የሰ/መ/ቁ. 104943
መጋቢት 30 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብርሃ መሰሇ
አመሌካች፡- አቶ ይሌማ ፇሇቀ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ጥበቡ ፇሇቀ አሌቀረቡም
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው ግራ ቀኙን ያከራከረው የአፇፃፀም ጉዲይ ይፇፀም ከተባሇው ፌርዴ
ይዘት ውጭ እንዱፇፀም የሚገሌፅ ዲኝነት ተሰጥቷሌ ወይስ አሌተሰጠም? የሚሇውን አከራካሪ
ነጥብ በክርክር ሂዯት ከተረጋገጠው የፌሬ ነገሮች ጉዲዮች እና አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌዎች
ጋር አገናዝቦና ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡
በዚህም መሰረት በጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙ ከአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጀምሮ እስከ ፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ባሇው ዯረጃ በተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ አሁን ሇዚህ ሰበር ጉዲይ መነሻ ሆኖ
የተያዘውን እና ሇአፇፃፀሙ ክስ ምክንያት የሆነውን ጥቅምት 08 ቀን 2005 ዒ.ም በሽማግላ
ዲኞች አማካኝነት ጉዲዩ በእርቅ እንዱያሌቅ ከማዴረጋቸው በፉት እርቅ ባዯረጉበት ምክንያት ግራ
ቀኙ ከነበራቸው የንግዴ ሽርክና ውሌ የመነጨ የሀብት ዴርሻ ክፌፌሌ ጥያቄ ምክንያት ጉዲያቸው
በፌ/ቤት ቀርቦ በመ/ቁ 10208 በሆነው መዝገብ የአሁን ተጠሪ በስሙ ተመዝግበው የሚገኙትን
ንብረቶች ሇአሁን አመሌካች እንዱያካፌሌ ፌርዴ መስጠቱንና በዚህ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇፀም
የአፇፃፀም ክስ ቀርቦ በክርክር ሊይ እያለ በአፇፃፀም ዯረጃ የዯረሰውን ጉዲይ አስመሌክቶ ግራ ቀኙ
በሽማግላዎች አማካኝነት በእርቅ እንዱያሌቅ ተስማምተው፤ በሽማግላዎችም ታይቶ አሁን ሇዚህ
ሰበር ጉዲይ ምክንያት በሆነው ጥቅምት 08 ቀን 2005 ዒ.ም በተዯረገው የእርቅ ስምምነት
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መሰረት የአፇፃፀሙ ክስ እንዱዘጋ መዯረጉን ገሌፆ ሇክርክር የአሁን ተጠሪ ይህ በአዲማ ዞን
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 10208 በሆነው መዝገብ ሊይ አስቀዴሞ ፌርዴ ያገኘ ጉዲይ ነው በሚሌ
የቀረበው ከስርዒት ውጭ የቀረበ ነው፤ ሇጉዲዩ አወሳሰን አግባብነት ያሇው ጥቅምት 8 ቀን 2005
ዒ.ም የተዯረገው የእርቅ ስምምነት ብቻ ነው የሚሌ ክርክር ከማቅረባቸው በቀር በግሌፅ የካደት
ጉዲይ አይዯሇም፡፡
ከስርዒት ውጭ የቀረበ ክርክር በመሆኑ ምክንያት አንዴ ክርክር ውዴቅ ሉዯረግ የሚችሇው ዯግሞ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መነሻና ዋነኛ ዒሊማ የሆነውን የተከራካሪ ወገን የመዯመጥ መብት ሇማስከበር
ሲባሌ ክርክርና ማስረጃ ስርዒቱን ጠብቆ በሚዯረግበት ፌ/ቤት እና የክርክር ዯረጃ እንዱቀርብ
ሇማዴረግ ነው፡፡ ይህ አሁን በአሁን አመሌካች በኩሌ የጉዲዩን አመጣጥና መነሻ ሇማስረዲት ሲባሌ
የቀረበው ክርክር ጉዲይ በፌ/ቤት ቀርቦና ታይቶ በመዝገብ ፌርዴ የተቋጨበት ነው የሚሌ
እስከሆነና ይህም አሁን ክርክር ከተነሳበት ጉዲይ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሇው እስከሆነ ዴረስ
ፌሬ ነገሩ እንዯተባሇው አይዯሇም፤ ሏሰት ነው የሚባሌ ከሆነ ይህንኑ በቀሊሌ ሇመግሇፅ እና
ሇማስረዲት የሚቻሌ እንጅ ከሔግ ሏሳብ ውጭ በመራቅ የተሟሊ የክርክር ሂዯትን ጠብቆ በሙግት
ዯረጃ ነጥሮ እንዯማይወጣ ጉዲይ ተቆጥሮ በዯፇናው በስርዒት ውጭ ያቀረበ ነው ሇማሇት
የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ በዚህም የተነሳ እና ከክርክሩ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ሇአፇፃፀሙ ምክንያት
የሆነውና በሽማግላዎች ፉት ጥቅምት 02 ቀን 2005 ዒ.ም ባዯረጉት የእርቅ ስምምነት ሊይ
የካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ የተገሇፀው የንግዴ ቤት ሇግራ ቀኙ የሽርክና ስራ ውሌ
በመነጨ የአሁን ተጠሪ ግማሽ ዴርሻ ሇአሁን አመሌካች ሉያካፌሌ ይገባሌ ተብል ፌርዴ ያረፇበት
ይህንኑም ፌርዴ በማስፇፀም የአፇፃፀም ክስ ከቀረበ በኋሊ አፇፃፀም ዯረጃ የቀረበውን ክርክር በዚሁ
የእርቅ ስምምነት አቋርጠው የእርቅ ስምምነት እንዯተካው ተዯርጎ በእርቅ ስምምነት መሰረት
እንዱፇፀም የተዯረገ ስሇመሆኑ እስካሌተካዯ ዴረስ የካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ የተጠቀሰው
ስህተት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 2008 እንዯተመሇከተው በእርቁ አፃፃፌ ጊዜ የተፇፀመ የአፃፃፌ
ስህተት ነው ከሚባሌ የተሇየ ትርጉም የሚያሰጠው አይዯሇም፡፡ የአሁን ተጠሪም ይኽው ንብረት
ክፌፌሌ የሚዯረግበት ከዚህ በፉት ፌርዴ ያረፇበት በኋሊም በሽምግሌና የእርቁ ሰነደ ሊይ
የተጠቀሰውና ክፌፌሌ የሚዯረግበት ንብረት መሆኑን ተቀብል የንብረቱ ግምት በሽማግላዎች
የእርቅ ሰነዴ ከተመሇከተው ሉያንስ አይገባም፤ በተከታዩም ቀጠሮ ይህ ክፌፌሌ የተዯረገበት
ንብረት በባድ መሬትነት የሚታወቅ እንጅ ቤት የላሇው መሆኑን የከተማው አስተዲዯር አስቀዴሞ
የሰጠውን ማረጋገጫ ቀይሮ ማስረጃ ሰጥቶኛሌ ስሇዚህ ባድ መሬት የህዝብና የመንግስት ስሇሆነ
ሊካፌሌ አይገባም በሚሌ መከራከራቸውን ከመረጋገጡ በቀር በካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ
የተሰየመው ንብረት አከራካሪ ሆኖ ከተገኘው ንብረት የተሇየ ነው በሚሌ ከስር ፌ/ቤት ጀምሮ
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እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባሇው የክርክር ዯረጃ ያቀረበው የማስተባበያ ክርክና ማስረጃ የሇም፡፡
አሌተገኘም
ስሇሆነም ከዚህ በፉት አስቀዴሞ በፌርዴ ተቋጭቶ ያዯረው የግራ ቀኙ ጉዲይ በአፇፃፀም የክስ
ዯረጃ ዯርሶ እያሇ በግራ ቀኙ ስምምነት የአፇፃፀሙ ጉዲይ ጥቅምት 08/2005 ዒ.ም በሽማግላዎች
አማካኝነት

በተዯረገው

የእርቅ

ስምምነት

መሰረት

እንዱፇፀም

አዴርገው

መሰማማታቸው

የተረጋገጠ ጉዲይ ሇመሆኑና በዚህም የእርቅ ስምምነት መሰረት በእርቅ ሰነደ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ
ሇአመሌካች በዴርሻነት ሉያካፌሌ ይገባሌ በማሇት የተገሇፀውን ገንዘብ ከእነ መጠኑ የአሁኑ ተጠሪ
ስሇመክፇለ ተረጋግጦ ቀሪውን ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን የንግዴ ቤት በሽምግሌና ዲኞች
የእርቅ ስምምነት መሰረት ሽማግላዎች አሽጠው ዴርሻ ዴርሻቸውን ሇማከፊፇሌ ባዯረጉት ጥረት
ያጋጠመውን መጓተት በማሳየት ቀሪው ተግባር በፌርዴ ቤት እገዛ እሌባት እንዱያገኘ የተዯረገበት
አስቀዴሞ በፌርዴ የተቋጨው እና በአፇፃፀም ዯረጃ ዯርሶ የአፇፃፀሙ ጉዲይ በእርቅ ሰነደ መሰረት
እንዱመራ የተዯረገበት የዚያው ተከታይ እና ቅጥያ ነው ከሚባሌ በቀር እራሱን እንዯቻሇ ፌርዴም
ሉቆጠር የሚችሌ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም የካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ ጥቅምት 08 ቀን 2005 ዒ.ም ሇተዯረገው የእርቅ
ሰነዴ ሊይ የተዯረገው የካርታ ቁጥር አጠቃቀስ በአፃፃፌ ስራ ምክንያት የተከሰተ ግዴፇት መሆኑን
የስር የአዲማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተገንዝቦ ያው በፉትም ሆነ በኋሊ ስሇእርቁ ጉዲይ በተዯረሰው
ስምምነት ሊይ የተጠቀሰው ንብረት እንጂ ላሊ የተሇየ ንብረት አሇመሆኑን በማረጋገጥ የአፃፃፌ
ስህተቱ እንዱረታም አዴርጓሌ ከሚባሌ በቀር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ሊይ
እንዲሰፇረው ትችት ሇአፇፃፀም መነሻ የሆነው የፌርዴ ይዘት በአፇፃፀም የክርክር ጉዲይ ሊይ
እንዱሇወጥ ተዯርጓሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡
የአሁን ተጠሪ በበኩለ አፇፃፀሙን ከዲር ሇማዴረስ ሲሌ

ፌ/ቤቱ ባከናወነው የባሇሙያ ግምት

ስራ ውጤት አስቀዴመን በስምምነታቸው ሇተገሇፀው የንብረቱ ግምት መጠን በታች ሉሆን
አይገባም በሚሌ ያቀረቡትን የመከራከሪያ ነጥብ እንዯተመሇከትነው በእርግጥም በእርቅ ሰነደ ሊይ
የተመሇከተው የንብረቱ ግምት ብር 1‚000‚000.00 /አንዴ ሚሉዮን ብር/ ግምት ሽማግላዎች
ሸጠው በሚሌ ተጠቅሶ እያሇ ፌ/ቤቱ ይህንኑ በሽማግላዎች አማካኝነት የተዯረሰውን የንብረት
ክፌፌሌ ስራ ከዲር ሇማዴረስ ሲሌ የመሸጫ ዋጋውን እንዯገና ሲያስገምት ከዚሁ በሰነደ
ከተገሇፀው በታች ስሇመሆኑ የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡
ይሁን እንጅ የዚህ አነስተኛ ሆኖ የተያዘው የንብረት ግምት ሇሏራጅ ሽያጭ ሥራ ሲባሌ የተያዘ
የመሸጫ መነሻ ዋጋ ነው የሚባሌ እንጂ ንብረቱ በዚሁ በባሇሙያ ግምት መሰረት እንዱሸጥ
የተዯረገ መሆኑን አያመሇክትም በዚሁ ግምት መሰረት ሉሸጥ የሚችሌ ነው የሏራጅ ውጤት
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ከመታወቁ በፉት ሇመዯምዯም የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ውጤቱ እንዯስጋታቸው ሆኖ ከተገኘ
ከውጤቱ በኋሊ ስርዒቱን ጠብቀው እንዱታረም ከማዴረግ በቀር የተጀመረውን የአፇፃፀም ጉዲይ
ግን ቀሪ ሇማዴረግ የሚያበቃ የክርክር ይዘት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህ በሊይ በተዘረዘሩት የፌርዴ ሀተታዎች አንፃር የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ዲኝነት
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ

ብ/ክ/መንግስት

ጠቅሊይ

ፌ/ቤት

ሰበር

ሰሚ

ችልት

በፊ/ቁ

175732

በቀን

19/12/2006 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ ተሽሯሌ፡፡ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የክሌለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እንዯቅዯም ተከተለ በፌይሌ ቁጥር 16457 በቀን
26/02/2006 እና በፊይሌ ቁጥር 172185 በቀን 11/03/2006 ዒ.ም የሰጡት ዲኝነቶች
ፀንተዋሌ፡፡
2. በስር የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጀመረው የአፇፃፀም ክርክር ጉዲይ ሉቀጥሌ
ይገባሌ መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ የሰበር ክርክር ምክንያት ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ሇየራሳቸው ይቻለ
4. የዚህ የክርክር ውጤት እስከሚታወቅ ዴረስ በሚሌ በዚህ የሰበር መዝገብ ሊይ ጥቅምት 05
ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ብ/ይ
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ሌዩ ሌዩ

428

