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የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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   የሰ/መ/ቁ. 48048 

ሏምላ 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

                               ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ  

                                      ሂሩት መሇሰ  

                                      ታፇሰ ይርጋ  

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ   

አመሌካች፣  ወ/ሮ  ገብርኤሊ ኒካሊ ቶማስ ናክሶ - ጠበቃ አስቴር አርአያ ቀረቡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ተጠሪ፣  የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ ሚካኤሌ ጌታቸው ቀረቡ   

ፌ  ር  ዴ 

አመሌካች ተጠሪ በአዯራ ያዘ የሚለትን ቤታቸውን እንዱመሌስሊቸው ያቀረቡት ክስ በይርጋ ቀሪ ነው 
በመባለ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡  
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አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ የአባታቸው ንብረት የነበረና በአራዲ ክ/ከተማ ቀበላ 10 
ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው ፍቅና ምዴር የሆነ የመኖሪያና የዴርጅት ቤት አባታቸው ሲሞቱ ሌጆቻቸው በአገር 
ውስጥ ባሇመኖራቸው የቤቶቹን ቁሌፌ በግሪክ ኤምባሲ እጅ ቆይቶ በመጨረሻ ተጠሪ ቤቱን ከነንብረቱ ወራሾች 
እስኪመጡ ከውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር በአዯራ ተረክቦ በማከራየት ሊይ የሚገኝ በመሆኑና የስራና ከተማ ሌማት 
ሚኒስቴርም ቤቱን ተጠሪ ተረክቦ ወራሾች ሲመጡ ቤቱን ባሇበት ሁኔታ ሇወራሾች እንዱያስረክብ ትዕዛዝ የሰጠ 
በመሆኑና አመሌካችም ወራሽነታቸውን አረጋግጠው ቢቀርቡም ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች ሇማስረከብ ፇቃዯኛ 
ባሇመሆኑ ቤቱን በቤቱ ውስጥ ከነበሩት ንብረቶች ጋር እንዱያስረክባቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ 
ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም አመሌካች ቤቱን የሚመሇከት የባሇቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 
ስሊሊቀረቡ የመክስስ መብት የሊቸውም እንዱሁም ክሱ የቀረበው ክርክር የተነሳበትን ቤት ተጠሪ ከያዘው ከአስር 
አመት በኃሊ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው የሚለ የመጀመሪያ መቃወሚያዎች አቅርቧሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ቀዯም ስሌ 
አመሌካች ክስ ሇማቅረብ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም በማሇት ክሱን ውዴቅ ያዯረገ ሲሆን አመሌካች እስከ 
ፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ቀርበው ተከራክረው በቤቱ ሊይ መብት ወይም በጥቅም ስሊሊቸው 
ፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራቀኙን አከራክሮ የመሰሇውን እንዱወሰን ጉዲዩ ሇስር ፌ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ በዚህ መሠረት 
ፌ/ቤቱ ጉዲዩን በዴጋሚ ካየ በኃሊ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1677/1/ መሠረት ግዳታዎች ከውሌ የተገኙ ባይሆኑም በውሌ 
ህግ ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ስሇሚሆኑና አመሌካች በውርስ የሚገኝ ንብረት ያሇአግባብ በተጠሪ 
ተይዞብኛሌ ብሇው ያቀረቡት የመብት ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1845 መሠረት በአስር አመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ 
ሲገባው ከ25 አመት በሊይ ቆይተው ያቀረቡ በመሆኑ ጥያቄው በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ክሱን ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡት ይግባኝም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡  

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ብይን ሊይ ነው ፡፡ የአመሌካች ዋነኛ ቅሬታ ተጠሪ ቤቱን 
የተረከበው ወራሾች እስከሚመጡ በአዯራ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡፡ 
ይህ ችልትም የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ነው የመባለን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ መሠረት ችልቱ የግራቀኙን የቃሌ ክርክር ሰምቷሌ፡፡ ተጠሪ በክርክሩ የአመሌካች 
አባት የሞቱት በ1973 ዓ.ም በመሆኑና አመሌካች ክስ የመሠረቱት በ1998 ዓ.ም በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1677/1/ 
እና 1845 መሠረት ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ በአግባቡ ነው ብሎሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡  

ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው አመሌካች ክስ የመሠረቱት የአባታቸውን ንብረት አባታቸው ሲሞቱ 
ወራሾቻቸው እስከሚመጡ ተጠሪ በአዯራ ተረክቦ እያስተዲዯረው የቆየ በመሆኑና አመሌካች ወራሽነታቸው 
አረጋግጠው ስሇቀረቡ ተጠሪ ቤቱን እንዱያስረክባቸው ነው፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች ጥያቄ በይዘቱ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 999 
“ን” መሠረት ያዯረገ የወራሽነት ጥያቄ ሳይሆን ተጠሪ በአዯራ ተረክቦ የሚያስተዲዴረውን ቤት እንዱያስረክብ 
የሚጠይቅ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የአመሌካች ጥያቄ መታየት የሚገባው አዯራን በሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች 
መሠረት ነው፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ መሆን አሇመሆኑን ስሇአዯራ ከተመሇከቱት የፌ/ብ/ሔጉ 
ዴንጋጌዎች አኳያ እንመሇከታሇን፡፡ አዯራ ማሇት አዯራ ተቀባዩ የአዯራ አስቀማጩን እቃ ተቀብል በአዯራ 
ጠባቂነት እንዱያስቀምጥሇት የሚገባ የውሌ ግዳታ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2779 ይናገራሌ፡፡ አዯራ ተቀባዩም 
እቃውን ይዞ የሚጠብቅ እንጂ የእቃው ባሇቤት ሆኖ የሚቆየው አዯራ ሰጪው ነው /የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2781/1/፡፡ በላሊ 
በኩሌ አዯራ ተቀባዩ በአዯራ የሚጠብቀውን እቃ መመሇስ ስሇሚገዯዴበት የጊዜ ገዯብ ስንመሇከት አዯራ ተቀባዩ 
በአዯራ የተቀበሇውን እቃ የሚመሌስበት የጊዜ ገዯብ በውለ ተመሌክቶ ከሆነ ይህ ጊዜ ሲያበቃ እቃውን መመሇስ 
የሚገባው ሲሆን /የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2781/2/ ይመሇከቷሌ/ በውለ ሊይ የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ ከላሇ ግን አዯራ ሰጪው 
እንዯጠየቀ ወዱያውኑ እቃው እንዯሚመሌስ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2989/1/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ የህጉ ዴንጋጌ አዯራ 
ተቀባዩ እቃውን የሚመሌስበት የጊዜ ገዯብ ከላሇው በቀር አዯራ ሰጪው በአዯራ እንዱቀመጥ የሰጠው እቃ 
ያሇምንም የጊዜ ገዯብ በማንኛውም ጊዜ እንዱመሇስሇት ሇመጠየቅ እንዯሚችሌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 
አመሌካች የሚከራከሩት ተጠሪ ቤቱን በአዯራ የያዘው ወራሾች እስከሚመጡ በማሇት ነው፡፡ ከዚህም ክርክር ተጠሪ 
በአዯራ ተረከበ የተባሇውን ቤት የሚመሌስበት የጊዜ ገዯብ ተወስኖ አሇመቀመጡን መረዲት የሚቻሌ ነው፡፡ 
ተጠሪም የጊዜ ገዯብ ተወስኖ ተቀምጧሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች ቤቱ 
እንዱመሇስሊቸው ይርጋ ሳያግዲቸው በማንኛውም ጊዜ መጠየቅ ይችሊለ፡፡ በእርግጥ ተጠሪ በዚህ የሰበር ችልት 
በተዯረገው የቃሌ ክርክር ቤቱን በአዯራ መያዛችንን በስር ፌ/ቤት አሊምንም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ይህ ችልትም 
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ቢሆን የአመሌካች ክስ አዯራን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ በይርጋ አይታገዴም አሇ እንጂ ተጠሪ ቤቱን በአዯራ 
ይዟሌ ወዯሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ አሌዯረሰም፡፡ ተጠሪ ቤቱን አመሌካች በክሳቸው እንዯገሇፁት በአዯራ የያዘው 
ነው ወይስ አይዯሇም? ቤቱንስ ሉያስረክብ ይገዯዲሌ? ወይስ አይገዯዴም? የሚሇው ክርክር ወዯፉት ፌ/ቤቱ 
የግራቀኙ ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ የሚወሰነው ነው፡፡  

ሲጠቃሇሌ የአመሌካች ክስ ተጠሪ በአዯራ የያዘውን ንብረት እንዱመሌስሊቸው ሆኖ ሳሇ የስር ፌ/ቤት 
ይህንን የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ በአግባቡ ሳይረዲ ክሱ የወራሽነት ጥያቄን የሚመሇከት ነው በማሇት ሇጉዲዩ 
አግባብነት የላሊቸውን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1677/1/ እና 1845 “ን” መሠረት በማዴረግ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው ሲሌ 
የሰጠው ብይን መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 48823 የካቲት 25 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ብይን እና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ 45911 ሰኔ 17 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡  

2. የአመሌካች ክስ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ቤቱን 
በአዯራ የያዘው ነው? አይዯሇም? ቤቱንስ ሉያስረክብ ይገዯዲሌ? አይገዯዴም? የሚሇውን ጉዲይ የግራቀኙን 
ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ተገቢውን ነው ያሇውን ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341/1/ 
መሠረት መሌሰናሌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ም.አ
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