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ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡ - ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- 1. አቶ መስፌን ጀምበሩ - ቀረበ
2. የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የንብረት ግምት ይከፇሇን ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ
አመሌካች ከቡታጅራ ሆሣዕና በሚያሰራው መንገዴ ምክንያት በሆሣዕና ከተማ የሚገኙ ንብረቶቻቸው
እንዱነሱ የግምት ሥራ ተሰርቶሊቸው በዚሁ መጀመሪያ ግምት የከተማው አስተዲዯር ንብረቶቻቸውን
ያስነሳቸው መሆኑን የንብረቶቻቸው ዓይነትና ግምት ምን ያህሌ እንዯሆነ ዘርዝረው አመሌካች ካሣ
እንዱከፌሇን ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀው በአሁኑ አመሌካች ሊይ በሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት በመሠረቱት የተናጥሌ ክስ ሲሆን የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ ሇመንገዴ ሥራው
የዱዛይን ሇውጥ ማዴረጉንና በተሇወጠው ዱዛይን መሠረትም ንብረቶቹ መነሳት የማያስፇሌጋቸው
በመሆኑ ኃሊፉነት እንዯላሇበት የተነሱ ወይም እንዱፇርሱ የተዯረጉ ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 455
አንቀጽ 3(1) እና 4(1) ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተውን ሥርዓት ባሌተከተሇ መሌኩ የተከናወነ
በመሆኑ ሉጠየቅ የማይገባ መሆኑን እንዱሁም አዋጁን ባሌተከተሇ መንገዴ የራሱን ሥራ ሇመስራት
ንብረቶችን አስነሳ የተባሇው የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯር በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር
ይታዘዝሇት ዘንዴ በመግሇፅ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪዎችን ክርክር በተሇያዩ
መዛግብት መርምሮ የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ ይግባሌኝ የሚሇውን የአመሌካችን
አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎ አመሌካች ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ ተጠሪዎች
በጠየቁት ዲኝነት መሠረት ወስኖሊቸዋሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ይኸው ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ መዛግብትን በአንዴ ሊይ
በማጣመር መርምሮ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሙለ በሙለ አፅንቶታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች
የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቦ ይህ ችልት ግራ ቀኙን አከራክሮ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ
(የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር) ሇክርክሩ የግዴ ተካፊይ ሉሆን የሚገባው ወገን ሁኖ አያሇ መታሇፈ
ያሊግባብ ነው በሚሌ ምክንያት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር ይኸው ተጠሪ
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ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ ጉዲዩ እንዯገና ታይቶ እንዱወሰን ሇስር ፌርዴ ቤት መሌሶሇት የሥር
ፌርዴ ቤትም የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ እንዱገባ በማዴረግ የግራ ቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አመሌካችን ሇጉዲዩ ኃሊፉ በማዴረግ የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯርን ግን ከኃሊፉነቱ
ነፃ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም
ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ በዴጋሚ የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶችን
ውሣኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሔዲር 13 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፈት 5(አምስት) ገፅ የሠበር አቤቱታ
በስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ጉዲዩ የዲኝነት ሳይከፇሌበት መታየቱ ያሊግባብ መሆኑን የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ያየው ከስሌጣኑ ውጪ መሆኑንና በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ከተሊከሇት
ውጪ ሶስተኛ ወገንን ጨምሮ ውሳኔ መስጠቱ የስነ ሥርዓት ግዴፇት ያሇበት መሆኑን በመጀመሪያ
መንገደ ሉሰራበት በታሰበው ስፊት መሠረት የተሠራው ግምት እጅግ የተጋነነ በመሆኑ ተቀባይነት
እንዯላሇው ሇከተማ አስተዲዯሩ አመሌካች ከገሇጸሇት በኋሊ አስተዲዯሩም ይህንን አውቆ የዱዛይን ክሇሳ
እና በዚህም መሠረት የግምት ሥራ ከተጠናቀቀ በኋሊ በቀዴሞው ዱዛይን መሠረት ተነስቷሌ
የሚባሌ ንብረት ቦታው ሇሔዝብ ጥቅም ባሌዋሇበትና በህጉ አግባብ ሊሌተነሳ ንብረት ካሣ ሇመክፇሌ
ህጋዊ ግዳታ የላሇበት መሆኑን በመዘርዘር የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሙለ በሙለ እንዱሻር ዲኝነት
መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ
ተጠሪዎች ቀርበው የጽሁፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሠበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ አመሌካች ሇተጠሪዎች ካሳ ይክፇሌ የተባሇበትን
አግባብ ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ጉዲዩን እንዯሚከተሇው አይቶታሌ፡፡
ክርክሩ ሲጀመር በተራ ቁጥር አንዴ የተጠቀሱት ተጠሪዎች በተናጠሌ ክሳቸውን አቅርበው
ጉዲያቸው የታየ ሲሆን በይግባኝ ዯረጃ የተጣመሩ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ያየውም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትን ስሌጣን በመወከሌ
መሆኑንና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇበት ወገን ሁለ ይግባኙን ሇክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይገባ የነበረ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 322/95 እና ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት በዚህ ረገዴ በመ/ቁጥር 54577 እና በላልች በርካታ መዛግብት ከሰጠው አስገዲጅ የሔግ
ትርጉም የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ጉዲይ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሇዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተመሌሶ እንዱታይ ውሳኔ ሲሰጥ ይግባኙ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
መታየቱ ሊይ ያስቀመጠው ትችት ባሇመኖሩና ክርክሩ ከወሰዯው ጊዜ እንዱሁም ከሥነ ስርዓት አሊማ
ስንነሳ በይግባኝ አቀራረብ ሥርዓቱ ሊይ የተፇጸመውን ስህተት አሌፇነዋሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በመጀመሪያ መንገደ ሉሰራበት በታሰበው
ስፊት መሰረት የተሰራው የንብረቶች ግምት ባሌተሇመዯ ሁኔታ እጅግ የተጋነነ በመሆኑ
እንዯማይቀበሇው ሇከተማ አስተዲዯሩ ገሌጾና አሳውቆ የዱዛይን ክሇሳና የግምት ሥራ ተጠናቅቆ
ከአሇቀ በኋሊ ንብረቶቹ እንዱነሱ ወይም እንዱፇርሱ ሇተዯረገው ሁኔታ አመሌካች ኃሊፉነት
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እንዯላሇበትና ይህንን ዴርጊት የከተማው አስተዲዯር ሇራሱ ሥራ ሲሌ ስሇአከናወነው ኃሊፉነት
ሉወስዴ ስሇሚገባ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ሉታዘዝ ይገባሌ በማሇት የሥነ ሥርዓት ጥያቄ
አንስቶ ይህ ችልትም በሰ/መ/ቁጥር 43424 የከተማው አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ
ሇጉዲዩ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን እንዱሇይ ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ በዚህም መሰረት የስር ፌርዴ ቤት
የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን ሰምቶ አመሌካች የዱዛይን ክሇሳ ከማዴረጉ በፉት የ1ኛ ተጠሪዎች
ንብረቶች ተገምተው በአስቸኳይ እንዱፇርሱ መዯረጉን፣ ይህንኑ ስራ ሲመሩ የነበሩት የአመሌካች
መስሪያ ቤት ሰራተኛም የ1ኛ ተጠሪዎች ንብረቶች እንዱፇርሱ ያዯረጉ መሆኑን እንዱሁም የሆሳዕና
ከተማ አስተዲዯር የመንገደ ዱዛይን ክሇሳ ስሇመኖሩ ያወቀው የ1ኛ ተጠሪዎች ንብረቶች እንዱፇርሱ
ከተዯረገ በኋሊ ስሇመሆኑና ከ1ኛ ተጠሪዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ንብረታቸው የፇረሰባቸው ሰዎች ካሳ
በአመሌካች መከፇለ በአመሌካች መከሊከያ ምስክሮች ጭምር መረጋገጡን ምክንያት
በማዴረግ
አመሌካችን ሇጉዲዩ ኃሊፉ አዴርጓሌ፡፡
በመሰረቱ ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ የግሌ ንብረት ባሇቤት መሆን/መሆኗ የተከበረሇት/ሊት
መሆኑን የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት በአንቀጽ 40(1) ስር በግሌፅ ዯንግጎ የምናገኘው ጉዲይ
ነው፡፡ የሔገ መንግስቱ አንቀፅ 40(7) ዴንጋጌም ማንም ኢትዮጵያዊ በጉሌበቱ ወይም በገንዘቡ
በመሬቱ ሊይ ሇሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ሇሚያዯርገው ቋሚ መሻሻሌ ሙለ መብት እንዲሇው
ይህ መብት የመሸጥ፣ የመሇወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬቱ ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ንብረቱን የማንሳት፣
ባሇቤትነቱን የማዛወር ወይም የካሳ ክፌያ የመጠየቅ መብትን እንዯሚያካትት የተዯነገገ ሲሆን የዚሁ
አንቀፅ ንኡስ አንቀጽ ስምንት ዯግሞ የግሌ ንብረት ባሇቤትነት መብት እንዯተጠበቀ ሁኖ መንግስት
ሇሔዝብ ጥቅም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅዴሚያ በመክፇሌ የግሌ ንብረትን
ሇመውሰዴ ይችሊሌ በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ ይህንኑ ተከትል የወጣው አዋጅ ቁጥር 455/97 ዯግሞ
ሇህዝብ ጥቅም ትርጉም አስቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሰረት የህዝብ ጥቅም ማሇት በቀጥታ ወይም
በተዘዋዋሪ መንገዴ ሔዝቦች በመሬት ሊይ ያሊቸውን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ እና የከተማ ሌማትን
በቀጣይነት ሇማጎሌበት አግባብ ያሇው አካሌ በመሪ ፔሊን ወይም በሌማት እቅዴ የሔዝብ ጥቅም ብል
የሚወስነው ነው በሚሌ በአንቀፅ 2(5) ስር ይዞ እናገኛሇን፡፡ በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪዎች
ይዞታቸው አመሌካች ሇሚያሰራው መንገዴ የተወሰዯባቸው መሆኑና ንብረቱ የፇረሰውም የመንገደ
ዱዛይን ክሇሳ ከመዯረጉ በፉት በአመሌካች ባሇሙያ ግፉት መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች ይህ ተቀባይነት በላሇው ሁኔታ የተረጋገጠ ስሇሆነ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት የሚያቀርበው
ክርክር በግሌፅ የማስረጃ ጉዲይ መሆኑን የምንገነዘበው ሲሆን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን
የመመዘን ስሌጣን ያሇው የበታች ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክርክር በማስረጃ የተዯገፇ አሇመሆኑን
አረጋግጧሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3/ሀ) እና
25/1988 አንቀፅ 10 የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሲፇፀም ማረም በመሆኑ
አመሌካች ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ አሳማኝ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጉዲይ
የሚመሇከተው ሁኖ አሊገኘውም፡፡ እንዱህ ከሆነ የ1ኛ ተጠሪዎች ይዞታ ቦታ ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ
ሲወሰዴና በቦታው ሊይ የነበሩት ንብረቶች በአመሌካች ባሇሙያ ጭምር ግፉት ተዯርጎ እንዱነሱና
እንዱፇርሱ ከተዯረገ በኋሊ የዱዛይን ክሇሳ ሲዯረግ ንብረቶቹ የማይነሱ መሆኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ
ምክንያት ብቻ በመመስረት አመሌካች የካሳ ገንዘቡን ሇመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም ሉባሌ የሚችሌበት
ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀፅ 3(1 እና 2) እንዱሁም ከአንቀፅ 4(1)
ዴንጋጌዎች ከሊይ ከተጠቀሱት የሔገ መንግስቱ ዴንጋጌዎች ጋር ተዯምረው ሲታዩ የአመሌካች
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ክርክር ተቀባይነት የሚያገኝ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሰጠው
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 03332 ግንቦት 05 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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