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የሰ/መ/ቁ. 3632ዏ 

ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዘውዳ ገ/ስሊሴ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሔይወት ባሔታ - ቀረቡ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በትግራይ ክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካች በላልች 4 
ተከሣሾች ሊይ ባቀረቡት ክስ ተከሣሾች መብት ሣይኖራቸው የሟች አባቴን ቤትና ቦታ ስሇያዙ ሇቀው ያስረክቡኝ በማሇት 
ጠይቀዋሌ፡፡ ተከሣሾችም ተከራይና አከራይ በመሆናቸው የቤቱ ባሇቤት ናቸው የተባለት የአሁኗ ተጠሪ ወዯ ክርክሩ 
ተተክተው እንዱገቡ ተዯርጎ ተጠሪዋ ቤቱና ቦታው የሣቸው መሆኑንና አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት ያሊቸው ሇመሆኑ 
አግባብ ያሇው ማስረጃ ስሊሊቀረቡ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግባቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮችን 
ከሠማ በኋሊ ቤቱና ቦታው የአመሌካች አባትና የሚስታቸው የአሁኗ ተጠሪ የጋራ ንብረት በመሆኑ ተጠሪ የአመሌካች 
አባት ዴርሻ የሆነውን ግማሽ ንብረት ሇአመሌካች ታካፌሌ  በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤትም የከፌተኛ ፌ/ቤቱን ውሣኔ በዴምጽ ብሌጫ አጽዴቆታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ሊይ በዴጋሚ ሇክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ አቅርበው ችልቱ ግራ ቀኙን አከራክሮ እያከራከረ ያሇው የማይንቀሳቀስ ንብረት በመሆኑ ክስ 
ሉመሠርቱ ይገባ የነበረው የቤትና የቦታውን የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነዴ በማቅረብ ነው በማሇት ክሱን ሇማቅረብ 
በንብረቱ ሊይ መብት ወይም ጥቅም ያሊቸው መሆኑን አሊስረደም ሲሌ የሥር ፌ/ቤቶችን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

 ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህን ውሣኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተጠሪ ቦታና ቤቱን የያዙት 
የአባቴ ባሇቤት ስሇሆኑ እንጂ እራሳቸው ተመርተው አይዯሇም፤ ቦታውና ቤቱ አሁንም ዴረስ በአባቴ የሚጠራ ነው፤ 
በፇረስ ማይ ከተማ እስካሁን ዴረስ ሇቤትና ሇቦታ የተሰጠ ሰነዴ የሇም፤ ምክንያቱም ከተማው ራሱ እንዯከተማ እየተዋቀረ 
ያሇው አሁን ነው፤ የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪም ሇሰበር አቤቱታው መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጎ በሰጡት መሌስ አመሌካች 
በንብረቱ ሊይ መብት ያሊቸው መሆኑን አሊስረደም፤ በስር ያሌተነሣ ክርክር አሁን ሉነሳ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

 ችልቱም የግራ ቀኙን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝቦ መርምሯሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
አመሌካች ክስ በመሠረቱበት ንብረት ሊይ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም ወይ? የሚሇው ነጥብ ሉመረመር ይገባሌ፡፡ 

 አመሌካች በክሣቸው የአባታቸውን ቤት ተጠሪ እንዱያስረክቧቸው ጠይቀዋሌ፡፡ በእርግጥ አንዴ ሰው ክስ 
በሚያቀርብበት ንብረት ሊይ መብት ወይም ጥቅም ያሇው መሆኑን ካሊረጋገጠ በስተቀር ክስ ማቅረብ እንዯማይፇቀዴሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 33/2/ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ክርክር ባስነሣው ቤትና ቦታ ሊይ መብት ወይም 
ጥቅም ያሊቸው መሆኑን የማስረዲት ሸክም አሇባቸው፡፡ በዚህም መሠረት አመሌካች ንብረቱ የአባታቸው መሆኑን 
ያስረደሌኛሌ ያሎቸውን የሰው ምስክሮች አቅርበዋሌ፡፡ የሰበር ችልቱ ግን ክርክር የሚዯረግበት ንብረት የማይንቀሣቀስ 
ንብረት በመሆኑ መብት መኖሩ ሉረጋገጥ የሚገባው የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር ወይም ሰነዴ በማቅረብ ነው በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1195 ሊይ የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው ምስክር ወረቀቱ ሇተሠጠበት ንብረት 
ባሇሃብት ሆኖ እንዯሚቆጠር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሇአንዴ ቤትና ቦታ የባሇሃብትነት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው 
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የዚሁ ንብረት ባሇቤት ሇመሆኑ ሔጉ ግምት ይወስዲሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች ክርክር የተነሣበት ንብረት የሚገኝበት 
የፇረስ ማይ ከተማ ሇማንኛውም ቤትና ቦታ የሰነዴ ማስረጃ ያሌሰጠ መሆኑን ጠቅሰው ያቀረቡትን ክርክር ተጠሪም 
አሊስተባበለም፡፡ ተጠሪም ራሣቸው ቢሆኑ ቦታው የራሣቸው ሇመሆኑ ግብር የተከፇሇበት ዯረሰኝ፣ በላሊ መዝገብ የተሰጠ 
ውሣኔ እና የሰው ምስክር ከማቅረብ በቀር የቤቱና የቦታው ባሇሃብት ሇመሆናቸው የባሇቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 
አሊቀረቡም፡፡ ይህም የሚያሣየው ክርክር የተነሣበት ቤትና ቦታ የሰነዴ /የባሇሃብትነት ምስክር ወረቀት/ ያሌወጣሇት 
መሆኑን ነው፡፡ ከፌ ሲሌ የተጠቀሰው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1195 የማይንቀሳቀስ ንብረት የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት የያዘ 
ሰው የንብረቱ ባሇሃብት ሇመሆኑ ሔጉ ግምት ይወስዲሌ ከማሇት በቀር ማንኛውም የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትነት 
በላሊ መንገዴ ሉረጋገጥ እንዯማይችሌ አያመሇክትም፡፡ በአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ብዙ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች 
የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አሌተዘጋጀሊቸውም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ክርክር የተነሣበት ንብረት ሊይ 
በተመሇከተ የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ባሇማቅረባቸው በንብረቱ ሊይ ጥቅም ወይም መብት የሊቸውም 
ሉባለ አይገባም፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ግን ክርክር የተነሣበት ቤትና ቦታ ያሇበት አካባቢ በከተማነት እየተዋቀረ መሆኑ የተገሇጸ ስሇሆነ ይህ 
ቦታ ቀዯም ሲሌ የማን እንዯነበር፣ በአሁኑ ጊዜ ሇማን እንዯተሰጠ፣ በአሁኑ ጊዜ በስሙ የተመዘገበው ሰው ቦታውን 
እንዳት እንዲገኘ ከሚመሇከተው የከተማ አስተዲዯር ተጣርቶ ሉወሰን የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
ጉዲዩ መጀመሪያ የቀረበሇት ፌ/ቤት የቦታው ባሇሃብት ማን እንዯሆነ በሚገባ አጣርቶ ሉወስን ይገባሌ ብሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 21523 ታህሣሥ 11 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡  

2. ክርክር የተነሣበት ቤትና ቦታ ቀዯም ሲሌ የማን እንዯነበር፣ በአሁኑ ጊዜ ሇማን እንዯተሰጠና በማን ስም 
ተመዝግቦ እንዯሚገኝ ከሚመሇከተው የከተማው አስተዲዯር አካሌ ተጣርቶ እንዱወሰን ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
343 መሠረት ሇትግራይ ክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የሦስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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