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የሰ/መ/ቁ. 52942 

ጥቅምት 18 ቀን 2003ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

 ሒጎስ ወሌደ 

 ብርሃኑ አመነው 

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ገብሩ ኮሬ ጠበቃ ወሌዯስሊሴ ብርቱ 

ተጠሪ፡- አቶ አመዱዮ ፋዳሬቼ ከጠበቃ መስፌን ጌታቸው ጋር ቀርበዋሌ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በውለ መሠረት የግሌግሌ ዲኛ ጉዲዩን እንዱመሇከት ይወሰን ዘንዴ ሇፌርዴ ቤት 
ጥያቄ ቀርቦ በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሠረት ጉባኤው ተቋቁሞ ጉዲዩን ማየት ከጀመረ በኋሊ ጉባኤው 
የአባሊቱን አበሌ በተመሇከተ ትዕዛዝ ሲሰጥ በአበለ መጠን ቅሬታ ያሇው ወገን ሉከተሇው የሚገባውን 
ሥነ ሥርዓት የሚመሇከት ነው፡፡  

ጉዲዩ በግሌግሌ ጉባኤ እንዱታይና ጉባኤው እንዱቋቋም ሇፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡት ያሁኑ ተጠሪ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የሽምግሌና 
ዲኛ እንዱሾም ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ፌ/ቤቱ አንዴ ሰብሳቢ ዲኛ ግራ ቀኙ ዯግሞ አንዴ 
አንዴ የሽምግሌና ዲኛ መርጠዋሌ፡፡ በፌርዴ ቤቱ የተሾሙት ሰብሳቢ ዲኛ በግራ ቀኙ ከተሾሙት 
ዲኞች ጋር በመሆን ስራ ከመጀመራቸው በፉት ስሇአበሌ ክፌያ አተማመን ይረዲቸው ዘንዴ የግራ 
ቀኙ የጽሐፌ ክርክር እንዱቀርብ አዴርገዋሌ፡፡ ከዚህም የሽምግሌና ጉባኤ አባሊት አበሌ ብር 
60,000.00 (ስሌሳ ሺህ ብር) እንዱሆንና ግማሹ ቅዴሚያ እንዱከፇሌ ሇግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች 
ተገሌጾሊቸዋሌ፡፡ ተጠሪ ይህ ሲገሇጽሊቸው አበለ ከአቅም በሊይ የሆነባቸው መሆኑን ገሌፀው ቀነ 
ቀጠሮ በጉባኤ ከተሰጣቸው በኋሊ አባሊቱ ጉዲዩን ሇማየት የማይችለ መሆኑንና የተጠሪን በቀነ 
ቀጠሮ አሇመቅረብ በመጥቀስ መዝገቡን ዘግተዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ተጠሪ ላሊ የሽምግሌና ጉባኤ 
እንዱቋቋምሊቸው /እንዱሾምሊቸው/ እና የተዘጋው መዝገብ እንዱንቀሳቀስሊቸው ሇስር ፌ/ቤት 
አቤቱታ አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌ/ቤቱም የግሌግሌ ጉባኤው አበለ ቀዴሞ ካሌተወሰነ 
ራሱ መወሰን እንዯሚችሌ፣ ይህም በስራ ሑዯት እንዯተሰጠ ትዕዛዝ እንዯሚቆጠር በትዕዛዙ ቅሬታ 
ያሇው ወገን ማሳረም የሚችሇው በይግባኝ እንጂ ላሊ ጉባኤ እንዱቋቋም በማዴረግ አሇመሆኑንና 
ተጠሪ እንዱከፇሌ ትዕዛዝ የተሰጠበትን የጉባኤ አባሊት አበሌ በመክፇሌ መዝገቡን ከማንቀሳቀሳቸው 
ውጭ ላሊ የግሌግሌ ዲኛ እንዱተካ ጥያቄ ማቅረብ የሇባቸውም በሚሌ ምክንያት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 318/5/፣ 317/1/ እና 319/1/ ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ተጠሪ ላሊ 
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ዲኛ ተተክቶ መዝገቡ ይንቀሳቀስሌኝ ሲለ ያቀረቡትን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ብይን 
ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በዋሊ 
የስር ፌ/ቤት ብይን ተሽሮ የስር ፌ/ቤት ግራ ቀኙን አነጋግሮ ምትክ የሽምግሌና ዲኝነት ጉባኤ 
እንዱያቋቁም በሚሌ ተወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት 
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ የካቲት 15 ቀን 2002ዓ.ም በፃፈት ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ 
ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የሽምግሌና ጉባኤ አበሌ በመዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ክስ ሇማቅረብ 
ከሚጠየቀው የዲኝነት ገንዘብ የተሇየ ነው፡፡ በግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ የተከፇተው መዝገብ የተዘጋው 
በአበሌ ያሇመክፇሌ ብቻ አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶች ዘርዝረው ውሳኔው መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
የሽምግሌና ጉባኤው የአበሌ መጠንን አስመሌክቶ የሰጠው ትዕዛዝ በስራ ሑዯት እንዯተሰጠ ውሳኔ 
ስሇማይቆጠር ተጠሪ ይግባኝ ማሇት አያስፇሌጋቸውም የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት የተጠሪ ጠበቃ ቀርበው ሏምላ 19 ቀን 
2002ዓ.ም በተፃፇ 3 ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በ8/02/03 ዓ.ም 
በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ብቻ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

በመሠረቱ የግሌግሌ ዲኝነት የሚቋቋምበት አይነተኛ ዓሊማ ተከራካሪዎቹ ወገኖች ወዯ 
መዯበኛ ፌርዴ ቤት በመሄዴ የሚያጠፈትን ጊዜና ገንዘብ ሇማስቀረት መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ 
ጉባኤው የሚቋቋመውም በተከራካሪ ወገኖች ስምምነት ሲሆን ተከራካሪዎቹ ባሊቸው የመዋዋሌ 
ነፃነት ጉዲያቸውን ከፌርዴ ቤት ውጪ በግሌግሌ ዲኝነት ሇመጨረስ የሚስማሙት ሁኔታ መኖሩ 
በራሳቸው ፌሊጎትና ምርጫ የተቋቋመው ጉባኤ ጉዲያቸውን በተገቢው ጊዜና በአነስተኛ ወጪ 
ሇመወሰን ይችሊሌ የሚሌ እምነት ኑሯቸው ነው ተብል ይታሰባሌ፡፡ በሔጉ አግባብ በተዯረገ 
የግሌግሌ ስምምነት መሠረት የግራ ቀኙ ጉዲይ /ክርክር/ የግሌግሌ ዲኛ መመሌከት ከጀመረ በኋሊ 
ሉከተሌ የሚገባው ሥነ ሥርዓትን በተመሇከተ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ መሠረት ስሇመሆኑ 
የፌ/ህ/ቁጥር 3345 ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 317/1/ ዴንጋጌ ሲታይ ዯግሞ 
የግሌግሌ ዲኛ ክርክሩን መምራት ያሇበት በተቻሇ መጠን የመዯበኛ ዲኝነት አካሄዴን ተከትል 
መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መንፇስ የግሌግሌ ዲኝነት አካሄዴ የመዯበኛ ፌ/ቤት የዲኝነት 
አካሄዴን መከተሌ ያሇበት ቢሆንም እንዯመዯበኛ ፌ/ቤት የዲኝነት አካሄዴ የጠበቀ ወይም ሁሌ ጊዜ 
ጥብቅ የሙግት ሥርዓትን ተከትል ሉሆን የማይገባ መሆኑን ነው፡፡  

በላሊ በኩሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 318/5/ ዴንጋጌ ሲታይ የግሌግሌ ጉባኤ ጉዲዩን ሇማየት 
ሉከፇሌ የሚገባውን የገንዘብ መጠን በተመሇከተ ተገቢ ነው ብል ያመነበትን ያህሌ መወሰን የሚችሌ 
መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ጉባኤው ይህንን አይነት ትዕዛዝ ጉዲዩ መታየት ከመጀመሩ በፉት ወይም በኋሊ 
ሉሰጥ የሚችሌ መሆኑን ዴንጋጌው ያስገነዝባሌ፡፡ ሉነሳ የሚችሇው ጥያቄ ጉባኤው ተከራካሪ ወገኖች 
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የማይሰማሙበትን የአበሌ መጠን እንዱከፌሌለ የሚሌ ትዕዛዝ ቢሰጥ በትዕዛዙ ሊይ ተቃውሞ ያሇው 
ተካራካሪ ወገን ያሇው መፌትሓ ምንዴን ነው? የሚሇው ነው፡፡ አንዴ ሰው በፌርዴ ሉያሌቅ 
የሚገባው ጉዲይን ፌርዴ ቤት ይዞ ሲቀርብ የዲኝነት አገሌግልት ክፌያ መክፇሌ ያሇበት መሆኑን 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 215፣ ከ467 እስከ 479 ዴረስ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ የዲኝነት 
አገሌግልት መክፇሌ የማይችሌ ሰው ክስ ሇማቅረብ የሚችሌበት አግባብ ስሇመኖሩም ተጠቃሽ 
ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ አንዴ የዲኝነት አገሌግልት ክፌያ ሇመክፇሌ የማይችሌ ሰው በዯሃ ዯንብ 
ክስ ሇማቅረብ የሚችሌ ሲሆን ሇመክፇሌ አቅም እያሇው ክስ ያቀረበ መሆኑ ከተረጋገጠ ግን መዝገቡ 
እንዯሚዘጋ፣ የተዘጋ መዝገብ ዯግሞ የዲኝነት አገሌግልት ክፌያ/ገንዘቡን/ ሇመክፇሌ ዝግጁ እስከሆነ 
ዴረስ የሚንቀሳቀስሇት መሆኑን የሥነ ሥርዓት ሔጉ ዴንጋጌዎች መንፇስና ይዘት ያስገነዝባለ፡፡ 

የግሌግሌ ጉባኤ ከሚቋቋምበት ዋነኛ ዓሊማ፣ ጉባኤው ሉከተሇው ከሚገባው ሥርዓት እና 
ስሇ ዲኝነት አገሌግልት ክፌያ የተመሇከቱት ዯንቦች መሠረት ሲሆኑ አንዴ ጉዲዩ በግሌግሌ ዲኝነት 
እንዱታይሇት የተስማማ ሰው በአካሄደ ቅሬታ እያሇው ጉዲዩ በተቋቋመው ጉባኤ እንዱታይ ማዴረግ 
ተገቢነት አሇው ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ጉባኤው ጉዲዩን ሇማየት ከመጀመሪያውኑ አበለን መወሰን 
የሚችሌ ሲሆን በዚሁ ዯረጃ የሚሰጠው ትዕዛዝ ሙለ በሙለ የክርክሩ አካሌ አይዯሇም ሇማሇት 
የማይቻሌ ቢሆንም በተያዘው ጉዲይ ከሊይ ከተመሇከቱት ፌሬ ነገሮችና የሔጉ ዴንጋጌዎች አንፃር 
ሲታይ በአመሌካች መብት ሊይ መሠረታዊ የመብት መጣበብ ያስከተሇ ነው ሇማሇት የሚቻሌ 
አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ በምትክ የጉባኤ አባሊት እንዱታይ ማዴረግ በአመሌካች መብት ሊይ 
የሚያስከትሇው አለታዊ ውጤት የላሇው ከመሆኑ አንፃር ስንመሇከተው በውጤት ዯረጃ በጉዲዩ ሊይ 
የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ውጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሶ/በ    
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