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የሰ/መ/ቁ. 46143 

ሏምላ 2 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዴሌበጌ ራሔመቶ 

ተጠሪዎች፡- 1. የባህር ትራንዚት አገሌግልት ዴርጅት - ነ/ፇጅ መሊኩ መኯንን 

      2. የአቶ መሏመዴ ዐስማን ወራሾች - ሙሠማ መሏመዴ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአፇጻጸም ጊዜ የተነሳን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ 
እንዯሚታየው አንዯኛ አመሌካች የፌርዴ ባሇመብት ሲሆን የሁሇተኛ ተጠሪዎች አውራሽ አቶ መሏመዴ ዐስማን 
ዯግሞ የፌርዴ ባሇዕዲ ነው፡፡ አመሌካች ክርክሩ ውስጥ የገባችው የፌርዴ ባሇመብቱ የአፇጻጸም ትዕዛዝ (በሏራጅ 
ይሸጥ) ያሰጠበት ቤት የፌርዴ ባሇዕዲ ንብረት አይዯሇም፡፡ ቀዯም ሲሌ ኑርሐሴን በርሄ የተባሇው ሰው ንብረት 
የነበረ፤ በኋሊም ከዚህ ሰው ወራሾች (እነ ዘይኑ ኑርሐሴን) ሊይ የገዛሁት ነው፡፡ በንብረቱ ሊይ የተሰጠው የሏራጅ 
ትዕዛዝ እና እግዴ ይነሳሌኝ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.418 መሠረት በማሇት መቃወሚያ በማቅረብዋ ነው፡፡ 
መቃወሚያው የቀረበሇት ፌ/ቤት የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክር ከሰማ በኋሊ፣ የአመሌካችን መቃወሚያ በመቀበሌ 
የሏራጁ ሽያጭ ቀሪ ሆኖ ቤቱ ሇአመሌካች ይሇቀቅ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አንዯኛ ተጠሪ 
ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱም 
አመሌካች ቤቱን ገዝቻሇሁ በማሇት ውሌ ከማቅረብዋ ውጪ ስመሃብቱን በስምዋ አሊዛወረችም፡፡ ባሇቤት ናት 
ሇማሇት የሚያስችሌ ማስረጃ የሊትም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት መቃወሚያው ተቀባይነት የሇውም 
ብልአሌ፡፡ በዚህ መሠረትም በሥር ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ሽሮአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ 
ጠ/ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው 
በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች ግንቦት 24 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሠረት 
በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ሇክርክሩ 
መነሻ የሆነው ቤት በውሌ መገዛት እየታወቀ በስምሽ አሌተመዘገበም በሚሌ ምክንያት መቃወሚያዬ ውዴቅ 
መዯረጉ አግባብ አይዯሇም የሚሇውን የአመሌካች አቤቱታ ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ 
ረገዴ ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 
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 ክርክሩ በአፇጻጸም ዯረጃ ያሇን ጉዲይ የሚመሇከት ስሇመሆኑ ከሊይ ተገሌጾአሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን 
በአፇጻጸም እንዱያዝሇት የጠየቀው የፌርዴ ባሇዕዲው የአቶ መሏመዴ ዐስማን (የሁሇተኛ ተጠሪዎች አውራሽ) 
ንብረት ነው በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ቤቱን ገዛሁት የምትሇው ዯግሞ ከፌርዴ ባሇዕዲው ሊይ ሳይሆን፣ አቶ 
ኑርሁሴን በርሄ ከተባሇው ሰው ወራሾች ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ያቀረበችው መቃወሚያ አንዯኛ ተጠሪ 
ከአቀረበው ክርክር አንፃር ከመታየቱ በፉት በእርግጥ ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲው ንብረት ሇመሆኑስ ተረጋግጦአሌ 
ወይ? የሚሇውን ነጥብ መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ በዚህ ረገዴ አንዴም ያቀረበው ማስረጃ የሇም፡፡ 
ሲከራከር የቆየው አመሌካች የሽያጭ ውሌ ከማቅረብ አሌፊ የቤቱን ስመሃብት በስምዋ አሊዛወረችም በሚሇው 
ነጥብ ሊይ ብቻ በመመስረት ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶችም ይህን የክርክር አቅጣጫ ተከትሇው ነው የወሰኑት፡፡ 
በበኩሊችን እንዯምናየው ግን ሇሽያጭ የቀረበው /አንዯኛ ተጠሪ በአፇጻጸም ያስያዘው/ ቤት በእርግጥም የፌርዴ 
ባሇዕዲው ንብረት ሇመሆኑ በቅዴሚያ ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡ ይህ ከተረጋገጠ በኋሊም ነው በአመሌካች እና በአንዯኛ 
ተጠሪ መካከሌ ያሇውን ክርክር ማየት የሚገባው፡፡ 

 ከሊይ እንዲመሇከትነው አመሌካች ቤቱን የገዛችው ከፌርዴ ባሇ ዕዲ ሊይ እንዲሌሆነ አሊከራከረም፡፡ አንዯኛ 
ተጠሪም ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲ ንብረት ሇመሆኑ ወይም የአቶ ኑርሁሴን በርሄ ንብረት ሊሇመሆኑ በማስረጃ ሉያስረዲ 
ቀርቶ በክርክር ዯረጃ እንኳን ምንም ያሇው ነገር የሇም፡፡ በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክርም የአንዯኛ ተጠሪ 
ነገረ-ፇጅ ተጠይቆ የሰጠው መሌስም ከዚህ የተሇየ አይዯሇም፡፡ በሁሇተኛ ተጠሪነት የቀረቡት የሥር የፌርዴ ባሇዕዲ 
ወራሾችም ቤቱ የእነሱ እንዲሌሆነ በመግሇጽ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን 
ስናየው ቤቱ አንዯኛ ተጠሪ በሁሇ ተኛ ተጠሪ ባስፇረዯው ገንዘብ ምክንያት በአፇጻጸም የሚያዝበት የሔግ ምክንያት 
አሊገኘንም፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 68424 የካቲት 5 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ 
ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 44935 ሚያዝያ 19 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 
ቁ.348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ሇክርክሩ መነሻ የሆነው በአፇጻጸም ሉያዝ አይችሌም ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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