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የሰ/መ/ቁ. 47134 

ግንቦት 06 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ኂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የዴሬዲዋ አስተዲዯር ቀበላ 06 አስተዲዯር ጽ/ቤት - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፊንታዬ ምትኩ - ወኪሌ ሻ/ሌ አባይነህ መብራቱ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች በላልች 
የቤቱ ተከራይ በተባለት አራት ግሇሰቦች ሊይ በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት 
ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- የሟች አባታቸውን ወራሽነት በፌርዴ ቤት ያረጋገጡ መሆኑን፣አባታቸው 
በሔይወት እያለ በቀዴሞ ቀበላ 15(በአሁኑ ቀበላ 05) ክሌሌ ውስጥ ከአዋጅ ቁጥር 47/67 በፉት በቦታ ካርታ 
ቁጥር 3911 የሚታወቅ፣በቦታ ስፊት 136 ካሬ ሜትር ውስጥ የተሰራ ቤትና ቦታ እንዲፇሩ፣ይህንኑ ቤትና ቦታ 
በተጠሪ ስም ካርታ ተሰርቶ እንዱሰጣቸው ሇቀዴሞ የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ሇአሁኑ የቦታ 
አስተዲዯርና የመሬት ሌማት አቤቱታ አቅርበው ይኸው አካሌ ካርታው በተጠሪ ስም ተሰርቶ እንዱሰጥሊቸው 
ሇዴሬዲዋ አጠቃሊይ ምክር ቤት ዯብዲቤ የፃፇሊቸው መሆኑን፣ተጠሪም ሟች አባታቸው በቤቱ የበለትን አበሌ 
በዯረሰኝ ሇቀበላው ገቢ ማዴረጋቸውን፣ሆኖም ከዚህ በኋሊ እንዱመሇስሊቸው የተባሇውን ቤት ቀበላው ከተከራዮች 
አስሇቅቆ ሇተጠሪ ሉያስርክባቸው ያሌቻሇ መሆኑን ገሌፀው ቤቱን እንዱያስረክባቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር 
ክርክሮችን በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ የተከራከረው ቤቱ በአዋጅ 
ቁጥር 47/67 መሰረት የተወረሰ በመሆኑ ተጠሪ ክስ ሇመመስረት መብት ወይም ጥቅም የላሊቸው 
መሆኑን፣ጉዲዩም በይርጋ የታገዯ መሆኑን፣ጉዲዩን ሇማየትም ፌርዴ ቤት ስረ-ነገር ስሌጣን የላሇው መሆኑን 
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የሚያሳዩ ነጥቦችን ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴ ተጠሪ ቤቱ እንዱመሇስሊቸው ተወስኗሌ የሚለት ስሌጣን ያሊቸው 
አካሊት የሰጡትን ውሳኔ መሰረት በማዴረግ አሇመሆኑንና ክርክራቸው በተገቢው ማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን 
በመጥቀስ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የዴሬዲዋ 
ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር በአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን የክርክር 
ነጥቦችን ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጏ አከራካሪውን ቤት አመሌካች ተከራዮችን አስሇቅቆ ሇተጠሪ ሉያስረክብ 
ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 
ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ውሳኔው ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ወኪሌ ሰኔ 19 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
በተሰጠው ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 
ይዘቱም ባጭሩ፡- አከራካሪው ቤት በአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሶ ሇረዥም አመታት ቀበላው ሲያስተዲዴር የቆየው 
እና ተጠሪ ቤቱ እንዱመሇስ ተወስኖሌኛሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ሥሌጣን የላሊቸው አካሊት የሰጡት ውሳኔ 
ሁኖ እያሇ ቤቱ እንዱመሇስሊቸው ተወስኗሌ ተብል ቀበላው ቤቱን ሇተጠሪ እንዱያስረክብ ተብል መወሰኑ ስህተት 
በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇክርክሩ ምክንያት 
የሆነውን ቤት አመሌካች ሇተጠሪ ያስረክብ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ 
እንዱቀርብ ተዯርጏ የተጠሪ ወኪሌ ቀርበው ሔዲር 30 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ አራት ገጽ ማመሌከቻ የበታች 
ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ አግባብነት ያሳያለ ያሎቸውን ነጥቦች በማንሳት መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ወኪሌ 
በበኩሊቸው መጋቢት 08 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር 
የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው 
መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጭብጥ ጉዲዩን የዴሬዲዋ ከተማ 
አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ሇማየት የሥረ-ነገር ስሌጣን አሇው ወይስ? የሇውም? የሚሇው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት አመሌካች ሉያስረከብ ይገባሌ 
የሚለት ቤቱ በወቅቱ ሥሌጣን ባሊቸው አካሊት እንዱመሇስ ተወስኖ የቤቱ ካርታም በተጠሪ ስም ተሰርቶ በቤቱ 
ማህዯር ጋር ተያይዞ ይገኛሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች በበኩለ ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሰረት መንግስት 
ወርሶት ቀበላው የሚያስተዲዴረውና ሇተጠሪ ቤቱ እንዱመሇስ ውሳኔ ተሰጥቷሌ የሚባሇው ስሌጣን ባሊቸው አካሊት 
አሇመሆኑን ገሌፆ የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ በሚገኙ ንብረቶች ወይም መነሻቸው በዚሁ 
አስተዲዯር ክሌሌ በሆኑ እጅግ በርካታ አይነት ጉዲዮች ሊይ ሰፉ የዲኝት ሥሌጣን ያሊቸው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 
አለ፡፡ ከዚህ ዯግሞ መገንዘብ የሚቻሇው በዚህ ረገዴ በተሇይ የሥረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን በሚመሇከት ተገቢው 
ጥንቃቄ ማዴረግ የሚገባ መሆኑን ነው፡፡ 

 ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስም የከተማው አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ያሊቸው የዲኝነት ሥሌጣን በዴሬዲዋ 
ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 416/96 አንቀጽ 33 ሥር በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ሇፌርዴ 
ቤቶቹ የተሰጠው የዲኝነት ሥሌጣን በንኡስ አንቀጽ 1/ረ/ የተመሇከተው የከተማው አስተዲዯር ከሚያስረዲዴራቸው 
የመንግስት ቤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሱት ጉዲዮችን ያጠቃሌሊሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ሲታይም 
የከተማው አስተዲዯር ፌርዴ ቤት የዲኝነት ስሌጣን የሚኖረው አከራካሪው ቤት ባሇቤትነቱ የመንግስት ሆኖ 
በከተማው አስተዲዯር የሚተዲዯር መሆን የሚገባው መሆኑን ያስገነዘባሌ፡፡ ይህም ማሇት ቤቱ የማን ንብረት ነው 
የሚሌ ወይም ስሇቤቱ ባሇሏብትነት በተመሇከተ የሚነሳ ክርክር ሉኖር አይገባም፡፡ ክርክር ቢነሳ ሉሆን የሚችሇው 
ከባሇቤትነት መብት በመሇስ ያለትን ሇምሳላ ከኪራይ ውሌ ጋር በተያያዘ የሚነሱትን ጉዲዮች በተመሇከተ ብቻ 
ነው፡፡ በከተማው ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን ስር የሚወዴቀውም ይኸው ከባሇቤትነት በመሇስ ያሇ ክርክር ብቻ 
ነው፡፡ ክሱ ወይም ክርክሩ የባሇሃብትነት ጥያቄ የሚያስነሳ ከሆነ ግን ከከተማው ፌርዴ ቤቶች የስረ-ነገር የዲኝነት 
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ሥሌጣን ውጭ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የሚነሳ ክርክር የስረ-ነገር የዲኝት ሥሌጣን የሚኖራቸው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች 
ናቸው፡፡ 

 እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስም ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት ባሇቤትነት አከራካሪ የሆነ በመሆኑ 
የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ክርክሩን የሰሙት የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን ሳይኖራቸው ሆኖ 
አግኘተናሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የላሊቸው በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00423/99 ሚያዝያ 12 ቀን 
2000 ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00299/2001 ሰኔ 15 ቀን 
2001 ዓ.ም የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ጉዲዩ በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ ባሇመሆኑ ፌርዴ 
ቤቶቹ ወዯ ክሱ ስረ ነገር ገብተው ውሳኔ የሚሰጡበት የሔግ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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