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የሰ/መ/ቁ/134343
ግንቦት 27 ቀን 2010 ዒ.ም

ዲኞች፡ ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካቾች፡1ኛ/አቶ ቴዎዴሮስ ዉብሸት
2ኛ/ወ/ሮ ፌሬህይወት ዉብሸት
3ኛ/አቶ ሚካኤሌ ዉብሸት
ተጠሪዎች፡ 1ኛ/የአዲማ ከተማ ቀበላ 06 መስተዲዴር ጽ/ቤት
2ኛ/አቶ ሙከሚሌ ከሉሌ
3ኛ/ወ/ሮ ዒሇም ሃጎስ
4ኛ/ወ/ሮ አይሻ ከዴር
5ኛ/አቶ ሻምበሌ ሃይለ
መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ በመሆኑ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ በዉርስ የተሊሇፇ የከተማ ይዞታና ቤት ከመንግስት
ቤት ጋር ተቀሊቅል ስሇሚገኝ የመንግስት ቤት ፇርሶ ሇአጠቃቀም በሚያመች አኳኋን
ይዞታዉ ስፊት ተስተካክል የይዞታ ማረጋገጫ ሇወራሾች እንዱሰጥ የቀረበ የዲኝነት
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ጥያቄ የሚመሇከት ነዉ፡፡በዚህ ጉዲይ ከሳሾች የአሁኖቹ አመሌካቾች ሲሆኑ 1ኛ ተጠሪ
ተከሳሽ ከ2-5 ያለት ተጠሪዎች ጣሌቃ ገብ በመሆኑ ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካቾች ክስ
ይዘት ባጭሩ በአዲማ ከተማ ቀበላ 06 ዉስጥ የሚገኝ የቤት ቁጥር 233.06 የሆነ
መኖርያ ቤት ይዞታ ስፊቱ 101 ካ.ሜ

ከአያታቸዉ ከወ/ሮ ፀሏይ ካሳ በስጦታ

የተሊሇፇሊቸዉ መሆኑን ገሌጸዉ ይዞታዉና ቤቱ ከመንግስት ቤት ጋር ተቀሊቅል
ስሇሚገኝ ሇ1ኛ ተጠሪ ጉዲዩ በአቤቱታ ቀርቦ ቃሇ ጉባኤ ተይዞ የመንግስት ቤት ፇርሶ
ይዞታዉ ሰፌቶ ከፉለ ሇመንገዴ እንዱሆን ላሊዉ ሇአመሌካቾች ይዞታ ተጨምሮ 260
ካ.ሜ ሆኖ የይዞታ ማረጋገጫ እንዱሰጥ ስሇተወሰነ በዚሁ መሰረት እንዱፇጸም ዉሳኔ
እንዱሰጥ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ የቀረበዉ መሌስ ባጭሩ የከተማ መሬት የማስተዲዯርና የመቆጣጠር
ስሌጣን የአዲማ ከተማ መሬት ሌማት ማኔጅመንት ኤጀንሲ እንጂ የተከሳሹ ባሇመሆኑ
ስሌጣን በላሊቸዉ የቀበላዉ አመራሮች የተሰጠ ዉሳኔ ወይም ቃሇጉባኤ ተፇጻሚነት
እንዯላሇዉ፣አመሌካቾች እንዱፇርስ የጠየቁት የመንግስት ቤት የማስተዲዯር ስሌጣን
የመንግስት ቤቶች አስተዲዯር አካሌ በመሆኑና የላልችን መብትና ጥቅም የሚመሇከት
ስሇሆነ ተቀባይነት እንዯላሇዉ በመግሇጽ ክሱ ዉዴቅ እንዱዯረግ ተከራክሯሌ፡፡ከ2-5ኛ
ሊለት ተጠሪዎች ከመንግስት ቤቶቹን ተከራይተዉ የሚኖሩበት መሆናቸዉን ገሌጸዉ
ክርክሩ መብታቸዉን የሚመሇከት በመሆኑ ወዯ ክርክር በጣሌቃ ገብነት ገብተዉ ቤቶቹ
እንዱፇርሱ ዉሳኔ ሉሰጥ እንዯማይገባ ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን

በመጀመሪያ

አመሌካቾች

የዲኝነት

በንብረታቸዉ

ስሌጣን

የመገሌገሌ

የተመሇከተዉ
ህገ

የአዲማ

መንግስታዊ

ወረዲ

መብት

ፌርዴ

ቤት

እንዲሊቸዉ

እና

ይዞታቸዉ ሇአጠቃቀም በሚያመች መሌኩ ችግሩ እንዱፇታ በቀበላ አመራር ኮሚቴ
በተሰጠ ዉሳኔ መሰረት የመንግስት ቤቶች እንዱፇርሱና ሇአመሌካቾች ይዞታ ተጨምሮ
በ260 ካ.ሜ ይዞታ

ማረጋገጫ እንዱሰጣቸዉ በማሇት ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የቀበላ ቤት

ሇሚፇርስባቸዉ ሰዎች መስተዲዴሩ መፌትሓ እንዱሰጥ የሚሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ
ዉሳኔ ተጠሪዎች ቅር በመሰኘት ሇአዲማ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቅሬታ
በማቅረባቸዉ ፌርዴ ቤቱ ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ ጉዲዩ የከተማ መሬት ይዞታ ሊይ
መሬት እንዱሰጥ እና ይዞታ ማረጋገጫ እንዱሰጥ የሚሌ ከመሆኑ አኳያ ይህም
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የከተማዉ እስታንዲርዴና ማስተር ፕሊን ጋር የሚታይ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ በዚህ ጉዲይ
ሊይ የመወሰን ስሌጣን የሇዉም በማሇት የወረዲ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በመሻር ተጠሪዎችን
አሰናብቷሌ፡፡አመሌካቾች ሇኦሮሚያ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ባቀረቡት ይግባኝ ሊይ
ፌርዴ ቤቱ ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ የአመሌካቾች ጥያቄ ፌትህ የማግኘት መብት ጥያቄ
ነዉ

በሚሌ

አስተዲዯሩ

ባሇዉ

መመሪያ

መሰረት

ይዞታ

ተስተካክል

ማረጋገጫ

እንዱሰጣቸዉ በወረዲ ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ በከፌተኛዉ ፌርዴ ቤት መሻሩ ተገቢ
አይዯሇም በማሇት የከፌተኛዉን ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በመሻር የወረዲዉን ፌርዴ ቤት
ዉሳኔ አጽንቷሌ፡፡በዚህ ዉሳኔ ተጠሪዎች ቅር በመሰኘት ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት
ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ በማቅረባቸዉ ሰበር ችልቱ ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ
በቀበላዉ

ኮሚቴ

በ15/12/06

ዒ.ም

የተያዘዉ

ቃሇጉባኤ

አስተዲዯራዊ

መፌትኄ

የሚያመሇክት እንጂ በቀጥታ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የሚፇጸም ባሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች
ተቀብሇዉ በቃሇ ጉባኤ መሰረት ይፇጸም በማሇት የሰጡት ዉሳኔ የህግ መሰረት የሇዉም
በማሇት የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና

ወረዲዉ ፌ/ቤት ዉሳኔ በሰበር

ችልቱ ተሽሯሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ሊይ ሲሆን የሰበር አቤቱታቸዉ ይዘት
ባጭሩ ጉዲዩ አዱስ ማስረጃ ጥያቄ ሳይሆን በእጃችን ያሇዉ ይዞታ በመመሪያዉ መሰረት
ይካፇሌሌን የሚሌ የፌትህ ጥያቄ ስሇሆነ ፌርዴ ቤት ማየት አይችሌም መባለ
መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇሆነ እንዱታረም የሚሌ ሲሆን አቤቱታቸዉ ተመርምሮ
የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት የስር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን ማየት አይችለም በማሇት
የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ መሻሩ ተገቢ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር እንዱቻሌ
ጭብጥ ተይዞ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ በ1ኛ ተጠሪ ወኪሌ በኩሌ
የቀረበዉ መሌስ ባጭሩ በሰበር ችልቱ የተያዘዉ ጭብጥ ሊይ ሰበር ችልቱ የሚወስነዉ
ሆኖ የአመሌካቾች ይዞታ ከቀበላ ቤት ጋር ሳይቀሊቀሌ ማስረጃ ቢሰጣቸዉ ተቃዉም
እንዯላሇዉ ገሌጸዋሌ፡፡ከ2—5 ያለትን ተጠሪዎች በጠበቃቸዉ አማካኝነት የሰጡት መሌስ
የአመሌካቾች ጥያቄ የቀበላ ቤትና ይዞታ ተጨምሮ ይዞታ ተስተካክል ማረጋገጫ
እንዱሰጣቸዉ የሚሌ ስሇሆነ በዚህ ጉዲይ የመወሰን ስሌጣን የአዲማ ከተማ መስተዲዴር
ስሇመሆኑ በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ እንዱጸና ተከራክረዋሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥና ግራቀኙ ክርከር ከሊይ ባጭሩ የተገሇጸ ሲሆን ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ
ሲባሌ የተያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ አግባብነት ካሇዉ ህግ ጋር በማገናዘብ
መርምረናሌ

፡፡መዝገቡን መርምረን እንዯተገነዘብነዉ

የአመሌካቾች የዲኝነት ጥያቄ

ከአያታቸዉ በዉርስ ያገኙት የቤት ቁ/233.06 በ101 ካ.ሜ ሊይ ያረፇ ቤት ከመንግስት
ቤት ጋር የተቀሊቀሇ ስሇሆነ ካርታና ፕሊን ማሰራት እንዲሌቻለ ጠቅሰዉ ተቀሊቅል
የሚገኘዉ የመንግስት ቤት ፇርሶ ይዞታቸዉ ሊይ 157 ካ/ሜ ተጨምሮ በ260 ካ.ሜ
ይዞታ ማረጋገጫ እንዱሰጣቸዉ ነዉ፡፡ሇዚህም መነሻ የዯረጉት የ1ኛ ተጠሪ በኮሚቴ
ጉዲዩን አይቶ ቃሇጉባዓ ይዞ ዉሳኔ ስሇመስጠቱ ነዉ፡፡ይህን ቃሇጉባኤ አስመሌክቶ በአንዴ
በኩሌ ቀጥታ ፌርዴ ቤት ክስ ሇማቅብ የሚያስችሌ መብት የሚሰጥ ነዉ ወይስ
አስተዲዯራዊ ዉሳኔ ሀሳብ ሆኖ በሚመሇከታቸዉ የአስተዲዯር አካሊት ተቀባይነት ሲያገኝ
የሚፇጸም ነዉ የሚሌ ጥያቄ የተነሳበት በላሊ በኩሌ ዯግሞ የቀበላ ቤት እንዱፇርስ እና
ሇአመሌካቾች ተጨማሪ ይዞታ እንዱሰጥ የቀበላዉ ኮሚቴ ተፇጻሚነት ያሇዉ ዉሳኔ
ሇመስጠት የሚያስችሇዉ የህግ መሰረት አሇዉ ወይ የሚሇዉ መሰረታዊ ጉዲይ አከራካሪ
ሆኖ ቀርቧሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህ አስተዲዯራዊ መዋቀር እና ስሌጣን ተከትል መፌትሄ
ወይም ምሊሽ የሚያገኙ ሆኖ አመሌካቾች የጠየቁት ዲኝነት በፌርዴ ቤት ዉሳኔ
የሚሰጥበት ጉዲይ ነዉ የሚሇዉ መመርመር ተገቢ ነዉ፡፡
በመሰረቱ የዲኝነት ስሌጣን

ከህግ የሚመነጭ መሆኑ ሌብ

ይሇዋሌ፡፡በላሊ በኩሌ

ማንኛዉም ሰዉ በፌርዴ ሉወሰን የሚገባዉን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ
የዲኝነት ሰሌጣን ሇተሰጠዉ አካሌ የማቅረብና ፌትህ የማግኘት መብት እንዲሇዉ
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ

ህገ መንገስት አንቀጽ 37/1/ በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ከዚህ አንጻር አመሌካቾች

በፌርዴ በዲኝነት አካሌ ሉወሰን የሚገባዉን ጉዲይ ወዯ ፌርዴ ቤት በማቅረብ ፌትህ
የማግኘት ህገ መንግስታዊ መብት ያሊቸዉ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም ፡፡በዚህ መዝገብ
የተያዘዉ ጉዲይ ሲታይ የአመሌካቾች ጥያቄ በዉርስ ያገኙት ቤትና ይዞታ ሊይ የይዞታ
ማረጋገጫ የማግኘት መብት ተነፌገዉ ሳይሆን ይዞታቸዉ 101 ካ/ሜ ብቻ በመሆኑ
በዚህ ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ማሰራት ባሇመቻለና ሇአጠቃቀም አመቺ ባሇመሆኑ
ተቀሊቅል ያሇዉ የቀበላ ቤት እንዱፇረስና ተጨማሪ ይዞታ ተሰጥቶአቸዉ በ260 ካ.ሜ
የይዞታ ማረጋገጫ እንዱሰጣቸዉ እንዱወሰን የሚሌ ነዉ፡፡ በዚህ ዯግሞ ፌርዴ ቤቱ
ዉሳኔ ከመስጠቱ በፉት መብትና ጥቅም ያሊቸዉ ወገኞች እንዱሁም የከተማ መሬት
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ይዞታ አጠቃቀም ሊይ የመወሰን ስሌጣን በህግ ስሌጣን የተሰጣቸዉ የአስተዲዯር አካሊት
ዉሳኔ አስፇሊጊ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡በተሇይም የክሌለ ከተማ መሬት አስተዲዯር አካሌ
በአዋጅ ቁ/179/05 አንቀጽ 8 በተሰጠዉ ስሌጣን መሰረት እንዱሁም እንዱፇርሱ
እየተባሇ ያሇዉ የቀበላ ቤት የሚያስተዲዴረዉ አካሌ እና በቤቱ ዉስጥ የሚኖሩት ሰዎች
እጣፇንታ በሚመሇከት ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ባሌተወሰነበት ሁኔታ የአመሌካቾችን
ጥያቄ ብቻ መሰረት በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ ዉሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሇዉ የህግ
መሰረት የሇዉም ፡፡ አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ አስተዲዯራዊ መፌትሄ ከሚመሇከታቸዉ
አካሊት መጠየቅና ማስወሰን እየተገባቸዉ በአስተዲዯር አካሌ ያሌተረጋገጠ መብት ይዘዉ
ፌርዴ ቤት ዉሳኔ እንዱሰጣአቸዉ ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት
የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት
ተፇጽሟሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1ኛ /የኦሮሚያ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት በሰበር መ/ቁ/233806 ሊይ በ14/02/09 ዒ.ም የሰጠዉ
ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሰ/ጌ
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