
                                                                                    

ው ሳ ኔ 

1. የA.Aበባ ከተማ ነክ ፍ/ቤት በመ/ቁ. 00148 በታህሣሥ 24 ቀን 

1998 ዓ.ም የሰጠው ውሰኔ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት 

በመ/ቁ. 03006 በጥር 24 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 

Eንደዚሁም ሰበር ችሎቱ በመ/ቁ. 04058 በግንቦት 8 ቀን 1999 

ዓ.ም. የሰጠው ትEዛዝ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመት 

ስለሆነ በፍ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. የA.Aበባ ከተማ ነክ ፍ/ቤት ይህንን ጉዳይ ለማየት የሥረ ነገር 

ሥልጣን የለውም ተብሎ ተወስኗል፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻሉ፡፡ 

4. መዘገቡ ተዘግቶ ወደ መ/ቤት ተመልሷል፡፡ 

                                      የማይነበብ የAምስት ዳኞች 

ፊርማ Aለበት 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 32638 

መጋቢት 12 ቀን 2AAA ዓ.ም. 

ዳኞች፡-   Aብዱልቃድር መሐመድ 

    መስፍን Eቁበዮናስ  

    ሒሩት መለሠ 

    መድህን ኪሮስ  

    ዓሊ መሐመድ   

Aመልካች፡- የቂርቆስ ክፍለ ከተማ መሠረተ ልማትና ቤቶች ጉዳይ ጽ/ቤት Aቶ 

ተስፋዬ ዘመድኩን ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- 1ኛ/ Aቶ ይርጋ ንጋኔ ቀረቡ፡፡  

      2ኛ/ ወ/ሮ በላይነሽ ሙሽጋ ቀረቡ፡፡  

      3ኛ/ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቀበሌ A2 Aስተዳደር ጽ/ቤት  

      4ኛ/ Aቶ ሰንበት ታደሰ - ቀረቡ፡፡  

መዝገቡ የተቀጠረው ለምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን 

የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡፡  

ፍ ር ድ 

 መዝገቡ የተከፈተው Aመልካቹ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ 

ቤት በመዝገብ ቁጥር A5469 መጋቢት 6 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው ትEዛዝና፣ 

የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 54329 ሐምሌ 25 ቀን 1999 

ዓ.ም. የሰጠው ትEዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያለበት በመሆኑ በሰበር 

ታይቶ ሊታረም ይገባዋል በማለት ነሐሴ 16 ቀን 1999 ዓ.ም. Aቤቱታ 

ስላቀረበ ነው፡፡  

 የክርክሩን መሠረታዊ ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 

ከሰጠው ትEዛዝና በAመልካችና በተጠሪዎች በኩል ለዚህ ፍርድ ቤት በጽሑፍ 

ከቀረበው ክርክር Eንደተረዳነው Aቶ ይርጋ ንጋኔና ወ/ሮ በላይነሽ መሸጋ 

የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቀበሌ A2 Aስተዳደር ጽ/ቤት Eና Aቶ ስንብት ታደሰ 
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የግል ንብረታችን የሆነውን የቤት ቁጥር 271 ያላግባብ በመያዝ የቂርቆስ ክፍለ 

ከተማ ቀበሌ A2 Aስተዳደር ጽ/ቤት Aከራይ Aቶ ስንብት ታደሰ ደግሞ ተከራይ 

በመሆን Eየተጠቀሙበት ስለሚገኙ ንብረታችንን Eንዲያስረክቡን በማለት ክስ 

Aቅርበው ሶስተኛ Eና Aራተኛ ተጠሪ መልስና የመከላከያ ማስረጃ ካቀረቡ በኋላ 

በሥር ፍ/ቤት ተከሣሾች የነበሩት ሶስተኛ Eና Aራተኛ ተጠሪዎች ለከሳሾች 

ማለትም ለAንደኛና ሁለተኛ ተጠሪዎች ክስ ያቀረበበትን ቤት Eንዲያስረክቡ 

የፌዴራል የመጀመያ ፍርድ ቤት ውሣኔ ሰጥቷል፡፡  

 Aንደኛና ሁለተኛ ተጠሪዎች የፍርድ ባለEዳዎች ማለትም ሁለተኛ Eና 

ሶስተኛ ተጠሪዎች Eንደ ፍርዱ Eንዲፈጽሙ ትEዛዝ Eንዲሰጥላቸው የAፈፃፀም 

ክስ Aቅርበው የፍርድ Aፈፃፀሙ በሒደት ላይ Eያለ Aመልካች የካቲት 29 ቀን 

1999 ዓ.ም. በተፃፈ ማመልከቻ በAዲስ Aበባ ከተማ ውስጥ ያሉ ቤቶችን 

Aስመልክቶ የማስተዳደርና ተገቢውን ውሣኔ የመወሰን ስልጣን በAዋጅ ቁጥር 

2/1995 Aንቀጽ 46 መሠረት የቤቶች መሠረተ ልማት ኤጀንሲ መሆኑ 

Eየታወቀ ኤጀንሲው በክርክሩ ውስጥ ተሣታፊ ሣይሆን በባለቤትነት 

የሚያስተዳድረው ቤት Aንደኛና ሁለተኛ ተጠሪዎች የግል ንብረት ነው ተብሎ 

የተሰጠው ውሣኔ ተሰርዞ ወደ ክርክሩ ገብተን የመከላከያ ማስረጃችንንና 

መልሳችን Eንድናቀርብ ይፈቀድልን በማለት በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ 

ቁጥር 358 መሠረት የፍርድ መቃወሚያቸውን Aቅርበዋል፡፡  

 የፍርድ መቃወሚያ ማመልከቻው የቀረበለት ፍርድ ቤትም Aንድ ሰው 

የፍርድ መቃወሚያ ሊያቀርብ የሚችለው በክርክሩ ሣይካፈል ሲቀርና 

የተሰጠው ፍርድ መብቱን የሚነካበት ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ቤቱን 

በቀጥታ ሲያስተዳድር የነበረው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቀበሌ A2 Aስተዳደር 

ጽ/ቤት በተከሣሽነት ቀርቦ የተከራከረ በመሆኑ Aመልካች የተሰጠው ፍርድ 

Eንዲነሣና ወደ ክርክሩ Eንደገባ ያቀረበው ጥያቄ ተገቢ Aይደለም በማለት 

ትEዛዝ ሰጥቷል፡፡  

 Aመልካች የቀበሌ Aስተዳደርና የAዲስ Aበባ ከተማ መሠረተ ልማትና 

የቤቶች ኤጀንሲ ሁለት የተለያዩ የሕግ ሰውነት ያላቸው የተለያየ ሥልጣንና 

ሀላፊነት በማቋቋሚያ Aዋጃቸው የተሰጣቸው ሆኖ Eያለ፣ የቂርቆስ ክፍለ 

ከተማ ቀበሌ A2 Aስተዳደር ጽ/ቤት በተከሳሽነት ስለተከራከረ ፍርዱን 

ለመቃወም Aትችሉም በማለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የሰጠው 

ትEዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያለበት ነው፡፡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤትም 

ይህንን ሰህተት Eንዲያርም ያቀረብነውን ይግባኝ የሰረዘው በAግባቡ ስላልሆነና 

የሥር ፍርድ ቤት የሥረ ነገር ሥልጣን ሣይኖረው የወሰነብን ስለሆነ በሰበር 

ሊታረም ይገባዋል በማለት የጽሑፍ ክርክር ያቀረበ ሲሆን Aንደኛና ሁለተኛ 

ተጠሪዎች በበኩላቸው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ A2 ቀበሌ Aስተዳደር በተከሣሽነት 

ስለተሣተፈ Aመልካቹ በክርክሩ Eንደተሣተፈ ይቆጠራል፡፡ የክፍለ ከተማው 

Aስተዳደር ነገረ ፈጆች ቀበሌውን ወክለው የተከራከሩ ስለሆነ የፍርድ መቃሚያ 

ማመልከቻቸውን ውድቅ መደረጉ በAግባቡ ነው በማለት የተከራከሩ ሲሆን 

Aራተኛው ተጠሪ Eኔ ተከራይ በመሆኔ ከክርክሩ ውጭ Eንዲሆን በማለት 

መልስ ሰጥቷል፡፡  

 ከሥር የክርክሩ Aመጣጥና በዚህ ፍረድ ቤት ያቀረቡት የመከራከሪያ 

ሃሣቦች ከላይ የተገለፀው ሲሆን፣ Eኛም መዝገቡን መርምረናል፡፡ መዝገቡን 

Eንደመረመርነው Aመልካች መልስና የመከላከያ ማስረጃው Eንዲሰማለትና 

በክርክሩ ተካፋይ ሣይሆን የተሰጠው ፍርድ Eንዲሠረዝለት ያቀረበውን ጥያቄ 

ጉዳዩን ያየው የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ውድቅ ያደረገው በግባቡ ነው 

ወይስ Aይደለም የሚለው ጭብጥ ማየት Aስፈላጊ ሆኖ Aግኝተነዋል፡፡  

 የተሻሻለው የAዲስ Aበባ Aስተዳደር ቻርተር Aዋጅ ቁጥር 361/1995 

ቀበሌ ማለት የከተማው ሦስተኛ ደረጃ የAስተዳደር Eርከን የሆነ የክፍለ ከተማ 

Aካል Eንደሆነ በAንቀጽ 2 ንUስ Aንቀጽ 6 LÃ ¾}Å’ÑÑ ሲሆን የቀበሌ 

Aስተዳደር ስልጣንና ተግባር” የሚደነግገው የAዋጁ Aንቀጽ 35 የቀበሌ 

Aስተዳደር በከተማው Aስተዳደር ሥር ያሉ ቤቶችን የመሸጥ የመለወጥ Eና 

ከዚህ ጋር ተመሣሣይ ውጤት ሊያስከትሉ የሚችሉ ተግባራትን የማከናወን 

ስልጣንና ሀላፊነት ያለው ስለመሆኑ Aይደነግግም፡፡ ቻርተሩ በAዲስ Aበባ 

ከተማ ሥር ያሉ ቤቶችን የማስተዳደር የመሸጥና ሌሎች ውሣኔዎችን 
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የሚሰጠው ለAዲስ Aበባ ከተማ Aስተዳደር ሲሆን የAዲስ Aበባ ከተማ 

Aስተዳደር በበኩሉ ይህንን ተግባር ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማከናወን የAዲስ 

Aበባ የመሠረተ ልማትና የቤቶች ኤጀንሲን በዋጅ ቁጥር 2/1995 Aቋቁሟል፡፡ 

ከዚህም የምንረዳው የቀበሌ Aስተዳደር ለሕብረተሰቡ በቅርበት Aስተዳደራዊ 

Aገልግሎት ለመስጠት የተቋቋS የከተማው Aስተዳደር በሶስተኛ ደረጃ የሚገ˜ 

ሲሆን በከተማዋ Aስተዳደር ሥር ያሉ ቤቶችን Aስመልክቶ በሃላፊነት 

የሚከታተለውና ተገቢውን ውሣኔ መስጠት የሚችለው የመሠረተ ልማትና 

የቤቶች ጉዳይ ኤጀንሲ ነው፡፡ ሁለቱ የቀበሌ Aስተዳደርና ኤጀንሲው የተለያየ 

ባህሪ ስልጣንና ሀላፊነት Eንዲሁም ሕጋዊ ሰውነት ያላቸው Aካላት ናቸው፡፡  

 Aንድ ወደ ክርክር መግባት ያለበት Aካል በክርክሩ ተሣታፊ ሣይሆን 

የተወሰነው ውሣኔ መብቱን የሚነካ ሆኖ ሲገኝ ውሣኔው ከመፈፀሙ በፊት 

ውሣኔው Eንዲነሣና ክርክሩ �`c< ባለበት Eንዲቀጥል መጠየቅ Eንደሚችል 

የፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 358 ይደነግጋል፡፡ Aመልካች 

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለAንደኛና Eና ሁለተኛ ተጠሪዎች 

Eንዲመለስ ውሣኔ የሰጠበትን ቤት የማስተዳደርና በቤቱ ላይ የተሻለ መብት 

Aለኝ የሚል ሰው ሲመጣ በሕግ Aግባብ የመፋለም ስልጣንና ኃላፊነት ያለው 

ከቀበሌ Aስተዳደር የተለየና ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው Aካል ነው፡፡  

 Aመልካችና የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቀበሌ A2 Aስተዳደር የAዲስ Aበባ 

ከተማ Aስተዳደር ከተማዋን ለማስተዳደር Aስፈላጊ ናቸው ብሎ ያደራጃቸው 

የመንግሥት Aካላት በመሆናቸው ብቻ ቀበሌው በክርክሩ uተከሳሽነት 

በመሣተፍ Aመልካች በክርክሩ ተሣታፊ ሆኖ ማቅረብ የሚገባውን የመከላከያ 

መልስና ማስረጃ የማቅረብ Eድል Aግኝቷል ብሎ ለመደምደም Aይ‰ልም፡፡  

 በመሆኑም Aመልካች በክርክሩ ውስጥ ተሣታፊ ሣይሆን Aሉኝ 

የሚላቸውን ማስረጃዎችና ሌሎች የመከራከሪያ ሃሣቦች ሳያቀርብ 

የሚያስተዳድረውን ቤት ለAንደኛ Eና ሁለተኛ ተጠሪ Eንዲተላለፍ የተሰጠው 

ፍርድ Eንዲነሣና ክርክሩ Eሱ ባለበት Eንደገና Eንዲታይ ያቀረበው ጥያቄ 

ተቀባይነት የለውም በማለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትና 

በፌዴራል የከፍተኛ ፍርድ ቤት የተሰጠው ትEዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 

Aለበት በማለት ፍርድ ሰጥተናል፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. ክርክር የተነሣበትን ቤት Aስመልክቶ A5469 መጋቢት 6 ቀን 1999 

ዓ.ም. የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠው ትEዛዝ 

ተሽሯል፡፡ ፍርድ ቤቱ Aመልካች የሚያቀርበውን ማናቸውንም 

የሕግና የፍሬ ጉዳይ ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ የመሠለውን ፍርድ 

ይሰጥ ዘንድ Ñ<Ç¿ በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 341 

መሠረት ተመልሷል፡፡ ይፃፍ፡፡  

2. የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 54329 

ነሐሴ 16 ቀን 1999 የሰጠው ትEዛዝ ተሽሯል፡፡  

3. በዚህ ክርክር Áወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻሉ፡፡ ይህ ፍርድ ቤት መጋቢት 12 ቀን 2AAA ዓ.ም. በሙሉ 

ድምጽ ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የAምስት ዳኞች ፊርማ Aለበት፡፡  

 

ነ/ዓ                                                                           
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