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የሰ/መ/ቁ - 153664 

ቀን - 29/01/2011 

                                ዲኞች፡- 

      ተኽሉት ይመሰሌ 

       ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

    ቀነዒ ቂጣታ 

      ተሾመ ሽፇራዉ 

     አብዬ ካሳሁን 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሻ ፊራህ -ጠበቃ ጣሂር ሼህ አብደሊህ 

ተጠሪዎች፡- 

1. አቶ አብደራህማን ጣሂር 
2. ዮሱፌ አሉ ዩሱፌ 
3. ሀሰን አሉ ዩሱፌ 
4. ሳሊህ ኢብራሂም             አሌቀረቡም       
5. ሮዉዲ አሉ ዩሱፌ 
6. ረሺዴ አሉ ዩሱፌ 
7. ኢስማሃን አሉ ዩሱፌ 
8. በዴሪያ ኢብራሂም ግራዴ 
9. ሀሰን ኢብራሂም ኢጋሌ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ክርክሩ የተጀመረዉ በኢትዮጵያ ሶማላ ክሌሌ መንግስት በፊፇን ዞን ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ሲሆን፤ ተጠሪዎች ከሳሽ፣ አመሌካች እና በዚህ ችልት የክርክሩ ተካፊይ 

ያሌሆነዉ አቶ ሰኢዴ አሉ፣ በቅዯም ተከተሌ፣ 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች በመሆን 

ተከራክረዋሌ፡፡ የተጠሪዎች ክስ ይዘትም በአጭሩ፤ እናቶቻችን ከአያታችን የወረሱት እና 

በዉርስ ሉተሊሇፌሌን የሚገባ ቦታ 2ኛ ተከሳሽ በህገ ወጥ መንገዴ ሇ1ኛ ተከሳሽ በሽያጭ 

በማስተሊሇፈ ዉለ ፇርሶ ቦታዉ ይመሇስሌን የሚሌ ነዉ፡፡ ተከሳሾች ሇፌርዴ ቤቱ 

ቀርበዉ በሰጡት መሌስ፤ ቦታዉ ሇ2ኛ ተከሳሽ በተሇይ ከእናቱ የተሰጠዉ መሆኑን፣ 
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ከሳሾች ከቦታዉ የዉርስ ዴርሻ የላሊቸዉ መሆኑን፣ ቦታዉን 2ኛ ተከሳሽ ቆርቆሮ ቤት 

ሰርቶበት በህጋዊ መንገዴ ሇ1ኛ ተከሳሽ የሸጠ በመሆኑ ዉለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ 

መሌኩ የቀረበዉን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉ እና 

ቆርቆሮ የተሰራበት ቦታ ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር ባዯረጉት የሽያጭ ዉሌ መሠረት 

በአመሌካች እጅ እንዯሚገኝ በማስረጃ መረጋገጡን ገሌፆ ቤትና ቦታዉ የአመሌካች ነዉ 

በማሇት የተጠሪዎችን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ዉሳኔ 

ባሇመስማማት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን፣ ይግባኝ ሰሚዉ 

ፌርዴ ቤት በበኩለ ሇክስ ምክንያት የሆነዉ ዉሌ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ የተመዘገበ 

እና የተፇረመም አሇመሆኑን፣ ተጠሪዎች ወራሾች መሆናቸዉን እና ሇስር 2ኛ ተከሳሽ 

ሇብቻዉ የተሰጠ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ባሇመቅረቡ ንብረቱ ሇተጠሪዎች 

ሉመሇስሊቸዉ ይገባሌ፤ አመሌካች በቦታዉ ሊይ ቤት ሇሰራችዉ ቤት ግምቱን ተጠሪዎች 

ሇአመሌካች እንዱከፌለ፤ አመሌካች በዉለ ምክንያት ያጣችዉ መብት ካሇ በስር 2ኛ 

ተከሳሽ ሊይ ክስ የማቅረብ መብት አሊት በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በመሻር 

ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ ባሇመቀበሌ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 

አቤቱታ ያቀረበች ሲሆን፣ ሰበር ሰሚዉ ችልት የስር 2ኛ ተከሳሽ በሽያጭ ዉለ 

መሠረት የወሰዯዉን ገንዘብ ሇአመሌካች ሉመሇስ ይገባሌ በሚሌ ይግባኝ ሰሚዉ ችልት 

በዚህ ረገዴ የሰጠዉን የዉሳኔ ክፌሌ ብቻ በመሻር ቀሪዉን በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 05/06/2010 ዒ. ም ተዘጋጅቶ በጠበቃዋ አማካይነት በቀረበ 

አምስት ገጽ የሰበር አቤቱታ፤ ተጠሪዎች ወራሾች መሆናቸዉ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ፣ 

እንዱሁም በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ ተገቢዉን ፍርም ያሟሊ መሆን 

አሇመሆኑን በተመሇከተ የቀረበዉ ክርክር በላሇበት ሁኔታ የስር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ሰሚ ችልቶች በፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ 

የነበረዉን ዉሳኔ በመሻር የሰጡት ዉሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነዉ በማሇት ተከራክራሇች፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ ያስቀርባሌ በመባለም ተጠሪዎች 

በተዯረገሊቸዉ ጥሪ  መሠረት ቀርበዉ ግራ ቀኝ ክርክራቸዉን በጽሐፌ ተሇዋዉጠዋሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን፣ ይህ ችልትም 

ሇአቤቱታዉ ምክንያት የሆነዉን ዉሳኔ ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት 

መገንዘብ የተቻሇዉ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉ ቤት እና ቦታ በአመሌካች እጅ ሉገባ 

የቻሇዉ ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር ባዯረጉት የሽያጭ ዉሌ መሠረት ስሇመሆኑ ግራ ቀኝን 

ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች የሚከራከሩት ቤትና ቦታዉ ከአያታቸዉ በዉርስ 

ሉተሊሇፌሊቸዉ የሚገባ መሆኑን ሲሆን፣ አመሌካች እና የስር 2ኛ ተከሳሽ በበኩሊቸዉ 

ቤትና ቦታዉ ሇስር 2ኛ ተከሳሽ (ሽያጭ) በግሌ የተሰጠዉ እንጂ የዉርስ ሀብት 

አሇመሆኑን ገሌጸዉ የተከራከሩ መሆኑን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ ይሁንና ቤትና ቦታዉ 

ቀዯም ሲሌ የተጠሪዎች አያት የነበረ ሆኖ ሇተጠሪዎች በዉርስ የተሊሇፇሊቸዉ እንጂ 

ሇስር 2ኛ ተከሳሽ በግሌ የተሰጠዉ ያሇመሆኑን ማስረጃን መዝኖ ፌሬ ነገርን የማጣራት 

ስሌጣን በተሰጣቸዉ በስር ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠዉ 

ይህ ከሆነ፣ በአመሌካች እና በስር 2ኛ ተከሳሽ መካከሌ የተዯረገዉ እና ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነዉ ዉሌ ህጋዊ ዉጤት የሚያስከትሌ መሆን ያሇመሆኑን ስሇ ጉዲዩ ከሚዯነግገዉ 

የፌትሏብሓር ህጉ ዴንጋጌ ጋር አገናዝቦ ማየቱ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት ካሇዉ ሌዩ ባህርይ አንፃር፣ ንብረቶቹን 

ከአንዴ ወዯ ላሊ ሰዉ ሇማስተሊሇፌ የሚዯረጉ አሠራሮች እና ስርዒቶች ጥብቅ መሆን 

እንዲሇባቸዉ ይታወቃሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረትን ከአንደ ወዯ ላሊ ሰዉ ማስተሊሇፌ 

ስሇሚቻሌበት ሁኔታ በተመሇከተ በፌትሏብሓር ህጋችን የተሇያዩ አንቀፆች የተዯነገጉ 

ዴንጋጌዎችም ይህኑን የሚያሳዩ ናቸዉ፡፡ ከእነዚህም ዴንጋጌዎች ዉስጥ አንደ በህጉ 

አንቀጽ 2878 ስር የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ነዉ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የማይንቀሳቀስ 

ንብረትን በሽያጭ ሇላሊ ሰዉ ሇማስተሊሇፌ የሚዯረግ ዉሌ በሦስተኛ ወገን ሊይ ህጋዊ 

ዉጤት ያስከትሌ ዘንዴ ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ መመዝገብ አሇበት፡፡ 

የተያዘዉን ጉዲይ በተመሇከተም፣ ተጠሪዎች ከቤቱ ሊይ መብት ያሊቸዉ መሆኑ 

እስከተረጋገጠ ዴረስ አመሌካች ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር ያዯረገችዉ ዉሌ ህጋዊ ዉጤት 

ያስከትሌ ዘንዴ የሽያጭ ዉለ በህግ አግባብ የተመዘገበ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ 

አሇባት፡፡ ሆኖም ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉ ዉሌ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ 

ያሌተመዘገበ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ሇክርክሩ ምክንያት 
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የሆነዉ ዉሌ የሚጸናበት የህግ ምክንያት የላሇ በመሆኑ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት 

የስር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ሰሚ ችልቶች የዯረሱበት 

ዴምዲሜ የሚነቀፌበት ምክንያት የሇም፡፡ ሽያጩ ሉፇርስ ይገባሌ የሚባሌ ከሆነ ዯግሞ 

የስር 2ኛ ተከሳሽ (ሻጭ) ሰዑዴ አሉ ዩሱፌ በዉለ ምክንያት የተቀበሇዉን ገንዘብ 

የመመሇስ ግዳታ ያሇበት ሲሆን፣ ይህን እንዱያዯርግ ላሊ ክስ ማቅረብ ሳያስፇሌግ በዚሁ 

መዝገብ ሊይ መወሰን የሚቻሌ በመሆኑ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የሰጠዉን የዉሳኔ ክፌሌ በመሻር 

የዯረሰበት ዴምዲሜም በአግባቡ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

በአጠቃሊይ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉ ቤትና ቦታ የተጠሪዎች የዉርስ ዴርሻ 

ያሇበት መሆኑ እስከተረጋገጠ እና አመሌካች ቤትና ቦታዉን ሇመግዛት ያዯረጉት ዉሌም 

በህግ አግባብ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ ያሌተመዘገበ በመሆኑ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ 

በማሇት የስር 2ኛ ተከሳሽ የሽያጩን ገንዘብ ሇአመሌካች እንዱመሌስ በሚሌ የተሰጠ 

ዉሳኔ በአግባቡ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌ መሠረታዊ የሆነ 

የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ስሊሌተገኘ ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የኢትዮጵያ ሶማላ ክሌሌ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/ 05-1-101/09 በቀን 04/03/2010 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ 

በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ 

የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

3. አመሌካች ቦታዉን ከተረከቡ በኋሊ ሊካሄደት ተጨማሪ ግንባታ ያወጡትን ወጪ 

በተመሇከተ ወጪዉ እንዱመሇስሊቸዉ ሉያቀርቡ የሚችለትን ክስ ይህ ዉሳኔ 

አይከሇክሌም፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

መ/ይ  
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