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የሰ/መ/ቁ. 55842 

መጋቢት 23 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ዲኜ መሊኩ  

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- የኦሮሚያ ከተሞች ፔሊን ኢንስቲትዩት - ነ/ፇጅ ሇገሠ ሇማ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡-  1. አቶ ካሣ ጭርሳ 

   2. አቶ ሽፇራ ሓምቤ     ቀረቡ 

    3. አቶ አክሉለ ካሣ 

   4. የቡላ ሆራ ከተማ አስተዲዯር - ነ/ፇጅ ፇቃደ ኤላማ ቀረበ 

            መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ፌርዴን መቃወም የሚቻሌበትና አቤቱታው የሚስተናግዴበትን አግባብ የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ከ1ኛ እስከ 3ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች 
ባሁኑ 4ኛ ተጠሪ ሊይ ያስፇረደት ፌርዴ የአመሌካችን መብትና ጥቅም የሚነካ በመሆኑ ፌርደ 
እንዱነሳሇት ባቀረበው አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም አመሌካችንና ተጠሪዎችን 
በአፇፃፀም መዝገቡ ሊይ እንዱከራከሩ በማዴረግ አመሌካች ዋናውን ውሳኔ በይግባኝ ሳያሽር 
አፇፃፀሙን ሉቃወም አይችሌም፣ ውለ የሚፇርስበት ምክንያትም የሇም በማሇት አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ 
ይገባሌ ሲሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ትእዛዝ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇቦረና ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት፣ የሰበር አቤቱታውን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የአፇጻጸም ትእዛዝ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ነገረ ፇጅ ግንቦት 04 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት አራት ገፅ የሰበር አቤቱታ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች በተሰጠው ትዕዛዝ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ 
የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ አመሌካች በሔጉ በተሰጠው 
ስሌጣን ሇክሌለ ከተሞች እንዯየዯረጃቸው ከተማ አቀፌ መዋቅራዊ ፔሊን እና የአካባቢ ሌማት ፔሊን 
(City wide structure plan and local development plan) እየሰራና እያሰራ ስራ ሊይ እንዱውሌ 
የማዴረግና ስራ ሊይ መዋለን የመቆጣጠር ኃሊፉነቱንና ተግባሩን ሇመወጣት የሚችሌ ሁኖ እያሇ 
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ይህንኑ ስሌጣንና ኃሊፉነት መሰረት በማዴረግ ተጠሪዎች ከከተማው ፔሊን ውጪ ቦታ ሉወስደ 
አይገባም በማሇት ያቀረበው የፌርዴ ተቃውሞ ተቀባይነት ያጣው ያሊግባብ መሆኑንና አቤቱታው 
የቀረበውም ዋናውን ፌርዴ በመቃወም ሁኖ እያሇ በአፇፃፀም መዝገብ ሊይ እንዯቀረበ ተዯርጎ ትእዛዝ 
መሰጠቱ ተገቢነት የላሇው መሆኑን፣ ዋናውን ፌርዴ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇትም ተገቢው ክርክርና 
ማስረጃ ቀርቦ እያሇና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 145 መሰረትም አግባብነት ያሇው ማስረጃ በፌርዴ ቤቱ 
እገዛ እንዱቀርብ ጥያቄ ቀርቦ እያሇ ይኸው ታሌፍ በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሉሻር 
አይገባም ተብል የተሰጠው ትእዛዝ ሥነ ሥርዓታዊ አይዯሇም በማሇት ዘርዝረው የአፇጻጸም ትዕዛዝ 
እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የአመሌካች የፌርዴ 
ተቃውሞ አቤቱታ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው መሌሳቸውን 
በፅሐፌ አቅርበዋሌ፣ አመሌካችም የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

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

በመሰረቱ አንዴ የፌትሏብሓር ክርክር የሚመራበት ሥርዓት የሚገዛው በ1958ቱ 
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጋችን እና በክሌልች ስራ ሊይ ባለት አግባብነት ባሊቸው ሔጎች 
መሆኑ እሙን ነው፡፡ የ1958ቱ የፌትሏብሓር ስነ ሥርዓት ሔጋችን ከያዛቸው ስርዓቶች መካከሌ 
በፌርዴ ሊይ የሚቀርበው ተቃውሞ እና በፌርዴ አፇጻጸም ጊዜ በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ሊይ 
የሚቀርበው ጣሌቃ ገብነትን የሚገዙት ዴንጋጌዎች ይገኙበታሌ፡፡ እነዚህ አቤቱታዎችን የሚገዙት 
ዴንጋጌዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 እና 418 ስር የተመሇከቱት ናቸው፡፡ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 አንዴ የክርክሩ ተካፊይ መሆን የሚገባው ሰው የክርክሩ ተካፊይ 
ሳይሆን ውሳኔ ተሰጥቶ ከሆነ እና ውሳኔውም ያረፇው በአንዴ የክርክሩ ምክንያት በሆነ ንብረት ሊይ 
ሁኖ ይህንኑ የክርክሩ ተካፊይ ያሌሆነ ወገንን መብትና ጥቅም የሚነካ መሆኑ ከተረጋገጠ ፌርደ 
ይኸው ወገን ባሇበት እንዱታይና እንዱነሳሇት የሚዯነግግ ነው፡፡ አቤቱታው የሚቀርብበት ሥርዓትም 
በቁጥር 359 ስር በተመሇከተው መንገዴ መሆን እንዯአሇበት የተቀመጠ ሲሆን ይህ ዴንጋጌ 
የመቃወሚያ አቤቱታ አቀራረብ በክስ አመሰራረት አይነት ሁኖ የማስረጃ ዝርዝር ሁለ ይህንኑ 
ስርዓት ማሟሊት እንዯአሇበት ያስገነዝባሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 418 መሰረት የሚቀርበው 
አቤቱታ ዯግሞ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ እንዱሆን የተያዘ ወይም የተከበረ ንብረት የፌርዴ ባሇእዲው 
ንብረት አይዯሇም፣ የራሴ ንብረት ነው የሚሌ ወገን አቤቱታውን የሚያቀርብበትን አግባብ 
የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሰረት አቤቱታ አቅራቢ የሚሆን ወገን በሔጉ 
አግባብ በተዘረጋው ስርዓት መሰረት አቤቱታውን ማቅረብ ያሇበት ሲሆን ስርዓቱን ጠብቆ ያሌቀረበን 
አቤቱታ ዯግሞ ፌርዴ ቤቱ ሉቀበሌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን በፌትሏብሓር ስነ ስርአት 
ስሇ ክርክር አመራር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የሚያሳዩን ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች 
አቤቱታውን ያቀረበው በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ፌርዴ መብትና ጥቅሜን ይነካሌ በሚሌ ሲሆን 
አቤቱታውን የስር ፌርዴ ቤት ያስተናገዯው ግን በፌርዴ አፇጻጸም መዝገብ ሊይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 
የአመሌካች የፌርዴ ተቃውሞ አቀራረብ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 418 ዴንጋጌን መሰረት ያዯረገ 
ሳይሆን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358ን መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን አቤቱታ 
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በአፇጻጸም መዝገብ የሚቀበሌበት ሥርዓት የላሇ ሲሆን አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ መሰረት 
በዋናው ጉዲይ የተሰጠውን ፌርዴ በያዘው መዝገብ ሊይ ማስተናገዴ ነበረበት፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መረዲት እንዯተቻሇው አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት 
በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ እንዲይከራከር በስር ፌርዴ ቤቱ የተከሇከሇው በአፇጻጸም መዝገብ አቤቱታውን 
እንዯአቀረበ ተቆጥሮ ከመሆኑም በሊይ ተጠሪዎች ከፌርዴ ባሇእዲው ነው ከተባሇው 4ኛ ተጠሪ ጋር 
ያዯረጉት ውሌ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇውን ዯንብ የሚጥስ አይዯሇም፣ ውለ ሲመሰረትም አመሌካች 
አሌተመሰረተም፣ በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ፌርዴ በይግባኝም አሌተሇወጠም በሚሌ ነው፡፡ 
በእርግጥ እነዚህ ሁሇት አካሊት በአንዴ መንግስታዊ መዋቅር (በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት 
አስተዲዯር) ስር የሚገኙ አካሊት ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ በአንዴ የክሌሌ መንግሥታዊ መዋቅር ስር 
መገኘታቸው ብቻ አከራካሪውን የመሬት ይዞታ በተመሇከተ ተመሣሣይ ጥቅምን የሚወክለ አካሊት 
ናቸው ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የሚያዯርስ አይዯሇም፤ እነዚህ ሁሇት አካሊት የክሌለ መስተዲዴሩ 
የተሇያዩ እርከኖች ወይም አካሊት ሆነው የየራሳቸው ሔጋዊ ሰውነት፣ ስሌጣንና ተግባር እንዲሊቸው 
የሚታመን ነው፡፡ ይህ ነጥብ በስር ፌርዴ ቤት ግንዛቤ ውስጥ ያሌገባ ከመሆኑም በሊይ አመሌካች 
በክርክሩ ቀዯም ብል ከቀረበው ክርክር አመሌካቹ የተሇየ ላሊ ክርክር ሉያቀርብ አይችሌም 
የተባሇውም ቢሆን ክርክራቸው ተመሣሣይና አንዴ አይነት ጥቅም የሚወክሌ መሆኑና አሇመሆኑ 
የሚታወቀው አመሌካቹ አግባብነት ባሇው የስነ ስርዓት ዴንጋጌ ያቀረበው አቤቱታ ተገቢነት ካሇው 
መዝገብ ጋር ታይቶ፣ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ የሚያቀርበውን የክርክር አይነትና የሚወክሇውን 
ጥቅም የአሁኑ 4ኛ ተጠሪ አቅርቦት ከነበረው ክርክር በማነፃፀር የሚታወቅ እንጂ አስቀዴሞ 
ተመሣሣይ ክርክር አሇው፣ ውለ አግባብነት ያሇውን ዯንብ የሚጥስ አይዯሇም የሚሌ ግምት 
በመያዝ አይዯሇም፡፡ 

በመሰረቱ ከሊይ እንዯተጠቀሰው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሰረት የሚቀርበው አቤቱታ 
በቁጥር 359 ስር በተመሇከተው መንገዴ መቅረብ ያሇበት ነው፡፡ ዴንጋጌው የአቤቱታው አቀራረብ 
የክስ አቀራረብ ሥርዓቱን ሉከተሌ እንዯሚገባ የሚያሳይ ሲሆን እንዱህ ከሆነ ከሣሽ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 222 መሠረት አዘጋጅቶ ከሚያቀርበው የክስ ማመሌከቻ ጋር በክሱ መሰማት 
ወቅት ሇጉዲዩ ማስረጃ ይሆኑኛሌ የሚሎቸውን የሠውም ሆነ የጽሁፌ ማስረጃዎችን ዝርዝርና 
ዋናውን ወይም ትክክሇኛ ግሌባጮቻቸውን ማቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 223 
ዴንጋጌ የዯነገገ ከመሆኑ ጋር ተጣምሮ ሲታይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሰረት የሚቀርበው 
አቤቱታም ይህንኑ መከተሌ ያሇበት መሆኑ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በተሇይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 
137/3/ የሠነዴ ማስረጃዎችን በተመሇከተ ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ከአቤቱታው ጋር በማያያዝ 
ወይም ከቀነ ቀጠሮ በፉት ወይም በመጀመሪያው ቀን ቀጠሮ ካሌቀረበ በቀር ማስረጃው ሉቀርብ 
ወይም ይቅረብሌኝ ተብል ሉጠየቅ እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሄው ጥያቄ ተቀባይነት 
የሚያገኘው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 256 ስር በተመሇከተው አኳኋን ማስረጃዎቹ ሣያቀርቡት የቀሩት 
ከባዴና በቂ በሆነ ምክንያት መሆኑን ፌ/ቤቱ ሲረዲ ብቻ ነው፡፡ የማስረጃ አቀራረብን በተመሇከተ 
በሥነ ሥርዓት ህጉ የተመሇከተው ላሊው ዯንብ የይግባኝ ሠሚውን ፌ/ቤት ሥሌጣን የሚመሇከት 
ነው በዚህም መሠረት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 345 ዴንጋጌ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በራሱ አስተያየት 
ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ማናቸውም ዓይነት ሠነዴ ወይም ምስክር ወይም ላሊ ዓይነት ማስረጃ 
በተጨማሪነት እንዱቀርብሇት የማዘዝ ህጋዊ ሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡ የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 
145(1) ዴንጋጌም በላሊ ፌ/ቤት የሚገኝ ሠነዴ የፅሁፌ ማስረጃ ወይም ፌርዴ የተሠጠበት መዝገብ 
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ሇውሣኔው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ፌ/ቤቱ በራሡ አነሣሽነትም ሆነ በተከራካሪዎቹ ጠያቂነት 
እንዱቀርብሇት ማዘዝ የሚችሌ ስሇመሆኑ ያስረዲሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇፀው አመሌካች በዋናው ጉዲይ ሊይ በተሰጠው ፌርዴ ሊይ ያቀረበው 
ተቃውሞ ያሊግባብ በአፇጻጸም መዝገብ ሊይ ተያይዞ ጉዲዩ ከመታየቱም በሊይ ዋናውን ፌርዴ 
ሇመቃወምና ሇማሻር የሚያስችሊቸውን ማስረጃዎች ዘርዝሮ ከማቅረቡም በተጨማሪ በፌርዴ ቤቱ 
እገዛ መሰረት የሚቀርብሇት ማስረጃ መኖሩንም ጠቅሶ እያሇ ይህ ማስረጃ ሳይታይሇት አቤቱታው 
ውዴቅ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ በአመሌካች የተጠቀሠው ማስረጃ 
ሳይቀርብ በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በአመሌካች መብት ወይም ጥቅም ሊይ 
የሚያስከትሇው ችግር የሇውም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ሉያዯርስ አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ 
ቤት የአመሌካችን ተቃውሞ አግባብነት ባሇው መዝገብ ሳይቀበሌና ተገቢ ማስረጃዎችን ሁለ 
ሳይመሇከት ውዴቅ በማዴረግ መወሰኑ የክርክሩን አመራር ከሊይ በተመሇከቱት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ 
የተቃውሞ አቀራረብና የማስረጃ አቀራረብ ዯንቦች መሠረት አሇመምራቱንና፣ በውጤቱም አመሌካች 
በሔጉ የተጣሇውን ኃሊፉነትና ተግባሩን እንዲይወጣ የሚያዯርግ በመሆኑ ውሳኔው መሠረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ትእዛዝ የሠጡት አመሌካች አቤቱታ ባሊቀረበበት 
ሥርዓትና አቤቱታው ሉቀርብ በማይችሌበት መዝገብ ከመሆኑም በሊይ የአመሌካች አቤቱታ 
የተስተናገዯው የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓት ዴንጋጌዎች በማይዯግፈት፣ የፌርዴ አካሄደ ባሌተሟሊ 
ሁኔታ በመሆኑ በእየርከኑ ባለ ፌርዴ ቤቶች የተሠጠው ትዕዛዞች ሙለ በሙለ ሉሻሩ የሚገባና 
የአመሌካች አቤቱታ በዋናው የፌርዴ መዝገብ ሊይ ቀርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ተገቢውን 
ውሣኔ እንዱሠጥ ማዴረጉ አግባብ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የቡላ ሆራ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 05757 የካቲት 09 ቀን 2002 ዓ.ም የሠጠው ትዕዛዝ 
የቦረና ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 5196 መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም የሠጠው ትእዛዝ 
እንዱሁም የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 103608 ሚያዝያ 14 ቀን 2002 
ዓ.ም የሠጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች የአቀረበው አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሰረት የሚስተናገዴ በመሆኑ 
የስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 04136 በሆነው ሊይ የአመሌካችን አቤቱታ በመቀበሌና 
ሇተጠሪዎች እንዱዯርስ በማዴረግ እንዱሁም አመሌካች በሔጉ አግባብ ሉቀርቡሌኝ ይገባሌ 
በማሇት የዘረዘራቸውን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎችን ሁለ በማስቀረብ፣ በጉዲዩ ሊይ 
ቀዴሞ የተሰጠው ውሳኔ የሚሻር መሆን ያሇመሆኑን በጭብጥነት በመያዝ በጉዲዩ ሊይ 
ተገቢውን ውሳኔ ሉሰጥበት ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት 
መሌሰንሇታሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ  
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