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    የሰ/መ/ቁ. 61637 

ሏምላ 11 ቀን 2003 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፌሳ 

  አዲነ ንጉሴ  

አመሌካች፡- ድ/ር አሌሐሴን በዴሌገዋዴ - ጠበቃ 1. በሻዲ ገመቹ ቀረቡ፡ 

                                      2. ጥሊሁን ምትኩ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ገነት ሏዴጎ         ጠበቃ ንዋይ ዘርጌ ዓይናሇም /ድ/ር/  -  ቀረቡ 

  2. አቶ ታዯሰ ጥሊሁን- 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ፌርዴ ቤት እግዴ የሠጠበት የማይንቀሳቀስ ንብረት እግደ ተጥሶ ውሌ ሇማዋዋሌ 
ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት በተዯረገ ሽያጭ ውሌ ሇሶስተኛ ወገን ንብረቱ ተሊሌፍ ሲገኝ ያሇውን 
ውጤት የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻና ይዘትም የሚከተሇው ነው፡፡ አመሌካች አቶ ጥበቡ 
እሸቴ በተባለት ግሇሰብ ሊይ ብር 1,598,470.00 (አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ዘጠና ስምንት ሺህ 
አራት መቶ ሰባ ብር) ሇማስከፇሌ በኮ/መ/ቁጥር 56345 በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሰኔ 05 ቀን 
1999 ክስ መስርተው የፌርዴ ባሇመብት መሆናቸውን አረጋግጠው እንዯ ፌርደ እንዱፇፀምሊቸው 
የአፇጻጸም ማመሌከቻ ሇፌርዴ ቤቱ አቅርበው አሁን ሇክርክሩ መሰረት በሆነው ቤት ሊይ ሏራጅ 
ወጥቶ አፇጻጸሙ እንዱቀጥሌ ባቀረቡት ማመሌከቻ መሰረት ፌርዴ ቤቱ እግዴ ተሰጥቶበት የነበረ 
መሆኑን ተገንዝቦ የሏራጅ ማስታወቂያውን አውጥቶ አፇጻጸሙን በመምራት እንዲሇ የአሁኑ 
ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 418 መሰረት የተቃውሞ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪዎች የተቃውሞ ምክንያት የሆነው ነገር ሇአፇጻጸሙ መሰረት የሆነውና በቦላ ክፌሇ ከተማ 
ቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው ቁጥሩ 274 የሆነውን መኖሪያ ቤት በሔግ አግባብ በተዯረገ 
የሽያጭ ውሌ ከአቶ ጥበቡ እሸቴ የገዙትና ስመ ሀብቱንም ወዯራሳቸው ያዞሩት መሆኑን የሚገሌፅ 
ሁኖ አፇጻፀሙ በንብረታቸው ሊይ ሉቀጥሌ አይገባም የሚሌ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም በዚህ 
መሌኩ በቀረበው የተጠሪዎች አቤቱታ ሊይ አመሌካች መሌስ እንዱሰጡበት አዴርጓሌ፡፡ አመሌካች 
በሰጡት መሌስም ዋናውን ክስ በአቶ ጥበቡ እሸቴ ሊይ ሲመሰርቱ ክሱ ሇቀረበሇት ፌርዴ ቤት 
ባቀረቡት የእግዴ አቤቱታ መሰረት ሰኔ 06 ቀን 1999 ዓ/ም በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት በቦላ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ ቁጥሩ 274 የሆነ መኖሪያ ቤት በግሇሰቡ ስም የሚታወቅ መሆኑ 
ተጣርቶ በማናቸውም መንገዴ ሇሶስተኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ በማሇት ያዘዘ ሲሆን ይኸው የእግዴ 



381 

 

ትዕዛዝ ሇቦላ ክፌሇ ከተማ መሬት አስተዲዯር ዯርሶት በቤቱ ማህዯር መያያዙንና ይህ የእግዴ 
ትዕዛዝ በሔግ አግባብ ያሌተነሳ መሆኑን ዘርዝረው እግደ በተጭበረበረ መንገዴ ተነስቷሌ ተብል 
በተገሇፀበት ሁኔታና ጊዜ የተከናወነው የሽያጭ ውሌ ሔጋዊ ባሇመሆኑ የተጠሪዎች ተቃውሞ 
ተቀባይነት የሇውም፣ አፇጻጸሙ በቤቱ ሊይ መቀጠሌ አሇበት በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ በዚህ 
መሌክ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በአከራካሪው ቤት የፌርዴ ቤት እግዴ መተሊሇፈ 
የተረጋገጠ ቢሆንም በሔግ አግባብ ሳይነሳ እንዯተነሳ ተዯርጎ ትእዛዝ ተሊሌፍ እግደ ተነስቷሌ ተብል 
በተገሇጸበት ሁኔታና ጊዜ የሽያጭ ውለ በውሌና ማስረጃ ፅ/ቤት ተዯርጎ ስመ ሀብቱ ሁለ ወዯ 
ተጠሪዎች መዛወሩን፣ እግደ በመጣሱ ተጠያቂ ሉሆን የሚችሇው ዯግሞ እግደን የጣሰው ወገን 
እንጂ ገዥ ሉሆን እንዯማይገባ ዘርዝሮና የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 156፣ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1566 እና 
የአዋጅ ቀጥር 334/95 አንቀጽ 15(2) እና 27(1) ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ቤቱ በሏራጅ 
ሉሸጥ አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ ታህሳስ 07 ቀን 2003 ዓ.ም ተሻሽል በተፃፇ አምስት ገጽ የሰበር 
አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን 
ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት አመሌካች 
በሔግ አግባብ አስከብረው የነበረና በሔግ አግባብ እግደ ሳይነሳ በተጭበረበረ መንገዴ የተነሳ መሆኑ 
በግሌጽ ተረጋግጦ እያሇ ሽያጩ ቀሪ ሉሆን አይገባም፣ እግደን የጣሰው ወገን እንጂ ገዥ ተጠቂያነት 
የሇበትም ተብል መወሰኑ የእግዴን ዓሊማና ውጤቱን ያሊገናዘበና ሔጋዊነት የላሇው ስሇሆነ ሉታረም 
ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሏራጅ 
እንዱሸጥ የተባሇው ቤት ሇሁሇተኛ ተጠሪ በግዥ ተሊሌፎሌ ተብል ሏራጁ እንዱቋረጥ የስር ፌርዴ 
ቤቶች የመወሰናቸውን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ 
ተጠሪዎች ጥር 17 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
የመሌሳቸው ይዘትም ባጭሩ፡- ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት ሽያጩ የተከናወነው እግደ የተነሳ 
መሆኑ በተረጋገጠበትና በውሌና ማስረጃ በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሁኖ ስመ - ሏብቱም ሇገዥው የዞረ 
በመሆኑ ሽያጩ ሔጋዊ አይዯሇም ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት ስሇላሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ 
ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል ሉፀና ይገባሌ በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃም በተጠሪዎች መሌስ ሊይ የሰበር አቤቱታቸውን 
በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ይህ ችልትም የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የመራበትን መዝገብ 
ቁጥር 67884ን አስቀርቦ የክርክሩን ሂዯት ተመሌክቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በአቶ ጥበቡ እሸቴ ሊይ የገንዘብ ይከፇሇኝ ክስ  
ሰኔ 05 ቀን 1999 ዓ.ም መስርተው አሁን እያከራከረ ያሇው እና ላሊ ቤት ሰኔ 06 ቀን 1999 ዓ/ም 
በፌርዴ ቤት ትእዛዝ እንዱከበር ያዯረጉ መሆኑን፣ ይህ የእግዴ ትዕዛዝም ሇሚመሇከታቸው አካሊት 
መተሊሇፈ የተረጋገጠ ቢሆንም እግደ መነሳቱን ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ስሇማስተሊሇፈ ያሳያሌ የተባሇ 
ማስረጃ በመኖሩ ምክንያት ውሌና ማስረጃ ፅ/ቤት በተዯረገው የሽያጭ ውሌ መጋቢት 10 ቀን 2001 
ዓ/ም አከራካሪው ቤት ሇተጠሪዎች መተሊሇፈን፣ ከዚህም በኋሊ ተጠሪዎች የስመ ሃብቱን ወዯ 
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ራሳቸው አዙረው እየተጠቀሙበት የሚገኙ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጡ ፌሬ ጉዲዮች 
መሆናቸውን ነው፡፡ የአመሌካች ክርክር መሰረቱም የፌርዴ ቤት እግዴ ያሇበትን ቤት በተጭበረበረ 
መንገዴ እግደ ተነስቷሌ ተብልና እግደ የተነሳው ከፌርዴ ቤት ከወጣ ትዕዛዝ ስሇመሆኑ 
ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ሽያጩ መከናውኑም ሆነ የቤቱን ስመ - ሃብት ገዢዎች ማዞራቸው 
ሽያጩን ሔጋዊ አያዯርገውም በሚሌ ምክንያት ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡ እኛም በክርክሩ ሂዯት 
የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ከሔጉ ጋር በሚከተሇው መሌኩ በማዛመዴ ተመሌክተናሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌርዴ ቤት የእግዴ ትዕዛዝ የሚሰጠው በክርክሩ ሂዯት ረቺ የሚሆነው ወገን 
ሇፌርዴ አፇጻጸም ምቹ ሁኔታን ሇመፌጠር እንዱያስችሇው ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 154 
እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መንፇስና ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ሲሆን የፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ ዯግሞ 
ሉከበር የሚገባ መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ ፌርዴ ዯግሞ ሉፇጸም የሚገባው በፌርዴ 
ባሇእዲውና በሔግ አግባብ እንዲይያዙ ከሚጠቀሱት ንብረቶች/መብቶች ውጪ ባለት የፌርዴ ባሇእዲ 
ንብረቶች/መብቶች ስሇመሆኑ በቁጥር 378 ተከታዮቹ በተመሇከቱት የፌትሏ ብሓር ስነ ሥርዓት 
ሔግ ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አንዴ ሰው በሔግ አግባብ ሇላሊ ሰው ሉያስተሊሇፌ 
የሚችሇው መብትም በሔግ አግባብ ገዯብ ያሌተዯረገበትንና ያሇውን መሆኑ እሙን ነው፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የስር የፌርዴ ባሇእዲ የሆኑት አቶ ጥበቡ አከራካሪውን ቤት 
የሸጡት በፌርዴ ቤት የተሊሇፇው እግዴ በፌርዴ ቤቱ መነሳቱን አረጋገጠው ባይሆንም የፌርዴ ቤቱ 
የእግዴ ትዕዛዝ የተነሳ መሆኑን የሚያሳይና ከፌርዴ ቤቱ የወጣ መሆኑን የሚገሌፅ ማስረጃ በቤቱ 
ማህዯር ተያይዞ በመገኘቱ ሲሆን እግደን የጣሰው አካሌ ማን እንዯሆነም በፌሬ ነገር ዯረጃ 
የተረጋገጠ አይዯሇም፡፡ የፌርዴ ቤቱ እግዴ የተነሳ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ ሽያጩም ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የተዯረገ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ ሽያጩ ሲከናወን 
አቶ ጥበቡ እሽቴ የአከራካሪው ቤት ባሇሃብት ሲሆኑ በዚሁ ሰፉው መብታቸው ዯግሞ በሔግ 
ያሌተገዯቡ መብቶቻቸውን መጠቀም የሚችለ መሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1204፣1206፣1184 እና 
1185 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ 
መሰረት ዯግሞ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትነትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የምስክር ወረቀት 
ሲሰጥ የምስክር ወረቀቱን ያገኘው ሰው የማይንቀሳቀሰው ንብረት ባሇሃብት ሁኖ ሉቆጠር እንዯሚገባ 
ተመሌክቷሌ፡፡ ከሊይ የተገሇጹትን ዴንጋጌዎች ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ጋር አጣምረን ስንመሇከት 
የባሇሃብትነት የምስክር ወረቀት የያዘ ሰው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ስር የተመሇከቱት ሁኔታዎች 
መኖራቸው እስካሌተረጋገጡ እና ላልች ሔጋዊ ክሌከሊዎች እስከላለ ዴረስ ሃብቱን በሔጉ አግባብ 
ከሸጠ ተግባሩ ሔገ ወጥ የሚባሌበት ምክንያት የሇውም፡፡ አንዴ ሰው በሔግ ጥበቃ የተዯረገሇትን 
መብት በሔጋዊ መንገድች ሇላሊ ሇማስተሊሇፌ መብት አሇውና፡፡ በዚህ መንገዴ መብቱ የተሊሇፇሇት 
ሰውም በሔግ ጥበቃ ሉዯረግሇት ይገባሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በቤቱ ሊይ እግዴ ማሰጠታቸው 
የተረጋገጠ ቢሆንም ከዚህ በሁዋሊ ዯግሞ እግደ መነሳቱ  ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች እግደ ከፌርዴ 
ቤት በወጣ ትዕዛዝ የተነሳ አይዯሇም በማሇት ከመከራከራቸው ውጪ ሇእግደ መጣስ ወይም 
የይነሳሌኝ ጥያቄው የቀረበው ወይም እግደ ስሇመነሳቱ የሚገሌጸው ዯብዲቤ ጋር ተጠሪዎች ያሊቸው 
ግንኙነት ስሇመኖሩ ያቀረቡት ክርክርም ሆነ ማስረጃ አሇመኖሩን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ 
ከሻጭ ጋር የመመሳጠር ሁኔታ ስሇመኖሩ ያሌተረጋገጠበትና የተሇየ ግንኙነት የላሇው ሰው በቤቱ 
ሊይ እግዴ መነሳቱን የሚያሳይ ማስረጃ ከሚመሇከተው የቤቱ ማህዯር አይቶና ይህን ማስረጃ 
በመመሌከት ንብረቱን ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የሚገዛ ገዥ ሽያጩን ያከናወነው 
ከሔግ ውጪ ነው ሉባሌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በቤቱ ሊይ ሔጋዊ መብት የላሇው ሰው 



383 

 

ሽያጩን አከናውኖ ሲገኝም ትክክሇኛው ባሇሃብት ሉጠይቅ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጏ 
የገዛውን ገዥ ሉሆን አይገባም፡፡ ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጎ በሔጋዊ ተግባር መብት ያገኘ ሰው ከራሱ 
እውቅና ውጪ ሇተፇፀመ ሔገ ወጥ ተግባር ተጠያቂ ማዴረግ የግብይት ሥርዓቱንም ጭምር 
ዋስትና የሚያሳጣው ይሆናሌ፡፡ ከሁለም በሊይ የፌርዴ ቤት እግዴ ተጥሶ ሲገኝ ኃሊፉነት ሉወስዴ 
የሚገባው የእግዴ ትዕዛዙ እንዱጣስ ምክንያት የሆነ ተግባር የፇፀመ አካሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 156 ዴንጋጌ ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤትም በሔግ 
የባሇቤትነት መብት ማረጋገጫ የሚሰጥባቸውን ንብረቶች ሇማስተሊሇፌ የሚዘጋጁ ሰነድች 
ከመዘጋጀታቸው በፉትም ሰነዴ አረጋጋጩ ንብረቱ በመያዣነት ያሌተሰጠ ወይም በፌርዴ ቤት 
ያሌታገዯ መሆኑን ሉያረጋገጥ እንዯሚገባ አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀጽ 15(2) ዴንጋጌ በኃይሇ ቃሌ 
አስቀምጦ እናገኛሇን፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች አከራካሪውን ቤት የገዙት በሔግ ፉት ተቀባይነት 
ያሇውን ማስረጃ ከያዙት ግሇሰብ ሆኖ ሽያጩም የተከናወነው ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ 
ፉት ሲሆን በዚህ ጊዜም የፌርዴ ቤቱ እግደ ስሇመነሳቱ የሚያረጋገጥ ማስረጃ ከቤቱ ማህዯሩ ጋር 
በመገኘቱ በመሆኑ የአከራካሪው ቤት ሽያጭ ውሌ ቀሪ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 
ተጠሪዎች በቤቱ ሊይ በሔግ አግባብ በተፇጸመ የሽያጭ ውሌ ያቋቋሙት የባሇሃብትነት መብት 
ያሊቸው መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን አመሌካች ያሊቸው መፌትሄ የእግደን ትእዛዝ በጣሰው አካሌ ሊይ 
ተገቢውን ጥያቄ በተገቢው አካሌ አቅርበው  የዯረሰባቸው ጉዲት ካሇ መብታቸውን ማስከበር እንጂ 
አፇጻጸሙ በአከራካሪው ቤት እንዱቀጥሌ ማስዯረግ ሉሆን አይገባም፡፡ አመሌካች በሰ/መ/ቁጥር 
21270 እና 29269 የተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት አሇው በማሇት ያቀረቡት 
ክርክርም በተጠቀሱት መዛግብት ሊይ የተሰጠው የሔግ ትርጉም ከመያዣ ቀዲሚ መብት ጋር 
የተያየዘ በመሆኑና በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ ዯግሞ በፌርዴ ቤት የተሰጠ እግዴ ከገዥው 
እውቅና ውጪ ተነስቷሌ ተብል ማረጋገጫ በመቅረቡ እግዴ የተሊሇፇበት የማይንቀሳቀስ ንብረት 
በውሌና ማስረጃ ፅ/ቤት በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሇሶስተኛ ወገን ተሽጦ ቢገኝ ውለ በሔግ ስሇሚኖረው 
ጥበቃ የሚመሇከት በመሆኑ ከሊይ የተጠቀሱት አስገዲጅ የሰበር ሰሚ ችልት የሔግ ትርጉሞች 
ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው አይዯለም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበውን የአመሌካች ክርክር 
የምንቀበሌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ 

  ላሊው የአመሌካች ጠበቆች የሚከራከሩበት ነጥብ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በአከራካሪው ቤት ሊይ የተዯረገው ሽያጭ ሔጋዊ የሚሆንበት አግባብ የሇም፣ በማሇት ሏራጁ 
እንዱቀጥሌ ትዕዛዝ ከሰጠ በሁዋሊ ችልቱ ሊይ የነበሩት ዲኛ ሲሇወጡ በሽያጭ ውለ ሊይ ክርክር 
ተዯርጎ የቀዴሞው ትዕዛዝ ተመሳሳይ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ችልት ቀሪ እንዱሆን መዯረጉ ሥነ 
ሥርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ እኛም ይህንኑ ክርክር መሰረት አዴርገን የስር ፌርዴ 
ቤትን መዝገብ አስቀርበን ጉዲዩን ስንመሇከተው ተጠሪዎች በአከራካሪው ቤት ሊይ ሔጋዊ መብት 
አሇን በማሇት ወዯ ክርክሩ የገቡትና በግራ ቀኙ መካከሌ ክርክር ተዯርጎ የሽያጭ ውለ ሔጋዊ ነው 
ተብል ውሳኔ የተሰጠው ሔዲር 11 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት እንጂ ከዚህ ቀን በፉት 
በነበረው የክርክር ሂዯት አሇመሆኑን አረጋግጠናሌ፡፡ አንዴ ሰው በሔግ አግባብ የክርክሩ ተሳታፉ 
ባሌሆነበት ሁኔታ የተሰጠ ብይን ይኸው ሰው መብት አሇኝ በሚሌ ሥርዓቱን ጠብቆ ሲቀርብ ላሊ 
ወገን ተከራክሮ ተገቢ ትዕዛዝ ተሰጥቶበታሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ በላሊ ወገን ሊይ የተሰጠ ትእዛዝ 
ተፇጻሚነት ሉኖረው ይገባሌ የሚሌ ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ ሁሇት ጊዜ የተሇያየ አቋም መያዙ ስነ ሥርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም 
በማሇት የሚቀርበው ቅሬታ እውነትነትና ሔጋዊ መሰረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡           
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  በአጠቃሊይ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ስሇእግደ መጣስ 
ተጠሪዎች ያዯረጉት ዴርጊት አሇመኖሩንና የሽያጭ ውለም እግደ በተነሳበት ሁኔታና ጊዜ በተገቢው 
አካሌ ዘንዴ የተከናወነ መሆኑን በማረጋገጥ የሠጡት ውሳኔ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 67884 ሔዲር 11 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 51156 መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡፡ 

2. በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው ቁጥሩ 274 የሆነውን መኖሪያ ቤት ሊይ 
የተዯረገው ሽያጭ ውሌ ሉፇረስ አይገባም፣ አፇጻጸሙ በቤቱ ሊይ ሉቀጥሌ  አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች በእግደ መጣስ ተግባር የዯረሰባቸው ጉዲት ካሇ የሚመሇከተውን አካሌ በመክሰስ 
መብታቸውን ከማስከበር ይህ ውሣኔ አያስቀርም ብሇናሌ፡፡ 

4. 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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