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የሰ/መ/ቁ. 40229 

ታህሳስ 15 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሠ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ኸይሮ መሏመዴ - ጠበቃ አታክሌት ሃ/ስሊሴ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ መዱና በያን - ቀረቡ 

   2. አቶ ዯኑር አብዯሊ - አሌቀረቡም 

 መዘገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 358 መሠረት ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት ሳያገኝ በመቅረቱ ሲሆን የጉዲዩ አመጣጥም ባጭሩ ሲታይ በአንዯኛ እና ሁሇተኛ 
ተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ እንዱፇርስ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ከተወሰነ በኋሊ የንብረት ክፌፌለንም ፌ/ቤቱ 
ተመሌክቶ በ8-2-2000 ዓ.ም ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊም የአሁን አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 358 መሠረት የካቲት 17 ቀን 2000 ዓ.ም ሇፌ/ቤቱ 
ባቀረቡት አቤቱታ አመሌካችና ተጠሪ የእኔን ሚስትነት ሰርዘው እኔ በማሊውቀው ሁኔታ የባሌና ሚስት ፌቺ አስወስነው 
የንብረት ክፌፌሌም እንዱዯረግ የተወሰነ ስሇሆነ ይህ ውሳኔ የእኔን መብት የሚጏዲ ስሇሆነ ይሰረዝሌኝ በማሇት 
ጠይቀዋሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ የመቃወም አመሌካች በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው ክርክር 
በቀጠሮ ሊይ እንዲሇ ግንቦት 21 ቀን 1998 ዓ.ም የጣሌቃገብነት አቤቱታ አቅርባ አመሌካችና ተጠሪ (የአሁን ተጠሪዎች) 
መሌስ እንዱሰጡበት ትዕዛዝ ተሰጥቶ ነገር ግን የመቃወም አመሌካች ትዕዛዙን ባሇማዴረሳቸው ዴጋሚ ትዕዛዝ ተሰጥቶ 
በዴጋሚውም ትዕዛዝ መሠረት ባሇመፇጸማቸው አቤቱታቸውን ባሇመቀበሌ ክርክሩ እንዱቀጥሌ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 358 መሠረት መቃወሚያ ሉቀርብ የሚችሇው ዯግሞ ክርክር እየተዯረገ መሆኑን ያሌተገነዘበ 
ወገን በላሇበት ክርክር ተዯርጎ የተሰጠው ውሳኔ መብቱን የነካበት ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ ነገር ግን ክርክር መኖሩን የተገነዘበ 
ሰው ከበስተጀርባ ሆኖ የክርክሩን ሚዛን በመገምገም እርሱን በሚመሇከት አጥጋቢ ፌርዴ ባሌተሰጠ ጊዜ ጉዲዩ እንዯገና 
እንዱታይ አቤቱታ ማቅረብ ከሥነ-ሥርዓት ሔጉ ዓሊማ አኳያ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ በዚህም ጉዲይ የመቃወም 
አመሌካች የክርክሩ ተካፊይ ሇመሆን አቤቱታ አቅርባ መጥሪያ እንዴታዯርስ ሇሁሇት ጊዜ ትዕዛዝ የተሰጠ ቢሆንም 
በትዕዛዙ መሠረት ሳትፇጽም ቀርታ ከውሳኔ በኋሊ ወዯ ክርክሩ ሇመግባት አቤቱታ ማቅረቧ ክርክር መኖሩን እያወቀች 
ስሇሆነ አቤቱታው በተገቢው አኳኋን አሌቀረበም በማሇት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ጉዲዩን በይግባኝ አይቶ መ/ሰጭዎችን ሳይጠራ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ 

 የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 358 መሠረት ያቀረቡት አቤቱታ በሥር ፌ/ቤቶች ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱ ተገቢነቱን ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ 
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 የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን በበኩሊችንም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡ 

 በክርክሩ ውስጥ ተካፊይ መሆን የሚገባው ወይም በክርክሩ ውስጥ ሇመግባት የሚችሌና እንዯዚሁም ተካፊይ 
ባሌሆነበት ክርክር የተሰጠው ፌርዴ መብቱን የሚነካበት ማንኛውም ሰው ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር የተሰጠው ፌርዴ 
ከመፇጸሙ በፉት መቃወሚያውን ሇማቅረብ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 358 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 መቃወሚያ ማቅረብ የሚፇቀዴበት ዯንብ መሠረታዊ ዓሊማም ምንአሌባት ፌርዴ መስጠቱን ያሊወቀና በተሰጠው 
ፌርዴም ጥቅሙ የሚነካ ሰው ፌርደ ቢፇጸም በጥቅሙ ሊይ ሉከተሌ የሚችሇውን ጉዲት ሇመከሊከሌ ነው፡፡ አንዴ ሰው 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 358 መሠረት መቃወሚያ ሇማቅረብ የሚችሇውም በጉዲዩ የሚያገባውና በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 41 
መሠረት የክርክሩ ተሳታፉ ሉሆን የሚችሌ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ነው፡፡ አመሌካችም በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው ክርክር 
ስሇሚመሇከተኝ የክርክሩ ተሳታፉ መሆን ይገባኛሌ ብሇው በፌ/ብ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 41 መሠረት በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት አቤቱታ 
አቅርበው ነበር፡፡ አቤቱታቸውም ተቀባይነት አግኝቶ ፌ/ቤቱ ክርክሩን አግድ የጣሌቃገብነት ማመሌከቻው ሇተከራካሪ 
ወገኖች እንዱዯርስና መሌስ እንዱሰጡበት ከአንዴም ሁሇት ጊዜ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የጣሌቃገብነት አቤቱታ ሇተከራካሪ 
ወገኖች ሳይዯርስ የቀረው በአመሌካቹ ጉዴሇት በሆነ ጊዜ ዯግሞ ጣሌቃገቡ ነገሩን ሆነ ብል እንዯተወው ተቆጥሮ መብቱ 
እንዯሚሰረዝበት በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 41(4) ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ስሇሆነም አመሌካች በተጠሪዎች መካከሌ ክርክር እየተዯረገ መሆኑን ተገንዝበው በክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት 
ጠይቀው ተፇቅድሊቸው የጣሌቃገብነት አቤቱታውን ሇተከራካሪ ወገኖች ማዴረስ ሲገባቸው ይህን ሳይፇጽሙ ቀርተው 
መብታቸው ከተሰረዘ በኋሊ ፌ/ቤቱ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 358 መሠረት መቃወሚያ 
ማቅረባቸው ክርክር መኖሩን በሚገባ በተገነዘቡበት ሁኔታ ስሇሆነ በዚህ መሌኩ የሚቀርብ አቤቱታ ከሔጉ ዓሊማ ጋር 
ስሇማይጣጣም የሥር ፌ/ቤቶች አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም በማሇት የሰጡት ውሳኔ በአግባቡ እንጂ የሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 56832 በ20/8/2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እንዯዚሁም የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት 
በመ.ቁ 67878 በ21/11/2000 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በአግባቡ ስሇሆነ አጽንተነዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
3. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 


	40229

