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ጥቅምት 6 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ፀጋዬ አስማማው
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ አስጨናቂ ረጋሣ - ቀረቡ
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ገዛኸኝ ነጋሽ ወኪሌ ሙለመቤት - ቀረቡ
2. ወ/ሪት ሙለእመቤት ነጋሽ - ቀረቡ
3. ወ/ሪት አሰገዯች ነጋሽ - አሌቀረበችም
4. አቶ ዘሊሇም ነጋሽ
5. አቶ ዲኛቸው ነጋሽ ወኪሌ - ቀረቡ
6. አቶ ኤፌሬም ነጋሽ - ቀረቡ
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥሰናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 01973
ግንቦት 10 ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ
ቁጥር 03392 ጥቅምት 13 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይሻርሌኝ በማሇት ኀዲር 9 ቀን 2000 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡
የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ ተጠሪዎች በአዋጅ ቁጥር 47/1967 ያሌተወረሰና አባታችን ከአዋጁ በፉት በወሇዴ አግዴ
አስይዞት የነበረ፣እንዱሁም በቅጽ 004 የተመዘገበ የአባታችን አቶ ነጋሽ መንገሻ ንብረት የሆነ ቁጥሩ 668/669 ቤት
አመሌካችና የወረዲ 4 ቀበላ 28 አስተዲዯር ጽ/ቤት በፌርዴ ተገዴዯው እንዱያስረክቧቸው ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ
ነክ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችና ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበረው የወረዲ 4 ቀበላ 28
አስተዲዯር ጽ/ቤት ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/67 የተወረሰ ነው፤ በማስረጃነት የቀረበው ቅጽ 004 በሚመሇከተው የበሊይ
አካሌ ያሌፀዯቀና በቀበላ ዯረጃ ብቻ የተሞሊና አስተያየት የተሰጠበት ሰነዴ በመሆኑ ቤቱ ያሌተወረሰ መሆኑን ሇማስረዲት
አይቻሌም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፤ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቤቱ በአዋጅ
ቁጥር 47/1967 መሰረት የተወረሰ ነው በማሇት የተጠሪዎችን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪዎች ይግባኛቸውን ሇከተማ
ነክ ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ቤቱ በቅጽ 004 የተሞሊ
ተጠሪዎች አውራሽ የምርጫ ቤት መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ያሇ በመሆኑ ሇተጠሪዎች መመሇስ አሇበት በማሇት
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኛት ሇከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም
የከተማ ነክ ሰበር ሰሚ ችልት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ትእዛዝ
ሰጥቷሌ፡፡
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አመሌካች ይህ ውሣኔ መሰረታዊ ስህተት አሇበት፤ በመጀመሪያም የከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ይህንን ጉዲይ አይቶ
ሇመወሰን የሚያስችሇው የሥረ-ነገር ስሌጣን የሇውም፤ ቤቱ የተወረሰ ነው፤ ቅጽ 004 የተባሇው በሚመሇከተው አካሌ
የፀዯቀ ባሇመሆኑ ቤቱ ሇተጠሪዎች አውራሽ በምርጫ ቤትነት እንዱይዙት የተወሰነ መሆኑን ሇማስረዲት ብቃት የሇውም፤
የሚሌ ክርክር ያቀረበ ሲሆን ተጠሪዎች በበኩሊቸው የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት
ስሌጣን አሇው፤ ቤቱ በቅጽ 004 በወቅቱ ሔጋዊ ስሌጣን ባሇው አካሌ ሇአውራሻችን በምርጫ ቤትነት የተሰጠ ነው ስሇዚህ
የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ስህተት የሇበትም የሚሌ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡
መዝገቡን እንዯመረመርነው የከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሰረት የተወረሰ ነው ወይስ
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇማየትና ቤቱን በአዋጅ ቁጥር 47/1967 ያሌተወሰረ በመሆኑ ሇተጠሪዎች ይመሌስ
በማሇት የመወሰን የዲኝነት ስሌጣን አሇው ወይስ የሇውም?
የሚሇውመሰረታዊ የህግ ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
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 የከተማ አስተዲዲር 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 ባሇቤትነት አስመሌክቶ
በተጠሪዎች በኩሌ ክርክር እያቀረቡበትና የጉዲዩም መሰረታዊ ጭብጥ ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሰረት ተወርሷሌ
ወይስ አሌተወሰረም የሚሌ በመሆኑ ይህንን ጉዲይ ሰምተውና አከራክረው ውሣኔ ሇመስጠት የሚያስችሊቸው የሥረ-ነገር
ስሌጣን ሣይኖራቸው የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣ የከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር
ችልት ውሣኔ ሰጥተውበታሌ፡፡ 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 ነው በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

የአዱስ አበባ አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 0455 ጥር 5 ቀን
1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ የከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 01973 ግንቦት 10 ቀን
1998 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የከተማ ነክ ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 03392 ጥቅምት 13 ቀን
2000 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ የሥረ-ነገር ስሌጣን ሳይኖራቸው የተሰጡ በመሆኑ ሙለ በሙለ ተሽረዋሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
2. ተጠሪዎች ሥሌጣኑ ሇሚፇቅዴሇት ፌርዴ ቤት ወይም አካሌ አቅርበው የመጠየቅ መብታቸውን ይህ ውሣኔ
አይገዴብባቸውም ብሇናሌ፡፡
3. በትውስት የመጣው መዝገብ ከመሸኛ ዯብዲቤ ጋር ይመሇስ፡፡
4. በዚህ መዝገብ የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ጉዲዩ በውሣኔ የተቋጨ ስሇሆነ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
5. ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጥቅምት 6 ቀን 2001 ዓ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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