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ጥር 18 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አክሉሇ ገብሬ - ጠበቃ ኪሩቤሌ ኃ/ማርያም ቀረቡ፡፡
ተጠሪዎች፡- አቶ መሇኮት ክንፇሚካኤሌ - ጠበቃ ፌስሏ ሏጏስ ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአዯራ የተሰጠ የንግዴ ዴርጅት ሌረከብ ጥያቄን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ጉዲዩ የተጀመረው
የአሁኑ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ በመሰረቱት
ክስ መነሻ ነው፡፡ አመሌካች ያቀረቡት የክስ ማመሌከቻ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም. የተጻፇ ሆኖ
ይዘቱ በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 01/02 የሚገኝ የቤት ቁጥር 164 የሆነ ንግዴ ቤት
በባሇቤታቸው በአቶ ወሌዯማሪያም ወሌዯሚካኤሌ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን፣ ባሇቤታቸው
ከሞቱ በኋሊም ሚስትነታቸውን አረጋግጠው የቤቱ ኪራይ በስማቸው መዛወሩን፣ ከተጠሪ ጋር
በነበራቸው ቤተሰባዊ ቅርርብም ዴርጅቱን እንዱሰሩበት በአዯራ ሰጥተዋቸው ሲሰሩበት ከቆዩ
በሁዋሊ ዴርጅቱን እንዱያስረክቧቸው ቢጠይቋቸው ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸውን ገሌጸው ተጠሪ
የንግዴ ዴርጅቱን ሇቀው ቤቱን እንዱያስረክቡ፣ እስከሚያስረክቡ ዴረስ ዯግሞ በወር ብር
3,000.00 እየታሰበ እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስም ከአመሌካች በአዯራ የወሰደት የንግዴ ዴርጅት ቤት የላሇ
መሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ክርክሩ መሰረት ያዯረገው
የአዯራ ውለን መሆኑን በመገንዘብ የንግዴ ዴርጅቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የተዯረገ በመሆኑ
በዚህ ዴርጅት ሊይ የአዯራ ውሌ ስሇመኖሩ መረጋገጥ ያሇበት በፌ/ሔ/ቁጥር 1723(1)
በተመሇከተው ሔጋዊ መስፇርት ነው በማሇት እና አመሌካች ዯግሞ በፌ/ሔ/ቁጥር 1723(1)
መሰረት የተዯረገ የአዯራ ውሌ ስሇመኖሩ ያቀረቡት ማስረጃ የሇም በማሇት ክሳቸውን ውዴቅ
አዴርጎታሌ፡፡ በዚህም አመሌካች ይግባኛቸውን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ፣ የሰበር አቤቱታቸውን
ዯግሞ ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም በንግዴ ዴርጅት ቤት ሊይ የሚዯረገው የአዯራ
ውሌ በፌ/ሔ/ቁጥር 1723(1) ዴንጋጌ መሰረት መዯረግ ያሇበት ነው ተብል የተወሰነው ያሊግባብ
በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው
ተመርምሮም ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪም ጥሪ ተዴርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ
በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
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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፡፡ እንዯረመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ ጉዲዩ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የከተማ ፌርዴ ቤቶች የስረ
ነገር ሥሌጣን ስር የሚወዴቅ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በክሱ የጠየቁት ዲኝነት ቀበላው በባሇቤትነት
የሚያስተዲዴረውን ቤት የተከራይነት መብት ያሊቸው መሆኑንና ይኸው መብት እያሊቸው
ዴርጅቱን ተጠሪ እንዱሰሩበት በአዯራ ሰጥተው ተጠሪ ሲሰሩበት ከቆዩ በኋሊ እንዱያስረክቧቸው
ሲጠየቁ ፇቃዯኛ አሌሆኑም በሚሌ መሆኑን፣ ተጠሪ ዯግሞ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት የአዯራ
ውሌ የሇም ሲለ በመከራከራቸው የስር ፌርዴ ቤት የአዯራ ውሌ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን
ጭብጥ ይዞ ይህንኑ ጭብጥ ሇመመሇስም አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌዎችን
በመመመርመር ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡
ከዚህ አንፃር ስንመረምረው የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ስሌጣንና ኃሊፉነት ከፋዳራሌ
ፌርዴ ቤቶች ስሌጣንና ኃሊፉነት በአዋጅ ቁጥር 361/1995 እና በአዋጅ ቁጥር 408/1996 ተቆርሶ
የተሰጠ ሲሆን በአዋጁ 361/1995 በአንቀጽ 41 ስር ዯግሞ የስረ ነገር ስሌጣናቸው በዝርዝር
ተሇይቶ ተሰጥቷሌ፡፡ በሔጉ ተሇይተው ከተሰጡት የስረ ነገር ስሌጣኖች መካከሌ ንብረትነቱ
የከተማው አስተዲዯር የሆነ ቤት ሊይ የሚነሱ ክርክሮችን አይቶ የመወሰን ስሌጣን አንደ
ስሇመሆኑ በአዋጅ አንቀጽ 41(1)(ረ) በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ ይዘትም የከተማው
ፌርዴ ቤቶች ንብረትነታቸው የከተማው አስተዲዯር ስሇመሆናቸው ክርክር በማይቀርብባቸው
ቤቶች ሊይ የሚነሱ የይዞታ፣ የኪራይ እና ላልች ክርክሮችን አይተው የመወሰን ስሌጣን ያሊቸው
መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ክርክሩ መሰረት ያዯረገው የከተማው አስተዲዯር የሚያስተዲዴረውን
ቤት የሚመሇከት መሆኑ ብቻውን ሁለንም ቤቱን መሰረት አዴርገው የሚቀርቡትን ክርክሮች
የከተማው አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ሇማስተናገዴ ስሌጣን የሚሰጣቸው አይዯሇም፡፡
በመሆኑም ክርክር የተነሳበት ቤት የከተማው አስተዲዯር ነው? ወይስ የላሊ ግሇሰብ? ወይም
ዴርጅት? የሚሌ መሰረታዊ ክርክር ያሇበት ከሆነ የከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ይህንን የቤት ወይም
የዴርጅት 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 ባሇቤትነትን አስመሌክቶ በአመሌካች በኩሌ ክርክር የቀረበበት ሳይሆን
የንግዴ ዴርጅቱ የሚገኝበት ቤት ባሇቤት የሆነው ቀበላም የክርክሩ ተካፊይ አሌሆነም፡፡ የክርክሩ
መሰረት የአዯራ ውሌ ሆኖ ተካራካሪ ወገኖች ዯግሞ ግሇሰቦች ሲሆኑ የጉዲዩ መሰረታዊ ጭብጥም
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የአዯራ ውሌ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ የቤት ይዞታ
ወይም ከባሇቤትነት በመሇስ ያለ ላልች መብቶች ክርክር ባሇመሆኑ የከተማው አስተዲዯር ፌርዴ
ቤቶች የቤት የይዞታ ክርክርንና ከባሇቤትነት መብት በመሇስ ያለትንና ላልች ክርክሮችን
በተመሇከተ የዲኝነት ስሌጣን በሔጉ የተሰጣቸው አዯራ ውሌንም የሚጨምር ነው ሉባሌ የሚችሌ
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአዯራ ውሌን መሰረት አዴርጎ የሚቀርብ ክርክር በከተማው ፌርዴ ቤቶች
የስረ ነገር ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ስሇመሆኑም አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 እንዱሁም
አዋጅ ቁጥር 408/1996 ዴንጋጌዎች የሚያሳዩት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ አንዴ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን
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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 መሆኑን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 9 እና 231 (1(ሇ)) ዴንጋጌዎች
ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም በየዯረጃው ያለ የአዱስ አበባ አስተዲዯር
ከተማ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ሣይኖራቸው ጉዲዩን ሰምተውና
አከራክረው የሰጡት ውሣኔ ህጋዊ አስገዲጅነት የላሇውና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 05273 ጥር 05
ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር
15309 የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት
በመዝገብ ቁጥር 15663 መጋቢት 27 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽረዋሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ የአዯራ ውሌን
መሰረት በማዴረግ የሚነሳውን ክርክር አይቶ የመወሰን ውሳኔ የመስጠት የሥረ ነገር
ስሌጣን የሊቸውም ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች ያቀረቡት በአዯራ የተሰጠ የዴርጅት ቤት ሌረከብ ጥያቄን ሥሌጣኑ ሇሚፇቅዴሇት
ፌርዴ ቤት ወይም አካሌ አቅርበው ተገቢውን ዲኝነት የመጠየቅ መብታቸውን ይህ ውሣኔ
አይገዴባቸውም ብሇናሌ፡፡
4. ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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