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   የሰ/መ/ቁ. 50810 

      ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች -  ተገኔ ጌታነህ                

             ሏጏስ ወሌደ    

 ብርሃኑ አመነው   

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ             

አመሌካቾች፣ 

1. አቶ ፀጋዩ መሠረት 
2. ወ/ሮ አስናቀች ሞሊ  
3. አቶ ታዯሰ ተንሱ  
4. ወ/ሮ እቴቱ አስፊው  
5. ወ/ሮ ከበዯች ባሔታ 
6. አቶ ሀይሇሚካኤሌ ወሌዯገብርኤሌ  
7. አቶ ፀጋዬ ዋቄ  
8. ወ/ሪት ፌቅርተ ፓትሮ  
9. አቶ ሀይላ ካሣይ  
10.  አቶ አስናቀ እጅጉ  
11.  አቶ ባሌቻ ያህያ  
12.  አቶ አለባ ዘሪሁን 
13.  አቶ ንጉሴ አሇሙ  
14.  ወ/ሮ ቅዴስት አበበ  
15.  አቶ ብርቁ ፇቃደ  
16.  አቶ ከተማ ተክለ  
17.  አቶ ገብሩ ገብርሥሊሴ  
18.  አቶ አሰፊ መሌካ  
19.  አቶ ግርማ ገብረስሊሴ  
20.  አቶ ዯበበ ዯምሴ  
21.  ወ/ሮ እቴነሽ ያዯቴ  
22.  አቶ ገረመው ቦጋሇ  
23.  አቶ ሙዘይን መሏመዴ  
24.  አቶ ክንፇ ገብሩ  
25.  አቶ ጌታቸው በቀሇ  
26.  ወ/ሮ ጣይባቸው ዯግፋ  



259 

 

27.  አቶ ሰይፇ ተሾመ  
28.  አቶ ጌቱ ሀይለ  
29.  አቶ ጌታቸው ዯምሴ  
30.  ወ/ሮ አበራሽ ዱባባ  
31.  አቶ ተስፊዬ ሀይሇጊዬርጊስ  
32.  አቶ ፌቅሬ መሊ  
33.  አቶ አብርሃም ሀይለ  
34.  ወ/ሮ ሙንትሀ አወሌ  
35.  አቶ ባርክሌኝ ኑር  
36.  አቶ ዋናው ሀይሇማርያም  
37.  አቶ ገብረዩሏንስ ሰባኔ  
38.  አቶ እንዲሇው በየነ  
39.  ወ/ሮ ለባባ ይሌማ  
40.  ወ/ሪት ሙሇዓሇም ዲመጠው  
41.  የአስር አሇቃ ክብረት ቱለ  
42.  መቶ አሇቃ ሳሙኤሌ ክብረት  
43.  አቶ ሙለ በረዲ  
44.  አቶ ጌታቸው ዯፌሰህ  
45.  አቶ ማዕረጉ ሽፊ  
46.  ወ/ሮ አሇም ሲሳይ  
47.  አቶ ኤርካ ጉርሙ  
48.  ወ/ሮ አሰሇፇች ዯስታ  
49.  ወ/ሮ ባዩሽ ስጠኝ  
50.  አቶ አብራ መሊ  
51.  አቶ ጌታቸው ካሣዬ  
52.  አቶ አወጣኸኝ አማረ  
53.  አቶ አረጋይ ቤኛ  
54.  ወ/ሮ አሇም ተፇራ  
55.  አቶ ታምራት ቱለ  
56.  አቶ ሀይለ ታችበላ  
57.  አቶ አበበ ተካ  
58.  ወ/ሮ ዴጌረዲ መንግስትአብ  
59.  ወ/ሮ አስናቀች እሸቴ  
60.  አቶ አማረ ፀጋዬ  
61.  አቶ ተስፊዬ አበበ  
62.  ወ/ሮ አሰገዯች ክብረት  
63.  ወ/ሮ ግምጃ ጉርሙ  
64.  አቶ ከበዯ ባራኪ  
65.  ወ/ሮ አሰገዯች ቱለ  
66.  አቶ ገረመው ይርዲ  



260 

 

67.  አቶ ጫኔ ተፇራ  
68.  አቶ መኮንን አሰፊ  
69.  አቶ ሲሳይ ግርማይ  
70.  ወ/ሮ ዘነበች ገብረህይወት  
71.  ወ/ሮ ሌዐሌ ገባኢ  
72.  ወ/ሮ ጋዱሴ ሞሊ  
73.  አቶ ካሣሁን አሇሙ  
74.  አቶ ጣሰው ፇይሳ  
75.  አቶ ብርሃኑ ገብሬ  
76.  ወ/ሮ ቀነኔ ዯባ  
77.  አቶ ሀብታሙ ወሌዯማርያም  
78.  ወ/ሮ ሇተ ትንሣኤ  
79.  ወ/ሮ አስቴር ቀሇታ /ወ/ሮ አስናቀች ተፇራ/ 
 

ተጠሪ - የመንገዴ ትራንስፕርት ባሇሥሌጣን - ነገረፇጅ አወቀ ታረቀኝ ቀረቡ 

     መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡   

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት የመጨረሻ ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር 
ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት በጠበቃቸው አማካኝነት ህዲር 16 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር 
አቤቱታ ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ የአሁን አመሌካቾችና ላልች ሰዎች በዴምሩ 151 
ሰዎች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ በተከሣሽነት ቀርቦ አሁን ሊሇው 
የአሽከርካሪዎችና መካኒኮች የሥሌጠና ማዕከሌ ሇማስፊፊት በከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስትር 
130,777 ካሬ ሜትር ቦታ የካቲት 7 ቀን 1982 ዓ.ም የተሰጠው መሆኑን ገሌፀው በወቅቱ በቦታው 
ሊይ የነበሩት ሰሊሣ ዘጠኝ ሰዎች የቤታቸውን ግምት ተቀብሇው በተዘጋጀሊቸው ቦታ እንዱዛወሩ 
ተወስኗሌ፡፡ በዚህ መሠረት ግምት የተቀበለት ቦታውን እንዱሇቁ ወይም የወሰደትን ገንዘብ 
እንዱመሌሱ ላልቹም በህገወጥ መንገዴ በቦታው የሰፇሩ በመሆኑ ቦታውን ሇቅቀው እንዱያስረክቡ 
ይወሰንሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካቾች የተጠሪ ክስ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ በቦታው ሊይ 
የሰፇርነው መንግስት እያወቀው በህጋዊ መንገዴ ነው፡፡ ከዚህ በፉት ቤታችን የተገመተው በዝቅተኛ 
ዋጋ ነው ስሇዚህ እንዯገና ተገምቶ ካሣ ሉሰጠን ይገባሌ የሚሌ ዝርዝር የመከራከሪያ ነጥቦችን 
አቅርበዋሌ፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ያቀረቡት የይርጋ መቃወሚያ ቦታውን ተጠሪ በህዝብ 
አገሌግልት ስም ተቋም ሇማስፊፊት በህጋዊ መንገዴ የያዘው በመሆኑና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1149/1/ ሇእንዯዚህ አይነት ሁኔታ የሚያገሇግሌ ባሇመሆኑ ተገቢነት የሇውም በማሇት ውዴቅ 
አዴርጓሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ስማቸውን ከአንዯኛ ተራ ቁጥር እስከ ስሌሣ ዘጠነኛ ተራ ቁጥር 
የጠቀሳቸው ተከሣሾች በወቅቱ የንብረታቸው ግምት ተገምቶ ግምቱን እንዱቀበለ በመሆኑና ምትክ 
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ቦታ ተዘጋጅቶ የተሰጣቸው በመሆኑ የተጠሪን የይዞታ መሬት የማያስረክቡበት ህጋዊ ምክንያት 
የሇም፡፡ ስሇዚህ ቦታውን ሇተጠሪ ያስረክቡ ስማቸው ከተራ ቁጥር 40 እስከ 151 የተዘረዘሩት 
ተከሣሾች የቤታቸው ግምት ያሌወሰደ ስሇሆነ ቤቱ በፉት በነበረው ግምት መጠን በቅዴሚያ 
በመክፇሌ ወይም ተመሳሳይ ቤት እንዱሰጣቸው አዴርጎ ይዞታውን ማስሇቀቅ ይችሊሌ በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡  

በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ስሌሣ ዘጠኝ የሚሆኑ አመሌካቾች ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ይግባኝ 
ሰሚ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ ሰዎቹ በቦታው ሊይ የሠፇሩት በህገወጥ መንገዴ ሆኖ 
እያሇ ካሣ እንዴከፌሌ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም በማሇት መስቀሇኛ ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት በሥር ተከሣሽ የነበሩና አሁን ይግባኝ ባይ የሆኑ ሰዎች በአስተዲዯር አካሊት ህጋዊ 
ነዋሪዎች መሆናቸውና የተሇያዩ ማስረጃዎች የተሰጣቸው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇዚህ የሥር 
ፌርዴ ቤት ሇሚፇርሰው ቤታቸው ተጠሪ ግምት እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው በማሇት 
የተጠሪን መስቀሇኛ ይግባኝ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

የካሣውን መጠን በተመሇከተ ይግባኝ ባዮችም ሆኑ ላልች ግሇሰቦች ቤታቸው ተጠንቶ 
ሇተወሰኑት ካሣና ምትክ ቦታ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በወቅቱ በቤቶቹ ግምት ሊይ የቀረበ መቃወሚያ 
አሌቀረበም ካሣው ሇይግባኝ ባዩች ሣይከፇሌ የዘገየው ይግባኝ ባዮች በስምምነቱ መሠረት የክፌለ 
ማዘጋጃ ቤት ወዯአዘጋጀው ቦታ ሇማዛወር ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው እና አከራካሪውን ቦታ ይዘው 
ሇመቆየት በመፇሇጋቸው በመሆኑ ጥፊቱ የይግባኝ ባዩች ነው ጥፊቱ የይግባኝ ባዩች ከሆነ መሌስ 
ሰጭ/ተጠሪ/ በወቅቱ በነበረው ግምት መሠረት እንጂ አሁን ባሇው የገበያ ዋጋ ሇቤቶቹ ግምት 
የሚከፌሌበት ምክንያት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አቤቱታውንም ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካቾች 
ሇሰበር ችልት ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አመሌካቾችና ላልች በቦታው /ስፌራው/ የሚገኙ 
ከሶስት መቶ በሊይ የሚሆኑ ሰዎች ከሰሊሣ አንዴ ዓመት በሊይ የያዙትን ይዞታ እንዱሇቁ ክስ 
የቀረበው የከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስትር ፇቅድሌኛሌ በማሇት ነው፡፡  

መንግስት አንዴ ንብረት የሚወሰዯው ሇህዝብ ጥቅም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውና ተመጣጣኝ 
ካሣ ሲከፌሌ ብቻ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ቦታው ሇህዝብ ጥቅም የሚፇሇግ ስሇመሆኑ የሚኒስትሮች 
ምክር ቤት የሰጠው ውሣኔ አሌቀረበም፡፡ ቦታው በሉዝ የተወሰዯ መሆኑን የአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር የወሰነው ውሣኔ የሇም፡፡ ስሇዚህ ቦታው ሇህዝብ ጥቅምና አገሇግልት የሚውሌ መሆኑ 
በተገቢው የመንግስት አካሌ ሣይወሰን ተጠሪ ይዞታን ሇማስፊፊት በማቀዴ ያቀረበው ክስ ተገቢነት 
የሇውም ተጠሪ በዚህ አይነት ሁኔታ ከንብረታችንና ከይዞታችን ሇማስነሣት የሚያዯርገው እንቅስቅሴ 
የህገመንግስቱ አንቀጽ 40/8/ ና አዋጅ ቁጥር 272/1994 ዴንጋጌ ውጭ በመሆኑ ካሣውም እነዚህን 
የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ የተሰራ ባሇመሆኑ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት 
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በይግባኝ የተከራከሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች ብቻ ሲሆኑ ሰባ ዘጠኝ 
ሰዎች ሇችልቱ የሰበር አቤቱታ ማቅረባቸው ሥርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም የማሰሌጠኛ ተቋሙ 
በአገራችን የትራፉክ አዯጋን ሇመቀነስና የትራፉክ ዯህንነትን ሇማጎሌበት አስፇሊጊ መሆኑ በመንግስት 
ታምኖበት በከፌተኛ በጀትና ወጭ የተቋቋመ ሇህዝብ አገሌግልት የሚሰጥ ተቋም ነው፡፡ ተቋሙን 
ሇማስፊፊት በአቅራቢያው ያሇውን ምቹ ቦታ እንዱንወሰዴ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ውሣኔ ተሰጥቶበት 
የቦታው ባሇይዞታ የሚያዯርገን ካርታና ፔሊን ተሰጥቶናሌ ስሇዚህ አመሌካቾች ቦታውን ሊሇመሌቀቅ 
የሚያቀርቡት ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት በቃሌ ክርክር መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
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በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሣይወሰን ቦታውንና ንብረታችንን እንዴንሇቅ መዯረጉ ህጋዊ አይዯሇም 
በማሇት በጠበቃቸው አማካኝነት በቃሌ ክርክር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ በፅሐፌና በቃሌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ 
የተገሇፀው ሲሆን እኛም አመሌካቾች ቦታውንና ንብረቱን ሇተጠሪ እንዱሇቁ እንዯዚሁም ተጠሪ በፉት 
በተሠራው ግምት መሠረት ሇተጠሪዎች ካሣ እንዱከፌሌ በአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚና ሰበር ችልት 
የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡  

ጉዲዩን እንዯመረመርነው ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ከማየታችን በፉት ተጠሪ በይግባኝ 
ተከራካሪ የነበሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች ነበሩ አሁን ሇሰበር ሰባ ዘጠኝ ሰዎች አቤቱታ ማቅረባቸው 
ተገቢ አይዯሇም በማሇት ያቀረበውን ተቋውሞ መርምረናሌ፡፡  አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር ችልት 
አቤቱታ ያቀረቡት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው የመጨረሻ ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ነው፡፡ ከመዝገቡ ጋር ከተያያዘው የአዱስ አበባ አስተዲዯር 
የሰበር ችልት የውሣኔ ግሌባጭ በከተማው ሰበር ችልት አመሌካች የነበሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች 
ሣይሆኑ ሰባ ዘጠኝ ሰዎች መሆናቸው በግሌፅ ተመዝግቧሌ፡፡ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በአንዴ 
መዝገብ ይግባኝ አቅርበው የተከራከሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች ሲሆኑ አሰሮቹ ሰዎች በይግባኝ የብቻ 
መዝገብ አስከፌተው በይግባኝ ሲከራከሩ ቆይተው ወዯ ከተማው ሰበር አቤቱታ ያቀረቡና መዝገባቸው 
ተጣምሮ የታየ መሆኑን ወይም በላሊ አሳማኝ ምክንያት ፌርዴ ቤቱ ሇከተማ ሰበር ችልት ያቀረቡትን 
አቤቱታ የተቀበሊቸው ስሇመሆኑ ሇመሇየት የማይቻሌ ቢሆንም ተጠሪ ተቃውሞ ከማቅረብ ውጭ 
እንዳትና በምን ምክንያት የከተማ ሰበር ችልት ሰባ ዘጠኝ ሰዎች አመሌካቾች የሆኑበትን አቤቱታ 
ተቀብል ትዕዛዝ ሰጠ የሚሇውን ያሊስረዲ በመሆኑ ያቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
አሌተቀበሌነውም፡፡  

ወዯ መሠረታዊ ጉዲዩ ስንመሇስ ተጠሪ ያቋቋመውን የአሽከርካሪና የቴክኒክ ባሇሙያዎች 
ማሰሌጠኛ ተቋም ሇማስፊፊት ክርክር ያስነሣውና ስፊቱ 137,777 ካሬ ሜትር ቦታ በወቅቱ በነበረው 
ከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስቴር የተሰጠ መሆኑንና ተጠሪ የይዞታ የምስክር ወረቀት፣ ካርታና ፔሊን 
በሚመሇከተው የአስተዲዯር ክፌሌ የተሰጠው መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ  
ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ መንግስት ሇህዝብ ጥቅም ተመጣጣኝ ካሣ በመክፇሌ የግሇሰብ ሀብትና ንብረት 
መውሰዴ የሚችሌ መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 8 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ መንግስት 
በህግ በኩሌ እንዯአንዴ ሰው የሚቆጠር መሆኑንና በመሥሪያ ቤቶቹ አማካኝነት ከተፇጥሮው ጋር 
የሚስማሙትን መብቶች ሁለ ሉሠራባቸውና ሉያገኝ እንዯሚችሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 394 
ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ የመንግስት መሥሪያ ቤት መሆኑ አከራካሪ 
አይዯሇም፡፡ ሇህዝብ ጥቅምና አገሌግልት ያቋቋመውን ተቋም ሇማስፊፊት ጥያቄውን ሇጉዲዩ ውሣኔ 
የመስጠት ሥሌጣን ሊሇው የከተማው ሌማትና ቤት ሚኒስቴር አቅርቦ ቦታው ተሰጥቶታሌ፡፡ 
ስሇሆነም ቦታው ሇህዝብ ጥቅም የተፇሇገ በመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 394 ንዐስ አንቀጽ 2 
ተጠይቆ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 396 አንቀጽ 2 መሠረት ታምኖበት በወቅቱ ሥሌጣን ባሇው 
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት የተፇቀዯ በመሆኑ አመሌካቾች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሣይወሰን ቦታና 
ንብረታችንን እንዴንሇቅ መዯረጉ የህገ መንግስቱን አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 8 የሚጥስ ተግባር ነው 
በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  
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አመሌካቾች አዋጅ ቁጥር 272/1994 በመጥቀስ ከቦታው እንዴንሇቅ የተሰጠው ውሣኔ 
የአዋጁን ዴንጋጌ የሚቃረን ነው በማሇት ያቀረቡትን ክርክር ስንመሇከት አመሌካቾች በቦታው ሊይ 
ያሇውን ንብረት በማንሣት እንዱሇቁ የተወሰነው ቦታው በህዝብ ጥቅምና ግሌጋልት የሚሰጥ ተቋም 
ማስፊፉያነት ሇመጠቀም ነው፡፡ መንግስት አንዴ የግሌ ንብረት ሇህዝብ ጥቅም በሚወስዴበት ጊዜ 
ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓት ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1460 እስከ ፌታብሓር ህግ ቁጥር 1488 
ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካቾች የሚከራከሩበት ቦታና ንብረት ሇህዝብ ጥቅም እንዱሇቁ የተወሰነው በ1982 
ዓ.ም በመሆኑ ከሊይ የተጠቀሰው የህግ ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ መብታቸውን በማስከበር 
ከሚጠይቁ በስተቀር ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን አዋጅ ቁጥር 272/1994 በመጥቀስ ክርክር 
ማቅረባቸው ተገቢ ሆኖ አሊኘነውም፡፡  

አመሌካቾች የህገመንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 8 በሚዯነግገው መሠረት ሇንብረታቸው 
ተመጣጣኝ ካሣ ተጠሪ እንዱከፌሌ አሌተወሰነሌንም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር በተመሇከተ 
አመሌካቾች ንብረት ተጠንቶና ግምቱ ተሇይቶ አመሌካቾች ማዘጋጃ ቤት ወዯአዘጋጀው ቦታ 
ተዛውረው የንብረታቸውን ግምትና ዋጋ እንዱወስደ ተጠየቀው የነበሩ መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤትና 
በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች በወቅቱ ሇንብረቱ የተሰጠው ግምት ከንብረቱ 
ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ አይዯሇም ብሇው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1477/2/ በሚዯነግገው መሠረት 
በሶስት ወር ሇፌርዴ ቤት ያቀረቡት አቤቱታ እንዯላሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡  

አመሌካቾች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የህግ ዴንጋጌ በሚዯነግገው የጊዜ ገዯብ ውስጥ በወቅቱ 
ሇንብረታቸው የተወሰነሊቸውን የካሣ ገንዘብ በመቃወም ሇፌርዴ ቤት ያቀረቡት አቤቱታ የሇም፡፡ በላሊ 
በኩሌ አመሌካቾች በቦታው ሊይ ያሇውን ንብረት እና ይዞታውን እንዱሇቁ የሚመሇከተው የመንግስት 
አካሌ ወስኖ ካሣወቃቸው በኃሊ ወዯ ተዘጋጀው ቦታ ሊሇመዛወርና ቦታውን ሊሇመሌቀቅ የተሇያየ 
ምክንያት እየፇጠሩ እስካሁን እንዲሇቀቁ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው 
የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 
አመሌካቾች በወቅቱ ተገምቶ ተጠሪ ያሣወቃቸውን የካሣ መጠን በመቃወም በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1477 ዴንጋጌዎች መሠረት አቤቱታ ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ እንዱሻሻሌ መከራከር ወይም ቦታውን 
በመሌቀቅ ግምቱን መውሰዴ ሲገባቸው አስካሁን በቦታው ሊይ መቆየታቸው ተገቢ አሇመሆኑና ጥፊቱ 
የተጠሪ ሣይሆን የአመሌካቾች መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች የህጉን ሥርዓት 
ተከትሇው ቅሬታቸውን ማቅረብና ቦታውን በመሌቀቅ ቦታውን ሇተሰጠው የህዝብ ጥቅምና ግሌጋልት 
እንዱውሌ ማዴረግ ሲገባቸው ይህንን ሣያዯርጉ በመቅረታቸውን በመዘግየታቸው ምክንያት ንብረቱ 
በፉት ከተገመተው ግምት በሊይ የሚጠየቁበት የህግ መሠረት የሇም በማሇት የአዱስ አበባ አስተዲዯር 
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልት መወሰናቸው ንብረቶቹ በወቅቱ በግምታቸው ካሣ ሣይከፇሌ 
የቀረው በማን ጥፊት ነው የሚሇውን ነጥብ ሇማስረዲት ያቀረቡ ማስረጃዎችን በመመዘን የዯረሱበት 
መዯምዯሚያ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ችልትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት 
ውሣኔ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውና ከሊይ የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች ያገናዘበና መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የላሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡     
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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