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    የሰ/መ/ቁ. 60392 

      ታህሣሥ 26 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣  ሏጎስ ወሌደ                  

          ተሻገር ገ/ስሊሴ       

   ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካች፣  አቶ ጌትነት የኔው - ቀረቡ    

ተጠሪ፣ አቶ ኢዩብ ቢንያም ወ/ቢኒያም ዮሏንስ - ቀረቡ             

       መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ሁከት ይወገዴሌኝ ሲሌ አመሌካች ያቀረበውን ክስ የሥር 
ፌ/ቤት ተቀብል እንዯክሱ አቀራረብ ከወሰነ በኃሊ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ሲሌ 
መሻሩን በመቃወም አመሌካች በዚህ ሰበር እንዱታረም ስሊመሇከተ ነው፡፡  

ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በዴሬዯዋ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ፌርዴ ቤቱም 
የዴሬዯዋ ከተማ መሬት አስተዲዯር ባሇሥሌጣን ስሇጉዲዩ አጣርቶ መግሇጫ እንዱያቀርብ ካዯረገ በኃሊ 
በዚሁ መነሻ ተጠሪ በአመሌካች ይዞታ ክሌሌ ገብቶ ሁከት ፇጥሯሌ ሲሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

ይግባኝ የቀረበሇት የዴሬዯዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከመረመረ 
በኃሊ ሥር ተከሣሽ /ተጠሪ/ በአከራካሪው ይዞታ ሊይ የግንብ አጥር የሰራው በ1987 ዓ.ም መሆኑን 
አመሌካች ዯግሞ ክስ ያቀረበው ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑን በማመሌከት የአመሌካች ክስ 
በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1149/2/ መሠረት በይርጋ ቀሪ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር በፌሬ ነገር 
ረገዴም በይዞታ ሊይ ክርክር ሲነሳ ይዞታውን በእጁ አዴርጏ በእውነት የሚያዝበት ባሇይዞታ ቅዴሚያ 
እንዯሚሰጠው የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1144/2/ ይዯነግጋሌ በማሇት ይዞታው የተጠሪ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
ተመርምሮ በአመሌካች በኩሌ የቀረበው የይዞታ ማረጋገጫ ውዴቅ ተዯርጏ ተጠሪ አከራካሪውን ቦታ 
ቀዯም ሲሌ ይዞት ነበረ በሚሌ ይዞታው ሇተጠሪ እንዱፀና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መወሰኑ 
በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡  

ተጠሪ ህዲር 29 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ በይዘቱም አከራካሪው ይዞታ 52 
ካ.ሜ የተባሇው የአመሌካች ይዞታ ሳይሆን ተጠሪ ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ በእጁ አዴርጏ የሚያዝበት 
ስሇመሆኑ በመጥቀስ አመሌካች በይዞታው ሥር በላሊ ቦታ ሁከት ተፇጥሮብኛሌ በማሇት ያቀረበው 
ክስ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ነው፡፡  

እኛም ጉዲዩን ሇዚህ ሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡  

አመሌካች ክስ ባቀረበበት ይዞታ ሊይ ባሇመብት ስሇመሆኑ የይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር 02473 
መጋቢት 10 ቀን 2000 ዓ.ም የተሰጠው ስሇመሆኑ ይኸው ማስረጃ ሥር ፌ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነት 
ያገኘ ስሇመሆኑ ከመዝገቡ መረዲት ተችሎሌ፡፡ አመሌካች በዚሁ የይዞታ ማረጋገጫ የተሰጠው ይዞታ 
ስፊት 180 ካ.ሜ ሆኖ ከዚህ ውስጥ 52 ካ.ሜ በተጠሪ የተያዘ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት በማስረጃ 
የተረጋገጠ ፌሬነገር ነው፡፡  

ተጠሪ ይህንን ይዞታ ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ይዠዋሇሁ ይበሌ እንጂ የቀበላው አስተዲዯር 
የተጠሪ ይዞታ እና የተሰራው ግንባታ ሔገወጥ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ የተረጋገጠ ጉዲይ 
ነው፡፡  

ስሇሆነም የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 1140 እና 1144/2/ ተጠቅሶ በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 
የተሰጠው ውሣኔ አግባብነት ሲታይ ተጠሪ በሔገወጥ መንገዴ ይዞ በእጁ በማዴረጉ ሇሔገወጥ ተግባር 
ሔጋዊ ሽፊን እንዯመስጠት ያህሌ መሆኑን መረዲት ተችሎሌ፡፡  

የፌ/ብ/ሔጉ ዓሊማ በሔግ አግባብ ባሇይዞታ ሇሆነው ወገን ጥበቃ ሇማዴረግ እንጂ 
ሔገወጥነትን ሇማበረታታት እንዲሌሆነ ግንዛቤ ሉወሰዴበት ይገባሌ፡፡ በዚህ ረገዴ አግባብነት ያሇው 
የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 1146/1/ እንዯሚያስገነዝበን በስውር ወይም በሚያሻማ አኳኃን የተዯረገው 
ይዞታ ማንኛውንም መብት አይሰጥም፡፡  

ስሇዚህም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሥር ፌ/ቤት ውሣኔን ሇመሻር መሠረት ያዯረገው 
የሔግ ዴንጋጌ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች በዚህ አከራካሪ ይዞታ ባሇመብት ስሇመሆኑ በሚመሇከተው 
የአስተዲዯር አካሌ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰጠው መጋቢት 10 ቀን 2000 ዓ.ም ሆኖ ክስ 
የመሠረተው ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑ ሲታይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1149/2/ መሠረት የሁሇት 
ዓመት ጊዜ አሌፍበታሌ የሚባሌበት ሁኔታ የሇም፡፡  

በመሆኑም አመሌካች ከተጠሪ የተሻሇ መብት ያሇው መሆኑን ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጠውን 
የምስክር ወረቀት መሠረት አዴርጏ ያቀረበው ክስ መታየት የሚገባው ይህንኑ ማስረጃ ካገኘበት ጊዜ 
ጀምሮ እንጂ ተጠሪ በሔገወጥ መንገዴ ይዞታውን በእጁ ካዯረገበት ጊዜ ሉሆን አይገባም፡፡  

ባጠቃሊይ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ከሔጉ ጋር 
በአግባቡ ሳያገናዘብ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው ሉታረም 
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡  
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ው  ሣ  ኔ 

1. የዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 00514/2002 ሏምላ 27 ቀን 2002 ዓ.ም 
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የዴሬዲዋ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01098 ሰኔ 28 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው 
ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ሇተዯረገው ክርክር ግራቀኙ የየራሳቸውን ወጪና ኪሣራ ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
      መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡    

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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