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የሰ/መ/ቁ. 99474 

ሔዲር 30ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

ሰናይት አዴነው 

ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች(ዎች)፡- 1. ወ/ሮ ሙለነሽ ዯሬሳ  

              2. አቶ ዮሏንስ ይባስ                  ጠበቃ መስፌን እሸቱ ቀረቡ 

              3. ወ/ሮ ቆንጂት ይባስ  

              4. ወ/ሮ መቅዯስ ይባስ      

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ማሚቴ ጌታቸው  ቀረቡ  

          2. ወ/ሮ ፌርኖ ከበዯ ተወካይ ዯረጃ አያላው ቀረቡ  

          3. የአዱስ አበባ ከተማአስተዲዯር ሌማትና የቤቶች ጉዲይ ኤጀንሲተተኪ 

  /የቦላክፌሇከተማ ቀበላ 14/15 የዱዛይንና ግናባታ ሌማት አስተዲዯር ጽ/ቤትዯረጄ ማርቆስ 

ነ/ፇጅቀ   

          4. የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 14/15 አስተዲዯር ጽ/ቤት ዯረጄ ማርቆስ ነ/ፇጅ ቀረቡ 

          መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

 ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች በውርስ ያገኘናቸው ሁሇት ቤቶች ሸራተን አዱስ ሲገነባ በሌማት 

ምክንያት የፇረሱ በመሆኑ፣ የመንግስት አሌታዴ ከሚባሇውዴርጅት ጋር አዴርጎት በነበረው 
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ስምምነት መሰረት በፇረሱት ሁሇት ቤቶች ምትክ የተሰሩትን የቤት ቁጥር 459 እና የቤት 

ቁጥር 530 ተከሳሾች /ተጠሪዎች/ እንዱያስረክቡ ውሳኔ ይሰጥሌን በማሇት ያቀረቡትን ጥያቄ 

የበታች ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉትን በህግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 

ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በስር ፌ/ቤት አመሌካቾች ከሳሽ ተጠሪዎች ተከሳሽ በመሆን 

ተከራክረዋሌ፡፡  

2. የክርክሩ መነሻ ከሳሾች /አመሌካቾች/ ሇስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አመሌካቾች 

አንዯኛ አመሌካች የአቶ አብተስሊሴ ወራሽ መሆኗንና ስማቸው ከሁሇተኛ እስከ አራተኛ ተራ 

ቁጥር የተገሇጹት አመሌካቾች የሟች ይባስ ሰዲን ወራሽ መሆናቸውን ገሌጸው፤ 

የከሳሾችአውራሽ ሟች ይባስ ሰዲን በህይወት እያሇ በወረዲ 14 ቀበላ 24 ቁጥር 382 እና 

ቁጥር 379 የሆነ ቤቶች አፌርተዋሌ፡፡ ሟች ከዚህ አሇም በሞት ሲሇይ 1964 ዒ/ም የሟች 

ወራሾች በመሆናችን ከፌርዴ ቤት አረጋግጠን ሟች ያፇራቸውን ቤቶች ወርሰናሌ፡፡ የሟች 

አባታችን ሀብት የነበሩትና ከሳሾች በውርስ ያገኘናቸው ቤቶች ቦታው ሸራተን አዱስ ሆቴሌ 

ሇመገንባት በመፇሇጉ ምክንያት ስፌራው በአሌታዴ ኩባንያ በኩሌ ወረዲ 28 ቀበላ 04 ክሌሌ 

በአሁኑ አጠራር በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ14/15 በፇረሰው ቤት ቁጥር 379 ምትክ የቤት 

ቁጥር 459፣ በፇረሰው የቤት ቁጥር 382 ምትክ የቤት ቁጥር 530 የሆኑት ተገንብተዋሌ፡፡ 

ከሳሾች የውርስ ያገኛቸውን ቤቶች ተካፌሇው እንዱቀርቡ በሚመሇከተው አካሌ በተሰጣቸው 

ትዔዛዝ መሰረት በሌማት ምክንያት የፇረሰው የቤት ቁጥር 382 የአንዯኛና ሁሇተኛ ከሳሾች 

ዴርሻ መሆኑና የቤት ቁጥር 382 የሶስተኛና አራኛ ከሳሾች ዴርሻ ተገሌፆ የሚመሇከተው 

አካሌ መዝግቦታሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሾችበውርስ ባገኘናቸው ቤቶች ምትክ የተሰሩትን የቤት 

ቁጥር 459 እና የቤት ቁጥር 430 አንዯኛና ሁሇተኛ ተከሳሾች ከሶስተኛና አራተኛ 

ተከሳሾችተከራይተው እየኖሩባቸው በመሆኑ አንዯኛና ሁሇተኛ ተከሳሾች ቤቶቹን ሇቅቀው 

እንዯወጡ፣ ሶስተኛና አራኛ ተከሳሾችከአንዯኛና ሁሇተኛ ተከሳሾች ጋር ያዯረጉትን የክራይ 

ውሌ በማቋረጥና ቤቶቹን በማስሇቀቅ ሇከሳሾች በዴርሻችን መሰረት እንዱያስረክቡ ውሳኔ 

ይሰጥሌን የሚሌ ይዘት ያሇው ክስ አቅርበዋሌ፡፡  

3. ተከሳሾች የፇረሱት የቤት ቁጥር 379 እና የቤት ቁጥር 382 በአዋጅ ቁ/47/67 መሰረት 

የተወራሾችፌርዴ ቤቱ ስሌጣን የላሇው መሆኑን ገሌጸው ተከራክረዋሌ ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

ጉዲዩን የማየት ስሌጣን እንዯላሇው ገሌፆ መስከረም 1 ቀን 2002 ዒ/ም በዋሇው ችልት 

በሰጠው ትዔዛዝ ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ብይን ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝን በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 
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97896 ከሰማ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ትዔዛዝ በመሻር የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን መሌሶሇታሌ፡፡  

4. ጉዲዩን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከመሇሰው በኋሊ አንዯኛ ተከሳሽ /አንዯኛ ተጠሪ ብቻ 

ቀርበው ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ 1972 ዒ/ም ጀምሮቤቱን ከመንግስት 

ተከራይቼ በመኖር ሊይ እገኛሇሁ፡፡ ተከሳሾች የቤት አበሌ ይወሰደ ነበር በማሇትየተከራከሩ 

ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ፣ ሶስተኛ ተጠሪና አራተኛ ተጠሪዎች ክርክሩ በሚሰማበት ቀነቀጠሮ 

ባሇማቅረባቸው ጉዲዩ እነርሱ በላለበት እንዱታይ የስር ፌ/ቤት ብይን ሰጥቶ፣ ጉዲዩን 

ሁሇተኛና አራተኛ ተጠሪዎች በላለበት አይቶ ውሳኔ ሰጥተዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የሽግግር 

መንግስት የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የቤት ቁጥር 379 የሶስተኛና አራተኛ ከሳሽ 

ዴርሻ፣ የቤት ቁጥር 382 የአንዯኛ አመሌካች ሌጅና አውራሽ የሆነው የሀብተስሊሴ ይባስና 

የሁሇተኛ ከሳሽ ዴርሻ መሆኑን የመግሇጽ በወቅቱ ሇነበረው የክሌሌ 14 አስተዲዯር የፃፇው 

ዯብዲቤ በማስረጃነት ከሳሾች ያቀረቡ መሆኑን ገሌፆ፣እነዚህ የሰነዴ ማስረጃዎች ከሳሾች ክስ 

ባቀረቡባቸው ቤቾችሊይ መብትና ጥቅም ያሊቸው መሆኑን አያረጋግጡም በማሇት የስር 

ከሳሾች /አመሌካቾች/ ያቀረቡትን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች ከዚህ ውሳኔ ቅር 

ተሰኝተው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራ 

ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡  

5. አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር ችልት መጋቢት 2 ቀን 2006 ዒ/ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ፣ 

ስማችን ከሁሇተኛ እስከ አራተኛ ተራ ቁጥር የተገሇጸው አመሌካቾች አቶ ሀብተሰባሲ ይባስ 

የሟች የአቶ ይባስ ሰዳ ወራሽ መሆናችን በመዝገብ ቁጥር 221/65 በፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ተረጋግጧሌ፡፡ ሀብተስሊሴ ይባስ የጠፊና አንዯኛ አመሌካች የሀብተስሊሴ ወራሽ መሆናቸው 

በፌርዴ ቤት አስወሰነናሌ፡፡ አዋጅ ቁ/ 47/67 ከመውጣቱ በፉት የአባታችን ንብረት የነበሩት 

ሁሇት ቤቶች ባሇቤትነት ሇወራሾች የተሊሇፇሌን ሲሆን፣ የውርስ ንብረቶቹን በመከፊፇሌ 

የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የባሇሀብትነት ማስረጃ እንዱሰጠን፣ ቤቶቹ የከሳሾች ዴርሻ 

መሆናቸውን በአዋጅ ቁ/ 47/1967 ስሌጣን የተሰጠው የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር 

አጣርቶና አረጋግጦ የሰጠንን ማስረጃ የበታች ፌ/ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉት ከህግ አግባብ ውጭ 

በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡  

6. ተጠሪዎች በተሇያዩ ጊዜ በተናጥሌ ፅፇው ባቀረቡት መሌስ፣ የፇረሱት ቤቶች የአመሌካቾች 

አውራሽ ንብረት ስሇመሆናቸው አመሌካቾች ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ የሟች ይባስ ሰዳ 

ወርሶ በውርስ አጣሪ በኩሌ ተጣርቶ፣ ቤቶች ሇአመሌካቾች ያዯረሱ ስሇመሆናቸው 

አመሌካቾች አሊስረደም የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የፃፇው ዯብዲቤ አመሌካቾች የቤቶች 
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ባሇሀብት መሆናቸውን የማስረዲትና የማረጋገጥ የአስረጂነት ብቃት የሇውም ቤቶች በአዋጅ 

ቁጥር 47/67 መሰረት ተወርሰው መንግስት ሇረዥም ጊዜ ስያስተዲዴራቸውና እያከራየ 

ሲጠቀምባቸው የኖሩ በመሆኑ፣ ቤቶች ያሌተወረሱ መሆናቸውን የማስረዲት ግዳታ ያሇባቸው 

ከሳሾች /አመሌካቾች/ በመሆናቸው አመሌካቾች የማስረዲት ግዳታቸውን ስሊሌተወጡ የበታች 

ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቶችን 

ከሶስተኛና አራኛ ተጠሪዎች ተከራይተን እየኖርን ሲሆን፣ ከከሳሾች ጋር የሚያገናኘን ከውሌ 

ወይም ከህግ የመነጩ ግንኙነት የሇንም በማሇት የተከራከሩ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ 

አመሌካቾች የመሌስ መሌሳቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡  

7. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት የቀረቡ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው 

ሲሆን የሰበር ችልት ትክክሇኛ ፌትህ ሇመስጠት እንዴችሌ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌ/ቤት የመዝገብ ቁ/ 171029 አስቀርቦ መመሌከቱ አስፇሊጊ ሆኖ በማግኘቱ መዝገቡ 

እንዱቀርብ በማዴረግ ተመሌክቶታሌ፡፡ በስር ፌ/ቤት በማስረጃነት ተያይዘው ከሚገኙ የፌ/ቤት 

ውሳኔዎችና ላልች የሰነዴ ማስረጃዎች፣ አመሌካቾች በአከራካሪዎቹ ቤቶች ሊይ ያሊቸውን 

መብት ሇማረጋገጥ፣ በተሇያየ ጊዜ ሇተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች፣ ክስ ሲያቀርቡና ሲከራከሩ የቆዩ 

መሆኑን አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ የገሇጽዋቸውና 

በማስረጃነት ካያያዟቸው የተሇያዩ የፌርዴ ቤት ውሳኔዎች ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡  

8. አመሌካቾች በአከራካሪዎች ቤቶች የአባታቸው የሟች ይባስ ሰዳ መሆናቸውን ሇማስረዲት 

ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነውን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የመዝገብ ቁ/ 

171029 ከማስከፇታቸው በፉት ክስ አቅርበው በተከራከሩባቸው ላልች መዛግብት ሊይ 

በማስረጃነት አቅርበው የያዛቸው ጠቃሚ የሰነዴ ማስረጃዎች በፌ/ስ/ስ/ህግ/ቁ145/1/ መሰረት 

አስቀርቦ ማየትና መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህም የሚሆነው አመሌካቾች በቤቶች ሊይ 

ያሊቸውን መብት ሇማስከበር ክርክር የጀመሩት ከሁሇት አስር ዒመት በፉት መሆኑና በጉዲዩ 

በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች ሲከራከሩ ረዥም ዘመን ያስቆጠረ መሆኑን፣ የአመሌካቾች የሰነዴ 

ማስረጃዎች በተሇያዩ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

ተያይዞ የሚገኝ መሆኑን፣ አመሌካቾች በማስረጃ ዝርዝር መግሇጫቸው ዘርዝረው 

በማስረጃነት ካያያዟቸው የፌርዴ ቤት ውሳኔዎች ተገሌፀው እያሇ፣ እነዚህን ጠቃሚ ሰነድች 

ያሇባቸውን የፌርዴ ቤት መዝገቦች በፌ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/ 145/1/ መሰረት አስቀርበው ሳያዩ፣ 

አመሌካቾች አከራካሪዎቹ ቤቶች የሟች አባታቸው ይባስ ሰዳ ሇመሆናቸው የስራና ከተማ 

ሌማት ሚኒስተር ከፃፇዉ ዯብዲቤ ዉጭ ላልች ዯጋፉ ማስረጃዎች አሊቀረቡም በማሇት 
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የበታች ፌርዴቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ እዉነታዉን የማያንጸባርቅና  ከሊይ የጠቀሳቸዉን 

የህግ ዴንጋጌዎች ያሌተከተሇ ሆኖ አግኝተነዋሌ ፡፡ 

9. አመሌካቾች ክስ ያቀረቡባቸው የቤት ቁጥር 379 እና የቤት ቁጥር 382 የሟች ይባስ ሰዳ 

ንብረቶች እንዱሆኑ፣ የአመሌካቾች አውራሽ አዋጅ ቁጥር 47/67 ከመታወጁ በፉት 

መሞታቸውናአመሌካቾች የሟች ወራሾች መሆናቸውን በስር ፊይሌ መዝገብ ቁጥር 221/65 

በፌርዴ ቤት ውሳኔ ያረጋገጡ መሆኑን፣ አመሌካቾች ከአባታቸው በውርስ የተሊሇፈሊቸውን 

ሁሇት ቤቶች 1974 ዒ/ም ወራሾቹ  ባዯረጉት የውርስ ንብረት ክፌያ ስምምነት መሰረት፣ 

የቤት ቁጥር 379 የአንዯኛና የሁሇተኛ አመሌካቾች ዴርሻ መሆኑን የቤት ቁጥር 352 ዯግሞ 

የሶስተኛ አራተኛ አመሌካቾች ዴርሻ መሆኑ ተረጋግጦ የተሊኩሇትና ይህንንም በአግባቡ 

መዝግቦ ያያዘ መሆኑን በመግሇጽ የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የካቲት 10 ቀን 1987 

ዒ/ም እና ጥቅምት 25 ቀን 1990 ዒ/ም በፃፇው ዯብዲቤ የረጋገጠ መሆኑን በትዔዛዝ 

ባስቀረብነው በስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ውስጥ አመሌካቾች ካቀረቡአቸው የሰነዴ ማስረጃዎች 

ይዘት መረዲት ችሇናሌ፡፡ 

10. የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የካቲት 10 ቀን 1987 ዒ/ም እና ጥቅምት 25 ቀን 1990 

ዒ/ም ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር የጻፊቸው ዯብዲቤዎች መሆናቸውን ገሌጸው፣አመሌካቾች 

ያቀረባቸው ሰነድች፣ የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የመንግስት ዯብዲቤ አፃፃፌ ስርዒት 

ጠብቆ ሇክሌለ 14 መስተዲዯር ጽፍና ወጭ አዴርጎ የሊካቸው ዯብዲቤዎች መሆናቸውን 

ተጠሪዎች በመካዴ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ሰነድቹ ሀሰተኛ ሰነዴ ናቸው በማሇት 

አሌተከራከሩም፡፡ ይህም ማሇት ሰነድቹ በእርግጠኝነት የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር 

የመንግስት አሰራርና የጽሁፌ ማረጋገጫ አፃፃፌ ስርዒትን ጠብቆ ሇክሌለ 14 መስተዲዯር 

የፃፊቸው፣ ዔውነተኛ ዯብዲቤዎች መሆናቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የስራና ከተማ ሌማት 

ሚኒስቴር ዯብዲቤዎችን የፃፇው ባሇው አሰራር መሰረት ተገቢውን ማጣራት በማዴረግና 

አከራካሪዎቹ ቤቶች የሟች ይባስ ሰዳ ንብረቶቹ መሆናቸውን፣ የንብረቶቹ ባሇቤት አዋጅ 

ቁጥር 47/67 ከመታወጁ በፉት ከዚህ አሇም በሞት መሇየቱንና አመሌካቾች የሟች ወራሽ 

መሆናቸውን አዋጅ ቁጥር 47/67 ከመታወጁ በፉት መዝገብ ቁ/ 221/65 ማረጋገጣቸውንና 

አመሌካቾች በውርስ ያገኘዋቸውን ቤቶች፣ በወራሾች ስምምነት 1974 ዒ/ም ተከፊፌሇው 

ሇስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የውርስ ንብረቶቹን የተከፊፇለበትን ሰነዴ አቅርበው ሰነደ 

በአግባቡ ተቀምጦ የሚገኝ መሆኑን የሚገሌጽ ዯብዲቤዎች ናቸው፡፡  

11.  አዋጅ ቁጥር 47/67 የማስፇጸም ኃሊፉነትና ስሌጣን  የተሰጠው የስራና ከተማ ሌማት 

ሚኒስቴር መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 47/67 አንቀጽ 2 እና አንቀጽ 15 ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ በህግ 
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ስሌጣን የተሰጠው የመንግስት መስሪያ ቤት በህግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት በየዯረጃው 

ያዋቀራቸውን አዯረጃጀቶች በመጠቀም ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ፣ የቤት ቁጥር 379 እና 

የቤት ቁጥር 382 የአመሌካቾች አውራሽ ሟች ይባስ ሰዳ እንዯሆኑ በማረጋጥ የፃፇው 

ዯብዲቤ፣ አከራካሪዎቹ ቤቶች የሟች ይባስ ሰዳ ስሇመሆናቸው የሚያስረዲ ብቃት ያሇው 

ማስረጃ ሆኖ እያሇ ዯብዲቤዎቹን የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የመንግስት አሰራር 

ስርዒትን ተከትል የፕሮቶኮሌ ቁጥር፣ ቀን፣ የባሇስሌጣን ፉርማና የሚኒስቴር መስሪያ ቤት 

የራስጌና የግርጌ ማህተም በማረጋገጥ ውጭ አዴርጎ ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የፃፎቸው 

መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ፣ ዯብዲቤዎቹ ውስጥ በግሌጽ የቤት ቁጥር 379 የአንዯኛና 

ሁሇተኛ አመሌካች ዴርሻ፣ የቤት ቁጥር 382 የሶስተኛና የአራኛ አመሌካቾች ዴርሻ መሆኑን 

በግሌጽ በሰፇራበት ሁኔታ፣ የበታች ፌርዴ ቤቶች በህግ ቤቶቹ በትርፌነት የተወረሱ መሆን 

አሇመሆናቸውን፣ ቤቶቹ በመጀመሪያ የማን ሀብት እንዯነበሩ የማጣራትና የንብረቱ ባሇሀብት 

የሆኑት ወራሾች መብት ከአዋጅ ቁጥር 47/67 አንፃር የማጣራትና ውሳኔ የመስጠት ስሌጣን 

ያሇው የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የፃፇው እውነተኛ ዯብዲቤ፣ የአስረጂነት ብቃት፣ 

ተአማኝነትና ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ውዴቅ ማዴረጋቸው የስራና ከተማ ሌማት 

ሚኒስቴር በአዋጅ ቁ/ 47/67 በተሰጠው ስሌጣን የሚወሰናቸው ውሳኔዎች ውጤት አሌባ 

የሚያዯርግና ህግን ያሌተከተሇ የማስረጃ አመዛዘን በመሆኑ የህግ መሰረት ያሇው ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡  

12. የስርና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር አዋጅ ቁጥር 47/67 የማስፇጸም፣ በአዋጅ መሰረት አንዴ 

ቤት በትርፌነት ሉወረስ የሚገባው መሆኑን ወይም አሇመሆኑን የመጨረሻ ውሳኔ የመስጠት 

ስሌጣን ያሇው ከፌተኛ አስተዲዯራዊ አካሌ ነው፡፡ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የአዱስ አበባ 

አስተዲዯር /ክሌሌ 14 መስተዲዯር/ እና በእሱ ስር የተዯራጀ ላልች የመንግስት አካሊት አዋጅ 

ቁጥር 47/67 በማስፇጸም ሂዯት የሰጡት ውሳኔ አዋጁን መሰረት ያዯረገ መሆኑን መርምሮ 

የማሻሻሌ፤ የመሇወጥ ወይም የመሻር አስተዲዯራዊ ስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 47/67 የተሰጠው 

የመንግስት አካሌ ነው፡፡ ላልች የከተማው አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት በሚኒስቴር መስሪያ 

ቤቱ  በህግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት አጣርቶ ሇሚሰጠው ውሳኔ የሚከበርና የማስፇጸም 

ህጋዊ ግዳታና ኃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 47/67 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ 

አንፃር ስንመሇከተው የስራና ከተማ ሌማትሚኒስቴር የካቲት 10 ቀን 1987 ዒ/ም እና 

ጥቅምት 25 ቀን 1990 በፃፇው ዯብዲቤ የወሰናቸውን ውሳኔዎች የማክበርና የማስፇጸም 

ግዳታ በህግ የተጣሇባቸው 3ኛ ተጠሪና አራኛ ተጠሪ፣ የሚኒስተሩ ውሳኔ ውዴቅ እንዱያረግ 

ሇበታች ፌርዴ ቤቶች ጽፇው ያቀረቡት ክርክር፣ በህግ የተጣሇባቸውን አስተዲዯራዊ ኃሊፉነት 

ያሌተወጡ መሆኑን የሚያሳይና የህግ መሰረት የላሇው ክርክር ነው፡፡ በወቅቱ በነበሩ የህግ 
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ማዔቀፍች የሚኒስቴር  መ/ቤቱ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፣ የክፌሇ ከተማውንና 

የሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች ትርፌ ቤትን በተመሇከተ የሰጡትን ውሳኔ የመሻር፣ የመሇወጥ 

ወይም የመሻሻሌ ከፌተኛ የሆነ የአስፇጻሚነትና አስተዲዲራዊ ስሌጣን ያሇው ሲሆን፣ 

የከተማው አስተዲዯር፣ ክፌሇ ከተማውም ሆነ ሇሶስኛና አራተኛ ተጠሪዎች የሚኒስቴር መስሪ 

ቤቱ የሰጠውን ውሳኔ አፇፃጸም የማስተጓጎሌ፣ የማጓተት፣ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ 

ህጋዊ ውጤት እንዲይኖረው የሚያዯርጉ ተግባራትን የፇጸም፣ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን 

ውሳኔ የመሻር ወይም የመሇወጥ አስተዲዯራዊ ስሌጣን አሌነበራቸውም፡፡ በመሆኑም ሁሇተኛ 

ተጠሪና አራተኛ ተጠሪ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ ተፇፃሚ መሆን የሇበትም በማሇት 

የሚያቀርቡት ክርክር ምንም አይነት  የህግ መሰረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

13. የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሁበት መሆኑን ሇማረጋገጥ በክፌለ አስተዲዯር የተመዘገበና 

ተረጋግጦ የተሰጠ የባሇሀብነት ካርታና ፕሊንና ማስረጃ የሚያስፇሌግ መሆኑ ከፌታብሓር 

ህግ ቁጥር 1195 ተዯንግጓሌ፡፡ መርሁ ይህ ሆኖ አንዴ ሰው በጉሌበቱ፣ በገንዘቡና በዔውቀቱ 

ያፇራው የማይንቀሳቀስ ሀብት ባሇሀብት ስሇመሆኑ በክፌለ አስተዲዯር የተሰጠ የባሇሀብትነት 

ማስረጃ የላሇው ሰው፣ የንብረቱ ባሇሀብት መሆኑን ላልች የሰነዴና የሰው 

ማስረጃዎችንበማቅረብ ሇማስረዲት የሚችሌ ስሇመሆኑ ይህ ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ 

ቁጥር 36320 አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ የአመሌካቾች አባት ሟች 

ይባስ ሰዳ፣ የአከራካሪዎች ቤቶች ባሇሀብት እንዯሆነና አመሌካቾች የውርስ ዴርሻ ስሇሆኑ 

ቤቶች የማያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ አመሌካቾች ሇበታች ፌ/ቤቶች አቅርበው እያሇ፣ ቤቶች 

የአባታችሁ ስሇመሆናቸው የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት ያሊቀረባችሁ በመሆኑ፣ ክስ 

የማቅረብ መብትና ጥቅም የሊችሁም በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ከሊይ 

የገሇጽነውን የሰበር ችልት አስገዲጅ የህግ ትርጉም ያሌተከተሇና የአዋጅ ቁጥር 454/97 

አንቀጽ2/1/ ዴንጋጌ የሚጥስ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

14. ከሊይ ከተገሇጸው በተጨማሪ የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የሰጠው ውሳኔና የፃፇው 

ዯብዲቤ የአዋጅ ቁ/ 47/67 እና የላልች አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሰረት 

ያዯረገ መሆኑን መርምረናሌ፡፡ የአመሌካቾች አባት አቶ ይባስ ሰዳ ከዚህ አሇም በሞት 

የተሇዩት በ1964 ዒ/ም መሆኑ ተረጋግጧሌ ይህም  ማሇት በሟች /የአንዴ ሰው/ ሀብት 

የነበሩት ሁሇት ቤቶች ሟች በሞት ከተሇዩበት ጊዜ ጀምሮ የሟች ወራሾች ሀብት 

የባሇመብትነት መብታቸው ሉተሊሇፌሊቸው የሚችሌ መሆኑን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 826 

ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህም የሟች ይባስ ሰዳ ሁሇት ቤቶች፣ አዋጅ 

ቁጥር 47/67 ከመታወጁ በፉት የሟች አምስት ወራሾች ንብረት ሆኖ በኢትዮጲያ የውርስ 
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አወራረስ ስርዒት መሰረት ከሟች ወዯ ወራሾቹ የሚተሊሇፌ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 

47/67 የተወረሰው ትርፌ ቤትና የከተማ ቦታ ነው፡፡ ሆኖም አዋጅ ቁጥር 47/67 

በሚታወጅበት ወቅት አምስት የሚሆኑት የሟች ይባስ ሰዳ ሌጆችን ወራሾች የአዋጅ ቁጥር 

47/67 አንቀጽ 5 በሚዯነግገው መሰረት የነበራቸው ትርፌ ቤት ሳይሆን፣ ሇአምስቱ ወራሾች 

ከነቤተሰባቸው ሇመኖሪያነት የማይበቁ ከአባታቸው በውርስ ያገኛቸው አከራካሪዎቹ ቤቶች 

ናቸው፡፡ ይህም በመሆኑ የሟች ሰራተኞች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1079 ንዐስ አንቀጽ 1 

መሰረት በስምምነት ሁሇቱን ቤቶች ተካፌሇው፣የባሇሀብትነት ማስረጃ ሇሚሰጠው የስራና 

ከተማ ሌማት ሚኒስቴር ጥያቄያቸውንና ማስረጃዎችን አቅርበው እያሇ ቤቶች በሌማት 

ምክንያት የፇረሱ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰጠው ውሳኔና 

የፃፇው ዯብዲቤ አግባብነት ያሊቸውን የአዋጅ ቁጥር 47/67 እና የውርስ ህግ ዴንጋጌዎች 

መሰረት ያዯረገ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው ምክንያቶች ተጠሪዎች 

አመሌካቾች በውርስ አግኝተዋቸው በነበሩ የቤት ቁጥር 375 እና 382 ምትክ የተሰሩትን 

የቤት ቁጥር 459 እና የቤት ቁጥር 375 እና 382 ምትክ የተሰሩትን የቤት ቁ/ 459 እና 

የቤት ቁ/530 ሇአመሌካቾች እንዱያስረክቡ መወሰን ሲገባቸው፣የአመሌካቾቹን ክስ ውዴቅ 

በማዴረግ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 

ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 171029 የካቲት 10 ቀን 

2005 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 135103 

ጥር 22 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጡት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካቾች ክስ ያቀረቡባቸውና በሌማት ምክንያት የፇረሱት በወረዲ 14 ቀበላ 24 ይገኙ 

የነበሩት የቤት ቁጥር 382 እና የቤት ቁጥር 379 የሆኑት ቤቶች አመሌካቾች ከሟች 

አባታቸው አቶ ይባስ ሰዳ በውርስ ያገኟቸውና በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሰረት በትርፌነት 

ያሌተወረሱ የግሌ ሀብታቸው ናቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. አመሌካቾች በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1079/1/ መሰረት በስምምነት ተካፌሇው ሇስራና  

ከተማ ሌማት ሚኒስቴር ባስመዘገቡት መሰረት፣ አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካች 

የውርስ ዴርሻ በሆነው የቤት ቁጥር 382 ምትክ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 14/15 

አሌታዴ የተባሇውን ዴርጅት የሰራውን የቤት ቁር 530 ተጠሪዎች ሇአንዯኛና ሁሇተኛ 

አመሌካቾች ያስረክቡ በማሇት ወስነናሌ፡፡  
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4. የሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የውርስ ዴርሻ በሆነው በቤት ቁጥር 459 ተጠሪዎች 

ሇሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ያስረክቡ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

መ/ተ 
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