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የሰ/መ/ቁ 39529 

ግንቦት 11 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሀጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ቦላ ክ/ከተማ የመሬትና ሌማት አስተዲዯር ነ/ፇ ዯረጀ ቀረበ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ግምጃ በዲኔ - በራሳቸውና ሞግዚት በሆኑሊት በህፃን ብሩክ ባጫ ስም  

          ወኪሌ ብርቱካን ባጫ ቀረቡ  

  2. ወ/ሮ ሮማን ባጫ 

  3. ወ/ሮ ብርቱካን ባጫ 

  4. አቶ አሸናፉ ባጫ 

  5. ወ/ሪት መቅዯስ ባጫ 

  6. ወ/ሮ ፊንቱ ባጫ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች የሥር አንዯኛ ተከሣሽ ተጠሪ 
ከሣሽ ነበሩ ተጠሪዎች ባቀረቡት ክስ አንዯኛ አመሌካች በተጠሪዎች እና በስር ሁሇተኛ ተከሣሽ ሥም ካርታ ሰርቷሌ 
ተጠሪዎች ካርታውን ሇመውሰዴ ሲፇርሙ የሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ ሇመፇረም ፌቃዯኛ አሌሆኑም፡፡ በመሆኑም አመሌካች 
ተሰርቶ የተቀመጠውን ካርታ ይስጠን፣ የሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ ቀርበው እንዱፇርሙ ይወሰንሌን ሲለ ጠይቀዋሌ፡፡ 

 አንዯኛ አመሌካች በቀጠሮ ቀን መሌሳቸውን ባሇማያያዛቸው መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፍ የሥር ሁሇተኛ 
ተከሣሽ መሌስ ሲሰጡ (በፌሬ ጉዲዩ) በግላ የሰራሁት የቤት ቁጥር 2026ን በቤት ቁጥር 443 ጋር ካርታው ስሇተሰራ 
ሇመፇረም አሌገዯዴም፡፡ 

 ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር አግባብ ካሇው ሔግና ከቀረበሇት ማስረጃ አንፃር መርምሮ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
በውሣኔውም የሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ ቀርበው የመፇረም ግዳታ እንዲሇባቸው ተጠሪዎች በማስረጃ አሊቀረቡም ስሇዚህ 
ጥያቄውን ፌ/ቤቱ አሌተቀበሇውም፡፡ 

 አመሌካች በሔግ ካርታ የመስጠት ሥሌጣንና ግዳታ አሇበት በዚህም የተነሣ ካርታ የሚጠይቀውን ወገን መብት 
አረጋግጦ ሲቀርብ አጣርቶ ካርታ የመስጠትም ሆነ የመከሌከሌ ግዳታ የአመሌካች ነው ተጠሪዎች የሟች ሚስትና ወራሽ 
መሆናቸውን በሟች ንብረት ሊይ መብት እንዲሊቸው አረጋግጠው ካርታ እንዱሰጣቸው ጠይቀዋሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች 
የተጠሪን ጥያቄ በመቀበሌ ተጠሪዎች መብት ያሊቸው መሆኑን አጣርቶ ካርታ ሉሰጣቸው ወይም የማይፇቀዴበትን 
ምክንያት በመግሇፅ ውሣኔ ሉሰጥ ይገባሌ ስሇዚህ አመሌካች የተጠሪዎችን ጥያቄ ተቀብል ክስ በቀረበበት ቤት ሊይ መብት 
ካሊቸው ካርታ እንዱሰጣቸው ሲሌ ወሰነ፡፡ 
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 አመሌካችም በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ወዯ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
337 መሠረት ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው በዚሁ ውሣኔ ባሇመስማማት ነው፡፡ 

 አመሌካች ሏምላ 18/2000 ባቀረበው አቤቱታ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ እና በፋዳራለ ከ/ፌ/ቤት የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡ 

 ይህ የሰበር ችልትም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር 
ችልት እንዱታይ የተወሰነው የክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት ሊይ መብት ካሊቸው አመሌካች ካርታ ይሠጣቸው ተብል 
የመወሰኑ አግባብነት በመመርመር ነው፡፡ 

 በዚህም መሠረት ይህን ነጥብ የግራ ቀኙ ወገን ካሰሙት ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከህጉ ጋር 
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 የጉዲዩን አመጣጥ ባጭሩ ስናይ ተጠሪዎች በተሠጣቸውና በሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ ስም በአመሌካች ካርታ 
ተሰርቶሊቸው እያሇ ተጠሪዎች ካርታውን ፇርመው ሇመውሰዴ ፌቃዯኛ ሲሆኑ የሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ ካርታው የእኔ 
የግላ የሆነውን ቤት አካቶ የተሰራ ስሇሆነ ሌፇርም አሌገዯዴም ሲለ ፌቃዯኛ ያሇመሆናቸውን በመግሇፃቸው ምክንያት 
በቀረበው ክስ የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን ካየ በኋሊ ተጠሪዎች መብት ካሊቸው አመሌካች ካርታ ይስጣቸው 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤትም ጉዴሇት የሇውም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ 

 በእኛም በኩሌ ከሥር ፌ/ቤት የውሣኔ ሏተታ ሌንገነዘብ እንዯቻሌነው አመሌካች መብታቸውን አረጋግጦ 
የቀረቡሇትን ወገኖች በእኩሌ የማስተናገዴና አግባብ ያሇው ምሊሽ ሉሰጥ እንዯሚገባው ገሌጿሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ 
አመሌካች በሔግ የተቋቋመ አስተዲዯራዊ ተቋም በመሆኑ በሔግ በተሰጠው ሥሌጣንና ሏሊፉነት መሠረት አገሌግልት 
የሚሠጥ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

 እንግዱስ ከዚህ የአመሌካች ሥሌጣንና ተግባር ስንነሳ ሁሇት መብት አሇን ብሇው የሚቀርቡሇትን ወገኖች 
ሉያስተናግዴ የሚችሇው ባሇው ሔጋዊ አሠራር ብቻ መሆኑን እንረዲሇን በዚህ በተያዘው ጉዲይም ተጠሪዎች መብት አሇን 
በማሇት ካርታው እንዱሠጣቸው ጠይቀዋሌ፡፡ በተነጻጻሪ የሥር ሁሇተኛ ተከሣሽም በጉዲዩ መብት አሊቸው፡፡ ይሁን እንጂ 
የተሰራው ካርታ መጠን የግላን ቤት አካቷሌ በማሇት ቀርበው ሉቀበለ (ሉፇርሙ) ፌቃዯኛ አሌሆኑም በመሆኑም 
በአመሌካች በኩሌ እነዚህን ወገኖች አሇን በሚለት መብት ሇማስተናገዴ ይህ የጋራቸው የሆነውን ንብረት መቀበሌ 
የሚችለት ፇቅዯው በአመሌካች መ/ቤት ቀርበው ፇርመው ሲቀበለ ብቻ ነው፡፡ አመሌካች እነዚህን ወገኖች አስተዲዯራዊ 
ተግባሩን ከመወጣት ባሻገር ሉያስገዴዲቸው የሚያስችሇው አሰራር የላሇው መሆኑን መረዲት አያዲግትም፡፡ አመሌካችም 
በክርክሩ እንዯገሇፀው በውሣኔ ተሇይቶ ያሌቀረበሇትንና ሁሇት ወገኖች መብት አሇን ብሇው ያቀረቡሇትን ጉዲይ ላሊኛው 
ባሇመብት ባሌቀረበበትና ባሌተስማማበት ሇተጠሪዎች ብቻ አስፇርሞ መስጠቱ ላሊ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ተግባር 
ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 በመሆኑም የሥር ፌ/ቤት የሥር ሁሇተኛ ተከሣሽን መብት ሣያገናዝቡ ተጠሪዎች መብት ካሊቸው ካርታ 
ይሠጣቸው በማሇት አመሌካችን ማስገዯደ እና የፋ.ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህን ሣያርመው ማሇፈ የአመሌካችን አስተዲዯራዊ 
ሥራ ሊይ ጫና መፌጠር ነው፡፡ 

 ባጠቃሊይ ፌ/ቤቱም በጉዲዩ ስሌጣን የሇኝም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 231 መሠረት መዝገቡን መዝጋት 
ነበረበት፡፡ 

 በመሆኑም የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ሥህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 99300 በቀን 27/5/2000 እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 
65637 ቀን 24/08/2000 የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ፌ/ቤቶች አመሌካችን ካርታ እንዱሠጥ ሉያስገዴደ የሚችለበት ሥሌጣን የሊቸውም ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ይቻቻለ 

መዘገቡ ወዯ መዘገብ ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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