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የሰ/መ/ቁ. 145733
ሔዲር 28 ቀን 2011 ዒ.ም
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሠፊ
አመሌካች:- አቶ ኤበሳ አመንቴ ጃሇታ ተጠሪዎች፡- 1. የአዱስ ከተማ ክ/ከተማ አካባቢ ጥበቃ ፅ/ቤት
2. የአዱስ ከተማ ክ/ከተማ አካባቢ ንግዴና እንዱስቱሪ ፅ/ቤት
መዝገቡ

የተቀጠረው

ሇምርመራ ነው

በመሆኑም

ተመርምሮ

የሚከተሇው

ፌርዴ

ተሠጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ
አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት

መዝገብ ቁጥር 26794 ሰኔ

12 ቀን 2009 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በመቃወም የቀረበ ነው፡፡
ጉዲዩ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተጀመረ ሲሆን የአሁን አመሌካች
የሥር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሳሾች እንዯነበሩ መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ ይዘት፡- በአራዲ ክ/ከተማ ወረዲ 5 የቤት
ቁጥር 108 ከግሇሰብ ሊይ በመከራየት ከ2ኛ ተከሳሽ መ/ቤት በተሰጠኝ የዋና ምዝገባ
ምስክር ወረቀት የንግዴ ስራ ፌቃዴ የሆቴሌ ዴርጅት በማቋቋም አገሌግልት ሊይ
እያሇሁ ከሳሽ ሇ2009 ዒ/ም የግብር ዘመን ሇገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ሉከፇሌ
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የሚገባውን የመንግስት ግብር በመክፇሌ እና ሇ2009 ዒ/ም የግብር ዘመን የንግዴ ስራ
ፌቃዴ እንዱታዯስ የሚፇቅዴ ክሉራንስ በመቀበሌ 2ኛ ተከሳሽ ጥያቄ በቀረበሇት በአጭር
ጊዜ ውስጥ የከሳሽን ንግዴ ስራ ፌቃዴ ማዯስ ሲገባው አሊግባብ ሇረጅም ጊዜያት
ሲያጉሊሊኝ ከቆየ በኋሊ በቀን 28/04/2009 ዒ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ የአዱስ ከተማ ክ/ከተማ
የአካባቢ ፅ/ቤት የንግዴ ስራ ፌቃዴህ እንዱታገዴ ስሊሳወቀኝ የንግዴ ስራ ፌቃዴህ
አናዴስም በማሇት ክሌከሊ ከማዴረጉ በሊይ የንግዴ ስራ ፌቃዴህ ታግዶሌ በማሇት በቀን
28/04/2009 ዒ/ም የተፃፇ የማሳወቂያ ዯብዲቤ ሰጥቶኛሌ፡፡ ስሇሆነም የንግዴ ስራ
ፌቃዳን ያገደኝ እና እንዲይታዯስ የከሇከለኝ ያሇአግባብ ስሇሆነ ክሌከሊው ተነስቶ የንግዴ
ስራ ፌቃዲቸው እንዱታዯስ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቋን የሚያሳይ ነው፡፡
የአሁኑ ተጠሪዎች በበኩሊቸው በስር ፌርዴ ቤት ተከሳሾች በመሆን በሰጡት መሌስ
በከሳሽ የንግዴ ዴርጅት ሊይ በተዯጋጋሚ በተዯረገ የዴምፅ ሌኬት ከሳሽ የሚሇቀቀው
የዴምፅ ማጉያው ዴምፅ ከሚፇቀዴው ዴምፅ ሌኬት በሊይ በመሆኑ በአካባቢው ነዋሪዎች
ሊይ

ከፌተኛ

የዴምፅ

ብክሇት

እያዯረሰ

ስሇመሆኑ

በባሇሞያ

የተረጋገጠ

በመሆኑ

የተወሰዯው አስተዲዯራዊ እርምጃ በአግባቡ መሆኑ በመግሇፅ የቀረበው ክስ ውዴቅ
ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣኑ የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ የአመሌካች
የንግዴ ስራ ፌቃዴ የታገዯውና እንዲይታዯስ የተከሇከሇው ከህግ ውጪ ነው በማሇት
የስር 2ኛ ተከሳሽ የነበረው አዱስ ከተማ ክ/ከተማ የንግዴ ፅ/ቤት ተጠሪን የንግዴ ስራ
ፌቃዴ ያገዯውና እንዲይታዯስ የከሇከሇው ከህግ ውጪ ነው ፡፡ የአመሌካች የንግዴ ስራ
ፌቃዴ ሉታዯስ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇአዱስ
አበባ ከተማ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቤቱታ ያቀረቡ ቢሆንም አቤቱታቸው
ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ በመቀጠሌ ተጠሪዎች የሰበር አቤቱታቸው በአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው
ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመሻር በንግዴ ምዝገባ
ፌቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 ዒንቀፅ 46 መሠረት አግባብ ባሇው አካሌ አስተዲዯራዊ
እርምጃዎች የተወሰዯበት ማናቸውም ሰው በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 47 ንኡስ አንቀፅ 3
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መሠረት በህግ ጉዲይ ሊይ ይግባኝ ቅሬታ ካሇው ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤት ማቅረብ ያሇበት
ሇአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በይግባኝ እንጂ በቀጥታ ክስ ሇአዱስ አበባ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሉቀርብ አይገባም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አሁን
በአመሌካች

የቀረበው

አቤቱታ

ይህ

ውሳኔ

መሠረታዊ

የሆነ

የሔግ

ሥሔተት

የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡
የአመሌካች ቅሬታ ይዘት ባጭሩ ፡- የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በአዋጅ
ቁጥር 980/2008 አንቀፅ 46 እና 47 መሰረት በአስተዲዯር አካሌ የተወሰደት ውሳኔዎች
ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው በህግ ጉዲይ ሊይ ስሌጣን ሊሇው ፌርዴቤት ይግባኝ
ሉያቀርብ ይገባሌ ሲባሌ ጉዲዩ መቅረብ ያሇበት ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት እንጂ
ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አይዯሇም በማሇት ውሳኔ መስጠቱ በህገ መንግስቱ አንቀፅ
79 መሰረት የተቀመጠውን መብት የጣሰና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
ሉሻር ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልት
እንዱታይ በመዯረጉ 1ኛ ተጠሪ መሌስ በፅሁፌ የሰጠ ሲሆን ሇ2ኛ ተጠሪ አመሌካች
መጥሪያ ባሇመውሰዲቸው አመሌካች በ2ኛ ተጠሪ ሊይ ያቀረበው ቅሬታ እንዲሌፇሇገው
ተቆጥሮ የታሇፇ ስሇመሆኑ መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ እኛም በሰበር አጣሪው ችልት
እንዱጣራ የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ
እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ ፡፡
እንዯመረመርነው አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ በመሆን ያቀረበው ክስ ከ2ኛ ተከሳሽ
መ/ቤት በተሰጠኝ የዋና ምዝገባ ምስክር ወረቀት የንግዴ ስራ ፌቃዴ የሆቴሌ ዴርጅት
በማቋቋም አገሌግልት ሊይ እያሇሁ ከሳሽ ሇ2009 ዒ/ም የግብር ዘመን ሇገቢዎችና
ጉምሩክ ባሇስሌጣን ሉከፇሌ የሚገባውን የመንግስት ግብር በመክፇሌ እና ሇ2009 ዒ/ም
የግብር ዘመን የንግዴ ስራ ፌቃዴ እንዱታዯስ የሚፇቅዴ ክሉራንስ መነሻነት 2ኛ ተከሳሽ
የከሳሽን ንግዴ ስራ ፌቃዴ ማዯስ ሲገባው የአዱስ ከተማ ክ/ከተማ የአካባቢ ፅ/ቤት
የንግዴ ስራ ፌቃዴህ እንዱታገዴ ስሊሳወቀን የንግዴ ስራ ፌቃዴህ አናዴስም በማሇት
ክሌከሊ ከማዴረጉ በሊይ የንግዴ ስራ ፌቃዴህ ታግዶሌ በማሇት በቀን 28/04/2009 ዒ/ም
የተፃፇ የማሳወቂያ ዯብዲቤ እንዯዯረሰው በመግሇፅ እና የንግዴ ስራ ፌቃዲቸውን
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እንዲይታዯስ የከሇከሇው ያሇአግባብ መሆኑ ጠቅሰው የንግዴ ስራ ፌቃዲቸው እንዱታዯስ
እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት በበኩለ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በንግዴ ምዝገባ ፌቃዴ አዋጅ ቁጥር
980/2008

ዒንቀፅ

46

መሠረት

አግባብ

ባሇው

አካሌ

አስተዲዯራዊ

እርምጃዎች

የተወሰዯበት ማናቸውም ሰው በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 47 ንኡስ አንቀፅ 3 መሠረት በህግ
ጉዲይ ሊይ ይግባኝ ቅሬታ ካሇው ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤት ማቅረብ ያሇበት ሇአዱስ አበባ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በይግባኝ እንጂ በቀጥታ ክስ ሇአዱስ አበባ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ሉቀርብ አይገባም በማሇት ውሳኔ የሰጠ መሆኑ ከመዝገቡ ይዘት ሇመረዲት
ችሇናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት ሇመረዲ እንዯተቻሇው ተጠሪዎች የአመሌካችን የንግዴ ስራ ፌቃዴ
እንዲይታዯስ በመከሌከሌ የወሰደት እስተዲዯራዊ እርምጃ በተመሇከተ አመሌካች በቀጥታ
ሇአዱስ አበባ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኝነት መጠየቃቸው አግባብነት ነው ?ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ መመርመሩ አስፇሇጊ መሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ በንግዴ ምዝገባ
ፌቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 ዒንቀፅ 46 እንዯተመሇከተው አዋጅ፣አዋጅን ተከትሇው
የሚወጡ ዯንብና መመሪያዎችን ተሊሌፍ በሚገኝ ማንኛውም ሰው ሊይ አግባብ ያሇው
አካሌ

በአዋጅና

አዋጁን

ሇማስረፇፀም

በሚወጣ

ዯንብ

በተመሇከተው

መሰረት

አስተዲዯራዊ እርምጃ እንዯሚወስዴ የሚዯነግግ ነው፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ አግባብ
ያሇው ባሇስሌጣን የበሊይ ሃሊፉ የቀረበውን አቤቱታ ሰምቶ በ5 ቀናት ውስጥ ውሳኔውን
ሇአመሌካቹ በፅሁፌ ማሳወቅ እንዲሇበት በተጠቀሱት ቀናት ውስጥ የበሊይ ሃሊፉው
ውሳኔውን

ያሊሳወቀው

እንዯሆነ

ቅሬታ

አቅራቢው

ስሌጣን

ሊሇው

ፌርዴ

ቤት

አቤቱታውን ማቅረብ እንዯሚችሌ በዚሁ አዋጅ ዒንቀፅ 47(2) የተመሇከተ ሲሆን
፤አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወይም ምሊሽ ያሌተሰጠው
ማንኛውም ሰው ውሳኔ በተሰጠ በሁሇት ወር ጊዜ ውስጥ ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት
በህግ ጉዲይ ሊይ ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችሌ በዚሁ አዋጅ ዒንቀፅ 47(3) ስር
ተዯንጓሌ፡፡ ከዚሁ ዴንጋጌ ይዘት ሇመረዲት የሚቻሇው አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ውሳኔ
ያገኘ እና በተሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን በህግ ጉዲይ ሊይ ብቻ ይግባኝ አቤቱታ
የማቅረብ መብት እንዲሇው ነው፡፡
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በተያዘው ጉዲይ በቀን 28/04/2009 ዒ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ የንግዴ ስራ ፌቃዴህ
አናዴስም፤ የንግዴ ስራ ፌቃዴህ ታግዶሌ በማሇት ተጠሪ በቀን 28/04/2009 ዒ/ም
የተፃፇ ዯብዲቤ ሇአመሌካች የዯረሰው በመሆኑ አመሌከች በዚሁ አስተዲዯራዊ እርምጃ
ቅር የተሰኘ ከሆነ በንግዴ ምዝገባ ፌቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 ዒንቀፅ 47(3)
መሰረት ይግባኝ የማቅረብ መብት እንጂ በቀጥታ ሇአዱስ አበባ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ክስ ማቅረብ ስሇማይችለ የስር ፌርዴቤት የሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ነው ከሚባሌ
በቀር የተፇጸመ መሠረታዊ

የሆነ የሔግ ሥሔተት አሊገኘንበትም፡፡ በዚህም ምክንያት

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት

መዝገብ ቁጥር 26794 ሰኔ 12 ቀን 2009 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ

በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2 . በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ብ/ግ

334

