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የሰ.መ.ቁ.137704 

የካቲት 14 ቀን 2010 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- 1.ዲኜመሊኩ 

              2. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

         3. ቀነዒ ቂጣታ 

            4. ተሾመ ሽፇራዉ 

           5. ፀሏይ መንክር 

አመሌካች፡- አቶ መሀመዴ ከማሌ - ቀርበዋሌ  

   ተጠሪ፡- አቶ በቀሇ ወሌዳ - ከጠበቃ አቶ ምስጋኑ ሙሇታ ጋር ቀርበዋሌ፡፡   

ይህ መዝገብ የተቀጠረዉ ሇምርመራ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     ይህ የሰበር ጉዲይ በላሇሁበት የተሰጠ ፌርዴ እንዱነሳሌኝ የሚሌ አቤቱታ መነሻ 

ያዯረገ ክርክር ሲሆን ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የዯቡብ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.06184 በ8/3/2009 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበዉን 

አቤቱታ መርምሮ ሇመወሰን ነዉ፡፡ 

የጉዲዩ መነሻ ሲታይ በሆሳዔና ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ 

ከሳሽ፣የአሁን አመሌካች ዯግሞ 1ኛ ተከሳሽ፣በዚህ ችልት የክርክሩ ተካፊይ ያሌሆኑት 

ወ/ሮ ዘምዘም ኑሪ 2ኛ ተከሳሽ ሁኖ ሲከራከሩ ነበር፡፡ ከሳሽ ባቀረበዉ ክስ ታህሳስ 9 ቀን 

2007 ዒ.ም የተዯረገዉ የዴርጅት ሽያጭ ዉሌ እንዱፇጸምሌኝ በማሇት በጠየቀዉ 

ዲኝነት፣ 1ኛ ተከሳሽ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጎ፣ 2ኛ ተከሳሽ እንዯዉለ ቢፇጸም 

አሌቃወምም በማሇታቸዉ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን በመመርመር በመ.ቁ.18073 በ4/7/2007 ዒ.ም 

በሰጠዉ ዉሳኔ በ8000 ካ.ሜ ቦታ ሊይ ያረፇዉ የደቄት ፊብሪካ ከነመገሌገያ ማሽኖቹ 

ጭምር ታህሳስ 9 ቀን 2007 ዒ.ም በተዯረገ የሽያጭ ዉሌ መሰረት ሇከሳሽ እንዱፇጸም 

በማሇት ወስኗሌ፡፡  

ይህን ዉሳኔ ተከትል 1ኛ ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/ ባቀረበዉ አቤቱታ የፌ/ቤቱ 

መጥሪያ እንዱዯርሰኝ ተገቢ ጥረት አሌተዯረገም፣ መጥሪያ አሌዯረሰኝም፣ ክርክሩን 

www.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.et



 

240 
 

ስሊሌሰማሁት ተከሳሽ በላሇሁበት በጋራ ንብረት ሊይ የተሰጠዉ ዉሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.78 መሰረት እንዱነሳሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ በዚህ አቤቱታ ሊይ 

ከሳሽ ባቀረበዉ መሌስ ተከሳሽ በቀበላ በኩሌ መጥሪያ ተሌኮሇት በቀበላዉ እንዯላሇ 

አረጋግጦ ጽፎሌ፤ በአዱስ ዘመን ጋዜጣም ጥሪ ተዯርጎሇታሌ፣ የፌ/ቤቱ መጥሪያ ሇ1ኛ 

ተከሳሽ ሚስት ሇሆነችዉ ሇ2ኛ ተከሳሽ ዯርሷት ቀርበ ስሇተከራከረች መጥሪያ ሇእርሱም 

እንዯዯረሰ ይቆጠራሌ፤ ተከሳሽ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሳሽ ሊይ ሊቀረበዉ ክስ 

ከመሌስ ጋር የሆሳዔና ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ በማያያዝ 

ግንቦታ 12 ቀን 2007 ዒ.ም ስሇተሰጠ ተከሳሽ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ዉሳኔዉን ያወቀ 

ስሇሆነ አቤቱታ ያቀረበዉ በ23/10/2007 ዒ.ም ስሇሆነ ዉሳኔዉን ካወቀ ከ3 ወር በኋሊ 

ስሇሆነ አቤቱታዉ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን በመመርመር በሰጠዉ ብይን 1ኛ ተከሳሽ 

መጥሪያ በቀበላ በኩሌ ቢሊክሇትም በቀበላዉ እንዯማይኖር ቀበላዉ ዯብዲቤ ጽፎሌ፤ 

በጋዜጣም ጥሪ ተዯርጎሇት አሌቀረበም፤ በዚህ ጉዲይ የተከሳሽ ባሇቤት የሆነችዉ ወ/ሮ 

ዘምዘም ኑሪ ቀርባ ስሇተከራከረች ተከሳሽም ክርክሩን እንዯሰማ የሔግ ግምት 

ያስወስዲሌ፤ ተከሳሽ ክርክሩን የሰማሁበት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከመሌስ ጋር 

በቀረበዉ የሰነዴ ማስረጃ ነዉ የሚባሌ ከሆነ ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም አዉቋሌ 

ስሇሚያስብሌ 1ኛ ተከሳሽ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.78 መሰረት አቤቱታዉን ያቀረበዉ ሰኔ 23 

ቀን 2007 ዒ.ም ስሇሆነ ይህ ዯግሞ ከሁሇት ወር በሊይ ስሇሆነ አቤቱታዉ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.78 /1/ መሰረት በአንዴ ወር ይርጋ የሚታገዴ ነዉ በማሇት ዉዴቅ 

በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ የሀዱያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት የቀረበሊቸዉን ቅሬታ ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡  

የአሁን አመሌካች የካቲት 7 ቀን 2009 ዒ.ም በተጻፇ አቤቱታ፡ አመሌካች በፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.162148 ሊይ በነበረን ክርክር በላሇሁበት ዉሳኔ መሰጠቱን 

ያወቅኩት ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም ሳይሆን ግንቦት 22 ቀን 2007 ዒ.ም ትዔዛዙ 

በዯረሰኝ ጊዜ ነዉ፡፡ እኔ በላሇሁበት ዉሳኔ መሰጠቱን እንዲወቅኩኝ ሰኔ 13 ቀን 2007 

ዒ.ም በላሇሁበት የተሰጠዉ ዉሳኔ እንዱነሳሌኝ ሇሆሳዔና ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረብኩኝ ቢሆንም የፌ/ቤቱ ሰራተኞች እስከ ሰኔ 22 ቀን 2007 ዒ.ም 
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በስብሰባ ሊይ የነበሩ በመሆኑ በዚህ ምክንያት ሉዘገይ መቻለን እየተከራከርኩኝ የሥር 

ፌ/ቤቶች ይህን ሳይቀበለ መወሰናቸዉ ተገቢ አይዯሇም፡፡ አመሌካች በባሇቤቱ በኩሌ 

ክርክር እንዲሇ ያዉቃሌ ሇተባሇዉ ከባሇቤቴ ጋር ተጣሌቼ የነበረ እና ባሇቤቴ ይህን 

ዴርጅት አሳግዲዉ የነበረ ሲሆን ከተጠሪ ጋር በመመሳጠር እግዴ እንዱነሳ በማዴረግ 

ስም ዝዉዉር እንዱዯረግ አዴርጓሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ክርክር እንዲሇ ያዉቃሌ 

በማሇት የጠቀሱት በማስረጃ ባሌተረጋገጠ ጉዲይ በመሆኑ፣የሥር ዉሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱሻርሌኝ፣ በላሇሁበት የተሰጠዉ ዉሳኔ ተነስቶ 

ተገቢ መከራከሪያ አቅርቤ ዉሳኔ እንዱሰጥ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣አመሌካች ከሚስቱ ጋር በጋብቻ ፌቺ ክርክር ጋር 

ባሇበት ሚስቱ መጥሪያዉ ዯርሷታሌ ጉዲዩን ታዉቃሇች በመሆኑም አመሌካችም ጉዲዩን 

ያዉቃሌ ተብል ግምት ተወስድ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.78 መሰረት የቀረበዉን የአመሌካች 

ጥያቄ ዉዴቅ የመዯረጉን አግባብነት፣ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ ያስቀርባሌ 

በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ባዘዘዉ መሰረት በ16/5/2010 ዒ.ም የተጻፇ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት በአጭሩ፡ በዚህ ጉዲይ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ 

የሔግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ አመሌካች ያቀረበዉ በማስረጃ ያሌተረጋገጠ እና 

አዱስ የፌሬ ነገር ክርክር ተቀባይነት የላሇዉ ስሇሆነ ዉዴቅ ሆኖ የሥር ዉሳኔ 

እንዱጸናሌኝ ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌኝ በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን 

አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኛቸዉን ክርክር 

አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም አቤቱታዉ ያስቀርባሌ 

ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት የአሁን 

አመሌካች መጥሪያ ሳይዯርሰኝ በላሇሁበት የተሰጠዉ ዉሳኔ እንዱነሳሌኝ በማሇት 

ያቀረበዉን አቤቱታ ዉዴቅ ያዯረገዉ በቀበላዉ እንዯላሇ ተረጋግጧሌ፣ በጋዜጣ ጥሪ 

ተዯርጎሇት አሌቀረበም፣ በሚስቱ ቀርባ ስሇተከራከረች ክርክሩን እንዯሰማ በሔግ ግምት 

ይወሰዲሌ፣ ዉሳኔዉን ካወቀዉ ከአንዴ ወር በሊይ ስሇሆነ አቤቱታዉ ተቀባይነት የሇዉም 

በሚለት ምክንያቶች መሆኑን የሥር ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ ስሇመጥሪያ አዯራረስ ሥርዒት በተመሇከተ የፌትሏብሓር ሥነ 

ሥርዒት ሔግ አንቀጽ 94--110 ዴንጋጌዎች ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች 
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አቀራረጽና ይዘት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ የመጥሪያ አዯራረስ ሂዯት በቅዴም ተከተሌ 

አራት ዯረጃዎች እንዲለት የሚያሳይ መሆኑን ነዉ፡፡ እነዚህም አንዯኛ መጥሪያዉን 

ሇተከሳሹ ሇራሱ ማዴረስ /የፌ.ብ.ሥ.ሥ.ሔ.ቁ.95 /3/፣ሁሇተኛ መጥሪያዉን ሇተከሳሹ 

ሉሰጥ ይችሊሌ ተብል ሇሚገመት ሰዉ ማዴረስ /አንቀጽ 99-101/፣ ሶስተኛ በፖስታ 

በኩሌ ሇተከሳሽ እንዱዯርሰዉ በማዴረግ /አንቀጽ 106/፣አራተኛ በምትክ የመጥሪያ 

አዯራረስ ዘዳን በመጠቀም ሇተከሳሹ እንዱዯርሰዉ ማዴረግ እንዯሚቻሌ /አንቀጽ 105/ 

ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም የመጥሪያ አዯራረስ ዘዳዉ ወይም ሥርዒት በዚህ ቅዯም ተከተሌ 

ካሌተፇጸመ ሇተከሳሹ መጥሪያዉ በሔጉ አግባብ ዯርሶታሌ ሇማሇት የሚያስችሌ 

አይዯሇም፡፡  

በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 

ሇአመሌካች መጥሪያ እንዱዯርሰዉ የወሰዯዉን እርምጃ ማየቱ አስፇሊጊ ነዉ፡፡ የአሁን 

አመሌካች ቀዴም ሲሌ ሲኖርበት የነበረዉን ቀበላ ዉስጥ እንዯማይኖር የተረጋገጠ 

በመሆኑ እና ከተጠሪ ጋር በፋዳራሌ ፌ/ቤት ክርክር ሊይ እንዯነበሩ የሚታወቅ ስሇሆነ፣ 

የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ የፌ/ቤቱን መጥሪያ ሇአመሌካች በአዴራሻዉ እንዱዯርሰዉ 

ተገቢዉን ጥረት እንዱያዯርግ ማዴረግ ነበረበት፡፡ ፌ/ቤቱ የመጀመሪያ ዯረጃ የመጥሪያ 

አዯራረስ ዘዳ በአግባቡ ሳይፇጸም አራተኛ ዯረጃ የመጥሪያ አዯራረስ ዘዳ ማሇትም 

ምትክ የመጥሪያ አዯራረስ ዘዳ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ጥሪ እንዱዯረግሇት ማዴረጉን 

የሥር ዉሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የሥር ፌ/ቤት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.95 

/3/ በሚዯነግገዉ መሰረት የአሁን አመሌካች ክርክሩን አዉቀዉ ቀርበዉ መከራከሪያዉን 

እንዱያቀርብ ተጠሪ መጥሪያዉን ሇአመሌካች ሇራሱ እንዱያዯርስ ተገቢዉን ጥረት 

እንዱያዯርግ ማዴረግ ሲገባዉ ይህ ሳይዯረግ በጋዜጣ ጥሪ እንዱዯረግሇት ማዴረጉ ከሊይ 

የተመሇከቱትን የሥነሥርዒት ሔጎችን የተከተሇ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የፌ/ቤቱ 

መጥሪያ ሇአመሌካች እንዱዯርሰዉ ተገቢዉ ጥረት ሳይዯረግ በጋዜጣ ጥሪ መዯረጉ በሔግ 

የተመሇከተዉን የመጥሪያ አዯራረስ ዘዳን ያሌተከተሇ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም 

የፌ/ቤቱ መጥሪያ በሔጉ አግባብ ሇአመሌካች ዯርሶታሌ ክርክሩን አዉቆታሌ የሚያስብሌ 

አይዯሇም፡፡  

በላሊ በኩሌ የሥር ፌ/ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመሌካች ሚስት የነበረችዉ የሥር 

2ኛ ተከሳሽ ወ/ሮ ዘምዘም ኑሪ በዋናዉ ጉዲይ ቀርባ እስከተከራከረች ዴረስ አመሌካች 
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ክርክሩን እንዲወቀ የሔግ ግምት ያስወስዲሌ የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ በመዴረስ የአመሌካችን 

አቤቱታ ዉዴቅ አዯርጓታሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተጠቀሰዉ በዚህ ጉዲይ አመሌካች እና ወ/ሮ 

ዘምዘም ኑሪ ሁሇቱም ተከሳሾች የነበሩ ስሇሆኑ፣ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.95/2/ መሰረት 

ሇእያንዲንዲቸዉ መጥሪያ እንዱዯርሳቸዉ መዯረግ እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት 

በዚህ አግባብ ትዔዛዝ በመስጠት  የሥር 2ኛ ተከሳሽ ወ/ሮ ዘምዘም ኑሪ ሇአመሌካች 

የተሊከዉን መጥሪያ ፇርማ መቀበሎን የሥር ዉሳኔ የሚያመሇክተዉ ነገር የሇም፡፡ የሥር 

ፌ/ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ ሇአሁን አመሌካች የተሊከዉን መጥሪያ ሇወ/ሮ ዘምዘም 

ስሇመሰጠቱ ሳያረጋግጥ ወ/ሮ ዘምዘም ራሳቸዉ ተከሳሽ ስሇነበሩ መጥሪያ ዯርሷቸዉ 

ቀርበዉ ስሇተከራከሩ አመሌካችም ክርክሩን እንዯሚያዉቅ የሔግ ግምት እንዯሚያስወስዴ 

በመግሌጽ መወሰኑ የዉሳኔዉ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.101 ሥር 

እንዯተመሇከተዉ የፌ/ቤት መጥሪያ የተሊከሇትን ተከሳሽ ማግኘት ያሌተቻሇ ወይም 

መጥሪያ ተቀባይ የሚሆን ወኪሌ የላሇዉ እንዯሆነ ከተከሳሹ ጋር አብሮት ከሚኖረዉ 

አካሊ መጠን ከዯረሰ ቤተሰቡ ሊንደ መስጠት እንዯሚቻሌ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ ረገዴ 

የተያዘዉ ጉዲይ ሲታይ የሥር ፌ/ቤት የሥር 2ኛ ተከሳሽ የነበሩት ወ/ሮ ዘምዘም ኑሪ 

ሇአመሌካች የተሊከዉን መጥሪያ ፇርሞ ስሇመቀበሊቸዉ ያረጋገጠዉ ነገር ካሇመኖሩም 

በሊይ በወቅቱ የአሁን አመሌካች ከሚስቱ ጋር በፌ/ቤት የፌቺ ክርክር እንዯነበራቸዉ እና 

በግንኙነታቸዉ መካከሌ ችግር እንዲጋጠመዉ መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ 

በአመሌካች እና በሚስቱ መካከሌ በነበረዉ የፌቺ ክርክር ሊይ ዉሳኔ ባይሰጥም፣ የፌቺ 

ክርክር በመኖሩ በመካከሊቸዉ ሰሊማዊ ግንኙነት ይኖራቸዋሌ ተብል አይገመትም፡፡ 

በመሆኑም በዚህ ሁኔታ ወ/ሮ ዘምዘም ኑሪ የፌ/ቤቱን መጥሪያ ሇአመሌካች በአግባቡ 

ያዯርሳለ ተብል የሔግ ግምት ሇመዉሰዴ የሚያስዯፌር አይዯሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤት ይህን 

ሁኔታ በመገንዘብ ተጠሪ የፌ/ቤቱን መጥሪያ ሇአመሌካች ሇማዴረስ ተገቢዉን ጥረት 

እንዱያዯርግ ማዴረግ ሲገባዉ ይህን ሳያዯርግ ሇሚስቱ መጥሪያ ዯርሷት ቀርበ 

ስሇተከራከረች ሇአመሌካችም መጥሪያ እንዯዯረሰ ግምት በመዉሰዴ አመሌካች ያቀረበዉን 

አቤቱታ ዉዴቅ ማዴረጉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ብሇናሌ፡፡   

በመጨረሻም የሥር ፌ/ቤት የአመሌካች በላሇሁበት የተሰጠዉ ዉሳኔ እንዱነሳሌኝ 

በማሇት ያቀረበዉን አቤቱታ ዉዴቅ ያዯረገበት ምክንያት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

በነበረዉ ክርክር ተጠሪ ከተሰጠዉ መሌስ ጋር በቀረበ የሰነዴ ማስረጃ ነዉ ያወቅኩኝ 
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የሚሌ ከሆነ በዛ ክርክር መሌስ የተሰጠዉ ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም ስሇሆነ 

አመሌካች አቤቱታዉን የቀረበዉ ሰኔ 23 ቀን 2007 ዒ.ም በመሆኑ የአንዴ ወር ጊዜ 

አሌፍበታሌ በማሇት ነዉ፡፡ የአሁን አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር እርሱ በላሇበት ዉሳኔ 

መሰጠቱን ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም እንዲሊወቀ እና ግንቦት 22 ቀን 2007 ዒ.ም 

በችልት ጸሏፉ በኩሌ ትዔዛዝ ሲዯርሰዉ እንዲወቀ በዚህ መነሻነትም ሇሥር ፌ/ቤት 

በጊዜ አቤቱታዉን እንዲቀረበ በመግሌጽ እየተከራከረ ይገኛሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ተጠሪ 

በቀረበዉ ክርክር አመሌካች ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም ችልት ቀርበዉ የመከሊከያ 

መሌስና የሰነዴ ማስረጃ ተቀብል ዉሳኔ መሰጠቱን አዉቋሌ የሚሌ ሳይሆን አመሌካች 

የዉሳኔ ግሌባጭ መጠበቅ ሳያስፇሌገዉ ማወቅ ይችሌ ነበር የሚሌ ነዉ፡፡ የሥር ፌ/ቤት 

አመሌካች ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም እርሱ በላሇበት ዉሳኔ መሰጠቱን ያወቀ መሆኑን 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዝገብ በማስቀረብ ወይም በላሊ አግባብ በማጣራት ያረጋገጠ 

ነገር መኖሩን የሥር ዉሳኔ አያመሇክትም፡፡  ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ግሌባጭ እና ከግራ 

ቀኛቸዉ ክርክር መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ የአሁን አመሌካች ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም 

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በችልት ቀርበዉ ተጠሪ ያቀረበዉን የመከሊከያ መሌስና 

የሰነዴ ማስረጃ በመቀበሌ፣ እርሱ በላሇበት ዉሳኔ መሰጠቱን ግንቦት 12 ቀን 2007 

ዒ.ም አዉቆታሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ነገር የሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤት በእርግጠኝነት የአሁን 

አመሌካች ግንቦት 12 ቀን 2007 ዒ.ም እርሱ በላሇበት ዉሳኔ መሰጠቱን ማወቁን 

አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ ባሊረጋገጠበት፣ እርሱ በላሇበት ዉሳኔ መሰጠቱን በግምት 

በዚህ ቀን መሰጠቱን አዉቆታሌ፣ አመሌካች በአንዴ ወር ጊዜ ዉስጥ አቤቱታዉን 

ስሊሊቀረበ ዉዴቅ ነዉ በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.78 ዒሊማ 

የሚቃረን ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች 

በሔግ አግባብ መጥሪያ የዯረሰዉ መሆኑን እና እርሱ በላሇበት ዉሳኔ መሰጠቱን 

በእርግጠኝነት ያወቀበት ቀን እስካሌተረጋገጠ ዴረስ የመከሊከያ መሌስና ክርክር በማቅረብ 

የመሰማትና ፌትሔ የማግኘት መብት ሔገ መንግስታዊ መብት ስሇሆነ አሳማኝና በቂ 

ባሌሆነ ምክንያት ሉነፇግ አይገባም፡፡ በዚህ ረገዴ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ.ሔገ መንግስት አንቀጽ 37 

ፌትሔ የማግኘት መብት ሔገ መንግስታዊ መብት መሆኑን መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡       

ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች በሔግ አግባብ መጥሪያ የዯረሰዉ እና 

እርሱ በላሇበት ዉሳኔ መሰጠቱን ማወቁን አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ ባሊረጋገጡበት 
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አመሌካች በላሇሁበት የተሰጠዉ ፌርዴ ተነስቶ የመከሊከያ መሌስ እንዲቀርብ በማሇት 

የቀረበዉን አቤቱታ በአንዴ ወር ጊዜ ዉስጥ አሌቀረበም በሚሌ ምክንያት ዉዴቅ 

በማዴረግ የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ 

ተወስኗሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1.  የሆሳዔና ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.18073 በ10/3/2008ዒ ዒ.ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና ይህን ዉሳኔ በማጽናት የሀዱያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 

በመ.ቁ.15040 በ17/5/2008 ዒ.ም የሰጠዉ ትዔዛዝ እና የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚችልት በመ.ቁ.06184 በ8/3/2009 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመባቸዉ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ 

መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2.  የአሁን አመሌካች በሔግ አግባብ መጥሪያ የዯረሰዉ እና እርሱ በላሇበት ዉሳኔ 

መሰጠቱን ያዉቅ እንዯነበር ባሌተረጋገጠበት፣ በላሇሁበት የተሰጠዉ ዉሳኔ 

እንዱነሳሌኝ በማሇት ያቀረበዉ አቤቱታ በአንዴ ወር ጊዜ ዉስጥ አሌቀረበም 

በማሇት ዉዴቅ ማዴረጉ በሔግ አግባብ ሆኖ ስሊሌተገኘ፣የመከሊከያ መሌስ የመቅረብ 

የመከራከርና ፌትሔ የማግኘት መብቱ ሉነፇግ ስሇማይገባ የሆሳዔና ከተማ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.18073 በ4/7/2007 ዒ.ም አመሌካች በላሇበት 

የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.78 (2) መሰረት ሉነሳ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

3.  የሆሳዔና ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የዘጋዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ የአሁን 

ተጠሪ የቀረበዉ ክስና ማስረጃ ሇአመሌካች እንዱዯርሰዉ በማዴረግ አመሌካች 

የመከሊከያ መሌስ እንዱያቀርብ በማዴረግ፣ በሔጉ አግባብ ተከራካሪ ወገኖቹን 

በማከራከርና በማጣራት ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ እንዱሰጥበት 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.341 /1/ መሰረት ተመሌሶሇታሌ፡፡  

4.  የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ፡፡ 

5.  ግራና ቀኛቸዉ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡   
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