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የሰ/መ/ቁ/ 123833 

መጋቢት 29 ቀን 2ዏዏ9 ዒ.ም  

 

       ዲኞች----ዒሉ መሏመዴ 

    ተኽሉት ይመሰሌ 

                      ተፇሪ ገብሩ 

                      አይሸሹም መሇሰ 

ፀሏይ መንክር 

አመሌካች----------አቶ ሇሜሳ ዯገፈ ቀረቡ 

ተጠሪ---------------የአዲማ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ነ/ፇጅ ቅዴስት ቤክሲሳ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የእግዴ ትዔዛዝን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም በኦሮሚያ 

ክሌሌ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፣ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ከሣሽ ሲሆኑ እነ ቡኔ በዲኔ / 4 

ሰዎች/ ተከሳሾች ነበሩ፡፡ 

ሇእግደ መሰጠት ምክንያት የሆነው የቤት ክርክር ሲሆን የስር ወረዲ ፌርዴ ቤት 

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 154 መሠረት በቃሇ መሏሊ ተዯግፍ በአሁን አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ 

በአዲማ ከተማ ቀበላ ዏ5 የቤት ቁጥር 369 የሆነውን ቤት እንዱታገዴ በመጠየቁ ምክንያት 

በመ/ቁ/ 9ዏ352 ሰኔ 29 ቀን 2ዏዏ7 ዒ.ም. በዋሇው ችልት ቤቱ እና በቤቱ ውስጥ ያሇው ንብረት 

ጭምር ላሊ ትዔዛዝ እስኪሰጥ ዴረስ ሇ3ኛ ወገን ተሊሌፍ እንዲይሰጥ ሲሌ የእግዴ ትዔዛዝ ፌ/ቤቱ 

ሰጥቷሌ፡፡  

ይህን የእግዴ ትዔዛዝ በመቃወም የአሁን ተጠሪ ይግባኝ ብል ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም በመ/ቁ/ 21371 ሏምላ ዏ2 ቀን 2ዏዏ7 

ዒ.ም በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤትን እግዴ ትዔዛዝ እንዲይፇፀም ሲሌ እግዴ ሰጥቷሌ፡፡  
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አመሌካች የስር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ትዔዛዝ በመቃወም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ በማሇታቸው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አስቀርቦ መርምሮ በስር ፌርዴ 

ቤት ክርክር የተነሳው በአመሌካች እና ላልች 4 ሰዎች መሏከሌ ሲሆን ተጠሪ የሆነው / 

አስተዲዯሩ/ ግን በክርክር ተካፊይ ያሌሆነ፣ ወይም በሔግ መሠረት ወዯ ክርክሩ የገባ ሳይሆን 

ተከሶ መሌስ ሳይሰጥ እግዴ እንዱነሳ አቤቱታ የማቅረብ መብት ሳይኖረው፣ እንዱሁም የተሰጠው 

እግዴ ጊዜያዊ ሆኖ እያሇ የወረዲው ፌርዴ ቤት የእግዴ ትዔዛዝ ስህተት የላሇበት ሆኖ እያሇ 

በመሻር እንዲይፇፀም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው ትዔዛዝ መሻር ያሇበት ነው በማሇት 

የወረዲው ፌርዴ ቤትን ትዔዛዝ በማፅናት በመ/ቁ/ 226292 ሏምላ 23 ቀን 2ዏዏ7 ዒ.ም. በዋሇው 

ችልት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

የአሁን ተጠሪም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇፀመበት ነው በማሇት በሰበር ታይቶ እንዱታረምሇት አቤቱታ በማቅረቡ መነሻነት የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 231128 ታህሳስ 18 ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም. በዋሇው 

ችልት ጉዲዩን መርምሮ ክርክር ያስነሳው የመንግሥት ቤት በአዲማ ከተማ መስተዲዴር 

የሚተዲዯር መሆኑን ፣ በከተማ ውስጥ የሚገኙ የመንግሥት ቤቶችን የማስተዲዯር፣ የመቆጣጠር 

እና የማከራየት የከተማ መስተዲዴሩ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ይህ የከተማ መስተዲዴር 

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 158 መሠረት አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ ስሇዚህ የስር ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በዚህ ሁኔታ ሳያየው የአዲማ ከተማ መስተዲዴር ክርክሩ ውስጥ 

ሳይኖር የእግዴ ይነሳሌኝ አቤቱታ ማቅረብ አይችሌም ብል መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሇው ሆኖ በመገኘቱ በሙለ ዴምጽ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና የወረዲ ፌርዴ ቤቱ 

የሰጡትን ውሣኔ በመሻር የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማጽናት 

ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች የሰበር ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ፌርዴ በመቃወም በ15/6/2ዏዏ8 ዒ.ም.የተፃፇ 

የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሲሰጥ የሔግ ስህተት ፇጽሟሌ የሚለበትን ነጥቦች በመዘርዘር በሰበር 

ታይቶ እንዱታረምሊቸው አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡  

በአቤቱታው ከዘረዘሩት በአጭሩ፡- በስር ፌርዴ ቤት እግዴ እንዱሰጥሌኝ ጠይቄ ፌ/ቤቱ እግደን 

የሰጠሌኝ ሲሆን፣ የአሁን ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ተከሣሽ ያሌነበረ፣ ወይም በሔግ አግባብ ወዯ 

ክርክሩ ጣሌቃ ሳይገባ፣ ወይም ሇወረዲው ፌርዴ ቤት እግደ እንዱነሳ አቤቱታ ሳያቀርብ የእግዴ 

ትዔዛዙን በከፌተኛ ፌርዴ ቤት አሽሯሌ፡፡  

እግደን ያነሳው ፌርዴ ቤት የፌትሔ ስርአቱን ጥያቄ ውስጥ በሚጥሌ መሌኩ አቤቱታ 

ሲቀርብሇት መጥሪያ ሳይሌክሌኝ በጉዲዩ ሊይ ምንም አይነት መሌስ ሳሌሰጥ ሔገመንግስታዊ 
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መብቴን ተጠቅሜ ክርክር ሳሊዯርግበት የአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ትዔዛዝ የሻረበት 

ትዔዛዝ እንዱዯርሰኝ አዴርጓሌ፡፡ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ጊዜያዊ እግደ 

እንዱቆይ ማዴረጉ የማስተዲዯር እና የመቆጣጠር መብቱን በምንም መሌኩ የሚነፌግ አይዯሇም፡፡ 

በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ እና የአዲማ ከፌተኛው 

ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሇተፇፀመበት ይታረምሌኝ በማሇት ሰፉ 

አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡  

አቤቱታው የቀረበሇት የሰበር አጣሪም ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ በስር ተከራካሪ ባሌነበረበት በሥር 

ፌ/ቤት በተሰጠ የእግዴ ትዔዛዝ ሊይ ያቀረበው ይግባኝ ተቀባይነት አግኝቶ እግዴ የተነሳበትን 

አግባብ የሔግ መሠረት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልት 

ይቅረብ በማሇቱ ሉቀርብ ችሎሌ፡፡  

አጣሪው ከያዘው ጭብጥ አኳያ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ መጥሪያ ተሌኮሇት በ19/1/ዏ9 የተፃፇ 

መሌስ አቅርቧሌ፡፡ ከመሌሱም በአጭሩ እንዯተመሇከትነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በሰጠው ውሣኔ የተፇፀመ ስህተት የሇም፣ ምክንያቱም አንዴ አቤቱታ አቅራቢ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 154 የተሰጠውን እግዴ እንዱነሳሇት በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 158 መሠረት እግደን 

ሇሰጠው ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረብ የሚችሇው ከሳሽ ወይም ተከሣሽ ነው የሚሌ የሔግ ዴንጋጌ 

የሇም፡፡ የአሁን ተጠሪ በክርክሩ ተካፊይ ሳይሆን የተሰጠውን እግዴ እንዱነሳሇት የመጠየቅ የሔግ 

አግባብ የሇውም የሚሇው ጥያቄ በሔግ ዴንጋጌው ስር የሚወዴቅ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ሰበር 

ሰሚ ችልቱ የሚነቀፌ ውሣኔ ስሊሌሰጠ ይፅናሌን፡፡ አመሌካች ቤቱን ያገኘሁት ከተሇያዩ አካሊት 

ዴጋፌ ዯብዲቤ ተጽፍሌኝ ነው ይበሌ እንጂ ማስረጃ ግን የሇውም፣ ተጠሪ ባሌተከሰበሰበት እና 

በማያውቀው ጉዲይ ንብረቱ በግሇሰቦች መካከሌ በተፇጠረ ግጭት መታገደ አግባብ አይዯሇም 

በማሇት በመሌሱ ከገሇፀው ውስጥ ሇጉዲዩ አግባብ ነው ያሌነውን መዝግበናሌ፡፡  

አመሌካችም ሇቀረበው መሌስ የመሌስ መሌሳቸውን አቤቱታቸውን በሚያጠናክር መሌኩ 

አቅርበው ተያይዟሌ፡፡  

እኛም የቀረበውን ጉዲይ በአጣሪው ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ 

ከአመሌካች አቤቱታ እና መሌስ ፣ የመሌስ መሌስ እና አግባብነት ካሇቸው የሔጉ ዴንጋጌዎች 

ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከትነው ጉዲዩ በስር ፌርዴ ቤት እግዴ ከመሰጠት ጋር ተያይዞ የተነሳ ክርክር 

ሲሆን፣ የስር ፌርዴ ቤት ክርክር ያስነሳውን ቤት እግዴ የሰጠው በስር ከሳሽ በአሁን አመሌካች 

ጠያቂነት ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ ተከሣሽ የነበረው ላሊ ሰው እንዯነበረ እና ተጠሪ ግን በክርክሩ 
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ተካፊይ እንዲሌሆነ ተጠሪም ያመነው እና በስር ፌርዴ ቤቶችም ሲገሇፅ የመጣ ነገር በመሆኑ 

አያከራክርም፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 4ዏ፣ 41፣ 42፣ 358፣ 418 በተዯነገገው ሥርዒት ተጠሪ ወዯ 

ክርክሩ ውስጥ ተሳታፉ መሆኑም አሌተመሇከተም፡፡ ክርክር ያስነሳው ቤት ግን የአስተዲዯሩ 

/ተጠሪ የሚያስተዲዴረው / ነው የተባሇ በመሆኑ ተጠሪው በሚያስተዲዴረው ቤት ሊይ ሁሇት 

ወገኖች ክርክር አንስተው ጉዲዩ በፌርዴ ቤት የተያዘ በመሆኑ አመሌካች እግዴ በቤቱ ሊይ 

እንዱሰጥበት ጠይቀው እግደን የወረዲ ፌርዴ ቤቱ ሰጥቷሌ፡፡  

እግዴ የተሰጠው በክርክሩ ውስጥ ተሳታፉ ባሌሆነው ተጠሪ በሚያስተዲዴረው ቤት ሊይ በመሆኑ 

ተጠሪ ይህ ጉዲይ አይመሇከተውም ምንም ጥያቄ የማንሳት መብት የሇውም ሇማሇት የሚቻሌ 

አይሆንም፡፡ ቁም ነገሩ ግን አንዴ በንብረቴ ሊይ እኔ ሳሊውቀው ትዔዛዝ ተሰጥቶብኛሌ የሚሌ ወገን 

ፌርዴ ቤቱ እኔን ሳያሳትፌ ያሌተገባ ትዔዛዝ ሰጥቶብኛሌ በማሇት አሁን በዚህ መዝገብ የተሰጠው 

እግዴ አይነት ትዔዛዝ በተሰጠ ጊዜ አቤቱታ የማቅረብ መብት ያሇው መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 

158 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡  

አቤቱታውንም ተቀብል የማስተናገዴ እና የተሰጠው የማገጃ ትዔዛዝ በቀረበው አቤቱታ መሠረት 

ሉያሻሽሌ ፣ሉያነሳ፣ ሉሠርዝ የሚችሇውም እግደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ የቀረበውን 

አቤቱታ እግደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ሳይቀበሌ ውዴቅ ያዯረገ እንዯሆነ ይግባኝ የሚባሌበት 

ከሚሆን በቀር በክርክር ተሳታፉ ያሌሆነ ወገን በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ እግዴ ትዔዛዝ በቀጥታ 

ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይግባኝ የሚያቀርብበት እና ትዔዛዙ ሊይ ውሣኔ የሚያሰጥበት 

ስርዒት ግን በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ ውስጥ የተዯነገገ አይዯሇም፡፡  

የእግዴ ትዔዛዙ ጠቀሜታው ሇጊዜው የተሰጠ  በመሆኑም ይህ እግዴ ሳይነሳ መቅረቱ በአመሌካች 

ሊይ የሚያስከትሇው ችግር ካሇ እግደን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርቦ በስር ፌርዴ ቤት 

ቀርቦ አቤቱታም አቅርቦ የስር ፌርዴ ቤቱ በቀረበው አቤቱታ ሊይ የሰጠው የተሇየ ትዔዛዝ 

ስሇመኖሩ የስር ፌርዴ ቤቱ ትዔዛዝ ግሌባጭ አያመሇክትም፡፡ አመሌካችም እግዴ የተሰጠው 

አሊግባብ ነው የሚሌ አቤቱታውን በስር ፌርዴ ቤት አቅርቦ ትዔዛዝ ባሊሰጠበት ሁኔታ ሇይግባኝ 

ሰሚው ፌርዴ ቤት በክርክር ተሣታፉ ባሌሆነበት ጉዲይ በቀጥታ ይግባኝ በማቅረብ የስር ፌርዴ 

ቤትን ውሣኔ ማሻሩ  ፣ እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም ሥነ ሥርዒታዊ መስመሩን 

ጠብቆ የቀረበ ይግባኝ መሆን ያሇመሆኑን ሳያረጋግጥ  እና በስር ፌርዴ ቤት ታይቶና ትዔዛዝ 

የተሰጠበት መሆን ያሇመሆኑን ሳይመረምር በመዝገቡ ሊይ ከሣሽ ወይም ተከሣሽ ወይም ጣሌቃ 

ገብ ያሌሆነ ወገን ይግባኝ ቅሬታ ሲቀርብሇት ተቀብል የስር ፌርዴ ቤትን ትዔዛዝ መሻሩ ፣ 

እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የፇፀመውን ስህተት ማረም ሲገባው የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም የይግባኝና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት 
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የሰጠውን ውሣኔ ማጽናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  በመሆኑም 

ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡   

ው  ሣ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ በመገኘቱ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 348/1/ መሠረት 

ተሽሯሌ፡፡  

2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 231128 ታሔሳስ 18 

ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ  በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 348/1/ መሠረት 

ፀንቷሌ፡፡ ፡፡  

3. የውሣኔው ትክክሌ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይዴረስ መዝገቡ ውሣኔ ስሊገኘ 

ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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