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የሰ/መ/ቁ. 60353 

ግንቦት 04 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- አቶ ባሌቻ ወ/ፃዴቅ - ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- አቶ ግርማ ቀሇታ - አሌቀረቡም 

               መዝገቡን መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ሰበር ችልት የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች 
ቃረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ያቀረበ ነው አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩት የጥበቅና 
ግሌጋልት አሰጣጥን በሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ከወ/ሮ እታገኘሁ በሻህ ጋር በአዱስ አበባ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የነበረኝን የፌታብሓር ክርክር ሇመከታተሌና ጉዲዩን እስከሰበር ችልት 
ዴረስ እኔን በመወከሌ ሉከራከሩሌኝ ከተጠሪ ጋር ውሌ ተዋውሇናሌ፡፡ ከሳሽ በውሌ ከተስማማነው ብር 
2‚000 /ሁሇት ሺ ብር/ ውስጥ ብር 1‚000 /አንዴ ሺ ብር/ ሇተከሳሽ ከፌያሇሁ፡፡ ተከሳሽ ተገቢውን 
የጥብቅና አገሌግልት ያሌሰጡኝ በመሆኑ የከፇሌኩትን ገንዘብ ከነኪሣራው እንዱመሌስ ውሣኔ 
ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ የማህበራዊ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ 
ሇአመሌካች ብር 2‚000 /ሁሇት ሺ ብር/ ይክፇለ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር 
በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የጥብቅና አገሌግልት ሇመስጠት የተዋዋሇው በአዱስ አበባ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ሇመከራከር እንጂ በይግባኝና በሰበር ሇመከራከር አይዯሇም በማሇት የማህበራዊ ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇከተማው ሰበር ችልት አቅርቦ የሰበር 
አቤቱታው ውዴቅ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ 

አመሌካች ተጠሪ ጋር ያዯረግሁት የጥብቅና አገሌግልት ውሌ ተጠሪ እኔ ከወ/ሮ እታገኘሁ 
በሻህ ጋር ባሇኝ የፌታብሓር ክርክር በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በይግባኝና በሰበር 
ሉቆሙሌኝ መሆኑ በውለ ተገሌፆ እያሇ የማህበራዊ ፌርዴ ቤት ውሣኔ በይግባኝ ያየው የአዱስ አበባ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት ውለ በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ብቻ ሇመከራከር የተዯረገነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ውለ በአዱስ አበባ 
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የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የጥብቅና ግሌጋልት ሇመስጠት የተዯረገ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች 
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ማቅረቡ የማይጠቅማቸው 
መሆኑን መክሬአቸዋሇሁ፡፡ አመሌካች ከሙያ አንፃር የማያዋጣውንና የማሊምንበትን ጉዲይ ይግባኝ 
ካሊቀረብክ በማሇት ያቀረቡት ክስ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ 
መሌስ በፅሐፌ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥ በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ 
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሰኔ 12 ቀን 2000 ዓ.ም የተዯረገው የጥብቅና አገሌግልት 
ውሌ ስምምነት ‛እኔ ውሌ ሰጭ ከወ/ሮ እታገኘሁ በሻህ ጋር በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ስሊሇኝ የቦታ ክርክር ጉዲይ ውሌ ተቀባይ ባሊቸው የጥብቅና ሙያ ጉዲዬን እስከ መጨረሻ ዴረስ 
ሉከራከርሌኝ ሇዚህ አገሌግልታቸው ብር 2‚000 /ሁሇት ሺ ብር/ ሌከፌሊቸው የተሰማማን ሲሆን“ 
በሚሌ መንገዴ በተራ ቁጥር 1 የአመሌካችን ግዳታ የሚገሌፅ ሲሆን በተራ ቁጥር 2 ‛እኔም ውሌ 
ተቀባይ በተራ ቁጥር 1 ሊይ በተገሇፀው መሠረት የውሌ ሰጭው ጉዲይ እስከመጨረሻ ዴረስ 
ሌከራከርሊቸው ተስማምተን በቅዯሚያ ብር  /አንዴ ሺ ብር/ ተቀብያሇሁ“ በሚሌ መንገዴ የተጠሪን 
ግዳታ የሚገሌጽ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በአመሌካች እና ተጠሪ መካከሌ በተዯረገው ውሌ ውስጥ ‛ 
እስከመጨረሻ ዴረስ ሉከራከሩሌኝ“ የሚሇውና ‛እስከ መጨረሻ ዴረስ ሌከራከርሊቸው“ የሚሇው ቃሌ 
ተጠሪ በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ብቻ ሇመከራከር የውሌ ግዳታ እንዯገቡ በማዴረግ 
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትርጉም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1732 እና 
የጥብቅና አገሌግልት በዯንብ ቁጥር 57/1992 አንቀፅ 8/2/ የተዯነገገውን ያሊገናዘበና የአተረጓጉም 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇዚህ ‛እስከ መጨረሻ ዴረስ“ ሌከራከርሊቸው በማሇት ተጠሪ 
የገቡት ውሌ ይዘት አመሌካች ከሙያ አንፃር የሚያዋጣ ከሆነ ይግባኝ አቅርቦ የመከራከርና በሰበር 
አቤቱታ አቅርቦ መከራከረን የሚጨምር በመሆኑ በዚህ በኩሌ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤትና የከተማው በሰበር ችልት የሰጡት ትርጉም ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም በመሆኑም ተጠሪ በአዱስ 
አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ብቻ ሇመከራከር ነው በጥብቅና አገሌግልት ውለ የተስማማሁት 
በማሇት ያቀረቡትን መከራከሪያ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የአመሌካችንና 
የተጠሪን ውሌ ሲተረጉሙ ስህተት የሰራ ሲሆን ተጠሪ ያቀረበው ሁሇተኛ መከራከሪያ ስንመሇከተው 
ፌርዴ ቤቶቹ የዯረሱበትን መዯምዯሚያ የሚያስሇውጥ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ተጠሪ ከሙያ አንፃር 
አመሌካች ከህግ አንፃር ማዴረግ የሚገባቸውን የማስረዲትና ግሌፅ የማዴረግና የማማከር ግዳታና 
አከሪካሪ ጉዲይ በላሇበት ክስና ክርክር ያሇማቅረብ ግዳታ እንዲሇበት በዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀፅ 28 
በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ በአመሌካችና በወ/ሮ እታገኘሁ በሻህ መካከሌ በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት የነበረው ክርክር የቦታ ይዞታ ክርክር ሲሆን በጉዲዩ አመሌካች የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ 
አቅርበው ነበር፡፡ በክርክሩ ሂዯት ክርክር የተነሳበት ቦታ የማናቸው ይዞታ እንዯሆነ አጣርቶ 
እንዱገሌፅ የአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ አስተዲዲር ተጠይቆ ተከሳሽ ወ/ሮ እታገኘሁ የአመሌካችን ቦታ 
አሌፍ እንዲሌያዘ እና በተቃራኒው አመሌካች የወ/ሮ እታገኘሁን ህጋዊ ይዞታ አሌፍ የያዘ መሆኑን 
በማረጋገጡ የአመሌካች ክስ ውዴቅ መሆኑን የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 
ቁጥር 00076 ሀምላ 9 ቀን 2000 ዓ.ም ከሰጠው ውሣኔ  ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ሊይ 
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ይግባኝ ባይ የሰበር አቤቱታ ማቅረብ ከሙያ አንፃር እንዯማያዋጣ የምክር አገሌግልት ከሰጠ 
ሇአመሌካች የይግባኝ አቤቱታ የማቅረብ ግዳታ የሇበትም፡፡ አመሌካች የተጠሪን ምክር ወዯጎን 
በመተው ይግባኝ አቅርቦ ይግባኙ የተሠረዘበት ሲሆን የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ተዯርጎበታሌ፡፡ 
ስሇሆነም ተጠሪ ተገቢ የሆነ የሙያ ግሌጋልትና ምክር ሇአመሌካች የሰጠ በመሆኑ በውጤት ዯረጃ 
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
ምክንያቱ ተሇውጦ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቅ/መ  
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