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የሰ/መ/ቁ. 34940 

ታህሳስ 28 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሏጅራ አብሮ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሏሺም ሏጂ አሉዬ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በምስ/ሏረ/ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ 

 ተጠሪ በዚህ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በአወዲይ ከተማ የሰሩትን ቤት ሇአባታቸው ትተው ከሄደ በኋሊ አባታቸው 
ሲሞቱ አመሌካች ቤቱን ይዘው ያለ ስሇሆነ እንዱሇቁሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ዯግሞ ቤት የተሰራበትን ቦታ 
ባሇቤታቸው ከአቶ ዮሴፌ ኡመር ከተባሇ ሰው ወስዯው በ1969 ዒ.ም ቤቱን የሰሩ በመሆኑ ከ38 አመት በኋሊ ሉጠይቋቸው 
እንዯማይችለ በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ ቤቱን ከረጅም ጊዜ በፉት የአመሌካች ባሇቤት ከአመሌካች ጋር አብረው ሲኖሩ 
የሰሩት መሆኑን የግራ ቀኙ ምስክሮች አረጋግጠዋሌ በማሇት ፌ/ቤቱ የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ 
ውሣኔ ሊይ ይግባኙን ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም ክርክር የተነሣበት ቤት በከሣሽ(ተጠሪ) ስም የተመዘገ 
በመሆኑ አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ ይሌቀቁ ሲሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ አመሌካች ሇክሌለ ሰበር ሰሚ 
አቤቱታ አቅርበው አቤቱታቸው ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ፡፡ 

 አመሌካችም ይህ ውሣኔ የሕግ ስህተት አሇበት በማሇት እንዱታረምሊቸው አቤቱታ ሇሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ 
ይህ ችልትም ተጠሪ የይርጋ ጥያቄ አንስተዋሌ ወይ? ካነሱ በየፌ/ቤቶቹ ሣይታይ መታሇፈ አግባብ ነው ወይ? ተጠሪስ 
ያቀረቡት ማስረጃ ባሇቤትነትን ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚችሌ ነው ወይ? የሚለትን ነጥቦች ሇማጣራት አቤቱታው ሇሰበር 
ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪም ቀርበው ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው 
መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተባሇው ተጠሪ በአወዲይ ከተማ ቤት ሰርተው ሇአባታቸው ሰጥተው መሄዲቸውን ገሌፀው 
አባታቸው በ1978 ዒ.ም ሲሞቱ አመሌካች ቤቱን ይዘው መቆየታቸውንና ቤቱንም ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ ስሊሇሆኑ 
እንዱሇቁሊቸው ክስ መስርተዋሌ፡፡ አመሌካችም ቤቱን ባሇቤታቸው በ1969 ዒ.ም የሰሩት መሆኑን ገሌፀው ቤቱን ሇ38 
አመታት ይዘው እይኖሩበት በመሆኑ ተጠሪ አሁን ሉጠይቋቸው እንዯማይገባ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ክርክራቸው 
በግሌጽ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት አይግሇፁ እንጂ ቤቱን ሇ38 አመታት ይዘው እየኖሩበት በመሆኑ አሁን ክስ 
ሉቀርብባቸው የማይችሌ መሆኑን መግሇፃቸው ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት መከራክራቸውን ያመሇክታሌ፡፡ አመሌካች 
ቤቱን ሇ38 አመታት ይዘው በመቆየታቸው የገሇፁትን ፌሬ ነገር ተጠሪ አሊስተባበለም፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች ወዯ 
ፌሬ ጉዲዩ ከመግባታቸው በፉት በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ መርምረው ተገቢውን ውሣኔ ሉሰጡ 
ይገባ ነበር የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 244/1/ ይመሇከቷሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ቤቱን ሇአባታቸው ትቼው ሄጃሇሁ የሚለት በ1969 ዒ.ም ነው፡፡ አባታቸው ከዚህ አሇም 
በሞት የተሇዩት በ1978 ዒ.ም ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ቤቱን ሇአባቴ ሰጥቼ ሄጃሇሁ ካለበት ከ1969 ዒ.ም ጀምሮ ክስ 
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እስከተመሰረተበት እስከ 1997 ዒ.ም ዴረስ 27 ዒመት ያሇፇው ነው፡፡ ተጠሪ ቤቱን ሇአባታቸው በአዯራ ሰጥተው 
ሇመሄዲቸው በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር የሇም፡፡ ነገር ግን ይህ ተረጋግጧሌ ቢባሌ እንኳን አባታቸው በ1978 ዒ.ም 
ከዚህ አሇም በሞት ከተሇዩ አንስቶ ክስ እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ 17 አመታት አሌፊሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ቤታቸው 
ያሇአግባብ በላሊ ሰው ተይዟሌ በማሇት ክስ ማቅረብ የሚችለት እስከመቼ ነው? የሚሇው ነጥብ መታየት ይኖርበታሌ፡፡ 
በመሰረቱ ጉዲዩን በቀጥታ የሚመሇከት በህግ ተሇይቶ የተቀመጠ የይርጋ ዴንጋጌ በላሇ ጊዜ ተፇፃሚነት የሚኖረው 
የጠቅሊሊ ውሌ ህግ ዴንጋጌ ነው፡፡ ምክንያቱም ምንም እንኳን ግንኙነቱ ከውሌ የመነጨ ባይሆንም ስሇውልች በጠቅሊሊው 
የተነገሩት ዴንጋጌዎች እንዯሚፇጸሙባቸው የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1677/1/ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህም መሰረት አንዴ ሰው መብቱን 
መጠየቅ ካሇበት ጊዜ ጀምሮ በ10 አመት ውስጥ ካሌጠየቀ መብቱ በይርጋ ቀሪ መሆኑን የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1845 ይገሌፃሌ፡፡ 
በተያዘው ጉዲይም ተጠሪ ቤቱ ያሇአግባብ በአመሌካች ተይዟሌ ካለበት ከ1978 ዒ.ም ጀምሮ ክስ እስከቀረበበት እስከ 1997 
ዒ.ም ዴረስ 17 አመታት ያሇፈ በመሆኑ የተጠሪ መብት በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ፡፡ አመሌካች ከስር ጀምሮ ቤቱን ሇብዙ 
ዒመታት ይዘው እየተጠቀሙ የቆዩ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ እንዯሚገባ ተከራክረው እያሇ ፌ/ቤቶቹ ይህንን 
የአመሌካችን የይርጋ ክርክር ሣያስተናግደ በማሇፌ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ውሣኔ መስጠታቸው መሰረታዊ የሕግ ስህተት 
መፇፀሙን ያመሇክታሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 39769 በ29/02/2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም የኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በ/ቁ 57751 በ20/3/2000 የሰጠው ትእዛዝ በተጨማሪ በምስ/ሏረርጌ ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 01899 በ08/07/98 የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ቤት ሇመረከብ ያቀረቡት ጥያቄ /ክስ/ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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