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የሰ/መ/ቁ.113013 

ሚያዚያ 25 ቀን 2009 ዒ.ም 

                               ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነው 

በዔውቀት በሊይ 

እንዲሻው አዲነ 

                                  ሃይለ ነጋሽ 

እትመት አሠፊ 

      አመሌካች፡- ወ/ት ማሔላት እንዲሇ አሌቀረቡም 

      ተጠሪ፡-1.አቶ አህመዴ አሇም           አሌቀረቡም 

            2.ወ/ሮ ዘይነባ አብዯሊ 

      መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አፇጻጸምን የሚመሇከት ነው፡፡በሥር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር አመሌካች የመቃወም 

አመሌካች፤ተጠሪዎች ዯግሞ እንዯ የቅዯም ተከተሊቸው የፌርዴ ባሇመብት እና የፌርዴ ባሇዔዲ 

በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 418 መሠረት ያቀረቡት የመቃወም 

አቤቱታ ይዘት በአጭሩ የአፇጻጸም ትዔዛዝ የተሠጠበት በኮሌፋ ቀራንዩ ክ/ከተማ ቀበላ 05 

በዯብረአባይ ቁጥር 1 እና 2 ራሥ አገዝ የመኖሪያ ቤቶች ሔብረት ሥራ ማሔበር በ175 ካ.ሜ 

ሊይ የሚገኘውን ቤት ግንቦት 01 ቀን 1998 ዒ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ የገዙት መሆኑን 

በመግሇጽ ተከራካሪ ሳይሆኑ በቤቱ ሊይ የተሰጠው የአፇጻጸም ትዔዛዝ መብታቸውን የሚጎዲ 

በመሆኑ ይሻርሊቸው ዘንዴ ዲኝነት የጠየቁ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

ተጠሪዎች በጉዲዩ ሊይ አስተያየት እንዱሰጡበት ትዔዛዝ የተሰጠ ቢሆንም 2ኛ ተጠሪ መጥሪያ 

ዯርሷቸው ስሊሌቀረቡ ፌ/ቤቱ አስተያየት የመስጠትመብታቸውን አሌፍታሌ፡፡1ኛ ተጠሪ በሰጡት 

መሌስ አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ በቂ ምክንያት የላሇው መሆኑን፤አመሌካች ቤቱ በዔዲ 

መያዙን እያወቁ ዘግይተው ያቀረቡት አቤታታ ከቅን ሌቦና ውጪ የቀረበ በመሆኑአቤቱታቸው 

ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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የአፇጻጸም ችልቱ የግራቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ቤቱን ገዝቸዋሇሁ በማሇት 

የሚከራከሩ ቢሆንም ያቀረቡት የሽያጭ ውለ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ያሌተመዘገበ በመሆኑ 

በፌርዴ ባሇመብት ሊይ የመቃወሚያ መሠረት ሉሆን አይችሌም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ 

ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት  አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ አከራካሪው 

ቤት የማሔበር ቤት በመሆኑ ሇጉዲዩ አወሳሰን ተፇጻሚነት ያሇው ሔግ ሥሇ ሔብረት ሥራ 

ማሔበራት አዯረጃጀት እና አሥተዲዯር የሚዯነግገው አዋጅ ቁጥር 147/91 ነው፤የዚህ ሔግ 

አንቀጽ 19/1/ሇ በማሔበሩ ውስጥ በተሠራ ቤት ሊይ መብት ያገኘ ሠው ይህንኑ መብቱን ሇላሊ 

ሠው ሇማሥተሊሇፌ ቢፇሌግ ከማሔበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ ፇቃዴ ማግኘት እንዯሚኖርበት 

ይዯነግጋሌ፤የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም በመ.ቁ 36294 ይህንኑ በመጥቀስ 

አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፤አመሌካች ያቀረቡት የሽያጭ ውሌ የማሔበሩ ሥራ አመራር 

ኮሚቴ ፇቅድ ያስተሊሇፇው መሆኑን፤የመተካካት ሥርዒቱም በማሔበሩ ዘንዴ የተመዘገበ እና 

አግባብ ባሇው አዯራጅ መሥሪያ ቤት እንዱመዘገብ የተሊሇፇ ሥሇመሆኑ የሚያስረዲ 

አይዯሇም፤በሰነደ ሊይ የማሔበሩ ማሔተም አርፍ መገኘቱ ብቻውን ሔጉ በሚጠይቀው አሠራር 

የመብት ማስተሊሇፌ ሑዯት መከናወኑን የሚያረጋግጥ አይዯሇም፤ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ 

የተቻሇውም 2ኛ ተጠሪ የቤቱን ሥመሏብት ወዯ አመሌካች ሣያዞሩ እየኖሩበት የሚገኙ 

መሆናቸውን በመሆኑ በ2ኛ ተጠሪ ሥም በሚታወቅ ቤት ሊይ በመንዯር የቤት ሽያጭ ውሌ 

መብት አግኝቸበታሇሁ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም በማሇት የሥር ፌ/ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ በውጤት ዯረጃ ተቀብል አጽንቶታሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ 

በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡-ማሔበሩ የሽያጭ ውለን ተቀብልት አመሌካችም 

በ2ኛ ተጠሪ ምትክ ተተክቼ ማሔበሩ የሚጠይቀውን ተገቢውን ክፌያ እየከፇሌኩ የማሔበሩ አባሌ 

ሆኘ እንዴቀጥሌ ፇቅድሌኝ ውለ በማሔበሩ ከገባበት ከ1998 ዒ.ም ጀምሮ በቤቱ እየኖርኩበት 

እገኛሇሁ፤በአሁኑ ሰዒትም ማህበሩ ካርታ በሥሜ እንዱዘጋጅ አዴርጎሌኝ የፌ/ቤት ክርክር አሇበት 

የተባሇ በመሆኑ ተቀምጦ ይገኛሌ፤ማሔበሩ ይህን እውነታ ያሳወቀኝ የይግባኝ ክርክሩ ከተዯረገ 

በኋሊ ነው፤አከራካሪው ቤት በክፌሇ-ከተማውም ሆነ በማሔበሩ ተመዝግቦ የሚገኘው በአመሌካች 

ሥም እንጂ በ1ኛ ተጠሪ ሥም አይዯሇም፤የማሔበሩ ማሔተም አርፍበት ከማሔበሩ የተሊከው 

ውሌም የሚያሣየው አመሌካች እና ሁሇተኛ ተጠሪ ያዯረግነው የቤት ሽያጭ ውሌ የጸና መሆኑን 

ነው፤በማሔበሩ ትዔዛዝ በሥሜ ካርታ ተሠርቶ እያሇ 1ኛ ተጠሪ ካርታው ሉሰጥ አይገባም ብሇው 

በመከራከራቸው እንዲይሰጠኝ የተዯረገ መሆኑ እየታወቀ አፇጻጸሙ እንዱቀጥሌ በማሇት 

የተሠጠው ትዔዛዝ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ 
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ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአመሌካችን ውሌ 

የሔብረት ሥራ አመራሮች ፇቅዯው ያሌተቀበለት በመሆኑ አመሌካች መቃወሚያ ማቅረብ 

አትችሌም በማሇት ውሳኔ የመስጠቱን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ 

ተዯርጓሌ፡፡ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡እኛም የግራቀኙን ክርክር እንዱጣራ ከተያዘው 

ነጥብ እና ሇጉዲዩ አወሳሰን አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም አመሌካች ሇዚህ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክርክር አከራካሪው ቤት በክፌሇ-ከተማውም 

ሆነ በማሔበሩ በአመሌካች ሥም ተመዝግቦ ይገኛሌ፤ ከማሔበሩ የተሊከው እና የማሔበሩ 

ማሔተም ያረፇበት ውሌም የሚያሣየው ይህንኑ ነው፤በማሔበሩ ትዔዛዝ በሥሜ ካርታ ተሠርቶ 

1ኛ ተጠሪ ካርታው ሉሰጥ አይገባም ብሇው በመከራከራቸው እንዲይሰጠኝ ተዯርጓሌ በማሇት 

የሚከራከሩ ቢሆንም ይህን ፌሬነገር በመግሇጽ በበታች ፌ/ቤቶች የተከራከሩ ሇመሆኑ የክርክሩ 

ሑዯት አያሳይም፡፡የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 329/1 በበታች ፌ/ቤቶች ያሌቀረበን አዱሰ ክርክር ይግባኝ 

ሰሚው ፌ/ቤት መቀበሌ የሇበትም በማሇት የሚዯነግግ በመሆኑ አመሌካች ሇዚህ ችልት 

ያቀረቡትን አዱስ ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ አመሌካች በበታች ፌ/ቤቶች የተከራከሩት የአፇጻጸም 

ትዔዛዝ የተሠጠበትን ቤት ግንቦት 01 ቀን 1998 ዒ.ም በተዯረገ ውሌ ከ2ኛ ተጠሪ የገዙ 

መሆናቸውን በመግሇጽ መሆኑን፤በማስረጃነት ያቀረቡት ውሌም ግንቦት 01 ቀን 1998 ዒ.ም 

ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ተፇጽሟሌ ያለትን የመንዯር ውሌ መሆኑን፤የአፇጻጸም ትዔዛዝ የተሊሇፇበት 

በኮሌፋ ቀራንዩ ክ/ከተማ ቀበላ 05 በዯብረአባይ ቁጥር 1 እና 2 ራሥ አገዝ የመኖሪያ ቤቶች 

ሔብረት ሥራ ማሔበር በ175 ካ.ሜ የሚገኘው ቤት የማሔበር ቤት መሆኑን፤አመሌካች ባቀረቡት 

የሽያጭ ውሌ ሊይ የማሔበሩ ማሔተም አርፍ መገኘቱ ብቻውን የመብት ማስተሊሇፈ የማሔበሩ 

ሥራ አመራር ኮሚቴ ፇቅድ ያስተሊሇፇው ስሇመሆኑ እና የመተካካት ሥርዒቱም በማሔበሩ ዘንዴ 

ተመዝግቦ አግባብ ባሇው አዯራጅ መሥሪያ ቤት እንዱመዘገብ የተሊሇፇ ሥሇመሆኑ የማያሳይ 

መሆኑ ፌሬነገርን የማጣራት እና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የበታች ፌ/ቤቶች 

ተረጋግጧሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 36294 ሰዎች በመዯራጀት ያቋቋሟቸው 

የሔብረት ስራ ማህበራትን በተመሇከተ የተዯነገገው የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 

147/91 ስሇማሔበራቱ ዒሊማ፣ ስሇማሔበራቱ አመሠራረት፤ስሇሚመሩባቸው መርሆዎች፣ ስሇሔግ 

ሰውነትና ኃሊፉነት፤ስሇመተዲዯሪያ ዯንብ፣ ወዘተ በተመሇከተ ዝርዝር ዴንጋጌዎችን ያካተተ 

መሆኑን፤የአዋጁ አንቀጽ 19  የማህበሩ አባሌ ዔጣውን ወይም ጥቅሙን ሇማስተሊሇፌ 
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እንዯሚችሌ፤የማስተሊሇፈ ሁኔታም የራሱ የሆነ የተሇየ ስርዒት እንዲሇው፤የማህበሩ አባሌ ዔጣውን 

ወይም ጥቅሙን ሇማስተሊሇፌ ቢፇሌግ ከማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ ፇቃዴ ማግኘት 

እንዯሚኖርበት፤በማህበር ተዯራጅቶ የተገኘውን መብት የማስተሊሇፉያ ስርዒቱ በግሌ ከተገኘ 

መብት የተሇየ መሆኑን፤መብት የሚተሊሇፌሇት ወገንም በአስተሊሊፉው መብት መጠቀም 

የሚችሇው በመተካት የማህበሩ አባሌ መሆን ከቻሇ ብቻ መሆኑን፤ይህ የማስተሊሇፌ ሥርዒት 

በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723 ከተመሇከተው የማይንቀሣቀስ ንብረት መብት ማስተሊሇፉያ ስርዒት የተሇየ 

መሆኑን፤በማህበር በመዯራጀት የተሠራውን ቤት ሸያጭ ውሌ በፌ/ብ/ሔግ/ቁ 1723 ከተመሇከተው  

ዴንጋጌ  ጋር  አያይዞ ማየቱ ትክክሌ እንዲሌሆነ እና በማህበሩ ያሇውን መብት ማስተሊሇፌን 

በተመሇከተ ከአዋጅ ቁጥር 147/91 አንፃር መታየት ያሇበት መሆኑን በመግሇጽ በየትኛውም 

እርከን ሊይ ሊለ ፌ/ቤቶች አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም ሠጥቶበታሌ፡፡ 

የሰበር ሰሚ ችልቱ ይህን የሔግ ትርጉም ከሠጠ በኋሊ የሔብረት ሥራ ማሔበራት አዋጅ ቁጥር 

147/91 ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 402/96 የወጣ ቢሆንም ተሻሽል የወጣው አዋጅ የአዋጅ ቁጥር 

147/91 አንቀጽ 19 ዴንጋጌን በተመሇከተ ያሻሻሇው ነገር የሇም፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ገዝቸዋሇሁ የሚለትን የማሔበር ቤት በአዋጅ ቁጥር 

147/91 መሠረት ከማሔበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ ፇቃዴ አግኝተው እና በመተካት የማሔበሩ 

አባሌ ሆነው የተሊሇፇሊቸው መሆኑን በመግሇጽ በበታች ፌ/ቤቶች ያቀረቡት ክርክርም ሆነ ማስረጃ 

ሥሇላሇ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ጉዲዩን በአዋጅ ቁ 147/91 እና ይህ የሰበር ሰሚ ችልት 

የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሠረት በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በውጤት 

ዯረጃ ተቀብል ማጽናቱ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ  ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 163565 መጋቢት 11 ቀን 2006 ዒ.ም 

ተሰጥቶ፤በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 150823 የካቲት 25 ቀን 2007 ዒ.ም 

በፌርዴ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸወን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ፌ 
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