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  የሰ/መ/ቁ. 39175 

መጋቢት 24 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ በሇጡ ጋሼ - ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- እነ አንደአሇም ቴዴሮስ /3 ሰዎች/ - ጠበቃ ዘውደ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው አመሌካች የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 4931 የሰጠውን የአፇፃፀም 
ትእዛዝ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና ሰበር ሰሚ ችልት ማጽዯቃቸው መሰረታዊ የሆነ የሕግ 
ስህተት አሇበት፡፡ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ 

 የአቤቱታቸው ምክንያት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሏምላ 18 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ ነው፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ የአሁን አመሌካች በፌርዴ የሚፇሇግባቸውን ገንዘብ ከፌሇው ያሌቀረቡ በመሆኑ ቀዯም ሲሌ በተሰጠው 
ትእዛዝ መሰረት ቤቱን ተጠሪዎች እንዱረከቡ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ይህ ትእዛዝ መሰረታዊ ስህተት 
አሇበት በማሇት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ አጽንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች የአፇፃፀም ትእዛዝ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት በማሇት የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር ችልት 
አቅርበው የሰበር ችልቱ የተፇጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች አፇፃፀሙን የያዘው የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ ቤቱ ሁሇት ጊዜ በጨረታ፣እንዱወጣ ሣያዯርግ 
ባሇእዲዎች እንዱረከቡት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ይህም መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነው፡፡ የመጀመሪያው ጨረታ፣በፌትሏብሔር 
ሥነ ሥርአት ህግ ቁጥር 426 መሰረት ሇሰሊሣ ቀናት በአየር ሊይ ባሇመዋለ ፌርዴ ቤቱ ሰርዞ ዴጋሜ ጨረታ  እንዱወጣ 
አዝዟሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ ቤቱ በህጉ መሰረት ሇጨረታ ያቀረበው አንዴ ጊዜ ሆኖ እያሇ፣ሁሇት ጊዜ ሇጨረታ ወጥቶ ገዥ 
እንዲሌተገኘ በመቁጥር የተሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፣ ስሇዚህ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌኝ ይገባሌ 
በማሇት አመሌክታሇች፡፡ 

 ተጠሪዎች በበኩሊቸው ቤቱ የካቲት 30 ቀን 1998 ዒ.ም ሇጨረታ ቀርቦ የነበረ ሲሆን ታህሣስ 4 ቀን 1999 
ዒ.ም እና ጥር 23 ቀን 1999 ዒ.ም ሇሏራጅ ቀርቦ ገዥ ባሇመገኘቱ ነው እኛ እንዴንረከብ ፌ/ቤቱ ትእዛዝ የሰጠው፡፡ 
ስሇሆነም በህጉ መሰረት የተሰጠ የአፇፃፀም ትእዛዝ ስሇሆነ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
አመሌካች አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ቤቱን ይሸጥ ካሇ በኋሊ ብር 8000(ስምንት ሺህ) በችልት እንዱከፌሌ 
አዴርጓሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ቤቱ ይረከቡ ማሇት መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ከስር 
የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርመረናሌ፡፡ መዝገቡን 
እንዯመረመርነው ተጠሪዎች ቤቱ የካቲት 30 ቀን 1998 ዒ.ም ሇሏራጅ ቀርቦ ነበር በማሇት ያቀረቡትን ክርክር 
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ስንመረምረው፣ቤቱ ሇሏራጅ ማስታወቂያ እንዱወጣበት ትእዛዝ ከተሰጠ በኋሊ በአፇፃፀም የተሰጠው ትእዛዝ መብታችንን 
ይነካሌ የሚለ ጣሌቃ ገቦች በመቅረባቸው ጨረታው ሂዯት አፇፃፀሙን በያዘው ፌርዴ ቤት የእግዴ ትእዛዝ በመሰጠቱ 
ምክንያት የተቋረጠ መሆኑን፣የከፌተኛው ፌርዴ ቤት መጋቢት 5 ቀን 1998 ዒ.ም ከሰጠው ትእዛዝ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
ስሇሆነም ተጠሪዎች ቤቱ የካቲት 30 ቀን 1998 ዒ.ም የጨረታ ማስታወቂያ ወጥቶበት ሇሏራጅ ቀርቧሌ በማሇት 
ያቀረቡት ክርክር ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሊገኘውም፡፡ 

 ከፌተኛው ፌ/ቤት የጣሌቃ ገቦቹን ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የተቋረጠው የሏራጅ ሂዯት እንዱቀጥሌና ቤቱ ታህሣስ 
10 ቀን 1999 ዒ.ም ሇሏራጅ እንዱቀርብ፣የጨረታው ማስታወቂያ እንዱወጣ ጥቅምት 20 ቀን 1999 ዒ.ም በሰጠው 
ትእዛዝ መሰረት የሏራጅ ማስታወቂያው ታህሣሥ 3 ቀን 1999 ዒ.ም ወጥቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የሏራጅ ማስታወቂያው 
በአየር ሊይ ሇሰሊሣ ቀናት መቆየት ያሇበት ስሇመሆኑ በፌትሏብሔር ስነ ስርአት ሕግ ቁጥር 426 የተዯነገገ መሆኑን 
በመግሇጽ ይህንን ስርአት ባሟሊ መሌኩ ቤቱ በሏራጅ ማስታወቂያ ወጥቶ ጥር 23 ቀን 1999 ዒ.ም ሇሏራጅ ሽያጭ 
እንዱቀርብ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የሏራጅ ማስታወቂያውም ጥር 3 ቀን 1999 ዒ.ም ወጥቶ ገዥ አሌቀረበም ስሇዚህ ቤቱን 
እንዴንረከብ በማሇት የፌርዴ ባሇመብት በጠየቁት መሰረት የፌርዴ ባሇመብት ቤቱን እንዱረከቡ በማሇት ጥር 24 ቀን 
1999 ዒ.ም ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት ተጠሪዎች ቤቱን እንዱረከቡ በተዯጋጋሚ ትእዛዝ 
ሲሰጥ ቆይቶ ሰኔ 8 ቀን 1999 ዒ.ም አመሌካች በፖሉስ ተይዘው እንዱቀርቡ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ቀን አመሌካች ብር 
8000(አምስት ሺህ ብር) የከፇሇ ሲሆን ቀሪውን እዲ አጠቃሌሊ ከፌሊ እንዴትቀርብ በማሇት ሇሏምላ 18 ቀን 1999 ዒ.ም 
ቀጠሮ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሏምላ 18 ቀን 1999 ዒ.ም እዲውን አጠቃሌሇው ከፌሇው ባሇመቅረባቸው፣የከፌተኛው 
ፌ/ቤት የፌርዴ ባሇመብት ቤቱን እንዱረከቡ የሚሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አፇፃጸሙን የያዘው የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪዎች ቤቱን እንዱረከቡ ትእዛዝ የሰጠው በሕጉ 
የተቀመጠውን፣ሥርዒት በማሟሊት አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የካቲት 30 ቀን 1998 ዒ.ም የተዯረገውን የሏራጅ ሑዯት 
ራሱ ፌርዴ ቤቱ አግድታሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሚከናወኑ የሏራጅ ሂዯቶች እንዯ አዱስ መዯረግ ያሇባቸው ናቸው፡፡ ጥር 10 
ቀን 1999 ዒ.ም የተከናወነው፣ሏራጅ የሏራጅ ማስታወቂያው ጥር 3 ቀን 1999 ዒ.ም ወጥቶ በፌትሏብሔር ሥነ 
ሥርአት ሕግ ቁጥር 426 የተዯነገገውን አስገዲጅ ስርአት ያሊሟሊና የሏራጅ ማስታወቂያው ሰባት ቀን ብቻ በአየር ሊይ 
ውል የተፇፀመ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ይህ ስርአት ያሌተሟሊ መሆኑን በማየት ሰርዞታሌ፡፡ 

 ቤቱ የፌትሏብሔር ሥነ ሥርአት ሕግ ቁጥር 426 መስፇርት ባሟሊ ሁኔታ የሏራጅ ማስታወቂያ ወጥቶ 
ሇሏራጅ ያቀረበው አንዴ ጊዜ ብቻ ነው፡፡ የፌትሏብሔር ሥነ ሥርአት ሕግ ቁጥር 428 ንኡስ አንቀጽ 2 መሰረት  
የፌርዴ ባሇመብቱ እንዱረከብ የሚያዯርገው የሕጉን ስርአት በተከተሇና ባሟሊ ሁኔታ ሁሇት ጊዜ የሏራጅ ማስታወቂያ 
ወጥቶና ቤቱ ሇሏራጅ ቀርቦ ገዥ ሣይገኝ ሲቀር ብቻ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ቤቱ በትክክሇኛው መንገዴ ሇሏራጅ የቀረበው 
ጥር 23 ቀን 1999 ዒ.ም ብቻ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ቤቱ በዴጋሚ ሇሏራጅ እንዱቀርብና የሕጉን ስርአት ባሟሊ 
ሁኔታ የሏራጅ ማስታወቂያ እንዱወጣ ሣያዯርግ ቀዯም ብሇው ያወጣውንና የህጉን አስገዲጅ ሁኔታ የማያሟሊውን የሏራጅ 
ስርአት፣ እንዯትክክሇኛ ሏራጅ በመቁጠር ቤቱ ሁሇት ጊዜ ሇሏራጅ ቀርቦ ገዥ አሊገኘም በማሇት ተጠሪዎች ቤቱን 
እንዱረከቡ የሰጠው ትእዛዝ በፌትሏብሔር ሥነ ሥርአት ሕግ ቁጥር 428 ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ የሚጥስ በመሆኑ 
መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ከዚህ በተጨማሪ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ቤቱን ይረከቡ በማሇት የሰጠውን ትእዛዝ በመተው አመሌካች 
እዲቸውን በጥሬ ገንዘብ እንዱከፌለ የፇቀዯና በዚህም መሰረት አመሌካች ሰኔ 8 ቀን 1999 ዒ.ም ስምንት ሺ ብር/8000/ 
በችልት የከፇለ መሆኑን የፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ያሣያሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አፇፃጸሙ በማይንቀሣቀስም ንብረት ሊይ እንዱቀጥሌ 
ሇማዴረግ ካስፇሇገ፣የአፇፃፀም ስርአቱን እንዯ አዱስ በቤቱ ሊይ እንዱቀጥሌና የሏራጅ ማስታወቂያ ማውጣት ሲገባው 
የተወውና የተቋረጠውን የአፇፃፀም ስርአት በማስታወስ ቤቱን ተጠሪዎች እንዱረከቡ በማሇት የሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ 
የሆነ ግዴፇት ያሇበት ነው፡፡ በመሆኑም የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አፇፃፀሙን ሲመራ የጣሳቸውን አስገዲጅ የስነ-ሥርአት 
ዴንጋጌዎች እያለ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልትና ሰበር ችልት ትእዛዙን ማጽናታቸው መሰረታዊ የሕግ 
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወሰነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሏምላ 18 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ሰሚ ችልት የሰጡት 

ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
3. የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች በፌርዴ የተወሰነባቸውን የቀረባቸውን እዲ ሇመክፇሌ የሚችለ ከሆነ 

እንዯ ክሱ እንዱያዯርግ አመሌካች እዲውን ሇመክፇሌ ካሌቻለ፣ቤቱ የሕጉን ሥርአት በጠበቀ ሁኔታ 
በሏራጅ ተሸጦ የተጠሪዎች እዲ እንዱከፇሌ ያዯርግ ዘንዴ ጉዲዩን በፌትሏብሔር ሥነ ሥርአት ህግ ቁጥር 
343/1/ መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
      ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት መጋቢት 24 ቀን 2001 ዒ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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