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 የሰ/መ/ቁ. 141625 

ሏምላ 26 ቀን 2010 ዒ.ም 

ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

      ሙስጠፊ አህመዴ 

     አብርሃ መሰሇ 

     ፇይሳ ወርቁ 

     ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አዴና መሊኩ  

ተጠሪ፡- የወሌዱያ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት ከክሌለ ፌትህ ቢሮ ፌሬህይወት አበባ- 

ቀረቡ 

           መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

    ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የወሌዱያ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 

0104064 በቀን 24/02/2009 ዒ.ም ጉዲዩ በቀጥታ ክስ በፌርዴ ቤት የሚታይ አይዯሇም 

በማሇት የሰጠውን ብይን ፣የሰሜን ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 

19155 በቀን 27/04/2009 ዒ.ም በፌርዴ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

አጣሪ ችልት በመ/ቁጥር 03-16739 በ27/06/2009 ዒ/ም በትእዛዝ በማጽናታቸው 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇታቸው 

ነው፡፡ 

ጉዲዩ የዲኝነት ሥሌጣንን የሚመሇከት ሲሆን በስር ፌ/ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ 

ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ የክሱ ይዘትም፡- በወሌዱያ ከተማ 06 ቀበላ ክሌሌ ውስጥ 

የሚገኘውና አዋሳኙ በክሳቸው የተጠቀሰው ቦታ እንዲሊቸውና በዚህ ቦታ ሊይ ቤት 

ያሊቸው፣ ባህር ዛፌና ሁሇት እግር ጽዴ ያፇሩ መሆኑን ይዞታውን ሇረዥም ጊዜ ይዘው 
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በሚገኙበት ሁኔታ ተጠሪ ህግና መመሪያን መሰረት ሳያዯርግ፣ ሇአመሌካችም 500 

ካ/ሜትር ይዞታ ሳይጠብቅሊቸው ቦታውን እየሸነሸነ ሇግሇሰቦች እየሰጠ እንዯሚገኝ፣ 

በቦታው ሊይ የሰሩትን ቤት ያሇምንም ምክንያት በድዘር መጋቢት ወር 2007 ዒ/ም 

ያፇረሰባቸውና አቤቱታቸውን ሇሚመሇከተው አካሌ አቅርበው የሚመሇከታቸው አካሊት 

እንዯማንኛውም ባሇይዞታ 500 ካ/ሜትር ይዞታ ሇአመሌካች እንዱጠበቅሊቸው 

አስተዲዯራዊ ውሳኔ የሰጡ መሆኑንና በዚህ አግባብ እንዱወሰንሊቸው ሇተጠሪም ሆነ 

ሇሚመሇከተው አካሌ አመሌክተው መፌትሓ ያሊገኙ መሆኑን ገሌጸው ሇክሱ ምክንያት 

ከሆነው ነባር ይዞታ ሊይ 500 ካ/ሜት እንዱጠበቅሊቸው፣ ከሔግ ውጪ በድዘር 

ሇፇረሰባቸው ቤት ግምት ብር 100,000.00 (አንዴ መቶ ሺህ ብር)፣ የባህር ዛፈና የፅደ 

ግምትም እንዱከፇሊቸው እንዱሁም ከ500 ካ/ሜትር በሊይ ሊሇው ይዞታም ካሳ 

እንዱከፇሊው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም 

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 721/2004 እና በአዋጅ ቁጥር 455/97 መሰረት በፌርዴ ቤት 

በቀጥታ ክስ የሚታይ ያሇመሆኑን፣ አመሌካች በቦታው ሊይ መብት የላሊቸው 

መሆኑንና ላልች የክርክር ነጥቦችን በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም 

ስሌጣንን መሰረት አዴርጎ የተነሳውን የተጠሪን መቃወሚያ መርምሮ አመሌካች የከተማ 

ቦታ ይዞታን እንዱሇቁ የተዯረጉ በመሆኑ ጉዲዩ መታየት ያሇበት በከተማ አስተዲዯሩ ስር 

ሇተቋቋመ የመሬት ነክ አቤቱታ ሰሚ አካሌ ነው እንጂ ሇፌርዴ ቤት አይዯሇም የሚሌ 

ምክንያት አስፌሮ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን በቀጥታ ክስ የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም 

ሲሌ በብይን የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ አመሌካች ቅር 

በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇሰሜን ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው 

ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን ተገቢ ነው 

በማሇት አጽንቶታሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች የሠበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው በአጣሪው ችልት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ 

የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የአመሌካች ክስ መሰረታዊ ይዘት ከሔግ ውጪ 

የተወሰዯው ቦታና የወዯመው ንብረት በሔጉ አግባብ ታይቶ ባሇይዞታነታቸው መብት 

እንዱጠበቅሊቸውና ሇወዯመው ንብረት ዯግሞ ካሳ እንዱከፇሌ የሚያሳይ ሁኖ እያሇ 

የክሱን መሰረታዊ ይዘት ሳይገነዘቡ ጉዲዩ በቀጥታ ክስ በፌርዴ ቤት የሚታይ አይዯሇም 
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በማሇት መወሰናቸው ያሊግባብ ነው የሚሌ ሲሆን አቤቱታቸው ተመርምሮም አመሌካች 

በሔገ ወጥ መንገዴ ቦታዬ ተወስድአሌ፣ ንብረቴም ወዴሟሌ በማሇት ያቀረቡት ክስ 

በአስተዲዯራዊ መሌኩ ብቻ የሚታይ ነው በማሇት የሥር ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 

721/2004 እና የሉዝ ዯንብ ቁጥር 103/2004 በመጥቀስ የመወሰናቸውን አግባብነት 

ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት የቀረበ ሲሆን ተጠሪ ቀርቦም ግራ ቀኙ በፅሁፌ 

እንዱከራከሩ ተዯርጎአሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሊመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 

ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ አና አግባብነት ካሊቸው 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘው ጭብጥ 

አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከከርክር ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች ከነባር ይዞታቸው ውስጥ በሔጉ አግባብ 

ሉጠበቅሊቸው የሚገባው ይዞታ መብት ያሌተጠበቀሊቸው መሆኑንና በይዞታው ሊይ 

የነበሩ ንብረቶችም ኪሳራ ሳይከፇሊቸው በድዘር የወዯሙባቸው መሆኑን ጠቅሰው ክስ 

የመሰረቱ መሆኑን፣ ተጠሪ የሚከራከረው ዯግሞ ጉዲዩ ከህግ ውጪ የተያዘውን የከተማ 

ቦታ የማስሇቀቅ ጉዲይ በመሆኑ ሇተጠሪ በሔጉ ከተሰጠው ስሌጣን አንፃር ጉዲዩ የከተማ 

ቦታን ማስሇቀቅ ጉዲዮች አቤቱታ ሰሚ አካሌ ከሚቀርብ በስተቀር በቀጥታ ክስ በፌርዴ 

ቤት የሚታይ አይዯሇም በማሇት የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡ 

ፌርዴ ቤቶች በህግ የሚቋቋሙ በመሆናቸው የዲኝነት ስሌጣናቸው የሚመነጨውም 

ከህግ ነው፡፡ የማንኛውም ፌርዴ ቤት ስሌጣን በህግ ተወስኖ የሚሰጥ በመሆኑ ፌርዴ 

ቤት የቀረበሇትን ጉዲይ ተቀብል ከማስተናገደ በፉት ጉዲዩን /ክሱን/ ሇማየት በህግ 

የተሰጠ የዲኝነት ስሌጣን ያሇው መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በህግ የዲኝነት 

ስሌጣን ሳይኖረ የሚሰጥ ውሳኔ  የህግ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡  

ወዯ ያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት የጠየቁት ዲኝነት ከነባር 

ይዞታቸው ውስጥ 500 ካ/ሜትር እንዱጠበቅሊቸውና በይዞታው ሊይ የነበረው ንብረትም 

ከሔግ ውጪ በመወዯሙ ካሳ ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ተጠሪም ይዞታውን ከሔግ 

ውጪ በመያዙ መውሰደንና አመሌካች በሔግ አግባብ የያዙት ይዞታ ዯግሞ 
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የተጠበቀሊቸው መሆኑን ገሌጾ ጉዲዩ የከተማ ቦታን ከማስተዲዯር ስሌጣኑ ጋር የተያያዘና 

በከተማ ቦታ ማስሇቀቅ ጉዲዮች አቤቱታ ሰሚ አካሌ ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ በማሇት 

የሚከራከር መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡  

በመሰረቱ ካሳን አስመሌክቶ የሚቀርቡ አቤቱታዎችና ይግባኝ በአዋጅ ቁጥር 455/97 

አንቀጽ 11 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በከተማ አስተዲዯር የከተማ መሬት ማስሇቀቅ ይግባኝ 

ሰሚ ጉባኤ ካሇ ካሳውን አስመሌክቶ የሚቀርበው ቅሬታ ሇዚህ አስተዲዯራዊ አካሌ 

የሚቀርብ ስሇመሆኑ ሔጉ የሚዯነግግ ሲሆን የከተማው አስተዲዯራዊ አካሌ ካሳውን 

አስመሌክቶ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን 

ማቅረብ እንዯሚችሌም ሔጉ ዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ስሇመሆኑም ሔጉ ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም በአዋጁ መሰረት 

ይዞታው የተወሰዯው ያሇአግባብ ነው በሚሌ መሬት እንዱሇቀቅ በተሊሇፇው ውሳኔ ሊይ 

ቅሬታ ማቅረብ የሚቻሌበት ሁኔታ በአዋጁ ውስጥ አሌተካተተም፡፡  

የሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 በአንቀፅ 26(1) ስር አግባብ ያሇው አካሌ ከቦታው 

ሇሚነሳው ንብረት ተመጣጣኝ ካሳ በቅዴሚያ እንዱከፇሌ በማዴረግ የከተማ ቦታ ይዞታን 

ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ የማስሇቀቅና የመረከብ ስሌጣን እንዯሚኖረው ሲዯነግግ በተጠቃሹ 

ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር አራት ስር ዯግሞ አግባብ ያሇው አካሌ በሔገ ወጥ መንገዴ የተያዘን 

የከተማ ቦታ በአዋጁ አንቀጽ 27 መሰረት የማስሇቀቂያ ትዔዛዝ በመስጠትና ካሳ መክፇሌ 

ሳያስፇሌግ የሰባት ቀናት የፅሐፌ ማስጠንቀቂያ ብቻ ሇባሇይዞታው በአካሌ በመስጠት 

ወይም በቦታው በሰፇረው ንብረት ሊይ በመሇጠፌ የማስሇቀቅ ስሌጣን እንዯሚኖረው 

ተመሌክቶአሌ፡፡ የማስሇቀቂያ ትዔዛዝን ወይም ማስጠንቀቂያ የሚመሇከቱ አቤቱታዎች 

አቀራረብን በተመሇከተም አዋጁ በአንቀጽ 28 ስር ያሰፇረ ሲሆን በአቤቱታዎች ሊይ 

ስሇሚኖረው ይግባኝም በአዋጁ አንቀፅ 29 ስር ሰፌሮ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም አዋጅ ቁጥር 

721/2004 በሔገ ወጥ መንገዴ የተያዙ የከተማ ቦታዎችን እንዱሇቀቁ የሚዯረግበት 

ስርዒት በግሌጽ የተመሇከተ ሲሆን አግባብ ያሇው አካሌ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ 

ቅሬታውን ሇይግባኝ ሰሚው ጉባኤው ማቅረብ እንዯሚችሌ ሔጉ መዯንገጉ ጉዲዩ በቀጥታ 

ወዯ ፌርዴ ቤት የሚሄዴበት አግባብ የላሇ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡  ይግባኝ ሰሚው 

አካሌ ጉዲዩን የሚያስተናግዯውም አቤቱታው በቅዴሚያ መሬቱን እንዱሇቅ ትዔዛዝ 
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ሇሰጠው አካሌ ቀርቦ መስተናገደ ሲረጋገጥ መሆኑን በአዋጁ የከተማ ቦታን ማስሇቀቅ 

ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮችን በተመሇከተ የተዘረጋው ስርዒት ያስገነዝበናሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ክሱን የመሰረቱት የነባር ይዞታ ባሇመብትነት 

እንዱጠበቅሊቸውና በተጠሪ የወዯመ ንብረት ካሳ እንዱከፇሊቸው ሲሆን የክሳቸው 

መሰረታዊ ይዘት የሚያስገነዝበውም የነባር ይዞታ መብትን የሚመሇከቱ ህጎች 

የጠበቁሊቸው መብቶች ሳይከበሩሊቸው ሔጉቹ ተጥሰው ይዞታው የተወሰዯባቸው 

መሆኑንና ይዞታው ሲወሰዴም በሊዩ ሊይ የሰፇረው ንብረት የወዯመባቸው መሆኑን 

በመሆኑ ነባር ይዞታን የሚመሇከቱ ሔጎችንና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2035 ዴንጋጌን መሰረት 

በማዴረግ ጥያቄአቸውን መመርመርን የግዴ የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ የከተማ ይዞታን 

የማስተዲዯር ስሌጣን በሔጉ አግባብ የተሰጠው ቢሆንም ስሌጣንን እና ኃሊፉነቱን በሔጉ 

አግባብ አሌተወጣም የሚሌ ክርክር ያሇው ወገን ግን ጉዲዩን በፌርዴ ቤት ወስድ 

መብቱን ከማስከበር የሚከሇከሌ ያሇመሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 

37፣ 40(3)(4)፣79(1) እና 78(4) ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ 

አመሌካች ክሳቸውን ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሉያቀርቡ የቻለትም የሚመሇከታቸው 

የከተማው አስተዲዯር አካሊት የነባር ይዞታ ባሇመብትነታቸው እንዱጠበቅሊቸው 

አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሰጥተው እያሇ ተጠሪ ውሳኔውን ባሇማክበሩ ምክንያት መሆኑን 

ከክሳቸው መግሇፃቸው ሲታይ በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀፅ 26ከ፣ 27 እና 28 

ዴንጋጌዎች በተመሇከተው አካሌ በሚመሇከተው አካሌ በተሰጠው ውሳኔ ቅሬታ አሊቸው 

ሇማሇት የማያስችሌ በመሆኑ በተጠቃሹ አዋጅ በተዘረጋው የይግባኝ ጉባኤ መብታቸውን 

ማስከበር አሇባቸው ሉባለ የሚችለበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ይሌቁንም እሚመሇከተው 

አካሌ መስኖባቸው እያሇ በተጠሪ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው ሔጎቹ ተጥሰው የይዞታና 

የንብረት መብታቸው እንዯተነካባቸው አመሌካች በክሳቸው መጥቀሳቸውና ተጠሪም 

በሔጉ አግባብ ስሌጣኑን በመጠቀም የወሰዯው እርምጃ መሆኑን ጠቅሶ መከራከሩ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 246፣ 247 እና 248 ዴንጋጌዎች አግባብ የተጠሪ እርምጃ ሔጉን 

ተከትል የተከናወነ መሆን ያሇመሆኑን የሚመሇከት ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን ማጣራትን 

የግዴ የሚሌ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 721/2004 ወይም አዋጅ ቁጥር 455/97 

ዴንጋጌዎች አግባብ በተዘረጋው ስርዒት መሰረት በቀጥታ ሇፌርዴ ቤት ሉቀርብ የሚችሌ 

አይዯሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ከአመሌካች ክስ 
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መሰረታዊ ይዘት ስንነሳ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ብይንም ሆነ በክሌለ የበሊይ ፌርዴ 

ቤቶች ይህንኑ ብይን በማጽናት የተሰጠው ዲኝነት መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1.  በወሌዱያ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 0104064 በቀን 24/02/2009 ዒ.ም 

ተሰጥቶ በሰሜን ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 19155 

በቀን 27/04/2009 ዒ.ም በፌርዴ፣ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

አጣሪ ችልት በመ/ቁጥር 03-16739 በ27/06/2009 ዒ/ም  የጸናው ብይን 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 

2.  የወሌዱያ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 0104064 ክርክሩን እንዱቀጥሌ 

በማዴረግ ከስሌጣን ውጪ የቀረቡትን የግራ ቀኙን ላልች የክርክር ነጥቦችን 

በመመርመርና በማጣራት ተገቢውን ዲኝነት እንዱሰጥበት ጉዲዩን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341/1 መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

3.  በዚኅ ችልት በተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጪና ኪሳራ 

የየራሳቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡   

      መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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