
318 

 

የሰ/መ/ቁ. 42714 

ኀዲር 8 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

 ሏጎስ ወሌደ 

 ታፇሰ ይርጋ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የፌትሔና ሔግ ጉዲዮች ቢሮ - ተስፊዬ 
ዘመዴኩን ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. የሸቀጦች ጅምሊ ንግዴና አስመጪ ዴርጅት ገ/ማርያም ዋዳሮ ቀረበ 

           2.  አመሃ ጥበቡ ቀረበ 

           3. በኮሌፋ ቀራኒዮ ክ/ከተማ የቤቶች ማስተሊሇፌ ጽ/ቤት - ሸምሱ ስሩር ቀረበ 

     መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከቤት ባሇቤትነት መብት ጋር ተያይዞ የተነሣውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 
ከመዝገቡ እንዯሚታየው አመሌካች የክርክሩ ተካፊይ የሆነው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 358 መሠረት 
መቃወሚያ በማቅረቡ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ 
የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሊይ ክስ አቅርቦ ከተከራከሩ በኋሊ፣ ክስ ያቀረበበትን 
ቤት እንዱረከብ ውሣኔ አሰጥቶአሌ፡፡ አመሌካች መቃወሚያ ያቀረበው ቤቱ ከጅምሩ የአስተዲዯሩ 
ሲሆን ዋጋ ተቀብል ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊሇፇው በመሆኑ ቀዯም ሲሌ የተሰጠው ውሣኔ 
መብቴን ይነካሌ በማሇት ነው፡፡ ፌ/ቤቱም መቃወሚያውን ከመረመረ በኋሊ፣ ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት ውሣኔ ሰጥቶአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ 
ነው፡፡ 

እኛም አመሌካች ጥር 12 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው አመሌካች 
መብቴ ተነክቶአሌ በማሇት ያቀረበው የመቃወሚያ ክርክሩ ሣይሰማ ውዴቅ መዯረጉ አግባብ ነው 
ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በዚህ መሠረት ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 
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አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው አመሌካች ባቀረበው መቃወሚያ 
መሠረት የክርክሩ ተካፊይ በመሆን ሉያቀርበው ይችሌ የነበረውን የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር ክርክር 
እንዱያሰማ አሌተዯረገም፡፡ በሰበር አቤቱታው እንዯገሇፀው በጉዲዩ ያገባኛሌ የሚሇው በአዱስ አበባ 
ከተማ አስተዲዯር የአስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ. 2/95 እና 
በአዋጅ ቁ. 4/2ዏዏዏ /እንዯተሻሻሇ በአንቀጽ 29 መሠረት የተቋቋመ የአስተዲዯሩ አስፇፃሚ አካሌ 
በመሆኑ ነው፡፡ በተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 29/3/ መሠረት የከተማውን አስተዲዯርና የነዋሪዎችን 
መብትና ጥቅም በሚመሇከቱ ጉዲዮች ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር መብት የተሰጠው መሆኑንም 
በክርክሩ ገሌጾአሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 358 በተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት መቃወሚያ 
ያቀረበው ሇክርክሩ መሠረት ከሆነው ቤት ጋር በተያያዘ ያሇውን የከተማውን አስተዲዯር የነዋሪዎች 
መብትና ጥቅም ሇማስከበር በሚሌ እንዯሆነም ተገንዝበናሌ፡፡ 

አስቀዴሞ የተሰጠውን ውሣኔ ሇማስነሣት መቃወሚያ ማቅረብ የሚችሌ ወገን በክርክሩ 
ውስጥ መግባት የሚገባው ሆኖ ነገር ግን ተካፊይ ያሌነበረ፤ ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር የተሰጠው 
ፌርዴም መብቱን የሚነካበት የሆነ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 358 ተዯንግጎአሌ፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ እንዯምናየው አመሌካች በአስተዲዯሩ የአስፇፃሚ አካሌነቱ ሉያስጠብቀው የሚገባው 
የአስተዲዯሩና የነዋሪዎች መብትና ጥቅም እንዲሇ በመግሇጽ መቃወሚያውን አቅርቦአሌ፡፡ 
መቃወሚያው የቀረበሇት ፌ/ቤት ግን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 36ዏ/2/ በተዯነገገው መሠረት ክርክሩን 
አሌሰማም፡፡ አቤቱታውን ውዴቅ ያዯረገው ቀዯም ሲሌ በተሰጠው ውሣኔ መብቱ ከተነካ "በሔግ 
አግባብ ውሣኔውን ከሚያስሇውጥ በቀር … በዚህ ረገዴ ሉያቀርበው የሚችሇው የመቃወም አቤቱታ 
… የሇም"  የሚሌ ምክንያት በመስጠት ነው፡፡ ይህን አይነቱ አካሄዴ አግባብ ያሇውን የሥነ 
ሥርዓቱን ዴንጋጌ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ቀዴሞ በተሰጠው ውሣኔ መብቴ 
ተነክቶአሌ ማሇቱ እስከተረጋገጠ ዴረስ ውሣኔውን ሇማስሇወጥ የሚችሇው መቃወሚያውን በማቅረብ 
ነው በፌ/ቤቱ ግንዛቤ ሣያገኝ ቀርቶአሌ የምንሇውም ይህ ነው፡፡ በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት 
ውሣኔ በሥነ - ሥርዓት ሔጉ ዴንጋጌ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት 
ችሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 71179 ህዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ 
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 75281 ጥር 7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2/ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን የመቃወሚያ አቤቱታ ተቀብል በጉዲዩ ሥረ 
ነገር ግራ ቀኝ ወገኖችን አከራክሮ ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡  

መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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