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የሰ/መ/ቁ. 39581 

ጥር 25 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጎስ ወሌደ 

 ሑሩት መሇሰ 

 ብርሃኑ አመነው 

 አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አቶ ውብሸት ካሳዬ - ጠበቃ ኃይለ ገ/ሥሊሴ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ማዕዴን ሃብት ኮርፕሬሽን - ነ/ፇጅ ግርማ አሇሙ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው ከፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ከሳሽ ነበሩ፡፡ 
የክርክሩም አመጣጥ የሚከተሇው ነው፡፡ ተጠሪ ያሇአግባብ ከስራ አሰናብቶኛሌ በሚሌ ክፌያ እንዱከፇሊቸውና ምስክር 
ወረቀት እንዱሰጣቸው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ክስ አቅርበው ተጠሪ አመሌካች የአሰሪ ወገን ሳይሆኑ የሰራተኛ ወገን ናቸው 
በሚሌ መቃወሚያ በማቀረቡ ፌ/ቤት ተጠሪ የአሰሪ ወይም የሰራተኛ ወገን ስሇመሆናቸው በስራ ክርክር ችልት አስወስነው 
ሲቀርቡ መዝገቡን የማንቀሳቀስ መብታቸውን ጠብቆ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካችም በዚሁ መሰረት በስራ ክርክር 
ችልት የአሰሪ ወገን መሆናቸውን አስወስነው መዝገቡን እንዱንቀሳቀስሊቸው ሲያመሇከቱ መዝገቡ በመጥፊቱ የቀዴሞ 
ክስና የተጠሪ መሌስ ተያይዞ ክሱ በአዱስ መዝገብ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የአመሌካች አቤቱታ ከነአባሪው 
ሇተጠሪ ዯርሶ ተጠሪ አስተያየት እንዱያቀርብ አዟሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አመሌካች በተከታታይ ቀጠሮዎች ባሇመቅረባቸው 
ፌ/ቤቱ መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 280 መሰረት ዘግቷሌ፡፡ አመሌካችም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 71(2)“ን” መሰረት 
አዴርገው መዝገቡ እንዱከፇትሊቸው ሲያመሇክቱ ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 280 የተዘጋ መዝገብ አመሌካች በጠቀሱት 
የሥነ-ሥርዓት ህግ መሰረት ሉከፇት አይችሌም በማሇት ጥያቄውን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች 
ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡት ይግባኝ ተቀባይነት አጥቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ 
ነው፡፡ አመሌካችም በቅሬታቸው በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ሇተጠሪ ዯርሶ መሌስ እና የመሌስ መሌስ የተቀባበሌን ስሇሆነ 
ፌ/ቤቱ ጉዲዩን መወሰን ሲገባው መዝገቡን መዝጋቱ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር 
ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ቀርበው የቃሌ ክርክራቸው ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም አቤቱታ የቀረበበትን ትዕዛዝ 
ከተገቢው ህግ ጋር በማገናዘብ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ የተገሇፀው የግራ ቀኙ ክርክርና የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሲሆን በዚህ ጉዲይ ምሊሽ ማግኘት 
የሚያስፇሌገው ጭብጥ የስር ፌ/ቤት መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 280 መሠረት መዝጋቱ እንዱሁም አመሌካች መዝገቡ 
እንዱከፇት ሲጠይቁ ጥይቄአቸው ውዴቅ መዯረጉ ተገቢ መሆን አሇመሆኑ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው አመሌካች 
ክስ አቅርበው ግራ ቀኙ መሌስና የመሌስ መሌስ ተቀባብሇው ጨርሰዋሌ፡፡ ተጠሪ ቀዴሞ የቀረበው ክስ፣ መሌስ፣ የመሌስ 
መሌስ እንዯሁም ላልች ማስረጃዎች ዯርሶት አስተያየት እንዱሰጥ የታዘዘው የቀዴመውን ተከሳሽ ተክቶ በክሱ ውስጥ 
በመግባቱ ብቻ ነው፡፡ ፌ/ቤቱም መዝገቡን በዘጋበት እሇት ሇመዝገቡ ቀጠሮ ተሰጥቶ የነበረው አመሌካች አቤቱታቸውን 
ከነአባሪዎቹ ሇተጠሪ አዴርሰው ተጠሪ የሚያቀርበውን አስተያየት ሇመቀበሌ እንጂ ክስ ሇመስማት አሌነበረም፡፡ አመሌካች 
በቀጠሮው እሇት ባሇመቅረባቸውም ፌ/ቤቱ መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 280 መሰረት መዝገቡን ዘግቷሌ ይህ የሥነ-
ሥርዓቱ ዴንጋጌ የሚገኘው ክርክርን ስሇማቋረጥ በሚናገረው ሥነ-ሥርዓት ህጉ ክፌሌ ውስጥ ነው፡፡ የተጠቀሰው 
ዴንጋጌም ሇክሱ ምክንያት የሆነው ነገር ተቋርጦ በሚቀርብበት ጊዜ ፌ/ቤቱ ስሇሚወስዯው እርምጃ የሚናገር ሲሆን 
የዴንጋጌው ይዘትም፤ “ክሱ በሚቀጥሌበት በማንኛውም ጊዜ ሇክሱ ምክንያት የሆነው ነገር መቋረጡን ወይም ጨርሶ 
መቅረቱን ፌ/ቤቱ በቂ በሆነ ማስረጃ የተገነዘበ እንዯሆነ ስሇ ኪሳራና ስሇ ካሳ ተገቢ የሆነውን ትእዛዝ በመስጠት ክሱን 
ይዘጋዋሌ፡፡ ምክንያቱንም ዘርዝሮ በመዝገቡ ሊይ ያሰፌራሌ፡፡” በሚሌ ይነበባሌ፡፡ ዴንጋጌው ከሚገኝበት ክፌሌና ከዴንጋጌው 



 

 289 

ዝርዝር ይዘት በግሌፅ መረዲት እንዯሚቻሇው ፌ/ቤቱ ክሱን የሚዘጋው የክሱ ምክንያት ሲቋረጥ ወይም ጨርሶ ሲቀር 
ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን ፌ/ቤቱ መዝገቡን የዘጋው የክሱ ምክንያት በመቋረጡ ሳይሆን አመሌካች በተከታታይ ቀጠሮ 
በመቅረታቸው በመሆኑ ፌ/ቤቱ የተጠቀሰውን የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ መሰረት አዴርጎ መዝገቡን መዝጋቱ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ አመሌካች መዝገቡ እንዱከፇትሊቸው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 71(2)“ን” መሰረት በማዴረግ ሇፌ/ቤቱ 
ጥያቄ አቅርበዋሌ፡፡ በዚህ ሥነ-ሥርዓት መሰረት መዝገብ እንዯከፇት ጥያቄ ሉቀርብ የሚችሇው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 69(2) 
ክስ በሚሰማበት ቀነ-ቀጠሮ ከሳሽና ተከሳሽ በመቅረታቸው ወይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 70(መ) መሰረት ከሳሽ ሇተከሳሽ 
መጥሪያ ሳያዯርስ በመቅረቱ መዝገቡ ተዘግቶ ከነበረና ከሳሹ የቀረው ወይም ሇተከሳሽ መጥሪያ ያሌዯረሰው በቂ ሆኖ 
በሚገመት ምክንያት መሆኑን በማስረዲት ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የአመሌካች የክስ መዝገብ የተዘጋው ክስ በሚሰማበት 
ቀነ-ቀጠሮ በመቅረታቸው ስሊሌሆነ መዝገቡ እንዱከፇት ይህን ሥነ-ሥርዓት መጥቀሳቸው ተገቢ አሌነበረም፡፡ ነገር ግን 
አንዴ ተከራካሪ ወገን ፌሬ ነገሩን ከገሇፀ ትክክሇኛውን የህግ ዴንጋጌ አሇመጥቀሱ መብቱን ሉያስቀርበት አይችሌም፡፡ 
ይሌቁንም ፌ/ቤቶች ሇቀረበሊቸው ጥያቄ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ተገቢ ነው ያለትን ውሳኔ 
የመስጠት ሃሊፉነት አሇባቸው፡፡ በዚህም ምክንያት ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው ፌ/ቤቱ አመሌካች ባሇመቅረባቸው 
መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 280 መሰረት መዝጋቱ ሥነ-ሥርዓታዊ ባሇመሆኑ ምንም እንኳን አመሌካች የጠቀሱት 
አንቀፅ ሇጉዲዩ አግባብነት ባይኖረውም ተገቢውን ዴንጋጌ በመጠቀም ስህተቱን ሉያርም ይገባው ነበር፡፡ በክርክሩ ውስጥ 
ከሥነ-ሥርዓት ውጪ የሆነው ጉዲይ ሲያጋጥም ማንኛውም ተከራካሪ ወገን በሚያቀርበው ጥያቄ ፌ/ቤቱ ከሥነ-ሥርዓት 
ውጪ የሆነው ነገር በሙለ ወይም በከፉሌ እንዱሰረዝ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 209 ስሌጣን ይሰጠዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ 
አመሌካች ሇስር ፌ/ቤት ባቀረቡት ማመሌከቻ ከተጠሪ ጋር መሌስና የመሌስ መሌስ ተሰጥቶበት ሇውሳኔ ያዯረ ጉዲይ 
መሆኑን በመግሇፅ መዝገቡ እንዱከፇትሊቸው በ21/4/2000 ዓ.ም ስሇመጠየቃቸው የስር ፌ/ቤት መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡ 
በመሆኑም ፌ/ቤቱ የአመሌካች ክስ የክስ ምክንያቱ ሳይቋረጥ መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 280 መዝጋቱ ከሥነ-ሥርዓት 
ውጪ በመሆኑ አመሌካች ባቀረቡት ጥያቄ መነሻነት ይህንን ስህተቱን በማረም መዝገቡን መክፇት ሲገባው አመሌካች 
የጠቀሱትን የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ አግባብ አሇመሆኑን ብቻ መሰረት በማዴረግ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 280 መሰረት የተዘጋ 
መዝገብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 71(2) መሰረት አይከፇትም በሚሌ ምክንያት ጥያቄውን ውዴቅ ማዴረጉ የሥነ-ሥርዓት 
ዴንጋጌዎቹን በአግባብ ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሥነ-ሥርዓት ህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም 
ተከታዩን ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 92294 ጥር 13 ቀን 2000 ዓ.ም የተሰጠው ትዕዛዝ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ 64486 ሚያዚያ 28 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ክስ ያቀረቡበት መዝገብ ተከፌቶ ክርክሩ እንዱቀጥሌ ተወስኗሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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