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የሰ/መ/ቁ. 44238 

ጥር 09 ቀን 2003 ዓ.ም 

   ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

    ዲኜ መሊኩ 

    ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

    አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ማሞ ዯምሴ ወኪሌ ወ/ት አዱስ ማሞ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ አያላው ገ/እግዚአብሓር 

   2. ወ/ሮ ታየች ብርሃኑ              በላለበት 

   3. ወ/ሮ ከበቡሽ በጅጋ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 መሠረት የሚቀርበውን የተወሰዯ ነገር የማስመሇስ 
ጥያቄንና አፇፃፀሙን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪዎች 
ሊይ በሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 
የክሱ ይዘትም ባጭሩ በሏረር ከተማ ቀበላ 14 ውስጥ የቤት ቁጥር 700 የሆነ መኖሪያ ቤትን 
በሚመሇከት ክርክር ሊይ የነበሩ መሆኑንና ክርክሩም በመ/ቁጥር 84/88 ታይቶ በመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ቤቱን የአሁኑ አመሌካች ሇ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች እንዱያስረክቡ የሚሌ ውሳኔ ተስጥቶ 
ፌርደ እንዱፇፀም በመ/ቁጥር 14/90 በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ቤቱን አመሌካች ያስረከቡ ቢሆንም 
በቀጥታ ክስ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ በጉዲዩ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ 
በመ/ቁጥር 5390 ጥር 29 ቀን 1999 ዓ.ም ሙለ በሙለ መሻሩን በመግሇፅ ቤቱን ተጠሪዎች 
መሌሰው እንዱያስረክቡ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 3ኛ ተጠሪ 
ጉዲዩ ቀዯም ብል በፌርዴ ያሇቀ ነው፣ አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም 
(ባሇቤት አይዯለም)፣ ቤቱን በሔግ አግባብ በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ከባሇቤቶቹ ገዝቼ ቤቱን በመረከብ 
ስመሃብቱን በማዛወር እየተጠቀምኩ የምገኝ በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የ3ኛ ተጠሪን ክርክር ባሇመቀበሌ ውዴቅ አዴርጎ ቤቱን ሇአሁኑ 
አመሌካች ሉያስረክቡ ይገባሌ ሲሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኗ 3ኛ ተጠሪ ቅር በመሰኘት 
ይግባኛቸውን ሇሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት 
አሊገኙም፡፡ ከዚህም በኋሊ 3ኛ ተጠሪ ይግባኛቸውን ሇሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ 
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ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ በጉዲዩ ሊይ በተሇያዩ ጊዜያትና በተሇያዩ 
መዛግብት የቀረቡትን ክርክሮችና የተሠጡትን ውሳኔዎችን ይዘት በመመርመር ሇአሁኑ አመሌካች 
መብት የሚሰጥ ውሳኔ አሇመሰጠቱን እና የአሁኗ 3ኛ ተጠሪ ቤቱን በሔግ አግባብ መግዛታቸውን 
በመግሇፅ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ብይን ሽሮ አመሌካች ቤቱን የሚረከቡበት አግባብ የሇም በማሇት 
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች መጋቢት 04 ቀን 2001 ዓ.ም በተጻፇ ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት የሚለበትን ምክንያት 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የቤት ሽያጭ ውሌ ይፌረስ ጥያቄ ቀርቦ በበሊይ ፌርዴ ቤት 
በተሰጠው ውሳኔ ተጠሪዎች ይግባኝ ብሇው ተቀባይነት ባሊገኙበት ሁኔታ 3ኛ ተጠሪ ቤቱን በሔግ 
አግባብ ገዝተዋሌ ተብል የተሰጠው ውሳኔ ሥነ ሥርዓታዊ ባሇመሆኑ ሉሻር ይገባዋሌ በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል 
ሇተጠሪዎች በተገቢው መንገዴ ጥሪ ሲዯረግ 1ኛና 2ኛ ተጠሪዎች ሳይቀርቡ በመቅረታቸው ጉዲዩ 
በላለበት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን 3ኛ ተጠሪ ግን ቀርበው የጽሐፌ መሌሳቸውን ታህሳስ 07 ቀን 
2002 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችም 3ኛ ተጠሪ ባቀረቡት መሌስ ሊይ የመሌስ 
መሌሳቸውን በጽሐፌ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ከተዯረጉት ክርክሮችና ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እንዱሁም 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አብይ ነጥብ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ወይስ አሌተፇፀመም የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ ሇዚሁ 
ጭብጥ ምሊሽ ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴም በጉዲዩ ሊይ የተዯረጉትን ክርክሮችን በእየእርከኑ ባለት 
ፌርዴ ቤቶች የተሰጡትን ውሳኔዎችን መመሌከቱ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ አመሌካች ከአቶ አያላው ገ/እግዚአብሓር 
(ከአሁኑ 1ኛ ተጠሪ) ጋር ያዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ እንዱጸዴቅሊቸው ስመ ሀብቱ እንዱዞርሊቸው 
ይወሰን ዘንዴ በጊዜው ሇነበረው ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበው አቤቱታ የቀረበሇት ፌርዴ ቤቱም 
ተቃዋሚ ካሇ እንዱቀርብ በጋዜጣ ጥሪ አዴርጎ ባሇመቅረቡ ውለን በማፅዯቅ ስመ ሀብቱ በአሁኑ 
አመሌካች እንዱዞር ውሳኔ የሰጠ ሲሆን በዚህ ውሳኔ መሰረት ከመፇፀሙ በፉት ቤቱን ሸጠ 
የተባሇው ግሇሰብ፣ የግሇሰቡ ሚስት(ወ/ሮ ታየች ብርሃኑ) እና የአሁኗ 3ኛ ተጠሪ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሰረት ፌርደን በመቃወም አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም 
የተቃውሞ አቤቱታቸውን በመቀበሌ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የቤት ሽያጭ ውለ ሻጭ የሆኑትን 
ግሇሰብ (አቶ አያላው ገ/እግዚአብሓር) ሚስት ወ/ሮ ታየች ብርሃኑ ፇቃዴ የላሇበት በመሆኑ ፇራሽ 
ነው በሚሌ የቀዴሞውን ውሳኔ በመሰረዝ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች ይግባኛቸውን 
ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም ተቀባይነት ባያገኙም የሰበር 
አቤቱታቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ጉዲዩ ከታየ በኋሊ 
አመሌካች መጀመሪያውኑ የቤት ሽያጭ ውሌ ይፅዯቅሌኝ በማሇት ሇአውራጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት 
አቤቱታ የክስ ምክንያት የላሇው ነው በሚሌ ምክንያት መዘጋት ሲገባው ጉዲዩ መታየቱ ያሊግባብ 
ነው በሚሌ ምክንያት በበታች ፌርዴ ቤቶች የሽያጭ ውለ ፇራሽ ነው ተብል የተሰጠው ውሳኔ 
ተሽሯሌ፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ አመሌካች ውለ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ይጽዯቅሌኝ በማሇት ባቀረቡት 
አቤቱታ መሰረት ቤቱን ተረክበው የነበሩ ሲሆን ውለ ፇራሽ ነው ተብል ከተወሰነ በኋሊ የአሁኑ 1ኛ 
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እና 2ኛ ተጠሪዎች ቤቱን አመሌካች ያስረክበን በሚሌ ጥያቄ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ አመሌካች ቤቱን 
ሇእነዚህ ተጠሪዎች እንዱያስረክቡ በማሇት ግንቦት 26 ቀን 1989 ዓ.ም ውሳኔ ሰጥቶ በዚህ ውሳኔ 
መሰረት የአፇጻጸም መዝገብ ተጠሪዎች አቅርበው አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪዎች መስከረም 20 ቀን 
1990 ዓ.ም አስረክበዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በጋራ ሁነው ሇአሁኗ 3ኛ ተጠሪ 
ሰኔ 17 ቀን 1984 ዓ.ም በተዯረገና ሏምላ 22 ቀን 1984 ዓ.ም በፌርዴ ቤት በተመዘገበ የሽያጭ 
ውሌ ቤቱን ሽጠው 3ኛ ተጠሪ ቤቱን በመረከብ ስመ ሀብቱን ሁለ አዙረው መጠቀም ቀጥሇዋሌ፡፡ 
ይሁን እንጂ ግንቦት 26 ቀን 1989 ዓ.ም 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ያገኙት ፌርዴ በአሁኑ አመሌካች 
ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቀርቦበት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የስረ ነገር ሥሌጣን 
ሳይኖር የተሰጠ ውሳኔ ነው በሚሌ ምክንያት የተሻረ ሲሆን የአሁኗ 3ኛ ተጠሪም በዚህ የከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቀርቦበት ተቀባይነት ያሊገኘ መሆኑን ችልቱ 
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ ችሎሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ነው እንግዱህ የአሁኑ አመሌካች አከራካሪው ቤት 
ሊይ የስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ በበሊይ ፌርዴ ቤት የተሻረ ስሇሆነ ተጠሪዎች በፌርዴ ኃይሌ 
የተረከቡትን ቤት መሌሰው ያስረክቡኝ በሚሌ ጥያቄ ያቀረቡት፡፡ 

በመሰረቱ የተወሰዯ ነገር ሇማስመሇስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349(1) መሰረት አቤቱታ 
የሚቀርበው ይግባኝ የተባሇበት ፌርዴ ወይም ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሇወጠ ወይም 
የተሻሻሇ የሆነ እንዯሆነ ሲሆን ይኸው ሲረጋገጥ ማናቸውም ተከራካሪ ወገን ነገሩን በመጀመሪያ 
ዯረጃ ሊየው ፌርዴ ቤት ሲያመሇክት የተሻሻሇው ወይም የተሇወጠው ፌርዴ ከመሰጠቱ በፉት ክርክር 
የተነሳበት ነገር ወዯ ነበረበት ሁኔታ ሇመመሇስ እንዱችሌ በመጀመሪያው ፌርዴ መሰረት የተወሰዯው 
ንብረት ወይም ገንዘብ ሇባሇመብቱ እንዱመሇስ ወይም የተከራካሪዎቹ ወገኖች መብት በይግባኙ 
ፌርዴ መሰረት እንዱስተካከሌ ተስማሚ መስል የታየውን ትዕዛዝ ፌርዴ ቤቱ መስጠት ያሇበት 
መሆኑ በዚሁ ዴንጋጌ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠቃሹ የንዐስ ቁጥር 3 ዴንጋጌ ስር አቤቱታው 
የሚቀርብበትን ሥርዓት አስቀምጧሌ፡፡ ይኸውም ሇማስመሇስ የሚቻሇውን ሀብት ወይም 
ሇማስተካከሌ የሚቻሇውን መብት ሇማስፇጸም ላሊ የክስ መዝገብ መክፇት አስፇሊጊ አሇመሆኑ በሔጉ 
ተመሌክቷሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349(1) መሰረት የተወሰዯን ንብረት ሇማስመሇስ መሟሊት 
ያሇባቸው ሁኔታዎች በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተሠጠው ውሳኔ በይግባኝ መሻሻሌ ወይም 
መሇወጥ እና ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ንብረት ይመሇስሌኝ የሚሇው አቤቱታ አቅራቢ የንብረቱ 
ባሇመብት መሆን መረጋገጥ ስሇመሆናቸው ከዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ነጥብ 
ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ቤቱን ከ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ በግዥ አግኝቼአሇሁ፣ 
እነዚህ ተጠሪዎች ቤቱን የተረከቡበት ፌርዴ በበሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሽሯሌ ቢለም አመሌካች 
በየትኛውም የክርክር መስመር ወይም ዯረጃ የአከራካሪው ቤት ባሇንብረት መሆናቸው ተረጋግጦ 
የተሰጠ ፌርዴ የላሇ መሆኑን ከሊይ የተመሇከተው የክርክሩ አመጣጥ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 መሰረት አቤቱታ የሚያቀርበው ወገን ዯግሞ የንብረቱ ባሇመብት የሆነ 
መሆኑን ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ የአሁኗ 3ኛ ተጠሪ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት የስረ ነገርን ስሌጣን መሰረት ባዯረገ ምክንያት በመሻሩ ሇክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው ተቀባይነት ያሇማግኘታቸውም የአሁኑን አመሌካች 
የአከራካሪው ቤት ሔጋዊ ባሇንብረት ናቸው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ሉያዯርስ የሚችሌ ሔጋዊ ምክንያት 
አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም 3ኛ ተጠሪ የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት ናቸው ከተባለት ከአሁኑ 1ኛ እና 2ኛ 
ተጠሪዎች (ባሌና ሚስት) ቤቱን ከአመሌካች ከተረከቡ በኋሊና አመሌካችም በየዯረጃው በነበሩት 
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ፌርዴ ቤቶች ክርክር ሲያዯርጉ በቤቱ ሊይ በሔጉ አግባብ የእግዴ ትዕዛዝ ባሊሰጡበት ሁኔታ ስሌጣን 
ባሇው አካሌ ፉት በሔጉ አግባብ በተዯረገው የሽያጭ ውሌ ቤቱን ገዝተውና ተረክበው እንዱሁም 
ስመ ሀብቱን በማዛወርና ሇውጦችንም በማዴረግ ሇበርካታ ጊዜያት የሚጠቀሙበት መሆኑ 
መረጋገጡ ሦስተኛ ወገን የሆኑት ግሇሰብ እጅ የገባን ንብረት አመሌካች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
349ን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ጥያቄ የማቅረብ መብት የላሊቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አመሌካች በሔጉ አግባብ ከ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት ግንኙነት ካሇና በዚህ ግንኙነት 
መሰረት ወጪ ያዯረጉት ገንዘብ ካሇም እነዚህን ተጠሪዎች ከሚጠይቁ በስተቀር ቤቱን ከ3ኛ 
አመሌካች ሉወስደ የሚችለበት አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ 
የሰጠው ውሳኔ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ጉዲዮችንና የትኛው ወገን ከቀዴሞ ባሇቤቶች ጋር 
ሔጋዊ ግንኙነት መስርቷሌ ከሚሇው ጥያቄ ምሊሽ እና ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 ዴንጋጌ 
መንፇስና ይዘት ጋር ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በስተቀር ሉነቀፌ የሚችሌበትን መሰረታዊ የሔግ ነጥብ 
አሊገኘንም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
 

1. በሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 01169 ታህሳስ 07 ቀን 
2001 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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