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የሰ/መ/ቁ. 37725 

ጥቅምት 6 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካቾች፡- 1. በቀሇ ዱሪብሣ ቀረቡ፡፡ 

       2. ወ/ሮ ዯስታ ከፇኔ - ተወካይ ተስፊዬ በቀሇ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የምክር በሪሁን - ጠበቃ አቶ ጌትነት የሻነህ ቀረቡ፡፡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መጋቢት 24 ቀን 2000 ዒ.ም በኮ/መ/ቁ. 10906 
የሰጠው ትእዛዝና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 66589 ሚያዝያ  22 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጡት ትእዛዝ 
መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ግንቦት 7 ቀን 2000 ዒ.ም የሰበር አቤቱታ 
በማቅረባቸው ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በአመሌካቾች እና በላልች ሁሇት ሰዎች እንዯዚሁም በአዱስ አበባ ሥራና 
ከተማ ሌማት ቢሮ ሊይ ክስ መስርቶ ሕጋዊ ውሣኔ አሰጥቻሇሁ በማሇት ያቀረበው የአፇፃፀም ክስና ክርክር ነው፡፡ 
የክርክሩም ፌሬ ጉዲይ ተጠሪ ያቀረበው የቤት ሽያጭ ውሌ ይፇፀምሌኝ ጥያቄ ሲሆን የክርክሩ ይዘትም የአሁን 
አመሌካቾች ሇወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ መጋቢት 18 ቀን 1984 ዒ.ም በተፃፇ ውሌ በአዱስ አበባ ወረዲ 17 ቀበላ 12/13 ቁጥሩ 
552 የሚገኘውን ቤት ሸጠው ይህንኑ ቤት ተጠሪ ከእነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ ግንቦት 21 ቀን 1989 ዒ.ም የገዛሁት ስሇሆነ 
ቤቱን እንዱያስረክቡኝ በስሜ እንዱያዞሩ የሚሌ ክስ ሲያቀርብ እነ በሊይነሽ ካሣዬም በአመሌካቾች ሊይ ክስ ያቀርባለ፡፡ 

 የአሁን አመሌካቾች በሕግ በሚፀና አኳኋን ሇወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ ቤት አሌተሸጠም፤ ተጠሪም ከእኛ ጋር የገባው 
ውሌ ስሇላሇ ክስ ሉያቀርብብን አይገባም በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ጉዲዩ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከዚያም ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት በይግባኝ  ቀርቦ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ አመሌካቾችን የሚጠይቅበት 
ምክንያት እንዯላሇ በመግሇጽ እንዯውለ ሉፇጽሙ አይገዯደም በማሇት በመዝገብ ቁጥር 76720 ኀዲር 13 ቀን 1999 
ዒ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአፇፃፀም ክስ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሻረው በመዝገብ ቁጥር 25551 መጋቢት 29 ቀን 1998 የሰጠውን ውሣኔ ነው፤ 
ይፇፀም የተባሇው መስከረም 2 ቀን 1999 ዒ.ም በመዝገብ ቁጥር 15170 የተሰጠ ውሣኔ ነው፤ ስሇዚህ አፇጻጸሙ 
ይቀጥሌ የሚሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በይግባኝ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ቢሆንም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ይግባኙን በፌታብሔር ሥነ-ሥርአት ሕግ ቁጥር 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

 አመሌካቾች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት እንዯ ውለ ሉፇጸም ይገባሌ በማሇት የሰጠው ፌርዴ በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ተሽሯሌ፤ ተጠሪ ቤት ሸጣሌኛሇች የሚሊት ወ/ሮ በሊይነሽ በቤቱ ሊይ መብትና ይዞታ የላሊት መሆኑና ውለም አስገዲጅነት 
እንዯላሇው ተረጋግጧሌ፤ ከዚህ በኋሊ በአፇፃፀም ቤቱን ሇተጠሪ እንዴናስረክብ የተሰጠው ትእዛዝ በፌርዴ የተሻረና 
የማይፀና ውሣኔን ሇማስፇፀም የተሰጠና መሰረታዊ የሕግ ስህተት ስሊሇበት ሉሻር ይገባዋሌ በማሇት አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 
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 ተጠሪ በበኩለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሻረው አመሌካቾች ከወ/ሮ በሊይነሽ ጋር ተከሳሽ መሆን የሇባቸውም በማሇት 
ነው፤ ፌርዴ ቤቱ እነ ወ/ሮ በሊይነሽን አስመሌክቶ የተሰጠውን ውሣኔ አሌሻረም፤ እኔ የአፇፃፀም ፊይሌ የከፇትኩት በወ/ሮ 
በሊይነሽ ካሣዬ እና በአቶ ጉሌሊት ሞሊ ብቻ ሊይ እንጅ በአመሌካቾች ሊይ አይዯሇም፤ ስሇዚህ በሥር ፌርዴ ቤቶች 
የተሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የሇበትም፤ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካቾች የአፇፃፀም ትእዛዝ የተሰጠበት 
ጉዲይ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በግሌጽ የተሻረ ነው፤ ስሇዚህ የተሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ መሰረታዊ ስህተት አሇበት 
የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

 በሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 
መዝገቡን እንዯመረመርነው ተጠሪ የአፇፃፀም ክስ ያቀረበበት ቤት የአመሌካቾች ንብረት የሆነና፣አመሌካቾች ሇበሊይነሽ 
ካሳዬና ሇአቶ ጉሌሊት ሞሊ ሸጠውት እነ ወ/ሮ በሊይነሽ ሇእኔ ሸጠውሌኛሌ የሚሇው ቤት ነው፡፡ አመሌካቾች ከእነ ወ/ሮ 
በሊይነሽ ካሣዬ ጋር በሕግ የፀና የቤት ሽያጭ ውሌ የሇንም የሚሌ ክርክር ያነሱ ሲሆን በአፇፃፀሙ ቤቱን እንዱሇቁና 
ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ እየተገዯደ ያለት እነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ ሣይሆኑ አመሌካቾች ናቸው፡፡ 

 ከዚህ አንፃር ስንመረምረው ተጠሪ በእነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ ሊይ አስወስኛሇሁ በሚሌ ፌርዴ መነሻ አመሌካቾችን 
በአፇፃፀም ሇማስገዯዴ ይችሊሌ ወይስ አይችሌም?  የሚሇው ነጥብ መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ ተጠሪ እነ ወ/ሮ በሊይነሽ 
ካሣዬ ሇእሱ ቤት የሸጡሇት መሆኑን በፌርዴ ቢያረጋግጥ እንኳን የቤቱ ስመ ንብረት እና ይዞታ በአመሌካቾች ስም 
በመሆኑ በፌርዴ ሉያስፇጽመው የሚችሌ ውሣኔ የሇም፡፡ ምክንያቱም በእነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ እና በተጠሪ መካከሌ 
የቤት ሽያጭ ውሌ አሇ መባለ ብቻውን ተጠሪ ገዝቸዋሇሁ የሚሇውን ቤት ሇመረከብ እና ስመ ንብረቱን ሇማዛወር 
የሚያስችሌ መብት አያሰጠውም፡፡ ተጠሪ የቤቱ ስመ ንብረት እና ይዞታ እንዱዛወር ሇማዴረግ የሚችሇው እነ ወ/ሮ 
በሊይነሽ ካሣዬ የሽጡሇት የራሳቸው ንብረት የሆነ ቤት ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬና አቶ ጉሌሊት ሞሊ ሇእኔ ሸጠውሌኛሌ የሚሇው ቤት ስመ ንብረቱም 
ሆነ ይዞታው በአመሌካቾች ስም ያሇ ነው፡፡ ተጠሪ እነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ ቤቱን የሸጡሌኝ ከአመሌካቾች ገዝተውት ነው 
የሚሌ ክርክር እና ክስ ቢያቀርብም በአመሌካቾች እና በእነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ መካከሌ በሕግ የፀና የቤት ሽያጭ ውሌ 
የሇም በማሇት አመሌካቾች ክዯው ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ ጭብጥ ሊይ ቤቱን ገዝተዋሌ የተባለት በሊይነሽ ካሣዬና አቶ 
ጉሌሊት ሞሊ በአመሌካቾች ሊይ የውሌ ይፇፀምሌን ክስ አቅርበው በፌርዴ የተረጋገጠ መብት አሊገኙም፡፡ 

 በመሆኑም በመጀመሪያ በአመሌካቾችና በእነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ መካከሌ በሕግ የሚፀናና አመሌካቾች 
የባሇቤትነትና የይዞታ መብታቸውን እንዱሇቁ የሚያስገዴዴ ውሌ ያሇ ስሇመሆኑ ውሣኔ ባሊገኘበት ሁኔታ ተጠሪ እነ 
በሊይነሽ ካሣዬ ከአመሌካቾች የገዙትን ቤት ሇእኔ ስሇሸጡሌኝ በውለ መሰረት ይፇፀምሌኝ የሚሌ ክርክር በማቅረቡ ብቻ 
አመሌካቾች ንብረታቸውን ሇተጠሪ ሇቅቀው እንዱወጡ ትእዛዝ የሚሰጥበት ምክንያት የሇም፡፡ 

 ይህንንም ነጥብ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌትሀብሔር ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 
25551 ሚያዝያ 25 ቀን 1999 ዒ.ም ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በውሣኔው አመሌካቾች ከእነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ ጋር አዴርገውታሌ ስሇተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ በተመሇከተ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ አግባብነት የላሇው መሆኑን በግሌጽ ካሰፇረ በኋሊ አመሌካቾች ተጠሪ 
ካቀረበባቸው ክስ ጋር ተያይዞ እንዯውለ እንዱፇጽሙ አይገዯደም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ተጠሪ በይግባኝ እሌባትና ውሣኔ ያገኘውን ጉዲይ የተሰጠው ውሣኔ ስህተት አሇበት የሚሌ ከሆነ ሇሰበር ሰሚ 
ችልት ከሚያቀርብ በስተቀር እነ በሊይነሽ ካሣዬን ነጥል በመክሰስ በተዘዋዋሪ መንገዴ የአመሌካቾችን ቤት ሇመረከብ 
የተከተሇው የክርክር ስሌት ተገቢ አይዯሇም፡፡ አፇፃፀሙን የያዘውም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች 
ሇተጠሪ ቤቱን እንዱያስረክቡ ሉገዯደ የማይገባ መሆኑን በግሌጽ በማስፇር የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
የሰጠበትን ጉዲይ ወዯ ጏን በመተው በአፇፃፀም ተከሳሽ እነ ወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬ ናቸው የሚሌ ምክንያት በመስጠት 
አመሌካቾች ቤታቸውን ሇተጠሪ አስረክበውና ሇቅቀው እንዱወጡ የሰጠው ትእዛዝ ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ግሌጽ ውሣኔ ዋጋ የሚያሣጣና የሚሽር በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የዲኝነት አካሄዴ ሥርአትን 
የሚጥስና የበሊይ ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ገዥነትና የበሊይነትን የሚፃረር መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ትእዛዝ ነው 
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ብሇናሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤትም ይህንን ትእዛዝ የሕግና የፌሬ ጉዲይ ስህተት የሇበትም 
በማሇት የአመሌካቾችን ይግባኝ መሰረዙ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
 

1. ተጠሪ በወ/ሮ በሊይነሽ ካሣዬና አቶ ጉሌሊት ሞሊ ሊይ ያስወሰነው ውሣኔ አሌተሻረም በሚሌ ሰበብ 
አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ ሇቅቀውና አስረክበው እንዱወጡ በመዝገብ ቁጥር 109064 መጋቢት 24 ቀን 
2000 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 66539 ሚያዝያ 25 ቀን 2000 
ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽረዋሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 25551 ሚያዝያ 25 ቀን 1999 ዒ.ም 
የሰጠው ውሣኔ በሰበር ሰሚ ችልት ያሌተሻረ ወይም ያሌተሻሻሇ ውሣኔ በመሆኑ ህጋዊ አስገዲጅነትና 
ተፇፃሚነት ያሇው ውሣኔ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች ቤታቸውን እንዱሇቁና ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ 
በአፇጻጸም መገዯዴ የሇባቸውም ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. ተከራካሪዎች በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
 

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጥቅምት 6 ቀን 2001 ዒ.ም በሙለ ዴምጽ 
ተሰጠ፡፡ 

                                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ         
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