
50 

 

የሰ/መ/ቁ 36780 

መጋቢት 03 ቀን 2001 ዒ.ም  

 ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ታፇሰ ይርጋ  

   ፀጋዬ አስማማው  

   አሌማው ወላ  

   ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ ወኪሌ - ክብሮም አስመሊሽ - ጠበቃ ካሊዩ መሃሪ -ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የአቶ ገ/ኪዲን እንግዲ - ወኪሌ ኃ/ሥሊሴ ገ/ኪዲን - ጠበቃ ገ/አምሊክ - ገ/ጊዮርጊስ - ቀረቡ  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የሥነ-ሥርዒት ሕግን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ 
አመሌካች መጋቢት 01 ቀን 1995 ዒ.ም በፃፈት የክስ ማመሌከቻ ግምቱ ብር 1500.00 /አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር/ 
የሆነ በመቀላ ከተማ ዯቡብ ወረዲ ጣቢያ አዴነት ውስጥ የሚገኝ በምስራቅ 533፣በምዔራብ አዯባባይ፣ በሰሜን 530፣ 
በዯቡብ 534 የሚያዋስነው ፣ ስፊቱ በካሬ 600/ስዴስት መቶ/ የሆነ የሟች አባታቸው ባሻይ አብርሃ ኪዲኑ ይዞታ በመሆን 
ከ1960 ዒ.ም ግብር የገበረበት ቦታ መኖሩን በዚህ ቦታ የአሁኑ ተጠሪ በነባር ይዞታነት ይገባኛሌ ብሇው በቓሌህ ትግራይ 
ጋዜጣ በ15/04/1995 ዒ.ም ተራ ቁጥር 755 በስማቸው ተጠንቶ መውጣቱን አመሌካች ቦታውን በተመሇከተ  የይገባኛሌ 
ጥያቄ ሇሚመሇከተው የአስተዯዯር አካሌ ቢያቀርበም በመቐሇ ዞን ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ በቁጥር 10709 
/354/94 በቀን 22/5/1995 ዒ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ ጉዲዩን በፌርዴ ጨርሰው አንዱቀርቡ ማዘዙንና የሟች አባታቸው ወራሽ 
መሆናቸውን ማረጋገጣቸውን ዘርዝረው የቦታው ግማሽ 300 ካ.ሜ እንዱሠጣቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው 
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በመቀላ ዯቡብ ወረዲ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡  የአሁኑ ተጠሪም በተከሣሽነታቸው 
ቀርበው በሠጡት መሌስ በከሣሽ ክስ የተቀመጠው በመቓሌሕ ትግራይ ጋዜጣ ከወጣው ጋር የማይገናኝ እና በጉዲዮ ሊይ 
ተከራክረውበት ውሣኔ ተሰጥቶ ተከፊፌሇው በየግሌ ይዘው እንዯሚገኙ ገሌፀው በክሱ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
አቅርበው ተከራክረዋሌ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር በቃሌ በሠማበት ወቅት ከሣሽ እየጠየቁ ያለት ስሇተከፊፇለት 
ሣይሆን ስሇነባር ይዞታ መሆኑን መግሇፃቸውን ተቀብል ተገቢውን ማጣራት ከአዯረገ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ በመቓሌሕ 
ትግራይ ጋዜጣ ተራ ቁጥር 755 በቀን 15/04/1995 ዒ.ም በአሁኑ ተጠሪ ስም ተጠንቶ የወጣ ቦታ ሇአመሌካችም 
በአባተቸው ዴርሻ ግማሽ 300 ካ.ሜ ሉዯርሳቸው ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሠኘት 
ይግባኛቸውን ሇመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ይኸው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ የወረዲውን ፌ/ቤት ውሣኔ 
ሲያፀና ተጠሪ ጉዲዩን በዴጋሚ ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ይኸው ፌ/ቤትም የወረዲውን ፌ/ቤት ውሳኔ 
በማጽናት ይግባኙን ሠርዞታሌ፡፡ ከዚህ  በኋሊ ተጠሪ አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሠበር ችልት አቅርበው ግራ 
ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ችልቱ የበታች ፌ/ቤቶች በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያሇፈት ከሥነ- 
ሥርዒት ውጪ መሆኑን በምክንያትነት በመያዝ ጉዲዩ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሲሌ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ ሽሯሌ የአሁኑ 
የሠበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ የሠበር ችልት ውሣኔ ባሇመስማማት በመቃወም ነው፡፡  

የአሁኗ አመሌካች መጋቢት 24 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት 5/አምስት / ገጽ የሠበር አቤቱታ በክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ሠበር ችልት ውሣኔ መሠታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 
ይዘቱም ባጭሩ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቦታ በፌ/መ/ቁ 2/90 አዋሣኙ ከተጠቀሰው የተሇየ ስሇመሆኑ የዞኑ እና የወረዲ 
ፌ/ቤቶች አጣርተው በወሰኑት ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5 ከሚዯነግገው ውጭ ጉዲዮ በፌርዴ ያሇቀ ነው ተብል መወሰኑ 
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መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ነው በማሇት ዘርዝረው የክሌለ ሠበር ችልት ውሣኔ ተሽሮ ላልች ፌ/ቤቶች የሠጡት 
ውሣኔ እንዱፀናሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ 
ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው የአመሌካች የሠበር አቤቱታ የቅሬታ ነጥቦች ተቀባይነት የላሊቸው የክሌለ 
የሠበር ችልት ውሣኔ አግባብነት ያሇው ስሇመሆኑ ዘርዝረው ውሣኔው ሉፀና ይገባሌ ሲለ በ22/01/2001 ዒ.ም በተፃፇ 
የመሌስ ማመሌከቻ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው ጥቅምት 18 ቀን 2001 ዒ.ም የፃፈት የመሌስ መሌስ 
ማመሌከቻ የሠበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዮ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የፁሐፌ ክርክር 
የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው ዒብይ ጭብጥ ሇክሱ መሠረት የሆነው ጉዲይ በመጨረሻ 
ውሣኔ ያገኘ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች መጋቢት 01 ቀን 1995 ዒ.ም በፃፈት ክስ አዋሣኙንና ስፊቱን 
የገሇፁበት ቦታ ቀዯም ሲሌ በወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ ከተጠቀሰውና እኩሌ እንዱካፇለ በ07/05/1991 ዒ.ም ፌ/ቤቱ ከወሰነው 
ቦታ ጋር ተመሣሣይ ስሇመሆኑ ነው፡፡ ይህ ስሇመሆኑም የወረዲው እና የዞኑ ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት ሲሆን ፌ/ቤቶች 
የተጠሪን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረጉበት ምክንያት አመሌካች በክስ ማመሌከቻ ሊይ የጠቀሱት አዋሣኝና 
ስፊት በመ/ቁ 2/90 የተወሰነውን የሚመሇከት ቢሆንም ክሱ ሲሰማ በጋዜጣው ሊይ የወጣውን ቦታ ስሇመሆኑ 
በመግሇፃቸውና በፌሬ ነገር ክርክር ወቅትም በማስረጃ ተጣርቷሌ በሚሌ ነው፡፡ 

በመሠረቱ የፌትሏብሔር የክርክር አመራር ሥርዒት ዒይነተኛ ዒሊማ የክርክርን ሂዯት ሇማቀሊጠፌና አንዴ ዯረጃ 
ሊይ ሉዯርስ መቋጫ ሇማበጀት መሆኑ ይታመናሌ፡፡ የፌትሏብሔርን ክርክር አንዴ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ እሌባት 
እንዱዯረግበት በማቀዴ ከተዯነገጉት የፌትሏብሔር ሥነ ሥርዒት ጽንሰ ሏሣቦች አንዴ የመጨሻ ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች 
/Res judicata/ የሚሇው ሲሆን ይህ ጽንሰ ሀሣብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ/ 5  ስር በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 
መሠረት የመጨረሻ ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች ማሇት በማናቸውም መሌክ በሕግ በተቋቋመ ፌ/ቤት ቀርበው የመጨረሻ 
ውጤት ያገኙ ጉዲዮችን የሚሸፌን መሆናቸውንና በፌርዴ፣ በብይን፣በውሣኔ፣ በትእዛዝ፣ ወይም በጊዜያዊ አገሌግልት 
ባሇው ትእዛዝ የመጨረሻ ውጤት አግኝተው በላሊ መሌክ ሇመንቀሣቀስ የማይችለ የክርክር ነጥቦችን ሁለ የሚያጠቃሌሌ 
ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5 ስር በተመሇከተው አኳኋን አንዴ ጉዲይ 
አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሇማሇት መረጋገጥ ካሇባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ቀዯም ሲሌ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ 
የነበሩ ጉዲዮች በዴጋሚ በቀረበው ክስም ሊይ በቀጥታ በፌሬ ነገር ጭብጥ ሆነው መቅረባቸው፣ ቀዯም ሲሌ የነበረውን 
ክርክር አሁን በክርክር ተሣታፉ በሆኑ ወገኖች ወይም ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው ወይም ተሊሌፍሊቸው በነበረ ወገኖች 
መሆኑንና እነዚህ ጉዲዮች ቀዯም ሲሌ በተካሄዯው ሙግት የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇባቸው መሆኑን ነው፡፡  

ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ በመጨረሻ ፌርዴ መቃወሚያነት ሲቀርብ ተቀባይነት የሚኖረው ይኸው ጉዲይ 
በዴጋሚ በቀረበው ክርክር ሊይ መቅረቡ ሲረጋገጥ ነው ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ የሚሇው ሏረግ አጠቃሊይ ይዘቱ 
ሲታይም በመጀመሪያው ክርክር ሊይ ከአንዯኛው ወገን ተጠይቆ በላሊኛው ወገን የተካዯ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
የታመነና በዚሁ ሊይ የፌርዴ ውሣኔ ያረፇበት የክርክር ነጥብ መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም በመሆኑም በዴጋሚ 
በቀረበው ክስ በቀዴሞው ክርክር ተሣታፉ በነበሩ ወገኖች ወይም ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው ወገኖች የሚካሄዴ መሆኑና 
በሁሇተኛው ክስም የተያዘው የፌሬ ነገር ጭብጥ ከመጀመሪያው ጋር ተመሣሣይ ሆኖ የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇበት መሆኑ 
ከተረጋገጠ እንዱሁም ጉዲዩ የመጨረሻ ፌርዴ አርፍበታሌ የሚሌ ተቃውሞ በተከራካሪ ወገን ከተነሣ ተቀባይነት ያሇው 
ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5 እና 244(2) ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡  

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በ01/07/1995 ዒ.ም ሇወረዲው ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አዋሣኙና ስፊቱ የተጠቀሰው 
ቦታ በመ/ቁ 2/90 በፌርዴ ያሇቀ በፌርዴ ቤት ውሣኔ መሠረትም ግራ ቀኙ ተከፊፌሇው በየግሊቸው የያዙት መሆኑን 
በሁሇቱም የበታች ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው ከወረዲ ፌ/ቤት እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሠሚ ችልት 
የተጠሪ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ተቀባይነት ያጣው አመሌካች በክሱ ሊይ አዋሣኙን የጠቀሱት ቦታ በፌርዴ ያሇቀ 
መሆኑ ቢረጋገጥም በቃሌ ክርክር ወቅት  በጋዜጣው የወጣውን ይዞታ የሚመሇከት መሆኑን ስሇገሇፁና ይህም ቀዯም ሲሌ 
በፌርዴ ካሇቀ ጉዲይ የተሇየ መሆኑን በተዯረገው ማጣራት ተረጋግጧሌ በማሇት መሆኑን ከሊይ ገሌፀናሌ እንግዱህ 
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አመሌካች በአቤቱታ ፁሐፊቸው አዋሣኙን የጠቀሱት ቦታ ውሣኔ ያገኘ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም አከራካሪው ነጥብ በክሱ 
መሠማት ወቅት በአቤቱታ ጽሐፌቸው የጠቀሱት ሣይሆን በጋዜጣው የወጣው መሆኑን ገሌፀው ተከራክረዋሌ በሚሌ 
ተቀባይነት ማግኘቱ ሥነ-ሥርዒቱን የጠበቀ መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡  

እንዯሚታወቀው የአቤቱታ ፁሐፍች የሚመሩት በሥነ-ሥርዒቱ በተመሇከተው ሥርአት መሠረት ነው፡፡ ህጉ 
ይህን ያዯረገበት መሠረታዊ ዒሊማም የፌርዴ ሂዯቱን ሇማቀሊጠፌ በተቻሇ ፌጥነት እሌባት ሇመስጠት ነው ፡፡ የአቤቱታ 
ጸሏፉዎች የሚመሩበት ሥርአት መኖር ተከራካሪ ወገኖች ክስ በቀረበበት ጉዲይ ሊይ በሚያዘው ጭብጥ ወይም ፌሬ ነገር 
ሊይ ብቻ እንዱያተኩሩ የሚረዲቸው ይሆናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአቤቱታ ጽሐፈች ሥርአት ባሇው መሌክ እንዱቀርቡ ማዴረግ 
ፌ/ቤቱ የክርክሩን ጭብጥ ሇመመሥረትም ያግዘዋሌ፤ በመሆኑም በአቤቱታ ጽሁፌ ሊይ ያሌተገሇፀ ፌሬ ነገር ፌርዴ ቤቱ 
ጭብጥ የሚመሰርትበት አይሆንም፡፡ ጭብጥ ባሌተመሠረተባቸው የክርክር ነጥቦች ሊይ ዯግሞ ክርክሩ በሚሠማበት ወቅት 
ማስረጃ ሉቀርብባቸው አይችሌም፡፡ ምክንያቱም ማስረጃ የሚሠማው በተጠየቀው ጥያቄ ወይም በቀረበው የመከሊከያ መሌስ 
ሊይ በግሌጽና በዝርዝር በቀረቡት ነጥቦት ሊይ ብቻ ነው፤ ሆኖም ፌ/ቤቱ የነገሩን ሁኔታ መርምሮ ላሊኛው ወገን ክሱን 
ወይም መሌሱን እንዱያሻሽሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 91 እና 251 ዴንጋጌዎች በተመሇከተው መሠረት ሉያዝ ይችሌ ይሆናሌ፡፡ 
ከዚህ የሥነ-ሥርዒት አካሄዴ ውጪ በአቤቱታ ፁሐፌ የተገሇፁትን ፌሬ ነገሮች በመተው በቃሌ ክርክር ወቅት 
የተገሇፀውን ፌሬ ነገር መሠረት በማዴረግ በላሊ ተከራካሪ ወገን የቀረበውን ተቃውሞ ውዴቅ ማዴረግ ሥነ-ሥርዒቱን 
የጠበቀ ነው የሚባሌበት የክርክር አመራር ሥርዒት ምክንያት የሇውም በተያዘው ጉዲይም አመሌካች በአቤቱታ 
ጽሐፊቸው ሊይ የጠቀሱትን ነገር በቃሌ ክርክር ወቅት አሇመሆኑን ገሌፀዋሌ ተብል የክስ አቤቱታውን ባሊሻሻለበት ሁኔታ 
ተቀባይነት ማግኘቱ፤ የአቤቱታ ጸሏፉዎች የሚመሩበትን ሥርዒት ባሊገናዘበ መሌኩ ሆኖ ተገኝቷሌ፤ በመሆኑም 
አመሌካች በአቤቱታ ጽሐፊቸው የገሇፁትና የዘረዘሩት ፌሬ ነገር ከመ/ቁ 2/90 ከቀረበውና የመጨረሻ ፌርዴ ካረፇበት 
ጉዲይ የተሇየ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡  

ሲጠቃሇሌም የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሠበር ችልት ግራ ቀኙ የሚከራከርበት 
ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5 መሠረት የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇበት ጉዲይ ነው ሲሌ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ መሻሩ 
በአግባቡ ስሇሆነ ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም በዚህም መሠረት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሠበር ችልት በመ/ቁ 21439 ታህሣስ 25 ቀን 
2000 ዒ.ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348(1) መሠረት በአብሊጫ ዴምጽ ፀንቷሌ፡፡  

2. አመሌካች መጋቢት 01 ቀን 1995 ዒ.ም  በፃፈት የአቤቱታ ጽሐፌ አዋሣኙንና ስፊቱን የጠቀሱት ቦታ 
በመ/ቁ  2/90 የመጨረሻ ፌርዴ ያገኘ ጉዲይ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
4. ሏምላ 14 ቀን 2000 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የሦስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

የ ሌ ዩ ነ ት   ሏ ሳ ብ 

 እኛ ስማችን በሶስተኛው እና በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምነው ዲኞች አብሊጫው ዴምጽ በሰጠው ውሣኔ 
ባሇመስማማታችን የሌዩነት ሀሳባችንና ምክንያታችንን ከዚህ በታች በዝርዝር ገሌፀናሌ፡፡  

1. አብሊጫው ዴምጽ በውሣኔው በመጀመሪያው ገጽ በግሌጽ እንዲሰፇረው አመሌካች ተጠሪ የአባቱን የጋራ የይዛታ 
ቦታ ሉያካፌሇኝ ይገባሌ የሚለትን ቦታ ሇማመሊከት ሁሇት አይነት አገሊሇጾችን ተጠቅመዋሌ የመጀመሪያው 
የወሰን መሇያ ምሌክቶችን በመጠቀም ተጠሪ በመቀላ ከተማ ዯቡብ ወረዲ ጣቢያ ሏዴነት ውስጥ የሚገኘውና 
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በመሥራቅ 533 በምዔራብ አዯባባይ በሰሜን 530፣ እና በዯቡብ 534 የሚያዋስነው  ስፊቱ 600 ካ.ሜትር ቦታ 
በማሇት በክሳቸው የገሇፁ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች ተጠሪ እንዱያካፌሊቸው የሚፇሌጉት ነባር የይዞታ 
ቦታ የመቀላ ከተማ ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ ታህሣሥ 15  ቀን 1995 ዒ.ም በመቃሌሕ ትግራይ ጋዜጣ 
በተራ ቁጥር 755 በተጠሪ ስም የወጣው ነባር የይዛታ ቦታ የአባታቸው የጋራ ይዞታ ስሇሆነ ተጠሪ 
እንዱያካፌሊቸው ውሣኔ እንዱሰጥሊቸው በክስ ማመሌከቻቸው የጠየቁ መሆኑን የወረዲውና የዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

ይህንን የአመሌካች የክስ አቀራረብ ከሥነሥርአት ሕግ ዴንጋጌዎች አንፃር ስንመሇከተው ከሳሽ ሇክርክሩ መነሻ 
የሆነው ጉዲይ የተሇየ ነገር በሚሆንበት ጊዜ ነገሩን በመሇየት በሚያስችሌ ሁኔታ ክሱን አብራርቶ የማቅረብ ግዳታ 
አንዲሇበት በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 225 ንዐጽ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ በተሇይም የከሳሽ ክስ የማይንቀሳቀስ ንብረትን 
የተመሇከተ በሆነ ጊዜ ከሳሽ በክስ ማመሌከቻው የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ሇይቶ ሇማወቅ የሚያስችለ ምሌክቶችን 
በክስ ማመሌከቻው መግሇጽ ያሇበት መሆኑንና ይህንንም ግዳታውን የሚወጣው  

 የማይንቀሣቀሠውን ንብረት የሚሇየው የአካባቢ ወሰን በሆነ ጊዜ የአካባቢ የወሰን ምሌክቶችን በክሱ ውስጥ 
በመግሇጽ የክስ ማመሌከቻው ማቅረብ እንዲሇበት ወይም ከዚህ በአማራጭም፣  

 የማይንቀሣቀሰው ንብረት በዔርስት መዝገብ የተመዘገበ በሆነ ጊዜ ንብረቱ በዔርስት መመዝገቢያ መዝገብ ሊይ 
የተሰጠውን ቁጥር በመጥቀስ ክሱን ማቅረብ እንዲሇበት የፌትሏብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 225 ንዐስ 
አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች ሇወረዲው ፌርዴ ቤት የክስ ማመሌከቻ በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 
225 ንዐስ አንቀጽ 2 ከተዯነገጉት የማይንቀሣቀሥ ንብረት መሇያ መንገድች አንዯኛውን አማራጭም ብቻ 
ሣይሆን ሁሇቱንም አማራጮች በመጠቀም የክስ ማመሌከታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ አመሌካች በክሳቸው ቦታውን 
ሇመሇየት የሚያስችለ የወሰን ምሌክቶችን የገሇፁ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ የመቀላ ከተማ ሥራና ከተማ ሌማት 
መምሪያ ታህሳስ 15 ቀን 1995 ዒ.ም በመቓሌሕ ትግራይ ጋዜጣ በተራ ቁጥር 755 ተጠሪ እንዱያካፌሊቸው 
ተጠይቀዋሌ፡፡  
አመሌካች በክስ ማመሌከቻቸው ውስጥ የቦታ መሇያ የወሰን መሌክቶችን በመጥቀስ የገሇፁት ቦታውና የመቀላ 

ከተማ ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ በተራ ቁጥር 755 የገሇፀው ቦታ በአንዴ መሌዔካ ምዴር ሊይ የሚገኝ አንዴ 
ቦታ አይዯሇም፡፡ አመሌካች የወሰን ምሌክቶችን በመጥቀስ የጠየቁት ቦታና የመቀላ ከተማ ሥራና ከተማ ሌማት 
መምሪያ በመቀሌሕ ትግራይ ጋዜጣ በተራ ቀጥር 755 የወጣው ቦታ በተሇያየ መሌዔካ ምዴር የሚገኙ የተሇያዩ 
ቦታዎች ናቸው፡፡ የሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ  በቁጥር 755 በመቓሌሕ ትግራይ ጋዜጣ ያወጣው ቦታ በወሰን 
ምሌክቶች ሲገሇጽ በምሥራቅ አቶ ኪዲኑ ፇቃደ በምዔራብ አቶ አብርሀ ኪዲኑ በሰሜን መንገዴ በዯቡብ አቶ ግዯይ 
ገብሩ የሚያዋስኑት 600 ካሬ ሜትር ቦታ እንዯሆነ፣ በመቓሌሕ ትግራይ ጋዜጣ በዝርዝር የተገሇፀ መሆኑን ከሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

 በእኛ እምነት አመሌካች በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁርር 225 ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገጉትን ሁለንም 
አማራጭዎች በመጠቀም በክስ ማመሌከቻቸው የጠየቁት ቦታ ሁሇት የተሇያዩ ቦታችን ነው፡፡ የአመሌካች ክስ 
ግሌጽነት የጏዯሇው መሆኑ አከራካሪ ባይሆንም አመሌካች ክስ ያቀረበችው በመቀላ ከተማ ዯቡብ ወረዲ ሏዴነት 
ጣቢያ ሚገኘው በምስራቅ 533፣ በምዔራብ አዯባባይ፣ በሰሜን 530 በዯቡብ 534 የሚገኘውንና ከዚህ በፉት 
አመሌካችና ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 1/90 በወረዲው ፌርዴ ቤት ተከራክረው የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘውን ቦታ ነው 
የሚሇው መዯምዯሚያ አመሌካች የመቀላ ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ በመቐሌሕ ትግራይ ጋዜጣ በተራ ቁጥር 
755 አመሌካች ተጠሪ እንዱያካፌሊት በክስ ማመሌከቻዋ ያቀረበችውን ጥያቄ ተጠሪ አመሌካች ክስ እንዲሊቀረበችበት 
ተዯርጏ የተሰጠ በመሆኑ ተገቢ ነው የሚሌ እምነት የሇንም፡፡ በእኛ እምነት አመሌካች የወሰን ምሌክቶችን በመግሇጽ 
የጠየቀችው ቦታና ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ በመቐሌሕ ትግራይ ጋዜጣ ተራ ቁጥር 755 የገሇፀውን ቦታ ተጠሪ 
እንዱያካፌሊት ያቀረበችው ጥያቄ ሁሇት የተሇያዩ ራሳቸውን የቻለ ቦታዎች ናቸው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች በክስ 
ማመሌከቻዋ ሁሇት የተሇያዩ ቦታዎች ተጠሪ እንዱያካፌሊት ጠይቃሇች ከሚባሌ በስተቀር አመሌካች በመቐሇሕ 
ትግራይ በተራ ቁጥር 755 ዝርዝሩ የተገሇፀን ቦታ ተጠሪ እንዱያካፌሊት ክስ አሊቀረበችም በማሇት የትግራይ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትና አብሊጫው ዴምጽ የዯረሱበት መዯምዯሚያ በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ 
ቁጥር 225 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የመቀላ ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ አመሌካችና ተጠሪ ሇሚከራከሩበት 
ቦታ ያሰጠውን የቦታ መዝገብ ቁጥር በመጥቀስ የቀረበችውን ጥያቄ እንዯ ትክክሇኛ የክስ አቀራረብ አማረጭ 
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ባሇመውሰዴ የተሰጠና የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሊይ ክስ ሇማቅረብ ትክክሇኛው እና ብቸኛው የክስ አቀራረብ ሥርዒት 
የወሰን መሇያ ምሌክቶችን በመጥቀስ ክስን ማቅረብ እንዯሆነ በመቁጠር የተሰጠ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. ከሊይ በዝርዝር እንዯገሇጽነው አመሌካች በክስ ማመሌከቻዋ የቦታ ወሰን ምሌክቶች በመጥቀስ የጠየቀችው ቦታና 
በመቐሇሕ ትግራይ ጋዜጣ ተራ ቁጥር 755 በመዝገብ የሥራና ከተማ ሌማሇት መምሪያ ያወጣውን ቦታ ተጠሪ 
እንዱያካፌሊት ያቀረበችው ጥያቄ ሁሇት በተሇያየ መሌዔካምዴር የሚገኙ የተሇያዩ ቦታዎች ናቸው፡፡ አመሌካች 
በክስ ማመሌከቻዋ ሁሇት የተሇየዩ ቦታዎችን ገሌጾ የጠየቀች መሆኗንና ተጠሪ ጉዲዩ ከዚህ በፉት በውሣኔ 
አሌቋሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረበ መሆኑን የተረዲው የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ባቀረበው 
የመጀመሪያ መቃወሚያ ብይን ከመስጠቱ በፉት ፣ 
 አመሌካች ዲኝነት እንዱታይሊቸውና በፌርዴ ተጣርቶ የሚፇሌጉት በክሳቸው የተሇያዩ አማራጮችን 

በመጠቀም ከገሇጿቸው ቦታዎች የትኛውን ቦታ እንዯሆነ እንዱያብራሩና መሌስ እንዱሰጡ፣ 
 ተጠሪ ከዚህ በፉት በመዝገብ ቁጥር 2/90  ተከራክረን የመጨረሻ ውሣኔ አግኝቷሌ በማሇት የሚቃወመው 

በአመሌካች ክስ ከተገሇፁት ሁሇት ቦታዎች የትኛው እንዯሆነ እንዱያብራራና መሌስ እንዱሰጥ በፌታብሔር 
ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 241 በሚዯነግገው መሠረት ተገቢውን የቃሌ ምርመራ ያዯረገ መሆኑንና ፌርዴ 
ቤቱም ባዯረገው የቃሌ ምርመራ አመሌካች የወሰን መሇያ ምሌክቶችን በመጠቀም በመቀላ ከተማ ዯቡብ 
ወረዲ ሏዴነት ጣቢያ የሚገኘው በምስራቅ 533 በምዔራብ አዯባባይ በሰሜን 530፣ በዯቡብ 534 የሚዋሰነው 
ቦታ ከዚህ በፉት አመሌካችና ተጠሪ በዝገብ ቁጥር 2/90 ተከራክረውበት የመጨረሻ ፌርዴ የገኘና ቦታውንም 
አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ ተካፌሇው በይዞታቸው ሥር አዴርገው የሚገኙ መሆኑን አጣርቷሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ 
አመሌካች ተጠሪ እንዱያካፌሊት የምትፇሌገውና ክስ ሇማቅረብ ምክንያት የሆናት ቦታ በመቀላ ከተማ ሥራና 
ከተማ ሌማት መምሪያ ታህሣሥ 15 /1995 በመቐሌሕ ትግራይ ጋዜጣ በተራ ቁጥር 755 ዝርዝሩ 
የተገሇፀውና ነባር የይዛታ ቦታ ፌርዴ ቤቱ ባዯረገው የቃሌ ምርመራ በማያሻማ ሁኔታ ግሌጽ ሆኗሌ፡፡  

የወረዲው ፌርዴ ቤት በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 241 መሠረት ባዯረገው የቃሌ ምርመራ አመሌካች 
ተጠሪ እንዱያካፌሊት የጠየቀችውና በመቐሌሕ ትግራይ ጋዜጣ 755 ዝርዝሩና አዋሳኝ የዴንበር ምሌክቶቹ የተገሇፀው 
ስዴስት መቶ ካሬ ሜትር ቦታ አመሌካችና ተጠሪ ከዚህ በፉት ያሌተከራከሩበትና ውሣኔ ያሊገኘ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ 
ስሇሆነም ፌረዴ ቤቱ አመሌካች በመቀሌሕ ትግራይ ጋዜጣ በተራ ቁጥር 755 ዝርዝሩና አዋሳኝ ዴንበሮቹ የተገሇፁት 
ስዴስት መቶ ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ የይዞታ መብት አሊት ወይስ የሊትም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ የአመሌካችንና 
የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ በመስማትና በመመዘን ከዚህ ቦታ አመሌካች ግማሹ ማሇትም ሶስት መቶ ካሬ ሜትር ቦታ 
በይዞታነት ይገባታሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በእኛ እምነት የወረዲው ፌርዴ ቤት በአመሌካች ክስ ውስጥ ሁሇት የተሇያዩ 
ቦታዎች ተገሌፀው መቅረባቸውን በመረዲትና አመሌካች በዲኝነት ታይቶ እንዱወሰንሊቸው የሚፇሌጉት በክሳቸው ከገሇፁት 
ውስጥ በየትኛው ቦታ ሊይ እንዯሆነ በፌታብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 241 መሠረት ተገቢውን የቃሌ ምርመራ 
በማዴረግ የክርክሩን መሠረተዊ የፌሬ ጉዲይ ጭብጥ መሥርቷሌ ይኸም የወረዲው ፌርዴ ቤት የተከተሇው የጭብጥ 
አመሰራረት ሥርዒት ፌርዴ ቤት ጭብጥ ሉመሠርት ስሇሚችሌባቸው መንገድች በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 
428 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና የሥነ-ሥርዒት ጉዴሇት የላሇበት ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት የጉዲዮን 
መሠታዊ ጭብጥ የያዘው በፌታብሏር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 428 (ሀ)መሠረት አመሌካች በክስ ማመሌበቻዋ 
ያቀረበችውን ጥያቄ የተጠሪ መሌስ ፌትሏብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 428 (ሏ) በተዯነገገው መሠረት የቃሌ 
ምርመራ ሲያዯርግ አመሌካችና ተጠሪ የሰጡትን መሌስና ማብራሪያ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመዝነው 
የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልትና አብሊጫው ዴምጽ የወረዲው ፌርዴ ቤት በጭብጥ ሲመሠረት የሥነ-
ሥርዒት ሕግ ዴንጋጌዎችን እንዲሌከተሌና መሠረታዊ የሆነ የሥነ ሥርዒት ሕግ ጥሰት እንዯተፇፀመ አዴርገው 
የሰወጡት ትርጓሜና የዯረሱበት መዯምዯሚያ አሳማኝ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡   

3. ከሊይ ከክርክር እንዯገሇፀጽነው አመሌካችና ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 1/90 በወረዲው ፌርዴ ቤት ተከራክረው 
የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘው በመቀላ ከተማ ዯቡብ ወረዲ ሏዴነት ጣቢያ ሚገኘው በምሥራቅ 533 በምዔራብ 
አዯባባይ በሰሜን 530 እና በዯቡብ 534 የሚያዋስኑት ቦታ ነው፡፡  

የወረዲው ፌርዴ ቤት የፌትሏብሏር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 428(ሀ) እና የፌታብሏር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 
428(ሏ) ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ከጭብጥነት የያዘውና የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ 
በመስማትና በመመዘን ውሣኔ የሰጠው የመቀላ ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ ታህሣሥ 15 ቀን 1995 በመቐሌሕ 
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ትግራይ ጋዜጣ በተራ ቁጥር 755 የገሇፀው ቦታ ነው፡፡ ቦታው በአዋሳኝ ምሌክቶች በሚያሳየው በምስራቅ አቶ ኪዲኑ 
ፇቃደ፣ በምዔራብ አቶ አብርሀ  ኪዲኑ በሰሜን አዯባባይ በዯቡብ አቶ ግዯይ ገብሩ የሚያዋስኑት ስዴስት መቶ ካሬ 
ሜትር ቦታ ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሰጠውምና የዚህ ቦታ ግማሽ የአመሌካች ግማሹ ዯግሞ የተጠሪ 
ይዞታ ቦታ ነው በማሇት ነው፡ የሥር ፌርዴ ቤት የክርክሩ ጭብጥ አዴርጏ በያዘው በዚህ ቦታ ሊይ አመሌካችና ተጠሪ 
ከዚህ በፉት ተከራክረው አያውቁም፡፡ ይኸ ቦታ አመሌካችና ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 1/90 ተከራክረው ውሣኔ ካገኘው 
ቦታ የተሇየና ራሱን የቻሇ ቦታ ነው፡፡ ይህንን መሠረታዊ ፌሬ ጉዲይ የወረዲው ፌርዴ ቤት ብቻ ሣይሆን የወረዲው 
ፌርዴ ቤት ውምኔ በይግባኝ ያቀረበሊቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኞች የፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 
272 በሚዯነግገው መሠረት በአካሌ ከቦታው በመገኘትና ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ ውሣኔ የሰጡ መሆኑን ከዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

 በመሆኑም አመሌካች የሰበር አቤቱታ አቅርበውበት በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር አመሌካችና ተጠሪ ከዚህ 
በፉት በመዝገብ ቁጥር 1/90 ተከራክረው የመጨረሻ ውሣኔ ካገኘው ቦታ የተሇያየና ራሱን የቻሇ ቦታ ነው፡፡ የወረዲው 
ፌርዴ ቤት የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ አዴርጏ የመሠረተውና  የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ 
ውሣኔ የሰጠበትና ጉዲዩ መጀመሪያ በይግባኝ ያየው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጨማሪ ማጣራት በማዴረግ ውሳኔ 
ሰጥቶበት በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የፀና ውሳኔ ከዚህ በፉት አመሌካችና ተጠሪ 
ያሌተከራከሩበትና ውሳኔ ያሊገኘ ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ከዚህ በፉት ተከራክረው በመዝገብ ቁጥር 2/90 
ውሳኔ ያገኘ ቦታ የወረዲው ፌርዴ ቤት የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ አዴርጏ፣ ከያዘው የአመሌካችንና የተጠሪን 
ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ውሳኔ ከሰጠበትና ጉዲዩንም በይግባኝ አይተው ያፀዯቁት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ ከሰጡበት ጉዲይ የተሇየ ነው፡፡  

 አመሌካችና ተጠሪ ከዚህ በፉት ተከራክረው ውሳኔ ያገኘው ቦታና በዚህ ጉዲይ የመቀላ ወረዲ ፌርዴ ቤት የዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በጭብጥነት ይዘው ውሳኔ የሰጡበት ቦታ የተሇያዩ 
መሆናቸውን የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ በግሌጽ እያሳየ የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አሊግባብ 
የፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 5 ንዐስ አንቀጽ በመጥቀስ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትና 
በዚህ ችልት ሉሻርና ሉታረም የሚገባው ነው የሚሌ እምነት አሇን፡፡ በያዝነው ጉዲይ በጭብጥነት የተያዘውና በየዯረጃው 
ያለ የትግራይ ፌርዴ ቤቶች አጣርተው ውሳኔ የሰጡበት ቦታ ከዚህ በፉት አመሌካችና ተጠሪ ተከራክረው በውሣኔ 
ካሇቀው ቦታ የተሇየ በሆነበት ሁኔታ የፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 5 ንዐስ አንቀጽ 1 ተፇፃሚነት እና 
አግባብነት የላሇው በመሆኑ በዴንጋጌው መንፇስና ዒሊማ እንዱሁም ይዘት ጋር የማይጣጣም ትርጉም የመስጠት 
የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሳኔ አብሊጫ ዴምጽ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት ማጽናቱ አግባብነት ያሇው ነው ብሇን ባሇማመናችን በሏሳብ ተሇይተናሌ፡፡  

4. በእኛ በኩሌ በበታች ፌርዴ ቤቶች በተሇይም ክርክሩን በመጀመሪያ አይቶ ውሣኔ በሰጠው በወረዲ ፌርዴ ቤት 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን ሙግት በሚመሇከት በሚመራበት ወቅት የፇፀመው የሥነ ሥርዒት 
ጉዴሇት ቀሊሌ የሥነ ሥርዒት ጉዴሇት ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች በክስ ማመሌከቻዋ ከገሇፀቻቸው 
ሁሇት ቦታዎች ውሰጥ የወሰን መሇያ ምሌክቶችን ጠቅሶ የጠየቀችው ቦታ ከዚህ በፉት በውሣኔ የተቋጨ 
እንዯሆነ አመሌካች ክስ ሇማቅረብ ምክንያት የሆነውና በፌርዴ ተጣርቶ እንዱወሰንሊት የምትጠይቀው በመቐሇሕ 
ትግራይ ጋዜጣ በተራ ቁጥር 755 መዝግቦ የመቀላ ሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ የወጣው ቦታ እንዯሆነ 
በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 241 መሠረት ባዯረገው የቃሌ ምርመራ ግሌጽ ሆኗሌ፡፡  

ስሇሆነም በአመሌካች በክስ ውስጥ የወሰን መሇያ ምሌክቶችን በመጥቀስ ያቀረበችውን የክስ ክፌሌ ሙለ በሙለ 
በማውጣት በመቐሌሕ ትግራይ ጋዜጣ ተራ ቁጥር 755 የተጠቀሰውን ቦታ አዋሻኝ የዴንበር መሇያ ምሌከቶች 
በመግሇጽ ክሷን አሻሽሊ እንዴትቀርብ በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 91 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት በራሱ 
አነሳሽነት ትእዛዝ በመሰጠት ጉዲዮን ሇክርክር ክፌተት በማይፇጥርበት ሁኔታ አይቶ መወሰን እየቻሇ ፌርዴ ቤቱ 
ይህንን ሥርዒት  አሌተጠቀመበትም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ ፌርዴ ቤቱ አመሌካች ክሷን እንዴታሻሽሌ ሣያዯርግ 
ክርክሩን ማስቀጠለ የመከሊከሌ መብቴን የሚያጣብብና የሥነ ሥረዒት ጉዴሇት ያሇበት ነው የሚሌ እምነት ካሇው 
በወቅቱ የወረዲው ፌርዴ ቤት ይህንን የሥነ ሥርዒት ጉዴሇት እንዱያርመው በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 
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207 መሠረት አቤቱታ የማቅረብ መብት የነበራቸው ቢሆንም ተጠሪ ይህንን መብታቸውን ያሌተጠቀሙበት መሆኑን 
ከሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ግሌባጭ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 የወረዲው ፌርዴ ቤት በአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ውሣኔ የሰጠው በመቐሌሕ ትግራይ 
ጋዜጣ ተራ ቁጥር 755 በሥራና ከተማ ሌማት መምሪያ በተጠሪ ስም የወጣው ነባር የይዛታ ቦታ ሊይ አመሌካች 
መብት አሊት ወይስ የሊትም የሚሇው ጭብጥ በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 248  ዴንጋጌዎች መሠረት 
በመመሥረት በመሆኑ የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች ክሷን ሳታሻሽሌ የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክር ሰምቶ 
ውሳኔ መስጠቱ የተጠሪን የመከሊከሌ መብትና የፌትህ መጓዯሌን ያስከተሇ መሠረታዊ የሥነ ሥርዒት ጉዴሇት ነው 
ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሇን ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም ይኸ የወረዲው ፌርዴ ቤት የሥነ ሥርዒት ጉለት 
የፇፀመበት የወረዲው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቀርቦበት የከፌተኛው ፌርዴ ቤትም 
የበኩለን ተጨማሪ ማጣራት ካዯረገ በኋሇ አጽዴቶታሌ፡፡ ውሣኔ ዴጋሚ ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቀርቦበት 
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ፀዴቋሌ፡፡  

 አንዴ ጉዲይ በሚታይበት ጊዜ ቀሊሌ ሥነ-ሥርዒት ጉዴሇት የተፇፀመ ሲሆንና የሥን ሥርዒት ጉዴሇት የፇፀመው 
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ይግባኝ ቀርቦበት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የፀዯቀ ከሆነ ውሣኔው በተፇፀመው ቀሊሌ 
ሥነ ሥርዒት ጉዴሇት ምክንያት ብቻ ውዴቅ እንዯማይሆን በፌታብሔር ሥነ ሥርዒት 212 ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም 
የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች ክሷን እንዴታሻሽሌ ሣያዯርግ አመሌካቹንና ተጠሪን አከራክሮ መወሰኑ እንዯ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሚቆጠርና ውሳኔውን ውዴቅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ምክንያት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

 በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው ምክንያቶች የወረዲው ፌርዴ ቤት ውሣኔና በይግባኝ ቀርቦሊቸው ያዩት 
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የሇበትም፡፡ የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የበታች ፌርዴ ቤቶች ጭብጥ አዴርገው 
ያሌያዙትንና ውሣኔ ያሌሰጡበትን ጉዲይ አግባብ በመጥቀስ የፌታብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 5 ንዐስ አንቀጽ 1 
አሊግባብ በመተርጏም የሰጠው ውሣኔ የሥር ፌርዴ ቤቶች ጭብጥ አዴርገው በመያዝ ውሣኔ የሰጡበትን ፌሬ ጉዲይ 
ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ይኸ የሰበር ችልት ሉሽረውና የተፇፀመውን መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ሉያርመው ይገባሌ በማሇት የሌዩነት የውሣኔ ሀሳባችንና ምክንየታችንን ገሌፀናሌ፡፡  

የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ፀ/መ 
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