በ ኢትዮጵያ ፌዴራላ ዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የ ፌዴራል ጠቅላይ ፍር ድ ቤት

ሰበር ሰሚችሎት

የሠ/መ/ቁጥር 190450
መስከረም 27 ቀን 2013 ዓ/ም

ዳኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ
ተሾመ ሽፈራዉ
ደረጃ አያና
ብርሃኑ መንግሥቱ
ነጻነት ተገኝ
አመልካች ፡- ወ/ሮ የሺወርቅ ፈንታዉ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፀሀይነሽ ፈንታዉ
መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡
ፍ ር ድ
ጉዳዩ የፍርድ አፈጻጸምን የሚመለከት ሲሆን ከክርክሩ እንደተረዳነዉ ጉዳዩ የተጀመረዉ በአማራ
ክልል ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት ሲሆን ፍርድ ቤቱ በመ/ቁጥር 0101191 ላይ በቀን
13/07/2011ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ ላይ ክስ የቀረበበትን ቤትና ቦታ በአይነት እንዲካፈሉ ያልተጨረሰ
ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱና ቤት ያልተሰራበትን ትርፍ ቦታ
ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ በሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት እንዲፈጸምላቸዉ የአሁን ተጠሪ የፍርድ
አፈጻጸም መዝገብ አስከፍተዉ ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 0101101 ላይ ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ
ዉሳኔ የተሰጠበት ቤትና ቦታ ለሁለት ተካፍሎ በየግላቸዉ ካርታና ፕላን ለማሰራት የሚቻል ከሆነ
በየግላቸዉ ካርታና ፕላን እንዲሰራላቸዉ ይህ የማይቻል ከሆነም እነ በሚል ካርታና ፕላን
ሰርቶላቸዉ ዉጤቱን እንዲያሳዉቅ በሚል በቀን 03/10/2011 ዓ/ም ቤቱ ለሚገኝበት ለዉርጌሳ
ከተማ ማዘጋጃ ቤት ትእዛዝ ትእዛዝ ሰጥቷል፡፡
ተጠሪ ቤትና ይዞታዉን እኩል ሊንካፈል ይገባል እንጂ እነ በሚል ካርታና ፕላን ሊሰራ አይገባም
በማለት በተሰጠዉ ትአዛዝ ቅር በመሰኘት ለሰሜን ወሎ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ አቅርበዉ
ፍርድ ቤቱም ግራ ቀኙን በመ/ቁጥር 28498 ላይ አከራክሮ በቀን 29/01/2012 ዓ/ም በዋለዉ ችሎት
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በሰጠዉ ዉሳኔ የተሰጠዉ ዉሳኔ እኩል ይካፈሉ በሚል ቢሆንም በፍርድ አፈጻጸም ጊዜ ዉሳኔ
ያረፈበትን ቤትና ቦታ የማካፈል እና ካርታና ፕላን የመስጠት ስልጣን የተሰጠዉ ማዘጋጃ ቤት
ለእያንዳንዳቸዉ መካፈል እንደማይችል እና እነ በሚል ካርታ የሰራላቸዉ መሆኑን ማረጋገጡን
በመግለጽ ለእያንዳንዳቸዉ ሊካፈል የማይችል መሆኑ ከተረጋገጠ እነ በሚል ስመ ሀብቱ
እንዲዞርላቸዉ ትእዛዝ በመሰጠቱ የተፈጸመ ስህተት የለም በማለት የወረዳ ፍርድ ቤትን ትእዛዝ
በማጽናት ወስኗል፡፡
በመቀጠል ተጠሪ የሠበር አቤቱታ ለአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቅርበዉ
ችሎቱም ግራ ቀኙን በመ/ቁጥር 0337580 ላይ አከራክሮ በቀን 25/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ
ክርክር ያስነሳዉን ቤትና ቦታ አመልካችና ተጠሪ እኩል እንዲካፈሉ ዉሳኔ ቢሰጥም እኩል መካፈል
እንደማይቻል መሪ ማዘጋጃ ቤት ያረጋገጠ ስለሆነ በአይነት መካፈል ካልቻለ በፍትሐብሔር ሕጉና
በቤተሰብ ሕጉ ላይ በተቀመጠዉ የአከፋፈል ስርዓት መሰረት ግራ ቀኝ ከተስማሙ አንዱ ለሌላዉ
ገንዘቡን በማስገባት ካልተስማሙ በሀራጅ ተሽጦ ገንዘቡን እንዲካፈሉ በማድረግ ማስፈጸም እየተገባ
እነ በሚል ካርታ ይሰራ በማለት ትእዛዝ መሰጠቱ የሕጉን መንፈስ ያልተከተለ ስለሆነ መሰረታዊ
የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ በማለት የስር ፍርድ ቤቶችን ዉሳኔ በመሻር ክርክር ያስነሳዉን
ቤትና ቦታ ለሁለት በአይነት መከፋል እንደማይችል የተረጋገጠ ስለሆነ የወረዳዉ ፍርድ ቤት
መዝገቡን አንቀሳቅሶ ቤትና ቦታዉን በመስማማት አንዱ ለሌላዉ ግምቱን በማስከፈል ይህ
ካልተቻለም በጨረታ ተሽጦ ገንዘቡን እንዲካፈሉ በማድረግ እንዲያስፈጽም በማለት ወስኖ ጉዳዩን
መልሶለታል፡፡
አመልካች ለዚህ ችሎት በቀን 05/06/2012 ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ከላይ በተገለጸዉ
መሰረት በክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት በተወሰነ ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል
ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ፡- ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤትና ይዞታ በዉርጌሳ 01 ቀበሌ
ቀጠና 2 በክሱ አዋሳኞቹ የተጠቀሰዉ ሲሆን ቦታዉን ከሟች እናታችን ሙሉ ንጋቱ ወርሰን 4
ክፍል የቆርቆሮ ቤት በጋራ ከሰራን በኋላ አመልካች ለሁለት እንካፈልና አመልካች ድርሻዬን ጭቃ
ላስመርግ በማለት ተጠሪን ስጠይቅ ፈቃደኛ ባለመሆንና በመከልከል ሁከት ስለፈጠረችብኝ ሁከት
እንዲወገድና ቤቱን ተካፍለን አመልካች ድርሻዬን ጭቃ እንዳስመርግ እንዲወሰንልኝ ዳኝነት ጠይቄ
ፍርድ ቤቱም የሁለታችንንም ክርክር ሰምቶ
አዋሳኝ ተጠቅሶ ክስ የቀረበበትን ቤት ግራ ቀኝ
በአይነት ይካፈሉ፤ያልተጨረሰ ግንባታ ካለ ከክፍፍሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ቀሪ ግንባታ
ይጨርሱ፤ቤት ያልተሰራበትን የአመልካችን ድርሻ ባዶ ቦታ ለሁለት ይካፈሉ በማለት ወስኗል፡፡ይህ
ዉሳኔ በበላይ ፍርድ ቤት ያልተሻረና ጸንቶ የሚገኝ ነዉ፡፡በዉሳኔዉ መሰረት አመልካች የደረሰኝን
ሁለት ክፍል ቤት ጭቃ በማስመረግ ሥራዉን ጨርሸ እንዲኖር በአፈጻጸም ሊታዘዝልኝ ሲገባ
ዳኝነት ባልጠየኩበትና ዉሳኔ ባላረፈበት ጉዳይ ላይ ቤቱ ከነ ቦታዉ ተገምቶ ግምቱን በስምምነት
አንዱ ያስገባ ካልሆነ በሐራጅ ይሸጥ በሚል የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ
የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ ስለሆነም የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ዉሳኔ የሠጠዉ ፍርድ ባላረፈበት ጉዳይ
ላይ በመሆኑ ጉልህ የሆነ የሥነ ሥርዓት ሕግ ጥሰት በመሆኑ እንዲታረምልኝ እና ቤትና ቦታ
መከፈል አይችልም ቢባል እንኳን ከሁለቱ ክፍል አመልካች ከሁለቱ ክፍል ደግሞ ተጠሪ መኖር
የምንችል ስለሆነ በዚሁ አግባብ አፈጻጸሙ እንዲመራና አመልካች የሚደርሰኝኝ ሁለት ክፍል ቤት
ጭቃ መርጌ መኖር እዲችል ተደርጎ ፍርዱ እንዲፈጸም እንዲወሰን በመጠየቅ አቤቱታቸዉን
አቅርበዋል፡፡
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የሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠዉ
ዉሳኔ አግባብነት እንዲፈጸም ከተጠየቀዉ ዉሳኔ አንጻር መርምሮ ለመወሰን እንዲቻል ጉዳዩ ለሰበር
ሰሚ ችሎት ቀርቦ እንዲታይ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 07/07/2012 ዓ/ም የተፃፈ በአጭሩ
የሚከተለዉን መልስ አቅርቧል፡፡
ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ሁለት ደጃፍ ቤት ለሁለት ሊካፈል እንደማይችልና በየስማችን ካርታ
ሊሰራልን እንደማይችል ማዘጋጃ ቤቱ አረጋግጧል፡፡ቤቱ ለሁለት ሲከፈል ለእያንዳንዳችን 75 ካሬ
ሜትር ስለሚደርሰን ይህ ደግሞ ለተጠሪ አንድም ጥቅም ስለማይሰጠኝ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት
በሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት ቤቱን በስምምነት ሽጠን ተመጣጣኝ ዋጋ ልከፈልን ይገባል እንጂ እነ
ተብሎ ማረጋገጫ ካርታ ሊወጣበት አይገባም፡፡ከዚህ ዉጭ ያለዉ ትርፍ ቤት መስሪያ ቦታ ሊካፈል
የሚችል በመሆኑ በየስማችን ማስረጃ እንዲሰጠን ይወሰንልን በማለት መልሳቸዉን ሰጥተዋል፡፡
አመልካችም በቀን 10/07/2012 ዓ/ም የተጻፈ የመልስ መልስ በማቅረብ ተከራክረዋል፡፡
ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በክልሉ ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን
እኛም ሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩ ለሰበር ችሎት ያስቀርባል ብሎ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፈጸመ
መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን ከግራ ቀኝ ክርክር እና አግባብነት ካለዉ ሕግ
ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡
እንደመረመርነውም እዲፈጸም የተጠየዉ በአማራ ክልል ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር
0101191 ላይ በቀን 13/07/2011ዓ/ም የተሰጠዉ የፍርድ ዉሳኔ ሲሆን የዉሳኔዉ ይዘትም ክስ
የቀረበበትን ቤትና ቦታ ግራ ቀኝ በአይነት እንዲካፈሉ ያልተጨረሰ ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ
የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱና ቤት ያልተሰራበትን ትርፍ ቦታ ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ
የሚል መሆኑ በግራ ቀኝ የታመነና በስር ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ በግልጽ የተመለከተ
ነዉ፡፡በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 378 እና 392/1 ስር በተደነገገዉ መሰረት ፍርዱን የሚያስፈጽመዉ
ፍርድ ቤት የሚሰጠዉ ትእዛዝ ዋና አላማ ፍርዱን ተግባራዊ ማድረግና የተወሰነላቸዉ ሰዎች
የተወሰነላቸዉን ነገር እንዲያገኙ ለማድረግ የሚችል ለአፈጻጸሙ ተስማሚ ትእዛዝ በመስጠት
ፍርዱን ማስፈጸም ነዉ፡፡በዚህ መሠረት በተያዘዉ ጉዳይ ፍርዱን ማስፈጸም ያለበትም በዉሳኔዉ
ላይ በተመለከተዉ መሰረት ግራ ቀኝ የተወሰነላቸዉን እንዲያገኙ የሚያስችል ትእዛዝ በመስጠት
ሊሆን ይገባል፡፡ሆኖም ከላይ እንደተመለከተዉ እንዲፈጸም በተጠየቀዉ ዉሳኔ ላይ በድራሻቸዉ ልክ
ለግራ ቀኝ ካርታና ፕላን ተሰርቶ እንዲሰጣቸዉም ሆነ ቤትና ቦታዉ በአይነት ለግራ ቀኝ እኩል
የማይካፈል መሆኑ ስለተረጋገጠ በስምምነት አንዱ ለአንዱ የንብረቱን ድርሻ ግምት በመክፈል ይህ
ካልተቻለም ቤትና ቦታዉ በጨረታ ተሽጦ እንዲካፈሉ በሚል የተሰጠ ዉሳኔ የለም፡፡
በሌላ በኩል ለክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤትና ቦታ የሚያስተዳድረዉ ማዘጋጃ ቤት ተጠይቆ የሠጠዉ
ምላሽ ቤቱ ያረፈበት ይዞታ ከካሬ ሜትሩ አነስተኛነት የተነሳ ለሁለት ተክፍሎ ካርታና ፕላን
በተናጠል ሊሰራለት የሚችል አይደለም አለ እንጂ በዉሳኔዉ መሰረት ቤትና ቦታ ለግራ ቀኝ
በአይነት እንዲካፈሉ ያልተጨረሰ ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱና
ቤት ያልተሰራበትን ትርፍ ቦታ ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ የተሰጠዉ ዉሳኔ ሊፈጸም የሚችል
አይደለም ወይም ቤቱና ቦታዉ ለሁለት ለግራ ቀኙ ተከፍሎ እንዳይሰጥ የሚከለክል ሕግ አለ ብሎ
መልስ የሰጠበት አይደለም፡፡ዉሳኔዉ ቤትና ቦታዉን ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉና ያልተጨረሰ

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይምለግን ዛ ቤ እ ን ገጂጽ 3 / 4
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ምዓላ ማአ ያገ ለግልም

ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱ የሚል እንጂ ካርታና ፕላን
ይሰራላቸዉ የሚል ባለመሆኑ የወረዳዉ ፍርድ ቤት ማዘጋጃ ቤቱ ቤትና ቦታዉን ለግራ ቀኙ እኩል
እንዲያካፍላቸዉ ማዘዝ ሲገባዉ ከዉሳኔዉ ይዘት በመዉጣት የሚቻል ከሆነ በየግላቸዉ ካልተቻለ
እነ በሚል ካርታና ፕላን ማዘጋጃ ቤቱ ሰርቶ እንዲሰጣቸዉ በማለት ማዘዙና ከፍተኛ ፍርድ ቤቱም
ይህንን ማጽናቱ ስህተት መሆኑን ተረድተናል፡፡
እንዲሁም የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎትም ይህንን ስህተት በማረም ዉሳኔዉ የሚፈጸምበትን መንገድ
በማሳየት መወሰን ሲገባዉ በዉሳኔዉ ላይ ከተመለከተዉ ዉጭ ቤትና ቦታዉ በአይነት ለግራ ቀኝ
እኩል የማይካፈል መሆኑ ስለተረጋገጠ በፍትሐብሔርና በቤተሰብ ሕጎች መሰረት በስምምነት አንዱ
ለአንዱ የንብረቱን ድርሻ ግምት በመክፈል ይህ ካልተቻለም ቤትና ቦታዉ በጨረታ ተሽጦ
እንዲካፈሉ ተደርጎ ዉሳኔዉ ሊፈጸም ይገባል በማለት ከመሰረቱ አዲስ ዉሳኔ መወሰኑ እንዲፈጸም
የተጠየቀዉን ዉሳኔ ይዘት ያላገናዘበና የዉሳኔዉን ይዘት የሚለዉጥ እና ስለፍርድ አፈጻጸም
የተዘረጋዉን ሥርዓት የጣሰ ስለሆነ ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡በመሆኑም
ተከታዩን ወስነናል፡፡

ዉ ሳ ኔ
1. ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 0101101 ላይ በቀን 03/10/2011 ዓ/ም የሰጠዉ
ትእዛዝ፣የሰሜን ወሎ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 28498 ላይ በቀን 29/01/2012 ዓ/ም
የሰጠዉ ዉሳኔ እና የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 0337580
ላይ በቀን 25/05/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋል፡፡
2. ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 0101101 የሚታወቁን የፍርድ አፈጻጸም መዝገብ
በማንቀሳቀስ ለክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤትና ቦታዉን በዓይነት ግራ ቀኙ እኩል እንዲካፈሉ
በማድረግ ዉሳኔዉን እንዲያስፈጽም ወስነናል፡፡
3. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችሉ ተወስኗል፡፡
ት እ ዛ ዝ

1. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡
2. በዚህ መዝገብ ላይ በቀን 05/06/2012 ዓ/ም የተላለፈዉ እግድ ተነስቷል፡፡ይጻፍ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡
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