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ሏምላ 30 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዬ ስአማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የአዱስ አበባ አስተዲዯር ግብርና ቢሮ - ነ/ፇጁ ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ አቶ አበበ ዓባይ ዘጠኝ ሰዎች - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ሁከት ይወገዴሌንን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪዎች በቂላንጦ ቀበላ ገበሬ
ማህበር ክሌሌ ከ26 ዓመታት በሊይ ግብር እየገበሩ በቦታው ከ6000(ስዴስት ሺህ) ዛፍች በሊይ ተክሇው ከብቶቻቸውንም
የሚያቆሙበትን ቦታ የአሁኑ አመሌካችና ሦስት ሰራተኞቹ በኃይሌ ያስሇቀቋቸውና ሁከት የፇጠሩባቸው መሆኑን ገሌጸው
ሁከቱ ተወግድ ይዞታቸው እንዱመሇስሊቸው ዲኝነት ጠይቀው በአሁኑ አመሌካችና ሰራተኞቹ ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስ መሬቱ
የመንግስት እንጅ የተጠሪዎች አሇመሆኑን፣ቦታው ሇምሇም ቦታ የተከሇሇ መሆኑን ገሌፆ የተጠሪዎች ክስ ውዴቅ ሉሆን
ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረና ተጨማሪ ማስረጃም ተገቢ ነው
ካሇው አካሌ ከጠየቀ በኋሊ ቦታው ሇዯን ቦታ ተብል የተተከሇ ቢሆንም ባሇይዞታነቱ ግን የተጠሪዎች መሆኑ መረጋገጡ፣
የዯን ክሌሌም በመንግስት ብቻ የሚከሇሌ ሣይሆን በቀበላ ማህበረሰብና በግሇሰብ ሉከናወን እንዯሚችሌ ከዯን አዋጅ
መረዲት የሚቻሌ መሆኑን በምክንያትነት ይዞ አመሌካች ከሰራተኞቹ ጋር ሁኖ የፇጠረው ሁከት አሇ በማሇት ሁከቱ
እንዱወገዴ፣በቁጥር ብር 1000.00(አንዴ ሺህ) ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርቦ ይኸው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ
የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም አመሌካች ሇዚሁ ፌ/ቤት የሰበር አቤቱታው አቅርቦ ተቀባይነት
አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነ/ፇጅ ሏምላ 23 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፈት 4/አራት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተጠሪዎች ሇክርክሩ
መነሻ በሆነው ይዞታ ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ያሊቀረቡ መሆኑን፣ቦታው የመንግስት ስሇመሆኑ ሔገ-መንግስቱና አግባብነት
ያሊቸው አዋጆች እየዯነገጉ ከእነዚህ ህግ ጋር አኳያ ጉዲዩ አሇመታየቱን፣ዯን በቦታው ሊይ ሇማሌማት ስሌጣንና ኃሊፉነቱ
የተሰጠው ሇአመሌካች ሆኖ በአዱስ አበባ ማስተር ፔሊን ሊይ በጸዯቀው መሰረት የዯን ሌማት ስራ ማከናወን የሚችሌ
መሆኑ ግንዛቤ ውስጥ አሇመግባቱን ዘርዝሮ ሁከት ይወገዴ ተብል የተሰጠው ውሣኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቁን
የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ተጠሪዎች እንዱቀርቡ
ተዯርጏ መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ 4/አራት/ ገጽ ማመሌከቻ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ቅሬታ ነጥቦች
እውነት የላሊቸው፤የፇራጅን ህሉና ሉያሣምን በሚችሌ መሌኩ ተቀነባብረው መቅረባቸውን፣ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቦታ
ከ35 ዓመታት በሊይ ይዘው የሚጠቀሙት ስሇመሆኑና የአመሌካች እርምጃ ከሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 40/4/ ስር ጥበቃ
ከተዯረገው መብት ጋር ተቃራኒ መሆኑን ዘርዝረው የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ የሔግ ስህተት የሇውም ተብል ሉፀና
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ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነ/ፇጅም ሚያዝያ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት 2/ሁሇት/ ገጽ ማመሌከቻ የሰበር
አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር የሰበር
አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም አመሌካች ሁከት ፇጥሯሌ ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት
ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቦታ ተጠሪዎች ሇበርካታ ዓመታት በይዞታችን ስር
አዴርገን እየተጠቀምንበት የሚገኝ ነው በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን፣ፌ/ቤቱ ባዯረገው ማጣራትም መሬቱ ሇተጠሪዎች
በ1991 ዓ.ም ሇግጦሽ መሬት ተብል የተሰጠ መሆኑን ቀበላው ያረጋገጠው መሆኑን፣በ1991 ዓ.ም ቦታው የዯን ቦታ
ተብል የተከሇሇ መሆኑን የስር ፌ/ቤት አረጋግጦ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው ዯን በመንግስት ብቻ የሚከሇሌ
አይዯሇም በማሇት ስሇመሆኑ ነው፡፡
በመሰረቱ የአመሌካች ክርክር ዋቢ ያዯረገው የአዱስ አበባ ከተማ መሪ ፔሊን ማጽዯቂና የአፇፃፀም አዋጅ ቁጥር
7/1986 “ን” ነው፡፡ ይህ አዋጅ በአንቀጽ 2/5/ ስር የመሪ
ፔሊን ትርጉምንና የሚያዛቸውን ካርታዎች ዓይነት
አስቀምጧሌ፡፡ ሇዚህ ክርክር አግባብነት ያሇው የካርታ ዓይነትም የሇምሇም ክሌሌ ካርታ ሲሆን አዋጁ በአንቀጽ 2/5/ሸ/ ስር
የተዯነገገው ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 21 ስሇሇምሇም ክሌሌ ካርታ ይዘት፣አንቀጽ 22 የሇምሇም ክሌሌ ማሇት ጥበቃና
እንክብካቤ፣አንቀጽ 23 ዯግሞ የዛፍችና እጽዋቶች ሌማትና እንክብካቤ ከዯነገጉ በኋሊ በአንቀጽ 24 የክሌሌ መስተዯዯሩ
በሇምሇም ክሌሌ ካርታው ሊይ የተመሇከቱትን ክሌልች የመጠበቅ፣ የመንከባከብ፣ ወይም እንዱጠበቁ የማዴረግ፣ እንዱሇሙ
የታቀደትን የሇምሇም ክሌልች ስሇሚሇሙበት፣ ስሇሚጠበቁት ሁኔታ አስፇሊጊ እርምጃዎችን የመውሰዴ ኃሊፉነት ያሇበት
ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቦታ ሇዯን የተከሇሇ ስሇመሆኑ ማረጋገጡን፣ሰራተኞች ጉዴጓዴ
አስቆፌረው በቦታው ሊይ ችግኝ ያስተከለትም ከቢሮው በተሰጠው መመሪያ ስሇመሆኑ አረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም አዋጁ
አመሌካች ተግባርና ኃሊፉነት ያሇው ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡
ተጠሪዎች ሊቀረቡት ክርክር የማስረዲት ብቃት ያሇው ማስረጃ ያሊቀረቡ ስሇመሆኑ የስር ፌ/ቤት ውሣኔ ያሣያሌ፡፡
ፌ/ቤቱ ተጠሪዎች ያቀረቡት ማስረጃ የማስረዲት ብቃት የላሇው መሆኑን አምኖም ተገቢ ነው ካሇው አካሌ ተጨማሪ
ማስረጃ እንዱያቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪዎች ቦታው ሊይ የተዯረገውን የአመሌካች እንቅስቃሴ ሁከት ነው
ሇማሇት የቻለት በ1991 ዓ.ም በተዯረገው የግጦሽ መሬት ክፌፌሌ ተሰጥቷቸዋሌ የሚሌ ማረጋገጫ ከቀበላ ገብሬ ማህበር
ስሇተሊከሊቸው እንጂ በህጉ አግባብ የይዞታ ማረጋገጫ በማቅረብ አይዯሇም፡፡ ከሁለም በሊይ የተጠሪዎች ህጋዊ የሆነ
የይዞታ መብት ያሊቸው መሆኑ ከተረጋገጠም ከፌ/ቤት የሚጠይቁት ዲኝነት የሁከት ይወገዴሌኝ ሣይሆን የካሣ ጥያቄ
ስሇመሆኑ የሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 40/8/ እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የወጣው አዋጅ ቁጥር 455/1997 ዴንጋጌዎች ይዘትና
መንፇስ የሚያስገነዝበን ነው፡፡
እንዯሚታወቀው የአንዴ ንብረት ባሇ ይዞታ የሆነ ሰው ይዞታውን ሇመንጠቅ ወይም
በይዞታው ሊይ ሁከት ሇመፌጠር የሚፇጸምን ማንኛውንም ዴርጊት እንዱቆም ወይም ንብረቱ እንዱመሇስሇት ሔጉ
ከአስቀመጣቸው መንገድች አንደ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149/1/2/ ስር የተመሇከተው ነው፡፡ በዚህ አንቀጽ መሰረት የሁከት
ይወገዴሌኝ ክስ መቅረብ የሚችሇው አቤቱታ አቅራቢው ሇክርክሩ መነሻ በሆነው ነገር በቀጥታ ወይም በጠባቂ ይዞታ
ሲኖረው ነው፡፡ እንዱሁም የይዞታ ክስ የሚቀርበው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ንብረት በወቅቱ ሇመያዝ ምንም ዓይነት
መብት በላሇው ሰው ስሇመሆኑም የተጠቃሹ ዴንጋጌ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ
አቅራቢ ከተከሣሹ የተሻሇ የይዞታ መብት ያሇው ስሇመሆኑ ማሣየት ይጠበቅበታሌ፡፡ ሆኖም ይህንኑ ያስረዲ ከሣሽ ጥያቄው
ተቀባይነት የሚያገኘው በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1140 እና 1149 ዴንጋጌዎች የተመሇከቱትን መብቶች የሚገዴብ ላሊ ሔግ በላሇበት
ሁኔታ ነው፡፡ የይዞታ መብት ፌጹም አይዯሇም፡፡ በሔጉ አግባብ ላሊ መፌትሓ ሉሰጥበት የሚችሌ ነው፡፡ ከእነዚህ
መፌትሓዎች መካከሌም ይዞታው ሇሔዝብ ጥቅም ተብል ሲወሰዴ ካሣ የሚከፇሌበት ስሇመሆኑ አንደ ነው፡፡
የአመሌካች ጥያቄም ተጠሪዎች በቦታው ሊይ ህጋዊ የባሇይዞታነት የሊቸውም ከሚሌ በተጨማሪ በአዱስ አበባ
ከተማ መሪ ፔሊን ማጽዯቂያና አፇፃፀም አዋጅ ቁጥር 7/1986 መሰረት ዴርጊቱ ሁከት ሉባሌ የሚገባ አይዯሇም የሚሌ
ነው፡፡ ተጠሪዎች በቦታው በዚህ አዋጅ መሰረት የዯን ተብል አሇመከሇለን አሊረጋገጡም፡፡ ይሌቁንም ቦታው ሇዯን ተብል
የተከሇሇ ስሇመሆኑ የስር ፌ/ቤትም አረጋግጧሌ፡፡
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እንግዱህ የአዋጅ ቁጥር 7/1986 አንደ ዓሊማ በአዱስ አበባ መስተዲዴር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች
መሰረት የከተማው እዴገት ስርአት እንዱይዝና እንዱፊጠን ማዴረግ ስሇመሆኑ በመግቢያው
ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
እንዱሁም
የክሌሌ
መስተዲዯሩ
በሇምሇም
ክሌሌ
ካርታው
ሊይ
የተመሇከቱትን
ክሌልች
እንዯሚጠብቅ
እንዯሚንከባከብ፣ወይም እንዱጠበቁ የማዴረግና እንዱሇሙ የታቀዯበትን የሇምሇም ክሌልች ስሇሚሇሙበት፣ስሇሚጠበቁበት
ሁኔታ አስፇሊጊ እርምጃዎችን የመውሰዴ ኃሊፉነት ያሇው ስሇመሆኑ ተጠቃሹ አዋጅ በአንቀጽ 24 ስር በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይም ቦታው በዯን የተከሇሇ መሆኑ ከተረጋገጠ አመሌካችና ሰራተኞቹ ጉዴጓዴ በማስቆፇር ችግኝ
ማስተከሊቸው በሔጉ የተፇቀዯ ተግባር ነው ከሚባሌ በስተቀር ሁከት ሉባሌ የሚቻሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ተጠሪዎች
ቦታውን በሔጉ አግባብ የያዙትና ያሇሙት ዛፌ ካሇም በሔጉ አግባብ ካሣ የመጠየቅ መብት ይኖራቸዋሌ እንጂ ይዞታውን
ሌንሇቅ አይገባም፣ሁከቱ ሉወገዴ ይገባሌ በማሇት ሉከራከሩ የሚችለ አይዯለም፡፡ አመሌካች ሁከት ፇጥሯሌ በማሇት
በማስተር ፔሊኑ መሰረት ቦታውን ሇአረንጓዳ ክሌሌ በማዋሌ እንዲይንከባከብና እንዲይጠበቅ ማዴረግ ነው ከሚባሌ በስተቀር
ላሊ ሔጋዊ ምክንያት የሚሰጠው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
በአጠቃሊይ የአመሌካች አዴራጏት ሁከት ነው ተብል በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1140 እና
1149 ዴንጋጌዎችን ከአዱስ አበባ ከተማ መሪ ፔሊን ማጽዯቂና የአፇፃፀም አዋጅ ቁጥር 7/1986 አንቀጽ 2/5/፣21፣22፣23
እና 24 ዴንጋጌዎች ጋር ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 319/92 ሰኔ 08 ቀን 1996 ዓ.ም ተሰጥቶ በይግባኝ
ሰሚው በመ/ቁ. 01595 ሏምላ 17 ቀን 1999 ዓ.ም፣እንዱሁም በሰበር ችልቱ በመ/ቁ. 05481 ሚያዝያ 28
ቀን 2000 ዓ.ም የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ የፇጠረው ሁከት የሇም ብሇናሌ፡፡
3. ተጠሪዎች በሔጉ አግባብ የሚያቀርቡትን ላሊ ህጋዊ ጥያቄ ይህ ውሣኔ አያስቀርም ብሇናሌ፡፡
4. ሇክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት::
ቤ/ኃ
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