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የሰ/መ/ቁ. 53113 

ህዲር 03 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ አበበች በጅጋ - ጠበቃ አፇወርቅ ዯጀኔ ቀረቡ 

    2. ወ/ሮ ሰብሇወንጌሌ አበበ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ድ/ር ተስፊዬ አካለ - ጠበቃ ፊንታሁን አበራ ቀረቡ 

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ተከሳሽ በላሇበት የተሠጠ ውሳኔ ተነስቶ ተከሳሹ ባሇበት የሚታይበትን የፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርዓት ህግ አግባብን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች ሊይ የቤት ሽያጭ ውሌ ተዯርጓሌ የተባሇው 
እንዱፇርስና ቤቱንም እንዱረከቡ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው በመሰረቱት ክስ የአሁኑ 
አመሌካቾች በላለበት ታይቶ አመሌካቾች በቀዴሞ ወረዲ 24 ቀበላ 13 ውስጥ የሚገኝ ቁጥሩ 1099 
የሆነ ቤት ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ የሚሌ ውሳኔ ተጠሪ አግኝተዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አመሌካቾች 
ውሳኔውን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት በላለበት የተሰጠው ውሳኔ ተነስቶ ክርክሩ ባለበት እንዱታይሊቸው 
አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

የአመሌካቾች የስር አቤቱታ ይዘት ባጭሩ ሇ1ኛ አመሌካች የጋዜጣ ጥሪ የተዯረገው 
ያሊግባብ መሆኑን 2ኛ ተጠሪም በሚኖሩበት ቤት መጥሪያው ተሇጥፎሌ የተባሇው ባግባቡ 
አሇመሆኑን ዘርዝረው መጥሪያው በአግባቡ ዯርሷሌ ሇማሇት ስሇማይቻሌ መጥሪያው እንዯአሌዯረሰ 
ተቆጥሮ በላሇንበት የተሰጠው ውሳኔ ተነስቶ ክርክሩ ባሇንበት እንዱካሄዴ ይዯረግሌን የሚሌ ነው፡፡ 
የስር ፌርዴ ቤትም ተጠሪ በአመሌካቾች አቤቱታ ሊይ አስተያየት እንዱሰጡበት በማዴረግ ክርክሩን 
መርምሮ የአመሌካቾችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ትእዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ የካቲት 02 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ሇ1ኛ አመሌካች የጋዜጣ ጥሪ የተዯረገው የመጥሪያ አዯራረስ ቅዯም 
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ተከተሌን ባሌጠበቀ ሥነ ሥርዓት በመሆኑና ይህም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ስሇመጥሪያ አዯራረስ 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን የሚፃረር በመሆኑ አመሌካች በላለበት የተሰጠው ውሳኔ ሉነሳ 
አይገባም ተብል የተወሰነው ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት በጉዲዩ ሊይ 
የተሰጠው ትእዛዝ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
አመሌካቾች ወዯ ጉዲዩ ገብተን እንከራከር በሚሌ ያቀረቡት አቤቱታ ውዴቅ የሆነው ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ ቀርበው ሰኔ 01 
ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም መጥሪያው 
ሇአመሌካቾች የዯረሰው በሥነ ሥርዓቱ የተቀመጡትንና የሰበር ችልቱም የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ 
ትርጉም ባገናዘበ መሌኩ መሆኑን በማረጋገጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ ሉፀና ይገባሌ 
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የ1ኛ አመሌካች ጠበቃም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ 
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

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 ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች በላለበት የተሰጠው ውሳኔ እንዱነሳሊቸው 
አቤቱታ ያቀረቡት መጥሪያ በተገቢው ስርዓት ቅዯም ተከተለን ተከትል አሌዯረሰም በሚሌ 
ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤት የአመሌካቾችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው መጥሪያውን 
አመሌካች ቤት ዴረስ ተሂድ እማኞች ባለበት ማግኘት ሳይቻሌ ቀርቷሌ፣ ይህም ብቻ ሳይሆን 
መጥሪያው በአመሌካች ቤት ሊይ ተሇጥፍ ነበር፤ ሉቀርቡ ባሇመቻሊቸው በጋዜጣ ጥሪ 
ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ ይህም ሆኖ ሳይቀርቡ ቀርተዋሌ፣ አንዴ ሰው በአካሌ ተፇሌጎ ካሌተገኘ በመኖሪያው 
ሊይ መጥሪያ ተሇጥፍ እና በጋዜጣ ተጠርቶ ካሌቀረበ መጥሪያው እንዯዯረሰው እንዯሚቆጠር 
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አስገዲጅ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፣ አመሌካች ታምሜ ወዯ 
ላሊ ቦታ ሄጀ ነበር በማሇት የገሇፁት ከ10/11/2001 ዓ.ም በኋሊ ሲሆን ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ 
የተወሰነው ከመሄዲቸው በፉት ነው ስሇዚህ መጥሪያው ዯርሷቸው እንዯነበር ፌርዴ ቤቱ ስሇተረዲና 
በቂ ምክንያትም ስሊሊቀረቡ አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይህ ችልትም 
የስር ፌርዴ ቤት ዋናውን ጉዲይ የመራበትን የኮ/መ/ቁጥር 148744 አስቀርቦ ተመሌክቷሌ፡፡ መዝገቡ 
ሲታይም አመሌካች መሌሳቸውን ከመዝገቡ ጋር በ17/10/2001 ዓ.ም እንዱያያይዙ እና 
በ19/10/2001 ዓ.ም ሇቃሌ ክርክር እንዱቀርቡ በ02/10/2001 ዓ.ም ትዕዛዝ መስጠቱን፣ የክፌለ 
ቀበላ ዯንብ አስከባሪዎች ነን የሚለ ሁሇት ግሇሰቦች በ09/10/2001 ዓ.ም በፃፈትና ማህተም በላሇው 
ዯብዲቤ ቁጥር 1099 ወዯሆነው ቤት ሄዯን ነበር፣ ወ/ሮ አበበች በጅጋ በቤቱ ውስጥ እንዯማይኖሩና 
የት እንዯሚኖሩም የሚያውቅ ሰው አሇመኖሩን ጠይቀን የተረዲን መሆናችንን እናረጋግጣሇን በማሇት 
ሇፌርዴ ቤቱ ማረጋገጫ የሊኩ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነዴ ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ መገኘቱን 
የተጠሪ ጠበቃ በ16/10/2001 ዓ.ም በተጻፇ የቃሇ መሏሊ ማመሌከቻ አንዯኛ አመሌካች በቤቱ ውስጥ 
አይኖሩም በሚሌ መጥሪያ ሇማዴረስ አሇመቻለን ገሌጸው በጋዜጣ ማስታወቂያ እንዱጠሩሊቸው 
መጠየቃቸውን 1ኛዋ አመሌካች በጋዜጣ ማስታወቂያ እንዱጠሩ ታዝዞም በ8/11/2001 ዓ.ም 
ስሊሌቀረቡ ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ መታዘዙን ክሱ ቤት ሇመረከብ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
36(4) መሰረት ቤቱን የያዘውን ሰው በተከሳሽነት መካተት አሇበት ተብል የተሻሻሇው ክስ እንዱቀርብ 
ታዞ ይኸው የተሻሻሇው ክስ ሇአመሌካቾች ተሌኳሌ ተብል መመዝገቡን የተሊከው መጥሪያ ከስር 
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ፌርዴ ቤት መዝገብ ሲታይም በከሳሽ የፌርዴ ባሇመብት ድ/ር ተስፊዬ አካለና በተከሳሽ የፌርዴ 
ባሇእዲ ወ/ሮ ሰብሇወንጌሌ ታዯሰ መካከሌ ስሊሇው የፌርዴ አፇጻጸም ጉዲይ የሚያወሳ መሆኑንና 
‛ሰዎቹን ስሊሊገኘን በቤቱ በራፌ ሊይ የሇጠፌን መሆኑን እንገሌፃሇን“ የሚሌ ይዘት የያዘ ሁኖ 
የ1ኛዋን አመሌካች ስም ግን የሚጠቅስ አሇመሆኑን መጥሪያው በመኖሪያ ቤቷ ሊይ ተሇጥፎሌ 
የተባሇችው ሁሇተኛ አመሌካች ወ/ሮ ሰብሇወንጌሌ ታዯሰ በሚሌ ስም ሲሆን የፋዳራለ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሰረት ጥያቄውን አሌቀበሌም ያሇው ወ/ሮ 
ሰብሇወንጌሌ አበበ በሚሌ መዝግቦ መሆኑን ከመዝገቡ ተረጋግጧሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት ዋናውን ጉዲይ ከመራበት መዝገብ ከተረጋገጡት፣ ከሊይ ከተገሇፁት ፌሬ 
ነገሮች በቀሊለ መገንዘብ የሚቻሇው አንዯኛ አመሌካች በቅዴሚያ በአካሌ ሉሰጣቸው የሚገባን 
መጥሪያ ባግባቡ እንዱዯርሳቸው ሳይዯረግ እና በማትኖርበት ቤት ሊይም ቢሆን የሷን ስም የሚጠራ 
መጥሪያ በተገቢው አካሌ ተሇጥፎሌ ሇማሇት የማይቻሌ መሆኑን እንዱሁም ሁሇተኛዋን አመሌካች 
በተመሇከተ ዯግሞ የአባቷ ስም ተሇውጦ የፌርዴ አፇፃፀም መጥሪያ እንጂ ከተጠቃሹ ጉዲይ ጋር 
አግባብነት ያሇው መጥሪያ አሇመሇጠፈ በሚገባ መረጋገጡን ነው፡፡ 

ወዯ ሔጉ ስንመጣ፤ በመሰረቱ የመጥሪያ አሰጣጥ ዘዳና ቅዯም ተከተለ እንዱሁም 
መጥሪያው ሇማን እንዯሚሰጥ የሚመሇከተው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ክፌሌ ዓይነተኛ 
ዓሊማ  ከሆኑት መካከሌ አንደ ተከራካሪ ወገኖችን እኩሌ የመከራከር መብት እንዱኖራቸው 
በማዴረግ ጉዲዩን ፌትሏዊ በሆነ አኳኋን ሇመወሰን ማስቻሌ መሆኑን ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም 
ፌርዴ ቤቱ መጥሪያ የሚዯርስበትን ተገቢ መንገዴና ሇማን መዴረስ እንዲሇበት ማረጋገጥ ይገባዋሌ፡፡ 
መጥሪያ በተገቢው መንገዴ ዯርሶት ተከራካሪ ወገን ካሌቀረበ ወይም መጥሪያን አሌቀበሌም ካሇ 
ፌርዴ ቤቱ ሉከተሇው የሚገባው ስርዓትም በሔጉ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ከእነዚህም ዴንጋጌዎች 
መካከሌ አንደ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 70(ሀ)፣ 103፣ 104፣ 105፣ 106 እና 107 ስር 
የተመሇከተው ሲሆን በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሰረት ተከሳሽ በላሇበት ክርክሩ ታይቶ ውሳኔ ሉሰጥ 
የሚችሇው መጥሪያው በአግባቡ የዯረሰው መሆኑ ሲረጋገጥ ወይም መጥሪያውን ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ 
አሇመሆኑ ወይም ሉገኝ ያሌቻሇ መሆኑ ሲረጋገጥ ወይም መጥሪያውን ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆኑ 
ወይም ሉገኝ ያሌቻሇ መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ዴንጋጌዎቹ መጥሪያው በትክክሌ 
ያሌዯረሰው መሆኑ ከተረጋገጠ ጉዲዩ ተከሳሽ በላሇበት እንዱታይ የማይታዘዝ ስሇመሆኑ 
ያስገነዝባለ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 70(ሀ) ዴንጋጌ ስር ሊይ ‛መጥሪያው በትክክሌ መዴረሱ“ 
የሚሇው ሏረግ መኖሩም የሚያሳየው ስሇመጥሪያ አሰጣጥና አዯራረስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 94 
እስከ 110 ዴረስ የተመሇከቱት ሁኔታዎች በአግባቡ መሟሊታቸውን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ አንዴ 
ተከሳሽ በላሇበት ጉዲዩ ታይቶ ውሳኔ ከተሰጠውም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሰረት መፌትሓ 
መጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት መፌትሓ ሉጠየቅ የሚችሇው 
አቤቱታ አቅራቢው በሚያቀርበው አቤቱታ ሊይ የጥሪው ትዕዛዝ ‛በሚገባ ያሌዯረሰው“ መሆኑን 
በመጥቀስ ይህንኑ ማረጋገጥ ሲችሌ ነው፡፡ ከእነዚህ ሁለ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇው አንዴ 
ሰው የመከራከር መብቱን እንዯተወው የሚቆጠረው መጥሪያው በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓትና ቅዯም 
ተከተሌ መሰረት ዯርሶት ክርክር ያሇው መሆኑን እያወቀ ሳይቀርብ ሲቀር ብቻ መሆኑን ነው፡፡ 
ፌርዴ ቤቱ በሔጉ የተዘረጋውን ስርዓት ተከትል አማራጭ የመጥሪያ አዯራረስ ሥርዓት ከፇጸመ 
መጥሪያው ሇተከሳሹ እንዯዯረሰ እንዯሚቆጠርና በቂና ሔጋዊ ምክንያት ካሇው ብቻ ወዯ ክርክሩ 
እንዱገባ የሚፇቀዴ መሆኑን ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡ ስሇሆነም 
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ማንኛውም ውሳኔ መሰጠት ያሇበትም በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓት መሰረት መጥሪያው መዴረሱ 
በሚገባ የተረጋገጠና የተከሳሽ የመከራከር መብት የተጠበቀ መሆኑ ሲታወቅ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ከሊይ ከስር ፌርዴ ቤት ዋና መዝገብ የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች 
የሚያሳዩት 1ኛ አመሌካችን በተመሇከተ ፌርዴ ቤቱ ወዯ ጋዜጣ ጥሪ የሄዯበት አካሄዴ ቅዴሚያ 
ሉፇጸም የሚገባውን ሥርዓት በአግባቡ አሟጦ ሳይጨርስና ተገቢ ያሌሆነ መግሇጫ ስሇቀረበሇት 
ከመሆኑም በሊይ ክሱ ተሻሽል ከቀረበ በኋሊም ቢሆን የአመሌካቿ ስም ተጠቅሶ መጥሪያው መሊኩ 
ሳይረጋገጥ ነው፡፡ የሁሇተኛዋ አመሌካችም የአባት ስም ተሇውጦ የፌርዴ አፇፃፀም መጥሪያ እንጂ 
ከዋናው ጉዲይ ጋር አግባብነት ያሇው መጥሪያ ያሌተሇጠፇሊቸው መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ 
በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ የጋዜጣ ጥሪና በተከሳሽ መኖሪያ ሊይ በአግባቡ መጥሪያ እንዱሇጠፌ ማዴረግ 
ውጤታቸው መጥሪያው እንዯዯረሰ የሚያስቆጥር የሚሆነው ተከሳሽ መገኘት አሇመቻለ በሚገባ 
ሲረጋገጥ ነው፡፡ በመሆኑም ከሊይ የተገሇፁትና በስር ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 148744 የተረጋገጡት 
ፌሬ ጉዲዮች ሇአመሌካቾች መጥሪያው እንዯሔጉ አነጋገር በሚገባ ያሌዯረሳቸው መሆኑን 
የሚያረጋግጡ ሁነው አግኝተናሌ፡፡ ይህ በተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካቾች ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ 
የተሰጠው ትዕዛዝ ተነስቶ ገብተን እንከራከር ሲለ ያቀረቡትን ጥያቄ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ 
የሆነው በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔጉ ስሇመጥሪያ አዯራረስ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ 
ከመከራከር መብት ጋር ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ትእዛዙ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 148744 ህዲር 08 ቀን 2002 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 86844 ህዲር 23 ቀን 2002 ዓ.ም በትዕዛዝ 
የፀናው ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች በላለበት ታይቶ የተሠጠው ውሳኔ ባለበት እንዱታይ ያቀረቡት አቤቱታ ውዴቅ 
የሆነው ስሇመጥሪያ አዯራረስ ሥርዓት የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ 
ከመከራከር መብት ጋር ባሊገናዘበ መሌኩ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካቾች በላለበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 78(2) መሰረት ተነስቶ 
ባለበት እንዱታይ ብሇናሌ፡፡ 

4. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አመሌካቾች ባለበት በመመሌከት የግራ ቀኙን 
ጉዲይ ሠምቶ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት ጉዲዩን በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 341(1) 
መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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