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ጉዲዩ ሇባንክ ብዴር መያዣ የሠጠበት የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣው ከመያዙ በፉት
በሽያጭ ሇሶስተኛ ወገን ተሊሌፍና ስመ ሀብቱም ከመያዣው በኋሊ ሇገዥው ዙሮ ሲገኝ ያሇውን
ውጤት የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻና ይዘትም የሚከተሇው ነው፡፡ አመሌካች ሇአቶ አያላው
መንገሻ የሠጠውን ብዴር ተበዲሪው ባሇመመሰለ ምክንያት እና ተበዲሪው በውለ መሰረት የወሰዯውን
ገንዘብ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ክስ አቅርቦባቸው ውሳኔ እንዲገኘ በውሳኔው መሰረት
እንዱፇጸምሇት ሇምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአፇፃፀም ማመሌከቻ አቅርቦ በቅዴሚያ
በዋስትና የተያዘ ቤት በአገምሳ ከተማ ውስጥ የሚገኝ የቤት ቁጥሩ 026 እና 96 የሆነ ተገምቶ
በጨረታ በሏራጅ እንዱሸጥ አፇጻጸሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ቤቶቹ
በሏራጅ እንዱሸጡ ትእዛዝ ሰጥቶ ከተሸጡ በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ ይህ ቤት አመሌካች በዋስትና
ከመያዙ በፉት በውሌ ስምምነት ገዝቼ የንብረት ባሇቤትነት ስም ወዯ ስሜ ተዛውሮ የሚገኝ መሆኑን
ገሌፀው የሏራጅ ሽያጩ ውዴቅ እንዱሆንሊቸው አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ቤቱ በሽያጭ ስምምነት ሇተጠሪ መዛወሩና ስም በተዛወረበት
ወቅትም የአሁኑ አመሌካች ያቀረበው ወይም ያነሳው ተቃውሞ የሇም በሚሌ ምክንያት የሏራጅ
ሽያጩን ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ አከራካሪው ቤት
በ10/10/1988 ዓ/ም በዋስትና መያዙ ተረጋግጧሌ፣ ስመ ሀብቱ ሇተጠሪ የዞረውም በ1992 ዓ/ም
ውስጥ ነው የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3059(1) ዴንጋጌ የቅዴሚያ
መብት አሇው በማሇት ሽያጩ ሉቀጥሌ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ተጠሪ ቤቱን
በ01/10/1988 ዓ/ም ገዝተው ሲገዙ ከነበረበት ከአስር ቆርቆሮ ወዯ አንዴ መቶ ቆርቆሮ በማሳዯግ
ግንባታ ያከናወኑ መሆኑ መረጋገጡን፣ ስመ ሃብቱ ሲዞርም በቤቱ ሊይ እዲና እገዲ የላሇው መሆኑን
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የሚመሇከተው ቀበላ አስተዲዯር መገሇጹን እንዱሁም ተጠሪ ቤቱን የገዙት ከባሇእዲው ጋር
ተመሳጥረው ሇማሸሽ ነው አሇመባለን በምክንያትነት ይዞ ቤቱ ከተሸጠ በኋሊ በመያዣነት ተይዞ
ብዴር በባሇእዲው መወሰደን ከክርክሩ ሂዯት መገንዘቡን ጠቅሶ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የሠጠውን ውሳኔ በመሻር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ቤቱን በ01/10/1988 ዓ/ም ገዛሁ ቢለም ስመ ሀብቱ የዞረው
በ1992 ዓ/ም ሁኖ አመሌካች ቤቱን በመያዣ የያዘው በ10/10/1988 ዓ/ም መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ
አመሌካች የቅዴሚያ መብት የሇውም ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው
በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተምርምሮም ክርክር የተነሳበት ቤት ተጠሪ
አመሌካች በመያዣ ከመያዙ በፉት ነው የተገዛው ተብል ሇተጠሪ የመወሰኑን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን በዚሁ መሰረት ግራ ቀኙ
በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ቤቱን ገዛሁ የሚለት ጊዜ በ01/10/1988 ዓ/ም
ሁኖ ስመ ሀብቱ የዞረው በ1992 ዓ/ም መሆኑን፣ ስመ ሀብቱ ሲዞርም በቤቱ ሊይ እዲና እገዲ የላሇው
መሆኑን የክፌለ ቀበላ ማረጋገጡና ተጠሪ አስር ቆርቆሮ ቤት ገዝተው ባሁኑ ጊዜ አንዴ መቶ
ቆርቆሮ በማዴረግ ይዘው የሚጠቀሙበት መሆኑን፣ ተጠሪ ቤቱን ይዘው ግንባታ ሲያከናውኑም
አመሌካች ያነሳው ተቃውሞ የላሇ ሁኖ ሽያጩን ያከናወኑትም ከባሇእዲው ጋር ተመሳጥረው
ስሇመሆኑ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ክርክር ያሊቀረበበትና ይህንኑ የሚያሳይ ሁኔታም አሇመኖሩን፣
ቤቱ እንዱታገዴ በ10/10/1988 ዓ/ም ቀበላው ሰጠ የተባሇው የአመሌካች የሰነዴ ማስረጃም ቀበላው
በሁዋሊ ስመ ሀብቱ ወዯ ተጠሪ ሲዞር በቤቱ ሊይ እዲና እገዲ የላሇ መሆኑን በ25/2/1992 ዓ/ም
ከገሇፀበት ማስረጃ አንፃር ሲታይ ተጠሪ ቤቱን እዲና እገዲ እያሇ ገዝተዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ
አሇመሆኑን የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌሬ ነገርን ሲያጣራና ማስረጃን ሲመዘን ያረጋገጣቸውና
ሇውሳኔው መሰረት ያዯረጋቸው ምክንያቶች መሆናቸውን ነው፡፡ ከዚህ የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ በግሌፅ
መረዲት የሚቻሇው በሔግ አግባብ የተቋቋመ የመያዣ ውሌ በአከራካሪው ቤት ሊይ አሇመዯረጉን
ፌርዴ ቤቱ ፌሬ ጉዲዩን በማጣራትና ማስረጃውን በመመዘን የዯመዯመው ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡ በላሊ
አገሊሇፅ አመሌካች በቤቱ ሊይ የመያዣ ውለን በሔጉ አግባብ ስሇማቋቋሙ ሉታመን በሚችሌ ማስረጃ
አሇማስረዲቱን የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚያስገነዝብ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ አመሌካች
ቤቱን በመያዣነት የያዘው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3051(2) ዴንጋጌ መሰረት በቅን ሌቦና ነው ሇማሇት
የሚያስችሌ ፌሬ ነገርም በክርክሩ ሂዯት አሇመረጋገጡን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነውን ቤት ተጠሪ አመሌካች በመያዣ ከመያዙ በፉት ነው የተገዛው ተብል ሏራጁ በቤቱ ሉቀጥሌ
አይገባም ተብል የተወሰነው ፌሬ ነገሩና ማስረጃው ተመዝኖ በመሆኑና ይህ ፌሬ ነገርና ማስረጃ
ምዘና ጉዲይ ዯግሞ በዚህ ችልት ሉታይ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ
መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ
የምንገነዘበው ጉዲይ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ኔ

በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 51557 ሔዲር 24 ቀን 2003
ዓ/ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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