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የሰ.መ.ቁ 142594
ሏምላ 30 ቀን 2010 ዒ.ም
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሠፊ
አመሌካች:- የዯሴ ከተማ ዒይነ ሥውራን ማሔበር
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ዒይነ ሥውራን ብሓራዊ ማሔበር
መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት የመ.ቁ 142594 እና 156658
የሆኑ መዝገቦች ተጣምረው ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌርዴ
ጉዲዩ

የተሰረዘን

የይዞታ

ማረጋገጫ

ካርታን

በሚመሇከት

የቀረበ

ክርክርን

የሚመሇከት ነው፡፡ በሥር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር የአሁን ተጠሪ አመሌካች፤በዚህ
የሰበር ክርክር የላሇ የዯሴ ከተማ አሥተዲዯር ኢን/ከ/ሌ/አገ/መምሪያ ተጠሪ የአሁን
አመሌካች ዯግሞ

ጣሌቃገብ በመሆን

ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በሥር ፌ/ቤት

ያቀረበው ክስ ይዘት በአጭሩ፡- ተጠሪው በ1952 ዒ.ም የተቋቋመ እና
ዴርጅት እና ማሔበራት ኤጀንሲ የተመዘገበ

በበጎ አዴራጎት

ማሔበር መሆኑ፤ማሔበሩ በኢትዮጵያ

ውስጥ የተሇያዩ ቅርንጫፌ ማሔበራት ያለት እና በዯሴ ከተማ ውስጥም የኢትዮጵያ
ዒይነሥውራን ብሓራዊ ማሔበር የዯቡብ ወል ዞን ዒይነሥውራን ቅርንጫፌ ማሔበር
ያቋቋመ መሆኑን፤ማሔበሩ በዯሴ ከተማ ቧንቧ ውሃ ክፌሇ ከተማ ከ1971 ዒ.ም ጀምሮ
የያዘውን ይዞታ ካርታ አውጥቶ እና ግንባታ ገንብቶ አትክሌት በመትከሌ ከሠሊሣ
ሥዴሥት ዒመታት በሊይ የሚጠቀምበት መሆኑን፤የሥር ተጠሪው ምንም ዒይነት
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ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖረው የተጠሪን ካርታ በመሠረዝ በአሁን ወቅት በላሊ ባሌተቋቋመ
እና ሔጋዊ ሰውነት በላሇው በዯሴ ከተማ አሥተዲዯር በዯቡብ ወል ዞን ዒይነሥውራን
ማሔበር ሥም ካርታ እንዱሰራ ያዯረገ መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪ ካርታ ሉሰረዝ
አይገባም ተብል ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡
የሥር ተጠሪ በሰጠው መሌስ ተጠሪው ማሔበር ቅርንጫፌ ሇመክፇት የተፇቀዯሇት
ስሇመሆኑ ማሥረጀ ያሊቀረበ መሆኑን፤ቦታው በቅዴሚያ ሇዯሴ ዒይነሥውራን ማሔበር
ት/ቤት መሥሪያ መሆኑን እና ሇዯሴ ከተማ እና አካባቢዋ ዒይነሥውራን ማሔበር
በ1972 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረ ቢሆንም የተወሰኑ ግሇሰቦች በቂ ባሌሆነ ምክንያት
ሥያሜውን በተጠሪ ሥም በመቀየር ከታሇመሇት ዒሊማ ውጪ ቤቱን በማከራየት
ተጠሪው ሲጠቀምበት የነበረ መሆኑን፤የከተማው ከንቲባ ጽ/ቤት ባቋቋመው አጣሪ ቡዴን
አማካኝነት ተጣርቶ በቀረበው አሥተያየት ጉዲዩ ተመርምሮ ተጠሪ ከተመሇከተው ዒሊማ
ውጪ

በማከራየት

የሚጠቀምበት

በመረጋገጡ

ካርታው

መሰረዙ

የአካባቢውን

ዒይነሥውራን ተጠቃሚ የሚያዯርግ እና ሔጋዊ ተግባር መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪ ክስ
ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የአሁን አመሌካችም ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር አመሌክቶ ተፇቅድሇት ባቀረበው ክርክር
ተጠሪ ክስ ያቀረበበት ጉዲይ አሥተዲዯራዊ ጉዲይ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን የማየት
ሥሌጣን

የላሇው

መሆኑን፤ሥረዛ

የተዯረገበት

ካርታ

የኢትዮጵያ

ዒይነሥውራን

ብሓራዊ ማሔበር የዯቡብ ወል ዞን ዒይነሥውራን ቅርንጫፌ የሚሌ እና በአዋጁ
መሠረት ቅርንጫፌ ስሇመሆኑ ማሥረጃ ያሌቀረበበት በመሆኑ ተጠሪው ክስ ሇማቅረብ
የሚያስችሌ መብት እና ጥቅም የላሇው መሆኑን፤አከራካሪው ይዞታ የተሰጠው ሇወል
ክፌሇ ሏገር ዒይነሥውራን ት/ቤት መሆኑን፤ የተጠሪ ማሔበር ሥያሜውን ወዯ ዯሴ
ከተማ ዒይነሥውራን ማሔበር በሚሌ በ1999 ዒ.ም ካርታ ተሰርቶ እየተጠቀመ
የተወሰኑ ግሇሰቦች በቂ ባሌሆነ ምክንያት ካርታ ሰጪውን በማሣሣት

የተቀየረ መሆኑ

በመረጋገጡ ወዯ ቀዴሞው እንዱመሇስ ውሳኔ ማሳሇፈ ሔጋዊ ተግባር መሆኑን፤ተጠሪ
ይዞታውን ሇላሊ 3ኛ ወገን በማከራየት ገንዘቡን ሇተወሰኑ ግሇሰቦች መጠቀሚያ ማዴረጉ
ስሇተረጋገጠ ካርታው እንዱሰረዝ የተሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ መሆኑን እና አመሌካች
በክሌለ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና

ማሔበራት አዋጅ መሠረት ተመዝግቦ ሔጋዊ
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ሠውነት የተሰጠው መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪው ክስ ውዴቅ እንዱዯረግ በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪም አመሌካች ሊቀረበው የጣሌቃገብነት መከራከሪያ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣኑ የተመሇከተው በዯሴ ከተማ ነክ ጉዲዮች
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ምሥክሮችን ከሰማ እና ጉዲዩን የሚመሇከት የተሇያየ የሰነዴ
ማሥረጃ በትዔዛዝ እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኋሊ የግራቀኙን ክርክር እና ማሥረጃ
መርምሮ

የቀረቡት

ማሥረጃዎች

የሚያሳዩት

ሇክርክሩ

ምክንያት

የሆነው

ቦታ

ሇዒይነስውራን ት/ቤት በሚሌ ከ1971 ዒ.ም ጀምሮ በጊዜው እውራን ተራዴኦ ዴርጅት
በአሁኑ ወቅት ዯግሞ የኢትዮጵያ አይነስውራን ብሓራዊ ማሔበር ሇተባሇው
ተጠሪ

ማሔበር

የተሰጠው

መሆኑን፤ተጠሪ

በቀዴሞው

የኢትዮጵያ

ሇአሁን

አይነስውራን

ብሓራዊ ማሔበር የወል ክ/ሏገር ቅርንጫፌ ጽ/ቤት በአሁኑ ወቅት ዯግሞ የኢትዮጵያ
ዒይነስውራን ብሓራዊ ማህበር የዯቡበ ወል ዞን አይነስውራን ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ያሇው
መሆኑን እና ይኸው ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ከብሓራዊ ማሔበሩ ጋር በመሆን ሇክርክሩ
ምክንያት

የሆነው

ቦታ

እንዱሰጠው፤ካርታ

እንዱሰራሇት

እና

የግንባታ

ፇቃዴ

እንዱሰጠው የጠየቀ መሆኑን፤ቦታው ከተሰጠው በኋሊም በብሓራዊ ማሔበሩ ስም የሉዝ
ውሌ በመግባት እና የግንባታ ፇቃዴ በማውጣት በቦታው ሊይ ግንባታ ያከናወነ እና
ቦታው ሇአመሌካቸ የተሰጠ ስሇመሆኑም የሥር ተከሳሹም ሆነ የከንቲባው ጽ/ቤት
የሚያውቁ እና የፇቀደ መሆኑን በመሆኑ ቦታው ሇተጠሪ የተሰጠ ነው፤የሥር ተከሳሽ
ካርታው የተሰረዘው ቦታው የአመሌካቸ ነው በሚሌ ቢሆንም ቦታው ሲሰጥም ሆነ
ካርታው ሲሰራ አመሌካች ቦታው እንዱሰጠው ያመሇከተ እንዱሁም ቦታውን የተረከበ
ስሇመሆኑ

ያሊስረዲ

በመሆኑ

የሥር

ተከሳሹ

ነው፤አመሌካች ሔጋዊ ሰውነት ያገኘው እና

ካርታውን

ያመከነው

ከሔግ

ውጪ

ቦታው ይገባኛሌ በማሇት አቤቱታ

ያቀረበው ከጥር ወር 2006 ዒ.ም ወዱህ በመሆኑ አመሌካች ባሌነበረበት ወቅት ሇተገኘ
መብት ባሇመብት አያዯርገውም፤የተጠሪ ካርታ መክኖ በዯሴ ከተማ አሥተዲዯር እና
የዯቡብ ወል ዞን ዒይነስውራን ማሔበር በሚሌ የተሰራ ቢሆንም በዚህ ስም የሚጠራ
እና የተመዘገበ ሔጋዊ ሰውነት ያሇው ማሔበር የላሇ ስሇመሆኑ በሚመሇከታቸው አካሊት
የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች ክስ በቀረበበት ቦታ ሊይ መብት እና ጥቅም የሇውም ሲሌ
ወስኗሌ፡፡
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አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇዯሴ ከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት
የይግባኝ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ
ተጠሪው በፋዳራሌ መንግሥት የተመዘገበ ማሔበር በመሆኑ እና ዋና መሥሪያ ቤቱም
አዱስአበባ በመሆኑ ተጠሪ የመሰረተው ክስ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/88
አንቀጽ

5/6

መሠረት

በፋዳራሌ

ፌ/ቤቶች

የዲኝነት

ሥሌጣን

ሥር

የሚታይ

ነው፤በሔገመንግሥቱ በተሠጠው ውክሌና መሠረት የተጠሪ ክስ በክሌለ ዞን

ከፌተኛ

ፌ/ቤት የሚታይ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት የሥረ ነገር ሥሌጣን የሇውም
ተጠሪ ሥሌጣን የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ
አቅርቧሌ፤ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ ክሌልች በሥራቸው
ያለትን

ከተሞች

ሇማቋቋም፤ሇማዯራጀት፤ሥሌጣን

እና

ተግባራቸውን

ሇመወሰን

እንዱችለ የወጣው አዋጅ ቁጥር 91/96 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ
ቁጥር 226/07 አንቀጽ 57/1 የከተማውን መዋቅራዊ ፕሊን አጠባበቅ፤የመሬት ይዞታ
ባሇመብትነት፤የሔንጻ ግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥ፤የቦታ አሠራር እና አጠቃቀም ሔግጋት
ዯንቦች

እና መመሪያዎች አፇጻጸምን የሚመሇከቱ ጉዲዮች የመዲኘት ፌትሏብሓራዊ

ሥሌጣን ያሇው የከተማ ነክ

ጉዲዮች ፌ/ቤት መሆኑን ይዯነግጋሌ፤ አከራካሪው ጉዲይ

በዯሴ ከተማ ቧንቧ ውሃ ክፌሇከተማ የሚገኘውን ይዞታ ካርታ እና ፕሊን ሉሰረዝብን
አይገባም የሚሌ በመሆኑ በከተማ ነክ ጉዲዮች ፌ/ቤት የሚታይ ነው በማሇት ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር በፌሬነገሩ ሊይ አከራክሮ እንዱወስን በማሇት
ጉዲዩን ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መሌሶሇታሌ፡፡
አመሌካች ይህን

ውሳኔ በመቃወም የመ.ቁ 142594 በሆነው መዝገብ የሰበር

ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም በፋዳራሌ መንግሥት

አቤቱታ

የተቋቋሙ እና የተመዘገቡ የንግዴ

ማሔበሮችን በሚመሇከት የሚነሱ ክርክሮችን አይቶ ውሳኔ ሇመስጠት የሥረ ነገር
ሥሌጣን ያሊቸው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ናቸው፤ክርክሩ ከማንኛውም የክስ ምክንያት
የመነጨ ቢሆንም የክርክሩ ተሳታፉ በፋዳራሌ መንግሥት የተመዘገበ ከሆነ ወይም
መዯበኛ ነዋሪነታቸው በተሇያየ ክሌሌ በሆነ ተከራከሪዎች መካከሌ የተነሳ ክርክር የማየት
ሥሌጣን ያሊቸው

የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ናቸው፤ተጠሪ የፋዳራሌ መንግሥት የተመዘገበ
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ማሔበር በሆኑ እና መዯበኛ መቀመጫውም አዱስ አበባ በመሆኑ፤አመሌካች ዯግሞ
በአማራ ክሌሌ የተመዘገበ ማሔበር በመሆኑ ክርክሩን የማየት ሥሌጣን ያሊቸው
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሆነው
ጉዲዩን

ሳሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት

የከተማው ፌ/ቤቶች

የማየት ሥሌጣን አሊቸው በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ

ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪ በፋዳራሌ መንግሥት የተመዘገበ ማሔበር ሆኖ ሳሇ የዯሴ
ከተማ ነክ ጉዲዮች ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን አሇው የመባለን አግባብነት
ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም
ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የከተማው ፌ/ቤቶች

ጉዲዩን

የማየት ሥሌጣን አሊቸው በማሇት የሥር ይግባኝ ሰሚው የከተማው ፌ/ቤት በፌሬነገሩ
ሊይ አከራክሮ እንዱወስን በማሇት ጉዲዩን ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመሇሰው መሠረት
ጉዲዩ የተመሇሰሇት የሥር

ይግባኝ ሰሚው የከተማው ፌ/ቤት ዋናውን ጉዲይ አይቶ

የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት

በየዯረጃው ሊለ የክሌለ ፌ/ቤቶች አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም አቤቱታው ተቀባይነት
አሊገኘም፡፡ አመሌካች በዋናው ጉዲይ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት የመ.ቁ
151771 በሆነው መዝገብ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች

በመ.ቁ

151771

ያቀረበው

የሰበር

አቤቱታ

ይዘት

ተጠሪ

በፋዳራሌ

መንግሥቱ የተመዘገበ ማሔበር ስሇመሆኑ እና መዯበኛ መቀመጫውም አዱስ አበባ
ከተማ

ስሇመሆኑ

በሥር

ፌ/ቤቶች

በቀረበው

የምዝገባ

የምሥክር

ወረቀት

ተረጋግጧሌ፤አመሌካች ዯግሞ በአማራ ክሌሌ በዯሴ ከተማ አሥተዲዯር የተመዘገበ
በመሆኑ

ክርክሩን

የማየት

የሥረ-ነገር

ሥሌጣን

ያሇው

የፋዳራሌ

ፌርዴ

ቤት

ነው፤የከተማው ፌ/ቤቶች የይዞታ መብት አጠባበቅን የሚመሇከት ክርክር የማየት
ሥሌጣን ያሊቸው ቢሆንም አዋጅ ቁጥር 25/88 ን እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት የሰጣቸውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉሞች በማይቃረን ሁኔታ እንጂ ተቃራኒ
በሆነ ሁኔታ ሉሆን አይገባውም፤በመሆኑም አመሌካች በመ.ቁ 142594 ሇዚህ ችልት
ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ምሊሽ ሳያገኝ በፌሬጉዲዩ ሊይ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው
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ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ
ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ችልት መታየት ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎ ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ

በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ሉጣራ ይገባሌ ተብል

የተያዘውን ነጥብ ከግራቀኙ፤ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ
አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ፡1. የዯሴ ከተማ አሥተዲዯር ፌ/ቤቶች አመሌካች ያቀረበውን ክስ ተቀብል ሇመወሰን
የሚያስችሌ የሥረ-ነገር ሥሌጣን አሊቸው? ወይስ የሊቸውም?
2. የሥር ፌ/ቤቶች በዋናው ጉዲይ ሊይ የሰጡት ውሳኔ ተገቢ ነው? ወይስ
አይዯሇም?

የሚለትን

ጭብጦች

በመያዝ

ጉዲዩን

እንዯሚከተሇው

መርምረነዋሌ፡፡
የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5 (2)እና(6) መዯበኛ
ነዋሪነታቸው

በተሇያዩ

ክርክሮችን፤በፋዳራሌ

ክሌልች

መንግሥቱ

ውስጥ
አካሊት

በሆኑ
የተመዘገቡ

ሰዎች

መካከሌ

የሚነሱ

ወይም

የተቋቋሙ

የንግዴ

ዴርጅቶች እና ማሔበሮችን በሚመሇከት የሚነሱ ክርክሮችን

ተቀብሇው የማስተናገዴ

ሥሌጣን እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ አዋጅ ቁጥር 91/96 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር
226/07

አንቀጽ

57/1

የከተማውን

መዋቅራዊ

ፕሊን

አጠባበቅ፤የመሬት

ይዞታ

ባሇመብትነት፤የሔንጻ ግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥ፤የቦታ አሠራር እና አጠቃቀም ሔግጋት
ዯንቦች እና መመሪያዎች አፇጻጸምን የሚመሇከቱ ጉዲዮች የመዲኘት ፌትሏብሓራዊ
ሥሌጣን ያሇው የከተማ ነክ ጉዲዮች ፌ/ቤት መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡
ሁሇቱም አዋጆች የየራሣቸውን ዒሊማ ይዘው የወጡ ከመሆናቸው አኳያ በመዝገቡ
የተያዘው ጉዲይ በየትኛው ፌ/ቤት የሥረ ነገር ሥሌጣን ሥር ሉታይ እንዯሚገባ
መሇየት

አስፇሊጊ

ነዋሪነታቸው

ነው፡፡

በተሇያዩ

ክርክሮችን፤በፋዳራሌ

በአዋጅ
ክሌልች

መንግሥቱ

ቁጥር
ውስጥ
አካሊት
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አንቀጽ

በሆኑ
የተመዘገቡ

5

(2)እና(6)

መዯበኛ

ሰዎች

መካከሌ

የሚነሱ

ወይም

የተቋቋሙ

የንግዴ

www.fsc.gov.et

ዴርጅቶች እና ማሔበሮችን በሚመሇከት የሚነሱ ክርክሮች በማሇት የተገሇጸው ሀሳብ
የጉዲዮች ዒይነት ምንም ይሁን ምን ነዋሪነታቸው በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ በሆኑ
ሰዎች

መካከሌ

የሚነሳ

ክርክርን፤በፋዳራሌ

መንግሥት

የተመዘገበን

ማሔበር

የሚመሇከት ክርክርን የመዲኘት ሥሌጣን የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡
በአዋጅ ቁጥር 91/96 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 226/07
አንቀጽ

57/1

የከተማውን

መዋቅራዊ

ፕሊን

አጠባበቅ፤የመሬት

ይዞታ

ባሇመብትነት፤የሔንጻ ግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥ፤የቦታ አሠራር እና አጠቃቀም ሔግጋት
ዯንቦች

እና መመሪያዎች አፇጻጸምን የሚመሇከቱ ጉዲዮች የመዲኘት ፌትሏብሓራዊ

ሥሌጣን ያሇው የከተማ ነክ

ጉዲዮች ፌ/ቤት መሆኑን በመግሇጽ የሚዯነግግ ሲሆን

ሇጉዲዩ ዒይነት ትኩረት በመስጠት በዴንጋጌው ተሇይተው የተቀመጡ ጉዲዮች በከተማው
አሥተዲዯር ፌ/ቤቶች የሥረ-ነገር ሥሌጣን ሥር እንዱታዩ ታሳቢ በማዴረግ የተዯነገገ
ነው፡፡
በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5 (2)እና(6) መሠረት በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የስረ ነገር
ስሌጣን ስር የሚወዴቀው መዯበኛ ነዋሪነታቸው በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ በሆኑ ሰዎች
መካከሌ የሚነሳ ወይም በፋዳራሌ መንግሥቱ አካሊት የተመዘገቡ ወይም የተቋቋሙ
የንግዴ ዴርጅቶች እና ማሔበሮችን በሚመሇከት የሚነሱ ማናቸውም ዒይነት ክርክሮችን
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያሻው መሠረታዊ ነጥብ በመሆኑ
አዋጆቹ ከወጡሇት ዒሊማ አንጻር በጥንቃቄ ሉታይ የሚገባው ነው፡፡
መዯበኛ ነዋሪነታቸው በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ በሆኑ ሰዎች መካከሌ እንዱሁም
በፋዳራሌ መንግሥቱ ተመዝጋቢ የሆነ ማሔበር ተከራካሪ የሆነበት ነው ተብል አካሊት
ክስ የቀረበበት ጉዲይ በዯሴ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ይዞታን በሚመሇከት የተሰጠን የይዞታ
ማረጋገጫ ካርታ አሊግባብ ተሰርዞብናሌ በማሇት የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡
የይዞታ ማረጋገጫ ማስረጃ ከመሬት ይዞታ ባሇመብትነት ጋር በቀጥታ ተያያዥነት
ያሇው በመሆኑ ይህንኑ በሚመሇከት የሚቀርክ ክስ በከተማው ፌ/ቤቶች የዲኝነት
ሥሌጣን ሥር የሚታይ

እንዯሆነ

ከአዋጅ ቁጥር 91/96 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ

ከወጣው አዋጅ ቁጥር 226/07 አንቀጽ 57/1 ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጣው አዋጅ ቁጥር 25/88 መዯበኛ ነዋሪነታቸው
በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ በሆኑ ሰዎች መካከሌ የሚነሳ ወይም በፋዳራሌ መንግሥቱ
346
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አካሊት የተመዘገቡ ወይም የተቋቋሙ የንግዴ ዴርጅቶች እና ማሔበሮችን በሚመሇከት
የሚነሱ

ክርክሮች

በፋዳራሌ

ፌ/ቤቶች

የሥረነገር

የዲኝነት

ሥሌጣን

የሚታዩ

መሆናቸው የሚዯነግግ ቢሆንም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገመንግሥት አንቀጽ 52/2/ሇ ሇክሌልች
በተሰጠው ሔግ የማውጣት ሥሌጣን መሠረት በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት
የወጣው አዋጅ ቁጥር 91/96 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር
226/07

ዯግሞ

የከተማውን

መዋቅራዊ

ፕሊን

አጠባበቅ፤የመሬት

ይዞታ

ባሇመብትነት፤የሔንጻ ግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥ፤ የቦታ አሠራር እና አጠቃቀም ሔግጋት
ዯንቦች

እና መመሪያዎች አፇጻጸምን የሚመሇከቱ ጉዲዮች በከተማው ፌ/ቤቶች የዲኝነት

ሥሌጣን ሥር የሚታዩ መሆናቸውን የሚዯነግግ በመሆኑ በመዝገቡ የተያዘው ጉዲይ
በየትኛው ፌ/ቤት የሥረ ነገር የዲኝነት ሥሌጣን ሉታይ ይገባሌ የሚሇውን ሇመሇየት
የክርክሩን ሌዩ ባህርይ ማየት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
አከራካሪ የሆነው ጉዲይ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የተሰጠን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ
ስረዛን የሚመሇከት ሲሆን አከራካሪ የሆነው ይዞታ የሚገኘውም በዯሴ ከተማ ውስጥ
ነው፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 25 የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሚመሇከት የሚቀርበው ክስ
ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ ሊስቻሇው ፌ/ቤት መቅረብ እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡
ክሌልች በሔገመንግሥቱ በተሰጣቸው ሔግ የማውጣት ሥሌጣን መሠረት የወጣው
አዋጅ ቁጥር 91/96 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 226/07 ዯግሞ
የከተማውን መዋቅራዊ ፕሊን አጠባበቅ፤የመሬት ይዞታ ባሇመብትነት፤የሔንጻ ግንባታ
ፇቃዴ አሰጣጥ፤የቦታ አሠራር እና አጠቃቀም ሔግጋት ዯንቦች
አፇጻጸምን የሚመሇከቱ ጉዲዮች በከተማው ፌ/ቤቶች የዲኝነት

እና መመሪያዎች

ሥሌጣን ሥር የሚታዩ

መሆናቸውን የሚዯነግግ በመሆኑ፤ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ የማይንቀሳቀስ ንብረትን
የሚመሇከት በመሆኑ እና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 25 የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሚመሇከት
የሚቀርበው

ክስ ንብረቱ በሚገኝበት

ቦታ ሊስቻሇው ፌ/ቤት መቅረብ እንዲሇበት

የሚዯነግግ በመሆኑ አከራካሪ ከሆነው ጉዲይ አንጻር የተከራካሪ ወገኖች መዯበኛ ነዋሪነት
ወይም የተከራካሪው ወገን የፋዳራሌ መንግሥቱ ተመዝጋቢ መሆን ግምት ውስጥ
ሳይገባ የጉዲዩን ዒይነት መሠረት በማዴረግ አዋጅ ቁጥር 91/96 እና ይህንኑ አዋጅ
ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 226/07 አንቀጽ 57/1 መሠረት የከተማው አሥተዲዯር
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ፌ/ቤቶች ተጠሪ ያቀረበውን ክስ ተቀብሇው የመወሰን የሥረነገር ሥሌጣን አሊቸው
ብሇናሌ፡፡
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡ዋናውን ጉዲይ በተመሇከተ ፌሬነገርን የማጣራት እና ማሥረጃን የመመዘን ሥሌጣን
ያሊቸው ፌ/ቤቶች አከራካሪው ቦታ ከ1971 ዒ.ም ጀምሮ በጊዜው እውራን ተራዴኦ
ዴርጅት በአሁኑ ወቅት ዯግሞ ሇአሁን ተጠሪ የተሰጠው መሆኑን፤ተጠሪ በቀዴሞው
የኢትዮጵያ አይነስውራን ብሓራዊ ማሔበር የወል ክ/ሏገር ቅርንጫፌ ጽ/ቤት በአሁኑ
ወቅት ዯግሞ የኢትዮጵያ ዒይነስውራን ብሓራዊ ማህበር የዯቡበ ወል ዞን አይነስውራን
ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ያሇው መሆኑን እና ይኸው ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ከብሓራዊ ማሔበሩ
ጋር በመሆን ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቦታ እንዱሰጠው፤ካርታ እንዱሰራሇት እና
የግንባታ ፇቃዴ እንዱሰጠው የጠየቀ መሆኑን፤ቦታው ከተሰጠው በኋሊም በብሓራዊ
ማሔበሩ ስም የሉዝ ውሌ በመግባት እና የግንባታ ፇቃዴ በማውጣት በቦታው ሊይ
ግንባታ ያከናወነ እና ቦታው ሇተጠሪ የተሰጠ መሆኑን፤ቦታው ሇተጠሪ ሲሰጥም ሆነ
ካርታው ሲሰራ አመሌካች ቦታው እንዱሰጠው ያመሇከተ እንዱሁም ቦታውን የተረከበ
ስሇመሆኑ

ያሊስረዲ

መሆኑን፤የሥር

ተከሳሽ

ካርታውን

ያመከነው

ከሔግ

ውጪ

መሆኑን፤አመሌካች ሔጋዊ ሰውነት ያገኘው እና ቦታው ይገባኛሌ በማሇት አቤቱታ
ያቀረበው ከጥር ወር 2006 ዒ.ም ወዱህ መሆኑን በማረጋገጥ አመሌካች ክስ በቀረበበት
ቦታ ሊይ መብት እና ጥቅም የሇውም ሲለ ወስነዋሌ፡፡
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 80/3/ሀ እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10
መሠረት ሇዚህ ችልት የተሰጠው ሥሌጣን መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበትን
የመጨረሻ ውሳኔ ማረም እንጂ ፌሬነገርን የማጣራት እና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን
አሌተሠጠውም፡፡ አከራካሪ የሆነው ይዞታ የተጠሪ መሆኑ እና ሇተጠሪ ተሰጥቶ የነበረው
የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ አሊግባብ የተሰረዘ መሆኑን፤አመሌካች ክስ በቀረበበት ቦታ ሊይ
መብት እና ጥቅም የላሇው መሆኑን

ፌሬነገርን የማጣራት እና ማስረጃን የመመዘን

ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑ እና ይህ ችልትም ፌሬነገርን
የማጣራት እና ማሥረጃን የመመዘን ሥሌጣን የላሇው በመሆኑ በየዯረጃው ያለ የክሌለ
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ፌ/ቤቶች ዋናውን ጉዲይ በተመሇከተ በሰጡት ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ
የሔግ ሥሔተት አሊገኘንበትም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ውሳኔ
1. በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በመ.ቁ 0316061 መጋቢት 14 ቀን 2009 ዒ.ም የከተማው ፌ/ቤቶች
ጉዲዩን
የማየት ሥሌጣን
አሊቸው
በማሇት የሰጠው
ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. የዯሴ ከተማ ነክ ጉዲዮች የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 16958/07
ግንቦት 29 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ፤የዯሴ ከተማ ነክ ጉዲዮች
ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ.ቁ 1150/09 ሚያዝያ 24 ቀን 2009 ዒ.ም
የሰጠው ውሳኔ፤የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 0318027
መጋቢት
21
ቀን
2010
ዒ.ም
የሰጠው
ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን
ይቻለ፡፡
4. ሚያዝያ 08 ቀን 2010 ዒ.ም በመዝገቡ የተሰጠው የዔግዴ ትዔዛዝ
ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ
-መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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