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ሏምላ 8 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
እንዲሻው አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካች፡- አቶ ኤሉያስ ታምራት - ጠበቃ መኮንን ኪዲነ ጋር - ቀረቡ
ተጠሪ፡-

1. ወ/ሮ አስቴር መከተ - ቀረቡ
2. የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር ጽ/ቤት - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

1. ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት አመሌካች አጥር አስዯግፍ የገነባውን ግንባታ እንዱያፇርስና የፇጠረው ሁከት
እንዱወገዴ በማሇት የሰጡት ውሣኔ በህግ አግባብ የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን
ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበችው ክስ ነው፡፡ አንዯኛ
ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርባ ከአንዯኛ ተከሳሽ /አመሌካች/ ጋር ወሰንተኞች ነን፡፡
አንዯኛ ተከሳሽ ባሇሁሇት ፍቅ ህንፃ ሇመገንባት ከክፌለ አስተዲዯር የግንባታ ፇቃዴ ሲወስደ
እኔም ስምምነቴን ተጠይቄ ከዴንበሩ 0.70 ሣንቲ ሜትር በመራቅ ህንፃውን እንዱገነባ
ተስማምቸ ፉርሜያሇሁ፡፡ ሆኖም አንዯኛ ተከሳሽ የከሳሽን የአጥር ግንብ ግዴግዲ በማዴረግ
የቤቱን ፌሳሽ ወዯ ከሳሽ እንዱፇስ በማዴረግ ግንባታ በመገንባት ጉዲት እያዯረሰብኝ ይገኛሌ፡፡
ስሇዚህ አንዯኛ ተከሳሽ በከሳሽ አጥር ግንብ ሊይ የገነባውን ግንባታ እንዱያፇርስና የፇጠረው
ሁከት እንዱወገዴ ውሣኔ ይስጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርባሇች፡፡
2. አመሌካች በበኩለ በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተከሳሽ በመሆን ቀርቦ ህንፃውን የገነባሁት
በራሴ ይዞታና በተሰጠኝ የግንባታ ፇቃዴ መሠረት ነው፡፡ ከከሳሽ አጥር ሊይ የሰራሁት
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ግንባታ የሇም፡፡ የከሳሽን ይዞታ አሌገፊሁም በከሳሽ ሊይ የፇጠርኩት ሁከት የሇም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ ክርክራችንን ይዯግፈሌናሌ በማሇት በተሇያየ ጊዜ
በቀዴሞው አሰራር ቀበላ 01/09 አስተዲዯር የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር የሚመሇከተው
ክፌሌ የፃፊቸውን የተሇያየ ይዘት ያሊቸውን ዯብዲቤዎች በማስረጃነት የያዙ መሆኑን የሥር
ፌርዴ ቤት በውሣኔው አስፌሮታሌ፡፡
3. የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተከሳሽ ከተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ ውጭ ህንፃ በመሥራት በከሳሽ
ይዞታ ሊይ ሁከት የፇጠረ መሆኑ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ትዕዛዝ ሰጥቶ የቂርቆስ ክፌሇ
ከተማ የይዞታና አስተዲዯር የሽግግር ጊዜ ፕሮግራም ጽ/ቤት ሀምላ 8 ቀን 2005 ዒ.ም
የባሇሙያዎች ቡዴን ከቦታው ዴረስ በመሊክ ባዯረገው ማጣራት አንዯኛ ተከሳሽ /አመሌካች/
በከሳሽ /አንዯኛ ተጠሪ/ ይዞታ ውስጥ አሌገቡም፡፡ አንዯኛ ተከሳሽ ከመንግስት ይዞታ 26 ካሬ
ሜትር የገቡ መሆኑ ተረጋግጧሌ የሚሌ መግሇጫ ሇሥር ፌርዴ ቤት በመሊኩ አንዯኛ
ተከሳሽ በከሳሽ ይዞታ ሊይ የፇጠረው ሁከት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
4. በዚህ

ውሣኔ

አንዯኛ

ተጠሪ ቅር

በመሰኘት

ይግባኝ

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

አቅርባሇች፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የቂርቆስ ክፌሇ
ከተማ የግንባታ ፇቃዴና ቁጥጥር ጽ/ቤት አጣርቶ ውጤቱን እንዱሌክ ትዕዛዝ ሰጥቶ ጥር 20
ቀን 2006 ዒ.ም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የክፌሇ ከተማው ግንባታና ፇቃዴ ቁጥጥር ጽ/ቤት ሰኔ
16 ቀን 2006 ዒ.ም በሰጠው መሌስ አመሌካች ከዋናው ቤት በስተጀርባ የገነባው ሰርቪስ
ኳርተር በስተቀኝ ያሇው ግዴግዲ ገፅ በይግባኝ ባይና በመሌስ ሰጭ መካከሌ ባሇው አጥር ሊይ
የተገነባ መሆኑን አይተናሌ የሚሌ የፅሐፌ መግሇጫ ሌኳሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ይህንን ማስረጃ መሠረት በማዴረግ አመሌካች በአጥሩ ሊይ የገነባውን ኳርተር ሰርቪስ ግንባታ
ይፌረስ በአንዯኛ ተጠሪ ይዞታ ሊይ የፇጠረው ሁከት ይወገዴ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ
ሰሚው ችልት የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማ በኃሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
በዴምፅ ብሌጫ አጽንቶታሌ፡፡
5. አመሌካችና ተጠሪ የተስማሙበት ሰነዴ ዋናው ህንፃ የሚገነባበትንና ከዋናው መንገዴ ጋር
ተያይዞ የሚገኘውን አጥር እንጂ ሰርቪስ ክፌለ ተዯግፍ የተሰራበትን አጥር የሚመሇከት
አይዯሇም፡፡ ሰርቪስ ክፌለ ተዯግፍ የተሰራበትን አጥር ያጠርኩት አመሌካች 1984 ዒ.ም
ሲሆን የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር አስቀምጨበት እኖር ነበር፡፡ የውሃ ታንከሩን በማውረዴ
ግንባታ አካሄጀበታሇሁ፡፡ ይህንን በተመሇከተ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበችው ክስ ሳይኖርና
የአጥሩን ባሇቤት በተመሇከተ በጭብጥነት ተይዞ የግራ ቀኛችን ማስረጃ ተሰምቶ ውሣኔ
አሌተሰጠም ስሇሆነም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪ ክስ ካቀረበበት ጭብጥ
ውጭ በመውጣት የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 329 (1) በሚቃረን ሁኔታ የሰጠው ውሳኔ
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መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ሰኔ 30 ቀን
2007 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡
6. አንዯኛ ተጠሪ ጥር 23 ቀን 2008 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች በአጥሬ ሊይ ግንባታ የገነባ
መሆኑን በመግሇፅ ክስ አቅርቤያሇሁ፡፡ አመሌካች ይህንን ክስ በግሌፅ ክድ ካሇመከራከሩም
በሊይ የክፌሇ ከተማው የግንባታ ፇቃዴና ቁጥጥር ጽ/ቤት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ትዕዛዝ የባሇሙያ ቡዴን በመመዯብ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ አጥር ሊይ ግንባታ የፇጸመ
መሆኑን ማረጋገጫ አቅርበዋሌ፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት
ያሊነሳውን የአጥር ባሇሀብትነት ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ስሇዚህ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ
ይዯረግሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥታሇች፡፡ በሥር ፌርዴ ቤትና ጉዲዩ በይግባኝ በሚታይበት ጊዜ
ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት የታየው ሁሇተኛ ተጠሪ አመሌካች ከተሰጣቸው የግንባታ ፇቃዴ
ውጭ የገነባ በመሆኑ የፇጠረው ሁከት እንዱወገዴ የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው በማሇት
ጥር 23 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 12 ቀን 2008 ዒ.ም
የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
7. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ
የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክፌሇ ከተማው
ባሇሙያዎች በተሇያየ ጊዜ እቦታው ዴረስ በመሄዴ አንዴ ጊዜ አመሌካች ግንባታውን የገነባው
ተሻሽል በተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ መሠረት ነው የሚሌ መግሇጫ የሰጡ መሆኑንና በላሊ
ጊዜ ዯግሞ አመሌካች ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ ህንፃውን በመሥራት ከአንዯኛ ተጠሪን መብት
እንዯተጋፊ የሚገሌጽ መግሇጫ ያቀረቡ መሆኑን አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ
ቤት ያቀረቧቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች ይዘትና ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ የይዞታ አስተዲዯርና የሽግግር ፕሮግራም ጽ/ቤት
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በባሇሙያ አጣርቶ እንዱሌክሇት በሰጠው
ትዕዛዝ መሠረት የባሇሙያ ቡዴን መዴቤ አዴርጌዋሇሁ ባሇው ማጣራት አመሌካች የተጠሪን
ይዞታ ያሌተጋፊ መሆኑን በመግሇጽ ሀምላ 8 ቀን 2005 ዒ.ም የፅሁፌ መግሇጫ ሰጥቷሌ፡፡
በአንፃሩ ጉዲዩ በይግባኝ በሚታይበት ጊዜ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጥር 20 ቀን 2006
ዒ.ም በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት የባሇሙያ ቡዴን መዴቤ ጉዲዩን አጣርቻሇሁ በማሇት ሰኔ 16
ቀን 2006 ዒ.ም የፅሐፌ መግሇጫ የሰጠው የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ የግንባታ ፇቃዴና ቁጥጥር
ጽ/ቤት አመሌካች የሰርቪስ ኳርተር የአንዯኛ ተጠሪን አጥር አስዯግፍ ገንብቷሌ የሚሌ
መግሇጫ ያቀረበ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡
8. ከዚህ አንፃር ሲታይ የክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት የአንዯኛ ተጠሪና የአመሌካችን
አቤቱታ መነሻ በማዴረግ ባሇሙያ መዴበው ባዯረጉት ማጣራት የዯረሱበት መዯምዯሚያና
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የሰጧቸው ዯብዲቤዎች ዕርስበርሳቸው የሚቃረን ይዘት ያሊቸው መሆናቸውን ከበታች ፌርዴ
ቤቶች ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የክፌሇ ከተማው የአስተዲዯር አካሊት ሇፋዳራሌ
መጀመሪያ ፌርዴ ቤት ሇሰጠው ትዕዛዝ የባሇሙያ ቡዴን መዴበውና አጣርተው ሀምላ 8 ቀን
2005 ዒ.ም የሰጠው መግሇጫና በተመሣሣይ ጭብጥ ሊይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በሰጠው ትዕዛዝ መነሻ ከቦታው ዴረስ ሄዯው አጣርተዋሌ የተባለ ባሇሙያዎች ሰኔ 16 ቀን
2006 ዒ.ም ያቀረቡት መግሇጫ ዕርስ በርሱ የሚቃረን ይዘት ያሇው መሆኑ ሥር ፌርዴ
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ከሰጠው ውሣኔ ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡
9. የክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት በተሇያዩ ጊዜ የመዯቧቸው ባሇሙያዎች የተሇያየ ውጤት
ያሇው ሙያዊ መግሇጫ የሚያቀርቡት በመጀመሪያ ዯረጃ የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ
ሰሚው ፌርዴ ቤት በጭብጥነት ሉያዙና ሉጣሩ የሚገቡ የፌሬ ጉዲይና የህግ ጭብጦች
ሣይመሰርቱና የባሇሙያዎች ቡዴን አጣርቶ መግሇጫ ሉያቀርብባቸው የሚገቡትን አከራካሪ
ፌሬ ነገሮች ማሇትም፡(ሀ) አመሌካች ከአንዯኛ ተጠሪ ይዞታ 70 ሣንቲ ሜትር ርቆ ሇመገንባት የተስማማው
ባሇሁሇት ፍቅ ህንፃውን ብቻ ነው ወይስ ሰርቪስ ቤቱን ከአጥሩ 70 ሣንቲ ሜትር ርቆ
ሇመገንባት ተስማምቷሌ? ወይስ አሌተስማማም?
(ሇ) ሇአመሌካች የተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ ህጋዊ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ተጠንቶ ተሻሽሎሌ
ወይስ አሌተሻሻሇም?
(ሏ) አመሌካች በአንዯኛ ተጠሪ ከተገነባው አጥር ሊይ አስዯግፍ ሰርቪስ ቤት የማይሠራ
መሆኑን ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር ተስማምቷሌ ቢባሌ አመሌካች ሰርቪስ ኳርተር አሰጠግቶ
የገነባበትን የአጥር ክፌሌ የገነባችው አንዯኛ ተጠሪ ናት ወይስ አመሌካች?
(መ) አመሌካች ሰርቪስ ኳርተሩ የተገነባበትን የአጥር ክፌሌ አመሌካች የገነባው መሆኑ
ሲረጋገጥ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች አጥሩን አስዯግፍ የገነባውን ሰርቪስ ኳርተር
እንዱያፇርስ ሇመጠየቅ የሚያስችሊት የህግ መሠረት አሇ ወይስ የሇም?
(ሠ)

አመሌካች ሰርቪስ ኳርተሩን የገነባበትን የአጥር ክፌሌ የሠራችው አንዯኛ ተጠሪ
መሆኗ

ቢረጋገጥ

አመሌካች

አጥሩን

አስዯግፍ

የሠራውን

ሰርቪስ

ኳርተር

እንዱያፇርስ አንዯኛ ተጠሪ ሇመጠየቅ የሚያስችሊት የህግ መሠረት አሇ ወይስ የሇም?
(ረ)

አመሌካች ባከናወነው ግንባታ የአንዯኛ ተጠሪን መብትና ጥቅም የሚጎዲ ህገ ወጥ
ተግባር በመፇፀም በአንዯኛ ተጠሪ ሊይ ጉዲት በማዴረስ የሁከት ዴርጊት ፇፅሟሌ
ወይስ አሌፇፀመም?

(ሰ)

በአጠቃሊይ አመሌካች ህጋዊ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ከተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ ውጭ
ፇፅሟሌ ወይስ አሌፇፀመም? አመሌካች ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ ገንብቷሌ ቢባሌ
በዚህ ግንባታ አንዯኛ ተጠሪ መብትና ጥቅሟ ተነክቷሌ፡፡ ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ
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በተሠራው ግንባታ የአንዯኛ ተጠሪ መብትና ጥቅም አሌተነካም ቢባሌ ውጤቱ ምን
ይሆናሌ? ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ በተሠራው ግንባታ የአንዯኛ ተጠሪ መብትና ጥቅም
ተነክቷሌ ቢባሌ ውጤቱ ምን ይሆናሌ? የሚለትን ጭብጦች በግሌፅ በመያዝ
ባሇሙያዎች ቦታው ሄዯው በማጣራት በተሇያየ ጊዜ ሇአመሌካችና ሇአንዯኛ ተጠሪ
በተሇያዩ የክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት የተሰጣቸውን ሰነዴ ማስረጃዎች ይዘት፡አግባብነት ካሇው የግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥ አዋጆች ዯንቦችና መመሪያዎች መሠረት
በማዴረግ አጣርተው እንዱያቀርቡ ግሌፅ ትዕዛዝ ባሇመስጠታቸው ሌዩነት የተፇጠረ
መሆኑን ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሇክፌሇ ከተማው የይዞታ አስተዲዯር
የሽግግር ጊዜ ፕሮግራም ጽ/ቤት ሀምላ 8 ቀን 2005 ዒ.ም በባሇሙያ አጣርቶ
የሰጠውን መግሇጫና ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክፌሇ ከተማው የግንባታ
ፇቃዴ አሰጣጥና ቁጥጥር ጽ/ቤት ባሇሙያ ቡዴን አጣርቶ ሰኔ 16 ቀን 2006 ዒ.ም
በጽሁፌ የሰጠውን መግሇጫ ይዘት በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
10. ይህም የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በባሇሙያ ተጣርተው ሉቀርቡ
የሚገባቸው አከራካሪ የፌሬ ጉዲይ ጭብጦች በግሌጽ ሣይመሰርቱና መጣራት የሚገባቸውን
ፌሬ ጉዲዮች በውሌ ሣይሇዩና በግሌጽ ሣይዘረዝሩ ባሇሙያዎች አጣርተው ያቅርቡ የሚሌ
ጥሌቅ

ትዕዛዝ

በመስጠታቸው

ተቃራኒ

ይዘት

ያሊቸው

ማስረጃዎች

(Contradictory

Evidence) ከክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት በተሇያየ ጊዜ ቦታው ዴረስ ሄዯው አይተው
የሰጡ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ
አንቀጽ 246፣ አንቀጽ 247 እና አንቀጽ 248 መሠረት አከራካሪ ጉዲዮችንና ጭብጦችን
በአግባቡ ሣይመሰርቱና ሣያጣሩ ውሣኔ በመስጠት መሠረታዊ የህግ ስህተት የፇፀሙ
መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡
11. ከሊይ ከተገሇጸው በተጨማሪ የክፌሇ ከተማው ባሇሙያዎች በተሇያየ ጊዜ ከቦታው ዴረስ
በመሄዴና የሥር ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇሰጡት ትዕዛዝ ተቃራኒ
ይዘት ያሇው አስተያየት ካቀረቡ ተቃራኒ ይዘት ካሊቸው አስተያየቶች አንዯኛውን ተቀብል
ላሊውን ውዴቅ ሇማዴረግ

የሚያስችሌ ግሌፅ መስፇርትና ምክንያት ሉኖር ይገባሌ፡፡

በተመሣሣይ የሙያ ብቃትና ሌምዴ ትይዩ የሆነ ሥሌጣን ያሊቸው የክፌሇ ከተማው
የተሇያዩ አካሊትና ባሇሙያዎች አንዴ መሠረታዊ ፌሬ ጉዲይ ሊይ ያቀረቡት መግሇጫ ዕርስ
በርሱ

የሚቃረን

ሆኖ

ዕውነታውን

ሇመሇየት

የማያስችሌ

በሚሆንበት

ጊዜ

ተቃራኒ

መግሇጫውን ያየው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በክፌሇ ከተማው ካሇ ባሇሙያዎች የተሻሇ ዕውቀትና
የሥራ ሌምዴ ባሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የሚመሇከተው ቢሮ ባሇሙያዎች
ተጣርቶ

እንዱቀርብና

ዕውነታው

እንዱረጋገጥ

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ

ቁጥር

250

እና

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136 (1) መሠረት ትዕዛዝ ሣይሰጥ አንዯኛውን መግሇጫ ተቀብል
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ላሊውን ዕውነት ነው ብል ውሣኔ ሇመስጠት የሚቻሌበት የህግ መሠረት የሇም፡፡ በመሆኑም
የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ ያዩት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዚህ ፌርዴ ተራ ቁጥር 8 የተገሇፁት ጭብጦች
በግሌጽ ሣይዙና እንዱጣሩ ሣያዯርጉና የክፌሇ ከተማው ባሇሙያዎች ከሰጡት ዕርስበርሱ
የሚቃረን ሙያዊ ምስክርነትና መግሇጫ ዕውነታው የትኛው እንዯሆነ የተሻሇ ሙያ
ዕውቀትና ሌምዴ ባሊቸው የአዱስ አበባ አስተዲዯር ባሇሙያዎች ተጣርቶ እንዱቀርብሊቸው
ሣያዯርጉ የሰጡት ውሣኔ ከሊይ የገሇፅናቸውን የፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ አንቀጽ
246፣ አንቀጽ 247፣ አንቀጽ 248 አንቀጽ 250 እና አንቀጽ 136 (1) ዴንጋጌዎች
ያሌተከተሇ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 57471 ጥቅምት 18 ቀን
2006 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 142629
ጥቅምት 20 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 108027 ሚያዝያ 22 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ
ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 9 የተገሇፁትን
ጭብጦች

በመያዝና

እነዚህ

አከራካሪ የፌሬ

ነገር

ጭብጦች

የአዱስ አበባ ከተማ

አስተዲዯር የሚመሇከተው አካሌ የካበተ ዕውቀትና ሌምዴ ያሊቸው ባሇሙያዎች መዴቦ
አጣርቶ ውጤቱን እንዱያሳውቀው በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136 (1) መሠረት በማዴረግና
ዕውነታውን ሇማረጋገጥ ይጠቅማለ ያሊቸውን ሰነድች በማስቀረብና የምስክሮችን ቃሌ
በመስማት ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343 (1) መሠረት መሌሰን
ሌከንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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