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 የሰ/መ/ቁ. 49428 

ኀዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ከበቡሽ ሌሳነርቅ       የቀረበ  የሇም 

      2. ወ/ሮ መና ገብረ አጋይስት 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ፀዲለ አዲነ የቀረበ የሇም 

  2. የጏንዯር ከተማ አገ/ጽ/ቤት- ከክርክር ውጪ ሆኗሌ፡፡   

   መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የቤት ሽያጭ ውሌን አፇፃፀም የተመሇከተ ነው፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪ ሊይ በመሰረተው ክስ ነው፡፡ የዲኝነት ጥያቄውም ጥር 9 ቀን 
1989 ዓ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ከ1ኛ አመሌካች የገዛውን ቤት ስመ ሏብት እንዱያዛውርሇት እና 
ካርታ በስሙ እንዱሰራሇት ማዘጋጃ ቤቱ ተጠይቆ ፇቃዯኛ ስሊሌሆነ በፌርዴ ሃይሌ ተገድ ይፇጽምሌኝ 
የሚሌ ነበር፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣኑ ያከራከረው የከተማ ነክ ፌ/ቤት ማዘጋጃ 
ቤቱ አስተዲዯራዊ ተግባሩን እንዱያከናውን ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም አመሌካቾች 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 ሇፌርዴ ቤቱ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ የአመሌካቾችን መቃወሚያ ባሇመቀበሌ ቀዯም ሲሌ 
የሰጠውን ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 360/2/ መሰረት አጽንቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች በውሳኔው ቅር ተሰኝተው ሇከተማው ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ አሌተቀበሇም፡፡ 

የአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ቀርቦሇት የሥር ፌ/ቤቶች 
ውሳኔ የሔግ ስሔተት የሇውም በማሇት አጽንቷሌ፡፡ 

ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ ይህ ሰበር ችልት የአመሌካችን 
አቤቱታ ከመረመረ በኋሊ የጏንዯር ከተማ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሇው የዲኝነት 
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ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም የሚሇውንና ተጠሪ በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተዯረገ የሽያጭ ውሌ 
በማቅረብ ስም ይዛወርሌኝ፤ ካርታ ይሰራሌኝ ጥያቄ የማቅረብ መብት አሇው ወይንስ የሇውም? 
የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ጥር 27 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ በይዘቱ ሲታይ የ1ኛ ተጠሪ 
ክስ በይርጋ ያሌታገዯ ስሇመሆኑ፣የተጠየቀው ዲኝነትም በሔግ የተመሰረተ ውሌ መሰረት ያዯረገ 
ስሇመሆኑና የጏንዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት በክሌለ ሔግ መሰረት ጉዲዩን የመዲኘት ሥሌጣን አሇው 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና በግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በዚህ 
ሰበር ችልት እንዱመረመር የተያዘውን ጭብጥ መሰረት አዴርገን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ 
መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያው ጭብጥ የጏንዯር ከተማ ፌ/ቤት ጉዲዩን የመዲኝት ሥሌጣንን በተመሇከተ 
ነው፡፡ በመሰረቱ የፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን በሔግ የሚወሰን መሆኑ እሙን ነው፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረተው በግዥ ውሌ የተሊሇፇሇትን መብት መሰረት 
በማዴረግ የከተማው ማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አሰጣጥን የሚመሇከት ስሇመሆኑ መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ 

በአማራ ብ/ክ/መ/በወጣው አዋጅ ቁጥር 91/96 እና ዯንብ ቁጥር 12/2000 በተዯነገገው 
መሰረት ማዘጋጃ ቤታዊ አገሌግልት ጋር በተያያዘ የሚነሳ ክርክር የከተማ ነክ ፌ/ቤቶች የመዲኝት 
ሥሌጣን እንዲሊቸው ተመሌክቷሌ በማሇት ጉዲዩን የተመሇከቱት የሥር ፌ/ቤቶች የወሰኑት 
ስሇመሆኑ ከውሳኔው ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

በክሌለ ሔግ መሰረት ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን እንዯተሰጣቸው በሥር ፌ/ቤቶች 
ያረጋገጡት በመሆኑ በዚህ ረገዴ የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ የሥሌጣን መሰረት የሇውም የሚባሌበት 
ምክንያት አሌተገኘም፡፡ 

በሁሇተኛ ዯረጃ የተያዘው ጭብጥ ተጠሪ በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት የተዯረገ ውሌን 
በመያዝ ክስ የማቅረብ መብት አሇውን? የሚሇውን በተመሇከተ ነው፡፡  

ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው 1ኛ ተጠሪ በግዥና ሽያጭ ውሌ ያገኘውን መብት መሰረት 
በማዴረግ 2ኛ ተጠሪ ስም የማዛወር ግዳታ እና ካርታ የመስጠት ተግባር አሌተወጡም በሚሌ መነሻ 
ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ. 33945 በሰጠው ውሳኔ እንዯተመሇከተው ገዥ በሽያጭ 
ውለ መሰረት ስም ይዛወርሌኝ ጥያቄን መሰረት በማዴረግ ሻጭ ሊይ የሚያቀርበው ክስ የክስ 
ምክንያት የሇውም፡፡ ይሌቁንም ይህ ተግባር የአስተዲዯር አካሌ ተግባር ነው በሚሌ ትርጉም 
ሰጥቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪን የከሰሰው የአስተዲዲር ተግባር አሌተወጣሌኝም 
በሚሌ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ ከተጠቀሰው የሰበር መዝገብ ውሳኔ መረዲት የሚቻሇውም አስተዲዯሩ በሔግ 
የተሰጠውን ተግባር ካሌተወጣ ገዥ መብቱን ሇማስከበር ክስ ማቅረብ የሚገበው በአስተዲዯር አካለ 
ሊይ ስሇመሆኑ ነው፡፡ 
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ስሇሆነም 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪ ሊይ ያቀረበው ክስ የክስ ምክንያት የሇውም ሉባሌ የሚቻሌ 
ሆኖ አሊገኘውም፡፡ በመሆኑም የ1ኛ ተጠሪን የዲኝነት ጥያቄ መሰረት በማዴረግ በሥር ፌ/ቤቶች 
የተሰጠው ውሳኔ በሔግ አተገባበር ወይም አፇፃፀም ረገዴ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት 
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ሇዚህም ወሳኔው ባሇበት ሁኔታ ሉፀና ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በጏንዯር ከተማ ነክ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 00449 በ01/07/2001 ዓ.ም የተሰጠው 
ውሳኔ፣የከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 00226 የሰጠው ትእዛዝ እና 
የአ/ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 01571 በ29/10/2001 ዓ.ም 
የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ይህ ውሳኔ 2ኛ ተጠሪ የሚያቀርቡትን የሽያጭ ውሌ መነሻ ያዯረገ የመብት ጥያቄ 
የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 
4. በዚህ መዝገብ ሊይ የካቲት 3 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ኃ    
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