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የሰ/መ/ቁ. 35018 

ጥቅምት 18 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- በዛብህ አበበ - ቀረበ፡፡ 

ተጠሪ፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ - ሕይወት ጥሊሁን ቀረበ፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 አከራካሪው ጉዲይ ቀዯም ሲሌ በተሰጠው ውሳኔ መሰረት የተጀመረውን የአፇጻጸም ሂዯት የሚመሇከት ነው፡፡ 
ከመዝገቡ እንዯሚታየው የአፇጻጸሙን ክርክር የያዘው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በቀጠሮው ቀን የፌርዴ 
ባሇመብት (የአሁኑ አመሌካች) ጠበቃ አሌቀረበም በሚሌ ምክንያት በመስጠት መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ ይህን ተከትል 
የቀረበሇትን የመዝገብ ይከፇትሌን ጥያቄም ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም መዝገቡ 
አይከፇትም በመባለ የተፇጸመ ስህተት(ጉዴሇት) የሇም ብሎሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 ይህ የሰበር ችልችም አመሌካች ጥር 10 ቀን 2000 ዒ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት 
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቶአሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የአፇጻጸም መዝገቡ 
የተዘጋበትን አግባብ ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት 
ውሳኔ (ትእዛዝ) እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

 እንዯምንመሇከተው ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ትእዛዝ የተሰጠበት መዝገብ ቀዯም ሲሌ የተሰጠውን ውሳኔ 
ሇማስፇጸም ሲባሌ የተከፇተ ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዝገቡን የዘጋው የፌርዴ ባሇመብቱ ጠበቃ 
በቀጠሮው ቀን አሌተገኘም በሚሌ ብቻ ነው፡፡ ይህም ሆኖ ግን ሇምን ዝም ብል አይጠብቅም ነበር ወይም ተሇዋጭ ቀጠሮ 
አይሰጥም ነበር ሉባሌ ስሇማይቻሌ በመዝጋቱ ረገዴ ስህተት ነበር ማሇቱ ተገቢ አይሆንም፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች 
እንዯፌርደ/ውሳኔው/ አሌተፇጸመሌኝም የሚሌ እስከሆነ ዴረስ መዝገቡ ከነጭራሹ አይከፇትሌህም (አይንቀሳቀስም) 
የሚባሌበት የሕግ ምክንያት አይኖርም፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 384 እንዯተዯነገገው የአፇፃፀም ጥያቄ እንዯገና 
ሇማንቀሳቀስ የማይቻሇው በሕጉ እንዯተመሇከተው በይርጋ ቀሪ ሆኖ ከተገኘ ብቻ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች 
ያቀረበው የአፇፃጸም ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ አሌተባሇም፡፡ በመሆኑም ያሌተፇጸመ ፌርዴ አሇ እስከተባሇ ዴረስ መዝገቡ 
ተከፌቶ አፇጻጸሙ የማይቀጥሌበት የሕግ ምክንያት የሇም፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ትእዛዝ ከዚህ አንጻር ሲታይ መሰረታዊ 
የሕግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 20286 ሰኔ 5 ቀን 1999 ዒ.ም የተሰጠው 
ትእዛዝ እና ይህን ትእዛዝ በማጽናት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 57130 ጥቅምት 13 ቀን 2000 
ዒ.ም የተሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተከፇተው የአፇፃጸም መዝገብ ተከፌቶ(ተንቀሳቅሶ) አፇጻጸሙ ይቀጥሌ 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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