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የሰ/መ/ቁ. 59979 

የካቲት 9 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 ዲኜ መሊኩ 

 ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- የኦሮሚያ መንገድች ባሇሥሌጣን - ሠሊማዊት ሀይለ - ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- አቶ ከበዯ ወዲጆ - አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር 
ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን 
በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በወሮጉዴሩ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ነው፡፡ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ ሆነው ተከራክረዋሌ፡፡ ሇሥር ፌርዴ 
ቤት ተጠሪ በከሳሽነት ቀርቦ አመሌካች (ተከሳሽ) በጅማ ገነት ወረዲ ውስጥ የገጠር መንገዴ ሲጠግን 
አሊግባብ በእርሻ መሬት ይዞታዬ በመግባት የተሇያዩ ቋሚ አትክሌቶች የሰብሌ ምርትና ሣር ቤት 
አውዴሞብኛሌ፡፡ ተከሳሽ በቆፇረው ጉዴጓዴ በሬ ገብቶ ስሇሞተብኝ የበሬውንም ዋጋ እንዱከፌሇኝ 
በማሇት በአጠቃሊይ የጉዲቱን መጠን ብር 71950 ብር በመገመት ካሳ እንዱከፇሇው ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ የይርጋ ጊዜው አሌፎሌ፡፡ ሥራ ያሠራሁት በክሌለ አዋጅ ቁጥር 11/88 
በተሰጠኝ ሥሌጣንና ሀሊፉነት መሠረት ነው፡፡ ከሳሽ አለ የሚሎቸው ንብረቶች በቦታው ሊይ 
አሌነበረም፡፡ የበሬ ዋጋ ሌንከፌሌ አንገዯዴም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች (ተከሳሽ) በተጠሪ ይዞታ ሥር የነበሩ 
ግምታቸው ብር 7,850 (ሰባት ሺህ ስምንት መቶ ሀምሳ ብር) ያሊቸው የተሇያዩ ተክልች 
አውዴሟሌ፡፡ የከሳሽ(ተጠሪ) በሬ ተከሳሽ ከቆፇረው ጉዴጓዴ ገብቶ የሞተ ስሇሆነ ብር 2,500 (ሁሇት 
ሺህ አምስት መቶ ብር) በጠቅሊሊው ብር 10,350 (አስር ሺ ሶስት መቶ ሀምሳ ብር) አመሌካች 
ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ 
በኋሊ ይዞታው የተጠሪ ይዞታ መሆኑ በተጠሪ ይዞታ ሊይ ያሇው ተክሌ ሊይ አመሌካች አሊግባብ 
ጉዲት እንዲዯረሰ የተረጋገጠ መሆኑ ስሇተረጋገጠ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 7,750 (ሰባት ሺህ ሰባት 
መቶ ሀምሳ ብር) እንዱከፌሌ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው፡፡ አመሌካች 
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የበሬ ዋጋ ግምት ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 
ችልት ያቀረበ ቢሆንም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ችልት 
የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች ጳጉሜ 2 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት በፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 2143ን በመጥቀስ ያቀረብነውን የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው አሊግባብ ነው፡፡ 
በመሬቱ ሊይ አትክሌትና ንብረት እንዯላሇ ተረጋግጦ እያሇና በአዋጅ በተሰጠኝ ሥሌጣን መሠረት 
መንገዴ የጠገንኩ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ካሣ እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ 
አመሌካች የጠቀሳቸው የይርጋ ዴንጋጌዎች ማሇትም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1149(1) እና 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2143 በእኔና በአመሌካች መካከሌ ባሇው ክርክር ተፇፃሚነት የሊቸውም፡፡ 
አመሌካች በህጋዊ ይዞታዬ ሊይ በነበሩት ቋሚ አትክሌቶች ሊይ ጉዲት ማዴረሱ በማስረጃ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን 
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች ሇህዝብ ግሌጋልት የሚሰጥ የመንገዴ ጥገና 
ሥራ በሚያከናውንበት ወቅት የተጠሪን ይዞታና በተጠሪ ይዞታ ሊይ ያለ የተሇያዩ ተክልች ሊይ 
ጉዲት ስሊዯረሰ ካሣ እንዱከፌሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ ከውሌ ውጭ የሚዯርስ ሀሊፉነትን የሚመሇከት 
ክስ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ተጠሪ ያቀረቡት ጥያቄ አመሌካች ይዞታውን ሇህዝብ ጥቅምና ግሌጋልት 
የሚውሌ መንገዴ ሇመጠገን ከወሰዯ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 8 መሠረት በይዞታው 
ሊይ ሇነበረው ንብረት ተመጣጣኝ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇዚህ በመሬቱ ሊይ የነበሩትን 
ተክልች ዋጋ ይክፇሇኝ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ በህገመንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 8 
መሠረት ሇተወሰዯ ንብረት ካሣ እንዱከፇሊቸው ተጠሪ የመጠየቅ መብት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1149 ንዐስ አንቀፅ 1 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2143 ንዐስ አንቀፅ 3 የተዯነገገው የሁሇት 
ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ የማይገዯብ መሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በሰበር 
መዝገብ ቁጥር 42629 አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠበት በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተጠሪ ክስ በሁሇት ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ አይታገዴም በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ ተገቢና መሠታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ በይዞታ መሬቴ ሊይ ነበሩ ከሚሊቸው የተሇያዩ አይነት ቋሚ ዛፍችና አትክሌቶች 
ጠቅሊሊ ግምት ከብር 60,000(ስሌሣ ሺህ ብር) በሊይ እንዯነበርና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣናቸውን 
ተጠቅመው በተጠሪ ይዞታ ሊይ የነበሩትና በአመሌካች ጉዲት የዯረሰባቸው ተክልችና ዛፍች ግምት 
7,750 (ሰባት ሺህ ሰባት መቶ ሀምሳ ብር) መሆኑን በማረጋገጥ አመሌካች ይህንን ገንዘብ ሇተጠሪ 
እንዱከፌሌ ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች በቦታው ሊይ ምንም አይነት ንብረት የሇም በማሇት በሰበር 
አቤቱታው የሚከራከር ቢሆንም ይህ የአመሌካች ክርክር የፌሬ ነገር ክርክር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች የካሣውን መጠን በተመሇከተ ያቀረበው አቤቱታ ሇሰበር ችልት በህገ መንግስቱ 
አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 3(ሀ) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ 
የቀረበና ሔጋዊ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 
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 በአጠቃሊይ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 26 ቀን 2003 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

   ራ/ታ 
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