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የሰበር መ/ቁ 105125 

ሔዲር 05 ቀን 2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተኽሉት ይመስሌ 

  ቀነዒ ቂጣታ 

      ክፌሇፅዮን ማሞ 

      ሰናይት አዴነው 

      ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- አቶ አህመዴ ዐመር  

ተጠሪዎች፡- 1ኛ. አቶ ተስፊዬ አብራሃ 

           2ኛ. አቶ ኃይሇ ማሪያም አብራሃ  

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነውን ጭብጥ የመሬት ባሇይዞታ ሳይቃወም የተሰራ ቤት የሚኖረው 

ሔጋዊ ውጤት ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት፣ የፌትሏብሓር ሔግ አንቀፅ 1179/1/ እና ይህ ሰበር 

ሰሚ ችልት ከሰጠው አስገዲጅ ውሳኔዎች አንፃር አጣርቶ ሇመወሰን የቀረበ ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲዩ 

የተጀመረው በትግራይ ክሌሌ ምስራቃዊ ዞን ዒዱግራት ወረዲ ፌርዴ ቤቶች የአሰበሰበያ ምዴብ 

ችልት የአሁኑ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በፌ/መ/ቁ 020212 ባቀረቡት ክስ መነሻነት ነው፡፡ 

የአመሌካች ክስ ይዘትም አዋሳኙ በክሱ የተጠቀሰው 490 ካሬ ሜትር የመሬት ይዞታ ያሊቸው 

ሲሆን ተጠሪዎች በጉሌበታቸው በሔጋዊነት ሳይሰጣቸው በኃይሌ በ1998 አንዲንዴ ሰርቪስ ሁሇት 

ክፌሌ ቤት እንዯሰሩ፣ እንዱሁም በ2006 ዒ.ም በቀበላ በታገዯበት ሁኔታ ፉት ሇፉት ባሇው ይዞታ 

ሊይ በክብ ዴንጋይ ቆርቆሮ ተክሇው በሔጋዊ መንገዴ ከተሰጣቸው ይዞታ ሊይ ከሔግ ውጭ 

ስሇወሰደባቸው ተጠሪዎች የሰሩቷ ቤት በራሳቸው ወጪ አፌርሰው ይዞታውን እንዱመሌሱ 

እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪዎች በሰጡት መሌስም በ1998 ዒ.ም 

ቤቱን መስራታቸውን ሳይክደ ከዛ በኋሊ ግን ምንም እንዲሌሰሩና የሰሩት ቤትም አስተዲዯር 

በሰጣቸው ቦታ ስሇመሆኑ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የስር ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ አጠቃሊይ ይዘት በመዝገቡ ካሰፇረ 

በኋሊ የአሁኑ ተጠሪዎች የሰሩት ሰርቨስ ቤት በ1998 ዒ.ም መሆኑ እንዲሌተካዯ፣ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/6/ እና የፌትሏብሓር ሔግ አንቀፅ 1179/1/ መሰረት በማዴረግ 

አመሌካች ሳይቃወሙ የተሰሩት ሁሇት ሰርቪስ ሆነ አጥር ግቢው ሇመቃወም የሚያስችሌ ሔጋዊ 

ምክንያት የሊቸውም በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች 

በስር የወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇዞኑ ከፌተኛ እና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር 
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አቤቱታ ያቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማሳረም ነው፡፡ የአመሌካች ሰበር 

አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- አከራካሪው ይዞታ ሇቆዲና ላጦ ዴርጅት እንዯተሰጣቸው 

የተጠሪዎች ሔገ ወጥ ተግባር ይቃወሙ እንዯነበር በመግሇፅ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔና ትዕዛዝ 

እንዱሻር ማመሌከታቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ 

አከራካሪው ይዞታ የአሁኑ የሰበር አመሌካች መሆኑ በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ከመሆኑ 

አንፃር የሰበር አመሌካች ተጠሪዎች ቤቱን ሲሰሩ ሳይቃወም ነው ቤቱ የተጠሪ ነው በሚሌ አግባብ 

ተጠሪዎች ቤት የሰሩበትን ይዞታ መሌቀቅ የሇባቸውም ተብል የተሰጠው ውሳኔ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 

1179/2/ እና /3/ እና ፌ/ብ/ሔ/ቁ 1180 ዴንጋጌዎች አንፃር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን 

ሇመመርመር ተጠሪዎችን ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ተጠሪዎች የካቲት 06 ቀን 2007 ዒ.ም 

በተፃፇ መሌስ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እንዱፀና አመሌክቷሌ፡፡ ከስር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር 

አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ በፅሁፌ ያዯረጉት ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ተገቢ ከሆነው ዴንጋጌ በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ 

ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም አመሌካች በሚመሇከተሇው የአስተዲዯር ክፌሌ 490 ካሬ ሜትር የተሰጣቸው 

ስሇመሆኑ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች አከራካሪ በሆነው ይዞታ ሊይ ቤት እንዱሰሩ 

በሚመሇከተው አስተዲዯር የተፇቀዯሊቸው መሆኑን በመግሇፅ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት 

ባያገኝም ሇክርክሩ መነሻ የሆኑ ቤቶች በ1998 ዒ.ም ስሇመስራታቸው ግን በፌሬ ነገር ዯረጃ 

የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች በአከራካሪው ይዞታ ሊይ ቤት ሲሰሩ አመሌካች 

ያቀረቡት ተቃውሞ እንዯነበረ ቢከራከሩም በስር ፌርዴ ቤት በተዯረገው የማጣራት ሂዯት ግን 

መቃወሚያ ስሇማቅረባቸው አሌተረጋገጠም፡፡ አንዴባሇይዞታ ሳይቃወም የተሰራ ቤት ቤቱን 

የሰራው ሰው ባሇመብት እንዯሚሆን በፌ/ሔ/ቁ 1179/1/ ስር በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች 

እየተከራከሩ ያለት የይዞታ ባሇቤት በማንኛውም ጊዜ ተጠሪዎችን የማስሇቀቅ መብት አሇው 

በሚሌ እሳቤ ነው፡፡ በእርግጥ የይዞታ ባሇመብት በይዞታው የተሰራው ቤት እንዱነሳሇት ወይም ከ 

¼ ኛ የማይበሌጥ ካሳ ከፌል ቤቱን የማስቀረት መብት እንዲሇው ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 1179/2/ እና 

1180 ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ነው፡፡ ይሁንና የፌትሏብሓር ሔግ በታወጀበት ዘመን 

መሬት በግሌ ባሇሀብትነት የሚያዝ በመሆኑ በየትኛውም መሌኩ በመሬቱ ሊይ ከሁለም የሰፊ 

መብት ያሇው በመሆኑ በባሇቤቱ መቃወሚያ ሳይቀርብ የተሰራ ቤት ጭምር እንዱፇርስ የመጠየቅ 

መብት እንዲሇው ተዯንግጎ ነበር፡፡ ከሊይ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የሔዝብና የመንግስት መሆኑን 

ከዯነገገው አንቀፅ 40/3/ ጋር በተጣጣመ መሌኩ ነው፡፡ በዚሔም መሰረት የመሬት ባሇይዞታ 

በፌትሏብሓር ሔግ አንቀፅ 1179/2/ እና 1180 በተዯነገገው አግባብ በይዞታ ሊይ ምንም ተቃውሞ 

ሳያቀርብ የተሰሩ ቤቶች ሊይ የፇሇገው እርምጃ የመውሰዴ መብት የሇውም፡፡ መሬት የሔዝብና 

የመንግስት ከመሆኑ አንፃር በባድ መሬት ሊይ የተሰራው ቤት ሊይ የመሬት ይዞታ መብት አሇኝ 
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የሚሇው ወገን ቤቱን ከሰሩ ሰዎች የተሻሇ መብት ሉኖረው አይችሌም፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

አመሌካች በ490 ካሬ ሜትር ሊይ የይዞታ ባሇመብት ሁኖ የነበረ ቢሆንም አመሌካች ሳይቃወም 

ተጠሪዎች በባድ መሬት ሊይ ቤት ገንብተዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በሔጉ አግባብ አሌተሰጣቸውም ቢባሌ 

እንኳ የሚመሇከተውን አስተዲዯር ከሚጠይቅ በቀር በባድ የመሬት ይዞታ ሊይ ጉሌበትና 

ገንዘባቸውን በማፌሰስ የሰሩበት ቤት ሊይ ከአመሌካች የተሻሇ መብት እንዲሊቸው ያከራከረ ጉዲይ 

አይዯሇም፡፡ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/7/ እንዯተመሇከተው ተጠሪዎች በአከራካሪው 

ይዞታ ሊይ የገነቡት ቤት ባሇይዞታ መሆናቸውን የሚያመሇክት ነው፡፡  

አመሌካች በአከራካሪው ይዞታ አሇኝ የሚለትን መብት ሇማስከበር ተገቢ ጥረት ባሇማዴረጋቸው 

ተጠሪዎች ከ1998 ዒ.ም ጀምሮ ቤት ሰርተው እየኖሩ እንዯሚገኙ ከስር ፌርዴ ቤት መዝገብ 

መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በፌትሏብሓር ሔጉ አንቀፅ 1179/2/ እና 1180 የተመሇከቱትን 

መሬት በግሌ መያዝ በተፇቀዯበት ስርዒት በነበረው አካሄዴ በማንኛውም ጊዜ ተጠሪዎችን ከሰሩት 

ቤት ማፇናቀሌ እንዯሚችለ በመግሇፅ ያቀረቡት ክርክር የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/2/ 

እና ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 30101፣ 36638 እና በላልች መዝገቦች የሰጠው አስገዲጅ 

የሔግ ትርጉም ያሊገናዘበ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የአሁኑ ተጠሪዎች አመሌካች ሳይቃወሙ 

የሰሩት ሁሇት ሰርቨስ ቤት ሆነ አጥር ግቢው ባሇይዞታ መሆናቸውን በማረጋገጥ በስር ፌርዴ 

ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/3/ እና /7/ እንዱሁም ይህ ሰበር 

ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 30101 እና 36638 የሰጣቸው ገዥ ውሳኔዎች መሰረት ያዯረገ ነው 

ከሚባሌ በስተቀር በጉዲዩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀሙን አያሳይም፡፡ በእነዚህ ሁለ 

ምክንያቶች አመሌካች ሳይቃወሙ የተሰሩ ቤቶች እንዱፇርሱ የመጠየቅ መብት የሊቸውም 

ብሇናሌ፡፡ ተጠሪዎች አመሌካች ሳይቃወሙ የሰሯቸው ቤቶች ባሇመብት ናቸው ብሇናሌ፡፡ 

በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የዒዱግራት ወረዲ ፌርዴ ቤቶች የአሰበሰበያ ምዴብ 

ችልት በመዝገብ ቁጥር 02012 በቀን 8/07/2006 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ፣ የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 17820 በቀን 13/09/2006 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ፣ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 66911 በ23/10/2006 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 

በዴምፅ ብሌጫ ፀንቷሌ፡፡  

2. ተጠሪዎች አመሌካች ሳይቃወሙ የሰሩት ሁሇት ሰርቨስ ቤት እና አጥር /ግቢው/ 

ባሇመብት ናቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳራቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇሰ፡፡ 

የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት             
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የሌዩነት ሏሳብ 

እኛ ስማችን በ2ኛ እና 4ኛ ተራ ቁጥር ሊይ የተጠቀሰዉ ዲኞች አብሊጫዉ ዴምጽ ከሰጠዉ ዉሳኔ 

በመሇየት የሚከተሇዉን የሌዩነት ሏሳባችንን እናስቀምጣሇን፡፡ 

በዚህ ጉዲይ መታየት ያሇበት አሁን በአገራችን ባሇዉ ሥርዒት እና የሔግ ማዕቀፌ ግሇሰቦች 

ወይም ዜጎች የመሬት ነክ ንብረት ጋር በተያያዘ ያሊቸዉ መብት ነዉ፡፡ የኃይሇ ስሊሴ ዘመነ 

መንግስት የመሬት ነክ ንብረት በግሇሰብ ዯረጃ በግሌ መያዝ እንዯሚቻሌ በወቅቱ በሥራ ሊይ 

የነበሩት የሔግ ማዕቀፌ የሚያመሇክት ጉዲይ ነዉ፡፡ የኃይሇ ስሊሴ መንግስት ከወቀዯ በኋሊ 

የመሬት ነክ ንብረት በግሇሰብ በግሌ የመያዝ ሁኔታ በዯርግ መንግስት ቀሪ መዯረጉ ይታወቃሌ፡፡ 

በአገራችን ከዯርግ መንግስት ዉዴቀት በኋሊ እና የኢህአዳግ መንግስት ስሌጣን ከያዘ ወዱህ 

የመሬት ነክ ንብረት ባሇቤትነት የኢትዮጵያ መንግስትና ሔዝብ ሀብት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  

በዚህ መሰረት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስት በ1987 ዒ.ም ከመዉጣቱ በፉት የገጠርም ሆነ የከተማ 

መሬት የመንግስትና የሔዝብ ሀብት መሆኑን ባረጋገጠ መሌክ የሔግ መዕቀፌ ወጥቶ ሲሰራበት 

እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ በዛን ወቅት የከተማ መሬትን በተመሇከተ የከተማ ቦታ በኪራይ ስሇመያዝ 

የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 80/1986 ዒ.ም መሰረት የሚመራ ነበር፡፡ በመቀጠሌ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሔገ 

መንግስት አንቀጽ 40 /3/ መሰረት የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፇጥሮ ሀብት ባሇቤትነት 

መብት የመንግስትና የሔዝብ ብቻ ነዉ፡፡ መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ ብሓሮች፣ 

ብሓረሰቦችና ሔዝቦች የጋራ ንብረት ነዉ፡፡ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም የገጠርም ሆነ የከተማ 

መሬት ባሇቤትነት የመንግስትና የሔዝብ እስከሆነ ዴረስ ግሇሰቦች በመሬቱ ሊይ ሉኖራቸዉ 

የሚችሇዉ የባሇይዞታነት መብት እንዯሆነ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡  

ይህን በሔገ መንግስቱ የተመሇከተዉን መርህ ተከትል የመንግስትና የሔዝብ የመሬት ባሇቤትነትን 

ባረጋገጠ መሌኩ እና ግሇሰቦች ዯግሞ የመሬት ባሇይዞታነት መብት የሚያገኙበት ሥርዒት እና 

ይህ መብት የሚከበርበት የሔግ ሥርዒት ተዘርግቶ እየተሰራበት ይገኛሌ፡፡ የከተማ መሬትን 

በተመሇከት የከተማ ቦታን በሉዝ መያዝን እንዯገና ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 272/1994 

ዒ.ም በሚዯነግገዉ አግባብ ሲመራ የነበረ ሲሆን፣ ይህ አዋጅ ከተሻረ በኋሊ በአሁኑ ወቅት የከተማ 

ቦታን በሉዝ ስሇመያዝ የወጣ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ዒ.ም እና ይህን አዋጅ ተከትል በወጣዉ 

ዯንብ መሰረት እየተሰራበት መሆኑ ግሌጽ ነዉ፡፡ ግሇሰቦች ወይም ዜጎች የመሬት ነክ ንብረትን 

በተመሇከተ የባሇይዞታነት መብት ሇማግኘት የሚችለት እነዚህ ሔገ መንግስቱን ተከትል በወጡት 

ዝርዝር ሔጎች መሰረት ስሌጣን ባሇዉ የመንግስት አካሌ መሆን አሇበት፡፡ ከዚህ ዉጭ ግን 

የከተማ መሬት መያዝ እንዯማይቻሌ እና ከዚህ ሔግ አግባብ ዉጭ ማንም ግሇሰብ የከተማ 

መሬትን በመያዝ ሔጋዊ የባሇይዞታነት መብት ሉያገኝ አይችሌም፡፡ በዚህ ሔግ አግባብ አንዴ 

ግሇሰብ የከተማ መሬት ስሌጣን ባሇዉ የመንግስት አካሌ የተሰጠዉ እንዯሆነ ይህ መብት 

ሉከበርሇት ይገባሌ፤ ከሔግ ዉጭ የባሇይዞታነት መብቱን በመንግስትም ሆነ በላሊ አካሌ ወይም 
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ግሇሰብ ሉነጠቅ አይገባም፡፡ ይህ ማሇት በዚህ አግባብ ባገኘዉ የከተማ መሬት ሊይ የግሌ ንብረት 

የማፌራት መብት አሇዉ፡፡ አንዴ ሰዉ በሔጉ አግባብ ባገኘዉ የከተማ መሬት ሊይ በጉሌበቱ፣ 

በእዉቀቱ ወይም በገንዘቡ ንብረትን ያፇራ እንዯሆነ የንብረቱ ባሇሀብት እንዯሆነ የሔገ መንግስቱ 

አንቀጽ 40 /2/ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም አንዴ ግሇሰብ የከተማ መሬት መያዝ የሚችሇዉ በሔጉ 

አግባብ ሲሆን፣ በዚህ አግባብ ባገኘዉ የመሬት ይዞታ ሊይ የግሌ ሀብት ማፌራት ይችሊሌ፡፡ ከዚህ 

ዉጭ የከተማ መሬትን በሔገ ወጥ መንገዴ በመያዝ በመሬቱ ሊይ ንብረት ስሊፇራ ብቻ 

የባሇይዞታነት መብት ሉሰጠዉ የሚችሌ አይሆንም፡፡ ሔግ የዘረጋዉን ሥርዒት ተከትል 

የተገኘዉን የባሇይዞታነት መብት በዚህ ይዞታ ሊይ ከተፇራ ንብረት መብት አንጻር በአግባቡ 

መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ የመሬት ባሇይዞታነት መብት ትሌቅ መብት በመሆኑ በሔገ ወጥ 

መንገዴ ተይዞ ንብረት ስሇተፇራ ብቻ ከባሇይዞታነት መብት ይሌቅ ሇንብረት መብት የበሇጠ 

ክብዯት በመስጠት ያነሰ ዋጋ ሉሰጠዉ አይገባም፡፡ ይህ ዯግሞ የመሬት ባሇይዞታነት መብትን 

ተገቢ ክብዯት የሚሰጥ ከመሆኑም በሊይ ሔገ ወጥ የሆነ የከተማ መሬት ወረራን ሇመከሊከሌም 

የሚያግዝ ነዉ፡፡ 

በዚህ መሰረት አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች ሇክርክር ምክንያት 

የሆነዉን 490 ካ.ሜ የከተማ መሬት በሔጉ አግባብ ስሌጣን ባሇዉ የመንግስት አስተዲዯር አካሌ 

የተሰጠዉ እና የባሇይዞታነት መብት ያገኘ መሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ 

ይህ በመሆኑ የአሁን አመሌካች በዚህ መሰረት ያገኘዉን የባሇይዞታነት መብት የሔግ አግባብ 

ተከትል ስሌጣን ባሇዉ አካሌ ከሚወስነዉ ዉሳኔ ዉጭ ይህን የባሇይዞታነት መብቱን ሉያጣ 

የሚችሌበት ሁኔታ ሉኖር አይችሌም፡፡ የአሁን አመሌካች ይህን ይዞታ ሇታሇመሇት ዒሊማ ያሊዋሇ 

እንዯሆነ የሚመሇከተዉ የአስተዲዯር አካሌ በሔግ አግባብ በሚወስዯዉ እርምጃ ይህን 

የባሇይዞታነት መብቱን ከሚያጣ በስተቀር ማንም ግሇሰብ ይህን ይዞታ ከሔግ ዉጭ ይዞበት 

ንብረት ስሊፇራ አመሌካች መብቱን የሚያጣበት አግባብ የሇም፡፡ የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ይዞታ 

ሊይ ሁሇት ሰርቪስ ቤቶችን መስራታቸዉ በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ ነገር ግን 

የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ይዞታ ሊይ ሰርቪስ ቤቶች ይስሩ እንጂ በይዞታዉ ሊይ የባሇይዞታነት 

መብት በሚመሇከተዉ የመንግስት አስተዲዯር አካሌ ማግኘታቸዉን በሥር ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት 

ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም የአሁን ተጠሪዎች ይህን የከተማ መሬት የባሇይዞታነት መብት የሔጉን 

አግባብ ተከትሇዉ ባሊገኙበት ሁኔታ በዚህ ይዞታ ሊይ ቤት በመሥራታቸዉ ብቻ የባሇይዞታነት 

መብት የሚያጎናጽፊቸዉ ነገር የሇም፡፡ ከሊይ የተመሇከቱትን የከተማ መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም አዋጅ እና ዯንብ ሲታይ በሔግ አግባብ ባሌተገኙ ይዞታ ንብረት ማፌራት የባሇይዞታነት 

መብት የሚያጎናጽፌ መሆኑን የሚያመሇክተዉ ነገር የሇም፡፡  

ከዚህ አንጻር በ1952 ዒ.ም በኃይሇ ስሊሴ መንግስት የታወጀዉን የፌትሏብሓር ሔግ አሁን ያሇዉ 

የመሬት ነክ ንብረት ተፇጻሚነት አሇዉ ወይ? የሚሇዉ ነጥብ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ ይህ 
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ሔግ የታወጀበት ወቅት መሬት እንዯግሌ ሀብት የሚታይ እና በግሌ መያዝ እና እንዯግሌ ሀብት 

እንዯሚቆጠር የሚያመሇክት ነዉ፡፡ በመሆኑም በዚህ ሔግ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ሲታዩ መሬት 

በግሌ ሀብትነት የሚያዝ መሆኑን በሚያመሇክት መሌኩ ‹‹ባሇመሬቱ›› በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ 

ረገዴ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1178፣ 1179 እና 1180 ማየት ይቻሊሌ፡፡ የእነዚህ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት 

ሲታይ መሬት በግሇሰብ እንዯግሌ ሀብት መያዝ በሚችሌበት ሥርዒት ዉስጥ እንዯሆነ ግሌጽ 

ነዉ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስት እና ሔገ መንግስቱን ተከትል ከወጡት 

ዝርዝር ሔጎች አንጻር ሲታይ እነዚህ የፌትሒ ብሓር ዴንጋጌዎች የከተማ መሬት ነክ ንብረትን 

በተመሇከተ ተፇጻሚነት የሊቸዉም፡፡ ሆኖም ግን በአሁኑ ወቅት የከተማ መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም ሇመቆጣጠር የወጡት ሔጎች አንዴ ሰዉ ሔጋዊ ባሇይዞታ መብት ሳይኖረዉ ሔጋዊ 

ባሇይዞታዉ ሳይቃወም በላሊ ሰዉ ይዞታ ሊይ ቤት ወይም ንብረት ያሳረፇ ወይም ያፇራ እንዯሆነ 

ይህ ጉዲይ በምን አግባብ ይታያሌ? የሚሇዉ ነጥብ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡  

በዚህ ረገዴ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስትን ተከትሇዉ የከተማ መሬት ነክ ንብረትን ሇማስተዲዯር 

የወጡት ሔጎች የሚለት ነገር ባሇመኖሩ በግሇሰቦች መካከሌ የተፇጠረዉን አሇመግባባት 

ሇመፌታት የፌትሒ ብሓር ሔግ እንዯአግባብነቱ ተፇጻሚነት ሉኖረዉ ይገባሌ የሚባሌ ከሆነ የግራ 

ቀኙን መብት ፌትሒዊና ሚዛናዊ በሆነ መንገዴ በሚያስጠብቅ ሁኔታ ተፇጻሚ መዯረግ አሇበት 

እንጂ የአንደን ወገን ተጠቃሚነት ብቻ በሚያረጋግጥ መንገዴ ተፇጻሚ መዯረግ የሇበትም፡፡ ይህ 

ማሇት የባሇይዞታዉን መብት ብቻ ወይም በይዞታዉ ሊይ ንብረት ያፇራዉን ወገን መብት ብቻ 

ባስጠበቀ መሌኩ ተፇጻሚ መሆን የሇበትም፡፡ የሁሇቱንም ወገኖች መብት ፌትሒዊና ሚዛናዊ 

በሆነ መንገዴ ባስጠበቀ ሁኔታ ተፇጻሚ ማዴረጉ ተገቢ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት የአሁን አመሌካች 

በይዞታዉ ሊይ ተጠሪዎች የሰርቪስ ቤቶችን ሲሰሩ ባሇመቃወሙ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1179 /1/ ተፇጻሚ 

ሉሆን ይገባሌ የሚባሌ ከሆነ፣ የአንቀጹ ላልች ንዐስ አንቀጾችም ተፇጻሚነት ሉኖራቸዉ 

ይገባቸዋሌ፡፡ የዴንጋጌዉ ንዐስ አንቀጽ 1 እንዯሚዯነግገዉ ‹‹ባሇመሬቱ ሳይቃወም በላሊ ሰዉ 

መሬት ሔንጻ የሠራ ሰዉ የዚሁ ሔንጻ ባሇሀብት ነዉ›› የሚሌ ነዉ፡፡ አሁን ሇተያዘዉ ጉዲይ 

ይህን ዴንጋጌ ብቻ ተፇጻሚ አዴርጎ መተዉ፣ የተጠሪዎችን የንብረት መብት ብቻ ባስጠበቀ 

መንገዴ ተፇጻሚ መዯረጉን እንጂ የአመሌካችን የባሇይዞታነት መብት ከግምት ያስገባ ሆኖ 

አይታይም፡፡ ይህን ዴንጋጌ ፌትሒዊ በሆነ ሁኔታ ተፇጻሚ ማዴረግ ካስፇሇገ ሇንብረት መብት 

ብቻ ሳይሆን ሇባሇይዞታ መብትም ተገቢዉ ክብዯት ሉሰጠዉ ይገባሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ሉረጋገጥ 

የሚችሇዉ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1179 ሥር የተመሇከቱትን ንዐስ አንቀጾች በአጠቃሊይ ተፇጻሚ 

በማዴረግ ነዉ፡፡ ይህ ማሇት የፌትሏብሓር ሔግ አንቀጽ 1179 እና 1180 እንዯሚዯነግገዉ 

ባሇይዞታዉ በሔጉ በተዘረጋዉ ሥርዒት ሔንጻዉን ሇገነባዉ ሰዉ ተገቢዉን የካሳ ግምት በመክፇሌ 

ይዞታዉን የማስሇቀቅ መብቱ ሉጠበቅሇት ይገባሌ፡፡  
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አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች በዚህ ዴንጋጌ በተዘረጋዉ ሥርዒት 

መሰረት ሇአመሌካቾች ተገቢዉን የንብረት ካሳ ግምት በመክፇሌ ይዞታዉን የማስሇቀቅ መብቱ 

ሉጠበቅሇት ይገባዉ ነበር፡፡ ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶችም የአሁን አመሌካች ሇክርክር ምክንያት 

በሆነዉ ይዞታዉ ሊይ ተጠሪዎች የሰሩት ቤቶች ግምት ምን ያህሌ እንዯሆነ በባሇሙያ አስገምተዉ 

አመሌካች ተገቢዉን ካሳ ከፌል ይዞታዉን እንዱያስሇቅቅ ማዴረግ ሲገባቸዉ የተጠሪዎችን መብት 

ብቻ በሚያስጠብቅ መሌክ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1179 /1/ ተርጉመዉ ተፇጻሚ በማዴረግ የሰጡት 

ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ተሽሯሌ፡፡ እንዱሁም የሥር 

የወረዲዉ ፌ/ቤት ጉዲዩን ዴጋሚ በማየት በባሇሙያ ቤቱን በማስገመት አመሌካች ይህን ግምት 

ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ በማዴረግ ይዞታዉ ሇአመሌካች እንዱሇቀቅ ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ 

እንዱሰጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.343 /1/ መሰረት ሉመሇስሇት ይገባ ነበር በማሇት ወስነናሌ፡፡     

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡   

 

የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ይ 
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