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ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቶች፡- 1- ወ/ሮ ንግስት ኪዲኔ

አሌቀረቡም

2- አቶ ዐቁባይ ሚካኤሌ ገብረየሱስ ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1- አቶ በሇጠ ወሌዯሰማያት

ቀረቡ

2- አቶ ገብረ እግዚአብሓር ሏዱስ ከጠበቃቸዉ ከአቶ ሏጏስ አብርሃ ጋር ቀረቡ
መዝገቡ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሁን የሰበር አመሌካቾች ከሣሽነት የተጀመረው
በፋ/ከ/ፌርዴ ቤት ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሣሾች ነበሩ፡፡ ከሣሾች ሰኔ ዏ9 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም
ባቀረቡት ክስ በቀዴሞ ወረዲ 2ዏ ቀበላ 29 በአሁኑ አጠራር በቂርቆስ ክ/ከተማ ቀበላ ዏ8/09
የሚገኘውን ቁጥሩ 486 የሆነውን የግሌ ቤታችንን ከሣሾች በ1992 ዓ.ም. ከሀገር ስንወጣ ሇ1ኛ
ተከሣሽ ውክሌና በመስጠት የሄዴን ቢሆንም 1ኛ ተከሣሽ ቤቱን የማስተዲዯር እንጂ የመሸጥና
የመሇወጥ ስሌጣን ሳይሰጣቸው ሇ2ኛ ተከሣሽ የሸጡ ስሇሆነ የሽያጭ ውለ ፇርሶ ቤቱን
እንዱያስረክቡን ፣ ያሇአግባብ የበሇጸጉበትን በወር ብር 3ዏዏዏ ስላት ብር 72,ዏዏዏ ከነወሇደ
እንዱከፌለ ፣ ወዯፉትም የሚኖረውን ውዝፌ ገንዘብ ተከሣሾች በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ፣
ቤቱን መመሇስ የማይቻሌ ከሆነ ዯግሞ 1ኛ ተከሣሽ ብር 1,25ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌለ ይወሰንሌን
ብሇዋሌ፡፡
ተከሣሾችም ክሱ በፌ/ህ/ቁ 1810 መሠረት በይርጋ የሚታገዴ ነው በሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን በአማራጭ በፌሬ ነገሩ ሊይ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ከሣሾችም ሇይርጋ
መቃወሚያው በሰጡት መሌስ በፌ/ህ/ቁ 1810 የተጠቀሰው ይርጋ ተፇጻሚነት ሉኖረው
የሚችሇው በፌ/ህ/ቁ 171ዏ/2/ መሠረት በተንኮሌ፣ በማሳሳት፣ በሀይሌ ወይም በእዴሜ መግፊት
እና ከመጃጀት ጋር ተያይዞ የተፇጸሙ ውልች እንዱፇርሱ በሚሌ ሇሚቀርብ ክርክር ሲሆን
የከሣሾች ክስ ግን ከዚህ የተሇየ በመሆኑ ሇዚህ ክርክር አግባብነት የሇውም፡፡ በእኛ እምነት ሇዚህ
ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇው የፌ/ህ/ቁ 1845 ይርጋ ሲሆን ሽያጩን ካወቅነው ዯግሞ ሁሇት ዓመት
ያሌሞሊው ስሇሆነ ክሱ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን የመረመረው የፋ/ከ/ፌርዴ ቤትም በሰጠው ብይን 1ኛ ከሣሽ ሇ1ኛ ተከሣሽ ከሰጡት
ውክሌና ስሌጣን ተከሣሹ አሌፍ የከሣሽ ንብረት የሆነውን መኖሪያ ቤት የሸጠ በመሆኑ ሇጉዲዩ
ስሇውልች በጠቅሊሊው ክፌሌ የተዯነገጉት የይርጋ ዴንጋጌዎች አግባብነት የሊቸውም፡፡ በወካይና
በተወካይ መካከሌ ሇሚፇጠር አሇመግባባት ወይም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ክስ ሇማቅረብ ቢፇሇግ
አግባብነት ያሇው የይርጋ ጊዜ በፌ/ህ/ቁ 2187 የተዯነገገው ሲሆን በዚሁ ዴንጋጌ መሠረትም ክሱ
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በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም በተያዘው ጉዲይ ቤቱ ከተሸጠ ሁሇት
ዓመት ካሇፇ በኋሊ በውክሌና ምክንያት በተሰራ ሥራ የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ በሚሌ የቀረበ
ክስ በመሆኑ በይርጋ የሚታገዴ ነው ነው ብሎሌ፡፡
ጉዲዩን በይግባኝ የመረመረው የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን ወገን
ካከራከረ በኋሊ የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት ብይን በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት አጽንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታም የቀረበው በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ብይንና በፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካቾች የጠቀሱት
የቅሬታ ነጥብም፡- ከ199ዏ ዓ.ም. ጀምሮ ከአገር ውጪ ስንኖር የነበርን ሲሆን ቤቱ መሸጡን
ያወቅነው 2ኛ አመሌካች ከወጪ ሀገር ከተመሇስኩ ከሰኔ ዏ7/2002 ዓ.ም. ጀምሮ ሆኖ እያሇና
ይህን ጊዜ ተጠሪዎች ሳያስተባብለ አግባብነት የላሇውን በፌ/ህ/ቁ 1810 የተዯነገገውን የሁሇት
ዓመት ይርጋ በመጥቀስ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ የክስ መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን
ከፌተኛው ፌርዴ ቤትም ተጠሪዎች ያሊነሱትን በፌ/ህ/ቁ 2187 የተዯነገገውን የሁሇት ዓመት
ይርጋ በመጥቀስ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ሲሌ መዝገቡን በብይን የዘጋውና የፋዯራሌ ጠ/ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልትም ያጸናው ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡
1ኛው ተጠሪ በሰጡት መሌስ በጊዜው በነበረው አጠራር የክሌሌ 14 መስተዲዴር በ18/08/1992
ዓ.ም ከአገር የወጡ ኤርትራዊያን ንብረት በሰጡት ውክሌና መሠረት በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ
ተወካዮቹ መሸጥ እንዯሚችለ ሇውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ባስተሊሇፇው የመንግስት መመሪያ
መሠረት ከራሴ ፇቃዴ ውጪ ሽያጩን የፇጸምኩ ስሇሆነና ሽያጩም ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ
11 ዓመታት ስሊሇፈት ፌርዴ ቤቶች ክሱ በይርጋ የሚታገዴ ነው ሲለ የወሰኑት ተገቢ ነው
በከፌተኛው ፌርዴ ቤት የይርጋ መቃወሚያ ሳቀርብ ጠቅሼ ያቀረብኩት
በፌ/ህ/ቁ 1810
የተዯነገገውን የሁሇት ዓመት ይርጋ ቢሆንም በ1ኛ አመሌካችና በእኔ መካከሌ የነበረውን የወካይና
ተወካይ ግንኙነት መነሻ በማዴረግ አመሌካቾች ቤቱን የሸጠው ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሇው
ውክሌና ሳይሰጠው ነው በሚሌ ሊቀረቡት ክርክር ፌርዴ ቤቶቹ አግባብነት ያሇው ይርጋ በፌ/ህ/ቁ
2187 የተጠቀሰው የሁሇት ዓመት ይርጋ ነው በሚሌ ክሱ በዚሁ በሁሇት ዓመት ጊዜ ወስጥ
ያሌቀረበ ነው ሲለ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው፣ አመሌካቾች ሽያጩን ያወቅነው ሰኔ ዏ7 ቀን
2ዏዏ2 ነው ቢለም ይህን አባባሊቸውን በማስረጃ አስዯግፇው ሇፌርዴ ቤቶች ስሊሊቀረቡ ተቀባይነት
የሇውም ሲለ ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይን/ ውሣኔ እንዱጸና ጠይቀዋሌ፡፡
2ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው የኤርትራዊያን ቤት ሇኢትየጵያዊያን እንዱሸጥ በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት
ወቅት በመወሰኑ የኤርትራ መንግስት ሚዱያዎች ፣ የሰብአዊ መብት ተቋማት ፣ የኢትዮ
ኤርትራ የዴንበር ኮሚሽን እና ላልች ወገኖች በግሌጽ ሲሟገቱበት የቆየ የአዯባባይ ሚስጥር
ስሇሆነና አመሌካቾችም ይህን የአካባቢ ሁኔታ በግሌጽ የሚያውቁት ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም
የሚያከራክረውን ቤት ሚያዚያ 1992 ዓ.ም ገዝቼ ስመ ሀብቱም ተዛውሮሌኝ ይዤ የምገኝ ሲሆን
ይህንኑ ቤት ሇመረከብ አመሌካቾች ያቀረቡት ክስም በሁሇት ዓመት ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ
ክሱ በፌ/ህ/ቁ 2187 መሠረት በይርጋ ይታገዲሌ ሲለ ፌርዴ ቤቶቹ የሰጡት ብይን/ውሣኔ
ተገቢነት ያሇው ነው፣ ይህ ቢታሇፌ ቤቱ ከተሸጠበት ጊዜ አንስቶ ክስ እስከቀረበበት ያሇው ጊዜ
ሲቆጠር 1ዏ ዓመት ያሇፇው በመሆኑ ክሱ በፌ/ህ/ቁ 1845 መሠረት በይርጋ የሚታገዴ ነው
ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ ችልት ዯረጃም የግራ ቀኙ ወገኖች በቃሌ ተከራክረዋሌ፡፡

568

የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም፡- አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ በይርጋ
የሚታገዴ ነው ሲለ ፌርዴ ቤቶቹ ክሱን ወዴቅ ያዯረጉት በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?
የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇው የሚያከራክረው ቤት የተመዘገበው በ1ኛ የሰበር አመሌካች ስም
መሆኑንና 1ኛ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዱያስተዲዴሩ ውክሌና ሰጥተው ከ2ኛ
አመሌካቾች ጋር ወዯ ኤርትራ ሀገር በ199ዏ ዓ.ም. ሄዯው እያለ 1ኛ ተጠሪ ሇ2ኛ ተጠሪ
ሚያዚያ ዏ5 ቀን 1992 ዓ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ቤቱን መሸጣቸውን ነው፡፡ አመሌካቾችም
በክሳቸው ሽያጩን በመቃወም እንዱፇርስ ሰኔ ዏ9 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ክስ ያቀረቡት 1ኛ ተጠሪ
ቤቱን የማስተዲዯር እንጂ የመሸጥና የመሇወጥ ስሌጣን ሳይሰጣቸው ሇ2ኛ ተከሣሽ ሸጠዋሌ
በሚሌ ነው፡፡ አመሌካቾች ቤቱ የተሸጠ መሆኑን ያወቁት 2ኛ አመሌካች ወዯ ኢትዮጵያ
እንዯተመሇሱ በሰኔ ዏ7/2002 ዓ.ም መሆኑን በክሳቸው ከመጥቀሳቸውም በሊይ በቃሌ ክርክር
ጊዜም በዚሁ በተጠቀሰው ቀን ሽያጩን እንዲወቁ በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪዎችም ክሱን
ሇመቃወም በዋናነት የጠቀሱት የይርጋ ህግ የፌ/ህ/ቁ 181ዏ ሲሆን ፌርዴ ቤቶቹ ግን በወካይና
በተወካይ መካከሌ ሇሚፇጠር አሇመግባባት ወይም ከዚሁ ጋር በተያያዘ አግባብነት ያሇው የይርጋ
ጊዜው በፌ/ህ/ቁ 2187 የተዯነገገው ነው በሚሌ ክሱ በሁሇት ዓመት ይርጋ ይታገዲሌ
ማሇታቸውን ከክርክሩ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የግራ ቀኙን ወገኖችን ሇሚያከራክረው ጉዲዩ
አግባብነት ያሇው የይርጋ ህግ ዴንጋጌ የትኛው እንዯሆነ መሇየት ተገቢነት ያሇው ነው፡፡
እንዯራሴው በፇጸመው ውሌ ምክንያት የሿሚውና የእንዯራሴው ጥቅሞች የሚቃወሙ የሆኑ
እንዯሆነ ይህን ውሌ የፇረመው 3ኛ ወገን ይህን ሁኔታ ያወቀና ሉያውቀው የሚገባ የሆነ
እንዯሆነ በሿሚው ጥያቄ መሠረት ውለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ በፌ/ህ/ቁ 2187/1/ የተመሇከተ
ሲሆን በሿሚውም ውለን ሇማፌረስ ክስ ሉያቀርብ የሚችሇው የዚሁ አካባቢ ሁኔታ ስሇመኖሩ
ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ዴረስ መሆን እንዲሇበት የዚሁ ቁጥር ንዐስ ቁጥር 2
ይዯነግጋሌ፡፡ ውክሌና ተወካዩ ሇወካዩ እንዯራሴ ሆኖ አንዴ ወይም ብዙ ህጋዊ ስራዎችን በወካዩ
ስም ሇማዴረግ የሚዯረግ ስምምነት ስሇመሆኑ የፌ/ህ/ቁ 2198 የሚስገነዘብ ሲሆን ይህም
ስምምነት ወካዩ የውክሌና ስራ በሚፇጽምበት ጊዜ የወካዩን ህጋዊ ሁኔታዎች የመሇወጥ ስሌጣን
የሚሰጠው በመሆኑ ተወካዩ የውክሌናውን ስሌጣን ተጠቅሞ ሲሰራ ሇወካዩ ጥቅም ፌፁም
ታማኝና በስራው ሁለ የወካዩን ጥቅም ብቻ የማስጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ ስራውን
በሚያከናውንበት ጊዜም ይህንን ሇወካዩ ፌፁም የሆነ ታማኝነትና ሙለ ሇሙለ ሇወካዩ ጥቅም
ሇማስጠበቅ የሚከሇክሇው ፌሊጎት ወይም ታማኝነቱን የሚከፊፌሌ ሁኔታ የሚያስከትሌ የጥቅም
ግጭት ሲፇጠር ተወካዩ ሇስራው አፇጻጸም ጥንቃቄ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም እንዯራሴው
የውክሌና ሥሌጣኑን በሚያከናውንበት ጊዜ ተቃዋሚ ጥቅሞችን የማስወገዴ ግዳታ አሇበት፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን በወካይና በተወካይ መካከሌ የጥቅም ግጭት ያሇ ስሇመሆኑ
አመሌካቾች በክሳቸው ከሊመግሇጻቸውም ላሊ በቃሌ ክርክር ወቅትም በ1ኛ ተጠሪና በሿሚዋ
መካከሌ የጥቅም ግጭት ስሇመኖሩ ያለት ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም ፌርዴ ቤቶቹ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ
ተጠሪ ጋር በፇጸመው ውሌ ምክንያት የሻሚውና የ1ኛ ተጠሪ የጥቅም ግጭት ስሇመኖሩ
አመሊካች ነገር ባሌተገኘበት ሁኔታ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የላሇውን የፌ/ህ/ቁ 2187/2/
የተመሇከተውን ይርጋ ሇብይኑ / ሇውሣኔ መሠረት ያዯረጉት ተገቢነት ያሇው አይዯሇም፡፡
ተጠሪዎች በዋናነት ወዲነሱት የፌ/ህ/ቁ 181ዏ ይርጋ ስንመሇስ አንዴ ውሌ በሚመሰረትበት ጊዜ
የችልታ ወይም የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ችልታ አሌነበረኝም ወይም
ፇቃዳን በአግባቡ አሌሰጠሁም በሚሇው ተዋዋይ ወገን ጠያቂነት ብቻ ውለ ሉፇርስ
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እንዯሚችሌ፣ እንዯዚሁም ውለ የተዯረገበት ጉዲይ ሇህግ ወይም ሇሞራሌ ተቃራኒ ሆኖ
በሚገኝበት ጊዜና የውለ አጻጻፌ ሥርዓትም ባሌተጠበቀበት ወቅት ከተዋዋይ ወገኖች መካከሌ
ወይም በሙለ ጥቅም አሇኝ በሚሌ 3ኛ ወገን አማካይነት የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ቀርቦ ሉፇርስ
እንዯሚችሌ በፌ/ሔ/ቁ 18ዏ8/1/ ተዯንግጓሌ፡፡ የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ ማቅረቢያ ጊዜን በተመሇከተ
ውለ የማይረጋበት ምክንያት ከቀረበት ጊዜ አንስቶ በሁሇት ዓመት ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ
የሚታገዴ መሆኑን በፌ/ህ/ቁ 181ዏ ተጠቅሷሌ፡፡ ይህን የይርጋ ዴንጋጌ በተመሇከተ ይህ ችልት
በሰበር መ/ቁ 59139 በሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም ተፇጻሚነቱ ውለ የማይረጋበት ምክንያት
ቀሪ በሚሆንበት ጊዜ ሲሆን ይህም የሚመሇከተው ከአንዯኛው ተዋዋይ ወገን ችልታ ወይንም
ፇቃዴ ጉዴሇት ጋር ተያያዘ መሆኑን በፌርደ ሊይ አስፌሯሌ፡፡ በዚሁ መሠረትም ውለ በችልታ
ማጣት ወይንም በፇቃዴ ጉዴሇት እንዱፇርስ የሚጠይቅ ወገንም በሁሇት ዓመት ውስጥ ክሱን
ካሊቀረበ በዚሁ በተጠቀሰው የፌ/ህ/ቁ 181ዏ ይርጋ መሠረት የሚታገዴ ይሆናሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን አመሌካቾች ውለ እንዱፇርስ የጠየቁት 1ኛ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ
የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን በሙለ እንዱጠብቁ ፣ እንዱቆጣጠሩ ፣ ክፌያዎችን
ተሳስበው እንዱከፌለ በአጠቃሊይ ንብረቶቹን በተመሇከተ በመንግስታዊ መ/ቤቶችና በህዝባዊ
ዴርጅቶች እየቀረቡ ጉዲዮችን እንዱፇጽሙና እንዱያስፇጽሙ እንጂ ንብረቹን እንዱሸጡ ሥሌጣን
ሳይሰጣቸው በህገወጥ መንገዴ ሇ2ኛ ተጠሪ ሽጠዋሌ በሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ውለ
እንዱፇርስ ዲኝነት የጠየቁት የችልታ ወይም የፇቃዴ ጉዴሇትን መሠረት አዴርገው ሳይሆን
የውለን ሔገ ወጥነት በመጥቀስ ስሇሆነ ተጠሪዎች ሇክርክራቸው መሠረት ያዯረጉት በፌ/ህ/ቁ
1810 የተዯነገገው የሁሇት ዓመት ይርጋ አግባብነት የሇውም፡፡
ሇዚህ ጉዲይ የፌ/ሔ/ቁ 1810 እና 2187/2/ ይርጋ አግባብነት የሊቸውም ከተባሇ ጉዲዩን ስሇውልች
በጠቅሊሊው በተዯነገገው ክፌሌ በሚገኘው በፌ/ህ/ቁ 1845 መሠረት መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡
በፌ/ህ/ቁ 1845 ዴንጋጌ መሠረት ህግ በላሊ አኳን ካሌወሰነ በቀር ውለ እንዱፇጸም ወይም
ከሊመፇጸሙ የተነሳ ስሇሚዯርስ ጉዲት ወይም ውለ እንዱፇርስ መብት ያሇው ወገን መብቱን
በ1ዏ ዓመት ውስጥ ካሌጠየቀ መብቱ ቀሪ እንዯሚሆን በግሌጽ የተጠቀሰ ሲሆን አመሌካቾችም
የሽያጭ ውለ 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇማስተሊሇፌ በፌ/ህ/ቁ 2205 መሠረት ሌዩ ውክሌና ሳይሰጣቸው
የፇጸሙት ውሌ በመሆኑ ውለ ህገ ወጥ ነወ እስከሚለ ዴረስ ይህንኑ ህገወጥ ነው የሚለትን
ውሌ እንዱፇርስ ክስ ማቅረብ የሚችለት በ1ዏ ዓመት ጊዜ ውስጥ ስሇሚሆን የግራ ቀኙን
ተከራካሪዎች የይርጋ ክርክር ሇመወሰን አግባብነት ያሇው ይሄው የ1ዏ ዓመት የይርጋ ጊዜ ነው፡፡
ይርጋው የሚቆጥርበትን መነሻ ጊዜን በተመሇከተም አመሌካቾች የቤቱን ሽያጭ ያወቅነው ሰኔ
ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ነው በሚሌ የሚከራከሩ ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ቤቱ የተሸጠው በሚያዚያ
ወር 1992 ዓ.ም በመሆኑ ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ ምንም እኳን አመሌካቾች ከሀገር በ199ዏ ዓ.ም
የወጡ ቢሆንም ከነበሩበት ከኤርትራ መንግስት ሚዱያዎች ፣ የሰብአዊ መብት ተቋማት ፣
የኢትዮ ኤርትራ የዴንበር ኮሚሽን እና ላልች ወገኖች በግሌጽ ስሇንብረታቸው የሚያውቁት
ጉዲይ ነው ብሇዋሌ፡፡ ሆኖም እነዚህ የተጠቀሱት ምንጮች 1ኛ ተጠሪ ቤታቸውን የሸጡባቸው
ስሇመሆኑ ያሣውቃለ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርሱ አይሆንም፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች በዚህ
ረገዴ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡
በላሊ በኩሌ 1ኛ የሰበር አመሌካች እስካሁን ዴረስ በውጪ ሀገር የሚኖሩ ስሇመሆናቸው ክርክሩ
የሚያመሇክት ሲሆን 2ኛ ተጠሪም ወዯ ኢትዮጵያ የተመሇሱት ሰኔ ዏ7 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑን
የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች በከፌተኛና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ካዯረጉት ክርክር የተረጋገጠ ፌሬ ነገር
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ነው፡፡ በመሆኑም ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ ሲቆጠርም አመሌካቾች ውለ እንዱፇርስ ክስ ያቀረቡት
በፌ/ህ/ቁ 1845 የተዯነገገው የ1ዏ ዓመት የይርጋ ጊዜ ከማሇፈ በፉት ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ ፌርዴ
ቤቶቹ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን በፌ/ህ/ቁ 2187/2/ የተዯነገገውን የይርጋ ጊዜ በመጥቀስ
አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ በሁሇት ዓመት ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ በይርጋ የሚታገዴ ነው ሲለ
የሰጡት ብይን /ውሣኔ ይህ ችልት በሰበር መ/ቁ 59139 በፌ/ህ/ቁ 181ዏ እና 1845
የተዯነገጉትን የይርጋ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት በተመሇከተ የሰጠውን አስገዲጅ የህግ ትርጉም
መሠረት ያሊዯረገ በመሆኑ ብይኑ/ ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
በማግኘታችን ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 95609 በቀን 26/02/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን
ብይንና የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 62492 በቀን 16/07/2003 ዓ.ም.
በዋሇው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ሽረናሌ፡፡
2. ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የይርጋ ጊዜ በፌ/ህ/ቁ 1845 የተዯነገገ ሲሆን በዚሁ የይርጋ ዴንጋጌ
መሠረት አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ የክስ ማቅረቢያ 1ዏ ዓመት ከማሇፌ በፉት የቀረበ ስሇሆነ
ክሱ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት በፌሬ ጉዲይ ሊይ
የግራ ቀኙን ወገን በማከራከርና ማስረጃዎችን ሰምቶ በመመዘን የበኩለን ፌርዴ እንዱሰጥበት
ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 341/1/ መሠረት መሌሰናሌ፡፡
3. የዚህን ፌርዴ ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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አዕምሯዊ
ንብረት
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