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  የሰ/መ/ቁ. 44545 

መጋቢት 07 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ክፌለ መሒሪ - ወኪሌ ተ/ገብራይ መሒሪ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- በሊይ ከመሊ - ቀረቡ 

      መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቤት ክርክር ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት በወሌመራ ወረዲ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች ግንቦት 24 ቀን 1996 ዓ.ም በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም 
ባጭሩ፡- አቶ ቄሬንሳ ፋይሳ የግሌ ቤትና ይዞታቸው የሆነውን ከባሇቤታቸው ከወ/ሮ ዯስታ ኩምሳ ጋር በመሆን ሏምላ 21 
ቀን 1984 ዓ.ም በተፃፇ ውሌ ሇአመሌካች አባት ሇአቶ መሒሪ ገ/እየሱስ ሸጠውሊቸው ቤቱን ያስረከቧቸው ሲሆን፤ 
በእጃቸው ያሇውን ቤት በስማቸው እንዱዛወር ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ሲሆን፤ ጉዲዩ 
የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ተቃዋሚ ካሇ እንዱቀርብ በጋዜጣ ጥሪ አዴርጏ ባሇመቅረቡ የአቤቱታ አቅራቢውን ማስረጃ 
አጣርቶ ቤቱ በስማቸው እንዱዛወር ሰኔ 08 ቀን 1985 ዓ.ም በዋሇው ችልት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ 
ተጠሪ ውሳኔውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሰረት በመቃወም አቤቱታቸው ውሳኔውን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት አቅርበው 
ፌርዴ ቤትም አቤቱታውን ተቀብል ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ቀዴሞ የሰጠውን ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 360(2) 
መሰረት በመሰረዝ ገዥ ሻጭን የመጠየቅ መብት አሇው በማሇት ወስኗሌ፡፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች ቅር 
በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇምእራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ሇክርክሩ ምክንያት 
የሆነውን ቤት የሚገኘው ከወሌመራ ወረዲ ግዛት ክሌሌ ወጪ ሆኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ የውሌ ይፇፀምሌኝ ጥያቄን 
ከመጀመሪያውኑም ቢሆን ተቀብል ማስተናገደ ያሇስሌጣኑ በመሆኑ ስህተት ነው የሚሇውን ምክንያት በመያዝ የስር 
ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ ከዚያም የአሁኑ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኛቸውን አቅርበው ተቀባይነት 
አሊገኙም፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪ የሰበር አቤቱታቸውን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው 
ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ይኸው ፌርዴ ቤት በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተሰጠቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ፌርዴ ቤት የፀናውን ውሳኔ በመሻር የወረዲውን ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ነበረው በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 አመሌካች መጋቢት 15 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም 
የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ሇማየት የወረዲው ፌርዴ ቤት ስሌጣን አሇው ብል የዞኑ 
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ከሻረ በኋሊ ጉዲዩ ወዯ ዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተመሌሶ እንዱታይ ሳያዯርግ መቅረቱ በአግባቡ 
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመረመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተጠሪ ታሔሣሥ 
06 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሊይ የሰጠው ውሳኔ የተፊጠነ ፌትሔ 
ከማግኘት መብት አኳያ ተገቢ ነው በማሇት ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው የሰበር 
አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መሰረት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ ይግባኝ የቀረበሇት የምእራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የወረዲው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የተመሇከተው ከሥሌጣኑ ውጪ ነው በማሇት ፌሬ ጉዲዩን ሳይመረምር ውሳኔውን 
መሻሩን፣የክሌለ ሰበር በበኩለ የወረዲው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አሇው በሚሌ ምክንያት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሳኔ ሲሽር በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የዞኑ ፌርዴ ቤት እንዯገና አከራክሮ እንዱወስን ሳያዯርግ መቅረቱን፣ይኸው 
ፌርዴ ቤት ዋናውን ጉዲይ ራሱ የመረመረ ስሇመሆኑ በግሌጽ ሳያስቀምጥ የወረዲው ፌርዴ ቤት የወረዲው የፌሬ ጉዲዩ 
ሊይ የሰጠውን ውሳኔ የማጽናት ውጤት ያሇው ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ የክሌለ ሰበር ችልት የወረዲው ፌርዴ ቤት 
በዋናው ጉዲይ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ የተቀበሇበትን ምክንያት አሇመግሇፁ ወይም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዋናው ጉዲይ 
ሊይ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት አሇማዴረጉ የአመሌካችን የይግባኝ መብት ያጣበበ ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
በዋናው ጉዲይ ሊይ የራሱን ውሳኔ ካሊሳሇፇና የበሊይ ችልቱ የይግባኝ ሰሚውን ፌርዴ ቤት ውሳኔ ካሌተቀበሇው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341፣342፣343 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ ተገቢውን መወሰን አሇበት፡፡ 
በተያዘው ጉዲይ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣንን መሰረት አዴርጏ የሰጠውን ውሣኔ ከሻረ 
በኋሊ የወረዲው ፌርዴ ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ ያሇምክንያት ማጽናቱ የአመሌካችን የይግባኝ መብት 
ያጣበበ እና ስነ-ስርአታዊ ያሌሆነ ሆኖ አገኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇአገኘነው ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 49541 ታህሣሥ 
27 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በዋናው ጉዲይ ሊይ የምእራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዯገና በማየት ተገቢውን ይወስን ዘንዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341/1/ መሰረት መሌሰንሌታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

     ቤ/ኃ   
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