የሰ/መ/ቁ. 55973
የካቲት 21 ቀን 2003 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- ወ/ሮ አፀዯ ኤድ ጠበቃ አቶ ተስፊዬ ታዯሠ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ትኩ ዋቅሹም ጠበቃ አቶ ይመኑ ገብረፃዴቅ

- ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ያቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ከ1966 ዓ.ም. እስከ 1987 ዓ.ም. እንዯ
ባሌና ሚስት ስንኖር ያፇራናቸው የጋራ ሀብት አሇ፡፡
ስሇሆነም የጋራ ሀብቴን እንዱያካፌሇኝ
ይወሰንሌኝ በማሇት አለ የሚለትን ንብረት ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 6 ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ ጥቅምት 19 ቀን 2000 ዓ.ም. በተጻፇ መሌስ ንብረቶቹን በግላ ያፇራኋቸው
ናቸው፡፡ ከሣሽ /አመሌካች/ የጋራ ንብረት ስሇሆነ ያካፌሇኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ ተገቢ አይዯሇም
በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ በሥር ተከሣሽ የሆኑት ተጠሪ ቀዯም ሲሌ በፌ/ቤቱ
ያቀረቡት መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያ ያሌተካተተበትና ጏድል ስሇሆነ መሌሴን
እንዲሻሻሌ ይፇቀዴሌኝ በማሇት ህዲር 2 ቀን 2001 ዓ.ም. በተጻፇ ማመሌከቻ አመሌክተዋሌ፡፡
የሥር ፌ/ቤት ተከሣሽ /ተጠሪ/ መሌሳቸውን አሻሽሇው እንዱያቀርቡ ፇቅድሊቸዋሌ፡፡
ተጠሪ
/ተከሣሽ/ ታህሣስ 28 ቀን 2001 ዓ.ም. በተጻፇ የተሻሻሇ መሌስ የከሣሽ /አመሌካች/ የተከሣሽ
/ተጠሪ/ ግንኙነት 1987 ዓ.ም. ተቋርጧሌ፡፡ ስሇሆነም የባሌና የሚስት የጋራ ንብረት ክፌያ ጥያቄ
በአሥር ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ ቀሪ የሚሆን ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ሰበር ችልት አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇሆነም የከሣሽ /አመሌካች/ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ
ይሆናሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡
የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ አሻሽሇው
ባቀረቡት መሌስ ሊይ ያቀረቡትን የይርጋ ጊዜ ገዯብ መቃወሚያ በመቀበሌ የከሣሽ /አመሌካች/ የጋራ
ንብረት ክፌያ ጥያቄ በአሥር ዓመት ይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡
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አመሌካች ግንቦት 4 ቀን 2002 ዓ.ም. በተጻፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ የጋራ ንብረት
እንዱያካፌሇኝ ሊቀረብኩት ክስ ተጠሪ በጽሐፌ ሙለ መሌስ ከሰጡና ግራ ቀኛችን የቃሌ ክርክርና
ምስክሮች ተሰምተው ጉዲዩ ሇውሣኔ ቀጠሮ ከተሰጠው በኋሊ ተጠሪ መሌሱን ሇማሻሻሌ አቤቱታ
አቀረበ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ከፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 91 መሠታዊ ዴንጋጌ ከሚፇቅዯው
ውጭ ተጠሪ መሌሱን እንዱያሻሽሌ የፇቀዯ ሲሆን በተሻሻሇው መሌስ አመሌካች የመጀመሪያ ዯረጃ
የክስ መቃወሚያ ሆኖ መቅረብ የነበረበትን የይርጋ ክርክር አካትቶ አቀረበ፡፡ የሥር ፌ/ቤት የግራ
ቀኛችን ክርክር ከተጠናቀቀና ምስክሮች ከተሰሙ በኋሊ ተጠሪ ያቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ
ተቀብል ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት የሰጠው ብይን የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር
244/1/ እና የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 91/1/ የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ መሌሴን
ሇማሻሻሌ ጥያቄ ያቀረብኩት የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያ አካትቶ ሇማቅረብ እንዯሆነ ሇሥር
ፌ/ቤት ገሌጬአሇሁ፡፡ የሥር ፌ/ቤትም በዚሁ ጥያቄ አምኖበት መሌሴን እንዲሻሽሌ ፇቅድሌኛሌ፡፡
የሥር ፌ/ቤት የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ብይን የሰጠው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
በመዝገብ ቁጥር 17937 የሰጠውን የሔግ ትርጉም በመከተሌ ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌ/ቤቶች
የፇፀሙት የሔግ ስህተት የላሇ በመሆኑ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ሆኖ እንዴሰናበት በማሇት
ታህሣስ 11 ቀን 2003 ዓ.ም. የተጻፇ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ
የክስ መቃወሚያ በማካተት መሌሱን አሻሽል እንዱያቀርብ መፌቀደና በተሻሻሇው
የይርጋ መቃወሚያ መሠረት አዴርጎ ጉዲዩ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የሰጠው
ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

የተገሇፀው ሲሆን
የመጀመሪያ ዯረጃ
መሌስ ያቀረበውን
ውሣኔ ተገቢ ነው

ተከሣሽ የቀረበበትን ክስ ሇመቃወም የሚችሌበት የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያ ሇክሱ
ከሚሰጠው ዝርዝር መሌስ በፉት ወይም ከመከሊከያ መሌሱ ጋር ማቅረብ እንዲሇበትና ፌ/ቤቱም
በመጀመሪያ የክሱ መቃወሚያ ሊይ ከሣሽ የሚሰጠውን መሌስ በመቀበሌ ብይን መስጠት
እንዯሚገባው በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 244 ንዐስ አንቀጽ 1 እና በፌታብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 245 ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ አንዴ ጉዲይ በይርጋ የጊዜ ገዯብ ይታገዲሌ
የሚሇው መከራከሪያ ተከሣሽ በመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያነት መቅረብ ያሇበት መሆኑ
በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 244 ንዐስ አንቀጽ 2/ረ/ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ተከሣሽ
በመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያነት ሉያቀርብው ይገባው የነበረውን የይርጋ መቃወሚያ
ሣያካትት የመከሊከያ መሌሱን ካቀረበ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1856 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው
መሠረት የይርጋ መከራከሪያውን እንዯተወው የሚቆጠር መሆኑን የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 244 ንዐስ አንቀጽ 2/ረ/ እና የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 245 ንዐስ አንቀጽ 1
እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1856 ንዐስ አንቀጽ 1 ያጣመረ ይዘት፣ መንፇስና ዓሊማን በማገናዘብ
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
የመጀመሪያ ክስ የሚሰማው ፌ/ቤት ተከሣሽ የመከሊከያ መሌሱን አሻሽል እንዱያቀርብ
የሚፇቅዯው ተከሣሽ መሌሱን አሻሽል ማቅረቡ ጉዲዩን ሇመወሰን አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው
(Necessary for the Purpose of the Real Question in Dispute) መሆኑ በፌታብሓር ሥነ-
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ሥርዓት ሔግ ቁጥር 91 ንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 91 ንዐስ አንቀጽ 1 ተከሣሽ በፌትብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 244 ዴንጋጌዎች
መሠረት በመጀመሪያ የክስ መቃወሚያነት ያሊቀረበውን በተሇይም በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 244 ንዐስ አንቀጽ 2/ረ/ መሠረት ማቅረብ የሚባውንና የተወውን የይርጋ ጊዜ ገዯብ
መከራከሪያ አካትቶ እንዱያቀርብ የሚፇቅዴ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ዴንጋጌው
ክርክሩ በሚሰማበት ጊዜ የክሱ ወይም የመከሊከያ መሌሱ መሻሻሌ በክርክር የተያዘውን ጉዲይ
ሇመወሰን አስፇሊጊ ሆኖ ባሌተገኘበት ሁኔታ ፌ/ቤት ክስ ወይም መሌስ እንዱሻሻሌ መፌቀዴ
የላሇበት መሆኑን የሚያስቀምጥ ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌ/ቤት አመሌካችና ተጠሪ የጽሐፌና
የቃሌ ክርክር ካዯረጉና ግራ ቀኙ ምስክሮቻቸውን አቅርበው ካሰሙ በኋሊ ተጠሪ በፌታብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 244 ንዐስ አንቀጽ 2/ረ/ መሠረት በመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያነት
ሉያቀርብ ይገባው የነበረውን የይርጋ መቃወሚያ አካትቶ ሇማቅረብ የመከሊከያ መሌሱን ሇማሻሻሌ
የቀረበውን ጥያቄ ተቀብል ተጠሪ የመከሊከያ መሌሱን አሻሽል እንዱያቀርብ የሰጠው ትዕዛዝ
የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 91 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘት፣ መንፇስና
ዓሊማ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ አሻሽል ባቀረበው የመከሊከያ መሌስ ውስጥ
በማካተት ያቀረበውን የይርጋ መከራከሪያና የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በመቀበሌ የሰጠው ትዕዛዝ
የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 244 ንዐስ አንቀጽ 2/ረ/ እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1856
ንዐስ አንቀጽ 1 እና የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 244/3/ ንዐስ አንቀጽ 2 የሚጥስና
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ከሊይ የዘረዘርነው የሔግ ስህተት
ያሇበትን ውሣኔ በይግባኝ አይቶ ማረም ሲገባው የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ትዕዛዝ የከፌተኛው ፌ/ቤት
ማጽናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

3.

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና የከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካች ክስ ቀሪ እንዯማይሆን በመገንዘብ የግራ
ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር
341 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/አተ
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