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የሰ/መ/ቁ 57186 

መጋቢት 1ዏ ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- ጉሇላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ6 አስተዲዯር ጽ/ቤት -  ነ/ፇጅ ሶስና ተስፊዬ ቀረቡ                

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ከፇለ ታረቀኝ  - ቀረቡ  
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን መሠረት ያዯረገን የባሇሃብትነት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአዱስ አበባ ከተማ ጉሇላ ክፌሇ ከተማ 
ቀበላ ዏ6 ክሌሇ ወስጥ የሚገኝ ቁጥሩ ዏ31 የሆነ ቤት በውርስ ከአባታቸው ያገኙትና 
የተሊሇፇሊቸው መሆኑንና የአሁኑ ተጠሪ ይገባኛሌ በማሇት የያዘባቸው መሆኑን ገሌፀው ቤቱ 
የግሌ ቤታቸው መሆኑ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው 
መከሊከያ መሌስ  ቤቱ የተጠሪ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ የላሇ መሆኑ ተጠሪ ከስ ሇማቅረብ 
መብት ወይም ጥቅም የላሊቸው መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ጠቅሶ ሲያቀርብ 
በፌሬ ነገር ዯረጃ ክርክር ዯግሞ አከራካሪው ቤት በአዋጅ የተወረሰና ሇተጠሪ የባሇቤትነት ዯብተር 
የተሰጣቸው ከአሰራርና  ከዯንብ ውጪ በመሆኑ ዯብተሩ ስሌጣን ባሇው  አካሌ መመዘኑንና 
በተሰረዘ ዯብተር ዯግሞ ተጠሪ ሉያገኙ የሚችለት መብት የላሇ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራከሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ አመሌካች በፌርዴ 
ኃይሌ መብቱን ከአጣ በኋሊ የአከራካሪው ቤት የተጠሪን ባሇሃብትነት የሚያሳይ ማስረጃ 
በአስተዲዯር አካለ መክኗሌ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ገሌጾ 
ቤቱን አመሌካች ሇተጠሪ ሇቆ ሉያስረክብ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም  ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት በሔግ አግባብ 
ተወርሶ በአመሌካች የሚተዲዯር ከመሆኑም በሊይ ተጠሪ የቤቱ ባሇመብት የሚያዯርጋቸው 
ማስረጃ በላሇበትና የነበረውም በተሰረዘበት ሁኔታ አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ ያስረክብ ተብል 
መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው  ተመርምሮም ሇክርክሩ 
ምክንያት የሆነው ቤት የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር ወረቀት የተሰረዘ መሆኑ እየታወቀ 
አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ ያስረክብ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሇ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
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እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ተጠሪ በፅሐፌ በሰጡት መሌስ 
አከራካሪው ቤት በውርስ ተሊሌፍሊቸው በሔግ አግባብ የባሇቤትነት ዯብተር የተሰጣቸው 
ከመሆኑም  በሊይ አመሌካች በፌርዴ ሃይሌ መብቱን ያጣ መሆኑ ተረጋግጦ በተሰጠው ውሣኔ 
ዯብተሩ ተሰርዟሌ  በሚሌ ምክንያት መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት 
የሚችሌበት አግባብ የሇም በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ እንዱፀናሊቸው ገሌፀው 
ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን 
በፅሐፌ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን  ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ክሱን የመሰረቱት አመሌካች 
ቤታቸውን ያሊግባብ የያዘባቸው መሆኑን በመጥቀስ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ቤቱን በሔግ አግባብ 
የያዘው መሆኑን ጠቅሶ የተከራከረ መሆኑን ፣ የስር ፌርዴ ቤትም አከራካሪው ቤት ባሇቤትነት 
የማን ነው? የሚሇውን ጭብጥ ከያዘ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ አከራካሪውን ቤት ተጠሪ በውርስ 
ከአባታቸው ያገኙት መሆኑን ፣ ይህን የሚያሳይ የሰነዴ ማስረጃም ያቀረቡ መሆኑን ፣ ተጠሪ 
ከላሊ ግሇሰብ ጋር ባዯረጉት ክርክርም ቤቱ የተጠሪ መሆኑን ተረጋግጦ ከመወሰኑም በሊይ 
አመሌካች ውሣኔው መብቴን ይነካሌ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታ 
አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ ሳይቀበሇው የቀረ በመሆኑን ፣ ይህ ከሆነ በኋሊ አመሌካች ተጠሪ በቤቱ ሊይ 
አሇኝ የሚለትንና ሚያዚያ ዏ1 ቀን 1994 ዓ.ም. ተሰጠኝ በማሇት ያቀረቡት የካርታ ቁጥር 
9/05531 መሰረዝ በሔግ አግባብ የተጠሪን ባሇሃብትነት  ቀሪ የሚያዯርግ አይዯሇም በማሇት 
ውሣኔ መስጠቱን ነው፡፡ አመሌካች ቤቱ በሔግ አግባብ የተወረሰ ስሇመሆኑ ገሌፆ በዚህ ረገዴም 
ማስረጃ ያሇው መሆኑን ጠቅሶ መከራከሩንም ከውሣኔው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡  

እንግዱህ ክርክሩ በይዘቱ አመሌካች ቤቱን ያሊግባብ ይዟሌ የሚሇውን የተጠሪን ክስ መሠረት 
ያዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀዴመው ከላሊ ግሇሰብ ጋር በአዯረጉት ክርክር አመሌካችም ቀርቦ ክርክር 
ተዯርጎበት ክርክሩ ተቀባይነት አጥቶ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ነኝ በማሇት የአፇጻጸም ክስ 
ያሊቀረቡ መሆኑን በግሌጽ የሚያሳይ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤቱም አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 99213 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታውን አቅርቦ 
ተቀባይነት አጥቷሌ በማሇት በፌርዴ ሏተታው ሊይ ያሰፇረው አገሊሇፅ የአመሌካችና የተጠሪ 
ማስረጃዎች ተሰምተው ክርክሩ ተዯርጎ ፌርደ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 360 መሠረት የማይሇወጥ 
ነው ተብል የፀና መሆኑን የሚያሳይ አሇመሆኑን የማያስገነዝበን ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ተጠሪ 
ራሳቸው ክስ ሲመሰርቱ በአመሌካች ሊይ በአዱስ መሌክ ቀጥታ ክስ ማቅረባቸውም በአመሌካች 
ሊይ ቀዴሞ ያረፇ ፌርዴ መኖር ያሇመኖር ሊይ ጥያቄን የሚያስነሳ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ እንዱህ 
ከሆነ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታ አቅርቦ 
ተቀባይነት ማጣቱን ሳይሆን ይኸው አቤቱታ ተቀባይነት ያጣበት ስርዓት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
358 መሠረት የሚቀርበው አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 359 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 
መሠረት የተስተናገዯ መሆን ያሇመሆኑን፣ ተጠሪ ከላሊ ግሇሰብ ጋር አዯረጉ የተባሇው ክርክርና 
የተሰጠው ውሣኔ አመሌካች የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ ሲያቀርብ የተሇወጠ መሆን 
ያሇመሆኑን የሚገሌፅ መሆኑን ያሇመሆኑ ግሌጽ ሉሆን ይገባ ነበር ፡፡ ይኸው ግሌጽ አሇመሆኑ 
በእርግጥም አመሌካችም በሔግ አግባብ በተካሄዯው ክርክር ተሸናፉ ከሆነ በሁዋሊ በስራው ባገኘው 
ሥሌጣን በመጠቀም  ካርታውን ማምከኑ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑ  በጭብጥነት ተይዞ 
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እንዲይታይ የሚያዯረግ ሁኖ ነው፡፡ ቀዴሞ የተወሰነ ውሣኔ ካሇም ተጠሪ በአዱስ መሌክ ክስ 
የአቀረበቡት ምክንያትም ሉጣራ የሚገባው እና ሥነ  ሥርዓታዊ መሆኑ ምሊሽ የሚያስፇሌገው 
ነበር፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያስፇረደት ፌርዴ የላሇ መሆኑን አምነው አዱስ ክስ ከአቀረቡ 
ዯግሞ በጭብጥነት ሉታይ  የሚገባው የቤቱ ባሇቤት ማን ነው የሚሇው  ነጥብ ሁኖ የግራ ቀኙ 
ማስረጃዎች መሰማትና ተገቢ ሆኖ ከተገኘም ፌርዴ ቤቱ በራሱ መነሻነት ፌሬ ነገሩን በማጣራት 
ትክክሇኛውን ፌርዴ መስጠት ነው፡፡ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የአስተዲዯር አካለ የሚሰጠው 
የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት በስሙ ማረጋገጫው የተሠጠው ሰው የምስክር ወረቀቱ 
ሇተጠቀሰው የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ጉዲይ 
ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195/1/ ዴንጋጌ ከሰፇረው ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ነጥብ 
ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሔጋዊ ግምቱ ሉስተባበሌ የሚችሌ መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ጋር 
ተዲምሮ ሲነበብ ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ በአስተዲዯር አካለ 
የሚሰጥ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር ዯምዲሚ ማስረጃ (conclusive evidence) ባሇመሆኑ  
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ስር የተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች አሇ የሚሌ ወገን በማናቸውም 
ማስረጃ ሉያስተባብሇው  የሚችሇው  ማስረጃ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአስተዲዯር አካለ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 መሠረት የሰጠውን የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ዯብተርን በላሊ ጊዜ 
ከሰረዘው ይኸው ተግባሩ በፌርዴ ቤት ሉስተናገዴ የሚችሌ አይዯሇም ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 1196  ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ  ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 
40/1/2/ እና 37 ዴንጋጌዎች አንፃር ተዲምሮ ሲታይ የሚያስገነዝበን ነው፡፡ አስተዲዯር አካሌ 
ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖረው አንዳ የሰጠውን የባሇቤትነት ዯብተር ከሰረዘ ይኸው አካሄዴ ሔጋዊ 
አይዯሇም  የሚሇው ሰው በፌርዴ ቤት መብቱን ሇማስከበር ክስ ሉያቀርብ የሚገባና ፌርዴ ቤቱም 
ጉዲዩን በማስረጃ አጣርቶ እና የንብረት ባሇቤትነት መብትን ከሚጠብቁ  አግባብነት ካሊቸው 
ሔጎች ጋር በማገናዘብ ተገቢውን ውሣኔ የሚሰጥበት ጉዲይ ነው፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በአዱስ መሌክ በቀረበው በተጠሪ ክስ ሊይ ተጠሪ አሇኝ 
የሚለትን የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር መሰረዙን ገሌፆ የተከራከረ ሲሆን ክሱ በአዱስ መሌክ 
የቀረበ እንዯመሆኑ መጠን አመሌካች ተጠሪ አሇኝ የሚለትን ካርታ የሰረዘው በሔጉ አግባብ 
በተዘረጋው  ስርአትና አሰራር ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ በግራ ቀኙ ማስረጃ 
እና ፌርዴ ቤቱ ተገቢ ነው ባሇው  መንገዴ ሁለ ተጣርቶ ጉዲዩ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ፣ 1196 
እና ከላልች አግባብነት ካሊቸው የንብረት መብት ሔጎች ጋር ተዛምድ ታይቶ ሉወሰን የሚገባው 
ሁኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ አዱስ ክስ ያቀረቡ መሆኑን ወዯ ጎን በመተው ወይም  ቀዴሞ 
ተጠሪ ከላሊ ግሇሰብ ጋር ሲያዯርጉ በነበሩት ክርክር በአመሌካች ሊይ የተሰጠው ውሣኔ አመሌካች 
የቤቱ ባሇሃብት አይዯሇም የሚሌ መሆን ያሇመሆኑን በግሌጽ ሳያረጋገጥ አመሌካች ቤቱን 
ሇተጠሪ ያስረክብ ተብል መወሰኑ የክርክሩ አካሄዴ በተሟሊ ሁኔታ ተከናውኖና ተጣርቶ 
ያሇመሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ አንዴ ክርክር በተሟሊ የሥነ ሥርዓት አካሄዴ ካሌተመራ ዯግሞ 
በውጤቱ የተከራካሪ ወገኖችን መሰረታዊ መብት የመጎዲት አጋጣሚ የሰፊ እንዱሆን የሚያዯረግ 
መሆኑ የሚታመን ስሇሆነ ተቀባይነት የላሇውና መሠረታዊ የሆነ ሔግ ስህተት መመዘኛን 
የሚያሟሊ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ  የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ሉሻር የሚገባውና በፌሬ ነገር ዯረጃ 
በተገቢው መንገዴ ያሌተጣሩ ነጥቦች ተጣርተው ጉዲዩ እንዯገና በስር ፌርዴ ቤት ታይቶ 
እንዱወሰን ማዴረጉ ተገቢ ሁኖ ስሇአገኘነው ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው   ሣ    ኔ 
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 77189 የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 91229 ሰኔ ዏ1 ቀን 2002 ዓ.ም. 
በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክሩን በመ/ቁጥር 77189 እንዱቀጥሌ በማዴረግ 
በቤቱ ሊይ አመሌካችን ባሇመብት እንዲይሆን በሔጉ አግባብ ተመርቶ የተሰጠ ውሣኔ መኖር 
ያሇመኖሩን ፣ የቤቱ ሔጋዊ ባሇሃብት ማን እንዯሆነ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎችን 
በመስማትና ተገቢውን ማጣራት ሁለ በማዴረግ ጉዲዩን እንዯገና ተመሌክቶ ተገቢውን 
ውሣኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 
ይጻፌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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