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የሰ/መ/ቁ. 319ዏ6 

ኀዲር 4 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ታፇሰ ይርጋ  

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ ሑሩት አሥራት  

ተጠሪ፡- የአቶ መርስኤ መንበሩ ወራሾች - አሌቀረቡም፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ተጠሪዎች ሇዚሁ ፌ/ቤት 
ባቀረቡት አቤቱታ ሟች አባታችን በአዱስ አበባ ከተማ በወረዲ 3 ቀበላ 53 ክሌሌ ቁጥር 849 የሆነውን ቤት በ1957 
ዓ.ም. ከቀዴሞ ባሇ ርስት በጭሰኝነት ተመርተው ተገቢው ኪራይ እየከፇለ ሲገሇገለ የቆየ ሲሆን አዋጅ ቁጥር 47/67 
ሲታወጅ የባሇርስትና የጭሰኛ ግንኙነት በመቋረጡ የአፇር ግብር ሇመንግሥት እየከፇለ የቆዩ ቢሆንም የቤት ባሇቤትነት 
ዯብተር ሇማውጣት በቦታው ሊይ ይዞታ እንዯነበራቸው የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከፌ/ቤት አስመስክረንና አረጋግጠን 
እንዴንቀርብ የተጠየቅን በመሆኑ የቤት ባሇቤትነት ዯብተሩን ማግኘት እንዴንችሌ በቦታው ሊይ ይዞታ ያሇን ስሇመሆኑ 
የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይሰጠን በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡  

 አመሌካቾች በተጠሪነት ያጣመሩት ባሇመኖሩ ፌ/ቤቱ የአመሌካካቾችን ምስክሮች ሰምቶ የአመሌካቾች አባት 
ቦታውን በ1959 ዓ.ም. ከሌዕሌት ተናኘ ወርቅ ሊይ በጭሰኝነት ተመርተው ውሃና መብራት በማስገባት ቤት ሠርተው 
የጋራዥ ዴርጅት አቋቁመው ሲሰሩበት እንዯበር አዋጅ ቁጥር 47/67 ከታወጀ በኋሊ የቦታና የቤት ግብር ሇመንግሥት 
ሲከፌሌ እንዯነበር በማስረጃ የተረጋገጠ ስሇሆነ ይሄው ተገሌጾ ሇሚመሇከተው ክፌሌ ይፃፌሊቸው በማሇት ትዕዛዝ 
ሰጥቷሌ፡፡  

 ከዚህ በኋሊም የአሁን አመሌካች የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ በወቅቱ የኪራይ ቤቶች አስተዲዯር ዴርጅት 
አመሌካቾች በይዞታቸው ሥር እንዯሆነ ተገሌጾ ማስረጃ እንዱሰጣቸው ትዕዛዝ የተሰጠበት ዴርጅት በአዋጅ 47/67 
መሠረት የተወረሰና የሚያስተዲዴረው መሆኑን ገሌጾ በላሇበት የተሰጠው ትዕዛዝ መብቱን እንዯነካ በመግሇጽ 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 358 መሠረት በተቃዋሚነት ወዯ ክርክሩ ሇመግባት ጠይቆ በተፇቀዯሇት መሠረት ወዯ ክርክሩ 
በመግባት ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን አከራክሮ ክርክር የተነሳበት ዴርጅት በአዋጅ 47/67 መሠረት ተወርሷሌ አሌተወረሰም 
የሚሇውን ጭብጥ ይዞ ጉዲዩን በመመርመር መወረሱ ስሇተረጋጠ አመሌካቾች ከአዋጅ 47/67 መንፇስ ውጭ 
ተወስድብናሌ የሚለ ከሆነ ይህንኑ ጥያቄያቸውን በሔግ ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ ከሚያቀርቡ በስተቀር በተያዘው 
መዝገብ እንዯማይስተናገዴ ጠቅሶ አስቀዴሞ ሇአመሌካቾች ይዞታ ያሊቸው መሆኑ ተጠቅሶ እንዱፃፌሊቸው የተሰጠው 
ትዕዛዝ ሉነሳ ይገባሌ በማሇት አንስቷሌ፡፡  

 አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 
አቅርበው ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙ አከራክሮ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ዴርጅት በይግባኝ ባዮች ይዞታ ሥር 
እንዯነበርና በአዋጅም እንዲሌተወረሰ የቀረቡት ማስረጃዎች የሚያረጋግጡ እንዯመሆኑ መጠን መሌስ ሰጭው ዴርጅቱ 
መወረሱን ባሊረጋገጠበት ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት ዴርጅቱ መወረሱ ተረጋግጧሌ በማሇት አስቀዴሞ የሰጠውን ትዕዛዝ 
ማንሣቱ በአግባቡ አይዯሇም ሲሌ በመሻር የቀዴሞው ትዕዛዝ ሉሰረዝ አይገባም በማሇት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡  



 

 95 

 የከተማው አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ሰበር ችልትም ይሄው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሌተፇጸመበትም 
በማሇት አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ ሳይቀረበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 ሇዚህ ችልትም የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ችልቱም አቤቱታውን መርምሮ 
በሚያከራክረው ንብረት ሊይ ተጠሪዎች የይዞታ ማስረጃ እንዱሰጣቸው በፌ/ቤት የተሰጠው ትዕዛዝ ተገቢ ነው ተብል 
የአመሌካች መቃወሚያ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውዴቅ መዯረጉ ሇሰበር ቀርቦ ሉታይ እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን 
ጠርቷሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪዎች በአዴራሻቸው ሉገኙ ባሇመቻሊቸው በጋዜጣ ተጠርተው ስሊሌቀረቡ በጽሁፌ መሌስ የመስጠት 
መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ በቃሌ ክርክርም ጊዜ ስሊሌቀረቡ ችልቱ የአመሌካችን የቃሌ ክርክር ብቻ አዲምጧሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡  

 በቅዴሚያ ችልቱ የተመሇከተው አመሌካቾች አቤቱታ ያቀረቡበት ጉዲይ ሇፌ/ቤት ሉቀርብ የሚችሌና ዲኝነት 
የሚያፇሌገው /Justicable/  መሆኑን በተመሇከተ ነው፡፡  

 ተጠሪዎች በከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረቡት አቤቱታ ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው ሇክርክሩ ምክንያት 
በሆነው የንግዴ ዴርጅት ሊይ የይዞታ መብት ያሇን መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይሰጠን በማሇት ነው፡፡ ተጠሪዎች 
የዚህ ዓይነቱ ማስረጃ ከፌ/ቤቱ እንዱሰጣቸው የጠየቁትም የቤት ባሇቤትነት ዯብተር ከሚመሇከተው መንግሥታዊ ተቋም 
ሇማግኘት እንዯሆነም በአቤቱታቸው ሊይ ጠቅሰዋሌ፡፡  

 የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት ማግኘት የሚቻሌበት ሁኔታ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1195 ሊይ የተመሇከተ ሲሆን በዚህ 
ዴንጋጌ መሠረት የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነትን በማወቅ የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት የሚሰጠው በመንግሥት 
የአስተዲዯር መ/ቤት በኩሌ እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 እንዯዚሁም የምስክር ወረቀት የሚሰጥበት ሥርዓት የአስተዲዯር መስሪያ ቤት በሚያወጣው ዯንብ መሠረት 
እንዯሚወሰንም በዚሁ ዴንጋጌ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡  

 በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ማንኛውም ሰው በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት ማግኘት 
የሚችሇው ከሚመሇከተው የመንግሥት አስተዲዯር መስሪያ ቤት በኩሌ ሲሆን የሚመሇከተው የመንግሥት አስተዲዯር 
መ/ቤት የምስክር ወረቀት አሰጣጡን አስመሌክቶ በሚያወጣው የምስክር ወረቀትም እንዯሚሰጥ መረዲት ይቻሊሌ፡፡  

 ሔጉ በዚህ መሌኩ የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት እንዯሚሰጥ ከዯነገገ የምስክር ወረቀቱን ሇማግኘት እንዱቻሌ 
የይዞታ ማረጋገጫ ማስረጃ እንዱሰጥ ፌ/ቤትን መጠየቅ ከነመነሻውም ቢሆን ጉዲዩ በፌ/ቤት ቀርቦ ዲኝነት የሚያስፇሌገው 
/Jusciable matter/ እንዲሌሆነ ተገንዝበናሌ፡፡  

 ስሇሆነም የዚህ ዓይነቱ ማስረጃ ይሰጠኝ በማሇት በፌ/ቤት የሚቀርብ አቤቱታ በፌ/ቤት ሉስተናገዴ እንዯማይችሌ 
ግሌጽ በመሆኑ ከመነሻውም ቢሆን ፌ/ቤቱ አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም በማሇት መመሇስ ሲገባው ጉዲዩን ማስተናገደ 
አግባብነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 358 መሠረት መቃወሚያ ሲያቀርብ 
ፌ/ቤቱ የቀዴመውን ትዕዛዝ መሰረዙ ከውጤት አኳያ ተቀባይነት ነበረው፡፡ ሆኖም ግን ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው 
የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይህንኑ ትዕዛዝ ምክንያቱን ሇውጦ ሉያጸናው ሲገባ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ዴርጅት 
መወረሱ አሌተረጋገጠም በማሇት መሻሩ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የከተማው ይግባኝ ሰማ ሰበር ችልትም 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሌተፇጸመም በማሇት ይህንኑ ጉዴሇት ሳያርም መቅረቱ በአግባቡ ሆኖ አሊገኘነው፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ ነክ ሰበር ችልት በመ/ቁ. ዏ1998 ሚያዝያ 19 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ እንዯዚሁም 
ይግባኙ ችልቱ በመ/ቁ. ዏዏ682 በ3ዏ/3/97 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት በአብሊጫ ዴምጽ ሽረነዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች የቤት ባሇቤትነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት እንዴችሌ የይዞታ መብት ያሇን መሆኑን የሚያረጋግጥ 
ማስረጃ ከፌ/ቤቱ ይሰጠን በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ ሇፌ/ቤት ቀርቦ ዲኝነት ሉሰጥበት የማይችሌ ጉዲይ 



 

 96 

/Justicable matter/ ስሊሌሆነ አቤቱታው ከመነሻውም ቢሆን ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም ነበር በማሇት 
ወስነናሌ፡፡  

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ ብሇን መዝገቡን ዘግተን ወዯ መ/ቤት መሌሰናሌ፡፡  
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

የሀሣብ ሌዩነት 

    እኔ በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምኩት ዲኛ በመጀመሪያ ተጠሪዎች ክርክር የተነሳበትን ቤትና ቦታ 
በከፌተኛ 3 ቀበላ 53 ፌርዴ ሸንጎ ውሣኔ መሠረት መያዛቸውን አንስተው የተከራከሩ በመሆኑና አመሌካችም በበኩለ 
ተጠሪዎች ኪራይ እንዱከፌለ ሚያዝያ 5 ቀን 1981 ዓ.ም. በቀበላ ሸንጎ አስወስኛሇሁ የሚሌ ክርክር ያሇው በመሆኑ 
የቀበላ ፌርዴ ሸንጎ ጥር 26 ቀን 1973 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔና ሚያዝያ 5 ቀን 1981 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
በመመርመር ተገቢውን ውሣኔ ሇመስጠት ይህ ሰበር ችልት በተዯጋጋሚ ትዕዛዝ ሰጥቶ ተዯጋጋሚ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 
በትዕዛዙ መሠረት መዝገቡ አሌተገኘም የሚሌ ምሊሽ የቀረበ ሲሆን እነዚህን አመሌካችም ሆነ ተጠሪዎች የፌርዴ ባሇ 
መብት ሁነንባቸዋሌ የሚሊቸውን ውሣኔዎች በማግኘት የሚያስችሌ ላሊ ተሇዋጭ ትዕዛዝ መስጠቱን በአዋጅ ቁጥር 
47/1967 በተሰጣቸው ስሌጣን መሠረት የቀበላ ሸንጎዎች የሰጡት አስገዲጅ ውሣኔ መኖር አሇመኖሩን በማጣራት 
ሇጉዲዩ እሌባት መስጠት ይገባ ነበር፡፡ ይህ ሣይዯረግ መዝገቡ አሁን ባሇበት ሁኔታ መርምሮ ውሣኔ መስጠቱ፣ ተገቢ 
አይዯሇም የሚሌ ዕምነት አሇኝ፡፡  

 በሁሇተኛ ዯረጃ የአንዴ ቦታና ንብረት ሔጋዊ ባሇይዞታ መሆኔ በፌርዴ ይረጋገጥሌኝ የሚሌ ጥያቄ የክስ ምክንያት 
የሇውም ወይም በፌርዴ ቤት ከስ ሉቀርብበት ውሣኔ ሉሰጥበት የሚችሌ /Justicable/ አይዯሇም የሚሇውና የአብሊጫው 
ዴምጽ መዯምዯሚያ ጥንቃቄ የሚያስፇሌገው ነው ብዬ አስባሇሁ፡፡ ምክንያቲም ይዞታን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት 
የመስጠት ስሌጣን የአስተዲዯር አካሊት መሆኑ የማይካዴና የይዞታ የምስክር ወረቀትም በአስተዲዯር ዯንብ መሠረት 
መከናወን ያሇበት መሆኑ ያማያከራክር ቢሆንም የሔጉን ሥርዓትና ዯንቡን ያሟሊ ባይዞታዎች በአስተዲዯር በኩሌ የይዞታ 
ማረጋገጫ እንዱሰጣቸው ጠይቀው አሊግባብ ቢከሇከለ ይህንንም እስከ መጨረሻው አስተዲዯራዊ እርከን ዴረስ ሇማሣረም 
ሞክረው የይዞታ የምስክር ወረቀት አታገኙም ተብል ቢወስንባቸው ይህንን አስተዲዯራዊ ውሣኔ በመቃወም ሔጉንና 
ዯንቡን አሟሌተው በቦታው ሊይ የሚገኙ ሔጋዊ ባሇይዞታዎች መሆናቸውን በፌርዴ እንዱረጋገጥሊቸው ከመጠየቅ 
የሚገዴባቸው ሔግ የላሇ በመሆኑ ጉዲዩ የክስ ምክንያት የሇውም በሚሇው መዯምዯሚያ ባሇመስማማት ከሙያ አጋሮቼ 
በሀሣብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

 ከዚህ በተጨማሪ የአንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረትና ቦታ ሔጋዊ ባሇይዞታ መሆኔ በፌርዴ ይረጋገጥሌኝ የሚሇው 
ጥያቄ የክስ ምክንያት የሇውም የሚባሌ ከሆነ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1168 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት አንዴ 
የማይነቀሳቀስ ንብረት በይዞታቸው ሥር በማዴረግ ሇአስራ አምስት ዓመት ግብር እየገበሩ የኖሩ ሰዎች አስተዲዯሩ ሇአስራ 
አምስት ዓመት የቦታውና የንብረቱ ባሇይዞታ መሆናቸውን እና በስማቸው ግብር መክፇሊቸውን የሚያረጋግጥ የይዞታ 
የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው ያቀረቡትን ጥያቄ ባይቀርብሊቸው ይህንን በማስረጃ በማጣራት ፌርዴ ቤቱ የንብረቱ 
ባሇይዞታ ብቻ ሣይሆኑ የንብረቱ ባሇቤት መሆናቸውን በፌርዴ እንዱያረጋግጥሊቸው የሚያቀርቡትን ጥያቄ በፌርዴ ቤት 
ሉወሰን አይችሌም በሚሌ መንገዴ፣ የሚዘጋበት የሔግ አተረጓጎም እና መዯምዯሚያ የሚያስከትሌ ይሆናሌ፡፡ ይህ ዯግሞ 
ሰዎች በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1168 ንዐስ አንቀጽ 1 የተረጋገጠሊቸውን መብት በአስተዲዯር አካሊት ቢጣስ በፌርዴ 
ቤት ክስ አቅርበው መብታቸውን እንዱያረጋግጡ የሚያዯርግ በመሆኑ በጥንቃቄ መታየት አሇበት የሚሌ ሀሣብ አሇኝ፡፡  

 በአጠቃሊይ በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ከዚህ በፉት ስሌጣን ባሊቸው አካሊት ታይቶ የተወሰነ መሆኑን 
ተከራካሪዎቹ ካዯረጉት ክርክር ሇመረዲት የሚቻሌ ሲሆን፣ ይህ ችልትም እነዚያን ውሣኔዎች ይዘትና ምንነት 
በመመርመር ሇመወሰን የሚያስችሇውን ሥርዓት መከተሌ ነበረበት፡፡ በላሊ በኩሌ የይዞታ መብት ጥያቄና ይዞታን 
የሚያረጋግጥ ማስረጃ የማግኘት ጥያቄ በባሔሪው በፌርዴ ቤት የማይታይና ክስ የማይቀርብበት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 
አስተዲዯሪዊ መፌትሓዎችን አሟጥጦ የጨረሰ ሰው እስከመጨረሻው እርካን ዴረስ ባሇው አስተዲዯራዊ መዋቅር 
የተሰጠው ውሣኔ ሔጋዊ የይዞታ መብቴ እውቅና የማይሰጥና መብቴን የሚሸራርፌ ነው ብል ሲያስብ በበቂ ማስረጃ 
ሇፌርዴ ቤቶች ክስ ማቅረብና የቦታውና የነብረቱ ሔጋዊ ባሇ ይዞታ መሆኑን፣ በፌርዴ እንዱረጋገጥሇት መጠየቅና ፌርዴ 
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ቤቶችም ጉዲዩን አይተው ሇመወሰን የዲኝነት ስሌጣን አሊቸው በማሇት አብሊጫው ዴምጽ ከሰጠው የሔግ ትጉምና 
ከዯረሰበት መዯምዯሚያ በሀሣብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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