የሰ/መ/ቁ. 77175
ሏምላ 19 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡-አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፌ ኢትዮጵያ- ጠበቆች 1. ማርሻሌ ፌቅረ ማርቆስ ቀረቡ
2. ሰሇሞን እምሩ ቀረቡ
ተጠሪ፡-1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር

-

ነ/ፇጅ

2.. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና አስተዲዯር ቦርዴ
3. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርና የመሬት አስተዲዯርና

ጎሳዬ
አየሇ ቀረቡ

የግንባታ ፇቃዴ ባሇስሌጣን
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ ከሉዝ ውሌ አፇጻጸም ጋር የተያያዘ ሲሆን የተጀመረውም በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ሁኖ በአመሌካች ከሳሽነት ነው፡፡ የአመሌካች ክስ ይዘትም፡- በየካቲት 11 ቀን 1997 ዓ.ም የአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር የሉዝ ቦርዴ ባሳሇፇው ውሳኔ በቀዴሞው ዞን 3፣ ወረዲ 28 መር ቀበላ
ገበሬ ማህበር ክሌሌ ውስጥ (ባሁኑ አጠራር በአዱስ አበባ ከተማ የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 20/21
ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ 303,000 ካ.ሜትር ቦታ በሉዝ እንዱሰጠው ተወስኖሇት በከተማ ቦታ
የምስክር ወረቀት ሴሪ ቁጥር 0710 እና በካርታ ቁጥር ሉዝ 0236 ተረክቦ ቦታው በአመሌካች
ይዞታ ስር እንዯሚገኝ፣ ሆኖም የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት አስተዲዯር የግንባታ
ፇቃዴ ባሇስሌጣን ቁጥር መአግፇባ/502/03 በ8/02/2003 ዓ.ም. በጻፇው ዯብዲቤ የመሬት
ሌማትና አስተዲዯር ቦርዴ በ22/11/2002 በቃሇ ጉባኤ ቁጥር 16/2002 አሳሇፇ ያሇውን ውሳኔ
በመጥቀስ አመሌካች ከክፌያ ነጻ በተሰጠው ቦታ ሊይ በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ግንባታ
ሳያከናውን ቆይቶ የቦታ አገሌግልት ሇውጥ ጥያቄ በማቅረቡ የሉዝ ውለ ተሰርዞ ካርታው መክኖ
ቦታው እንዱመሇስ መወሰኑን፣ ይህም ከሔግና ከሉዝ ውሌ ስምምነቱ ውጪ መሆኑን፣
ግንባታው በጊዜ ገዯቡ ውስጥ ካሌጀመረ ውለ እንዯሚሰረዝ ግሌፅ ስምምነት የላሇ መሆኑንና
ግንባታው ሉዘገይ የቻሇውም የካቲት 2002 ዓ.ም. ዴረስ የቆየው አስተዲዯሩ በውለ አንቀፅ 3.1
በገባው ግዳታ መሰረት ቦታው ሊይ የሰፇሩትን ሰዎች ካሳ ከፌል ባሇማሰናበቱና ሇውጥን
በተመሇከተም አመሌካች የፔሮጀክት ሇውጥ እንዱዯረግሇት በውለ እና በሔግ መሰረት ጥያቄ
ማቅረብ ስሇሚችሌ ሇውለ መሰረዝ ምክንያት ሉሆን እንዯማይችሌ ዘርዝሮ
ውለ መሰረዙ
ያሊግባብ ነው ተብል የሉዝ ውለ ጸንቶ በይዞታው የመጠቀም መብቱ እንዱጠበቅሇት ይወሰን
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ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች ሇክሱ በሰጡት መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክሮችን አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት
የሚያነሱት ክርክር ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች እንጂ
በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አይዯሇም የሚሌ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ የሉዝ ውለ
የተሰረዘውና ካርታው የመከነው በውለ እና በሔጉ መሰረት መሆኑን ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ
ሉሆን ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌክ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም
ክሱ የቀረበው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አካሊት ሊይ መሆኑና የክሱ መሰረትም የሉዝ ውሌ
መሆኑን ጠቅሶና የአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 41(1(ሀ) ዴንጋጌን ዋቢ በማዴረጉ ጉዲዩን
የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ናቸው
በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጉዲዩ ከሉዝ ውሌ አፇጻጸም ጋር የተያያዘ ሁኖ
ከከተማው መሪ ፔሊን ጋር የተያያዘ ባሌሆነበት ሁኔታ ግንኙነት የላሇው ዴንጋጌ ተጠቅሶ ጉዲዩን
የማየት ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ናቸው ተብል የተወሰነው
አግባብነት ካሇው ህግ ይዘትና በሰ/መ/ቁጥር 57435 ከተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ውጪ
ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር
ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች
ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሰጡት መሌስ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ
ቤቶች ናቸው ተብል መወሰኑ በተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር
361/1995 አንቀፅ 41(1(መ)) ዴንጋጌና በሰ/መ/ቁጥር 45091 ከተሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም
አንጻር ሔጋዊ ነው በማሇት የተከራከሩ ሲሆን አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር
የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙ
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯረመረውም ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር
ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ናቸው? ወይስ የፋዳራሌ ፌርዴ
ቤቶች ናቸው? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሏምላ 14 ቀን 1990 ዓ.ም
በተፇረመ የከተማ ቦታ ሉዝ ውሌ ጠቅሊሊ ስፊቱ 303,000 (ሶስት መቶ ሶስት ሺህ) ካሬ ሜትር
ቦታ በየካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 20/21 ክሌሌ ውስጥ ሇዘጠና አመታት መውሰደንና ተጠሪዎች
አመሌካች ቦታውን በጊዜ ገዯቡ ሳያሇማ ሇአስራ ሶስት አመታት ይዞ በመቆየቱና የፔሮጀክት
ሇውጥ ሇማዴረግ ጥያቄ አቅርቧሌ በሚሌ ምክንያት የሉዝ ውለን በመሰረዝ ካርታውን ያመከኑ
መሆኑንና አመሌካች የሚጠይቀው ዲኝነትም የሉዝ ውለ እንዱጸናና በይዞታው የመጠቀም
መብቱ እንዱጠበቅሇት መሆኑን ነው፡፡
በመሠረቱ ከኢ.ፋ.ዴ.ሪ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 37/1/፣ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 4፣ 9፣
231 እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 እንዱሁም ተሻሽል በወጣው ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር
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ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው
ፌርዴ ቤቶች አንዴን ጉዲይ ማየት እና ውሳኔ መስጠት የሚችለት በሔግ በግሌጽ ተሇይተው
በተሰጧቸው ጉዲዮች መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ሇእያንዲንደ ፌርዴ ቤት በሔግ የተሰጠው
ስሌጣንም መጠበቅ ያሇበት ከመሆኑም በሊይ በአስተዲዯራዊ ውሣኔ የመጨረሻ እሌባት እንዱያገኙ
በሔግ ተሇይተው የተቀመጡ ጉዲዮችን ፌርዴ ቤቶች የመዲኘት ስሌጣን የላሊቸው መሆኑ
ሉስተዋሌ የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ /ክርክር/ መሠረት ያዯረገው ከ2ኛ
ተጠሪ ጋር ባዯረገው የሉዝ ውሌ የተሰጠውን ቦታ በጊዜ ገዯቡ አሌሇማም፣ የፔሮጀክት ሇውጥ
ተዯርጎአሌ ተብል የሉዝ ውለ መሰረዙና ካርታው መምከኑ ከሔግ ውጪ ነው የሚሌ ነው፡፡
ስሇሆነም ጉዲዩ ከሉዝ ውሌ አፇፃፀም ጋር የተያያዘ ሲሆን የሉዝ ውሌ መሰረዝን ሔጋዊነት
በተመሇከተ ስራ ሊይ ባሇው የሉዝ አዋጅ፣ ዯንብና መመሪያ መሰረት የሚቀርበውን የዲኝነት
ጥያቄ የከተማው አስተዲዯር በሚሰጠው አስተዲዯራዊ ውሣኔ የመጨረሻ እሌባት የሚሰጥበት
መሆኑን ወይም ጉዲዩ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሉታይ የማይገባው መሆኑን የሚዯነግግ ሔግ
የሇም፡፡ የከተማው አስተዲዯር ካርታ የመስጠት የመሠረዝ፣ የማሻሻሌ፣ የማምከን፣ የማገዴ እና
አሻሽል የመስጠት ሙለ ስሌጣን ያሇው ቢሆንም የሉዝ ውሌን መሠረት አዴርጎ የተሰጠውን
ካርታ መሌሶ ከሔግ ውጪ ሰርዞ ሲገኝ በእርምጃው ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤት
እንዲያቀርብ የሚከሇከሌበት ስርዓት የላሇ ስሇመሆኑ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚና
የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ስሌጣንና ኃሊፉነትን ሇመዯንገግ የወጣውና፣ ክርክሩ
ሲጀመርም ሆነ ከተጀመረ በኋሊ በስራ ሊይ ያሇው ሔግ ያሣያሌ፡፡ ይሌቁንም የተሻሻሇው የአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41/1/ሀ/ እና /መ/ ዴንጋጌዎች
አንዴ ሊይ ተጣምረው ሲታዩ የተያዘውን ጉዲይ አይነት የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች
ተቀብሇውና አከራክረው ሇመወሰን የስረ ነገር ሥሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ ያስገነዝባለ፡፡ የአዋጁ
አንቀፅ 41(1(መ)) በተሇይ ሲታይም የከተማው አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት ወይም በከተማው
አስተዲዯር ባሇቤትነት ስር ያለ ተቋማት የሚገቧቸውን አስተዲዯራዊ ውልች በተመሇከተ የሚነሱ
ጉዲዮችን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ሇከተማው ፌርዴ ቤቶች የተሰጠ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡
ክርክሩ በተነሳበት ጊዜ ተፇፃሚነት ካሊቸው ሔጎች ስንነሳም የሉዝ ውለም ከዯንብ ቁጥር
29/2002 አንቀፅ 15 እና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3132 ዴንጋጌዎች አንፃር ሲታይ በአስተዲዯራዊ
ውልች ስር የሚሸፇን ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
አመሌካች ይህ ሰበር ችልት አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም ሰጠ በማሇት የሚጠቅሱት መ/ቁጥር
57435 ሲሆን በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ግን በሉዝ ውሌ በተገኘው ቦታ ሁከት ተፇጠረብኝ
በሚሌ ምክንያት ሁከቱ እንዱወገዴ ዲኝነት የተጠየቀበት በመሆኑና እንዱህ አይነት ክርክር
ከከተማው መሪ ፔሊን አፇፃፀም ጋር የተያያዘ ካሌሆነ በስተቀር በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች
ስረ ነገር ስሌጣን ስር አይወዴቅም በሚሌ ምክንያትና የአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ
41(1(ሀ)) ዴንጋጌ በዋቢነት ተጠቅሶ ሲሆን በመዝገቡ ያለት መሰረታዊ ፌሬ ነገሮችና ሇውሳኔው
መሰረት የሆነው አብይ ምክንያት አሁን ከተያዘው ጉዲይ ጋር በፌሬ ነገር እና የሔግ ክርክር
ሙለ በሙለ ግንኙነት አሇው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በሰ/መ/ቁጥር 45091
በቀረበው ጉዲይ ሰበር ሰሚ ችልቱ ከሉዝ ውሌ አፇፃፀም ጋር በተያያዘ የከተማው አስተዲዯር
አካሊት ተከራካሪ ወገኖች ሲሆኑ ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች እንጂ
በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አይዯሇም በማሇት የአዋጁ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 41(1(መ))
ዴንጋጌን ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህ የሔግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1)
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አግባብም በሰ/መ/ቁጥር 57435 በቀረበው ጉዲይ ሊይ በግሌጽ ተሇውጧሌ ሇማሇትም የሚቻሌ
አይዯሇም፡፡
በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ
አሌተገኘም፡፡
ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካች በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ሳይሆን በአዱስ አበባ ፌርዴ
ቤቶች ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ነው በማሇት የሰጡት ብይን ከአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ
41/1/ሀ/ እና /መ/ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ አንፃር ሔጋዊ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ ምክንያት
በውሣኔው ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 111380 ታህሳስ 10 ቀን 2004 ዓ.ም. ተሰጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 75753 ጥር 08 ቀን 2004 ዓ.ም. በትዕዛዝ
የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት ወይም በከተማው አስተዲዯር ባሇቤትነት ስር
ያለ ተቋማት የሚገቧቸውን የሉዝ ውሌን መሰረት አዴርጎ የሚቀርበውን የውሌ አፇፃጸምና
ተያያዥ ጉዲዮችን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የከተማው ፌርዴ ቤቶች የስረ ስሌጣን ነው
ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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