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የሰ/መ/ቁ. 54567 

የካቲት 10 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

                            ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ 

ዲኜ መሊኩ 

ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

አሌማው ወላ  

ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የባህር ዲር ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት - ዓ/ህግ መቅጫ ሇገሠ - ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡-  1. የባህር ዲር ጨርቃጨርቅ ፊብሪካ አ.ማ - ነ/ፇጅ ኃይሇእየሱስ ዯምሴ - ቀረቡ፡፡ 

        2. ሮማን ገብሩ - የቀረበ የሇም፡፡ 

        3. ማሩ አሊምረው - ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በፌትሏብሓር ክርክር ሂዯት በፌርዴ ቤት የታገዯ ንብረት እግደ ተግባራዊ በሆነበት 
ጊዜ ተሽጦ ሲገኝ እግደን ያሰጠውና የፌርዴ ባሇመብት የሆነ ወገን ስሊሇው መፌትሓ የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረተው ክስ ሲሆን የአሁኑ 
2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በአመሌካች ጠያቂነት ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ የተዯረጉ ናቸው፡፡ የስር ከሳሽ 
የክስ ይዘትም አቶ ብርሃኑ ታርቆ የተባለ ግሇሰብ በከሳሽ ዴርጅት በቋሚ ሰራተኛነት ተቀጥረው 
ከ1988 ዓ.ም እስከ 1994 ዓ.ም ዴረስ በገንዘብ ያዥነት ሲሰሩ በነበረበት ጊዜ የተሰጣቸውን ኃሊፉነት 
በመዘንጋትና አጋጣሚውን በመጠቀም ብር 28,794.70 /ሃያ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና አራት 
ብር ከሰባ ሳንቲም/ በማጉዯሊቸውና ሇግሌ ጥቅም በማዋሊቸው ይህንን ገንዘብ እንዱከፌለ ሇምዕራብ 
ጎጃም መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ በመመስረት የመ/ቁጥር 2312 ተከፌቶ ተከሳሽ አቶ 
ብርሃኑ ታርቆ ተጠርተውና በጉዲዩ ሊይ ተከራክረው የግራ ቀኙን ክርክር የመረመረው ፌርዴ ቤት 
መጋቢት ዏ8 ቀን 1997 ዓ.ም በዋሇው ችልት አቶ ብርሃኑ ታርቆን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ዋናውን 
ገንዘብ ከሔጋዊ ወሇደና ከተሇያዩ ወጪዎች ጋር እንዱከፌሌ ውሣኔ መስጠቱን፣ ሇዚህ ፌርዴ 
ማስፇፀሚያ ይሆን ዘንዴ የአቶ ብርሃኑ ታርቆን ቤት የፌርዴ ባሇመብት የሆነው ዴርጅት በዋናው 
ክርክር ጊዜ እንዲይሸጥ፣ እንዲይሇወጥ በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ አሰጥቶ ሇባህር ዲር ከተማ አገሌግልት 
ጽ/ቤት የእግዴ ትዕዛዙን ያዯረሰ ቢሆንም እግደ ተጥሶ ቤቱን የፌርዴ ባሇዕዲው ሽጦ መገኘቱን ገሌጾ 
ማዘጋጃ ቤቱ የፌርደን ገንዘብ እንዱተካሇት ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም በቤቱ ሊይ እግዴ መሰጠቱን ሳይክዴ ሁኔታው 
የተከሰተው በሰራተኞች ጥፊት መሆኑን ገሌጾ መስሪያ ቤቱ ኃሊፉነት እንዯላሇበት፣ ሰራተኞቹም ወዯ 
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ክርክሩ እንዱገቡሇት ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችም በአሁኑ አመሌካች ጥያቄ 
መነሻነት በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ተዯርጏ ባቀረቡት መከራከሪያ ሇጉዲዩ ኃሊፉነት 
የላሇባቸው መሆኑን ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን  ክርክርና ማስረጃ 
ከመረመረ በሁዋሊ የአሁኑን አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ሇ1ኛ ተጠሪ የፌርደን ገንዘብ ያህሌ 
እንዱከፌሌ በማሇት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችን ግን በነፃ በማሰናበት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙንና የሰበር አቤቱታውን ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው መሰረታዊ ይዘትም ጥፊቱ ሰራተኛ 
የሆኑት የ2ኛ እና የ3ኛ ተጠሪዎች ሁኖ እያሇ መስሪያ ቤት የሆነው አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ መባለ 
ተገቢነት የላሇው ከመሆኑም በሊይ ኃሊፉነት አሇበት ቢባሌ ዯግሞ የኃሊፉነት መጠኑ ሉሆን ይገባ 
የነበረው ቤቱ የተሸጠበት የገንዘብ መጠን እንጂ 1ኛ ተጠሪ በፌርዴ ከአቶ ብርሃኑ ታርቆ 
እንዱከፇሇው የተወሰነውን መጠን ያህሌ ሉሆን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ ተብል ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ሇ1ኛ ተጠሪ ይክፇሌ ተብል የመወሰኑ ሁኔታ 
ተገቢነት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው የጽሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ ተጠሪ ከአቶ ብርሃኑ ታርቆ የሚፇሌገው የገንዘብ 
መጠን በፌርዴ የተረጋገጠ ሲሆን በዋናው ክርክር ጊዜ ዯግሞ የአቶ ብርሃኑ ታርቆ ንብረት የሆነውን 
ቤት በፌርዴ ቤት በማስከበር የእግደን ትዕዛዝ ሇአሁኑ አመሌካች አዴርሶ ባሇበት ሁኔታ የቤቱ 
ባሇቤትና የፌርዴ ባሇዕዲ የሆኑት ግሇሰብ ቤቱን ሇላሊ ሰው ራሳቸው ሸጠው በመገኘታቸው 1ኛ ተጠሪ 
ፌርደን ሉያስፇጽም የሚችሇውን የአቶ ብርሃኑ ታርቆን ንብረት ሉያገኝ ያሌቻሇ መሆኑን፣ እንዱሁም 
የቤቱ ሽያጭን በተመሇከተ ተገቢ ነው የሚሇውን ክርክር 1ኛ ተጠሪ አቅርቦም እስከ መጨረሻው 
ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያሊገኘ መሆኑን፣ የአሁኑ አመሌካች ሃሊፉነት የሇብኝም በማሇት 
የሚከራከረውም እግደ ሇመስሪያ ቤቱ መዴረሱን በመካዴ ሳይሆን ተግባሩ የተፇፀመው ሰራተኛ 
በሆኑት የአሁኑ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጥፊት ነው በማሇት መሆኑን ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 
አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ ያዯረገው የእግዴ ትዕዛዙ ዯርሶት እያሇ ይህንኑ ጥሶ ቤቱ እንዱሸጥ 
አዴርጏአሌ፣ የሰራተኞች ጥፊት ስሇመኖሩም አሊስረዲም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ 
አጥብቆ የሚከራከረው ጥፊቱ በሰራተኞች የተፇፀመ እንጂ በመስሪያ ቤቱ የተፇፀመ ነው ሉባሌ 
የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን 
ያሊቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት የአመሌካች ሰራተኛ 
በሆኑት የአሁኑ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የተፇፀመ ጥፊት ስሇመኖሩ አመሌካች ያሊስረዲ መሆኑን 
በፌሬ ነገር ዯረጃ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ ይህ ዴምዲሜ የማስረጃውን ታዓማኒነት መሰረት ያዯረገ 
መሆን ያሇመሆኑን ዯግሞ ይህ ችልት ሉመረምር የሚችሌበት የሔግ አግባብ የላሇ መሆኑን 
ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 1ዏ ዴንጋጌዎች 
ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የእግዴ ጥሰት ተግባር የተፇፀመው በሰራተኞች ጥፊት 
መሆኑን አመሌካች ካሊስረዲ ዯግሞ ራሱ ሃሊፉነት የማይወስዴበት ምክንያት የሇም፡፡ ምክንያቱም 
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የፌርዴ ቤት እግዴ ትዕዛዝ አሇማክበር በሔግ ሊይ በትክክሌ ተገሌጾ የተዯነገገውን ሌዩ ዯንብና 
ሥርዓት መጣስ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2028፣2035 እና 2126 መሠረት ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ 
ተግባር ነውና፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ ተብል መወሰኑ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃን 
ከሔጉ ጋር ያገናዘበ እንጂ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ላሊው አመሌካች የሚከራከርበት ነጥብ የካሳ መጠኑን በተመሇከተ ሲሆን በዚህ ረገዴ 
አመሌካች የሚያቀርበው ክርክር ኃሊፉነት መጠኑ ሉሆን የሚገባው ቤቱ በእርግጠኝነት የተሸጠበት 
ዋጋ እንጂ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ከአቶ ብርሃኑ ታርቆ ሊይ የሚፇሌገው የፌርዴ ገንዘብ መጠን 
አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ቤቱ በጨረታ ሳይሆን ከዚህ ውጪ የተሸጠ በመሆኑ በትክክሌ 
በምን ያህሌ ዋጋ እንዯተሸጠ ተረጋግጧሌ ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ቤቱ የተሸጠው በገበያ 
ዋጋ ስሇመሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ዯግሞ አመሌካች የኃሊፉነት መጠኑን የሚቃወምበት ሔጋዊ 
ምክንያት ሉኖር አይችሌም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት የላሇ በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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