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        የሰ/መ/ቁ. 56368 

          ህዲር 1 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ               

ተሻገር ገ/ስሊሴ    

         ብርሃኑ አመነው  

         አሌማው ወላ  

         ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካች -  ድ/ር ሰልሞን ነጋሽ ድ/ር ዘውዴነህ በየነ ቀረበ  

ተጠሪ -  የባህርዲር ዩኒቨርሲቲ ሙሊት ያዛቸው ቀረቡ     

          መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡   

ፌ  ር  ዴ 

በዚህ ሰበር ችልት እንዱወሰን ሇቀረበው አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ ቀዯም ሲሌ 
በተዯረገው ውሌ መሠረት የግሌግሌ ዲኛ በፌ/ቤት ትዕዛዝ እንዱመረጥ አመሌካች አቅርቦት 
የነበረውን ጥያቄ የሚመሇከት ነው አመሌካች ጥያቄውን ያቀረበው ሇምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ሲሆን ፌ/ቤቱ ተጠሪን አስቀርቦ መሌስ እንዱሰጥ ከማዴረጉ በፉት ጥያቄው በፌ/ቤት 
የሚስተናገዴ አይዯሇም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 231 የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመጥቀስ 
መዝገቡን ዘግቶአሌ ጉዲይ በይግባኝ የቀረበሇት የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤትም ይግባኝ የተባሇበት 
ትዕዛዝ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

እኛም አመሌካች ግንቦት 14 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ 
የተዯረገው ሇአመሌካች ክስ መሠረት የሆነው በሁሇቱ ወገኖች መካከሌ የተዯረገ ውሌ መሆኑ 
እስካሊከራከረ ዴረስ እንዯውለ ጉዲዩ በግሌግሌ ያሌቅ ዘንዴ የፌ/ቤትን እገዛ በመጠየቅ የቀረበው ክስ 
በማያስከሰስ ነገር ሊይ የቀረበ ነው በማሇት ሳይስተናገዴ የመቅረቱን አግባብነት ሇመመርመር ነው 
በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ትዕዛዝ እና ከሔጉ 
ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ የመሠረተው በመሃከሊቸው 
የተዯረገውን ውሌ መነሻ በማዴረግ ነው ውለ ነሏሴ 28 ቀን 2000 ዓ.ም የተዯረገ የማማከር 
አገሌግልት የመስጠት እንዯሆነም በክርክሩ ተመሌክቶአሌ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የውለን አፇፃፀም 
በሚመሇከት በመሃከሊቸው አሇመግባባት ቢፇጠር እና አሇመግባባቱን በዴርዴር መፌታት ካሌተቻሇ 
ሁሇቱ ወገኖች በሚያቋቁሙት የግሌግሌ ዲኝነት እንዯሚታይ ስምምነት ስሇመዯረጉ ግራቀኝ ወገኖች 
አሌተካካደም አመሌካች ወዯክስ ያመራው ተጠሪ በውለ መሠረት ሇመገዛት ፇቃዯኛ አሌሆነም 



38 

 

በማሇት ሲሆን የጠየቀው ዲኝነትም ተጠሪ በውለ በገባው ግዳታ መሠረት የግሌግሌ ዲኛ 
እንዱመርጥ ይገዯዴሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

እንዯሚታየው አመሌካች እና ተጠሪ በመሃከሊቸው ያቋቁሙትን መብት እና ግዳታ የሚገዛ 
ውሌ አዴርገዋሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁ 1731 እንዯተዯነገገው በሔጉ አግባብ የተቋቋሙ ውለች 
ባቋቋሙዋቸው ሰዎች ሊይ ሔግ ናቸው ከሣሽ የሆነው ወገን ተጣሰብኝ የሚሇውን መብት ሇማስከበር 
ዲኝነት የሚጠይቀው የመብቱን ምንጭ ወይም መሠረት ውሌ ወይም ህግ እንዯሆነ በማረጋገጥ 
ስሇመሆኑ  የሚያከራክር አይዯሇም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 33/2/ አነጋገር ከሣሽ ከተከሣሽ ሊይ 
የሚጠይቀውን ጥቅም ወይም መብት በማረጋገጥ አቤቱታውን ያቀርብ ዘንዴ ይጠበቅበታሌ ሲባሌም 
የመብቱ መሠረት ሔግ ወይም ውሌ መሆኑን በግሌጽ ማሳየት አሇበት ማሇት ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
አመሌካች ተጠሪ ይፇጽምሌኝ የሚሇው ግዳታ መሠረቱ ውለ እንዯሆነ አሳይቶአሌ ተጠሪም 
ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ እንዯገሇጸው ስሇውለ መዯረግም ሆነ ስሇይዘቱ 
የሚክዯው ነገር የሇም፡፡ ክርክሩ ተከሣሽ የመንግስት መሥሪያ ቤት በመሆኑ ጉዲዩን በግሌግሌ 
እንዱጨርስ በሔግ አይገዯዴም የሚሌ እንዯሆነም ከዚሁ መሌሱ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡  

ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረበሇት የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የክሱን መዝገብ 
የዘጋው ተጠሪን ሳያስቀርብ እንዯሆነ ከሊይ ተገሌጾአሌ፡፡ መዝገቡን ሉዘጋ የቻሇውም አመሌካች የክስ 
ምክንያት የሇውም በማሇት ነው ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት ፌ/ቤትም በተመሳሳይ ሁኔታ ይግባኙን 
ሰርዞአሌ በመሆኑም ይህ የሰበር ችልት በዚህ ዯረጃ ሉያይ የሚገባው አመሌካች ያቀረበው ክስ የክስ 
ምክንያት የሇውም በማሇት የተሰጠው ትዕዘዝ አግባብነት ያሇው ነው ወይ? የሚሇውን ጭብጥ 
በመሆኑ ተጠሪ በግሌግሌ ዲኝነት ጉዲዩን እንዱጨርስ የሚሇውን የሥረ ነገር ክርክር 
የምንመረምርበት አግባብ የሇም፡፡ ወዯያዝነው ጭብጥ ስንመሇስም አመሌካች በክሱ ሊይ የገሇጸው 
ጉዲይ /ነገር/ የክስ ምክንያት የላሇው /የማያስከስስ/ ነው የሚባሌ ባሇመሆኑ አቤቱታ የቀረበበት 
ትዕዛዝ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ስሇዚህም 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ 39576 ሚያዚያ 21 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው 
ትዕዛዝ እና በአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ 29491 ግንቦት 12 ቀን 2002 ዓ.ም 
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡  

2. አመሌካች ውለን መሠረት በማዴረግ ያቀረበው ክስ የክስ ምክንያት የሇውም በማሇት 
ሳይስተናገዴ መቅረቱ በአግባቡ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ክሱን ሇተጠሪ እንዱዯርስ በማዴረግ እና ግራቀኝ ወገኖች በክሱ ስረ ነገር የሚያቀርቡትን 
ክርክር ከሰማ በኃሊ ተገቢውን ይወሰን ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 
341/1/ መሠረት ወስነናሌ፡፡  

3. ግራቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  

       መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡    

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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