የሰ/መ/ቁ. 49857
ሰኔ 30 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻ ፊንታ - ጠበቃ ገ/እግዚአብሓር ኪዲነ ቀረበ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ በሊይነሽ ወ/ኪዲን - ወኪሌ ተሾመ አባይ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቤት እና የቦታ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ከሣሽ የነበረችው
የአሁንዋ ተጠሪ ናት፡፡ ተጠሪ ክስ የመሰረተችው እማሆይ ፀሃይነሽ በተባሇች ሰው እና በአሁንዋ አመሌካች ሊይ ሆኖ
አመሌካች ባሇመቅረብዋ ክርክሩ በላሇችበት ተሰምቶ ውሳኔ ተሰጥቶአሌ፡፡ አከራካሪ ከነበሩት ጭብጦች አንደ ክሱ በይርጋ
ቀሪ ሆኖአሌ በሚሌ በእማሆይ ፀሃይነሽ የተነሳው መቃወሚያ ስሇሆነ የወረዲው ፌ/ቤት መቃወሚያውን ውዴቅ በማዴረግ
በጉዲዩ ሥረ-ነገር ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ እማሆይ ፀሃይነሽ ውሳኔውን በመቃወም ይግባኝ አቅርባ ተቀባይነት እንዲሊገኘ እና
እስከ ሰበር ዴረስም አቤቱታ አቅርባ ውዴቅ እንዯሆነባት በመዝገቡ ተመሌክቶአሌ፡፡ ይህ ሁለ ከሆነ በኋሊ
መዝገቡ(የወረዲው ፌ/ቤት) የተንቀሳቀሰው አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 78 መሰረት አቤቱታ በማቅረብዋ ነው፡፡
የወረዲው ፌ/ቤትም የአመሌካችን ተቀብል ግራ ቀኝ ወገኖችን አከራክሮአሌ፡፡ በመቀጠሌም የአመሌካችና የይርጋ
መቃወሚያ በመቀበሌ የቀዴሞው ውሳኔውን ሇውጦአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ በየዯረጃው ሇበሊይ ፌ/ቤቶች ይግባኝ
እና የሰበር አቤቱታ በማቅረብዋ ጉዲዩ እንዯገና ታይቶአሌ፡፡ ጉዲዩን በመጨረሻ የሰማው የትግራይ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር
ችልት ጉዲዩ ቀዯም ሲሌ ታይቶ በውሳኔ እሌባት ያገኘ በመሆኑ አመሌካች ያቀረበችው የይርጋ መቃወሚያ በዴጋሚ
የሚታይበት አግባብ የሇም በማሇት በወረዲው ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረውን ውሳኔ ሽሮአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ጥቅምት 17 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ በሥር የሰበር ችልት በተሰጠው ውሳኔ ሊይ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የምትሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታዋን አቅርባሇች፡፡ በበኩሊችንም
አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው አመሌካች ያቀረበችው የይርጋ
መቃወሚያ ቀዯም ሲሌ አንዯኛ ተከሣሽ የነበረችው የአመሌካች እናት አንስታው ውዴቅ ሆኖአሌ በማሇት ተቀባይነት
ማጣቱ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ አመሌካች እና ተጠሪ
ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
ከሊይ እንዲመሇከትነው አመሌካች በዚህ ጉዲይ ተከራካሪ የሆነችው ተጠሪ ክስ ስሊቀረበችበት ነው፡፡ በእርግጥ ክሱ
በተሰማበት ጊዜ ሌትቀርብ ባሇመቻሌዋ ጉዲዩ በላሇችበት ተሰምቶ ውሳኔ ተሰጥቶ እንዯነበረ ግሌጽ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 78 የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመጠቀም ወዯክርክሩ እንዴትገባ ተፇቅድሊታሌ፡፡ በዚህ የሥነሥርአት ሔግ ዴንጋጌ እንዯተመሇከተው አቤቱታ አቅራቢው ወገን ጥያቄው ተቀባይነት ካገኘ የቀዴሞው ውሳኔ
ይነሳሇታሌ፡፡ በዚህም ክርክሩ እንዯና ይሰማሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ ክርክሩ እንዯገና ከተሰማ በኋሊ የቀዴሞው ውሳኔ
ሉሇወጥ የሚችሌበት ሁኔታ ይኖራሌ ማሇትም ነው፡፡
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በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው አመሌካች ሇቀረበባት ክስ በሰጠችው መሌስ ያዋጣኛሌ ያሇችውን ክርክር አቅርባሇች
የተከሰሰችው በስምዋ እንዯመሆኑ መጠን መከራከር የምትችሇው(መከራከር ያሇባት) እሷን (በግሌዋ) የሚመሇከት
የመከራከሪያ ነጥብ በማንሳት ነው፡፡ የክርክር አቀራረብ ስሌትዋም ሆነ የማስረጃ አቀራረብዋም እንዯዚሁ በግሌዋ
ባቀረበችው ክርክር የሚወሰን ነው፡፡ ይህም ማሇት ከስዋ ጋር ተከሳ የነበረችው ሰው ያነሳችው ክርክር የስዋም የመከራከሪያ
ነጥብ እንዯሆነ ተዯርጏ የሚወሰዴበት አግባብ የሇም፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የይርጋ መቃወሚያ
መሰረት በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ መታየት ያሇበት ከዚህ አንፃር ነው፡፡ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ የነበረችው እማሆይ
ፀሃይነሽ ያቀረበችውን የይርጋ መቃወሚያ መሰረት በማዴረግ ከተሰጠው ውሳኔ ጋር የሚያያዝበት አግባብ የሇም፡፡
ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸው አመሌካች የክርክሩ ተካፊይ የሆነችው በግሌዋ በቀረበባት ክስ ምክንያት በመሆኑ ክሱን መከሊከሌ
የምትችሇው የግሌዋ የመከራከሪያ ነጥብ እና የመከሊከያ ማስረጃ በማቅረብ ነው፡፡ ከዚህ የተነሳም ጉዲዩ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ
ቁጥር 5/1/ ከተመሇከተው ዴንጋጌ አንፃር የሚታይ አይዯሇም፡፡ የሥር ሰበር ችልት የአመሌካች የይርጋ መቃወሚያ
እማሆይ ፀሃይነሽ ባቀረበችው የይርጋ መቃወሚያ በተሰጠው ውሳኔ እሌባት አግኝቶአሌ በማሇት ያስቀመጠው ትችም ሆነ
የዯረሰበት መዯምዯሚያ ከሔጉ አተረጓጏም አንፃር ሲታይ መሰረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
የይርጋው መቃወሚያ በዚህ አግባብ ታይቶ ከመወሰኑ በፉት ወዯ ጉዲዩ ሥረ-ነገር ገብቶ መወሰኑም ስህተት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የትግራይ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁ. 30402 መስከረም 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሮአሌ፡፡
2. የሰበር ችልቱ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ አከራካሪ ሆኖ የቀረበው የይርጋ መቃወሚያ በተመሇከተ ግራ ቀኝ
ወገኖችን እንዯገና ካከራከረ በኋሊ ተገቢውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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