት

ቤቱ

ሇመንግስት

ማስረከብ

ስሇሚገባቸው

ይህን

ሇማስፇፀም

ማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ መስጠታችን የሁከት ተግባር አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት ክሱንና በግራ ቀኙ የቀረበውን ማሰረጃ ተመሌክቶ እና አጠቃሊይ ክርክሩን
ከመረመረ በኋሊ ተከሳሽ ሇከሳሽ አከራካሪው ቤት ሇቀው እንዱወጡ ማስጠንቀቂያ
መስጠቱ የሁከት ተግባር ስሇሆነ ሁከት ሉወገዴ ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
በዚሁ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሲሚ
ፌርዴ ቤት እንዱሁም አቤቱታቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
ሰበር

ሰሚ

ችልት

አቅርበው

ፌርዴ

ቤቶቹ

የአመሌካችን

አቤቱታ

ባሇመቀበሌ

ሰርዘውታሌ፡፡ አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች
በቀን 14/07/2010 ዒ/ም የተፃፇ አቤቱታ አቅርቧሌ የአቤቱታው ይዘት፡- አከራካሪው
የሆነው መኖሪያ ቤት ተከራይ የነበሩት የተጠሪ አባት ከሞቱ በኋሊ ወዯ ተጠሪ እናት
ተሊሌፍ በተጠሪ እናት ስም ኪራይ ሲከፇሌበት የቆየ ሲሆን የተጠሪ እናት ኮንድሚኒየም
መኖሪያ ቤት ሲዯርሳቸው ቤቱን ሇአመሌካች ማስረከብ ሲገባቸው ሌጃቸው ሇሆነው
ተጠሪ

እንዱኖሩበት

መዯረጉ

እና

የስር

ፌርዴ

ቤቶችም

ውሳኔ

መስጠታቸው

ከመመሪያው ውጪ እና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ውሳኔ መሆኑ ሉታረም
ይገባሌ በማሇት አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልት
ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው የጽሁፌ ክርክራቸውን ተሇዋውጠዋሌ፡፡
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ከሊይ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር ችልቱ ከተያዘው ጭብጥ፤ ቅሬታ ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት
ካሊቸው

ዴንጋጌዎች

ጋር በማገናዘብ

ጉዲዩን

በሚከተሇው

መሌኩ

መርምሮታሌ፡፡

እንዯመረመርነው አከራካሪው የሆነው በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ ክ/ከተማ ወረዲ
09 የቤት ቁጥር 447 የሚገኘውን የመንግስት ቤት ተከራይ የነበሩት የተጠሪ ( ከሳሽ)
ወሊጅ አባት አቶ ወሌዳ ብራሮ እንዯነበሩ እሳቸው በ1982 ዒ/ም ከዚህ ዒሇም በሞት
ሲሇዩ የኪራይ ውለ የከሳሽ እናት ወዯ ሆኑት ወ/ሮ ፇሇቀች ጫካ እንዯተዛወረ የኪራይ
ውለም በሳቸው ስም እንዯሚከፇሌ ተጠሪ ከነ ቤተሰቦቹ በተጠቀሰው ቤት ውስጥ
የሚኖር መሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች ፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
የመንግስት ቤቶች ሇማስተዲዯር የወጣው መመሪያ ቁጥር 3/2007 ስር
እንዯተመሇከተው ማንኛውም የመንግስት ቤት ተከራይ የኮንዯሚኒየም ቤት ባሇእዴሌ
ሲሆን ቤቱን ሇቆ ማስረከብ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤት ሇውሳኔው መነሻ
ያዯረገው ነጥብ ተጠሪ በአባታቸው በኩሌ የተከራይነት መብት አሊቸው በማሇት ሲሆን
በመመሪያው እንዯተጠቀሰው ወሊጅ አባት ሲሞት የተከራይ መብት ወዯ እናት (ሚስት)
እንዯሚተሊሇፌ የሚያሳይ ነው ፡፡ በዚህ መሰረትም የቤቱ ተከራይ የነበሩት አቶ ወሌዳ
ብራሮ ከዚህ ዒሇም በሞት ሲሇዩ ባሇቤታቸው የሆኑት ወ/ሮ ፇሇቀች ጫካ ህጋዊ ተከራይ
እና የኪራይ ገንዘቡም በስማቸው የሚከፇሌ መሆኑ ተጠሪ ግን ቤቱ ውስጥ መኖሩ
እንጂ ከአመሌካች ጋር ህጋዊ ውሌ ያሇው ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃም ሆነ ክርክር
የሇም ፡፡ ተጠሪ አጥብቆ የሚከራከረው የተሻሻሇው መመሪያ ቁጥር 4/2009 ዒንቀፅ
15(ሏ(መ)) ውለ ከኔ ጋር እንዱቀጥሌ ይዯግፇኛሌ በማሇት ሲሆን ከመዝገቡ ይዘት
ሇመረዲት እንዯቻሌነው በነበረው መመሪያ መሰረት ወሊጅ አባት ሲሞት የተከራይ
መብት ወዯ እናት (ሚስት) እንዱተሊሇፌ የሚፇቅዴ መሆኑ ፣ በዚህ መሰረትም የቤቱ
ተከራይ የነበሩት አቶ ወሌዳ ብራሮ ከዚህ ዒሇም በሞት ሲሇዩ ባሇቤታቸው የሆኑት
ወ/ሮ ፇሇቀች ጫካ ህጋዊ ተከራይ እና የኪራይ ገንዘቡም በስማቸው የሚከፇሌ መሆኑ
ተጠሪ ግን ቤቱ ውስጥ መኖሩ እንጂ ከአመሌካች ጋር ህጋዊ ውሌ የላሇው መሆኑ
የተሻሻሇው መመሪያ ቁጥር 2/2010ም ሆነ ከዚሁ ከተሻሻሇው መመሪያ በፉት የነበረው
መመሪያ የቤት ተከራይነት መብት ሇሌጅ የሚተሊሇፇው ህጋዊ ተከራይ የሆነው ወሊጅ
ከዚህ ዒሇም በሞት ሲሇይ እንጂ ኮንዯሚኒየም ዯርሶት ቤቱ ሲሇቅ ባሇመሆኑ በተያዘው
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ጉዲይ ህጋዊ ተከራይ የነበሩት የተጠሪ እናት ወ/ሮ ፇሇቀች ጫካ ኮንዯሚኒየም ቤት
አግኝተው

ከተከራዩት

ቤት

ከሇቀቁ

ቤቱ

በመመሪያው

መሰረት

አከራይ

ሇሆነው

አመሌካች መመሇስ አሇባቸው፡፡ ስሇሆነም አከራካሪ የሆነውን የመንግስት ቤት ህጋዊ
ተከራይ የሆኑት የተጠሪ እናት በመሆናቸው እሳቸው የኮንዯሚኒየም ቤት ከዯረሳቸው
ከመንግስት የተከራዩት ቤት ሇመንግስት የማስረከብ ግዳታ ያሊቸው በመሆኑ እና ተጠሪ
አከራካሪው ቤት በተመሇከተ መብት ያሇው መሆኑ ማስረጃ ያሌቀረበ በመሆኑ አመሌካች
ሇከሳሽ አከራካሪውን ቤት ሇቀው እንዱወጡ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ህጋዊ ተግባር ነው፡፡
ሲጠቃሇሌ የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ማስጠንቀቂያ መስጠቱ የሁከት ተግባር
ነው

በማሇት

የሰጡት

ውሳኔ

መሰረታዊ

የህግ

ስህተት

የተፇፀመበት

ስሇሆነ

የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1.

የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ሰበር ችልት በመ.ቁጥር 27641 ታህሳስ
16 ቀን 2010 ዒ.ም የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በማፅናት የሰጠዉ ዉሳኔ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/
መሰረት ተሽሯሌ፡፡

2. አመሌካች

አከራካሪውን

ቤት

በተመሇከተ

የሰጠው

ማስጠንቀቂያ

የሁከት

ተግባር አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3.

ግራ ቀኛቸዉ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ማ/አ
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