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የሰ/መ/ቁ. 38452 

ሰኔ 11 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአ.አ ከተማ ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ አቶ ተስፊዬ ዘመዴኩን - ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ዒሇም ገብሩ - ጠበቃ አቶ አታክሌት ኃ/ስሊሴ ቀርበዋሌ 

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 
 

ፌ ር ዴ 
 

 አቤቱታው የቀረበው አመሌካች ሰኔ 11 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
59626 ጥር 21 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም እንዱሁም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/ቁ. 72799 ሰኔ 11 ቀን 1999 
ዒ.ም የሰጧቸው ፌርድች መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመባቸው ስሇሆኑ ይሻሩሌኝ በማሇቱ ነው፡፡ 
 የአሁኑ ተጠሪ በሥር ፌ/ቤት ከሣሽ፣ የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ በስር ፌ/ቤቱ ተከሣሽ በመሆን የተከራከሩ ሲሆን፣ 
ስር ከሣሹ ሚያዚያ ዏ9/1999 ዒ.ም ያቀረቡት የተሻሻሇ ክስ መሠረታዊ ይዘቱ ተከሣሹ የሚያስተዲዴራቸውን ቤቶች 
ሇመሸጥ ጨረታ ባወጣው መሠረት በ6ኛ ዙር የጨረታ ሂዯት በመሣተፌ በኮሌፋ ቀራኒዮ ክ/ከተማ በቀበላ 15/16 በአስኮ 
ሣይት የሚገኙትን ቁጥራቸው AS-B7-ዏዏ193 እና AS-B8 -ዏዏ243 የሆኑትን ሁሇት ቤቶች እያንዲንዲቸውን በብር 
81,33ዏ /ሰማንያ አንዴ ሺህ ሦስት መቶ ሰሊሣ ብር/ ዋጋ በማሸነፌ የካቲት 21 ቀን 1998 እና መጋቢት ዏ4 ቀን 1998 
ዒ.ም የተፃፇ የሽያጭ ውሌ በማሰር የቤቶቹን ዋጋ ሇተከሣሹ የከፇሌኩ ብሆንም የተሇያዩ ምክንያቶችን በመፌጠር ቤቶቹን 
ሉያስረክበኝ ስሊሌቻሇ ቤቶቹን እንዱያስረክበኝ፣ የባሇቤትነት ማስረጃም እንዱሰጠኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ 
ቤቱም ስር ተከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ትእዛዝ ዯርሶት ስሊሌቀረበና ክርክሩን ሇማካሄዴ በተቀጠረበት ቀንም 
በመቅረቱ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ አዟሌ፡፡ ዋናውን ጉዲይ በተመሇከተም ተከሣሹ በክስ የተጠቀሱትን ቤቶች በጨረታ 
ሇከሣሹ እንዯሸጣቸውና ዋጋቸውንም ተቀብል ውሌ እንዲሰረ በመግሇጽ ቤቶቹን ሇከሣሹ ማስረከብ እንዲሇበት ወስኗሌ፡፡ 
በአሁኑ አመሌካች ይግባኝ ባይነት ጉዲዩ ወዯ ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቢቀርብም ፌ/ቤቱ በመ/ቁ. 59626፣ጥር 21 ቀን 
2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንቶታሌ፡፡ 

ከሊይ የሰፇረውን ፌርዴ በመቃወምም አመሌካቹ ሰኔ 11 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን 
መሠረታዊ ይዘቱም አከራካሪው ጉዲይ ማሇትም ቤቶቹ በአመሌካቹ የሚተዲዯሩ በመሆናቸው እንዱሁም የአዱስ አበባ 
አስተዲዯር አስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ከሚዋዋሎቸው ውልች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮች በአዋጅ 
ቁጥር 361/95 አንቀፅ 41 መሠረት የዲኝነት ስሌጣኑ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች እንጂ የፋዳራሌ ፌ/ቤት 
ስሌጣን አይዯሇም፤ የስር ፌ/ቤቶቹ ስሌጣን ሣይኖራቸው የሰጡት ፌርዴ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፤ 
እንዱሁም ተጠሪው ቤቶቹን የገዛቸው ሇጨረታ በተቀመጠው መነሻ ዋጋ ነው፤ ሆኖም የከተማው አስተዲዯር ያወጣው 
የጨረታ መመሪያ የጨረታ አሸናፉ ሇመሆን ከጨረታው መነሻ ዋጋ በሊይ መሸጥ እንዲሇበት ስሇሚያመሇክት ሽያጩ 
ሕጋዊ ባሌሆነበት ሁኔታ የስር ፌ/ቤቶቹ የሽያጭ ውሌ አሇ በማሇት የሰጡት ፌርዴ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው፤ ስሇሆነም ውሣኔው ይሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ 

ተጠሪም ሚያዚያ 2ዏዏ1 ዒ.ም በተፃፇ መሌሣቸው አመሌካቹ ሇከፌተኛ ፌ/ቤት ጠቅሰው የተከራከሩበት አዋጅ ቁ. 
362/95 አንቀጽ 41 የሚሌ እንጂ አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41 የሚሌ አይዯሇም ስሇሆነም በስር ፌ/ቤት ያሌተጠቀሰውን 
በዚህ ሰበር ችልት መከራከሪያ ሉያዯርጉት አይችለም፤ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶቹ የፇፀሙት የሕግ ስህተት ስሇላሇ 
ውሣኔያቸው ይጽዯቅሌኝ ብሇዋሌ፡፡ 
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ይህ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ በሰፇረው መሌክ በመገንዘብ፣ ይህን ጉዲይ የማየት 
ስሌጣን ያሇው ፌ/ቤት የትኛው ነው? በግራ ቀኙ ወገኖች መካከሌ በሕግ የሚፀና የቤት ሽያጭ ውሌ አሇ ወይስ የሇም?  

የሚለትን ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 
የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካቹ ባቀረበው ክርክር ይህንን ጉዲይ የማየት ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር እንጂ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች መሆን የሇባቸውም፤ ይህንንም የስሌጣን ጉዲይ የስር ፌ/ቤቶቹ 
በራሣቸው አነሣሽነት ስሌጣን እንዯላሊቸው መበየን ሲገባቸው ወዯ ዋናው ክርክር ገብተው ውሣኔ መስጠታቸው ተገቢነት 
የሇውም ሲለ ተጠሪው ግን ከሊይ የቀረበውን ክርክር ባሇመቀበሌ አከራካሪውን ጉዲይ በተመሇከተ የስር ፌ/ቤቶቹ ስሌጣን 
የሊቸውም ሉባለ አይገባም ብሇዋሌ፡፡  

እንዯሚታወቀው አመሌካቹ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አካሌ ሲሆን የክርክሩ መነሻም እሱ 
የሚያስተዲዴራቸውን ቤቶች አስመሌክቶ የተዯረገ የሽያጭ ውሌን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ 
ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 እንዲሰፇረው ዯግሞ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት ወይም 
በስሩ ያለ ላልች አካሊት የሚገቧቸውን ውልች በተመሇከተ እንዱሁም የከተማው አስተዲዯር ከሚያስተዲዴራቸው ቤቶች 
ጋር በተያያዘ የሚነሱትን ክርክሮች የመዲኘት ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች መሆናቸውን 
በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ተጠሪው ባቀረቡት ክርክር አመሌካቹ በስር ፌ/ቤት የጠቀሰው አዋጅ ላሊ ነው ከማሇት ውጭ ከሊይ 
የሰፇረውን የዲኝነት ስሌጣን በቀጥታ አሊስተባበለትም፡፡ የስር ፌ/ቤቶቹ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 9/2/ መሠረት ስሌጣን 
የላሊቸው መሆናቸውን በራሣቸው አነሣሽነትም ቢሆን ጉዲዩን አንስተው ተገቢውን ብይን መስጠት ማሇትም የክሱ 
ማመሌከቻ ተቀባይነት የሇውም ብሇው መዝጋት ሲገባቸው አከራካሪውን ጉዲይ የማየት ስሌጣን እንዲሊቸው አዴርገው 
በክርክሩ ዋና ነጥብ ውሣኔ መስጠታቸው መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን 
ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
 

1/ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 59626፣ጥር 21/2ዏዏዏ ዒ.ም እንዱሁም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት በኮ/ቁ. 72799፣ ሰኔ 11/1999 ዒ.ም የሰጧቸው ፌርድች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
ተሽረዋሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

2/ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አከራካሪውን ጉዲይ የማየት ስሌጣን የሊቸውም፤ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ያሊቸው 
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች ናቸው ብሇናሌ፡፡ 

3/ ሰኔ 12/2ዏዏዏ ዒ.ም እና ሏምላ 28/2ዏዏዏ ዒ.ም የተሊሇፈት እግድች ተነስተዋሌ፤ ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡ 
4/ ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
 ጉዲዩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ተ.ወ 
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