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             የሰ/መ/ቁ. 66988 

        ሏምላ 25 ቀን 2003 ዓ/ም  

                     ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

                           አሌማው ወላ 

                           ዓሉ መሏመዴ 

                           ነጋ ደፌሳ  

                           አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡-  አቶ ቀዯመ ተሾመ  -  አሌቀረቡም፡፡ 

ተጠሪ ፡-  አቶ ኢብራሂም ሏመደ   -   ቀረቡ   

     መዝገቡን መርምርን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 159867 በቀን 30/3/2002 
የሰጠውን ፌርዴ በአፊር ብ/ክ/መ/ የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውክሌና እንዱያስፇፅም በሰጠው 
ትዕዛዝ መሠረት የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱያስፇጽምሊቸው የአሁኑ የሰበር አመሌካች የአፇፃፀም 
ክስ ሲያቀርቡ ከፌተኛው ፌ/ቤት የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠው ፌርዴ ሂሳብ ሳይጣራ የተሰጠ በመሆኑ 
ፌ/ቤቱ ሇማስፇፀም ይቸገራሌ በማሇት ባሇመቀበሌ ፌርዴ በመስጠቱና ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው 
የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በማፅናቱ ነው፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አመሌካችም በሥር ፌ/ቤቶች ፌርዴ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ በሚሌ የሰበር አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡ ሲሆን በዋናነት የጠቀሱትም የቅሬታ 
ነጥብ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 152121 የተሰጠው ፌርዴ የአፇፃፀም ተከሳሾችን መብትና ጥቅም 
የሚጏዲ ከሆነ በይግባኝ ወይም በፌ/ሥ/ሥ/ሔጉ በተቀመጠው መሠረት መቃወሚያዎችን በማቅረብ 
ስህተቱ እንዱታረም ከሚያዯርጉ በስተቀር እንዱፇፀም የቀረበውን ፌርዴ ሂሳብ ሳይጣራ የተሰጠ 
ፌርዴ ነው በሚሌ በመተቸት ሇማስፇፀም የሚያስቸገር ነው መባለ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

ሇሰበር አቤቱታው የአሁኑ ተጠሪ /የሥር 2ኛ የአፇፃፀም ተከሳሽ/ በሰጡት መሌስ በሥር 
ከፌተኛ ፌ/ቤትም ሆነ በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ፌርዴ እና ትዕዛዝ ሊይ የተፇፀመ 
የሔግ ስህተት የሇም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም የሥር ፌ/ቤቶች የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት 
የሰጠው ፌርዴ ባሌተጣራና ባሌተመረመረ ሂሳብ የተሰጠ በመሆኑ በውክሌና አፇፃፀሙን ሇመቀጠሌ 
የሚያስቸግር ነው ያለት በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 
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በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 371/1/ መሠረት ፌርዴ የሚያስፇጽመው ፌርደን የሰጠው ፌ/ቤት ወይም 
ፌርደን እንዱያስፇፅም የታዘዘ ፌ/ቤት ነው፡፡ ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርደን እንዱያስፇፅም 
ሇላሊ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ በሰጠ ጊዜም እንዱያስፇፅም የታዘዘው ፌርዴ ቤት ስሇ ፌርደ ትክክሇኛነት 
ወይም በግሌባጮች ሊይ ስሇሰፇረው ነገር ላሊ መግሇጫና ማብራሪያ ሳይጠይቅ በተሰጠው ትዕዛዝ 
መሠረት ማስፇፀም እንዲሇበት የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 373/2/ ይዯነግጋሌ፡፡ ፌርዴ እንዱያስፇጽም የታዘዘው 
ፌ/ቤትም ፌርደን የፇረዯው ፌ/ቤት ማረጋገጫ እንዱሌክሇት የሚጠይቀው የፌርደ ወይም የትዕዛዙ 
ወይም የግሌባጩ ትክክሇኛነት የሚያጠራጥር ስሇመሆኑ በቂ ምክንያት ካሇው ብቻ ነው፡፡ 

በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን ፌርደን እንዱያስፇፅም የታዘዘው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ከዚህ 
በሊይ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 373/2/ ከተዯነገገው ውጪ ፌርደን የፇረዯው ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ 
በአግባቡ ሂሳብ ሳይጣራና ሳይመረመር የተሰጠ ነው በማሇት በመተቸት ማብራሪያ መጠየቁና የክሌለ 
ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይኸንኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ ማጽናቱ መሠረታዊ የሆነ 
የሥነ ሥርዓት ሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የሥር የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአፇ/መ/ቁ 1917 በቀን 02/11/2002 ዓ/ም 
በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ እና የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 2155 በቀን 21/6/2003 
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የሥር የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በዚህ ጉዲይ የሰጠውን ፌርዴ  
እንዱያስፇፅም በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት እንዱያስፇፅም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ 
ክርክሩን መሌሰናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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