
280 
 

የሰ/መ/ቁ. 69822 

ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

              አሌማው ወላ 

               ዓሉ መሏመዴ 

           ነጋ ደፌሳ 

            አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  ዱ - ኤም - ሲ ኮንስትራክሽን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር -  
           አሌቀረበም  
ተጠሪ፡-  አቶ ኢብራሂም ኢቲሶ - ቀረቡ 
         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዯበኛ ጉዲይ ችልትና የዯቡብ 
ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን 
ነው፡፡ ጉዲዩ የውሌ አፇፃጸምና የጉዲት ካሳ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ በሥር ፌ/ቤት ክስ 
ያቀረበው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ በቱሊ ክ/ከተማ ቶል ቀበላ ክሌሌ ባሇኝ የይዞታ ቦታዬ ሊይ 
የነበረኝን የዴንጋይ ማውጫ ካባ ተከሳሽ ሇአንዴ ዓመት በኮንትራት ይዞ ሇመጠቀም 
ተስማምቷሌ፡፡ ተከሳሽ ሇካባው ዋጋ ብር 60,000 (ስዴሳ ሺህ ብር) በመጀመሪያ የከፇሇ ሲሆን 
ቀሪውን ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ ከተስማማ በኋሊ ቀሪውን ክፌያ ያሌከፇሇኝ 
ስሇሆነ በውለ መሠረት ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ተከሳሽ ዴንጋይ ሲያወጣ በአቅራቢያው የነበረውን የእርሻ መሬት ከጥቅም ውጭ በማዴረግ ጉዲት 
አዴርሶብኛሌ፡፡ በይዞታዬ በነበረው የእርሻ መሬት ሊይ ሊዯረሰው ጉዲት ብር120,000(አንዴ መቶ 
ሃያ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ የዕርቅ ስምምነት ውሌ የተዋዋሇ በመሆኑ ብር 120,000 (አንዴ መቶ 
ሃያ ሺህ ብር) የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አመሌካች በሥር 
ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርቦ ከሳሽ በውለ መሰረት የካባ ዴንጋዩን እንዴጠቀም ያሊዯረገና የውሌ 
ግዳታውን ያሌፇፀመ በመሆኑ ቀሪውን ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) የመክፇሌ ግዳታ 
የሇብኝም፡፡ የእርሻ መሬቱ ከሳሽ ዴንጋይ እንዱወጣበት የፇቀዯና የውሌ ግዳታ የገባበት ነው፡፡ 
ሇዯረሰበት ጉዲትም ብር 9000 (ዘጠኝ ሺህ ብር) ሇሰጠሁት ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር) የሚጠይቅበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩን የያዘው ችልትም አመሌካችና ተጠሪ 
ከሚከራከሩበት መሬት ዴረስ በመሄዴ የእርሻ መሬቱ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ተመሌክተናሌ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ በእርሻ መሬቱ ሊይ በነበረው ንብረት ሊይ የዯረሰውን ጉዲት እንዱገመት 
በማዴረግ ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) ግምት ያሇው ንብረት የወዯመ መሆኑን 
በግብርና ባሇሞያ ግምት ተሰርቶ ቀርቦሇታሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
ከሰማ በኋሊ ተከሳሽ በውለ መሰረት የካባ ዴንጋዩን በማውጣት የተጠቀመ ስሇሆነ ብር 40,000 
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(አርባ ሺህ ብር) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ እንዯዚሁም ተከሳሽ የከሳሽን የእርሻ መሬት 
ከጥቅም ውጭ ያዯረገ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተከሳሽ በእርሻ መሬቱ ሊይ ሊዯረሰው ጉዲት ሇከሳሽ 
ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) በካሳ መሌክ ሇመክፇሌ የተስማማ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ የፅሁፌና የሰው ማስረጃ ያቀረበ በመሆኑና የተከሳሽ ማስረጃ የከሳሽን ማስረጃ 
ሇማስተባበሌ የማይችሌ በመሆኑ ተከሳሽ ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) የመክፇሌ 
ግዳታ አሇበት፡፡ ስሇዚህ ተከሳሽ ብር 160,000 (አንዴ መቶ ስዴሳ ሺህ ብር) ሇከሳሽ ይክፇሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 
 
አመሌካች ሰኔ 8 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የታጠረ የእርሻ መሬቱ ጉዲት 
የዯረሰበት የዴንጋይ ካባውን ሇአመሌካች ከማከራየቱ በፉት ሆኖ እያሇ አመሌካች ጉዲት አዴርሷሌ 
መባለ ተገቢነት የሇውም፡፡ በእርሻ መሬቱ ሊይ አመሌካች ጉዲት አሊዯረሰም እንጅ ጉዲት 
አዴርሷሌ የሚባሌ ቢሆን የጉዲቱ መጠን ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) መሆኑ ተረጋግጦ 
እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) አመሌካች ሇተጠሪ 
እንዴከፌሌ መወሰናቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ የካባ ዴንጋይ አመሌካች 
እያወጣ እንዱጠቀም ያዯረገው ውሌ የህገመንግስቱ አንቀፅ 43(3)ን የሚጥስ በመሆኑ ውለ 
ይፇፀምሌኝ በማሇት ሉጠይቅ አይችሌም፡፡ ተጠሪ ብር 8000 (ስምንት ሺህ ብር) መቀበለን 
ባሌካዯበት ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ ገንዘቡን አሌተቀበሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  
 
ተጠሪ ሀምላ 5 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች በእርሻ መሬቱ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ በሰበር ጉዲት አሊዯረስኩም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ 
መሠረት የሇውም ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) በመሬቱ ሊይ የነበሩ ዛፍችና ላልች 
ንብረቶች ግምት ነው፡፡ በጉዲቱ የዯረሰብኝን ኪሣራ የሚያጠቃሌሌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ብር 
120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) ሇጉዲቱ ካሳ ሇመክፇሌ የተስማማ ስሇመሆኑ ማስረጃ 
አቅርቤያሇሁ፡፡ አመሌካች ብር 8000 (ስምንት ሺህ ብር) ሇተጠሪ አሌከፇሇም፡፡ የካባው ዴንጋይ 
ጉዲይ የተጠሪና አመሌካች መከራከሪያ ባሇመሆኑ አመሌካች ተጠሪ የዴንጋይ ካባ ሇማከራየት 
አይችሌም በማሇት ያቀረበው ክርክር ተገቢነት የሇውም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ሏምላ 29 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ 
የመሌስ መሌስ አመሌካች ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) ሇተጠሪ የከፇሇው በሥር ፌርዴ ቤት 
ውሳኔ መሠረት እንዱፇፀም ተገዴድ በመሆኑ የሰበር መከራከሪያ አይዯሇም በማሇት ተጠሪ 
ያቀረበው ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በተጠሪ ይዞታ መሬት ሊይ የነበረውን የካባ ዴንጋይ አውጥቶ 
ሇመጠቀምና ሇዚህም በበኩለ ሇመክፇሌ ከተስማሙበት ገንዘብ ውስጥ ቀሪውን ብር 40,000 
(አርባ ሺህ ብር) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጡት ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሌም?አመሌካች በተጠሪ የእርሻ መሬት ሊይ ያዯረሰው ጉዲት ብር 120,000 (አንዴ መቶ 
ሃያ ሺህ ብር) ካሣ ይክፇሌ በማሇት የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚለትን ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
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1. የመጀመሪያውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ሊይ የሚገኘውን 
የካባ ዴንጋይ እያወጣ ሇአንዴ ዓመት ሲጠቀምና ሇዚህም ዋጋ ይሆን ዘንዴ ሇተጠሪ ብር 
100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ ከተጠሪ ጋር ያዯረገው ስምምነት ህጋዊ ውጤትና 
ተፇፃሚነት ያሇው ውሌ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ መሬት የመንግስትና የህዝብ ሀብት እንዯሆነና በገፀምዴርም ሆነ በከርሰ ምዴር 
የሚገኝ ሀብት የመንግስትና የህዝብ ንብረት መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 3 
ተዯንግጓሌ፡፡ እንዯዚሁም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ወይም የሆነች አርሶ አዯር የመሬት 
ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀም መብት ያሇው መሆኑ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ 
አንቀፅ 4 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ የካባ ዴንጋይ ያሇበት መሬት ህጋዊ ባሇይዞታ መሆኑና በይዞታው 
የመጠቀም መብት ያሇው መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ አከራካሪው ነጥብ ተጠሪ በህጋዊ 
የእርሻ መሬቱ ሊይ ያሇውን የካባ ዴንጋይ የመጠቀም መብት ዴንጋዩን እያወጣ ላሊ ሰው 
እንዱጠቀምበት በውሌ እስከመሸጥ የሚዯርስ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ የተጠሪና 
የአመሌካች ውሌ መሠረታዊ ጉዲይ የሆነው ሇግንባታ ስራ የሚያገሇግሌ የካባ ዴንጋይ ነው፡፡ 
አመሌካችና ተጠሪ ውሌ የተዋዋለበት ዴንጋይ "የኮንስትራክሽን ማዕዴን" እንዯሆነ የኮንስትራክሽን 
ማዕዴን ማሇት፣ እብነበረዴ ግራናይት፣ ባዛሌት፣ አሸዋ፣ ጠጠር፣ ዴንጋይ፣ የሸክሊ አፇር 
የመሣሰለትና ላልች ሚኒስትሩ በመመሪያ የኮንስትራክሽን ማዕዴናት ብል የሚሰይማቸው ብረት 
ነክ ያሌሆኑ መዕዴናትን የሚያጠቃሌሌ ነው በማሇት በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 2 ንዐስ 
አንቀፅ 3 ከተሰጠው ትርጓሜ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ በህጋዊ የይዞታ መሬቱ ሊይ ያሇውን 
የኮንስትራክሽን ማዕዴን በማምረትና ከላሊው ዋጋ እየተቀበሇ ሇመሸጥ በአዋጅ ቁጥር 52/1985 
አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 በሚዯነግገው መሠረት ከክሌለ ማዕዴንና ኢነርጂ ቢሮ ወይም ከቢሮው 
ቅርንጫፌ ጽ/ቤት የፀና ፇቃዴ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 
 
ተጠሪ በህጋዊ መንገዴ በያዘው መሬት ሊይ የሚገኘውን ሇግንባታ ሥራ የሚያገሇግሌ ዴንጋይ 
የመጠቀም መብት ዴንጋዩን ሇላሊ ሰው በውሌ ገንዘብ ተቀብል ሇመሸጥ የሚያስችሇው 
አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ተጠሪ በህጋዊ ይዞታው ሊይ የሚገኘውን የኮንስትራክሽን ማዕዴን 
የሆነውን ዴንጋይ የመጠቀም መብት በህግ ዕውቅና እና ጥበቃ የተሰጠው እስከምን ዴረስ 
እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 21 ንዐስ አንቀፅ 1 "ሔጋዊ የመሬት ባሇይዞታ የሆነ 
ሰው ሥፌራው በዚህ አዋጅ አንቀፅ 6 መሠረት የተያዘ ወይም የተከሇከሇ ካሌሆነ በስተቀር 
የኮንስትራክሽን ማዕዴናት በይዞታው ሥር ከሚገኝ ሥፌራ ያሇ ክፌያና ፇቃዴ ሣያስፇሌገው 
ሇንግዴ ሊሌሆነ ዓሊማ አምርቶ ሇመጠቀም ይችሊሌ፡፡ ሆኖም የአዋሳኝ ባሇይዞታዎች መሬት 
ወይም ንብረት አጠቃቀም ማወክ ወይም በእነዚሁ ሊይ ጉዲት ማዴረስ የሇበትም" በማሇት በግሌፅ 
ዯንግጎታሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የምንረዲው ተጠሪ በይዞታው የሚገኘውን ዴንጋይ ቤት ሇመሥራት፣ 
አጥር ሇመገንባትና ሇላልች ግሊዊ ሇሆኑ አገሌግልቶች ያሇማንኛውም አካሌ ፇቃዴ አምርቶ 
ሇመጠቀም የሚችሌ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህም ተጠሪ ከሚመሇከተው አካሌ ሣይፇቀዴሇት 
በይዞታው ሥር ያሇውን የግንባታ ዴንጋይ በውሌ ላሊ ሰው አውጥቶ እንዱጠቀምበት አሳሌፍ 
መስጠትና የመሸጥ መብት የላሇው መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 
3፣ አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 እና አንቀፅ 21 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌዎች ይዘትና ዓሊማ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ የፋዳራሌ መንግስት ባወጣውና የክሌሌ ምክር ቤት ባወጣው አዋጅ 
መሠረት በይዞታው ሥር ያሇውን የግንባታ ዴንጋይ የማምረትና የመሸጥ ፇቃዴ የተሰጠው 
ስሇመሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሰበር ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ ቀሪውን ብር 
40,000(አርባ ሺህ ብር) አመሌካች የከፇሇኝ በመሆኑ እኔና አመሌካች ዴንጋዩን በተመሇከተ 
ያዯረግነው ውሌ በሰበር የቀረበው ክርክር አካሌ አይዯሇም በማሇት ሀምላ 5 ቀን 2003 ዓ.ም ፅፍ 
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ባቀረበው መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 እና 
አግባብነት ባሇው የክሌለ የህግ መዕቀፌ መሠረት ሥሌጣን ካሇው አካሌ በይዞታ መሬቱ ሊይ 
ያሇውን ዴንጋይ ሇንግዴ ተግባር ሇማዋሌ የተፇቀዯሇት መሆኑን በመግሇፅ ያሌተከራከረ በመሆኑ 
የፀና ፇቃዴ ሣይኖረው በይዞታ መሬቱ ሊይ ይገኝ የነበረውን ዴንጋይ አመሌካች እያወጣ 
እንዱጠቀም በውሌ የሸጠ መሆኑን እንዲመነ የሚያስቆጥረው እንዯሆነ ከፌትሏብሄር ሥነሥርአት 
ሔግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም ተጠሪ የፀና ፇቃዴ ሣይኖረው በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 
ዴንጋጌና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 182/1986 አንቀፅ 36 ንዐስ አንቀፅ 1(ሀ) 
በመተሊሇፌ በይዞታው ሥር የነበረውን የኮንስትራክሽን መዕዴን አመሌካች ሇአንዴ አመት እያወጣ 
እንዱጠቀምበት የሸጠ መሆኑንና አመሌካችም የፀና ፇቃዴ ከላሇው ከተጠሪ ጋር የኮንስትራክሽን 
ማዕዴኑን እያወጣ ሇመጠቀም ውሌ በመዋዋሌ ዴንጋዩን በመውሰዴ የተጠቀመ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪና አመሌካች የውለ መሰረታዊ ነገር በማዴረግ የተዋዋለበት የግንባታ 
ማዕዴን የፀና ፇቃዴ ሣይኖር የመሸጥና የመግዛት ውሇታ በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 53 
ንዐስ አንቀፅ 5፣ በዯንብ ቁጥር 182/1986 አንቀፅ 39 እና በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 353(1)(ሇ) 
በወንጀሌነት የሚያስጠይቅ ህገወጥ ተግባር እንዯሆነ የዴንጋጌዎቹን ይዘት በማገናዘብ ሇመሇየት 
ይቻሊሌ፡፡ የአንዱት አገር ህግ ህገወጥ ተግባር በተሇይም ወንጀሌ መሆኑን በግሌፅ በመዯንገግ 
ማንኛውም ሰው ዴርጊቱን እንዲይፇፅም የከሇከሇውን ተግባር ሇመፇፀም ውሌ የተዋዋለ 
የተስማሙ ሰዎች ውለ በመሰረታዊ ባህሪውና ሞራሊዊ ይዘቱ ህገወጥ የሆነውን ውሊቸውን 
በፌርዴ ቤት ውሣኔ በማስገዯዴ ሇማስፇፀም አይችለም፡፡ ዲኞችም በመሰረታዊ ይዘቱ ሞራሊዊ 
ባህሪው ህገወጥ የሆነ ውሌ እንዱያስፇፅሙ ያቀረበሊቸውን ጥያቄ አንቀበሌም ማሇት እንዯሚችለ 
ከፌትሀብሓር ሔግ ቁጥር 1718 ንዐስ አንቀፅ 1 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው 
ተጠሪ በህገወጥ መንገዴ በይዞታው ሊይ ያሇውን የኮንስትራክሽን ማዕዴን ሇመሸጥ ከአመሌካች 
ጋር ያዯረገው ውሌና አመሌካችም የፀና ፇቃዴ ከላሇው ተጠሪ በመግዛት የኮንስትራክሽን ማዕዴን 
ሇመጠቀም የተዋዋሇው ውሌ በመሰረታዊ ይዘቱ ሞራሊዊ ባህሪው ህገወጥ ውሌ ነው፡፡ ይህም 
በመሆኑ ተጠሪ አመሌካች በውለ መሠረት ያሌከፇሇኝ ገንዘብ በማሇት  የሚያቀርበውን ጥያቄም 
ሆነ አመሌካች ህገወጥ በሆነው ውሌ መሠረት ክፌያ ፇፅሜ ተጠሪ የውሌ ግዳታውን 
አሌፇፀመም በሚሌ ወይም በላሊ ምክንያት በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት በህገወጥ ውሌ 
የከፇሌኩት ክፌያ ይመሇስሌኝ በማሇት የሚያቀርበውን ጥያቄ ፌ/ቤቶች በመቀበሌ 
የሚመሇከቱበትና ውሳኔ ሉሰጡ የሚችለበት የህግ መሠረት የላሇ መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁ/1716 
እና የፌ/ብ/ሔ/ቁ/1718 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም የፀና ፇቃዴ ሣይኖረው የኮንስትራክሽን ማዕዴን ሇአመሌካች ሇመሸጥ ተጠሪ ከአመሌካች 
ጋር ያዯረገውን ህገወጥ ውሌ በህግ ፉት ምንም አይነት ውጤትና ተፇፃሚነት የላሇው ሆኖ እያሇ 
እንዯ ህጋዊ ውሌ በመቁጠር አመሌካች ሇተጠሪ ቀሪውን የማዕዴን ዋጋ ብር 40,000(አርባ ሺህ 
ብር) ከነወሇደ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ውሳኔ መስጠቱና ውሳኔውንም አመሌካችን በማስገዯዴ 
ማስፇፀሙ ከሊይ በዝርዝር የገሇፅናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ የሀዋሳ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ያዯረገው ህገወጥ ውሌ 
እንዱፇፀምሇት ያቀረበውን ጥያቄ በማስተናገዴና በዲኝነት በማየት የሰጠውን ውሳኔ ጉዲዩን 
በይግባኝ ያየው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ማረምና ማስተካከሌ ሲገባው የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን 
ውሳኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
2. ሁሇተኛው ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች የኮንስትራክሽን ማዕዴን በሚያወጣበት ጊዜ የተጠሪ 
የእርሻ መሬት ሊይ በነበሩ ንብረቶች ማሇትም የሙዝ ተክሌ፣ የእንሰትና የቡና ተክሌና ዋንዛ 
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ዛፌ፣ የበቆል ሰብሌ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን 
ሥሌጣን ባሇው የሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በእርሻ መሬቱ ሊይ ባለ ዛፍችና 
ተክልች ሊይ ብቻ ሣይሆን የእርሻ መሬቱ ሊይ ሇእርሻ ሥራ አገሌግልት ሇመስጠት በማይችሌ 
ሁኔታ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ጥፊት በሆነ አዴራጎት በተጠሪ የእርሻ 
መሬት ሊይ ጉዲት በማዴረስ በተጠሪ ሊይ ሊዯረሰው ኪሣራ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 
ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው አመሌካች በተጠሪ የእርሻ መሬት ሊይ ጉዲት አሊዯረስኩም በማሇት 
ያቀረበው ክርክር የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት በህግ በተሠጠው 
ሥሌጣንና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 272 መሠረት ከቦታው ዴረስ በመሄዴ ያረጋገጠውን ፌሬ 
ጉዲይ ሰበር ችልቱ እንዱሇውጥ የቀረበና የሰበር ችልት የህገመንግስቱን አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 
3(ሀ) እና የአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 10ን ያሊገናዘበና የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡  
 
የካሳውን መጠን በተመሇከተ አመሌካች በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት 
ሺህ ብር) ሆኖ እያሇ ከዯረሰበት ጉዲት በሊይ ካሣ እንዴከፌሌ ተወስኖብኛሌ በማሇት ያቀረበውን 
ክርክር አግባብነት ካሇው የህግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ በመርህ ዯረጃ ሇተጎጂው 
የሚከፇሇው የካሣ መጠን ከዯረሰበት ኪሳራ ጋር የተመጣጠነ መሆን እንዲሇበት ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2091 እና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2992 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይችሊሌ፡፡ አመሌካች በፇፀመው ጥፊት 
የሆነ ዴርጊት ተጠሪ ሊይ ያዯረሰበት የጉዲት መጠን ምን ያህሌ ነው? የሚሇውን ነጥብ 
ስንመሇከተው የግብርና ባሇሙያ ተጠሪ በእርሻ መሬቱ ሊይ የተከሊቸው የሙዝ፣ የቡና፣ 
የእንሰትና የዋንዛ ዘፌ እንዯዚሁም የበቆል ሰብሌ በአመሌካች አዴራጎት የወዯሙ መሆኑን 
ግምታቸውም ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) እንዯሆነ በማረጋገጥ እንዲቀረበ የሥር ፌርዴ 
ቤት በውሳኔው ገሌፆታሌ፡፡ 
 
ሆኖም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያዯረሰው ጉዲት በመሬቱ ሊይ የነበረውን ሀብት ግምት ብቻ 
አይዯሇም፡፡ የተጠሪ መሬት የእርሻ ተግባር ሇመቀጠሌ በማያስችሌ ሁኔታ ጉዲት የዯረሰበት 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዴ አርሶ አዯር ሇጊዜው ወይም ሇዘሇቄታው የእርሻ ሥራውን በይዞታው 
ሊይ ሇመሥራት በማይችሌበት ሁኔታ በመሬቱ ሊይ ባሇው የንብረቱ ግምት ብቻ ሣይሆን 
የመፇናቀያ ካሣ ሉከፇሇው የሚገባ መሆኑን አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀፅ 8 እና አንቀፅ 9 
ዴንጋጌዎች በማመሳሰሌ ትርጉም በመስጠት ሇማገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስናየው 
አመሌካች ተጠሪ በመሬቱ ሊይ የነበረውን አትክሌትና ሰብሌ ግምት ብቻ ሉከፇሇው ይገባሌ 
በማሇት ያቀረበው ክርክር የሔግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች 
በተጠሪ መሬት፣ ሰብሌና አትክሌት ሊይ ሊዯረሰው ጉዲት ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር) ካሣ ሇመክፇሌ ከተጠሪ ጋር የግሌግሌ ውሌ የተዋዋሇ መሆኑን ውለን የሚያረጋግጥ 
የጽሁፌና የሰው ማስረጃ እንዯቀረበ የሥር ፌርዴ ቤት በውሳኔው በግሌፅ አስፌሮታሌ፡፡ በፌሬ 
ጉዲይ ረገዴ የሥር ፌርዴቤት ያረጋገጠውን ይህንን ፌሬ ጉዲይ በመያዝ አግባብነት ካሇው የህግ 
ዴንጋጌ ጋር ስናገናዝበው አመሌካች ከተጠሪ ጋር ባዯረገው የግሌግሌ ውሌ መሠረት ብር 
120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3312 መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ አመሌካች ብር 
120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ መወሰኑ ስህተት አሇበት በማሇት ያቀረበውን 
አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡  
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ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) 
የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 
በአጠቃሊይ አመሌካች በተጠሪ መሬት ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር) ካሳ ይክፇሌ በማሇት የሰጡትን የቅጣት ውሳኔ አፅንተናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በተጠሪና 
በአመሌካች መካከሌ የተዯረገውን ህገወጥ ውሌ ምክንያት በማዴረግ ተጠሪ አመሌካች ብር 
40,000(አርባ ሺህ ብር) እንዱከፌሇው ያቀረበውን ክስ ተቀብሇው ማየታቸውና መወሰናቸው 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት አሻሽሇን ወስነናሌ፡፡ 

 
 

ው ሣ ኔ 
1.የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት የዯ/ብ/ብ/ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሸሽሎሌ፡፡ 

2.ተጠሪና አመሌካች የኮንስትራክሽን ማዕዴን ሇመሸጥና ሇመግዛት ፇቃዴ ሣይኖራቸው ያዯረጉት 
ውሌ ህገወጥ ውሌ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3.በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገው ውሌ ህገወጥ ውሌ በመሆኑ ተጠሪም ሆነ አመሌካች 
የውለን አፇፃፀም ሆነ ከውለ ጋር ተያያዥነት ያሇው ጉዲይ በፌ/ቤት ታይቶ ውሳኔ 
እንዱሰጥሊቸው የሚያቀርቡት ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4.የበታች ፌ/ቤቶች ተጠሪ ህገወጥ ውሌ ይፇፀምሌኝ በማሇት ያቀረበውን ክስ ተቀብሇው 
አመሌካች ሇተጠሪ ብር 40,000(አርባ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ 
ተሻሽሎሌ፡፡ 

5.የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በተጠሪ የእርሻ መሬት ሊይ የነበረውን ንብረትና በእርሻ መሬቱ ሊይ 
ሊዯረሰው ጉዲት ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) ካሳ እንዱከፌሌ የሰጡት የውሳኔ 
ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

6.በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
 
ት.ዘ 
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