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የሰ/መ/ቁ.144242                                                                                      

ግንቦት 30 ቀን 2009 ዒ.ም. 

                           ዲኞች-  ተኽሉት ይመስሌ 

                                  ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)  

                                  ቀነአ ቂጣታ 

                                  ተሾመ ሽፇራው 

                                  አብዬ ካሳሁን 

አመሌካች - አቶ ገዛህኝ አየሇ - አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች - 1ኛ. አቶ ኑረዱን ዒሉ - ቀረቡ  

           2ኛ. አቶ አይዯር ከዴር - አሌቀረቡም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዴሬዲዋ 

ምዴብ ችልት የአሁን 1ኛ ተጠሪ አሊግባብ ተይዞብኛሌ የሚለት በከተማው ቀበላ 04 

አስተዲዯር ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥሩ 027 የሆነ የቀበላ የንግዴ ሱቅ እንዱመሇስሊቸው 

ያቀረቡትን ክስ ተመሌክቶ የአሁን አመሌካች ሱቁን ሇከሳሽ (1ኛ ተጠሪ) እንዱያስረክቡ 

ያሳሇፇውን ውሳኔ እና ይግባኙ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔው 

ግዴፇት አሌተገኘበትም በማሇት የቀረበሇትን አቤቱታ ባሇመቀበሌ ትዔዛዝ በመስጠቱ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ነው፡፡ 

      አመሌካች ሰኔ 29/2009 ዒ.ም ያቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ ተመርምሮ 

አከራካሪው ጉዲይ የቀበላ ቤት ሆኖ ዔያሇ የስር ፌርዴ ቤት የዲኝነት ስሌጣኑ የፋዳራሌ 

ፌርዴ ቤቶች ነው በማሇት ክርክሩን አይቶ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ 

ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብና ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ 

መሰረት ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ ተሇዋውጠዋሌ፡፡  

     በበኩሊችን አመሌካች በዲኝነት ስሌጣን ረገዴ ያቀረቡትን ክርክር ቅሬታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው የህጉ ዴንጋጌዎች አንፃር መርምረናሌ፡፡   

    እንዯመረመርነው ክሱ የቀረበው የዴሬዯዋ ከተማ ቀበላ 04 አስተዲዯር 

በሚያስተዲዴረው በቀበላው ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥሩ 027 የሆነ የንግዴ ሱቅ 
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ሇማስመሇስ ሲሆን ከክሱ ይዘት መረዲት እንዯሚቻሇው ዲኝነት የተጠየቀው የሥር 1ኛ 

ተከሳሽ (የአሁን 2ኛ ተጠሪ) በከሳሽ ከተሰጠው የውክሌና ስሌጣን ውጪ በቤቱ በራሱ 

ሥም የንግዴ ፌቃዴ ከማውጣቱም በሊይ ሇ2ኛ ተከሳሽ (አሁን አመሌካች) በአዯራ 

ሰጥቶት የሚገኝ በመሆኑ እንዱመሌስሌኝ ብጠይቀውም ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ስሊሌሆነ 

ከመንግስት የተከራየሁትን የንግዴ ሱቅ እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት 

መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም ወዯ ፌሬ ጉዲይ ክርክሩ በመግባት 

የውለን ይዘት መርምሮ ቤቱ ሇከሳሽ እንዱመሇስ ወስኗሌ፡፡  

     በዴሬዲዋ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 416/1996 አንቀጽ 33(1)(ረ) 

እንዯተዯነገገው የከተማው አስተዲዯር የሚያስተዲዴራቸው ሆኖ ሇንግዴ፣ ሇመኖሪያ 

ወይም ሇላሊ አገሌግልት በመስጠት ሊይ ካለ የመንግስት ቤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሱ 

ክሶችን ተመሌክቶ ሇመወሰን የዴሬዯዋ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን እንዲሊቸው 

ተመሌክቷሌ፡፡ ነገር ግን በተያዘው ጉዲይ ሇክሱ ምክንያት የሆነው በግሇሰቦች መካከሌ 

የተዯረገ ውሌ ሲሆን ዲኝነት ተጠይቆበት ውሳኔ የተሰጠውም ከውለ ጋር በተያያዘ 

በቀረበው ክርክር ሊይ ነው፡፡ ስሇሆነም ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው ዴንጋጌ የሚሸፇን 

አይሆንም፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 4 ሥር እንዯተመሇከተውም በቀጥታ ወይም በግሌፅ 

ካሌታገደ በቀር መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ሁለ የፌትሏ ብሓርን ክስ ተቀብሇው ሇማከራከር 

ሥሌጣን አሊቸው፡፡ 

            በአጠቃሊይ ጉዲዩ በፋዳራለ ፌርዴ ቤቶች ሳይሆን በከተማ አስተዲዯሩ 

ፌርዴ ቤቶች ሉታይ ይገባሌ በሚሌ በአመሌካች የቀረበው መከራከሪያ ዲኝነት 

የተጠየቀበትን ጉዲይ እና ከፌ ሲሌ የተጠቀሱትን ህጎች ይዘት ያገናዘበ ባሇመሆኑ ክርክሩ 

ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 60477 ሚያዚያ 24 ቀን 2009 

ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 

12730 ሰኔ 20 ቀን 2009 ዒ.ም ያሳሇፇው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) 

መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 6/2010 ዒ.ም የተሰጠው የዔግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ፡፡ 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡  

                    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

አ/ጏ  
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