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                                                የሰ/መ/ቁ. 55238 

      መጋቢት 9 ቀን 2003ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ዲኜ መሊኩ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴማ 

አመሌካቾች፡- 1. የየካ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር - ነገረ ፇጅ ፌፁም ካሣዬ ቀረቡ 

   2. ወ/ሮ አሌማዝ ተረፇ አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሔዴአት ፌስሀፅዬን ከጠበቃ አቶ ሚሉዬን አበራ ጋር ቀረቡ 

አንዯኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 55238 ባቀረበው የሰበር አቤቱታ ሊይ የተዯረገውን 
ክርክርና ሁሇተኛ አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 55153 ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሊይ የተዯረገውን 
ክርክር በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 11/5/ መሠረት በማጣመር መርምረን የሚከተሇውን 
ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 አመሌካቾች በተናጠሌ ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር 
መዝገብ ቁጥር 29861 የአሁን ተጠሪ አመሌካች የአሁን አመሌካቾች ተጠሪዎች ሆነው ያቀረቡትን 
ክርክር መርምሮ ጉዲዩን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እንዯገና አይቶ እንዱወሰን ጥር 14 
ቀን 2001 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራቀኛችንን 
ክርክር በመስማት ህዲር 24 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በይግባኝ 
አይቶ መጋቢት 28 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር 
ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

 የክርክሩ መነሻ የአሁን ተጠሪ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ግንቦት 22 ቀን 
1994 ዓ.ም ያቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ነው፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርበው ሁሇተኛ 
አመሌካች አዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 16 ቀበላ 03 የቤት ቁጥር 314 የሚገኘውን ቤቱን ከታህሣሥ 
23 ቀን 1991ዓ.ም ጀምሮ በየወሩ ብር 3‚000/ሦስት ሺ ብር/ ኪራይ ሇመክፇሌ ተስማምተው 
ተከራይተውታሌ፡፡ በውሊችን መሠረት ያሌከፇለኝ ብር 117‚000 /አንዴ መቶ አሥራ ሰባት ሺ ብር/ 
የቤት ኪራይ ያሇባቸው ስሇሆነ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ፡፡ 

 አንዯኛው አመሌካች ህግና መመሪያ ሣይከተሌ ቁጥሩ ከፌ ብል የተጠቀሰውን ቤት ሇሁሇተኛ 
አመሌካች ነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም በተፃፇ የሽያጭ ውሌ ሸጧሌ፡፡ አመሌካቾች በአንዴነትና በነጠሊ 
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ከነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም ጀምሮ ያሇውን የቤቱን ኪራይ እንዱከፌለና ቤቱንም ሇቅቀው 
እንዱያስረክቡኝ በማሇት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ቤቱን ሇሁሇተኛ አመሌከች የሸጠው 
ቤቱ የኤርትራዊያን ንብረት መሆኑ በወቅቱ በተቋቋመው አጣሪ ኮሚቴ ተጣርቶ ስሇቀረበሇት መሆኑን 
ገሌጾ የተጠሪ ክስ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካችም መንግስት 
ባወጣው የጨረታ ማስታወቂያ መሠረት በህጋዊ መንገዴ የገዛሁ በመሆኑ የሽያጭ ውለ 
የሚፇርስበትም ሆነ ቤቱን የምሇቅበት ምክንያት የሇም፡፡ የቤት ኪራይ ሇተጠሪ ወኪሌ ከፌያሇሁ 
የሚሌ ይዘት ያሇው ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

 የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች ሇሁሇተኛ አመሌካች የተጠሪን ንብረት የሸጠው ከህግ 
ውጭ ነው፡፡ ስሇዚህ ቤቱን ሇሁሇተኛ ተጠሪ ያስረክቡ፡፡ የቤት ኪራይ ከነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም 
ጀምሮ ያሇውን በአንዴነትና በነጠሊ አመሌካቾች ሇተጠሪ እንዱከፌለ በማሇት በመዝገብ ቁጥር 07632 
ታህሣሥ 28 ቀን 97 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፣፣ አመሌካቾች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበው 
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ክስ ሇማቅረብ 
የሚያስችሊቸው መብትና ጥቅም የሊቸውም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በይግባኝ 
መዝገብ ቁጥር 36844 ሀምላ 12 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ 
ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ችልት የተጠሪን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት በመዝገብ 
ቁጥር 26905 የካቲት 2 ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው ትዕዛዝ ስርዞታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር 
በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቅርበው የሰበር ችልቱ 
የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰጡትን ውሣኔ በመሻር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 79183 አሇ 
የሚለትን የሚስትነትና የሌጆቻቸውን የወራሽነት ማስረጃ በማስቀረብና ተገቢውን በመፇፀም 
እንዯዚሁም ተገቢነት አሊቸው የሚሊቸውን ማስረጃዎች ሁለ በማስቀረብ በግራ ቀኙ የመከራከሪያ 
ነጥቦች ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት በሰበር 
መዝገብ ቁጥር 29861 ጥር 14 ቀን 2001 ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ችልት ጥር 14 ቀን 2001ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት ጉዲዩን በማንቀሣቀሥ አጣርቶ 
እንዱወሰንሊቸው የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሠረት መዝገቡን 
በማንቀሣቀሥ ሉቀርቡ ይገባቸዋሌ የሚሊቸውን ማስረጃዎች በማስቀረብ 24-3-2002 ዓ.ም ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ክስ በቀረበበት ጉዲይ ሊይ ሇመክሰስ የሚያስችሌ መብት አሊቸው 
ወይስ የሊቸውም; አመሌካቾች ክስ የቀረበበትን ቤት ሇተጠሪ ሉያስረክቡ ይገባሌ ወይስ አይገባም; 
ተጠሪ ክስ ያቀረቡበትን የኪራይ ገንዘብ በይርጋ ይታገዲሌ ወይስ አይታገዴም; አመሌካቾች ተጠሪ 
የጠየቁትን የቤት ኪራይ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇባቸው ወይስ የሊበቸውም; የሚለትን ጭብጦች 
መሥርቷሌ፡፡ 

 ክርክር የተነሳበት ቤት በብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ስም የተመዘገበ ነው፡፡ ተጠሪ 
የሟች ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብርአብ ወሌዲይ ሚስት መሆናቸው በሥር ፌይሌ መዝገብ ቁጥር 79/83 
ተረጋግጦ በፌርዴ ተወስኗሌ፡፡ የቤቱ ስመ ሀብት በብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ስም 
የተመዘገበ ቢሆንም ተጠሪ ቤቱን በጋብቻ ያፇሩት የጋራ ሀብታቸው በመሆኑ ክስ የማቅረብ መብት 
አሊቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ በትውሌዴ ኢትዮጵያዊ የሆኑ የውጭ አገር ዜጋ መሆናቸውን 
የሚያረጋግጥ ሥሌጣን ባሇው የመንግስት አካሌ የተሰጣቸው በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 470/94 አንቀፅ 
5/4/ መሠረት ክስ ማቅረብ ይችሊለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አንዯኛ 
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አመሌካች ቤቱን ሇሁሇተኛ አመሌካች የሸጥኩት የክሌሌ 14 መስተዲዴር ጽ/ቤት መጋቢት 15 ቀን 
1992ዓ.ም በቁጥር አመ/አአ 73/6/53 በፃፇው ዯብዲቤና ባወጣው መመሪያ መሠረት ነው በማሇት 
የሚከራከር ቢሆንም መመሪያው በወቅቱ በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉት 
ኤርትራዊያን ንብረት በጨረታ የሚሸጥበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነው፡፡ ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ 
ወሌዲይ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩት ግንቦት 23 ቀን 1983 ዓ.ም መሆኑና በኢትዮጵያ ውስጥ 
የተቀበሩ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ብ/ር ጄኔራለ የኢትዮጵያ መንግስት ከፌተኛ ወታዯራዊ ባሇሥሌጣን 
የነበሩና ተጠሪ አሁንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጡረታ በሟች ስም እየተቀበለ መሆናቸው ተገሌጿሌ፡፡ 
የቤቱ ባሇንብረት ኢትዮጵያዊ ሆነው እያሇ በተሣሣተ መረጃ አንዯኛ አመሌካች ቤቱ የኤርትራዊና 
በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉ ሰው ንብረት እንዯሆነ በመቁጠር ሇሁሇተኛው 
አመሌካች የፇፀመው ሽያጭ ፇራሽ ነው፡፡ 

 ስሇዚህ አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ የማስረከብ ግዳታና ሀሊፉነት አሇባቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
ሦስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 
17068 በሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም መሠረት ሁሇተኛ አመሌካች ከመጋቢት 20 ቀን 1992 
በፉት የነበረውን የቤት ኪራይ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2024 መሠረት እንዯተከፇሇ የሚገመት 
በመሆኑ ሁሇተኛ አመሌካች ከመጋቢት 20 ቀን 1992 ዓ.ም እስከ ነሏሴ 26 ቀን 1993 ዓ.ም  
ያለትን አሥራ ስምንት ወራት ኪራይ ብቻ በብር 3‚000 ተሰርቶ ብር 54‚000 ሉከፌለ ይገባሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አራተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ከነሏሴ 28 ቀን 1993ዓ.ም ጀምሮ ሁሇተኛ ተጠሪ 
ቤቱን የያዙት በሽያጭ ውሌ በመሆኑ ሇተጠሪ ኪራይ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇባቸውም በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

አንዯኛ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ 
ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን የሚጣራ ፌሬ ነጥብ የሇውም በማሇት 
በመዝገብ ቁጥር 89888 መጋቢት 28 ቀን 2002 በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 
ሠርዟሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች በበኩሊቸው ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት ይግባኙ የሚጣራ ነጥብ የሇውም በማሇት በመዝገብ ቁጥር 88806 መጋቢት 28 ቀን 
2002 ዓ.ም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አንዯኛው አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ 
ቁጥር 89888 የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ቤቱን ሇሁሇተኛ አመሌካች 
የሸጥነው መንግስት የኤርትራዊያን ንብረት እንዱሸጥ ባወጣው መመሪያ መሠረት ነው፡፡ ተጠሪ 
ሽያጩ ሲከናወን ኢትዩጵያዊ የነበሩ መሆኑን አሊስረደም፡፡ ተጠሪ ኢትዩጵያዊ ባሇመሆናቸው በባንክ 
የተቀመጠውን ገንዘብ ከሚጠይቁ በስተቀር የቤት ሽያጩ ውለ እንዱፇርስ መጠይቅ አይችለም፡፡ 
የሥር ፌርዴ ቤት በወቅቱ ያሌወጣውን አዋጅ ቁጥር 270/94 በመጥቀስ መወሰኑ የህግ ስህተት 
አሇበት በማሇት ሚያዚያ 18 ቀን 2002 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የተከራከረ ሲሆን 
ሁሇተኛ አመሌካች በበኩሊቸው የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ 
መዝገብ ቁጥር 88806 የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ የሟች ብ/ር 
ጄኔራሌ ገብረአብ ሚስት ቢሆኑም ኤርትራዊ ዜግነት ያሌያዙ እንዯነበሩ ባሊሥረደበት ሁኔታ 
መንግስት ባወጣው መመሪያ መሠረት የገዛሁትን ቤት እንዲስረክብ መወሰኑ የህግ ስህተት ያሇበት 
ነው፡፡ የቤቱ ስመ ሀብት በገዥዋ በሁሇተኛ አመሌካች ስም የተዛወረና ውለ የተፇፀመ በመሆኑ ውለ 
ፇራሽ ነው መባለ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ኢትዩጵያዊ ስሇመሆናቸው ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ 
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ቤቱን ከገዛሁ በኃሊ ከብር 500‚000 በሊይ ወጭ በማዴረግ የግንባታ ሥራ አከናውኛሇሁ፡፡ የሥር 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልቱን ትዕዛዝ በመከተሌ አጣርቶ አሌወሰነም፡፡ የውጭ ዜጋ ንብረቱን 
ሇኢትዩጵያዊ እንዱያስተሊሇፌ ማስገዯዴ እንዯሚችለ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 390 እና በፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 391 የተዯነገገ በመሆኑ አንዯኛ አመሌካች ቤቱን ሇእኔ ሇመሸጥ ሥሌጣን አሇው ስሇዚህ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ በመሻር የተፇፀመውን የህግ ስህተት እንዱያርሙሌኝ በማሇት ከዚህ 
መዝገብ ጋር በተጣመረው በሰበር መዝገብ ቁጥር 55153 ሚያዚያ 8 ቀን 2002ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት 
የሰበር አቤቱታ አመሌክተዋሌ፡፡  

ተጠሪ አመሌካቾች በተናጥሌ ባቀረቡት መሌስ ቤቱ የሟች ብ/ር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ 
ቤት ነው፡፡ ሟች የኢትዮጵያ የጦር መኮንንና ኢትዮጵያዊ ናቸው፡፡ መንግስት የጡረታ አበሌ 
እየከፇሇኝ መሆኑን በቂ ማስረጃ አቅርቤሇሁ፡፡ እኔም የሟች ሚስት መሆኔን በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ 
አመሌካቾች የኤርትራዊ ንብረት ነው ከሚለት ውጭ ቤቱ በመንግስት ውሣኔ ከአገር የተባረሩ 
ኤርትራዊ ንብረት መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ አመሌካች ሇሁሇተኛ 
አመሌካች ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ ምክንያትና ሥሌጣን ሣይኖረው ሟች ብ/ር ጄኔራሌ ገብረአብ 
ወሌዲይ በመንግስት ውሣኔ ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ ናቸው በሚሌ ምክንያት ቤቱን መሸጡ 
የተረጋገጠ ስሇሆነ ሽያጩ እንዱፇርስ የተሰጠው ውሣኔ መሠታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ስኔ 16 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች በተናጠሌ የመሌስ መሌስ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካቾችና ተጠሪ ከዚህ በፉት ያዯረጉት ክርክር ያሇፇበት ሂዯትና ጉዲዩ የተመሇሰሇት 
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔና ግራቀኙ በተጣመሩት 
መዝገቦች በሰበር ያቀረቡት ክርክር ይዘት ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አንዯኛ አመሌካች በቀዴሞው ወረዲ 16 
ቀበላ 03 የቤት ቁጥር 314 ሇሁሇተኛ አመሌካች ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ፇራሽ ነው በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም; የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

የክርክሩ መነሻ የሆነው የቤት ቁጥር 314 አንዯኛ አመሌካች ነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም 
በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሇመሸጥ ህጋዊ መሠረት ያዯረገው የክሌሌ 14 መስተዲዴር ጽ/ቤት መጋቢት 
15 ቀን 19992ዓ.ም በቁጥር አመ/አስ 73/6/53 ያፃፇውን ዯብዲቤና በመንግስት ከአገር እንዱወጡ 
የተዯረጉ ኤርትራዊያን ንብረት ስሇሚሸጥበት ሁኔታ የወጣውን መመሪያ ነው፡፡ መመሪያው 
አስተዲዯሩ በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉ ኤርትራዊያን ንብረት እንዱሸጥ ሥሌጣን 
የሚሰጥ ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ተጠሪ የሚከራከሩበትን ቤት ሇሁሇተኛ አመሌካች የሸጠው ቤቱ 
በስማቸው የተመዘገበው አቶ ገብረአብ ወሌዲዊ ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ ናቸው በማሇት እንዯሆነ 
በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች በማስረጃነት ያቀረበው ሰነዴ ጭምር ተረጋግጣሌ፡፡ 

አንዯኛ አመሌካች ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ ናቸው በማሇት ቃሇ ጉባኤ ይዞ ንብረታቸው 
እንዱሸጥ የወሰነባቸው ብርጋዳሌ ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲዊ ኤትርራዊ ዜግነት የላሊቸው ኢትዮጵያዊ 
የጦር መኮንን እንዯነበሩና ግንባት 23 ቀን 1983 ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም አንዯኛ 
አመሌካች በህግ ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር የቤት ሽያጭ ውሌ ያዯረገ 
መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ 
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በላሊ በኩሌ ተጠሪ የሟች ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ሚስት መሆናቸውንና 
የኢትዮጵያ መንግስት የጡረታ አበሌ እስካሁን ዴረስ የሚከፌሊቸው መሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ በመንግስት ውሣኔ ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ መሆናቸውን አመሌካቾች ሇበታች 
ፌርዴ ቤቶች ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ በአንፃሩ ተጠሪ በትውሌዴ ኢትዩጵያዊ የሆኑ የላሊ አገር 
ዜግነት ያሊቸው መሆኑን የሚያስረዲ በውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የመታወቂያ ካርዴ የተሰጣቸው 
መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት ማስረጃ አቅርበዋሌ፡፡ ‟የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዜጋ‟ የሚሌ 
መታወቂያ የሚሰጠው አንዴ ሰው በአዋጅ ቁጥር 270/1994 አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2ን ሇሚያሟሊ 
የውጭ አገር ዜጋ መሆኑ በዯንብ ቁጥር 101/96 አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 1 ይዯንግጓሌ፡፡ 
የኢትዮጵያን ዜግነት በመተው የኤርትራን ዜግነት መርጦ የያዘ ሰው ‟የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ 
የውጭ ዜጋ‟ የሚሇውን ትርጉም የማይሸፌን ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 270/94 አንቀፅ 2 ንዐስ 
አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ ‟የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዜጋ‟ መሆናቸውን 
የሚያረጋግጥ የመታወቂያ ካርዴ ከኢፋዱሪ ውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የተሰጣቸው መሆኑን ያረጋገጡ 
በመሆኑ የኢትዮጵያን ዜግነት በመተው የኤርትራ ዜግነት መርጠው ይዘው ያሌነበረ ስሇመሆኑ 
የሚያሣይ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ አመሌካች በህግ ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ ንበረትነቱ 
የኢትዮጵያዊው ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይና የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑት የተጠሪን ንብረት 
ሇሁሇተኛ አመሌካች ሇመሸጥ ነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም ያዯረገው የሽያጭ ውሌ ፇራሽና ህጋዊ 
ውጤት የላሇው ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ህገ መንግስቱ ሇግሌ ንብረት 
ባሇቤትነት በአንቀጽ 40/1/ የሰጠውን ጥበቃና ዋስትና መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ነው፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን ከመግዛታቸው በፉት ያለትን አስራስምንት 
ወራት የቤት ኪራይ ሁሇተኛ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌለ የሰጠው ውሣኔም በሁሇተኛ አመሌካችና 
በተጠሪ መካከሌ የተዯረገውን የኪራይ ውሌ መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች በዚህ መዝገብ የሸጠውና ክርክር ያቀረበበት ኢትዮጵያዊ ዜግነት 
የነበራቸውን ብርጋዳሌ ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይንና የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑትን የተጠሪን የጋራ 
ሀብት መሆኑ ስሇተረጋገጠ ይህ የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 17986 አከራክሮ ውሣኔ ከሰጠበት 
ጉዲይ ጋር ተመሣሣይነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም በሰበር መዝገብ ቁጥር 17986 
የተዯረገው ክርክርም ሆነ የሰበር ችልቱ የሰጠው ውሣኔ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት የላሇው በመሆኑ 
ይህንን መዝገብ በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ 
አመሌካች ነሏሴ 28 ቀን 1993ዓ.ም ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ በመሆኑ አመሌካቾች ቤቱን 
ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን ከገዛሁ በኃሊ ከብር 500‚000/አምስት መቶ ሽ ብር/ በሊይ ወጭ 
በማዴረግ የግንባታ ሥራ አከናውኛሇሁ በማሇት በሰበር አቤቱታቸው ቅሬታ አቅርበዋሌ፡፡ ሁሇተኛ 
አመሌካች ቤቱን ከተረከቡ በኃሊ ያዯረጉት ግንባታ ስሇመኖሩ በሥር ፌርዴ ቤት አንስተው 
ያሌተከራከሩ መሆኑን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 07632 በማስቀረብ 
ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች በሥር ያሌተከራከሩበትን አዱስ ፌሬ ጉዲይ በሰበር ዯረጃ 
ማንሳታቸው በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገውን መሠረታዊ 
መርህ የሚጥስ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 
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በአጠቃሊይ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉ ኤርትራዊያን ንብረትን ሇመሽጥ 
ያወጣውን መመሪያ ይዘትና የተፇፃሚነት ወሰን ያገናዘብና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 07632 ህዲር 24 ቀን 2002ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 88806 እና በመዝገብ ቁጥር 89888 መጋቢት 
28 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቅ/መ 
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