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የሰ/መ/ቁ/144901                                                                                                      

ሏምላ 12 ቀን 2010 ዒ.ም  

 

ዲኞች ፡ብርሃኑ አመነዉ 

       በዔዉቀት በሊይ 

       እንዲሻዉ አዲነ 

    ሃይለ ነጋሽ 

       እትመት አሰፊ 

  አመሌካች፡- ኢትዮቴላኮም የሰሜን ምስራቅ ሪጅን 

  ተጠሪ፡- ወ/ሮ በሇጡ ወሌዯ ተገኝ 

መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ በመሆኑ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

    በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ሊይ የተከሇዉን ኮንቴነር 

እንዱያነሳ የቀረበዉን ክስ መነሻ በማዴረግ የአማራ ክሌሌ ጠ/ ፌርዴ ቤት አመሌካች 

የተጠሪ ይዞታ ሇተጠቀመበት ተገቢዉን ካሳ እንዱከፌሌ መወሰኑን ተከትል ዉሳኔዉ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ እንዱታረም የቀረበ አቤቱታ ነዉ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ሲታይ ክርክሩ የተጀመረዉ በዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ሲሆን ተጠሪ ያቀረበችዉ ክስ ይዘት ባጭሩ ያሇተጠሪ ፇቃዴ ሇጊዜዉ ነዉ በሚሌ 

አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ዉስጥ ገብቶ የቴላ ሳጥን/ኮንቴነር/ በመትከለ ይዞታየን 

ሇመጠቀም አሌቻሌኩም በሚሌ ያጣሁትን ጥቅም ግምት ብር 20,700 ከፌል ሳጥኑን 

እንዱያነሳ እንዱወስን በማሇት ዲኝነት የጠየቀች ሲሆን አመሌካች በበኩለ ፌርዴ ቤት 

ጉዲዩን የመዲኘት ስሌጣን የሇዉም የሚሌና ላልች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
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የሚሊቸዉን መከራከሪያዎች አንስቶ በፌሬነገር ረገዴም ሳጥኑ የተተከሇዉ በከተማ 

አስተዲዯር ተፇቅድ ስሇመሆኑ ገሌጾ ክሱ ዉዴቅ እንዱዯረግ ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲን በመጀመሪያ የዲኝነት ስሌጣን ያከራከረዉ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን 

የመጀመሪያ መቃወሚያ ዉዴቅ ካዯረገ በኋሊ ስሇጉዲዩ ከከተማዉ አስተዲዯር መግሇጫ 

ጠይቆ ከተማዉ አስተዲዯር አመሌካች የተጠሪ ይዞታ ዉስጥ ገብቶ 9.20 ካ.ሜ ተጠቅሞ 

የቴላ ሳጥን መትከለንና በዚህ ይዞታ ሊይ እንዱተክሌ ከተማ አስተዲዯሩ እንዲሌፇቀዯሇት 

ስሊሊረጋገጠ አመሌካች ሇተጠቀመዉ ቦታ በአካባቢዉ የሉዝ ዋጋ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ 

ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝቶ ሇክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

አቅርቦ ፌ/ቤቱም ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ አመሌካች ሇተጠሪ በአዋጅ 49/89 እና 

455/97 መሰረት ካሳ የመክፇሌ ግዯታ አሇበት በሚሌ ካሳ መጠን ሊይ የስር ፌርዴ ቤት 

አጣሪቶ እንዱወስን መሌሶሇታሌ፡፡    

ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች አቤቱታ ይዘት 

ባጭሩ የዲኝነት ስሌጣን አስመሌከቶ በስር ፌርዴ ቤት የቀረበዉ መቃወሚያ መታሇፈ 

ተገቢ አሇመሆኑ፣ክሱ በይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ እና በፌሬነገር ረገዴ አመሌካች ክስ 

ያቀረበችበት ይዞታ ሇመሰረተ ሌማት ዝርጋታ የተፇቀዯ ሆኖ አመሌካች ኋሊ ሊይ 

በቆርቆሮ አጥር ወዯ ይዞታዋ ያስገባች ስሇመሆኑ የተተከሇዉ ሳጥን በከተማ አስተዲዯር 

ተፇቅድ በቋሚነት የሚቀመጥ እንጂ በጊዜያዊነት አሇመሆኑንና ተጠሪ ኮንቴነሩ እንዱነሳ 

ያቀረቡት ጥያቄ ተገቢነት እንዯላሇዉ በመዘርዘር በመጨረሻም ተጠያቂዉ የከተማዉ 

አስተዲዯር መሆን አሇበት በሚሌ የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ እንዱታረም 

ጠይቋሌ፡፡የአመሌካች ሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አከራካሪዉ መስመር የተዘረጋዉ ከ5 

ዒመት በፉት መሆኑንና ተጠሪ ይዞታዉን ከዚያ በኋሊ አስፊፌተዉ የያዙት ነዉ በማሇት 

አመሌካች ያቀረበዉ ክርክር በስር ፌርዴ ቤት መታሇፈን አግባብነት ሇመመርመር 

ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ መሌስ እንዱትሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሊት መሌስ 

አሊቀረበችም፡፡በዚሁ መሌስ የማቅረብ መብት ታሌፍ መዝገቡ ተመርምሯሌ፡፡ 

መዝገቡን መርምረን እንዯተገነዘብነዉ አመሌካች ክስ በቀረበበት ይዞታ ሊይ ኮንቴነር 

መትከለ አሌተካዯም፡፡አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረዉ በአዋጅ ቁ/49/89 መሰረት ጉዲዩ 

መታየት ያሇበት በራሱ በአመሌካቹ ዴርጅት መሆን እንዲሇበትና ዴርጊቱም የህግ ዴጋፌ 
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ያሇዉ ስሇመሆኑ ነዉ፡፡ በመሰረቱ ማንኛዉም የቴላኮሙንኬሽን ዴርጅት 

የቴላኮሙንኬሽን መስመር ሲዘረጋ የከተማዉን ፕሊን ተከትል የመዘርጋት ሃሊፉነት 

እንዲሇበት የቴላኮሙንኬሽን አዋጅ ቁ/49/89 አንቀጽ 22/2/ በግሌጽ ያስገነዝባሌ፡፡ከዚህ 

ባሻገር መስመሩ የባሇይዞታን ወይም የላሊ ህንጻ ሊይ የሚዘረጋበት አስገዲጅ ሁኔታ 

ሲኖር አስቀዴሞ ሇባሇይዞታዉ ወይም ሇባሇህንጻዉ በማስታወቅ የባሇይዞታዉ ወይም 

የባሇህንጻዉ ተቃዉሞ እንዲሇ ሰምቶ ተገቢዉን የመወሰን ስሌጣን ሇኤጀንሲዉ የተሰጠ 

ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 18 በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡  

በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ዉስጥ ገብቶ ኮንቴነር መትከለና ይዞታዉ 

የተጠሪ ህጋዊ ይዞታ ስሇመሆኑ ዯግሞ የከተማዉ አስተዲዯር ያረጋገጠ ስሇመሆኑ በስር 

ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ ፌሬነገር ነዉ ፡፡አመሌካች ኮንቴነር የተከሌኩት በከተማዉ 

አስተዲዯር ፇቃዴ ነዉ በማሇት የተከራከረ ቢሆንም ከተማዉ አስተዲዯር አመሌካች 

ኮንቴነር የተከሇበት ይዞታ የተጠሪ የግሌ ይዞታ እንጂ ሇመሰረተ ሌማት ዝርጋታ 

የተፇቀዯ ይዞታ አይዯሇም በማሇት ምሊሽ መስጠቱንም በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ 

ፌሬነገር ነዉ፡፡ስሇሆነም አመሌካች ኮንቴነር ከተከሇ በኋሊ ተጠሪ ቦታዉን አስፊፌተዉ 

በመያዝ ወዯ ይዞታዋ አስገብታሇች የሚሇዉ ነጥብ የፌሬነገር ክርክር በስር ፌርዴ ቤት 

ያሌተነሳና በማስረጃ ያሌተረጋገጠ ፌሬነገር በመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበዉ ክርክር 

ተገቢነት ያሇዉ ሆኖ አሊገኘንም ፡፡ አመሌካች በአዋጁ መሰረት ጉዲዩ በኤጄንሲዉ በኩሌ 

እንዱታይ ሇማዴረግም አስቀዴሞ ሇተጠሪ የሰጠዉ ማስታወቂያ ስሇመኖሩ 

ካሇማስረዲቱም በተጨማሪ ጊዜያዊ ነዉ እያሇ ተጠሪ እንዱጠባበቁ ያዯረገ ስሇመሆኑ 

በስር ፌ/ቤት ክርክር የተቀረበበት ነዉ፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ሊይ የተከሇዉ ኮንቴነር በቋሚነት የሚቀጥሌ 

እስከሆነ ዴረስ በአዋጁ አንቀጽ 20/1/ መሰረት ተገቢዉን ካሳ ሇተጠሪ የመክፇሌ ግዳታ 

አሇበት፡፡ ስሇዚህም የአማራ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠዉን ፌሬነገር 

መሰረት በማዴረግ አመሌካች ሇተጠቀመበት የተጠሪ ይዞታ ተገቢዉን ካሳ እንዱከፌሌ 

ዉሳኔ መስጠቱና የካሳዉ መጠን ተጣርቶ እንዱወሰን ሇስር ፌርዴ ቤት መመሇሱ በአዋጅ 

ቁ/49/89 አንቀጽ 20/1/  እና አዋጅ ቁ/455/97 አንቀጽ 6 መሰረት ተገቢ ሆኖ ስሊገኘን 
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ዉሳኔዉ መሰረታዊ ህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ የሚባሌበት ምክንያት 

አሊገኘንም፡፡በዚህ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ፡፡ 

1ኛ/የአማራ ብ/ክ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/01-0471 በ03/09/09 ዒ.ም 

የሰጠዉ ፌርዴ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2ኛ/በዚህ መዝገብ ሊይ በጥር 9 ቀን 2010 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረዉ እግዴ ትእዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ይመሇስ፡፡    

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሰ/ጌ  
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የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዒት 
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