የሰ/መ/ቁ. 64703
ሏምላ 29 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- ሻምበሌ ሇታይ ገ/መስቀሌ - ጠበቃ ሣህለ ሀብቴ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ የወረዲ 1 አስተዲዯር ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ ቴዎዴሮስ ጸሀዬ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ
ቁጥር 14640 ታህሳስ 14 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ ይሻርሌኝ በማሇት ጥር 05 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካች
በማቅረባቸው ነው፡፡
የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ አመሌካች ነሀሴ 12 ቀን 2002 ዓ/ም ሇአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፅፇው ያቀረቡት ክስ ሲሆን ይዘቱም ተጠሪ በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ውስጥ የሚገኝ
ቁጥሩ 067 የሆነውን ቤት በወር ኪራይ እየከፇሌን በመኖር ሊይ እንዲሇን ከቀዴሞ ባሇቤቴ ጋር
አብሮ መኖር ስሊሌቻሌን በመ/ቁጥር 142006 በሆነው ሚያዚያ 30 ቀን 2001 ዓ.ም የፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጋብቻችን እንዱፇርስ ውሳኔ ተሰጥቷሌ ፣ እንዱሁም ከፌቺው በኋሊ
የወሇዴናቸውን ሌጆች ሇማሳዯግ የሞግዚትነት ስሌጣን የተሰጠኝ በመሆኑ በባሇቤቴ ስም ተመዝግቦ
የነበረውን የመንግስት ቤት ኪራይ ተጠቃሚነት በስሜ ዞሮ እንዴጠቀምበት ከፌቺው ጋር ፌርዴ ቤቱ
ውሳኔ የሠጠ በመሆኑ የፌርዴ ቤቱን የውሳኔ ግሌባጭ ሇተጠሪ በማዴረስ የስም ዝውውሩን
በመጠባበቅ ሊይ እንዲለ የኮንድሚኒየም ቤት ከቀዴሞ ባሇቤትሽ ጋር የዯረሰሽ በመሆኑ ቤቱን
እንዴትሇቂ የሚሌ ማስጠንቀቂያ በተጠሪ የተሰጣቸው መሆኑንና ሇባሇቤታቸው የኮንድሚኒየም ቤት
የዯረሳቸው መሆኑን ከፌቺው በሁዋሊ የተረደ መሆኑን ገሌፀው በተጠሪ የተፇጠረው ሁከት
እንዱወገዴሊቸው ፣ የቤቱ የኪራይ ስምም እንዱዞርሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም የመንግስት ቤት ኪራይ ተጠቃሚነትን
የኮንድሚኒየም ቤት በባሇቤታቸው ስም ትዲር ፅንቶ ባሇበት ጊዜ ዯርሶአቸው እያሇ ሉጠይቁ
እንዯማይገባ ገሌፆ ተግባሩ ሁከት አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇተከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን መርምሮ የአመሌካች ተግባር እንዯሁከት
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ተግባር ሉቆጠር የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ
ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የአመሌካች ተግባር ሁከት ነው ተብል የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡
ከዚህም በኋሊ ተጠሪ የሰበር አቤቱታውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በሁዋሊ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ ተሽሮ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡
የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች
የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የኮንድሚኒየም ቤት ሇቀዴሞ ባሇቤታቸው መዴረሱን ያወቁት
ከፌቺው በኋሊ ሁኖ እያሇ ኮንዱሚኒየም መዴረሱን በመገናኛ ብዙሃን በግሌጽ የእጣ አወጣጥ ስነ
ስርዓት የተዯረገና በአዱስ ሌሳን ጋዜጣ ሇሔዝብ ይፊ የሆነ ጉዲይ በመሆኑ የሔግ ግምት
የሚወሰዴበት ጉዲይ ነው ተብል በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም
የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ
ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ግራ ቀኙ በጽሁፌ ክርክራቸውን
አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው
አቢይ ነጥብ ጉዲዩ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የከተማ ፌርዴ ቤቶች የስረ ነገር ሥሌጣን ስር
የሚወዴቅ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በክሱ የጠየቁት ዲኝነት የተከራይነት ስም
እንዱዞርሊቸው የሚመሇከት ብቻ ሳይሆን የተጠሪ ማስጠንቀቂያ መስጠት የሁከት ተግባር በመሆኑ
ሉወገዴ ይገባሌ የሚገባው ጉዲይ መሆኑን ጭምር ነው፡፡ የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና
የሰበር ሰሚ ችልትም የተጠሪ ተግባር ሁከት ነው በማሇት ዲኝነት ሰጥተዋሌ፡፡
ተጠሪ ዯግሞ ቤቱን ሇማስሇቀቅ ሇአመሌካች የሰጠው ማስጠንቀቂያ የሁከት ተግባር
አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመረምረው የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች
ስሌጣንና ሏሊፉነት በአዋጅ ቁጥር 361/1995 በአንቀጽ 41 የተዘረዘረ ሲሆን የከተማ ነክ ፌርዴ ቤት
ንብረትነቱ የከተማው አስተዲዯር የሆነ ቤት ሊይ የሚነሱ ክርክሮችን አይቶ የመወሰን ስሌጣን
እንዲሇው በአዋጅ አንቀጽ 41(1)(ረ) በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው የከተማ ነክ ፌርዴ
ቤቶች ንብረትነታቸው የከተማው አስተዲዯር ሇመሆናቸው ክርክር በማይቀርብባቸው ቤቶች ሊይ
የሚነሱ የይዞታ ፣ የኪራይ እና ላልች ክርክሮችን አይተው የመወሰን ስሌጣን ያሊቸው መሆኑን
ነው፡፡
ሆኖም ክርክር የተነሳበት ቤት የከተማው አስተዲዯር ነው? ወይስ የላሊ ግሇሰብ? ወይም
ዴርጅት? የሚሌ መሰረታዊ ክርክር ያሇበት ከሆነ የከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ይህንን የቤት ባሇቤትነት
ጥያቄ አስመሌክቶ በከተማው አስተዲዯርና በላልች ሰዎች መካከሌ የሚዯረግ ክርክር በዲኝነት
አይተው ሇመወሰን የሚያስችሌ የሥረ ነገር ስሌጣን የላሊቸው መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 361/1995
አንቀጽ 41 (1) (ረ) ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የቤቱን ሔጋዊ ባሇቤትነት
አስመሌክቶ በአመሌካች በኩሌ ክርክር የቀረበበት ሳይሆን የተጠሪን ባሇቤትነትን በማመን በቤቱ ሊይ
የተከራይነት መብታቸው እንዱረጋገጥሊቸው በፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሰጥቶ እያሇ አመሌካች ሇተጠሪ
በትዲር ጊዜ የኮንድሚኒየም ቤት በባሌ ስም ዯርሷቸዋሌ ተብል ቤቱን እንዱሇቁ የተሰጣቸው
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ማስጠንቀቂያ የሁከት ተግባር በመሆኑ ሉወገዴ ይገባሌ በማሇት በመሆኑ የጉዲዩ መሰረታዊ
ጭብጥም የተጠሪ ተግባር ሁከት ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ የቤት ይዞታ
አይዯሇም እንጂ ነው ቢባሌ እንኳ የከተማው አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የቤት ይዞታ ክርክርን
በተመሇከተ የዲኝነት ስሌጣን በሔጉ የተሰጣቸው ሁከት ይወገዴሌኝ በሚሌ የሚቀርብ የዲኝነት
ጥያቄን መሰረት ባዯረገ መሌኩ ሲቀርብ አይዯሇም፡፡ የቦታ ይዞታ ክርክርን በተመሇከተም የዲኝነት
ሥሌጣን ሇፌርዴ ቤቶቹ በሔጉ የተሰጠው ከከተማው መሪ ፔሊን አፇፃጸም ጋር በተያያዘ እንዯሆነ
አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41((ሀ)) ይይዯነግጋሌ ፣ እንዱሁም በዚህ ረገዴ ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት በሰ/መ/ቁጥር 18552 በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1)መሰረት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም
ሰጥቶበታሌ፡፡
ስሇሆነም የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ከከተማው መሪ ፔሊን ጋር እስካሌተያያዘ ዴረስ
በከተማው ፌርዴ ቤቶች የስነ ነገር ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አይዯሇም፡፡ አንዴ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን
ከማየቱ በፉት የስረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ያሇው መሆኑን ማረጋገጥ ያሇበት ሲሆን የስረ ነገር
የዲኝነት ስሌጣን በተከራካሪ ወገኖች ባይነሳም በማናቸውም የክርክር ዯረጃ ፌርዴ ቤቱ በራሱ
ሉያነሳው የሚገባው ጉዲይ መሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 9 እና 231 (1(ሇ)) ዴንጋጌዎች ይዘትና
መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን በላሇው ፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሳኔ
ዯግሞ በመርህ ዯረጃ እንዲሌተሰጠ የሚቆጠር ነው፡፡ ስሇሆነም በየዯረጃው ያለ የአዱስ አበባ
አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ሣይኖራቸው ጉዲዩን
ሰምተውና አከራክረው የሰጡት ውሣኔ ህጋዊ አስገዲጅነት የላሇውና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት
ሁኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር
07101 መስከረም 05 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፣ የከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት በመዝገብ ቁጥር 14292 ጥቅምት 19 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የከተማ ነክ
ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 14640 ታህሳስ 14 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
የሥረ ነገር ስሌጣን ሳይኖራቸው የተሰጡ ውሳኔዎች በመሆናቸው ሙለ በሙለ ተሽረዋሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
አመሌካች ያቀረቡት የሁከት ይወገዴሌኝ ጥያቄን ሥሌጣኑ ሇሚፇቅዴሇት ፌርዴ ቤት ወይም
አካሌ አቅርበው ተገቢውን ዲኝነት የመጠየቅ መብታቸውን ይህ ውሣኔ አይገዴብባቸውም
ብሇናሌ፡፡
ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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