የሰ/መ/ቁ.114622
ግንቦት 9 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡-አሌማዉ ወላ
ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
እንዲሻዉ አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካቾች፡-

1. አቶ አወሌ አማን
2. ወ/ሮ ሩቅያ ሙሳ

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ አሳሇፇች አንዲግቤ

ተወካይ ሙስጠፊ አዋሌ
ቀርበዋሌ
ተወካይ አቶ ግርማ ጥሊሁን ቀርበዋሌ

2. አቶ አስራት ግርማ
3. የአዲማ ከተማ የመሬት ሌማት እና ማናጅመንት ኤጄንሲ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የይዞታ ክርክርን የሚመሇከት ክስ መነሻ ያዯረገ ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ፡
የአሁን አመሌካቾች /የሥር ጣሌቃ ገቦች/፣ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች /የሥር ከሳሾች/፣
የአሁን 3ኛ ተጠሪ /የሥር ተከሳሽ/ ሆኖ ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን 1ኛ
እና 2ኛ ተጠሪዎች በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ሇእያንዲንዲችን 200 ካ.ሜ ቦታ
እንዱሰጠን ተወስኖ በዚሁ መሰረት ካርታ የተሰጠን ቢሆንም 1ኛ ከሳሽ በእጄ የዯረሰዉ ቦታ 90
ካ.ሜ ሲሆን፣ 2ኛ ከሳሽ ዯግሞ በእጄ የገባዉ 110 ካ.ሜ ብቻ በመሆኑ ተከሳሽ እና ማዘጋጃ ቤት
የተቀነሰዉን ቀሪ ቦታ አሟሌቶ እንዱያስረክበን በማሇት ከሷሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ መጥሪያ ዯርሶት
ባሇመቅረቡ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፎሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ጉዲዩን በማየት በሰጠዉ ዉሳኔ
ከሳሾች

ሇእያንዲንዲቸዉ

200

ካ.ሜ

እንዱሰጣቸዉ

ተወስኖ

ካርታ

ተሰጥቷቸዉ

መሬት

ቢሰጣቸዉም በካርታ ሊይ የተጠቀሰዉ ሙለ ይዞታ በእጃቸዉ ስሊሌገባ ተከሳሽ እና ማዘጋጃ ቤት
የተቀነሰዉን ቀሪ ቦታ አሟሌቶ እንዱያስረክባቸዉ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የአሁን
አመሌካቾች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.358 መሰረት ባቀረቡት የመቃወሚያ አቤቱታ ከሳሾች እና ተከሳሽ
የተስማሙበት ይዞታ ጣሌቃ ገቦች ከኃ/ስሊሴ ጊዜ ጀምሮ በገጠር መሬት ይዘን የቤት ቁጥር 188
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እና ግምቱ 500,000.00 የሚያወጣ ቤት ሰርተንበት እየተጠቀምን ያሇን በመሆኑ፣ ተከሳሽ
ንብረታችንን ሇከሳሾች እንዲያስክረብብን፣ ካሌሆነ ካሳ የመጠየቅ መብታችን እንዱጠበቅሌን በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡ የሥር ከሳሾች እና የሥር ተከሳሽ ሇየብቻ ባቀረቡት መሌስ ከሳሾች ያቀረቡት
አቤቱታ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡
የወረዲዉ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮች በመስማት በሰጠዉ ዉሳኔ የከተማዉ አስተዲዯር
በጣሌቃ ገቦች ይዞታ ሊይ ሇከሳሾች ካርታ ሰርቶሊቸዉ እንዯሆነ ወይም መሬቱን በሔጋዊ መንገዴ
ወስድ እንዯሆነ ከመሬት ጉዲይ ጋር በተያያዘ በሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 26፣ 29፣
30 በዯንብ ቁጥር 155/2005 እና የኦሮሚያ ከተማ በሉዝ ሇማስተዲዯር የወጣ መመሪያ ቁጥር
9/2005 መሰረት በአስተዲዯራዊ መንገዴ እዛዉ የሚታይ እንጂ በፌ/ቤት የሚቀርብ ጉዲይ
አይዯሇም፣ የካሳ ጥያቄም ከሆነ መጠኑን ሇይተዉ ሇብቻ ክስ ማቅረብ ስሇሚቻሌ፣ ጣሌቃ ገቦች
ያቀረቡት ክስ የክስ ምክንያት የሇዉም በማሇት የቀረበዉን የመቃወሚያ አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ
የቀዴሞዉን ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካቾች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ
ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ
የሥር ከሳሾች የተጓዯሇዉ ይዞታ ተሟሌቶ እንዱሰጣቸዉ በማሇት ያቀረቡት ክስም ሆነ የሥር
ጣሌቃ ገቦች ያቀረቡት አቤቱታ ፌ/ቤት የማየት ስሌጣን የሇዉም በማሇት ሇሥር ፌ/ቤት ቀዴሞ
እና በኋሊ የተሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ የሥር ከሳሾች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ
ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ ፌ/ቤት
የሥር ከሳሾች ያቀረቡትን ጥያቄ ሇማየት ስሌጣን የሇዉም የሚያስብሌ ነገር የሇም፣ የወረዲዉ
ፌ/ቤት ዉሳኔ ጸንቷሌ፣ የከፌተኛ ፌ/ቤት ዉሳኔ ተሽሯሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሥር ጣሌቃ ገቦች
ይህን ዉሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡ
ቢሆንም አቤቱታቸዉ ተቀባይነት ሳያገኝ ዉዴቅ ተዯርጎ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁን
የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡
የአሁን አመሌካቾች በ11/10/2007 ዒ.ም በተጻፇ ሶስት ገጽ አቤቱታ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ
ተጠሪዎች የጎዯሇዉን መሬት አሟሌቶ 3ኛ ተጠሪ እንዱሰጣቸዉ ያቀረቡት ዲኝነት ፌ/ቤቶች
በሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 እና የኦሮሚያ ክሌሌ የከተማ መሬትን አስተዲዯር ያወጣ ሉዝ
አዋጅ ቁጥር

55/2006

ሇመወሰን

ያሌተፇቀዯሊቸዉ

ሆኖ ሳሇ ያሇስሌጣን

የሰጡት

ዉሳኔ

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ የአሁን አመሌካቾች በዋናነት ያቀረብነዉ የዲኝነት ጥያቄ ሇረጅም
ዒመታት በእጃችን የቆየዉን ይዞታንና ንብረትን 3ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ማስረከብ
አይገባዉም እንዱሁም በአማራጭ ማስረከብ አሇበት የሚባሌ ከሆነ ካሣ የመጠየቅ መብታችን
እንዱጠበቅሌን በማሇት አመሌክተን እያሇ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጥያቄያችን የመሬት ካሳ
ጥያቄ ስሇሆነ በፌ/ቤት የሚታይ አይዯሇም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
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የተፇጸመበት ነዉ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ ተሽሮሌን፣ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
ዉሳኔ እንዱጸናሌን ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን በማየት የሚጣራ ነጥብ አሇ በማሇት አቤቱታዉ ያስቀርባሌ
በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ በታዘዘዉ መሰረት የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሏምላ
16 ቀን 2007 ዒ.ም የተጻፇ አራት ገጽ መሌስ እና የአሁን 3ኛ ተጠሪ በ15/01/2007 ዒ.ም
የተጻፇ መሌስ ሶስት ገጽ አቅርበዉ ከመዝገቡ ጋር ተያይዟሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡ የአዲማ ወረዲ
ፌ/ቤት፣ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ
የሔግ ስህተት የላሇዉ ትክክሇኛ ዉሳኔ ስሇሆነ እንዱጸናሌን ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት
በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካቾችም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ
መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ያሊቸዉን የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ፣ እንዱሁም
መዯበኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ የማየት ስሌጣን አሇዉ ወይስ የሇዉም? የሚሇዉን እንዯጭብጥ
በመያዝ እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነዉ ሇዚህ ክርክር መነሻ የሆነዉ
የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ያቀረቡት ክስ ሲሆን፣ የዲኝነት ጥያቄአቸዉም በካርታ ሊይ
ተጠቅሶ ሇእያንዲንዲችን የተሰጠዉ ቦታ 200 ካ.ሜ ቢሆንም በእጃችን የገባዉ የቦታ መጠን ከዚህ
የሚያንስ በመሆኑ የጎዯሇዉ ይዞታ ተሟሌቶ እንዱሰጠን በማሇት 3ኛ ተጠሪን የከሰሱ ሲሆን፣
የወረዲዉ ፌ/ቤት ይህን የዲኝነት ጥያቄ መሰረት በማዴረግ ዉሳኔ የሰጠ በመሆኑ፣ የአሁን
አመሌካች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይዞታችን ማስረከብ የሇበትም ካሌሆነ ካሳ ሉሰጥን ይገባሌ
የሚሌ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ያቀረቡት ጥየቄ የጎዯሇዉ ይዞታ
ተሟሌቶ እንዱሰጥን የሚሌ ሲሆን፣ የአሁን አመሌካቾች ዯግሞ ያሇምንም ምትክ ቦታ ወይም ካሳ
ይዞታችን ሉወሰዴብን አይገባም የሚሌ መቃወሚያ ማቅረባቸዉን ማየት ይቻሊሌ፡፡ የግራ ቀኙ
ክርክር የሚያተኩረዉ በአዲማ ከተማ አስተዲዯር ሥር ያሇውን የከተማ ቦታን የሚመሇከት ነዉ፡፡
የአዲማ ከተማ አስተዲዯር በኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት ዉስጥ የሚገኝ እንዯመሆኑ መጠን

ይህን

የከተማ ቦታ የሚያስተዲዴረዉ የከተማ መሬት የሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004፣ ይህን አዋጅ
መሰረት በማዴረግ ክሌለ ያወጠዉ የከተማ መሬትን በሉዝ ሇማስተዲዯር የወጣ ዯንብ ቁጥር
155/2005 እና የከተማ መሬትን በሉዝ ሇማስተዲዯር የወጣ መመሪያ ቁጥር 9/2005 በተመሇከቱ
መርሆዎች መሆን እንዲሇበት መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ከከተማ ቦታ ጋር በተያያዘ ሇሚነሱ
ጥያቄዎች እንዱሁም ቦታን ከማስሇቀቅ እና ተያያዥነት ያሊቸዉ ጥያቄዎች የሚስተናገደት በዚህ
አዋጅ፣ ዯንብ እና መመሪያ መሆን ይገባሌ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ አግባብነት ያሊቸዉ የአዋጁ
ዴንጋጌዎች አንቀጽ 26፣ 27፣ 28፣ 29፣ እና 30 ሲሆን፣ የከተማ ቦታን ከማስሇቀቅና ምትክ
ቦታ እና ካሳን ከመክፇሌ አንጻር ጉዲዩ የሚታይ መጀመሪያ በሔግ አግባብ በከተማዉ አስተዲዯር
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የተዋቀረዉ አካሌ እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ የዯንብ 155/2005 አንቀጽ 26፣ 55 እና 56 እንዱሁም
የመመሪያ አንቀጽ 33 እና 36 ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት እንዲሇዉ ማየት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ አግባብ
ስሌጣን የተሰጠዉ የአስተዲዯር አካሌ የከተማ ቦታ ጋር በተያያዘ ሇሚነሱ የመብት ጥያቄዎች፣
ይዞታን ሇማስሇቀቅ ትዕዛዝ ከመስጠት፣ ምትክ ቦታ እና የካሳ መጠን ወስኖ ከማሳወቅ አንጻር
ስሌጣን የተሰጠዉ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ አስተዲዯራዊ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇዉ አካሌ
አቤቱታዉን እዛዉ በሔግ አግባብ በተዋቀረዉ አካሌ ዘንዴ ማቅረብ እንዲሇበት ነዉ፡፡ ይህ አካሌ
በአቤቱታዉ ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇዉ አካሌ ይግባኙን በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ
በተዋቀረዉ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ መብት እንዲሇዉ ከአዋጁ ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በዚህ አካሄዴ ጉባኤዉ የሚሰጠዉ ዉሳኔ ካሳን በተመሇከተ ካሌሆነ በስተቀር ላልች ምትክ ቦታን
ጨምሮ በላልች በሔግም ሆነ በፌሬ ነገር ክርክሮች ሊይ ጉባኤዉ የሚሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ
ይሆናሌ፡፡ የካሳ ጥያቄም ቢሆን በይግባኝ ሇመዯበኛ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሉቀርብ እንዯሚገባ እንጂ
ቀጥታ ክስ ሉቀርብ እንዯማይችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ የሚሆነዉ ግን እነዚህ አካሊት በሔጉ አግባብ
ተዋቅረዉ ከከተማ መሬት ጋር በተያያዘ የሚነሱትን ክርክሮች የሚያስተናግደበት ሥርዒት
የተዘረጋ እንዯሆነ ነዉ፡፡ የአሁን አመሌካቾችም ሆኑ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ይህ
አስተዲዯራዊ አካሌ በህጉ አግባብ ስሊሌተዋቀረ በመዯበኛ ፌ/ቤት ክስ ማቅረባቸዉን አግባብነት
ባሇዉ ማስረጃ አስዯግፇዉ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ስሇዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ በግራ ቀኙ
መካከሌ ያሇዉን የጎዯሇዉ ይዞታ እንዱሟሊሌን የሚሌ የዲኝነት ጥያቄ፣ ምትክ ቦታ እና ካሳ
ሳይከፇሇን ከይዞታችን ሌንነቀሌ እና ማስረከብ የሇብንም የሚሇዉ የዲኝነት ጥያቄ በተመሇከተ
በቀጥታ ክስ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ሉቀርብ የሚገባ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት
ስሌጣን ሊሇዉ የአስተዲዯር አካሌ የሚቀርብ ጉዲይ ነዉ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ አግባብ
በማየት ከግራ ቀኙ የቀረበዉን የዲኝነት ጥያቄዎች ሇመወሰን ስሌጣን ስሇላሊቸዉ የቀረቡትን
የዲኝነት ጥያቄዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.244 /2፣ ሀ/ እና 245 /2/ መሰረት ዉዴቅ ማዴረግ
ሲገባቸዉ፣ ጥያቄዉን በመቀበሌ የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇዉ በመሆኑ
የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1.

የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ.68317 በ06/12/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የኦሮሚያ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.200569 በ13/08/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.204835 በ25/09/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
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2.

የአዲማ ሌዮ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.19245 በ04/03/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ
መሰረታዊ የሔግ

ስህተት

ያሌተፇጸመበት

በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/

መሰረት

ጸንቷሌ፡፡
3.

መዯበኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ በቀጥታ ክስ ተቀብል አከራክሮ ዉሳኔ ሇመስጠት ስሌጣን
የሇዉም ብሇናሌ፡፡

4.

የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤት ይዴረስ፡፡

5.

ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሃ/ወ
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