የሰ/መ/ቁ. 53943
ኀዲር 16 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ አስካሇ ዯሣሇኝ - ቀረቡ
2. ወ/ሮ ብዙነሽ ዯሣሇኝ - ቀረቡ
3. አቶ ዯረጃ ዯሣሇኝ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ የትምወርቅ ታዯሰ - በላለበት ይታያሌ
2. አቶ በዴሩ የሱፌ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር
ችልት ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ የአፇፃፀም ክርክር ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በወሌመራ ወረዲ
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካቾች የፌርዴ ባሇእዲዎች (የአፇፃፀም ተከሳሾች)
አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት (የአፇፃፀም) ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ የወረዲው
ፌርዴ ቤት ባወጣው የሀራጅ ማስታወቂያ መሰረት በጨረታ በመካፇሌ በብር 32,000 (ሰሊሣ ሁሇት
ሺ ብር) አሸናፉ በመሆን ቤት ገዝቷሌ፡፡
የወረዲው ፌርዴ ቤት ከቤቱ ሽያጭ ዋጋ የአንዯኛ ተጠሪ ዴርሻ 16,100(አስራ ስዴስት ሺህ
አንዴ መቶ ብር) መሆኑንና አንዯኛ ተጠሪ ዴርሻዋን እንዱከፌሊት አዴርጓሌ፡፡ ቀሪው ብር
16,100(አስራ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ ብር) የአመሌካቾች ዴርሻ መሆኑንና አመሌካቾች ዴርሻቸውን
ሇመውሰዴ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው በሞዳሌ 85 ተይዞ እንዱቆይና በጠየቁ ጊዜ እንዱሰጣቸው ትእዛዝ
ሰጥቶ የአፇፃፀም መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ በዚህ የአፇፃፀም ትእዛዝ ቅር በመሰኘት አመሌካቾች ይግባኝ
ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ከሏራጅ ሸያጩ በፉት ቤቱ ብር
40,000 መገመቱን
አንዯኛ ተጠሪ በእርቅ ብር 20,000 ሇመውሰዴ ተስማምታ እያሇ በእርቅ
ስምምነቱ መሰረት እንዱፇጸመሊት የአፇፃፀም ክስ ስታቀርብ ቤቱ በብር 28,047.50(ሃያ ስምንት ሺ
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አርባ ሰባት ብር ከሃምሣ ሣንቲም) ግምት መነሻ ሇጨረታ እንዱቀርብና በብር 32,200 እንዱሸጥ
ማዴረጉ ስህተት ነው በማሇት የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ ሽሮታሌ፡፡
በዚህ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት የቤቱ የጋራ ባሇሏብት የሆነችው አንዯኛ ተጠሪና ቤቱን በሏራጅ
ተጫርቶ የገዛውና የቤቱን ሙለ ዋጋ ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ገቢ ያዯረገው ሁሇተኛው ተጠሪ ይግባኝ
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፌርዴ ባሇእዲዎች የአፇፃፀም ክሱና መጥሪያው
ዯርሷቸው በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረባቸው ቤቱ በሃራጅ እንዱሸጥ የወሰነ መሆኑን
በመግሇጽ ቤቱ በሏራጅ እንዱሸጥ የወረዲው ፌርዴ ቤት ትእዛዝ የሰጠው በእርቅ ውሣኔው መሰረት
የማይፇጽሙበትን ምክንያት በቀነ ቀጠሮው ቀርበው ባሇማስረዲታቸውና በላለበት የተሰጠውን ትእዛዝ
በፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 ሣያስነሱ አዱስ ክርክር በይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት
ማቅረባቸው የሔግ ዴጋፌ የላሇው መሆኑን በመዘርዘር የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
በመሻር የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ
ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ችልት የአመሌካቾችን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካቾች መጋቢት 10 ቀን 2002
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አንዯኛ ተጠሪና ሟች አባታችን የጋራ ንብረት የሆነውን ቤት
እንዴናካፌሊት አንዯኛ ተጠሪ ክስ አቅርባ ቤቱ በብር 40,000 /አርባ ሺህ ብር/ ተገምቶ ብር 20,000
(ሃያ ሺ ብር) ሌንከፌሊት በሽማግላ ታርቀን እርቁ በፌርዴ ቤት ተመዝግቧሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አንዯኛ
ተጠሪ ያቀረበችው የአፇፃፀም ክስና መጥሪያ ሣይዯርሰን በብር 28,047.50 ሇሏራጅ ቀርቦ በብር
32,200 መሸጡ ተገቢነት የላሇውና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ሏራጅ በሚከናወንበት
ወቅት ቤቱን ሇማስቀረት ጠይቀን በወረዲው ፌርዴ ቤት ተከሌክሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሏራጅ ሽያጩ የፌትሏብሓር የሥነ ሥርአት ሔግ ዴንጋጌዎችን ያሌተከተሇ መሆኑን
በማረጋገጥ የወረዲውን ፌርዴ ቤት ትእዛዝ በመሻር የሰጠውን ውሣኔ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ መጥሪያው በፌርዴ ቤት ግቢ ተሇጥፍ
ባሇመቅረባቸው ክርክሩ በላሇበት እንዱቀጥሌ ትእዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ ሰኔ 11 ቀን
2002 ዓ.ም ባቀረበው መሌስ አመሌካቾች ሇወረዲው ፌርዴ ቤት በፌርዴ ቤት በፀዯቀው የእርቅ
ስምምነት መሰረት የማይፇጽሙበትን ምክንያት እንዱያስረደ በተሰጠው ቀነ ቀጠሮ ቀርበው
ባሇማስረዲታቸውና በሂዯቱም ሏራጁን ሇማስቆም ወይም ሇማሳገዴ ያዯረጉት እንቅስቃሴ ሣይኖር
በሔጉ መሰረት ተጫርቼ ከገዛሁና ሙለ ዋጋውን ከከፇሌኩ በኋሊ በሥር ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን
ክርክር በማንሣት ሏራጁ እንዱሰረዝ የሚያቀርቡት ክርክር የሔግ ዴጋፌና መሰረት የሇውም ስሇሆነም
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ የሔግ ስህተት
የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በጽሐፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 ሇአፇፃፀም ክርክር ተፇፃሚነት እንዲሇው
በመቁጠር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉም ተገቢ ነው
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇማጣራት ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበ መሆኑን በመገንዘብና የወረዲው
ፌርዴ ቤት የሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ የሚሻርበት ህጋዊ ምክንያት አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን
ጭብጥ በመመሥረት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
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ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካቾችና አንዯኛ ተጠሪ በመጀመሪያ በፌርዴ ቤት
የተከራከሩበት በኋሊም የእርቅ ስምምነት አዴርገውና በፌርዴ ቤት አጸዴቀው የጨረሱት መሰረታዊ
ጉዲይ የአመሌካቾች ወሊጅ አባትና የአንዯኛ ተጠሪ የጋራ ሏብት የሆነውና በሃራጅ የተሸጠው ቤት
ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካቾች በገቡትና በፌርዴ ቤት በፀዯቀው የእርቅ ስምምነት መሰረት ብር
20,000(ሃያ ሺህ ብር) እንዱከፌሎት የአፇፃፀም ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡት የአፇፃፀም
ክስና መጥሪያ አሌዯረሰንም በማሇት አመሌካቾች በሰበር አቤቱታቸው የገሇፁ ቢሆንም የአፇፃፀም ክስና
መጥሪያው ዯርሷቸው በቀነ ቀጠሮው በፌርዴ ቤት በፀዯቀው የእርቅ ስምምነት መሰረት
የማይፇጽሙበትን ምክንያት ባሇማስረዲታቸው የወረዲው ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች አባትና አንዯኛ
ተጠሪ የጋራ ሏብት የሆነው ቤት በሏራጅ እንዱሸጥ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱ መጥሪያና አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡት የአፇፃፀም ክስ የዯረሳቸው
መሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተረጋገጠና በውሣኔውም በግሌጽ ያሰፇረው
በመሆኑ አመሌካቾች የአፇፃፀም ክስና መጥሪያው አሌዯረሰንም በማሇት ሇዚህ ችልት ያቀረቡት
አቤቱታ ተገቢና ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት አመሌካቾች መጥሪያ ዯርሷቸው ባሇመቅረባቸው ቤቱ በሏራጅ እንዱሸጥ የወረዲው ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ትእዛዝ በፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 መሰረት ማስነሳት ነበረባቸው የሚሌ
ትችት በውሣኔው ውስጥ አስፌሯሌ፡፡ የአፇፃፀም ክስና መጥሪያው ዯርሶት የፌርዴ ባሇእዲው
ሣይቀርብ በሚቀርበት ጊዜ ፌርዴ ቤቶች የሚከተለት ሥርአት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ
ቁጥር 70/ሀ/ ዴንጋጌን መሰረት የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የፌርዴ ባሇእዲው ባሇመቅረቡ
አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ
ቁጥር 78 መሰረት ሇማስነሣት የሚቻሌበት ሁኔታ የላሇ በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ሇፌታብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 በአፇፃፀም ክርክር የፌርዴ ባሇእዲው
በላሇበት የተሰጠውን ትእዛዝ ሇማስነሣት እንዯሚያገሇግሌ በመቁጠር የሰጠው የሔግ ትርጉም ተገቢ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ አንፃር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር
78ን አሊግባብ የጠቀሰና የተረጏመ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የአፇፃፀም ክርክር ስሇሚመራበት ሥርአት
የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን ስንመሇከት የአፇፃፀም ክስ ማመሌከቻውና የፌርዴ ቤቱ መጥሪያ የዯረሰው
የአፇፃፀም ተከሳሽ ወይም የፌርዴ ባሇእዲ ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ቀነ ቀጠሮ በመቅረብ ፌርደን ፇጽሞ
ከሆነ ፌርደን መፇፀሙን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረብ ወይም ፌርደን የማይፇጽምበት ምክንያት
ካሇው ይህንኑ ምክንያቱን ሇፌርዴ ቤቱ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የፌርዴ ባሇእዲው
ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ቀነ ቀጠሮ ቀርቦ ከሊይ በተገሇፀው መንገዴ ካሊስረዲ አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ
ቤት ፌርደን ሇማስፇፀም አስፇሊጊ መስል የታየውን ትእዛዝ መስጠት እንዲሇበት የፌትሏብሓር ሥነሥርአት ሔግ ቁጥር 386/2/ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡት
የአፇፃፀም ክስና መጥሪያ ከዯረሳቸው በኋሊ አመሌካቾች ፌርዴ ቤቱ በያዘው ቀነ ቀጠሮ ያሌቀረቡ
በመሆኑ የወረዲው ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች አባትና የአንዯኛ ተጠሪ የጋራ ሏብት የሆነው ቤት
በሏራጅ ተሰጦ አንዯኛ ተጠሪ ዴሻዋን እንዴትወስዴ የሰጠው ትእዛዝ የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት
ሔግ ቁጥር 386/2/ ንመሰረት ያዯረገና ጉዴሇት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት ሇፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 78
የተሣሣተ ትርጉም የሰጡ ቢሆንም ስህተቱ በውጤት ዯረጃ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልትና ሰበር ችልት የዯረሱበትን መዯምዯሚያ ውሣኔ ሉያስሇውጥ የሚችሌ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት አይዯሇም፡፡
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አመሌካቾች የቤቱ በሏራጅ መሸጥ የቤት ግምትና ላልች ነጥቦችን በማንሣት የወረዲው
ፌርዴ ቤት የአፇፃፀም ትእዛዝ ከመሰጠቱ በፉት በመቅረብ አሌተከራከሩም፡፡ አመሌካቾች ከአንዯኛ
ተጠሪ ጋር ባዯረጉት የእርቅ ስምምነት መሰረት የማይፇጽሙበትን ምክንያት በቀነ ቀጠሮው ቀርበው
አሊስረደም የወረዲው ፌርዴ ቤት ቤቱ በባሇሙያ ተገምቶ ሇጨረታ እንዱቀርብ ማዴረጉ
የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 423ና ተከታይ ዴንጋጌዎችን መሰረት ያዯረገ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካቾች የጨረታው ሑዯት በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 445
የተዯነገጉ ተግባራት የተፇፀሙ መሆኑን ያሊስረደ በመሆኑ የእርቅ ስምምነት ያዯረግንበት የቤት ዋጋ
ቤቱ በሏራጅ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ከተሸጠበት የበሇጠ ነበር የሚሌ ምክንያት በማቅረብ የሏራጅ ሽያጩ
እንዱፇርስ ያቀረቡት ጥያቄ የሔግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የወረዲው ፌርዴ ቤት
የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ በማጽናት የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
ማጽዯቁ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.
2.
3.

የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት መጋቢት 14 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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