የሰ/መ/ቁ. 58119
ጥቅምት 21 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ

አመሌካች፡ - ወ/ሮ ፊጡማ ጀማሌ - አሌቀረቡም
ተጠሪ ፡- አቶ ዓሉ በከር

- አሌቀረቡም፡፡

መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ርዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጋር ተያያዥነት ያሇው ክርክር ሲሆን የተጀመረው
በፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ በግራ
ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በፌቺ የፇረሰ መሆኑን በማመሌከት
በጋራ ያፇራናቸዉን ንብረት ተጠሪ ታካፌሇኝ በማሇት ተንቀሳቃሽ ንብረቶቹን ከተራ ቁጥር 1-13
ከነ ግምታቸው የዘረዘሩ ሲሆን ስፊቱ 4ዏዏ ካ.ሜ የሆነ ቦታና ቤት ታካፌሇኝ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ተከሣሽን በተመሇከተ መሌስ እንዱሰጡበት
ተጠርተው ስሊሌቀረቡ መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፍአሌ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
በመቀጠሌ በተሰጠው ውሳኔ በዴሬዲዋ ከተማ ቀበላ 02 ክሌሌ የሚገኘው ቤት እንዱሁም አንዴ
ቴላቪዥን ባሇ 14 ኢንች እና አንዴ ቴኘ የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ሀብት ናቸው በማሇት
ከተቻሇ በዓይነት እኩሌ ይካፇለ፣ካሌተቻሇ በስምምነት ተገምቶ አንደ ሇላሊው ግምቱን ከፌል
ያስቀር፣በዚህ ካሌተስማሙ በራሣቸው ወይም በጨረታ ተሸጠው ገንዘቡን እኩሌ እንዱካፇለ
ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝዋን ሇፋ/የከፌተኛ ፌ/ቤት
ያቀረበች ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሰረት
የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን
ክርክር ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ በዚሁ መሰረት አመሌካች አጥብቃ የምትከራከረው
ከዚህ በፉት በሸሪዓ ፌ/ቤት የፌቺ ውሳኔም ሆነ የንብረት ክፌፌሌ ጉዲይ የተቋጨ ሆኖ እያሇ ላሊ
ክስ መቅረቡ ያሇአግባብ ነው፣ በሸሪዓ ፌ/ቤት በተሰጠው ውሳኔ የቤት ቁሣቁስ በተመሇከተ
በሠፇር ሽማግላ ይካፇለ ላሊ ንብረት ካሇ ዯግሞ በመዯበኛ ፌ/ቤት ይጠያየቁ በማሇት የዴሬዲዋ
የመጀመሪያ ዯረጃ የሸሪአ ፌ/ቤት ውሣኔ የሰጠ ሲሆን ይሄንን ውሣኔ በመቃወም ሇከፌተኛ ሸሪዓ
ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ ከአንዴ ሻንጣ ሌብስ በስተቀር ላሊ ንብረት የላሇው መሆኑ ተረጋግጦ
ውሣኔ የተሰጠበት ከመሆኑም በሊይ ተጠሪም የተስማማበት ስሇመሆኑ በሽማግላዎች ፉት
የፇረመ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ባቀረበው

37

ክርክር አመሌካች በቀረበባት ክስ መጥሪያ ዯርሷት ቀርባ ያሌተከራከረች በመሆኑ፣የጋራ ንብረት
ዯግሞ ሇመካፇሌ ህጉ መብት የሚሰጠኝ በመሆኑ እና የሸሪዓ ፌ/ቤት ዯግሞ በመዯበኛ ፌ/ቤት
የመጠየቅ መብት የሰጠኝ በመሆኑ የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
በዚህ የክርክር ሂዯት በእርግጥም ተጠሪ እንዯሚከራከረው የሸሪዓ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን በአካባቢ ሽማግላዎች እንዱከፊፇለ እና ላልች ንብረቶችን በመዯበኛ
ፌ/ቤት የመክሰስ መብቱ እንዯጠበቀ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ አመሌካች የምትከራከረው በሸሪዓ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ ይግባኝ በመውሰዴ በከፌተኛው የሸሪዓ ፌ/ቤት
ተሽሯሌ፡፡ በዚሁ በከፌተኛ ሸሪዓ ፌ/ቤት ውሣኔ መሰረት ተጠሪ ከአንዴ ሻንጣ ሌብስ በስተቀር
የሚዯርሰው ንብረት የላሇ መሆኑ ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሄንን አመሌካች በግሌፅ
ያነሣቸውን የክርክር ነጥብ ተጠሪ ያሊስተባበሇና የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ
ሊይ ብቻ በመንጠሌጠሌ መሌስ የሰጠ በመሆኑ በግሌፅ እና በዝርዝር ያሌተስተባበሇ ነጥብ ዯግሞ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 234/መ/ እና 235 መሰረት እንዯታመነ የሚቆጠር በመሆኑ ቀዴሞ በሸሪዓ
ፌ/ቤት ፌርዴ ያረፇበትን የንብረት ክፌፌሌ ጉዲይ በተመሇከተ እንዯ አዱስ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት
ማቅረብ አግባብነት አሇው? ወይስ የሇውም የሚሇውን መመሌከት ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
የሸሪዓ ፌ/ቤቶች በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 78/5/ እና 188/92 መሰረት በማዴረግ
የተቋቋሙና እውቅና የተሰጣቸው መሆኑን ስሇሚያመሇክት፣በዚሁ ህገ-መንግስት አንቀጽ 34/5/
መሰረት በተከራካሪዎች ፌቃዴ መሰረት የግሌ ወይም የቤተሰብ ሔግን በተመሇከተ በሃይማኖት
ህጎች የመዲኘት መብት የተጠበቀ በመሆኑና በዚሁ ሂዯትም የተሰጡት ፌርድች ተቀባይነት
ያሊቸው ስሇመሆኑ ከነዚህ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት ዴንጋጌዎች ይዘት፣ዓሊማና መንፇስ
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በዚሁ መሰረት በህግ ስሌጣን በተሰጠው የሸሪዓ ፌ/ቤት ግራ ቀኙ ተከራክረውበት በፌርዴ ያሇቀን
ጉዲይ ተጠሪ በውሣኔው ቅሬታ እንኳ ቢኖረው በዚያው በሸሪዓ ፌ/ቤት መዋቅር መሰረት
ቅሬታውን ሇሚመሇከተው የይግባኝ ወይም የቅሬታ ሰሚ ክፌሌ ማቅረብ ሲገባው እንዯ አዱስ
ጉዲይ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 5/1/ መሰረት ተቀባይነት ያሇው
አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የአሁን ተጠሪ ያቀረበው ክስ በላሇበት የተሰማ ቢሆንም
በሂዯት ግን ጉዲዩ ቀዴሞ በውሣኔ ያሇቀ መሆኑን እንዯተረደ የቀረበውን ክስ ወዴቅ ማዴረግ
ሲገባቸው በቀረበው ክስ መሰረት ውሣኔ መስጠታቸው አግባብነት የላውና መሰረታዊ የህግ
ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 05327 ግንቦት 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 27905 በቀን 26-12-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. ቀዴሞ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት በፌርዴ የተቋጨን ጉዲይ ሁሇተኛ ክስ ወይም ማንኛውም
ዓይነት ላሊ ክርክር ሇማቅረብ አይቻሌም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ማ/ጥ
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