የሰ/መ/ቁ. 68613
ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ሏጂ መሏመዴ አመዳ ጠበቃቸው አቶ ብሥራት መኮንን ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ መኮንን መስፌን ጠበቃቸው አቶ ረዲኢ ባራኪ ቀረቡ
መዝገቡ መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ
ር

ዴ

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው በፋ/ከ/ፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇመብት በሆኑት የአሁኑ ሰበር
ተጠሪና 2ኛ የፌርዴ ባሇ ዕዲ በሆኑት የሰበር አመሌካች መካከሌ በነበረው የአፇፃፀም ክስ የፌርዴ
ባሇእዲው የሆነው ቤት ሇእዲው እንዱሸጥ የሰጠው ትእዛዝ ነው፡፡ የፌርዴ ባሇዕዲው በዋናነት
የሚከራከሩት በፌርዴ ባሇ መብት ንብረት ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በአራት ተከሣሾች ሊይ ብር
1,ዏዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን /እንዱንከፌሌ የተወሰነብን በመሆኑ ከዚሁ ገንዘብ ውስጥ መክፇሌ
የሚገባኝ ብር 25ዏ,ዏዏዏ እና የዚሁ ወሇዴ ነው በሚሌ ነው፡፡
የፌርዴ ባሇመብቱ በበኩሊቸው ሇፌርዴ ባሇዕዲው ክርክር በሰጡት መሌስ እዲው የመጣው
በወንጀሌ ሀሊፉነት በመሆኑ ሀሊፉነቱ የሚከፊፇሌ ባሇመሆኑ የፌርዴ ባሇእዲው ዴርሻቸውን ብቻ
ሇመክፇሌ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇዋሌ፡፡
ከፌተኛው ፌርዴ ቤትም በዋናው ፌርዴ የፌርዴ ባሇዕዲዎቹ ሇካሣው ክፌያ ሀሊፉነት አሇባቸው
ስሇተባሇ የፌርዴ ባሇእዲው ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት የማይጠየቁበት ምክንያት የሇም ብሎሌ፡፡
የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤትም የፌርዴ ባሇዕዲው ያቀረቡትን ይግባኝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት
በመዝጋት ይግባኝ ባዩን አሰናብቷሌ፡፡
የሰበር አመሌካችም በሰበር ቅሬታቸው በዋናነት የጠቀሱት የፌርዴ ባሇዕዲዎቹ ሀሊፉነት
ያሌተነጣጠሇ ነው ከተባሇ በዋናው ጉዲይ የተሰጠውን ፌርዴ መሠረት ያሊዯረገ ነው የሚሌ
ነው፡፡ ተጠሪው በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ አመሌካች ገንዘቡን ከፌሇው ከላልች የፌርዴ
ባሇዕዲዎች ከሚጠይቁ በስተቀር በዴርሻቸው ብቻ ሇመክፇሌ ያቀረቡት ክርክር የህግ መሠረት
የሇውም ብሇዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም አመሌካች ያሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት
ስሊሇባቸው በአፇጻጸም ክስ የቀረበውን ገንዘብ መክፇሌ አሇባቸው በሚሌ የተወሰነው በአግባቡ
ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
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ሇዚህ አፇፃፀም ክስ መነሻ የሆነውን ፌርዴ በመ/ቁ 11789 የሰጠው የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት ሲሆን
የቀበረውም ክስ የአሁኑን የሰበር አመሌካች ጨምሮ በመዝገቡ ተከሣሾች የሆኑት በከሣሽ ንብረት
ሊይ ሊዯረሱት ጉዲት ብር 1,457,934.50 ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት እንዱከፌለ ይወሰንባቸው የሚሌ
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም የአሁኑን የሰበር አመሌካች ጨምሮ 4 ተከሣሾች ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉነት
አሇባቸው በሚሌ ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ/አንዴ ሚሉዮን ብር/ ክሱ ከተመሰረተበት ቀን ጀምሮ
ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር ሇከሣሽ ይክፇለ ብል መወሰኑን መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ
መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ አጠቃሊይ ይዘቱ ሲታይ አመሌካች እና በመዝገቡ ሀሊፉነት አሇባቸው
የተባለ ተከሣሾች ገንዘቡን እንዱከፌለ ከመወሰኑ በስተቀር አከፊፇለን በተመሇከተ ሀሊፉነት
አሇባቸው የተባሇውን የገንዘብ መጠን እያንዲንዲቸው ዴርሻቸውን እንዱከፌለ በሚሌ በግሌጽ
ተሇይቶ አሌተወሰነም፡፡ የአመሌካች የክስ አቀራረብም ቢሆን የጉዲቱን መጠን በገንዘብ ተምኖ
በማቅረብ ተከሣሾቹ ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት እንዱከፌለ የሚሌ እንጂ የሚፇሇግባቸውን ገንዘብ
በዴርሻቸው ከፊፌሇው አሌጠየቁም፡፡ በፌ/ህ/ቁ 2155/1/ ብዙ ሰዎች አንዴ በሆነ ጉዲይ ሇዯረሰው
ጉዲት ካሣን እንዱከፌለ የተገዯደ እንዯሆነ በአንዴነት እያንዲንዲቸው ሀሊፉ እንዯሚሆኑ በግሌጽ
የተዯነገገ ሲሆን የካሣው አከፊፇለም ቢሆን ሇበዯለ ተግባር አነሳሽ በሆነው ፣ በዋናው ወንጀሌ
አዴራጊና በበዯለ ተግባር ተባባሪ በሆኑ ሰዎች መካከሌ ሌዩነት የማይዯረግ መሆኑን በዚሁ
በተጠቀሰው ዯንጋጌ በንዐስ ቁጥር 2 ተመሌክቷሌ፡፡
በመሆኑም የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት በአፇጻጸም
የማይገዯደበት ምክንያት የሇም በሚሌ ዕዲውን
በዴርሻቸው መጠን ሇመክፇሌ ያቀረቡትን
ክርክር ውዴቅ ማዴረጉ ዋናውን ፌርዴ መሠረት ያዯረገ ከመሆኑም በሊይ በፌ/ህ/ቁ 2155
ስሇአንዴነት ሀሊፉነት የተዯነገገውን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ
በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝም ሆነ
የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንኑ በማጽናት በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ የተፇጸመ
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ባሇማግኘታችን ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 56822 በቀን 3ዏ/6/2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠውን ፌርዴ
እና የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 67086 በቀን ዏ3/09/2003 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት አጽንተናሌ፡፡
2. አመሌካች ያሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት ያሇባቸው ስሇሆነ የአፇፃፀም ክስ የቀረበበትን ገንዘብ
ሉከፌለ ይገዯዲለ በሚሌ የፋ/ከ/ፌርዴ ቤትና የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የወሰኑት በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ አመሌካች ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት የተወሰነባቸውን ገንዘብ
ከከፇለ በኋሊ ከዴርሻቸው በሊይ የከፇለትን ገንዘብ ከመጠየቅ ይህ ውሣኔ የሚያግዲቸው
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. የዚህ ፌርዴ ቤትን ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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