የሰ/መ/ቁ 48632
ሰኔ 14 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- አቶ ሙሌሳ በየቻ - አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- አቶ ዯበላ በየቻ - በላለበት
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ተከሳሽ በላሇበት የተሰማ ክስ ሊይ ማስረጃ ሳይሰማ ውሳኔ መስጠቱ ተገቢ መሆን
አሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡
ሥር ፌ/ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ ነበር፡፡ የተጠሪ ክስ የነበረው አመሌካች በንብረት ሊይ ጉዲት
አዴርሷሌ በሚሌ ግምት ብር ሦስት ሺህ አንዴ መቶ አሥራ አምስት ብር እንዱከፌሌ እንዱወሰን የሚሌ ነበር፡፡
አመሌካች (ሥር ተከሳሽ) ቀርቦ ባሇመከራከሩ የሥር ፌ/ቤት በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡
የወረዲው ፌ/ቤት ውሳኔ በከፌተኛው ፌ/ቤት እና በኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ፀንቷሌ፡፡
አመሌካች በውሳኔው የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ በማሇት ነሏሴ 28 ቀን 2001 ዓ.ም ጽፍ ያቀረበው አቤቱታ
የቀረበው ክስ በከሳሽ ማስረጃ ሳይረጋገጥ ውሳኔ መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡
ይህ ሰበር ችልትም ይህንኑ ሇመመርመር ተጠሪ እንዱቀርብ ትዕዛዝ የሰጠ ቢሆንም መጥሪያ ተቀብል
ባሇመቅረቡ በላሇበት ጉዲዩ ተሰምቷሌ፡፡ እኛም መዝገቡን ከተያዘው ጭብጥ አንፃር መርምረናሌ፡፡ ከመዝገቡ መረዲት
የተቻሇው አመሌካች በተጠሪ ንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ በሚሌ መነሻ ተጠሪ ይገባኛሌ ያሇውን የካሣ መጠን ገምቶ ክስ
ያቀረበ ስሇመሆኑ ነው፡፡ አመሌካች (ሥር ተከሳሽ) ቀርቦ ባሇመከራከሩ ጉዲዩ በላሇበት የተወሰነ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤት
የካሣውን መጠን እንዯከሳሽ ጥያቄ የወሰነው ተከሳሽ ቀርቦ አሌካዯም በሚሌ ነው፡፡ ይህ አካሄዴ ከሥነ-ሥርዓት አንፃር
በአግባቡ ስሇመሆኑ እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 235(2) የሚዯነግገው በግሌፅ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር እንዯታመነ ይቆጠራሌ የሚሌ
ሲሆን ይህ ተፇጻሚነቱ ተከሳሽ ቀርቦ ክርክሩን ባሰማ ጊዜ ነው፡፡ ከዚህም ላሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 83
እንዯተመሇከተው በመርህ ዯረጃ በተከሳሽ በግሌፅ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር እንዯታመነ የሚቆጠር ቢሆንም የካሣ ጥያቄ ሊይ ግን
ይህ ግምት ተፇጻሚ ሉሆን እንዯማይችሌ ነው፡፡ ስሇሆነም በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ቀርቦ ያሌተከራከረ ቢሆንም
የዲኝነት ጥያቄው የካሣ ጥያቄ እንዯመሆኑ መጠን ቀርቦ እንኳ ቢከራከር ፌ/ቤቱ በማስረጃ ጉዲዩን ማጣራት እንዲሇበት
አመሊካች ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ እንዯ ክሱ ያስረዲሌኛሌ ያሇውን ማስረጃ ሰምቶ መወሰን ሲገባው
ተከሳሽ ቀርቦ አሌተከራከረም ወይም አሌካዯም በሚሌ ብቻ ውሳኔ መስጠቱ ከተጠየቀው የዲኝነት ጥያቄ እና ከሥነ
ሥርዓት ሔጉ የሙግት አመራር መርህ አኳያ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
ስሇሆነም ይህ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡

348

ው ሣ ኔ

1. የሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 05257 የሰበር ውሳኔ እና የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 27266
የሰጠው ትዕዛዝ እንዱሁም የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 88090 የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር
348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት የሥር ከሳሽ (ተጠሪን) ማስረጃ ሰምቶ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ እንዱሰጥበት ብሇን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343(1) መሠረት መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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