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የሰበር መ/ቁ. 38ዏ41 

መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ታዯሰ ገ/መስቀሌ - ወኪሌ በሊይነሽ ሽፊው ቀረበች 

ተጠሪዎች፡- 1/ ሙለጌታ ዘካርያስ 

      2/ ወ/ሮ አበቡ ገበያው 

      3/ መሏመዴ ይማም - ወኪሌም ነው ቀረበ 

      4/ ዘውዳ ይማም  

      5/ ወ/ሮ ሩቅያ ይማም 

      6/ ወ/ሮ ዘይነባ ይማም 

      7/ ወ/ሮ አሚናት ይማም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአፇፃፀም ዯረጃ ያሇ የፌትሏብሔር ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ የጉዲዩ ታሪክ እንዯሚያመሇክተው በውርስ 
ንብረት ክፌፌሌ መነሻነት አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች በአንዴ በኩሌ፤ ከሦስተኛ እስከ ሰባት ዴረስ ያለት ተጠሪዎች 
ዯግሞ በላሊ በኩሌ በመሆን ክርክር ከተዯረገ በኋሊ፤ በወቅቱ ከሣሾች የነበሩት ከሦስተኛ እስከ ሰባተኛ ዴረስ ያለት 
ተጠሪዎች በአንዯኛ እና በሁሇተኛ ተጠሪዎች ሊይ አስወስነው የፌርዴ ባሇመብት ሆነዋሌ፡፡ ይህን ውሣኔ መሠረት 
በማዴረግም የአፇፃፀም መዝገብ ያስከፇቱ ሲሆን፣ በዚህን ጊዜም አመሌካችንም የአፇፃፀም ተከሣሽ አዴርገውት እንዯነበር 
እና ፌ/ቤቱ ግን አመሌካች ተከሶ የተፇረዯበት የፌርዴ ባሇእዲ አይዯሇም በማሇት ከአፇፃፀም ክሱ ውጪ እንዲዯረገው 
ተገንዝበናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ሇአንዯኛ እና ሇሁሇተኛ ተጠሪዎች ገንዘብ አበዴሮ የነበረ በመሆኑ እና የውርስ 
ሃብት ነው ተብል ተጠሪዎች የሚከራከሩበት ቤትም በመያዣ ይዞ ስሇነበር ይህን የብዴር እና የመያዣ ውሌ መነሻ 
በማዴረግ በአንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎችን በመክሰስ ቤቱን እንዱረከብ በፌ/ቤት አስወስኖአሌ፡፡ አመሌካች ይህን ውሣኔ 
ያሰጠው በ1993 ዒ.ም ሲሆን፣ ከሦስተኛ እስከ ሰባተኛ ዴረስ የተጠቀሱት ተጠሪዎች በአንዯኛ እና በሁሇተኛ ተጠሪዎች 
ሊይ ያስወሰኑት በ1997 ዒ.ም እንዯሆነ መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ 

 አመሌካች በአፇፃፀም መዝገቡ ተጣምሮ መከሰሱን እንዲየ ከሦስተኛ እስከ ሰባተኛ ዴረስ የተጠቀሱት ተጠሪዎች 
ቤቱን በተመሇከተ ያሰጡት ውሣኔ መኖሩን ስሊወቀ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 358 መሠረት መቃወሚያ አቅርቦ ክርክር 
ከተካሄዯ በኋሊ ቤቱ በመያዣ የያዘው ከመሆኑም በሊይ፤ በፌርዴም ሇሱ ይገባሌ ስሇተባሇ ከሦስተኛ እስከ ሰባተኛ ዴረስ 
ሇተጠቀሱት ተጠሪዎች ሉሰጥ አይገባም በሚሌ ተወስኖሇታሌ፡፡ በዚህም በተጠሪዎች መካከሌ በተዯረገው ክርክር መሠረት 
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ተሰጥቶ የነበረው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 36ዏ/2/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ከሦስተኛ እስከ ሰባተኛ ዴረስ 
የተጠቀሱት ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 36ዏ/2/ መሠረት የተሰጠውን ውሣኔ በመቃወም በአማራ ብ/ክ/መ/ ሇዯቡብ 
ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው የነበረ ሲሆን፣ በስር ወረዲ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ ጉዴሇት 
የሇበትም በሚሌ ይግባኛቸው ሣይስተናገዴ ቀርቶአሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች እና አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎችን 
መሌስ ሰጭ በማዴረግ ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረባቸው በዚህ ዯረጃም ክርክሩ ተሰምቶአሌ፡፡ በመቀጠሌም ፌ/ቤቱ 
በበታች ፌ/ቤቶች የተሰጡትን ውሣኔዎች በመሻር አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት የሇውም፡፡ ቤቱ በተጠሪዎች መካከሌ 
ይከፊፇሌ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች ግንቦት 26 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች ጥር 24 ቀን 
1993 ዒ.ም በመ.ቁ. 14/93 ክርክር ባስነሣው ቤት ሊይ የሰጠው ውሣኔ በይግባኝ ባሌተሻረበት ሁኔታ የጠ/ፌ/ቤቱ 
በተጠሪዎች መካከሌ የነበረውን ክርክር ሲመረምር በመ.ቁ. 14/93 ሊይ የተሰጠውን ውሣኔ የመሻሩን አግባብነት 
ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና 
ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው አመሌካች በመ.ቁ. 14/93 ጥር 24 ቀን 1993 ዒ.ም ባስወሰነው መሠረት ሇክርክሩ መንስኤ 
በሆነው ቤት ሊይ የፌርዴ ባሇመብት ሆኖአሌ፡፡ ውሣኔው የተሰጠው ከሱ ገንዘብ በተበዯሩት እና ቤቱንም በመያዣ በሰጡት 
አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ሊይ በመሠረተው ክስ መነሻነት ነው፡፡ ይህ ፌርዴ ሇየትኛውም ፌ/ቤት በይግባኝ ቀርቦ 
አሌተሻረም፡፡ ከሦስት እስከ ሰባት ዴረስ የተጠቀሱት ተጠሪዎች ይህን አመሌካች በመክሰስ በቤቱ ሊይ መብት አሊገኙም፡፡ 
ከዚህ የተነሣም አመሌካች ቤቱን ያስረክባቸው ዘንዴ የሚያስገዴደበት ምንም የሕግ ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካች በቤቱ 
ሊይ ያገኘው በፌርዴ ሊይ የተመሠረተ የባሇቤትነት መብት በተመሣሣይ ሁኔታ በፌርዴ ሃይሌ እስካሌተነሣ ዴረስ ምን 
ጊዜም የቤቱ ባሇቤት ሆኖ የሚቀረው አመሌካቹ ነው፡፡ 

 የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በስር ወረዲ ፌ/ቤትም ሆነ በከፌተኛ ፌ/ቤት በተሰጠው አመሌካችን የቤቱ ባሇቤት 
ባዯረገው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ አሌቀረበሇትም፡፡ ቤቱ የአመሌካች አይሆንም በማሇት የወሰነው በይግባኝ ያሌቀረበሇትን ውሣኔ 
ተፇፃሚነት የሚኖረው ውሣኔ አይዯሇም የሚሌ ትችት በመስጠት እንዯሆነ ከውሣኔው ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 
በመሠረቱ በሕግ አግባብ በፌ/ቤት የተሰጠን ውሣኔ የሞራሌን ወይም የሕሉናን አስተሳሰብ መሠረት በማዴረግ ዋጋ አሌባ 
ሆኖ እንዱቀር ማዴረግ በየትኛውም መሇኪያ ተቀባይነት የሚኖረው አይዯሇም፡፡ በተያዘው ጉዲይ እንዯሚታየው አንዯኛ እና 
ሁሇተኛ ተጠሪዎች በክስ እንዯላልቹ ተጠሪዎች በቤቱ ሊይ የውርስ መብት እንዯነበራቸው ተመሌክተዋሌ፡፡ ቤቱን ሇብዴር 
በመያዣነት ሇአመሌካች የሰጡትም በእነሱ እጅ ስሇነበረ እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ ሇምን እነሱ ብቻቸውን በመያዣነት ሰጡ 
ብል መጠየቁም አግባብ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ከዚህ ሁለ በፉት አመሌካች ቤቱን በፌርዴ የሱ እንዱሆን አዴርጓሌ፡፡ 
በመሆኑም ላልችም የውርስ መብት አሊቸው ስሇተባሇ ብቻ ያሇምንም ሕጋዊ ምክንያት ፌርደ ተፇፃሚ እንዲይሆን ወይም 
ማምከን አይቻሌም፡፡ ሲጠቃሇሌ የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በዚህ ረገዴ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 311/2ዏዏዏ ግንቦት 12 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ የዯቡብ ወል መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የዯሴ 
ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት የሰጡአቸው ትእዛዝና ውሣኔ ፀንተዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ጥር 24 ቀን 93 ዒ.ም በመ.ቁ. 14/93 በተሰጠው ውሣኔ በቤቱ ሊይ ባሇመብት ስሇሆነ ሇተጠሪዎች 
ሉያስረክብ አይገዯዴም ብሇናሌ፡፡                                                                                     

3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፣፣ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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