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የሰ/መ/ቁ. 44804 

ጥቅምት 04 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሒጏስ ወሌደ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሰናይት ተመስገን - ጠበቃ አሌታዬ ወ/አማኑኤሌ  - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ እጥፌወርቅ በቀሇ - ጠበቃ አስናቀ ከፊሇ  - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

      ጉዲዩ የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁኗ ተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ ክሱ ታህሣሥ 09 ቀን 1993 
ዓ.ም የተፃፇ ሁኖ አመሌካች የሟች አባታቸው የአቶ ተመስገን በቀሇ ወራሽ መሆናቸውን በመግሇጽ 
ሟችና ተጠሪ (በስር ተከሳሽ) በውርስ የተሊሇፇሊቸውን በወረዲ 23፣ቀበላ 13፣የቤት ቁጥር 1597/ሇ/ 
እና /ሀ/ እንዲሊቸውና ይህም መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም በተፃፇ የቦታ መሇያ ውሌ ዴርሻ 
ዴርሻቸውን ተከፊፌሇው ከቆዩ በኋሊም ሟች ከሞቱ ጊዜ ጀምሮ ተጠሪ የሟችንም ዴርሻ ጠቅሌሇው 
በመያዙ ክሱ እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ ብር 30100.00(ሰሊሳ ሺህ አንዴ መቶ ብር) የኪራይ ገቢ 
እንዲገኙና የሟች የተሇያዩ ቁሳቁሶችንም እንዯያዙ በመዘርዘር ተጠሪ ክስ የቀረበበትን የኪራይ ገንዘብ 
እንዱከፌለ እና ቁጥሩ 159/ሇ/ የሆነውን እንዱያስረክቡ ይወሰንሊቸው ዘንዲ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
ሇማስረጃነትም የሰነዴና የሰው ምስክሮችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት 
መከሊክያ መሌስም ክሱ ያሇ ማስረጃ የቀረበ ነው፡የውርስ ክፌፌሌ አሊዯረግንም፣እንዱያ ቢሆን ኑሮ 
ላልች ወንዴሞቻችን በተካፇለ ነበር፣ መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም የተዯረገው የአጥር መሇያ 
ጊዜአዊ ስምምነት ነው፣ ከሳሽን ባሇቤትና ባሇቦታ የሚያዯርግ ካርታ ወይም ዯብተር አሊቀረቡም፣ክስ 
የቀረበበትን ቤት ተረክቤ የማስተዲዴረው ሆኖ ሳሇ ኪራይ ሌጠየቅ አይገባም፣የቤት ቁሣቁስ 
አሌተረከብኩም፣ቤቱን ግን ሟች ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ ተረክቤ አስተዲዴራሇሁ፣ የቤት ቁጥር 
1597/ሇ/ እና /ሀ/ ሟች 600 ካ. ሜትር የቦታ ስፊት ጋር እናቴ ሏምላ 3 ቀን 1957 የሰጡኝና 
ቤቱም በራሴ ገንዘብ የተሰራ በመሆኑ የግሌ ቤቴ ነው፣ካርታና ዯብተር ሇመቀበሌም በመጠባበቅ ሊይ 
እገኛሇሁ በማሇት ዘርዝረው የአመሌካች ክስ ያሇምንም ሔጋዊ ማስረጃ የቀረበ ነው ተብል ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ሇማስረጃነትም የሰነዴና የሰው ምስክሮችን ዘረዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 
የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ጉዲዩን ከመመረመረ በሁዋሊ ከ600 
ካ.ሜትር ውጪ ያረፇውና መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም በአጥር የተሇየው አከራካሪው ቤት ቁጥር 
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1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ በሚሌ የሚታወቀው ቤት የሟች አቶ ተመስገን በቀሇ በመሆኑ ቤቱን 
የሟች ወራሽ ሇሆኑት የአሁኗ አመሌካች ተጠሪ ሉያሰረክቡ ይገባሌ፣ የኪራይ ገንዘብና የቤት ቁሳቁስን 
በተመሇከተ የቀረበው ክስ ግን በማስረጃ የተዯገፇ ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
የአሁኗ ተጠሪ ቤቱን ሉያስረክቡ ይገባሌ ተብል በተወሰነው የውሳኔ ክፌሌ፣ የአሁኗ አመሌካች ዯግሞ 
የቤት ኪራይ ገንዘብንና የቤት ቁሳቁስን በተመሇከተ በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ባሇመስማማት 
የየራሳቸውን ይግባኝ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ እና ተገቢው 
መጣራት ተዯርጏ የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎች ከቀረቡ በሁዋሊ የይግባኝ መዛግብቱ ተጣምረው ጉዲዩ 
ከተመረመረ በሁዋሊ አመሌካች ያቀረቡት ይግባኝ ውዴቅ ሲዯረግ የተጠሪ ተቀባይነት አግኝቶ 
አከራካሪው ቤት የተጠሪ እንጂ የአመሌካች አውራሽ አይዯሇመ ተብል ተወስኗሌ፡፡ አመሌካች ቤቱ 
የተጠሪ ነው ተብል በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት ቢያቀርብም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች መጋቢት 11 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት አንዴ ገጽ የሰበር አቤቱታ በይግባኝ ሰሚ 
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አከራካሪው ቤት የአውራሻቸው መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ይግባኙን 
የሰማው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር በመተው እና 
በይግባኝ ጊዜ ከሥነ ሥርአቱ ውጪ ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ አዴርጏ እንዱሁም የተጨማሪ 
ማስረጃዎችን ይዘት ባግባቡ ባሊገናዘበ መሌኩ ማስረጃውን መዝኖ የስር ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ መሻሩ 
ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ውሳኔው ተሽሮ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ 
እንዱጸናሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮ ተጠሪ አቶ ተመስገን 
በቀሇ ከሞቱ በሁዋሊ ያዙት የተባሇውና ከይዞታቸው 600 ካ.ሜትር ውጪ ያሇ እንዱሁም መጋቢት 
22 ቀን 1988 ዓ.ም በተዯረገ ስምምነት የተሇየው በቀዴሞው ወረዲ 23፣ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ 
የሚገኘው ቁጥሩ 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ የሆነውን ቤት ሇአመሌካች ሉያስረክቡ አይገባም የተባሇው 
በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ክርክርችንና ማስረጃዎችን ይዘት ባገናዘበ መሌኩ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ታህሣሥ 01 ቀን 
2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ዲኝነት የጠየቁበት ቤት የአውራሻቸው የሟች 
አቶ ተመስገን በቀሇ መሆኑን ገሌጸው ሲሆን ተጠሪ ቤቱን ሟች በሔይወት እያለ ሲኖሩበት የነበረና 
ከሔሌፇተ ሞታቸው በሁዋሊ ተረክበው ማስተዲዯር የጀመሩት መሆኑን እንዱሁም መጋቢት 22 ቀን 
1988 ዓ.ም የተዯረገው ስምምነት መኖርን ሳይክደ ቤቱን የሰሩት ሟች ሳይሆኑ ተጠሪ በግሌ 
ገንዘባቸው የሰሩት የግሌ ንብረታቸው መሆኑንና ምንጩም ሏምላ 03 ቀነ 1957 ዓ.ም የተሰጣቸው 
የስጦታ ወለ መሆኑን ገሌፀው የሚከራከሩ መሆኑን፣የግራ ቀኙ ምስክሮች በስር ፌርዴ ቤት ቀርበው 
መሰማታቸውን ነው፡፡ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯጋቸው ምክንያቶች 
የተጠሪ ቤት በ600 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ ማረፈ በቀረበው ካርታ ተረጋግጧሌ፣በቀበላው የቤት ቁጥር 
1597/ሇ/ በሚሌ የሚታወቅ ቤት ከካርታው ክሌሌ ውጪ ያሇና ተጠሪ እና የአመሌካች አባት 
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መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም የይዞታ ስምምነት ያዯረጉበት የአመሌካች አውራሽ ቤትና ይዞታ 
በመሆኑ የተጠሪ ይዞታ አይዯሇም፣ በ1992 ዓ.ም በቤት ቁጥር 1597/2/ የተሰጠው የግብር ሂሳብ 
ማስታወቂያ የአመሌካች አባት ካፇሩት በኋሊ ሇተጠሪ መመዝገቡን የሚያስገነዝብ ነው፣ 
ማስታወቂያው ሇአመሌካች አባት ይዞታው በ1980 ዓ.ም መሰጠቱንና የተጠሪ ይዞታ ከሆነው ከ600 
ካ.ሜትር ውጪ መሆኑን ያሳያሌ የሚለ መሆናቸውንም ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ በእነዚህ 
ምክንያቶች የቤት ቁጥር 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ የሆነውን ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ ሲሌ 
የሰጠውን ውሳኔ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሻረው በ28/2/92 ዓ.ም በተወሰዯ የቦታ ሌኬት የቦታ 
ስፊት ሌዩነት መገኘቱ ሇአመሌካች አውራሽ ሇቤት ቁጥር 1597/ሇ/ የይዞታ ማረጋገጫ ሉሆን 
እንዯማይችሌ፣ የግብር ማስተወቂያው ሇአመሌካች አባት በወርስ የተሊሇፇሊቸው ሃብት ስሇመኖሩና 
ሇዚሁ የተሰጠ የይዞታ ማረጋገጫ ተዯርጏ ለወሰዴ የማይችሌ መሆኑን፣ መጋቢት 22 ቀን 1988 
ዓ.ም ተዯረገ የተባው ስምምነትም የዴንበር መሇያ ስምምነት እንጂ የውርስ ሃብት ዴርሻ ክፌፌሌ 
የተዯረገበት አሇመሆኑን፣ ቤቱን የአመሌካች አባት በውርስ ወይም በስጦታ አግኝተውት ባሇሃብት 
ስሇመሆናቸው የቀረበ የማስረጃ የሇም፣ የአመሌካች አባት በ30/05/1982 ዓ.ም ሇሚኖሩበት ሰርቪስ 
ቤት ቁጥር እንዱሰጥ ጠይቀው በኮሚቴ 1597/ሇ/ የሚሌ ቁጥር መስጠቱና ውሃና መብራት 
መግባቱም የይዞታ ማስረጃ ሉሆን እንዯማይችሌ፣ የንፊስ ስሌክ ሊፌቶ አስተዯዯር ጽ/ቤት ኀዲር 20 
ቀን 1998 ዓ.ም ሇፌርዴ ቤቱ በፃፇው ዯብዲቤ ሇአመሌካች አባት በጠየቁት መሰረት ከመፇቀደ ውጪ 
የቦታ ይዞታ በተጠሪና በባሇቤታቸው አቶ ከበዯ ወ/ጊዮርጊስ ስም ብቻ መሆኑና በ1967 ዓ.ም የቤት 
ቁጠር ሲሰጥም የተሰጠው ቁጥር 1597 ሆኖ በተጠሪና በባሇቤታቸው ስም መሆኑን 
ማረጋገጡን፣የክፌለ መሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት ታህሣሥ 06 ቀን 1998 ዓ.ም ሇፌርዴ ቤቱ በፃፇው 
ዯብዲቤ የይዞታው አመጣጥ ተጠሪ ከእናታቸው በስጦታ ያገኙት መሆኑና በማህዯር ውስጥ የቤት 
ቁጠር 1597 የሚሌ ከመሆኑ ውጪ በ/ሀ/ እና በ/ሇ/ የተሇየ ቤት ቁጥር የሚያሳይ ማስረጃ 
አሇመኖሩን እንዱሁም በአሁኑ ወቅት ይዞታው በካርታ ቁጠር 05/203/11862/00 በተጠሪ፣ በግዛቸው 
በከበዯና በትዘታ አበበ መመዝገቡን ማረጋገጡን፣ተጠሪ ከ1968-1992 ዓ.ም ዴረስ በቤት ቁጥር 
1597/2/ ግብር ስሇመክፇሊቸው ማስረጃ ማቅረባቸውን፣ የካቲት 17 ቀን 1998 ዓ.ም የመሬት 
አስተዲዯር ጽ/ቤት ሇፌርዴ ቤቱ በፃፇው ዯብዲቤ በተጠቀሰው ካርታ ውስጥ የቤት ቁጥር 1597/ሇ/ 
የሚሌ ቤት አሇመኖርንና በግቢው ውሥጥ የቤት ቁጠር 1579/2/ ራሱን የቻሇ ቤት እንዯሚገኝ 
ሪፕርት የቀረበሇት መሆኑን ማረጋገጡን፣የአመሌካች ምስክሮች የአመሌካች አባት ቤት ሲሰራ አየን 
ባለበት ግቢ ውስጥ ላልች ቤቶች መኖራቸውን፣የተሰራው ቤት፣የቤት ቁጥር እና ቦታው የማን 
እንዯሆነ እንዯማያውቁ የመሰከሩ ናቸው፣በተጠሪ፣በግዛቸው ከበዯና ትዝታ አበበ ስም የተመዘገበ የቤት 
ቁጥር 1597 ካርታ ይዞታ 666 ካ.ሜትር መሆኑ ተረጋግጧሌ የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ 
ነው፡፡ 

 እንግዱህ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ ያጣሩት ነጥብና ማስረጃውን በመመዘን 
የዯረሱበት ዴምዲሜ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልት ጉዲዩን እንዱመረምር ጉዲዩ ሇችልቱ 
ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ በዚህ ችልት የግራ ቀኙ ክርክር ሲያዯርጉ 
የተጠሪ ጠበቃ የተያዘው ጭብጥ የማስረጃ ጉዲይ በመሆኑ በሰበር ችልት ሉታይ የሚገባው አይዯሇም 
በማሇት ተቃውሞ አቅርበዋሌ፡፡ በእርግጥ ይህ ሰበር ችልት ሉመሇከተውና ማረም የሚገባው ጉዲይ 
የማስረጃን ጉዲይ ሳይሆን በማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ 
ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዴ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 
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10 ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የሰበር ችልት እንዱመሇከተው 
የተያዘው ጭብጥ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በጉዲዩ ሊይ የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክርና 
ማስረጃ ይዘት ባግባቡ ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር እንጂ የማስረጃውን ክብዯት ወይም 
ታአማኒነት ሇመመርመር ተብል አይዯሇም፡፡ አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩትም በጉዲዩ ሊይ 
የቀረቡት የሰው ምስክሮች አከራካሪው ቤት በሟች አባቱ የተሰራ መሆኑን የሚያረጋግጡ ሁነው እያሇ 
እና የሰነዴ ማስረጃዎች ይዘትም ይህንኑ የሚዯግፌ ሁኖ እያሇ በአግባቡ ሳይታይ ታሌፎሌ በሚሌ 
ነው፡፡ በመሆኑም ሉነሣ እና ሉታይ የሚገባው ጭብጥ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ የቀረቡት 
ማስረጃዎችን ይዘት መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ ሲሆን ሇክርክሩ የቀረቡት 
ማስረጃዎች ይዘት ወይም በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠው ነጥብ ከሔጉ ጋር በአግባቡ ተዛምድ 
አሌታየም የሚሇው ቅሬታ የሔግ ነጥብ እንጂ የማስረጃ ምዘናን የሚመሇከት ባሇመሆኑ የተጠሪ 
ጠበቃ ጉዲዩ የማስረጃ ምዝና ስሇሆነ በሰበር ችልቱ የሚታይ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር 
አሌተቀበሌነውም፡፡ 

 ቀጥሇን ተጠሪ ከ600 ካ.ሜትር ውጪ ያሇውንና በመጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም በተዯረገው 
ስምምነት በአጥር የተሇየውን ቁጥሩ 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ በሚሌ የሚታወቀውን ቤት 
ሇአመሌካች ሉያስረክቡ አይገባም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡ 
አከራካሪው ቤት በአመሌካች አባት የተሰራ ስሇመሆኑ የአመሌካች ምስክሮች ማረጋገጣቸውን የበታች 
ፌርዴ ቤቶች የተቀበለት ፌሬ ነገር ነው፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች ክስ መሌስ ሲሰጡ ቤቱ በገንዘባቸው 
የተሰራ መሆኑን ገሌፀው የተከራከሩ ሲሆን ምስክሮቻቸው ቤቱ በተጠሪ የግሌ ገንዘብ የተሰራ 
መሆኑን አስረዴተዋሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የስር ፌርዴ ቤቶች አሌዯረሱም፡፡ በመሆኑም ቤቱ 
በአመሌካች አባት የተሰራ መሆኑ በሰው ምስክሮች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የአመሌካች አባት 
የቦታውና የቤቱ ባሇሃብት ስሇመሆናቸው የሚያሳይ ማስረጃ የሇም ተብል በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ዴምዲሜ የተያዘው የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን ይዘት በመመርመር ነው፡፡ አከራካሪው ቤት ተጠሪ 
ከእናታቸው በስጦታ ባገኙት ቦታ የተሰራ መሆኑ የተካዯ አይዯሇም፡፡ ሆኖም ዋናው ነገር በቦታው 
ሊይ ያሇውን ቤት የሰራው ሰው ተጠሪ ወይስ? የአመሌካች አባት? የሚሇው ነው፡፡ ይህ ፌሬ ጉዲይ 
ዯግሞ አመሌካች ባቀረቧቸው የሰው ምስክሮች በሚገባ መረጋገጡን ሁለም የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የተቀበለት ነው፡፡ በሔጉ አግባብ የሚታወቀው ቦታ ቀዴሞ የነበረው ስፊት እንዯነበር፣ ስፊቱ በሁዋሊ 
እየተቀነሰ ግብር ሲገበርበት የነበረ መሆኑም በሰነዴ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ከሚመሇከታቸው አካሊት ተገቢው ማብራሪያ ማስረጃ እንዱቀርብ ትእዛዝ ሰጥቶ እነዚህ አካሊት 
የቦታውን አመጣጥ፣ በቦታው ሊይ በማህዯር የሚታወቀው ቤት ቁጥር ስንት እንዯሆነ፣ ካርታው 
በማን ስም እንዯተመዘገበ እና ስፊቱ ስንት እንዯሆነ መግሇጫ መስጠታቸውን መሰረት በማዴረግ 
አከራካሪው ቤት የአመሌካች አውራሽ ስሇመሆኑ ማስረጃ የሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ቤቱን 
ማን ሰራው? የሚሇውን ጥያቄ የሚመሌስ፣ሇጉዲዩ አወሳሰን ቁሌፌ የሆነውን ፌሬ ነገርን በተመሇከተ 
የቀረቡትን ማስረጃዎችን ይዘት ባግባቡ ሳይመረመር ነው፡፡ ተጠሪ ቦታውን በስጦታ አገኘሁ ከማሇት 
ውጪ ቤቱን በግሌ ገንዘባቸው የሰሩት መሆኑን አሊስረደም፡፡ መሬት የኢትዮጵያ ህዝቦችና 
የመንግስት ብቻ ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 40/3/ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌ ሔገ መንግስቱ በተጠቀሰው አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ አንዴ ስር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የግሌ 
ንብረት መሆኑ/መሆኗ በሔግ የተከበረሇት መሆኑ የተዯነገገ ሲሆን የግሌ ንብረት በጉሌበት፣ በፇጠራ 
ችልታ ወይም በካፑታሌ የሚፇራ ስሇመሆኑና ጥበቃም የሚዯረግሇት መሆኑን ንዐስ ቁጥር ሁሇት 
ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው መሬት የመንግስት እና የሔዝብ ብቻ መሆኑን 
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በጉሌበት፣ በፇጠራ ችልታ ወይም በካፑታሌ የተፇራ ንብረት በሔግ ጥበቃ የተዯረገ መሆኑ 
እንዱሁም በሔጉ አግባብ የተገኘ የመሬት ባሇይዞታነት የሔግ ጥበቃ የሚዯረግሇት መሆኑን ነው፡፡ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1204 እና 1026 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎችም የባሇቤትነት መብት የሔግ ጥበቃ 
ያሇው መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በሔጉ አግባብ የተፇራ ንብረት ዯግሞ ሇሟች ወራሾች በውርስ 
ሉተሊሇፌ የሚችሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ 

 ተጠሪ ቦታውን በስጦታ ከእናታቸው ያገኙት ነው ቢባሌም ባድ ቦታውን የአመሌካች አውራሽ 
ይዘው ቤት ሲሰሩ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1178 እና 1179 መሠረት ተቃውሞ ያሰሙ ስሇመሆኑ በመግሇጽ 
ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ በሔጉ አግባብ በተሰጣቸው ካርታ ውስጥ አከራካሪው ቤት ተሰርቷሌ 
ቢባሌ እንኳ ቤቱ በአመሌካች አውራሽ ጉሌበትና ገንዘብ ስሇመሰራቱ እንዱሁም ተጠሪ በወቅቱ 
ተቃውሞ የነበራቸው አሇመሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የቦታው ካርታ አንዴ ነው፣ ግብርም በዚሁ 
ካርታ መሠረት ስሇመገበሩ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ ቤቱ የተጠሪ ነው ሉባሌ የሚችሌ 
አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች አባት ጋር መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም ያዯረጉት ስምምነት 
ሲታይም የዴንበር መሇየት ጉዲይን የሚመሇከት ቢሆንም በቦታው ሊይ ሁሇት ቤቶች እንዯነበሩ፣ 
የአመሌካች አባት ይዘውት የነበረው ቤት ተጠሪ ከያዙት ከ600 ካ.ሜትር ውጪ ስሇመሆኑ የሚያሳይ 
ሲሆን ስምምነቱ የውርስ ክፌፌሌ ስሇመሆኑ የማያሳይ ቢሆንም አከራካሪው ቤት በአመሌካች አባት 
አሌተሰራም ሇማሇት ግን የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ቤቱን ከአመሌካች አባት ሞት በኋሊ 
መረከባቸውን በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክርክር ገሌፀዋሌ፤ ሆኖም ቤቱ የግሊቸው ንብረት ስሇመሆኑ 
ግን አሊረጋገጡም፡፡ በመሆኑም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አከራካሪው ቤት በአመሌካች አባት 
የተሰራ መሆኑ ስሇመረጋገጡ ተቀብል እያሇ የውርስ ዴርሻ  ክፌፌሌ የተዯረገበት ስሇመሆኑ 
አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት ቤቱ የአመሌካች አባት የግሌ ንብረት አይዯሇም ማሇቱ 
በሚመሇከታቸው አካሊት የተሰጠው የሰነዴ መግሇጫ ማስረጃም የቦታውን አመጣጥና በቦታው ሊይ 
ያለ ቤቶች በሔጉ አግባብ የተሰጠውን መሇያ ቁጥር ከሚገሌጽ በስተቀር ቤቱ በማን ተሰራ የሚሇውን 
ጥያቄ በግሌጽ ምሊሽ ባሌሰጠበት ሁኔታ የሥር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ መሻሩ በጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙ 
ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ይዘት ከሊይ ከተጠቀሱት የሔገ መንግስት እና የፌትሏብሓር ሔግ 
ዴንጋጌዎች ጋር ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ በመገኘቱ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 46403 ጥቅምት 21 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 42971 የካቲቲ 19 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት በከፉሌ ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 01180 መጋቢት 29 ቀን 1998 ዓ.ም 
የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁጥር 348/1/ ሙለ በመለ ፀንቷሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ከአቶ ተመስገን በቀሇ ሞት በሁዋሊ የያዙትንና ከተጠሪ ይዞታ /600 ካ.ሜትር/ ውጭ 
ያሇውንና መጋቢት 22 ቀን 1998 ዓ.ም በተዯረገ ስምምነት ዴንበሩ የተሇየውን በቀዴሞ ወረዲ 
23 ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውን ቁጥሩ 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ የሆነውን ቤት 
ሇአመሌካች ሉያስረክቡ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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