የሰ/መ/ቁ.116860
ታህሳስ 26 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
አብዬ ካሣሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አስቴር ላንጂሶ ጠበቃ ገናናው ተሾመ ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ሽታዬ ግርማ ቀረቡ
2. አቶ ተስፊዬ ወ/እየሱስ ታሌፎሌ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 278(2) ዴንጋጌ መሰረት የተዘጋ ክስ አዱስ ክስ የሚቀርበበት መሆን
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀረመው የአሁኑ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በኩዩ
ወረዲ ፌርዴ ቤት በ09/06/2007 ዒ/ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ አመሌካች በክሳቸው ሊይ
በገብረ ጉራቻ ከተማ ቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ በ264 ካ/ሜትር ሇመኖሪያ ቦታ ቀርቶሊቸው

ቁጥሩ

505-02 የሆነውን ሁሇት ክፌሌ ቆርቆሮ ቤት ሰርተው ይዘው እንዯሚገኙ፣ በተጠሪዎች መካከሌ
በተዯረገው ክርክር በመ/ቁጥር 116321 በሆነው

ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

358 አግባብ ሲቃወሙም ፌርደ ተፇፅሟሌ በሚሌ ምክንያት ተቀባይነት ያጡ ቢሆንም አዱስ ክስ
የማቅረብ
አቅርበውም

መብታቸው

የተጠበቀሊቸው

መሆኑን፣

በመ/ቁጥር

32342

በሆነው

ሊይ

ክሱን

በወቅቱ ክርክሩን ሇመቀጠሌ በቂ ማስረጃ ባሇማቅረባቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

278 መሰረት የተዘጋውና አዱስ ክስ የማቅረብ መብታቸው የተጠበቀሊቸው መሆኑን ዘርዝረውና
ተጠሪዎች በውሳኔ ቤቱን የያዙባቸው መሆኑን ጠቅሰው ውሳኔው ተነስቶ ቤቱን እንዱሇቁሊቸው
ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኗ

1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስም

በሆነው ጉዲይ ሊይ አመሌካች በመ/ቁጥር 32342 ክስ ከፌተው የተዘጋው
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ሇክሱ ምክንያት

አመሌካች በመ/ቁጥር

30084 በሆነ ሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 41 መሰረት ጣሌቃ ገብተው አቤቱታው ውዴቅ
የሆነባቸው መሆኑን፣ ይግባኝ ጠይቀው ተቀባይነት ሲያጡም በጉዲዩ ሊይ የሰበር አቤቱታ
አቅርበው በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እየታየ መሆኑን፣ቤቱ በመ/ቁጥር
11631 በሆነ ሊይ በተወሰነሊቸው ውሳኔ መሰረት በመ/ቁጥር 15736 በሆነ የአፇፃፀም መዝገብ
ቤቱን የተረከቡ መሆኑን ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኑ
2ኛ ተጠሪ ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጎአሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን
መርምሮ

በመ/ቁጥር 11631 በሆነ

ተጠሪዎች ባቀረቡት ክርክር ቤቱ የባሌና ሚስት የጋራ

ሃብት ነው ተብል መወሰኑን፣ በዚህ ውሳኔ መሰረት አፇጻጸም ቀጥል

ውሳኔው መፇጸሙን፣

አመሌካች በመ/ቁጥር 11631 የፌርዴ መቃወሚያ አቅርበው ፌርደ ተፇጽሞአሌ በሚሌ ምክንያት
ተቀባይነት ያጡ መሆኑን፣ በመ/ቁጥር 32342 ክስ አቅርበው መሌስ ከተሰጠበት በኋሊ አመሌካች
በ22/10/06 በተጻፇ ማመሌከቻ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 278
በመ/ቁጥር

መሰረት ክሱን

ያነሱት

ጉዲያቸው

30084 በሆነ መፌትሓ ሉያገኝ ይችሊሌ በሚሌ ምክንያት መሆኑንና በዚህ መዝገብ

ያቀረቡት ጥያቄም ቤቱ የእኔ ነው የሚሌ ቢሆንም

ክርክሩ ቀጥል መብት የሊቸውም ተብል

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ በተመሇከተው ፌርዴ ቤት ውዯቅ ተዯርጎ አመሌካች በይግባኝ ወዯ
ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ወስዯው በመ/ቁጥር 196228 በሆነው ሊይ ውዴቅ ከሆነባቸው በኋሊ
ጉዲዩን ወዯ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ወስዯው በመታየት ሊይ የሚገኝ መሆኑን ዘርዝሮ
አመሌካች በመ/ቁጥር 30084 በሆነ ሊይ መፌትሓ ያገኛሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
287(2) በመ/ቁጥር 323412 የቀረበውን ክስ ከአዘጉ በኋሊ

አዱስ ክስ ማቅረባቸው ስነ ስርዒታዊ

አይሇም በማሇት ክሱን በብይን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ ከዚህም
በኋሊ የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በጉዲዩ
ሊይ በተሰጠው ብይን የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም ተብል አቤቱታቸው
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ብይን በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት በመ/ቁጥር 30084 በተሰጠው ብይን በይግባኝና
በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት እየታየ ያሇው ጭብጥ ጉዲዩ መቅረብ የሚችሌበት የስነ ስርዒት
አግባብን ሲሆን አዱስ የቀረበው ክስ ግን መሰረታዊ መብትን ሇማስከበር የቀረበ ሁኖ እያሇ የበታች
ፌርዴ ቤቶች በመ/ቁጥር 32342 የቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 278(2) የተዘጋ ነው
በማሇት

ውዴቅ

ማዴረጋቸው

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

278(2)

ያሊግባብ
የተዘጋ

ነው

መዝገብ

የሚሌ
አዱስ

ክስ

ነው፡፡አቤቱታው
ሉቀርብበት

ተመርምሮም

አይገባም

ተብል

የአመሌካች ክስ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ተብል ሇዚህ ችልት የቀረበ ሲሆን
1ኛ

ተጠሪ ቀርበው ከአመሌካች ጋር በፅሐፌ ክርክር ያዯረጉ ሲሆን 2ኛ ተጠሪ ግን በሔጉ

አግባብ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ምክንያት በፅሐፌ መሌስ የመስጠት መብታቸው
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ታሌፎሌ፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 32342 የተሰጠው ትዔዛዝ ግሌባጭም እንዱቀርብ
ተዯርጎ ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዝ ተዯርጓሌ፡፡
ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በመ/ቁጥር 32342 ያቀረቡትን ክስ ያስዘጉት በመ/ቁጥር
30084 ሊይ ያቀረቡት የቤቱ ባሇቤትነት ጥያቄ ምሊሽ ያስገኝሌኛሌ ሲሆን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
278(2) መሰረት በመ/ቁጥር 32342 ያቀረቡት ክስ ሲዘጋውም አዱስ ክስ የማቅረብ መብታቸው
የተጠበቀ መሆኑን የትዔዛዙ ግሌባጭ የማያሳይ መሆኑን ነው፡፡
ከዚህ አንጸር ጉዲዩን ስንመሇከተውም የወረዲው ፌርዴ ቤት በሰጠው ብይን እንዯተመሇከተው
አመሌካች አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ ቤቱ ይሇቀቅሌኝ በማሇት በመ/ቁ 32342 አቅርበውት
የነበረውን ክስ በራሳቸው ፇቃዴ በመ/ቁጥር 30084 በቀረበው ክስ እሌባት ያገኛሌ በሚሌ እምነት
ክሱን አንስቻሇሁ በማሇት አቤቱታ አቅርበው መዝገቡን ስሇማዘጋታቸው ፌርዴ ቤቱ ማስረጃውን
በመመሌከት

አረጋግጧሌ፡፡

አመሌካች

በዚህ

መሌኩ

በተውት

ነገር

አዱስ

ክስ

ሇማቅረብ

የሚችለበትን መብት ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 278(2) ዴንጋጌ መሰረት የጠበቀሊቸው
ስሇመሆኑ በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ክርክርና ማስረጃ የላሇ ከመሆኑም በሊይ በመ/ቁጥር 32342
የተሰጠው ትዔዛዝ ይዘትም ይህንኑ አያሳይም፡፡ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 279(1) ግሌፅ ዴንጋጌ መረዲት
እንዯሚቻሇውም ከሳሽ ያሇፇቃዴ በተውት ወይም በሰረዙት ነገር ላሊ ክስ ሉያቀርቡ አይችለም፡፡
ስሇሆነም አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ቤቱ ይሇቀቅሌኝ በሚሌ ክስ
አቅርበው በራሳቸው ፇቃዴ ክሱን ያነሱ መሆኑን ገሌፀው ፌ/ቤቱ መዝገቡን የዘጋውና አዱስ ክስ
የማቅረብ መብታቸው የተጠበቀሊቸው ስሇመሆኑ ክርክርና ማስረጃ ያሊቀረቡ በመሆኑ ያሇ ፌርዴ
ቤት ፇቃዴ በተውት ወይም በሰረዙት ነገር ክስ ሉያቀርቡ አይችለም ተብል የተሰጠው ብይን
ህጉን የተከተሇ ነው ከሚባሌ በቀር የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህም
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

በኩዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 34512 በ11/07/2007 ዒ/ም ተሰጥቶ በሰሜን ሸዋ
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 49489 በ21/07/2007 ዒ/ም፣ በክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር204171 በ11/09/2007 ዒ/ም የፀናው ብይን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡

2.

አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ቤቱ ይሇቀቅሌኝ በሚሌ ክስ አቅርበው በራሳቸው ፇቃዴ
ክሱን

ያነሱ

መሆኑን

ገሌፀው

ፌ/ቤቱ

መብታቸው የተጠበቀሊቸው ስሊሌሆነ

መዝገቡን

የዘጋውና

አዱስ

ክስ

የማቅረብ

ያሇ ፌርዴ ቤት ፇቃዴ በተውት ወይም በሰረዙት

ነገር ክስ ሉያቀርቡ አይችለም ተብል በተሰጠው ብይን የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
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ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ ሆኖም አመሌካች በመ/ቁጥር 30084 ባቀረቡት የባሇቤትነት
ጥያቄ ሊይ ክርክራቸውን በስርዒቱ መሰረት ከማቅረብ ይህ ብይን አያግዲቸውም ብሇናሌ፡፡
3.

በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ት ዔ ዛ ዝ
በ14/07/2008 ዒ/ም የተሠጠው እግዴ ተነስቷሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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