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የሰ/መ/ቁ. 36380 

ጥቅምት 18 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

 ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ - ነገረፇጅ አቶ አዯም ንጉሴ ቀረቡ 

መሌስ ሰጭ፡- አቶ ታረቀኝ ገ/ፃዱቅ - ቀርበዋሌ፡፡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇውሳኔ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 የዚህ የሰበር አቤቱታ መነሻ የፋዳራሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በይግባኝ እያከራከረ እያሇ ይግባኝ ባይ 
የነበረው የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ ይግባኙን ሇመስማት በተቀጠረበት እሇት አሌቀረበም፡፡ መሌስ ሰጭ የነበረው አቶ ታረቀኝ 
ገ/ፃዱቅም ክድ ተከራክሯሌ፡፡ ስሇሆነም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 73 መሰረት መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ በማሇት የካቲት 14 ቀን 
2000 ዒ.ም በኮ/መ/ቁ. 60818 ሊይ የሰጠው ትእዛዝ ነው፡፡ 

 የአሁን አመሌካች የተዘጋው መዝገብ ተንቀሳቅሶ ጉዲዩ እንዱታይሇት ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረበ 
ሲሆን ፌ/ቤቱ በዚያው መዝገብ የካቲት 21 ቀን 2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት መዝገቡ ይንቀሳቀስ ዘንዴ ይግባኝ ባይ 
ያቀረበው ምክንያት በቂ ባሇመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም በማሇት አሰናብቶታሌ፡፡ 

 ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የሥር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መዝገቡን ሇመዝጋትም ሆነ የተዘጋው መዝገብ 
እንዯገና ሉንቀሳቀስ አይገባውም ሲሌ የሰጠው ዲኝነት መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ይታረምሌን በሚሌ 
ክርክሩን ዘርዝሮ በማቅረቡ ነው፡፡ 

 የአሁን መሌስ ሰጭም በበኩለ መዝገቡ ሇቃሌ ክርክር ተቀጥሮ በነበረበት እሇት ይግባኝ ባይ ያሇመቅረቡን 
በመገንዘብ የተሰጠው ትእዛዝ ተገቢ ነው፤መዝገቡን መሌስ ሇመቀበሌና የቃሌ ክርክር ሇመስማት በሚሌ መቀጠር 
የሚፃረረው የሥነ-ሥርአት ሕግ ባሇመኖሩ የሥር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው ትእዛዝ ይጽናሌን ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  

 እኛም ሁሇቱም ወገኖች በሰበር ዯረጃ ያቀረቡትን ክርክር ከይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የይግባኝ መዝገብ ግሌባጭ ጋር 
አገናዘበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

 የአሁን አመሌካች በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ይግባኝ ባይ በመሆን የአሁን መሌስ ሰጭ ዯግሞ በመሌስ ሰጭነት 
ተሰይመው በሚከራከሩበት ጉዲይ መዝገቡ ሇየካቲት 14 ቀን 2000 ዒ.ም ተቀጥሮ የነበረው የግራ ቀኙን ክርክር ሇመስማት 
እና የመሌስ ሰጭን የጽሐፌ መሌስ ሇመቀበሌ በሚሌ እንዯነበረ በዚሁ እሇት ፌ/ቤቱ በመዝገቡ ሊይ ካሰፇረው ሇመረዲት 
ተችሎሌ፡፡ 

 በዚሁ እሇትም ግራ ቀኙ መቅረባቸውን ሇማረጋገጥ ጥሪ በተዯረገሊቸው ጊዜ ይግባኝ ባይ ሉቀርብ እንዲሌቻሇም 
የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 



17 

 

 ይሁን እንጂ በተያዘ ቀጠሮ የቃሌ ክርክር ማዴረግና የመሌስ ሰጭን የጽሐፌ መሌስ መቀበሌ በክርክር አካሄዴ 
ሁሇቱም እራሳቸውን የቻለ ሥርአቶች እንጂ አንደ ላሊውን ሉተካ የሚችሌ ወይም ዯግሞ ተመሳሳይ የክርክር ዯረጃዎች 
አይዯለም፡፡ የሁሇቱም ሥርአት አሇመፇፀም የሚያስከትሇው ውጤት የተሇያየ ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዚህ አኳኋን 
ከማዘዙ በፉት ግሌጽ በሆነ አኳኋን መዝገቡ ሇምን እንዯተቀጠረ ሇይቶ አሇማዘዙ በጉዲዩ አመራር የተፇፀመ ስህተት ነው፡፡ 

 በተሇይም የካቲት 14 ቀን 2000 ዒ.ም ከነበረው ቀጠሮ በፉት መዝገቡ ሇቃሌ ክርክር በሚሌ ተቀጥሮ እያሇ 
መሌስ ሰጭ ጊዜ አጥሮኛሌ በማሇት ባመሇከቱት መሰረት ተሇዋጭ ቀጠሮው ሇየካቲት 14 ቀን 2000 ዒ.ም እንዱሆን 
ተዯርጓሌ በማሇት አመሌካች ሊቀረበው ክርክር መሌስ ሰጭ ይህንኑ አሊስተባበሇም፡፡ ይህም ከሆነ ከየካቲት 14 ቀን 2000 
ዒ.ም በፉት በነበረው ቀጠሮ መሌስ ሰጭ ቀርቦ የቃሌ ክርክር ማዴረግ እየቻሇ ቀጠሮ አጥሮብኛሌ ማሇቱ በተከታዩ ቀጠሮ 
ክርክሩን በጽሐፌ ሇማቅረብ እንዯፇሇገ ስሇሚያመሇክት መዝገቡ ሇየካቲት 14 ቀን ተቀጥሮ የነበረው የቃሌ ክርክር 
ሇማዴረግ ነበር ወዯሚሇው መዯምዯሚያ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ከሊይ እንዯተገሇፀው በአንዴ ቀጠሮ የቃሌ 
ክርክር እና የጽሐፌ መሌስ ፣መሌስ ሰጭ እንዱያቀርብ ብል ማዘዙ ሥነ-ሥርአታዊ ካሇመሆኑም በሊይ መዝገቡ ተቀጥሮ 
የነበረው የቃሌ ክርክር ሇማዴረግ እንዯሆነ በግሌጽ ያሌተመሇከተ ስሇሆነ ይግባኝ ባይ በቀጠሮው እሇት አሌቀረቡም እንኳ 
ቢባሌ ስሇጉዲዩ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 73 ተፇፃሚነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

 የይግባኝ ባይ በቀጠሮው የመቅረብና ያሇመቅረብ ጉዲይ ፌ/ቤቱ እንዯጀመረው የክርክሩ አቅጣጫ መሌስ ሰጭ 
ሊቀረበው የጽሐፌ ክርክር የበኩለን የመሌስ መሌስ ሇማቅረብ መቻለ ወይንም ሇማቅረብ ያሇመቻለ ጉዲይ ነው፡፡ 

 የአሁን አመሌካች መዝገቡ መታየት በጀመረበት እሇት በመዝገብ መዯራረብ ምክንያት በላሊ ችልት በመጠራቱ 
እንጂ በፌ/ቤቱ ቅጥር ግቢ ይህንኑ ጉዲይ እየተከታተሌኩ ነበር የሚሇው ክርክሩ በማስረጃ ከተረጋገጠ የመሌስ መሌሱን 
የማቅረብ መብቱን ሇማስጠበቅ እንጂ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 74 ጋር ሉገናኝ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 

 ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 339 እንዯተዯነገገው የይግባኝ ክርክሩን ሇመስማት ሉከተሌ 
ከሚችሇው ሥርአት አንደን ሇይቶ መከተሌ ሲገባው በአንዴ ጊዜ ሉፇፀሙ የማይችለትን ሥርአቶች አቀሊቅል እንዱፇፀም 
በማዘዙ ምክንያት እና ከሁሇቱ ሥርአቶችም መዝገቡ የተቀጠረው መሌስ ሰጭ የጽሐፌ መሌሱን ሇማቅረብ በሚሌ ነው 
የሚሇውን ነጥብ የመዝገቡ ግሌባጭ ስሇሚያስረዲ መዝገቡ የተቀጠረው የቃሌ ክርክር ሇማዴረግ በሚሌ ነው፤ በዚሁ 
እሇትም ይግባኝ ባይ አሌቀረቡም፤መሌስ ሰጭም ክድ ተከራክሯሌ የሚሇውን መነሻ በማዴረግ መዝገቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 
73 መሰረት ተዘግቷሌ ሲሌ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የሥነ- ስርአት ህግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 60818 የካቲት 14 ቀን 2000 ዒ.ም እና የካቲት 21 ቀን 2000 ዒ.ም 
የሰጣቸው ትእዛዞች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ የካቲት 14 ቀን 2000 ዒ.ም በነበረው ቀጠሮ በእራሴ ጉዴሇት ምክንያት 
ሳይሆን በቀጠሮ መዯራረብ ነው የሚሇው ክርክሩ ከቀረበው ማስረጃ አኳያ ታይቶ ተከታዩ ሥርአት (የመሌስ 
መሌስ የማቅረብ መብቱ) ይጠበቅሇት እንዯሆነ አስፇሊጊው እንዱፇጸም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 341 መሰረት 
መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

 

 


	36380

