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የሰበር መ/ቁ. 32143 

ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- መሏመዴ እስማኤሌ ተርቢ 

ተጠሪ፡- መሏመዴ አሕመዴ ኑር 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ በአፇፃፀም ዯረጃ ያሇውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ ገንዘብ ይከፌሇው ዘንዴ ያስወሰነ 
የፌርዴ ባሇመብት ነው፡፡ እንዯውሣኔው ሇማስፇፀምም የአፇፃፀም መዝገብ አስከፌቶ ገንዘቡን ገቢ ሇማዴረግ ሲባሌ የሏራጅ 
ማስታወቂያ ወጥቶበት ገዢ አሌተገኘሇትም የተባሇውን የተጠሪን ቤት እንዱረከብ አሣዝዞአሌ፡፡ ከመዝገቡ እንዲየነው ተጠሪ 
በዚህ ሊይ ሇበሊይ ፌ/ቤቶች ይግባኝ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም ክርክሩ ተቀባይነት ባሇማግኘቱ አፇፃፀሙን የጀመረው በሶማላ 
ብ/ክ/መ/የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የተጠሪን ቤት አመሌካች እንዱረከብ በዴጋሚ አዟሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የክሌለ 
ጠቅሊይ /ፌ/ቤት ሰበር ችልት ተጠሪ እና ላልች ስዴስት ሰዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 358 መሠረት መቃወሚያ 
አቅርበውሌኛሌ በማሇት የቀዴሞ ውሣኔውን /የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን የአፇፃፀም ውሣኔ በማጽናት ሰጥቶት 
የነበረውን/ በመሇወጥ አመሌካች ቤቱን ሉረከብ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ 
ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች ሏምላ 24 ቀን 1999 ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ባሇመቅረቡ ክርክሩ እሱ በላሇበት ነው የተሰማው፡፡ አቤቱታው 
በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የስር ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 358 መሠረት የቀረበሇትን መቃወሚያ 
ያስተናገዯበትን እና የቀዴሞውን ውሣኔ የሻረበትን አግባብ ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ ሇስር ፌ/ቤቶች 
ከቀረበው ክርክር፣ ከአመሌካች አቤቱታ እና አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እንዱሁም ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምናየው ተጠሪ ሇአመሌካች የሚከፌሇው ገንዘብ አሇ ተብል የተወሰነበት ሰው ነው፡፡ ይህን ገንዘብ ሇማስከፇሌ 
ሲባሌም ንብረቱ ነው በተባሇው ቤት ሊይ የአፇፃፀም ትእዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ ይህን የአፇፃፀም ትእዛዝ በመቃወም ሇሶማላ 
ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የተሇየ ትእዛዝ /ውሣኔ/ አሰጥቶ የነበረ ቢሆንም አመሌካች ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር 
ችልት ባቀረበው አቤቱታ መነሻነት ክርክር ከተዯረገ በኋሊ አፇፃፀሙ የከፌተኛው ፌ/ቤት በሰጠው ትእዛዝ መሠረት 
እንዱቀጥሌ ተወስኗሌ፡፡ ይህ ሁለ ከሆነ በኋሊ ነው ተጠሪ ተቀዋሚ በመሆን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 358 መሠረት ሇሰበር 
ችልቱ አቤቱታ ያቀረበው፡፡ 

 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 358 መሠረት አቤቱታ /መቃወሚያ/ የሚቀርበው ቀዯም ሲሌ የተሰጠን ውሣኔ ሇመቃወም 
ነው፡፡ መቃወሚያውን ማቅረብ የሚችለትም ቀዯም ሲሌ በተዯረገው ክርክር ተካፊይ ያሌነበሩት ወገኖች ናቸው፡፡ ተጠሪ 
ቀዯም ሲሌ በተዯረገው የአፇፃፀም ክርክር ተካፊይ የነበረ እና የተወሰነበት ሰው ነው፡፡ በመሆኑም ከዚህ በኋሊ ተቃዋሚ 
ሆኖ የሚቀርብበት አግባብ የሇም፡፡ ላልቹ ሰዎችም ተቃዋሚ ሆነው የቀረቡት የአፇፃፀም ትእዛዝ የተሰጠበት ንብረት 
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የተጠሪ ብቻ ሣይሆን የውርስ ሃብት ነው በሚሌ እንዯሆነ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ በእርግጥ እነሱ እንዯሚለት ንብረቱ 
የእነሱም የውርስ ሃብት ከሆነ የአፇፃፀም መዝገቡ ሇተከፇተበት የከፌተኛው ፌ/ቤት በጊዜው ሉያቀርቡ ይችለ /ይገባቸው/ 
ነበር፡፡ በአፇፃፀም በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ሊይ መብት አሇን ባዮች አቤቱታ ማቅረብ የሚችለት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ 
ቁ. 418 መሠረት ሆኖ ማቅረብ ያሇባቸውም ሣይዘገዩ እንዯሆነ በዚሁ ቁ. 418/1/ ተመሌክቶአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
እንዯምናየው ሰዎቹ አቤቱታቸውን ያቀረቡት አፇፃፀሙን ሇያዘው ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ሣይሆን የመጨረሻ ውሣኔ ሇሰጠው 
ሇሰበር ችልቱ ነው፡፡ ከዚህም በሊይ በንብረቱ ሊይ ከተጠሪ ጋር የጋራ መብት አሇን ባዮች ሆነው ሣሇ ተጠሪ በከፌተኛው 
ፌ/ቤት ከአንዳም ሁሇቴ በጠ/ፌ/ቤት እና በሰበር ችልትም እንዯዚሁ በክርክር በቆየበት ጊዜ ተቃዋሚ ሆነው አሌቀረቡም፡፡ 
ይህም ሲታይ ሇረዥም ጊዜ በንብረቱ ሊይ መብት አሇን በማሇት መቃወሚያ ሣያቀርቡ ዝም ብሇው መቆየታቸውን 
ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ የቀረበን አቤቱታ ፌ/ቤቱ እንዯማይመረምረው በተጠቀሰው ዴንጋጌ ተመሌክቶአሌ፡፡ በመሆኑም 
አቤቱታው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 418 መሠረት እንዯቀረበ ይቆጠር እንኳን ቢባሌ ያሇበቂ ምክንያት በመዘግየቱ የተነሣ 
የሚመረመርበት የሕግ ምክንያት የሇም፡፡ ሰበር ችልቱ የሰጠው ውሣኔም ከዚህ አንፃር ሲታይ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በሶማላ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ. ኤም.ጂ. 12/99 ሰኔ 2ዏ ቀን 99 ዒ.ም 
የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 418/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ያሇው የአፇፃፀም ጉዲይ የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 15/95 ሰኔ 
26 ቀን 1998 ዒ.ም በሰጠው ትእዛዝ መሠረት ይቀጥሌ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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