የሰ/መ/ቁ. 77322
ሏምላ 17 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የዯብረ ዘይት መዊዕ ቅደስ ሚካኤሌ ቤተክርስቲያ - ጠበቃ አቶ ዓሇሙ
ዯገፊ ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. እላኒ ዓሇማየሁ - ጠበቃ አቶ ጣባ ጨፊ ቀረቡ
2. የቢሾፌቱ ከተማ አስተዲዯር - ነ/ፇጅ አቶ መስፌን ኮርሜሶ
መዝገቡ ሇዛሬ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ይህ የሰበር ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 የተመሇከተውን የጣሌቃ ገብነት ሥርዓት አፇፃፀም
የሚመሇከት ነው፡፡
የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከሳሽ ሆነው ግንቦት 19 ቀን 1996 ዓ.ም በተዯረገ ውሌ ከአቶ ገረመው
ጥሊሁን እና ከወ/ሮ ሌባዊት ዓሇሙ ቁጥሩ 154 የሆነውንና በ800 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ ያረፇውን
ቤት ገዝቻሇሁ ሆኖም የአሁን 2ኛ ተጠሪ በውሌ ሊገኘሁት ቤት ካርታና ፔሊን በስሜ ሰርቶ
ሉሰጠኝ ሲጠየቅ እምቢተኛ ስሇሆነ ካርታና ፔሊን በስሜ ሰርቶ እንዱሰጠኝ ይወሰንሌኝ በማሇት
በአሁን 2ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ አቅርባሇች፡፡
2ኛ ተጠሪም በቃሌ ክርክር ወቅት ቀርቦ ይህ ካርታና ፔሊን ይሠራሇት የተባሇው ንብረት በቅደስ
ሚካኤሌ ቤ/ክርስቲያን አካባቢ ስሇሚገኝ እና ህዝብና መንግስት እንዲይጋጭ ብሇን ላሊ ተሇዋጭ
ቦታ ሇመስጠት እየተዘጋጀን በመሆናችን እንጂ እምቢተኛ ሆነን አይዯሇንም የሚሇውን አስመዝግቦ
ጉዲዩ በክርክር ሊይ እንዲለ የአሁን አመሌካች በፌ/ብሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 መሰረት ጣሌቃ ገብቼ
እንዴከራከር ይፇቀዴሌኝ፣ በማሇት ጣሌቃ ሉገባ የሚችሌበትን አቤቱታ ከእነማስረጃው አቅርቧሌ፡፡
በማስረጃነትም ክርክር ባስነሳው ንብረት ሊይ የይገባኛሌ መብት ያሇው መሆኑን የሚያመሇክት
የከተማ ቦታ ባሇቤትነት ማስረጃ ወረቀት አያይዞ እንዯቀረበ የስር የአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት በሰጠው
ትዕዛዝ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
ሆኖም የአሁን አመሌካች ጣሌቃ ሌገባ ይገባሌ በማሇት ሊቀረበው አቤቱታ በማስረጃነት ይህንኑ
ሰነዴ ያቀረበ ሇመሆኑ በትዕዛዙ መግቢያ ሊይ ፌ/ቤቱ መግሇፁ እየታወቀ እንዯገና ወረዴ ብል
ጣሌቃ ሌግባ ባዩ ጣሌቃ እገባሇሁ በማሇት ሇቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት ሰጭ የሆነውን
የፌ/ብ/ሔ/ቁ 398 እና ሇአስተዲዯሩ የተሰጠውን ሥሌጣን ከመጥቀሱ በቀር ያቀረበው ክርክርና
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ማስረጃ የሇም የሚሇውን ምክንያት በመያዝ፤ እንዱሁም ከሳሽ የአሁን 1ኛ ተጠሪ የሆነችው
በውሌ ምክንያት ባገኘችው ካርታና ፔሊን ሊይ ጣሌቃ ሇመግባት የሚያስችሌ መብትም የሇውም
የሚሇውን በመጥቀስና ጣሌቃ ገብ ራሱን የቻሇ ካርታና ፔሊን አሇው በአሁን 1ኛ ተጠሪ በሥር
ፌ/ቤት ከሳሽ በነበሩትና በአሁን 2ኛ ተጠሪ ተከሳሽ በነበሩት መካከሌ የተነሳው ክርክር በጣሌቃ
ገብ ካርታና ፔሊን ሊይ አይዯሇም፡፡ ከዴሮ ጀምሮ ሇላሊ አካሌ በተሰጠ ካርታና ፔሊን ሊይ መብት
ያሇው አይዯሇም፤ ከፇሇገም በላሊ በኩሌ መብቱን ያስከብር እንጂ የሚሇውን በማከሌ ጣሌቃ ሉገባ
አይገባም በሚሌ አሰናብቶታሌ፡፡
የአሁን አመሌካች ዯረጃውን ጠብቆ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ጣሌቃ
ሉገባ እንዯሚገባ በመግሇፅ ይኸው ትዕዛዝ በይግባኝና በሰበር ሥርዓት እንዱታረምሇት ዲኝነት
ቢጠይቅም የወረዲው ፌ/ቤት ከሰጠው ዲኝነት ጋር ተመሳሳይ በሆነ ምክንያት ጥያቄው
ተቀባይነትን አሊገኘም፡፡ በዚህም የተነሳ የአሁን አመሌካች ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን
የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡
1ኛ ተጠሪም የጣሌቃ ሌግባ ባዩን አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ዲኝነት
መስጠታቸውን እንጂ የህግ ስህተት የፇፀሙ መሆኑን አያመሇክትም የሚሌበትን ምክንያት
በመጥቀስ ሲከራከር፤ 2ኛ ተጠሪ በበኩለ በአንዴ በኩሌ ክርክር ያስነሳውን ንብረት ከአሁን
አመሌካች በፉት 1ኛ ተጠሪ በግዥ ያገኙት ነው የሚሌ፤ በላሊ በኩሌ የዚህ ንብረት ህጋዊ
ባሇይዞታ አመሌካች ናት የሚሌ እንዴመታ ያሇው እርስ በእርሱ የተምታታ ሏሳብ ከሰጠ በኋሊ
በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ ባሇ ክርክር 2ኛ ተጠሪ በሰበር ዯረጃ ተጣርቶ ሇመከራከር የሚያስችሇው
የህግ ምክንያት የላሇ መሆኑን በመግሇፅ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
እንግዱህ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን፤ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ዲኝነት ሰጭ የሆነ አካሌ በሥራው የሚሰጠው ማናቸውም
ዲኝነት በተከራካሪ ወገኖች በማስረጃ ተረጋግጦ የቀረበ ጉዲይ ከህግ ጋር በማገናዘብ ክርክርን፤
ማስረጃንና አግባብነት ያሇውን ህግ መሰረት ያዯረገ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የአሁን
አመሌካች በሥር የአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት በነበረው ክርክር ጣሌቃ ገብቼ ሇመከራከር ያስችሇኛሌ
የሚሇውን ምክንያት ሇዚሁ ምክንያቱ ዯጋፉ የሆነ የከተማ ቦታ ባሇቤትነት ማስረጃ ማቅረቡ
እየተገሇፀ፤ የወረዲው ፌ/ቤት ጣሌቃ ገብ ህጋዊ ሰውነት ያገኘበትን ህግና በአስተዲዯሩ የተሰጠውን
ሥሌጣን ከመጥቀሱ በቀር ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ የሇም በሚሌ የተሰጠው ትንታኔ/ዲኝነት
ከሊይ ከዲኝነት ሰጭ አካሌ የሚጠበቀውን መሰረታዊ የስራ ግዳታ ምርኩዝ ያዯረገ ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡ በላሊ በኩሌ በሥር ፌ/ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁን 1ኛ ተጠሪ በአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት
በአሁን 2ኛ ተጠሪ ሊይ ሊቀረቡት የክስ አቤቱታ በማስረጃነት ያቀረቡት ቤቱን በግዥ አግኝቻሇሁ
ያለበትን ውሌ በማያያዝ መሆኑ ቢታወቅም ይህ ውሌ በህግ ፉት ሉፀና የሚችሌ ሆኖ ተገኝቷሌ
ከተባሇ የዚህ ውሌ የአስገዲጅነት ባህሪይ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ የተወሰነ ሇመሆኑ
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1731 የተመሇከተ በመሆኑ የውሇታው ጉዲይ በሆነው ንብረት ሊይ መብት አሇን
የሚለትን ላልች ሦስተኛ ወገኖችን በንብረቱ ሊይ ያሊቸውን መብት ሇማስከበር ሲለ ሉያቀርቡ
የሚችለትን ክርክር ከጅምሩ ሉገዯብ የሚችሌ አይዯሇም ይሌቁንም ተዋዋዩ ወገን ሆነ ከነዚህ
ሦስተኛ ወገኖች በየፉናቸው በሚያቀረቧቸው ክርክር እና ማስረጃ እየታየ የህግ መሰረት ያሇው
መሆኑንና አሇመሆኑ እየተሇየ ሉወሰን ከሚችሌ በቀር ከዚህም በቀር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41
የተዘረጋው ሥርዓት በከሳሽና በተከሳሽ ተሰይመው በሚከራከሩበት ጉዲይ የመጨረሻ ውጤት
የተነሣ በማጣት ሆነ በማግኘት ረገዴ ጥቅሙ/መብቱ የሚነካበት፤ ማናቸውም ወገን ላሊ ክስ
ማቅረብ ሳያስፇሌገው በጉዲዩ ገብቶ የክርክር ተካፊይ እንዱሆን በማዴረግ ከአንዴ ጉዲይ ሉመነጭ
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የሚችሌን ክርክር በአንዴ ፌ/ቤት በአንዴ መዝገብ አጣምሮ በአጭር ጊዜ እና በአንስተኛ ወጭ
እንዱቋጭ ሇማዴረግ እንዱረዲ ታስቦ የተዯነገገ መሆኑ እየታወቀ የአሁን አመሌካች ከፇሇገ በላሊ
መንገዴ መብቱን ያስከብር እንጂ በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ሉገባ አይገባም በሚሌ የተሰጠው ትርጉም
የህጉን ይዘት ግብና ዓሊማ መሰረት ያዯረገ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ከዚህም በቀር የአሁን አመሌካች ያቀረበው ክርክር እና ማስረጃ በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ገብቶ
ሇመከራከር የሚያስችሇው አመሌካች የሆነ ክርክርና ማስረጃ ማቅረቡ አስከተረጋገጠ ዴረስ
የክርክር ተካፊይ በማዴረግ ጉዲዩን መምራት ሲቻሌ የአሁን አመሌካች የክርክር ተካፊይ ሆኖ
በዋናው ክርክርና ሙግት ጊዜ ክርክሩን ሇማስረዲት ማቅረብ በሚገባው የክርክር ጥንካሬ እና
የማስረጃ ሚዛን ዓይን
በመሇካት የተሟሊ የክርክር
አመራር ሥርዓት
ሳይጠበቅ
ሇፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 41 በተሰጠው የተዛባ ትርጉም የተነሣ የአሁን አመሌካች በጣሌቃ ገብነት
የክርክር ተካፊይ ሉሆን አይገባም በሚሌ ከታች ወረዲ ፌ/ቤት ጀምሮ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ሰበር ሰሚው ችልት የተሰጠው ትርጉም መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ው
ሳ
ኔ
1. የአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 25636 በ01/11/2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፤ በማስከተሌም
በ22/11/2002 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ፤ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 25740
በ09/3/2003 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር
መ/ቁ 117229 በ05/6/2004 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ ሁለ ተሸሯሌ፡፡
2. የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከሳሽ፤ 2ኛ ተጠሪ ተከሳሽ ሆኖ ክርክር በጀመሩበት በመ/ቁ 25636
በ22/11/2002 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ የተሻረ በመሆኑ በዚሁ መዝገብ ሊይ የአሁን
አመሌካችን በጣሌቃ ገብነት በመሰየም ክርክሩን እንዯ አዱስ ከጅምሩ በመምራት በጉዲዩ ሊይ
ተገቢው ዲኝነት ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሰረት ጉዲዩን ሇአዯአ
ወረዲ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡
3. የዚህ ሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሳራ ሁለም ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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