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የሰ/መ/ቁ. 375ዏ2 

ታህሣሥ 2 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሰ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የአዱስ ከተማ አስተዲዯር ፌትህና ሕግ ጉዲዮች ቢሮ - ነ/ፇጅ ታረቀኝ ሞሊ ቀርበዋሌ፡፡  

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ የኋሊሸት ገመዲ ቤኛ - ቀርበዋሌ፡፡  

      2. ወ/ሮ ጌጤ ገመዲ ቤኛ - ወኪሌ ቀርበዋሌ፡፡  

 ጉዲዩን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻው አመሌካች ግንቦት ዏ1/2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ አቤቱታው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 4493ዏ መጋቢት 15/2ዏዏዏ እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 66633 ሚያዝያ 
3ዏ/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጡት ብይን መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመባቸው ናቸው በማሇት እንዱሻሩሇት በመጠየቁ ነው፡፡  

 የአሁኑ አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ. 358 መሠረት በክርክር ጣሌቃ ሇመግባት 
ተቃዋሚ የነበር፣ በከፌተኛ ፌ/ቤቱ ዯግሞ ይግባኝ ባይ ሆኖ የተከራከረ ሲሆን የአሁኑ ተጠሪዎችም በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሾች በከፌተኛ ፌ/ቤቱ ዯግሞ መሌስ ሰጭዎች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

 በስር ፌ/ቤት ሇቀረበው ክርክር መነሻው የአሁኑ አመሌካች ኀዲር ዏ9/2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ ያቀረበው መቃወሚያ 
ሲሆን ይዘቱም የስር ፌ/ቤቱ ጥቅምት 29/1999 ዒ.ም. በሰጠው ፌርዴ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12፣ የቤት ቁጥር 486 
የሆነውን ቤት ስር ከሣሾች የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች ከሥር ተከሣሾች ከነበሩት /የቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 12 አስ/ጽ/ቤት 
እና አቶ ሇአዚም በዯዊ/ እንዱረከቡት መወሰኑ ባሇ ንብረት የሆንኩት በክርክሩ ባሌተሳፌኩበት በመሆኑ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ. 
358፣ 36ዏ መሠረት ጣሌቃ አስገብቶ በማከራከር ቀዯም ብል የተሰጠውን ፌርዴ ውዴቅ ያዯርግሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

 ከሊይ ሇቀረበው ጥያቄ ስር ከሣሾች የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች ታህሣሥ 24/2ዏዏዏ ዒ.ም. በሰጡት መሌስ 
የመቃወም አመሌካቹና ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበረው የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 አስተዲዯር ጽ/ቤት አንዴ አካሌና 
ተመሣሣይ ክርክር ያሊቸው ስሇሆኑ አመሌካቹ በመጀመሪያው ክርክር እንዯተሳተፇ ስሇሚቆጠር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 
358/36ዏ መሠረት ያቀረበው ተቃውሞ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም በኮ/መ/ቁ. 4493ዏ መጋቢት 15/2ዏዏዏ ዒ.ም. በሰጠው ብይን 
የመቃወም አመሌካቹና ቀዯም ብል ማሇትም ጥቅምት 29/1999 ዒ.ም. በተሰጠው ፌርዴ ውስጥ አንዯኛ ተከሣሽ የነበረው 
የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 አስተዲዯር ጽ/ቤት አንዴ አካሌና ተመሣሣይ ክርክር ያሊቸው በመሆናቸው የመቃወም 
አመሌካቹ በመጀመሪያው ክርክር እንዲሌተሳተፇ ስሇማይቆጠር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358/36ዏ መሠረት ያቀረበው ጣሌቃ 
የመግባት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት በመ/ቁ. 66633 
ሚያዝያ 3ዏ/2ዏዏዏ ዒ.ም. በሰጠው ትእዛዝ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡  
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 ከሊይ የሰፇሩትን የስር ፌ/ቤቶቹ ብይኖች በመቃወም የአሁኑ አመሌካች ግንቦት ዏ1/2ዏዏዏ ዒ.ም. የተፃፇ አቤቱታ 
ወዯዚህ ሰበር ችልት ያቀረበ ሲሆን መሠረታዊ ይዘቱም አከራካሪው ቤት መንግሥት በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት 
ወርሶ የሚያስተዲዴረው ሃብት ሲሆን ሇተጠሪዎቹ የተወሰነሊቸው አሊግባብና አመሌካች በክርክሩ ሳይሳተፌ ነው፤ 
አመሌካችና ስር አንዯኛ ተከሣሽ የነበረው የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 አስተዲዯር ጽ/ቤት የየራሳቸውን ህጋዊ ሰውነት 
ያሊቸው የተሇያዩ አካሊት እንጂ አንዴ አይነት ባሇመሆናቸው የስር ፌ/ቤቶቹ በክርክሩ ጣሌቃ ገብቼ እንዲሌከራከር 
ማዴረጋቸው መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው ብሎሌ፡፡  

 ተጠሪዎችም ሏምላ 17/2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ መሌስ የሰጡ ሲሆን ይዘቱም አመሌካችና ቀዯም ብል የሥር 
ፌ/ቤቱ አንዯኛ ተከሣሽ የነበረው የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 አስተዲዯር ጽ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 361/1995 /የተሻሻሇው 
የአዱስ አበባ ከተማ ቻርተር/ አንቀጽ 2 መሠረት የከተማው አስተዲዯር የተሇያዩ እርከኖች ስሇሆኑ ክርክራቸው ተመሣሣይ 
እንጂ የሚሇያይ ባሇመሆኑና የአመሌካችና የቀበላው ስሌጣን የሚመነጨው ከከተማው አስተዲዯር ነው፤ አመሌካች 
የከተማው አስተዲዯር አንዴ የሥራ ክፌሌ እንጂ ራሱን የቻሇ አካሌ ባሇመሆኑ ቀበላው ቀዯም ብል ተከራክሮበት 
የተወሰነው ጉዲይም የከተማው አስተዲዯር ክርክር ተዯርጎ መወሰዴ ስሊሇበት የአመሌካች ጥያቄ ተገቢነት የሇውም፡፡ የስር 
ፌ/ቤቶቹ የፇፀሙት መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሇም የሚሌ ነው፡፡  

 አመሌካችም መስከረም 29/2ዏዏ1 ዒ.ም. በተፃፇ የመሌስ መሌስ የሰጠ ሲሆን አጭር ይዘቱም አመሌካች በአዋጅ 
ቁጥር 2/1995 አንቀጽ 29 እና እንዯገና በተሻሻሇው የከተማው አዋጅ ቁጥር 4/2ዏዏዏ /የአዱስ አበባ አስተዲዯር 
የአስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ማቋቋሚያ አዋጅ/ መሠረት የተቋቋመ ሲሆን የቀበላ አስተዲዯር አካሊት 
የተቋቋሙት ዯግሞ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ክፌሇ ከተሞችና ቀበላዎች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1/1995 
እንዱሁም የዚሁ አዋጅ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 18/1997 መሠረት የተቋቋሙና የየራሳቸው ሕጋዊ ሰውነት፣ ስሌጣንና 
ተግባር ያሊቸው አካሊት ናቸው የሚሌ ነው፡፡  

 የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ እንዯሰፇረው ሆኖ ይህ ፌ/ቤትም አመሌካችና የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 
12 አስተዲዯር ጽ/ቤት አንዴ አካሌ ናቸው ወይስ አይዯለም? የሁሇቱ አካሊት ክርክር ተመሣሣይ ሉሆን ይችሊሌ ወይስ 
አይችሌም? የሚለ ጭብጦችን በመመስረት ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መረዲት እንዯተቻሇው አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሠረት በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ 
እንዲይከራከር በስር ፌርዴ ቤቱ የተከሊከሇው ቀዯም ብል በክርክሩ ተሳትፍ የተወሰነበት የተጠቀሰው ቀበላ ካቀረበው 
ክርክር ተመሳሳይ ክርክር የሚያቀርብና በመሠረቱ አንዴ አካሌ ናቸው በሚሌ ነው፡፡ በርግጥ እነዚህ ሁሇት አካሊት በአንዴ 
መንግስታዊ መዋቅር /በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር/ ስር የሚገኙ አካሊት ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ በአንዴ የክሌሌ ወይም 
የከተማ መንግሥታዊ መዋቅር ስር መገኘታቸው ብቻ አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ ተመሣሣይ ጥቅምን የሚወክለ 
አካሊት ናቸው ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የሚዯርስ አይዯሇም፤ እነዚህ ሁሇት አካሊት የከተማ መስተዲዴሩ የተሇያዩ እርከኖች 
ወይም አካሊት ሆነው የየራሳቸው ሕጋዊ ሰውነት፣ ስሌጣንና ተግባር እንዲሊቸው በአዱስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ከወጡት 
አዋጅ ቁጥሮች 2/1995፣ 4/2ዏዏዏ፣ 1/1995 እና 18/1997 መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ቀበላውና አመሌካች አንዴ አካሌ 
ናቸው በመባሌ በሥር ፌ/ቤቶቹ የተሰጠው ብይን ተገቢነት የላሇውና መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው፡፡  

 ቀበላው በክርክሩ ቀዯም ብል ከቀረበው ክርክር አመሌካቹ የተሇየ ላሊ ክርክር ሉያቀረብ አይችሌም የተባሇውም 
ቢሆን ክርክራቸው ተመሣሣይና አንዴ አይነት ጥቅም የሚወክሌ መሆኑና አሇመሆኑ የሚታወቀው አመሌካቹ በክርክሩ 
እንዱገባ ተዯርጎ የሚያቀርበውን የክርክር አይነትና የሚወክሇውን ጥቅም ቀበላው አቅርቦት ከነበረው በማነፃፀር የሚታወቅ 
እንጂ አስቀዴሞ ተመሣሣይ ክርክር አሇው የሚሌ ግምት በመያዝ አይዯሇም፤ ከዚህ ትንታኔ አኳያም መሠረታዊ የሕግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 4493ዏ መጋቢት 15/2ዏዏዏ ዒ.ም. እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 66633 ሚያዝያ 3ዏ/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጡት ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
ተሽረዋሌ፤ ይፃፌ፡፡  
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2. አመሌካችና የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቱ ጥቅምት 29/1999 ዒ.ም. በሰጠው ፌርዴ አንዯኛ ተከሣሽ 
የነበረው የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 አስተዲዯር ጽ/ቤት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ስር የሚገኙ የየራሳቸው 
ሕጋዊ ሰውነት፣ ስሌጣንና ተግባር ያሊቸው የተሇያዩ አካሊት በመሆናቸው አመሌካቹ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 
መሠረት በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ ይከራከር፤ ይፃፌ፡፡  

3. ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፤ ክርክሩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
 

ት እ ዛ ዝ 

 ግንቦት ዏ4/2ዏዏዏ ዒ.ም. በዚህ ችልት የተሰጠው እግዴ ተነስቷሌ፤ ይፃፌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዒ 
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