የሰ/መ/ቁ.100295
ህዲር 26 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነዉ
ጳዉልስ አርሺሶ
አመሌካች..............አቶ ዯጓሇ ገዲሙ

-ቀርበዋሌ

ተጠሪዎች...............1. አቶ ሊይኩን ሙለጌታ -ቀርበዋሌ
2. ወ/ሮ አሇምፀሏይ ወርቄ

-የቀረበ የሇም

3. ወ/ሮ አይችሌ እጅጉ
4. ወ/ሮ ትዔግስት እጅጉ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ዉሌ ሇማስፇጸም የቀረበ ክስን መነሻ ያዯረገ ሲሆን፣
በምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ጣሌቃ ገብ፣ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ
ተጠሪዎች ከሳሾች እና የአሁን 3ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎች ተከሳሾች ሆኖ ሲከራከሩ እንዯነበር
መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር ከሳሾች ባቀረቡት ክስ 1ኛ ተከሳሽ ወ/ሮ አይችሌ እጅጉ በ2ኛ
ተከሳሽ ወ/ሮ ትዔግስት እጅጉ በተሰጣት የዉክሌና ስሌጣን መሰረት በብቸና ከተማ 01 ቀበላ
የሚገኘዉን በ2ኛ ተከሳሽ ስም የሚታወቀዉን የመኖሪያ ቤት ቁጥር 1326 ስሇሸጠችሌኝ ዉለ
እንዱፇጸምሌኝ ቤቱን ከነወጪዉ እንዱያስረክቡኝ በማሇት ከሷሌ፡፡
ይህ በእንዱህ እንዲሇ የሥር ጣሌቃ ገብ አቶ ዯጓሇ ገዲሙ ባቀረበዉ የጣሌቃ ገብ አቤቱታ ጣሌቃ
ገብ እና 1ኛ ተከሳሽ ወ/ሮ ትዔግስት እጅጉ በባህሌ ጋብቻ ባሌና ሚስት ሆነን ሲንጋባ በፇጸምነዉ
የጋብቻ ዉሌ ይህን መኖሪያ ቤት የጋራ ንብረታችን ያዯረግን በመሆኑ እኔ ሳሊዉቅ ተከሳሾች
ቤቱን ሇከሳሾች ስሇሸጡ ጣሌቃ ገብቼ እንዴከራከር በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
የሥር ጣሌቃ ገብ አቤቱታ ሊይ የሥር ከሳሾች ባቀረቡት መሌስ ከዚህ ቀዯም ጣሌቃ ገብ በዚህ
ጉዲይ በወረዲዉ ፌ/ቤት አቤቱታ አቅርቦ በሁሇት መዝገቦች በመ.ቁ.5444 እና 5520 ሊይ ዉዴቅ
የተዯረገበት

በመሆኑ

ጣሌቃ

ሇመግባት

የቀረበዉ

ተከራክሯሌ፡፡
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አቤቱታ

ተቀባይነት

የሇዉም

በማሇት

ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን በመመርመር በሰጠዉ ብይን ጣሌቃ ገብ ይህን መኖሪያ ቤት
በተመሇከተ ከዚህ ቀዯም ሁሇት ጊዜ አቤቱታ አቅርቦ በመ.ቁ.5520 እና 5444 ሊይ አቤቱታዉ
ዉዴቅ

ያዯረገ

በመሆኑ

አሁንም

ጣሌቃ

ገብቼ

ሌከራከር

በማሇት

ያቀረበዉ

አቤቱታ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.5 መሰረት ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሥር ጣሌቃ ገብ ይህን
ዉሳኔ በመቃወም ይግባኙን ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የሰበር አቤቱታዉን ሇአማራ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቶቹ የቀረበዉን ቅሬታ ዉዴቅ
በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት ብይን በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን
ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡
የአሁን አመሌካች በ28/08/2006 ዒ.ም የተጻፇ አምስት ገጽ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የአቤቱታዉም
ይዘት፡--የአሁን አመሌካች እና 4ኛ ተጠሪ ጥር 21 ቀን 2000 ዒ.ም ባሌና ሚስት ሆነን ስንጋባ
ሇክርክር ምክንያት የሆነዉን ቤት በብቸና ከተማ 01 ቀበላ የቤት ቁጥር 1326 የሆነዉን የጋራ
ንብረት ያዯረግነዉን እኔ ሳሌሰማ እና ሳሌፇቅዴ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ያሇ አግባብ በብር
140,000 ገዛን በማሇት ዉሌ እንዱፇጻምሊቸዉ 3ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎችን በመክሰሳቸዉ ጣሌቃ
ሇመግባት አቤቱታ አቅርቤአሇሁ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ግን አቤቱታዉን መቀበሌ ሲገባቸዉ ከዚህ
ቀዯም የወረዲዉ ፌ/ቤት የማይንቀሳቀስ ንብረት በተመሇከተ ከ100,000 ብር በሊይ የሆነ ጉዲይ
የመወሰን የሥረ ነገር ስሌጣን የሇኝም በማሇት በመ.ቁ.05444 እና 5520 የሰጠዉን ብይን
እንዯመጨረሻ ዉሳኔ በመቁጠር በአዱስ ስሌጣን ሊሇዉ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡትን የጣሌቃ ገብ
አቤቱታ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.5

መሰረት

ዉዴቅ

ማዴረጋቸዉ

መሰረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱሻርሌኝ አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ ገብቼ እንዴከራከር እንዱፇቀዴሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ይህ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣የወረዲዉ ፌ/ቤት ይህን የቤት ሽያጭ በተመሇከተ የማየት ስሌጣን
የሇኝም ያሇበት ሲሆን ጉዲዩ ስሌጣን ሊሇዉ ሇከፌተኛ ፌ/ቤት ሲቀርብ የአሁን አመሌካች ጣሌቃ
ሇመግባት ያቀረበዉ አቤቱታ ከዚህ ቀዯም በወረዲዉ ፌ/ቤት ዉዴቅ ስሇሆነ እንዯገና የጣሌቃ ገብ
አቤቱታ ማቅረብ አትችሌም የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ ያስቀርባሌ
በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱያቀርቡ በታዘዘዉ መሰረት የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች
በ18/10/2006 ዒ.ም የተጻፇ አምስት ገጽ መሌስ እና 3ኛ ተጠሪ ሰኔ 17 ቀን 2006 ዒ.ም የተጻፇ
አንዴ ገጽ መሌስ እና 4ኛ ተጠሪ በ18/10/2006 ዒ.ም የተጻፇ ሁሇት ገጽ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 1ኛ
እና 2ኛ ተጠሪዎች ያቀረቡት መሌስ ይዘት ሲታይ የስር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ
የሔግ

ስህተት

ያሌተፇጸመበት

በመሆኑ

የቀረበዉ

ቅሬታ

ዉዴቅ

ተዯርጎ

የሥር

ፌ/ቤት

እንዱጸናሌን በቂ ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን 3ኛ ተጠሪ ያቀረበችዉ
መሌስ ይዘት ሲታይ በተሰጣት ዉክሌና መሰረት ቤቱን የሸጠች መሆኑን በመግሇጽ በሏሰት ችግር
እየፇጠረች ያሇችዉ 4ኛ ተጠሪ እንዯሆነች በመጥቀስ በሔግ አግባብ ዉሳኔ ቢሰጥ የማትቃወም
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መሆኖዋን በመግሇጽ ተከራክራሇች፡፡ የአሁን 4ኛ ተጠሪ መሌስ ይዘት ሲታይ የአመሌካችን ቅሬታ
በሚዯግፌ መሌኩ በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካች የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር
የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኛቸዉን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ እንዱሁም አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ
መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነዉ ሇክርክር መነሻ የሆነዉ መኖሪያ ቤት የአሁን 1ኛ እና
2ኛ ተጠሪዎች ከ3ኛ ተጠሪ ጋር በተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ በብር 140,000 /አንዴ መቶ አርባ
ሺህ/ ስሇገዛን በዉለ መሰረት እንዱፇጸምሊቸዉ ክስ በማቅረብ ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን፣ የአሁን
አመሌካች ባቀረበዉ የጣሌቃ ገብ ጥያቄ ይህ ቤት በጋብቻ ዉሌ የጋራ ንብረት ስሇሆነ ወዯ ክርክሩ
ገብቼ እንዴከራከር እንዱፇቀዴሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ግን ጉዲዩን በማየት ከዚህ ቀዯም
አመሌካች ይህን ቤት በተመሇከተ አቤቱታ አቅርበዉ ዉዴቅ ስሇሆነ አሁን ማቅረብ አይችሌም
በማሇት መወሰናቸዉ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች ያመሇክታሌ፡፡
ነገር ግን የየእነማይ ወረዲ ፌ/ቤት የመ.ቁ.5444 እና 5520 የሆኑትን መዝገቦች የዘጋዉ ጉዲዩን
ሇማየት የሥር ነገር ስሌጣን ስሇላሇዉ እንዯሆነ ከሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
የአሁን አመሌካች አስቀዴሞ ያቀረበዉ አቤቱታ በእነዚህ መዝገቦች ሊይ በተሰጠዉ ትዔዛዝ ዉዴቅ
የተዯረገ መሆኑ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የወረዲዉ ፌ/ቤት ይህን መኖሪያ ቤት በተመሇከተ
የቀረበዉን ክርክር ሇማየት የሥረ ነገር ስሌጣን ስሇላሇዉ መዝገቡን የዘጋ እንዯሆነ ፌ/ቤቱ
ዋናዉን ክርክር እንዲሊየ ስሇሚቆጠር መዝገቡን ከመዝጋቱ በፉት የሰጠቸዉ ትዔዛዞች ምንም
ዒይነት የአስገዲጅነት ዉጤት የሊቸዉም፡፡ የወረዲዉ ፌ/ቤት መጀመሪያዉኑ ይህን ቤት በተመሇከተ
የቀረበሇትን ክስ ተቀብል ትዔዛዝ ከመስጠቱ በፉት በሔጉ አግባብ ጉዲዩን አይቶ የመወሰን ስሌጣን
ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን የክሌለ የፌ/ቤቶች መቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 169/2002 ዒ.ም መሰረት
በማዴረግ፣ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.9 /1/ እና 231 /1/ /ሇ/ በሚዯነግገዉ አግባብ ክሱ ተቀባይነት
የሇዉም በማሇት መመሇስ ይገባዉ ነበር፡፡ የወረዲዉ ፌ/ቤት ይህን ሳያዯርግ የቀረበዉን ክስ
ተቀብል ከአከራከረ በኋሊ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.244 /2፣ ሀ/ እና 245 /2/ መሰረት መዝገቡን ዘግቶ
ተከራካሪዎቹን ያሰናበታቸዉ መሆኑን የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች ያመሇክታሌ፡፡ የወረዲዉ ፌ/ቤት
በዚህ መሰረት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት መዝገቡን የዘጋ እንዯሆነ ዋናዉን ክርክር
እንዲሊየ ስሇሚያስቆጥረዉ በመዝገቡ ሊይ የሰጣቸዉ ማናቸዉም ትዔዛዞች በማንኛዉም ወገን ሊይ
ሔጋዊ የሆነ አስገዲጅነት ዉጤት የሊቸዉም፡፡ የወረዲዉ ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም
በማሇት መዝገቡን የዘጋ እንዯሆነ፣ ይህ ዯግሞ ክርክሩን እንዯአዱስ ስሌጣን ባሇዉ ፌ/ቤት
ከማቅረብ የሚከሇክሌ ባሇመሆኑ የወረዲዉ ፌ/ቤት የሰጣቸዉ ትዔዛዞች አዱስ በቀረበዉ ክርክር ሊይ
ዉጤት ሉኖራቸዉ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ የወረዲዉ ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን
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የሇኝም በማሇት የወሰነ እስከሆነ ዴረስ አስቀዴሞ የሰጣቸዉ ትዔዛዞችን ሔጋዊ ዉጤት ስሇላሊቸዉ
በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ማሻር አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ክርክሩን እንዯአዱስ
የሚያይ በመሆኑ የወረዲዉ ፌ/ቤት የሰጠዉን ትዔዛዝ ታሳቢ በማዴረግ የሚሰራበት አግባብ
የሇም፡፡ የወረዲዉ ፌ/ቤት የሰጠዉ ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.5 /1/ መሰረት ጉዲዩ ከዚህ ቀዯም
የመጨረሻ ፌርዴ ወይም ዉሳኔ አግኝቷሌ ሉባሌ ስሇማይችሌ በዚህ ምክንያት የሥር ከፌተኛዉ
ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ያቀረበዉን አቤቱታ ዉዴቅ ማዴረጉ የሔግ መሰረት የሇዉም፡፡
ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች ከዚህ ቀዯም የወረዲዉ ፌ/ቤት ይህን ቤት በተመሇከተ ጉዲዩን ሇማየት
ስሌጣን የሇኝም በማሇት መዝገቡን የዘጋ መሆኑን በመገንዘብ፣ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የቀረበዉ
አዱስ ክርክር ሆኖ ሳሇ የአመሌካች ክርክሩ መብቴን ስሇሚነካ ጣሌቃ ገብቼ እንዴከራከር
እንዱፇቀዴሌኝ በማሇት የቀረበዉን አቤቱታ በመቀበሌ ወዯ ክርክሩ ገብቶ እንዱከራከር ማዴረግ
ሲገባቸዉ፣ ከዚህ ቀዯም የወረዲዉ ፌ/ቤት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ስሊዯረገ ጣሌቃ መግባት
አይችሌም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጡት ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇጸመባቸዉ በመሆኑ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1.

የምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.108283 በ10/03/2005 ዒ.ም የሰጠዉ
ብይን እና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.34629 በ03/03/2006 ዒ.ም የሰጠዉ
ፌርዴ እና ይህን ፌርዴ በማጽናት የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በመ.ቁ.35215 መጋቢት 15 ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠዉ ትዔዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡

2.

የምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ በዴጋሚ በማየት የአሁን አመሌካች
ያቀረበዉን የጣሌቃ ገብ አቤቱታ በመቀበሌ ግራ ቀኛቸዉ በጉዲዩን ሊይ እንዱከራከሩ
በማዴረግ

ጉዲዩን

በማጣራት

ተገቢ

ነዉ

ያሇዉን

ዉሳኔ

እንዱሰጥበት

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.341 /1/ መሰረት ተመሌሶሇታሌ፡፡
3.

የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ፡፡

4.

ግራ ቀኛቸዉ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡

5.

በዚህ መዝገብ ሰኔ 18 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠዉ የእግዴ ትዔዛዝ በዚህ ዉሳኔ
ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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