የሰ/መ/ቁ. 38228
ታህሣሥ 7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ሏጂ መሏመዴ አወሌ ረጃ - ጠ/ዯሣሇኝ አሇሙ ክብረት
ተጠሪ፡- 1. አቶ ዱኖ በሺር
2. ወ/ሮ ዘይቱ አረጋ

ጠ/ አምሃ ነጋሽ ቀረቡ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የሁከትን ጉዲይ የሚመሇከትን ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ከሣሽ ሲሆኑ ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሣሾች ነበሩ፡፡ አመሌካች ሇፋ/መ/ዯረጃ
ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በሰበታ ወረዲ ካራብህርቡ ቀበላ ገ/ማኀበር ውስጥ ሁሇገብ የአረብኛ እና የሙያ ማሠሌጠኛ ማዕከሌ
አቋቁው እየሠሩ ባሇበት ወቅት ተጠሪዎች ዴንበሩን ሇመከሊከሌ የተቆፇረው አፇር በመሙሊት፣ የጥበቃውን ቤት
በማፌረስና የተማሪዎቹን መኖሪያ በቁፊሮ በማናጋት ሁከት እየፇጠሩ በመሆኑ ሁከቱ ተወግድ በሁከቱ ምክንያት
ሇዯረሰው ጉዲት ካሣ እንዱከፌለ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ
መርምሮ ሁከት ተፇጠረበት የተባሇው ቦታ በአመሌካች ይዞታ ስር መሆኑና በዚሁ ቦታ ሊይ ተጠሪዎች ሁከት
መፌጠራቸው በማስረጃ ስሇተረጋገጠ ሁከቱ እንዱወገዴ፣ በሁከቱ ምክንያት ሇዯረሰው ተጠሪዎች ብር 45ዏዏ.00 /አራት
ሺህ አምስት መቶ/ ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
ተጠሪዎች በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን አከራከሮ ይዞታ
የሚረጋገጠው በፌ/ሔ/ቁ. 1195 መሠረት ከሚመሇከተው አስተዲዯር መ/ቤት በተሰጠ የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት
ወይም ካርታ ነው፣ አመሌካች ይዞታው የራሣቸው መሆኑን ሇማስረዲት ይህን መሰሌ የሰነዴ ማስረጃ አሊቀረቡም፣
ስሇሆነም ባሇይዞታ መሆናቸውን ሳያስረደ ተጠሪዎች ሁከት ፇጥረዋሌ ተብል የተሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት
የተፇጠረበት ነው በማሇት ውሣኔውን ሽሯሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም የሁከትን ጉዲይ ሇመወሰን አመሌካች
በፌ/ሔ/ቁ. 1195 መሠረት ከአስተዲዯር መ/ቤት የተሰጠ የባሇይዞታነት ማረጋገጫ መቅረብ አሇበት በማሇት የሰጠውን
ውሣኔ አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪዎችም ሇቀረበው የሰበር
አቤቱታ ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔና ከሔጉ ጋር
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው አመሌካች ስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ በይዞታቸው ሊይ ተጠሪዎች ሁከት እየፇጠሩ
በመሆኑ ሁከቱ ተወግድ በሁከቱ ምክንያት ሇዯሰረሰው ጉዲት ኪሣራውን ተጠሪዎች እንዱከፌለ ነው፡፡ በይዞታው
የተወሰዯበት ወይም በይዞታው ሊይ ሁከት የተነሣበት ሰው የተወሰዯበት ነገር እንዱመሇስሇት ወይም የተነሣው ሁከት
እንዱወገዴሇት እንዱሁም ስሇዯረሰበት ጉዲት ኪሣራ እንዱሰጠው መጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ በፌ/ሔ/ቁ. 1149/1/ ሥር
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ተመሌክቷሌ፡፡ ይዞታ ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ በፌ/ሔ/ቁ. 114ዏ ሥር ትርጓሜ ተሰጥቶታሌ፡፡ ይዞታ ማሇት አንዴ ሰው
አንዴን ነገር በእጁ አዴርጎ በእውነት የሚያዝበት ሆኖ ሲገኝ እንዯሆነ ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ
ዴንጋጌ መሠረት አንዴ ሰው ባሇይዞታ ነው ሇማሇት በግዴ በይዞታው ሊይ ባሇሃብት መሆን እንዯላሇበት መገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡ በዚህም ምክንያት አንዴን ነገር በእጁ አዴርጎ በእውነት ያዝበት የነበረ መሆኑን ካስረዲ ባሇይዞታ መሆኑ
ይረጋገጣሌ ወዯ ፌ/ሔ/ቁ. 1195 ስንመሇስ ግን ይህ ዴንጋጌ የሚገናረው ስሇባሇሃብትነት /ownership/ ነው፡፡ በመሆኑም
አንዴ ሰው የማይንቀሣቀስ ንብርት ባሇሀብት መሆኑ ከሚመሇከተው አስተዲዯር ክፌሌ የሚሰጠውን የባሇሃብትነት የምስክር
ወረቀት በማቅረብ ማስረዲት ይችሊሌ፡፡ በእርግጥ መሬት የማይንቀሳቀስ ንብረት ቢሆንም የመሬት ባሇሀብት መሆን
ባይችሌም የመሬቱ የይዞታ ባሇሀብት መሆኑን በማረጋገጥ ግን ተመሣሣይ ማስረጃ ማቅረብ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም
በፌ/ሔ/ቁ. 114ዏ እና 1195 መሃከሌ የሰፊ ሌዩነት አሇ፡፡ የመጀመሪያው አንዴን ነገር ይዞ መገሌገሌ ባሇይዞታ የሚያዯርግ
መሆኑን የሚሌጽ ሲሆን ሁሇተኛው ግን አንዴን ነገር ይዞ መገሌገሌን ብቻ ሣይሆን ከዛ ባሇፇ የዚሁ ነገር ባሇቤት መሆንን
ሇማረጋገጥ የሚያገሇግሌ ዴንጋጌው ነው፡፡ ስሇሆነም የሁከትን ክስ ሇማቅረብ ከሣሽ ማስረዲት ያሇበት ሁከት ተፇጠረ
የተባሇበትን ነገር በእጁ አዴርጎ በውነት ያዝበት የነበረ መሆኑን ብቻ እንጂ የዚሁ ነገር ባሇሃብት መሆኑን አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም የይግባኝ ሠሚው ፌ/ቤት አመሌካች ባቀረቡት የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ የፌ/ሔ/ቁ. 1195 መሠረት አዴርጎ
መወሰኑ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች ሁከት ተፇጠረ የተባሇበትን
በእጃቸው አዴርገው ያዙበት የነበረ ሇመሆኑ እና ተጠሪዎችም ሁከት የፇጠሩ መሆኑ በሥር ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ
የተረጋገጠ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት አይቻሌም፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 58254 በ16/ዏ4/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ እና በፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 3585ዏ
በ12/ዏ7/2ዏዏዏ የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 19195 በዏ4/11/99 የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
3. ተጠሪዎች በአመሌካች ቦታ ሊይ የፇጠሩት ሁከት ሉወገዴ ይገባሌ፡፡ በሁከቱ ምክንያት በዯረሰው ጉዲትም ብር
45ዏዏ.00 /አራት ሺህ አምስት መቶ ብር/ ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
4. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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