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የሰ/መ/ቁ. 62804 

                                                       ሰኔ 15 ቀን 2003 ዓ/ም 

                        ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

                               አሌማው ወላ 

                               ዓሉ መሏመዴ 

                               ነጋ ደፌሳ 

                               አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1- አቶ ብርሀን ገ/እግዚአብሓር     

          2- ወ/ሮ አሌጋነሽ ገ/እግዚአብሓር         

          3- ወ/ሮ ዝማም ገ/እግዚአብሓር             

          4- ወ/ሮ ሙለ ገ/እግዚአብሓር     

          5- ወ/ሮ አሌማዝ ገ/እግዚአብሓር 

          6- ወ/ሪት ገነት ገ/እግዚአብሓር 

          7- የአቶ አበበ ገ/እግዚአብሓር ወራሾች 

            /ወ/ሪት ትከሻዬ አበበ ና አቶ ዮሏንስ አበበ  

          8- ወ/ሪት ሉንዲ ገ/እግዚአብሓር - ቀረቡ 

          9- ወ/ሮ ምፅሊሌ ገ/እግዚአብሓር 

         1ዏ- ወ/ሮ ፅጌወይኒ ገ/እግዚአብሓር         

         11- አቶ ሀይለ ገ/እግዚአብሓር          

         12- አቶ ግዛቸው ገ/እግዚአብሓር 

  ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሇታይ ገ/ጊዮርጊስ ጠበቃ አቶ ዯረጀ ወረቁ ቀረበ  

          መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

 

  

1ኛ እስከ 7ኛ ተራ ቁጥር 
ሇተጠቀሱት ጠበቃ አቶ 

ዯስታ በርሄ ቀረቡ 

ከዘጠነኛ እስከ አስራ 
ሁሇተኛ ቀረቡ 

የተጠቀሱት ወኪሌ አንዯኛ 
ተጠሪ 
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ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት የአፇፃፀም ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የአፇፃፀም ክርክር ነው፡፡ የክርክሩ 
መነሻ በቦላ ክፌሇ ከተማ በቀዴሞው  ወረዲ 17 ቀበላ 24 የቤት ቀጥር 166 ሥር የመኖሪያ ቤትና 
መጋዘን ያለ ሲሆን መኖሪያ ቤቱ የአመሌካቾች አውራሽና የተጠሪ የጋራ ሃብት መሆኑ በፌርዴ 
የተወሰነ ሲሆን መጋዘኑ የአመሌካቾች አውራሽ የግሌ ንብረት መሆኑ ተወስኗሌ፡፡ 

አመሌካቾችና ተጠሪ የሚከራከሩት በግቢው ውስጥ የሚገኘው ባድ ቦታ የመኖሪያ ቤቱ ነው 
ወይስ የመጋዘኑ ነው በሚሇው ነጥብ ሊይ ነው፡፡ አፇፃፀሙን የያዘው የሥር ፌርዴ ቤት የቦላ ክፌሇ 
ከተማ ቦታው በባሇሙያ እንዱታይ ካዯረገ በኋሊ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ቦታ የሚጠቃሇሇው ወዯ 
መኖሪያ ቤቱ መሆኑን ወይም ወዯ መጋዘኑ መሆኑን ወይም መኖሪያ ቤቱና መጋዘኑ የየራሳቸው 
ይዞታ ካሊቸው የይዞታቸውን ስፊት ምን ያህሌ መሆኑን ሇይቶ የእስኬች ማብራሪያ እንዱሌክ ትዕዛዝ 
ሰጥቷሌ፡፡ የቦላ ክፌሇ ከተማ የመሬት ሌማትና አስተዲዯር ጽ/ቤት ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ቦታ 
ሇመጋዘን ይሁን ሇመኖሪያ ቤቱ ሇማሳወቅ የሚቸገር እንዯሆነና ቀዯም ሲሌ በነበረው ካርታ ይዞታው 
ተሇይቶ ያሌተቀመጠ መሆኑንና ሇአመሌካቾች አውራሽ 1973 ዓ.ም ቦታው የተሰጣቸው የመኖሪያ 
ቤት በመሥራት እንዱገሇገለበት መሆኑን በመግሇፅ ምሊሽ ሰጥቷሌ፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና የቀረበሇትን ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ባድ ቦታው 
ወዯ መኖሪያ ቤቱ እንዱጠቃሇሌና አፇፃፀሙ እንዱቀጥሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ትዕዛዝ 
ቅር በመሠኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ትዕዛዝ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካቾች ፌርደን የሚያስፇፅመው ፌርዴ ቤት ተጨማሪ ማብራሪያ መጠየቅ 
አሌነበረበትም መጋዘኑ ኤሌ ሼኘ በመሆኑ  ቦታውን ሇአመሌካቾች ማስረከብ ነበረበት፡፡ መጋዘኑ 
የተሠራው 1973 ዓ.ም ሲሆን የመኖሪያ ቤቱ የተሠራው 1978 ዓ.ም ነው፡፡ ተጠሪ በመ.ቁ 723592 
ባቀረቡት ክስ ቦታው የመጋዘኑ አካሌ መሆኑን በማመን ገሌፀው እያሇ በፌርደ መሠረት ባድ ቦታውን 
በእጅ ማስረከብ ሲገባው ከመኖሪያ ቤቱ ጋር እንዱጠቃሇሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ  በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ህዲር 24 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው መጋቢት 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ የሥር ፌርዴ ቤት 
ጉዲዩን በባሇሙያ በኩሌ እንዱጣራ  በማዴረግ የሰጠው ትዕዛዝ የህግ ስህተት የሇበትም በመዝገብ 
ቁጥር 723592 የአጥር ግንባታ የተገነባበትን ግምት ከሚጠይቅ ውጭ ስሇቦታ የቀረበ ክርክርና 
የተሰጠ ውሣኔ የሇም፡፡ የአመሌካቶች አቤቱታ የበታች ፌርዴ ቤቶች  መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የፇፀመ መሆኑን የማያሣይ ከመሆኑም በሊይ ዕውነታውን የሚያንፀባርቅ አይዯሇም በማሇት መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች መጋቢት 17 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም  የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የአፇፃፀም ትዕዛዝ ተገቢ ነው 
ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩት የመኖሪያ ቤቱና መጋዘኑ ከተሠራበትና በአንዴ ካርታ 
በተጠቃሇሇው ይዞታ ቦታ ሊይ የሚገኘው ባድ ቦታ የመኖሪያ ቤቱ ነው ወይስ የመጋዘኑ ነው በሚሇው 
ነጥብ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ባድ ቦታ በመጋዘኑ ሉጠቃሇሌ እንዯሚገባ 
ውሣኔ እንዯተሰጠበት በማንሣት የሚከራከሩ ቢሆንም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት በመዝገብ ቁጥር 30811 ውሣኔ የሰጠው መጋዘኑ የአመሌካች አውራሽ የግሌ ንብረት 
መሆኑን እንጅ በግቢው የሚገኘው ባድ ቦታ ከመጋዘኑ ጋር ሉጠቃሇሌና ሇአመሌካቾች ሉሰጥ 
የሚገባው መሆኑን አሌወሰነም፡፡ በላሊ በኩሌ በመዝገብ ቁጥር 723592  ተጠሪ ከጋብቻ በኋሊ  
አጥር በማጠር ወሇሌ ሉሾ በማዴረግ ያወጡትን ገንዘብ ጠይቀው  ውሣኔ የተሰጠበት ሲሆን የባድ 
ቦታ ክርክር አቅርበው የተወሰነ  ውሣኔ የላሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩበት ቦድ ቦታ ከዚህ በፉት  በፌርዴ ያሌተወሰነ በመሆኑ 
ፌርደን  በማስፇፀሙ ሂዯት ቦታው መጠቃሇሌ ያሇበት ከመኖሪያ ቤቱ ጋር ነው ወይስ ከመጋዘኑ 
ጋር የሚሇው ጥያቄ ሲነሳ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቦላ ክፌሇ ከተማ መሬት ሌማትና አስተዲዯር 
ቦታውን በማየት ካርታውን በመመርመር  መግሇጫ እንዱሰጥበት አዴርጓሌ፡፡ በዚህ መሠረት ቦታው 
የመጋዘኑ ነው ወይም የመኖሪያ ቤቱ ነው ብል ሇመሇየት ያሌተቻሇና  በካርታውም ሊይ 
ያሌተመሇከተ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአመሌካቾች አውራሽ በ1973 ዓ.ም ቦታውን 
የተመሩት ሇመኖሪያ ቤት አገሌግልት መሆኑን የቦላ ክፌሇ ከተማ መሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት 
ያረጋገጠ በመሆኑ ተጠሪ ከመኖሪያ ቤቱ ጋር እንዱጠቃሇሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ፌርደን 
የሚያስፇፅመው ፌርዴ ቤት ፌርደን ሇማስፇፀም ተስማሚ ነው ብል የሚገምተውን ትዕዛዝ 
የመስጠት ሥሌጣን ያሇው መሆኑን በፌታብሓር  ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 392  ንዐስ አንቀፅ 1 
ተዯንግጓሌ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዚህ ዴንጋጌ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት የአመሌካቾች አውራሽ 
ቦታውን የመኖሪያ ቤት ሇመሥራት የተመሩት መሆኑን ከክፌለ አስተዲዯር የቀረበሇትን ማረጋገጫ 
ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ቦታው ወዯ መኖሪያ ቤቱ እንዱጠቃሇሌ  የሰጠውን ትዕዛዝ የፋዯራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማፅናቱ ስሇፌርዴ አፇፃፀም በተሇይም የፌታብሓር ሥነ 
ሥርዏት ሔግ 392 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌን  መሠረት በማዴረግ የተሰጠና መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ  
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