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የሰ/መ/ቁ. 4622ዏ 

ጥር 18 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም  

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

አመሌካች፡- የዯቡብ ክሌሌ የሏዋሣ ከተማ ማዘጋጃ ቤት - ነ/ፇጅ ከተማ ጌታነህ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- የሏዋሳ ዯብረ ምህረት ቅ/ገብርኤሌ ገዲም - ጠበቃ ቸርነት ገ/ሔይወት - ቀረቡ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነ ተጠሪ በሏዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በአመሌካች እና በላልች ሁሇት 
ተከሣሾች ሊይ ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ በክሷ ከቤ/ክርስቲያኗ ይዞታ 1632 ካ.ሜ. ሇሥር አንዯኛ ተከሣሽ 
ሇጊዜያዊ ማረፉያነት ተሰጥቷቸው የነበረ መሆኑን፣ ተከሣሹ አሁን ቤት መስራታቸውን፣ ተከሣሹ ካርታና ፕሊን 
ጠፊብኝ ብሇው አዱስ ካርታ እንዱሰጣቸው ሇወረዲ ፌ/ቤት አመሌክተው እንዱሰጣቸው ማዴረጋቸውን፣ 
አመሌካችም ተገቢውን ማጣራት ሳያዯርግ አንዯኛ ተከሣሽ ከያዙት ቦታ ሊይ ሇ832 ካ/ሜ ይዞታ ካርታ ሲሰጣቸው 
ቀሪው 8ዏዏ ካ/ሜ ሇሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ በሉዝ በመምራት ካርታና ፕሊን መስጠቱን በመግሇጽ ሇሁሇቱም 
ተከሣሾች የተሰጠው ካርታና ፕሊን ተሰርዞ ይዞታው ሇተጠሪ ይመሇስ በማሇት ጠይቃሇች፡፡ አመሌካችም ሇቀረበው 
ክስ ቤ/ክርስቲያኗ ያቀረበችው ማስረጃ ከአ/ቁ 47/67 በፉት የተሰጠ ስሇሆነ ከአዋጁ በኋሊ መሠረዙን፣ ከአዋጁ በኋሊ 
የተሻሻሇውን ምስክር ወረቀት አሇመወሰዶን፣ ካርታውና ፕሊኑ የተሰጠው በፌ/ቤት ውሣኔ መሠረት መሆኑን፣ 
ሇክርክር ምክንያት የሆነው ቦታ ከመንግሥት የተወረሰ መሆኑን፣ ሇሥር ተከሣሾቹ ካርታና ፕሊን የተሰጠው በሉዝ 
ኮሚቴ ስሇሆነ አቤቱታ ሉቀርብ የሚችሇው ሇሉዝ ቦርዴ ኮሚቴ እንዯሆነ፣ ሇከፌተኛ ፌ/ቤት የሚቀርበው የካሣ 
ጉዲይ ብቻ እንዯሆነ በመከራከር ክሱ ውዴቅ እንዱሆንሇት ጠይቋሌ፡፡ ላልቹም ተከሣሾች መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 
ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ይዞታው ከአ/ቁ. 47/67 ወዱህ በተጠሪ እጅ አይዯሇም፣ አንዯኛ ተከሣሽ 
ይዞታው በሠራተኛነት ሳይሆን በባሇቤትነት የይዞታ ማረጋገጫ ተሰጥቷቸዋሌ፣ ከይዞታቸው ከፉለ በሉዝ ኮሚቴ 
ፀዴቆ ባሇቤት ሆነዋሌ፡፡ ቀሪውን በሉዝ ኮሚቴ ሇሁሇተኛ ተከሣሽ ተሰጥቷሌ፤ አመሌካች በሉዝ ኮሚቴ ውሣኔ 
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መሠረት ነው የሚፇጽመው፣ በሉዝ ኮሚቴ ውሣኔ ቅር ከተሰኘች ቅሬታው ማቅረብ ያሇበት ሇሉዝ ኮሚቴ ነው፣ 
የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት በፌርዴ ሉሰረዝ አይችሌም፣ በመሆኑም ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም 
በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ተጠሪ ሇዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
አቅርባ ፌ/ቤቱ ይግባኙን ባሇመቀበሌ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ ይህ ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት 
አመሌካች ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረበች ሲሆን ችልቱ ይዞታው የተጠሪ መሆኑ ማስረጃዎች 
ያረጋግጣለ፣ ይዞታው የተሰጠው ሇሔዝብ አገሌገልት ሳይሆን ሇላሊ ግሇሰብና መ/ቤት በመሆኑ ሔጋዊ አይዯሇም፣ 
ሇሔዝብ ጥቅም ቦታ ስሇማስሇቀቅ በወጣው አዋጅ መሠረት ተገቢው ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ እንዱሇቁ የተዯረገ 
ስሊሇሆነ ፌ/ቤቶቹ ስሇቦታ ማስሇቀቅ የተመሇከቱት አዋጆች ተጠቅመው ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የሇውም ሉለ 
አይችሌም በማሇት ተከሣሾቹ ይዞታውን ሇተጠሪ እንዱመሌሱ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ 
ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም ካርታው እንዱሰረዝ በፌ/ቤት የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው 
ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ በዚህም መሠረት ግራ ቀኙ ቀርበው ክርክራቸው ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም 
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡  

 አመሌካች ክስ ያቀረበችው ከይዞታዋ ሊይ ተቀንሶ ሇሥር አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተከሣሽ የተሰጣቸው ስሇሆነ 
የተሰጣቸው ካርታና ፕሊን ተሰርዞ ይዞታውን ተከሣሾቹ እንዱመሌሱሊት ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው 
የሏዋሳ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክስ የቀረበበትን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት ክሱን ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ ሇዚህም መሠረት ያዯረገው ሁሇት ነገሮችን ነው፡፡ አንዯኛው አከራካሪው ይዞታ ሇሥር አንዯኛ እና 
ሁሇተኛ ተከሣሾች የተሰጠው በሉዝ ቦርዴ ኮሚቴ ስሇሆነ በኮሚቴው ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ቅሬታውን ማቅረብ 
ያሇበት ሇቦታ ማስሇቀቅ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እንጂ ሇፌ/ቤት አይዯሇም የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው የባሇቤትነት 
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት በፌርዴ ሇመሠረዝ የማይቻሌ ሇመሆኑ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ በሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም በቅዴሚያ ክስ የቀረበበትን ጉዲይ ሇማስተናገዴ ፌ/ቤቶች ስሌጣን 
ያሊቸው መሆን አሇመሆኑን መርምሯሌ፡፡  

 ከመዝገቡ ሂዯት ተጠሪ ይዞታዬ ነው የምትሇውን የቦታ ይዞታ ቀንሶ ሇሥር አንዯኛ እና ሁሇተኛ 
ተከሣሾች ሰጠው የሉዝ ቦርዴ ኮሚቴ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ የከተማን ቦታ በሉዝ ስሇመያዝ የወጣው የፋዳራሌ 
አ/ቁ. 272/2994 እንዱሁም ክሌለ ይህንን አስመሌክቶ ያወጣቸው አዋጅና ዯንቦች የሉዝ ቦርዴ ኮሚቴ በሰጠው 
የቦታ ማስሇቀቅ ውሣኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ሰው ቅሬታውን ማቅረብ ያሇበት በቅዴሚያ ውሣኔውን ሇሰጠው አካሌ 
ሲሆን በዚህ አካሌ ምሊሽ ካሌተስማማ ይግባኙን ሇቦታ ማስሇቀቅ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ነው፡፡ በካሣ ጉዲይ ሊይ 
ካሌሆነ በቀር ጉባኤው የሚሰጠው ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም አንዴ ሰው ይዞታውን እንዱሇቀቅ 
የተዯረገው በሔግ የተመሇከቱትን ሥርዓቶች ሳይከተሌ ከሆነ ይህንን ጉዲይ አስመሌክቶ ይግባኝ ሉያቀርብ 
የሚችሇው ሇጉባኤው ነው፡፡ ሇፌ/ቤት ይግባኝ ሉቀርብ የሚችሇው የካሣውን ጉዲይ በተመሇከተ ብቻ ነው፡፡ 
በተያዘውም ጉዲይ ተጠሪ ከይዞታዋ ሊይ ተቀንሶ ሇሥር ተከሣሾች የተሰጠው በሉዝ መሆኑ ስሇተረጋገጠ ይዞታው 
የተሰጠው በሔጉ አግባብ ካሌሆነ ይህንኑ ቅሬታ በቅዴሚያ ውሣኔውን ሇሰጠው አካሌ፣ በመቀጠሌ ዯግሞ ሇቦታ 
ማስሇቀቅ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ ነበረባት፡፡ በመሆኑም ከጅምሩም ቢሆን ክስ የቀረበበትን ጉዲይ ፌ/ቤቶች 
አይተው ሇመወሰን ስሌጣን አሌነበራቸውም፡፡ ከፌ ሲሌ በተጠቀሱት ምክንያቶችም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
በሉዝ ኮሚቴ የተወሰነውን ጉዲይ አከራክሮ ውሣኔ መስጠቱ ያሇስሌጣኑ በመሆኑ መሠረታዊ ሔግ ስህተት 
ፇጽሟሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የዯ/ብ/ብ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 27382 ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው 
ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. የሏዋሣ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ5446 ታህሣሥ 1 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
እና የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23971 የካቲት 4 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ 
ፀንቷሌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  
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