የሰ/መ/ቁ 64014
የካቲት 28 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ድ/ር ገነት ሥዩም

- ጠበቃ ተስፊዬ ተገኘወርቅ ቀረቡ

ተጠሪ፡- 1. ቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 17/18 አስተዲዯር ፅ/ቤት - ነገረ ፇጅ
አሸናፉ ሥዩም ቀረቡ
2. ወ/ሮ አመሇወርቅ ሙሊቴ

ጠበቃ ሊውጋሇት ፀጋ ቀረቡ፡፡

3. አቶ ባህረ ወ/ጊዮርጊስ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከሔግ ውጪ የተያዘብኝ ቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኗ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ
መነሻ ነው፡፡
የአመሌካች የክስ ይዘትም አመሌካች የዯርግ መንግስት በስሌጣን ሊይ በነበረበት ወቅት በነበራቸው
የፕሇቲካ አመሇካከት ሀገር ውስጥ ሇመኖር ባሇመቻሊቸው ተሰዯው ውጭ ሀገር መቆየታቸውን፣
በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 17/18 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውና በካርታ ቁጥር 11442
የሚታወቀውን በ1985 ዓ/ም በቁጥር 15/31238 የሆነ የከተማ ቤት የባሇቤትነት ዯብተር ከከተማ
ሌማትና ቤት ሚኒስቴር የተሰጣቸው መሆኑን፣ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን
ቤት የቤት ቁጥሮች 268፣ 269 እና 270 በሚሌ መሇያ ሰጥቶ ሇ2ኛ፣ 3ኛ እና ሇአቶ ዘሚካኤሌ
ኃይላ አከራይቶ ጥቅም እያገኘበት መሆኑን፣ ቤቱን 1ኛ ተጠሪ እንዱያስረክባቸው ማስጠንቀቂያ
ሰጥተውም ፇቃዯኛ ሁኖ ያሇመገኘቱን ገሌፀው ቤቱን ሇሔጋዊ ባሇቤት እንዱያስረክብ፣
ተከራዮችም ቤቱን እንዱሇቁ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስም አከራካሪው ቤት በህግ በመንግስት መወረሱንና በፌርዴ ቤት
ስሌጣን ስር የማይወዴቅ መሆኑንና አመሌካች ክስ ሇማቅረብ የማይችለ መሆኑን በመጀመሪያ
ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ ቤቱ በሔግ የተወረሰ መሆኑን
ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ላልች ተጠሪዎችም ቤቱን ሇረዥም
አመታት ተከራይተው የሚጠቀሙበትና በ1ኛ ተጠሪ የሚተዲዯር መሆኑን ጠቅሰው ክሱ ውዴቅ
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ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ የቀረቡትን መቃወሚዎችን ውዴቅ አዴርጎ
ፌሬ ጉዲዩን መርምሮ የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት አመሌካች መሆናቸው ተረጋግጧሌ በማሇት ቤቱን
ተጠሪዎች ሇአመሌካች ሉያስረክቡ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪዎች ባሇመስማማት
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩና 1ኛ ተጠሪ
ተጨማሪ ማስረጃ እንዱያቀርብ ከተዯረገ በሁዋሊ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች አሇኝ የሚለት
የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር መምከኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ
በመሻር ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተስርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓቱ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345(1ሇ)) ዴንጋጌን ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በ1985 ዓ/ም ሇአመሌካች የተሰጠው
የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ በክርክር ሊይ እያለ ዯብተሩ
መክኗሌ ተብል አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ መብት የሊቸውም ተብል
መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የነበረው
የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓት ሔጉን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ የሚነቀፌ አይዯሇም በማሇት
ውሳኔው ሉጸና ይገባሌ ሲለ በፅሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፣ አመሌካችም የሰበር አቤቱታቸውን
በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኗ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ክስ ሲመሠረቱ ሇክርክሩ
መነሻ የሆነው ቤት ንብረታቸው መሆኑን መጥቀሳቸውንና ይህንኑ መብታቸውን ያሳያሌ
ያለትንና በ1985 ዓ/ም በከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስቴር ተሰጠኝ ያለትን የባሇቤትነት ማረጋገጫ
ዯብተር ሇማስረጃነት ማቅረባቸውን፣ የአሁኑ ተጠሪዎች ባቀረቡት መከሊከያ መሌስ አመሌካች
በቤቱ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም፣ አከራካሪው ቤት በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሰረት
ተወርሶ 1ኛው አመሌካች ሇረዥም አመታት የሚስተዲዴረው መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን
ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን፣ ይህንኑ የተጠሪዎችን ክርክር የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተርና ቤቱ
ምትክ ያሌተገኘበት ወይም ካሳ ያሌተከፇሇበት ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ቀርቧሌ በሚሌ
ምክንያት መሆኑን፣ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሊይ የይግባኝ ክርክር ሲዯረግ ዯግሞ 1ኛ
ተጠሪ አመሌካች አሇኝ የሚለትን የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር የተሰረዘ መሆኑንና ማስረጃው
ሳይቀርብ የቀረበትን ምክንያት ገሌፆ ማስረጃው እንዱቀርብ ጠይቆ ፌርዴ ቤቱ የባሇቤትነት
ዯብተሩ መምከኑን የሚያሳየውን የ1ኛ ተጠሪ ማስረጃ ተቀብል ጉዲዩን በመመርመር የስር ፌርዴ
ቤትን ውሳኔ የሻረው መሆኑን ነው፡፡
በመሠረቱ ከሣሽ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 222 መሠረት አዘጋጅቶ ከሚያቀርበው የክስ ማመሌከቻ ጋር
በክሱ መሰማት ወቅት ሇጉዲዩ ማስረጃ ይሆኑኛሌ የሚሎቸውን የሠውም ሆነ የጽሁፌ
ማስረጃዎችን ዝርዝርና ዋናውን ወይም ትክክሇኛ ግሌባጮቻቸውን ማቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 223 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 234 ዴንጋጌ ሲታይም
በተከሳሹ ሊይ ተመሳሳዩን ግዳታ ይጥሊሌ፡፡ በተሇይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 137/3/ የሠነዴ
ማስረጃዎችን በተመሇከተ ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ከአቤቱታው ጋር በማያያዝ ወይም ከቀነ
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ቀጠሮ በፉት ወይም በመጀመሪያው ቀን ቀጠሮ ካሌቀረበ በቀር ማስረጃው ሉቀርብ ወይም
ይቅረብሌኝ ተብል ሉጠየቅ እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሄው ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኘው
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 256 ስር በተመሇከተው አኳኋን ማስረጃዎቹ ሣያቀርቡት የቀሩት ከባዴና በቂ
በሆነ ምክንያት መሆኑን ፌ/ቤቱ ሲረዲ ብቻ ነው፡፡
የማስረጃ አቀራረብን በተመሇከተ በሥነ ሥርዓት ህጉ የተመሇከተው ላሊው ዯንብ የይግባኝ
ሠሚውን ፌ/ቤት ሥሌጣን የሚመሇከት ነው፡፡ በዚህም መሠረት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 345
ዴንጋጌ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በራሱ አስተያየት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ማናቸውም ዓይነት ሠነዴ
ወይም ምስክር ወይም ላሊ ዓይነት ማስረጃ በተጨማሪነት እንዱቀርብሇት የማዘዝ ህጋዊ
ሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡ የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 145/1/ ዴንጋጌም በላሊ ፌ/ቤት የሚገኝ
ሠነዴ የፁሁፌ ማስረጃ ወይም ፌርዴ የተሠጠበት መዝገብ ሇውሣኔው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ
ፌ/ቤቱ በራሡ አነሣሽነትም ሆነ በተከራካሪዎቹ ጠያቂነት እንዱቀርብሇት ማዘዝ የሚችሌ
ስሇመሆኑ ያስረዲሌ፡፡
ከሊይ እንዯተገሇፀው ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች
በቤቱ ሊይ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም በማሇት ውሣኔ የሠጠው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
345((1(ሇ)) ዴንጋጌ መሰረት የ1ኛ ተጠሪን የተጨማሪ ማስረጃ ጥያቄን ተቀብል ነው፡፡ ፌርዴ
ቤቱ የማስረጃው መቅረብ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ተገቢ መሆኑን ማረጋገጡን የውሳኔው ይዘት
ያሳያሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካችን የባሇቤትነትን መብት ሰርዟሌ የተባሇው ማስረጃ ግን ከሥር
ፌርዴ ቤት ውሣኔ በኋሊ የተሰረዘበት አግባብ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑን አመሌካች ክርክር
እንዱያቀርቡ እዴሌ የተሰጠ ስሇመሆኑ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በግሌጽ አያሳይም፡፡
በአስተዲዯር አካለ የሚሰጥ የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት ይህንኑ የምስክር ወረቀት በስሙ
የተፃፇሇት ሰው የንብረቱ ባሇቤት ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ ይዘት ያሳያሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሔጉ የሚወሰዯው ግምት ስሇመኖሩ፣
ይኸው ግምት ግን አሳሪ ያሇመሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ጋር
ተዲምሮ ሲነበብ ያስረዲሌ፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በአስተዲዯር አካለ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤት ነው
ተብል የምስክር ወረቀት መስጠት ማስረጃውን ዴምዲሚ ወይም አሳሪ (Conclusive Evidence)
የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ይኸው ማስረጃ የተሰጠበት አግባብ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196
ዴንጋጌ ስር በተመሇከቱት ሁኔታዎች መሰረት ስሇመሆኑ ማስረዲት ከተቻሇ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1195 ስር የተመሇከተው ሔጋዊ ግምት ሉስተባበሌ የሚችሌ (rebuttable legal presumption)
መሆኑን ከዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የአስተዲዯር
አካለ የሰጠውን የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት በላሊ ጊዜ መሰረዙ ከታወቀ ማስረጃው የተሰረዘበት
አግባብ ከሔግ ውጪ መሆን ያሇመሆኑ ተጣርቶ ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ ይኸው አካሌ
ካርታውን አምክኗሌ ስሇተባሇ ብቻ ማስረጃው ክርክር ሳይዯረግበት ተቀባይነት የሚያግኝበት የሔግ
አግባብ የሇም፡፡ የአስተዲዯር አካለ የሰጠውን የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት በላሊ ጊዜ ሲሰርዝ
ማስረጃው የተሰረዘበት ሰው የአስተዲዯር አካለን እርምጃ ክርክር ሉያቀርብበት አይገባም፣ በፌርዴ
ቤትም ሉጣራ የሚገባው አይዯሇም ከተባሇ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት በአንቀፅ 40(1 እና 2)
የተረጋገጠውን የንብረት መብት ዋስትና ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባው ነው፡፡ አንዴ ሰው
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1206 መሰረት በንብረቱ ሊይ የሚያቀርበው የመፊሇም ክስ ተገቢው መጣራት
ተዯርጎና የመከራከር መብቱ በአግባቡ ሳይጠበቅሇት ውዴቅ የሚሆንበት አግባብም የሇም፡፡ ፌርዴ
ቤት እውነትን ሇማውጣት ከፌተኛ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔጋቸውን ስሇ ማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ እነዚህ
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ዴንጋጌዎች ዲኝነት ሉሰጥ የሚገባው የክርክሩ አካሄዴ በተሟሊ አኳኋን ሲመራ መሆኑንም
ያስገነዝባለ፡፡ የክርክሩ አካሄዴ ሳይሟሊ የሚሰጥ ዲኝነት ሔጋዊ አይሆንም፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች የተያዘው የባሇቤትነት ማስረጃ ወረቀት በየካቲት 16 ቀን
2001 ዓ.ም. የመከነን መሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በተጨማሪ
ማስረጃነት እንዱቀርብ መዯረጉ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345(1(ሇ)) ዴንጋጌን የጣሰ ነው ሉባሌ
የሚችሌበት አግባብ የላሇ ቢሆንም የአመሌካችን የባሇቤትነት ማስረጃ አመከነ የተባሇው ማስረጃ
የመከነበት አግባብ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑ፣ የቤቱ ትክክሇኛ ባሇቤት ማን እንዯሆነ ግን ተገቢው
ማጣራት ሳይዯረግ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ቤቱ የአመሌካች አይዯሇም ተብል መወሰኑ
ፌርዴ ቤቶቹ የክርክሩን አመራር ከሊይ በተመሇከቱት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ የማስረጃ አቀራረብ
ዯንቦች አሇመምራታቸውንና ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1195፣ 1196 ዴንጋጌዎች ይዘትና
መንፇስ ጉዲዩን ያሇመመሌከታቸው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡
ሲጠቃሇሌም የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ የሠጡት የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓት
ዴንጋጌዎች በማይዯግፈትና የፌርዴ አካሄደ ባሌተሟሊበት ሁኔታ በመሆኑ በየእርከኑ ባለ ፌርዴ
ቤቶች የተሠጠው ውሣኔ እና ትዕዛዝ ሙለ በሙለ ሉሻሩ የሚገባና የስር ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ
የቀረቡትን ሁለንም መከራከሪያ ነጥቦችንና የአመሌካችን የባሇቤትነት መብት አምክኗሌ የተባሇው
ማስረጃ የመከነበትን ሔጋዊ አግባብ እንዱሁም በአጠቃሊይ የአከራካሪው ቤት ሔጋዊ ባሇቤት ማን
ነው? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝና ተገቢውን ማጣራት ሁለ በማዴረግ ጉዲዩን እንዯገና
በመመሌከት ውሳኔ እንዱሰጡበት ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት
የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 58891 ጥቅምት 12 ቀን 2003 ዓ.ም
የተሠጠው ትዕዛዝ፣ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 78798 መጋቢት 22 ቀን
2002 ዓ.ም የተሠጠው ውሣኔ እንዱሁም የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 135792 ጥር 29 ቀን
2001 ዓ.ም የተሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ሙለ በሙለ
ተሽረዋሌ፡፡
2. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 135792 ክርክሩን ቀጥል አመሌካች አሇኝ የሚለትን የባሇቤትነት
ዯብተር 1ኛ ተጠሪ የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም. ያመከነበት አግባብ ሔጋዊ መሆን
ያሇመሆኑን፣ የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት ማን እንዯሆነ ግራ ቀኙ አለን የሚሎቸውን ማስረጃዎችን
በመስማትና ተገቢነት አሊቸው የሚሎቸውን ማስረጃዎችን ሁለ በማስቀረብ ጉዲዩን እንዯገና
ተመሌክቶ ተገቢውን ውሣኔ ይሠጥበት ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሠረት
መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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