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የሰ/መ/ቁ. 34586 

ጥር 28 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ታፇሰ ይርጋ  

    ፀጋዬ አስማማው  

    አሌማው ወላ  

    ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- አቶ ያሇው ዴሌነሳው - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ብርቅነሽ ሸዋረግ - አሌቀረቡም  ከተባሇበኋሊ ቀረቡ  

   2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር - ነ/ፇጅ ቀረቡ  

   3. ወረዲ 22 ቀበላ 04 አስተዲዯር - አሌቀረበም  

   4. አቶ ወሰን ፀጋ - ተቋርጧሌ፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአንዯኛ 
ተጠሪ ከሳሽነትና ከሁሇተ እስከ አራት በተጠቀሱት ተጠሪዎች ተከሳሽነት የነበረውን ክርክር መርምሮ የሰጠውን ውሳኔ 
በመቃወም በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/358 መሠረት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት ሳያገኝ በመቅረቱ ነው፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥም ባጭሩ ሲታይ አንዯኛ ተጠሪ በአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሁሇት እስከ 
አራት በተጠቀሱት ተጠሪዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 22 ቀበላ 04 ክሌሌ በቤት ቁጥር 596 
ተመዝግቦ የሚገኘውን የንግዴ ቤት መንግሥት ስሇ ንግዴ ቤቶች መግሇጫ ካወጣም በኋሊ በስሜ ውሌ ተዋውዬ ባሇሁበት 
ሁኔታ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ከአራተኛ ተጠሪ ጋር በውሌ ሊይ ውሌ በማዴረግ የንግዴ ቤቱን አሳሌፇው የሰጡ 
ስሇሆነ የተፇጠረው ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት ክስ አቅርበው ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ከሳሽ ንግዴ ቤቶችን 
አስመሌክቶ መንግሥት መመሪያ ካወጣ በኋሊ በስማቸው ተከራይተው በይዞታቸውም ሥር አዴርገው በንግዴ ቤቱ 
ሲጠቀሙበት የነበረ ስሇሆነና ተከሳሾች መመሪያው ከወጣ በኋሊ ከከሳሽ ጋር የተዯረው ውሌ በስህተት እንዯተዯረገ 
ከማንሳት ውጭ ውለ የጸና ሉሆን እንዯማይችሌ ያቀረቡት ክርክርም ሆነ ማስረጃ ስሇላሇ በዚህ ሁኔታ በተከሳሾች 
የተፇጸመው ዴርጊት በሔግ የተፇቀዯ መብትን ተከትል የተፇጸመ ባሇመሆኑ አዴራጎቱ ከሁከት ስሇሚፇረጅ ባሇይዞታ 
ሇሆኑት ሇከሳሽ ቤቱ ሉመሇስሊቸው ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡  

 ከዚህ በኋሊም የአሁን አመሌካች በወረዲ 22 ቀበላ 04 ክሌሌ በቤት ቁጥር 596 የተመዘገበውን የንግዴ መዯብር 
የካቲት 16 ቀን 1992 ዓ.ም በንግዴ ቤቱ ሊይ እዲና እገዲ እንዯላሇበት አጣርቼ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በመቅረብ 
ከሦስተኛ ተከሳሽ /ከአሁን ሦስተኛ ተጠሪ/ ሊይ ገዝቼ ሽያጩም ሔጋዊ መሆኑ በቀበላው አተዲዯር በኩሌ ታምኖበት 
የኪራይ ውለ በስሜ ተዛውሮ ኪራይ የምከፌሌ ከመሆኑም በሊይ የንግዴ ፇቃዴም አውጥቼ በመስራት ሊይ እንዲሇሁ 
የንግዴ ቤቱን አስቀዴሞ በተሰጠ ፌርዴ መነሻነት ሇከሳሽ ሇአሁን አንዯኛ ተጠሪ እንዲስረክብ የተገዯዴኩ ስሇሆነ ይሄው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/360(2) መሠረት ይሰረዝሌኝ በማሇት አመሌክተው ፌ/ቤቱም ውሳኔ ከሳሽና ተከሳሾች የነበሩት 
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በመጥራት ካከራከረ በኋሊ በቀዴሞው ውሳኔ ክርክር ያስነሳው የንግዴ ቤት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ስሇ ንግዴ 
ቤቶች መግሇጫ ከማውጣቱ በፉትም ሆነ በኋሊ ከአንዯኛ እና ሁሇተኛ ተከሳሾች ተከራይተው ይጠቀሙበት እንዯነበርና 
ይዞታቸው እንዯሆነ የተረጋገጠ ከመሆኑም ላሊ ከሳሽ መመሪያው ከወጣ በኋሊ ከአንዯኛ እና ሁሇተኛ ተከሳሾች ጋር 
ያዯረጉት ውሌ ፇራሽ ነው ሳይባሌ ከሦስተኛ ተከሳሽ ጋር ያዯረጉት ውሌ መብትና ግዳታን ሉያቋቁም እንዯማይችሌ 
ስሇተወሰነና ከዚህም ውሳኔ ሦስተኛ ተከሳሽ አንዲችም መብት እንዯላሊቸው መገንዘብ ስሇሚቻሌ የመቃወም አመሌካችም 
የንግዴ ቤቱን ገዛሁ የሚለት መብት ከላሊቸው ከሦስተኛ ተከሳሽ ሊይ ስሇሆነ በዚህ ሁኔታ የቀዴሞው ውሳኔ ይሰረዝሌኝ 
በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ ተገቢነት የሇውም በማሇት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ ይሄው ውሳኔም የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ 
ጉዴሇት የሇውም ተብል እስከ አዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ዴረስ እንዯፀና ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡  

 ሇዚህ ችልት የቀረበውም የሰበር አቤቱታ ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ችልቱም አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች 
ያቀረቡት አቤቱታ በየዯረጃው የሚገኙ የሥር ፌ/ቤቶች ሳይቀበለ የቀሩበት ምክንያት ተጠሪዎች ባለበት ተጣርቶ ሉወሰን 
እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን በጽሁፌ አከራክሯሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የዚህን ችልት ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ 
ጭብጥ፡፡ 

 አመሌካች ባቀረቡት መቃወሚያ መነሻነት አስቀዴሞ የተሰጠው ፌርዴ ሉሰረዝ ይገባሌ ወይንስ አይገባም? 
የሚሇው ነው፡፡ ከዚሁ ጭብጥ አኳያም የሰበር አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡  

 አንዴ ፌርዴ በአንዴ ፌ/ቤት ከተሰጠ በኋሊ ይሄው ፌርዴ በዚያው ፌ/ቤት በዴጋሚ ከሚታይባቸው ሥርዓቶች 
መካከሌ አንደ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/358 መሠረት መቃወሚያ በሚቀርብበት ጊዜ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረትም በክርክሩ 
ውስጥ ተካፊይ መሆን የሚገባው ወይም በክርክሩ ውስጥ ሇመግባት የሚችሌና እንዯዚሁም ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር 
የተሰጠው ፌርዴ መብቱን የሚነካበት ማንኛም ሰው ተካፊይ ባሌሆነበት የተሰጠው ፌርዴ ከመፇጸሙ በፉት 
መቃወሚያውን ማቅረብ እንዯሚችሌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 በተያዘው ጉዲይ አስቀዴሞ ፌርዴ ያረፇበትንና ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 22 ቀበላ 
04 ክሌሌ በቤት ቁጥር 596 ተመዝግቦ የሚገኘውን የንግዴ ቤት አመሌካች  በስማቸው የንግዴ ፇቃዴ አውጥተው 
ሲሰሩበት ከነበረው የሥር ሦስተኛ ተከሳሽ የአሁን አራተኛ ተጠሪ ሊይ የካቲት 16 ቀን 1992 ዓ.ም በውሌና ማስረጃ 
ምዝገባ ጽ/ቤት በመቅረብ ስሇመግዛታቸውና በኋሊም የኪራይ ውለን በስማቸው በማዛወርና የንግዴ ፇቃዴም በስማቸው 
በማውጣት የንግዴ ሥራ ሲሰሩበት እንዯነበር ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ የቀዴሞው ውሳኔም መብቱን የነካ ስሇሆነ ሉሰረዝ 
/Set aside/ ይገባሌ በማሇት መቃወሚያ ያቀረቡትም ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡  

 ጉዲዩን በየዯረጃው የተመሇከቱት የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ ረገዴ የቀረበውን የአመሌካች መቃወሚያ ሳይቀበለት 
የቀሩት ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው አንዯኛ ተጠሪ ከሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የኪራይ ውሌ ቀሪ 
ባሌሆነበት ሁኔታ ላሊ ውሌ ከአራተኛ ተጠሪ ጋር መዯረጉ ተገቢነት የላሇውና ውጤትም ሉኖረው ስሇማይችሌ በዚሁ 
ውጤት በላሊው ውሌ ሊይ ተመስርቶ በአራተኛ ተጠሪና በመሌካች መካከሌ የተቋቋመው የንግዴ መዯብር ሽያጭ ውሌ 
የመብትም ሆነ የግዳታ ምንጭ ስሇማይሆን መቃወሚያው ተገቢነት የሇውም በማሇት ነው፡፡  

 ይሁንና አመሌካች ይህንኑ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን የንግዴ መዯብር ከአራተኛ ተጠሪ ሲገዙ ከሊይ 
እንዯተጠቀሰው አራተኛ ተጠሪ ንግዴ መዯብሩን በስማቸው ባዯረጉት ውሌ ይዘውት እንዯሚገኙ እንዯዚሁም በስማቸው 
የንግዴ ፇቃዴ በማውጣት እየሰሩ እንዯሚገኙ በማረጋገጥ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በመቅረብ የሽያጩን ውሌ 
ከአራትኛ ተጠሪ ጋር ያዯረጉ እንዯመሆኑ መጠን ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች አስቀዴሞ ከአራተኛ ተጠሪ ጋር ያዯጉት 
የኪራይ ውሌ ተገቢነት የላሇው ነው ቢባሌ እንኳን አመሌካች ውለን በቅን ሌቦና ያዯረጉት በመሆኑ ሔጉ ሇቅን ሌቦህና 
ተዋዋዩች ከሰጠው ጥበቃ አኳያ ጉዲዩ የማይታይበት ምክንያት አይኖርም በዚህም መሠረት የቅን ሌቦና ባሇይዞታነትን 
አስመሌክቶ በፌ/ብ/ሔ/ቁ/1161 ሊይ ግዙፌነት ያሇው ተንቀሳቃሽ ነገር ባሇሀብት ሇመሆን በቅን ሌቦና ዋጋ ሠጥቶ ውሌ 
የተዋዋሇ ሰው የተባሇውን ተንቀሳቃሽ ነገር  በእጁ ሲያዯርግ በቅን ሌቦናው ምክንያት የዚህ ንብረት ባሇሀብት እንዯሚሆን 
ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ የንግዴ መዯብር ግዙፌነት ባይኖርም ነገር ግን ግዙፌነት የላሇው ተንቀሳቃሽ ንብረት /Incorporeal 
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movable/ እንዯሆነ የንግዴ ሔግ ቁጥር 124 ሊይ ስሇተመሇከተ ስሇቅን ሌቦና ባሇይዞታነት ከፌ ብል የተጠቀሰው 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ/1161 ዴንጋጌ ተፇጻሚ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡  

 አመሌካች ይህንኑ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን የንግዴ መዯብር ይዘው የሚገኙት በቅንሌቦና በተዯረገ ውሌ 
መነሻነት ነው ከተባሇ አስቀዴሞ አንዯኛ ተጠሪ ከሁሇት እስከ አራት በተጠቀሱት ተጠሪዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ መነሻነት 
የንግዴ መዯብሩን ሇከሳሽ ሇአንዯኛ ተጠሪ ሉያስረክቡ ይገባሌ ተብል የተሰጠው ውሣኔ አመሌካች በክርክሩ ተካፊይ 
ባሌሆኑበት መብታቸውን የነካ ውሳኔ አንዯሆነ መገንዘብ አያዲግትም፡፡  

 በመሆኑም አመሌካች የፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/358 በሚፇቅዯው መሠረት ያቀረቡት አቤቱታ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ/1161 አኳያ 
ታይቶ አስቀዴሞ የተሰጠውና የአመሌካችን መብት የነካው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/360(2) መሠረት መሰረዝ ሲገባው 
ከአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እስከ አዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ዴረስ አቤቱታው 
ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመቁ 2901/91 ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ.ቁ 414/93 
እንዯዚሁም ሰበር ሰሚው ችልት በመ/ቁ 01424 በ20/3/2000 ዓ.ም  የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 348 
(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 2901/91 የሰጠው ውሳኔ አመሌካች የክርክሩ ተካፊይ ሳይሆኑ 
መብታቸው የነካ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/360(2) መሠረት ተሰርዟሌ፡፡  

3. አመሌካች በወረዲ 22 ቀበላ 04 ክሌሌ በቤት ቁጥር 596 ተመዝግቦ የሚገኘውን የንግዴ መዯብር ከአራተኛ 
ተጠሪ ሊይ የገዙት በቅንሌቦና ስሇሆነ ሉያስረክቡ አይገባም ተብል ተወስኗሌ፡፡  

4. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡  
5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ
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