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የሰ.መ.ቁ 184069 

  መጋቢት 27 ቀን 2013 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- እትመት አሠፊ 

     ፀሏይ መንክር 

     ኑረዱን ከዴር 

     መሊኩ ካሣዬ 

    እስቲበሌ አንደዓሇም 

አመሌካች፡- ንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 10 ቤቶች አስተዲዯር ጽ/ቤት 

ተጠሪ፡- ጂብሪሌ ሚስባህ 

መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች መስከረም 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው የሰበር 

አቤቱታ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 108602 በቀን 06/03/2010 ዓ.ም የሰጠው 

ውሳኔ፤ ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 208039 በቀን 18/11/2011 

ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት 

አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የቤት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር የአሁን አመሌካች የመቃወም አመሌካች፣ የአሁን ተጠሪ 

እና በዚህ የሰበር ክርክር የላለ ወ/ሮ አብረኸት አሇማየሁ እና አቶ ንዲጋ ከማሌ ዯግሞ የመቃወም 

ተጠሪዎች ሆነው ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው የመቃወም አቤቱታ 

ይዘት በአጭሩ፡- ፌርዴ ያረፇበት በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 10 ቤ.ቁ 1223 የሆነው ቤት 

አካሌ የሆነው አንዴ ክፌሌ ቤት ባሇቤትነቱ የአመሌካች መሆኑ እና የስር 2ኛ እና 3ኛ የመቃወም 

ተጠሪዎች ተከራይተው የሚኖሩበት ቤት መሆኑን፤ የተጠቀሰው ቤት በአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሷሌ 

ወይስ አሌተወረሰም የሚሌ ጥያቄ የሚያስነሳ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ ስሌጣን 

ሳይኖረው የወሰነ መሆኑን ይህንኑ ቤት አስመሌክቶ የተሰጠው ውሳኔ ይሻርሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን 

የሚያሳይ ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ በሰጡት መሌስ ፌርዴ ያረፇበት ቤት የግሌ ቤት መሆኑን በመግሇጽ ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ 

ቤት በሚመሇከት አስቀዴሞ የሰጠው ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  
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የስር 2ኛ እና 3ኛ የመቃወም ተጠሪዎች እንዯ አመሌካች አቤቱታ አቀራረብ ፌርዴ ያረፇበት የመንግስት 

ቤት ነው ተብል ይወሰንሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ከሚመሇከተው አካሌ ስሇጉዲዩ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኋሊ 

በአመሌካች የቀረቡት ሰነድች በሙለ የቤት ቀጥር 1224 ን የሚመሇከቱ ናቸው፤ ፌርዴ ያረፇበት 

በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 10 ቁጥሩ 1223 የሆነው እና በካርታ ቁጥር 18/36/3523/00 

የሚታወቀው ቤት የተጠሪ ቤት መሆኑ የክፌሇ ከተማው የይዞታ አስተዲዯር የሽግግር ጊዜ አገሌግልት 

ፕሮጀክት ጽ/ቤት በሰጠው ማስረጃ ተረጋግጧሌ፤ ጽ/ቤት ከዚህ ቀዯም በሰጠው ማስረጃም የስር 2ኛ እና 

3ኛ የመቃወም ተጠሪዎች የሚኖሩበት ቤት ሇተጠሪ በተሰጠው ካርታ ውስጥ የተካተተ መሆኑን 

አረጋግጧሌ፤ የአመሌካች የመቃወም አቤቱታን መነሻ በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ በዴጋሚ በሰጠው ትዕዛዝም 

በተሰጠው  የቤት ቁጥር 1223 የተጠሪ ቤት መሆኑ እና የቤት ቁጥር 1223 እና 1224 የተሇያዩ ቤቶች 

ወይም አንዴ ቤት መሆን አሇመሆናቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ መረጃ እንዯላሇው ገሌጾአሌ፤ 

በተመሳሳይ የንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ የቤቶች አስተዲዯር ጽ/ቤት በሰጠው ምሊሽም ቁጥሩ 1223 

የሆነው ቤት የግሌ ቤት መሆኑ እና ቁጥር 1224 ዯግሞ የመንግስት ቤት መሆኑን ሁሇቱም ቤቶች 

በአንዴ ግቢ በአንዴ ጣራ ተያይዘው የሚገኙ እና የያራሳቸው ክፌሌ ያሊቸው ቤቶች መሆናቸውን 

አረጋግጧሌ፤ ሇተጠሪ የተሰጠው የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ሇጊዜው የታገዯ መሆኑን የተገሇጸ ቢሆንም 

ካርታው መታገደ ቤቱ የአመሌካች መሆኑን አያረጋግጥም፤ ካርታው በሔጉ አግባብ አስካሌመከነ ዴረስ 

ተጠሪ ባሇቤት እንዯሚሆኑ ግምት ይወሰዲሌ፤ ስሇሆነም ይህንኑ ቤት አስመሌክቶ ፌርዴ ቤቱ አስቀዴሞ 

የሰጠው ውሳኔ ሉሻር አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ 

አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ መዝገቡን ሇውሳኔ ከቀጠረ በኋሊ አመሌካች 

የአከራካሪው ቤት ካርታ ግንቦት 13 ቀን 2010 ዓ.ም የመከነ መሆኑን የሚያሳይ ተጨማሪ ማስረጃ 

እንዲሇው ገሌጾ ፌርዴ ቤቱ ይህን ማስረጃ እንዱቀበሇው አመሌክቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም አመሌካች 

ተጨማሪ ማስረጃ እንዱያያዝሇት ያቀረበውን አቤቱታ ክርክሩ ተጠናቆ መዝገቡ ሇፌርዴ ከተቀጠረ በኋሊ 

የቀረበ ስሇሆነ ጥያቄው ስነ ስርዓታዊ አይዯሇም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በመቀጠሌም የግራ ቀኙን 

ክርክር መርምሮ ተጠሪ የጠየቀው ዲኝነት በሔጋዊ ካርታ ግብር እየከፇሌኩ የምጠቀምበት ቤት 

ይሇቀቅሌኝ የሚሌ በመሆኑ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 47/67ን በመጥቀስ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት 

የሚያስችሌ ስሌጣን የሇውም በማሇት ያቀረበው መከራከሪያ አግብብነት የሇውም፤ ተጠሪ አከራካሪውን 

ቤት አስመሌክቶ የተሰጠው ካርታ ስሇመምከኑ የቀረበ ማስረጃ ስሇላሇ ተጠሪ የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት 

እንዯሆነ ይገመታሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ 
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የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ 

ሲሆን ይዘቱም፡- አከራካሪው ቤት ሇረጅም ዓመታት በመንግስት እጅ የቆየ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን 

ሇማየት የሚያስችሌ የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም፤ አመሌካች የተጠሪ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በቀን 

20/08/2009 ዓ.ም ታግድ እንዯነበረ እና በቀን 13/09/2010 ዓ.ም እንዯ መከነ የሚያሳይ ተጨማሪ 

ማስረጃነት እንዱያያዝ ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርቧሌ፤ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ማስረጃው ሉያያዝ አይገባም በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገ ቢሆንም ይህንኑ በፌርደ ሊይ 

ሳያስቀምጥ ካርታው ስሇመምከኑ የቀረበ ማስረጃ የሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 

ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች ሇክርከሩ ምክንያት የሆነውን ቤት አካቶ ሇተጠሪ 

ተሰጥቶ የነበረው ካርታ እንዱመክን የተዯረገ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ ዯብዲቤ በተጨማሪ ማስረጃነት 

እንዱታይሇት ሇስር ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 327(3) መሠረት 

አቤቱታ አቅርቦ በብይን ውዴቅ በተዯገረበት ሁኔታ ካርታው ስሇመምከኑ የቀረበ ማስረጃ የሇም በሚሌ 

የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ የማጽናቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት 

እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ሇተጠሪ የተሰጠው ካርታ እንዱመክን ዯብዲቤ ከተጻፇ በኋሊ ሇተጠሪ 

እንዱፃፌ እና እንዱያውቀው ሳያዯርጉ ስሙን በቀዴሞ ሻጭ በማዴረግ ጉዲዩ ሇብይን ከተቀጠረ ከ10 

ወራት በኋሊ ተጨማሪ ማስረጃ ይያያዝሌን በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ አግባብነት የሇውም፤ አመሌካች 

ተወርሷሌ ተብሇው በመንግስታዊ እና ህዝባዊ ተቋማት ቁጥጥር ስር ያለ ቤቶች በተያያዘ መርምሮ 

የመወሰን ስሌጣን የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ እንጂ የፌርዴ ቤቶች አይዯሇም በማሇት የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጣቸውን ውሳኔዎች በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር ሇጉዲዩ 

አግባብነት የሇውም፤ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡   

አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ የቻሌነው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአሁን ተጠሪ እና በስር 

2ኛ እና 3ኛ የመቃወም ተጠሪዎች መካከሌ ሲዯረግ በነበረው ክርክር መርምሮ ውሳኔ የሰጠው በቀን 

26/11/2008 ዓ.ም መሆኑን፤ አመሌካች ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት 

አቤቱታ ያቀረበ መሆኑን እና ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ ሇተጠሪ የተሰጠው 
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ካርታ እስካሌመከነ ዴረስ ተጠሪ የአከራካሪው ቤት ባሇቤት እንዯሆነ ይገመታሌ በማሇት በቀን 

06/03/2010 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ አስቀዴሞ በመዝገቡ የሰጠውን ውሳኔ ያጸና መሆኑን፤ አመሌካች 

ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበ 

መሆኑን፤ በመቀጠሌም በቀን 15/02/04 ዓ.ም በካርታ ቁጥር 18/36/3523/00 የተሰጠው ካርታ ከቀበላ 

ቤት ጋር ተቀሊቅል የወጣ መሆኑ ስሇተገሇጸ የክፌሇ ከተማው መሬት ሌማት ማኔጅመንት በቀን 

03/09/2010 ዓ.ም ባጸዯቀው መሠረት መክኗሌ በማሇት ግንቦት 13 ቀን 2010 ዓ.ም የጸፇውን ዯብዲቤ 

በተጨማሪ ማስረጃነት እንዱቀበሇው ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቤቱታ ያቀረበ መሆኑን፤ ጉዲዩን 

በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ዯግሞ አመሌካች ያቀረበውን የተጨማሪ ማስረጃ ሊያይዝ ጥያቄ 

መዝገቡ ሇውሳኔ ከተቀጠረ በኋሊ የቀረበ ነው በማሇት ውዴቅ አዴርጎ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

ያጸና መሆኑን ነው፡፡ ስሇሆነም በዚህ ችልት ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ 

ፌርዴ ቤቱ የአሁን ተጠሪን እና የስር ተከሳሾችን አከራክሮ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ እንዱሁም አመሌካች 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት ባቀረበው አቤቱታ መነሻነት ግራ ቀኙን አከራክሮ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ 

ካርታዉ መምከኑ ፌርደን የሚያስሇዉጥና ተጠሪ በፌርዴ ያረጋገጠዉን መብት የሚያሳጣ ነው? ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ መብት ያገኙበት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዱመክን የተዯረገው ከፌርዴ ቤት ውሳኔ 

በኋሊ ሲሆን ካርታውን ሇማምከን አስተዲዯሩ የሰጠው ምክንያት ከቀበላ ቤት ጋር ተቀሊቅል የተሰጠ 

ነው በሚሌ ነው፡፡   

በመሠረቱ መንግስት የሔዝብና የመንግስትን ንብረት የመጠበቅና የማስጠበቅ ሃሊፉነት እና ግዳታ 

እንዲሇበት ሁለ የግሇሰቦችን የንብረት መብት የማክበርና የማስከበር ሃሊፉነት እንዲሇበት ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ 

መንግስት አንቀጽ 9(1)(2)፤ 12/1 እና 40/1 ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህን 

ሁሇት መሠረታዊ የመንግስት ሀሊፉነቶች መነሻ በማዴረግ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1195 የማይንቀሣቀስ ንብረት ባሇሃብትነትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የምስክር ወረቀት 

ሲሰጥ የምስክር ወረቀቱን ያገኘው ሰው የማይንቀሣቀሰው ንብረት ባሇሀብት ሆኖ ሉገመት እንዯሚገባ 

ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም ይህ የሔሉና ግምት ካርታው የተሰጠው ከዯንብ ውጪ በሆነ አሰራር ወይም ይህን 

ሇመስጠት ስሌጣን በላሇው የአስተዲዯር ክፌሌ ወይም በማይረጋ የምስክር ወረቀት መሠረት ማስረጃ 

ተሰጥቶ ከሆነ ማፌረስ እንዯሚቻሌ የዚሁ ሔግ ቁጥር 1196 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ ስሇሆነም አንዴ 

የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የሚሰረዝበት አካሄዴ ሔጋዊ ስርዓት የተበጀሇት ከሆነና በሔግ 

አግባብ የተገኘውን ማስረጃ መሠረት አዴርጎ የመፊሇም ክስ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት አቅርቦ ዲኝነት 

ያገኘ ሰው በዚሁ ፌርዴ መሠረት መብቱ ከሚከበርሇት በቀር ከፌርዴ በኋሊ የባሇቤትነት ማረጋገጫ 
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ዯብተሩ ተከራካሪ ሁኖ በተረታው አካሌ በመሰረዙ ምክንያት በፌርዴ የተረጋገጠሇትን መብት ሉያጣ 

አይገባም፡፡   

የአስተዲዯር አካለ በፌርዴ ቤት ክርክር መረታቱን ከተረዲ በኃሊ በሔጉ የተሰጠውን ስሌጣን መነሻ 

በማዴረግ ሇፌርደ መስጠት መሠረት የሆነውን ማስረጃ ዋጋ በማሣጣቱ ምክንያት ጉዲዩ እንዯ አዱስ 

ሉታይ ይገባዋሌ ከተባሇ ውጤቱ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 37 ሊይ ሇዜጎች የተሰጠውን ፌትሔ 

የማግኘት መብት እንዲይረጋገጥ እና ከሁለም በሊይ ዯግሞ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 78/1 እና 79(1) 

እና (4) ስር የተረጋጠውንና የተከበረውን የነፃ ፌርዴ ቤት መኖርንና የዲኝነት ስሌጣን ትርጉም አሌባ 

የማዴረግ እና ክርክሮች መቋጫ እንዲይኖራቸው የማዴረግ ውጤት አሇው፡፡  

ስሇሆነም አመሌካች በክርክር ሂዯት በፌርዴ አዯባባይ ከተረታ በኋሊ ተጠሪ መብት ያገኘበትን ካርታ 

በማምከን አስቀዴሞ የተሰጠው ውሳኔ እንዱሇወጥሇት ያቀረበዉ አቤቱታ አግባብነት የሇውም፡፡ 

በመሆኑም የስር ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በውጤት ዯረጃ ተቀብሇን 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 208039 ሏምላ 18 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

  ሰ/ጥ 




