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            የሰ/መ/ቁ. 64354 

ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

                       ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

                  አሌማው ወላ 

                  አሉ መሏመዴ 

                                 ነጋ ደፌሣ 

                                 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ኡሌባሬ ሰማን - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረበውን 
የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ክርክሩ የአፇጻጸም ክርክር ነው፡፡ የክርክሩ አመጣጥ አመሌካች ከአቶ ሁሴን መሏመዴ ጋር 
የነበረውን የብዴር ውሌ አቶ ሁሴን መሏመዴ በብዴር ውለ መሠረት ያሌፇጸሙ መሆኑን ገሌጾ 
ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
የብዴር ውለን በተመሇከተ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቀርቦ ይግባኝ ሰሚው ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን 
ውሣኔ በማሻሻሌ አቶ ሁሴን መሏመዴ ብር 6ዏ1154.55 /ስዴስት መቶ አንዴ ሺ አንዴ መቶ ሀምሣ 
አራት ብር ከሀምሣ አምስት ሣንቲም/ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ይህንን ፌርዴ ሇማስፇጸም የአፇጻጸም ክስ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የአፇጻጸም ክስ አቅርቧሌ፡፡ የአመሌካች የአፇጻጸም ክስ የቀረበሇት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇዕዲ ንብረት የሆነውና በአቶ ሁሴን መሏመዴ ሚስት በወ/ሮ ከዴጃ 
አወሌ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ቁጥሩ 425 የሆነ ቤት ተሽጦ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ እንዱሆን 
በአፇጻጸም መዝገብ ቁጥር 59328 መጋቢት 4 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ንብረቱ የሚገኝበት የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሻሸመኔ ከተማ በዱዲ ቦቄ 
ቀበላ የሚገኘውንና ቁጥሩ 425 የሆነውን ቤት በመሸጥ ፌርደን እንዱያስፇጽም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ መሠረት በማዴረግ የምዕራብ 
አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሻሸመኔ ከተማ በዱዲ ቦቄ ቀበላ የሚገኘውና በወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ስም 
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ተመዝግቦ ያሇውን ቁጥሩ 425 የሆነው ቤት በሀራጅ እንዱሽጥ ትዕዛዝ ሰጥቶ የሀራጅ ማስታወቂያ 
ወጥቷሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ የአሁን ተጠሪ የሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበትን ቤት ከወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ሀምላ 
6 ቀን 1996 ዓ.ም በተዯረገ ውሌ ገዝተው በእጃቸው አዴርገው እየተጠቀሙበት መሆኑን በመግሇጽና 
የቤቱን የሀራጅ ሽያጭ በመቃወም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 418 መሠረት አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ 
ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ ቤቱን የገዙት በመሆኑ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ ሉሸጥ አይገባውም በማሇት 
ትዕዛዝ ሰጠ፡፡ አመሌካች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቀረበ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ በመሻር ቤቱ ተሽጦ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ ሉውሌ 
ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጠ፡፡ 

ተጠሪ  የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቀረቡ፡፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር 
ከሰማ በኋሊ የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክር ሰምቶ ብይን 
የሰጠው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌርደን እንዱያስፇጽም በሰጠው የውክሌና ስሌጣን ነው፡፡ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ብይን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እንዯሰጠው ብይን የሚቆጠር 
በመሆኑ ይግባኝ መቅረብ ያሇበት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው፡፡ ስሇዚህ 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የላሇውን የይግባኝ ስሌጣን በመጠቀም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ መሻሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
ሽሮታሌ፡፡  

አመሌካች ጥር 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 374 /1/ን በመተርጉም የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 372 /ሏ/ ዴንጋጌን ግንዛቤ 
ውስጥ ያሊስገባና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ መጋቢት 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ፌርደን በውክሌና የሚያስፇጽም ፌርዴ ቤት የሚሰጠው 
የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሚኖረውን ውጤትና በትዕዛዝ ይግባኝ ስሇሚባሌበት ሁኔታ በፌታብሓር ሥነ 
ሥርዓት ህግ ቁጥር የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን ያገናዘበ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አከራክሮ ውሣኔ ሉሰጥበት 
የማይችሇውን የተጠሪን ጣሌቃገብነት ጥያቄ በመቀበሌ የሰጠው ውሣኔ ከስሌጣኑ ወሰን ያሇፇ ነው፡፡ 
ስሇሆነም የውክሌና ስሌጣኑን በማሇፌ የሰጠውን ትዕዛዝ በይግባኝ አይቶ የማረም ስሌጣን የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ሚያዝያ 17 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ተጠሪ 
በአፇጻጸሙ ሂዯት ያቀረቡትን የጣሌቃ ገብነት ጥያቄ በመቀበሌ የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ብይን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ አይቶ የመወሰን ስሌጣን የሇውም በማሇት 
ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
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1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌርዴ ሇማስፇጸም የዲኝነት ስሌጣን ስሊሇው ፌርዴ 
ቤትና ፌርዴ የማስፇጸም መሠረታዊ ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት ፌርደን ላሊ ፌርዴ ቤት 
እንዱያስፇጽም ስሇሚችሌበት ሁኔታ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ማየት አስፇሊጊ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህጋችን በሰባተኛው መጽሀፌ በኢትዮጵያ ግዛት 
ውስጥ የተሰጡትን ፌርድች ስሇማስፇጸም የሚዯነግጉ የሥነ ሥርዓት ህጏች ተዯንግገዋሌ፡፡  
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ሰባተኛ መጽሏፌ ማሇትም ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 371 
እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥዓርት ህግ ቁጥር 455 የተዯነገጉትን የሥነ ሥርዓት ህግ 
ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በኢትዮጵያ ግዛት የተሰጠን ፌርዴ የማስፇጸም ስሌጣን 
ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ወይም ፌርደን እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት መሆኑን 
በዚህ ምዕራፌ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ፌርዴ የሚያስፇጽመው ፌርደን የሰጠው 
ፌርዴ ቤት ወይም እንዯፌርደ እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት ነው በማሇት 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 371 ንኡስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ፌርደን  
ያሌሰጠው ፌርዴ ቤት በላሊ ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ውሣኔ ተከታትል እንዱያስፇጽም 
ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ መስጠት የሚችሌ ስሇመሆኑና ፌርደን የሰጠው ፌርዴ 
ቤት ፌርደን ያሌሰጠው ፌርዴ ቤት አፇጻጸሙን ተከታትል እንዱያስፇጽምሇት ትዕዛዝ 
ሉሰጥ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 372 ተዯንግጓሌ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርደን ያሌሰጠው ላሊ ፌርዴ ቤት 
ውሣኔውን ተከታትል እንዱያስፇጽምሇት ትዕዛዝ በሚያስተሊሌፌበት ጊዜ አብሮ 
ሉገሌጻቸውና ሉሌካቸው የሚገቡ ጉዲዮች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 373 
የተዯነገገ ሲሆን  
‛ፌርደን አስፇጻሚው ፌርዴ ቤት ስሇፌርደ አፇጻጸም የሚሰጠው ትዕዛዝና በትዕዛዙም 

ይግባኝ ስሇሚባሌበት ሁኔታ ያሇው ስሌጣን ዋናውን ፌርዴ ከወሰነው ፌርዴ ቤት ስሌጣን ጋር እኩሌ 
ሆኖ ይቆጠራሌ በማሇት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 374 ንኡስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ 

ከሊይ ከተገሇጹት ዴንጋጌዎች ፌርዴን በሰጠው ፌርዴ ቤት ውሣኔውን ተከታትል 
እንዱያስፇጽምሇት ሇላሊ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሇመስጠት ስሇሚችሌበት ሁኔታ ትዕዛዙን የሚሰጠው 
ፌርዴ ቤት ሉያሟሊቸው ስሇሚገቡ ሥነ ሥርዓቶችና ፌርዴ እንዱያስፇጽም በላሊ ፌርዴ ቤት 
የታዘዘው ፌርዴ ቤት በአፇጻጸም ሂዯት ስሊሇው ስሌጣን የሚዯነግጉ ተያያዥነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች 
ናቸው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 372 ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ህግ ቁጥር 374/1/ ጋር ተያያዥነት የላሇውና ራሱን የቻሇ ዴንጋጌ ነው በማሇት አመሌካች ያቀረበው 
ክርክር ከሊይ የተገሇጹትን ዴንጋጌዎች  ይዘት መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበና የህግ መሠረት የላሇው 
በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. አመሌካች ውሣኔውን በሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርደን ተከታትል እንዱያስፇጽም የታዘዘ ፌርዴ 
ቤት ሉወስናቸው የሚችሊቸው ጉዲዮች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 
የተዯነገጉት ብቻ ናቸው፡፡ በአፇጻጸም ክርክር የሚቀርብ የጣሌቃገብነት ጥያቄ ተቀብል 
የማከራከርና የመወሰን ስሌጣን ፌርደን በውክሌና የሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት ያሇው 
ስሇመሆኑ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 ያሌተዯነገገ በመሆኑ የምዕራብ አርሲ 
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር የሰጠው ብይን ከተሰጠው 
የውክሌና ስሌጣን ውጭ ነው በማሇት ሰፉ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 
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ሆኖም ይህ  የተጠሪ ክርክር የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 ዴንጋጌዎች 
መሠረታዊ ባህሪና ላልች አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም 
በመጀመሪያ ዯረጃ የአመሌካች ክርክር ፌርዴ እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ 
ሥርዓት ህጉ ሰባተኛ መጽሏፌ በምዕራፌ አንዴ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ማሇትም ከፌታብሓር ሥነ 
ሥርዓት ህግ ቁጥር 371 እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር  455 የተዯነገጉትን 
ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ፌርደን የማስፇጸም ስሌጣን እንዲሇው በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ህግ ቁጥር 371 ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን መሠረታዊ መርህ ግንዛቤ ውስጥ የማያስገባ በመሆኑ 
ነው፡፡ 

በሁሇተኛ ዯረጃ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 በመሠረታዊ ባህሪው ፌርዴ 
እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሚሰጥባቸውን ጉዲዮች ምንምን እንዯሆኑ 
የሚያመሊክት ዴንጋጌ /indicative provision of law/ እንጂ ፌርዴን እንዱያስፇጽም የታዘዘው 
ፌርዴ ቤት የሚያቸውን ጉዲዮች በሙለ የሚዘረዝር ዴንጋጌ /conclusive provision of law/ 
አሇመሆኑ ነው፡፡  የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 ዴንጋጌዎችን አመሊካች የህግ ዴንጋጌ 
መሆኑን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 418 ንኡስ አንቀጽ 1 በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት 
ንብረት እንዲይያዝ ወይም እንዲይከበር የመቃወም አቤቱታ ሲቀርብ ወይም በዚሁ ንብረት ሊይ ቀዲሚ 
መብት አሇኝ የሚሌ ተቃዋሚ አቤቱታ ያቀረበ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ መቃወሚያ ያቀረቡት ወይም 
እንዱያዝ በታዘዘው ንብረት ሊይ ተቀዲሚ መብት አሇን የሚለ ወገኖች  በመጀመሪያው ክርክር 
ተካፊይ ባይሆኑም በያዝነው ንብረት ሊይ  መብት እንዲሊቸው በመቁጠር የሚያቀርቡትን መቃወሚያ 
አቤቱታ ተቀብል መመርመር አሇበት በማሇት አስገዲጅነት ባሇው ሁኔታ ህግ አውጭው የዯነገገውን 
ዴንጋጌና ከዚህ በሊይ ባሇው ንኡስ ቁጥር የተነገረው መቃወሚያ ወይም አቤቱታ የሚቀርበው 
በጽሁፌ ሆኖ ፌርዴን ሇሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት ነው በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ 
ቁጥር  418 ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገገውን በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇሆነም የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪን በአፇጻጸሙ ጣሌቃ  በመግባት 
ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ በመመርምር ውሣኔ የሰጠው  በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 
418 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2ን መሠረት በማዴረግ በመሆኑ አመሌካች የፌታብሓር 
ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር  375 በመጥቀስ ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

3. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሻሸመኔ 
ከተማ በዱዲ ቦቄ ቀበላ የሚገኘውንና በወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን ቁጥሩ 
425 የሆነውን ቤት በሀራጅ በመሸጥ ፌርደን እንዱያስፇጽም  በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ህግ ቁጥር 372 ንኡስ አንቀጽ /1/ሏ/ እና በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር  373 
የተዯነገገውን ስርዓት በማሟሊት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ፌርደን የሚያስፇጽመው የምዕራብ 
አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲው ባሇቤት የወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ሣይሆን 
የእኔ ንብረት ነው በማሇት ያቀረቡትን የጣሌቃገብነት ክርክር  በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ህግ ቁጥር  371 ንኡስ አንቀጽ 1 እና በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር  418 ንኡስ 
አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ መሠረት መርምሮ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይኸ ውሣኔ  
የኦሮሚይ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሰጠው ትዕዛዝ ጋር እኩሌ በመሆኑ በዚህ ትዕዛዝ ቅር 
በመሰኘት የሚቀርበውን ይግባኝ የማየት ስሌጣን ያሇው የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሣይሆን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት መሆኑን ከፌታብሓር ሥነ 
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ሥርዓት ህግ ቁጥር 374 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ፌርዴ እንዱያስፇጽም ያዘዘው የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ 
በይግባኝ አይቶ የመወሰን ስሌጣን የሇውም በማሇት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ 
የተገሇጹትን ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡  
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥር 24 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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