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ሰበር መ/ቁ159414 

                                           ታህሳስ 22 ቀን 2011ዒ.ም 

 

ዲኞች፡ብርሃኑ አመነዉ 

     በዔዉቀት በሊይ 

    እንዯሻዉ አዲነ 

  ሃይለ ነጋሽ 

    እትመት አሰፊ 

    አመሌካች፡አቶ ሚሬሳ ኦብሳ 

    ተጠሪ፡ አቶ ፌቃደ ዯበል 

መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ በመሆኑ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                     ፌርዴ 

      በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ ዴንበር ተሊሌፍ የተሰራ ግንባታ የሚመሇከት 

ነዉ፡፡በስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ የአሁኑ ተጠሪ ሲሆን የአሁኑ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን 

ተከራክሯሌ፡፡የተጠሪ ክስ ይዘት ባጭሩ አመሌካች ከወሰን 50ሳ.ሜ በመራቅ ቤቱን 

መገንባት ሲገባዉ 75.ሳ.ሜ ወዯ ተጠሪ አስጠግቶ ግዴግዲ በማቆሙ የቤቱ ፌሳሽ ወዯ 

ተጠሪ ግዴግዲ እየፇሰሰ የተጠሪን ግዴግዲ አበሊሽቷሌ በሚሌ አመሌካች ግንባታዉን 

እንዱያፇርስ እንዱወሰን ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን አመሌካች በበኩለ በራሱ ይዞታ ሊይ 

እንጂ በተጠሪ ይዞታ ሊይ ግንባታ እንዲሊዯረገ በመግሇጽ ክሱ ዉዴቅ እንዱዯረግ 

ጠይቋሌ፡፡ክርክሩን በመጀመሪያ የዲኝነት ስሌጣን የተመሇከተዉ የጎቡ ሰዮ ወረዲ ፌ/ቤት 

የግራቀኙን ማስረጃ ሰምቶ በተጠሪ በኩሌ ከቀረቡት ምስክሮች ሁሇቱ አመሌካች ዴንበር 

አሌፍ የሰራዉ ቤት ፌሳሽ የተጠሪ ግዴግዲ ሊይ የሚፇስ ስሇመሆኑ ሲመሰክሩ ሁሇት 

ምስክሮች ማን ዴንበር እንዲሇፇ እንዯማያዉቁ መስክረዋሌ፡፡በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት 
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ምስክሮች አመሌካች ዴንበር አሊሇፇም በመካከሊቸዉም 1ሜትር ክፌት ቦታ አሇ በማሇት 

በመመስከራቸዉ ፌ/ቤቱ ሇጉዲዩ አወሳሰን እንዱረዲ በባሇሙያ ታይቶ ዉጤት እንዱቀርብ 

ትእዛዝ ሰጥቶ የወረዲዉ የመሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት ባሇሙያ አጣርቶ አመሌካች ወዯ 

ተጠሪ ይዞታ 9ሳ.ሜ በ13ሜ በማሇፌ የገነባዉ ቆርቆሮ ፌሳሽ በተጠሪ ግዴግዲ ሊይ 

እየፇሰሰ ጉዲት ማዴረሱን መግሇጫ በመስጠቱ አመሌካች ወሰን አሌፍ የሰራዉን 

እንዱያፇርስና በባሇሙያ ተሇክቶ1ሜ.በመራቅ እንዱገነባ በማሇት ዉሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝቶ ሇምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና 

ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እንዯቅዯም ተከተለ ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ 

ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡  

ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ይዘት ባጭሩ የግራቀኙ ምስክሮች ቃሌ ሲታይ የአመሌካች ምስክሮች አመሌካች ዴንበር 

አሇማሇፈን ስሇመመስከራቸዉ እና በባሇሙያ ተሇክቶ ከቀረበዉ ሪፖርት ይዘት ባሊገናዘበ 

ሁኔታ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች1ሜ.ገብቶ እንዱገነባ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ በተጠሪ 

ከተጠየቀዉ ዲኝነት ዉጪ ነዉ በሚሌ ምክንያት ዉሳኔዉ እንዱታረም 

ጠይቋሌ፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ  የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በተጠሪ 

በኩሌ በተጠየቀዉ ዲኝነት መሰረት የተወሰነ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር እንዱቻሌ 

ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡በተጠሪ በኩሌ የቀረበዉ መሌስ ባጭሩ 

በከተማ ፕሊን መሰረት በመኖሪያ ቤት መካከሌ ያሇዉ ርቀት 50ሳ.ሜ መሆኑ የሚታወቅ 

ስሇመሆኑና አመሌካች 75ሳ.ሜ ወዯ ተጠሪ ግዴግዲ ተጠግቶ በመስራቱ በዴምሩ ከ1ሜ 

በሊይ ስሇሚሆን የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ተገቢ ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡አመሌካች 

በመሌስ መሌሱ ሊይ ክርክር የተነሳበት ይዞታ የገጠር መንዯር ስሇሆነ በከተማ ፕሊን 

መሰረት ሉታይ አይገባም በማሇት የተጠሪ ክርክር ዉዴቅ እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡ 

   የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራቀኙ ክርክር ይዘት ከሊይ ባጭሩ ከሊይ የተገሇጸ ሲሆን 

እኛም የግራቀኙን ክርክር የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ እና ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ 

የተያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ አግባብነት ካሇዉ ህግ ጋር በማገናዘብ 

መርምረናሌ፡፡መዝገቡን እንዯመረመርነዉ አመሌካችና ተጠሪ በይዞታቸዉ በዴንበር 

የሚዋሰኑ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም ፡፡ተጠሪ ክስ ያቀረበዉ ከአመሌካች በሚዋሰንበት 
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በምስራቅ በኩሌ አመሌካች 50ሳ.ሜ ወዯ ራሱ ይዞታ ገብቶ ግንባታ ማዴረግ እየተገባዉ 

75ሳ.ሜ ወዯ ተጠሪ ይዞታ ገብቶ በመገንባቱ ከአመሌካች ቆርቆሮ ጣሪያ ሊይ የሚፇሰዉ 

ፌሳሽ በተጠሪ ግዴግዲ ሊይ እየፇሰሰ ጉዲት ስሊዯረሰ ይህንኑ እንዱያፇርስ ዲኝነት የጠየቀ 

ሲሆን አመሌካች ወዯ ተጠሪ ይዞታ አሌገባሁም በማሇት የተከራከረ ቢሆንም ከግራቀኙ 

ምስክሮች ቃሌ ባሻገር የባሇሙያ መግሇጫ እንዲረጋገጠዉ አመሌካች 9ሳ.ሜ ስፊት 

በ13ሜትር ቁመት ወዯ ተጠሪ ይዞታ ገብቶ የገነባ ስሇመሆኑና ከቤቱ ጣሪያ የሚወርዯዉ 

ፌሳሽ  የተጠሪ ግዴግዲ ሊይ እንዯሚፇስና ጉዲት እንዲዯረሰ ተገሌጧሌ፡፡ 

ግራቀኙ የሚከራከሩበት ይዞታ የገጠር መሬት ይዞታ ሆኖ የመኖሪያ መንዯር ሊይ 

የተገነባ ቤት ወሰን አጠቃቀም የሚመሇከት ስሇመሆኑ ከክርክሩ መገንዘብ 

ተችሎሌ፡፡ስሇሆነም ክርክር የተነሳበት ይዞታና ቤት የሚገኝበት ቦታ በከተማ አስተዲዯር 

የተዋቀረ ባሇመሆኑ ጉዲዩ በከተማ አስተዲዯር ፕሊን መሰረት የሚታይ ባይሆንም 

በፌ/ብ/ህጉ ስሇንብረት አጠቃቀም መብትና ግዯታዎች የተዯነገገዉን ተመርኩዞ እሌባት 

መስጠት የሚገባ እንዯሆነ እንገነዘባሇን፡፡በዚሁ አግባብ በፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 1204 እና 

1205 ሊይ እንዯተዯነገገዉ ባሇሀብቱ ሀብቱን በሚገባ ሇመገሌገሌ ሰፉ መብት ያሇዉ 

ቢሆንም በህግ የተጣለ ገዯቦች እንዯተጠበቁ ስሇመሆኑ ያሥገነዝባሌ፡፡ከእነዚህ ገዯቦች 

አንደ በፌ/ብ/ህጉ አንቀጽ 1225/1/ ሊይ እንዯተመሇከተዉ ባሇሀብቱ በሀብቱ 

በሚገሌገሌበት ጊዜ የጎረቤቱ ርስት ጥቅም የሚቀንስበትን ወይም የሚጎዲበትን 

ማንኛዉንም ከመጠን ያሇፇ ነገር ከመስራት መጠበቅ እንዯሚገባ ያስገዴዲሌ፡፡   

በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች ወሰን በማሇፌ ከገነባዉ ቤት ቆርቆሮ /ጣሪያ/ 

ሊይ የሚፇሰዉ ፌሳሽ የተጠሪ ግዴግዲ ሊይ እየፇሰሰ ጉዲት ማዴረሱ በስር ፌርዴ ቤት 

በባሇሙያ ታይቶ የተረጋገጠ ስሇመሆኑ መዝገቡ ያሥረዲሌ፡፡ስሇሆነም ይህ የአመሌካች 

ዴርጊት የተጠሪ ንብረት አጠቃቀም ሊይ ጉዲት ያዯረሰ በመሆኑ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ 

የህግ መሰረት ያሇዉ ነዉ፡፡ከዚህ ቀጥል መታየት ያሇበት ጉዲይ የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ 

ተጠሪ የጠየቀዉ ዲኝነት እና በማስረጃ የተረጋገጠዉን መሰረት ያዯረገ መሆን 

አሇመሆኑን የሚመሇከት ነዉ፡፡በመሰረቱ ዲኝነት ሉሰጥ የሚገባዉ ከሳሽ ወገን በግሌጽ 

ዲኝነት በጠየቀበት አግባብ እና በተከሳሽ እምነት ወይም በማስረጃ  በተረጋገጠ ሌክ 

መሆን እንዲሇበት የፌ/ብ/ስ/ስ ህግ አንቀጽ 182፣224፣234፣242 እና 273 ዴንጋጌዎች 
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ይዘት ያስገነዝባለ፡፡ስሇሆነም በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ክርክር ተጠሪ ክስ ያቀረበዉ 

አመሌካች 75 ሳ/ሜ ወዯ ተጠሪ ይዞታ ገብቶ የዯረገዉን ግንባታ እንዱያፇርስ በሚሌ 

ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን አመሌካች ወዯ ተጠሪ ይዞታ አሌገባሁም በሚሌ የተከራከረ ሲሆን 

አመሌካች በራሱ ይዞታ ሊይ የገነባዉ ቤት ጣሪያ ወዯ ተጠሪ ይዞታ ወሰን አሌፍ የገባዉ 

9ሳ.ሜ ስፊት በ13ሜ.ቁመት መሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ ስሇሆነ ፌርዴ ቤቱ በዚሁ ሌክ 

ዉሳኔ መስጠት እየተገባ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ቤቱን አፌርሶ አንዴ ሜትር ገብቶ 

እንዱሰራ ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔ በተጠሪዉ ከተጠየቀዉ ዲኝነት ወጪ በመሆኑና 

ከፌ/ብ/ስ/ስ ህግ አንቀጽ 182/1/ዴንጋጌ የሚጻረር በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ 

ብሇናሌ፡፡በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

1ኛ/የጎቡ ሳዮ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ11244 ሊይ በ26/03/2010 ዒ.ም የሰጠዉ ፌርዴ 

ይህንኑ በማጽናት የምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት እንዯቅዯም ተከተሌ በመ/ቁ 46059 እና 277027 ሊይ የሰጡት ትእዛዝ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/348/1/መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2ኛ/አመሌካች የተጠሪ ይዞታ ሊይ ወሰን አሌፍ የሰራዉ ቤት 9ሳ.ሜ.ስፊት በ13ሜ.ቁመት 

ያሇአግባብ ወዯ ተጠሪ ይዞታ የገባ ስሇመሆኑ በባሇሙያ በተረጋገጠዉ መሰረት ባሇሙያ 

ባሇበት ተሇክቶ በዚሁ ሌክ ወሰኑን ያሇፇዉን ግንባታ እንዱያፇርስ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3ኛ/በዚህ ችልት ተሻሽል በተወሰነዉ መሰረት እንዱያስፇጽም ሇጎቡ ሳዮ ወረዲዉ ፌ/ቤት 

ግሌባጭ ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

4ኛ/በዚህ ፌ/ቤት ሇተዯረገዉ ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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