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ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች - የኢትዩጵያ መንገድች ባሇስሌጣን - መሊኩ ነገሠ ቀረበ
ተጠሪ - ጃዲ ብሩ ከጠበቃ ዯጀኔ ፊይሳ ጋር ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በመንገዴ ሥራ ምክንያት ሇተወሰዯ ንብረት ካሣ ይከፇሌ ዘንዴ በመጠየቅ የቀረበውን
ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ
ነው፡፡ በአመሌካች እና በሞጆ ከተማ አስተዲዯር ሊይ ክስ የመሠረተው በሞጆ ከተማ ቀበላ 01 ውስጥ
በ400 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ ያሇኝን የንግዴ ቤት በሚሠራው መንገዴ ምክንያት እንዯሚነሳ ነግረውኝ
የንብረቱን ግምት ብር 46614 እንዴወሰዴ ያዘዙሌኝ ቢሆንም ግምቱ ትክክሌ ባሇመሆኑ
አሌወሰዴኩም፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ንብረቱን በግሌ ባሇሙያ አስገምቼ ብር 119‚367 ዋጋ እንዲሇው
አረጋግጫሇሁ፡፡ በመሆኑም ንብረቱ በሶስተኛ ወገን ባሇሙያ እንዱገምትሌኝ እና በዚሁ መሠረት
ካሣው እንዱከፇሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ ከዚሁ በተጨማሪም በተወሰዯው ቦታ ምትክ ላሊ ቦታ
ይሰጠኝ የሚሌ ጥያቄም አንስቶ እንዯነበር ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የሁለንም ወገኖች
ክርክር ከሰማ በኃሊ ንብረቱን እንዯገና አስገምቶ ተገኘ ባሇው ውጤት መሠረት ካሣ እንዱከፇሌ
ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤትም የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠው
ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 15 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የካሣው ክፌያ ጥያቄ
በቀጥታ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት የሚቀርብበት አግባብ አሇ ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም
ጭብጡን በማስመሌከት ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ
ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሊይ ባጭሩ እንዲመሇከትነው አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፇሇውን ካሣ በማስገመት ገንዘቡን
እንዱወስዴ አስቀዴሞ አስታውቆታሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ የካሣው መጠን አንሶአሌ የሚሌ እምነት
በመያዙ በቀጥታ ሇፌ/ቤት ክሱን አቅርቦአሌ፡፡ አከራካሪ ሆኖ የቀረበው የሔግ ጥያቄ የተነሳውም እዚህ
ሊይ ነው፡፡ ተጠሪ የካሣው መጠን አንሶአሌ የሚሌ እምነት ወይም ተቃውሞ ካሇው ይህን
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ተቃውሞውን ማቅረብ የነበረበት በምን አግባብ ነው የሚሇው ጭብጥ ነው በሰበር ችልቱ ውሣኔ
የሚያሻው ሆኖ የተገኘው፡፡ በዚህ ረገዴ አመሌካች ግሌጽ የሆነ የመከራከሪያ ነጥብ አቅርቦአሌ፡፡
ሇጉዲዩ አወሳሰን አግባብ ያሇው ሔግ ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ የመሬት ይዞታ የሚሇቀቅበትንና ሇንብረት
ካሣ የሚከፇሌበትን ሁኔታ ሇመወሰን የወጣው አዋጅ ቁ 455/97 ነው፡፡ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11
ካሣን በሚመሇከት ስሇሚቀርብ አቤቱታ እና ይግባኝ ተዯንግጓአሌ፡፡ የከተማ መሬት ይዞታውን
እንዱሇቅ የሚዯረግ ባሇይዞታ በተወሰነሇት የካሣ መጠን ሊይ ካሌተስማማ ወይም በካሣው መጠን ሊይ
ቅሬታ ካሇው አቤቱታውን ማቅረብ ያሇበት በከተማው አስተዲዯር ሇተቋቋመው የመሬት ነክ አቤቱታ
ሰሚ አስተዲዯራዊ አካሌ ስሇመሆኑም በዚሁ አንቀጽ 11/2/ ተመሌክቶአሌ፡፡ የካሣውን መጠን
በሚመሇከት ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ክርክር ወይም አቤቱታ ማቅረብ የሚቻሇው በንዐስ አንቀጽ /4/
በተዯነገገው መሠረት በይግባኝ ብቻ ነው፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ጉዲዩ የተነሳው በከተማ ክሌሌ ውስጥ እንዯመሆኑ ይህን
በሚመሇከት በተቀመጠው ዴንጋጌ መሠረት ክርክሩ መታየት እንዲሇበት የሚያከራክር አይዯሇም፡፡
ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም ጉዲዩ መታየት ያሇበት
በአዋጁ መሠረት እንዯሆነ መገንዘቡን ከውሣኔው ተመሌክተናሌ፡፡ ይህን እየተገነዘበም ነው አቤቱታ
የቀረበበትን ውሣኔ ሉሰጥ የቻሇው በመሠረቱ ፌ/ቤቶች ሉመሩ የሚገባቸው በሔጉ ስሇመሆኑ
የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ ሔጉን መሠረት ያሊዯረገ ውሣኔ እንዱሰጡ አይጠበቅም፡፡ በተያዘው ጉዲይ
እንዯምናየው ግን ሔጉን በመተው ነው ውሣኔ የተሰጠው፡፡ በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ
በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.
3.

የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 22818 መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 53814 ሰኔ 4 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
በካሣው መጠን ሊይ በቀጥታ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ክስ ማቅረብ በሔጉ አሌተፇቀዯም
ብሇናሌ፡፡
ግራቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ም.አ
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