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የሰ/መ/ቁ. 37741 

ሰኔ 4 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

       ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ መኯንን ዘውዳ- ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ተሾመ ሽፇራው- አሌቀረቡም 

  2. ወ/ሮ ዘርፋ ጎባቸው- አሌቀረቡም 

  3. አቶ ጌታቸው መንገሻ- ወራሽ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የፌርዴ አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም በኦሮሚያ ክሌሌ ሰሜን ሸዋ ዞን በዯራ 
ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥም ሲታይ ሦስተኛ ተጠሪ በገንዘብ እዲ ምክንያት አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎችን በዯራ ወረዲ 
ፌ/ቤት ከሰው ካስፇረደ በኋሊ ንብረትነቱ የፌርዴ ባሇእዲዎቹ  /የአንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች/ የሆነ ቤት በፌርዴ 
አፇፃፀም ተሸጦ እዲው እንዱከፇሌ ተብል የአፇፃፀም ትእዛዝ ተሰጥቶ ይሄው ቤት ሇአመሌካች ተሸጦ እዲው እንዯተከፇሇ 
መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም የፌርዴ ባሇእዲዎች የይግባኝ ቅሬታ ሇሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው 
ፌ/ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ ይግባኝ ባዮች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ሇመ/ሰጭ /ሇስር ከሳሹ/ ይክፇለ ተብል የተሰጠውን 
ዋናውን ውሳኔ በመሻር በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ከዚህ ውሳኔ በኋሊም ፌርደን ያስፇጸመው የወረዲ ፌ/ቤት ዋናው ውሳኔ 
የተሻረ መሆኑን መሰረት በማዴረግ የተሸጠውን ቤት ተከሳሾች እንዱረከቡት በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ይህንኑ ቤት 
በፌርዴ አፇፃፀም በኩሌ በተዯረገ ሽያጭ ገዝቼዋሇሁ የሚለት የአሁን አመሌካች ይህንኑ የወረዲውን ፌ/ቤት ትእዛዝ 
በመቃወም የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም የስር ፌ/ቤት ትእዛዝ ጉዴሇት የላሇው 
ነው በማሇት በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሰረት ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ 

 ከዚህም በመቀጠሌ የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን 
አከራክሮ ዋናው ውሳኔ ከተሻረ ተከራካሪ ወገኖች ቀዴሞ ወዯ ነበሩበት ሁኔታ ሇመመሇስ ጥያቄ ካቀረቡ 
በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 349/1/ መሰረት ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ መዯረግ አሇበት፤ ነገር ግን በዚህ ጉዲይ ተሸጧሌ የተባሇው 
ቤት ሇስር ተከሳሾች እንዱመሇስ ሲታዘዝ የሽያጩን ገንዘብ የስር ከሳሽ እንዱመሌሱ መዯረግ ሲገባው ይህ ያሌተከናወነ 
ስሇሆነ በዚሁ መሰረት የሸያጩን ገንዘብ የስር ከሳሹ ሇአመሌካች እንዱመሌሱ በማሇት የስር ፌ/ቤትን ትእዛዝ በማሻሻሌ 
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልትም መሰረታዊ የሕግ ስህተት አሌተፇጸመም በማሇት ወሳኔውን አጽንቷሌ፡፡ 
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 የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሇሰበር ቀርቦ ሉታይ 
እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት እንዯዚሁም የስር ከሳሹ በተጠሪነት ተጣምረው ባሇመገኘታቸው እሳቸውን 
ሦስተኛ ተጠሪ በማዴረግ ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤታታውም እንዯሚከተው ተመርምሯሌ፡፡ 

 በአንዴ ፌ/ቤት የተሰጠ ፌርዴ በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የተሇወጠ ወይም የተሻሻሇ እንዯሆነ ማናቸውም ተከራካሪ 
ወገን ነገሩን በመጀመሪያ ሇተመሇከተው ፌ/ቤት ሲያመሇከት የተወሰዯው ገንዘብ ወይም ንብረት እንዱመሇስ ተስማሚ 
መስል የታየውን ትእዛዝ መስጠት እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 349/1/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ንብረትነቱ የአንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች የሆነው ቤት በፌርዴ አፇፃፀም ሇአሁን አመሌካች 
ተሸጦ የሽያጩም ገንዘብ የፌርዴ ባሇመብት ሇነበሩት ሇአሁን ሦስተኛ ተጠሪ ተከፌሎሌ፡፡ የአሁን አመሌካችም ይህንኑ 
በፌርዴ አፇፃፀም በሽያጭ ያገኙትን ቤት አሳሌፇው ሇላሊ ወገን መሸጣቸውን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ ከፌ ብል 
በተጠቀሰው የሰነ-ስርአት ሕጉ ዴንጋጌ መሰረት ፌርደ በይግባኝ በተሇወጠ ጊዜ በዚሁ መሰረት ተከራካሪ ወገኖች ፌርደ 
ከመፇጸሙ በፉት ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ትእዛዝ መስጠት የሚቻሌ ሲሆን ነገር ግን በዚህ ጉዲይ ቤቱ በፌርዴ አፇጻጻም 
ሇአመሌካች ከተሸጠ በቤቱ ሊይም ሇውጥ ከተዯረገበት በኋሊ እንዯገና ሇላሊ ወገን የተሸጠ ስሇሆነ በዚህ ሁኔታ ቤቱ ሇስር  
ተከሳሾች /ሇአሁን አንዯኛ ተጠሪዎች/ ይመሇስ መባለ ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የዴንጋጌውም ይዘት ሲታይ 
ፌ/ቤቱ ሁኔታዎችን በማገናዘብ ተገቢ መስል የታየውን ትእዛዝ መስጠት እንዯሚችሌ የሚያሳይ ፇቃጅ ዴንጋጌ እንጂ 
አስገዲጅ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ 

 ስሇሆነም ከፌ ብል በተጠቀሰው አኳኋን ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት ሉመሇሱ ይገባሌ ተብል እስከ ኦሮሚያ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ሰበር ችልት ዴረስ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 48176 በ4/9/2000 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ፣የኦሮሚያ 
ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 42032 በ17/5/99 የሰጠው ውሳኔ፣የሰሜን ሸዋ ዞን ከ/ፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 11335 
በ28/9/98 የሰጠው ትእዛዝ እንዯዚሁም የዯራ ወረዲ ፌ/ቤት በ24/8/98 የሰጠው ትእዛዝ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች በፌርዴ አፇፃፀም የገዙትን ቤት ሇአንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ሉመሌሱ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
3. የቤቱን የሏራጅ ሽያጭ ገንዘብ የስር የፌርዴ ባሇመብት የነበሩት የአሁን ሦስተኛ ተጠሪ አቶ ጌታቸው መንገሻ 

ሇአንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ሉመሌሱ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 
4. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
5. በዚህ ችልት ውሳኔ መሰረት እንዱፇጸም ግሌባጩ ሇዯራ ወረዲ ፌ/ቤት ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡ 
6. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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