የሰ/መ/ቁ. 68573
መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- 1. አቶ ጌታቸው ዯያስ

ወ/ሮ ፇንቱ ተስፊዬ ቀርበዋሌ

2. ወ/ሮ ፊንቱ ተስፊዬ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሩቅያ ከዴር
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 የተመሇከተውን ዴንጋጌ አፇፃፀምና ትርጉም
የሚመሇከት ሲሆን፤ ዝርዝር ጉዲዩም፣ የአሁን አመሌካቾች በሻጭነት ተጠሪ በገዥነት
ተሰይመው ጥር 24 ቀን 1999 ዓ.ም አዴርገውት በነበረው የቤት ሽያጭ ውሌ የተነሣ ግራ ቀኙ
በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሆነው መዝገብ ሊይ ውለ ይፇርሣሌ ወይስ አይፇርስም በሚሇው ጉዲይ ሊይ
ሲከራከሩ ከቆዩ በኋሊ ክሱን ሲመሇከት የነበረው የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሰኔ 23 ቀን
2ዏዏዏ ዓ.ም በዋሇው ችልት በማይንቀሣቀስ ንብረት ሊይ የሚዯረግ የሸያጭ ውሌ ውሌ ሇማዋዋሌ
ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ካሌተዯረገ በቀር የፀና ውሌ ሉሆን አይችሌም፡፡ ፇራሽ ነው በማሇት
የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.21448 ግንቦት 3ዏ ቀን 1999 ዓ.ም ትርጉም የሰጠበት
ስሇሆነና ይህም በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ውሌ ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት
ያሌተዯረገ ስሇሆነ ፇራሽ ነው በማሇት በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 ሊይ ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡
ይህ ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ ሻጭ የነበሩት የአሁን አመሌካቾች ከዚህ በፉት በግራ ቀኛችን መካከሌ
ተዯርጎ የነበረው የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው ተብል የተወሰነ ስሇሆነ የሽያጭ ውሌ ከመዯረጉ
በፉት ወዯነበርንበት ቦታ እንዴንመሇስ ይወሰንሌን በማሇት ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን
ክስ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በተጠሪ ሊይ ክስ መሥርተዋሌ፡፡
ገዥ የነበሩትም የአሁን መሌስ ሰጭ ውለ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት እንዱመዘገብ አሇመዯረጉ
የውለን መፌረስ የማያስከትሌ ስሇመሆኑ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በሰ/መ/ቁ. 36887 በታህሣሥ 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የተወሰነ ስሇሆነ ውለ ሉፇርስ አይገባም፤
የፀና ነው ተብል ይወሰንሌኝ የሚሌ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡
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ፌ/ቤቱም ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር ተመሌክቶ በመ/ቁ. ዏ6799 በ19/9/2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው
ችልት ከዚህ በፉት በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሆነው የግራ ቀኙ ጉዲይ ሊይ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት
ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ በተመሣሣይ ጉዲይ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በሰበር መ/ቁ. 21448 በግንቦት 3ዏ ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው የሔግ ትርጉም መሠረት ነው፡፡
ይህ ውሣኔ በየዯረጃው ባለት ፌ/ቤት በይግባኝም የተሻረ አይዯሇም አሁን ሇሁሇተኛ ጊዜ የቀረበው
ክርክር ዯግሞ የሽያጭ ውለ ፇራሽ ነው ተብል የተወሰነውን መሠረት በማዴረግ ተዋዋይ
ወገኖች ወዯ ነበሩበት ቦታ እንዱመሇሱ ማዴረግ ይቻሌ ዘንዴ ታይቶ እንዱወሰን ስሇሆነ ውለ
ፇራሽ ነው ተብል ከተወሰነ በኋሊ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.36887
በ1ዏ/4/2ዏዏ1 ዓ.ም የተሇየ ውሣኔ ወይም ትርጉም መስጠቱ ሇዚህ ሇተያዘው ወዯነበርንበት
እንመሇስ ጥያቄ ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡
ሆኖም ይግባኝ ሰሚው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ክርክሩ በይግባኝ ቀርቦሇት ግራ ቀኙን ካከራከረ
በኋሊ ከዚህ በፉት የሥር ፌ/ቤት በመ/ቁ.ዏ55ዏ8 በ23/1ዏ/2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በጊዜው
ትክክሌ የነበረ ቢሆንም በተመሣሣይ ጉዲይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር
መ/ቁ. 36887 በታህሣሥ 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ውሌ መኖሩ እስካሌተካዯ ዴረስ ውለ የፀና ነው
ተብል ተወስኗሌ፡፡ በዚህ አኳኋን በሰበር ሰሚ ችልት ተስተካክል ከተወሰነ ወይም ከተተረጎመ
ይህንኑ ከትርጉም በኋሊ የተሰጠን ሁሇተኛ ትርጉም መከተሌ የግዴ ስሇሆነ ከዚህ በፉት ፇርሷሌ
የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ የፀና ነው በሚሌ ተስተካክል ሉወሰን ይገባሌ፡፡ ሉፇርስ አይገባም
በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህም ውሣኔ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እንዱታረም ቀርቦ
የሔግ ስህተት የተገኘበት ውሣኔ አይዯሇም የሚሌ ዲኝነት በማግኘቱ ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ
ችልት ሉቀርብ ችሎሌ፡፡
ሁሇቱም ወገኖች በዚህ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያዯረጉት የጽሐፌ ክርክር
ከዚህ በፉት በሥር ፌ/ቤቶች ያቀረቡትን ክርክር የዯገመ እና ያብራራ ከመሆኑ በቀር በይዘቱ
የተሇየ ባሇመሆኑ በዴጋሚ ማስፇሩ አስፇሊጊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የሠፇረው ሲሆን እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 8ዏ/3/ እና በአዋጅ ቁጥር
25/88 መሠረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ትርጉም ያሇባቸው ውሣኔዎች
የሰበር ሥርዓት መዘርጋት እንዲስፇሇገበት ዓሊማ በሀገሪቱ ሔጏች ወጥ የሆነ አተረጓጎምና የሔግ
አፇፃፀም ይኖራቸው ዘንዴ ተከታይ በሆነው አዋጅ ቁጥር 454/97 እንዯተዯነገገው ይኸው ሰበር
ሰሚ ችልት የሔግ ትርጉም የሰጠባቸው ውሣኔዎች በየትኛውም ዯረጃ በሚገኙ የሀገሪቱ
ፌ/ቤቶችና የዲኝነት አካሊት በተመሣሣይ ተፇፃሚነት እንዲሊቸው ከዚሁ አዋጅ አንቀጽ 2 እና
ተከታይ ዴንጋጌዎች ተመሌክቷሌ፡፡ በሀገሪቱ በየዯረጃው የሚገኙት ፌ/ቤቶችና ላልች አካሊት
ሰበር ሰሚው ችልት በሰጠው ትርጓሜ መሠረት ተመሣሣይ ጉዲዬችን በማየት መወሰን
የሚችለት ተመሣሣይ የሆነው ጉዲይ ክርክር ተዯርጎበት ሇውሣኔ በዯረሰበት ጊዜ ሰበር ሰሚው
ችልት ትርጉም የሰጠበት ሆኖ ከተገኘ ነው፡፡ በዚህም መሠረት በእጅ የተያዘውን ጉዲይ
ስንመሇከት በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሆነው መዝገብ ሊይ በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣው ጉዲይ ክርክር
ተዯርጎበት ሇውሣኔ በዯረሰበት ጊዜ በተመሣሣይ ጉዲይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ መሆኑን የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ተገንዝቦ በአዋጅ
ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 መሠረት ይህንኑ የሰበር ሰሚ ችልት የሰጠውን የሔግ ትርጉም
በመከተሌ ወስኗሌ፡፡
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ከዘህ በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 እንዯተመሇከተው የሰበር ሰሚ ችልቱ ትርጉም
የሰጠበት ጉዲይ ቢሆንም በላሊ ጊዜ የተሇየ ትርጉም ሇመስጠት ሥሌጣን ያሇው በመሆኑ ሙለ
በሙለ ተመሣሣይ በሆነው ጉዲይ በላሊ ጊዜ የተሇየ ትርጉም መስጠቱ ቢታወቅ እንኳ የዚሁ
በላሊ ጊዜ የሰጠው ትርጉም ተፇፃሚነት ወሰን የሔጉ ትርጉም ከተሰጠ በኋሊ በመጀመሪያ ዯረጃም
ሆነ ሳይወሰን ሇሚነሱ ክርክሮችና ክርክሮች ተዯርገው ሇውሣኔ በዯረሱ ጉዲዮች ሊይ የሚገዯብ
እንጂ በየዯረጃው ያለት ፌ/ቤቶችም ሆኑ ላልች የዲኝነት አካሊት በጎንዮሽም ሆነ በሊይኛው
የክርክር እርከን ክርክር ተዯርጎ በውሣኔ የተቋጨን ጉዲይ ሁለ እየቀሰቀሱ እንዯገና ሇማየት
በሚያስችሌ አኳኋን የተቀመጠ ሥሌጣን ሰጭ ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አሌተዯነገገም
የሔጉ ዓሊማም ውሣኔ የሚያሻቸው ጉዲዮች ዓይነት ከዚህ በፉት በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ችልት ቀርበው ትርጉም ተሰጥቶባቸው ከሆነ በሀገሪቱ ወጥ የሆነ የሔግ አተረጓጏምና አፇፃፀም
ማስፇን እንዱቻሌ በተመሣሣይ ታይተው እንዱወሰኑ ሇማዴረግ እንጂ ሥርዓቱን አሟጦ በውሣኔ
የተቋጩን ጉዲይ ሁለ እንዯገና እየቀሰቀሱ የተረጋጋውን ሁኔታ ሇማናጋት ወይም ተከራካሪ
ወገኖችን ተገማች ሊሌሆነ የዲኝነት ሥርዓት ሇመጋበዝ ተፇሌጏ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የኦሮሚያ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጡት ዲኝነት ከሊይ
በዝርዝር እንዯሰፇረው በአዋጅ ቁጥር 454/97 የተፇፃሚነት አግባብ ሊይ የሰጡት ትርጓሜ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው በሔገ - መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ እና
25/88 አንቀጽ 1ዏ መሠረት በማረም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1/ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 1ዏ634ዏ ጥር 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ፤ እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ሰበር ሰሚ ችልት
በመ/ቁ. 124793 በ14/7/2ዏዏ3 ዓ.ም. የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
2. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ6799 በ19/9/2ዏዏ2 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
3/ በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሰኔ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ
በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት ታየቶ የመጨረሻ ዲኝነት
ያገኘ ጉዲይ ስሇሆነ እንዯገና ውሣኔውን ከአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 አንፃር አይቶ
ሇማረም የሚያስችሌ ሥርዓት የሇም ብሇናሌ፡፡
በዚህ ሰበር ችልት የተዯረገው ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ሁሇቱም ወገኖች
የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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