
363 

 

የሰ/መ/ቁ. 41388 

ሏምላ 30 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም.  

ዲኞች ፡-ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

                                           ታፇሠ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

                                            አሌማው ወላ 

ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡-  የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ነ/ፇጅ ትዔግስት አሰፊ - ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- 1. ከፌያሇው ሞሌቶት         

   2. የትምወርቅ አሰፊ  

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩ ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የተጀመረው በምዔራብ ሏረርጌ ከፌ/ፌ/ቤት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁን አመሌካች በኢትዮጵያ 
መንገድች ባሇስሌጣን ሊይ በመሠረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የአመሌካች የክስ ይዘትም የኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን ከሸክ 
ሁሴን ሚጨታ ዴረስ ያሇውን መንገዴ ሇማሻሻሌ በአዯረገው እንቅስቃሴ መሠረት አመሌካች ሇሠጠው ብዴር መያዣ 
የነበሩት በሚጨታ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የማይንቀሣቀሱ ንብረቶች ውስጥ በአቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው ስም ተመዝግበው 
ያለት የመኖሪያና የዴርጅት ቤቶች መፌረሣቸውን፣ ንብረቶቹ አቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው ሇራሣቸውና ሇአቶ መራቸው የማነ 
ከአመሌካች ሊይ ሇወሠደት ብዴር መያዣ መሆናቸውን፣ የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን ሇፇረሡት ቤቶች 
የሚከፇሇውን ካሣ ሇመያዣ ሠጪዎች ሇመክፇሌ በዝግጅት ሊይ መሆኑን አመሌካች ገሌፆ ይኸው አካሌ ከዚህ አዴራጏት 
እንዱቆጠብ፣ ክፌያውን ሇመያዣ ሠጪዎች ሣይሆን ሇአመሌካች እንዱከፌሌ እንዱዯረግ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ 
ነው፡፡ ይኸው የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ የቀረበሇት ፌ/ቤትም “ተከሣሹ” ባሇሥሌጣን መ/ቤት በተገቢው የክርክር ሂዯት 
ባሇመቅረቡ በስነ ሥርዒቱ መሠረት በላሇበት እንዱታይ አዴርጏ የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ተቀብል ወስኗሌ፡፡ ከዚህ 
በኋሊ የአሁኑ ተጠሪዎች የካሣ ክፌያ እንዲይከፇሌባቸው ውሣኔ ያረፇባቸውና በመያዣ ተይዘዋሌ የተባለት ንብረቶች 
ህጋዊ ባሇቤቶች መሆናቸውን፣ ከአመሌካች ጋር ህጋዊ ወይም ከውሌ የመነጨ ግንኙነት የላሊቸው መሆኑን ዘርዝረው 
ቀዯም ሲሌ የተሠጠው ውሣኔ እንዱነሣሊቸው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 ‘ን' መሠረት በማዴረግ አቤቱታ አቅርበው 
ፌ/ቤቱም የተጠሪዎች አቤቱታ ሇአመሌካች እንዱዯርሰው እና ግራ ቀኙ እንዱከራከሩ ከአዯረገ በኋሊ አመሌካች ከተጠሪዎች 
ጋር የብዴርም ሆነ የመያዣ ግንኙነት እንዯላሇው ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ቀዴሞ የተሠጠውን ውሣኔ በማንሣት 
ሇንብረቶቹ ይከፇሌ የተባሇው ካሣ ሇተጠሪዎች ሉከፇሊቸው ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌ/ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ 
ፀንቷሌ፡፡ የአሁን የሠበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ባሇመስማማት በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች ነገረ ፇጅ ህዲር ዏ8 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. በፃፊት 7/ሠባት/ ገፅ የሠበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሠጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች 
የሠበር አቤቱታ ተመርምሮ ክርክር ያስነሡት ንብረቶች በመያዣነት የተሠጠ በመሆኑ የካሣ ክፌያው ሇእኔ ይገባሌ 
በማሇት አመሌካች ያቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት ያጣው ባግባቡ  መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሠበር 
ችልቱ ይቅረብ ተብል ይህ ሠበር ችልትም የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ሚያዝያ 15 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. በዋሇው ችልት 
ሠምቷሌ፡፡  

ቀረቡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር የሠበር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት ያጣው በህጉ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ 
በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የተጠሪዎች ሌጅ አቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው ሇራሣቸው ሇአቶ መራቸው የማነ 
ከአመሌካች ሊይ ሇወሠደት ብዴር መያዣ ይሆኑ ዘንዴ ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን የመኖሪያና የዴርጅት ቤቶችን 
መስማማታቸውን፣ የመያዣ ንብረቶች ስመ ሀብትም በዚህ ግሇሠብ ስም የሚታወቅና የመያዣ ውለም ንብረቱ 
በሚገኝበት የሚጨታ ሌዩ ቀበላ መመዝገቡ፣ ተጠሪዎች በአቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው ይታወቃሌ የተባሇው የከተማ ይዞታ 
ምስክር ወረቀት በተጭበረበረ መንገዴ የተሠጠ ነው በማሇት የሚከራከሩና ይኸው ምስክር ወረቀት እስከአሁን ዴረስ 
በተገቢው አካሌ እንዱሠረዝ ያሊዯረጉ መሆናቸውን ነው፡፡ እንግዱህ የአሁን ተጠሪዎች ሌጅ አቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው 
ራሣቸውና እና አቶ መራቸው የማነ ከአሁኑ አመሌካች ሊይ ሇወሠደት የብዴር ገንዘብ በካርታ ቁጥር ዏዏ5፣ ዏ34 እና 
ዏ84 ሊይ የተመሇከቱትን በሚጨታ ከተማ የሚገኙትን የመኖሪያና የዴርጅት ቤቶች መያዣ መስጠታቸው፣ እነዚህ 
ንብረቶች የመያዣ ሠጪው ይዞታ ሇመሆናቸው የከተማ ይዞታ ምስክር ወረቀት ከመቅረቡም በሊይ የሚጨታ ሌዩ 
ቀበላም ሇአመሌካቹ ተጨማሪ ዯብዲቤ ፅፍሇት የመያዣ ውለ ከተዯረገ በኋሊ የመያዣ ውሌ ምዝገባ ማካሄደ በክርክሩ 
ሂዯት የተረጋገጡ ጉዲዮች ናቸው፡፡ የስር ፌ/ቤት የምስክር ወረቀቱን ዋጋ ሣይሠጠው ያሇፇው የካርታ ቁጥር ዏዏ5 
በሏምላ 1992 ዒ.ም.፣ የካርታ ቁጥር ዏ34 በግንቦት ወር 199ዏ ዒ.ም. እንዱሁም የካርታ ቁጥር ዏዏ5 በጥቅምት ወር 
1989 ዒ.ም. ውስጥ የተሠጡ፣ በአማርኛ ቋንቋ የተፃፊ፣ የዯርግ መንግስትን የሚመሇከትና በተሇይም የከተማ ቦታ ስም፣ 
ወረዲ፣ የመሣሠለትና በሚሇው ሊይ ስርዝ ያሇው እውነትነቱ አጠራጣሪ ነው በማሇት ነው፡፡ ከዚህ የስር ፌ/ቤት 
መዯምዯሚያ መገንዘብ የሚቻሇው በወቅቱ በክሌለ የሚሠራው በኦሮምኛ ሆኖ የምስክር ወረቀቱ እንዳት በአማርኛ ሉሆን 
ቻሇ ከሚሌ ጥርጣሬ ብቻ መሆኑን ነው፡፡ የምስክር ወረቀቱ ሏሰተኛ ስሇመሆኑ በተጨባጭ የተረጋገጠ ነገር የሇውም፡፡ 
በምስክር ወረቀቱ ሊይ ያለት እንዯ ማህተም ያለት ነገሮች የአስተዲዯር ጽ/ቤት አይዯለም የሚሌ ግሌፅና ተጨባጭ 
ምክንያት ስሇመኖሩም የስር ፌ/ቤት አሌገሇፀም፡፡ ፌርዴ ቤቱ ማህተሙ የአስተዲዯር ጽ/ቤቱ አይዯሇም የሚሌ በቂ 
ምክንያት ካሇውም ተቃራኒ ማስረጃ እንዱቀርብ ባዯረገ ነበር፡፡ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ኃሊፉነት ያሇውና ይመሇከተዋሌ የተባሇው 
የቀበላ ጽ/ቤቱም ሇአመሌካች የፃፇው ዯብዲቤ የይዞታ ምስክር ወረቀቱን አጠራጣሪነት የሚያሣይ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 
ተቃራኒ ማስረጃ ሣይቀርብና የማህተሙ ሀሰተኛ መሆን ሣይረጋገጥ በጥርጣሬ ብቻ የሚዯርስ ዴምዲሜ ህጋዊ ተቀባይነት 
ሉኖረው አይችሌም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇማስረጃነት ሊቀረበው የከተማ ይዞታ ምስክር ወረቀት ዋጋ የማይሠጥበት ህጋዊ 
ምክንያት የሇም፡፡  

የምስክር ወረቀቱ ዋጋ አሇው ከተባሇ ዯግሞ ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ንብረቶች ህጋዊ ባሇቤት መያዣ የሠጠው 
ግሇሠብ አቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195 ዴንጋጌ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ የንብረቶቹ 
ህጋዊ ባሇቤት ይኸው ግሇሠብ መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ ከንብረቶቹ ጋር ተያይዞ የሚጠየቀውን ማንኛውንም መብትና 
ጥቅም ህጉ ጥበቃ የሚያዯርገው ሇዚሁ ባሇንብረት ነው፡፡ ተጠሪዎች በንብረቶቹ ሊይ አቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው ይዟሌ 
የተባሇውን የምስክር ወረቀት በተቃራኒ ማስረጃ አሊስተባበለም፤ ስሌጣን ባሇው አካሌም እንዱሠረዝ አሊዯረጉም ወይም 
በንብረቶቹ ሊይ በህጉ አግባብ ያቋቋሙት የባሇሀብትነት መብት የሇም፡፡ ይህ የሚያሣየውም ተጠሪዎች በንብረቶቹ ሊይ ህጉ 
ጥበቃ የሚያዯርግሊቸው መብትና ጥቅም የላሊቸው መሆኑን ነው፡፡ ሇክሱ መነሻ በሆነው ነገር ሊይ መብትና ጥቅም 
የላሇው ወገን ዯግሞ የዲኝነት ጥያቄ ማቅረብ የማይችሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 33/2/ ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ 
በመሆኑም የተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 33/2/ እና 359 ዴንጋጌዎች ጋር ተዛምድ ሲታይ ከመነሻውም 
ቢሆን ህጋዊ መሠረት የላሇው ነው ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡  

አመሌካች የያዘው የመያዣ ንብረት በህጉ አግባብ የአቶ ሚካኤሌ ከፌያሇው ነው እንጂ የይዞታ ምስክር ወረቀት 
በተጭበረበረ መንገዴ የተያዘ ነው ከተባሇም የመያዣ ውለ ህጋዊ አይዯሇም ሉባሌ ይችሌ የነበረው አመሌካች ከቅን ሌቦና 
ውጪ በሆነ ሁኔታ መያዣውን መያዙን ሲረጋገጥ ነበር፡፡ ይህም በፌ/ብ/ህ/ቁ. 3ዏ51/2/ ዴንጋጌ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ 
በመሆኑም የአስተዲዯር ክፌሌ የማይንቀሣቀስ ንብረት ባሇሀብት መሆኑን አውቆሇት የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት 
ከሠጠው ሠው ጋር የተዯረገ የንብረት መያዣ ውሌ በህግ ፉት የፀና ሲሆን የምስክር ወረቀቱ የተሠጠበት ማስረጃ ፌርስ 
ሆኖ የተሠረዘ ቢሆንም በመያዣው የሚከራከረው ሠው በቅን ሌቦና አሇመሆኑ ካሌተገሇፀ በቀር የርስት መያዣው ውሌ 



365 

 

የሚፀና ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3ዏ51/1/ እና /2/ ዴንጋጌዎች ያሣያለ፡፡ በዚህም መሠረት የአመሌካች መያዣ በህግ ፉት 
የማይፀናበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሠጡት ውሣኔ ከሊይ የተመሇከቱትን የህግ ዴንጋጌዎችን ያሊገዘበ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. በምዔራብ ሏረርጌ ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ ዏ4527 ሚያዝያ ዏ9 ቀን 1999 ዒ.ም. ተሠጥቶ በኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ 55442 ጥቅምት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ሇክርክሩ መነሻ በሆኑ ንብረቶች ሊይ አመሌካች የፀና የመያዣ ውሌ ስሊሇው ሇንብረቶቹ በሚከፇሇው ካሣም 
መብት አሇው ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. ህዲር 17 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. ተሠጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ጽ/ሽ 
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