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የሰ/መ/ቁ. 124618 

                                                ሔዲር 22 ቀን 2009 ዒ.ም. 

 

                       ዲኞች፡- 1. አሌማው ወላ 

                             2. ሙስጠፊ አህመዴ 

                             3. አብርሃ መሰሇ 

                             4. አብዬ ካሳሁን 

                             5. እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- 

1. ወ/ሮ ዴባካ መሰሇ - ቀረቡ 

2. ሀብቱ ሞገስ - ሞግዚት  ወ/ሮ ዴባካ መሰሇ - ቀረቡ 

3. የሽወርቅ ሞገስ - ሞግዚት  ወ/ሮ ዴባካ መሰሇ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሳጅን ኃይለ ሞገስ - የቀረበ የሇም  

       መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                             ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የፌርዴ አፇጻጸምን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን አመሌካቾቹ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት 

ያቀረቡትም ሇፌርዴ አፇጻጸሙ ምክንያት የሆነው መኖሪያ ቤት ክፌፌሌ መፇጸም የሚገባው 

በሀራጅ ተሽጦ ነው በሚሌ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ በፌርዴ በማጽናት 

በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 0311349 

በ16/06/2008 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም 

ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 

የጉዲዩን አመጣጥ በተመሇከተ፡- የ1ኛ አመሌካች ባሇቤት የነበሩት አቶ ሞገስ ጌታሁን በሞት 

መሇየታቸውን ተከትል በተነሳው የውርስ እና የጋራ ንብረት ክፌያ ክርክር በዋግኽምራ ዞን 

በሰቆጣ ከተማ በቀበላ 02 ክሌሌ በሟች ስም ተመዝግቦ ይታወቅ ከነበረው ቤት ውስጥ ግማሹ 

የአሁኗ 1ኛ አመሌካች ዴርሻ ሆኖ ቀሪው ግማሽ ዯግሞ ከሟች ሇሚወሇደት ሰባት ሌጆች 

እንዱከፊፇሌ ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን፣ ይህንን የስረ ነገር ፌርዴ ሇማስፇጸም 1ኛ አመሌካች 

በፌርዴ ባሇመብትነት ተሰይመው ባዯረጉት እንቅስቃሴ በከተማው አስተዲዯር በቀረበው የዋጋ 

ግምት መሰረት የቀሪዎቹን ወራሾች ዴርሻ 1ኛ አመሌካች ከፌሇው እና ከወራሾቹ መካከሌ የአሁኑ 
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ተጠሪ ቤቱ በጨረታ መሸጥ ከሚገባው በቀር ግምቱን ሇመቀበሌ አሌስማማም በማሇታቸው 

ዴርሻቸው በሞዳሌ 85 እንዱያዝ ተዯርጎ የቤቱ ስመሀብት አፇጻጸሙን በያዘው የሰቆጣ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ወዯ 1ኛ አመሌካች የተዛወረ መሆኑን፣ 1ኛ ተጠሪ በዚህ ትዕዛዝ 

ባሇመስማማት በየዯረጃው ያቀረቡት ክርክር በመጨረሻ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤቶችን የአፇጻጸም ትዕዛዝ ሽሮ ቤቱ 

ከተቻሇ በዒይነት፣ ካሌተቻሇ ግራ ቀኙ እርስ በእርስ በሚያዯርጉት ጨረታ፣ ይህም ካሌተቻሇ ሇ3ኛ 

ወገን በጨረታ እንዱሸጥ በመዝገብ ቁጥር 03-08523 በ26/04/2007 ዒ.ም. ውሳኔ የሰጠ 

መሆኑን፣ የወረዲው ፌርዴ ቤትም በዚሁ አግባብ ቤቱ በጨረታ እንዱሸጥ ሇማስቻሌ የጨረታ 

ማስታወቂያ እንዱወጣ ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን፣በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት 1ኛ አመሌካች 

ያቀረቡት ይግባኝ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 010913 በ02/10/2007 ዒ.ም. 

በትዕዛዝ የተዘጋ እና አቤቱታቸውም በክሌለ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር  0311349 

በ16/06/2008 ዒ.ም. በተሰጠ በፌርዴ ተቀባይነት ያጣ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካቾቹ በአከራካሪው ቤት ሊይ 

ያሊቸው የጋራ ዴርሻ በጣም ብዙ ሆኖ እያሇ እና የተጠሪው ዴርሻ ግን በዴርሻቸው ብቻ የታጠረ 

ሆኖ እያሇ፣ ይህንኑ ከግምት በማስገባትም 1ኛ አመሌካች ከአሁኑ ተጠሪ በቀር ሇቀሪው 

እያንዲንደ ወራሽ ግምቱን ከፌሇው ቤቱን በስማቸው አዛውረው እያሇ የአሁኑ ተጠሪ ግምቱን 

ሇመቀበሌ ባሇመስማማታቸው ብቻ ቤቱ በሀራጅ እንዱሸጥ የመታዘዙን አግባብነት ተጠሪው 

ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ 

ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም 

በጉዲዩ እሌባት ማግኘት የሚገባቸው፡- 

1. በስረ ነገሩ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ በቤቱ ሊይ የሀራጅ 

ሽያጭ ማስታወቂያ እንዱወጣ በወረዲው ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በክሌለ የበሊይ 

ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሚነቀፌበት ሔጋዊ 

ምክንያት አሇ ወይስ የሇም? 

2. አመሌካቾቹ ከአከራካሪው ቤት ሊይ አሇን የሚለትን አብሊጫ ዴርሻ መሰረት 

በማዴረግ ቤቱን ማስቀረት የሚችለበት የሔግ አግባብ አሇ ወይስ የሇም? 

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከእነዚሁ ነጥቦች አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ 1ኛ አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት ከአከራካሪው ቤት 

በሚስትነታቸው ያሊቸው ዴርሻ ግማሽ ሆኖ እያሇ እና የሰባት ወራሾች ዴርሻ ከሆነው የቤቱ 
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አጋማሽ ውስጥ ዯግሞ 1ኛ አመሌካች ሞግዚት የሆኗቸው 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች እያንዲንዲቸው 

አንዴ ሰባተኛ ዴርሻ ያሊቸው ሆኖ እያሇ እንዱሁም ከተጠሪው ውጪ ሊለት ቀሪ ወራሾች 1ኛ 

አመሌካች ዴርሻቸውን ከፌሇው እያሇ ከቤቱ አጋማሽ ውስጥ አንዴ ሰባተኛ ዴርሻ ብቻ ሊሊቸው 

የአሁኑ ተጠሪ ጥቅም ብቻ ሲባሌ ወዯ 1ኛ አመሌካች ስም ተዛውሮ የነበረው ቤት በሀራጅ 

እንዱሸጥ የተሰጠው ትዕዛዝ ፌትሏዊ አይዯሇም የሚሌ መሆኑን የአቤቱታቸው ይዘት 

ያመሇክታሌ፡፡ ይሁን እንጂ የክሌለ ሰበር ችልት የአፇጻጸም ሂዯቱን አስመሌክቶ ቀዯም ሲሌ ቤቱ 

ከተቻሇ በዒይነት፣ ካሌተቻሇ ግራ ቀኙ በመካከሊቸው በሚያዯርጉት ጨረታ፣ ይህም ካሌተቻሇ 

ዯግሞ ሇ3ኛ ወገን በጨረታ እንዱሸጥ በመዝገብ ቁጥር 03-08523 በ26/04/2007 ዒ.ም. ውሳኔ 

የሰጠው 1ኛ አመሌካች ከአሁኑ ተጠሪ ውጪ ሊለት ላልች ወራሾች ዴርሻቸውን ሰጥተው ቤቱን 

በስማቸው ካዛወሩ በኋሊ በመሆኑ የተጠሪው ዴርሻ ከቤቱ አጋማሽ ውስጥ አንዴ ሰባተኛ ብቻ ሆኖ 

እያሇ ቤቱ በሏራጅ ይሸጥ መባለ ተገቢ አይዯሇም የሚለ ከሆነ የሰበር አቤቱታቸውን በወቅቱ 

በስርዒቱ መሰረት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቅርበው ተገቢውን ውሳኔ 

ማሰጠት ይገባቸው የነበረ ከመሆኑ በቀር በክሌለ ሰበር ችልት ውሳኔ መሰረት ጉዲዩ ወዯ ወረዲው 

ፌርዴ ቤት ተመሌሶ የአፇጻጸም ሂዯቱ ከቀጠሇ በኃሊ ወዯኋሊ ተመሌሰው ቤቱ በሀራጅ እንዱሸጥ 

የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ ፌትሀዊ አይዯሇም በማሇት አሁን እያቀረቡ ያለት ክርክር ስነ 

ስርዒታዊ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም አፇጻጸሙን የያዘው የሰቆጣ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት ቀዯም ሲሌ በክሌለ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 03-08523 በ26/04/2007 ዒ.ም. 

የሰጠውን ውሳኔ ተከትል በስረ ነገሩ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ በቤቱ ሊይ የሀራጅ 

ሽያጭ ማስታወቂያ እንዱወጣ የሰጠው እና በክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው 

የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ከአከራካሪው ቤት 1ኛ አመሌካች ግማሽ ዴርሻ፣2ኛ እና 3ኛ 

አመሌካቾች ዯግሞ ከቤቱ አጋማሽ ውስጥ እያንዲንዲቸው አንዴ ሰባተኛ ዴርሻ ያሊቸው መሆኑ 

አሊከራከረም፡፡ ይህም 1ኛ አመሌካችም ሆኑ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ከቀሪዎቹ ወራሾች ጋር 

የአከራካሪው ቤት የጋራ ባሇሀብቶች መሆናቸውን መገንዘብ የሚያስችሌ ነው፡፡በፌርዴ አፇጻጸም 

ምክንያት ተይዞ የሚሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆኑ ሰዎች 

በሔብረት የያዙት እና ያሌተከፊፇለት በሆነ ጊዜ ከተካፊዮቹ አንደ ንብረቱን ሇመግዛት በጨረታ 

ተወዲዲሪ ሆኖ የቀረበ እንዯሆነ የፌርዴ ባሇዕዲው እንዯቀረበ ተቆጥሮ የተቀዲሚነት መብት 

የሚሰጠው ስሇመሆኑ የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 443 ይዯነግጋሌ፡፡ ከስነ ስርዒት ሔጉ 

በተጨማሪም የጋራ ባሇሀብቶች የሆኑ ሰዎች ያሌተከፊፇሇውን የጋራ ንብረት ከማንኛውም ሶስተኛ 

ወገን በፉት ቀዲሚ ሆነው በግዥ የማስቀረት ሔጋዊ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 1261 (1) የተዯነገገ ሲሆን ይህ መብት ተግባራዊ የሚዯረግበት ስርዒትም በዚሁ ሔግ 
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ከቁጥር 1386 እስከ 1409 ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካቾቹ አከራካሪውን ቤት 

ሇማስቀረት የሚችለት በቤቱ ሊይ በሚከናወነው ጨረታ መሰረት ከፌተኛ ዋጋ በማቅረብ አሸናፉ 

የሆነው ተጫራች ጨረታውን ያሸነፇበትን ዋጋ መሰረት በማዴረግ ከሊይ በተጠቀሱት ዴንጋጌዎች 

በተጠበቀሊቸው የቀዲሚነት መብት በመገሌገሌ ነው፡፡ በቀጣይ የአፇጻጸሙ ሂዯት አመሌካቾቹ 

ከፌተኛ ዋጋ በማቅረብ አሸናፉ የሆነው ተጫራች ጨረታውን ያሸነፇበትን ዋጋ መሰረት በማዴረግ 

የቀዲሚነት መብታቸውን ተግባራዊ የሚያዯርጉ ከሆነ በሰበር አቤቱታቸው እንዯሚከራከሩት 

ከአሁኑ ተጠሪ ውጪ ሊለት ላልች ወራሾች ዴርሻቸውን ከፌሇው በቤቱ ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ 

ከፌ ያዯረጉ መሆን አሇመሆኑ፣ ጨረታውን ካሸነፈበት የዋጋ መጠን ውስጥ የራሳቸው ዴርሻ 

ተቀንሶ ገቢ ማዴረግ የሚገባቸው የገንዘብ መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ እና መሰሌ የአፇጻጸም 

ጉዲዮች ፌርደን በሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት ተስተናግዯው ተገቢው ትዕዛዝ የሚሰጥባቸው 

ይሆናሌ። 

ሲጠቃሇሌ አመሌካቾቹ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 443 እንዱሁም በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 1261 (1)፣ 1386 እስከ 1409 በተዯነገገው የቀዲሚነት መብታቸው የመገሌገሌ 

መብታቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ አከራካሪው ቤት በሀራጅ እንዱሸጥ በወረዲው ፌርዴ ቤት 

የተሰጠው እና በክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው ትዕዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                         ው ሳ ኔ 

1. በሰቆጣ ወረዲ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በዋግኽምራ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 0101913 በ02/10/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ 

በፌርዴ በማጽናት በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ችልት በመዝገብ ቁጥር 0311349 በ16/06/2008 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ  

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የስረ ነገሩ ፌርዴ ያረፇበት ቤት በሀራጅ ይሸጥ መባለ በአግባቡ ነው በማሇት 

ወስነናሌ። 

3. አከራካሪው ቤት በሀራጅ በሚሸጥበት ጊዜ አመሌካቾቹ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት 

ሔግ ቁጥር 443፣ እንዱሁም በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1261 (1)፣ 1386 እስከ 

1409 በተዯነገገው የቀዲሚነት መብት የመገሌገሌ መብት አሊቸው በማሇት 

ወስነናሌ።  
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4. እንዱያውቁት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇሰቆጣ ወረዲ ፌርዴ ቤት፣ ሇዋግኽምራ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ችልት ይሊክ፡፡ 

5. በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ 

ቁጥር 0311349 በ16/06/2008 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ 

በዚህ መዝገብ በ06/07/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ። 

6. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

7. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ወ 
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