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                                                      የሰ.መ.ቁ  152185                                                               

  መስከረም 28 ቀን 2011 ዒ.ም  

                ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

  በዔዉቀት በሊይ 

  እንዲሻዉ አዲነ 

  ሃይለ ነጋሽ  

  እትመት አሠፊ 

     አመሌካች:- የቦላ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማት  እና  ማኔጅመንት 

ጽ/ቤት  

     ተጠሪ፡- አቶ ዯገፈ  ምሰኔ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

    ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የአፇጻጸም ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ሇአፇጻጸሙ መነሻ የሆነው ፌርዴ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 105067 

አመሌካች  ሇተጠሪው የባሇቤትነት ማረጋገጫ ካርታ አዘጋጅቶ እንዱሰጣቸው በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ ይህን ውሳኔ መነሻ በማዴረግ ሇከፇቱት የአፇጻጸም 

ክስ አመሌካች በሰጠው መሌስ ካርታው ሉሰጣቸው የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 721/2004 

መሠረት ወዯ ሉዝ ስሪት በማስገባት በመሆኑ ተጠሪ ሉከፌለት የሚገባ ክፌያ አሇ 

በማሇት ገሌጿሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ጉዲዩ ሳይፇጸም የቆየው በአመሌካች ችግር 

መሆኑን እና ከአዋጁ በፉት የተጀመሩ ጉዲዮች በቀዴሞ ሔግ መሠረት  ሉስተናገደ 

የሚገባ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡  
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አፇጻጸሙን የመራው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በግራቀኙ መካከሌ ያሇውን 

የአፇጻጸም ክርክር መርምሮ ተጠሪ በተሇያየ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ከመውጣቱ 

በፉት አመሌካች የይዞታ ማረጋገጫ እንዱሰጣቸው የጠየቁ መሆኑን እና ሉፇጸምሊቸው 

እንዲሌቻሇ በመ.ቁ 105067 ከተሰጠው ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ የይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታው ሉሰጣቸው የሚገባው  በአዋጁ  አንቀጽ 6 መሠረት ሳይሆን 

በአንቀጽ 37/1/ መሠረት ነው ሲሌ ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር 

በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበ 

ቢሆንም ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራቀኙን አከራክሮ የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

አጽንቷሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ሲሆን ይዘቱም፡- ተጠሪ ካርታ 

የወሰደበት ጊዜ እንጂ የጠየቁበት ጊዜ ወዯ ሉዝ ስሪት ገብተው የሚስተናገደበትን ጊዜ 

የማይወስን መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ የካርታ መስተንግድ ጠየቅኩ ያለበት  ጊዜ በአዋጅ 

ቁጥር 2001 ጊዜ ሲሆን በዚህ ወቅት አዋጅ ቁጥር 272/94 እና  የከተማ አስተዲዯር 

መመሪያ ቁጥር 1/94 በሰነዴ አሌባ የሚስተናገደ አካሊት ወዯ ሉዝ ስሪት ስሇሚገቡበት 

ሁኔታ እና የካርታ መስተንግድ ስሇሚያገኙበት አግባብ የተዯነገገ ሆኖ ሳሇ የስር 

ፌ/ቤቶች ይህን አሌፇው ተጠሪ ያሇ ሉዝ ክፌያ እና ስሪት ካርታ እንዱሰጣቸው የሰጡት 

ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ 

ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ከአዋጅ 

ቁጥር 721/2004 አተገባበር አኳያ ሇመመርመር  ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ 

ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካች የገዛሁት እና ውለ ተመዝግቦ ማስረጃ 

እንዱሰጠኝ የጠየቅኩት ንብረት ሰነዴ አሌባ አይዯሇም፤ቤቱ በፌቃዴ እና  በፕሊን የተሰራ 

እና  በሻጭ ስም የተመዘገበ ነው፤አመሌካች መስሪያ ቤት ጉዲዩ እንዲይፇጸም በማዴረግ 

ሉዝ እስኪታወጅ አቆይቶታሌ፤ጊዜው የተራዘመው በአመሌካች ጥፊት እንጂ በተጠሪ 

ጥፊት አይዯሇም፤አመሌካች ውለን ያስገባሁት እና እንዱመዘገብሌኝ የጠየቅኩት ከአዋጁ 

በፉት ስሇሆነ ሉፇጸምሌኝ የሚገባው ውለን ባስገባሁበት ወቅት በነበረው  ሔግ መሠረት 
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ነው በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ 

መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ እኛም እንዱጣራ የተያዘውን ነጥብ 

ከግራቀኙ ክርክር፤ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት 

ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ንብረቱ በስማቸው ተመዝግቦ የባሇቤትነት ማስረጃ እንዱሰጣቸው በማሇት 

በአመሌካች ሊይ ክስ ያቀረቡት በመስከረም ወር 2008 ዒ.ም መሆኑን፤ጉዲዩ የቀረበሇት 

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 105067 በሰጠው ውሳኔ ተጠሪ ከ1998 

ዒ.ም ጀምሮ ይፇጸምሌኝ በማሇት ሲመሊሇሱ የቆዩ በመሆኑ አመሌካች ሇተጠሪው 

የባሇቤትነት ማረጋገጫ ካርታ አዘጋጅቶ እንዱሰጣቸው በማሇት ውሳኔ የሰጠ ቢሆንም 

ተጠሪ በየትኛው ሔግ መሠረት ሉስተናገደ እንዯሚገባ  በውሳኔው ሊይ ሇይቶ 

ያሊስቀመጠ መሆኑን፤ተጠሪ ይህንኑ ውሳኔ መሠረት በማዴረግ የአፇጻጸም ክስ የከፇቱ 

መሆኑን እና የስር ፌ/ቤቶችም ተጠሪ ሉስተናገደ የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 721/2004 

አንቀጽ 37/1/ መሠረት ነው በማሇት የአፇጻጸም ትዔዛዝ የሰጡ መሆኑን ከክርክሩ 

ሑዯት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

የከተማን ቦታ በሉዝ ስሇመያዝ የወጣው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 6/3 በነባር 

ይዞታ ሊይ የሰፇረ ንብረት ባሇቤትነት ከውርስ በስተቀር በማናቸውም መንገዴ ሇላሊ ሰው 

ከተሊሇፇ ንብረቱ የተሊሇፇሇት ሰው የቦታው ባሇይዞታ መሆን የሚችሇው በሉዝ ስሪት 

መሰረት ነው በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 37/1 ክሌልች እና የከተማ 

አስተዲዯሮች ቀዯም ሲሌ ቀርበው በእንጥሌጥሌ ሊይ ያለ የከተማ ቦታ ጥያቄዎችን 

በሚመሇከት አዋጅ ከጸናበት ቀን ጀምሮ ባለት ሦስት ወራት ጊዜ  ውስጥ በቀዴሞ ሔግ 

መሠረት ውሳኔ መስጠት አሇባቸው በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ 

የስር ፌ/ቤቶች ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ከመውጣቱ በፉት አመሌካች የይዞታ 

ማረጋገጫ እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ እና ሉፇጸምሊቸው ያሌቻሇ በመሆኑ የይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታው ሉሰጣቸው የሚገባው በአዋጁ  አንቀጽ 6 መሠረት ሳይሆን በአንቀጽ 

37/1 መሠረት ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሱ ቢሆንም ተጠሪ አስተዲዯሩ 

www.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.et



 

384 
 

ጥያቄዬን አሌተፇጸመሌኝም በማሇት በመዯበኛው ፌ/ቤት ክስ ያቀረቡ በመሆኑ የተጠሪ 

ጉዲይ ከአስተዲዯሩ እጅ መውጣቱን የሚያሳይ እንጂ በአዋጁ አንቀጽ 37/1 በተገሇጸው 

አግባብ ቀዯም ሲሌ ቀርቦ በእንጥሌጥሌ ሊይ እንዯነበረ ሉወሰዴ የሚገባ ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡  

በላሊ በኩሌ ተጠሪ ክስ ያቀረቡት አዋጅ ቁጥር 721/2004 ከወጣ በኋሊ በ2008 ዒ.ም 

ሲሆን ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት ውሳኔ የሰጠውም ተጠቃሹ አዋጅ በስራ ሊይ እያሇ 

በመሆኑ የተጠሪ ጉዲይ ሉስተናገዴ  የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 37/1 

መሠረት ሳይሆን በአዋጁ አንቀጽ 6/3 በሉዝ ስሪት መሠረት ነው፡፡ የስር ፌ/ቤቶችም 

ጉዲዩን በዚህ አግባብ በማየት መወሰን ሲገባቸው ተጠሪ ሉስተናገደ የሚገባው በአዋጁ 

አንቀጽ 37/1 መሠረት ነው በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 119226 መጋቢት 11 ቀን 2009 

ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ፤የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 

188394 ጥቅምት 16 ቀን 2010 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 

348/1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከሊይ በፌርዴ ሏተታው ሊይ በተገሇጸው ምክንያት አፇጻጸሙ ሉቀጥሌ የሚገባው 

በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 37/1 መሠረት ሳይሆን በአዋጁ አንቀጽ 6/3 

በሉዝ ስሪት መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡   

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን 

ይቻለ፡፡ 

4. ጥር 17 ቀን 2010 ዒ.ም በመዝገቡ የተሰጠው የዔግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ 

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ካ/የ 
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