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      የሰ/መ/ቁ. 48783 

ሏምላ 27 ቀን 2002 ዓ.ም 

                                 ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ  

                                        ሂሩት መሇሰ  

                                        ብርሃኑ አመነው   

    አሌማው ወላ  

    ዓሉ መሏመዴ   

አመሌካች፣  ወ/ሮ ሶፉያ ሁሴን - ጠ/አለወርቅ ዯጀኔ ቀረቡ  

ተጠሪዎች፣  1. የአራዲ ክ/ከተማ መሬት አስተዲዯር - ነ/ፇጅ ሰልሞን ተመቸው --ቀረቡ 

2. አቶ ገዛኸኝ ሀብቴ - ቀረቡ  
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የመተሊሇፉያ መንገዴ የማግኘት ጥያቄ አፇፃፀም የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው በአመሌካች ከሣሽነት ነው የዲኝነት ጥያቄያቸውም የመተሊሇፉያ መንገዴ ስሇጠበባቸው ሇአስተዲዯሩ 
አመሌክተው ከሁሇተኛ ተጠሪ 1.10 ሜትር ተቀንሶ መንገዴ እንዱያገኙ በአስተዲዯሩ ከተወሰነ በኃሊ ባሌታወቀ 
ምክንያት አፇፃፀሙ በአንዯኛ ተጠሪ ስሇታገዯ እና ሁሇተኛ ተጠሪም የፇረሰውን አጥር መሌሶ እያሰራ ስሇሆነ 
ሁከት ተወግድ በቀዴሞ የአስተዲዯሩ ውሣኔ መሠረት መንገደ እንዱከፇት እንዱወሰን የሚሌ ነው፡፡  

አንዯኛ ተጠሪ ሥር ፌ/ቤት የሰጠው መሌስ የአስተዲዯሩ ውሣኔ አፇፃፀም በሁሇተኛ ተጠሪ ሊይ 
ከሚያዯርስው ጉዲት አንፃር ቴክኒካዊ መፌትሓ በአስተዲዯሩ ባሇሙያዎች ቀርቦ አመሌካች ባሇመስማማታቸው 
ሉፇጸም ያሌቻሇ መሆኑን ሲገሌፅ በሁሇተኛ ተጠሪ በኩሌ ሥር ፌ/ቤት የቀረበው መሌስ ሇሚፇርሰው አጥርና ቤት 
እንዱሁም ሇሚቀንስበት ይዞታ አመሌካች ካሣ እንዱከፌለ በአስተዲዯሩ የተሰጠውን ውሣኔ ባሇመፇፀማቸው 
አፇፃፀሙ እንዱታገዴ መዯረጉ በአግባቡ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአ/አ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1221 
በተዯነገገው መሠረት አመሌካች /የሥር ከሣሽ/ በቂ መተሊሇፉያ ሇማግኘት ሇባሇይዞታው ተገቢውን ማካካሻ 
መክፇሌ ሲገባቸው ይህንን ሇመፇጸም ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው መንገዴ እንዱከፇትሊቸው ማስገዯዴ አይችለም 
በማሇት የዲኝነት ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

የአ/አ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እና የሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ ውሣኔ አፅንተዋሌ፡፡  

ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ሲሆን የአመሌካች ጠበቃ ጰጉሜ 2 ቀን 2001 ዓ.ም 
ጽፍ ባቀረቡት አቤቱታ የመተሊሇፉያ መንገደን አጠር ሇማስገመት ሇባሇሙያ ሃምሣ ብር /5ዏ/ አመሌካች 
መክፇሊቸውን ገሌፀው ከሁሇተኛ ተጠሪ ይዞታ ሊይ ሇሚቀነሰው 1.10 ሜትር የአጥር ግምት ኪሣራ ሇሁሇተኛ 
ተጠሪ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ መሆናቸውን ጠቅሶ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ ተሽሮ ሁሇተኛ ተጠሪ አጥር 
እንዱያፇርስ እንዱወስን ጠይቋሌ፡፡  

ይህ ሰበር ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ አመሌካች የጉዲት ኪሣራ እከፌሊሇሁ እያለ 
የመተሊሇፉያ መንገዴ መከሌከሊቸው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ተጠሪዎች ባለበት 
ሇማጣራት ተጠሪዎችን አስቀርቧሌ፡፡ ነ/ፇጅ ስሇአንዯኛ ተጠሪ በሰጠው መሌስ አመሌካች ሥር ፌ/ቤት ሊይ 
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ማካካሻና የአጥር ግምት ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ አሌነበሩም ፌርዴ ቤቶቹም ይህንኑ አረጋግጠዋሌ፤ በዚህ ሰበር ሊይ 
የቀረበው አዱስ ክርክር ነው በማሇት ኪሣራ ተወስኖ መዝገቡ እንዱዘጋ ጠይቋሌ ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩለ 
የመተሊሇፉያ መንገዴ ሇመክፇት በአመሌካች በኩሌ እንዱፇፀም የቀረበውን መፌትሄ ባሇመፇፀም ግዳታቸውን 
ሳይወጡ ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  

እኛም የግራቀኙን ክርክር እና ሔጉን በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ ከሥር ፌ/ቤት ውሣኔ መረዲት የተቻሇው 
አመሌካች መንገዴ እንዱሰጣቸው ያቀረቡት ጥያቄ በአስተዲዯሩ ተቀባይነት አግኝቶ በተጓዲኝ ዯግሞ አመሌካች 
ሉፇጽሙት የሚገባ ግዳታ በአስተዲዯሩ በኩሌ የተወሰነ ስሇመሆኑ ነው፡፡ በአስተዲዯሩ የተወሰነው የኪሣራ ገንዘብ 
ሇመክፇሌ አመሌካች ፇቃዯኛ መሆናቸውን በሰበር አቤቱታ የገሇፁ ሲሆን በተጠሪዎች በኩሌ የቀረበው ክርክር 
አመሌካች ፇቃዯኛ እንዲሌነበሩ በሥር ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ የሚሌ ነው፡፡ በእርግጥም አመሌካች በአስተዲዯሩ 
የተወሰነውን ሇመፇጸም ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸው የሥር ፌ/ቤት በውሣኔው አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች እዚህ ሰበር 
ችልት ሊይ ያቀረቡት ክርክር በፌሬ ነገር ረገዴ ሥር ፌ/ቤት ያሌተረጋገጠ በመሆኑ በዚህ ዯረጃ ተቀባይነት 
የሚኖረው አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ግዳታቸውን ባሌተወጡበት ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔን 
መቃወማቸው በሔጉ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘንም፡፡  

የሥር ፌ/ቤት በውሣኔው በግሌፅ ያመሇከተው አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1221 መሠረት ተጠሪ ሊይ 
ሇሚዯርሰው ጉዲት ተገቢውን ካሣ ሳይከፌለ ተጠሪ መንገዴ እንዱሰጣቸው ሉያስገዴደ እንዯማይችለ ነው፡፡ ከሊይ 
እንዯተመሇከተው አመሌካች በአስተዲዯሩ የተወሰነው የመካካሻ ግዳታ ሳይወጡ ተጠሪን ማስገዯዴ አይችለም 
የሚሇው የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ ነው ከሚባሌ በስተቀር መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው የሚባሌበት ምክንያት አሊገኘንም፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች የሚፇሌግባቸው ተነፃፃሪ ግዳታ በአስተዲዯሩ ውሣኔ መሠረት ከፇፀሙ በሔጉ 
መሠረት የመተሊሇፉያ መንገዴ የማግኘት መብታቸው ወዯፉትም ሉጠይቁ አይችለም ተብል ውሣኔው የመጨረሻ 
ሉሆን አይገባም ምክንያቱም አመሌካች እዚህ ሰበር ሊይ እያቀረቡ ያሇው ክርክር ካሣ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ 
መሆናቸው እና በማንኛውም አካሌ ያሇመጠየቃቸውን የሚያመሇክት ሆኖ ስሊገኘነው ነው፡፡  

ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ አሁን ባሇበት ሁኔታ እንዱፀና ብሇን ይህ ውሣኔ ግን የአመሌካችን መብት 
እስከመጨረሻው የሚያሳጣ ሉሆን የሚገባ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የአ/አ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 03564 በ23/3/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ የአ/አ 
ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ 09112 በ12/06/2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ የሰበር ችልቱ 
በመ/ቁ 9816 የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡  

2. አመሌካች በአስተዲዯሩ ውሣኔ መሠረት ግዳታቸውን ከተወጡ በኃሊ የመተሊሇፉያ መንገዴ የማግኘት 
መብታቸውን ይህ ውሣኔ አይከሇክሌም ብሇናሌ፡፡  

     መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡   

       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ም.አ 
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