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ዲኞች -

ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ ወ/ሮ አባዱት ሇምሇም የቀረበ የሇም
ተጠሪዎች፣ 1. የዛሇአንበሳ ከተማ አስተዲዯር ጽ/ቤት ወኪሌ አሇምፀሏይ ግርማይ ቀረቡ
2. አቶ ብርሃን ዘረፇ በላለበት
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ቤትና ቦታን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በምስራቅ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪዎች ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡በአግባቡ በዛሊንበሳ አስተዲዯር የታዯሌኩትን በራሴ ተጨማሪ ገንዘብ ዯግሞ የሰራሁትን በስሜ
በርዕስተ መዝገብ የተመዘገበውን ቤትና ቦታ አስተዲዯሩ ነጥቆ ሇአሁኑ 2ኛ ተጠሪ የሰጣቸው መሆኑን
ገሌፀው ገንዘቡና ቤቱ እንዱመሇስሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ
ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበውም አመሌካች ቦታና ገንዘብ የተሰጣቸው በጦርነት
ምክንያት ቤት ስሇወዯመባቸው መንግስት ምትክ ቦታና ገንዘብ እንዱሰጥ በአስተሊሇፇው አስተዲዯራዊ
ውሣኔ በመሆኑና ይህም ውሣኔ ፕሇቲካዊ በመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉታይ እንዯማይችሌ በመግሇፅ
አመሌካች ክስ ሇመመስርት የሚያስችሊቸው ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን ያሳያሌ በማሇት
ያቀረበው ክርክር ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃም የአመሌካች ጥያቄ በአስተዲዯሩ ተጣርቶ ቤትና ገንዘብ
ከመንግስት ሉያገኙ የማይችለበት ምክንያት በመገኘቱ ውዴቅ የሆነ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡
የአሁኑ 2ኛ ተጠሪም ቤትና ገንዘቡን የመንግስት አስተዲዯር አካሊት በሰጡት ውሣኔ መሠረት
የተሰጣቸውና የተረከቡት በመሆኑ ሉከሰሱ እንዯማይገባ ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ
ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ
ሰምቶና መርምሮ ሇክሱ ምክንያት የሆነው ቤትና ገንዘብ ሇአመሌካች ሉመሇስሊቸው እንዯሚገባ ገሌፆ
ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇትግራይ ክሌሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ጉዲዩ ተመርምሮ በአስተዲዯራዊ ውሣኔ
የሚያሌቅ እንጂ በፌርዴ ቤት የሚታይ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ
ተሽሯሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
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ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ መጋቢት 30 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ
ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የአመሌካች ጥያቄ ቤትና ገንዘብ ያሊግባብ ተነጠቅሁ የሚሌ ሁኖ እያሇ
በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሻሩ ያሊግባብ
ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም
በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና በሰበር ሰሚ ችልት ክርክሩ አስተዲዯራዊ ስሇሆነ በፌርዴ ቤት መዲኘት
የሇበትም በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሻሩ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጏአሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪዎች መጥሪያ ተሌኮሊቸውና
መዴረሱም ተረጋግጦ ሉቀርቡ ስሊሌቻለ ጉዲዩ ተጠሪዎች በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በበታች
ፌርዴ ቤቶች ግራቀኙ ያዯረጉትን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በዛሊንበሳ አካባቢ በጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው
ተፇናቅሇው ሇነበሩት ዜጎች ማቋቋሚያ የሚሆን መሬትና የብር 25,000.00 /ሃያ አምስት ሺህ/ ቤት
መስሪያ እርዲታ ሇመስጠት የተሇያዩ አካሊት ተወካዮች ያለበት ኮሚቴ ማቋቋሙን መንግስት ባወጣው
የችግረኛ ተረጂዎች መሇያ መስፇርት መሠረት በጦርነቱ ተፇናቅሇው በፔሊስቲክ ዲስ የሚኖሩ 969
ተፇናቃዮች በዕዲ መሬት ተሰጥቷቸው ገንዘቡም በየዯረጃው በሶስት ጊዜ እንዱሰጥ ተወስኖ ብር
7,500.00 በማቋቋሚያ ኮሚሽን መስጠቱን አመሌካችም በጦርነቱ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው
ተፇናቅሇው በፔሊስቲክ ዲስ የሚኖሩና ሇተረጂነት የሚያሟለ መሆኑ ተረጋግጦ መሬት ተሰጥቷቸው
በስማቸው በማዘጋጃ ቤት ተመዝግቦ የመሬት ኪራይ ካርታ የፅዲት የቤት ስራ ፇቃዴ የቴክኒክ
አገሌግልት የችካሌ የይዞታ ማረጋገጫ ክፌያዎችን በሙለ ከፌሇው ከመንግስት በእርዲታ
የተሰጣቸውን ብር 7,500.00 እና ከራሳቸው ብር 7000.00 ጨምረው በብር 14,500.00 የቆርቆሮ
ክዲን እስኪቀረው ቤቱን ሰርተው ከጨረሱ በኃሊ ኤርትራዊ ነሽ በሚሌ ምክንያት 1ኛ ተጠሪ
ከአመሌካች ነጥቆ ሇሁሇተኛ ተጠሪ እንዱሰጥ ማዴረጉን ገሌፀው የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ
ሁለ መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የሚከራከሩት በመንግስት በተሰጣቸው ቦታና ገንዘብ የራሳቸውን
ገንዘብ ጨምረው የገነቡት ቤትና ቦታ ያሊግባብ የተነጠቁ በመሆኑ በፌርዴ ኃይሌ እንዱመሇስሊቸው
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን ነው፡፡
በመሠረቱ በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ የዲኝነት ስሌጣን የፌ/ቤቶች ብቻ ስሇመሆኑ
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 79/ሇ/ ተዯንግጓሌ፡፡ የሔገመንግስቱ አንቀጽ 37 ዴንጋጌ
ሲታይ ዯግሞ ፌ/ቤቶች በማናቸውም ጉዲይ ገዯብ የሇሽ ስሌጣን የላሊቸው መሆኑም ተመሌክቷሌ፡፡
በዚህም መሠረት የሔገመንግስቱ አንቀጽ 79/ሇ/ እና 37 አንዴ ሊይ ሲታዩ ፌ/ቤቶች አንዴን ጉዲይ
ተቀብሇው ሇማየትና ሇመወሰን ሥሌጣን የሚኖራቸው ጉዲዩ በፌርዴ ሉወሰን የሚገባው /Justiciable
matter/ ሆኖ ከተገኘ ብቻ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ የሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር 1
‛ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት
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ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሣኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት አሇው፡፡“ በሚሌ
ከተዯነገገው ‛…. ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ…..“ የሚሇው እንዱሁም
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 4 በላሊ እኳኋን እንዱፇፀም በህግ ካሌተገሇፀ ክሱን ተቀብል ሇማከራከር
ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት ብቻ ነው በሚሌ መዯንገጉ በፌርዴ ሉወሰን በሚችሇው ጉዲይ ፌ/ቤቶች ብቸኛ
ስሌጣን ያሊቸው መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቶች አንዴን ጉዲይ ተቀብሇው ማየት
የሚችለት ጉዲዩ በፌርዴ የሚያሌቅ ሲሆንና በላሊ አኳኋን እንዱታይ በሔግ እስካሌተወሰነ ዴረስ
ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የአመሌካች ጥያቄ ቤትና ቦታዬን ያሊግባብ ተነጠቅሁ የሚሌና
በፌርዴ ኃይሌ የንብረት መብቻው እንዱከበርሊቸው የሚጠይቅ ነው፡፡ እንዱህ አይነት ጉዲይ በፌርዴ
እንዲያሌቅ የሚከሇክሌ ሔግ የላሇ ሲሆን ጉዲዩ አስተዲዯራዊ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ
ምክንያትም የሇም፡፡ ጉዲዩን እንዱዲኝ በሔግ ተሇይቶ ስሌጣን የተሰጠው አካሌም የሇም፡፡ በመሆኑም
ጉዲዩ በፌርዴ ሉወሰን የሚገባው /Justiciable matter/ ጉዲይ እንጂ በአስተዲዯር የሚያሌቅ ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በአስተዲዯር የሚያሌቅ ነው በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ
በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መሻሩና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ይህንኑ ውሣኔ ማጽዯቁ
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 23281 ግንቦት
14 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር
25845
ጥር
28
ቀን
2001
ዓ.ም
በአብሊጭ
ዴምጽ
የፀናው
ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአመሌካች ጥያቄ ያሊግባብ ቤትና ቦታዬን ተነጠቅሁኝ የሚሌ በመሆኑ በፌርዴ ሉወሰን
የሚችሌ እንጂ በአስተዲዯራዊ ውሣኔ የሚያሌቅ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. ጉዲዩ በፌርዴ ሉወሰን የሚችሌ በመሆኑ የስር የዞን ፌርዴ ቤት በፌሬ ጉዲዩ ሊይ
የሰጠው ውሣኔ የግራቀኙን ማስረጃዎችንና አግባብነት ያሊቸውን ሔጎች ያገናዘበ መሆን
ያሇመሆኑን በመመርመር በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን ሇትግራይ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ብ/ሥሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሠረት
መሌሰንሇታሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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