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የሰ/መ/ቁ. 54596 

የካቲት ዏ9 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 ዲኜ መሊኩ 

 ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና አስተዲዯር ቦርዴ  ጽ/ቤት    
ነ/ፇጅ ተስፊዬ ዘውዳ ቀረቡ 

         ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሊቀች መንግሥቴ - ጠበቃ ድ/ር ንዋይ ዘርጌ ቀረቡ 

            መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከሉዝ ውሌ አፇፃፀም ጋር የተያያዘ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ 
በአሁኑ አመሌካችና በላልች ሁሇት የመንግሥት ተቋማት ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ 
ይዘትም ባጭሩ፤ በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ ቁጥራቸው 
1ዏ55 እና 1ዏ56 የሆኑ ቤቶች ያረፈበትንና ስፊቱ 3139 ካ.ሜትር የሆነ ቦታ ከአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር የካቲት 2ዏ ቀን 1992 ዓ.ም በተፇረመ የሉዝ ውሌ ቦታውን ወስዯው በእሇቱ የቦታ 
ይዞታ ምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸው ቦታው በከፉሌም ቢሆን በእጃቸው እንዲሇ የሉዝ ውለ 
እንዱሰረዝ አቤቱታ ቀርቦበት ሉሰረዝ አይገባም ተብል ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በሉዝ ቦርደ 
ውሣኔ ከተሰጠ በሁዋሊ በመንግሥት ቤቶች እና በፌትህ ሚኒስቴር አመሌካችነት የሉዝ ውለ 
ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ እንዱሰረዝ ጥያቄው ሇሉዝ ቦርዴ ቀርቦ የካቲት ዏ5 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሉዝ 
ውለ እንዱሰረዝ ከሔግ ውጪ ቦርደ መወሰኑን ገሌፀው በሉዝ ውለ የመጠቀም መብታቸው 
እንዱጠበቅሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ 

የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የሉዝ ውለ ሉሰረዝ የቻሇው በአዋጅ ቁጥር 
2ዏ/1997፣ 34/2ዏዏዏ እና 272/1994 መሠረት መሆኑን ጠቅሶ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን 
እንዯላሇው እና የዲኝነት ጥያቄውም ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡ በስር ፌርዴ 
ቤት እንዯየቅዯም ተከተሊቸው ሁሇተኛ እና ሶስተኛ ተከሣሽ የነበሩት የፌትህ ሚኒስቴርና 
የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ የሉዝ ውለ እንዱሰረዝ አቤቱታ ሇማቅረብ በሔጉ አግባብ ሥሌጣንና 
መብት ያሊቸው መሆኑን ጠቅሰው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ የሉዝ ውለ 
ሉሰረዝ አይገባም ተብል ከተወሰነ በሁዋሊ እንዯገና ታይቶ መሠረዙ ከአዋጅ ቁጥር 2ዏ/1997 አንቀጽ 
5/11/ ዴንጋጌ ውጪ ነው፣ ተጠሪ በቦታው ሊይ ግንባታውን ያሊከናወኑት ቦታው ሙለ በሙለ ነፃ 



66 

 

ሁኖ ሣይረከቡት በመቅረታቸው ከመሆኑም በሊይ የሉዝ ውለ ሉፇፀም ይገባሌ ተብል በፌርዴ ቤት 
የመጨረሻ ውሣኔ አግኝቶ ባሇበት ሁኔታ የሉዝ ውለ እንዱሰረዝ መዯረጉ ያሊግባብ መሆኑን በአዋጅ 
ቁጥር 272/1994 አንቀጽ 15/ሇ/ መሠረትም የሉዝ ውለን ሇመሠረዝ የሚያስችሌ የሔዝብ ጥቅም 
ስሇመኖሩ ተረጋግጧሌ ሇማሇት አይቻሌም የሚለትን ምክንያቶች በመያዝ ተጠሪ በሉዝ ውለ 
የመጠቀም መብታቸው ሉጠበቅሊቸው ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረፇጅ መጋቢት 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፈት ስምንት ገጽ የሰበር አቤቱታ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን 
ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው መሠረታዊ ይዘትም ባጭሩ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 34/2ዏዏዏ፣ 272/1994፣ 455/97፣ 555/2ዏዏዏ ስር የተመሇከቱትን 
ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ እንዱሁም ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 276ዏ4 እና 46ዏ52 
የሰጣቸውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉሞችን ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የሉዝ ውለ እንዱሰረዝ አመሌካች 
መወሰኑ ተገቢነት የሇውም ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሰጠቱ ከአዋጅ ቁጥር 272/1994 
እንዱሁም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 276ዏ4 ከሰጠው የሔግ ትርጉም ጋር ተገቢነቱን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው ጥር ዏ5 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ ሰባት ገጽ ማመሌከቻ መሌሣቸውን 
ሰጥተዋሌ፡፡ የመሌሣቸው መሠረታዊ ይዘትም በጉዲዩ ሊይ የተሇያዩ ክርክሮች ቀርበውበት በፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ተጠሪ የሉዝ ውሌ መብት የተረጋገጠሊቸው ከመሆኑም በሊይ በዚህ በውለ ጊዜ 
ግንባታውን ያሊከናወኑትም ቦታው ሙለ በሙለ ነፃ ሁኖ ባሇመረከባቸው መክንያት በመሆኑና 
ይህም በፌርዴ ቤት ውሣኔ ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን፣ እንዱሁም አዋጅ ቁጥር 34/2ዏዏዏ ተብል 
የሚጠቀሰው ሔግም በሔግ አግባብ የታወጀ ስሇመሆኑ የሚያመሊክት ነገር በላሇበት ሁኔታ 
የአመሌካች እርምጃ በዚሁ አዋጅ መሠረት የተከናወነ ነው በማሇት ክርክር መቅረቡ እውነት የላሇው 
መሆኑን ጠቅሰው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም ተብል ሉፀና 
ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች ነገረፇጅም ጥር 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
በፃፈት አራት ገጽ የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ሇበርካታ ጊዜያት በጉዲዩ ሊይ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች በተሰጠው ውሣኔ የፌርዴ ባሇመብት የሆኑ ከመሆኑም 
በሊይ የሉዝ ቦርደም ጉዲዩን ተመሌክቶ የሉዝ ውለ ሉሰረዝ እንዯማይገባ በቃሇ ጉባዔ ቁጥር 
6/2ዏዏዏ አረጋግጦ ከወሰነ በሁዋሊ የካቲት ዏ5 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ የሉዝ ውለን 
ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ መሠረዙ አግባብ መሆኑን ገሌፆ የቀዴሞውን ውሣኔ ሽሮ ቦታው ሇመንግሥት 
ቤቶች ኤጀንሲ እንዱሸጥ የወሰነ መሆኑን ነው፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ የሉዝ ቦርደ የካቲት ዏ5 ቀን 
2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ ሔጋዊ ነው በማሇት የሚከራከሩት አዋጅ ቁጥር 34/2ዏዏ0 ‛ን“ 
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መሠረት ያዯረገ ነው በማሇት ነው፡፡ ይህ አዋጅ በሔጉ አግባብ የታወጀ አይዯሇም በማሇት ተጠሪ 
ሇአቀረቡት ክርክርም አዋጁ በነጋሪት ጋዜጣ ያሌታወጀ መሆኑን በመሌስ መሌሣቸው ሊይ 
የአመሌካች ነገረፇጅ አምነው አዋጅ አሇ ሇማሇት ይቻሊሌ በማሇት የሚከራከሩት ተፇፃሚነት ያሇው 
ስሇመሆኑ በአስተዲዯሩ አፇ-ጉባዔ ጽ/ቤት ሇሚመሇከታቸው አካሊት በዯብዲቤ ተሌኳሌ፤ ተገሌጿሌ 
የአስተዲዯሩ የሔግ አወጣጥ ስርዓትም ሇየት ያሇ ነው በማሇት ነው፡፡ ይህ ችልትም አሇ የተባሇውን 
አዋጅ ኮፑውን አስቀርቦ የተመሇከተ ሲሆን የአመሌካች ነገረ ፇጅ እንዯአረጋገጡት በነጋሪት ጋዜጣ 
ታትሞ የወጣ ስሇመሆኑ የሚያሣይ ነገር የላሇው መሆኑን ተገንዝቧሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 2ዏ/1997 
አንቀጽ 5/11/ መሠረት ቦርደ በሉዝ ውሌ ጉዲይ ሊይ በሚሰጠው ውሣኔ የሚነሣ ቅሬታን መርምሮ 
ተገቢነት ካሇው ውሣኔውን ሇአንዴ ጊዜ ብቻ ማሻሻሌ እንዯሚችሌ በግሌጽ የተዯነገገ ሲሆን በተያዘው 
ጉዲይ በቃሇ ጉባዔ ቁጥር 6/2ዏዏዏ በቀዴሞው ውሣኔ ሊይ የቀረበውን ቅሬታ መርምሮ የቀዴሞውን 
ውሣኔ መሻሻሌ እንዯላሇበት የወሰነ ሲሆን የካቲት ዏ5 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ተሰጠ የተባሇው የሉዝ 
ውሌን የሚሰርዝ ውሣኔ አዋጅ ቁጥር 2ዏ/1997 አንቀጽ 5/11/ ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
የሚሰርዝ በሔጉ የወጣ አዋጅ በላሇበት ሁኔታ ነው፡፡ አዋጁ ቁጥር 34/2ዏዏዏ ተብል የሚጠቀሰው 
ሰነዴ በሔጉ አግባብ የወጣና ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ ያሌተረጋገጠ ሲሆን አዋጁ በስራ ሊይ 
ውሎሌ ቢባሌ እንኳ የሉዝ ውለ ሉሰረዝ አይገባም ተብል ውሣኔ ከተሰጠ በሁዋሊ በዴጋሚ የሉዝ 
ውለ ይሰረዝሌኝ ጥያቄ ቀርቦ ውለ እንዱሰረዝ የተሰጠው ውሣኔ አዋጁ ተፇፃሚነት አሇው 
ከተባሇበት  ከአንዴ ቀን በሁዋሊ መሆኑ ከውለ አፇፃፀም ሁኔታ ጋር ያሇው ተገቢነቱ ሉታይ 
የሚገባው ነው፡፡ ተጠሪ በሉዝ ውለ መሠረት ቦታውን ሙለ በሙለ እንዱረከቡ ይወሰንሊቸው ዘንዴ 
ጥያቄ አቅርበው ከስር ፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እስከ ፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ሰሚ ችልት ቦታውን እንዱረከቡ ውሣኔ ተሰጥቷቸው በጉዲዩ ሊይ የፌርዴ ባሇመብት በመሆን 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 92111 የአፇፃፀም ጥያቄው አቅርበው 
ያሌተፇፀመሊቸው መሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መረጋገጡ ተጠሪ በሉዝ ውለ መሠረት 
በአንዴ ዓመት ከስዴስት ወር የጊዜ ገዯብ ሔንፃውን የመገንባት ግዳታቸውን ያሌተወጡት በራሣቸው 
ችግር ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት አሇመኖሩን የሚያሣይ ነው፡፡ ላሊው የአመሌካች ነገረፇጅ 
አጥብቆ የሚከራከሩት የሉዝ ውለ በአዋጅ ቁጥር 272/1994 አንቀጽ 15 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 
መሠረት የሉዝ ውለን የመሠረዝ ስሌጣን የአስተዯዯር አካሌ የሆነው የሉዝ ቦርዴ ነው፣ ፌርዴ 
ቤቶች ሉመሇከቱ አይገባም በማሇት ነው፡፡ በመሠረቱ  ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉወስን የሚገባውን 
ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በሔግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሣኔ 
ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት ያሇው ስሇመሆኑ የኢ.ፋዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 37/1/ ዴንጋጌ 
በግሌጽ የሚያሣየው ጉዲይ ነው፡ ከዚሁ የሔገ መንግሥት ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው ዯግሞ ፌርዴ 
ቤቶች አንዴ ጉዲይ /አቤቱታ/ ተቀብሇው ውሣኔ መስጠት የሚችለት ዲኝነት የተጠየቀበት ጉዲይ 
በሔግ ሇላሊ አካሌ ያሌተሰጠ ጉዲይ /አቤቱታ/ ተቀብሇው ውሣኔ መስጠት የሚችለት ዲኝነት 
የተጠየቀበት ጉዲይ በሔግ ሇላሊ አካሌ ያሌተሰጠ ጉዲይ በሚሆንበት ጊዜ እንዯሆነ መሆኑን ነው፡፡ 
በሔግ ተሇይተው በአስተዲዯራዊ ውሣኔ እንዱቋጩ በተባለ ጉዲዮች ሊይ መዯበኛ ፌርዴ ቤት 
የመዲኘት የስረ ነገር ሥሌጣን ስሇላሇው በሔጉ መሠረት ሇአንዴ አስተዲዯር አካሌ ቀርቦ 
አስተዲዯራዊ ውሣኔ የተሰጠበትን ጉዲይ ወይም ሇአስተዲዯር መቅረብ የሚገባውን ጉዲይ ፌርዴ ቤት 
ሉያስተናግዯውም ሆነ አከራክሮ ውሣኔ ሉሰጥበት አይችሌም፡፡ ሇአንዴ የመንግሥት አካሌ በተወሰኑ 
ጉዲዮች ሊይ የመወሰን ስሌጣን የሚሰጡት ሔጎች መጠበቅና መከበር ያሇባቸው ሲሆን የዲኝነት አካሌ 
ስሌጣንም በሔግ የተወሰነ ስሇሆነ ሔግ የተመርጎም ስራው በሔጉ በተመሇከተው አዴማስ የሚመራ 
ይሆናሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 4 ዴንጋጌ የሚያሣየውም ፌርዴ ቤቶች በላሊ ሔግ በግሇጽ በታገደ 
ጉዲዮች ሊይ አከራክሮ የመወሰን ስሌጣን የላሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም በአስተዲዯራዊ ውሣኔ 
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የመጨረሻ እሌባት እንዱያገኙ በሔግ ተሇየተው የተቀመጡ ጉዲዮችን ፌርዴ ቤቶች የመዲኘት 
ስሌጣን የላሊቸው መሆኑ ሉስተዋሌ የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ /ክርክር/ መሠረት ያዯረገው 
ከአመሌካች ጋር ባዯረጉት የሉዝ ውሌ የተሰጠውን ቦታ የሉዝ ውለ ከውለ አፇፃፀም መሠረታዊ 
ባህርያትና ከሔግ ውጪ ተሰርዞ ቦታው ሇመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ እንዱሰጥ መዯረጉ ያሊግባብ 
ነው የሚሌ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 272/1994 የሉዝ ቦታ የሚሰጥበትና ውለ የሚቋረጥበትን አግባብ 
ዘርግቷሌ፡፡  የአዋጁ አንቀጽ 15፣16 እና 17 ዴንጋጌዎች ሲታዩ የሉዝ ውሌ የሚቋረጥበትንና ካሣ 
የሚከፇሌበትን አግባብ፣ ጉዲዩን ሉመሇከቱ የሚችለ ወገኖችንና የይግባኝ አቀራረብን ሥርዓት 
ዯንግገው እናገኛሇን፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የሉዝ ውሌ እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ የሚባሇው ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ ነው 
በሚሌ ምክንያት በመሆኑ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሊቸው የአዋጅ ቁጥር 272/94 ዴንጋጌዎች 
አንቀጽ 15/1/ሇ/ እና 16 ናቸው፡፡ የአንቀጽ 15/1ሇ/ ዴንጋጌ የከተማ ቦታ የሉዝ ይዞታ ቦታው 
ሇሔዝብ ጥቅም ተብል  ሇላሊ ስራ ወይም አገሌግልት እንዱውሌ ሲወሰን ሉቋረጥ እንዯሚችሌ 
የተመሇከተ ሲሆን በአንቀጽ 16/1/ ዯግሞ አግባብ ያሇው አካሌ ሇሔዝብ ጥቅም ይውሊሌ ተብል 
በሚወስነው መሠረት ሇሚመሇከተው አካሌ የማስሇቀቂያ ትእዛዝ ወይም ማስጠንቀቂያ በጽሐፌ 
በመስጠት የሚገሇገሇውን የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና መረከብ እንዯሚችሌ አስቀምጧሌ፡፡ የአዋጁ 
አንቀጽ 17/1/ ዴንጋጌ ሲታይም በአንቀጽ 16 መሠረት የማስሇቀቅ ትእዛዝ የዯረሰው ወይም ትእዛዝ 
በተሰጠበት ንብረት ሊይ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሌ ወገን የካሣም ሆነ ማንኛውንም ሇፌርዴ 
ሉቀርብ የሚገባው ላሊ አቤቱታ ከዝርዝር ምክንያቱ እና ማስረጃው ጋር ትእዛዙን ሇሰጠው አካሌ 
የማቅረብ መብት አንዲሇው ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ቀርቦ የታየ ጉዲይም በአንቀጽ ንዐስ ቁጥር 
ሁሇት ስር የተመሇከተውን ተገቢ ዲኝነት የሚሰጥበት ሲሆን በውሣኔው የማይስማማ ሰው ሇጉባዔው 
ይግባኙን ማቅረብ እንዯሚችሌ በአንቀጽ 18/1/ ስር ተዯንግጎ ያሇ ከመሆኑም በሊይ ይህ አካሌ 
የሚሰጠው ውሣኔ ካሣ አነሰኝ ወይም ካሣ በዛብኝ ወይም ካሣ ተከሇከሌኩ በሚሌ ክርክሮች ሊይ 
ካሌሆነ በስተቀር በሔግም ሆነ በፌሬ ነገሮች ሊይ የመጨረሻ ውሣኔ ስሇመሆኑ የጠቀሰው አንቀጽ 
ንዐስ ቁጥር ሦስት ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው በሉዝ የተሰጠ ቦታን 
የሚመሇከተው አካሌ ማስሇቀቅ የሚችሇውና ጉዲዩ ሊይ ጉባዔው የሚሰጠው ውሣኔ የመጨረሻ እና 
በፌርዴ ቤት ሉቀርብ የማይገባው ቀዴሞ የቦታ ማስሇቀቁ እርምጃ የተወሰዯው ሇሔዝብ ጥቅም 
ተብል ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 2/7/ ስሇሔዝብ ጥቅም ትርጉም 
አስቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሔዝብ ጥቅም ማሇት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ ሔዝቦች 
በመሬት ሊይ ያሊቸውን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ እና የከተማ ሌማትን በቀጣይነት ሇማጎሌበት 
አግባብ ያሇው አካሌ በመሪ ፔሊን ወይም በሌማት እቅዴ የሔዝብ ጥቅም ብል የሚወስነው ነው 
በሚሌ ትርጓሜ የተቀመጠ ሲሆን አዋጅ ቁጥር 455/97ም ተመሣሣይ ይዘት ያሇውን ትርጉም 
በአንቀጽ 2/5/ ስር ይዞ እናገኛሇን፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ጉዲዩ ከሔዝብ ጥቅም ጋር የተገናኘ ነው በሚሌ ያቀረበው ክርክር በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያሊገኘው የሉዝ ውለ የተሰረዘበት መንገዴ ሔጉ ከዯነገገው ስርዓት ውጪ 
ነው ከሚሌ ምክንያት በተጨማሪ ቀዴሞውንም ቢሆን የሉዝ ውለ የሚሰርዝበት ምክንያት የሇውም 
ተብል በመወሰኑ፣ በአዋጅ ቁጥር 555/2ዏዏ0 ስር ሇመንግሥት ቤቶች የተሰጠው ስሌጣንም ጉዲዩን 
የማይማሇከተው መሆኑን፣ በአዋጅ ቁጥር 471/1998 መሠረት ሇፌትህ ሚ/ር የተሰጠው ስሌጣንም 
ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ አቤቱታ ማቅረብ የሚችሌ መሆኑን ቢያሣይም በተያዘው ጉዲይ ግን ከሔግ 



69 

 

የበሊይነት መርህ ጋር በሚጋጭ መሌኩ የፌርዴ ቤትን ውሣኔ ውጤት ሉያሣጣ የሚችሌ ሁኖ 
ተገኝቷሌ በሚለት ምክንያቶች መሆኑን ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተውም ተጠሪ 
በተሇያዩ የክርክር መስመሮችና ዯረጃዎች በሔጉ አግባብ በተቋቋመ የሉዝ ውሌ የቦታው ሔጋዊ 
ባሇይዞታ መሆናቸው ተረጋግጦሊቸዋሌ፡፡ ስሇሆነም የፌርዴ ቤት ውሣኔ ስሇአሇ ብቻ ሇሔዝብ ጥቅም 
ተብል ንብረት አይወስዴም ሇማሇት የማይቻሌ ቢሆንም ከተያዘው ጉዲይ ሌዩ ባሔርይ አንፃር ሲታይ 
ግን የአመሌካች እርምጃ ሇሔዝብ ጥቅም ተብል የተወሰዯ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት 
የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ላሊው የአመሌካች ነገረፇጅ አጥብቀው የሚከራከሩትና ሰበር ችልቱ እንዱመሇከተው 
የተያዘው ጭብጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 276ዏ4 ከሰጠው 
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ጋር ስሊሇው ተገቢነት የሚመሇከት ነው፡፡ በሰ/መ/ቁጥር 276ዏ4 የተሰጠው 
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የቦታ ምስክር ወረቀት ይሰጠኝ ጥያቄን በሚመሇከት የተነሣን ክርክር 
መሠረት ያዯረገ ሲሆን በችልቱ የተሰጠው ትርጉምም እንዱህ አይነት የቦታ ወይም ይዞታ ይሰጠኝ 
ጥያቄዎችን በመቀበሌ እየመረመረ ሇቦታ ጥያቄዎች ቦታ የመመዯብ፣ የይዞታ ምስክር ወረቀት 
የመስጠት የከተማው አስተዲዯር ተግባርና ኃሊፉነት እንጂ በፌርዴ የሚያሌቅ ጉዲይ አይዯሇም የሚሌ 
ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ክስ የመሠረቱት ከሉዝ ውሌ አፇፃፀም ጋር የተያያዘ እንጂ የቦታ 
ወይም የይዞታ ይሰጠኝ ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄና የአመሌካች ክርክር 
በመ/ቁጥር 276ዏ4 በተያዘው ጉዲይ ካሇው ፌሬ ነገር እና የሔግ ክርክር ሙለ በሙለ ግንኙነት 
አሇው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የተጠሪ ክስ መሠረቱ የሉዝ ውሌ ሆኖ ውለ 
ተጥሷሌ በሚሌ ዲኝነት የጠየቁ ስሇመሆኑ የሚያሣይ ነውና፡፡ ላሊው የአመሌካች ነገረፇጅ ይህ ሰበር 
ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 46ዏ52 የሰጠው የሔግ ትርጉም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ነው በማሇት 
ያቀረቡት ክርክር ሲታይም የሉዝ ውለን ከከተማው አስተዲዯር ጋር አዯረጉ የተባለት ግሇሰብ 
ቦታውን ሙለ በሙለ ተረክበው በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ግንባታውን ባሇማከናወናቸው 
የሉዝ ውለ የተሰረዘ ስሇመሆኑ ስሇሚያሣይ ሲሆን አሁን በእጃችን ባሇው ጉዲይ ግን መሠረታዊ 
ክርክሩ የሉዝ ውለ ያሊግባብ ተሰርዟሌ የሚሌ ቢሆንም ቦታውን ተጠሪ በከፉሌ በመረከባቸው 
ምክንያት በገቡት ግዳታ መሠረት ግንባታውን ሉያከናውኑ ያሌቻለ መሆኑ በፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ጭምር የተረጋገጠ በመሆኑ በመ/ቁጥር 46ዏ52 ከተያዘውና የሉዝ ውለን ከከተማው አስተዲዯር ጋር 
አዯረጉ የተባለት ግሇሰብ ቦታውን ሙለ በሙለ ተረክበው በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ 
ግንባታውን ባሇማከናወናቸው የሉዝ ውለ የተሰረዘ ስሇመሆኑ ከሚያሣይ ውሣኔ ጋር በፌሬ ነገር 
ዯረጃ ጉሌሔ ሌዩነት ያሇበት በመሆኑ የመ/ቁጥር 46ዏ52 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ነው ተብል ሇዚህ 
ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2/4/ መሠረት የሚጠቀስበት አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም 
በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የተጠሪ ጥያቄ የአዱስ አበባ ከተማ የመሬት ሌማትና አስተዲዯር ቦርዴ ጽ/ቤት 
በሉዝ የተወሰዯ ቦታን ከሔግ ውጪ የሉዝ የምስክር ወረቀትን በመሠረዝ ሔገ ወጥ እርምጃ ወስዶሌ 
በማሇት በዚህ ውሌ ያገኙት የንብረት መብታቸው /የኢ.ፋ.ዱሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 4ዏ/6 
ይመሇከቷሌ/ በፌርዴ እንዱጠበቅሊቸው የሚጠይቅ በመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉስተናገዴ የሚገባው እና  
ውሣኔ የሚሰጥበት ጉዲይ ሁኖ ክርክሩ ሲጀመር የክርክሩ ተሣታፉ ከነበሩት አካሊት ማንነት አንፃር 
ጉዲዩ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች መቅረቡም ሆኖ የአመሌካች ክርክር ውዴቅ ሁኖ ተጠሪ በሉዝ ውለ 
የመጠቀም መብታቸው እንዱጠበቅ በማሇት የተሰጠው ውሣኔ ከአዋጅ ቁጥር 272/94፣ 2ዏ/1997፣ 
555/2ዏዏዏ፣ ከአዋጅ ቁጥር 471/1998 ዴንጋጌዎች እንዱሁም ከውሌ አፇፃፀም መሠረታዊ 
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መርሆዎች ጋር ተዛምድ ሲታይ ሔጋዊ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ ምክንያት በውሣኔው ሊይ የተፇፀመ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1/ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 66717 ጥር 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 46194 ጥር ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2/ በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ        
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