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ሰ/መ/ቁ.135094 

ግንቦት 21 ቀን 2009 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

       በዔዉቀት በሊይ 

      እንዲሻዉ አዲነ 

    ኃይለ ነጋሽ 

      እትመት አሰፊ 

አመሌካች:- አቶ ዲዊት በሊይ  -- አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ዯነቀ አበበ  -- ጠበቃ መኮንን ኃ/ስሊሴ ጋር ቀረቡ 

           2. ድ/ር ዉብሸት ዝቅአሇ   አሌቀረቡም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የግሌግሌ ጉባኤ ዲኛ ሆኖ የተሰየመ ሰዉ ጉዲዩን ከማየት እንዱነሳ የቀረበ አቤቱታን 

የሚመሇከት ሆኖ የተጀመረዉ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነዉ፡፡ በአሁኑ 1ኛ ተጠሪ 

አቤቱታ አቅራቢነት አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ በመካከሊቸዉ የተፇጠረዉ አሇመግባባት በግሌግሌ 

ዲኞች ዉሳኔ እንዱሰጥበት ሇማዴረግ በአመሌካች በኩሌ አቶ ሚካኤሌ ጉንታ በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ 

የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ በመሰየማቸዉ ሁሇቱ የግሌግሌ ዲኞች ሠብሳቢ ዲኛዉን እንዱመርጡ ፌ/ቤቱ 

ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ሆኖም ሰብሰቢዉ ዲኛ ከመመረጡ በፉት የአሁኑ አመሌካች 2ኛ ተጠሪ ጉዲዩን 

በገሇሌተኝነት ሉያዩት አይችለም በሚሌ ከግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ አባሌነት ይነሱሌኝ ሲለ አቤቱታ 

ሇፌ/ቤቱ አቅርበዋሌ፡፡ የአቤቱታዉ ይዘት፡- 2ኛ ተጠሪ በነጻነትና በገሇሌተኝነት የመሥራት 

ኃሊፉነት እያሇባቸዉ የ1ኛ ተጠሪን ዒሊማ ሇማሳካት የታሰበ በሚመስሌ መሌኩ የአቶ ሚካኤሌ 

ጉንታ ከሳሽ እና በእርሳቸዉ ሊይ ያሇአግባብ መስካሪ ሆነዉ ተገኝተዋሌ፡፡ አቶ ሚካኤሌ እና 2ኛ 

ተጠሪ ሰብሳቢ ዲኛ ሇመምረጥ ሞክረዉ አንደ ላሊኛዉ ባቀረበዉ ጥቆማ ሊይ ባሇመስማማታቸዉ 

2ኛ ተጠሪ ትሌቅ ሥራ ስሊገኘሁ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ አባሌ ሆኜ አሌሠራም፤ ይህንኑ 
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ሇመረጠኝ ዴርጅት አሳዉቂያሇሁ ማሇታቸዉ እና ሏምላ 21 ቀን 2007 ዒ.ም ሇአመሌካች በጻፈት 

ዯብዲቤ የገሇጹት አቋም የገሇሌተኝነት መርህን የሚቃረን ስሇሆነ ከግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ አባሌነት 

ይነሱሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ በበኩሊቸዉ የቀረበዉ አቤቱታ 2ኛ ተጠሪ ባሊቸዉ የትምህርት ዯረጃና የሥራ ሌምዴ 

እንዱሁም በግሌግሌ ዴርጅቶች ዉስጥ ስሇሚያበርክቱት አስተዋጽኦ ወቀሳ እንዯማይገባቸዉና 

ግምታዊ በሆነ ሀሳብ ከግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ አባሌነት ሉነሱ እንዯማይገባ በመግሇጽ 

ተከራክሯሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ በቀረበባቸዉ መቃወሚያ ሊይ መሌስ እንዱሰጡ የተዯረገ ሲሆን 

ተናግረዋሌ የተባሇዉን ነገር እንዲሌተናገሩና ባሌተጨበጠ ማስረጃ የቀረበባቸዉ ተቃዉሞ የሥራ 

ብቃትና ሀሊፉነታቸዉን የማይሇዉጥ መሆኑን በመግሇጽ ዉዴቅ እንዱዯረግሊቸዉ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተዉ የስር ፌ/ቤት የግራቀኙን ክርክር ሰምቶና መርምሮ 2ኛ 

ተጠሪ ገሇሌተኛ አሇመሆናቸዉንና የተጠሪን ዒሊማ ሇማሳካት በሚመስሌ ሁኔታ አቋማቸዉን 

አሳይተዋሌ የተባሇዉ በማስረጃ ያሌተዯገፇና በግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ አባሌነት እንዲይቀጥለ 

የሚያዯርግ አይዯሇም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች 

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት 

ሠርዞታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነዉ፡፡ 

አመሌካች 2ኛ ተጠሪ ገሇሌተኛ ባሇመሆናቸዉ ከግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ አባሌነት ሉነሱ ይገባሌ 

ያለባቸዉን ምክንያቶች በሰበር አቤቱታቸዉ በዝርዝር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ 

ተመርምሮ አመሌካች 2ኛ ተጠሪ ከግሌግሌ ዲኝነት እንዱነሱሊቸዉ ከገሇጽዋቸዉ ምክንያቶች 

ገሇሌተኛ አይዯለም የሚያስብሌ አይዯሇም በማሇት እንዱቀጥለ መወሰኑ ሰበር ሰሚ ችልት ከዚህ 

በፉት በመ/ቁጥር 99679 ከሰጠዉ ዉሳኔ አንጻር አግባብነቱን ሇመመርመር ሲባሌ ያስቀርባሌ 

የተባሇ ሲሆን ግራቀኙ መሌስ እና የመ/መሌስ በማቀባበሌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ሇአቤቱታዉ በሰጡት መሌስ የተመረጡት ገሊጋይ ዲኛ ወይም 2ኛ ተጠሪ ገሇሌተኛ 

አሇመሆኑን የሚያሳይ ምክንያትና ማስረጃ በላሇበት ከግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ አባሌነት ሉነሱ 

አይገባም፡፡ በሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 99679 የተሰጠዉ የሔግ ትርጉም ሇጉዲዩ አግባብነት 

የሇዉም እንዱሁም አመሌካች የጠቀሳቸዉ ምክንያቶች የፇጠራ፣ የሀሰትና በማስረጃ ያሌተረጋገጡ 

በመሆናቸዉ 2ኛ ተጠሪ በጉባኤዉ በዲኝነት ሉያገሇግለ ይገባሌ ተብል እንዱወሰን በመጠየቅ 

በዝርዝር ክርክራቸዉን አቅርበዋሌ፡፡  

2ኛ ተጠሪ በበኩሊቸዉ በሰጡት መሌስ በስር ፌ/ቤት በነበረዉ ክርክር ተከራካሪዎች አመሌካችና 

1ኛ ተጠሪ ናቸዉ፡፡ የስር ፌ/ቤት በመቃወሚያዉ ሊይ አስተያየት እንዴሰጥበት ብቻ ነዉ 

ያዯረገዉ፡፡ ስሇሆነም የክርክሩ ቀጥተኛ ተሳታፉ ባሇመሆኔ በሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 99679 

በተሰጠዉ ትርጉም መሠረት ከክርክሩ እንዴወጣ እንዱዯረግ እና ሇተከራካሪ ወገኖች ፌትህ 
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የማግኘት የወዯፉት ጉዞ የተቃና እንዱሆን ተገቢዉ ዉሳኔ ይሰጥበት ብሇዋሌ፡፡ አመሌካች 

አቤቱታቸዉን በሚያጠናክር መሌኩ የመሌስ መሌስ አቅርባሌ፡፡  

የግራ ቀኙ ክርክር ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን እኛም አቤቱታ ከቀረበበት 

ዉሳኔ እና አግባብነት ካሇዉ የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ የሰበር 

አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር መርምረን እንዯተረዲነዉ ጉዲዩን 

በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተዉ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች 2ኛ ተጠሪ 

የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ አባሌነታቸዉ እንዱነሱ ያቀረቡትን አቤቱታ ዉዴቅ ያዯረገዉ 

የአመሌካች አቤቱታ በማስረጃ የተዯገፇ አይዯሇም በማሇት ነዉ፡፡ የስር ፌ/ቤት በርግጥ 2ኛ ተጠሪ 

አቋማቸዉን አሳይተዉበታሌ ያሇዉን ሏምላ 21 ቀን 2007 ዒ.ም ተጻፇ የተባሇዉን ዯብዲቤ 

አስቀርቦ እንዯተመሇከተዉና የዯብዲቤዉ ይዘት 2ኛ ተጠሪ የገሇሌተኝነት መርህን የሚቃረን ሀሳብ 

ወይም አቋም አንጸባርቋሌ የሚያስብሌ አሇመሆኑን በፌርደ ገሌፅዋሌ፡፡ ሆኖም ላልች ነጥቦችና 

አቋማቸዉን አንጸባርቀዋሌ የተባለትን ንግግሮች 2ኛ ተጠሪ ተናግረዋሌ የተባለት ሇአቶ ሚካኤሌ 

ጉንታ ከመሆኑ አንጻር ሇምን ቀርበዉ እንዲሌተሰሙና እንዲሌተጣራ ግሌጽ አይዯሇም፡፡  

በላሊ በኩሌ አቤቱታዉ ሇሠበር ያስቀርባሌ ሲባሌ ወዯ ተያዘዉ ጭብጥ ስንመሇስ 2ኛ ተጠሪ በስር 

ፌ/ቤት ክርክር ከነበረዉ ሚና እና በሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 99679 ከተሰጠዉ አስገዲጅ 

ትርጉም አንጻር በግሌግሌ ጉባኤ አባሌነት ይቀጥለ መባለ በአግባቡ ነዉ? ወይስ አይዯሇም? 

የሚሇዉን እንመሌከት፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ከዚህን ቀዯም በተጠቀሰዉ መዝገብ የሰጠዉ 

ትርጉም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 3342 መሠረት በአንዴ የግሌግሌ ዲኛ ሊይ መቃወሚያ ሲቀርብበት ተከራካሪ 

ሆኖ መቅረብ ያሇበት ማን እንዯሆነ? ከጉባኤዉ እንዱነሳ ጥያቄ የቀረበበት ዲኛ ጥያቄዉን ካነሳዉ 

ተከራካሪ ወገን ጋር መሌስ ሰጭ ወይም ተጠሪ ሆኖ ቀርቦ ዝርዝር ክርክር ካቀረበ በኃሊ፤ ፌርዴ 

ቤት ተከራካሪ ሆኖ በቀረበበት ጉዲይና በተከራካሪነት ቀርቦ ሲሞግተዉ የነበረዉን ተከራካሪ ወገን 

ሇግሌግሌ ዲኞች የሚያቀርበዉን ክርክርና ማስረጃ በገሇሌተኝነት ሰምቶ ሉወስን ይችሊሌ ተብል 

በግሌግሌ ዲኝነት እንዱሰየም ማዴረግ በመርህ ዯረጃ የግሌግሌ ዲኝነቱን ዒሊማ የማያሳካ መሆኑን፤ 

የግሌግሌ ዲኛዉ ጉዲዩን ሇማስረዲት ከሚቀርብ በቀር ዲኛዉን ከዲኝነቱ የሚያስነሳዉ በቂ ምክንያት 

አሇ ወይስ የሇም በሚሇዉ ጭብጥ ዙሪያ ተከራካሪ ሆኖ መሰሇፈንና ዝርዝር ክርክር የሚቀርብበት 

ሁኔታ መኖር የላሇበት መሆኑን ግሌጽና አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡  

በተያዘዉ ጉዲይ ምንም እንኳ 2ኛ ተጠሪ ሇሰበር አቤቱታዉ በሰጡት መሌስ የክርክሩ አካሌ ሆኖ 

መቀጠሌ ስሇማይገባቸዉ ከክርክሩ ዉጭ እንዱዯረጉ የጠየቁ ቢሆንም በስር ፌ/ቤቶች የነበራቸዉን 

ተሳትፍ ምን እንዯነበረ መመሌከቱ ተገቢ ነዉ፡፡ አመሌካች ሇስር ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ 2ኛ 

ተጠሪን በተከራካሪነት የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆኑ በአቤቱታቸዉ አሌጠቀሱም፡፡ የፋዳራለ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በራሱ ተነሳሽነት 2ኛ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ትዔዛዝ የሰጠ ሲሆን 

2ኛ ተጠሪም ዝርዝር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ በርግጥ የዚህ ዒይነት አቤቱታ የቀረበበት የግሌግሌ ዲኛ 
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የበኩለን አጭር አስተያይት እንዱያቀርብ ማዴረግ የተሇመዯ አሠራር ቢሆንም እንዯአንዴ 

ተከራካሪ ወገን ተወስድ በመሌስ ሰጭነት ተሰይሞ የክርክሩ ሙለ ተካፊይ መዯረጉ ተገቢ 

አይዯሇም፡፡ የስር ፌ/ቤት በፌርደ ሊይ 2ኛ ተጠሪን በተከራካሪነት ወይም በመሌስ ሰጪነት 

ከመሰየሙም በሊይ 2ኛ ተጠሪ ያቀረበዉን አስተያየት በመዯበኛ ተከራከሪ እንዯቀረበ ክርክር 

አዴርጎ መዝግቦታሌ፡፡ ይህም በመጀመሪያዉ ክርክር ብቻ ሳይሆን በይግባኝ ሰሚ እና በሰበር ሰሚ 

ችልት ዯረጃ 2ኛ ተጠሪ በመዝገቦቹ በመሌስ ሰጭነት ወይም በተጠሪነት የክርክሩ ተሳታፉ 

እንዱዯረግ ምክንያት ሆኗሌ፡፡ 

የፌ/ብ/ሔ/ቁ 3340(2) መሠረት እና በሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 99679 ከተሰጠዉ አስገዲጅ 

ትርጉም አንጻር ዲኛዉን ገሇሌተኛ ወይም ነጻ ሊይሆን ይችሊሌ በማሇት ከግሌግሌ ዲኝነቱ 

ሇማስነሳት የግዴ ዲኛዉ ከአንዯኛዉ ተከራካሪ ወገን ጋር ያሇዉን ጠንካራ ግንኙነት በጠንካራ 

ማስረጃ ማረጋገጥ አይጠበቅም፡፡ ዲኛዉ ገሇሌተኛ ወይም ነጻ ሊይሆን የሚችሌበት ግምት 

ሇመዉሰዴ የሚያስችሌ ወይም ጥርጣሬን የሚፇጥር አካባቢያዊ ምክንያት መኖሩ ብቻ በቂ ነዉ፡፡ 

ስሇሆነም 2ኛ ተጠሪ መ/ሰጪ ወይም ተጠሪ እንዱሆንና ዝርዝር ክርክር እንዱያቀርብ በማዴረግ 

የክርክሩ ተካፊይ በተዯረገበት ሁኔታ በአመሌካችና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ ያሇዉን ክርክር የግሌግሌ 

ዲኛ ሆኖ በገሇሌተኝነትና በነጻነት መመሌከት ስሇመቻለ ጥርጣሬ የሚፇጥር በመሆኑ 2ኛ ተጠሪ 

ከግሌግሌ ጉባኤ አባሌነቱ እንዱነሱ ማዴረግ ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ዉሳኔ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 234067 ሚያዚያ 08 ቀን 2008 ዒ.ም ተሰጥቶ፤ 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 180400 ሔዲር 14 ቀን 2009 ዒ.ም በተሰጠ ትዔዛዝ የጸናዉ 
ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2ኛ ተጠሪ በአመሌካች በቀረበዉ አቤቱታ ሊይ አስተያየት ከመስጠት ባሇፇ ዝርዝር ክርክር 
እንዱያቀርበና በመ/ሰጪነት ተሰይሞ የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆን በስር ፌ/ቤት የተዯረገ በመሆኑ 
ከዚህ በኃሊ ገሇሌተኛና ነጻ ሆኖ ጉዲዩን ያየዋሌ የሚሌ ግምት ባሇመኖሩ ከግሌግሌ ዲኝነት 
አባሌነት እንዱነሳ ተወስኗሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ምትክ ላሊ የግሌግሌ ዲኛ መምረጥ 
እንዱችሌ ተገቢዉ ይፇጸም ተብሎሌ፡፡ 

የሰበር ክርክሩ ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 
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