የሰ/መ/ቁ. 67011
መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማዉ ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ

አመሌካች፡- የወ/ሮ ጣይቱ ከበዯ ወራሾች
1. ወ/ሪት ሔሉና ፌቃደ
2. መቅዯስ ፌቃደ
ተጠሪ

፡-

ቀረቡ

1. ወ/ሮ ጥሩነሽ ኃየላ
2. አቶ ቴዎዴሮስ መኮንን

በ2ኛ ተጠሪ ተወካይነት ቀረቡ

3. በአራዲ ክ/ከተማ የቀበላ 03/09 አስተዲዯር ጽ/ቤት - ነገረፇጅ ናዝሬቱ ፇሇቀ
ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የባሇሀብትነት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት
በአመሌካቾች ከሳሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ የወሊጅ እናታችን የወ/ሮ ጣይቱ ከበዯ በአራዲ
ክ/ከተማ ቀበላ 03/09 ክሌሌ ውስጥ የቤት ቁጥር 615 የሆነ ከወሊጅ አያቴ ከአቶ ወንዴተገኝ
በሊይነህ በውርስ የተሊሇፇሊትን የተፇቀዯ ቤት ከሳሾች የእናታችን የወ/ሮ ጣይቱ ከበዯ ወራሾች
መሆናችንን በፌርዴ ቤት አረጋግጠናሌ፤ ቀዯም ሲሌ የከሳሾች ወሊጅ እናት በፋ/የመጀ/ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ክስ መስርተው ቤቱን እንዱሇቁ የተወሰነባቸው ሲሆን ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቅሬታ
አቅርበው በመዝ.ቁ.11399 በቀን 04-6-96 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የስር ከሳሽ ዯብተር ወይም
ካርታ አውጥተው ቤቱን ሇማስሇቀቅ ይችሊለ በማሇት ውሳኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ አውራሻችን ወ/ሮ
ጣይቱ ከበዯ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ካርታ በካርታ ቁ. አ03/09/0673 መስከረም 12 ቀን 1998
ዓ/ም የተሰጣቸው ሲሆን የቤትና ቦታ ግብር ከፌሇዋሌ፡፡ ነገር ግን የከሳሾች አውራሽ በቤቱ ሊይ
ግብር እየከፇሇች መሆኑን እያወቁ 3ኛ ተከሳሽ በህገ-ወጥ አሰራር ቤቱን በማከራየት የሚጠቀም
ሲሆን 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች የቤቱ ባሇቤትነት ማረጋገጫ ካርታ ከተሰጠበት መስከረም 12 ቀን
1998 ዓ/ም ጀምሮ ቤቱን እንዱሇቁ ቢጠየቁም ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው ቤቱን እንዱያስረክቡ
እንዯዚሁም የቤቱን ኪራይ እንዱከፌለ የሚሌ ነው፡፡ ተከሳሾች በቀረበው ክስ ሊይ መሌስ
እንዱሰጡበት ታዞ መሌስ የሰጡ ሲሆን 3ኛ ተከሳሽ የሰጠው መሌስ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው
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ቤት የከተማ ቦታ እና ትርፌ ቤትን የመንግስት ባዯረገው አዋጅ ቁ. 47/67 የተወረሰ ቤት
በመሆኑ ከሳሾች በዚህ ቤት ሊይ መብት የሊቸውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት
ከሳሾች ሇክሳቸው መሰረት ያዯረጉት በዚህ ቤት ሊይ በ1998 ዓ.ም. የተሰጣቸውን የባሇሀብትነት
ማረጋገጫ ሲሆን ቀዴሞ በዚሁ መሌክ ተሰጥቶ የነበረው ካርታ መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም.
የተሰረዘ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ የቀረበውን ቅሬታ
በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩም ያስቀርባሌ በመባለ ችልቱ
የግራ ቀኙን ክርክር በጽሁፌ ሰምቷሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ
የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ አከራካሪ በሆነው ቤት ሊይ የቀረበው የአመሌካች
የባሇሃብትነት ጥያቄ ተሰጥቶ የነበረው የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ተሰርዟሌ በማሇት ውዴቅ
የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ ተይዞ ከነበረው ጭብጥ
አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካቾች ያቀረቡትን ክስ
ውዴቅ ያዯረጉት በአንዴ በኩሌ የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ካርታ በሚመሇከተው የአስተዲዯር
ባሇስሌጣን የተሰጠው ሰው የንብረቱ ባሇሀብት ተብል የሚገመት ስሇመሆኑ እና በዚሁም መሰረት
የአመሌካቾች አውራሽ በ1998 ዓ/ም ካርታ በስማቸው በዚሁ አከራካሪ ቤት ሊይ የተሰጣቸው
በመሆኑ የዚሁ ቤት ባሇሃብት ተዯርገው የሚወሰደ ስሇመሆኑ በማመሊከት በላሊ በኩሌ ዯግሞ
በ1998 ዓ/ም ተስጥቶ የነበረው ይሄው ካርታ የሚመሇከተው መስተዲዯር አካሌ ግራ ቀኙ
በክርክር ሊይ ባለበት ወቅት መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰረዘ በመሆኑ ባሇሃብትነታቸውን
የሚያረጋግጠው ካርታ በመሰረዙ ምክንያት መብት የሊቸውም በማሇት ውሳኔ የሰጠ ስሇመሆኑ
ከውሳኔው ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ የተነሳውን ክርክር ስንመሇከት በእርግጥ
አንዴ የሚመሇከተው የአስተዲዯር ክፌሌ የሚሰጠው የባሇሃብትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት
ይሄንን የምስክር ወረቀት ሇያዘ ሰው ባሇሃብት ስሇመሆኑ ግምት የሚያሰጠው ስሇመሆኑ
ከፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1195/1/ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አንዴ የማይንቀሳቀስ
ንብረት የባሇቤትነት ማረጋገጫ የተሰጠው አግባብነት በላሇው መሌኩ በሆነ ጊዜ ተቃራኒ ማስረጃ
በማቅረብ ማስተባበሌ የሚቻሌ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1196 ስር የተዯነገገ በመሆኑ
እና ስራውን በአግባቡ ያሌተወጣ የሚመሇከተው የአስተዲዯር ክፌሌ ኃሊፉነት ሉያስከትሌበት
የሚችሌ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1198 ስር ተመሌከቷሌ፡፡ ከእነዚህ ሁለ አጠቃሊይ
ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇው አንዴ ሇማይንቀሳቀስ ንብረት የተሰጠ የባሇሃብትነት ማረጋገጫ
የምስክር ወረቀት ባሇሃብትነትን በተመሇከተ የህግ ግምት የሚያሰጥ ቢሆንም በላሊ ተቃራኒ
ማስረጃ ሉስተባበሌ የሚችሌ፣ በተቃራኒው ከሚቀርቡት ማስረጃዎች ጋር ሉመዘን የሚችሌ እንጅ
ማስተባበያ ሉቀርብበት የማይችሌ ወሳኝ /conclusive evidence/ ያሇመሆኑን መገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡ በተመሳሳይ አንዴ የሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ የምስክር ወረቀት ሲሰጥ ተገቢውን
ስርዓት እና ዯንብ መከተሌ እንዲሇበት ሁለ የተሰጠን የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት
ሲሰረዝ አግባብነት ያሊቸውን ስርዓቶችን መከተሌ ያሇበት ስሇመሆኑ እና የዚህ አፇፃፀም ሂዯትም
በአግባቡ ስሇመፇጸሙ ወይም አሇመፇጸሙ በፌርዴ ቤት ሉታይ የሚችሌ ስሇመሆኑ
ከፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1195 እስከ 1198 ዴረስ ካለት ዴንጋጌዎች ዓሊማ፣ ይዘት እና መንፇስ
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መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኙ በክርክር ሊይ ባለበት ወቅት ሇአመሌካቾች አውራሽ
ተሰጥቶ የነበረው የባሇሃብትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ
ተሰርዟሌ በመባለ ብቻ አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ ውዴቅ መዯረጉ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ
ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች ማዴረግ ያሇባቸው የቀረበው ክስ የባሇሃብትነት ክርክር
እስከሆነ ዴረስ በግራ ቀኙ የሚቀርቡትን ማስረጃዎች በመመዘን እና የካርታውን መምከን
በተመሇከተም የእርምጃው አግባብነት ባጠቃሊይ ከቀረቡት ማስረጃዎች ጋር ተመዝኖ የሚታይ
ሆኖ እያሇ በንብረቱ ሊይ ተሰጥቶ የነበረው ካርታ በመምከኑ ብቻ ክሱን ውዴቅ ማዴረግ ከሊይ
የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ህግ ዴንጋጌዎች ዓሊማ እና ይዘት ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት
የሇውም ብሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት አከራካሪው ቤት የአውራሻቸው አያት የአቶ
ወንዴተገኝ በሊይነህ የምርጫ ቤት እንጂ በመንግስት የተወረሰ ቤት አይዯሇም በማሇት ሲሆን 3ኛ
ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የተወረሰ ቤት ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይም የበታች
ፌ/ቤቶች አከራካሪው ቤት የተወረሰ ስሇመሆኑ ወይም የተወረሰ ስሊሇመሆኑ ጭብጥ በመያዝ
ያጣሩት ነጥብ የላሇ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የሚያከራከረው ቤት የተወረሰ ስሇመሆን
ወይም አሇመሆን ክርክር በተነሳ ጊዜ ፌርዴ ቤቶች በግራ ቀኙ የሚቀርቡትን ማስረጃ
በመመሌከት የተወረሰ ነው ወይም ያሌተወረሰ ቤት ነው በማሇት ውሳኔ ሉሰጡበት የሚችለ
ስሇመሆኑ ከዚህ በፉት ይሄ ሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ.24627 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም
የሰጠበት በመሆኑ ፌ/ቤቶች በተመሳሳይ በዚህም ጉዲይ መወሰን የሚችለ ስሇመሆኑ ግሌፅ ነው፡፡
በአጠቃሊይ የበታች ፌ/ቤቶች ከሊይ እንዯተመሇከተው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ጭብጦች
በመያዝ እና በግራ ቀኙ ማስረጃ ሳያጣሩ ውሳኔ መስጠታቸው በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.246 እስከ 248
ዴረስ ያለትን የጭብጥ አመሰራረት እና ክስ ማጣራትን በተመሇከተ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች
ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡
በአጠቃሊይ የበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ የዯረሱት ተገቢውን ጭብጥ በመያዝ እና በማጣራት
ባሇመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል
የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1.

የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.95545 በቀን 17-5-2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.76167 በቀን 11-8-2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጡት
ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348 (1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ
በፌርዴ ሏተታው በተመሇከተው መሰረት ተገቢውን ጭብጥ በመያዝ እና በግራ ቀኙ ማስረጃ
በማጣራት ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 343/1/ መሰረት መሌሰን
ሌከንሇታሌ፡፡
3.በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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