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  የሰ/መ/ቁ. 43821 

ጥር 5 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

       አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ትርሏስ ፌስሏዬ - ወኪሌ ዚርኡ ፌስሃዬ - ቀረበ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዘነበች በሪሁን - ቀረበች 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 መሰረት ዲኝነት እንዱታይ የቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ የተዯረገውን 

ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡  ዋናው ክርክር ሲጀመር ከሣሽ የነበረችው ተጠሪ ስትሆን፣ሇአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጥያቄ 

ያቀረበችው የአመሌካች ባሌ ከነበረው ሟች ወሌጃቸዋሇሁ የምትሊቸውን ሁሇት ሌጆች ሌጅነት እንዱረጋገጥሊት ነው፡፡ 

በዚህ ጥያቄ ክስ መነሻነት ክርክር ከተካሄዯ በኋሊም ተጠሪ እንዯ ጥያቄዋ ተወስኖሊታሌ፡፡ ውሳኔው እስከ ፋ/ጠ/ፌ/ቤት 

ሰበር ችልት ዯርሶ እንዯፀና በመዝገቡ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ሁለ ከሆነ በኋሊ ነው አመሌካች ዲኝነት ይታይሌኝ በማሇት 

አቤቱታ ያቀረበችው፡፡ ተጠሪ ያስወሰነችው ሏሰተኛ ማስረጃ በማቅረብ ፌ/ቤቱን በማሳሳት በመሆኑ ጉዲዩ በኋሊ በተገኘው 

እውነተኛው ማስረጃ ተረጋግጦ ሉወሰን ይገባሌ የሚሌ ምክንያት በመስጠት ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ ሇሰማው የአርሲ 

ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቤቱታዋን አቅርባሇች፡፡ ፌ/ቤቱም የተጠሪንም መሌስ ካየ በኋሊ፣ጉዲዩ እስከ ፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር 

ችልት ዯርሶ የተወሰነ በመሆኑ በዚህ ዯረጃ ሉስተናገዴ አይችሌም የሚሌ ምክንያት በመስጠት አቤቱታውን ውዴቅ 

አዴርጏአሌ፡፡ ጉዲዩን በመጨረሻ ያየው የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልትም በዚህ ረገዴ የተፇጸመ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የሇም ብልአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች የካቲት 19 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ ዲኝነት እንዱታይሊት ያቀረበችው ጥያቄ በበቂ 

ምክንያት የተዯገፇ እንዯሆነ፣የሥር ፌ/ቤቶች ሔጉ ሳይከሇከሌ ጥያቄውን ውዴቅ በማዴረጋቸው በሔጉ አተረጓጏም ረገዴ 
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መሰረታዊ የሆነ ስህተት መፇጸማቸውን፣ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት ጉዲዩ እንዯገና ቢታይ ተጠሪ ቀዯም ሲሌ ያሰጠችው 

ውሳኔ እንዯሚሻር በመግሇጽ አቤቱታዋን አቅርባሇች፡፡ ተጠሪም ሇአቤቱታው በሰጠችው መሌስ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 “ን” 

መሰረት በማዴረግ ዲኝነት እንዱታይ መጠየቅ የሚቻሇው ቀዯም ሲሌ በተሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ከመባለ በፉት ነው፡፡ 

የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 16624 በሰጠው ውሣኔ ይግባኝ ከተባሇ በኋሊ ዴንጋጌው ተፇፃሚ እንዯማይሆን 

በመግሇጽ የሔግ ትርጉም ሰጥቶአሌ፡፡ አመሌካች በኋሊ አገኘሁ ያሇችው ማስረጃም እኔን በወንጀሌ ሉያሰቀጣ የማይችሌ 

ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የሚለት ነጥቦች በመከራከሪያነት አቅርባ አቤቱታው ውዴቅ እንዱሆን ጠይቃሇች፡፡ 

 እኛም ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

አመሌካች ያቀረበቸው አቤቱታ በሰበር ችልት እንዱታይ ተወስኖ ክርክሩ እንዱሰማ የተዯረገው ቀዯም ሲሌ ሇተሰጠው 

ውሣኔ መሰረት የሆነው ማስረጃ በሏሰት ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው እየተባሇ ውሣኔው ይግባኝ ተብልበታሌ በሚሌ ብቻ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 ሉስተናገዴ አይችሌም የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ ይግባኝ ከተባሇ በኋሊ ዲኝነት በዴጋሚ 

ሉታይና አቤቱታው ሉስተናገዴ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ጥያቄ በአግባቡ መመሌስ የሚቻሇው የዴንጋጌው 

መንፇስ ምን እንዯሆነ ትርጉም በመስጠት አንዴ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረስ ሲቻሌ ነው፡፡ ከዚህ ችልት የሚጠበቀውም 

በዚህ ረገዴ ተገቢ ነው የሚሇውን የሔግ ትርጉም በመስጠት በተዯጋጋሚ እየተነሱ ሊለት ተመሣሣይ ጥያቄዎች እሌባት 

መስጠት በመሆኑ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው በዝርዝር ተመሌክተናሌ፡፡ 

 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 የተቀመጠው ዴንጋጌ አዱስ ክስ የሚስተናገዴበት ሥርአት አይዯሇም፡፡ በቀረበው ክስ 

መሰረት ክርክር ተካሂድ ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይ ጥያቄ የሚቀርብበት ሥርአት የተዘረጋበት ነው፡፡ 

ጥያቄውን የሚያቀርበው ወገን ሇጉዲዩ አዱስ ሳይሆን፣ ከመጀመሪያውም ተከራካሪ የነበረ በመሆኑ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

358 መሰረት መቃወሚያ ከሚያቀርበው ወገን በተሇየ ሁኔታ የሚስተናገዴ ነው፡፡ ይህም ሆኖ ጥያቄው የሚቀርበው 

ይግባኙን ሇሚሰማው ፌ/ቤት ሳይሆን፣ውሣኔውን ሇሰጠው ፌ/ቤት በመሆኑ ይህም የዴንጋጌውን የተሇየ ባህርይ ሉያሳይ 

እንዯሚችሌ አዴርጏ ሇማየት የሚያስችሌ ነው፡፡ እንግዱህ ከእነዚህ ሁኔታዎች መገንዘብ የሚቻሇው ሔጉ በቁጥር 6 

የተቀመጠውን ሥርአት በመዘርጋት ሉያሳካው የፇሇገው አንዴ ግብ እንዲሇ ነው፡፡ ከዚህ በመነሳትም የዴንጋጌው ዓሊማ 

ምንዴን ነው የሚሇውን ነጥብ ማየቱ አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ዴንጋጌው አግባብነት የሚኖረው መቼ ነው? ይግባኝ 

ከመባለ በፉት ወይንስ ይግባኝ ከተባሇ በኋሊም ጭምር የሚሇውን ሇጊዜው አቆይተን ዓሊማው ምንዴን ነው? የሚሇውን 

እንመሇከታሇን፡፡፡ በዚህ ረገዴ ጠቃሚ ሆነው የምናገኛቸው በንኡስ ቁ. (1)(ሀ) እና (ሇ) የተቀመጡት ዴንጋጌዎች ስሇሆኑ 

ሇአጠቃሊይ ግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ ሙለ ይዘታቸውን እንመሌከት፡- 
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ሀ. የመጨረሻው ፌርዴ ወይም ውሳኔ ወይም ትእዛዝ የተሰጠው በሏሰት ተዘጋጅቶ የቀረበውን ሰነዴ ወይም 

ሏሰተኛ የምስክርነት ቃሌን ወይም መዯሇያን ወይም ወንጀሌ ጠቀስ የሆነ ተግባርን መሰረት በማዴረግ 

ሲሆንና አቤት ባዩም ፌርዴ ከመሰጠቱ በፉት አስፇሊጊውን ትጋት አዴርጏ ሇማወቅ ያሇመቻለን ሇማስረዲት 

የቻሇ እንዯሆነ በሚሌ የተዯነገገ ሲሆን(ሇ) ዯግሞ   

ሇ. ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩት ተግባሮች መፇጸማቸው ቢገሇጽ ኖሮ ሇፌርደ መሇወጥ ወይም መሻሻሌ በቂ 

ምክንያት ሉሆኑ ይችለ እንዯነበር ሇማስረዲት የቻሇ እንዯሆነ፤ 

 ነው ይሊሌ፡፡ ሁሇቱን ዴንጋጌዎች አጣምረን ስንመሇከት ሔጉ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ ያኔ(ውሣኔው ሲሰጥ) 

ሉዯረስባቸው ባሌተቻሇ ሏሰተኛ እና ወንጀሌ ጠቀስ የሆኑ ተግባሮችን ወይም ዴርጊቶችን መሰረት አዴርጏ የተሰጠ ሆኖ 

ከተገኘ ሔገ ወጥ ነው፡፡ በመሆኑም በሔገ ወጥነቱ ሉቀጥሌ ወይም ተፇፃሚነት ሉያገኝ አይገባም እሚሌ መነሻ ይዞ ነው 

የተዯነገገው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ነው የምንዯርሰው፡፡ ይህ ዯግሞ በክርክር ሂዯት እውነትን አንጥሮ ማውጣት ዋነኛው 

የፌርዴ አመራር ስርአቱ ግዳታ ነው የሚሌ መሰረት ያሇው እንዯሆነ መገመቱ አይከብዴም፡፡ 

 ሇተያዘው ክርክር መነሻ የሆነው ቁ. 6 በተካተተበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ከሚከናወኑት አበይት ተግባራት አንደ 

(ዋነኛው) ክርክሩን በተገቢው መንገዴ መምራት እና  በመጨረሻም እውነትን አንጥሮ በማውጣት ትክክሇኛ ፌርዴ 

መስጠት ነው፡፡ በዚህ አግባብ የሚሰጠው ፌርዴ ፌትሏዊ እንዯሚሆን የሚታመን ሲሆን፣እውነትን ሇማውጣት ወሳኝ ሚና 

የሚጫወተው ዯግሞ ማስረጃ ነው፡፡ የክርክር ጭብጦች የሚነጥሩት በማስረጃ በመሆኑ ሔጉ በዚህ ረገዴ ትሌቅ ትኩረት 

የሚሰጠው ማስረጃ  የሚቀርብበትን ብቻ ሳይሆን፣የሚገኝበት ሁኔታም(መንገዴም) የሔግ መሰረት ያሇው ወይም ሔጋዊ 

ሉሆን ይገባሌ፡፡ የክርክሩ አመራርም እንዯዚሁ ሔጋዊ እና ወዯ እውነት የሚያዯርስ መንገዴ ሉከተሌ ይገባሌ ብል ሔጉ 

ያምናሌ፡፡ 

 የሥነ ሥርአት ሔጉ ማስረጃ የሚቀርብበትን አግባብ እና የጊዜ ወሰን በመርህ ዯረጃ በአንዴ በኩሌ ሲያስቀምጥ፣ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከመርሁ ወጣ ባሇ ሌዩ ሁኔታ ማስረጃ ሉቀርብ የሚችሌበትን አግባብ ዯንግጏ እናገኛሇን፡፡ በመርህ 

ዯረጃ ማስረጃ ማቅረብ ያሇበት በማስረጃው እጠቀማሇሁ የሚሇው ተከራካሪ ወገን እንዯሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 223 እና 

234 የተዯነገገ ሲሆን፣ፌ/ቤቱ እውነት ሊይ ሇመዴረስ የሚቻሇው በዚህ ብቻ አይዯሇም የሚሌ እምነት ከያዘ ግን በራሱ 

ተነሳሽነት ማስረጃ አስቀርቦ እንዯሚሰማ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 264 እና በላልችም ዴንጋጌዎች ተመሌክቶአሌ፡፡ ማስረጃ 

የሚቀርብበት የጊዜ ወሰንም እንዯዚሁ በቁ. 137 የተቀመጠ ዴንጋጌ ቢኖርም፣ይህ ጊዜ ካሇፇም በኋሊ ማስረጃ ማቅረብ 

የሚቻሌበት ሁኔታ እንዲሇ በቁ. 256 ተዯንግጓሌ፡፡ ክሱን በሰማው ፌ/ቤት ያሌቀረበን ማስረጃ በይግባኝ ዯረጃ የሚሰማበት 
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አግባብ እንዲሇም በቁ. 345 ከተቀመጠው ዴንጋጌ እንመሇከታሇን፡፡ ከእነዚህ ሁኔታዎች እንግዱህ መገንዘብ የምንችሇው 

አንደና ዋነኛው ቁም ነገር ማስረጃ እውነትን አንጥሮ በማውጣት ረገዴ ካሇው ወሳኝ ሚና በመነሳት ከዋናው የማስረጃ 

አቀራረብ መርህ ወጣ ባሇ ሁኔታም የሚቀርብበትና የሚሰማበት አግባብ በሥነ ሥርአት ሔጉ ተቀባይነት ማግኘቱን ነው፡፡ 

ዓሊማውም የሚሰጠው ውሣኔ እውነት ሊይ ብቻ የተመሰረተ እንዱሆን ሇማስቻሌ ነው፡፡ 

 ወዯ ያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ሇዲኝነት እንዯገና ይታይሌኝ ጥያቄው መሰረት የሆነው ምክንያት የቀዴሞው ውሣኔ 

የተሰጠው በሏሰት ተዘጋጅቶ በቀረበው ማስረጃ ሊይ በመመስረት ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ውሣኔው እውነትን 

አንጥሮ ያወጣ አይዯሇም ወይም እውነት የሆነውን ነገር ሏሰተኛ (ሔገወጥ) በሆነ ማስረጃ ተዴበስብሶ ቀርቶአሌ የሚሌ 

መነሻ ያሇው ነው፡፡ በዚህ ረገዴ አመሌካች የያዘችው እምነት ዲኝነቱ እንዯገና ከታየ የቀዴሞው ውሣኔ በእርግጥ ይሻራሌ 

የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ዲኝነት እንዯገና እንዱታይ ጥያቄ የሚቀርብበት አግባብ አክትሞአሌ ወይም በሩ ዝግ ነው 

የሚሌ  መከራከሪያ ነው ያሊት፡፡ ይህ በተጠሪ የተነሳው የመከራከሪያ ነጥብ ዲኝነቱ እንዯገና ታይቶ ማስረጃ ከተሰማ በኋሊ 

ሉገኝ የሚችሇውን ውጤት ግምት ውስጥ ያስገባ አይዯሇም፡፡ የአመሌካች ክርክር ግን እውነት የሚገኝበትን አግባብ መሰረት 

ያዯረገ ነው፡፡ በመሆኑም የሔጉ ትርጉም ይህ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ከመዴረሳችን በፉት በዴንጋጌው ዙሪያ ሉነሱ 

የሚችለት ሁሇት አማራጮችን አንዴ በአንዴ ማየት ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 የመጀመሪያው አማራጭ ሇቀዴሞው ውሣኔ መሰረት የሆነው ማስረጃ በሏሰት ተዘጋጅቶ የቀረበ መሆኑን በክርክሩ 

ሂዯት አረጋግጦ ውሳኔውን መሇወጥ ወይም ማሻሻሌ የሚቻሌበት ሁኔታ እንዯሚኖር ቢገመትም፣ዴንጋጌው 

ስሇማይፇቅዴ(ይግባኝ ስሇተባሇ) አቤቱታውን ከወዱሁ ውዴቅ ማዴረግ የሚሇው ነው፡፡ የመጀመሪያውን አማራጭ 

ስንመሇከት ክርክሩ በሔግ አግባብ ብቻ ተመርቶ እና በሔግ መሰረት ብቻ የተገኘውን ማስረጃ መሰረት አዴርጏ የተሰጠው 

ውሣኔ እውነትን አንጥሮ ያወጣሌ የሚሇው የሔጉን ዓሊማ ስሇሚያሳካ ውጤቱ መሌካም ነው የሚሌ ግንዛቤ እንይዛሇን፡፡ 

ሁሇተኛው አማራጭ በሁሇት መሌክ ሉታይ ይችሊሌ፡፡ አንደ በእርግጥም ሔጉ የሚከሇክሌ ከሆነ ሔግን መጣስ በራሱ 

ክሌክሌ በመሆኑ ሔጉን አክብሮ መቀበለ ተገቢ ነው ወዯሚሌ ዴምዲሜ የሚያዯርስ ነጥብ እንመሇከታሇን፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ እንዲየነው አከራካሪ የሆነው በንኡስ ቁ. /1/ የተመሇከተው ዴንጋጌ በተሇይም “…..ይግባኝ ሉቀርብበት 

በሚችሌ ፌርዴ ወይም ውሣኔ ወይም ትእዛዝ ሊይ ቅሬታውን አቅርቦ ከማሰማቱ በፉት” የሚሇው ሏረግ ነው፡፡ “ቅሬታውን 

አቅርቦ ከማሰማቱ በፉት” የሚሇውን ሏረግ ሇብቻው ወስዯን ቃሌ በቃሌ ብንተረጉመው በእርግጥም ዲኝነት እንዱታይ 

የሚቀርበው ጥያቄ አቤቱታ አቅራቢው በተሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ አቅርቦ ከማሰማቱ በፉት ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ 

ያዯርሳሌ ሌንሌ እንችሊሇን፡፡ ይሁንና ዴንጋጌው በአጠቃሊይ ሉተረጏም የሚገባው በውስጡ ከያዛቸው ላልች ሏረጏች እና 
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በንኡስ ቁ. /1/ሀ/ እና /ሇ/ ከተቀመጡት ሁኔታዎች እንዱሁም ከጠቅሊሊው የሥነ-ሥርአት ሔጉ ዓሊማ ጋር ተገናዝቦ 

በመሆኑ በትርጉም የምንዯርስበት መዯምዯሚያ አንዴዋን ሏረግ ብቻ ወስዯን ቃሌ በቃሌ በመተርጏም ከምንዯርስበት የሰፊ 

ሉሆን እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡ 

 ላሊው ዴንጋጌው ሲተረጏም ግምት ውስጥ መግባት ያሇበት በዴጋሚ ዲኝነት ይታይ ጥያቄ ከይግባኝ በፉት 

ይቅረብ የተባሇበትን ምክንያት ነው፡፡ ውሣኔው በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ይታረማሌ (በዴጋሚ ይታያሌ) በሚሌ እሳቤ 

ይግባኝ ተብልበት በክርክር ሂዯት ባሇበት ጊዜ ውሣኔውን ሇሰጠው ፌ/ቤት የዲኝነት እንዯገና ይታይ ጥያቄ ማቅረብ አንዴን 

ጉዲዩ በተመሳሳይ ጊዜ በበታች እና በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እንዱሰማ በማዴረግ ወጪን፣ጊዜን እና ጉሌበትን ያሇአግባብ 

ከማባከን እንዯዚሁም ክርክሩ እንዱወሳሰብ ከማዴረግ አሌፍ የሚያስገኘው ጠቀሜታ የሇም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ጉዲዩን 

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 345 እንዱሁም ቁ. 182 አንፃር በማየትም ተገቢውን ማስተካከያ ያዯርጋሌ የሚሇውንም እንዯ አንዴ 

ታሳቢ ሁኔታ አዴርጏ መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሔጉ በዚህ ዯረጃ የተሻሇውንና ምክንያታዊ የሆነውን አካሄዴ ቢመርጥም፤ ጉዲዩ በይግባኝ 

ታይቶ ከተወሰነ በኋሊ ሇውሣኔው መሰረት የሆነው በቁ. 6/1/ሀ/ ከተመሇከቱት ተግባሮች (ወይም ሁለም) ነው የሚሌ 

ጥያቄ ሉነሳ ይችሊሌ ብል አሊሰበም ማሇት ግን የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ቀዯም ሲሌ በዝርዝር ሇማሳየት እንዯሞከርነው 

ከሁለም በሊይ መታየት ያሇበት ሔጉ ዓሊማ አዴርጏ የተነሳው እውነት ሊይ መዴረስ ነው የሚሇው ነው፡፡ እውነት ሊይ 

መዴረስ መቻሌ በፌትሔ አሰጣጥ ረገዴ ከፌተኛ ዋጋ ያሇው ውጤታማ ሥራ ነው፡፡ ሔግ ሲተረጏም ተጨባጭ ውጤት 

ሉሰጥ በሚችሌ አኳኋን መሆን እንዲሇበት ከአጠቃሊይ የሔግ አተረጋጏም መርህ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አከራካሪ ሆኖ 

የቀረበው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 ተጨባጭ ውጤት ሉሰጥ በሚችሌ አኳኋን ሉተገበር የሚችሇው ውሣኔው ሏሰተኛ እና 

ወንጀሌ ጠቀስ የሆኑ ተገባሮችን መሰረት በማዴረግ የተሰጠ ነው የሚሌ አቤቱታ እስከቀረበበት እና በቂና አሣማኝ መሆኑን 

ፌ/ቤቱ እስካመነበት ዴረስ ይግባኝ ይባሌበትም አይባሌበትም ያሇሌዩነት ሥራ ሊይ እንዱውሌ በሚያስችሌ ሁኔታ 

ሲተረጏም ነው የሚሌ እምነት መያዙ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ከዚህ በመቀጠሌ የተመሇከትነው በሰበር መ/ቁ. 16624 በተሰጠው ውሣኔ ሇዴንጋጌው የተሰጠው ትርጉም አሁን 

በያዝነው መዝገብ ከተሰጠው ትርጉም ጋር እንዳት ይጣጣማሌ? የሚሇውን ነው፡፡ ዴንጋጌውን እንዯገና በስፊት ማየት 

ያስፇሇገው የዲኝነት በዴጋሚ ይታይ ጥያቄ በተዯጋጋሚ እየቀረበ በመሆኑና የሚነሳው ክርክርም እውነት ሳይወጣ እየቀረ 

ነው የሚሌ ስሇሆነ፤ከዚህ በሊይ ዯግሞ ጥያቄው የሚነሳው ጉዲዩ በይግባኝ ታይቶ ውሣኔ ካገኘ በኋሊ እንዯሆነ ግንዛቤ 

ስሇተወሰዯ ነው፡፡ በእርግጥም ጉዲዩ አሳሳቢ ሆኖ በመገኘቱ ከዚህ በፉት የተሰጠው ትርጉም እንዯገና አይቶ በተዯጋጋሚ 
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እየተነሱ ሊለት ጥያቄዎች ምሊሽ ሉሰጥ የሚችሌ እሌባት ማዴረግ አማራጭ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ 

ፌ/ቤቶችን አዋጅ እንዯገና ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2/1/ በተዯነገገው መሰረት ቀዯም ሲሌ ተሰጥቶ 

የነበረውን ትርጉም ሇውጠን በዚህ በያዝነው መዝገብ የተሰጠው ትርጉም ገዥ ይሆናሌ ብሇናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተጠሪ 

በሰበር መ/ቁ. 16624 የተሰጠውን ውሣኔ መሰረት በማዴረግ ያቀረበችውን ክርክር አሌተቀበሌንም፡፡ በመጨረሻም 

አመሌካች ያቀረበችውን የዲኝነት ጥያቄ በመቀበሌ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 01789 ኀዲር 5 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ብይን፣የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት 

ሰበር ችልት በመ/ቁ. 70413 ታህሣሥ 14 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ 

መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በሰበር መዝገብ ቁጥር 16624 ተሰጥቶ የነበረው ትርጉም ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ ተሇውጧሌ፡፡ 

3. አመሌካች ያቀረበችው የዲኝነት ይታይሌኝ አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 መሰረት ሉስተናገዴ የሚገባው ነው 

ብሇናሌ፡፡ 

4. የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበችውን አቤቱታ በመቀበሌ እና ተጠሪ የምትሰጠውን መሌስ 

አይቶ ጉዲዩን በመመርመር ተገቢ ነው የሚሇውን ውሣኔ እንዱሰጥ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 

5. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የሰባት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ኃ     
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