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መግቢያ 

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 

በ1987 ዓ.ም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 82 አማካይነት የተቋቋመ ሲሆን፣ 

ጉባዔው 11 አባላት እንደሚኖሩትና ስለአባላቱ ማንነትና አመራረጣቸው በሕገ መንግሥቱ 

በዚሁ በተጠቀሰው አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 ከ‹‹ሀ›› እስከ ‹‹መ›› ድረስ ተዘርዝሯል። በዚሁ 

መሰረት የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዚዳንት የጉባዔው ሰብሳቢ፣ ምክትል ፕሬዚዳንቱ 

ደግሞ ምክትል ሰብሳቢ በመሆን ሲያገለግሉ፣ በሙያ ብቃታቸውና በስነ ምግባራቸው 

የተመሰከረላቸው 6 የሕግ ባለሙያዎች በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አቅራቢነት በሀገሪቱ 

ፕሬዚዳንት ይሾማሉ። ቀሪዎቹ ሦስት አባላት ደግሞ ከፌዴሬሽን ም/ቤት አባላት መካከል 

የሚሾሙ ይሆናል። 

የጉባዔውን ሥልጣንና ተግባር የተመለከቱ ጉዳዮች በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 84 ስር ከንዑስ 

አንቀፅ 1 እስከ 4 ተዘርዝረዋል። በዚህም መሰረት የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 

ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን ያጣራል። የፌዴራልም ሆነ የክልል ሕግ አውጪ አካላት 

የሚያወጧቸው ሕጎች ከሕገ መንግሥቱ ጋር ይቃረናሉ የሚል ጥያቄ ሲነሳና ከተለያዩ 

አካላት ጉዳዩ ሲቀርብለት በመመርመር ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ም/ቤት ያቀርባል። 

በፍ/ቤቶችም በኩል የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሲነሳ፣ ጉዳዩን መርምሮ ትርጉም 

የሚያስፈልገውን ወደ ም/ቤቱ ለውሳኔ ሲልክ የማያስፈልገውን ደግሞ ውሳኔ በመስጠት ወደ 

ፍ/ቤት ይመልሳል። በአጠቃላይ ጉባዔው ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን በሚያጣራበት ጊዜ 

ትርጉም የሚያስፈልገው ሆኖ ሲያገኘው ለፌዴሬሽን ም/ቤት በጉዳዩ ላይ የውሳኔ ሃሳብ 

ያቀርባል። ትርጉም የማያስፈልገው ከሆነ ውሳኔውን ለአቤቱታ አቅራቢው ያሳውቃል። 

በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 82 ንዑስ አንቀፅ 3 ላይ አጣሪ ጉባዔው የሥራ ቅልጥፍናን 

ለማረጋገጥ የሚያስችለው መዋቅር ሊዘረጋ እንደሚችል በተደነገገው መሰረት በ2005 ዓ.ም 

አዋጅ ቁጥር 798/2005 “የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አዋጅ” በመባል የታወጀ 

ሲሆን፣ አዋጁንም ተከትሎ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት ተቋቋመ። 

በአዋጁም “አጣሪ ጉባዔው ሕገ መንግሥታዊ ነጻነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ተግባራቱን በብቃት 

እንዲወጣ የራሱ ድጋፍ ሰጪ ጽ/ቤት እንዲኖረው በማስፈለጉ፣” በማለት የአዋጁን መውጣት 

ምክንያቶች ይዘረዝራል። ስለዚህ የጉባዔው ጽ/ቤት አጣሪ ጉባዔው ዜጎችን በተሻለ ብቃት 

እንዲያገለግልና ሥራውንም ማቀላጠፍ ያስችለው ዘንድ የተቋቋመ እንደሆነ ከሕጉ መረዳት 

ይቻላል። 

ከ2005 ዓ.ም ወዲህም አጣሪ ጉባዔው ቀደም ሲል እንደ አንድ የሥራ ክፍል ከፌዴሬሽን 
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ምክር ቤት ጋር በመዳበል ሥራውን ሲሠራ ከነበረበት ጊዜ በላቀና በተቀላጠፈ መልኩ 

እንዲሁም በተሻለ ተደራሽነት በመሀል ከተማ ፒያሳ አካባቢ ጽ/ቤቱን በማድረግ ዜጎችን 

በማገልገል ላይ ይገኛል። ይህም በመሆኑ ከዚያ በፊት ከነበረው ከፍ ባለ ቁጥር በርካታ 

አቤቱታዎችን በመቀበል ውሳኔና የውሳኔ ሀሳቦችን በመስጠት ደንበኞችን አስተናግዷል፤ 

በማስተናገድ ላይም ይገኛል። 

የዚህ ጆርናል መረጃ እስከ ተሰባሰበበት እስከ ነሐሴ 2010 ዓ.ም ድረስም የተከፈተው 

የአቤቱታ መዝገብ ቁጥር ከ3500 በላይ ደርሷል። ከዚህ አጠቃላይ ቁጥር ጉባዔው በራሱ 

ጽ/ቤት ባለሙያዎችን አሟልቶ በተደራጀ መልኩ ሥራውን ከመጀመሩ በፊት 1180 

አቤቱታዎችን ሲያስተናግድ፣ቀሪዎቹ መዝገቦች ከጉባዔው ጽ/ቤት መደራጀት በኋላ ማለትም 

ከ2005 ዓ.ም በኋላ ለማጣራት የተቀበላቸውና ያጣራቸው እንዲሁም በመጣራት ሂደት ላይ 

ያሉ ናቸው። 

በዚህም ጆርናል የሕገ መንግሥት ጥሰት የተገኘባቸው በማለት አጣሪ ጉባዔው ወደ 

ፌዴሬሽን ምክር ቤት ለመጨረሻ ውሳኔ ከላካቸው መዝገቦች መካከል 39 ያህሉ ተካተዋል። 

እነዚህም ሠላሳ ዘጠኝ መዝገቦች ላይ አጣሪ ጉባዔው ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ምክር ቤቱ 

በማፅደቅ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሰጠባቸው ናቸው። 

በአጠቃላይ እነዚህ ጉባዔው የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል በማለት ለፌዴሬሽን 

ምክር ቤት ለመላክ ያሳለፋቸው የውሳኔ ሀሳቦች እንደ ጉዳያቸው ዓይነት በስምንት ምዕራፍ 

ተከፋፍለውና ለየምዕራፎቹ አጫጭር መግቢያ ተዘጋጅቶላቸው ተካተዋል። 
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የጉባዔው ሰብሳቢ መልዕክት 

 

የጉባዔው ሰብሳቢ መልዕክት 

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን ለማጣራት 

በሕገ መንግሥቱ ተቋቁሞ የዜጎችን ሕገ መንግሥታዊ መብት እንዲከበር ለማድረግ 

የበኩሉን ኃላፊነት በመወጣት ላይ የሚገኝ ተቋም ነው። ይህንንም ኃላፊነቱን ባለፉት 

ዓመታት ከተለያዩ ግለሰቦች እና የኅብረተሰብ ክፍሎች የሚቀርቡ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ጥያቄዎችን በማጣራት ሲያከናውን ቆይቷል። 

ጉባዔው በሕገ መንግሥቱና በአዋጅ ቁጥር 798/2005 ዓ.ም በተሰጡት ሥልጣንና 

ኃላፊነቶች ላለፉት ዓመታት በርካታ አቤቱታዎችን ከባለጉዳዮች በመቀበል በቀረቡለት 

ጉዳዮች ላይ ጥልቅ የሆነ የማስረጃ ጥናት በማከናወን ትርጉም ለማያስፈልጋቸው ውሳኔ 

በመስጠት ለባለጉዳዮቹ ሲመልስ፣ ትርጉም ለሚያስፈልጋቸው ደግሞ የውሳኔ ሀሳቦችን 

በማዘጋጀት ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ልኳል። በዚህም የዜጎች ሕገ መንግሥታዊ መብት 

እንዲከበር የበኩሉን በመወጣት ላይ ይገኛል። 

በእዚህ ጆርናል የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ሆነው የተገኙ 39 መዝገቦች 

የተካተቱ ሲሆን፣ ይህም መደረጉ በዘርፉ ላይ ጥናት የሚያደርጉ አካላትን ጨምሮ የመረጃ 

ሰነድነቱ ዘመናትን ተሻጋሪ በመሆኑ በርካታ ፋይዳዎች ይኖሩታል። ይህም ፍትህና ርትዕን 

ከማስፈን አንጻር የራሱ አስተዋፅኦ ስለሚኖረው በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ቃል 

እየገባሁ ከጆርናሉ አስተማሪ መረጃዎችን እንደምታገኙ በማመን መልዕክቴን በዚሁ 

አጠቃልላለሁ። 

አመሰግናለሁ! 

ዳኜ መላኩ 

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሰብሳቢ 
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የጽ/ቤት ኃላፊ መልዕክት  

 

የጉባዔው ጽ/ቤት ኃላፊ መልዕክት 

ሕገ መንግሥት ጠቅላላ ሕግ በመሆኑ ያልተሸፈኑ ጉዳዮች ያጋጥማሉ። ያልተሸፈኑ ጉዳዮች ደግሞ 

‘መሞላት’ ይኖርባቸዋል። ይህም የሚሆነው በሕገ መንግሥት ትርጉም ነው። ይህንንም ለማድረግ 

አንድ ገዢ የሆነ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚሰጥ አካል ያስፈልጋል። ይህንንም ተግባር 

እንዲያከናውን በሕገ መንግሥቱ ሥልጣን የተሰጠው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። 

የኢፌዴሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 82 የተቋቋመ 

ሲሆን፣ ሥልጣንና ተግባሩም ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን ማጣራት ነው። በሚያደርገው የማጣራት 

ሂደት ማንኛውም ሕግ ወይም የመንግሥት አካላት ወይም የባለስልጣን ውሳኔ ከሕገ መንግሥቱ 

ጋር የሚቃረን ወይም የሚጋጭ ሆኖ ሲያገኘው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል። 

ትርጉም የማያስፈልገው ሲሆን የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ ውሳኔውን ጥያቄ ላቀረበው 

አካል እንደሚያሳውቅ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 84 ተደንግጓል። 

ጉባዔው ሥራ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ ከ3350 በላይ 

አቤቱታዎች ከግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ተቋማት፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከማኅበራት የቀረቡለት ሲሆን፣ 

ጉባዔው ተገቢውን ምርመራ አድርጐ ትርጉም ያስፈልጋቸዋል በማለት ለመጨረሻ ውሳኔ ወደ 

ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከላካቸው እና ምክር ቤቱ የመጨረሻ ውሳኔ ከሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል 45 

ያህሉ በዚህ ጆርናል ለህትመት እንዲበቁ ተደርጓል። በቀጣይም ቀሪ የጉባዔው የውሳኔ ሃሳቦች 

ጊዜያቸውን ጠብቀው ለህትመት የሚበቁ ይሆናል። ገና በምርመራ ላይ ያሉት እንዳሉ ሆኖ ሌሎች 

በርካታ መዝገቦች የሕገ መንግሥት ትርጉም የማያስፈልጋቸው ሆነው በመገኘታቸው ጉባዔው ውሳኔ 

ሰጥቶ አመልካቾቹ እንዲያውቁት ተደርጓል። 

በአጠቃላይ ጉባዔው በአገሪቱ ውስጥ የግለሰቦችንም ሆነ የቡድን መብቶችን በማስከበር እና የሕገ 

መንግሥቱን የበላይነት በማስጠበቅ ረገድ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች በሕገ መንግሥታችን ዕድገት ላይ 

የጐላ ድርሻ እንደሚኖረው ይታመናል። 

ደሳለኝ ወዬሳ 

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት ኃላፊ 



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

7

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

7 
 

 

 

 

ክፍል አንድ 

1. የንብረት መብት (አንቀፅ ፵) 
  



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

8

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

8 
 

ንብረትን በተመለከተ ሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 ላይ በ8 ንዑሳን አንቀፆች ስር ሰፋ 

ያለ ትንታኔ በመስጠት ዜጎች የንብረት መብታቸው እንዲከበር ለማድረግ ችሏል። 

ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ሰዎች ይህን መብታቸውን ሊያጡና በደል ሊደርስባቸው 

ይችላል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን ለአጣሪ ጉባዔው ከቀረቡና የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ከተባሉ 39 አቤቱታዎች መካከል 17 ያህሎቹ አንቀፅ 40ን 

የተመለከቱ ጉዳዮች ናቸው። ይህም ጉባዔው ትርጉም ያስፈልጋቸዋል በማለት 

ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ከላካቸው ጉዳዮች ትልቁን ቁጥር የሚይዝ ሆኖ እናገኘዋለን። 

በአንቀፅ 40 ንዑስ አንቀፅ ሦስት ስር የተደነገገውን “የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና 

የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው። መሬት 

የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት 

ነው።” የሚለውንና በንዑስ አንቀፅ አራት “ከመሬት ያለመነቀል መብትን” ጨምሮ 

የተመለከቱትን መብቶች ጥሰው የተገኙ በአጠቃላይ ከመሬት ጋር የተያያዙ 9 

አቤቱታዎች ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ሆነው ተገኝተዋል። 

እንዲሁም “ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ/ኗ 

ይከበርለታል/ላታል። ይህ መብት የሕዝብን ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በሕግ 

እስካልተወሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና በንብረት የመጠቀም ወይም የሌሎችን ዜጎች 

መብቶች እስካልተቃረነ ድረስ ንብረትን የመሸጥ፣ የማውረስ ወይም በሌላ መንገድ 

የማስተላለፍ መብቶችን ያካትታል።” የሚለውን በንዑስ አንቀፅ አንድ ስር 

የተደነገገውን መብት የጣሱ ሆነው የተገኙ 8 አቤቱታዎች በድምሩ 17 አቤቱታዎች 

ለሕገ መንግሥት ትርጉም ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሀሳብ ቀርቦባቸዋል። 

የጉባዔው የውሳኔ ሀሳቦችም በሚከተለው መልክ ከመሬት ያለመነቀል መብት እና 

የግል ንብረት ባለቤትነት መብት በሚሉ ሁለት ንዑሳን ርዕሶች ስር ተሰድረው 

ቀርበዋል። 
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ሀ. ከመሬት ያለመነቀል መብት 
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1.1 የአመልካች እማሆይ ባንቺአምላክ ደርሶልኝ ጉዳይ 

(ወኪል በአማራ ብ/ክ/መንግሥት የሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ) 

ተጠሪ፡- አቶ አበባው ሞላ 

ሰኔ 26 ቀን 2007 ዓ.ም 

መ.ቁ 1110/06 

አመልካች ሚያዝያ 29 ቀን 2004 ዓ.ም በወኪላቸው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት 

የሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አማካኝነት ፅፈው ያቀረቡት አቤቱታ ተጠሪው 

በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደር ዞን በምስራቅ እስቴ ወረዳ የሚገኝ የመሬት ይዞታዬን 

በመያዝ 900 ብር /ዘጠኝ መቶ ብር/ ካበደረኝ በኋላ የተበደርኩትን ብር መልሼ ይዞታዬን 

እንዲመልስልኝ ብጠይቀው እምቢተኛ በመሆኑ ክሴን ለደቡብ ጎንደር አስተዳደር ዞን ከፍተኛ 

ፍ/ቤት አቀረብኩ። ፍ/ቤቱም መሬትሽን እና አትክልቱን ከሸጥሽ በኋላ እንደገና በመያዣነት 

ነው የሰጠሁት ብለሽ ከተጠሪ ጋር ሽምግልና ይዘሽ ገንዘቡን የምትመልሽበት ጊዜ ቢሰጥሽም 

መመለስ ስላልቻልሽ በሽማግሌዎች ላይ በፈፀምሽው ስምምነት መሰረት መሬቱ አይገባሽም 

በሚል በቀን 23/05/1997 ዓ.ም ውሣኔውን ሰጥቷል፡፡  

ውሣኔው የሕገ መንግሥት ጥሰት ያለው በመሆኑ ክሴን በወኪሌ የምስራቅ እስቴ ወረዳ 

ፍትህ ጽ/ቤት የፍትሀብሔር ዐቃቤ ሕግ አማካኝነት እንደ አዲስ በቀን 03/03/2003 ዓ.ም 

ለምስራቅ እስቴ ወረዳ ፍ/ቤት ባቀርብም ጉዳዩ ቀደም ብሎ በፍርድ ያለቀ ነው በሚል 

ውሣኔውን ሰጥቷል፡፡ በውሣኔው ላይ  ለደቡብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ባቀርብም 

በተመሣሣይ በብይን የተዘጋ በመሆኑ በውሣኔው ላይ የሰበር አቤቱታ ለክልሉ ሰበር ሰሚ 

ችሎት አቅርቤ የተፈፀመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የለም በሚል በመወሰኑ የሕገ 

መንግሥቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 3 እና 40 ንዑስ አንቀጽ 4 ተጥሷል ሲሉ 

ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

በቀን 23/10/1996 ዓ.ም በአመልካች የቀረበለትን ክስ በመጀመሪያ የተመለከተው የደቡብ 

ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ በቀን 23/05/1997 ዓ.ም 

በሰጠው ውሣኔ አመልካች ልጆቼን ለመፈለግ ስል ከተጠሪ ብር 900 ተበድሬ በመያዣነት 

ቤቱንና አትክልቱን አስይዤ ሄድኩኝ ትበል እንጂ ቤቱንና አትክልቱን ለመሸጧ የቀረበ 

የፁሁፍ ማስረጃ አረጋግጧል። ከዚያም በኋላ ሀምሌ 18 ቀን 1990 ዓ.ም አመልካች ብሩን 

ከጥቅምት 3ዐ ቀን እስከ ጥር 30 ቀን 1990 ዓ.ም ልትመልስ ሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች 

ወደነበሩበት እንዲመለሱ ሁነው በሽማግሌዎች እርቅ የወሰዱና ይህንኑ ገንዘብ አመልካች 
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ባትመልስ ግን ተጠሪ ቤቱንና አትክልቱን ሊረከብ የተዋዋሉና ከዚያም አመልካች እንደ እርቁ 

ባለመፈፀምዋ የተነሣ የካቲት 5 ቀን 1991 ዓ.ም የሽማግሌ ዳኞች እንደ እርቁ እንዲፈፀም 

ውሣኔ መስጠታቸው ታውቋል በማለት አመልካች መጀመሪያ ቤቱንና አትክልቱን ከሸጠች 

በኋላ እንደገና ተመልሣ በመያዣነት ነው የሰጠሁት በማለት በእርቅ እንዲፈፀም ድርድር 

ገብታ በሽማግሌዎች እርቅ ተፈፅሟል፡፡ በእርቁ መሰረትም በተወሰነው ጊዜ ገንዘቡን ለተጠሪ 

መልሣ ቤቱንና አትክልቱን መረከብ አልቻለችም፡፡ ስለዚህ ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች ሀምሌ 

18 ቀን 1990 ዓ.ም ባደረጉት የእርቅ ውል መሰረት እንዲፈፀም ስንል በፍትሐብሔር ስነ 

ስርዓት ህግ ቁጥር 180 መሰረት በሙሉ ድምፅ ወስነናል በሚል ውሣኔውን ሰጥቷል፡፡ 

ውሣኔው በይግባኝም ሆነ ለሰበር ችሎት ቀርቦ አልታየም፡፡ 

አመልካች በወኪላቸው የምስራቅ እስቴ ወረዳ ፍትህ ጽ/ቤት የፍትሐብሔር ዐቃቤ ሕግ 

አማካኝነት በቀን 03/08/2003 ዓ.ም በድጋሚ ክሣቸውን ለምስራቅ እስቴ ወረዳ ፍ/ቤት 

ቢያቀርቡም ፍ/ቤቱ በቀን 15/09/03 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ጉዳዩ ቀደም ብሎ ከላይ 

በተጠቀሰው የደቡብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ውሣኔ ያለቀ ነው በሚል የአመልካችን ክስ 

ውድቅ በማድረግ ብይን ሰጥቷል፡፡ ብይኑን በይግባኝ የተመለከተው የደቡብ ጎንደር ዞን 

ከፍተኛ ፍ/ቤት ብይኑን በማፅናት ወስኗል፡፡ በውሣኔው ላይ የሰበር አቤቱታ የቀረበለት 

የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤትም አያስቀርብም ሲል ወስኗል፡፡ 

አመልካች ተጥሷል ሲሉ የጠቀሷቸው የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች አንቀፅ 40 ንዑስ 

አንቀፅ 3 እና 4 ናቸው፡፡ 

የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 ንዑስ አንቀፅ 3 “የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ 

ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ 

የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት ነው፡፡” በሚል ተደንግጎ የሚገኝ 

ነው፡፡  

የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 ንኡስ አንቀፅ 4 “የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች መሬት በነፃ 

የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብታቸው የተከበረ ነው፡፡ አፈፃፀሙን በተመለከተ 

ዝርዝር ሕግ ይወጣል” በሚል ተደንግጓል፡፡ 

በተያዘው ጉዳይ አመልካች በገጠማቸው ጊዜያዊ ችግር ምክንያት ልጆቻቸውን ለመፈለግ 

ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ በይዞታቸው ላይ ያለውን ቤት እና አትክልቱን ለተጠሪ አስይዘው ብር 

900.00 /ዘጠኝ መቶ ብር/ ተበድረው ነበር። ከሄዱበት ሲመለሱ ይዞታቸውን ተጠሪ 

እንዲመልስላቸው ጠይቀው ተጠሪ እምቢተኛ በመሆኑ ክሳቸውን ለፍ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን 
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ፍ/ቤቱም አመልካች በይዞታቸው ላይ ያለውን ቤት እና አትክልት ሸጠው ስለመሄዳቸው 

የቀረበው የሰነድ ማስረጃ እንደሚያስረዳ በመጥቀስ፣ በሌላ በኩል አመልካች አከራካሪውን 

ይዞታ በተመለከተ ከተጠሪ ጋር በሽማግሌዎች ፊት ተደራድረው የተበደሩትን ገንዘብ 

የሚመልሱበት ጊዜ ተቆርጦ ተሰጥቷቸው በተሰጣቸው ጊዜ ገንዘቡን የማይመልሱ ከሆነ 

ይዞታውን ሊያስረክቡ ተስማምተዋል በማለት ስምምነቱ እንዲፈፀም ወስኗል፡፡ 

በመሆኑም ጉዳዩን የተመለከተው ፍ/ቤት በአንድ በኩል አከራካሪው ይዞታ መሸጡን 

ያረጋገጠ ሲሆን፣ በሌላ በኩል በይዞታው ላይ የተደረገውን የመያዣ ውል ስምምነት 

አፅድቆታል፡፡ ይህን የፍ/ቤቱን ውሣኔ ይዞታው ከተወሰነለት አጠቃቀም፣ ከክልሉ የገጠር 

መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ እንደዚሁም ከላይ ከተጠቀሰው የሕገ መንግሥት 

ድንጋጌዎች አንፃር መመርመሩ ተገቢ ይሆናል፡፡ 

አመልካች ቅሬታቸውን ለጉባዔው ሲያቀርቡ አያይዘው ያቀረቡት ህዳር 3 ቀን 2001 ዓ.ም 

የታደሰ የይዞታ ባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ የይዞታው አጠቃቀም ለእርሻ የተወሰነ መሆኑን 

ያስረዳል፡፡ 

የአማራ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98 በአንቀፅ 19 

ላይ በግልጽ እንደተመለከተው የገጠር መሬት ይዞታን የመጠቀም መብት በዋስትና ማስያዝ 

የተፈቀደው የገጠር መሬት ይዞታን ለማልማት በሊዝ የያዘን ሰው የሚመለከት ነው፡፡ 

በመሆኑም በወረዳው አካባቢ ጥበቃ፣ መሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር ጽ/ቤት በተሰጠው 

የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር እንደተጠቀሰው አከራካሪው ይዞታ ለእርሻ የሚውል (የተመደበ) 

ሲሆን፣ በዚህ ዓይነት ይዞታ ላይ አትክልት እና ቤት አለው በሚል ምክንያት የሚደረግ 

የሽያጭም ሆነ የመያዣ ውል መሬቱን ከመሸጥ ወይም ከማስያዝ የተለየ ውጤት 

አይኖረውም፡፡ 

ከላይ በተጠቀሰው የክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ድንጋጌ መሰረት 

ደግሞ በአከራካሪው የመሬት ይዞታ ላይ ያለን የመጠቀም መብት በመያዣነት ማስያዝ 

ለአመልካች የሚፈቀድ አይደለም፡፡ ይህ የአዋጁ ድንጋጌ መሬት በመያዣ ሰበብ እንዳይሸጥ 

ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ መሬት እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ፣ አርሶ አደሩ ከይዞታው 

እንዳይፈናቀል የሚከለክል እና ሕገ መንግሥቱ በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ መሬት 

እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ ያስቀመጠውን ዓላማ የሚያሳካ ነው፡፡ በመሆኑም አከራካሪውን 

መሬት መሸጥ በግልጽ የተቀመጠን ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ የሚጻረር ሲሆን፣ በመያዣ 
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ውል መስጠትም ቢሆን በአዋጁ ያልተፈቀደ እና በተዘዋዋሪ መንገድ የሚደረግ ሽያጭ 

በመሆኑ በውጤቱ የሕገ መንግሥት ጥሰት ያለው ነው፡፡  

በመሆኑም ጉዳዩን የተመለከተው ፍ/ቤት ሕገ መንግሥቱን የሚጻረር ስምምነት በመቀበል 

የሰጠው ውሳኔ መሬት እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ በሚል የተደነገገውን ሕገ መንግሥታዊ 

ክልከላ የጣሰ እና አመልካችን ከይዞታቸው የነቀለ በመሆኑ የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 40 

ንዑስ አንቀጽ 3 እና 4 የጣሰ ነው፡፡ በመሆኑም ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

የሚያስፈልገው ነው በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ 

ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

14

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

14 
 

1.2 የአመልካቾች አቶ ከተፎ ገ/የስ እና ወ/ሮ ድንቅነሽ ጅማ ጉዳይ 

ተጠሪ፡-  ወጣት በሱፍቃድ አየለ 

ሐምሌ 29 ቀን 2009 ዓ.ም 

የመ.ቁ 1663/08 

ጉባዔው በዚህ መዝገብ ላይ የቀረበለትን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ መርምሮ 

የሚከተለውን የውሳኔ ሃሳብ አቅርቧል፡፡ አመልካቾች መጋቢት 22 ቀን 2008 ዓ.ም ጽፈው 

ባቀረቡት አቤቱታ በአማራ ብ/ክ/መንግሥት በሰሜን ሸዋ ዞን የኢንሳሮ ወረዳ ፍ/ቤት 

በመ.ቁ.0105650 ጥር 22 ቀን 2007 ዓ.ም በዋለው ችሎት የሰጠውና በይግባኝ ሰሚ 

ፍ/ቤቶቸ የጸናው ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ መብታችንን የሚቃረን ስለሆነ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ይሰጥልን በማለት አመልክተዋል፡፡ 

ፍሬ ሀሳቡም አመልካቾች በስር ፍ/ቤት በመሰረቱት ክስ ዕድሜያችን የገፋ በመሆኑ ጧሪ 

ስላስፈለገን ለተጠሪ ከተ.ቁ.1 እስከ 6 ባዋሳኝ የተጠቀሱትን ይዞታ መሬታችንን ታህሳስ 12 

ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፈ የስጦታ ውል ካስተላለፍንለት በኋላ በስሙ የይዞታ ማረጋገጫ 

አውጥቶ እኛን ባለመጦሩ በዘመድ ቤት እየኖርን ስለምንገኝ ስጦታው ፈራሽ ይሁንልን 

በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡ 

ተጠሪም ቀርቦ መልስ ስለሰጡ ውሉ ከተደረገበት ጀምሮ ክስ እስከ ቀረበበት ጊዜ ድረስ 

ሁለት ዓመት በላይ ስለሆነ በይርጋ ይታገዳል የሚል መቃወሚያ እና በአማራጭ በሰጡት 

መልስ አመልካቾች ስጦታ ባደረጉልኝ ጊዜም የምንከባከባቸውና የምጦራቸው መሆኔን 

አምነው በራሳቸው ፍቃድ ያደረጉት ስጦታ ነው፡፡ እኔም እስከ ብር 20,000.00 ያላነሰ 

የቆርቆሮ ክዳን ቤት በመሥራት፣ ሌሎችም እገዛ እያደረኩ ትምህርቴንም አቋርጬ እነሱን 

እየጦርኩ ስለሆነ የስጦታ ውሉ ሊፈርስ አይገባም በማለት ተከራክሯል፡፡ ፍ/ቤቱም ከግራ 

ቀኙ የቀረበለትን ክርክር ሰምቶ ተጠሪ የመሬት ስጦታ ውሉ ከተደረገላቸው ጊዜ ጀምሮ 

አመልካቾችን እየጦሩ መሆኑ በማስረጃ ስለተረጋገጠ የስጦታ ውሉ ሊፈርስ አይገባም 

በማለት ወስኗል። 

የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዳዩን በይግባኝ አይቶ የወረዳው ፍ/ቤት ውሳኔን  በመሻር 

የስጦታ ውሉ በሁኔታ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ተጠሪ በራሱ መኖሪያ ቤት ተቀምጦ 

አመልካቾችን ይጦራሉ፤ ይንከባከባሉ ማለቱ ተቀባይነት የለውም። በአግባቡ አመልካቾችን 

አንከባክቦ መጦሩን ያላስረዳ በመሆኑ ግዴታቸውን ተወጥተዋል ለማለት ስለማይቻል ውሉ 
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ሊፈርስ ይገባል በማለት ወስኗል፡፡ ተጠሪ አሁንም በውሳኔው ላይ ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ይግባኝ ጠይቀው ጠቅላይ ፍ/ቤቱም ይግባኙን ከተመለከተ በኋላ የመሬት ይዞታ ስጦታ ውሉ 

ተጠሪ አመልካቾችን እንዲጦርና እንዲከባከብ የሚል ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ 

አያመለክትም፡፡ ተጠሪ ግን አመልካቾችን እየጦረና እየተንከባከበ እንደሚገኝ ያስረዳ ስለሆነ 

ውሉ ሊፈርስ አይገባም በማለት የወረዳው ፍ/ቤት ውሳኔን በማጽደቅ  ወስኗል፡፡ 

አመልካቾች ለክልሉ እና ለፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቤቱታ ቢያቀርቡም የስር 

ፍ/ቤቶች ውሳኔ የሕግ ስህተት አልተፈጸመበትም በማት ስለዘጉ ለሕገ መንግሥት ትርጉም 

ጥያቄ አቤቱታቸውን አቅርበዋል፡፡ የአመልካቾች ዋና ቅሬታም እኛ መጻፍና ማንበብ 

የማንችል በዕድሜ የገፋን ስንሆን ተጠሪ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ከሀሳባችን ውጪ 

የስጦታ ውል በማዘጋጀት ይዞታችንን እንድናጣ አድርጓል፡፡ ከቤታችንም አስወጥቶን 

ለረሀብና ለችግር እንድንጋለጥ አድርጓል፡፡ ውሳኔው በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 መሰረት 

ከይዞታ ያለመፈናቀል መብታችንን የሚቃረን ስለሆነ የሕገ መንግሥት ትርጉም ይሰጥልን 

የሚል ነው፡፡ 

ጉባዔውም የቀረበውን አቤቱታና የተሰጠውን ውሳኔ እንደመረመረው አመልካቾች ከመሬት 

ይዞታቸው በስጦታ ውሉ ምክንያት ተፈናቅለዋል አልተፈናቀሉም የሚለው ጭብጥ መልስ 

ማግኘት የሚገባው መሆኑን ነው፡፡ አመልካቾች በአቤቱታቸው እንደገለጹት “ልጅ ያልወለድን 

መሀን በመሆናችንና በጉዲፈቻ ያሳደግነው ልጅም ስለሞተብን እና የአንደኛ አመልካች ዕድሜ 

87 ሲሆን የሁለተኛ 78 ሆኖ መሥራት ባለመቻላችን ጧሪ ስላስፈለገን፣ የአሁን ተጠሪ እኔ 

እጦራቸዋለሁ፤ አስተዳድራቸዋለሁ በማለት በራሱ ፅሁፍ አዘጋጅቶ በማምጣት እኛ መፃፍና 

ማንበብ የማንችል መሆናቸንን እያወቀ ውል አስፈርሞን ከይዞታችን እንዲንፈናቀል 

አድርጎናል” የሚል ነው። 

ጉዳዩን ይበልጥ ለማጣራት ጉባዔው ተጨማሪ ማስረጃ እንዲቀርብ ባደረገው መሰረት 

የአንሳሮ ወረዳ ገጠር መሬት አስተዳደር በቁጥር አካ/ጥ/30/4427/09 በቀን 20/06/2009 

በተጻፈ ደብዳቤ አመልካቾች አሁን ክርክር ከተነሳበት የመሬት ይዞታ ውጪ ሌላ ይዞታ 

እንደሌላቸውና ይህንንም የመሬት ይዞታ ለተጠሪ በስጦታ እንዳስተላለፉ አረጋግጧል፡፡ 

በተጨማሪም አመልካቾች በአሁኑ ጊዜ በችግር ምክንያት መኖሪያ ቤታቸውን ለቀው ሌላ 

ቦታ በጥገኝነት እንደሚኖሩ በስር ፍ/ቤት ክርክርና ለጉባዔው ባቀረቡት አቤቱታ ገልጸዋል፡፡ 

ስለዚህ አመልካቾች ከመሬት ይዞታቸው ስለመፈናቀላቸው ተረጋግጧል ማለት ነው፡፡  
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አመልካቾች የመሬት ይዞታቸውን ሙሉ በሙሉ በስጦታ ውል ማስተላለፋቸው ከቀረበው 

ጉዳይ ለመረዳት ተችሏል፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 40(3) እና (4) የገጠርም 

ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት የመንግሥትና የህዝብ ብቻ እንደሆነ፣ መሬት 

የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ሆኖ 

የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብታቸው የተከበረ እንደሆነ 

ይገልፃል፡፡ 

አመልካቾች የመሬት ይዞታቸውን ሙሉ በሙሉ በስጦታ ውል ወደ ተጠሪ እንዲተላለፍ 

አድርገው መፈናቀላቸው እየታወቀ የስር ፍ/ቤት ውሉ ሊፈርስ አይገባም በማለት የሰጠው 

ውሳኔ ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 40(3) እና (4) ጋር የሚቃረን ስለሆነ በጉዳዩ 

ላይ የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል፡፡ 
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1.3 የአመልካች ወ/ሮ እናት በለጠ ጉዳይ 

አድራሻ …..  በአ/ብ/ክ/መ ምዕራብ ጐጃም ዞን ጃቢ ጠህናን ወረዳ 

ተጠሪ ………… ወ/ሮ መብራት ቤዛ 

አድራሻ …. በአ/ብ/ክ/መ ምዕራብ ጐጃም ዞን ጃቢ ጠህናን ወረዳ 

ሰኔ 14 ቀን 2009 ዓ.ም  

                                                   መ/ቁ 1327/07 

ጉዳዩ የገጠር የእርሻ መሬት ይዞታ ክርክርን ይመለከታል፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአማራ 

ብ/ክ/መንግሥት ምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጠህና ወረዳ ፍ/ቤት በአመልካች ከሳሽነት ሲሆን፣ 

የክሱ ይዘትም በአጭሩ ከባለቤቴ እና ከባለቤቴ እናት ጋር በቤተሰብ አባልነት ልጄን ይዤ 

በጋራ ስንጠቀምበት የቆየሁትን መሬት ባለቤቴና የባለቤቴ እናት ሲሞቱ ተጠሪ ከሕግ ውጭ 

ስለያዘችብኝ ትልቀቅልኝ የሚል ነው፡፡ ተጠሪም በበኩላቸው በይዞታው ላይ በቤተሰብ 

አባልነት የተመዘገብነው እኔ እና ልጆቼ ስለሆንን ይዞታው የእኔ ነው ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ 

የወረዳ ፍ/ቤቱም ጉዳዩ ተጣርቶ እንዲቀርብ የወረዳውን አካባቢ ጥበቃ እና መሬት 

አስተዳደር ጽ/ቤት አዟል፡፡ አካ/ጥ/መ/አስ/ጽ/ቤትም በሰጠው ምላሽ በይዞታው ላይ በቁጥር 4 

/አራት/ የሚሆኑ ሰዎች የተመዘገቡ ቢሆንም ስም ዝርዝራቸውን በሚመለከት በጽ/ቤቱ 

በኩል ምንም ማስረጃ እንደሌለ ገልጿል፡፡ፍ/ቤቱ ይህን መነሻ በማድረግ በስም ዝርዝር 

ያልተጠቀሱ አራት ሰዎችን ማንነት በተመለከተ በተጠሪ በኩል የቀረቡ የሰው ምስክሮችን 

ከሰማ በኋላ በይዞታው ላይ የቤተሰብ አባል የሆኑት ተጠሪና ልጆቻቸው በመሆናቸው 

ይዞታውን ሊለቁ አይገባም በማለት ወስኗል፡፡ ይህ ውሳኔ ለይግባኝ በምዕራብ ጎጃም ዞን 

ከፍተኛ ፍ/ቤት ቀርቦ የስር ፍ/ቤት ውሳኔ ፀንቷል፡፡ 

አመልካች በወረዳው ዐቃቤ ሕግ ተወክለው እንደገና በ01/02/2005 ዓ.ም በተጻፈ ማመልከቻ 

በሀሰት ምስክሮች የተሰጠ የወረዳው ፍ/ቤት ውሳኔ ይሻርልኝ በማለት ከወረዳው 

አካ/ጥ/መ/አስ/ጽ/ቤት የተሰጠ ማስረጃ በመያዝ አመልክተው የጃቢ ጠህና ወረዳ ፍ/ቤትም 

የቀድሞውን ውሳኔ በመሻር እንደገና አከራክሮ ይዞታው የአመልካች ነው ሲል ወስኗል፡፡  

ተጠሪ በውሳኔው ላይ ለምዕራብ ጐጃም ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፍ/ቤቱም 

የወረዳውን ፍ/ቤት ውሳኔ  በመመርመር አመልካች በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 6 መሠረት 

መስፈርቶቹ መሟላታቸውን ሳያስረዱ የቀድሞ ውሳኔ መሻሩ አግባብ አይደለም በማለት 

ለተጠሪ ወስኗል፡፡ ይህ ውሳኔ በይግባኝ ለክልሉ ጠ/ፍ/ቤት ቀርቦ ፀንቷል፡፡ ጉዳዩን በሰበር 
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ስልጣናቸው የቀረበላቸው የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎትና የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት በጉዳዩ 

ላይ መሠረታዊ የሕግ ስህተት አልተፈፀመበትም በማለት ወስነዋል፡፡   

አመልካች ይህን ውሳኔ በመቃወም የካቲት 5 ቀን 2007 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ ለጉባዔው 

ያቀረቡት ጥያቄ ከሟች ባለቤቴ አቶ ሀብተስላሴ ቤዛ፣ ከልጃችን አብረኸት ሀብተስላሴ እና 

ከሟች ባለቤቴ እናት ጋር በ1989 ዓ.ም በተደረገው የመሬት ሽግሽግ በቤተሰብ አባልነት 

ተመዝግቤ እስከ 2001 ዓ.ም ድረስ የተጠቀምንበትን መሬት የሟች ባለቤቴ እህት የሆነችው 

ተጠሪ ይዞታውን ያለአግባብ ይዛብኝ እንድትለቅልኝ በፍ/ቤት ክስ ብመሰረትም ፍ/ቤቶች 

ለተጠሪ ወስነዋል፡፡ ይህ ውሳኔ የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 40(3) እና 40(4) በመጣስ 

ከይዞታዬ ያፈናቀለኝ ስለሆነ በጉዳዩ ላይ የሕገ መንግሥት ትርጉም ይሰጥበት በማለት 

ጠይቀዋል። ጉባዔውም የአመልካችን አቤቱታ ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40(3) እና 40(4) 

አንጻር መርምሯል። 

እንደተመረመረውም አከራካሪው ነጥብ በሽግሽግ ወቅት በይዞታው ላይ በቤተሰብ አባልነት 

የተመዘገቡት አራት ሰዎች እነማን ናቸው? የሚለው ሲሆን፣ ይህም አከራካሪ የሆነበት 

ምክንያት በይዞታ ማረጋገጫው ላይ በቤተሰብ አባልነት የተቀመጡት የአራት ሰዎች ማንነት 

አለመዘርዘሩ ነው። የጃቢ ጠህና ወረዳ ፍ/ቤት እነዚህ አራት ሰዎች እነማን ናቸው 

የሚለውን ፍሬ ነገር በሰው ምስክሮች አጣርቶ ለተጠሪ ወስኗል።  

የአሁን አመልካችም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 6 መሠረት የቀድሞ ውሳኔ እንዲሻር ያቀረቡበት 

ምክንያት ተጠሪ ቀድሞውኑ ያስወሰኑት በሀሰት የምስክርነት ቃል እና የወረዳው 

የአ/ጥ/መ/አስ/ጽ/ቤት አዲስ ማስረጃ ከማህበረሰቡ አግኝቻለሁ ያለውን በመያዝ ሲሆን ይህንን 

አዲስ ማስረጃ መሰረት በማድረግ የዞኑ ወረዳ ፍ/ቤት በድጋሚ ማስረጃዎችን ከመረመረ 

በኋላ መሬቱን ለአመልካች ወስኗል፡፡ ጉዳዩ በይግባኝ የቀረበለት የዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤትም 

በውሳኔው እንደገለፀው ምስክሮቹ በሀሰተኛ ምስክርነታቸው በወንጀል ያልተቀጡ 

በመሆናቸውና አዲስ ማስረጃ የቀረበው በክልሉ የገጠር መሬት አዋጅ የቤተሰብ አባልነትን 

አጣርቶ የመወሰን ስልጣን ያልተሰጠው አካል በመሆኑ የወረዳው ፍ/ቤት የቀድሞ ውሳኔ 

የሚሻርበት ምክንያት የለም በማለት ወስኗል፡፡   

አጣሪ ጉባዔው ይህንን ጉዳይ አይቶ ለመወሰን እንዲያመች ለክርክሩ ምክንያት የሆነው 

ይዞታ አዋሳኙን በመጥቀስ ቀድሞውኑ ይዞታው የማን እንደነበር? ማን ሲጠቀምበት 

እንደቆየ እና የአመልካችና የተጠሪ መተዳደሪያ ምን እንደሆነ? አመልካችና ተጠሪ አርሶ 

አደር መሆን አለመሆናቸውን እንዲሁም የየግል የመሬት ይዞታ ያላቸው ስለመሆኑ 
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አለመሆኑ? ተጣርቶ እንዲቀርብ ባዘዘው መሠረት በአማራ ክልል ምዕራብ ጐጃም ዞን ለጃቢ 

ጠህና ወረዳ አካባቢ ጥበቃና መሬት አስተዳደር ጽ/ቤት ከላይ በተጠቀሱት ነጥቦች ላይ መረጃ 

እንዲሰጥ ተጠይቋል፡፡ በዚህ መሰረት ፡- 

1. በአ.ብ.ክ.መ በምዕራብ ጐጃም አስተዳደር ዞን የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር 

የግብርና አካባቢ ጥበቃ መሬት አስተዳደር ጽ/ቤት የሥራ ሂደት የካቲት 24 ቀን 

2009 ዓ.ም በቁጥር 097/13/2009 አንድ ገጽ ሸኚ ደብዳቤና አራት ገጽ የጽሑፍ 

ማስረጃዎች ሰጥቷል፡፡ በዚሁ ማስረጃ መሠረት ለክርክሩ ምክንያት የሆነው አዋሳኙ 

የተጠቀሰው ይዞታ ቀድሞውኑ የአመልካች ባለቤት እናት የሆኑት የወ/ሮ አስላ 

ገ/እግዚ ሲሆን ሲጠቀሙበት የቆዩትም ወ/ሮ አስላ ገ/እግዚ ከነቤተሰቦቻቸው መሆኑን 

የሚገልጽ ሲሆን ተጠሪዋ በ1989 ዓ.ም 20X25 የሆነ መሬት በራሷ ስም 

የተደለደለች መሆኑን፣ በ1989 ዓ.ም ከወ/ሮ አሰላ ገ/እግዚ ጋር አሁን ክርክር 

ያስነሳው የገጠር መሬት ላይ በቤተሰብነት የተቆጠሩት ወ/ሮ እናት በለጠ ከሟች 

ባለቤታቸው እና ከልጃቸው ጋር መሆኑን አረጋግጧል፡፡  

2. አመልካች ለፍኖተ ሰላም ከተማ ግብርና ጽ/ቤት ለአካ/ጥ/መ/አስ/አጠ/የሥራ ሂደት 

እና ለመልካም አስተዳደር ኮሚቴ በተሳሳተ ማስረጃ በተሰጠ ውሳኔ መሬቱን 

ያለአግባብ ተነጠቅኩ በማለት በተደጋጋሚ በአመለከቱት መሠረት የዞኑ የመልካም 

አስተዳደር ኮማንድ ፖስት አቤቱታቸውን በማየት የቀረበው አቤቱታ ወደ ቀበሌው 

ህዝብ ወርዶ ተጣርቶ ትክክለኛነቱ ከተረጋገጠ በኋላ፣ ለጃቢ ጠህናን ወረዳ ፍትህ 

ጽ/ቤት ቀርቦ ክስ እንዲመሰረትና መሬታቸው በሕግ ውሳኔ የሚመለስበት ሁኔታ 

እንዲመቻች የፍኖተ ሰላም ከተማ አካ/ጥ/መ/አስ/አጠ/የሥራ ሂደት ባለሙያዎችና 

የሚመለከታቸው አመራሮች ወደ ቀበሌው ወርደው መረጃውን አጣርተው 

እንዲያቀርቡ በማለት ትዕዛዝ አስተላልፎ የምዕራብ ጐጃም ዞን የመልካም አስተዳደር 

ኮሚቴ 07/11/2007 ዓ.ም 7 አባላት ያሉት ኮሚቴ ቀበሌ ወርደው በርካታ ህዝብ 

አወያዩ። ካወያዩ ኋላም በ1989 ዓ.ም አዋሳኙ የተጠቀሰው መሬት አመልካች 

በቤተሰብ አባልነት የተቆጠሩና በኋላም የተመሩት ወ/ሮ እናት በለጠ እና 

ቤተሰቦቻቸው እንጂ ተጠሪ በወቅቱ ራሷን ችላ የምትኖርና በራሷ መሬት የተመራች 

መሆኑን በህዝቡ በማረጋገጥ ነገር ግን ይህንን ጉዳይ ህጋዊ አድርጐ ወደ ህግ አካል 

ለማቅረብና ለመከራከር መረጃው ህዝብ በተገኘበት ተጣርቶ ለሚመለከተው የህግ 

አካል ቀርቦ ውሳኔ የሚሰጥበት ሁኔታ እንዲመቻች ለፍ/ሰላም አስተዳደር ግብርና 

ጽ/ቤት ደብዳቤ ተጽፎላቸው መረጃው እንዲጣራ በማለት ልዩነት በሌለው ጽምጽ 

የወሰኑበትን ሰነድ አያይዞ ልኳል፡፡ 
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በዚሁ መሠረት ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን መሬት እያረሱ ሲጠቀሙ የነበሩት 

እንዲሁም ይዞታው ላይ የተቆጠሩት ወ/ሮ እናት በለጠ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ 

ተጠሪም የራሷ 20X25 የሆነ መሬት በራሷ መደልደሏ ተረጋግጧል፡፡ እንደዚሁም 

በቁጥር በአ2734/04/09 በቀን 24/06/2009 በአ.ብ.ክ.መ በምዕራብ ጎጃም ዞን 

አስተዳደር በፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር የባከል አባጦር የገጠር ቀበሌ አስተዳደር 

ጽ/ቤት በሰጠው ምላሽ አመልካችና ተጠሪ አርሶ አደር መሆናቸውን አረጋግጦ 

ጽፏል፡፡  

በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 (3) እና 40(4) መሠረት የገጠርም ሆነ የከተማ መሬት 

የመንግሥትና የህዝብ መሆኑ የተደነገገውን መሰረት በማድረግ የክልሉ የገጠር መሬት 

አጠቃቀምና አስተዳደር ሕጐች የገጠር መሬት ይዞታ የሚተላለፍባቸውን ሁኔታዎች 

ደንግጓል፡፡ በያዝነው ጉዳይ አመልካች ከባለቤታቸው እና ከባለቤታቸው እናት ከወ/ሮ አስላ 

ገ/እግዚ ጋር በባለቤትነት የተቆጠሩ ለመሆናቸው የዞኑ የአካ/ጥ/የመሬት አስተዳደር ጽ/ቤት 

በሰጠው ማስረጃ የሚያረጋግጥ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘ በ1989ዓ.ም አመልካችና 

ቤተሰባቸው ከወ/ሮ አስላ ገ/እግዚ ጋር በቤተሰብ አባልነት የተቆጠሩ መሆኑ እንዲሁም 

አመልካች አርሶ አደር መሆናቸውና መሬቱን ሲጠቀሙበት እንደነበረ ተረጋግጦ ለፍ/ቤት 

ተጽፎ እያለ ፍ/ቤት ከዚህ ውጪ የተጠሪን የሰው ማስረጃን በመስማት ብቻ የሰጠው ውሳኔ 

የአመልካችን ከመሬት ያለመነቀል ሕገ መንግሥታዊ መብት ይቃረናል፡፡  

ስለዚህ የፍ/ቤቶች ውሳኔ የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 4 የሚቃረን ስለሆነ 

ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል ሲል ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ 

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀጽ 84 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በአዋጅ ቁጥር 798 አንቀጽ 

3 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የፌዴሬሽን ምክር 

ቤት እንዲተላለፍ በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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1.4 የአመልካቾች እነ አቶ ረጋሳ ስዩም (17 ሰዎች) ጉዳይ 

ተጠሪ፡- እነ አቶ ሙስጠፋ ከድር (10 ሰዎች) 

አድራሻ፡- በኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት አርሲ ዞን ሲዴ ወረዳ ጪሞ ኡስማን 

ቀበሌ 

                            ሚያዝያ 11 ቀን 2009 ዓ.ም 

                                         የመ.ቁ. 1415/07 

ጉዳዩ የግጦሽ መሬት የመጠቀም መብት ጋር ተያይዞ የተነሳን ክርክር የሚመለከት ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው በሱዴ ወረዳ ፍ/ቤት አመልካቾች ባቀረቡት ክስ ሲሆን የክሱ ይዘትም 

ጭሞ ኡስማን ቀበሌ የሚገኘው እና ክርክር የተነሳበትን 6 ሄክታር መሬት አዋሳኙን 

በመጥቀስ  ከ1982 ዓ.ም ጀምሮ ከተጠሪዎች ጋር በጋራ ለግጦሽ በወል ስንጠቀምበት 

ቆይተን ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ ተጠሪዎች ስለያዙብን ይልቀቁልን በማት ክስ ስላቀረቡ ነው፡፡  

ተጠሪዎች በበኩላቸው ይዞታውን ከ1982 ዓ.ም ጀምሮ በእኛ እጅ የሚገኝና ስንጠቀምበት 

የቆየን እና የይዞታ ማረጋገጫ የወሰድንበት በመሆኑ በይዞታው ላይ መብት አለን ሲሉ 

ተከራክረዋል፡፡ ፍ/ቤቱም የግራ ቀኙን ማስረጃዎች በመመዘን ተጠሪዎች ባለይዞታ 

መሆናቸውንና ያለተቃውሞ ሲጠቀሙ የቆዩ ናቸው በማለት ወስኗል፡፡ 

ጉዳዩን በይግባኝ የተመለከተው የአርሲ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ተጠሪዎች ይዞታውን በሕጋዊ 

መንገድ ስለመያዛቸው በማስረጃ ባለማረጋገጣቸው፣ እንዲሁም አመልካቾች ይዞታውን 

ሲጠቀሙ መቆየታቸውን በማስረጃ በማረጋገጣቸው በኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀምና 

አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 2(5) መሰረት ይዞታውን አመልካቾችና ተጠሪዎች 

በጋራ እንዲጠቀሙበት ሲል ወስኗል፡፡ 

ይህም ውሳኔ ለክልሉ ጠ/ፍ/ቤት በይግባኝ ቀርቦ የፀና ቢሆንም የክልሉ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር 

ችሎት ተጠሪዎች በይዞታው ላይ የይዞታ ማረጋገጫ ያላቸው መሆኑን በማስረዳታቸው 

በይዞታው ላይ ባለመብት ናቸው በማለት የዞኑን ፍ/ቤት እና የክልሉን ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ውሳኔ በመሻር  ወስኗል፡፡ ጉዳዩን በሰበር የተመለከተው የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም 

አያስቀርብም በማለት ወስኗል፡፡ 

አመልካቾች ሰኔ 9 ቀን 2007 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ ለጉባዔው ባቀረቡት ጥያቄ እኛ 

አመልካቾች ከፊል አርብቶ አደሮች በመሆን ለረጅም ጊዜ ለግጦሽ ስንጠቀምበት የቆየነውን 

የወል መሬት ፍ/ቤቶች የተጠሪዎች የግል ይዞታ ነው በማለት መወሰናቸው የሕገ 
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መንግሥቱን አንቀጽ 9፣ 40(5) እና 50 ስለሚጥስ ትርጉም እንዲሰጥልን በማለት 

ጠይቀዋል፡፡ 

ጉባዔውም የአመልካቾችን አቤቱታ መሰረት በማድረግ ጉዳዩን ሲመለከት ሌሎች ፍ/ቤቶች 

የሰጡትን ውሳኔዎች የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ በማጽናት የሰጠው ውሳኔ 

ከተጠቀሰው የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌ ጋር የሚቃረን መሆን አለመሆኑን መርምሯል፡፡ 

አመልካቾች ተጣሰብን በማለት ያቀረቡት አቤቱታ በጋራ በመያዝ ለግጦሽ ሲጠቀሙበት 

የቆዩትን የገጠር መሬት ያለአግባብ አጥተናል የሚል ነው፡፡ በአመልካቾች አቤቱታ እና 

የፍ/ቤቶች ውሳኔ መሰረት መዝገቡ ሲመረመር አመልካቾች ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን 

የመሬት ይዞታ በተመለከተ አጣሪ ጉባዔውም በደብዳቤ ቁጥር አጠጉ-1436/03/08 በቀን 

08/03/08 ዓ.ም ለክልሉ የገጠር መሬትና አካባቢ ጥበቃ ቢሮ በጻፈው ደብዳቤ በአንድ ይዞታ 

ላይ ሁለት የይዞታ ማረጋገጫ እንዴት እንደተሰጠ አስተያያት እንዲሰጥበት ጥያቄ 

አቅርቧል፡፡ የክልሉ የገጠር መሬትና አካባቢ ጥበቃ ቢሮም ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ በሚገኘው 

በቀን 02/06/08 ዓ.ም በቁጥር BLBE-/1451/ 108 በጻፈው መልስ ክርክር ባስነሳው ቦታ 

ላይ ባለሞያዎችን በስፍራው በመላክ ማጣራት አድርጓል፡፡ 

በዚህም መሰረት ክርክር የተነሳበት መሬት በ1996 ዓ.ም  በተደረገው የመሬት ልማት የጋራ 

መሬት ተብሎ መለካቱን በተለያየ ወቅት የነበሩ የቀበሌው የመሬት ልማት ኮሚቴዎችና 

የአካባቢው የሰፈር ሽማግሌዎችን አነጋግረው ያረጋገጡ መሆኑን፣ በሌላ በኩል እነ አቶ 

ሙስጠፋ ከድር (10 ሰዎች) አለን ብለው ያቀረቡት የገጠር መሬት የይዞታ ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት አግባብ ባለው የገጠር መሬት ምዝገባ የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሂደት 

ውስጥ ያላለፈ መሆኑን ማረጋገጣቸውን እና ተጠሪዎች በእጃቸው ይዘውት የሚገኙት 

የይዞታ ማረጋገጫ ስርዝ ድልዝ ያለው ተፍቆ የተሞላበት እና በወረዳው የገጠር መሬትና 

አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት የሚገኘው ቀሪ ማለትም የገጠር መሬት የሚመዘገብበት መዝገብ 

ላይም በተመሳሳይ መልኩ ተፍቆ የተሞላ እና የመሬት ልኬት ኮሚቴዎቸ በቀበሌው ደረጃ 

የሚዘጋጅ ቅጽ ላይ ያልፈረሙበት በመሆኑ ይህ ማስረጃ ተቀባይነት እንደሌለው ያረጋገጡ 

መሆኑን በመጥቀስ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡  

በዚሁ መሰረት የተጠሪዎች የይዞታ ማረጋገጫ ሲታይ የገጠር መሬት ልኬትና ምዝገባ 

በዚሁ በኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 15 

መሰረት የሚከናወነው በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬትና የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ 
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ነው፡፡ ነገር ግን በያዝነው ጉዳይ የክልሉ የገጠር መሬትና አካባቢ ጥበቃ ቢሮ የተጠሪዎች 

ማስረጃ ተቀባይነት እንደሌለው አረጋግጧል፡፡ 

በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 (5) መሰረት የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች ለግጦሽም ሆነ 

ለእርሻ የሚጠቀሙበትን መሬት በነጻ የማግኘት፣ የመጠቀም እና ከመሬታቸው 

ያለመፈነቀቀል መብት አላቸው በማለት ይደነግጋል፡፡ የክልሉ የገጠር መሬትና አካባቢ ጥበቃ 

ቢሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ለአጣሪ ጉባዔው ከላከው ማስረጃ መረዳት እንደሚቻለው በይዞታው 

ላይ የተሰጠው ሁለት ይዞታ ማረጋገጫ ለተጠሪዎች በሕጉ መሰረት ያልተሰጠ እና ተፍቆ 

የተሞላ መሆኑን ስለሚያመለክት፣ እንዲሁም ይዞታው በመሬት ልኬት ወቅት ለአካባቢው 

ኅብረተሰብ በጋራ ለግጦሽ የሚውል መሆኑን መረዳት ተችሏል፡፡ አመልካቾች ከፊል አርብቶ 

አደሮች በመሆናቸው እና ክርክር ያስነሳው ይዞታ የወል የግጦሽ መሬት መሆኑ የተረጋገጠ 

ሆኖ ሳለ ፍ/ቤቶች ከዚህ ተቃራኒ በሆነ መልኩ የአመልካቾችን ሕገ መንግሥታዊ መብት 

በሚጥስ መልኩ ይዞታው የተጠሪዎች የግል ይዞታ ነው በማለት መወሰናቸው አመልካቾችን 

ከጋራ የግጦሽ መሬት ይዞታቸው የሚያፈናቅልና ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40(5) ጋር 

የሚቃረን ነው ፡፡ 

ስለዚህ ውሳኔው የተጠቀሰውን ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌ ስለሚቃረን የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ያስፈልገዋል ሲል ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ ለመጨረሻ ውሳኔ 

ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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1.5 የአመልካች አቶ አልይ ዳዌ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- አቶ ሙመድ አደም 

መጋቢት 02/2007 ዓ.ም 

መ/ቁ 488/03 

አመልካች ለጉባዔው ጽፈው ባቀረቡት አቤቱታ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሃብሮ 

ወረዳ ቀበሌ 01 ውስጥ የሚገኝ የእርሻ መሬት ለልጄ በኮንትራት ሰጥቼው  

እየተጠቀሙበት፣ እሱም ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ተጠሪው የኮንትራት ውል ሳኖረው 

ከሟች ልጄ በኮንትራት እንደወሰደ በማስመሰል በሃሰት መረጃ መሬቴን የያዘብኝ በመሆኑ፣ 

ጉዳዩን ለሃብሮ ወረዳ ፍ/ቤት አቀረብኩ። ፍ/ቤቱም ሰኔ 10 ቀን 2003 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ 

ክርክር የሚደረግበት የእርሻ መሬት ልጄ አህመድ አልይ ለአሁን ተጠሪ የሸጠለት በመሆኑ 

አመልካች ይህን መሬት መጠየቅ እንደማልችል ገልጾ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

በይግባኝ የቀረበለት የምዕራብ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይህንኑ ውሳኔ ያፀና ሲሆን፣ 

ጉዳዩን በሰበር ያዩት የኦሮሚያና የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎቶች በስር 

ፍ/ቤቶች መሠረታዊ ሕግ ስህተት አልተፈጸመም በማለት መዝገቡን ዘግተውታል። 

በመሆኑም ጉባዔው ጉዳዩን መርምሮ የፍ/ቤቶቹን ውሳኔ እንዲሽርልኝና ሕገ መንግሥታዊ 

መብቴን እንዲያስጠብቅልኝ በማለት አመልክተዋል፡፡ 

ጉባዔውም የቀረበውን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ተመልክቶታል፡፡ 

እንደተመለከተውም ጉዳዩ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት ልዩ ትኩረትና ጥበቃ ከተሰጠው 

የዜጎች በመሬት የመጠቀም መብት በተለይም አርሶ አደሮች መሬት በነጻ የማግኘትና 

ከመሬታቸውም ያለመነቀል መብት ጋር የተያየዘ ነው፡፡ 

ለዚህ አቤቱታ ምክንያት የሆነው ጉዳይም ከላይ እንደተገለጸው በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ 

ሐረርጌ ዞን ሃብሮ ወረዳ ፍ/ቤት ሰኔ 3 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ወሳኔ ነው፡፡ በውሳኔውም 

“… ክርክር የተነሳበት የእርሻ መሬት ከሳሹ ወይም የአሁን አመልካች መሀመድ አልይ 

ለሚባል ልጁ ሰጥቶ፣ ይኸው ልጅ ደግሞ ለተካሳሹ /ለአሁን ተጠሪ/ አከራይቶ ወደ ሌላ ቦታ 

በሰፈራ ምክንያት ሄዶ በመሞቱ መሬቱ ለሟች ወንድም /ለአሁን አመልካች ሌላኛው ልጅ/ 

እንደተላለፈና ይኸው ልጅ ደግሞ ለተከሳሹ /ለአሁን ተጠሪ/ እንደሸጠለት ተረጋግጦልናል። 

አመልካቹ የሚከራከሩበት መሬት የራሳቸው ስላልሆነ መሬቱን የተቀባበሉት ሰዎች 

ይጠያየቁ…” ሲል ፍ/ቤቱ በዋነኛነት ለውሳኔው መሰረት ያደረገው የሃብሮ ወረዳ መሬት 

አስተዳደርና አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠው ጠይቆ ነበር። 
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ጽ/ቤቱም በ25/09/2003 ዓ.ም በቁጥር L/E/N734/2003 የጻፈውን ደብዳቤ እና የአሁን 

ተጠሪ ሁለት የመከላከያ ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃል ሲሆን በዚህም የአመልካች 

ልጅ ክርክር የተነሳበትን የእርሻ መሬት ለተጠሪ መሸጡን ማረጋገጡ ፍ/ቤቱ ለውሳኔው 

መሠረት ያደረጋቸው ነጥቦች መሆናቸውን መረዳት ተችሏል፡፡ 

ስለሆነም ክርክር የተነሳበት የእርሻ መሬት በሽያጭ ከአንዱ ወደ ሌላው ተላልፏል በሚል 

በሃብሮ ወራዳ ፍ/ቤት የተሰጠውና በየደረጃው ባሉ ፍ/ቤቶች የጸናው ውሳኔ መሬት 

የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት መሆኑን 

ከሚደነግገው የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ንኡስ አንቀጽ 3 ጋር የሚይጣጣም ሲሆን፣ 

የአመልካችንም ሕገ መንግሥታዊ መብት የጣሰ ነው። በመሆኑም ጉዳዩ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት ጉባዔው በበሙሉ ድምጽ ተስማምቶ ይኸው ጉዳይ 

ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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1.6 የአመልካች ወ/ሮ አለሚቱ ገብሬ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- አቶ ጫኔ ደሳለኝ 

ሰኔ 26/2007 

መ/ቁ 913/05 

የጉዳዩ አመጣጥ አመልካች መጋቢት 27 ቀን 2005 ዓ.ም ለጉባዔው ጽፈው ባቀረቡት 

አቤቱታ በ1989 ዓ.ም ከተጠሪ ጋር ባደረኩት የኪራይ ውል ስምምነት በገጠር የሚገኝ 2 

ሄክታር የእርሻ መሬት ይዞታዬን ለ5 ዓመት እንዲጠቀም ያከራየሁት ቢሆንም፣ ተጠሪ ግን 

ከአመልካች ጋር የኪራይ ውሉን የተፈራረምነው ለ5 ዓመት ሳይሆን ለ50 ዓመት ነው። 

በማለት በይዞታው ላይ የባለይዞታነት ማረጋገጫ ደብተር አውጥቶ ግብር እየከፈለ 

የሚጠቀምበት በመሆኑ የዚህ ይዞታ ባለመብት መሆኑ ተረጋግጦ እንዲወሰንለት በወረዳ 

ፍ/ቤት በአመልካች ላይ ባቀረበው ክስ መነሻነት ሲሆን፣ አመልካች በ1989 ዓ.ም በተደረገ 

የውል ስምምነት 2 ሄክታር የገጠር የእርሻ መሬትይዞታቸውን ለተጠሪ ያከራዩት ለ50 

ዓመት ሳይሆን ለ5 ዓመት በመሆኑ እና የኪራይ ጊዜውም ያለቀ ስለሆነ መሬቱ ይመለስልኝ 

በማለት ተከራክረዋል። 

ጉዳዩን የተመለከተው ፍ/ቤትም ተጠሪ ከአመልካች ጋር ያደረገው የገጠር መሬት ኪራይ 

ውል ለ5 ዓመት ሣይሆን ለ50 ዓመት ነው። ተጠሪ ከአመልካች በኪራይ ባገኘው የገጠር 

መሬት ይዞታ ላይም ለ16 ዓመት ግብር በመገበር የባለይዞታነት ማረጋገጫ ደብተር 

ወስዶበታል በማለት የአመልካች ክስ በፍትሀ ብሔር ሕግ ቁጥር 1168(1) እና 1145 

በይርጋ ይታገዳል በማለት ወስኖ ይኸው ውሳኔ ይኸው ውሳኔ በፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችሎት አያስቀርብም በማለት ውሳኔ ተሰጥቷል። ውሳኔው ከሕገ መንግሥቱ 

አንቀጽ 40/4 እና አንቀፅ 35/7 ድረስ ድንጋጌዎች ጋር ይቃረናል በማለት ትርጉም 

እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። 

ጉባዔው በአመልካች የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ አመልካችና ተጠሪ ክርክር በተነሳበት 

ይዞታ ላይ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር በማን ስም ተመዝግቦ እንደሚገኝና ግብሩም በማን 

እንደሚገበር በተደረገው ማጣራት መሰረት የከፋ ዞን የጊምቢ ወረዳ ግብርናና ገጠር ልማት 

ፅ/ቤት በቁጥር 3443/Q-32 በቀን 11/10/2007 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ ክርክር ከተነሣበት 2 

ሄክታር የመሬት ይዞታ ውጪ 6.4 ሄክታር የመሬት ይዞታ ለአመልካች የተሰጣቸውና 

የባለይዞታነት ማረጋገጫ ደብተር በስማቸው የተመዘገበ እና ግብርም የሚገብሩት እኚሁ 

አመልካች እንደሆኑ አረጋግጧል። 
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ተጠሪ ደግሞ ክርክር የተነሣበትን 2 ሄክታር ጨምሮ 4.2 ሄክታር የመሬት ይዞታ ያለው 

እና በዚህ ይዞታ ላይ የባለይዞ ማረጋገጫ ደብተር አውጥቶበት ግብር የሚገብር መሆኑን 

አረጋግጦ ተጠሪ ክርክር የተነሣበትን 2 ሄክታር ይዞታን ጨምሮ በ4.2 ሄክታር ላይ 

የባለይዞታነት ማረጋገጫ ደብተር ሊሰጠው የቻለውም ክርክር የተነሣበት ይዞታ በ1997 

ዓ.ም ሲለካ አመልካች ተቃውሞ ባለማንሳታቸው መሆኑን ገልጿል።  

ተጠሪ ከአመልካች ላይ በ 1989 ዓ.ም በኪራይ የወሰደው የገጠር መሬት ይዞታ ላይ በስሙ 

የባለይዞታ ማረጋገጫ ደብተር የወሰደበት መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል። 

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 40/3 መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ  የኢትዮጵያ 

ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት ነው ተብሎ የተደነገገ ሲሆን፣ የዚህ ድንጋጌ 

ዋና ዓላማ ገበሬዎች ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብታቸውን ለማረጋገጥ የተደነገገ 

መሆኑን ስንመለከት ምንም እንኳን ተጠሪ ከአመልካች ጋር ያደረገው የ50 ዓመት የእርሻ 

መሬት የኪራይ ውል የሽያጭ ውል ነው ባይባልም፣ አንድ አርሶ አደር ለ50 ዓመት ያህል 

መሬቱን ማከራየቱ በራሱ አርሶ አደሩን ከመሬቱ የሚያፈናቅለው ተግባር ነው። 

በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ 110/99 አንቀጽ 8 

ንዑስ አንቀጽ 1(ሀ) ላይ አርሶ አደር ለአርሶ አደር መሬቱን ሲያከራይ እስከ 5 ዓመት 

ይሆናል። የሚለውን ድንጋጌ ስንመለከት አርሶ አደሮች መሬታቸውን በማከራየት ሰበብ 

ከመሬታቸው እንዳይፈናቀሉ ጥበቃ ለማድረግ የተደነገገ መሆኑን መረዳት ይቻላል። ከዚህ 

አንፃር የፍ/ቤቱን ውሳኔ ስንመለከት ተጠሪ በ1989 ዓ.ም ከአመልካች ላይ ለ50 ዓመት 

በክራይ በወሰደው የገጠር መሬት የእርሻ ይዞታ ላይ የባለይዞታነት ማረጋገጫ ደብተር 

አውጥቼበታለሁ በማለቱ አመልካች በክራይ የሰጡትን የእርሻ መሬት ይዞታ እንዲያጡ 

የሚያደርጋቸው ስለሆነ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40/4 “የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች መሬት 

በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብታቸው የተከበረ ነው።” ከሚለው የሕ 

መንግሥት ድንጋጌ ጋር የሚቃረን በመሆኑ በአመልካች የቀረበው አቤቱታ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምፅ ተስማምቶ የውሳኔ ሀሳቡ ለመጨረሻ 

ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላፍ በማለት ወስኗል። 
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1.7 የአመልካቾች ወ/ሮ ብርቄ ለገሰ እና አቶ ይገዙ ቤራ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- 1. ብላክ ዳይመንድ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር 

  2. ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 11 አስተዳደር 

ህዳር 02/2008 ዓም 

አመልካቾች ሚያዝያ 24 ቀን 2006 ዓ.ም በተፃፈ አቤቱታ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ 

ፍ/ቤት በመ.ቁ. 203179 የሰጠውና በይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቶች የፀናው ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ 

አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 4 የተመለከተውን ድንጋጌ የሚጥስ ስለሆነ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ይሰጥልን በማለት አመልክተዋል፡፡ የጉዳዩም ፍሬ ሃሳብ የአሁን አመልካቾች በስር 

ፍ/ቤት ከሳሽ በመሆን በተጠሪዎች ላይ በመሰረቱት ክስ ከአያት ቅድመ አያት ጀምሮ በዘር 

ሀረግ በመተካካት ይዘነው በእርሻ መጠቀሚያነት የምንገለገልበትን በቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 11 

ክልል የነበረ የእርሻ ይዞታ መሬት የመንገዶች ባለሥልጣን መ/ቤት ለልማት ሥራ በእርሻ 

ይዞታው ላይ ያለውን የድንጋይ ምርት ተጠቅሞ ድንጋዩን ከጨረሰ በኋላ ይዞታውን አፈር 

ሞልቶ ባለመመለሱ፣ እኛ አፈር ሞልተን ለማልማት ዝግጅት ላይ እያለን 1ኛ ተጠሪ ካሣ 

ወይም ምትክ ቦታ ሳናገኝ ማዕድን ለማውጣት ፈቃድ አለኝ በማለት በይዞታው ላይ ሁከት 

ፈጥሯል፡፡ 2ኛ ተጠሪም ይዞታው የራሳችን መሆኑን እያወቀ በ1ኛ ተጠሪ ላይ ሕጋዊ 

እርምጃ አልወሰደም በማለት የሁከት ይወገድልን ክስ አቅርበዋል፡፡ 

ተጠሪዎችም በበኩላቸው መልስ ሲሰጡ አመልካቾች የመሬት ይዞታው በዘር ሀረግ 

በመተካካት አገኘን ከማለት ውጪ መሬቱ የራሳቸው ስለመሆኑ የይዞታ ማረጋገጫ 

የላቸውም፡፡ 2ኛ ተጠሪም በ1ኛ ተጠሪ ድርጊት አስፈላጊውን እርምጃ አልወሰደም ከማለት 

በስተቀር ሁከት መፍጠሩን ስላልገለፁ ክሱ ተቀባይነት የለውም በማለት የመጀመሪያ 

መቃወሚያ በማቅረብ ተከራክሯል። 

ፍ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ 2ኛ ተጠሪ በኃይል ወይም በሌላ ሁኔታ ከ1ኛ 

ተጠሪ ጋር አመልካቾች ይዞታ ላይ ሁከት ማድረጉን ክሱ ስለማያስረዳ፣ እንዲሁም 1ኛ 

ተጠሪ በመሬት ይዞታው ላይ ማዕድን የማውጣት ሥራ ከመጀመሩ በፊት የመሬት ይዞታው 

በአመልካቾች እጅ ያልነበረ በመሆኑ፣ አመልካቾች ክስ ለማቅረብ መብትና ጥቅም የላቸውም 

በማለት የቀረበውን ክስ ውድቅ አድርጓል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ በአጭሩ እንደተገለፀው ሲሆን፣ ለክርክሩ መነሻ በሆነው የመሬት 

ይዞታ ላይ የአመልካቾች መብት እስከ የት ነው የሚለውንና በመሬት ይዞታው ላይ 



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

29

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

29 
 

ባለመብት ከሆኑ ደግሞ ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው ተጥሷል ወይ የሚለውን ነጥብ 

ጉባዔው መርምሯል፡፡ 

በዚህም መሰረት የአመልካቾች ዋና ጥያቄ የመሬት ይዞታው ከአያት ቅድመ አያቶቻችን 

ተላልፎልን ባለመብት ሆነን እያለን፣ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ከይዞታው ላይ 

ለግንባታ ሥራ የሚያገለግል ድንጋይ ሲያወጣ ቆይቶ ሥራውን ከጨረሰ በኋላ ይዞታው 

ተመልሶልን እያለን 1ኛ ተጠሪ ማዕድን የማውጣት ፍቃድ አለኝ በማለት በሕገ ወጥ 

መንገድ ይዞብናል፡፡ በተጨማሪም ካሳም ሆነ ምትክ የእርሻ መሬት አልተሰጠንም የሚል 

ነው፡፡ 

ሁለተኛ ተጠሪ ለክሱ መልስ ሲሰጥ የአሁን ተጠሪዎች ጉዳዩ በአስተዳደራዊ መንገድ 

እንዲታይላቸው በጠየቁን መሰረት ስናጣራ፣ አውራ ጎዳና ቦታውን ለልማት ፈልጎት 

ሲጠቀምበት ቆይቶ ከጨረሰ በኋላ ለአርሶ አደሮች ማስረከብ ሲገባው ጥሎ ሲሄድ 

ለአመልካቾች ምንም ዓይነት ካሳ ሳይከፍላቸው 1ኛ ተጠሪ በሕገ ወጥ መንገድ ይዟል፡፡ 

ለዚህም 1ኛ ተጠሪ በተለያዩ ጊዜያት ይዞታውን ለአሁን አመልካቾች እንዲለቅ ለአካባቢ 

ጥበቃ መ/ቤት ደብዳቤ ብንጽፍም እልባት ሊያገኝ አልቻለም በማለት ገልጿል። 

አመልካቾች አሁን ክርክር ያስነሳው መሬት የእነርሱ መሆኑን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች 

በማለት ያቀረቧቸው ሰነዶች፡- 

1. ክርክር ባስነሳው ይዞታ ላይ እስከ 2004 ዓ.ም በተለያዩ ጊዜያት ግብር የከፈሉበት 5 

ገጽ ደረሰኞች፣ 

2. የአ/አበባ ከተማ ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 11 ሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት ማለትም የአሁን 2ኛ 

ተጠሪ ለአ/አበባ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በቁጥር 

በቦ/ክ/ከ/ወ/11/0.2/153/04 በቀን 26/8/2004 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ የአሁን አመልካቾች 

ይዞታ እንደነበርና አውራ ጎዳና ለልማት ሲባል በፈቃደኝነት ድንጋይ ሲያወጣ ቆይቶ 

ሥራውን ከጨረሰ በኋላ ትቶ ሲሄድ፣ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ያለ አግባብ በጉልበት 

ገበሬዎቹን በማስፈራራትና በተለያዩ ጊዜያት በማሳሰር ከወረዳው አስተዳደር ዕውቅና 

ውጪ በይዞታው እየተጠቀመ እንደሚገኝ ገልጿል፡፡ 

3. የቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 11 ሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አካባቢ 

ጥበቃ ባለስልጣን በቁጥር ቦ/ክ/ከ/ወ/11/0.2/957/05 በቀን 01/06/2005 በተፃፈ ደብዳቤ 

ክርክር የተነሳበት የመሬት ይዞታ የአሁን አመልካቾች በአፅመ ርስትነት ከቤተሰቦቻቸው 

ያገኙና፣ አሁን ደግሞ በእነሱ እጅ ያለ ግብር እስከ 2004 ዓ.ም የገበሩበት ቦታ ቀደም 



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

30

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

30 
 

ሲል አውራ ጎዳና ለልማት ፈልጎት እያለም አመልካቾችም ጠጠር በመፍጨት 

ሲጠቀሙበት ኖረው መ/ቤቱ ሥራውን ጨርሶ ለቆ ሄዷል፡፡ ግለሶቦች ከይዞታው ላይ 

ማዕድን የማውጣት ሥራ እየሠሩ ስለሆነ ቦታው ከባድ ድልድይ ስለሚያልፍበት መልሶ 

በአፈር ሞልቶ ማልማትን ስለሚጠይቅ ይዞታውም የአመልካቾች መሆኑን ስላረጋገጥን 

ቦታውን መልሶ አፈር በመሙላት እንዲያለሙ ቢፈቀድላቸው የሚል ድጋፍ ደብዳቤ 

ፅፏል፡፡ 

4. በደብዳቤ ቁጥር ቦ/ክ/ከ/ወ/11/0.2/888/2005 በቀን 23/04/2005 የቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 

11 ሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት ለአ/አበባ ከተማ አስተዳደር የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን 

በፃፈው ደብዳቤ ብላክ ዳይመንድ የተባለ ድርጅት የጠጠር ድንጋይ ማምረት ሥራ 

የፍቃድ ጊዜው በ2005 ዓ.ም የሚያበቃ በመሆኑና ቦታው የቦሌ ለሚ ዞን የአስፋልት 

መንገድ ከባድ ድልድይ ስላለ ሥራው በቀጣይነት ቢሠራ በድልድዩ ላይ ጉዳት 

ስለሚያደርስ ፍቃድ እንዳይታደስለት በማለት ገልጿል፡፡ 

5. የወረዳ 11 የወጂ አካባቢ የሀገር ሽማግሌዎችና የአካባቢ ኮሚቴዎች የጋራ ስብሰባ 

በ08/04/05 በተፃፈ ቃለ ጉባዔ፣ ክርክር የተነሳበት ቦታ የአሁን አመልካቾች መሆኑን 

እና ካሳ ያልተከፈላቸው ወይም ምትክ የእርሻ ቦታ ያልተሰጣቸው መሆኑን አረጋግጦ 

በቃለ ጉባዔው ላይ አምስት ሰዎች የፈረሙበትን አያይዘዋል፡፡ 

6. የቦሌ ክ/ከተማ የወረዳ 11 ዋና ሥራ አስፈጻሚ ጽ/ቤት በቁ.ቦ/ክ/ከ/ወ.11/29/07 በቀን 

15/11/2007 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ አሁን ክርክር የተነሳበት የመሬት ይዞታ 

የአመልካቾች መሆኑን እና በስማቸውም ግብር እየተገበረበት መሆኑን አረጋግጦ 

መግለጫ ሰጥቷል፡፡ 

ከላይ የተዘረዘሩትን ማስረጃዎች ስንመለከት ክርክር የተነሳበት የመሬት ይዞታ ለአመልካቾች 

ከወላጆቻቸው ተላልፎ ሲጠቀሙበት የቆዩ መሆኑንና የመንገዶች ባለስልጣን በመሀል 

ከይዞታቸው ላይ ድንጋይ ለማውጣት ፈልጎ በፍቃደኝነት ሥራውን ጀምሮ የሚፈልገውን 

ያህል ተጠቅሞ ከጨረሰ በኋላ ለአመልካቾች ትቶ መሄዱን አመልካቾች ከአቤቱታቸው ጋር 

አያይዘው ካቀረቧቸው ሰነዶች መረዳት ይቻላል፡፡ 2ኛ ተጠሪ የቅርብ የመንግሥት አስተዳደር 

አካል እንደመሆኑ መጠን ይህንን ሐቅ በተለያዩ ጊዜያት ለአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን 

አረጋግጧል፡፡ በፍ/ቤትም ተከሶ መልስ ሲሰጥ ይህንኑ አጠናክሮ ገልጿል፡፡ 

የ1ኛ ተጠሪን ሕጋዊነት 2ኛ ተጠሪ አለማወቁንና ለአመልካቾች በይዞታው ላይ በመንግሥት 

መመሪያ መሰረት የሚገባቸው ካሳ ወይም ምትክ የእርሻ መሬት ያልተሰጣቸው መሆኑንም 

መስክሯል፡፡ በጉዳዩ ላይ በፍ/ቤት የተሰጠ ውሳኔን ስንመለከት አመልካቾች ክስ ለማቅረብ 
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የሚያስችላቸው መብትና ምክንያት የላቸውም የሚል ነው፡፡ ነገር ግን የቅርብ የመንግሥት 

አስተዳደር አካል ይዞታው የአመልካቾች ነው ብሎ የሚሰጠው ማረጋገጫ ከውሳኔው ጋር 

ይጋጫል፡፡ የመሬት ይዞታው የአመልካቾች መሆኑ ከተረጋገጠ ደግሞ መንግሥት መሬቱን 

ለሌላ ልማት ከፈለገው ወይም ለሌላ አልሚ አካል ሲያስተላልፍ ለአመልካቾች ተገቢው ካሳ 

ሊከፈል ወይም ምትክ የእርሻ መሬት ሊሰጣቸው ይገባ ነበር፡፡ 

ይህ አለመሆኑ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 4 አርሶ አደሮች 

መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብት እንዳላቸው የሚደነግገውንና በዚህ 

አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 8 መንግሥት ለሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ 

በቅድሚያ በመክፈል የግል ንብረትን ለመወሰድ እንደሚችል የሚደነግገውን ይቃረናል፡፡ 

ስለሆነም ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው መሆኑን ጉባዔው በሙሉ ድምጽ 

የተስማማ ሲሆን፣ የውሳኔ ሃሳቡም ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት ወስኗል፡፡ 
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1.8 የአመልካች አቶ ሙየዲን ዩኑስ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ናዚ አሊይ 

  2. አቶ አሊ አብዶ  

ታህሣስ 15/2008 ዓ.ም 

መ/ቁ 1218/06  

አመልካች ነሐሴ 26 ቀን 2006 ዓ.ም የተጻፈ ማመልከቻ ለጉባዔው አቅርበዋል፡፡ 

በማመልከቻቸውም ለተጠሪዎች የሰጠሁት ይዞታ እንዲለቀቅልኝ በፍ/ቤት ስጠይቅ ፍ/ቤቱ 

ጉዳዩን በማስረጃ አጣርቶ ይዞታው ማስለቀቅ ሲገባው ተጠሪዎች የሰጡትን መልስ 

ተመልክቶ ይዞታው ሊመለስልህ አይገባም ብሎ መወሰኑ ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 37 እና 

አንቀጽ 40 ጋር ይቃረናል በማለት የሕገ መንግሥት ትርጉም ይሰጠኝ በማለት ጠይቀዋል፡፡  

የጉዳዩ አመጣጥ አመልካች 1ኛ ተጠሪ ከሚስቱ ጋር በመሆን በአላባው እንዲጠቀም 

የሰጡትን የጫት ተክል የሚገኝበትን 6 ሄክታር የገጠር መሬት ይዞታ ለ2ኛ ተጠሪ ሸጧል 

በማለት በ1ኛ እና በ2ኛ ተጠሪዎች መካከል የተደረገው የመሬት ሽያጭ ውል ፈርሶ 

ይዞታው እንዲመለስላቸው በፍ/ቤት ክስ መስርተዋል፡፡ 1ኛ ተጠሪ ክርክር ያስነሳውን ይዞታ 

አመልካች በአደራ ይዞ እንዲጠቀም የሰጡት ሲሆን፣ ኑሮ ሲከብደው ለ2ኛ ተጠሪ በኪራይ 

መልክ በብር 1000 የሰጠ ቢሆንም 2ኛ ተጠሪ ይዞታውን ለመመለስ ፈቃደኛ አይደለም ብሎ 

ተከራክሯል። 2ኛ ተጠሪ ደግሞ ክርክር የተነሳበትን የመሬት ይዞታ 1ኛ ተጠሪ ከሚስቱ ጋር 

በመሆን በ1988 ዓ.ም በብር 1400 የሸጠላቸው በመሆኑ እና ክሱ በይርጋ ስለሚታገድ 

ይዞታውን መመለስ አይገባኝም በማለት ተከራክሯል፡፡ 

ጉዳዩን የተመለከተው የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም ለክርክሩ መነሻ 

የሆነውን የመሬት ይዞታ የማን እንደሆነ ተጣርቶ ለምዕራብ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት 

በቀረበው ሪፖርት ላይ ክርክሩን ያስነሳው ይዞታ የ1ኛ ተጠሪ ሚስት አባት መሆኑን፣ የ1ኛ 

ተጠሪ ሚስትም ክርክሩን ያስነሳውና በውርስ ከአባትዋ የተላለፈላትን የመሬት ይዞታ ለ2ኛ 

ተጠሪ የሸጠች ሲሆን ክርክር የተነሳበት ይዞታ የአመልካች እንዳልሆነ አረጋግጧል፡፡ 

በኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ መሠረት ቋሚ ንብረት ሽያጭን የሚከለክል 

ቢሆንም የመሬት ሽያጭ ውሉ እንዲፈርስ የሚጠይቀው ወገን ከውሉ መፍረስ የተነሳ 

ጥቅም ያለው ሰው ብቻ እንደሆነ የፍ/ብ/ህ/ቁ 1808 ንዑስ አንቀፅ 2 ስለሚደነግግ አመልካች 

የመሬት ሽያጭ ውሉ እንዲፈርስ መጠየቅ አይችልም በማለት የተወሰነ መሆኑን ከመዝገቡ 

መረዳት ተችሏል፡፡                       
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መዝገቡ አመልካች ካቀረቡት አቤቱታ ጋር ተጣምሮ ተመርምሯል፡፡ ጉዳዩ ለጉባዔው 

የቀረበው አመልካች የፍ/ቤቱ ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ላይ ከንብረት መብታቸው 

ጋር የሚቃረን መሆኑን በመግለጽ፣ የሕገ መንግሥት ትርጉም እንዲሰጣቸው በጠየቁት 

አቤቱታ መነሻነት ነው። ጉዳዩን የተመለከተው ፍ/ቤት አመልካች እንዲመለስላቸው 

የሚጠይቁት በገጠር የሚገኝ የመሬት ይዞታ የ1ኛ ተጠሪ ሚስት ለ2ኛ ተጠሪ የሸጠ መሆኑ 

ቢረጋገጥም አመልካች በዚህ ይዞታ ላይ መብት ያላቸው መሆኑን አላስረዱም በማለት 

የወሰነ መሆኑን መዝገቡ ያስረዳል፡፡ ፍ/ቤቱም ጉዳዩን ሲመለከት ክርክር የተነሳበትን 

የመሬት ይዞታ የ1ኛ ተጠሪ ሚስት ለ2ኛ ተጠሪ የሸጠች መሆኑን አረጋግጧል፡፡ የመሬት 

ሽያጭ ውሉም መፍረስ አይገባውም ያለው አመልካች ከውሉ መፍረስ የሚያገኙትን ጥቅም 

አላረጋገጡም በሚል ምክንያት ነው፡፡ 

ነገር ግን የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ በገጠርም ሆነ በከተማ መሬትና 

የተፈጥሮ ሃብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው፡፡ “መሬት የማይሸጥ 

የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት ነው።” የሚለውን 

ድንጋጌ ስንመለከት በ1ኛ እና በ2ኛ ተጠሪዎች መካከል የተደረገው የመሬት ሽያጭ ውል 

መሬት እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ ከሚከለክለው የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌ ጋር የሚቃረን ሆኖ 

እያለ ፍ/ቤቱ አመልካች ከመሬት ሽያጭ ውሉ መፍረስ የሚያገኙትን ጥቅም አላረጋገጡም 

ብሎ የመሬት ሽያጭ ውሉ ሳይፈርስ እንዳለ እንዲቀጥል የወሰነው ውሳኔ ከሕገ መንግሥቱ 

አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀፅ 3 ጋር የሚቃረን መሆኑን ጉባዔው በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል። 

ስለሆነም ይህ የውሳኔ ሃሳብ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት 

ወስኗል፡፡  
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1.9 የአመልካች ወ/ሮ ሐሳይ ዶዮ ጉዳይ 

ወኪል፡- አቶ አበራ ሞላ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ትንሳኤ ኡታሌ 

           2. አቶ ታደሰ በላቸው 

           3. አቶ አልቤኔ ሳዴ 

           4. አቶ ከበደ ካሳ 

           5. አቶ አላፋ ሀይራ 

ሐምሌ 17/2007 ዓ.ም 

መ.ቁ 802/05 

አመልካች ጥቅምት 27 ቀን 2005 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ ለጉባዔው ያቀረቡት አቤቱታ፣ 

ባለቤቴ ከሞቱ በኋላ ለተጠሪዎች በቃል ስምምነት በአካባቢ ባህል መሠረት በጋራ አርሰን 

ምርቱን በጋራ ለመጠቀም ተዋውለን ድርሻዬን በማስቀረታቸው የእርሻ መሬት ይዞታዬን 

እንዲለቁልኝ በፍ/ቤቶች ክስ ብመሠርትም ለተጠሪዎች የተወሰነ በመሆኑና በውሳኔውም 

ከይዞታዬ ያለመነቀል ሕገ መንግሥታዊ መብቴ ስለተጣሰ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

እንዲሰጠኝ የሚል ነው፡፡ 

በጉዳዩ ላይ በገዜ ጎፋ ወረዳ ፍርድ ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁን አመልካች ልጆች በአምስት 

ሰዎች ላይ የመሰረቱት ክስ ይዞታቸውን ከተጠሪዎች ጋር በጋራ ለመጠቀም ተስማምተው 

ከያዙ በኋላ አሁን አንለቅም በማለታቸው ፍ/ቤቱ ይዞታውን እንዲለቁ ጠይቋል፡፡ ተጠሪዎች 

በተናጠል ባቀረቡት መልስም ከፊሉን ይዞታ በግዥና ሌላውን በኪራይ ይዘውት ለረጅም ጊዜ 

ሲጠቀሙበት እንደቆዩ በመግለጽ ተከራክረዋል፡፡ ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ማስራጃዎች 

በመመዘን የሰጠው ውሳኔ ተከሳሾች ለረጅም ጊዜ ሲጠቀሙ በመቆየታቸውና ግብር 

ሲከፍሉበት የቆዩ ስለሆነ እንዲሁም የአመልካች ልጆች በይዞታው ሲጠቀሙ ስላልቆዩ 

ይዞታው የተከሳሾች ነው ሲል ወስኗል፡፡ 

በአመልካች የቀረበውን አቤቱታም ጉባዔው አጣርቷል፡፡ በዚህም መሠረት ከስምምነቱ በፊት 

ወ/ሮ ሐሳይ ዶዮ እና ባለቤታቸው፣ ክርክር ያስነሳው የእርሻ መሬት ባለይዞታ መሆናቸው 

የተረጋገጠ ሲሆን በፍርድ ቤት የቀረቡትም ምስክሮች ይህንኑ አረጋግጠዋል፡፡ በፍርድ ቤት 

በተደረገ የቃል ክርክርም ከፊሎቹ ተጠሪዎች መሬቱን ከአመልካች ከብዙ ዓመታት በፊት 

በኪራይ እና አትክልት ያለበትን ቦታ ደግሞ በግዥ መረከባቸውን ሲገልፁ፣ የተቀሩት ደግሞ 
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ከሌላ ሦስተኛ ወገን በኪራይ መያዛቸውን ገልፀዋል፡፡ ፍ/ቤቱም ጉዳዩን መርምሮ የመሬት 

ሽያጭ ሕገ መንግሥቱን የሚጻረር መሆኑን ገልጾ ይህንንም ሕገ ወጥ ተግባር የፈፀሙት 

ሁለቱም ወገኖች ስለሆኑና ተጠሪዎች ከ10 ዓመት በላይ ግብር እየከፈሉ የቆዩትን መንጠቅ 

ከፍተኛ የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ቀውስ ያስከትላል። በመሆኑም በፍ/ሕ/ቁ 1845 መሠረት 

በይርጋ ሊታገድ እና በክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

110/1999 አንቀጽ 2(7) መሠረት ወራሾች (የአመልካች ወኪል) መሬቱን እየተጠቀሙ የቆዩ 

ስላልሆኑ ተጠሪዎች ይዞታቸውን መልቀቅ የለባቸውም በማለት ወስኗል፡፡ 

ጉዳዩን በጥልቀት ስንመረምረው አመልካች ከፊሉን ይዞታ ለተጠሪዎች በሽያጭ 

ማስተላለፋቸውን የሚያሳይ ማስረጃ በፍርድ ቤት መቅረቡን መረዳት የተቻለ ሲሆን፣ ፍርድ 

ቤቱም የደረሰበት መደምደሚያ ሕገወጥ ድርጊቱን የፈጸሙት ሁለቱም ወገኖች 

በመሆናቸውና ተጠሪዎች በይዞታው ለረጅም ጊዜ በመጠቀም ቋሚ አትክልቶችን 

በማፍራታቸው ይዞታውን እንዲለቁ ቢደረግ ከሚያመጣው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ 

አንጻር ተጠሪዎች ይዞታውን ሊለቁ አይገባም በማለት ወስኗል፡፡ 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 40(3) መሬት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ 

ሕዝቦች እና የመንግሥት መሆኑ ተደንግጓል፡፡ መሬት መሸጥና መለወጥ በሕገ መንግሥቱ 

የተከለከለ ሆኖ ሳለ ፍርድ ቤቱ ይህንን ጭብጥ ትኩረት ሳይሰጥ ማለፉ አግባብ አይደለም፡፡ 

ፍርድ ቤቶች በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 9(2) እና 13(1) መሠረት ሕገ መንግሥቱን 

የማስከበር ግዴታ ስለተጣለባቸው የመሬት ሽያጭ ግልጽ ሆኖ ሲታይ ፍርድ ቤቱ በራሱ 

ተነሳሽነት ተገቢውን ማጣራት ማድረግና መወሰን ሲገባው ሕገወጥ ለሆነ የመሬት ሽያጭ 

ውል ሕጋዊ ውጤት የሚኖረው ውሳኔ ማሳለፍ ሕገ መንግሥቱን የሚጻረር ውሳኔ ሆኖ 

አግኝተነዋል፡፡ ሕገ መንግስቱን የሚጻረሩ ሕጎች፣ ደንቦች፣ የሕግ አስፈጻሚ አካላት 

ውሳኔዎችና ሌሎች ድርጊቶች ከመጀመሪያውም እንዳልተፈፀሙ ተደርገው ይቆጠራሉ፡፡ 

በመሆኑም ፍርድ ቤቱ በሽያጭ ለተጠሪዎች የተላለፈው መሬት ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ 

ሕገ መንግሥታዊ ባለመሆኑ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው 

በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ፣ ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት 

እንዲተላለፍ በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል። 
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1.1 የአመልካች አቶ መሰረት ታዬ ጉዳይ 

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ዛብሽ ገላው 

መጋቢት 17 ቀን 2009 ዓ.ም 

                       መ.ቁ 1512/08 

ጉዳዩ ለሕገ መንግሥት ትርጉም ምርመራ ሊቀርብ የቻለው አመልካች ጥቅምት 23 ቀን 

2008 ዓ.ም ለጉባዔው ፅፈው ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ነው፡፡ ጉዳዩም በንብረት 

ባለቤትነት ላይ የተደረገ ክርክርን መነሻ ያደረገ ነው፡፡ ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመለከተው 

የማቻከል ወረዳ ፍ/ቤት የአመልካችን እና የሌላ አንድ ግለሰብ የመቃወም ማመልከቻ 

በመቀበል ተጠሪ እና ቄስ ታዬ ምህረቴ መልስ እንዲሰጡ አድርጓል፡፡ አመልካች ባቀረቡት 

አቤቱታ ተጠሪ ከቄስ ታዬ ምህረቴ ጋር በነበራቸው የጋብቻ የንብረት ክፍፍል ክርክር 

በአማኑኤል ከተማ ቀበሌ ዐ1 የሚገኝ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጨረታ ገዝቼ ስመ 

ሀብቱንም በስሜ ያዞርኩትን አንድ ደጃፍ ቤት እንደዚሁም የግሌ የነበሩ የቀንድ ከብቶችን 

የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ነው በሚል የማቻከል ወረዳ ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ሊሰረዝ 

ይገባል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ ቄስ ታዬ ምህረቴ በሰጡት መልስ አምነው 

የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ ግን አከራከሪዎቹ ንብረቶች ከጋብቻችን የጋራ ንብረት ወጪ 

ተደርጎ የተገዙ በመሆኑ ንብረቶቹ የጋራ ሊባሉ ይገባል፣ የቀድሞ ውሣኔ ሊፀና ይገባል ሲሉ 

ተከራክረዋል፡፡ የግራ ቀኙን ክርክር እንዲሁም የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች የተመለከተው 

ይኸው የወረዳ ፍ/ቤት አመልካች አከራከሪውን ቤት በገዛበት ወቅት ለአካለ መጠን ያልደረሰ 

መሆኑን በመጥቀስ በራሱ የሽያጭ ውሉን ሊዋዋል እንደማይችል በመጥቀስ ውሉ ከመሰረቱ 

ፈራሽ ነው ብሏል፡፡ እንደዚሁም የሽያጭ ውሉ የ3ኛ ወገንን መብት የነካ በመሆኑም ፈራሽ 

ነው ብሏል፡፡ እንደዚሁም አመልካች አከራካሪውን ቤት ለመግዛት የሚያስችል ሀብት ኖሮት 

ንብረቱን ስለመግዛቱ አላስረዳም በማለት ንብረቱን ተጠሪ እና ከላይ በስም ተጠቃሹ የቀድሞ 

ባለቤታቸው በዕዳ ምክንያት ንብረታቸውን ባንክ ሲይዝባቸው በአመልካች ስም ከራሣቸው 

የጋራ ሀብት አውጥተው ያስገዙት የጋራ ንብረታቸው እንጂ የአመልካች የግል ሊባል 

አይችልም በማለት አከራካሪዎቹን የቀንድ ከብቶችም በተመለከተ የተገዙት ከተጠቃሹ ጋብቻ 

የጋራ ሀብት ወጭ ተደርጎ የተገዙ በመሆኑ የባልና ሚስቱ የጋራ ናቸው በማለት ቀድሞ 

የሰጠውን ውሣኔ በማፅናት ወስኗል፡፡  

በጉዳዩ ላይ በአመልካች ይግባኝ የቀረበለት የምስራቅ ጎጃም አስተዳደር ዞን ፍ/ቤት የስር 

ፍ/ቤት አመልካች ያደረገውን የቤት ግዢ ውል በተመለከተ የደረሰበትን ድምዳሜ በመንቀፍ 

ውሉ ፈራሽ ሊሆን የሚችለው አካለ መጠን ያልደረሰውን ልጅ ጥቅም በሚጎዳ መልኩ 
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በተደረገ ጊዜ መሆኑን በመጥቀስ፣ በሌላ በኩል አመልካች ባቀረባቸው በሰነድም ሆነ በሰው 

ማስረጃዎች በሚገባ ያስረዳ መሆኑን እንደዚሁም አከራከሪዎቹን የቀንድ ከብቶችም 

በተመለከተ አመልካች ባቀረባቸው ሁለት የውል ሰነዶች እና የሰው ማስረጃዎች በሚገባ 

ያስረዳ መሆኑን በመጥቀስ በዚህ ረገድ የስር ፍ/ቤትን ውሣኔ በመሻር ወስኗል፡፡ በጉዳዩ ላይ 

በተጠሪ ይግባኝ የቀረበለት የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎትም አያስቀርብም ሲል 

ወስኗል፡፡ 

በጉዳዩ ላይ በተጠሪ የሰበር አቤቱታ የቀረበለት የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ጉዳዩን አስቀርቦ ከመረመረ በኋላ የስር ፍ/ቤትን ውሣኔ በመሻር እና የወረዳውን ፍ/ቤት 

ውሣኔ በማጽናት ወስኗል፡፡ 

በጉዳዩ ላይ በአመልካች የሰበር አቤቱታ የቀረበለት የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት ጉዳዩን አስቀርቦ ከመረመረ በኋላ አመልካች አከራካሪውን ቤት ለመግዛት የራሱን 

የሃብት ምንጭ የተጠቀመ መሆኑ በስር ፍ/ቤቶች አልተረጋገጠም። እንደዚሁም አንድ ሰው 

የንብረት ባለሃብት የሚሆነው በጉልበቱ በፈጠራ ችሎታው ወይም በገንዘቡ ንብረት ያፈራ 

ሲሆን እንጂ በስሙ ስለተመዘገበ ብቻ የግሉ ሊሆን አይችልም በማለት የስር ፍ/ቤትን 

ውሣኔ በማፅናት ወስኗል፡፡ 

ከላይ ጸንቶ ባለው ውሳኔ ላይ አመልካች ባቀረቡት አቤቱታ ፍሬ ሃሣብ ተጠሪ ከቄስ ታዬ 

ምህረቴ ጋር በነበራቸው የጋብቻ የንብረት ክፍፍል ክርክር በአማኑኤል ከተማ ቀበሌ ዐ1 

የሚገኝ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጨረታ ገዝቼ ስመ ሀብቱንም በስሜ ያዞርኩትን አንድ 

ደጃፍ ቤት እንደዚሁም የግሌ የነበሩ የቀንድ ከብቶችን የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ነው 

በሚል የማቻከል ወረዳ ፍ/ቤት ወስኖ ነበር፡፡ ውሳኔው መብቴን ነክቷል በሚል 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሰረት ወደ ክርክሩ ገብቼ እንድከራከር ጠይቄ ብከራከርም 

አመልካች በወቅቱ ህጻን በመሆኑ ውል መዋዋል አይችልም። እንዲሁም ንብረቶቹ የተገዙት 

በባልና ሚስቱ ገንዘብ ነው በሚል ንብረቶቹን የባልና ሚስቱ የጋራ ንብረት በማድረግ 

የተሰጠው ውሣኔ በመጨረሻ በመፅናቱ በሕገ መንግሥቱ ያለኝን የንብረት መብት ይጥሳል 

ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

ጉባዔውም በቀረበለት አቤቱታ መነሻ ጉዳዩን መርምሯል፡፡ በተያዘው ጉዳይ በፍ/ቤቶች በነበረ 

ክርክር የተጠሪ ክርክር አከራካሪውን ቤት በተመለከተ ቤቱ በባንክ ዕዳ ምክንያት ሲሸጥ 

ወጪው ከቀድሞ ባለቤታቸው አቶ ታዬ ምህረቴ ጋር ከነበራቸው የጋብቻ የጋራ ሀብት 

ወጪ በማድረግ በአመልካች ስም ቤቱ የተገዛ መሆኑን፣ እንደዚሁም በተመሳሳይ 
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አከራካሪዎቹ የቀንድ ከብቶችም ከተጠቀሰው የጋብቻ የጋራ ሀብት ወጪ ተደርጎ የተገዙ 

መሆናቸውን በመጥቀስ ንብረቶቹ በጋብቻ ውስጥ የተፈሩ የጋራ ይባሉልኝ የሚል ነው፡፡ 

ፍ/ቤቶችም ግራ ቀኙን አከራክረው በዋናነት አመልካች አከራካሪዎቹን ንብረቶች ከራሱ 

የሀብት ምንጭ ወጪ አድርጎ ስለመግዛቱ አላስረዳም በሚል ምክንያት ላይ በመመስረት 

ንብረቶቹ የተጠሪና የቀድሞ ባለቤታቸው አቶ ታዬ ምህረቴ በጋብቻ ውስጥ የተፈሩ የጋራ 

ሀብት ናቸው በማለት መወሰናቸውን መረዳት ይቻላል፡፡ ሆኖም ግን ፍ/ቤቶች ተጠሪ እና 

የቀድሞ ባለቤታቸው አቶ ታዬ ምህረቴ በአንድ በኩል የሚፈለግባቸውን የባንክ ዕዳ መክፈል 

አቅቷቸው አከራካሪው ቤት በጨረታ ሊሸጥ የቻለ መሆኑን አረጋግጠው በሌላ በኩል 

አከራካሪውን ቤት ለመግዛት የሚያስችል የገንዘብ አቅም ኖሯቸው ከጋራ ሀብታቸው ወጪ 

አድርገው አከራካሪውን ቤት በአመልካች ስም ገዝተዋል ሲሉ መደምደማቸውን ስንመለከት 

የተጠቀሰው ምክንያትና ድምዳሜ አብረው የሚሄዱ አለመሆናቸውን መረዳት የሚቻል 

ሲሆን፣ ይልቁንም ፍ/ቤቶቹ የጠቀሱት ምክንያት አከራካሪው ቤት ከተጠቃሹ ጋብቻ የጋራ 

ሀብት ወጪ ተደርጎ ያልተገዛ መሆኑን ያስረዳል ለሚል ድምዳሜ የቀረበ ነው፡፡ 

በተጨማሪም ፍ/ቤቶቹ በተለይ አከራካሪው ቤት ከተጠቃሹ ጋብቻ የጋራ ሀብት ወጪ 

ተደርጎ  የተገዛ ነው ብለው እንደወሰዱት እንኳ ቢሆን ዕዳውን ቀድሞውኑ በቀጥታ መክፈል 

እየቻሉ ባለመክፈል ንብረታቸው እንዲሸጥ በመፍቀድ በተዘዋዋሪ በአመልካች ስም ቤቱን 

የመግዛታቸው ድርጊት ተጠሪ ከቀድሞ ባለቤታቸው ጋር በመሆን ሕግን በተቃረነ መልኩ 

አንዳች ኃላፊነት ለመሸሽ ወይም ለሕገ ወጥ ዓላማ ሲሉ የከወኑት ተግባር ነው ሊባል 

ከሚችል በቀር ሌላ ትርጉም የሚሰጠው አይሆንም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ከቀድሞ ባለቤታቸው 

ጋር በመሆን በፈጸሙት ሕግን የተቃረነ ተግባራቸው ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚገባ አይደለም፡፡ 

ተጠሪና የቀድሞ ባለቤታቸው ሕግን ባልተቃረነ መንገድ አከራካሪዎቹን ንብረቶች 

በፈቃዳቸው ከጋራ ንብረታቸው ወጪ በማድረግ አካለ መጠን ባላደረሰው በአመልካች ስም 

ገዝተዋል እንኳ ቢባል፣ ተጠሪ እና የቀድሞ ባለቤታቸው ንብረቶቹን የአመልካች የግል 

ለማድረግ በማሰብ ገዝተዋል ከማለት ይልቅ የራሳቸው የጋራ ንብረት ለማድረግ አቅደው 

ገዝተዋል ብሎ መነሳት ከምክንያታዊነት እና ሕገ መንግሥታዊ መሰረት ካለው የህፃናትን 

ጥቅም በቀደምትነት ከማስከበር መርህ ጋር የሚቃረን ይሆናል፡፡ 

በሌላ በኩል አመልካች በተለይ አከራካሪውን ቤት ስመ ሀብቱን በስሙ አድርጎ ማስረጃውንም 

ይዞ የሚገኝ ሆኖ እያለ በዚህም በፍ/ሕ/ቁ 1195 መሰረት አንድ የማይንቀሳቀስ ንብረት ስመ 

ሀብቱን በስሙ በማድረግ ማስረጃውን በእጁ ያደረገ ሰው የንብረቱ ባለቤት እንደሆነ 

የሚገመት ስለመሆኑ ተደንግጎ እያለ፣ እንደዚሁም ይህንኑ ድንጋጌ ተከትሎ በሚገኘው 
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አንቀጽ 1196 መሰረት የቀረበ ግምቱን ሊያስተባብል የሚችል ክርክርም ሆነ ማስረጃ 

በሌለበት አልያም ሌላ ሕጋዊ ምክንያት በሌለበት ሁኔታ ፍ/ቤቶች አከራካሪዎቹ ንብረቶች 

አንድ አካለ መጠን ያላደረሰ ልጅ ንብረት ከሚያፈራባቸው መንገዶች በአንዱ የተገኙ 

ንብረቶች ስለመሆናቸው መነሻ ግምት በመያዝ በተቃራኒው ሕግ በሚፈቅደው አግባብ ተጠሪ 

ማስተባበያ ማቅረብ አለማቅረባቸውን በመመርመር ጉዳዩን መመልከት ይገባቸው ነበር። 

በተቃራኒው አመልካች ስለመብታቸው እንዲያስረዱ ግዴታን በመጣል መወሰናቸው 

የሕጻናትን የተሻለ ጥቅም ለማስጠበቅ በሚረዳ መልኩ ውሳኔ የሰጡ አለመሆናቸውን 

የሚያረጋግጥ በመሆኑ ውሳኔው በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 36(2) “ሕፃናትን 

የሚመለከቱ እርምጃዎች በሚወሰዱበት ጊዜ በመንግሥታዊ ወይም በግል የበጎ አድራጎት 

ተቋሞች፣ በፍርድ ቤቶች፣ በአስተዳደር ባለስልጣኖች ወይም በሕግ አውጪ አካላት የሕፃናት 

ደህንነት በቀደምትነት መታሰብ አለበት፡፡” በሚል የሰፈረውን ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ፣ 

እንዲሁም በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 የሰፈረውን የንብረት መብት ድንጋጌ የሚቃረን 

በመሆኑ በጉዳዩ ላይ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋል ሲል ጉባዔው በሙሉ ድምጽ 

ተስማምቶ ይህን የውሳኔ ሃሳብ አቅርቧል፡፡  
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1.2 የአመልካች ወ/ሮ ፈትለወርቅ መንገሻ ጉዳይ 

(ጠበቃ ብርሃኑ በርሄ) 

ተጠሪዎች፡- የወ/ሮ በላይነሽ ወ/ኪዳን ተተኪዎች 

 1ኛ. አቶ ገ/መድኅን ዓባይ 

 2ኛ. ወ/ሮ ለታይ ዓባይ 

 3ኛ. መመህርት መብራት ዓባይ 

 4ኛ. አቶ ተሾመ ዓባይ 

 5ኛ. ወ/ር አማኑኤል ዓባይ 

ሐምሌ 29 ቀን 2009 ዓ.ም 

መ/ቁ  1563/08 

አመልካች ታህሳስ 21 ቀን 2008 ዓ.ም ፅፈው ባቀረቡት አቤቱታ የትግራይ ክልል መቐለ 

ከተማ የሐድነት ክፍለ ከተማ ምድብ ፍርድ ቤት በመ.ቁ 112/96 በቀን 06/08/2006 ዓ.ም 

የሰጠው እና እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የፀናው ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 

40 የተመለከተውን የንብረት ባለቤትነት መብትን የሚቃረን ስለሆነ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ይሰጥልኝ በማለት አመልክተዋል፡፡ 

የጉዳዩ ፍሬ ሃሳብ የአሁን ተጠሪዎች በስር ፍ/ቤት በ16/07/1996 ዓ.ም በመሠረቱት ክስ 

በቀበሌ ግንቦት 20 የሚገኝ ቤትና ቦታ በምስራቅ መንገድ፣ በምዕራብ ሙስጠፋ አብዱ፣ 

በሰሜን ዘምዘም መሐመድ፣ በደቡብ ዓለሙ አዳነ የሚዋሰን በሟች ወታደር ዓባይ ግፋው 

/የተጠሪዎች አባት/ ስም የሚታወቅ 500 ካ.ሜ ስፋት ያለው አንድ ግድግዳ ቤት የተሠራበት 

የአሁኑ አመልካች በሰፈርተኝነት እየተጠቀሙበት ቆይተዋል፡፡ እንድናስተካክለው ፈልገን 

ውጡልን ስንላቸው ፈቃደኛ ስላልሆኑ በሕግ ተገድደው እንዲለቁልን በማለት ዳኝነት 

ጠይቋል፡፡ 

የአሁኑ አመልካችም ቀርበው ጉዳዩ በይርጋ ቀሪ ይሆናል በማለት የመጀመሪያ ደረጃ 

መቃወሚያ ካረቀቡ በኋላ ፍ/ቤቱ መቃወሚያውን በመቀበል ጉዳዩ በይርጋ ቀሪ ይሆናል 

በማለት ሲወሰን የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በይግባኝ አይቶ መቃወሚያውን ውድቅ 

በማድረግ የወረዳው ፍ/ቤት በዋናው ፍሬ ነገር ገብቶ አጣርቶ እንዲወስን በስ.መ.ቁ 73223 
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በቀን 05/04/2005 ዓ.ም በፍ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 341/ለ መልሶታል፡፡ አመልካችም በዋናው ፍሬ ነገር 

መልስ ሲሰጡ ክርክር ያስነሳውን ቦታ እናት ወ/ሮ ፀሐይነሽ ገ/ማሪያም የከተማ ቦታ ሸንሽኖ 

ለመስጠት ስልጣን ካለው አካል በ14/07/1974 ዓ.ም አመልክታ ሰኔ 18 ቀን 1974 ዓ.ም 

ተሰጥቷት በኘላኑ መሠረት ሠርታ በስጦታ ወደ ስሜ ሲዛወር የስጦታ ሰጪ እናት ንብረት 

መሆኑ ተረጋግጦ በቀን 9/12/1992 ዓ.ም ተሰጥቷል፡፡ 

ክርክር ያስነሳው ቦታ ላይ በእኔና በስጦታ ሰጪዬ የተሠራ ሰባት ክፍል ቤቶች ያሉ ሲሆን 

በአሁኑ ተጠሪዎች የተሠራ አንድም ቤት በመሬቱ ላይ ስለሌለ የተጠሪዎች ጥያቄ 

ተቀባይነት የለውም፣ እንዲሁም ቤቱ የራሳቸው ስለመሆኑ ካርታና ኘላን ያላቀረቡ ስለሆነ 

በፍ/ሕ/ቁ 119312 እና 1196 መሠረት ክሳቸው ተቀባይነት የለውም በማለት ተከራክሯል፡፡  

ፍ/ቤቱም ከግራ ቀኝ የቀረበለትን ክርክር ከሰማ በኋላ ክርክር ያስነሳውን ቤትና ቦታ 500 

ካ.ሜ የአሁኑ ተጠሪዎች እና የአመልካች እናት ተከራክረው ይዞታው የተጠሪዎች አባት 

ወ/ር ዓባይ ግፋው ነው ተብሎ ግማሹን ማለትም 250 ካ.ሜ ይዞታ፣ የተጠሪዎች እናት 

ወ/ሮ በላይነሽ ወ/ኪዳን የሚስት ድርሻ እንዲወስዱ እንዲሁም ወ/ር ዓባይ ግፋው በ1978 

ዓ.ም ስለሞቱ ወራሾቹ የመጠየቅ መብታቸው በይርጋ ቀሪ ሆናል ተብሎ በዚሁ መዝገብ 

ቁጥር በቀን 29/05/1999 ዓ.ም ተወስኖ በትግራይ ክልል ሰበር መ.ቁ 21325 በቀን 

2/7/2000 ዓ.ም የፀና ስለሆነ የአሁኑ አመልካች ከእናታቸው የተላለፈላቸውን እና ለወ/ሮ 

በላይነሽ ወ/ኪዳን /ለተጠሪዎች እናት/ ተወስኖ የነበረውን 250 ካ.ሜ ለተጠሪዎች እንዲለቁና 

በመሬቱ ላይ ያወጡት ወጪ ካለ በመሓንዲስ ተገምቶ ይሰጣቸው በማለት ወሰኗል፡፡ 

ውሳኔውም እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ደርሶ ስለፀና ለሕገ መንግሥት ትርጉም 

የቀረበ አቤቱታ ነው። 

የአመልካች ዋና ቅሬታም አሁን ክርክር ያስነሳውን ቤት እና ቦታ ስጦታ አድራጊ እናት 

ወ/ሮ ፀሐይነሽ ገ/ማሪያም ሰኔ 18 ቀን 1974 ዓ.ም ነጻ መሬት በምሪት የተሰጣቸው ሲሆን 

ክስ እስከ ቀረበበት መጋቢት 16 ቀን 1996 ዓ.ም ለ21 ዓመት ያለማቋረጥ ግብር 

የተገበረበት መሆኑን፣ የተተኪዎች አባት በ05/03/73 ዓ.ም በ6 ወር ውስጥ ቤት 

ለመሥራት ፍቃድ ተሰጥቷቸው ባለመፈፀማቸው ጥቅምት 4 ቀን 1974 ዓ.ም እንደገና በ6 

ወር ውስጥ በኘላኑ መሠረት ካልሠራሁ ለሌላ ሰው እንዲመራ ብለው ፈርመው ውል 

የገቡበት የጽሑፍ ሰነድ ቀርቦ እያለ፣ ቤቱ እና ይዞታው የተተኪዎች /የአሁኑ ተጠሪዎች 

አባት ስለመሆኑ ምንም ዓይነት የጽሑፍ ማስረጃ ማለትም ካርታና ኘላን ሳይቀርብ በእኔና 

በስጦታ አድራጊ እናት የተገነባውን ሰባት ክፍል ቤት ያረፈበትን ይዞታና ቤት ከ250 ካ.ሜ 

የቦታ ስፋት ጋር እንዳስረክብ መወሰኑ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 መሠረት ንብረት 
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የማፍራት መብቴን የሚቃረን ስለሆነ የሕገ መንግሥት ትርጉም ይሰጥልኝ በማለት 

አመልክተዋል። 

ጉባዔውም የቀረበውን አቤቱታ እና የተሰጠውን ውሳኔ እንደመረመረው የተጠሪዎች አባት 

ክርክር በተነሳበት ይዞታ ላይ የነበራቸው መብት ቀጥሏል ወይስ ተቋርጧል የሚለውና 

የአመልካች እናት ይዞታውን በሕጋዊ መንገድ ባለመብት ሆነው ለልጃቸው አስተላልፈዋል 

ወይ የሚለው ጭብጥ መልስ ማግኘት የሚገባው ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ጉባዔው ተጨማሪ 

ማጣራት እንዲደረግ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሠረት የመቀሌ ከተማ አስተዳደር ሙሉ 

መረጃውን እንዲልክ ተጠይቆ የቤቱን ሙሉ ማህደር ኮፒ በማድረግ በደብዳቤ ቁ. 

38428030/5454 በቀን 29/07/2008 ዓ.ም የተጻፈ ሸኚ ደብዳቤ ተልኮ በጉባዔ 

ተመርምሯል፡፡  

እንደተመረመረውም ክርክር የተነሳበትን ቦታ ወ/ር ዓባይ ግፋው በ05/03/1973 ዓ.ም የቦታ 

ዓይነት ምርጫ የሚል ፎርም እና በቀን 16/04/1974 ዓ.ም የቦታ ግብር መክፈል የሚል 

የተጻፈ ደብዳቤ እንዳለ፣ እማሆይ ፀሐይነሽ ገ/ማሪያም በ14/07/1974 ዓ.ም መሬት ይሰጠኝ 

ማመልከቻ ማስገባታቸውንና በቀን 03//10/1974ዓ.ም ደግሞ ወ/ር አባይ ግፋው የነበረ 

የመሬት ይዞታ ራሳቸው ለመሥራት ፍቃደኛ ስላልሆኑ ለእኔ ይስጠኝ ብለው እንደጠየቁ፣ 

እንዲሁም ሰኔ 2 ቀን 1974 ዓ.ም ወ/ር አባይ ግፋው ለሌላ ሰው ከተሰጠ አልቃወምም 

ብሏል ማለታቸውን፣ ሰኔ 18 ቀን 1974 ዓ.ም በቁጥር 6840/367/74 ደግሞ 500 ካ.ሜ 

ያለው ባለቤትነት ካርታ ለእማሆይ ፀሀይነሽ ገ/ማርያም እንደተሰጠ፣ በቁጥር 

10665/367/74 በቀን 02/05/1998 ዓ.ም የአንድ ክፍል ቤት እና መፀዳጃ ቤት ለመሥራት 

ፍቃድ የወሰዱበት መሆኑን፣ እማሆይ ፀሐይነሽ ገ/ማርያም ይህንን ቤት እና ይዞታ በቀን 

26/12/1992 ዓ.ም ለልጃቸው ለወ/ሮ ፈትለወርቅ መንገሻ (ለአሁኗ አመልካች) በስጦታ ውል 

ማስተላለፋቸውንና ከ1975 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ በአመልካች እናትና ልጅ ካርታና 

ፕላን ተሠርቶ በየዓመቱ ግብር የሚገበርበት መሆኑን የሚገልፅ ማስረጃ ቀርቦ ከፋይሉ ጋር 

ተያይዟል፡፡ ክርክር ያስነሳው ቤት በተጠሪዎች ወላጅ አባት በነበሩት ወ/ር አባይ ግፋው 

ስለመሠራቱ ምንም የቀረበ የባለቤትነት ማረጋገጫም ሆነ ግብር የከፈሉበት ሰነድ የለም፡፡ 

የስር ፍ/ቤት ለውሳኔው መሰረት ያደረገው በተጠሪዎች የቀረቡትን የሰው ምስክሮች ሲሆን፣ 

የምስክሮቹም ቃል እንደሚያስረዳው ወ/ር አባይ ግፋው በ1974 ዓ.ም ክርክር ባስነሳው 

ይዞታ ላይ አንድ ክፍል ጭቃ ቤት እና በቃጫ የተሠራ አጥር መሥራታቸውን ተናግረዋል። 

በአመልካች በኩል የቀረቡ የሰው ምስክሮች ደግሞ የአመልካች እናት የነበሩት እማሆይ 

ፀሐይነሽ ገ/ማሪያም አሁን ክርክር ያስነሳውን ቦታ ነጻ መሬት ስለነበረ በከተማ አስተዳደር 
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ተመርተው ቤት የሠሩበት እና በኋላም በስጦታ ለአሁኗ አመልካች ልጃቸው ለወ/ሮ 

ፈትለወርቅ መንገሻ ማስተላለፋቸውን መስክረዋል፡፡ 

ከላይ ከታሪኩ ለመረዳት እንደተቻለው ክርክር ያስነሳውን ይዞታ ወ/ር ዓባይ ግፋው ቤት 

ለመሥራት በ1973 ዓ.ም ተመርተው በ16/04/1974 ዓ.ም ደግሞ በ6 ወር ውስጥ በኘላኑ 

መሠረት ቤት እንዲሠሩ እና ግብር እንዲገብሩ ደብዳቤ ተጽፎ ቢፈርሙም በውላቸው 

መሠረት በይዞታው ላይ ግንባታ ማድረግ ባለመቻላቸው፣ የአመልካች እናት የነበሩት 

እማሆይ ፀሐይነሽ ገ/ማሪያም በ14/07/1974 ዓ.ም ደግሞ አሁን ክርክር ያስነሳውን የወ/ር 

ዓባይ ግፋው ይዞታ የነበረ 500 ካ.ሜ እሳቸው መሥራት ባለመቻላቸው ለእኔ ይሰጠኝ 

ብለው ባመለከቱት መሠረት ሰኔ 18 ቀን 1974 ዓ.ም የከተማው አስተዳደር በቁጥር 

6840/367/74 ካርታ እና ኘላን ሠርቶ በርስት መዝገብ ቁ. 159 መዝግቦ መስጠቱን 

የቀረበው የሰነድ ማስረጃ ያስረዳል። በተጨማሪም እማሆይ ፀሐይነሽ ገ/ማሪያም ይዞታውን 

ከተመሩበት ጊዜ ጀምሮ ለልጃቸው ለአሁኗ አመልካች እስካስተላለፋበት ጊዜ ድረስ በየአመቱ 

በስማቸው ግብር ሲከፍሉ እንደነበር እና በቁጥር 10665/367/74 በቀን 02/05/1989 ዓ.ም 

አንድ ክፍል ቤትና መፀዳጃ ቤት ለመሥራት ፍቃድ እንደወሰዱ ከከተማ አስተዳደሩ 

የመጣው መዝገባቸው ያስረዳል፡፡ 

እማሆይ ፀሐይነሽ ገ/ማሪያም በቀን 26/12/1992 ዓ.ም ይህንን አከራካሪ ቦታ እና ቤት 

ለልጃቸው ወ/ሮ ፈትለወርቅ መንገሻ በስጦታ ሲሰጡ የከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊውን 

ፎርማሊቲ በማሟላትና የፍትህ ጽ/ቤትም የውሉን ሕጋዊነት በማረጋገጥ ውሉን መዝግቦ 

የቤቶቹ ሰነድ ወደ አመልካች እንዲዛወር ሲያደርግ፣ የከተማው አስተዳደርም በርስት 

መዝገብ ቁ. 158 መዝግቦ አመልካችም በስማቸው ካርታና ኘላን በማውጣት ተጨማሪ 

ክፍሎችን በመገንባት እና በስማቸው ግብር በመክፈል የንብረቱ ባለቤትነት መብታቸውን 

እየተጠቀሙበት ቆይተዋል፡፡ የተጠሪዎች አባት በይዞታው ላይ ያላቸው መብት የተቋረጠው 

በ1974 ዓ.ም ለ6 ወር በኘላኑ መሠረት ግንባታ ለማድረግ ውል ገብተው በውሉ መሠረት 

መፈፀም ባልቻሉበት ጊዜ ነው። እንዲሁም አባታቸው በሕይወት በነበሩበት ወቅት የተዉትን 

መብት ተጠሪዎች ማንሳታቸው አግባብነት የለውም፡፡ የአመልካች እናት ነጻ የመንግሥት 

መሬት የሆነ በሕጋዊ መንገድ እንዲሰጣቸው ጠይቀው በሕጉ አግባብ ባለመብት ከሆኑ በኋላ 

ለልጃቸው ማስተላለፋቸውን ጉባዔው ተረድቷል፡፡ በወቅቱ በነበረው ሕግም ሆነ በሥራ ላይ 

ባለው ሕገ መንግሥት መሰረት መሬት የህዝብና የመንግሥት መሆኑ ግልፅ ነው፡፡  

አመልካች በሕጋዊ መንገድ ባለቤት የሆኑበትን ቤትና ይዞታ ተጠሪዎች ከ21 ዓመት በኋላ 

ወደ ኋላ ተመልሰው ክስ አቅርበው ፍ/ቤቱም የቀድሞ የመሬት ይዞታ ታሪክን ብቻ ተከትሎ 

የሰጠው ውሳኔ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 40 መሰረት የአመልካችን ሕገ 
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መንግሥታዊ የንብረት ባለቤትነት መብት የሚቃረን ነው፡፡ በመሆኑም በውሳኔው ላይ የሕገ 

መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋል ሲል ጉባዔው በሙሉ ድምፅ ተስማምቶ በሕገ መንግሥቱ 

አንቀጽ 84(1) እንዲሁም በሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አዋጅ ቁጥር 798/ 2005 

አንቀፅ 12(1)ለ መሰረት፣ ለመጨረሻ ውሳኔ ለኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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1.3 የአመልካቾች ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ተስፋጽዮን እና አቶ ባህታ ትርፌ መድኅን 

ጉዳይ 

ተጠሪ፡- 1/ የቦሌ ክ/ከተማ አስተዳደር 

       2/ የቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 17 ቀበሌ 19 መስተዳድር 

       3/ ወ/ሮ አልጋነሽ ኃይሉ 

መጋቢት 14 ቀን 2009 ዓ.ም 

                      መ.ቁ 1126/06 

ጉዳዩ ከንብረት እና ከኢትዮጵያዊ ዜግነት መብት ጋር በተያያዘ የተነሳ ክርክርን የሚመለከት 

ነው፡፡ አመልካቾች እና ተጠሪዎች ክርክር ውስጥ ሊገቡ የቻሉት 1ኛ አመልካች ባለቤታቸው 

ከሆኑት 2ኛ አመልካች ጋር ጋብቻ መስርተው በጋራ ካፈሯቸው ንብረቶች ውስጥ በአዲስ 

አበባ ከተማ ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 17 ቀበሌ 19 የቤ.ቁ 309 መኖሪያ ቤት፣ ሞዴል 190 

የሰሌዳ ቁጥር 2-32548 አ.አ የሆነ ቶዮታ እና የሰሌዳ ቁጥር 2-35568 አ.አ የሆኑ 

መኪናዎችን- 1ኛ አመልካች በባለቤትነት በመጠቀምና በማስተዳደር ላይ እያሉ ሌላ ሰው 

በመወከል ለህክምና ከኢትዮጵያ ሲወጡ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ከሁለቱም አመልካቾች እና 

ከተወካያቸው ፈቃድ ውጭ ንብረቶችን ስለወሰዱ እንዲመልሱ ወይም ሸጠው ከሆነ ለመሸጥ 

የሚያስችል ስልጣን ስለሌላቸው የሽያጭ ውሉ እንዲፈርስ ወይም ለመሸጥ ሕጋዊ ምክንያት 

አላቸው ከተባለ ለ1ኛ አመልካች የመሸጥ መብቱ እንዲጠበቅልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀው 

ክስ ስላቀረቡ ነው፡፡  

1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ንብረቶቹ ኤርትራዊ ዜግነት ባለው 2ኛ አመልካች  አቶ ባህታ 

ትርፌ ስም የተመዘገቡ በመሆኑ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት መብት እንደሌላቸው 

በፍ/ብ/ሕ/ቁ 390 ስለተጠቀሰ፣ በ1991 ዓ.ም ኤርትራዊያን ያላቸውን የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ለኢትዮጵያውያን እንዲሸጡ ሲነገር፣ ተግባራዊ ባለማድረጋቸው ለ3ኛ ተጠሪ በጨረታ 

አሸናፊነት ተሽጦ ገንዘቡ በዝግ የባንክ ሒሳብ በ2ኛ አመልካች ስም በማስቀመጥ ስመ 

ንብረቱ የዞረ ስለሆነ የሽያጭ ውሉ ሊፈርስ ስለማይገባ በነፃ ልንሰናበት ይገባል ሲሉ ምላሽ 

ሰጥተዋል፡፡ 3ኛ ተጠሪ በጣልቃ ገብነት በክርክሩ ሲሳተፉ የሌሎች ተጠሪዎችን ክርክር 

ከማጠናከር በተጨማሪ አመልካቾች ንብረቱን በጋብቻ ውስጥ በጋራ ስለማፍራታቸው 

ማስረጃ ስላላቀረቡ ክሱ ውድቅ እንዲደረግላቸው ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 

ክርክሩን በመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ስልጣኑ የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 1ኛ 

አመልካች ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ የትዳር አጋራቸው የሆኑት የ2ኛ አመልካችን ኤርትራዊ 

ዜግነት ብቻ መሰረት ያደረገው የቤት ሽያጭ ውል ሕጋዊነት የለውምና ውሉ ሊፈርስ 
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ይገባል። ንብረቶቹ በጋብቻ ውስጥ የተፈሩ የጋራ ስለሆኑ ጋብቻ ጸንቶ ባለበት ሁኔታ 

የንብረት ድርሻ ክፍፍል ሊነሳ ስለማይችል ስመ ንብረቱ ቀደም ሲል በነበረበት በ2ኛ 

አመልካች ስም ተመዝግበው 1ኛ አመልካች እንዲረከቡ ሲል ወስኗል፡፡ 

1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በአንድነት እና 3ኛ ተጠሪ ለብቻ ያቀረቡትን የይግባኝ ቅሬታ 

አጣምሮ የተመለከተው የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት 3ኛ ተጠሪ በቤቱ 

ላይ የባለሀብትነት መብት ያገኙት በፍ/ብ/ህ/ቁ 1185 ሲሆን፤ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች 

ሽያጩን የፈጸሙት 2ኛ አመልካች አቶ ባህታ ትርፌ የውጭ ሀገር ዜጋ (ኤርትራዊ) 

በመሆናቸው የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብት መሆን ስለማይችሉ እና በኢትዮ-ኤርትራ 

ጦርነት ምክንያት ከኢትዮጵያ እንዲወጡ በመደረጋቸው እንዲሁም 1ኛ አመልካችም 

ከኢትዮጵያ ውጭ በመሆናቸው ሕጉን ለማስፈፀም የተደረገ ሽያጭ ነው፡፡ ስለዚህ የፌደራል 

ከፍተኛ ፍ/ቤት በ3ኛ ተጠሪ የተመዘገበው ስመ-ንብረት ተሰርዞ ቤቱ በ2ኛ አመልካች 

እንዲመዘገብ ማዘዙ የፍ/ብ/ሕ/ቁ 390 እና 391 በቀጥታ የሚቃረን ስለሆነ ተሽሯል በማለት 

ወስኗል፡፡  

የ1ኛ አመልካችን የሰበር ቅሬታ የመረመረው የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

በአብላጫ ድምፅ መሠረታዊ የሕግ ስህተት አልተፈጸመም በማለት የፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ውሳኔን አጽንቷል፡፡ በአናሳው ድምጽ ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ የ1ኛ አመልካችን ኢትዮጵያዊ ዜግነት መሰረታዊ ጭብጥ በማለፍ 

የባለቤታቸውን ኤርትራዊ መሆንና በኢትዮጵያ ውስጥ የማይንቀሳቀስ ንብረት ለመያዝ 

እንደማይችሉ፣ ከያዙም በ6 ወር ውስጥ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሰው የማስተላለፍ ግዴታ 

በፍ/ብ/ሕ/ቁ 391 ተደንግጓል ሲል ወስኗል፡፡ ዳኝነት ጠይቀው ያቀረቡት 1ኛ አመልካች 

ሲሆኑ፤ በጋብቻ ውስጥ የተፈራ የጋራ ሀብት በመሆኑ የ1ኛ አመልካችን የዜግነት ሁኔታና 

መብት በማለፍ የባለቤታቸውን ኤርትራዊ መሆን ብቻ በመመዘን የሰጠው ውሳኔ 

የከፍተኛው ፍ/ቤት የጉዳዩ መሰረታዊ ጭብጥ አድርጎ ውሳኔ የሰጠበትን ነጥብ በመሸሽና 

ለጉዳዩ አግባብነት የሌለውን የሕግ ድንጋጌ በማጣቀስ የተሰጠ ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ 

ስህተት ያለበት ነው፡፡ 

ሌላው በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀፅ 33 (1) እና (2) ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

ከፈቃዱ ውጭ ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን ሊገፈፍ እንደማይችል፣ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ 

ኢትዮጵያዊ ዜግነት በሕግ በሚያስገኘው መብት፣ ጥበቃና ጥቅም የማግኘት መብት 

እንዳለው የተደነገገውን፣ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀፅ 40 (1) እና (2) የንብረት 

ባለቤትነት የመሆን መብት በሚጋፋ አኳኋን ባለቤታቸው በዜግነት ኤርትራዊ ስለሆኑ ብቻ 
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ያለፈቃዳቸው የጋራ ንብረቱ መሸጡ ተገቢና ሕጋዊ አይደለም፡፡ ስለዚህ የፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያለበት ስለሆነ ተሽሮ 

የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ሊፀና ይገባል በማለት ከአብላጫው መለየታቸውን 

ገልጸዋል፡፡   

አመልካቾች በፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ተወስኖ በሰበር ሰሚው ችሎት 

አብላጫ ድምፅ የጸደቀው ውሳኔ ከዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ እና ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ. 

ሕገ መንግሥት አንቀፅ 40 (1) እና (2) ስለንብረት መብት የተደነገገውን ስለሚቃረን የሕገ 

መንግስት ትርጉም እንዲሰጥልኝ በማለት በዝርዝር ቅሬታቸው ላይ ገልፀዋል፡፡ 

ጉባዔውም ከላይ የተጠቀሱትንና በየደረጃው የተላለፉትን የፍ/ቤቶች ውሳኔዎች እንዲሁም 

ለፍ/ቤቶች ውሳኔ መሰረት ከሆኑት ሰነዶች ውስጥ 1ኛ አመልካች ሃምሌ 17 ቀን 1990 

ዓ.ም ወ/ሮ ሮዛ ካርሎ ለተባሉ ግለሰብ የአስተዳደራዊና ልዩ የውክልና ስልጣን 

መስጠታቸውን ተመልክቷል፡፡ በሌላ በኩል 1ኛ ተጠሪ በቁጥር አመ/ዞ3/934/249/93 በቀን 

01/6/93 ዓ.ም አቶ ግዛው በረዲ ለተባሉ ግለሰብ ከ2ኛ አመልካች ቤቱን ለመሸጥ 

የሚያስችል የውክልና ስልጣን ስላልተሰጠዎት በዞኑ ለተቋቋመው ኮሚቴ ንብረቶቹን መሸጥ 

እንዲቻል ቤቱን እና መኪኖቹን እንዲያስረክቡ በመጠየቅ በቀን 02/06/93 ዓ.ም የቤት 

ርክክብ ያደረገበትን ሰነድ ተመልክቷል፡፡ 3ኛ ተጠሪ የሽያጩን ገንዘብ ለአዲስ አበባ ከተማ 

መስተዳድር ፋይናንስ ቢሮ በገቢ ደረሰኝ ቁጥር 901651 በቀን 14/06/93 ዓ.ም ቤቱን 

ያሸነፈበትን የሽያጭ ዋጋ ማስገባታቸውን እና በሌላ በኩል በ1ኛ ተጠሪ እና በ3ኛ ተጠሪ 

መካከል በክርክሩ የተገለፀውን ቤት በቀን 21/11/92 ዓ.ም በተከፈተ ጨረታ አሸናፊ 

በመሆናቸው ከቀን 24/11/92 ዓ.ም እስከ 24/12/92 ዓ.ም ያሽነፉበትን ገንዘብ ገቢ ሲያደርጉ 

የቤትና የሰነዶች ርክክብ እንደሚደረግ፣ ክፍያው በዚህ ጊዜ ውስጥ ካልተፈፀመ ለጨረታ 

ማስከበሪያ የተያዘውን ገንዘብ ገቢ በማድረግ ውሉ ቀሪ ተደርጎ ለሌላ ወገን እንደሚተላለፍ 

የተስማሙበት የቤት ሽያጭ ውል እንዲቀርብ ተደርጐ መመልከት ተችሏል፡፡  

ጉዳዩ በጉባዔው ሲታይ በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ኤርትራዊ ዜግነት ያላቸው 

ሰዎች ለሀገር ደህንነት ሲባል ከኢትዮጵያ እንዲወጡ በመንግሥት ሲወሰን፣ የንብረታቸውን 

አስተዳደር በተመለከተ ሕጎች ወጥተው በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና 

የደህንነት፣ የኢሚግሬሽንና የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን በኩል እንዲፈፀሙ የተደረገበት 

አግባብ እንዳለ በማስታወስ ከተቋማቱ በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ከሀገር እንዲወጡ 

ተደርገው የነበሩ ኤርትራዊያን በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸውን ንብረት ማግኘትና ማልማት 

እንዲችሉ ለማድረግ ግንቦት 07 ቀን 2001 ዓ.ም በሚኒስትሮች ም/ቤት የወጣውን 
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መመሪያና ለዚህ ማስፈፀሚያነት ነሐሴ 01 ቀን 2001 ዓ.ም የወጣውን መመሪያ በማስቀረብ 

መመልከት እንደሚያስፈልግ ታምኖበት እነኚህን ሰነዶች በጉባዔው ጽ/ቤት በኩል 

እንዲሰባሰቡ ተደርጐ ሰነዶቹን በማስቀረብ ለመመልከት ተችሏል፡፡  

መመሪያዎቹ በ1990 ዓ.ም የኤርትራን ወረራ ተከትሎ ለኢትዮጵያ ደህንነት ሲባል ከሀገር 

የወጡ ኤርትራዊያንን ንብረት ስለማስተዳደርና እንዲሸጥ ስለመወሰን የወጣ ሳይሆን፤ 

በተለያየ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ሰላማዊ ኤርትራዊያን ንብረታቸው 

የሚመለስበትን አግባብ የሚወስን ነው፡፡  

ስለዚህ መመሪያው ከተያዘው ጉዳይ ጋር ሲታይ እንደ 1ኛ አመልካች አንዱ ተጋቢ 

ኢትዮጵያዊ ሌላኛው ተጋቢ እንደ 2ኛ አመልካች ኤርትራዊ ዜግነት ይዘው በጋብቻ 

በመጣመር በጋራ ባለቤትነት ስለሚያስተዳድሩት ንብረት የሚደነግግ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ 

የኤርትራዊያን ድርሻ በሆነ ንብረት ላይ ስለሚኖረው የንብረት ማስመለስ የሚመለከት ነው፡፡ 

በተጨማሪም ንብረቶቹ በተጠሪዎች ውሳኔ እንዲሸጡ እና እንዲተዳደሩ የሚቻልበትን ሁኔታ 

የሚደነግግ ሳይሆን በመንግሥት አስተዳደር ስር የሚገኙ ንብረቶች ባለቤት ለሆኑ 

ኤርትራዊያን እንዴት ባለ ሁኔታ እየተረጋገጠ እንደሚመለስ የሚወስን ከመሆኑም ባሻገር፣ 

ማስፈፀሚያ መመሪያው አንቀፅ 6(2) ላይ “በፍርድ ቤት በመታየት ላይ ባሉ ወይም 

የመጨረሻ ውሳኔ በተሰጠባቸው ወይም በዕዳ ምክንያት በተያዙ ወይም በተሸጡ ወይም 

አከራካሪ ይዘት ኖሯቸው ለፍ/ቤት መቅረብ በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ቅሬታ ማቅረብ 

አይቻልም” በሚል ስለደነገገ የግራ ቀኙ ጉዳይ ከሚያዝያ 09 ቀን 1993 ዓ.ም እስከ ሃምሌ 

08 ቀን 2000 ዓ.ም ድረስ ከላይ የሰፈሩት ክርክሮች እና ውሳኔዎች እየተሰጡ 

በመቆየታቸው በመመሪያው መሰረት ሊስተናገድ እንደማይችል የሚደነግግ መሆኑን መረዳት 

ተችሏል፡፡ 

ክርክሩን በተመለከቱት ፍ/ቤቶች የአመልካቾች ጋብቻ ከሚያዝያ 21 ቀን 1968 ዓ.ም ጀምሮ 

አሁን ድረስ ጋብቻው ፀንቶ እንደሚገኝ፣ ንብረቱ በጋብቻ ውስጥ የተፈራ እና በጋራ 

ባለቤትነት ሲተዳደር እንደነበር እንዲሁም በደህንነት ኤሚግሬሽንና ስደተኞች ጉዳይ 

ባለስልጣን የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳይ ዋና መምሪያ በቁጥር ኢሚ/1 492/362 በቀን 

24/11/95 ዓ.ም የፓስፖርት እና የቪዛ ቁጥር በመጥቀስ ለፍ/ቤት በሰጠው ምላሽ 1ኛ 

አመልካች ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆናቸው ተረጋግጧል፡፡  

እነዚህ ፍሬ ነገሮችም ጋብቻው የተመሰረተው እና የጋራ ንብረቱ የተፈራው ኤርትራ እንደ 

ሉዓላዊ ሀገር ከኢትዮጵያ ከመገንጠሏ በፊት እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በዚህም 
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አመልካቾች ጋብቻቸውን ሲመሰርቱ በሁለት ኢትዮጵያውያን መካከል የተመሰረተ እና 

ንብረቱም በተመሳሳይ ኢትዮጵያዊያን ጥረት የተፈራ ሲሆን ይህም ያለውን ሕግ መሰረት 

ያደረገ እንጂ በቸልተኝነት ወይም በጠቅላይ ፍ/ቤቱ ውሳኔ የተገለፀውን የፍ/ብ/ሕ/ቁ 390 

እና 391 በመተላለፍ አይደለም፡፡ ሆኖም የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ሁኔታ ባስከተለው ለውጥ 

ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ራሳቸውን የቻሉ ሁለት ሀገር ሲሆኑ፣ ዜጎችም በዚሁ አግባብ 

የየራሳቸውን ዜግነት ይዘዋል፡፡ በዚህም 1ኛ አመልካች አሁንም ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ 

ባለቤታቸው የሆኑት 2ኛ ተጠሪ ከኤርትራ ሉዓላዊነት በኋላ ኤርትራዊ ዜግነት አግኝተዋል፡፡ 

በዚህ ሳይገደቡ በአመልካቾች መካከል የተፈፀመው ጋብቻ ፀንቶ ያለ እና ከላይ ለክርክሩ 

መነሻ የሆኑት ንብረቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈሩና የሚገኙ መሆናቸው በፍ/ቤቶች 

ክርክር የተረጋገጡ እውነታዎች ናቸው፡፡  

ኤርትራ ከኢትዮጵያ መገንጠሏን ተከትሎ 2ኛ አመልካች ኤርትራዊ ዜጋ በመሆናቸው ወደ 

ኤርትራ ቢመለሱም፣ ባለቤታቸው የንብረቶቹ የጋራ ባለቤትና ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው 

1ኛ አመልካች በባለቤትነት ሲያስተዳድሩና ሲጠቀሙ ተጠሪዎች የ2ኛ አመልካችን ኤርትራዊ 

ዜግነት ብቻ መነሻ በማድረግ የጋራ ንብረታቸውን በቀን 24/11/92 ዓ.ም ገዥ እና ሻጭ 

በመሆን የፈጸሙት የሽያጭ ውል ሕጋዊነት እንደሌለው ከቀን 09/08/93 ዓ.ም ጀምሮ ወደ 

ፍ/ቤት በማምራት የሚሞግቱ ናቸው፡፡ በዚህ ሁኔታ ዳኝነት ጠይቀው ክስ ያቀረቡት 1ኛ 

አመልካች በመሆናቸው የእርሳቸውን የዜግነት እና የንብረት መብት በማረጋገጥ ረገድ 

በዝምታ መታለፉ ተገቢ አይደለም፡፡ 

ፍ/ቤቱ በክርክሩ የ1ኛ አመልካችን ኢትዮጵያዊ ዜግነት ከ2ኛ አመልካች ጋር ከ1968 ዓ.ም 

ጀምሮ ፀንቶ የሚገኝ ጋብቻ መኖሩን እና ንብረቶች በጋራ የተፈሩ መሆናቸውን በክርክሩ 

ማረጋገጡ ያቀረቡትን ዳኝነት ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት እንደሚያስችል ታስቦ ሲሆን፤ 

በውሳኔው ግን ለቀረበው የዳኝነት ጥያቄ ምላሽ በመስጠት ፋንታ የትዳር አጋራቸው የሆኑት 

2ኛ አመልካች ላይ የተቀመጠውን የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት ያለመሆን ገደብ በማንሳት 

ኢትዮጵያዊት፣ የክርክሩ ንብረት የጋራ ባለሀብት እና የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት 

የመሆን መብት ያላቸውን የ1ኛ አመልካች መብትና ጥቅም መዘንጋቱን የሚያሳይ ውሳኔ 

ነው፡፡   

1ኛ አመልካች በጊዜው ከኢትዮጵያ ውጭ መሆናቸውን በመጥቀስ የሽያጩን ሕጋዊነት 

ለማሳየት የተሰጠው ምክንያትም ሲታይ፣ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ 

መንግሥት አንቀጽ 32 በመዘዋወር ነጻነት መብት መሰረት በፈለጉት ጊዜ ከሀገር 

የመውጣት ነፃነት እና ወደ ሀገራቸው የመመለስ መብት እንዳላቸው በግልፅ የሰፈረውን 
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ድንጋጌ መሰረት ያደረገ ነው፡፡ ስለዚህ በዚህ ሕገ መንግሥታዊ መብት መሰረት ከሀገራቸው 

ለህክምና ወይም ለማናቸውም ሰላማዊ ፍላጎታቸው ስለንብረታቸው አስተዳደር ለተያዘው 

ጉዳይ ውክልና በመተው ከሀገር የወጡ ሲሆን፤ ሳይወክሉ ከሀገር ቢወጡም እንኳን የንብረቱ 

ባለቤቶች በኢትዮጵያ ውስጥ አለመገኘት ለንብረታቸው መሸጥ ምክንያት ሆኖ ሊቀርብ 

የሚችልበት በቂ ምክንያት የለም፡፡  

የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ በሰጠው ውሳኔ 3ኛ ተጠሪ በፍ/ብ/ሕ/ቁ 1185 

በተደነገገው መሰረት በተገኘ የባለሀብትነት መብት ቤቱን በስማቸው አስመዝግበው 

እንደሚገኝ ገልጿል፡፡ ነገር ግን የተጠቀሰው ድንጋጌ “የማይንቀሳቀስ ንብረቶች ባለሃብትነት 

(ባለርስትነት) በውል ወይም በኑዛዜ ለማስተላለፍ በማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገብ 

ማስመዝገብ አስፈላጊ ነው” የሚል ነው፡፡ በሕጋዊ ተግባሮች (Jurdical Act) በሆነ ሁኔታ 

በንብረት ባለሃብቶችም ሆነ በወኪሎቻቸው የሚደረግ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነትን 

ለሌላ ሰው የማስተላለፍ ተግባር በማስመዝገብ መሆን እንዳለበት የሚደነግግ እንጂ 1ኛ እና 

2ኛ ተጠሪ በንብረቱ ላይ የባለቤትነት መብት ወይም የውክልና ስልጣን ሳይኖራቸው ከ3ኛ 

ተጠሪ ጋር የፈፀሙትን ተግባር ስላስመዘገቡ ብቻ የተደረገውን ሽያጭ ዋጋ የሚያሰጥ 

አይሆንም፡፡ ምክንያቱም ሽያጩ ከመሰረቱ በንብረቱ ባለቤቶች ፈቃድ ወይም ውክልና 

ስልጣን ሳይኖር የሌላ ሰው ሕጋዊ ንብረትን በማስተላለፍ በማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገብ 

መመዝገቡ ብቻ በሕገ ወጥ መንገድ ባለንብረት ለሆነ ሰው የሕጋዊነት ሽፋን የሚሰጥ መሆን 

የለበትም፡፡  

ከላይ የቀረበው እንደተጠበቀ ሆኖ ጉባዔው ለፍ/ቤቶች ቀርበው ለውሳኔያቸው መሰረት 

ከሆኑት ሰነዶች ውስጥ ቤቱ በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ይዞታ ከመግባቱ በፊት ለ3ኛ ተጠሪ 

ስለመሸጡ እና የሽያጭ ዋጋውም መከፈል ከነበረበት ጊዜ እጅግ በዘገየ ሁኔታ ስለመከፈሉ 

የሚያስረዱ በመሆናቸው የሽያጩን ሕጋዊነትም ሆነ በእውነት ቤቱን አግባብ ባለው መንገድ 

የመሸጥ ሁኔታ የሚያጠራጥሩ በመሆናቸው በዚህ ረገድም ከላይ የቀረበውን ዝርዝር ሕገ 

መንግሥታዊ የመብት ጥሰት የመፈጸሙን ጉዳይ የሚያጠናክር ነው፡፡ 

ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት የዜግነት መብት ድንጋጌዎች ጋር የሚጣጣምና የተሟላ አዲስ 

ሕግ ማውጣት በማስፈለጉ የ1922 የኢትዮጵያን የዜግነት ሕግ (እንደተሻሻለ) የሻረው 

የኢትዮጵያ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378/1996 አንቀፅ 21 “የኢትዮጵያ ዜግነትን ማጣት 

በዚያ ሰው የትዳር ጓደኛና ልጆች ዜግነት ላይ የሚያስከትለው ውጤት አይኖርም፡፡” በሚል 

በግልፅ ደንግጎ የሚገኝ ሆኖ እያለ በ1ኛ አመልካች ላይ የተላለፈው ውሳኔ ከዚህ በሚቃረን 
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ሁኔታ መወሰኑ የ1ኛ አመልካችን የዜግነት እና የንብረት ሕገ መንግሥታዊ መብት የሚጥስ 

ነው፡፡  

በተጨማሪም ሌሎች የክርክሩ ንብረቶች የሆኑ የማይንቀሳቀሱ ነገር ግን ልዩ ተንቀሳቃሽ 

(Special Movable) ተብለው በሕግ የሚታወቁ ንብረቶች ውስጥ ሁለት መኪናዎች 

የሚገኙበት ሲሆን፣ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በተመሳሳይ ምክንያት በ1ኛ እና 2ኛ 

ተጠሪዎች መያዛቸውን በመቀበል 1ኛ አመልካች እንዲረከቡ ቢወስንም፣ የፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ምክንያቱን ሳይሰጥ በተመሳሳይ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ 

በውጭ ሀገር ዜጎች ላይ የተጣለውን ከላይ የተመለከትነው ዓይነት በተንቀሳቃሽ ንብረት ላይ 

የተቀመጠ ገደብ ሳይኖር የሰጠው ውሳኔ ከተጠቀሱት የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ባሻገር 

ፍ/ቤቱ ለውሳኔው መሰረት ያደረገውን የፍትሀ ብሄር ሕግ የሚቃረን ነው፡፡ ምክንያቱም 

ለኢትዮጵያዊ ዜጋም ሆነ ለሌላ ሀገር ዜጋ እንደ መኪና ዓይነት ተንቀሳቃሽ ንብረት 

ባለቤትነት መብት ላይ የተቀመጠ ገደብ በሌለበት ሁኔታ እንኳን ምላሽ አለመሰጠቱ በግልፅ 

የ1ኛ አመልካችን በቤቱ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ተጥሰዋል በሚል የተመለከተውን ሕገ 

መንግሥታዊ መብቶች ያለ ምክንያት ጭምር መጣሳቸውን ያረጋግጣል፡፡     

በመሆኑም የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ እና ሰበር ሰሚ ችሎቶች የ1ኛ አመልካችን 

መብትና ጥቅም አጣጥሞ ለመሄድ ያስችለው ዘንድ በውሳኔው የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 

32፣ 33 እና 40 ላይ የመዘዋወር፣ የዜግነት እና የንብረት መብቶች ድንጋጌ አጣምሮ 

በማየት ማስታረቅ ይገባው ነበር፡፡ በተለይም 1ኛ አመልካች ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን፣ ከ2ኛ 

አመልካች ጋር ጋብቻ መኖሩንና ንብረቶቹ በጋብቻ ውስጥ የተፈሩ የጋራ ሀብቶች 

መሆናቸውን በማጣራት የተገኘውን ውጤት ውሳኔ ሲሰጥ መዘንጋቱ ለመብቱ መጣስ 

ትልቁን ድርሻ ይወስዳል፡፡ 

ከላይ ከተጠቀሱት የሕገ መንግሥት ድንጋጌዎች አንፃር ውሳኔው ማንኛዋም ኢትዮጵያዊት 

ከፈቃዷ ውጭ ኢትዮጵያዊ ዜግነቷን ልትገፈፍ አትችልም፡፡ ኢትዮጵያዊት ዜጋ ከሌላ ሀገር 

ዜጋ ጋር የምትፈፅመው ጋብቻ ኢትዮጵያዊ ዜግነቷን አያስቀርም፡፡ ማንኛዋም ኢትዮጵያዊት 

ዜጋ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ የሚያስገኘውን መብት፣ ጥበቃና ጥቅም የማግኘት መብት 

አላት የሚል ሰፊ ይዘት አለው፡፡ 

ይህ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት ድንጋጌ ኢትዮጵያዊት የሆነች ዜጋ ዜግነት ሳይወስናት 

የፈለገችውን ሰው የማግባት የጋብቻ ነጻነት የሚያረጋግጥ ሲሆን፤ ከፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ይግባኝ እና ሰበር ሰሚ ችሎቶች ውሳኔ ጋር ሲታይ ዜግነት በተግባርና በሁኔታ 
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የሚገለፀው አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር በአንድ መብት ላይ 

እኩል ሲታይ እንጂ በመሰረተው ጋብቻ ምክንያት ከውጭ ዜጋ ጋር ባለው የጋብቻ ግንኙነት 

በመመዘን አይደለም፡፡ ውሳኔው ግን ኤርትራዊ ዜግነት ካላቸው 2ኛ አመልካች ጋር 1ኛዋ 

አመልካች ጋብቻ በመፈፀማቸው በኢትዮጵያዊ ዜግነታቸው በኢትዮጵያ ውስጥ 

የማይንቀሳቀስና የሚንቀሳቀስ ንብረት የማፍራትና ባለቤት የመሆን፣ ለእነዚህ ንብረቶች 

አግባብ ያለው ጥበቃ ማግኘት፣ በሕግ የህዝብን ጥቅም ለመጠበቅ ሲባል የተወሰነ ገደብ 

በሌለበት፣ ተጠሪዎች ንብረታቸውን በመያዝ እና በመጠቀም እንዲሁም በሽያጭ 

በማስተላለፍ፣ ከፈቃዳቸው ውጭ ንብረታቸው የተሸጠበትን ውል ዋጋ በመስጠት ሕገ 

መንግሥታዊ ጥበቃ ያለውን የንብረት ባለቤትነትና የዜግነት መብታቸውን የከለከለ መሆኑን 

የሚያሳይ ነው፡፡  

ሲጠቃለልም ከፍ ብለን ባየናቸው ምክንያቶች በተጠሪዎች መካከል የተደረገው የቤት ሽያጭ 

ውል፣ በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ይዞታ ውስጥ ይገኛሉ የተባሉት ሁለት መኪናዎች 

አትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸውን የ1ኛ አመልካች የዜግነት እና የንብረት መብትና ጥቅም የያዘ 

ስለሆነ ፈቃዳቸውን በስምምነት ሳያገኙ አንድ የመንግሥት አካል ትዕዛዝ መስጠት 

ስለማይችል ከተሰጠም ሕገ መንግሥታዊ ስላልሆነ ቤቱ ላይ የተደረገው የሽያጭ ውልና 

የመኪናዎችን መያዝ ተግባሮች በፍ/ቤት ውሳኔ ተቀባይነት ያገኘበት ሁኔታ ከተጠቀሱት 

የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ጋር ስለሚቃረን ተፈፃሚነት እንዳይኖረው በማድረግ ለንብረቱ 

ባለቤት 1ኛ አመልካች ንብረቶችን በመመለስ የንብረቶቹን ስመ-ንብረት በስማቸው 

በማስመዝገብ የተጣሰውን ሕገ መንግሥታዊ መብት ማረም ያስፈልጋል፡፡ 

ስለዚህ ውሳኔው የ1ኛ አመልካችን ከላይ የተጠቀሱ ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌዎች 

ስለሚቃረን ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል ሲል ጉባዔው በሙሉ ድምጽ 

ተስማምቶ ለመጨረሻ ውሳኔ ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት 

የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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1.4 የአመልካች አቶ እሸቱ ይማም ጉዳይ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ የተመኝ አሊ ሀሰን 

ግንቦት 06/2007 ዓ.ም 

መ/ቁ 1165/06 

አመልካች ግንቦት 21 ቀን 2006 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ ለጉባዔው ያቀረቡት ጥያቄ ከተጠሪ 

ባለቤት ጋር የሽርክና ንግድ ሥራ ሲሠሩ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው 

ሽርክናው ፈርሶ በንግድ ሥራቸው ያፈሯቸውን ንብረቶች እንዲካፈሉ ተጠሪ ለፍ/ቤት 

አመልክተው ፍ/ቤቱም በዚሁ መሠረት ንብረቶቹን በዓይነትና በገንዘብ እንዲካፈሉ ወስኖ 

በአፈጻጸም ሂደቱ ፍርድ ያልተሰጠበትን ቤት በጨረታ እንዲሸጥ ፍ/ቤቱ መወሰኑ እና 

ንብረት የማፍራት መብቴ ስለተጣሰ ትርጉም ይሰጥልኝ የሚል ነው። 

ከፍ/ቤት ውሳኔዎች መረዳት እንደተቻለው በአመልካችና በተጠሪ ባለቤት መካከል የነበረው 

ሽርክና በሞት በመፍረሱ የጋራ ንብረት መሆናቸው የታመኑ አራት መኪኖችና ጥሬ ገንዘብ 

ሁለቱም እኩል በአይነት ወይም ዋጋቸው እየተተመነ አንዱ ለአንዱ ገንዘብ እየሰጠ 

ሊከፋፈሉ ይችላሉ በማለት የደቡብ ወሎ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ወስኗል። ይህ የፍ/ቤት ውሳኔ 

አመልካች ለተጠሪ ምን ያህል እንደሚከፍል ያስቀመጠው የገንዘብ መጠን ባይኖርም የጋራ 

ናቸው ተብለው የታመኑ እና ማስረጃ የቀረበባቸውን ንብረቶች እና ዕዳዎች በሙሉ እኩል 

እንዲካፈሉ ወስኗል፡፡  

በዚህም መሠረት የአፈጻጸም ክስ ተመስርቶ አመልካችና ተጠሪ የሽርክና ንግድ ሥራው 

የጋራ ንብረት የሆኑትን በዓይነትና በገንዘብ ተካፍለዋል፡፡ ከእነዚህም መካከል ጥሬ ገንዘብ 

የእህል ሚዛን፣ ባዶ ኬሻ እና የጭነት መኪና መካፈላቸውን መዝገቡ ያስረዳል። 

የሽርክና ሥራው የጋራ ንብረት መሆናቸው ከተረጋገጡ መኪኖች መካከል ሁለቱ የጉምሩክ 

ቀረጥ ሳይከፈልባቸው ሀገር ውስጥ የገቡና ጅጅጋ የሚገኙ ስለሆነ፣ ፍ/ቤቱ በአመልካች እጅ 

እንደሚገኙ በመውሰድ ተገቢውን ቀረጥ ከፍለው መኪኖቹን እንዲያስለቅቁ ተደጋጋሚ 

ትዕዛዝ ቢያስተላልፍም አልተፈፀመም። ይህም ሊሆን የቻለው አመልካች መኪናዎቹ በአደራ 

የተቀመጡት በእሳቸው አማካኝነት መሆኑን በማመናቸው ነው። ፍ/ቤቱ ለአመልካች 

በሰጠው ተደጋጋሚ ትዕዛዝ መኪናዎቹ ባለመቅረባቸው ለሶማሌ ክልል የት/መ/ንግድና 

ኢንዱስትሪ ቢሮ ደብደቤ ጽፎ፣ ቢሮውም ለፍርድ ቤቱ በደብዳቤ ቁጥር XGGW/24/64/98 

አንድ ላንድክሩዘር እና አንድ ጂኘ መኪኖች የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ያልተከፈለባቸው 

መኖራቸውንና በአንድ ግለሰብ ግቢ ውስጥ የሚገኙ መሆኑን ገልጿል።  
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ፍ/ቤቱ እንደገና ጥቅምት 11 ቀን 2003 ዓ.ም ለሶማሌ ክልል ፖሊስ መኪናዎቹ ካሉበት 

ተይዘው እንዲላኩ በጻፈው ደብዳቤ፣ የክልሉ ፖሊስ በ09/03/2003 ዓ.ም በጻፈው መልስ 

መኪኖቹ አሉ በተባለበት ቦታ ሲደርስ ያገኘው አንድ ጂኘ ቸርኬ መኪና ብቻ ሲሆን 

መኪናውም መንቀሳቀስ የማይችል መሆኑን ገልፀዋል፡፡  

የዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት በውሳኔው እንደገለፀው አመልካች በመኪናዎቹ ላይ በትዕዛዙ መሠረት 

አፈጻጸም እንዲቀጥል ያደረጉት ጥረት ስለሌለና በፍርዱ መሠረት ስላልፈፀሙ ለአፈጻጸም 

ክስ መያዣ እንዲሆን ተከብሮ የነበረው የአመልካች መኖሪያ ቤት /የቤት ቁጥር 356/ 

በጨረታ እንዲሸጥና ፍርዱ እንዲፈፀም ትዕዛዝ ሰጥቷል። ጨረታውም ከተካሄደ በኋላ 

አመልካች የመኪናዎቹ ዋጋ ሳይተመንና የተጠሪ ድርሻ ሳይታወቅ ቤቱ የተሸጠበት ዋጋ 

በሙሉ መከፈሉ ተገቢ አይደለም ከፍርዱ ውጭ የማይገባኝን እንድከፍል ተደርጓል የሚል 

ቅሬታ አቅርበዋል፡፡ ሌላው በአመልካች የተነሳው ጥያቄ የጭነት መኪናው በጨረታ ከተሸጠ 

በኋላ ለተጠሪ ግማሹ ተከፍሏቸው ቀሪው በሞዴል 85 ተቀምጦ ፍርድ ቤቱ ያለአግባብ 

ቀሪውን በሙሉ፣ እንዲሁም ከኪሴ ተጨማሪ ብር 5000 /አምስት ሺህ ብር/  መክፈሌ 

አግባብ አይደለም የሚል ነው፡፡  

ፍ/ቤቱ በሰጠው ፍርድ ላይ እንደገለጸው አመልካችና ተጠሪ የሽርክና ንግድ ሥራው የጋራ 

የሆኑትን ንብረቶች እኩል እንዲካፈሉ ሲል ወሰነ እንጂ አመልካችን ባለዕዳ አላደረገም፡፡ ይህ 

የሚያሳየው ደግሞ የሽርክናው ዕዳ የጋራ መሆን እንዳለበት ነው፡፡ በሌላ በኩል ተገቢው 

ታክስና ቀረጥ ሳይከፈልባቸው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ መኪኖችን አግባብ ባለው ሕግ 

መሠረት በመንግሥት ሊወረሱ የሚገባቸው እንጂ አመልካች መኪኖቹን እንዲቀርቡ 

ሊያደርጉ አይችሉም፡፡ ይህንንም ባለማድረጋቸው እንደባለዕዳ ተቆጥረው የግል መኖሪያ 

ቤታቸው እንዲሸጥ መደረጉ የአመልካችን የንብረት መብት የሚጻረር ነው፡፡  

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 40 መሠረት የግል ንብረት ባለቤትነት ከለላ ያገኘ 

መብት ሆኖ ይህ መብትም በሕግ ሊገደብ እንደሚችል ይደነግጋል፡፡ አሁን በተያዘው ጉዳይ 

መኪኖቹ ሕገ ወጥ በመሆናቸው በመንግሥት ሊወረሱ የሚገባቸው እንጂ አመልካች 

መኪኖቹን ባለማቅረባቸው ቤታቸው በጨረታ ተሸጦ የመኪኖቹን ዋጋ እንዲከፍሉ መደረጉ 

የግለሰቡን የንብረት መብት የሚጻረር ነው፡፡ ምክንያቱም ፍርድ በዓይነት እና በገንዘብ እኩል 

ይካፈሉ ባለበት ሁኔታ ሕጋዊ ላልሆኑት መኪኖች አመልካች ለተጠሪ ዋጋቸውን እንዲከፍሉ 

መደረጉ አግባብ አይደለም፡፡  
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ፍ/ቤቱ መኪኖቹ ሕጋዊ ያለመሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ የቀረበለት በመሆኑ በዚሁ 

መሠረት ትዕዛዝ ማስተላለፍ ነበረበት፡፡ ምንም እንኳን አመልካች በተደጋጋሚ የፍርድ ቤት 

ትዕዛዝ ባለማክበር አፈጻጸሙን ቢያጓትቱም አመልካች ባለዕዳ ሳይሆኑ የሽርክና ንግዱ የጋራ 

መሆናቸው ከታመነባቸው ንብረቶች ውጭ የሆነውን የአመልካች ቤት እንዲሸጥ መደረጉ 

የአመልካችን ሕገ መንግሥታዊ የንብረት ባለቤትነት መብት ይጻረራል፡፡ ስለሆነም የቀረበው 

አቤቱታ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምጽ 

ተስማምቶ የውሳኔ ሃሳቡ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ም/ቤት እንዲተላለፍ በማለት 

ወስኗል፡፡ 
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1.5 የአመልካች አቶ ነጋሽ ዱባለ ጉዳይ 

ተጠሪ፡-  

ግንቦት 06/2008 ዓ/ም 

መ.ቁ 1/790/05 

አመልካች ነሐሴ 07 ቀን 2006 ዓ.ም አሻሽለው ባቀረቡት አቤቱታ የፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ 22719 የሰጠው ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 

የተመለከተውን የንብረት ባለቤትነት መብቴን የሚቃረን በመሆኑ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ይሰጥልኝ በማለት አመልክተዋል፡፡ የአቤቱታውም ፍሬ ነገር በአጭሩ ሲታይ፣ አመልካች 

በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ በወረዳ 17 ቀበሌ 20 በካርታ ቁጥር 32221 እና  

የባለቤትነት ደብተር ቁጥር 17/31791 የተመዘገበ ቁጥራቸው 1304፣ 1305 እና 1306 

የሆኑ በአንድ ጣሪያና ግድግዳ ተያይዘው የተሠሩ ቤቶችን የቀበሌው ጽ/ቤት ቤቱን 

አለአግባብ ለሦስት ግለሰቦች አከራይቷል የሚል ነው። አመልካችም በቀበሌው ጽ/ቤትና 

በተከራዮቹ ላይ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ክስ መስርተው የሥራና ከተማ ልማት 

ቢሮ ጣልቃ በመግባት ተከራክሮ ፍ/ቤቱም አመልካችን የቤቱ ባለቤት /ባለመብት/ በማድረግ 

ቤቱ እንዲለቀቅላቸው ወስኗል፡፡ 

ውሳኔው እስከ ጠቅላይ ፍ/ቤት ስለፀና አመልካችም የፍርድ አፈጻጸም ከፍተውና ቤቱን 

ተረክበው በእድሳት ላይ እያሉ የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ የቤቶቹን ካርታና ደብተር 

እንዲመክን በማድረጉ በፍርድ አፈጻጸም ተገደው የወጡት ግለሰቦችም ቤቱን በኃይል 

እንዲይዙባቸው ምክንያት ሆኗል፡፡ በዚህ ምክንያት አመልካች ካርታው አለአግባብ መምከን 

የለበትም በማለት የሰነዱ ሕጋዊነት እንዲቀጥልና ሦስቱም ግለሰቦች ቤቱን እንዲለቁ 

በሥራና ከተማ ልማት ቢሮ እና በኃይል ቤቱን በያዙት ግለሰቦች ላይ በፌዴራል 

የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ክስ መስርተዋል፡፡ 

ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋላ የቤት ማረጋገጫ ሰነድ ያለ በቂ ምክንያት ሊሰረዝ 

አይገባም። ቤቱም በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ለመወረሱ የቀረበ ማስረጃ የለም። 

አመልካች ቤቱን በፍርድ አፈጻጸም ከተረከቡ በኋላ ሰነዱን ማምከኑ አለአግባብ ነው። 

እንዲሁም አመልካች ሌላ ቤት ነበረው የሚባለው ክርክር በወቅቱ አዋጅ ቁጥር 47/67 ሥራ 

ላይ ሲውል እንጂ አሁን አይደለም በማለት ያመከነውን የቤት ሰነድ ካርታ ቁጥር 32221 

እና የደብተር ቁ. 17/31791 በቤት ቁጥር 1304፣ 1305 እና 1306 በሆኑት ላይ 

ተፈጻሚነታቸው እንዲቀጥል ሲል ወስኗል፡፡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ውሳኔውን ያፀደቀ 

ሲሆን፣ የፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ የቤት 
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ባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ መስጠት፣ መከልከልና መሰረዝ በሕግ የተሰጠው ሥልጣን 

ስለሆነ አመልካች ይህንን የባለቤትነት ማረጋገጫ በእጁ ሳያስገባ ለፍ/ቤት ክስ ማቅረቡ 

አለአግባብ ነው በማለት የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ ሽሯል፡፡ አመልካችም በሕገ መንግሥቱ 

የተመለከተው የንብረት ባለቤትነት መብቴ ተጥሶ በፍርድ አፈጻጸም የተረከብኩትና በአዋጅ 

ቁ.47/67 ያልተወረሰ ቤቴን ግለሰቦች በኃይል ይዘው እየተጠቀሙበት ስለሆነ የሕገ 

መንግሥት ትርጉም ይሰጥልኝ የሚል አቤቱታ አቅርበዋል፡፡ 

የአመልካችን አቤቱታና የፍርድ ቤቶችን ውሳኔ እንደመረመርነው አመልካች ለክርክሩ መነሻ 

የሆኑትን ቤቶች በፍርድ ባለመብት ሆነው በአፈጻጸም ከተረከቡ በኋላ የሥራና ከተማ 

ልማት ቢሮ የባለቤትነት ማረጋገጫ ደብተሩንና የቤቶቹን ካርታ ማምከኑ እንዲሁም በፍርድ 

አፈጻጸም ተገደው የወጡ ግለሰቦች እንደገና ተመልሰው ቤቱን በኃይል መያዛቸውን ከቀረበው 

የውሳኔ ግልባጭ መረዳት ችለናል፡፡ የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ ሰነዱን ለመሠረዝ 

ምክንያት ያደረገው አመልካች ከአሁኑ ቤት ሌላ የራሱ የሆነ ቤት የነበረው ስለሆነ ቤቱ 

በአዋጅ ቁጥር 47/67 በትርፍነት ተወርሷል በማለት ነው፡፡ ክርክር የተነሳበት ቤት በአዋጅ 

ቁጥር 47/67 ያልተወረሰ ነው በማለት በፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ሳይሻር የሥራና 

ከተማ ልማት የቤቱን ሰነድ የማምከኑን አግባብነት መመርመሩ ተገቢ ይሆናል፡፡ 

አመልካች በቀበሌ ጽ/ቤትና ቤቱን አለአግባብ ይዘዋል ብለው በመሠረቱባቸው ክስ ላይ 

የሥራና ከተማ ልማት ጣልቃ ገብቶ ለመከራከር ቢያመለክትም እስከ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት 

ጥያቄው ውድቅ ሆኖበታል፡፡ ቤቱም ለአመልካች እንዲመለስ ሲወሰን በይግባኝ ሰሚ 

ፍ/ቤትም እስከ መጨረሻው ውሳኔው ፀድቆ የፍርድ አፈጻጸም ተከፍቶ እንደ ፍርዱ ተፈጽሞ 

እያለ ሰነዱ መምከኑ አግባብነት ያለው አይደለም፡፡ የሕግ የበላይነት ከሚረጋገጥባቸው 

መንገዶች አንዱ በፍርድ ቤቶች የሚሰጡ ውሳኔዎች ሲከበሩና ሲፈፀሙ ነው፡፡ ተጠሪ ከዚህ 

በተቃራኒ ክርክሩ በፍ/ቤት ውድቅ ሲደረግበት ሥልጣኑን በመጠቀም የቤቱን ሠነድ ማምከኑ 

ፍርዱ እንዳይከበርና  ተፈፃሚነት እንዳይኖረው አድርጓል፡፡ በሌላ በኩል አመልካች 

አቤቱታውን እስካቀረቡበት ጊዜ ድረስ የቤትና አፈር ግብር እየከፈሉበት መሆኑን እንደ 

ተጨማሪ ማስረጃ የተለያዩ ደረሰኞችን ከአቤቱታው ጋር አያይዘው አቅርበዋል፡፡ በዚሁ 

መሰረት፡- 

      1ኛ. ከ1968 እስከ 1984 ዓ.ም የከፈሉበት፣ 

2ኛ. ከ1987 እስከ 1992 ዓ.ም የከፈሉበት፣ 

3ኛ. ከ1997 እስከ 2006 ዓ.ም የከፈሉበትን የቤትና የቦታ ግብር ደረሰኞች 

ለማስረጃነት አቅርበዋል፡፡ 
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ጉባዔውም ቤቱ ከሚገኝበት ቦሌ ክ/ከተማ መሬት አስተዳደር ጽ/ቤት አስፈላጊው ማጣራት 

እንዲደረግ ለጽ/ቤቱ በሰጠው አቅጣጫ መሰረት የጉባዔው ፅ/ቤት በደብዳቤ ቁጥር 

646/01/07 በቀን 17/02/2007 እና አጠጉ /634-06-08 በቀን 17/06/08 ዓ.ም ለቦሌ 

ክ/ከተማ የመሬት አስተዳደር ጽ/ቤት የቤቱ ማህደር ታይቶ አስፈላጊው መረጃ እንዲሰጥ 

ጠይቋል፡፡ የቦሌ ክ/ከተማ የመሬት አስተዳደር የሽግግር ጊዜ አገልግሎት ፕሮጀክት ጽ/ቤት 

በደብዳቤ ቁጥር ቦ/ክ/ከ/7836/08 በቀን 01/09/2008 ዓ.ም ለጉባዔው ጽ/ቤት በሰጠው መልስ 

በአመልካች ስም የቤት ካርታና የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ የተሰጠበትን ጊዜ የሚመለክት 

በማህደሩ ውስጥ የሌለ መሆኑንና በቁ 17/31791 የተመዘገበ የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ 

እንዲሁም የ1988 ዓ.ም የገበሩበት የግብር ደረሰኝ በማህደሩ ውስጥ የሚገኝ መሆኑን 

ገልጸው፣ በአሁኑ ሰዓት የማያገለግልና አዲሱ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የሌለው መሆኑን 

በመግለጽ መልስ ሰጥተዋል፡፡ 

የፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በውሳኔው እንዳተተው የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ 

የቤት ባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ የመስጠትም ሆነ የመሰረዝ ሥልጣን አለው ቢልም 

ቢሮው የአንድ የቤት ባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ መሠረዝ የሚችለው በበቂ ምክንያት 

እንጂ፣ ከያዝነው ጉዳይ አንጻር አመልካች በፍርድ ባለመብት በሆኑበት ጉዳይ ላይ ሊሆን 

አይችልም፡፡ የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድም አለአግባብ ሊነጠቅ ወይም ሊሰረዝ አይገባም፡፡ 

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 40(8) መሰረት የግል ንብረት ባለቤትነት መብት 
ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መንግሥት ለመወስድ የሚችልበት አግባብበ በግልፅ 
ተደንግጎ ይገኛል፡፡ የተጠሪ ድርጊት ከዚህ የሕገ መንግሥት ድንጋጌ በተቃራኒ የአመልካች 
የንብረት ባለቤትነት መብትን ያሳጣ እንደሆነ ተገንዝበናል፡፡ 

በአጠቃላይ አመልካች የቤቱ ባለቤት መሆናቸው በፍርድ ተረጋግጦ በአፈፃፀም ከተረከቡ 

በኋላ ፍርዱ ሳይሻር የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነዱን ማምከኑ 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 40 የተመለከተውን የንብረት ባለቤትነት መብት 

የሚቃረን ስለሆነ ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ 

ድምጽ ተስማምቶ፣ የውሳኔ ሃሳቡን ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት ወስኗል፡፡ 
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1.6 የአመልካች ወ/ሮ ሃና አድማሱ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ የሺሐረግ ከበደ 

ሚያዝያ 12/2008 ዓ.ም 

መ.ቁ 1381/07 

አመልካች ሚያዚያ 26 ቀን 2007 ዓ.ም ጽፈው ባቀረቡት አቤቱታ የፌደራል የመጀመሪያ 

ደረጃ ፍ/ቤት በመ.ቁ.79679 ሚያዚያ 17 ቀን 2005 ዓ.ም የሰጠው እና እስከ ፌዴራል 

ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 103454 በ15/07/2007 ዓ.ም በአብላጫ ድምጽ የፀናው ውሳኔ 

በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 9፣ 37፣ 25 እና 78 የተመለከተውን ድንጋጌ የሚቃረን በመሆኑ 

የሕገ መንግሥት ትርጉም ይሰጥልኝ በማለት አመልክተዋል፡፡ ጉዳዩም የፍትሐ ብሔር 

ፍርድ አፈፃፀምን የሚመለከት ሲሆን፣ የአሁን አመልካች በስር ፍ/ቤት በመሰረቱት ክስ 

“የቤት ቁጥር 423 አካል የሆነው ማድ ቤት ተጠሪ ይዘውት ስለሚገኙ ይልቀቁልኝ፤ 

ኪራዩንም ይክፈሉኝ” በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡ ተጠሪም “ቤቱን በስጦታ ውል አግኝቼ 

ማድ ቤቱን አፍርሼ ሁለት ክፍል ዛኒጋባ ቤት ስለሠራሁ ቤቱ የራሴ ነው፣ ልለቅ 

አይገባኝም” በማለት ተከራክረዋል፡፡ 

ፍ/ቤቱም ግራቀኙን አከራክሮ ተጠሪ ክርክር የተነሳበትን ቤት ለአሁን አመልካች እንዲለቁ፣ 

ማዕድ ቤቱን አስፋፍተው ለመሥራት ያወጡት ወጪ ካለ ዳኝነት ከፍለው የመጠየቅ 

መብታቸው የተጠበቀ ነው በማለት ወስኗል፡፡ አመልካችም የፍርድ አፈጻጸም ክስ አቅርበው 

ግራቀኙ ከተከራከሩ በኋላ የፍርድ አፈጻጸም መምሪያው በውሳኔው መሰረት ለአሁን 

አመልካች አስረክቧል፡፡ ተጠሪም በፍርድ አፈጻጸም መምሪያው ውሳኔ ላይ ለፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት 

ቅሬታ በማቅረባቸው የፍርድ አፈጻጸም መምሪያው ያስረከበው ቤትና ንብረት በዋናው ፍርድ 

ያልተመለከተ ንብረት ስለሆነ ተጠሪ አዲስ የተሠሩትን ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች ለአመልካች 

እንዲያስረክቡ መደረጉ ትክክል አይደለም በማለት ተጠሪ ለአመልካች ማድ ቤቱን 

እንዲያስረክቡ በማለት ወስኗል፡፡ 

ፍሬ ሃሳቡ ከዚህ በላይ እንደተገለፀው ሲሆን፣ አመልካች የፍርድ ባለመብት የሆንኩትን 

ንብረት በአፈጻጸም ጊዜ ያጣሁ በመሆኑ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 25 እና 37 መሰረት 

የእኩልነትና ፍትህ የማግኘት መብቴ ተጥሷል በማለት አቤቱታቸውን አቅርበዋል፡፡ ከጉዳዩ 

አመጣጥ መረዳት እንደተቻለው አመልካች ለክርክሩ መነሻ የሆነውን የቤት ቁጥር 423 ቤት 

በውርስ አግኝተዋል፡፡ አመልካች በመሰረቱት ክስ የቤቱ አካል የሆነውን ማድ ቤት ተጠሪ 

በስጦታ ውል አግኝቼዋለሁ በማለት ይዘው ስለሚገኙ ይልቀቁልኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡  
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ፍ/ቤቱም ክርክሩን ሰምቶ ተጠሪ በዋናው ክስ ክርክር ቤቱን በስጦታ ስላገኘሁ በቦታው 

የነበረውን ማዕድ ቤት በማፍረስ አስፋፍቸ አዲስ ዛኒጋባ ቤት ሰርቻለሁ ቢሉም ይህ የስጦታ 

ውል በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በመ.ቁ. 00691 በፍርድ ስለተሰረዘ ተቀባይነት የለውም በማለት 

ተጠሪ ያወጡትን ወጪ ከፈለጉ ዳኝነት ከፍለው መጠየቅ የሚችሉ መሆኑን ገልጾ፣ ክርክር 

የተነሳበትን ቤት ግን ለአሁኗ አመልካች እንዲያስረክቡ ሲል ወስኗል፡፡  

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በዋናው ውሳኔ በመ.ቁ. 22011 የካቲት 30 ቀን 2002 ዓ.ም በዋለው 

ችሎት ክርክር ያስነሳውን ቤት በአራቱም አቅጣጫ አዋሳኞቹን በመግለጽ የአሁን ተጠሪ 

ለአመልካች ይልቀቁ በማለት ፍርድ ሰጥቷል፡፡ የዚህ ውሳኔ ክፍልም እስከ ይግባኝ ሰሚ 

ፍ/ቤት ድረስ ስለፀና አመልካች የፍርድ አፈፃፀም ክስ መስርተዋል፡፡ የፍርድ አፈፃፀም 

መምሪያ የቤት ቁጥር 423 አካል በሆነ የመሬት ይዞታ በፍርዱ በተገለፀው በምስራቅ 

መንገድ፣ በምዕራብ የመንግሥት ቤት፣ በደቡብ ወንዝ፣ በሰሜን ቤት ቁ. 423 የሆነው ዋና 

ቤት እና መንገድ የሚያዋስኑትን አዲስ የተሠሩ ቤቶችንና ዛፎችን ተጠሪ ለአመልካች 

እንዲያስረክቡ ወስነው አስፈፅመዋል፡፡  

ተጠሪ በፍርድ አፈፃፀም መምሪያ ውሳኔ ላይ ለፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ቅሬታ በማቅረባቸው፣ 

ፍ/ቤቱም የአፈፃፀም መምሪያው በዋና ውሳኔ ያልተካተተውን ንብረት ከተጠሪ ወስዶ 

ለአመልካች ማስረከቡ ስህተት ነው በማለት ተጠሪ ማድ ቤቱን ለአመልካች እንዲያስረክቡ 

ሲል ወስኗል፡፡  

ፍ/ቤቱ የሰጠውን ውሳኔም ስንመለክት በዋናው ውሳኔ ተጠሪ ማድ ቤቱን አፍርሰው የሠሩት 

አዲስ ቤት ለአመልካች ለቀው ከፈለጉ ያወጡትን ወጪ ዳኝነት ከፍለው መጠየቅ ይችላሉ 

ተብሎ የተወሰነውን ፍርድ የሚቃረን ይሆናል፡፡ ተጠሪ ማዕድ ቤቱን ያስረክቡ በማለት 

የተሰጠውም የአፈፃፀም ውሳኔ ማዕድ ቤቱ ፈርሶ አዲስ ቤት በመሠራቱ ምክንያት 

በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ሌላ ነገር በመሆኑ ሊፈፀም የማይችል ውሳኔ ያደርገዋል፡፡ 

በዚህ የአፈፃፀም ውሳኔ በሰ.መ.ቁ. 103454 በሀሳብ የተለዩት አንድ ዳኛ እንዲህ በማለት 

የልዩነት ሃሳባቸውን አስቀምጠዋል፡፡ “ተጠሪዋ በስረ ነገር ክርክር ጊዜ በተከሳሽነት ቀርበው 

በየደረጃው ባሉት ፍ/ቤቶች ተገቢ ነው የሚሉትን ክርክር ሁሉ አቅርበው በይዞታው ላይ 

አስፋፍቼ ሠርቻለሁ በሚሉት ዛኒጋባ ቤት ላይ ያጡትን መብት ባለዕዳ ሆነው በተከራከሩበት 

በአፈፃፀም ክርክር እንዲጎናፀፉ ማድረጉ በሕጉ አግባብ የተሰጠውን የስረ ነገር ፍርድ ዋጋ 

አልባ የሚያደርገው በመሆኑ ተቀባይነት ሊሰጠው የሚገባ ሆኖ አላገኘሁትም” ብለዋል፡፡ 
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በተጨማሪም ጉባዔው ጉዳዩ ከሚመለከተው አካል እንዲጣራ ለጽ/ቤቱ በሰጠው አቅጣጫ 

መሰረት ለጉለሌ ክ/ከተማ መሬት ማኔጅመንት ጽ/ቤት በደብዳቤ ቁጥር አጠጉ 392/2008 

በቀን 29/02/08 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ ተጠይቋል። በዚሁ መሰረት የጉለሌ ክ/ከተማ 

አስተዳደር የይዞታ አስተዳደር የሽግግር ጊዜ አገልግሎት ፕሮጀክት ጽ/ቤት በቁጥር 

ጉ/ክ/ከ/ው/ይ/ሬ/ፕ/ዴስክ 197/2008 በቀን 28/07/2008 ዓ.ም ለጉባዔው በላከው መረጃ 

አመልካችና ተጠሪ የሚከራከሩበት ማድ ቤትና ሰርቪስ ቤት 6 ክፍል ተጠሪ የሠሩ 

መሆኑንና ቤቶቹ ግን የሚገኙት በአመልካቿ 530 ካ.ሜ. የመሬት ይዞታ ውስጥ መሆኑን 

አረጋግጠዋል፡፡ 

ተጠሪ ማድ ቤቱን አፍርሰው አዲስ ቤት ሠርቻለሁ ብለው የተከራከሩት ማድ ቤቱን በስጦታ 

ውል አግኝቻለሁ በሚል ሲሆን ይህ ክርክር በዋናው ፍርድ የስጦታ ውሉ በሌላ መዝገብ 

ሕገወጥ ውል ነው ተብሎ ስለተሰረዘ ክርክሩ ውድቅ ተደርጓል፡፡ የዋናው ቤት አካል በሆነው 

ይዞታ ላይ ተጠሪ መብት የላቸውም ከፈለጉ ቤቶችን ለማስፋፋት ያወጡትን ወጪ ዳኝነት 

ከፍለው መጠየቅ ይችላሉ ተብሎ በፍርድ የተወሰነውንና አመልካች በፍርድ ባለመብት 

ሆነው በአፈጻጸም የተረከቡትን ቤት እንዲመልሱ መወሰኑ በዋናው ፍርድ የተወሰነውን 

ውሳኔ ዋጋ አልባ የሚያደርገው ነው፡፡ 

ስለዚህ አመልካች በፍርድ ባለመብት የሆኑበትን ንብረት በአፈፃፀም ውሳኔ ማጣታቸው በሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 40/1/ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ 

ይከበርለታል የሚለውን ድንጋጌ የሚቃረን ስለሆነ የቀረበው አቤቱታ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ያስፈልገዋል። በመሆኑም የውሳኔ ሃሳቡ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት 

እንዲቀርብ በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ተስማምቷል፡፡ 
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1.7 የአመልካች ወ/ሮ ቀለቤ ተስፋ ጉዳይ 

ወኪል፡- የአማራ ብ/ክ/መ/ የሴቶችና ወጣቶች ቢሮ 

ተጠሪ፡- አቶ አየልኝ ደርበው 

ነሐሴ 07/2006 

መ.ቁ 693/07 

የአመልካች እና የተጠሪ ክርክር በየደረጃው ለሚገኙ ፍ/ቤቶች ቀርቦ በፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ሲሆን፣ ለሕገ መንግሥት ጉዳዩች አጣሪ 

ጉባዔ የቀረቡት የአመልካች አቤቱታና በየደረጃው ያሉት ፍ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ 

የሚያሳየው አመልካች ከተጠሪ አባት ከሆኑት ሟች አቶ ይመር ቸኮል በቀን 26/10/88 

ዓ.ም በተጻፈ የውል ሰነድ ብር 270 /ሁለት መቶ ሰባ ብር/ በብድር ወስደው መመለስ 

ስላልቻሉ በምትኩ የገጠር ይዞታ መሬታቸውን አመልካች ያስረክባሉ። ቆይቶም ከላይ 

በተገለፀው የውል ሰነድ መነሻነት በአመልካች እና የሟች ወራሽ በሆነው ተጠሪ መካከል 

በተፈጠረ አለመግባባት በአካባቢው ባህል መሰረት በቀን 13/11/2002 ዓ.ም በተጻፈ 

የግልግልና እርቅ ውል ሰነድ ቀደም ሲል በአመልካችና በሟች አቶ ይመር ቸኮል መካከል 

የተደረገው ውል መፍረሱን እና ከአመልካች ሕጋዊ መሬት ላይ የተወሰነውን /42 ቆርቆሮ 

የሚለብስ ቤት ማሠራት የሚችል/ ለመስጠት መስማማቷንና ማስረከቧን ያስረዳል፡፡ 

በአመልካችና ተጠሪ መካከል ያለው የውል ግንኙነት ከላይ የሰፈረውን መሰረት ያደረገ 

ሲሆን፣ አመልካች በየደረጃው ላሉት ፍ/ቤቶችና እስከ ፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት ያቀረበችው ክርክር በተለይም በኋላ ላይ ከተጠሪ ጋር የተደረገውን ውል 

የተዋዋልኩት ለውል መሰረታዊ መርህ የሆነውን በነጻ ፈቃድ (consent) የመዋዋል መርህን 

በጣሰ ሁኔታ ተገድጄ እንድፈርም የተደረገ ነው። ስለሆነም ውሉ እንዲፈርስልኝ በማለት 

ዳኝነት መጠየቋን፣ ተጠሪም በበኩሉ ውሉን የተዋዋልነው በነጻ ፈቃድ እንጂ በመገደድ 

ስላልሆነ ውሉ ሊፈርስ አይገባውም ሲል ተከራክሯል፡፡ የተሰጠውም ውሳኔ አመልካች 

ውሉን እንድትፈርም ያልተገደደች ስለሆነ ውሉ ሊፈርስ አይገባውም በሚል ሲሆን፣ ይህ 

ውሳኔ በይግባኝ ያስቀርባል የተባለ ቢሆንም በመጨረሻ ፀንቷል፡፡ በሰበርም የሕግ ስህተት 

የለበትም ተብሎ አያስቀርብም በሚል ውድቅ ተደርጓል፡፡  

አመልካችም ይህ ውልና ውሳኔ ኢ-ሕገ መንግሥታዊ በመሆኑና የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ 

መንግሥት አንቀፅ 40 ንዑስ አንቀፅ 3 እና 4ን በመጣስ የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑና 
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በየደረጃው ባሉት ፍ/ቤቶች ውሳኔው ያልታረመ በመሆኑ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

እንዲሰጥበት የሚል ነው፡፡ 

መሬት የማይሸጥና የማይለወጥ የህዝብና የመንግሥት ንብረት እንደሆነ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ 

መንግሥት በአንቀፅ 40 ንዑስ አንቀፅ 3 ላይ በግልጽ ተደንግጓል፡፡ ከዚህ መሰረታዊ ድንጋጌ 

በተጨማሪ ጉዳዩ የተነሳበት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የገጠር መሬት 

አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 5/1/ እና የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግሥት 

ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/1997 በመግቢያቸው ላይ መሬት 

የማይሸጥና የማይለወጥ የህዝብና የመንግሥት ንብረት መሆኑን በማጠናከር ደንግገዋል፡፡ 

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሃብት ባለቤትነት 

መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ እንደሆነና መሬት የማይሸጥና የማይለወጥ የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ሀብት እንደሆነ በግልጽ ደንግጓል፡፡ ሕገ መንግሥቱ 

የገጠርም ሆነ የከተማ መሬት በማናቸውም ሰው የግል ባለቤትነት የማይያዝ መሆኑን 

ከመደንገጉም በላይ ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች መሬትን የማግኘት መብት፣ 

ዕውቅናና ጥበቃ ሰጥቷል፡፡ 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት በአንቀፅ 40 ከንዑስ አንቀፅ 4 እስከ 8 የተደነገጉት ድንጋጌዎች 

ለአርሶ አደሮችና ለአርብቶ አደሮች ኑሮ ዋስትና የሆነውን መሬት በነጻ የማግኘት፣ የመሬቱ 

ባለይዞታ የመሆንና ያለበቂ ምክንያት ያለመነቀል መብት አንዳላቸው፣ ከመሬት የሚነቀሉበት 

በቂ ምክንያት ባለ ጊዜ መሬቱን በማልማት ላደረጉት ቋሚ መሻሻልና በመሬቱ ላይ 

ለተከሉት አትክልትና ሰብል በቂ ካሣ የማግኘት መብት እንዳላቸው ሕገ መንግሥታዊ 

ጥበቃና ዋስትና የሚሰጡ ናቸው፡፡ መንግሥት የሚያወጣቸው ሕጎችና በየደረጃው ያሉ 

የመንግሥት አካላት የሚወስኗቸው ውሳኔዎች ሕገ መንግሥታዊ ዋስትና የተሰጣቸውን 

መብቶች በተሟላ ሁኔታ ለማስፈፀም የሚረዱ መሆን ይኖርባቸዋል። 

ስለሆነም በአመልካች ወ/ሮ ቀለቤ ተስፋ እና በተጠሪ አቶ አየልኝ ደርበው መካከል ላለው 

ክርክር እና ለፍ/ቤቶች ውሳኔ ምክንያት የሆነው ውል ከላይ የተጠቀሱት ሕጐች ከወጡና 

ሥራ ላይ ከዋሉ በኋላ የተደረገ ስለሆነ በቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ መንገድ የመሸጥ 

ተግባር የተፈጸመ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ስለሆነም ከመነሻው ሕገ መንግሥቱና ይህንን 

ተከትለው የወጡ ዝርዝር ሕጐች መሬት መሸጥና መወለጥን በመከልከል ገበሬውንና አርሶ 

አደሩን ከመፈናቀል ወይም ከመነቀል በመታደግ በመሬት የመጠቀም መብቱን ተግባራዊ 

በማድረግ መሬት የህዝብና የመንግሥት ሀብት ለመሆናቸው ዋስትና የሚሰጡ ሲሆን፣ ውሉ 

ግን ይህንን የሚቃረን ነው፡፡ 
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ጉዳዩን በየደረጃው ያዩት ፍ/ቤቶችም ያለፉት ነጥብ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ገጠር መሬት አስተዳደርና 

አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/1997 አንቀፅ 8/4/ እና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት 

ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 19/1/ የገጠር ይዞታ 

መሬትን በዋስትና ማስያዝ የተፈቀደው ባለሀብት ሆኖ የገጠር ይዞታ መሬትን ለማልማት 

በሊዝ ይዞታ የተከራዩትን አንጂ፣ ከእነዚህ ውጭ የገጠር ይዞታ መሬት በነጻ ወስዶ 

በመደበኛነት በግብርና ሥራ ተሰማርቶ የሚገኘውን ገበሬ ይዞታውን በዋስትናና በዕዳ 

በመያዣነት እንዲያውል የሚፈቅዱ ሕጐች አለመሆናቸው በፍ/ቤቶቹ ውሳኔ ያልተዳሰሰ 

ነጥብ ነው፡፡ 

ከዚህ የመያዣ ውል መሰል ሽያጭ ይልቅ ከመሰረቱ በውሉም ሆነ ፍ/ቤቶች በሰጡት ውሳኔ 

መጤንና መስተዋል የነበረበት አመልካች በውሉ ምክንያት መሬት እንድታስረክብ ሳይሆን 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/1997 አንቀጽ 8/2/ እና 

/3/ እንዲሁም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 

አዋጅ ቁጥር 133/98 አንቀጽ 18 መሰረት ተጠሪ የአመልካችን መሬት በመያዣነት፣ 

አመልካችም ለተጠሪ ይዞታ መሬቷን በመያዣነት መስጠት የማትችል ስለሆነ፣ የዚህን 

ድንጋጌ ይዘት ከሕገ መንግሥቱ ጋር በሚጣጣም መንገድ በማጤን መሬትን በቀጥታና 

በተዘዋዋሪ መንገድ የመሸጥና የመለወጥ ተግባርን በሚያስወገድና ባለይዞታዋን በዘላቂነት 

ከይዞታዋ በማያፈናቅል ሁኔታ ውሳኔ መስጠት ይገባ ነበር፡፡ 

ለማጠቃለልም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በነበረው ክርክር ፍ/ቤቶች በሕገ መንግሥቱ 

አንቀፅ 13 መሰረት የመንግሥት አንዱ አካል በመሆናቸውና ሕገ መንግሥቱን የማክበር 

እና የማስከበር ግዴታ የተጣለባቸው በመሆኑ፣ ይህ ሕገ ወጥ የሆነ የውል ይዘትና ክርክር 

ሲቀርብላቸው በተከራካሪው ወገን እንደ መከራከሪያና ተቃውሞ ቢነሳም ባይነሳም በራሳቸው 

ተነሳሽነት ጉዳዩን በሕግና በምክንያት በማስደገፍ ውድቅ ማድረግ ይገባቸው ነበር። ነገር ግን 

ይህን በማለፍ የሰጡት ውሳኔ ገበሬው ከይዞታው ያለመነቀልና መሬት እንዳይሸጥ 

እንዳይለወጥ የሚደነግገውን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 40 ንኡስ አንቀፅ 3 እና 4 

የሚቃረን ውሳኔ በመሆኑ፣ ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው መሆኑን 

ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ስምምነቱን የገለጸ በመሆኑ ይህ መዝገብ ለመጨረሻ ውሳኔ ወደ 

ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲላክ የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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1.8 የአመልካቾች አቶ ታጠቅ ኃ/ማርያም እና የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ 

ጉዳይ 

ተጠሪ፡- አቶ አየለ ኃብተስላሴ 

ታህሣስ 27 ቀን 2008 ዓ.ም 

መ.ቁ 1397/07 

በአዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የቤት ቁጥር 102/01 የሆነው የንግድ 

ቤት ባለቤት መንግሥት ሲሆን፣ ይህንን የንግድ ቤት በአዋጅ በተሰጠው ሥልጣን መሰረት 

የሚያስተዳድረው 2ኛ አመልካች ነው፡፡ ተጠሪው የንግድ መደብር (business) ባለቤት 

ሲሆን፣ የንግድ ሥራውን የሚያከናውነው ከ2ኛው አመልካች በተከራየው ከዚህ በላይ 

በተጠቀሰው የቤት ቁጥሩ 102/01 በሆነው የንግድ ቤት ነበር፡፡ ተጠሪው ባለቤት የሆነበትን 

በተጠቀሰው የንግድ ቤት የሚካሔደውን የንግድ መደብር ኪራይ ውል ለ1ኛ አመልካች 

አከራይቷል፡፡ ተጠሪው የንግድ መደብሩን ለ1ኛ አመልካች ከማከራየቱ በፊት የንግድ 

መደብሩን ለ1ኛው አመልካች የሚያከራይ መሆኑን በቅድሚያ ለ2ኛው አመልካች በማሳወቅ 

በ2ኛው አመልካች እና በተጠሪው መካከል በተደረገው ውል አንቀፅ 5 ንዑስ አንቀፅ 4 

የገባውን ግዴታ አላከበረም፡፡ 

2ኛው አመልካች ከተጠሪው ጋር የነበረውን የንግድ ቤት ኪራይ ውል በማቋረጥ በንግድ 

ማከናወኛው ቤት ውስጥ የንግድ ሥራውን ከተጠሪ ጋር በገባው የንግድ መደብር ኪራይ 

ውል ምክንያት በማከናወን ላይ ከሚገኘው 1ኛ አመልካች ጋር የንግድ ቤት ኪራይ ውል 

በመፈፀም የንግድ ቤት ኪራዩን ከተጠሪው ወደ 1ኛ አመልካች አስተላልፏል። 

በዚህ ፍሬ ነገር መነሻነት ተጠሪው ከሌሎች የዳኝነት ጥያቄዎቹ በተጨማሪ ወይም በዋናነት 

2ኛው አመልካች ከተጠሪው ጋር የነበረውን የንግድ ቤት ኪራይ ውል በማቋረጥ የንግድ ቤት 

ኪራይ ውሉን ወደ 1ኛው አመልካች ያስተላለፈው መመሪያ ቁጥር 4/2004 ያለ አግባብ 

በመተርጎም በመሆኑና ተጠሪ ለ1ኛው አመልካች ያከራየሁት የንግድ ቤቱን ሳይሆን ባለቤት 

የሆንኩበትን የንግድ መደብር ስለሆነ 2ኛው አመልካች ከተጠሪ ጋር የነበረውን የንግድ ቤት 

ኪራይ ውል ያቋረጠው ያለአግባብ ነው ተብሎ እንዲሻር እና የንግድ ቤት ኪራይ ውሉን 

ከተጠሪ ጋር እንዲቀጥል ይወስንልኝ በማለት ሥልጣን ባለው ፍርድ ቤት ክስ ይመሰርታል፡፡ 
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2ኛው አመልካች ተጠሪው የንግድ መደብሩን ለ1ኛው አመልካች ከማከራየቱ በፊት ስለ 

ሁኔታው ለ2ኛው አመልካች የማሳወቅ የውል ግዴታ እያለበት ይህንን የውል ግዴታውን 

በመተላለፍ የንግድ መደብሩን ለ1ኛው አመልካች ሲያከራይ የንግድ መደብሩን ሥራ 

የሚያከናውንበትንም 2ኛ አመልካች የማስተዳድረውን የንግድ ቤት ይዞታ ለ1ኛ አመልካች 

ያስተላለፈ ስለሆነ በአዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀፅ 6 ንዑስ አንቀፅ 3 መሰረት 

በማስተዳድራቸው የመንግሥት ቤቶች ላይ የውል ጥሰት ተፈፅሞ በተገኘ ጊዜ እርምጃ 

ለመውሰድ በተሰጠኝ ሕጋዊ ሥልጣን የተፈፀመና አግባብነት ያለው ስለሆነ የተጠሪው ክስ 

ውድቅ ሊደረግ ይገባል በማለት ተከራክሯል፡፡ 1ኛው አመልካች በበኩሉ ከተጠሪው ጋር 

የንግድ መደብሩን ለመግዛት ድርድር የነበረው መሆኑንና ተጠሪው ከ2ኛው አመልካች ጋር 

በገባው የውል ግዴታ መሰረት የማሳወቅ ግዴታውን ያልተወጣ መሆኑን እንዲሁም በሁለት 

ቼኮች የንግድ መደብሩን ለመግዛት ለተጠሪው ክፍያ የፈፀመ መሆኑን በመጥቀስ 

የሚፈለግብኝ ቀሪ ክፍያ የለም በማለት ተከራክሯል፡፡ 

ጉዳዩን የተመለከተው ፍርድ ቤት በአብላጫ ድምፅ በሰጠው ውሳኔ ተጠሪው 2ኛ አመልካችን 

የማሳወቅ ግዴታውን በመተላለፍ የንግድ ቤቱን ለ1ኛው አመልካች በማስተላለፍ ሕግ 

አውጪው በአዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀፅ 6 ንዑስ ቁጥር 3 ለ2ኛው አመልካች ሥልጣን 

የሰጠበትን ዓላማና ሕጋዊ ውጤት አልጣሰም። እና የንግድ መደብሩ ኪራይ ውል በባህሪው 

በይዘቱና በሕጋዊ ውጤቱ ከንግድ ቤት ኪራይ ውል በእጅጉ የተለየ በመሆኑ የፌዴራሉ 

ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 31264 እና በሌሎች መዛግብት 

አንድ የንግድ መደብር ባለሀብት ባለቤት የሆነበትን የንግድ መደብር ለሌላ ሰው በማከራየቱ 

ምክንያት የንግድ ቤቱ ባለቤት የንግድ ቤት ኪራይ ውሉን ማቋረጥ የለበትም በማለት 

አስገዳጅ የሕግ ትርጉም የሰጠበት ስለሆነ 2ኛ አመልካች ከተጠሪው ጋር የነበረውን የንግድ 

ቤት ኪራይ ውል በተናጠል የመሰረዝ ሕጋዊ ሥልጣን አለኝ በማለት ያቀረበው ክርክር 

ተቀባይነት የለውም በማለት የመጨረሻ ፍርድ ሰጥቷል፡፡ በዚሁ የአብላጫ ድምፅ በተሰጠው 

ውሳኔ ያልተስማማው አንስተኛው ድምፅ በበኩሉ ሕግ አውጪው በአዋጅ ቁጥር 555/2000 

አንቀፅ 6 ንዑስ አንቀፅ 3 የውል ግዴታቸውን ያልተወጡ ተከራዮችን በተመለከተ 2ኛው 

አመልካች በራሱ ውሳኔ የመሰለውን እርምጃ እንዲወስድ ሥልጣን የሰጠው በበቂ የፖሊሲ 

ምክንያት ነው ተብሎ ይገመታል፡፡ 

በ1952 ዓ.ም የወጣው የንግድ ሕግ ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 1 ንግድን የማቀላጠፍ ዓላማ 

ላይ ብቻ ተመስርቶ ማንኛውም የንግድ መደብር ባለሀብት ባለቤት የሆነበት የንግድ መደብር 

በኪራይ ለሦስተኛ ወገን ሲተላለፍ የንግድ መደብሩ ሥራውን በሚያከናውንበት የንግድ ቤት 
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ባለቤቶች ፍቃድ በመጠየቅ ሂደት መጓተቶች እንዳይፈጠሩ የሚከለክል ቢሆንም፣ አዋጅ 

ቁጥር 555/2000 በሚወጣበት ጊዜ የነበረው ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ሕጋዊ ሁኔታዎች 

ተለውጠዋል፡፡ በመሆኑም የንግድ ሕጉ አግባብ ያላቸው ድንጋጌዎች መተርጎም ያለባቸው 

አሁን ካለው የሕገ መንግሥት ማዕቀፍ እና ሕገ መንግሥቱን ተከትለው ከወጡት ሕጎች 

ጋር በማጣጣም ነው፡፡ በዚህ አግባብ 2ኛው አመልካች ከመንግሥት በአነስተኛ ዋጋ ቤቶችን 

እየተከራዩ ለሌላ ሦስተኛ ወገን በከፍተኛ ዋጋ መልሰው በሚያከራዩ ወይም ሕገወጥ ተግባር 

በሚፈፅሙ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ላይ ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችለው የሕግ 

መሰረት አለው፡፡ የንግድ ሕጉ በ1952 ዓ.ም ሲወጣ የነበረው ነባራዊ ሁኔታ ከመለወጡ 

ባሻገር ይህ የንግድ ሕግ ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 1 ባለበት ሕግ አውጪው በአዋጅ ቁጥር 

555/2000 2ኛው አመልካች ሕጋዊ እርምጃ የመውሰድ ሥልጣን ሰጥቶታል፡፡ 

በመሆኑም 2ኛው አመልካች በአዋጁ አንቀፅ 6 ንዑስ አንቀፅ 3 እና በመመሪያው አንቀፅ 7 

ንዑስ አንቀፅ 1 መሠረት በተጠሪ ላይ ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የሕግ መሰረት እንዳለው 

መረዳት ይቻላል፡፡ በንግድ ሕጉ ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 1 እና በአዋጅ ቁጥር 555/2000 

አንቀፅ 6 ንዑስ አንቀፅ 3 መካከል ልዩነት የሚታይ ቢሆን እንኳ ሕግ አውጪው ለ2ኛ 

አመልካች የሰጠው ሥልጣን ከንግድ ሕጉ ይልቅ የገዥነት ባህሪ አለው፡፡ ለ2ኛው አመልካች 

በሕግ የተሰጠውን ሥልጣን በማንኛውም ሁኔታ የሚሸረሸር የሕግ አተረጓጎምን በመከተል 

የንግድ ሕጉ በይዘቱም ሆነ በአቀራረቡ ከአዋጅ ቁጥር 555/2000 በላይ የገዥነት ሚና 

እንዳለው መውሰድ የአዋጁን ይዘትና ዓላማ የሚያሳካ የአተረጓጎም ሥርዓት አይደለም፡፡ ይህ 

ከሆነ ደግሞ ሕግ አውጪው በአዋጅ ቁጥር 555/2000 ሊያሳካ ያሰበውን ዓላማ ሊያሳካ 

አይችልም፡፡ በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ከአብላጫው ውሳኔ ተለይቻለሁ በማለት የልዩነት 

ሀሳባቸውን አስፍረዋል፡፡ 

አመልካቾች ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ግንቦት 13 ቀን 2007 ዓ.ም እና ግንቦት 

17 ቀን 2007 ዓ.ም በተፃፈ ማመልከቻ በፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ 

መብታችንን ይቃረናል በማለት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ በዚሁ 

መነሻነት ጉባዔው ጉዳዩን በመመርመር የሚከተለውን የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል፡፡ 

ጉባዔው ጉዳዩን በመመርመር ሂደት 2ኛው ተጠሪ የመንግሥት ንብረት የሆነው የንግድ 

ቤት የማስተዳደር ሕጋዊ ሥልጣን ያለው መሆኑን፣ ተጠሪው ክርክር ባስነሳው የንግድ ቤት 

የሚያከናውነው የንግድ መደብር ባለቤት መሆኑን እና ይህንኑ የንግድ መደብሩን በኪራይ 

ለ1ኛው አመልካች ሲያስተላልፍ የንግድ ቤቱንም ጨምሮ ማከራየቱን፣ ተጠሪው ይህንን 
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ተግባር የፈፀመው ከ2ኛው አመልካች ጋር በአንቀፅ 5 ንዑስ አንቀፅ 4 በገባው ግዴታ 

መሠረት 2ኛውን አመልካች ሳያውቅም ቢሆን፣ 2ኛው አመልካች በንግድ ሕግ ቁጥር 145 

ንዑስ ቁጥር 1 መሠረት የንግድ ቤቱን ኪራይ ለ1ኛ አመልካች በማስተላለፍ ከዚሁ የንግድ 

መደብሩን ተከራይቶ 2ኛውን አመልካች በሚያስተዳድረው የንግድ ቤት ውስጥ የንግድ 

ሥራውን ከሚያከናውነው 1ኛ አመልካች ጋር የንግድ ቤት ኪራይ ውል መፈፀሙም ሆነ 

1ኛ አመልካች ለተጠሪው ሊከፍል የተስማማውን ኪራይ ዋጋ በቀጥታ እንዲከፍለው 

በፍ/ሕ/ቁ 2962/2 መሠረት ባለው መብት መሥራቱ ከንግድ ሕጉ ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 

1 እና ከፍትሀ ብሔር ሕግ ቁጥር 2962 ዓላማ ጋር የሚስማማ መሆኑን እና 2ኛው 

አመልካች የማያስተዳድረውን የንግድ ቤት የንግድ መደብሩ ባለሃብት ከሆነ ተጠሪ ላይ 

በመከራየት እየተገለገለበት ካለው 1ኛ አመልካች ጋር ውል ሲፈጽም የንግድ ቤቱን በውል 

ግዴታው መሠረት ሳያሳውቀው ወደ 1ኛው አመልካች ካስተላለፈው ተጠሪ ጋር የነበረውን 

የንግድ ቤት ኪራይ ውል የማቋረጡን ፍሬ ነገሮች በመነሻ ወስዷል፡፡ 

1. 2ኛው አመልካች በሕግ በተሰጠው ሥልጣን የሚያስተዳድረውን የንግድ ቤት ከሱ 

የተከራየው የንግድ መደብር ባለቤት በንግድ ቤት ኪራይ ውል አንቀፅ 5 ንዑስ 

አንቀፅ 4 በተመለከተው ግዴታው መሠረት የንግድ መደብሩን ለ1ኛው አመልካች 

በኪራይ ሲያስተላልፍ የንግድ ቤቱንም ይዞታ ለ2ኛ አመልካች ሳያሳውቅ በማስተላለፉ 

የውል ግዴታውን ያላከበረ፣ የንግድ መደብሩን ተከራይቶ 2ኛ አመልካች 

በሚያስተዳድረው የንግድ ቤት ውስጥ የንግድ ሥራውን በማከናወን ላይ ከሚገኘው 

1ኛ አመልካች ጋር የንግድ ቤት ኪራይ ውል መፈፀሙ ከንግድ ሕጉ ቁጥር 145 

ንዑስ ቁጥር 1 ዓላማ የሚስማማ እና በፍትሀ ብሔር ሕግ ቁጥር 2962 ንዑስ 

ቁጥር 2 በተጠበቀለት መብት በሥራ ላይ ከማዋል ያለፈ ተግባር ፈጽሟል 

የሚያስብል ምክንያት የለም፡፡ 

2. 2ኛው አመልካች ሕግ አውጪው ቀልጣፋ የንግድ ዝውውርን ለማበረታታት ዓላማ 

በ1952 ዓ.ም የወጣውን የንግድ ሕግ ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 1 ያልተሻረ መሆኑን 

እያወቀ በአዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀፅ 6 ንዑስ ቁጥር 3 2ኛው አመልካች 

የሚያስተዳድራቸው የንግድ ቤቶች በአነስተኛ ዋጋ በመከራየት ምንም ዕሴት 

ሳይጨምሩ ለ3ኛ ወገኖች በማከራየት ተገቢ ያልሆነ ጥቅምን የሚያገኙ ሕገ ወጦችን 

ለመከላከል ለ2ኛ አመልካች የተሰጠውን ሥልጣን አሁን ካለው የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ 

እና የማኅበራዊ ሁኔታ ጋር የማይስማማ ይልቁንም የሥርዓቱ ዋና አደጋ ነው 

ተብሎ በግልጽ የተለየውን ኪራይ ሰብሳቢነት ከመድፈቅ አስተሳሰብና ከአስተሳሰቡም 
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በመነጨ ፖሊሲ የወጣ ሕግ ነው። በመሆኑም በ1952 ዓ.ም ከወጣው የንግድ ሕግ 

ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 1 ጋር ይጋጫል የሚባልበት አንዳች ምክንያት ቢኖር 

እንኳን ገዥነት እና የበላይነት ሊኖረው የሚገባው አዋጅ ቁጥር 555/2000 በመሆኑ 

በጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አናሳ ድምጽ የሃሳብ ልዩነት 

እንደተመለከተው ይህ ጉዳይ ከሀገሪቱ ሕገ መንግሥት እና ከመንግሥት ፖሊሲ ጋር 

ተጣጥሞ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 555/2000 የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት በጉዳዩ ላይ 

ሰጥቷቸዋል የሚባሉ አስገዳጅ የሕግ አተረጓጎሞችንም ሆነ ከንግድ ሕግ ቁጥር 145 

ንዑስ ቁጥር 1 ጋር በይዘቱም ሆነ በዓላማው የበላይነት ያለው መሆኑን መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ 

3. በፍ/ቤቶች ውሳኔ እንደተመለከተው የንግድ መደብር የሚንቀሳቀስ ንብረት ሲሆን፣ 

የንግድ መደብሩ የሚከናወንበት የንግድ ቤት የማይንቀሳቀስ ንብረት ነው፡፡ አከራካሪ 

በሆነ ጉዳይ የንግድ መደብሩ ባለቤት ተጠሪ ሲሆኑ የንግድ ቤቱ ባለቤት ደግሞ 

መንግሥት ነው፡፡ የንግድ ሕግ ቁጥር 145/1 ድንጋጌ የንግድ መደብር ሽያጭና 

ኪራዩን ከማቀላጠፍ አልፎ የንግድ ቤት ባለቤትነትን በንግድ ቤት ውስጥ ሥራውን 

ወደሚያከናውነው የንግድ መደብር ባለቤት ሃብትነት የማስተላለፍ ውጤት ያለው 

አይደለም፡፡ ምክንያቱም በሕጋዊም ሆነ ሕጋዊ ባልሆነ ምክንያት የንግድ መደብሩ 

ባለቤት ሥራውን ከሚያከናውንበት የንግድ ቤት ባለቤት ጋር ያለው የንግድ ቤት 

ኪራይ ውል ሲቋረጥ የሚንቀሳቀስ ንብረት የሆነውን የንግድ መደብሩን ይዞ ሌላ 

የንግድ ቤት በመከራየት ሥራውን ለማከናወን መብቱ በሕግ የተሰጠው ነው፡፡ 

በተመሳሳይ ከማንኛውም ንግድ ቤት ባለቤት በንግድ ቤት ውስጥ የሚከናወነው 

የንግድ ሥራ ባለቤትነትም ሆነ ይዞታ በንግድ መደብር ሽያጭም ሆነ ኪራይ ውል 

ሲለወጥ ባለቤት የሆነበትን የንግድ ቤት ለማስተዳደር እና ለንግድ ቤቱ የሚከፈለውን 

የኪራይ ዋጋ ለመቀበሌ በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2962 ንዑስ ቁጥር 2 በተጠበቀለት መብት እና 

በንግድ ሕግ ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 1 በተጣለበት ግዴታ መሠረት የንግድ 

መደብሩን በመግዛት በባለቤትነት ከሚይዘው ወይም በመከራየት ባለይዞታው 

ካደረገው ሰው ጋር የንግድ ቤት ኪራይ የመዋዋል መብትና ግዴታ አለው፡፡ በዚሁ 

አግባብ 2ኛ አመልካች ከተጠሪው ጋር ያደረገው ለአንድ ዓመት የሚፀና የንግድ ቤት 

ኪራይ ውል ተጠሪው የውል ግዴታውን ባለመወጣቱም ሆነ በሌላ በማንኛውም 

ምክንያት በማቋረጥ በእርግጥ የንግድ ቤቱን በእጁ አድርጎ የንግድ ሥራ በማካሄድ 

ላይ ካለው 1ኛ አመልካች ጋር የንግድ ቤት ኪራይ ውል መዋዋሉ ተገቢነት ያለው 

ነው፡፡ 
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4. ፍርድ ቤት በአብላጫ ድምፅ በሰጠው ውሳኔ መንግሥት የንግድ ቤቶችን ከ2ኛ 

አመልካች በአነስተኛ ዋጋ በመከራየት ምንም ዓይነት ዕሴት ሳይጨምሩ በንግድ 

መደብር ኪራይ ሽፋን ለሦስተኛ ወገኖች በማስተላለፍ ያልተገባ ጥቅም በማግኘት ላይ 

ያሉ ሕገ ወጦችን ለመግታት በአዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀፅ 6 ንዑስ አንቀፅ 3 

እና በመመሪያ ቁጥር 4/2004 አንቀፅ 7 ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት ከሕገ ወጦች ጋር 

የነበረውን ውል በማቋረጥ የተከራይ ተከራይ ከሆኑትና በእርግጥ የንግድ ሥራ 

እያከናወኑበት ከሚገኙ በርካታ ዜጎች ጋር የንግድ ቤት ኪራይ ውል በስፋት 

እየተደረገ ባለበት ሁኔታ 1ኛ አመልካች የዚሁ የመንግሥት ፖሊሲ ተጠቃሚ 

እንዳይሆን በፍርድ ቤቱ አብላጫ ድምጽ የተሰጠው ውሳኔ የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 

25 የሚቃረን ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

5. በተጨማሪም ሕግ አውጪው የመንግሥትን ፖሊሲ ለማስፈጸም በ1952 ዓ.ም 

የወጣው የንግድ ሕግ ቁጥር 145 ንዑስ ቁጥር 1 መኖሩን እያወቀ ያወጣውን አዋጅ 

ቁጥር 555/2000 ሕግን በመተርጎም ሰበብ ተፈጻሚ እንዳይሆን ማድረጉ ከውጤት 

አንጻር ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 50 ንዑስ አንቀፅ 3 ጋር የሚቃረን ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

6. በፍርድ ቤት አብላጫ ድምጽ የተሰጠው ውሳኔ ሕግ አውጪው የንግድ ሕጉ ቁጥር 

145 ንዑስ ቁጥር 1 መኖሩን እያወቀ በአዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀፅ 6 ንዑስ 

አንቀፅ 3 ግልጽ ድንጋጌ ለ2ኛው አመልካች የተሰጠውን ሕጋዊ ሥልጣን ባለመቀበል 

በ1952 ዓ.ም በወጣው የንግድ ሕግ ሽፋን የሰጠው ውሳኔ የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ 

79 ንዑስ አንቀፅ 3 ድንጋጌ የሚቃረን ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

7. በመጨረሻም የፍርድ ቤቱ አብላጫ ድምፅ ውሳኔ 2ኛው አመልካች የመንግሥት 

ንብረት የሆኑትን የንግድ ቤቶች ለማስተዳደር የተሰጠውን ሕጋዊ ሥልጣን ከግምት 

ያስገባ ወይም ያለመቀበል ውጤት ያለው በመሆኑ የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ 40 

ንዑስ አንቀፅ 2 ድንጋጌ የሚቃረን ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

ስለዚህ ጉዳዩ ከዚህ በላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ሁሉ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ያስፈልገዋል በማለት ጉባኤው በአብላጫ ድምጽ ተስማምቶ፣ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 84 

ንዑስ አንቀፅ 3 ፊደል ‘ለ’ መሠረት የውሳኔ ሃሳቡ ለመጨረሻ ውሳኔ ወደ ፌዴሬሽን ምክር 

ቤት እንዲላክ በማለት ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ 
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የልዩነት ሀሳብ 

ከጉባዔው አባላት መካከል እኛ አራት አባላት ከአብላጫው ድምጽ የተለየን ሲሆን፣ የልዩነት 

ሃሳባችንን እንደሚከተለው አስፍረናል፡፡ 

ከአመልካቾች አቤቱታና አያይዘው ካቀረቧቸው ሰነዶች መረዳት እንደተቻለው ክርክር 

የተነሳው በመንግሥት የንግድ ቤት ኪራይ ጉዳይ ላይ ነው፡፡ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ሰበር ችሎት በውሳኔው እንደገለጸው ተጠሪ ለአንደኛ አመልካች ያከራዩት ህንጻውን ሳይሆን 

የንግድ መደብሩን በመሆኑ የንግድ መደብር ለማከራየት የሚደረግ ውል በባህሪው፣ በይዘቱና 

በሕጋዊ ውጤቱ የንግድ ማከናወኛ ቤት ለማከራየት ከሚደረግ ውል የተለየ ነው፡፡ ችሎቱ 

በመዝገቡ ላይ ተጠሪ የንግድ መደብራውን ለአንደኛ አመልካች በማከራየታቸው ምክንያት 

ሁለተኛ አመልካች የኪራይ ውሉን የማቋረጥ መብት የለውም በማለት ወስኗል፡፡ እኛም 

የሰበር ችሎቱን አቋም ሙሉ በሙሉ የምንጋራው ነው፡፡ 

በአመልካቾችና በተጠሪ መካከል ክርክር ያስነሳው ጉዳይ የንግድ ሕጉ አንቀፅ 145 

በመንግሥት የንግድ ቤቶች ላይ የሚኖረውን የተፈፃሚነት ወሰን የሚመለከት ነው፡፡ 

በመሆኑም የንግድ ሕጉን አንቀፅ 145 እና የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ 

ቁጥር 555/2000ን በንጽጽር ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ የንግድ ሕጉ አንቀፅ 145 እንደሚከተለው 

ይደነግጋል። “የማይንቀሳቀስ ንብረት ተከራይ የንግድ መደብሩን ለገዛው ሰው የቤት ኪራይ 

ውሉን አያስተላልፍም ወይም የተከራይ ተከራይ አድርጎ አያከራይም ወይም የኪራይ ውሉን 

ለማስተላለፍ ወይም የተከራይ ተከራይ አድርጎ ለማከራየት የባለቤቱ ፈቃድ ያስፈልጋል 

የሚሉ የውል ቃሎች ሁሉ ፍርስና ዋጋ የሌላቸው ናቸው።” 

በሌላ በኩል አዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀፅ 6(3) ኤጀንሲው በገቡት ውል መሠረት 

ግዴታቸውን የማይወጡ ተከራዮችን በራሱ ውሳኔ ለማስለቀቅ እንደሚችል ተደንግጓል፡፡  

እዚህ ላይ የሚነሳው የሕግ ጥያቄ የኤጀንሲው መመሪያ የንግድ ሕጉን አንቀፅ 145 ንዑስ 

አንቀፅ 1 የመሻር ኃይል አለው ወይስ የለውም የሚለው ነው፡፡ የንግድ ሕጉ በግልና 

በመንግሥት ቤት ኪራይ ውሎች መካከል ልዩነት ሳያደርግ በንግድ መደብሮች ዙሪያ 

የሚደረጉ የማስተላለፍ ስምምነቶች የባለቤቱን ዕውቅና ሳያስፈልግ በነጻነትና በተቀላጠፈ 

አኳኋን እንዲከናወን ደንግጓል፡፡ አዋጅ ቁጥር 555/2000 ከንግድ ሕጉ ዓላማ ጋር 

የሚጋጭበት ሁኔታ ልናገኝ አልቻልንም፡፡ ሁለቱም ሕጎች ተስማምተው የሚጓዙ ናቸው፡፡ 
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ግጭት አለ ከተባለ የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ ባወጣው መመሪያና በንግድ ሕጉ መካከል 

ነው፡፡ መመሪያ ደግሞ ሕግን የመሸርሸር ኃይል አልተሰጠውም፡፡ በተጨማሪም ኤጀንሲው 

የተከራይ ተከራዮችን ማስወጣት እንደማይችል በቆየው የንግድ ሕግ ውስጥ በግልጽ ሰፍሮ 

እያለ ባወጣው መመሪያ መሠረት ውል አፍርሳችኋል በማለት በሕግ ያልተሰጠውን 

ሥልጣን ሊፈጽም አይችልም፡፡ 

የአብዛኛው ድምጽ የውሳኔ ሃሳብ ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስነሳል በማለት ጉዳዩን 

ለምክር ቤቱ ቢያቀርብም ጉዳዩ የሕግ አተረጓጎምና አፈጻጸም እንጂ ሕገ መንግሥታዊ 

ትርጉም ሊያስነሳ የሚችል ነጥብ የለውም፡፡ በሰበር የተሰጠው ውሳኔም የቆየውን የጠቅላይ 

ፍ/ቤት ልምድ ተከትሎ የተደረገና አዲስ ነገር ባለመሆኑ የአብዛኛው የውሳኔ ሃሳብ ሊተች 

የሚገባው ነው፡፡ 

የብዙኃኑ የውሳኔ ሃሳብ ተከራዮች የንግድ መደብራቸው ኤጀንሲውን ሳያውቁ ለሦስተኛ 

ወገን ማስተላለፋቸው ሁል ጊዜም ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት አድርጎ መውሰዱም 

የተሳሳተ ነው፡፡ ጉዳዩን ከኪራይ ሰብሳቢነት ጋር አያይዞ ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም 

እንደሚያስፈልገው ጭብጥ አድርጎ ማቅረቡንም አልተቀበልነውም፡፡ 

ጉዳዩ ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም የሚያስነሳ ቢሆንም እንኳ ኤጀንሲው ሳያውቅ የንግድ 

መደብራቸውን ማስተላለፍ ማስቆም የሚቻለው በመመሪያ ሳይሆን፣ የንግድ ሕጉን አንቀፅ 

145 በአዋጅ በማሻሻል ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 555/2000 ሥር የንግድ ሕጉን አንቀፅ 145 

የሚያሻሽል ድንጋጌ የለም፡፡ 

በአብዛኛው ድምጽ ከተራ ቁጥር 1-7 የተዘረዘሩት ማብራሪያዎች የሕግ ክርክሮች እንጂ 

የነገሩን ሕገ መንግሥታዊ ጭብጥነት የሚያመላክቱ አይደሉም፡፡ ሕጋዊ ክርክሮቹ ደግሞ 

በፍርድ ቤቶች ያለቁና ለአጣሪ ጉባዔው የይግባኝ ይግባኝ ሆነው ሊቀርቡ የማይችሉ 

መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 

ስለሆነም እኛ አራት የጉባዔው አባላት አቤቱታው የሕገ መንግሥታዊነት ትርጉም ጥያቄ 

የማያስነሳ ነው በማለት የልዩነት ሃሳባችንን አቅርበናል፡፡                                              
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ክፍል ሁለት 

2. የጋብቻ፣ የግልና የቤተሰብ መብቶች (አንቀፅ 

፴፬) 
  



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

75

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

75 
 

የጋብቻ፣ የግልና የቤተሰብ መብቶች በሕገ መንግሥቱ ጥበቃና ዋስትና ከተሰጣቸው 

መብቶች መካከል በዋናነት የሚጠቀስ ነው። ቤተሰብ የኅብረተሰብ ብሎም የሀገር 

መሰረት እንደሆነ አሌ የማይባል ሀቅ ነው። የቤተሰብ ጥንስስ የሚጀምረው ደግሞ 

በጋብቻ እንደሆነ ይታወቃል። 

ለዚህም ይመስላል ሕገ መንግሥቱ ለጋብቻ፣ ለግልና ለቤተሰብ መብቶች ትልቅ ቦታ 

በመስጠት ሕገ መንግሥታዊ ዋስትና እንዲያገኝ አንዲሁም በሌሎች ተጨማሪ 

ዝርዝር ሕጎች በማካተት ጥበቃ እንዲያገኝ ያደረገው። ለአብነት ያህል በአንቀፅ 34 

ስር ከተደነገጉት መብቶች መካከል ንዑስ አንቀፅ አንድ በሚከተለው መልኩ ተዘርዝሮ 

ይገኛል። “በሕግ ከተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በዘር፣ 

በብሔር፣ በብሔረሰብ ወይም በሀይማኖት ልዩነት ሳይደረግባቸው የማግባትና ቤተሰብ 

የመመስረት መብት አላቸው። በፍቺም ጊዜ የልጆችን መብትና ጥቅም እንዲከበር 

የሚያደርጉ ድንጋጌዎች ይደነገጋሉ።” 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለአጣሪ ጉባዔው ከቀረቡ አቤቱታዎች መካከል በሕገ መንግሥቱ 

አንቀፅ 34 የተደነገገው መብት ተጥሶ በመገኘቱ 2 አቤቱታዎች ለሕገ መንግሥት 

ትርጉም ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተልከዋል። የጉባዔውም የውሳኔ ሀሳቦች 

በሚከተለው መልኩ ቀርበዋል። 
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2.1 የአመልካች ቄስ ወርቁ ዳዲሞስ ጉዳይ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሰብለወንጌል ወርቁ 

  2. ወ/ሮ ማሚቴ ወሬራ 

ሰኔ 15/2007 ዓ.ም 

መ.ቁ 1607/08 

አመልካች የካቲት 04 ቀን 2008 ዓ.ም በተፃፈ አቤቱታ ለጉባዔው ያቀረቡት ጥያቄ የደቡብ 

ክልል እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤቶች በእኔ ላይ ያስተላለፉት ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ 

አንቀፅ 40 የተረጋገጠልኝን የንብረት ባለቤትነት መብት ዋጋ የሚያሳጣ በመሆኑ ትርጉም 

ይሰጥልኝ የሚል ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ 

የክርክሩ መነሻ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ላይ በሀዋሳ ከተማ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመሰረቱት ክስ 

ሲሆን ይዘቱም እናቴ ለሆኑት 2ኛ ተጠሪ ገንዘብ ከአውስትራሊያ በመላክ በሀዋሳ ከተማ 

ታቦር ክ/ከተማ ሂጣታ ቀበሌ በስማቸው ቤት ገዝተውልኝ እኔም በመመላለስ ቤቱን ስሠራ 

ቆይቼ ቤቱን እና ሰነዱን ሊያስረክቡኝ ስላልቻሉ በፍርድ ኃይል ያስረክቡኝ የሚል ነው፡፡ 2ኛ 

ተጠሪም ቤቱ የ1ኛ ተጠሪ መሆኑን አምነው ምላሻቸውን የሰጡ ቢሆንም፣ አመልካች ወደ 

ክርክሩ ጣልቃ በመግባት ቤቱ የተገዛው 2ኛ ተጠሪ እና እኔ በጋብቻ ወቅት ያፈራነው እና 

ከብር 1.2 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥተን አሻሽለን በመሥራት አከራይተን እየተጠቀምንበት 

ነው በማለት ተከራክረዋል፡፡ ፍ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋላ 

አከራካሪው ቤት የ1ኛ ተጠሪ ነው በማለት ወስኗል፡፡ 

አመልካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት በክልሉ ጠ/ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርበው የስር ፍ/ቤት 

ውሳኔ ስህተት የለበትም በማለት የወሰነ ሲሆን የዚሁ ፍ/ቤት ሰበር ችሎት 1ኛ ተጠሪ 

የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው በመሆኑ ጉዳዩ በፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት የሚታይ ነው 

በማለት ጉዳዩን ሳይመለከተው ቀርቷል፡፡ አመልካች የሰበር አቤቱታ ለፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር 

ችሎት አቅርበው ሰበር ችሎቱም ቤቱ የተሠራው በ1ኛ ተጠሪ ገንዘብ መሆኑን በስር ፍ/ቤት 

የተረጋገጠ ፍሬ ነገር መሆኑን በመጥቀስ በፍ/ሕ/ቁ. 1195 መሰረት የባለቤትነት ምስክር 

ወረቀት ያለው ሰው የቤቱ ባለቤት እንደሆነ ግምት ቢወስድም በፍ/ሕ/ቁ 1196 መሰረት 

ግምቱ በማናቸውም ማስረጃ ሊስተባበል የሚችል በመሆኑ የስር ፍ/ቤት ውሳኔ መሰረታዊ 

የሕግ ስህተት አልተፈፀመበትም በማለት ወስኗል፡፡ 
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ጉባዔውም የአመልካችን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ መርምሯል፡፡ በዚህም መሠረት 

አመልካች በአቤቱታቸው ተጣሰብኝ በማለት የገለፁት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በጋብቻ ውስጥ 

በነበርንበት ወቅት ያፈራነውን የጋራ ንብረት ፍ/ቤቶች የ1ኛ ተጠሪ ንብረት ነው በማለት 

መወሰናቸው በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 ላይ የተረጋገጠልኝን የንብረት መብቴን ይጥሳል 

የሚል ነው፡፡ በአመልካችና ተጠሪዎች መካከል የነበረው ክርክር በሚስት ስም ተመዝግቦ 

የሚገኘው ቤት የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ነው ወይስ የ1ኛ ተጠሪ ነው የሚል ነው፡፡ 

አመልካች በክርክር ወቅት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ከ1949 ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ መቆየታቸውን፣ 

1ኛ ተጠሪን ጨምሮ 11 ልጆች ማፍራታቸውን እና አሁን ክርክር ያስነሳውንና በሚስት 

ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን ቤት በጋራ ካገኘነው ገቢ የተገዛ በመሆኑ የጋራ ንብረት ነው 

በማለት ምስክሮችን ያቀረቡ መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡፡ ጉዳዩን የተመለከተው 

ፍ/ቤት ቤቱ የአመልካች ሚስት በሆኑት በ2ኛ ተጠሪ ስም ተመዝግቦ ይገኝ እንጂ ቤቱ 

የተገዛውና ማሻሻያ የተደረገበት በ1ኛ ተጠሪ ገንዘብ በመሆኑ አከራካሪው ቤት የ1ኛ ተጠሪ 

ነው በማት ወስኗል፡፡ 

ይህንን የፍ/ቤት ውሳኔ ሕገ መንግሥቱ በአንቀፅ 34(3) ላይ ለቤተሰብ ከሰጠው ከለላ እና 

ከአመልካች ሕገ መንግሥታዊ የንብረት መብት አንጻር በመመርመር የፍርድ ቤቱ ውሳኔ 

የሕገ መንግሥቱን አግባብነት ያላቸውን ድንጋጌዎች የተከተለ ነው ወይስ አይደለም 

የሚለውን ማየት ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 34(3) ቤተሰብ የኅብረተሰብ 

የተፈጥሮ መሰረታዊ መነሻ መሆኑን እና ከኅብረተሰቡና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት 

መብት እንዳለው ይደነግጋል፡፡ ይህንን ድንጋጌ መሠረት አድርገው የወጡ የፌዴራልና 

የክልል የቤተሰብ ሕጎችንም ስንመለከት ለቤተሰብ ተገቢውን ጥበቃ እንደሚያደርጉ መረዳት 

ይቻላል፡፡ የደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 79/1995 ላይም በአንደኛው ተጋቢ 

ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ንብረት የግል ስለመሆኑ በሕጉ አግባብ ካልተመዘገበ በስተቀር የጋራ 

ነው የሚል የሕግ ግምት ያስቀመጠበት ምክንያትም ይህንኑ ሕገ መንግሥታዊ ከለላ 

ለማጠናከር ነው፡፡ 

የሀዋሳ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለውሳኔው መሠረት ያደረገው የ1ኛ ተጠሪ ምስክሮች 

በተመሳሳይ መልኩ ቤቱ የተገዛውና ማስፋፊያ የተደረገበት በ1ኛ ተጠሪ ገንዘብ ነው በሚል 

ምክንያት ነው። ይህም ውሳኔ በክልሉ የቤተሰብ ሕግ የተቀመጠውን የሕሊና ግምት 

መነሻውን አድርጎ የ1ኛ ተጠሪ ምስክሮች ይህንን የሕሊና ግምት ማስተባበል 

ያለማስተባበላቸውን ሳይመረምር መተላለፉ አግባብነት ያለው ሆኖ አልተገኘም፡፡ የፌዴራል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም ጉዳዩን ሲመለከት በፍ/ሕ/ቁ. 1195 ላይ ያለው 
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የባለሀብት የህሊና ግምት ሊስተባበልባቸው የሚችሉባቸው ሁኔታዎች በፍ/ሕ/ቁ. 1196 ላይ 

ተዘርዝረው ሳለ አንዱም ሁኔታ ሳይሟላ የስር ፍ/ቤት ውሳኔን ማጽናቱ ተገቢ ካለመሆኑም 

በሰነድ ማስረጃ የተረጋገጠን ባለሀብትነት ይዘቱ በምስክሮች ሊስተባበል የማይችል መሆኑን 

የሚደነግገውን የማስረጃ መርህ ከግምት ያስገባ አይደለም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ አከራካሪው 

ቤት የተገዛው ተጠሪ ከአውስትራሊያ በላኩት ገንዘብ ቢሆን እንኳን የተላከው ገንዘብ እንደ 

ስጦታ ከሚቆጠር በስተቀር 2ኛ ተጠሪ የቤቱ ባለመብት መሆናቸውን ሊያስተባብል 

አይችልም፡፡  

በአጠቃላይ ውሳኔው በሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮችም በጋብቻ ውስጥ የተፈራን የጋራ ንብረት 

ለማሸሽ ዕድል የሚፈጥር እና የኅብተሰብ መሠረት መሆኑ ዕውቅናና ከለላ የተሰጠውን 

ቤተሰብ ህልውና የሚጎዳ ነው፡፡ ይህ ደግሞ በቤተሰብ ሕጉ ላይ የተቀመጠው የሕሊና ግምት 

ባልተስተባበለበት ሁኔታ ከተጋቢዎች የአንደኛው የግል ንብረት ከመሆን አልፎ የሦስተኛ 

ወገን የሚሆንበት አግባብ የለም። ስለሆነም ፍርድ ቤቶች ያስተላለፉት ውሳኔ ሕገ 

መንግሥቱ ለቤተሰብ ከሰጠው ከለላ አንጻር የሚቃረን ሆኖ ስለተገኘ ጉዳዩ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ 

ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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2.2 የአመልካች ወ/ሮ ከድጃ በሽር ጉዳይ 

ተወካይ፡- የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር  

ይህ ጉዳይ ለዚህ ጉባዔ ሊቀርብ የቻለው ከሕግ ባለሙያ ሴቶች ማኅበር ጥቅምት 2 ቀን 

1996 ዓ.ም በተጻፈ ማመልከቻ በቀረበው ጥያቄ መነሻነት ነው፡፡ ለማመልከቻው ምክንያት 

የሆነው በናኢባ ፍርድ ቤት በሸሪዓ ሕግ መሠረት የቀረበው ክስ ነው፡፡ 

ክሱ የቀረበው ህዳር 14 ቀን 1992 ዓ.ም ነው፡፡ የአሁንዋ አመልካችን ጨምሮ በጉዳዩ ላይ 

ተከሳሽ የነበሩት ሰዎች በክሱ ላይ መልሳቸውን እንዲያቀርቡ ሲጠየቁ ታህሳስ 14 ቀን 1992 

ዓ.ም በተጻፈ ማመልከቻቸው የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ 34(5) በመጥቀስ በሸሪዓ ሕግና 

ፍ/ቤት መዳኘት የማይፈልጉ መሆናቸውን ገለጹ፡፡ ለዚህ ምክንያት በማድረግ የጠቀሱት 

ጉዳዩ የቀረበው ሕገ መንግሥቱ ከፀደቀ በኋላ መሆኑን በመግለጽ ጭምር ነው፡፡ ጉዳዩን 

የያዘው የ3ኛ ናኢባ ፍ/ቤት ከአመልካች የቀረበውን መቃወሚያ ባለመቀበል ጉዳዩን ማየት 

ቀጥሎ ውሳኔ ሰጠ፡፡ ጉዳዩ በይግባኝና በሰበር ለፌዴራል የሽሪዓ ከፍተኛ ፍ/ቤት፣ ለጠቅላይ 

ሽሪዓ ፍ/ቤት፣ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ችሎት የቀረበ ቢሆንም ሁሉም ፍርድ 

ቤቶች የቀረበላቸውን አቤቱታ ውድቅ በማድረጋቸው የ2ኛ ናኢባ ውሳኔ ፀንቷል፡፡ 

ለዚሁ ጉባዔ አቤቱታው የቀረበው በሁሉም ፍርድ ቤቶች የተሠጠው ውሳኔ በሕገ 

መንግሥቱ ምዕራፍ 3 ስር ከተዘረዘሩት መብቶች አንዱ የሆነውን የመዳኘት መብት 

የሚመለከት በመሆኑ፣ ጉዳዩ የቀረበላቸው ፍ/ቤቶች ለሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 34(5) 

የሰጡት ትርጉምም ሆነ የአተረጓጎም ስልት ከሕገ መንግሥቱ ጋር የሚቃረን በመሆኑና 

ከሕገ መንግሥቱ ጋር የሚቃረን የፍ/ቤት ውሳኔ ሊፈፀም ስለማይችል ጉባዔው ጉዳዩን 

መርምሮ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተያየት ያቅርብልን በማለት ነው፡፡ 

ጉባዔው የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ የተነሳበትን ፍሬ ነገር፣ ለሁኔታው አግባብነት 

ያለውን የሕግ ማዕቀፍ በየደረጃው ከተሰጡ ውሳኔዎች ጋር በማያያዝ ተመልክቷል፡፡ በፍሬ 

ነገር ደረጃ ለናኢባ 3ኛ ፍርድ ቤት የቀረበው ክስ የተመሰረተው ህዳር 14 ቀን 1992 ዓ.ም 

ቢሆንም ተከሳሾች በዚህ ጉዳይ በሸሪዓ ሕግና ፍ/ቤት ለመዳኘት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን 

የገለጹት ታህሳስ 14 ቀን 1992 ዓ.ም መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ በሌላ በኩል የፌዴራል ሸሪዓ 

ፍርድ ቤቶችን ለማጠናከር የወጣው አዋጅ ቁጥር 188/92 ተፈጻሚ የሆነው ከህዳር 27/92 

ጀምሮ እንደሆነም ተገንዝበናል፡፡ ስለዚህ አመልካቿ ፈቃደኛ አለመሆናቸውን በገለጹበት 

ወቅት ይኸው አዋጅ ተፈጻሚ ነበር፡፡ 
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የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 34/5/ ሕገ መንግሥቱ የግልና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ 

በተከራካሪዎች ፈቃድ በሃይማኖታቸው ወይም በባህሎች ሕጎች መሠረት መዳኘትን 

አይከለክልም በማለት ይደነግጋል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ እንደሚወስንም ይገልጻል፡፡ ይህ የሕገ 

መንግሥት ድንጋጌ የሃይማኖትና የባህል ሕጎች ተፈጻሚነት በተከራካሪ ወገኖች ፈቃድ ላይ 

የተመሠረተ እንዲሆን መሠረታዊውን መርህ አስቀምጧል፡፡ ዝርዝር ሕግ እንደሚወጣ 

ቢያመለክትም ዝርዝር ሕጉ የመርሁን አፈጻጸም የሚመለከት ከመሆን አልፎ የመርሁን 

መሠረታዊ ይዘት ይቀይራል ተብሎ የሚገመት አይደለም፡፡ 

የዚህ መሠረታዊ ይዘት ደግሞ ማንም ያለፈቃዱ በሃይማኖት ወይም በባህል ሕግ አይዳኝም 

የሚለው ነው፡፡ በመርህ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን በፌዴራል ወይም በክልል የተቋቋሙ 

በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም በሕግ የዳኝነት ሥልጣን የተሰጣቸው አካላት ነው፡፡ በሕግ 

የተቋቋሙት የእነዚህ ተቋማት የዳኝነት ሥልጣን አስገዳጅ /compulsory jurisdiction/ 

ነው፡፡ በመሆኑም የሃይማኖት ወይም የባህል ተቋማት የዳኝነት ሥልጣን ከዚህ የተለየ 

ነው፡፡ ሥልጣኑ በተከራካሪ ወገን ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ይህ ፈቃድ ከሌለ የዳኝነት 

ሥልጣን አይኖርም፡፡ 

ሕገ መንግሥቱን ተከትሎ የወጣው አዋጅ ቁ. 188/92 አንቀጽ 4/2/ በተመሳሳይ ሁኔታ 

በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 34 ንዑስ አንቀፅ 5 በተገለፀው መሠረት ከፍ ብሎ በተገለጹት 

ጉዳዮች ላይ ፍ/ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን የሚኖራቸው ተከራካሪ ወገኖች በእስልምናው 

ሀይማኖት ሥርዓት ለመዳኘት ግልጽ በሆነ መንገድ በፈቃዳቸው መርጠው የቀረቡ ከሆነ 

ብቻ ይሆናል በማለት ይደነግጋል፡፡ ይህ ድንጋጌ ሕገ መንግሥቱ ያሰፈረውን ግልጽ መርህ 

አስፈላጊነት ይበልጥ አስምሮበታል፡፡ የሀይማኖት ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን 

ከመተግበራቸው በፊት ባለጉዳዮች ፈቃደኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንዳለበት በግልጽ 

ሰፍሯል፡፡ ፈቃደኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ የዳኝነት አካላት ኃላፊነት ነው፡፡ 

በመግቢያው እንደተገለፀው ውሳኔውን የሰጠው የናኢባ ፍርድ ቤትም ሆነ ጉዳዩን በአቤቱታ 

ቀርቦላቸው የተመለከቱት ፍርድ ቤቶች የሀይማኖት ተቋማት የዳኝነት ሥልጣን በፈቃድ 

ላይ መመስረት እንዳለበት በሕገ መንግሥቱም በአዋጁም የሰፈረ መሆኑን ይቀበላሉ፡፡ 

የአመልካችን ማመልከቻ ውድቅ ያደረጉት አዋጁ ክሱ ሲጀመር ሥራ ላይ ስላልነበረ በጉዳዩ 

ላይ ተፈጻሚ ማድረግ አይቻልም በሚል ምክንያት ነው፡፡ 

ሆኖም እላይ መግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው ለጉዳዩ አግባብነት ያለው አዋጅ ተፈጻሚ 

የሆነው ከህዳር 27 ቀን 1992 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን፣ ተከሳሾች ፈቃደኛ አለመሆናቸውን 
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የገለጹት አዋጁ ተፈጻሚ ከሆነ በኋላ ታህሳስ 14 ቀን 1992 ዓ.ም ነው፡፡ ፍርድ ቤቶች 

አዋጁ ወደኋላ ተመልሶ መሥራት የለበትም የሚለው መደምደሚያ ላይ የደረሱት ክሱ 

የተመሠረተበትን ቀን ህዳር 14/1992/ መሠረት በማድረግ ነው፡፡ 

ከላይ እንደተገለፀው ሕገ መንግሥቱም አዋጁም ተከራካሪዎች ፈቃደኛ ካልሆኑ በሀይማኖት 

ተቋማት እንደማይዳኙ ይገልጻል፡፡ ተከራካሪዎች ፈቃደኝነታቸውን መግለጽ የሚችሉት 

እንደነገሩ ሁኔታ ክስ በመሠረቱበት ወይም በክሱ መልስ እንዲሰጡ በተጠየቁበት ጊዜ ነው፡፡ 

ከሳሽ የሆነው ወገን በሃይማኖት ተቋማት ክስ በመመስረቱ ምክንያት ፈቃደኝነቱን እንደገለፀ 

ሊቆጠር ይችላል፡፡ ከሳሽ ፈቃደኛ መሆኑ ብቻውን በቂ ባለመሆኑ ተከሳሹም ፈቃደኛ 

መሆኑን መረጋገጥ አለበት፡፡ ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችለው በተመሰረተበት ክስ መልስ 

እንዲሰጥ ቀጠሮ በተያዘበት ቀን ነው፡፡ በመሆኑም የአዋጁ ተፈጻሚነት መታየት የሚገባው 

ከተከሳሽ/የአሁን አመልካች/ መልስ የቀረበበትን ቀን መሠረት በማድረግ እንጂ ክሱ 

የቀረበበትን ቀን ግምት ውስጥ በማስገባት መሆን አልነበረበትም፡፡ ከአመልካች መልሱ 

በሚቀርብበት ቀን ደግሞ ፈቃደኛ መሆንን የግድ የሚል አዋጅ ተፈጻሚ ነበር፡፡ የናኢባ 

ፍርድ ቤትም ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ሲያውቅ ክሱን መዝጋት ነበረበት፡፡ ስለዚህ ይህን 

ጉዳይ በአዋጁ መሠረት ማስተናገድ የሕጉ ወደኋላ ተመልሶ መሥራትን የሚያመለክት 

አይደለም፡፡ 

ይህ እንኳን ቢታለፍ ዞሮ ዞሮ ፈቃደኛ መሆን የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 34/5/ ዐቢይና 

ሊታለፍ የማይችል መርህ ነው፡፡ ዝርዝር አዋጁ እንኳን ባይወጣ ሕገ መንግሥቱ መተግበር 

ይገባዋል፡፡ ክስ ሲመሰረት አመልካች ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ሲገልጹ ደግሞ ሕገ 

መንግሥቱ ሥራ ላይ ውሎ ነበር፡፡ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብቻ እንኳን የናኢባ ፍርድ ቤት 

የአመልካችን ፈቃደኛ አለመሆን በመገንዘብ ክሱን መዝጋት ይጠበቅበት ነበር፡፡ 

ናኢባ ፍርድ ቤቱ የተከተለው አካሄድ በሕገ መንግሥቱ የሰፈረውን ግልጽ ድንጋጌ የሚጥስ 

ነው፡፡ በመሆኑም በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 9/1/ መሠረት ተፈጻሚነት ሊኖረው አይገባም 

ብሎ ውሳኔውን እንዲሽር ይህን የውሳኔ ሃሳብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበናል፡፡ 
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ክፍል ሦስት 

3. ፍትህ የማግኘት መብት (አንቀፅ ፴፯) 
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ፍትህ የማግኘት መብት ለሁሉም ዜጎች በእኩል ደረጃ የተሰጠና በሕገ መንግሥቱም 

በምዕራፍ ሦስት ክፍል ሁለት ስር ከተዘረዘሩ የዴሞክራሲያዊ መብቶች መካከል 

በአንቀፅ 37 ስር ተዘርዝሮ የሚገኝ ነው። ዜጎች ፍትህ የማግኘት መብታቸው በዚሁ 

አንቀፅ በሚከተለው መልኩ ተደንግጎ ጥበቃ ተደርጎለታል። ንዑስ አንቀፅ አንድ 

“ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ 

በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብና ውሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት 

መብት አለው።” ይላል። 

ንዑስ አንቀፅ ሁለት ደግሞ ሀ እና ለ በማለት በንዑስ ንዑሳን ክፍሎች ከፋፍሎ 

ተከታዩን ያብራራል። “በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ አንድ የተመለከተውን ውሳኔ 

ወይም ፍርድ፣ ‘ማንኛውም ማኅበር የአባላቱን የጋራ ወይም የግል ጥቅም 

በመወከል’፣ ‘ማንኛውም ቡድን ወይም ተመሳሳይ ጥቅም ያላቸውን ሰዎች የሚወክል 

ግልሰብን ወይም የቡድን አባልን የመጠየቅና የማግኘት መብት አለው።’” 

ከዚሁ የሕገ መንግሥት አንቀፅ ጋር በተያያዘ መብታቸው ተጥሶ የተገኙ የ7 

አቤቱታ አቅራቢዎች መዝገብ ለሕገ መንግሥት ትርጉም በጉባዔው የውሳኔ ሀሳብ 

ቀርቦባቸው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተላኩ ሲሆን፣ ለምክር ቤቱ የተላኩት የውሳኔ 

ሀሳቦችም በሚከተለው መልኩ ቀርበዋል። 
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3.1 የአመልካች አቶ ሚልክያስ አየለ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- የደምቢዶሎ ከተማ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ድርጅት 

ሰኔ 26 ቀን 2007 ዓ.ም 

መ.ቁ 1070/06 

አመልካች ህዳር 23 ቀን 2006 ዓ.ም ለጉባዔው ጽፈው ያቀረቡት አቤቱታ ፍሬ ሃሣብ 

ተጠሪ ድርጅት ከመንግሥት መ/ቤትነት ተለውጦ በቦርድ የሚተዳደር ኢንተርኘራይዝ ሆኖ 

እያለ ካለ አንዳች ምክንያት ከሥራዬ እና ደመወዜ ስላፈናቀለኝ ክሴን ለሰዮ ወረዳ ፍ/ቤት 

አቅርቤ ነበር፡፡ ፍ/ቤቱም ወደ ሥራዬ እንድመለስ እና የተለያዩ ክፍያዎችን በጥቅሉ ብር 

19,630 /አስራ ዘጠኝ ሺህ ስድስት መቶ ሰላሣ ብር/ እንዲከፍለኝ ወስኖ፣ ውሣኔውንም 

የቄለም ወለጋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ቢያፀናውም የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት ተጠሪ መ/ቤት የመንግሥት መ/ቤት ስለሆነ የስር ፍ/ቤቶች ጉዳዩን ለማየት ስልጣን 

የላቸውም በማለት ውሳኔያቸውን በመሻር የሰጠው ውሣኔ በሕገ መንግሥቱ የተሰጠኝን 

ፍትህ የማግኘት እና የመሥራት መብቴን ይጥሳል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

ጉዳዩን በመጀመሪያ በአመልካች ክስ አቅራቢነት ቀርቦለት የተመለከተው የሰዮ ወረዳ ፍ/ቤት 

ግራ ቀኙን በማከራከር በመ.ቁ. 13251 መጋቢት 8 ቀን 2003 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ተጠሪ 

በኦሮሚያ ክልል የመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 61/94 አንቀፅ 70 እና 71 መሰረት 

ጉዳዩን በይግባኝ አይቶ የመወሰን ሥልጣን ያለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት 

የመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ፍ/ቤት ነው በሚል ያቀረበውን መቃወሚያ ውድቅ 

አድርጎታል፡፡  

ፍ/ቤቱ የቄለም ወለጋ ዞን ሲቪል ሰርቪስ እና መልካም አስተዳደር ጽ/ቤት ከአመልካች 

በቀረበለት ቅሬታ መሰረት በደብዳቤ ቁጥር 375/SSBG-55/03 ታህሳስ 11 ቀን 2003 ዓ.ም 

በተፃፈ ደብዳቤ አስፈላጊውን መመሪያ ለተጠሪ መስጠቱን በመጥቀስ ይህ አካል 

“የመንግሥት አካል እና ከኦሮሚያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን እና መልካም አስተዳደር ባገኘው 

ውክልና ለሠራተኞች መብት የተቋቋመ ከሆነ ይህ የአሁን ከሣሸ /ተጠሪ/ ከሕግ አግባብ 

ውጪ ከሥራ የተገለለው እልባት እንዲያገኝ የሰጠው መመሪያ ይህ ፍ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 

61/1994 አንቀፅ 73/2/ መሰረት ለማስፈፀም ስልጣን አለው፡፡” በማለት ተጠሪ በጥቅሉ ብር 

19,630 /አስራ ዘጠኝ ሺህ ስድስት መቶ ሰላሣ ብር/ ልዩ ልዩ ክፍያዎችን እንዲከፍል እና 

አመልካችን ወደ ሥራው እንዲመልስ ሲል ወስኗል፡፡ ውሣኔውን የቄለም ወለጋ ዞን ከፍተኛ 

ፍ/ቤት አስቀርቦ ከመረመረ በኋላ አፅንቶታል፡፡  
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ጉዳዩን በሰበር ችሎቱ የተመለከተው የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ. 

128890 የካቲት 19 ቀን 2004 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ አዋጅ ቁጥር 61/94 አንቀፅ 73/2/ 

በሚያዘው መሰረት የወረዳው ፍ/ቤት ስልጣን የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ሠራተኞች 

አስተዳደር ፍ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ ማስፈፀም እንጂ የቄለም ወለጋ ዞን ሲቪል ሰርቪስ እና 

መልካም አስተዳደር የፃፈውን ደብዳቤ የሚመለከት አለመሆኑን በመጥቀስ በተጠሪ ድርጅት 

ስነ ምግባር ኮሚቴ ተሰጥቶ የነበረው ውሣኔ በመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ፍ/ቤት 

ባለመሻሩ እና የወረዳው ፍ/ቤት ጉዳዩን በቀጥታ መመልከትም የማይችል መሆኑን 

በመጥቀስ የስር ፍ/ቤቶችን ውሣኔ በመሻር ውሣኔውን ሰጥቷል፡፡ 

የኦሮሚያ ክልል ሲቪል ሰርቪስና መልካም አስተዳዳር ቢሮ ለቄለም ወለጋ ዞን አስተዳደር 

ሲቪል ሰርቪስና መልካም አስተዳዳር አመልካችን ይመለከታል በሚል በቁጥር BAI8/M-

98318/1/2 በቀን 30/11/2004 የአስተዳደር ፍ/ቤት ዳኛ በሚል በተፈረመ ደብዳቤ፣ ተጠሪ 

ድርጅት “በራሱ በጀት የሚተዳደር እና መዋቅሩም ከመንግሥት መ/ቤት የተለየ እና በቦርድ 

የሚተዳደር ስለሆነ በአዋጅ ‘ቁጥር’ 16/89 የመንግስት ኢንተርኘራይዝ ለማቋቋም በወጣው 

‘አዋጅ’ የሚተዳደር መሆኑን ተረድተናል፡፡” በማለት ጉዳዩን የማየት ስልጣን እንደሌለው 

ገልጿል፡፡ 

አመልካች ከላይ የተጠቀሰውን ደብዳቤ በመያዝ ክሣቸውን ለቄለም ወለጋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት 

ቢያቀርቡም ፍ/ቤቱ በመ.ቁ. 090319 በቀን 20/02/05 በሰጠው ውሳኔ የኦሮሚያ ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በጉዳዩ ላይ ስልጣን ያለው የአስተዳደር ፍ/ቤቱ ነው ቢልም 

የአስተዳደር ፍ/ቤቱ ግን ከላይ በተጠቀሰው ደብዳቤ ስልጣኑ የኔ አይደለም ማለቱን 

በመጥቀስ ጉዳዩ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ በመሆኑ ስልጣኑ የወረዳው ፍ/ቤት ነው በማለት 

የአመልካችን መብት በመጠበቅ ወስኗል፡፡ 

የሰዮ ወረዳ ፍ/ቤት ኘሬዝዳንት ለአመልካች “ባሉበት” በሚል ህዳር 6 ቀን 2005 ዓ.ም 

በፃፉት ደብዳቤ አንደኛ ቀደም ሲል ፍ/ቤታችን አመልካች ወደ ስራ እንዲመለሱ ወስኖ የነበረ 

በመሆኑ መልሰን ጉዳዩን ለማየት የሚደግፈን ህግ የለም ሁለተኛ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሣኔ እስካልተሻረ ድረስ የኦሮሚያ ክልል ሲቪል ሰርቪስና 

መልካም አስተዳዳር ቢሮ በስሩ ለተዋቀረው መ/ቤት በፃፈው ደብዳቤ በማሣወቁ ብቻ ጉዳዩን 

ተቀብለን ለማየት አንችልም በማለት እንደዚሁም  አመልካች በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ጠቅላይ 

ፍ/ቤት መመሪያ እንዲሰጥበት መጠየቅ እንደሚችሉ በማስገንዘብ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 
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የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ቀደም ሲል ውሣኔውን በሰጠበት በመ.ቁ. 128890 ላይ አመልካች 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ ቁጥር 6 መሰረት አዲስ ማስረጃ እንዳገኙ ጠቅሰው ያቀረቡትን ማመልከቻ 

በመቀበል ጥር 20 ቀን 2005 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ አመልካች አገኘሁ ብለው ያቀረቡት 

ማስረጃ “የሲቪል ሰርቪስ ፍ/ቤት እና መልካም አስተዳደር የመልስ ሰጪውን (የአሁን 

አመልካች) እና የአመልካች (የአሁን ተጠሪ) ጉዳይን በተመለከተ የሚታየው በወረዳ ፍ/ቤት 

ላይ ነው እንጂ እኔ የማየት ስልጣን የለኝም በማለት የሰጠውን መመሪያ መሆኑን ይህ 

ችሎት አይቷል” ብሏል። ማስረጃውንም ከፍ/ስ/ስ/ሕ/ቁ. 6 አንፃር በመመርመር አመልካች 

እና ተጠሪ ፍርድ ቤቱ ስልጣን አለው የለውም በሚለው ሲከራከሩበት የነበረ እና 

የሚያውቁት ነገር መሆኑን በመጥቀስ እንደዚሁም የተጠሪ ሕገወጥ ድርጊት ስለመኖሩ 

የቀረበ ማስረጃ የለም በማለት የአስተዳደር ፍ/ቤቱ ስልጣን የለኝም ማለቱ የራሱ ውሣኔ 

ከመሆኑ ባሻገር የሚሰጠው መመሪያ ይህ ችሎት ከዚህ በፊት ሰጥቶት የነበረውን ውሣኔ 

መሰረቱን የሚያስለውጥ አይደለም በማለት ወስኗል፡፡ በተጨማሪም አመልካች አግኝቻለሁ 

ያለውን አዲስ ማስረጃ ማስረጃውን ባገኘ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ያላቀረበ በመሆኑ 

ተቀባይነት የለውም በማለት ውሣኔውን ሰጥቷል፡፡ 

አመልካች ተጣሰብኝ ሲሉ የጠቀሱት የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌ አንቀፅ 37/1/ን የተመለከተ 

ፍትህ የማግኘት መብት ነው፡፡  

ፍትህ የማግኘት መብት በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 37/1/ “ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን 

የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ስልጣን ለተጠሰው አካል 

የማቅረብና ውሣኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት አለው፡፡” በሚል ተደንግጐ የሚገኝ ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዳይ አመልካች “ተጠሪ ከሥራ ገበታዬ አፈናቅሎኛል” ሲሉ  ክሣቸውን ለፍ/ቤት 

አቅርበው ጉዳዩን የተመለከቱት የወረዳና ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቶች አመልካች ወደ ሥራ 

ገበታቸው እንዲመለሱ እና ያልተከፈላቸው ልዩ ልዩ ክፍያዎች እንዲከፈሏቸው ሲሉ 

ወስነዋል፡፡ 

ጉዳዩን በሰበር ችሎቱ የተመለከተው የኦሮሚያ ክልል ሰበር ሰሚ ችሎት አመልካች 

የመንግሥት ሠራተኛ መሆናቸውን ጠቅሶ የስር ወረዳ ፍ/ቤት የመንግሥት ሠራተኛን 

በተመለከተ የመንግሥት መ/ቤቱ የስነ ምግባር ኮሚቴ የሚሰጠው ውሣኔ ለመንግሥት 

ሠራተኞች አስተዳደር ፍ/ቤት ቀርቦ የአስተዳደር ፍ/ቤቱ የሚሰጠው ውሣኔ ለአፈፃፀም 

ሲቀርብለት ከማስፈፀም በቀር ጉዳዩን በቀጥታ ተቀብሎ መወሰን እንደማይችል በመግለፅ 

የወረዳና ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቶቹን ውሣኔ በመሻር ወስኗል፡፡ 
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አመልካች የኦሮሚያ ክልል ሲቪል ሰርቪስና መልካም አስተዳዳር ቢሮ ለቄለም ወለጋ ዞን 

አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስና መልካም አስተዳደር አመልካችን በሚመለከት በፃፈው ደብዳቤ 

ጉዳያቸውን ማየት እንደማይችል መግለፁን በመረዳታቸው ጉዳዩን ለዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት 

አቅርበዋል፡፡ የዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤትም የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት በጉዳዩ ላይ ስልጣን ያለው 

የመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ፍ/ቤት ነው ቢልም የአስተዳደር ፍ/ቤቱ ግን ስልጣኑ 

የመደበኛ ፍ/ቤት ነው ማለቱን በመጥቀስ ጉዳዩን አስቀድሞ ማየት ያለበት የወረዳው ፍ/ቤት 

ነው በማለት ወስኗል፡፡ 

አመልካች ጉዳዩን ለወረዳው ፍ/ቤት ይዘው ቢቀርቡም የወረዳው ፍ/ቤት ኘሬዝዳንት በፃፉት 

ደብዳቤ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሣኔ ባልተለወጠበት እንደዚሁም 

ጉዳዩን በድጋሚ ለማየት የሕግ አግባብ በሌለበት ጉዳዩን ማየት አንችልም በማለታቸው 

አመልካች በደብዳቤ ጉዳያቸው እንዳይታይ ተከልክሏል፡፡ 

አመልካች በፍ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 6 መሰረት የአስተዳደር ፍ/ቤቱ ስልጣን የለኝም ማለቱን 

በመጥቀስ፣ አዲስ ማስረጃ እንዳገኙ ገልፀው ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ጉዳዩ በድጋሚ 

እንዲታይላቸው ቢያቀርቡም አቤቱታቸው የድንጋጌውን መስፈርት አያሟላም በሚል 

ተቀባይነት አላገኙም፡፡ 

ተጠሪ መ/ቤት የኦሮሚያ ክልል ም/ቤት “የከተሞች የመጠጥ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት 

ድርጅቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 78/1996” ተብሎ በሚጠቀስ አዋጅ እንደዚሁም አዋጁን 

ተከትሎ በወጣ “የኦሮሚያ ከተሞች የመጠጥ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት 

ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 40/1997” ተብሎ በሚጠቀስ ደንብ አንቀጽ 3 ስር በተራ ቁጥር 57 

ላይ ተጠቅሶ የተቋቋመ እና በአዋጁ አንቀጽ 20 የፋይናንስ /የገንዘብ/ ምንጮች በሚለው 

ርዕስ ስር  

“1. ድርጅቱ በራሱ ገቢ ይተዳደራል 

 2. የድርጅቱ የገቢ ምንጮች  

  ሀ) ከውሃ ሽያጭና ከፍሳሽ አገልግሎት ሥራዎች የሚገኝ 

  ለ)  በብድር የሚገኝ ገንዘብ  

  ሐ) በእርዳታ እና በስጦታ የሚገኝ ንብረትና ገንዘብ 
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  መ) በከተማው አስተዳደር የሚመደብለትና 

  ሠ) ከማናቸውም ከተለያዩ የገቢ ምንጮች የሚገኝ 

3. ውሃ አገልግሎቶችን ለማቋቋምና ለማስፋፋት የክልሉ መንግሥት አቅማቸውን አጥንቶ 

አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይችላል፡፡” 

በሚል ተደንግጎ የሚገኝ ሲሆን ከድንጋጌው መረዳት እንደሚቻለው ድርጅቱ በሙሉ ወይም 

በከፊል ሊባል በሚችል መልኩ ከመንግሥት በሚመደብለት በጀት የሚተዳደር አይደለም፡፡ 

በክልሉ የመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 61/94 አንቀጽ 2(2) መሰረት አንድ ድርጅት 

የመንግሥት መ/ቤት ሊባል የሚችለው በሙሉ ወይም በከፊል ከመንግሥት በሚመደብለት 

በጀት የሚተዳደር ሲሆን ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ በአደረጃጀቱ ጭምር በመንግሥት 

መ/ቤትነት የሚመደብ አይደለም፡፡ አመልካችም በክልሉ የመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ 

የሚሸፈኑ የመንግሥት ሠራተኛ ተብለው ሊጠቀሱ የማይችሉ በመሆኑ የክልሉ የመንግሥት 

ሠራተኞች አስተዳደር ፍ/ቤት ጉዳዩን ተቀብሎ ያለመዳኘቱ በአግባቡ የሆነ ነው፡፡  

የቄለም ወለጋ ዞን ሲቪል ሰርቪስ እና መልካም አስተዳደር ጽ/ቤት አመልካችን እንደ 

መንግሥት ሠራተኛ በመቁጠር ለተጠሪ መመሪያ መስጠቱ በተሳሳተ መነሻ ላይ የተመሰረተ 

ነው፡፡ 

የሰዮ ወረዳ ፍ/ቤትም አመልካችን እንደ የመንግሥት ሠራተኛ በመቁጠር የቄለም ወለጋ ዞን 

ሲቪል ሰርቪስ እና መልካም አስተዳደር ጽ/ቤት የሰጠውን መመሪያ እያስፈጸምኩ ነው 

በሚል የአመልካችን ክስ በቀጥታ በመቀበል የሰጠው ውሳኔ፣ እንደዚሁም የቄለም ወለጋ ዞን 

ከፍተኛ ፍ/ቤት የወረዳውን ፍ/ቤት ውሳኔ በማጽናት የሰጠው ውሳኔ በተሳሳተ መነሻ ላይ 

የተመሰረቱ ውሳኔዎች ናቸው፡፡ 

የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም አመልካች በሕግ የመንግሥት ሠራተኛ 

ሊባሉ የማይችሉ ሆኖ ሳለ የስር ፍ/ቤቶችን የተሳሳተ መነሻ ባለማረም አመልካችን እንደ 

መንግሥት ሠራተኛ በመቁጠር የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ በሌላ አግባብ በመሻር የሰጠው 

ውሳኔ አመልካችን ላልተገባ ውጣ ውረድ የዳረገ እና ፍትህ የማግኘት መብታቸውን ያጣበበ 

ነው፡፡ በመሆኑም አመልካች በፍርድ ሊወሰን የሚችል ጉዳያቸውን ለመደበኛው ፍ/ቤትም 

ሆነ ለክልሉ መንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ፍ/ቤት አቅርበው ማስወሰን ያልቻሉ 

በመሆኑ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 37/1/ የተጠቀሰው ፍትህ የማግኘት መብታቸው 

ተጥሷል፡፡ 
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በመሆኑም ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት ጉባዔው በሙሉ 

ድምጽ ተስማምቶ ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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3.2 የአመልካች አቶ አንድነት ከበደ ጉዳይ 

አድራሻ፡- አፋር ክልል ሰመራ ከተማ 

ተጠሪ፡- የአፋር ብሔራዊ ክልል ፍትህ ቢሮ 

የመ.ቁ. 1351/07 

ታህሣስ 07 ቀን 2009 ዓ.ም 

አመልካች መጋቢት 07 ቀን 2007 ዓ.ም ፅፈው ባቀረቡት አቤቱታ የአፋር ክልል ዐቃቢያን 

ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ከሥራ እንዲሰናበት የሰጠው ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 37 

ፍትህ የማግኘት መብት አንቀጽ 41 የኢኮኖሚና ማኅበራዊ መብቶችን እና አንቀጽ 42 

የሠራተኛ መብትን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን የሚጥስ ስለሆነ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ይሰጥልኝ በማለት አመልክተዋል፡፡ 

ፍሬ ሃሣቡም አመልካች በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ፍትህ ቢሮ በዐቃቤ ሕግነት 

በቋሚነት ተቀጥሮ በክልሉ የሰነዶች፣ ጠበቆችና ማኅበራት ምዝገባ ዓቃቤ ሕግ በመሆን 

ሲያገለግሉ የክልሉ ዓቃቢያን ሕግ አስተዳደር ጉባዔ በስነ ምግባር ጥፋት ምክንያት ከሥራ 

እንዲሰናበቱ የወሰነ መሆኑን በመግለፅ በደብዳቤ ቁ. 1769/75 በቀን 10/10/05 ዓ.ም 

አመልካችን ከሥራ አግዷል፡፡ 

አመልካችም ጉዳዩ እንደገና እንዲታይላቸው ለክልሉ ፍትህ ቢሮ ዓቃብያን ሕግ አስተዳደር 

ጉባዔ ቢያመለክቱም ጉባዔው በክልሉ ዐቃብያን ሕግ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አንድ ጊዜ 

የሰጠውን ውሣኔ በድጋሚ የማየት ስልጣን የለውም በማለት ዘግቶታል፡፡ አመልካች አሁንም 

ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ቢጠይቁም የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ አልፎበታል በማለት 

ይግባኙን አልተቀበለም፡፡ የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም በጉዳዩ ላይ የተፈፀመው የሕግ 

ስህተት የለም በማለት የአመልካችን አቤቱታ ውድቅ በማድረጉ ለሕገ መንግሥት ትርጉም 

የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡  

የአመልካች ዋና ቅሬታም በክልሉ ዐቃቤ ሕግ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ጥፋት ቢኖርብኝም 

ክስ ቀርቦብኝ ደርሶኝ መልስና መከላከያዬን አቅርቤ ሳልከራከር በተላከ ደብዳቤ ብቻ ከሥራ 

ተሰናብተሃል ተብዬ መታገድ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 37፣ 41 እና 42 የተመለከቱትን 

መብቶቼን የሚቃረን ነው የሚል ነው፡፡ 
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እኛም የቀረበውን አቤቱታና የተሰጠውን ውሳኔ እንደተመለከትነው አመልካች የዲሲኘሊን 

ክስ ቀርቦባቸው ክሱ ደርሷቸው ተከራክረው ውሳኔ ስለመሰጠቱ የሚገልፅ ነገር ባለመቅረቡ 

አመልካች ከሥራቸው የተሰናበቱት በአግባቡ ነው ወይስ ሕገ መንግሥቱን በሚቃረን መልኩ 

ነው ለማለት ስላስቸገረን የክልሉ ፍትህ ቢሮ ይህንን መረጃ እንዲልክልን በደብዳቤ ቁ. 

አጠጉ/148/12/07 በቀን 01/12/2007 ዓ.ም፣ በደብዳቤ ቁ. 1351/07 በቀን 01/06/2008 

ዓ.ም እና በደብዳቤ ቁ. 1351/07 በቀን 09/03/2009 ዓ.ም የጠየቅን ሲሆን፤ የክልሉ 

መንግሥት ፍትህ ቢሮ ደብዳቤ ቁ Lxima Qad/491/09 በቀን 20/03/2009 ዓ.ም የተጻፈ 7 

ገጽ የያዘ የውሳኔ ግልባጭ ያለውን ለጉባዔው ጽ/ቤት ልኳል፡፡ ከተላከው መረጃ መረዳት 

እንደተቻለው የክልሉ ፍትህ ቢሮ የዐቃቢያን ሕግ አስተዳደር ጉባዔ 1ኛ መደብኛ ስብሰባ ቃለ 

ጉባዔ፣ ግንቦት 21 ቀን 2005 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ ውሳኔ ላይ 6 ሰዎች በማስጠንቀቂያ 

እንዲታለፉ፣ ሰባት ሰዎች ደግሞ እንዲባረሩ ድምጽ ሲሰጡ አንድ ሰው ድምጸ ተአቅቦ 

በማድረግ የወሰኑ መሆኑን ያስረዳል፡፡ 

ከዚህ ስብሰባ በኋላ የክልሉ ፍትህ ቢሮ ደብዳቤ ቁ. 1769/05 በቀን 10/10/2005 አመልካች 

በፈፀሙት የሥራ ኃላፊነት በአግባቡ አለመወጣት እና በታየባቸው የኪራይ ሰብሳቢነት 

አመለካከት የዓቃቢያን ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ከሥራ እንዲሰናበቱ የወሰነባቸው መሆኑን 

የሚገልጽ ደብዳቤ ጽፏል፡፡ በተጨማሪም በደብዳቤ ቁ. 101153/2006 በቀን 26/07/2006 

ዓ.ም አመልካች ጉዳዩ እንደገና እንዲታይላቸው ለዓቃቢያን ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ያቀረቡት 

አቤቱታ፣ ጉባዔው አንድ ጊዜ የወሰነውን ነገር በድጋሚ የማየት ስልጣን ስለሌለው 

አቤቱታው ተቀባይነት ያላገኘ መሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ተያይዟል፡፡ አመልካች በክልሉ 

ዓቃቢያን ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ 

ቢጠይቁም በአንድ ወር ግዜ ውስጥ አላቀረቡም ተብሎ በይርጋ ውድቅ ተደርጓል፡፡ 

አመልካች በክልሉ ፍትህ ቢሮ በክስ ክርክር ችሎት ፀሐፊ ሆነው ከህዳር 01 ቀን 2004 

ዓ.ም ጀምሮ በቋሚነት ተቀጥረው እየሠሩ እያሉ ከታህሳስ 06 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ 

በክልሉ አቃቢያን ሕግ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 12/2005 መሠረት በደረጃ 3 የሰነዶች 

ጠበ/ማህ/ምዝ/ዓቃቤ ሕግ ሆነው እንዲሠሩ በቁጥር አ-5/531/05 በቀን 16/04/05 በተጻፈ 

ደብደቤ ሹመት የተሰጠ መሆኑን የሚገልጽ አመልካች ከአቤቱታቸው ጋር አያይዘው 

አቅርበዋል፡፡ የአፋር ክልል አቃቢያን ሕግ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 12/2004 አንቀጽ 80/1/ 

መሠረት የዲሲኘሊን ክስ የቀረበበት ማንኛውም አቃቤ ሕግ መከላከያ መልሱን አዘጋጅቶ 

መቅረብ እንዲችል የቀረበበትን ክስ በዝርዝር የሚገልጽ የክስ ጽሑፍ ክሱን ለማረጋገጥ 
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የቀረበበትን ማስረጃ መልስ የሚሰጥበትን ቀንና ቦታ ከሚያመለክት መጥሪያ ጋር 

እንዲደርሰው ማድረግ የመ/ቤቱ ኃላፊነት እንደሆነ ይገልጻል፡፡ 

ከጉዳዩ ለመረዳት እንደተቻለው የአቃቢያን ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ቃለ ጉባዔ አመልካች 

መከሰሳቸውንም ሆነ ክሱ በአግባቡ ደርሶዋቸው ቀርበው መከራከራቸውን አይገልጽም፡፡ ጉዳዩ 

እንደገና እንዲታይላቸው አቤቱታ ቢያቀርቡም ተቀባይነት አላገኘም፡፡ አመልካች 

በማያውቁትና ክስ ባልቀረበባቸው እንዲሁም የመከላከል መብት ባልተጠበቀባቸውና ከውሳኔ 

በጀመረው ስነ ሥርዓት ከሥራ እንዲታገዱ መደረጋቸውን መረዳት ይቻላል፡፡ 

ስለዚህ የአፋር ክልል ፍትህ ቢሮ አቃቢያን ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ግንቦት 21 ቀን 2005 

ዓ.ም አመልካች ከሥራ እንዲታገዱ ወስኖ በደብዳቤ ቁ. 1769/05 በቀን 10/10/2005 ዓ.ም 

አመልካችን ያሳወቀው የክልሉን የአቃቤ ሕግ አስተዳደር ደንብ ቁ. 12/2004ን ያልተከተለና 

በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 37 መሠረት ፍትህ የማግኘት መብትን የሚቃረን ስለሆነ ጉዳዩ 

የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል የሚል አስተያየት ቀርቧል፡፡ 
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3.3 የአመልካች ዓለምፀሐይ አሰፋ በድኬ ጉዳይ 

/ተወካይ ብርሃኑ አሰፋ/  

ተጠሪ፡- የፍቼ ከተማ ቀበሌ 04 አስተዳደር 

    ጳጉሜን 1 ቀን 2009 ዓ.ም 

                            መ.ቁ 1700/08 

አመልካች ሚያዚያ 18 ቀን 2008 ዓ.ም ለጉባዔው ጽፈው ባቀረቡት አቤቱታ ፍሬ ሃሳብ 

በፍቼ ከተማ በ860 ካ.ሜ ላይ ያረፈውን የአውራሽ አያቴ አቶ በድኬ ዲነግዴ የሆነውን እስከ 

ነሐሴ 23/1983 ዓ.ም አውራሼ የኖሩበትን ቤት ከአውራሼ ሞት በኋላ የእህታችን ልጅ 

ሲኖርበት ቆይቶ፣ ይኸው ልጅ ከአጐራባች ግለሰብ ጋር በነበረው አለመግባባት ጉዳዩ 

የቀረበለት የአስተዳደር አካል የአከራካሪው ቤት ወራሽ እስኪታወቅ ድረስ በይዞታው ላይ 

ማንኛውም አጥር ማጠር እንደማይቻል በመጥቀስ አከራካሪው ቤት ባለበት ሁኔታ ተከብሮ 

እንዲቆይ ጥር 24/1986 ዓ.ም ደብዳቤ ይጽፋል። ጉዳዩ በዚሁ ሁኔታ ላይ እያለ አመልካች 

ወራሽነቴን አረጋግጨ ቀረብኩ፡፡  

በዚሁ መሠረት ጉዳዩን የተመለከተው የወረዳ ፍ/ቤት አከራካሪው ቤት ያልተወረሰ መሆኑን 

በማረጋገጥ ተጠሪ እንዲያስረክበኝ ይወስናል። ጉዳዩን በሰበር ችሎት የተመለከተው የክልሉ 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ጉዳዩ በድጋሚ የቀረበ ነው በማለት የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ በመሻር 

በመወሰኑና ውሳኔውም በፌዴራሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ባለመለወጡ፣ በሌላ በኩል 

አስተዳደራዊ በደል እንዲታረምልኝ ለክልሉ ቅርንጫፍ የዕንባ ጠባቂ ተቋም ቅሬታዬን 

አቀረብኩ፡፡ ቅሬታዬንም የተመለከተው ይኸው የዕንባ ጠባቂ ተቋም የአስተዳደር በደል 

እንደደረሰብኝ አረጋግጦ ቤቱን ተጠሪ ለአመልካች ሊያስረክበኝ እንደሚገባ ጠቅሷል፡፡  

ሆኖም የፌዴራሉ የህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም በመጨረሻ ቤቱ ኪራይ ቀመስ እና ለ20 

ዓመታት በአስተዳደሩ ስር የነበረ በመሆኑ የተወረሰ ቤት ነው በማለት በየትኛውም የፍርድ 

አካል ያልተነሳ ነገር በማንሳት መወሰኑ፣ በአጠቃላይ ፍ/ቤቶች እና የዕንባ ጠባቂ ተቋም ሕገ 

መንግሥታዊ መብቶቼን ጥሰዋል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡  

በአመልካች ክስ አቅራቢነት ጉዳዩ በመጀመሪያ ቀርቦለት የተመለከተው የግራር ጃርሶ ወረዳ 

ፍ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ እና ማስረጃዎችን ከሰማ በኋላ አከራካሪው ቤት እስከ 1983 

ዓ.ም ድረስ ሟች አቶ በድኬ ዲነግዴ፣ እስከ 1987 ድረስ ደግሞ አመልካች በቅሬታቸው 

የእህቴ ልጅ ሲሉ የሚጠቅሱት ግለሰብ ሲኖሩበት የነበሩ መሆኑን በሰው ማስረጃ 

አረጋግጧል፡፡ እንደዚሁም ተጠሪ አከራካሪውን ቤት በተመለከተ ከላይ የተጠቀሰው፣ 
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አመልካች የእህቴ ልጅ ሲሉ የሚጠቅሱት ግለሰብ ከአጐራባች ግለሰብ ጋር የነበራቸው 

አለመግባባት መፍትሄ ያገኝ ዘንድ ለሰሜን ሸዋ ዞን የከተማ ስራና ልማት ጽ/ቤት በጻፈው 

ደብዳቤ እና በቁጥር 730/595/86 በጥር 21/1986 ዓ.ም ባገኘው ምላሽ የአከራካሪው ቤት 

ወራሽ እስኪታወቅ ድረስ ይዞታው እንዳለ ተከብሮ እንዲቆይ ቀበሌው /ተጠሪ/ ክትትል 

እንዲያደርግ መገለፁን በመጥቀስ ይኸውም አከራካሪው ቤት እስከ 1987 ዓ.ም ድረስ በአዋጅ 

ቁ. 47/67 ያልተወረሰ እና የግለሰብ ቤት መሆኑን ያሳያል በማለት ቤቱን ተጠሪ ለአመልካች 

ያስረክብ ሲል ወስኗል፡፡ 

በውሳኔው ላይ በተጠሪ ይግባኝ የቀረበለት የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት 

አያስቀርብም ሲል ወስኗል፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ላይ የሰበር አቤቱታ የቀረበለት የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ጉዳዩን አስቀርቦ ከመረመረ በኋላ ጉዳዩ በስር ፍ/ቤት ለሶስት ጊዜ የቀረበ መሆኑን በመጥቀስ 

አመልካች በመጀመሪያው ጊዜ የወረዳው ፍ/ቤት ስልጣኔ አይደለም በማለቱ ወደ 

ኘራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ሄደን የነበረ ቢሆንም ኤጀንሲው ቤቱ እንዳልተወረሰ ሲገልጽልን 

ወደ ፍ/ቤት ተመለስን ቢሉም፣ የአንድን ጉዳይ ክርክር አስቀድሞ የሚቀርብበትን አካል 

በመለየት ክስ መመስረት የተከራካሪ ወገኖች ግዴታ ሆኖ ፍ/ቤቱ ስልጣን አለው ቢባል እንኳ 

በመ/ቁ 06441 የተከፈተውን ፋይል የወረዳው ፍ/ቤት ሲዘጋው በይግባኝ ማሻር ሲገባቸው 

ይህ ሳይሆን ሌላ ክስ ማቅረባቸው በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5 መሠረት ተቀባይነት ሊኖረው 

እንደማይችል በመጥቀስ እና የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ በመሻር ወስኗል፡፡ 

በውሳኔው ላይ የሰበር አቤቱታ የቀረበለት የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም 

አያስቀርብም ሲል ወስኗል፡፡ 

የአመልካች ቅሬታ አከራካሪው ቤት ያልተወረሰ መሆኑ ተረጋግጦ ሳለ ፍ/ቤቶች ጉዳዩ 

በድጋሚ የቀረበ ነው በማለት የሰጡት ውሳኔ እንደዚሁም የፌዴራሉ ዕንባ ጠባቂ ተቋም 

የሰጠው ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ መብቴን ይጥሳል በሚል ነጥብ ላይ ያተኮረ ነው፡፡ 

ጉባዔውም ጉዳዩን እንደመረመረው በተያዘው ጉዳይ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት በውሳኔው አመልካች ቀደም ሲል በመጀመሪያ በመዝገብ ቁጥር 83/96 

ያቀረቡትን ክስ የግራር ጃርሶ ወረዳ ፍ/ቤት ስልጣን የለኝም በሚል ሲዘጋው ወደ 

ኘራይቬታይዤሽን ኤጀንሲ ሄደው ጉዳያቸው በመደበኛው ፍ/ቤት የሚታይ መሆኑ 

ተገልጾላቸው ለሁለተኛ ጊዜ በመዝገብ ቁጥር 06441 አዲስ ክስ በተጠቃሹ ወረዳ ፍ/ቤት 

ማቅረባቸውንና ይኸውም ክስ ለሁለተኛ ጊዜ የቀረበ ነው በሚል መዘጋቱን በመጥቀስ ፍ/ቤቱ 
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አመልካች ክርክራቸውን በመጀመሪያ ማቅረብ ያለባቸውን አካል ለይተው ማቅረብ ይገባቸው 

ነበር በማለት በተጨማሪም ለሁለተኛ ጊዜ ክስ አቅርበው ክሱ በፍ/ቤቱ ተዘግቷል$ ይህንኑ 

በይግባኝ ማሣረም ሲገባቸው ለሦስተኛ ጊዜ አሁን ለተያዘው ጉዳይ መነሻ የሆነውን ክስ 

ማቅረባቸው በፍ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 5 መሰረት ተቀባይነት የለውም በሚል መወሰኑን እና 

ውሣኔውም በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በትዕዛዝ መፅናቱን ጉባዔው 

መረዳት ችሏል፡፡ 

በመሆኑም አመልካች ጉዳያቸውን ሥልጣን ላለው አንድ አካል አቅርበው ውሣኔ ማግኘት 

ያልቻሉ በመሆኑ ጉባዔው በመጨረሻ ፀንቶ ያለው ውሣኔ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት 

ከተጠበቀው ፍትህ የማግኘት መብት አንፃር ሊመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታል፡፡ 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 37/1/ “ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን 

ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብና 

ውሣኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት አለው” በሚል ተደንግጎ የሚገኝ ነው፡፡ 

በአዋጅ ቁ.110/1987 መሰረት የኘራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ተመልክቶ ውሣኔ ሊሰጥባቸው 

የሚችሉ ጉዳዮች በግልፅ ተለይተው የተመለከቱ ሲሆን በአዋጁ አንቀፅ 4/1/ መሰረት 

ኤጀንሲው ከአዋጅ ውጭ የተወሰዱ ንብረቶችን የባለቤትነት ሁኔታዎች እንዲያጣራና 

እንዲወስን  ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 2/3/ ‘ከአዋጅ ውጪ የተወሰደ ንብረት’ 

ለሚለው ሀረግ በተሰጠው ትርጓሜ አግባብነት ካለው አዋጅ ውጪ በመመሪያ፣ በቀላጤና 

በቃል ትዕዛዝ የተወሰደ ንብረትን የሚመለከት ነው፡፡ በመሆኑም ፍ/ቤቶች በመመሪያ 

በቀላጤና በቃል ትዕዛዝ የተወረሱ ቤቶችን ከሚመለከቱ ጉዳዮች በቀር ያሉ ጉዳዮችን 

ተመልክተው የመወሰን ስልጣን በአዋጁ ተሰጥቷቸው የነበረ ስለመሆኑ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

በተያዘው ጉዳይም የአመልካች ክርክር በአዋጁ የሚሸፈን ባለመሆኑ ክርክሩን ተመልክቶ 

ውሣኔ መስጠት የነበረበት ፍ/ቤት መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ 

በቀረበው ጉዳይም አመልካች በፍርድ ሊወሰን የሚችል ጉዳያቸውን በመጀመሪያ ለመደበኛ 

ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱ ስልጣን የለኝም ሲል በመወሰኑ ጉዳያቸውን ወደ ኘራይቬታይዜሽን 

ኤጀንሲ ወስደው ኤጀንሲው ጉዳዩን ሊመለከት የማይችል ስለመሆኑ የተገለፀላቸው መሆኑን 

በመጥቀስ በድጋሚ ለመደበኛ ፍ/ቤት ጉዳያቸውን አቅርበዋል$ ጉዳዩ የቀረበለት መደበኛ 

ፍ/ቤትም ቀደም ሲል በተሳሳተ መነሻ የሰጠውን ውሣኔ በማስታወስ ጉዳዩ ለ2ኛ ጊዜ የቀረበ 

ነው በሚል የቀረበለትን ክስ ውድቅ ማድረጉን ተረድተናል፡፡ አመልካችም ይህንን ውሣኔ 

በየደረጃቸው ላሉ ፍ/ቤቶች በማቅረብ ማስለወጥ ይችሉ ነበር። 
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ነገር ግን ለሦስተኛ ጊዜ ያቀረቡትን ክስ ፍ/ቤቶች ሲመለከቱ ቆይተው በመጨረሻ የኦሮሚያ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ቀደም ሲል ለ2ኛ ጊዜ በቀረበው ክስ ላይ በተሳሳተ 

መነሻ ላይ ተመስርቶ የተሰጠን ውሣኔ መሰረት በማድረግ አመልካች ውሣኔውን በይግባኝ 

አላሳረሙም በሚል ምክንያት ብቻ የአመልካችን ክስ ውድቅ በማድረግ የሰጠው ውሣኔ 

በፌዴራሉ ሰበር ሰሚ ችሎት በትዕዛዝ መፅናቱ፣ አመልካች በየትኛውም አካል ጉዳያቸውን 

አቅርበው ማስወሰን የከለከላቸው በመሆኑ ውሳኔው በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 37/1/ 

የተከበረውን ፍትህ የማግኘት መብት ይቃረናል በማለት ጉባዔው በውሳኔው ላይ የሕገ 

መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋል ሲል በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ ይህን የውሳኔ ሃሳብ 

አቅርቧል፡፡ 
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3.4 የአመልካቾች ወ/ሮ ውዴ ተስፋሁን፣ ወ/ሮ አልማዝ ገ/እግዚአብሔር እና  

አቶ ወንድሙ ገ/እግዚአብሔር ጉዳይ 

ተጠሪ …… አቶ ለገሰ በላይ 

መዝገብ ቁጥር 1645/2008                                                                                                        

ቀን 4/09/2009 

አመልካቾች መጋቢት 14 ቀን 2008 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ ለጉባዔው ያቀረቡት ጥያቄ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ. 116665 በቀን 20/05/2008 ዓ.ም 

የሰጠው ትዕዛዝ ሕገ መንግሥታዊ መብታችንን ስለሚጥስ ትርጉም ይሰጠን የሚል ነው፡፡  

ጉዳዩ የይዞታና የመኖሪያ ቤት ክርክርን አስመልክቶ በቀረበ ክርክር ላይ የይግባኝ ጊዜ 

ከማለፉ ጋር ተያይዞ የመሰማትና ፍትህ ከማግኘት ሕገ መንግሥታዊ መብት ጋር የሚያያዝ 

ሆኖ የአሁኑ አመልካቾች ከሳሾች ተጠሪ ደግሞ ተከሳሽ በመሆን ጉዳዩ የፌዴራል ጉዳይ 

ስለሆነ በትግራይ ክልል ምዕራብ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ላይ የተጀመረ ነው። የጉዳዩም ይዘት 

አንደኛ አመልካች የአቶ ገ/እግዚአብሔር አሾ ሚስት፣ 2ኛ እና 3ኛ አመልካቾች ደግሞ 

ልጆች ሆነው የአሁኑ ተጠሪ የአንደኛ አመልካች ሚስትነት ድርሻና የ2ኛ እና 3ኛ 

አመልካቾች የወራሽነት ድርሻ የሆነውን በአዲረመፅ ከተማ በ345 ካ.ሜ ቦታ ላይ የሚገኝ 

የመኖሪያ ቤት ከሟች አቶ ለማ መንግሥቱና ከወ/ሮ ብርቄ ብርሃኑ ገዝተን ቤት ሠርተን 

ስንኖርበት ከቆየን በኋላ፣ ወደ ጎንደርና አዲስ አበባ በመሄዳችን ተጠሪ ምንም ዓይነት 

መብት ሳይኖረው በሕገ ወጥ መንገድ ስለያዘብን ለቆ እንዲወጣ በማለት ክስ መስርተው 

ተጠሪ ክርክሩን ካቀረበ በኋላ የከፍተኛው ፍ/ቤት ግራ ቀኙን ክርክርና እና ማስረጃ ከሰማ 

በኋላ ተጠሪ ቤቱን ለቆ እንዲወጣ ወስኗል፡፡ 

ተጠሪ በውሳኔው ላይ ይግባኝ አቅርቦ ጉዳዩን ያየው የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት የግራ 

ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ የከፍተኛ ፍ/ቤቱን ውሳኔ በመሻር ለተጠሪ ወስኗል፡፡ የአሁን 

አመልካቾችም በዚህ ውሳኔ ላይ ይግባኛቸውን ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ችሎት 

ይግባኛቸውን ለማቅረብ ጊዜ ስላለፈባችው የማስፈቀጃ ማመልከቻ አስገብተው ቅሬታቸውን 

በ10 ቀን ውስጥ ለችሎቱ እንዲያቀርቡ ተፈቅዶላቸው ሳያቀርቡ በመቅረታቸው የታለፈ 

ነው። አሁን የቀረበው ቅሬታም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። 

የአመልካቾች ቅሬታ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ችሎት ጊዜው ያለፈበትን የይግባኝ 

ቅሬታ በ10 ቀን ውስጥ እንድናቀርብ ከፈቀደልን በኋላ፣ ይግባኛችንን ለፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ይግባኝ ችሎት ማቅረብ ሲገባን ፀሐፊ ስላበላሸብንና እኛም ያልተማርን በመሆናችን 
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ይግባኙ በስህተት ለሰበር ሰሚ ችሎቱ ቀርቦ ከታየ በኋላ በስህተት በመቅረቡ ምከንያት 

ተዘግቷል፡፡  

ይግባኙ ለሰበር ሰሚ ችሎት ሊቀርብ የቻለው በስህተት መሆኑን ገልፀን ጉዳዩን ለፌዴራል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ችሎት ብናቀርብም ጊዜው አልፏል በሚል አንቀበልም ብለው 

ዘግተውታል። ይህንኑ የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ችሎት አልቀበልም በማለት 

የዘጋውን አቤቱታ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቅርበን የይግባኙ ጊዜ 

ሊያልፍ የቻለው በስህተት ጉዳዩ ቀድሞ ለሰበር ሰሚ ችሎቱ በመቅረቡ መሆኑን በማስረዳት 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ችሎት 

ትዕዛዝ እንዲያስተላልፍልን ብንጠይቅም ፍቃደኛ ሊሆን አልቻለም። 

አመልካቾች ጠቅላይ ፍ/ቤቱ ጊዜ ያለፈበትን ይግባኝ እንድናቀርብ ቢፈቅድልንም የሕግ 

ግንዛቤ በማጣት እና በፀሐፊ ስህተት የቀረበን አቤቱታ የሰበር ችሎቱ ሬጅስትራር ስህተቱን 

ማረምና እንድናስተካክል ማድረግ ሲገባው አቤቱታው ለሰበር የማይቀርብ መሆኑን እያወቀ 

ይህን ባለማድረጉ ለጠቅላይ ፍ/ቤቱ ይግባኝ የምናቀርብበት የ10 ቀን የጊዜ ገደብ ሊያልፍ 

ችሏል ብለዋል። ፍ/ቤቱ ራሱ ጋር በነበረ ማመልከቻ ምክንያት ግዜው ያለፈ መሆኑን 

እያወቀ በድጋሚ ያቀረብነውን የማስፈቀጃ አቤቱታ አልቀበልም ማለቱ በስነ ስርዓት ሕጉ 

ላይ ያልተገደበ ሆኖ እያለ በደፈናው ለ2ኛ ጊዜ አልቀበልም ማለቱ በሕገ መንግሥቱ 

የተከበረልንን የይግባኝ መብት፣ የመሰማትና ፍትህ የማግኘት መብታችንን ስለሚጥስ 

ትርጉም ይሰጠን የሚል ነው፡፡     

የቀረበው ማመልከቻ ከፍ/ቤቶቹ ውሳኔ ጋር ሲመረመር አመልካቾች የይግባኝ ቅሬታቸውን 

ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ችሎት በ10 ቀን ውስጥ እንዲያቀርቡ በችሎቱ 

ተፈቅዶላቸዋል። በዚሁ መሰረት አመልካቾች ቅሬታቸውን በ10 ቀን ውስጥ ያቀረቡ ቢሆንም 

ቅሬታው የቀረበው ግን ለይግባኝ ሰሚው ችሎት ሳይሆን ለሰበር ሰሚው ችሎት ነው። 

አጠቃላይ የፍ/ብሔር ጉዳይ በሚመራበት ፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ አንቀፅ 229 እና 222 መሰረት 

ለፍ/ቤት የሚቀርብ አንድ አቤቱታ ማሟላት ካለበት ጉዳይ ውስጥ አንዱ ክሱ የሚቀርብለት 

ፍ/ቤት የሚያስችልበትን ቦታና ስሙን መጥቀስ እንደሆነ በግልፅ ተቀምጣል። ይህ 

መስፈርት ሳይሟላ አንድ አቤቱታ ቢቀርብ የፍ/ቤቱ ሬጅስትራር ወይም የመዝገብ ቤት ሹም 

አቤቱታው ተቀባይነት እንዳይኖረው አድርጎ መመለስ እንዳለበት በግልፅ ተቀምጧል። ይህም 

በፍ/ቤቱ ሬጅስትራር ላይ የተጣለ ግዴታ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። 
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የፍ/ቤቱ ሬጅስትራር ግዴታውን ባለመወጣቱ ለሌላ ችሎት መቅረብ የነበረበትን አቤቱታ 

በስህተት በአንድ ፍ/ቤት ውስጥ ለሚገኝ ሌላ ችሎት በመቅረቡ በባለ ጉዳዮች ላይ ለሚደርስ 

መሰረታዊ የመብት ማጣት ምክንያት ሊሆን አይገባውም። ባለጉዳዮች የሚጠበቅባቸውን 

ማሟላት ግዴታቸው ቢሆንም ይህን ግዴታ ባልተወጡ ጊዜ ደግሞ ጉዳዮቹ ታርመው 

እንዲቀርቡ ማድረግ የፍ/ቤቶች ግዴታ ነው። 

በዚህ ጉዳይ ላይ አመልካቾች ቅሬታቸውን ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ቢያቀርቡም፣ ጉዳዩ ለሰበር የሚቀርብ መሆን አለመሆኑን በመለየት መቀበል እና በስህተት 

ለሰበሩ የቀረበውን ጉዳይ ለሚመለከተው ሌላ ችሎት ተስተካክሎ እንዲቀርብ ማድረግ 

የፍ/ቤቱ ግዴታ ነው። በአንድ ፍ/ቤት ውስጥ ለሚገኝ የተለያየ ችሎት በስህተት የቀረበ 

የይግባኝ ቅሬታ እንዲስተካከል ከማድረግ በቀር ባለጉዳዮቹ ለትክክለኛው ችሎት አላቀረቡም 

በሚል መሰረታዊ እና ሕገ መንግሥታዊ የይግባኝ፣ የመሰማትና ፍትህ የማግኘት 

መብታቸው ሊጣስ አይገባም። 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 20(6) መሰረት አንድ ሰው ክርክሩ በሚታይበት ፍርድ 

ቤት በተሰጠባቸው ትዕዛዝ ወይንም ፍርድ ላይ ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ 

መብት አለው። ይህም መብት ከላይ በተጠቀሰው ሕግ አግባብ የፍ/ርድ ቤቶች ግዴታ 

በሆነው እና በአመልካቾች የቀረበውን አቤቱታ መርምረው ለተገቢው ችሎት መምራትና 

ማስገባት ሲኖርባቸው ይህን ግዴታቸውን ባለመወጣታቸው በባለጉዳዮች ላይ ለሚደርስ 

የይግባኝ ግዜ ማለፍና ይግባኛቸው በሕጉ አግባብ እንዳይሰማ ማድረግ በሕገ መንግሥቱ 

አንቀፅ 20(6) የተጠበቀውን የይግባኝ መብት የሚጥስ ነው። አመልካቾችም የፌዴራል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በ10 ቀን ውስጥ የይግባኝ ቅሬታቸውን እንዲያቀርቡ 

ከፈቀደላቸው በኋላ ቅሬታቸውን ቢያቀርቡም፣ ቅሬታው በስህተት ለሌላ ችሎት በመቅረቡ 

ምክንት ብቻ ይህንኑ የይግባኝ መብታቸውን መልሶ መከልከል ከዚሁ የሕገ መንግሥት  

አንቀፅ ጋር የሚጋጭ ነው።  

በሌላ መልኩ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 37(1) መሰረት ማንኛውም ሰው በፍርድ 

ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት የማቅረብና ውሳኔ ወይም ዳኝነት የማግኘት መብት 

አለው። በዚህ የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ መሰረት ከባለጉዳዮች የሚጠበቀው ጉዳዩን ሕጉ 

ባስቀመጠው ጊዜ ውስጥ ስልጣን ላለው ፍ/ቤት ማቅረብ ነው። ባለጉዳዮቹ ጉዳዩን 

ለሚመለከተው ፍ/ቤት እስካቀረቡ ድረስ በአንድ ፍ/ቤት ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ ችሎቶች 

ጉዳዩን ለሚመለከተው ትክክለኛ ችሎት ባለመቅረባቸው ጉዳዩን ለፍ/ቤት እንዳላቀረቡት 

መታየት የለበትም። 
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ይህም ከላይ በተጠቀሰው የፍትሀብሔር ሕግ አግባብ ባለጉዳዮች አቤቱታቸውን በአንድ 

ፍ/ቤት ውስጥ ለሚገኝ ችሎት በስህተት ለሌላ ችሎት ቢያቀርቡት፣ በሕገ መንግሥቱ 

የተረጋገጠላቸው ፍትህ የማግኘት መብታቸው እንዳይጣስ በስህተት የቀረበው አቤቱታ 

ተስተካክሎ ለሚመለከተውና ስልጣን ላለው ችሎት እንዲቀርብ የስነ ስርዓት ሕጉ በሚያዘው 

መሰረት ማስኬድ የፍርድ ቤቶች ግዴታ ነው። 

በዚህ በተያዘው ጉዳይም ጉዳዩ በስህተት የቀረበለት የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት ይህ ስህተት መኖሩን ሲረዳው የአመልካቾችን አቤቱታ ከመዝጋት እዚያው 

ለሚገኘው ጉዳዩ ለሚመለከተው ይግባኝ ችሎት እንዲተላለፍ ማድረግ ይገባው ነበር። ነገር 

ግን መዝገቡን መዝጋቱ እንዲሁም የጠቅላይ ፍ/ቤቱ ይግባኝ ችሎትም ጉዳዩ በስህተት 

ለሰበር መቅረቡንና እዚያ በስህተት መቆየቱን እያወቀ ለ2ኛ ግዜ እንዲቀርብ ማስፈቀጃ 

ጉዳዩን ማየቱና በዚሁ ምክንያት አመልካቾች የይግባኝ ቅሬታቸውን ለይግባኝ ችሎቱ 

እንዳያቀርቡ መከልከላቸው በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 37(1) መሰረት የተጠበቀውን የአንድ 

ዜጋን ፍትህ የማግኘት መብት የሚፃረር ውሳኔና ትዕዛዝ ነው። 

ስለዚህ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ከሕገ መንግሥቱ ጋር 

ስለሚቃረን የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምፅ 

ተስማምቶ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 84(1) እና በአዋጅ ቁጥር 798 አንቀፅ 3(1) 

መሰረት ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት 

የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል። 
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3.5 የአመልካች አቶ ብርሃኑ በላይ ዲነግዴ ጉዳይ 

ተጠሪ …… በቦሌ ክ/ከተማ የወረዳ 5 አስተዳደር ፅ/ቤት 

                                                        መዝገብ ቁ. 

1763/2008 

ቀን 19/09/2009                                                                                                                                                               

ጉዳዩ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 37(1) ፍትህ 

የማግኘት መብትንና በአንቀፅ 40(1) ንብረት የማፍራት መብትን መሰረት አድርጎ የቀረበ 

ነው። ክርክሩ የተጀመረው በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመልካች 

ከሳሽ- ከ1ኛ እስከ 3ኛ ያሉት ደግሞ 1ኛ በቦሌ ክ/ከተማ የወረዳ 5 አስተዳደር ጽ/ቤት፣ 2ኛ 

ወ/ሮ ቀነኒ ቀዲዳ፣ 3ኛ ወ/ሮ ብዙነሽ አባሳ  ተከሳሾች ነበሩ። የክሱ ይዘትም በኑዛዜ አውራሼ 

ወ/ሮ አስካለ ጎሹ በቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 5 የሚገኘው 1000 ካ.ሜ ቦታ ባለቤት መሆናቸው 

ተረጋግጦ ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ካርታ ቁጥር 32087 በ1964 ዓ.ም ተሰጥቷቸዋል። 

በዚሁ ቦታ ላይ ሰርቪስ ቤት ሰርተው ዘመዳቸው እንዲጠብቁላቸው አድርገው በ1966 ዓ.ም 

ከሀገር ወጥተው ለ17 ዓመታት ሲኖሩ ይህ ቤት ብቸኛ ቤታቸው በመሆኑ በመንግሥት 

አልተወረሰም። በወረዳው የቤት ቁጥር ለውጥ ሲደረግም ቤቱ የቤት ቁጥር 188 እና 189 

ተብሎ ተሰጥቷል፡፡ የ2ኛ ተከሳሽ ባል የነበሩት አቶ ገመቹ ብሩ ከ1ኛ ተከሳሽ ጋር 

በመመሳጠር ከ1972 ዓ.ም ወደ ኋላ ሄደው የ65 ወር ኪራይ በአንድ ደረሰኝ በመክፈል ቤቱ 

የተወረሰ በማስመሰል የቤት ቁ. 189 2ኛ ተከሳሽ ከባላቸው ጋር እና የቤት ቁ.188ን ደግሞ 

ለአቶ ጉደታ ማሞ በመስጠት አሁን የስር ፍ/ቤት 3ኛ ተከሳሽ እየኖሩበት ይገኛሉ።  

ቤቱ በአዋጅ 47/67 ባለመወረሱ ከ1968 እስከ 1993 ዓ.ም ድረስ ቤቱንና የቦታ ግብሩን 

ሲከፍሉ ነበር። ከ1994 ዓ.ም ጀምሮ ግን 1ኛ ተከሳሽ ግብሩን አልቀበልም በማለቱ ከዚያ 

በኋላ አልተከፈለም። 

ወ/ሮ አስካለ ጐሹ ይህን ይዞታና ቤት በ25/11/1997 ዓ.ም ባደረጉት ኑዛዜ ከሰጡኝ በኋላ 

በ10/7/2003 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ሲሆን ቤቱን ተከሳሾች እንዲለቁልኝ ከ1984 

ዓ.ም ጀምሮ ብጠይቅም ፈቃደኛ ስላልሆኑ በፍ/ቤት ተገደው እንዲለቁልኝ ክስ አቅርቢያለሁ 

የሚል ነው፡፡  

የስር ፍ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ በሰጠው መልስ ለክርክር መነሻ የሆነውን ቤት በተመለከተ 

አመልካች የማረጋገጫ ካርታ ያቀረቡት በኃይለሥላሴ ጊዜ የተሰጠ ሲሆን በመምሪያ 2/2002 

መሰረት ካርታ የተለወጠ ስለሆነ አሁን የቀረበው ካርታ ተቀባይነት የለውም። ለክርክር 
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መነሻ የሆነው ቤት በአዋጅ 46/67 የተወረሰ እና የተወረሰበት ቅጽ በ1983 የመንግሥት 

ለውጥ ግዜ የጠፋ ነው፡፡ የአመልካች አውራሽ በግዜው ጠፍተው 17 ዓመት በውጪ የኖሩ 

ስለሆነ በቅጽ 004 መሠረት የመረጡትን ቤት ባለቤት ለመሆን ዕድል አላገኙም። ቤቱም 

ከ1971 ዓ.ም ጀምሮ ኪራይ የሚሰበሰብበት ስለሆነ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የለውም 

በማለት ተከራክራል። 

2ኛ እና 3ኛ ተከሻሶች በፊት ባሎቻቸው ቤቱን ከወረዳው ተከራይተው ይኖሩ እንደነበር እና 

አሁን ባሎቻቸው ከሞቱ ወዲህ በራሳቸው ስም ከመንግሥት ተከራይተው የሚኖሩበት እና 

በመንግሥት የተወረሰ ቤት መሆኑን ተከራክረዋል፡፡  

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና የሰው ምስክር ከሰማ በኋላ 

ለክርክር መነሻ የሆነውን ቤት አመልካች ከአዋጅ 47/67 በፊት ገዝተው የይዞታ ማረጋገጫ 

ካርታ አውጥተው ዘመዶቻቸውን ቤቱ ውስጥ በማስቀመጥ ወደ ጅቡቲ ሄደው ይኖሩ 

እንደነበር እና ቤቱ በአዋጅ ለመወረሱ የቀረበ ማስረጃ ካለመኖሩም በላይ፣ በ1984 ዓ.ም 

ከአመልካች ዘመዶች ጋር የነበሩት አቶ ገመቹ ለአመልካች ቤቱን አለቅም በማለታቸው 

ከቀበሌው ጋር ክርክር እንደተጀመረ በማስረጃ በመረጋገጡ እና ተከሳሾች በቤቱ ላይ ከከሳሽ 

የበለጠ መብት ስላላቸው ቤቱን ለከሳሽ እንዲለቁ በማለት ወስኗል፡፡ ጉዳዩን በይግባኝ ያየው 

የፌ/ከ/ፍ/ቤትም አያስቀርብም በማለት መዝገቡን ዘግቶታል፡፡  

የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ በሰጠው 

ፍርድ ለረጅም ዓመታት በመንግሥት እጅ የቆየ ቤት በአዋጅ ቁጥር 47/67 አልተወረሰምና 

ይመለስልኝ በሚል የሚቀርብን ጥያቄ የማየት ስልጣን ያለው ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ 

እንጂ መደበኛ ፍ/ቤት ስላልሆነ፣ የስር ፍ/ቤቶች ይህን ጉዳይ ለማየት የስረ ነገር ስልጣን 

ሳይኖራቸው በጉዳዩ ላይ የሰጡት ውሳኔ ትክክል አይደለም በማለት ወስኗል፡፡  

ለዚህ ጉባዔ የቀረበው አቤቱታም ይህንኑ የፍርድ ቤት ውሳኔን በመቃወም ሲሆን፣ 

አመልካች በቀን 24/09/2008 ዓ.ም ለጉባዔው ጽፈው ባቀረቡት ማመልከቻ ለክርክር መነሻ 

የሆነው ቤት የአውራሽ ብቸኛ ንብረት እና በአዋጅ ያልተወረሰ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጦ 

እያለ፣ እንዲሁም ይህ ጉዳይ ለፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ቀርቦ ቤቱ በመመሪያ፣ በቀላጤና 

በቃል ትዕዛዝ ያልተያዘ በመሆኑ ከኤጀንሲው ስልጣን ውጭ ነው በማለት የተወሰነ ሆኖ፣ 

እንዲሁም የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ቤቶቹ 

እንዲመለሱልኝ የሰጡትን ፍርድ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ቤቱ 
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መመለስ የለበትም በማለት በመዝገብ ቁጥር 107520  ላይ የሰጠው ፍርድ በሕገ 

መንግሥቱ አንቀጽ 40 እና 37 ጋር የሚጋጭ ስለሆነ ትርጉም ይሰጠኝ በማለት ጠይቀዋል። 

ጉባዔውም የቀረበውን አቤቱታ ከፍርድ ቤቶቹ ውሳኔ ጋር እንደመረመረው ከፍ/ቤቶቹ 

ውሳኔዎች እና ከቀረበው አቤቱታ እንዲሁም የተለያዩ ማስረጃዎች መረዳት እንደቻለው 

አመልካች ለክርከር መነሻ የሆነው ቤት ከአዋጅ 47/67 ውጪ ያለ አግባብ በመንግሥት 

የተወሰደባቸው መሆኑን አረጋግጧል። በመሆኑም እንዲመለስላቸው ጉዳዩን ለፍ/ቤት 

ከማቅረባቸው በፊት ለኘራይቬታይዜሽን እና ቤቶች ልማት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ አቅርበው 

ኤጀንሲው በቀን 30/10/97 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ የቀረበው ቤት ከአዋጅ ውጪ በቀላጤ፣ 

በመመሪያ ወይም በቃል ትዕዛዝ ለመውረሱ የቀረበ ማስረጃ ስለሌለ ከኤጀንሲው ስልጣን 

ውጪ ነው በማለት ወስኗል፡፡ አመልካች በውሳኔው ላይ ይግባኝ ለኤጀንሲው ቡድን መሪ 

አቅርበውም ፀንቷል፡፡ 

አመልካች ጉዳዩ ከኤጀንሲው ስልጣን ውጭ ነው ከተባሉ እና ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ጉዳዩን 

ለማየት ስልጣን አለው ብለው ለፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱን ግራ 

ቀኝ ካከራከረ በኋላ ተጠሪዎች ቤቱን ለአመልካች እንዲለቁ ወሰኗል፡፡ ይህ ውሳኔ በፌዴራል 

ከፍተኛ ፍ/ቤት አያስቀርብም ቢባልም የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ጉዳዩን 

መርምሮ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን ያለው የኘራይቬታይዜሽን የመንግሥት ልማት ድርጅቶች 

ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ እንጂ የመደበኛ ፍ/ቤቶች ስልጣን አይደለም በማለት የስር ፍርድ ቤቶችን 

ውሳኔ በማፍረስ ወስኗል፡፡  

ከአዋጅ ውጪ የተወረሱ ቤቶችን ለማስመለስ የወጣው አዋጅ ቁጥር 110/87 በግልጽ 

ያስቀመጣቸው እና ከአዋጅ 47/67 ውጪ የተወረሱ ነገር ግን በቀላጤ፣ በመመሪያ እና 

በቃል ትዕዛዝ የተወረሱ ከሆኑ በኘራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ተጣርተው እንዲመለሱ 

ለኤጀንሲው ስልጣን ሰጥቷል፡፡ ከአዋጅ ውጪ በእነዚህ መንገዶች የተወረሱ ቤቶችን ጉዳይ 

በተመለከተ ቤቶቹ በዚህ አግባብ የተወረሱ መሆናቸውን ከቀረበው ጥያቄ ጋር ተገቢውን 

ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ሌላው ጥያቄ ቤቶቹ 

ከአዋጅ ውጪ የተወረሱ ሆነው ነገር ግን በአዋጁ ላይ ከተገለፁት መንገዶች ውጪ ማለትም 

በቀላጤ፣ በመመሪያ ወይም በቃል ትዕዛዝ ያልተወረሱ ከሆኑ ጉዳዩን ማየት የሚችለው ማን 

ይሆናል የሚለው ጥያቄ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። 

በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 37/1/ መሠረት ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን 

የሚገባውን ጉዳይ ለፍ/ቤት ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ስልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብ 
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እና ውሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት እንዳለው በግልጽ ተደንግጓል። በዚህ ጉዳይ ላይ 

አመልካች ጉዳያቸውን ለመዳኘት በሕግ ስልጣን አለው ለተባለው ለኤጀንሲው አቅርበው 

ኤጀንሲው ማየት የሚችለው ከላይ በተጠቀሰው አግባብ የተወረሱ ቤቶችን ብቻ መሆኑን 

በመግለጽ ዘግቷል፡፡ ይህ የቀረበው ጉዳይ የኤጀንሲው ስልጣን መሆን አለመሆኑ ከተረጋገጠ 

በኋላ ጉዳዩ የኤጀንሲው ሥልጣን ካልሆነ ሌላ ጉዳዩን ለማየት በሕግ ስልጣን ለተሰጠው 

አካል የማቅረብ እና ፍርድ ወይም ውሳኔ የማግኘት ሕገ መንግሥታዊ መብት አመልካች 

አላቸው፡፡ 

በዚህ አግባብ ጉዳዩን ለፍ/ቤት ቢያቀርቡም ፍ/ቤቱ ስልጣኑ የኤጀንሲው ነው በማለት 

መልሶ በመዝጋቱ አመልካች ጉዳያቸውን የሚያቀርቡበት እና ፍርድ ወይም ውሳኔ 

የሚያገኙበት ሌላ አካል ከሌለ ይህ ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው የሚጣስ መሆኑ 

ግልፅ ነው። በዚሁ መሰረት ጉዳዩ በተዋረድ የቀረበላቸው ኤጀንሲውም ሆነ ፍ/ቤቱ 

ጉዳዩን ለማየት ስልጣን የለንም በማለት መዝጋታቸው የአመልካችን ሕገ መንግሥታዊ 

ፍትህ የማግኘት መብት የሚነካ ወይም የሚጥስ ነው። 

ስለዚህ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ከሕገ መንግሥቱ 

ጋር ስለሚቃረን የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምፅ 

ተስማምቶ በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 84(1) እና በአዋጅ ቁጥር 798 አንቀፅ 

3(1) መሰረት ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል። 



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

105

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

105 
 

3.6 የአመልካች አቶ ታሪኩ መኮንን ጉዳይ 

ተጠሪ፡- 1. በአ/አበባ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ ፍ/ቤት 

  2. በአ/አበባ ትምህርት ቢሮ የየካ ክ/ከተማ ት/ጽ/ቤት 

ታህሣስ 15/2008 ዓም                                             

መ.ቁ. 993/05 

አመልካች ሰኔ 20 ቀን 2005 ዓ.ም የተጻፈ አቤቱታ ለጉባዔው አቅርበዋል። በአቤቱታቸውም 

በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ቀጣሪነት ከጥቅምት 1 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ መጋቢት 19 

ቀን 2004 ዓ.ም ድረስ በኮከበ ጽባህ 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት በፊዚክስ 

መምህርነት ተቀጥሬ ሳገለግል የየካ ክ/ከተማ ትምህርት ጽ/ቤት የአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 6/2000 እና የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 24/2000 

ድንጋጌዎችን ባላገናዘበ መልኩ በቀን 19/07/2004 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ ከሥራ 

አሰናብቶኛል፡፡ 

ስነ ሥርዓቱን ሳይጠብቅ በጽሑፍ የተሰጠኝን የስንብት ደብዳቤ በመቃወም ይግባኜን ለአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ ፍ/ቤት ባቀርብም የፍ/ቤቱ ሬጅስትራር ቅሬታዬን 

በቃል አልቀበልም በማለቱ አቤቱታዬን ለሲቪል ሰርቪስ ዳይሬክተር፣ ለከንቲባ ጽ/ቤት እና 

ለአቅም ግንባታ ቢሮ አቀረብኩ። ነገር ግን ተገቢው ምላሽ ያልተሰጠኝ በመሆኑ በመጨረሻ 

አቤቱታዬን ለሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም አቅርቤያለሁ፡፡  

የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋምም በቁጥር 231/48-81/482/4 በቀን 07/05/05 ዓ.ም በተጻፈ 

ደብዳቤ አመልካች የዲሲኘሊን ጥፋት ፈጽመዋል የሚባል ከሆነ አዋጅና ደንቡ በሚፈቅደው 

መሠረት የዲሲኘሊን ክስ ተመስርቶባቸው መልስ የመስጠት እና የመከራከር መብታቸው 

ተጠብቆ ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ የሚቀጡ ከመሆኑ በስተቀር በደብዳቤ ብቻ ከሥራ 

መሰናበታቸው አግባብ ያለመሆኑን ገልጾ፣ ስነ ሥርአቱን በጠበቀ መልኩ ጉዳዬ ታይቶ 

ውጤቱን በ30 ቀን ውስጥ እንዲያሳውቅ ለየካ ክ/ከተማ ትምህርት ጽ/ቤት ጽፎ ነበር። 

ቢሆንም ግን እስካሁን መፍትሔ ያላገኘሁ ስለሆነና ፍትህ የማግኘት ሕገ መንግሥታዊ 

መብቴ ስለተጣሰ ትርጉም ይሰጥልኝ ሲሉ አመልክተዋል፡፡      

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ እንደተመለከተው አመልካች በኮከበ ጽባህ 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤት 

በፊዚክስ መምህርነት እያገለገሉ ባሉበት ወቅት ከየካ ክ/ከተማ ትምህርት ጽ/ቤት በቁጥር 

የካ/ት/ጽ/434/2004 በቀን 19/07/2004 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ በት/ቤት ያሉ መምህራንን 

በማስተባበር የሥራ ማቆም አድማ እንዲመታ አድርገዋል። በዚህም ምክንያት የመማር 
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ማስተማሩ ሥራ እንዲቆም፣ ተማሪዎች እንዲበተኑ በማድረግ ተማሪዎች ለጉዳት 

እንዲዳረጉ እንዲሁም የትምህርት ቤቱ ሀብት እንዲባክን በማድረጋቸው ከዚህ በፊት 

ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም ከጥፋታቸው ሊታረሙ አልቻሉም በሚል ምክንያት ከሥራ 

እንዲሰናበቱ በተጻፈባቸው ደብዳቤ መነሻነት የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡ 

አመልካችም የዲሲኘሊን ጥፋት ፈጽመዋል የሚባሉ ከሆነ ስርዓቱ ተጠብቆ የዲሲኘሊን ክስ 

ተመስርቶባቸው ለተከሰሱበትም የዲሲፕሊን ክስ መልስ በመስጠት የመከራከር መብታቸው 

ሳይጠበቅ በአንድ ግለሰብ ውሣኔ ብቻ ከሥራ መሰናበታቸው እና ይኸው የመብት ጥሰትና 

የስነ ሥርዓት አካሄድ እንዲታይላቸው ጉዳያቸውን ለሚመለከተው አካል፣ ማለትም ለአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ ፍ/ቤት አቅርበዋል። ነገር ግን ፍ/ቤቱ የአመልካችን 

ጉዳይ በመቀበል ፋይል ያልከፈተላቸው በመሆኑ፣ አመልካች በየደረጃው ላሉ ለክቡር ከንቲባ 

ጽ/ቤት እና ለሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ካመለከቱበት እና የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋምም ለአመልካች 

መፍትሔ እንዲሰጣቸው ሀሳብ እንዳቀረበ ከጻፈው ደብዳቤ መረዳት ይቻላል፡፡ 

የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ለየካ ክ/ከተማ ትምህርት ጽ/ቤት አመልካች የሲቪል ሰርቪስ 

ሕግን መሠረት በማድረግ ለሚቀርብባቸው ክስ የመከራከርና መልስ የመስጠት መብታቸውን 

ጠብቆ ውሳኔ በመስጠት የተደረሰበትን ውጤት እንዲገለፅለት ለየካ ክ/ከተማ ትምህርት 

ጽ/ቤት  የመፍትሔ ሃሳብ ፅፏል። የየካ ክ/ከተማ ትምህርት ጽ/ቤት የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ 

ተቋም ለፃፈው ደብዳቤ ምላሽ ያልሰጠ ሲሆን፣ ጉዳዩን ለማጣራት ያመች ዘንድ ትምህርት 

ጽ/ቤቱ ለአመልካች የስንብት ደብዳቤ ከመስጠቱ በፊት ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ኮሚቴ ታይቶ 

የተወሰነ መሆን ያለመሆኑ ተረጋግጦ ምላሽ እንዲሰጥ ተጠይቋል፡፡  

የየካ ክፍለ ከተማ ትምህርት ጽ/ቤትም ነሐሴ 04 ቀን 2007 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ 

ከአመልካች ጋር የተሰናበቱ መምህራን ጥፋታቸውን አምነው ይቅርታ ስለጠየቁ ወደ 

ሥራቸው የተመለሱ ሲሆን፣ አመልካችም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ት/ጽ/ቤት በኩል 

ከሙያ ማኅበሩ ጋር በመሆን ጥፋታቸውን አምነው ይቅርታ ተደርጎላቸው ከተላኩ፣ ክፍት 

ቦታና በጀት ካለ ብቻ ለመቀበል ፈቃደኛ መሆናችንን እንገልፃለን የሚል ዳብዳቤ ልኳል። 

ከዚህ ደብዳቤም አመልካች የዲሲፒሊን ክስ ሳይመሰረትባቸውና ሳይከራከሩ በትምሕርት ቤቱ 

ጽ/ቤት ኃላፊ በተፃፈ ደብዳቤ ብቻ ከሥራ የተሰናበቱ መሆናቸውን መረዳት ተችሏል፡፡ 

በጉባዔው በኩል ጉዳዩን አጣርቶ ትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት ያመች ዘንድ አመልካች በወቅቱ 

ለነበረው የፍርድ ቤቱ ሬጅስትራር የይግባኝ ማመልከቻቸውን ማቅረብ ያለማቅረባቸውን እና 

አንድ ጉዳይ በዲሲፒሊን ኮሚቴ ሳይታይ በሥራ ኃላፊ በተፃፈ ደብዳቤ ብቻ የተሰናበተ 
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ሠራተኛ የስንብት ደብዳቤውን በመያዝ የይግባኝ ፋይል ለማስከፈት ቢፈልግ የይግባኝ 

መዝገብ መከፈት ያለመክፈቱ ተጣርቶ ምላሽ እንዲሰጥበት ተጠይቋል። በመሆኑም ህዳር 8 

ቀን 2008 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ በወቅቱ የነበረው ሬጅስትራር የለቀቀ ስለሆነ በጉዳዩ ላይ 

ምላሽ መስጠት የማይቻል መሆኑን፣ እንዲሁም አንድ ጉዳይ በዲሲፒሊን ኮሚቴ ሳይታይ 

በሥራ ኃላፊ በተፃፈ ደብዳቤ ብቻ የተሰናበተ ሠራተኛ የስንብት ደብዳቤውን በመያዝ 

የይግባኝ ፋይል ለማስከፈት ቢፈልግ የይግባኝ መዝገብ የሚከፈትለት መሆኑን በመግለጽ 

ምላሻቸውን ሰጥተዋል፡፡     

አመልካችም የስንብት ደብዳቤ በተሰጣቸው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የይግባኝ 

ማመልከቻቸውን ለአ/አ/ከተማ ሲቪል ሰርቪስ ፍ/ቤት ያቀረቡ መሆናቸውን ለጉባዔው 

ካቀረቡት አቤቱታ ጋር በማስረጃነት ካያያዟቸው ሰነዶች መረዳት ተችሏል። 

በመሆኑም የአ/አ/ከተማ ሲቪል ሰርቪስ ፍ/ቤት የአመልካችን ጉዳይ ተቀብሎ ማስተናገድ 

ሲገባው “አንቀበልም” ማለቱ፣ “ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ 

ቤት ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብና ውሳኔ ወይም 

ፍርድ የማግኘት መብት አለው።” ተብሎ ከተደነገገው ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 37 ጋር 

ይቃረናል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምጽ የተስማማ ስለሆነ፣ ይህ የውሳኔ ሃሳብ 

ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት ወስኗል፡፡ 
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3.7 የአመልካች ወ/ሮ አዳነች ልሣነወርቅ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- አቶ ሽብሩ አስናቀ 

ሚያዝያ 12/2008 ዓ.ም 

መ.ቁ 1368/07 

አመልካች ባለቤታቸው ከነበሩት ተጠሪ ጋር ከተፋቱ በኋላ በጋብቻ ውስጥ የተፈራ መሆኑ 

የተረጋገጠውና በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኝ መኖሪያ ቤት በመፍረሱ በምትክ ለቤት 

መሥሪያ የተሰጣቸውን የመሬት ይዞታ ከተጠሪ ጋር ካልተስማማሽ መካፈል አትችይም 

ብሎ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 13ኛ ፍትሀ ብሔር ችሎት 

የሰጠው ትዕዛዝ ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 ጋር ይቃረናል በማለት ትርጉም ይሰጠኝ 

በማለት ጠይቀዋል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ አመልካች እና ተጠሪ በጅማ ዞን ጎማ ወረዳ ፍ/ቤት በነበራቸው የባልና 

ሚስት ክርክር ጋብቻቸው በፍ/ቤት ውሳኔ ከፈረሰ በኋላ የጋብቻ መፍረስ የሚያስከትለውን 

ውጤት በተመለከተ ፍ/ቤቱ ማስረጃን መሰረት በማድረግ በጋራ ያፈሩትን ንብረት ካካፈለ 

በኋላ የአመልካች እና የተጠሪ መሆኑ የተረጋገጠው በአዲስ አበባ ከተማ በቤት ቁጥር 904 

ተመዝግቦ በ75 ካ.ሜ ላይ የሰፈረው መኖሪያ ቤት አመልካች እና ተጠሪ እንዲካፈሉ 

በመወሰን አፈፃፀሙን ቤቱ የሚገኝበት አዲስ አበባ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 

13ኛ  ፍትሀ ብሔር ችሎት እንዲያስፈፅም ልኳል፡፡ 

ፍርዱን እንዲያስፈጽም የተላከለት የልደታ ምድብ ችሎትም ጉዳዩን ተቀብሎ ግራ ቀኙን 

አስቀርቦ እንደፍርዱ ለማስፈፀም ጉዳዩን ሲያጣራ ቤቱ በልማት ሥራ ምክንያት የፈረሰ 

መሆኑንና ምትክ 75 ካ.ሜ ባዶ ቦታና ብር 43,000.80 (አርባ ሶሰት ሺ ከሰማኒያ ሳንቲም) 

ካሳ ለተጠሪ የተከፈለ መሆኑን በማጣራት አረጋግጧል። ተጠሪም በልማት ሥራ ለፈረሰው 

ቤት ከተከፈለው ካሳ አመልካች ግማሹን እንድትካፈል በማድረግ ለፈረሰው ቤት መሥሪያ 

ምትክ የተሰጠው 75 ካ.ሜ ባዶ የመሬት ይዞታ እንዲያስፈፅም ለየካ ክ/ከተማ ትእዛዝ 

ሰጥቷል፡፡ ጽ/ቤቱም ይዞታው ላይ ንብረት ያልሰፈረ ስለሆነ ባዶ የመሬት ይዞታው ሊካፈል 

አይችልም ብሎ አፈፃፀሙን ለያዘው ፍ/ቤት ምላሽ ሰጥቷል፡፡ ፍ/ቤቱ የጽ/ቤቱን ደብዳቤ 

መሰረት አድርጎ አመልካችና ተጠሪ ተስማምተው ካልጨረሱ ይዞታውን ማካፈል አይቻልም 

በማለት መዝገቡን የዘጋው ሲሆን፣ ፍ/ቤቱ የሰጠው ትዕዛዝ እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት ታይቶ አያስቀርብም ተብሎ የተዘጋ መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡፡ 
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ጉባዔውም የአመልካችን አቤቱታ መርምሮታል፡፡ እንደመረመረውም ፍርድ አስፈፃሚው 

ፍ/ቤት የባልና ሚስት የጋራ መሆኑ የተረጋገጠው በአዲስ አበባ ከተማ ክልል የሚገኘው 

የመሬት ይዞታ አመልካች ከተጠሪ ጋር ካልተስማማች ማካፈል አይቻልም በማለት የሰጠው 

ትዕዛዝ ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 4ዐ ጋር ይቃረናል በማለት የጠየቁትን የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ጥያቄ ሲታይ ፍርድ አስፈጻሚው ፍ/ቤት አመልካችና ተጠሪ በነበራቸው ቤት 

በልማት ሥራ ምክንያት በመፍረሱ በምትኩ የተሰጣቸውን የመሬት ይዞታ ማካፈል 

አይቻልም ያለበት ምክንያት፣ የየካ ክፍለ ከተማ ግንባታ ጽ/ቤት ይዞታው ላይ ግንባታ 

ያልሰፈረና የይዞታው መጠን 75 ካ.ሜ ስለሆነ መካፈል አይችልም በማለት የሰጠውን ምላሽ 

መሰረት አድርጐ እንደሆነ መረዳት ተችሏል፡፡  

ፍርድ አስፈፃሚው ፍ/ቤት የየካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና ማኔጅመንት 

ጽ/ቤት የይዞታ አስተዳደር አገልግሎት የሽግግር መስተንግዶ ኘሮጀክት ጽ/ቤቱን ምላሽ 

መሰረት አድርጐ አመልካችና ተጠሪ ካልተስማሙ ይዞታውን ማካፈል አይቻልም በማለት 

ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፊት ይዞታውን ለሁለት ማካፈል የማይቻል ከሆነ አንደኛው ወገን 

ለሌላው ወገን በዕጣ እንዲያስቀር የሚል አማራጭ ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን ከመዝገቡ 

መረዳት ተችሏል፡፡  

ፍ/ቤቱ ፍርዱን ለማስፈፀም ያስቀመጠው አማራጭ ላይ አመልካችና ተጠሪ 

ባለመስማማታቸው መዝገቡን የዘጋው ቢሆንም የፍትሀ ብሔር ስነ ሥርዓት ሕጋችንን 

ስንመለከተው ፍርድን ከማስፈፀም አንፃር ለፍ/ቤቶች ትልቅ ሥልጣን የተሰጣቸው በመሆኑ፣ 

ፍ/ቤቱ በስነ ሥርዓት ሕጉ ላይ የተሰጠውን ሥልጣን በመጠቀም ሕጋዊ ነው ብሎ 

ያመነበትን አማራጭ በመከተል ትዕዛዝ በመስጠት ፍርዱን ማስፈፀም ይገባው ነበር። ነገር 

ግን አመልካች ከተጠሪ ጋር ካልተስማማችሁ ይዞታውን ማካፈል አይቻልም የሚል ትዕዛዝ 

ሰጥቶ መዝገቡን መዝጋቱ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 37፣ “ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን 

የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠው አካል በማቅረብ 

ውሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት አለው” ከሚለው የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 37 ጋር 

የሚቃረን መሆኑን ጉባዔው በሙሉ ድምጽ የተስማማ ስለሆነ ይህ የውሳኔ ሃሳብ 

ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት ወስኗል፡፡  
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ክፍል አራት 

4.የሴቶች መብት (አንቀፅ ፴፭) 
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በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት የተካተቱት ሁሉም አንቀፆች ለሁለቱም ፆታዎች እኩል 

መብትን ይሰጣሉ። በአንቀፅ 35 ከንዑስ አንቀፅ አንድ እስከ ዘጠኝ ባሉት ስር ደግሞ 

የሴቶች መብት በተለየ ሁኔታ በዝርዝር ተቀምጦ ይገኛል። በሕገ መንግሥት ጉዳዮች 

አጣሪ ጉባዔ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ከተባሉ 39 መዝገቦችም 

ውስጥ አራት ያህሉ ከሴቶች መብት ጋር፣ በቀጥታም ከዚሁ አንቀፅ ጋር የተያያዙ 

ናቸው። 

እነዚህም ጥሰቶች በዋናነት የደረሱት በንዑስ አንቀፅ 7 ላይ የተደነገገውን “ሴቶች 

ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት 

አላቸው። በተለይም መሬትን በመጠቀም፣ በማስተላለፍ፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር 

ረገድ ከወንዶች እኩል መብት አላቸው። እንዲሁም ውርስን በሚመለከት በእኩልነት 

የመታየት መብት አላቸው።” የሚለውን ነው። 

ጉባዔውም የአቤቱታ አቅራቢዎቹን መዝገብ ከመረመረና ካጣራ በኋላ ለትርጉም 

ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በመላክ ተበዳዮች መብታቸውን እንዲያገኙ ሊያስደርግ 

ችሏል። የጉባዔው የውሳኔ ሀሳቦችም እንደሚከተለው ቀርበዋል። 
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4.1 የአመልካች ወ/ሮ ራኒያ አህመድ ኢብራሂም ጉዳይ 

ተጠሪ -ዶ/ር ኢብራሂም መሀመድ ሀሰን 

ግንባት 6 ቀን 2007 ዓ.ም 

መ/ቁ: 1352/07 

አመልካች በመጋቢት 8 ቀን 2007 ዓ.ም ለጉባዔው ጽፈው ባቀረቡት አቤቱታ ፍሬ ሃሳብ 

ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሳስረን ስንኖር የነበረ ሲሆን፣ ተጠሪ እኔን ወደ አሜሪካን ሀገር 

ለእረፍት እንድሄድ ካደረጉ በኋላ በቀን 16/03/06 ዓ.ም ለፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ 

ፍ/ቤት የፍቺ አቤቱታቸውን በማስገባት በቀን 20/03/06 ዓ.ም በታተመው የአዲስ ዘመን 

ጋዜጣ ለቀን 02/04/06 እንድቀርብ የሚገልጽ የጥሪ ማስታወቂያ ያወጣሉ። በተንኮልም 

ጥሪው እንዳይደርሰኝ በማድረግ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 34(5) መሰረት 

በሀይማኖታዊ ፍ/ቤት ለመዳኘት ግልጽ ፈቃዴን መስጠት እየተገባኝ ፈቃዴን በግልጽ 

ባልሰጠሁበት፣ እንደዚሁም የፌዴራል ሸሪያ ፍ/ቤቶችን አቋም ለማጠናከር በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 188/92 አንቀጽ 5(2) መሰረት በቅድሚያ መጥሪያው በአግባቡ እንዲደርሰኝ 

መረጋገጥ ሲገባው አልተረጋገጠም። በዚሁም ምክንያት ፍ/ቤቱ ሥልጣን ሳይኖረው ጉዳዩን 

በመመልከት፣ የፍትሀ ብሔር ስነ ሥርዓት ሕጉን አላግባብ በመጠቀም በቀን 10/04/06 

የፍቺ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

በፍቺው ውጤት ላይ በቀጠለው ክርክር በተጠሪው ለቀረበው ማመልከቻ ተቃውሞዬን 

ባቀርብም፣ ተቃውሞዬ ታልፎ ክርክሩ ቢቀጥልም በቀን 19/01/2007 ዓ.ም በተጻፈ 

ማመልከቻ በተንኮል ፈቃዴን ሳልሰጥ በፍ/ቤቱ የተሰጠው የፍቺ ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ 

መብቴን ስለሚነካ ጉዳዩ ለሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ 

ጉባዔ እንዲላክ ብጠይቅም ምንም ምላሽ ሳያገኝ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም የሕገ መንግሥቱ 

አንቀፅ 34(5)፣35(1)፣ 35(2)፣ 35(4)፣ 35(7) እና 9 የተጣሱ በመሆኑ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ይሰጥልኝ ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

ጉዳዩ በመጀመሪያ የቀረበለት የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪያ ፍ/ቤት በቀን 10/04/06 

ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ተጠሪ በቀን 16/03/06 ዓ.ም ከአመልካች ጋር የነበራቸውን 

አለመግባባት ለመፍታት ጥረት አድርገው ያልተሳካ በመሆኑ አመልካችን የፈቱ መሆኑን 

ገልጸው፣ አመልካችም ከዚህ በኋላ በራሳቸው ፈቃድ ወደ ውጪ ሀገር ሄደዋል በማለት 

ፍቺው እንዲጸድቅላቸው የጠየቁ ሲሆን፣ ፍ/ቤቱም ተጠሪ ያቀረቡትን የፍቺ አቤቱታ 

በመቀበል አመልካች ቀርበው መልስ እንዲሰጡ በህዳር 20 ቀን 2006 ዓ.ም የአዲስ ዘመን 
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ጋዜጣ ዕትም ጥሪ እንዲተላለፍ በማድረግ በጥሪው መሰረት አመልካች ሊቀርቡ አልቻሉም 

በማለት አመልካች በሌሉበት የፍቺ ውሳኔውን ሰጥቷል፡፡ 

ፍ/ቤቱ በአመልካች እና በተጠሪ መሀል በቀጠለው የፍቺ ውጤት ክርክር በቀን 18/06/07 

ዓ.ም በሰጠው ትዕዛዝ የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 08 አስተዳደር በቤት ቁጥር 427 የሚገኙ 

የቤት ቁሳቁሶችን ቆጥራቹ እና ገምታቹ ለግራ ቀኙ እንድታካፍሉ በሚል እንደዚሁም 

አመልካች ለተጠሪ የሚያስረክቧቸውን የንብረት ዝርዝር በመጥቀስ ትዕዛዙን ሰጥቷል፡፡ 

ውጤቱንም ለ08/07/07 ለመጠባበቅ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡ የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ  ሸሪዓ 

ፍ/ቤት በማየት ላይ ባለው ጉዳይ ቀደም ብሎ በቀን 10/04/06 በሰጠው የፍቺ ውሳኔ ላይ 

የተከተለውን የሕግ አግባብ ስንመለከት ፍ/ቤቱ የፌዴራል ሸሪያ ፍ/ቤቶችን አቋም 

ለማጠናከር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀጽ 5(1) እና 5(2) ላይ የተጠቀሱትን 

ድንጋጌዎች መሰረት አድርጎ ውሳኔውን የሰጠ መሆኑን ከአጠቃላይ የውሳኔው አሰጣጥ 

መረዳት የሚቻል ነው፡፡ 

በመሆኑም በቅድሚያ የድንጋጌዎቹን ይዘት መመርመሩ ተገቢ ሆኖ ይታያል፡፡ የአዋጁ 

አንቀፅ 5(1) "ከተከራካሪ ወገኖች አንዱ በሸሪዓ ፍ/ቤት ለመዳኘት አቤቱታ ሲያቀርብ ጉዳዩ 

የቀረበለት የሸሪዓ ፍቤት ሌላው ተከራካሪ ወገን በፍ/ቤቱ ለመዳኝት ፍቃደኛ መሆን 

አለመሆኑን ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዞ በሚገኘው ቅፅ መሰረት ቀርቦ እንዲያረጋግጥ መጥሪያ 

ይልክለታል፡፡" የሚል ሲሆን፣ የአዋጁ አንቀፅ 5(2) ደግሞ "በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) 

በተገለጸው መሰረት የፍ/ቤቱ መጥሪያ በአግባቡ እንዲደርሰው የተደረገ ተከራካሪ ወገን 

ተቃውሞውን ወይም ፈቃደኛነቱን ለፍ/ቤቱ ሬጅስትራር ቀርቦ ካላረጋገጠ ተቃውሞ 

ለማቅረብ እንዳልፈለገ ተቆጥሮ ጉዳዩ በሌለበት ይታያል፡፡" የሚል ነው፡፡ በተያዘው ጉዳይም 

ፍ/ቤቱ በቀን 10/04/06 በሰጠው የፍቺ ውሳኔ "ተጠሪ (የአሁን አመልካች) ለቀረበባቸው ክስ 

ቀርበው መልስ እንዲሰጡ በማለት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ 73ኛ ዓመት ቁጥር 80 ህዳር 20 

ቀን 2006 ዓ.ም ዕትም ገፅ 19 ላይ ግልጽ የሆነ ጥሪ ቢያደርግም ተጠሪ (የአሁን 

አመልካች) ሊቀርቡ አልቻሉም" በማለት አመልካች በፍ/ቤቱ ለመዳኘት ፈቃዳቸው እንደሆኑ 

በመውሰድ ውሳኔ መስጠቱን መረዳት ተችሏል፡፡ 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 34(5) "ይህ ሕገ መንግሥት የግል እና የቤተሰብ ሕግን 

በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በሀይማኖቶች ወይም በባሕሎች ሕጎች መሰረት መዳኘትን 

አይከለክልም፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡" በሚል ተደንግጎ ይገኛል፡፡ 
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ከላይ የተጠቀሰው የአዋጁ አንቀፅ 5 ንዑስ አንቀፅ (2) ድንጋጌ በፍ/ቤቱ ለመዳኘት ፈቃዱን 

ሰጥቷል ተብሎ የሚገመተው ወገን በአግባቡ መጥሪያው ሊደርሰው እንደሚገባ ያስረዳል፡፡ 

ድንጋጌው መጥሪያው በአግባቡ መድረስ እንዳለበት ሲያስቀምጥ በንዑስ አንቀፅ (1) መሰረት 

መሆን እንዳለበት የሚያስቀምጥ በመሆኑ፣ ከዚሁ ንዑስ አንቀፅ ይዘት አንጻር አግባብነቱ 

ሲታይ መጥሪያው ከአዋጁ ጋር ተያይዞ ከሚገኘው ቅፅ ጋር ለተጠሪው ተከራካሪ ወገን 

ደርሶት ፈቃደኛ መሆን አለመሆኑን ሊገልጽ  እንደሚገባ የሚያስቀምጥ በመሆኑ፣ በዚሁ 

መሰረት በተያዘው ጉዳይ መጥሪያው በአግባቡ ደርሷል ለማለት የሚያስችል አይደለም፡፡ 

አግባብነቱ ከፍትሀ ብሔር ሥነ ስርዓት ሕጉ አንጻር ቢፈተሽ እንኳ በተያዘው ጉዳይ ተጠሪ 

በቀን 16/03/2006 ዓ.ም የፍቺ አቤቱታቸውን አቅርበው በቀን 20/03/06 ዓ.ም በጋዜጣ 

የጥሪው ማስታወቂያ እንዲወጣ መደረጉን ስናይ፣ አመልካች በውጪ የሚገኙ መሆኑ 

በተጠሪ እየተጠቀሰ እያለ በቂ ጊዜ እንኳ አለመሰጠቱ አመልካች አስፈላጊው ጥረት ተደርጎ 

በአግባቡ መጥሪያ ደርሷቸዋል ለማለት የሚያስችል አይደለም፡፡ በድንጋጌው የተቀመጠው 

በአግባቡ መጥሪያው የመድረስ ፍሬ ነገር መረጋገጥ የአንደኛውን ተከራካሪ ወገን ፈቃድ 

የማግኘትን ሕገ መንግሥታዊ ፍሬ ነገርን የማረጋገጥ ውጤት ያለው በመሆኑ ፍ/ቤቱ 

በከፍተኛ ጥንቃቄ እና ትጋት የፍሬ ነገሩን መሟላት ማረጋገጥ እንዳለበት በቀላሉ መረዳት 

የሚቻል ነው፡፡ በመሆኑም በተያዘው ጉዳይ ፍ/ቤቱ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 13(1) 

የተጣለበት ሕገ መንግሥቱን የማስከበር ኃላፊነት በአንደኛው ወገን ከቀረበለት አስተያየት 

ወይም ክርክር በዘለለ ከላይ የተጠቀሰውን ሕገ መንግሥታዊ ፍሬ ነገር በማረጋገጥ ሕገ 

መንግሥቱን የማስከበር ተግባር በተገቢው አልተወጣም፡፡  

በመጨረሻም የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 34(5) የተከራካሪዎች  በሀይማኖታዊ ፍ/ቤት 

የመዳኘት ፍላጎት መረጋገጥ እንዳለበት ከሚያስቀምጠው አስገዳጅ ሁኔታ አንጻር መጥሪያ 

አላላኩ እንደ መደበኛው የፍትሀ ብሔር ክርክር የመስማት መብትን ለማስከበር ብቻ ሳይሆን 

በተጨማሪ የተከራካሪ ወገኖችን ፍላጎት የማግኘት ተግባር በመሆኑ ግፋ ቢል መጥሪያው 

በአካል ደርሶት በችሎቱ ለመቅረብ ፈቃደኛ ያልሆነን ተከራካሪ ወገን፣ መጥሪያው ደርሶት 

አለመቅረቡ በፍ/ቤቱ ለመዳኘት ፍላጎት አለው ለማለት ከሚያስችል በቀር በጋዜጣ ጥሪውን 

በማስተላለፍ አንደኛው ተከራካሪ ወገን ፍላጎት እንዳለው መገመትን የሚጨምር ሊሆን 

አይችልም፡፡ በመሆኑም በሸሪዓ ፍ/ቤቱ በተያዘው ጉዳይ ላይ የአንደኛው ወገን በሀይማኖቱ 

ሕግ የመዳኘት ፍላጎት በአግባቡ ሳይረጋገጥ የተሰጠው ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ ጥሰት 

ያለው በመሆኑ ጉባዔው በጉዳዩ ላይ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋል በሚል የውሣኔ 

ሃሳብ አቅርቧል፡፡  
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4.2 የአመልካች ወ/ሮ አዜብ ቱፋ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- አቶ አለማየሁ መንግሥቴ  

                              ሚያዝያ 12 ቀን 2008 ዓ.ም 

መ.ቁ 1550/08 

አመልካች ታህሣሥ 5 ቀን 2008 ዓ.ም ለጉባዔው ጽፈው ባቀረቡት አቤቱታ ፍሬ ሃሣብ 

ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ውስጥ እያለን ተጠሪ ከጋብቻችን በፊት ባገኘው ባዶ ቦታ ላይ በጋራ 

ገንዘባችን የተሠራ በአዳማ ከተማ ቀበሌ 01 የሚገኝ በካርታ ቁጥር 4495/94 የተመዘገበ 

በ180 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ቤት የጋራችን ሆኖ ተጠሪም ይህን አውቆ በፌዴራሉ ስነ 

ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን አስመዝግቦ እያለ፣ በአግባቡ እንኳ ባለተሰሙ የሰው 

ማስረጃዎች በመመስረት በፍ/ቤቶች የተሰጡ ውሣኔዎች የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ 35 

ንዑስ አንቀጽ (1)፣ 25 እና 37 ይጥሣል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

ተጠሪ ከላይ በአመልካች ቅሬታ ላይ የተጠቀሰውን ቤት እና በሌላ በማይንቀሳቀስ እና 

በሚንቀሳቀሱ ሌሎች ንብረቶች ላይ ክፍፍል እንዲደረግ ባቀረቡት አቤቱታ ጉዳዩን 

በመጀመሪያ የተመለከተው የአዳማ ወረዳ ፍ/ቤት ነው፡፡ ፍ/ቤቱ አመልካች አከራካሪውን ቤት 

በሚመለከት ባቀረበችው ክርክር ተጠሪ ቀደም ብሎ ባዶ መሬት የተረከበ ቢሆንም ለዚሁ 

የተሠጠው ማስረጃ ተሰርዞ በቀን 17/11/2005 ዓ.ም ካርታ ተሰጥቶናል፣ ቤቱንም 

በጋብቻችን ወቅት ነው ሠርተን ያጠናቀቅነው። ተጠሪም ይህን ስለሚያውቅ ነው በፌዴራሉ 

የጸረ ሙስና እና ስነምግባር ኮሚሽን የጋራ ነው ሲል ያስመዘገበው በሚል ያቀረበችውን 

ክርክር፣ እንደዚሁም በአንጻሩ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት ከጋብቻችን በፊት ሠርቼ ያጠናቀኩ 

በመሆኑ የግሌ ነው በሚል ያቀረበውን ክርክር ሰምቷል፡፡ 

ፍ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ፣ በቀረቡ የሰው ማስረጃዎች ጋብቻው በ1999 ዓ.ም 

የተመሰረተ መሆኑን በመለየት፣ አከራካሪው ቤት ከጋብቻ በፊት ተሠርቶ የተጠናቀቀ ሆኖ 

በጋብቻ ውስጥ ደግሞ ለሴቶች የውበት ሳሎን አገልግሎት የሚውል አንድ ክፍል መሠራቱ 

ተረጋግጧል በማለት አከራካሪው ቤት የተጠሪ የግል ንብረት ነው ብሏል፡፡ በጋብቻ ውስጥ 

የተሠራውን አንድ ክፍል ቤት በተመለከተ ተገምቶ የግምቱን ግማሽ የገንዘብ መጠን ተጠሪ 

ለአመልካች ይክፈል ሲል ወስኗል፡፡ በተጨማሪ ንብረቱ በፌዴራሉ ስነምግባር እና ፀረ 

ሙስና ኮሚሽን መመዝገቡ የጋራ አያስብለውም ሲል ወስኗል፡፡ 

በጉዳዩ ላይ ይግባኝ የቀረበለት የአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት እንደዚሁም የሰበር አቤቱታ 

የቀረበለት የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ጉዳዩን አስቀርበው ከመረመሩ በኋላ የስር ፍ/ቤቶችን 
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ውሣኔ በማፅናት ወስነዋል፡፡ በጉዳዩ ላይ የሰበር አቤቱታ የቀረበለት የፌደራሉ ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትም አያስቀርብም ሲል ወስኗል፡፡ 

ጉባዔው በጽ/ቤቱ በኩል ለአዳማ ከተማ መሬት ልማት እና ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጉዳዩን 

አስመልክቶ ደብዳቤ በመጻፍ ተጨማሪ ማጣራት አድርጓል፡፡ ኤጀንሲው በቁጥር 01/78/39 

በቀን 29/06/2008 ዓ.ም ጉዳዩ ስለ ወ/ሮ አዜብ ቱፋ እና አቶ አለማየሁ መንግሥቴ 

ይመለከታል በሚል ርዕስ በጻፈው ደብዳቤ፡- 

“ከላይ በርዕሱ ለመጥቀስ እንደተሞከረው በደብዳቤ ቁጥር አጣጉ 643/06/08 ቀን 

25/06/2008 ዓ.ም በአዳማ ከተማ ቀበሌ 01 በካርታ ቁጥር 4495/94 በማን ስም ተመዝግቦ 

እንደሚገኝ አጣርተን እንድንገልፅላችሁ መጠየቃችሁ ይታወሳል፡፡ 

በዚሁ መሰረት ከላይ የተጠቀሰው ካርታ ቁጥር በአቶ አለማየሁ መንግስቴ በአዳማ ከተማ 

በካርታ ቁጥር 4495/94 በቀን 21/10/1994 ዓ.ም በ01 ቀበሌ 180 ካሬ ሜትር ላይ 

የመኖሪያ ቤት ለመሥራት መሬት የወሰዱ ሲሆን፤ የቤት ግንባታ ሥራ ፈቃድ ቁጥር 

1/01/135/18618 በቀን 21/10/1994 ዓ.ም ወስደው በ2005 ዓ.ም በቀን 17/12/2005 ዓ.ም 

የንብረት ካርታ ቁጥር 4495/1994 በሆነው ላይ ሦስት ቤት ሰርተው ጨርሰው ካርታና 

ፕላን አረጋግጠው የወሰዱ መሆናቸውን እና በስማቸው ተመዝግቦ መኖሩን እየገለጥን ለዚህ 

አስረጅ ሶስት ገፅ ሰነድን አባሪ በማድረግ አብረን የላክንላችሁ መሆኑን በአክብሮት 

እንገልፃለን፡፡” በሚል ምላሹን ሰጥቷል፡፡ 

ጉባዔው በተጨማሪ ባደረገው ማጣራት አከራካሪውን ቤት በሚመለከት የፌዴራል 

የስነምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን በቀን 10-06-2007 በቁጥር 15/መብ4-አ44/1413 

ለአዳማ ወረዳ ፍ/ቤት በጻፈው ደብዳቤ ንብረቱ በአመልካች እና በተጠሪ የጋራ ንብረትነት 

መመዝገቡን በመጥቀስ መጻፉን እና አያይዞ በላከው 7 ገጽ የሀብት ምዝገባ ቅጽ ላይ ተጠሪ 

ንብረቱን የጋራ ነው ሲል ማስመዝገቡን መረዳት ተችሏል፡፡ 

የአመልካች ዋና ቅሬታ ተጠሪ አከራካሪውን ንብረት በተመለከተ በግልፅ አምኖ በፌዴራሉ 

ስነምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የጋራ ነው ሲል አስመዝግቦ ፍ/ቤቶችም አረጋግጠው 

እያለ ንብረቱ የተጠሪ የግል ነው ሲሉ የሰጡት ውሣኔ የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ 35 ንዑስ 

አንቀጽ (1)፣ አንቀጽ 25 እና አንቀጽ 37 ይጥሣል የሚል ነው፡፡ 
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የአንድ ሕገ መንግሥታዊ መብት ጥሰት የሌላውንም ተያያዥ መብት የሚነካ መሆኑ 

የሚታመን ቢሆንም ከጉዳዩ ጋር በቀጥታ አግባብነት ካላቸው የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 34 

ንዑስ አንቀጽ (1)፣ 25 እና 35 ንዑስ አንቀጽ (7) አንፃር ጉዳዩ ሊመረመር የሚገባው ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዳይ አመልካች እና ተጠሪ በጋብቻ ተጣምረው ሲኖሩ የነበረ እና 

ባለመግባባታቸው ጋብቻቸውን በፍቺ አጠናቀው ፍቺውን ተከትሎ ወደ ንብረት ክርክር 

መግባታቸውን መረዳት የሚቻል ነው፡፡ 

ጉባዔው በጉዳዩ ላይ የማይንቀሣቀስ ንብረቶችን ለመመዝገብ ስልጣን ካለው የአዳማ ከተማ 

መሬት ልማት እና ማኔጅመንት ኤጀንሲ በደብዳቤ ካደረገው ማጣራት ባገኘው ምላሽ 

አመልካች በፍ/ቤት ካቀረቡት ክርክር ጋር በሚቀራረብ መልኩ ተጠሪ ቤት ለመሥራት በቀን 

21/10/1994 ዓ.ም መሬት ወስደው፣ እንደዚሁም በዚሁ ቀን የቤት ግንባታ የሥራ ፈቃድ 

የወሰዱ ቢሆንም ቤት ሠርተው ጨርሰው ካርታና ኘላን አረጋግጠው የወሰዱት ግን ከተጠሪ 

ጋር ያላቸው ጋብቻ ፀንቶ ባለበት በቀን 17/12/2005 ዓ.ም መሆኑ ሲታይ ተጠሪ 

አከራካሪው ንብረት የጋራ ነው ሲሉ ያረጋገጡበትን ግልፅ ማስረጃ ይበልጥ የሚደግፍ ሆኖ 

ተገኝቷል፡፡  

በተጨማሪ በግራ ቀኙ በፍ/ቤት በተደረገው ክርክር ተጠሪ አከራካሪው ንብረት ከአመልካች 

ጋር የጋራችን ነው ሲል ለፌዴራሉ የስነ ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን በማመን የሰጠው 

ማስረጃ ያስረዳልኛል በሚል አመልካች ባቀረበችው ክርክር የአዳማ ወረዳ ፍ/ቤት በትዕዛዝ 

ያስቀረበው ማስረጃ በግልፅ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት በተመለከተ ከአመልካች ጋር የጋራችን 

ነው ሲል በማመን ማስመዝገቡን መረዳት የሚቻል ነው፡፡ ጉባዔውም የፌዴራሉ የስነ 

ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ለአዳማ ወረዳ ፍ/ቤት ከአባሪ ጋር የፃፈውን ደብዳቤ 

አስቀርቦ ይህንኑ መረዳት ችሏል፡፡ 

በተሻሻለው የፌዴራሉ የቤተሰብ ሕግ አንቀፅ 63 ንዑስ አንቀጽ (1) ሆነ በኦሮሚያ ክልል 

የቤተሰብ ሕግ አንቀፅ 79 ንዑስ አንቀጽ (1) በተመሣሣይ “አንደኛው ተጋቢ የግል ሀብቱ 

መሆኑን ካላስረዳ በስተቀር ማንኛውም ንብረት በአንደኛው ተጋቢ ስም ብቻ የተመዘገበ 

ቢሆንም እንኳ የጋራ ሀብት እንደሆነ ይቆጠራል” በሚል የተደነገገ ሲሆን በዚሁ መሰረት 

ተጋቢዎች ከፍቺ በኋላ በአንድ ንብረት ላይ የግል በመሆኑ ላይ ክርክር የሚያነሱ ከሆነ 

በሕጉ የተቀመጠውን ግምት የሚያስተባብል ማስረጃ ሊያቀርቡ የሚገባ ሲሆን በተያዘው 

ጉዳይ አመልካች ባቀረቡት ክርክር መነሻ የሕጉን ግምት የሚያጠናክር የሰነድ ማስረጃ የቀረበ 

ሲሆን፣ በፍ/ቤቶች የሕጉን ግምት ሊያስተባብሉ ችለዋል የተባሉ የሰው ማስረጃዎች 
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መቅረባቸውንም መረዳት ተችሏል፡፡ በማስረጃ አቀባበል ሕግ/መርህ/ መሰረት በሰነድ የቀረበ 

ማስረጃ በሰዎች የማስረጃነት ቃል ሊስተባበል እንደማይችል በግልፅ የተደነገገ ነው፡፡ 

በመሆኑም ጉባዔው በተያዘው ጉዳይ ፍ/ቤቶች በግልፅ ይበልጥ ተቀባይነት ያለውን ማስረጃ 

ባለመቀበል ግልፅ ድንጋጌን በመጣስ የሰጡት ውሣኔ አመልካችን በፍቺ ጊዜ ያላቸውን 

የእኩል መብት የሚጥስ በመሆኑ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 34 ንዑስ አንቀጽ (1) “በሕግ 

ከተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በዘር፣ በብሔር፣ በብሔረሰብ ወይም 

በሀይማኖት ልዩነት ሳይደረግባቸው የማግባትና ቤተሰብ የመመስረት መብት አላቸው፡፡ 

በጋብቻ አፈጻጸም፣ በጋብቻው ዘመንና በፍቺ ጊዜ እኩል መብት አላቸው፡፡ በፍቺም ጊዜ 

የልጆችን መብትና ጥቅም እንዲከበር የሚያደርጉ ድንጋጌዎች ይደነገጋሉ፡፡” በሚል 

የተጠቀሰውን ድንጋጌ የሚጥስ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

እንዲሁም ውሣኔው የአመልካችን ንብረት የማፍራት መብት የሚጋፋ በመሆኑ በሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 35 ንዑስ አንቀጽ (7) “ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደር፣ 

የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት አላቸው፡፡ በተለይ መሬትን በመጠቀም 

በማስተላለፍ፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው 

እንዲሁም ውርስን በሚመለከት በእኩልነት የመታየት መብት አላቸው፡፡” በሚል 

የተጠቀሰውን ድንጋጌ የሚጥስ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

በመጨረሻም ፍ/ቤቶች በግልጽ ሕግ ባለመመራት  የሰጡት ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 

79 ንዑስ አንቀጽ (3) “ዳኞች የዳኝነት ተግባራቸውን በሙሉ ነጻነት ያከናውናሉ፡፡ ከሕግ 

በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመሩም፡፡” በሚል የተጠቀሰውን ድንጋጌ የሚጥስ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

በመሆኑም ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት ጉባዔው በሙሉ 

ድምጽ ተስማምቶ ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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4.3 የአመልካች ወ/ሮ ወደሬ ታችበሌ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ልኬ ጉርሙ 

ጥቅምት 12/2007 ዓ.ም 

መ/ቁ 825/05 

በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምስራቅ ሸዋ ዞን አስተዳደር በሎሜ ወረዳ ፍ/ቤት 

የተጀመረው የአመልካችና የተጠሪ የእርሻ መሬትና የንብረት ይገባኛል ክርክር በየደረጃው 

ለሚገኙ ፍ/ቤቶች ቀርቦ፣ በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ውሳኔ አግኝቷል። አመልካች 

መሠረታዊ የሕግ ስህተቱ እንዲታረም ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

አቤቱታቸውን ያቀረቡ ቢሆንም ችሎቱ አያስቀርብም በማለት የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔን አጽንቷል። 

አቤቱታው የሚያሳየው ማሙዬ ባደግ የተባሉ የአመልካች ባለቤት ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ 

በጋራ ያፈሩት ንብረት ግምቱ ጠቅላላ ብር 21,200.00 /ሃያ አንድ ሺህ ሁለት መቶ ብር/ 

የሆነውን እና 14 ቀርጥ የእርሻ መሬት ተጠሪና የሟች ልጆች እንዳይጠቀሙ የከለከሏቸው 

መሆኑን ገልጸው ጉዳዩን ለሎሜ ወረዳ ፍ/ቤት እንዳቀረቡና ፍርድ ቤቱም ከተጠሪ 

የቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ ውድቅ በማድረግ ተጠሪ ድርሻቸውን እንዲያካፍሏቸው 

ውሳኔ ሰጥቷል። ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም ለዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ 

ሲሆን፣ ፍርድ ቤቱም የወረዳውን ፍርድ ቤት ውሳኔ በማሻሻል ተጠሪና አመልካች ከሟች 

ልጆች ጋር እኩል እንዲካፈሉ ሲል ወስኗል፡፡ 

አመልካችና ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም በየግላቸው ለኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ 

ቢያቀርቡም ጠቅላይ ፍ/ቤቱ የከፍተኛውን ፍርድ ቤት ውሳኔ አጽንቷል፡፡ ተጠሪ ይህ 

የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት ነው በማለት ለኦሮሚያ 

ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይግባኛቸውን አቅርበዋል፡፡ ችሎቱም አመልካች 

ከሟች ጋር ተለያይተው ለ18 ዓመት ከቆዩ በኋላ ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ ይታገዳል 

በማለት የስር ፍርድ ቤቶችን ውሳኔ ሽሯል፡፡ ጉዳዩ የቀረበለት የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችሎትም መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል ለማለት አይቻልም በማለት 

መዝገቡን ዘግቷል። 

አመልካችም ይህ ውሳኔ የሕጐች ሁሉ የበላይ የሆነውን የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 40 

የሚቃረንና ማንም ሰው ከሕግ ውጪ ከግል ይዞታው ላይ ያለአግባብ መፈናቀል 

እንደሌለበት ተደንግጐ እያለ ፍ/ቤቶች በሰጡት ውሳኔ መሠረት ይህ መብቴ ታልፎ 
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ከይዞታው እንድፈናቀል የሚያደርገው ውሳኔ ሀገሪቱ ለዜጐች ከሰጠችው የማይደፈር 

መብቶች ጋር የሚቃረን ነው። እንዲሁም በአንቀጽ 37 መሠረት ማንኛውም ሰው ፍትሀዊ 

ዳኝነት ማግኘት እንደሚገባው የተደነገገ ሲሆን ፍ/ቤቶች አድሏዊ በሆነ መንገድ ፍትህን 

በማዛባት ፍትሐዊ ውሳኔ የማግኘት መብቴን አሳጥተውኛል፡፡ ይህም በሕገ መንግሥቱ 

አንቀጽ 37 የተደነገገውን ድንጋጌ የሚቃረን በመሆኑ ሊታረምልኝ ይገባል በማለት 

ጠይቀዋል፡፡  

ጉባዔውም የቀረበውን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ተመልክቶታል። በዚሁም መሰረት 

ጉዳዩ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት ልዩ ትኩረትና ጥበቃ ከተሰጠው የዜጐች በመሬት 

የመጠቀም መብት በተለይም አርሶ አደሮች መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸውም 

ያለመነቀል መብት ጋር የተያያዘ ነው። ለዚህ አቤቱታ ምክንያት የሆነው ጉዳይም ከላይ 

እንደተገለጸው የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 117802 

መስከረም 21 ቀን 2005 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ነው። 

በውሳኔውም የአሁን አመልካች ከሟች ባለቤታቸው ጋር በህመም ምክንያት ለ18 ዓመት 

ያህል ተለያይተው ከኖሩ በኋላ የንብረትና የእርሻ መሬት ጥያቄ ማቅረባቸው በይርጋ 

የሚታገድ ሆኖ ሳለ የስር ፍ/ቤቶች ይህን የይርጋ ጥያቄ ማለፋቸው መሠረታዊ የሕግ 

ስህተት ነው በማለት የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ በመሻሩ ነው፡፡ 

አመልካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ያቀረቡት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ከተጠቀሰው 

የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ድንጋጌ አንጻር፣ በተለይም ንዑስ አንቀጽ 4 “የኢትዮጵያ አርሶ 

አደሮች መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብታቸው የተከበረ ነው።…” 

በማለት የተደነገገ ሲሆን፣ አመልካች አርሶ አደር ሆነው በአካባቢው እየኖሩና ሟች 

በሕይወት እያሉ አሁን ክርክር ካስነሳው መሬት ላይ ከሚገኝ ምርት በሟች ባለቤታቸው 

አማካኝነት ቀለብ እየተሰፈረላቸው ሲጠቀሙና ቋሚ መኖሪያቸውም እዚያው መሆኑ በግለጽ 

እየታወቀ፣ ባለቤታቸው ከሞቱ በኋላ ተጠሪና ልጆቻቸው ከመሬቱ ከሚገኘው ምርት 

እንዳይቀጠሙ በመከልከላቸው በተፈጠረው አለመግባባትና በዚህ መነሻም በተካሄደ ክርክር 

የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይርጋን መሠረት አድርጐ በሰጠው ውሳኔ 

አመልካች ሙሉ በሙሉ ተሸናፊ ሆነዋል በሚል ምክንያት ብቻ ከእርሻ መሬት እንዲፈናቀሉ 

መደረጉ ሕገ መንግሥቱ ከቆመለት ዓላማ ውጪ ነው። 

በሌላ በኩል በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 35 ንዑስ አንቀጽ 7 ላይ የተደነገገውንና በተለይም 

ሴቶች መሬትን በመጠቀም፣ በማስተላለፍ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር 
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እኩል መብት እንዳላቸው ከሚደነግገው ድንጋጌ አንጻር በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት መሠረታዊ የሕገ ስህተት አልተፈፀመም በማለት በአመልካች የቀረበው ጥያቄ 

ውድቅ መደረጉ የአመልካችን ሕገ መንግስታዊ መብት የጣሰ ነው። በመሆኑም ጉዳዩ የሕገ 

መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት ጉባዔው በአንድ ድምጽ ተስማምቶ 

ይኸው ጉዳዩ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ በማለት የውሳኔ ሃሳብ 

አቅርቧል። 
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4.4 የአመልካች ወ/ሮ ሐሊማ መሐመድ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- አቶ አደም አብዲ 

ነሐሴ 07/2006 ዓ.ም 

መ.ቁ 713/04 

በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምስራቅ ሐረርጌ ዞን አስተዳደር ጭናቅሰን ወረዳ 

ፍ/ቤት የተጀመረው የአመልካችና ተጠሪ ክርክር በየደረጃው ለሚገኙ ፍ/ቤቶች ቀርቦ 

በመጨረሻም በፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ አግኝቷል። አቤቱታው 

እንደሚያሳየው አመልካች ስሙ ካልተጠቀሰ ግለሰብ ጋር ቀደም ሲል ጋብቻ እንደነበራት፣ 

ለክርክሩ ምክንያት የሆነው 8 (ስምንት) ቀርጥ የእርሻ መሬት የጋራቸው መሆኑንና ከዚህ 

ጋብቻም ልጆች ተወልደው በመኖር ላይ እያሉ ጋብቻቸው በሞት ምክንያት እንደፈረሰ፣ 

በሞት የፈረሰውን ጋብቻ ተከትሎም የቀድሞ ባለቤቷ ወንድም ከሆነው ተጠሪ ጋር ከቀድሞ 

ጋብቻ የተገኙትን ልጆችና የይዞታ መሬት በመያዝ በአካባቢው መጠሪያ ውርስ የተባለ ጋብቻ 

መስርተው ለረጅም ጊዜ በትዳር በመኖር ከኋለኛው ጋብቻም ልጆች መወለዳቸውን፣ ይሁን 

እንጂ መግባባት ስላልተቻለ የኋለኛው ጋብቻ በፍች መፍረሱን ያሳያል፡፡ የኋለኛው ጋብቻ 

ሲፈርስም ተጠሪው አመልካቿ ከመጀመሪያው ጋብቻቸው ይዘውት የመጡትን 8(ስምንት) 

ቀርጥ መሬት ከአባቴ በውርስ የተላለፈልኝ እንጂ አመልካች ከቀድሞ ጋብቻ አጋሯ ጋር 

ያፈሩት አይደለም በማለት ጋብቻውን ብቻ በማፍረስ መሬቱን አስለቅቋታል፡፡ 

አመልካችም በዚህ መንገድ ያጣቸውን መሬት ከቀድሞ ጋብቻ ያገኘችውን የግል እና 

ከቀድሞው ጋብቻ የተወለዱትን አካለ መጠን ያላደረሱ ልጆች ከሟች አባታቸው በውርስ 

ያገኙት ስለሆነ ተጠሪው ለቆ እንዲያስረክባት ዳኝነት በመጠየቅ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን 

ላለው የአካባቢው ወረዳ ፍ/ቤት አቀረበች። ፍ/ቤቱም የቀረበውን ማስረጃ ተመልክቶ በይዞታ 

መሬቱ ላይ ተጠሪው ምንም ዓይነት መብት የለውም፡፡ ይዞታ መሬቱ የአመልካችና የቀድሞ 

ባለቤቷ ይዞታ ነው በማለት ተጠሪ እንዲለቅ ወስኗል፡፡ 

ተጠሪም ይግባኝ በማለቱ ጉዳዩን በይግባኝ የተመለከተው የዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት የወረዳውን 

ፍ/ቤት ውሳኔ በማጠናከር ተጠሪው በሌላ ጋብቻ መሬት እያለው የአመልካችን የግል የሆነና 

ከቀድሞ ጋብቻ የተገኘ እንዲሁም ከቀድሞ ጋብቻ የተወለዱ ልጆችን የውርስ መብት 

የሚጋፋ ስለሆነ ተጠሪ እንዲለቅ ተብሎ መወሰኑ ተገቢ ነው ሲል ውሳኔውን አፅንቷል፡፡ 
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በተጠሪ ቅሬታ ክርክሩን በሰበር የተመለከተው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት 

ጠቅላይ ፍ/ቤት የገጠር መሬት በቀድሞ ጋብቻ እንደተፈራ ሌላ ንብረት ስላልሆነ በኦሮሚያ 

ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

130/1999 እና በክልሉ የቤተሰብ ሕግ መሰረት የግል ንብረት ተደርጎ አይወሰድም፡፡ በጋብቻ 

እያለም አመልካችና ተጠሪ በጋራ ሲጠቀሙበት የቆዩ በመሆናቸው ባልና ሚስት በጋራ 

ያላቸውን መሬት በጋራ የመጠቀም መብት እንዳላቸውና ጋብቻቸው በፈረሰ ጊዜም እኩል 

የመካፈል መብት እንዳላቸው የታወቀ ነው በማለት የበታች ፍ/ቤቶች የሕግ ስህተት 

እንደፈጸሙ ገልጾ፣ ከላይ የተገለፀውን የፍ/ቤቶችን ውሳኔ በመሻር ክርክር የተነሳበትን 

መሬት ግራ ቀኙ እኩል ይካፈሉ ሲል ወስኗል፡፡ ይህን ውሳኔ በመቃወም አመልካች 

ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቤት ያሉ ቢሆንም የሕግ ስህተት ተሠርቷል 

ለማለት አልተቻለም በማለት ለሰበር አያስቀርብም ሲል መልሶታል፡፡ 

የመጨረሻ ውሳኔ መሰጠቱን ተከትሎ በጋብቻ ስም የሚደረግ ከመሬት መንቀልና አካለ 

መጠን ያላደረሱ በሌላ ጋብቻ የወለድኳቸው ልጆች አባታቸውን የመውረስና ሌሎች ሕገ 

መንግሥታዊ መብቶቼን የጣሰ ስለሆነ፣ ይህም በፍ/ቤቶች ውሳኔ ያልታረመ በመሆኑ የሕገ 

መንግሥት ትርጉም እንዲሰጥበትና ሕገ መንግሥቱን በጣሰ ሁኔታ እኔና አካለ መጠን 

ያላደረሱ ልጆቼ ያጣነው መብት እንዲከበርልኝ በማለት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ 

አቅርበዋል፡፡ 

የወረዳው ፍ/ቤትና የዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት ውሳኔዎች መሬት በጋብቻ ውስጥም የግል ወይም 

የጋራ ሊሆን የሚችል በመሆኑና ክርክር የተነሳበትም የገጠር መሬት የአመልካቿ የግል 

ይዞታ መሆኑ ተረጋግጧል። ተጠሪም ከሌላ ጋብቻ ይዞታ መሬት እያለውና ይዞታ መሬቱም 

የአመልካች ብቻ ሳይሆን አመልካች ከተጠሪ በፊት ከነበራት ጋብቻ የተወለዱት አካለ መጠን 

ያልደረሱ ልጆች ከአባታቸው በውርስ መብት ያገኙት መሬት ስለሆነ፣ ተጠሪው ክርክር 

በተነሳበት መሬት ላይ ምንም ዓይነት የግልም ሆነ የጋራ መብት የለውም ተብሎ እንዲለቅ 

የወሰነውን ውሳኔ የለወጠው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ እና የሕግ ስህተት የለበትም በማለት አያስቀርብም ብሎ መዝገቡን የዘጋው የፌዴራል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ስለ ገጠር መሬት 

አስተዳደርና አጠቃቀም ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 130/1999 እና የክልሉን የቤተሰብ ሕግ 

በመጥቀስ በቀድሞ ጋብቻ ውስጥ እንደሌሎች ንብረቶች የገጠር ይዞታ መሬት በግልና በጋራ 

የተፈራ ተብሎ በፍች ወቅት ሊወሰድ አይችልም፡፡ ግራ ቀኙ በረጅም የጋብቻ ጊዜያቸው 
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ይዞታ መሬቱን በጋራ ሲጠቀሙበት የቆዩ በመሆናቸው ጋብቻ ሲፈርስ እኩል የመካፈል 

መብት እንዳላቸው የታወቀ ነው የሚል ነው፡፡ 

ይህን የፍ/ቤቶችን የውሳኔ ልዩነት ስንመለከት አመልካች ተጠሪን በውርስ ከማግባቷ በፊት 

ጋብቻ እንደነበራት፣ ከቀዳሚ ጋብቻውም የተወለዱ ልጆች እንዳሉ፣ ክርክር ያስነሳው 

መሬትም የቀድሞ ጋብቻ በነበረ ጊዜ የተሰጠ እንጂ ከተጠሪ ጋር ከተጋቡ በኋላ የተሰጠ 

እንዳልሆነ ነገር ግን አመልካችና ተጠሪ ጋብቻ ከመሰረቱ በኋላ መሬቱን ለረጅም ጊዜ 

የተጠቀሙበት መሆኑ የተረጋገጠና በሁሉም ፍ/ቤቶች ተቀባይነት ያገኘ ነጥብ ነበር፡፡ 

በተረጋገጠው ፍሬ ነገር ላይ የሕጉ ምላሽ ምንድነው የሚለውን ነጥብ ለማየት የኦሮሚያ 

ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰጠው ውሳኔ ላይ 

የተጠቀሱት የክልሉ የገጠር መሬት ይዞታ አስተዳደርና አጠቃቀም ሕግ እና የቤተሰብ ሕግ 

ሰዎች በጋብቻም ይሁን በሌላ ግንኙነት ያፈሯቸው ንብረቶች የጋራ ናቸው ወይስ የግል 

የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ የደነገጉ ሲሆን ሰዎች የጋራና የግል የገጠር ይዞታም ሆነ ሌላ 

ንብረት ሊይዙ እንደሚችሉ፣ የኦሮሚያ የገጠር መሬት አስተዳደር ሕግ አንቀፅ 15(8) እና 

(9) እንዲሁም የክልሉ የቤተሰብ ሕግ አንቀፅ 113(1) በግልፅ ያሳያሉ። ሌሎች የተለያዩ 

አንቀፆችም የእነዚህን መንፈስ የሚያጠናክሩ በብዛት ይገኛሉ፡፡ በዋናነትም የኢፌዴሪ ገጠር 

መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/1997 አንቀፅ 6(4) እና የተሻሻለው 

የፌዴራሉ የቤተሰብ ሕግ ድንጋጌዎች ከላይ የተሰጠውን ምክንያትና የክልሉን ሕጎች 

የሚያጠናክሩ ናቸው፡፡ በተጨማሪም የኢፌዴሪ እና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት 

ሕግጋተ መንግሥታት በተመሳሳይ አንቀፅ ማለትም አንቀፅ 40(3) እና (4) ከላይ ካየናቸው 

ዝርዝር ሕጎች ጋር ማንኛውም አርሶ አደር በግልም ሆነ በጋራ ነበፃ የገጠር ይዞታ መሬት 

የማግኘት መብት እንዳለው፣ ነገር ግን የመሬት ባለቤትነት የመንግሥትና የሕዝብ በመሆኑ 

መሸጥና መለወጥ እንደማይቻል ይደነግጋሉ፡፡ 

የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ የአንዱን ተጋቢ የግል 

የገጠር ይዞታ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ከቤተሰብ ሕጉ ጋር ከመጥቀስ በዘለለ 

የትኞቹ ድንጋጌዎ ይህን እንደሚሉ አልጠቀሰም፡፡ የተጠቀሱትም ሕጎች ሙሉ በሙሉ 

ሲታዩ በሰበር ሰሚ ፍ/ቤት እንደተባለው ዓይነት ይዘት የሌላቸው ሲሆን፣ ይዘታቸው የግል 

የገጠር መሬት በተጋቢዎች ሊያዝ እንደሚችልና በፍቺ ወቅትም የግል ይዞታ መሬት ሕጋዊ 

ባለይዞታ ለሆነው ተጋቢ እንደሌሎች የግል ንብረቶች በንብረትነት ሳይሆን በይዞታነት የግል 

ይዞታ ሆኖ ሊጣራለት እንደሚገባ የሚያስረዱ ናቸው፡፡ 
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በመሆኑም የሰበር ሰሚ ፍ/ቤት ውሳኔ ከአመልካችና ከሌሎች ዜጎች ሕገ መንግሥታዊ 

መብት አንፃር ሲታይ ተጠሪው ከሌላ ጋብቻ የግሉ ይዞታ መሬት እያለው የእርሱን 

ሳይጨምር የአመልካችን ብቻ የግል ይዞታ መሬት እንደጋራ የመሬት ይዞታ ተመልክቶ 

ለጋራ እኩል እንዲካፈሉ መወሰኑ በጋብቻ ላይ ጋብቻን በተለይም በወንዶች የሚፈፀም 

የጋብቻ ላይ ጋብቻን የሚያበረታታ ነው። እንዲሁም የግል ይዞታ መሬት የሚባል የለም 

በሚል ጋብቻ በፍች በፈረሰ ጊዜ ወንዶች የሴቷን ድርሻ እየተካፈሉ የእነርሱን እንዲያሸሹና 

ያለአግባብ እንዲበለፅጉ፣ ሴቶችን ደግሞ ከግል ይዞታቸው የመንቅል ተግባርን የሚያበረታታ 

ሲሆን፣ ይህም የሕገ መንግሥቱን አንቀጽ 35(2) እና (7) ሴቶች በጋብቻ ከወንዶች ጋር 

እኩል መብት እንዳላቸው እና መሬትን በመጠቀም፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ 

ከወንዶች ጋር እኩል መብት እንዳላቸው የተደነገገውን ያላጤነ ነው፡፡ የገጠር ይዞታ መሬት 

ማግኘትና መጠቀም የሚቻልባቸው መንገዶች በክልሉና በፌዴራሉ የገጠር መሬት 

አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ላይ በዝርዝር ተቀምጠዋል። ነግር ግን ከእነዚህ ዝርዝሮች 

ውጭ በሆነ መንገድ አብሮ በጋብቻ በመቆየት ብቻ የአንዱ ተጋቢ የግል ይዞታ መሬት 

የሆነን በጋብቻ የግል ይዞታ መሬት የሚባል የለም በሚል እሳቤ አመልካች በሕገ 

መንግሥቱ ያገኙትን መብት ማለትም ከገጠር ይዞታ መሬቷ ያለመነቀል መብትን የሚጻረር 

ነው፡፡ 

በተጨማሪም አመልካች ከቀድሞ ጋብቻዋ የወለደቻቸውን አካለ መጠን ያልደረሱና ከሟች 

አባታቸው በውርስ የተላለፈላቸውን ሕጋዊ የይዞታ መሬት መብት በአመልካቿ የሁለተኛ 

ጋብቻና ፍቺ ምክንያት በተነሳ ክርክር የተጠሪ ልጆች ያልሆኑ የሟች ልጆችን የውርስ 

ሃብት ቀላቅሎ በማየትና ተጠሪ ከአመልካች ጋር እኩል እንዲካፈል መደረጉ የህፃናቱን 

ደህንነት፣ ጥቅምና አስተዳደጋቸውን በተመለከተ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 36 ንኡስ አንቀጽ 

2 ፍ/ቤቶች ህፃናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች በሚወስዱበት ጊዜ የህፃናቱ ደህንነት 

በቀደምትነት መታሰብ እንዳለበት የሚደነግገውን የሚጥስ ውሳኔ ነው። በመሆኑም ጉዳዩ 

የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ 

ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲላክ በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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ክፍል አምስት 

5. የእኩልነት መብት (አንቀፅ ፳፭) 
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የእኩልነት መብት  በሕገ መንግሥቱ ምዕራፍ ሦስት ክፍል አንድ ስር ከተደነገጉ 

የሰብዓዊ መብቶች መካከል አንዱ ነው። ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ 

ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ የማይጣሱና የማይገፈፉ መሆናቸው እና መከበር እንዳለባቸው 

“ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች” በሚለው የሕገ መንግሥቱ ክፍል ስር ተደንግጎ 

ይገኛል። 

የእኩልነት መብት ደግሞ በተለይ በአንቀፅ 25 ስር በቀጣዩ መልክ በዝርዝር ሰፍሮ 

ይገኛል። “ሁሉም ሰዎች በሕግ ፊት እኩል ናቸው። በመካከላቸውም ማናቸውም 

ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ ፊት እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ 

በዘር፣ በብሔር ብሔረሰብ በቀለም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሀይማኖት፣ በፖለቲካ፣ 

በማኅበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት 

ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የሕግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው።” 

ከዚሁ አንጻር በሕገ መንግሥቱ በዚህ መልክ ዋስትና የተሰጠውንና ተፈጥሯዊ 

የሆነውን ይህን መብት የጣሱ ሆነው የተገኙ 2 አቤቱታዎች በአጣሪ ጉባዔው 

ለመጨረሻ ውሳኔ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተላኩ ሲሆን፣ የውሳኔ ሀሳቦቹም 

በሚከተለው መልኩ ቀርበዋል። 
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5.1 የአመልካቾች እነ ወ/ሮ ያይኔ አበባ አዳሙ /5 ሰዎች/ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሰረት ገ/መድህን 

ነሐሴ 18 ቀን 2008 ዓ.ም 

መ.ቁ 1507/08 

አመልካቾች ጥቅምት 18 ቀን 2008 ዓ.ም በተፃፈ አቤቱታ ለጉባዔው ያቀረቡት ጥያቄ 

ተጠሪ የሟች አባታችን አቶ አዳሙ ዘገዬ ልጅ ነኝ በማለት ለፍ/ቤት ጥያቄ አቅርበው 

ፍ/ቤቶቹም የዘረመል (DNA) ምርመራ ውጤት ተጠሪ የሟች ልጅ ያለመሆናቸውን እያሳየ 

ልጅ ናቸው በማለት መወሰናቸው ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 25፣ 37፣ እና 4ዐ ጋር 

ስለሚቃረን ትርጉም ይሰጥልን የሚል ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው ተጠሪ በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የሟች አቶ አዳሙ ዘገዬ ልጅ ነኝ በማለት 

ካስወሰኑ በኋላ አመልካቾች ይህንን ውሳኔ በመቃወም ለፍ/ቤቱ ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡ 

አቤቱታቸውም ተጠሪ የሚጠሩት በሌላ ሰው መሆኑንና የሟች ልጅ ያለመሆናቸው 

ስለሚያሳይ እንዲሁም ሟች አቶ አዳሙ ዘገዬ የተጠሪ እህት የሆኑትን ወ/ሪት ብርቱካን 

አዳሙን ልጄ ናት በማለት በመሥሪያ ቤታቸውና በዕድር ውስጥ ሲያስመዘግቡ ተጠሪን 

መተዋቸው ልጅ ያለመሆናቸውን ሰለሚያመለክት ውሣኔው ይሻርልን የሚል ነው፡፡ ተጠሪም 

በበኩላቸው ያቀረቡት ክርክር የሚጠሩት በአያታቸው ስም መሆኑን፣ ሟች በሕይወት 

በነበሩበት ወቅት አባትነታቸውን ተቀብለው ይረዷቸው እና ይንከባከቧቸው የነበሩ በመሆኑ፣ 

እንዲሁም ሟች እና እናቴ እንደባልና ሚስት ወይም በሕግ የታወቀ ግንኙነት 

ባይኖራቸውም በፆታዊ ግንኙነት ለአራት ዓመታት በቆዩበት ጊዜ የተወለድኩ በመሆኑ 

የተሰጠው ውሣኔ ሊሻር አይገባውም የሚል ነው፡፡ 

ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋላ ተጠሪ የሟች ልጅ ናቸው 

በማለት ወስኗል፡፡ ጉዳዩ በይግባኝ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የስር ፍ/ቤት ውሣኔ 

የሚነቀፍበት ምክንያት የለም በማለት ወስኗል፡፡ ይህም ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት 

አለበት በማለት አመልካቾች ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ቢያቀርቡም ለሰበር 

አያስቀርብም በማለት ውሣኔ ተላልፏል፡፡ አመልካቾች እንደገና በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 6 መሰረት 

ከዚህ በፊት የተሰጠው ውሣኔ ሀሰተኛ የምስክርነት ቃልን መሰረት በማድረግ መሆኑን 

የሚያሳይ ማስረጃ በማግኘታችን፣ እንዲሁም የዘረመል ምርመራ ውጤቱ ሟች የተጠሪ 

አባት ያለመሆናቸውን የሚያሳይ ስለሆነ ጉዳዩ በድጋሚ ይታይልን በማለት የድጋሚ ዳኝነት 

ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ አቤቱታው የቀረበለት የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋላ 
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አቤቱታው በሕጉ ላይ የተቀመጠውን መስፈርት ስለማያሟላ ተቀባይነት የለውም ሲል 

ወስኗል፡፡ ይህም ውሣኔ እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት ቀርቦ አያስቀርብም በማለት 

ተወስኗል፡፡ 

አመልካቾች በአቤቱታቸው ተጣሰብን በማለት የጠቀሷቸው መብቶች የእኩልነት፣ ፍትህ 

የማግኘት እና የንብረት መብቶች ናቸው፡፡ ከመዝገቡ መረዳት እንደተቻለው በአመልካቾችና 

ተጠሪ መካከል የነበረው ክርክር ልጅነትን ስለማረጋገጥ የሚመለከት ነው፡፡ ተጠሪ የሟች 

አቶ አዳሙ ዘገዬ ልጅ ነኝ በማለት ካስወሰኑ በኋላ አመልካቾች መቃወሚያ አቅርበው 

ፍ/ቤቶች ግራ ቀኙን አከራክረው ውሣኔ የሰጡ ሲሆን፣ አመልካቾች የድጋሚ ዳኝነት 

ቢጠይቁም ተቀባይነት አላገኙም፡፡ 

አመልካቾች ካቀረቡት ቅሬታ አንደኛው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዳዩ በይግባኝ ቀርቦለት 

የዘረመል (DNA) ምርመራ እንዲደረግ ትዕዛዝ ሰጥቶ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ ሳለ ዳኛ 

በመቀየራቸው ምክንያት ስለ ዘረመል (DNA) ምርመራውን አንድም ነገር ሳይጠቅስ 

ለይግባኝ አያስቀርብም በማለት መወሰኑ የእኩልነት መብታችንን ያጣብባል የሚል ነው፡፡  

አጣሪ ጉባዔውም በጽ/ቤቱ በኩል በደብዳቤ ቁጥር 1507/08 በቀን 04/09/2008 ዓ.ም 

የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት መ/ቁ 102036፣ የመዝገቡ ግልባጭ እንዲቀርብ ጠይቆ ሙሉ 

መዝገቡ ቀርቧል፡፡ መዝገቡንም እንደመረመርነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዳዩ በይግባኝ 

ቀርቦለት በመ/ቁ 102036 ሲመለከት ቆይቶ ሰኔ 9 ቀን 2003 ዓ.ም በአመልካቾች ጥያቄ 

መሠረት በወ/ሮ መሠረት ገ/መድህን እና የሟች አቶ አዳሙ ወንድም አቶ ዳኛቸው ዘገየ 

መሀል ዝምድና ስለመኖሩ የዲ.ኤን.ኤ. ምርመራ በማድረግ ውጤቱን አንዲገልጽ 

ለኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላቦራቶሪስ ትዕዛዝ መስጠቱን መረዳት ችለናል፡፡ ኢንተርናሽናል 

ክሊኒካል ላቦራቶሪስ ሐምሌ 25 ቀን 2003 ዓ.ም ለፍ/ቤቱ በሰጠው ምላሽ ምርመራው 

በተጠሪ እና በሟች ወንድም መካከል ዝምድና ስለመኖሩ የሚያረጋግጥ አይደለም የሚል 

ነው፡፡ 

ፍርድ ቤቱም ምላሹ ደርሶት መዝገቡን መርምሮ ለመወሰን ለነሐሴ 10 ቀን 2003 ዓ.ም. 

ቀጠሮ ቢሰጥም ነሐሴ 20 ቀን 2003 ዓ.ም ጉዳዩን አዲስ በማድረግ ለይግባኝ አያስቀርብም 

በሚል ፎርም ትዕዛዝ በመስጠት የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ የሕግም ይሁን የፍሬ ነገር 

ግድፈት የለበትም በማለት ይግባኙን አለመቀበሉን በመጥቀስ መዝገቡን ዘግቷል፡፡ የፌዴራል 

ከፍተኛ ፍ/ቤት የዘረመል (DNA) ምርመራ አዝዞ ውጤቱ ለፍ/ቤቱ ከቀረበ በኋላ ወደኋላ 
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ተመልሶ አያስቀርብም ማለቱ ፍ/ቤቱ በጉልህ መልኩ ሕግን ያልተከተለ መሆኑን መረዳት 

የሚያስችል ነው፡፡  

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀፅ 25 መሠረት ሁሉም ሰዎች በሕግ ፊት እኩል 

መሆናቸውንና በመካከላቸውም ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ 

ይደረግላቸዋል፡፡ አሁን በተያዘው ጉዳይ አመልካቾች ለፍ/ቤቱ ባቀረቡት ጥያቄ መሠረት 

ፍ/ቤቱ የዘረመል (DNA) ምርመራ ተደርጎ ውጤቱ ከቀረበለት በኋላ ማስረጃዎችን 

በመመዘን ውሳኔ ሊያስተላልፍ ሲገባው ወደኋላ በመመለስ የሰጠው ትዕዛዝ ሕግን 

ያልተከተለ እና ለተጠሪ እንደክርክራቸው የተሻለ ዕድል የፈጠረ፣ በአንጻሩ የአመልካቾችን 

መብት ያጣበበ በመሆኑ ውሳኔው የአመልካቾችን በሕግ ፊት እኩል የመታየት መብት 

ይቃረናል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ፍ/ቤቱ ያስተላለፈው ውሳኔ መሠረት ያደረገባቸውን 

ምክንያቶች ሳይጠቅስ እና በጉልህ መልኩ የሥነ ሥርዓት ሕጉን ሳይከተል መወሰኑ በሕገ 

መንግሥቱ አንቀጽ 12 ላይ የተደነገገውን የግልጽነት መርህ እንዲሁም በአንቀፅ 79 ላይ 

ዳኞች ከሕግ ውጭ በሌላ ሁኔታ እንደማይመሩ የሰፈረውን ድንጋጌ ይቃረናል፡፡  

በተጨማሪ ፍ/ቤቱ በተያዘው ጉዳይ የዘረመል (DNA) ውጤቱን መሰረት በማድረግ ትክክል 

ነው ብሎ ያመነበትን ውሳኔ መስጠት የሚችል ቢሆንም በአንጻሩ ግን በትዕዛዙ ያስቀረበውን 

የምርመራ ውጤት ከግምት ባለማስገባት የሰጠው ውሳኔ ያልተገባ የአባት እና ልጅ 

ግንኙነትን የመፍጠር ዕድል ያለው ነው። በመሆኑም ይኸው የቤተሰብን ህልውና 

የሚፈታተን እና በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 34 ንዑስ አንቀፅ (3) “ቤተሰብ የኅብረተሰብ 

የተፈጥሮ መነሻ ነው፡፡ ከኅብረተሰብና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት መብት አለው፡፡” 

የሚለውን ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌ የሚጋፋ ነው፡፡ 

በመጨረሻም አመልካቾች ያቀረቡትን ጥያቄ ፍ/ቤቱ ተቀብሎ ትዕዛዝ ሰጥቶበት  የዘረመል 

(DNA) ውጤቱ ከቀረበ በኋላ በውጤቱ ላይ ተመስርቶ የተላለፈ ምንም ዓይነት ውሳኔ 

አለመኖሩ ለአመልካቾች ጥያቄ ምላሽ በመንፈግ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 37 ንዑስ አንቀፅ 

(1) አንድ ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚችል ጉዳዩን ለፍ/ቤት ወይም በሕግ የዳኝነት ሥልጣን 

ለተሰጠው አካል በማቅረብ ውሳኔ የማግኘት መብት እንዳለው የሚደነግገውን ፍትህ 

የማግኘት መብት የሚጋፋ ነው፡፡    

በመሆኑም ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት ጉባዔው በሙሉ 

ድምጽ ተስማምቶ ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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5.2 የአመልካች የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 15ኛ ወንጀል ችሎት ጉዳይ 

የአቶ መላኩ ፈንታ ጉዳይ 

ህዳር 23/2006 ዓ.ም 

መ.ቁ. 1066 

ይህ ጉዳይ ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሊቀርብ የቻለው የፌዴራል ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት በሙስና ወንጀል የተከሰሱት አቶ መላኩ ፋንታ ቻይ የኢትዮጵያ ገቢዎችና 

ጉምሩክ ባስልጣን ዋና ዳይሬክተር በነበሩበት ጊዜ በሚኒስትር ማዕረግ ሆነው ሲሠሩ ስለቆዩ 

የተከሰሱበት ጉዳይ መታየት ያለበት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወይስ በፌዴራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሚለው ጭብጥ ላይ የግራ ቀኙን ክርክር ካዳመጠ በኋላ ለጉዳዩ 

አግባብነት ያላቸው የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 8/1 እና 

የተሻሻለው የፀረ-ሙስና ልዩ የስነ ሥርዓትና የማስረጃ ሕግ አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀፅ 

7/1 የሕገ መንግሥታዊ ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት በመዝገብ ቁጥር 141356 

በ11/3/2006 በዋለው ችሎት ለጉባዔው ስለመራው ነው፡፡ 

ለሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ መነሻ ሆኖ ለቀረበው ጉዳይ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 8/1 እንዲሁም የተሻሻለው የፀረ ሙስና ልዩ የስነ 

ሥርዓትና የማስረጃ ሕግ አዋጅ ቁጥር 437/97 አንቀፅ 7/1 ከሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 20(6) 

እና አንቀጽ 25 አንጻር ማየቱ ተገቢ ይሆናል፡፡ 

በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶችን በሚደነግገው ምዕራፍ ሦስት 

ስር በአንቀፅ 20 የተከሰሱ ሰዎችን መብት በተመለከተ በንዑስ ቁጥር 6 ሥር ክርክሩ 

በሚታይበት ፍርድ ቤት በተሰጠ ትዕዛዝ ወይም ፍርድ ላይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት 

ይግባኝ የማቅረብ መብት አላቸው ይላል፡፡ 

በተመሳሳይ መልኩ ኢትዮጵያ በተቀበለቻቸው የዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች 

ኮቬናንት እና የአፍሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብቶች ቻርተር እንደ ቅደም ተከተላቸው 

በአንቀፅ 14(5) እና 7 ሥር ተከሰው የተፈረደባቸው ሰዎች ይግባኝ የማቅረብ መብት 

እንዳቸው ደንግገዋል፡፡ የተከሰሱ ሰዎች ቢፈረድባቸው የይግባኝ መብት ያላቸው መሆኑ 

በሕገ መንግሥቱ ምዕራፍ ሦስት ስር ሲደነገግ፣ መብቱ ከ1950ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ 

በአዋጅ ደረጃ ከነበረበት ከፍ ብሎ ሕገ መንግሥታዊ ዋስትና እንዲኖረው መደረጉን 
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ስለሚያሳይ በሕገ መንግሥቱ ከተቀመጠው ውጭ መብቱን በማስፈጸም ሂደት በማንኛውም 

አሠራር ሊጣስ ወይም ሊገፈፍ አይችልም፡፡ 

የይግባኝ መብት እንደ መብት ሕገ መንግሥታዊ ዕውቅና ማግኘቱ በራሱ የመብቱ 

አስፈላጊነት ምን እንደሆነ እንዲሁም መብቱን ለማስፈጸም የሚዘረጉ አሠራሮች የሚከተሉት 

አቅጣጫ ምን እንደሚመስል ያመላክታል። ጊዜያዊ አገልግሎት ያለው ትዕዛዝ ካልሆነ በቀር 

በአንድ ጉዳይ ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ሥልጣን ባለው ፍርድ ቤት በሚሰጥ ውሳኔ የመጨረሻ 

ሆኖ በዚያው እንዲያበቃ ያልተደረገበት እና ይግባኝ የሚባልበት እንዲሆን የተደረገበት 

ምክንያት በዋናነት በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ከሕግ ወይም ከማስረጃ ጋር ተያይዘው ሊፈጸሙ 

የሚችሉ ስህተቶች ሊታረሙ የሚችሉበት ዕድል ካልተመቻቸ የሥርዓቱ ፍትሀዊነት 

ስለሚጓደል ነው። እንዲሁም በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጡ ሌሎች መብቶች ተፈጻሚነት 

ላይ አደጋ ሊወድቅ የሚችል በመሆኑ ነው። 

ከዚህ በተጨማሪ የይግባኝ ሥርዓት የውሳኔ ወጥነትንና ተገማችነትን እንዲሁም የዳኞችን 

ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የሚያስችል መሳሪያ ስለሆነም ነው። የይግባኝ መብት ትዕዛዝ ወይም 

ፍርድ ለተሰጠባቸው ሰዎች ልዩነት ሳይደረግባቸው የተረጋገጠ መብት እንደሆነ የሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 20(6) እና 25 ጣምራ ንባብ ያስገነዝበናል፡፡ የይግባኝ መብት በሕገ 

መንግሥቱ ከተረጋገጠው የእኩልነት መብት እንዲሁም ተከሰው የተቀጡ ሰዎች 

በሃይማኖት፣ በፖለቲካ ወዘተ ምክንያት የተለያየ አቋም ላይ መገኘታቸው በመብቱ 

አተገባበርና አጠቃቀም ላይ ልዩነት ለመፍጠር ምክንያት ሊሆን እንደማይችል ከአንቀፅ 25 

ድንጋጌ ማየት ይቻላል፡፡ በሕገ መንግሥቱም ሆነ ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ 

ሕግጋት አንጻር የይግባኝ መብትን በሚመለከት ከላይ በአጭሩ የተገለጸ ሲሆን፣ ለቀረበው 

የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ምክንያት ሆነው የተጠቀሱትን ሕጎች ቀጥለን እናያለን፡፡ 

አዋጅ ቁጥር 25/88 ስለፌዴራል ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን በአንቀፅ 8(1) ሲወሰን 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፌዴራል መንግሥቱ ባለሥልጣኖች በሥራ ኃላፊነታቸው 

ምክንያት ተጠያቂ በሚሆኑባቸው የወንጀል ጉዳዮች ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ብቸኛ የዳኝነት 

ሥልጣን ይኖረዋል በሚል ተደንግጎ እናገኛለን፡፡ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በሙስና ወንጀል 

ጉዳዮች ላይ ያላቸውን የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን ከመወሰን አንጻር የተሻሻለው 

የፀረ ሙስና ልዩ የስነ ሥርዓትና የማስረጃ ሕግ አዋጅ ቁጥር 437/97 ይህንኑ ነጥብ 

በማጠናከር አግባብ ባለው ሕግ መሰረት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ 

የዳኝነት ሥልጣን እንዲታዩ የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው ሌሎች በፌዴራል መንግሥት 
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ስር የሚወድቁ የሙስና ወንጀሎችን በሚመለከት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን ይኖረዋል ሲል በአንቀፅ 7/1 ላይ አስቀምጧል፡፡ 

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የወንጀል ይግባኝ ዳኝነት ሥልጣንን አስመልክቶ አዋጅ ቁጥር 

25/88 በአንቀፅ 9 ላይ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

በመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣኑ በሰጠው ውሳኔ ላይ የይግባኝ ሥልጣን እንዳለው 

ደንግጓል፡፡ 

ከላይ ከተጠቀሱት የአዋጅ ቁጥር 25/88 እና የአዋጅ ቁጥር 434/97 ድንጋጌዎች መረዳት 

የሚቻለው ከኃላፊነታቸው ወይም ከሥራቸው ጋር በተያዘ ወንጀል ፈጽመው የተቀጡ 

የፌዴራል መንግሥቱ ባለሥልጣናት በውሳኔው ቅር ቢሰኙና መሰረታዊ የሕግ ስህተት 

ተፈጽሞ ሲገኝ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ሊታይ የሚችልበት 

ሁኔታ ከመኖሩ በቀር በመደበኛ ይግባኝ ሊታይ የሚችልበት ሥርዓት ያልተዘረጋ ወይም 

የተገደበ መሆኑን ያሳያል። እንዲሁም በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከኃላፊነታቸውና 

ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ለሚፈጽሙት ወንጀል በመሥሪያ ቤቱ ያላቸውን የሥራ ኃላፊነት 

መነሻ በማድረግ ጉዳያቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት እንዲታይ መደረጉን ነው፡፡ 

ከሥራና ኃላፊነታቸው ጋር ተያይዞ ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ የመንግሥት ባለሥልጣናት 

ጥፋተኞች ሆነው ቢቀጡ ተመሳሳይ ወንጀል ፈጽመው ከሚቀጡ የመንግሥት ሠራተኞች 

በተለየ ሁኔታ የይግባኝ መብት እንዳይኖራቸው መደረጉ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 20(6) 

የተረጋገጠውን ፍርድ ለተሰጠባቸው ሰዎች የተፈቀደውን ይግባኝ የማቅረብ መብት የሚጥስ 

ሲሆን፣ በመንግሥት መሥሪያ ቤት የሚሠሩ ሰዎች ከሥራ እና ከኃላፊነታቸው ጋር 

ተያይዞ ለሚፈጽሟቸው ወንጀሎች ባለሥልጣናቱ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ቀሪዎቹ 

ሠራተኞች ደግሞ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲዳኙ መደረጉ በሕገ መንግሥቱ 

አንቀጥ 25 ላይ የተረጋገጠውን በሕግ ፊት እኩል የመሆን መብትን የሚቃረን ነው፡፡ 

በመሆኑም የአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 8(1) እና ከአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀፅ 7(1) 

ውስጥ አግባብ ባለው ሕግ መሰረት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ 

የዳኝነት ሥልጣን እንዲታዩ የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው የሚለው ሀረግ ከሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 20(6) እና አንቀፅ 25 ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው በሕገ መንግሥቱ 

አንቀፅ 9(1) መሰረት ተፈጻሚነት እንዳይኖራቸው ሊደረግ ይገባል፡፡ 
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በዚህ መሰረት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የመንግሥት ባለሥልጣናት ከሥራቸውና 

ኃላፊነታቸው ጋር በተያያዘ ተጠያቂ የሚሆኑባቸውን ጉዳዮች ለማየት የነበረው የመጀመሪያ 

ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን ከፍ ሲል በተገለጸው ምክንያት በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 9/1 

መሰረት ሲሰረዝ፣ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሙስና ጉዳዮችን ለመዳኘት አስቀድሞ 

ባለው የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን መሰረት የመንግሥት ባለሥልጣናት ከሥራና 

ኃላፊነታቸው ጋር በተያያዘ ተጠያቂ በሚሆኑበት የሙስና የወንጀል ጉዳይ ላይ የመጀመሪያ 

ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን ይኖረዋል ማለት ነው፡፡ 

ለማጠቃለልም አቶ መላኩ ፈንታ ቻይ የመንግሥት ባለሥልጣን በመሆናቸው ብቻ ይግባኝ 

በሌለው ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክሳቸው እንዲታይ ማድረግ የሕገ መንግሥቱን 

አንቀፅ 20(6) እና 25 መጣስ ስለሚሆን፣ የአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 8(1) እና ከላይ 

የተጠቀሰው የአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀፅ (1) ሀረግ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 9(1) 

መሰረት ተፈጻሚ እንዳይሆኑ ሊደረግ ይገባል በማለት ይህ የውሳኔ ሃሳብ ለመጨረሻ ውሳኔ 

ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቧል፡፡ 
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ክፍል ስድስት 

6. የሕጻናት መብት (አንቀፅ ፴፮) 
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ሕጻናት ከወላጆቻቸው፣ ከአሳዳጊዎቻቸው፣ ከማኅበረሰቡና ከመንግሥት ልዩ ጥበቃና 

እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው የነገ ሀገር ተረካቢ ትውልዶች ናቸው። ተገቢው ጥበቃና 

እንክብካቤ ሳይደረግላቸውና መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውና መብቶቻቸው ሳይሟሉላቸው 

ቢቀር ሊፈጠር የሚችለውን ማኅበራዊና ሀገራዊ ምስቅልቅል መገመት አያስቸግርም። 

መንግሥት እንደ መንግሥት ኃላፊነቱን ለመወጣትና የሕጻናት መብት እንዲከበር 

ዓለም አቀፍ ደንቦችንና ስምምነቶችን የሕጎቹ አካል ከማድረግ አልፎ በሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 36 ስር በአምስት ንዑሳን አንቀፆች መብቶቻቸው በዝርዝር 

እንዲካተቱ አድርጓል። ለአብነት ያህልም በንዑስ አንቀፅ አንድ ስር ያሉትን 

ብንመለከት፣ “ማንኛውም ሕጻን የሚከተሉት መብቶች አሉት” ካለ በኋላ በንዑስ 

ንዑሳን አንቀፆቹ ከሀ እስከ ሠ ድረስ ተከታዩን ይዘረዝራል። 

“(ሀ) በህይወት የመኖር፣ (ለ) ስምና ዜግነት የማግኘት፣ (ሐ) ወላጆቹን ወይም በሕግ 

የማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች የማወቅና የእነሱንም እንክብካቤ የማግኘት፣ (መ) 

ጉልበቱን ከሚበዘብዙ ልማዶች የመጠበቅ፣ በትምህርቱ፣ በጤናውና በደህንነቱ ላይ 

ጉዳት የሚያደርሱ ሥራዎች እንዲሠራ ያለመገደድ ወይም ከመሥራት የመጠበቅ፣ 

(ሠ) በትምህርት ቤቶች ወይም በሕጻናት ማሳደጊያ ተቋሞች ውስጥ በአካሉ 

ከሚፈጸም ወይም ከጭካኔና ኢ-ሰብአዊ ከሆነ ቅጣት ነጻ የመሆን” በማለት መሰረታዊ 

መብቶቻቸውን ከደነገገ በኋላ፣ ከንዑስ አንቀፅ ሁለት እስከ አምስት ደግሞ ቀሪ 

መብቶቻቸውን ይዘረዝራል። 

ከዚህ አንጻር የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሕገ መንግሥቱ ላይ ጥሰት 

እንዳይካሄድና የዜጎች መብት እንዲጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት አንድ ተቋም ከአቤቱታ 

አቅራቢዎች የሚቀርቡለትን ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች በሚያጣራበት ወቅት ጥሰት 

ኖሮባቸው ካገኛቸው ጉዳዮች አንዱ የሕጻናት መብት ነው፡፡ ጉባዔው ትርጉም 

ያስፈልጋቸዋል ብሎ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከላካቸው የውሳኔ ሀሳቦች መካከልም 

ሁለቱ የሕጻናት መብትን የተመለከቱ ናቸው። ይህም በመደረጉ ሕጻናቱ ሕገ 

መንግሥቱ የሰጣቸው መብት እንዳይጣስ ለማድረግ የበኩሉን አስተዋፅዖ ለማበርከት 

ችሏል። 
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6.1 የአመልካች አቶ ብርሐኑ ረጋሳ ኡርጂ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መስከረም ምትኩ 

ሰኔ 15/2008 ዓ.ም 

መ/ቁ 1419/07  

አመልካች ሰኔ 24 ቀን 2007 ዓ.ም የተጻፈ ማመልከቻ ለጉባዔው አቅርበዋል፡፡ 

በማመልከቻቸውም እኔ የክርስትና እምነት ተከታይ የሆንኩ የእስልምና እምነት ተከታይ 

ከነበረችው ሟች ወ/ሮ ሲሀም መሐመድ ጋር ተጋብተን አሁን ዕድሜዋ 1 ዓመት ከ4 ወር 

የሆናት ህጻን ሪያንን ወልደናል፡፡ ባለቤቴ ከሞተች በኋላ ተጠሪ የሆኑት የባለቤቴ እናትና 

የህጻን ሪያን አያት የሞግዚትነት ሥልጣን እንዲሰጣቸው በፌ/የመ/ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት 

ጥያቄያቸውን አቅርበው ሞግዚትነታቸውን አፀድቀዋል፡፡  

ፍ/ቤቱም የተጠሪን የሞግዚትነት ጥያቄ ተቀብሎ ካፀደቀላቸው በኋላ ህጻን ሪያንን ለመረከብ 

የአፈጻጸም ፋይል አስከፍተው መጥሪያ ሲደርሰኝ ጉዳዩን ያወኩ በመሆኑ ፍ/ቤት ቀርቤ 

በሸሪዓ ፍ/ቤት ለመዳኘት ፈቃዴን ባልሰጠሁበት እና ባልተከራከርኩበት የተሰጠው ውሳኔ 

በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 9 ንዑስ አንቀፅ 4፣ አንቀጽ 13፣ አንቀፅ 36 ንዑስ አንቀፅ 1/ሐ/ 

እና ንዑስ አንቀፅ 2 ጋር የሚቃረን ነው በማለት የሕገ መንግሥት ትርጉም ይሰጠኝ ሲሉ 

ጠይቀዋል፡፡  

የጉዳዩ አመጣጥ አመልካች አሁን በህይወት ከሌሉት ባለቤታቸው ለወለዷት ህጻን ሪያን 

ተጠሪ የሆኑት የህጻኗ አያት የሞግዚትነት ሥልጣን እንዲሰጣቸው በፌ/የመ/ደ/ ሸሪዓ 

ፍ/ቤት ጥያቄያቸውን አቅርበው የሞግዚትነት ሥልጣኑ ከተሰጣቸው በኋላ ባስከፈቱት 

የአፈጻጸም ፋይል አመልካች መጥሪያ ሲደርሳቸው ሸሪዓ ፍ/ቤት በመቅረብ መቃወሚያቸውን 

አቅርበዋል፡፡ በመቃወሚያቸውም የህጻን ሪያን አባት ሆነው እያለ በሌሉበት ቦታ የህጻኗ 

አያት የሆኑት ተጠሪ ሞግዚት ሆነው መሾማቸው አግባብ አይደለም በማለት ለተጠሪ 

የተሰጠው የሞግዚትነት ሥልጣን እንዲሻርላቸው ጠይቀዋል፡፡  

ፍ/ቤቱም የአመልካችን አቤቱታ ከሰማ በኋላ ተጠሪን አስቀርቦ ያከራከረ ሲሆን፣ ተጠሪ 

የአመልካች ባለቤት የሆኑት የህጻኗ እናት ስትሞት ህጻን ልጁን አመልካች ራሱ ተንከባክቦ 

ማሳደግ ሲገባቸው ሻሸመኔ የምትኖር እህታቸው ጋር እንድታድግ የላኩ በመሆናቸው፣ ህጻኗ 

እኔ አያቷ ጋር ሆና ብታድግ የተሻለ ነው የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል። ፍ/ቤቱም የግራ 

ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ በሸሪዓ ሕግ በኪታብ ሙቅኒል ሙህታጅ 3ኛ ክፍል ከገፅ 452-
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455 የህጻኗ እናት ከሞተች ህጻኗን የማሳደግ ሥልጣን የሚሰጠው ለእናት እናት (ለአያት) 

እንጂ ለአክስት ባለመሆኑ አመልካች ያቀረቡትን ተቃውሞ ውድቅ በማድረግ ለተጠሪ 

የተሰጠው የሞግዚትነት ሥልጣን የፀደቀ መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል፡፡ 

እኛም የአመልካችን ጥያቄ አያይዘው ካቀረቧቸው የፍርድ ቤት ውሳኔዎች በመነሳት የህጻናት 

አስተዳደግን በተመለከተ የሸሪዓ ሕግን መሰረት ተደርጎ የተሰጠው ውሳኔ ከሕገ መንግሥቱ 

አንቀጽ 36 ንዑስ አንቀፅ 1 /ሐ/ እና ንዑስ አንቀፅ 2 ጋር የሚቃረን መሆን ያለመሆኑን 

መርምረናል፡፡ በአንቀፅ 34 ንዑስ አንቀፅ 5 ላይ ሕገ መንግሥት የግል እና የቤተሰብ ሕግን 

በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በሀይማኖቶች ወይም በባህሎች ሕጐች መሠረት 

መዳኘትን አይከለክልም፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል ተብሎ የተደነገገ ሲሆን፣ በሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 78 ንዑስ አንቀፅ 5 መሰረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሀይማኖትና 

የባሕል ፍርድ ቤቶችን ሊያቋቁሙ ይችላሉ ተብሎ ተደንግጓል፡፡ በተደነገገውም መሰረት 

አቋቁሟል፡፡ 

በዚሁ መሰረት የእስልምና እምነት ተከታይ የሆነው ኅብረተሰብ የሚዳኝበት የሸሪዓ ፍ/ቤት 

በአዋጅ የተቋቋመ ሲሆን የፌዴራል የሸሪዓ ፍ/ቤቶችን አቋም ለማጠናከር በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 188/92 አንቀጽ 4/ሀ/ ማናቸውም የጋብቻ፣ የፍቺ፣ የቀለብ አወሳሰን፣ አካለ መጠን 

ያልደረሱ ህጻናት ሞግዚትነት እና በቤተሰብ ተዛምዶ ላይ የሚነሱ ጉዳዩች ላይ ባለጉዳዩች 

በእስልምና ሀይማኖት ሥርዓት ለመዳኘት ፈቅደው እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ከላይ 

በተገለፁት ጉዳዩች ላይ ሸሪዓ ፍ/ቤቶች ሥልጣን የሚኖራቸው ተከራካሪ ወገኖቹ በእስልምና 

ሀይማኖት ሥርዓት ለመዳኘት ግልጽ በሆነ መንገድ በፈቃዳቸው መርጠው የቀረቡ ከሆነ 

ብቻ ነው ተብሎ ተደንግጓል፡፡ ይህ የአዋጅ ድንጋጌም በሀይማኖታዊ ፍ/ቤት ለመዳኘት ግልፅ 

በሆነ መንገድ በፈቃድ መርጦ መቅረብን እንደዋና መስፈርት ያስቀመጠ እንጂ፣ የሌላ 

ዕምነት ተከታይ የሆነ ሰው በእስልምና ሀይማኖት ሥርዓት መዳኘትን የሚከለክል 

ያለመሆኑን ከአዋጁ መረዳት ተችሏል፡፡ 

አመልካች በአቤቱታቸው ላይ ፍ/ቤቱ የህጻን ልጃቸው ሞግዚትነት ጉዳይ ላይ ተጠሪ 

ቀርበው የሞግዚትነትን ሥልጣን እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አባት 

ፍ/ቤት ቀርበው ባልተከራከሩበት ቦታ መታየቱ እና የሌላ ዕምነት ተከታይ ሆነው በሸሪዓ 

ፍ/ቤት ለመዳኘት ፍቃዳቸውን ባልሰጡበት የተሰጠው ውሳኔ ከሕገ መንግሥቱ ጋር 

ይቃረናል በማለት አቤቱታቸውን አቅርበዋል። ቢሆንም ግን ተጠሪ ለአመልካች ህጻን ልጅ 

በሸሪዓ ፍ/ቤት ሞግዚት ሆነው ከተሾሙ በኋላ አመልካች ህጻን ልጃቸውን እንዲያስረክቡ 

የአፈጻጸም መጥሪያ ሲደርሳቸው ሸሪዓ ፍ/ቤት በመቅረብ ተጠሪ የሆኑት የህጻን ልጃቸው 
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አያት በሸሪዓ ፍ/ቤት በተሰጣቸው የሞግዚትነት ሥልጣን ላይ ሳይገኙ እና ሳይከራከሩ 

እንዲሁም የህጻን ልጃቸው አባት የሆኑት ራሳቸው እያሉ የሞግዚትነት ሥልጣን ለአያት 

መሰጠቱ አግባብ ያለመሆኑን በመግለፅ ተከራክረዋል፡፡ 

ይህም አመልካች በመጀመሪያ መጥሪያ ቢደርሳቸው ሊያነሱ የሚችሉትን ክርክር በማንሳትና 

ተቃውሟቸውን በማቅረብ የተከራከሩ፣ ተጠሪም የአመልካች ተቃውሞ ላይ መልሳቸውን 

በመስጠት ከአመልካች ጋር የተከራከሩ መሆኑን ከመዝገቡ መረዳት ተችሏል። ስለሆነ 

አመልካች ከፈቃድ መስጠት ጋር አያይዘው ያቀረቡት የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ከላይ 

የፌዴራል የሸሪዓ ፍ/ቤቶችን አቋም ለማጠናከር ከወጣው አዋጅ አንጻር ከሕገ መንግስቱ 

አንቀጽ 34 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ ሕገ መንግስት የግል እና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ 

በተከራካሪዎች ፈቃድ በሀይማኖቶች ወይም በባሕሎች ሕጐች መሠረት መዳኘትን 

አይከለክልም ከሚለው ድንጋጌ ጋር የማይቃረን መሆኑን መረዳት ተችሏል፡፡ 

ፍ/ቤቱ የሰጠው ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ በአንቀፅ 36 ንዑስ አንቀፅ 1 /ሐ/ ማንኛውም ህጻን 

ወላጆቹን ወይም በሕግ የማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች የማወቅና የእነሱን እንክብካቤ 

የማግኘት በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 ላይ ህጻናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች 

በሚወሰኑበት ጊዜ የህጻናት ደህንነት በቀደምትነት መታሰብ አለበት ተብሎ ከተደነገገው 

ድንጋጌ አንፃር መርምረናል፡፡ 

ተጠሪ የሆኑት የህጻኗ አያት ለፍ/ቤቱ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት የሞግዚትነት ሥልጣኑ 

ሊሰጣቸው የቻለው የህጻኗ አባት የሆነው አመልካች ህጻን ልጃቸውን ራሳቸው ተንከባክበው 

ማሳደግ ሲገባቸው ከምትኖርበት ድሬዳዋ ከተማ ሻሸመኔ የምትኖረው እህታቸው ጋር 

እንድታድግ በመስጠታቸው መሆኑን  ከመዝገቡ መረዳት ይቻላል፡፡  

ፍ/ቤቱም በሕገ መንግሥቱ ላይ የህጻናትን መብት ለማስጠበቅ የሸሪዓ ሕግ መሰረት ተድርጎ 

ከመወሰኑ በፊት ለህጻኗ መልካም አስተዳደግ ሲባል መጣራት ያለባቸው ነጥቦች ሳይጣሩ 

የተወሰነ በመሆኑ፣ ጉባዔው በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ለትክክለኛ ፍትህ አሰጣጥ ሲባል 

መጣራት የሚገባቸው ነጥቦች ተጣርተው እንዲቀርቡ ከጉባዔው ጽ/ቤቱ ለህጻናት ፕሮጀክት 

ጽ/ቤት ደብዳቤ ተፅፏል፡፡ 

የህጻናት ፕሮጀክት ጽ/ቤትም ግንቦት 08 ቀን 2008 ዓ.ም በቁጥር ሂ/4-93/16019 በተፃፈ 

ደብዳቤ ለአመልካች ህጻን ልጅ መልካም አስተዳደግ ሲባል ህጻኗ አሁን በምትገኝበት 

አክስትን ጨምሮ በፍ/ቤት ተከራካሪ የነበሩት የህጻኗ አባትና የህጻኗ አያት የሚገኙበት 

አካባቢ በመሄድ ቤት ለቤት ጉብኝትና ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የቃለ 
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ምልልስ አድርጓል። ለህጻኗ መልካም አስተዳደግ ሲባልም በቀጣይ ህጻኗን የማሳደግ መብት 

ለወላጅ አባት ቢሰጥና ሕጻኗ ባለችበት አክስቷ ጋር እንድትቆይ ቢደረግ፣ ተጠሪም በሁለት 

ወር አንድ ጊዜ ህጻኗን እንዲያዩዋት የጉብኝት ሁኔታ ቢመቻችላቸውና አመልካች በሥራ 

ምክንያት ከሻሸመኔ ድሬደዋ ስለሚመላለሱ ህጻኗን ድሬደዋ ይዘው መጥተው ለተጠሪ 

እንዲያስጎበኙ ቢደረግ መልካም መሆኑን፣ በውይይቱ ጊዜ ተጠሪም ህጻኗ ድሬደዋ ከተማ 

የአመልካች እናት ጋር ማደግ ከቻለችና እርሳቸው በቅርብ መጎብኝት ከቻሉ ህጻኗ ወላጅ 

አባቷ ጋር ብታድግ ቅሬታ እንደሌላቸውና በህጻኗም ዕድገት ዙርያ ቅር የሚላቸው ነገር 

እንደሌለ መግለጻቸውን በመጥቀስ ሙያዊ አስተያየታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

ጉዳዩን በየደረጃው ቀርቦላቸው የተመለከቱት ፍ/ቤቶች በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀፅ 

36 ንዑስ አንቀፅ 1 /ሐ/ እና ንዑስ አንቀፅ 2 መሰረት ህጻናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች 

በሚወስዱበት ጊዜ በመንግሥታዊ ወይም በግል የበጎ አድራጎት ተቋሞች፣ በፍርድ ቤቶች፣ 

በአስተዳደር ባለሥልጣኖች ወይም በሕግ አውጪ አካላት የሕፃናት መብትን (the best 

interest of the child) በቀደምትነት ማሰብ አለባቸው። በዚህም ህጻኗ ማን ዘንድ ብታድግ 

በተሻለ ሁኔታ መብቷ ይጠበቃል የሚለውን አጣርተው መወሰን ሲገባቸው “የሕጻኗ እናት 

ከሞተች ህጻኗን የማሳደግ ሥልጣን የሚኖራቸው አያት እንጂ የአባት እህት ወይም አክስት 

አይደሉም፡፡’’ በማለት የወሰኑት ውሳኔ አመልካች ከጠቀሱት የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 36 

ንዑስ አንቀፅ 1 /ሐ/ እና ንዑስ አንቀፅ 2 ጋር የሚቃረን መሆኑን ጉባዔው በሙሉ ድምፅ 

የተስማማበት ስለሆነ፣ ይህ የውሳኔ ሃሳብ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት 

እንዲተላለፍ በማለት ወስኗል፡፡ 
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6.2 የአመልካች የህጻን ሱራፌል ዘውዱ እናት እሙሀይ ገ/ኢየሱስ ጉዳይ 

ሰኔ 26/2007 

መ.ቁ 896/05 

አመልካች መጋቢት 14 ቀን 2005 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 36 

የተመለከተው የህጻናት መብትና ኢትዮጵያ ያፀደቀችውን የዓለም አቀፍ የህጻናት መብት 

ስምምነትን የሚጥስ የፍርድ ቤት ውሳኔ በልጄ በህጻን ሱራፌል ዘውዱ ላይ ስለተላለፈ ይህ 

እንዲታረም የሕገ መንግሥት ትርጉም ይሰጥልኝ በማለት አመልክተዋል፡፡ 

የጉዳዩም ፍሬ ሃሳብ አመልካች ወ/ሮ እሙሀይ ገብረ ኢየሱስና አቶ ዘውዱ መርሻ በተባለው 

ግለሰብ መካከል በተደረገው የግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት ህጻን ሱራፌል ዘውዱ 

ስለተወለደ የተጠሪ አባትነት ይረጋገጥልኝ በማለት አመልካች በሰሜን ጎንደር ከፍተኛ 

ፍ/ቤት ክስ የመሰረቱ ሲሆን፣ ተጠሪም ክሱን ስለካደ አመልካች የሰው ምስክር አቅርባ 

ምስክሮቹ ከተጠሪ ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸውና በኋላም ህጻኑ የተወለደ መሆኑን 

መስክረዋል። 

የከፍተኛው ፍ/ቤትም ግራ ቀኙን በዚህ ሁኔታ ካከራከረ በኋላ የአመልካችን አቤቱታ 

በመቀበል ተጠሪ የልጁ አባት ነው ብሎ ወስኗል፡፡ ተጠሪም በውሳኔው ቅር በመሰኘት 

ለአማራ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ጠይቆ፣ ጠቅላይ ፍ/ቤቱም የተጠሪ አባትነት 

በማስረጃ አለተረጋገጠም ሲል የከፍተኛውን ፍ/ቤት ውሳኔ ሽሮ ተጠሪን በነጻ አሰናብቷል፡፡ 

አመልካቿም ለክልሉ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይግባኝ ጠይቃ በተቀመጠው ጊዜ ገደብ 

ቅሬታዋን አላቀረበችም በማለት ይግባኙን /አቤቱታውን/ አልተቀበለውም፡፡ በመቀጠልም 

ለፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይግባኝ ብትጠይቅም የተፈፀመ የሕግ ስህተት 

የለም በማለት አቤቱታው ውድቅ ሆኖል፡፡ 

የአመልካች ቅሬታም የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ጉዳዩን በይግባኝ በሚያይበት ጊዜ 

ተጠሪው በሀሰት አመልካች በአካባቢው የለችም በማለት እኔ በሌለሁበት ጉዳዩ እንዲታይ 

አድርጐ ማስወሰኑን፣ ተጠሪ በከፍተኛ ፍ/ቤት መልስ ሲሰጥ የዘረ መል /DNA/ ምርመራ 

እንዲደረግ ሲያመለክት እኔም ተስማምቼ እያለሁ ፍ/ቤቱ አላግባብ ይህን ጥያቄ ማለፉ፣ 

የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤትም ይህንን ሳያጣራ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔን መሻሩ፣ እንዲሁም 

የተሰጠው ውሳኔ “in the best interest of the child” የህጻኑን መሰረታዊ መብትና 

ጥቅም የሚለውን ዓለም አቀፋዊ መርህ የሚቃረንና የህጻኑን ወላጆቹን የማወቅና ከእነሱም 

እንክብካቤ የማግኘት መብት በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 36 ንዑስ አንቀፅ 1/ሐ/ እና ንዑስ 

አንቀፅ 2 የተመለከተውን የሚጻረር ነው የሚል ነው፡፡  
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ፍሬ ሃሳቡ ከዚህ በላይ እንደተዘረዘረው ሲሆን፣ ተጠሪ አገባሻለሁ ብሎኝ የግብረ ስጋ 

ግንኙነት አድርገን ከዚሁ የተነሳ ሕፃን ሱራፌል ስለተወለደ የልጁ አባትነት ይታወቅልኝ 

ስትል አመልካች ክስ ስትመሰርት ተጠሪ በበኩሉ ይህን ክዷል። ሆኖም አመልካች ከወለደች 

በኋላ ተጠሪው ብር 1000 በቅንነት ሰጥቻታለሁ። የእኔና የልጁ ደም ተወስዶ የዘረ መል 

መርመራ አንዲደረግልኝ ሲል በከፍተኛ ፍ/ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ቅሬታውን አቅርቧል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳዩን የተመለከተው የአማራ ክልል ከፍተኛ 

ፍ/ቤት በአመልካች በኩል የቀረበው የሰው ምስክር በቂ ነው በማለት የዘረ መል 

ምርመራውን ሳያዝ ተጠሪ የልጁ አባት ነው ብሎ ወስኗል፡፡ ይግባኝ ሰሚው ጠቅላይ 

ፍ/ቤትም በመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የቀረበውን ማስረጃ በቂ አይደለም ብሎ ውሳኔውን ሙሉ 

በሙሉ ውድቅ በማድረግ ተጠሪ በቅሬታው ባመለከተው መሰረት የዘረ መል /DNA/ 

ምርመራ አንዲደረግ ትዕዛዝ ሳይሰጥ ቀርቷል፡፡ 

ውሳኔው በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 36 ንዑስ አንቀፅ 2 ላይ የተመለከተውን “ማንኛውም 

ህፃናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች ሲወስዱ በመንግሥታዊ ወይም በግል በጐ አድራጐት 

ተቋሞች፣ በፍርድ ቤቶች፣ በአስተዳደር ባለሥልጣኖች ወይም በሕግ አውጪው አካላት 

የህጻናት ደህንነት በቀደምትነት መታሰብ አለበት።” የሚለውን ድንጋጌ ይቃረናል። 

በተጨማሪም ኢትዮጵያ ባጸደቀችው የተባበሩት መንግሥታት የህጻናት መብቶች ስምምነት 

አንቀፅ 4 መሠረት በስምምነቱ ዕውቅና ያገኙትን የህጻናት መብቶች ተግባራዊ ለማድረግ 

አስፈላጊ የሆኑ የሕግ፣ የአስተዳደርና ሌሎች ዕርምጃዎችን ሁሉ ተዋዋይ ሀገራት መውሰድ 

ያለባቸው መሆኑን በሚቃረን መልክ የተሰጠ ውሳኔ ነው፡፡  

የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚም የአመልካች አቤቱታ ማቅረቢያ ጊዜ አልፎበታል ብሎ 

አቤቱታዋን ውድቅ ማድረጉ በሞግዚቷ ስህተትና በስነ ሥርዓታዊ ጉዳይ የህጻኑን ሕገ 

መንግሥታዊ መብት የሚጥስ ውሳኔ መስጠቱ የህጻኑን መሠረታዊ መብትና ጥቅም 

የሚጐዳና በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 36 ንዑስ አንቀፅ 1/ሐ/ እና ንዑስ አንቀፅ 2 

የተደነገገውን ህጻናት ወላጆቻቸውን የማወቅና ከእነሱም እንክብካቤ የማግኘት መብት 

የሚጥስ ነው። ስለሆነም ጉዳዩ የልጁን ሕገ መንግሥታዊ መብት በሚያስጠብቅ መልኩ 

ታይቶ ውሳኔ ሊሰጥበት ስለሚገባ፣ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት 

ጉባዔው በሙሉ ድምጽ ተስማምቶ ጉዳዩ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት 

እንዲተላለፍ በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡  

   

 



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

143

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

143 
 

 

 

 

 

 

ክፍል ሰባት 

7. የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የባህል መብቶች 

(አንቀፅ ፵፩) 
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የሰው ልጅ የሌላውን መብት ሳይነካ በምርጫው የመኖር መብት ያለው ፍጡር ነው። 

ሕግና ሥርዓትን ተከትሎ እስከኖረ ድረስ መብቱ ሊገፈፍና ችግር ውስጥ ሊገባ 

አይገባውም። ይህንን አስመልክቶ ሕገ መንግሥቱ በአንቀፅ አርባ አንድ ከንዑስ 

አንቀፅ አንድ እስከ ዘጠኝ ድረስ ሰፋ ያለ ተያያዥ መብቶችን ደንግጎ ይገኛል። 

ለአብነት ያህልም ከንዑስ አንቀፅ አንድ እስከ ሦስት ያሉትን እንመልከት። ንዑስ 

አንቀፅ አንድ “ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሀገሪቱ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ 

እንቅስቃሴ የመሰማራትና ለመተዳደሪያው የመረጠውን ሥራ የመሥራት መብት 

አለው።” ሲል፣ ሁለት ደግሞ “ሁሉም ኢትዮጵያዊ መተዳደሪያውን፣ ሥራውንና 

ሙያውን የመምረጥ መብት አለው።” በማለት ያክላል። 

ንዑስ አንቀፅ ሦስት በበኩሉ “የኢትዮጵያ ዜጎች ሁሉ በመንግሥት ገንዘብ በሚካሄዱ 

ማኅበራዊ አገልግሎቶች በእኩልነት የመጠቀም መብት አላቸው።” በማለት የሀገሪቱ 

መንግሥት በዘረጋቸው ማኅበራዊ አገልግሎቶች ላይ ያለውን የዜጎች የእኩል 

ተጠቃሚነት መብት ይደነግጋል። 

የዜጎች ሕገ መንግሥታዊ መብት እንዲከበር ተግባሩን በመወጣት ላይ የሚገኘው 

አጣሪ ጉባዔም፣ የአቤቱታ አቅራቢዎችን መዝገብ በሚመረምርበት ጊዜ የዚህ 

የተጠቀሰው አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ሁለትን የጣሰ ሁለት ጉዳይ አግኝቶ የውሳኔ 

ሀሳቡን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በማቅረብ ትርጉም እንዲያገኝ ለማስደረግ ችሏል። 

የውሳኔ ሀሳቡም በተከታዩ መልክ ቀርቧል። 
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7.1 የአመልካች አቶ ወሰን አለሙ እና አቶ ዳዊት ኦትቾ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- 1ኛ የአማራ ብሄራዊ ክልል መንግሥት የፍትህ ባለሙያዎች ማሠልጠኛ እና የሕግ 

ምርምር ተቋም 

       2ኛ የአማራ ብሄራዊ ክልል መንግሥት የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ 

 

ሚያዝያ 12 ቀን 2008 ዓ.ም 

መ.ቁ 1370/07 

አመልካቾች በሚያዚያ 8 ቀን 2007 ዓ.ም ለጉባዔው ጽፈው ባቀረቡት ማመልከቻ ፍሬ 

ሀሣብ ቀደም ብሎ በነበረ ልማድ 1ኛ ተጠሪ የሚያሰለጥናቸውን የሕግ ባለሙያዎች በዳኝነት 

ወይም በዐቃቤ ሕግነት ለማሠራት ዕጣ በማስወጣት ሠልጣኞች የሚሰማሩበትን ዘርፍ 

እንዲመርጡ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህ ሂደት ግን ማየት የተሳናቸውን ሠልጣኞች 

በተመለከተ ዕጣ በማስወጣት ሳይሆን  በዳኝነት መሥራት አይችሉም በሚል ልማድ 

በቀጥታ በዐቃቤ ሕግነት የሚመድብ በመሆኑ አመልካቾች በመረጥነው የሥራ ዘርፍ 

መሰማራት መብታችን መሆኑን በመጥቀስ በዕጣ ውስጥ እንድንካተት ብንጠይቅም 1ኛ 

ተጠሪ ጥያቄው አዲስ የሆነበት መሆኑን በመጥቀስ ከማሰልጠን ውጪ ማየት የተሳነው 

ሰው ዳኛ መሆን ይችላል አይችልም በሚለው ላይ መወሰን እንደማይችል የገለጸልን ሲሆን 

መልሱንም በጽሑፍ አድርጎ ሊሰጠን አልቻለም፡፡ 

ጥያቄያችንን ለ1ኛ ተጠሪ ቦርድ ብናቀርብም በቀን 23/05/07 ባደረገው ስብሰባ ምንም መነሻ 

ሳይኖር ማየት የተሳናቸውን ዳኛ አድርጎ መመልመል የሚከብድ እንደሆነ እና በጠቅላይ 

ፍ/ቤት የበላይ ተቆጣጣሪነት የባህርዳር ዩኒቨርስቲ በጉዳዩ ላይ ጥናት እንዲያደርግ መፍትሄ 

መቀመጡን የ1ኛ ተጠሪ ዳይሬክተር እና የቦርዱ ሰብሳቢ ገልጸውልናል፡፡ በተሰጠው መልስ 

ላይ ቅሬታችንን ለዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ብናቀርብም ጉባዔው ከጠቅላይ ፍ/ቤት 

ካልተመራልኝ ጉዳዩን አላይም በማለት ምላሹን ሰጥቶናል፡፡ በመቀጠል ቅሬታችንን ለክልሉ 

ም/ቤት አፈ ጉባዔ፣ ለም/ቤቱ የሕግ ቋሚ ኮሚቴ እና ለክልሉ አስተዳደር ቅሬታ ክፍል 

ብናቀርብም ጥያቄያችን ምላሽ አላገኘም፡፡ በመሆኑም በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 41(2) 

የተቀመጠው በመረጥነው ሙያ የመሰማራት መብታችን ተጥሷል ሲሉ ቅሬታቸውን 

አቅርበዋል፡፡ 

አመልካቾች ቅሬታቸውን ለአ/ብ/ክ/መ የፍትህ ባለሙያዎች ማሰልጠኛ እና የሕግ ምርምር 

ተቋም፣ ለአ/ብ/ክ/መ የፍትህ ባለሙያዎች ማሰልጠኛ እና የሕግ ምርምር ተቋም ቦርድ፣ 
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ለአ/ብ/ክ/መ ጠቅላይ ፍ/ቤት፣ ለአ/ብ/ክ/መ ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ፣ ለአ/ብ/ክ/መ ም/ቤት 

የሕግ ቋሚ ኮሚቴ እና ለአ/ብ/ክ/መ የሕዝብ ቅሬታ ሰሚ ጽ/ቤት ማቅረባቸውን የሚያሳይ 

የማመልከቻቸውን ቀሪ ኮፒ በማድረግ አያይዘው አቅርበዋል፡፡ በተጨማሪም የአ/ብ/ክ/መ 

የፍትህ ባለሙያዎች ማሰልጠኛ እና የሕግ ምርምር ተቋም ቦርድ በጥር 23/2007 ዓ.ም 

ጉዳዩን አስመልክቶ ያሳለፈው ውሳኔ በጉባዔው ትዕዛዝ እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል፡፡ 

የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በቁ. አጣጉ/335/02/08 እና 

አጣጉ/336/02/08 በቀን 02/02/2008 ለ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች እንደቅደም ተከተላቸው 

በተፃፈ ደብዳቤ ባደረገው ማጣራት፡- 

1ኛ ተጠሪ “…የአ/ብ/ክ/መ የፍትህ ባለሙያዎች ማሰልጠኛና የሕግ ምርምር ኢንስቲትዩት 

በደንብ ቁጥር 74/2003 መሰረት ሲቋቋም ከተሰጠው ስልጣን አንዱ በዩንቨርስቲ የሕግ 

ዲግሪ ያላቸውን ተመራቂዎች በቅድመ ሥራ ሰልጣኝነት መልምሎ በማስገባት በዕውቀት፣ 

በክህሎት፣ በአመለካከትና በስነ-ምግባር በማብቃት ሕገ መንግሥታዊ ስርዓቱን በማክበርና 

በማስከበር ለተጀመረው የልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ 

በማበርከት የፍትህ ስርዓቱ ውጤታማ እንዲሆን የሚያስችል ባለሙያ በማፍራት ወደ ፍትህ 

ስርዓቱ እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው፡፡ 

ስለሆነም ሰልጥነው የሚመረቁ ሰልጣኞች የሚመደቡት በዳኝነት ወይም በዐቃቤ ሕግነት 

ሲሆን ዕጣ እንዲያወጡ የምናደርገው በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትና በፍትህ ቢሮ በኩል 

በዕጣ ለይተን እንድንሰጣቸው ሲስማሙ እንጅ የኢንስቲትዩቱ ኃላፊነት ሆኖ አይደለም፡፡ 

ስለዚህ ዕጣ በምናወጣበት ጊዜ ማየት የተሳናቸው ሰልጣኞች ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ 

አቅርበው ከሥራው ባህሪ አንፃር ዳኛ እንዲሆኑ ያልተፈቀደላቸው ስለሆነ በቀጥታ ዐቃቤ 

ሕግ ሆነው እንዲመደቡ ተደርጓል፡፡ በሌላ በኩል ለክልሉ ም/ቤት አቅርበው የሥራው ባህሪ 

ግምት ውስጥ ገብቶ ዐቃቤ ሕግ እንዲሆኑ ተደርጓል እንጂ በእኛ በኩል የተደረገ ክልከላ 

የሌለ መሆኑን እንገልጻለን፡፡” በሚል ምላሹን ሠጥቷል፡፡ 

2ኛ ተጠሪ “…ቅሬታቸውን ለጉባዔ ጽ/ቤቱ አቅርበው ነበር፡፡ በእኛ በኩል በወቅቱ 

የተሰጣቸው ምላሽ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተን ስላልሆነ ማሰልጠኛ ት/ቤቱንና ቦርዱን 

እንዲጠይቁ ምላሽ ሰጥተናቸው እንደነበር እናስታውሳለን፡፡ 

በክልላችን ውስጥ በመሰረቱ የዳኞችና የዐቃቤ ሕጎች ምልመላና ስልጠና የሚካሄደው በፍትህ 

ባለሙያዎች ማሰልጠኛና የሕግ ምርምር ተቋም አማካኝነት ነው፡፡ ስልጠናቸውን አጠናቀው 
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ሲጨርሱ በዕጣ ወደ ፍ/ቤት እና ወደ ዐቃቤ ሕግነት የሚገቡትን ለይቶ እንድንመድባቸው 

ይልክልናል፡፡ በዚህ ሂደት የዳኞች አስተዳደር ጉባዔም ይሁን ጽ/ቤታችን ያለው ሚና 

ስልጠናቸውን አጠናቀው የተመደቡለትን በረዳት ዳኝነት መድቦ ሲከታተል ከቆየ በኋላ 

ለዳኝነት ብቁ መሆናቸውን ሲያረጋግጥ ለክልል ም/ቤቱ ቀርበው እንዲሾሙ ማድረግ ነው፡፡ 

ከዚህ አንፃር ስንመለከተው በእኛ በኩል ወደ ዳኝነት ወይም ወደ ዐቃቤ ሕግነት ይግቡ 

የሚለውን የመወሰን ስልጣንና ኃላፊነት የሌለን በመሆኑ ሙሉ ምላሽ ለመስጠት 

እንቸገራለን፡፡ ይሁን እንጂ የፍትህ ባለሙያዎች ማሰልጠኛና የሕግ ምርምር ተቋም በቦርድ 

የሚመራ በመሆኑና የጠ/ፍ/ቤቱም የቦርዱ አባል በመሆኑ ከቦርዱ ሰብሳቢና ከማሰልጠኛ 

ተቋሙ ጠይቀን እንደተረዳነው አሁን ቅሬታ ያቀረቡት ሰዎች በወቅቱ ለማሰልጠኛ ተቋሙና 

ለቦርዱ ቅሬታ አቅርበው እንደነበር ተገልጾልናል፡፡ 

ቦርዱም ያቀረቡትን ቅሬታ በአግባቡ እንደመረመረ፣ በምርመራ ሂደቱ ወቅት የዳኝነት ሥራ 

በአካል ምስክሮችን ማየትና ማስረጃውን ማረጋገጥ የሚጠይቅ መሆኑን፣ በዚህ ረገድ በዓለም 

ላይም ይሁን በሀገራችን ማየት የተሳቸውን በዳኝነት መደብ ማሠራት ልምድ እንደሌለና 

እንደተቸገረ በዚህ ምክንያት የተሻለው የሥራ ስምሪት ዐቃቤ ሕግ መሆኑን ተገንዝቦ ወደ 

ዐቃቤ ሕግነት የመደባቸው መሆኑን ነው፡፡ 

ስለሆነም ከዓለም አቀፍም ይሁን ከሀገር አቀፍ ልምድ አንፃር ሲታይ የዳኝነት ሥራ ካለው 

አስቸጋሪነት አንፃር ማየት የተሳናቸውን መድቦ ማሠራት ሊፈጥር የሚችለውን ችግር 

ከግምት ውስጥ በማስገባት ለእነሱ አመች ወደሆነው የሥራ ስምሪት የመደባቸው መሆኑን 

እንደተገለፀልን እና በእኛ በኩልም የቦርዱ ይሁን የማሰልጠኛ ተቋሙ አሠራር ተቀባይነት 

ያለው መሆኑን እንገልጻለን፡፡” በማለት ምላሹን ሰጥቷል፡፡ 

የአመልካቾች ቅሬታ በተጠሪዎች በተያዘ የአሠራር ልማድ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 41/2/ 

የተረጋገጠልን በመረጥነው ሙያ የመሰማራት መብታችን ተጥሷል በሚል ነጥብ ላይ 

ያተኮረ ነው፡፡  ተጠሪዎች ከሰጡት ይፋዊ ምላሽ፣ በተጠሪዎች ዘንድ ማየት የተሣናቸው 

ሰልጣኞች በዳኝነት ሥራ ለመሰማራት የሥራው ጸባይ አይፈቅድላቸውም ከሚል መነሻ 

ማየት የተሣናቸውን ሰልጣኞች፣ ሰልጣኞችን በዳኝነት ወይም በዐቃቤ ሕግነት የሥራ ዘርፍ 

ለማሰማራት በሚደረገው የዕጣ ማስወጣት ሂደት አሣታፊ ያለማድረግ የአሠራር ልማድ 

እንዳለ መረዳት ተችሏል፡፡  

በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 41/2/ “ሁሉም ኢትዮጵያዊ መተዳደሪያውን፣ ሥራውንና ሙያውን 

የመምረጥ መብት አለው፡፡” በሚል ተደንግጎ የሚገኝ ነው፡፡ 



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ   2011 ዓ.ም

148

[የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ] 2011 ዓ.ም 

 

148 
 

መብቱ ፍፁም ያልሆነ እና ሊገደብ የሚችል ቢሆንም የአንድ ሥራ ተፈጥሯዊ ባህሪ አንዱን 

ከሌላው መለያ ሊሆን የሚችለው ሥራው ከተፈጥሯዊ ባህሪው የሚጠይቀው ቅድመ ሁኔታ 

በድንገት ወይም በምርጫ የሚጠየቅ ሳይሆን የግድ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ በተያዘው 

ጉዳይ ከሥራው ባህሪ በሚል መነሻ በአሠራር የተጣለው ገደብ በተለይ በሌሎች ሀገራት 

ካለው ተሞክሮ አንፃር በበቂ ጥናት ወይም ምክንያት ላይ የተመሰረተ እና የግድ አስፈላጊ 

በሆነ ቅድመ ሁኔታ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ለማለት የሚቻል አይደለም፡፡ 

በመሆኑም የአሠራር ልማዱ ከላይ የተጠቀሰውን ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌ የሚያጣብብ 

በመሆኑ ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስፈልገው ነው በማለት ጉባዔው በሙሉ 

ድምጽ ተስማምቶ፣ ይኸው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቅርቧል፡፡ 
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7.2 የአመልካች አቶ ኪዳነማሪያም ተክሉ ጉዳይ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ገ/ሚካኤል እንደያ 

 2. አቶ አብራሀም ድራር 

ሰኔ 14/2009 ዓ.ም 

መ/ቁ 1288/07 

ጉዳዩ በገጠር ከሚገኝ የመሬት ይዞታ ጋር ተያይዞ በፍ/ቤት በተጀመረ ክርክር አመልካች 

ተጠሪዎች ይዘው የሚጠቀሙበት በገጠር የሚገኝ የእርሻ መሬት ይዞታ የኔ ነው በማለት 

ይዞታው እንዲለቀቅላቸው በተጠሪዎች ላይ በዶግዓ ተምቤን ወረዳ ፍ/ቤት ባቀረቡት ክስ 

መነሻነት ነው፡፡ ተጠሪዎችም አመልካች ክርክር የተነሣበትን የገጠር ቀበሌ ለቀው 

በመሄዳቸውና የነሱ የመሬት ይዞታ በልማት ምክንያት ለመንገድ ሥራ ተብሎ በመንግሥት 

በመወሰዱ በሕጋዊ መንገድ የተሰጣቸው ምትክ የመሬት ይዞታ መሆኑን በመግለፅ 

ተከራክረዋል፡፡ 

ጉዳዩን የተመለከተው ፍ/ቤትም ክርክር በተነሣበት የገጠር መሬት ይዞታ ላይ ማን 

ባለመብት እንደሆነ በቀበሌው መስተዳድር ተጣርቶ እንዲቀርብለት በማዘዝና በማጣራት 

ክርክር የተነሣበትን የገጠር መሬት ይዞታ አመልካች ለቀው በመሄዳቸው ይዞታው በሕጋዊ 

መንገድ ለተጠሪዎች የተሰጣቸው ነው በማለት ወስኗል፡፡ 

ጉዳዩን በይግባኝ የተመለከተው የትግራይ ክልል የደቡብ ምስራቅ ዞን ማዕከላዊ ፍ/ቤት የስር 

ፍ/ቤትን ውሳኔ ያጸናው ሲሆን፣ ጉዳዩ በሰበር የቀረበላቸው የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ጉዳዩ መሰረታዊ የሕግ 

ስህተት አልተፈጸመበትም በማለት መዝገቡን ዘግተውታል፡፡  

አመልካች ታህሳስ 07 ቀን 2007 ዓ.ም የተጻፈ ማመልከቻ ለጉባዔው በማቅረብ ጧሪ የሌለኝ 

የ78 ዓመት ሽማግሌ ስሆን፣ እኔ መቀሌ ከተማ ብቀመጥም ክርክር የተነሳበትን የገጠር 

መሬት እንድጠቀም የወጣውን አዋጅ በሚቃረን ሁኔታ ይዞታዬ ለተጠሪዎች እንዲሰጥ 

በፍ/ቤት መወሰኑ ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ጋር ይቃረናል በማለት ትርጉም ይሰጠኝ 

ሲሉ አመልክተዋል፡፡ የፍ/ቤቱ ውሳኔም አመልካች ተጣሰብኝ በማለት ከጠቀሱት የሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 40 ንዑስ አንቀፅ 4 ጋር የሚቃረን መሆን ያለመሆኑ ተመርምሯል፡፡ 

ጉዳዩን አጣርቶ ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ለመስጠት እንዲቻል አመልካች ክርክር 

የተነሳበትን የገጠር መሬት ይዞታ በምን ምክንያት እንደተወሰደባቸው፣ ይዞታው በማን እጅ 

ተመዝግቦ እንደሚገኝና የአመልካች መተዳደሪያቸው ምን እንደሆነ በሚመለከተው አካል 

ተጣርቶ ውጤቱም እንዲገለፅልን ታዟል፡፡ 
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በዚሁ መሰረት የትግራይ ክልል የመቀሌ ከተማ አይደር ክፍለ ከተማ በቀን 28/07/08 ዓ.ም 

በቁጥር 562/4/ደ/11/08 በተፃፈ ደብዳቤ አመልካች በቀበሌያቸው ውስጥ ከ1981 ዓ.ም 

ጀምሮ ነዋሪ መሆናቸውን፣ መተዳደሪያቸውም የቀን ሠራተኛና ዕድሜያቸው 75 መሆኑን 

ገልጿል። የትግራይ ክልል የደጋ ተንቤይን የስነ አካባቢና የገጠር መሬትና አጠቃቀም ፅ/ቤት 

በበኩሉ በቁጥር 752/መ2.01 በቀን 09/02/09 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ ክርክር የተነሳበት 

በገጠር ሚገኝ የመሬት ይዞታ ከ2005 ዓ.ም በፊት የአመልካች ይዞታ እንደነበርና ከ2005 

ዓ.ም በኋላ የተጠሪዎች ይዞታ በልማት ምክንያት በመንግሥት ሲወሰድ የአመልካች ይዞታ 

የነበረው በምትክ ለተጠሪዎች መሰጠቱንና አሁን ይዞታው በተጠሪዎች ስም ተመዝግቦ 

እንደሚገኝ ገልጿል፡፡ 

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የተሻሻለው የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 

አዋጅ ቁጥር 238/2006 አንቀፅ 11 ንዑስ አንቀፅ 1 “በዚህ አዋጅ ከተፈቀዱ ምክንያቶች 

ውጪ ከሚኖርበት ቀበሌ ከሁለት ዓመት በላይ ወደሌላ ቀበሌ ወይም ከተማ የለቀቀ የገጠር 

መሬት ባለይዞታ መሬቱ ተነስቶ ይተዳደራል። ዝርዝሩ በደንበ ይወሰናል።” ብሎ የሚደነግግ 

ሲሆን፣ በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 11 ንዑስ አንቀፅ 5 ላይ፣ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 

የተደነገገው ቢኖርም የሚከተሉት አካላት በነበራቸው የገጠር መሬት ይዞታ ያላቸው 

የተጠቃሚነት መብት የተጠበቀ እንደሚሆንና ከእነዚህ ውስጥም በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 11 

ንዑስ አንቀፅ 5/በ/ ላይ ጠዋሪና ተንከባካቢ አጥተው ቀበሌያቸውን የለቀቁና በቀበሌው ሥራ 

አስፈጻሚ የሚታመንባቸው ሸማግሌዎች መሬታቸው የሚገኝበት ቀበሌያቸውን ቢለቁም 

በነበራቸው የመሬት ይዞታ የመጠቀም መብታቸው የተጠበቀ እንደሚሆን ከድንጋጌው 

መረዳት ተችሏል፡፡   

ከሚመለከተው አካልና ከላይ ከተጠቀሰው አዋጅ አንጻር አመልካች ያቀረቡት የሕገ 

መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ክርክር የተነሳበት በገጠር የሚገኝ የእርሻ መሬት ይዞታ 

መጀመሪያ የአመልካች የነበረ መሆኑ የተገለፀ ሲሆን፣ ይህንንም አመልካች በ18/07/1997 

ዓ.ም ከተሰጣቸው የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መረዳት ተችሏል፡፡  

አመልካች ክርክር በተነሳበት የገጠር መሬት ይዞታ የመጠቀም መብታቸው የተረጋገጠ 

እስከሆነ ድረስ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 ንዑስ አንቀፅ 4 የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች 

መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብታቸው የተከበረ ነው፡፡ አፈጻጸሙን 

በተመለከተ ዝርዝር ሕግ ይወጣል በማለት ከተደነገገው እና ከሕገ መንግሥቱ ጋር 

በሚጣጣም መልኩ፣ አመልካች ጠዋሪና ተንከባካቢ የሌላቸው አቅመ ደካማ ስለሆኑ 

የነበራቸውን በገጠር የሚገኝ የመሬት ይዞታን ቢለቁም በልዩ ሁኔታ በነበራቸው የገጠር 

የእርሻ መሬት ይዞታ ተጠቃሚ እንዲሆን ከሚደነግገው የክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደርና 
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አጠቃቀም አዋጅ ውጪ የተጠሪዎች የመሬት ይዞታ በልማት ምክንያት በመወሰዱ 

የአመልካችን ይዞታ በምትክነት ይዘው አንዲጠቀሙ የተወሰነው የፍ/ቤቱ ውሳኔ ከሕገ 

መንግሥቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 4 ጋር ስለሚቃረን የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ያስፈልገዋል በማለት ጉባዔው በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል። በመሆኑም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ 

መንግሥቱ አንቀፅ 84 ንዑስ አንቀፅ 1 እና በአዋጅ ቁጥር 798 አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀፅ 1 

መሰረት ይሄው ጉዳይ ለመጨረሻ ውሳኔ ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲተላለፍ 

በማለት የውሳኔ ሃሳቡን አቀርቧል፡፡  
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ክፍል ስምንት 

8. የሕገ መንግሥት የበላይነት (አንቀፅ ፱) 
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በሕገ መንግሥቱ ምዕራፍ ሁለት “የሕገ መንግሥቱ መሰረታዊ መርሆች” በሚለው 

ስር አምስት አንቀፆችን የምናገኝ ሲሆን፣ አንቀፅ ዘጠኝ ስር “የሕገ መንግሥት 

የበላይነት” የሚለው ይገኛል። የሕገ መንግሥት የበላይነት የሚለው አንቀፅ ሁሉንም 

የሕገ መንግሥቱን አንቀፆች እንዲሁም ሌሎች ማናቸውንም ሕጎች ጠቅልሎ በመያዝ 

የሕገ መንግሥቱን የበላይነት የሚያስከብር አንቀፅ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። 

አንቀፁ አራት ንዑሳን አንቀፆችን የያዘ ሲሆን፣ ለማሳያ እንዲሆነን የመጀመሪያዎቹን 

ሁለቱን ንዑሳን አንቀፆች እንመልከት። ንዑስ አንቀፅ አንድ “ሕገ መንግሥቱ የሀገሪቱ 

የበላይ ሕግ ነው። ማንኛውም ሕግ፣ ልማዳዊ አሠራር እንዲሁም የመንግሥት አካል 

ውሳኔ ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖረውም።” 

ይላል። ንዑስ አንቀፅ ሁለት ደግሞ “ማንኛውም ዜጋ፣ የመንግሥት አካላት የፖለቲካ 

ድርጅቶች፣ ሌሎች ማኅበራት እንዲሁም ባለሥልጣኖቻቸው ሕገ መንግሥቱን 

የማስከበርና ለሕገ መንግሥቱ ተገዢ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው።” በማለት ሁሉም 

አካል ሊወጣ ስለሚገባው ኃላፊነት ይዘረዝራል። 

የአጣሪ ጉባዔው ዋነኛ ተግባርና ኃላፊነትም ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን በማጣራት 

የሕገ መንግሥቱን የበላይነት ማስከበር፣ በዚህም ተግባሩ የዜጎች መብት እንዳይጣስ 

መከላከል እንደመሆኑ፣ ጥሰት ተገኝቶባቸዋል ብሎ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት 

የላካቸው ሁሉም የውሳኔ ሀሳቦች ይህን የሚያረጋግጡ ናቸው። በተለየ ሁኔታ ግን 

ይህንን የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ ማለትም አንቀፅ ዘጠኝን ጥሶ ተገኘ ያለውን አንድ 

አቤቱታ በመመርመር ለምክር ቤቱ የውሳኔ ሃሳቡን ለማቅረብ ችሏል። ይህንንም 

የተመለከተው የውሳኔ ሀሳብ በሚከተለው መልኩ ቀርቧል። 
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8.1 የቤንሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጉዳይ 

ሰኔ 29/1992 ዓ.ም 

የቤንሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት እና በደል ደረሰብን የሚሉ ሰዎች 

ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የካቲት 10 ቀን 1992 ዓ.ም በአካሄደው ስብሰባ በቤንሻንጉል ጉሙዝ 

ብሔራዊ ክልል በአሶሳ ዞን በአሶሳና በባንባሲ ወረዳ ለረዥም ጊዜ ነዋሪ የሆኑ ብሔረሰቦች 

አባላትን የብሔራዊ ክልሉን ቋንቋ አትችሉም በማለት ከምርጫ ውድድር እንዲሰረዙ 

ያስተላለፈው ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ ስለ መምረጥ እና መመረጥ ከተደነገገው መብት ጋር 

የሚፃረር ስለሆነ ጉዳዩ ታይቶ ውሳኔ ይሰጠን በማለት ላቀረቡት ጥያቄ፣ የፌዴሬሽን ምክር 

ቤት የውሳኔ አስተያየት እንዲቀርብለት በቁጥር ሕተም-ፌ6/50/4/1/ በ25/9/1992 በተፃፈ 

ደብዳቤ ጠይቋል፡፡ 

የሕገ መንግሥት አጣሪ ጉባዔ በቀረበው ጥያቄ ላይ ተመስርቶ ጉዳዩ ሕገ መንግሥታዊ 

ጥያቄ ያስነሳል ወይስ አያስነሳም በሚለው ሃሳብ ላይ ከተወያየ በኋላ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም የሚያስፈልገው መሆኑን በማመን አግባብነት ያላቸውን የሕገ መንግሥቱ 

ድንጋጌዎች ከምርጫ ሕጉ ጋር በማገናዘብ በሚከተሉት ጭብጦች ላይ የውሳኔ አስተያየት 

አቅርቧል፡፡ 

1. ለምርጫ ውድድር የሚቀርቡ ዕጩዎች የሚወዳደሩበትን ብሔራዊ ክልል ቋንቋ 

ማወቅ በቅድመ ሁኔታነት የሚደነግገው የምርጫ አዋጅ አንቀፅ 38/1/ለ/ ከሕገ 

መንግሥቱ ጋር ይቃረናል ወይስ አይቃረንም 

2. በአዋጅ ቁጥር 111/87 መሰረት የምርጫ ቦርዱ ያስተላለፈው ውሳኔ ሕገ 

መንግሥታዊ ነው ወይስ አይደለም 

ጉባዔው ለጉዳዩ አግባብነት ያላቸው ሆነው ያገኛቸውን የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ 38፣ 

የምርጫ ሕግ አዋጁ ቁጥር 111/87 አንቀፅ 38/1/ለ/ እና ሌሎች ተገቢ የሆኑ የሕገ 

መንግሥቱ ድንጋጌዎችን መርምሮ ከተሰጠው ውሳኔ እና ከቀረበው አቤቱታ ጋር 

አገናዝቧል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ያፀደቀቻቸውና የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ 

ስምምነቶችና ድንጋጌዎችን አይቷል፡፡ 

የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 38 ዜጎች ምንም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግባቸው በቀጥታና በነፃነት 

በመረጧቸው ተወካዮቻቸው በኩል በህዝብ አስተዳደር ሥራ የመሳተፍ መብት ያላቸው 

መሆኑን ሲደነግግ በተወዳዳሪዎች መካከል ደግሞ የቀለም፣ የዘር፣ የብሔር ብሔረሰብ፣ 
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የፆታ፣ የቋንቋ፣ የሀይማኖት፣ የፖለቲካ ወይም የሌላ አመለካከት ልዩነት ሳይደረግባቸው 

የመወዳደር መብት ያላቸው መሆኑን ያመለክታል። በአንጻሩ ደግሞ የምርጫ ሕጉ በአንቀፅ 

38/1/ለ ስር ማንኛውም በዕጩነት የሚቀርብ ተወዳደሪ የሚወዳደርበትን የብሔራዊ ክልል 

ቋንቋ ማወቅ ያለበት መሆኑን ደንግጓል፡፡ 

አዋጁ ቋንቋን የአንድን ሰው በዕጩ ተወዳዳሪነት መቅረብ ቅድመ ሁኔታ አድርጎ ማስቀመጡ 

በሕገ መንግሥቱ ከተረጋገጠው የመምረጥና የመመረጥ መብት አንፃር ሲታይ ከሕገ 

መንግሥቱ ድንጋጌ ጋር ተጣጥሞ የሚሄድ ሆኖ አልተገኘም። ምክንያቱም ሕገ መንግሥቱ 

ዜጎች በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸው አማካኝነት በሀገራቸው ጉዳይ ላይ እንዲሳተፉ 

ለማስቻል የመምረጥና መመረጥ መብታቸውን እንዲጠቀሙ በግልፅ የደነገገ ሲሆን፣ አዋጁ 

ግን ይህን መብት ለመጠቀም ቋንቋን እንደመስፈርት ወስዶ የአንድን ክልል ብሔራዊ ቋንቋ 

የማያውቁ ነዋሪዎች ይህ መብታቸውን በመገደቡ ነው፡፡ ስለሆነም የምርጫ ሕግ አዋጅ 

ቁጥር 111/87 አንቀፅ 38/1/ለ/ ከሕገ መንግሥቱ ጋር የሚቃረን ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

ቀጥሎም ጉባዔው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የካቲት 10 ቀን 1992 ዓ.ም ስለዕጩ 

ተወዳዳሪዎች ያስተላለፈው ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን 

ጭብጥ ተመልክቷል፡፡ ውሳኔው የተሰጠው አዋጅ ቁጥር 111/87 አንቀፅ 38/1/ለ/ን መሰረት 

በማድረግ መሆኑን ከደረሰን ቅጂ ተገንዝበናል፡፡ የቦርዱ ውሳኔ የተመሰረተው ከላይ ከሕገ 

መንግሥቱ ጋር አይጣጣምም በተባለው የምርጫ አዋጅ ቁጥር 111/87 አንቀፅ 38/1/ለ/ ላይ 

ነው፡፡ 

ስለሆነም የምርጫ አዋጅ ቁጥር 111/87 አንቀፅ 38/1/ለ/ እና በዚሁ ድንጋጌ መሠረት 

የተላለፈው የምርጫ ቦርድ ውሳኔ የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚያስነሱ ሆነው 

በመገኘታቸው፣ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 84 ንዑስ አንቀፅ 3 መሠረት የመጨረሻ ውሳኔ 

እንዲሰጥበት የውሳኔ ሀሳቡን ለፌዴሬሽን ም/ቤት አቅርቧል፡፡ 

የሃሣብ ልዩነት 

ከጉባዔው አባላት መካከል እኛ ሁለት የጉባዔው አባላት አብዛኛው አባል በሰጠው የውሳኔ 

ሀሳብ ላይ የሃሳብ ልዩነት አለን፡፡ 

በመሠረቱ በሕገ መንግሥቱ የሰፈረ ማንኛውም ጉዳይ ትርጉም የሚያሻው ሆኖ ሲገኝ 

ትርጉም ሊሰጥ የሚገባው ከአጠቃላይ የሕገ መንግሥቱ ዓላማና መንፈስ፣ እንዲሁም ሕገ 

መንግሥቱ ሊደርስባቸው ከፈለጋቸው ግቦችና ሊያስወግድ ካሰባቸው አደጋዎችም አንጻር 
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ጭምር እንጂ አንድን አንቀፅ ለብቻው ነጥሎ በማየት ብቻ ሊሆን አይገባም። ሕገ 

መንግሥቱ ህያው ሰነድ ሆኖ የህዝቦችና የግለሰቦችን መብትና ጥቅምን ሊያስከብር፣ ዘላቂ 

ሰላምና ዕድገት ሊያስገኝ የሚችለውም ነባራዊውን ክስተት ግምት ውስጥ አስገብቶ 

እንደሚንቀሳቀስ ሰነድ ሊታይ እንጂ ከላይ ብቻውን እንደተንጠለጠለ ሰነድ ሲታይ 

አይደለም፡፡ ሕገ መንግሥቱ ውስጥ ባሉ ተፋላሚ መብቶች መካከል ግጭት ቢፈጠርም 

መፍትሄ መሻት የሚኖርብን ከዚህ አንጻር ነው፡፡ በዕምነት ነጻነትና በእኩልነት መብት፣ 

በህዝቦች መብትና በግለሰቦች መብት መካከል ግጭት የሚፈጠርባቸውን ሁኔታዎች በአብነት 

መውሰድ ይቻላል፡፡ 

አሁን ለጉባዔው የቀረበው ጥያቄም ከዚህ አንጻር መመርመር ነበረበት፡፡ ሕገ መንግሥቱ 

የመምረጥና የመመረጥ መብትን እንደ አንድ መሠረታዊ መብት የተቀበለው መሆኑ 

የሚያነጋግር አይደለም፡፡ በመምረጥም ሆነ በመመረጥ መብት ላይ ቋንቋን መሠረት አድርጎ 

ልዩነት ማበጀት እንደማይቻልም በግልጽ ሰፍሯል፡፡ ሆኖም በቋንቋ ላይ የተደረጉ ልዩነቶች 

ተደረጉ የሚባለው መቼ ነው ይህ ድንጋጌ የብሔር ብሔረሰብ ማንነትን መሠረት ባደረገው 

የሀገራችን ፌዴራላዊ አወቃቀር ምን ይዘትና መልዕክት ይኖረዋል የሚሉና ሌሎችም 

ተመሳሳይ ጥያቄዎች ከአጠቃላይ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ምናልባትም ሌሎች 

ተመሳሳይ ችግርና ልምድ ባላቸው ሀገሮች አንጻር ሊጤኑ ይገባል፡፡ 

ለአሁኑ ጉዳይ መነሻ የሆነው የምርጫ ዓዋጅ ቁ. 111/1987 አንቀፅ 38 ማንም ሰው 

ለምርጫ በዕጩነት ከመቅረቡ በፊት የሚወዳደርበትን የብሔራዊ ክልል ቋንቋ የሚያውቅ 

መሆን እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ ይህ ድንጋጌ የቋንቋ ዕውቀት የሚጠይቅ በመሆኑ ላይ ላዩን 

ሲታይ ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 38 ጋር የሚጋጭ ቢመስልም በይዘትና በውጤቱ ግን 

ልዩነት የሚያደርግ አንቀፅ ነው አንልም፡፡ ለዚህም የሚከተሉትን ምክንያቶች እንደ ዋና 

ምክንያት መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

1. በእኛ ዕምነት አንድ ሰው በአንቀፅ 38 መሠረት ቋንቋን መሠረት ያደረገ ልዩነት 

ተደርጎበታል ሊባል የሚችለው የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ በመሆኑ ብቻ ከመምረጥ ወይም 

ከመመረጥ የተከለከለ እንደሆነ ነው፡፡ የምርጫ ዓዋጁ የዚህ ዓይነት ክልከላ አላደረገም፡፡ 

ማንም ይሁን ማን የምርጫ ክልሉን ቋንቋ ካላወቀ ለውድድር አይቀርብም፡፡ በዚህ ድንጋጌ 

ውስጥ ምንም የሚታይ ልዩነት /discrimination/ የለም። በዚህ ድንጋጌ መሠረት የኦሮሞ 

ብሔር ተወላጅ ሆኖ ኦሮምኛ ካልቻለ ለምርጫ መቅረብ የማይችለውን ያህል፣ የሌላ ብሔር 

አባል የሆነም ሰው ኦሮምኛ ካልቻለ ለምርጫ አይቀርብም፡፡ በቤንሻንጉል ጉምዝም የብሔራዊ 

ቋንቋውን የማይናገር የበርታ ብሄር እና ሌላው የአማራ፣ የትግራይ ወይም የኦሮሞ ብሄር 
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አባል ከተመራጭነት የመከልከል ውጤት ያለው አዋጅ ነው ስለዚህ በቋንቋ ላይ የተመሠረተ 

ልዩነት ተደረገ ማለት የሚያስችል ነገር ስለሌለ ከህገ መንግሥቱ አንቀጽ 38 ጋር ይጋጫል 

መባሉ አግባብ አይደለም፡፡ 

2. አጠቃላይ የሕገ መንግሥቱ አወቃቀርና መንፈስ ሲታይ ደግሞ የአብዛኛው ድምጽ ሃሳብ 

ብዙም የሚያራምድ አይመስልም። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ 

መንግሥት የተመሠረተው በብሔር ብሔረሰቦች መፈቃቀድ ነው፡፡ ሕገ መንግሥቱ ለብሔር 

ብሔረሰቦች መብትና ማንነት ልዩ ቦታና ጥበቃ የሚያደርግ ነው፡፡ ቋንቋ ደግሞ የማንነት 

አንድ መገለጫ ነው። የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተግባራዊ ሲደረግ ቋንቋ በአንድ ወይም 

በሌላ መልኩ ግምት ውስጥ መግባቱ አይቀሬ ነው፡፡ ራስን በራስ ማስተዳደር፣ የራስን ባህል 

ማሳደግ፣ በራስ ቋንቋ መዳኘት ወ.ዘ.ተ ቋንቋ ሳይጨመርበት ተግባራዊ የሚሆን ነገር 

አይደለም፡፡ በዚህ አፈጻጸም በአንድ ብሔር ብሔረሰብ የቡድን መብት እና በግለሰቦች መብት 

ላይ አለመጣጣም መፈጠሩ አይቀሬ ነው፡፡ አሁን በቀረበውም ጉዳይ የተከሰተው ይኸው 

ነው፡፡ 

በአንድ በኩል ክልሎች በማንነትና በቋንቋ ላይ እንዲመሰረቱ ተደርጓል /አንቀፅ 46/። በሌላ 

በኩል ደግሞ የግለሰቦች የመመረጥ መብት አለ፡፡ ሁለቱም መብቶች ተጣጥመው መፈፀም 

ስላለባቸው አንድ ግለሰብ የአንድ ብሔር አባል ካልሆነ በዛው ብሔር ራስን በማስተዳደር 

መብት ላይ መሳተፍ ከፈለገ የብሔሩን ቋንቋ እንዲያውቅ ይጠየቃል፡፡ የሌላ ብሔር አባል 

ስለሆነ ግን በምርጫ እንዳይሳተፍ አይከለከልም፡፡ ይህ አካሄድ በአንድ በኩል ሕገ መንግሥቱ 

የቆመበትን መሠረት የማያናጋ የግለሰቦችን መብት የሚጠብቅ በመሆኑ ፍትሃዊ ነው 

ርትአዊም ነው፡፡ በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ላይ ያለውን ሁኔታ በአግባቡ ለማስተናገድ 

የማያስችለው መንገድም ይህ ብቻ ነው፡፡ 

የአብዛኛው ክልል መንግሥታት /ለምሣሌ ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሞ/ ከዚህ መንደርደሪ 

በመነሳት በክልሉ ጉዳይ ለመሳተፍ የክልሉን ቋንቋ ማወቅን ይጠይቃሉ፡፡ የምርጫ ቦርዱ 

አዋጅ ከዚህ የተለየ ይዘት የለውም፡፡ ስለዚህ የምርጫ ሕጉ አንቀፅ 38 ላይ ላዩን ሲታይ 

ከሕገ መንግሥቱ ጋር የሚጋጭ ቢመስልም፣ ከአጠቃላይ የሕገ መንግሥቱ ፌዴራላዊ 

አቀራረጽና ለብሔር ብሔረሰቦች ከተሰጠው ሰፊ መብት ጋር ተያይዞ ሲታይ ግን ከሕገ 

መንግሥቱ ጋር የሚጣጣም ነው፡፡ 

3. የመመረጥ መብት ገደብ የለሽ መብት አይደለም፡፡ እያንዳንዱ ሀገር አጠቃላዩን ሁኔታ 

ግምት ውስጥ በማስገባት የተለያዩ መደቦችን ያስቀምጣሉ፡፡ የዕድሜ ለተወሰነ ወቅት በአንድ 
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ክልል መኖር ወ.ዘ.ተ የተለመዱ ገደቦች ናቸው፡፡ የምርጫ ውጤት በመራጩ ህዝብ ፈቃድ 

የሚወሰን ቢሆንም አንዳንድ ብሔራዊ ጥቅሞችን ለመጠበቅ ሲባል አንዳንድ ቅድመ ማጣሪያ 

ማድረግ በሁሉም ሀገር የምርጫ ሕጎች ያለ ነው፡፡ ከአጠቃላይ የሀገራችን ፌዴራላዊ 

አወቃቀር በመነሳት የምርጫ ሕጉ ቋንቋን አንድ መስፈርት አድርጎ ማስቀመጡ ደግሞ 

የሚያስደንቅ አይደለም፡፡ ስለዚህም ከሌሎች መስፈርቶች ተለይቶ /ማለትም ዕድሜ፣ 

የኖሩበት ጊዜ፣ ለፓርቲዎች ደግሞ የፊርማዎች ብዛት/ የሕገ መንግሥቱን መንፈስ ድንጋጌ 

ይጥሳል እና ውድቅ ይደረግ የሚባልበት በቂ ምክንያት አለ ብለን አላመንም፡፡ 

በአጠቃላይ ከላይ በቀረቡት ምክንያቶች ምርጫ ቦርዱ ለውሳኔው መነሻ ያደረገው የምርጫ 

አዋጅ ቋንቋን እንደ አንድ መስፈርት መጠቀሙ አዋጁን ከሕገ መንግሥቱ እንዳይጣጣም 

ያደርገዋል በሚለው የአብዛኛው ድምጽ ባለመስማማት ይህንን የሃሳብ ልዩነት አቅርበናል፡፡ 
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9. ከፎቶ ማህደር 

9.1 አሁን በሥራ ላይ ያሉ የጉባዔ አባላት 

 

ክቡር  አቶ ዳኜ መላኩ (የጉባዔው ሰብሳቢ)                     ክቡር  አቶ ፀጋይ አስማማው (የጉባዔው ም /ሰብሳቢ) 

 

  ክቡር ዶክተር ፋሲል ናሆም               ክቡር ዶክተር ሐሺም ተውፊቅ           ክቡር ዶክተር አምባቸው መኮንን 

 

ክብርት ወ/ሮ ደስታ ገብሩ          ክብርት ወ/ሮኡባህ መሀመድ        ክብርት ወ /ሮ ሎሚ በዶ 

 

ክቡር  አቶ መለሰ ዓለሙ            ክቡር አቶ ሚሊዮን አሰፋ        ክቡር አቶ ክፍለጽዮን ማሞ 

 

 

ክቡር አቶ ዳኜ መላኩ
 (የጉባዔው ሰብሳቢ)

ክቡር ዶክተር ፋሲል ናሆም

ክብርት ወ.ሮ ደስታ ገብሩ

ክቡር አቶ መለሰ ዓለሙ

ክቡር ዶክተር ሃሺም ተውፊቅ His Excel-
lency Doctor Hashim Tewfik

ክብርት ወ.ሮ ኡባህ መሀመድ  
Her Excellency Weizero Ubah Mohammed

ክቡር አቶ ሚሊዮን አሰፋ

ክቡር ዶክተር አምባቸው መኮንን His 
Excellency Doctor Ambachew Mekonin

ክብርት ወ.ሮ ሎሚ በዶ
 Her Excellency Weizero Lomi Bedo

ክቡር አቶ ክፍለፅዮን ማሞ

ክቡር አቶ ፀጋዬ አስማማው 
(የጉባዔው ምሰብሳቢ)
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9.2 የጉባዔውን የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚያሳይ ፎቶ ጋለሪ

የጉባዔ አባላት በቱርክ ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤት በመገኘት የልምድ ልውውጥ ሲያደርጉ (2009)

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ እና በፊዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ የጋራ ውይይት ሲያደርጉ (ሐምሌ 30 2009)
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የጉባዔ አባላት በሩሲያ ፌዴሬሽን ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤት በመገኘት የልምድ 
ልውውጥ ሲያደርጉ (2009)

የጉባዔ አባላት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር (ግንቦት 
2008)
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የጉባዔ አባላት የአቤቱታ አቅራቢዎችን ጉዳይ በማጣራት ላይ

ሳይፋቱ ፍቺ (Defacto Divorce) እና በጋብቻ ላይ ጋብቻ (Polygamous marriage) ላይ በጽ/ቤቱ 
ባለሙያዎች የተደረገ ጥናት ለጉባዔው አባላት ለውይይት በቀረበበት ወቅት (ሐምሌ 2009)

የሥራ ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ የጉባዔ አባላት በብሔራዊ ቤተ መንግሥት አሸኛኘት ሲደረግላቸው 
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የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ የ2009 በጀት ዓመት የሥራ ክንውን ሪፖርት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲቀርብ   (መስከረም 2010)

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ የልዑካን ቡድን በአፍሪካ ፈ/ቤትና መሰል ተቋማት (CCJA) ኮንፍረንስ ላይ ተሳትፎ 
ካደረጉ በኋላ- አልጄሪያ አልጀርስ

ሳይፋቱ ፍቺ (Defacto Divorce) እና በጋብቻ ላይ ጋብቻ (Polygamous marriage) በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ የተደረገው ጥናት ከፋና 
ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ሲደረግበት (ጥቅምት 2010)
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የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በሕገ መንግሥት አተረጓጎም ላይ ለባለድርሻ አካላት ያዘገጀው ሥልጠና
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ክቡር አቶ ከማል በድሪ
(ሰብሳቢ- 1987-2000)

ክቡር አቶ ተገኔ ጌታነህ
 (ሰብሳቢ- 2001-2008)

ክቡር ዶ/ር መንበረፀሐይ ታደሰ 
(ም/ሰብሳቢ- 1988-2002)

ክቡር አቶ መድህን ኪሮስ 
(ም/ሰብሳቢ- 2003-2008)

                 በተለያየ ወቅት ጉባዔውን በሰብሳቢነትና በምክትል ሰብሳቢነት ያገለገሉ
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አድራሻ፡-
አዲስ አበባ  አራዳ ክ/ከተማ፣ ወረዳ 1

ፒያሳ-ከአራዳ ህንፃ ጎን፣ እየሩሳሌም መታሰቢያ ድርጅት ህንፃ ላይ
ስልክ፡- 011-1-116888፣ 011-1-116679፣ 011-1-266724

ፋክስ፡- 011-1-116886
ኢ-ሜይል፡- constitutionalinquiry.et@gmail.com

ፌስቡክ ገፅ፡- https://www.facebook.com/CCIFDRE/
ድረ-ገፅ፡- www.cci.gov.et


