
181 
 

የሰ/መ/ቁ.121660 

ሔዲር 26 ቀን 2009 ዒ.ም                                                                                                                                                                                                    

                            ዲኞች   ዒሉ መሏመዴ 

                                   ተኽሉት ይመሰሌ 

                                   ቀነዒ ቂጣታ 

                                   ሰናይት አዴነው 

                                   ጳውልስ አርሺሶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

አመሌካች(ዎች)፡-  አቶ ሇገሰ ገሇታ ቀርቧሌ 

ተጠሪዎች  ፡- 1. የአ/አ/አስ/መሬት ሌማትና ማኔጅመንት        ነ/ፇጅ በሀይለ ክብረት ቀረቡ 

             2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌትህ ቢሮ 

    

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልትና የሰበር ችልት ተጠሪዎች የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና 

የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፣ አመሌካች  ምትክ ቦታ ሉሰጣት ይገባሌ በማሇት፣ 

የሰጠውን ውሳኔ  በመቃወም ተጠሪዎች  ያቀረቡትን  የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ 

የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ  ተቀብል የግራ ቀኙን ክርክር 

ሰምቶ ውሳኔ  ሉሰጥ ይገባሌ በማሇት የሰጡት የሔግ ትርጉምና ውሳኔ  ሔጋዊ አግባብነት 

ያሇው መሆኑን በሰበር  አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡  

2. የጉዲዩ  መነሻ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፣ አመሌካችና በዚህ ሰበር ችልት የክርክሩ ተሳታፉ ባሌሆነውና በሥር 

ሁሇተኛ የፌርዴ መቃወም ተጠሪ ሆኖ ስሙ በተገሇጸው  የቀዴሞው የቦላ ክፌሇ ከተማ 

መሬት ሌማትና ባንክ የከተማ ሌማት ማዯስ ፕሮጀክት ጽ/ቤት( በአሁኑ አጠራርየቦላ 

ክፌሇ ከተማ መሬት ሌማትና  አስተዲዯር መምሪያ) መካከሌ የነበረውን የካሳና  የምትክ 
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ቦታ ክርክር ሰምቶ፣  መሌስ ሰጭ ሇአመሌካች ምትክ ቦታ  የመስጠት ግዳታ አሇበት 

በማሇት በመዝገብ ቁጥር 330/99 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ ተጠሪዎች ይህ 

የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠውን ውሳኔ፣ ጉዲዩ 

የሚመሇከታቸው የከተማው አስተዲዯር አካሊት(ተጠሪዎች) በመሌሥ ሰጭነት ሳይጠሩና 

ክርክራቸውን ሣያቀርቡ የተሰጠና የከተማውን አስተዲዯር፣ ሔዝብ መብትና ጥቅም የሚጎዲ 

በመሆኑ ጉዲዩ የሚመሇከተን የከተማው አስተዲዯር አካሊት(ተጠሪዎች) ባሇንበት እንዯገና 

ታይቶ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት ሀምላ 6 ቀን 2007 ዒ.ም የተጻፇ የፌርዴ መቃወሚያ  

ማመሌከቻ፣ የፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 358 በመጥቀስ ሇከተማ ቦታ 

ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ  አቅርበዋሌ፡፡ 

3. የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የተጠሪዎችን ፌርዴ መቃወሚያ 

ማመሌከቻ ከመረመረ በኋሊ  ሇጉዲዩ አግባብነት አሊቸው የሚሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች 

በመጥቀስ፣ ተጠሪዎች የፌታብሓር ሥነሥርዒት ሔግ ቁጥር 358 በመጥቀስ ያቀረቡትን 

የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ተቀብል ሇማስተናገዴና  ቀዯም ብል የሰጠውን ፌርደ 

እንዯገና ሇማየት  የሚያስችሇው የህግ መሰረትና ሥሌጣን  የላሇው መሆኑን ገሌጾ፣ 

ተጠሪዎች ያቀረቡትን መቃወሚያ አይቶ ውሳኔ ሇመስጠት ሥሌጣን የሇኝም በማሇት 

የጉ/መዝገብ ቁጥር 330/99 ሀምላ 16 ቀን 2007 ዒ.ም በሰጠው ብይን ውዴቅ 

አዴርጎታሌ፡፡  

4.  ተጠሪዎች የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ  በሰጠው ውሳኔ 

ቅር በመሰኘት፣ ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ  ፌርዴ ቤት፣ይግባኝ 

ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡  ይግባኝ ሰሚ ችልቱ  የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የከተማ 

ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የፌታብሓር ሥነሥርዒት ሔግ ቁጥር 

358ና ተከታይ ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ ተጠሪዎች ያቀረቡትን የፌርዴ መቃወሚያ 

ማመሌከቻ ሇመቀበሌና የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ውሳኔ መስጠት ስሌጣን አሇው 

በማሇት የይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሰጠውን ብይን በመሻር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ይግባኝ ሰሚው 

ችልት የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ  የተጠሪዎችን የፌርዴ 

መቃወሚያ በመቀበሌና የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 

በፌታብሓር ሥነሥርዒት ሔግ ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ 

5. አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ  ፌርዴ ቤት፣ ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታ ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር   ይግባኝ 

ሰሚ  ፌርዴ ቤት  ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የከተማው የሰበር  ችልት 

የአመሌካችን ሰበር አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት  ባቀረቡት 

የሰበር አቤቱታ ፣የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ  ጉዲዩን 
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መጀመሪያ አይቶ ውሳኔ የሰጠው ተጠሪነቱ ሇአንዯኛ ተጠሪ ሆነው የቀዴሞው የቦላ ክፌሇ 

ከተማ መሬት ሌማትና ባንክ ከተማ ሌማት ማዯስ ፕሮጀክት ጽ/ቤት( በአሁኑ አጠራር 

የቦላ ክፌሇ ከተማ መሬት ሌማትና  አስተዲዯር መምሪያ)  በሁሇተኛው ተጠሪ በኩሌ  

ተወክል ያሇውን ክርክርና ማስረጃ ካቀረበ በኋሊ ነው፡፡ ስሇዚህ ተጠሪዎች ጉባኤው ቀዯም 

ብል ውሳኔ የሰጠው የሚመሇከታቸው የከተማው አስተዲዯር አካሊት(ተጠሪዎች) በመሌሥ 

ሰጭነት ሳይጠሩና ክርክራቸውን ሣያቀርቡ የተሰጠ ነው በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር 

ተገቢነት የላሇውና የህግ መሰረት የላሇው  ነው፡፡ ጉባኤው የሰጠው ውሳኔ ተጠሪዎችን 

መብትና ጥቅም የሚጎዲ ባሇመሆኑና በአጠቃሊይ ተጠሪዎች ያቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ 

የህግ መሰረት የላሇው በመሆኑ፣የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር   ይግባኝ ሰሚ  ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ተጠሪዎች ያቀረቡትን 

የፌርዴ መቃወሚያ  ተቀብል እንዱያይ የሰጡት ብይን በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባሌ 

በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

6. ተጠሪዎች በጋራ ባቀረቡት መሌስ በጉዲዩ ተከራካሪ መሆን የነበረብን እኛ ነን፡፡ ጉባኤው 

እኛን በመሌስ ሰጭነት ሣይጠራ የሰጠው ውሳኔ የከተማው አስተዲዯርና ሔዝብ ጥቅም 

የሚጎዲ  ነው፡፡ ተጠሪዎች በዚህ አይነት ሁኔታ የተሰጠን ፌርዴ በመቃወም የፌርዴ 

መቃወሚያ ማመሌከቻ ማቅረብ እንዯምንችሌ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

በሰበር መዝገብ ቁጥር 37502 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሰጠበት በመሆኑ፣ የአመሌካች 

የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ 

አቅርበዋሌ፡፡ 

7.  ከሥር የክርክሩ አመጣጥና  በዚህ ሰበር ችልት ግራ ቀኙ ያቀረቡት የጽሁፌ ክርክር ከሊይ 

የተገሇጸው ሲሆን እኛም የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፣ ቀዯም 

ብል በሰጠው ውሳኔ ሊይ በፌ/ሥ/ሥ ሔግ ቁጥር 358ና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት 

የሚቀርብሇትን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው፣ ቀዯም ብል 

የሰጠውን ፌርዴ እንዯገና እንዱመረምር በላልች የፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ 

ዴንጋጌዎች መሰረት የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ተቀብል የማየት፣ ክርክር የመስማትና  

መርምሮ የመወሰን ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 

መርምረናሌ፡፡ 

8.  ጉዲዩን እንዯመረመርነው ከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፣   

በሌማት ከይዞታቸው ሇሚነሱና ንብረታቸውን  ሇሚያነሱ ሰዎች የካሣ ክፌያና ምትክ ቦታ 

ጥያቄና አቤቱታ ሊይ አስተዲዯራዊ ውሳኔ የመሥጠት ኃሊፉነት  ያሇበትና  በከተማ ቦታ 

በሉዝ ስሇመያዝ ሇመዯንገግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 272/1994 እና ይህንን አዋጅ ሇማሻሻሌ  

በወጣው አዋጅ ቁጥር 721/2004 መሰረት ሥሌጣን የተሰጠው የከተማው አስተዲዯር  
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"አግባብ ያሇው አካሌ" ፣ ስሇ ምትክ ቦታ ጥያቄውና ስሇ ካሳ ክፌያ በሰጠው ውሳኔ ቅር 

የተሰኙ ሰዎች  የሚቀርቡትን የይግባኝ  ቅሬታ ተቀብልና የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶና 

አጣርቶ ውሳኔ የመስጠት በሔግ የዲኝነት ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

9.  ከሊይ በተጠቀሱት አዋጆች የከተማ ቦታ እንዱሇቅ የውሳኔ ማስታወቂያ የዯረሰውና 

በአስተዲዯራዊ ውሳኔው መብቴን ነክቶብኛሌ የሚሌ ሰው ሇከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ 

ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ይግባኝ ቅሬታ ከማቅረቡ በፉት አግባብ ሊሇው የአስተዲዯር 

አካሌ በሰባት ቀናት ውስጥ አቤቱታ ማቅረብ  አሇበት፡፡የከተማ ቦታ እንዱሇቅ የተሰጠውን 

ውሳኔ ማስታወቂያ በመቃወም አቤቱታ የቀረበሇት አግባብ ያሇው አስተዲዯሩ አካሌ በጽሁፌ 

ውሳኔ መስጠት እንዲሇበት በአዋጆቹ ተዯንግጓሌ፡፡   የአስተዲዯሩ አካሌ በአቤቱታው ሊይ 

ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ  በውሳኔው ቅር ያሇው ሰው ፣ሇይግባኝ ሰሚ ጉባኤው  የይግባኝ 

ቅሬታውን ስሇሚቀርብበት ሁኔታ፣ የአዋጅ ቁጥር272/1994 በአንቀጽ 16 እና አንቀጽ17 

በዝርዝር ባስቀመጣቸው ዴንጋጌዎችና በአዋጅ ቁጥር 721/2004 በአንቀጽ 26፣ አንቀጽ 

27ና በአንቀጽ 28 ዴንጋጌዎች ተዯንግጎ ይገኛሌ ፡፡  

10.   ከሊይ በገሇጽናቸውና ላልች አግባብነት ባሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ሇከተማ ቦታ 

ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ  የተሰጠው ሥሌጣንና ኃሊፉነት፣የከተማ ቦታ 

ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በከተማ ቦታ ማስሇቀቅ፣ሂዯት የሚቀርቡ 

የምትክ ቦታና የካሳ  ጥያቄ ጉዲዮች  ሊይ የሚመሇከተው  አስተዲዯር አካሌ በሰጠው ውሳኔ 

ሊይ ቅር የተሰኘ ሰው የሚያቀርበውን የይግባኝ ቅሬታ፣ የመቀበሌ፣ የይግባኝ  ባዩንና 

የመሌስ ሰጭ ክርክር የመቀበሌ፣ ማስረጃ በትዔዛዝ ማስቀረብና አስፇሊጊውን ማጣራት 

በማዴረግ  ውሳኔ የመሰጠት ሥሌጣንን የሚያካትት ነው፡፡  ይህ የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና 

የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሥሌጣን፣በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ንዐስ 

አንቀጽ1፣በአዋጅ ቁጥር 272/1994 እና ይህንን አዋጅ ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 

721/2004  መሰረት የተሠጠ የዲኝነት ሥሌጣን ነው፡፡  

11. የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤና በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37 

ንዐስ አንቀጽ1 ከሊይ በገሇጽናቸው የህግ ማዔቀፍች የዲኝነት ሥሌጣን  የተሰጠው አካሌ 

መሆኑ የራሱ የሆነ መገሇጫ፣ ባህሪና ሔጋዊ ውጤት አሇው፡፡የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ 

ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በህግ የዲኝነት  ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ መሆኑ፣ በዲኝነት 

ሥሌጣኑ አይቶ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በሔግ አግባብ  በላሊ ዲኝነትሥሌጣን ባሇው 

አካሌ ታይተው  ካሌተሻሩ ወይም ካሌተሇወጡ በስተቀር አስገዲጅነትና ተፇጻሚነት ያሊቸው 

ውሳኔዎች ናቸው፡፡የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በህግ 

በተሰጠው የዲኝነት ሥሌጣኑ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በአስተዲዯሩ ክፌሌ ውሳኔ 

የሚሻሻለ፣ የሚሇወጡ ወይም  የሚሻሩ አይዯሇም፡፡ 
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12. የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በህግ በተሰጠው የዲኝነት 

ሥሌጣኑ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በፌርዴ ቤት የተሰጠ ፌርዴና ውሳኔ ሌዩ ባህሪና 

ሔጋዊ ውጤት ያሊቸው ናቸው፡፡  ይህም ማሇት የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በህግ በተሰጠው የዲኝነት ሥሌጣኑ የሚወስናቸው ውሳኔዎች 

የሚሻሻለት፣ የሚሇወጡትወይም የሚሻሩት በሁሇት መሰረታዊ መንገዴና ሥርዒትና 

አሰራር ነው፡፡ የመጀመሪያው የይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ውሳኔ፣በህግ በተዯነገገው ሥርዒት 

መሰረት ታይቶ የሚጸናበት፣የሚሻሻሌበት፣ በሚሇወጥበትና  የሚሻርበት ሥርዒት የይግባኝ 

ሰሚ ጉባኤውን  ውሳኔ በይግባኝና በሰበር ሥርዒት አይተው ውሳኔ የመስጠት ሥሌጣን 

ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ታይቶ  እንዱወሰን የሚዯረግበት አሰራር ነው፡፡ ይህ አሰራር  

የፌርዴ ቤቶችን አዯረጃጀትና የይግባኝና የሰበር ሥረ ነገር ስሌጣን መሰረት በማዴረግ 

የይግባኝ ጉባኤው ውሳኔ የሚታይበት የሔግ ሥርዒት የተዘረጋሇትና፣ በሌምዴ በዲበረ 

የዲኝነት አሰራር የሚዯገፌ ነው፡፡  

13. ሁሇተኛው የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እንዯማንኛውም 

በህግ የዲኝነት ሥሌጣን እንዯተሰጠው ፌርዴ ሰጭ ተቋም፣ ራሱን ውሳኔ በዴጋሜ አይቶና 

አጣርቶ ሉወስን በሚችሌባቸው  የህግ ሥርዒቶች ማሇትም በፌታብሓር ሥነሥርዒት ሔግ 

አንቀጽ 74፣አንቀጽ 78፣አንቀጽ 358ና ተከታይ ዴንጋጌዎችና በአንቀጽ 6 በተዯነገጉት 

ሥርዒቶች ጉዲዩ እንዯገና በማየት፣ የሚመሇከታቸውን ባሇጉዲዮች ክርክርና ማስረጃ 

በመስማት የራሱን ውሳኔ በህግ በተዯነገገው ሥርዒት መሰረት እንዯገና አይቶ በማጽናት፣ 

በማሻሻሌ፣ በመሇወጥና  በመሻር ውሳኔ የሚሰጥበትን አሰራርና ሥርዒት በመከተሌና 

ተግባራዊ በማዴረግ ነው፡፡ 

14. ይህም የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የዲኝነት ነክ ሥሌጣን 

ነጻነት፣ ተጠያቂነት ማስከበሪያና የይግባኝ ሰሚ ጉባኤው በዲኝነት ሥሌጣኑ አከራክሮ 

ሲወስን የፇጸማቸው የዲኝነት አካሄዴ፣ የስነ ሥርዒትና የፌርዴ ስህተት በራሱ እንዯገና 

ታይቶ ከሚታረምበት መሰረታዊ የዲኝነት የስራ አካሄዴና የይግባኝ ሰሚ ጉባኤው በህግ 

ከተሰጠው የዲኝነት ስሌጣን መሰረታዊ ተቋማዊ ባህሪው የሚመነጭ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር 

በህግ በተዯነገገው ሥርዒት መሰረትየከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤ ቀዯም ብል የሰጠው ውሳኔ በዴጋሜ አይቶ ውሳኔ እንዱሰጥ የሚቀርብሇትን አቤቱታ 

በመቀበሌና መርምሮ ውሳኔ መስጠት ከተፇጥሯዊ ተቋማዊ የዲኝነት ነክ ሥሌጣኑ 

የሚመነጭ ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

15. ከሊይ በዝርዝር ከገሇጽናቸው ሔገ መንግስቱና ላልች የህግ ዴንጋጌዎች ይዘትና 

ዒሊማአንጻርበከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ቀዯም ብል በሰጠው 

ፌርዴ  ሊይ በፌታብሓር ሥነሥርዒት ሔግ አንቀጽ  358ና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት 
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የሚቀርብሇትን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ተቀብል የማየት፤ ተከራካሪ 

በመሆንየሚቀርቡ ሰዎች የሚያቀርቡትን ክርክር የመስማት አጣርቶ ውሳኔ የመስጠት 

ሥሌጣኑ የሚመነጨው፣ሇይግባኝ ሰሚ ጉባኤው  በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ንዐስ 

አንቀጽ1፣አዋጅ ቁጥር272/1994 እና ይህንን አዋጅ ሇማሻሻሌ  በወጣው አዋጅ 

ቁጥር721/2004  መሰረት ከተሰጠው የዲኝነት ነክ ሥሌጣኑ የሚመነጭ ነው፡፡  

16. ይህም የይግባኝ  ሰሚ ጉባኤው የዲኝነት ሥሌጣኑ ዋና ባህሪና መገሇጫ፣የይግባኝ  ሰሚ 

ጉባኤው  ውሳኔ መስጠት ነጻነት፣ የይግባኝ  ሰሚ ጉባኤው  ውሳኔ አስገዲጅነት፣ 

ተፇጻሚነት ተጠያቂነት ማስከበሪያ መንገዴ ነው፡፡  የአሰራር ሥርዒቱ የይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤው በዲኝነት ሥሌጣኑ አከራክሮ ሲወስን የፇጸማቸው የዲኝነት አካሄዴ፣ የስነ 

ሥርዒትና የፌርዴ ስህተት በራሱ እንዯገና አይቶ የሚታረምበት አሰራር ነው፡፡ ከዚህ 

አንጻር ሲታይ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው በፌታብሓር ሥነሥርዒት ሔግ አንቀጽ  358 ና 

ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት  ተጠሪዎች ያቀረቡትን  የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ 

የመቀበሌና መርምሮ የመወሰን ሥሌጣን የሇኝም በማሇት የሰጠው ብይን፣ ከሊይ 

የተገሇጹትን ሔግ ዴንጋጌዎች ይዘት፣ መሰረታዊ ዒሊማ፣ ተግባራዊ ተፇጻሚነትና ህጋዊ 

ውጤት ያሊገናዘበ  ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

17. በመሆኑምየአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር   ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት፣ ይግባኝ ሰሚ 

ችልትና የከተማው አስተዲዯር የሰበር ችልት፣ የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የተጠሪዎችን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ አይቼ የመወሰን   

ሥሌጣን የሇኝም  በማሇት የሰጠውን ብይን በመሻር፣ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ተጠሪዎች 

ያቀረቡትን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ በመቀበሌ መርምሮ ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 

በፌታብሓር ሥነሥርዒት ሔግ አንቀጽ  341(1) መሰረት መመሇሳቸው መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 24033 ህዲር 10 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔና የከተማው 

አስተዲዯር የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 24581 ታህሳስ 05 ቀን 2008 ዒ.ም 

የሰጠው ትዔዛዝ  ጸንቷሌ፡፡ 

2.  አዱስ አበባ ከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ  ተጠሪዎች  

ያቀረቡትን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ተቀብል የማየትና የመወሰን ሥሌጣን 

አሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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3.  በዚህ  ሰበር ችልት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት፣ 

ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጀመረው የይግባኝ ክርክር የዚህ ክርክር  ውጤት 

እስኪታወቅ  ታግድ እንዴቆይ ተብል የተሰጠው የዔግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ ፡፡ 

4. ዔግደ የተነሳ ስሇመሆኑ ሇከተማው አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚው ችልትና 

ሇሚመሇከተው አካሌ ይጻፌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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