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ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- እነ አቶ ሊሪ ሮሊንዴ ቻፔማን ጠበቃ ከዴር ቡል ቀረበ
ተጠሪ ፡- አቶ ዜና ወሌዯማሪያም የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ የቀረበው አመሌካቾች በስር ፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት በላሇንበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ ተነስቶ ክርክሩ ባሇንበት ይታይሌን በማሇት ያቀረቡት
ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው በሚሌ በጠበቃቸው አማሌካኝነት መጋቢት 15 ቀን
2002ዓ.ም የተፃፇ ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታቸውን ስሊቀረቡ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር
ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል የተጠሪ ጠበቃ ቀርበው ሏምላ 13 ቀን 2002ዓ.ም በተፃፇ ሶስት ገጽ
ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም ሊይ መጥሪያ በአግባቡ ዯርሶ ተገቢው ሰው
ሇክርክር ሳይቀርብ በመቅረቱ ጉዲዩ በላለበት ታይቶ ውሳኔ የተሰጠ ስሇሆነ እና በፌርደ መሠረት
ከፉለም የተፇፀመ በመሆኑ የፌርዴ አፇፃፀሙን ሇማጓተት የቀረበ አቤቱታ በመሆኑ ውዴቅ ሉሆን
የሚገባው መሆኑን ገሌፀው የበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
ይህ ችልትም ግራ ቀኙ በዚህ ችልት ያዯረጓቸውን የጽሁፌ ክርክሮች ሇሰበር አቤቱታው
መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
እንዯሚታወቀው የፌትሏብሓር ክርክሮች የሚመሩት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ
መሠረት ነው፡፡ ይኽው የሥነ ሥርዓት ሔግ አካቶ ከያዛቸው ጉዲዩች ውስጥ አንደ የተከራካሪ
ወገኖች በክርክሩ ወቅት ያሇመቅረብና ውጤቱ ነው፡፡ በዚህም መሠረት መጥሪያ ተሌኮሇት በተገቢው
መንገዴ የዯረሰው መሆኑ በተረጋገጠበት ተከሳሽ ሊይ ፌ/ቤቱ ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓት ጉዲዩ
ተከሳሹ በላሇበት የሚሰማበት ስሇመሆኑ በፌ/ብሥ/ሥ/ሔ/ቁ 70/ሀ/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ላሊው በሥነ
ሥርዓት ሔጉ የተመሇከተው ሥርዓት ተከሳሹ ሉከተሇው የሚገባው መፌትሓ ነው፡፡ ክርክሩ
በላሇበት እንዱቀጥሌ የተዯረገበት ተከሳሽ በተከታዩ ቀነ ቀጠሮ ቀርቦ በቂ ሆኖ በሚገመት እክሌ
ምክንያት በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ያሇመቅረቡን ካስረዲ መከሊከያውን አቅርቦ የመከራከር መብት
ያሇው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 72 ያስገነዝባሌ፡፡ እንዱሁም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 78/1/ አንዴ
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ተከሳሽ በክርክሩ ሊይ ቀርቦ መሌስ ሳይሰጥ ወይም ተገቢውን መከራከሪያ ሳያቀርብ በመቅረቱ
በላሇበት አንዴ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ የተሰጠ ከሆነ ውሳኔው ወይም ትዕዛዙ መሰጠቱን በተረዲው
በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ቀርቦ ትዕዛዙ ወይም ውሳኔው እንዱነሳሇት የማመሌከት መብት እንዲሇው
ተዯንግጓሌ፡፡ የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር 2 ዯግሞ ተከሳሽ የጥሪው ትዕዛዝ በሚገባ ያሌዯረሰው
መሆኑን ወይም ክርክሩ ሉሰማ በተቀጠረበት ቀን ቀርቦ መከራከሪያውን ያሊሰማ ወይም መሌስ
ያሌሰጠው በበቂ ምክንያት መሆኑን ሇፌርደ ቤቱ ያስረዲ እንዯሆነ ተከሳሹ በላሇበት እንዱታይ
የተሰጠው ብይን ወይም ትዕዛዙ እንዯሚነሳሇትና ክርክሩ እንዯገና እንዯሚሰማሇት ይዯነግጋሌ፡፡
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78/1/ እና /2/ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇው ተከሳሽ በቀነ ቀጠሮ
ያሌቀረበው በበቂ ምክንያት መሆኑን ፌርዴ ቤቱ ከተረዲው ተከሳሹ በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ
የተሰጠውን ትዕዛዝ ወይም ብይን በማንሳት ክርክሩ ተከሳሹ ባሇበት እንዱቀጥሌ ማዴረግ ያሇበት
መሆኑን ነው፡፡ የዴንጋጌው ዓሊማም የተከሳሹን የመከራከር መብት ሇመጠበቅ መሆኑን መገንዘብ
አያዲግትም፡፡ በመሆኑም ተከሳሹ ቀና ሌቦና ያሇው መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ በቂ ምክንያት
የሚሇው የዴንጋጌው ሏረግ መታየትና መተግበር ያሇበት የተሇያዩ ነባራዊ ሁኔታዎችን ግምት
ውስጥ በማስገባት የተከሳሹን የመከራከር መብት በሚጠበቅ መሌኩ ነው፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ
ስመንሇስም አመሌካቾች በቀጠሮው ቀን ስሊሇመቅረባቸው ያቀረቡት ማስረጃ የቤተሰብ ጤና ችግር
መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን የሥር ፌ/ቤትም ይህ ማስረጃ ተቀባይነት የሇውም ወዯሚሇው ዴምዲሜ
አሌዯረሰም፡፡ የስር ፌ/ቤት በቀዯመው ቀነ ቀጠሮ የቀረቡትን የአመሌካቾችን ጠበቃ በፋዳራሌ
ፌ/ቤቶች ሇመቆም የሚያስችሌ የጥብቅና ፇቃዴ የሊቸውም በማሇት ተገቢውን ፇቃዴ አሟሌተው
እንዱመጡ ተሇዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ጠበቃቸው አሌቀረቡም፡፡ አመሌካቾቹም በቤተሰባቸው የጤና
መታወክ ችግር ምክንያት በተሇዋጩ ቀነ ቀጠሮ አሌቀረቡም፡፡ የስር ፌ/ቤት የአመሌካቾችን ጉዲዩ
ባሇንበት ይታይሌን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው በጠበቃ መወከሌ ትችለ ነበር በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
በመሠረቱ በጠበቃ መወከሌ ግዳታ ሳይሆን መብት ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተገሇፀው
የአመሌካቾች ቤተሰብ የጤና ችግር በወቅቱ መዴረሱን ያረጋግጣሌ የተባሇውን የህክምና ማስረጃ
ተቀባይነት ሰጥቶ በጠበቃ መወከሌ ትችለ ነበር በሚሌ ምክንያት አመሌካቾች በላለበት እንዱታይ
የተሰጠውን ትዕዛዝ ሳያነሳ መቅረቱ የፌትሏብሓር ሥነ ስርዓት ዓሊማንና የአመሌካቾችን የመከራከር
መብት ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካቾች ጠበቃ ተገቢውን ፇቃዴ አሌያዙም
በሚሌ ምክንያት አመሌካቾችን መወከሌ አይችለም ተብል ከተሰናበቱ በኋሊና አመሌካቾችም
በቤተሰብ የጤና መታወክ ችግር ምክንያት በተሇዋጬ ቀጠሮ አሇመቅረባቸው ተረጋግጦ እያሇ
በተከራካሪ ወገን ፇቃዴ ሊይ የተመሰረተውን በጠበቃ የመወከሌ መብት እንዯ አማራጭ በመውሰዴ
አመሌካቾች ወዯ ክርክሩ ሉገቡ አይገባም ተብል የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.

በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 33470 ጥር 12 ቀን 2002ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 89198 ጥር 28 ቀን 2002ዓ.ም የፀናው ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
አመሌካቾች በላለበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ ባለበት እንዱታይ ያቀረቡት አቤቱታ ውዴቅ
የሆነው አመሌካቾች ያቀረቡት ማስረጃ ተቀባይነት ያሇው መሆኑና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
78/2/ ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ከመከራከር መብት ጋር ባሊገናዘበ መሌኩ
ነው ብሇናሌ፡፡
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አመሌካቾች ተከሳሽ ሆነው በላለበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ ተነስቶ አመሌካቾች ባለበት
ክርክሩን አቅርበው ግራ ቀኙ ባሇቡት ጉዲዩ እንዯገና በስር ፌ/ቤት ታይቶ ይወሰን በማሇት
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78/2/ መሠረት ወስነናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሶ/በ
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