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የሰ/መ/ቁ. 53607 

ህዲር 14 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       ተሻገር ገ/ስሊሴ 

 ብርሃኑ አመነው 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- የምጥን መንዯር መኖሪያ ቤቶች የህብረት ሥራ ማህበር ጠበቃ ዜና ዯባሱ 
ቀረበ 

ተጠሪዎች ፡- 1. ወ/ሮ ባየች አይገምት - በላለበት 

     2. ወ/ሮ ሸዋሰገዴ አይገምት - በላለበት 

     3. ወ/ሮ ሃና መኯንን - ከጠበቃ ይሌማ አቻሜ ጋር ቀረበች 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በሁከት ይወገዴ ክስ መነሻነት ክርክር ተካሂድ የተሰጠውን ውሳኔ መሠረት በማዴረግ 
የተጀመረውን የአፇጻጸም ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው የአሁኑ አመሌካች 
የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ መስርቶ ክርክር ከተዯረገ በኋሊ፣ የፌርዴ 
ባሇመብት ሆኖአሌ፡፡ በውሳኔው 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ በአመሌካች ይዞታ ሊይ ሁከት የፇጠሩ 
መሆናቸውን ስሇመረጋገጡ ተመሌክቶአሌ፡፡ አመሌካች የአፇጻጸም መዝገቡን ያስከፇተው በውሳኔው 
መሠረት የፌርዴ ባሇዕዲ የሆኑት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ ይዞታውን ሇቀው እንዱወጡሊት ትዕዛዝ 
ሇማሰጠት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 3ኛ ተጠሪ አፇጻጸም በተጠየቀበት ቦታ ይዞታ ያሇኝ እኔ ነኝ 
በማሇት መቃወሚያ በማቅረብዋ የክርክሩ ተካፊይ ሌትሆን ችሊሇች፡፡ አፇጻጸሙን የጀመረው የአዱስ 
አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን ጥያቄ በመቀበሌ እንዯውሳኔው እንዱፇጸም 
ትዕዛዝ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን የአሁንዋ 3ኛ ተጠሪ ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረብዋ 
ትዕዛዙ ተሽሮአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ 
በመቃወም ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ አቅርቦ ክርክሩ በዚህ ዯረጃም 
ተሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም የሰበር ችልቱ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ አቤቱታ 
የቀረበበትን ውሳኔ አፅንቶአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

እኛም አመሌካች መጋቢት 3 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት 
ባሇመቅረባቸው ክርክሩ የተሰማው እነሱ በላለበት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ 
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የተዯረገው የሥር ፌ/ቤቶች የ3ኛ ተጠሪን መቃወሚያ በመቀበሌ የመወሰናቸውን አግባብነት 
ሉመረመር የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር 
አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ከሊይ ባጭሩ እንዲመሇከትነው ሇአፇጻጸሙ መሠረት የሆነው ውሳኔ በተሰጠበት ክርክር 
ተጠሪ ተከራካሪ ወገን አሌነበረችም፡፡ አመሌካች በ1ኛ እና በ2ኛ ተጠሪዎች ሊይ ክስ የመሠረተው 
በሔጋዊ መንገዴ በያዝኩት መሬት ሊይ ሁከት ፇጥረውብኛሌ፡፡ ስሇዚህም ያሇ አግባብ የያዙትን 
መሬት ሇቀው ይወጡ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ተጠሪዎች 
(ተከሳሾች) ስፊቱ በካሬ ሜትር ተሇክቶ ሇአመሌካች በተሰጠው መሬት ውስጥ ገብተዋሌ በሚሌ 
ምክንያት ከሔግ ውጪ የያዙትን መሬት እንዱሇቁ ወስኖአሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ይህን የመሰሇ ውሳኔ ሉሰጥ 
የቻሇው መሬቱ በአመሌካች የተሰጠ መሆኑን በማረጋገጥ ነው፡፡ 3ኛ ተጠሪ ክርክሩ ውስጥ የገባችው 
ከዚህ በኋሊ ብቻ ሳይሆን መቃወሚያዋን ያቀረበችውም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.418 የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ የአፇጻጸም ክርክር በቀጠሇበት መዝገብ ስሇመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች 
ከሰጡአቸው ውሳኔዎች ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እና የይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤት ሰበር ችልት የተጠሪን መቃወሚያ በመቀበሌ የሰጡት ውሳኔ እንዲየነው ክርክር 
የተነሳበት መሬት ሇተጠሪ የተሰጠ ነው ወይም የተጠሪ ይዞታ ነው የሚሌ እንዴምታ ያሇው ነው፡፡ 
ይህ ውሳኔ በይዘቱ ሲታይ በአመሌካች እና በ1ኛና በ2ኛ ተጠሪዎች መካከሌ በተነሳው ክርክር 
መነሻነት የተሰጠውን ውሳኔ የሚሽር ነው፡፡ 

ጉዲዩ የፌትሏብሓር ክርክርን የሚመሇከት በመሆኑ የሚመራው በፌትሏብሓር ሥነ-
ሥርዓት ሔጉ መሠረት እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ የክስ አቀራረብን፣ 
የክርክር አመራርን፣ አወሳሰን እና አፇጻጸምን የሚመሇከቱ ዝርዝር ዴንጋጌዎችን ይዞአሌ፡፡ በዋናው 
ክርክርም ሆነ በአፇጻጸም ሂዯት መብታችን ተነክቶአሌ የሚለ ሦስተኛ ወገኖች መቃወሚያ 
የሚያቀርቡበት እና መብታቸውን የሚያስከብሩበት ሥርዓት በዚሁ የሥነ-ሥርዓት ሔግ ተካቶአሌ፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ ሦስተኛ ተጠሪ ሇጉዲዩ ሦስተኛ ወገን በመሆንዋ እና መብቴ በአፇጻጸሙ ሂዯት 
ተነክቶአሌ ብሊ በማመንዋ በአፇጻጸም ዯረጃ ባሇው ክርክር ሊይ መቃወሚያ ማቅረብ የሚያስችሇውን 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.418ን መሠረት በማዴረግ ክርክሩ ውስጥ ገብታሇች፡፡ የሥር ፌ/ቤቶችም 
መቃወሚያው የቀረበበትን ሥርዓት በትክክሌ ቢገነዘቡም፤ አፇጻጸሙ የቀጠሇበት መሬት የማን 
ይዞታ ነው ወይም በመሬቱ ሊይ የተሻሇ መብት ያሇው የትኛው ወገን ነው የሚሌ የንጥጥር አይነት 
ጭብጥ በመያዝ ውሳኔ ሰጥተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቶቹ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.418 መሠረት የቀረበውን 
መቃወሚያ ሇመወሰን የተከተለት አካሄዴ አግባብነት ያሇው ነው ወይ? የሚሇውን ጥያቄ ማንሳቱ 
ተገቢ የሚሆነውም እዚህ ሊይ ነው፡፡ 

በዋናው ክርክርም ሆነ በአፇጻጸም ሂዯቱ መብታችን ተነክቶአሌ ብሇው የሚያስቡ ሦስተኛ 
ወገኖች መቃወሚያቸውን የሚያቀርቡበት ሥርዓት በሥነ-ሥርዓት ሔጉ ስሇመዘርጋቱ ቀዯም ሲሌ 
ተመሌክተናሌ፡፡ በዋናው ክርክር የሚሰጠው ውሳኔ እና በውሳኔው መሠረት ሇማስፇጸም የሚዯረገው 
ሂዯት የተሇያዩ በመሆናቸው በሚቀርቡት መቃወሚያዎች ሊይ የሚሰጡት ውሳኔዎችም የተሇያዩ 
ናቸው፡፡ መቃወሚያ አቅራቢው መብቱ የተነካው በአፇጻጸም ሂዯቱ ከሆነ ከአፇጻጸም ሂዯቱ ጋር 
የተያያዘ መፌትሄ ነው የሚሰጠው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.418 መሠረት በሚቀርብ መቃወሚያ ሊይ 
የሚሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.419 ተመሌክቶአሌ፡፡ በዚህ መሠረት መቃወሚያው 
ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ በአፇጻጸም የተያዘው ንብረት በከፉሌ ወይም በሙለ እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ 
ይሰጣሌ፡፡ ከዚህ አሌፍ በአፇጻጸም የተያዘው ንብረት ሇአንደ ወይም ሇላሊው ተከራካሪ ወገን ይገባሌ 
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የሚሌ ዲኝነት አይሰጥም፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ በዋናው ክርክር የተሰጠውን ውሳኔ የሚሽር ወይም 
የሚያሻሽሌ ውሳኔ አይሰጥም፡፡ የዚህ አይነት ውሳኔ መስጠት የሚቻሇው ዋናውን ውሳኔ በመቃወም 
አቤቱታ ሲቀርብ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ እራሱን የቻሇ የአቀራረብ ሥርዓት እና የክርክር አመራር ሂዯት 
ያሇው ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ተገቢው ዴንጋጌም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.358 የተመሇከተው ነው፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ 3ኛ ተጠሪ በዚህ ቁጥር 358 መሠረት ወይም ዋናውን ውሳኔ በመቃወም አቤቱታ 
አሊቀረበችም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ግን ዋናውን ውሳኔ የሚሽር ነው፡፡ ከዚህ የተነሳም 
ፌ/ቤቶቹ የሰጡት ውሳኔ (አቤቱታ የቀረበበት) በሔጉ አተገባበር/አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ.09838 መስከረም 27 ቀን 2002 
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ችልት 
በመ.ቁ 11818 የካቲት 30 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348(1) 
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በቀዴሞው ውሳኔ መሠረት የተጀመረው አፇጻጸም የሚቆምበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ  
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