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የሰ/መ/ቁ. 375ዏ3 

መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አቶ ወሌዯዮሏንስ ሀብትየስ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ያምሮት ሸዋረጋ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የፌርዴ አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን የአሁን አመሌካች አቶ ተክለ በቀሇ በተባለ ግሇሰብ ሊይ 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ የሟች ወ/ሮ እሌፌነሽ በቀሇ የሕግ ባሌ ነኝ፡፡ ሟች ባሇቤቴ በሕይወት 
እያሇች ሁሇት ሌጆችን የወሇዴን ሲሆን በአዱስ አበባ ከተማ በወረዲ 19 ቀበላ 58 ክሌሌ ባሇቤቴ ከባንክ ገንዘብ ተበዴራ 
ቤት ሠርታሇች፡፡ ይህም ቤት የሟችና የእኔ የጋራ ቤት ሲሆን ተከሣሽ ምንም መብት ሣይኖራቸው ቤቱን ይዘው የሚገኙ 
ስሇሆነ ሇቀው እንዱያስረክቡኝና ኪራይም እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀው ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ 
ከሣሽም ተከሣሽም የሟች ባሌ እንዯነበሩ ተረጋግጧሌ ካሇ በኋሊ የቤቱ ግማሽ የሚስት ዴርሻ ሆኖ ቀሪውን ግማሹን ዯግሞ 
ሁሇቱ የሟች ባልች ዴርሻቸው ስሇሆነ በዚሁ መሠረት ከሣሽ የቤቱን ¼ኛው ይገባቸዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ይህ ውሣኔም በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እንዯፀና ከመዝገቡ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊም አመሌካች አፇፃፀም ቀጥሇው በክርክሩ ሂዯት የፌርዴ ባሇእዲ የነበሩት አቶ ተክለ በቀሇ 
በመሞታቸው ምክንያት ባሇቤታቸው የሆኑት የአሁን ተጠሪ በፌርዴ ባሇእዲነት ተመዝግበው አፇፃፀሙን የያዘው 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት  ፌርደን በምን መሌኩ ማስፇፀም እንዲሇበት ፌርደን ሇሰጠው ችልት ማብራሪያ 
ጠይቆ የቤቱ ወቅታዊ የገበያ ዋጋ ¼ኛው ሇፌርዴ ባሇመብቱ በመክፇሌ በዚሁ መሌኩ ፌርደ እንዱፇፀም በማሇት መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

 የፌርዴ አፇፃፀሙን የያዘው ችልትም በአዱስ አበባ ከተማ የሚገኙ ቤቶችን የቤት የገበያ ግምት የሚሰጠው 
የሚመሇከተው የአስተዲዯር ክፌሌ ሲሆን በዚሁ መሠረትም የፌርዴ አፇፃፀም መምሪያ ከዚሁ አካሌ ግምቱን አስቀርቦ 
የባሇመብትን ዴርሻ ¼ ከባሇእዲዎች ሊይ ከሚያስከፌሌ ውጭ ውሣኔውን ከሰጠው ፌ/ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
እንዱፇፀም ከተሰጠው ትእዛዝ በመውጣት በሏራጅ ተሸጦ ሇባሇመብት እንዱከፇሊቸው የሚያዯርግበት ሥርዒት ስሇላሇ 
የፌርዴ ባሇመብት በዚህ መሌኩ እንዱፇፀምሊቸው ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት ስሇላሇው በፌርዴ አፇፃፀም በኩሌ 
የተየዘውን ዴርሻቸውን ይውሰደ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የፌርዴ ባሇመብት በዚሁ ትእዛዝ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ 
ሲሆን የሥር ፌ/ቤት ትእዛዝ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት ይግባኙን ሠርዟሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህ ችልትም አቤቱታውን መርምሮ የቤቱ ወቅታዊ 
ዋጋ ¼ኛው ሇአመሌካች ይከፇሊቸው ተብል ፌርዴ በተሰጠበት ሁኔታ የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ከሚመሇከተው አስተዲዯር 



385 

 

ክፌሌ የተሊከሇትን ግምት መሠረት በማዴረግ ፌርደ እንዱፇፀም በማሇት የሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ ተጠሪ ባለበት 
ሇሰበር ቀርቦ ሉታይ እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ 
ብል የተጠቀሰው ሲሆን የሰበር አቤቱታውም ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አኳያ ተመርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ የሰጠው የፌርዴ ባሇመብት /የአሁን አመሌካች/ የቤቱን 
ወቅታዊ ዋጋ ¼ ሉከፇሊቸው ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ የከተማው አስተዲዯር ቤቱን አስመሌክቶ የሚሰጠው የዋጋ ግምትና 
ወቅታዊ ዋጋ ሌዩነት እንዲሊቸው መገመት አያዲግትም፡፡ ስሇሆነም ፌ/ቤቱ የቤቱ ወቅታዊ ዋጋ ¼ኛው ሇፌርዴ ባሇመብቱ 
ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ እስከሰጠ ዴረስ ወቅታዊ ዋጋውን የሚወስነው በሏራጅ በሚዯረግ ሽያጭ ስሇሆነ በዚሁ 
መሌኩ ፌርደን ማስፇፀም ከውሣኔው እንዯማፇንገጥ የሚቆጠር አይሆንም፡፡ 

 በላሊ በኩሌም በዚህ ችልት ክርክር ሲዯረግ ይሄው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት በላሊ የአፇፃፀም መዝገብ 
በሏራጅ እንዱሸጥ ታዞ በብር 364,ዏዏዏ ሏምላ 9 ቀን 2ዏዏ0 ዒ.ም እንዯተሸጠ ግራ ቀኙ ወገኖች ተማምነውበታሌ፡፡ 
ይህም የቤቱ ወቅታዊ ዋጋ መሆኑን የሚያሣይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠው ትእዛዝ ከፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 373 አኳያ ተገቢነት የላሇውና የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ት ዔ ዛ ዝ 

1. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 65156 ኀዲር 27/2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
በመ.ቁ. 6189ዏ በ16/7/2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽራሌ፡፡ 

2. ከቤቱ ሽያጭ ሊይ ሇአመሌካች ሉዯርሳቸው የሚገባው ¼ኛ ዴርሻ ብር 91.ዏዏዏ /ዘጠና አንዴ ሺህ/ 
እንዱከፇሊቸው ፌርደንም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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