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የሰ/መ/ቁ 67127 
ሰኔ 08 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ አበራ ሁንዳ ከጠበቃ አቶ ዯረጀ ኢተቻ ጋር ቀረቡ  
ተጠሪ፡- የፉንፌኔ የዯን ዯርጅት ነገረ ፇጅ አቶ ዲንኤሌ  ኢፍ - ቀረቡ  
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  
                              ፌ   ር   ዴ 
ይህ የሰበር ጉዲይ በፌርዴ ቤት ውሣኔ መሠረት የተገኘን መብት መቃወም የሚቻሌበትን አግባብ 
የሚመሇከት ነው፡፡ የጉዲዩም መነሻ የአሁን ተጠሪ በአሁን አመሌካች ሊይ በኦሮሚያ ክሌሌ ሰሜን 
ሸዋ ዞን በሱለሌታ ወረዲ ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ የክሱም ይዘት በአሁን አመሌካች በአቶ 
አበራ ሁንዳ እና በሥር 1ኛ ተከሣሽ በነበረው የኦሮሚያ ኢንቪስትመንት ኮሚሽን መካከሌ 
ከከሣሽ ዕውቅና ውጭ በከሣሽ ይዞታ ሊይ ያዯረጉት ውሌ/ስምምነት ይፌረስሌኝ በማሇት የአሁን 
ተጠሪ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት መጠየቁን የሚያስረዲ ነው፡፡ 

ተከሣሽም ቀርቦ ያነሳውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር ፌ/ቤቱ ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ 
ከሣሽ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት  በእኔ ይዞታ ሊይ ግራ ቀኙ ያዯረጉት ውሌ ይፌረስሌኝ በሚሌ ክስ 
ያቅርብ እንጂ ይዞታው የእራሱ ሇመሆኑ በቀጥታ የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረበም በኢንቨስትመንት 
ቢሮ አማካኝነት ሇ2ኛ ተከሣሽ ሇአሁን አመሌካች የተሰጠው የመሬት ይዞታ የከሣሽ የፉንፌኔ ዯን 
ዴርጅት ይዞታ ሇመሆኑ የሚያሳይ ካርታ የሇም በላሊ በኩሌ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት ከክሱ ጋር 
አያይዞ ካቀረበው የማስረጃ ዝርዝር ውስጥ 2ኛ ተከሣሽ አበራ ሁንዳ ይህንን ክርክር የተነሳበትን 
የመሬት ይዞታ አስመሌክቶ በሰሜን ሸዋ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ አቅርቦ ካስወሰነ በኋሊ ከኦሮሚያ 
ኢንቨስትመንት ቢሮ ካርታ እንዱሰጣቸው ተብል የተወሰነ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲቀረበ 
ተረዴቻሇሁ ስሇሆነም 1ኛ የመሬት ይዞታው ባሇመብት ሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ ባሇማቅረቡና 
2ኛ ክርክር ያስነሳውን የመሬት ይዞታ አበራ ሁንዳ በውሣኔ ያገኘው መሆኑን ስሇተረጋገጠ በዚህ 
የመሬት ይዞታ ሊይ ከሣሽ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት ክስ የማቅረብ መብት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

በአሁን ተጠሪ በፉንፌኔ የዯን ዴርጅት  የይግባኝ ቅሬታ አቅራቢነት መነሻ ጉዲዩን  በይግባኝ 
የተመሇከተው የኦሮሚያ  ሰሜን ሸዋ  ከፌተኛ ፌ/ቤት በበኩለ፤ ግራ ቀኙን የሚያከራክረው 
የሁከት ይወገዴሌኝ ጉዲይ  እንዯሆነ ገሌፆ ተከሣሽ አበራ ሁንዳ በፉንፌኔ ዯን ዴርጅት የመሬት  
ይዞታ ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ ወይስ አሌፇጠረም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመሇየት እራሱ ይግባኝ ባይ 
ያቀረበውን ማስረጃ ተመሌክቻሇሁ፡፡ እንዯተመሇከትኩትም በጉዲዩ ሊይ የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት 
ኮሚሽን በቁጥር ከአይኦ/ፊይ/127/2001 በዏ8/03/2001 ዓ.ም የተፃፇው ዯብዲቤ የሚያስረዲው 
አበራ ሁንዳ ሇክርክሩ መነሻ በሆነው ይዞታ ሊይ በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ መስርቶ 
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ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ይዞታው የአበራ ሁንዳ መሆኑን አረጋግጦ ውሌ እንዱፇርምና 
የተዘጋጀሇት የይዘታ ካርታ እንዱሰጠው በወሰነው ውሣኔ መሠረት በዚህ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ታዞ 
ፇቃዴና የመሬት ይዞታውን ማረጋገጫ ካርታ እንዯሰጠ የሚያረጋግጥ ነው የኦሮሚያ 
ኢንቨስትመንት ቢሮ ፇቃዴና የመሬት ይዞታ ካርታ ሇአበራ ሁንዳ የሰጠው  ኮሚሽኑ እራሱ 
ሳይሆን በሰሜን  ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ስሇመሆኑ ከሊይ እንዯተገሇፀው የእራሱ የከሣሹ 
ማስረጃ ያመሇክታሌ፡፡  ስሇሆነም  በዚህ ውሣኔ  ሊይ  ተቃውሞ ቀርቦ በይግባኝ እስካሌተሻረ 
ዴረስ ማንኛውም አካሌ  በፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ የመፇፀም ግዳታ አሇበት፡፡ አበራ ሁንዳም 
መሬቱን ያገኘው በፌ/ቤት ውሣኔ መሠረት ስሇሆነ በፉንፌኔ ዯን ዴርጅት ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ 
ሇማሇት አይቻሌም፡፡ 

ይግባኝ ባይ የአሁን ተጠሪ የእራሴ የመሬቱ ይዞታ ከህግ ውጭ ተሰጥቶብኛሌ የሚሌ  ከሆነ 
አስቀዴሞ የተሰጠውን ውሣኔ ማሰረዝና የውሣኔውን ህገ-ወጥነት የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ 
ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህንን አሊዯረገም ስሇሆነም መሌስ ሰጭ የነበረው የአሁን አመሌካች በተጠሪ ሊይ 
የፇጠረው ሁከት የሇም በማሇት የሥር የወረዲውን ፌ/ቤት ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ ከዚህ በሊይ የተገሇፀው የይግባኝ  ሰሚው  ፌ/ቤት የመጨረሻ ውሣኔ የህግ  
ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ሊቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የኦሮሚያ  
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፊይሌ ቁጥር 103065 የካቲት ዏ7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት ጉዲዩን ተመሌክቶ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው መሬት በፉንፌኔ ዯን ዴርጅት 
ወሰንና ቁጥጥር ስር ያሇ ስሇመሆኑ ተከሣሽ ክድ ያቀረበው  ክርክር ስሇላሇ  እንዲመነ ይቆጠራሌ  
ከዚህም በቀር የይዞታ መሬቱ የፉንፌኔ ዯን ዴርጅት ስሇመሆኑ የሚያመሇክት ማስረጃ ቀርቧሌ፡፡ 
የኢንቨስትመንት ቢሮም በፌ/ቤት ትዕዛዝ ተገድ በዚሁ መሬት ሊይ ፇቃዴና ካርታ ሇአበራ ሁንዳ 
መስጠቱን እንጂ  በኢንቨስትመንት ቦርዴ ታይቶ የተሰጠ አሇመሆኑን በፃፇው ዯብዲቤ 
አረጋግጧሌ፡፡ 

ስሇሆነም  የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ከአበራ ሁንዳ ጋር ተከራክሮ የተሰጠ ውሣኔ ካሇ 
ሁሇቱ ወገኖች በፇሇጉት ሁኔታ ተከራክረው በተሰጠ ውሣኔ የመሬቱን ባሇይዞታ ያስገዴዲሌ 
የሚሇው በጥርጣሬ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነው የሚሇውን ሁለ መሠረት አዴርጎ  
የኢንቨስትመንት ቢሮ እና አበራ ሁንዳ ያዯረጉት ህገወጥ ውሌ እና የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 
ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሣኔ ሊይ የአሁን አመሌካች መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት 
ከተሇያዩ የመከራከሪያ ነጥቦች አንፃር ቅሬታውን ዘርዝሮ ሇዚህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ ተጠሪ የፉንፌኔ ዯን ዴርጅት ቀርቦ የበኩለን ክርክር 
አቅርቧሌ፡፡ 

እኛም ግራ ቀኙ በሰበር ዯረጃ ካቀረቡት ክርክር እና በሥር በየዯረጃው ከተሰጡት ውሣኔዎች 
አንፃር ጉዲዩን እንዯተመሇከትነው ግራ ቀኙን ያሇያያቸው ነጥቦች ከአንዴ በሊይ መሆናቸውን 
ተገንዝበናሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከእነዚህ ጭብጦች መካከሌ ሇጉዲዩ አወሳሰን ሇአንደ ቀዴሞ ዕሌባት 
መስጠት ብቻ ላሊውንም ክርክር ሉያስቀር እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 182/3/ 
እንዯተዯነገገው የአሁን አመሌካች ክርክር ያስነሳውን መሬት በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ውሣኔ መሠረት በይዘታው ሥር የገባ መሆኑ ከተረጋገጠ የመሬቱ ባሇይዞታ ነኝ የሚሇው የአሁን 
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ተጠሪ ይህንኑ ይዞታ በዲኝነት ሉያስመሌስ የሚችሌበት ሥርዓት ምንዴን ነው? የሚሇው ጥያቄ 
በቅዴሚያ ምሊሽ የሚያሻው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.  12536 በሆነው በቀረበው ክስ መነሻ 
ይህንኑ ሇክርክሩ መንስኤ የሆነውን የመሬት ይዞታ በሚመሇከት የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ 
ጽ/ቤት ከአመሌካች ጋር ውሌ እንዱፇፅም፤ ፇቃዴ እና ካርታም እንዱሰጥ የተወሰነበት ሇመሆኑና 
በዚህም ውሣኔ መሠረት ውለን እንዱዯረግ ፇቃዴና ካርታም እንዯሰጠ በየዯረጃው በሶስት እርከን 
በተዋቀሩት ፌ/ቤቶች ውሣኔ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እንዲቀረበው የሚያነሳው ክርክር እኔ 
በማሊውቀው ውሣኔ ሌገዯዴበት አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም የሰጠው ትንታኔ የተመረኮዘው ሁሇት ተከራካሪ 
ወገኖች በፇሇጉት አኳኋን በላሊ ሰው የይዞታ መብት ሊይ ተከራክረው ውሣኔ ቢያስወስኑ ይህ 
ውሣኔ የንብረቱን ባሇይዘታ ሉያስገዴዯው አይችሌም ህግና ዯንብን ተከትል ባሌተሰጠ ውሣኔ 
መሠረት ኢንቨስትመንት ቢሮ ተገድ የፇፀመው ውሌ  እና የሰጠው ፇቃዴ እና ካርታ ህገ ወጥ 
ነው፡፡ ይህ ህገ ወጥ ውሌ ዯግሞ ሉሰረዝ ይገባሌ በሚሇው ምክንያት ሊይ ነው፡፡ 

እኛም ይህንኑ የተጠሪን ክርክር እና የሰበር ሰሚው ችልት በሰጠው ፌርዴ መነሻ ያዯረገውን 
ትንታኔ ያሇውን ህጋዊ መሠረት እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም በአንዴ ጉዲይ በከሣሽነትና በተከሣሽነት በተሰየሙት ወገኖች መካከሌ ብቻ 
ክርክር ቢጀመር እነዚህ ወገኖች በሚከራከሩበት ጉዲይ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሌ ወገን 
ካሇ ክርክር መጀመሩን እንዲተረዲ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 መሠረት በክርክሩ ጣሌቃ በመግባት 
መብቱን የማስከበር መብት ያሇው ስሇመሆኑ የጉዲይ አመራር ፌትሃዊ እንዱሆንና በሥርዓት 
እንዱከናወን ሇማስቻሌ ሲባሌ በተዯነገገው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ሥርዓቱ ተዘርግቷሌ፡፡  

ክርክሩ መጀመሩን ሳይረዲ እና ሳያውቅ ጉዲዩ በከሣሽነትና በተከሣሽነት በተሰየሙት ወገኖች 
መካከሌ የተዯረገው ክርክር ተጠናቆ መወሰኑ እንኳ ቢታወቅ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ይረዲ 
ዘንዴ በውሣኔው መብቴ ተነክቷሌ የሚሇው የክርክር ተካፊይ ያሌነበረው ሰው ይህንኑ ውሣኔ 
ሇመንቀፌ፤ ሇመቃወም የሚችሌበትም ሥርዓት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 እና ተከታይ ዴንጋጌ 
ተበጅቷሌ፡፡ 

በዚህ ፌርደን በፇረዯው ፌ/ቤት መብቱን ከማስከበር ጀምሮ ከታች ወዯ ሊይ በተዋቀሩት ፌ/ቤቶች 
አማካኝነት ይህ መሰሌ ተከራካሪ ወገን እርሱ የክርክር ተካፊይ ሳይሆን የተሰጠው ውሣኔ 
ያስከተሇበትን የፌትህ መጓዯሌ ሇማረም በሚያስችሌ  ሁኔታ የተሟሊ የማስተካከያ  ሥርዓት 
በሀገራችን የህግ ሥርዓት  ተቀምጧሌ፡፡ 

አንደ በህግ በተቋቋመ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ በጎጊዮስ ክርክር ከጀመረበት ጊዜ  ጀምሮ 
በውሣኔ እስኪቋጭ  ዴረስ ባሇው የክርክር ዯረጃ የተፇፀሙት የሥነ-ሥርዓት ጉዴሇቶች በእራሱ 
በፌ/ቤቱ የሚታረሙበትን አግባብ እና ሥርዓት ካስቀመጠ እንዱሁም በውሣኔ ከተቋጨም በኋሊ 
እንኳ ውሣኔው በእራሱ ውሣኔውን በሰጠው ፌ/ቤት እንዯገና የሚታይበትን  አማራጭ፤ ከዚህም 
በቀር እንዯሁኔታው ከታች ወዯ ሊይ በይግባኝ አማካኝነት የተፇፀሙ የክርክር ግዴፇቶች 
የሚታረሙበትን ሥርዓት በበቂ ሁኔታ ከዘረጋ በኋሊ በዚህ በተዘረጋው ሥርዓት አሇመፇፀም 
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ወይም በዚሁ የማስተካከያ ሥርዓት አሇመመራት ምን ውጤት እንዯሚያስከትሌ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 212 በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በአንዴ ጉዲይ የክርክር ተካፊይ መሆን የሚገባቸው  ወገኖች እነማን ናቸው? በክርክር ተካፊይ 
መሆን የሚገባው ሲታሇፌ በምን አኳኋን መታረም እንዯሚገባው ከዚህ በሊይ በተጠቀሰው 
መሠረት አንደ  በሥነ-ሥርዓት ህጉ ሽፊን የተሰጠው ጉዲይ ሆኖ ሌዩ ሌዩ አማራጮች 
ተዯንግገዋሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ በተዯነገገው ሥርዓት መሠረት ጉዲዩ ሉመራ ያሌቻሇ መሆኑን 
የተገነዘበ ወገን ክርክሩ በመታየት ሊይ እያሇ ጣሌቃ በመግባት፤ ከተወሰነም በኋሊ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት ፌርደን በፇረዯው ፌ/ቤት አማካኝነት ውሣኔው ተነስቶ 
እንዯገና በሚታይበት ሥርዓት መጠቀም እንዯሚችሌ በህጉ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ በቀር ሥርዓት 
ሳይከተለ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ የሥነ-ሥርዓት ጉዴሇት አሇበት በማሇት ብቻ ውሣኔው 
ዋጋ አሌባ ሉሆን እንዯማይችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 212 ተዯንግጓሌ፡፡ 

ይህም የሆነበት ዋናው ምክንያት ክርክሮችን በዘፇቀዯ ሳይሆን በሥርዓት በመምራት በአፊጣኝ 
እና በአነስተኛ ወጭ እንዱቋጭ  ሇማስቻሌና የሀገሪቱ የፌ/ብሓር ፌትህ አስተዲዯር ተገማች 
እንዱሆን ሇማዴረግ ታስቦ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር አሁን የተያዘውን ጉዲይ ስንመሇከት የኦሮሚያ 
ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚው ችልት በሰጠው የህግ ትርጉም ሊይ ሁሇቱ 
ተከራካሪ ወገኖች ከሣሽና ተከሣሽ በፇሇጉት  አኳኋን ተከራክረው የሚሰጠው ውሣኔ በክርክሩ 
ተሳታፉ ያሌነበረን ወገን ከቶውንም ቢሆን ሉያስገዴዯው አይችሌም በማሇት የተከተሇው 
አተረጓጏም ሥርዓት ያሌተከተሇ፤ ማናቸውም ክርክር በሥርዓት ሳይሆን በዘፇቀዯ እንዱከራከር 
በር የሚከፌት ሇህግ የበሊይነት ተፃራሪ የሆነ አተረጓጉም በመሆኑ የህግ መሠረት ያሇው ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

ስሇሆነም የአሁን አመሌካች ክርክር ያስነሳውን የመሬት ይዞታ በእጁ ያዯረገው በፌ/ቤት ውሣኔ 
መሆኑ ስሇተረጋገጠ የአሁን ተጠሪ ይህ ውሣኔ መብቴን ነክቷሌ የሚሌ ከሆነ ሥርዓቱን ጠብቆ 
ማስሇወጥ ከሚችሌ በቀር በዚያው ጉዲይ አዱስ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ ሥርዓት በላሇበትና 
ይህንን ሇማዴረግም ተጠሪ መብት የላሇው መሆኑ እየታወቀ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ሰሚ ችልት ይህንኑ ያሇ ሥርዓት የቀረበውን ክስ መነሻ አዴርጎ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የሆነ የሥነ-ሥርዓታዊ ህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፊይሌ ቁጥር 1ዏ3ዏ65 
   በዏ7/6/2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. ይህ ውሣኔ የአሁን ተጠሪ በዚህ የፌርዴ ሏተታ እንዯተገሇፀው ቀዯም ሲሌ በመ/ቁ 12536 

የተሰጠው ውሣኔ የይዞታ መብቴን ያስቀረ፤ መብቴን የነካ  ነው በማሇት ሇመንቀፌ በሥነ - 
ሥርዓት ህጉ መሠረት መጠየቅና ማሳረም የሚችሌ ከሆነ በዚሁ ሥርዓት መሠረት 
ከመፇፀም በቀር በህግ በተቋቋመ ፌ/ቤት የተሰጠን ውሣኔ ላሊ አዱስ ክስ በላሊ ፌ/ቤት 
በማቅረብ ሇማስሇወጥ የሚያስችሌ መብት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህ ሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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