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  የሰ/መ/ቁ. 43424 

ጥቅምት 10 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን 

ተጠሪ፡- እነ አቶ መስፌን ጀምበሩ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የንብረት ግምት ይከፇሇን ጥያቄ ሲሆን፤ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች አመሌካች ከቡታጅራ 
ሆሣእና በሚያሰራው መንገዴ ምክንያት በሆሣእና ከተማ የሚገኙ ንብረቶቻቸው እንዱነሱ የግምት ስራ ተሰርቶሊቸው 
በዚሁ መጀመሪያ ግምት የከተማው አስተዲዯር ንብረቶቻቸውን ያስነሳቸው መሆኑን፣የንብረቶቻቸው ዓይነትና ግምት ምን 
ያህሌ እንዯሆነ ዘርዝረው አመሌካች ካሣ እንዱከፇሇን ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀው በአሁኑ አመሌካች ሊይ በሏዴያ 
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት የተናጠሌ ክስ ሲሆን የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ ሇመንገዴ ሥራው 
የዱዛይን ሇውጥ ማዴረጉንና በተሇወጠው ዱዛይን መሰረትም ንብረቶቹ መነሳት የማያስፇሌጋቸው በመሆኑ ኃሊፉነት 
እንዯላሇበት፣ተነሱ ወይም እንዱፇርሱ የተዯረጉ ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀጽ 3/1/ እና 4/1/ ዴንጋጌዎች ስር 
የተመሇከተውን ሥርአት ባሌተከተሇ መሌኩ የተከናወነ በመሆኑ ሉጠየቅ የማይገባ መሆኑን፣እንዱሁም አዋጁን ባሌተከተሇ 
መንገዴ የራሱን ሥራ ሇመስራት ንብረቶችን አስነሳ የተባሇው የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ 
እንዱከራከር ይታዘዝሇት ዘንዴ በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪዎችን ክርክርና የተሇያዩ መዛግብት 
መርምሮ የሆሳእና ከተማ አስተዲዴር ወዯ ክርክሩ ይግባሌኝ የሚሇውን የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጏ አመሌካች 
ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በመግሇጽ ተጠሪዎች በጠየቁት ዲኝነት መሰረት ወስኖሊቸዋሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ይኸው ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ካራከረ በኋሊ 
መዛግብትን በአንዴ ሊይ በማጣመር መርምሮ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይሁንኑ የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ-ፇጅ የካቲት 06 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት 3(ሦስት) ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች 
ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡-
በመጀመሪያ መንገደ ሉሰራበት በታሰበው ስፊት መሰረት የተሰራው ግምት እጅግ የተጋነነ በመሆኑ ተቀባይነት እንዯላሇው 
ሇከተማ አስተዲዯሩ አመሌካች ከገሇጸሇት በኋሊ አስተዲዯሩም ይህንን አውቆ የዱዛይን ክሇሳ እና በዚህም መሰረት የግምት 
ስራ ከተጠናቀቀ በኋሊ በቀዴሞው ዱዛይን መሰረት ተነስቷሌ ሇሚባሌ ንብረት ቦታው ሇሔዝብ ጥቅም ባሌዋሇበትና በሔጉ 
አግባብ ሊሌተነሳ ንብረት ካሣ ሇመክፇሌ ሔጋዊ ግዳታ የላሇበት መሆኑን በመዘርዘር የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሙለ 
በሙለ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቁን የሚሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ 
ተጠሪዎች ቀርበው መጋቢት 09 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው 
መነሻ ከሆነው ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
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እንዯመረመረውም አመሌካች የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ያቀረበው ጥያቄ መታሇፈ ባግባቡ 
ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በመጀመሪያ መንገደ ሉሰራበት በታሰበው ስፊት መሰረት 
የተሰራው የንብረቶች ግምት ባሌተሇመዯ ሁኔታ እጅግ የተጋነነ በመሆኑ እንዯማይቀበሇው ሇከተማ አስተዲዯሩ ገሌጾና 
አሳውቆ የዱዛይን ክሇሳና የግምት ስራ ተጠናቅቆ ከአሇቀ በኋሊ ንብረቶቹ እንዱነሱ  ወይም እንዱፇርሱ ሇተዯረገው ሁኔታ 
አመሌካች ኃሊፉነት እንዯላሇበትና ይህንን ዴርጊት የከተማው አስተዲዯር ሇራሱ ሥራ ሲሌ ስሇአከናወነው ኃሊፉነት 
ሉወሰዴ ስሇሚገባ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ሉታዘዝ ይገባሌ በማሇት የሥነ-ሥርአት ጥያቄ ማንሳቱን ነው፡፡ ይህ 
የአመሌካች ጥያቄ የስር ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ሳያገኝ የቀረበው የተጠሪዎች አመሌካች የመንገደን ስፊት በመቀነስ 
ዱዛይኑን ስሇማስተካከለ ሇማወቃቸው ወይም የከተማው አስተዲዯር ንብረታቸውን ያፇረሰው አዱስ በተስተካከሇው ዱዛይን 
ሇመሆኑ አመሌካች ያቀረበው ማስረጃ የሇም፣አስተዲዯሩ እውነታውን እያወቀ አፌርሶ ከሆነ አመሌካች ከሦስተኛ ወገን ጋር 
በሚያዯርገው ክርክር ተጠሪዎች መጏዲት የሇባቸውም፣አመሌካች በውሌ ወይም በሔግ ከአስተዲዯሩ ጋር  ግንኙነት ወይም 
ስምምነት ካሇው ከሶ ማስከበር ከሚችሌ በስተቀር ተጠሪዎችን ሉጏዲ አይገባም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

 በመሰረቱ በአንዴ ጉዲይ ሊይ ክስ ሲቀርብና የክሱም ምክንያት የብዙ ሰዎችን መብትና ጥቅም የሚነካ ሆኖ ከእነሱ 
አንደ ወይም ከፉለ ክስ በቀረበ ጊዜ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ በጉዲዩ ሊይ በሚሰጠው ውሳኔ ወይም ፌርዴ 
መብትና ጥቅም የሚነካ ሲሆን በክሱ ውስጥ ተካፊይ ያሌሆኑ ሰዎች የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆኑ ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ 
መስጠት ያሇበት ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 39/1/ እና 40/2/ ዴንጋጌዎች ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ እነዚህ ወገኖች 
ተካፊይ ሳይሆኑ የሚሰጠው ውሣኔ ወይም ፌርዴ ውጤት የማይኖረው ስሇመሆኑም የተጠቃሽ ዴንጋጌዎች መንፇስ 
ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም በክሱ መግባት ያሇበት ተከሣሽ የሆነ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ የክርክር ተካፊይ እንዱሆንና በቀረበው ክስ 
የመሌስ መከሊከያውን እንዱያቀርብ ሉያዘው የግዴ የሚሌ ስሇመሆኑ ሥነ ሥርአቱ ያሳያሌ፡፡ በክርክሩ ውስጥ የግዴ 
ተካፊይ መሆን የሚገባቸው ወገኖች ማሇት ዯግሞ ክስ በቀረበበት ጉዲይ ሊይ በሚሰጠው ውሳኔ ጥቅማቸው፣መብታቸው 
ወይም ግዳታቸው የሚነካ፣በክርክሩ ውስጥ ተካፊይ ያሌሆኑ ሰዎች ስሇመሆናቸውም ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 40 ዴንጋጌ 
ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይም የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር ከተማውን የማስተዲዯር ኃሊፉነትና ተግባር ያሇበት ሲሆን 
በከተማው ውስጥ በሚካሄዯው የሌማት እንቅስቃሴ ቀጥተኛ የሆነ ተሳታፉነት፣ቁጥጥር የማዴርግ እና ላልች ተዛማጅ 
ተግባራትን እንዯሚያከናውን የሚታመን ነው፡፡ በተሇይም በሚያስተዲዴረው ከተማ በአመሌካች የሚሰራው ዓይነት ሥራ 
ሲሰራ በመንገደ ስራ ሇሚነሱም ሆነ ሇሚፇርሱ ንብረቶች ተገቢው ካሣ የሚከፇሌበትን ሁኔታ በግምት ወቅትም ሆነ 
በአከፊፇለ ጊዜ ተሣታፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ በዚህ ረግዴ የተዯነገጉት ሔጏች ያሳያለ፡፡ በሔጏቹ የተጣለበትን 
ግዳታዎችን መወጣት ዯግሞ የግዴ ይሎሌ፡፡ አመሌካች ሇሆሳእና ከተማ አስተዲዯር የተጠሪዎች ንብረቶች ሉነሱ ወይም 
ሉፇርሱ የማይገባ መሆኑን ከዱዛይን ክሇሳ በኋሊ ማሳወቁን ገሌጾ ተከራክሯሌ፡፡ እንዱህ ከሆነም ዯግሞ ንብረቶቹ የተነሱት 
ወይም የፇረሱት በመንገዴ ስራ ምክንያት መሆን አሇመሆኑን፣ኃሊፉነቱ የየትኛው ወገን እንዯሆነ አከራካሪ የሚያዯርገውና 
የከተማ አስተዲዯሩን ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የግዴ የሚሌ ጉዲይ ነው፡፡ ሇክርክር ማስረጃ የማቅረብ ጉዲይ ዯግሞ ይኸው 
ሥነ-ሥርአት ከተከናወነ በኋሊ የሚከተሌ ጉዲይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች ተገቢ ባሌሆነ የክርክር ዯረጃ አመሌካች ማስረጃ 
አሊቀረበም በሚሌ ምክንያት የከተማው አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ ይግባሌኝ የሚሇውን የአመሌካች ጥያቄ ውዴቅ 
ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ ስሇሆነም የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ ሳይገባ የተሰጠው ውሣኔ 
ሥነ-ሥርአታዊ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲይ ሊይ የተሰጠው 
ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በሏዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 03332፣ 02799፣ 02803፣03388፣ 03302፣02797፣ 03028 
እና 02798 ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 57916፣ 57284፣ 59917፣ 64576፣ 
64577፣ 66578፣ 66599 ተከፌቶና በመዝገብ ቁጥር 59916 ተጣምሮ ታይቶ ጥር 19 ቀን 2001 
ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡ 



 

 279 

2. የሆሳእና  ከተማ አስተዲዯር በክርክሩ ውስጥ የግዴ ተካፊይ መሆን ያሇበት ወገን በመሆኑ ሇቀረበው 
ክስና መሌስ መከሊከያውን እንዱያቀርብ የሏዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ትእዛዝ ሰጥቶ ጉዲዩን እንዯገና 
በመመሌከት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. ሇክርክር የወጣን ወጪና ኪሳራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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