የሰ/መ/ቁ. 117819
መጋቢት 15 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማዉ ወላ
ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
እንዲሻዉ አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካች፡- በወሊይታ ዞን የበላ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዒ/ሔግ ኤርገና ቆሌቻ - ቀርበዋሌ
ተጠሪ፡-

ወ/ሮ ታዯሇች ዲባራ - ተወካይ ታዯሇ ወ/ሚካኤሌ - ቀርበዋሌ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ይህ የሰበር ጉዲይ በዉሌ ያገኘሁትን የከተማ ይዞታ እንዱያስረክበኝ በማሇት የቀረበ ክስን መነሻ
ያዯረገ ክርክር ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ፡ የአሁን አመሌካች የሥር 1ኛ ተከሳሽ፣ የአሁን
ተጠሪ የሥር ተከሳሽ በመሆን ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በኪንድ
ኮይሻ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ 1ኛ ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/ በበላ ቀበላ 02 በግብርና ሰፇር
በኮዴ ቁ.0443፣ 300 ካ.ሜ ይዞታ ሇጨረታ አዉጥቶ እኔ ተወዲዴሬ አሸንፋ ተገቢዉን ክፌያ
ሁለ ፇጽሜ ዉሌ ተዋዉዬ እያሇሁን፣ 2ኛ ተከሳሽ ተወዲዴሮ ያሸነፇዉ ኮዴ 0024፣ 200 ካ.ሜ
ይዞታ ሁኖ እያሇ የመጀመሪያዉን ዉሌ አስቀርዴድ በቦታዉ ሊይ የተሇጠፇዉን ታፔሊ በመቀያየር
ላሊ ክፌያ በመፇጸም ሇ2ኛ ተከሳሽ አሳሌፍ የሰጠ በመሆኑ፣ 1ኛ ተከሳሽ ይህን ይዞታ ከ2ኛ
ተከሳሽ አስሇቅቆ ሇከሳሽ እንዱያስረክበኝ እንዱወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች
ባቀረበዉ መሌስ ከሳሽ በተወዲዯረችበት ቦታ ሊይ ያቀረበችዉን የጨረታ ሰነዴ በሰም ያሌታሸገ
በመሆኑና ሔጋዊ የይዞታ ማረጋገጫ አሰጣጥን ያሌተከሇተሇ ስሇመሆኑ በመረጋገጡ በ1ኛ ተከሳሽ
ማኔጅመንት በሔግ አግባብ የከሳሽ ዉሌ እንዱመክን ተዯርጓሌ፤ ከሳሽ ይህን ክስ ያቀረበችዉ ከቅን
ሌቦና በመሆኑ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር 2ኛ ተከሳሽ /አቶ ማቴዎስ
ማያ/ ባቀረበዉ መሌስ ይህን ይዞታ በሔጋዊ መንገዴ ተወዲዴሬ ያገኘሁት በመሆኑ የቀረበዉ ክስ
ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ ክርክሩን በማጣራት በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመሌካችን ክርክር በመቀበሌ
የአሁን ተጠሪን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ፣ የአሁን ተጠሪ ከጨረታዉ ጋር በተያያዘ የከፇለት ገንዘብ
ብር 3600 /ሶስት ሺህ ስዴስት መቶ ብር/ የአሁን አመሌካች እንዱከፌሊቸዉ ወስኗሌ፡፡ የአሁን
ተጠሪ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ
ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በሰጠዉ ዉሳኔ መዯበኛዉ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ አይቶ ሇመወሰን ስሌጣን
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የሇዉም በማሇት የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ይህን ዉሳኔ
በመቃወም ይግባኙን ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር
በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች ጉዲዩ በአስተዲዯር በኩሌ ታይቶ እሌባት እንዱሰጣት አቤቱታዋን
በየዯረጃዉ ሊለት የመንግስት መዋቅር አቅርበዉ ምሊሽ በማጣታቸዉ ይህን ክስ ሇፌ/ቤት ያቀረቡ
በመሆኑ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አሇዉ፤ የሥር 2ኛ ተከሳሽ ተወዲዴረዉ
ያሸነፈት በ200 ካ.ሜ ሲሆን፣ ከሳሽ በ300 ካ.ሜ ሊይ በጨረታ ተወዲዴረዉ አሸነፉዉ ዉሌም
ተዋዉሇዉ ክፌያ ከፇጸሙ በኋሊ የአሁን አመሌካች በሰም የታሸገ ኤንቨልፕ አሊቀረብሽም በሚሌ
ምክንያት ዉለን ዉዴቅ ማዴረጉ አግባብነት የሇዉም፣ በዉለ በተጠቀሰዉ መሰረት በጨረታ
ያሸነፇችዉን ይዞታ 300 ካ.ሜ ሇከሳሽ እንዱያስረክባት በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች
አሁንም ይህን ዉሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታዉን ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት ያቀረበ ሲሆን ችልቱ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን
ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡
የአሁን አመሌካች ነሏሴ 20 ቀን 2007 ዒ.ም በተጻፇ አራት ገጽ አቤቱታ ተጠሪዋ ያሰነፇችበትን
ዉጤት እንዱሰረዝ ዉሳኔ የሰጠዉ የወረዲዉ ማኔጅመንት ኮሚቴ በመሆኑ የሉዝ አዋጁን
ሇማስፇጸም በወጣዉ መመሪያ መሰረት ቅሬታዋን ሇሚመሇከተዉ አስተዲዯር ማቅረብ ነበራባት
እንጂ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇዉም፡፡ የአሁን ተጠሪ በጨረታ ሂዯት
አሇአግባብ መብቴ ተነክቷሌ የምትሌ ከሆነ የሉዝ ኮሚቴ ወይም የመሬት ማኔጅመንት ኮሚቴ
ቅሬታዋን አቅርባ በሚሰጠዉ ዉሳኔ ካሌተስማሙ ይግባኝ ሇዞን ይግባኝ ሰሚ ወይም ሇክሌለ
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ እንዲሇባቸዉ በሉዝ አዋጅ ቁ.721/2004 መሰረት ክሌለ ባወጠዉ
መመሪያ ቁ/01/2005 አንቀጽ 74 መሰረት መሆን አሇበት፡፡ የሥር ፌ/ቤት በዚህ መቃወሚያ
መሰረት የቀረበዉን ክስ ዉዴቅ ማዴረግ ሲገባዉ የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የክሌለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች የተጠሪዋን መሬት ሇላሊ ግሇሰብ አሣሌፍ ሇመስጠት ነዉ ዉጤቱን
የሰረዘዉ፣ የተወዲዯሩበትን ታፔሊ ቀያይሯሌ የሚሌ ሲሆን ይህ ስሇመሆኑ በተጨባጭ ማስረጃ
ያጣራዉ ነገር የሇም ወይም ወዯ ስር ፌ/ቤት መሌሶት እንዱጣራ ያዯረገዉ ነገር በላሇበት የሰጠዉ
ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ ስሇዚህ ይህን ጉዲይ የመዯበኛዉ ፌ/ቤት
ሇማየት ስሌጣን ስሇላሇዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ
እንዱሻርሌን፣ የወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ዉሳኔ እንዱጸናሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን በማየት የሚጣራ ጉዲይ አሇ በማሇት አቤቱታዉ ያስቀርባሌ
በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት በ10/02/2008 ዒ.ም የተጻፇ ሁሇት ገጽ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት
የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇዉ በመሆኑ እንዱጸናሌኝ ወጪና ኪሳራ የመጠየቅ
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መብት እንዱጠበቅሌኝ ወይም በቁርጥ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ
መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ሇሰበር አቤቱታዉ መነሻ
ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ፣ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ
ሇማየት

ስሌጣን

አሇዉ

ወይስ

የሇዉም?

የሚሇዉን

ጭብጥ

በመያዝ

እንዯሚከተሇዉ

መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነዉ የአሁን አመሌካች በበላ ቀበላ 02 በግብርና ሰፇር
በኮዴ ቁ.0443፣ 300 ካ.ሜ ይዞታ ሇጨረታ ባቀረበዉ መሰረት የአሁን ተጠሪ ተወዲዴረዉ
አሸንፇዉ ተገቢዉን ክፌያ ፇጽመዉ ዉሌ ያዯረጉ መሆኑን ግራ ቀኙ የሚካካደት ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌም የአመሌካች መ/ቤት በዚህ አግባብ ተጠሪ ጨረታዉን አሸንፇዉ
ተገቢዉን ሁለ ፇጽመዉ ዉሌ ከተዋዋለ በኋሊ ሇጨረታዉ ሲወዲዯሩ በሰም የታሸገ ኤንቨልፕ
አሊቀረቡም የሚሌ ምክንያት በማንሳት በኮሚቴ በማየት ዉለን የሰረዘ መሆኑ በሥር ፌ/ቤት
የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪ ባቀረቡት ክስ አመሌካች ይህን ዉሌ ያሇአግባብ የሰረዘ
በመሆኑ

በዉለ

ሊይ

በተመሇከተዉ

መሰረት

ይዞታዉን

እንዱያስረክበኝ

በማሇት

ዲኝነት

ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ይህ ጉዲይ በአስተዲዯር አካሌ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ እንጂ
መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇዉም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ አግባብ በሥር
ፌ/ቤት የተረጋገጠዉን ፌሬ ነገር አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማየት መዯበኛ
ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ የማየት ስሌጣን አሇዉ ወይስ የሇዉም የሚሇዉን ጭብጥ መመሌከቱ ተገቢ
ነዉ፡፡
ከዚህ አንጻር ሲታይ የአሁን አመሌካች የከተማ ቦታን በሉዝ ስሇመያዝ የወጣ አዋጅ ቁጥር
721/2004 እንዱሁም ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የወጣ መመሪያ መሰረት ሇክርክር ምክንያት
የሆነዉን ይዞታ ሇጨረታ አቅርቦ፣ የአሁን ተጠሪ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11 /1-6/ መሰረት
ተወዲዴረዉ የጨረታ ሂዯቱን አሌፇዉ አሸንፇዉ በአንቀጽ 16 መሰረት የሉዝ ዉሌ የፇጸሙ
መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በሔጉ የተመሇከተዉን ሂዯት ሁለ አሌፇዉ ዉሌ ከፇጸሙ
በኋሊ አመሌካች ወዯ ኋሊ በመመሇስ ሇዉዴዴር ሲቀርቡ ተጠሪ በሰም የታሸገ ፖስታ ወይም
ኤንቨልፕ ባሇማቅረባቸዉ የጨረታዉን ዉጤት የሆነዉን ዉሌ መሰረዙን ገሌጸዋሌ፡፡ ነገር ግን
የአመሌካች መ/ቤት ተጠሪዋ በጨረታዉ ሇመሳተፌ የሚያስፇሌገዉን መስፇርቶች ሁለ ያሟለ
መሆኑን ካረጋገጠ በኋሊ በጨረታዉ እንዱሳተፈ ያዯረጋቸዉ መሆኑ የሚያከራክር አይሆንም፡፡
የአሁን ተጠሪ አስፇሊጊዉን መስፇርት ባያሟለ ኖሩ በጨረታዉ ሊይ እንዱሳተፈ ያዯረጋሌ ተብል
አይገመትም፡፡ ስሇዚህ የአሁን አመሌካች ተጠሪዋ በአግባቡ የጨረታ ሂዯቱን አሌፇዉ ዉሌ
ከተዋዋለ በኋሊ በሰም የታሸገ ኤንቨልፕ አሊቀረቡም በማሇት ይህን ዉሌ መሰረዙ ከጨረታ ሂዯት
አሌፍ አስገዲጅ የዉሌ ግዳታ በተገባበት ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ ከሆነ መታየት
ያሇበት

ከሊይ

የተመሇከተዉ

የሔግ

ዴንጋጌ

ብቻ ሳይሆን

አጠቃሊይ

የዉሌ

ሔግ

ዴንጋጌ
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እንዯአግባብነቱ ተፇጻሚነት የሚኖረዉ ይሆናሌ፡፡ ምክንያቱም በግራ ቀኙ መካከሌ በሔግ ፉት
የሚጸና መብት ግዳታ የሚፇጥር ዉሌ እስከተዯረገ ዴረስ ይህን ዉሌ የማፌረሱ ጉዲይ
በአመሌካች መ/ቤት ብቻ የሚተዉ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይህ ማሇት

በግራ ቀኙ መካከሌ ይህ ዉሌ

በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1731 መሰረት እንዯሔግ የሚቆጠር ነዉ፡፡ ግራ ቀኙ በዚህ ዉሌ መሰረት መብትና
ግዳታቸዉን መወጣት እንዯሚጠበቅባቸዉ ግሌጽ ነዉ፡፡ ይህ ከሆነ ይህ ዉሌ የሚፇርስባቸዉ
ሔጋዊ ምክንቶች አለ ወይስ የለም የሚሇዉን አይቶ ሇመወሰን ሇተዋዋይ ወገኖች ብቻ የሚተዉ
ጉዲይ ሳይሆን ገሇሌተኛ በሆነ ፌ/ቤት ታይቶ መዲኘት ያሇበት ጉዲይ ሁኖ ይታያሌ፡፡ ይህን ዉሌ
ሇማፌረስ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1808 ሥር የተመሇከቱት ዉሌን ሇማፌረስ ተገቢ የሆኑ ምክንያቶች
መሟሊት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህ በመሆኑ እነዚህ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች መሟሊታቸዉን
አሇማሟሊታቸዉን በመዯበኛ ፌ/ቤት ታይቶ እሌባት ሉሰጥበት የሚገባ ጉዲይ ነዉ፡፡ ስሇሆነም ይህ
ጉዲይ በህጋዊ መንገዴ የተቋቋመዉን ዉሌ ከማፌረስ ጋር የሚመሇከት በመሆኑ መዯበኛ ፌ/ቤት
ይህን ጉዲይ የማያይበት ምክንያት የሇም፡፡ የአሁን አመሌካች መ/ቤት ማናቸዉንም ምክንያት
በመፇሇግ በፇሇገ ጊዜ እያነሳ ይህን በሔግ አግባብ የተቋቋመዉን ዉሌ ሇመሰረዝ የሚያስችሇዉ
የሔግ አግባብ የሇም፡፡
የአሁን አመሌካች ይህን ዉሌ ሇመሰረዝ የጠቀሰዉ ምክንያት በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1808 /2/ ሥር
የሚወዴቅ ሁኖ ስሇማይታይ ዉለን ሇመሰረዝ በቂ ምክንያት ነዉ ተብል ሉወሰዴ የሚችሌ ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች መዯበኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን አሊቸዉ
በማሇት የአሁን አመሌካች ያሇ በቂ ምክንያት ዉለን መሰረዙ ተቀባይነት የሇዉም አመሌካች
በዉለ ሊይ የተጠቀሰዉን ይዞታ ሇአሁን ተጠሪ እንዱያስረክብ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ
የሔግ ስህተት ያሌተፇጸመበት በመሆኑ የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1. የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.06872 በ13/09/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና
የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 07874 በ29/11/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ
መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇዉ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2.

የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡

3.

ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡

4.

በ29/12/2007 ዒ.ም የተሰጠዉ የእግዴ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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