የሰ/መ/ቁ 73041
ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡- ወ/ሮ ሰይዲ ዯበላ - ጠበቃ ዕዮብ ገ/ህይወት ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ሸሪፌ ሽኩር - በላለበት ታይቷሌ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ
መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የአፇፃፀም ክርክር ነው፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካችንና ተጠሪን በፌርደ መሰረት በስምንት መቶ ካሬ
ሜትር ቦታ ሊይ ያሇውን ቤት ተከራካሪዎች የተሇያየ ዴንበር በማሣያታቸውና ቦታውም ሰነዴ
አሌባ በመሆኑ ሇማካፇሌም ሆነ ሇመሸጥ አስቸጋሪ እንዯሆነ የመሬት አስተዲዯር ባሇስሌጣን
ጽ/ቤትና ቀበላው የገሇፁት መሆኑን ምክንያት በማዴረግ አፇፃፀሙን መቀጠሌ አይቻሌም በማሇት
መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት
አቅርበው የከፌተኛው ፌ/ቤት የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካች መስከረም 12 ቀን 2004 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በጋብቻ ዘመን በጋራ
ያፇራነውን ቤት እኩሌ እንዴንካፇሌ የተሰጠውን ፌርዴ ማስፇፀም አስቸጋሪ ነው በሚሌ
ምክንያት አፇፃፀሙ መዘጋቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት አመሌክታሇች፡፡ ተጠሪ መጥሪያ አሌቀበሌም ስሇማሇቱ በቃሇ መሀሊ አረጋግጣ ማመሌከቻ
አመሌካች ስሊቀረበች መሌስ የመስጠት መብቱን በማሇፌ ጉዲዩን በላሇበት መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው አፇፃፀም ሇመቀጠሌ አስቸጋሪ ነው የተባሇው ቤት አመሌካችና ተጠሪ
በጋብቻ ሲኖሩ ያፇሩት የጋራ ሀብት መሆኑ ቀዯም ሲሌ ፌርዴ ተሰጥቶበታሌ፡፡ ቦታውና ቤቱ
ግብር ሲከፇሌበት የኖረ መሆኑንና አመሌካችና ተጠሪ ቦታውን ሇረዥም ጊዜ ይዘውት እንዯነበሩ
አመሌካች በሥርና በሰበር ካቀረበችው ክርክር ሇመረዲት የሚቻሌ ሲሆን በፌርደ መሰረት
ቦታውና ቤቱን ሇማካፇሌ ወይም በሏራጅ ሇመሸጥ አይቻሌም በማሇት የሥር ፌ/ቤት የአፇፃፀም
መዝገቡን የዘጋው ቦታው ሰነዴ አሌባ መሆኑን የመሬት አስተዲዯር ባሌስሌጣንና የክፌለ ቀበላ
አስተዲዯር ፅፍሌኛሌ በማሇት ነው፡፡
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የፌርዴ አፇፃፀም ማመሌከቻ ፌርደን ሇሰጠው ፌ/ቤት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር
378 መሰረት ሲቀርብሇት፣ የፌርዴ ባሇዕዲው የሚያቀርበውን መሌስ በመቀበሌ፣ ፌ/ቤቱ ተገቢ
የሆነውን ትዕዛዝ መስጠት እንዲሇበት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 386
ተዯንግጓሌ፡፡ የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ሀብት በመሆኑ እኩሌ እንዱከፇሌ፤ እኩሌ ማካፇሌ
የማይቻሌ ከሆነ ተሸጦ ገንዘቡን እኩሌ እንዱካፇለ ውሳኔ የተሰጠበት ንብረት የማይንቀሳቀስ
ንብረት ነው፡፡ ይህ ንብረት ካርታ ፔሊን ባይኖረውም የማይንቀሳቀሰውን ንብረትና ይዞታ
ሇመሇየት የሚያስችለ ሌዩ ምሌክቶችንና የንብረቱን አዋሳኞች በመሇየትና ግሌፅ በማዴረግ
የማይንቀሳቀሰውን ንብረትና ቦታ ሇፌርዴ ባሇመብትና ሇፌርዴ ባሇዕዲ እኩሌ እንዱከፌለ ትዕዛዝ
ሇመስጠት ወይም እኩሌ ሇማካፇሌ የማይቻሌ ከሆነ ቤቱና ቦታው ካርታና ፔሊን የላሇው
መሆኑንና የንብረቱን አዋሳኞች በጨረታ ማስታወቂያው ሊይ በመግሇፅ ንብረቱን በመሸጥ
ሇማካፇሌ የሚቻሌበት ሁኔታ ያሇ መሆኑን ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 225 ንዐስ
አንቀጽ 2 እና የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 423 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
የፌርዴ አፇፃፀሙን የያዘው ፌ/ቤት በፌርዴ አፇፃፀም ሂዯት እንዯዚህ አይነት ችግሮች
ሲያጋጥሙት ሇፌርደ አፇፃፀም ተስማሚ መስል የታየውን ትዕዛዝ የመስጠት ሥሌጣንና
ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 392 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና
ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ሀብት መሆኑ በፌርዴ ቀዯም ብል የተረጋገጠው ቤት ሰነዴ አሌባ
በመሆኑ ንብረቱን ሇማካፇሌም ሆነ ሇመሸጥ አስቸጋሪ መሆኑን የአስተዲዯር አካሌ ፅፍሌኛሌ
በማሇት የአፇፃፀም መዝገቡን መዝጋቱ፤ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 371 ንዐስ አንቀጽ 1 የተሰጠውን
ፌርዴ የማስፇፀም ሥሌጣንና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 392 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች የሚቃረን
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የከፌተኛ ፌ/ቤትም የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ትዕዛዝ ሣያርም ማፅናቱ
መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው
ሳ
ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን እንዯገና በማየት ፌርደን ሇማስፇፀም አስፇሊጊ
የሆነውን ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/392 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት በመስጠት ፌርደን
እንዱያስፇፅም ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/343 ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት መሌሰን
ሌከንሇታሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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የዲኝነት
ስሌጣን
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