የሰ/መ/ቁ. 54697
መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡-1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር

ነ/ፇጅ ተስፊዬ ዘመዴኩን ቀረበ

የመሬት ሌማት አስተዲዯር ባሇስሌጣን
2. የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ መሬት ሌማት
አስተዲዯር ጽ/ቤት
ተጠሪ፡- ዴንቅ ስራ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ ሞሊ ዘገዬ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሉዝ ውሌን መሰረት አዴርጏ ሇአንዴ ሰው የተሰጠ ቦታ ሇላሊ ሰው ሲሰጥ ጉዲዩን
አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው አካሌ የትኛው ነው? የሚሇውን የሔግ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበረው የአሁኑ ተጠሪ ማህበር
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአዱስ አበባ ከተማ በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 01/19 በተሇምድ
ባንቢስ አጠገብ ስፊቱ 1194 ካ.ሜ የሆነ ቦታ ሊይ ሔንፃ ሇመስራት ቦታውን ከአሁኑ 2ኛ አመሌካች
ጋር የሉዝ ውሌ በመፇረም ቦታውን በመረከብ ስራ ከጀመረ በሁዋሊ 1ኛ ተጠሪ ከመስከረም 25 ቀን
2000 ዓ.ም ጀምሮ ምንም ዓይነት የቦታ ጥያቄ እንዲያስተናግዴ ታግድ ሳሇ፣አስፇሊጊውን መረጃዎች
ሳይቀርቡሇት ከተጠሪ መሬት ጋር አጏራባች ሇሆኑት የሆቴሌ ዱሌፕሌ ባሇቤት ሇሆኑት ሇአቶ
ዲመና ሲማ ቦታውን እንዱወስደ፣ተጠሪ ቦታውን እንዱያስረክብ መወሰኑን፣አመሌካቾች በሔግ
ከተሰጣቸው ሥሌጣን ውጪ ተጠሪ በሉዝ ውሌ መሰረት የወሰዯውን የሌማት ቦታ በመቀማት ሇላሊ
ግሇሰብ ሇመስጠት የወሰኑትን እንዱያርሙ ቢጠየቁ ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን በመግሇጽ ከዚህ
አዴርጏታቸው እንዱቆጠቡ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
አመሌካቾችም ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥቦችንና የፌሬ
ነገር ክርክሮችን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የቀረቡትን የአመሌካቾችን መከራከሪያ ነጥቦችን በመመርመር
ጉዲዩ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አይዯሇም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡
ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት

439

ቅሬታውን አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ጉዲዩን የማየት ሥረ ነገር ስሌጣን የአዱስ አበባ
ከተማ ፌርዴ ቤቶች ናቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሳኔ ቅር
በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች ነገረ ፇጅ ሚያዝያ 01 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት አምስት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ጉዲዩ በፋዳራሌ ፌርዴ
ቤቶችም ሆነ በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን ስር የማይወዴቅ የአስተዲዯር አካለ
ሥሌጣን ነው በማሇት መከራከራቸውንና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ
እንዱታረም ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ጉዲዩ የአዱስ አበባ
ከተማ ፌርዴ ቤቶች ስረ ነገር ሥሌጣን ስር የሚወዴቅ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጏ ተጠሪ መስከረም 04 ቀን
2003 ዓ.ም በጠበቃቸው አማካኝነት በተፃፇ ሦስት ገጽ ማመሌከቻ የጽሁፌ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡
የአመሌካቾች ነ/ፇጅም መስከረም 14 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመሌጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀረብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአዱስ አበባ ከተማ፣በቀዴሞው አጠራር በወረዲ
15 ቀበላ 34 ክሌሌ ውስጥ በተሇምድ አጠራር ባምቢስ አጠገብ ስፊቱ 1194 ካ.ሜትር ቦታ
ሇማሌማት በቅዴሚያ ሰኔ 28 ቀን 1996 ዓ.ም ከአዱስ አበባ አስተዲዯር የመሬት አስተዲዲር
ባሇስሌጣን ጋር በተፇረመ ጊዜያዊ መተማመኛ ውሌ ቀጥልም መስከረም 25 ቀን 1998 ዓ.ም
ከአዱስ አበባ ከተማ የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ መሬት ሌማትና አስተዲዯር ጽ/ቤት ጋር በተፇረመ
የከተማ ቦታ የሉዝ ውሌ አዴርገው ቅዴሚያ የሉዝ ክፌያ ተከፌል ካርታ እና የይዞታ ማረጋገጫ
ምስክር ወረቅት የተሰጣቸው ሁኖ እያሇ በውለ መሰረት ግዳታቸውን አሌተወጡም ወይም የውለ
ጊዜ አብቅቷሌ ባሌተባሇበት ሁኔታ እንዱሁም ሇመንግስት ሌማት የሚፇሇግ ስሇመሆኑ
ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ መሬቱን አመሌካቾች ከተጠሪ ነጥቀው ሇሆቴሌ ዱሉኦፕሌ ባሇቤት ግሇሰብ
ሇመስጠት ዯብዲቤ የፃፈሊቸው መሆኑን ጠቅሰው የአመሌካቾች እርምጃ ከሔግ ውጪ ነው በማሇት
ተጠሪ የሚከራከሩ መሆኑን፣አመሌካቾች በበኩሊቸው ይህ ሇተጠሪ የተሰጠው የይዞታ ማረጋገጫ
የምስክር ወረቀት የሉዝ ቦርደ ከተጠሪ ጋር የነበረው የሉዝ ውሌ እንዱቋረጥ በመወሰኑ መሰረዙን
ገሌፀው ጉዲዩ በፌርዴ ቤት ሉዲኝ የማይችሌ መሆኑን ጠቅሰው የሚከራከሩ
መሆኑን ነው፡፡
እንዱሁም ተጠሪ ጉዲዩ የሉዝ ውሌ እንጂ የአስተዲዯር ውሌ ባሇመሆኑ መዲኘት ያሇበት በፋዳራሌ
ፌርዴ ቤቶች ነው የሚሇውን ክርክር፣አመሌካቾች ዯግሞ ጉዲዩ በፌርዴ ቤት ይታያሌ ከተባሇም
መታየት ያሇበት በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ሳይሆን በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ነው የሚሌ
ክርክር በስር ፌርዴ ቤት አቅርበው የነበሩ መሆኑንም ተመሌክተናሌ፡፡
በመሰረቱ ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ
በሔግ የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሳኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት ያሇው
ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 37/1/ ዴንጋጌ በግሌጽ የሚያሳየው ጉዲይ
ነው፡፡ ከዚሁ የሔገ መንግስት ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው ዯግሞ ፌርዴ ቤቶች አንዴን
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ጉዲይ(አቤቱታ) ተቀብሇው ውሳኔ መስጠት የሚችለት ዲኝነት የተጠየቀበት ጉዲይ በሔግ ሇላሊ አካሌ
ያሌተሰጠ ጉዲይ በሚሆንበት ጊዜ እንዯሆነ መሆኑን ነው፡፡ በሔግ ተሇይተው በአስተዲዯራዊ ውሳኔ
እንዱቋጩ በተባለ ጉዲዮች ሊይ መዯበኛ ፌርዴ ቤት የመዲኘት የስረ ነገር ስሌጣን ስሇላሇው በሔጉ
መሰረት ሇአንዴ አስተዲዯር አካሌ ቀርቦ አስተዲዯራዊ ውሳኔ የተሰጠበትን ጉዲይ ወይም ሇአስተዲዯር
መቅረብ የሚገባውን ጉዲይ ፌርዴ ቤት ሉያስተናግዯውም ሆነ አከራክሮ ውሳኔ ሉሰጥበት
አይችሌም፡፡ ሇአንዲንዴ የመንግስት አካሊት በተወሰኑ ጉዲዮች ሊይ የመወሰን ስሌጣን የሚሰጡት
ሔጏች መጠበቅና መከበር ያሇባቸው ሲሆን የዲኝነት አካሌ ስሌጣንም በሔግ የተወሰነ ስሇሆነ ሔግ
የመተርጏም ስራው በሔጉ በተመሇከተው አዴማስ የሚመራ ይሆናሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.4 ዴንጋጌ
የሚያሳየውም ፌርዴ ቤቶች በላሊ ሔግ በግሌጽ በታገደ ጉዲዮች ሊይ አከራክሮ የመወሰን ስሌጣን
የላሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም በአስተዲዯራዊ ውሳኔ የመጨረሻ እሌባት እንዱያገኙ በሔግ
ተሇይተው የተቀመጡ ጉዲዮችን ፌርዴ ቤቶች የመዲኘት ስሌጣን የላሊቸው መሆኑ ሉስተዋሌ
የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ(ክርክር) መሰረት ያዯረገው
ከአመሌካቾች ጋር ባዯረጉት የሉዝ ውሌ የተሰጠውን መሬት ከሔግ ውጪ ተወስድ ሇላሊ ግሇሰብ
እንዱሰጥ መዯረጉ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ በዚህ መሌኩ የሚቀርበውን የዲኝነት ጥያቄ የአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር በሚሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ የመጨረሻ እሌባት የሚሰጥበት መሆኑን
ወይም ጉዲዩ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሉታይ የማይገባው መሆኑን የሚዯነግግ ሔግ አሇ በሚሌ
በአመሌካቾች የሚቀርበው ክርክር መሰረት ያዯረገው አዋጅ ቁጥር 272/1994 ነው፡፡ በዚህ አዋጅ
የሉዝ ቦታ የሚሰጥበትና ውለ የሚቋረጥበት አግባብ ተዘርግቷሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 15፣16 እና 17
ዴንጋጌዎች ሲታዩ የሉዝ ውሌ የሚቋረጥበትንና ካሳ የሚከፇሌበትን አግባብ፣ጉዲዩን ሉመሇከቱ
የሚችለ ወገኖችንና የይግባኝ አቀራረብን ሥርዓት ዯንግገው እናገኛሇን፡፡
በተያዘው ጉዲይ የሉዝ ውሌ እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ የሚባሇው ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ ነው
በሚሌ ምክንያት በመሆኑ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሊቸው የአዋጅ ቁጥር 272/94 ዴንጋጌዎች
አንቀጽ 15/1/ሇ/ እና 16 ናቸው፡፡ የአንቀጽ 15/1/ሇ/ ዴንጋጌ የከተማ ቦታ የሉዝ ይዞታ ቦታው
ሇሔዝብ ጥቅም ተብል ሇላሊ ስራ ወይም አግሌግልት እንዱውሌ ሲወሰን ሉቋረጥ እንዯሚችሌ
የተመሇከተ ሲሆን በአንቀጽ 16/1/ዯግሞ አግባብ ያሇው አካሌ ሇሔዝብ ጥቅም ይውሊሌ ተብል
በሚወስነው መሰረት ሇሚመሇከተው አካሌ የማስሇቀቂያ ትእዛዝ ወይም ማስጠንቀቂያ በጹሐፌ
በመስጠት የሚፇሌገውን የከተማ ቦታ ማስሇቀቅና መረከብ እንዯሚችሌ አስቀምጧሌ፡፡ የአዋጅ
አንቀጽ 17/1/ ዴንጋጌ ሲታይም በአንቀጽ 16 መሰረት የማስሇቀቅ ትእዛዝ የዯረሰው ወይም ትእዛዝ
በተሰጠበት ንብረት ሊይ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሌ ወገን የካሣም ሆነ ማንኛውንም ሇፌርዴ
ሉቀረብ የሚገባው ላሊ አቤቱታ ከዝርዝር ምክንያቱ እና ማስረጃው ጋር ትእዛዙን ሇሰጠው አካሌ
የማቅረብ መብት እንዲሇው ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ቀርቦ የታየ ጉዲይም በአንቀጹ ንኡስ ቁጥር
ሁሇት ስር የተመሇከተው ተገቢ ዲኝነት የሚሰጥበት ሲሆን በውሳኔው የማይስማማ ሰው ሇጉባኤው
ይግባኙን ማቅረብ እንዯሚችሌ በአንቀጽ 18/1/ ስር ተዯንግጏ ያሇ ከመሆኑም በሊይ ይህ አካሌ
የሚሰጠው ውሳኔ ካሣ አነሰኝ፣ ወይም ካሣ በዛብኝ ወይም ካሳ ተከሇከሌኩ በሚለ ክርክሮች ሊይ
ካሌሆነ በስተቀር በሔግም ሆነ በፌሬ ነገሮች ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ ስሇመሆኑ የተጠቀሰው አንቀጽ
ንኡስ ቁጥር ሦስት ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው በሉዝ የተሰጠ ቦታን
የሚመሇከተው አካሌ ማስሇቀቅ የሚችሇውና ጉዲዩ ሊይ ጉባኤው የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ እና
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በፌርዴ ቤት ሉቀርብ የማይገባው ቀዴሞ የቦታ ማስሇቀቁ እርምጃ የተወሰዯው ሇሔዝብ ጥቅም
ተብል ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ ነው፡፡
አዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 2/7/ ስር ሇህዝብ ጥቅም ትርጉም አስቀምጧሌ፡፡ በዚህም
መሰረት የሔዝብ ጥቅም ማሇት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ ሔዝቦች በመሬት ሊይ ያሊቸውን
ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ እና የከተማ ሌማትን በቀጣይነት ሇማጏሌበት አግባብ ያሇው አካሌ በመሪ
ፔሊን ወይም በሌማት እቅዴ የሔዝብ ጥቅም ብል የሚወስነው ነው በሚሌ ትርጓሜ የተቀመጠ
ሲሆን አዋጅ ቁጥር 455/97ም ተመሳሳይ ይዘት ያሇውን ትርጉም በአንቀጽ 2/5/ ስር ይዞ
እናገኛሇን፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች ጉዲዩ ከሔዝብ ጥቅም ጋር የተገናኘ በሚሌ ያቀረቡት
ክርክር በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያሊገኘው መሬቱ ሉሰጥ የታሰበው ሆቴሌ ሇሔዝብ
ጥቅም የሚሇውን ትርጉም በሚያሟሊ መሌኩ የሚታወቅ ስሇመሆኑ አሊስረደም በሚሌ ነው፡፡ ይህ
ግሌጽ የማስረጃ ጉዲይ መሆኑን የምንገነዘበው ሲሆን ፌሬ ነገርን የማጣራትና የማስረጃን የመመዘን
ስሌጣን ያሇው ይግባኝ ሰሚው ችልት የአመሌካቾች ክርክር በማስረጃ የተዯገፇ አሇመሆኑን
አረጋግጧሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እ
25/1988 አንቀጽ 10 የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሲፇፀም ማረም በመሆኑ
የአመሌካቾች ያቀረቡት ክርክርና ማስረጃ አሳማኝ ነው? ወይስ አይሇም? የሚሇውን ጉዲይ
የሚመሇከተው ሆኖ አሊገኘውም፡፡ በተሇይ አመሌካቾች የተጠሪ ቦታ የሚወሰዴ መሆኑን የገሇፁት
ተጠሪ በሉዝ በወሰደት ቦታ ሊይ የፇሇጉትን ግንባታ ቢያካሂደ በስተጀርባ ያሇውን የአቶ ዲመና ሲማ
ንብረት የሆነውን ዱሉኦፕሌ ሆቴሌ ስሇሚጋረዴ በሆቴለ ሥራ ሊይ እንቅፊት ይፇጥራሌ በሚሌ
ምክንያት ስሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው ጉዲይ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
እንዱህ ከሆነ ቦታው ሊይ የተሻሇ ሌማት የሚካሄዴ መሆኑን፣በከተማው መዋቅራዊ ፔሊን ቦታ ሊይ
የሚካሄዯውን ግንባታ ሇሆቴለ ሇመስጠት ማስፇሇጉን አመሌካቾች ያሊረጋገጡት ጉዲይ ሲሆን በሉዝ
አዋጅና ዯንብ መሰረት የገባውን ውሌ ባሇማክበሩ ወይም መሬቱ መንግስት ሇሚያካሄዯው የሌማት
ሥራ አስፇሊጊ ሆኖ ካሌተገኘ በቀር መሬት በሉዝ የተከራየ ሰው የሉዝ ዘመኑ ከማሇቁ በፉት መሬቱ
የማይወሰዴበት ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀጽ 3/2/ ከመዯንገጉ ጋር ተዲምሮ ሲታይ
የአመሌካቾች ክርክር ተቀባይነት የሚያገኝ ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ከሊይ እንዯተጠቀሰው ጉዲዩ በፌርዴ ቤት የሚታይ ነው ከተባሇ ጉዲዩን የማየት የሥረ ነገር
ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች የትኞቹ ናቸው የሚሇው ነጥብም ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ ይህንኑ ነጥብም ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ይህንኑ ነጥብ ሇመመሇስ
የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ይዘቱ ምን እንዯሆነ ማየቱ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካቾችን እርምጃ
ሔገ ወጥ ነው በማሇት የሚከራከሩት ከሉዝ አዋጁና ዯንብ ውጪ የተፇጸመ ነው በማሇት ነው፡፡
ተጠሪ ከአመሌካቾች ጋር የሉዝ ውሌ ያሊቸው መሆኑና ተያያዥ ማስረጃዎችም ያሊቸው መሆኑን
ጠቅሰዋሌ፡፡ አመሌካቾች ዯግሞ የተጠሪ የሉዝ ውሌ እንዱቋረጥ ተዯርጏ ካርታና የይዞታ ምስክር
ወረቀት መሰረዙን ገሌጸው የሚከራከሩ መሆኑን የክርክር ሂዯቱ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም ሉነሳ
የሚችሇው ጥያቄ ተጠሪ ከአመሌካቾች ያገኙት የሉዝ ቦታ ምስክር ወረቀት የተሰረዘው በአግባቡ
ውለን መሰረት ባዯረገ መሌኩ ነው ወይም ከውለና አግባብነት ካሊቸው ሔጏች ውጪ ነው?
የሚሇው ነው፡፡
የከተማው አስተዲዯር ካርታ የመስጠት፣የመሰረዝ፣የማሻሻሌ፣የማምከን፣ የማገዴ እና
አሻሽል የመስጠት ሙለ ስሌጣን ያሇው ቢሆንም የሉዝ ውሌን መሰረት አዴርጏ የተሰጠውን
ካርታና የምስክር ወረቀት መሌሶ ከሔግ ውጪ ሰርዞ ሲገኝ በእርምጃው ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን
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ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤት እንዱያቀርብ የሚከሇከሌበት ስርዓት የላሇ ስሇመሆኑ የአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር አስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አግሌግልት አካሊት ስሌጣንና ኃሊፉነትን ሇመዯንገግ
የወጣው፣ክርክሩ ሲጀመርም ሆነ ከተጀመረ በኋሊ በስራ ሊይ ያሇው ሔግ ያሳያሌ፡፡ ይሌቁንም
የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41/1/ሀ/ እና/መ/
ዴንጋጌዎች ሲታዩ የተያዘውን ጉዲይ አይነት የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ተቀብልና
አከራክሮ ሇመወሰን የስረ ነገር ሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ ያስገነዝባለ፡፡ አመሌካቾች በስር ፌርዴ
ቤት በአማራጭ ባቀረቡት ክርክርም ይህንኑ ዯግፇው ሲከራከሩ የነበሩ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ጉዲዩ
ሇሰበር ሰሚ ችልቱ ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ ሲባሌ የተያዘው ጭብጥ ሰበር ችልቱ ከሰጠው አስገጃጅ
የሔግ ትርጉም አንፃር ሇማየት ተብል ሲሆን ይህ ሰበር ችልት አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም
ሰጥቶባቸዋሌ ተብሇው ሉጠቀሱ የሚችለት መዛግብት የመ/ቁጥር 17712 እና በመ/ቁጥር 27604
በተያዘው ጉዲይ ካሇው ፌሬ ነገር እና የሔግ ክርክር ሙለ በሙለ ግንኙነት አሊቸው ሉባለ የሚችለ
አይዯለም፡፡ ምክንያቱም የተጠሪ ክስ መሰረቱ የሉዝ ውሌ ሆኖ ውለ ተጥሷሌ በሚሌ ዲኝነት የጠየቁ
ናቸውና፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካቾች ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ
አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ ጥያቄ የክፌሇ ከተማው አስተዲዯር ከሔግ ውጪ በሉዝ የተወሰዯ ቦታ
ሇመውሰዴ ካርታና የምስክር ወረቀት በመሰረዝ ሔገ ወጥ እርምጃ ወስዶሌ በማሇት በሉዝ ውሌ
ያገኙት የንብረት መብታቸው (የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 40/6/ ይመሌከቷሌ) በፌርዴ
እንዱጠበቅሊቸው የሚጠይቅ በመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉያስተናግዴ የሚገባው እና ውሳኔ የሚሰጥበት
ጉዲይ በመሆኑ እና መታየት ያሇበትም በአዱስ አበባ ከተማ ነክ ጉዲዮች ፌርዴ ቤቶች በመሆኑ
የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜም ከአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ
41/1/ሀ/ እና/መ/ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ አንፃር ህጋዊ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ ምክንያት
በውሳኔው ሊይ የተፇፀመ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 48336 ጥር 04 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
ት እ ዛ ዝ

ይህ ችልት ሏምላ 14
ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይፃፌ፡፡

ቀን

2002

ዓ.ም

ሰጥቶት

የነበረው

እግዴ

መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ

443

ተነስቷሌ፡፡

