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የሰ/መ/ቁ. 4ዏ945 

ጥር 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

 ዲኜ መሊኩ 

 ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ኮልኔሌ ግርማ ኃይሇሥሊሴ - ወኪሌ ስርጉት በሊይ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አስማማው መንግሥቱ - ቀረቡ  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከሁሇት የፌርዴ ባሇመብቶች መካከሌ አንደ የፌርዴ ባሇእዲን ንብረት ቀዴሞ ተረክቧሌ 
ሉባሌ የሚችሌበትን የሥነ ሥርዓት አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በአስከፇቱት የአፇፃፀም መዝገብ ነው፡፡ 

የክርክሩ መነሻና ይዘትም የሚከተሇው ነው፡፡ አመሌካች አቶ ፌስሏ ወረታ የተባለት ግሇሰብ 
ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አ.አ ቅርንጫፌ ሇከባዴ የጭነት መኪና መግዣ ብር 291,1ዏዏ.ዏዏ/ ሁሇት 
መቶ ዘጠና አንዴ ሺህ አንዴ መቶ ብር/ ሲበዯሩ ዋስ በመሆን በአዱስ አበባ ከተማ በዴሮው አጠራር 
ወረዲ 16 ቀበላ 12 / ባሁኑ አጠራር የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 13/14/ ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቪሊ 
ቤታቸውን በመያዣ ሰጥተው የነበረ ሲሆን ዋናው ተበዲሪ የብዴር ገንዘቡን መክፇሌ ባሇመቻሊቸው 
ባንኩ ከአሁኑ አመሌካች የያዘውን መያዣ በመሸጥ አመሌካች የዋናውን ተበዲሪ እዲ ዋናውን ገንዘብ 
ከእነ ወሇደ ጨምረው ብር 316,3ዏዏ.ዏዏ /ሶስት መቶ አስራ ስዴስት ሺህ ሶስት መቶ ብር/ ሇባንኩ 
ከፌሇዋሌ፣ ባንኩም ይህንኑ አረጋግጦ ሇአመሌካች ዯረሰኝ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች 
በአቶ ፌስሏ ወረታ ሊይ በዋስትናቸው የከፇለትን ገንዘብ እንዱተኩሊቸው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበው ሇባንኩ የከፇለትን ገንዘብ ዋናው ተበዲሪ እንዱተካሊቸው ፌርዴ 
አግኝተዋሌ፡፡ ይህንኑ ፌርዴ መሠረት በማዴረግ የአፇፃፀም መዝገብ ከፌተው ፌ/ቤቱ ጉዲዩን 
መመሌከት ጀምሮ የፌርዴ ባሇእዲ የሆኑትን ግሇሰብ /አቶ ፌስሏ ወረታ/ እንዯፌርደ እንዱፇጽሙ፣ 
ወይም የማይፇጽሙበትን ምክንያት ካሇ ይህንኑ እንዱያስረደ ተዯርጎ ባሇእዲው ሇአመሌካች ገንዘቡን 
ሉተኩሊቸው ወይም ንብረት ካሇ እንዱጠቀሙ ሲጠየቁ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው የአሁኑ አመሌካች 
የአቶ ፌስሏ ወረታን ንብረት አፇሊሌገው አፇፃፀሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት እንዱገሌፁ ተዯርጎ 
አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ ባሇቤት በሆኑት ወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ስም የተገዛ ቤት ነው የሚለትን 
ሇፌርዴ ቤቱ ገሌፀዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም አመሌካች የጠቆሙት ቤት በወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ስም 
የሚታወቅ መሆኑን የሚመሇከተው አካሌ አጣርቶ ሇፌርዴ ቤቱ ውጤቱን እንዱሌክ ፌርዴ ቤቱ 
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ትእዛዝ ሰጥቶ ጉዲዩ ይመሇከተዋሌ የተባሇው የየካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19 አስተዲዯር ጽ/ቤት ቤቱ 
በእርሱ በኩሌ የማይታወቅና ማህዯር የላሇው በመሆኑ እንዯፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ሇመፇፀም የማይችሌ 
መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች ቤቱ የፌርዴ ባሇእዲው ባሇቤት ሇመሆኑ ማስረጃ አሇኝ 
በማሇትም ግንቦት 11 ቀን 1994 ዓ.ም ተዯርጓሌ ያለትን የሽያጭ ውሌ አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መመርመሮ አሇ የተባሇው የሽያጭ ውሌ በሔጉ አግባብ 
የተዯረገ አይዯሇም፣ የባሇእዲው ባሇቤት በሻጮች ስም ተተክተው የተመዘገቡና ባሇሀብት 
ስሇመሆናቸው አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት አሇ በተባሇው ቤት አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ አይገባም ሲሌ 
የአመሌካችን አፇፃፀም የፌርዴ ባሇእዲ ንብረትን አፇሊሌገው ባቀረቡ ጊዜ የማንቀሣቀስ መብታቸውን 
በመጠበቅ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው አመሌካችና አቶ ፌስሏ ወረታ ከተከራከሩ በሁዋሊ ቤቱ የጨረቃ ቤት 
በመሆኑ ብቻ በሏራጅ ከማሸጥ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ትእዛዝ 
ሽሮ አፇፃፀሙ አመሌካች አሇ ባለት የአቶ ፌስሏ ወረታ ባሇቤት ቤት ሊይ እንዱቀጥሌ በመ/ቁጥር 
55873 ህዲር 19 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ አፇፃፀሙ 
ይቀጥሌበት የተባሇው የወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ቤት ከተጠሪ በነበረባቸውና በፌርዴ ቤት 
በተረጋገጠው እዲ ምክንያት የተረከቡትና የርክክቡ ስምምነትም በፌርዴ ቤት የተመዘገበበት ነው 
በማሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ እንዱሰርዝሊቸው የተቃውሞ አቤቱታቸውን 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 358 መሠረት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት አቅርበው ከአሁኑ አመሌካች ጋር 
እንዱከራከሩ ከተዯረገ በሁዋሊ ተጠሪ ከአመሌካች ቀዴመው አከራካሪውን ቤት በእዲ ምክንያት ከወ/ሮ 
አበበች ወ/ሚካኤሌ የተረከቡት መሆኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት የቀዴሞውን ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 36ዏ/2/ መሠረት በመሠረዝ ታህሣሥ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በዋሇው ችልት 
ውሣኔ ሰጥቶታሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በዚሁ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በሁዋሊ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አፇፃፀሙ በቤቱ ሉቀጥሌ አይገባም በማሇት የሰጠው ውሣኔ ሙለ 
በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

በበኩሊችን አመሌካች ጥቅምት ዏ7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇው ማመሌከቻ ያቀረቡትን የሰበር 
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ሇተጠሪ ጥሪ አዴርገን ክርክሩን በፅሐፌ ሰምተናሌ፣ ሇጉዲዩ አግባብነት 
አሊቸው የተባለትን የበታች ፌርዴ ቤቶችን ዋና መዛግብትም በማስቀረብ የክርክሩን አጠቃሊይ ሂዯት 
ተመሌክተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ ባሇቤት ስሇመግዛታቸው በማረጋገጥ 
አፇፃፀሙ በቤቱ እንዱቀጥሌ ያቀረቡት አቤቱታ የአሁኑ ተጠሪ በቤቱ ሊይ ቅዴሚያ መብት አሊቸው 
ተብል ውዴቅ የተዯረገው ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ 
የሚገባው ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመዝገብ ቁጥር 74ዏ5 በሆነው መጋቢት ዏ9 ቀን 1994 ዓ.ም ክስ የመሠረቱ ሲሆን ሏምላ 12 ቀን 
1996 ዓ.ም በዋሇው ችልት ሉፇፀም የሚችሌ ፌርዴ በአቶ ፌስሏ ወረታ ሊይ ያስፇረደ መሆኑን፣ 
ይኸው ፌርዴ እንዱፇፀምሊቸው ፌርደን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም የተፃፇ 
ማመሌከቻ አቅርበው የአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 23ዏ51 ማስከፇታቸውን፣ አፇፃፀሙን፣ የያዘው 
ፌርዴ ቤትም ሇፌርዴ ባሇእዲ እንዯፌርደ እንዱፇጽሙ፣ የማይፇጽሙበት ምክንያት ካሇም ቀርበው 
እንዱያስረደ ትእዛዝ ሰጥቶ የፌርዴ ባሇእዲ የሆኑት አቶ ፌስሏ ወረታ ፌ/ቤት ቀርበው እንዯፌርደ 
ሇመፇፀም የማይችለ መሆኑን ከመግሇጽ ውጭ እንዯፌርደ ሊሇመፇፀምያቀረቡት ምክንያት የላሇ 
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መሆኑን ፌ/ቤቱ ገሌጾ አፇፃፀሙ ከቀጠሇ በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ ንብረትን 
በማፇሊሇግ አሁን አከራካሪ የሆነው ንብረት እንዱከበርሊቸው አቤቱታ አቅርበው አፇፃፀሙን የያዘው 
ፌርዴ ቤትም የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት የአሁኑ አመሌካች ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት በየካ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 19 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር የላሇው የፌርዴ ባሇእዲ ባሇቤት በሆኑት የወ/ሮ አበበች 
ወ/ሚካኤሌ ስም የሚገኝ ቤት ተከብሮ እንዱቆይ በማሇት ጥቅምት ዏ8 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው 
ችልት ትእዛዝ ሰጥቶ እንዯትእዛዙ እንዱፇጽም ሇክፌለ ቀበላ ትእዛዙን ሲሌክ የክፌለ ቀበላ ቤቱ 
የሇም በማሇት ጥቅምት 16 ቀን 1999 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ ገሌጿሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱን 
የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት የአሁኑ አመሌካች ማስረጃ ካሊቸው እንዱያቀርቡ እና የፌርዴ ባሇእዲውም 
አስተያየት እንዱሰጡበት ከአዯረገ በሁዋሊ የፌርዴ ባሇመብት በቤቱ ሊይ አፇፃፀሙ እንዱቀጥሌ 
ያቀረቡት አቤቱታ ቤቱ የጨረቃ ቤት ነው ስሇተባሇ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ሚያዚያ 17 ቀን 
1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ በአከራካሪው ቤት ባሇመብት ሁኜበታሇሁ የሚለበት መንገዴ የመነጨው 
በሁሇት መዛግብት ሲሆን አንደ፡- በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 43327 
መስከረም 2ዏ ቀን 1997 ዓ.ም በወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ሊይ በመሠረቱት ክስ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ 
ግራ ቀኙን አከራክሮ ሚያዚያ ዏ9 ቀን 1998 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተከሣሽ የነበሩት ወ/ሮ አበበች 
ወ/ሚካኤሌ ሇአሁኑ ተጠሪ ብር 23,752.55 /ሏያ ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሣ ሁሇት ብር ከአምሣ 
አምስት ሣንቲም/ ፌርዴ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ 
ጋር እንዱከፌለ አስወስነው ይኸው ፌርዴ እንዱፇፀምሊቸው ሰኔ ዏ9 ቀን 1998 ዓ.ም የተፃፇ 
የአፇፃፀም ማመሌከቻ አቅርበው የአፇፃፀሙ ጉዲይ በፋዳራለ የመ/ዯ/ፌ/ቤት መ/ቁጥር 71496 
በሆነው ተከፌቶ አሁን እያከራከረ ባሇው ቤትም ተጠሪ የእግዴ ትእዛዝ ታህሣሥ 1ዏ ቀን 1999 ዓ.ም 
በፌርዴ ቤት አሰጥተው ጉዲዩ እየታየ ባሇበት ሂዯት ግራ ቀኙ ወገኖች ጉዲዩን ግንቦት 25 ቀን 1999 
ዓ.ም አቅርበው ፌርዴ ቤቱ በእርቅ ስምምነቱ መሠረት አፇፃፀሙ ማሇቁን ተገንዝቤአሇሁ በማሇት 
የአፇፃፀሙን መዝገብ ሰኔ 22 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት ዘግቶታሌ፡፡ ላሊው ተጠሪ በወ/ሮ 
አበበች ወ/ሚካኤሌ ሊይ ፌርዴ ያገኙ ስሇመሆኑ ያሣያሌ የተባሇው ጉዲይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 85943 የታየው ሲሆን ተጠሪ ክስ የመሠረቱት መጋቢት 24 ቀን 1999 ዓ.ም 
ሁኖ ጉዲዩ ሲታይ ቆይቶ ግራ ቀኙ ሰኔ 18 ቀን 1999 ዓ.ም ጉዲዩን በስምምነት ጨርሰናሌ በማሇት 
ስምምነቱ በፌርዴ ቤቱ እንዱፀዴቅሊቸው አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም በስምምነቱ መሠረት ወ/ሮ 
አበበች ወ/ሚካኤሌ ሇአሁኑ ተጠሪ ብር 52,769.73 /ሃምሣ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሣ ጠዘኝ ብር 
ከሰባ ሶስት ሣንቲም/ በመክፇሌ መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው ግራ ቀኙ መስማማታቸውን ገሌፀው አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፣ ስምምነቱም ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ የሚሌ ምክንያት በመያዝ 
ስምምነቱን በማጽዯቅ ሰኔ 22 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ግንቦት 25 
ቀን 1999 ዓ.ም ከወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ጋር አዴርጌአሇሁ የሚለት የእርቅ ስምምነት ቤቱን 
ሇሁለም እዲዎች ስሇመረከቤ ያረጋግጣሌ የሚለት ነው፡፡ ይህ ችልትም ከሊይ ከተጠቀሱት መዛግብት 
በፌሬ ነገር ዯረጃ በተረጋገጡት ነጥቦች መሠረት ጉዲዩን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በመሠረቱ ፌርዴ እንዯፌርደ መፇፀም ያሇበት ስሇመሆኑ የፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ ቁጥር 378 እና 
ተከታዩቹ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያሣያሌ፡፡ በአንዴ የፌርዴ ባሇእዲ ንብረት ሊይ አፇፃፀሙን 
የቀጠለ ተራ የፌርዴ ባሇመብቶች ካለም ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 4ዏ3 ዴንጋጌ መሠረት ምሊሽ 
ሉያገኝ እንዯሚችሌ ሔጉ ያሣያሌ፡፡ 
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እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ ሰኔ 22 ቀን 1999 ዓ.ም በፋዳራለ የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 85943 ተሰጠ የሚለት ትእዛዝ ሰኔ 18 ቀን 1999 ዓ.ም ከወ/ሮ አበበች 
ወ/ሚካኤሌ ጋር ያዯረጉትን ስምምነት ሇሔግ እና ሇሞራሌ ተቃራኒ አሇመሆኑን በማረጋገጥ ፌርዴ 
ቤቱ አጽዴቆታሌ የሚለት ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የመዘገበው ትእዛዝ የሚያሣየው ወ/ሮ አበበች ሇአሁኑ 
ተጠሪ የክርክሩ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ የከፇለ መሆኑን እንጂ ሇሚፇሇግባቸው ገንዘብ አሁን 
እያከራከረ ያሇውን ቤት ሇማስረከብ ተስማምተው፣ ስምምነቱም ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አይዯሇም 
ተብል የተመዘገበ አሇመሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ በመ/ቁጥር 71496 ባስከፇቱት የአፇፃፀም መዝገብ ሰኔ 
22 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው ትእዛዝም ቢሆን እርቁን የመዘገበ ሣይሆን አፇፃፀሙ 
በእርቅ መሠረት መፇፀሙ ተረጋግጧሌ በማሇት የፌርዴ አፇፃፀም መመሪያ የያዘውን አፇፃፀም ሂዯት 
እንዱያቆም የተዯረገበት ነው፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው አሁን እያከራከረ ያሇውና ባሇሀብትነቱ 
የወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ስሇመሆኑ የተረጋገጠውን ቤት ቅዴሚያ ያስከበሩት የአሁኑ አመሌካች 
መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ በመ/ቁጥር 85943 ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ባሰጡት ትእዛዝ ከወ/ሮ አበበች 
ወ/ሚካኤሌ የሚፇሌጉት ገንዘብ የተከፇሊቸው መሆኑን መዘገቡ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇፀው 
በመ/ቁጥር 71496 የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ትእዛዝ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት ሇመውሰዴ ያዯረጉት 
ጥረት ስሇመኖሩ በማረጋገጥ ይህንኑ ያፀዯቀ ሣይሆን አፇፃፀም መቋጨቱን ያረጋገጠበት ነው፡፡ 
በመ/ቁጥር 71496 የተከፇተው የአፇፃፀም መዝገብ ሲሆን የሚያወሣውም ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ 
የሚገኘውንና ግንቦት 25 ቀን 1999 ዓ.ም በተጠሪና በወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ መካከሌ ተዯረገ 
የተባሇውን የእርቅ ስምምነት ሲሆን በመ/ቁጥር 85943 ሇፌርዴ ቤቱ ቀረበ የሚባሇው ዯግሞ ሰኔ 18 
ቀን 1999 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው ስምምነት ሁኖ ወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ሇተጠሪ እዲቸውን የከፇለ 
መሆኑን የተረጋገጠበት ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ አከራካሪውን  ቤት በእዲ ምክንያት ከወ/ሮ አበበች 
ወ/ሚካኤሌ ሙለ በሙለ ተረክቤአሇሁ የሚለት መክፇለ በተረጋገጠበት ገንዘብ ጭምር በመሆኑ 
ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት ከአመሌካች ቀዴመው 
ወስዯዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ መክንያት የሇም፡፡ ላሊው ተጠሪ በዚህ የሰበር ዯረጃ 
የሚያቀርቡት ክርክር አከራካሪውን ቤት ከወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ በመረከብ ባሁኑ ጊዜ ሇላሊ ሶስተኛ 
ወገን ሸጬአሇሁ የሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ የክርክር ነጥብ በተጠሪ ሉነሣ የሚችሌበት እና 
ተቀባይነት ሉያገኝ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ በአጠቃሊይ አከራካሪው ቤት ሊይ ተጠሪ ከአመሌካች 
አስቀዴመው በእዲ ምክንያት ወስዯዋሌ ተብል የተሰጠው ውሣኔ በእያንዲንደ መዝገብ ሊይ ሲዯረግ 
የነበረውን አጠቃሊይ የክርክር ሂዯት ከጊዜ ቅዯም ተከተለና በተሇያዩ ጊዜአት ሲሰጡ የነበሩትን 
ትእዛዝ ይዘት በአግባቡ ያሊገናዘበ በመሆኑ ስሇፌርዴ አፇፃፀም የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 55873 ታህሣሥ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 35155 ሏምላ 16 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም 
የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 23ዏ35 ሚያዚያ 17 ቀን 1999 ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
አፇፃፀሙን እንዱቀጥሌ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ታዝዟሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
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3. ተጠሪ ከወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ የሚፇሌጉትን ገንዘብ ከመጠየቅ ይህ ፌርዴ አያስቀርም 
ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ  
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