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የሰ/መ/ቁ. 42871 

ጥር 12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

     መንበረፀሏይ ታዯሰ   

   ሑሩት መሇሠ 

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የቀዴሞ ወረዲ ዏ7 ቀበላ 32 አስተዲዯር ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ ዯረጀ ይታገሱ - ቀረቡ፡፡   

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ጆሮ ዋቅጅራ - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡   

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይ የሚቀርብ አቤቱታ መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች በተጠሪ በተመሰረተበት የቤት ይሇቀቅሌኝ ክርክር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መጋቢት 
18 ቀን 1994 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ቁጥራቸው 5ዏ8 እና 5ዏ9 የሆኑት ቤቶች ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱመሇሱሊቸው ውሣኔ 
ከሰጠ በኋሊ ጥር 13 ቀን 1995 ዓ.ም. በተፃፇ አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 6 መሠረት ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይሇት 
ምክንያቱን ገሌፆ ፌርደን በዴጋሚ እንዱያየውና እንዱሇውጠው የመጀመሪያውን ፌርዴ ሇሰጠው ሇዚሁ ፌርዴ ቤት 
አቤቱታውን አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በመጀመሪያው ፌርዴ ቤት ይግባኝ ከተባሇ በኋሊ ዲኝነት 
በዴጋሚ እንዱታይ አቤቱታ ሉቀርብ እንዯማይችሌ፣ እንዱሁም አቤቱታው በቀረበበት ጉዲይ የመጀመሪያው ፌርዴ 
የተሰጠበት አግባብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 6 ሥር የተመሇከቱትን ነገሮች ባለበት ስሇመሆኑ በዴጋሚ የቀረበው አቤቱታ 
እንዯሚያሳይ ገሌፆ ዲኝነቱ በዴጋሚ ሉታይ አይገባም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ብይን 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ይህ ፌርዴ ቤት በበኩለ ግራ ቀኙን 
ካከራከረ በኋሊ በፌ/ብሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 6 መሠረት አቤቱታ ቀርቦ ከታየ በኋሊ ብይኑ ይግባኝ የላሇው በመሆኑ በይግባኝ 
ሰሚው ፌርዴ ቤት የማታይበት አግባብ የሇም በማሇት ዋናውን ጉዲይ ሳይመሇከተው መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ 
አመሌካች አቤቱታውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቦ በይግባኝ ሰሚው ችልት የተሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት የሇበትም በሚሌ ውዴቅ ሆኖበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡  

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ጥር 15 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በፃፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ 
ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተጠሪ 
ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን ቤቶች በፌርዴ ባሇመብት የሆኑበት የባሇቤትነት ዯብተር ሏሰተኛ መሆኑ ተረጋግጦ 
በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ የተሠረዘ ስሇመሆኑ በመግሇጽ ዲኝነት እንዯገና እንዱታይ ሇሥር ፌርዴ ቤት አቤቱታ 
ቀርቦሇት ሳይቀበሇው መቅረቱ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ታርሞ ሇረጅም ጊዜያት በመንግሥት ቁጥጥር ሥር 
የነበሩት ቤቶች ሊይ ተጠሪ መብት የሊቸውም ተብል ሉወስን ይገባሌ ሲለ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮም አመሌካች ዲኝነት እንዯገና እንዱታይሇት ያቀረበው ጥያቄ በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ 
ስሇተጠየቀበትና የቀረበው አዱስ ማስረጃ ተገቢ ባሌሆነ መንገዴ ስሇመገኘቱ አሌተረጋገጠም በሚለት ምክንያቶች ውዴቅ 
የመዯረጉ ሁኔታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 6 ዴንጋጌን በትክክሌ በመተርጎም መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፈት ሦስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን 
ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩሊቸው ታህሣሥ 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፈት ሦስት ገጽ ማመሌከቻ የመሌስ 
መሌሳቸውን አዴርገዋሌ፡፡  
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚፇሌገው አቢይ ነጥብ ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው የመጨረሻ ውሣኔ ሊይ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌን የሚሇው ነጥብ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይሇት አቤቱታ አቅርቦ የሥር ፌርዴ ቤት 
ዲግመኛ ዲኝነት እንዱታይ የቀረበውን አቤቱታ ከመቀበለ በፉት የአቤቱታው ግሌባጭ ሇተጠሪ በመሊክ አቤቱታው ሉሰማ 
የማይችሌበትን መከራከሪያ እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቶ ክርክሩን መስማቱን፣ ክርክሩን ከሰማ በኋሊ የአመሌካችን አቤቱታ 
በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ የተባሇበት በመሆኑ ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይ የተጠየቀበት ሰነዴም በሏሰተኛ መንገዴ የተገኘ 
ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት ዲኝነቱን በዴጋሚ ሉታይ አይገባውም ሲሌ ብይን መስጠቱን፣ በዚህ ብይን አመሌካች 
ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቅርቦም ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤቱ 
በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን ዋናውን ክርክር ሳይመሇከተው መዝገቡን ከዘጋው 
ብኋሊ አመሌካች በዚህ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሊይ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ 
ችልት አቅርቦ ተቀባይነት ማጣቱን ነው፡፡ ከዚህ በግሌጽ መረዲት የሚቻሇው ሇዚህ ችልት ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ 
መሠረት የሆነው ውሣኔ በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ ሉባሌ የሚችሌበት አይዯሇም የተባሇበትን ውሣኔ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ይህ 
ችልት ማየትና ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ያሇበት በዚህ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በፀናው፣ በጉዲዩ ሊይ የሰጠው 
ብይን ይግባኝ የሇበትም ተብል በተሰጠው ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌን የሚሇውን መሠረት 
በማዴረግ ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡  

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም የሚሇውን የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሣኔም ሆነ 
በዚህ ረገዴ የቀረበውን የተጠሪን ክርክር ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሚከራከሩት የሥር ፌርዴ ቤት ወዯ ዋናው ጉዲይ 
ገብቶ ሲያከራክር ቆይቷሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የሥር ፌ/ቤት የውሣኔ ግሌባጭ የሚያሳየው ፌርዴ ቤቱ በአመሌካች 
በኩሌ ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይ አቤቱታ ሲቀርብ ተጠሪን በመጥራት ማከራከሩ አቤቱታው ሉሰማ የማይችሌበትን 
መከራከሪያ እንዱያቀርቡ እዴሌ ሇመስጠት ስሇመሆኑ ሲሆን ተጠሪ በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ መሠረት ዲኝነቱ በዴጋሚ ሉታይ 
የማይችሌበትን ምክንያት አቅርበው ተከራክረዋሌ፡፡ ይህም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 6/3/ ሥር የተመሇከተው የሥነ- 
ሥርዓት አካሄዴ ሲሆን ተገቢነት ያሇውም ነው፡፡ የሥር ፌርዴ በዚህ መሠረት አቤቱታውን ካስተናገዯ በኋሊ ግን 
አመሌካች ዲኝነቱ እንዯገና እንዱታይ ያቀረበውን አቤቱታና ተጠሪ ዲኝነቱ በዴጋሚ ሉታይ አይገባውም በማሇት ያቀረቡትን 
መከራከሪያ መሠረት በማዴረግ ዲኝነቱ በዴጋሚ ሉታይ አይገባውም በማሇት ብይን ሰጥቶታሌ፡፡ ይህ የስር ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ በግሌጽ የሚያሳየው ፌርዴ ቤት ዲኝነቱ እንዯገና ሉታይ ይገባዋሌ በማሇት ብይን ከሰጠ በኋሊ በዋናው ጉዲይ ግራ 
ቀኙን አከራክሮ የቀዴሞውን ውሣኔ ያፀናው ስሇመሆኑ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ነገረ ፇጅ የሥር ፌርዴ ቤት 
በዋናው ጉዲይ ገብቶ ከአከራከረ በኋሊ ውሣኔ ሠጥቶ እያሇ በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም በሚሌ የከተማው 
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ሆነ የሰበር ችልት ውሣኔ መስጠታቸው ያሊግባብ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር የክርክሩን 
ሂዯት ባግባቡ ያገናዘበ ባሇመሆኑ የምንቀበሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ቀጠል መታየት ያሇበት ጉዲዩ ይግባኝ የሚባሌበት 
አይዯሇም የመባለን አግባብነት ነው፡፡ አንዴ ጉዲይ በዴጋሚ ዲኝነት ሲቀርብ ዲኝነቱ በዴጋሚ ሉታይ አይገባውም ወይም 
ይገባሌ ሲሌ ፌርዴ ቤቱ ውሣኔ ሲሰጥ ይግባኝ ሇማቅረብ የማይቻሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 6/3/ እና /4/ 
ዴንጋጌዎች ይዘት እና መንፇስ በግሌጽ ያሳያለ፡፡ በዚህም መሠረት ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትም ሆነ የሰበር ችልቱ ውሣኔ 
ሲታይ ሔጋዊ ነው፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ አቤቱታ ሉያቀርቡ ይገባ የነበረው ሥርዓቱን ጠብቀው ሇሰበር ሰሚ ችልት 
እንጂ ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አይዯሇም፡፡ የዚህ ችልት ኃሊፉነትና ተግባር ዯግሞ በበታች ፌርዴ ቤት በተሰጠው 
የመጨረሻ ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሲፇፀም ማረም ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ- መንግሥት አንቀጽ 
8ዏ/3/ሀ/ እንዱሁም አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 1ዏ እና 22 ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ በመሆኑም የአዱስ ከተማ 
አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልቱ የሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው ብይን ሊይ ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም 
በማሇት የተሰጠው የመጨረሻ ውሣኔ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 6/3/ እና /4/ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህ ምክንያት የአመሌካች ነገረ ፇጅ በዋናው 
ጉዲይ ሊይ ያቀረቡትን ክርክር ሇመመርመር የሚያስችሌ ሥነ-ሥርዓት ባሇመኖሩ አሌፇነዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏ4111 ሚያዝያ 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በከተማው ሰበር ችልት በመ/ቁ. ዏ7548 ጥቅምት 28 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም 
ተብል በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. የሥር ፌርዴ ቤት ዲኝነቱ እንዯገና ሉታይ አይገባውም በማሇት በሰጠው ብይን ሊይ ይግባኝ የሇውም ተብል 
መወሰኑ ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡  

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

  ነ/ዓ 
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