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የሰ/መ/ቁ.119435                                                                                       

ሰኔ 27 ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች- ዒሉ መሀመዴ 

                                 ተኽሉት ይመስሌ 

                                 ተፇሪ ገብሩ 

                                 ቀነአ ቂጣታ 

                                 ፀሃይ መንክር 

አመሌካች - አቶ አብደሌቀኒ አብደራህማን - ጠበቆች ግርማ አሇሙና አሰፊ አሉ ቀረቡ 

ተጠሪዎች - 1ኛ. አቶ ዲንኤሌ ወ/ሃዋሪያት - ጠበቃ ግርማ ከበዯ ቀረቡ 

            2ኛ. የን/ስ/ሊ/ክ/ከተማ የይዞታ አስተዲዯር ሽግግር ጊ/አገ/ፕ/ጽ/ቤት -  

የቀረበ የሇም   

           መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገ የሉዝ ውሌ እንዱፇርስ የቀረበን የዲኝነት ጥያቄ የተመሇከተ 

ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁን አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ 

የክሱ ይዘት፡- መንግስት በውጭ ሃገር ሇሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን በፇጠረው ዔዴሌ የመኖሪያ ቤት 

ህብረት ሥራ ማህበር ተቋቁሞ በአ/አበባ ከተማ ን/ስ/ሊ/ክ/ከተማ ክሌሌ ሇማህበሩ አባሊት ቤት 

መስሪያ ቦታ ተሰጥቷሌ፤ በዲሽን የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር አባሌ የነበሩት 1ኛ ተጠሪ 

ከማህበሩ ተሰናብተው በምትካቸው አመሌካች በአባሌነት ተተክቻሇሁ፤ የአሜሪካን ድሊር 

5,000.00 (አምስት ሺህ) አሜሪካን ሃገር ሇሚገኘው ኤምባሲ ክፌያ ፇፅሜያሇሁ፤ አመሌካች 

በማህበሩ ስሇመተካቴም ማህበሩ ጥቅምት 3 ቀን 1996 ዒ.ም ሇአ/አበባ መስተዲዴር የሥራና 

ከተማ ሌማት ቢሮ የሉዝ አፇፃፀም መምሪያ በጻፇው ዯብዲቤ አሳውቋሌ፤ የማህበሩ ሥራ 

አስፇጻሚ አመሌካች በአባሌነት ስሇመተካቴ በዩ ኤስ አሜሪካ ሇኢትዮጵያ ኤምባሲ በማሳወቁና ሌዩ 

ሌዩ ቃሇጉባኤዎችን በማስተሊሇፈ ኤምባሲው ጥቅምት 25/1996 ዒ.ም ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር 

በውጭ ሇሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ጉዲዮች ዲይሬክተር በፃፇው ዯብዲቤ ገሌጿሌ፤  ሆኖም 1ኛ ተጠሪ 

በማህበሩ ያለ በማስመሰሌ ከራሳቸው አንዲችም ገንዘብ ሳይከፌለ ከሳሽ በከፇለት የቅዴሚያ ክፌያ 

በመጠቀም ከክፌሇከተማው የመሬት ሌማትና አስተዲዯር መምሪያ ጋር የሉዝ ውሌ በመዋዋሌ 

የመኖሪያ ቤት መሥሪያ ቦታ የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፌኬት (ካርታ) አሊግባብ ወስዯዋሌ፤ 

ስሇሆነም 1ኛ ተከሳሽ ከማህበሩ ያሌተሰረዙ እና ቅዴሚያ ክፌያ የከፇለ በማስመሰሌና በማሳሳት 

በአዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 10(10)፣ 13(2) እና (3)፣ 14 (2)(ሏ)፣ 15(1) ዴንጋጌዎች 
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መሰረት መብት ሳይኖራቸው ከ2ኛ ተከሳሽ ጋር ታህሳስ 19 ቀን 1999 ዒ.ም ያዯረጉት የመኖሪያ 

ቤት ሥራ ቦታ ሉዝ ውሌ እንዱፇርስ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ ከሳሽ የማህበሩ አባሌም ተተኪም አይዯለም፤ ተከሳሽ የማህበሩ 

መስራች ስሇሆንኩ ማህበሩ ሇሉዝ አፇጻፀም መምሪያ በሊከው ዝርዝር ውስጥ ስሜ በተ.ቁ 11 

ተመዝግቦ ይገኛሌ፤ በአዋጁ መሰረት 2ኛ ተከሳሽ መሬቱን ከነካርታው አስረክቦኝ የሉዝ ውሌ 

ተፇራርመን ሥራ ጀምሬያሇሁ፤ ብር 123,238.33 የሉዝ ክፌያም ከፌያሇሁ፤ 1ኛ ተከሳሽ በራሱ 

ፇቃዴና የጽሁፌ አቤቱታ ከማህበሩ የሇቀቀበት ነው ተብል የቀረበው ማስረጃ ጽሁፌም ሆነ 

ፉርማው የኔ አይዯሇም፤ እኔ ስሇመሰረዜ እና ከሳሽ ተተኪ ስሇመሆኑ የተያዘው ቃሇ ጉባኤ 

በተዯረገበት ስብሰባ ሊይ ስሊሌተጠራሁ አሌተገኘሁም፤ በጽሁፌ ፇርሜ አባሌነቴን ሇቅቄያሇሁ 

አሊሌኩም ስሇሆነም ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ መሌስ 

እንዱያቀርብ ታዞ ስሊሊቀረበ በፅሁፌ መሌስ የማቅረብ መብቱ ታሌፎሌ፡፡ 

ጉዲዩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የከተማ አስተዲዯሩ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክርና 

ማስረጃውን መርምሮ እንዱሁም የማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ እና ላልች ሰነድችን ከማህበሩ 

አስቀርቦ ከመረመረ በኋሊ የሥራ አስፇጻሚ ኮሚቴው በ1ኛ ተከሳሽ ምትክ አመሌካች አባሌ 

እንዱሆኑ የወሰነ መሆኑ ታውቆ አስፇሊጊው ፍርማሉቲ እንዱፇፀም ሇሉዝ አፇጻፀም መምሪያ 

ከጻፇው ዯብዲቤ ባሇፇ በሥራ አስፇጻሚ ኮሚቴው የተሰጠ ውሳኔ እና ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ቀርቦ 

የፀዯቀ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ የሇም፤ 1ኛ ተከሳሽ በማህበሩ አሌቀጥሌም ሲለ ገሌጸዋሌ 

ተብል በተያዘው ቃሇ ጉባኤ ሊይ ያሇው ፉርማ ስሇተካዯ በፍረንሲክ ተመርምሮ ፉርማው የ1ኛ 

ተከሳሽ አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፤ ስሇሆነም በተከሳሾች መካከሌ የተፇፀመው የሉዝ ውሌ 

እንዱፇርስ ሲለ ከሳሽ ያቀረቡት አቤቱታ ወዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 

ውሳኔ ሊይ ቅሬታቸውን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ችልቶች ቢያቀርቡም ተቀባይነት 

አሊገኙም፡፡   

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች 

መስከረም 26 ቀን 2008 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሥር ፌርዴ ቤቶች ባሳሇፈት ውሳኔ ተፇጸመ 

የሚለትን የህግ ስህተት በመዘርዘር ቅሬታቸውን ያቀረቡ ሲሆን ማመሌከቻው ተመርምሮ 

አመሌካች የሉዝ ውለ እንዱሰረዝ ያቀረቡት ጥያቄ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ከማህበሩ 

መተዲዯሪያ ዯንብ አንጻር ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ እና ተጠሪዎች 

መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ 

ከፌሲሌ ባጭሩ የገሇጽነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን ሇሰበር ችልቱ በተያዘው ጭብጥ መሰረት 

ፌሬ ጉዲዩ ከመታየቱ በፉት አመሌካች ያቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄ የከተማው ፌርዴ ቤቶች 

አከራክረው ሇመወሰን የሥረ ነገር ሥሌጣን ያሊቸው መሆን አሇመሆኑን በጭብጥነት በመያዝ 

መመርመሩ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡   
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ተሻሽል የወጣው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 

የከተማው ፌርዴ ቤቶች ስሇሚኖራቸው የዲኝነት ሥሌጣን የሚዯነግግ ሲሆን በተጠቀሰው አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) እና (መ) ሥር የከተማውን መሪ ፕሊን አፇጻፀም የሚመሇከቱ የይዞታ 

ባሇመብትነት፤ የፇቃዴ አሰጣጥ ወይም የቦታ አጠቃቀምን በተመሇከተ የሚነሱ ጉዲዮች፤ 

እንዱሁም የከተማው አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት (ተቋማት) የሚገቧቸውን አስተዲዯራዊ ውልች 

በተመሇከተ የሚነሱ ጉዲዩችን በተመሇከተ የፌትሃብሄር የዲኝነት ስሌጣን እንዲሊቸው 

ተመሌክቷሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ያቀረቡት ክስ 1ኛ ተጠሪ ከማህበሩ ያሌተሰረዙ እና ቅዴሚያ ክፌያ 

የከፇለ በማስመሰሌና በማሳሳት በአዋጅ ቁጥር 147/1991 መሰረት መብት ሳይኖራቸው ከ2ኛ 

ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የመኖሪያ ቤት ሥራ ቦታ ሉዝ ውሌ እንዱፇርስ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

ይህ ክስ ተጠሪዎች ያዯረጉትን ውሌ መሰረት ያዯረገ ቢሆንም ክሱ የከተማውን መሪ ፕሊን 

አፇጻፀም የሚመሇከት የይዞታ ባሇመብትነት፤ ከፇቃዴ አሰጣጥ ወይም የቦታ አጠቃቀም ጋር 

ያሌተያያዘ ሲሆን አስተዲዯራዊ ውሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ በከተማው 

ፌርዴ ቤቶች የስረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የሉዝ ውሌ 

እንዱሰረዝ የሚቀርብ የዲኝነት ጥያቄን በተመሇከተ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሉታይ የማይገባው 

መሆኑን የሚዯነግግ በግሌጽ የተመሇከተ ህግም የሇም፡፡  ይኸው ሰበር ሰሚ ችልት ከዚህ በፉት 

በሰ/መ/ቁ 77175 ፣ 57435 እና ላልችም መዛግብት የሰጠው ውሳኔም ይህን የሚያሳይ ነው፡፡  

ስሇሆነም የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች የማህበራት አዋጅ 

ከሚሰጠው መብት ጋር በማያያዝ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የተዯረገው የሉዝ ውሌ እንዱፇርስ ያቀረቡትን 

ክስ ተቀብል በማከራከር ውሳኔ የሰጠው ጉዲዩን ተቀብል ሇመዲኘት በህግ ባሌተሰጠው የዲኝነት 

ስሌጣን በመሆኑ፤ ጉዲዩን በይግባኝ እና በሰበር የተመሇከቱ ፌርዴ ቤቶችም ይህን ሳያርሙ 

ማሇፊቸው የህግ ስህተት በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 05435 ጥር 25 ቀን 2007 

ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ ይግባኝ ሰሚው ችልት በመ/ቁ 2335 መጋቢት 11/2007 ዒ.ም 

ያሳሇፇው ትዔዛዝ፤ እንዱሁም የከተማው ሰበር ችልት በመ/ቁ 23655 ነሃሴ 8/2007 

ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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