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የሰ.መ.ቁ.154727
ህዲር 26 ቀን 2011 ዒ.ም
ዲኞች፡…..1. ተኽሉት ይመሰሌ
2. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
3. ቀነዒ ቂጣታ
4. ተሾመ ሽፇራዉ
5. ፀሏይ መንክር
አመሌካች፡……አቶ ተኽሊይ ፌሰሃ - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡………….ወ/ሮ ሇታይ ሇገሠ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የጀመረዉ በትግራይ ክሌሌ ሰሜን ምዔራብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
የሽሬ እ/ስሊሴ ምዴብ ችልት ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ ከሳሽ
ሁኖ ሲከራከሩ ነበር፡፡ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የትግራይ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.98593 በ14/6/2010 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ
መርምሮ ሇመወሰን ነዉ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ባቀረቡት ክስ ተከሳሽ በሽሬ እ/ስሊሴ
ከተማ 04 ቀበላ ክሌሌ ዉስጥ የሚገኘዉን በ140 ካ.ሜ ቦታ ሊይ ያሇዉን ቤት በብር
250 ሺህ ሸጠዉሌኝ ገንዘቡን ተቀብሇዉ ስመ ሀብቱን ሉያዛዉሩሌኝ ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ
ቤትና ቦታዉን ስመ ሀብት እንዱያዛዉሩሌኝ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ከሷሌ።
በዚህ ክስ ሊይ ተከሳሽ መሌስ እንዱሰጡ ትዔዛዝ ቢሰጥም ተከሳሽ መጥሪያ ተቀብሇዉ
ያሇ በቂ ምክንያት መሌስ ይዘዉ ሳይቀርቡ በመቅረታቸዉ መሌስ የመስጠት መብታቸዉ
ታሌፎሌ። ነገር ግን ተከሳሽ ክስ በሚሰማበት ቀነ ቀጠሮ በቃሌ ተከራክሯሌ።
ከዚህ በኋሊ የከፌተኛዉ ፌ/ቤት የከሳሽ የሰዉ ምስክሮችን በመስማት እና በመሏንዱሶች
ተጣርቶ እንዱቀርብ በማዴረግ በሰጠዉ ዉሳኔ ተከሳሽ ሁሇት ክፌሌ ማሻሻያ እና ሽንት
ቤት ያሇበትን ቦታ ሇከሳሽ ሸጠዉ ከሳሽ ዯግሞ በቦታዉ ሊይ ሔንጻ ገንብተዉ ስሇሚገኙ
የሔንጻዉ ባሇቤት ከሳሽ በመሆኑ፣ ቤትና ቦታዉ የከሳሽ በመሆኑ ተከሳሽ ስመ ሀብቱን
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ወዯ ከሳሽ እንዱያዛዉር በማሇት ወስኗሌ። ይህ ጉዲይ በይግባኝ ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር በሰጠዉ
ዉሳኔ የሥር ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ።
የአሁን አመሌካች በ26/6/2010 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የሥር የከፌተኛ ፌ/ቤት
በቀረበብኝ ክስ ሊይ በ15/9/2010 ዒ.ም መሌስ እንዱቀርብ ያዘዘ ሲሆን አመሌካች በዚህ
ቀን በችልት ፉት ቀርቤ መሌሴን በጽሐፌ አዘጋጅቼ ሇማቅረብ ጊዜ ስሊጠረብኝና ከጠበቃ
ጋር ተማክሬ በቀጣይ ቀጠሮ መሌስ እንዲቀርብ እንዱታዘዝሌኝ የጠየቀኩኝ ሲሆን ፌ/ቤቱ
መሌሴን እንዲቀርብ ማዘዝ ሲገባዉ ይህን ሳያዯርግ የሰጠዉ ዉሳኔ እና የሥር የጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይህን ዉሳኔ ማረም ሲገባዉ በማጽናት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት ነዉ።

ስሇሆነም የሥር

ፌ/ቤቶች ዉሳኔ ተሽሮ

የጠየቅኩት ዲኝነት

እንዱወሰንሌኝ በማሇት በዋናዉ ክርክርም በዝርዝር ቅሬታቸዉን አቅርቧሌ።
ይህ ችልት ጉዲዩን በማየት የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ
እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት በ23/9/2010 ዒ.ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ። የመሌሱም
ይዘት በአጭሩ፡ የአሁን ተጠሪ በዋናዉ ጉዲይ ሊይ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ
መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ነዉ የሚለበትን ምክንያቶች በመዘርዘር የሥር
ፌ/ቤቶች ዉሳኔ እንዱጸናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ። አመሌካች የመሌስ መሌስ ስሊሊቀረበ
ታሌፎሌ።
የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኛቸዉን
ክርክር

አግባብነት

ካሊቸዉ

የህግ

ዴንጋጌዎች

ጋር

በማገናዘብ

መርምሮታሌ።

እንዯመረመርነዉ በዚህ ጉዲይ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት የአሁን አመሌካች በጽሐፌ መሌስ
የመስጠት መብቱ መታሇፈ በአግባቡ ነዉ ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉ ነጥብ መሆኑን
ተገንዝበናሌ። በዚህ መሰረት የስር የዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ዉሳኔ ግሌባጭ ሲታይ የአሁን
አመሌካች የፌ/ቤቱ መጥሪያ ዯርሶት ያሇ በቂ ምክንያት መሌሱን ይዞ እንዲሌቀረበ
በመግሇጽ መሌስ የመስጠት መብቱን ማሇፈን ያሳያሌ። በላሊ በኩሌ ከስር የጠቅሊይ
ፌ/ቤት ዉሳኔ መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ የአሁን ተጠሪ ባቀረበዉ ክርክር በፖሉስ በኩሌ
የፌ/ቤትን መጥሪያ ሇአመሌካች በ8/9/2009 ዒ.ም የሰጠሁት ስሇሆነ ሇ15/9/2009 ዒ’ም

297

www.fsc.gov.et

መሌሱን ይዞ ሇመቅረብ በቂ ጊዜ እንዯነበረዉ ገሇጾ ተከራክሯሌ። አመሌካች በበኩለ
ባቀረበዉ

ክርክር

በ10/9/2009

ዒ’ም

መጥሪያ

ቢመጣሇትም

አንብቡሌኝ

ብሊቸዉ

ሉያነቡሌኝ ፇቃዯኛ አሌሆኑም፤ አመሌካች በ13/9/2009 ዒ’ም ፌ/ቤት ቀርቦ በመታመሜ
ምክንያት

መሌስ

ሇማዘጋጀት

አሌቻሌኩም

ስሇዚህ

ከባሇሙያ

ተማክሬ

መሌሴን

እንዲቀርብ ብል እንዲመሇከቱ፤ አመሌካች መጥሪያዉን ቢቀበሌ ኖሮ ሇ15/9/2009 ዒ’ም
መሌስ አዘጋጅቶ ሇመቅረብ እንዯሚችሌ በመግሇጽ መታሇፈ ተገቢ መሆኑን በመግሇጽ
የስር ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ። ስሇዚህ የአሁን ተጠሪ ባቀረበዉ ክርክር እንኳን ቢሆን
አመሌካች መሌሱን ይዞ እንዱቀርብ እየተዯረገ ያሇዉ በስምንት ቀናት ዉስጥ እንዯሆነ
እና አመሌካች ከባሇሙያ ተማክሮ መሌሱን ሇማቅረብ ጊዜ እንዲሌበቃዉ በመግሇጽ
ፌ/ቤቱ

ተሇዋጭ

ቀጠሮ

እንዱሰጠዉ

እንዲመሇከተ

ማየት

ይቻሊሌ።

አመሌካች

የቀረበበትን ክስና ማስረጃ በመመርመር ተገቢ ነዉ ያሇዉን መሌስ ሇማቅረብ ከተሰጠዉ
ቀጠሮ ከ10 ቀን በፉት ሉዯርሰዉ እንዯሚገባዉ የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.240 [2] ያስገነዝባሌ።
ከዚህ አንጻር የአሁን አመሌካች መሌሱን እንዱያቀርብ የታዘዘዉ እና ቀጠሮ የተሰጠዉ
ከ10 ቀን ባነሰ ጊዜ ዉስጥ መሆኑን ያሳያሌ። ይህ ዯግሞ አመሌካች በሔግ በተመሇከተ
ጊዜ ዉስጥ ተገቢዉን ዝግጅት በማዴረግ መሌሱን አዘጋጅቶ እንዱቀርብ የሚያስችሇዉ
ጊዜ ሆኖ አይገኝም። ይህ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 37 መሰረት
የተጠበቀዉን መብት የሚነፌግ ነዉ። ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች በሔጉ
አግባብ ተገቢዉን የመከሊከያ መሌሱን እንዱያቀርብና ሙለ ክርክሩን እንዱያቀርብ
ማዴረግ ሲገባቸዉ የመከሊከሌና የመከራከር መብቱን በመንፇግ ዉሳኔ መስጠታቸዉን
መገንዘብ ተችሎሌ።
ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች የመከሊከያ መሌሱን ሳያቀርብ እና ክርክሩን
አቅርቦ ሳይሰማ የሰጡት ዉሳኔ የመከሊከሌና የመከራከር የመሰማት መብቱን የነፇገ
በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ። በዚህ ምክንያት
የሚከተሇዉ ተወስኗሌ።
ዉ ሳ ኔ
1. በትግራይ

ክሌሌ

የሰሜን

ምዔራብ

ዞን

ከፌተኛ

ፌ/ቤት

በመ.ቁ.24388

በ11/12/2009 ዒ’ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና ይህን ዉሳኔ በማጽናት የትግራይ
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ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በመ.ቁ.98593 በ14/6/2010 ዒ’ም
የሰጠዉ

ዉሳኔ

መሰረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇጸመበት

ስሇሆነ

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348 [1] መሰረት ተሽሯሌ።
2. በትግራይ ክሌሌ የሰሜን ምዔራብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የተዘጋዉን መዝገብ
በማንቀሳቀስ በፌርዴ ሏተታዉ በተመሇከተዉ መሰረት የአሁን አመሌካች
የመከሊከያ መሌሱን እና ክርክሩን እንዱያቀርብ በማዴረግ፤ ግራ ቀኛቸዉን
በማከራከር፤ ጉዲዩን በማጣራት

ተገቢ ነዉ ያሇዉን

ዉሳኔ እንዱሰጥበት

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ’ 343 [1] መሰረት ተመሌሶሇታሌ።
3. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌ/ቤት ይዴረስ።
4. ግራ ቀኛቸዉ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ።
5. ይህ ዉሳኔ ታህሳስ 1 ቀን 2011 ዒ’ም ተነብቧሌ።
መዝገቡ ተዘግቷሌ።
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
አ/ጏ
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