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የሰ/መ/ቁ. 109194 

    ታህሳስ 25 ቀን 2005 ዒ/ም 

                                  ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

               ተኽሉት ይመሰሌ 

                                         ቀነዒ ቂጣታ 

           ሰናይት አዴነው 

           ጰውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- የጎንዯር ከተማ አስተዲዯር አገሌግልት ጽ/ቤት  ዏቃቤ ህግ ወ/ሮአይናዱስ አሰጋህኝ 

ቀርባሇች   

ተጠሪ፡- እስማኤሌ አህመዴ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር-ጠበቃ አቶ ወንዴሜነህ ዲኛው ቀረበ 

መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል ያሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው የጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ ጉዲዮች    

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 00768 በቀን 09/08/2006 ዒ/ም የሰጠውን ውሳኔ 

ቅር በመሰኘት የአሁን ተጠሪ ይግባኝ ሇጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ 

ፌርዴ ቤት ያቀረበውን አከራክሮ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር በመ/ቁጥር 00943 በቀን 

25/10/2006 ዒ/ም ሲወስን፣ የአሁን አመሌካች ውሳኔውን ሇማስሇወጥ ሇአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ 

መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርቦ ሇሰበር ሰሚ ችልት 

የሚያስቀርብ ሆኖ አሌተገኘም በማሇት የሰበር አጣሪ በሰ/አ/መ/ቁ 42200 ታህሳስ 8 ቀን 2007 

ዒ/ም መዝገቡን በመዝጋቱ ነው፡፡ 

የአሁን ተጠሪ የስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበረ፡፡ የክሱ ይዘትም፡- ተጠሪ 

በጎንዯር ከተማ ቀበላ 06 ክሌሌ የቤት ቁጥር 18፣19፣20 እና 22 ያለትን የመንግስት ቤቶች 

ተከራይቶ ሇበርካታ ዒመታት ሲገሇገሌ መቆየቱን፡ ቤቶቹን በመንግሥት ፖሉሲ መሰረት በሉዝ 

ገዝቶ ሇማሌማት እንዯሚፇሌግ ሇተከሳሽ ጽ/ቤት ጥያቄ ማቅረቡን፣ ጥያቄውን ጽ/ቤቱ ሇኪቢአዴ 

አቅርቦ መ/ቤቱም ጥያቄያውን ተቀብል በባሇሙያ ተገምቶ እንዱቀርብ ማዴረጉን፣ግምቱ ሇኪቢአዴ 
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እንዱከፇሌ ተከሳሽ ጽ/ቤት በቁጥር 1762/765/2001 በቀን 7/9/2001 ዒ/ም በጻፇሇት ዯብዲቤ 

መሠረት ብር 292.235.35 (ሁሇት መቶ ዘጠና ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሳ አምስት ብር 

ከሰሊሳ አምስት ሳንቲም) ገቢ አዴረጎ ቅዴመ ክፌያ ብር 89.614.80 (ሰማኒያ ዘጠኝ ሺህ ስዴስት 

መቶ አስራ አራት ብር ከሰማኒያ ሳንቲም) ሇተከሳሽ /ሇአመሌካች/ ጽ/ቤት ገቢ ማዴረጉን፣ የሉዝ 

ውሌ ፇርሞ 746.79 /ሰባት መቶ አርባ ስዴስት ከሰባ ዘጠኝ/ ካ.ሜትር በካርታ ቁጥር 7339/02 

በሆነው የሉዝ ይዞታ ቦታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት መሰጠቱን፣ ወዯ ግንባታ ሇመግባት 

የግንባታ ፇቃዴ ተጠይቆ ሉሰጠው ስሊሌቻሇ ሇሥራና ከተማ ሌማት ቢሮ በቀረበው አቤቱታ 

ሥራና ከተማ ሌማት ቢሮው በሰጠው የተስተካከሇ ሳይት ፕሊንና ትዔዛዛዊ ዯብዲቤ መሠረት በህግ 

አስገዲጅነት የግንባታ ፇቃዴ ተሰጥቶት  ወዯ ግንባታ እንዱገባ እንዱወሰን ሲሌ ጠይቋሌ፡፡ 

አሁን አመሌካች (የሥር ተከሳሽ) ክሱ ዯርሶት በዴርዴር እንጨርሳሇን ብል ከሄዯ በኃሊ በቀጠሮ 

ቀን ባሇመቅረቡ መሌስም ባሇመስጠቱ ክርክሩ በላሇበት ቀጥል እያሇ በመቅረቡ በቀን 4/6/2003 

ዒ/ም በዋሇው ችልት ግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ማዴረጋቸውን፣ አመሌካች /ተከሳሽ/ በቃሌ ክርክሩ 

ወቅት ሇከሳሽ /ሇተጠሪ/ የተሰጠው ካርታ የተሰረዘ መሆኑን በቀን 18/5/2003 ዒ/ም በተጻፇ 

ዲብዲቤ ትዔዛዝ የተሰጠ መሆኑን፣ ሇከሳሽ /ሇተጠሪ/ በቀን 25/5/2003 ዒ/ም ካርታው የተሰረዘ 

መሆኑን የተገሇጸሇት ስሇሆነ በተሰረዘ ካርታ መብት አሇኝ ብል ክስ ሉመሰርት አይገባም በማሇት 

በቀረበው መቃወሚያ መሠረት መቃወሚያው ተመርምሮ ብይን ተሰጥቶ ነበር፡፡ 

የአሁን ተጠሪ /የሥር ከሳሽም/ በብይኑ ሊይ ቅር በመሰኘት እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት ዴረስ ተከራክሮ ስሇጸናበት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቦ 

ችልቱም የግራ ቀኙን አከራክሮ በሰ/መ/ቁ. 87247 በቀን 22/01/2006 ዒ/ም በዋሇው ችልት 

የሥር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በመሻር የሥር ፌርዴ ቤት ወዯ ክርክሩ በመግባት ጉዲዩን 

ከሚከተለት ነጥቦች አንጻር አጣርቶ እንዱወስን ፡- 

1. ስሇ አስተዲዯር መሥሪያ ቤት ውልች በፌትሏብሓር ህጉ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች፣ 

2. ከሉዝ አዋጁ፣ ከክሌለ የሉዝ ዯንብ፣ በግራ ቀኙ መካከሌ ከተቋቋመው የሉዝ ውሌ እና 

ሇተጠሪው በህግ ከተሰጠው ሥሌጣን አንጻር ክርክሩን ቀጥል በማየት እና በማጣራት 

ተገቢውን ውሳኔ ይሰጥበት ዘንዴ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 341/1/ 

መሰረት መሌሷሌ፡፡ 

ከፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በተሠጠው ትዔዛዝ መሠረት መዝገቡ 

ተንቀሳቅሶ የግራ ቀኙ በጉዲዩ ሊይ ክርክራቸውን አዴርገዋሌ፡፡ የጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ 

ነክ ጉዲዮች የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የከሳሽ ከርታ የተሰረዘው በአግባቡ ነው ወይስ 
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አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ፣ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎቻቸውን መርምሮ 

በውሳኔው ሊይ የሚከተለትን ነጥቦችን ካነሳ በኃሊ ፌርደን የዯመዯመ ሲሆን እነዚህም ነጥቦች፡- 

1. በወቅቱ ሥራ ሊይ የነበረው የሉዝ አዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 15 ሊይ የተቀመጠው 

ዴንጋጌ የሚያስረዲው የሉዝ ይዞታ መቋረጥና የካሳ አከፊፇሌ በተመሇከተ ተዯንግጎ 

የሚገኝ ሲሆን ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የወጣው ዯንብ ቁጥር 6/94 አንቀጽ 4 (4) 

ዯግሞ የከተማ ቦታን በሉዝ ስሇ መፌቀዴ ሲሆን፣ በማናቸውም አግባብ በሉዝ የሚሰጥ 

የከተማ ቦታ ሇውሌ ገቢው ሇማስረከብ ዝግጁ የሆነ መሆን ይኖርበታሌ ሲሌ ይዯነግጋሌ፡፡ 

2. እንዱሁም የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 3180 ሊይ የተቀመጠው ተዋዋይ ጥፊት 

ባይኖርበትም የአስተዲዯር መ/ቤት ውለን ሉያፇርስ ይችሊሌ፡፡ ይህም ውለ ሇህዝባዊ 

አገሌግልት የሚጠቅም ሳይሆን ሲቀር ወይም ሇፌሊጎቱ የማይስማማ ሆኖ ሲገኝ ነው 

በሚሌ አስቀምጧሌ፡፡ 

3. በተጨማሪም  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ//ቁ. 22719 

በቀን 14/02/2000 ዒ/ም በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1195 መሠረት በአስተዲዯር አካለ 

የተሰጠው የይዞታ ማረጋገጫ ማስረጃ ከተሰረዘ፣ የይዞታ ማረጋገጫ ማስረጃ ባሇቤትነት 

የተረጋገጠ ማስረጃ ሳይኖረው ሇክርክር መነሻ በሆኑ ቤቶች ሊይ መብት እንዲሇው 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ ሳያቀርብ ክስ ማቅረብ በህግ ተቀባይነት የሇውም ሲሌ የሰጠው 

ውሳኔ ያስረዲሌ፡፡  

4. ላሊው ከሳሽ እና ተከሳሹ ያዯረጉት የሉዝ ውሌ ሊይ የተገሇጸው በሉዝ ውሌ ሊይ  

የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በሉዝ አዋጅ ቁጥር 272/94  እና ዯንብ ቁጥር 6/94 

የተዯነገጉትንና በውሌ ህግ መሠረት ተፇጻሚነት ያሇው ነው ሲለ የተስማሙበት 

መሆኑን በሉዝ ውሌ አንቀጽ 8 እና 9 ሊይ ተቀምጧሌ፡፡ 

ስሇዚህ  እነዚህ  ዴንጋጌዎች  ሲታዩ በሥር ከሳሽ /በአሁን ተጠሪ/ እና በሥር ተከሳሽ/ በአሁን 

አመሌካች/ መካከሌ የተዯረገው የሉዝ ውሌ የተሰረዘው በአግባቡ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በውሳኔው ቅር ተሰኝቶ ይግባኝ  ሇጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ ጉዲዮች 

ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

በመሻር ተጠሪ በሉዝ ውለ መሠረት የመጠቀም መብት አሇው፣ የሉዝ ውለ ሉሰረዝ አይገባም፣ 

ተጠሪ ዲኝነት የጠየቀውን የግንባታ ፌቃዴ አመሌካች ይስጥ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች ይህን ውሳኔ ቅር በመሰኘት አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ያቀረበ ሲሆን የሰበር አጣሪ ቅሬታው ሇሰበር ችልት የሚያስቀርብ ሆኖ አሌተገኘም ሲሌ 

መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ 
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ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር አጣሪ የሰጠውን ትዔዛዝ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች በቀን 13/05/2007 ዒ/ም የተጻፇ ዝርዝር ቅሬታ ነጥቦችን አቅርቧሌ፡፡  

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ሏምላ 24 ቀን 2007 

ዒ/ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ እንዯተመዘገው ሲሆን ጉዲዩን ከሥር ፌርዴ 

ቤቶች ውሳኔ፣ በዚህ ችልት ከተዯረገው ክርክር እንዱሁም አጣሪው ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘው 

ጭብጥ አንጻር መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነውም ይህ ጉዲይ ቀዯም ሲሌ እስከ ፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ቀርቦ የነበረና ዴጋሚ ታይቶና ተጣርቶ እንዱወሰን 

የሚጣሩ ነጥቦች ተይዘው የተመሇሰ ነው፡፡ ጉዲዩ ወዯ ሥር ፌርዴ ቤት ከተመሇሰ በኃሊ የግራ 

ቀኙ ክርክር ማዴረጋቸውን፣ የጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ ጉዲዮች የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኙ የቀረቡሇትን የሰነዴ ማስረጃዎችን የተመሇከተ  መሆኑን፤ የተነሱትን 

ፌሬ ነገሮችን ከሉዝ አዋጅ  ቁጥር 272/94፣ ከዯንብ ቁጥር 6/94፣ አግባብነት ካሇው 

የፌትሏብሓር ህግ ዴንጋጌ እና በግራ ቀኙ መካከሌ ከተዯረገው የሉዝ ውሌ አንጻር ተመሌክቶ 

ውሳኔ የሰጠ መሆኑን የውሳኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ ይህ ውሳኔ ግን የሉዝ አዋጅ ቁጥር 272/94 

አንቀጽ 15/1/ ዴንጋጌን ያገናዘበ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ሉጤን ይገባሌ፡፡ 

በቀዴሞው የሉዝ አዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 15/1/ ሥር የሉዝ ውሌ ሉቋረጥ እና ሉፇርስ 

የሚችሌባቸው ምክንያቶች በሉዝ የተያዘው ቦታ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ጥቅም ሊይ ሳያውሇው 

ሲቀር፣ ቦታው ሇህዝብ ጥቅም ተብል ሇላሊ አገሌግልት ሲፇሇግ እና የሉዝ ዘመኑ ሲያሌቅ 

እንዯሆነ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ሥር የሉዝ ውሌ እንዱፇርስ ሇማዴረግ በዴንጋጌው 

ሥር ከተቀመጡት ከሶስቱ መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ በውሌ ተቀባዩ በኩሌ ሳይፇጸም የቀረ 

ስሇመኖሩ ውለ እንዱፇርስ የሚጠይቀው ወገን የማስረዲት ሸክም ይኖርበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

የአሁን አመሌካች የሉዝ ውለ ተሰርዟሌ ከማሇት ውጭ በሉዝ አዋጁ አንቀጽ 15/1/ ከተዯነገጉት 

ውስጥ በተጠሪ በኩሌ ሉፇጸሙ የሚገባቸው ነገሮች ሳይፇጸሙ ስሇመቅረታቸው ወይም ክርክር 

የተነሳበት ቦታ ሇህዝብ ጥቅም ስሇመፇሇጉ በፌጹም አሊስረዲም፡፡ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴቤት በዚህ ህግ አግባብ መሠረት በአግባቡ ሳይመረምር የይዞታ ማረጋገጫ ካርታው 

መሠረዙ እና ግንባታ ፇቃዴ መከሌከለ ተገቢ ነው በሚሌ ውሳኔ መስጠቱ ተገቢነት የሇውም፡፡ 

አመሌካችም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው ሲሌ የሚከራከረው ክርክር 

ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ እንዱሁም አመሌካች የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በፌትሏብሓር ህግ 

ስሇ አስተዲዯር መ/ቤት ውልች የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን በአግባቡ ሳይመሇከት የሉዝ አዋጁን 

ብቻ መሠረት በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ አግባብነት የሇውም በማሇት ሇዚህ ችልት ያቀረበው 

ቅሬታ ህጋዊ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የሉዝ አዋጅ ቁጥር 272/94 እየታየ ሊሇው 
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ጉዲይ እጅጉን አግባብነት ያሇውና ሌዩ ህግ በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይህን አዋጅ 

አንቀጽ 15/1 እና ዯንቡን አያይዞ ከመተርጎሙም ባሻገር የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 3181 

የተረጎመበትም መንገዴ ሲታይ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡  

በአጠቃሊይ የጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን 

ክርክር አግባብነት ከሊቸው ህጎች አንጻር ተመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር የሉዝ 

ውለ ሉፇርስ አይገባም፣ የተጠሪ መብት ሉጠበቅ ይገባሌ፣አመሌካችም የግንባታ ፌቃዴ ሇተጠሪ 

እንዱሰጥ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበት ህጋዊ ምክንያት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የክሌለ 

ሰበር ሰሚ አጣሪም የአመሌካችን የሰበር አቤቱታውን መሠረዙ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም 

የጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሳኔ 

እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰጠው ትዔዛዝ  ሊይ የተፇጸመ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. ጎንዯር ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 

00943 በቀን 25/10/2006 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ 

መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/አ/መ/ቁ. 42200 ታህሳስ 8 ቀን 

2007 ዒ/ም የሰጠው ትዔዛዝ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 348/1/ መሠረት 

ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 15/1/ ሥር የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን ተጠሪ 

ስሇመጣሱ ባሇማሰረዲቱ እንዱሁም ክርክር የተነሳበት ቦታ ሇህዝብ ጥቅም ተፇሌጎ 

ስሇመሆኑ ባሇማረጋገጡ ምክንያት የሉዝ ውለ ሉፇርስ አይገባም ብሇናሌ፡፡  

3. አመሌካች ተጠሪ ዲኝነት የጠየቀውን የግንባታ ፌቃዴ የጎንዯር ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ 

ሰሚ ፌርዴ ቤት በወሰነው መሠረት ሉሰጥ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡  

4. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

5. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፤ 

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

መ/ተ 
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