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የሰ.መ.ቁ  150803  

ሏምላ 25 ቀን 2010 ዒ.ም  

                ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

  በዔዉቀት በሊይ 

  እንዲሻዉ አዲነ 

  ሃይለ ነጋሽ  

  እትመት አሠፊ 

አመሌካች:- በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ፌትሔ ቢሮ ዒቃቤሔግ-አሌቀረቡም   

ተጠሪ፡- አቶ ንጉስ ሀይለ-አሌቀረበም  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

    ጉዲዩ ወንጀሌ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ተጠሪው የአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 

35/1/ሇ ዴንጋጌን በመተሊሇፌ ማንም ሳይፇቅዴሇት በቀን 06/07/08 ዒ.ም ከቀኑ 10፡00 

ሠዒት በሏወሌቲ ክፌሇከተማ ቀጠና 10 ስፊቱ 11.28 ሜ2 የሆነ የመንግሥት መሬት 

ጨምሮ ቤት ስሇሰራበት በፇጸመው የከተማ ቦታ ያሇአግባብ መያዝ ወንጀሌ ተከሷሌ 

በማሇት ያቀረበውን ክስ የተመሇከተው በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት 

የሏወሌቲ  ፌ/ቤት ተጠሪን በተከሰሰበት የሔግ አንቀጽ ጥፊተኛ ሆኖ ስሊገኘው ቅጣቱን 

በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 በማስሊት በሠባት ዒመት ጽኑ እሥራት እና 

በብር 40,000 / አርባ ሺህ ብር / የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇመቐሇ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የይግባኝ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ ተጠሪ 

የሰሩትን የዴንጋይ አጥር እንዱያፇርሱ በቃሌ የተነገራቸው ከመሆኑ በቀር የተሰጣቸው 
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የ7 ቀን የጽሐፌ ማሥጠንቀቂያ የሇም፤አዋጁ የሰባት ቀን የጽሐፌ ማስጠንቀቂያ 

መሰጠት እንዲሇበት የሚዯነግግ ሆኖ ሳሇ እና ተጠሪ በቃሌ በተሰጣቸው ማስጠንቀቂያ 

መሠረት የሰሩትን የዴንጋይ አጥር አፌርሰው ሳሇ የሥር ፌ/ቤት በአዋጁ የተቀመጠው 

ማሥጠንቀቂያ የመስጠት ቅዴመሁኔታ ባሌተሟሊበት  ሁኔታ የሰጠው የጥፊተኝነት እና 

የቅጣት ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር ተጠሪን 

በነጻ አሰናብቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት በየዯረጃው ሊለ 

የክሌለ ፌ/ቤቶቸ አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም አቤቱታው የቀረበሊቸው ፌ/ቤቶች የሥር 

ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንተዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 

የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- አስቀዴሞ የመሬት ወረራ ወንጀሌ 

ሇመስራት አስቦ መሬትን የወረረ ሰው ማሥጠንቀቂያ ካሌተሰጠው በቀር በወንጀሌ 

ጥፊተኛ ሉባሌ አይገባም የሚሌ ዴንጋጌ በአዋጁ ባሌተቀመጠበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚው 

የሥር ፌ/ቤቶች ሇተጠሪ ማሥጠንቀቂያ አሌተሰጠም በሚሌ ምክንያት ተጠሪን በነጻ 

በማሰናበት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የአሁን ተጠሪ 

የከተማ ይዞታውን የያዘው ከሔግ ውጪ መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ በአዋጅ ቁጥር 

721/04 አንቀጽ 27 መሠረት ማሥጠንቀቂያ ባሌተሠጠበት ሁኔታ ጥፊተኛ ሉባሌ 

አይገባም በማሇት የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት 

እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- በአዋጁ አንቀጽ 26/4 እና 27/2 የተቀመጠው 

ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዳታ በአዋጁ አንቀጽ 35/1/ሇ የተቀመጠው ቅጣት ክብዯት 

አኳያ ተጠሪን የመሰለ ሰዎች ማስጠንቀቂያ በመስጠት አሥተዲዯራዊ መፌትሓ 

ሇማምጣት እና በማስጠንቀቂያ ከተግባሩ እንዱቆጠብ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ይህንኑ 

በመገንዘ ተጠሪን በነጻ ማሰናበታቸው ተገቢ ነው፤ይህ የሚታሇፌ ከሆነም ተጠሪ ሇጊዜው 

የሰራሁትን አጥር ያፇረስኩ እና የፇጸምኩት ተግባርም ቀሊሌ ስሇሆነ ጥፊተኛ ሌባሌ 

የሚገባው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 686/1 ከመግሥት ፇቃዴ ውጪ የመንግሥትን ቦታ 

መያዝ ወንጀሌ በሚሌ ሉሆን ይገባሌ፤ይህ የሚታሇፌ ከሆነም ይዞታው ከባሇቤቴ ይዞታ 
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አጠገብ የሚገኘውን ቦታ ክረምቱ እስኪያሌፌ በሚሌ ሇማገድ የተሰራ እንጂ ቦታውን 

ሇማካተት ስሊሌሆነ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ፤ቅጣቱም ቀል ሉወሰን 

ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም ጉዲዩ ሇሰበር  ይቅረብ 

ሲባሌ  እንዱጣራ የተያዘውን ነጥብ ከግራቀኙ ክርክር፤ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው 

ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች  ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡ 

ተጠሪ የአዋጁን አንቀጽ ከአዋሳኛቸው ጎን ያሇውን የመንግሥት ቦታ ወዯ ራሣቸው 

ይዞታ በመቀሊቀሌ የዴንጋይ አጥር የሰሩበት መሆኑ በወረዲው ፌ/ቤት የተረጋገጠ 

ፌሬነገር ነው፡፡ የከተማን ቦታ በሉዝ ስሇመያዝ የወጣው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 

35/1/ሇ  ማንም ሰው አዋጁን ወይም በአዋጁ መሠረት የወጡ ዯንቦችን ወይም 

መመሪያዎችን በመተሊሇፌ የከተማ ቦታን አጥሮ ከያዘ ግንባታ ካካሄዯበት ወይም 

ከአዋሳኝ ይዞታው ጋር ከቀሊቀሇ ከሠባት እሥከ አሥራ አምሥት ዒመት በሚዯርስ ጽኑ 

እሥራት እና ከብር 40,000 እሥከ 200,000 በሚዯርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ 

በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 26/1 አግባብ ያሇው አካሌ ከቦታው ሇሚነሳው 

ንብረት  ተመጣጣኝ ካሣ በቅዴሚያ እንዱከፇሌ በማዴረግ የከተማ ቦታ ይዞታን ሇሔዝብ 

ጥቅም ሲባሌ የማስሇቀቅ እና የመረከብ ሥሌጣን ይኖረዋሌ በማሇት  ይነግጋሌ፡፡ የዚሁ 

አንቀጽ ንዐስ ቁጥር 4 አግባብ ያሇው አካሌ በሔገወጥ መንገዴ የተያዘን የከተማ ቦታን 

በአዋጁ አንቀጽ 27 መሠረት የማስሇቀቂያ ትዔዛዝ መስጠት እና ካሣ መክፇሌ 

ሳያስፇሌግ የሠባት የሥራ ቀናት የጽሐፌ ማሥጠንቀቂያ ብቻ  ሇባሇይዞታው በአካሌ 

በመስጠት ወይም በቦታው በሰፇረው ንብረት ሊይ በመሇጠፌ የማስሇቀቅ ሥሌጣን 

ይኖረዋሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ 

የሥር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤቶች ተጠሪ የሰሩትን የዴንጋይ አጥር እንዱያፇርሱ በቃሌ 

የተነገራቸው ከመሆኑ በቀር የተሰጣቸው የ7 ቀን የጽሐፌ ማሥጠንቀቂያ የሇም፤በአዋጁ 

አንቀጽ 26/4 ሊይ የተቀመጠው የሰባት ቀናት የጽሐፌ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዳታ 

ባሌተሟሊበት ሁኔታ እና ተጠሪ በቃሌ በተሰጣቸው ማስጠንቀቂያ መሠረት የሰሩትን 

የዴንጋይ አጥር ባፇረሱበት ሁኔታ ጥፊተኛ መባሊቸው ተገቢ አይዯሇም ከሚሌ 
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መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሱ ቢሆንም በአዋጁ አንቀጽ 26/4 ሊይ አግባብ ያሇው አካሌ 

በሔገወጥ መንገዴ የተያዘን የከተማ ቦታን በአዋጁ አንቀጽ 27 መሠረት የማስሇቀቂያ 

ትዔዛዝ መስጠት እና ካሣ መክፇሌ ሳያስፇሌግ የሠባት የሥራ ቀናት የጽሐፌ 

ማሥጠንቀቂያ ብቻ  ሇባሇይዞታው በአካሌ በመስጠት ወይም በቦታው በሰፇረው ንብረት 

ሊይ በመሇጠፌ የማስሇቀቅ ሥሌጣን ይኖረዋሌ በማሇት የተቀመጠው  ሀሳብ በአዋጁ 

አንቀጽ 27 መሠረት በሔጋዊ መንገዴ ሇተያዙ የከተማ ቦታዎችን ሇማስሇቀቅ 

የተቀመጠውን የማስሇቀቂያ ትዔዛዝ የመስጠት እና ካሣ የመክፇሌ ሥርዒት ማሟሊት 

ሳያስፇሌግ በሔገወጥ መንገዴ የተያዘን የከተማ ቦታን ማስሇቀቅ የሚቻሌበትን ሥርዒት 

የሚዯነግግ እንጂ የከተማ ቦታን ወሮ ሇያዘ ሰው የወንጀሌ ሀሊፉነትን የሚያስቀር 

አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የሥር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቶች የአዋጁን አንቀጽ 26/4 ዴንጋጌን 

ያሇአግባብ በመተርጎም ሇተጠሪ የተሰጠው የሰባት ቀናት የጽሐፌ ማስጠንቀቂያ በላሇበት 

ሁኔታ ተጠሪ ጥፊተኛ ሉባሌ አይገባም በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 

ሥሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1. በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የመቐሇ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 20165 

ሏምላ 26 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ፤የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመ.ቁ 88023 ግንቦት 02 ቀን 2009 ዒ.ም የሰጠው 

ውሳኔ፤የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 98220 ጥቅምት 10 ቀን 2010 ዒ.ም 

የሰጠው ትዔዛዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195/2/ሇ/2  መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከሊይ በፌርዴ ሏተታው ሊይ በተገሇጸው ምክንያት የሏወሌቲ ወረዲ ፌ/ቤት 

በመ.ቁ 07743 ሠኔ 01 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195/2/ሇ/2 መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. የመቐሇ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ  ሰሚ ችልት አመሌካችን በነጻ 
በማሰናበት የሰጠው ውሳኔ የተሻረ መሆኑን አውቆ የቅጣት ውሳኔውን 
በተመሇከተ መርምሮ ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 
-መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት  ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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