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የሰ/መ/ቁ. 345ዏ4 

ሚያዝያ 6 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- አቶ አበባው የሺዴንበር አሌቀረቡም፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ ካሣ በቀሇ ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

  የጉዲዩ መነሻ የመንዝ ጌራ ምዴር ወረዲ ፌ/ቤት መስከረም 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በዋሇው ችልት ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁጥር 14/95 በሆነው በ1ዏ/7/99 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው እግዴ ትዔዛዝ ስሊሌተነሳ በመዝገቡ ሊይ ክርክር 
መቀጠሌ አሌተቻሇም ሲሌ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌ/ቤትም በመ/ቁጥር 16552 በሆነው ጥቅምት 
11 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በዋሇው ችልት ብይኑን አጽንቶታሌ፡፡ እንዯገና በይግባኝ የመረመረው የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
በመ/ቁጥር 44/2ዏዏዏ በሆነው መዝገብ ኀዲር 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በዋሇው ችልት መሌስ ሰጭ የሆነውን የአሁኑን 
አመሌካችን ሳይጠራውና ሳያከራክር “ምንም እንኳን ሥነ-ሥርዒት ሕጉ ባይፇቅዴም” በማሇት ተጠሪ ጣሌቃ ገብቶ 
እንዱከራከር የተሠጠ ውሣኔ የላሇ በመሆኑ የመጀመሪያው ክስ ቢዘጋሇትም እንዯ ገና እንዱንቀሳቀስሇት በተወሰነው 
መሠረት ክርክሩ እንዱቀጥሌ የተፇጠረው ስህተት ተስተካክሎሌ በማሇት ውሣኔውን በመሇወጡ የቀረበ የሰበር አቤቱታ 
ነው፡፡  

 አመሌካች ታህሣሥ 17 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ጽፍ ያቀረበው ቅሬታ ሇተጠሪ ዯርሶት ጥር 28 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 
የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

 እኛም የግራ ቀኙን ክርክር በሕግ ረገዴ በአጭሩ እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

 በመሠረቱ በፌ/ቤቶች የተከራካሪ ወገኖች ማንኛቸውም አቤቱታና ቅሬታ በዲኝነት ሉታይ የሚችሇው በሕግ 
በተመሇከቱ ሥርዒቶች ብቻ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ምንም እንኳን የሥነ-ሥርዒት ሕጉ 
ባይፇቅዴም በማሇት በበታች ፌ/ቤቶች የተፇጠረውን ስህተት ሇማረም የአሁኑን አመሌካች ሳይጠራውና ሳያከራክረው 
የአንዯኛውን ወገን ቅሬታና ክርክር ብቻ በመስማት ውሣኔ ሊይ መዴረሱ የአንዯኛውን ወገን የመሰማት መበት የተጋፊና 
ከሥነ - ሥርዒት ሕግ ውጪ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ ቁጥር 338/1/ ሥር በግሌጽ እንዯተመሇከተው ይግባኝ የቀረበሇት 
ፌ/ቤት ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 337 መሠረት ያሌሠረዘ እንዯሆነ ይግባኙ የሚሰማበትን ቀነ ቀጠሮ ወስኖ መሌስ 
ሰጭው ቀርቦ እንዱከራከር መዯረግ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ ይህን በሕግ የተመሇከተውን የመሰማት ሕገ-መንግሥታዊ 
መብት /the right to be heard/ ባሌጠበቀ መሌኩ የተሰጠው ውሣኔ በየትኛውም መመዘኛ ፌትሏዊና የሕግ መሠረት 
አሇው ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ የላሇ በመሆኑ አንዯኛውን ወገን ሳይጠራና ሳያከራክር የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 44/2ዏዏዏ በ13/3/2ዏዏዏ ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዔዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2. በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ ቁጥር 338/1/ መሠረት ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩ ሇአማራ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት እንዱመሇስ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ የዚህ ፌ/ቤትን ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  
4. የውሣኔው ግሌባጭ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይተሊሇፌ ብሇን መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ 

  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዒ 
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