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የሰ/መ/ቁ.155880                                                                                     

ሰኔ 28 ቀን 2011 ዓ.ም. 

                                ዳኞች - መዓዛ አሸናፊ 

                                           ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር)  

                                           ቀነአ ቂጣታ 

                                           ተሾመ ሽፈራው 

                                           ፀሐይ መንክር 

አመልካች - አግሪኮም ኢንተርናሽናል ኩባንያ -ጠበቃ አለሙ ደነቀው ቀረቡ  

ተጠሪ-የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን-ጠበቆች ሜሮን ሰለሞን እና ዶ/ር ዘውድነህ በየነ ቀረቡ 

                             መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናል፡፡  

                                                 ፍ ር ድ 

            ጉዳዩ የስንዴ ግዢ ውልን መሰረት ያደረገ ሲሆን ክርክሩ የተደረገው ግራ ቀኙ እ.ኤ.አ ኖቨንበር 25/2011 ባደረጉት 

ስምምነት መሰረት አለመግባባታቸውን በኢትዮጵያ መሰረታዊ ህግ (Substantive Law) እንዲሁም በ Grain and Feeds 

Trading association (GAFTA)  የሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 125 (GAFTA Rules NO. 125) መሰረት በሚቋቋም 

የግልግል ዳኝነት አካል በእንግሊዝ ሃገር ለመቋጨት በተስማሙት መሰረት ነው፡፡  

1. የአሁን ተጠሪ ለግልግል ጉባኤው ባቀረበው ክስ 200,000 ሜትሪክ ቶን ስንዴ ለማቅረብ አመልካች የውል ግዴታ 

ገብቶ ማቅረብ ባለመቻሉ ጥቅምት 9/2005 ዓ.ም ማስጠንቀቂያ ሰጥቼ ውሉን በማቋረጥ ሌላ ግዢ ፈጽሜያለሁ፤ 

ስለሆነም በፈፀምኩት አዲስ ግዢ ምክንያት ለ 11,549,000.00 (አስራ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ አርባ ዘጠኝ 

ሺህ) የአሜሪካ ዶላር ተጨማሪ ወጪ ተዳርጌያለሁ፤ ይህንኑ ገንዘብ እንዲከፍል ይወሰንልኝ በማለት ዳኝነት 

መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 

2. አመልካች ለቀረበበት ክስ በሰጠው መልስ ስንዴውን ለማቅረብ ያልቻልኩት ስንዴውን ለማቅረብ 

የሚያስፈልገውን የባንክ የመተማመኛ ሰነድ (L/C) ተጠሪ አስተካክሎ በወቅቱ ለማቅረብ ባለመቻሉ በራሱ ጥፋት 

ነው፤ የራሱን ግዴታ ባልተወጣበት ሁኔታ ውሉን ለማቋረጥም ሆነ ኪሳራ ለመጠየቅ አይችልም፤ ከዚህም ሌላ ውሉ 

በሚተዳደርበት በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ተገቢው ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ ተጠሪ ውሉን ሊያቋርጥ አይችልም፤ 

ስለሆነም ካሳ እንድከፍል ሊጠይቀኝ አይችልም፤ ይህ የሚታለፍ ቢሆንና የደረሰ ጉዳት አለ ከተባለ ተጠሪ ሊጠይቅ 

የሚችለው ለ200,000 ሜትሪክ ቶን የዋጋ መጠን በተሰጠው የመልካም ሥራ አፈፃፀም ሰነድ (Performance 

Bond) ማለትም 5,855,000.00 (አምስት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሃምሳ አምስት ሺህ) የአሜሪካን ዶላር ብቻ ነው 

በማለት ተከራክሯል፡፡  
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3. ጉዳዩ በዚህ መልኩ የቀረበለት የግልግል ጉባኤ ክርክርና ማስረጃውን መርምሮ ተጠሪ ውሉን ያቋረጠው በአግባቡ 

ነው፤ ውሉን ለማቋረጥ የተሰጠው ማስጠንቀቂያም የኢትዮጵያ ህግ የሚጠይቀውን የሚያሟላ ነው፤ እንዲሁም 

ተጠሪ የጠየቀውን የካሳ መጠን የማይከፍልበት ምክንያት የለም በማለት አመልካች ለተጠሪ 11,549,000.00 

(አስራ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ አርባ ዘጠኝ ሺህ) የአሜሪካ ዶላር እንዲከፍል የካቲት 20/2010 ዓ.ም 

ባሳለፈው ፍርድ ወስኗል፡፡  

4. የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመልካች መጋቢት 18/2010 ዓ.ም በተፃፈ የሰበር 

ማመልከቻ ውሳኔው የተሰጠው በኢትዮጵያ ህግ ላይ ተመስርቶ መሆኑንና ውሳኔውም የመጨረሻና በሁለቱ 

ወገኖች ላይ ተፈፃሚነት ያለው መሆኑ መደንገጉን፤ እንዲሁም የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

በሰበር መዝገብ ቁጥር 42239 ከሰጠው ውሳኔ አንጻር ጉዳዩን ተቀብሎ ለመዳኘት እንደሚችልና ህገመንግስታዊ 

ሥልጣን ያለው መሆኑን ጠቅሶ ማመልከቻውን አቅርቧል፡፡ 

5. አመልካች በሰበር ማመልከቻው በ09/02/2005 ዓ.ም ተሰጠ የተባለው ማስጠንቀቂያ በ16/02/2005 ዓ.ም 

ከተጠሪ በተላከ መልዕክት የተነሳና የተሰረዘ በመሆኑ፤ ይህም ባይሆን ማስጠንቀቂያው የተሰጠው ተጠሪ የራሱን 

ግዴታ ሳይወጣና በቂ ጊዜም ሳይሰጥ የፍትሐብሔር ህጉንና የሰበር ውሳኔዎች ያስቀመጣቸውን መስፈርቶች 

ሳያሟላ ስለሆነ በአግባቡ ባልተቋረጠ ውል ላይ ተመስርቶ አመልካች 11,5490,00.00 (አስራ አንድ ሺህ አምስት 

መቶ አርባ ዘጠኝ) የአሜሪካ ዶላር እንዲከፍል የተሰጠው የግልግል ጉባኤ ውድቅ እንዲደረግ ጠይቋል፡፡ ይህ 

የሚታለፍ ከሆነም ለደረሰው ጉዳት መከፈል ያለበት ለ 200,000 ሜትሪክ ቶን ስንዴ ግራቀኙ ካደረጓቸው ውሎች 

ተለይቶ በተሰጠው የፐርፎርማንስ ቦንድ ገንዘብ መጠን ማለትም 5,855,000.00 (አምስት ሚሊዮን ስምንት መቶ 

ሃምሳ አምስት ሺህ) የአሜሪካን ዶላር ብቻ ነው ተብሎ እንዲወሰን አመልክቷል፡፡  

6. የሰበር ማመልከቻው በአጣሪ ችሎቱ ተመርምሮ የግልግል ጉባኤው የሰጠው ውሳኔ ተዋዋይ ወገኖች ውሉን 

በተናጠል ለመሰረዝ (Unilateral Cancillation of Contract) ስለሚችሉበት አግባብ በሰበር መዝገብ ቁጥር 

57280 ከተሰጠው አስገዳጅ የህግ ትርጉም አኳያ ተገቢነቱን መርምሮ ለመወሰን በሚል ጉዳዩ ለሰበር ችሎት 

እንዲቀርብ እና ተጠሪ መልስ እንዲሰጥበት ተደርጓል፡፡  

7. ተጠሪ መስከረም 22/2011 ዓ.ም በተፃፈ መልስ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀረበውን ጉዳይ ለማየት ስልጣን 

የለውም የሚል የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ እና በፍሬነገሩም መልስ ሰጥቷል፡፡  

8. ተጠሪ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ለማየት ሥልጣን የሌለው ስለመሆኑ ባቀረበው የመቃወሚያ ክርክር የግልግል ዳኝነቱ 

መቀመጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ባልሆነ የግልግል ዳኝነት የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ ለኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ጉዳዩ 

እንዲታይ የሚቀርብበት የህግ መሰረትም ልምድም የለም፤ የግልግል ዳኝነቱ ውሳኔ እንደ ኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች 

የመጨረሻ ውሳኔ ሆኖ እንዲቆጠር በተዋዋዮች መካከል የተደረገ ስምምነት ስለሌለ ውሳኔውን በኢትዮጵያ ግዛት 

ውስጥ እንደተሰጠ ውሳኔ ቆጥሮ በመሰረታዊ የህግ ስህተት ስም ለሰበር ሰሚ ችሎት እንዲቀርብ የሚደረግበት 

የህግ መሰረት የለም፤ ጉዳዩ በሰበር እንዲታይ የሚቀርብበት የህግ አግባብ የለም እንጂ አለ እንኳ ቢባል ሊቀርብ 
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ይገባ የነበረው የግልግል ዳኝነቱ ህጋዊ መቀመጫ ሆኖ በተመረጠውና በተዋዋይ ወገኖች ተቀባይነትን ባገኘው 

እ.ኤ.አ በ1996 በፀደቀው የዩናይትድ ኪንግደም የአርቢትሬሽን ህግ መሰረት ለለንደን የከፍተኛው ፍርድ ቤት 

የንግድ ችሎት ብቻ ነበር፤ አመልካች የግልግል ዳኝነት አካሉ የመጀመሪያ ጉባኤ (First Tier Tribunal) በሰጣቸው 

ውሳኔዎች ቅር በመሰኘት ከአንዴም ሁለት ጊዜ የይግባኝ አቤቱታውን ለለንደን የከፍተኛው ፍርድ ቤት ንግድ 

ችሎት አቅርቦ ውድቅ ተደርጎበታል፤ አመልካች እ.ኤ.አ. በፌብሪዋሪ 27 ቀን 2018 በአምስት ዳኞች የተላለፈውን የ 

GAFTA የግልግል ዳኝነት የይግባኝ ጉባኤ የመጨረሻ ውሳኔ ቀሪ እንዲደረግ፣ እንዲሻር ወይም እንዳይፈፀም 

ለማድረግ አቤቱታውን ማቅረብ የነበረበት የግልግል ጉባኤው መቀመጫ ሀገር ህግ በሚፈቅደው መሰረት ሥልጣን 

ላለው ለለንደኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ንግድ ችሎት ነበር፤ ስለሆነም ይህ የሰበር አቤቱታ ስልጣን ለሌለው ፍ/ቤት 

የቀረበ በመሆኑ ውድቅ ሊደረግ ይገባል፡፡ አመልካች በሰ/መ/ቁ 42239 የተሰጠውን ውሳኔ በመጥቀስ አቤቱታውን 

ያቀረበ ቢሆንም በሁለቱ መዛግብት ክርክር ያስነሳው ጉዳይ፣ የውሉ ሁኔታዎች እና የግልግል ጉባኤው መቀመጫ 

ፈጽሞ የተለያየ በመሆኑ በሰ/መ/ቁ 42239 የተሰጠው ገዢ ትርጉም በዚህ መዝገብ ላይ ተፈጻሚ ሊሆን አይገባም፤ 

ሰበር ችሎቱ የመጨረሻና ይግባኝ የማይባልባቸው ናቸው የተባሉ የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎችን ተቀብሎ ማየት 

የሚችለው የመጨረሻውን የግልግል ዳኝነት ወሳኔ ያስተላለፈው የግልግል ዳኝነት አካል ህጋዊ መቀመጫ (Juridical 

or Legal Seat) በኢትዮጵያ ከሆነ ብቻ ነው፤ ከዚህም ሌላ ተዋዋይ ወገኖች ውሳኔያቸውን የሚገዛው መሰረታዊ 

(የሥረ ነገር) ህግ (Substantive Law) የኢትዮጵያ ህግ በመሆኑና የኢትዮጵያ ህግ ሲተረጎም ደግሞ መሰረታዊ 

ስህተት ከተፈጸመበት ሊያቃና የሚችለው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት ነው ከሚል ግንዛቤ 

የቀረበው ክርክር ተቀባይነት የለውም፤ በግራቀኙ የተመረጠው መሰረታዊ ህግ የኢትዮጵያ ህግ ቢሆንም ክርክር 

ሂደቱን የሚገዛው የሥነ ሥርዓት ህግ ደግሞ የግልግል ዳኝነት አካሉ (የ GAFTA የአርቢትሬሽን የሥነ ሥርዓት ህግ) 

ህጋዊ መቀመጫ ሀገር ህግ በመሆኑ ይህ ሰበር ችሎት “መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሞበታል” የተባለውን 

የግልግል ዳኝነት ጉባኤ ውሳኔ የማየት ሥልጣን የለውም፡፡ በተዋዋይ ወገኖች የአርብትሬሽን የሥነ ሥርዓት ህጎች 

የሚወሰኑትም ከፍርድ ቤቶች ጣልቃ ገብነት ለመራቅ ሲባል ነው፡፡ በሌላም በኩል አመልካች በአቤቱታው የገለፀው 

ጥቅምት 9/2005 ዓ.ም የተሰጠው ማስጠንቀቂያ ጥቅምት 16/2005 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ ተነስቷል? ወይስ 

አልተነሳም? የሚለው ክርክር ማስረጃን የሚመለከት በመሆኑና ውሳኔም የተሰጠው ማስረጃዎቹ ታይተው 

በመሆኑ በዚህ ረገድ የቀረበው ክርክር የህግ ክርክር አይደለም ለሰበር ችሎቱ በህግ በተሰጠው ስልጣን መሰረት 

ሊታይ የሚችል አይደለም ተብሎ ውድቅ ይደረግልን በማለት መቃወሚያውን አቅርቧል፡፡ 

9. ተጠሪ ከዚህም ሌላ በፍሬ ጉዳዩ ላይ ዝርዝር መልስ ሰጥቷል፡፡ የመልሱ ይዘት ባጭሩ ሲታይ በተጠሪ የተሰጠው 

ማስጠንቀቂያ አልተነሳም፤ በግራ ቀኙ መካከል በተገባው ውልና የውል ማራዘሚያ መሰረት አመልካች ሥንዴውን 

ማቅረብና ማጠናቀቅ የነበረበት ጊዜ ባለማቅረቡ ተጠሪ ጥቅምት 13/2005 ዓ.ም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል፤ ከዚህ 

በኃላ በአመልካች በቀረበ ጥያቄ መሰረት ተጠሪ ጥቅምት 16/2005 ዓ.ም የጻፈው ደብዳቤም ማስጠንቀቂያውን 

ያለቅድመ ሁኔታ አንስቻለሁ የሚል ሳይሆን ቅድመ ሁኔታዎችን በግልጽ አስቀምጦ ሁኔታዎች ከተሟሉ ብቻ 
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ማስጠንቀቂያው ሊቀር እንደሚችል ገልጾ ነው፤ አመልካች ሁኔታዎችን ያላሟላ መሆኑንና ጥቅምት 13/2005 ዓ.ም 

የተሰጠው ማስጠንቀቂያ የፀና ስለመሆኑ የግልግል ዳኝነት ጉባኤው አጣርቶ ውሳኔ ሰጥቶበታል፤ ስለሆነም 

ማስጠንቀቂያው ተነስቷል ወይም ተሰርዟል በማለት ያቀረበው ክርክር የውልም ሆነ የህግ መሰረት የሌለው ነው፡፡ 

የተሰጠው ማስጠንቀቂያም በፍትሐብሔር ህጉ የተመለከቱትን ድንጋጌዎች እንዲሁም በሰ/መ/ቁ 57280 

የተሰጠውን የህግ ትርጉም ባሟላ መልኩ የተደረገ ነው፡፡ በአጠቃላይ ተጠሪ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ህጋዊ ግዴታ 

ባይኖርበትም ተጠሪ በአግባቡ ህጉን የተከተለ ማስጠንቀቂያ የሰጠ በመሆኑና የግልግል ዳኝነት ጉባኤው 

ማስረጃዎችን መርምሮ የተሰጠው ማስጠንቀቂያ ያልተነሳ መሆኑን በማረጋገጥ እንዲሁም ተጠሪ የሚጠበቅበትን 

የውል ግዴታ ቢወጣም አመልካች ግን ግዴታውን ያልተወጣ መሆኑን በማስረጃ አረጋግጦ የወሰነ በመሆኑ 

ቅሬታው ውድቅ ይደረግ፡፡ የመልካም ሥራ አፈጻፀም ዋስትና (ቦንዱ) በተመለከተም በአመልካች አቤቱታ 

የተጠቀሰው መጠን ስህተት ነው፤ በውሉ አንቀጽ 13 እንደተቀመጠው የመልካም ሥራ አፈጻፀም ዋስትናው 

የሚገባው የውሉን ዋጋ 10% መሆኑን ስለሚደነግግ ይህ ሲሰላ 14,637,500.00 የአሜሪካ ዶላር ይሆናል፤ 

አመልካች የ200,000 ሜትሪክ ቶን ስንዴ ዋጋን መሰረት በማድረግ ያስቀመጠው የዋስትና ገንዘብ መጠን 

የተሳሳተ እና የውል መሰረት የሌለው ነው፤ ውሉ የመልካም ሥራ አፈጻፀም ዋስትና (ቦንድ) መጠኑን ሲያስቀምጥ 

የዋሱን ኃላፊነት መጠን ለመገደብ እንጂ የጉዳቱን መጠን ለመገደብ እንደሆነ ያስቀመጠው ነገር የለም፤ ከቦንዱ 

በላይ ጉዳት ቢደርስ ተጨማሪ ካሳ መጠየቅ አይቻልም የሚል መደምደሚያ ላይ የሚያደርስ ነገርም የለም፤ 

በተጨማሪም በውሉ አንቀጽ 17 ላይ liquidated damage የተቀመጠ ሲሆን ይህም በአንቀጽ 13 ላይ 

የተቀመጠው የጉዳት ካሳ የመልካም ሥራ አፈጻፀም ዋስትና ሰነድ የጉዳት መጠኑን በአጠቃላይ ለመገደብ 

የተቀመጠ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው፡፡ በአጠቃላይ የአመልካች የሰበር አቤቱታ ውድቅ ተደርጎ የግልግል ጉባኤው 

ውሳኔ እንዲፀና በማለት ተከራክሯል፡፡ 

10. አምልካች ጥቅምት 23/2011 ዓ.ም በተጻፈ የመልስ መልስ በመቃወሚያው ላይ የበኩሉን ክርክር አቅርቧል፡፡ 

በዚህም መሰረት የጋፍታ የግልግል ጉባኤ (ቦርድ) የሰጠው ውሳኔ ጉዳዩ የሚዳኝበትን የኢትዮጵያ ህግ የጣሰ ነው 

በማለት የቀረበን ቅሬታ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 እና በአዋጅ ቁጥር 454/97 መሰረት ለማየት 

ሥልጣን ያለው ሰበር ሰሚው ችሎት ነው፤ ሁለቱ ወገኖች ጉዳያቸውን በኢትዮጵያ መሰረታዊ ህግ (substantive 

law) መሰረት ለመገዛት ፈቃደኛነታቸውን በውል ከገለፁ የኢትዮጵያን ህግ አስመልክቶ ክርክር ቢነሳ ጉዳዩ ከሰበር 

ሰሚው ስልጣን ውጪ የሚሆንበት የህግ መሰረት የለም፤ ይህ ያልተገደበ የሰበር ስልጣን ፍርዱ በየትም ቦታ ቢሰጥ 

ወይም ውሳኔ የሰጠው አካል የተከተለው ሥርዓት (Procedure) ምንም ይሁን የተሰጠው ውሳኔ የኢትዮጵያ የህግ 

መስፈርቶችን አያሟላም የሚል ጥያቄ ከተነሳ ውሳኔ የሚሰጠው በህግ ስልጣን የተሰጠው ሰበር ሰሚ ችሎት ብቻ 

ነው፤ ተዋዋዮች በአንድ የግልግል ተቋም አማካኝነት በተወሰነ ሃገር ለመዳኘት ፈቃድ መስጠታቸው የግልግል 

ተቋሙ የሚመራበትን ሥርዓት (procedure) መቀበላቸውን ከሚያረጋግጥ በቀር መሰረታዊውን ህግ በተመለከተ 

ያላቸውን መብት ተነፍገዋል ማለት አይደለም፡፡ አመልካች በተለያዩ ጊዜያት ይግባኝ ሲያቀርብ የነበረው ለለንደኑ 
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ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው አሁንም በዚያው መሰረት ሊያቀርብ ይገባል ተብሎ በተጠሪ በኩል የቀረበውን ክርክር 

በተመለከተም ፍሬ ነገርን ወይም መሰረታዊ (የስረ ነገር) የህግ ስህተትን አስመልክቶ ለለንደን ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

ያቀረብነው አንዳችም ይግባኝ የለም፤ በርግጥ ጉዳዩ በግልግል ጉባኤ በመታየት ላይ እያለ ሁለት የሥነ ሥርዓት 

ጥያቄዎች ላይ በመመስረት አቤቱታ ለለንደን ፍርድ ቤት አቅርበናል፡- ይኸውም በመጀመሪያ ጉዳዩ ለግልግል ጉባኤ 

በቀረበበት ወቅት የአቤቱታ ማቅረቢያው ጊዜ አልፏል በማለት፣ ሁለተኛ ደግሞ ክርክሩ አልቆ ውሳኔውን 

ከመስማታችን በፊት ተዋዋይና ከሳሽ ወገን የነበረው የኢትዮጵያ አህል ንግድ ድርጅት አስቀድሞ ፈርሶ እያለ 

በፈረሰው ድርጅት ሥም ሲካሄድ የነበረው ክርክር እንደተካሄደ ሊቆጠር አይገባም በማለት የቀረበ የሥነ ሥርዓት 

ተቃውሞ ነው፤ የዚህ አይነት የሥነ ሥርዓት ተቃውሞ ደግሞ ክርክሩ የሚካሄድበትን ሥርዓት መሰረት በማድረግ 

በይግባኝ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት መቅረቡ በአግባቡ ነው፡፡ ስለሆነም ተጠሪ ያቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ 

መቃወሚያ ውድቅ ሊደረግ ይገባል ብሏል፡፡ ፍሬ ጉዳዩን በተመለከተም አመልካች የቀደመ ክርክሩን በማጠናከር 

ውሉ የተቋረጠው ያላግባብ ስለሆነ የግልግል ጉባኤው ውሳኔ ውድቅ እንዲደረግ፤ ይህ የሚታለፍ ከሆነም የካሳው 

መጠን በመልካም ሥራ አፈጻፀም ቦንዱ ላይ የተቀመጠው የገንዘብ መጠን 5,855,000.00 (አምስት ሚሊዮን 

ስምንት መቶ ሃምሳ አምስት ሸህ) የአሜሪካን ዶላር ነው ተብሎ እንዲወሰን ጠይቋል፡፡  

11. የጉዳዩ አመጣጥና የግራቀኙ የጽሁፍ ክርክር አጠር ባለመልኩ ከላይ የተመለከተው ሲሆን ይህ ችሎትም 

በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያው ላይ ክርክራቸውን በቃል ሰምቷል፡፡ ጉዳዩንም የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ 

እና አግባብነት ካላቸው የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተለው መልኩ መርምረናል፡፡  

12. እንደመረመርነው በሰበር አጣሪ ችሎቱ እንዲታይ የተያዘው ጭብጥ ፍሬ ጉዳዩን የተመለከተ ቢሆንም ከዚህ በፊት 

የችሎቱን ምላሽ የሚጠይቀው ነጥብ የአሁን ተጠሪ ይህ ሰበር ሰሚ ችሎት ጉዳዩን ተቀብሎ ለመወሰን ስልጣን 

የለውም በማለት ያቀረበው ክርክር ነው፡፡ ይህን ጭብጥ ለመመለስ ግራቀኙ በገቡት ስምምነት መሰረት ጉዳዩ 

በግልግል ጉባኤ ውሳኔ ያገኘበትን አግባብ እና የተሰጠውን ውሳኔ ተፈጥሮ፤ መሰል የአማራጭ ሙግት መፍቻ 

ዘዴዎችን በመጠቀም በሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ ለመደበኛ ፍርድ ቤቶች አቤቱታ የሚቀርብበትን ሁኔታ፤ እንዲሁም 

በሀገራችን የተዘረጋው የሰበር ስርዓት አላማና የህጉን ማእቀፍ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

13. በሀገር ውስጥ የግልግል ጉባኤ የመጨረሻ ውሳኔ ከሰጠ በኋላ ተከራካሪዎቹ ጉዳያቸውን ወደ ፍርድ ቤት በመውሰድ 

ይግባኝ የሚሉበትና ውሳኔው እንዲሻር ማመልከቻ የሚቀርብበት ሂደት በሥነ ሥርዓት ህጉ ተመልክቷል፡፡ 

ከፍትሐብሄር ሥነ ሥርዓት ህጉ ግልጽ ድንጋጌዎች ይዘትና መንፈስ መረዳት እንደሚቻለው የግልግል ውሳኔው 

እንዲሻር የሚቀርበውን ማመልከቻ በመቀበል እንዲሁም የአፈፃፀም ክርክሩን በመወሰን ፍርድ ቤቶች የግልግል 

ዳኝነት ሂደትን ይቆጣጠራሉ፡፡ ፍርድ ቤቶች የግልግል ዳኛ በመሾም፣ በመሻር፣ ጉዳይን ወደ ግልግል በመምራት 

እንዲሁም ውሳኔ ከተላለፈ በኋላ ፍርዱን ሊመረምሩ የሚችሉበት ሁኔታ በህጉ ተደንግጓል፡፡ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህጉ 

ከአንቀጽ 350 እስከ 354 ስለ ይግባኝ፤ ከአንቀጽ 355 እስከ 356 ብይኑ ስለሚሻርበት እና ማመልከቻው 

ስለሚቀርብበት ሁኔታ የተደነገጉት ድንጋጌዎች  ፍርድ ቤቶች የግልግል ዳኝነቱ የተቋቋመበትን ዓላማ ማሳካቱና እና 
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በህጉ አግባብ ጉዳዩን መርቶ መወሰኑን እንዲያረጋግጡ የሚያስችሉ ናቸው፡፡ በአንፃሩ እነዚህ ድንጋጌዎች በውጪ 

ሀገራት የተሰጡ የግልግል ዳኝነቶችን በቀጥታ ይመለከታሉ ባይባልም የሥነ ሥርዓት ህጉ ከአንቀጽ 456 እስከ 461 

ድረስ ከውጪ አገር ስለሚመጡ የግልግል ውሳኔዎች አፈፃፀም ሂደትን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን ይዟል፡፡ 

14. በሌላ በኩሉ በዓለም አቀፍ የግልግል ዳኝነት ያለው ልምድ እና የዳበረ የግልግል ዳኝነት ህግጋት ያላቸው የበርካታ 

ሀገራት ህጎች እንዲሁም አለማቀፍ ስምምነቶች እንደሚያረጋግጡት የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎች እንደመደበኛ 

ፍርድ ቤት ውሳኔ ተቆጥረው የግልግል ውሳኔዎችን በፍርድ ውሳኔ ለማስቀረት (seating aside) ወይም ለማሰረዝ 

(annulment) አቤቱታ ሊቀርብ የሚችለው በተዋዋይ ወገኖች መካከል ይኸው በስምምነት ሲደገፍ፣ ተዋዋይ 

ወገኖች በመረጡት የግልግል ዳኝነት የሥነ ሥርዓት ህግ (Institutional Arbitration Rule) ይኸው ሲደገፍ፣ 

እንዲሁም የግልግል ዳኝነቱ ህጋዊ መቀመጫ ሀገር (Juridical or Legal Seat)  ህግ ይህንኑ የሚደግፍ ሲሆን ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዳይ የግልግል ዳኝነቱ መቀመጫ በእንግሊዝ ሀገር መሆኑ እንዲሁም ግራቀኙ ባደረጉት ስምምነት 

ውስጥ የግልግል ዳኝነቱ ውሳኔ እንደ ኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ውሳኔ ሆኖ እንዲቆጠር የተደረገ ስምምነት አለመኖሩ 

አላከራከረም፡፡ የተመረጠው የግልግል ዳኝነት መቀመጫ ሀገር ህግም ቢሆን በግልግል ጉባኤው የመጨረሻ ውሳኔ 

ላይ በዚያው ሀገር ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታ እንዲቀርብ የሚፈቅድ ነው፡፡ ስለሆነም የግልግል ጉባኤው ውሳኔ 

እንዲሻር/እንዲሻሻል አቤቱታው ለዚህ ፍርድ ቤት በቀጥታ የቀረበው ይህን የሚፈቅድ ህግ እንዲሁም የተዋዋይ 

ወገኖች ሥምምነት በሌለበት ነው፡፡ 

15. ከዚህ ጋር በተያያዘ አመልካች የግልግል ዳኝነት አካሉ የመጀመሪያ ጉባኤ (First Tier Tribunal) በሰጣቸው 

ውሳኔዎች ቅር በመሰኘት ከአንዴም ሁለት ጊዜ የይግባኝ አቤቱታውን ለለንደን የከፍተኛው ፍርድ ቤት ንግድ 

ችሎት አቅርቦ ውድቅ ተደርጎበታል፤ በመጨረሻው ውሳኔ ላይም ቅሬታው ሊቀርብ የሚገባ በዚሁ አግባብ ነው 

በማለት ተጠሪ የተከራከረ ሲሆን አመልካች በሰጠው መልስ ሁለት ጊዜ የይግባኝ አቤቱታ ለለንደን የከፍተኛው 

ፍርድ ቤት አቅርቦ እንደነበር ሳይክድ ያቀረበው ይግባኝ የስነ ሥርዓት ጉዳዮችን በተመለከተ ብቻ እንደነበርና ፍሬ 

ነገርን ወይም መሰረታዊ (የስረ ነገር) የህግ ስህተትን አስመልክቶ ለለንደን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀረበው ይግባኝ 

እንደሌለ ተከራክሯል፡፡ እንደሚታወቀው በአንድ በተሰጠ ውሳኔ ላይ ይግባኝ የማለት መብት መሰረታዊ መብት 

ሆኖ የሚቆጠር ሲሆን የይግባኝ መብቱ ዝርዝር አፈፃፀም ግን የሚወሰነው በሥነ ሥርዓት ህጎች ነው፡፡ ስህተቱ የሥነ 

ሥርዓትም ሆነ የፍሬ ነገር ቢሆን ሊሰማና ሊታረም የሚችለው ለጉዳዩ ተፈፃሚነት ባለው የሥነ ሥርዓት ደንብ 

እየተመራ ነው፡፡ ስለሆነም የግልግል ዳኝነቱ አካል የሚመራበት ሥነ ሥርዓት ላይ ግራ ቀኙ ስምምነት አድርገው 

በዚሁ አግባብ ሁለት ጊዜ የይግባኝ አቤቱታ ለለንደኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መቅረቡ ባላከራከረበት ሁኔታ አመልካች 

ፍሬ ነገርን ወይም መሰረታዊ የህግ ስህተትን አስመልክቶ ለመደበኛው ፍርድ ቤት ያቀረብኩት ቅሬታ የለም 

በማለት ያቀረበው ክርክር የሥምምነታቸውን ይዘት እና ጉዳዩ የሚገዛበትን ህግና ልምድ የተከተለ ባለመሆኑ 

ተቀባይነት የለውም፡፡              
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16. በሌላ በኩል አመልካች አጥብቆ የሚከራከረው ሁለቱ ወገኖች ጉዳያቸውን በኢትዮጵያ መሰረታዊ ህግ 

(substantive law) መሰረት ለመገዛት ፈቃደኛነታቸውን በውል ከገለፁ የኢትዮጵያን ህግ አስመልክቶ ክርክር ቢነሳ 

ጉዳዩ ከሰበር ሰሚው ስልጣን ውጪ የሚሆንበት የህግ መሰረት የለም፤ ይህ የሰበር ስልጣን ፍርዱ በየትም ቦታ 

ቢሰጥ ወይም ውሳኔ የሰጠው አካል የተከተለው ሥርዓት (Procedure) ምንም ይሁን የተሰጠው ውሳኔ 

የኢትዮጵያ የህግ መስፈርቶችን አያሟላም የሚል ጥያቄ ከተነሳ ውሳኔ የሚሰጠው ሰበር ሰሚ ችሎቱ ብቻ ነው 

በሚል ነው፡፡ ለዚህ ክርክራቸው መሰረት የሚያደርጉትም በሰ/መ/ቁ 42239 የተሰጠውን አስገዳጅ ትርጉም እና 

የህገ መንግስቱን አንቀጽ 80 እንዲሁም የአዋጅ ቁጥር 454/97 ድንጋጌን ነው፡፡ በእርግጥ በኢትዮጵያ ሁኔታ 

በግልግል ጉባኤ የሚሰጥ የመጨረሻ ውሳኔ አስገዳጅና ይግባኝ የማይባልበት ስለመሆኑ በተከራካሪዎች ስምምነት 

የተደረገበት ቢሆን ጉዳዩ በሰበር ችሎት ሊታይ ይገባል ወይስ አይገባም? የሚለው ነጥብ አከራካሪ ሆኖ ይታያል፡፡ 

የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት በጉዳዩ ላይ አስቀግሞ ሰጥቶት የነበረውን አስገዳጅ ትርጉም በፓናል 

ችሎት በመለወጥ ትርጉም ሰጥቷል፡፡ በሰ/መ/ቁ 42239 ብሔራዊ ማዕድን ኮርፖሬሽን ኃ/የተ/የግል ኩባንያ እና ዳኒ 

ድሪሊንግ ኃ/የተ/የግል ኩባንያ መካከል በተደረገው ክርክር ሰበር ችሎቱ የግልግል ውሳኔን የመጨረሻነት እንዲሁም 

በግልግል ዳኝነት አካላት የተሰጡ ውሳኔዎችን በተመለከተ ፍርድ ቤቶች ሊኖራቸው የሚገባውን ሚና አስመልክቶ 

አስገዳጅ ትርጉም ሰጥቶ ወስኗል፡፡ በዚህም መሰረት “…… አማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች በኢትዮጵያ የህግ 

ስርዓት ውስጥ ተካተው የሚገኙ ሲሆን እነዚህን የሙግት መፍቻ ዘዴዎች ፍርድ ቤቶች የሚያበረታቱበት አጋጣሚ 

እንዳለ ሁሉ የሚቆጣጠሩበት ሁኔታ መኖሩን…………፤ ከዚህ አኳያ አንድ ጉዳይ ለሰበር የመቅረቡ ሁኔታ በህገ 

መንግስቱ ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተሰጠ ሥልጣን በመሆኑ የሰበር ስርዓቱ ሊጫወተው ከተፈለገው ዐቢይ 

ዓላማ አንፃር ሲታይ ጉዳያቸው በግልግል ዳኝነት እንዲታይላቸው የተስማሙ ወገኖች የግልግል ዳኝነቱ የሚሰጠው 

ውሳኔ የመጨረሻ ነው በማለት ስለተስማሙ ብቻ ጉዳዩ በሰበር ሥርዓቱ እንዳይታይ ፍላጎት አሳይተዋል ተብሎ 

መሰረታዊውን የህግ ስህተት ላለማሳረም ምክንያት ሊሆን የሚችል አይደለም….” በማለት የኢፌዴሪ ህገ 

መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ)፣ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10፣ እና አዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) 

መሰረት በማድረግ ወስኗል፡፡ ነገር ግን ሊታይ የሚገባው ይህ ውሳኔ ለተያዘው ጉዳይ ያለው ተገቢነትና አስገዳጅነት 

ነው፡፡ ከውሳኔው መገንዘብ እንደሚቻለው በጉዳዩ ላይ በሰበር ችሎቱ ውሳኔ የተሰጠው የግልግል ችሎቱ መቀመጫ 

እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን ተከትሎ በመሆኑ አሁን በእጃችን ካለው ጉዳይ ጋር የተገናኘ አይደለም፡፡ በተያዘው 

ጉዳይ ግራቀኙ ባደረጉት የግዥ እና ሽያጭ ውል የግልግል ዳኝነት መቀመጫውን በእንግሊዝ ሀገር ለንደን ከተማ 

ያደረገ የግልግል ተቋም የመረጡ ሲሆን በ Grain and Feeds Trading association (GAFTA)  የሥነ ሥርዓት 

ህግ ቁጥር 125 (GAFTA Rules NO. 125) መሰረት ለመዳኛትም ተስማምተዋል፡፡ በሰ/መ/ቁ 42239 የተሰጠው 

ውሳኔ ደግሞ ይህን መሰረት አድርጎ የተሰጠ ባለመሆኑ ከተያዘው ጉዳይ ጋር የሚገናኝ አይደለም፡፡ ተመሳሳይ የፍሬ 

ነገር ወይም የህግ ክርክሮች በሌሉበት ሁኔታ አስቀድሞ የተሰጠ የሰበር ውሳኔ በጉዳዩ ላይ ተፈፃሚ እንዲሆን 

የሚደረግበት የህግ አግባብ እንደሌለም ከአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(4) ግልጽ ድንጋጌ መገንዘብ ይቻላል፡፡  
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17. በሌላ በኩል የሰበር አቤቱታ የቀረበበት የግልግል ጉባኤ ውሳኔ (APPEAL AWARD NO: 4496 & 4515) መግቢያ 

ላይ በተራ ቁጥር 1.4 ሥር የሚከተለው ተመልክቷል፡- 

“As the seat of the arbitration is in England and an Award subject to English 

procedural and Ethiopian substantive law, it therefore follows that it is an English 

Award for the purpose of recognition and enforcement under the terms of the 1958 

New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards” 

         የዚህ የአማርኛ ትርጉምም እንደሚከተለው ይነበባል፡- 

“የግልግል ዳኝነቱ መቀመጫ ቦታ እንግሊዝ ሀገር በመሆኑና የዳኝነቱ ሂደት የሚመራው በእንግሊዝ 

የሥነ ስርዓት ህግ፣ የውሉን ይዘት በተመለከተ ግን ተፈፃሚው የኢትዮጵያ ህግ በመሆኑ፤ የግልግል 

ውሳኔው እንደ እንግሊዝ አገር ውሳኔ ተቆጥሮ ውሳኔው ዕውቅና የሚያገኘውና ተፈፃሚም 

የሚሆነው ከአንድ አግር ውጪ የተሰጠን ውሳኔ አፈፃፀም በተመለከተ በ1958 የወጣው የኒዮርክ 

ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን ነው” 

18. ከዚህ የግልግል ጉባኤ ውሳኔ ይዘት መገንዘብ እንደሚቻለው የግልግል ውሳኔው ከአንድ አገር ውጪ የተሰጠ ውሳኔ 

(በእንግሊዝ) ተደርጎ የሚወሰድና ውሳኔው ዕውቅና የሚያገኘውና ተፈፃሚም የሚሆነው በ1958 የወጣው የኒዮርክ 

ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን መሰረት ስለመሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም ለሰበር ክርክሩ አወሳሰን ሲባል ይህ የግልግል ጉባኤው 

ውሳኔ ተፈጥሮና በ1958 የወጣው የኒዮርክ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን በሀገራችን የህግ ሥርዓት ያለውን ቦታ 

በአግባቡ መመርመር ይጠይቃል፡፡ 

19. ከሀገር ውጪ የሚሰጡ የግልግል ውሳኔዎችን በሃገራት ውስጥ በማስፈፀም ረገድ እ.ኤ.አ በ1958 የወጣው 

ለግልግል ዳኝነት ውሳኔዎች ዕውቅና መስጠትና ማስፈፀምን የሚመለከት የኒውዮርክ ኮንቬንሽን (The New York 

Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards) እንደ ትልቅ ስኬትና እመርታ 

ይወሰዳል፡፡ በርካታ የዘርፉ ተመራማሪዎች እንደሚመሰክሩለትም ከሁሉም ሃገራት ፍላጎት ጋር በሚስማማ መልኩ 

የግልግል ውሳኔዎች በቀላሉ የሚፈፀሙበትን መንገድ ዘርግቷል ተብሎ ይታመናል፡፡ በሃገራችንም ከኢኮኖሚው 

እድገት ጋር ተያይዞ ድንበር ተሻጋሪ የንግድ ልውውጦች እየተጠናከሩ በመሆኑና ግዙፍ ኩባንያዎች የገበያ 

አድማሳቸውን በማስፋት ወደ ሃገራችን በማቅናት መዋዕለ ንዋያቸውን እያፈሰሱ በመሆኑ ይህን ዘላቂ ለማድረግ፤ 

በተለይም ኢትዮጵያ የዓለማቀፉ የንግድ ማህበር (World Trade Organization) አባል ለመሆን በምታደርገው 

ጥረት አንዱ መመዘኛ ተደርጎ የሚወሰድ በመሆኑ፤ እንዲሁም አለመግባባቶች በግልግል መቋጨታቸው ከሚኖረው 

ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አንፃር ሃገራችን የኒውዮርኩን ኮንቬንሽን ለማጽደቅ በሂደት ላይ መሆኗ ይታወቃል፡፡  

20. የኒዮርኩ ኮንቬንሽን እስካሁን በሃገራችን አልፀደቀም ማለት ግን በህግ ሥርዓታችን ውስጥ ምንም ቦታ 

አልተሰጠውም ማለት እንዳልሆነ ተገቢነት ያላቸውን ድንጋጌዎች በማየት መገንዘብ ይቻላል፡፡ በሀገራችን ውስጥ 

በግልግል ጉባኤዎች የሚሰጡ ውሳኔዎች የሚፈፀሙት የፍርድ ውሳኔዎች በሚፈፀሙበት መንገድ ስለመሆኑ 
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በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 319 በግልጽ ተደንግጓል፡፡ በሌላ በኩል ከውጪ ሀገር የሚመጡ የግልግል ውሳኔዎች 

የሚፈፀሙበት ራሱን የቻለ ሥርዓት በፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ህጉ ከአንቀጽ 456 እስከ 461 ተደንግጎ ይገኛል፡፡  

21. ከኒዮርኩ ስምምነት ይዘትና ከሃገራችን ህጎች መገንዘብ እንደሚቻለው በውጭ ሃገራት የሚሰጡ የግልግል 

ውሳኔዎችን በማስፈፀም ረገድ የኢትዮጵያ ህግ ከኒዮርክ ስምምነት ጋር ተመሳሳይነት አለው፡፡ መመሳሰሉን 

ለማሳየት የሚከተሉትን ነጥቦች በማነፃፀር ማንሳት ይቻላል፡- 

- የስምምነቱ አንቀጽ 1(3) ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 458(ሀ) እና 461(1)(ሀ)   

- የስምምነቱ አንቀጽ 3 ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 461(1) ይዘት ጋር 

- ከኒውዮርኩ ስምምነት በዋናነት የሚጠቀሱት በአንቀጽ 5 ሥር የተጠቀመጡት ሁኔታዎች ሲሆኑ እነዚህ 

ሁኔታዎች ከኢትዮጵያ ህግ ጋር በእጅጉ የሚመሳሰሉ መሆኑን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 461(1)(ለ)-(ሠ) 

ከተዘረዘሩት ጋር በማነፃፀር መረዳት ይቻላል፡፡  

22. በዚህ መልኩ በኒውዮርክ ስምምነት እና  በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 461 መካከል የቃል በቃል መመሳሰል እንዴት 

ሊፈጠር ቻለ የሚለውን በአግባቡ ማየትም ያስፈልጋል፡፡ በኒውዮርክ ስምምነት እና በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህጉ መካከል 

ላለው መመሳሰል በምክንያትነት የሚጠቀሰው የሥነሥርዓት ህጉ የወጣው የኒውዮርኩ ስምምነት በወጣ በጥቂት 

አመታት ውስጥ መሆኑ ነው፡፡ የሥነ ሥርዓት ህጉ እ.ኤ.አ በ08/10/1965 የወጣ ሲሆን የኒዮርክ ስምምነት ለፊርማ 

ክፍት የሆነው እ.ኤ.አ በ31/12/1958 ነው፡፡ ከዚህ በመነሳት ህግ አውጭው በውጪ ሃገራት የተሰጡ የግልግል 

ውሳኔዎችን ለማስፈፀም እንዲሁም አፈፃፀሙን ለመቃወም ሊጠቀሱ የሚችሉ ምክንያቶችን ከኒዮርክ ስምምነት 

ሊወስድ መቻሉ ይታመናል፡፡ 

23. ስለሆነም በተያዘው ጉዳይ ግራቀኙ ያደረጉትን ስምምነት ተከትሎ  የግልግል ጉባኤው የሰጠው ውሳኔ እንደ 

እንግሊዝ አገር ውሳኔ የተቆጠረ በመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ለማሳረም በሚል ለዚህ ፍርድ ቤት መቅረቡ 

ተገቢ ባይሆንም ውሳኔው ዕውቅና የሚያገኘውና ተፈፃሚም የሚሆነው ከአንድ አገር ውጪ የተሰጠን ውሳኔ 

አፈፃፀም በተመለከተ በ1958 በወጣው የኒዮርክ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን መሰረት በመሆኑ በዚህ አግባብ አቤቱታ 

ሊቀርብና ሊስተናገድ አይገባም ማለት ግን አይሆንም፡፡  

24. በአጠቃላይ ግራቀኙ ወገኖች በ Grain and Feeds Trading association (GAFTA)  የሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 

125 (GAFTA Rules NO. 125) መሰረት በሚቋቋም የግልግል ዳኝነት አካል በእንግሊዝ ሃገር ክርክራቸውን 

ለመቋጨት የተስማሙ በመሆኑና የግልግል ዳኝነቱ ውሳኔ የተሰጠውም ይህን ስርዓት ተከትሎ በመሆኑ፤ 

አመልካቹም በግልግል ጉባኤው ውሳኔ ላይ የይግባኝ ቅሬታውን በውል ስምምነታቸው እና በህግ በተዘረጋው 

ስርዓት መሰረት ለንደን ለሚገኘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቅሬታውን በየጊዜው ያቀርብ እንደነበር የተረጋገጠ በመሆኑ፤ 

አመልካች አቤቱታውን ለዚህ ሰበር ችሎት ለማቅረብ በዋቢነት በጠቀሰው የሰ/መ/ቁ 42239 የተሰጠው የህግ 

ትርጉም የግልግል ጉባኤው መቀመጫ በተዋዋዮች በስምምነት ወይም ከህግ በተሰጠ ስልጣን በውጪ ሀገር 

እንዲሆን ተደርጎ በውጪ ሀገር የተሰጠ ፍርድን የሚመለከት ባለመሆኑ፤ እንዲሁም ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 
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ሰበር ችሎት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

25/1988 አንቀጽ 10 (በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 እንደተሻሻለ) የተሰጠው መሰረታዊ የህግ ስህተትን 

የማረም ስልጣን የተያዘውን ጉዳይ የሚመለከት ባለመሆኑ አመልካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት 

የለውም ብለናል፡፡ ተከታዩንም ወስነናል፡፡   

                                                   ው ሣ ኔ  

1. አመልካችና ተጠሪ እ.ኤ.አ ኖቨንበር 25/2011 ባደረጉት ስምምነት መሰረት አለመግባባታቸውን በ Grain and 

Feeds Trading association (GAFTA)  የሥነ ሥርዓት ህግ 125 (GAFTA Rules NO. 125) መሰረት 

በሚቋቋም የግልግል ዳኝነት አካል በእንግሊዝ ሃገር ለመቋጨት በተስማሙት መሰረት የተቋቋመው ጉባኤ 

የሰጠው ውሳኔ (APPEAL AWARD NO: 4496 & 4515) በኢፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት ታይቶ 

እንዲታረም የቀረበው የሰበር ማመልከቻ በግራቀኙ የተደረገውን ስምምነት እና ህጉን መሰረት ያደረገ ባለመሆኑ 

ተቀባይነት የለውም በማለት በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 244(2)(ሀ) እና 245(2) መሰረት ወስነናል፡፡    

2. አመልካች ለዳኝነት ከከፈለው ብር 1,605,760.10 (አንድ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሰምስት ሺህ ሰባት መቶ ስድሳ 

ብር ከአስር ሳንቲም) ላይ በደንቡ መሰረት የሚቀነሰው ሂሳብ ከተቀነሰ በኃላ ቀሪው ገንዘብ ለአመልካች 

እንዲመለስ ብለናል፡፡ የፍርድ ቤቱ ሬጅስትራር ይህን ተከታትሎ ያስፈጽም፡፡ 

3. ውሳኔው ሀምሌ 5/2011 ዓ.ም በችሎት ተነቧል፡፡ 

4. በዚህ ችሎት ስለተደረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡  

                           መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 

የማይነበብ የአራት ዳኞች ፊርማ አለበት፡፡  
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የልዩነት ሀሳብ 

ውል የተዋዋዩ ወገኖችን ነፃነት የሚያሳይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ተዋዋይ ወገኖች ውል በሚያደርጉበት ጊዜ ውሉ 

ህግን እና ሞራልን የሚቃረን መሆን ሊቃረን አይገባም፡፡  

አመልካችና ተጠሪ ጉዳያቸውን በግልግል ለማሳየት መስማማታቸው የዳኝነቱ አገር እና የስነ ስርአት ህግ መምረጣቸው 

ጤናማ የውል ስምምነት ሲሆን ነገር ግን ከተዋዋዩች   አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት መ/ቤት ሆኖ የተዋዋሉበት ነገር 

ለኢትዩጵያ  ሆኖ የተዋዋሉበት ነገር ለኢትዩጵያ እና ህዝቦቿ ጥቅም እንዲሰጥ መሆኑ ተረጋግጦ አለ እንዲሁም 

የሚፈፀመውም በኢትዮጵያ ሆኖ አመልካችን እንደ አንድ ተዋዋይ ግለሰብ በማሰብ የኢትዮጵያ ፍ/ቤት በማንኛውም ደረጃ 

ገዳዩ ቢቀርብለት የማየት ስልጣን እንደሌለው አድርጎ መዋዋል ህግን እና ሞራልን የሚጋፋ እንዲሁም ብሄራዊ ጥቅምን 

የሚጎዳ ከመሆኑም በላይ በውጭ አገር የተሰጠው ፍርድ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ህግ ግድፈት በተፈፀመበት ጊዜ በኢትዮጵያ 

ፍ/ቤት አይታይም አይልም እንጂ የግልግል ዳኝነቱ መቀመጫም ሆነ የሚመራበት ስነ ስርአት ህግ በኢትዮጵያ ባለመሆኑ እና 

የሚሰጠው ፍርድም የለንደን ፍርድ እንደሆነ መቆጠሩ በኢትዮጵያ ፍ/ቤት ፍርዱ ላይ መሰረታዊ  የህግ ጥሰት ተፈጽሟል 

የሚል ወገን አቤቱታ ሲያቀርብ ፍ/ቤቱ የማየት ስልጣን የለውም የሚባል  ከሆነ ኢትዮጵያን በራሷ ጥቅም ላይ ጉዳይዋን 

እንዳታይ ያገለለ ከመሆኑ አንፃር ውሉ በራሱ ለህግና ለሞራል ተቃራኒ  የሆነ ውል በመሆኑ ከመነሻው ተቀባይነት ማግኘት 

ያልነበረበት ውል ነው ባይ ነኝ፡፡  

በአመልካች እና በተጠሪ መካከል ጉዳዩ በግልግል እንዲታይ፣ መስማማታቸው በስምምነታቸው  መሰረትም የግልግል ዳኝነቱ 

ህጋዊ መቀመጫ አገር ለንደን መሆኑን እና ግልግሉ ሚመራበትን የስነ ስርአት ህግ የመረጡ መሆኑ እና ውሳኔው በኢትዮጵያ 

እንደተሰጠ ፍርድ እንደማይቆጠር በመስማማታቸው ላይ ልዩነት እንደሌላቸው ተረድቻለሁ፡፡  

ነገር ግን በዚህ መልኩ ተዋዋይ ወገኖች የተዋዋሉ መሆኑ እና በተለይ መንግስት በሚያስተዳድረው መ/ቤት የተወከሉ የስራ 

ኃላፋዎች ጉዳዩ በውጭ አገር እንዲታይ እና በውጭ አገር ህግም እንዲመራ የተስማሙበትን ልዩ ምክንያት ሳያስቀምጡ 

በአገር ጥቅም ላይ ስምምነት በማድረጋቸው ብቻ የኢትዮጵያ ፍ/ቤቶች በተለይም የሰበር ሰሚ ችሎቱ ስልጣን የለውም 

ለማለት የሚቻልበት አግባብ ተገቢነት ያለው አይደለም፡፡  

ግራ ቀኙ  የስነ ስርአት ግድፈት ሲፈጽም ለለንደን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ማለት የሚችሉ መሆኑ የተዋዋሉ በመሆኑ 

አመልካች በለንደን በስነ ስርአት ጉዳይ ላይ ይግባኝ ማለቱን አልካደም፣ ተጠሪም በስነ ስርአት ጉድለት ብቻ ሳይሆን በፍሬ 

ነገር ላይም ይግባኝ ብሏል ቢልም በምን አይነት ፍሬ ነገር ላይ ይግባኝ እንዳለ ባልገለፀበት እና በአብብላጫው ድምጽ 

እንደተገለጸው ሁለት ጊዜ ለለንደን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ የተባለው በስነ ስርአት ግድፈት ላይ መሆኑ የሚያስረዳ ሆኖ 

እያለ በፍሬ ጉዳይ ላይ ይግባኝ እንዳለ በመቁጠር በስምምነቱ መሰረት ጉዳዩ የሚታየው በለንደን አገር እና በለንደን ፍ/ቤት 

ብቻ ነው መባሉ ሌላው ጉዳይ ነው፡፡  
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እንዲሁም ክርክር ያስነሳው ጉዳይ ሰንዴን ወደ ኢትዮጵያ ለማስመጣት ሆኖ ስንዴውን የሚጠቀሙት ኢትዮጵያውያን 

ሆነው እያለ እንዲሁም የግልግል ጉባኤው የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ለዛው አገር ከፍተኛ ፍ/ቤት አቤቱታ የሚቀርብ መሆኑን 

ይግለጽ እንጂ በኢትዮጵያ ፍ/ቤት የሰበር ስልጣንን በሚያስቀር መልኩ ስለመዋዋላቸው የሚያሳይ ነገር ሳይኖር አመልካች 

ቀደም ሲል በስነ ስርአት ግድፈት ምክንያት ለከፍተኛ ፍ/ቤቱ ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን ለዛው ይግባኙን ላየው ፍ/ቤት ደግሞ 

አቤቱታ እንዲያቀርብ ስምምነቱን ማድረጉ በራሱ ኢትዮጵያ ምንም አይነት ተሳትፎ እንዳይኖራት ተደርጎ ውል የተደረገ 

መሆኑን ከማሳየቱም በላይ አመልካች በኢትዮጵያ የሚገኝ የመንግስት ተቋም እንደመሆኑ መጠን በኢትዮጵያ መሰረታዊ 

የሆኑ ህጎች የመዳኘት መብት ያለው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እና አመልካች ውል ውስጥ ሲገባ ማንኛውንም መብት የተወ 

መሆኑን ባልገለጸበት ሁኔታ የአመልካቾች ጥያቄም የኢትዮጵያ መሰረታዊ ህግ ተጥሶብናል በሚል አቤቱታ አቅረበው 

ባለበት፣ በስምምነታቸውም የስነ ስርኣት ግድፈት ሲኖር ይግባኝ ማለት እንደሚችሉ እንጂ መሰረታዊ ህግ ሲጣስ ለለንደን 

ፍ/ቤት ይግባኝ ይላሉ ተብሎ ውል ባልተገባበት ሁኔታ በተለይ ተዋዋይ ወገኖች መንግስታዊ አካላት ከሆኑ የሚዋዋሉትን 

ውሎች የመንግስትን እና የአገሪቱን  ጥቅም በሚያስጠብቅ ሁኔታ መዋዋል ያለባቸው መሆኑ ስለታመነበት የፌዴራል 

ጠቅላይ ዐቃቤ ህግን ለማቋቋም እና ስልጣኑን ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 943/2008 አንቀጽ 6/4/ለ/ መሰረት 

የፌዴራል ጠ/ዐቃቤ ህግ ውሎችን እንዲመረምር መደረጉ ከብሄራዊ ጥቅም አንፃር በራሱ በዚህ መልኩ የሚፈፀሙ ውሎች 

በአገር ጥቅም ላይ ጉዳትሊያድርሱ የሚችሉ ከመሆኑ አኳያም ሲታሰብ የአገሪቱ የመጨረሻ የሆነው ፍ/ቤት በውጭ አገር 

የተሰጠን ፍርድ የግልግል ዳኝነቱ አገር በመመረጡ እና የስነ ስርአት ህጉ በመመረጡ እንዲሁም ፍርዱ በኢትዮጵያ 

እንደተሰጠ ፍርድ ይቆጠራል በሚል በውሉ ባለመገለፁ መሰረታዊ የህግ ጥሰት  እንዲታረም የቀረበን አቤቱታ ባለመቀበል 

ፍ/ቤቱ ስልጣን የለውም ተብሎ በአብላጫው የተሰጠው ፍርድ ተገቢ አይደለም በማለት ፍ/ቤቱ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን 

አለው ተብሎ ብይን ተሰጥቶ ወደ ዋናው ጉዳይ ተገብቶ ሊመረመር ይገባ ነበር በማለት ስሜ በተራ ቁጥር 5 ስር 

የተሰየምኩት የችሎት ዳኛ በአብላጫው ድምጽ በሃሳብ ተለይቻለሁ፡፡  

የማይነበብ የአንድ ዳኛ ፊርማ አለበት፡፡  

ፋ/ዘ  

 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



1 

 

የሰ/መ/ቁ. 161597 

ግንቦት 27 ቀን 2012 ዓ.ም 

                     ዲኞች ፡- ብርሀኑ አመነው 

                             ተሾመ ሽፈራው  

                             ሀብታሙ እርቅይሁን  

                             ብርሀኑ መንግስቱ  

                             ነፃነት ተገኝ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ፍሬህይወት ገበየሁ 

 ተጠሪ፡- አቶ ዘሪሁን ተፈራ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፍ ር ዴ 

ጉዲዩ በውጪ ሀገር የተሰጠ ፍርዴ የሚፈፀምበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች 

ሇፌዯራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት በቀን 19/07/2009 ዓ.ም ፅፈው ባቀረቡት የአፈፃፀም አቤቱታ የአሜሪካን 

የዱስትሪክት ፍ/ቤት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የባሌና ሚስት ፍቺና ንብረት 

ክፍፍሌ ክርክር መርምሮ እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በቀን 1/02/2013 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ 

መሠረት ተጠሪ እንዱፈፅሙ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

ፍርዴ ቤቱም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ በውጪ ሀገር የተሰጠ ፍርዴ በኢትዮጵያ 

ውስጥ እንዱፈፀም ሉሟለ ከሚገባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች አንደ እንዱፈፀም የተጠየቀውን ፍርዴ 

የሰጠው ፍርዴ ቤት የሚገኝበት ሀገር በኢትዮጵያ የተሰጠውን ፍርዴ የሚፈፅም መሆኑ ሲረጋገጥ 

በመሆኑ ይህንኑ መሠረት በማዴረግ የኢትዮጵያ ፍ/ቤቶች የሚሰጡት ውሳኔ በአሜሪካን ፍርዴ 

ቤቶች የሚፈፀሙ ስሇመሆን አሇመሆኑ እንዱሁም ይህንኑ በተመሇከተ የሁሇቱ ሀገራት የሁሇትዮሽ 

ስምምነት ስሇመኖር አሇመኖሩ ሇፍ/ቤቱ እንዱገሇፅ ሇኢ.ፌ.ዱ.ሪ የውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር በቀን 

01/03/2010 ዓ.ም ትዕዛዝ ሰጥቶ በቀን 10/04/2010 ዓ.ም በተፃፈ ምሊሽ በሁሇቱ ሀገራት መካከሌ 

ፍርዴን ሇማስፈፀም የሚያስችሌ ስምምነት አሇመኖሩ የተገሇፀ በመሆኑና የኢትዮጵያ ፍርድችም 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



2 

 

በአሜሪካን ሀገር የማይፈፀሙ ስሇመሆኑ በቀን 27/04/2010 ዓ.ም በተፃፈ ዯብዲቤ ከኢ.ፌ.ዱ.ሪ 

የውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር ስሇተገሇፀ አመሌካች ያቀረቡት የፍርዴ ይፈፀምሌኝ አቤቱታን 

አሌተቀበሌኩትም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኙት አመሌካች 

ይግባኛቸውን ሇፌዯራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቢያቀርቡም የይግባኝ 

አቤቱታቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡  

ሇዚህ ፍርዴ መነሻ የሆነው የሰበር አቤቱታ የቀረበውም እነዚህ በስር ፍርዴ ቤት 

የተሰጡትን ውሳኔዎች ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች በጠበቃቸው አማካኝነት ሏምላ 18 ቀን 2010 

ዓ.ም በተፃፈ 03 ገፅ የሰበር አቤቱታ በስር ፍርዴ ቤቶች ተፈፅመዋሌ ያሎቸውን ስህተቶች 

ዘርዝረው በማቅረብ እንዱታረሙሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘት በአጭሩ 

የስር ከፍተኛ ፍ/ቤት በሁሇቱ ሀገሮች መካከሌ የአንደን ሀገር ፍርዴ እንዳት እንዯሚፈፀም የጋራ 

ስምምነት የሇም ተብል ተረጋግጦ እያሇ በተዘረጋሇት ስርዓት ጉዲያችንን ሉያስተናግዴ ሲገባ 

"የተሇየ ስምምነት ከላሇ…" የሚሇውን ሀረግ በስህተት በመተርጎም ፍርደ ሉፈፀም አይገባም 

በማሇት መወሰኑ ተገቢነት የላሇው በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ጉዲዩም በሰበር አጣሪው ተመርምሮ አመሌካች በአሜሪካን ሀገር ፍ/ቤት የተሰጠዉን ዉሳኔ 

መሠረት አዴርገው በኢትዮጵያ ፍ/ቤት ያቀረቡት የአፈፃፀም ክስ በሁሇቱ ሀገራት መካከሌ ፍርዴን 

ሇማስፈፀም የሁሇትዮሽ ስምምነት የሇም ተብል ውዴቅ የመዯረጉን አግባብ ከፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 256 

እና ተከታዮቹ አንፃር ሇማጣራ መዝገቡ ሇሠበር ችልት ቀርቧሌ፡፡ በጉዲዩ ሊይ አመሌካች መሌስ 

እንዱሰጥበት በጋዜጣም ጭምር ጥሪ ቢዯረግሇትም ሉቀርባ ባሇመቻለ መሌስ የማቅረብ መብታቸው 

ታሌፎ ክርክሩ በላሇበት እንዱቀጥሌ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀውን ሲመስሌ ይህ 

ችልትም የአመሌካችን የሠበር አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት ከተያዘው ጭብጥና ከተገቢው የህጉ 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ከፍ ሲሌ እንዯተገሇጸዉ ይህ 

ጉዲይ በዉጭ አገር የተሰጠ ፍርዴ የሚፈጸምበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነዉ፡፡ በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት 

ህጉ የተመሇከተው የፍርዴ አፈጻጸም ጉዲይ በሁሇት ዓብይት ምዕራፎች የተመሇከተ ሲሆን፣ 

በምዕራፍ 1 ሊይ የተመሇከተው በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የተሰጠን ፍርዴ በማስፈፀም ረገዴ 

ተፈጻሚነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ሲሆን፣ በምዕራፍ 2 (ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 456 እስከ 461 

የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች) ዯግሞ በውጭ ሀገር የተሰጠ ፍርዴ ወይም ብይን የሚፈፀምበትን ሁኔታ 
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የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ በዉጭ አገር የተሰጠን ፍርዴ በኢትዮጵያ ፍርዴ ቤቶች ከማስፈጸም ጋር 

በተያያዘ መሠረቱ (principle) በህጉ አንቀጽ 456 ሊይ የተመሇከተ ሲሆን፣ በዚህ አንቀጽ ንዑስ 

ቁጥር 1 ሊይ የተመሇከተዉ ዴንጋጌ “በኢንተርናሲዮናሌ ስምምነት በተሇየ እንዱፈጸም የሚዯረግ 

ሌዩ ህግ ከላሇ በቀር ከኢትዮጵያ ዉጪ የተሰጠ የፍርዴ ዉሳኔ ወይም ብይን የሚፈጸመዉ በዚህ 

ህግ በተመሇከተዉ ዴንጋጌ መሠረት ነዉ” በማሇት የሚያስቀምጥ ሲሆን፣ የዴንጋጌዉ የእንግሉዝኛ 

ትርጉምም  “Unless otherwise expressly provided by international law conventions, 

foreign judgments may not be executed in Ethiopia except in accordance with the 

provisions of this chapter” በማሇት ያስቀምጣሌ፡፡ የዉጭ አገር ፍርዴ በኢትዮጵያ ፍርዴ 

ቤቶች ሉፈጸሙ የሚችለባቸዉ ሁኔታዎችም በህጉ አንቀጽ 458 ሊይ ተመሌክተዋሌ፡፡ እነዚህም 

ሁኔታዎች እንዱፈጸም የተጠየቀዉን ፍርዴ የወሰነዉ ፍርዴ ቤት የሚገኝበት አገር በኢትዮጵያ 

የተሰጠዉን ፍርዴም የሚያስፈጽም መሆኑ ሲረጋገጥ፤ ፍርደ የተሰጠዉ በህግ በተቋቋመ ፍርዴ 

ቤት መሆኑ ሲታወቅ፤ የፍርዴ ባሇዕዲዉ ቀርቦ መቃወሚያዉን ሇማሰማት መብት የተሰጠዉ 

መሆኑ ሲረጋገጥ፤ ፍርደ የመጨረሻና ተፈፃሚነት ያሇዉ መሆኑ ሲታወቅ እና የፍርደ መፈጸም 

ሇህዝብ ሞራሌና ጸጥታ ተቃራኒ ያሇመሆኑ ሲታወቅ ስሇመሆኑ በዴንጋጌዉ ሊይ ከተቀመጡት 

ዴንጋጌዎች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከእነዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇዉ፣ በዉጭ አገር የተሰጠ ፍርዴ በኢትዮጵያ ፍርዴ ቤቶች 

ሉፈጸም የሚችሇዉ በመርህ ዯረጃ በኢትዮጵያ እና ፍርደን በሰጠዉ ፍርዴ ቤት አገር መካከሌ 

ይህን አስመሌክቶ የተዯረገ ስምምነት (bilateral agreement) መኖሩ ሲረጋገጥ ሲሆን፣ በሌዩ 

ሁኔታ በህጉ አንቀጽ 458 ስር የተመሇከቱት ቅዴመ ሁኔታዎች ተሟሌተዉ ሲገኙ ነዉ፡፡ 

በመሆኑም በህጉ አንቀጽ 458 የተመሇከቱት ቅዴመ ሁኔታዎች መሟሊታቸዉ ከተረጋገጠ ምንም 

እንኳ የዉጭ አገር ፍርዴ የሚፈጸምበትን ሁኔታ በተመሇከተ የተዯረገ የሁሇትዮሽ ስምምነት 

ባይኖርም፣ የኢትዮጵያ ፍርዴ ቤቶች ፍርደን ተቀብሇዉ ማስፈጸም የሚችለ መሆኑን ነዉ፡፡  

ስሇሆነም በዉጭ አገር የተሰጠን ፍርዴ እንዱያስፈጽም ዲኝነት የቀረበሇት የኢትዮጵያ ፍርዴ ቤት 

በቅዴሚያ እንዱያጣራ የሚጠበቅበት ሇአፈፃፀም የቀረበዉን ፍርዴ በሰጠዉ ፍርዴ ቤት አገር እና 

በኢትዮጵያ መካከሌ የፍርዴ አፈፃፀምን አስመሌክቶ የተዯረገ የሁሇትዮሽ ስምምነት መኖር 

አሇመኖሩን፣ ስምምነት የላሇ መሆኑ ከተረጋገጠ በህጉ አንቀጽ 458 ሊይ የተመሇከቱት ቅዴመ 

ሁኔታዎች የተሟለ መሆን አሇመሆኑን ነዉ፡፡  
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ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ፣ ከፍ ሲሌ እንዯተገሇጸዉ፣ የስር ከፍተኛ ፍርዴ ቤት 

በአመሌካች የቀረበዉን የአፈፃፀም ጥያቄ ዉዴቅ ያዯረገዉ፣ ከፍርዴ አፈፃፀም ጋር በተያያዘ 

በኢትዮጵያ እና በአሜሪካን ሀገር መካከሌ የተዯረገ የሁሇትዮሽ ስምምነት አሇመኖሩንና በኢትዮጵያ 

የተሰጡ ፍርድች በአሜሪካ የማይፈጸሙ ስሇመሆኑ የኢፌዱሪ የዉጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ከጻፈሇት 

ዯብዲቤ ማረጋገጡን ነዉ፡፡ ይሁንና ከሊይ እንዯተገሇጸዉ የሁሇትዮሽ ስምምነት መኖር ብቸኛዉ 

ቅዴመ ሁኔታ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የአሜሪካን አገር ፍርዴ ቤቶች በኢትዮጵያ የተሰጡትን 

ፍርድች የሚፈጽሙ መሆን ያሇመሆኑን ጨምሮ ላልች በህጉ አንቀጽ 458 ሊይ የተጠቀሱት 

ቅዴመ ሁኔታዎች በተጨባጭ ማስረጃ ሉረጋገጡ የሚገባቸዉ ናቸዉ፡፡ የአሜሪካን አገር ፍርዴ 

ቤቶች በኢትዮጵያ የሚሰጡትን ፍርዴ የሚፈጽሙ መሆን ያሇመሆኑና ላልች በህጉ የተመሇከቱት 

ሁኔታዎች ፍርዴ ቤቱ የአፈፃፀም አቤቱታዉን ተቀብል ሇማስተናገዴ ስሌጣን ያሇዉ መሆን 

ያሇመሆኑን በመወሰን ረገዴ ሉረጋገጡ የሚገቡ መሠረታዊ የፍሬ ነገር ጭብጦች በመሆናቸዉ እና 

ፍሬ ነገሩን ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚገባዉ የማስረጃ ዓይነት በህግ ተሇይቶ የተወሰነ እስካሌሆነ 

ዴረስ፣ ፍርዴ ቤቱ ማናቸዉንም ማስረጃ በማስቀረብ እና በመመርመር እነዚህን ፍሬ ነገሮች 

የማረጋገጥ ኃሊፊነት ይኖርበታሌ፡፡ ይህ በመሆኑም የስር ከፍተኛ ፍርዴ ቤት እነዚህን ፍሬ ነገሮች 

በዚህ መሌኩ አጣርቶ መወሰን ሲገባዉ፣ ከኢፌዱሪ የዉጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የቀረበዉን ዯብዲቤ 

ብቻ መሠረት በማዴረግ የሰጠዉ ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም ተከታዩ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በመ/ቁጥር 193868 በቀን 14/06/2010 ዓ.ም በዋሇዉ 

ችልት እንዱሁም የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 

156444 በቀን 30/08/2010 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጡት ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት 

ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ተዘግቶ የነበረዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ፣ የአሜሪካን 

አገር ፍርዴ ቤቶች በኢትዮጵያ የተሰጠዉን ፍርዴ የማስፈጸም ሌምዴ ያሊቸዉ መሆን 

ያሇመሆኑን ላልች በህጉ አንቀጽ 458 ሊይ የተመሇከቱትን ሁኔታዎች አመሌካች 

በሚያቀርቡትና ስሇጉዲዩ ማስረዲት የሚችሌ ማንኛዉንም ማስረጃ በማስቀረብ እና 
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በመመርመር ተገቢ ነዉ የሚሇዉን ዉሳኔ እንዱሰጥ መዝገቡ በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ 

አንቀጽ 343(1) መሠረት ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን 

ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት 

ብ/ግ 
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የሰ/መ/ቁ.161780                                                                                      

ሀምላ 30 ቀን 2011 ዓ.ም.                                

                                 ዳኞች - መዓዛ አሸናፊ 

                                           ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

                                           ቀነአ ቂጣታ 

                                           ተሾመ ሽፈራዉ 

                                           ኑረዲን ከድር 

አመሌካቾች - 1ኛ. አቶ ተረፈ በቀሇ 

             2ኛ. አቶ ተሻሇ በቀሇ     

ተጠሪ - ወ/ሮ ውድነሽ ዳዲ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ፍ ር ድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፌዴራለ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት በፍ/ይ/መ/ቁ 153643 ሚያዚያ 26 ቀን 

2010 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ሲሆን ክርክሩ የጀመረው ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ 

በፌዴራለ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ 

ተጠሪ ታህሳስ 26/2008 ዓ.ም ያቀረቡት ክስ ይዘት፡- ከ1ኛ አመሌካች ጋር ሚያዚያ 9/1991 ዓ.ም 

ጋብቻ ፈጽመን ስንኖር ከቆየን በኃሊ ጋብቻችን ከመጋቢት 2006 ዓ.ም ጀምሮ በአሜሪካን ሀገር 

ፍርድ ቤት በተሰጠ ፍርድ ፈርሷሌ፤ ይህን ተከትል በአሜሪካን ሀገር ያፈራነውን ንብረት ክፍፍሌ 

አድርገናሌ፤ ከ1ኛ አመሌካች ጋር ኢትዮጵያ ወስጥ ቡራዩ ከተማ ከታ ቀበላ የቤት ቁጥር አዲስ 

የሆነ የማህበር ቤት በጋራ አፍርተናሌ፤ ይህን ቤት በተመሇከተ በመ/ቁ 161852 በፌዴራለ 7ኛ 

ፍ/ብሔር ችልት  ክስ የመሰረትኩ ሲሆን 1ኛ አመሌካች የጋራ ቤታችን የሆነውን ይህን ቤት ዘመኑ 

ካሌታወቀ ጊዜ ጀምሮ ወንድሙ ሇሆነው ሇ2ኛ አመሌካች በስጦታ መስጠቱን በ23/11/2007 ዓ.ም 

ሇፍርድ ቤቱ ጽፎ ባቀረበው መሌስ ያረጋገጠ በመሆኑ በአመሌካቾች መካከሌ የተዯረገው ስጦታ 

ውሌ እንዲፈርስ ይወሰንሌኝ በማሇት ዳኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

አመሌካቾች ሇክሱ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፍሬ ነገር መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ፍርድ ቤቱ 

በመቀወሚያው ሊይ ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ በኃሊ አመሌካቾችን የይርጋ መቃወሚያ ተቀብል 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በሰጠው ውሳኔ የስጦታ ውሌ የተከናዋነው በቀን 29/07/1991 ዓ.ም ሲሆን ተጠሪ 

ክስ ያቀረቡት ዯግሞ የስጦታ ውለ ከተዯረገ ከ16 ዓመት በኃሊ ታህሳስ 26/2008 ዓ.ም ነው፤ ይህም 
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በተሻሻሇው የፌዴራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 69 ስር የተመሇከተውን 

የሁሇት ዓመት ጠቅሊሊ የይርጋ ጊዜ ካሇፈ በኃሊ በመሆኑ የዳኝነት ጥያቄው በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ 

በማሇት ወስኗሌ፡፡  

 በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኙ የቀረበሇት የፌዴራለ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት የይግባኝ ክርክሩን መርምሮ 

ጋብቻው በተዯረገበትና እና በስጦታ ውለ መካከሌ ያሇው ጊዜ የ 1 ወር በመሆኑ ሇጉዳዩ አወሳሰን 

ይረዳ ዘንድ የስጦታ ውለ እውነተኛነት በቅድሚያ መረጋገጡ ተገቢ ነው፤ ስሇሆነም ይዞታው ሇ1ኛ 

አመሌካች በማህበር ተዯራጅተው የተሰጣቸው መቼ እንዯሆነና ሇማህበሩ ይዞታው መቼ 

እንዯተሰጠ፤ ቤቱ መቼ ተሰርቶ እንዯተጠናቀቀና ሇ17 ዓመት በማን ስም ቤቱ እንዯሚታወቅ፤ 

ውክሌና ባሌና ሚስቱ ሲሰጡ ቆይተዋሌ የተባሇ በመሆኑ ሇምን አሊማ ውክሌና ሲሰጥ እንዯነበር 

እንዲሁም የስጦታ ውለን ህጋዊነት ጭምር ሇማጣራት የሚያስችለ ማስረጃዎችን 1ኛ አመሌካች 

ከተዯራጁበት የቤት ስራ ማህበር በመጠየቅ፣ ማህዯሩን በማስቀረብ፣ የማህበራት ማዯራጃ የክርክሩን 

ቤት በማን ስም እንዯሚያውቀው በመጠየቅ፣ እንዲሁም ቤቱ ከሚገኝበት የቡራዩ ከተማ አስተዳዯር 

በማጣራትና ላልች በግራቀኙ የቀረቡ ማስረጃዎችን በመመርመር ውሳኔ ሉሰጥበት ይገባሌ ብሎሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ባሌተጣራ ክርክር ክሱ በይርጋ ይታገዳሌ ተብል ውድቅ መዯረጉ ተገቢ አይዯሇም 

በማሇት ውሳኔውን ሽሮ የከፍተኛው ፍርድ ቤት የክስ መቃወሚያውን ሇመወሰን የሚረዳውን ማስረጃ 

አስቀርቦ በመመርመር ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ እንዲሰጥ ጉዳዩን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 341(1) 

መሰረት መሌሶሇታሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች ሀምላ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ያቀረቡት 

የሰበር ማመሌከቻ በአጣሪ ችልቱ ተመርምሮ የግባኝ ሰሚው ችልት የስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ በመሻር ያሳሇፈውን ውሳኔ ተገቢነት  ሇማጣራት ሲባሌ ሲባሌ ጉዳዩ ሇሰበር ችልት 

እንዲቀርብ እና ተጠሪ መሌስ እንዲሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡  

ተጠሪ ታህሳስ 19/2011 ዓ.ም በተፃፈ መሌስ የፌ/ጠ/ፍ/ቤት በሰጠው ፍርድ አግባብ እንዲወሰን 

የጠየቁ ሲሆን አመሌካቾችም ክርክራቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ጉዳዩ 

ሇምርመራ የተቀጠረው በዚህ ሁኔታ ነው፡፡ 

ከፍ ሲሌ ባጭሩ የገሇፅነው የክርክሩን አመጣጥ ነው፡፡ ጉዳዩን አግባብነት ካሊቸው የህጉ ድንጋጌዎች 

ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነው የስር ፍርድ ቤት በአመሌካቾች መካከሌ 

የተዯረገው የስጦታ ውሌ የተከናዋነው በቀን 29/07/1991 ዓ.ም በመሆኑና ተጠሪ ክስ ያቀረቡት 

ውለ ከተዯረገ ከ16 ዓመት በኃሊ ታህሳስ 26/2008 ዓ.ም በመሆኑ በተሻሻሇው የፌዴራሌ የቤተሰብ 

ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 69 ስር የተመሇከተው የሁሇት ዓመት ጠቅሊሊ የይርጋ ጊዜ 

ካሇፈ በኃሊ የቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት የወሰነ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ችልት 
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በበኩለ ውሳኔ የተሰጠው መቃወሚያውን ሇመወሰን የሚረዳው ማስረጃ እንዲቀርብ ተዯርጎ 

ሳይመረመር ነው በማሇት ውሳኔውን ሽሮ የስር ፍርድ ቤት ማስረጃውን አስቀርቦ በመመርመር 

ተገቢውን ውሳኔ እንዲሰጥ ጉዳዩን መሌሶሇታሌ፡፡ 

ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 244 እና 245 ድንጋጌዎች መረዳት እንዯሚቻሇው ሇክሱ የተሇያየ መቃወሚያ 

ሲቀርብ የቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ፍርድ ቤቱ ተቀብል ላሊው ተከራካሪ ወገን 

በጉዳዩ ሊይ የሚያቀርበውን ክርክር ከሰማ በኋሊ ውሳኔ ሇመስጠት ተገቢ መስል የሚገምተው 

ማስረጃ እንዲቀርብሇት በማድረግ መቃወሚያው በተገቢና በቂ ማስረጃ መዯገፉን በመመርመር 

ተገቢ መስል የታየውን ብይን ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ ከዚህ የህጉ ድንጋጌዎች መረዳት የሚቻሇው 

መቃወሚያው ተቀባይነት አግኝቶ ክሱ ውድቅ እንዲሆን ሉወሰን የሚችሇው መቃወሚያው በተገቢና 

በቂ ማስረጃ መዯገፉ ሲረጋገጥ መሆኑን ነው፡፡ 

ስሇሆነም የፌዴራለ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት መቃወሚያው ሊይ የተወሰነው መቃወሚያውን ሇመወሰን 

ተገቢው ማስረጃ እንዲቀርብ ሳይዯረግ መሆኑን በማረጋገጥ የስር ፍርድ ቤት ያሳሇፈውን ውሳኔ ሽሮ 

ተገቢው ማስረጃ እንዲቀርብ ተዯርጎ በጉዳዩ ሊይ ውሳኔ እንዲሰጥበት ሇስር ፍርድ ቤት መመሇሱ 

ክርክሩ የሚመራበትን የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ድንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው ከሚባሌ በቀር የሚነቀፍ 

ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

በአጠቃሊይ በፌዴራለ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ የህግ ስህተት የተፈፀመበት ባሇመሆኑ 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

 

ው ሳ ኔ 

1. የፌዴራለ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት በፍ/ይ/መ/ቁ 153643 ሚያዚያ 26 ቀን 2010 ዓ.ም የሰጠው 

ውሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. የተሰጠ የዕግድ ትዕዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

                 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አሇበት፡፡  

ፋ/ዘ  
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                                                                                                                            መጋቢት 28   ቀን 2012 ዓ.ም                                                        

                        ዲኞች፡-  እትመት አሠፋ 

                               ጳውልስ ኦርሾሶ 

                                ፀሐይ መንክር 

                                መሊኩ ካሣዬ 

                                እስቲበሌ አንደዓሇም፡፡  

አመሌካቾች፡- አቶ አማኑኤሌ ገ/ጊዮርግስ 

ተጠሪዎች፡- የትግራይ ክሌሌ ፍትሕ ቢሮ ዓቃቤሕግ 

        መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፍርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፍርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች መጋቢት 07 ቀን 2011 ዓ.ም ጽፎ ባቀረበው የሰበር 

አቤቱታ በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የሰሜን ምዕራባዊ ዞን የሽሬ እንዲስሊሴ ከፍተኛ ፍ/ቤት 

በመ.ቁ 22620 መጋቢት 05 ቀን 2011 ዓ.ም አመሌካች በላሇበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ ሉነሳ 

አይገባም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሉታረም 

ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡ 

ጉዲዩ በወንጀሌ ጉዲይ በላሇሁበት ታይቶ የተሰጠ ውሳኔ ይነሳሌኝ በሚሌ የቀረበን ክርክርን የሚመሇከት 

ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ አመሌካች የአዋጅ ቁጥር 909/2007 አንቀጽ 4/5 ዴንጋጌን በመተሊሇፍ ሕገወጥ 

ማንቀሳቀሻ በተጭበረበረ ሰነዴ መስራት ወንጀሌ ፈጽሟሌ በማሇት ያቀረባቸውን ስዴስት ክሶች 

የተመሇከተው በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የሰሜን ምዕራባዊ ዞን የሽሬ እንዲስሊሴ ከፍተኛ 

ፍ/ቤት አመሌካች ተፈሌጎ በአዴራሻው ሉገኝ ስሊሌቻሇ በመቃሌህ ጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሇት ስሊሌቀረበ 

በላሇበት ጉዲዩን በማየት በተከሰሰበት የሕግ አንቀጽ ጥፋተኛ በማሇት በ18 ዓመት  ጽኑ እሥራት 

እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች ውሳኔውን ሇሰጠው ፍ/ቤት  ባቀረበው አቤቱታ በላሇበት ታይቶ የተሰጠውን ውሳኔ ያወቀው 

በቀን 23/05/11 ዓ/ም በሕመም ምክንያት አዱስ አበባ በነበሩበት ጊዜ መሆኑን፤ በጊዜ ቀጠሮ ጊዜ ዋስ 

የሆንዋቸው ግሇሰብ በሽሬ ከተማ የሚገኙ ቢሆነም አመሌካችን እንዱያቀርቡ ያሌተጠየቁ መሆኑን፤  

በላለበት ጉዲያቸው እንዱታይ የተዯረገው ከትግራይ ክሌሌ ውጪ ሽፋን በላሇው በመቃሌሕ ጋዜጣ 
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መሆኑን በመግሇጽ በላለበት ታይቶ የተሰጠው ፍርዴ ተሰርዞ ጉዲያቸው ባለበት እንዱታይ አቤቱታ 

አቅርበዋሌ፡፡  

ፍ/ቤቱም ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ አስተያየት እንዱሰጥበት ካዯረገ እና የአመሌካችን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ 

በኋሊ ምስክሮቹ አመሌካች በሐምላ ወር 2008 ዓ.ም ወዯ አዱስ አበባ ሄድ የታከመ እና ኒሞኒያ 

የተገኘበት መሆኑን፤ በኋሊም እስከ 2009 ዓ/ም ዴረስ ቆይቶ ሇስራ ወዯ ደባይ የሄዯ እና  በ2010 ዓ.ም 

ወዯ መቀላ ተመሌሶ እስከ ሚያዝያ ወር ዴረስ ይኖር እንዯነበር አስረዴተዋሌ፤ ይህንኑ የሚያሳይ 

የሕክምና ማስረጃም ቀርቧሌ፤ አመሌካች መጀመሪያ ክስ ቀርቦበት በመዯበኛ መጥሪያ እንዱቀርብ ፖሉስ 

በቀጠሮ እንዱቀርብ ያዘዘው መሆኑን ሇፍ/ቤቱ በጻፈው ምሊሽ አሳውቋሌ፤ አመሌካች የክስ ቻርጅ ዯርሶት 

በመጥሪያ ሳይቀርብ በመቅረቱ ፖሉስ በእስር እንዱያቀርበው ከታዘዘ ጠፍቶ እንዯተሸሸገ መረዲት 

ይቻሊሌ፤ የክፍለ አስተዲዯር ጽ/ቤት አመሌካች በአዴራሻው እንዯላሇ የገሇጸ በመሆኑ አመሌካች 

በመቃሌህ ጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሇታሌ፤ አመሌካች ባስመዘገበው ቀበላ እንዯላሇ ተረጋግጦ ፍ/ቤቱ በምትክ 

መጥሪያ አጠራር ስርዓት አመሌካችን በሚጠቅም መንገዴ የጋዜጣ ጥሪ ያዯረገሇት እና ያሌቀረበ በመሆኑ 

ፍ/ቤቱ የፈጸመው የስነ ስርዓት ስሕተት የሇም በማሇት የአመሌካች አቤቱታው ውዴቅ በማዴረግ 

ወስኗሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሕግ ስሕተት ተፈጽሞበታሌ በሚሌ 

ሲሆን ይዘቱም፡- የስር ከፍተኛው ፍ/ቤት ፖሉስ መጥሪያ ሰጥቸዋሇሁ ብል ወረቀት ስሇጻፈ መጥሪያ 

ዯርሶሃሌ ቢሌም ፖሉስ አሌነገረኝም፤ አመሌካች የፈረምኩበትንም ማስረጃ አሊቀረበም፤ ፖሉስ 

ነግሬዋሇሁ ብቻ ማሇቱ እንዯነገረኝ ማረጋገጫ አይዯሇም፤ በወ/መ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 125 በግሌጽ እንዯተዯነገገው 

ተከሳሽ በእስር እንዱቀርብ ትዕዛዝ የሚሰጠው ተከሳሹ ፍርዴ ቤት እንዱቀርበ መጥሪያ እንዯዯረሰው 

ማረጋገጫ ከቀረበ በኋሊ ነው፤ ፖሉስ በእስር እንዱያቀርበኝ በፍ/ቤት ሲታዘዝ በእስር እያቀረብኩት ነው 

ብል በቀን 3/01/2009  ምሊሽ የሰጠ ቢሆንም ይህን ምሊሽ የሰጠው አመሌካችን ሳይዝ ነው፤ ፖሉስ 

የፍ/ቤቱን ትዕዛዝ ሇአመሌካች ነግሬአሇሁ ባሇበት ሰዓት አመሌካች በሽሬም ከተማ ሆነ በትግራይ ክሌሌ 

አሌነበርኩም፤ አመሌካች በወቅቱ አዱስአበባ ውስጥ እንዯነበርኩ ባቀረብኳቸው ማስረጃዎች ያስረዲሁ 

ቢሆንም የስር ከፍተኛው ፍ/ቤት ይህን ማስረጃ ሳይመዝን አሌፎታሌ፤ በመሆኑም የስር ፍ/ቤት 

የአመሌካች ማስረጃዎች በአግባቡ ሳይምን የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የስር ፍ/ቤት መጥሪያ ሇአሁን አመሌካች በቀጥታ መዴረሱ 

ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ፖሉስ አመሌካች ወዯ ፍ/ቤት እንዱቀርብ ነግሬዋሇሁ በማሇት ሪፖርትe 
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ማዴረጉን መሠረት በማዴረግ እና በጋዜጣ መጥሪያ መውጣቱን በቂ አዴርጎ በላሇበት የተሰጠው ውሳኔ 

ሉነሳ አይገባም በማሇተ  የመወሰኑን አግባብነት ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 125 ጋር በማገናዘብ ሇመመርመር 

ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሑፍ እንዱከራከሩ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ፖሉስ ሇፍ/ቤቱ በሰጠው ምሊሽ አመሌካች በቀጠሮው ቀን እንዱቀርብ 

የተነገረው መሆኑን ምሊሽ ገሌጿሌ፤ ፍ/ቤቱም አመሌካች እንዱቀርበ መጥሪያ ዯርሶት ስሊሌቀረበ ታስሮ 

እንዱቀርብ ትዕዛዝ ከሰጠ በኋሊ የክፍለ አስተዲዯር ጽ/ቤት አመሌካች ባስመዘገበው አዴራሻ እንዯላሇ 

በመግሇጽ ምሊሽ ሌኳሌ፤ አመሌካች በመቃሌህ ጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሇት ሉቀርበ ስሊሌቻሇ ጉዲዩ በላሇበት 

ታይቶ የጥፋተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ ተሊሌፎበታሌ፤ ፖሉስ የፍ/ቤቱን ትዕዛዝ ሇአመሌካች 

እንዯነገረው ምሊሽ የሰጠ በመሆኑ መሌስ የሊከ በመሆኑ አመሌካች ከፍትሕ ራሱን ዯብቆ ተሸሽጎ 

እንዯነበር የሚያመሇክት ነው፤ አመሌካች በሕክምና ሊይ እንዯቆየ ሇማሳየት ያቀረባቸው ማስረጃዎች 

ጉንፋን እና ኒሞንያ በሽታ እንዲሇበት ከሚያሳዩ በቀር በጤና ጣቢያው ተኝቶ ታካሚ እንዯነበር 

አያሳዩም፤ አመሌካች በትግራይ ክሌሌ ባለ ሆስፒታልች ሕክምና ማግኘት ይችሌ ነበር፤ የአመሌካች 

ምስክሮች ዘመድቹ በመሆናቸው ገሇሌተኛ ምስክሮች አይዯለም፤ የስር ፍ/ቤት መጥሪያ አዯራረስን 

አስመሌክቶ የፈጸመው የስነስርዓት ስሕተት ስሇላሇ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው 

ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ 

ሰጥቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሕጎች ጋር በማገናዘብ  እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

አመሌካች ካቀረበው አቤቱታ እና የስር ፍ/ቤት ሇውሳኔው መሠረት ካዯረጋቸው ነጥቦች አንጻር የዚህን 

ችልት ምሊሽ የሚፈሌገው የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ የስር ፍ/ቤት አመሌካች በላሇበት ታይቶ 

የተሰጠው ውሳኔ እንዱነሳሇት እና ጉዲዩ ባሇበት እንዱታይ ያቀረበውን አቤቱታ ፖሉስ የፍ/ቤቱን ትዕዛዝ 

ሇአመሌካች የነገረው መሆኑን አሳውቋሌ፤ የክፍለ አስተዲዯር አመሌካች ባስመዘገበው አዴራሻ የላሇ 

መሆኑን በመግሇጽ ምሊሽ ሰጥቷሌ፤ ፍ/ቤቱ አመሌካችን በሚጠቅም መሌኩ በምትክ መጥሪያ አዯራረስ 

በመቃሌህ ጋዜጣ እንዱጠራ አዴርጎ አመሌካች ባሇመቅረቡ በላሇበት እንዱታይ ማዴረጉ የፈጸመው 

የስነስርዓት ስሕተት የሇም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ዉዴቅ ማዴረጉ በአግባቡ ነዉ? ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡  

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በመሠረቱ በወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ 161 የተቀመጡት ቅዴመ ሁኔታዎች ተሟሌተው አንዴ ክስ ተከሳሽ 

በላሇበት ነገሩ እንዱሰማ ፍ/ቤቱ ትዕዛዘ የሰጠ እንዯሆነ የፍ/ቤቱ ትዕዛዝ ተከሳሹ የተከሰሰበት ወንጀሌ 

ዝርዝር፤ ነገሩ እንዱሰማ  በተቀጠረበት ቀን ተከሳሹ ሳይቀርብ ቢቀር በላሇበት የሚፈረዴ መሆኑን 

የሚገሌጽ የመጥሪያ ማስታወቂያ በጋዜጣ እንዱወጣ ወይም ሇተከሳሹ የሚዯርስ መስል ከታየዉ 

መጥሪያዉ የሚዯርስበትን ላሊ መንገዴ ፍርዴ ቤቱ ሉያዝ እንዯሚችሌ በዚሁ ሕግ  ቁጥር 162 ሊይ 

በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የሚዯረግ  የጋዜጣ ጥሪም ጉዲዩን አመሌካች በላሇበት 

ሇማየት የሚያስችሌ ቅዴመ ሁኔታ ነው፡፡ ይህን ሥርዓት ተከትልና በዚሁ ሕግ ቁጥር 163(3) 

መሠረት እንዯ ማንኛዉም ዯንበኛ ክስ ታይቶ ፍርዴ የተሰጠ እንዯሆነ በሕጉ ቁጥር 197 እስከ 202 

በተመሇከቱት ምክንያቶች ፍርደ ዉዴቅ እንዱዯረግ ተከሳሹ ማመሌከቻ ማቅረብ እንዯሚችሌ በቁጥር 

164 ተመሌክቷሌ፡፡ ተከሳሹ በላሇበት የተሰጠው ፍርዴ ውዴቅ ተዯርጎ ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ 

ያቀረበው ማመሌከቻ የሚፈቀዯው እንዱቀርብ መጥሪያ ያሌዯረሰዉ እንዯ ሆነ ወይም ራሱ ወይም 

ጠበቃዉ ከዏቅም በሊይ በሆነ ኃይሌ ምክንያት መቅረብ አሇመቻለን ያስረዲ እንዯ ሆነ ነዉ በማሇት 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ  199 ሊይ  ተዯንግጓሌ፡፡  

በያዝነው ጉዲይ የስር ፍ/ቤት ፖሉስ የፍ/ቤቱን ትዕዛዝ ሇአመሌካች የነገረው መሆኑን ሇፍ/ቤቱ ያሳወቀ 

መሆኑን እና የክፍለ አስተዲዯር አመሌካች ባስመዘገበው አዴራሻ የላሇ መሆኑን በመግሇጽ ምሊሽ የሰጠ 

መሆኑን በስር ፍ/ቤት ውሳኔ ሊይ በግሌጽ ሰፍሯሌ፡፡ በአመሌካች ሊይ የቀረበው ክስ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 

161 ሊይ በተመሇከቱት ሁኔታዎች በላሇበት የሚታይ ከመሆኑ አኳያ ፍ/ቤቱ በቀጣይነት አመሌካች 

በጋዜጣ ጥሪ እንዱዯረግሇት ትዕዛዘ መስጠቱ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 162 አግባብ የተሰጠ በመሆኑ በዚህ 

ረገዴ ፍ/ቤቱ የፈጸመው ስሕተት የሇም፡፡ ሆኖም ፍ/ቤቱ ሇተከሳሽ የጋዜጣ ጥሪ ያስተሊሇፈው በመቃሌህ 

ጋዜጣ ከመሆኑ አኳያ ተከሳሹ በላሇበት ታይቶ የተሰጠው ፍርዴ እንዱነሳሇት የሚያቀርበው ማመሌከቻ 

ስሇሚፈቀዴባቸው ምክንያቶች አስመሌክቶ  በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 199 (ሀ) ሊይ “መጥሪያዉ ያሌዯረሰዉ 

እንዯሆነ” በማሇት ከተቀመጠው መስፈርት  እና የተከሰሱ ሰዎች በሕገመንግስቱ ከተጠበቁሊቸው 

መሠረታዊ መብቶች ገር በማገናዘብ ምሊሽ ሉሰጠው የሚገባ የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ ነው፡፡    

የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ሕግመንግስት አንቀጽ 20/4 የተከሰሱ ሰዎች ጉዲያቸው በፍርዴ ቤት ሲታይ በችልት 

ተገኝተው የቀረበባቸውን ማስረጃ የመመሌከት፣ የቀረበባቸውን ምስክሮችን የመጠየቅ፣ ሇመከሊከሌ 

የሚያስችሊቸውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ እንዱሁም ምስክሮቹ ቀርበዉ እንዱሰሙሊቸው 

የመጠየቅ መብት አሊቸው፡፡ ከዚህ ሕገ-መንግስታዊ ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ የሚቻሇዉ የወንጀሌ ጉዲዮች 

ተከሳሽ በተገኘበትና የመከሊከሌ መብቱ በተጠበቀበት ሁኔታ ማካሄዴ መርሁ ሲሆን ሌዩ ሁኔታው ዯግሞ  

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ 161 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሠረት አንዴ ጉዲይ ተከሳሽ በላሇበት ታይቶ 

በተወሰነ ጊዜ በመርሁ የተቀመጠዉን የተከሳሽን የመከራከር መብት ሇማረጋገጥ ሲባሌ ፍርደ እንዯገና 

ተነስቶ ጉዲዩ እንዯገና የሚታይበት ስርዓት በቁጥር 197 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች የተቀመጠ በመሆኑ 

በተቻሇ መጠን ተከሳሹ በእርግጠኝነት መጥሪያ ዯርሶት በችልት የመገኘትና የመከራከር መብቱን አዉቆ 

መተዉ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ ይህ መብቱ ሉነፈግ አይገባም፡፡ በመሆኑም በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 199 (ሀ) 

ሊይ “መጥሪያዉ ያሌዯረሰዉ እንዯሆነ” በሚሌ የተቀመጠውን መስፈርት መሠረት በማዴረግ ተከሳሹ 

በላሇበት ታይቶ የተሰጠው ፍርዴ እንዱነሳ ባመሇከተ ጊዜ ከሳሽ የሆነው ዓቃቤሕግ ተከሳሹ የፍ/ቤቱን 

መጥሪያ ሰምቶ ያሌቀረበ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ሲሆን ፍ/ቤቱም ይህንን የማረጋገጥ 

ሀሊፊነት አሇበት፡፡ 

ስሇሆነም ከሊይ ከተገሇጹት ዴንጋጌዎች እና ምክንያቶች አንጻር የወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ 199(ሀ) ተከሳሹ 

በትክክሌ መጥሪያ ዯርሶት የመከራከር መብቱን አዉቆ በመተዉ መቅረቱ አሻሚ ባሌሆነ መሌኩ ዏ/ሕግ 

በሚያቀርበዉ በቂ ማስረጃ ካሌተረጋገጠ በቀር ማወቅ ነበረበት ወይም ሉያዉቅ ይችሊሌ የሚሌ ግምት 

በመዉሰዴ ተከሳሹ በላሇበት  ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ ተነስቶ ጉዲዩ ባሇበት እንዱታይ ያቀረበዉ 

ማመሌከቻ ዉዴቅ ሉዯረግ አይገባም፡፡ 

በተያዘዉ ጉዲይ የስር ፍ/ቤት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረገዉ አመሌካች በአገር ዉስጥ አሇመኖሩ 

ተረጋግጦ በምትክ መጥሪያ አጠራር ስርዓት በመቃሌህ ጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሇት ያሌቀረበ  በመሆኑ 

ፍ/ቤቱ ተከሳሽ በላሇበት ጉዲዩን አይቶ መወሰኑ የፈጸመው የስነስርዓት ስሕተት የሇም በሚሌ ነዉ፡፡ 

ሆኖም አመሌካች ጥሪ የተዯረገሇት በክሌለ ብቻ ተዯራሽ በሆነው መቃሌህ ጋዜጣ እንጂ ሐገር አቀፍ 

ስርጭት ባሇው ጋዜጣ አይዯሇም፤ ዓቃቤሕግ ባቀረበው ክርክርም ሇአመሌካች ጥሪ የተሊሇፈበት መቃሌህ 

ጋዜጣ ሐገር ዓቀፍ ስርጭት ያሇው ስሇመሆኑ አሊረጋገጠም፤ ይሌቁንስ አመሌካች ባቀረባቸው 

ማስረጃዎች በጤና ችግር ምክንያት ከክሌለ ውጪ እንዯነበር በኋሊም በስራ ምክንያት ከኢትዮጲያ 

ውጪ እንዯነበር አስረዴቷሌ፡፡ አንዴ ተከሳሽ በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሇት ክስ የቀረበበት ስሇመሆኑ አውቋሌ 

የሚሌ ግምት ሉወሰዴ የሚገባው ሐገር አቀፍ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ጥሪ የተዯነገሇት መሆኑ 

በተረጋገጠ ጊዜ እንጂ በክሌለ ብቻ ተዯራሽ በሆነው ጋዜጣ ብቻ ጥሪ መዯረጉ ተከሳሹ ክስ እንዯቀረበበት 

አውቋሌ የሚሌ ግምት የሚያስወስዴ አይዯሇም፡፡     

በመሆኑም የስር ፍ/ቤት በወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ 162 ተከሳሹ በላሇበት ነገሩ እንዱሰማ ፍ/ቤቱ ትዕዛዝ 

ሇመስጠት የሚችሌበትን ቅዴመ ሁኔታ መነሻ በማዴረግ ሐገራዊ ስርጭት በላሇው መቃሌህ ጋዜጣ 

ሇአመሌካች ጥሪ ማስተሊሇፉን ሇአመሌካች መጥሪያ እንዯዯረሰው ማረጋገጫ አዴርጎ በመውሰዴ እና 
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መጥሪያ ዯርሶታሌ የሚሌ ግምት በመውሰዴ አመሌካች በላሇበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ ተነስቶ ጉዲዩ 

ባሇበት እንዱታይ ያቀረበውን ማመሌከቻ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ የወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ 199(ሀ) 

ዴንጋጌ ይዘትና በሕገመንግስቱ ሇተከሰሱ ሰዎች የተጠበቁሊቸውን መሠረታዊ መብቶች ያሊገናዘበ እና 

መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

 

 

ውሳኔ 
1. በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሰሜን ምዕራብ ዞን የሽሬ እንዲስሊሴ ከፍተኛ ፍ/ቤት 

በመ.ቁ 22620 መጋቢት 15 ቀን 2009 ዓ.ም የሰጠው የጥፋተኝነት ውሳኔ እና መጋቢት 19 

ቀን 2009  ዓ.ም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ እንዱሁም መጋቢት 05 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠው 

ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 195/2/ሇ/2 መሠረት ተሸሯሌ፡፡  

2. ከሊይ በፍርዴ ሐተታው ሊይ በተገሇጸው ምክንያት የስር ፍ/ቤት አመሌካች በላሇበት ታይቶ 

የተሰጠው ውሳኔ ተነስቶ ጉዲዩ ባሇበት እንዱታይ ያቀረበውን ማመሌከቻ ውዴቅ በማዴረግ 

የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት ነው በማሇት ክርክሩ አመሌካች ባሇበት 

ታይቶ ውሳኔ እንዱያገኝ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. የሽሬ እንዲስሊሴ ከፍተኛ አመሌካች ባሇበት ክርክሩን ቀጥል ተገቢውን እንዱወስን በማሇት ጉዲዩ 

ተመሌሶሇታሌ፡፡  

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 
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                                                      ቀን ፡- ግንቦት 24 ቀን 2012 ዓ/ም 

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

      ተሾመ ሽፈራው 

           ሀብታሙ እርቅይሁን 

        ብርሃኑ መንግስቱ 

   ነፃነት ተገኝ 

    አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ አገሌግልት ሠሜን ሪጅን ሑመራ ዱስትሪክት  

     ተጠሪ   ፡- አቶ ወለ ገ/ሔር            

መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሠጠ፡፡ 

ፍርድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት በሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ 

ስህተት ተፈጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፍርድ ቤት የመዝገብ ግሌባጭ 

እንዯተረዲነው አመሌካች የስር ተከሳሽ ሲሆን ተጠሪ ከሳሽ ነበሩ፡፡ ተጠሪ ያቀረቡት ክስ በቃፍታ ሑመራ 

ወረዲ ማይ ከድራ ከተማ ቀጠና 02 በምኖርበት ቤት የካቲት 18 ቀን 2009 ዓ/ም በአመሌካች የተዘረጋ 

የኤላክትሪክ መሥመር በተነሳ የእሳት ቃጠል መኖሪያ ቤቴ ስሇወዯመ ግምቱ ብር 49,500.00 ካሣ 

እንዱከፈሇኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች የሠጠው መሌስ ተጠሪ ሇጉዲቱ ሉጋሇጡ የቻለት 

ከአመሌካች ድርጅት ኤላክትሪክ ተጠቃሚ ዯምበኛ የሆኑ አቶ ማማይ ተገኝ ሇግሌ ቤታቸው 

ሉጠቀሙበት ከተሠጣቸው ኤላክትሪክ ሀይሌ፤ ከሕግ ውጭ ከቆጣሪው ስበው ሲጠቀሙ አዯጋው ከወ/ሮ 

አከዛ ተስፋይ ቤት ውስጥ በራሳቸው ችግር ምክንያት የተፈጠረ ስሇሆነ ሌንጠየቅ አይገባም፡፡ የተዘረጋው 

መስመር ዯረጃውን የጠበቀ በመሆኑና ጥፋት ስሊሌፈጸምን ሇክሱ ኃሊፊነት የሇብንም በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ 
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የምዕራብ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሑመራ ምድብ ችልት የግራቀኙን ማስረጃ በመስማትና የፎረንሲክ 

ምርመራ ውጤቱን በመመሌከት የቃጠል አዯጋው ከወ/ሮ አከዛ ቤት መነሳቱ አሌተረጋገጠም፡፡ ቢረጋገጥ 

እንኳን ተጠሪ ጥፋት የላሇባቸው በመሆኑ በፍ/ሕ/ቁ. 2086 መሠረት አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፊነት 

አሇበት፡፡ በመኖሪያ ቤታቸው ሊይ ሇዯረሠው ጉዲት ካሣ ብር 42,700.00 ከወጭና ኪሣራ ብር 3,500.00 

ጋር አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፍሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ይግባኝ 

አቅርቦ ፍርድ ቤቱ የአመሌካችን ይግባኝ ባሇመቀበሌ ሠርዟሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም ከተጠሪ ጋር 

የውሌ ግንኙነት የሇንም፡፡ በፎረንሲክ ምርመራ አዯጋው የተነሳው ከወ/ሮ አከዛ ቤት ስሇመሆኑ 

ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ ሇክሱ ኃሊፊ ሌንባሌ ስሇማይገባ ውሳኔው ይሻርሌን፤ አሊግባብ የኤላክትሪክ ሀይሌ 

ያከፋፈለት አቶ ማመይ ተገኘ ጣሌቃ እንዱገቡ ጠይቀንም መታሇፉ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ነው፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን ተመሌክቶ አመሌካች ሇተጠሪ ቆጣሪ ያሌሠጠና በራሳቸው ጊዜ ከላሊ ሠው 

ስበው ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፊነት የሇብኝም በማሇት እየተከራከረ ሇክሱ ኃሊፊ መሆኑ ከፍ/ሕ/ቁ. 2086(2) 

እና 2098(1)(2) አኳያ ሇመመርመር ተጠሪ መሌስ እንዱያቀርቡ አዟሌ፡፡ የተጠሪ መሌስ የአመሌካች 

መስመር ተቆርጦ ወዯ መኖሪያ ቤት ወድቆ የተነሳ ቃጠል ነው፡፡ ጥፋቱ የእኔ የተበዲይ ስሇመሆኑ 

እስካሊረጋገጠ ድረስ ሇጉዲቱ አመሌካች ተጠያቂ ነው፡፡ ያጠፋሁት ጥፋት ዯግሞ ስሇላሇ ውሳኔው ተገቢ 

ነው ብሇዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሠበር አቤቱታውን አጠናክሮ ተከራክሯሌ፡፡  

የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም አመሌካች ሇክሱ ኃሊፊ መባለ ሕጋዊ መሆን 

አሇመሆኑን በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው ተጠሪ የጠየቁት ዲኝነት ከውሌ ውጭ ኃሊፊነትን መሠረት ያዯረገ ሲሆን  በአመሌካች 

የተዘረጋ በኤላክትሪክ መሥመር ምክንያት በተነሳ የእሳት ቃጠል ቤቴ ስሇወዯመ ካሣ እንዱከፍሇኝ 

የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ያቀረበው መከራከሪያ ተጠሪ ሇጉዲቱ ሉጋሇጡ የቻለት የአመሌካች ድርጅት 

አሠራርና ዯንብ በመጣስ ላሊ ግሇሠብ ቆጣሪ ሇተጠሪዎች እና ሇላልች ግሇሠቦች የኤላክትሪክ ገመድ 

በመዘርጋት ኤላክትሪክ ሀይሌ በመስጠታቸው እና አዯጋውም ከወ/ሮ አከዛ ተስፋይ ቤት ውስጥ 

በራሳቸው ችግር ኤላክትሪክ ሰርኪዩት ሾርት ምክንያት የተፈጠረ ስሇመሆኑ የትግራይ ክሌሌ ፖሉስ 

ኮሚሽን ባዯረገው የፎረንሲክ ቃጠል ማጣራት አረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካች ዯምበኛ አይዯለም፡፡ 
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ኤላክትሪክ ሀይሌ የሚጠቀሙትም በሕገ-ወጥ መንገድ በተቀጠሇ ገመድ ስሇሆነ ኃሊፊነት የሇብኝም 

በማሇት ነው፡፡  

በፍ/ሕ/ቁ. 2069(1) መሠረት እንዯተመሇከተው አንድ ሠው ከፍተኛ ጉሌበት ያሇው የኤላክትሪክ 

መስመር በመዝርጋት በላሊ ሠው ሊይ ጉዲት ካዯረሠ ሇጉዲቱ ኃሊፊ ነው፡፡ የኤላክትሪክ መስመሩን 

የዘረጋው ሰው ጥፋት ባይኖርበትም የንብረቱ ባሇቤት በመሆኑ አጥፊ ሳይሆን አሊፊ ስሇመሆን 

በተዯነነገው ክፍሌ ስር በተመሇከተው አግባብ ሇጉዲቱ ኃሊፊነት ይወስዲሌ፡፡ ከኃሊፊነት ሇመዲን በፍ/ሕ/ቁ. 

2086(2) እንዯተመሇከተው ጉዲቱ የዯረሠው በተበዲዩ ጥፋት መሆኑን ማስረዲት አሇበት፡፡ በሥር ፍርድ 

ቤቶች የተወሰነውም አመሌካች ሇዘረጋው የኤላክትሪክ መስመር ሇሚያስከትሇው ጉዲት ኃሊፊነት አሇበት 

በማሇት ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ በሕግ ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የሥር ፍርድ ቤቶች አመሌካች ያቀረበውን 

ፎረንሲክ ምርመራ ውጤቱን ባሇመቀበሌ ማስረጃ መዝነው አመሌካች በዘረጋው የአላክትሪክ መሥመር 

ጉዲት ዯርሷሌ በማሇት ድምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ የፌዯራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በኢፌዱሪ ሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 80(3) ሆነ የፌዯራሌ ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 

10 ሊይ በመጨረሻ ውሳኔ ሊይ በተፈጸመ መሠረታዊ የሕግ ስህተት እንጂ ማስረጃው ተመዝኖ 

የተዯረሠበትን የፍሬ ነገር ድምዲሜ ሊይ እንዱመሇከት ሥሌጣን አሌተሠጠውም፡፡ ነገር ግን ማስረጃ 

ሇመመዘን ሥሌጣን የተሠጠው ፍርድ ቤት ማስረጃ ሲቀበሌ የተከራካሪዎችን እኩሌ የመዯመጥ መብት 

ካሊከበረ፣ የማስረዲት ሸክም የማን ነው የሚሇውን ካሌሇየ፣ የማስረጃ ተቀባይነትና ተገቢነት ሊይ መከተሌ 

የሚገባውን ሥርዓት ካሌተከተሇ ወይም በምዘና ጊዜ የሁለንም ተከራካሪዎች ማስረጃ አብሮ ካሌመዘነ፤ 

በመሠረታዊ ሕግ ሆነ በሥነ-ሥርዓት ሕግ ያለትን የማስረጃ ሕጎችና መርሆች ካሊከበረ ጉዲዩ የማስረጃ 

ምዘና ሳይሆን የሕግ አተረጓጎም ስህተትና ፍርድ ቤት ያሇበትን ኃሊፊነት አሇመወጣት ስሇሚሆን የሰበር 

ሰሚ ችልቱ የሚመሇከተው ጉዲይ ይሆናሌ፡፡    

ጉዲት ያዯረሠው ተጠሪ እና ላልች ግሇሠቦች ከአመሌካች ዯምበኛ ሳይፈቀድሊቸው ስበው በወሰደትና 

ቤታቸው ወስጥ በዘረጉት የኤላክትሪክ መሥመር ሀይሌ ስሇመሆኑ በትግራይ ክሌሌ ፖሉስ ኮሚሽን 

በባሇሙያ በተዯረገ የፎረንሲክ ቃጠል ምርመራ ውጤት ተረጋግጧሌ፡፡ የባሇሙያ ማስረጃ በቀረበ ጊዜ 

በዋናነት የሚመረመረው የባሇሙያው ገሇሌተኛነት እና ሙያዊ ብቃት ሲሆን ሁሇቱን መስፈርቶች ካሟሊ 
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ማስረጃው የፍሬ ነገሩን መኖር ወይም አሇመኖር ሇማረጋገጥ ከፍተኛ ግምት የሚሠጠው (high 

probative value) ማስረጃ እንዯሆነ ተቀባይነት ካሊቸው የማስረጃ ምዘና መርሆዎች የምንረዲው ነው፡፡ 

የሥር ፍርድ ቤቶች ከኤላክትሪክ አዯጋ ጋር በተያያዘ የሚዯርስ ጉዲት የአዯጋውን መንሥዔ ሇማወቅ 

ሙያ የሚጠይቅ ሆኖ እያሇ ሇባሇሙያ ማስረጃው ውጤት ሳይሰጡ የፎረንሲክ ምርመራ ውጤቱን 

አሇመቀበሊቸው የማስረጃ ምዘና መርህ ስህተት ነው፡፡ የፎረንሲክ ምርመራ ውጤቱ ቃጠል ሉያስነሳ 

የሚችለ ሁኔታዎች እንዲሌነበሩ፣ የቃጠልው ምክንያት በኤላክትሪክ ሰርኪዩት ሾርት ምክንያት 

አቀጣጣይ ሀይሌ መሆኑን፣ ቃጠልው ከወ/ሮ አከዛ ቤት ተነስቶ ወዯ ላልች ቤት እንዯተሸጋገረ እና 

በአመሌካች በዘረጋው ፖሌ ገመድ ሊይ ቃጠልው ጉዲት አድርሶ የተበጠሰ ስሇመሆኑ በተመሳሳይ 

የቃጠል አዯጋ ይሕ ፍርድ ቤት በሰበር መዝገብ ቁጥር 175139 ውሳኔ በሠጠበትና በተያዘው መዝገብ 

የተረጋገጠ ነው፡፡ ይህም ጉዲት ያዯረሠው አመሌካች የዘረጋው የኤላከትሪክ መሥመር አሇመሆኑን 

ያሳያሌ፡፡ 

አመሌካች ራሱ ሇዘረጋው የኤላክትሪክ መሥመር ኃሊፊነት ይወስዲሌ እንጂ ግሇሠቦች በቤታቸው 

ሇዘረጉትና ባሇቤት ሊሌሆነበት የኤላክትሪክ መሥመር አጥፊ ሳይሆኑ ኃሊፊ ስሇመሆን በተዯነገገው 

የውሌ ውጭ ኃሊፊነት የፍትሐ ብሔር ሕግ ክፍሌ (ከፍ/ሕ/ቁ. 2066 - 2086) ስር ኃሊፊ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ የፍ/ሕ/ቁ. 2069(1) ኃሊፊነትን በግሌጽ ያቋቋመው የኤላክትሪክ መሥመሩን የዘረጋው ሠው 

ሊይ ነው፡፡ ይህም አጥፊ ሳይሆኑ ኃሊፊ ስሇመሆን ከውሌ ውጭ የፍትሐ ብሔር ኃሊፊነት የሚከተሇው 

የኤላክትሪክ መሥመሩን ባሇቤት እንጂ የኤላክትሪክ ሀይለን ባሇቤት አሇመሆኑን ያሳያሌ፡፡ የኤላክትሪክ 

ሀይለ ባሇቤት ኃሊፊነት ሉኖርበት የሚችሇው ማድረግ የሚገባውን ጥንቃቄ ካሊዯረገና ጥፋት ከፈጸመ 

ብቻ ነው፡፡  

አመሌካች በዘረጋው ከቆጣሪው በመሇስ ባሇው መስመር ሊይም ሊዯረሰው ጉዲት ኃሊፊነት የሚኖርበት 

ቆጣሪ ሇሠጠው ዯምበኛ ሊይ ሇዯረሠ ጉዲት ነው፡፡ ተጠሪ የአመሌካች ዯምበኛ እና ፈቃድ ወስዯው 

የኤላክትሪክ መሥመር ያስገቡ አይዯለም፡፡ ከአመሌካች ፈቃድ ውጭ ተጠሪ እና ወ/ሮ አካዛ ተስፋይ 

በራሳቸው በዘረጉት የኤላክትርክ መሥመር ምክንያት ሇዯረሠ ጉዲት አመሌካች ኃሊፊነት የሇበትም፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች ሇጉዲቱ ከውሌ ውጭ የፍትሐ ብሔር ኃሊፊነት ሳይኖርበት ኃሊፊ እንዱሆን 

የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡    
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ውሳኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 110766 ጥር 10 ቀን 

2011 ዓ/ም እና የምዕራብ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሑመራ ምድብ ችልት በመዝገብ ቁጥር 15158 

መስከረም 22 ቀን 2011 ዓ/ም የሠጡት ውሳኔ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇጉዲት ካሣው ኃሊፊነት የሇበትም ተብል ተወስኗሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇወጣ ወጭና ኪሣራ አመሌካች የራሱን እንዱችሌ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፍርድ ቤቶች ይተሊሇፍ፡፡  

 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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የሰ.መ.ቁ.177968 

መስከረም 28 ቀን 2013 ዓ.ም 

 

ዲኞች፡-  1.  ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር) 

   2.  ቀነዓ ቂጣታ 

  3. ፈይሳ ወርቁ 

   4. ዯጀኔ አያንሳ 

        5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

 

አመሌካቾች፡-1. የናዝሬትና አርሲ ሳሙና ፋብሪካ ኃ/የተ/የግ/ማህበር  ነ/ፈጅ ባህር    

2.   ናዝራዊ ቅባ-ኑግ ኃዋየተ/የግ/ማህበር             ጠይቦ ቀርበዋሌ          

 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ሚሉዮን መኮንን  
          2.አቶ ዮሐንስ ዓሇሙ 

3. አቶ ፀጋዬ ዓሇሙ 
4. አቶ ተፈሪ ዓሇሙ       ጠበቃ ሀብታሙ አበበ ቀርበዋሌ፡፡ 
5. አቶ ዲንኤሌ ዓሇሙ  
6. ወ/ሪት ሔሇን ዓሇሙ 
7. አቶ ቅደስ ዓሇሙ 
8. አቶ ሚኪያስ ዓሇሙ 
9. ወ/ሮ የሺ አሇማየሁ   -  የቀረበ የሇም 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፍርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፍ  ር  ዴ 
ይህ የማህበር አበሌነት ክርክር የተጀመረዉ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን፣ 
የአሁን አመሌካቾች የሥር ተከሳሾች፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ከሳሾች ሆኖ ሲከራከሩ 
ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካቾች የፌዳራሌ ጠቅሊይ 
ፍ/ቤት በመ.ቁ.169919 በ12/07/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፈጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ።  
የአሁን አመሌካቾች በአዲማ ሌዩ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ባቀረቡት ክስ እነዚህ ሁሇቱ 
የተከሳሾች ፋብሪካዎች/ማህበራት በሁሇት ግሇሰቦች አቶ መኮንን አባተ እና አቶ አሇሙ 
ገብሩ የተመሰረቱ ሲሆን፣ ከዚህ ቀዯም አቶ መኮንን አባተ በመሞታቸዉ ወራሾቻቸዉ 
16 ሰዎች ወራሽነታቸዉን አረጋግጠዉ በፋብሪካዎቹ የመተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት 
በአባሌነት የተመዘገቡ ሲሆን፣ ቀጥል አቶ አሇሙ ገብሩ በመሞታቸዉ 1ኛ ከሳሽ ወ/ሮ 
የሺ አሇማየሁ ሚስትነቴን እና ከ2ኛ-9ኛ ያለት ከሳሾች የሟች አባታችን አቶ አሇሙ 
ገብሩ ወራሾች መሆናችንን በወረዲዉ ፍ/ቤት አረጋግጠን፣ ሟች በእነዚህ ፋብሪካዎች 
[ማህበራት] የነበራቸዉን የአክስዮን ዴርሻ በስምምነት ተከፋፍሇን በእያንዲንዲችን 
የአክስዮን ዴርሻ መሰረት በአባሌነት እንዱንመዘገብ ብንጠይቅም በጋራ አንዴ ሰዉ 
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ካሌወከሊችሁ በስተቀር ሇየግሊችሁ ሉትመዘገቡ አትችለም በማሇት ሉመዘግበን 
ስሊሌቻለ፣ በንግዴ ሕጉ እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት እያንዲንዲችን የአክስዮን ዴርሻ 
መሰረት በአባሌነት እንዱንመዘገብ እንዱወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ። ይህን 
ክርክራቸዉን ሇማስረዲት ማስረጃ አያይዘዉ ማቅረባቸዉን የሥር ፍ/ቤት የዉሳኔ 
ግሌባጭ ያሳያሌ።  
የሥር ተከሳሾች በዚህ ክስ ሊይ ባቀረቡት መሌስ የከሳሾች የዲኝነት ጥያቄ ሲታይ በንግዴ 
ሕግ አንቀጽ 328 እና በማህበራቱ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4 [2] መሰረት ከሳሾች 
አንዴ ሰዉ በመወከሌ የተከሳሾች ማህበራት አባሌ መሆን ይችሊለ እንጂ እያንዲንዲቸዉ 
አባሌ ሉሆኑ አይችለም፤ አሁን በሥራ ሊይ ያሇዉ የመተዲዯሪያ ዯንብ ሆነ የንግዴ ሕግ 
አንቀጽ 524 ዴንጋጌ የከሳሾችን ክርክር የሚዯግፍ አይዯሇም፤ የአቶ መኮንን አባተ 
ወራሾች በመጀመሪያ መተዲዯሪያ ዯንብ በእያንዲንዲቸዉ አክስዮን ዴርሻ አባሌ እንዯሆኑ 
ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፤ ከሳሾች የዉርስ ንብረት ክፍፍሌ አዴርገን ቃሇ 
ጉባኤ በፍ/ቤት ዉሳኔ ተሰጥቶበታሌ ይባለ እንጂ ዉሳኔዉ ተሽሯሌ። ስሇሆነም ከሳሾች 
ያቀረቡት ክስ የሕግ ዴጋፍ ስሇላሇዉ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን በማሇት መከራከራቸዉን 
የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ። ይህን ክርክራቸዉን ሇማስረዲት የሰነዴ 
ማስረጃዎችን አያይዘዉ መቅረባቸዉን መዝገቡ ያሳያሌ። 
ከዚህ በኋሊ የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከርና የቀረበዉን የሰነዴ 
ማስረጃዎች በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ እኒዚህ የተከሳሾች ፋበሪካዎች በመንግስት 
ተወርሶ በመንግስት እጅ ቆይቶ በ2000 ዓ.ም አቶ መኮንን አባተ እና አቶ ዓሇሙ ገብሩ 
ተገቢዉን ክፍያ ሇፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ከፍሇዉ ያስመሇሱ ሲሆን፣ አቶ መኮንን 
አባተ ሲሞቱ ወራሾች 16 ሰዎች በአቶ ዓሇሙ ገብሩ ፍሊጎት በበፊቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ 
መሰረት በማህበር በአባሌነት የተመዘገቡ ስሇሆነ በዚህ ረገዴ ከሳሾች ያቀረቡት ክርክር 
ተቀባይነት የሇዉም። እነዚህ ማህበራት ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበራት ስሇሆኑ 
ካሊቸዉ ሌዩ ባህርይ የተነሳ በጋራ ቤተሰብ በሆኑት እና ግንኙነትና ትሌቅ አመኔታ 
ባሊቸዉ ሰዎች መካከሌ የሚመሰረት ስሇሆነ፣ የእነዚህ ማህበራት አባሌ ሇመሆን 
በማህበሩ አባሊት እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ በስምምነት እንጂ በሕግ እና በላሊ አካሌ 
ዉሳኔ መሆን የሇበትም፤ ከሳሾች የሟች አባታቸዉን የአክስዮን ዴርሻ በመተዲዯሪያ ዯንብ 
አንቀጽ 3.1 እና 4.4 መሰረት ሇመዉረስ የወራሽነት መብት ያሊቸዉ ቢሆንም ይህን 
መብታቸዉን እንዳት እንዯሚጠቀሙ በተመሇከተ የማይከፋፈሌና የጋራቸዉ ስሇሆነ 
ወራሾች ከ2ኛ-9ኛ ከሳሾች ዴርሻ እያንዲንዲቸዉ ተሇይቶ የተወሰነ ቢሆንም እነዚህ 
ማህበራት ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበራት በመሆናቸዉና ካሊቸዉ ጸባይና 
አመሰራረት የተነሳ ከሳሾች ወራሾች ስሇሆኑ ብቻ በአባሌነት የመመዘገብ መብት 
የላሊቸዉ ስሇሆነ በወራሽነት መብት ሉይዙት የሚገባቸዉ አክስዮን ዴርሻ መሰረት አንዴ 
ሰዉን ብቻ በመወከሌ የሚጠበቅባቸዉን የሚያስረዲ ስሇሆነ በየግሊቸዉ እንመዝገብ 
በማሇት ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇዉም፤ 1ኛ ከሳሽ ወ/ሮ የሺ አሇማየሁ ሟች ሚስት 
ስሇሆኑ በሚስትነት ዴርሻቸዉ ሇመጠቀም ላሊ ሰዉ በመወከሌ ሇመጠቀም የሚያስገዴዴ 
ነገር የሇም ከሳሽዋ የአክስዮን ክፍፍሌ ዴርሻ በኋሊ አጣርታ ተሊይቶ የሚታወቅ 
በሁሇቱም ማህበራት በቀጥታ ሇመሳተፍ መብቷን ማስከበር ትችሊሇች በማሇት ወስኗሌ።  
የሥር ከሳሾች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት 
ያቀረቡ ሲሆን ፍ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ከሳሾች ሟች አቶ 
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ዓሇሙ ገብሩ በተመሇከተ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.996 መሰረት ሚስት 50% እና ወራሾች 50% 
እንዯሚገባቸዉ በፍ/ቤት በተሰጠ ዉሳኔ አረጋግጠዋሌ፤ ይህ ዉሳኔ አሌተሻረም። ከሳሾች 
በእነዚህ ማህበራት የሚዯርሳቸዉ የአክስዮን ዴርሻ የሚስትነት ዴርሻ እና ወራሽነት 
ዴርሻቸዉን በስምምነት ተከፋፍሇዉ በፍ/ቤት ያጸዯቁበት ዉሳኔ የተሻራ መሆኑን የቀረበ 
ማስረጃ የሇም። የማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4.4 ወራሾችን የሚመሇከት 
ሳይሆን መጀመሪያዉኑ አባሌ የሆነ ሰዉ የጋራ ባሇአክስዮን ያሊቸዉን ነዉ፤ ወራሾችን 
የሚመሇከተዉ የማህበራቱ አንቀጽ 3.1 የወራሸነት ማስረጃ ይዞ የቀረበ ወራሽ ካሇምንም 
ቅዯመ ሁኔታ የማህበሩ አባሌ እንዯሚሆን የሚያረጋግጥ ነዉ። የሥር ከሳሾች 
የአባታቸዉን የአክስዮን ዴርሻ በስምምነት በመከፋፈሌ እና እያንዲንዲቸዉ በሚዯርሳቸዉ 
የአክስዮን ዴርሻ አባሌ ከመሆን የሚከሇክሊቸዉ ሕግ በላሇበት፣ የማህበራቱ የመተዲዯሪያ 
ዯንብ በእነዚህ ነጥቦች ሊይ በአጠቃቀሙ መሰረት ያስቀመጡት ነገር በላሇበት እና 
የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 በዚህ ጉዲይ ተፈጻሚነት የላሇዉ ሆኖ ሳሇ፣ የሥር ፍ/ቤት 
ከሳሾች የማህበራቱ አባሌ መሆን አይችለም፣ አንዴ ሰዉ በመወከሌ ሉጠቀሙ ይቻሊለ 
በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ ስህተት ነዉ፤ የሥር 1ኛ ከሳሽ ወ/ሮ የሺ አሇማየሁ የሟች 
ሚስት በመሆንዋ ከባሇቤቷ ጋር የነበራትን ግማሽ ዴርሻ የማትጠቀምበት አግባብ የሇም፣ 
ስሇሆነም ሟች በ1ኛ ተከሳሽ ማህበር የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ 9,136 ስሇሆነ የሥር 
1ኛ ከሳሽ የሚስትነት ዴርሻዋን 4,568፣ ወራሾች ከ2ኛ-9ኛ ከሳሾች እያንዲንዲቸዉ 571፣ 
በሥር 2ኛ ተከሳሽ ማህበር ሟች የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ 2,900 ሲሆን የሥር 1ኛ 
ከሳሽ የሚስትነት ዴርሻዋ 1,450 ሲሆን፣ 7ቱ ወራሾች ዯግሞ እያንዲንዲቸዉ 181 
አክስዮኖች፣ አቶ ዲንኤሌ አሇሙ 183 አክስዮኖች ዴርሻ ስሇሚዯርሳቸዉ በዚህ መሰረት 
በሥር ተከሳሾች ፋብሪካዎች [ማህበራት] አባሌ እንዱሆኑ በማሇት ወስኗሌ። ይህ ጉዲይ 
በይግባኝ ሇፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም ፍ/ቤቱ ይግባኙን በትዕዛዝ 
በመሰረዝ የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ 
በዚህ ዉሳኔና ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነዉ።  
የአሁን አመሌካች በ22/9/2011 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ አመሌካቾች የአሁን 
ተጠሪዎች የአባታቸዉ ወራሾች ሲሆኑ አዉራሻቸዉ የነበራቸዉን አክስዮችን ሲወርሱ 
የማህበሩን የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4 [ሀ፣ ሇ፣ ሐ] በሚያዘዉ መሰረት አንዴ 
እንዯራሴ በመሾም መሆን እንዲሇበት ተመሌክቶ እያሇ የሥር ፍ/ቤት እንዯራሴ መሾም 
ያሇባቸዉ ወራሾች ሳይሆኑ ላልች በጋራ የአክስዮን ዴርሻ የሚይዙትን እንዯሆነ 
በመተርጎም የሰጠዉ ዉሳኔ የመተዯዯሪያ ዯንቡን እና የንግዴ ሕጉን አንቀጽ 328 [1፣ 
2] እና 524 [1] ዴንጋጌ ጋር የሚጋጭ ነዉ፤ የሥር ፍ/ቤት እነዚህ የፋብሪካዎቹ 
የመተዲዯሪያ ዯንቦች ዴንጋጌዎች ወራሽ በመሆኑ ሰዎች ሊይ ተፈጻሚነት እንዯላሊቸዉ 
አዴርጎ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። የኦሮሚያ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፍ/ቤ የሰጠዉ ትርጉም የመተዲዯሪያ ዯንቡ ሇተሇዩ ሰዎች የተዯነገገ ሳይሆን 
አንዴን አክስዮን በጋራ ሇሚይዙ ባሇአክስዮኖች በምን ሁኔታ ሉሰሩ እና መብታቸዉን 
ሉጠቀሙ እንዯሚገባ የሚያዛቸዉ ሆኖ ሳሇ ፍ/ቤቱ የሰጠዉ ዉሳኔ ግን የመተዲዯሪያ 
ዯንቡን እና የንግዴ ሕጉን ዴንጋጌዎች የጣሳ ስሇሆነ እንዱሻርሌን፣ የሥር የከፍተኛ 
ፍ/ቤት ዉሳኔ እንዱጸናሌን በዚህ ምክንያት የዯረሰብን ኪሳራ እንዱከፍለን በማሇት 
በዝርዝር አመሌክቷሌ። 
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የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣ተጠሪዎች ባሊቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻቸዉ 
መሰረት አመሌካቾች በየራሳቸዉ ይመዝግቡአቸዉ የተባሇበትን አግባብ ከንግዴ ሕጉ 
አንቀጽ 328 እና ከመተዲዯሪያ ዯንብ አኳያ መጣራት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፣ በማሇት 
የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት 
በ10/2/2012 ዓ.ም በተጻፈ መሌስ፡ የአሁን 9ኛ ተጠሪ የሟች ሚስት እና የተጠሪዎች 
አባት በአመሌካቾች ፋብሪካዎች ያሊቸዉን የአክስዮኖችን ዴርሻ ወራሾች ስሇሆኑ 9ኛ 
ተጠሪ በሚስትነት ዴርሻዋ እና ላልች ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች በወራሽነት ዴርሻቸዉ 
በሚዯርሻቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ በአባሌነት እንዱንመዘገብ የሥር የክሌሌ ጠቅሊይ 
ፍ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ምንም ዓይነት የህግ ስህተት የላሇበት ስሇሆነ እንዱጸናሌን 
ወጪና ኪሳራ ከጠበቃ አበሌ ጋር እንዱወሰንሌን በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ። የአሁን 
አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ። 
የጉዲዩ አመጣጥ ከፍ ሲሌ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክርና 
ሇቅሬታዉ ምክንያት የሆኑትን ዉሳኔዎች አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ እንዱሁም የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር 
እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ የአሁን 9ኛ ተጠሪ ባሇቤት እና የአሁን 
1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች አባት የሆኑት አቶ አሇሙ ገብሩ የሆኑት የአመሌካቾች ማህበራት 
[ፋብሪካዎች] አባሌ መሆናቸዉ እና የአክስዮኖች ዴርሻ እንዲሊቸዉ ያከራከረ ጉዲይ 
አይዯሇም። እነዚህ ማህበራት ኃሊፊነታቸዉ የተወሰኑ የግሌ ማህበራት መሆናቸዉም 
የሌተካዯ ጉዲይ ነዉ። አቶ አሇሙ ገብሩ ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸዉ የአሁን 9ኛ 
ተጠሪ ሚስትነታቸዉን እና ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች የሟች ሌጆች እና ወራሾች 
መሆናቸዉን በፍ/ቤት ያረጋገጡ መሆናቸዉን ከሥር ፍ/ቤቶች የዉሳኔዎች ግሌባጭ 
የሚንገነዘበዉ ነዉ። የአሁን አመሌካቾችም በዚህ ረገዴ ክርክር እንዯላሊቸዉ መገንዘብ 
ይቻሊሌ። ከዚህም በሊይ የአሁን አመሌካቾች እና ተጠሪዎች ያሊከራከራቸዉ ላሊዉ ጉዲይ 
አቶ አሇሙ ገብሩ በሕይወት በነበሩ ጊዜ በአመሌካቾች ማህበራት ዉስጥ የነበራቸዉ 
አክስዮኖች ሇተጠሪዎች መተሊሇፍ እንዯሚገባ፣ 9ኛ ተጠሪ የሚስትነት ዴርሻ እና ከ1ኛ-
8ኛ ተጠሪዎች ዯግሞ የወራሽነት ዴርሻ እንዯሚገባቸዉ እና መብት እንዲሊቸዉ አሁንም 
ያሊከራከረ ጉዲይ ነዉ። ነገር ግን ግራ ቀኙን ያከራከረዉ ጉዲይ ተጠሪዎች ይህን 
መብታቸዉን እንዳት መጠቀም እንዯሚገባቸዉ በሚሌ ሊይ ነዉ። በዚህ ረገዴ የአሁን 
አመሌካቾች እያቀረቡ ያለት ክርክር ተጠሪዎች መብት ያገኙት ከአንዴ የማህበራቱ 
አባሌ ከሆኑት ከአቶ አሇሙ ገብሩ ስሇሆነ በማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና በንግዴ 
ሕግ ዴንጋጌዎች መሰረት አክስዮኖቹን በጋራ በአንዴነት አንዴ ሰዉ እንዯራሴ ወክሇዉ 
በዉክሌና ከሚይዙት በስተቀር እያንዲንዲቸዉ የማህበራቱ አባሊት ሆኖ የሚመዘገቡበት 
አግባብ የሇም የሚሌ ሲሆን፣ የአሁን ተጠሪዎች በበኩሊቸዉ 9ኛ ተጠሪ በሚስነት 
ዴርሻቸዉ እና ላልች ተጠሪዎች ዯግሞ ባሇን በወራሽነት ዴርሻ የሚዯርሳንን 
የአክስዮኖችን ዴርሻ በእያንዲንዲችን ስም ተመዝግቦ በማህበራቱ በአባሌነት ሉንመዘገብ 
ይገባሌ እንጂ በጋራ አንዴ እንዯራሴ ወክሇን በዉክሌና እንዱንጠቀምበት የሚያስገዴዯን 
የመተዲዯሪያ ዯንብ ዴንጋጌም ሆነ የንግዴ ሕግ ዴንጋጌ የሇም በማሇት ተከራክሯሌ።  
ከዚህ አንጻር የአመሌካቾች ማህበራት ኃሊፊነታቸዉ የተወሰኑ የግሌ ማህበራት 
እንዯመሆናቸዉ መጠን መታየት ያሇበት የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 510 እና ተከታዮቹ 
ዴንጋጌዎች መሆናቸዉ መገንዘብ ያስፈሌጋሌ። በዚህ ሕግ አንቀጽ 510 ሥር 
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እንዯተመሇከተዉ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ትርጎም ጸባይ ምን እንዯሆነ 
የተመሇከተ ሲሆን፣ ይህ ማህበር የሚያስከትሇዉ የኃሊፊነት መጠን እና የአባሊቱ ቁጥር 
ምን ያህሌ መሆን እንዲሇበት እና የሚተሊሇፉ የንግዴ ወረቀቶችን ማዉጣት 
እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ። እንዱሁም በሕጉ አንቀጽ 524 መሰረት ዯግሞ በዚህ 
ማህበር ያሇዉን የአክስዮን ዴርሻ ሇወራሽ በምን አግባብ እንዯሚተሊሇፍ የሚዯነግግ ነዉ። 
የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንዯሚያመሇክተዉ በማህበሩ የመተዲዯሪያ ዯንብ በላሊ 
አግባብ ካሌተመሇከተ በቀር የአንዴ ማህበርተኛ ወራሾች ሇሟቹ አክስዮኖች በዯንብ 
ወራሾች እንዯሚሆኑ ይዯነግጋሌ። እንግዱህ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 
በተመሇከተ አንዴ የማህበሩ አባሌ የሞተ እንዯሆነ የሟቹ የአክስዮኖች ዴርሻ በምን 
አግባብ ወዯ ወራሾች እንዯሚተሊሇፍ የማህበሩ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና የዚህ ሕግ 
ዴንጋጌ መሰረት የሚፈጸም መሆኑን መገንዘብ ያስፈሌጋሌ። ከዚህ አንጻር የክሌለ 
ጠቅሊይ ፍ/ቤት ስሇማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እንዲመሇከተዉ አንቀጽ 4.4 የጋራ 
ባሇአክስዮኖች መብታቸዉን እንዳት መጠቀም እንዲሇባቸዉ የሚያመሇክት እና 
መብታቸዉን ሇአንዴ ሰዉ በመወከሌ መጠቀም እንዯሚችለ እንዯሚዯነግግ ነዉ። ላሊዉ 
የመተዲዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 3.1 ዴንጋጌ ዯግሞ የወራሽነት መብት ያሇዉ መሆኑን 
የሚያረጋገጥ ማስረጃ ይዞ የቀረበ ወራሽ ካሇምንም ቅዴመ ሁኔታ የማህበራቱ አባሌ 
የሚሆንበትን የሚያረጋግጥ መሆኑን እንዯሚያመሇክት ገሌጾዋሌ። ይህን የንግዴ ሕጉን 
ዴንጋጌ እና የመተዲዯሪያ ዯንቡን ዴንጋጌ በጣምራ ሲታይ የማህበራቱ አባሌ በሞት 
የተሇየ እንዯሆነ በማህበራቱ የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ ሇወራሾች የዉርስ መብታቸዉን 
መሰረት በማዴረግ እንዯሚተሊሇፍ የሚዯግፍ እንጂ ምንም ዓይነት ክሌከሊ የላሇዉ 
መሆኑን ነዉ። ይህ ከሆነ ዯግሞ ሟች አቶ አሇሙ ገብሩ በአመሌካቾች ማህበራት 
የነበራቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ሇአሁን 9ኛ ተጠሪ እና ሇላልች ተጠሪዎች በምን አግባብ 
ሉተሊሇፍና ሉጠቀሙበት እንዯሚገባ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ።  
ከዚህ አንጻር የአሁን አመሌካቾች ባቀረቡት ክርክር ተጠሪዎች በማህበራቱ ዉስጥ 
መብት ያገኙባቸዉን አክስዮኖችን በምን አግባብ እንዯሚጠቀሙበት የማህበራቱ 
የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4.4 እና የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 ዴንጋጌ መሰረት ሲታይ 
አንዴ ሰዉ በመወከሌ ሉጠቀሙ ይገባሌ እንጂ እያንዲንዲቸዉ የማህበራቱ አባሊት መሆን 
አይችለም ሲለ፤ ተጠሪዎች በበኩሊቸዉ በማህበራቱ ዉስጥ ባገኘነዉ የአክስዮኖች ዴርሻ 
መሰረት እያንዲንዲችን አባሊት ሆነን ሇመመዝገብ የሚከሇክሇን ነገር ስሇላሇ በአባሌነት 
ሉንመዘገብ ይገባሌ የሚሇዉ ነዉ። 
ከፍ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ ኃሇፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሁሇት ዓይነት ባህርያት 
ያለት ሲሆን አንደ በአባሊቱ መካከሌ ካሇዉ ግንኙት አንጻር የሽርክና ማህበር ባህርይ 
እና ከሚያስከትሇዉ ኃሊፊነት አንጻር የኩባንያ ባህርይ ያሇዉ መሆናቸዉ ግንዛቤ ሉወሰዴ 
ይገባሌ። ስሇሆነም ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የሚመሇከቱት የንግዴ ሕጉ 
ዴንጋጌዎች የማይሸፍናቸዉ ጉዲዮች ካለ እንዯየአግባብነታቸዉ መታየትና ተፈጻሚ 
መዯረግ የሚገባቸዉ የሽርክና ማህበር እና ኩባንያን የሚመሇከቱት የንግዴ ሕጉን 
ዴንጋጌዎች መሆናቸዉን መገንዘብ አስፈሊጊ ነዉ።  
በዚህ መሰረት የአሁን የተያዘዉ ጉዲይ ሲታይ የማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና 
የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 ዴንጋጌ ማየቱ ተገቢ ነዉ። ይህ የመተዲዯሪያ ዯንቡም ሆነ 
የንግዴ ሕጉ ዴንጋጌ ይዘትና ዓሊማ እንዯሚያመሇክተዉ የጋራ ባሇአክስዮኖችን 
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የሚመሇከቱ ናቸዉ። የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4.4 መሰረት የጋራ ባሇአክስዮኖች 
ያሊቸዉን መብታቸዉን ሇአንዴ ሰዉ በመወከሌ መጠቀም ከሚችለ በስተቀር 
እያንዲንዲቸዉ የማህበሩ አባሊት ሆኖ መመዝገብ እንዯማይችለ የሥር ፍ/ቤት የዉሳኔ 
ግሌባጭ ያመሇክታሌ። የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 [1] ዴንጋጌ መሰረት አክስዮኖቹ 
የማይከፋፈለ መሆናቸዉን የሚያመሇክት ሲሆን፣ ንዑስ አንቀጽ 2 ዯግሞ ብዙዎች 
ሰዎች የአክስዮኖች የጋራ ባሇሀብት የሆኑ እንዯሆነ የማህበርተኛነትን መብት 
ሉሰራባቸዉ እንዱችሌ ሇሁለም እንዯራሴ የሚሆን መሾም አሇባቸዉ በማሇት 
ይዯንግጋሌ። ከዚህ ዴንጋጌ ይዘትና ዓሊማ መረዲት እንዯሚቻሇዉ ብዙ ሰዎች ብዙ 
አክስዮኖችንም ቢሆን ሇእያንዲንዲቸዉ አንዴ አንዴ አክስዮን የማይዯርሳቸዉ እንዯሆነ 
ወይም አንዴ አክስዮን በጋራ የያዙ እንዯሆነ፣ እነዚህን አክስዮኖች ወይም አንደን 
አክስዮን ሇእያንዲንደ የጋራ ባሇአክስዮኖች ማከፋፈሌ የማይቻሌ ስሇሆነ በጋራ መያዝ 
ስሇሚገዯደ፣ እነዚህ ሰዎች መብታቸዉን መጠቀም የሚገባቸዉ አንዴ ሰዉ በመወከሌ 
ከሚሆን በስተቀር እያንዲንዲሇቸዉ በአባሌነት መመዝገብ እንዯማይችለ የሚያስገነዝብ 
ነዉ።  
በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ ከፍ ሲሌ እንዯተጠቀሰዉ ሟች 
ከአመሌካቾች ማህበራት የነበሩት የአክስዮኖች ዴርሻ አንጻር የአሁን 1ኛ ተጠሪ 
በሚስነትነት መብታቸዉ የሚዯርሳቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ እና ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች 
ባሊቸዉ የወራሽነት መብታቸዉ የሚዯርሳቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ሲታይ አክስዮኖቹ 
ሉከፋፈለ የማይችለ እና ተጠሪዎች ሰዉ በመወከሌ በጋራ ሇመያዝ የሚገዯደበት 
አግባብ ያሇ መሆኑን የሚያሳይ ነገር የሇም። ምክንያቱም ሟች አቶ አሇሙ ገብሩ 
በአመሌካቾች ማህበራት የነበራቸዉ አክስዮኖች ብዛት ሲታይ ተጠሪዎች ባሊቸዉ መብት 
አክስዮኖቹ ሇእያንዲንዲቸዉ ተከፋፍሇዉ በስማቸዉ ተመዝግቦ እነርሱም በማህበራቱ 
በአባሌነት ሇመመዝገብ የሚከሇክሊቸዉ ምንም ነገር የሇም። 
ተጠሪዎች በእነዚህ አክስዮኖች ሊይ ካሊቸዉ መብት አንጻር ሇእያንዲንዲቸዉ ተከፋፍሇዉ 
ብይዙ ከፍ ሲሌ ከተጠቀሱት የማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና የንግዴ ሕግ ዴንጋጌ 
የሚከሇክሊቸዉ አይሆንም። ሟች በእነዚህ ማህበራት የነበራዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ብዛት 
ሇተጠሪዎች ባሊቸዉ መብት ከመከፋፈሌ የሚከሇክሊቸዉ እና የጋራ ባሇአክስዮኖች ሆኖ 
አንዴ ሰዉ በመወከሌ መብታቸዉን እንዱጠቀሙበት የሚገዯደበት የህግ አግባብ የሇም። 
ሟች አቶ አሇሙ ገብሩ በአሁን 1ኛ አመሌካች ማህበር 9,136 አክስዮኖች ዴርሻ 
እንዯነበራቸዉ እና በአሁን 2ኛ አመሌካች ማህበር ዯግሞ 2,900 አክስዮኖች ዴርሻ 
እንዯነበራቸዉ በሥር ፍ/ቤት የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ። በዚህ መሰረት የአሁን 9ኛ 
ተጠሪ ከእነዚህ አክስዮኖች የሚስትነት ዴርሻቸዉ በአሁን 1ኛ አመሌካች ሟች 
ከነበራቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ግማሹ የእሳቸዉ በመሆኑ 4,568 አክስዮኖች 
እንዯሚዯርሳቸዉ፣ በአሁን 2ኛ አመሌካች ዯግሞ ሟች ከነበራቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ 
ግማሹ 1,450 እንዯሚዯርሳቸዉ፤ ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች የሟች ወራሾች በመሆናቸዉ 
በ1ኛ አመሌካች ከሚዯርሳቸዉ አክስዮኖች ሇእያንዲንዲቸዉ 571 አክስዮኖች 
እንዯሚዯርሳቸዉ እና በ2ኛ አመሌካች ዯግሞ ሇአሁን 5ኛ ተጠሪ ሇአቶ ዲንኤሌ አሇሙ 
183 አክስዮኖች እና ሇላልች ተጠሪዎች ዯግሞ 181 አክስዮኖች እንዯሚዯርሳቸዉ 
የሥር ፍ/ቤት በፍሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠዉ ጉዲይ ነዉ። ስሇሆነም የአሁን ተጠሪዎች 
የአክስዮኖች ዴርሻቸዉ በአመሌካቾች ማህበራት በአባሌነት ከመመዝገብ የመተዲዯሪያ 
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ዯንብ ዴንጋጌም ሆነ የንግዴ ሕጉ ዴንጋጌ የሚከሇክሊቸዉ ሆኖ አሌተገኘም። በንግዴ ሕጉ 
አንቀጽ 534 [2] ሥር እንዯተመሇከተዉ እያንዲንደ ማህበረተኛ በማህበሩ ዉስጥ ባለት 
አክስዮኖች ሌክ የዴምጽ ብዛት እንዲሇዉ ከዯነገገዉ አንጻር ሲታይ ተጠሪዎች 
በየስማቸዉ በማህበራቱ በአባሌነት የተመዘገቡ እንዯሆነ፣ ዴምጽ የሚሰጡት ባሊቸዉ 
የአክስዮኖች ዴርሻ መጠን ስሇሆነ በአመሌካቾች ሊይ የሚያመጠዉ ችግር መኖሩን 
የተመሇከተ ነገር የሇም። እንዱሁም የማህበራቱ አባሊት ብዛትም በንግዴ ሕጉ አንቀጽ 
510 [2] ሥር ከተመሇከተዉ ቁጥር በሊይ እስካሌሆነ ዴረስ፣ በዚህ ረገዴም ችግር 
ይፈጥራሌ ተብል አይገመትም። በመሆኑም ይህ ችልት በኢ.ፌ.ዳ.ሪ.ሕገ መንግስት 
አንቀጽ 80 [3፣ ሀ] እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ከተሰጠዉ 
ስሌጣን አንጻር አመሌካቾች ያቀረቡት የሰበር ቅሬታም ሆነ አቤቱታ ያስቀርባሌ ሲባሌ 
የተያዘዉ ጭብጥ የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፌዳራሌ ጠቅሊይ 
ፍ/ቤት ይህን ዉሳኔ በማጽናት የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 
የተፈጸመበት መሆኑን የማያመሌክት ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ።ከዚህ አንጻር 
ይህ ችልት በሰ.መ.ቁ.41526 [ቅጽ 9] ግንቦት 2 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠዉ አስገዲጅ 
የህግ ትርጉም ችልቱ የፍሬ ነገር እና የማስረጃ ምዘና ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን 
እንዯላሇዉ የወሰነዉን ማየት ይቻሊሌ።  
ሲጠቃሇሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤትም ሆነ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የአሁን ተጠሪዎች 
ባሊቸዉ መብት መሰረት በአመሌካቾች ማህበራት እያንዲንዲቸዉ በስማቸዉ 
በሚዯርሳቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ መጠን በአባሌነት ተመዝግበዉ የመጠቀም መብት 
አሊቸዉ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ በሕግ አግባብ የተሰጠ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ 
የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፈጸመባቸዉ ስሇሆኑ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ። 

ዉ  ሳ  ኔ 
1. የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመ.ቁ.169919 በ12/07/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፈጸመበት ስሇሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] 
መሰረት ጸንቷሌ። 

2. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፍ/ቤቶች ይዴረስ። 
3. ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ። 

መዝገቡ ተዘግቷሌ። 
    

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት 
ሰ/ጥ 
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የሰ/መ/ቁ 178185 

                                                                                         
ሚያዚያ 26 ቀን 2012 ዓ/ም 

  
                           ዲኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

                                  ቀነአ ቂጣታ 

                                  ዯጀኔ አያንሳ 

                                  ኑረዱን ከድር 

                                 ብርቅነሽ እሱባሇው 

አመሌካች፡-ጀር ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

ተጠሪ፡- ዓሇም ብረታብረት ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

                     መዝገቡንመርምረንየሚከተሇውንፍርድሰጥተናሌ። 

ፍ ር ድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች የፌ/ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 218994 በቀን 

25/03/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፌ/ጠቅሊይ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 169918 በቀን 

12/07/2011 ዓ.ም ያሳሇፈው ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምሌኝ 

በማሇት ስሇጠየቀ ነው። ጉዲዩ የንግድ ምሌክትን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በኢትዮጵያ 

አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የአሁን ተጠሪ ባቀረበው አቤቱታ ነው፡፡  

ተጠሪ ባቀረበው አቤቱታ፡- በአሇም አቀፍ ምድብ 06 ሇሚካተቱ ምርቶች መሇያነት ሇመጠቀም 

ፀሏይ የንግድ ምሌክትን እንዲስመዘገበ፤ ነገር ግን የንግድ ምሌክት እና ኢንደስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና 

ሌማት ዋና የስራ ሂዯት ጨረር የሚሌ የቃሌ እና የምስሌ ንግድ ምሌክት በጽ/ቤቱ ውስጥ በተከሳሽ ስም 

የመዘገበ በመሆኑ እንዯተገሇጸሊቸው ጠቅሰው ይህ በተከሳሽ ስም የተመዘገበው የንግድ ምሌክት ከእኛ 

የንግድ ምሌክት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ፈራሽ ሉዯረግ ይገባሌ፤ ምርታችን በገበያ ሊይ ባሇጨረሩ 

እየተባሇ የሚጠራ በመሆኑና ጨረር ከሚሇው ቃሌ ውጭ ያሇው ምስሌ ስሇሚመሳሰሌ እንዱሁም 

ምሌክቱ ሇተመሳሳይ ምርቶች በመሆኑ መሳከርን እየፈጠረ ስሇሚገኝ ተከሳሽ ንግድ ምሌክታቸው ሊይ 

ማሻሻያሉ ያዯርጉ ይገባሌ በማሇት አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

            የአሁን አመሌካች (ተከሳሽ) በበኩለ በሰጠው መሌስ የእኛ ንግድ ምሌክት ከከሳሽ ንግድ 

ምሌክት የተሇየ ነው፤ ከቀዲሚ ንግድ ምሌክት ጋር አንድ አይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሉስከትሌ 

የሚችሌ ባሇመሆኑ በጽ/ቤቱ ተመዝግቧሌ፤ ምሌክቶቹ በያዙት ምስሌ፣ ቅርጽ እና ቃሌ የሚዛመድ ገጽታ 

የሊቸውም፤ የእኛ ንግድ ምሌክት ምስሌ ከእሌፍ አዕሊፍ ከዋክብት የሚመነጭ ጨረርን ሉወክሌ የሚችሌ 

እንጂ የፀሏይ ጨረር ነው ሇማሇት የሚያስችሌ እውነታ የሇበትም፤ ህብረተሰቡንም ግራ የሚያጋባ 

አይዯሇም፤ ከሳሽ ምርታችን በህብረተሰቡ ዘንድ ባሇጨረሩ እየተባሇ ነው የሚጠራው ሊለት ባሇጨረሩ 
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ብሇው ያስመዘገቡት የንግድ ምሌክት በላሇበትና ማስረጃ ባሊቀረቡበት ሁኔታ መከራከሪያቸው አግባብነት 

የሇውም ብሎሌ፡፡ 

            በቃሌ ክርክር ወቅት ዯግሞ ከሳሽ የእኛ ክርክር በቃለ ሊይ ሳይሆን በምስለ ነው፤ 

ህብረተሰቡ ምርቱን የሚገዛው ጨረሮችን አይቶ እንጂ ስሙን አውቆ አይዯሇም፤ መሳከርን በተመሇከተ 

የአዋጁ አንቀጽ 26(2)(ሀ) እና (ሇ) ይታይሌን ሲለ ተከሳሽ በበኩለ የከሳሽ ምሌክት ፀሏይን የሚወክሌ 

ሲሆን የተከሳሽ ምሌክት ግን ጨረር በመሆኑ ምሌክቶቹ መሳከርን አይፈጠሩም፤ ተጠሪ የፀሏይን 

ባህርያት በሞኖፖሌ አሌያዘም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡                               

ጉዲዩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት ኮሚቴው በተከሳሽ ስም በማመሌከቻ ቁጥር LTM/3547/08 

ተመዝግቦ የሚገኘው የንግድ ምሌክት ፈራሽ መሆን አሇበት? ወይስ የሇበትም? የሚሌ ጭብጥ በመያዝ 

በከሳሽ ስም ተመዝግቦ ከሚገኘው የማመሌከቻ ቁጥር LTM/0919/2006 መዝገብ ጋር በማያያዝ 

ከመረመረ በኋሊ የውሳኔ ሃሳብ አቅርቧሌ፡፡ ባቀረበው የውሳኔ ሃሳብ የአመሌካችም ሆነ የተጠሪ የንግድ 

ምሌክት በዕቃዎች ምድብ 06 ሇቆርቆሮ ምርቶች ተብል የቀረበ ነው፤ ከሳሽ የእኛ ባሇጨረሩ እየተባሇ 

በተሇምዶ ይጠራሌ በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ከንግድ ምሌክቱ መዝገብ ሊይ ማጣራት እንዯተቻሇው 

ከሳሽ ባሇጨረሩ በሚሌ ያስመዘገቡት ምሌክት የላሇ በመሆኑ እና ሇይግባኝ ሰሚ ኮሚቴውም ይህን 

ክርክራቸውን የሚዯግፍ ማስረጃ ያሊቀረቡ በመሆኑ በዚህ ረገድ በከሳሽ የቀረበው መከራከሪያ ተቀባይነት 

የሇውም፤ የንግድ ምሌክቶቹ ከተመዘገቡበት የቆርቆሮ ምርት ባህሪ አንጻር ማንኛውም ምክንያታዊ 

ሸማች ቆርቆሮ ሲገዛ በገበያ ሊይ ያለትን የቆርቆሮ ምርቶችን በተመሇከተ መረጃ በዯንብ ሳይሰበስብ 

አይገዛም፤ እንዯ ዝቅተኛ የሸቀጥ እቃዎች ያምንም የገበያና የጥራት መረጃ ሉገዛ የማይቻሌ በመሆኑ 

ህብረተሰቡ በዚህ በኩሌ ሉገዛ ያሰበውን ሳይሆን የተሳሳተውን ይገዛሌ ተብል አይታሰብም፤ በመሆኑም 

በሁሇቱ ንግድ ምሌክቶች መካከሌ መመሳሰሌ አሇ ቢባሌ እንኳን መመሳሰለ ዝቅተኛ ሲሆን ሸማቹ 

ማህበረሰብም ምርቶቹን በሚገዛበት ጊዜ ጥናት አድርጎ እና መረጃን መሰረት አድርጎ በመሆኑ የንግድ 

ምሌክቶቹ መሳከርን የሚፈጥሩ ባሇመሆናቸው በከሳሽ በኩሌ የቀረበው የንግድ ምሌክት ፈራሽነት ጥያቄ 

ተቀባይነት የሇውም፤ የንግድ ምሌክት ጥበቃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯት ጨረር የሚሇውን የተከሳሽን 

የቃሌና ምስሌ ንግድ ምሌክት መመዝገቡ የሚነቀፍ አይዯሇም በማሇት የውሳኔ ሃሳብ አቅርቧሌ፡፡ 

የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ዋና ዲይሬክተርም በውሳኔ ሃሳቡ መሰረት እንዱፈፀም ወስነዋሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፌዯራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት አቅርቦ ፍ/ቤቱም 

የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ በሰጠው ውሳኔ ከክርክሩና ከቀረበው ማስረጃ መገንዘብ እንዯተቻሇው 

የሁሇቱም ተከራካሪዎች የንግድ ምሌክት አገሌግልት ሊይ የዋሇው ሇተመሳሳይ የቆርቆሮ ምርት ሲሆን 

የአሁን ተጠሪ የንግድ ምሌክት አስቀድሞ የተመዘገበ መሆኑ አሊከራከረም፤ የቀረበው ማስረጃም ይህን 

ያሳያሌ፤ የተጠሪ ንግድ ምሌክት የፀሏይ ምሌክት ከነጨረሩ ሲሆን በውስጡ ፀሏይ የሚሌ ቃሌ 

የተጻፈበት ነው፤ የአሁን አመሌካች በበኩለ የብርሃን ጨረር ያሇው ምስሌ ሆኖ በውስጡ ጨረር የሚሌ 

ቃሌ የተፃፈበት መሆኑን የቀረበው የምስሌ ማስረጃ ያሳያሌ፤ አመሌካች በኮሚቴው ባዯረጉት ክርክርም 

የንግድ ምሌክቱ በግሌጽ ያሌተሇየ የኮከብ ጨረር መሆኑንና ከተጠሪ የፀሏይ ጨረር ጋር ግንኙነት 

እንዯላሇው ተከራክረዋሌ፤ የተጠሪ የንግድ ምሌክት የፀሏይን ጨረር የሚያሳይ የፀሏይ ምስሌ ያሇበት 
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ከመሆኑ አንፃር ተጠቃሚው በምስለ ምክንያት ባሇጨረሩ በማሇት በተሇምዶ ይጠራዋሌ የሚሌ ክርክር 

ከመቅረቡ አንፃር ኮሚቴው ሉያየው የሚገባ የተጠሪ የንግድ ምሌክት በእይታ ባሇጨረሩ ሉያስብሌ 

ይችሊሌ ወይ የሚሌ መሆን ነበረበት፡፡ ኮሚቴው መመሳሰለ ዝቅተኛ ነው ያሇውን በተመሇከተም 

መመሳሰለ ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት አሌተገሇፀም በተሇይም ምሌክቶቹ በአንድ ምክንያታዊ ሰው 

ቅጽበታዊ እይታ ሌዩነት ስሇመኖሩ በግሌጽ ይታያሌ አይታይም የሚሇውን የሚያትት አይዯሇም፡፡ ፍርድ 

ቤቱ ከሁሇቱ የንግድ ምሌክቶች እንዯተገነዘበው በአንድ ምክንያታዊ ሰው እይታ ጨረርን የሚያሳዩ 

ናቸው፤ የይ/ባይ ምስሌ ውስጥ ፀሏይ የሚሇው ጽሁፍ ቢኖርም ከምስሌ የተነሳ ባሇጨረሩ ቆርቆሮ 

ተብል ሉገሇጽ እንዯሚችሌ የሚያስገነዝብ ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 5(1) ባሇስሌጣኑ የንግድ ምሌክት 

ሲመዘግብ የአንድ ሰው ምርቶች እና አገሌግልቶች ከላሊው ሇመሇየት በግሌጽ የሚያስችሌ መሆን 

እንዲሇበት በቅድሚያ እንዱያጣራ የሚያስገድድ በመሆኑ የማጣራት ሀሊፊነት ያሇበት በመሆኑ ኮሚቴው 

ማስረጃ አሌቀረበም በማሇት የሰጠው ምክንያት ተገቢአይዯሇም፡፡ ከዚህም ላሊ ኮሚቴው የሁሇቱ የንግድ 

ምሌክቶች መሳከርን አይፈጥርም የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው የምርቱ አይነት ቆርቆሮ ስሇሆነ 

ተጠቃሚው ሳያጣራና መረጃ ሳይሰበስብ አይገዛም በሚሌ ሲሆን በመርህ ዯረጃ አንድተ ጠቃሚ መረጃ 

የሚሰበስብና ጥንቃቄ የሚያዯርግ እንዱሁም በማንኛውም አይነት እቃዎችና አገሌግልቶች ሊይ ያሇውን 

ሌዩነት አንጥሮ የማውጣት ብቃት ያሇው ቢሆንም ህጉ ይህንን የማጣራት ሸክም ወዯ ተጠቃሚ የጣሇ 

ሳይሆን አቅራቢው ምርቱን ከላሊው እንዱሇይ በሚያስችሌ መሌኩ የንግድ ምሌክቱን እንዱያዘጋጅ ሸክም 

የጣሇ በመሆኑ ኮሚቴው በዚህ ረገድ የዯረሰበት ድምዲሜም አግባብ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች 

ጨረር የሚሇው ቃሌ እና የምስሌ ምሌክት መመዝገቡ የሚነቀፍበት ምክንያት የሇም በማሇት የተሰጠው 

ውሳኔ በአዋጅቁጥር 501/1998 አንቀጽ 17(1) እና በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፤ 

የአመሌካች ምሌክት ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

   አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፌ/ጠቅሊይ ፍ/ቤት ቢያቀርብም ቅሬታው 

በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሰረት ተሰርዟሌ፡፡ የሰበ ርአቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው። 

አመሌካች በቀን28/09/2011 ዓ/ም ባቀረበው ማመሌከቻ ከፍተኛው ፍ/ቤት የተጠሪ ንግድ 

ምሌክት ጨረር ነው የሚሌ አቋም ከመነሻው በመያዙና የኮሚቴው ውሳኔ ግድፈት ሊይ በማተኮሩ 

መሰረታዊ ሥህተት ፈጽሟሌ፤ ምሌክቶቹ ተመሳሳይነት አሊቸው ቢባሌ እንኳን ዝቅተኛ ነው፤ ሁሇቱ 

የንግድ ምሌክቶች ሲታዩ ህግ ባሌፈቀዯው ዯረጃ እንዯማይመሳሰለ ተጠሪም ሙግት ያሊነሳበት ነው፤ 

የተጠሪ ምሌክት በምስሌና በፅሁፍ ፀሏይን ከመሊ ተፈጥሯዊገ ጽታዎቿ የሚያሳይ ሲሆን የአመሌካች 

ምሌክት ጨረር ስሇሆነ ብቻ ምሌክቱ ከሚገሌጸው የፀሏይ ባህርያት ጨረርን ነጥል ተቃውሞ ሉያነሳ 

አይችሌም፤ ፀሏይንና ከፀሏይ ጋር የተገናኘ ማንኛውንም ነገር በሞኖፖሌ መስጠት ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

ተጠሪ ባሇጨረሩ በሚሌ ያስመዘገበው ምሌክት ባሇመኖሩ የኮሚቴው ውሳኔ አግባብ ነበር፤ ተጠሪ ሇዚህ 

ክርክሩ ማስረጃ ሉያቀርብ አይገባም ሲሌ የከፍተኛው ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔም ከግራቀኙ ክርክር፣ 

ከህግና አመክንዬ የሚቃረን እንዱሁም የማስረዲት ሸክምን በተመሇከተ የተዯነገጉ ድንጋጌዎችን የጣሰ 

ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ኮሚቴ በንግድ ምሌክቶች መካከሌ የሚኖር ተመሳሳይነት መሳከርን የሚፈጥረው 

በተጠቃሚው ሊይ በመሆኑ የመመሳሰለ ዯረጃ ተጠቃሚው በምርቱ ሊይ ባሇው መረጃና እውቀት ሊይ 

እንዯሚወሰን እንዱሁም በምሌክቶቹ መካከሌ ያሇው መመሳሰሌ ዝቅተኛ መሆኑን በማረጋገጥ የዯረሰበት 
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መዯምዯሚያ ተቀባይነት እንዯላሇው ይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት የሰጠው ትችትም አሊግባብ ነው፡፡ 

በመሆኑም የስር ፍ/ቤቶች ውሳኔ ተሸሮ የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ውሳኔ እንዱጸናሌን በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

           ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ የፍርድ ቤቶቹ ውሳኔ ከአዋጅ ቁጥር 501/98 

አንጻር መጣራት ያሇበት በመሆኑ ሇሰበር ችልቱ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት 

ተዯርጓሌ፡፡  

         ተጠሪ በቀን 06/02/2012 ዓ.ም ባቀረበው መሌስ የንግድ ምሌክቱ በአመሌካች ስም 

ከተመዘገበ በኋሊ ተጠሪ መቃወሚያ አቅርቦ ምሌክቱን የማሻር መብት ያሇው መሆኑን፤ አመሌካች 

ያስመዘገበው የንግድ ምሌክት የኮከብ ምስሌ ያሇበት ስሊሇመሆኑ፤ የአመሌካች የንግድ ምሌክት ከተጠሪ 

ንግድ ምሌክት ጋር ማሳከርን የሚፈጥር ስሇመሆኑ፤ ተጠሪ ‹‹ጨረሩ›› የሚሌ ንግድ ምሌክት 

አስመዘገብኩ ያሊሇ ስሇመሆኑና ምሌክቱ ግን በተጠቃሚው ዘንድ ‹‹ባሇጨረሩ ቆርቆሮ›› የሚሌ መሇያ 

ስም ያሰጠው ስሇመሆኑ ፤ እንዱሁም የንግድ ምሌክቶቹ በአዋጁ አንቀጽ 7(1) በግሌጽ እንዯተመሇከተው 

መሳከርን ሉያስከትሌ የሚችሌ ተመሳሳይነት ካሇው ሉመዘገብ እንዯማይገባና፤ የቆርቆሮ ምርትን 

የተማረውም ያሌተማረውም የህብረትሰብ ክፍሌ የሚገዛው በመሆኑ የጨረር ምስለን ብቻ በማየት 

ሉዯናገር የሚችሌ በመሆኑ ምሌክቱ መሳከርን የሚያስከትሌ ተመሳሳይነት አሇው በማሇት የስር ክርክሩን 

በማጠናከር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ከፍሲሌ በአጭሩ የገሇጽነው የጉዲዩን አመጣጥ ነው፡፡ በበኩሊችን የግራቀኙን ክርክር ቅሬታ 

ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቶች 

በተሰጠው ውሳኔና ትዕዛዝ የተፈፀመ የህግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን መርምረናሌ፡፡ 

            አንዯመረመርነው ተጠሪ ሇአመሌካች በሰርተፍኬት ቁጥር LTM/3547/08 የተመዘገበው 

የንግድ ምሌክት ፈራሽ እንዱሆን የጠየቀ ሲሆን በምክንያትነት የጠቀሰው የንግድ ምሌክቱ አስቀድሞ 

ካስመዘገብነው ከእኛ የንግድ ምሌክት ጋር ተመሳሳይ ነው፤ መመሳሰለም በቃለ ሊይ ሳይሆን በምስለ 

ነው፤ ህብረተሰቡ የቆርቆሮ ምርታችንን የሚገዛው ጨረሮችን አይቶ እንጂ ስሙን አውቆ አይዯሇም 

የሚለ መከራከሪያዎችን በምክንያትነት በማንሳት ነው፡፡                 

            በንግድ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 36 የንግድ ምሌክት 

ምዝገባን ፈራሽ ስሇማድረግ የሚዯነግግ ሲሆን በንዑስ ቁጥር (1) ስር ምዝገባው በአዋጁ የተጠቀሱትን 

ሁኔታዎች ከመሰረቱ ያሊሟሊ መሆኑ ሲረጋገጥ ፈራሽ ሉዯረግ እንዯሚችሌ ይገነግጋሌ፡፡ በአዋጁ 

የተጠቀሱት ሁኔታዎች ዯግሞ በክፍሌ ሁሇት ከአንቀጽ 5 እስከ 7 ድረስ ተዘርዝረዋሌ፡፡ ከድንጋጌዎቹ 

መረዲት እንዯሚቻሇው ማንኛውም የንግድ ምሌክት የአንድን ሰው ዕቃዎች ከላልች ዕቃዎች በግሌፅ 

ሇመሇየት የሚያስችሌ ከሆነ (capable of clearly distinguishing) ሉመዘገብ እንዯሚችሌ፤ ነገር ግን 

ከአንድ አይነት ዕቃዎች ጋር የተያያዘ የላሊ ሰው ቀዲሚ የንግድ ምሌክት ጋር አንድ አይነት የሆነ 

ወይም መሳከርን ሉያስከትሌ የሚችሌ ተመሳሳይነት ያሇው ከሆነ (where it is identical ………. Or 

if it so nearly resembles such a trademark as to be likely to deceive or cause 

confusion) ሉመዘገብ እንዯማይገባ ተመሌክቷሌ፡፡ (የአዋጁን አንቀጽ 5(1) እና 7(1) ይመሇከቷሌ)፡፡ 

ከዚህም ላሊ በአዋጁ አንቀጽ 2(12) የተሰጠው ትርጉም እንዯሚያመሇክተው “የንግድ ምሌክት” ማሇት 
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የአንድን ሰው ዕቃዎች ወይም አገሌግልቶች ከላልች ሰዎች ዕቃዎች ወይም አገሌግልቶች ሇመሇየት 

የሚያስችሌ የሚታይ ምስሌ ነው፡፡ ምሌክቱ ቃሊቶችን፣ ዱዛይኖችን፣ ፊዯልችን፣ ቁጥሮችን፣ ቀሇሞችን 

ወይም የዕቃዎችን ወይም የመያዣዎቻቸውን ቅርጽ ወይም የእነዚህኑ ቅንጅት ሉይዝ ይችሊሌ፡፡  

           ከፍሲሌ ከተጠቀሱት የአዋጁ ድንጋጌዎች እና ከአዋጁ ጠቅሊሊ ይዘት እንዱሁም በዘርፉ 

ከዲበረው ዕውቀት መገንዘብ እንዯሚቻሇው የአንድን አስቀድሞ በማመሌከቻ በምዝገባ የገባ የንግድ 

ምሌክት መሰረተዊ ባህሪ (essential feature) በመውሰድ ወይም የንግድ ምሌክቱን እንዲሇ ወስዶ 

በምሌክቱ ሊይ የተወሰነ ጭማሪ ወይም ሇውጥ በማድረግ የቀረበ የንግድ ምሌክት መሳከርን ሉያስከትሌ 

የሚችሌ ተመሳሳይነት ያሇው ነው ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ 

           በተያዘው ጉዲይ የአእምሯዊ ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ባቀረበው የውሳኔ ሃሳብ 

በአመሌካችና በተጠሪ የንግድ ምሌክቶች መካከሌ መመሳሰሌ መኖሩን ጠቅሶ ዝርዝር መምክንያት 

ሳይሰጥ መመሳሰለ ዝቅተኛ ነው ብሎሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ይግባኝ ሰሚው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክርክርና ፍሬ 

ነገሩን በማጣራት የሁሇቱን የንግድ ምሌክቶች ይዘት መርምሮ ሁሇቱም የንግድ ምሌክቶች የጨረር 

ስሇመሆናቸውና አንድ ምክንያታዊ ሰው የጨረር ምሌክቶችን በቅጽበታዊ እይታ ተመሇክቶ መሇየት 

በማያስችሇው ዯረጃ ተመሳሳይ መሆናቸውን በማረጋገጥ ወስኗሌ፡፡ ይህ የፍሬ ነገር መዯምዯሚያ ተጠሪ 

አስቀድሞ በመዝገብ ያስገባው የንግድ ምሌክት መሰረተዊ ባህሪ (essential feature) በአመሌካች የንግድ 

ምሌክት መወሰደን የሚያሳይ ነው፡፡ በላሊም በኩሌ በተጠሪ የንግድ ምሌክት በክቡ ምስሌ ውስጥ ያሇው 

‘ፀሏይ’ የሚሌ ቃሌ በአመሌካች የንግድ ምሌክት በክቡ ምስሌ ውስጥ ‘ጨረር’ በሚሌ መተካቱ የንግድ 

ምሌክቱን ወስዶ የተወሰነ ሇውጥ እንዯማድረግ የሚቆጠር ነው፡፡  

             በአጠቃሊይ የአመሌካች ጨረር የሚሇው ቃሌ እና የምስሌ ምሌክት በተጠሪ አስቀድሞ 

የተመዘገበውን የንግድ ምሌክት መሰረታዊ ባህሪ በመውሰድ የተወሰነ ሇውጥ የሚያዯርግ በመሆኑና 

የሁሇቱ ንግድ ምሌክቶች ተመሳሳይነት መሳከርን የሚፈጥር መሆኑ ፍሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን 

ሇመመዘን ስሌጣን ባሇው ፍርድ ቤት ተረጋግጦ የአመሌካች ምሌክት ሉሰረዝ ይገባሌ ተብል በመወሰኑ 

የተፈፀመ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ  

1. የፌ/ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 218994 በቀን 25/03/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 

የፌ/ጠቅሊይ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 169918 በቀን 12/07/2011 ዓ.ም ያሳሇፈው ትዕዛዝ 

የህግ ስህተት የተፈጸመበት ባሇመሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. የዕግድ ትዕዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፡፡  

3. ሇሰበር ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

                          መዝገቡተዘግቷሌ ወዯመዝገብቤትይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት  

ዮ/ሙ 
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                                                                                                                             ግንቦት 28 ቀን 2012 ዓ.ም                                                        

                        ዲኞች፡- እትመት አሠፋ 

                               ጳውልስ ኦርሾሶ 

                                ፀሐይ መንክር 

                                መሊኩ ካሣዬ 

                                እስቲበሌ አንደዓሇም  

አመሌካች፡- የአቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት ሞግዚት አቶ ኪዲነማሪያም ሐይለ 

ተጠሪዎች፡- ወ/ሮ አሚት አጽብሃ  

       መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፍርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፍርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሰኔ 05 ቀን 2011 ዓ.ም ጽፈው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ 

በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 107657 መጋቢት 25 

ቀን 2011 ዓ.ም ሞግዚት የሆኑሇት አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት መሬቱ ከሚገኝበት አካባቢ ውጪ በአማራ 

ክሌሌ የሚኖር እና የስነ-አእምሮ ችግር እንዲሇው መሬቱ ባሇበት ማሕበረሰብ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ 

ከዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 13/8 ውጭ የስነ አእምሮ ችግር እንዲሇው ማስረጃ ቀርቧሌ በሚሌ 

ምክንያት በይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤት የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረባቸው 

ነው፡፡ 

ጉዲዩ የእርሻ መሬት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት በሐዴነት ቀበላ መሬት ዲኝነት ነው፡፡ በመሬት ዲኝነቱ በተዯረገው ክርክር የአሁን አመሌካች 

ከሳሽ፤ በዚህ የሰበር ክርክር የላለ 4 ግሇሰቦች ከ1ኛ እስከ 4ኛ ተከሳሾች፤ የአሁን ተጠሪ ዯግሞ 5ኛ 

ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በመሬት ዲኝነቱ ያቀረቡት ክስ ይዘት በአጭሩ፡- 

ሞግዚት የሆኑሊቸው አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት በሐዴነት ቀበላ አዋሳኙ በክሱ የተገሇጸውን በእንፎ ጎጥ 

ውስጥ የሚገኘውን የእርሻ መሬት እና በማይ ዝሕሌቶ የሚገኘውን የመስኖ መሬት ቀዯም ሲሌ በወሊጅ 

አባታቸው በሰማዕት ታጋይ ገ/ሕይወት ሀይለ ስም የነበረ መሆኑን፤ ይህንኑ መሬት ሕጋዊ ወራሽ 

በመሆን የያዙት መሆኑን፤ ከባዴ የስነ አእምሮ ችግር ያሇባቸው እና በሞግዚት የሚተዲዯሩ መሆኑን፤ 
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ከ1ኛ እስክ 4ኛ ያለት ተከሳሾች አዋጅ ቁጥር 239/2006 አንቀጽ 11/5(ሇ)(ሐ) ዴንጋጌን በመጣስ 

መሬቱን ሇተጠሪ ያዯለባቸው መሆኑን በመግሇጽ መሬቱን እንዱያስረክቧቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ 

ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የስር ከ1ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተከሳሾች በሰጡት መሌስ፡- አከራካሪውን መሬት በ1983 ዓ.ም ታጋይ 

ገ/ሕይወት ሀይለ የታዯለት መሆኑን እና በሕይወት እስከነበሩበት ጊዜ ዴረስ ሲጠቀሙበት የነበረ 

መሆኑን፤ ከዚህ ዓሇም በሞት ከተሇዩ በኋሊም ሇላሊ ሰው ተሸጋሽጎ የነበረ መሆኑን፤ አመሌካች በውርስ 

ይገባኛሌ ብል ተቃውሞ በ2001 ዓ.ም በውርስ ያገኘው መሆኑን፤ መሬቱን እንዯወረሰው ወዯ ምዕራብ 

ጎጃም የሄዯ መሆኑን፤ በአዋጁ እና በዯንቡ መሠረት ተጠንቶ መሬቱ የተሸጋሸገ መሆኑን፤ የአእምሮ 

ችግር አሇኝ የሚሇው ሆነ ብል በተንኮሌ መሆኑን፤ ሕመምተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሕክምና 

ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑን፤ አመሌካች የውክሌና መብታቸው ሲዘጋባቸው እንዯገና የአእምሮ ችግር 

አሇበት በማሇት ክስ የመሰረቱ መሆኑን፤ መሬቱን ሕግ እና መመሪያ ተከትሇው ያሸጋሸጉት መሆኑን 

በመግሇጽ የአመሌካች ክስ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡   

የአሁን ተጠሪ በሰጡት መሌስ መሬቱ የሰማዕት ታጋይ የነበረ በመሆኑ በሕይወት እስከነበሩበት ጊዜ 

ዴረስ የመጠቀም መብት የነበራቸው መሆኑን፤ አባታቸው በሞት ከተሇዩ በኋሊ ሇላሊ ሰው ሉተሊሇፍ 

የማይችሌ መሆኑን፤ አመሌካች በክሱ የገሇጸው የሰማእት ታጋይ ተጠቃሚ መሆኑን የሚያሳይ ሳይሆን 

ወራሽ መሆኑን የሚያሳይ መሆኑን፤ ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ ቀበላውን ሇቆ ወዯ ላሊ አገር ስሇሄዯ 

በቀበላው እና በጎጥ መሬቱ ተጠንቶ ሇ7 ዓመት የጠበቁት መሆኑን ፤ አመሌካች ከሁሇት ዓመት በሊይ 

አካባቢን ስሇሇቀቅ በመሬቱ የመጠቀም መብት የላሇው መሆኑን፤ ግሇሰቡ ከቀበላአቸው ሇቃቂ 

መሆናቸው እና በስነ አእምሮ ሕመም ምክንያት እንዯተሇዩ ተጠንቶ መሬቱ በሽግሽግ እንዱሰጥ የተወሰነ 

መሆኑን እና ተጠሪ መሬት ስሊሌነበራቸው የተሰጣቸው መሆኑን፤ አመሌካች ከዚህ በፊት በውክሌና ክስ 

አቅርበው ውክሌናው ተቀባይነት የሇውም ተብል ውዴቅ ከተዯረገባቸው በኋሊ የስነ አእምሮ ችግር 

አሇበት በማሇት ከላሇ አካባቢ የፍ/ቤት ማስረጃ በማቅርብ ያቀረቡት ክስ ተገቢ ስሊሌሆነ ወዴቅ ሉዯረግ 

ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት የመሬት ዲኝነት የግራቀኙ ምስክሮች እንዱሰሙ በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት የአመሌካች 

ምስክሮቸ አከራከሪው መሬት አመሌካች ሞግዚት የሆኑሇት አባት የታጋይ ገ/ሕይወት ሀይለ የነበረ እና 

ሇተጠሪ የተሸጋሸገ መሆኑን በመግሇጽ የመሰከሩ ሲሆን የተጠሪ እና የስር ተከሳሾች ምስክሮች ዯግሞ  

አከራካሪው መሬት የታጋይ ገ/ሕይወት ሀይለ የነበረ መሆኑን እና ሌጁ በ2001 ዓ.ም የወረሰው 

መሆንኑ፤ አመሌካች ሇሰባት አመታት ወዯ አማራ ክሌሌ ስሇሄዯ በጎጥ ተጠንቶ መሬቱ ሇተጠሪ 
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የተሸጋሸገ መሆኑን በመግሇጽ መስክረዋሌ፡፡ የመሬት ዲኝነቱም ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ 

መዝኖ ሽግሽጉ ሕጋዊ ስሇሆነ አከራካሪው መሬት ሇተጠሪ ሉጸናሊት ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡      

አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇምስራቅ ዞን ጋንታ አፈሹም ወረዲ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የይግባኝ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፍ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ አመሌካች ሞግዚት 

የሆኑሇት አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት የሰማዕት ታጋይ አባቱን መሬት ወርሷሌ፤ ግሇሰቡ የአእምሮ ችግር 

ያሇበት በመሆኑ በሞግዚት ሉተዲዯር እንዯሚገባ እና የሕግ ክሌከሊ እንዯተዯረገበት የሚያሳይ የፍ/ቤት 

ውሳኔ እንዲቀረበ መዝገቡ ያሳያሌ፤ የገጠር መሬት ተጠቃሚነት ሉቋረጥ የሚችሇው በአዋጅ ቁጥር 

239/2006 አንቀጽ 11/1 መሰረት ሆኖ በአዋጁ አንቀጽ 11/2-9 ሊይ ካለት ምክንያቶች ውጪ እንዯሆነ 

በግሌጽ ተዯንግጎአሌ፤ የአመሌካች ክስ በማስረጃ ተዯግፎ ቀርቦሇት እያሇ ሽግሽጉ ሕጋዊ ነው በማሇት 

የተሰጠው ውሳኔ አግባብ አይዯሇም በማሇት የመሬት ዲኝነቱ የሰጠውን ውሳኔ ሽሮ አከራከሪው መሬት 

ሇአቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩሊቸው ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇምስራቅ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቤቱታ 

ያቀረቡ ቢሆንም አቤቱታቸው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ ተጠሪ በመቀጠሌ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ ተጠሪ 

አከራካሪውን መሬት ወርሶ መሬቱ ባሇበት ቦታ ሆኖ በመሬቱ ካሌተጠቀመበት እና አካባቢውን ከሇቀቀ 

በዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 15/2 መሠረት መሬቱ ሉሸጋሸግ እንዯሚችሌ ተዯንግጎአሌ፡፡ አመሌካች 

መሬቱ ከሚገኝበት አካባቢ ውጪ በአማራ ክሌሌ የሚኖር እና የስነ-አእምሮ ችግር እንዲሇው መሬቱ 

ባሇበት ማሕበረሰብ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ከዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 13/8 ውጭ የስነ አእምሮ 

ችግር እንዲሇው ማስረጃ ቀርቧሌ በሚሌ ምክንያት በይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ 

አይዯሇም በማሇት ሽሮ የመሬት ዲኝነቱ የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሕግ ስሕተት ተፈጽሞበታሌ በሚሌ 

ሲሆን ይዘቱም፡- አመሌካች ሞግዚት የሆንኩሇት አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት የሟች ሰማእት ገ/ሂወት ሌጅ 

እና ሕጋዊ ወራሽ ነው፤ የሰማእት ሌጅ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 239/2006 አንቀጽ 11/5/ሐ መሠረት 

በሕይወት እስካሇ ዴረስ የተጠቃሚነት መብት አሇው፤ በአዋጁ አንቀጽ 11/5/ሰ ከባዴ የአእምሮ ችግር 

ያሇው ከሚኖርበት ቀበላ ሇቆ ላሊ ቀበላ ወይም ከተማ የሔዯ ሰማዕት ታጋይ እና ሚሉሻ መሬት 

የመጠቀም መብት አሇው፤ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የአእምሮ ችግር እንዲሇበት ሇማስረዲት የቀረበውን 

ከአማራ ክሌሌ ወረዲ ፍ/ቤት የተሠጠውን ማስረጃ በዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 13/8 መሠረት 

ተቀባይነት የሇውም ማሇቱ አግባብ አይዯሇም፤ ዯንብ ቁጥር 85/2006 የፍ/ቤት ማስረጃ እንዲይቀርብ 
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ግሌጽ ክሌከሊ ባሊስቀመጠበት ሁኔታ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ማስረጃው ተቀባይነት የሇውም ሲሌ 

የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የአሁን አመሌካች የአእምሮ ሕመምተኛ መሆኑ ባሇበት አካባቢ 

ታውቆ በሞግዚት የሚተዲዯር ሆኖ ሳሇ ክርክር የተነሳበት መሬት ባሇበት አካባቢ ባሇው ማሕበረሰብ 

ስሊሌተረጋገጠ መሬቱ ሇአመሌካች አይገባም ተብል የመወሰኑን አግባብነት ከክሌለ አዋጅ ቁጥር 

239/2006 አንቀጽ 11/5(ሐ) እና ከዯንብ ቁጥር 85/2006 ጋር በማገናዘብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 

በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሑፍ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካች አስቀዴመው በውክሌና ክስ አቅርበው መዝገቡ ከተዘጋባቸው 

በኋሊ የስነ አእምሮ ችግር አሇበት በሚሌ ምክንያት ሞግዚት ነኝ ብሇው መቅረባቸው አግባብ አይዯሇም፤ 

በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም ሕግ መሠረት መሬቱ ከሚገኝበት ማህበረሰብ ወይም 

በሕክምና ቦርዴ ያሌተሰጠ ማስረጃ ተቀባይነት የሇውም፤ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ መሠረት 

በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ስሇሆነ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን 

በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሕጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርከሩ ሒዯት መገንዘብ የቻሌነው አመሌካች ሞግዚት የሆኑሇት አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት የሟች ታጋይ 

አባቱ የነበረውን መሬት የወረሰ መሆኑን፤ ግሇሰቡ አካባቢውን ከሇቀቀ ከሰባት ዓመት በሊይ መሆኑን፤ 

ይህንኑ መሠረት በማዴረግ በሚመሇከታቸው የአስተዲዯር አከሊት መሬቱ ተጠንቶ ሇተጠሪ የተሸጋሸገ 

መሆኑን፤ አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት ባሇበት የስነ አእምሮ ሕመም ምክንያት የሕግ ክሌከሊ እና አሳዲሪነትና 

ሞግዚትነት መስጠት አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ ስሇራሱ ዯህንነት እና ስሇንብረቱ አጠባበቅ በፍ/ብ/ሕ/ቁ 

359/1 መሠረት አመሌካች አሳዲሪ እና ሞግዚት ሆነው የተሾሙሇት መሆኑን ነው፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የወረዲው ፍ/ቤት አመሌካች በማስረጃነት ያቀረቡትን የፍ/ቤት ውሳኔ 

ተቀብል አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት የስነ አእምሮ ሕመም ያሇበት በመሆኑ አካባቢውን የሇቀቀ ቢሆንም 

የመሬት ተጠቃሚነቱ ሉቋረጥ አይገባም በማሇት የወሰነ ሲሆን የክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ዯግሞ አመሌካች መሬቱ ከሚገኝበት አካባቢ ውጪ በአማራ ክሌሌ የሚኖር እና የስነ-አእምሮ 

ችግር እንዲሇው መሬቱ ባሇበት ማሕበረሰብ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ከዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 13/8 
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ውጭ የስነ አእምሮ ችግር እንዲሇው ማስረጃ ቀርቧሌ በሚሌ ምክንያት የመሬቱ ተጠቃሚ ሉሆን 

አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ችልት ምሊሽ ሉሰጠው የሚገባ የክርክሩ መሠረታዊ 

ጭብጥ አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት ባሇበት የስነ አእምሮ ሕመም ምክንያት የሕግ ክሌከሊ እና አሳዲሪነትና 

ሞግዚትነት መስጠት አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ ስሇራሱ ዯህንነት እና ስሇንብረቱ አጠባበቅ በፍ/ብ/ሕ/ቁ 

359/1 መሠረት አመሌካች አሳዲሪ እና ሞግዚት ሆነው ተሹመውሇታሌ በማሇት ከአማራ ክሌሌ ደርቤቴ 

ወረዲ ፍ/ቤት የተሰጠው የፍ/ቤት ውሳኔ ግሇሰቡ የመሬት ተጠቃሚት መብቱ እንዲይቋረጥ ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ በመሆኑም ሇዚሁ 

መሠረታዊ ጭብጥ ምሊሽ መስጠት ያስችሇን ዘንዴ ከክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም 

ሕጎች እና አግባብነት ካሊቸው የፍትሐብሔር ሕጉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡  

በመሠረቱ መከሌከለ ሇጤናው እና ሇጥቅሙ የሚያስፈሌግ ሆኖ ሲገኝ እንዱሁም ስሇዕብደ ሰው 

ወራሾች ጥቅም ዕብዴ ሰው እንዱከሇከሌ / እንዱጠበቅ / ዲኞች ፍርዴ ሇመስጠት የሚችለ መሆኑን፤ 

ዲኞች የአንደን ሰው መከሌከሌ ከመፍረዲቸው በፊት ክሌከሊውን ሇማዴረግ የግዴ አስፈሊጊ መሆኑን 

መረዲት ተረዴተው አሳዲሪ እና ሞግዚት የሚሾሙሇት መሆኑን እና ይህንኑ ውሳኔ የሚሰጠውም የስነ-

አእምሮ ችግር አሇበት የተባሇው ሰው በሚገኝበት አካባቢ ያሇ ፍርዴ ቤት ስሇመሆኑ ስሇ ፍርዴ ክሌከሊ 

የሚዯነግጉት የፍትሐብሔር ሕጉ ቁጥር 351 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ይዘት ያስገነዝቡናሌ፡፡ እነዚህ 

ዴንጋጌዎች የስነ አእምሮ ችግር ያሇበትን ሰው እና ወራሾች ጥቅም ሇመጠበቅ ሲባሌ በሌዩ ሁኔታ 

የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች ሲሆኑ ተፈጻሚነታቸውም የፍርዴ ክሌከሊ የተዯረገበት ሰው ሇጤናው እና 

ሇጥቅሙ አስፈሊጊ ሆኖ በተገኘበት ማናቸውም ጉዲይ ሊይ ስሇመሆኑ ከዴንጋጌዎቹ ይዘት መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 239/2006 አንቀጽ 11/1 

በአዋጁ ከተፈቀደት ምክንያቶች ውጪ ከሚኖርበት  ቀበላ ከሁሇት ዓመት በሊይ ወዯ ላሊ ቀበላ ወይም 

ከተማ የሇቀቀ የገጠር መሬት ባሇይዞታ መሬቱ ተነስቶ የሚተዲዯር መሆኑ ይዯነግጋሌ፤ የዚሁ አዋጅ 

አንቀጽ 11/5 ንዑስ አንቀጽ (ሰ) እና (በ) ከባዴ የሥነአእምሮ ችግር፤ የአካሌ ጉዲት ያሇባቸው እና 

ራሣቸው ሇማረስ የማይችለ ጧሪ እና ተንከባካቢ አጥተው ቀበላአቸውን የሇቀቁ እና በቀበላው ሥራ 

አስፈጻሚ የሚታመንባቸው በነበራቸው የገጠር የመሬት ይዞታ ያሊቸው የተጠቃሚነት መብት የተጠበቀ 

እንዯሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ አዋጁን ሇማስፈጸም የወጠው ዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 13/8 ዴንጋጌም 

እነዚህ ግሇሰቦች ያሊቸው በገጠር መሬት የመጠቀም መብት የሚጠበቅሊቸው መሬታቸው በሚገኝበት 
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ቦታ ባሇው ሕብረተሰብ የሚታመንበት ከሆነ ወይም እንዯአስፈሊጊነቱ በሕክምና ቦርዴ የተፈረመ ማስረጃ 

ሲቀርብ ነው በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  

በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅም ሆነ አዋጁን ሇማስፈጸም በወጣው ዯንብ ሊይ 

ከሊይ በተገሇጸው አግበብ የተዯነገገ ቢሆንም የስነ አእምሮ ችግር ያሇበት ሰው ሇጤናው እና ሇጥቅሙ 

አስፈሊጊ ሆኖ በተገኘበት ማናቸውም ጉዲይ ሊይ ተፈጻሚ እንዱሆን በማሇት በፍትሐብሔር ሕጉ ሊይ 

ስሇፍርዴ ክሌከሊ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ በፍ/ቤት የተሰጠ የፍርዴ ክሌከሊ ውሳኔ 

ተቀባይነት አይኖረውም ወዯሚሌ ዴምዲሜ የሚወስዯን አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በክሌለ የገጠር መሬት 

ሕግ ሊይ የስነ አእምሮ ችግር ያሇባቸው ሰዎች የመሬት ተጠቃሚነት መብት እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ 

የተቀመጡትን መስፈርቶች የስነ አእምሮ ችግር ያሇባቸውን ሰዎች ጥቅም ሇመጠበቅ ሲባሌ 

በፍትሐብሔር ሕጉ ሊይ ስሇፍርዴ ክሌከሊ ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ጋር ተጣጥምው ሲታዩ አመሌካች 

ሞግዚት እና አስተዲዲሪ የሆኑሇት አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት በሚኖርበት አካባቢ ካሇው ደርቤቴ ወረዲ 

ፍ/ቤት የተሰጠው የፍርዴ ክሌከሊ ውሳኔ የመሬት ተጠቃሚነቱ እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ የሚያስችሌ 

ሕጋዊ እና ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡  

በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን በዚህ አግባብ በማየት መወሰን ሲገባው 

አመሌካች ሞግዚት እና አስተዲዲሪ የሆኑሇት አቶ ጸጋይ ገ/ሕይወት መሬቱ ከሚገኝበት አካባቢ ውጪ 

በአማራ ክሌሌ የሚኖር እና የስነ-አእምሮ ችግር እንዲሇው መሬቱ ባሇበት ማሕበረሰብ ያሌተረጋገጠ 

በመሆኑ ከዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 13/8 ውጭ የስነ አእምሮ ችግር እንዲሇው ማስረጃ ቀርቧሌ 

በሚሌ ምክንያት የመሬቱ ተጠቃሚ ሉሆን አይገባም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ 

ስሕተት የተፈጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ውሳኔ 
1. በትግራይ ብሔራው ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 107657 

መጋቢት 25 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348/1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የምስራቅ ዞን የጋንታ አፈሹም ወረዲ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 16243 ግንቦት 22 

ቀን 2010 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የምስራቅ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 23813 ሠኔ 11 ቀን 2010 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ጸንቷሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርከር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 
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የሰ.መ.ቁ.181512 
መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም 

 
ዲኞች፡- 1.  ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር) 

  2.  ቀነዓ ቂጣታ 

 3. ፈይሳ ወርቁ 

  4. ዯጀኔ አያንሳ 

      5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

 

አመሌካች፡- የኢ.ፌ.ዳ.ሪ. መንግስት  - ዏ/ሕግ ተክሇ ሌብሰወርቅ  ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡- ቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

          1. ሚ/ር አንዴሬ ፔሽዱማሌጂ   ድ/ር ያሬዴ ሇገሰ - ቀርበዋሌ 

       2. ሚ/ስ ሞኒክ ፔሽዱማሌጂ     

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፍርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፍ  ር  ዴ 
ይህ ወራሽ የላሇዉ የዉርስ አክስዮን ዴርሻ ክርክር የተጀመረዉ በፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን፣ 
የአሁን አመሌካች የሥር ከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ተከሳሾች ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ 
ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመ.ቁ.167717 
ግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስሇሆነ 
እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከቱ ነዉ።  
የአሁን አመሌካች በሥር ፍ/ቤት ባቀረበዉ ክስ ቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 
ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ፣ እና በአሁን ተጠሪዎች የተቋቋመ ማህበር ሲሆን፣ የአሁን ተጠሪዎች 
በማህበሩ ዉስጥ እያንዲንዲቸዉ የነበራቸዉን 10% የአክስዮን ዴርሻ ሇማህበሩ አባሌ ሇሆነዉ 
ሇሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ እያንዲንዲቸዉ በብር 375,000 በጠቅሊሊዉ በብር 750,000 የሸጡና 
የሽያጭ ገንዘቡን የተቀበለ መሆናቸዉን የማህበሩ የክፍያ ማረጋገጫ ሰነዴ የሚያረጋግጥ ስሇሆነ፣ 
ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ በመሞታቸዉና ወራሾች ባሇመኖራቸዉ የአሁን ተጠሪዎች በማህበሩ ዉስጥ 
ምንም ዓይነት መብት የላሊቸዉ ስሇሆኑ ማህብሩ እንዱፈርስ፣ የሟች ዴርሻ ወራሽ የላሇዉ ሀብት 
ስሇሆነ ሇመንግስት እንዱተሊሇፍ በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ። 
የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ክስ ሊይ ባቀረቡት መሌስ የአክስዮን ዝዉዉር የመመስረቻ ጽሐፍና 
የመተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ የተጠቀሱትን የማህበሩን አባሊት መሇወጥን ስሇሚያስፈሌግ ይህ ዯግሞ 
በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 334/1995 እና 922/2008 መሰረት 
በዚህ ጽ/ቤት የተፈረመ የመመስረቻ ጽሐፍና የመተዲዯሪያ ዯንብ ስሇላሇ በአሁን ተጠሪዎች 
የተመዘገቡት አክስዮኖች ተሽጠዋሌ በማሇት የቀረበ ክርክርና ማስረጃ ተቀባይነት የሇዉም፤ የአሁን 
አመሌካች ያቀረባቸዉ የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኞች የሚያሳዩት የአሁን ተጠሪዎች ገንዘቡን 
የተቀበለት ገዢ ነዉ ከተባሇዉ ከሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ሳይሆን ከማህበሩ ከራሱ በመሆኑ ወዯፊት 
ከማህበሩ ከሚዯርሰን የትርፍ ዴርሻ የሚታሰብ ነዉ እንጂ የአክስዮን ዝዉዉር የሚያሳይ 
አይዯሇም። የአሁን ተጠሪዎች የአክስዮን ዴርሻቸዉን ሇሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ በሽያጭ 
ስሇማተሊሇፋቸዉ የቀረበ የአክስዮን ሽያጭ ዉሌ እና ከግሇሰቡ ገንዘብ መቀበሊችንን የሚያስረዲ 
ማስረጃ የቀረበ ነገር የሇም። አንዴ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አባሌ ሲሞት እና ወራሾች 
የሟቹን የአክስዮን ዴርሻ አንፈሌግም ካለ ይህ ማህበር ካሇዉ ሌዩ ባህርይ አንጻር የአክስዮን 
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ዴርሻዉ ወራሽ እንዯላሇዉ የዉርስ ሀብት ተቆጥሮ ሇመንግስት የሚተሊሇፍበት አግባብ የላሇ እና 
ሇተቀሩት የማህበሩ አባሊት እንዯየዴርሻቸዉ የሚዯሇዯሌ ይሆናሌ። ስሇሆነም ሟች በዚህ ማህበሩ 
ዉስጥ የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ ሇአሁን ተጠሪዎች መዯሌዯሌ አሇበት እንጂ ሇመንግስት 
የሚተሊሇፍ አይሆንም። እነዚህ ክርክሮቻችን ታሌፈዉ መንግስት የማህበሩ አባሌ ይሆናሌ የሚባሌ 
ከሆነ ማህብሩ አሁንም በሕግ የተመሇከተዉ አነስተኛ የአባሊት ቁጥር የሚያሟሊ ስሇሆነ ማህብሩ 
በዚህ ምክንያት የሚፈርስበት አግባብ የሇም የሟች የአክስዮን ዴርሻ ሇአሁን ተጠሪዎች ሉዯሇዯሌ 
ይገባሌ፤ በአማራጭ የአሁን አመሌካች በማህበሩ ዉስጥ በሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ስም የተከፈሇዉን 
የአክስዮን ገንዘብ ተከፍልት በማህበሩ ሊይ ተጨማሪ ጥያቄ ሉያነሳ አይችሌም ተብል 
እንዱወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ።  
ከዚህ በኋሊ የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰዉ ምስክሮችን በመስማት እና የሰነዴ ማስረጃ 
በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን ተጠሪዎች በማህበሩ ዉስጥ በስማቸዉ የተመዘገቡትን 
አክስዮኖች ሇሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ ሇመሸጣቸዉ የሚያስረዲ የአክስዮን ሽያጭ ዉሌም ሆነ ላሊ 
የጽሐፍ ማረጋገጫ ያሌቀረበ ሲሆን፣ አክስዮን ዝዉዉር ዯግሞ የመመስረቻ ጽሐፍና የመተዲዯሪያ 
ዯንብ መሇወጥን ማሻሻሌን ስሇሚያስከትሌ በአዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀጽ 5 እና በአዋጅ ቁጥር 
922/2008 አንቀጽ 9 [1፣ ሏ] መሰረት በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ሲፈረምና ሲረጋገጥ 
ብቻ በመሆኑ በዚህ አግባብ የቀረበ ነገር የሇም። የአሁን አመሌካች ያቀረበዉ የክፍያ ሰነዴ ሇአሁን 
ተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸዉ ብር 375,000 በቅዴሚያ ክፍያነት ከማህብሩ የተከፈሊቸዉ ነዉ እንጂ 
የአክስዮን ዝዉዉር የሚያሳይ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት በሻጭና በገዢ የተፈረመ ቃሇ 
ጉባኤና የሽያጭ ዉሌ አይዯሇም። የአሁን ተጠሪዎች ይህን ከማህበሩ የተቀበለትን ገንዘብ ወዯ ፊት 
ከማህበሩ ከሚዯርሳቸዉ የትርፍ ዴርሻ የሚታሰብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር የአክስዮን ዝዉዉር 
የሚያሳይ አይዯሇም።  
ይህ ማህበር በሶስት አባሊት የተቋቋመ ማህበር በመሆኑ ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ በመሞቱ የማህበሩ 
አባሊት ሁሇት በመሆናቸዉ በሕግ የተቀመጠዉን አነስተኛ የአባሊት ቁጥር የሚያሟሊ ስሇሆነ አንደ 
አባሌ በመሞቱ ማህበሩን የሚያስፈርስ ባሇመሆኑ ማህበሩ ሉፈርስ አይገባም።  
የማህበሩ አባሌ የሆነዉ ሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ በመሞቱ የሟቹ ወራሾች የውርስ ሀብት የሆነዉን 
በሟች ስም ተመዝግቦ የሚገኙት የአክስዮኖች ዴርሻ አንፈሌገዉም በማሇታቸዉ የሟች የአክስዮን 
ዴርሻ ምን መሆን አሇበት የሚሇዉ ከንግዴ ሕጉ አንቀጽ 524 [1]፣ ከፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 እና 852 
መሰረት ሇዉርስ ሀብት ማስተሊሇፍ ዓሊማ ሲባሌ ሟች ዘመድች እንዯላለት ተቆጥሮ የአክስዮን 
ዴርሻዉ ወራሽ እንዯላሇዉ የዉርስ ሀብት ሉቆጠርና ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ። ይሁን እንጂ 
መንግስት ከተቋቋመበት ሚና እና ከማህበሩ ዓሊማ አንጻር ሲታይ መንግስት የማህበሩ አባሌ ሆኖ 
መቀጠሌ ስሇማይችሌ አሁን ማህበሩ ያሇበት አቋም ተጣርቶ የሟች የአክስዮኖች ዴርሻ አክስዮኖቹ 
ወቅታዊ ዋጋቸዉ ተሇይቶ በሚገኘዉ የአክስዮኖች ዋጋ ሌክ የአሁን ተጠሪዎች ሇአሁን አመሌካች 
እንዱከፍለ ክፍያዉ ሲፈጸም የሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ አክስዮኖች ሇተጠሪዎች በዴርሻቸዉ መጠን 
እንዱዯሇዯለ በማሇት ወስኗሌ።  
የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ይግባኝ ሇፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን 
ፍ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ በዚህ ማህበር ዉስጥ ሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ 
የአክስዮን ዴርሻ 80%፣ የአሁን ተጠሪዎች እያንዲንዲቸዉ 10% ሲሆን፣ የሟች የዉርስ ሀብት 
ሇመንግስት የሚተሊሇፈዉ ሟቹ ዘመድች የላለት መሆኑን የፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 ሥር የተዯነገገ 
ሲሆን፣ በዚህ ጉዲይ ሟች ዘመድች የላለት ሳይሆን ዘመድች ኖሮት ዉርሱን እንዯማይፈሌጉ 
የተረጋገጠ ስሇሆነ ይህ ከሆነ ዯግሞ የሟቹ የዉርስ ሀብት ሇመንግስት እንዱተሊሇፍ የሚያስችሇዉ 
የህጉ መስፈርት [ሟች ዘመድች የላሇዉ የመሆኑ ጉዲይ] ባሌተሟሇበት ሁኔታ የአሁን አመሌካች 
ከጅምሩ ይህ ሇክርክር መነሻ የሆነዉ የዉርስ ንብረት ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ የሚሇዉን 
ዲኝነት ጥያቄ ሇማቅረብ የሚያስችሇዉ መብትና ጥቅም የሇዉም በማሇት የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ 
በመሻር ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማሻር ነዉ። 
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የአሁን አመሌካች በ23/11/2011 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ የሥር የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት 
የአሁን ተጠሪዎች ባቀረቡት ክርክር “አመሌካች ክስ ሇማቅረብ መብትና ጥቅም የሇዉም” በማሇት 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ባሊነሱበት አዱስ የክርክር ነጥብ በራሱ በማንሳት የሥር ፍ/ቤት 
ዉሳኔ በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.329 [1] መሰረት ያሊስረዲ ስሇሆነ መሰረታዊ 
የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። የሥር የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት የማህበሩ አባሌ ሞቶ እያሇ 
የሟች የአክስዮን ዴርሻ ሇመንግስት አይተሊሇፍም ማሇቱ በዉጤት ዯረጃ አክስዮኖቹ ሇቀሪ 
ባሇአክስዮኖች ሇሆኑት ሇአሁን ተጠሪዎች እንዱዯሇዯሌ የሚያዯርግ ዉሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። የሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ አክስዮኖችን በንግዴ ሕግ ቁጥር 
524 በዯንቡ ሇወራሾች እንዲይተሊሇፍ ወራሾች የሆኑት መዉረስ አንፈሌግም ያለ በመሆናቸዉ 
ከፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 እና 852 አንጻር ሲታይ እስካሁን ዴረስ ዉርስ ይገባኛሌ ሲሌ ዲኝነት የጠየቀ 
ባሇመኖሩ፣ የሟችን የዉርስ ሀብት የማይመሇከተዉ ላሊ ሰዉ እንዲይወስዴ እና እንዲይጠፋ 
ሇማዴረግ ሇዉርስ ማስተሊሇፍ ዓሊማ ሲባሌ ብቻ ሟች ዘመድች [ወራሾች] እንዯላለት በመቁጠር 
የዉርስ ሀብቱ ሇመንግስት መተሊሇፍ ያሇበት ሆኖ ሳሇ የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ 
በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። ስሇሆነም የሥር 
የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ዉሳኔ እንዱሻርሌን፣ ሟች በቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ዉስጥ 
ያሇዉን 80% የአክስዮን ዴርሻ ወራሽ እንዯላሇዉ የዉርስ ሀብት ተቆጥሮ ሇመንግስት እንዱተሊሇፍ 
ዲኝነት የመጠየቅ መብትና ጥቅም ያሇዉ በመሆኑ የዉርስ ሀብት ሇመንግስት መተሊሇፍ አሇበት 
ተብል እንዱወሰንሌን።  
የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የሟች ወራሾች የሟችን 
የአክስዮን ዴርሻ መዉረስ አንፈሌግም ቢለም የሟች የአክስዮን ዴርሻ ሇመንግስት አይተሊሇፍም፣ 
በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ ከፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 አንጻር ሇመመርመር ሲባሌ የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ 
በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት ታህሳስ 13 ቀን 2012 ዓ.ም በተጻፈ መሌስ፡ 
በዚህ ጉዲይ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የአሁን አመሌካች የሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ የአክስዮን 
ዴርሻ ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት ሇመጠየቅ መብትና ጥቅም የሇዉም ሲሌ 
የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሌተፈጸመበትም ተብል እንዱወሰንሌን በማሇት 
በዝርዝር ተከራክሯሌ። የአሁን አመሌካች የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ 
አቅርቧሌ።  
የጉዲዩ አመጣጥ ከፍ ሲሌ የተጠቀሰዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር፣ የሥር ፍ/ቤቶች 
ዉሳኔዎች እና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም የሰበር አቤቱታዉ 
ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ በሥር 
ፍ/ቤቶች ከተረጋገጠዉ ፍሬ ነገር መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
በሶስት አባሊት በሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ እና በአሁን ተጠሪዎች የነበሩት መሆኑን የማህበሩ 
የመመስረቻ ጽሐፍ የሚያሳይ ሲሆን፣ ታህሳስ 15 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፈ ቃሇ ጉባኤ የማህበሩ 
አባሊት የአክስዮኖችን ዴርሻ የሚጠቁም  ሆኖ ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ 80%፣ የአሁን ተጠሪዎች 
እያንዲንዲቸዉ 10% የአክስኖች ዴርሻ እንዲሊቸዉ የሚያረጋገጥ ከመሆኑም በሊይ በሥር ፍ/ቤት 
የተረጋገጠ እና ግራ ቀኙን ያሊከራከረ ጉዲይ ነዉ። ይህ በእንዱህ እንዲሇ ሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ 
በዜግነት ጣሉያናዊ ሲሆን ሏምላ ወር 2003 ዓ.ም ከዚህ ዓሊም በሞት ተሇይተዉ በሚኖርበት 
በጣሉያን አገር እንዯተቀበረ የአሁን አመሌካች በክሱ ሊይ የገሇጸዉን ፍሬ ነገር የአሁን ተጠሪዎች 
በማስተባበሌ የተከራከሩ ነገር መኖሩን የሥር ፍ/ቤት መዝገብ አያሳይም። ስሇዚህ ሚ/ር ክሊዉዱዩ 
በ2003 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆናቸዉን መገንዘብ ተችሎሌ። ሚ/ር ክሊዉዱዩ 
በመሞቱ በዚህ ማህበር ዉስጥ በስሙ ተመዝግቦ የሚገኙት የአክስዮኖች ዴርሻ በተመሇከተ የሟች 
ወራሾች የዉርስ አክስዮን ዴርሻ መዉረስ እንዯማይፈሌጉ በአካሌም በኢ.ሜይሌ እንዯገሇጹ 
የአመሌካች የሰዉ ምስክሮች መመስከራቸዉ፣ የአሁን ተጠሪዎችም ይህን ፍሬ ነገር በመቀበሌ 
የሟች ወራሾች የዉርስ የአክስዮን ዴርሻ መዉረስ አንፈሌግም ማሇታቸዉን በመግሇጽ የተከራከሩ 
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ሲሆን፣ የሥር ፍ/ቤቶች በፍሬ ነገር ዯረጃ እንዲረጋገጡት የሟች የዉርስ አክስዮን ዴርሻ ዉርስ 
የተገባቸዉ ወራሾች መዉረስ አንፈሌግም ማሇታቸዉን በማረጋገጥ ዉሳኔ ሰጥቶበታሌ። ስሇሆነም 
በሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ስም በዚህ ማህበር ዉስጥ ተመዝግቦ የሚገኙትን የአክስዮኖችን 
ዴርሻ “የሟች ወራሾች መዉረስ አንፈሌግም” ማሇታቸዉ የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ። ይህ ከሆነ 
ሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ በዚህ ማህበር ዉስጥ ያሇዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ምን መሆን አሇበት? 
የሚሇዉ አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች አንጻር ማየቱ ተገቢ ነዉ። 
ከዚህ አንጻር የንግዴ ሕግ አንቀጽ 524 [1] መሰረት በመተዲዯሪያ ዯንብ በላሊ አግባብ ካሌተነገረ 
በቀር የአንዴ ማህበር አባሌ ወራሾች ሇሟቹ አክስዮኖች በዯንብ ወራሾች እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ። 
ነገር ግን የንግዴ ሕጉ ወራሾች እነማን ናቸዉ? ሇሚሇዉ ጥያቄ ምሊሽ የሚሳጥ ስሊሌሆነ በዚህ 
ሕግ አንቀጽ 1 መሰረት የፍትህ ብሔር ሕግ ዴንጋጌዎች ተፈጻሚነት እንዲሊቸዉ ስሇሚያመሇክት 
አንዴ የማህብር አባሌ ሲሞት ወራሾች ማን ናቸዉ? ሇሚሇዉ ጥያቄ ከዚህ ሕግ ምሊሽ ማግኘት 
የሚቻሌ ይሆናሌ። ስሇሆነም አንዴ ሰዉ ኑዛዜ ሳያተርፍ የሞተ እንዯሆነ የሟች ወራሾች የሚባለት 
በፍ/ብ/ሕ/ቁ.842 መሰረት የመጀመሪያ ዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟቹ ሌጆች፣ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.843 
መሰረት ሁሇተኛ የዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟቹ አባትና እናት፣ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.845 መሰረት ሶስተኛ 
የዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟች አያቶች፣ እነዚህ ከላሇዉ ዯግሞ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.847 መሰረት አራተኛ 
የዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟቹ ቅዴመ አያቶች ወራሾች እንዯሚሆኑ ተዯንግጓሌ። እንዱሁም ሟች 
በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሰረት ወራሾች የሚሆኑት ዘመድች የላለት እንዯሆነ ሕጉ ምሊሽ መስጠቱን 
መረዲት ይቻሊሌ። በላሊ በኩሌ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 መሰረት ዘመድች የላለ እንዯሆነ የሟቹ ሀብት 
ወራሽነት ሇመንግስት እንዯሚተሊሇፍ ዯንግጓሌ። በዚህ ዴንጋጌ “የሟች ዘመድች” የሚባለት ከፍ 
ሲሌ በተጠቀሱት ዯንጋጌዎች መሰረት በቅዯመ ተከተለ መሰረት በሕጉ አግበብ የሟች ወራሾች 
ሉሆኑ የሚችለትን ሰዎች እንዯሚያመሇክት ግንዛቤ ሉወሰዴ ይገባሌ።  
ሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ወራሾች የላለት ሳይሆን ወራሾች እያለ የዉርስ ሀብት የሆነዉን 
የአክስዮን ዴርሻ ሇመዉረስ አንፈሌግም ማሇታቸዉን ከፍ ሲሌ ተመሌክተናሌ። ይህ ከሆነ የሟች 
ወራሾች በማህበሩ ዉስጥ በሟች ስም ተመዝግቦ የሚገኙትን የአክስዮኖች ዴርሻ አንፈሌግም 
ማሇታቸዉ ዉጤቱ ምን ይሆናሌ? የሚሇዉ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ። ይህ ጉዲይ ሲታይ 
የሟቹ ወራሾች የዉርስ ሀብት የሆነዉን የአክስዮኖች ዴርሻ ሇመወረስ አንፈሌግም፣ አንቀበሌም 
ማሇታቸዉ ዉርስ የተዉ መሆናቸዉን ያስገነዝባሌ።  
እንዯሚታወቀዉ ወራሽነትን መቀበሌ ወይም አሌቀበሌም የማሇቱ ጉዲይ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.976 እና 
ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች የሚመራ ነዉ። በፍ/ብ/ሕ/ቁ.977 [1] መሰረት ወራሽነትን የመቀበሌ ወይም 
አሌቀበሌም የማሇት ፈቃዴ የወራሹ የራሱ መብት ብቻ ነዉ። አንዴ ወራሽ ወራሸነት ተቀብያሇሁ 
ወይም ሇቅቃሇሁ [ትቻሇሁ] ያሇ እንዯሆነ ሁሇቱም የየራሳቸዉ ዉጤት እንዲሊቸዉ ከሕጉ መገንዘብ 
ይቻሊሌ። ወራሽነቱን ትቻሇሁ የሚሌ ወራሽ መቼዉንም ወራሽ እንዲሌሆነ እንዯሚገመት 
የፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 [1] ሥር ተመሌክቷሌ። ወራሽ አሌፈሌግም ያሇዉን ዴርሻ በተመሇከተ ወራሽነቱን 
ሇተቀበለት ሇአብሮ ወራሾች አስፈሊጊም ሲሆን ሇተከታይ ወራሾች የሚተሊሇፍ መሆኑን የዚህ 
ዴንጋጌ ንዐስ አንቀጽ 2 ያስገነዝባሌ።  
በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የሟች ሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ ወራሾች የዉርስ 
ሀብት የሆነዉን በሟች ስም ተመዝግቦ የሚገኙትን የአክስዮኖች ዴርሻ ወራሽነት አንፈሌግም 
ማሇታቸዉ ተረጋግጧሌ። የሟች ወራሽነት የተቀበለ አብረዉ ወራሾችም የሆኑ ተከታይ ወራሾች 
እስካሁን ዴረስ የሟቹን የአክስዮኖች ዴርሻ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 [3] መሰረት እንቀበሊሇን ብሇዉ 
የቀረቡት ወራሾች እንዯላለ የሥር ፍ/ቤት መዝገብ እና እስከዚህ ችልት የተዯረገ የግራ ቀኙ 
ክርክር ያሳያሌ። ይህ ማሇት የሟች ወራሾች የተባለት ሁለ የዉርስ ሀብት የሆነዉን የአክስዮኖችን 
ዴርሻ አንፈሌግም ማሇታቸዉን የሚያስገነዝብ ነዉ። ይህ ከሆነ ዯግሞ እነዚህ ወራሾች 
በፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 [1] መሰረት ወራሽነትን አንፈሌግም በማሇታቸዉ የሟቹ ወራሾች እንዲሌሆኑ 
ይቆጠራለ ማሇት ነዉ። እነዚህ ወራሾች ዯግሞ የሟቹ ወራሾች እንዲሌሆኑ ከተቆጠሩ፣ ሟች ከፍ 
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ሲሌ በተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች ሥር የተመሇከቱትን ሟቹን ሇመዉረስ በሕግ የተገባቸዉ 
ከመጀመሪያ የዝምዴና ዯረጃ እስከ አራተኛ የዝምዴና ዯረጃ ያለት ወራሾች የሚሆኑት ዘመድች 
አሇመኖራቸዉን የሚያመሇክት ነዉ። ሟቹን የሚወርሱ እስከአራተኛ የዝምዴና ዯረጃ ያለት 
ወራሾች ከላለ ዯግሞ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 መሰረት እሌባት ሉሰጠዉ የሚገባዉ ጉዲይ ነዉ። በዚህ 
ዯንጋጌ መሰረት ሟች ዘመድች የላለት እንዯሆነ ሕጉ ምሊሽ ሰጥቶበት እናገኛሇን። 
በፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 መሰረት ዘመድች የላለ እንዯሆነ የሟቹ ሀብት ወራሽነት ሇመንግስት ይተሊሇፋሌ 
የሚሌ ነዉ። በዚህ ዴንጋጌ መሰረት የሟቹ ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ የዉርስ ሀብት የሆነዉ ከፍ 
ሲሌ በተጠቀሰዉ ማህበር በስሙ ተመዝግቦ የሚገኙት የአክስዮኖች ዴርሻ የሚወርስ ዘመዴ የላሇዉ 
የዉርስ ሀብት ስሇሚሆን  የዉርስ ሀብቱ መተሊሇፍ ያሇበት ሇመንግስት ነዉ እንጂ በዚህ ሁኔታ 
ከመንግስት የተሻሇ መብትና ጥቅም ያሇዉ አካሌ ሉኖር አይችሌም። በመሆኑም ሟቹ ሚ/ር 
ክሊዉዱዮ ማሪኖ የአክስዮኖች ዴርሻ 80% ሉተሊሇፍ የሚገባዉ ሇመንግስት ሇአሁን አመሌካች እንጂ 
ይህ የዉርስ ሀብት በሕግ ይገባኛሌ መብትና ጥቅም አሇኝ የሚሌ ላሊ አካሌ የሇም። የሥር 
የከፍተኛ ፍ/ቤት በዚህ አግባብ ሕጉን በአግባቡ በመተርጎም የአሁን ተጠሪዎች የሟቹን የአክስዮኖች 
ዴርሻ በወቅታዊ ዋጋቸዉ ሇአመሌካች ከፍሇዉ ሇእነርሱ እንዱዯሇዯሌ በማሇት የሰጠዉን ዉሳኔ 
የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመሻር የአሁን አመሌካች ይህን ክስ አቅርቦ ዲኝነት የመጠየቅ መብት 
የሇዉም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ የህግ ዴጋፍ የሇዉም ብሇናሌ።      
ሲጠቃሇሌ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የአሁን አመሌካች የሟቹ የዉርስ ሀብት የሆነዉ የአክስዮኖች 
ዴርሻ ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት ሇመጠየቅ መብትና ጥቅም እያሇዉ የሇዉም 
በማሇት የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት በሕጉ አግባብ የሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር የወሰነዉ መሰረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ። 

ዉ  ሳ  ኔ 
1. የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመ.ቁ.167717 ግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስሇሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት በአብሊጫ 
ዴምጽ ተሽሯሌ።  

2. የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.177921 በ27/11/2010 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ 
የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፈጸመበት ስሇሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት በአብሊጫ 
ዴምጽ ጸንቷሌ። 

3. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፍ/ቤቶች ይዴረስ። 
4. ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ። 
5. የመ.ቁ.177921 የሆነዉ መዝገብ ሇፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይመሇስ። 

መዝገቡ ተዘግቷሌ። 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞችፊርማ አሇበት 
ሰ/ጥ 
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

                                                

                                                        ዳኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                                     ተሾመ ሽፈራዉ 

                                                      ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                                      ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                                      ነጻነት ተገኝ 

አመልካች ፡- አቶ አወል አህመድ  

ተጠሪዎች ፡- 1. አቶ አምባቸው በለጠ 

                  2.የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ የጉዳት ካሳን መነሻ ያደረገ ሲሆን ክርክሩ በተጀመረበት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሁን 

አመልካች 2ኛ ተከሳሽ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ ከሳሽ እንዲሁም 2ኛ ተጠሪ 1ኛ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋል፡፡ 

ከክርክሩ እንደተረዳነዉ 1ኛ ተጠሪ በአመልካች እና በ2ኛ ተጠሪ ላይ በመሰረተዉ ክስ 1ኛ ተጠሪ በቀን 

24/07/2009 ዓ/ም ጠዋት 3፡00 ሰዓት በኦሮሚያ ክልል አስቦት በተባለ አካባቢ አሰሪዉ ስተን 

ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማህበር የአሁን አመልካችን የነዳጅ ማደያ ሲሰራ የዚህ ማህበር 

ሰራተኛ በመሆን እየገነባ ሳለ በአሁን 2ኛ ተጠሪ የተዘረጋ ከባድ የኤሌክትሪክ ሀይል ማስተላለፊያ ገመድ 

ከሚሰራው ማደያ ጋር እንዳይገናኝ ሳያደርግ በመዝርጋቱ እና የአሁን አመልካች ግንባታው ከመጀመሩ 

በፊት አደጋ ሊያደርስ የሚችል ሁኔታ አለመኖሩን ማረጋገጥ ሲገባው ባለመደረጉ ከባድ የኤሌክትሪክ 

ሀይል ማስተላለፊያ ገመድ ከሚሰራው ማደያ ጋር በመገናኘቱ በደረሰ አደጋ ጉዳት እንደደረሰበት 

በመግለጽ  ለደረሰበት ጉዳት አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ኃላፊነት አለባቸው እንዲባል፤ በጉዳቱ ጊዜ የ49 

ዓመት እድሜ እንደነበረዉ እና የወር ገቢዉም ብር 6000 እንደነበረ፣ እድሜዉ አስከ 65 ዓመት 

እስከሚሆን ድረስ አገኝ የነበረው የ16 ዓመት ገቢ የጉዳት ካሳ ብር 1‚152‚000.00 እና የሞራል ካሳ ብር 

1000.00  እንዲከፈለዉ እንዲወሰንለት ዳኝነት ጠይቋል፡፡  

የአሁን 2ኛ ተጠሪ ለክሱ በሰጠዉ መልስ የተዘረጋው የኤሌክትሪክ መስመር ከአሁን አመልካች ማደያ ጋር 

የተገናኘ አይደለም፡፡ ማደያው ከመሰራቱ በፊት የረገበ መስመር ካለ አመልካች እንዲያስተካክል 

ባለማድረጉ ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ አሁን አመልካች ነዉ፡፡ በተጠቀሰው ጊዜና ቦታ የ2ኛ ተጠሪ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

 

 የሠ/መ/ቁጥር 184039 

                                                                                                                                  ግንቦት 25 ቀን 2012 ዓ/ም                        

2  

 

 
 
 

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

የኤሌክትሪክ ከፍተኛ መስመር ያልተበጠሰ እና ያልረገበ ስለሆነ እና በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 63231 በተሰጠ አስገዳጅ የህግ ትርጉም መሰረት 2ኛ ተጠሪ ኃላፊነት 

የለበትም፡፡ እንዲሁም የከሳሽ ጉዳት የደረሰው ለሳተን ኢንጂነሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበር ተቀጥሮ 

በሚሰራበት ጊዜ በመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር 52595 በተሰጠው አስገዳጅ የህግ ትርጉም መሰረት ኃላፊነቱ 

የአሰሪው ነዉ፡፡የተጠየቀዉ የካሳ መጠን በተመለከተም 1ኛ ተጠሪ ገቢው ሙሉ ለሙሉ እንደተቋረጠ 

ስላላስረዳ እድሜዉንም በማስረጃ ስላላስደገፈና የካሳ መጠኑም የተጋነነ ስለሆነ ክሱ ዉድቅ ይደረግልኝ 

በማለት  ተከራክሯል፡፡  

የአሁን አመልካችም (2ኛ ተከሳሽ) ለክሱ በሰጠዉ መልስ በ1ኛ ተጠሪ ላይ ጉዳቱ የደረሰው በስራ ላይ 

በነበረበት ወቅት አይደለም ፡፡ በማደያው እና በኤሌክትሪክ ገመዱ መካከል የ12 ሜትር ርቀት አለዉ፡፡ 

ጉዳቱ የደረሰው 1ኛ ተጠሪ ያለጥንቃቄ በቸልተኝነት የኤሌክትሪክ ገመዱን በመንካቱ በመሆኑና ኃላፊነቱ 

የ1ኛ ተጠሪ እና 1ኛ ተጠሪን የቀጠረዉ ድርጅት እንጂ ከአመልካች ጋር የውልም ሆነ ከውል ውጪ 

ኃላፊነት ግንኙነት ስለሌለኝ አመልካች ኃላፊነት የለብኝም፡፡ የ1ኛ ተጠሪ እድሜ በተገቢ ማስረጃ 

አልተረጋገጠም፡፡ የ1ኛ ተጠሪ የገቢ ማስረጃ የግብር እና የጡረታ መዋጮ የተቆረጠበት ለመሆኑ 

አያሳይም በማለት ክሱ ውድቅ እንዲደረግለት በመጠየቅ ተከራክሯል፡፡ 

ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ ስልጣን ያየዉ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 191016 ላይ የግራ 

ቀኙን ክርክርና ምስክሮች በመስማት በቀን 02/08/2011ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን 2ኛ ተጠሪ 

ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመር ቤቶች በተገነቡበት አካባቢ መዘርጋቱን፤ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመር 

በተዘረጋበት ቤቶቹ መገንባታቸዉን 2ኛ ተጠሪ እያወቀ መስመሩ ከመሬት ያለዉን ርቀት እንደዚሁም 

ከማደያዉ ጋር ያለዉን ርቀት ተመልክቶ የጥንቃቄ እርምጃ ባለመዉሰዱ በአሁን 1ኛ ተጠሪ ላይ ጉዳት 

ሊደርስ እንደቻለ ማረጋገጡን ፤እንዲሁም የአሁን አመልካች ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመር 

በሚያልፍበት ቦታ ከፍታ ያለውና ኤሌክትሪክ መስመሩን የተጠጋ ግንባታ ሲያደርግ እንደነበረ ፤ ቀድሞ 

የጥንቃቄ እርምጃ በመውሰድም የኤሌክትሪክ መስመሩን አቅጣጫ ወይም የፖል ችካሉን ካለበት ቦታ 

ወደ ቤቱ ጀርባ ወይም ወደ ሌላ ራቅ ያለ ስፍራ እንዲዞር ማድረግ ሲገባቸው ይህንን ባለማድረግ የአሁን 

1ኛ ተጠሪ ለአደጋ እንዲጋለጥ ያደረጉ በመሆኑ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2029 እና 2069 መሰረት ሁለቱም 

በአሁን 1ኛ ተጠሪ ላይ ለደረሰው ጉዳት ኃላፊነት አለባቸው በአሁን 1ኛ ተጠሪ ላይ የደረሰዉ ጉዳት 

100% መሆኑን፣ ጉዳቱ በደረሰበት ጊዜ እድሜዉ 49 ዓመት መሆኑን፣ የ1ኛ ተጠሪ ወርሀዊ ገቢ ብር 

6000.00 እንደሆነ እና በማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የአንድ ወንድ አማካይ የእድሜ ጣሪያ 62.4 

ዓመት በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ ለወደፊት ለ13.4 ዓመት ይኖራል ተብሎ ይገመታል በማለት አመልካችና 2ኛ 

ተጠሪ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2155 መሰረት ብር 785,800.00 በአንድነትና በነጠላ ኃላፊነት ለአሁን 1ኛ 

ተጠሪ እንዲከፍሉ ወስኗል፡፡  አመልካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት አቅርቦ ፍርድ ቤቱ በመ/ቁጥር 177788 ላይ በቀን 28/10/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ ይግባኙን 

በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሰረት ሰርዟል፡፡ አመልካች በቀን 22/01/2012 ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

ያቀረበዉ በዚህ መልኩ በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል ሲሆን የአቤቱታዉ 

ይዘት በአጭሩ የሚከተለዉ ነዉ፡፡  

ለክርክሩ መነሻ የሆነው ጉዳት የደረሰው 1ኛ ተጠሪ የአሰሪውን ስራ በአሰሪው መሳሪያ ተጠቅሞ እየሰራ 

በነበረበት ወቅት መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ እና በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት በስራ ላይ 

ለሚደርሱ ጉዳቶች በምዕራፍ 3 ስር በተዘረዘሩት አንቀፆች መሰረት አሠሪዉ ተጠያቂ ወይም ኃላፊ 

መሆን የሚችልበት አግባብ እንዳለ በመግለጽ ያቀረብኩትን  ክርክር ተቀብሎ የ1ኛ ተጠሪ አሰሪ  የሆነዉን 

ሰተን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማኅበርን በክርክሩ ተሳታፊ ማድረግ ሲገባዉ ከዚህ 

አንጻር የቀረበዉን ክርክር አልፎ የሥር ፍርድ ቤት ዉሳኔ መስጠቱ በተመሳሳይ ጉዳይ ይህ ሰበር ሰሚ 

ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 41544 እና 43424 ላይ የተሰጠውን አስገዳጅ የሕግ ትርጉም የሚቃረን መሆኑ 

ነዉ፡፡  

የስር ፍርድ ቤት አመልካች ለደረሰው ጉዳት ኃላፊነት እንዳለብኝ ሲወስን መሰረት ያደረገዉ ምክንያት 

ግንባታውን ሲያደርጉ ቅድመ ጥንቃቄ ለመውሰድ ሲባል የኤሌክትሪክ መስመር አቅጣጫ ወይም የፖል 

ችካል ያለበትን ስፍራ እንዲዞር ማድረግ ሲገባቸው ይህንን ጥንቃቄ አላደረጉም የሚል ቢሆንም ይህ 

ኃላፊነት በውልም ሆነ በሕግ የእኔ ሀላፊነት ስለመሆኑ የተገለፀ ነገር የለም ፤ የነዳጅ ማደያውን ጥላ 

/ካኖፒ/ የገነባልኝ ሶተን ኃላ/የተ/የግ/ማህበር ነው፡፡ በመሆኑም በአቀማመጡም ሆነ በዲዛይኑ ችግር 

ካለው የሚመለከተው ለግንባታው ፍቃድ የሰጠው እና ዲዛይኑን ያፀደቁት አካላት እንጂ አመልካችን 

የሚመለከት አይደለም ፡፡በዚህ ጉዳይ ከአመልካች ካኖፒ የተነሳ የደረሰ ጉዳት ባለመኖሩና በ1ኛ ተጠሪ 

ላይ አደጋው የደረሰው 1ኛ ተጠሪ መደበኛ ስራዉን ለመስራት የሚያስፈልገውን ከብረት የተሰራ ረጅም 

ተሽከርካሪ ጎማ ያለው መሰላል ከቦታ ወደ ቦታ በሚያንቀሳቅስበት ጊዜ ከአመልካች ካኖፒ 12 ሜትር 

ርቀት ላይ ከሚገኘው የኤሌክትሪክ መስመር ጋር መሰላሉ በአየር ላይ በመነካካቱ  እንጂ የኤሌክትሪክ 

መስመሩ ከአመልካች ካኖፒ ጋር በመንካካቱ አለመሆኑ በስር ፍርድ ቤት በቀረቡ ማስረጃዎች የተረጋገጠ 

በመሆኑ የቀጣሪውን ስራ እየሰራ በመሆኑ ከአመልካች ህንፃ ወይም ካኖፒ ጋር የሚያገናኘው ምንም 

የሕግ ምክንያት ባለመኖሩ የካኖፒ ባለቤት በመሆኔ ብቻ አመልካች ኃላፊ ነህ ተብሎ መወሰኑ ከሕግ 

ዉጭ ነዉ፡፡ኃላፊነት አለብህ እንኳን ብባል የምኖርብኝ ኃላፊነት ከውል ውጪ በፍ/ብ/ሕግ አንቀፅ 

2077/1 መሰረት ሊሆን ይገባል፡፡ እንዲሁም በስር ፍርድ ቤት ሰተን ኃላ/የተ/የግ/ማህበር ወደ ክርክሩ 

ሳይገባ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የሌለው በመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው ተብሎ እንዲታረም 

በመጠየቅ የሰበር አቤቱታውን አቅርቧል፡፡  

የሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ አመልካች የሕንፃ ባለቤት በሆነበት ሁኔታ 1ኛ ተጠሪ በሕንፃ 

ተቋራጭ ተቀጥሮ እየሰራ ባለበት ሁኔታ ለደረሰበት ጉዳት አመልካች ኃላፈ ነዉ ተብሎ የመወሰኑን 

አግባብነት ቀደም ሲል የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 52595 ላይ 

ከሰጠዉ አስገዳጅ ትርጉም አንጻር ጉዳዩ ለሰበር ሰሚ ችሎት አንዲቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎች 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

እንደቅደምተከተላቸዉ በቀን 18/05/2012 ዓ/ም እና በቀን 26/05/2012 ዓ/ም የተፃፈ በአጭሩ 

የሚከተለዉን መልስ አቅርበዋል፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ባቀረበዉ መልስ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁ 52595 

የፍ/ህ/ቁ 2077ን ጠቅሶ ትርጉም የሰጠው ያለጥፋት ኃላፊ መሆንን ነው፡፡ በአመልካች ላይ  ክሱ 

የቀረበዉ የማደያው ባለቤት በመሆኑ የማደያውን ግንባታ ከማስጀመሩ በፊት ግንባታው ላይ አደጋ 

ሊያደርስ የሚችል ሁኔታ አለመኖሩን ማረጋገጥ ሲገባው ይህንን ሳያደርግ በከፍተኛ ርቀት ማለፍ ያለበት 

ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሀይል ተሸካሚ ረግቦ በይዞታው ላይ በሚታይበት ሁኔታ መጀመሪያ ይህንን 

መስመር እንዲወጠርና ከንክኪ ውጪ እንዲሆን ሳያደርገረ ግንባታውን ማስጀመሩ ግልፅ ቸልተኝነት ነው 

በማለት ነዉ፡፡ የሥር ፍርድ ቤትም ይህንኑ አመልካች በቸልተኝነት የፈጸመዉን ጥፋት በማስረጃ 

አረጋግጦ ለደረሰብኝ ጉዳት አመልካችን ኃላፊ በማድረግ መወሰኑ የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2028 እና 

2029/1ን መሰረት ያደረገ ነዉ፡፡  እንዲሁም ተጠሪ ይዤ የነበረዉ መሰላል ከ5 ሜትር የማይበልጥ ሲሆን 

ይህ የሚያሳየው የኤሌክትሪክ መስመሩ ምን ያህል ረግቦ እንደነበረና አመልካች የረገበዉ የኤሌክትሪክ 

መስመር እንዲነሳ ባለማድረግ ጥፋት መፈጸሙን የሚያሳይ ስለሆነ የስር ፍርድ ቤት አመልካችን ከ2ኛ 

ተጠሪ ጋር አብሮ ኃላፊ ማድረጉ የሚነቀፍበት ህጋዊ ምክንያት የለም በማለት ተከራክሯል፡፡ 

2ኛ ተጠሪ ባቀረበዉ መልስ በዚህ ጉዳይ ላይ 2ኛ ተጠሪም ከአመልካች ጋር በተመሳሳይ የተጠቀሰውን 

የሰበር ውሳኔዎች በመጥቀስ በደረሰው ጉዳት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት 

ኃላፊነት ያለበት የ1ኛ ተጠሪ አሰሪ የሆነው ሶተን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማህበር 

ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 40 መሰረት ወደ ክሱ ገብቶ እንዲከራከር የጠየቅኩ ቢሆንም የስር 

ፍርድ ቤት ይህንን መከራከሪያ አልፎ አመልካችንና 2ኛ ተጠሪን ኃላፊ በማድረግ መወሰኑ መሰረታዊ 

የሕግ ስህተት ስለሆነ በአመልካች አቤቱታ መሰረት ስህተቱ እንዲታረም በመጠየቅ መልሱን 

አቅርቧል፡፡አመልካች በቀን 26/6/2012 ዓ/ም የተፃፈ የመልስ መልስ በማቅረብ አቤቱታዉን በማጠናከር 

ተከራክሯል፡፡    

ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጡት ዉሳኔ ይዘት ሲሆን እኛም 

ሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩ ለሰበር ችሎት ያስቀርባል ብሎ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፈጸመ መሰረታዊ 

የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን ከግራ ቀኝ ክርክር  እና አግባብነት ካለዉ ሕግ ድንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡ 

እንደመረመርነውም በ1ኛ ተጠሪ ላይ ጉዳቱ በደረሰበት ጊዜ ሰተን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ 

ኃላ/የተ/የግ/ማህበር የተባለዉ ድርጅት ተቀጣሪ ሰራተኛ ሆኖ የዚህን ድርጅት(የአሠሪዉን) ሥራ እየሰራ 

የነበረበት ጊዜ መሆኑን የግራ ቀኝ ክርክር ያሳያል፡፡ በ1ኛ ተጠሪ ሲሰራ የነበረዉም ሥራ የ1ኛ ተጠሪ 

የሆነዉ ተጠቃሹ ድርጅት በተቋራጭነት ወስዶ የሰራዉ የአመልካች የነዳጅ ማደያ ጥላ (ካኖፒ) ግንባታ 

መሆኑንና ይህ ካኖፒ በሚገነባበት ቦታ በረንዳ በኩል የሚያልፍ  ከመሬት ከፍታዉ ከ8-9 ሜትር የሆነ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

ከፍተኛ ኃይል ያለዉ በ2ኛ ተጠሪ የተዘረጋ የኤሌክትሪክ መስመር ከፍታዉ ዝቅ ያለ በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ 

ለካኖፒ ሥራዉ ተጠቅሞ ከሚሰራበት የብረት መሰላል ጋር የኤሌክትሪክ መስመሩ በመነካካቱ 1ኛ ተጠሪ 

በኤሌክትሪክ በመያዙ ምክንያት በ1ኛ ተጠሪ ላይ 100% የአኳል ጉዳት ሊደርስበት እንደቻለ 

ተረጋግጧል፡፡እንዲሁም በ1ኛ ተጠሪ ላይ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ  በአሁን 2ኛ ተጠሪ አማካኝኘት 

የኤሌክትሪክ መስመሩ ከነበረበት ቦታ ተንስቶ ከቤቱ ጀርባ እንዲተላለፍ መደረጉን የግራ ቀኝ ምስክሮች 

የመሰከሩትን መሰረት በማድረግ የሥር ፍርድ ቤት የአሁን 2ኛ ተጠሪ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመር 

ቤቶች በተገነቡበት አካባቢ መዘርጋቱን፤ ከፍተኛ ጉልበት ያለዉ የኤሌክትሪክ መስመር በተዘረጋበት 

ቤቶቹ መገንባታቸዉን 2ኛ ተጠሪ እያወቀ መስመሩ ከመሬት ያለዉን ከፍታ እንደዚሁም ከማደያዉ ጋር 

ያለዉን ርቀት ተመልክቶ የጥንቃቄ እርምጃ ባለመዉሰዱ በአሁን 1ኛ ተጠሪ ላይ ጉዳት ሊደርስ እንደቻለ 

ማረጋገጡን ፤እንዲሁም የአሁን አመልካችም ቀድሞ የጥንቃቄ እርምጃ በመውሰድ የኤሌክትሪክ 

መስመሩን አቅጣጫ ወይም የፖል ችካሉን ካለበት ቦታ ወደ ቤቱ ጀርባ ወይም ወደ ሌላ ራቅ ያለ ስፍራ 

እንዲዞር ሳያስደርግ ከፍተኛ ጉልበት ያለዉ የኤሌክትሪክ መስመር በሚያልፍበት ቦታ የኤሌክትሪክ 

መስመሩን የተጠጋ ከፍታ ያለውን የነዳጅ ማደያ ጣሪያ(ካኖፒ) በማስገንባት የአሁን 1ኛ ተጠሪ ለአደጋ 

እንዲጋለጥ አድርገዋል በማለት በ1ኛ ተጠሪ ላይ ለደረሰዉ ጉዳት አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ኃላፊ ናቸዉ 

በማለት ካሳ እንዲከፍሉ መወሰኑን ከክርክሩ ተረድተናል፡፡ 

እንደሚታወቀዉ አንድ ሠራተኛ ከአሠሪዉ ጋር ያለዉ ግንኙነት በሥራ ቀጥር ዉል ላይ የተመሰረተ 

ግንኙነት ሲሆን ሠራተኛዉ አሠሪዬ ኃላፊ በሚሆንበት ምክንያት በሥራ ላይ ጉዳት ደርሶብኛል ብሎ 

ከማነ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 95 እና ተከታዮቹን ድንጋጌዎች 

እንዲሁም በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 138(1/ሠ) ወይም ይህንን አዋጅ በተካዉ በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 

ላይ በተመሳሳይ በተደነገገዉ መሰረት በአሠሪዉ ላይ ክስ በመመስረት ክሱን ለሥራ ክርክር ችሎት 

ማቅረብ ወይም ደግሞ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 96/3 ስር እንደተደነገገዉ አግባብ ባለዉ ሕግ 

መሰረት በአሠሪዉ ላይ የፍትሐብሔር ክስ በመመስረት ካሳ እንዲከፈለዉ መጠየቅ ይችላል፡፡ 

ከላይ በተመለከተዉ መሰረት ክሱን በአሠሪዉ ላይ ሊያቀርብ የሚችልበት የሕግ አግባብ መኖሩ 

እንደተጠበቀ ሆኖ የፍትሐብሔር ሕጋችን ጉዳት የደረሰበት ሰዉ ጉዳቱን ካደረሰበት ሰዉ ካሳ 

የሚጠይቅበትን ሁኔታ በሚያስከብር መልኩ የተቀረጸ እንደመሆኑ ሠራተኛዉ ጉዳቱ የደረሰበት በሥራ 

ላይ ቢሆንም አሠሪዉ ኃላፊ በማይሆንበት ምክንያት በሌላ ሰዉ አማካኝነት ጉዳት ደርሶብኛል ብሎ 

ካመነ ከዉል ዉጭ ስለሚደርስ ኃላፊነት የሚደነግጉ የፍትሐብሔር ሕግ ድንጋጌዎችን ወይም ሌላ 

ኃላፊነትን የሚያቋቁም ሕግ መሰረት  በማድረግ አሠሪዉ ባልሆነ ሌላ ሰዉ ላይ በፍትሐብሔር ችሎት 

ክስ በመመስረት ለደረሰበት ጉዳት ካሳ እንዲከፈለዉ ከመጠየቅ የሚያግደዉ ሕግ የለም፡፡ ዋናዉ ነገር 

ጉዳት የደረሰበት ሰዉ በህጉ የተመለከቱትን መብቶች በአግባቡ እና በቅጡ በትክክል ተገንዝቦ እንደየጉዳዩ 

ዓይነት እና አግባብነት በተሻለ ሁኔታ የሚጠቅመውን የመብት አድማስ አውቆ በመለየት መብቱ 

ከመነጨበት ተገቢው ሕግ አግባብ አንፃር ክሱን ማቅረብ መቻሉ ነው፡፡ በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ ካሳ 
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

እንዲከፈለዉ እንዲወሰንለት በመጠየቅ በአሁን አመልካችና እና 2ኛ ተጠሪ ላይ የፍትሐብሔር ክስ 

መመስረቱ ሕግን መሰረት ያደረገ የክስ አቀራረብ በመሆኑ አመልካች በ1ኛ ተጠሪ ላይ ጉዳቱ የደረሰዉ 

የአሰሪዉን ሥራ እየሰራ ባለበት ጊዜ በመሆኑ ካሳ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት የ1ኛ ተጠሪ አሰሪ በመሆኑ 

የሥር ፍርድ ቤት የ1ኛ ተጠሪን አሠሪ በክርክሩ በተከሳሽነት ተሳታፊ አለማድረጉ መሰረታዊ የክርክር 

አመራር ስህተት እንደሆነ በመግለጽ ያቀረበዉ ቅሬታ የሕግ ጥሰት የተፈጸመበት ባለመሆኑ 

አልተቀበልንም፡፡   

የፍትሐብሔር ሕጋችን ከዉል ዉጭ ስለሚደርስ ኃላፊነት ምንጮችና በጥፋት ላይ ስለተመሰረተ ኃላፊነት 

በሚደነግጉ ድንጋጌዎች ስር አንድ ሰው በራሱ በኩል ምንም የገባው ግዴታ ሳይኖር በራሱ ጥፋት(አስቦ 

ወይም በቸልተኝነት) በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ ላደረሰዉ ጉዳት ኃላፊ ሆኖ ኪሳራ ለመክፈል 

እንደሚገድድ በቁጥር 2027/1፣ 2028 እና 2029 ስር ከተደነገገው መገንዘብ ይቻላል፡፡ እንዲሁም 

ስለኤሌክትሪክ ሥራዎች በሚደነግገዉ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 49/1991 አንቀጽ 47/2 

ስር ከመሬት በላይ በተዘረጋ የኤሌክትርክ ኃይል መስመር ሥር ወይም መጠበቅ በሚገባዉ የጎን ርቀት 

ክልል ዉስጥ ግንባታ ማከናወን ወይም ዛፎች ማሳደግ የተከለከለ እንደሆነ የተደነገገ ሲሆን አንድ ሰዉ 

በሕግ ላይ በትክክል ተገልጾ የተመለከተዉን ልዩ ድንጋጌ፤ ልዩ ደንብና ሥርዓት የጣሰ እንደሆነ ጥፋተኛ 

እንደሚሆን በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2035/1 ስር በግልጽ ተደነግጓል፡፡ 

ከላይ እንደተመለከተዉ አመልካች ቀድሞ የጥንቃቄ እርምጃ በመውሰድ የኤሌክትሪክ መስመሩን 

አቅጣጫ ወይም የኤሌክትርክ መስመሩን የተሸከመዉ የፖል ችካሉን ካለበት ቦታ ወደ ቤቱ ጀርባ ወይም 

ወደ ሌላ ራቅ ያለ ስፍራ እንዲዞር ሳያስደርግ ከፍተኛ ጉልበት ያለዉ የኤሌክትሪክ መስመር በሚያልፍበት 

ስር የኤሌክትሪክ መስመሩን የተጠጋ ከፍታ ያለውን የነዳጅ ማደያ ጣሪያ(ካኖፒ) በማስገንባት የአሁን 1ኛ 

ተጠሪ ለአደጋ እንዲጋለጥ ማድረጉ ማስረጃ በመመርመርና በመመዘን አንድን ፍሬ ነገር የማረጋገጥ 

ስልጣን በተሰጠዉ የሥር ፍርድ ቤት የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ፡፡ ይህም በማስረጃ የተረጋገጠዉ ፍሬ ነገር 

አመልካች በደንብ ቁጥር 49 /1991 አንቀጽ 47/2 ስር የተደነገገዉን ክልከላ በቸልተኝነት መጣሱንና 1ኛ 

ተጠሪ ለጉዳት እንዲጋለጥና በአካሉ ላይ 100% ጉዳት እንዲደርስበት ማድረጉን ስለሚያሳይ በፍ/ብ/ሕግ 

ቁጥር 2035/1፣2028 እና 2029  ስር በተደነገገዉ መሰረት እንደጥፋት የሚቆጠር በመሆኑ ከዚህ አኳያ 

የሥር ፍርድ ቤት በ1ኛ ተጠሪ ላይ ለደረሰዉ ጉዳት አመልካች ኃላፊነት አለበት ብሎ ካሳ እንዲከፍል 

በመወሰኑ የተፈጸመ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የለም፡፡  

እንዲሁም በተያዘዉ መዝገብ ላይ አመልካች በ1ኛ ተጠሪ ላይ ለደረሰዉ ጉዳት ካሳ የመክፈል ኃላፊነት 

አለበት ትብሎ የተወሰነዉ እየተገነባ ያለዉ የነዳጅ ማደያ ጣቢያዉ ጣሪያ(ካኖፒ) ባለቤት በመሆኑ ብቻ 

ሳይሆን በሕግ የተደነገገዉን ልዩ ክልከላ በመጣስ ከፍተኛ የኤለክትሪክ ጉልበት ያለዉ መስመር  

በተዘረጋበት ስር ወደ መስመሩ በማስጠጋት ካኖፒዉን በማስገንባት ደንቡን በመጣስ ጥፋት 

በመፈጸሙና 1ኛ ተጠሪን ለጉዳት በማጋለጥ ጉዳት እንዲደርስበት በማድግ ጥፋት ፈጽሟል በሚል 

ምክንያት እንጂ የነዳጅ ማደያ ጣቢያዉ(ካኖፒዉ) ባለቤት ነዉ በሚል ምክንያት ባለመሆኑ ከዚህ በፊት 
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

በሰ/መ/ቁጥር 52595 ላይ (በቅጽ 11 እንደታተመዉ)የተሰጠዉ አስገዳጅ ትርጉም  በተያዘዉ ጉዳይ 

ዉሳኔ ከሚፈልገዉ አከራካሪ ጉዳይ ጋር የሚመሳሰል  (ratio decidendi ) ባለመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር 

52595 ላይ የተሰጠዉ ትርጉም ለተያዘዉ ጉዳይ ተፈጻሚነት ያለዉ አይደለም፡፡ 

ከ2ኛ ተጠሪ ኃላፊነት ጋር በተያያዘም በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2069/1 ስር ከፍተኛ ጉልበት ያለዉ 

የኤሌክትሪክ መስመር በመዘርጋት በሌላ ሰዉ ላይ አደጋ ያደረሰ ሰዉ ለደረሰዉ ጉዳት ኃላፊ እንደሚሆን 

ተደንግጓል፡፡ 2ኛ ተጠሪ ለደረሰዉ ጉዳት በኃላፊነት የማይጠየቀዉ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2086/2 ስር 

በተደነገገዉ መሰረት ጉዳቱ በሙሉ ወይም በከፊል በተበዳዩ ጥፋት የደረሰ መሆኑን በማስረጃ ሲያስረዳ 

እና ስለኤሌክትሪክ ሥራዎች በሚደነግገዉ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 49/1991 አንቀጽ 

35/2፣ 41 እና 58 ስር በተደነገገዉ አግባብ ከፍተኛ የኤሌክትርክ ጉልበት ያለዉን መስመር የዘረጋዉ 

በሰዉ ላይ ጉዳት በማያስከትል ሁኔታ መሆኑን፣ ለዘረጋዉ የኤሌክትሪክ መስመር የአደጋ መከላከያ 

መሣሪያዎችን የገጠመለት ስለመሆኑ፣ ከሕንጻዎችና ግንባታዎች መጠበቅ ያለበትን ርቀት ጠብቆ 

የዘረጋዉ የኤሌክትሪክ ኃይል መስመር መሆኑን በማስረጃ ሲያስረዳ ነዉ፡፡ ከዚህ አንጻር 2ኛ ተጠሪ 

አስረድቶ እያለ ከሕግ አግባብ ዉጭ ታልፎበት ኃላፊ ሆኖ ካሳ እንዲከፍል እንደተወሰነበት በመግለጽ 

በይግባኝም ሆነ በሰበር ደረጃ ስርዓቱን ጠብቆ ያቀረበዉ ክርክር ስለመኖሩ ገልጾ አልተከራከረም፡፡ 

ስለሆነም  በ1ኛ ተጠሪ ላይ ለደረሰዉ ጉዳት ከአመልካች ጋር በአንድነትና በነጠላ ኃላፊነት ለ1ኛ ተጠሪ 

ካሳ እንዲከፍል መወሰኑ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2069/1 እና 2155ን መሰረት ያደረገ በመሆኑ የሚነቀፍ 

አይደለም፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናል፡፡  

ዉ ሳ ኔ 

1. የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 191016 ላይ በቀን 02/08/2011ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 177788 ላይ በቀን 

28/10/2011 ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥ 348/1 መሰረት ጸንተዋል 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችሉ ተወስኗል፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ላይ በስር ፍርድ ቤት እየታየ ያለዉ የፍርድ አፈጻጸም 

ታግዶ እንዲቆይ የተሰጠዉ ትእዛዝ ተነስቷል፡፡ይጻፍ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 
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የኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ  ዲሞክራሲያዊ  ሪፐብሊክ  

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት 
  

                                                                                                                                  የሰበር መ/ቁ/188419 
                                                                                

                                                  መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም 

           ዲኞች፡ብርሃኑ አመነው 

   ተሾመ ሽፈራው 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

     ብርሃኑ መንግስቱ 

ነፃነት ተገኝ 

  አመሌካች፡አባይ ባንክ አ.ማ 

   ተጠሪ፡አቶ ማርቆስ ጋትሮ 

       መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፍርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

              ፍርዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ በሃዋሊ የተሊከ ገንዘብ ባንኩ ሇማይገባ ሰዉ ከፍሎሌ በሚሌ 

ባንኩ ሃሊፊ መዯረጉን የሚመሇከት ነዉ፡፡ክርክሩ የተጀመረው በዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ የወሊይታ 

ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ከሳሽ ፤የአሁኑ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን 

ተከራክረዋሌ፡፡መዝገቡ እንዯሚያሳየዉ የተጠሪ የክስ ምክንያት እ.ኤ.አ በ10/12/2018 

ወይም እ.ኢ.አ በ01/04/2011 ዓ.ም ከሉባኖስ ሀገር እህቱ በአሰሪዋ በአቶ ኤሌያስ ኢሌሀበር 

አማካይነት በዌስተርን ዩኒየን ገንዘብ መሊኪያ አማካኝነት 675 የአሜሪካን ድሊር ወይም 

በወቅቱ ምንዛሪ ብር 18,839 የሊከችሇት ገንዘብ አመሌካች ሇማይገባው ሰው ስሇከፈሇ 

ገንዘቡ ሇእኔ የተሊከ ስሇመሆኑ ከኢትዮ ቴሇኮም ማረጋገጫ የተቀበሌኩ በመሆኑ 

በቸሌተኝነት ሇላሊ ሰው የከፈሇውን ገንዘብ ከወሇዴና ወጪ ጋር እንዱከፍሇኝ ይወሰንሌኝ 

የሚሌ ሲሆን አመሌካች በበኩለ የሰጠው መሌስ ተጠሪ የሚጠበቅባቸውን ህጋዊነትን 

በማረጋገጥ የዯረሳቸውን ግሊዊ ሚስጥር ቁጥር ኮዴ ይዘው በማቅረባቸው ባንኩ ባሇው 
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አሰራር ክፍያውን ሇሚገባው ሰው በ02/04/2011ዓ.ም በአዱስ አበባ ከተማ ገሊን 

ኮንድሚኒየም ቅርንጫፍ ሇተጠሪ ከፍሎሌ፣ስሇዚህ ከውጭ ሀገር ገንዘብ ሲሊክ ሇተቀባይ 

ግሇሰብ የሚዯርሰው ሚስጥር ቁጥርና የሚጠይቅ ሌዩ ኮዴ ያሇ ሲሆን በዚሁ መሰረት ክፍያ 

የተፈፀመ በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ክሱን በመጀመሪያ የተመሇከተዉ የወሊይታ ሶድ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ 

አመሌካች ገንዘቡን አዴራሻዉና ማንነቱ ሊሌታወቀ ሰው ያሇአግባብ የከፈሇ መሆኑን 

በማስረጃ ስሇተረጋገጠ አመሌካች ሇተጠሪ የተሊከሇትን ገንዘብ የመክፈሌ ሃሊፊነት አሇበት 

በማሇት ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ከህጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፍሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፍ/ቤቱ 

የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፍ/ቤት ውሳኔ ተገቢ ነዉ በማሇት አፅንቷሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈፅሟሌ በማሇት ያቀረበው ቅሬታ ይዘት 

ባጭሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ባንኮች በየትኛውም ግሇሰብ ስም በዌስተርን ዩኒየን 

አማካኝነት ገንዘብ የተሊከሇት ሰው የመረጠው ባንክ በአካሌ ቀርቦ ክፍያ እስኪጠይቅበት 

ዴረስ በግሇሰቡ ስም ገንዘብ ስሇመሊኩ እና ስሇተሊከሇት ገንዘብ መጠን ሉያውቅ 

የሚችሌበት ምንም አይነት መንገዴ የሇም፡፡በዚሁ መሰረት ባንኮች ክፍያ የሚፈፅሙት 

ገንዘቡ በስሙ የተሊከሇት ሰው የገንዘብ መቀበያ የሚስጥር ቁጥር እና ማንነቱን የሚያሳይ 

መታወቂያ ይዞ ሇቀረበ ሰው ነው፡፡ይህ የሚሆነው ገንዘብ የተሊከሇት ሰው ወይም ገንዘብ 

የሊከው ሰው የሚስጥር ቁጥር ሇላሊ ሶስተኛ ሰው አሳሌፎ ይሰጣለ ተብል ስሇማይገመት 

እና አሳሌፎ ከሰጡም መቆጣጠሪያ ዘዳ ስሇማይኖር ነው፡፡ገንዘቡ ከተሊከሇት ሰው ጋር 

ትክክሇኛ የሚስጥር ቁጥር ሇባንኩ በማቅረብ ሇተፈፀመ ክፍያ ባንኩ ያሇአግባብ 

ሇማይመሇከተው ሰው ክፍያ ፈፅሟሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ተጠሪ ማንነታቸውን 

የሚያሳይ የቀበላ መታወቂያ እና የሚስጥር ቁጥር ይዘው በመቅረባቸው አመሌካች 

የተሊከሇት ገንዘብ ክፍያ ፈፅሟሌ፣ከተጠሪ ውጪ የሚስጥር ቁጥሩ ሉያውቅ የሚችሌ ላሊ 

ሰው የላሇ በመሆኑ አመሌካች ክፍያውን የፈፀመው የባንክ አሰራር ተከትል ስሇሆነ ክፍያ 

የተፈፀመው ሊሌተገባ ሰው ነው ተብል የተሰጠዉ ውሳኔ ስህተት በመሆኑ ተሽሮ አመሌካች 

ገንዘቡን ሇመክፈሌ ሃሊፊነት የሇበትም በማሇት እንዱወሰን ጠይቋሌ፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ በዌስተርን ዩኒየን አማካኝነት ገንዘብ 

የተሊከሇት ሰው በአካሌ ቀርቦ ክፍያ እስኪጠይቅ ዴረስ በግሇሰቡ ስም ገንዘብ ስሇመሊኩና 
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ስሇተሊከው ገንዘብ መጠን ሉታወቅ የሚችሌበት መንገዴ እንዯላሇ፣ገንዘብ በስሙ 

የተሊከሇት ሰው የገንዘብ መቀበያ የሚስጥር ቁጥር እና ማንነቱን የሚያሳይ መታወቂያ ይዞ 

ቀርቦ መክፈለ በተረጋገጠበት ሁኔታ ክፍያው የተፈፀመው ሇላሊ 3ኛ ወገን ነው ተብል 

አመሌካች በዴጋሚ ይክፈሌ የመባለን አግባብነት ከባንክ አሰራር ሂዯት አንፃር ሇማጣራት 

ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ተብሌ ተብል ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዟሌ፡፡ 

ተጠሪ በኩሌ የቀረበው መሌስ ባጭሩ በስር ፍ/ቤት ጉዲዩን ሇማጣራት የሰውና የሰነዴ 

ማስረጃ በማቅረብ አመሌካች ገንዘቡን ከፍልሇታሌ ሇተባሇው ግሇሰብ በትክክሌ የወሊይታ 

ዞን ዲሞት ፑሊሣ ወረዲ የላራ ቀበላ ነዋሪ መሆኑ አሇመሆኑን ሇማጣራት በወቅቱ 

ያቀረበው መታወቂያ ወረቀት ሊይ የፈረሙትና የታተመው ማህተም ህጋዊ መሆን 

አሇመሆን ሇማጣራት የቀበላው አስተዲዯርና የቀበላዉ ስራ አስኪያጅ በሰጡት ምስክርነት 

ቃሊቸው ግሇሰቡ የላራ ቀበላ ነዋሪ አሇመሆኑ ተገቢ ማጣራት በማዴረግ የተሰጠ ውሳኔ 

በመሆኑ ስህተት አሌተፈፀመም፡፡ገንዘቡ ሇእኔ እንዯተሊከ በተጠሪ ስሌክ የተሊከውን 

መሌዕክት ከኢትዮ ቴሇኮም ወዯ ወረቀት ተቀይሮ በመጣ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፣የሚስጥር 

ቁጥር በተመሇከተ ቀዯም ብል የሚስጥር ቁጥሩ ሇባንኩ ስሇሚዯርስና ተቋሙ ከፍቶ 

የማየት እዴሌ ከፍተኛ ስሇሆነ ገንዘቡን እንዯፈሇገ እንዱያዯርግ የሚከሇክሌ የሇም፡፡ 

የሚስጥር ቁጥር ይዞ የሚመጣ ሰው ማንነት በሚገባ የማረጋገጥ ሃሊፊነት የአመሌካች ሆኖ 

እያሇ የክፍያ ሂዯት ሊይ በተገቢዉ ሳያጣራ መረጃዎችን በአግባቡ መፈተሽ ሲገባ ሇእኔ 

የተሊከውን ገንዘብ ባሌታወቀ ሁኔታ ሇላሊ ሰው ስሇከፈሇ የስር ፍ/ቤት ውሳኔ የህግ ስህተት 

የሇውም ተብል እንዱፀና በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች አቤቱታውን የሚያጠናክር 

የመሌስ መሌስ አቅርበው ከመዝገቡ ጋር ተያይዘዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራቀኙ ክርክር አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከትነው 

ሲሆን ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ከተባሇበት ጭብጥ አንጻር የስር ፍርዴ ቤት ውሳኔ 

አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡መዝገቡን መርምረን 

እንዯተገነዘብነዉ ሇክሱ ምክንያት የሆነዉ ገንዘብ በአመሌካች በኩሌ ሇተጠሪ እንዱከፈሌ 

በሃዋሊ የተሊከ ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡የሥር ፍርዴ ቤት ገንዘቡ የተከፈሇሇት ሰዉ ይዞ 

የቀረበዉ መታወቂያ ከተባሇዉ ቀበላ አስተዲዯር የተሰጠ አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ 

ምክንያት ገንዘቡ ሇተገቢዉ ሰዉ አሌተከፈሇም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ መዴረሱን የዉሳኔዉ 

ይዘት ያሣያሌ፡፡አመሌካችም አጥብቆ የሚከራከረዉ ክፍያ የተፈጸመዉ በባንኩ አሰራር 
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መሰረት በተገቢዉ መረጃ ማጣራት ተዯርጎ ስሇሆነ ሃሊፊነት የሚያስጠይቅ ጥፋት የሇም 

በማሇት ነዉ፡፡ 

በመሰረቱ የዯንበኞችን ገንዘብ በሀገር ዉስጥም ሆነ ከሀገር ዉጪ ማስተሇሊፍ ስራ ከባንክ 

ስራዎች አንደ ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 2/2/መ/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ባንክ 

በአዯራ የተቀበሇውን የዯንበኛውን  ገንዘብ የመጠበቅ ህጋዊ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 

በንግዴ ህጉ ከቁጥር 896 እስከ 902 ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፈስ 

የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡የእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፈስ ሲታይ ባንኩና ዯንበኛው 

የአዯራ ስምምነት ውሌ መግባታቸውን በመግሇጽ በውለ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በቀር 

ባንኩ በአዯራ የተቀበሇውን ገንዘብ ሇታዘዘሇት ሰዉ የማዴረስ ወይም ሇባሇአዯራዉ 

የመመሇስ ግዳታ ያሇበት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ባንኩ በሕጉ የተጣሇበትን ግዳታ 

ማሇትም የዯንበኛውን ገንዘብ የባንክ ስራ የሚጠይቀውን አሰራርና ስርዓት በመከተሌ 

መጠበቅና ሲጠይቅም ገንዘቡን መክፈሌ ነው፡፡ባንክ ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያዯርግ ቀርቶ 

በዯንበኛው ገንዘብ ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት ተጠያቂነት የሚኖርበት መሆኑንም ከሊይ 

ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎቸው መሰረታዊ ይዘትና ዓሊማ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ባንኩ 

የዯንበኛውን መብትና ጥቅም ማስከበር የሚገባው ተገቢውን ጥንቃቄ ወይም የተሇመዯ 

አሠራር በመከተሌ እንዲሇበት በላሊ በኩሌ ባሌተገባ መንገዴ በዯንበኛው ገንዘብ ሊይ 

ጉዲት እንዲይዯርስ መከሊከሌ ጭምር በህግ ግዳታ ተጣሇበት ስሇመሆኑ እና እዉነታዎችን 

በማረጋገጥ ረገዴ ተገቢዉን ትጋት ማዴረግ ያሇበት መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 592/2000 

አንቀፅ 53 ዴንጋጌ ይዘት የምንገነዘበዉ ጉዲይ ነው፡፡ 

በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች ክፍያ የፈጸመዉ አስፈሊጊዉን መረጃ ከገንዘብ 

ጠያቂዉ በማጣራት ስሇመሆኑ በተሇይም የሊኪዉን ማንነት፣የተሊከዉን ገንዘብ መጠን እና 

የሚስጥር ቁጥር ገንዘቡን ሇመቀበሌ ከቀረበዉም ሰዉ በማረጋገጥ ክፍያ የፈጸመ ስሇመሆኑ 

አሊከራከረም፡፡የስር ፍርዴ ቤትም እነዚህ ፍሬ ነገሮች ከማጣራት አንጻር ባንኩ ስህተት 

ፈጽሟሌ አሊሇም፡፡ነገር ግን ፍርዴ ቤቱ አመሌካችን ሃሊፊ ያዯረገዉ በዋናነት ተከፋዩ 

ወይም ገንዘቡን ተቀብሎሌ የተባሇዉ ሰዉ ተጠሪ ሳይሆን በተጠሪ ስም ሀሰተኛ የቀበላ 

መታወቂያ ይዞ የቀረበ ላሊ ሰዉ ነዉ በማሇት ነዉ፡፡ባንኩ ክፍያ የፈጸመዉ በባንኩ ያሇዉ 

መረጃ ገንዘቡን ሇመቀበሌ ከቀረበዉ ሰዉ መረጃ በማጣራት ስሇመሆኑ እና የተሊከሇት ሰዉ 

ማንነት መታወቂያዉን በመመሌከት በማገናዘብ አረጋግጦ ስሇመሆኑ ይህም በባንኩ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

 
 

5 
 

የተሇመዯዉ አሰራር መሰረት የተፈጸመ መሆኑን በመግሇጽ ሃሊፊነት እንዯሇላበት አጥብቆ 

ተከራክሯሌ፡፡በመሰረቱ ባንኩ የተከፋዩን ማንነት ሇማረጋገጥ መታወቂያዉ የቀበላዉ 

ማህተም የተዯረገበት እና የሚመሇከተዉ ሃሊፊ ስምና ፊርማ ያሇበት መሆኑን በምሌከታ 

ከማረጋገጥ በስተቀር ማህተሙ የቀበላዉ ነዉ ወይስ አይዯሇም፤ፊርማዉ የሚመሇከተዉ 

ሃሊፊ ነዉ ወይስ አይዯሇም በሚሌ ተጨማሪ ምርመራ እንዱያዯረግ የሚያስገዴዴ የህግ 

ምክንያት የሇም፡፡የባንክ የስራ ባህርይም ይህንን የሚፈቅዴ አሇመሆኑ ይታወቃሌ፡፡ባንኩ 

ክፍያ ሲፈጽም በዋናነት እንዱያረጋግጥ የሚጠበቀዉ ተከፋዩ ሰዉ ብቻ ያዉቀዋሌ ተብል 

የሚገመተዉን ፍሬነገር ማሇትም ገንዘቡን የሊከዉ ሰዉ ማንነት፤የተሊከዉ ገንዘብ 

መጠን፤የሚስጥር ቁጥር እና የተሊከሇት ሰዉ ስም ነዉ፡፡እነዚህ ፍሬ ነገሮች በባንኩ ካሇዉ 

መረጃ ጋር በማዛመዴ ተመሳሳይ መሆናቸዉ ከተረጋገጠ መረጃ ይዞ የቀረበዉ ሰዉ 

ትክክሇኛ ተከፋይ ነዉ ተብል እንዯሚታሰብ እና ገንዘብ ተቀባዩን ማንነት የሚያሳይ 

መታወቂያ አቅርቦ እንዱከፈሇዉ ከታዘዘሇት ሰዉ ስም ጋር አንዴ መሆኑ ከታወቀ ባንኩ 

ተገቢዉን ጥንቃቄ ሳያዯርግ ቀርቷሌ ተብል ተጠያቂ ሉሆን የሚችሌበት ምክንያት 

የሇም፡፡በዚህ ረገዴ ይህ ሰበር ችልት በሰበር መ/ቁ/ 41535 ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ 

እንዯሚያሳዉ ባንኩ የተሇመዯዉን አሰራርና ተገቢዉን ጥንቃቄ አዴርጎ ክፍያ ከፈጸመ 

የሰነድቹን ህጋዊነት አሊረጋገጠም ተብል በዴጋሜ እንዱከፍሌ ሃሊፊነት የሇበትም ሲሌ 

ዉሳኔ መስጠቱን ሌብ ይሇዋሌ፡፡ 

ስሇሆነም ተከፋዩ ይዞ የቀረበዉ መታወቂያ ሊይ ያሇዉ ፊርማ እና ማህተም የቀበላዉ 

አይዯሇም የሚሌ በሰዉ ምስክር ከመገሇጹ ዉጪ ላልቹ መረጃዎች ማሇትም የተሊከዉ 

ገንዘብ መጠን፣የሊኪዉ ስም እና የሚስጥር ቁጥሩ እንዱሁም ተከፋይ ሰዉ ስም ስህተት ነዉ 

አሌተባሇም፡፡እነዚህ አስፈሊጊና ወሳኝ መረጃዎች ከተከፋዩ ላሊ ሰዉ ሉያዉቅ የሚችሌበት 

ሁኔታ ስሇመኖሩ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ባንኩ ሇማይገባዉ ሰዉ ክፍያ ፈጽሟሌ ሉባሌ 

አይችሌም፡፡በዚህም ሁኔታ ሇማይገባ ሰዉ ተከፍል ቢሆን እንኳን የተታሇሇዉ መረጃዉን 

ያሇአግባብ ያባከነዉ ተጠሪ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር ባንኩ ነዉ ሉባሌ አይችሌም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አመሌካች ክፍያ የፈጸመዉ በባንኩ የተያዙት መረጃዎች እና ተከፋዩ ሰዉ 

የሰጠዉ መረጃ ተዛማጅና ትክክሌ መሆናቸዉ በተሇመዯዉ አሰራር መሰረት በማረጋገጥ 

እስከሆነ ዴረስ ክፍያዉን የተቀበሇዉ በተጠሪ ስም ሀሰተኛ የቀበላ መታወቂያ ይዞ የቀረበ 

ላሊ ሰዉ ነዉ በሚሌ ምክንያት ባንኩ ዴጋሜ ገንዘቡን ሇተጠሪ እንዱከፍሌ በስር ፍርዴ 
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ቤቶች የተሰጠዉ ዉሳኔ ስሇባንክ ክፍያ አፈጻጸም የተሇመዯዉን አሰራር እና የተረጋገጡ 

መሰረታዊ ፍሬ ነገር ጉዲዮችን እንዱሁም ህጉን ያገናዘበ ባሇመሆኑ መሠረታዊ ስህተት 

የተፈጸመበት ነዉ ብሇናሌ፡፡በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

 

                           ው ሣ ኔ 

  

1. የወሊይታ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ/ 43492 ሊይ በ21/02/1012ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ 

እና ይህንኑ በማጽናት የዯ/ብ/ብ/ህ/ክሌሌ ጠ/ፍ/ቤት በመ/ቁ/32198 ሊይ 

17/04/2012ዓ.ም የሰጠው ዉሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ/ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ሇተጠሪ እንዴከፍሌ የሚገዯዴበት የህግ 

ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡  

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
 

           መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰበር መዝገብ ቁጥር 189201 

                                                                 መጋብት 02 ቀን 2012 ዓ/ም 

ዲኞች ፡-ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር) 

ቀነዓ ቂጣታ 

ዯጀኔ አያንሳ 

ኑረዱን ከዴር 

    ብርቅነሽ እሱባሇው 

አመሌካቾች፡- ---1. አቶ ወዴወሰን ታዯሰ ይስማ 

              2. ወ/ሮ ወይንሸት ዯስታ አጠረዉ  የላልችም ወኪሌ 2ኛ አመሌካች ቀርበዋሌ   

               3. ወ/ሪት ጥሩነሽ በቀሇ ስዩ                            

ተጠሪ ፡- የሇም   

     ሇምርመራ የተቀጠረው መዝገብ ተመርምሮ ቀጣዩ ፍርዴ ተሰቷሌ ፡፡ 

ፍርዴ 

         ኢትዮጵያዊ እናት እና አባት የሆኑት 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች በትዉሌዴ ኢትዮጵያዊ በዘግነት 

አሜሪካዊ የሆኑት የ2ኛ አመሌካች እህት 3ኛ አመሌካች የ1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ሌጅ የሆነችዉን ተማሪ 

ኤፍራታ ወንዯሰን ቤተሰብ ሇሌጅ የሚያዯርገዉን ሁለ ከሌጅነቷ ጀምሮ ካሇችበት ሀገር ሆና ስትንከባከባት 

የነበረች እና በሚትኖርበት ሀገርም ሌጇ መሆኗን የተሇያዩ ፍርሞችን መሙሊቷን አንስተዉ በአመሌካቾች 

መካከሌ የተዯረገዉ የተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን የጉዱፈቻ ስምምነት እንዱፀዴቅሊቸዉ ሇፌዳራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፍርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበዉ ፍርዴ ቤቱ በመዝገብ ቁጥር 103957 በ2/11/2011 በዋሇዉ ችልት 

የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ በአዋጅ ቁጥር 1070/2010 የተከሇከሇ ነዉ በማሇት አቤቱታዉን ባሇመቀበሌ ትዕዛዝ 

ሰጥቷሌ። ይህን ትዕዛዝ በመቃወም ሇፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ባቀረቡት የይግባኝ ነባሩ የዉጭ ጉዱፈቻን 

በአዋጅ ቁጥር 1070/2010 መተካት ያስፈሇገዉ ሕጉን ከብሔራዊ የሕፃናት ፖሉሲ ጋር ሇማጣጣም ሆኖ 

ሇሕጉ መሻሻሌ መሠረት የሆነዉ ፖሉሲ ይዘትም ኢትዮጵያዊያን ህፃናት የትዉሌዴ አከባቢያቸዉን ባህሌ፣

ሌማዴ፣ወግ እና ማህበራዊ እሴቶችን ጠብቀዉ እንዱያዴጉ የተቀረፀ ሲሆን ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን የዉጭ 

ሀገር ዘጎች እንዯ ሀገሪቱ ዜጋ በኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊ፣አስተዲዯርዊ ጉዲዮች እንዱሳተፉ ህግ ወቶ በመንቀሳቀስ 

ሊይ እያለ የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻን የሚከሇክሌ የህግ ማሻሻያ መዯረጉ እና ይህ ክሌከሊ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን 

የዉጭ ሀገር ዜጎችን እንዯማይመሇከት በግሌጽ አሇመዯንገጉ ዕገዲዉ እነሱንም የሚጨምር መሆኑን 

ያመሊክታሌ በማሇት የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በፍ/ሥ/ሥ/ ሕግ  ቁጥር 337 መሠረት በመዝገብ ቁጥር 
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237661 ሊይ ታህሳስ 16 ቀን 2012 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት የተሰጠዉ ብይን መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት 

ነዉ በማሇት በሰበር እንዱታረምሊቸዉ አመሌካቾች ጥር 14 ቀን 2012 ዓ/ም ጠይቀዋሌ።  

አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ ይዘት በአጭሩ፥-ተጠቃሹ አዋጅ የከሇከሇዉ በአመሌካቾች መካከሌ የተዯረገዉ 

የጉዱፈቻ ዉሌ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሇላሊ ሀገር ዜጋ በጉዱፈቻ መስጠት ሆኖ እያሇ የጉዱፈቻ ዉሌ 

ሰጪዎች ኢትዮጵያዊያን ሲሆኑ 2ኛ የጉዱፈቻ ዉሌ ሰጪ የጉዱፈቻ ዉሌ ተቀባይ ታሊቅ እህት ሆኖ ባሇዉ 

የመረዲዲት ባሕህሌ በጉዱፈቻ ሌትወስዲት የፈሇገችዉን ተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን በእናት እና አባት ሇሌጅ 

መዯረግ የሚገባዉን ሁለ እያዯረገች አሁን እስካሇችበት እዴሜ የሚትንከባከባት እና በሚትኖርበት ሀገርም 

ሌጄ በማሇት ፎርማሉትዎችን አሟሌታ የጉዱፈቻ ዉለን መፅዯቅ ብቻ የምትጠባበቅ መሆኑን ገሌፀዉ 

ያቀረቡት የጉዱፈቻ ዉሌ እንዱፀዴቃሊቸዉ ጠይቀዋሌ።የሰበር አጣሪ ችልቱም የጉዴፈቻ ጥያቄ ትዉሌዯ 

ኢትዮጵያዊያን የሆኑትን የዉጭ ሀገር ዜጎችን ያካትታሌ ወይስ አያካትትም የሚሇዉን ከአዋጅ ቁጥር 

1070/2010 እና ቤተሰብ ህጉ አሊማ እና አተረጓገም አንፃር ሇማጣራት መዝገቡ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 

ትዕዛዝ ሰቷሌ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ከሊይ የተጠቀሰዉን የሚመስሌ ሲሆን ችልቱም 

መዝገቡን 3ኛ አመሌካች የጉዱፈቻ ዉለን ሇመቀበሌ አይችለም ተብል የተሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት የተፈፀመበት መሆን /አሇመሆኑን አግባብነት ካሇዉ ሕግ ጋር እንዯሚከተሇዉ መርምሯሌ።ጉዱፈቻ 

ከሥጋ መወሇዴ ዉጭ ወይንም የዯም ትስስር ሳይኖር በህግ ሌጅነት ወይንም የሌጅ ቤተሰብ ግንኙነት 

የሚፈጠርበት ህጋዊ ተግባር (juridical act) ነዉ።ይህ ተግባር ጥንታዊ ሆኖ የተስፋፋዉ እና ብዙ ሀገሮች 

የህግ ሥርዓታቸዉ አካሌ ማዴረግ የጀመሩት ከ2ኛ ዓሇም ጦርነት ወዱህ ነዉ።በኢትዮጲያም የጉዱፈቻ ባህሌ 

በተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች ተግባራዊ ሲዯረግ ቆይቷሌ።በጥንቱ ዘመን ጉዱፈቻ ይዯረግ የነበረዉ ጉዱፈቻ 

አዴራጊዉን በእርጅና ጊዜ ሇመርዲት፣ወራሽ እንዱያገኝ ፣ዘሩ እንዴቀጥሌ፣ሴት ወይንም ወንዴ ሌጅ ሇላሊቸዉ 

ሇመስጠት ወዘተ ሆኖ በአጠቃሊይ ሇጉዱፈቻ አዱራጊዉ ጥቅም ተብል የሚዯረግ ነበር።በተፈጥሮ እና ሠዉ 

ሰራሽ ክስተቶች ምክንያት መፈናቀሌ እየበዛ ሲመጣ ወሊጅ አሌባ ሇሆኑት እና ተጥል የተገኙ ህፃናትን 

ሇመታዯግ ጉዱፈቻ እዉነተኛ የቤተሰብ ተቋም እየሆነ መቷሌ።በዘመናዊዉ ሕግ የጉዱፈቻ ዓሊማ የሕፃናት 

ዯህነትን (best interst of the child) በማስጠበቅ ሕፃናት በሥጋ ከወሇዶቸዉ ቤተሰብ ዉጭ ተተኪ ቤተሰብ 

እንዱያገኙ ሇማስቻሌ ነዉ።  

በተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት ጠቅሊሊ ጉባኤ እ. ኤ. አ ታህሳስ 20 ቀን 1989 ዓ/ም ፀዴቆ መስከረም 2 

ቀን 1990 ዓ/ም በሥራ ሊይ የዋሇዉ ኢትዮጵያም በአዋጅ ቁጥር 10/1984 ተቀብሊ ያፀዯቀችዉ የሕፃናት 

መብት ኮንቬንሺን አንቀጽ 20 ሊይ እንዯተሇጸዉ ተዋዋይ ሀገሮች ከቤተሰባቸዉ ሇተሇዩ ሕፃናት አማራጭ 

እንክብካቤ የሚያገኙበት መንግስት ማዘጋጀት ያሇበት መሆኑንና ከዚህ ዉስጥ ጉዱፈቻ አንደ መሆኑን ይኸዉ 

አንቀጽ የሚዯነግግ ሲሆን በአንቀጽ 21(ሇ) መሠረት የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ የሚፈቀዯዉ ሕፃናት በሀገር ዉስጥ 

አማራጭ እንክብካቤ የሚያገኙበት ማዕከሌ የላሇ እንዯሆነ መሆኑን ያስረዲሌ።በሀገር ዉስጥ እና በዉጭ ሀገር 
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የሚዯረግ ጉዱፈቻ እኩሌ ጥበቃ የሚዯረግሊቸዉ መሆኑን፣ጉዱፈቻ ዉስጥ ተሳትፎ ያሊቸዉ አካሊት የማይገባ 

ጥቅም እንዲያገኙ እርምጃ የሚወሰዴ መሆኑና የሕጉን ዓሊማ ሇማራመዴ በሀገሮች መካከሌ የሁሇትዮሽ እና 

ላልች ስምምነቶች እንዯሚዯረጉ አንቀጽ 21(ሏ)፣(መ) እና (ሠ) ይዯነግጋሌ።የአፍርካ ሕፃናት መብቶችና 

ዯህነት ቻርተር ኢትዮጵያ በአዋጅ ቁጥር 283/1994 ተቀብሊ ያፀዯቀችዉ አንቀጽ 24(ሇ) የሕፃናት መብቶች 

ስምምነቶች በተቀበለ ወይንም ባፀዯቁ ሀገራት መካከሌ የዉጪ ሀገር ጉዱፈቻ እንዯመጨረሻ አማራጭ 

የሚዯረግ መሆኑና አንቀጽ 24(ረ) ሥር ጉዱፈቻ የተዯረገዉ የሕፃናት ዯህንነት ሇማረጋገጥ የሚያስችለ 

ሥርዓቶችን መዘርጋት ግዳታ መሆኑን ያስረዲሌ።እነዚህ ኢትዮጵያ ያፀዯቀቻቸዉ ዓሇም አቀፍ ስምምነቶች 

የሀገሪቱ የሕግ አካሌ መሆናቸዉን የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 9(4) ይዯነግጋሌ። በአጠቃሊይ ከሊይ 

የተጠቀሱት ስምምነቶች የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ በሀገር ዉስጥ አማራጭ ሕፃናት ከወሊጆቻቸዉ ዉጭ 

እንክብካቤ የሚያገኙበት መንገዴ በማይኖርበት ወቅት የሚዯረግ ሆኖ ሕፃናቱ ሇተሇያየ የሰበአዊ መብት ጥሰት 

እንዲይጋሇጡ ከፍተኛ ጥንቃቄ መዯረግ ያሇበት መሆኑን ያስረዲለ።  

መንግስት እጓሇ ሙታን በጉዱፈቻ የሚያዴጉበትን ሥርዓት እንዯሚያመቻች ሕገ መንግስቱ አንቀጽ 

36(5)ይዯነግጋሌ።የቤተሰብ ሕጉን ሇማሻሻሌ ካስፈሇጉት ምክንያቶች ዉስጥ አንደ ሇሕፃናት ዯህንነት ቅዴሚያ 

ሇመስጠት መሆኑ ከተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 መግቢያ መገንዘብ ይቻሊሌ።በዚህ አዋጅ 

አንቀጽ 194(3)(መ) መሠረት ጉዱፈቻ አዴራጊዉ የዉጭ ሀገር ዜጋ ሉሆን የሚችሇዉ ሕፃኑ በኢትዮጵያ 

ዉስጥ የሚያዴግበት ሁኔታ አሇመኖሩ ሲረጋገጥ ሆኖ አፈፃፀሙም በአንቀጽ 193 ሥር ተመሊክቷሌ።

የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሕግ ሇ17 ዓመታት በሥራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ሚያዚያ 2009 ዓ/ም የወጣዉ የኢትዮጵያ 

ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፑሉክ መንግስት የህፃናት ፖሉሲ በአስቸጋሪ ሁኔታ ዉስጥ የሚገኙት ህፃናት 

በኢትዮጵያ ባህሌ፣በአከባቢያቸዉ ወግ ፣ሌማዴና በማህብረሰባዊ እሴት ታንፀዉ እንዱያዴጉ ሇማዴረግ በአገር 

ዉስጥ ባለ አማራጭ የዴጋፍ እና እንክብካቤ አገሌግልቶች ማሇትም በማህብረሰብ አቀፍ ዴጋፍ እና 

እንክብካቤ፣በሀገር ዉስጥ ጉዱፈቻ፣በአዯራ ቤተሰብ እና በመሌሶ ማቀሊቀሌ እና ማዋሀዴ ፕሮግራሞችብቻ 

እንዱዯረግ ማዴረግ ከዝርዝር ዓማዎቹ ዉስጥ አንደ ነዉ።ፖሉሲዉ ዉስጥ እንዯ ዋና ዋና ጉዲዮች 

ከተጠቀሱት መካከሌ በአስቸጋር ሁኔታ ዉስጥ ያለት ሕፃናት የሚዯገፉበትን የሚመሇከት ሲሆን በተሇያዩ 

ምክንያቶች ወሊጆቻቸዉን ያጡ ተንከባካቢ የላሊቸዉ ሕፃናት የቤተሰብ ፍቅር ፣ እንክብካቤ እና ጥበቃ 

አግኝተዉ መሰረታዊ ፍሊጎቶቻቸዉ ተሟሌተዉ እንዱያዴጉ ሇማዴረግ የሚያስችለ እንክብካቤ የሀገር ዉስጥ 

ጉዱፈቻ፣የአዯራ ቤተሰብ እና በማህብረሰብ አቀፍ ዴጋፍ እና እንክብካቤ ፕሪግራሞችን በማስፋፋት 

ሇሕይወታቸዉ ጠቃሚ የሆኑ የምክር አግሌግልት ሰጪ ተቋማት እንዱስፋፉ እና ተዯራሽ በማዴረግ 

የኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ አገሌግልቶችን በጥራት፣ በስፋት በወቅቱ እንዱዯርሳቸዉ በማዴረግ እንዯየ 

ችግራቸዉ ዓይነት በማህበረሰቡ ያለ እሴቶችን በመቀመርና በማስፋፋት በሀገር ዉስጥ ባለ አመራጭ የዴጋፍ 

እና እንክብካቤዎች ዚዳዎች ብቻ እንዯሚዯገፉ ተመሊክቷሌ።ሀገር ዉስጥ ምርጫ ሲጠፋ ተፈቅድ የነበረዉ 

የዉጪ ሀገር ጉዱፈቻ ሙለ ሇሙለ  በማስቀረት ሇችግሩ ሀገራዊ መፍትሔ ብቻ በመስጠት የፖሉሲ ምርጫ 

የተወሰዯበት ዋናዉ ምክንያት የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ የተፈጥሮ ቤተሰብ ፍቅር እና እንክብካቤን የማይተካ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



4 
 

ከመሆኑም በሊይ የዚህ አማራጭ ተጠቃሚ የሆኑት ሕፃናት በማያዉቁት ቋንቋ፣ባህሌ እንዱያዴጉ 

በመዯረጋቸዉ ሇማንነት ቀዉስ ፣ሇስነ-ሌቦናዊና ማህበራዊ ችግሮች ሲጋሇጡ በመታየታቸዉ የዉጭ ሀገር 

ጉዱፈቻ ተመራጭ የዴጋፍ እና እንክብካቤ ዜዳ እንዲሌሆነ ፖሉሲዉ ያመሇክታሌ።ፖሉሲውን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ በተሻሻሇዉ የቤተሰብ ህግ ሊይ ማሻሻያ እንዯሚዯረግ ተገጿሌ።የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻን በሚመሇከት 

የተሻሻሇዉን የቤተሰብ ሕግ አንቀጾችን ማሻሻሌ ያስፈሇገዉ በፖሉሲዉ እና በሕጉ መካከሌ የሚቃረኑ ሀሳቦች 

በመኖራቸዉ ሁሇቱን ሰነድች ሇማጣጣም መሆኑ ህጉ ሲወጣ ከተያዘዉ ቃሇጉባኤ እና የተሻሻሇዉን የቤተሰብ 

ህግ አንቀጽ 193 እና 194(3)(መ)ን የሻረዉ አዋጅ ቁጥር 1070/2010 መቅዴም (preamble) መረዲት 

ተችሎሌ። 

የዉጭ ሀገር ዜግነት ያሊቸዉ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊን በሚመሇከት በተቀረፀዉ የዲያስፖራ ፖሉሲ በንግዴ፣

ቱርዝም፣በዕዉቀት እና ተክኖልጂ ሽግግር፣የዉጭ ምንዛሪን በማስገኘት ብልም በሀገር ገጽታ ግንባታ ረገዴ 

ዲያስፖራዉ ትሌቅ ሀገራዊ ኃሊፊነት ተጥልበታሌ።የፖሉሲዉ ዓሊማ በዉጭ ሀገር የሚኖሩት ኢትዮጵያዊ እና 

ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊ ከትዉሌዴ ሀገሩ ጋር ያሇዉን ትስስር በማጠናከር በሌማት፣ሰሊምና ዱሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ ጠንካራ ተሳታፊ ሆኖ ራሱን ጠቅሞ ትዉሌዴ ሀሩን በመጥቀም በጋራ ሇማዯግ ምቹ ሁኔታ 

ሇመፍጠር ነዉ።ፖሉሲዉን ሇማስፈፀም ከወጡት ሕጎች ዉስጥም የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የዉጭ ዜጎችን 

በትዉሌዴ ሀገራቸዉ ተጠቃሚ ሇማዴረግ የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 270/1994 አንደ ሲሆን የሕጉ ዓሊማ ተብል 

በአዋጁ መቅዴም(preamble) እንዱሁም በቁጥር 3 ከተገሇፀዉ መረዲት እንዯሚቻሇዉ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን 

ከትዉሌዴ ሀገራቸዉ ጋር ያሊቸዉ ግንኙነት እንዱጠነክር የሚፈሌጉ በመሆኑ በዉጭ ዜጎች ሊይ የተጣለት 

የመብት ገዯቦች ሇማሊሊት የተሇያዩ መብቶች እና ጥቅማ ጥቅሞች ባሇቤቶች በማዴረግ ሇትዉሌዴ ሀገራቸዉ 

እዴገት እና ሇወገኖቻቸዉ ኑሮ መሻሻሌ አስተዋጽኦ እንዴያዯርጉ ሇማስቻሌ መሆኑ ተገሌጿሌ።በዚሁ አዋጅ 

በቁጥር 5 ሥር የተጠቀሱት መብቶችም ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት፣ ሀገር ዉስጥ ሇመቆየት እና ሇመኖር 

የመግቢያ ቪዛ እና የመኖሪያ ፈቃዴ የማይጠየቁ መሆኑ፣ያሇ ሥራ ፈቃዴ ኢትዮጵያ ዉስጥ ተቀጥሮ 

መስራት፣የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤት መሆን፣የዉጭ ሀገር ዜጎች ተጠቃሚ እንዲይሆኑ የሚገዴቡ ህጎች፣

አሠራር፣ሌምዴ ሌዩነት ሳይዯረግባቸዉ የኢኮኖሚ፣የማህበራዊ እና አስተዲዲራዊ ጥቅሞችን ማግኘት እንዱችለ 

እና እንዯ ሀገር ዉስጥ ባሇሀብት መቆጠር ከፈሇጉ ሇሀገር ዉስጥ ባሇሀብት በተፈቀደ የኢንቬስትመንት መስኮች 

መሳተፍ እንዯሚችለ ያስረዲሌ።በቁጥር 6 ሥር በመንግስት ዯረጃ በሚዯረግ ምርጫ መምረጥም ሆነ 

መመረጥ፣በሀገር መከሊከያ፣የሀገር ዯህንነት በዉጭ ጉዲይና መሰሌ የፖሇትካ መሥሪያ ቤቶች በመዯበኛነት 

ተቀጥሮ መሥራት እንዯማይችለ ገዯብ ተጥሎሌ።የባንክ ሥራ አዋጅን ሇማሻሻሌ የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 

1159/2012 ህጉን ሇማሻሻሌ ያስፈሇገዉ የዉጭ ሀገር ዜግነት  ያሊቸዉ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን በባንኩ ዘርፍ 

እንዱሳተፉ እና የባሇቤትነት ዴርሻ እንዱኖራቸዉ ሇማዴረግ መሆኑን የአዋጁ መቅዴም (preamble) ያስረዲሌ።

የዲያስፖራ ፖሉሲን ሇማስፈፀም እና የኢትዮጵያዊያን ዲያስፖራዎችን መብት እና ጥቅም ማስከበር ዓሊማዉ 

ያዯረገ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ በሚሌ ስያሜ የህግ ሰዉነት ያሇዉ የፌዳራሌ መንግስት መሥሪያ ቤት 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 432/2011 ተቋቁሟሌ። 
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ሕግ አዉጭዉ የህፃናቱን ዯህንነት አስጠብቅበታሇሁ ብል የያዘዉ አቋም ሕዝብ በተወካዮቹ በኩሌ ያዯረገዉ 

የፖሉሲ ምርጫ ከዱሞክራሲ መርህ አንፃርም ሆነ ከኢ/ፌ/ዱ/ሪ ሕገ መንግስት አዋጅ ቁጥር 1/1987 አንቀጽ 

50(3) ዴንጋጌ መሠረት በፌዳራሌ መንግስቱ ከፍተኛ የሥሌጣን አካሌ የወጣ ሕግ በመሆኑ እንዱሁም 

ከሥሌጣን ክፍፍሌ መርህ (principle of separation of power) አንፃርም የፍርዴ ቤት ሥራ ህግ ማዉጣት 

ስሊሌሆነ ሥሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የወጣዉ ሕግ መከበር ያሇበት ሆኖ ህግ ሲወጣ ሁለንም ጉዲዮች እንዱገዛ 

አጠቃሊይ(general) ባህርይ ስሊሇዉ ህጉ ሳይቀየር ሇህጉ አዱስ ትርጉም በመስጠት በህጉ እና ተጨባጭ 

በሕብረተሰቡ ኑሮ መካከሌ ያሇዉን ክፍተት በትርጉም በመሙሊት ሇቀረቡሊቸዉ ጉዲዮች እሌባት በመስጠት 

ህግ አዉጭዉን ማገዝ የፍርዴ ቤቶች የሥራ ግዳታ ነዉ።በላሊ በኩሌ ሕፃናትን አስመሌክቶ የሚወሰደ 

ማንኛዉም እርምጃዎች የሕፃናት ዯህንነት በቀዯምትነት መታሰብ እንዲሇበት የኢ/ፌ/ዱ/ሪ ሕገ መንግስት አዋጅ 

ቁጥር 1/1987 አንቀጽ 36(2) የሚያስረዲ ሲሆን ይህ ችልትም አግባብነት ያሊቸዉን ሕጎች በመመርመር 

የሕፃናት መብት እና ጥቅም ሇማስከበር በቀዯምትነት መርህ የሕፃናት ጥቅምና ዯህነት (best interest of the 

child) ስሇመሆኑ በመዝገብ ቁጥር 23632,35710 እና በላልች በርካታ መዛግብት አስገዲጅ ዉሳኔ ሰቷሌ። 

ወዯተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የኢትዮጵያዊያን ዲያስፖራዎች ሇሀገር እዴገት እና ብሌጽግና በሀገር ዉስጥም ሆነ 

በዉጭ ሀገር ትሌቅ ኃሊፊነት የተጣሇባቸዉ በሆነ ምክንያት ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸዉን ቢያጡም ትዉሌዴ 

ሀገራቸዉ ኢትዮጵያ ስሇሆነች እና ዜጎቿም ወገኖቻቸዉ ስሇሆኑ ነዉ።በትዉሌዴ ሀገራቸዉም እንዯ ዉጭ ዜጋ 

እንዲይታዩ ሌዩ መብት እና ጥቅማ ጥቅሞች ተክብሮሊቸዋሌ።ሕጉ መብቶቻቸዉን ዘርዝሮ በመቀጠሌ ገዴብ 

ማስቀመጡ ዝርዝሩ ሙለ አሇመሆኑን ማሳያ ነዉ።የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የዉጭ ዜጎች ከኢትዮጵያዊያን 

ዜጎች መብቶች ዉስጥ ጥቂቶቹ ስሇተቀነሱባቸዉ ሙለ በሙለ እንዯ ላሊ የዉጭ ሀገር ዜጋ ማየት ተገቢ 

አይሆንም።በላሊ በኩሌ ኢትዮጵያዊ ማንነት ያሊቸዉን የዉጭ ዜጎች  ትሌቅ ሀገራዊ ኃሊፍነት የተጣሇባቸዉ 

የሀገርቷን ባህሌ፣ቋንቋ፣እሴት እንዯማያዉቁ የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ አዴራጊዎች በጉዱፈቻ የሚወስደትን 

ኢትዮጵያዊ ሕፃን የሀገሩን ባህሌ፣ወግ ፣ሌማዴና በማህብረሰቡ እሴት ታንፀዉ እንዲያዴግ ተፅኖ በማዴረግ፣

ፍቅር በመንፈግ ሇስነ-ሌቦናዊና ማሕበራዊ ችግር ያግሌጣቸዋሌ ብል በማሰብ የሥጋ ዘመድቻተዉን በጉዱፈቻ 

እንዲይወስደ መከሌከሌ የተጣሊባቸዉን ኃሊፊነት ካሇመረዲት የሚመነጭ ነዉ።ትዉሌዯ ኢትዩጵያዊያኑ እና 

በጉዱፈቻ የሚወሰደት ኢትዩጵያዊያን ሕፃናት የጋራ ባህሌ እና ማንነት ያሊቸዉ  ሆኖ በዜግነት ብቻ የሚሇያዩ 

ስሇሆኑ የህፃናቱ የቀዯመ ማንነት በላሊ አዱስ ማንነት ሇመቀየር ፍሊጎት ይኖራቸዋሌ ተብል አይታሰብም። 

በተያዘዉ ጉዲይ 3ኛ አመሌካች በጉዱፈቻ ሇመቀበሌ ሇምትፈሇገዉ ሌጅ አክስት ስትሆን ምንም የህግ ግዳታ 

ሳይኖርባት በማህብረሰቡ ዉስጥ ባሇዉ የመረዲዲት ባህሌ እናት እና አባት ሇሌጅ የሚያዯርጉትን ሁለ 

እያዯረገች እና እንዯ ሌጇ በምትኖበት ሀገር ያስመዘገበች መሆኑን ከመዝገቡ መረዲት ተችሎሌ።3ኛ አመሌካች 

እና በተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን መካከሌ የዯም ግንኙነት መኖሩ፣ሕጋዊ ግዳታ ሳይኖርባት ስትረዲት መቆየቷ 

በራሱ ሇቆየዉ የመረዲዲት እሴታችን ያሊትን ቦታ ማሳያ መሆኑ፣የሚጋሩት የጋራ ባሕሌ ያሊቸዉ መሆኑ 

ሇጉዱፈቻ ተዯራጊዋ ከቤተሰዋ ጋር ከትዉሌዴ ሀገሯ የመዉጣት ያክሌ ሆኖ እያሇ እና 3ኛ አመሌካች 

የምትኖረዉ አሜርካ ሀገር ብዙ ትዉሌዯ ኢትዩጵያዊያን ያለበት መሆኑ ታዲጊዋን ኢትዩጵያዊ ማንነቷን ይዛ 
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በመሌካም ስብዕና ሇማዯግ የሚያስችሌ ምቹ ሁኔታ መኖሩ መሌካም አጋጣሚ ሆኖ እያሇ የኢትዮጵያዊያን 

ዲያስፖራዎች በሀገር እዴገት እና ብሌጽግና እንዱሁም ሇወገኖቻቸዉ ኑሮ መሻሻሌ ያሊቸዉን ሚና ባሇመገንዘብ 

የህጻኗን የዯህነት ቀዯምትነት መብት በመንፈግ በሥር ፍርዴ ቤቶች የተሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ቀጣዩ ተወስኗሌ። 

ዉሳኔ 

1. የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 237661 በ16/04/2012 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት 

የሠጠዉ ቢይን እና የፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 103957 በ02/11/2012 

ዓ/ም በዋሇዉ ችልት የሠጠዉ ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ ህግ ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ። 

2. የፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍርዴ ቤት የተዘጋዉን መዝገብ ቁጥር 103957 በማንቀሳቀስ 3ኛ 

አመሌካች ተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን በጉዱፈቻ ሇማሳዯግ የሚያስችሊቸዉን መስፈርት ማሟሊት 

አሇማሟሊታቸዉን በማጣራት ተገቢ ነዉ የሚሇዉን ዉሳኔ ይሰጥ ዘንዴ መዝገቡ በፍ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ ህግ 

ቁጥር 341(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ። 

3. የመዝገቡ ትክክሇኛ ግሌባጭ ሇሥር ፍርዴ ቤቶች ይዴረስ። 

                   መዝገቡ ዉሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ።  

         የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፍርማ አሇበት። 

ፋ/ዘ 
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የሰበር መዝገብ ቁጥር 189201 

                                                                 መጋብት 02 ቀን 2012 ዓ/ም 

ዲኞች ፡-ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር) 

ቀነዓ ቂጣታ 

ዯጀኔ አያንሳ 

ኑረዱን ከዴር 

    ብርቅነሽ እሱባሇው 

አመሌካቾች፡- ---1. አቶ ወዴወሰን ታዯሰ ይስማ 

              2. ወ/ሮ ወይንሸት ዯስታ አጠረዉ  የላልችም ወኪሌ 2ኛ አመሌካች ቀርበዋሌ   

               3. ወ/ሪት ጥሩነሽ በቀሇ ስዩ                            

ተጠሪ ፡- የሇም   

     ሇምርመራ የተቀጠረው መዝገብ ተመርምሮ ቀጣዩ ፍርዴ ተሰቷሌ ፡፡ 

ፍርዴ 

         ኢትዮጵያዊ እናት እና አባት የሆኑት 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች በትዉሌዴ ኢትዮጵያዊ በዘግነት 

አሜሪካዊ የሆኑት የ2ኛ አመሌካች እህት 3ኛ አመሌካች የ1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ሌጅ የሆነችዉን ተማሪ 

ኤፍራታ ወንዯሰን ቤተሰብ ሇሌጅ የሚያዯርገዉን ሁለ ከሌጅነቷ ጀምሮ ካሇችበት ሀገር ሆና ስትንከባከባት 

የነበረች እና በሚትኖርበት ሀገርም ሌጇ መሆኗን የተሇያዩ ፍርሞችን መሙሊቷን አንስተዉ በአመሌካቾች 

መካከሌ የተዯረገዉ የተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን የጉዱፈቻ ስምምነት እንዱፀዴቅሊቸዉ ሇፌዳራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፍርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበዉ ፍርዴ ቤቱ በመዝገብ ቁጥር 103957 በ2/11/2011 በዋሇዉ ችልት 

የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ በአዋጅ ቁጥር 1070/2010 የተከሇከሇ ነዉ በማሇት አቤቱታዉን ባሇመቀበሌ ትዕዛዝ 

ሰጥቷሌ። ይህን ትዕዛዝ በመቃወም ሇፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ባቀረቡት የይግባኝ ነባሩ የዉጭ ጉዱፈቻን 

በአዋጅ ቁጥር 1070/2010 መተካት ያስፈሇገዉ ሕጉን ከብሔራዊ የሕፃናት ፖሉሲ ጋር ሇማጣጣም ሆኖ 

ሇሕጉ መሻሻሌ መሠረት የሆነዉ ፖሉሲ ይዘትም ኢትዮጵያዊያን ህፃናት የትዉሌዴ አከባቢያቸዉን ባህሌ፣

ሌማዴ፣ወግ እና ማህበራዊ እሴቶችን ጠብቀዉ እንዱያዴጉ የተቀረፀ ሲሆን ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን የዉጭ 

ሀገር ዘጎች እንዯ ሀገሪቱ ዜጋ በኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊ፣አስተዲዯርዊ ጉዲዮች እንዱሳተፉ ህግ ወቶ በመንቀሳቀስ 

ሊይ እያለ የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻን የሚከሇክሌ የህግ ማሻሻያ መዯረጉ እና ይህ ክሌከሊ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን 

የዉጭ ሀገር ዜጎችን እንዯማይመሇከት በግሌጽ አሇመዯንገጉ ዕገዲዉ እነሱንም የሚጨምር መሆኑን 

ያመሊክታሌ በማሇት የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በፍ/ሥ/ሥ/ ሕግ  ቁጥር 337 መሠረት በመዝገብ ቁጥር 
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237661 ሊይ ታህሳስ 16 ቀን 2012 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት የተሰጠዉ ብይን መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት 

ነዉ በማሇት በሰበር እንዱታረምሊቸዉ አመሌካቾች ጥር 14 ቀን 2012 ዓ/ም ጠይቀዋሌ።  

አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ ይዘት በአጭሩ፥-ተጠቃሹ አዋጅ የከሇከሇዉ በአመሌካቾች መካከሌ የተዯረገዉ 

የጉዱፈቻ ዉሌ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሇላሊ ሀገር ዜጋ በጉዱፈቻ መስጠት ሆኖ እያሇ የጉዱፈቻ ዉሌ 

ሰጪዎች ኢትዮጵያዊያን ሲሆኑ 2ኛ የጉዱፈቻ ዉሌ ሰጪ የጉዱፈቻ ዉሌ ተቀባይ ታሊቅ እህት ሆኖ ባሇዉ 

የመረዲዲት ባሕህሌ በጉዱፈቻ ሌትወስዲት የፈሇገችዉን ተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን በእናት እና አባት ሇሌጅ 

መዯረግ የሚገባዉን ሁለ እያዯረገች አሁን እስካሇችበት እዴሜ የሚትንከባከባት እና በሚትኖርበት ሀገርም 

ሌጄ በማሇት ፎርማሉትዎችን አሟሌታ የጉዱፈቻ ዉለን መፅዯቅ ብቻ የምትጠባበቅ መሆኑን ገሌፀዉ 

ያቀረቡት የጉዱፈቻ ዉሌ እንዱፀዴቃሊቸዉ ጠይቀዋሌ።የሰበር አጣሪ ችልቱም የጉዴፈቻ ጥያቄ ትዉሌዯ 

ኢትዮጵያዊያን የሆኑትን የዉጭ ሀገር ዜጎችን ያካትታሌ ወይስ አያካትትም የሚሇዉን ከአዋጅ ቁጥር 

1070/2010 እና ቤተሰብ ህጉ አሊማ እና አተረጓገም አንፃር ሇማጣራት መዝገቡ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 

ትዕዛዝ ሰቷሌ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ከሊይ የተጠቀሰዉን የሚመስሌ ሲሆን ችልቱም 

መዝገቡን 3ኛ አመሌካች የጉዱፈቻ ዉለን ሇመቀበሌ አይችለም ተብል የተሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት የተፈፀመበት መሆን /አሇመሆኑን አግባብነት ካሇዉ ሕግ ጋር እንዯሚከተሇዉ መርምሯሌ።ጉዱፈቻ 

ከሥጋ መወሇዴ ዉጭ ወይንም የዯም ትስስር ሳይኖር በህግ ሌጅነት ወይንም የሌጅ ቤተሰብ ግንኙነት 

የሚፈጠርበት ህጋዊ ተግባር (juridical act) ነዉ።ይህ ተግባር ጥንታዊ ሆኖ የተስፋፋዉ እና ብዙ ሀገሮች 

የህግ ሥርዓታቸዉ አካሌ ማዴረግ የጀመሩት ከ2ኛ ዓሇም ጦርነት ወዱህ ነዉ።በኢትዮጲያም የጉዱፈቻ ባህሌ 

በተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች ተግባራዊ ሲዯረግ ቆይቷሌ።በጥንቱ ዘመን ጉዱፈቻ ይዯረግ የነበረዉ ጉዱፈቻ 

አዴራጊዉን በእርጅና ጊዜ ሇመርዲት፣ወራሽ እንዱያገኝ ፣ዘሩ እንዴቀጥሌ፣ሴት ወይንም ወንዴ ሌጅ ሇላሊቸዉ 

ሇመስጠት ወዘተ ሆኖ በአጠቃሊይ ሇጉዱፈቻ አዱራጊዉ ጥቅም ተብል የሚዯረግ ነበር።በተፈጥሮ እና ሠዉ 

ሰራሽ ክስተቶች ምክንያት መፈናቀሌ እየበዛ ሲመጣ ወሊጅ አሌባ ሇሆኑት እና ተጥል የተገኙ ህፃናትን 

ሇመታዯግ ጉዱፈቻ እዉነተኛ የቤተሰብ ተቋም እየሆነ መቷሌ።በዘመናዊዉ ሕግ የጉዱፈቻ ዓሊማ የሕፃናት 

ዯህነትን (best interst of the child) በማስጠበቅ ሕፃናት በሥጋ ከወሇዶቸዉ ቤተሰብ ዉጭ ተተኪ ቤተሰብ 

እንዱያገኙ ሇማስቻሌ ነዉ።  

በተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት ጠቅሊሊ ጉባኤ እ. ኤ. አ ታህሳስ 20 ቀን 1989 ዓ/ም ፀዴቆ መስከረም 2 

ቀን 1990 ዓ/ም በሥራ ሊይ የዋሇዉ ኢትዮጵያም በአዋጅ ቁጥር 10/1984 ተቀብሊ ያፀዯቀችዉ የሕፃናት 

መብት ኮንቬንሺን አንቀጽ 20 ሊይ እንዯተሇጸዉ ተዋዋይ ሀገሮች ከቤተሰባቸዉ ሇተሇዩ ሕፃናት አማራጭ 

እንክብካቤ የሚያገኙበት መንግስት ማዘጋጀት ያሇበት መሆኑንና ከዚህ ዉስጥ ጉዱፈቻ አንደ መሆኑን ይኸዉ 

አንቀጽ የሚዯነግግ ሲሆን በአንቀጽ 21(ሇ) መሠረት የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ የሚፈቀዯዉ ሕፃናት በሀገር ዉስጥ 

አማራጭ እንክብካቤ የሚያገኙበት ማዕከሌ የላሇ እንዯሆነ መሆኑን ያስረዲሌ።በሀገር ዉስጥ እና በዉጭ ሀገር 
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የሚዯረግ ጉዱፈቻ እኩሌ ጥበቃ የሚዯረግሊቸዉ መሆኑን፣ጉዱፈቻ ዉስጥ ተሳትፎ ያሊቸዉ አካሊት የማይገባ 

ጥቅም እንዲያገኙ እርምጃ የሚወሰዴ መሆኑና የሕጉን ዓሊማ ሇማራመዴ በሀገሮች መካከሌ የሁሇትዮሽ እና 

ላልች ስምምነቶች እንዯሚዯረጉ አንቀጽ 21(ሏ)፣(መ) እና (ሠ) ይዯነግጋሌ።የአፍርካ ሕፃናት መብቶችና 

ዯህነት ቻርተር ኢትዮጵያ በአዋጅ ቁጥር 283/1994 ተቀብሊ ያፀዯቀችዉ አንቀጽ 24(ሇ) የሕፃናት መብቶች 

ስምምነቶች በተቀበለ ወይንም ባፀዯቁ ሀገራት መካከሌ የዉጪ ሀገር ጉዱፈቻ እንዯመጨረሻ አማራጭ 

የሚዯረግ መሆኑና አንቀጽ 24(ረ) ሥር ጉዱፈቻ የተዯረገዉ የሕፃናት ዯህንነት ሇማረጋገጥ የሚያስችለ 

ሥርዓቶችን መዘርጋት ግዳታ መሆኑን ያስረዲሌ።እነዚህ ኢትዮጵያ ያፀዯቀቻቸዉ ዓሇም አቀፍ ስምምነቶች 

የሀገሪቱ የሕግ አካሌ መሆናቸዉን የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 9(4) ይዯነግጋሌ። በአጠቃሊይ ከሊይ 

የተጠቀሱት ስምምነቶች የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ በሀገር ዉስጥ አማራጭ ሕፃናት ከወሊጆቻቸዉ ዉጭ 

እንክብካቤ የሚያገኙበት መንገዴ በማይኖርበት ወቅት የሚዯረግ ሆኖ ሕፃናቱ ሇተሇያየ የሰበአዊ መብት ጥሰት 

እንዲይጋሇጡ ከፍተኛ ጥንቃቄ መዯረግ ያሇበት መሆኑን ያስረዲለ።  

መንግስት እጓሇ ሙታን በጉዱፈቻ የሚያዴጉበትን ሥርዓት እንዯሚያመቻች ሕገ መንግስቱ አንቀጽ 

36(5)ይዯነግጋሌ።የቤተሰብ ሕጉን ሇማሻሻሌ ካስፈሇጉት ምክንያቶች ዉስጥ አንደ ሇሕፃናት ዯህንነት ቅዴሚያ 

ሇመስጠት መሆኑ ከተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 መግቢያ መገንዘብ ይቻሊሌ።በዚህ አዋጅ 

አንቀጽ 194(3)(መ) መሠረት ጉዱፈቻ አዴራጊዉ የዉጭ ሀገር ዜጋ ሉሆን የሚችሇዉ ሕፃኑ በኢትዮጵያ 

ዉስጥ የሚያዴግበት ሁኔታ አሇመኖሩ ሲረጋገጥ ሆኖ አፈፃፀሙም በአንቀጽ 193 ሥር ተመሊክቷሌ።

የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሕግ ሇ17 ዓመታት በሥራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ሚያዚያ 2009 ዓ/ም የወጣዉ የኢትዮጵያ 

ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፑሉክ መንግስት የህፃናት ፖሉሲ በአስቸጋሪ ሁኔታ ዉስጥ የሚገኙት ህፃናት 

በኢትዮጵያ ባህሌ፣በአከባቢያቸዉ ወግ ፣ሌማዴና በማህብረሰባዊ እሴት ታንፀዉ እንዱያዴጉ ሇማዴረግ በአገር 

ዉስጥ ባለ አማራጭ የዴጋፍ እና እንክብካቤ አገሌግልቶች ማሇትም በማህብረሰብ አቀፍ ዴጋፍ እና 

እንክብካቤ፣በሀገር ዉስጥ ጉዱፈቻ፣በአዯራ ቤተሰብ እና በመሌሶ ማቀሊቀሌ እና ማዋሀዴ ፕሮግራሞችብቻ 

እንዱዯረግ ማዴረግ ከዝርዝር ዓማዎቹ ዉስጥ አንደ ነዉ።ፖሉሲዉ ዉስጥ እንዯ ዋና ዋና ጉዲዮች 

ከተጠቀሱት መካከሌ በአስቸጋር ሁኔታ ዉስጥ ያለት ሕፃናት የሚዯገፉበትን የሚመሇከት ሲሆን በተሇያዩ 

ምክንያቶች ወሊጆቻቸዉን ያጡ ተንከባካቢ የላሊቸዉ ሕፃናት የቤተሰብ ፍቅር ፣ እንክብካቤ እና ጥበቃ 

አግኝተዉ መሰረታዊ ፍሊጎቶቻቸዉ ተሟሌተዉ እንዱያዴጉ ሇማዴረግ የሚያስችለ እንክብካቤ የሀገር ዉስጥ 

ጉዱፈቻ፣የአዯራ ቤተሰብ እና በማህብረሰብ አቀፍ ዴጋፍ እና እንክብካቤ ፕሪግራሞችን በማስፋፋት 

ሇሕይወታቸዉ ጠቃሚ የሆኑ የምክር አግሌግልት ሰጪ ተቋማት እንዱስፋፉ እና ተዯራሽ በማዴረግ 

የኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ አገሌግልቶችን በጥራት፣ በስፋት በወቅቱ እንዱዯርሳቸዉ በማዴረግ እንዯየ 

ችግራቸዉ ዓይነት በማህበረሰቡ ያለ እሴቶችን በመቀመርና በማስፋፋት በሀገር ዉስጥ ባለ አመራጭ የዴጋፍ 

እና እንክብካቤዎች ዚዳዎች ብቻ እንዯሚዯገፉ ተመሊክቷሌ።ሀገር ዉስጥ ምርጫ ሲጠፋ ተፈቅድ የነበረዉ 

የዉጪ ሀገር ጉዱፈቻ ሙለ ሇሙለ  በማስቀረት ሇችግሩ ሀገራዊ መፍትሔ ብቻ በመስጠት የፖሉሲ ምርጫ 

የተወሰዯበት ዋናዉ ምክንያት የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ የተፈጥሮ ቤተሰብ ፍቅር እና እንክብካቤን የማይተካ 
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ከመሆኑም በሊይ የዚህ አማራጭ ተጠቃሚ የሆኑት ሕፃናት በማያዉቁት ቋንቋ፣ባህሌ እንዱያዴጉ 

በመዯረጋቸዉ ሇማንነት ቀዉስ ፣ሇስነ-ሌቦናዊና ማህበራዊ ችግሮች ሲጋሇጡ በመታየታቸዉ የዉጭ ሀገር 

ጉዱፈቻ ተመራጭ የዴጋፍ እና እንክብካቤ ዜዳ እንዲሌሆነ ፖሉሲዉ ያመሇክታሌ።ፖሉሲውን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ በተሻሻሇዉ የቤተሰብ ህግ ሊይ ማሻሻያ እንዯሚዯረግ ተገጿሌ።የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻን በሚመሇከት 

የተሻሻሇዉን የቤተሰብ ሕግ አንቀጾችን ማሻሻሌ ያስፈሇገዉ በፖሉሲዉ እና በሕጉ መካከሌ የሚቃረኑ ሀሳቦች 

በመኖራቸዉ ሁሇቱን ሰነድች ሇማጣጣም መሆኑ ህጉ ሲወጣ ከተያዘዉ ቃሇጉባኤ እና የተሻሻሇዉን የቤተሰብ 

ህግ አንቀጽ 193 እና 194(3)(መ)ን የሻረዉ አዋጅ ቁጥር 1070/2010 መቅዴም (preamble) መረዲት 

ተችሎሌ። 

የዉጭ ሀገር ዜግነት ያሊቸዉ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊን በሚመሇከት በተቀረፀዉ የዲያስፖራ ፖሉሲ በንግዴ፣

ቱርዝም፣በዕዉቀት እና ተክኖልጂ ሽግግር፣የዉጭ ምንዛሪን በማስገኘት ብልም በሀገር ገጽታ ግንባታ ረገዴ 

ዲያስፖራዉ ትሌቅ ሀገራዊ ኃሊፊነት ተጥልበታሌ።የፖሉሲዉ ዓሊማ በዉጭ ሀገር የሚኖሩት ኢትዮጵያዊ እና 

ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊ ከትዉሌዴ ሀገሩ ጋር ያሇዉን ትስስር በማጠናከር በሌማት፣ሰሊምና ዱሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ ጠንካራ ተሳታፊ ሆኖ ራሱን ጠቅሞ ትዉሌዴ ሀሩን በመጥቀም በጋራ ሇማዯግ ምቹ ሁኔታ 

ሇመፍጠር ነዉ።ፖሉሲዉን ሇማስፈፀም ከወጡት ሕጎች ዉስጥም የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የዉጭ ዜጎችን 

በትዉሌዴ ሀገራቸዉ ተጠቃሚ ሇማዴረግ የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 270/1994 አንደ ሲሆን የሕጉ ዓሊማ ተብል 

በአዋጁ መቅዴም(preamble) እንዱሁም በቁጥር 3 ከተገሇፀዉ መረዲት እንዯሚቻሇዉ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን 

ከትዉሌዴ ሀገራቸዉ ጋር ያሊቸዉ ግንኙነት እንዱጠነክር የሚፈሌጉ በመሆኑ በዉጭ ዜጎች ሊይ የተጣለት 

የመብት ገዯቦች ሇማሊሊት የተሇያዩ መብቶች እና ጥቅማ ጥቅሞች ባሇቤቶች በማዴረግ ሇትዉሌዴ ሀገራቸዉ 

እዴገት እና ሇወገኖቻቸዉ ኑሮ መሻሻሌ አስተዋጽኦ እንዴያዯርጉ ሇማስቻሌ መሆኑ ተገሌጿሌ።በዚሁ አዋጅ 

በቁጥር 5 ሥር የተጠቀሱት መብቶችም ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት፣ ሀገር ዉስጥ ሇመቆየት እና ሇመኖር 

የመግቢያ ቪዛ እና የመኖሪያ ፈቃዴ የማይጠየቁ መሆኑ፣ያሇ ሥራ ፈቃዴ ኢትዮጵያ ዉስጥ ተቀጥሮ 

መስራት፣የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤት መሆን፣የዉጭ ሀገር ዜጎች ተጠቃሚ እንዲይሆኑ የሚገዴቡ ህጎች፣

አሠራር፣ሌምዴ ሌዩነት ሳይዯረግባቸዉ የኢኮኖሚ፣የማህበራዊ እና አስተዲዲራዊ ጥቅሞችን ማግኘት እንዱችለ 

እና እንዯ ሀገር ዉስጥ ባሇሀብት መቆጠር ከፈሇጉ ሇሀገር ዉስጥ ባሇሀብት በተፈቀደ የኢንቬስትመንት መስኮች 

መሳተፍ እንዯሚችለ ያስረዲሌ።በቁጥር 6 ሥር በመንግስት ዯረጃ በሚዯረግ ምርጫ መምረጥም ሆነ 

መመረጥ፣በሀገር መከሊከያ፣የሀገር ዯህንነት በዉጭ ጉዲይና መሰሌ የፖሇትካ መሥሪያ ቤቶች በመዯበኛነት 

ተቀጥሮ መሥራት እንዯማይችለ ገዯብ ተጥሎሌ።የባንክ ሥራ አዋጅን ሇማሻሻሌ የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 

1159/2012 ህጉን ሇማሻሻሌ ያስፈሇገዉ የዉጭ ሀገር ዜግነት  ያሊቸዉ ትዉሌዯ ኢትዮጵያዊያን በባንኩ ዘርፍ 

እንዱሳተፉ እና የባሇቤትነት ዴርሻ እንዱኖራቸዉ ሇማዴረግ መሆኑን የአዋጁ መቅዴም (preamble) ያስረዲሌ።

የዲያስፖራ ፖሉሲን ሇማስፈፀም እና የኢትዮጵያዊያን ዲያስፖራዎችን መብት እና ጥቅም ማስከበር ዓሊማዉ 

ያዯረገ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ በሚሌ ስያሜ የህግ ሰዉነት ያሇዉ የፌዳራሌ መንግስት መሥሪያ ቤት 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 432/2011 ተቋቁሟሌ። 
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ሕግ አዉጭዉ የህፃናቱን ዯህንነት አስጠብቅበታሇሁ ብል የያዘዉ አቋም ሕዝብ በተወካዮቹ በኩሌ ያዯረገዉ 

የፖሉሲ ምርጫ ከዱሞክራሲ መርህ አንፃርም ሆነ ከኢ/ፌ/ዱ/ሪ ሕገ መንግስት አዋጅ ቁጥር 1/1987 አንቀጽ 

50(3) ዴንጋጌ መሠረት በፌዳራሌ መንግስቱ ከፍተኛ የሥሌጣን አካሌ የወጣ ሕግ በመሆኑ እንዱሁም 

ከሥሌጣን ክፍፍሌ መርህ (principle of separation of power) አንፃርም የፍርዴ ቤት ሥራ ህግ ማዉጣት 

ስሊሌሆነ ሥሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የወጣዉ ሕግ መከበር ያሇበት ሆኖ ህግ ሲወጣ ሁለንም ጉዲዮች እንዱገዛ 

አጠቃሊይ(general) ባህርይ ስሊሇዉ ህጉ ሳይቀየር ሇህጉ አዱስ ትርጉም በመስጠት በህጉ እና ተጨባጭ 

በሕብረተሰቡ ኑሮ መካከሌ ያሇዉን ክፍተት በትርጉም በመሙሊት ሇቀረቡሊቸዉ ጉዲዮች እሌባት በመስጠት 

ህግ አዉጭዉን ማገዝ የፍርዴ ቤቶች የሥራ ግዳታ ነዉ።በላሊ በኩሌ ሕፃናትን አስመሌክቶ የሚወሰደ 

ማንኛዉም እርምጃዎች የሕፃናት ዯህንነት በቀዯምትነት መታሰብ እንዲሇበት የኢ/ፌ/ዱ/ሪ ሕገ መንግስት አዋጅ 

ቁጥር 1/1987 አንቀጽ 36(2) የሚያስረዲ ሲሆን ይህ ችልትም አግባብነት ያሊቸዉን ሕጎች በመመርመር 

የሕፃናት መብት እና ጥቅም ሇማስከበር በቀዯምትነት መርህ የሕፃናት ጥቅምና ዯህነት (best interest of the 

child) ስሇመሆኑ በመዝገብ ቁጥር 23632,35710 እና በላልች በርካታ መዛግብት አስገዲጅ ዉሳኔ ሰቷሌ። 

ወዯተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የኢትዮጵያዊያን ዲያስፖራዎች ሇሀገር እዴገት እና ብሌጽግና በሀገር ዉስጥም ሆነ 

በዉጭ ሀገር ትሌቅ ኃሊፊነት የተጣሇባቸዉ በሆነ ምክንያት ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸዉን ቢያጡም ትዉሌዴ 

ሀገራቸዉ ኢትዮጵያ ስሇሆነች እና ዜጎቿም ወገኖቻቸዉ ስሇሆኑ ነዉ።በትዉሌዴ ሀገራቸዉም እንዯ ዉጭ ዜጋ 

እንዲይታዩ ሌዩ መብት እና ጥቅማ ጥቅሞች ተክብሮሊቸዋሌ።ሕጉ መብቶቻቸዉን ዘርዝሮ በመቀጠሌ ገዴብ 

ማስቀመጡ ዝርዝሩ ሙለ አሇመሆኑን ማሳያ ነዉ።የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የዉጭ ዜጎች ከኢትዮጵያዊያን 

ዜጎች መብቶች ዉስጥ ጥቂቶቹ ስሇተቀነሱባቸዉ ሙለ በሙለ እንዯ ላሊ የዉጭ ሀገር ዜጋ ማየት ተገቢ 

አይሆንም።በላሊ በኩሌ ኢትዮጵያዊ ማንነት ያሊቸዉን የዉጭ ዜጎች  ትሌቅ ሀገራዊ ኃሊፍነት የተጣሇባቸዉ 

የሀገርቷን ባህሌ፣ቋንቋ፣እሴት እንዯማያዉቁ የዉጭ ሀገር ጉዱፈቻ አዴራጊዎች በጉዱፈቻ የሚወስደትን 

ኢትዮጵያዊ ሕፃን የሀገሩን ባህሌ፣ወግ ፣ሌማዴና በማህብረሰቡ እሴት ታንፀዉ እንዲያዴግ ተፅኖ በማዴረግ፣

ፍቅር በመንፈግ ሇስነ-ሌቦናዊና ማሕበራዊ ችግር ያግሌጣቸዋሌ ብል በማሰብ የሥጋ ዘመድቻተዉን በጉዱፈቻ 

እንዲይወስደ መከሌከሌ የተጣሊባቸዉን ኃሊፊነት ካሇመረዲት የሚመነጭ ነዉ።ትዉሌዯ ኢትዩጵያዊያኑ እና 

በጉዱፈቻ የሚወሰደት ኢትዩጵያዊያን ሕፃናት የጋራ ባህሌ እና ማንነት ያሊቸዉ  ሆኖ በዜግነት ብቻ የሚሇያዩ 

ስሇሆኑ የህፃናቱ የቀዯመ ማንነት በላሊ አዱስ ማንነት ሇመቀየር ፍሊጎት ይኖራቸዋሌ ተብል አይታሰብም። 

በተያዘዉ ጉዲይ 3ኛ አመሌካች በጉዱፈቻ ሇመቀበሌ ሇምትፈሇገዉ ሌጅ አክስት ስትሆን ምንም የህግ ግዳታ 

ሳይኖርባት በማህብረሰቡ ዉስጥ ባሇዉ የመረዲዲት ባህሌ እናት እና አባት ሇሌጅ የሚያዯርጉትን ሁለ 

እያዯረገች እና እንዯ ሌጇ በምትኖበት ሀገር ያስመዘገበች መሆኑን ከመዝገቡ መረዲት ተችሎሌ።3ኛ አመሌካች 

እና በተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን መካከሌ የዯም ግንኙነት መኖሩ፣ሕጋዊ ግዳታ ሳይኖርባት ስትረዲት መቆየቷ 

በራሱ ሇቆየዉ የመረዲዲት እሴታችን ያሊትን ቦታ ማሳያ መሆኑ፣የሚጋሩት የጋራ ባሕሌ ያሊቸዉ መሆኑ 

ሇጉዱፈቻ ተዯራጊዋ ከቤተሰዋ ጋር ከትዉሌዴ ሀገሯ የመዉጣት ያክሌ ሆኖ እያሇ እና 3ኛ አመሌካች 

የምትኖረዉ አሜርካ ሀገር ብዙ ትዉሌዯ ኢትዩጵያዊያን ያለበት መሆኑ ታዲጊዋን ኢትዩጵያዊ ማንነቷን ይዛ 
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በመሌካም ስብዕና ሇማዯግ የሚያስችሌ ምቹ ሁኔታ መኖሩ መሌካም አጋጣሚ ሆኖ እያሇ የኢትዮጵያዊያን 

ዲያስፖራዎች በሀገር እዴገት እና ብሌጽግና እንዱሁም ሇወገኖቻቸዉ ኑሮ መሻሻሌ ያሊቸዉን ሚና ባሇመገንዘብ 

የህጻኗን የዯህነት ቀዯምትነት መብት በመንፈግ በሥር ፍርዴ ቤቶች የተሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ቀጣዩ ተወስኗሌ። 

ዉሳኔ 

1. የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 237661 በ16/04/2012 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት 

የሠጠዉ ቢይን እና የፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 103957 በ02/11/2012 

ዓ/ም በዋሇዉ ችልት የሠጠዉ ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ ህግ ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ። 

2. የፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍርዴ ቤት የተዘጋዉን መዝገብ ቁጥር 103957 በማንቀሳቀስ 3ኛ 

አመሌካች ተማሪ ኤፍራታ ወንዯሰን በጉዱፈቻ ሇማሳዯግ የሚያስችሊቸዉን መስፈርት ማሟሊት 

አሇማሟሊታቸዉን በማጣራት ተገቢ ነዉ የሚሇዉን ዉሳኔ ይሰጥ ዘንዴ መዝገቡ በፍ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ ህግ 

ቁጥር 341(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ። 

3. የመዝገቡ ትክክሇኛ ግሌባጭ ሇሥር ፍርዴ ቤቶች ይዴረስ። 

                   መዝገቡ ዉሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ።  

         የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፍርማ አሇበት። 

ፋ/ዘ 
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                                                                                                                                    ነሐሴ 13  ቀን 2012 ዓ.ም                                                        

                        ዲኞች፡-  እትመት አሠፋ 

                                ፀሐይ መንክር 

                                ኑረዱን ከዴር 

                                መሊኩ ካሣዬ 

                                እስቲበሌ አንደዓሇም  

አመሌካች፡- ዲግም አከበረኝ 

ተጠሪ፡- የፌዳራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤሕግ 

      መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፍርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፍርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሐምላ 23 ቀን 2012   ዓ.ም ጽፎ ባቀረበው የሰበር 

አቤቱታ የፌዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት በመ.ቁ 284716 ሠኔ 19 ቀን 2012 አመሌካች 

የተከሰሰበት የወንጀሌ ሕግ ከ15 ዓመት እስከ 25 ዓመት ጽኑ እሥራት የሚያስቀጣ በመሆኑ በዋስ 

ቢወጣ ወንጀለ ከሚያስከትሇው ቅጣት ሙለ በሙለ እንዯማይቀርብ ፍ/ቤቱ ግምት ስሇወሰዯ የዋስትና 

መብቱ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67/ሀ መሠረት ተነፍጓሌ በማሇት የሰጠው ትዕዝዝ፤ ይህንኑ ትዕዛዝ 

በማጽናት የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ 255442 ሐምላ 21  ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው ፍርዴ  

መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረቡ 

ነው፡፡ 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ዋስትናን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች የወንጀሌ ሕግ አንቀጽ 

627/1 ዴንጋጌን በመተሊሇፍ ወንጀሌ ፈጽሟሌ በማሇት ያቀረበውን ክስ የተመሇከተው የፌዳራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት የአመሌካችን የዋስትና ጉዲይ መርምሮ አመሌካች የተከሰሰበት የወንጀሌ ሕግ 

ከ15 ዓመት እስከ 25 ዓመት ጽኑ እሥራት የሚያስቀጣ በመሆኑ በዋስ ቢወጣ ወንጀለ ከሚያስከትሇው 

ቅጣት አኳያ ሙለ በሙለ እንዯማይቀርብ ፍ/ቤቱ ግምት ወስዷሌ በማሇት የአመሌካችን የዋስትና 

መብት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67/ ሀ መሠረት ነፍጓሌ፡፡ ይህ ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤትም ጸንቷሌ፡፡   

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን  ትዕዛዝ በመቃወም መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስሕተት ተፈጽሞበታሌ 

በሚሌ ሲሆን ይዘቱም፡-  አመሌካች ቋሚ አዴራሻ ያሇኝ እና ከወሊጆቼ ጋር የምኖር ስሆን የ8ኛ ክፍሌ 
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ብሔራዊ ፈተና በከፍተኛ ውጤት በማሇፍ በገሊን አዲሪ ት/ቤት የ 9ኛ ክፍሌ ተማሪ ነኝ፤ አመሌካች 

ዴርጊቱን ባሌፈጸምኩበት ሁኔታ እስካሁን ዴረስ ያሇፍርዴ ሇአንዴ ወር ከ10 ቀን በእስር ሊይ እገኛሇሁ፤ 

አመሌካች የተከሰሰበት ሕግ ሉያሳስር የሚችሌበት ጊዜ ረጅም ከመሆኑ አንጻር በሚሌ ዋስትናውን 

የተከሇከሌኩ ቢሆንም የአመሌካችን የትምህርት ሁኔታ እና በወሊጆቼ ቁጥጥር ስር የምገኝ መሆኑ 

ግምት በመውሰዴ ዋሰትናው ሉፈቀዴሌኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የስር ፍ/ቤት አመሌካች በተከሰሰበት ወንጀሌ ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝ 

የሚቀጣው ከ15 እስከ 25 ዓመት እሥራት ስሇሆነ በዋስትና ቢወጣ ሉቀርብ አይችሌም በማሇት 

ዋስትናውን የከሇከሇበትን አግባብነት ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67/ ሀ እና ከወንጀሌ ሕግ ቁጥር 627/1 

አንጻር ሇመመርመር  ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ 

በጽሑፍ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካች የተከሰሰበት ሕግ ከ15 ዓመት እስከ 25 ዓመት የሚያስቀጣ 

ነው፤ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕጉ ዋስትና በመርህ እና በሌዩ ሁኔታ የሚከሇከሌበትን ሁኔታ አስቀምጧሌ፤ 

ምንም እንኳን አመሌካች በቤተሰብ ጥበቃ ስር ያሇ ቢሆንም ከወንጀለ ክብዯት አንጻር ዋስትናውን 

አክብሮ ይቀርባሌ የሚሌ ግምት ስሇማይወሰዴ ዋስትና መከሌከለ ተገቢ ነው፤ ጠቅሊይ ፍ/ቤቱ በመ.ቁ 

59304 በሰጠው አስገዲጅ የሕግ ትርጉም ዋስትናን ሇመከሌከሌ የወንጀሌ ክሶች ብዛት እና ከባዴነት 

መነሻ እንዯሚዯረግ የተመሇከተ በመሆኑ ውሳኔው ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሕጎች  ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

በመዝገቡ ከተያዘው ጉዲይ መረዲት የቻሌነው፤ አመሌካች ቋሚ አዴራሻ ያሇው እና በወሊጆቹ ጥበቃ 

ሥር  የሚገኝ እና የዘጠነኛ ክፍሌ ተማሪ መሆኑን፤ ዓቃቤሕግ ዋስትናውን በሚመሇከት በሰጠው 

አስተያየት አመሌካች የተከሰሰበት የሕግ አንቀጽ ከ15 እስከ 25 ዓመት ዴረስ በሚዯርስ እሥራት 

የሚያስቀጣ በመሆኑ ከወንጀለ ክብዯት አኳያ በዋስ ቢወጣ ሉቀርብ ስሇማይችሌ ዋስትናው ሉፈቀዴሇት 

አይገባም በማሇት ከመከራከሩ በቀር  በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67 በዴንጋጌው ሊይ በተገሇጹ ላልች 

ሁኔታዎች ምክንያት የአመሌካች የዋስትና መብት ሉነፈግ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር የላሇ 

መሆኑን፤ የስር ፍ/ቤት የአመሌካችን የዋስትና መብት የከሇከሇው በሕግ ሳይሆን በሁኔታ መሆኑን፤ 
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የዋስትና መብቱን ሇመከሌከሌ የሰጠውም ምክንያት አመሌካች በተከሰሰበት የሕግ አንቀጽ ጥፋተኛ ቢባሌ 

ሉቀጣ የሚችሇው የእሥራት ቅጣት ከፍተኛ በመሆኑ በዋስ ቢወጣ ሉቀርብ ይችሊሌ የሚሌ ግምት 

አሌወሰዴኩም የሚሌ መሆኑን ነው፡፡  

በመሠረቱ የተያዙ ሰዎች በሕገ-መንግስቱ ጥበቃ ከተዯረጉሊቸው መብቶች አንደ የዋስትና መብት ነው፡፡ 

የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ሕገ መንግሥት በአንቀጽ 19/6 የተያዙ ሰዎች በዋስትና የመፈታት መብት ያሊቸው 

መሆኑን በመርህ ዯረጃ ያስቀመጠ ሲሆን ይህ በሕገ መንግሥቱ የተከበረው መሠረታዊ መብት ሉነፈግ፣ 

ሉገዯብ ወይም በቂ የሆነ የዋሰትና ማረጋገጫ እንዱቀርብ የሚዯረገውም አግባብነት ባሊቸው ላልች 

ዝርዝር ሕጎች መሠረት በሌዩ ሁኔታ ስሇመሆኑ ከዴንጋጌው ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በሕገ-መንግስቱ 

ሌዩ ጥበቃ የተሰጠው ይህ መብት መሠረታዊ ዓሊማውም  ተከሳሹ በተከሰሰበት ወንጀሌ ጥፋተኝነቱ 

ሳይረጋገጥበት በእስር እንዲይቆይ ማዴረግ ነው፡፡ በመሆኑም የዋስትና መብት መርህ መፍቀዴ ሲሆን 

ሌዩ ሁኔታው ዯግሞ መከሌከሌ ነው፡፡  

ይህን መሠረታዊ መብት አስመሌክቶ የመወሰን ስሌጣን እና ሃሇፊነት የተሰጣቸው ፍ/ቤቶችም በወንጀሌ 

ጉዲይ ተጠርጥሮ ክስ የቀረበበት ሰው የሚያቀርበውን የዋስትና መብት ጥያቄ እና ከሣሽ የሆነው 

ዓቃቤሕግም በጉዲዩ ሊይ የሚሰጠውን አስተያየት ከሕገመንግስቱ መሠረታዊ ዓሊማ እና ዋስትናን 

አስመሌክቶ በሌዩ ሕጎች ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በጥንቃቄ መርምረው ውሳኔ መስጠት 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  ይህንኑ ተግባራዊ ሲያዯርጉም በመርህ ዯረጃ የዋስትናን መብት መፍቀዴ ያሇባቸው 

ሲሆን በሁሇት መሠረታዊ ምክንያቶች ግን የዋስትናን መብት በሌዩ ሁኔታ ሉነፍጉ ይችሊለ፡፡ እነዚህም 

ምክንያቶች አንዯኛው ተከሳሽ ፈጽሞታሌ የተባሇው ወንጀሌ በዋስትና ሇመሇቀቅ የሚከሇክሌ ሲሆን 

በወ/መ//ሥ/ሥ/ሕቁ 63 የሕግ ክሌከሊን መሠረት በማዴረግ ሲሆን ሁሇተኛው ምክንያት ዯግሞ ተከሳሹ 

ፈጽሞታሌ የተባሇው ወንጀሌ በዋስ መሇቀቅን የማይከሇክሌ ቢሆንም ተጠርጣሪው ቢሇቀቅ 

በወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ 67 የተገሇፁትን ተግባራት ይፈጽማሌ ተብል ሲታመን ነው፡፡  

በያዝነው ጉዲይ የአመሌካች የዋስትና መብት የተነፈገው በሕግ ሳይሆን በሁኔታ በመሆኑ የስር ፍ/ቤቶች 

ፍ/ቤቶች በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67/ሀ መሠረት የአመሌካችን የዋስትና መብት ሇመንፈግ የሰጡት 

ምክንያት ዋስትናውን ሇማስከሌከሌ የሚያስችሌ በቂ እና ሕጋዊ ምክንያት መሆን አሇመሆኑን 

እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሕግ 67 በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻን መቀበሌ የማይቻሇው 

በዋስትናው ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካቹ የሚፈጽም የማይመስሌ የሆነ እንዯሆነ፤ 
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አመሌካቹ ቢሇቀቅ ላሊ ወንጀሌ ይፈጽም ይሆናሌ ተብል የሚገመት ሲሆን፤ ምስክሮችን በመግዛት / 

በማባበሌ / ወይም አስረጂ የሚሆኑበትን ያጠፋ ይሆናሌ ተብል የሚገመት ሲሆን ነው በማሇት 

ይዯነግጋሌ፡፡ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ 59304 በሰጠው ውሳኔ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67 መሠረት ፍ/ቤቱ ዋስትናን ሇመከሌከሌ ግምት ሲወስዴ ሇግምቱ መነሻ 

የሚያዯርጋቸው ምክንያቶች በዴንጋጌው ያሌተመሇከቱ በመሆኑ ይኸው ግምት ሲወሰዴ ጊዜ በቂ እና 

ሕጋዊ ሉባለ በሚችለ ምክንያቶች ብቻ ሉሆን የሚገባው መሆኑን፤ እንኚህ ምክንያቶችም በቂ እና 

ሕጋዊ ናቸው የሚባለት ከተሇያዩ ከባቢያዊ ሁኔታዎች እና ከጉዲዩ የተሇየ ባሕርይ ፍ/ቤቱ ሉገነዘበው 

የሚችሌ ነጥብ ነው ተብል ሲታሰብ መሆኑን በመግሇጽ በየትኛውም እርከን ሊይ ሇሚገኙ ፍ/ቤቶች 

አስገዲጅ የሕግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡   

በያዝነው ጉዲይ የስር ፍ/ቤት አመሌካች በተከሰሰበት የሕግ አንቀጽ ጥፋተኛ ቢባሌ ሉቀጣ የሚችሇው 

የእሥራት ቅጣት ከፍተኛ በመሆኑ በዋስ ቢወጣ ሉቀርብ ይችሊሌ የሚሌ ግምት አሌወሰዴኩም በማሇት 

የአመሌካችን የዋስትና መብት የከሇከሇ ቢሆንም ይህን ግምት ሇመውሰዴ ያስቻለ አመሊካች ሁኔታዎች 

በአመሌች የግሌ ሁኔታ ሊይ ያለ ስሇመሆናቸው በትዕዛዙ ሊይ አሊመሊከተም፡፡ ይሌቁንም የአመሌች 

ማንነት ሲረጋገጥ አመሌካች ዕዴሜው 15 ዓመት ከ 8 ወር መሆኑ እና የ 9ኛ ክፍሌ ተማሪ መሆኑ፤ 

አዴራሻው የታወቀ እና በወሊጆቹ ጥበቃ ሥር የሚኖር መሆኑ ሲታይ የስር ፍ/ቤት አመሌካች ወዯፊት 

የሚሰንበትን ቅጣት አክብሮ አይቀርብም በማሇት የወሰዯውን ግምት ምክንያት አሌባ የሚያዯርግ ነው፡፡  

በላሊ በኪሌ ዓቃቤሕግ ዋስትናውን በሚመሇከት በሰጠው አስተያየት አመሌካች የተከሰሰበት የሕግ 

አንቀጽ ከ15 እስከ 25 ዓመት ዴረስ በሚዯርስ እሥራት የሚያስቀጣ በመሆኑ ከወንጀለ ክብዯት አኳያ 

በዋስ ቢወጣ ሉቀርብ ስሇማይችሌ ዋስትናው ሉፈቀዴሇት አይገባም በማሇት ከመከራከሩ በቀር  

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67 በዴንጋጌው ሊይ በተገሇጹ ላልች ሁኔታዎች ምክንያት የአመሌካች የዋስትና 

መብት ሉነፈግ ይገባሌ በማሇት ክርክር ያቀረበ ስሇመሆኑ የስር ፍ/ቤት ትዕዛዝ አያመሇክትም፡፡ 

በመሆኑም የስር ፍ/ቤት  በአመሌካች የግሌ ሁኔታ ሊይ የዋስትና መብቱን ሇመከሌከሌ የሚያስችለ 

አመሊካች ሁኔታዎች በላለበት እና  አመሌካች ቢፈረዴበት ወዯ ፊት ሉቀርብ አይችሌም በማሇት 

ከመከራከሩ በቀር በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 67 ሊይ በተገሇጹ ላልች ሁኔታዎች ምክንያት የአመሌካች 

የዋስትና መብት ሉፈቀዴ አይገባም በማሇት ባሌተከራከረበት ወይም ፍ/ቤቱ ይህንኑ አስመሌክቶ የሰጠው 

ምክንያት በላሇበት ሁኔታ የአመሌካችን የዋስትና መብት መከሌከለ፤ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው 

ፍ/ቤትም ይህንኑ ሳያርም መቅረቱ መሠረታው የሆነ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች በዋስ ሆኖ ጉዲዩን ሉከታተሌ ይገባሌ በማሇት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   
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ውሳኔ 

1. የፌዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት በመ.ቁ 284716 ሠኔ 19 ቀን 2012 የሰጠው ትዕዝዝ፤ 

ይህንኑ ትዕዛዝ በማጽናት የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ 255442 ሐምላ 21  ቀን 2012 

ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሸሯሌ፡፡ 

2. ከሊይ በፍርዴ ሐተታው ሊይ በተገሇጸው ምክንያት አመሌካቾች በዋስ ሆነው ጉዲያቸውን 

እንዱከታተለ በማሇት ተወስኗሌ፡፡  

ትዕዛዝ 

-አመሌካች በስር ፍ/ቤት ቀርቦ በዋስትና መጠኑ ሊይ እስኪከራከር ዴረስ ሇብር 10000 / አሥር 

ሺህ/ የሚበቃ ዋስ ሲያቀርቡ ወይም ገንዘቡን በሞዳሌ 85 ሲያስይዝ ከእስር እንዱሇቀቅ ታዟሌ፡፡  

-የሚመሇከተው ማረሚያ ቤት አመሌካች በዋስትና እንዱሇቀቅ የተወሰነ መሆኑን አውቆ በዚህ 

ችልት እንዱያስይዝ የተወሰነውን የዋስትና ገንዘብ ማስያዙ ሲረጋገጥ በላሊ ጉዲይ የማይፈሇግ 

መሆኑን አረጋግጦ ከእሥር እንዱሇቅ ታዟሌ፡፡ 

-አመሌካች ከሐገር እንዲይወጣ ታዟሌ፡፡ ይጻፍ፤ ትዕዛዙ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይዴረሳቸው፡፡  

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 
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ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 
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የሰ.መ.ቁ 185175 

                                                        ህዳር 30 ቀን 2013 ዓ.ም 

 

                              ዳኞች፡ ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

                                    ቀነዓ ቂጣታ 

                                    ፈይሳ ወርቁ 

                                    ደጀኔ አያንሳ 

                                    ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡-  ህፃን ሒዳያ አማን መሀመድ - ሞግዚት ስአዳ ኑሪ - አልቀረቡም 

ተጠሪ፡ አመተበል መሃመድ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን  ፍርድ ሰጥተናል፡፡ 

                                  ፍ  ር  ድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመልካች የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ 86183 በቀን 

17/05/2011 ዓ/ም እንዲሁም የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 2301172 በቀን 19/02/2012 

ዓ/ም የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈፀመበት በመሆኑ ይታረምልኝ በማለት ስለጠየቁ 

ነው፡፡ ክርክሩ በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የተጀመረው የአሁን አመልካች ባቀረቡት አቤቱታ 

ሲሆን የአሁን ተጠሪ 1ኛ ጣልቃ ገብ ነበሩ፡፡ 

የአመልካች ሞግዚት በቀን 14/06/2010 ዓ/ም ባቀረቡት ማመልከቻ የህፃን ሒዳያ አማን ወላጅ 

አባት በቀን 21/05/2010 ዓ/ም በሞት የተለዩ ሲሆን የወራሽነት ውሳኔ በማቅረብ የሟች የውርስ 

ሀብት እንዲጣራ የውርስ አጣሪ እንዲሾም ጠይቀዋል፡፡ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ፍ/ቤቱም የሟች ውርስ እንዲጣራ ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ የአሁን ተጠሪ እና ሰነያ መሀመድ ወደ 

ክርክሩ ጣልቃ ገብተዋል፡፡ ፍርድ ቤቱ ገለልተኛ የውርስ አጣሪ ውርሱን አጣርቶ ሪፖርት 

እንዲያቀርብ ባዘዘው መሰረት በቀን 26/02/2011 ዓ/ም ሪፖርት ቀርቧል፡፡ ግራቀኙም 

አስተያየታቸውን አቅርበዋል፡፡በተለይም የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3-34360 ኦ.ሮ የሆነውን ተሽከርካሪ 

በተመለከተ የውርስ አጣሪ ባጣራው መሰረት የቀረበው ማስረጃ ተሽከርካሪው በሟች ስም የሚገኝ 

ቢሆንም ለ1ኛ ጣልቃገብ /የአሁን ተጠሪ/ተሽከርካው ሟችን ጨምሮ ቤተሰባቸውን እንዲረዳ 

እንዲሁም ለ1ኛ ጣልቃገብም ሀብት እንዲሆን የተገዛ ተሽከርካሪ እንደሆነና ገንዘቡንም ከአረብ 

ሀገራት በመሰራት ካገኘሁት ገቢ የተገዛ ነው በማለት ተከራክረዋል፡፡ አመልካች በበኩላቸው ይህን 

ክደው ተከራክረዋል፡፡ 

የስር ፍርድ ቤት ምስክሮችን ከሰማ እና የቀረበውን የውርስ አጣሪ ሪፖረት ከግራቀኙ አስተያየት 

ጋር በማገናዘብ ከመረመረ በኋላ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3-34360 ኦ.ሮ የሆነውን ተሽከርካሪ በተመለከተ 

ተሽከርካሪው በሟች ስም ተመዘግቦ የሚገኝ ቢሆንም በ1ኛ ጣልቃገብ ገንዘብ እና ሀብት የተገዛ 

እንዲሁም 1ኛ ጣልቃገብም በሀገር ውስጥ ስለሌሉ ንብረቱን  እንዲያስተዳድሩ እና ቤተሰባቸውን 

እንዲረዱ በስማቸው ሊሆን መቻሉን ፍ/ቤቱ ያረጋገጠ በመሆኑ ይኸው ተሽከርካሪ የሟች የውርስ 

ሀብት አይደለም በማለት የውርስ አጣሪ ሪፖርቱን በማሻሻል አጽድቆ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ አመልካች 

በዚህ ቀር በመሰኘት ይግባኛቸውን ለፌ/ከፍተኛ ፍ/ቤት ቢያቀርቡም ውሳኔው ፀንቷል፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመልካች በቀን 26/02/2012 ዓ/ም ባቀረቡት ማመልከቻ 

በስር ፍ/ቤት የሟች ንብረት በውርስ ይመለከተኛል ብዬ አቤቱታ ሳቀርብ በውርስ ሀብቱ ያካተትኩት 

የሰሌዳ ቁጥር 3-34360 ኦ.ሮ ተሽከርካሪ በሟች የግል ጥረት የተገዛ ስለመሆኑ በመግለጽ እንዲሁም 

ተሽከርካሪው ተገዝቶ በተሽከርካሪው ላይ መስተካከል የሚገባቸውን ስራዎች በወቅቱ ከአዲስ ብድርና 

ቁጠባ ሟች ብድር ሲበደር የአመልካች ሞግዚት ዋስ የነበርኩኝ መሆኔን በመግለጽ ነው፤ ሟች 

በህይወት በነበረ ግዜ በመ/ቁ 47122 በመካከላችን በነበረው የቀለብ ክርክር ላይ በሰጠው መልስ 

ተሽከርካሪው የራሱ መሆኑን አምኖ ምላሽ የሰጠበት ነው፤ ተሽከርካሪው ተገዝቶ ስራ ላይ እስኪውል 

ድረስ በሙሉ የገንዘብ ምንጭ የነበረው በተጠሰው መንገድ የተገኘ እንጂበተጠሪ ገንዘብ የተገዛ 

አይደለም፤ በተጠሪ ገንዘብ የተገዛ ቢሆን ኖሮ ተሽከርካሪው ተገዝቶ ስራ ላይ እስከዋለበት ድረስ 

የባለቤትነት ወይም የገቢ ጥያቄ ባቀረቡ ነበር፤ ስር ፍ/ቤት ተሽከርካሪው በሟች ስም ተመዝግቦ 

እንደሚገኝ በማስረጃነት ያቀረብኩትን ያለአግባብ ውድቅ አድርጎታል፤ምዝገባ ቅድመ ሁኔታ 

የሆነበትን ድንጋጌ በመጣስ የደረሰበት ድምዳሜ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው፤ተጠሪ ገንዘብ ከአረብ 

ሀገር ስለመላካቸው አላረጋገጡም፤ተሽከርካሪው የተገዛው ከአረብ ሀገር በላኩት ገንዘብ ነው ካሉ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ማረጋገጫ ከባንኮች ማስቀረብ ወይም ለሟች ገንዘብ የላኩበት ሰነድ በማስረጃነት ሊያቀርቡ ይገባል፤ 

ከዚህም ሌላ ተጠሪ አንድ ጊዜ ከአረብ ሀገር ልኬ ተሽከርካሪው ተገዛ እያሉ በሌላ ጊዜ ከአባትና 

እህታቸው ገንዘብ ሟች በውክልና አውጥቶ ገዛ በማለት የሚያቀርቡት እርስ በእርሱ የሚጋጭ 

ነው፤ፍ/ቤቱም ይህን ሳያጣራ ክርክራቸውን በመቀበል በሰነድ ማረጋገጥ ሲችል በሰው ምስክር 

አረጋግጫለሁ ሲል በማስረጃ ምዘና ላይ የፈፀመው መሰረታዊ የህግ ስህተት ሊታረም ይገባል 

በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ በአመልካች ሞግዚት እና ሟች ም/ኢ/ር አማን መሀመድ 

መካከል ቀደም ሲል በነበረ የልጅ ቀለብ ክርክር በመ/ቁ 47122 ሟች መኪናው የራሳቸው መሆኑን 

አምነው ተከራክረዋል ከመባሉ አንፃር፤እንዲሁም የስር ፍ/ቤት መኪናው የአሁን ተጠሪ ነው 

በማለት የሰው ምስክሮች በምቶ የወሰነበትን አግባብ ለማጣራት በሚል ጉዳዩ ለሰበር ችሎት 

እንዲቀርብና ተጠሪ መልስ እንዲሰጡበት ተደርጓል፡፡ 

ተጠሪ በቀን 07/05/2012 ዓ/ም ባቀረቡት መልስ በውጭ ሀገር እየኖርኩ ያለሁት በህጋዊ መንገድ 

ባለመሆኑ ተሽከርካሪው በስሜ ሊገዛ የማይችል መሆኑን ሟች አሳውቆኝ በእሱ ስም እንዲገዛ 

ተስማምተን ሊገዛ ችሏል፤ አመልካች የገንዘቡን ምንጭ አስመልክቶ ሟች አባቴ ጋር የነበረኝ 

ገንዘብ፤እህቴ ጋር የነበረኝን ገንዘብ ፣እንዲሁም በተለያዩ ሰዎች ለሟች ገንዘብ በመላክና አልበቃ 

ሲል የላኳቸው እቃዎች ተሸጠው የተገዛ ስለመሆኑ መዝገቡ ያስረዳል፡፡ አመልካች በመ/ቁ 47122 

በነበራቸው ክርክር ወቀት ሟች ተሽከርካሪው የራሳቸው እንደሆነ አልገለጽም እንጂ ገልጸዋል ቢባል 

እንኳን አንድ ሰው የራሱ ያልሆነን ንብረት የእኔ ነው ስላለ ብቻ የባለቤትነት መብት ሊጎናጸፍ 

አይችልም፡፡ አመልካች በዚህ ቀለብ ክርክር ጣልቃ ገብቼ ያልተከራከርኩት የእኔ ስላልሆነ እንደሆነ 

በማድረግ የገለጸች ቢሆንም በወቅቱ ሀገር ውስጥ ያልነበርኩና ሟች ልጅ ያለው ስለመሆኑ 

የማውቀው ነገር ያልነበረ ቢሆንም ሟችም መኪናው የሱ እንዳልሆነ ገልጾ ተከራክሮ ባለበት ሁኔታ 

እና ፍ/ቤቱ የቀለብ ውሳኔ ሲያሳርፍ ተሽከርካሪውን መሰረት አድርጎ ባለመሆኑ ገብቼ ልከራከር 

የምችልበት አግባብ አልነበረም፡፡ በስር ፍ/ቤት በተደረገ ማጣራት አመልካች ዋስ ሆነው ሟች 

የተበደሩት ገንዘብ እንዲሁም ለመኪናው ሲባል ሟች የተበደሩት ገንዘብ የሌላ መሆኑ የተረጋገጠ 

ሲሆን ያቀረቡት ማስረጃም የለም እንጂ ቢኖር እንኳ መኪናው ብልሽት ገጥሞት ሟች ብድር 

ተበድረዋል ማለት መኪናው የሟች ነው ማለት አይደለም፡፡ ተጠሪ ገንዘብ ስለመላኳ ሰነድ 

አላቀረበችም ለሚለው አረብ አገር ስሰራ የነበረው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በመሆኑ በባንክ መላክ 

ስለማልችል ከላይ እንደገለጽኩት በተለያየ ጊዜ በመላክ የተገዛ ስለመሆኑ ምስክሮች በበቂ ሁኔታ 

ያስረዱ በመሆኑ የስር ፍ/ቤት ውሳኔ የሚነቀፍበት አግባብ የለም፤ስለሆነም የአመልካች አቤቱታ 
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ውድቅ እንዲደረግልኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡ አመልካች ክርክራቸውን በማጠናከር የመልስ መልስ 

አቅርበዋል፡፡ 

ከፍሲል በአጭሩ የገልጽነው የጉዳዩን አመጣጥ ሲሆን የግራቀኙን ክርክር ቅሬታ ከቀረበበት ውሳኔ 

እና ከተገቢው የህጉ ድነጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡ 

እንደመረመርነው የአመልካች መከራከሪያ የሰሌዳ ቁጥር 3-34360 ኦሮ የሆነው ተሽከርካሪ በሟች 

የግል ጥረት መገዛቱን፤ተሽከርካሪውን ለማስተከከል ሟች ከአዲስ ብድርና ቁጠባ መበደሩንና 

የአመልካች ሞግዚት ዋስ እንደነበሩ፤በመ/ቁ 47122 በነበረው የቀለብ ክርክር ተሽከርካሪው የራሱ 

መሆኑን ማመኑን ፤መኪናው በሟች ስም ተመዘግቦ እንደሚገኝ የቀረበው ማስረጃ ያለአግባብ 

መታለፉን ፤ተጠሪም ክርክራቸውን የሚደግፍ ለሟች ገንዘብ የላኩበት ሰነድ በማስረጃነት 

አለመቅረቡን፤ ከአባትና እህታቸው ሟች ገንዘብ ጨምሮ በማውጣት በውክልና ገዛ ቢሉም ይህን 

ሁሉ የስር ፍ/ቤት በአግባቡ ሳያጣራ ክርክራቸውን በመቀበል በሰነድ ማስረጃ ማረጋገጥ ሲችል በሰው 

ምስክር ብቻ አረጋግጫለሁ በማለት የመወሰኑን አግባብነት የሚመለከት ነው፡፡ ተጠሪ በበኩላችው 

ተሽከርካሪው በስማቸው ያልተገዛው በውጪ ሀገር በህጋዊ መንገድ ስላልነበሩ በስማቸው ሊገዛ 

የማይችል መሆኑን ሟች አሳውቋቸወ በእሱ ስም እንዲገዛ ተስማምተው መሆኑን፤የገንዘቡ 

ምንጭም ከውጭ የላኩት ባለመበቃቱ በአባትና እህታቸው ያሰቀመጡትን ገንዘብና እንዲሁም 

በተለያዩ ሰዎች ለሟች ገንዘብ በመላክና የላኳቸው እቃዎች ሁሉ ተሽጠው መኪናው የተገዛ 

ስለመሆኑ ፤ በመ/ቁ 47122 በነበረወ ክርክር ሟች መኪናው የራሳቸው መሆኑን እንዳልገለፁና 

ቢገልፁ እንኳ ዋጋ እንደማይኖረው ፤ለመኪናው ሲባል አመልካች ዋስ ሆነው ሟች የተበደሩር 

ገንዘብ እንደሌለ፤ እንዲሁም ተጠሪ ያቀረቡት ክርክር በምስክሮች ተረጋግጦ መወሰኑ የሚነቀፍበት 

አግባብ እንደሌለ ተከራክረዋል፡፡ 

በመሰረቱ የተከራካሪ ወገኖችን መብትና ገዴታ በትክክል እና ፍትሃዊ በሆነ እኳኋን ተመልክቶ 

ሕግን መሰረት ያደረገ ፍርድን መስጠት እንዲቻል ክርክሩ ሊመራ የሚገባውና ዳኝነት የሚሰጠው 

በህጉ በተዘረጋው ሰርዓት መሰረት ነው፡፡ ፍርድ ቤቱ ዳኝነት የሚሰጠው ተከራካሪ ወገን በሕጉ 

መሰረት የዳኝነት መፍትሔ ለማግኘት የጠየቀባቸውን ጉዳዩች በተገቢወ ማስረጃ በማረጋገጥ 

ነው፡፡ውሳኔውም የቀረበውን ማስረጃ ይዘት በግልጽ የሚያመለክትና በምክንያት የተደገፈ ሊሆን 

ይገባል፡፡ ከዚህም በቀር ተከራካሪ ወገኖች ካቀረቡት ሌላ ተጨማሪ ሙግት ወይም ሌላ ማስረጃ 

ማስቀረብና መመርመር የሚያስፈልግ ከሆነ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 255 እና 251 አግባብ ሊፈፀም የሚገባ 

ነው፡፡ ጉዳዩን እነዚህን እና መሰል የስነ ስርዓት ህጉን ድንጋጌዎች መሰረት በማድረግ መምራትና 

በምክንያት የተደገፈ ውሳኔ መስጠት ሲቻል ከዚህ ስርዓት ውጪ በመምራት እንዲሁም ተቀባይነት 
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ያገኘውና ያላገኘውን የማስረጃ ይዘት በፍርዱ ሳይመለከት ምስክሮች አስረድተዋል በሚል ጥቅል 

አነጋገር ውሳኔ ላይ መድረስ ህጉን የተከተለ አይሆንም፡፡ 

የተያዘው ጉዳይም ግራቀኙ መኪናውን አስመልክቶ ካቀረቡት ክርክርና ማስረጃ አንጻር በዝርዝር 

በመመርመር እንዲሁም እንደአስፈላጊነቱ ለጉዳዩ አወሳሰን የሚረዳ ተጨማሪ ሌላ ማስረጃ 

ማስቀረብና መመርመር የሚያስፈልግ ከሆነ በህጉ አግባብ እንዲቀርብ በማድረግ መወሰን ሲቻል 

ጉዳዩ በዚህ የስነ ስርዓት አግባብ ተመርቶ በማስረጃና በምክንያት የተደገፈ ውሳኔ የተሰጠበት 

ባለመሆኑ የስር ፍርድ ቤቶች አከራካሪውን ተሽከርካሪ በተመለከተ ያሳለፉት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፈፀመበት ነው ብለናል፡፡ ተከታዩንም ወስነናል፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቈ 86183 በቀን 17/05/2011 ዓ/ም እንዲሁም 

የፌደራልከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 230172 በቀን 19/02/2012 ዓ/ም የሰጡት ወሳኔ 

በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሻሽሏል፡፡ 

2. የሰሌዳ ቁጥር 3-34360 ኦሮ የሆነውን ተሽከርካሪ አስመልክቶ የተሰጠው የውሳኔ ክፍል 

ተሽሯል፡፡ 

3. የፌዴራሉ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ ተሽከርካሪውን 

አስመልክቶ ግራቀኝ ያቀረቡትን ዝርዝር ክርክርና ማስረጃ በአግባቡ በመመርመር እንዲሁም 

እንደአስፈላጊነቱ የጉዳዩ አወሳሰን የሚረዳ ተጨማሪ ማስረጃ በህጉ አግባብ በማስቀረብና 

በመመርመር ክርክርና ማስረጃውን መሰረት ያደረገ በህግና በምክንያት የተደገፈ ውሳኔ 

እንዲሰጥ ጉዳዩን በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 343/1/ መሰረት መልሰናል፡፡ ይፃፍ፡፡ 

4. ሌላው የውሳኔ ክፍል ፀንቷል፡፡ 

5. በዚህ ችሎት ለተደረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻሉ ብለናል፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ                                                                                                                                                                            
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 የሰ/መ/ቁ. 187065 
 

                                                      ቀን ፡- ጥር 27 ቀን 2013 ዓ/ም 

ዳኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

       ተሾመ ሽፈራው  

           ሀብታሙ እርቅይሁን 

       ብርሃኑ መንግስቱ 

   ነፃነት ተገኝ 

    አመልካች ፡- ሊቢያ ኦይል ኢትዮጵያ ሊሚትድ- ጠበቃ ተፈራ ሙሉጌታ ቀረቡ 

     ተጠሪ   ፡- 1. አቶ ዓሊ መሃመድ           ጠበቃ ወንድሜነህ ዳኛው ቀረቡ 

               2. ወ/ሮ ዘምዘም መሃመድ 

               3. ወ/ሮ ፎዚያ መሃመድ 

  መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሠጠ፡፡ 

ፍርድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ 

የሕግ ስህተት ተፈጽሞበታል በሚል ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፍርድ ቤት የመዝገብ ግልባጭ 

እንደተረዳነው አመልካች የስር ፍርድ ቤት ከሳሽ ሲሆን ተጠሪዎች ተከሳሾች ነበሩ፡፡ አመልካች ያቀረበው ክስ 

በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በቀድሞ ወረዳ 07 ቀበሌ 34 የቤት ቁጥር 787 ተመዝግቦ 

የሚገኘው ኦይል ሊቢያ ነዳጅ ማደያ ጣቢያ ያረፈበትን ስፋቱ 1100 ካሬ ሜትር ቦታ ከአመልካች ጋር 

የተቀላቀለው የቀድሞው አጂፕ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማሕበር በወቅቱ የመሬቱ ባለርስት ከነበሩት ከአቶ 

መሃመድ ሁሴን ጋር ባደረገው የመሬት ኪራይ ውል ከሚያዚያ 07 ቀን 1960 ዓ/ም ጀምሮ ለ30 ዓመታ 

በመከራየትና በቦታው ላይ በራሱ ወጪ የነዳጅ ማደያ ጣቢያ በመገንባት አገልግሎት ሲሰጥበት ቆይቶ በአዋጅ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ቁጥር 47/1967 የመሬት ባለቤትነት ወደ መንግሥት ሲዛወር የኪራይ ውሉ ተቋርጦ ተከራዩ ለመንግሥት 

የቦታ ኪራይ እየከፈለ የመሬቱ ሕጋዊ ባለይዞታ ሆኖ እንዲጠቀም በሕግ የተረጋገጠ መብት አግኝቷል፡፡ 

አዋጁን ተከትሎ በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሠረትም የነዳጅ አከፋፋይ ድርጅቶች 

ይሰሩባቸው የነበሩ ይዞታዎች፣ ዲፖዎች፣ ጽ/ቤቶችና ጣቢያዎች የኩባንያዎቹ ድርጅታዊ አቋም እንደሆኑና 

ከመንግሥት ጋር ግንኙነታቸው እንዲቀጥል ተደርጓል፡፡  

አጂፕ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ባለይዞታ በመሆኑ ከአቶ መሃመድ ሁሴን ጋር የነዳጅ ምርቶች ቸርቻሪነት ኮንትራት 

በመዋዋል አገልግሎት ሲሰጥበት ቆይቷል፡፡ አቶ መሃመድ ሁሴን ሲሞቱ ከልጃቸው ከ1ኛ ተጠሪ ጋር 

የኦፕሬተር ሥምምነት ውል የተፈራረምን ሲሆን ነዳጅና የነዳጅ ውጤቶች በጅምላ እየገዙ በጣቢያው 

በችርቻሮ ይሸጣሉ፡፡ በውሉ አመልካች የማደያ ጣቢያውና የይዞታ ባለመብት መሆኑን በግልጽ ተማምነዋል፡፡ 

በውሉ በተመለከቱ ምክንያቶች ውሉን ጥቅምት 8 ቀን 2008 ዓ/ም በማቋረጥ ማደያ ጣቢያውን ጥቅምት 12 

ቀን 2008 ዓ/ም እንዲያስረክቡ ቢጠየቁም ፈቃደኛ አይደሉም፡፡ ሦስቱ ተጠሪዎች ይዞታውንና ግንባታውን 

ከአጎራባች ይዞታቸው ጋር በሕገ-ወጥ መንገድ ጠቅልለው ካርታ አውጥተውበታል፡፡ ስለዚህ ተጠሪዎች የነዳጅ 

ማደያ ጣቢያውን ከእነንብረቱ እንዲያስረክቡን፣ 1ኛ ተጠሪ በውሉ መሠረት ላዘገዩበት ካሣ እንዲከፍሉና 

በሥር ፍርድ ቤት 4ኛ ተከሳሽ የነበረው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ካርታውን እንዲሰረዝ 

በማለት ዳኝነት ጠይቋል፡፡  

ተጠሪዎች ያቀረቡት መልስ በይዞታው ላይ ካርታ ስላለን በፍ/ሕ/ቁ. 1195 መሠረት ሊከሰን አይችልም፡፡ 

አመልካች ግብር የገበረው በውሉ መነሻ ነው፡፡ የይዞታ መብት የለውም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 ትርፍ 

ቤትና ቦታ እንጂ ነዳጅ ማደያ አልተወረሰም፡፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 10 ቀን 1968 ዓ/ም 

በቁጥር 411/68 ላይ በኩባንያው ይዞታ ያሉ ጣቢያዎች በነበሩበት ሁኔታ እንዲቆዩ የሚል እንጂ እንደ 

ተጠሪዎች በኩባንያው ተከራይተው የነዳጅ ችርቻሮ ንግድ ፈቃድ በስማቸው አውጥተው የማደያ ጣቢያውን 

በይዞታቸው አድርገው የሚገለገሉበትን ሦስተኛ ወገኖችን እንደማይመለከት መመሪያው በግልጽ አስቀምጧል፡፡ 

አዋጁ ሲታወጅ ቦታው ባዶ አልነበረም፡፡ በአውራሻችን በአቶ መሃመድ ሁሴን የነዳጅ ማደያ ጣቢያው 

ተገንብቷል፡፡ ማደያ ጣቢያው አልተወረሰም፡፡ ከሟች መሃመድ ሁሴን ጋር በገባው ውል አንቀጽ 8 መሠረት 

ውሉ ሲቋረጥ ወይም ሲያበቃ አመልካች ንብረቶችን አንስቶ ለመሄድ ግዴታ አለበት፡፡ የነዳጅ ማድያ ጣቢያው 

በባቡር መስመር ዝርጋታ ምክንያት ፈርሶ የነዳጅ ማድያ ሥራው ተቋርጧል፡፡ ካሣም ተቀብሏል፡፡ ክሱ 

ተቀባይነት የለውም ብለዋል፡፡ የሥር 4ኛ ተከሳሽ በበኩሉ ንብረቱ የአመልካች ሳይሆን የተጠሪዎች ስለመሆኑ 

ማስረጃዎችንና የፍርድ ቤት ውሳኔ በማየት ካርታ ማዘጋጀታችን ተገቢ ስለሆነ ክሱ ተገቢነት የለውም 

ብሏል፡፡  

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጉዳዩን መርምሮ በ1960 ዓ/ም በተደረገው ውል የነዳጅ ማደያውን 

ቢሮዎች አመልካች ሊገነባና ውሉ ሲጠናቀቅ ግንባታውን አከራዩ ሊያስቀሩትና አመልካች ለቆ ሊሄድ 

ተስማምተዋል፡፡ አዋጅ ቁጥር 47/1967ን ተከትሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 10 ቀን 1968 ዓ/ም 
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በቁጥር 411/68 በተጻፈ በጭሰኝነት የነዳጅ ማደያ አቋቁመው ይሰሩ የነበሩ ድርጅቶች ግንኙነታቸው 

ከመንግሥት ጋር እንደሆነ አሳውቋል፡፡ የኪራይ ውል ግንኙነቱ በሕግ ተቋርጧል፡፡ አመልካች በይዞታው ላይ 

ግብር ቢገብርበትም በፍ/ሕ/ቁ. 1168 መሠረት ተጠቃሚ ለመሆን በዕጁ ማድረግ ሲገባው በዕጁ አልቆየም፡፡ 

በዕጅ አድርገው ከ40 ዓመት በላይ የያዙት በፍ/ሕ/ቁ. 1140 መሠረት ሕጋዊ ባለይዞታና በኋላም ካርታ 

ያወጡት ተጠሪዎች በመሆናቸው ከነይዞታው ሊያስረክቡ አይገባም፤ ካርታውም ሊሠረዝ አይገባም፡፡ 

አመልካች ተንቀሳቃሽ ንብረት ሆነ ነዳጅ ማደያ አገልግሎት መስጫ መሣሪያዎችን ይረከብ በማለት ወስኗል፡፡  

አመልካች ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፍርድ ቤቱ ግራቀኙን በማከራከር ከውሉ ይዘት 

የተረዳነው የተጠሪዎች አውራሽ የከተማ መሬቱን ሲያከራዩ አመልካች ደግሞ አስፈላጊ ግንባታዎችን 

ገንብቷል፡፡ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሠረት የተጠሪዎች አውራሽ ባለርስት ሲሆኑ አመልካች ደግሞ ርስቱን 

በኪራይ መልክ የያዘ ጭሰኛ ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 አንቀጽ 2(9)፣ 3 እና 6 መሠረት የነበሩ 

ግንኙነቶች ፈርሰው የመሬቱ ተከራይ በመሬቱ ላይ ሕጋዊ ባለይዞታ መብት አግኝቷል፡፡ የተጠሪዎች አውራሽ 

የቆዩት ከአመልካች ጋር ባላቸው በጅምላ ነዳጅ ምርቶችን ተረክበው በችርቻሮ ለመሸጥ ባገኙት ውልና ፈቃድ 

በመሆኑ በፍ/ሕ/ቁ. 1140 መሠረት ባለይዞታ አያደርጋቸውም፡፡ አመልካች ግብር የከፈለውም ይዞታውን 

በቁጥጥሩ ስር አድርጎ ነው፡፡ ተጠሪዎች ግንባታውን ከነይዞታው ያስረክቡ፡፡ ካርታውም ሊመክን ይገባል 

በማለት የሥር ፍርድ ቤትን ውሳኔ በመሻር ወስኗል፡፡ ተጠሪዎች ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ 

በማቅረባቸው ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ተመልክቶ የነዳጅ ማደያ ድርጅቱ አለመወረሱ ላይ ግራቀኙ ተማምነዋል፡፡ 

ባለሀብቱ በኪራይ ውሉ መሠረት የተጠሪዎች አውራሽ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 47/1967 የሠውን ሀብት ለሌላ 

የማስተላለፍ ዓላማ የለውም፡፡ ስለዚህ አመልካች በአዋጁ መሠረት ባለሀብት ሆኛለሁ በሚል ያቀረበው ክርክር 

ተገቢነት የለውም፡፡ ጊዜው በተጠናቀቀ ውልና በአዋጅ ቁጥር 47/1967 በኋላ የኪራይ ውል መሠረት 

በማድረግ ክስ ማቅረብ እንደማይቻል የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 

48086 ላይ አስገዳጅ ትርጉም ስለሠጠ አመልካች መብት የለውም፡፡ ድርጅቱ ያልተወረሰ በመሆኑና ንብረቱ 

የተጠሪዎች ስለመሆኑ ያልተሠረዘ ማስረጃ ስላላቸው ከነይዞታው ሊያስረክቡ አይገባም በማለት የፌደራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔን ሽሯል፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመልካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም የተጠሪዎች አውራሽ 

ባለርስትና አከራይ ነበሩ፡፡ ግንባታውን ያከናወነው እኛ ነን፡፡ አዋጅ ቁጥር 47/1967 ባለርስትነትን ቀሪ 

አድርጓል፡፡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔም የድርጅቱ አቋም አካል እንዲሆን ተወስኗል፡፡ ሰበር ሰሚ 

ችሎትም በተመሳሳይ በመዝገብ ቁጥሮች 168406፣ 33467 እና 48086 ትርጉም ሰጥቷል፡፡ ከአዋጅ ቁጥር 

47/1967 በኋላ ነዳጅ ቸርቻሪ እንጂ ባለይዞታ አይደሉም፡፡ ውሉ ከተቋረጠ ማደያውን ከነቦታው ለመመለስ 

ግዴታ ገብተው ተስማምተናል፡፡ አዋጅ ቁጥር 47/1967 አንቀጽ 6 ላይ ጭሰኛው በያዘው የከተማ ቦታ ላይ 

የይዞታ መብት ይኖረዋል በማለት ተደንግጓል፡፡ የኪራይ ውሉም በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሠረት የተቋረጠ 

በመሆኑ ለክሱ መሠረት ያደረግነው የኪራይ ውሉን ሳይሆን አዋጁን ነው፡፡ ሕጋዊ ባለይዞታ በመሆናችን እና 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በፍ/ሕ/ቁ. 1196 መሠረት ተጠሪዎች ያገኙትን ግምት ማፍረስ የሚችል ማስረጃ ስለቀረበ ንብረቱን 

ከነይዞታው ሊያስረክቡ አይገባም መባሉ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነው የሚል ነው፡፡  

የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን ተመልክቶ ተጠሪዎች የነዳጅ ማደያውን ከነይዞታው ለአመልካች ሊያስረክቡ 

አይገባም መባሉ ሰበር ሰሚ ችሎቱ በመዝገብ ቁጥር 168406 ከሠጠው ተመሳሳይ ትርጉም አንጻር 

ለማጣራት ተጠሪዎች መልስ እንዲያቀርብ አዟል፡፡ ተጠሪዎች ያቀረቡት መልስ ይዘት ሰበር ሰሚ ችሎቱ 

በመዝገብ ቁጥር 168406 የሠጠው ውሳኔ በሕገ-መንግሥት አጣሪ ጉባዔ እየታየ ያለና አፈጻጸሙ የታገደ 

ስለሆነ ለውሳኔ መሠረት ሊሆን አይገባም፡፡ ጉዳዩ እልባት እስከሚያገኝ ድረስ ጉዳዩ ሳይወሰን ሊቆይ ይገባል፡፡ 

በዚህ መዝገብ ከተያዘው ጉዳይ ጋርም የፍሬ ነገር ልዩነት አለው፡፡ በዚህ መዝገብ የኪራይ ውል ሳይሆን 

በጋራ ለማልማትና ለመጠቀም የተደረገ የንግድ ሥራ ውል ነው፡፡ የነዳጅ ማደያ ጣቢያው ያረፈበት ቦታ 

በባቡር መስመር ዝርጋታ ምክንያት ስለፈረሰ አመልካች ካሣ ወስዷል፡፡ የክርክሩ ምክንያትም 

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 280 መሠረት የተቋረጠ ነው፡፡ በመልሶ ማልማት ፕሮጀክትም ባለ16 ፎቅ ሕንጻ 

ገንብተንበት በመጠናቀቅ ላይ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 47/1967 ባለይዞታ ሆነ ባለመብት አላደረገውም፡፡ ክሱም 

በፍ/ሕ/ቁ. 1845 መሠረት በይርጋ የታገደ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 47/1967 ሲታወጅ ባለሁለት ፎቅ ግንባታ 

የነበረው እንጂ ባዶ የከተማ ቦታ አይደለም፡፡ አውራሻችን ማደያው ላይ ይሰሩ ስለነበሩ ጭሰኛው አውራሻችን 

እንጂ አመልካች አይደለም፤ ውሳኔው ተገቢ ስለሆነ ሊጸና ይገባል ብለዋል፡፡ አመልካች የመልስ መልስ 

በማቅረብ የሠበር አቤቱታውን አጠናክሮ ተከራክሯል፡፡  

የክርክሩ ሂደት በአጭሩ ከላይ የተገለጸው ሲሆን እኛም የክርክሩ ምክንያት መቋረጥ አለመቋረጡን? አመልካች 

የነዳጅ ማደያ ጣቢያው ከነይዞታው ባለመብት አይደለም መባሉ ሕጋዊ መሆን አለመሆኑን? በጭብጥነት 

በመያዝ መዝገቡን መርምረናል፡፡  

የመጀመሪያውን ጭብጥ እንደመረመርነው አመልካች ያቀረበው ክስ በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ 

ከተማ በቀድሞ ወረዳ 07 ቀበሌ 34 የቤት ቁጥር 787 ተመዝግቦ የሚገኘው ኦይል ሊቢያ ነዳጅ ማደያ ጣቢያ 

ያረፈበትን ስፋቱ 1100 ካሬ ሜትር ቦታ ተጠሪዎች ይዞታውንና ግንባታውን ከአጎራባች ይዞታቸው ጋር 

በሕገ-ወጥ መንገድ ጠቅልለው ካርታ አውጥተውበታል፡፡ ስለዚህ ተጠሪዎች የነዳጅ ማደያ ጣቢያውን 

ከእነንብረቱ እንዲያስረክቡን የሚል ሲሆን ተጠሪዎች ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው፤ የነዳጅ ማደያ ጣቢያው ያረፈበት 

ቦታ በባቡር መስመር ዝርጋታ ምክንያት ስለፈረሰ አመልካች ካሣ ወስዷል፡፡ የክርክሩ ምክንያትም 

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 280 መሠረት የተቋረጠ ነው በማለት ተከራክረዋል፡፡ የይርጋ መቃወሚያው በሥር ፍርድ 

ቤቶች የታለፈ ሲሆን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በፍሬ ነገሩ ተጠሪዎችን ተጠቃሚ 

ያደረገ ውሳኔ የሰጠ ስለሆኑ ለሠበር ሰሚ ችሎት የሠበር አቤቱታ ማቅረብ አይጠበቅባቸውም፡፡ ነገር ግን 

አመልካች የሠበር አቤቱታ አቅርቦ ተጠሪዎች በሠበር ሰሚ ችሎት ለክርክር ሲጠሩ የሥር ፍርድ ቤት ውሳኔ 

ላይ የታለፈባቸው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 340 መሠረት መስቀለኛ ተቃውሞ 

በማቅረብ እንዲመረምርላቸው መጠየቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ሥነ-ሥርዓት ሕጉ ይግባኝ ሆነ የሠበር አቤቱታ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ማቅረቢያ መደበኛ ጊዜ ቢያልፍም በመስቀለኛ ተቃውሞ አግባብ እንዲቀርብ የፈቀደው እንደዚህ ዓይነት 

ክርክሮችንም ለማስተናገድ ባለው ዓላማ ነው፡፡ ተጠሪዎች በዚህ አግባብ መስቀለኛ ተቃውሞ ሳያቀርቡና 

ግራቀኙን ሳይከራከሩበት የይርጋ ክርክሩ የሚመረመር አይሆንም፡፡ በሌላ በኩል የክሱ ምክንያት ተቋርጧል 

የሚለውን መከራከሪያ በተመለከተ ጉዳዩ የፍትሐ ብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕጉን አንቀጽ 280 መሠረት አድርጎ 

የቀረበ በመሆኑ የሥነ-ሥርዓት ሕጉን የመቆጣጠርና የመምራት ኃላፊነት ያለው በዋነኛነት ፍርድ ቤቶች ላይ 

በመሆኑ ክርክሩ ሊመረመር የሚገባው በመሆኑ ጉዳዩን ተመልክተነዋል፡፡ ፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 280 መሠረት 

ለክሱ ምክንያት የሆነው ነገር መቋረጡ ወይም ጨርሶ መቅረቱ ከታወቀ ክርክሩ ተቋርጦ መዝገቡ መዝጋት 

እንዳለበት ተመልክቷል፡፡ አመልካች ያቀረበው ቤትና ይዞታ ያስረክቡኝ ክስ ሲሆን ተጠሪዎች የክሱ ምክንያት 

ተቋርጧል የሚሉት የነዳጅ ማደያ ጣቢያው ያረፈበት ቦታ በባቡር መስመር ዝርጋታ ምክንያት ስለፈረሰ 

አመልካች ካሣ ወስዷል በማለት ነው፡፡ ይሕ ጉዳይ ክሱ ከመቅረቡ በፊት የተከሰተ ስለመሆኑ ከሥር ጀምሮ 

ካቀረቡት ክርክር ተረድተናል፡፡ አመልካች ካሳ መቀበሉን አምኖ ግን ለከፊል ንብረት ነው በማለት የተከራከረ 

ሲሆን ተጠሪዎች በባቡር መስመር ዝርጋታ ምክንያት ክርክር ያስነሳው 1100 ካሬ ሜትር ቦታና የቤት ቁጥር 

787 ሙሉው ለመንገድ ሥራው የዋለ ስለመሆኑና በቦታው የሌለ እንዲሁም ያልያዙት መሆኑን ገልጸው 

አልተከራከሩም፡፡ ስለሆነም አመልካች ዳኝነት የጠየቁበት ንብረት መኖሩ ባልተካደበት የክርክር ምክንያቱ 

ተቋርጧል በሚል የቀረበው ክርክር ተቀባይነት የለውም ብለናል፡፡ 

ወደ ሁለተኛው ጭብጥ ስንመለስ ክርክር ያስነሳውን 1100 ካሬ ሜትር ቦታ አመልካች ከተጠሪዎች አውራሽ 

ከአቶ መሐመድ ሁሴን ሚያዚያ 07 ቀን 1960 ዓ/ም ተከራይተው ግንባታ በመገንባት የነዳጅ ማደያ ሥራ 

ሲሰራበት የነበረ ስለመሆኑ በሥር ፍርድ ቤት የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነው፡፡ በዚህ ግንኙነት መካከል የከተማ 

ቦታንና ትርፍ ቤት ባለቤትነትን የመንግስት ያደረገው አዋጅ ቁጥር 47/1967 ታውጇል፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 

2(9) መሠረት የከተማ ቦታን ለመጠቀም የተከራየ ሠው ጭሰኛ እንደሚባልና አንቀጽ 6(1) ላይ በጭሰኛውና 

በአከራዩ መካከል ያለው የውል ግንኙነት በሕግ ቀሪ ሆኗል፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 6(2) ደግሞ ጭሰኛው 

የተከራየው ቦታ ባለይዞታ እንደሚሆን ተመልክቷል፡፡ አመልካች በይዞታው ላይ ባለመብት ሆኛያለሁ እያለ 

የሚከራከረው ይሕን ሕግ መሠረት በማድረግ ነው፡፡ የከተማ ቦታ የተከራየ ሠው ቦታውን ለንግድ ሆነ ለሌላ 

ዓላማ ለመጠቀም አመቺ ነው ያለውን ግንባታ ማካሄዱ የማይቀር ነው፡፡ አመልካችም በዚህ አግባብ ለነዳጅ 

ማደያው ግንባታ አካሂዷል፡፡ በተከራየው ቦታ ላይ ግንባታ ማካሄዱ ከአዋጅ ቁጥር 47/1967 አፈጻጸም ውጭ 

አያደርገውም፡፡ አዋጅ ቁጥር 47/1967ን ተከትሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 10 ቀን 1968 ዓ/ም 

በቁጥር 411/68 በተጻፈ በጭሰኝነት የነዳጅ ማደያ አቋቁመው ይሰሩ የነበሩ ድርጅቶች ግንኙነታቸው 

ከመንግሥት ጋር እንደሆነም አሳውቋል፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ችሎት ባቀረቡት ክርክር ያደረግነው የኪራይ ውል 

ሳይሆን በጋራ ለማልማትና ለመጠቀም የተደረገ የንግድ ሥራ ውል ነው በማለት ያቀረቡት ክርክርን 

በተመለከተ ክርክሩ በሥር ስለመቅረቡ የሥር ፍርድ ቤቶች ፍርድ የማያሳይ ከመሆኑም በላይ ሚያዚያ 07 

ቀን 1960 ዓ/ም የተጠሪዎች አውራሽ ከአመልካች ጋር ያደረጉት ውል በግልጽ የቦታ ኪራይ ውል 

ሥምምነት መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ ክርክሩ ተገቢነት የለውም፡፡ የቦታ ኪራይ ሥምምነቱ ከተደረገ በኋላ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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አውራሻቸው ሆነ 1ኛ ተጠሪ ከአመልካች ባደረጉት የኦፕሬተሮች ሥምምነት በነዳጅ ማደያ የችርቻሮ ሥራ 

መሥራታቸው ድርጅቱ የጋራ ንብረት መሆኑን አያሳይም፡፡ በዚህ ረገድ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት በተመሳሳይ ጉዳዮች በመዝገብ ቁጥር 48086 እና 168406 የቦታ ኪራይ ግንኙነት የተቋረጠና 

ሕጋዊ ባለይዞታ የነዳጅ ማደያ ድርጅቱ ባለቤቶች ስለመሆናቸው አስገዳጅ ትርጉም የሠጠበት ነው፡፡ በመዝገብ 

ቁጥር 168406 የተሠጠው ውሳኔ ለሕገ-መንግሥት አጣሪ ጉባዔ አቤቱታ የቀረበበት መሆኑ ውሳኔ ሕገ-

መንግስቱን ይቃረናል ተብሎ እስካልተለወጠ ድረስ የተሠጠው ትርጉም አስገዳጅ መሆኑን የሚያስቀር 

አይደለም፡፡ ሥለሆነም አመልካች ክርክር ባስነሳው በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በቀድሞ 

ወረዳ 07 ቀበሌ 34 የቤት ቁጥር 787 የሚገኘው የነዳጅ ማደያ በሕግ ባለይዞታ ነው፡፡ የፌደራል ጠቅላይ 

ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ድርጀቱ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 አልተወረሰም በማለት አመልካች ሕጋዊ 

ባለይዞታ አይደለም ሲል የደረሰበት መደምደሚያ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ ተጠሪዎች 

በይዞታው ላይ ባለ16 ፎቅ ሕንጻ እየገነባንበት ስለሆነ ማስረከብ አይችልም በሚል በሠበር ደረጃ ያቀረቡት 

ክርክር በሥር ያልቀረበ በመሆኑ በሥር ያልቀረበ ክርክር በይግባኝ ሆነ በሠበር ደረጃ ቢነሳ ተቀባይነት 

እንደሌለው በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 329(1) ስለተመለከተ ክርክሩ ተቀባይነት የለውም፡፡ 

በሌላ በኩል ክርክር የሚወሰነው በተጠየቀው ዳኝነት አግባብ እንደሆነ የፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 182(2) ላይ 

ተመልክቷል፡፡ ፍርድ ቤቱም ከቀረበው ዳኝነት አኳያ ከግራቀኙ ክርክር በመነሳት በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.246 እና 

ተከታዮቹ መሠረት በተነሱት ጉዳዮች ጭብጥ መስርቶ ውሳኔ የመስጠት ኃላፊነት አለበት፡፡ አመልካች ክስ 

የመሰረተበት በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በቀድሞ ወረዳ 07 ቀበሌ 34 የካሬ ሜትር ስፋቱ 

1100 ካሬ ሜትር ላይ ያለ የቤት ቁጥር 787 የሚገኘው የነዳጅ ማደያ ላይ ሲሆን ተጠሪዎች አጎራባች ይዞታ 

እንደላቸው ከክሱ አቀራረብ ተረድተናል፡፡ ተጠሪዎች የነዳጅ ማደያ ድርጅቱ በባቡር መስመር ዝርጋታ 

ምክንያት ፈርሷል በማለት ተከራክረዋል፡፡ አመልካች በከፊል መፍረሱንና ካሣ መቀበሉን አምኖ የሚከራከር 

በመሆኑ የባቡር መስመር ዝርጋታው የነዳጅ ማደያውን ሲነካው የሚያከራክረው 1100 ካሬ ሜትር ላይ 

የቀነሰው የይዞታ መጠን መኖር አለመኖሩና አመልካች የሚረከበው የይዞታ መጠን ምን ያህል ነው የሚለው 

ተጣርቶ ሊወሰን ሲገባው መታለፉ ስህተት ያለበት ነው፡፡ በተጨማሪም ክርክር ካስነሳው የቤት ቁጥር 787 

ጋር የተያያዘ ሕንጻ ስለመኖሩ ግራቀኙ በሥር ፍርድ ቤት ካደረጉት ክርክር ተረድተናል፡፡ የሕንጻው ምድር 

ቤት የቤት ቁር 787 ሆኖ የነዳጅ ማደያ ድርጅቱ አካል በመሆኑ የአመልካች ሲሆን ተጠሪዎች ከመንግሥት 

ቤቶች ኤጀንሲ ጋር ተከራክረው የሕንጻው ምድር ቤት ወደላይ ያሉት የቤት ቁጥር 785 እና 786 ላይ 

በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ድረስ ተከራክረው በመዝገብ ቁጥር 77857 ቤቶቹ 

ለተጠሪዎች ይገባሉ ተብሎ ተወስኗል፡፡ ይሕም ሕንጻው ላይ አመልካችና ተጠሪዎች የባለቤትነት መብት 

ያላቸው በመሆኑ ሕንጻው ያረፈበት ቦታ ሆነ ሕንጻውን ለመጠቀም የሚያስፈልገው ቦታ ክርክር ካስነሳው 

1100 ካሬ ሜትር ቦታ አካል ነው ወይስ አይደለም? አንድ ሕንጻ በአመልካችና በተጠሪዎች መያዙ ሕጋዊ 

ውጤቱ ምንድን ነው? ተጠሪዎች የሕንጻውን የላይኛው ክፍል ለመገልገል አመልካች ዳኝነት የጠየቀበት 
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ቦታን ይጠቀማሉ ወይስ ሕንጻውን ለመጠቀም ሌላ መንገድ አለው? የሚሉትን ጭብጥ በመያዝ መወሰን 

ሲገባ መታለፉ መሠረታዊ የሆነ የክርክር አመራር ግድፈት ያለበት ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ 

ውሳኔ 

1. የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 171101 መስከረም 29 ቀን 2012 

ዓ/ም የሠጠው ውሳኔ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348(1) መሠረት ተሽሯል፡፡ 

2. የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 196771 ጥር 21 ቀን 2011 ዓ/ም የሠጠው ውሳኔ 

ተሻሽሏል፡፡ 

3. በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በቀድሞ ወረዳ 07 ቀበሌ 34 የቤት ቁጥር 787 ተመዝግቦ 

የሚገኘው ኦይል ሊቢያ ነዳጅ ማደያ የአመልካች ስለሆነ ተጠሪዎች ሊያስረክቡ ይገባል በማለት ወስነናል፡፡ 

ሆኖም ይሕ ውሳኔ የሚፈጸመው በተራ ቁጥር አራት የተመለከተው ጭብጥ ተጣርቶ ከተወሰነ በኋላ ነው፡፡ 

4. የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተጠሪዎች ሊያስረክቡት የሚገባ የቦታው ስፋት ምን ያህል ነው የሚለውን 

ግራቀኙን በማከራከርና በማስረጃ በማጣራት ሕንጻው ላይ አመልካች የቤት ቁጥር 787 እና ተጠሪዎች የቤት 

ቁጥር 785 እና 786 የባለቤትነት መብት ያላቸው በመሆኑ ሕንጻው ያረፈበት ቦታ ሆነ ሕንጻውን ለመጠቀም 

የሚያስፈልገው ቦታ ክርክር ካስነሳው 1100 ካሬ ሜትር ቦታ አካል ነው ወይስ አይደለም? አንድ ሕንጻ 

በአመልካችና በተጠሪዎች መያዙ ሕጋዊ ውጤቱ ምንድን ነው? ተጠሪዎች የሕንጻውን የላይኛው ክፍል 

ለመገልገል አመልካች ዳኝነት የጠየቀበት ቦታን ይጠቀማሉ ወይስ ሕንጻውን ለመጠቀም ሌላ መንገድ አለው? 

የሚለውን በማጣራት ተጠሪዎች ለአመልካች የሚያስረክቡትን የቦታ መጠን ላይ የመሠለውን እንዲወስን 

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343(1) መሠረት ጉዳዩን መልሠናል፡፡ 

5. በዚህ ችሎት ለወጣ ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ ብለናል፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግልባጭ ለስር ፍርድ ቤቶች ይተላለፍ፡፡ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በውሳኔው 

መሠረት እንዲፈጽም አዘናል፡፡ ይጻፍ 

 የሥር ፍርድ ቤት መዝገብ ይመለስ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡  

 የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

 

ማ/አ 

  

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡- ይህ የሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነድ ለጥናትና ምርምር ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገለግልም 

ገጽ 1 / 5 

 

 

 

የሰ/መ/ቁጥር 188480 

መጋቢት 28 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                                

 

                             ዲኞች ፡- ብርሀኑ አመነው  

                                     ተሾመ ሽፈራው  

                                     ሀብታሙ እርቅይሁን  

                                     ብርሀኑ መንግስቱ  

                                      ነፃነት ተገኝ 

 አመሌካች ፡ ቄስ አፅብሃ ወሌዯ ማርያም    አሌቀረቡም 

 ተጠሪዎች ፡   1ኛ አቶ ሽሻይ ገ/ዋህዴ  

             2ኛ አቶ ግዯይ ዘርኡ 

             3ኛ አቶ ዘርኡ ገ/ዋህዴ  አሌቀረቡም 

             4ኛ አቶ ገ/ሔር መረሳ 

  መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፍርዴ 

ክርክሩ የገጠር የእርሻ መሬትን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩ በተጀመረበት የትግራይ ክሌሌ የሊይኛው 

ማይጨው ወረዲ ፍ/ቤት አመሌካች ከሳሽ፤ ከ1ኛ እስከ 3ኛ ስማቸው የተጠቀሱት ተጠሪዎች 

 

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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እንዯየቅዯም ተከተሊቸው 1ኛ፣ 2ኛና 3ኛ ተከሳሾች እንዱሁም 4ኛ ተጠሪ ጣሌቃ ገብ በመሆን 

ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካች ባቀረቡት ክስ በማይወይኒ ቀበላ በአዱ ማእሰረት ጎጥ ውስጥ የሚገኝ በምስራቅ ከፍታ፣ 

በምእራብ ቄስ ይህዯጎ ዘርአፅዮን፣ በሰሜን አቶ ሀጎስ ገብረዋህዴ፣ በዯቡብ ጎዲና የሚያዋስኑት ከ1982 

ዓ.ም ጀምሮ በዴሌዴሌ ስገሇገሌበት የነበረን የእርሻ መሬት የስር ተከሳሾች በ10/12/2009 ዓ.ም በዯቡብ 

አቅጣጫ የዘራውትን የበቀሇ ማሽሊ ገሌብጠው በማረስ ስፋቱ 50 ሜትር በ80 ሜትር የሆነ ይዞታዬን 

ስሇወሰደብኝ መሬቱን ሇቀው እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ስሊሌቀረቡ ክርክሩ በላለበት ታይቷሌ፡፡ 3ኛ ተጠሪ ሇክሱ 

በሰጡት መሌስ አቶ ገ/አብግዚ ሙለ ከሀገር በመሌቀቃቸው ምክንያት ይዞታውን የመሬት አስተዲዯር 

በሌውጫ የሰጠኝ እንጂ የአመሌካችን መሬት አሌወሰዴኩም ብሇው የተከራከሩ ሲሆን 4ኛ ተጠሪ 

ባቀረቡት የጣሌቃ ገብነት አቤቱታ ክርክር ያስነሳውን ይዞታ የመሬት አስተዲዯር ሚያዝያ 7 ቀን 

2011 ዓ.ም በሽግሽግ የሠጠኝ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፍርዴ ቤቱም የአመሌካችን ምስክሮች ሰምቶ 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ምስክሮች ተጠሪዎች የአመሌካችን 

ይዞታ መውሰዲቸውን አናውቅም ብሇው መስክረዋሌ፡፡ 4ኛ የአመሌካች ምስክር ተጠሪዎች ይዞታውን 

የወሰደባቸው መሆኑን ያስረደ ቢሆንም እንዯ ክስ አቀራረባቸው ተጠሪዎች 80 ሜትር በ50 ሜትር 

ይዞታ የወሰደባቸው ስሇመሆኑ ስሊሊስረደ ክሱ ተገቢነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡   

አመሌካች የወረዲው ፍ/ቤት ውሳኔን በመቃወም ይግባኛቸውን ሇአክሱም ከፍተኛ ፍ/ቤት ያቀረቡ 

ሲሆን በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 337 መሰረት በመሰረዙ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር 

አቤቱታቸውን አቅርበው በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 337 መሰረት ሳይቀረበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

አመሌካች ጥር 5 ቀን 2012 ዓ.ም የተፃፈ የሰበር አቤቱታቸውን ያቀረቡት ይህን የስር ፍ/ቤቶች 

ውሳኔ በመቃወም ሇማሳረም ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ ክርክር ያስነሳውን ይዞታ በ1982 ዓ.ም 

በመሬት ዴሌዴሌ የተሰጠኝ እና የስር ተከሳሾች ይዞታውን የወሰደብኝ መሆኑን ምስክሮች አቅርቤ 

አስረዴቻሇው፡፡ በተጨማሪም ይዞታው ሊይ በእኔ እና በባሇቤቴ ስም ታህሳስ 27 ቀን 2009 ዓ.ም 

በቁጥር 10205007/08335 የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር የተሰጠኝ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ አቅርቤ 

እያሇ ተጠሪዎች የሰውም ሆነ የሰነዴ ማስረጃ ባሊቀረቡበት ክሱ ውዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ የሕግ 

ስህተት ተፈፅሞበታሌ የሚሌ ነው፡፡  

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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አቤተታው በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ መሬቱ ሇአመሌካች በ1982 ዓ.ም በዴሌዴሌ ተሰጥቷቸው 

ተጠሪዎች ነሐሴ 10 ቀን 2009 ዓ.ም ገሌብጠው መዝራታቸውን አስረዴተው እያሇ ክሱ ውዴቅ 

የተዯረገበትን አግባብ ሇማጣራት ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ 

ተሰጥቷሌ፡፡  

1ኛ፣ 2ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎች መጥሪያ ዯርሷቸው መሌስ ያሊቀረቡ በመሆኑ መሌስ የማቅረብ 

መብታቸው የታሇፈ ሲሆን 3ኛ ተጠሪ መጋቢት 1 ቀን 2012 ዓ.ም የተፃፈ መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

የመሌሱ ይዘት ባጭሩ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መሬት በ1982 ዓ.ም ሇአቶ ገብረአብግዚ ሙለ 

ተዯሌዴል እስከ 2009 ዓ.ም ሲገሇገለበት ቆይተው በ2009 ዓ.ም ወረዲውን ሇቀው ስሇጠፉ እና 

መንግስት የቀዴሞ የተጠሪን መሬት ሇወጣቶች ቤት መስሪያ ቦታ ስሇሰጠው በወረዲው እና የቀበላው 

መሬት አስተዲዯዯር በቅያሬ የተሰጠኝ ይዞታዬ ነው፡፡ ይህም በ1982 ዓ.ም እንዱሁም በ2009 ዓ.ም 

የመሬት አስተዲዯር በነበሩ ምስክሮች በአግባቡ ተጣርቶ እና 3ኛ ተጠሪም መሬቱን የተዲዯርኩበት 

መሆኑን በሰው እና በፅሁፍ ማስረጃ አስረዴቼ የተሰጠ ውሳኔ ነው፡፡ አመሌካች የመሬት ይዞታ 

ማረጋገጫ አሇኝ በማሇት የጠቀሱት ማስረጃም አከራካሪ በሆነው ይዞታ ሳይሆን በአቅራቢያው ባሇ ላሊ 

የገጠር መሬት ይዞታ ሊይ የተሰጠ በመሆኑ የስር ፍ/ቤቶች ውሳኔ ተገቢ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካች የመሌስ መሌሳቸውን ሇምርመራ ከተያዘው ቀጠሮ በፊት እንዱያቀርቡ በተሰጠው ትዕዛዝ 

መሰረት ስሊሊቀረቡ የመሌስ መሌስ የማቅረብ መብታቸው ታሌፏሌ፡፡     

የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን አመሌካች በስር ፍ/ቤት ያቀረቡት ክስ ውዴቅ 

መዯረጉ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም የሚሇውን? ጭብጥ በስር ፍ/ቤቶች ከተዯረጉ ክርክሮች በማስረጃ 

ከተረጋገጡ ፍሬ ነገሮች እንዱሁም ሇጉዲዩ ተገቢነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም አመሌካች የሚከራከሩት ይዞታውን በ1982 ዓ/ም በዴሌዴሌ ያገኘሁት፤ በ2009 

ዓ.ም በይዞታው ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር የተሰጠኝ እና ተጠሪዎች መሬቱን የያዙብኝ መሆኑን 

በሰው እና በሰነዴ ማስረጃ አስረዴቼ እያሇሁ ክሱ ውዴቅ መዯረጉ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ 

በአንፃሩ 3ኛ ተጠሪ የሚከራከሩት ይዞታው በ1982 ዓ.ም ሇአቶ ገብረአብግዚ መዯሌዯለን፤ አቶ 

ገብረአብግዚም አካባቢውን ሇቀው በመጥፋታቸው እና የተጠሪው ይዞታ በመንግስት በመወሰደ 

በሌውጫ የተሰጣቸው መሆኑን ይህንንም ባቀረቧቸው የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ ተረጋግጦ ክሱ 

ውዴቅ መዯረጉ ተገቢ መሆኑን በመግሇፅ ነው፡፡  
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በፍትሐብሔር ክርክር በፍርዴ ሀተታ ሊይ ጭብጡ የተወሰነበትን አግባብ ከግራ ቀኙ ክርክር እና 

መስረጃ አንፃር ተመዝኖ ምክንያቱ መገሇፅ ያሇበት ስሇመሆኑ እንዱሁም ግራ ቀኙ ክርክራቸውን 

በማስረጃ ማስዯገፍ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 182 እና 258-261 ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡  

በተያዘው ጉዲይ ክርክሩን በመጀመሪያ በተመሇከተው የሊይኛው ማይጨው ወረዲ ፍ/ቤት በፍርዴ 

ሀተታው ሊይ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ ተገሌጿሌ፡፡ 

በምስክርነት ከቀረቡት አራት ምስክሮች መካከሌ ሶስቱ ተጠሪዎች የአመሌካችን ይዞታ መያዝ 

አሇመያዛቸውን እንዯማያውቁ መግሇፃቸውን፤ ከምስክሮቹ አንደ ተጠሪዎች የአመሌካችን ይዞታ 

የወሰደባቸው መሆኑን አስፍሯሌ፡፡ ፍርዴ ቤቱ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ይህ ምስክር 

ተጠሪዎች የአመሌካችን ይዞታ መያዛቸውን እንጂ በክሱ አግባብ 50 ሜትር በ80 ሜትር የያዙ 

መሆኑን አሊስረደም በማሇት ነው፡፡ ፍርዴ ቤቱ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን ምስክሮች ከሊይ 

በተገሇፀው አግባብ የመዘነ ቢሆንም በአንፃሩ በተጠሪዎች በኩሌ የተሰሙ የሰው እና የሰነዴ 

ማስረጃዎች ስሇመኖራቸው፤ ማስረጃዎች ተሰምተው ከሆነም በምን አግባብ እንዯተመዘኑ፤ የአመሌካች 

አንደ ምስክር የሰጠውን ምስክርነት የሚያስተባብለ መሆን? አሇመሆናቸው? በፍርደ ሊይ 

አሊሰፈረም፡፡ በመጀመሪያ የአመሌካች አንዴ ምስክር ይዞታው የተያዘባቸው መሆኑን ካስረደ የግዴ 

በሜትር ስንት በስንት ተያዘ የሚሇውን እንዱያስደ አይጠበቅም፡፡ ፍርዴ ቤቱ ከአመሌካች ይዞታ ስንት 

በስንት ሜትር ተይዞባቸዋሌ የሚሇውን ማጣራት ትክክሇኛ ውሳኔ ሇመስጠት አስፈሊጊ በመሆኑ 

በባሇሞያ ተጣርቶ እንዱቀርብ አስፈሊጊውን ትዕዛዝ ሉሰጥ የሚገባ ስሇመሆኑ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 

136/1 ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡ በተጨማሪም ጉዲዩ የፍትሐብሔር ክርክር እንዯመሆኑ ከተከራካሪዎቹ 

በአብሊጫ ያስረዲው (Preponderance of evidence) ረቺ እንዯሚሆን ከፍትሐብሔር ስነ ስርዓት 

ሕጉ ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በፍርደ የተገሇፀው አመሌካች ካቀረቡዋቸው ምስክሮች ውስጥ 

አንደ ተጠሪዎች የአመሌካችን ይዞታ እንዯወሰደባቸው አስረዴቷሌ፡፡ በአንፃሩ ተጠሪዎች ይህን 

የሚያስተባብሌ ማስረጃ ያሊቀረቡ እንዯሆነ ጉዲዩ በአብሊጫ ማስረጃ የሚወሰን በመሆኑ አመሌካች ረቺ 

ሉሆኑ የሚችለበት ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ ይህን መወሰን የሚቻሇው ግን በተጠሪዎች በኩሌ የቀረቡትን 

ማስረጃዎች ይዘት መመርመር ሲቻሌ ነው፡፡ ፍርዴ ቤቶች የተከራካሪዎችን ክርክር እና ማስረጃ 

በአግባቡ በመመዘን ሇሚሰጡት ፍርዴ ተገቢውን ማብራሪያ እና ምክንያት መስጠት ያሇባቸው 

ስሇመሆኑ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 182 ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡  

በተጨማሪም አመሌካች የተጠሪዎች የሰውም ሆነ የሰነዴ ማስረጃ በጉዲዩ ሊይ ያሌተሰሙ መሆኑን 

እንዱሁም ይዞታውን አስመሌክተው አመሌካች ካሰሙት የሰው ምስክር በተጨማሪ የይዞታ ማረጋገጫ 

ዯብተር ማቅረባቸውን ጠቅሰው የሚከራከሩ ሲሆን 3ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ 
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አቅርበው ያስረደ መሆኑን እና አመሌካች የሚጠቅሱት የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር በአከራካሪው 

ይዞታ ሊይ የተሰጠ አሇመሆኑን በመግሇፅ በዚህ ችልት ክርክራቸው አቅርበዋሌ፡፡ ነገር ግን ጉዲዩን 

በመጀመሪያ የተመሇከተው የወረዲ ፍ/ቤት የፍርዴ ሀተታ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 182 በተዯነገገው 

አግባብ በተጠሪዎች በኩሌ ምስክሮች ቀርበው ስሇመሰማት አሇመሰማታቸው፤ ተሰምተውም ከሆነ 

ማስረጃው የተመዘነበት አግባብ በፍርደ ሊይ ተብራርቶ አሇመገሇፁ የክርክሩን ሙለ ይዘት ሇመረዲት 

የማያስችሌ ሁኖ እያሇ ክሱ ውዴቅ መዯረጉና በየዯረጃው ያለ የክሌለ ፍርዴ ቤቶችም ይህንኑ 

ማፅናታቸው መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. የሊይኛው ማይጨው ወረዲ ፍርዴ ቤት በመ/ቁ 11967 ሐምላ 29 ቀን 2011 ዓ.ም በዋሇው 

ችልት የሰጠው ውሳኔ፤ የአክሱም ምዴብ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በመ/ቁ 26240 መስከረም 5 

ቀን 2012 ዓ.ም. እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 119853 መስከረም 5 ቀን 

2012 ዓ.ም የሰጡት ትዕዛዝ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የሊይኛው ማይጨው ወረዲ ፍርዴ ቤት የመ/ቁ 11967 የሆነውን መዝገብ አንቀሳቅሶ 

ተጠሪዎችን በመጥራት በተጠሪዎች በኩሌ የቀረቡ ምስክሮች የተሰሙ እንዯሆነ የቀረቡትን 

የሰው እና የሰነዴ ማስረጃዎች በሚገባ በመመዘን ፍርዴ እንዱሰጥ፤ በተጠሪዎች በኩሌ 

ምስክሮች ያሌተሰሙ ከሆነ ምስክሮቹን በመስማት፤ ከወረዲው የመሬት አጠቃቀም እና 

አስተዲዯር ፅ/ቤት አከራካሪ የሆነው መሬት ህጋዊ ባሇይዞታ ማን እንዯሆነና እንዳት 

እንዯያዙት አጣርቶ ማስረጃ እንዱሌክ በማዴረግ አጠቃሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎች የማስረጃ 

ምዘና መርህን ተከትል በመመዘን የመሰሇውን እንዱወስን ጉዲዩን በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 343(1) 

መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፍ፡፡ 

3. በዚህ ችልት የዯረገው ክርክር ያስከተሇውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

አ/መ                       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት  
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የሰ/መ/ቁ. 188331 
 

                                                        ቀን ፡- የካቲት 30 ቀን 2013 ዓ/ም 

                                ዳኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

     ተሾመ ሽፈራው 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

      ብርሃኑ መንግስቱ 

  ነፃነት ተገኝ 

    አመልካች ፡- አቶ ሀበን ግዑሽ- ጠበቃ በረከት በርሄ ቀረቡ 

     ተጠሪ   ፡- ሊቢያ ኦይል ኢትዮጵያ ሊሚትድ- ነ/ፈጅ ሊያ ዘውዴ ቀረቡ 

መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሠጠ፡፡ 

ፍርድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ 

የሆነ የሕግ ስህተት ተፈጽሞበታል በሚል ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፍርድ ቤት የመዝገብ ግልባጭ 

እንደተረዳነው አመልካች ተከሳሽ ሲሆኑ ተጠሪ ከሳሽ ነበር፡፡ ተጠሪ ያቀረበው ክስ ከአመልካች ጋር ጥቅምት 

25 ቀን 2002 ዓ/ም፣ መጋቢት 10 ቀን 2002 ዓ/ም፣ ሕዳር 12 ቀን 2004 ዓ/ም፣ ሀምሌ 30 ቀን 2004 

ዓ/ም፣ ሕዳር 21 ቀን 2005 ዓ/ም እና ሕዳር 21 ቀን 2005 ዓ/ም የነዳጅ ማደያ ጣቢያ ኦፕሬተር/ዲለር 

ሥምምነቶች ተደርጓል፡፡ አመልካች የነዳጅ ውጤቶችን በጅምላ እየገዙ በሽሬ ከተማ፣ ሞጆ ከተማ፣ ዳንሻ 

ከተማ፣ ሁመራ ከተማ እና አዲስ አበባ ከተማ ሁለት ቦታ ላይ ባሉ የነዳጅ ማደያ ጣቢያዎች ለመቸርቸርና 

የማደያ ጣቢያ አገልግሎት ለመስጠት ግዴታ ገብተዋል፡፡ አመልካች የተረከቧቸውን የነዳጅ ውጤት ምርቶችን 

ባለመክፈላቸው በተለያዩ ጊዜያት ዕዳ ተሳስበን የሚከፍሉበት ጊዜ ተወስኗል፡፡ ክፍያ በማቋረጣቸውም ጥር 23 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ቀን 2008 ዓ/ም በተደረገ 3ኛ የውል ማሻሻያ ሥምምነት በ2ኛው የውል ማሻሻያ ከተመለከተው ያልተከፈለው 

ብር 24,275,805.86 በየወሩ ብር 1,391,255.80 ሊከፍሉና ተጨማሪ አመልካች በዱቤ ሽያጭ 

የተረከቧቸውን ምርቶች ዋጋ ብር 8,816,151.10 በየወሩ ብር 367,339.63 ከፍለው ሊያጠናቅቁ የተስማማን 

ሲሆን ጎን ለጎን ሥራውን እንዲሰሩ፣ ወርሃዊ ዕዳ አከፋፈል የጊዜ ሠሌዳ ባያከብሩ በ3ኛው የውል ማሻሻያ 

ሥምምነት አንቀጽ 6 እና 2.13 እንዲሁም በስድስቱ የኦፕሬተር/ዲለር ውሎች አንቀጽ 5.3፣ 12፣ 13 እና 

14 መሠረት ውሎችን የማቋረጥና ዕዳውን አጠቃሎ የማስመለስ መብት እንዳለን ተመልክቷል፡፡ አመልካች 

ለሠባት ተከታታይ ወራት ምንም ክፍያ አልከፈሉም፡፡ አራት ቼኮች ዋጋቸው ብር 27,902,795.60 የሆኑ 

የሠጡ ቢሆንም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቂ ስንቅ ስለሌላቸው ክፍያ ሊፈጸም አለመቻሉን ገልጾ ቼኮቹን 

መልሷል፡፡ ለአመልካች ክፍያውን እንዲፈጽሙ ግንቦት 01 ቀን 2008 ዓ/ም ማስጠንቀቂያ የተሠጣቸው 

ቢሆንም አልከፈሉም፤ የውል ግዴታቸው ጥሰው ከስድስት ወራት በላይ ማደያዎች አገልግሎት ሳይሰጡ 

ያለስራ እንዲቆዩ አድርገዋል፡፡ ስለዚህ በ3ኛው የውል ማሻሻያ ሥምምነት መሠረት ብር 33,091,956.96 

ከሕጋዊ ወለድ ጋር አመልካች ለተጠሪ እንዲከፍሉ እንዲወሰን ዳኝነት ጠይቋል፡፡     

አመልካች መልስ በሚቀርብበት ቀጠሮ ባለማቅረባቸው በጽሁፍ መልስ የመስጠት መብታቸው ታልፏል፡፡ 

በቃል ያቀረቡት ክርክርም ክሱ ግልጽነት የለውም፤ በማስረጃነት የቀረበው ውል ተመርጦ የቀረበ ነው፡፡ 

የኦፕሬተር ውሎች ያልተጠናቀቁ ሲሆን ውሎችን ለማቋረጥ ቢያስ 15 ቀን ማስጠንቀቂያ መስጠት አለበት፡፡ 

የጸና ውል እያለ ተጠሪ ውሉን አቋርጫለሁ በማለት ክስ ለማቅረብ መብት የለውም፡፡ ውሉ ከተቋረጠ በኋላ 

የተወሰደ ግምቱ ብር 8,816,151.10 የሆነ የቅባት ምርት ባለመሸጡና በመቀመጡ ምክንያት ቅባቱን ተጠሪ 

ሊረከብ ይገባል የሚል ነው፡፡  

የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩን አከራክሮ ክሱ ግልጽ ነው፤ ተጠሪም ውሉን መሠረት አድርጎ ለክስ 

ለማቅረብ መብት አለው፡፡ አመልካች ዕዳው ያለባቸው መሆኑን አልካዱም፡፡ ለአመልካች ማስጠንቀቂያ 

ተሰጥቷል፡፡ በክርክሩ ሂደት የውሎች መክፍያ ጊዜም የተጠናቀቀ ሲሆን አመልካች ክፍያ ያልፈጸሙ መሆኑ 

ተረጋግጧል፡፡ ዕዳው ያለባቸው መሆኑን አምነው ያልተሸጠውን የቅባት ምርት ተጠሪ ሊረከብኝ ይገባል 

ቢሉም ተጠሪ ግዴታው በውል ሆነ በሕግ ያለበት ስለመሆኑ አመልካች ማስረጃ አላቀረቡም፡፡ ስለሆነም 

አመልካች ያለባቸውን ዕዳ ብር 33,091,956.96 ክስ ከተመሠረተበት ግንቦት 15 ቀን 2008 ዓ/ም ጀምሮ 

ከሚታሰብ 9% ሕጋዊ ወለድ ጋር ለተጠሪ ሊከፍሉ ይገባል በማለት ወስኗል፡፡ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችሎት አመልካች ያቀረበውን ይግባኝ መሠረት በማድረግ ግራቀኙን አከራክሮ መልስ ለማቅረብ 

የተያዘው ቀጠሮ ሀምሌ 11 ቀን 2008 ዓ/ም ሲሆን ክሱ እስኪሰማበት ጥቅምት 23 ቀን 2009 ዓ/ም ድረስ 

አመልካች መልስ አላቀረቡም፡፡ መልስ ያላቀርበኩት በድርድር ለመቋጨት ነው ቢሉም ድርድር የሌለ 

ስለመሆኑ ተጠሪ ገልጿል፡፡ የሕግ ባለሙያ ባለማማከሬ ነው የሚለውም በቂ ምክንያት ባለመሆኑ መልስ 

የማቅረብ መብታቸው በሥር ፍርድ ቤተ የታለፈው በአግባቡ ነው፡፡ አመልካች ዕዳቸውን መክፈል 

ባለመቻላቸው ውሉ ተቋርጦ ገንዘቡን እንዲከፍሉ መወሰኑ ተገቢ ነው በማለት የሥር ፍርድ ቤት ውሳኔን 

አጽንቷል፡፡   
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ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመልካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም መልስ ያላቀረብኩት 

በዕርቅ ለመጨረስ ባለኝ ፍላጎትና የሕግ ባለሙያ ባለማማከሬ ነው፤ ክሱ በሚሰማበት ጊዜም ቀርቤ ይሕንን 

አስረድቻለሁ፡፡ የቅባት ምርቱን እንዲረከበኝ በማለት ላቀረብኩት ክርክር ተጠሪ ግዴታ እንዳለበት አላስረዳም 

ቢልም ለትክክለኛ ፍትሕ አሠጣጥ ይረዳ ዘንድ መልስና ማስረጃ እንዳቀርብ ሊፈቀድልኝ ይገባል፡፡ ክሱ 

ከመሰማቱ በፊት አስፈላጊ ማስረጃዎችን ማቅረብ የሚቻል በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ማስረጃዎቼን ሊቀበል ይገባ 

ነበር፡፡ ውሎቹ ጊዜያቸው ያልተጠናቀቁ ናቸው፡፡ ውሉን ለማቋረጥ የ15 ቀን ማስጠንቀቂያ መስጠት አለበት፡፡ 

ተጠሪ ግንቦት 01 ቀን 2008 ዓ/ም የአምስት ቀን ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ጊዜው ሳያደርስ ግንቦት 03 ቀን 

2008 ዓ/ም ውሉን ማቋረጡ ተገቢ አይደለም፡፡ በፍ/ሕ/ቁ. 1771፣ 1772፣ 1786 እና 1787 መሠረት በቂ 

ማጠንቀቂያ መስጠት እንዳለበት ተመልክቷል፡፡ የኦፕሬተርነት ውሉ ከተቋረጠ በውሉ ዓላማ የወሰድኳቸው 

እና እስካሁን በመጋዝኑ የሚገኙ የነዳጅ ውጤት ምርቶች ሊረከበኝ ይገባል፡፡ የውሉ አንቀጽ 5.14 እና 14 

ላይ ንብረቶችና ዕቃዎችን መመለስ እንዳለብኝም ተመልክቷል፡፡ ማስረጃ ባላቀርብ እንኳን የተጠሪ ምስክሮች 

ቀርበው ሊጣራ ይገባ ነበር፡፡ ያልተሸጡ ምርቶችና የወጡ ወጭዎችን በሂሳብ ባለሙያም ልንተሳሰብ ይገባል፡፡ 

በፍ/ሕ/ቁ. 2386፣ 2488 እና 2489 መሠረት ያልተከፈለው ከዋናው ዕዳ 1/10ኛ የማይበልጥ ካልሆነ 

በስተቀር ቀሪው ይከፈልኝ በማለት ማስገደድ እንደማይቻል ተደንግጓል፡፡ ስለሆነም ውሳኔው መሠረታዊ የሕግ 

ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ ተሽሮ መልስ አቅርቤ እንደከራከር ወደሥር ፍርድ ቤት ይመለስልኝ የሚል 

ነው፡፡  

የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን ተመልክቶ የአመልካች መልስ የማቅረብ መብት የታለፈው በአግባቡ ስለመሆን 

አለመሆኑ፣ አመልካች ዕዳውን አስመልክቶ ሂሳብ እንደተሳሰብ በሚልና ሌሎች ያቀረቧቸው ክርክሮች ውደቅ 

መደረጋቸው ሕጋዊነቱን ለመመርመር ተጠሪ መልስ እንዲያቀርብ በማዘዙ የቀረበው መልስ ይዘት 

ከአመልካች ጋር ድርድር አልነበረም፤ አመልካች መልስ ለማቅረብ እንኳን የጠየቁት ዘግይተው በመሆኑ በቂ 

ምክንያት የላቸውም፡፡ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 137 መሠረት ማስረጃ ለማቅረብ አልጠየቁም፡፡ በማሻሻያ የውል 

ሥምምነቱ አመልካች የመክፈያ ቀን ካላከበሩ ውሉ እንደሚቋረጥ ተገልጿል፡፡ የመክፈያ ጊዜያቸው ለታወቀ 

ዕዳዎች በፍ/ሕ/ቁ. 1775(ለ) መሠረት ማስጠንቀቂያ መስጠት አያስፈልግም፡፡ የ3ኛ ውል ማሻሻያ ሥምምነት 

አንቀጽ 2.13 እና 6 መሠረት ያለማስጠንቀቂያ ውሉ የማቋረጥ መብት ይሰጠናል፡፡ ውዝፍ ዕዳውን 

ለተከታታይ ሰባት ወራት አልከፈሉም፡፡ ዕዳው ውዝፍና ከአመልካች ጋርም ሦስት ጊዜ ተሳስበውና ተማምነው 

የፈረሙበት ነው፡፡ ማስጠንቀቂያ በተሠጠ በ3ኛ ቀኑ ግንቦት 03 ቀን 2008 ዓ/ም ውሉን አቋረጠ ለተባለውም 

ማስጠንቀቂያው ለአመልካች የደረሳቸው ግንቦት 11 ቀን 2008 ዓ/ም በመሆኑ ክርክሩ ተቀባይነት የለውም፡፡ 

ዕዳውን መክፈል አለመቻላቸው ለዕዳቸው ማቻቻያ አያደርግላቸውም፡፡ የተረከቡትን ምርት ሽጠው 

የማጠናቀቅ ግዴታ አለባቸው፡፡ አመልካች ከውሉ ውጭ ያከማቿቸውን ምርቶች ተጠሪ እንዲረከብ 

አይገደድም፡፡ በሥር ፍርድ ቤት ምርቶችን የምረከብበት የውል ሆነ የሕግ ግዴታ ስለመኖሩ አመልካች 

አላስረዱም መባሉ ተገቢ ነው፡፡  የፍ/ሕ/ቁ. 2386 እና 2488 ተፈጻሚነቱ የበሠለና ያልበሰለ ዕዳ ሲኖር ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዳይ ሁሉም ውዝፍ የበሰለ ዕዳ ነው፡፡ ከማደያ ጣቢያ ወጪ አንጻር የቀረበው ክርክርም በሥር 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ያልቀረበ ከመሆኑም በላይ ማደያ ጣቢያውን ለመረከብ ሳይሆን ውዝፍ ዕዳ ክፍያ የጠየቅን በመሆኑ ክርክሩ 

ተገቢነት የለውም ብሏል፡፡ አመልካች የመልስ መልስ በማቅረብ የሠበር አቤቱታቸውን በማጠናከር 

ተከራክረዋል፡፡   

የክርክሩ ሂደት በአጭሩ ከላይ የተገለጸው ሲሆን እኛም አመልካች መልስ የማቅረብ መብታቸው የታለፈው 

በሕግ አግባብ መሆን አለመሆኑ? መልስ የማቅረብ መብት መታለፉ ተገቢ ነው የሚባል ከሆነ ያለው ሕጋዊ 

ውጤት ምንድን ነው? ተጠሪ ውሉን በተናጠል አቋርጦ ክፍያ መጠየቁ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም? 

የሚሉትን ጭብጦች በመያዝ መዝገቡን መርምረናል፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ እንደመረመርነው ተጠሪ ላቀረበው ውልን መሠረት ያደረገ ውዝፍ ዕዳ ይከፈለኝ ክስ 

አመልካች በቀጠሮው ቀን መልስ አላቀረቡም በሚል የጽሁፍ መልስ የማቅረብ መብታቸው ታልፏል፡፡ የሕግ 

ሥርዓት ሂደት ሙግት ከፍርድ ሊቀድም ይገባል የሚለውን መርህ የሚከተል ሲሆን በፍትሐ ብሔር ሆነ 

በወንጀል ክርክር ሂደቶች ያለ መብት ነው፡፡ ከተከሳሽ አኳያ በነፃና ገለልተኛ የዳኝነት አካል የመዳኘት፣ ክሱን 

የማወቅ መብት፣ የመደመጥ መብት (መከላከያ ክርክር ማቅረብ፣ የከሳሽን ማስረጃ የማወቅና በማስረጃው ላይ 

ክርክር ማቅረብና ምስክሮችን የመጠየቅ መብት እና የራሱን ማስረጃ የማቅረብ መብትን ያካትታል፡፡)፣ 

የሚሰጠው ውሳኔ በሕግና በምክንያት ላይ የተመሠረተ ብቻ እንዲሆን እና ሌሎች ተያያዥ መብቶችን 

ያካተተ ሰፊ መብት ነው፡፡ በፍትሐ ብሔር ክርክር ተከሳሽ በከሳሽ የቀረበበትን ክስ እንዲያውቅ ማድረግ 

መሰረታዊ ሂደት ነው፡፡ ክሱን ከማወቅ ባሻገር የመደመጥ መብቱን ማክበር ሂደቱን ሙሉ ያደርገዋል፡፡  

መልስ የማቅረብ መብት በሥነ-ስርዓታዊ የሕግ ሥርዓት ሂደት ውስጥ ያለ መብት ነው፡፡ በልዩ ሁኔታ 

ተከሳሽ ጉዳዩ በሌለበት ቢታይም በመርህ ደረጃ ተከሳሹ በውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱ ላይ የመሳተፍ መብት 

አለው፡፡ ክሱን እንዲያውቀው መደረግ አለበት፡፡ የቅድሚያ ማወቅ መብት ለተከሳሹ ጉዳዩ መድረሱን በሚገባ 

ማረጋገጥና ለተከሳሹ የደረሰውም ለመከላከል በሚያስችል መልኩ የክሱና የሁኔታው ዝርዝር ነገር ስለመሆኑ 

የሚያካትት ነው፡፡ ተከሳሹ ክስ እንደቀረበበት ካላወቀ በፍርድ አሰጣጡ ሂደት ሊሳተፍ አይችልም፡፡ የመደመጥ 

መብት አለመከበር ተከሳሹ ክርክሩንና ማስረጃውን እንዳያቀርብ የሚያደርግ ሲሆን የዳኝነት አካሉ ክርክሩን 

ከግራቀኙ ተከራካሪ ወገኖች ካላደመጠ ደግሞ ለእውነቱ የቀረበና ውጤታማ ፍርድ ከመስጠት የሚከለክለው 

ይሆናል፡፡  

ፍርድ ቤቶች የተከሳሽን መልስ የማቅረብ መብት ከማለፋቸው በፊት ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሕጉ 

ኃላፊነት ጥሎባቸዋል፡፡ በተመሳሳይ ተከራካሪ ወገኖች በመብታቸው ለመስራት ተገቢውን ትጋት ማድረግ 

እንዳለባቸው ከሕጉ አቀራረጽ የምንገነዘበው ነው፡፡ በተያዘው ጉዳይ አመልካች መልስ እንዲያቀርቡ በተያዘው 

የሀምሌ 11 ቀን 2008 ዓ/ም ቀጠሮ መጥሪያ ደርሷቸው መልስ አላቀረቡም፡፡ ክሱን ለመስማት በተቀጠረበት 

ጥቅምት 23 ቀን 2009 ዓ/ም ቀርበው መልስ ያላቀረብኩት ከተጠሪ ጋር ሥምምነት ለማድረግ እየሞከርን 

ስለሆነ ነው ያሉ ሲሆን በተጠሪ በኩል የተጀመረ ድርድር ሆነ ሥምምነት እንደሌለ በመገለጹ ፍርድ ቤቱ 

የአመልካችን መልስ የማቅረብ መብት አልፏል፡፡ አመልካች መጋቢት 14 ቀን 2009 ዓ/ም በተጻፈ ማመልከቻ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ሥምምነት ለማድረግ እየሞከርን ስለነበርና ባለሙያ ሳላማክር በራሴ እምነት ብቻ ድርድር ላይ ስለነበርን 

መልስ መስጠቴ ጉዳዩን ይበልጥ ወደአለመግባባት  ይወስደዋል በሚል ግምት በመሆኑ መልስ እንዳቀርብ 

ይፈቀድልኝ ብለዋል፡፡ የሥር ከፍተኛ ፍርድ ቤትም በቂ ምክንያት አልቀረበም በሚል ማመልከቻውን 

ሳይቀበለው ቀርቷል፡፡ አመልካች የመደመጥ መብታቸውን ለማክበር መጥሪያ እንዲደርሳቸው ተደርጓል፡፡ 

መብቱን ያልሰሩበትና ያልተጠቀሙበት አመልካች በራሳቸው ጉድለት ስለመሆኑ ከክርክሩ ሂደት 

ተገንዝበናል፡፡ አመልካች ከተጠሪ ጋር ድርድር ላይ ቢሆኑ እንኳን ተገቢውን የሕግ ሙያ ድጋፍ ወስደው 

መልስ እንዲያቀርቡ በተቀጠረበት ዕለት ማቅረብ ይገባቸው ነበር፡፡ አመልካች መብታቸውን ለማስከበር እስከ 

መጋቢት ወር 2009 ዓ/ም መዘግየታቸው ተገቢውን ጥረትና ትጋት አለማድረጋቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

ሥለሆነም የሥር ፍርድ ቤቶች የአመልካች መልስ የማቅረብ መብት ማለፋቸው ላይ የተፈጸመ መሠረታዊ 

የሕግ ስህተት አላገኘንበትም፡፡ 

ወደ ሁለተኛው ጭብጥ ስንመለስ በፍርድ ሂደት የተከራካሪ መብት ከታለፈ ህጋዊ ውጤት (consequence) 

ሊኖረው ይገባል፡፡ ተከሳሽ የሆነው ወገን በጽሀፍ መልስ የማቅረብ መብቱ ታልፎ ግን በክርክር ሂደት 

መሳተፍ ሲቀጥል ከሚያቀርበው የክርክር ወሰን ሆነ ከማስረጃ አቀራረብ ረገድ ተጽዕኖ ይኖረዋል፡፡ የፅሁፍ 

መልስ የማቅረብ መብት ሲታለፍ ቀጥተኛ ውጤቱ ከመልሱ ጋር በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 223 እና 145 መሰረት 

የሚቀርቡ ማስረጃዎችን የማቅረብ መብትም አብሮ የሚታለፍ ይሆናል፡፡ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 223 ተከራካሪ 

የሰው ማስረጃ እና በዕጁ የሚገኝ የፅሁፍ ማስረጃን የሚያቀርብበት ሲሆን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 145 መሰረት 

ደግሞ በተከራካሪ ዕጅ የሌሉ ወይም ለማቅረብ ከፍተኛ ወጭ የሚጠይቁ ማስረጃዎች በፍርድ ቤት እገዛ 

የሚቀርቡበት መንገድ ነው፡፡ ስለዚህ የፅሁፍ መልስ እንዲያቀርብ ካልተፈቀደለት በስተቀር በክሱ በሚሰማበት 

ሆነ በሙግት ጊዜ መቅረቡ የእነዚህን ማስረጃዎች ዝርዝር ፍርድ ቤቱ እንዲመዘግብለት ሆነ ማስረጃዎችን 

እንዲያቀርብ ዕድል የሚሰጠው አይደለም፡፡  

የፅሁፍ መልስ የማቅረብ መብቱ የታለፈ ተከሳሽ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137 መሰረት ማስረጃ ማቅረብ ሊያቀርብ 

አይችልም፡፡ ማስረጃ የሚቀርበው ክርክርን ለማስረዳት ነው፡፡ ከሳሽ ማስረጃ የሚያቀርበው አስቀድሞ በፅሁፍ 

ያቀረበውን የፍሬ ነገር ክርክር ለማስረዳት ሲሆን ክሱን የካደ ተከሳሽም ክርክሩን ለማስረዳት ሆነ የከሳሽን 

ክርክርና ማስረጃ ለማስተባበል ነው፡፡ የፅሁፍ መልስ ያላቀረበ ተከሳሽ ግን አስቀድሞ ክርክርም ያላቀረበ 

በመሆኑና በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 137 መሰረት ማስረጃ የሚቀርበው ደግሞ የተከራካሪዎች ምርመራ ከመደረጉ 

በፊት እና በእለቱም ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ምርምራ ከማድረጉ በፊት ማስረጃውን ግራቀኙ እንዲመለከቱት 

በማድረግ ስለሆነ የሚያስረዳው ሆነ የሚያቀርበው ማስረጃ አይኖረውም፡፡ ተከሳሽ ክሱን ማመኑና መካዱ 

ሳይታወቅ ማስረጃ ለማያያዝ የሚጠይቅበት ህጋዊ መሰረት አይኖረውም፡፡ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137 መሰረት 

ማስረጃ እንዲቀርብ ህጉ የፈለገው ፍርድ ቤቱ የክርክሩን ሂደት ሊጀምር በመሆኑ ማስረጃዎች ተጠቃለው 

እንዲቀርቡ ለማድረግና የሥነ-ሥርዓት ህጉ አንፃራዊ ዕውነትን የመፈለግ ዓላማን ለማሳካት ነው፡፡ ማስረጃው 

ተጠቃሎ መቅረብ ያለበት የቀረብን ክርከር ዕውነተኛነት ለማረጋገጥ በመሆኑና ዕውነትም የሚፈለገው 

በተከራካሪዎች ከተነሳው ክርክር ስለሆነ ክርክር ሳይቀርብ ሥነ-ሥርዓት ህጉ ማስረጃ እንዲቀርብ ታሳቢ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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አድርጓል ለማለት አይቻልም፡፡ በተያዘው ጉዳይ አመልካች በጽሁፍ መልስ የማቅረብ መብታቸው የታለፈ 

በመሆኑና ከዚሁ መብት ጋር ተያይዞ ማስረጃ የማቅረብ መብታቸውም አብሮ የሚታለፍ ነው፡፡ አመልካች 

ጉዳዩን ትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት የሚረዳ ስለመሆኑ በማንሳት የተከራከሩ ቢሆንም ሥነ-ሥርዓት ሕጉ 

በዘረጋው ሥርዓት ተከትሎ ፍትሕ እንዲገኝ የተቀረጸ በመሆኑና ሥነ-ሥርዓት ሕጉ ሥነ-ሥርዓታዊ ፍትሕ፣ 

ክርክርን ቀልጣፋና ጊዜና ወጪም በቆጠበ አግባብ የመምራትም ዓላማ ያለው በመሆኑ በዚህ ረገድ 

ያቀረቡትን ክርክር አልተቀበልነውም፡፡    

ሦስተኛው ጭብጥ ከጉዳዩ ሥረ-ነገር ጋር የተያያዘ ሲሆን አመልካችና ተጠሪ ስድስት የኦፕሬተር/ዲለር 

ሥምምነቶች አድርገዋል፡፡ በሥምምነቶቹ መሠረት አመልካች ከተጠሪ የነዳጅ ውጤት የሆኑ ምርቶችን 

እየወሰዱ በነዳጅ ማደያ ጣቢያ የችርቻሮ ሥራ ይሰራሉ፡፡ ውል ሊመሠረት የሚገባው ችሎታ ባላቸው፣ 

በተዋዋዮች ነጻ ፈቃድ፣ የሚቻልና ሕጋዊ በሆነ ዓላማና ጉዳይ ላይ በሕግ የተመለከተውን የውል አጻጻፍ 

ፎርም ተከትሎ ሊሆን እንደሚገባ በፍ/ሕ/ቁ. 1678 ላይ ተመልክቷል፡፡ በፍ/ሕ/ቁ. 1731(1) እንደተመለከተው 

በሕግ መሠረት የተቋቋመ ውል በተዋዋዮች መካከል እንደሕግ የሚቆጠር በመሆኑ መፈጸም ይኖርበታል፡፡ 

ውሉ ሊፈጸም የማይችለው የአመሠራረት ጉድለት ካለበትና ሥምምነቱ የፍ/ሕ/ቁ. 1808 መሠረት ሲፈርስ 

(invalidation)፤ ውሉ በፍ/ሕ/ቁ. 1784 እና ከ1786-1789 መሠረት በፍርድ ቤት ወይም በተናጠል በተዋዋይ 

ወገን ሲሠረዝ (cancellation) እና በፍ/ሕ/ቁ. 1819 እና ተከታይ ድንጋጌዎች መሠረት ደግሞ ተዋዋዮች 

በሥምምነት ወይም በተናጠል ውሉን ሲያቋርጡ (termination) ነው፡፡ 

አመልካችና ተጠሪ በነበራቸው የውል ግኑኙነት ያልተከፈለ ውዝፍ ዕዳ በመኖሩ አከፋፈሉን በተመለከተ 

ዋናውን ውል ለማሻሻል የተስማሙ ሲሆን ለክሱ መሠረት የሆነው የሁለተኛውና የሦስተኛው የውል ማሻሻያ 

መሠረት አልተፈጸመም በሚል ነው፡፡ በውል ማሻሻያ በተመለከተው የአከፋፈል ሥርዓት መሠረት አመልካች 

ዕዳቸውን እየከፈሉ አይደለም በሚል ተጠሪ ውሉን በተናጠል ሠርዟል፡፡ በፍ/ሕ/ቁ. 1786 መሠረት በአንድ 

ውል ውስጥ ውልን የሚያፈርሱ የሥምምነቶች ቃል ተገልጾ ከተጻፈበትና የዚሁም ሥምምነት አፈጻጸም 

ጉዳይ ተሟልቶ ከተገኘ አንደኛው ተዋዋይ ወገን ውሉ ፈርሷል ሲል በመግለጽ ውሉ ሊሰረዝ እንደሚችል 

ተመልክቷል፡፡ በዋናው የኦፕሬተር ሥምምነት ውል አንቀጽ 13.1 እና 13.2 እንዲሁም በሦስተኛው የውል 

ማሻሻያ አንቀጽ 6 ላይ ተጠሪ ውሉን የሚሰርዝበት ምክንያቶች ተቀምጠዋል፡፡ ይሕም በፍ/ሕ/ቁ. 1786 

እንደተመለከተው የግራቀኙ የውል ሥምምነት የውል ማፍረሻ የሚሆኑ የውል ቃሎች እንዳሉት ያሳያል፡፡  

ተጠሪ ክሱን ያቀረበው በዋነኛነት የሦስተኛውን የውል ማሻሻያ መሠረት በማድረግ ሲሆን የማሻሻያ ውሉ 

አንቀጽ 6 ላይ አመልካች ከውሉ ጋር አባሪ በሆነው ዝርዝር መሠረት መክፈል የሚገባውን ካልከፈለ ወይም 

የውል ድንጋጌዎችን ከጣሰ ተጠሪ ውሉን የመሠረዝ መብት እንዳለው ተመልክቷል፡፡ አመልካች ክሱ በቀረበ 

ጊዜ ሆነ በክርክሩ ሂደት መክፈል የሚገባቸው ክፍያ በተቀመጠው ወርሃዊ አከፋፈል መሠረት ያልከፈሉ 

ስለመሆኑ የሥር ፍርድ ቤቶች ያረጋገጡት ፍሬ ነገር ነው፡፡ አመልካች በዋነኛነት የሚከራከሩት በዋናው 

የኦፕሬተር ሥምምነት መሠረት ሊሰጥ የሚገባውን የ15 ቀን ማስጠንቀቂያ አልሰጠኝም የሚል ሲሆን 
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ገ ጽ 7 / 8 

 

ግራቀኙ ያደረጉት ሦስተኛው የውል ማሻሻያ አንቀጽ 6 ለተጠሪ ውሉን ለመሠረዝ ማስጠንቀቂያ መስጠት 

እንዳለበት  አያመለክትም፡፡ ተዋዋዮች ባደረጉት ሥምምነት መገዛት ያለባቸው በመሆኑ ውሉ ላይ ባለው 

የውል ማፍረሻ ቃል አመልካች ክፍያውን በጊዜው መክፈል ባለመቻላቸው ውሉ መሠረዙ በፍ/ሕ/ቁ. 1786 

በተናጠል ውል ለመሠረዝ የተመለከተውን መስፈርት የሚያሟላ እና ውሉ በሕግ በተፈቀደው መሠረት 

በተናጠል የተሠረዘ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ በዚህ ረገድ አመልካች ያቀረቡት ክርክር የሕግ መሠረት ያለው 

አይደለም ብለናል፡፡  

ግራቀኙ ባደረጉት ሥምምነት አንቀጽ 6 መሠረት በማሻሻያ ውሉ አባሪ በተመለከተው የአከፋፈል ሥርዓት 

መሠረት አመልካች ካልፈጸሙ ውሉ ተሠርዞ ተጠሪ ማንኛውንም ተከፋይ ዕዳ ለመጠየቅ እንደሚችል 

የተመለከተ በመሆኑና በሕግ አግባብ የተደረገ ውል በተዋዋዮች መካከል በፍ/ሕ/ቁ. 1731(1) 

እንደተመለከተው እንደ ሕግ የሚቆጠርና የሚስገድድ ስለሆነ አመልካች የፍ/ሕ/ቁ. 2386 እና ተከታይ 

ድንጋጌዎችን በመጥቀስ ክፍያውን ልፈጸም አይገባም በማለት የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የለውም፡፡ 

በሌላ በኩል አመልካች በቃል ክርክር ሂደት በዱቤ ሽያጭ የተወሰዱና ያልተሸጡ በመጋዘን ያሉ ዋጋቸው 

ከብር ስምንት ሚሊዮን በላይ የሆኑ ቅባቶችን በተመለከተ ውሉ ከተሰረዘ ተጠሪ ሊረከበኝ ይገባል በማለት 

የጠየቁ ስለመሆኑ ከመዝገቡ ተረድተናል፡፡ አመልካች ያቀረቡት ጥያቄ ተጠሪ ባለበት ግዴታ መሠረት 

ቅባቶችን እንዲረከብ በመሆኑ ጉዳዩ በቃል ክርክር የሚቀርብ ሳይሆን የሥነ-ሥርዓት ሕጉ የሚያዘውን ሂደት 

ተከትሎ ሊቀርብ የሚገባው ነው፡፡ ተገቢውን የሕግ ሥርዓት ተከትሎ ያልቀረበን ጥያቄ የሥር ፍርድ ቤቶች 

በሥረ-ነገሩ ገብተው ተጠሪ ንብረቱን የመረከብ ግዴታ እንዳለበት አመልካች አላስረዱም በማለት መወሰናቸው 

የክርክር አመራር ግድፈት ያለበትና ሊታረም የሚገባው ነው፡፡ በመሆኑም አመልካች በዚህ ረገድ ያቀረቡት 

የርክክብ ጥያቄ ሥርዓቱን ጠብቆ ያልቀረበ በመሆኑ በሥረ-ነገሩ መመርመር ሳያስፈልገው ታልፏል፡፡  

በአጠቃላይ አመልካችና ተጠሪ ባደረጉት የ3ኛው የማሻሻያ ውል መሠረት አመልካች ክፍያ ባለመፈጸማቸው 

ውሉ የተሰረዘ ስለሆነ በውሉ የተመለከተውን ብር 33,091,956.96 ክስ ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ 

ከሚታሰብ ሕጋዊ ወለድ ጋር አመልካች ለተጠሪ እንዲከፍሉ መወሰኑ ላይ በውጤት ደረጃ የተፈጸመ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት አላገኘንበትም፡፡  

ውሳኔ 

1. የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 169241 መስከረም 28 ቀን 2012 

ዓ/ም እና የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር ሕዳር 20 ቀን 2011 ዓ/ም የሠጡት ውሳኔ 

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348(1) መሰረት በውጤቱ ፀንቷል፡፡ 

2. በዚህ ችሎት ለወጣ ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ ብለናል፡፡ 

ትዕዛዝ 
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 መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 
 

                                                             የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ማ/አ 
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የሰ.መ.ቁ.175719 

ጥቅምት 21 ቀን 2013 ዓ.ም 

 

ዳኞች፡-  1. ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

  2. ቀነዓ ቂጣታ 

 3. ፈይሳ ወርቁ 

 4. ደጀኔ አያንሳ 

      5. ብርቅነሽ እሱባለዉ 

 

አመልካች፡- አቶ ረዲ አህመድ - የቀረበ የለም   

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መኪያ ሀሰን   -  ቀርበዋል 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተለዉ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍ  ር  ድ 

ይህ የባልና ሚስት የንብረት ክርክር የተጀመረዉ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሲሆን፣ 
የአሁን አመልካች የሥር ከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር ተከሳሽ ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዳዩ ለዚህ 
ችሎት ሊቀርብ የቻለዉ የአሁን አመልካች የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.223910 በ10/8/2011 
ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልኝ በማለት 
በማመልከታቸዉ ነዉ።  

የአሁን አመልካች በሥር ፍ/ቤት ባቀረቡት ክስ በአመልካች እና በተጠሪ መካከል የነበረዉ ጋብቻ 
የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ ጋብቻችን በፍቺ እንዲፈርስ ወስኗል። 
ስለሆነም አመልካች እና ተጠሪ በጋራ የፈራነዉ በሱሉልታ ከተማ ልዩ ስሙ ድሬ ጀርባ የሚገኘዉ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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የቤት ቁጥር 632 SUL 2.1 የሆነዉ በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ የመኖሪያ ቤት እንዲንካፈል 
እንዲወሰንልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቋል።  

የአሁን ተጠሪ በዚህ ክስ ላይ ባቀረቡት መልስ ይህን ቤት ተጠሪ ከአመልካች ጋር የነበረን ጋብቻ 
ከተቋረጠ በኋላ ተጠሪ ከግለሰብ ገንዘብ ተበድሬ የተሰራ ስለሆነ የጋራ ንብረት ሳይሆን የግል ንብረቴ 
በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት የለዉም በማለት ተከራክሯል።  

ከዚህ በኋላ የሥር የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር የሰዉ ምስክሮች 
በመስማትና የሰነድ ማስረጃ በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ አመልካች እና ተጠሪ ጋብቻቸዉ 
ባለመግባባት ያለ ስምምነት ከተቋረጠ በኋላ የአሁን ተጠሪ በግላቸዉ ያፈሩት የግል ንብረት እንጂ 
የግራ ቀኙ የጋራ ሀብት አይደለም፤ የብድር ገንዘብ በተመለከተ የአሁን አመልካችን አይመለከትም 
በማለት ወስኗል። የአሁን አመልካች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ይግባኝ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 
ያቀረቡ ሲሆን ፍ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗል። የአሁን 
የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ለማስለወጥ ነዉ።  

የአሁን አመልካች በ15/8/2011 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ አመልካች እና ተጠሪ 
በመካከላችን የነበረዉ ጋብቻ የፌ/ዴ/መ/ደ/ሸርዓ ፍ/ቤት በ8/5/2006 ዓ.ም በፍቺ ዉሳኔ ያፈረሰ ሲሆን 
ለክርክር ምክንያት የሆነዉ ቤት ጋብቻችን በፍቺ ዉሳኔ ከመፍረሱ በፊት በጋብቻዉ ዉስጥ እያለን 
የተገዛና የጋራ ንብረታችን ሁኖ ሳለ፣ አመልካች ባቀረበዉ ማስረጃም አረጋግጦ እያለ፣ የሥር 
ፍ/ቤቶች ቤቱ የተጠሪ የግል ሀብት እንጂ የጋራ ንብረት አይደለም በማለት የሰጡት ዉሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ ዉድቅ ሆኖ እንዲታረምልኝ ፣ቤቱ የጋራ 
ንብረታችን መሆኑ ተረጋግጦ ግማሽ ድርሻዬ እንዲወሰንልኝ በማለት በዝርዝር አመልክቷል። 

ይህ ችሎት የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል በማለት ተጠሪ መልስ እንዲሰጡ ባዘዘዉ መሰረት 
ሐምሌ 8 ቀን 2011 ዓ.ም በተጻፈ መልስ፡ የሥር ፍ/ቤቶች የቀረበዉን የሰዉ ምስክሮች ቃልና 
የሰነድ ማስረጃ መርምረዉ ለክርክር ምክንያት የሆነዉ የመኖሪያ ቤት የተጠሪ የግል ሀብት እንጂ 
የግራ ቀኙ የጋራ ንብረት አይደለም በማለት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሌለዉ 
በመሆኑ እንዲጸናልኝ በማለት በዝርዝር ክርክራቸዉን አቅርበዋለ። የአሁን አመልካች የሰበር 
አቤቱታዉን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል።  

የጉዳዩ አመጣጥ ከፍ ሲል የተጠቀሰዉ ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኙን ክርክር፣ ለዚህ ቅሬታ 
መነሻ የሆኑትን የሥር ፍ/ቤቶች ዉሳኔዎች እና አግባብነት ካላቸዉ የህግ ድንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምሮታል። እንደመረመርነዉ በዚህ ጉዳይ ምላሽ ማግኘት ያለብት 
፣የግራ ቀኙ ጋብቻ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸርዓ ፍ/ቤት በፍቺ ዉሳኔ ፈርሶ እያለ፣ የፍቺ 
ዉጤት የሆነዉን የንብረት ክፍፍል ጥያቄ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ለማየት የሥረነገር 
የዳኝነት ስልጣን አለዉ ወይስ የለዉም? የሚለዉ ነጥብ መሆኑን ተገንዝበናል። አመልካች በሥር 
የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በግልጽ ጽፎ ካቀረቡት ክስ፣ ከግራ ቀኙ ክርክር እና ከሥር ፍ/ቤቶች 
የዉሳኔ ግልባጭ መገንዘብ እንደሚቻለዉ በአመልካች እና በተጠሪ መካከል የነበረዉ ጋብቻ 
በመካከላቸዉ በተፈጠረዉ አለመግባባት፣ ጉዳዩ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት ቀርቦ 
ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራከሮ በመ.ቁ.209/06 በ8/5/2006 ዓ.ም በዋለዉ ችሎት የግራ ቀኙን ጋብቻ 
በፍቺ ዉሳኔ እንዲፈርስ ወስኗል። ከዚህ ዉሳኔ በኋላ የአሁን አመልካች የፍቺ ዉሳኔ ዉጤት 
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የሆነዉን የንብረት ክፍፍል ክስ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት አቅርበዉ ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን 
አከራክሮ ተገቢ ነዉ ያለዉን ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን ፣የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤትም ጉዳዩ በይግባኝ 
ቀርቦለት የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት መወሰኑን የሥር ፍ/ቤቶች የዉሳኔ ግልባጭ ያመለክታል።  

እንግዲህ እንደሚታወቀዉ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕግ መንግስት አንቀጽ 34 [5] ሥር እንደተመለከተዉ 
“ይህ ሕገ መንግስት የግል እና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በዓይማኖቾች 
ወይም በባህሎች ሕጎች መሰረት መዳኘትን አይከለክልም፤ ዝርዝሩም በሕግ እንደሚወሰን” ደንግጎ 
እናገኛለን። እንዲሁም በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 78 [5] ሥር በተደነገገዉ አግባብ የዓይማኖት እና 
የባህል ፍ/ቤቶች ሊቋቋሙ ወይም እዉቅና ሊሰጣቸዉ እንደሚችል ተመልክቷል። ይህን የሕገ 
መንግስቱን ድንጋጌ ተከትሎ ከእስልምና ዓይማኖት አንጻር የፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶችን አቋም 
ለማጠናከር የወጣ አዋጅ ቁጥር 188/1992 ወጥቶ እየተሰራበት ይገኛል። በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 
መሰረት የፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶች የወል የዳኝነት ስልጣን የሚኖራቸዉ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 
1 ሥር የተዘረዘሩ ጉዳዮችን የሚመለከት ሆኖ፣ ፍ/ቤቶቹ ይህን የዳኝነት ስልጣን ሊኖራቸዉ 
የሚችለዉ ተከራከሪ ወገኖች በእስልምና ዓይማኖት ሥርዓት ለመዳኘት ግልጽ በሆነ መንገድ 
በፈቃዳቸዉ መርጠዉ የቀረቡ ከሆነ ብቻ መሆኑን ይደነግጋል። ከእነዚህ ጉዳዮች መካከል በአዋጁ 
አንቀጽ 4 [1፣ ሀ] ሥር የተጠቀሱት ማናቸዉም የጋብቻ፣ የፍቺ፣ የቀለብ አወሳሰን፣ አካለ መጠን 
ያላደረሱ ሕጻነት ሞግዚትነት እና በቤተሰብ ተዛምዶ ላይ የሚነሱ ጉዳዮች መሆናቸዉን 
ተመልክቷል። ተከራከሪ ወገኖች በፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶች ለመዳኘት ፈቃደኝነታቸዉን እና 
ተቃዉሟቸዉን የሚገልጹትና የሚያረጋግጡት በአዋጁ አንቀጽ 5 ሥር በተመለከተዉ አግባብ 
ይሆናል። ከተከራከሪ ወገኖች አንዱ በሸሪዓ ፍ/ቤት ለመዳኘት አቤቱታ ያቀረበ እንደሆነ በግልጽ 
ፈቃደኝነቱን እንደገለጸ እንደሚቆጠር ከዚህ ድንጋጌ መገንዘብ ይቻላል። ጉዳዩ የቀረበለበት የሸሪዓ 
ፍ/ቤት ደግሞ ሌላ ተከራከሪ ወገን በፍ/ቤቱ ለመዳኘት ፈቃደኛ መሆን አለመሆኑን ከአዋጁ ጋር 
ተያይዞ በሚገኘዉ ቅጽ መሰረት ቀርቦ እንዲያረጋግጥ መጥሪያ እንደሚልክለት በአዋጁ አንቀጽ 5 [1] 
ሥር ተመልክቷል። ይህ ተከራከሪ ወገን ቀርቦ በሸሪዓ ፍ/ቤት ለመዳኘት ከአዋጁ ጋር በተያያዘ ቅጽ 
መሰረት ያረጋገጠ እንደሆነ በግልጽ ፈቃደኝነቱን መግለጹን ስለሚያረጋግጥ፣ ጉዳዩ የቀረበለት የሸሪዓ 
ፍ/ቤት ተከራከሪ ወገኖች ያቀረቡትን ዳኝነት ለማየት የሥረነገር ስልጣን ይኖረዋል ማለት ነዉ። 
ነገር ግን ተከራካሪ ወገኖች ጉዳዩ በቀረበለበት ሸሪዓ ፍ/ቤት ለመዳኘት ግልጽ በሆነ መንገድ 
ስምምነት በሌላ ጊዜ ፍ/ቤቱ ጉዳዩን ለመዳኘት የሥረነገር የዳኝነት ስልጣን ስለማይኖረዉ ፣ተከራከሪ 
ወገኖች ጉዳያቸዉን በመደበኛ ፍ/ቤት እንዲያስወስኑ ጉዳዩን ሥልጣን ላለዉ የፌዴራል መደበኛ 
ፍ/ቤት ማስተላለፍ እንዳለበት በአዋጁ አንቀጽ 5 [3] ሥር ተደንግጓል። ተከራከሪ ወገኖች ፈቃድ 
ላይ ተመስርቶ በሸሪዓ ፍ/ቤት በመታየት ላይ የሚገኙ ጉዳዮችን በማናቸዉም ምክንያት ወደ 
መደበኛዉ ፍ/ቤት፤ ወይም በመደበኛዉ ፍ/ቤት በመታየት ላይ የሚገኙ ጉዳዮችን ወደ ሸሪዓ ፍ/ቤት 
ተዘዋዉረዉ እንዲታዩ ማድረግ እንደማይችሉ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 ሥር ተመልክቷል። 
ከዚህ ድንጋጌ የሚንገነዘበዉ ተከራካሪ ወገኖች በፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶች ለመዳኘት ግልጽ በሆነ 
መንገድ ፈቃዳቸዉን ሰጥተዉ ፍ/ቤቱ ጉዳዩን በማየት ላይ እያለ ተከራከሪ ወገኖቹ ወይም ከተከራከሪ 
ወገኖች አንዱ ጉዳዩ ከሸሪዓ ፍ/ቤቶች ወደ የፌዴራል ፍ/ቤቶች እንዲተላለፍለት ጥያቄ ወይም 
አቤቱታ ማቅረብ እንደማይችሉ ነዉ። ተከራከሪ ወገኖች በፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶች ለመዳኘት በአዋጁ 
በተመለከተዉ አግባብ ግልጽ በሆነ መንገድ ፈቃደኝነታቸዉን ገለጸዉ ክርክር ከቀጠሉ ፣ይህን ጉዳይ 
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ሰምቶ ሕጋዊ ዉሳኔ ለመስጠት የሥረነገር የዳኝነት ስልጣን ያላቸዉ የፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶች 
እንጂ የፌዴራል መደበኛ ፍ/ቤቶች አለመሆናቸዉን ያስገነዝባል። 

በዚህ አግባብ አሁን ወደ ተያዘዉ ጉዳይ ስንመለስ የአሁን አመልካች ከተጠሪ ጋር የነበራቸዉ 
ጋብቻ በፍቺ ዉሳኔ እንዲፈርስላቸዉ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት አቤቱታ አቅርበዉ፣ 
የአሁን ተጠሪም ቀርበዉ በጉዳዩ ላይ ተገቢ ነዉ ያሉትን ክርክራቸዉን ማቅረባቸዉን ከግራ ቀኙ 
ክርክርና ከሥር ፍ/ቤቶች ዉሳኔና ከሸሪዓ ፍ/ቤት የዉሳኔ ግልባጭ መረዳት ይቻላል። ይህ ከሆነ ግራ 
ቀኙ በሃይማኖታቸዉ በእስልምና ዓይማኖት ሥርዓት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት 
ለመዳኘት ፈቃደኝነታቸዉን ግልጽ በሆነ መንገድ ስምምነት መኖሩን በሚያሳይ ሁኔታ ክርክራቸዉን 
ማቅረባቸዉን ያመለክታል። በመሆኑም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት የግራ ቀኙን 
የጋብቻ ፍቺ ጉዳይ እና የፍቺ ዉሳኔ ዉጤት የሆኑትን ጉዳዮችን ለማየት የሥረነገር የዳኝነት 
ስልጣን ይኖራቸዋል ማለት ነዉ። ይህ ማለት ግራ ቀኙ በፍቺ ጉዳይ በሸሪዓ ፍ/ቤት እየተከራከሩ 
እየሉ አንደኛዉ ተከራከሪ ወገን ወይም ሁለቱም ይህ ክርክራቸዉ ወደ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ 
ፍ/ቤት ተዘዋዉሮ የፍቺ ዉሳኔ እንዲሰጥ አቤቱታ ለማቅረብም ሆነ የሸሪዓ ፍ/ቤቱ የፍቺ ዉሳኔ 
ከሰጠ በኋላ የፍቺ ዉጤት የሆነዉን የንብረት ክፍፍል በሸሪዓ ፍ/ቤት ሳይሆን በፌዴራል 
የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ለማቅረብ አይችሉም። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት የግራ 
ቀኙን ጋብቻ በፍቺ ዉሳኔ እንዲፈርስ የወሰነ ስለሆነ፣ የፍቺ ዉጤቱንም ቢሆንም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሰምቶ ለመወሰን የሥረነገር የዳኝነት ስልጣን ያለዉ የፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶች እንጂ 
የፌዴራል ፍ/ቤቶች አይደሉም። ስለሆነም የአሁን አመልካች ጋብቻቸዉን በተመለከተ የፍቺ ዉሳኔና 
ውኬቱ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥላቸዉ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት አቤቱታ አቅርበዉ፣ 
ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ በመ.ቁ.209/06 በ8/5/2006 ዓ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ የግራ ቀኙ ጋብቻ 
እንዲፈርስ የፍቺ ዉሳኔ ከሰጠ በኋላ የፍቺ ዉጤት የሆነዉን የንብረት ክፍፍል ጥያቄ ለማየት 
የሥረነገር የዳኝነት ስልጣን ያለዉ ይኼዉ ፍ/ቤት ሆኖ ሳለ፣ አመልካች ከተጠሪ ጋር ያፈራነዉን 
የጋራ ሀብታችን የሆነዉን የመኖሪያ ቤት እንዲካፈል እንዲወሰንልኝ በማለት ለፌዴራል የመጀመሪያ 
ደረጃ ፍ/ቤት ያቀረበዉ አቤቱታ በዚህ ክርክር ጉዳዩን ለማየት የሥረነገር የዳኝነት ስልጣን ለሌለዉ 
ፍ/ቤት ያቀረበ ስለሆነ ተቀባይነት የለዉም። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤትም በሸሪዓ ፍ/ቤት 
የፍቺ ዉሳኔ በመሰጠቱ የፍቺ ዉጤት በተመለከተ ለማየት ስልጣን የለኝም ብሎ 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.9 [2]፣ በፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶችን አቋም ለማጠናከር የወጣ አዋጅ ቁጥር 
188/1992 አንቀጽ 5 [4]፣ እና በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.244 [2፣ ሀ] እና 245 [2] መሰረት ዉድቅ 
ማድረግ ሲገባዉ፣ የንብረት ክፍፍል በተመለከተ ግራ ቀኙን በማከራከር ዉሳኔ መስጠቱ እና 
የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤትም ይህን ማረም ሲገባዉ የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት የሰጠዉ ዉሳኔ 
የህግ መሰረት የለዉም ብለናል። 

ሲጠቃለል የሥር የፌዴራል ፍ/ቤቶች በፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤት የፍቺ ዉሳኔ የተሰጠበትን ጉዳይ 
የፍቺ ዉጤት የንብረት ክፍፍል ጥያቄ በተመለከተ ግራ ቀኙን አከራከረዉ ዉሳኔ ለመስጠት 
የሥረነገር የዳኝነት ስልጣን ሳይኖራቸዉ መወሰናቸዉ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት 
ስለሆነ የሚከተለዉ ተወስኗል።  

ዉ  ሳ  ኔ 
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1. የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ.ቁ.116454 በ16/2/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 
የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.223910 በ10/8/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት ተሽሯል።  

2. በግራ ቀኙ መካከል የነበረዉን ጋብቻ በተመለከተ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት 
በሰጠዉ የፍቺ ዉሳኔ ጋብቻቸዉን በማፍረስ የወሰነ ስለሆነ፣ የፍቺዉ ዉጤቱንም ሰምቶ 
ለመወሰን የሥረነገር የዳኝነት ስልጣን ያለዉ ይኼዉ የሸሪዓ ፍ/ቤት በመሆኑ፣ የፌዴራል 
ፍ/ቤቶች በዚህ ጉዳይ የፍቺ ዉጤት የሆነዉን የንብረት ክፍፍል ለማየት የሥረነገር የዳኝነት 
ስልጣን የላቸዉም ብለናል። 

3. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ። 
4. ግራ ቀኙ በዚህ ችሎት የደረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻሉ። 
5. ይህ ችሎት በ7/9/2011 ዓ.ም የሰጠዉ የእግድ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷል። ለሱሉልታ 

ከተማ መሬት ልማትና ማናጅመንት ጽ/ቤት ይጻፍ።  
6. የመ.ቁ.123631 የሆነዉ መዝገብ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት አረዳ ምድብ ችሎት 

ይመለስ፤ እንዲሁም የመ.ቁ.209/06 የሆነዉ መዝገብ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸርዓ 
ፍ/ቤት ይመለስ ብለናል።  

7. ይህ ዉሳኔዉ በ23/2/2013 ዓ.ም ተነቧል።   
መዝገቡ ተዘግቷል። 

  

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 

 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 1 / 8 

 

 
    

  

የሰ.መ.ቁ 180936 

                                                           መስከረም 27 ቀን 2013 ዓ.ም 

 

                              ዳኞች፡ ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

                                    ቀነዓ ቂጣታ 

                                    ፈይሳ ወርቁ 

                                    ደጀኔ አያንሳ 

                                    ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡ አቶ ቀኖ ኩታሳ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡ ወ/ሮ መሳይ ገመቹ - አልቀረቡም 

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

                                  ፍ  ር  ድ 

ጉዳዩ ለሰበር ችሎቱ ሊቀርብ የቻለው አመልካች የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 303340 

በ11/10/11ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት በ11/11/11ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ ስላቀረቡ ነው፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ የአሁን ተጠሪ በስር በጅማ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት የኖኖ ቤንጃ ወረዳ ፍ/ቤት በአሁን አመልካች 

ላይ ባቀረቡት ክስ በክሱ 1ኛ እና 2ኛ ተራ ቁጥር ላይ የተጠቀሰው ስፋቱ እና አዋሳኙ የተጠቀሰው አንድ ባር 

ሳር ቤት ግምቱ ብር 4000(አራት ሺህ ብር) የሚያወጣ አለን፤ በክሱ ከተራ ቁጥር 3  እስከ 47 

የተጠቀሱትን ንብረቶች አመልካች ድርሻዬን እንዲያካፍለኝ እንዲወሰንልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀው አመልካች 

ባቀረቡት መልስ ከተጠሪ ጋር የኖርነው አስር ወር ብቻ ነው፤ ክስ የቀረበባቸውን ንብረቶች ከቀድሞ ሚስቴ 

ወ/ሮ ያደሺ ያንካ ጋር ከ1990ዓ.ም ጀምረን ያፈራናቸው ንብረቶች ተጠሪን አይመለከትም፤ ተጠሪ ያላት 

ንብረት የቤት ውስጥ እቃ ብቻ ሲሆን እነሱም በተራ ቁጥር 12፤13፤14፤15፤19፤20፤23፤24፤26፤27 ሲሆኑ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ያልተመዘገቡ ንብረቶች ደግሞ በተራ ቁጥር 3፤4፤5፤6፤16፤18፤21፤22፤25፤28፤29፤30፤31፤35፤36፤46 

ሲሆኑ በተራ ቁጥር 46 ላይ የተጠቀሰው ኑግ የለም፤ በተራ ቁጥር 6 ላይ የተጠቀሰው በሬ የቀድሞ ሚስቴ 

ንብረት ነው፤ በተራ ቁጥር 45 ላይ  የተጠቀሰው ንብረት ተጠሪን ሳላገባት በፊት በ2007ዓ.ም ውስጥ 

ከቀድሞ ሚስቴ ጋር የገዛነው ነው፤ በተራ ቁጥር 1 እና 2 ላይ የተጠቀሰውን ንብረት አመልካችን ሳላገባት 

በፊት በ2007ዓ.ም ከቀድሞ ሚስቴ ጋር አፍርተን የባለቤትነት ማስረጃ ስላለን ተጠሪን አይመለከትም፤ በተራ 

ቁጥር 47 ላይ ተጠሪ የገለጸችውን ቤት በ2007ዓ.ም ከቀድሞ ሚስቴ ጋር ያፈራነው ስለሆነ ተጠሪን 

አይመለከትም፤ በ27/1/10ዓ.ም የተፈጸመው ውል ደግሞ ተጠሪ የገጠሩ ኑሮ አቅቶኛል ወደ ከተማ አስገባኝ 

ብላ በሽማግሌ ስለጠየቀችኝ ያደረኩት ውል እንጂ የሰጠኋት ስጦታ የለም፤ ስጦታ አልተሰጠም እንጂ 

ተሰጥቷል ቢባል እንኳን በመካከላችን የነበረውን አለመግባባት ለመፍታት የተፈጸመ ውል ስለሆነ ውሉ 

እንዲፈርስልኝ ፤ በ29/8/09ዓ.ም የተፈጸመውን ውል ደግሞ የቀድሞ ሚስቴን ሳላማክራት የፈጸምኩት ውል 

ስለሆነ  ከቤተሰብ ህጉ የሚቃረን ውል ስለሆነ ውድቅ እንዲደረግልኝ በማለት የተከራከሩ ሲሆን፤  በስር 

ጣልቃ ገብ የሆኑት ወ/ሮ ያደሺ አንካ (አሁን በሰበር አቤቱታው ላይ የሌሉ) በጣልቃገብነት ገብተው 

እንዲከራከሩ ተፈቅዶላቸው ባቀረቡት አቤቱታ ከአመልካች ጋር በ1990ዓ.ም ጋብቻ መስርተን አንድ ልጅ እና 

ንብረት አፍርተን እያለ አመልካች እና ተጠሪ ጋብቻ ፈጽመው ጋብቻቸውን አፍርሰው ወደ ንብረት ክርክር 

ሲሸጋገሩ ተጠሪ ከአመልካች ጋር ለአስር ወራት ብቻ የኖረች ሲሆን በተራ ቁጥር 

1፤2፤6፤7፤8፤9፤10፤11፤31፤32፤33፤34፤37፤38፤39፤40፤41፤42፤43፤44፤45፤47 ላይ ተጠሪ የጠቀሰችው 

ንብረት እኔ ያፈራሁት ንብረት ስለሆነ ከክርክሩ ይውጣልኝ፤ በ29/8/10ዓ.ም የተደረገውን  የስጦታ ውል 

በተመለከተ አመልካች ከጣልቃገብ ፍላጎት ውጪ የጋራ ንብረታችን የሆነውን ለ3ኛ ወገን ለማስተላለፍ 

መብት የሌለው በመሆኑ ውሉ ውድቅ ይደረግልኝ በማለት ጠይቀዋል፡፡ 

ፍርድ ቤቱም ግራቀኙን በቃል ካከራከረ በኋላ በክሱ ተራ ቁጥር 

1፤2፤6፤7፤8፤9፤10፤11፤31፤32፤33፤34፤37፤38፤39፤ከ40-47 ላይ የተጠቀሱት ንብረቶች የተጠሪ እና 

የአመልካች ናቸው? ወይስ የስር ጣልቃገብ እና አመልካች አብረው ያፈሩት ንብረት ነው? ሶስቱንም 

የሚመለከታቸው ነው? በአመልካች በ27/1/10ዓ.ም እና በ29/8/09ዓ.ም የተፈጸሙት ውሎች ህጋዊ ናቸው 

ወይስ አይደሉም? በክሱ ተራ ቁጥር 3፤4፤5፤30፤31፤36፤46 ላይ የተጠቀሱት ንብረቶች አሉ ወይስ የሉም? 

በተራ ቁጥር 31 ላይ የተጠቀሰው ንብረት ካለ የስር ጣልቃገብን ይመለከታታል ወይስ አይመለከታትም? 

የአመልካች እና የተጠሪ ነው? የሚሉትን ጭብጦች በመያዝ የአመልካችን፤ የተጠሪን እና የስር ጣልቃ ገብን 

ምስክሮች ከሰማ በኋላ የምስከሮቹን ቃል እና በሰነድ ማስረጃነት የቀረበውን  በ29/8/09ዓ.ም የተደረገውን 

ውል መርምሮ አመልካች የመሬት ይዞታን ለተጠሪ በስጦታ መስጠቱ የተረጋገጠ ቢሆንም በገጠር መሬት 

አ/ቁ 130/99 አንቀጽ 5 እና ደንብ ቁጥር 151/05 10(2) መሰረት የመሬት ይዞታን ወራሽ ላልሆነው ሰው 

በስጦታ ማስተላለፍ የማይቻል ስለሆነ ውሉ ከህጉ ጋር ስለሚቃረን ተቀባይነት የለውም፤ ከዚሁ ጋር ተያይዞ 

ተጠሪ በክሱ ተራ ቁጥር 1 እና 2 ላይ ጠቅሳ ያቀረበችውን የመሬት ይዞታ በተመለከተ ከአመልካች ጋር 

ሁለት አመት ያልሞላ ግዜ የኖረች ስለመሆኑ ክሱ የሚያስረዳ ሲሆን፤ በግራ ቀኙ ምስክሮች ቃል ላይ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ልዩነት ቢኖርም ተጠሪ ከሁለት አመት በላይ ከአመልካች ጋር መኖሯን የገለጹ ምስክሮች ስለሌሉ፤ መሬቱን 

አጭር ግዜ ከአመልካች ጋር ስለተጠቀመች የመሬት ይዞታውን መጠየቋ ተቀባይነት የለውም በማለት ውሳኔ 

የሰጠ ሲሆን፤ የሳር ቤቱን በተመለከተ ፍ/ቤቱ የአመልካችን፤ የተጠሪን እና የስር ጣልቃ ገብ ምስክሮችን 

ከሰማ በኋላ የምስክሮቹን ቃል መርምሮ በክሱ ተራ ቁጥር 1 ላይ የተጠቀሰውን የሳር ቤት አመልካች እና 

የስር ጣልቃገብ አመልካች እና ተጠሪ ሳይጋቡ ያፈሩት መሆኑን በግራቀኙ ምስክሮች ስለተረጋገጠ ተጠሪ 

በቤቱ ላይ መብት የላትም በማለት ውሳኔ የሰጠ ሲሆን፤ በክሱ ተራ ቁጥር 3 ላይ የተጠቀሰው ሁለት ጎተራ 

በቆሎ የግራቀኙ ምስክሮች በተመሳሳይ ቃል ከመሰከሩት አንጻር በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 117 

መሰረት በሶስት ቦታ በማከፋፈል አመልካች የተጠሪን ድርሻ እንዲያካፍላት በማለት ወስኗል፡፡ 

በክሱ ተራ ቁጥር 11 ላይ የተጠቀሰውን መደርደሪያ በተመለከተ የግራቀኙ ምስክሮች ቃል ሲመዘን ተጠሪ 

ከአመልካች ጋር መደርደሪያ እንዳላት በምስከሮች ቃል በበቂ ያልተረጋገጠ በመሆኑ ንብረቱ የለም በማለት 

የወሰነ ሲሆን፤ በክሱ ተራቁጥር 36 ላይ የተጠቀሰውን ማር በተመለከተ የግራቀኙ ምስክሮች ቃል ሲመዘን 

አመልካች እና ተጠሪ በጋራ ማር እንዳላቸው ስላልተረጋገጠ ንብረቱ የለም በማለት ወስኖ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 

31 እና 33 ላይ የተጠቀሰውን ወንበር በተመለከተ የግራቀኙ ምስክሮች ቃል ሲመዘን ተጠሪ ከአመልካች ጋር 

ወንበር እንዳላት ስላልተረጋገጠ ያለው ወንበር የአመልካች እና የስር ጣልቃገብ ነው በማለት ወስኖ፤ በክሱ 

ተራ ቁጥር 6 ላይ የተጠቀሰው ኑግ በተመለከተ ተጠሪ እና የስር ጣልቃገብ አብረው ከመዝራታቸው ውጪ 

ምንያህል እንደተገኘ አናውቅም በማለት የተገለጸ በመሆኑ ያልተረጋገጠ ነው በማለት ያለፈው ሲሆን፤ በክሱ 

ተራቁጥር 4 ላይ የተጠቀሰውን ብሽንጋ በተመለከተ ከተጠሪ ምስክሮች ቃል እና አመልካችም የብሽንጋ እህል 

የለም ከማለቱ ውጪ የቀረበውን ብዛት ካለመቃወሙ አንጻር ተጠሪ ከጠየቀችው አንድ ኩንታል ውስጥ 

በሶስት ቦታ በማከፋፈል በኦሮሚያ ቤተሰብ ህግ አንቀጽ 117 መሰረት የተጠሪን ድርሻ አመልካች እንዲሰጣት 

በማለት ውሳኔ የሰጠ ሲሆን፤ ተጠሪ የጠየቀችውን ሶስት ኩንታል ጤፍ በተመለከተ የተጠሪ 1ኛ ምስክር 

ከመሰከሩት እና አመልካችም የጤፍ እህል እንደሌለ መልስ ከመስጠት ውጪ የቀረበውን የእህል ግምት 

ካለመቃወሙ አንጻር አመልካች የተጠሪን ድርሻ እንዲያካፍላት በማለት ወስኖ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 32 ላይ 

የተጠቀሰውን ሶፋ በተመለከተ የግራቀኙን ምስክሮች ቃል ሲመዘን ተጠሪ ከአመልካች ጋር አራት ሶፋዎችን 

እንዳሰራች በማስረጃ ስለተረጋገጠ አራት ሶፋዎችን ተጠሪ እና አመልካች እኩል እንዲከፋፈሉ በማለት፤ በክሱ 

ተራቁጥር 34 ላይ የተጠቀሰውን የማር ቀፎ በተመለከተ ከግራቀኙ ምስክሮች ቃል አመልካች ይህን ንብረት 

ከተጠሪ ጋር ከመጋባቱ በፊት ያፈራው መሆኑ ስለተረጋገጠ በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 73 መሰረት 

የአመልካች እና የስር ጣልቃገብ ንብረት ነው በማለት ወስኗል፡፡ 

ተጠሪ እና አመልካች በ29/8/09ዓ.ም የፈጸሙትን የመሬት ስጦታ ውል በተመለከተም ውሉ እና  የግራቀኙ 

ምስክሮች ቃል ሲመዘን የስጦታ ውል የተደረገበትን መሬት አመልካች እና የስር ጣልቃገብ አብረው ያፈሩ 

መሆናቸውን፤ ተጠሪ እና አመልካች ከስር ጣልቃገብ እውቅና ውጪ የመሬት ስጦታ ውል ማድረጋቸውን 

እና በውሉ ላይ የጣልቃገብ ይሁንታ ፊርማ የማይታይ በመሆኑ በማለት ይህን ውል በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ 

አንቀጽ 84 እና 85 መሰረት በማፍረስ፤ ይህን ውል በመሰረት በማድረግ ተጠሪ በክሱ ተራ ቁጥር 6፤10፤41 
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ላይ በጠየቀቸው ንብረት ላይ መብት የላትም በማለት የወሰነ ሲሆን፤ በክሱ ተራ ቁጥር 47 ላይ 

የተጠቀሰውን ቤት በተመለከተ ተጠሪ እና አመልካች በ27/1/10ዓ.ም ያደረጉትን ውል በተመለከተም 

ከግራቀኙ ምስክሮች ቃል አንጻር ይህ ውል ከስር ጣልቃገብ ይሁንታ ውጪ የስር ጣልቃገብ በሌለችበት 

የተፈጸመ መሆኑ ስለተረጋገጠ በስር ጣልቃገብ እና በአመልካች የጋራ ንብረት ላይ አመልካች ብቻውን 

የስጦታ ውል መፈጸም የማይችል በመሆኑ በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 84 እና 85 መሰረት ውሉን 

በማፍረስ ተጠሪ በዚህ ንብረት ላይ መብት የላትም በማለት ወስኗል፡፡ 

በክሱ የተጠቀሱትን ከብቶች በተመለከተ የግራቀኙ ምስክሮች ቃል ሲመዘን ተጠሪ ከአመልካች ጋር በጋብቻ 

ከተሳሰረች ወዲህ ያገኘችው ከብቶች መኖራቸው ስላልተረጋገጠ ከተራ ቁጥር 37-40 እና ከ41-44 ላይ 

በተጠቀሱት ከብቶች ላይ ተጠሪ መብት የላትም በማለት የወሰነ ሲሆን፤ በክሱ ተራ ቁጥር 45 ላይ 

የተጠቀሱትን ከብቶችን የግራቀኙ ምስክሮች አመልካች እና የስር ጣልቃገብ አብረው ያፈሩ መሆናቸውን 

ስለመሰከሩ የአመልካች እና የስር ጣልቃገብ ንብረቶች ናቸው በማለት ወስኖ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 46 ላይ 

የተጠቀሰውን በቅሎ በተመለከተ የግራቀኙ ምስክሮች በአሁን ግዜ የሌለ መሆኑን ስላረጋገጡ የተጠቀሰው 

ንብረት የሌለ ንብረት ነው በማለት ወስኗል፡፡ 

ተጠሪ ከላይ በተገለጸው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለጅማ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ባቀረቡት ይግባኝ የስር ፍ/ቤት 

የግራቀኛችንን ምስክሮች ከሰማ በኋላ ተጠሪ ከተጠቀሱት ንብረቶች ላይ መብት የላትም ብሎ የወሰነው በክሱ 

ተራ ቁጥር 1 ላይ ያለው አንድ ሳር ቤት፤ በክሱ ተራ ቁጥር 2 ላይ ያለውን አራት ሄክታር መሬት፤ በክሱ 

ተራ ቁጥር 3 ላይ ያለውን የበቆሎ ምርት፤ በክሱ ተራ ቁጥር 4 ላይ የተጠቀሰ ብሽንጋ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 5 

ላይ የተጠቀሰ ጤፍ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 6 ላይ የተጠቀሰ ኑግ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 10 ላይ የተጠቀሰ አህያ፤ 

በክሱ ተራ ቁጥር 11 ላይ የተጠቀሰ መደርደሪያ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 31 ላይ የተጠቀሰ ሁለት ወንበር፤ በክሱ 

ተራ ቁጥር 33 ላይ የተጠቀሰውን አራት ወንበር፤ በክሱ ተራ ቁጥር 34 ላይ የተጠቀሰ አርባ የማር እቃ፤ 

በክሱ ተራ ቁጥር 36 ላይ የተጠቀሰ ስድስት መቶ ኪሎግራም ማር፤ በክሱ ተራ ቁጥር 37 ላይ የተጠቀሰ 

ሁለት ቀይ ሰንጋ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 40 ላይ የተጠቀሰ አራት ላሞች፤ በክሱ ተራ ቁጥር 41 ላይ የተጠቀሰ 

አንድ ቡራቡሬ ላም፤ በክሱ ተራ ቁጥር 42 ላይ የተጠቀሰ አንድ ቀይ ላም፤ በክሱ ተራ ቁጥር 44 ላይ 

የተጠቀሰ አንድ ወይፈን፤ በክሱ ተራ ቁጥር 45 ላይ የተጠቀሰ በቆሎ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 46 ላይ የተጠቀሰ 

አንድ ሴት በቅሎ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 47 ላይ የተጠቀሰ ሁለት ሳር ቤት አመልካች ድርሻዬን እንዲያካፍለኝ፤ 

የ2010ዓ.ም ምርት በሶስት ቦታ መካፈሉ ቀርቶ በሁለት ቦታ እንዲካፈልልኝ በማለት ጠይቀው ፍ/ቤቱም 

ጉዳዩን መርምሮ የስር ፍ/ቤቱን ውሳኔ በማሻሻል በተጠሪ እና በአመልካች መካከል በ29/8/09ዓ.ም 

በተፈጸመው የጋብቻ ውል ላይ 1ኛ ሁለት ሄክታር መሬት፤ 2ኛ ሁለት በሬ፤ 3ኛ ሁለት ላሞች፤ 4ኛ ሁለት 

ጎተራ በቆሎ፤ 5ኛ አንድ ጎተራ ብሽንጋ፤ የጥሎሽ ዋጋ አንድ ላም አመልካች ለተጠሪ የሰጣት ስለሆነ ሁለት 

በሬ እና ሁለት ላም፤ አንድ ቡራቡሬ ሴት ላም፤ አንድ ጎተራ በቆሎ፤ አንድ ጎተራ ብሽንጋ አመልካች 

ለተጠሪ ለብቻ ሊሰጣት ይገባል እንጂ በሶስት ቦታ መከፋፈል የለበትም በማለት የወሰነ ሲሆን፤ ሁለት 

ሄክታር የተባለው መሬት በውሉ ውስጥ አዋሳኙ ባይገለጽም ይህ ይዞታ የግል ንብረት ስላልሆነ፤ ከገጠር 
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መሬት አዋጅ ቁጥር 130/99 አንጸር እንደ ግል ንብረት አይቶ አመልካች ለተጠሪ መስጠት ስለማይችል 

ስጦታው ተቀባይነት የለውም፤ ሳር ቤትን በተመለከተ ተጠሪ እና አመልካች በጋራ ያላቸው ቤት ስላልሆነ 

ተጠሪ መብት የላትም ተብሎ መወሰኑ ትክክል ነው፤ አመልካች እና ተጠሪ በ27/1/10ዓ.ም በተዋዋሉት ውል 

ላይ አመልካች ለተጠሪ እስከ 30/5/10ዓ.ም ድረስ በቤንጃ ከተማ ውስጥ ቤት ሰርቼ ካልሰጠሁኝ በሸዋ በር 

የሚገኝ ድርሻዬን አንድ ክፍለ ቤት እሰጣታለሁ ብሎ በተዋዋለው መሰረት ስላልፈጸመ በዚሁ መሰረት 

አመልካች ለተጠሪ ሊሰጥ የሚገባው አንድ ክፍል ሳር ቤት መሆን ሲገባው የስር ፍ/ቤት ይህን ማለፉ አግባብ 

ባለመሆኑ ሁለት ክፍል ሳር ቤት ተብሎ በክሱ ተራ ቁጥር 47 ላይ ከተጠቀሰው ቤት ውስጥ አንድ ክፍል 

ሳር ቤት የተጠሪ ነው በማለት የወሰነ ሲሆን፤ በክሱ ተራ ቁጥር 10 ላይ የጠቀሰውን አንድ ወንድ አህያ 

አመልካች ለተጠሪ መስጠቱ በማስረጃ ስለተረጋገጠ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 31 ላይ ያለውን ሁለት ወንበር፤ 

በተራ ቁጥር 32 ላይ ያለውን አራት ሶፋ፤ በክሱ ተራ ቁጥር 33 ላይ ያለውን አራት ወንበር አመልካች እና 

ተጠሪ በጋራ እንዳላቸው በማስረጃ ስለተረጋገጠ እኩል ሊካፈሉ ይገባል በማለት ወስኗል፡፡ 

የስር ጣልቃገብ(ወ/ሮ ያደሺ አንካ) ከላይ በተገለጸው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ባቀረቡት 

ይግባኝ ከባለቤቴ(አመልካች) ጋር ካፈራሁት ንብረት ውስጥ እኔን በማውጣት የስር የጅማ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት 

የሰጠው ውሳኔ እኔን የጎዳ እና አላግባብ በመሆኑ ተሽሮ የስር የወረዳው ፍ/ቤት ውሳኔ እንዲጸና በማለት 

ጠይቀው ፍ/ቤቱም ጉዳዩን መርምሮ ሁለተኛው ጋብቻ ከመፍረሱ በፊት ሁለት ጋብቻ በግራቀኙ መካከል 

መኖሩ አልተካደም፤ ክርክር ያስነሳው ንብረትም የግል ተብሎ የታወቀ ነገር የለም፤ አመልካች ደግሞ ተጠሪን 

በሚስትነት በሚያገባት ወቅት በክሱ ውስጥ ለተጠሪ በአመልካች ተሰጥቷታል በሚል የተጠቀሱትን ንብረቶች 

ለተጠሪ ሰጥቷት ያገባት መሆኑን ፍ/ቤቱ ተረድቷል፤ የስር ጣልቃገብ(የበፊት ሚስት) ሁለተኛው ጋብቻ 

በሚፈጸምበት ወቅት ያልተቃወመች እና ጋብቻው እንዲፈርስላት አለመጠየቋ አምና የተቀበለች መሆኑን 

ያሳያል፤ በጋብቻ ውስጥ የተፈራ ንብረት ደግሞ በጋብቻ ውስጥ የሚገኙት የሁሉም ተጋቢዎች የጋራ ነው፤ 

ይህ ጋብቻ በሚፈርስበት ግዜ ደግሞ ለሶስቱም እኩል መካፈል የሚገባውን የስር ከፍተኛው ፍ/ቤት የስር 

ጣልቃገብ ከጋራ ንብረት ላይ እንዳታገኝ ማድረጉ አግባብ አይደለም በማለት የስር የወረዳውን እና የዞን 

ከፍተኛ ፍ/ቤቱን ውሳኔ በማሻሻል መልካቸው ቀያይ የሆኑ ሁለት ላሞች፤ በ2009ዓ.ም እርጉዝ የነበረች 

ጊደር፤ አንድ ዳለቻ ወንድ አህያ፤ አንድ ጎተራ በቆሎ፤ አንድ ጎተራ በቆሎ፤ አንድ ጎተራ ማሽላ፤ ቤንጃ 

ከተማ ውስጥ የሚገኝ ሁለት ሳር ቤት፤ ሁለት ወንበር፤ አራት ሶፋ፤ አራት ጠረጴዛ አመልካች፤ ተጠሪ እና 

የስር ጣልቃገብ እኩል ሶስት ቦታ እንዲካፈሉ በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

የስር ጣልቃገብ ከላይ በተገለጸው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ባቀረቡት 

የሰበር አቤቱታ የስር ጣልቃገብ የመጀመሪያ ሚስት ሆኜ ከ1990ዓ.ም ጀምሮ ከአመልካች ጋር ያፈራሁትን 

ንብረት የስር ጣልቃገብ ሳላውቅ በጋብቻ እና በስጦታ ውል ላይ ቆጥረው ተጠሪ ከአመልካች ጋር ለአንድ 

አመት ብቻ ኖራ እያለች ከአመልካች ድርሻ ብቻ መካፍል ሲገባት ያለውን ንብረት ሁሉ ሶስት ቦታ ተካፈሉ 

በማለት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ስለሆነ እንዲሻር በማለት ጠይቃ ፍ/ቤቱም ጉዳዩን መርምሮ 

የስር ጣልቃገብ የአመልካች የመጀመሪያ ሚስት በ1990ዓ.ም መሆናቸው፤ ተጠሪ ደግሞ በ2009ዓ.ም ሁለተኛ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ሚስት እንደሆኑ አልተካደም፤ በስር ፍ/ቤቶች ውሳኔ ሲሰጥ መኖሩ የተረጋገጠው ንብረት እና ይዞታ የስር 

ጣልቃገብ እና አመልካች በጋብቻ አብረው በነበሩበት ግዜ ተጠሪ ወደ ጋብቻ ሳይመጡ በፊት አብረው ያፈሩት 

መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን ሆኖም በዚህ መልኩ የተፈራውን ንብረት አመልካች በ29/8/09ዓ.ም በተደረገው 

የጋብቻ ውል ለተጠሪ ቆጥሮ ያገባት መሆኑ ተረጋግጧል፤ የስር ጣልቃገብ በዚህ መልኩ በጋራ ንብረቷ ላይ 

የተደረገውን ውል በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 84 እና 85 መሰረት አላስፈረሰችም፤ የተከራካሪዎች 

ጋብቻ ፈርሷል፤ አመልካች ከስር ጣልቃገብ ጋር የፈራውን ንብረት ለተጠሪ በጋብቻ ውል መቁጠር 

አይችልም፤ ቆጥሮ ቢገኝ እንኳን በድርሻው ላይ ብቻ መሆን ስላለበት በ29/8/09ዓ.ም የተደረገው የጋብቻ 

ውል የስር ጣልቃገብን የማያስገድድ ሆኖ እያለ የክፍፍሉን ሁኔታ በተመለከተ መኖሩ ከተረጋገጠው ንብረት 

እና ይዞታ ውስጥ ለስር ጣልቃገብ ሀምሳ በመቶ ከወጣላት በኋላ ቀሪውን ሀምሳ ከመቶ አመልካች እና ተጠሪ 

መካፈል ሲገባቸው ስር ፍ/ቤቶች ከዚህ ተቃራኒ ውሳኔ መስጠታቸው ስህተት ነው በማለት የጅማ ዞን 

ከፍተኛ ፍ/ቤት እና የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት የሰጡትን ውሳዎች በማሻሻል መኖሩ ከተረጋገጠው ንብረት እና 

ይዞታ ውስጥ የስር ጣልቃገብ የሚስትነት ድርሻዋ ሀምሳ በመቶ ከወጣላት በኋላ ከሚቀረው ሀምሳ በመቶ 

ውስጥ ተጠሪ የሚስትነቷን ድርሻ ከአመልካች ላይ ሀያ አምስት በመቶ መካፈል አለባት በማለት ወስኗል፡፡  

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከላይ የተገለጸውን የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠውን 

ውሳኔ በመቃወም ሲሆን ይዘቱም የባልና ሚስት የጋራ ንብረት የሚባለው ባልና ሚስቱ አብረው በኖሩበት 

ዘመን በጋራ ያፈሩት ንብረት እንደሆነ እና ከጋብቻ በፊት በአንደኛው ተጋቢ ወገን ተፈርቶ የነበረ ሀብት 

የተጋቢው የግል ሀብት እንደሆነ የኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ ደንግጎ ሳለ አመልካች እና ተጠሪ በአስር ወር 

የጋብቻ ዘመናችን አብረን ማፍራታችን የተረጋገጠው ሁለት በሬዎች፤ ሁለት ላሞች፤ ሁለት ከባድ ጊደሮች፤ 

አንድ ዳለቻ ወደል አህያ፤ ሶፋና ወንበር እና አንድ ቤት ብቻ መሆኑ ግልጽ ሆኖ ሳለ ከዚህ ውጪ የሆነው 

ንብረት ተጠሪ ከ1ኛ-47ኛ ተራ ቁጥር ጠቅሳ ያቀረበችው ከሷ ጋር ያፈራሁት ሳይሆን ከመጀመሪያዋ ባለቤቴ 

ከስር ጣልቃገብ ወ/ሮ ያደሺ አንካ ጋር ያፈራሁት መሆኑ በመዝገቡ ውስጥ ግልጽ ሆኖ እያለ የኦሮሚያ 

ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔው ውስጥ አመልካች እና ተጠሪ አንድ አመት ላልሞላ ግዜ ብቻ አብረን 

የኖርን መሆናችንን፤ አንድ አመት ባልሞላ ግዜ ውስጥ ይህ ሁሉ ንብረት ሊፈራ እንደማይችል በውሳኔው 

ውስጥ ከጠቀሰ በኋላ እርስ በርሱ በሚጻረር ሁኔታ ተጠሪ ከአመልካች ጋር ያላፈራቸውን ንብረት ግማሹን 

ከተጠሪ ጋር እኩል እንድንካፈል መወሰኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያለው ስለሆነ እንዲታረምልኝ፤ የስር 

የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ላይ የስር ጣልቃገብ ለኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ስላመለከተች ብቻ የሰበር ሰሚ ችሎቱ ተጠሪ ባልጠየቀችው ዳኝነት በስር ፍ/ቤት የተጠቀሱትን ንብረቶች 

በሙሉ ግማሹን ለስር ጣልቃገብ ከወሰነ በኋላ ግማሹን ተጠሪ ከእኔ ጋር ያላፈራቸውን ንብረት አመልካች 

እና ተጠሪ እኩል እንድንካፈል መወሰኑ ከህግ ውጪ በመሆኑ የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

የሰጠው ውሳኔ ተሽሮ የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ እንዲጸናልኝ የሚል ነው፡፡ 

ይህ አቤቱታቸው ተመርምሮ በዚህ ጉዳይ ተጠሪ ለክልሉ ሰበር ችሎት ቅሬታ ባላቀረበችበት ሁኔታ 

ለአመልካች ከሚደርሰው ንብረት ላይ ተጠሪ እንድትካፈል መወሰኑ ባልተጠየቀ ዳኝነት አይሆንም ወይ? 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የሚለውን ለማጣራት ለሰበር ችሎቱ ይቅረብ ተብሎ በ15/11/11ዓ.ም በመታዘዙ ለተጠሪ ጥሪ ተደርጎ ተጠሪ 

በ26/1/12ዓ.ም በተጻፈ ባቀረቡት መልስ አመልካች ተጠሪን ሲያገባ ለመተዳደሪያችን የሚሆኑ ንብረቶችን 

የቆጠረ ስለመሆኑ በ29/8/09ዓ.ም የተጻፈው የጋብቻ ውል የሚያስረዳ በመሆኑ የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት በመ.ቁ 38544(ቅጽ 10) በ5/2/02ዓ.ም በጋብቻ ውል ላይ ባልና ሚስት መተዳደሪያችን ነው በሚል 

ያመለከቷቸው ንብረቶች የጋራ ንብረት ተደርገው እንደሚቆጠሩ ከሰጠው  አስገዳጅ ውሳኔ፤ የፌደራል 

የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 63(1) እን የኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 79(1) ከደነገጉት አንጻር ንብረቶቹ የጋራ 

ሀብት እንደሆኑ የደነገገ በመሆኑ የአመልካች አቤቱታ የህግ ድጋፍ የለውም፤ የጅማ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት እና 

የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት የሰጡትን ውሳኔዎች አመልካችም ሆነ ተጠሪ ተቀብለን ሳለ የአመልካች የመጀመሪያ 

ሚስት የስር ጣልቃገብ ውሳኔዎቹን በመቃወም ለኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ባቀረበችው አቤቱታ 

ዳኝነት ስትጠይቅ የሚስትነት ድርሻ ግማሽ እንዲወሰን እና የአመልካች ድርሻ የሆነውን ተጠሪ እንድትካፈል 

በጠየቀችው መሰረት አመልካችም በመልሱ ያረጋገጠ ሲሆን፤ ተጠሪም የጅማ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ውሳኔ 

እንዲጸና ብጠይቅም የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት የአመልካች የመጀመሪያ ሚስት የስር ጣልቃገብ እና 

አመልካች በጠየቁት ዳኝነት የሰጠው ውሳኔ ተጠሪ ያልጠየቀችው ዳኝነት ነው መባሉ የህግ ድጋፍ ስለሌለው 

አቤቱታው ውድቅ ተደርጎ የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሳኔ እንዲጸና፤ ወጪና ኪሳራ 

እንዲከፈለኝ እንዲወሰንልኝ የሚል ነው፡፡ 

አመልካች በ21/4/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል፡፡ 

ይህ የሰበር ችሎትም የአመልካችን የሰበር አቤቱታ፤ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢዎቹ የህግ 

ድንጋጌዎች አንጻር የስር የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠውን ውሳኔ አግባብነት እንደሚከተለው 

መርምሯል፡፡ 

አመልካች በሰበር አቤቱታቸው አመልካች እና ተጠሪ በአስር ወር የጋብቻ ዘመናችን አብረን ማፍራታችን 

የተረጋገጠው ሁለት በሬዎች፤ ሁለት ላሞች፤ ሁለት ከባድ ጊደሮች፤ አንድ ዳለቻ ወደል አህያ፤ ሶፋና ወንበር 

እንዲሁም አንድ ቤት ብቻ ሆኖ ሳለ የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ተጠሪ ከአመልካች ጋር 

ያላፈራችውን ንብረት ግማሹን ከተጠሪ ጋር እኩል እንድንካፈል መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያለበት 

ነው ሲሉ ያቀረቡትን ክርክር በተመለከተ የስር የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሁለት ላሞች፤ በ2009ዓ.ም እርጉዝ 

የነበረች ጊደር፤ አንድ ዳለቻ ወንድ አህያ፤ አንድ ጎተራ በቆሎ፤ አንድ ጎተራ ማሽላ፤ ቤንጃ ከተማ ውስጥ 

የሚገኝ ሁለት ሳር ቤት፤ ሁለት ወንበር፤ አራት ሶፋ፤ አራት ጠረጴዛ ተጋቢዎች የነበሩት የአመልካች፤ 

የተጠሪ እና የስር ጣልቃገብ ወ/ሮ ያደሺ አንካ የጋራ ስለሆኑ ሶስት ቦታ እኩል ሊካፈሉ ይገባል በማለት 

በግልጽ ንብረቶቹን ዘርዝሮ ውሳኔ ያሳረፈባቸው ሲሆን ይህ በሆነበት ሁኔታ ምንም እንኳ አመልካች ከተጠሪ 

ጋር ሳይጋቡ በፊት ከቀድሞ ሚስታቸው የስር ጣልቃገብ (ወ/ሮ ያደሺ አንካ) ጋር በጋራ ያፈሯቸውን 

ንብረቶች በተመለከተ የአመልካች የቀድሞ ሚስት የስር ጣልቃገብ የንብረቶቹ ግማሽ ድርሻ (50%) 

የሚገባቸው ሆኖ ሳለ የስር የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ንብረቶቹን አመልካች፤ተጠሪ እና የስር ጣልቃገብ እኩል 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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1/3ኛ ይካፈሉ ማለቱ አግባብ ባይሆንም የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት 

የተጋቢዎች የጋራ ናቸው በሚል በግልጽ ከተዘረዘሩት ንብረቶች በማለፍ እና በጥቅሉ "…..መኖሩ 

ከተረጋገጠው ንብረት እና ይዞታ…." በማለት መወሰኑን ይህ የሰበር ችሎት ተገቢ ሆኖ ያላገኘው ሲሆን፤ 

ከዚህ ውጪ ግን የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አመልካች ከተጠሪ ጋር ሳይጋቡ በፊት ከቀድሞ 

ሚስታቸው ከስር ጣልቃገብ ወ/ሮ ያደሺ አንካ ጋር በጋራ ያፈሯቸውን ንብረቶች ላይ የስር ጣልቃገብ 

የሚስትነት ድርሻቸው 50% ከወጣላቸው በኋላ ተጠሪ ለአመልካች ከሚደርሰው ከቀሪው 50% ድርሻ ላይ 

ግማሹን ይኸውም 25% እንድትካፈል መወሰኑን ይህ የሰበር ችሎት የሚነቀፍ ሆኖ አላገኘውም፡፡ ስለሆነም 

ተከታዩ ተወስኗል፡፡ 

                                    ው  ሳ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 303340 በ11/10/11ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ  

በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ተሻሽሏል፡፡ 

2. የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 303340 በ11/10/11ዓ.ም "….መኖሩ የተረጋገጠው 

ንብረት እና ይዞታ….." በማለት የሰጠው የውሳኔ ክፍል ብቻ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት 

ተሽሯል፡፡ 

3. ከላይ በውሳኔው ተራ ቁጥር 2 ላይ ከተገለጸው ውሳኔ ውጪ የኦሮሚያ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

በመ.ቁ 303340 በ11/10/11ዓ.ም የሰጠው የውሳኔ ክፍል በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷል፡፡ 

4. በዚህ የሰበር ችሎት ለተደረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡ 

5. የዚህ ውሳኔ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤቶች ይድረስ፡፡ 

6. መዝገቡ ተዘግቷል፡፡ ይመለስ፡፡      

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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                                                                                                                                                                 የሠ/መ/ቁጥር 190440 

                                                                                                                                    ጥር 27 ቀን 2013 ዓ/ም                        

                                                                           

               ዳኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                   ተሾመ ሽፈራዉ 

                   ሀብታሙ እርቅይሁን 

                   ብርሃኑ መንግሥቱ 

                   ነጻነት ተገኝ 

አመልካች ፡- አቶ ብርሃኑ ታደሰ 

ተጠሪ፡- የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ቤቶች አስተዳደር ፅ/ቤት                             

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ የመንግስት(የቀበሌ) ቤት የመከራየት መብት የሚተላለፍበትን አግባብ በተመለከተ የተሰጠ 
ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ ተብሎ የቀረበ አቤቱታ የሚመለከት ነዉ፡፡ 
ክርክሩ በተጀመረበት በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አመልካች በተጠሪ ላይ 
በመሰረቱት ክስ በወ/ሮ ሀረገወይን በላይነህ የማነህ ተከራይተዉ በያዙት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 
10 በቤት ቁጥር 222 በሆነው ቤት ዉስጥ ከ1975 ዓ/ም ጀምሮ የስድስት ዓመት ህፃን እያለሁ 
ጀምሮ  እንደልጅ እያስተማሩኝ ያሳደጉኝ እና እስከአሁን ድረስ በቤት ውስጥ በመኖር ላይ እገኛለሁ፡፡ 
ነገር ግን አሳዳጊዬ የነበረችው ወ/ሮ ሀረገወይን በላይነህ በ1989 ዓ/ም አብረን ከምንኖርበት ቤት እኔ 
በማላውቀው ምክንያት ከቤት ከወጣች በኋላ አግኝቻት የማላውቅ መሆኔን በመግለፅ የመጥፋት 
ውሳኔ እንዲሰጠኝ ለአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት አቤቱታ አቅርቤ ጉዳዩ 
እየታየ ይገኛል፡፡ የቤቱን ኪራይ በእሷ ስም እየከፈልኩ የምገኝ በመሆኑ በመመሪያ ቁጥር 4/2009 
አንቀፅ 15/1 መሰረት የቤቱን ኪራይ ዉል በስሜ እንዲያዋውለኝ ባመለክትም ተጠሪ ሊያስተናግደኝ 
ፍቃደኛ አልሆነም፡፡ ስለሆነም ተጠሪ የኪራይ ውል እንዲያዋውለኝ ይወሰንልኝ በማለት ዳኝነት 
ጠይቀዋል፡፡   

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ተጠሪ ለክሱ በሰጠው መልስ ለክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት ተከራይ ወ/ሮ ሀረገወይን በላይነህ የቤቱን 
ውል እስከ 2008 ዓ/ም ድረስ አድሰዋል፡፡ ክፍያም እስከ ሰኔ 2011 ዓ/ም ከፍለዋል፡፡ ስለሆነም 
አመልካች ክስ በተመሰረተበት ቤት ላይ መብት የላቸውም፡፡ አመልካች በክሳቸው እንደገለፁት 
የመጥፋት ውሳኔ ለማሰጠት አቤቱታ አቅርቤያለው ቢሉም የተሰጠ ውሳኔ በማስረጃነት አላቀረቡም፡፡ 
አመልካች ለክርከሩ መነሻ የሆነው ቤት ላይ ከአምስት አመት በላይ ስለኖርኩ የኪራይ ውሉ በስሜ 
ሊሆን ይገባል በሚል ለወረዳው አመልክተው ቤቱ እንደማይገባቸው አስተዳደራዊ ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 
አመልካች በቤቱ ውስጥ እንደልጅ ስለማደጋቸው ያቀረቡት ማስረጃ የለም፡፡ በቤቱ ላይ ነዋሪ ናቸው 
ሲል ማስረጃ የሚሰጠው እድር ሳይሆን የወረዳው አስተዳደር ነው፡፡ ስለሆነም የአመልካች ክስ 
የመመሪያ ድጋፍ ስለሌለዉ ክሱ ውድቅ ይደረግልን በማለት ተከራክሯል፡፡    

ፍርድ ቤቱም በመ/ቁ 09705 ላይ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች በመስማትና የሰነድ ማስረጃዎችን 
በመመርመር በቀን 12/01/2012 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ የመንግስት ቤቶችን ለማስተዳደር በወጣው 
መመሪያ ቁጥር 5/2011 አንቀፅ 6(1/ሐ) መሰረት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ሆነው በቤት 
ውስጥ መኖር የጀመሩ እና ሟች እስከሞቱበት ቀን ድረስ በቤት ውስጥ ከወላጆቻቸው ተለይተው 
እንደልጅ መኖራቸው በወረዳው የመመዝገቢያ ቅፅ ውስጥ መመዝገቡ ሲረጋገጥ እና የወረዳው 
አስተዳደርም እንደልጅ ቤት ውስጥ ማደጉን ማረጋገጫ ሲሰጥ የቤት ኪራይ ውል እንዲዋዋሉ 
ያደርጋል በሚል ይደነግጋል፡፡ በመሆኑም የአመልካች ምስክሮች አመልካች በቤቱ ላይ እንደልጅ 
አድገዋል ብለው ቢመሰክሩም አመልካች በነዋሪነት ቅፅ ላይ ያልተመዘገቡ በመሆናቸውና በቤቱ 
ዉስጥ ስለመኖራቸው የሚያሳይ ማስረጃ በወረዳው ቅፅ ላይ ባለመኖሩ የሰጡት የምስክርነት ቃል 
ተቀባይነት የለውም፡፡ የተጠሪ ምስክሮች የሰጡት ቃል ከቀረበው ማህደር ላይ ያለውን መረጃ 
የሚያጠናክር በመሆኑ የአመልካች ክርክር በማስረጃ የተደገፈ ባለመሆኑ ተጠሪ ለክርክሩ መነሻ 
የሆነውን ቤት የኪራይ ውል በአመልካች ስም ሊያዞር አይገባም በማለት ክሱን ዉድቅ በማድረግ 
ወስኗል፡፡         

ከላይ በተመለከተዉ ውሳኔ አመልካች ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለአዲስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ 
ፍርድ ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱ በመ/ቁጥር 31072 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 03/04/2012 ዓ/ም 
በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፍርድ ቤትን ዉሳኔ አጽንቷል ፡፡ በመቀጠል አመልካች የሰበር አቤቱታቸውን 
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቅርበው ችሎቱ 
በመ/ቁጥር 31479 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 27/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፍርድ 
ቤትን ዉሳኔ አጽንቷል ፡፡አመልካች በቀን 04/06/2012 የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት 
በውሳኔዎቹ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል ሲሆን ይዘቱ በአጭሩ የሚከተለዉ ነው፡፡  

አመልካች በስር ፍርድ ቤት ክስ ያቀረብኩት ሚያዚያ 30 ቀን 2011 ዓ/ም ሲሆን በወቅቱ በስራ ላይ 
የነበረው የመንግስት ቤቶች መመሪያ ቁጥር 4/2009 ሆኖ እያለ ክርክር ከተጀመረ በኋላ ነሐሴ 
10/2011 ዓ/ም በወጣው መመሪያ ቁጥር 5/2011ን መሰረት አድርጎ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ 
መስጠቱ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ በተጨማሪም መመሪያ ቁጥር 5/2011 ላይ መመሪያው 
ከመውጣቱ በፊት በፍርድ ቤት የተጀመሩ ጉዳዮች በመመሪያ ቁጥር 4/2009 መሰረት እልባት 
ያገኛሉ ስለሚል ከዚህም አኳያ ዉሳኔዉ ስህተት ነዉ፡፡አመልካች በቤት ውስጥ ነዋሪ መሆኔን 
በምስክሮቼ እና በሰነድ ማስረጃ ስላስረዳሁ በመመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀፅ 15(1/ሐ) መሰረት 
ለክርክር መነሻ የሆነው ቤት ውል እንድዋዋል ሊወሰንልኝ ሲገባ ጉዳዩ በመመሪያ ቁጥር 5/2011 
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መሰረት ታይቶ ክሱ ዉድቅ ተደርጎ መወሰኑ ስህተት ነዉ፡፡ የተጠሪ ምስክሮች ግን ነዋሪ ስላለመሆኔ 
ባላስረዱበት የስር ፍርድ ቤት ክሱን ዉድቅ ማድረጉ የማስረጃ ምዘና መርህን ያልተከተለ ነዉ፡፡ 
በመመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀፅ 15(1/ሐ) ላይ በቤት ማህደር ቅፅ ውስጥ አለመመዝገብ ብቸኛ 
የነዋሪነት ማረጋገጫ አድርጎ አልደነገገም፡፡በመሆኑም አመልካች ቤት ማህደር(ቅፅ) ላይ 
አለመመዝገባቸው በቤት ውስጥ ነዋሪ እንዳላሆኑ ያሳያል ተብሎ መወሰኑ የሕግ መሰረት የለውም፡፡ 
ወ/ሮ ሀረገወይን በላይነህ መጥፋታቸዉን አስመልክቶ በመ/ቁጥር 10235 የተሰጠው ውሳኔ 
በፍ/ሥ/ሥ/ህሕግ ቁጥር 145 መሰረት ቀርቦ እንዲታይልኝ በጠየኩት መሰረት እንዲቀርብ ሳይደረግ 
እና ለክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት ነዋሪ መሆኔን በሰፈሩ በሚገኘው የልደታ ሰላም መረዳጃ እድር 
ውስጥ መመዝገቤን የሚገልፀውን የሰነድ ማስረጃ የፍርድ አካል ሳያደርግ በአንጻሩ ተጠሪ በመከላከያ 
መልሳቸው ላይ ያላቀረቧቸውን ምስክሮች በመስማት የፍርድ አካል በማድረግ ውሳኔ መስጠቱ 
መሰረታዊ የሕግ ስህተት ስለሆነ ይታረምልኝ በማለት አቤቱታቸዉን አቅርበዋል፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ በዚህ ጉዳይ አመልካች አከራካሪውን የመንግስት ቤት 
እንደልጅ ሆኜ ከቤቱ ተከራይ ጋር ነዋሪ ነኝ እያሉ ይልቀቅ የመባሉን አግባብነት ከመመሪያ ቁጥር 
5/2011 አንፃር ለማጣራት ጉዳዩ ለሰበር ሰሚ ችሎት ቀርቦ እንዲታይ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ 
በቀን 04/02/2013 ዓ/ም የተፃፈ በአጭሩ የሚከተለውን መልስ አቅርቧል፡፡  

መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀፅ15(1/ሐ) መሰረት ቤቱን ከተከራዩት ወላጆች ወደ ልጆች 
የተከራይነት መብት የሚተላለፈው የቤቱ ዋና ተከራይ ከሞተ እና በወራሽነት እንጂ የቤቱ ተከራይ 
በህይወት እያሉና የግል መኖሪያ ቤት ሰርተዉ እያለ ለአመልካች ቤቱ የሚተላለፍበት የሕግ አግባብ 
የለም፡፡ አመልካች እንዳቀረቡት አቤቱታ የቤቱ ተከራይ ከአካባቢው ያልጠፉና ከተጠሪ ቤቶች 
አስተዳደር ፅ/ቤት ጋር እስከ 2009 ዓ/ም ድረስ በአካል ቀርበው ውል ተዋዉለዋል፡፡ አመልካች በቤቱ 
የምኖረው እኔ ነኝ ስለዚህ ውል ልዋዋል ይገባል ብለው ባቀረቡት ቅሬታ በወቅቱ ቤቱ 
እንደማይገባቸውና ቤቱን መልቀቅ እንዳለባቸው ተነግሯቸው በስር ፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት ክስ 
የቀረበበት ቤት በግብረሀይል ኮሚቴ እንዲወጡ ተደርጎ ለሌላ ተከራይ በውል ተላልፏል፡፡ ክርክር 
ያስነሳውን ቤት ተከራይተዉ የነበሩት ሰዉ የተከራዩበትን ቤት ለቀው ወደ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ 
ከተማ ወረዳ 9 አስተዳደር ክልል አዲስ ሰፈር እየተባለ በሚጠራ ቦታ ቤት ሰርተው እየኖሩ 
ይገኛሉ፡፡አመልካች በዚህ አጋጣሚ ወደ ቤቱ በመግባት ከሕግ አግባብ ዉጭ እንደልጁ የቤቱ ተከራይ 
አሳድገዉኛል ለማለት ችለዋል፡፡አመልካች ክርክር ባስነሳው ቤት ውስጥ ከዋናዋ ተከራይ ጋር 
እንደልጅ አድጌያለው ይበሉ እንጂ እንደልጅ አለማደጋቸውና በወረዳው በነዋሪነትም የማይታወቁ 
ይልቁን ክስ የቀረበበት ቤት ላይ ያለ አግባብ ለመጠቀም አስበዉ ያቀረቡት ክስ በመሆኑ ለክሳቸዉ 
መሰረት ባደረጉት መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 15(1/ሐ) መሰረት የተከራይነት መብት 
አይገባቸዉም፡፡ የስር ፍርድ ቤቶች በመመሪያ ቁጥር 5/2011 መሰረት ለጉዳዩ ውሳኔ በመስጠታቸዉ 
የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የለም በማለት መልስ ሰጥቷል፡፡አመልካችም በቀን 03/03/2013 
ዓ/ም በተፃፈ የመልስ መልስ በማቅረብ ተከራክረዋል፡፡  

ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኙ ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 
እኛም የሰበር አጣሪ ችሎት የያዘዉን ጭብጥ በማሻሻል የሥር ፍርድ ቤቶች መመሪያ ቁጥር 
5/2011 መሰረት በማድረግ በጉዳዩ ላይ ዉሳኔ በመስጠት ለአመልካች የተከራይነት መብት 
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አይገባቸዉም በማለት በመወሰናቸዉ የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን 
አግባብነት ካለዉ ሕግ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡  

እንደመረመርነውም ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ጉዳይ አመልካች በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በቤት 
ቁጥር 222 በሆነውና ወ/ሮ ሀረገወይን በላይነህ ተከራይተዉ ሲኖሩበት በነበረዉ የመንግስት 
(የቀበሌ) ቤት ዉስጥ ከ1975 ዓ/ም ጀምሮ ለቤቱ ተከራይ እንደ ልጅ ሆኜ የስድስት ዓመት ህፃን 
ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ ክሱ እስከቀረበበት ጊዜ ድረስ በቤቱ ውስጥ በመኖር ላይ እገኛለሁ፡፡ ያሳደጉኝ 
የቤቱ ተከራይ በ1989 ዓ/ም ከቤቱ እንደወጡ ስለጠፉ የመጥፋት ዉሳኔ ለማስወሰን በሂደት ላይ 
እንደሚገኙ እና በቤቱ ተከራይ ስም የቤቱን ኪራይ እየከፈሉ እንደቆዩ በመግለጽ የቤቱ ተከራይነት 
መብት ተላልፎላቸዉ ከተጠሪ ጋር የቤት ኪራይ ዉል እንዲዋዋሉ እንዲወሰንላቸዉ ዳኝነት 
መጠየቃቸዉን ያቀረቡት ክስ ያሳያል፡፡ተጠሪ ባሰማዉ ክርክር የቤቱ ተከራይ የኪራይ ዉሉን እያደሱ 
እስከ 2011 ዓ/ም ድረስ ቤቱን እየተጠቀሙ ይገኛሉ፡፡የቤቱ ተከራይ መጥፋታቸዉን የሚያሳይ 
ማስረጃ በአመልካች አልቀረበም፡፡እንዲሁም አመልካች በቤቱ ዉስጥ እንደልጅ እየኖሩ እንደሆነ 
በመግለጽ የተከራይነት መብት ይገባኛል በማለት ጠይቀዉ እንደማይገባቸዉ ወረዳዉ አስተዳደራዊ 
ዉሳኔ ስለሰጠ ቤቱ አይገባቸዉም በማለት መከራከሩን የስር ፍርድ ቤት ዉሳኔ ግልባጭ ያሳያል፡፡ 
የግራ ቀኙን ክርክር የሰሙት የሥር ፍርድ ቤቶች ጉዳዩን ከመመሪያ ቁጥር 5/2011 አንጻር 
በመመርመር የአመልካች ምስክሮች አመልካች በቤቱ ላይ እንደልጅ አድገዋል ብለው ቢመሰክሩም 
አመልካች በነዋሪነት ቅፅ ላይ ያልተመዘገቡ በመሆናቸውና በቤቱ ዉስጥ ስለመኖራቸው የሚያሳይ 
ማስረጃ በወረዳው ቅፅ ላይ ባለመኖሩ የሰጡት የምስክርነት ቃል ተቀባይነት የለውም በማለት ክሱን 
ዉድቅ በማድረግ ወስነዋል፡፡ 

የበታች ፍርድ ቤት ዉሳኔ እንደሚያሳየዉ አመልካች ክሳቸዉን ያቀረቡት በቀን 30/08/2011 ዓ/ም 
ሲሆን ከልጅነት ጀምሮ እንደልጅ ያሳደጓቸዉ የቤቱ ተከራይ ከቤቱ እንደወጡ ሳይመለሱ የጠፉት 
ከ1989 ዓ/ም ጀምሮ እንደሆነና የቤቱን ኪራይ በተከራይ ስም እየከፈሉ የቆዩት ራሳቸዉ አመልካች 
እንደሆኑ ገልጸዉ ያቀረቡት ክስ እንደሆነ የክሳቸዉ ይዘት ያሳያል፡፡ የክሱ ይዘትና የቀረበበት ቀን 
ይህን ያህል ግልጽ ከሆነ ለጉዳዩ ተፈጻሚ ሊሆን የሚገባዉ መመሪያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ስር የሚገኙ የመንግስት ቤቶችን ለማስተዳደር የወጣዉ መመሪያ ቁጥር 4/2009 ነዉ ወይስ 
መመሪያ ቁጥር 5/2011 ነዉ የሚለዉ የዚህን ችሎት ምላሽ የሚሻ ነጥብ ነዉ፡፡መመሪያ ቁጥር 
5/2011 ተፈጻሚ መሆን የጀመረዉ አመልካች የቤቱ የኪራይ መብት እንዲተላለፍላቸዉ 
አስተዳደሩን ጠይቀዉ አስተዳደሩ መብቱ አይገባቸዉም ብሎ ወስኖ ክርክሩ በፍርድ ቤት በመታየት 
ላይ እያለ እንደሆነ ከግራ ቀኝ ክርክር ተገንዝበናል፡፡በመሆኑም አስተዳደሩ ቤቱን የመከራየት መብት 
ለአመልካች ሊተላለፍ አይገባም ብሎ በወሰነበት ጊዜ መሰረት ያደረገዉ በወቅቱ በሥራ ላይ 
የነበረዉን መመሪያ ቁጥር 4/2009ን ነዉ፡፡ ምክንያቱም መመሪያ ቁጥር 5/2011 ተፈጻሚ መሆን 
የጀመረዉ ክሱ ቀርቦ ግራ ቀኝ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመከራከር ላይ እያሉ ከነሐሴ 10 ቀን 
2011ዓ/ም ጀምሮ በመሆኑ ነዉ፡፡ ክሱ የቀረበለትም ፍርድ ቤት አስተዳደሩ ቤቱን የመከራየት 
መብት ከቀድሞዋ ተከራይ ወደ አመልካች እንዳይተላለፍ የወሰነዉ በአግባቡ ነዉ ወይስ አይደለም 
የሚለዉን መመርመር የሚገባዉ አስተዳደሩ በጉዳዩ ላይ ዉሳኔ ሲሰጥ መሰረት ያደረገዉን ወይም 
በወቅቱ ተፈጻሚ ሲሆን የነበረዉን መመሪያ ቁጥር 4/2009ን መሰረት በማድረግ ሊሆን 
ይገባል፡፡ሆኖም የስር ፍርድ ቤት ለጉዳዩ ተፈጻሚነት የሌለዉን መመሪያ ቁጥር 5/2011ን መሰረት 
አድርጎ መወሰኑ ስህተት ሆኖ ሳለ ጉዳዩን በይግባኝና በሰበር ያየዉ የከተማ አስተዳደር ይግባኝ ሰሚ 
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ፍርድ ቤትም ይህንን ስህተት ሳያርም የሥር ፍርድ ቤትን ዉሳኔ ማጽናቱ አመልካች ተፈጻሚነት 
ባለዉ መመሪያ ጉዳዩ ቢታይ ሊያገኙ ይችሉ የነበረዉ መብት እንዲያጡ የሚያደርግ በመሆኑ 
ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ 

ከላይ እንደተመለከተዉ ለጉዳዩ ተፈጻሚ ሊደረግ የሚገባዉ መመሪያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ስር የሚገኙ የመንግስት ቤቶችን ለማስተዳደር የወጣዉ መመሪያ ቁጥር 4/2009 ነዉ፡፡በዚህ 
መመሪያ ቁጥር 4/2009 ከተደነገጉ ድንጋጌዎች መረዳት እንደሚቻለዉ የቀበሌ መኖሪያ ቤት 
በኪራይ የሚተላለፍበት ዓላማ የመኖሪያ ቤት ለሌላቸዉ ዜጎች በፍትሀዊነት በኪራይ በማስተላለፍ 
የመኖሪያ ቤት የሌላቸዉ ነዋሪዎችን ችግር ለመቅረፍ ነዉ፡፡በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 15(1/ሐ) ስር 
የቀበሌ ቤት ተከራይ በሞት ሲለይ በተከራዩ ቤት ዉስጥ ረዘም ላለ ጊዜ እንደልጅ ከወላጆቻቸዉ 
ዉጪ በቤት ዉስጥ የሚኖርና መኖሩ በወረዳዉ አስተዳደር የተረጋገጥለት ሰዉ ቤቱን በአዲስ ዉል 
እንዲከራይ እንደሚደረግ ተደንግጓል፡፡የዚህ ድንጋጌ ዋና ዓላማ ከወላጆቹ ዉጪ በሟቹ ተከራይ 
እንደልጅ ተቆጥሮ ከተከራዩ ጋር በቤቱ ዉስጥ ሲኖር የነበረ ሰዉ በተከራዩ ሞት ምክንያት መኖሪያ 
ቤት አጥቶ ጎዳና ላይ እንዳይወድቅ ተከራይ ሆኖ በዚሁ ቤት መኖሩን እንዲቀጥል የሚያስችል 
ጥበቃ ማድረግ ነዉ፡፡በመሆኑም በመመሪያዉ አንቀጽ 15(1/ሐ) መሰረት መብቱ ሊተላለፍ ይገባል 
ወይም አይገባም ተብሎ ሲወሰን የድንጋጌዉንና የመመሪያዉን ዓላማ ከግምት ማስገባት ይገባል፡፡ 

በመመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 15(1/ሐ) መሰረት በቤቱ ዉስጥ ከቤቱ ተከራዩ ጋር እንደልጅ 
ሆኖ ሲኖር ለነበረ ሰዉ የተከራይነት መብት ሊተላለፍ የሚችለዉ መብቱ እንዲተላፍለት የጠየቀዉ 
ሰዉ በመመሪያዉ አንቀጽ 15/1 ስር የተደነገጉትን መስፈርቶች ማሟላቱ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ከእነዚህም 
መስፈርቶች መካከል የተወሰኑት የተከራዩ መሞት እና የተከራይነት መብቱ ሊተላለፍልኝ ይገባል 
ብሎ የሚጠይቀዉ ሰዉ በቤቱ ዉስጥ ከተከራዩ ጋር እንደልጅ ሆኖ ይኖር እንደነበር ማረጋገጥ 
እንደሚገባ የሚጠይቁ መስፈረቶች ናቸዉ፡፡ በተያዘዉ ጉዳይ አመልካች የቤቱ ተከራይ ከ1989 ዓ/ም 
ጀምሮ ከቤቱ ወጥተዉ ስለጠፉ የመጥፋት ዉሳኔ በፍርድ ቤት ለማስወሰን መዝገብ አስከፍተዉ 
ክሱን ባቀረበቡት ጊዜ ጉዳዩ በሂደት ላይ እንደነበር በክሳቸዉ የገለጹ ሲሆን ለዚህ ችሎት ባቀረቡት 
አቤቱታ ላይ በተከራይዋ ላይ የመጥፋት ዉሳኔ እንደተሰጠ በመግለጽ ተከራክረዋል፡፡ተጠሪ ደግሞ 
የቤቱ ተከራይ እንዳልጠፉና እስከ 2011 ዓ/ም ድረስ ኪራይ እየከፈሉ እንደሚገኙ ገለጸዉ የተከራከሩ 
ሲሆን በሥር ፍርድ ቤት ያላነሱት ክርክር ቢሆንም የቤቱ ተከራይ ቤቱን ለቀዉ በንፋስ ስልክ ላፍቶ 
ክፍለ ከተማ ቤት ሰርተዉ እየኖሩ እንደሚገኙ ለዚህ ችሎት ባቀረቡት መልስ ላይ በመግለጽ 
ተከራክረዋል፡፡የግራ ቀኝ ክርክር ይህ ከሆነ አመልካች የተከራይነት መብት ለማግኘት ጥያቄ 
ሲያቀርቡ በቅድሚያ መረጋገጥ የሚገባዉ የቤቱ ተከራይ የሞቱ መሆኑን ነዉ፡፡ በፍትሐ ብሔር 
ሕግ ስለመጥፋት በሚደነግገዉ ምዕራፍ ስር ከቁጥር 154 እስከ 173 ድረስ ባሉ ድንጋጌዎች ላይ 
እንደተመለከተተዉ በአንድ ሰዉ ላይ የመጥፋት ዉሳኔ ከተላለፈ ሰዉዬዉ ተገኝቶ ዉሳኔዉ 
እስከሚነሳ ድረስ በሕግ አይን እንደሞተ ሰዉ ስለሚቆጠር በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 165/1 ስር 
እንደተደነገገዉ በጠፋዉ ሰዉ መሞት የሚገኙት መብቶች ያሏቸዉ ሰዎች መጥፋቱን የሚወስነዉ 
ፍርድ የመጨረሻ ከሆነ በኋላ የጠፋዉ ሰዉ እንደሞተ ተቆጥሮ በመብታቸዉ ሊጠቀሙባቸዉ 
ይችላሉ፡፡በመሆኑም የስር ፍርድ ቤት የቤቱ ተከራይ ላይ በፍርድ ቤት የመጥፋት ዉሳኔ መወሰኑን 
አመልካች በክሳቸዉ ባሰፈሩት መሰረት ማስረጃ አስቀርቦ ማረጋገጥ ሲገባዉ ሳያረጋግጥ ከዚህ 
ተከታይ በሆነ ጭብጥ ላይ ተመስርቶ መወሰኑ ሊታረም የሚገባዉ የክርክር አመራር ስህተት ነዉ፡፡ 
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እንዲሁም አመልካች ያቀረቡት ምስክሮች አመልካች በቤቱ ዉስጥ ከተከራይዋ ጋር እንደልጅ ሆነዉ 
ሲኖሩ እንደነበር እንደሚያዉቁ ገልጸዉ መመስከራቸዉን የሥር ፍርድ ቤት በዉሳኔዉ ላይ በግልጽ 
ያሰፈረዉ ያሳያል፡፡ ከላይ እንደተመለከተዉ ማስረጃ ቀርቦ የቤቱ ተከራይ ላይ የመጥፋት ዉሳኔ  
እንደተላለፈና ዉሳኔዉ ጸንቶ እንደሚገኝ ከተረጋገጠ አመልካች ከቤቱ ተከራይ ጋር እንደልጅ ሆነዉ 
በቤቱ ዉስጥ ሲኖሩ የነበረ መሆኑን ማስመስከራቸዉ ከመመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 15(1/ሐ) 
አንጻር የተከራይነት መብት ይሰጣቸዋል ወይስ አይሰጣቸዉም የሚለዉ ጭብጥም ቀጥሎ 
ተመርምሮ ዉሳኔ ሊያገኝ የሚገባዉ ሆኖ እያለ የሥር ፍርድ ቤት ክርክሩን በዚህ አግባብ 
አለመምራቱ መሠረታዊ የሆነ የክርክር አመራር ጉድለት ስለሆነ ሊታረም የሚገባዉ ነዉ፡፡ስለሆነም 
ተከታዩን ወስነናል፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 09705 ላይ በቀን 
12/01/2012 ዓ/ም የሰጠዉን ዉሳኔ፣ ይግባኝ ሰሚዉ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 31072 ላይ 
በቀን 03/04/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ 
ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 31479 ላይ በቀን 27/05/2012 ዓ/ም የተሰጠ ዉሳኔ  
በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋል፡፡ 

2. የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መዝገቡን በማንቀሳቀስ የቤቱ ተከራይ 
የነበሩት ወ/ሮ ሀረገወይን በላይነህ መጥፋታቸዉ ተረጋግጦ የመጥፋት ዉሳኔ የተላለፈባቸዉ 
መሆን አለመሆኑን ማስረጃ አስቀርቦ በማረጋገጥ እና የመጥፋት ዉሳኔ ተላልፎባቸዉ 
ከሆነም ቤቱን የመከራየት መብት ለአመልካች ሊተላለፍላቸዉ የሚገባ መሆን አለመሆኑን 
አስቀድሞ በተሰበሰበዉና በተሰማዉ ማስረጃ እና እንደነገሩ ሁኔታ ተጨማሪ ማስረጃ አስቀርቦ 
መመልከት ካስፈለገም በተጨማሪ ማስረጃ አረጋግጦ ከመመሪያ ቁጥር 4/2009 አንጻር 
መርምሮ እንዲወስን ጉዳዩን በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 343/1 መሰረት መልሰንለታል፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት በተደረገ ክርክር መነሻ ያወጡትን ወጪ የየራሳቸዉን እንዲችሉ 
ወስነናል፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 
1. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ 
2. በዚህ መዝገብ ላይ የተሰጠ እግድ ካለ ተነስቷል ይጻፍ፡፡ 
3. መዝገቡ ተዘግቷል፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 

    

                                   የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

 

ማ/አ 
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                                                                                                                      የሰ/መ/ቁ 193292 

                                                              ሀምሌ 29 ቀን 2013 ዓ/ም  

                     ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

                              ቀነአ ቂጣታ 

                              ፈይሳ ወርቁ 

                              ደጀኔ አያንሳ 

                              ብርቅነሽ እሱባለው 

 አመልካች፡- አቶ አህመድ አብዱራህማን - ከጠበቃ ብሩክ አሰፋ ጋር ቀረቡ፡፡ 

 ተጠሪ፡-  ኢልይስ ዲተርጀንት ኢንዱስትሪ ኩባንያ - ጠበቃ ወንድወሰን ሂርጶ ቀረቡ፡፡   

                 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል። 

                                    ፍ ር ድ 

            በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር የውጪ ሀገር ሰው (ኩባንያ) በንግድ ምልክት ምዝገባ ላይ ያቀረበውን 

የተቃዉሞ አቤቱታ መሰረት ያደረገ ሲሆን ክርክሩም ጆብ (Job) እና ሂላክ (Hilaac) የተባሉ የሳሙና ንግድ 

ምልክቶችን ይመለከታል፡፡ የሰበር አቤቱታው በአመልካች የቀረበውም በንግድ ምልክት የተቃውሞ አቤቱታው 

ላይ የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በመ/ቁ 0036 በቀን 21/06/2011 ዓ.ም እንዲሁም ይግባኙ 

የቀረበለት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁ 235010 በቀን 27/06/2012 ዓ.ም ያሳለፉት ውሳኔ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልኝ በማለት ስለጠየቁ ነው። 

1. ከመዝገቡ መረዳት እንደሚቻለው የአሁን አመልካች በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

በማመልከቻ ቁጥር LTM/3562/08፤ LTM/3563/08 እና LTM/3564/08 ባቀረበው የንግድ ምልክት 

 

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 
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የምዝገባ ጥያቄ ላይ የአሁን ተጠሪ ተቃዉሞ አቅርቦ የግራ ቀኙ አቤቱታ እና ማስረጃ በሚመለከተው 

ሥራ ሂደት ተመርምሮ ጥቅምት 30/2009 ዓ.ም የአመልካች ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል፡፡ 

2. አመልካች ይህን በመቃወም ውሳኔውን ለማስለወጥ ለአዕምሯዊ ንብረት ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ 

ቅሬታቸውን አቅርበው ነበር፡፡ የቅሬታቸው ይዘት የተቃውሞ አቅራቢው (የአሁን ተጠሪ) የውጪ ሃገር 

ኩባንያ በመሆኑ የውጪ ሃገር ሰዎች በአዋጁ ተቃዉሞ የማቅረብ መብት የሚያገኙት በእንካ ለእንካ 

መርህ ወይም ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም አቀፍ ስምምነት መሆኑን፤ ተጠሪ ተቃዉሞ ለማቅረብ 

ምንም ዓይነት መብት ወይም ጥቅም የሌለው መሆኑን፤ እንዲሁም ተጠሪ የንግድ ምልክቶቹ ባለቤት 

ነው መባሉ መሰረታዊ የህግ ስህተት መሆኑን የሚጠቅስ ነው፡፡ 

3. ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴው ፍሬ ጉዳዩን ተመልክቶ የውሳኔ ሃሳቡን ለአዕምሯዊ ጽ/ቤት ኃላፊ አቅርቧል፡፡ 

ኃላፊውም የውሳኔ ሃሳቡን ተቀብለው በኮሚቴው የውሳኔ ሃሳብ መሰረት ይፈፀም በማለት በመ/ቁ 

00036/2009 ውሳኔ ሰጥተዋል፡፡ በዚህ ውሳኔ ላይ ይግባኙ የቀረበለት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

በኮ/መ/ቁ 202772 ግንቦት 3/2010 ዓ.ም በዋለ ችሎት በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሰረት ይግባኙን 

ሰርዟል፡፡  

4. ከፍሲል በተጠቀሰው መልኩ በአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በተሰጠው ውሳኔና የከፍተኛው ፍርድ ቤት 

ባሳለፈው ትዕዛዝ ላይ አመልካች ለዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት ቅሬታቸውን አቅርበው ጉዳዩ በሰ/መ/ቁ 

158608 ታይቶ ህዳር 26/2011 ዓ.ም በዋለ ችሎት ውሳኔው ተሽሮ በመቃወሚያ ላይ ብይን ሳይሰጥ 

ታልፎ በፍሬ ጉዳዩ ውሳኔ መሰጠቱ አላግባብ በመሆኑ በቅድሚያ በመቃወሚያው ላይ ተገቢው ብይን 

እንዲሰጥበት ተመልሷል፡፡  

5. ሰበር ችሎቱ ከሰጠው ውሳኔ መገንዘብ እንደተቻለው ለምዝገባ በቀረቡ የንግድ ምልክቶች ላይ ተጠሪ 

ተቃዉሞ የማቅረብ መብትና ጥቅም የለውም፤ እንዲሁም ተቃዉ ያቀረበው በህግ ተቃውሞ ለማቅረብ 

የተሰጠው ጊዜ ካለፈ በኃላ ነው በሚል አመልካች ክርክር አቅርቧል፡፡ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 3 ሥር የአዋጁን የተፈፃሚነት ወሰን በተመለከተ እንደተደነገገው 

በእንካ ለእንካ መርሆ ወይም ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም ዓቀፍ ውል ላይ በመመስረት የውጭ 

ሃገር ሰዎች በአዋጁ መሰረት ኢትዮጵያዊያን ያሏቸው መብቶችና ግዴታዎች እንደሚኖራቸው 

ተመልክቷል፡፡ ተጠሪ የውጪ ሀገር ድርጅት መሆኑ ያላከራከረ በመሆኑ መቃወሚያው ከዚሁ የህጉ 

ድንጋጌ አንፃር ታይቶ ሊወሰን ይገባል፡፡ በሌላ በኩል መቃወሚያው የሚቀርብበትን ጊዜ በተመለከተ 

የንግድ ምልክት የምዝገባ ስርዓትን በሚደነግገው የአዋጁ ክፍል ሶስት አንቀጽ 13 ሥር ስለ “ተቃውሞ” 
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እንደተደነገገው ማንኛውም የንግድ ምዝገባን የሚቃወም ሰው የሚቃወምበትን ምክንያት በዝርዝር 

በመጥቀስ በደንቡ በተወሰነው የጊዜ ገደብና የተቃውሞ አቀራረብ ሥርዓት መሰረት ማስረጃዎቹን 

በማያያዝና በደንቡ የተወሰነውን ክፍያ በመፈፀም ለጽህፈት ቤቱ በጽሁፍ ተቃዉሞውን ማቅረብ 

እንደሚችል ተመልክቷል፡፡ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 

273/2005 ከአንቀጽ 26 እስከ 30 በተመለከቱት ድንጋጌዎች ሥር የተቃዉሞ ጥሪ ማስታወቂያ 

ስለሚወጣበት ሁኔታ፤ የንግድ ምልክት ምዝገባን ስለመቃወም፤ ስለ ተቃውሞ ማቅረቢያ ጊዜ፤ 

እንዲሁም በተቃውሞ ማመልከቻ ላይ ውሳኔ ስለሚሰጥበት ሁኔታ ሁሉ በዝርዝር ተደንግጓል፡፡ 

በአጠቃላይ የአሁኑ አመልካች በአከራካሪዎቹ የንግድ ምልክቶች ምዝገባ ላይ ተጠሪ ተቃዉሞ ማቅረብ 

አይችልም፤ ተቃዉሞውም የቀረበው በህግ የተፈቀደው ጊዜ ካለፈ በኃላ ነው በማለት ባቀረቧቸው 

መከራከሪያዎች ላይ የአዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ተጠሪ የሚያቀርበውን ክርክር ሰምቶና ማስረጃውን 

ተመልክቶ በህጉ አግባብ ብይን ሳይሰጥ አልፎ በፍሬ ጉዳዩ ላይ ውሳኔ መስጠቱ ጉዳዩ የሚመራበትን ህግ 

መሰረት ያደረገ ባለመሆኑ ውሳኔው የህግ ስህተት የተፈፀመበት ነው በማለት ውሳኔውን ሽሯል፡፡ ይህን 

ተከትሎም የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት መዝገቡን በማንቀሳቀስ አመልካች  ባቀረባቸው 

መከራከሪያዎች ላይ ተጠሪ የሚያቀርበውን ክርክር ሰምቶና በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት 

የሚያስችለውን ተገቢ ማስረጃ መርምሮ ለጉዳዩ አግባብነት ካላቸው የህጉ ድንጋጌዎች አንፃር ማጣራት 

አድርጎ ውሳኔ እንዲሰጥ ጉዳዩን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343(1) መሰረት መመለሱን መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

6. በዚህ መልኩ ጉዳዩ የተመለሰለት የአዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ መዝገቡን አንቀሳቅሶ ከሰበር 

ችሎቱ በተያዘው ጭብጥ መሰረት ተጠሪ መልስ እንዲሰጥ አድርጓል፡፡ ተጠሪ በቀን 25/04/2011 ዓ.ም 

በሰጠው መልስ ተቃውሞ የማቅረብ መብት እንዳለው በመግለጽ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/1998 እና አዋጁን መሰረት አድርገው በወጡት ደንብና መመሪያዎች መሰረት 

የውጭ ሀገር ሰዎች የንግድ ምልክት ምዝገባ ማካሄድ እንደሚችሉ፤ ጽ/ቤቱ ወደ አስራ አንድ ሺህ 

(11,000) የሚደርሱ የውጭ ሀገር የንግድ ምልክት ማመልከቻዎችን በመቀበል የንግድ ምልክት ምዝገባ 

ምስክር ወረቀት እንደሰጠ ገልጸው በዚህም መሰረት ተጠሪ በኢትዬጵያ ውስጥ ቋሚ ነዋሪ የሆነ ሰው 

በመወከል እና ኢትዬጵያውያን አመልካቾች ባላቸው መብት መሰረት ጠበቃ በመሰየም የንግድ 

ምልክቱን ምዝገባ እንደተቃወሙ ተከራክረዋል፡፡ ተጠሪ አክለውም የእንካ ለእንካ ስምምነት ሲነሳ 

መሰረት ሊያደርግ የሚገባው እስካሁን ድረስ ኢትዬጵያ የውጭ ሀገር ማመልከቻ የምትቀበል መሆኑ እና 

ኢትዬጵያ የሰጠችውን የምዝገባ ምስክር ወረቀት በመቀበል እዚህ የተመዘገቡ የንግድ ምልክቶች ሌሎች 
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ሀገሮች ላይ የሚመዘገቡ በመሆኑ ኢትዬጵያ ከሌሎች ሀገሮች የንግድ ምልክት ተቀብላ ከመመዝገብ 

የሚያግዳት ነገር የለም ሲሉ አቅርበዋል፡፡  ከዚህም በተጨማሪ ኢትዬጵያ ይህንን በማድረጓ ወቅቱ 

የሚጠይቀውን ሉላዊነት እና የውጭ ኢንቨስትመንት ፍላጎት ለማሟላት በእጅጉ ያግዛል፤ ከዚህም አልፎ 

ጽ/ቤቱ ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ እንዲሁም በንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ከዛም በፊት ባሉት አመታት 

የንግድ ምልክት ምዝገባ ሲያካሂድ የነበረ በመሆኑ የመብት መጣበብ የሌለ ከመሆኑም በተጨማሪ 

ሱማሌላንድ በኢትዮጵያ የተደረገን ምዝገባ አልቀበልም ያለችበት ሁኔታ በአመልካች አልቀረበም፡፡ 

ኢትዬጵያ የሱማሌላንድ ምዝገባንና ተቃውሞ አልቀበልም ማለቷ ኢትዬጵያውያን በሀገሪቱ ሊኖራቸው 

የሚችለውን መብት የሚያስነፍግ በመሆኑ የግድ በእንካ ለእንካ መርህ መታጠር አይኖርበትም፡፡ 

አመልካች በክርክር ላይ ያሉትን የንግድ ምልክቶች ያሉባቸውን ምርቶች ከተጠሪ ተቀብለው ያከፋፍሉ 

እንደነበር ያመኑ በመሆኑ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(2) መሰረት ቀዳሚ መብት 

ስላለው ሲጠቀምባቸው የነበሩ የንግድ ምልክቶች ለምዝገባ ሲቀርቡ የመቃወም መብቱ የተጠበቀ 

ነው፡፡ ከዚህም ሌላ ተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻውን ተገቢውን ሁኔታ አሟልቶ በህጉ በተቀመጠው 

የጊዜ ገደብ ውስጥ ማለትም 60 ቀን ከማብቃቱ በፊት ያቀረበ በመሆኑ በዚህም የንግድ ምልክት 

ምዝገባ አዋጅንም ሆነ ደንቡን ተከትሎ የቀረበ በመሆኑ የአመልካች ክርክር ውድቅ ሊሆን ይገባል 

በማለት ተከራክረዋል፡፡ 

7. አመልካች በበኩላቸው የኢፊዲሪ ህገመንግስት ንብረት የማፍራት መብት የሚሰጠው ለኢትዮጵያዊያን 

መሆኑን፤ የእንካ ለእንካ ስምምነቱ እንኳን ቢኖር የውጪ ሀገር ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ 

ምልክት ምዝገባ ያካሂዳሉ እንጂ ተቃውሞ ማቅረብ ይችላሉ አይልም በማለት የቀደመ ክርክራቸውን 

በማጠናከር አቅርበዋል፡፡ 

8. ጉዳዩ በዚህ መልኩ የቀረበለት የአእምሯዊ ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ክርክሩን መርምሮ ኢትዮጵያ እና 

ሶማሌላንድ ግልጽ የሆነ የእንካ ለእንካ ስምምነት የላቸውም፤ ነገር ግን አሁን ባለው አለማቀፍ 

ልምድም ቢሆን ይህ እንዲኖር አይጠበቅም፤ የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ህጎች ከተለያዩ የአዕምሯዊ 

ጥበቃ ስምምነቶች ጋር የተጣጣሙ ናቸው፤ እነዚህ ስምምነቶች ደግሞ የእንካ ለእንካ መርህን ዋና 

አካላቸው ያደረጉ ናቸው፤ ይህን መሰረት አድርጋ ኢትዮጵያ ለውጭ ሀገር ሰዎች ዜጎችዋ ያላቸውን 

መብት ሰጥታ የንግድ ምልክት ምዝገባና ተያያዥ ተግባራትን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ እያካሄደች ትገኛለች፤ 

ይህን በማድረጓ ዜጎቿ ሊደርስባቸው ከሚችለው የምላሽ ድርጊት (repraisal) መከላከል ችላለች፡፡ 

በተጨማሪም ይህን በማድረጓ ከውጪ ሀገራት የሚመጣን ኢንቨስትመንት እያበረታታች ኢኮነሚዋንም 
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በማሳደግ ብሔራዊ ጥቅሟን ማስከበር ችላለች፡፡ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የምታደርገውን ለውጪ ሀገር 

ዜጎችም ሆነ ድርጅቶች ማድረግ ልማድ (የውጪ አገር ንግድ ምልክቶችን የመመዝገብና የመጠበቅ 

እንዲሁም አገር ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የውጪ ምልክቶች ለምዝገባ ሲቀርቡ የውጪ ዜጎች ወይም 

ድጅቶች የሚያቀርቡትን ተቃዉሞ የመቀበል ልምድ) ካደረገችበት ከ1978 ዓ.ም ጀምሮ ይህ አሰራር 

የነበረና አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በ1995 ዓ.ም ሲቋቋም የቀጠለ የረጅም ጊዜ አሰራር ነው፡፡ እስካሁን 

ባለው ልምድ መሰረት ሌሎች ሀገሮችም ይህንን ስለአለማድረጋቸው ከአመልካች በኩል የቀረበ ማስረጃ 

የለም፡፡ በመሆኑም የውጭ ሀገር አመልካቾች በእስካሁኑ የሀገሪቱ አሰራር ኢትዮጵያዊያን ያላቸው 

መብቶች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ በተለይም ሀገሪቱ የአለም የንግድ ድርጅት አባል ለመሆን እየተንቀሳቀሰች 

ባለችበት ጊዜ ይህንን ማስቀጠል ተገቢ መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ያምናል፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች 

አመልካች ለምዝገባ ባቀረብኳቸው የንግድ ምልክቶች ላይ የተጠሪ ድርጅት የሚገኝበት ሀገር 

ከኢትዮጵያ ጋር የእንካ ለእንካ ስምምነት ስለሌለው ተቃውሞ የማቅረብ መብት የላቸውም በሚል 

ያቀረበው መከራከሪያ የሀገሪቱን የአዕምሯዊ ንብረት ህጎች አላማ እና የመርሁን መነሻ ሀሳብ ያላገናዘበ 

ስለሆነ ተቀባይነት የለውም፡፡ ከዚህም ሌላ አመልካች ከተጠሪ ድርጅት ዕቃ ተቀብሎ የማከፋፈል የውል 

ግንኙነት እንደነበራቸው በዳይሬክቶሬቱ ተረጋግጧል፤ በተጨማሪም አመልካች ከተጠሪ ምርቱን 

ተቀብለው ሲያከፋፍሉ እንደነበር አስቀድሞ ካደረጉት ክርክርና በንግድ ምዝገባ ውስጥ ካሉት መረጃዎች 

መረዳት ይቻላል፤ ተጠሪ ከአመልካች በተጨማሪ በሌሎች ወኪሎች አማካኝነት ለክርክር የቀረቡት 

የንግድ ምልክቶች ያሉባቸውን ምርቶች ኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ሲጠቀሙበት የነበረ ስለመሆኑ 

ማስረጃዎች መቅረባቸው በራሱ በአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(2) መሰረት አመልካች ምዝገባ 

የጠየቁበት የንግድ ምልክት በሶስተኛ ወገኖች መብት ምክንያት መመዝገብ የማይችሉ ንግድ ምልክት 

ውስጥ እንዲወድቅ ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም አመልካች በማመልከቻ ቁጥር LTM/3562/08፤ 

LTM/3563/08 እና LTM/3564/08 ባቀረበው የንግድ ምልክት የምዝገባ ጥያቄ ላይ ተጠሪ ተቃውሞ 

ለማቅረብ መብትና ጥቅም አለው፡፡  

9. ሁለተኛውን ነጥብ ማለትም ተጠሪ ተቃውሞውን ያቀረበው በህግ ተቃውሞ ለማቅረብ የተሰጠው ጊዜ 

ካለፈ በኃላ ነው በማለት አመልካች ያቀረበውን መከራከሪያ በተመለከተም ይግባኝ ሰሚው መርምሮ 

የተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻ በስራ ክፍሉ ተፈርሞ የገባው በ16/07/2008 ዓ.ም መሆኑ 

መረጋገጡን፤ ዕለቱ ለፕሬስ የሚላኩ የንግድ ምልክቶች የሚዘጋጁበት እንደነበርና በዚህ ዕለት ክፍያ 

እንደማይፈፀም ባደረገው ማጣራት መረዳቱን፤ በዚህ ምክንያት አርብ ዕለት ላስገቡት የተቃውሞ 
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ማመልከቻ በሚቀጥለው የስራ ቀን ሰኞ በ19/07/2008 ዓ.ም ክፍያ እንደፈፀሙ ግንዛቤ ተወስዷል፤ 

ስለሆነም የንግድ ምልክቱ ለተቃውሞ ጥሪ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣው በ18/05/2008 ዓ.ም 

ሲሆን ተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻውን በህጉ የተመለከተው የ60 (ስድሳ) ቀን የጊዜ ገደብ ሳያልፍ 

ያቀረቡ በመሆኑ በስራ ክፍሉ የውስጥ አሰራር በክፍያና ተያያዥ ምክንያቶች መብታቸው ሊታለፍ 

አይገባም፤ ተጠሪ የንግድ ምልክት አዋጅና ደንቡ በሚፈቅደው መሰረት ተቃውሞ እንዳቀረቡ 

ስለተረጋገጠ አመልካች ተቃውሞው የቀረበው በወቅቱ አይደለም በማለት ያቀረቡት መከራከሪያ 

ተቀባይነት የለውም ብሏል፡፡ በአጠቃላይ ተጠሪ በአመልካች የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ላይ 

ተቃውሞ የማቅረብ መብት አላቸው፤ እንዲሁም የተቃውሞ ማመልከቻውም በህጉ በተቀመጠ ጊዜ 

ውስጥ ያቀረቡ በመሆኑ የአመልካች መከራከሪያዎች ተቀባይነት ሊኖራቸው አይገባም በማለት የውሳኔ 

ሃሳቡን አቅርቧል፡፡   

10. ፍሬ ጉዳዩን በተመለከተም የውሳኔ ሃሳቡን ያቀረበ ሲሆን ከዚህም ሌላ ምርመራ እየተደረገበት ካለው 

ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያለው በመሆኑ ምክንያት ጽ/ቤቱ በጉዳዩ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ እስከሚሰጥበት 

ድረስ ቀደም ሲል በተጠሪ ስም በጽ/ቤቱ ውስጥ በማመልከቻ ቁጥር FTM/7461/2016 G.C 

(በምዝገባ ምስክር ወረቀት ቁጥር FTM/6277/2016) Job እንዲሁም በማመልከቻ ቁጥር 

FTM/7460/2016 G.C (በምዝገባ ምስክር ወረቀት ቁጥር FTM/6278/2018) Hilaac በሚል 

ተመዝግበው የሚገኙት የንግድ ምልክቶች እንዲታገዱ በቀን ጥር 09/2011 በቁጥር 9/6401-304/1 

የተጻፈው ደብዳቤ እንዲነሳ በማለት ይግባኝ ሰሚው የውሳኔ ሃሳቡን ለአዕምሯዊ ጽ/ቤት የበላይ ኃላፊ 

አቅርቧል፡፡ ዋና ዳይሬክተሩም የውሳኔ ሃሳቡን ተቀብለው በውሳኔ ሃሳቡ መሰረት ይፈፀም ብለዋል፡፡ 

11.  በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት አመልካች የይግባኝ ቅሬታቸውን ለፌ/ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበዋል፡፡ 

ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ከፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት በሰበር መ/ቁ 158608 በቀን 

26/03/2011 ዓ.ም በተያዘው ጭብጥ መሰረት ክርክር ተሰምቶና ተጣርቶ በጽ/ቤቱ የተሰጠው ውሳኔ 

የሚነቀፍበት የህግም ሆነ የፍሬ ነገር ምክንያት የለም በማለት ውሳኔውን አፅንቷል፡፡ 

12.  የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው። አመልካች በቀን 12/01/2012 ዓ/ም ባቀረቡት ማመልከቻ 

ጆብ (Job) እና ሂላክ (Hilaac) የተባሉ የሳሙና ንግድ ምልክቶች ባለቤትነትን በተመለከተ ይህ ሰበር 

ችሎት በድጋሚ ውሳኔ እንዲሰጥበት የመለሰው የመጀመሪያ ጭብጥ ተጠሪ የሶማሌ ላንድ ድርጅት 

በመሆኑ የእንካ ለእንካና አለም አቀፍ ስምምነት በሌለበት ሁኔታ ተቃውሞ የማቅረብ መብት የሌለው 

ሆኖ ሳለ ጽ/ቤቱና የስር ከፍተኛ ፍ/ቤት መብት አለው በሚል ውሳኔ መስጠታቸው መሰረታዊ የህግ 
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ስህተት ነው፡፡ በህገ መንግስቱና አግባብነት ባላቸው ህጎች የተገለጸውን እንዲሁም ትክክለኛ ልማዶችን 

ወደ ጎን በመተው ያለምንም ስምምነት ከ1978 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዬጵያ ከ11 ሺህ በላይ ለውጭ ሀገር 

ዜጎች (ድርጅቶች) የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ሲደረግ እንደነበር በሀሰት በማረጋገጥ የሶማሌ ላንድ 

ድርጅት የሆነው ተጠሪ ተቃውሞ የማቅረብ መብት አለው በሚል የንግድ ምልክቶቹ ለተጠሪ 

እንዲመዘገቡ ውሳኔ መስጠታቸው አግባብ አይደለም፡፡ በየትኛውም መመዘኛ ከታየ አንድ አለም አቀፍ 

ስምምነት ተፈጻሚነትና አስገዳጅነት የሚኖረው ስምምነቱን ፈርመው ባጸደቁት አባል ሀገራት መካከል 

ነው፤ ኢትዬጵያ ለውጭ ሀገር ሰዎች (ድርጅቶች) የንግድ ምልክትን ጨምሮ በአጠቃላይ የአእምሯዊ 

ንብረት ጥበቃ የምታደርገው ፈርማ ባጸደቀችው አለም አቀፍ ስምምነት መሰረት ነው፡፡ ጽ/ቤቱ 

ያለስምምነት ጥበቃ ያደረገው እስከማውቀው ድረስ ለተጠሪ ብቻ ነው፡፡ ሰበር ችሎት መዝገቡን 

ሲመልስ በሁለተኛነት የያዘውን ጭብጥ በተመለከተም ከፍተኛ ፍ/ቤትና ጽ/ቤቱ ተጠሪ ተቃውሞውን 

ያቀረበው በሕጉ በተቀመጠው ጊዜ ካለፈ በኋላ ቢሆንም ተቃውሞ የማቅረብ መብት አለው በሚል 

የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈፀመበት  ነው፡፡ የጽ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴና ከፍተኛ 

ፍ/ቤት ግራ ቀኝ ያቀረቡትን ማስረጃዎችና ክርክሮች በህግ አግባብ ሳይመረምሩና ለውሳኔያቸው 

ሳይጠቀሙ ማለፋቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ በመሆኑም የሰጡት ውሳኔ 

እንዲሻርልኝና አመልካች ለምዝገባ ያቀረብኩት ጆብና ሂላ የተባሉ የንግድ ምልክቶች ላይ ተጠሪ 

ተቃውሞ የማቅረብ መብት የለውም፤ እንዲሁም የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ጆብና ሂላክ የተባሉ 

የንግድ ምልክቶች ለአመልካች እንዲመዘግብ ውሳኔ እንዲሰጥልኝ በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

13. ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ አመልካች ባቀረበው የንግድ ምልክት ባለቤትነት ምዝገባ 

ተጠሪ ተቃውሞ የማቅረብ መብት አለው ተብሎ የተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት ከንግድ ምልክት 

ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 3 እና 13 እንዲሁም ከደንብ ቁጥር 273/2005 አንቀጽ 

27(2) አኳያ ለመመርመር ሲባል ጉዳዩ ለዚህ ሰበር ችሎት እንዲቀርብና ተጠሪ መልስ እንዲሰጥበት 

ተደርጓል፡፡ 

14. ተጠሪ በቀን 20/02/2013 ዓ.ም ባቀረበው መልስ የንግድ ምልክት አዋጁ በአንቀጽ 3 የተፈጻሚነት 

ወሰኑን ሲገልጽ በእንካ ለእንካ መርህ ወይም ኢትዬጵያ አባል በሆነችበት አለም አቀፍ ውል ላይ 

በመመስረት የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዬጵያውያን ያሏቸው መብትና ግዴታቸው እንደሚኖራቸው 

ይደነግጋል፡፡ ከዚህ የህጉ እሳቤ ተነስተን የእንካ ለእንካ መርህን ሀገሪቱ ከፈረመቻቸው አለምአቀፍ 

ውሎች ነጥለን ማየት ይኖርብናል፡፡ እንደ ህጉ አንቀጽ የእንካ ለእንካ መርህ የውጭ ሀገር ዜጎች 
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ኢትዬጵያውያን ያሏቸውን መብትና ግዴታ የሚያጎናጽፍ አንዱ መርህ ሲሆን ሀገሪቱ የምትፈራረማቸው 

አለም አቀፍ ውሎች ደግሞ ሌላው መብት የማግኛ ግንኙነት ስለመሆናቸው ሁለቱ መብት ሰጪ 

መስፈርቶች ወይም በሚለው አያያዥ ቃል መቅረባቸው ያስረዳል፡፡ የእንካ ለእንካ መርህ የኢትየጵያ 

አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በተግባር እየሰራበት እንዳለውም ሆነ የህጉ አግባብ እንደሚያስረዳው 

ስምምነቱ በፊርማ የሚከወንና በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሀገራት ድርድር የሚቀመጡበት መርህ 

አይደለም፡፡ ከዚህ ይልቅ አንዱ ሀገር ለሌሎች ሀገራት ዜጎች በሚሰጠው መብት ልክ ለዜጎቹም በሌላ 

ሀገር በምላሹ እንዲሰጥ በሚያስችለው ነው፡፡ ነገር ግን አመልካች ከዚህ አለም አቀፍ መርህ ጋር 

ባልተጣጣመ መልኩ ትርጉም በመስጠት በንግድ ምልክት አዋጁ እንኳ ከአለም አቀፍ ውሎች ተነጥሎ 

የቀረበውን የእንካ ለእንካ መርህ ጽንሰ ሀሳብ በደምሳሳው አንድ አድርጎ በመውሰድ ያቀረቡት 

መከራከሪያ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ ውድቅ ሊደረግ ይገባል፡፡ አመልካች ሱማሌላንድ እንደ ሀገር 

ስለማትቆጠር አለም አቀፍ ስምምነት ልትፈርም አትችልም ያሉትን በተመለከተ አንድን ሀገር እንደ ሀገር 

መቁጠር ከኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ይልቅ ፖለቲካዊ ግንኙነት እንደሆነ በመስኩ የዳበሩ ጽሁፎች 

ያስገነዝባሉ፤ አሁን ክርክር እየቀረበ ያለው ኢትዬጵያ ለሱማሌላንድ የፖለቲካ እውቅና ሰጥታለች 

አልሰጠችም አይደለም፤ ይህ ቢታለፍ እንኳ አለም አቀፍ ስምምነት ለመፈረም እንደ ሀገር መቆጠር 

አለበት ቢባል እንኳ ሱማሌ ላንድ የሱማሊያ ሀገር አካል እንደሆነች የታወቀ ነው፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ 

የሱማሌ አካል በመሆኗ ኢትዬጵያ ግንኙነት እያደረገች ያለችው በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ካለው 

ከሱማሊ ሀገር ጋር ነው፡፡ ሱማሊያ ደግሞ የአለም አቀፍ ስምምነት መፈረምም ሆነ የሀገሮች የዳበረ 

ልምድ የሚገዛት ሀገር ነች፡፡ ተጠሪ የሱማሌላንድ ድርጅት በመሆኑ በሁለቱ ሀገራ መሀከል ስምምነት 

በሌለበት ሁኔታ የንግድ ምልክት ምዝገባዬን ለመቃወም መብት አለው ተብሎ የተሰጠው ውሳኔ 

ስህተት ነው የሚለውን መከራከሪያ በተመለከተ ይህ ነጥብ በጥቅሉ የውጭ ሀገር ዜጋ በኢትዬጵያ 

ውስጥ ንብረት የማፍራትና ይህንኑም በሀገሪቱ ህግ መሰረት የማስጠበቅ መብት ያለው መሆን 

አለመሆንና እንዲህ ያለ መብትም ማግኘት የሚቻለው ሀገራት በፈረማቸውና ባጸደቁት የእንካ ለእንካ 

መርህ ወይም አለም አቀፍ ስምምነት መሰረት ብቻ ስለመሆኑ ነጣጥሎ ማየት ያስፈልጋል፡፡ በንግድ 

ምልክት አዋጁ አንቀጽ 4 እና 7 እንደተቀመጠው የንግድ ምልክት ባለቤትነት አንድም በማስመዝገብ 

በሌላም በኩል በሀገር ውስጥ ጥቅም ላይ በማዋል ባለቤትነት እንደሚገኝ ይደነግጋል፡፡ ከእነዚህ ከሁለቱ 

ባንዱ የባለቤትነት መብት ያገኘ ሰው በንግድ ምልክቱ ላይ የቀዳሚነት መብት ይኖረዋል፡፡ የዚህ ህግ 

መርህ የንግድ ምልክቱን ባለቤት ዜግነት የሚከተል ሳይሆን የሸማቹን ህብረተሰብ፣ የገበያ ስርአቱንና 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የንብረት መብቱን መሰረት ያደረገ ነው፡፡ የውጭ ሀገር ሰው ንብረት የማፍራትም ሆነ የአእምሯዊ 

ንብረት ባለቤት መሆን ህጋዊ መብቱ መሆኑ ከተረጋገጠ ደግሞ በሀገሪቱ ህግ መሰረት ባለንብረትነት 

በሚሰጠው መብት ልክ ንብረቱን የመጠቀም፣ የማስተላለፍ እንዲሁም የመጠበቅ መብት አብሮ 

እንደሚኖረው መረዳት ይቻላል፡፡ አመልካች የተጠሪ የንግድ ወኪል በመሆን በኢትዬጵያ ገበያ ውስጥ 

በተጠቀሱት የንግድ ምልክቶች መለያነት የሚቀርቡትን የዱቄት ሳሙና ምርቶች ሲያከፋፍሉ እንደነበር 

በስር ፍ/ቤቶች የተረጋገጠ ነው፤ የውክልና ስልጣኑም ምርቶቹን የመሸጥ እንጂ በንግድ ምልክቶቹ ላይ 

አንዳችም መብት የሚፈጥርለት አለመሆኑ ይታወቃል፤ ስለሆነም አመልካች እነዚህን የንግድ ምልክቶች 

ያለባለቤቱ ያለ ተጠሪ ፈቃድ መጠቀም እንዲሁም በራሱ ስም የማስመዝገብ ሂደትን ተጠሪ የመቃወም 

ህጋዊ መብት አለው፡፡ በሌላም በኩል ተጠሪ የመቃወሚያ ማመልከቻውን መጋቢት 16/2008 ዓ.ም 

ጊዜው ከማለፉ ከሁለት ቀናት በፊት አቅርቧል፡፡ በመሆኑም የኢትዬጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

እንዲሁም ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጡት ውሳኔ እንዲጸና በማለት ተከራክሯል፡፡  አመልካችም በመልስ 

መልሳቸው አቤቱታቸውን በማጠናከር አቅርበዋል፡፡  

15. ከፍ ሲል በአጭሩ የገለጽነው የጉዳዩን አመጣጥ ነው፡፡ በበኩላችን ለሰበር ችሎቱ የተያዘውን ጭብጥ 

ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ቅሬታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

መርምረናል፡፡  

16. በሰበር አጣሪ ችሎቱ እንዲታይ የተያዘው ጭብጥ አመልካች ያቀረበውን የንግድ ምልክት ባለቤትነት 

ምዝገባ ተጠሪ የውጭ ሀገር ኩባንያ ከመሆኑ አንፃር ሊቃወም መቻሉን የተመለከተ ሆኖ ጉዳዩን በተለይ 

ከንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 3 እና 13 እንዲሁም ከደንብ ቁጥር 

273/2005 አንቀጽ 27(2) አኳያ ያለውን እንድምታ ለመመርመር ነው፡፡  

17. ይህን ጭብጥ ለመወሰን የአዋጁን የተፈፃሚነት ወሰን የሚደነግገውና በእንካ ለእንካ መርሆ ወይም 

ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም ዓቀፍ ውል ላይ በመመስረት የውጭ ሃገር ሰዎች በአዋጁ መሰረት 

ኢትዮጵያዊያን ያሏቸው መብቶችና ግዴታዎች እንደሚኖራቸው የተመለከተው ድንጋጌ ሊተረጎም 

የሚገባበትን ሁኔታ በህጉ ከተዘረጋው የንግድ ምልክት ምዝገባ አላማና በዘርፉ ከዳበረው አለማቀፍ 

እንዲሁም ሀገራዊ ልምድ አንፃር መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

18. ከፍሲል ከተጠቀሰው የአዋጁ ድንጋጌ መረዳት እንደሚቻለው የእንካ ለእንካ መርህ የሀገሪቱ ህግ አካል 

በመሆኑ እንዲሁም ሀገሪቱ አባል የሆነችበት አለማቀፍ ስምምነት ሲኖር የውጭ ሀገር ዜጎች እንዲሁም 

ኩባንያዎቻቸው ኢትዮጵያዊያን የንግድ ምልክት በማስመዝገብ፣ ለምዝገባ የቀረበን የንግድ ምልክት 
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በመቃወም በአጠቃላይ ኢትየጵያዉያን ያላቸው መብቶችና ግዴታዎች የውጪ ዜጎችም እንዲኖራቸው 

ያደርጋል፡፡ 

19.  የእንካ ለእንካ መርህ (principle of reciprocity) በዘርፉ የሚታወቅ ሲሆን መርሁ የሚይዘው 

ትርጉም “አንተ ባደረክግልኝ መጠን እኔም አደርግልሃለሁ” እንዲሁም “እኔ ባደረኩልህ መጠን አንተም 

ታደርጋለህ” የሚል ይዘት ያለው ነው፡፡ ይህን መርህ ተጠቅመው ሃገራት ጥቅማቸውን ያስከብራሉ 

የሌሎችንም ጥቅም በዚያው መጠን ያከብራሉ፡፡ ይህ የእንካ ለእንካ መርህ የ”ናሽናል ትሪትመንት” 

(National Treatment) አካል ሲሆን የ”ናሽናል ትሪትመንት” መሰረተ ሃሳብ የአለማቀፍ ልማዳዊ ህግን 

መሰረት የሚያደርግ ሆኖ በሃገራቱ መካከል ግልፅ የሆነ ስምምነት ባይኖር እንኳ አንድ ሀገር ለሀገሩ 

ዜጎች የሚያከብረውን መብት እና የሚጥለውን ግዴታ ለሌሎች ሀገሮች ዜጎችም በተመሳሳይ 

እንደሚያደርግ የሚያስገነዝብ ነው፡፡    

20. በሌላም በኩል አለማቀፍ ስምምነቶችን በተመለከተ የንግድ ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ እና ሌሎች በስራ 

ላይ ያሉ የሀገሪቱ አዕምሯዊ ንብረት ህጎች ከአለማቀፍ ስምምነቶች ጋር የተጣጣሙ ሆነው ይታያሉ፡፡ 

የሀገሪቱ የአዕምሯዊ ንብረት ህጎች ዝቅተኛ የስምምነት ስታንዳር ከሚያስቀምጠው ከአለማቀፉ “ንግድ 

ነክ የሆኑ የአእምሯዊ ንብረት ስምምነቶች” (Trade Related Intellectual Properties Agreement 

– በአጭሩ “TRIPS Agreement”) ጋር ስምም የሆኑ ድንጋጌዎችን የያዙ መሆኑ ሲታይ ሀገሪቱ ለውጭ 

ሀገር ሰዎች የአእምሯዊ ንብረት አለማቀፍ ስምምነቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ ተገቢ ጥበቃ 

የምታደርግ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡  

21. ከንብረት መብት አንጻርም የውጪ ሀገር ሰዎች የአእምሯዊ ንብረትን ጨምሮ በአጠቃላይ የንብረት 

መብታቸው በኢትዮጵያ የሚከበርበትን አግባብ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ አለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች 

መግለጫ (UDHR) አንቀጽ 17 ማንኛውም ሰው በራሱም ሆነ ከሌሎች ጋር በማህበር የንብረት ባለቤት 

የመሆን መብቱ እንደሚከበር እና ያለአግባብ ንብረቱን ሊነጠቅ የማይችል ስለመሆኑ ይደነግጋል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ የአለም አቀፍ የኢኮኖሚ የማህበራዊና ባህላዊ ስምምነት ሰነድ (ICESCR) አንቀጽ 15 

በተመሳሳይ መልኩ በመደንገግ ለንብረት መብቱ ጥበቃ ያደርጋል፤ በአባል ሀገራትም ላይም ኃላፊነት 

ይጥላል፡፡ እነዚህ አለም አቀፍ ስምምነቶች ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውና ያጸደቀቻቸው በመሆኑ 

በሕገመንግስቱ አንቀጽ 9(4) እና አንቀጽ 13(2) መሰረት የሀገሪቱ ህግ አካል ናቸው፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ 

የውጭ ሀገር ሰዎች (የሕግ ሰውነት ያላቸውን ጨምሮ) በሀገሪቱ ንብረት የማፍራት እና ባለቤት የመሆን 

መብት አላቸው፡፡ በተለይ አእምሯዊ ንብረት በባህሪው ድንበር ተሻጋሪ ሲሆን የሁሉም ሀገራት ዜጎች 
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ጥቅምና ፍላጎት የሚንፀባረቅበት ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የአእምሯዊ ንብረትን የተመለከቱ ህጎች 

የሚፈፀሙበት እና የሚተረጎሙበት አግባብ የውጭ ሀገር ዜጎች በኢትዬጵያ ንብረት የማፍራትና 

ባለቤት የመሆን መብት ያላቸው መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ሊሆን ይገባል፡፡ 

22.  ከዚህም ሌላ የአለም አቀፍ ሕግንና አለማቀፍ ስምምነቶችን የሚመለከቱ ክርክሮች ሲነሱ የህጎቹ 

ምንጭ ተያይዞ ሊታይ ይገባል፡፡ የአለማቀፍ ህግ ምንጮች ተደርገው የሚወሰዱት የመጀመሪያው 

(Primery Source) አለም አቀፍ ስምምነቶች፣ በዘርፉ የዳበረው አለም አቀፍ ልማድ፤ እና በአለም አቀፍ 

ሕጎች እውቅና የተሰጣቸው አጠቃላይ መርሆች ሲሆኑ በቀጣይነት (Secondary Source) የፍርድ ቤት 

ውሳኔዎች፤ የታዋቂ ምሁራን አስተያየት እና ጽሁፎች ሁሉ ይገኙበታል፡፡ ይህም በአለም አቀፍ ፍ/ቤት 

መቋቋሚያ ሕግ (Statute of International Court of Justice) አንቀጽ 38(1) ስር ተመልክቷል፡፡ 

በዚህም አገሮች አለምአቀፍ ስምምነቶችን ባይፈርሙም ከላይ በተመለከተው አኳኋን የአለም አቀፍ 

ስምምነቶቹ ላይ የተመለከቱት መብትና ግዴታዎች አለምአቀፋዊ ልማድ ከሆኑና በብዙ አገራት ወጥነት 

ባለውና በዳበረ ሁኔታ የሚተገበሩ ከሆነ ባልፈረሙት ሀገራት ጭምር ተፈጻሚ የሚሆኑ መሆናቸውን 

ያስገነዝበናል፡፡ 

23. በተለይ ከአእምሯዊ ንብረት መብት እና በልዩ ሁኔታም ከንግድ ምልክት ጋር በተያያዘም የ WTO እና  

TRIPS ስምምነት፤ እንዲሁም የበርን ኮንቬንሽን (Berne Convention)፣ የፓሪስ ኮንቬንሽን (Paris 

Convention)፣ እና የማድሪድ ፕሮቶኮል (Madrid Protocol) የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ እነዚህና መሰል 

የአለም አቀፍ ስምምነቶች የሚመሩበት መሰረታዊ መርህ ብሄራዊ ስምምነት ሲሆን ለአንድ ሀገር ዜጎች 

የሚጠበቀው መብት ወይም የሚጣለው ግዴታ በሌሎች ሀገሮች ዜጎችም ያለ አድሎ በእኩልነት 

ተፈጻሚነት እንዲኖረው የሚገባውን ግዴታ የሚመለከት ነው፡፡ ይህም ለአብነት በ TRIPS አለምአቀፍ 

ስምምነት አንቀጽ 3 ስር ተመልክቶ ይገኛል፡፡ ስለሆነም ሀገራት ለውጭ ሀገር ዜጎች ጨምሮ የአእምሯዊ 

ንብረት መብት ጥበቃ የሚያደርጉ ሲሆን የሚሰጠው ጥበቃ አይነትና ተፈጻሚነት ግን የአለም አቀፍ 

ስምምነቶች አባል በሆኑት እና የሁለትዬሽ እና አህጉራዊ ስምምነቶችን ባጸደቁ ሀገራት የተሻለ ሆኖ 

ይታያል፡፡ አንዳንድ ሀገራት ደግሞ አብዛኞችን አለም አቀፍ ስምምነቶች ሳያጸድቁ ነገር ግን የአእምሯዊ 

ንብረት መብቶችን የተመለከቱ አለማቀፋዊ መርሆችና አሰራሮችን በሀገራቸው ህጎች ደንግገው ይገኛሉ፡፡ 

በዚህ መልኩ ለመብቱ ጥበቃ ከሚያደርጉ ሀገራት መካከል ኢትዬጵያ አንዷ ስትሆን አዋጅ ቁጥር 

501/98 እና ሌሎቹ የአእምሯዊ ንብረት አዋጅና ደንቦች ይህን የሚያሳዩ ናቸው፡፡  
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24. ወደ ተያዘው ጉዳይ ስንመለስ ኢትዮጵያ ከሱማሌላንድ ጋር ግልጽ የሆነ የእንካ ለእንካ ስምምነት 

የላትም፡፡ ከሱማሌላንድ ሁኔታ እና ከፍሲል ከተመለከተው አለማቀፉ ልምድ እንዲሁም ከሀገራችን 

የአእምሯዊ ንብረት ህጎች አላማና ይዘት አንፃርም ቢሆን ስምምነቱ እንዲኖር አይጠበቅም፡፡ ፍሬ ነገርን 

የማጣራት ስልጣን ያላቸው የስር ፍርድ ቤት እና ይግባኝ ሰሚው አካል እንዳረጋገጡት ሀገሪቱ ለውጪ 

ሀገር ሰዎች ዜጎቿ ያላቸውን መብትና ግዴታ በተመሳሳይ በማወቅ የንግድ ምልክት ምዝገባና ተያያዥ 

ተግባራትን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ስታካሂድ ኖራለች፡፡ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የምታደርገውን ለውጪ ሀገር 

ዜጎችም ሆነ ድርጅቶች በማድረግ የውጪ ሀገር ንግድ ምልክቶችን የመመዝገብና የመጠበቅ እንዲሁም 

አገር ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የውጪ የንግድ ምልክቶች ለምዝገባ ሲቀርቡ የውጪ ዚጎችና ድርጅቶች 

የሚያቀርቡትን ተቃውሞ ተቀብሎ የማስተናገድ ልምድ ከ1978 ዓ.ም ጀምሮ የነበረ መሆኑና አሁንም 

በአዕምሯዊ ጽ/ቤት የቀጠለ ልምድ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ይህን ማድረጓም የውጭ ሀገር እንቨስትመንት 

በሀገሪቱ እንዲስፋፋ የሚያበረታ መሆኑና ዜጎቿ በሌሎች ሃገራት ሊደርስባቸው ከሚችለው የምላሽ 

ድርጊት (repraisal) የሚታደግ መሆኑም ተመልክቷል፡፡ 

25.  ከዚህም ሌላ አመልካች ከተጠሪ ድርጅት ጋር ዕቃ ተቀብሎ የማከፋፈል የውል ግንኙነት የነበራቸው 

መሆኑ፤ ከዚህ ጋር በተያያዘ አመልካች ለዳይሬክቶሬቱ የውክልና ውል መቋረጡን የሚገልጽ ደብዳቤ 

ያስገቡ መሆኑ፤ እንዲሁም አመልካች ከተጠሪ ምርቱን ተቀብለው ሲያከፋፍሉ እንደነበር በአእምሯዊ 

ንብረት ጽ/ቤት ሥር በተደራጀው ዳይሬክቶሬት መረጋገጡ እና አስቀድሞ ግራቀኙ ያደረጉት ክርክር 

ይህንኑ እንደሚያሳይ በፍሬ ነገር ደረጃ በህግ ስልጣኑ በተሰጣቸው አካላት መረጋገጡን ተገንዝበናል፡፡ 

26. ከፍሲል እንደተገለፀው በኢትዬጵያ አእምሯዊ ጽ/ቤትም ሆነ በቀደሙ የሀገሪቱ ተቋማት ከ1978 ዓ.ም 

ጀምሮ የውጭ ሀገር ዜግነት ላላቸውን ከ11,000 (አስራ አንድ ሺህ) በላይ ለሆኑ በውጭ ለተቋቋሙ 

ድርጅቶች ለዜጎች እንደሚደረገው ሁሉ መብታቸው እንደተጠበቀላቸው መረጋገጡ በዚህ ረገድ በሀገሪቱ 

የዳበረ ልምድ ያለ ስለመሆኑ ያሳያል፡፡ ይኸውም በአለምአቀፍ ደረጃ የዳበረው ልምድ የሀገሪቱ የህግ 

አካል መሆኑን ስለሚያሳይ ተጠሪ የተረጋገጠ መብት እያላቸው መብታቸው ሲነካ ተቃውሞ ማቅረብ 

አይችሉም የሚባልበት የህግ ምክንያት አለመኖሩን የሚያስገነዝብ ነው፡፡   

27.  ስለሆነም አመልካች ለምዝገባ ባቀረባቸው የንግድ ምልክቶች ላይ ተጠሪ ተቃውሞ የማቅረብ መብት 

የለውም በሚል የቀረበው መከራከሪያ የሀገራችንን አእምሯዊ ንብረት ህጎች አላማና ይዘት፣ የእንካ 

ለእንካ መርህ ጽንሰ ሃሳብና አተገባበሩን፤ አለማቀፍ ህጉን ፤ እንዲሁም ሀገሪቱ ለረዥም ዘመን 

ስትሰራበት የኖረችውን ልምድ መሰረት ያደረገ ሆኖ አላገኘነውም፡፡ በመሆኑም መከራከሪያው ውድቅ 
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ተደርጎ ተጠሪ መቃወሚያውን ማቅረብ ይችላል ተብሎ በመወሰኑ የተፈፀመ የህግ ስህተት የለም 

ብለናል፡፡  

28. ሌላው የአመልካች ክርክር ተጠሪ ተቃዉሞውን ያቀረበው በህግ ተቃውሞ ለማቅረብ የተሰጠው የ 60 

ቀናት ጊዜ ካለፈ በኃላ ነው የሚል ነው፡፡ አከራካሪውን የንግድ ምልክት ምዝገባ በተመለከተ የንግድ 

ምልክቱ ለተቃውሞ ጥሪ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣው በ18/05/2008 ዓ.ም ነው፡፡ በጉዳዩ ላይ 

የግራቀኙ ክርክርና ማስረጃ በይግባኝ ሰሚው ተመርምሮ የተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻ በስራ ክፍሉ 

ተመዝግቦ የገባው በህግ የተመለከተው ጊዜ ሳያልፍ አርብ ዕለት በ16/07/2008 ዓ.ም መሆኑ 

ተረጋግጧል፡፡ ዕለቱ ለፕሬስ የሚላኩ የንግድ ምልክቶች የሚዘጋጁበት ስለነበር በዚህ ዕለት ተቋሙ ክፍያ 

የሚቀበልበት ሁኔታ ባለመኖሩ ተጠሪ አርብ ዕለት ላስገባው የተቃውሞ ማመልከቻ በሚቀጥለው የስራ 

ቀን ማለትም ሰኞ በ19/07/2008 ዓ.ም ክፍያ እንደፈፀመ ተረጋግጧል፡፡ ስለሆነም የንግድ ምልክት 

አዋጅና ደንቡ በሚፈቅደው መሰረት ተጠሪ የተቃውሞ ማመልከቻውን በህጉ የተመለከተው የ60 

(ስድሳ) ቀን የጊዜ ገደብ ሳያልፍ ያቀረበ መሆኑ ተረጋግጦ በስራ ክፍሉ የውስጥ አሰራር ምክንያት ክፍያ 

በሚቀጥለው የስራ ቀን በመከፈሉ የመቃወም መብታቸው ሊታለፍ አይገባም ተብሎ የአመልካች 

መከራከሪያ ተቀባይነት ማጣቱ ህጉንና የተረጋገጠውን ፍሬ ነገር መሰረት ያደረገ ነው ከሚባል በቀር 

የሚነቀፍ ሆኖ አላገኘነውም፡፡ 

29. በአጠቃላይ የእንካ ለእንካ መርህ (principle of reciprocity) በሀገራት መካከል ግልፅ የሆነ ስምምነት 

ባይኖርም እንኳ አንድ ሀገር ለሀገሩ ዜጎች የሚያከብረውን መብት እና የሚጥለውን ግዴታ ለሌሎች 

ሀገሮች ዜጎችም በተመሳሳይ እንደሚያደርግ የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 3 ሥር የተመለከተው የእንካ ለእንካ መርህ ሊተረጎም የሚገባውም 

ሌላው ሀገር ለዜጎቹ የሚያደርገውን የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ለኢትዮጵያዊያን የማያደርግ ከሆነ 

የዚያ ሀገር ዜጎችም ሆነ ድርጅቶች በኢትዮጵያ የንግድ ምልክታቸው እንዲመዘገብና ጥበቃ 

እንዲደረግላቸው ለመጠየቅ እንዲሁም የተያያዥ መብቶች ተጠቃሚ ሊሆኑ አይችሉም ተብሎ ነው 

ብለናል፡፡  

30. በተያዘውም ጉዳይ በኢትዮጵያ ምዝገባና ጥበቃ የተደረገላቸው የንግድ ምልክቶች በሶማሊያ ጥበቃ 

እንደማይደረግላቸው በአመልካች በኩል የቀረበ ክርክርና ማስረጃ ባለመኖሩ፤ የሀገራችን የንግድ 

ምዝገባና ጥበቃ አዋጅም ሆነ ሌሎች የሀገሪቱ አዕምሯዊ ንብረት ህጎች ከአለማቀፍ ስምምነቶች ጋር 

የተጣጣሙ ሆነው የተቀረፁ በመሆኑ፤ ሀገሪቱ ለውጪ ሀገር ሰዎች ዜጎቿ ያላቸውን መብትና ግዴታ 
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በተመሳሳይ በማወቅ የንግድ ምልክት ምዝገባና ተያያዥ ተግባራትን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ስታካሂድ 

የኖረች መሆኑም የተረጋገጠ በመሆኑ፤ እንዲሁም ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት 

በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

1234/2013 አንቀጽ 10 ከተሰጠው መሰረታዊ የህግ ስህተትን የማረም ስልጣን አንጻር የፍሬ ነገር 

ክርክርና ማስረጃን የሚመለከት ባለመሆኑ ምክንያት አመልካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት 

የለውም ብለናል፡፡ ተጠሪ አከራካሪውን የንግድ ምልክት በተመለከተ መቃወሚያውን ማቅረብ ይችላል፤ 

መቃወሚያውም የቀረበው በህጉ በተፈቀደው ጊዜ ውስጥ ነው ተብሎ በመወሰኑ የህግ ስህተት 

ያልተፈፀመ በመሆኑ ተከታዩንም ወስነናል፡፡   

 

                                     ው ሣ ኔ  

1. የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በመ/ቁ 0036 በቀን 21/06/2011 ዓ.ም እንዲሁም ይግባኙ 

የቀረበለት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁ 235010 በቀን 27/06/2012 ዓ.ም ያሳለፉት ውሳኔ 

መሰረታዊበፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷል፡፡ 

2. በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 3 ሥር የተመለከተው “የእንካ ለእንካ” 

መርህ ሊተረጎም የሚገባው ሌላው ሀገር ለዜጎቹ የሚያደርገውን የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 

ለኢትዮጵያዊያን የማያደርግ ከሆነ “የውጭ ሀገር ሰዎች” በኢትዮጵያ የንግድ ምልክታቸው 

እንዲመዘገብና ጥበቃ እንዲደረግላቸው ለመጠየቅ እንዲሁም የተያያዥ መብቶች ተጠቃሚ ሊሆኑ 

አይችሉም ተብሎ ነው በማለት ወስነናል፡፡   

3. በዚህ ፍርድ ቤት ተሰጠው የዕግድ ትዕዛዝ ተነስቷል፡፡ ይፃፍ፡፡ 

4. ክርክሩ ያስከተለውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡ 

5. የውሳኔው ግልባጭ ለስር ፍርድ ቤት እና ለአእምሯዊ ጽ/ቤት ይተላለፍ፡፡ 

6. ውሳኔው ነሀሴ 10 ቀን 2013 ዓ.ም በችሎት ተነቧል፡፡  

             መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 

ሄ/መ                          የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት፡፡ 
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የሰ.መ.ቁ 183547 

                                                             ቀን መስከረም 26 2013ዓ.ም 

 

                              ዳኞች፡ ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

                                    ቀነዓ ቂጣታ 

                                    ፈይሳ ወርቁ 

                                    ደጀኔ አያንሳ 

                                    ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡ አቶ ኢሳያስ አድማሱ አለማየሁ - ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡ 1ኛ. ወ/ሮ አልማዝ ተድላ ደስታ 

          2ኛ. አቶ ዘውዱ አድማሱ አለማየሁ       ወኪል አንተነህ አድማሱ - ቀረቡ 

          3ኛ. አቶ ቴዎድሮስ አድማሱ አለማየሁ 

          መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

                                   ፍ  ር  ድ  

ጉዳዩ ለሰበር ችሎቱ ሊቀርብ የቻለው አመልካች የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት መናገሻ ምድብ 2ኛ ፍ/ብሄር ችሎት 

በኮ.መ.ቁ 62214 በ13/3/11ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ፤ የፌ/ከ/ፍ/ቤት በመ.ቁ 230102 በ28/10/11ዓ.ም በሰጠው 

ትእዛዝ ቅር በመሰኘት በ7/1/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ ስላቀረቡ ነው፡፡ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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የጉዳዩ አመጣጥ አመልካች በስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በተጠሪዎች ላይ ባቀረቡት ክስ ሟች አባቴ አቶ አድማሱ 

አለማየሁ በ29/10/03ዓ.ም ያደረጉት ኑዛዜ አመልካችን ከወራሽነት የነቀለ እና የወራሽነት ድርሻ የሌለኝ 

ያደረገ ስለሆነ ይህ ኑዛዜ ተሰርዞ በፍ/ብ/ህ/ቁ 842(1) መሰረት ከሌሎች ወራሾች እኩል ድርሻ ያለኝ መሆኑ 

ይወሰንልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀው 1ኛ ተጠሪ ባቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ የሟች ህጋዊ 

ሚስት ስሆን ወራሽ ባልሆን ከሚስት እና ከባለቤቴ ንብረት ድርሻ ግማሹ(50%) የኔ መሆኑ እስከታወቀ 

ከሌሎች ወራሾች ጋር መከሰስ የሌለብኝ በመሆኑ፤ አመልካችም ከ1ኛ ተጠሪ የሚፈልገው መብት እና ጥቅም 

ስለሌለ ክሱ በ1ኛ ተጠሪ ላይ መቅረቡ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 33 መሰረት ተቀባይነት የለውም የሚል ሲሆን፤ 

ተጠሪዎች በጋራ ባቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ሟች አቶ አድማሱ አለማየሁ ግንቦት 29 ቀን 

2003ዓ.ም ያደረጉት ኑዛዜ በአርባ ቀን መታሰቢያው የካቲት 5 ቀን 2009ዓ.ም ሲነበብ አመልካችም በአካል 

ተገኝቶ የሰማ በመሆኑ ይህን ደግሞ መቃወም የሚችለው በፍ/ብ/ህ/ቁ 973(2) በ15 ቀን ውስጥ ብቻ ሲሆን 

አመልካችም ለሽምግልና ዳኞች ይህን ያላደረገ በመሆኑ፤ በአንቀጽ 973(2)(3) መሰረትም እስከ 3 ወር ግዜ 

ውስጥ ያላቀረበ በመሆኑ ክሱ በፍ/ብ/ህጉ እና በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 244(2)(ለ) መሰረት በይርጋ ቀሪ ነው በማለት 

የተከራከሩ ሲሆን፤ ፍ/ቤቱም በመቃወሚያዎቹ ላይ ክሱን ከሰማ እና የግራቀኙን ምስክሮች ቃል ከሰማ በኋላ 

አመልካች ኑዛዜው ሲነበብ ሰምተዋል ወይስ አልሰሙም? ያልሰሙ ከሆነ የአመልካች ክስ በይርጋ የሚታገድ 

ነው ወይስ አይደለም? የሚሉትን ጭብጦች በመያዝ ጉዳዩን መርምሮ የአመልካች ምስክሮች በሰጡት ቃል 

አመልካች ኑዛዜው ሲነበብ በቦታው እንዳልነበሩ እና በእለቱም አብረው መዋላቸውን ገልጸዋል ይሁን እንጂ 

የአመልካች እናት አመልካች የ40 ቀን መታሰቢያው ቦታ እንዲሄድ በምስክሮች በኩል ያደረጉ ቢሆንም 

አመልካች ግን ሳይሄድ እንደቀረ መስክረዋል፤ የተጠሪዎች ምስክሮች በበኩላቸው አመልካች የሟች አባቱ 

የ40 ቀን መታሰቢያ ቀን የካቲት 5 2009ዓ.ም እዛ እንደነበር ፤ የኑዛዜው ኮፒ ለአመልካች እንደተሰጠ እና 

ስሙም በሄኖክ አድማሱ በሚባል ተራ ቁጥር 13 ላይ የሰፈረ ነው፤ የአመልካች ስም በሄኖክ አድማሱ ስም 

እንደሚታወቅ ለዚህም ማሳያ የአመልካች እናት የአመልካች ስም ሄኖክ ነው ማለታቸውን 1ኛ ምስክር 

መስክረዋል፤ አመልካች ጠዋት 1 ሰአት ጀምሮ እዛ እንደነበር እና የኑዛዜው ድርሻ አንሶኛል ያለውም ከ1 

ወር በኋላ ነው በማለት በመመስከራቸው ከግራቀኙ ምስክሮች ቃል አመልካች ኑዛዜው በሚነበብበት ወቅት 

ቦታው የነበረ መሆኑን የተጠሪዎች ምስክሮች ከአመልካች ምስክሮች በበለጠ እና በአሳማኝ መልኩ 

በመግለጻቸው የፍ/ብሄር ህግ አንቀጽ 973(2) (3) ከደነገገው አንጻር ኑዛዜው የተነበበው የካቲት 5 ቀን 

2009ዓ.ም ሲሆን የአመልካች ክስ የቀረበው በ22/12/09ዓ.ም በመሆኑ ይህም ሲቆጠር ከ15(አስራ አምስት) 

ቀናት በኋላ ብሎም ከ3(ሶስት) ወር በኋላ በመሆኑ ፤ አመልካችም በኑዛዜው ላይ ስማቸው እስከሰፈረ ድረስ 

የፍ/ብ/ህ/ቁ 939 ከደነገገው እና የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 36604 እና 53223(ቅጽ 8 እና 

12) ከሰጣቸው አስገዳጅ ውሳኔዎች አንጻር ከኑዛዜው ተነቅያለሁ የሚባልበት አግባብ የለም ስለሆነም ክሱ 

በፍ/ብ/ህ/ቁ 973(1) እና 244(2) (ረ) መሰረት በይርጋ ይታገዳል በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ አመልካች በዚህ 

ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌ/ከ/ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱም በሰጠው ትእዛዝ ይግባኙን ሰርዞታል፡፡ 
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የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከላይ የተገለጹትን ውሳኔ እና ትእዛዝ በመቃወም ሲሆን ይዘቱም 

አመልካች በኑዛዜው ላይ ስሜ ፈጽሞ አልተጠቀሰም፤ አመልካች ኢሳያስ አድማሱ የምባል ሲሆን ተጠሪዎች 

ስሜን እንኳን ስለማያውቁ ራሳቸው ባዘጋጁት ኑዛዜ ላይ ስሜን ሄኖክ አድማሱ በማለት ገልጸዋል፡፡ በስር 

ፍ/ቤት ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቄ ስሜ ሄኖክ አድማሱ አለመሆኑን በሕይወት ዘመኔም አንድም ግዜ ሄኖክ 

አድማሱ ተብዬ ተጠርቼ እንደማላውቅ አስረድቼ ሳለ የስር ፍ/ቤት የአመልካች ስም በኑዛዜው ላይ 

እስከተጠቀሰ ድረስ ከውርስ ተነቅሏል ለማለት አይቻልም ሲል መወሰኑ፤ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቱም ይህንን 

ውሳኔ አለማረሙ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፤ የስር ፍ/ቤቶች በኑዛዜው ላይ ስሜ 

ያልተጠቀሰውን ግለሰብ በኑዛዜው ላይ እንደተጠቀስኩ አድርገው የሰው ምስክሮችን ወደማድመጥ መሄዳቸው 

በራሱ መሰረታዊ የሆነ የማስረጃ ምዘና ስህተት በመሆኑ የስር ፍ/ቤት ውሳኔዎች የህግ መሰረት የላቸውም 

ተብሎ እንዲሻሩልኝ፤ አመልካች ከሟች አባቴ ጋር በህይወት ዘመኔ የተገናኘሁት ለአንድ ቀን ብቻ ሲሆን 

አዲስአበባ ውስጥ ሌላ ቤተሰብ መስርቶ እንደሚኖር ከነገረኝ በቀር አድራሻውንም እንደማላውቅ፤ የ40 ቀን 

መታሰቢያውንም የምሄድበት አግባብ እንደሌለ በምስክሮች ያስረዳሁ በመሆኑ ከነዚህ ምስክሮች ቃል መረዳት 

የሚቻለው አመልካች ከሟችም ጋር ይሁን ከተጠሪዎች ጋር ምንም አይነት ትውውቅ እንደሌለኝ በዚህም 

መነሻ የ40 ቀን መታሰቢያ የተባለውንም ፐሮግራም ልሳተፍ እንደማልችል ሆኖ ሳለ በስምም 

ያልተጠቀስኩትን እና የተጠሪዎችም ምስክሮች በአካል እንኳን እንደማያውቁኝ ግልጽ ሆኖ ሳለ ኑዛዜው 

ሲነበብ በቦታው ነበርክ ተብሎ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ መብቴን ያጣበበ በመሆኑ የስር ፍ/ቤቶች 

የአመልካችን አቤቱታ ቀኑ ያለፈበት ነው በማለት በብይን ውድቅ ማድረጋቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት ነው ተብሎ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348 መሰረት እንዲሻርልኝ የሚል ነው፡፡ 

ይህ አቤቱታቸው ተመርምሮ የአመልካች ትክክለኛ ስም ኢሳያስ አድማሱ ሲሆን፤ ከአባታቸው ጋር ግንኙነት 

እንዳልነበራቸው፤ የ40 ቀን መታሰቢያ እንዳልሄዱ በምስክሮቻቸው ያስረዱ ሲሆን በተጠሪ በኩል ደግሞ 

በኑዛዜው ተ.ቁ 13 ሄኖክ አድማሱ በሚል ተፅፏል እያሉ የስር ፍ/ቤት ኑዛዜውን አውቀሃል በማለት በይርጋ 

ይቋረጣል በማለት የወሰነበት አግባብ ከመሰረታዊ የማስረጃ ምዘና መርህ አንጻር ለማጣራት ለሰበር ችሎት 

ይቅረብ ተብሎ በ12/3/12ዓ.ም በመታዘዙ ለተጠሪዎች ጥሪ ተደርጎ ተጠሪዎች በ17/4/12ዓ.ም በተጻፈ 

ባቀረቡት መልስ አመልካች በሰበር አቤቱታቸው ላይ ያቀረቡት ክርክር የፍሬ ነገር ክርክር ነው፤ የሰበር አጣሪ 

ችሎቱ የደረሰበት መደምደሚያ በፍሬነገር ደረጃ እውነት የሌለው ነው፤ አመልካች በስር ፍ/ቤት ባቀረቡት ክስ 

የሟች አባታቸው የአቶ አድማሱ አለማየሁ ህይወት ባለፈበት ግዜ በቀብር ስነስርአቱ ላይ እና በሟች የ40 

ቀን መታሰቢያ ጸሎት ስነስርአት ላይ መገኘታቸውን፤ የውርስ ሀብት ድርሻ በስምምነት እንዲያካፍሏቸው 

ተጠሪዎችን የጠየቁ መሆኑን የገለጹ ሲሆን በተጨማሪም የተጠሪዎች ምስክሮች አመልካች ሟች አቶ 

አድማሱ የሞቱ እለት፤ በቀብር ስነስርአታቸው ላይ እንዲሁም በሟች የ40 ቀን የፀሎት መታሰቢያ እለት ላይ 

የተገኙ መሆኑን እና ኑዛዜው በስነስርአቱ ላይ እንዲፈስ ተደርጎ(ተነቦ) አመልካችም የኑዛዜው ፎቶኮፒ 

ደርሷቸው አንብበው ከተረዱት በኋላ ከተጠሪዎች ጋር የገንዘብ ተጨምሮ ይሰጠኝ ጥያቄ አቅርበው በተለያዩ 

ግዜያት ድርድር ከተደረገ በኋላ ሊስማሙ ባለመቻላቸው ወደ ክስ መምጣታቸውን ያስረዱ ሲሆን የአመልካች 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 4 / 5 

 

ምስክሮች ከዚህ በተቃራኒ አመልካች የአባታቸው ቀብር ላይም ሆነ የ40 ቀን የጸሎት መታሰቢያው እለት 

እንዳልሄዱ፤ የአመልካች አባት አቶ አድማሱ አለማየሁ የሞቱበትን ቀን እና እንዲሁም የ40 ቀን የጸሎት 

መታሰቢያ የተደገሰበት ቀን እና አመተምህረት ጭምር እንደማያውቁ መስክረው ሳለ የማስረጃ ምዘና ሂደቱ 

ይጣራ መባሉ ከሰበር ችሎቱ ስልጣን ውጪ እና እውነትነት የሌለው ነው፤ አመልካች ስሜ ኢሳያስ አድማሱ 

ሆኖ ሳለ ሄኖክ አድማሱ በማለት ተጠሪዎች ኑዛዜ አዘጋጅተዋል ሲሉ ያቀረቡት ክርክር በስር ፍ/ቤት የክርክር 

ነጥብ ሆኖ ያልተነሳ ሲሆን፤ የተጠሪዎች ምስክሮች ሟች አቶ አድማሱ አለማየሁ አመልካችን ሄኖክ በሚል 

ስም ይጠሯቸው እንደነበር መስክረዋል፤ የኑዛዜ ሰነዱንም በተመለከተ ሟች አቶ አድማሱ አለማየሁ 

በህይወት እያሉ በ29/9/03ዓ.ም የተናዘዙት ኑዛዜ ስልጣን ባለው የመንግስት መስሪያ ቤት የተመዘገበ እንጂ 

አመልካች እንዳሉት በተጠሪዎች የተዘጋጀ አይደለም፤ በዚህ ኑዛዜ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ሟች አመልካችን 

ይጠሩት በነበረው ስም ሄኖክ አድማሱ አለማየሁ በማለት የገለጹት ሲሆን ወረድ ብለው በተራ ቁጥር 4 ላይ 

የእናቱን ስም በመጥቀስ ከወ/ሮ መሰለች ለተወለደው ለሄኖክ አድማሱ ብር 5000 ይሰጠው ብለው በኑዛዜው 

ላይ ገልጸውታል፤ የተጠሪ ምስከሮችም ይህን እውነታ እንዲሁም የአመልካች እናት ወ/ሮ መሰለች 

እንደሚባሉ እና ሌላ ሄኖክ የሚባል ልጅ ወ/ሮ መሰለች እንዳልነበራቸው የመሰከሩ በመሆኑ ይህ ጉዳይ አሁን 

በሰበር ችሎት ደረጃ መነሳቱ ከህግ ውጪ ነው፤ አመልካች የመክሰስ መብታቸው በይርጋ ታገደ እንጂ 

የፍሬነገር ክርክር ያልታየ በመሆኑ አመልካች በአቤቱታቸው ላይ የስር ፍ/ቤት ስሙ በኑዛዜው ላይ 

ስለተጠቀሰ ከውርስ ተነቅሏል ማለት አይቻልም ብሏል ሲሉ ያቀረቡት ቅሬታ ከስር ፍ/ቤቱ ብይን ጋር 

የሚጣጣም ባለመሆኑ ውድቅ ሊደረግ ይገባል፡፡ ስለሆነም የስር ፍ/ቤቶች ብይን እና ትዕዛዝ ጸንቶ ተጠሪዎች 

እንዲሰናበቱ የሚል ነው፡፡ 

አመልካች በ14/5/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል፡፡ 

ይህ የሰበር ችሎትም የአመልካችን የሰበር አቤቱታ፤ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢዎቹ የህግ 

ድንጋጌዎች አንጻር የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ እና ትእዛዝ አግባብነት እንደሚከተለው መርምሯል፡፡ 

አመልካች በስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በተጠሪዎች ላይ ባቀረቡት ክስ የጠየቁት ዳኝነት ሟች አባቴ አቶ አድማሱ 

አለማየሁ በ29/9/03ዓ.ም ያደረጉት ኑዛዜ አመልካችን ከወራሽነት የነቀለ እና የወራሽነት ድርሻ የሌለኝ ያደረገ 

ስለሆነ ኑዛዜው ተሰርዞ በፍ/ብ/ህ/ቁ 842(1) መሰረት ከሌሎች ወራሾች እኩል ድርሻ ያለኝ መሆኑ ይወሰንልኝ 

የሚል ሲሆን የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ 152134 በ24/3/11ዓ.ም  (ቅጽ 23 ላይ የታተመ) 

ኑዛዜው እንዲፈርስ የሚቀርብ የዳኝነት ጥያቄ ሊታይ የሚገባው በፍ/ብ/ህ/ቁ 1123 መሰረት እንጂ በፍ/ብ/ህ/ቁ 

973 መሰረት አለመሆኑን፤ የፍ/ብ/ህ/ቁ 973 ስለኑዛዜ መነበብ እንዲሁም ኑዛዜው ሲነበብ የነበሩ ሰዎች 

ኑዛዜው እንዲፈርስ አቤቱታ የሚያቀርቡበትን ስርአት እና ግዜውን በሚመለከት የሚደነግግ እንጂ በኑዛዜ 

ከውርስ ተነቅለናል በማለት ኑዛዜው እንዲፈርስ የሚቀርብን ወይም የቀረበን አቤቱታ በሚመለከት 

ስላለመሆኑ አስገዳጅ የህግ ትርጉም የሰጠ ሲሆን በተያዘው ጉዳይ አመልካች ካቀረቡት ከላይ ከተገለጸው 

የዳኝነት ጥያቄ አንጻር የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የአመልካችን የዳኝነት ጥያቄ በፍ/ብ/ህ/ቁ 1123 መሰረት 
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በማየት ግራቀኙን በፍሬጉዳዩ ላይ አከራክሮ ውሳኔ ሊሰጥ ሲገባው ጉዳዩን በፍ/ብ/ህ/ቁ 973 መሰረት በማየት 

ተጠሪዎች ባቀረቡት የይርጋ መቃወሚያ መነሻነት የአመልካችን ክስ በይርጋ ውደቅ በማድረግ ውሳኔ 

መስጠቱን፤ በዚሁ ውሳኔ ላይ የቀረበውንም ይግባኝ የፌ/ከ/ፍ/ቤት በሰጠው ትእዛዝ መሰረዙን ይህ የሰበር 

ችሎት መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ ያገኘው ሲሆን፤ ከዚህ በተጨማሪም አመልካች በሰበር 

አቤቱታቸው ስሜ ኢሳያስ አድማሱ ነው፤ ሄኖክ አድማሱ ተብዬ ተጠርቼ አላውቅም ሲሉ የተከራከሩ ሲሆን 

የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ሟች አቶ አድማሱ አለማየሁ በ29/9/03ዓ.ም ባደረጉት ኑዛዜ ተራ ቁጥር 13 ላይ 

አመልካች ስሙ ሄኖክ አድማሱ በሚል መስፈሩን በፍሬነገር ደረጃ ማረጋገጡን የብይኑ ይዘት የሚያስረዳ 

ሲሆን አመልካች ስማቸውን በተመለከተ ከላይ በተገለጸው መልኩ ካቀረቡት ክርክር አንጻር አመልካች 

ስማቸው ኢሳያስ አድማሱ ነው ወይንስ ሄኖክ አድማሱ ነው? ከዚህ አንጻርስ ሟች አቶ አድማሱ አለማየሁ 

በ29/9/03ዓ.ም አደረጉት በተባለው ኑዛዜ ተራ ቁጥር 13 ላይ ሄኖክ አድማሱ ተብሎ የተጠቀሰው አመልካችን 

ነው ወይንስ አይደለም? የሚሉትን ነጥቦች በማስረጃዎች በማጣራት እና ጉዳዩን በመመርመር በአመልካች 

የዳኝነት ጥያቄ ላይ ውሳኔ ሊሰጥ ሲገባው ክሱን በይርጋ ውድቅ በማድረግ መወሰኑን፤ በዚህ ውሳኔ ላይ 

የቀረበውን ይግባኝ የፌ/ከ/ፍ/ቤት በሰጠው ትእዛዝ መሰረዙን ይህ የሰበር ችሎት መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት ሆኖ አግኝቶታል፡፡ ስለሆነም ተከታዩ ተወስኗል፡፡ 

                                     

ው  ሳ  ኔ 

1. የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት መናገሻ ምድብ 2ኛ ፍ/ብሄር ችሎት በኮ.መ.ቁ 62214 በ13/3/11ዓ.ም የሰጠው 

ውሳኔ፤ የፌ/ከ/ፍ/ቤት በመ.ቁ 230102 በ28/10/11ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) 

መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የኮ.መ.ቁ 62214 የሆነውን መዝገብ አንቀሳቅሶ ወደፍሬጉዳዩ ገብቶ 

የአመልካችን የዳኝነት ጥያቄ በፍ/ብ/ህ/ቁ 1123 መሰረት በማየት፤ ግራቀኙን በፍሬጉዳዩ ላይ 

በማከራከር እና ማስረጃዎችን በመስማት ጉዳዩን መርምሮ በአመልካች የዳኝነት ጥያቄ ላይ 

የመሰለውን ውሳኔ ሊሰጥ ይገባል በማለት ጉዳዩን በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 341(1) መሰረት መልሰንለታል፡፡ 

3. የዚህ ውሳኔ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤቶች ይድረስ፡፡ 

4. መዝገቡ ተዘግቷል፡፡ ይመለስ፡፡                  

        የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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የሰ/መ/ቁ 191629 

         መስከረም 26/2013 ዓ.ም 

ዳኞች፡- እትመት አሰፋ 

   ፀሀይ መንክር 

  ኑረዲን ከድር 

   መላኩ ካሳዬ 

    እስቲበል አንዱአለም 

አመልካች፡- አቶ ወንድማገኝ መንግስቱ ማሞ- ጠበቃ አየለ ማሞ ቀርበዋል 

ተጠሪ፡- የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዐ/ህግ -  

                                  የቀረበ የለም 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፍርድ ሰጥተናል፡፡ 

ፍርድ 

ይህ የሰበር ጉዳይ ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለው ተጠሪ በአመልካች ላይ 3 የወንጀል ህግ 

ድንጋጌዎችን በመጥቀስ ተደራራቢ  ወንጀል ፈፅሟል በማለት ያቀረበው ክስ በደቡብ ክልል ኮንታ 

ልዩ ወረዳ ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዳዩን መርምሮ በ 2 ድንጋጌ ጥፋተኛ በማድረግ በ 11 ዓመት ፅኑ 

እስራት እና በብር 5,000.00  እንዲቀጣ የሰጠው ውሣኔ በይግባኝ ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት 

በመቅረቡ ይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤት ቅጣቱን በማሻሻል በ 7 ዓመት ከ 8 ወር ፅኑ እስራት እና በብር 

2,500.00  እንዲቀጣ ሲወሰን ለክልሉ ከ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ሁለቱን ድንጋጌ በመተው በወንጀል ህግ 

አንቀፅ 543/3 ስር ብቻ ጥፋተኛ በማድረግ 5 ዓመት ፅኑ እስራት እና በብር 1,000.00 የገንዘብ 

መቀጮ እንዲቀጣ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የፈፀመ በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምልኝ 

ሲል አመልካች የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ መነሻነት ነው፡፡ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የጉዳዩን አመጣጥ እንዲህ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ ሚያዝያ 11/2011 ዓ.ም አሻሽሎ በኮንታ ልዩ ወረዳ 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባቀረበው የወንጀል ክስ በአሁን አመልካች ላይ አራት የወንጀል ክሶችን 

ያቀርባል፡፡ አንደኛ ክስ የኢ/ፌ/ድ/ሪ የወንጀል ህግ አንቀፅ 543/3/ ተጠቅሶ የቀረበ ነው፡፡ ይዘቱም 

አመልካች ንብረትነቱ የአቶ ሃይሉ መሀመድ የነበረውን ኮድ 3-28895 ኦሮ የሆነውን ሚስቲቡሽ 

መኪና በክሱ በተገለፀው ስፋራ ከራሱ ጋር አምስት ሰው ጭኖ በሀሰተኛ መንጃ ፈቃድ ጥንቃቄ 

በጎደለው ፍጥነት እያሽከረከረ ልዩ ቦታው የእግዜር ድልድይ ተብሎ ከሚጠራው ስፋራ ሲደረስ 

መኪናው በመገልበጡ 2 ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ በሌሎች ሰዎች ላይ ከባድ አደጋ በመድረሱ 

በቸልተኝነት ሰው መግደል ወንጀል ፈፅሟል የሚል ነው፡፡ ሁለተኛው ክስ አመልካች የወንጀል ህግ 

አንቀፅ 575/2/ሀ/ ድንጋጌን በመተላለፍ በአንደኛ ክስ ውስጥ በተጠቀሰው ቀን ቦታ እና ሰዓት 

በተሽከርካሪ መገልበጥ ምክንያት ጉዳት ላይ የነበሩትን ሰዎች መርዳት ሲገባው ለራሱ ቅድሚያ 

በመስጠት ለእርዳታ የመጣን ሞተር ብስክሌት ተጠቅሞ ከአካባቢው የሄደ በመሆኑ በአደጋ ላይ 

የነበሩትን ሰዎች ያለመርዳት ወንጀል ፈፅሟል የሚል ነው፡፡ ሶስተኛው ክስ አመልካች የወንጀል ህግ 

አንቀፅ 572/2/ ድንጋጌን በመተላለፍ በአንደኛ ክስ በተጠቀሰው ቀን ቦታ እና ሰዓት የተጠቀሰውን 

ተሽከርካሪ ያለመንጃ ፈቃድ በማሽከርከር የሰውን ህይወት እና አካል ለአደጋ የማጋለጥ ወንጀል 

ፈፅሟል የሚል ነው፡፡፡ አራተኛው ክስ አመልካች የወንጀል ህግ አንቀፅ 378 ድንጋጌ በመተላለፍ 

በአንጀኛ ክስ ውስጥ ከተጠቀሰው ቀን ቦታ እና ሰዓት ሀሰኛ መንጃ ፈቃድ መሆኑን እያወቀ በመንጃ 

ፈቃዱ ተጠቅሞ የተጠቀሰውን ተሽከርካሪ ሲያሽከረክር አደጋ ያደረሰ በመሆኑ በሀሰኛ ሰነድ መገልገል 

ወንጀል ፈፅሟል የሚል ነው፡፡ 

በዚሁ ክስ  ላይ መልስ እንዲሰጥ በታዘዘው መሰረት አመልካች ቀርቦ ክሱን ሳይቃወም ክዶ 

ተከራክሯል፡፡ በዚሁ መነሻነት የአሁን ተጠሪ ክሱን ያስረዳልኛል ያለውን የሰውና የሰነድ ማስረጃ 

ያቀረበ ሲሆን ምስክሮች ቀርበው የሰጡትም የምስክርነት ቃል በጥቅሉ ወንጀሉ በተፈፀመበት ቦታ 

ላይ ተከሳሽ በፍጥነት ሲያሽከረክር እና ፍሬን እምቢ አለኝ ብሎ ወደ ገደል ሊገባ ሲል ወደ ኩርባ 

ሊታጠፋ ሲል መኪናው መገልበጡን ከመኪና ተከሳሽ ወርዶ ሌሎችንም ውረዱ ብሎ በሞተርሳይክል 

እጁን ለመስጠት መሄዱን እና ለአምቡላንስም ደውያለሁ ያላቸው መሆኑን፣ ወዲያውኑም 

በአንቡላንስ ወደ ህክምና መሄዳቸውን፣ በተለይ 2ኛ የዐቃቤ ህግ ምስክር ሾፌር ነኝ በማለት 

መኪናው የወደቀው ቁልቁለት ጨርሶ ሜዳው ላይ ስለሆነ ችግር ቢገጥመው እንኳን ቀጥ አድርጎ 

ማሽከርከር ይችል ነበር በማለት አስረድቷል፡፡ 

ፍ/ቤቱም የቀረበውን የሰው ምስክሮችን ቃል እና የሰነድ ማስረጃን ከመረመረ በኋላ ያሁን አመልካች 

በወ/ሕ/አ/543/3 እና 378 ድንጋጌ ስር ብቻ እንዲከላከል በማድረግ ከሌሎች ክሶች በነፃ አሰናብቷል፡፡ 
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አመልካችም የመከላከያ ምስክሮችን አቅርቦ ያሰማ ሲሆን በጥቅሉ ምስክሮች የሰጡት የምስክርነት 

ቃል ተከሳሽ መንጃ ፈቃድ ላውጣ ብሎ ሌላ ቦታ ሄዶ ይማር እንደነበረ፣ መንጃ ፈቃዱም እቤት አለ 

ብሎ ሲመጣ ፎርጅድ መሆኑን እንደገና እንዲመጣለት ለጠበቃው ገልፆም ኦርጅናል መንጃ ፈቃድ 

ለጠበቃው መስጠቱን መስክረዋል፡፡ 

ፍ/ቤቱም አደጋውን አስመልክቶ የቄክኒክ ምርመራ ውጤት እንዲቀርብ ቢጠይቅም ጠቅላላ ውድመት 

በመኪናው ላይ የደረሰ በመሆኑ በቴክኒክ መርምሮ ማወቅ እንዳልተቻለ ከፖሊስ የተላከለት 

መሆኑን፣ ስለመንጃ ፈቃዱም ከሚከተለው አካል ሲጣራ ተከሳሽ በተቋሙ ያልተማረ ስለመሆኑ፣ 

ለትራፊክ ፖሊስ ከሰጠው መንጃ ፈቃድ ውጪ ሌላ መንጃ ፈቃድ የሌለው ስለመሆኑ መናገሩን 

ፍ/ቤቱ ማረጋገጡን ገልፆ ተከላከል በተባለበት የህግ ድንጋጌ ስር ጥፋተኛ ነው ሲል ፍርድ ሰጥቶ በ 

11/ አስራ አንድ/ ዓመት ፅኑ እስራት እና በብር 5000.00 /አምስት ሺህ ብር/ የገንዘብ መቀጮ 

እንዲቀጣ ሲል ወስኗል፡፡ 

ይህንኑ ውሳኔን በይግባኝየተመለከተው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የግራ 

ቀኙን ክርከር ከሰማ በኋላ የጥፋተኝነት ፍርዱን በማፅናት የቅጣት ውሳኔውን ብቻ በማሻሻል በ 

7/ሰባት/ ዓመት ከ 8/ ስምንት/ ወር ፅኑ እስራት እና በብር 2500.00 /ሁለት ሺህ አምስት መቶ/ 

የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ወስኗል፡፡ 

አመልካች ለደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰበር አቤቱታ ያቀረበ በመሆኑ ሰበር 

ሰሚ ችሎቱ ተጠሪን አስቀርቦ እና ጉዳዩን መርምሮ አመልካች የሚያሽከረክርበት የነበረው ስፋራ 

ግራቀኝ ገደል መሆኑን፣በዝቅተኛ ፍጥነት እያሽከረከረ ወደ ቁልቁለት ሲወርድ ድንገት ፍጥነት  

ሲጨምርበት አመልካች ማርሽ በመቀያየርና መሪውንም በማዞር ለመቆጣጠር እንደሞከረ አመልካች  

ሳይቆጣጠረው ኖሮ መኪናው ገደል ሊገባ የሚችል መሆኑን ምስክሮች ማስረዳታቸውን፣ እነዲሁም 

የአቃቤ ሕግ ክርከር አመልካች በእለቱ ጥንቃቄ አላደረገም በሚል ያላቀረበ በመሆኑ የስር ፍ/ቤት 

ጥንቃቄ አላደረገም በሚል ቅጣቱ ከብዶ እንዲታይ ማድረጉ ስህተት እንደሆነ፣ የመንጃ ፈቃዱን 

በተመለከተም ጊዜያዊ የመንጃ ፈቃድ ከዳውሮ ዞን ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ 

እንደተሰጠው በደብዳቤ የተገለፀ መሆኑን፣ ነገር ግን አመልካች ተሽከርካሪን የማሽከርከር አስገዳጅ 

መስፈርት የሆነውን ህጋዊ መንጃ ፈቃድ በሰአቱ ይዞ አለመገኘቱ ለሰዎች መሞት የአመልካች 

ቸልተኝነት መኖሩን እንደማያስረዳ፡ ሀሰተኛ ሰነድ በተመለከተ አመልካች በወቅቱ ሲያሽከረክር ይህን 

ሀሰተኛ ሰነድ ያልያዘና ከተያዘ በኋላ ባለቤቱና ወንድሙ እቤት ፈልገው ያመጡት በመሆኑ 

እየተገለገለበት ስላልሆነ በሀሰተኛ ሰነድ መገልገል በሚል ጥፋተኛ ሊባል የሚገባው አይደለም 
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በማለት ውሣኔውን በማሻሻል በወ/ሕ/አ/543/3 ስር ብቻ ጥፋተኛ በማድረግ ቅጣቱን አስልቶ በ 5 

ዓመት ፅኑ እስራት እና በብር 1000.00 እንዲቀጣ ሲል ወስኗል፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንቱ ውሳኔን በመቃወም ነው፡፡ አመልካች የካቲት 25 ቀን 

2012 ዓ.ም በተፃፈ የሰበር አቤቱታ በስር ፍ/ቤቶች ውሳኔ ላይ ተፈፅሟል  ያላቸውን መሰረታዊ 

የህግ ስህተት በመጥቀስ በዚህ ችሎት እንዲታረምለት ጠይቋል፡፡ የአቤቱታው መሰረታዊ ይዘትም 

የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አደጋው ሊደርስ የቻለው ከአመልካች ጥንቃቄ ጉድለትና 

ጥፋት የተነሳ ስላለመሆኑ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች በሰጡት የምስክርነት ቃል ጭምር እንደተረጋገጠ 

በፍርዱ ላይ አስፍሮ እያለ መኪናውን ገልብጦ ሁለት ሰዎችን በቸልተኝነት ገድሏል በማለት 

ጥፋተኛ ማለቱ እርስ በእርሱ የሚጣረስና በወንጀል ህግ አንቀፅ 572/2 እና 59/1/ እንዲሁም 

በፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁ   

42703 ላይ ከሰጠው አስገዳጅ የህግ ትርጉም አንፃር አግባብ ባለመሆኑ ሊሻር ይገባል የሚል ነው፡፡ 

የአመልካች አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችሎቱ ተመርምሮ አመለካች አደጋው በደረሰበት ወቀት ህጋዊ 

የመንጃ ፈቃድ ያለው መሆን አለመሆኑን እና አደጋውም የደረሰው በአመልካች ጥንቃቄ ጉድለትና 

ጥፋት መሆን አለመሆኑን ከወ/ህ/አ/543/3፡57/2/፡ 59/1/ እና ከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

በመ/ቁ36848 እና 42703 ከሰጠው የህግ ትርጉም አኳያ ተጣርቶ ሰለመወሰን አለመወሰኑ ግራ ቀኙ 

በተገኙበት ለማጣራት ሲባል መልስ ሰጪን ያስቀርባል ሲል ጭብጥ በመያዙ መነሻነት መዝገቡ 

ለችሎት ሊቀርብ ችሏል፡፡ 

ማስቀረቢያ ነጥብ ከአቤቱታው ጋር ለተጠሪ እንዲደርስ ተደርጐ ተጠሪም በ 18/10/2012 ዓ.ም 

የተፃፈ መልስ ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም በእጭሩ፡- አደጋው በደረሰበት ወቅት አመልካች ይዞት 

የተገኘው መንጃ ፈቃድ ከአዲስ አበባ ቃሊቲ ክ/ከ/አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋም በቁጥር  020363 

የተመዘገበ ሲሆን ለመርማሪው ፖሊስ ቃሉን በሚሰጥበት ጊዜ ከዚህ መንጃ ፈቃድ ውጭ ሌላ 

እንደሌለው የተናገረ መሆኑን፡ በተቋሙ ህጋዊነቱ ሲጣራ አመልካች በዚህ ተቋም እንዳልተማረና 

ፈቃድ እንዳልተሰጠው የተገለፀ መሆኑን፡ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ከ 2ኛው ምስክር ውጭ ስለ 

መኪና አነዳድ ጥንቃቄ ጉድለት የማያዉቁ በመሆኑ ከአቅም በላይ እንደሆነበት ተናገሩ  እንጂ 

የዐቃቢ ህግ 2ኛ ምስክር ሾፌር እንደመሆኑ መጠን አመልካች በመሪዉ ብቻ ቀጥ ያለዉን መንገድ 

ይዞ መሄድ የሚችል መሁኑን አመልካች የመኪና  ጉድለት ነበረበት ቢልም ቀድሞ ፈትሾ ጉድለቱን 

የመለየት ጥንቃቄ አለማድረጉን ቸልተኛ መሆኑ የመኪናዉ ጉድለትም የተከሰተዉ ከተገለበጠ በኃላ 

መሆኑን በባለሙያ የተረጋገጠ መሆኑን  በመግለጽ የስር  ፍ/ቤት ዉሳኔ የሚነቀፍ  ባለመሆኑ 
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ሊፀና ይገባል የሚል ነዉ፡፡ አመልካችም የሰበር አቤቱዉን በሚያጠናክር መልኩ የመልስ መልስ  

አቅርቦ ከመዝገብ ተያይዞ የግራ ቀኙ  የፅሁፍ ልውውጥ በዚህ ተጠናቋል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት በአጭር ከላይ የተመለከተዉን ሲመስል እኛም  የቀረበዉን 

አቤቱታ መልስ እና የመልስ መልስ ከስር ፍ/ቤት ዉሳኔ  እና አጠቃላይ  ከማስቀረቢያዉ ነጥቡ 

አንጻር አግባብነት  ካላቸዉ የህግ  ድንጋጌዎች  ጋር በማገናዘብ  እንደሚከተለዉ  መርምረነዋል፡፡ 

በመሰረቱ አንድ ሰዉ በቸልተኝነት የወንጀል ተግባር ፈፅል የሚባለዉ ድርጊቱ በወንጀል 

የሚያስቀጣ ዉጤት ሊያስከትል  እንደሚችል እያወቀ አይደርስም በሚል ግምት ወይም ባለማገናዘብ  

ወይም ድርጊቱ በወንጀል  የሚያስቀጣ  ዉጤት ሊያስከትል  እንደሚችል ማወቅ እያለበት ወይም  

እየቻለ ባለመገመት ወይም ባለማሰብ  ድርጊቱን የፈፀመ እንደሆነ መሆኑን የወንጀል ህጉ አንቀጽ 

59(1) ይደነገጋል፡፡ 

ከዚህ ድንጋጌ መገንዘብ እንደሚቻለዉ አንድ ሰዉ በቸልተኝነት ወንጀል  ፈፅል ለማለት 

በመስፈርትነት ሊወሰድ የሚገባዉ የድርጊቱ ፈፃሚ በድርጊቱ እና በዉጤቱ መካከል ያለዉን 

ግኑኙነት አስመልክቶ  ያለዉ  ወይም ሊኖረዉ  የሚገባ  ግንዛቤ  ነዉ፡፡በሌላ በኩል ቸልተኝነት  

የጥንቃቄ  ጉድለት  እንደመሆኑ መጠን በአንድ ድርጊት ውስጥ የጥንቃቄ ጉድለት አለ  ወይስ 

የለም  ለማለት የጥንቃቄዉ አይነት  እና ደረጃዉ  ትክክለኛ አእምሮ ካለዉ ሰዉ እና ከወንጀል 

አድራጊ የግል ሁኔታ አንጻር  ሊለካ እንደሚገባ በዚህ ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ሙህራን ያስገነዝባሉ፡፡ 

የወንጀል ህጋችንም ቢሆን በቸልተኝነት የወንጀል ጥፋተኝነት አለ የሚባለዉ አድራጊዉ  የግል 

ሁኔታ  በተለይም እድሜዉ ፤ያለዉ የኑሮ ልምድ ፤ የትምህርት ደረጃዉ ፤ስራዉ  እና የማህበራዊ  

ኑሮ ደረጃዉ ሲመዘን በ ጉዳዩ ሁኔታዎች ሊደረጉ ይገባል ተብሎ በአግባቡ የሚጠየቁበትን 

ጥንቃቄዎች ያላደረገ  እንደሆነ ስለመሆኑን ከላይ በተጠቀሰዉ የወንጀል  ህጉ አንቀፅ ስር ደንግጎ 

ይገኛል፡፡ በሌላ በኩል ማንማ ሰዉ የፈፀመዉ ድርጊት በህግ የሚያስቀጣ ቢሆንም ማንም ጥፋት 

ሳያደርግ  ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ኃይል ምክንያት ወይም በድንገተኛ አጋጣሚ ነገር የተፈፀመ 

ወይም የደረሰ ሆኖ ሲገኝ በወንጀል ህግ  ሊፈረድበት እንደሚገባ   የወንጀል ህጉ አንቀፅ 57(2) 

ይደነገጋል ፡፡ 

አሁን በቀረበዉ ጉዳይ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት አመልካችን ጥፋተኛ ብሎ የቀጣዉ አመልካች 

ብሎ የቀጣዉ አመልካች መንጃ ፈቃድ ያለዉ መሆኑን ቢረጋገጥም አደጋዉ በደረሰበት  ሰአት መንጃ 

ፈቃድ ይዞ  አልነበረም በሚል ምክንያት ነዉ፡፡ ከዚህ ዉጭ  አመልካች በተሽከርካሪዉ  አነዳድ 

አልያም ተሸከርካሪዉን ከመቆጣጠር አንፃር በሙያዉ ሊያደርገዉ ሲገባ ያላደረገዉ  የጥንቃቄዉ 
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ጉድለት  አለመኖሩን ችሎቱ በራሱ በፍርድ ሃተታው አስፍሮአል፡፡ ከዚህ አኳያ በወንጀል ሊያስቀጣ 

የሚችል ቸልተኝነት አለመኖሩን  ከተረጋገጠ አደጋ በደረሰበት ሰዓት መንጃ ፈቃድን ይዞ ያለመገኘት 

ከደረሰዉ አደጋ ጋር የሚያገናኘዉ ጉዳይ  የለዉም፡፡ በአርግጥ ማንኛዉ አሽከርካሪ  ተሸከርካሪን 

ለማንቀሳቀስ የሚያስችለዉ ፈቃድ ያለዉ ለመሆኑ የሚያረጋግጥለትን ምስክር ወረቀት ይዞ መገኘት 

እንዳለበት ይህ ችሎትም የሚቀበለዉ ጉዳይ ነዉ፡፡ሆኖም በዚህ መልኩ ፈፅሞ ያለመገኘት አግባብ 

በሆነዉ የትራፊክ ደንብ መሰረት  ከሚያስቀጣ በቀር በቸልተኝነት ከሚፈፀም ወንጀል ጋር 

የሚያገናኘዉ ነገር  የለም፡፡ ጉዳዩ ይህ በሆነበት የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት አመልካች አደጋ 

በደረሰበት እለት ተገቢን መንጃ ፈቃድ ይዞ ያለመገኘቱ ለአደጋዉ መንስኤ እንደሆነ ወስዶ ዉሳኔ 

የሰጠበት አግባብ ከህጉ  መንፈስ  የወጣ እና መሰረታዊ የህግ አረዳድ እና አተረጓጎም ስህተት 

የፈፀመበት ሆኖ በመገኘቱ በእርግጥም የሚነቀፍ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ 

ተሰጥቷል፡፡                       

ዉሳኔ 

1. የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ/32029 ላይ የካቲት 10/2012 ዓ.ም 

በዋለዉ ችሎት የሰጠዉ ፍርድ እና የቅጣት ዉሳኔ ፤ የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችሎት  በመ/ቁ/31487 ላይ ጥቅምት 11/2012 ዓ.ም በዋለዉ ችሎት የሰጠዉ ፍርድ እና የቅጣት  

ዉሳኔ እንዲሁም የኮንታ ልዩ  ወረዳ ከፍተኛ ፍ/ቤት  በመ/ቁ/03081 ላይ የሰጠዉ ፍርድ እና 

የቅጣት ዉሳኔ በወንጀል ህግ ሥነሥርዓት ቁጥር  195/2/ለ/2/ መሰረት ተሸረዋል፡፡ 

2 .አመልካች የተከሰሰበት በቸልተኝነት ሰዉ መግደል ወንጀል የተፈፀመዉ በአመልካች ቸልተኝነት 

ሳይሆን ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት በመሆኑ እና አመልካችን ጥፋተኛ ሊያስብል  የሚችል 

ምክንያት ባለመገኘቱ ከቀረበበት ክስ በነፃ ተሰናብል፡፡ 

                     ትዕዛዝ 

1.አመልካች በነፃ የተሰናበተ በመሆን በሌላ ወንጀል የማይፈለግ መሆኑን አረጋግጦ ዛሬዉኑ ከእስር 

እንዲለቅ ለሚገኝበት ማረሚያ ቤት ይፃፍ ፡፡ 

2. መዝገቡ ዉሳኔ ስላገኘ ተዘግቶል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 

የማይነበብ የ 5 ዳኞች ፊርማ አለበት                       ማ/አ 
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                                                                 የሰ.መ.ቁ 187878 

                                                             ቀን ታህሳስ 26 2013ዓ.ም 

 

                             ዳኞች፡ ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

                                   ቀነዓ ቂጣታ 

                                   ፈይሳ ወርቁ 

                                   ደጀኔ አያንሳ 

                                   ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡ አቶ ደጉ ናኔቻ - ጠ/ሽብሩ ረጋሳ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡ የጉምሩክ ኮሚሽን - አልቀረቡም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

                                 ፍ  ር  ድ 

ጉዳዩ ለሰበር ችሎቱ ሊቀርብ የቻለው አመልካች የፌደራል ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን በመ.ቁ ከደ-2056 

በ11/10/11ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ፤ የፌ/ከ/ፍ/ቤት በመ.ቁ 239677 በ18/3/12ዓ.ም በሰጠው ትእዛዝ ቅር 

በመሰኘት በ20/4/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ ስላቀረቡ ነው፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ ተጠሪ ንብረትነቱ የአመልካች የሆነውን የሰሌዳ ቁጥር 3-A37350አ.አ የሆነ አይሱዙ 

ተሽከርካሪ የጉምሩክ ስነስርአት ያልተፈጸመባቸው ህገወጥ የኮንትሮባንድ እቃዎች ጭኖ ሲንቀሳቀስ 

በ28/7/10ዓ.ም በፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት አመልካች ተሸከርካሪውን እያሽከረከሩ የነበረ 

መሆኑ ስለተረጋገጠ በማለት በመመሪያ ቁጥር 112/08 አንቀጽ 19/20 መሰረት ተሸከርካሪው የተወረሰ 

ስለመሆኑ ከተጠሪ የደረሳቸውን የውርስ ውሳኔ በመቃወም ለተጠሪ አቤቱታ አጣሪ ጽ/ቤት አቤቱታ አቅርበው 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ጽ/ቤቱም አቤቱታውን መርምሮ የውርስ ውሳኔውን በማጽናቱ አመልካች ለኢፌዲሪ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን 

ባቀረቡት ይግባኝ አመልካች በወቅቱ አሽከርካሪው በህጋዊ መንገድ የቀጠርኩት አቶ ደምረው የሚባል ሰው 

መሆኑ፤ አመልካች የማሽከርከር ብቃት የሌለኝ እና የመኖሪያ አድራሻዬ መኪናው ከተያዘበት አካባቢ ስለሆነ 

መያዙ ተነግሮኝ ለማጣራት በቦታው እንደተገኘሁ እንዲሁም ፖሊስ ይዞኝ ቃሌን እንድሰጥ ያደረጉኝ 

ተደብድቤ ሲሆን በወቅቱ ቃላቸውን ሰጥተዋል የተባሉት የፌደራል ፖሊስ አባላት በወንጀል ክስ የአቃቤ ህግ 

ምስክር ሆነው በፍርድ ቤት ቀርበው በወቅቱ አመልካች አሽከርካሪ እንዳልነበር የመሰከሩ በመሆኑ 

አመልካችም መንዳት የማልችል በመሆኑ በተሽከርካሪው ላይ የተላለፈው የውርስ ውሳኔ አላግባብ ነው 

በማለት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ ባቀረበው መልስ አመልካች በምርመራ ወቅት 4ኛ መንጃ ፈቃድ ያለው 

መሆኑ እና ምስክር የነበሩት የፌደራል ፖሊሶች ሲያሽከረክር የነበረው አመልካች መሆኑን ገልጸዋል፡፡ 

የፌደራል ፖሊሶች በፍርድ ቤት ቀርበው አመልካች ሳይሆን ሌላ ሰው ነው የሚል የምስክርነት ቃል ያልሰጡ 

ከመሆኑም በላይ ቃል የሰጠሁት ተገድጄ ነው ቢልም በምርመራ ወቅት መብቱ እና ግዴታው ተነግሮት 

ቃሉን በገዛ ፈቃዱ የሰጠ በመሆኑ በተሽከርካሪው ላይ የተላለፈው የውርስ ውሳኔ በጉምሩክ አዋጅ እና 

መመሪያ መሰረት ነው በማለት ተከራክሯል፡፡ 

የታክስ ይግባኝ ኮሚሽኑም ግራቀኙን በቃል ካከራከረ በኋላ በአመልካች ተሽከርካሪ ላይ የተላለፈው የውርስ 

ውሳኔ በጉምሩክ አዋጅ እና መመሪያ መሰረት ነው ወይስ አይደለም? የሚለውን ነጥብ በጭብጥነት በመያዝ 

ጉዳዩን መርምሮ አመልካች በምርመራ ወቅት 4ኛ መንጃ ፈቃድ ያለው መሆኑን የገለጸ ሲሆን ገበሬ ነኝ 

በማለት ያቀረበው መከራከሪያ በማስረጃ ያልተደገፈ ነው፡፡ እንዲሁም በወቅቱ ተሽከርካሪውን ተከትለው 

የያዙት ሳጅን ታከለ ታዘበ ገ/ማርያም እና ዋና ሳጅን ዘነበ ተካልኝ በምርመራ ወቅት ተሸከርካሪውን አመልካች 

ሲያሽከረክር እንዳገኙት የገለጹ ሲሆን፤ የአቃቤ ህግ ምስክር ሆነው በፍርድ ቤት ቀርበው አመልካች 

ተሸከርካሪውን ሲያሽከረክር እንዳላገኙት፤ ኮንትሮባንድ ከጫነው ተሸከርካሪ ፊት ከነበረው የቤት መኪና አካባቢ 

አመልካችን እንዳገኙት ገልጸዋል፡፡ የፌደራል ፖሊሶች በምርመራ ወቅትም ሆነ በፍርድ ቤት በሰጡት ቃል 

ይኀውም አመልካች አሽከርካሪ ሆኖ የተገኘ ቢሆንም እንዲሁም ተሽከርካሪው በተያዘበት ወቅት በቦታው 

መገኘቱ በተሸከርካሪው ላይ የተደረገውን የኮንትሮባንድ ስራ የሚያውቅ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ ይህም 

በጉምሩክ አ/ቁ 859/2006 አንቀጽ 147(3) (ለ) ላይ የተቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ የሚያሟላ በመሆኑ 

የአመልካች ተሽከርካሪ የሆነው የሰ.ቁ 3-A37350አ.አ የሆነው ውርስ መደረጉ አግባብ ነው በማለት የተጠሪን 

የውርስ ውሳኔ አጽንቷል፡፡ 

አመልካች ከላይ በተገለጸው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌ/ከ/ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱም ይግባኙ 

አያስቀርብም በማለት ትእዛዝ ሰጥቷል፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከላይ የተገለጹትን ውሳኔ እና ትእዛዝ በመቃወም ሲሆን ይዘቱም 

አመልካች ቃሌን ሳልሰጥ የቀረበልኝን ወረቀት የፈረምኩት ከወታደር ካምፕ ወደ ጉምሩክ ምርምራ ጣቢያ 

ተወስጄ ሲሆን፤ በፖሊሶች ተጽዕኖ ስር ሆኜ እነሱ በሚፈልጉት መልኩ ፈርሜያለሁ፡፡ ፖሊሶቹም ቢሆኑ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ፍርድ ቤት ቀርበው ሲመሰክሩ እውነታውን ያስቀመጡ በመሆኑ አመልካች አሽከርካሪ ነው ተባልኩ እንጂ 

መንጃ ፈቃድ እንኳን ባልተያዘበት፤ ከተጽእኖ ነጻ የሆነው የፍ/ቤት የምስክርነት ቃል እያለ ይህንኑ ቃል 

በድጋሚ ለማረጋገጥ ምስክሮቹም እንዲቀርቡ አዞ ተጠሪ ምስክሮቹን ለማቅረብ ፈቃደኛ አለመሆኑ 

በተረጋገጠበት የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን የስር ውሳኔን ማጽናቱ እና የከፍተኛ ፍ/ቤቱም ይህንኑ ውሳኔ ማጽናቱ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ አመልካች የወንጀል ሀላፊነት የለበትም ተብሎ በምስራቅ ሸዋ 

ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ 52500 በ29/1/11ዓ.ም በዋለው ችሎት ከወንጀል ክሱ ነጻ ተብዬ ተሰናብቼ እና 

ሾፌር ቀጥሬ ሳሰራ እንደነበር ባልተካደበት እና የቅጥር ውሉ ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ በተገኘበት የተሰጠው 

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን እና የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 

በማስረጃ ያልተረጋገጠውን ጉዳይ ንብረቱ እንዲወረስ ማለታቸው የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ 

108550(ቅጽ 20) በ26/11/09ዓ.ም ከሰጠው ውሳኔ አንጻር መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ 

ስለሆነም ተጠሪ የሰ.ቁ 3-A37350አ.አ የሆነው አይሱዙ የጭነት መኪና ላይ የሰጠው የውርስ ውሳኔ 

ተሽሮልኝ ንብረቱ እንዲመለስ እንዲወሰንልኝ፤ ተጠሪ መኪናውን ከያዘበት መጋቢት 28 ቀን 2010ዓ.ም 

ጀምሮ ሊያስገኝልኝ የሚችለውን ጥቅም ስላሳጣኝ ያጣሁትን ገቢ እና ወጪና ኪሳራን ጨምሮ እንዲከፈለኝ 

እንዲወሰንልኝ የሚል ነው፡፡  

ይህ አቤቱታቸው ተመርምሮ አመልካች የተባለውን መኪና በወቅቱ ያሽከረክሩ እንዳልነበር በወንጀል ችሎት 

ተረጋግጦ ሳለ እና በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 141 መሰረት ከክሱ በነጻ የተሰናበተ ሆኖ እያለ ይህንኑ መኪና ያሽከረክሩ 

ነበር በማለት በፍትሀብሄር ችሎት በቀረበ ክርክር እና ማስረጃ የአመልካች መኪና እንዲወረስ የመወሰኑን 

አግባብነት ለማጣራት ለሰበር ችሎቱ ይቅረብ ተብሎ በ21/5/12ዓ.ም በመታዘዙ ለተጠሪ ጥሪ ተደርጎ ተጠሪ 

በ19/7/12ዓ.ም በተጻፈ ባቀረበው መልስ የተሽከርካሪው ባለቤት አመልካች ተሸከርካሪውን ሲያሽከረክር 

ከህገወጥ እቃው ጋር አብሮ መያዙን ተጠሪ አረጋግጦ እንዲሁም የያዙት ፖሊሶች ለወንጀል ምርመራ 

የሰጡትን የምስክርነት ቃል እና የአመልካችን የተከሳሽነትን ቃል በማገናዘብ በበቂ ማስረጃ በማረጋገጥ ተጠሪ 

የሰጠው የውርስ ውሳኔ የህግ ስህተት የሌለበት በመሆኑ፤ አመልካች ከተከሰስኩበት ወንጀል የምስራቅ ሸዋ 

ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በነጻ አሰናብቶኝ ሳለ ተሽከርካሪው ውርስ መደረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው ያሉትን 

በተመለከተ የወንጀል ጉዳይ እና የአስተዳደራዊ ውሳኔ(ቅጣት) የተለያዩ ጉዳዮች መሆናቸውን የመመሪያ 

ቁጥር 112/2008 አንቀጽ 2 ላይ ስለአስተዳደራዊ ውሳኔ የሰጠው ትርጉም የሚያስረዳ በመሆኑ ከዚህ አንጻር 

የተጠሪ ውሳኔ የሚነቀፍ አይደለም፡፡ ስለሆነም አቤቱታው ከጉምሩክ አ/ቁ 859/2006 እና አዋጁን ለማስፈጸም 

ከወጣው መመሪያ ቁ.112/08 አንጻር ውድቅ ተደርጎ የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ውሳኔ እንዲጸናልን በማለት 

ጠይቋል፡፡ 

አመልካች በ11/12/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል፡፡ 
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ይህ የሰበር ችሎትም የአመልካችን የሰበር አቤቱታ፤ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢዎቹ የህግ 

ድንጋጌዎች አንጻር የስር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን የሰጠውን ውሳኔ እና የፌ/ከ/ፍ/ቤት የሰጠውን ትእዛዝ 

አግባብነት እንደሚከተለው መርምሯል፡፡ 

አመልካች በሰበር አቤቱታቸው በማስረጃ ባልተረጋገጠ ጉዳይ ንብረቴ የሆነውን የሰ.ቁ 3-A37350አ.አ 

የሆነውን ተሸከርካሪ እንዲወረስ ተጠሪ የሰጠውን ውሳኔ የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን እና የፌ/ከ/ፍ/ቤት 

ማጽናታቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ሲሉ የተከራከሩ ሲሆን የስር የታክስ ይግባኝ 

ኮሚሽን አመልካች በምርመራ ወቅት የሰጠውን ቃል፤ ተሽከርካሪውን ተከትለው የያዙትን ምስክሮች 

በምርመራ ወቅት እና በፍ/ቤት የሰጡትን ቃል በመመርመር እና በመመዘን የውርስ ውሳኔ የተሰጠበት የሰ.ቁ 

3-A37350አ.አ የሆነው ተሽከርካሪ የኮንትሮባንድ እቃዎችን ጭኖ ሲንቀሳቀስ በ28/7/10ዓ.ም በተያዘበት 

ወቅት አመልካች የመኪናው አሽከርካሪ እንደነበር እና ተሸከርካሪው የኮንትሮባንድ እቃዎችን መጫኑን 

አመልካች ያውቅ እንደነበር በፍሬነገር ደረጃ በማረጋገጥ በጉምሩክ አ/ቁ 859/2006 አንቀጽ 147(3)(ለ) 

መሰረት የተጠሪን የውርስ ውሳኔን በማጽናት የሰጠውን ውሳኔ፤ በዚሁ ላይ የቀረበውን ይግባኝ የስር 

የፌ/ከ/ፍ/ቤት በመሰረዝ የሰጠውን ትእዛዝ ይህ የሰበር ችሎት የፌ/ፍ/ቤቶች አ/ቁ 25/88 አንቀጽ 10 እና 

የኢፌዲሪ ህገመንግሰት አንቀጽ 80(3)(ሀ) ከደነገጉት አንጻር መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ 

ያላገኘው ሲሆን፤ አመልካች በመልስ መልሳቸው የጉምሩክ አ/ቁ 859/2006 በተለይም አንቀጽ 147(3)(ሀ) 

እና(ለ) በአ/ቁ 1160/2011 አንቀጽ 36 መሰረት ሙሉ በሙሉ ተሽረዋል ሲሉ ያቀረቡትን ክርክር በተመለከተ 

ከላይ የሰሌዳ ቁጥሩ በተገለጸው የአመልካች ተሽከርካሪ ላይ በተጠሪ የውርስ ውሳኔ  የተሰጠው 

በ10/9/10ዓ.ም ሲሆን የጉምሩክ አዋጅ(ማሻሻያ) አ/ቁ 1160/2011 በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ የወጣው መስከረም 

19 ቀን 2012ዓ.ም ይኀውም ከውርስ ውሳኔው በኋላ በመሆኑ ይህ የተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ ለተያዘው 

ጉዳይ ተፈጻሚ አይሆንም ፡፡ ስለሆነም ተከታዩ ተወስኗል፡፡ 

                                    

ው  ሳ  ኔ 

1. የፌደራል ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን በመ.ቁ ከደ-2056 በ11/10/11ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ የፌ/ከ/ፍ/ቤት 

በመ.ቁ 239677 በ18/3/12ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ጸንቷል፡፡ 

2. በዚህ የሰበር ችሎት ለተደረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡ 

3. የዚህ ውሳኔ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤቶች ይድረስ፡፡ 

4. መዝገቡ ተዘግቷል፡፡ ይመለስ፡፡    

    

 የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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የሰ.መ.ቁ.181649 

መስከረም 26 ቀን 2013 ዓ.ም 

ዳኞች፡….1.  ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

   2.  ቀነዓ ቂጣታ 

  3. ፈይሳ ወርቁ 

  4. ደጀኔ አያንሳ 

       5. ብርቅነሽ እሱባለዉ 

አመልካች፡- አቶ ደጋረጋ ሙሉ - የቀረበ የለም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዉብናት ላቀ  - የቀረበ የለም 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተለዉ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍርድ 

ይህ የባልና ሚስት የንብረት ክፍፍል ክርክር የተጀመረዉ በአማራ ክልል በሜጫ ወረዳ ፍ/ቤት 

ሲሆን፣ የአሁን አመልካች የሥር ተጠሪ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር አመልካች ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። 

ጉዳዩ ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለዉ የአሁን አመልካች የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.74190 ግንቦት 13 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልኝ በማለት በማመልከታቸዉ ነዉ።  

የአሁን ተጠሪ በሥር በወረዳዉ ፍ/ቤት ባቀረበችዉ ክስ ከአሁን አመልካች ጋር ያለን ጋብቻ 

እንዲፈርስ፣ በጋራ የፈረናቸዉ ንብረቶች እንዲንካፈል በማለት ዘርዝራ በማቅረብ 

እንዲወሰንላት ዳኝነት ጠይቃለች። 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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የአሁን አመልካች በዚህ ክስ ባቀረቡት መልስ ተጠሪዋ ባቀረበችዉ የንብረት ጥያቄ ላይ ተገቢ 

ነዉ ያለዉን ክርክር ያቀረበ ሲሆን፤ በራሱ በኩል ባቀረበዉ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ከተጠሪ ጋር 

ሊንካፈል ይገባል የሚላቸዉን ንብረቶች በመዘርዘር በመጠየቅ፤ የሰራተኛ እዳ አራት ኩንታል 

በቆሎ አንድ ኩንታል ዳጉሳ፣ አንድ ኩንታል ጓያ አለብን ልንከፍል ይገባል በማለት ጠይቋል። 

የአሁን ተጠሪ በዚህ በተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ላይ መልስ ያቀረበች ሲሆን፣ የሰራተኛ የጋራ እዳ 

አለብን በማለት የቀረበዉም ሐሰት ነዉ፣ ይህ ተቀጠረ የተባለዉ ልጅ የአሁን አመልካች የግል 

ልጅ ነዉ የእኔም ሶስት ልጆች የግል ነበረኝ የግል ከብቶች ነበራቸዉ እነዚህ ልጆች አብራዉ 

ከእኛ ጋር ያደጉ ሲሆን ለሰሩበት ልንከፍላቸዉ አልተስማማንም አልቀጠርናቸዉም፣ የአሁን 

አመልካች ልጅ እንደልጅ ከቤት ነበረ እንጂ የተቀጠረ አይደለም። 

ከዚህ በኋላ የወረዳዉ ፍ/ቤት የሰዉ ምስክሮች በመስማት በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመልካች 

በተከሳሽ ከሳሽነት የጋራ ዕዳ በማለት ያቀረበዉ የሰራተኛ እዳ 6 [ስድስት] ማዳበሪያ እህል 

በጋራ ሊከፍሉ ይገባል፤ የባልና ሚስት ንብረቶች ላይ ተገቢ ነዉ ያለዉን ዉሳኔ ሰጥቷል። 

የአሁን ተጠሪ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍ/ቤት 

ያቀረበችዉ ሲሆን ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የባልና ሚሰት ንብረት 

በተመለከተ በተወሰኑ ንብረቶች ላይ የሥር ፍ/ቤት ጉዳዩን ድጋሚ አጣርቶ እንዲወስን የመለሰ 

ሲሆን፣ የሰራተኛ ዕዳ የተባለዉን የሥር ዉሳኔ በማጽናት ወስኗል።  

የአሁን ተጠሪ አሁንም በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተ የሰበር አቤቱታ ለአማራ ክልል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያቀረበች ሲሆን ችሎቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ 

ለአራሽ ሠራተኛ አበል የተባለዉን 6 [ስድስት] ማዳበሪያ እህልን በተመለከተ የእርሻ ሥራ 

ሰራሁ የሚለዉ ግርመዉ ደጋረገ የተባለዉ ሰዉ ቀርቦ ሳይጠየቅ የአሁን አመልካች መብት 

የለዉም እና ስለ ግርመዉ ደጋረጋ ዉክልና ባልያዘበት ሁኔታ የአሁን ተጠሪ ለአራሽ አበል 

ከሆነዉ 6 [ስድስት] ማደበሪያ እህል ዉስጥ እዳ በመሆን ድርሻዋን ትክፈል በማለት በዚህ ረገድ 

የሥር ፍ/ቤቶችን ዉሳኔ በመሻር የአሁን ተጠሪ ይህን ዕዳ ልትከፍል አይገባም፣ የጋራ 

ንብረቶችን በተመለከተ ተገቢ ነዉ ያለዉን ዉሳኔ በመስጠት የሥር ፍ/ቤቶችን ዉሳኔ 

በመሻሻል ወስኗል። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ለማስለወጥ 

ነዉ። 

የአሁን አመልካች በ6/10/2011 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ የሥር ፍ/ቤት የሰራተኛ 

ደመወዝ 6 ማዳባሪያ ሰብል እዳ የአለብን ስለመሆኑ በግራ ቀኝ ምስክሮቻችን ተጣርቶና 

ተረጋገጦ እያለ ተጠሪም ይህን አምናበት የሰራተኛ ደመወዝ ሰብሉን የከፈለች ሆኖ እያለ 
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የሥር ፍ/ቤቱ ግን የሰራተኛ ደመወዝን እዳ ያለብንን ባለገንዘቡ ከሶ ይጠየቅ በማለት ለሌላ 

ወጭ በሚደረግ መልኩ በምስክሮቻችን የተረጋገጠዉን እዳ ዉድቅ ማድረጉ የህግ ስህተት 

ስለሆነ እንዲሻልኝ በማለት በሌሎች ጉዳዮችም ላይ ቅሬታዉን አቅርበዋል።  

የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን በማየት ፣የሥር የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

በሰጠዉ ዉሳኔ ተጠሪ ለእርሻ ሰራተኛ የተከፈለ እዳን በድርሻዋ ለአመልካች ልከፍላት 

አይገባም በማለት የመወሰኑን አግባብነት፣ ለመመርመር ሲባል የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል 

በማለት ተጠሪ መልስ እንዲትሰጥ ባዘዘዉ መሰረት በ6/2/2012 ዓ.ም በተጻፈ መልስ፡ የአማራ 

ክልል ጠቅላይ ሰበር ሰሚ ችሎት በዚህ ጉዳይ የአሁን ተጠሪ የሰራተኛ ደመወዝ የተባለዉን 

በድርሻዋ ለአሁን አመልካች መክፈል አይገባም በማለት የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢና ሕጋዊ ስለሆነ 

እንዲጸናልኝ በማለት በዝርዝር ክርክሯን አቅርባለች። የአሁን አመልካች የሰበር አቤቱታዉን 

በማጠናከር የመልሰ መልስ አቅርበዋል።   

የጉዳዩ አመጣጥ ከፍ ሲል የተመለከተዉ ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኙ ክርክር አግባብነት 

ካላቸዉ የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንደሁም የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል ሲባል 

ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንደሚከተለዉ መርምሮታል። እንደመረመርነዉ የአሁን አመልካች 

የእርሻ ሥራን ለሰራልን ለአቶ ግርማዉ ደጋረጋ ሊከፈል የሚገባዉን ደመወዝ የአሁን ተጠሪ 

ድርሻዋን ሊትከፍል ይገባል በማለት ዳኝነት ለመጠየቅ መብትና ጥቅም አለዉ ወይስ የለዉም? 

የሚለዉ ነጥብ መታያት የለበት ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበናል። እንግዲህ አቶ ግርማዉ ደጋረጋ 

የአሁን አመልካች ልጅ መሆኑን ከግራ ቀኙ እና ከሥር ፍ/ቤት የዉሳኔ ግልባጭ መገንዘብ 

ይቻላል። አቶ ግርማዉ ደጋረጋ በግራ ቀኙ ተቀጥረዉ የእርሻ ሥራ የሰራላቸዉ ከሆነ እና 

ሊከፍሉት የሚገባዉ የሥራ ዋጋ ወይም ደመወዝ ካለና መብት አለኝ የሚል ከሆነ አግባብነት 

ባለዉ የህግ ድንጋጌ መሰረት በማድረግ ፣በሕግ አግባብ ስልጣን ባለዉ ፍ/ቤት ክስ አቅርቦ 

ከመጠየቅ የሚከለክላቸዉ ነገር አልነበረም። የአሁን አመልካች ግን ይህን ግለሰብ ወክለዉ በዚህ 

ጉዳይ ዳኝነት የመጠየቅና እንዲወሰንልኝ ብሎ ለመጠየቅ በሕግ አግባብ የዉክልና ስልጣን 

የተሰጣቸዉ ወይም ከሕግ  የመነጫ መብት ያላቸዉ መሆኑን የሚያሳይ ነገር የለም። ይህ ከሆነ 

ደግሞ አንድ ከሳሽ ለክስ ምክንያት በሆነዉ ነገር ወይም ክሱ በተመሰረተበት ነገር ሀብት ላይ 

ጥቅም ወይም መብት ያለዉ መሆኑን ካላረጋገጠ ክስ አቅርቦ ዳኝነት ለመጠየቅ 

እንደማይፈቀድለት የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.33 [2] ሥር ተመለክቷል። በዚህ አግባብ የተያዘዉ 

ጉዳይ ሲታይ የአሁን አመልካች አቶ ግርማዉ ደጋረጋ የእርሻ ሥራ ስለሰራልን በዚህ 

ምክንያት ሊንከፍለዉ የሚገባዉን ደመወዝ የአሁን ተጠሪ ድርሻዋን እንዲትከፍል በማለት ስለ 
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ግርማዉ ደጋረጋ ክስ አቅርቦ ዳኝነት ጠይቆ እንዲወሰንለት የሚጠይቅበት የሕግ አግባብ 

የለም። ስለሆነም  የአሁን አመልካች ለሰራተኛ የሚከፍል እዳ ቢኖር እንኳን የአሁን ተጠሪ 

ድርሻዋን ለገንዘብ ጠያቅዉ እንጂ ለአመልካች የሚትከፍልበት አግባብ የለም፣ የሥር የወረዳዉ 

ፍ/ቤት እና የሥር የከፍተኛዉ ፍ/ቤት አመልካች በዚህ ጉዳይ መብትና ጥቅም የለዉም ብሎ 

የአመልካች የዳኝነት ጥያቄ ዉድቅ ማድረግ ሲገባቸዉ የሰጡት ዉሳኔ፣ የሥር የክልሉ ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመሻር የአሁን አመልካች ስለ ግርማዉ ደጋረጋ ዳኝነት 

እንዲወሰንለት ለመጠየቅ መብትና ጥቅም የለዉም በማለት በመረም የሰጠዉ ዉሳኔ በሕጉ 

አግባብ ነዉ ብለናል።           

ሲጠቃለል የሥር የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የአሁን አመልካች በእርሻ ሥራ 

ተቀጥሮ አገልግሏል በማለት የጠቀሰዉን አቶ ግርማዉ ደጋረጋ መብት በተመለከተ ይህ ግለሰብ 

ራሱ ሳይጠይቅ ስድስት ማዳበሪያ እህል እዳ አለብን ከዚህ ዉስጥ ተጠሪ ድርሻዋን ለአመልካች 

ልትከፍል አይገባም በማለት የሰጠዉ ዉሳኔ በሕግ አግባብ የተሰጠ እና መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት ያልተፈጸመበት ስለሆነ የሚከተለዉ ተወስኗል።  

ዉ  ሳ  ኔ 

1. የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.74190 ግንቦት 13 ቀን 2011 

ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያልተፈጸመበት ስለሆነ 

በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት በአብላጫ ድምጽ ጸንቷል።  

2. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ። 

3. ግራ ቀኙ በዚህ ችሎት የደረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻሉ። 

4. ይህ ችሎት በ27/12/2011 ዓ.ም የሰጠዉ የአፈጻጸም የእግድ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷል። 

ይጻፍ። 

መዝገቡ ተዘግቷል። 

 

የማይነበብ የአራት ዳኞች ፊርማ አለበት 
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ስሜ በተራ ቁጥር 3ኛ ላይ የምገኘው ዳኛ የልዩነት ሀሳቤን እንደምከተለው አስቀምጫለሁ 

 በስር ፍ/ቤት በተደረገው ክርክር በአሁን አመልካችና ተጠሪ መካከል የባልና ሚስት 

ንብረት ክርክር በተመለከተ የአሁን አመልካች የጋብቻ ፍቺ ተከትሎ በባልና ሚስት የጋራ ንብረት ላይ 

የጋራ የባልና ሚስት ለሰራተኛ የሚከፈል እዳ ያለ በመሆኑ የጋራ እዳ ተብሎ ይወሰንልኝ ሲል 

ጠይቋል፡፡ የአሁን ተጠሪም አመልካች ለሰራተኛ የሚከፈል የባልና ሚስት የጋራ እዳ ነው ሲል 

ያቀረበው እዳ የቀጠርነው ሰራተኛ የለም በሀሰት የቀረበ ነው፣ የባልና ሚስት የጋራ እዳ አይደለም 

ስትል ተከራክራለች፡፡ የስር የወረዳ ፍ/ቤትም የባልና ሚስት የጋራ እዳ በተመለከተ የግራ ቀኙን 

ማስረጃ ሰምቶ ለሰራተኛ የሚከፈል የባልና ሚስት የጋራ እዳ መኖሩን በራሱ በማስረጃ አጣርቶ የጋራ 

እዳ ነው ሲል ወስኗል፡፡ የከፍተኛ ፍ/ቤትም አጽንቶታል፡፡ የአሁን ተጠሪ ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት አቤቱታ አቅርባ የአሁን አመልካች ለሰራተኛ የሚከፈል የባልና ሚስት የጋራ እዳ መሆን 

አለበት ሲል ያቀረበው ክርክር ተከፋዩ (ገንዘብ ጠያቂው) ወይም ባለመብት የተባለው ሰው ከባልና 

ሚስት ገንዘብ አለኝ ብሎ ሳይጠይቅ (ክስ ሳያቀርብ ወይም ጣልቃ ገብቶ ሳይከራከር) የባልና ሚስት 

የጋራ እዳ ነው ተብሎ መወሰኑ ሰህተት ነው ሲል የስር ፍ/ቤት ውሳኔ በመሻር ወስኗል፡፡ 

 የባልና ሚስት የንብረት ክርክር በተመለከተ የክርክር ሂደቱ የቤተሰብ ህጉ በሚደነግገው 

መሰረት ግራ ቀኙ በዝርዝር በሚያቀርቡት የግል፣ የጋራ ንብረት እና የባልና ሚስት የጋራ እዳ 

የሆነውን ለይተው ስያመለክቱ ፍ/ቤቱ የህግ ግምት እንዳለ ሆኖ፣ ግራ ቀኙ በሚያቀርቡት ማስረጃ 

የባልና ሚስት የጋራ ንብረት የሆነው፣ የየግል ንብረታቸውን የሆነውንና የጋራ የባልና ሚስት እዳ 

የሆነውን በባለሙያ፣ በሽማግሌዎች ወይም በራሱ አጣርቶ የሚወስን ሲሆን፣ የባልና የሚስት የጋራ 

እዳ ነው ተብሎ የተወሰኑ የጋራ እዳዎችም ከባልና ሚስት የጋራ ንብረት ለባለመብቱ የሚከፈል 

ይሆናል፡፡ ባልና ሚስት በንብረት ላይ ክርክር በሚያደረጉበት ጊዜ ከባልና ሚስቱ ገንዘብ አለኝ የሚል 

ሰው አንዳንዴ በክርክር ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ከባልና ሚስት የጋራ ንብረታቸው ገንዘብ እንዳለው ገልጾ 

የባልና ሚስት የጋራ እዳ ነው ተብሎ እንዲወሰንልት የሚጠይቅበት ጊዜ ያለ ሲሆን፣ ባልና ሚስት 

በንብረት ላይ ክርክር በሚያደረጉበት ጊዜ ከሁለቱ አንዳቸው የባልና ሚስት የጋራ እዳ እንዳለ ከማስረጃ 

ጋር አስደግፈው ስያመለክቱ ፍ/ቤት በግራ ቀኙ ስታመን በእምነታቸው መሰረት የባልና የሚስት የጋራ 

እዳ መሆኑን የሚወስን ሲሆን በተካደ ጊዜ በማስረጃ አጣርቶ የባልና ሚስት የጋራ እዳ መሆኑ 

ከተረጋገጠ የባልና ሚስት የጋራ እዳ ነው ሲል ይወስናል፡፡ በዚሁ ሁኔታ ሲሰራበትም ቆይቷል፡፡ 

ይሁንና የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የባልና ሚስት ንብረት ተጣቶ የጋራ የባልና ሚስት 

እዳ መሆኑ ከተረጋገጠ በዚሁ መሰረት መወሰን ሲቻል ባለመብቱ በክሱ ውስጥ ገብቶ ባለመጠየቁ 

ጠያቂ የለም በሚል የባልና ሚስት የጋራ እዳ የለም ሲል ውሳኔ መስጠቱ የጋብቻ ፍቺ ውጤት የባልና 
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ምስት የንብረት ክርክር የንብረት ማጣራት ስርዓት ያልተከተለ በመሆኑ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ 

በክልሎችም ይሁን በፌደራል የቤተሰብ ህግ የባልና ሚስት የፍቺ ውጤት የባልና ሚስት የንብረት 

ክርክር የአማራ ብ/ክ/መ. የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 79/95 አንቀጽ 100 እና የተሻሻለው የፌ/የቤተሰብ 

ህግ አንቀጽ 89 ከባልና ሚስት አንደኛው ወይም ሁለቱም በጋራ በፍርድ የተረጋገጠባቸው ወይም 

ሁለቱም ያመኑት እዳ መኖሩ የታወቀ እንደሆነ ይኸው እዳ የባልና ሚስት ሀብት ከመከፋፈሉ በፊት 

ተቀንሶ የሚከፈል መሆኑን ይደነግጋል፡፡ ይሄውም አሰራሩ የተሻሻለው ፌ/የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 83፣ 

85 እና ተከታዮቹ በተደነገገው መሰረት የባልና ሚስት ንብረት በባለሙያ፣ በሽማግሌዎች፣ በፍ/ቤት 

በራሱ ወይም በባልና ሚስት ስምምነት በማጣራት ሲሆን ተጣርቶ በተረጋገጠው መሰረት እዳው 

የሚወሰን እንጂ ባለመብቱ ጣልቃ ገብቶ ካልተከራከረ በቀር እዳ የለም ተብሎ መወሰኑ የክርክር 

አመራር ስርዓት ጉድለት ያለበት መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሊታረም ይገባል 

እላለሁ፡፡ 

 

የማይነበብ የአንድ ዳኛ ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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የሰ.መ.ቁ.180326 

መስከረም 26 ቀን 2013 ዓ.ም 

ዳኞች፡-  1.  ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

   2.  ቀነዓ ቂጣታ 

  3. ፈይሳ ወርቁ 

   4. ደጀኔ አያንሳ 

        5. ብርቅነሽ እሱባለዉ 

አመልካች፡- አቶ ጉዕሽ ሃይሉ ደሞዝ - ጠበቃ ሐዳስ ተኩሉ በvc ቀርበዋል  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፅጌ ገ/ሂወት - የቀረበ የለም 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተለዉ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍ  ር  ድ 

ይህ የባልና ሚስት የንብረት ክፍፍል ክርክር የተጀመረዉ በመቐለ ከተማ በ02 ቀበሌ 

ማህበራዊ ፍ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመልካች የሥር ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ  የሥር ከሳሽ ሆኖ 

ሲከራከሩ ነበር። ጉዳዩ ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለዉ የአሁን አመልካች የትግራይ ክልል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.115041 በ12/09/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልኝ በማለት በማመልከታቸዉ ነዉ።  

የአሁን ተጠሪ በቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤት ባቀረበችዉ ክስ ከአመልካች ጋር ያለን ጋብቻ 

እንዲፈርስ፣ ትዳር ሲንመሰርት በባንክ ወደ አመልካች የሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደረኩኝ ገንዘብ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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እንዲከፍለኝ፣ ለጥሎሽ ከሚገዛ ወርቅ ቀንሶ የወሰደዉ ብር 8190 እንዲከፍለኝ በማለት ዳኝነት 

ጠይቃለች፣ የሰዉና የሰነድ ማስረጃ ዘርዝራለች። 

የአሁን አመልካች በዚህ ክስ ላይ ባቀረበዉ መልስ ተጠሪ ይህን ገንዘብ ለመጠየቅ መብት 

የለትም፣ ትዳር ሲንፈጽም ባደረግነዉ ዉል እኔም ገንዘብ በመግጠም በመቐለ ከተማ 16 ቀበሌ 

ዉስጥ የአልኮል ማከፋፈያ ከፍተን ኪራይ ብር 6000 ስንከፍል ቆይተን ስምምነት ስናጣ አሁን 

ለዋርድያ ብር 500 እየከፈልን እየተጠበቀ ስለሆነ ለትዳር መግጠሚያ ያቀረበችዉን ገንዘብ 

መጠየቋ ተገቢ አይደለም፣ በትዳር ዉስጥ ትርፍም ኪሳራም የጋራ ነዉ፣ ይህ ንብረት ተቆጥሮ 

በገንዘብም ሆነ በዓይነት እንዲንካፈል በማለት ተከራክሯል፣ የሰዉና የሰነድ ማስረጃ ጠቅሷል። 

ከዚህ በኋላ የቀበሌዉ የማህበራዊ ፍ/ቤት ጉዳዩን አይቶ ዉሳኔ የሰጠ ቢሆንም የወረዳዉ ፍ/ቤት 

የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ በመሻር የሰዉ ምስክሮች ሰምቶ ዉሳኔ እንዲሰጥ የመለሰለት ሲሆን፣ 

የቀበሌዉ የማህበራዊ ፍ/ቤት የአሁን ተጠሪ የሰዉ ምስክሮች እና የአሁን አመልካች አንድ 

የሰዉ ምስክሮች በመስማት ጉዳዩን በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመልካች ከተጠሪ 

ትዳር ሲመሰርቱ ከአሁን ተጠሪ ብር 149000 መቀበሉን ያመነ ስለሆነ ይህን ገንዘብ ለአሁን 

ተጠሪ እንዲከፍላት፣ ከወርቅ ዋጋ ቀንሶ ያገኘዉ ብር 8,190 ለአሁን ተጠሪ እንዲከፍላት፣ 

የተዘረዘሩትን ዕቃች እኩል እንዲካፈሉ፣ የተለያዩ ወጪዎች በመጥቀስ የቤት ኪራይ ጨምሮ 

እኩል እንዲከፍሉ በማለት ወስኗል።  

የአሁን አመልካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለእንትጮ ወረዳ ፍ/ቤት ያቀረበ ሲሆን 

ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመልካች ብር 149000 ለአሁን ተጠሪ 

እንዲከፍል መወሰኑ ተገቢ ነዉ፤ የአሁን አመልካች ከወርቅ ዋጋ ቀንሶ ወስዷል የተባለዉ 

ገንዘብ በተመለከተ ይህ ጉዳይ እንደየአካባቢ ልማድ የሚወሰን ስለሆነ በሕግ የተቀመጠ ግዴታ 

የሌለ በመሆኑ ብር 8,190 ለአሁን ተጠሪ እንዲከፍል የተወሰነዉ ተቀባይነት የለዉም፣ የጋራ 

ሀብት ነዉ ተብሎ ተዘርዝሮ የቀረበዉን ንብረት በግምትም ሆነ ንብረቱን እኩል እንዲካፈሉ 

መወሰኑ ተገቢ ነዉ በማለት የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ በመሻሻል ወስኗል። የአሁን አመልካች 

አሁንም በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለከፍተኛ ፍ/ቤት እና የሰበር አቤቱታ ለትግራይ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያቀረበ ቢሆንም ፍ/ቤቶቹ ቅሬታዉን ዉድቅ 

በማድረግ የሥር የወረዳ ፍ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗል። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ 

ይህን ዉሳኔ እና ትዕዛዝ በመቃወም ለማስለወጥ ነዉ።  

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 3 / 5 

 

የአሁን አመልካች በ27/10/2011 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ አመልካች እና ተጠሪ ትዳር 

ስንመሰርት ባደረግነዉ ዉል መሰረት የጋራ ሀብታችን እንዲሆን የየራሳችን ብር 150,000 ይዘን 

እንዲንጋባ ተስማምተን እኔ ብር 150,000 ገቢ አድርጌ እና ተጠሪ ደግሞ ብር 149000 

በአመልካች የባንክ ሂሳብ ገቢ ማድረጓን ያልካድኩኝ ሲሆን፣ በዚህ ገንዘብ የንግድ ድርጅት 

ከፍተን ንብረት ያፈራን መሆኑ ተረጋግጦ እያለ፣ ተጠሪ ገንዘቡን መልሳ እንዲትወስድና 

ንብረቱንም እንዲትካፈል መወሰኑ ሁለት ጥቅም እንዲታገኝ መደረጉ የህግ ጥሰት ነዉ፤ ግራ 

ቀኙ ከጀመርነዉ ንግድ ጋር በተያያዘ ያወጣናቸዉን ወጪዎች የጋራችን ሆኖ ሳለ አለመወሰኑ 

አሁንም የህግ ጥሰት ነዉ፤ የአሁን አመልካች የዘረዘርኳች የሰዉ ምስክሮች ከአካባቢ ለቀዉ 

በመሄዳቸዉና ለማቅረብ አለመቻል ጠቅሼ የሥር ፍ/ቤት ተለዋጭ ምስክሮች እንዳቀርብ 

በተደጋጋሚ ባመለክትም አንድ ተለዋጭ የሰዉ ምስክር ብቻ በመፍቀድ ሌለዉን አለመቀበሉ 

የሰዉ ምስክሮች የማሰማትና የመከላከል መብቴን የጣበበና የጣሰብኝ ስለሆነ እንዲታረምልኝ 

ምስክሮች የማሰማት መብቴ ተጠብቆ ወደ ሥር ፍ/ቤት ተመልሶ እንዲጣራልኝ በማለት 

በዝርዝር አመልክቷል።  

የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን በማየት ፣የሥር ፍ/ቤት አመልካች የሰዉ ምስክሮች አድራሻቸዉን 

ስለቀየሩብኝ ሌላ የሰዉ ምስክር እንዳቀርብ ጠይቀዉ የወረዳዉ ፍ/ቤት የሰዉ ማስረጃ 

እንዲሰማላቸዉ በመለሰዉ አግባብ ሳይሰማላቸዉ የመወሰኑን አግባብነት፣ ለማጣራት ሲባል 

የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል በማለት ተጠሪ መልስ እንዲትሰጥ ባዘዘዉ መሰረት በ5/2/2012 

ዓ.ም በተጻፈ መልስ፡ የሥር ፍ/ቤት የአሁን አመልካች ሁለት የሰዉ ምስክሮች የሰማለት ሲሆን 

ሌሎች የሰዉ ምስክሮች እንዲያቀርብ በተደጋጋሚ ትዕዛዝ የተሰጠ ቢሆንም ፈቃደኛ ሆኖ 

ለማቅረብ ባለመቻሉ የታለፈ ስለሆነ የሥር ፍ/ቤት ምስክሮቹን እንዳያሳማ የታለፈ መብት 

የለም በማለት ተከራክራለች። የአሁን አመልካች የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመልስ 

መልስ አቅርበዋል።  

የጉዳዩ አመጣጥ ከፍ ሲል የተመለከተዉ ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኙን ክርክርና ለዚህ ቅሬታ 

ምክንያት የሆኑትን ዉሳኔዎች አግባብነት ካላቸዉ የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዲሁም 

የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል ሲባል ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንደሚከተለዉ መርምሮታል። 

እንደመረመርነዉ የሥር የቀበሌዉ የማህበራዊ ፍ/ቤት የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮች ሳይሰማ 

ዉሳኔ በመስጠቱ የወረዳዉ ፍ/ቤት ይህንን ዉሳኔ በመሻር የማህበራዊ ፍ/ቤት የሰዉ ምስክሮችን 

ሰምቶ ተገቢ ነዉ ያለዉን ዉሳኔ እንዲሰጥበት የመለሰለት ሲሆን፣ የማህበራዊ ፍ/ቤትም በዚህ 

አግባብ የአሁን ተጠሪ ያቀረበቻቸዉን የሰዉ ምስክሮች በመስማት እና የአሁን አመልካች 
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ያቀረበዉን አንድ የሰዉ ምስክር በመስማት ዉሳኔ መስጠቱን የሥር ፍ/ቤት የዉሳኔ ግልባጭ 

ያሳያል። የአሁን አመልካች የሰዉ ምስክሮች አልተሰሙልኝ የሚለዉን ቅሬታ በየደረጃዉ ላሉት 

ፍ/ቤቶች ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት ያገኘ ጉዳይ አልሆነም።  

እንደሚታወቀዉ አንድ ተከራካሪ ወገን ያቀረበዉን ክርክር በክስ ወይም መልስ ላይ የጠቀሰዉን 

ማስረጃዉን አቅርቦ የማስረዳት ግዴታና መብት እንዳለዉ ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.259 [1፣ 2] 

ድንጋጌ የሚንገነዘበዉ ጉዳይ ነዉ። ክርክሩ የቀረበለትም ፍ/ቤት ቢሆን ተከራከሪ ወገኖች 

ያቀረቡትን ክርክር ማስረጃ አቅርበዉ እንዲያስረዱ በማድረግ፣ ማስረጃዉን የተቀበለበት እና 

የማይቀበልበትን ምክንያት በዉሳኔዉ በማስፈር፣ አግባብነት ባለዉ ማስረጃ በማጣራት ትክክለኛ 

ፍርድ የመስጠት ኃላፊነት እንዳለበት ከፍትሕ ብሔር ሥነሥርዓ ሕጉ ከማስረጃ አቀራረብና 

አቀባበል መርሆዎች የሚንገነዘበዉ ጉዳይ ነዉ። ተከራካሪ ወገን ያቀረበዉን የሰዉ ማስረጃ 

ከመስማት አንጻር ይህ ችሎት በሰ.መ.ቁ.49660 [ቅጽ 9] ሰኔ 22 ቀን 2002 ዓ.ም እና 

በሰ.መ.ቁ.49502 ቅጽ [12] ህዳር 2 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠዉን አስገዳጅ የህግ ትርጉም ማየት 

ይቻላል። 

በዚህ አግባብ አሁን ወደ ተያዘዉ ጉዳይ ስንመለስ የቀበሌዉ ማህበራዊ ፍ/ቤት አመልካች የሰዉ 

ምስክሮቹን እንዲያቀርብ ከሁለት ቀጠሮዎች በላይ እድል ሰጥቶት ለማቅረብ አለመቻሉን 

በማረጋገጥ ይኼንኑ በመዝገብ ላይ በማስፈር፣ አስቀድሞ ከዘረዘረዉ የሰዉ ምስክር ዉስጥ ወደ 

ሳዉድ ዐረቢያ የሄዳዉን በመተካት ተለዋጭ አንድ የሰዉ ምስክር ሰምቶ ዉሳኔ መስጠቱን 

የሥር ፍ/ቤት የዉሳኔ ግልባጭ ያመለክታል። ስለሆነም በሥር ፍ/ቤት በፍሬ ነገር ደረጃ 

ከተረጋገጠዉ ጉዳይ የሚንገነዘበዉ የአሁን አመልካች የሰዉ ምስክሮቹን እንዲያቀርብ 

በተደጋጋሚ እድል በመስጠት ትዕዛዝ ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም የዘረዘራቸዉን የሰዉ ምስክሮች 

አቅርቦ የማሰማት መብቱን በራሱ ጉድለት ሳይጠቅምበት እና ግዴታዉን ሳይወጣ በመቅረቱ፣ 

ፍ/ቤቱ አመልካች እነዚህን የሰዉ ምስክሮች ማቅረብ ሲገባዉ ሳያቀርባቸዉ መቅረቱን 

በማረጋገጥ፣ አመልካች ሊያቀርበዉ የማይችለዉን ከአገር ዉጭ የወጣዉን ማስክር ፋንታ 

ተለዋጭ የሰዉ ምስክር ሰምቶ ዉሳኔ መሰጠቱን ነዉ። ይህ ከሆነ የሥር ፍ/ቤት የአሁን 

አመልካች የሰዉ ምስክሮችን አቅርቦ ክርክሩን ለማስረዳት መብቱን ያጣበበት እና የመከላከል 

መብቱን የጣሳ መሆኑን የሚያመለክት ሆኖ አልተገኘም። ስለሆነም የሥር ፍ/ቤት የአሁን 

አመልካች የሰዉ ምስክሮቹን አቅርቦ እንዲያሰማ በተደጋጋሚ ትዕዛዝ ሰጥቶ ማቅረብ ባለመቻሉ 

በተሰሙት ምስክሮች እና የሰነድ ማስረጃ መሰረት በማድረግ ዉሳኔ መስጠቱ በሕግ አግባብ 

ነዉ። ይህ ችሎት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ.ሕገ መንግስት አንቀጽ 80 [3፣ ሀ] እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 5 / 5 

 

አንቀጽ 10 መሰረት ከተሰጠዉ ስልጣን አንጻር አመልካች ያቀረበዉ ቅሬታ የሥር ፍ/ቤቶች 

የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት መሆኑን የማያሳይ ስለሆነ 

ተቀባይነት የለዉም ብለናል። ከዚህ አንጻር ይህ ችሎት በሰ.መ.ቁ.41526 [ቅጽ 9] ግንቦት 2 

ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠዉ አስገዳጅ የህግ ትርጉም ችሎቱ የፍሬ ነገር እና የማስረጃ ምዘና ጉዳይ 

ለማየት ስልጣን እንደሌለዉ የወሰነዉን ማየት ይቻላል።  

ሲጠቃለል የሥር ፍ/ቤቶች በዚህ ጉዳይ ግራ ቀኙ ያቀረቡት የሰዉ ምስክሮችና የሰነድ ማስረጃ 

መሰረት በማድረግ በማጣራት የሰጡት ዉሳኔ በሕግ አግባብ ነዉ ከሚባል በስተቀር መሰረታዊ 

የሆነ የህግ ስህተት የተፈጻመበት ነዉ ለማለት ስለማይቻል የሚከተለዉ ተወስኗል። 

ዉ  ሳ  ኔ 

1. የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.115041 በ12/09/2011 ዓ.ም 

የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያልተፈጸመበት ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 

[1] መሰረት ጸንቷል። 

2. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ። 

3. ግራ ቀኙ በዚህ ችሎት የደረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻሉ። 

መዝገቡ ተዘግቷል። 

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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                                         የሰ.መ.ቁ 179589 

                                                     ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም 

 

                             ዳኞች፡- መዓዛ አሸናፊ  

                                   ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

                                   ቀነዓ ቂጣታ 

                                   ፈይሳ ወርቁ 

                                   ደጀኔ አያንሳ 

 

አመልካች፡- አቶ ግደይ ገ/ጻድቃን ገ/ማርያም 

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ክንድሀፍቲ ኢታይ           አልቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡፡ 

ፍ  ር  ድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመልካች የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ 24172 

በቀን 08/04/2011 ዓ/ም የሰጠው ትዕዛዝ እና የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 226191 በቀን 

19/07/2011 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልኝ 

በማለት ስለጠየቁ ነው፡፡ ክርክሩ የዕግድ ትዕዛዝ እንዲነሳ በአመልካች የቀረበን አቤቱታ የሚመለከት 

ነው፡፡ 

በፌዴራሉ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት በከሳሽ ወ/ሮ ክንድሀፍቲ ኢታይ (የአሁን ተጠሪ) እና 

በተከሳሽ አቶ ፀጉ ብርሃነ መካከል በነበረው የባልና ሚስት የንብረት ክርክር ጉዳይ የአሁን ተጠሪ 

ንብረት እየሸሸ በመሆኑ ይታገድልኝ በማለት በፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሚታወቁ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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መኪኖች ላይ የእርድ ትዕዛዝ አሰጥተዋል፡፡በፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር እግዱ እንዲነሳ 

ጠይቆም በቅድሚያ ዋስትና እንዲያስይዝ ተጨማሪ ትዕዛዝ ተሰጥቶበታል፡፡ 

ከዚህ በኋላ የአሁን አመልካች ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሸጠልኝን መኪና 

እንዲያስረክበኝ በማለት በማህበሩ ላይ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ ውሳኔ መሰጠቱን 

በመጥቀስ የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመኪናው ላይ የሰጠውን የዕግድ ትዕዛዝ 

እንዲያነሳለት ጠይቋል፡፡ ፍርድ ቤቱም በ14/03/2011 ዓ/ም ዕግድ እንዲነሳ ትዕዛዝ ሰጥቶ የነበረ 

ሲሆን ተጠሪ አቤቱታ ማቅረባቸውን ተከትሎ በ08/04/2011 ዓ/ም በዋለ ችሎት በሰጠው ተጨማሪ 

ትዕዛዝ ባለማስተዋል ዕግዱ እንዲነሳ የታዘዘ ቢሆንም ዕግዱ እንዲነሳ የተሰጠው ትዕዛዝ ተፈጻሚ 

የሚሆነው አስቀድሞ ፍርድ ቤቱ በ04/01/2007 ዓ/ም ሰጥቶት በነበረው ትዕዛዝ መሰረት ፀጉ 

ብርሃነ ትሬዲንግ ብር 3,000,000.00 (ሶስት ሚሊዮን) በዋሰትና ሲያሰይዝ በመሆኑ ይህ ካልሆነ 

ግን ዕግዱ መነሳቱ ተገቢ አይሆንም ብሏል፡፡ 

ይህን በመቃወም አመልካች ቅሬታቸውን ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቢያቀርቡም ዕግዱ 

ይነሳ ነገርግን የዋስትና ብር በአደራ ይቀመጥ መባሉ ተገቢ ነው በማለት ይግባኙን በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 

337 መሰረት ሰርዟል፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመልካች በቀን 12/10/2011 ዓ/ም ባቀረቡት 

የሰበር አቤቱታ በስር ፍ/ቤት የታገደው መኪና በፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ስም 

የሚገኝ ሲሆን ማህበሩ ከመስራቾቹ የተለየ የህግ ሰውነት ያለው በስሙ ንብረት ማፍራት፣መክሰስና 

መከሰስ የሚችል በመሆኑ የድርጅቱ መኪና ከባልና ሚስት ክርክር ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም፡፡ 

የማህበሩ ንብረት በባልና ሚስት ሊታገደ አይችልም፡፡ ተጠሪ ባለቤታቸው ነጋዴ ስለሆኑ 

በባለቤታቸው ምክንያት የመጣ ዕዳን መቃወም የማይችሉ በመሆኑ ሊካፈሉት የማይችሉትን መኪና 

ማሳገዳቸው ከህግ ውጪ ነው፡፡በተጨማሪም ዕግዱ ከተነሳ በኋላ በዚያው ፍርድ ቤት መልሶ 

የሚታገድበት ሰርዓት የለም፡፡ በአጠቃላይ ፍርድ ባረፈበት መኪና ላይ የተሰጠው የዕግድ ትዕዛዝ 

በአመልካች የግል ሀብት ላይ የተሰጠ በመሆኑ የህግ ድጋፍ ስለሌለው የስር ፍርድ ቤቶች ትዕዛዝ 

ውሳኔ ተሽሮ በመኪናው ላይ የተሰጠው ዕግድ እንዲነሳ ጠይቀዋል፡፡ 

ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎቱ ተመርምሮ ታግዶ የነበረው ንብረት የባልና ሚስት የጋራ 

ንብረት ሳይሆን የካምፓኒ ንብረት ሆኖና ካምፓኒውም ንብረቱን ለአሁን አመልካች መሸጡ 

በመረጋገጡ ዕግዱ እንዲነሳ ከታዘዘ በኋላ እንደገና ለዕግዱ መነሳት ተከራካሪ ያልሆነው ካምፓኒ 

ዋስትና ካላስያዘ ዕግዱ አይነሳም መባሉ እግዱን በተዘዋዋሪ የማገድ ውጤት በመኖሩ ትዕዛዙ እርስ 
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በእርሱ የሚቃረን መሆን አለመሆኑን ለማጣራ ሲባል ጉዳዩ ለሰበር ችሎት እንዲቀርብ እና ተጠሪ 

መልስ እንዲሰጡበት ተደረጓል፡፡ 

ተጠሪ ህዳር 17/2012 ዓ/ም በሰጡት መልስ አመልካች ከድርጅቱ መኪናውን የገዙት ተጠሪ 

ካሳገድኩት በኋላ መሆኑ በቅንልባና እንዳልገዙት ስለሚያሳይ፤ አመልካች የዋስትና ግዴታውን 

ድርጅቱ ተወጥቶ መኪናውን እንዲያስረክሳባቸው በህግ ማስገደድ እየቻሉ በሂደቱ ተጎጂ የሆንኩትን 

ተጠሪን መብቴን በሚነካ መልሱ ድርጅቱ ገንዘብ ሳያስይዝ መኪናው እንዲለቀቅ መጠየቃቸው የህግ 

ድጋፍ ስለሌለው አቤቱታ ውድቅ ይደረግልኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡ አመልካቹም ክርክሩን 

በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርቧል፡፡  

ከፍሲል በአጭሩ የገለጽነው የጉዳዩን አመጣጥ ሲሆን የግራቀኙን ክርክር ቅሬታ ከቀረበበት ውሳኔ 

እና ከተገቢው የህጉ ድንግጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡     

እንደሚታወቀው ከሳሽ የሆነ ወገን ለክርክሩ መነሻና ምክንያት የሆነው ንብረት ለሌለ ሰው 

አላግባብ አሳልፎ የሚያሸሽ ሲሆን ወይም ደግሞ የባለመብቶችን ጥቅም ለመጉዳት ሲል ንብረቱን 

ለሌላ ሰው የሚያሳልፍ መሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ በፍርድ እስኪወሰን ወይም ሌላ ትዕዛዝ 

እስኪሰጥ ድረስ ይኸው ንብረት በማናቸውም መንገድ ቢሆን ለሶስተኛ ወገን ሳይተላለፍ ታግዶ 

እንዲቆይ የማስደረግ መብት እንዳለው በፍ/ስ/ስ/ስ/ህ/ቁ 154/ሀ/ እና /ለ/ ተደንግጓል፡፡ የማገጃ ትዕዛዙ 

በህግ በተቋቋሙ የንግድ ድርጅቶች (ማህበሮች) ላይም ሊሰጥ የሚችል ሲሆን በዚህ መልኩ 

የሚሰጠው የማገጃ ውሳኔ በማህበሩ ላይ ብቻ ሳይወሰን በማህበሩ አባሎችና በሰራ መሪዎችም ላይ 

ተፈፃሚ እንደሚሆም ይታወቃል፡፡ ከዚህም ሌላ የተሰጠው የእግድ ትዕዛዝ ጊዜያዊ እንደመሆኑ 

መጠን ከጊዜ በኋላ ከሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ሊሻሻል፣ሊነሳ ወይም ሊሰረዝ የሚችበልበት 

ምከንያት ሲኖር አስቀድሞ የእግድ ትዕዛዝ ለሰጠው ፍ/ቤት እግዱን እንዲያነሳ ማመልከት 

እንደሚችልና ፍ/ቤቱም እንደየሁኔታው እግዱን ሊያሻሽል፣ሊያነሳ ወይም ጨርሶ እንዲሰረዝ 

ሊያደርግ እንደሚችል በፍ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 158 እና 159 ስር ተደርግጓል፡፡ 

የነዚሁ ድንጋጌዎች ዓላማ ከሳሽ ያቀረቡት ክስ ወደ ፊት ውጤት የሚያስገኝላቸው ከሆነ 

እንደ ፍርዱ ይፈፀምላቸው ዘንድ የሕግ ጥበቃ ለማድረግ፤ የዕግድ ትዕዛዙ በንግድ ማህበርና 

በማህበሩ አባላት ወይም ስራ መሪዎች ላይ ሁሉ አስገዳጅነት እንዲኖረው ፤እንዲሁም ወደበላይ 

ፍርድ ቤቶች መሄድ ሳያስፈልግ የዕግድ ትዕዛዝ የሚሰጠው ፍርድ ቤት ዕግዱን እንደሁኔታው 

እንዲያሻሽልና እንዲሰርዝ ለማሰቻል ነው፡፡ 
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ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ሕጉ ሐሳብ ዕግዱ የሚሰጠው ነገሩ በፍርድ እስኪወሰን ወይም ሌላ 

ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ ሲሆን የዕግድ ትዕዛዙ ውጤት ሊያገኝ የሚችለውም ከሳሽ የፍርድ 

ባለመብት ሲሆኑ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ንብረት ላይ መብት ያገኙ ሰዎች የሌሉ እንደሆነ ነው፡፡  

በተያዘው ጉዳየይ የስር ፍርድ ቤት ተገቢውን ማጣራት በማድረግ ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 3/ሶስት/ አባላት እና እያንዳንዳቸው አንድ ሺህ ብር ዋጋ ያላቸው 5,000 /አምስት 

ሺህ/ አክሲዮኖች ያሉት ማሀበር መሆኑን፤ከማህበርተኞቹ መካከል የስር ተከሳሽ የሆኑት አቶ ፀጉ 

ብርሃነ ገ/እግዛብሔር አብዛኛው ማለት 4,800 /አራት ሺህ አምስት መቶ/ አክዮኖች ያሏቸው መሆኑ 

/በዋጋ ሲሰላ 4,800,000.00/ በማረጋገጥ በማህበሩ ንበረቶች ላይ የዕግድ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ ነገር 

ግን ከንግድ ማህበሩ ስራ አንጻር ንብረቶቹን ማገድ የድርጅቱን ስራ ማስቆም በመሆኑና 

ንበረቶቹ/ተሽከርካሪዎችና ማሽን ለደንበኞች ያስመጣቸው በመሆኑ ለዋስትና ይሆን ዘንድ ብር 

3,000,000.00 /ሶስት ሚሊዮን/ በሞዴል 85 ትሬዲንጉ ባስያዘ ጊዜ ዕግዱ እንዲነሳ በ14/01/2007 

ዓ/ም ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ በዚህ መልኩ ትዕዛዝ መሰጠቱ ከፍሲል የተመለከቱትን የህጉን ድንጋጌዎች 

መሰረት ያደረገ በመሆኑ የሚነቀፍ አይደለም፡፡ 

ነገር ግን የባልና ሚስቱ የጋብቻ ንብረት ክርክር በስር ፍርድ ቤት ታህሳስ 15/2011 ዓ/ም 

በተሰጠው ውሳኔ ተቋጭቷል፡፡ በውሳኔው እንደተመከተው ፀጉ በርሃነ ትጌዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

ውስጥ በተከሳሽ /አቶ ፀጉ ብርሃነ/ ስም የተመዘገ 4800 /አራት ሺህ ስምንት መቶ/ አከክሲዎን 

የተጋቢዎች የጋራ ሀብት ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግማሹ ማለትም 2400/ሁለት ሺህ አራት መቶ / 

አክሲዮን የከሳሽ /የአሁን ተጠሪ/ ድርሻ ነው በማለት ወስኗል፡፡ በተጨማሪም ተጠሪ የአክሲዮን 

ማህበሩ ሂሳብ ተጣርቶ ድርሻ ክፍፍል እንዲፈፀም የሚያቀርቡት ጥያቄ ቢኖር በንግድ ችሎት 

ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ እና የቤተሰብ ችሎቱ የአክሲዮን መጠን ድርሻቸው ላይ ፍርድ ከመስጠት 

ውጪ በአክሲዮን ማህበሩ ላይ በቀጥታ ክፍፍል እንዲፈፀምበት እንደማያደርግ ግንቦት 09/2011 

ዓ/ም በዋለ ችሎት ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ 

ከዚህ ሌላ የአሁን አመልካች የመኪና አስመጪ ነጋዴ ከሆነው ፀጉ ብርሃነ ትጌዲንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር ጋር አከራካሪ የሆነውን ተሸከርካሪ በ17/11/2006 ዓ/ም የገዙ ሲሆን ተሽከርካሪው 

በሽያጭ ለአመልካች መተላለፋ ተርጋግጦ አመልካች እንዲረከቡት በፍርድ መወሰኑን ከመዝገቡ 

ተረድተናል፡ እንዲህ ከሆ ደግሞ አመልካች ዕግዱ እንዲነሳላቸው በጠየቁበት መኪና ላይ ከውልም 

ሆነ ከፍርድ የመነጨ ዕግዱን ለማስነሳት የሚያስችል በቂ ምክንያትና መብት አላቸው፡፡ 
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ተጠሪ ክስ ያቀረቡበት የባልና ሚስት ንብረት ክርክር መዝገብ በፍርድ የተቋጨ በመሆኑ 

እንዲሁም በፍርድ የተረጋገጠላቸው መብት የማህበሩ የ2400/ሁለት ሺህ አራት መቶ/ አክሲዮን ባለ 

ድርሻ መሆናቸው በመሆኑ ማህበሩ አስቀድሞ ከ3ኛ ወገን ጋር ባደረገው የሽያጭ ውል ምክንያት 

ያስተላለፈውን መኪና ለባለመብቱ እንዳያስረክብ ማድረግ አይቻልም፡፡ 

በአጠቃላይ በስር ፍርድ ቤቶች አመልካቹ ባለመብት በሆኑበት ተሽከርካሪ ላይ የተሰጠው 

ዕግድ እንዲነሳ የተሰጠው ትዕዛዝ ተፈጻሚ የሚሆነው አስቀድሞ ተሰጥቶ በነበረው ትዕዛዝ መሰረት 

ፀጉ በርሃነ ትሬዲንግ ብር 3,000,000.00/ሶስት ሚሊዮን/ በዋስትና ሲያስይዝ በመሆኑ ይህ ካልሆነ 

ግን ዕግዱ መነሳቱ ተገቢ አይሆንም በማለት የተሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የሕግ ስህተት 

የተፈፀመበት ነው፡፡ ብለናል፡፡ ተከታዩን ወስነናል፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ 24172 በቀን 08/04/2011 ዓ/ም የሰጠው ትዕዛዝ 

እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 226191 በቀን 19/07/2011 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ 

በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. የስር ፍርድ ቤት አመልካች የፍርድ ባለመብት በሆኑበት ተሽከርካሪ ላይ የተሰጠው የዕግድ 

ትዕዛዝ ተነስቷል፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ይቻቻሉ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ     
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የሰ/መ/ቁጥር195138                                                                                                             
የካቲት 29ቀን2013ዓ/ም                         

                   ዳኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                       ተሾመ ሽፈራዉ 

                        ሀብታሙ እርቅይሁን 

                        ብርሃኑ መንግሥቱ 

                         ነጻነት ተገኝ 

አመልካች ፡- አቶ ፍቃዱ አዱኛ--ቀረቡ 

ተጠሪ፡- በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የጠበቆች የዲስፕሊን ጉባኤ --ዐ/ህግ ተገኑ ቀረቡ 

 

         መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ የጠበቃ ዲስፕሊን ክስ ጋር በተያያዘ የተሰጠ የጥፋተኝነትና የቅጣት ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ 
ስህተት የተፈጸመበት ነዉ ተብሎ የቀረበ አቤቱታ የሚመለከት ነዉ፡፡ክርክሩ በመጀመሪያ በታየበት 
በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የጠበቆች የዲስፕሊን ጉባኤ በአመልካች ላይ በቀረበዉ የዲስፕሊን 
ክስ አቶ እሸቱ ገበየሁ እና በባለቤታቸዉ ወ/ሮ አዲስአለም ገብረእግዚአብሔር መካከል የነበረዉ 
ጋብቻ በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በመ/ቁጥር 70064 ላይ 
ያደረጉትን ክርክር በፍቺ ፈርሶ የንብረት ክፍፍል ዉሳኔ በቀን 19/02/2008ዓ/ም ከተወሰነ በኋላ 
አመልካች የአቶ እሸቱ ገበየሁ ባለቤት ከነበሩት ወ/ሮ አዲስአለም ገብረእግዚአብሔር ጋር 
በመመሳጠር የአመልካች ባለቤት ወ/ሮ አዲስአለም ደሳለኝ በእላዩ ላይ ቀን 11/06/2001 ዓ/ም 
ተብሎ ተጽፎበት በተፈረመ ዉል ለወ/ሮ አዲስአለም ገብረእግዚአብሔር ብር 600,000.00 እንዳበደሩ 
በማስመሰል የሐሰት የብድር ዉል በመፈራረም በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 177766 
ላይ ባለቤታቸዉን ወ/ሮ አዲስአለም ደሳለኝን ወክለዉ በአቶ እሸቱ ገበየሁ ባለቤት በወ/ሮ አዲስአለም 
ገብረእግዚአብሔር ላይ ሀሰተኛ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ክስ በመመስርት አስወስነዋል፤በይግባኝ 
ሰሚዉ ፍርድ ቤት ፊት ቀርበዉ ተከራክረዋል በሚል በአቶ እሸቱ ገበየሁ የዲስፕሊን ክስ 
ተመስርቶባቸዋል፡፡     

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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አመልካች ለክሱ በሰጡት መልስ የብድር ዉል ክርክር በተመለከተ በዉሉ ሰነድ ላይ ተመስርቶ 
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዉሳኔ ስለሰጠ ጉባኤዉ ዳግም ዳኝነት የማየት ሥልጣን 
የለዉም፡፡የድስፕሊን ክስ ከሳሽ ባለቤትና የአመልካች ባለቤት በቀን 11/06/2001ዓ/ም የብድር ዉል 
ፈጽመዋል፡፡በዉሉ መሰረት ተበዳሪዋ የተበደሩትን ገንዘብ በዉሉ መሰረት ባለመክፈላቸዉ አመልካች 
ከሳሽን በመወከል ተከራክሬ ተበዳሪዋም መልስ በመስጠት ከተከራከሩ በኋላ እዳዉን ከነወለዱ 
እንዲከፍሉ ፍርድ ቤቱ ወስኖባቸዋል፡፡ይህንን ሀሰተኛ የዲስፕሊን ክስ ያቀረቡት መረታታቸዉን 
እንደሽንፈት በመቁጠር ነዉ፡፡እንዲሁም ኤፍሬም ደሳለኝ የተባለዉን የተበዳሪዋን ወንድም ፖሊስ 
ያለፍርድ ቤት ትእዛዝ አስሮ ወስዶት በሀይል በማያዉቀዉ ሰነድ ስልስፈረመዉ ይህንን ባደረገዉ 
ፖሊስ ላይ የወንጀል ክስ እንደተመሰረተበት እያወቁ ይህ የዉሉ ምስክር ዉሉን እንደማያዉቅ 
አረጋግጧል በሚል ማቅረባቸዉ የክሱን ሀሰተኛነት ያሳያል፡፡እንዲሁም ከፖሊስ አገኘሁ ያሉትን 
ማስረጃ ጭምር ተመልክቶ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 164597 ላይ ተመልክቶ 
ይግባኛቸዉን ዉድቅ ማድረጉን አለመናገራቸዉ የከሳሽን ከቅን ልቦና የራቀ ድርጊት ስለሚያሳይ 
ጉባኤዉ ክሱን ዉድቅ ሊያደርግ ይገባል በማለት መልሳቸዉን በመስጠት ተከራክረዋል፡፡ 

ጉባኤዉ የዲስፕሊን ክሱንና የቀረቡለትን ማስረጃዎች መርምሮ በቀን 23/12/2011ዓ/ም በሰጠዉ 
ዉሳኔ በሀሰት የተዘጋጀ ነዉ የተባለዉ የብድር ዉል ሰነድ በአመልካች እጅ እንደሚገኝ ባለቤታቸዉ 
በገለጹት መሰረት ዋናዉን የብድር ዉል ሰነድ በፎሬንሲክ እንዲመረመር ተፈልጎ እንዲያቀርቡ 
ሲጠየቁ ለማቅረብ ፈቃደኛ አለመሆናቸዉን ማረጋገጡን ፤በፖሊስ የመያዣ ትእዛዝ ወጥቶባቸዉ 
ሲጠየቁም ቃላቸዉን ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆን በፍርድ ቤት ትእዛዝ በዋስ መለቀቃቸዉን፤በዉሉ 
ላይ በምስክርነት የፈረሙት አቶ ኤፍሬም ደሳለኝ በዉሉ ሰነድ ላይ አልፈረምኩም በማለት ለፖሊስ 
ቃላቸዉን መስጠታቸዉን ማረጋገጡን፤ አመልካችም አቶ ኤፍሬም ደሳለኝ በዚህ አግባብ ቃላቸዉን 
አልሰጡም በሚል አለመካዳቸዉን፤ከእነዚህ ምክንያቶች በመነሳት ጉባኤዉ የብድር ዉሉ ሰነድ 
ሀሰተኛ እንደሆነ መገንዘቡን፤ አመልካች ሀሰተኛ የብድር ዉል መሆኑን እያወቁ በገንዘብ ፍቅር 
ለሚስታቸዉ ጥብቅና በመቆም እና የዲስፕሊን ክስ አቅራቢዉ አቶ እሸቱ ገበየሁ ከሚስታቸዉ ጋር 
ካፈሩት ሀብት በንብረት ክፍፍል የሚደርሳቸዉ ድርሻ እንዲቀንስ ከሚስታቸዉ ጋር በመመሳጠር  
የሀሰት የብድር ዉል በማዘጋጀት ወይም የተዘጋጀዉን በመጠቀም አቶ እሸቱ ገበየሁን የሚጎዳ ዉሳኔ 
በማስወሰናቸዉ ጥፋተኛ ናቸዉ ሲል ወስኗል፡፡ይህንን ተከትሎም የአመልካች ድርጊት ሙያዉን 
እጅግ በጣም የሚያራክስ ከመሆኑም አልፎ ተንኮል የበዛበት እና ሆነ ተብሎ ሰብዓዊነት በጎደለዉ 
አኳኋን የተፈጸመ ነዉ በሚል በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 24(3/ለ እና 4) መሰረት 
የአመልካች የጥብቅና ፈቃድ እንዲሰረዝ የዉሳኔ ሀሳብ አቅርቦ ዉሳኔዉ በጠቅላይ ዐቃቤ ሕጉ 
ጸድቋል፡፡    

በመቀጠል አመልካች ይግባኝ ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበዉ ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 
243661 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 02/08/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የጉባኤዉ ዉሳኔ ጉድለት 
የለበትም ሲል አጽንቷል፡፡አመልካች በቀን 29/12/2012 ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት 
በዚህ መልኩ በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት 
በአጭሩ የሚከተለዉ ነዉ፡፡ 

ተበዳሪና አበዳሪ የብድር ዉል መኖሩን ተካክደዉ አልተከራከሩም፡፡ክርክርሩን የሰማዉ ፍርድ ቤትም 
እዉነታዉን አረጋግጦ ዉሳኔ የተሰጠበትን ሰነድ አንዳችም ተቃራኒ ማስረጃ ሳይቀርብ ሀሰተኛ ሰነድ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

 

ገ ጽ 3 / 8 

 

ነዉ ብሎ ጉባኤዉ መደምደሙና ይግባኝ ሰሚዉ ፍርድ ቤት የጉባኤዉን ዉሳኔ ማጽናቱ መሰረታዊ 
የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ በዋናዉ ክርክር አንዳችም ቅሬተ ያልቀረበበትን ሰንድ  ክርክሩ ተጠናቆና 
አፈጻጸሙ ከተጠናቀቀ በኋላ ሰነዱን ለፖሊስ አልቀረበም ስለዚህም ሰነዱ ሀሰተኛ ነዉ የሚል አቋም 
መያዙ አግባብነት የለዉም፡፡የተበዳሪዋ ባለቤትና የዲስፕሊን ክስ አቅራቢዉ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት 2ኛ ተከሳሽ ሆነዉ ሲከራከሩ ዉሉን አላዉቅም በሚል ቢከራከሩም የብድር ዉሉ ከመፈጸሙ 
አንድ ቀን አስቀድሞ በቀን 10/06/2001ዓ/ም ባለቤታቸዉ ከባንክም ሆነ ከግለሰብ መበደር እንዲችሉ 
የዉክልና ሥልጣን ስለሰጡ ባለቤታቸዉ ገንዘቡን የተበደሩት በእሳቸዉ ፈቃድ መሆኑን 
ያሳያል፡፡ይህንንም በመገንዘብ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና ጉዳዩን በይግባኝ ያየዉ የፌዴራል 
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሀለቱም በአንድነትና በነጠላ ኃለፊነት የተበደሩትን ገንዘብ እንዲከፍሉ 
ወስኗል፡፡በጉባኤዉ ቀርበዉ የምስክርነት ቃል የሰጡት ግለሰቦች የሰሚ ሰሚ ከመሆናቸዉም በላይ 
ምስክሩ ፊርማዉ የእነ አይደለም ሲሉ ሰምተናል ብለዉ ቢመሰክሩም ምስክሩ በተጽእኖና በግድ 
ምስክሩ ለፖሊስ ሰጡ የተባለዉን ቃል ጉባኤዉ በአግባቡ ሳይፈትሽ የፖሊስን የምርመራ መዝገብ 
እንደመጨረሻ ማስረጃ አድርጎ በመቀበል መወሰናቸዉ ስህተት ነዉ፡፡በፍርድ ቤት ክርክር ተደርጎ 
እዉነተኛ ሰነድ መሆኑ ተረጋግጦ ዉሳኔ ያረፈበትን ሰነድ ተቃራኒ ማስረጃ ሳይቀርብ የአመልካች 
የጥብቅና ፈቃድ እንዲሰረዝ መወሰኑ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 41/1 ለአመልካች የተሰጠዉን 
የመስራት መብት የሚጥስ በመሆኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ 

ሰበር አጣሪ ችሎት መዝገቡን መርምሮ የዲስፕሊን ጉባኤዉ እና የሥር ፍርድ ቤት አመልካች 
ሀሰተኛ ሰነድ ተጠቅመዋል በማለት የጥብቅና ፈቃዳቸዉ እንዲሰረዝ ሲወስኑ ለዉሳኔያቸዉ መሰረት 
ያደረጉት የብድር ዉል ሀሰተኛ መሆን አለመሆኑን ከተረጋገጠ በኋላ ነዉ ወይስ አይደለም 
የሚለዉን ከመሰረታዊ የማስረጃ ምዘና መርህ አንጻር እንዲመረመር ጉዳዩ ለሰበር ሰሚ ችሎት ቀርቦ 
እንዲታይ ትእዛዝ መስጠቱን ተከትሎ ተጠሪ በቀን 21/04/2013ዓ/ም የተጻፈ መልስ ያቀረበ ሲሆን 
ይዘቱ በአጭሩ የሚከተለዉ ነዉ፡፡ 

በብድር ዉሉ ላይ ምስክር ናቸዉ ተብለዉ የተጠቀሱት የአበዳሪዋ የአመልካች ሚስት ወንድም አቶ 
ኤፍሬም ደሳለኝ ለፖሊስ በሰጠዉ የምስክርነት ቃል ዉሉ ላይ እንዳልፈረመና ተበዳሪ የተባሉትን 
ወ/ሮ አዲስአለም ገ/እግዚአብሄርን እንደማያዉቃቸዉ አስርድተዋል፡፡ የብድር ዉሉን በፎሬንስክ 
ለማስመርመር ጉባኤዉ አመልካች የዉሉን ሰነድ እንዲያቀርቡ ጠይቋቸዉ ለማቅረብ ፈቃደኛ 
አልሆኑም፡፡ጉዳዩን በይግባኝ ያየዉ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም አመልካች የብድር ዉሉን ዋናዉን ሰነድ 
እንዲያቀርቡ ጠይቋቸዉ ሰነዱን ለማቅረብ እንደማይችሉ /እንደማይፈልጉ/ ገልጸዋል፡፡አመልካች 
ይህንን ያደረጉት የዉሉ ሰነድ በፎሬንሲክ ተምርምሮ ሀሰተኛ መሆኑ ቢረጋገጥ በቀጥታ ሀሰተኛ 
ሰነድ በመገልገል ወንጀል እንደሚጠየቁ ስለተረዱ ነዉ፡፡ከእነዚህ ምክንያቶች በመነሳትና በቀረቡት 
ማስረጃዎች አመልካች የብድር ዉሉ ሀሰተኛ መሆኑን እያወቁ ሚስታቸዉን ወክለዉ የጥብቅና ሥራ 
መስራታቸዉ ተረጋግጧል፡፡ተበዳሪዋ ከባለቤታቸዉ አቶ እሸቱ ገበየሁ ጋር በፌዴራል መጀመሪያ 
ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 70064 ላይ በነበራቸዉ የንብረት ክፍፍል መዝገብ ላይ ይህ የብድር 
እዳ እንዳለ አለመግለጻቸዉ ሲታይ ይህ ዉል በወቅቱ በእዉነት ያልነበረ መሆኑን ያሳያል፡፡ተበዳሪዋ 
ተበደሩ የተባለዉን ገንዘብ እንዲከፍሉ ክሱ በቀረበባቸዉ ጊዜ ምንም ክርክር ሳያደርጉ ቶሎ ዉሳኔ 
እንዲሰጥ ማድረጋቸዉ አመልካች ፣አበዳሪና ተበዳሪ ዉሉን ወደኋላ ስበዉ እንዳዘጋጁ የሚያሳይ 
ነዉ፡፡አቶ እሸቱ ገበየሁ ለሚስታቸዉ የሠጡት ዉክልና ከማንኛዉም ግለሰብ እንዲበደሩ ሳይሆን 
ከባንክ እንዲበደሩ ቢሆንም የዚህ ክርክር ዋና ነጥብ ሚስት ገንዘብ ለምን ተበደሩ የሚል ሳይሆን 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ከአመልካች ጋር በመመሳጠር በጉባኤዉ አምልካች በነበሩት አቶ እሸቱ ገበየሁ ላይ ከሚደርሳቸዉ 
የፍቺ ንብረት ክፍፍል ላይ በከፍተኛ መጠኑ እንዲቀንስ በማሰብ ጉዳት አድርሰዋል የሚል በመሆኑ 
ከዚህ አንጻር በአመልካች የቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት ሊያገኝ አይገባም፡፡ሕግና ሥርዓት አክብረዉ 
ባለመስራታቸዉ የተሰጠ ዉሳኔ በመሆኑ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 41/1 ለአመልካች የተጠበቀዉ 
መብት ተጥሷል ሊባል ስለማይችል የተፈጸመ ስህተት የለም በማለት ተከራክሯል፡፡ አመልካችም 
በቀን 07/05/2013ዓ/ም የተጻፈ የመልስ መልስ በማቅረብ ተከራክረዋል፡፡ 

ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኙን ክርክርና ጉዳዩን በመጀመሪያ ያየዉ የዲስፕሊን ጉባኤ እና 
ይግባኝ ሰሚዉ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ የሚመለከት ሲሆን እኛም የሰበር 
አጣሪ ችሎት ከያዘዉ ማስቀረቢያ ነጥብ በተጨማሪ የአመልካች የጥብቅና ፈቃድ እንዲሰረዝ 
የተሰጠዉን ቅጣት አግባብነት በተመለከተ የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን 
እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡ 

እንደሚታወቀዉ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግስት አንቀጽ 41/1 ላይ እንደተመለከተዉ ማንኛዉም 
ኢትዮጵዊ በሀገሪቱ ዉስጥ በማንኛዉም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመሰማራትና ለመተዳደሪያዉ 
የመረጠዉን ሥራ ወይም ሙያ ተከትሎ የመሥራት መብት አለዉ፡፡ ጥብቅና የሙያ ሥራ 
እንደመሆኑ ጠበቆች ሙያዉን የመምረጥና በመረጡት የጥብቅና ሙያ ሥራ የመሰማራት ወይም 
በዚህ ሙያ የመተዳደር ሕገ መንግስታዊ መብት አላቸዉ፡፡የጥብቅና አገልግሎት ሙያ ለደንበኞች፣ 
ለተከራካሪዎች፣ ለፍትህ ዘርፉ እና ለአጠቃላይ ሕብረተሰብ ከሚያበረክተዉ አገልግሎት እና ፍትህ 
ከማስፈንና የሕግ የበላይነት ከማረጋገጥ ጋር ካለዉ ቁርኝት የተነሳ ጥብቅ የሆነ የሥነ ምግባር 
ደንቦችን ተከትሎ መስራትን የሚጠይቅ በመሆኑ ጠበቆች በጥብቅና ሙያ ተሰማርተዉ የመስራት 
መብታቸዉን ሲጠቀሙና የሙያ ተግባራቸዉን ሲወጡ ሙያዉ የሚጠይቀዉን የሥነ ምግባር ደንብ 
ማክበር ይኖርባቸዋል፡፡ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች የሥነ ምግባር ደንብ የሚኒስትሮች ምክር 
ቤት ደንብ ቁጥር 57/1992 አንቀጽ 3 ስር በተመለከተዉ አጠቃላይ መርህ መሰረት ማንኛዉም 
ጠበቃ ሕግን ለማስከበርና ፍትህን ለማስገኘት የፍትሕ አስተዳደሩን የማገዝ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን 
ይህም ኃላፊነቱ በተለይም ለደንበኛዉ ፣ለሌሎች የሕግ ሙያተኞችና ተከራካሪ ወገኖች ፣ለፍርድ 
ቤት፣ለሙያዉ እና በአጠቃላይ ለሕብረተሰቡ ያለበትን የሙያ ኃላፊነት በቅንነት፣በታማኝነት እና 
በእዉነተኛነት መወጣትን ይጨምራል፡፡  

እንዲሁም ማንኛዉም ጠበቃ የሕግ አገልግሎት ለማግኘት ከመጣዉ ደንበኛ ጋር ተዋዉሎ የጥብቅና 
አገልግሎት ከመስጠቱ በፊት የጉዳዩን ፍሬ ነገርና ማስረጃዎች መመርመርና ክርክሩ ሕጋዊ መሰረት 
ያለዉ መሆኑን ማረጋገጥ እና ጉዳዩ ሕጋዊ መሰረት የሌለዉ ከሆነ ጉዳዩን መያዝ እንደሌለበት 
በደንቡ አንቀጽ 4 ስር በአስገዳጅነት ተደንግጓል፡፡ በደንቡ አንቀጽ 56(2 እና 5) እና አንቀጽ 57 ስር 
እንደተመለከተዉም ማንኛዉም ጠበቃ በክርክር ወቅት ደንበኛዉ የወራዳነት ወይም የማጭበርበር 
ድርጊት እንዲፈጽም ማበረታታት ወይም መፍቀድ እንደሌለበት ፣ በምስክርነት ቃል ወይም የሰነድ 
ይዘት ላይ የሐሠት ድርጊት በመፈጸም ፍርድ ቤትን ለማሳሳት መሞከር እንደሌለበት እና በሕይወቱ 
ዉስጥ የሙያዉን ክብር ሊያጎድፍ ከሚችል ማንኛዉም ዓይነት አስነዋሪ ባህሪ የመራቅ ግዴታ 
አለበት፡፡በሌላም በኩል ጠበቃዉ የሙያ ተግባሩን ሲወጣ የደንበኛዉን ምስጢር የመጠበቅ ግዴታ 
ቢኖርበትም ሕግ በሌላ ሁኔታ በግልጽ የተጣለበትን ግዴታ ለመወጣት በሙያ ሥራዉ አጋጣም 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በእጁ የገባዉን መረጃና ማስረጃ እንደአስፈላጊነቱ መጠን ለተገቢዉ አካል ሊገልጽ እንደሚችል በዚሁ 
ደንብ አንቀጽ 10 እና 11/4 ሥር የተደነገገዉ ያስገነዝባል፡፡  

ከላይ የተጠቀሱትን የሥነ ምግባር ደንቦችንና ሌሎች በደንቡና በሌላ የሥነ ምግባር መመሪያ ላይ 
የተመለከተዉን የሥነ ምግባር ደንብ በመጣስ ጠበቃዉ ጥፋት መፈጸሙ በማስረጃ ሲረጋገጥ 
የጠበቆች ዲሲፕሊን ጉባኤ የጥፋቱን ክብደት ከግምት በማስገባት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች 
ፈቃድ አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 24(3/ለ) ስር ከተመለከቱት ቅጣቶች 
መካከል ተገቢዉን በመለየት ጠበቃዉ በአንዱ ቅጣት እንዲቀጣ የዉሳኔ ሀሳብ ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ 
እንደሚያቀርብና ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግም በዚሁ ሕግ በአንቀጽ 26 ስር በተመለከተዉ መሰረት 
ተገቢዉን ዉሳኔ እንደሚሰጥ ተመልክቷል፡፡ 

ከላይ ከተመለከተዉ አንጻር የያዝነዉን ጉዳይ መርምረናል፡፡ ወ/ሮ አዲስአለም ደሳለኝ በከሳሽነት አቶ 
እሸቱ ገበየሁ እና በባለቤታቸዉ ወ/ሮ አዲስአለም ገብረእግዚአብሔር ደግሞ በተከሳሽነት በፌዴራል 
ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 177766 ላይ ሲከራከሩ አመልካች ባለቤታቸዉ የሆኑትን ወ/ሮ 
አዲስአለም ደሳለኝን በጥብቅና ወክለዉ መከራከራቸዉ የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ፡፡ አመልካች 
የባለቤታቸዉ የወ/ሮ አዲስአለም ደሳለኝ ጠበቃ ሆነዉ በተጠቀሰዉ መዝገብ ላይ በአቶ እሸቱ ገበየሁ 
እና በወ/ሮ አዲስአለም ገብረእግዚአብሔር ላይ ክስ የመሰረቱበት ጉዳይ ባለቤታቸዉ ወ/ሮ አዲስአለም 
ደሳለኝ ለወ/ሮ አዲስአለም ገብረእግዚአብሔር ያበደሩትን ብር 600,000.00 ስላልከፈሉ በአንድነትና 
በነጠላ ኃላፊነት አቶ እሸቱ ገበየሁ እና በባለቤታቸዉ ወ/ሮ አዲስአለም ገብረእግዚአብሔር 
እንዲከፍሉ ዳኝነት የተጠየቁበት እንደሆነ የግራ ቀኙ ክርክር ያሳያል፡፡ አመልካች የዲሲፕሊን ጥፋት 
ፈጽመዋል የተባለዉም በጥብቅና ተከራክረዉ አቶ እሸቱ ገበየሁ እና ወ/ሮ አዲስአለም 
ገብረእግዚአብሔር ክስ የቀረበበትን ገንዘብ እንዲከፍሉ ሲያስወስኑ ለክሱ መሰረት ያደረጉት የብድር 
ዉል አቶ እሸቱ ገበየሁ ከባለቤታቸዉ ጋር የነበራቸዉ ጋብቻ በፍቺ ከፈረሰ በኋላ አመልካች ሀሰተኛ 
የብድር ዉል መሆኑን እያወቁ በገንዘብ ፍቅር ለሚስታቸዉ ጥብቅና በመቆም እና የዲስፕሊን ክስ 
አቅራቢዉ አቶ እሸቱ ገበየሁ ከሚስታቸዉ ጋር ካፈሩት ሀብት በንብረት ክፍፍል የሚደርሳቸዉ 
ድርሻ እንዲቀንስ ለማድረግ በማሰብ ከሳሽ ከሆኑት ሚስታቸዉ ጋር በመመሳጠር የሐሰት የብድር 
ዉል በማዘጋጀት ወይም የተዘጋጀዉን በመጠቀም አቶ እሸቱ ገበየሁን የሚጎዳ ዉሳኔ ማስወሰናቸዉ 
ጉባኤዉ ከቀረቡለት ማስረጃዎች ማረጋገጡን በመግለጽ ነዉ፡፡የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም 
የጉባኤዉን ዉሳኔ አጽንቷል፡፡ 

እንደሚታወቀዉ ለዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግስት አንቀጽ 80(3/ሀ) መሰረት 
ሥልጣን የተሰጠዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበትን የመጨረሻ ዉሳኔ መርምሮ 
እንዲያርም ነዉ፡፡ በመሆኑም በጉዳዩ ላይ ዉሳኔ የሰጡ ፍርድ ቤቶች ወይም በሕግ የዳኝነት 
ሥልጣን የተሰጣቸዉ አካላት አንድን አከራካሪ ፍሬ ነገር በማስረጃ የማረጋገጥ ሥልጣናቸዉን 
ተጠቅመዉ ማስረጃ መዝነዉ ያረጋገጡትን ፍሬ ነገር በድጋሚ ማስረጃዎችን መርምሮ የፍሬ ነገሩን 
መኖር አለመኖር የማረጋገጥ ሥልጣን የሰበር ሰሚ ችሎት አይደለም፡፡ ከማስረጃ 
አቀራረብ፣አግባብነት፣ተቀባይነትና ሚዘና ጋር በተያያዘ ሰበር ሰሚ ችሎት የሚኖረዉ ሥልጣን 
ከማስረጃ አቀራረብ፣አግባብነት፣ተቀባይነትና ሚዘና ጋር በተያያዘ በተለያዩ የሕግ ድንጋጌዎች ላይ 
የተመለከቱትንና ተቀባይነት ያላቸዉን የማስረጃ መሠረታዊ መርሆዎች አተገባበር አንጻር የተፈጸመ 
መሰረታዊ የሕግ ስህተት ሲኖር ብቻ ነዉ፡፡  

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በያዝነዉ ጉዳይ አመልካች ምንም እንኳን ባለቤታቸዉን በጥብቅና ሙያቸዉ ወክለዉ በመከራከር 
በብድር ዉሉ መሰረት ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ተበዳሪዋ ወ/ሮ አዲስአለም ገ/እግዚአብሔርና 
ባለቤታቸዉ አቶ እሸቱ ገበየሁ እንዲከፍሉ በፍርድ ቤት ያስወሰኑ ቢሆንም የፍትሐብሔር ክርክሩ 
የሚመራበት ሥነ ሥርዓትና የዲሲፕሊን ክስ የሚታይበት ሥርዓና የማስረጃ አቀራረብም ሆነ 
የማስረጃ ምዘና ሥርዓት የተለያየ በመሆኑ የዲሲፕሊን ጉባኤዉም ሆነ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት የብድር ዉሉ ሐሰተኛ መሆን አለመሆኑን በፎሬንሲክ አስመርመሮ ለማረጋገጥ ፈልገዉ 
አመልካች የብድር ዉሉን ዋናዉን ሰነድ እንዲያቀርቡ ሲጠየቁ ሰነዱ በእጃቸዉ እንደማይገኝ ገልጸዉ 
ሳይክዱ ሰነዱን ለማቅረብና ለማስመርመር ፈቃደኛ አለመሆናቸዉ ተረጋግጧል፡፡ይህም በደንብ 
ቁጥር 57/1992 አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 11/4 ስር በተመለከተዉ መሰረት ሕግን ለማስከበርና 
ፍትህን ለማስገኘት የፍትሕ አስተዳደሩን የማገዝ እና በክርክሩ ሂደት በእጃቸዉ የሚገኘዉን ማስረጃ 
በሕግ ሥልጣን ለተሰጣቸዉ አካላት የመስጠት ኃላፊነታቸዉን አለመወጣታቸዉን የሚያሳይ 
ከመሆኑም በላይ በጥብቅና ሙያቸዉ ተከራክረዉ ሲያስወስኑ የሙያ ኃላፊነታቸዉን በእዉነተኛነት 
አለመወጣታቸዉን ያሳያል፡፡  

በተጨማሪም የብድር ዉሉን በመቀበል ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ የሠጡ ቢሆንም በክርክሩ ሂደት 
ጠበቃዉ የብድር ዉሉ በሀሰት ሌላዉን ተከራካሪ ለመጉዳት ታስቦ የተዘጋጀ ነዉ፤ ጠበቃዉም 
ይህንን እያወቁ ደንበኛቸዉን ለመጥቀም አስብዉ በሀሰተኛ ሰነድ ተገልግለዉ ተከራክረዋል የሚል 
የዲሲፕሊን ክስ በጠበቃዉ ላይ እንዳይቀርብ በብድር ዉሉ ላይ በየደረጃዉ ባሉ ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ 
መሰጠቱ አይከለክልም፡፡ይልቁንም የብድር ዉሉን በመቀበል የተሰጠ የፍርድ ቤት ዉሳኔ መኖሩ 
ዉሳኔዉ በዲስፒሊን ጉባኤዉ በማስረጃነት ታይቶ ተገቢዉ ዋጋ ተሰጥቶት እንዲመዘን እድል 
የሚሰጥ ነዉ፡፡ እንዲሁም የብድር ዉሉ በሐሰት ሌላዉን ተከራካሪ ለመጉዳት ታስቦ የተዘጋጀ ነዉ፤ 
አመልካችም ይህንን እያወቁ ደንበኛቸዉ የሆኑትን ባለቤታቸዉን ለመጥቀም አስብዉ በሀሰተኛ ሰነድ 
መገልገላቸዉ ከተረጋገጠ በደንቡ አንቀጽ 56(2 እና 5) እና አንቀጽ 57 ስር ከተመለከተዉ መንፈስና 
ዓላማ መሰረት ማንኛዉም ጠበቃ በክርክር ወቅት ደንበኛዉ ሀሰተኛ ሰነድ እንዳይጠቀም የመከላከልና 
ራሱም ሰነዱ ሀሰተኛ መሆኑን እያወቀ በሰነዱ ተገልግሎ የጥብቅና አገልግሎት እንዳይሰጥ ግዴታ 
የሚጥልበትን እና የሙያዉን ክብር ሊያጎድፍ ከሚችል ማንኛዉም ዓይነት አስነዋሪ ባህሪ መራቅ 
እንዳለበት የሚያስገድደዉን የሥነ ምግባር ደንብ አለማክበር ስለሚሆን እንደዲሲፕሊን ጥፋት 
የሚቆጠር ነዉ፡፡  

በመሆኑም አመልካች የብድር ዉሉን ዋና ሰነድ አቅርበዉ አስመርምረዉ ሰነዱ ሀሰተኛ መሆን 
አለመሆኑ እንዲረጋገጥ አለማድረጋቸዉ፤ በሰነዱ ላይ ያሉ ምስክሮችን በምስክርነት አቅርበዉ 
የብድሩ ዉል በሀሰት የተዘጋጀ ሳይሆን እዉነተኛ የብድር ዉል መሆኑንና በማስረዳት ፤የብድር ዉሉ 
ሐሰተኛ መሆኑ የሚረጋገጥ ከሆነም የጥብቅና አገልግሎት ለደንበኛቸዉ ሲሰጡ ሰነዱ ሀሰተኛ 
እንደሆነ እንደማያዉቁና ደንበኛቸዉ ሀሰተኛ ሰነድ እንዲገለገሉ ከመፍቀድ አንጻር ሚና 
እንዳልነበራቸዉ በማስረጃ በማስረዳት የቀረበባቻዉን የዲሲፐሊን ክስ አለማስተባበላቸዉን 
ተገንዝበናል፡፡ስለሆነም የዲሲፕሊን ጉባኤዉ የምስክሮች ቃል እና የቀረቡለትን ማስረጃዎችን 
መርምሮና መዝኖ እንዲሁም አመልካች የብድር ዉሉን ዋናዉን ሰነድ አቅርበዉ ለማስመርመር 
ፈቃደኛ አለመሆናቸዉን በማመዛዘን አመልካች የዲስፕሊን ጥፋት ፈጽመዋል ብሎ ድምዳሜ ላይ 
የደረሰዉ አከራካሪዉን ፍሬ ነገር ማስረጃ በመመዘን የማረጋገጥ ሥልጣኑን ተጠቅሞ ከመሆኑም 
በተጨማሪ በተሰጡት ዉሳኔዎች የማስረጃ አቀራረብ፣ አግባብነት፣ተቀባይነትና ሚዘና የሚመለከቱ 
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መሠረታዊ መርሆዎችን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻርም በዚህ ችሎት ደረጃ ሊታረም የሚችል 
የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አላገኘንም፡፡ 

በሌላ በኩል የአመልካች የጥብቅና ፈቃድ እንዲሰረዝ የተሰጠዉን ቅጣት አግባብነት በተመለከተ 
የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን በተመለከተ የያዝነዉን ጭብጥ 
መርምረናል፡፡ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 199/1992 
አንቀጽ 24(3/ለ) እና 26/1 መሰረት በጠበቃ የተፈጸመዉን የዲሲፕሊን ጥፋት በማስረጃ በማረጋገጥ 
ጠበቃዉ ጥፋተኛ ነዉ ብሎ የዲሲፕሊን ጉባኤዉ ጠበቃዉ መቀጣት ያለበትን የቅጣት አይነት 
በማመላከት ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የዉሳኔ ሀሳብ የማቅረብና ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግም ተገቢዉን 
የመወሰን ሥልጣን ተሰጥቷቸዋል፡፡በዚህ አግባብ በጉባኤዉ የዉሳኔ ሀሳብ ሲያቀርብም ሆነ ጠቅላይ 
ዐቃቤ ሕግ ቅጣትን የሚመለከት ዉሳኔ ሲሰጥ በተለይ የሚተላለፈዉ የቅጣት ዉሳኔ የጠበቃዉን 
የጥብቅና ፈቃድ የሚያሰርዝ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 24(3/ለ) ላይ  “…እንደ ጥፋቱ 
ክብደት…”ተብሎ የተገለጸዉን ሀረግ በጥንቃቄ በማየትና በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 41/1 ላይ 
ለጠበቃዉ ጥበቃ የተደረገለትን ሥራ የመሥራት መብት ባገናዘበ መልኩ ቅጣቱን ሊለዩና ሊወስን 
ይገባል፡፡ምክንያቱም በአዋጅ ቁጥር 199/1992 ላይ የዲሲፕሊን ጥፋት ቀላል፣መካከለኛና ከባድ 
በሚል አይነታቸዉ ተለይቶ ተገልጾ ባለመደንገጉ በተጠቃሹ አንቀጽ “…እንደ ጥፋቱ 
ክብደት…”ተብሎ የተገለጸዉ ሰፊ ፍቅድ ሥልጣን (Discretionary Power) ለጉባኤዉና ለጠቅላይ ዐቃቤ 
ሕግ ስለሚሰጥ ፍቅድ ሥልጣን የሚሰጠዉ ድንጋጌ በጠባቡ ሊተረጎምና ዉሳኔ ሊሰጥ እንደሚገባ 
በሰፊዉ ተቀባይነት ያለዉ የሕግ አተረጓጎምና አተገባበር መርህ ስለሚያስገድድ ነዉ፡፡ከዚህ አንጻር 
በአመልካች ላይ የተላለፈዉን ቅጣት ስናይ አመልካች የፈጸሙት የዲሲፕሊን ጥፋት አመልካች 
በጥብቅና ሙያ ዘርፍ ቢቀጥሉ አገልግሎቱን ለሚፈልጉ ሰዎች እና በአጠቃላይ ለዘርፉ ጉዳት እንጂ 
ምንም አዉንታዊ ነገር አያበረክቱምና በጥብቅና ሙያ የመስራት መብታቸዉ እድሜልካቸዉን 
ሊነፈግ ይገባል ወደሚል ድምዳሜ የማያደርስ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ 

ስለሆነም ጉባኤዉም ሆነ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በዉሳኔያቸዉ ላይ አመልካች ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ 
ድርጊት ጥፋተኛ ተብለዉ የተቀጡበት ታሪክ(ሪኮርድ) እንዳላቸዉ ሳያመላክቱ አመልካች ከዚህ በኋላ 
በጥብቅና ሙያ እንዳይሰሩ በሚያደርግ መልኩ የአመልካች ፈቃድ ተሰርዞ የአመልካች ስም ከመዝገብ 
እንዲፋቅ የቅጣት ዉሳኔ ማስተላለፋቸዉ አመልካች ከፈጸሙት ጥፋት በላይ እንዲቀጡ የሚያደርግና 
ፍቅድ ሥልጣናቸዉን በሰፊዉ ተግባራዊ ማድረጋቸዉን ስለሚያሳይ ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ 
የሕግ አተገባበርና አተረጓጎም ሥህተት ነዉ፡፡የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ከዚህ አኳያ ጉዳዩን 
በመመልከት የተፈጸመዉን ስህተት አለማረሙ ሊታረም የሚገባዉ በመሆኑ አመልካች ከፈጸሙት 
ጥፋት ጋር ተመጣጣኝ ነዉ ብለን ያመንበትን በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 24(3/ለ/2) መሰረት 
እስካሁን የታገዱበት ጊዜ ካለ ከግምት የሚገባ ሆኖ ከጥብቅና ሥራቸዉ ለሁለት ዓመት ከስድስት 
ወር እንዲታገዱ ተከታዩን ወስነናል፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የጠበቆች የዲስፕሊን ጉባኤ ዉሳኔ ሀሳብና ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ 
የዉሳኔ ሀሳቡን በማጽናት በቀን 23/12/2011 ዓ/ም የሰጡት ዉሳኔ እና የፌዴራል ከፍተኛ 
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ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 243661 ላይ በቀን 02/08/2012ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ 
ቁጥር 348/1 መሰረት ተሻሽለዋል፡፡ 

2. አመልካች ላይ የተወሰነዉ የጥፋተኝነት ዉሳኔ ክፍል ጸንቷል፡፡የአመልካች ፈቃድ ተሠርዞ 
የአመልካች ስም ከመዝገብ እንዲፋቅ የተላለፈዉ የቅጣት ዉሳኔ ተሻሽሎ እስካሁን የታገዱበት 
ጊዜ ካለ ከግምት የሚገባ ሆኖ አመልካች ከጥብቅና ሥራቸዉ ለሁለት ዓመት ከስድስት ወር 
እንዲታገዱ አሻሽለን ወስኗል፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችሉ ተወስኗል፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግልባጭ ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግና ለዲሲፕሊን ጉባኤዉ ይተላለፍ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም 
ግልባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ላይ የተሰጠ እግድ ካለ ተነስቷል፡፡ይጻፍ፡፡ 
3. መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 
 

አ/መ                            የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 
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የሠ/መ/ቁጥር 198152 

                                                                                                                                    

መጋቢት 24 ቀን 2013 ዓ/ም 

                       

ዳኞች ፡- ብርሃኑ አመነዉ 

       ተሾመ ሽፈራዉ 

          ሀብታሙ እርቅይሁን 

       ብርሃኑ መንግሥቱ 

 ነጻነት ተገኝ 

 

አመሌካች ፡- ኢንፎኔት ኮላጅ ኃሊ.የተ.የግ.ማኅበር  ጠበቃ ዳኜ በሇጠ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የአቶ መንገሻ ታደሰ ወራሽ ወ/ሪት ፍቅርተ መንገሻ ጠበቃ አያሌነህ ብዙአየሁ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ ሇተጠሪ ይመሇስ በተባሇ ቤት ሊይ አመሌካች ከወረዳ ኮንስትራክሽንና ቤቶች ሌማት ጽ/ቤት 

ጋር ያደረገዉ የቤት ኪራይ ዉሌ እንዲፈርስ በመወሰኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟሌ ተብል 

በቀረበ አቤቱታ መነሻ የተደረገ ክርክር የሚመሇከት ነዉ፡፡ 

ተጠሪ በአሁን አመሌካች እና በስር 1ኛ ተከሳሽ የአራዳ ክፍሇ ከተማ ወረዳ 2 ኮንስትራክሽንና ቤቶች 

ሌማት ጽ/ቤት ሊይ በፌዴራሌ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመሰረቱት ክስ በአዉራሻቸዉ ስም ተመዝግቦ 

 

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 
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በአራዳ ክፍሇ ከተማ ወረዳ 02 ክሌሌ ዉስጥ የቤት ቁጥር 1487 የሆነ ይዞታ ሊይ የሚገኘዉን ቤት 

በቀን 26/04/1999ዓ/ም በተደረገ ዉሌ ሇአሁን አመሌካች ሇ10 ዓመት አከራይተዉ የነበረዉን ቤቱ 

በአዋጅ ቁጥር 47/1967 ያሌተወረሰ ሆኖ እያሇ የሥር 1ኛ ተከሳሽ ቤቱን በመንግስት እንደተወረሰ 

ቤት በማስመሰሌ የኪራይ ዉለን በማቋረጥ በቀጥታ ራሱ ከአሁን አመሌካች ጋር ከጥር 2009ዓ/ም 

ጀምሮ የኪራይ ዉሌ በመዋዋሌ አከራይቶታሌ፡፡ስሇሆነም የስር 1ኛ ተከሳሽ ከአሁን አመሌካች ጋር 

የፈጸመዉ የኪራይ ዉሌ እንዲፈርስና ቤቱን እንዲያስረክቧቸዉ እንዲወሰን፤የአሁን አመሌካች 

ያሌከፈለትን የጥርና የየካቲት 2009ዓ/ም የኪራይ ክፍያ እንዲከፍሎቸዉ እንዲወሰን፤ከአሁን 

አመሌካች ጋር ያደረጉት ዉሌ ካበቃበት ከመጋቢት 1 ቀን 2009ዓ/ም ጀምሮ ክስ እስከቀረበበት ጊዜ 

ድረስ ያሇዉን የ9 ወር ኪራይ በአካባቢዉ ዋጋ በየወሩ ብር 90,000.00 ሂሳብ ብር 810,000.00 እና 

በቀጣይም በተመሳሳይ ተመን አመሌካች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር እንዲከፍለ እንዲወሰንሊቸዉ ዳኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ ተጠሪ ከዚህ ቤት ጋር ኩታ ገጠም የሆነ የራሳቸዉን ቤት 

ይዘዉ እየተገሇገለ እንደሚገኙ፤ተጠሪ የመንግስትን ቤት ከራሳቸዉ ቤት ጋር ጨምረዉ እያከራዩ 

እንደቆዩ ተደርሶባቸዉ ቤቱን ከሚያስተዳድረዉ መንግስት ጋር የቤት ኪራይ ዉሌ ማድረጌ ተገቢ 

ነዉ፡፡እንዲሁም ተጠሪ የኪራይ የጥርና የየካቲት ወር ኪራይ እንዲከፈሊቸዉ የጠየቁ ቢሆንም 

የኪራይ ዉለ ታህሳስ 26 ቀን 2009ዓ/ም ስሇተጠናቀቀ ሉከፈሊቸዉ የሚገባ አይደሇም፡፡ተጠሪ 

ከመጋቢት 2009ዓ/ም ጀምሮ የተቋረጠ ገቢ እንዲከፈሊቸዉ የጠየቁትም ተቀባይነት የሇዉም፡፡ተጠሪ 

በማስረጃነት ያቀረቡት የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ ከአዋጅ ቁጥር 47/1967 በፊት የተሰጠና በላሊ 

ስሊሌተተካ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የሥር 1ኛ ተከሳሽ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት በቅጽ 003 ተሞሌቶ በትርፍነት የተወረሰ ቤት 

በመሆኑ ሇአሁን አመሌካች ማከራየቱ ተገቢ እንደሆነ በመግሇጽ የኪራይ ዉለ ሉፈርስም 

አይገባም፡፡እንዲሁም ቤቱን ሇአሁን ተጠሪ ማስረከብ እንደማይገባዉ ገሌጾ ተከራክሯሌ፡፡ የሥር 

ፍርድ ቤት ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት የአሁን ተጠሪ አዉራሽ የግሌ ንብረት እንጂ በመንግስት 

የተወረሰ ቤት አይደሇም በማሇት የስር 1ኛ ተከሳሽን ክርክር ባሇመቀበሌ ሇአሁን አመሌካች ያከራየዉ 

ቤት የአሁን ተጠሪ አዉራሽ አቶ መንገሻ ታደሰ የግሌ ንብረት ስሇሆነ የስር 1ኛ ተከሳሽ ከአሁን 

አመሌካች ጋር ያደረገዉ የኪራይ ዉሌ ፈርሶ ቤቱን ሇአሁን ተጠሪ እንዲያስረክብ እንዲሁም ቤቱን 

በማከራየት የሰበሰበዉን የኪራይ ገንዘብ ሇአሁን ተጠሪ እንዲመሌስ በመ/ቁጥር 199876 ሊይ በቀን 

04/10/2012ዓ/ም ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የስር 1ኛ ተከሳሽ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፌዴራሌ ጠቅሊይ 

ፍርድ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 195213 ሊይ በቀን 30/02/2013ዓ/ም በሰጠዉ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ትእዛዝ ይግባኙን በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 337 መሰረት ሰርዞበታሌ፡፡ በመቀጠሌ የስር 1ኛ ተከሳሽ 

አቤቱታዉን ሇሰበር ያቀረበ ቢሆንም ሇሰበር ችልት ሉያስቀርብ የሚችሌ ስህተት አሌተፈጸመም 

ተብል አቤቱታዉ በመ/ቁጥር 198148 ሊይ በቀን 11/03/2013 ዓ/ም በተሰጠ ትእዛዝ መሰረዙን 

ከቀረበዉ ክርክርና መዝገቦቹን በማስቀረብ በመመሌከት ተረድተናሌ፡፡  

እንዲሁም የስር ፍርድ ቤት ከአሁን አመሌካች ክርክር ጋር በተያያዘም በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች 

ቤቱን አስቀድሞ ከተጠሪ ጋር እስከ ታህሳስ 1999 ዓ/ም በሚቆይ የኪራይ ዉሌ ሇ10 ዓመት 

ተከራይቶ እንደነበር አምኗሌ፡፡ከዚህ ዉጭ አመሌካች የአከራዩን የንብረት ባሇቤትነት ጉዳይ በማንሳት 

መከራከር እንደማይችሌ በመግሇጽ ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሰረት የተወረሰ ነዉ ሲሌ 

ያቀረበዉን ክርክር ዉድቅ በማድረግ ከተጠሪ ጋር በቀን 26/04/1999ዓ/ም በፈጸመዉ የኪራይ ዉሌ 

የተመሇከተዉ የ10 ዓመት ጊዜ ታህሳስ 2009ዓ/ም የተጠናቀቀ በመሆኑ እና ቤቱ የተጠሪ የግሌ 

ንብረት ስሇሆነ አመሌካች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ያደረጉት የኪራይ ዉሌ ፈርሷሌ በማሇት ቤቱን 

የስር 1ኛ ተከሳሽ ሇተጠሪ እንዲያስረክብ ወስኗሌ፡፡ የጥርና የየካቲት ወር 2009ዓ/ም ኪራይ 

አመሌካች ሇስር 1ኛ ተከሳሽ መክፈለን ገሌጾ በድጋሚ ሇተጠሪ ሉከፍሌ አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ሇፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ 

ቢያቀርብም ችልቱ የስር 1ኛ ተከሳሽ ያቀረበዉ ይግባኝ በመ/ቁጥር 195213 ሊይ በተሰጠ ትእዛዝ 

የተሰረዘ በመሆኑና የአሁን አመሌካች የኪራይ መብት ያገኘበት የሥር 1ኛ ተከሳሽ በቤቱ ሊይ 

የባሇቤትነት መብት የሇዉም ተብል መወሰኑን ጠቅሶ የአመሌካችን ይግባኝ በመ/ቁጥር 195216 ሊይ 

በቀን 30/02/2013 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 337 መሰረት ሰርዟሌ፡፡ አመሌካች 

በቀን 08/03/2013 ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጡ ዉሳኔዎች 

መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

ተጠሪ የግሌ ቤታቸዉን ራሳቸዉ ይዘዉ እየተገሇገለበት የሚገኙና ክርክር በተነሳበት ግቢ ዉስጥ 

ሁሇት ቤት አሇኝ ወይም የግላ ቤት አካሌ የሆነዉ በከፊሌ በመንግስት ተወሰደብኛሌ ብሇዉ ክርክር 

ባሊቀረቡበት ክርክር የተነሳበትን የተጠሪን ቤት መንግስት ወስዶ ሇአመሌካች እንዳከራየ በመቁጠር 

የስር ፍርድ ቤት ዉሳኔ መስጠቱ ጉሌህ ስህተት ነዉ፡፡ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት በመንግስት 

የተወረሰ እና ሇረዥም ዓመታት በመንግስት እጅ የነበረ መሆኑን የሚገሌጽ ማስረጃ በተጠሪ 

ባሌተስተባበሇበት እና አሇአግባብ በተጠሪ መያዙ ታዉቆ ሇመንግስት የተመሇሰ ቤት ሆኖ እያሇ እና 

ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ይህ ቤት ሇጠሪ እንዲመሇስ ሥሌጣን ሳይኖረዉ የወሰነዉን መሰረት በማድረግ 

የሥር ፍርድ ቤት ቤቱ ሇተጠሪ እንዲመሇስ መወሰኑ በአዋጅ ቁጥር 572/2000 አንቀጽ 5 እና 6 

ስር የተደነገገዉንና በሰ/መ/ቁጥር 67631 እና 89148 ሊይ የተሰጠዉን ትርጉም የሚቃረን 
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ነዉ፡፡አመሌካች የጠየቁት ዳኝነት በምእራብ በኩሌ ያሇዉ ቤት እንዲመሇስሊቸዉ ሆኖ እያሇ ፍርድ 

ቤቱ ደግሞ በምእራብ ያሇዉ ቤት የተወረሰ ስሇሆነ በምስራቅ በኩሌ ያሇዉ ቤት ይሇቀቅሊቸዉ የሚሌ 

አንድምታ ያሇዉ ዉሳኔ መስጠቱ የፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 182ን የሚቃረን ነዉ፡፡አመሌካች ክስ 

ቀርቦብኝ እያሇ ተከራይ ስሇሆንክ አይመሇከትህም ተብዬ ያቀረብኩት ክርክር መታሇፉ ሕገ 

መንግስታዊ የመሰማት መብቴን የሚቃረን ነዉ በማሇት አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ከ1967 ጀምሮ በመንግስት 

እጅ እንደቆየና አመሌካች ከመንግስት ተከራይቶ እንደያዘዉ ባሌተካደበት በአዋጅ ቁጥር 47/1967 

እና አዋጁን ሇማስፈጸም ከወጣዉ መመሪያ ዉጭ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ በሰጠዉ ትእዛዝ ቤቱ ሇተጠሪ 

ተመሌሷሌ ተብል በስር ፍርድ ቤቶች የተወሰነበትን አግባብ እና ከሕግ ዉጭ የተመሇሰ ቤት 

መሆኑን መንግስት ሲያዉቅ መሌሶ መዉሰድ እንደሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 572/2000 አንቀጽ 5 እና 

6 ስር ከተደነገገዉና በሰ/መ/ቁጥር 67631 ሊይ ከተሰጠዉ ትርጉም ጋር ተገናዝቦ እንዲመረመር 

ጉዳዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዲቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 21/04/2013 ዓ/ም የተፃፈ 

መሌስ ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱም በአጭሩ፡- 

ሇአመሌካች ቤቱን ያከራየዉ የስር 1ኛ ተከሳሽ ቤቱ በመንግስት የተወረሰ እንጂ የተጠሪ የግሌ 

ንብረት አይደሇም ብል ተከራክሮ ክርክሩ ዉድቅ ተደረጎ በቤቱ ሊይ መብት ስሇላሇዉ ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነዉን ቤት ሇተጠሪ እንዲያስረክብ በስር ፍርድ ቤት ተወስኖበታሌ፡፡ዉሳኔዉን በመቃወም 

ያቀረበዉ ይግባኝ በመ/ቁጥር 195216 ሊይ እንዲሁም የሰበር አቤቱታዉ በመ/ቁጥር 198148 ሊይ 

በተሰጡ ትእዛዛት ተሰርዞበታሌ፡፡ ስሇሆነም ቤቱን ሇአመሌካች ያከራየዉ የስር 1ኛ ተከሳሽ በቤቱ ሊይ 

መብት የሇዉም ተብል ቤቱን እንዲሇቅ እና ከአመሌካች ጋር ያደረገዉ የኪራይ ዉሌ እንዲፈርስ 

የተሰጠዉ ስሇተወሰነና ዉሳኔዉም ስሇጸናበት አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ ዉድቅ ሉደረግ 

ይገባሌ፡፡አመሌካች የስር 1ኛ ተከሳሽን የባሇቤትነት መብት መሰረት በማድረግ ቤቱን ሉሇቅ አይገባም 

ብል የሚከራከርብት ሕጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ቤቱም ሇረጅም ጊዜ በመንግስት እጅ እንደቆየ 

አሌተረጋገጠም፡፡ይሌቁንም የተረጋገጠዉ ተጠሪ ሇአመሌካች አከራይቼ ከ1999 ዓ/ም እስከ 2009 

ዓ/ም ስጠቀም የነበረዉን የኪራይ ዉሌ በማቋረጥ የስር 1ኛ ተከሳሽ ከሕግ ዉጭ ከአሁን አመሌካች 

ጋር የኪራይ ዉሌ መፈጸሙ ነዉ፡፡ትርፍ ቤት ነዉ ተብል የተወረሰዉ በግቢዉ ዉስጥ ያሇ ላሊ ቤት 

እንደሆነ እና ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ደግሞ እንዳሌተወረሰ ተረጋግጦ የተወሰነ ነዉ፡፡ በአዋጅ 

ቁጥር 572/2000 ሊይ የተደነገገዉና በሰ/መ/ቁጥር 67631 ሊይ የተሰጠዉ ትርጉም የሚመሇከተዉ 

የተጭበረበረ  ማስረጃ በማቅረብ በፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ እንዲመሇስ የተደረገ ቤትን እንጂ 

በፍርድ ቤት ያሌተወረሰ ቤት መሆኑ ተረጋግጦ በተሰጠ ዉሳኔ የተመሇሰን ቤት አይደሇም፡፡በፍርድ 
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ቤት ዉሳኔ ቤቱ እንዲመሇስ ሲወሰን በአዋጁ መሰረት በተጠሪ የቀረበዉ ማስረጃ ሀሰተኛ ነዉ የሚሌ 

ግሌጽ ክርክር በማስረጃ ተደግፎ ባሌቀረበበት አዋጁን እና የሰበር ዉሳኔ አሇአግባብ ተጠቅሶ የቀረበ 

ክርክር በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ስሇሆነም አመሌካች የተጠሪ የግሌ ቤት ነዉ ተብል በተወሰነ 

ቤት ሊይ ያቀረቡት አቤቱታ በመሆኑና የተፈጸመ ስህተትም ስሇላሇ አቤቱታዉ ዉድቅ ሉሆን 

ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም በቀን 13/05/2013 ዓ/ም የተጻፈ የመሌስ መሌስ 

በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡   

ከዚህ በሊይ የተመሇከተዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 

እኛም የሰበር አጣሪ ችልት ጉዳዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፈጸመ 

መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሕግ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡  

እንደመረመርነውም ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት አመሌካች የስር 1ኛ ተከሳሽ ከሆነዉ የአራዳ 

ክፍሇ ከተማ ወረዳ 2 ኮንስትራክሽንና ቤቶች ሌማት ጽ/ቤት ጋር ባደረገዉ የኪራይ ዉሌ እንደያዘ 

ገሇጾ የተከራከረ ሲሆን ከስር 2ኛ ተከሳሽ ቤቱን መከራየቱ ያሊከራከረ ቢሆንም በዚህ አግባብ ቤቱን 

ተከራይቶ ከመያዙ በፊት ከተጠሪ ጋር በቀን 26/04/1999ዓ/ም በፈጸመዉ የኪራይ ዉሌ 

አከራከሪዉን ቤት ሇ10 ዓመት ከተጠሪ ተከራይቶ እንደያዘ በስር ፍርድ ቤት አመሌካች ራሱ 

ካቀረበዉ ክርክርና በማስረጃ የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ፡፡ በዚህ አግባብ አመሌካች ከተጠሪ ተከራይቶ 

የያዘዉን ይህንን ቤት የስር 1ኛ ተከሳሽ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሰረት መንግስት የወረሰዉ ነዉ 

በሚሌ ምክንያት አመሌካች ከተጠሪ ጋር የፈጸመዉን የኪራይ ዉሌ በማቋረጥ ከአመሌካች ጋር 

የኪራይ ዉሌ በመዋዋሌ ኪራይ ሲሰበስብ የቆየ ቢሆንም የሥር ፍርድ ቤት የስር 1ኛ ተከሳሽን እና 

ግራ ቀኙን አከራክሮ በሰጠዉ ዉሳኔ አከራካሪዉ ቤት በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሰረት ያሌተወረሰ 

መሆኑ ተረጋግጦ ሇተጠሪ አዉራሽ እንዲመሇስ ተደርጎ በተጠሪ አዉራሽ እጅ የቆየ መሆኑን 

አረጋግጦ የስር 1ኛ ተከሳሽ ከአመሌካች ጋር የፈጸመዉ የኪራይ ዉሌ ፈርሶ ቤቱ የተጠሪ የግሌ 

ሀብት ስሇሆነ የስር 1ኛ ተከሳሽ ቤቱንና ቤቱን አከራይቶ የሰበሰበዉን ኪራይ ሇተጠሪ እንዲመሇስ 

ወስኗሌ፡፡ቤቱ በአዋጅ የተወረሰና ሇረዥም አመታት ሳስተዳድረዉ የነበረ ነዉ ሲሌ ሲከራከር የነበረዉ 

የስር 1ኛ ተከሳሽ ዉሳኔዉን ሇማሻር ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ ሇፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት 

ያቀረበ ቢሆንም በቅደምተከተሊቸዉ በመ/ቁጥር 195213 ሊይ በቀን 30/02/2013ዓ/ም እና 

በመ/ቁጥር 198148 ሊይ በቀን 11/03/2013 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዛት ይግባኙም ሆነ የሰበር 

አቤቱታዉ ተሰርዞበታሌ፡፡ይህም በግሌጽ የሚያሳየዉ አከራካሪዉ ቤት በየደረጃዉ ባለ ፍርድ ቤቶች 
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ታይቶ የተጠሪ የግሌ ንብረት ነዉ ተብል መወሰኑንና ሇአመሌካች ቤቱን ያከራያሇት የሥር 1ኛ 

ተከሳሽ በቤቱ ሊይ መብት የሇዉም ተብል መወሰኑን ነዉ፡፡ 

አመሌካች አከራካሪዉን ቤት የያዘዉ በኪራይ ዉሌ በመሆኑ በቤቱ ሊይ የሚኖረዉ መብት የኪራይ 

ዉለ ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ቤቱን ሇተከራየበት አሊማ መገሌገሌ ነዉ፡፡ከቤቱ ጋር በተያያዘ ሉከራከር 

የሚችሇዉም የኪራይ ዉለ ጸንቶ ባሇበት ጊዜ የኪራይ ዉለና ከኪራይ ዉለ ጋር በተያያዘ ሕግ 

የሚሰጠዉን መብት በማንሳት ብቻ እንጂ የቤቱ ባሇቤት ነኝ ብል የተከራከረዉ የሥር 1ኛ ተከሳሽ 

አንስቶ የተከራከረዉንና በየደረጃዉ ባለ ፍርድ ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች ተቀባይነት ያጣዉን 

መከራከሪያ በማንሳት ቤቱ የተወረሰ ስሇሆነ ተጠሪ የስር 1ኛ ተከሳሽ ሇተጠሪ እንዲያስረክቡ 

መወሰኑም ሆነ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ያደረኩት የቤት ኪራይ ዉሌ ሉፈርስ አይገባም በማሇት 

እንዲራከር የሚፈቅድሇት የዉሌ ወይም የሕግ አግባብ የሇም፡፡እንዲሁም አመሌካች ከተጠሪ ጋር 

ያደረገዉ ዉሌ አስቀድሞ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ባደረገዉ ዉሌ የተቋረጠ ከመሆኑም በተጨማሪ 

ይህ ዉሌ ጸንቶ የሚቆየዉ እስከ ታህሳስ 2009ዓ/ም ድረስ ብቻ መሆኑ በስር ፍርድ ቤት በማስረጃ 

የተረጋገጠና በአመሌካችም ያሌተካደ በመሆኑ በዚህ ዉሌ መነሻ ቤቱ በአመሌካች እጅ የሚቆይበት 

ምክንያት የሇም፡፡በተጨማሪም አመሌካች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር የፈጸመዉ የቤት ኪራይ ጸንቶ 

የሚቆይበት ጊዜ አሇመጠናቀቁን በመግሇጽ ካሇመከራከሩም በሊይ የሥር 1ኛ ተከሳሽ በቤቱ ሊይ 

መብት የሇዉም ተብል ከተወሰነ በኋሊ የተጠሪ የግሌ ሀብት በሆነዉ ቤት ሊይ አመሌካች ከስር 1ኛ 

ተከሳሽ ጋር ያደረገዉ ዉሌ ጸንቶ እንዲቆይ የሚያደርግ ምክንያት ባሇመኖሩ የሥር ፍርድ ቤት 

አመሌካች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር የፈጸመዉ የኪራይ ዉሌ ፈርሷሌ ሲሌ በመወሰኑ የተፈጸመ 

ስህተት የሇም፡፡ 

እንዲሁም አመሌካች ከአዋጅ ቁጥር 572/2000 ስር ከተደነገገዉና በሰ/መ/ቁጥር 67631 ሊይ በቀን 

24/08/2004 ዓ/ም የተሰጠዉን አስገዳጅ ትርጉም መሰረት በማድረግ ያቀረበዉን ክርክር 

እንደመረመርነዉም አዋጅ ቁጥር 572/2000 ከወጣበት ዓሊማዎች ዉስጥ አንዱ በቂ ባሌሆኑ ወይም 

ሏሰተኛ በሆኑ ማስረጃዎች ሇአመሌካቾች እንዲመሇሱ የተደረጉ የመንግስት ንብረቶችን አጣርቶ 

እንደገና ማስመሇስ ነዉ፡፡በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4፣5 እና 6 ሊይ እንደተመሇከተዉ 

የፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት የሌማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በመንግስት ተይዘዉ 

የቆዩትን ቤቶች ይመሇስሌን ብሇዉ ሊመሇከቱ ሰዎች እንዲመሇሱ በአዋጅ ቁጥር 110/1987 መሰረት 

የወሰነዉ ያሇአግባብ በቂ ባሌሆኑ ወይም በሏሰተኛ ማስረጃዎች ሊይ ተመስርቶ መሆኑን ሲያረጋግጥ 

ኤጀንሲዉ ቤቶቹን፣ የንግድ ድርጅቶቹ ወይም ቤቶቹ ፈርሰዉ ከሆነም ይዞታዉ ሇመንግስት 

እንዲመሇሱ እንደሚያደርግ፣ቤቶቹ ፈርሰዉ ላሊ ግንባታ ተፈጽሞ ከሆነም የሉዝ ክፍያ እንዲሁም 
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የንግድ ድርጅቶቹ የተዘጉ ወይም ሉነጣጠሌ በማይችሌ ሁኔታ ከላሊ ንብረት ጋር የተቀሊቀለ ከሆነ 

በርክክቡ ወቅን የነበረዉ ንብረት ግምት ከባንክ የማበደሪያ ወሇድ ተመን ጋር አጄንሲዉ ማስከፈሌ 

እንዳሇበትና ያሇአግባብ ንብረቱ እንዲመሇስ ከማስደረግ አንጻር ተሳትፎ የነበራቸዉ ሰዎች በወንጀሌ 

ተጠያቂ እንደሚሆኑ የተደነገገበት ነዉ፡፡ከዚህ መረዳት የሚቻሇዉ ከመነሻዉም ንብረቱ እንዲመሇስ 

የተደረገዉ  በቂ ባሌሆነ ወይም በሏሰተኛ ማስረጃ ሊይ ተመስርቶ በኤጀንሲዉ የተዉሳነ ሲሆን በዚህ 

አግባብ ከተረከበዉ ሰዉ ሊይ ንብረቱ ወይም ግምቱ እንዲመሇስ የሚደረገዉም በኤጀንሲዉ ዉሳኔ 

እንደሆነ ነዉ፡፡ተጠቃሹ የሰበር መዝገብ ሊይ ዉሳኔ የተሰጠዉም ከዚህ ጋር በተያያዘ ንብረቱ በቂ 

ባሌሆነ ወይም በሀሰተኛ ማስረጃ ተወስዶ በቆየበት ጊዜ የታጣ ገቢ ሉከፈሌ የሚገባ መሆን 

አሇመሆኑን በተመሇከተ ነዉ፡፡ 

በተያዘዉ ጉዳይ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት የተጠሪ አዉራሽ የነበረና ያሌተወረሰ እንደሆነ 

ተረጋግጦ ሇአዉራሻቸዉ የተመሇሰና የስር 1ኛ ተከሳሽ ከሕግ አግባብ ዉጭ ይዞ ሇአመሌካች 

ማከራየቱ በፍርድ ቤት ተረጋግጦ የተወሰነ ከመሆኑም በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 572/2000 ስር 

በተደነገገዉ አግባብ ሇተጠሪ በቂ ባሌሆነ ወይም በሏሰተኛ ማስረጃ ተመሌሶሊቸዋሌ ሉባሌ የሚችሌ 

አይደሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ከዚህ አንጻር ያቀረበዉ ክርክር አዋጁ የወጣበትን ዓሊማ ያገናዘበ 

ካሇመሆኑም በተጨማሪ በተጠቀሰዉ የሰበር ዉሳኔ ሊይ የተሰጠዉ የሕግ ትርጉምም ከተያዘዉ ጉዳይ 

ጋር ተመሳሳይ በሆነ ጉዳይ ሊይ የተሰጠ ትርጉም ባሇመሆኑ ሇዚህ ጉዳይ ተፈጻሚነት የሇዉም፡፡ 

እንዲሁም አመሌካች ክስ የቀረበበት ቤትና ሇተጠሪ ይመሇስሊቸዉ የተባሇዉ ቤት የተሇያየ ነዉ 

በማሇት ያቀረበዉ ክርክርም ቢሆን የስር ፍርድ ቤት ክስ የቀረበበትን ቤት እና በግቢዉ ዉስጥ 

በመንግስት ተወርሶ በመንግስት ይዞታ ስር የሚገኘዉን ሇይቶ እንደወሰነ የዉሳኔዉ ይዘት 

ስሇሚያሳይ ከዚህም አኳያ የተፈጸም ስህተት የሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ ሇአመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት ያከራየዉ የሥር 1ኛ ተከሳሽ በቤቱ ሊይ 

መብት የሇዉም፤ ቤቱ የተጠሪ የግሌ ንብረት ነዉ ተብል በየደረጃዉ ባለ ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ 

ስሇተሰጠ በአመሌካችና በስር 1ኛ ተከሳሽ መካከሌ የተደረገዉ ዉሌ ፈርሶ ቤቱን ተጠሪ እንዲረከቡ 

በመወሰኑ በዚህ ችልት ደረጃ ሉታረም የሚችሌ የተፈጸመ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፌዴራሌ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 199876 ሊይ በቀን 04/10/2012 ዓ/ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 195216 ሊይ በቀን 30/02/2013 ዓ/ም  

የሰጠዉ ትእዛዝ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 
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2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችለ ተወስኗሌ፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፍርድ ቤት ይተሊሇፍ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግድ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፍ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወደ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አሇበት 

አ/ኃ 
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የሠ/መ/ቁጥር 188406 

መስከረም 27 ቀን 2013ዓ/ም                                                                                                                                                          
 

 

  ዳኞች ፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                        ተሾመ ሽፈራዉ 

                        ሀብታሙ እርቅይሁን 

                        ብርሃኑ መንግሥቱ 

                        ነጻነት ተገኝ 

አመልካች ፡- ወ/ሮ ሰሚራ ጀማል 

ተጠሪ፡- አቶ ናስር ሐጎስ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ ዳኝነት ሳይከፈል መዝገብ በነጻ ስለማስከፈት የሚመለከት ሆኖ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 
አመልካች አቤቱታዉን በማቅረብ የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ ደግሞ ተከሳሽ በመሆን 
ተከራክረዋል፡፡አመልካች በተጠሪ ላይ ባቀረቡት አቤቱታ እየተከራከሩበት ካለው ንብረት ውጭ ሌላ 
እንደሌላቸውና በጋብቻ ወቅት የተፈራው ንብረትም በፍርድ ስለታገደ መጠቀም እንደማይችሉ 
በመግለፅ በተጠሪ ላይ ለሚመሰርቱት የ32‚750‚000.00 ብር ክስ ለዳኝኘት የሚከፍሉት ገንዘብ 
እንደሌላቸዉ በመግለጽ መዝገቡ በነጻ እንዲከፈትላቸው የጠየቁ ሲሆን ተጠሪ በሰጡት መልስ 
አመልካች በጋብቻ ላይ እያሉ የሰሩት በአዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ የቤት ቁጥር 297 
የሆነ መኖሪያ ቤት ፣ በመቐለ ከተማ መኖሪያ ቤት እንዲሁም በፒስ ደልውን ቴክኖሎጂ ሲስተም 
ሶልሽን ኃ/የተ/የግ/ማኅበር ውስጥ አክሲዮን ያላቸው ስለሆነ ድሃ ስላልሆኑ የዳኝነት ገንዘብ ሳይከፍሉ 
መዝገብ ሊከፈትላቸዉ አይገባም በማለት ተከራክረዋል፡፡  

ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 220236 ላይ ምስክሮች ሰምቶ በቀን 04/04/2011 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ 
አንድ ሰው ደሃ የሚባለውና የዳኝነት ገንዘብ ሳይከፍል በነፃ መዝገብ የሚከፈትለት በፍ/ሥ/ሥ/ሕግ 
ቁጥር 467 መሰረት ገንዘብ የሌለው ከሆነ ወይም ለማግኘት የማይችል ከሆነ  ነው፡፡ አመልካች 
ለጊዜው በእጃቸው ገንዘብ ሊኖራቸው ባይችልም እራሳቸው ባቀረቧቸው ምስክሮች ከተጠሪ ጋር 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ያልተካፈሉት ብዙ ገንዘብ ሊኖራቸው እንደሚችል ነው፡፡ ስለዚህ አመልካች ገንዘብ እንዳላቸው 
ስለተረጋገጠ ደሀ ናቸው ሊባል አይችልም፡፡ ገንዘብ ሊያገኙ እየቻሉ ደሃ ናቸው ተብሎ የዳኝነት 
ገንዘብ ሳይከፍሉ መዝገብ በነጻ እንዲከፈት የሚፈቀድበት የሕግ መሰረት የለም በማለት የቀረቡትን 
አቤቱታ ውድቅ በማድረግ የዳኝነት ገንዘብ በደንቡ መሰረት ከፍለው እንዲከራከሩ ሲል ወስኗል፡፡ 

አመልካች በተሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቅርበው ችሎቱ 
በመ/ቁጥር 170985 ላይ በቀን 30/01/2012 ዓ/ም በዋለው ችሎት ግራ ቀኙን አከራክሮ አመልካች 
ከጋብቻ ካፈሩት ንብረት ግማሽ ድርሻ አላቸው፡፡ አመልካች ንብረቶቹን አለመካፈላቸው ድርሻቸውን 
ለይቶ አለማወቅ እንጂ ገንዘብ ማግኘት አለመቻልንና ንብረት ማጣትን አያሳይም በማለት የስር 
ፍርድ ቤትን ውሳኔ በማፅናት ወስኗል፡፡  

አመልካች በቀን 29/04/2012 ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ከላይ በተመለከተዉ መሰረት 
በተሰጡ ውሳኔዎች መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል ሲሆን የአቤቱታዋ ይዘት በአጭሩ፡-
አመልካች ክሱን ባቀረብኩበት ወቅት ለዳኝነት ሊከፈል የሚገባውን ገንዘብ ለመክፈል አቅም የሌለኝ 
መሆኑ ተረጋግጦ እያለ የዳኝነት ገንዘብ መክፈል ይችላሉ መባሉ ስህተት ነዉ፡፡ አመልካች 
ኑሮአቸውን የሚገፉት አልፎ አልፎ በሰዎች እርዳታ እንደሆነ ተረጋግጧል፡፡ አመልካች ሊያገኙ 
ይችላሉ የተባሉት ንብረቶች ገና በክርክር ላይ የሚገኙ እንጂ ድርሻቸውን አግኝተዋል የሚል 
አይደለም፡፡ የአክሲዮን ድርሻቸውን በተመለከተ ድርሻቸው በገንዘብ ግምት ተለውጦ ገንዘቡ 
ሊከፈላቸው ይገባል እንጂ የንግድ ማህበሩ አባልነት ሊመዘገቡ አይገባም በማለት ስለተወሰነ በዚህ 
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ቀርቦ በክርክር ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህም በመሆኑ የአክሲዮን ድርሻ 
ክፍፍል አልተደረገም፡፡ ወደፊት መቼ እንደሚደረግም አይታወቅም፡፡ ሌሎች የጋራ ንብረቶች 
የተባሉት መኖሪያ ቤቶች አመልካች ከ3 ልጆቻቸው ጋር የሚኖሩበት ነው፡፡ የአፈጻፀም ፋይሉም 
በአሁን ሰዓት በዚሁ በሰበር ሰሚ ችሎት በክርክር ሂደት ላይ ነው፡፡ በመሆኑም የስር ፍርድ ቤት 
በሕገ መንግስቱ የተጣለበትን ፍትህ የማግኘት መብት የማስከበር ኃላፊነቱን ባላገናዘበ መልኩ 
አመልካች ክሱ በቀረበበት በአሁኑ ጊዜ ለዳኝነት የሚከፈለውን ገንዘብ ለመክፈል የሚያስችል አቅም 
የሌላቸው መሆኑን በማጣራት ክሱ በነፃ እንዲታይ መፍቀድ ሲገባው በክርክር ላይ ያለ ንብረት 
ክፍፍል ድርሻ መሰረት አድርጎ ወደ ፊት ገንዘብ ሊያገኙ ይችላሉ በሚል ጥያቄውን ወድቅ ማድረጉ 
የሕገ መንግስት አንቀፅ 37 እና 13 በመጣስ የአመልካችን ፍትህ የማግኘት መብት የሚገድብ 
በመሆኑ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት ነው በማለት በስር ፍርድ 
ቤት ያቀረብኩት ክስ በነፃ እንዲከፈት እንዲወሰንልኝ ሲሉ ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡  

የሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ አመልካች ፍቺ ከፈፀሙ በኋላ ምንም የንብረት ክፍፍል 
ባላደረጉበት ሁኔታ ንብረትና ገንዘብ /ሀብት/ አላቸውና ዳኝነት ሳይከፍሉ መዝገብ ሊከፈትላቸዉ 
አይገባም ተብሎ መወሰኑን ፍትህ ከማግኘት መብት አንፃር እንዲጣራ ጉዳዩ ለሰበር ሰሚ ችሎት 
ቀርቦ እንዲታይ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 14/11/2012 ዓ/ም የተፃፈ በአጭሩ የሚከተለዉን 
መልስ አቅርበዋል፡፡ 

ተጠሪ በሰጡት መልስ አመልካች ከቀድሞ ባለቤታቸው ጋር ያፈሩት በአዲስ አበባና መቐሌ ከተማ 
ያሉት ቤቶች እንዲሁም በቴክኖሎጂ ሲስተም ሶሉሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና በፒስ ዶልፊን በአቶ 
ጀማል እንድሪስ ስም ተመዝግቦ ያለው አክሲዮን በሀራጅ ተሽጦ 1/3ኛው ለአመልካች እንዲከፈል 
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ተወስኖላቸው እያለ አሽጠው ድርሻቸውን መውሰድና የዳኝነት መክፈል ሲችሉ አፈጻፀሙን 
በማዘግየት ይህ በደሃ ደንብ እንዲታይላቸው ያቀረቡት አቤቱታ አመልካችን ደሃ የሚያሰኝ የሕግ 
መሰረት የለውም፡፡የንብረት ክፍፍል አልተደረገም ገና በክርክር ላይ ነው ስለተባለው ንብረት 
ክፍፍሉና የአመልካች ድርሻ በፍርድ ተወስኗል፡፡ አመልካችም ድርሻቸውን አውቀዋል፡፡ ይኸውም 
አመልካች በፍርድ የተረጋገጠና ድርሻቸው በፍርድ ተለይቶ የተወሰነ ንብረት እያላቸው ንብረቶቹን 
በውሳኔው መሰረት ባለመሸጣቸው ደሃ ናቸው የሚያስብላቸው የሕግ መሰረት የለም፡፡ አመልካች ገና 
በክርክር ላይ ላይ ነን የሚሉ ከሆነና በእርግጥ አግባብ ላለው ፍርድ ቤት ቀርቦ በሂደት ላይ ከሆነ 
በፍ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 197/2 መሰረት የተጀመረው ክርክር ውሳኔ እስከሚያገኝ ድረስ ይህ አቤቱታ 
በቀጠሮ እንዲቆይ ሊደረግልን ይገባል በማለት የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲፀናላቸው ተከራክረዋል፡፡ 
አመልካችም በቀን 29/11/2012 ዓ/ም የተፃፈ የመልስ መልስ በማቅረብ ተከራክረዋል፡፡  

ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ውሳኔዎች ይዘት ሲሆን 
እኛም የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩ ለሰበር ችሎት ያስቀርባል ሲል ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር በስር 
ፍርድ ቤቶች በተሰጡ ውሳኔዎች የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን አግባብነት 
ካለዉ ሕግ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡  

እንደመረመርነውም በፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ሕጋችን ከቁጥር 467 እስከ 479 ስር 
በተደነገገዉ መሰረት ገንዘብ የሌለዉና ለማግኘት የማይችል ማንኛዉም ደኃ ሰዉ ለሚያቀርበዉ ክስ 
የሚያስፈልገዉን የዳኝነት ገንዘብ በሙሉም ሆነ በከፊል ለመክፈል የማይችል መሆኑን ገልጾ 
አቤቱታዉን ካቀረበና ይህንኑ በተዘረጋዉ ስርዓት መሰረት በማስረጃ ካስረዳ በሙሉ ወይም በከፊል 
ዳኝነት ሳይከፍል የክስ መዝገቡ እንዲከፈትለትና በነጻ እንዲከራከር ሊፈቀድለት እንደሚገባ 
ተደንግጓል፡፡ ሕጉ እነዚህ ድንጋዎች የደነገገበት ዋነኛ ዓላማ ለዳኝነት የሚከፈል ገንዘብ በሙሉም 
ሆነ በከፊል መክፍል ባለመቻላቸዉ ብቻ ሰዎች በፍርድ ሊወሰን የሚገባን ጉዳይ ለፍርድ ቤት 
ወይም ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠዉ አካል አቅርበዉ ፍርድ ወይም ዉሳኔ 
በማግኘት መብትና ጥቅሞቻቸዉን ሳያስከብሩ እንዳይቀሩ የመፍትሔ ሥርዓት በመዘርጋት ለሰዎች 
ፍትህ የማግኘት መብት ጥበቃ ለማድረግ ነዉ፡፡ በመሆኑም በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 467/1 ስር  
“…ገንዘብ የሌለዉና ለማግኘት የማይችል… “ ተብሎ የተገለጸዉ ሕጉ ለማሳካት የፈለገዉን የሰዎች 
ፍትህ የማግኘት መብት በሚያስጠብቅ መልኩ በጠባቡ መተርጎም አለበት፡፡ምክንያቱም ይህ የሕጉ 
አገላለጽ በሰፊዉ የሚተረጎም ከሆነ ሰዎች በእጃቸዉ ላይ የሌለን ገንዘብ በፍርድ ቤት አስወስነዉና 
አስፈጽመዉ ወይም በሌላ አካኋን በእጃቸዉ አስገብተዉ ለሚያቀርቡት ክስ የሚያስፈልገዉን ዳኝነት 
አግኝተዉ የዳኝነት ገንዘብ እስከሚከፍሉ ድረስ ክስ የማቅረብ መብታቸዉ በይርጋና በመሰል 
ምክንያቶች ሊታገድ ስለሚችል እንዲሁም የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታቸዉም ሊጣበብ 
ስለሚችል በአሁኑ ጊዜ ገንዘብ የሌለዉ መሆኑ እስከተረጋገጠ ድረስ ለወደፊት ገንዘብ የሚያገኝበት 
እድል በመኖሩ ብቻ የዳኝነት ገንዘብ ሳይከፍል በነጻ መዝገብ እንዲከፈትለት ያቀረበዉ አቤቱታ 
ተቀባይነት ሊያጣ አይገባም፡፡ በተጨማሪም የዳኝነት ገንዘብ ሳይከፈል በነጻ መዝገብ ከተከፈተ በኋላ 
መዝገቡን ያስከፈተዉ ሰዉ ገንዘብ በሚያገኝበት በማንኛዉም ጊዜ የዳኝነት ገንዘብ እንዲከፍል 
የሚደረግብትን ሥርዓት የሥነ ሥርዓት ሕጉ ስለዘረጋ በተጠቀሰዉ መሰረት የሕጉ አገላለጽ በጠባቡ 
ቢተረጎም የሚደርስ የማይተካ ጉዳት የለም፡፡ 
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በተያዘዉ ጉዳይ አመልካች በአሁኑ ጊዜ ለሚያቀርቡት ክስ ለዳኝነት የሚከፈል ገንዘብ እንደሌላቸዉ 
የስር ፍርድ ቤት በማስረጃ ያረጋገጠዉ ፍሬ ነገር ነዉ፡፡አመልካች በተለያየ መዝገብ ላይ ተከራክረዉ 
የተወሰነላቸዉ አክሲዮኖችና ሌሎች ንብረቶች እንዳላቸዉ የተረጋገጠና በአመልካችም ያልተካደ 
ቢሆንም አመልካች ገንዘብ ያገኛሉ የተባለበት ሁኔታ ገና በሂደት ላይ የሚገኝ እንደመሆኑ መቼ 
ተፈጽሞ ተጠናቆ በአመልካች እጅ ገንዘቡ እንደሚገባ በእርግጠኝነት ስለማይታወቅ ጉዳዩን 
የአመልካች ፍህት የማግኘት እና የሚያገኙትም ፍትህ የተፋጠነ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር 
መታየት ይገባዉ ነበር፡፡በመሆኑም አመልካች የዳኝነት ገንዘብ ሳይከፍሉ መዝገቡ በነጻ እንዲከፈት 
ሊፈቀድላቸዉ ሲገባ የሥር ፍርድ ቤት እና ይግባኝ ሰሚዉ ችሎት በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 467/1 
ስር  “…ገንዘብ የሌለዉና ለማግኘት የማይችል… “ ተብሎ የተገለጸዉን ሕጉ ለማሳካት የፈለገዉን 
የሰዎች ፍትህ የማግኘት መብት በሚያጣብብ መልኩ በጠባቡ በመተርጎም የአመልካችን አቤቱታ 
ዉድቅ ማድረጋቸዉ ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናል፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 220236 ላይ በቀን 04/04/2011 ዓ/ም የሰጠዉን 
ዉሳኔ እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 170985 ላይ 
በቀን 30/01/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋል፡፡ 

2. አመልካች የዳኝነት ገንዘብ ሳይከፍሉ በነጻ የክስ መዝገቡ ሊከፈትለቸዉ ይገባል ብለናል፡፡  

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችሉ ተወስኗል፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 
1. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ 
2. መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 
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 የሰበር መዝገብ ቁጥር 188071                                                                                          

የካቲት 26 ቀን 2013 ዓ/ም 

 

ዳኞች ፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

  ቀነዓ ቂጣታ 

  ፈይሳ ወረቁ 

  ደጀኔ አያንሳ 

       ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡- መቶ አለቃ ኩምሳ ጨመዳ  ቀርቧል 

ተጠሪዎች፡- 1ኛ. ወ/ሮ ኡርጌ መርጋ ሁለቱም ቀርቧል 

          2ኛ. አቶ ካሳሁን አድነው 

ለምርመራ ተቀጥሮ የነበረው መዝገብ ተመርምሮ ቀጣዩ ፍርድ ተሰጥቷል 

                  

ፍርድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመልካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የሽያጭ ውል ያላቸው መሆኑና ውሉም 

የተፈፀመው ከጋብቻ በፊት መሆኑ በ2ኛ ተጠሪ ታምኖ እያለ ፤ 250 ካ.ሜ በሆነ ይዞታ ላይ ስድስት 

ክፍል ቤት ሰርቶ ከፊሉን መኖሪያቸው ቀሪውን የሚያከራዩት በአጥር ተከልሎ ለብቻው ያለ ቤት 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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መሆኑ በምስክሮችም ሆነ በክፍለ ከተማ ተረጋግጦ እያለ ፤ እንዲሁም የአመልካች ይዞታ ከተጠሪ 

የተለየ መሆኑ እየታወቀ ተጠሪዎች የስድስት ክፍል ቤት ባለመብት አድርጎ እኩል እንዲካፈሉ 

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መወሰኑ እንዲሁም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ይህን 

ውሳኔ ማጽናቱ መሰረታዊ  የህግ ስህተት ነው በማለት በሰበር ለማሳረም ነው። 

ጉዳዩ የባልና ሚስት ንብረት ክርክር ሆኖ አመልካች በፍርድ መቃወሚያ አቅራብነት ተጠሪዎች 

ደግሞ በሥር ፍርድ ቤትም ተጠሪ በመሆን ተከራክረዋል። አመልካች በመቃወሚያ አቤቱታቸው 

2ኛ ተጠሪ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የቤት ቁጥር አዲስ የሆነ አዋሳኞቹ በክሱ ላይ የተገለፀውን 

ካላቸው 250 ካ.ሜ ሜትር ይዞታ ውስጥ በ200 ካ. ሜ ላይ ያረፈ አንድ ክፍል ቤት መስከረም 23 

ቀን 2000 ዓ/ም በተደረገ የሽያጭ ውል አስተላልፎላቸው በይዞታው ላይ ተጨማሪ ክፍሎችን 

ገንብተው በአጥር አጥሮ እየተጠቀሙበት እያሉ ፤ የተጠሪዎቹ የጋራ ነው ተብሎ ውሳኔ ተሰጥቶ 

በአፈጻጸም ወቅት ማወቃቸውን ገልፀው ፤ ቤቱ የግል ንብረታቸው ተብሎ እንዲወሰንላቸው 

ጠይቀዋል። 1ኛ ተጠሪ ለመቃወሚያ አቤቱታው በሰጡት መልስ ለክርክሩ መነሻ የሆነው ይዞታ ላይ 

የተደረገ ህጋዊ የቤት ሽያጭ አለመኖሩን ፣ ውሉም ሕጋዊ ፎርማሊትዎችን የማያሟላ መሆኑንና 

ውሉ ተደርጓል በተባለበት ወቅት በቦታው ላይ ቤት የሌለ ሲሆን ፤ ሆን ተብሎ ቀኑ ወደ ኋላ 

ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑን ፣ ይህ ውል ተደረገ በተባለበት ጊዜ በአዲስ አበባ መስተዳድር የወረዳ 

መዋቅር ያልነበረ ሲሆን ውሉ ላይ የተዋዋዮች አድራሻ ወረዳቸው መገለጹ የውሉ ቀን ወደ ኋላ 

ተደርጎ ለመዘጋጀቱ አስረጅ መሆኑን ፤ ለአስር አመታት አመልካች በዚህ ቤት እና ይዞታ ላይ 

ኖረውም ሆነ ታይተው የማያውቁ መሆኑን ፣ በሰነድ አልባ ይዞታ ላይ ከ2ኛ ተጠሪ  ጋር የሸራ 

መጠለያ ቤት ሰርቶ በጓደኝነት ስንኖሩ ቆይተው ፤ በ2002 ዓ/ም በ20 ቆርቆሮ አንድ ክፍል ቤት 

ሰርተው ሲኖሩ ፤ ሰኔ 12 ቀን 2003 ዓ/ም ህጋዊ ጋብቻ ሲመሰርቱ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን የጋራ 

እንዲሆን የተስማሙ ሆኖ ፤ ጋብቻው ፀንቶ እያለ ተጨማር ክፍሎች ከአረብ ሀገር  በላኩት ገንዘብ 

የተሰራ መሆኑን ፣ በጋብቻ ይህ ፍሬ ነገር ፍቺ ክርክር ወቅትም በምስክሮች የተረጋገጠ ሆኖ ቤቱ 

እና በቤቱ ውስጥ ያሉት ዕቃዎች በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ታግደው ሲቆጠሩ አመልካች ቤቱ የራሳቸው 

ቢሆን ኖሮ በቦታው ላይ ይገኙ እንደነበረ ገልፀው ፤ ቤቱ በጋብቻ ውስጥ የተፈራ የተጠሪዎች የጋራ 

ሀብት ነው በማለት የመቃወሚያ አቤቱታው ውድቅ እንድሆን ተከራክረዋል። 2ኛ ተጠሪ አመልካች 

በጠየቁት ዳኝነት መሠረት ቢወሰንላችው የማይቃወሙ መሆናቸውን ገልፀው መልስ ሰተዋል።  

ፍርድ ቤቱም  የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ሰምቶ ተገቢ ነው ያለውን ጭብጥ በመመስረት 

አስፈላጊ ነው ያለውን ማጣራት አድርጎ መዝገቡን እንደመረመረው፦ በተጠሪዎች የባልና ሚስት 

ንብረት ክርክር አከራካሪው ቤት የባልና ሚስት ንብረት መሆኑ ተጣርቶ የተወሰነ ሆኖ ፤ የ1ኛ 
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ተጠሪ ምስክርም በ2004 ዓ/ም ተጠሪዎች ከሚኖሩበት ቤት ውጭ ሌላ ቤት ያልነበረ መሆኑን 

የመሰከሩ መሆኑ ፣ ምንም እንኳን በአመልካች በኩል የቀረቡት ምስክሮች በ2000 ዓ/ም አመልካች 

እና 2ኛ ተጠሪ ቤት መሻሻጣቸውን የተናገሩ ቢሆንም የሰጡት የምስክርነት ቃል እርስ በርሱ እና 

ከአመልካች የቃል ክርክር ጋር የማይጣጣም ፣ ልዩነት ያለው ፣ የሚጣረስ በመሆኑ እምነት 

የማይጣልበት ሲሆን ፤ በ2000 ዓ/ም በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የወረዳ መዋቅር የሌለ ሆኖ 

በውሉ ላይ የተዋዋዮች አድራሻ ወረዳቸው መገለፁ የሽያጭ ውሉ እምነት የማይጣልበት በሀሰት 

ተዘጋጅቶ የቀረበ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ ፤ አመልካች በ2000 ዓ/ም ምንም ዓይነት የገዙት 

ንብረት ሳይኖር ቤት እንደገዙ በማስመሰል ያቀረቡት የሽያጭ ውል በእውነት ያልተደረገ ሆኖ 

የአመልካች የመቃወሚያ አቤቱታ 1ኛ ተጠሪን መብት ለመጉዳት እና 2ኛ ተጠሪን ለመርዳት 

በሌላቸው መብት ላይ የቀረበ ነው በማለት ውድቅ አድርጓል።  

አመልካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ያቀረቡትን የይግባኝ አቤቱታ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

ይግባኝ ሰሚው ችሎት በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 337 መሠረት ስለሰረዘው ፤ አመልካች የሥር ፍርድ ቤቶች 

ፍርድ ፣ ውሳኔ እና ትዕዛዝ በሰበር ለማሳረም በፍርዱ መግቢያ ላይ የተጠቀሰውን የሰበር አቤቱታ 

አቅርበው ፤ የሰበር አጣሪ ችሎቱ ጉዳዩን መርምሮ የውል ይፍረስልኝ ጥያቄ ቀርቦ ውሉ እንዲፈርስ 

ባልተደረገበት ሁኔታ ፤ ውሉ የተጭበረበረ ነው ተብሎ የአመልካች ጥያቄ ውድቅ መደረጉን 

ከፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1731 ድንጋጌ አንጻር ለማጣራት ለሰበር ችሎት እንዲቀርብ እና ተጠሪዎችም መልስ 

እንዲሰጡ ታዞ 1ኛ ተጠሪ በመልሳቸው ፤ ውሉ ተገባ በተባለበት በ2000 ዓ/ም በቦታው ቤት 

ያልነበረ በመሆኑ ባዶ ቦታ ሊሸጥ የሚችልበት አግባብ የሌለ በመሆኑን ፣ አመልካች ቤቱን ገዛሁ 

የሚሉት በ2000 ዓ/ም ሆኖ በውሉ ላይ የተገለፀው የተዋዋዮቹ አድራሻ በአዲስ አበባ ከተማ የወረዳ 

መዋቅር በሥራ ላይ ባልዋለበት ጊዜ መሆኑ ውሉ አሁን የተዘጋጀ የፍትሐብሔር ሕጉን ቁጥር 

1723 ድንጋጌን ያልጠበቀ ሕጋዊነት የሌለው በመሆኑና የአመልካች ክርክርም ሆነ ምስክሮቻቸው 

የሰጡት ምስክርነት የተለያየ እና እርስ በርሱ የሚጋጭ ተአማንነት የሌለው መሆኑ ፤ ተጠሪዎች 

ከተጋቡ በኋላ አስቀድሞ ከነበረው አንድ ክፍል ቤት በተጨማሪ 1ኛ ተጠሪ ውጭ ሀገር ሄደው 

በላኩት ገንዘብ 07 ክፍል ቤቶች መሰራታቸው ተረጋግጦ የአመልካች የመቃወሚያ አቤቱታ ውድቅ 

መሆኑ የሚነቀፍ አይደለም በማለት ተከራክረዋል። 2ኛ ተጠሪም ከአመልካች ጋር የሺያጭ ውል 

መፈፀማቸውን ፣ አመልካች ስድስት ክፍል ቤት ሰርተው እያከራዩ እና እራሳቸው እንደሚኖሩበት 

ገልፀው ፤ ለአመልካች 200 ካ.ሜትር ላይ ያረፈ አንድ ክፍል ቤት መሸጣቸውን የሚክዱበት 

ምክንያት ባለመኖሩ ፍርድ ቤቱ የመሰለውን ውሳኔ ቢሰጥ አልቃወምም ብሏል። አመልካችም 

የመልስ መልሳቸውን ዋናውን አቤቱታቸውን በማጠናከር አቅርበዋል፡፡ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 4 / 5 

 

የክርክሩ አመጣጥ እና በዚህ ችሎት የተደረገው የጽሁፍ ክርክር ከላይ የተመለከተ ሲሆን ችሎቱ 

መዝገቡ ያስቀርባል ስባል የተያዘውን ጭብት አግባብነት ካለው የሕጉ ድንጋጌ ጋር እንደሚለተለው 

መርምሯል። ባለሀብትነት በሕግ ወይንም ባለጉዳዮች በሚያደርጉት ሕጋዊያን ተግባሮች የሚተላለፍ 

መሆኑን የፍትሐብሔር ሕጉ ቁጥር 1184 ይደነግጋል። የማይንቀሳቀስ ንብረት ውል በጽሑፍ 

መሆን ያለበት መሆኑን ቁጥር 2877 ያመለክታል። የባለቤትነት መብት በውል ተላልፎልኛ የሚል 

ሰው በፍትሐብሔት ሕጉ ቁጥር 2002 የተመለከቱትን አግባብነት ያላቸው ማስረጃዎች በማቅረብ 

የማስረዳት ሸክም አለበት። የማይንቀሳቀስ ንብረት የሚተላለፈው በጽሑፍ በመሆኑ የዚህ ንብረት 

ባለሀብትነት በግዥ አግኝቻለሁ የሚል ሰው ባለሀብት መሆኑን በጽሁፍ ማስረጃ ማስረዳት 

ይጠበቅበታል። በተያዘው ጉዳይ የተጠሪዎች የባልና ሚስት ንብረት ነው በማለት የተሰጠውን ውሳኔ 

አመልካች ቤቱን ተጠሪዎች ከመጋባታቸው በፊት ከ2ኛ ተጠሪ መስከረም 23 ቀን 2000 ዓ/ም 

በተደረገ የሽያጭ ውል ተላልፎላቸው አስፋፍተው የሰሩት የግል ንብረቴ ነው በማለት ያቀረቡትን 

የፍርድ መቃወሚያ አቤቱታ ፤ 1ኛ ተጠሪ ለመቃወሚያ አቤቱታው በሰጡት መልስ ለክርክሩ መነሻ 

የሆነው ይዞታ ላይ የተፈጸመ ህጋዊ የቤት ሽያጭ የሌለ ሆኖ  ውሉ ተደርጓል በተባለበት ወቅት 

በቦታው ላይ ቤት የሌለ ሲሆን ፤ ሆን ተብሎ ቀኑ ወደ ኋላ ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑን እና ውል 

ተደረገ በተባለበት ጊዜ በአዲስ አበባ መስተዳድር የወረዳ መዋቅር ያልነበረ ሲሆን ውል ላይ 

የተዋዋዮች አድራሻ ወረዳቸው መገለጹ የውሉ ቀን ወደ ኋላ ተደርጎ የተዘጋጀ ሀሰተኛ ሰነድ 

ለመሆኑ አስረጅ ነው በማለት ተከራክረዋል። አመልካች ያቀረቡት ውል ሥልጣን ባለው አካል 

ያልተመዘገበ በመሆኑ ውል መደረጉን ለማጣራት የሥር ፍርድ ቤት የግራ ቀኙ ማስረጃ ሰምቶ እና 

ተገቢ ነው ያለው ማጣራት ያደረገ ሲሆን ፤ የአመልካች ምስክሮች የሰጡት የምስክርነት ቃል እርስ 

በርሱ እና ከአመልካች የቃል ክርክር ጋር የሚጣረስ በመሆኑ እምነት የማይጣልበት በመሆኑና 

የሽያጭ ውል ተብሎ የቀረበውም በሀሰት የተዘጋጀ እምነት የማይጣልበት በመሆኑ የሽያጭ ውል 

መኖሩ አልተረጋገጠም በማለት አቤቱታቸውን ውድቅ ማድረጉ ሲታይ አመልካች ክርክራቸውን 

አግባብነት ባለው ቅቡል ማስረጃ የማስረዳት ሸክማቸውን አለመውጣታቸውን የሚያሳይ ነው። 2ኛ 

ተጠሪ በስበርም ሆነ በሥር ፍርድ ቤት ክርክራቸው ከተጠሪ ጋር የሽያጭ ውል መፈፀማቸውን 

ያመኑ ቢሆንም አንድን የሽያጭ ውል በአንድ በኩል ውሉ መኖሩ ስላልተረጋገጠ ውሉ የለም ተብሎ 

በሌላ በኩል ደግሞ አንዱ ወገን ተከራካር ስላመነ ውሉ አለ በማለት እርስ በርሱ የሚቃረን ውሳኔ 

መስጠት ተገቢ ባለመሆኑ ቅሬታ የቀረበበት ፍርድ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት 

ባለመሆኑ ቀጣዩ ተወስኗል።  

ው ሳ ኔ 
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1. የከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 244452 ታህሳስ 9 ቀን 2012 ዓ/ም በዋለው ችሎት 

የሰጠውን ትዕዛዝ እና የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 36609 

ሐምሌ 30 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠውን የሰጠው ፍርድ እና ውሳኔ 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348 (1) መሰረት ፀንቷል ። 

2. የመዝገቡ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤት ይድረስ። 

3. በዚህ መዝገብ ላይ የተሰጠው የእግድ ትዕዛዝ ተነስቷል።  

4. ግራ ቀኙ በሰበር ክርክሩ የደረሰውን ወጪ የራሳቸውን ይቻሉ። 

    መዝገቡ ውሳኔ ስላገኘ ተዘግቷል ። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

አ/ኃ 
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                                                          ሰየ/መ/ቁ180761 
                                                               የካተቲት 26/2013ዓ.ም 

   
ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

  ቀነዓ ቂጣታ 

ፈይሳ ወርቁ 

ደጀኔ አያንሳ 

   ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡ - ማስተዋል ታዘበው እና ሁናቸው ታዘበው vc ስለማይሰራ አልቀረቡም   

 

ተጠሪ ፡ - ወ/ሮ አቻም ሙጬ እና አቶ ነጋሽ ዓለሙ  

  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍርድ 

 ለዚህ የሰበር መዝገብ ክርክር መነሻ የሆነው ጉዳይ የቀረበው አመልካች ሐምሌ 11 ቀን 2011 

ዓ.ም በተፃፈ አቤቱታ የአማራ ብ/ክ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 86614 ግንቦት 

21 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትእዛዝ፣ የባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍ/ቤት 

በመ/ቁጥር 0318665 የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትእዛዝ እና የባህርዳር 

ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 54250 ጥር 17 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዲታረምልኝ በማለት ቅሬታቸውን 

በማቅረበቀቸው ነው፡፡ ቅሬታቸውም አቤት የተባለበትን ውሣኔ፣ አመልካቾች የሚቃወሙባቸውን 

ምክንያቶች የሚዘረዝርና በሰበር ሰሚው ችሎት በኩል ሊታይልን ይገባል የሚሉትን ዳኝነት የሚጠይቅ 

ሲሆን፣ የስር ፍ/ቤት አባታችን በህይወት እያለ በ300 ብር ቦታ ገዝቶ ቤት ሰርቶበት እየኖረበት የሞተ 

መሆኑ ምስክሮቻችን መስክረውልን እያለ የ2ኛ ተጠሪ ምስክሮች ከኛ ምስክሮች ባልተሻለ ሁኔታ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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የሰጡትን ምስክርነት ወስዶ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ 

ይታረምልን የሚል ነው፡፡                                             

 በስር ፍ/ቤት የነበረው ክርክር የጀመረው በአማራ ብ/ክ/መ. ባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት 

ሲሆን ከሳሾች የአሁን አመልካቾች ባቀረቡት ክስ ተከሳሾች የአሁን ተጠሪዎች ሟች አባታችን አቶ 

ታዘበው አታለል እና እናታችን 1ኛ ተከሳሽ በጋራ ቤት ነበራቸው እናታችን በሞግዚትነት 

ወራሽነትን አሳውጃልን በቤቱ ውስጥ ስንኖርበት ነበር፡፡ ቤቱ በስታዲዮም ግንባታ ምክንያት ሲነሳ 

105 ካ/ሜ በምትክ ተሰጥቶን ቤት ተሰርቶበት እየኖርነበት እያለ እናታችን 2ኛ ተከሳሽን አግብታ 

2 ልጆች ወልደው ቤቱን በስማቸው አድርገው ይዘውት ይገኛሉ ተከሳሾች የአባታችንን ድርሻ 

ስጡን ብለን ብንጠይቅም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የአባታችንን ድርሻ እንዲሰጡን ይወሰንልን ሲሉ 

ጠይቀዋል፡፡ ተከሳሾችም 1ኛ ተከሳሽ ከሳሾች የአባታቸው ድርሻ ቢወሰንላቸውና ቢካፈሉ ተገቢ 

ነው በሚል መልስ የሰጠች ሲሆን 2ኛ ተከሳሽ የከሳሾች አባትና 1ኛ ተከሳሽ በትዳር እያሉ ቤት 

ተከራይተው እየኖሩ አባታቸው በ1994 ዓ/ም ሞቷል፡፡ 1ኛ ተከሳሽ የከሳሾች አባት ከሞተ ከ1 

ዓመት በኋላ በ300 ብር ባዶ ቤት ገዝታ 12 ዚንጎ ቆርቆሮ ቤት ሰርታበት ስትኖርበት በስታዲዮም 

ግንባታ ምክንያት ፈርሶ 105 ከ/ሜ በስሟ ተሰጥቷት ከኔ ጋር በ2004 ዓ/ም ተጋብታ 85 ዚንጎ 

ቆርቆሮ ቤት ሰርተንበት እየኖርንበት እያለ 1ኛ ተከሳሽ ከሳኝ ቤቱ የጋ ንብረት መሆኑ 

ተወስኗል፡፡ በመሆኑም ከሳሾች በቤቱ ላይ መብቱ ስለሌላቸው ክሳቸው ውድቅ ይሁንልኝ ሲል 

መልስ ሰጥተዋል፡፡ የባህርዳር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት አከራክሮ በመ/ቁጥር 54250 ጥር 17 ቀን 

2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ከግራ ቀኙ ምስክሮች እንደተረዳነው ከሳሾች ሆን 

ብለው ምስክር አደራጅተው የሰጡት ምሰክርነት እንጂ 1ኛ ተከሳሽ ቦታ ገዝታ ቤት ስትሰራ ባሏ 

የሞተ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ በመሆኑም ከሳሾች መብቱ ሳይኖራቸው ያቀረቡት ክስ በመሆኑ 

ክሳቸው ውድቅ ሲል ወስኗል፡፡ ከሳሾች የአሁን አመልካቾች ለባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ 

ፍ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ አቅርበው በመ/ቁጥር 0318665 የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው 

ችሎት በሰጠው ትእዛዝ  

የወረዳ ፍ/ቤት ውሳኔ ስህተት የተፈጸመበት አይደለም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 337 መሰረት 

አያስቀርብም ሲል ይግባኛቸውን ውድቅ አድርጎታል፡፡ ከሳሾች የአሁን አመልካቾች ለአማራ 

ብ/ክ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቤቱታ አቅርበው በመ/ቁጥር 86614 ግንቦት 21 ቀን 

2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትእዛዝ የስር ፍ/ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት ባለመሆኑ አያስቀርብም ሲል አቤቱታቸውን ውድቅ አድርጎታል፡፡   

 የአሁን አመልካችም ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርቧል፡፡ መዝገቡም ተመርምሮ በስር 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 3 / 4 

 

ፍ/ቤት 1ኛ ተጠሪ ክርክሩ የተነሳበት ቤትና ቦታ ከአመልካቾች አባት ጋር በጋራ ያፈራነው 

ንብረት ስለሆነ አመላካቾች የአባታቸውን ድርሻ ግማሽ ቢካፈሉ ተቃውሞ የለኝም ብላ አምና 

እያለ አመልካቾች የአባታቸውን ድርሻ ሊወርሱ አይገባም ተብሎ ክሳቸው ውድቅ የሆነበትን 

አግባብ ለመመርመር ሲባል ቀርቧል፡፡ መልስ ተሰጥቶበታል፡፡1ኛ ተጠሪ ህዳር 3 ቀን 2013 ዓ/ም 

በተጻፈ መልስ የአመልካቾችን አቤቱታ በመደገፍ የተከራከረች ሲሆን 2ኛ ተጠሪ ህዳር 3 ቀን 

2013 ዓ/ም በተሰጠ መልስ የስር ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

እንዳልተፈጸመበት በማንሳት ይጽናልኝ ሲል ተከራክሯል፡፡ አመልካቾች የመልስ መልስ 

አላቀረቡም፡፡ 

 የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ የተመለከተውን ሲመስል፣ እኛም የቀረበውን አቤቱታ፣ መልስ እና 

የመልስ መልሱን እንዲሁም የስር ፍርድ ቤት ውሣኔዎችን እና ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያላቸውን 

የሕግ ድንጋጌዎችን መሠረት በማድረግ በጉዳዩ ላይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት መኖር አለመኖሩን መርምረናል፡፡ እንደመረመርነውም በስር ፍ/ቤት በተደረገው ክርክር 

የአሁን 2ኛ ተጠሪ የስር ፍ/ቤት 2ኛ ተከሳሽ በሰጠው መልስ የአሁን አመልካቾች የአባታችን 

የቤቱን ግማሽ ድርሻ ያካፍሉን ሲሉ ክስ ያቀረቡበት ቤት ከአሁን 1ኛ ተጠሪ (የስር ፍ/ቤት 1ኛ 

ተከሳሽ) ጋር የባልና ሚስት ንብረት ክርክር አድርገንበት ቤቱ የ1ኛ ተጠሪና የ2ኛ ተጠሪ የባልና 

ሚስት የጋራ ንብረት ነው ተብሎ በባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት ውሳኔ የተሰጠበት በመሆኑ 

ክሳቸው ውድቅ ይሁንልኝ ሲል ተከራክሯል፡፡ በዚህ ሰበር ሰሚ ችሎትም የአሁን 2ኛ ተጠሪ 

ባቀረበው ክርክር አመልካቾች ያከራከረን ቤት የአባታችን ድርሻ ይሰጠን የሚሉት ቀደም ሲል 

1ኛ ተጠሪና 2ኛ ተጠሪ በባልና ሚስት የንብረት ክርክር አድርገንበት በመ/ቁጥር 50701 ላይ 

የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ነው ተብሎ ውሳኔ ተሰጥቶበት እያለ እንደ አዲስ ክስ ማቅረባቸው 

ተገቢ አይደለም ሲል ላቀረበው ክርክር የአሁን አመልካቾች ያቀረቡት ማስተባበያ የለም፡፡ በባህር 

ዳር ከተማ ውስጥ የሚገኘው የአሁን አመልካቾችንና የአሁን 2ኛ ተጠሪን ያከራከረው ቤት የአሁን 

አመልካቾች በአዲስ ክስ ሳያቀርቡበት በፊት የአሁን 1ኛ ተጠሪና 2ኛ ተጠሪ በባልና ሚስት 

ንብረት ክርክር አድርገውበት የጋራ የባልና ሚስት ንብረት ነው ተብሎ ውሳኔ የተሰጠበትና 

ውሳኔው እስከ አሁንም ጸንቶ ያለና የተለወጠ ስለመሆኑም በአሁን አመልካቾች ማስተባበያ 

ያልቀረበበት መሆኑ ታውቋል፡፡ የአሁን አመልካቾች የቤቱ ግማሽ ድርሻ የአባታችን ንብረት ነው 

በሚሉት ቤት ላይ ውሳኔ ተሰጥቶበት እያለና ውሳኔው መብታችንን ይነካል የሚሉ ከሆነ ክርክሩ 

በሚደረግበት ጊዜ ወይም ውሳኔው መሰጠቱን ባወቁበት ጊዜ አግባብነት ባለው የሥነ ሥረዓት 

ህጋችን መሰረት አመልክተው ውሳኔውን ለማስለወጥ መከራከር ሲገባቸው ክርክሩን ወይም 
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ውሳኔውን ወደጎን በመተውና ውሳኔው ባልተሻረበት አዲስ ክስ ማቅረባቸውና የስር ፍ/ቤቶችም 

የአሁን 2ኛ ተጠሪ ተቃውሞ እያቀረበ እያለ አመልካቾች ያቀረቡትን አዲስ ክስ ተቀብለው 

አከራክረው ውሳኔ መስጠታቸው የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ አንቀጽ 41 እና 358 ድንጋጌ ተግባርና ዓለማ 

የሚጻረር የክርክር አመራር ሥረዓት የልተከተለ የስነ ሥረዓት ጉድለት የተፈጸመበት ውሳኔ 

በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ብለናል፡፡  

ውሳኔ 

1. የአማራ ብ/ክ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 86614 ግንቦት 21 ቀን 

2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትእዛዝ፣ የባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 

0318665 የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትእዛዝ እና የባህርዳር ከተማ 

ወረዳ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 54250 ጥር 17 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ 

በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ክርክር ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻሉ፡፡  

3. የዚህ ውሳኔ ትክክለኛ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤት ይድረሳቸው ብለናል፡፡ 

4. መዝገቡ ተዘግቶ ወደ መ/ቤት ተመልሷል፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

አ/ኃ 
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                                                           የሰ.መ.ቁ.183394 

ጥር 26 ቀን 2013 ዓ.ም 

ዳኞች፡- 1.  ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

  2.  ቀነዓ ቂጣታ 

 3. ፈይሳ ወርቁ 

 4. ደጀኔ አያንሳ 

      5. ብርቅነሽ እሱባለዉ 

አመልካች፡- አቶ አየናዉ አላምረዉ  - ቀርበዋል 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሰረት ሉሉ - የቀረበ የለም   

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተለዉ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍ  ር  ድ 

ይህ የወጪና ኪሳራ፣ የተቋረጠ ገቢን የሚመለከት ክርክር የተጀመረዉ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን 

ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመልካች የሥር ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር 1ኛ ከሳሽ፣ በዚህ 

ችሎት የክርክሩ ተካፋይ ያልሆነዉ መርጌታ ታዬ ሉሉ ሌሎች የሥር 2ኛ ተከሳሽ ሆኖ ሲከራከሩ 

ነበር። ጉዳዩ ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለዉ የአሁን አመልካች የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.300510 በ02/11/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልኝ በማለት በማመልከታቸዉ ነዉ።  

የጉዳዩ አመጣጥ ሲታይ በሥር ከሳሾች እና በሥር ተከሳሽ መካከል የነበረዉን የወጪና ኪሳራ 

እንዲሁም ከቤት ጋር በተያያዘ የተቋረጠ ገቢን የሚመለከት ክርክር የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት ግራ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ቀኙን አከራክሮ ዉሳኔ ከሰጠ በኋላ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.208 መሰረት የቀረበዉን አቤቱታ ተከትሎ 

ጉዳዩን ድጋሚ በማየት በመ.ቁ.61826 በ16/9/2010 ዓ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ተከሳሽ በክርክሩ 

ምክንያት በሥር ከሳሻ ላይ ለደረሰዉ ወጪና ኪሳራ ብር 210.00 [ሁለቶ አስር] እንዲከፍላት፤ 

የታጠዉን የቤት ኪራይ ገቢን በተመለከተ የተጠየቀዉ ዳኝነት የክስ ምክንያት ስለሌለዉ ዉድቅ ነዉ 

በማለት ወስኗል። የሥር 1ኛ ከሳሽ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ያቀረበች ቢሆንም ፍ/ቤቱ ይግባኙን በትዕዛዝ ዉድቅ በማድረግ የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ 

በማጽናት ወስኗል። የሥር ከሳሽ አሁንም በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ለኦሮሚያ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያቀረበች ሲሆን ችሎቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ 

ዉሳኔ የሥር የከፍተኛዉ ፍ/ቤት የሥር ተከሳሽ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.208 መሰረት ያቀረበዉን 

አቤቱታ ተቀብሎ የቀደመዉን ዉሳኔ በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ የሕግ ድጋፍ የለዉም በማለት በመሻር 

ወስኗል። የአሁን ሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ለማስለወጥ ነዉ።  

የአሁን አመልካች ባቀረበዉ የሰበር አቤቱታ፡ ግራ ቀኙ አንድ ክልል ነዋሪዎች በመሆናችን የኦሮሚያ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን ጉዳይ ለማየት ስልጣን እንደሌለዉ የአሁን 

አመልካች ለክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ባቀረበዉ መልስ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ አንሶቶ ነበር። 

የሥር የክልሉ ከፍተኛ ፍ/ቤትም ሆነ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት የግራ ቀኙን ጉዳይ ያዩት በሕገ 

መንግስቱ አንቀጽ 80 [2፣ 4] መሰረት በተሰጠዉ የዉክልና ስልጣን በሆኑ፣ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት 

በሰጠዉ ዉሳኔ ቅሬታ መቅረብ ያለበት በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 [1] መሰረት ለፌዴራል 

ሰበር ሰሚ ችሎት ሆኖ ሳለ የሥር የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን መቃወሚያ በዝምታ በማለፍ 

የሰጠዉ ዉሳኔ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.244 [1] እና በዚህ ችሎት ከተሰጠዉ አስገዳጅ የህግ ትርጉም 

የሚቃረን ነዉ። ስለሆነም የሥር የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን ጉዳይ በሰበር 

አይቶ ለመወሰን ስልጣን ሳይኖረዉ የሰጠዉ ዉሳኔ ሕጋዊ መሰረት የሌለዉ ስለሆነ እንዲሻርልኝ 

በማለት በዝርዝር አመልክቷል።  

የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን በማየት ፣መደበኛ ነዋሪነታቸዉ በተለያዩ ክልሎች ዉስጥ በሆኑ ሰዎች 

መካከል የሚነሱ ክርክሮች የፌዴራል ፍ/ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ስር የሚወድቅ ሆኖ እያለ የክልሉ 

ሰበር ሰሚ ችሎት በጉዳዩን ላይ ዉሳኔ የመስጠቱን አግባብነት፣ ለመመርመር ሲባል የሰበር አቤቱታ 

ያስቀርባል በማለት ተጠሪ መልስ እንዲትሰጥ ባዘዘዉ መሰረት፣ በ10/3/2013 ዓ.ም በተጻፈ መልስ፡ 

በዚህ ጉዳይ የሥር የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠዉ በሕግ አግባብ የተወሰነ 

ስለሆነ የቀረበዉ ቅሬታ በሐሰት የቀረበ ነዉ በማለት በዝርዝር ተከራክሯል። የአሁን አመልካች 

የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል። 
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የጉዳዩ አመጣጥ ከፍ ሲል የተመለከተዉ ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካላቸዉ 

የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዲሁም የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል ሲል ከተያዘዉ ጭብጥ 

አንጻር እንደሚከተለዉ መርምሮታል። እንደመረመረነዉ የአሁን አመልካች የአዲስ አበባ ከተማ 

ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ ነዋሪ እና የአሁን ተጠሪ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሐረርጌ 

ሐረሚያ ከተማ መስተዳደር ባቴ ወረዳ 03 ቀበሌ ነዋሪ መሆንዋ ግራ ቀኙን ያላከራከረ ከመሆኑንም 

በላይ የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት በፍሬ ነገር ደረጃ ያረጋገጠዉ ጉዳይ ነዉ። ስለሆነም በዚህ ጉዳይ 

ምላሽ የሚሻዉ ይህ በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በሆነዉ በአመልካች እና በኦሮሚያ ክልል ነዋሪ 

በሆነችዉ ተጠሪ መካከል ያለዉን የፍትሕ ብሔር ክርክር የሥር የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት ለማየት የሥረ-ነገር ስልጣን አለዉ ወይስ የለዉም? የሚለዉ ነጥብ መሆኑን ተገነዝበናል።     

እንደሚታወቀዉ የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት ፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀር የመሰረተ እና 

የመንግስት ስልጣን በፌዴራል እና በክልሎች መንግስታት መካከል የተከፋፈለ መሆኑን በሕገ 

መንግስቱ አንቀጽ 50 ሥር ተመልክቷል። ስለሆነም የፌዴራልም ሆነ የክልሎች መንግስታት 

የራሳቸዉ የሆነ የአስተዳደር መዋቅር እንደሚኖራቸዉ ተደንግጎ እናገኛለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ 

የአዲስ አበባ ከተማ የፌዴራሉ መንግስት ርዕሰ ከተማ መሆኑን እና የከተማዉ አስተዳደር ራሱን 

በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን እንዳለዉ እና ዝርዝሩም በሕግ እንደሚደነገግ፣ እንዲሁም 

የከተማዉ አስተዳደር ተጠሪነቱ ለፌዴራሉ መንግስት መሆኑን የሕግ መንግስቱ አንቀጽ 49 [1፣ 2፣ 

3] ድንጋጌ ያመለክታል። ይህን ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 

87/89፣ 311/1995 ወጥተዉ ሥራ ላይ ከዋሉ በኋላ እነዚህ ቻርተሮች ተሽረዉ የተሻሻለዉ የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 ወጥቶ ሥራ ላይ ይገኛል። የአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር በዚህ አግባብ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ ይገኛል። አሁን ከተያዘዉ ጉዳይ አንጻር 

ይህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና የክልሎች አስተዳደር የተለያዩ መሆናቸዉ ከዳኝነት ስልጣን 

አንጻር መታየት የለበት ጉዳይ ነዉ።   

በዚህ መሰረት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5 (2) መሰረት መደበኛ 

ነዋሪነታቸዉ በተለያዩ ክልሎች ዉስጥ በሆኑ ሰዎች መካከል የሚነሱ የፍትሓ ብሔር ጉዳዮች ላይ 

የዳኝነት ስልጣን ያላቸዉ የፌዴራል ፍ/ቤቶች እንደሆኑ ተመልክቷል። ስለሆነም መደበኛ 

ነዋሪነታቸዉ በተለያዩ ክልሎች ዉስጥ በሆኑ ሰዎች መካከል የሚነሱትን የፍትሕ ብሔር ክርክሮችን 

ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ያላቸዉ የፌዴራል ፍ/ቤቶች መሆናቸዉን ያሳያል። 

በሌላ በኩል የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ.139942 [ቅጽ 22] 

በ27/3/2010 ዓ.ም እና በሰ.መ.ቁ.144613 [ቅጽ 23] በ30/9/2010 ዓ.ም በሰጠዉ አስገዳጅ የሕግ 
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ትርጉም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪ እና በክልል ነዋሪ በሆኑ ተከራከሪ ወገኖች መካከል 

የተነሳ ክርክር የፌዴራል ጉዳይ እንደሆነ እና ክርክሩን ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት 

ስልጣን ያለዉ የፌዴራል ፍ/ቤቶች መሆናቸዉን መወሰኑን ማየት ይቻለል። የከባቢ ወይም የግዛት 

የዳኝነት ስልጣን በተመለከተ ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.24 እና 25 ድንጋጌ መረዳት እንደሚቻለዉ 

ለክርክር መነሻ የሆነዉ ንብረት የሚገኝበት ወይም ድርጊቱ የተፈጸመበት ቦታ ታሳብ ተደርጎ 

የሚወሰን ይሆናል። እንግዲህ የአሁን ተጠሪ ባቀረበችዉ ክስ ወጪና ኪሳራ እንዲሁም የቤት 

የተቋረጠ ገቢ አመልካች ሊከፍለኛ ይገባል በማለት ዳኝነት የጠየቀችበት ጉዳይ ተከስቷል ብላ 

የገለጸችዉ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ ዉስጥ መሆኑን የግራ ቀኙ ክርክርና የሥር ፍ/ቤት 

የዉሳኔ ቅጂ ያሳያል። ይህ ከሆነ የግራ ቀኙን ክርክር ለማየት የከባቢ ወይም የግዛት የዳኝነት 

ስልጣን ያለዉ የፌዴራል ጉዳዮችን በዉክልና እንዲያዩ ስልጣን የተሰጣቸዉ የኦሮሚያ ክልል 

ፍ/ቤቶች ይሆናል ማለት ነዉ። በኢ.ፌ.ዴ.ሪ.ሕገ መንግስት አንቀጽ 80 (2 እና 4) መሰረት የክልል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ከክልሉ ጉዳዮች በተጨማሪ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የዳኝነት ስልጣን 

እንደሚኖረዉ እና የክልል ከፍተኛ ፍ/ቤት ደግሞ በክልሉ ከሚኖረዉ የዳኝነት ስልጣን በተጨማሪ 

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የዳኝነት ስልጣን እንደሚኖረዉ ተደንግጓል። በዚህ መሰረት 

ለክርክር ምክንያት የሆነዉ ጉዳይ ተከስቷል ተብሎ የተገለጸዉ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ 

ዞን ዉስጥ በመሆኑ ይህን ጉዳይ በዉክልና የማየት ስልጣን ያላቸዉ የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ 

ፍ/ቤት እና የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ናቸዉ። በዚህ አግባብም የምስራቅ ሐረርጌ 

ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት እና የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ከግራ ቀኛቸዉ 

የቀረበዉን ክርክር ሰምተዉ ተገቢ ነዉ ያሉትን ዉሳኔ መስጠታቸዉን ከቀረበዉ የዉሳኔ ቅጂ ማየት 

ተችሏል።  

በዚህ መሰረት የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመጽናት ዉሳኔ የሰጠ ስለሆነ በዚህ ዉሳኔ ቅሬታ ያለዉ ወገን በአዋጅ 

ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት በሕግ በተቀመጠዉ የጊዜ ገደብ ዉስጥ የሰበር ቅሬታዉን 

ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ማቅረብ መብት አለዉ። ነገር ግን የአሁን ተጠሪ 

የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የሰጠዉን ዉሳኔ በመቃወም ቅሬታዋን 

ያቀረበችዉ ሕግ ባስቀመጠዉ የጊዜ ገደብ ዉስጥ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ሳይሆን ለኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት መሆኑን የዉሳኔዉ ግልባጭ ያሳያል። 

ነገር ግን የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በኢፌዴሪ ሕግ መንግስት አንቀጽ 80 

[3፣ ለ] እና የተሻሻለዉ የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግስት [1994] አንቀጽ 64 [2፣ ሐ] እንዲሁም 

የኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶችን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 141/2000 አንቀጽ 26 [1፣ 
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ሠ] መሰረት ክልሉን አስመልክቶ የመጨረሻ ዉሳኔ ባገኘ ጉዳይ ላይ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ካለ 

በሰበር ችሎት ለማየት ስልጣን እንዳለዉ ተደንግጓል። ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት የመጨረሻ ዉሳኔ ያገኙትን የክልሉን ጉዳዮች ከሚያይ በስተቀር የፌዴራል ጉዳዮችን 

በሰበር ተቀብሎ ለማየት የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን እንደሌለዉ ያስገነዝባል።  

ስለሆነም የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አመልካች ችሎቱ ቅሬታዉን ተቀብሎ 

ለማየት የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን የለዉም በማለት ያቀረበዉን ክርክር በመቀበል፣ በአመልካች 

በኩል መቃወሚያ ባይቀርብም ችሎቱ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.9 (2) ፣ 244 (2፣ ሀ) እና 245 (2) 

መሰረት በራሱ ተነሳሽነት ይህን ጉዳይ ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን የሌለዉ 

መሆኑን በመገንዘብ፣  የአሁን ተጠሪ ያቀረበችዉን የሰበር አቤቱታ ተቀብለን ለማየት ስልጣን 

የለኝም በማለት ዉድቅ ማድረግ ሲገባዉ ግራ ቀኙን በማከራከር በዋናዉ ጉዳይ ላይ ዉሳኔ መስጠቱ 

የሥረ-ነገር ስልጣን በሌለዉ ጉዳይ ላይ ዉሳኔ መስጠቱ የህግ ድጋፍ የለዉም ብለናል። 

ሲጠቃለል የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት በአዲስ አበባ አስተዳደር ነዋሪ በሆነዉ በአመልካች እና 

በኦሮሚያ ክልል ነዋሪ በሆነችዉ በተጠሪ መካከል የተነሳዉን የፍትሕ ብሔር ክርክር ሰምቶ 

ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ሳይኖረዉ ዋነዉን ጉዳይ በማየት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ የሚከተለዉ ተወስኗል። 

ዉ  ሳ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.300510 በ02/11/2011 ዓ.ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] 

መሰረት ተሽሯል።  

2. የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በአመልካች እና በተጠሪ መካከል ያለዉን 

ክርክር ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ያለዉም ብለናል። ነገር ግን የአሁን 

ተጠሪ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በሰጠዉ ዉሳኔ ላይ ቅሬታ ያላት 

እንደሆነ በሕጉ አግባብ ቅሬታዋን ስልጣን ላለዉ ፍ/ቤት ከማቅረብ ይህ ዉሳኔ የሚያግዳት 

አይሆንም ብለናል።  

3. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ። 

4. ግራ ቀኙ በዚህ ችሎት የደረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻሉ። 

5. ይህ ዉሳኔ የካቲት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ተነቧል። 

መዝገቡ ተዘግቷል። 
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የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

 ሰ/ጥ 
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የሰበር መዝገብ ቁጥር 183941 

                                                       ታህሳስ 26 ቀን 2013 ዓ/ም 

 

ዳኞች ፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

  ቀነዓ ቂጣታ 

  ፈይሳ ወረቁ 

  ደጀኔ አያንሳ 

      ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡- ሻለቃ ሰብሪ ቶፊቅ መሐመድ ወራሾች 

1. ሕፃን ነዲም ሰብሪ  
2. ሕፃን ኢማን ሰብሪ 

ተጠሪ፡- ሌ/ኮ/ል አለሙ ጌትነት አባተ  

 

ለምርመራ ተቀጥሮ የነበረው መዝገብ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ  ር  ድ 

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጥር 16 ቀን 2011 በዋለው ችሎት በመዝገብ ቁጥር 

72043 የሰጠው ፍርድ እና ውሳኔ እንዲሁም ይህን ፍርድ እና ውሳኔ በማፅናት የፌዴራል ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት ሰኔ 25 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ፍርድ እና ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፈጸመበት ነው በማለት በሰበር እንድታረም አመልካች መስከረም 19 ቀን 2011 ዓ/ም 

ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ያስቀርባል ተብሎ መዝገቡ ለችሎት ቀርቧል።   

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ጉዳዩ የተጀመረው በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሲሆን አመልካች በ2ኛ ተከሳሽነት ፣ 

ተጠሪ በከሳሽነት፣ የኡዴ የጋራ የመኖሪያ ቤት ኃ/የተ/የሕ/ሥራ ማህበር በ1ኛ ተከሳሽነት ፣ 

የአቃ/ቃ/ክ/ከ/ንግድ እና ኢንደስትሪ ልማት ጽ/ቤት በ3ኛ ተከሳሽነት ተከራክረዋል፡፡ የሥር ከሳሽ 

በክሳቸው ፣ ቀደም ሲል የኢፌዴሪ አየር ሀይል ጠቅላይ መምሪያ አባል ሆነው ከሌሎች 11 የስራ 

ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን የሥር 1ኛ ተከሳሽ የሆነው የኡዴ የጋራ የመኖሪያ ቤት 

ኃ/የተ/የሕ/ሥራ ማህበር በ1997 ዓ/ም መስርተው የመዋጮ ገንዘብ በዝግ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ 

አድርገው በአቃቂ ቃሊት ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 ክልል ውስጥ ለቤት መስሪያ ቦታ በማህበሩ ስም 

ተረክበው ፤ ማህበሩ ቦታውን ተረክቦ ወደ ግንባታ ከመግባቱ በፊት ተጠሪ በ2001 ዓ/ም በወንጀል 

ተከሰው የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባቸው በእስር ላይ እያሉ የቤቱን ጉዳይ እንዲከታተሉላቸው 

ወንድማቸው አቶ ቢንያም ጌትነትን ወክለው እያለ ፤ ተጠሪ ግዴታቸውን አልተወጡም በማለት 

የሥር 1ኛ ተከሳሽ ማስጠንቀቂያ ያወጣ ቢሆንም ተወካያቸው ማስጠንቀቂያው ተነስቶ ተጠሪ 

ግዴታቸውን ተወጥተው በአባልነታቸው እንዲቀጥሉ ያቀረቡትን ጥያቄ እና የሥር 3ኛ ተከሳሽ 

ድርጊቱ ተገቢ ስላልሆነ ቆሞ በአባልነታቸው እንዲቀጥሉ የጽፉትን ደብዳቤ ባለመቀበል ተደጋጋሚ 

ማስጠንቀቂያዎችን በመስጠት ተጠሪ ከአባልነት በማሰናበት አመልካችን መተካቱ ፤ የሥር 3ኛ 

ተከሳሽም መተካካቱ ተገቢ አለመሆኑን እያወቀ ከሥር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ተባባሪ በመሆን በጋዜጣ 

በማውጣት ተጠሪ መብታቸውን እንዲያጡ ያደረገ በመሆኑ የሥር 1ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች 

አመልካችን ከማህበሩ አሰናብተው ተጠሪን ወደ አባልነት በመመለስ መብታቸውን 

እንዲያስከብሩላቸው ጠይቀዋል፡፡ 

የሥር ተከሳሾችም የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በማስቀደም መልሳቸውን የሰጡ ሲሆን 1ኛ የሥር 

ተከሳሽ እና አመልካች በአማራጭ መልሳቸው፦ ማሕበሩ የተመሰረተበት ዋና ዓላማ ከመንግስት ባዶ 

ቦታ ተረክበው በአባላቱ ጉልበት እና  ገንዘብ የቤት ግንባታ ለማከናወን ሆኖ ማሕበሩ ይዞታውን 

ከተረከበበት 2001 ዓ/ም ጀምሮ ተጠሪ ታራሚ ስለነበሩ እንደ ማሕበርተኛ መቀጠል ሲላልቻሉ 

በማህበሩ አሰራር መሰረት በአመልካች መተካታቸውን ፤ የተጠሪ መብት ባዶ ይዞታ ላይ ሲሆን 

መሬት የሕዝብ እና የመንግስት በመሆኑ ንብረቴ ተወስዶብኛል በማለት የቀረበው ክስ ተገቢነት 

የሌለው ሲሆን የማህበር አባላቱም ግንባታ ገንብተው ንብረቱ የግላቸው በመሆኑ የይዞታ ማረጋገጫ 

ካርታ የተሰጣቸው በመሆኑ አመልካች በከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ግንባታውን ወደ ማጠናቀቅና 

ድርሻቸውንም ነጥሎ ያወጡ በመሆኑ ፤ ማህበሩም ሕልውናውን ስላጣ እንዲሁም አመልካች የቅን 

ልቦና ተካፋይ ስለሆኑ ክሱ ውድቅ እንዲሆንላቸው ጠይቀዋል። የሥር 3ኛ ተከሳሽም ማሕበሩ 

ባወጣው ማስጠንቀቂያ መሰረት ተጠሪ ግዴታቸውን ለመወጣት ፈቃደኛ ስለመሆናቸው እና 
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ከማህበሩ ጋር መቀጠል እናደሚገባቸው ለማህበሩ በደብዳቤ መግለጻቸውን ፣ ከኢፌዴሪ አየር ኃይል 

ጠቅላይ መምሪያ ዋና አዛዥ በተፃፈ ደብዳቤ እና የማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ በመያዝ 

የሚመጣውን ኃላፊነት እንወስዳለን ባሉት መሰረት በጋዜጣ ማስታወቂያ ማውጣቱን በመግለጽ 

ተከራክረዋል።  

  ፍርድ ቤቱም በሥር ተከሳሾች የቀረበውን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ውድቅ በማድረግ ተገቢ 

ነው ያለውን ጭብጥ በመመስረት መዝገቡን እንደመረመረው፦ ተጠሪ በወኪላቸው በኩል የአባልነት 

ግዴታቸውን ተወጥተው በማሕበር አባልነታቸው ለመቀጠል እየጠየቁ ባለበት የሥር 1ኛ ተከሳሽ 

ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ አውጥቶ ተጠሪን ከማሕበር አባልነቱ ሰርዞ አመልካችን የተካው በህጉ 

አግባብ የተወሰደ እርምጃ እንደሆነ ለማስመሰል እንጅ ተጠሪ በሕጉ አግባብ የአባልነት ግዴታቸውን 

መወጣት ስላልቻሉ አለመሆኑ በተጠሪ በኩል በቀረቡት የሰነድ ማስረጃ እና አደራጅ ከሆነው የሥር 

3ኛ ተከሳሽ መግለጫ መረዳቱን ገልፆ ፤ የተጠሪ ስንብት ከአዋጅ ቁጥር 985/2009 ቁጥር 26 

ውጪ በመሆኑ በአባልነታቸው ያጡት የይዞታ ባለመብትነት ጥቅም ሊመለስላቸው የሚገባ ሲሆን 

አመልካች ይዞታውን ያገኙት ተጠሪ በህገ ወጥ መንገድ እንዲሰናበቱ ተደርጎ በመሆኑ አመልካች 

ይዞታውን ለመያዝ የሚያስችላቸው በሕግ የተረጋገጠ መብት እንደሌላቸው በሕግ ግምት የሚወሰደ 

ነው በማለት በይዞታው ላይ ያፈሰሱትን ወጪ ከሰው የመጠየቅ መብታቸውን ከሚጠይቁ በቀር 

ይዞታው የራሳቸው የሚሆንበት አግባብ የለም በማለት ይዞታውን ለተጠሪ እንዲለቁ ወስኗል።  

  በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሥር 1ኛ ተከሳሽ እና አመልካች የይግባኝ አቤቱታቸውን ለፌዴራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበው ይግባኙን ያየው ፍርድ ቤት ፤ ምንም እንኳን ተጠሪ በሽብር ወንጀል 

ጥፋተኛ ተብለው የተቀጡ ቢሆንም ንብረታቸው በፍርድ ቤት እንዲወረስ ባልተወሰነበት ፤ በሥር 

1ኛ ተከሳሽ የይስሙላ ማስታወቂያዎችን በማውጣት ተጠሪን ከማሕበሩ ማሰናበቱ ሕገወጥ በመሆኑ 

፤ በሕገወጥ ከአባልነት በተሰናበተ አባል ምትክ የተተካ አባል የ3ኛ ወገን የቅን ልቦና የአባልነት 

መብት ያለው ለመሆኑ በሕብረት ሥራ ማሕበር አዋጅ የተደነገገ አለመሆኑን ፣ አመልካች 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ አየር ኃይል ባልደረባ ስለሆኑ ተጠሪ በወንጀል ድርግቱ ከማሕበር የተሰናበቱ መሆኑን 

የሚያውቁ ወይንም ማወቅ የሚጠበቅባቸው በመሆኑ ፣ ተጠሪ እስከ 2009 ዓ/ም ድረስ በተደጋጋሚ 

ለማሕበሩ ያቀረቡትን አቤቱታዎችን አያውቁም ተብሎ ስለማይወሰድ በማሕበሩ ሕገወጥ ድርጊት 

ተጠቃሚ በመሆን የተተኩ በመሆኑ ፤ 3ኛ ወገን ቅን ልቦና ባለመብት ሊባሉ የማይችሉ በመሆኑ ፣ 

እውነታውን እያወቁ ግንባታ ፈጽመው የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ ማግኘታቸው ተተኪነታቸውን 

ሊያስጠብቅ የሚችል መብት የላቸውም በማለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠውን 

ውሳኔ አጽንቷል። 
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  አመልካችም የሥር ፍርድ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አለበት በማለት በሰበር 

ለማሳረም አቤቱታቸውን አቅርበዋል፡፡ የሰበር አቤቱታው ይዘትም፦ የማህበሩ አባለት ቁጥር 12 

የነበሩ ቢሆንም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከማህበሩ ይዞታቸውን በመገንጠል የየራሳቸውን ካርታ 

የወሰዱ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጽ 55(1) ሀ ፣ ለ እና በማሕበሩ መተደዳሪያ ደንብ 

የአባላቱ ቁጥር ከግማሽ በላይ በመሆኑ ማህበሩ እንደፈረሰ ስለሚቆጠር በፈረሰ ማህበር ለመተካት 

ተጠሪ መብት እና ጥቅም የሌላቸው በመሆኑ ለመክሰስ የክስ ምክንያት የሌለው ሆኖ እያለ 

አቤቱታቸው ውድቅ አለመሆኑ ፤ ማህበሩ አለ ቢባል እንኳን አመልካች ወደ ማህበሩ የገቡት ቀድሞ 

የተደራጁ የማህበሩ አባላት ግዴታቸውን ተወጥተው መቀጠል ባልቻሉት ምትክ እንዲተኩ በተቋሙ 

እውቅና ጥሪ ተደርጎላቸው ማጣራት የሚገባቸውን የተጠሪን በተገቢው ሁኔታ መሰናበት አጣርቶ 

ሕጉ በሚያዘው ሂደት የተተኩ ሆኖ ፤ ወደ ማህበሩ ከተቀላቀሉ በኋም ሕጋዊ ግዴታቸውን 

እየተወጡ ባለሁለት ፎቅ እስትራክቸር ገንብተው በስማቸው ካርታ ያወጡ ሲሆን ፤ በዚህ ጊዜ 

ውስጥ ለማህበሩም ይሁን ለእሳቸው በተጠሪ በኩል የተሰጣቸው ማስጠንቀቂያ ሳይኖር ወይንም 

የይገባኛል ጥያቄ ሳይቀርብ እና የፈፀሙት የሕግ ጥሰት በሌለበት በቅን ልቦ በጉዳዩ ተካፋይ የሆኑ 

3ኛ ወገን በመሆናቸው መብታቸው መጠበቅ ሲገባው ፤ የመተካካት ሂደቱ የማይመለስበት ደረጃ 

ላይ ከደረሰ በኋላ ትልቁ ዕዳ ከፋይ መሆናቸው አላግባብ በመሆኑ የሥር ፍርድ ቤቶች ውሳኔ 

ሊታረም የሚገባ በመሆኑ ተሽሮ የወጪ ዝርዝር የማቅረብ መብታቸው እንዲጠበቅላቸው 

ጠይቀዋል። 

የሰበር አጣሪ ችሎቱ አመልካች የማህበሩ አባል የሆኑት በህጋዊ መንገድ ሆኖ እያለ እና  በቦታው 

ላይ ግንባታ መፈጸሙን እየተከራከረ ሳይጣራ ማህበሩ አመልካችን አባል ያደረገው ተገቢ አይደለም 

በሚል ከማህበሩ አንጻር ብቻ ታይቶ አመልካች ከማህበሩ ውጣ የተባለበት አግባብ መጣራት ያለበት 

በመሆኑ ለሰበር ችሎት ይቅረብ በማለት ስላዘዘ ተጠሪ በመልሳቸው ፦ ከማህበሩ የተሰናበቱት እና 

አመልካች የተተኩት ከሕግ ውጭ በአየር ኃይል ጫና መሆኑን ያቀረቡትን የሰነድ ማስረጃ 

የሚያስተባብል ማስረጃ ባለመቅረቡ እና አስተዳደራዊ ውሳኔውም ህግን የጣሰ መሆኑ በሥር 3ኛ 

ተከሳሽ ጭምር በመታመኑ እንዲሁም አመልካች ውሳኔው ላይ ቀጥተኛ ጫና እና ተሳትፎ 

የነበራቸው መሆኑን ፤ በመተካካቱ ሂደትም ሆነ ከዚያ በኋላ በይዞታው ላይ ክርክር መኖሩን 

አመልካች እውቀት የነበራቸው መሆኑን ፤ መተካካቱ የተደረገው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በመሆኑ 

አመልካችም በይዞታው ላይ ያወጡትን ወጪ ብቻ ከሚጠይቁ በቀር በህገወጥ አስተዳደራዊ ውሳኔ 

ይዞታውን ይዞ የሚቀሩበት ምክንያት ባለመኖሩ  የይዞታ ካርታ ማውጣታቸውም ያለአግባብ 

ተጠቃሚ ሊያደርጋቸው ስለማይችል መተካካቱ ሊመለስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ሊባል 
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የሚችል ባለመሆኑ የሥር ፍርድ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ፀንቶ ያወጡት ወጪ እና ክሳራ 

እንዲወሰንላቸው ተከራክረዋል። አመልካች የመልስ መልስ ክርክር አቅርበዋል። አመልካች የበሰር 

አቤቱታውን ካቀረቡ በኋላ ስለሞቱ ሕፃን ነዲም ሰብሪ እና ሕፃን ኢማን ሰብሪ ወራሾች መሆናቸው 

ማስረጃ አቅርበው በክርክሩ ተተክተዋል። 

በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 ቁጥር 18 ድንጋጌ መሠረት የህብረት ሥራ 

ማህበራት ፦ አባሎቻቸው የሚፈልጉትን አገልግሎት በተያዘው እቅድ መሠረት ማቅረብ ፣ 

የመተዳደሪያ ደንቡን፣ ማህበሩ የተቋቋመበትን መርህ እና ዓላማ አክብሮ የመሥራት ግዴታ 

አለባቸው። የህብረት ሥራ ማህበሩን ዓላማና መተዳደሪያ ደንብ መቀበልና ግዴታዎችን ለመፈፀም 

ፈቃደኛ መሆን የአባልነት መስፈርት መሆኑን ቁጥር 24(2) (ሐ) ያመለክታል። በማህበሩ 

የሚሰጠውን አገልግሎት እና ጥቅም ማግኘት የአባላት መብት መሆኑን ቁጥር 25(1) (ሀ) 

የሚደነግግ ሲሆን የአባላት ግዴታዎች በቁጥር 25(2) ሥር ተዘርዝረዋል። ከአባልነት ለመሰናበት 

የሚያበቁ ምክንያቶች ፣ ከማህበር ተሰናባች አባል ያለው መብት እና ወደ ማህበሩ መመለስ 

ስለሚቻልበት ሁኔታ በቁጥር 26 ሥር ተዘርዝረዋል።   

የጉዳዩ አመጣጥ እና በዚህ ችሎት የተደረገው የጽሑፍ ክርክር ከላይ የተገለፀውን የሚመሲል ሲሆን 

ችሎቱም ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ጉዳዩን እንደመረመረው፦ ተጠሪ በተወካያቸው በኩል የአባልነት 

ግዴታቸውን ለመወጣት ጥረት በማድረግ ላይ እያሉ ማሕበሩ የይስሙላ ማስታወቂያዎችን አውጥቶ 

ከሕግ ውጭ ከአባልነት የሰረዛቸው መሆኑ ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን ባየው 

ፍርድ ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት ጭመር ተቀባይነት ያገኘ ፍሬ ነገር ነው። ማሕበሩ 

የተቋቋመበት ዋና ዓላማው ለአባላቱ የመኖሪያ ቤት መሥሪያ ቦታ ለማስገኘት ሆኖ መኖሪያ ቤቱ 

የሚሰራው ማሕበሩ ለአባላቱ ባስገኘላቸው ቦታ ላይ ሆኖ ቤቱ የሚሰራው በአባላቱ ጥረት መሆኑ 

ከክርክሩ መረዳት ተችሏል። አባላቱ ቀድሞ የተደራጁትም ሆነ በኋላ በተተክነት በማሕበር አባልነት 

የሚታቀፉት በማሕበሩ አማካይነት ነው። ማሕበሩ ሕጋዊ አሰራር ተከትሎ አባላትን ከአባልነት 

ሳያሰናብት ሌሎችን በመተካቱ ተጠያቅ የሚሆነው ማሕበሩ ነው ወይስ በሚትክነት ወደ ማሕበሩ 

የተቀላቀለ አባል ነው? በማሕበር ተደራጅቶ በአባልነት የሚገኘው ጥቅም ተካፋይ ለመሆን ከአባላት 

የሚጠበቀው ግዴታ ምንድነው የሚሉትን ጭብጦች ማየቱ ተገቢ ይሆናል። አባላት ከማህበር 

የሚሰናበቱት እና በተሰናበቱት አባላት ምትክ የማህበር አባል መሆን የሚቻለው በማህበሩ ሲሆን ፤ 

ስንብቱም ሆነ ተሰናባቹን አባል ተክቶ የማህበር አባል ለመሆን የሕጉን አግባብ ተከትሎ መሆን 

አለበት። ማህበሩ የመተዳደሪያ ደንቡን ፣ የተቋቋመበትን መርህ እና ዓላም አክብሮ መሥራት 

ስላለበት ለስንብቱም ሆነ የመተካት ሂደቱ ሕገወጥ መሆን ተጠያቂ ነው። የአባልነት መስፈርት 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 6 / 6 

 

አሟልቶ የማህበር አባል የሆነ ሰው የአባልነት መብት ይኖረዋል። ከነዚህ መብቶች ውስጥ አንዱ 

ከማህበሩ የሚፈለገውን አገልግሎት ማግኘት ነው። በእጃችን ላይ ባለው ጉዳይ አመልካች 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ አየር ኃይል ባልደረባ ስለነበሩ በኢፌዴሪ አየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ የመኖሪያ ቤት 

መሥሪያ ቦታ ማግኘት እንዳለባቸው ታምኖበት ተጠሪ እና ሌሎች የሥራ ባልደረቦቻቸው ቀድሞ 

ያቋቋሙት የሥር 1ኛ ተከሳሽ የነበረው ኡዴ የጋራ መኖሪያ ቤት ኃላፍነቱ የተወሰነ የህብረት ሥራ 

ማህበር  ተጠሪ የአባልነት ግዴታቸውን አልተወጡም በማለት ከማህበሩ አሰናብቶ በምትካቸው 

አመልካችን የተካ ሲሆን ፤ አመልካችም በአባልነት ለመተካት መስፈርቱን አሟልቶ ግዴታቸውን 

ተወጥተው ማህበሩ ለአባላቱ ከወሰደው መሬት በድርሻቸው ላይ ግንባታ ፈጽመው የይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታ ከሚመለከተው አካል አግኝተው እያለ በኢ,ፌ,ዴ,ሪ ሕገመንግስት አንቀጽ 40(7) 

መሠረት ባደረጉት ግንባታ ላይ ሙሉ ባለመብት ሆኖ እያለ ፤ ማህበሩ ለፈፀመው ሕገወጥ ተግባር 

አመልካችን ተጠያቂ በማድረግ ፤ በጥረታቸው ያፈረትን ንብረት ለተጠሪ አስልፎ በመስጠት 

የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያለበት በመሆኑ ቀጣዩ ተወስኗል።  

ው  ሳ  ኔ 

1. የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 222441 ሰኔ 25 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው 

ችሎት የሰጠው ፍርድ ውሳኔ እንዲሁም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 72043 ጥር 16 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠውን ፍርድ እና ውሳኔ 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348(1) መሰረት ተሽሯል ። 

2. አመልካች በኡዴ የጋራ መኖሪያ ቤት ኃላፍነቱ የተወሰነ የህብረት ሥራ ማህበር ተጠሪን 

ተክተው በአባልነት በመደራጀት ከማህበሩ በተሰጣቸው መሬት ላይ የገነቡትን ጅምር ቤት 

ለተጠሪ ሊለቁ አይገባም በማለት ተወስኗል። 

3. ግራ ቀኙ በሰበር ክርክሩ የደረሰውን ወጪ እና ኪሳራ የግላቸውን ይቻሉ። 

4. የዚህ ፍርድ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤቶች ይድረስ። 

       መዝገቡ ውሳኔ ስላገኘ ተዘግቷል ፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። 

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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 የሠ/መ/ቁጥር 188293 

መስከረም 26 ቀን 2013 ዓ/ም  
 

ዳኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                         ተሾመ ሽፈራዉ 

                         ሀብታሙ እርቅይሁን 

                         ብርሃኑ መንግሥቱ 

                         ነጻነት ተገኝ 

አመልካቾች ፡- 1. አቶ ሀይሌ ንማኒ 

            2. አቶ ነስሩ አህመድ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ጀማል ዋበላ 

           2. ወ/ሪት ምንዳዬ ለገሰ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ የንግድ መደብር ሽያጭ ውልን መነሻ ያደረገ ክርክር የሚመለከት ሆኖ ክርክሩ በተጀመረበት 
በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 1ኛ አመልካች 2ኛ ተከሳሽ እና 2ኛ አመልካች ጣልቃ ገብ 
በመሆን እንዲሁም 1ኛ ተጠሪ ከሳሽ 2ኛ ተጠሪ ደግሞ 1ኛ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋል፡፡ ከክርክሩ 
እንደተረዳነዉ 1ኛ ተጠሪ በአሁን 1ኛ አመልካች እና በ2ኛ ተጠሪ ላይ በመሰረቱት ክስ በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 08 የቤት ቁጥር 222 የሆነ በንግድ ምዝገባ 
ቁጥር AA/AK/08/2/1/000075/2006 በቀን 20/08/2002 የተመዘገበ እና በቀን 11/07/2006 ዓ/ም 
በቁጥር 14/671/710375/2006 የንግድ ፍቃድ የወጣበት የትራንስፖርት ፣የመጋዘንና የኮሚኒኬሽን 
ስራዎች ንግድ የሚካሄድበት የንግድ መደብር 1ኛ ተጠሪ በቀን 13/07/2006 ዓ/ም በብር 
400,000.00 ለመግዛት ተስማምተው ቅድመ ክፍያ ብር 50‚000.00 ለ2ኛ ተጠሪ ከፍለዉ ቀሪውን 
ክፍያ 2ኛ ተጠሪ የንግድ መደብሩን ከተለያዩ ግዴታዎች አፅድተው ከነሰነዱ ሲያስረክቡ ለመቀበል 
ተስማምተዋል፡፡ሆኖም 2ኛ ተጠሪ እንደ ውሉ ግዴታቸውን ያልተወጡ በመሆኑ የንግድ መደብሩ 
በአሁን 1ኛ አመልካች እጅ የሚገኝ በመሆኑ የንግድ መደብሩን ለአሁን 1ኛ ተጠሪ እንዲያስረክቡ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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እና የአሁን 2ኛ ተጠሪ እንደ ውሉ ባለመፈፀማቸው ብር 50‚000.00  እንዲከፍሉ ይወሰንልኝ 
በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡  

2ኛ ተጠሪ(የሥር 1ኛ ተከሳሽ) ለክሱ በሰጡት መልስ ከተጠሪ ጋር የተደረገው ውል በሰነዶች 
ማረጋገጫ እና ምዝገባ ፅ/ቤት ያልተደረገ ስለሆነ እንደ ረቂቅ ውል ሊቆጠር ከሚችል በቀር የፀና 
ውል ሆኖ ሊገደድበት አይገባም፡፡2ኛ ተጠሪ ውሉን በግዴታ እንዲፈጽም የሚያደርግ የሕግ አግባብ 
የለም፡፡የንግድ መደብሩን 1ኛ ተጠሪ ቶሎ ተዋውለው ሊያጠናቅቁ ስላልቻሉ ለአሁን 1ኛ አመልካች 
መሸጣቸዉን ገልጸዉ ክሱ 1ኛ አመልካች መከሰሳቸዉ ተገቢ አይደለም፡፡ ስለሆነም በቅድመ ክፍያነት 
የከፈሉት ብር 50,000.00 እንዲመልሱላቸዉ ተወስኖ ክሱ ዉድቅ እንዲደረግላቸዉ በመጠቅ 
ተከራክረዋል፡፡  

1ኛ አመልካች(የስር 2ኛ ተከሳሽ) ለክሱ በሰጡት መልስ ከተጠሪ ጋር ምንም የሕግ ግንኙነት 
ሳይኖራቸው የቀረበባቸዉ ክስ መሆኑን፤ለክሱ መነሻ የሆነውን የንግድ ድርጅት አቶ ነስሩ አህመድ 
ከተባለ ግለሰብ ጋር በጋራ ሆነው ከአሁን 2ኛ ተጠሪ ላይ በብር 500‚000.00 በሰነዶች ማረጋገጫና 
ምዝገባ ጽ/ቤት በተደረገ ዉል ገዝተው የንግድ ፍቃድ በአቶ ነስሩ አህመድ/በአሁን 2ኛ አመልካች/ 
ስም አውጥተው የንግድ መደብሩን ተረክበዉ እየነገዱበት እንደሚገኙና በዚህ አግባብ የንግድ 
መደብሩን ግዢ ከመፈፀማቸው በፊት ተቃዋሚ ካለ እንዲቀርብ በልሳን ጋዜጣ ጥሪ ተደርጎ ተቃዋሚ 
ስላልመጣ የገዙት እንደሆነ በመግለጽ ክስ ውድቅ እንዲደረግላቸው በመጠየቅ ተከራክረዋል፡፡   

ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ ሥልጣን ያየዉ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 
47055 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮና ማስረጃዎችን መርምሮ በቀን 10/04/2009 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ 
በተጠሪዎች መካከል በቀን 13/07/2006 ዓ/ም የተደረገው ውል በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ፅ/ቤት 
ቀርቦ ባይፀድቅም  ውሉ መኖሩ በግራ ቀኙ የታመነ በመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር 36887 ላይ በተሰጠ 
አስጋድጅ ትርጉም መሰረት በተዋዋዮቹ መካከል ዉሉ የጸናና አስገዳጅነት ያለዉ ነዉ፡፡ሆኖም 1ኛ 
ተጠሪ በንግድ ድርጅቱ ላይ ልዩ ጥቅም እንዳላቸዉ፣በምትክ ግዥ ሊያገኙት እንደማይችሉ፣በምትክ 
ግዥ ቢያገኙት እንኳን ካለችግር እና ከፍ ያለወጪን ሳያስከትል ሊገዙት እንደማይችሉ ያቀረቡት 
የፍሬ ነገር ክርክርም ሆነ ማስረጃ የለም በማለት የአሁን 2ኛ ተጠሪ ዉሉን ተገድደዉ ሊፈጽሙ 
ስለማይገባ በአሁን ተጠሪዎች መካከል የተደረገዉ ዉል ፈርሶ 2ኛ ተጠሪ የተቀበሉትን ብር 
50,000.00 ቅድሚያ ክፍያ እና የዉሉን መቀጫ ብር 50,000.00 ለአሁን 1ኛ ተጠሪ እንዲከፍሉ 
በመወሰን 1ኛ ተጠሪ የአሁን አመልካቾች የንግድ መደብሩ እንዲለቁላቸዉ ያቀረቡትን ዳኝነት ጥያቄ 
ዉድቅ በማድረግ ወስኗል፡፡ 

1ኛተጠሪ በውሳኔው ቅር በመሰኘት ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ አቅርበዉ ፍርድ ቤቱም 
በመ/ቁጥር 193531 ላይ የአሁኖቹን ተከራካሪዎች በመልስ ሰጪነት አከራክሮ በቀን 08/06/2011 
ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ የስር ፍርድ ቤት ለክርክር ምክንያት የሆነውን በተጠሪዎች መካከል ያለው 
በቀን 13/07/2006 ዓ/ም የተደረገው የሽያጭ ውል ሊፈርስ አይገባም ሲል የሰጠው ውሳኔ በአግባቡ 
ነው፡፡ የስር ፍርድ ቤት የንግድ ቤቱ የሽያጭ ውሉ ሊፈርስ አይገባም ሲል ከወሰነ በኋላ 2ኛ ተጠሪ 
በውሉ መሰረት ተገደው ሊያስረክቡ አይገባም በማለት የሰጠውን ውሳኔ በተመለከተ በፍ/ብ/ሕግ 
ቁጥር 2281 መሰረት ሻጩ የሸጠውን ነገር የማያስነካ መብት ለገዢው ማስተላለፍ አስፈላጊ የሆኑ 
ተግባሮችን የመፈፀም ግዴታ አለበት ፡፡ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2329 መሰረት 2ኛ ተጠሪ እንደ ውሉ 
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መፈፀም የማይችሉበትን ምክንያት በስር ፍርድ ቤት በነበረው ክርክርና ማስረጃ በተገቢው ሁኔታ 
አላስረዱም፡፡ሻጭ የሸጠውን ነገር በደንብ ያላስረከበ እንደሆነ ውሉ በግድ ሲፈጽም ልዩ ጥቅም 
የሚያገኝበት ሆኖ ሲታየው ገዢው ውሉ በግድ እንዲፈፀምለት ለማስገደድ እንደሚችል በፍ/ብ/ሕግ 
ቁጥር 2329 ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም 1ኛተጠሪ በሽያጭ ውሉ መሰረት የንግድ ድርጅቱን ልረከብ 
በማለት ተከራክረዉ እያለ የስር ፍርድ ቤት በአሁን አመልካቾችና በ2ኛ ተጠሪ ያልተነሳ ክርክር 
በማንሳት የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2329 እና 2330 የተመለከቱት ድንጋጌዎች በመጥቀስ የንግድ 
ድርጅቱን ተገደዉ ሊያስረክቡ አይገባም ሲል የደረሰበት ድምዳሜ መሰረታዊ የህግ አተረጓጎም 
ስህተት የተፈፀመበት ነው፡፡የአሁን አመልካቾች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የፈጸሙት ዉል የቅን ልቦና 
መርህን ባልተከተለ መንገድ በመመሳጠር 1ኛ ተጠሪን ለመጉዳት መሆኑን በስር ፍርድ ቤት 
ከቀረቡት ማስረጃዎችና ክርክር ለመገንዘብ ተችሏል በሚል በአመልካቾችና በ2ኛ ተጠሪ መካከል 
የተደረገዉ የንግድ መደብር ሽያጭ ዉል የቅን ልቦና መርህን ያልተከተለ በመሆኑ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 
1815/1 መሰረት ፈርሶ በተጠሪዎች መካከል የተደረገዉ ዉል የጸና በመሆኑ 2ኛ ተጠሪ የንግድ 
ድርጅቱን ለ1ኛ ተጠሪ ሊያስረክቡና 1ኛ ተጠሪም ቀሪዉን ብር 350,000.00 ለ2ኛ ተጠሪ ሊከፍሉ 
ይገባል በማለት የሥር ፍርድ ቤትን ዉሳኔ ሽሯል፡፡  

አመልካቾች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ አቅርበዉ ይግባኝ 
ሰሚዉ ችሎት ግራ ቀኙን በመ/ቁጥር 174945 ላይ አከራክሮ በቀን 22/3/2012 ዓ/ም በሰጠዉ 
ዉሳኔ የስር የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ በማፅናት ወስኗል፡፡ አመልካቾች ጉዳዩ 
በይግባኝ ታይቶ በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል በቀን 21/04/2012 
ዓ/ም ፅፈው ያቀረቡት የሠበር አቤቱታ በአጭሩ የሚከተለዉ ነዉ፡፡         

ለክርክር መነሻ የሆነውን የንግድ ድርጅት ከ2004 ዓ/ም ጀምሮ በሕጋዊ የኪራይ ውል በእጃችን 
የነበረ ሲሆን የአሁን 1ኛ ተጠሪም በክሳቸዉ ላይ ተከራዮች ስለሆኑ ይልቀቁ በሚል ክሳቸዉ ላይ 
ገልጸዋል፡፡ ይህም ከፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1140፣1143 እና 1144 አንፃር ሲታይ የይዞታ መብት 
እንዳለን ያሳያል፡፡የባለቤትነት መብት በቀን 16/07/2006 ዓ/ም በውልነና ማስረጃ አረጋግጠን 
የማያስነካ መብት በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723 ፣ 2273 ፣ 2274 ፣ 2281 መሰረት እና በሰ/መ/ቁጥር 
82234 በተሰጠው አስገዳጅ የሕግ ትርጉም መሰረት እንዲሁም በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 40 ንብረት 
የማፍራት መብት መሰረት በዉል አግኝተን የያዝነውን ድርጅት ሆኖ እያለ ድርጅታችንን እንድናጣ 
ተደርጎ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት 
መወሰኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ 1ኛ ተጠሪ በስር ባቀረቡት ክስ የጠየቁት ዳኝነት ድርጅት 
ተከራዮች ስለሆኑ ይልቀቁልኝ የሚል እንጂ ዉል ይፍረስልኝ የሚል ባልሆነበት የስር ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት ግን ዳኝነት ባልተጠየቀበት በስር ፍርድ ቤት ባልቀረበ ጉዳይ ላይ ሕጋዊ ውላችን እንዲፈርስ 
መወሰኑ ባልተከራከርንበት እና ባልተጠየቀ ዳኝነት በመሆኑ ሊታረም የሚገባዉ ስህተት 
ነዉ፡፡የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያቀረብነዉን ይግባኝ መርምሮ መወሰንና የስር ፍርድ ቤትን 
ስህተት ማረም ሲገባዉ ከዚህ ጉዳይ ጋር ግንኙነት የሌለዉን በሰ/መ/ቁጥር 36887 ትርጉም ጠቅሶ 
የስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዉሳኔ ማጽናቱ ስህተት ነዉ፡፡ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ምንም የሕግም ሆነ 
የውል ግንኙነት ሳይኖረን ዉላችን እንዲፈርስ መወሰኑ ተገቢ አይደለም ተብሎ መወሰኑ መሰረታዊ 
የሕግ ስህተት የተፈፀመበት ነው ተብሎ እንዲወሰንላቸው ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡    

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን መርምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ አመልካቾች ድርጅቱን ገዝተው በስማቸው 
ባዞሩበትና የንግድ ፍቃድም በስማቸው አውጥተው እየሰሩበት በሚገኙበት ሁኔታ የስር ፍርድ ቤት 
ባልተጠየቀ ዳኝነት ውላቸዉ ፈርሶ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ያደረጉት ዉል እንዲጸና የወሰነበትን 
አግባብነት ለማጣራት ያስቀርባል ብሎ ተጠሪዎች መልስ እንያቀርቡ በታዘዘው መሰረት ተጠሪዎች 
በቀን 11/06/2011 ዓ/ም በተናጠል የተጻፈ መልሳቸውን እንደሚከተለው አቅርበዋል፡፡   

1ኛ ተጠሪ በሰጡት መልስ ለክርክር መነሻ የሆነውን የንግድ ድርጅት ከ2ኛ ተጠሪ ተገቢውን 
ማጣራት በማድረግና በአካል ሄጄ መግዛቴን በጽሁፍና በቃል ክርክር የታመነና አመልካቾችም 
ግብይቱን አስቀድመው የሚያውቁ ናቸው፡፡ አመልካቾች የንግድ ድርጅቱን ከ2ኛ ተጠሪ ላይ የገዙ 
ለማስመሰል ያክል ብቻ ውሉ ተረጋግጦ እንዲመዘገብ አድርገው ለስም ዝውውር በጋዜጣ ጥሪ 
ካስወጡና የንግድ ፍቃድ በ2ኛ አመልካች ስም እንዲወጣ ስምምነት ከፈረሙ በኋላ መልሰው ወደ 
2ኛ ተጠሪ ስሙ እንዲዛወር አስደርገው የ2ኛ ተጠሪ ተከራይ ሆነው ቀጥለዋል፡፡አመልካቾች 
ድርጅቱን ገዛን ብለዉ ወደ ስማቸዉ እንኳን ሳያዛዉሩ መልሰዉ ወደ 2ኛ ተጠሪ ማስተላለፋቸዉን 
ራሳቸዉ ባቀረቧቸዉ ማስረጃዎች ተረጋግጧል፡፡የንግድ መደብሩ እንዲታገድ የካቲት 02 ቀን 2006 
ዓ/ም ትእዛዝ በተሰጠበት ጊዜ የንግድ ድርጅቱ በ2ኛ ተጠሪ ስም ተመዝግቦ ይታወቅ ነበር፡፡ ይህም 
የሚያሳየዉ አመልካቾች የቅን ልቦና ገዥዎች ሳይሆኑ ሆነ ብለዉ 1ኛ ተጠሪን ለመጉዳት አስበዉ 
እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ነዉ፡፡ 

እንዲሁም 1ኛ ተጠሪ ቅዳሜ መጋቢት 13 ቀን 2006 ዓ/ም ከ2ኛ ተጠሪ ላይ የንግድ ድርጅቱን 
ገዝቻለው፡፡ በውል ስምምነት መሰረት የውል ግዴታችንን ለመፈፀም የተቀመጠው የ1ወር ጊዜ ገደብ 
ነው፡፡ ሆኖም አመልካቾች እሁድን ብቻ ዘለው ሰኞ እለት መጋቢት 15 ቀን 2006 ዓ/ም የንግድ 
ድርጅቱን ተረጋግጦ በተመዘገበ ሰነድ ምንም ሳልሰማ ገዝተዋል፡፡ በዚህ መልኩ ገዛን ካሉ በኋላ ስም 
ለማዛወር በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 08 ንግድና ኢንዱስትሪ አማካኝነት በቅፅበት መጋቢት 
17 ቀን 2006 ዓ/ም በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ላይ ተቃዋሚ ካስጠሩ በኋላ 1ኛ ተጠሪ ግብይቱን 
ባለመስማቴ ቀርቤ መቃወም አልቻልኩም፡፡ ከዚያም ሚያዚያ 16 ቀን 2006 ዓ/ም አመልካቾች በ2ኛ 
አመልካች ስም ንግድ ፍቃድ ለማውጣት በተመሳሳይ መልኩ ስምምነት አድርገዋል፡፡ አመልካቾች 
የቅን ልቦና ገዢዎች አይደሉም የተባለው በተጨባጭ ማስረጃ ነው፡፡በተጨማሪም 2ኛ ተጠሪ 
አመልካቾችን በመጠቀም ለራሳቸው ለማመቻቸት ያህል የጤና እክል ገጥሞኝ በገንዘብ ችግር የንግድ 
ድርጅቱን ከሸጥኩ በኋላ 1ኛ ተጠሪ የውል ግዴታቸውን ሊወጡ ባለመቻላቸው ለአመልካቾች 
ለመሸጥ ተገድጃለው የሚሉትን ክርክር በተመለከተ ቅዳሜ መጋቢት 13 ቀን 2006 ዓ/ም ከ1ኛ 
ተጠሪ ጋር ውል ከገቡ በኋላ እሁድን ብቻ በማለፍ መጋቢት 15 ቀን 2006 ዓ/ም ለአመልካቾች 
መሸጣቸው የአመልካቾችንና የ2ኛ ተጠሪን ክፉ ልቦና ለማረጋገጥ ከበቂ በላይ ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ 
ክሱን ሳቀርብ 2ኛ ተጠሪ እና 1ኛ አመልካች የገዛሁትን የንግድ ድርጅት የማያስረክቡበት ምንም 
አይኘት ምክንያት እንደሌለ ጠቅሼ ዳኝነት ጠየቄያለሁ፡፡ 

በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ያደረኩትና የታመነው የንግድ ድርጅት ሽያጭ ውል 
ስምምነት ከአመልካቾች በጊዜ ቅደም ተከተል እንደሚቀድምና አመልካቾች በክፉ ልቦና አደረግን 
የሚሉት ተረጋግጦ የተመዘገበ የሽያጭ ውል እራሳቸው መብታቸውን መልሰው አሳልፈው ለ2ኛ 
ተጠሪ በመስጠት ቀሪ ማድረጋቸዉና ዉሉን ለቅን ልቦና ተቃራኒ በሆነ ሁኔታ መፈጸማቸዉ 
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ተረጋግጦ ዉላቸዉ እንዲፈርስ በመወሰኑ የተፈጸመ ስህተት የለም ተብሎ አቤቱታቸዉ ዉድቅ 
ሊደረግ ይገባል በማለት ተከራክረዋል፡፡  

2ኛ ተጠሪ ባቀረቡት መልስ አመልካቾች የቅን ልቦና ገዢዎች በመሆናቸዉ አመልካቾችና 2ኛ ተጠሪ 
ያደረጉት ዉል ሊፈርስ አይገባም ብለዉ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት እና 
የስር የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመወሰናቸዉ የተፈጸመ ስህተት የለም ይባልልኝ በማለት 
ተከራክረዋል፡፡ 

አመልካቾችም በቀን 2/7/2012 ዓ/ም በተፃፈ የመልስ መልሳቸዉ የንግድ መደብሩን በሕጋዊ መንገድ 
ገዝተዉ እየተገለገሉ እንደሚገኝና ወደ ለ2ኛ ተጠሪ አስተላልፈዋል ብለዉ 1ኛ ተጠሪ በመልሳቸዉ 
ላይ የገለጹት ትክክል እንዳልሆነ ገልጸዉ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋል፡፡    

ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 
እኛም የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩ ለሰበር ችሎት ያስቀርባል ሲል ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር በስር 
ፍርድ ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን አግባብነት 
ካለዉ ሕግ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡  

እንደመረመርነውም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 08 የቤት 
ቁጥር 222 በሆነዉ ቤት ዉስጥ የተቋቋመ የትራንስፖርት ፣የመጋዘንና የኮሚኒኬሽን ስራዎች ንግድ 
የሚካሄድበት ነዉ የተባለዉን የንግድ መደብር 2ኛ ተጠሪ በቀን 13/07/2006 ዓ/ም በተደረገ ዉል 
በብር 400,000.00 ለ1ኛ ተጠሪ ሽጠዉ ቅድመ ክፍያ ብር 50‚000.00 ከተቀበሉ በኋላ ይህንኑ 
የንግድ መደብር በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ተቃዋሚ ካል እንዲቀርብ በማስደረግ በሰነዶች ማረጋገጫና 
ምዝገባ ጽ/ቤት ተረጋግጦ በተመዘገበ ዉል በብር 500,000.00 2ኛ ተጠሪ በሽያጭ ለአመልካቾች 
ማስተላለፋቸዉን ግራ ቀኝ አልተካካዱም፡፡ የስር ፍርድ ቤቶች በግራ ቀኙ በቀረቡ ማስረጃዎችም 
እነዚሁኑ ፍሬ ነገሮች አረጋግጠዋል፡፡ 1ኛ ተጠሪ በአሁን 2ኛ ተጠሪና በአሁን 1ኛ አመልካች ላይ 
በመሰረቱት ክስ የጠየቁት ዳኝነት 2ኛ ተጠሪ በዉሉ መሰረት የንግድ መደብሩን እንዲያስረክቧቸዉና 
1ኛ አመልካችም የያዙትን የንግድ መደብር እንዲለቁላቸዉ እንዲወሰን በመጠየቅ ነዉ፡፡ 2ኛ ተጠሪ 
ለክሱ በሰጡት መልስ 1ኛ ተጠሪ ቶሎ ተዋዉለዉ ባለመጨረሳቸዉ የንግድ መደብሩን ለ1ኛ 
አመልካች በሽያጭ ማስተላለፋቸዉንና ተገደዉ በዉሉ መሰረት እንዲፈጽሙ የሚያስገድዳቸዉ ሕግ 
እንደሌለ በመግለጽ ክሱ ዉድቅ ይደረግልኝ በማለት የተከራከሩ ሲሆን 1ኛ አመልካችም የንግድ 
መደብሩን ከ2ኛ አመልካች ጋር ተቃዋሚ ካለ እንዲቀርብ በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግ 
በማስደረግ በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤት ተረጋግጦ በተመዘገበ ዉል መግዛታቸዉንና 
ተረክበዉ የንግድ ሥራቸዉን እየሰሩ እንደሚገኙ ገለጸዉ ክሱ ዉድቅ እንደደረግላቸዉ በመጠየቅ 
የተከራከሩ ሲሆን 2ኛ አመልካችም በክርክሩ ተጣልቃ ገብተዉ በተመሳሳይ መከራከራቸዉን ከስር 
ፍርድ ቤቶች ዉሳኔዎች ግልባጭ ተገንዝበናል፡፡ 

በመጀመሪያም 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪ ተገደዉ በዉሉ መሰረት የንግድ መደብሩን እንዲያስረክቧቸዉ 
ያቀረቡትን ዳኝነት ጥያቄ በተመለከተ የስር ፍርድ ቤቶች የደረሱበትን ድምዳሜ መርምረናል፡፡ 
ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ጉዳይ የንግድ መደብር ሽያጭ ዉል በመሆኑ በዋናነት ለጉዳዩ ተፈጻሚነት 
የሚኖረዉ በንግድ ሕግ ስለ ንግድ መደብር ሽያጭ በሚደነግገዉ ምዕራፍ 3 ስር የተደነገጉ 
ድንጋጌዎች ናቸዉ፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በንግድ መደብር ሽያጭ ላይ በፍትሐ ብሔር ሕጋችን 
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ስለሽያጭ የሚደነግጉ በፍ/ብ/ሕግ ከቁጥር 2267 እስከ 2367 ድረስ የተደነገጉ ድንጋጌዎች 
ተፈጻሚነት እንዳላቸዉ በንግድ ሕጉ አንቀጽ 150 ስር ተደንግጓል፡፡በንግድ ሕጉ ስለንግድ መደብር 
ሽያጭ በሚደነግገዉ ምዕራፍ 3 ስር ገዢ ሻጩ የንግድ መደብር ሽያጭ ዉሉን ተገዶ 
እንዲፈጽምለት ለመጠየቅ የሚችል በለመሆኑ የሚደነግግ ድንጋጌ ባለመኖሩ ዉሉን በግድ 
ስለማስፈጸም በፍትሐ ብሔር ሕጋችን ስለሽያጭ የሚደነግጉ ድንጋጌዎችን መመርመር 
ያስፈልጋል፡፡በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2329 በተደነገገዉ መሰረት ሻጩ የሸጠዉን የንግድ መደብር 
ያላስረከበ እንደሆነ ገዥ ሻጩ በሽያጭ ዉሉ መሰረት የንግድ መደብሩን ተገዶ እንዲያስረክበዉ 
መጠየቅ የሚችለዉ ዉሉ በግድ ሲፈጸም ልዩ የሆነ ጥቅም የሚያስገኝለት ሆኖ ሲታየዉ 
ነዉ፡፡ገዢዉ በሽያጭ ዉሉ ላይ ልዩ ጥቅም አለዉ የሚባለዉና የሽያጭ ዉሉን ሻጭ በፍርድ ሀይል 
ተገድዶ እንዲፈጽም ፍርድ ቤቶች ለመወሰን የሚችሉት የሽያጭ ስምምነት የተደረገበት 
ነገር(በተያዘዉ ጉዳይ የንግድ መደብሩ) በልማድ ምትክ ሊገዛበት የማይችል የሆነ እንደሆነ ወይም 
የተባለዉን ምትክ ለመግዛት ገዥዉ ላይ ከፍ ያለ ወጭና ችግር የሚያስከትልበት የሆነ እንደሆነ 
መሆኑ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2330 ስር ተደንግጓል፡፡እንዲሁም በፍትሐብሔር ሕጋችን በጠቅላላ የዉል 
ሕግ ድንጋጌዎች በአንቀጽ 1778 ስር በተመሳሳይ የተደነገገዉም ይህንኑ የሚያሳይ ነዉ፡፡የንግድ 
መደብር የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለመሆኑ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2892/1 ስር እንደተደነገገዉ የንግድ መደብሩ 
ለ1ኛ ተጠሪ የተለየ ጥቅም እንደሚሰጣቸዉ ተደርጎ ግምት ሊወሰድበት የሚችል አይደለም፡፡ 

በተያዘዉ ጉዳይ 1ኛ ተጠሪ የንግድ መደብር ሽያጭ ዉሉ ልዩ ጥቅም የሚያስገኝላቸዉ መሆኑንና 
የንግድ መደብሩ ምትክ ሌላ የንግድ መደብር መግዛት የማይችሉ መሆኑን ወይም ሌላ የንግድ 
መደብር መግዛት ከፍተኛ ወጭና ችግር የሚያስከትልባቸዉ ስለመሆኑ በፍሬ ነገር ረገድ በክሳቸዉ 
ላይ አለመግለጻቸዉንና ፍሬ ጉዳይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥልጣን ባላቸዉ የሥር ፍርድ 
ቤቶች እነዚህ ሁኔታዎች መኖራቸዉን ማስረጃ በማቅረብ እንዳለስረዱ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ 
ፍርድ ቤት አረጋግጦ ወስኗል፡፡ይህም የሚያሳየዉ 1ኛ ተጠሪ የንግድ መደብር ሽያጭ ዉሉ በግድ 
እንዲፈጸም ለመጠየቅ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2329 እና 2330 ስር የተደነገጉ ሁኔታዎች መኖራቸዉን 
የማስረዳት ግዴታ ያለባቸዉ ቢሆንም 1ኛ ተጠሪ በዚህ ረገድ ያለባቸዉን ግዴታ እንዳልተወጡ 
መረጋገጡን ነዉ፡፡  

በመሆኑም ምንም እንኳን በ1ኛ ተጠሪና በ2ኛ ተጠሪ መካከል በቀን 13/07/2006 ዓ/ም የተደረገዉ 
የንግድ መደብር ሽያጭ ዉል በጽሁፍ የተደረገና ዉሉ መኖሩ በ2ኛ ተጠሪ ያልተካደ በመሆኑ 
በንግድ ሕጉ አንቀጽ 152 መሰረት በሕግ ፊት በጸና አኳኋን የተደረገ ዉል ነዉ፡፡ ሆኖም 2ኛ ተጠሪ 
የንግድ መደብሩን ተገደዉ እንዲፈጽሙ የሚያደርጉ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1778 ፣ 2329 እና 2330 
ስር የተደነገጉ ሁኔታዎች መኖራቸዉን በመግለጽ 1ኛ ተጠሪ አለመከራከራቸዉንና እነዚሁ 
ሁኔታዎች መኖራቸዉን የሚያስረዱ ማስረጃዎችን በማቅረብ አለማስረዳታቸዉን መሰረት በማድረግ 
2ኛ ተጠሪ ዉሉን ተገደዉ ሊፈጽሙ ስለማይችሉ 2ኛ ተጠሪ የተቀበሉትን ቅድመ ክፍያ እና መቀጫ 
ለ1ኛ ተጠሪ ከፍለዉ ወደነበሩበት ሊመለሱ ይገባል በማለት የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 
ከዚህ አኳያ 1ኛ ተጠሪ የጠየቁትን ዳኝነት ዉድቅ በማድረግ መወሰኑ በዉጤት ደረጃ ሕግን መሰረት 
ያደረገ ነዉ፡፡  

በሌላ በኩል ጉዳዩን በይግባኝ ያዩት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና የጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችሎት በ1ኛ ተጠሪ በግልጽ በፍሬ ነገር ደረጃ የመከራከሪያ ነጥብ ሆኖ ያልተነሳዉን እና 
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ማስረጃም ያልቀረበበትን በማንሳት 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የፈጸሙትን የንግድ መደብር ሽያጭ 
ዉል ተገደዉ ሊፈጽሙ ይገባል በማለት የበታች ፍርድ ቤትን ዉሳኔ መሻራቸዉ የሕግ አተገባበር 
ስህተት የተፈጸመበትና በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 329/1 ስር የተደነገገዉን የክርክር አመራር ስርዓት 
ያልተከተለ በመሆኑ ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡  

እንዲሁም አመልካቾች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የፈጸሙት የንግድ መደብር ሽያጭ ዉል እንዲፈርስ 1ኛ 
ተጠሪ(ከሳሽ) የጠየቁት ዳኝነት የለም፡፡በዚህ መልኩ በግልጽ የተጠየቀ ዳኝነት በሌለበት የፌዴራል 
ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና የጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ይህ የአመልካቾች ዉል 
የተደረገዉ በቅን ልቦና ነዉ ወይስ አይደለም የሚል ጭብጥ በመያዝ አመልካቾች ዉሉን የፈጸሙት 
ለቅን ልቦና ተቃራኒ በሆነ አካኋን 1ኛ ተጠሪን ለመጉዳት አስበዉ ነዉ የሚል ድምዳሜ ላይ 
በመድረስ ዉሉ እንዲፈርስ መወሰናቸዉም በስነ ስርዓት ሕጋችን የተደነገገዉን የክርክር አመራር 
ያልተከተለ ከመሆኑም በተጨማሪ አንድ በጸና አኳኋን የተደረገ ዉል ስለሚፈርስበት ሁኔታ 
በፍትሐብሔር ሕጋችን የተደነገገዉን ያልተከተለ በሕግ ለእንዲህ አይነት ግብይት የተሰጠዉን ጥበቃ 
ዋጋ የሚያሳጣ በመሆኑ ሊታረም የሚገባዉ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን 
ወስነናል፡፡ 

     ዉ ሳ ኔ 

1. የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 193531 ላይ በቀን 08/06/2011 ዓ/ም የሰጠዉን 
ዉሳኔ እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 174945 ላይ በቀን 
22/3/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋል፡፡  

2. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 47055 ላይ በቀን 10/04/2009 ዓ/ም 
የሠጠዉ ዉሳኔ ጸንቷል፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችሉ ተወስኗል፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 
1. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ 
2. በዚህ መዝገብ ላይ የተሰጠ እግድ ካለ ተነስቷል፡፡ ይጻፍ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይ 
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የሰ/መ/ቁ 189155 

                                                ታህሳስ 21 ቀን 2013 ዓ/ም  

ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

                 ቀነአ ቂጣታ 

                 ፈይሳ ወርቁ 

 ደጀኔ አያንሳ 

                                  ብርቅነሽ እሱባለው 

አመልካቾች፡- 1ኛ. አቶ መርጋ ከበደ - ቀረቡ 

            2ኛ. አቶ ግርማ ከበደ 

            3ኛ. ወ/ሮ ሌሎ ከበደ      አልቀረቡም 

            4ኛ. ወ/ሮ ኡርጌ ከበደ 

ተጠሪ ፡- አቶ አበራ ከበደ  - ጠ/ዮሴፍ አመንቴ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል። 

ፍ ር ድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመልካቾች የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 

48351 በቀን 01/09/2011 ዓ.ም የዳዎ ወረዳ ፍ/ቤት በመ/ቁ 30573 በቀን 06/07/2011 ዓ.ም 

የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የሰጠውን ውሳኔ፤ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት በመ/ቁ 313390 በቀን 

29/01/2012 ዓ.ም እንዲሁም የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ 319820 በቀን 19/02/2012 ዓ.ም 

በመሻራቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልን በማለት ስለጠየቁ ነው። 

ክርክሩ የተጀመረው በስር የዳዎ ወረዳ ፍ/ቤት የአሁን አመልካቾች ባቀረቡት ክስ ሲሆን ተጠሪ 

ተከሳሽ ነበሩ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ከመዝገቡ መረዳት እንደሚቻለው ከሳሾች በቀን 14/09/10 ዓ.ም ባቀረቡት አቤቱታ እናታችን 

ወ/ሮ አዛለች አስፋው በ11/08/1980 ዓ.ም አባታችን አቶ ከበደ አዋስ ደግሞ በ10/12/1977 ዓ.ም 

የሞቱ ሲሆን እናታችን በህይወት እያለች ያላት ይዞታ መሬት በጠቅላላው 14 ቀርጥ (አስራ አራት 

ቀርጥ) እናታችን ከሞተች ግዜ ጀምሮ ተከሳሽ የሚመረተውን ምርት እያካፈለን አብረን 

የምንጠቀምበት የኖርን ሲሆን ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ተከሳሽ መብት ሳይኖረው ስለከለከለን ንብረቱንና 

ይዞታ መሬቱን እንዲለቅልን ይወሰንልን በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡ 

ተከሳሽ በሰጡት መልስ የተጠቀሰው የይዞታ መሬት በ1980 ዓ.ም ከመንግስት በክፍፍል 

አግኝቼ ለ30 አመት በግሌ በማረስ እየተጠቀምኩበት ነው፤ በ1999 ዓ.ም የባለቤትነት ደብተር 

የተሰጠኝና ግብር እየገበርኩበት ቆይቻለሁ፤ መሬቱ 10 ቀርጥ መሬት ብቻ ነው፤ የመውረስ መብት 

አላቸው ቢባል እንኳ ከ30 አመት በኃላ ሊጠይቁኝ አይችሉም፤ የግሌ በመሆኑና የሟች መሬት 

ስላልሆነ ክሳቸው ውድቅ ሊሆን ይገባል በማለት ተከራክረዋል፡፡                                                

ጉዳዩ በዚህ መልኩ የቀረበለት የስር ፍርድ ቤት መዝገቡን መርምሮ የተጠቀሰው ይዞታ 

መሬት የተከሳሾች እናት በ1980 ዓ.ም በአምራቾች በህይወት እያለች የተወሰደባት እና በ1982 ዓ.ም 

እና 83 ዓ.ም ይዞታው ለባለይዞታው በሚመለስበት ጊዜ የከሳሾች እናት በህይወት ስላልነበረች 

የተመለሰላት መሬት እንደሌለ ተረጋግጧል፤ በተከሳሽ እጅ የሚገኘው ይዞታ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ 

በግል ይዞ እየተጠቀመበት ያለ መሆኑም ተረጋግጧል፤ በመሆኑም ከሳሾች በውርስ 

እንዲተላለፍላቸው የጠየቁት መሬት የከሳሾች እናት በህይወት እያለች ያልነበራትና በፍ/ብ/ህ/ቁጥር 

826(2) መሰረት ምንም መብትና ግዴታ የማይተላለፍ ስለሆነ ክሱ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 33(2) እና 

(3) መሰረት ውድቅ ነው በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

ከሳሾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ለደቡብ ምዕራብ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት 

አቅርበው ፍ/ቤቱም የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃላ ለክርክር ምክንያት የሆነው ይዞታ መሬት 

ከድሮም የግራቀኙ ቤተሰብ ሆኖ ወላጆቻቸው ከሞቱ በኋላ አምራች ሲፈርስና መሬት ለባለይዞታዎች 

ሲመለስ ከሳሾች ልጆች ስለነበሩ ተከሳሽ ቤተሰቡን እየመራ እንዲያሳድግበት የተሰጠው መሬት እንጂ 

በግል ይዞታነት የተሰጠው እንዳልሆነ፤ እንዲሁም እስከ 2010 ዓ.ም ከሳሾችም  ሲጠቀሙበት 

ቆይተው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ተከሳሽ የከለከላቸው መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧል፤ የተከሳሽ ምስክር 

እንኳ ያረጋገጡት ይዞታው የተከራካሪዎቹ ቤተሰቦች መሆኑን እንጂ የተከሳሽ ይዞታ መሆኑን 

አላረጋገጡም፤ በመሆኑም ክስ የቀረበበትን የውርስ ይዞታ መሬት ወራሾች እኩል ሊካፈሉት ይገባል 

በማለት የስር ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ ሽሯል፡፡ 
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  በዚህ ውሳኔ ተከሳሽ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱም 

ጉዳዩን ከመረመረ በኃላ ክርክር ያስነሳው መሬት ቀደምትነቱ የእናታቸው መሬት የነበረ ሲሆን 

በ1980 ዓ.ም በህይወት እያለች የገበሬዎች መሬት በሚወሰድበት ጊዜ የእርሷም የተወሰደባት 

መሆኑና በዚያው ዘመን መሬቱ ከተወሰደ በኃላ አውራሽ የሞተች መሆኑ፤ በአምራቾች ተወስዶ 

የነበረ ይዞታ መሬት በ1982 እና 1983 ዓ.ም አምራች ፈርሶ ይዞታው ለገበሬዎች ሲመለስ የከሳሾች 

እናት በህይወት ስለሌለች ለእሷ ተብሎ የተመለሰ ይዞታ እንደሌለና ይዞታውን ተከሳሹ በግሉ ይዞ 

ሲጠቀምበት የቆየ መሆኑን በመዝገቡ ያለው ማስረጃ በአብላጫ ያረጋግጣል በማለት   የከፍተኛው 

ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ በመሻር የስር የወረዳው ፍ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ውሳኔ 

ሰጥቷል፡፡ በዚህ ውሳኔ ከሳሾች ቅር በመሰኘት ለክልሉ ለሰበር ችሎት አቤቱታቸውን ቢያቀርቡም 

ተቀባይነት አላገኙም፡፡  

የሰበር አቤቱታው ለዚህ ፍርድ ቤት የቀረበው በዚህ ነው። አመልካቾች ጥር 13/2012 ዓ.ም 

ባቀረቡት ቅሬታ በውሳኔው ተፈፀመ የሚሉትን ስህተት ዘርዝረው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት  

የከፍተኛ ፍ/ቤቱን ውሳኔ የሻረበት አግባብ የህግ ስህተት ያለበት በመሆኑ ተሸሮ የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ 

ቤት ውሳኔ እንዲፀና ጠይቀዋል፡፡፡ 

ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ ተጠሪ አቅርቦት በነበረው የ3 አመት ይርጋ 

ክርክር ላይ የከፍተኛው ፍ/ቤት አመልካቾች ለክርክር ምክንያት በሆነው መሬት ከተጠሪ ጋር እስከ 

2010 ዓ.ም ድረስ ሲጠቀሙ የቆዩ መሆኑን መሰረት በማድረግ የስር ወረዳ ፍ/ቤትን ብይን በመሻር 

በመለሰበት ሁኔታ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይዞታው የተጠሪ ነው በማለት የወረዳው ፍ/ቤትን ውሳኔ 

በማጽናት የወሰነበትን አግባብ ከመሰረታዊ የክርክር አመራርና ማስረጃ ምዘና ጋር በማገናዘብ  

ለመመርመር ሲባል ጉዳዩ ለሰበር ችሎት እንዲቀርብ እና ተጠሪ መልስ እንዲሰጡበት ተደርጓል፡፡  

ተጠሪ በቀን13/08/2012 ዓ.ም ባቀረቡት መልስ የስር ክርክራቸውን አጠናክረው የወረዳው 

ፍርድ ቤት እና የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤቴ ይግባኝ ሰሚና ሰበር ችሎቶች የሰጡት ውሳኔ እንዲፀና 

ጠይቀዋል፡፡ አመልካቾችም የመልስ መልስ አቅርበዋል፡፡ 

ከፍሲል በአጭሩ የገለጽነው የጉዳዩን አመጣጥ ሲሆን የግራቀኙን ክርክር ቅሬታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡  

እንደመረመርነው በስር ወረዳ ፍርድ ቤት የተሰጠውና የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያፀናው 

ውሳኔ አከራካሪው ይዞታ መሬት የአመልካቾች እናት በ1980 ዓ.ም በአምራቾች በህይወት እያለች 

የተወሰደባት እና በ1982 ዓ.ም እና 83 ዓ.ም ይዞታው ለባለይዞታ አርሶ አደሮች በሚመለስበት ጊዜ 
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የአመልካቾ እናት በህይወት ስላልነበረች የተመለሰላት መሬት የለም፤ አመልካቾች በውርስ 

እንዲተላለፍላቸው የጠየቁት መሬት አውራሻቸው በህይወት እያለች ያልነበራትና በፍ/ብ/ህ/ቁጥር 

826(2) መሰረት መብትና ግዴታ የማይተላለፍበት ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 33(2) እና (3) 

መሰረት የአመልካቾች ክስ ውድቅ ነው የሚል ነው፡፡  

በእርግጥ ለወራሾች የሚተላለፈው የሟች መብትና ግዴታዎች ስለመሆናቸው ከፍ/ብ/ህ/ቁ 

826(2) ግልጽ ድንጋጌ እና ከውርስ ህጉ አጠቃላይ ይዘት መገንዘብ ይቻላል፡፡ እንዲሁም ማንኛውም 

ሰው ክስ ማቅረብ የሚፈቀድለት ለክሱ መነሻ በሆነው ነገር ወይም ክሱ በተመሰረተበት ሀብት ላይ 

ጥቅም ወይም መብት ያለው መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑም ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 33 ድንጋጌ 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

በተያዘው ጉዳይ ከፍሲል እንደተገለፀው ለክርክር ምክንያት የሆነው ይዞታ መሬት ከድሮም 

ጀምሮ የግራቀኙ ቤተሰብ ሆኖ ወላጆቻቸው ከሞቱ በኋላ አምራቾች ሲፈርስና መሬት ለባለይዞታዎች 

ሲመለስ የአሁን አመልካቾች ልጆች (ህጻናት) ስለነበሩ ተጠሪ ቤተሰቡን እየመሩ እንዲያሳድጉበት 

ለቤተሰቡ የተመለሰ መሬት እንጂ ለተጠሪ በግል ይዞታነት የተሰጣቸው ይዞታ እንዳልሆነ፤ በዚህም 

ምክንያት እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ አመልካቾች ከተጠሪ ጋር ሲጠቀሙበት ቆይተው ከዚህ ጊዜ 

ጀምሮ ተጠሪ የከለከላቸው መሆኑ ፍሬ ነገር ለማጣራት እና ማስረጃ ለመመዘን ስልጣን ባላቸው 

ፍርድ ቤቶች በማስረጃ ተረጋግጧል፡፡ የተጠሪ ማስረጃዎችም ቃል  ይዞታው የተከራካሪዎቹ 

ቤተሰቦች መሆኑን እንጂ የተጠሪ የግል ይዞታ መሆኑን የሚያስረዳ አለመሆኑ ተረጋግጧል፡፡  

    በፍሬ ነገር ደረጃ የተረጋገጠው ከፍሲል የተመለከተው ከሆነ ደግሞ አመልካቾች ይዞታውን 

በተመለከተ የመከራከር መብት የላቸውም እንዲሁም ለአመልካቾች በውርስ የሚተላለፍ መብት 

የለም ለማለት የሚቻልበት የህግ ምክንያት የለም፡፡  

    ስለሆነም አመልካቾች ክሱን ለማቅረብ መብት ወይም ጥቅም ያላቸው መሆኑን አሳይተው እያለ 

እንዲሁም አከራካሪው ይዞታም በውርሰ የሚተላለፍላቸውና ሲጠቀሙበት የኖሩት ሆኖ እያለ 

የወረዳው ፍርድ ቤት አመልካቾች በውርስ እንዲተላለፍላቸው የጠየቁት መሬት አውራሻቸው 

በህይወት እያለች ያልነበራትና በፍ/ብ/ህ/ቁጥር 826(2) መሰረት መብትና ግዴታ የማይተላለፍበት 

ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 33(2) እና (3) መሰረት የአመልካቾች ክስ ውድቅ ነው በማለት የደረሰበት 

መደምደሚያ እና የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚና ሰበር ችሎቶችም ይህን በመቀበል 

ያሳለፉት ውሳኔ የአመልካቾችን የዳኝነት ጥያቄውንና የተረጋገጠውን ፍሬነገር እንዲሁም 
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የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.33(2) እና የፍ/ብ/ህ/ቁ 826(2) ይዘትና መንፈስ የተከተለ ባለመሆኑ የህግ 

ስህተት ተፈፀመበት ነው ብለናል፡፡  

ይልቁንም የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለክርክር ምክንያት የሆነው ይዞታ መሬት የቤተሰቡ 

መሆኑን፤ የግራቀኙ ወላጆች ከሞቱ በኋላ አምራቾች ሲፈርስ መሬቱ ለቤተሰቡ መመለሱን፤ በግዜው 

አመልካቾች ልጆች (ህጻናት) ስለነበሩ ተጠሪ ቤተሰቡን እየመሩ እንዲያሳድጉበት መረከባቸውን፤ 

መሬቱ ለቤተሰቡ የተመለሰ እንጂ ለተጠሪ በግል ይዞታነት የተሰጣቸው ይዞታ እንዳልሆነ፤ 

ከተመለሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ አመልካቾች ከተጠሪ ጋር ሲጠቀሙበት 

መቆየታቸውንና ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ተጠሪ የከለከላቸው መሆኑን በማስረጃ በማረጋገጥ ክስ 

የቀረበበትን የውርስ ይዞታ መሬት ወራሾች እኩል ሊካፈሉት ይገባል በማለት የደረሰበት 

መደምደሚያና ያሳለፈው ውሳኔ ህጉንና በማሰረጃ የተረጋገጠውን ፍሬ ነገር መሰረት ያደረገ ነው 

ከሚባል በቀር የሚነቀፍ ሆኖ አላገኘነውም ፡፡ ስለሆነም ተከታዩነ ወስነናል፡፡  

ው  ሣ  ኔ  

1. የዳዎ ወረዳ ፍ/ቤት በመ/ቁ 30573 በቀን 06/07/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፤ የኦሮሚያ 

ጠቅላይ ፍ/ቤት በመ/ቁ 313390 በቀን 29/01/2012 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ እንዲሁም 

የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ 319820 በቀን 19/02/2012 ዓ.ም ያሳለፈው ትዕዛዝ 

በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 48351 በቀን 01/09/2011 ዓ.ም የሰጠው 

ውሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷል፡፡ 

3. እግድ ካለ ተነስቷል፡፡ ይፃፍ፡፡ 

4. በዚህ ፍርድ ቤት ስለተደረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ ይቻቻሉ፡፡  

                       መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ  

ሰ/ጥ 
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 የሰበር መ/ቁ/191141 
                                                                                

                                                   ጥር 26 ቀን 2013 ዓ.ም 
  ዳኞች፡-ብርሃኑ አመነው 

ተሾመ ሽፈራው 

      ሀብታሙ እርቅይሁን 

   ብርሃኑ መንግስቱ 

ነፃነት ተገኝ 

አመልካች፡- አቶ ሳሙኤል ገዛኸኝ - አልቀረቡም 

ተጠሪዎች፡- 1ኛ/ አቶ መኩሪያ ታረቀኝ - አልቀረበም 

          2ኛ/ አቶ ፍሰሃ እርቅይሁን- ቀረቡ 

        መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍርድ 

ጉዳዩ የእቁብ ገንዘብ ክፍያ የሚመለከት ነዉ፡፡ክርክሩ የተጀመረው በጋምቤላ ክልል ማጀንግ ብሄረሰብ 

ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን የአሁኑ አመልካች ከሳሽ በመሆን  ተጠሪዎች ላይ ያቀረበው ክስ በ1ኛ 

ተጠሪ ሰብሳቢነት እና በ2ኛ ተጠሪ ፀኃፊነት በየሳምንቱ የሚጣል እና የሚወጣ የጥምር የሚባል 

የእቁብ ማህበር በ2007 ዓ.ም መተዳደሪያ ደንብ እና መዝገብ ያለው የአንድ እጣ ብር 3000 ሲሆን 

እኔም በድርሻዬ የአንድ እጣና ግማሽ ማለትም ብር 4500 በየሳምንቱ እየጣልኩኝ በወቅቱ በደረሰብኝ 

ድንገተኛ የግድያ ሙከራ ወንጀል ጉዳት ደርሶብኝ መናገርና መንቀሳቀስ ሳልችል ለተከታታይ አራት 

ዓመት ቆይቼ ሊደርሰኝ የሚገባኝን ብር 166,500 ተጠሪዎች ከሰበሰቡ በኋላ ያልሰጡኝ በመሆኑ 

ከህጋዊ ወለድ ጋር በአንድነት እንዲከፍሉኝ እንዲወሰን የሚል ሲሆን ተጠሪዎች በበኩላቸዉ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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አመልካች ሲከፍል የነበረው የአንድ ዕጣ መሆኑንና በደረሰበት አደጋ ምክንያት መናገር እና መፃፍ 

ባለመቻሉ የሚከፍለውን ሙሉ የአንድ ዕጣ በቀን 26/08/2007 ዓ.ም ያለ ዕጣ ዋስ በማስጠራት ዋስ 

አቶ ደረጀ ማዘንጊያ አማካይነት ብር 111,000 ተቀብሎ በዋሱ አማካይነት ሙሉ ዕቁቡን ገንዘብ 

በመክፈል ካጠናቀቀ በኋላ እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ የዕቁቡ ማህበር አባል ሆኖ እያለ ያለአግባብ 

ለመበልፀግ ሲል ያቀረበው ክስ በመሆኑ ክሱ ውድቅ እንዲደረግልን በማለት ተከራክረዋል፡፡ 

ፍ/ቤቱም የግራ ቀኝ ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ አመልካች ገንዘቡ አልተከፈለም ከማለት ያለፈ 

በማስረጃ ያረጋገጡት የለም፣በተጠሪዎች በኩልም ሆነ በፍ/ቤት ትዕዛዝ የቀረቡት ምስክሮች ክፍያዉ 

የአንድ ዕጣ  እንደነበር እና ብር 111,000 በዋሳቸው አማካይነት እንደወሰዱ አስረድቷል፣የቀረበው 

የውል ስምምነትም የአንድ ዕጣ እንደሚከፍሉ ያስረዳል፣ በስምምነታቸው መሰረት አመልካች በዋስ 

አማካይነት ገንዘቡን ስለመወሰዳቸው የተመሰከረ በመሆኑ እና በፍ/ህ/ቁ 1731 መሰረት ውሎች 

ባቋቋሟቸው ሰዎች ላይ ህግ በመሆኑ በውላቸው መሰረት በተፈፀመ ክፍያ አመልካች ተጠሪዎችን 

ሊጠይቅ አይገባም በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

አመልካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፍርድ ቤቱም 

የግራ ቀኝ ክርክር ሰምቶ አመልካች በክሱ የተጠየቀዉ ገንዘብ አልተከፈለም ከማለት ያለፈ በማስረጃ 

ያረጋገጠዉ ነገር የለም፤ በስር ፍ/ቤት የቀረቡት ማስረጃዎች ገንዘብ ለአሁኑ አመልካች ዋስ 

ስለመከፈሉ ያስረዱ መሆኑ ውሳኔዉ ስህተት የለዉም በማለት አጽንቷል፡፡የክልሉ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት ዉሳኔዉ መሰረታዊ የህግ ስህተትና ጉድለት ያለበት ሆኖ አላገኘንም በማለት የስር 

ፍ/ቤት ውሳኔ  አፀንቷል፡፡ 

አመልካች በዚህ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈፅሟ በማለት ለዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት 

ያቀረበዉ አቤቱታ ይዘት ባጭሩ ተጠሪዎች እና ምስክሮች አመልክች ገንዘቡን በዋሳቸው አማካይነት 

ወስደዋል ይበሉ እንጂ ገንዘብ ወስዷል የተባለው አቶ ደረጀ ማዘንጊያ እንዲወስድ የሰጠሁት ውክልና 

በሌለበት እና ገንዘብ የሰጡበት በቀን 26/08/2007 ዓ.ም የተዘጋጀው የዋስትና ፎርም እኔ 

የማላውቀው እራሳቸው ዋስትና ሰጪ፤ ዋስትና ተቀባይ፣ ገንዘብ ከፋይና ገንዘብ ተቀባይ የራሳቸው 

ፊርማ ብቻ እንጂ የኔ ፊርማ የሌለበት መሆኑ፤ የዋስትና ስልጣንም አልሰጠሁም እንጂ ሰጥቼ 

ቢሆን ዋስ ባለዕዳው ገንዘቡን ካልከፈለ እንዲከፍል የሚገደድበት አሰራር እንጂ ገንዘብ የመቀበል 

ስልጣን የሌለው ከመሆኑም በላይ የመተዳደሪያ ደንብ ላይ አደጋ በደረሰ ጊዜ ለሚቀርበው ሰው 

ይሰጣል የሚል ድንጋጌ የሌለው እና ማህበሩ ለዕቁብተኛው ለራሱ የመክፈል ግዴታ እያለበት 

ለሶስተኛ ወገን ሰጥተውም ከሆነ በውልም ሆነ በህግ ስልጣን ለሌለው አካል እንደሰጡ በስር ፍ/ቤት 
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ተረጋግጦ እያለ ገንዘቡን በዋስ አማካይነት ወስዷል በማለት በየደረጃው ያሉ ፍ/ቤቶች የሰጡት 

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈፀመ በመሆኑ እንዲታረም በማለት አመልክቷል፡፡ 

የአመልካች አቤቱታ ተመርምሮ የስር ፍ/ቤት አመልካች የጠየቁትን የእቁብ ገንዘብ ክፍያ ጥያቄ 

ውድቅ የማድረጉን አግባብነት ለመመርመር ለሰበር ሰሚ ችሎት ያስቀርባል ተብሎ ተጠሪዎች 

መልስ እንዲያቀርቡ ታዟል፡፡ 

ተጠሪዎች ያቀረቡት መልስ ባጭሩ አመልካች ከፍተኛ አካል ጉዳት ደርሶበት ህክምና መሄጃ ገንዘብ 

በማጣቱ ምክንያት ያለዕጣ በቅንነት አመልካች እንዲታከምበት በቀን 26/08/2007 ዓ.ም በተደረገው 

ዋስትና ስምምነት ገንዘቡን በአቶ ደረጀ ማዘንጊያ አማካይነት ሰጥተናል፣አመልካችም ገንዘቡን 

ተቀብሎ ታክሟል፣ ይህም በሰነድ፣ በምስክሮች እና በዋሱ በስር ፍ/ቤት ተረጋግጧል፡፡ ውሎች 

ሊተረጎም የሚገባ በቅንነት ሲሆን በዕቁቡ ደንብ መሰረት ለተቸገረው የመስጠት ውል 

አለን፣አመልካች በዛን ጊዜ መናገርና መፃፍ የማይችል በመሆኑ እንዲታከም ገንዘቡን የተቀበለው ዋስ 

በችሎት ቀርበው አስረድተዋል፣ በዚህም የስር ፍ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ የሚነቀፍበት ምክንያት 

የሌለው በመሆኑ አመልካች ሆነ ብሎ ያለአግባብ ለመበልፀግ በድጋሚ ለመቀበል ያቀረበው ቅሬታ 

ውድቅ ተደርጎ የስር ፍ/ቤቶች ውሳኔ እንዲፀናልን በማለት ተከራክሯል፡፡አመልካች አቤቱታውን 

የሚያጠናክር የመልስ መልስ አቅርበው ከመዝገቡ ጋር ተያይዘዋል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ እና የግራቀኙ ክርክር አጠር አጠር ባለመልኩ ከላይ የተመለከትነው ሲሆን ጉዳዩ 

ለሰበር ያስቀርባል ከተባለበት ጭብጥ አኳያ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ አግባብነት ካላቸው ድንጋጌዎች 

ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡መዝገቡን መርምረን እንደተገነዘብነዉ አመልካች በተጠሪዎች ሃላፊነት 

የሚመራ የእቁብ ማህበር አባል እንደነበርና የአባልነት ክፍያ ሲከፍል እንደነበር አላከራከረም፡፡ነገር 

ግን አመልካች በእቁብ አባልነት ሲከፍል የቆየዉን የእቁብ ገንዘብ አልከፈሉኝም በማለት ፍርድ 

እንዲሰጥ ዳኝነት የጠየቀ ሲሆን ተጠሪዎች በበኩላቸዉ ገንዘቡን ለዋሱ ከፍለናል በማለት 

መከራከራቸዉን ተከትሎ የሥር ፍርድ ቤቶችም ማስረጃ ሰምተዉ ገንዘቡ ለዋሱ መከፈሉ 

ተመስክሯል በሚል ምክንያት ክሱን ዉድቅ ማድረጋቸዉን መዝገቡ ያስረዳል፡፡አመልካች አጥብቆ 

የሚከራከረዉ ዋሱ ገንዘብ እንዲቀበል የሰጠሁት ዉክልና የለም በማለት ነዉ፡፡ 

በህግ አግባብ የተቋቋመ ዉል ህግ ሆኖ ተዋዋይ ወገኖችን የሚያስገድድ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ህግ 

ቁጥር1731/1/ድንጋጌ ያስገነዝባል፡፡ዉል የሚፈጸመዉ በዉሉ ዓይነትና አኳኋን ግዴታ ያለበት ወገን 

ለባለገንዘቡ የሚገባዉን ሲፈጽም ስለመሆኑ፤ጉዳዩ የገንዘብ ክፍያ ግዴታ የሚመለከት ሲሆን ገንዘቡን 

ለባለገንዘቡ ወይም ከባለገንዘቡ ስልጣን ለተቀበለ ወይም ስለእርሱ ሆኖ እንዲቀበልለት በፍርድ ወይም 
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በህግ የተፈቀደለለት ሰዉ በመክፈል የሚፈጸም ስለመሆኑ የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1740 እና 1741 

ድንጋጌ ይዘት ያስገነዝባል፡፡ በተያዘዉም ጉዳይ በ1ኛ ተጠሪ ሰብሳቢነትና በ2ኛ ተጠሪ ጸሃፊነት 

የሚመራዉ ጥምር ባህላዊ እቁብ አባላቱ የተስማሙበት መተዳደሪያ ደንብ እንዳለዉ ግራቀኙ 

የተማመኑበት ጉዳይ ነዉ፡፡የማህበሩ አባላት መብትና ግዴታም ሆነ ተጠሪዎች ስራዉን የሚመሩት 

ይህንኑ ደንብ መሰረት አድርገዉ መሆኑን በክርክሩ የተረጋገጠ ጉዳይ ነዉ፡፡አከራከሪ ጉዳይ 

የአመልካችን ገንዘብ ተጠሪዎች ለዋሱ ከፍለናል በማለት ከሃላፊነት ነጻ መደረጋቸዉ ተገቢ መሆን 

አለመሆኑ ላይ ነዉ፡፡አመልካች ዉክልና ላልሰጠሁት ሰዉ የተከፈለ ክፍያ ነዉ በሚል የተከራከረ 

ሲሆን ተጠሪዎች በበኩላቸዉ የማህበሩ ዓላማ መረዳዳት በመሆኑ ዉሉ በቅን ልቦና ሊተረጎም 

ይገባል፤ለተቸገረ ሰዉ በዋሱ አማካይነት መክፈላችን ትክክል ነዉ ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ 

ከዚህ ክርክር ይዘት መገንዘብ የሚቻለዉ በአንድ በኩል የእቁቡ ዓላማ በአባላቱ መካከል መረዳዳትና 

ለተቸገረ አባል ቅድሚያ የሚሰጥበትና ክፍያ የሚፈጸምበት ሁኔታ ስለመኖሩ የሚያሳይ ሲሆን በሌላ 

በኩል ደግሞ እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ክፍያ የሚቀበለዉ አባሉ፣ዋሱ ወይንስ አባሉ 

ዉክልና የሰጠዉ ሰዉ ነዉ? የሚለዉን በሚመለከት የእቁቡ ደንብ ምላሽ የሚሰጥ መሆን 

አለመሆኑን መመርመርና ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን ነዉ፡፡በህጉ አገላለጽ ተጠሪዎች የእቁቡን 

ገንዘብ ለእቁቡ አባል ወይም እሱ ለወከለዉ ሰዉ ወይም ደንቡ ለሚፈቅድለት ሰዉ መክፈላቸዉን 

የማረስዳት ከዉል የመነጨ ግዴታ አለባቸዉ፡፡በዚህ ረገድ ተጠሪዎች የተከራከሩት ገንዘቡ 

ለአመልካች ዋስ ተከፍሏል በማለት ሲሆን አመልካች በበኩሉ የዋሱ ግዴታ እቁብ የደረሰዉ ሰዉ 

ገንዘቡን ካልከፈለ ዋሱ እሱን ተክቶ እንዲከፍል የሚገደድበት እንጂ ስለባለገንዘቡ ሆኖ የእቁብ ገንዘብ 

እንዲቀበል የሚያስችል የእቁብ ደንብ ድንጋጌ የለዉም በማለት ነዉ፡፡የስር ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ 

እንደሚያሣዉ ገንዘቡን የአመልካች ዋስ መቀበሉ በምስክሮችና በእቁቡ ሰነድ ተረጋግጧል ከማለት 

ባለፈ የአመልካች ዋስ ገንዘቡን እንዲቀበል የተደረገዉ የእቁቡ ደንብ ስለሚፈቅድ ወይም አመልካች 

ዉክልና በመስጠቱ መሆኑን አላረጋገጡም፡፡አመልካች ዉክልና ያልሰጠዉ ሰዉ ወይም የእቁቡ ደንብ 

የማይፈቅድለት ሰዉ ገንዘቡን ተቀብሎ ከሆነ ክፍያዉ ለባለገንዘቡ ተፈጽሟል ሊባል 

አይችልም፡፡የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1741 ይመለከቷል፡፡ስለዚህም ተጠሪዎች ገንዘቡን ለዋሱ መክፈላቸዉን 

በማስረዳታቸዉ ብቻ ገንዘቡ ለአመልካች ተከፍሏል የሚል ድምዳሜ ላይ ሊያደርስ አይችልም፡፡ 

ከዚህም ባሻገር አመልካች ዉክልና ሳይሰጥ ዋስ ነዉ ለተባለዉ ሰዉ የተከፈለዉ ገንዘብ በትክክል 

ለአመልካች የደረሰ መሆኑን ለማረጋገጥ እና ተጠሪዎች ከሃላፊነት ነጻ ለማድረግ የሚቻለዉ ዋስ 

ነዉ ተብሎ ገንዘቡን የተቀበለዉ ሰዉ ወደ ክርክሩ ገብቶ ይህንኑ ማስረዳት ከቻለ ነዉ፡፡ከዚህ አኳያ 

የስር ፍርድ ቤት ዋሱን በፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 40/2/ መሰረት በአባሪነት ተከሳሽ ሆኖ እንዲገባ 
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ማድረግ ሲገባዉ ፍ/ቤት ዋሱን ማጣሪያ ምስክር አድርጎ መስማቱ ተገቢዉን የክርክር አመራር 

የተከተለ አለመሆኑን ያሳያል፡፡ዋሱ ወደ ክርክሩ ገብቶ በእርግጥም ገንዘቡ ለአመልካች መድረሱን 

ማስረዳትና ማረጋገጥ ካልቻለ ጉዳዩ በተጠሪዎችና ገንዘቡን በተቀበለዉ ዋስ መካከል የሚታይ 

መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በእቁቡ ደንብ መሰረት ግዴታ ያለባቸዉ ተጠሪዎች የአመልካችን ገንዘብ 

ባለመክፈል ከሃላፊነት ነጻ የሚሆኑበት አግባብ አይኖርም፡፡ስለዚህም የሥር ፍርድ ቤቶች ጉዳዩን 

በዚህ አግባብ በመገንዘብ እና ዋስ የተባለዉን ሰዉ ወደ ክርክሩ በማስገባት አጣርተዉ መወሰን 

ሲገባቸዉ ገንዘቡን ዋሱ መቀበሉ ተመስክራል በሚል ምክንያት ብቻ ክሱን ዉድቅ ማድረጋቻዉ 

ተገቢ ባለመሆኑ ሊታረም የሚገባ ሆኖ አግኝተናል፡፡በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናል፡፡ 

                         ዉሳኔ 

1ኛ/ የማጀንግ ብሄረሰብ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ/03676 ላይ በ20/09/2011ዓ.ም የሰጠዉ ፍርድ 

እና ይህንኑ በማጽናት የጋምቤላ ክልል ጠ/ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት እና ሰበር ሰሚ ችሎት 

እንደቅደም ተከተላቸዉ በመ/ቁ/02598 እና 00839 ላይ የሰጡት ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስህግ ቁጥር 

348/1/መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2ኛ/ፍርድ ቤቱን የዘጋዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ በዚህ ጉዳይ ገንዘቡን ተቀብሏል የተባለዉን አቶ 

ደረጃ ማዘንጊያ ወደ ክርክሩ በማስገባት የእቁቡ ገንዘብ በትክክል አለመልካች መከፈል አለመከፈሉን 

በማጣራትና ሃላፊነት ያለበትን ወገን በመለየት ተገቢዉን ዉሳኔ እንዲሰጥበት በማለት ጉዳዩን 

በፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 343/1/ መሰረት ለዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መልሰናል፡፡ይጻፍ  

3ኛ/በዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት የተደረገው ክርክር ላስከተለው ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡ 

                   መዝገቡ ተዘግቷል ይመለስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

       አ/ኃ 
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 የሰ/መ/ቁ. 189274 

መጋቢት 24 ቀን 2013 ዓ.ም  

                         ዳኞች፡- ብርሀኑ አመነው  

                                ተሾመ ሽፈራው  

                                ሀብታሙ እርቅይሁን  

                                ብርሀኑ መንግስቱ  

                                ነፃነት ተገኝ 

አመልካች;- አቶ ብርቄ ደስታ  

ተጠሪዎች:- 1. ወ/ሮ ላቀች ገብረወልድ 

           2. ወ/ሮ ፈለቀች በልሄ 

   መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

ይህ ጉዳይ የተጀመረዉ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መንዝ ማማ ምድር ወረዳ ፍርድ ቤት 
ሲሆን ተጠሪዎች በአመልካች ላይ ባቀረቡት ክስ በ 012 ቀበሌ ልዩ ስሙ አመጃ ተብሎ ከሚጠራው 
ስፍራ የሚገኘውንና መጠኑ አራት ጥማድ የሆነውን መሬታችንን አመልካች መብት ሳይኖራቸዉ 
በህገ-ወጥ መንገድ የይዞታ ማረጋገጫ አውጥተዉበት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ይዘዉ እየተጠቀሙበት 
ስለሆነ ለቀዉ እንዲያስረክቡን ይወሰንልን በማለት የጠየቀዉን ዳኝነት መነሻ ያደረገ ነዉ፡፡ አመልካች 
በበኩላቸዉ ክሱ በይርጋ ይታገዳል የሚለዉን የመጀመሪያ መቃወሚያ በማስቀደም ሌሎች የፍሬ 
ነገር ክርክሮችንም በማቅረብ ተከራክረዋል፡፡  

ጉዳዩ በመጀመሪያ የቀረበለት የወረዳው ፍርድ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መልኩ የቀረበዉን 
ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋላ አመልካች መሬቱን ያገኘው በልውውጥ ምክንያት ሲሆን ይህም 
ህጋዊ ሊባል የሚችል በመሆኑ ለተጠሪዎች ሊያስረክቡ አይገባም በማለት ወስኗል፡፡ የወረዳዉ ፍርድ 
ቤቱ ያቀረብኩትን የይርጋ መቃወሚ በዝምታ ማለፉ ተገቢ አይደለም በሚል አመልካች ያቀረበዉን 
የይግባኝ አቤቱታ አስቀርቦ የመረመረዉ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤትም የወረዳው ፍርድ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ቤት በቀረበው የይርጋ መቃወሚያ ላይ ውሳኔ ሳይሰጥ በዝምታ ማለፉን ከተቸ በኋላ ተጠሪዎች 
የወረዳ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመቃወም ለከፍተኛው ፍርድ ቤት በሌላ መዝገብ ይግባኝ አቅርበው 
አመልካች መሬቱን የያዙት ተገቢ ባልሆነ መንገድ ስለነበረ ሊለቁ ይገባል ተብሎ ተወስኗል፤ 
አመልካች ምንም እንኳን መሬቱን ለረዥም ጊዜ ይዞ የቆዩ ቢሆንም አያያዙ ህጋዊ እስካልሆነ ድረስ 
በአዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 መሠረት ይርጋን በመቃወሚያነት ማንሳት ስለማይችሉ የስር 
ፍርድ ቤት የይርጋ መቃወሚያውን በዝምታ ማለፉ በውጤት ደረጃ ተገቢ ነው በማለት 
አጽንቶታል፡፡ አመልካች በዚህም ውሳኔ ባለመስማማት የሰበር አቤቱታውን ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ 
ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያቀረበ ቢሆንም ውድቅ ተደርጎበታል፡፡ ለዚህ ፍርድ መነሻ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ለማስለወጥ ነው፡፡ 

አመልካች በቀን 15/05/2012 ዓ.ም ጽፈዉ ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የስር ፍርድ ቤቶች 
አከራካሪውን መሬት ለረዥም ጊዜ ህጋዊ በሆነ መንገድ ይዤ ስጠቀምበት የቆየሁ መሆኑን ጠቅሼ 
ያነሳሁትን የይርጋ መቃወሚያ በዝምታ ማለፋቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ስለሆነ ሊታረም 
ይገባዋል በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮም በግራ ቀኙ መካከል በ1983 ዓ.ም 
የተደረገ የመሬት ልውውጥ ውል መኖሩ ባልተካደበት የስር ፍርድ ቤት አመልካች ባነሱት የይርጋ 
መቃወሚያ ላይ ውሳኔ ሳይሰጥ ማለፉ በአግባቡ ስለመሆኑ መጣራት አለበት ተብሎ ስለታመነበት 
ለዚህ ሰበር ችሎት ቀርቧል፡፡ በዚሁም መሠረት ተጠሪዎች ባቀረቡት መልስ በአመልካች እና 
በተጠሪዎች መካከል በጽሁፍ የተደረገ ምንም አይነት የመሬት ልውውጥ ውል የለም፤ በመካከላችን 
የነበረው የቃል ውል ነው፤ የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዚህ ላይ ግራ ቀኛችንን አከራክሮ አመልካች 
በቃል በተደረገው የልውውጥ ውል የተቀበለውን እና በለውጥ የሰጠነውን መሬት ከ2011 ዓ.ም 
ጀምሮ በጋራ ጠቅልለዉ በመያዛቸዉ ክሱ በይርጋ አይታገድም፤ በለውጥ የተቀበሉትንም መሬት 
ይልቀቁ ተብሎ የተሰጠው ውሳኔ ስህተት የሌለበት በመሆኑ ሊጸና ይገባዋል በማለት ተከራክረዋል፡፡ 
አመልካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመልስ መልስ ሰጥተዋል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባለ መልኩ ከላይ የተገለፀውን ሲመስል ይህ 
ችሎትም የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አመልካች ያቀረበዉን የይግባኝ አቤቱታ ተቀብሎ 

የማየቱን ሥነ ሥርዓታዊነት በጭብጥነት በመያዝ ለጉዳዩ አግባብነት ካላቸዉ ድንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መዝገቡን እንደሚከተለዉ መርምሮታል፡፡ የፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ ከሳሽ የመሆን ችሎታ 

በሚል ርዕስ ለክሱ መነሻ በሆነዉ ነገር ወይም ክሱ በተመሰረተበት ሀብት ላይ ጥቅም ወይም 
መብት ያለዉ መሆኑ ካልተረጋገጠ እንዲሁም የሚጠይቀዉ መብት ተከሳሽን የሚመለከት መሆኑን 

ካላሳየ ክስ ማቅረብ እንደማይችል በአንቀጽ 33(2) እና (3) ላይ የደነገገዉም በዚሁ ምክንያት 
እንደሆነ እሙን ነዉ፡፡ ይህ ድንጋጌ በይግባኝ ጉዳዮች ላይም ጭምር ተፈፃሚነት ያለዉ ስለመሆኑም 

በህጉ አንቀጽ 32(2) ላይ የተመለከተዉ ድንጋጌ ያስገነዝባል፡፡ ይህም መብትና ጥቅምን ማሳየት 
የከሳሽ ወይም ይግባኝ ባይን ክስ ወይም የይግባኝ አቤቱታ ለመቀበል ቅድመ ሁኔታ መሆኑን 

የሚያሳይ ነዉ፡፡ በክስ ወይም በይግባኝ መልክ ለፍርድ ቤት አቤቱታ የሚያቀርብ ወገን በሌላኛዉ 
ተከራካሪ ወገን የተጣሰበት መብት መኖሩንና የሚጠይቀዉን ዳኝነት በግልጽ የማሳየት ግዴታ 

ይኖርበታል፡፡ ስለሆነም ፍርድ ቤት ከዋናዉ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተከራካሪ ወገኖች የሚያቀርቡትን 
ክርክር ወደ መስማት ከመሄዱ በፊት አስቀድሞ እንዲያደርግ ከሚጠበቁበት ተግባራት ዉስጥ አንዱ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

 

ገ ጽ 3 / 4 

 

ከሳሽ/ይግባኝ ባይ የክስ/የይግባኝ ምክንያት ያለዉ መሆን አለመሆኑን የማረጋገጥ ተግባር ነዉ፡፡ ጉዳዩ 
የቀረበዉ በይግባኝ ሲሆን ይግባኝ ባይ በይግባኝ አቤቱታዉ ለይግባኙ ምክንያት የሆነዉን ዉሳኔ 

የሚቃወምበትን እንዲሁም ዉሳኔዉ መብቴን ይነካል የሚልበትን ምክንያት በማሳየት ዳኝነት 
ሊጠይቅበት የሚገባዉ ሲሆን (የፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 326/1-ሠ እና ረ ይመለከቷል)፣ 

ይግባኝ ሰሚዉ ፍርድ ቤትም አስቀድሞ ይህን የማረጋገጥ ኃላፊነት ይኖርበታል፡፡ ይግባኝ 
የሚቀርበዉ በስር ፍርድ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ የታጣን መብት ለማስከበር እንጂ የዉሳኔዉን ምክንያት 

ብቻ ለማስቀየር አለመሆኑን በተለይም ይግባኝ ስለሚፈቀድበት ሁኔታ በሚል በፍት/ብ/ሥ/ሥርዓት 
ህጉ አንቀጽ 320(1) ስር “..በተወሰነበት (ሰረዝ የተጨመረበት) የመጨረሻ ፍርድ..” ከሚለዉ የህጉ 

አነጋገር መገንዘብ ይቻላል፡፡  

በተያዘዉ ጉዳይ አመልካች በስር በወረዳዉ ፍርድ ቤት በተጠሪ ለቀረበባቸዉ ክስ በሰጡት 

መልስ የይርጋ መቃወሚያን ጨምሮ የተለያዩ የፍሬ ነገር ክርክሮችን ያቀረቡ ሲሆን በመጨረሻ 
የጠየቁት ዳኝነትም መሬቱን ሊለቅ አይገባም ተብሎ እንዲወሰንላቸዉ ነዉ፡፡ ከላይ 

እንደተመለከተዉም ፍርድ ቤቱ ምንም እንኳ የቀረበዉን የይርጋ መከራከሪያ አስመልክቶ ያለዉ ነገር 
ባይኖርም አመልካች መሬቱን ሊለቁ አይገባም በማለት ለአመልካች ወስኗል፡፡ ይህ ዉሳኔ አመልካችን 

የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳዉ አይደለም፡፡ በዚህ መልኩ ተወስኖለት እያለ ዉሳኔዉ ይርጋን መሰረት 
ያላደረገ መሆኑን ብቻ በመጥቀስ የዉሳኔዉን ምክንያት ብቻ ለማስቀየር አመልካች ይግባኝ ለከፍተኛ 

ፍርድ ቤት ማቅረብ አይችሉም፡፡ ስለሆነም የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአመልካችን 
የይግባኝ አቤቱታ ተገቢነት በተለይም በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 320(1) መሰረት መርምሮ 

መሰረዝ ሲገባዉ ይግባኙን ተቀብሎ ይርጋን አስመልክቶ የቀረበዉን ክርክር መሠረት በማድረግ 
የሰጠዉ ዉሳኔ እንዲሁም የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ችሎቶች ይህን 

ሳያርሙ ማለፋቸዉ መሠረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ተከታዩ ተወስኗል፡፡   

 

ዉሳኔ 

1. የሰሜን ሸዋ መስተዳደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 01-0507 በቀን 

21/10/2011 ዓ.ም በዋለዉ ችሎት የሰጠዉ ዉሳኔ እንዲሁም የአማራ ክልል ጠቅላይ 
ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 03-11046 በቀን 05/03/2012 ዓ.ም በዋለዉ 

ችሎት የሰጠዉ ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ተሽሯል፡፡ 

2. በዚህ ችሎት የተደረገዉ ክርክር ያስከተለዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን 
ይቻሉ፡፡ 

3. ይህ ችሎት በቀን 18/02/2013 ዓ.ም በዋለዉ ችሎት የሰጠዉ እግድ ትዕዛዝ ተነስቷል፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷል፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ  
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አ/መ                      የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 
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የሠ/መ/ቁጥር 185708 
                                                                                                                                    
መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ/ም                        

 

ዳኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                           ተሾመ ሽፈራዉ 

                           ሀብታሙ እርቅይሁን 

                           ብርሃኑ መንግሥቱ 

                            ነጻነት ተገኝ 

አመልካች ፡- አቶ አንበሳው አፈወርቅ  

ተጠሪ ፡-  አቶ አበበ ተገኝ                           

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ የቤት ሽያጭ ውል አፈጻጸምን የሚመለከት ሲሆን ክርክሩ በመጀመሪያ በታየበት በፌዴራል 
ከፍተኛ ፍርድ ቤት አመልካች ከሳሽ ተጠሪ ደግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋል፡፡ አመልካች 
በተጠሪ ላይ በመሰረቱት ክስ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የቤት ቁጥሩ አዲስ የሆነውን በ360 ካሬ 
ሜትር የሰፈረ ቤት በብር 650,000.00 ከተጠሪ ገዝቻለሁ፡፡ በውሉ ላይ ተጠሪ ቤቱን እንዳስረከቡ 
የተገለጸ ቢሆንም ቤቱን በምረከብበት ወቅት እናቴ ከዚህ አለም በሞት የተለየች በመሆኑ ችግር 
ስለገጠመኝ ሳልረከብ የቀረሁ ስለሆነ ሀዘኔን ጨርሼ ተጠሪ ቤቱን እንዲያስረክቡኝ ብጠይቅም ቤቱን 
ሊያስረክቡኝ ፈቃደኛ ስላልሆኑ ቤቱን እንዲያስረክቡኝ እና በዉሉ የተመለከተዉን መቀጫ ብር 
100,000.00 እንዲከፍለኙ ይወሰንልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡ 

ተጠሪ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በማስቀደም ፍሬ ነገሩን በተመለከተ በሰጡት መልስ አመልካች 
ከተጠሪ ጋር ፈጸምኩኝ ያሉትን ወል አልፈጸምኩም፡፡ምንም ገንዘብ አልተቀበልኩም፡፡አመልካች 
ፈጸምኩኝ ያሉት ዉል በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 መሰረት ያልተፈጸመና ሕጋዊ መሰረት የሌለዉና 
በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1720/1 መሰረት ረቂቅ ነዉ፡፡ ከአመልካች ጋር ቤተሰባዊ ግንኙነት ስለነበረኝ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ጉዳይ እንዲያስፈጽሙልኝ የዉክልና ሥልጣና በርካታ ሕጋዊ ሰነዶችን ሰጥቻቸዉ በእጃቸዉ የሚገኝ 
ቢሆንም አመልካች ዉል አለኝ የሚሉት ዉል ሳይኖርና የተቀበልኩት ገንዘብ ሳይኖር በሀሰት የቀረበ 
ስለሆነ ክሱ ዉድቅ ይደረግልኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡  

ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ ሥልጣን የዳኘዉ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 177866 ላይ 
የግራ ቀኙን ክርክር በመስማትና በተጠሪ ውሉ ስለተካደ በሰነዱ ላይ የተጠሪ ፊርማ ነዉ የተባለዉ 
በፎረንሲክ እንዲመረመር ትእዛዝ ሰጥቶ በፌዴራል ፖሊስ የፎረንሲክ ምርመራ ዳይሬክቶሬት 
ፊርማዉን መርምሮ የላከለትን ሪፖርት መርምሮ በቀን 20/07/2011ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ በዉሉ 
ላይ በተጠሪ መፈረሙን በፎረንሲክ ምርመራ ስለተረጋገጠ ተጠሪ ዉል የለም ገንዘብም 
አልተቀበልኩም በማለት ያሰሙት ክርክር በሕግ የተደገፈ አይደለም፡፡ ዉል መኖሩ በተጠሪ ፊርማ 
ስለተረጋገጠ ተጠሪ ገንዘብ አልተቀበልኩም በማለታቸዉ ብቻ በዉሉ ዉስጥ የተገለጸዉን የዉሉን 
ኃይለ ቃላቶች በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2006 መሰረት መካድ ስለማይችሉ ተጠሪ ዉሉን ፈርመዋል 
ከተባለ ተጠሪ ገንዘብ አልተቀበልኩም በሚል ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የለዉም፡፡ይሁን እንጂ 
በአመልካች እና በተጠሪ መካከል የተፈፀመው ውል በፍ/ብ/ሕግ/ቁጥር አንቀፅ 1723 መሰረት በውል 
እና ሰነዶች ማረጋገጫ ያልተመዘገበ እና በፍ/ሕግ ቁጥር 1720/1 መሰረት በረቂቅ ደረጃ የቀረ 
በመሆኑ ህጋዊ የሆነ ውጤት ኖሮት የሚፈፅም አይደለም፡፡ በረቂቅ ደረጃ የቀረ ውል ደግሞ ተጠሪ 
መፈፀም ካልፈለጉ የሚፀናበት የሕግ አግባብ የለም በማለት ዉሉ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1808 መሰረት 
ፈርሶ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1815 መሰረት ግራ ቀኝ ወደ ነበሩበት ሊመለሱ ይገባል በማለት ተጠሪ 
በዉሉ የተከፈላቸዉን ብር 650,000.00 ከወለድ ጋር የዉሉን መቀጫ ብር 100,000.00 
ለአመልካች ሊከፍሉ ይገባል ሲል ወስኗል፡፡  

አመልካች በዉሳኔዉ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት 
አቅርበዉ ፍርድ ቤቱ በመ/ቁጥር 175070 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 20/02/2012 ዓ/ም 
በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፍርድ ቤት የተጠሪ ፊርማ በፎረንሲክ እንዲመረመር ያደረገዉ ረቂቅ ዉሉ 
መፈጸም አለመፈጸሙን ለማረጋገጥ እንደሆነ መገንዘቡን በመጥቀስ የሥር ፍርድ ቤት ዉሉ ረቂቅ 
ስለሆነ ግራ ቀኝ ወደነበሩበት ሊመለሱ ይገባል ብሎ በመወሰኑ የተፈጸመ ስህተት የለም በማለት 
የሥር ፍርድ ቤትን ዉሳኔ አጽንቷል፡፡ ከላይ በተመለከተዉ መሰረት በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ 
የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል አመልካች በቀን 09/03/2012 ዓ/ም ጽፈዉ ያረቡት የሠበር 
አቤቱታ ይዘት አጭሩ የሚከተለዉ ነዉ፡፡ 

ተጠሪ ለክሱ መነሻ የሆነውን መኖሪያ ቤት በብር 650,000.00 በውል ለአመልካች ሽጠዉ የሽያጩን 
ገንዘብ በውሉ ደረሰኝነት ሙሉ ለሙሉ በእለቱ ተቀብለዋል፡፡ ተጠሪ በውሉ ላይም መፈረማቸውን 
በፎረንሲክ ተረጋግጧል፡፡በወረዳው ተቀባይነትን አግኝቶ ለካርታ ስራ ወደ ክፍለ ከተማ የተላከው 
የቤቱ ማህደር ተመዝግቦ የሚገኘው በገዢው በአመልካች ስም መሆኑን በፍርድ ቤት ትእዛዝ 
የቀረበዉ ማስረጃ ያሳያል፡፡የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723 መሰረት የሚከናወን ምዝገባ ዋና አላማ 
በተዋዋይ ወገኖች የቤት ሽያጭ ውል ለመኖሩ በማስረጃነት እንዲያገለግል ነው፡፡ በተያዘው ጉዳይ 
በውሉ ላይ ተጠሪ የፈረሙ መሆኑ በፎረንሲክ ምርመራ የተረጋገጠ እና ቤቱ የሚገኝበትም ክፍለ 
ከተማ የሽያጭ ውሉን በሕጉ አግባብ ተቀብለው ክስ የቀረበበት ቤት ማህደር በአመልካች ስም 
የተመዘገበ መሆኑን ባረጋገጡበት ሁኔታ የስር ፍርድ ቤቶች ወደ ኋላ በመመለስ የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 
1723ን በጉዳዩ ተፈፃሚ በማድረግ ውሉ ረቂቅና ተፈጻሚነት የሌለው ነው ሲሉ የደረሱበት ድምዳሜ 
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መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ተብሎ ተጠሪ ክስ የቀረበበትን ቤት ለአመልካች 
እንዲያስረክቡ እና በውሉ መሰረት መቀጮ 100,000.00 ብር እንዲከፍሉ እንዲወሰንላቸው 
በመጠየቅ አቤቱታቸውን አቅርበዋል፡፡     

የሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ አከራካሪውን ቤት በተመለከተ ግራ ቀኙ የግዥና 
የሽያጭ ውል ያደረጉ መሆናቸው በውሉ ውስጥ ያለው ፊርማ የተጠሪ መሆኑ በተረጋገጠበት እና 
የተጠቀሰውን ቤት አስመልክቶ በአመልካች ስም የተጀመረ ማህደር እንዳለ በተገለፀበት ሁኔታ ውሉ 
ተፈጻሚነት የለውም በማለት መወሰኑ ከፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723 ዓላማ እና የተያዘው ጉዳይ ይህ 
ሰበር ሰሚ ችሎት ከዚህ በፊት ከሰጠው ውሳኔ የተለየ ሁኔታዎች ያሉት ከመሆኑ አንፃር መጣራት 
ያለበት በመሆኑ ጉዳዩ ለሰበር ሰሚ ችሎት ቀርቦ እንዲታይ በሰጠዉ ትእዛዝ መሰረት ተጠሪ በቀን 
07/04/2012 ዓ/ም የተፃፈ በአጭሩ የሚከተለዉን መልስ አቅርበዋል፡፡ 

ተጠሪ ባቀረቡት መልስ ፍርድ ቤቱ በተጠሪና በአመልካች መካከል በተደረገው ፊርማ ላይ የተጠሪ 
ነው አይደለም የሚለውን በፎረንሲክ ያጣራው ውሉ በተጠሪ ሙሉ በሙሉ የተካደ በመሆኑ ውሉ 
ባልታመነበት ደግሞ በእርግጥ ይህ እረቂቅ ውል አለ የለም ካለ ወደነበሩበት ለመመለስ ውሳኔ 
ለመስጠት እንጂ ውል ለማዋዋል ሥልጣን በተሰጠው አካል ፊት ያልተደነገገ ውል ወይም ውሉ 
ባልታመነበት ሁኔታ ውሉን ሕጋዊ ለማድረግ አይደለም፡፡ ውል አለ ለማለት በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 
1723 ላይ የተጠቀሰውን ማሟላት አለበት ወይም ተዋዋይ ወገኖች ውሉን ማመን አለባቸው ወይም 
ውል የተፈፀመበት ንብረት ሙሉ ለሙሉ እርክክብ የተደረገ ከሆነ ወይም ውሉ ወደ ነበረበት 
ለመመለስ የማይቻል መሆኑን ሲረጋገጥ እንደሆነ በሰ/መ/ቁጥር 43825፣ 36294 ፣ 18768 እና 
47800 ላይ አስገዳጅ ትርጉም ተሰጥቶበታል፡፡ በመሆኑም የስር ፍርድ ቤት ውሉ ፈርሶ ወደነበሩበት 
ይመለሱ በማለት በመወሰኑ የተፈጸመ ስህተት የለም፡፡ እንዲሁም አመልካች ቤቱ ለካርታ ስራ ወደ 
ክ/ከተማ የተላከና በስማቸው ተመዝግቦ ይገኛል ብለው ያሉት ከእውነት የራቀ ነው ምክንያቱም 
አመልካች ከተጠሪ እውቅና ውጪ ከባለሞያዎች በመመሳጠር እና በማላውቀው በንብረቴ ላይ 
እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ደርሼ ድርጊታቸውን ሳሳግድባቸው ይህንን ክርክር አቅርበዋል እንጂ አመልካች 
እንደሚሉት አመልካችና ተጠሪ ተስማምተን በስማቸው ለማሰራት ቢችሉ ወደ ክርክርም ባልገባን 
ነበር፡፡ ለክርክር ምክንያት የሆነው ቤት ሰነድ አልባ በመሆኑ በንብረቱ ባለቤት ሰነድ ተዘጋጅቶ 
ለፍርድ ቤትም ተልኮ የነበረ ሲሆን ንብረቱ እንኳን በአመልካች ስም ሊሆን ቀርቶ ከገዛሁት ሰው 
ስም ወደ ተጠሪ ስም አልዞረም፡፡ውሉም ስልጣን ባለው የፌደራል ሰነዶች ምዝገባ እና ማረጋገጫ 
ኤጀንሲ ስላልተደረገ የየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ፍትህ ፅ/ቤት የላከዉ ማስረጃ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 
1723 ጋር ምንም ግንኙነት ስለሌለዉ በስር ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ የተፈጸመ ስህተት የለም በማለት 
ተከራክረዋል፡፡ አመልካችም በቀን 12/05/2012 ዓ/ም የተፃፈ የመልስ መልስ በማቅረብ 
ተከራክረዋል፡፡ 

ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 
እኛም የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩ ለሰበር ችሎት ያስቀርባል ሲል ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር በስር 
ፍርድ ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን አግባብነት 
ካለዉ ሕግ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡  
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እንደመረመርነውም በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 ስር እንደተደነገገዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ባለቤትነትን በሽያጭ ለማስተላለፍ የሚደረግ የሽያጭ ዉል በጽሁፍና በሚገባ አኳኋን በፍርድ ቤት 
መዝገብ ወይም ዉል ለማዋዋል ሥልጣን በተሰጠዉ አካል ፊት መደረግ እንዳለበት ሕጉ አስገዳጅ 
ልዩ የሆነ አጻጻፍ(ፎርም) ደንግጓል፡፡ የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 አተረጓጎምና ተፈጻሚነት 
በሚመለከት ይህ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 36887 ላይ እና በሌሎች መዝገቦች ላይ በሰጠዉ ዉሳኔ 
በተመለከተዉ አስገዳጅ ትርጉም መሰረት በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 ስር የተደነገገዉ የዉል 
አጻጻፍ(ፎርም) ዋና ዓላማ በተዋዋይ ወገኖች የቤት ሽያጭ ዉል ለመኖሩ በማስረጃነት እንዲያገለግል 
በመሆኑ በመካከላቸዉ የቤት ሽያጭ ዉል እንደነበርና ገንዘብም ተቀባብለዉ እንደነበር አምነዉ ዉሉ 
በዉል አዋዋይ ፊት አለመደረጉንና አለመመዝገቡን(authenticate አለመደረጉን) ብቻ ምክንያት 
በማድረግ ዉል የለም ብለዉ የሚቃወሙ ተከራካሪዎችን የሚያጠቃልል እንዳልሆነ ትርጉም 
ሰጥቷል፡፡ በመሆኑም የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 ተፈጻሚነት ተዋዋዮች የቤት ሽያጭ ዉል በዉል 
አዋዋይ ፊት በማድረግ አላስመዘገብንም ብለዉ ቢከራከሩም መዋዋላቸዉንና የሽያጭ ገንዘብ 
መቀባበላቸዉን እስካመኑ ድረስ ዉሉ ዉጤት እንዳይኖረዉ የሚያደርግ አይደለም፡፡ በአንጻሩ 
ከተዋዋይ ወገኖች አንደኛዉ በተለይም ሻጭ ዉሉን አልተዋዋልኩም ብሎ በተከራከረ ጊዜ ሕጉ በዚህ 
ድንጋጌ ላይ በተቀመጠዉ የአጻጻፍ ስርዓት መሰረት እንዲፈጸም የፈለገዉ ዉሉ መኖሩን ለማረጋገጥ 
በመሆኑ ዉሉ በዉል አዋዋይ ፊት ካልተደረገና ተዋዋይ ነዉ በተባለዉ ወገን ከተካደ ሊፈጸም 
የሚችል ዉል የለም ወደሚል ድምዳሜ የሚያደርስ ነዉ ፡፡  

በተያዘዉ ጉዳይ ተጠሪ ለክሱ መነሻ የሆነዉን የቤት ሽያጭ ዉል አልፈጸምኩም፤አልፈረምኩም የቤት 
ሽያጭ ገንዘብ ነዉ ተብሎ በዉሉ የተገለጸዉን በብር 650,000.00 አልተቀበልኩም በማለት በግልጽ 
ክደዉ መከራከራቸዉን ከሥር ፍርድ ቤቶች ዉሳኔዎች ግልባጭ ተመልክተናል፡፡ይህም የሚያሳየዉ 
የተጠሪ ክርክር የቤት ሽያጭ ዉሉ ፊት አልተደረገም እንዲሁም ተረጋግጦ አልተመዘገበም የሚል 
ብቻ ሳይሆን ዉሉ ስለመደረጉ ክደዉ መከራከራቸዉን ነዉ፡፡ በመሆኑም ለክሱ መነሻ የተደረገዉ 
ዉል በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 ስር በተደነገገዉ መሰረት በጸና አኳኋን የተደረገና በሕግ ፊት 
ዉጤት የሚኖረዉ አይደለም ተብሎ በይግባኝ ሰሚዉ ችሎትና በስር ፍርድ ቤት የተደረሰዉ 
ድምዳሜ ሕግን መሰረት ያደረገ ነዉ፡፡በተጨማሪም በሥር ፍርድ ቤት በተደረገ ክርክርና ማስረጃ 
እንደተረጋገጠዉ ለክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት አመልካች እንዳልተረከቡና ሥመ ሀብቱም ወደ 
አመልካች እንዳልዞረ የተረጋገጠ ፍሬ ነገር በመሆኑ አመልካች የቤቱ ስመ ሀብት በአመልካች ስም 
ለማስመዝገብ በሂደት ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ ያቀረቡት ክርክር በሥር ፍርድ ቤት በማስረጃ 
የተረጋገጠዉን ፍሬ ነገር ያላገናዘበና ዉሉ ዉጤት እንዲኖረዉ የሚያደርግ ባለመሆኑ 
አልተቀበልንም፡፡ 

እንዲሁም የሥር ፍርድ ቤት የተጠሪ ፊርማ በፎረንሲክ እንዲመረመር ያደረገበት ምክንያት ግራ 
ቀኙ ወደነበሩበት እንዲመለሱ ለመወሰን የሚያስችል ማስረጃ በማስፈለጉ እንደሆነ ተረድተናል፡፡ 
ምክንያቱም ተጠሪ በዉሉ ላይ አልፈረምኩም ገንዘቡንም አልተቀበልኩም ብለዉ በመካዳቸዉና 
አመልካች ደግሞ ብር 650,000.00 ለተጠሪ ከፍያለሁ እያሉ በመሆኑ በጸና አኳኋን የአጻጻፍ 
ስርዓቱን ተከትሎ ባለመደረጉ በሕግ ፊት ዉጤት አይኖረዉም የተባለ ዉል በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 
1808/2 ስር በተደነገገዉ መሰረት ፈርሶ ዉለታዉን ለመፈጸም የተደረገ ነገር ቀሪ ሆኖ ተዋዋዮች 
ዉሉ ከመደረጉ በፊት ወደነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ ማድረግ እንደሚገባ ፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1815 
ስር በመደንገጉ ዉሉ ዉጤት የለዉም የሚባል ከሆነ አመልካች ከፈልኩኝ ያሉትን ገንዘብ ተጠሪ 
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ሊመልሱ የሚገባ መሆን አለመሆኑ መወሰን ስላለበት ነዉ፡፡ ስለሆነም በዉሉ ላይ ተጠሪ 
መፈረማቸዉ በፎረንሲክ ምርመራ መረጋገጡ ግራ ቀኙን ወደነበሩበት ሁኔታ ለመመለስ ጥቅም ላይ 
የሚዉል ማስረጃ ሆኖ ከሚቀር በስተቀር ተጠሪ ዉሉን አልተዋዋልኩም ብለዉ በግለጽ ክደዉ 
ያቀረቡትን ክርክር እና ዉሉ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 ስር በተደነገገዉ መሰረት በጸና አኳኋን 
አልተደረገም በማለት ያሰሙትን ክርክር ዋጋ የሚያሳጣ ማስረጃ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል 
አይደለም፡፡ 

ሲጠቃለል የስር ፍርድ ቤቶች ተጠሪ ለክርክሩ መነሻ የሆነዉን የቤት ሽያጭ ዉል 
አልተዋዋልኩም፤በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723/1 መሰረት የተደረገ ዉልም የለም በማለት በግልጽ ክደዉ 
ያቀረቡትን ክርክር በመቀበል ዉጤት በሚኖረዉ መልኩ በጸና አኳኋን የተደረገ ዉል ባለመሆኑ 
ፈርሶ ግራ ቀኝ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የሰጡት ዉሳኔ ሕግን መሰረት ያደረገ በመሆኑ በዚህ 
ችሎት ደረጃ ሊታረም የሚችል የተፈጸመ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አላገኘንም፡፡ስለሆነም ተከታዩን 
ወስነናል፡፡ 

 
 
 
 

ዉ ሳ ኔ 
1. የፌዴራል ከፍተኛ  ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 177866 ላይ በቀን 20/07/2011 ዓ/ም የተሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 175070 ላይ በቀን 20/02/2012 ዓ/ም 
የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋል፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት በተደረገ ክርክር መነሻ ያወጡትን ወጪ የየራሳቸዉን እንዲችሉ 
ወስነናል፡፡ 

ትእዛዝ 

1. ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ታግዶ እንዲቆይ በዚህ መዝገብ ላይ በቀን 10/03/2012 
ዓ/ም  ተሰጥቶ የነበረዉ እግድ ተነስቷል፡፡ ይጻፍ፡፡ 

2. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለስር ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት 
ይመለስ፡፡   
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                                                           የሰ.መ.ቁ.183394 

ጥር 26 ቀን 2013 ዓ.ም 

ዳኞች፡- 1.  ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

  2.  ቀነዓ ቂጣታ 

 3. ፈይሳ ወርቁ 

 4. ደጀኔ አያንሳ 

      5. ብርቅነሽ እሱባለዉ 

አመልካች፡- አቶ አየናዉ አላምረዉ  - ቀርበዋል 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሰረት ሉሉ - የቀረበ የለም   

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተለዉ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍ  ር  ድ 

ይህ የወጪና ኪሳራ፣ የተቋረጠ ገቢን የሚመለከት ክርክር የተጀመረዉ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን 

ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመልካች የሥር ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር 1ኛ ከሳሽ፣ በዚህ 

ችሎት የክርክሩ ተካፋይ ያልሆነዉ መርጌታ ታዬ ሉሉ ሌሎች የሥር 2ኛ ተከሳሽ ሆኖ ሲከራከሩ 

ነበር። ጉዳዩ ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለዉ የአሁን አመልካች የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.300510 በ02/11/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልኝ በማለት በማመልከታቸዉ ነዉ።  

የጉዳዩ አመጣጥ ሲታይ በሥር ከሳሾች እና በሥር ተከሳሽ መካከል የነበረዉን የወጪና ኪሳራ 

እንዲሁም ከቤት ጋር በተያያዘ የተቋረጠ ገቢን የሚመለከት ክርክር የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት ግራ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ቀኙን አከራክሮ ዉሳኔ ከሰጠ በኋላ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.208 መሰረት የቀረበዉን አቤቱታ ተከትሎ 

ጉዳዩን ድጋሚ በማየት በመ.ቁ.61826 በ16/9/2010 ዓ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ተከሳሽ በክርክሩ 

ምክንያት በሥር ከሳሻ ላይ ለደረሰዉ ወጪና ኪሳራ ብር 210.00 [ሁለቶ አስር] እንዲከፍላት፤ 

የታጠዉን የቤት ኪራይ ገቢን በተመለከተ የተጠየቀዉ ዳኝነት የክስ ምክንያት ስለሌለዉ ዉድቅ ነዉ 

በማለት ወስኗል። የሥር 1ኛ ከሳሽ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ያቀረበች ቢሆንም ፍ/ቤቱ ይግባኙን በትዕዛዝ ዉድቅ በማድረግ የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ 

በማጽናት ወስኗል። የሥር ከሳሽ አሁንም በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ለኦሮሚያ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያቀረበች ሲሆን ችሎቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ 

ዉሳኔ የሥር የከፍተኛዉ ፍ/ቤት የሥር ተከሳሽ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.208 መሰረት ያቀረበዉን 

አቤቱታ ተቀብሎ የቀደመዉን ዉሳኔ በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ የሕግ ድጋፍ የለዉም በማለት በመሻር 

ወስኗል። የአሁን ሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ለማስለወጥ ነዉ።  

የአሁን አመልካች ባቀረበዉ የሰበር አቤቱታ፡ ግራ ቀኙ አንድ ክልል ነዋሪዎች በመሆናችን የኦሮሚያ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን ጉዳይ ለማየት ስልጣን እንደሌለዉ የአሁን 

አመልካች ለክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ባቀረበዉ መልስ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ አንሶቶ ነበር። 

የሥር የክልሉ ከፍተኛ ፍ/ቤትም ሆነ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት የግራ ቀኙን ጉዳይ ያዩት በሕገ 

መንግስቱ አንቀጽ 80 [2፣ 4] መሰረት በተሰጠዉ የዉክልና ስልጣን በሆኑ፣ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት 

በሰጠዉ ዉሳኔ ቅሬታ መቅረብ ያለበት በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 [1] መሰረት ለፌዴራል 

ሰበር ሰሚ ችሎት ሆኖ ሳለ የሥር የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን መቃወሚያ በዝምታ በማለፍ 

የሰጠዉ ዉሳኔ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.244 [1] እና በዚህ ችሎት ከተሰጠዉ አስገዳጅ የህግ ትርጉም 

የሚቃረን ነዉ። ስለሆነም የሥር የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን ጉዳይ በሰበር 

አይቶ ለመወሰን ስልጣን ሳይኖረዉ የሰጠዉ ዉሳኔ ሕጋዊ መሰረት የሌለዉ ስለሆነ እንዲሻርልኝ 

በማለት በዝርዝር አመልክቷል።  

የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን በማየት ፣መደበኛ ነዋሪነታቸዉ በተለያዩ ክልሎች ዉስጥ በሆኑ ሰዎች 

መካከል የሚነሱ ክርክሮች የፌዴራል ፍ/ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ስር የሚወድቅ ሆኖ እያለ የክልሉ 

ሰበር ሰሚ ችሎት በጉዳዩን ላይ ዉሳኔ የመስጠቱን አግባብነት፣ ለመመርመር ሲባል የሰበር አቤቱታ 

ያስቀርባል በማለት ተጠሪ መልስ እንዲትሰጥ ባዘዘዉ መሰረት፣ በ10/3/2013 ዓ.ም በተጻፈ መልስ፡ 

በዚህ ጉዳይ የሥር የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠዉ በሕግ አግባብ የተወሰነ 

ስለሆነ የቀረበዉ ቅሬታ በሐሰት የቀረበ ነዉ በማለት በዝርዝር ተከራክሯል። የአሁን አመልካች 

የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል። 
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የጉዳዩ አመጣጥ ከፍ ሲል የተመለከተዉ ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካላቸዉ 

የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዲሁም የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል ሲል ከተያዘዉ ጭብጥ 

አንጻር እንደሚከተለዉ መርምሮታል። እንደመረመረነዉ የአሁን አመልካች የአዲስ አበባ ከተማ 

ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ ነዋሪ እና የአሁን ተጠሪ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሐረርጌ 

ሐረሚያ ከተማ መስተዳደር ባቴ ወረዳ 03 ቀበሌ ነዋሪ መሆንዋ ግራ ቀኙን ያላከራከረ ከመሆኑንም 

በላይ የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት በፍሬ ነገር ደረጃ ያረጋገጠዉ ጉዳይ ነዉ። ስለሆነም በዚህ ጉዳይ 

ምላሽ የሚሻዉ ይህ በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በሆነዉ በአመልካች እና በኦሮሚያ ክልል ነዋሪ 

በሆነችዉ ተጠሪ መካከል ያለዉን የፍትሕ ብሔር ክርክር የሥር የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት ለማየት የሥረ-ነገር ስልጣን አለዉ ወይስ የለዉም? የሚለዉ ነጥብ መሆኑን ተገነዝበናል።     

እንደሚታወቀዉ የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት ፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀር የመሰረተ እና 

የመንግስት ስልጣን በፌዴራል እና በክልሎች መንግስታት መካከል የተከፋፈለ መሆኑን በሕገ 

መንግስቱ አንቀጽ 50 ሥር ተመልክቷል። ስለሆነም የፌዴራልም ሆነ የክልሎች መንግስታት 

የራሳቸዉ የሆነ የአስተዳደር መዋቅር እንደሚኖራቸዉ ተደንግጎ እናገኛለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ 

የአዲስ አበባ ከተማ የፌዴራሉ መንግስት ርዕሰ ከተማ መሆኑን እና የከተማዉ አስተዳደር ራሱን 

በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን እንዳለዉ እና ዝርዝሩም በሕግ እንደሚደነገግ፣ እንዲሁም 

የከተማዉ አስተዳደር ተጠሪነቱ ለፌዴራሉ መንግስት መሆኑን የሕግ መንግስቱ አንቀጽ 49 [1፣ 2፣ 

3] ድንጋጌ ያመለክታል። ይህን ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 

87/89፣ 311/1995 ወጥተዉ ሥራ ላይ ከዋሉ በኋላ እነዚህ ቻርተሮች ተሽረዉ የተሻሻለዉ የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 ወጥቶ ሥራ ላይ ይገኛል። የአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር በዚህ አግባብ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ ይገኛል። አሁን ከተያዘዉ ጉዳይ አንጻር 

ይህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና የክልሎች አስተዳደር የተለያዩ መሆናቸዉ ከዳኝነት ስልጣን 

አንጻር መታየት የለበት ጉዳይ ነዉ።   

በዚህ መሰረት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5 (2) መሰረት መደበኛ 

ነዋሪነታቸዉ በተለያዩ ክልሎች ዉስጥ በሆኑ ሰዎች መካከል የሚነሱ የፍትሓ ብሔር ጉዳዮች ላይ 

የዳኝነት ስልጣን ያላቸዉ የፌዴራል ፍ/ቤቶች እንደሆኑ ተመልክቷል። ስለሆነም መደበኛ 

ነዋሪነታቸዉ በተለያዩ ክልሎች ዉስጥ በሆኑ ሰዎች መካከል የሚነሱትን የፍትሕ ብሔር ክርክሮችን 

ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ያላቸዉ የፌዴራል ፍ/ቤቶች መሆናቸዉን ያሳያል። 

በሌላ በኩል የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ.139942 [ቅጽ 22] 

በ27/3/2010 ዓ.ም እና በሰ.መ.ቁ.144613 [ቅጽ 23] በ30/9/2010 ዓ.ም በሰጠዉ አስገዳጅ የሕግ 
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ትርጉም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪ እና በክልል ነዋሪ በሆኑ ተከራከሪ ወገኖች መካከል 

የተነሳ ክርክር የፌዴራል ጉዳይ እንደሆነ እና ክርክሩን ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት 

ስልጣን ያለዉ የፌዴራል ፍ/ቤቶች መሆናቸዉን መወሰኑን ማየት ይቻለል። የከባቢ ወይም የግዛት 

የዳኝነት ስልጣን በተመለከተ ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.24 እና 25 ድንጋጌ መረዳት እንደሚቻለዉ 

ለክርክር መነሻ የሆነዉ ንብረት የሚገኝበት ወይም ድርጊቱ የተፈጸመበት ቦታ ታሳብ ተደርጎ 

የሚወሰን ይሆናል። እንግዲህ የአሁን ተጠሪ ባቀረበችዉ ክስ ወጪና ኪሳራ እንዲሁም የቤት 

የተቋረጠ ገቢ አመልካች ሊከፍለኛ ይገባል በማለት ዳኝነት የጠየቀችበት ጉዳይ ተከስቷል ብላ 

የገለጸችዉ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ ዉስጥ መሆኑን የግራ ቀኙ ክርክርና የሥር ፍ/ቤት 

የዉሳኔ ቅጂ ያሳያል። ይህ ከሆነ የግራ ቀኙን ክርክር ለማየት የከባቢ ወይም የግዛት የዳኝነት 

ስልጣን ያለዉ የፌዴራል ጉዳዮችን በዉክልና እንዲያዩ ስልጣን የተሰጣቸዉ የኦሮሚያ ክልል 

ፍ/ቤቶች ይሆናል ማለት ነዉ። በኢ.ፌ.ዴ.ሪ.ሕገ መንግስት አንቀጽ 80 (2 እና 4) መሰረት የክልል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት ከክልሉ ጉዳዮች በተጨማሪ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የዳኝነት ስልጣን 

እንደሚኖረዉ እና የክልል ከፍተኛ ፍ/ቤት ደግሞ በክልሉ ከሚኖረዉ የዳኝነት ስልጣን በተጨማሪ 

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የዳኝነት ስልጣን እንደሚኖረዉ ተደንግጓል። በዚህ መሰረት 

ለክርክር ምክንያት የሆነዉ ጉዳይ ተከስቷል ተብሎ የተገለጸዉ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ 

ዞን ዉስጥ በመሆኑ ይህን ጉዳይ በዉክልና የማየት ስልጣን ያላቸዉ የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ 

ፍ/ቤት እና የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ናቸዉ። በዚህ አግባብም የምስራቅ ሐረርጌ 

ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት እና የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ከግራ ቀኛቸዉ 

የቀረበዉን ክርክር ሰምተዉ ተገቢ ነዉ ያሉትን ዉሳኔ መስጠታቸዉን ከቀረበዉ የዉሳኔ ቅጂ ማየት 

ተችሏል።  

በዚህ መሰረት የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመጽናት ዉሳኔ የሰጠ ስለሆነ በዚህ ዉሳኔ ቅሬታ ያለዉ ወገን በአዋጅ 

ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት በሕግ በተቀመጠዉ የጊዜ ገደብ ዉስጥ የሰበር ቅሬታዉን 

ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ማቅረብ መብት አለዉ። ነገር ግን የአሁን ተጠሪ 

የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የሰጠዉን ዉሳኔ በመቃወም ቅሬታዋን 

ያቀረበችዉ ሕግ ባስቀመጠዉ የጊዜ ገደብ ዉስጥ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ሳይሆን ለኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት መሆኑን የዉሳኔዉ ግልባጭ ያሳያል። 

ነገር ግን የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በኢፌዴሪ ሕግ መንግስት አንቀጽ 80 

[3፣ ለ] እና የተሻሻለዉ የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግስት [1994] አንቀጽ 64 [2፣ ሐ] እንዲሁም 

የኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶችን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 141/2000 አንቀጽ 26 [1፣ 
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ሠ] መሰረት ክልሉን አስመልክቶ የመጨረሻ ዉሳኔ ባገኘ ጉዳይ ላይ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ካለ 

በሰበር ችሎት ለማየት ስልጣን እንዳለዉ ተደንግጓል። ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት የመጨረሻ ዉሳኔ ያገኙትን የክልሉን ጉዳዮች ከሚያይ በስተቀር የፌዴራል ጉዳዮችን 

በሰበር ተቀብሎ ለማየት የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን እንደሌለዉ ያስገነዝባል።  

ስለሆነም የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አመልካች ችሎቱ ቅሬታዉን ተቀብሎ 

ለማየት የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን የለዉም በማለት ያቀረበዉን ክርክር በመቀበል፣ በአመልካች 

በኩል መቃወሚያ ባይቀርብም ችሎቱ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.9 (2) ፣ 244 (2፣ ሀ) እና 245 (2) 

መሰረት በራሱ ተነሳሽነት ይህን ጉዳይ ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን የሌለዉ 

መሆኑን በመገንዘብ፣  የአሁን ተጠሪ ያቀረበችዉን የሰበር አቤቱታ ተቀብለን ለማየት ስልጣን 

የለኝም በማለት ዉድቅ ማድረግ ሲገባዉ ግራ ቀኙን በማከራከር በዋናዉ ጉዳይ ላይ ዉሳኔ መስጠቱ 

የሥረ-ነገር ስልጣን በሌለዉ ጉዳይ ላይ ዉሳኔ መስጠቱ የህግ ድጋፍ የለዉም ብለናል። 

ሲጠቃለል የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት በአዲስ አበባ አስተዳደር ነዋሪ በሆነዉ በአመልካች እና 

በኦሮሚያ ክልል ነዋሪ በሆነችዉ በተጠሪ መካከል የተነሳዉን የፍትሕ ብሔር ክርክር ሰምቶ 

ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ሳይኖረዉ ዋነዉን ጉዳይ በማየት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ የሚከተለዉ ተወስኗል። 

ዉ  ሳ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.300510 በ02/11/2011 ዓ.ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] 

መሰረት ተሽሯል።  

2. የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በአመልካች እና በተጠሪ መካከል ያለዉን 

ክርክር ሰምቶ ለመወሰን የሥረ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ያለዉም ብለናል። ነገር ግን የአሁን 

ተጠሪ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በሰጠዉ ዉሳኔ ላይ ቅሬታ ያላት 

እንደሆነ በሕጉ አግባብ ቅሬታዋን ስልጣን ላለዉ ፍ/ቤት ከማቅረብ ይህ ዉሳኔ የሚያግዳት 

አይሆንም ብለናል።  

3. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ። 

4. ግራ ቀኙ በዚህ ችሎት የደረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻሉ። 

5. ይህ ዉሳኔ የካቲት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ተነቧል። 

መዝገቡ ተዘግቷል። 
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የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

 ሰ/ጥ 
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የሰ/መ/ቁጥር 189495 

መጋቢት 28 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                               

                               

                              ዳኞች ፡- ብርሀኑ አመነው  

                                     ተሾመ ሽፈራው  

                                     ሀብታሙ እርቅይሁን  

                                    ብርሀኑ መንግስቱ  

                                     ነፃነት ተገኝ 

 አመሌካች ፡ 1ኛ. አቶ አድማስ አደመ 

           2ኛ. አቶ ግዛት አደመ  አሌቀረቡም 

 ተጠሪ ፡ የባህደር ዙሪያ ወረዳ የገጠር መሬት አስተዳደር ፅ/ቤት   አሌቀረቡም 

  መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፍርድ 

ክርክሩ የገጠር መሬት ይዞታን የሚመሇከት ሲሆን ጉዳዩ በተጀመረበት የባህዳር ዙሪያ ወረዳ ፍ/ቤት 

ተጠሪ ከሳሽ አመሌካቾች እንደየቅደም ተከተሊቸው ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሐምላ 25 ቀን 2011 ዓ.ም በተፃፈ ክስ በሌጆሚ ቀበላ አምሊክ ጎጥ በምስራቅ መንገድ፣ 

በምእራብ የግጦሽ መሬት፣ በሰሜን የግጦሽ መሬት፣ በደቡብ ፍቅሬ ባየሕ የሚያዋስኑት ስፋቱ 2 ቃዳ 

መሬት የቀበላው አስተዳዳሪ እየተቃወማቸው አመሌካቾች በ2011 ዓ.ም ሇ2012 ዓ.ም በማረስ ሩዝ 

የዘሩበት ስሇሆነ መሬቱ እንደሇበሰ ሇቀው እንዲያስረክቡ ይወሰንሌን በማሇት ዳኝነት ጠይቋሌ፡፡  

 

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 
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አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ እና የፍሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

መቃወሚያው በብይን የታሇፈ ሲሆን በፍሬ ጉዳይ ሊይ በሰጡት መሌስ መሬቱ በቆጠራ ጊዜ 

በእናታችን እማሆይ አዘኛ ደምላ ስም የተመዘገበ እና ሇጎጆ መውጪያነት ሰጥተውን እስከ አሁን 

የምንገሇገሌበት ስሇሆነ መሬቱ የወሌ ነው ተብል የቀረበው ክስ ተገቢነት የሇውም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡  

ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን የሰው ምስክሮች ቃሌ እና ከወረዳው መሬት አጠቃቀም ፅ/ቤት የቀረበውን 

ማስረጃ መርምሮ የተጠሪ ምስክሮች መሬቱ በ1989 ዓ.ም የወሌ ሆኖ ተቆጥሮ እያሇ አመሌካቾች 

በ2011 ዓ.ም መሬቱን ይዘው በማረስ ሩዝ የዘሩበት መሆኑን አስረድተዋሌ፡፡ የአመሌካቾች 

ምስክሮችም ክስ የቀረበበት መሬት በ1989 ዓ.ም በአመሌካቾች እናት ስም ተቆጥሮ አመሌካቾች ሌጅ 

ስሇሆኑ ይዘው የሚገሇገለበት መሆኑን እናውቃሇን በማሇት የመሰከሩ ቢሆንም የወረዳው መሬት 

አጠቃቀም ጥቅምት 10 ቀን 2012 ዓ.ም በሊከው ማስረጃ መሬቱ በ1989 ዓ.ም የወሌ ሆኖ መቆጠሩን 

ስሊረጋገጠ በምስራቅ መንገድ፣ በምእራብ ግጦሽ፣ በሰሜን ግጦሽ፣ በደቡብ ፍቅሬ ባየህ የሚያዋስኑትን 

ይዞታ ሩዝ እንደሇበሰ አመሌካቾች ሇቀው ያስረክቡ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካቾች ውሳኔውን በመቃወም ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 337 መሰረት በመሰረዙ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታቸውን 

አቅርበው ሇሰበር ብቁ አይደሇም በሚሌ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ህዳር 17 ቀን 2012 ዓ.ም የተፃፈ የሰበር አቤቱታቸውን ያቀረቡት ይህን የስር ፍ/ቤቶች 

ውሳኔን በመቃወም ሇማሳረም ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ ክርክር ባስነሳው መሬት ሊይ ከዚህ 

ቀደም ተጠሪዎች የወሌ መሬት ስሇሆነ ሇወጣቶች እንሰጣሇን በማሇት ሁከት ፈጥረውብን ሁከት 

እንዲወገድ ክስ አቅርበን እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ተደርጎበት በ1989 ዓ.ም መሬቱ 

በእናታችን ስም የተመዘገበ መሆን? አሇመሆኑ? እንዲጣራ በነጥብ መመሇሱን እና በአንድ ጉዳይ በ2 

ፍ/ቤት ክርክር ሉደረግ አይገባም በማሇት ያቀረብነው መቃወሚያ መታሇፉ አሊግባብ ነው፡፡ ተጠሪ 

ከሳሽ በሆነበት ጉዳይ ሊይ አጣሪ ሁኖ ማስረጃ ሉሰጥ አይገባም በሚሌ በፍ/ሥ/ሥ/ሕቁጥር 145 ጉዳዩ 

በዞኑ የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም ፅ/ቤት እንዲጣራ ጠይቀን እያሇ በዚህ አግባብ 

አሇመጣራቱ፤ ክርክር ያስነሳውን ይዞታ አዋሳኝ እና ስፋት እየተቃወምን እንዲሁም ይዞታው በ1989 

ዓ.ም በእናታችን ስም የተቆጠረ እና ሇጎጆ መውጫ ሰጥተውን የምንጠቀምበት ሆኖ እያሇ በእናታችን 

ስም የተቆጠረ መሆን? አሇመሆኑ? ተገቢነት ባሇው ማስረጃ ሳይጣራ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 

የሕግ ስህተት ተፈፅሞበታሌ የሚሌ ነው፡፡ 
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ጉዳዩ በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ የግራ ቀኙ ምስክሮች ሇግራ ቀኙ መስክረው ባሇበት የአሁን 

ተጠሪ የሠጠው ማስረጃ ብቻ ሇውሳኔው ወሳኝ ማስረጃ ተደርጎ ጉዳዩ በላሊ ማስረጃ ሳይጣራ 

የአመሌካቾች ክርክር ውድቅ የመደረጉን አግባብነት ሇመመርመር ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌሱን 

እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ተጠሪ መጥሪያ ደርሶት መሌሱን ባሇማቅረቡ መሌስ የማቅረብ መብቱ ታሌፏሌ፡፡ 

የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ጉዳዩ ያስቀርባሌ ሲባሌ የተያዘውን ጭብጥ እና  

ከግራ ቀኙ ክርክር፣ በስር ፍ/ቤት በማስረጃ ከተረጋገጡ ፍሬ ነገሮች እንዲሁም ሇጉዳዩ ተገቢነት 

ካሊቸው የሕግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንደሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡  

እንደመረመረነውም አመሌካቾች በዋናነት የሚከራከሩት አከራካሪው ይዞታ በ1989 ዓ.ም በእናታችን 

እማሆይ አዘኛ ደምላ የተመዘገበ መሆኑን ጠቅሰን ጉዳዩ ገሇሌተኛ በሆነው የዞኑ መሬት አስተዳደር 

እና አጠቃቀም መምሪያ እንዲጣራ ጠይቀን እያሇ ከራሱ ከተጠሪ በኩሌ በቀረበ ማስረጃ መነሻት 

የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይደሇም በማሇት ነው፡፡ በአንፃሩ ተጠሪ በስር ፍ/ቤት ይዞታው በ1989 ዓ.ም 

የወሌ ሆኖ መመዝገቡን እና አመሌካቾች ያሇአግባብ መሬቱን በማረስ መያዛቸውን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡    

ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ በተመሇከተው የወረዳው ፍርድ ቤት በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረቡት ምስክሮች 

እንደ ተከራካሪዎቹ ክስ እና መሌስ አቀራረብ መመስከራቸውን የፍርዱ ግሌባጭ ያስረዳሌ፡፡ ችልቱ 

በጉዳዩ ሊይ እሌባት ሇመስጠት ዋነኛ ማስረጃ አድርጎ የወሰደው እራሱ ተጠሪ አከራካሪ የሆነውን 

ይዞታ አስመሌክቶ በፍርድ ቤት እንዲያጣራ ትእዛዝ ተሰጥቶት ያቀረበውን ማስረጃ ነው፡፡ ተጠሪ 

እራሱ ከሳሽ በሆነበት ጉዳይ ሊይ ክሱን ተከትል የሚሰጠው ማስረጃ በገሇሌተኝነት ሉሆን ይችሊሌ 

ተብል ስሇማይገመት የማስረጃው ተዓማኒነት አጠራጣሪ ያደርገዋሌ፡፡ በእርግጥ ተጠሪ የወረዳው 

የገጠር መሬት አስተዳደር ጽ/ቤት እንደመሆኑ የአከባቢውን የእርሻ መሬት የሚመሇከቱ ማሇትም 

የትኛው ይዞታ በማን እንደተያዘ እና በምን አግባብ እንደተያዘ የሚገሌጹ አስቀድሞ የተዘጋጁ የሰነድ 

ማስረጃዎች ሉኖሩት ስሇሚችለ ከክሱ ጋር አያይዞ ቢያቀርብ የማስረጃው ተአማኒነት አጠራጣሪ 

ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን  ተጠሪ ክስ ካቀረበ በኋሊ እራሱ ክስ ያቀረበበትን ይዞታ የሚመሇከት 

ማስረጃ አጣርቶ እንዲያቀርብ ማድረግ የተከራካሪዎችን እኩሌ የመደመጥ መብትን የሚጎዳ እና 

በማስረጃው ተአማኒነት ሊይ ጥርጣሬ የሚፈጥር ነው፡፡  

በመሆኑም ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፍርድ ቤት ሇጉዳዩ እሌባት ሇመስጠት ተጨማሪ 

ማስረጃ መቅረብ እንዳሇበት ሲያምን በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 136/1 እና 264 መሰረት ገሇሌተኛ በሆነ 

አካሌ የአከባቢውን ሽማግላዎች በማሳተፍና በማስተቸት እንዲሁም በድሌድሌ ወቅት የኮሚቴ አባሌ 
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የነበሩ ሰዎች ከተገኙ ይዞታውን ሇማን እንደደሇደለ በመጠየ ጉዳዩ ተጣርቶ ተጨማሪ ማስረጃ  

እንዲቀርብ በማድረግ ውሳኔ መስጠት ነበረበት፡፡ በየደረጃው ጉዳዩን በይግባኝ እና በሰበር የተመሇከቱ 

የክሌለ ፍርድ ቤቶችም ስህተቱን አሇማረማቸው መሰረታዊ የሆነ የማስረጃ ምዘና መርህ ጥሰት 

በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1. የባህርዳር ዙሪያ ወረዳ ፍርድ ቤት በፋ/መ/ቁ 22666 ጥቅምት 25 ቀን 2012 ዓ.ም በዋሇው 

ችልት የሰጠውን ውሳኔ፤ የባህር ዳር እና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 0321836 ህዳር 

10 ቀን 2012 ዓ.ም እንዲሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 0393853 ታህሳስ 23 ቀን 

2012 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሠጡት ትዕዛዝ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡   

2. የባህርዳር ዙሪያ ወረዳ ፍርድ ቤት የፋ/መ/ቁ 22666 የሆነውን መዝገብ በማንቀሳቀስ የምእራብ 

ጎጃም ዞን የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም መምሪያ አከራካሪው ይዞታ በ1989 ዓ.ም 

የአመሌካቾች እናት የተመሩት እና ከዚያም በኋሊ አመሌካቾች ከእናታቸው ተሊሌፎሊቸው 

እየተገሇገለበት የቆዩ መሆን አሇመሆኑን የአካባቢውን ሕዝብ በማስተቸት እንዲሁም በ1989 

ዓ.ም በተደረገው የገጠር መሬት ድሌደሊ ውስጥ በደሌዳይነት የተሳተፉ ግሇሰቦች ካለ በማሳተፍ 

አጣርቶ የሚያቀርበውን ማስረጃ በግራ ቀኙ በኩሌ ከቀረበው ክርክር እና ምስክሮች ከሰጡት 

የምሰክርነት ቃሌ ጋር አገናዝቦ በመመርምር የመሰሇውን እንዲወስን ጉዳዩን 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 343(1) መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፍ፡፡ 

3. በዚህ ችልት የተደረገው ክርክር ያስከተሇውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

አ/መ                    የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊረማ አሇበት 
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 የሰ/መ/ቁ. 188807                                          

    ቀን ፡- መስከረም 27 ቀን 2013 ዓ/ም 

                                ዳኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

     ተሾመ ሽፈራው 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

      ብርሃኑ መንግስቱ 

  ነፃነት ተገኝ 

    አመልካች ፡- አቶ ኪሮስ መኮንን 

     ተጠሪ   ፡- 1. አቶ ዳዊት አማረ 

               2. አቶ ኪሮስ ዳኘው    

  መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሠጠ፡፡ 

ፍርድ 

ጉዳዩ የእግድ ክርክርን የሚመለከት ሲሆን የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ 

ሠሚ ችሎት በሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፈጽሞበታል በሚል ነው፡፡ የክርክሩን 

አመጣጥ ከስር ፍርድ ቤት የመዝገብ ግልባጭ እንደተረዳነው አመልካች የሥር ከሳሽ፣ 2ኛ ተጠሪ ተከሳሽ 

ሲሆኑ 1ኛ ተጠሪ ጣልቃ ገብ ነበሩ፡፡ አመልካች ያቀረቡት ክስ 2ኛ ተጠሪ ቤት እንዲገዛልኝ ገንዘብ ልኬለት 

የንብረቱን ሥመ-ሀብት በስሙ ስላደረገ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 የቤት ቁጥሩ TH-

14-B-4 የሆነ ቤት ያስረክበኝ ወይም ግምቱን ይክፈለኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀው ከ2ኛ ተጠሪ ጋር 

እየተከራከሩ ባለበት ሁኔታ ክርክር ያስነሳው ንብረት ላይ ፍርድ ቤቱ  እግድ ሠጠ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ጣልቃ 

በመግባት ንብረቱን ከ2ኛ ተጠሪ በውል ስለገዛሁ ሊከራከሩበት አይገባም ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ በክርክሩ መካከል 

አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ሠኔ 29 ቀን 2009 ዓ/ም ባደረጉት የእርቅ ሥምምነት የገንዘብ ዕዳውን 2ኛ ተጠሪ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ለአመልካች ሊከፍሉና ተከፍሎ እስከሚያልቅ ድረስ ንብረቱ ላይ የተሠጠው እግድ ሳይነሳ እንዲቆይ 

የተስማሙ ሲሆን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 190764 ጥቅምት 06 ቀን 2011 ዓ/ም 

በዋለው ችሎት የእርቅ ሥምምነቱን ተቀብሎ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 277 መሠረት አጽድቋል፡፡ 1ኛ ተጠሪ 

በበኩላቸው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 191057 ክርክር ያስነሳውን ንብረት 1ኛ ተጠሪ 

ስለገዙት 2ኛ ተጠሪ ለ1ኛ ተጠሪ እንዲያስረክቡ ሕዳር 20 ቀን 2011 ዓ/ም የተሠጠውን ፍርድ በማያያዝ 

ንብረቱን በፍርድ ስላገኘሁት በአመልካችና በ2ኛ ተጠሪ ክርክር ምክንያት የተሠጠው እግድ እንዲነሳ በማለት 

አመልክተዋል፡፡ አመልካች ለእግድ ይነሳልኝ ማመልከቻው ያቀረቡት መልስ በእርቅ ስምምነቱ የተመለከተውን 

ገንዘብ 2ኛ ተጠሪ እስኪከፍሉ ድረስ እግዱ ጸንቶ እንዲቆይ ተስማምተን እርቁ በፍርድ ቤት የጸደቀና 

ይህንንም 1ኛ ተጠሪ እያወቁ ያልተቃወሙና በይግባኝ ያላስለወጡ በመሆኑ አቤቱታው ተቀባይነት የለውም 

ብለዋል፡፡  

የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩን መርምሮ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ባደረጉት የእርቅ ሥምምነት 2ኛ 

ተጠሪ ያለባቸውን ቀሪ ዕዳ ብር 2,706,417.00 እስከሚከፍሉ ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ 

ወረዳ 09 የቤት ቁጥሩ TH-14-B-4 የሆነ ቤት ላይ የተሠጠው እግድ እንዳይነሳ ተስማምተው እርቁ በፍርድ 

ቤት የጸደቀ በመሆኑ ዕዳው ተከፍሎ ባላለቀበት ሁኔታ ከሥምምነታቸው ውጭ እግዱ የሚነሳበት አግባብ 

የለም በማለት የ1ኛ ተጠሪ አቤቱታን ውድቅ አድርጓል፡፡ 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ይግባኝ የፌደራል ጠቅላይ 

ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ተቀብሎ ግራቀኙን በማከራከር ንብረቱ ላይ የካቲት 06 ቀን 2009 ዓ/ም 

እግድ ከመሰጠቱ በፊት 1ኛ ተጠሪ ነሀሴ 20 ቀን 2008 ዓ/ም ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የቤት ግዥ ውል ያደረጉና 

በዚህ ውል መነሻነት ክስ አቅርበው ንብረቱን እንዲረከቡ ፍርድ ያገኙ በመሆኑ ንብረቱ ላይ አስቀድመው 

የባለቤትነት መብት ያላቸው ስለሆነ የሥር ፍርድ ቤትን ውሳኔ በመሻር የካቲት 06 ቀን 2009 ዓ/ም 

የተሠጠው እግድ እንዲነሳ ወስኗል፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመልካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም ንብረቱን 

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 154 መሠረት ለዕዳው ማስፈጸሚያ በፍርድ ቤት ሲታገድ የመያዣ መብት 

አቋቁሜበታለሁ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ንብረቱን ገዛሁ ያሉት በመንደር ውል፣ እውነተኛ ባልሆነና በፍ/ሕ/ቁ. 1723 

መሠረት ያልጸደቀ በመሆኑ መብት አይሠጣቸውም፡፡ እግዱ እንዳይነሳ በእርቅ ተስማምተን በፍርድ ቤት 

የጸደቀ በመሆኑ የፍርድ አካል ሆኗል፤ ፍርዱም አልተሻረም፡፡ እርቁ ሲጸድቅ ተቃውሞ አላቀረቡም፡፡ 1ኛ 

ተጠሪ ንብረቱን ለመረከብ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 191057 ክስ ያቀረቡት እግዱ 

ከተሰጠና እርቁ ከጸደቀ በኋላ በመሆኑ የቀደምትነት መብት የላቸውም፡፡ እግድ እንዲነሳ ቀደም ሲል ጠይቀው 

ውድቅ ተደርጎባቸዋል፡፡ በአፈጻጸም ክርክሩ 1ኛ ተጠሪ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418 መሠረት ተቃውሞ አቅርበው 

በመታየት ላይ ያለ ጉዳይ ነው፡፡ እግዱ እንዲነሳ መወሰኑ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነው 

የሚል ነው፡፡ የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን መርምሮ የ1ኛ ተጠሪ እግድ ይነሳልኝ አቤቱታ ከጸደቀው የእርቅ 

ሥምምነትና በተጠሪዎች መካከል ክርክር ተደርጎ ከተሰጠው ውሳኔ አንጻር ለማጣራት ተጠሪዎች መልስ 

እንዲያቀርቡ በማዘዙ 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡት መልስ ይዘቱ ቤቱን ከ2ኛ ተጠሪ የገዛሁት እግድ ከመሰጠቱ በፊት 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ነው፡፡ የሪል ስቴት ቤት ሲሆን በፍርድም ባለሀብት ሆኜበታለሁ፡፡ ቤቱ ላይ በውል መብት ቀድሜ 

ያቋቋምኩበት ስለሆነ የአመልካችና የ2ኛ ተጠሪ የእርቅ ሥምምነት ግዴታ ሊያቋቁምበት አይችልም፡፡ የእርቅ 

ሥምምነቱም ሕገ-ወጥ ነው፡፡ 2ኛ ተጠሪ የንብረቱ ባለሀብት ባለመሆናቸው ፍርዱ ቤቱ ላይ ሊፈጸም 

አይችልም፡፡ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሕዳር 21 ቀን 2011 ዓ/ም እና ጥር 22 ቀን 2011 ዓ/ም የእግድ 

ክርክሩ ውድቅ ሲደረግ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 33606 ቅጽ 06 

ላይ በሠጠው ትርጉም መሠረት ጥር 22 ቀን 2011 ዓ/ም በተሠጠው ትዕዛዝ ላይ ይግባኝ ማቅረቤ ተገቢ 

ነው፡፡ በአፈጻጸም ክርክር ቤቱ የሀራጅ ማስታወቂያ ሲወጣበት በክርክሩ መሳተፌ ተገቢ ነው፡፡ ክርክሩም 

የተለያየ ነው፡፡ ሥለዚህ ውሳኔው ላይ የተፈጸመ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የለም ተብሎ ሊፀና ይገባል 

ብለዋል፡፡ 2ኛ ተጠሪ መጥሪያ ደርሷቸው ባለመቅረባቸው ጉዳዩ በሌሉበት ታይቷል፡፡ አመልካች የመልስ 

መልስ በማቅረብ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋል፡፡  

የክርክሩ ሂደት በአጭሩ ከላይ የተገለጸው ሲሆን እኛም የእግድ ይነሳልኝ ክርክሩ የተደረገው የሥነ-ሥርዓት 

ሕጉን ተከትሎ መሆን አለመሆኑን? በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን መርምረናል፡፡ 

እንደመረመርነው ክርክሩ የጀመረው አመልካች ባቀረቡት ክስ ሲሆን ይዘቱም 2ኛ ተጠሪ ቤት እንዲገዛልኝ 

ገንዘብ ልኬለት የንብረቱን ሥመ-ሀብት በስሙ ስላደረገ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 

የቤት ቁጥሩ TH-14-B-4 የሆነ ቤት ያስረክበኝ ወይም ግምቱን ይክፈለኝ የሚል ሲሆን 1ኛ ተጠሪ በክርክሩ 

ጣልቃ በመግባት ቤቱን ከ2ኛ ተጠሪ ገዝቻለሁ በማለት ተከራክረዋል፡፡ ክርክር ያስነሳው ንብረት ላይ ፍርድ 

ቤቱ እግድ ሠጥቷል፡፡ በክርክሩ መካከል አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ሠኔ 29 ቀን 2009 ዓ/ም ባደረጉት የእርቅ 

ሥምምነት የገንዘብ ዕዳውን 2ኛ ተጠሪ ለአመልካች ሊከፍሉና ተከፍሎ እስከሚያልቅ ድረስ ንብረቱ ላይ 

የተሠጠው እግድ ሳይነሳ እንዲቆይ በመስማማታቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

190764 ጥቅምት 06 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የእርቅ ሥምምነቱን ተቀብሎ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 

277 መሠረት አጽድቋል፡፡ 1ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣልቃ የገቡት ቤቱ የክርክሩ አካል በመሆኑ ሲሆን በእርቅ 

ሥምምነቱ ግን አመልካች የፍርድ ባለመብት የሆኑት ቤቱ ላይ ሳይሆን 2ኛ ተጠሪ ገንዘብ እንዲከፍሏቸው 

በመሆኑ በአመልካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከል ባለ የገንዘብ መክፈል ሥምምነት 1ኛ ተጠሪ ተሳታፊ ሊሆኑ 

ስለማይችሉ የእርቅ ሥምምነቱ ሆነ የፍርዱ አካል አለመሆናቸው መብታቸው ላይ የሚያመጣው ጉዳት 

እንደሌለ ተገንዝበናል፡፡ 

1ኛ ተጠሪ በክርክሩ እንደገና የተሳተፉት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 191057 ክርክር 

ያስነሳውን ንብረት ስለገዛሁት 2ኛ ተጠሪ ያስረክቡኝ በማለት ክስ አቅርበው በክሳቸው መሠረት 2ኛ ተጠሪ 

ንብረቱን ለ1ኛ ተጠሪ እንዲያስረክቡ ሕዳር 20 ቀን 2011 ዓ/ም ፍርድ በመሰጠቱ 1ኛ ተጠሪ ንብረቱን 

በፍርድ ስላገኘሁት በአመልካችና በ2ኛ ተጠሪ ክርክር ምክንያት የተሠጠው እግድ እንዲነሳ በማለት 

በማመልከታቸው ነው፡፡ አመልካች እግዱ ሊነሳ አይገባም በማለት የሚከራከሩት እግድ እንዲነሳ ቀደም ሲል 

ጠይቀው ውድቅ ተደርጎባቸዋል፡፡ እግዱ እንዳይነሳ በእርቅ ተስማምተን በፍርድ ቤት የጸደቀ በመሆኑ የፍርድ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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አካል ሆኗል፤ ፍርዱም አልተሻረም፡፡ እርቁ ሲጸድቅ ተቃውሞ አላቀረቡም፡፡ ንብረቱን በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 

151 መሠረት ለዕዳው ማስፈጸሚያ በፍርድ ቤት ሲታገድ የመያዣ መብት አቋቁሜበታለሁ፡፡ 1ኛ ተጠሪ 

ንብረቱን ገዛሁ ያሉት በመንደር ውል፣ እውነተኛ ባልሆነና በፍ/ሕ/ቁ. 1723 መሠረት ያልጸደቀ በመሆኑ 

መብት አይሠጣቸውም፡፡ 1ኛ ተጠሪ ንብረቱን ለመረከብ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

191057 ክስ ያቀረቡት እግዱ ከተሰጠና እርቁ ከጸደቀ በኋላ በመሆኑ የቀደምትነት መብት የላቸውም በማለት 

ነው፡፡ 

በተሠጠ እግድ ላይ ቅሬታ የተሠማው ወይም ያላግባብ የተሠጠ ነው ያለ ወገን በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 158 

መሠረት አቤቱታ ለፍርድ ቤቱ ሲያቀርብና ፍርድ ቤቱ በቂ ምክንያት አለ ብሎ ሲያስብ የተሠጠው የእግድ 

ትዕዛዝ እንዲሻሻል፣ እንዲነሳ ወይም እንዲሠረዝ ማድረግ እንደሚችል ተመልክቷል፡፡ የፌደራል ጠቅላይ 

ፍርድ ቤት ሠበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 33606 በቅጽ 06 እግድ ጊዜያዊ ውጤት ያለው ትዕዛዝ 

በመሆኑ ከጊዜ በኋላ ከሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ጥያቄው የሚመረመር በመሆኑ መጀመሪያ እግዱ አይነሳም 

መባሉ ድጋሜ የእግድ ይነሳልኝ ክርክር እንዳይቀርብ የሚያግድ አለመሆኑ ላይ ትርጉም የሠጠበት ስለሆነ 

1ኛ ተጠሪ እግድ በተሠጠበት ንብረት ላይ የፍርድ ባለመብት ከሆኑ በኋላ እንደገና ፍርዱን በማያያዝ እግዱ 

እንዲነሳ ማመልከቻ ማቅረባቸውና የሥር ፍርድ ቤቶችም አቤቱታውን ተቀብለው ማከራከራቸው የሥነ-

ሥርዓት ሕጉን የተከተለ በመሆኑ በዚህ ረገድ አመልካች ያቀረቡትን የሠበር አቤቱታ አልተቀበልነውም፡፡  

በተጨማሪም አመልካች ንብረቱ ላይ እግድ መሰጠቱ በፍርድ ቤት የሚሰጥ የመያዣ መብት በንብረት ላይ 

ተቋቁሟል በማለት የሚከራከሩ ሲሆን አመልካች የ2ኛ ተጠሪ ጋር በነበራቸው ክርክር እንዲታገድ ያደረጉት 

በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 የቤት ቁጥሩ TH-14-B-4 የሆነ ቤት የፍርድ ባለመብት 

ቢሆኑ ፍርዱ የሚፈጸምበት ንብረት እንዳያጡ ለማስከበር የተደረገ በመሆኑ ጉዳዩ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 151-

153 የተመለከተው ከፍርድ በፊት ንብረት ተከብሮ እንዲቆይ (attachment) የሚደረግበትን ሥርዓትና ሁኔታ 

የሚመለከት ነው፡፡ በዚህ መልኩ የሚሰጥ የንብረት ማስከበር ትዕዛዝ ህጋዊ ዉጤት በሕጉ አንቀጽ 153 ላይ 

የተመለከተዉ ሲሆን በዋነኛት ከሳሽ ለሆነው ወገን የተፈረደለት እንደሆነ፣ ከሳሹ ለፍርዱ አፈፃፀም ንብረት 

እንዲከበር ሌላ ማመልከቻ ማቅረብ ሳያስፈልግ አፈፃጸሙ በተያዘዉ ንብረት ላይ እንዲቀጥል ማድረግ 

የሚያስችል፣ እግዱ ንብረትን የመከታተል መብት (right in rem) የሚሰጥ በመሆኑ እግድ ከተሠጠ በኋላ 

የተደረጉ የንብረት ሀብትነት ማስተላለፍ ተግባሮች (consequent transactions) ሕጋዊ ውጤት 

እንዳይኖራቸው የሚያደርግና እግድ በተሠጠበት ንብረት ላይ ፍርዱን ማስፈጸም የሚቻልበት እድል 

የሚፈጥር ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ግን በፍርድ ቤት የሚሰጥ የማገጃ ትዕዛዝ በፍርድ የሚሰጥ የመያዣ መብትን 

የሚፈጥር ስለመሆኑ የተሰጠውን ትርጉም በመለወጥ ይህ ችሎት በሰበር መዝገብ ቁጥር 173079 ላይ እግድ 

የመያዣ መብትን አያቋቁምም በማለት አስገዳጅ ትርጉም የሠጠበት ስለሆነ አመልካች በንብረቱ ላይ የመያዣ 

መብት አለኝ በማለት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የለውም፡፡  

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በሌላ በኩል አመልካች እግዱ እንዳይነሳ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በእርቅ ተስማምተን በፍርድ ቤት የጸደቀ በመሆኑ 

የፍርድ አካል ሆኗል፤ ፍርዱም አልተሻረም፡፡ እርቁ ሲጸድቅ 1ኛ ተጠሪ ተቃውሞ ያላቀረቡ ስለሆነ የእግድ 

ይነሳልኝ ክርክሩ ሥነ-ሥርዓታዊ አይደለም ብለዋል፡፡ ከክርክር ሂደት እንደተረዳነው ክርክር ባስነሳው ንብረት 

ላይ በፍርድ ቤት እግድ የተሰጠው የካቲት 06 ቀን 2009 ዓ/ም በመሆኑ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ የእርቅ 

ሥምምነት ሠኔ 29 ቀን 2009 ዓ/ም ከማድረጋቸው በፊት ነው፡፡ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ እግዱ በፍርድ ቤት 

ቀድሞ ከተሰጠ በኋላ የገንዘብ ክርክራቸውን በእርቅ ሥምምነት ሲቋጩ አመልካች ከ2ኛ ተጠሪ ሊከፈላቸው 

የሚገባው ብር 2,706,417.00 ተከፍሎ እስካልተጠናቀቀ ድረስ በቤቱ ላይ “የተላለፈው የእግድ ትዕዛዝ ሳይነሳ 

ታግዶ እንዲቆይ ወይም እግዱ ሳይነሳ ባለበት ሁኔታ እንዲቆይ ተስማምተናል” በሚል የእርቅ ሥምምነት 

በመቅረቡ ፍርድ ቤቱ የእርቅ ሥምምነቱን አጽድቋል፡፡  

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 274 እና ተከታይ ድንጋጌዎች መሠረት ተከራካሪ ወገኖች የእርቅ ሥምምነት ማድረግ 

የሚችሉት የሚከራከሩበትን ጉዳይ ለመቋጨት ነው፡፡ ነገር ግን ከሚያከራክራቸው ጉዳይ ጋር በተያያዘ 

ስለኪሣራው አከፋፈልና ሥምምነቱ ስለሚፈጸምበት ሁኔታም የሚወስን ሊሆን እንደሚችል 

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 276(2) ላይ ተመልክቷል፡፡ ስለዚህ በክርክር ሂደት ላይ የሥነ-ሥርዓት ሕጉን ተከትሎ 

ሊፈጸሙ ስለሚገባቸው ሁኔታዎችና የሚቀርቡ አቤቱታዎች ፍርድ ቤቱ በሥነ-ሥርዓት ሕጉ አግባብ 

ክርክሩን የመምራትና የመቆጣጠር ኃላፊነቱን በመወጣት የሚተገብረው እንጂ ተከራካሪ ወገኖች 

የሚስማሙባቸው ጉዳዮች አይደሉም፡፡ ተከራካሪ ወገኖች ከሚያከራክራው ጉዳይ ውጭ በመስማማት ፍርድ 

ቤቱ እርቁን እንዲያጸድቅላቸው መጠየቅ የሚችሉት ስለክርክሩ ኪሣራና ሥምምነቱ ስለሚፈጸምበት ሁኔታን 

የሚመለከት እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው፡፡ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ የእርቅ ሥምምነት በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 

277(1)(2) መሠረት በፍርድ ቤት ከጸደቀ እንደ ፍርድ ስለሚቆጠር በሥምምነቱ መሠረት መፈጸም 

ይኖርበታል፡፡ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ስለእግዱ ጸንቶ የሚቆይበትን ሁኔታ በእርቅ ሥምምነታቸው ያካተቱት 

ለክርክሩ መሠረት የሆነው የገንዘብ ዕዳ ተከፍሎ እስኪጠናቀቅ ድረስ ስለመሆኑ መገለጹ ሲታይ የፌደራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት የእርቅ ሥምምነቱን አጠቃሎ ያጸደቀው ሥምምነቱ ስለሚፈጸምበት ሁኔታ 

እንደተስማሙ በመቁጠር እንደሆነ ተረድተናል፡፡  

የእርቅ ሥምምነት መብቴን ነክቷል የሚል ወገን ደግሞ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 274(2) መሠረት ግልግልን 

ስለማፍረስ በፍ/ሕ/ቁ. 3307-3324 የተነገረው ተፈጻሚ እንደሚሆን ስለተመለከተ በፍትሐ ብሔር ሕጉ 

ግልግል ስለሚፈርስበት ሁኔታ የተዘረዘሩ ምክንያቶች ካሉ የእርቅ ሥምምነቱ እንዲፈርስ መጠየቅ ይችላል፡፡ 

በሌላ በኩል የእርቅ ሥምምነት በፍርድ ቤት ሲጸድቅ እንደ ፍርድ የሚቆጠር በመሆኑ አንድ ፍርድ መብቱን 

የነካበት ወገን ፍርዱን መቃወም የሚችልበት በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሠረት የተዘረጋው ሥርዓትም 

የእርቅ ሥምምነትን ለመቃወም ተፈጻሚ ሊሆን ይገባል፡፡ የፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 274(2) እና 358 በአንድ ላይ 

ሲነበቡ የሚሰጠው ውጤት በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሠረት የእርቅ ሥምምነትን ለማፍረስ የሚቀርበው 

ምክንያት እርቅ በፍትሐ ብሔር ሕጉ ከሚፈርስባቸው ሁኔታዎች ውጭ ሊሆን እንደሚገባ ያስገነዝባል፡፡ 

አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ያደረጉት የእርቅ ሥምምነት፤ እግዱ ጸንቶ የሚቆይበትን ጊዜ ጭምር፤ መብቴን 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ነክቷል ያለ ወገን የእርቅ ሥምምነቱ የሚፈርስበትን ምክንያት በመጥቀስ ማመልከቻ በማቅረብ መከራከርና 

ማስፈረስ ይኖርበታል፡፡ 

እግዱ የተሰጠው ንብረቱ እንዲታገድ ማመልከቻ በመቅረቡ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው፡፡ አመልካችና 2ኛ 

ተጠሪ ባደረጉት የእርቅ ሥምምነት መሠረት የተሰጠ የእግድ ትዕዛዝ አይደለም፡፡ የእርቅ ሥምምነቱ 

የተደረገው አስቀድሞ የተሰጠው የእግድ ትዕዛዝ ክፍያው እስኪፈጸም ድረስ ጸንቶ እንዲቆይ ነው፡፡ ስለዚህ 

የሥምምነቱ ውጤት እግዱ ምን ያህል ጊዜ ድረስ ጸንቶ ይቆያል የሚለውን የሚመለከት ነው፡፡ ይሕም እግዱ 

መኖሩን እንደ ሁኔታ በመቁጠር የተደረገ ሥምምነት መሆኑን ያሳያል፡፡ በሁኔታ ላይ የተደረገ ሥምምነት 

ውጤት የሚኖረው ሁኔታው ተሟልቶ እስካለ ድረስ ነው፡፡ ሥምምነቱ መጽደቁ እንደ ፍርድ እንዲቆጠር 

የሚያደርግ ቢሆንም የሥምምነቱ ወይም የፍርዱ መሠረት የሆነው እግድ ከተነሳ ወይም ከተሠረዘ 

ሥምምነቱ ውጤት ያጣል ወይም የሚፈጸም ፍርድ አይኖርም ማለት ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪም ለሥር ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት ያቀረቡት ጥያቄ የካቲት 06 ቀን 2009 ዓ/ም ፍርድ ቤቱ የሠጠው እግድ እንዲነሳ ነው፡፡ ይሕም 

የክርክሩ መሠረት የተሠጠው እግድ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 158 መሠረት እንዲነሳ እንጂ የእርቅ ሥምምነቱ 

እንዲሻር ወይም እንዲፈርስ አይደለም፡፡ በዚህ ረገድ የሥር ከፍተኛ ፍርድ ቤት አመልካችና 2ኛ ተጠሪ 

ባደረጉት የእርቅ ሥምምነት 2ኛ ተጠሪ ያለባቸውን ቀሪ ዕዳ ብር 2,706,417.00 እስከሚከፍሉ ድረስ በአዲስ 

አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 የቤት ቁጥሩ TH-14-B-4 የሆነ ቤት ላይ የተሠጠው እግድ 

እንዳይነሳ ተስማምተው እርቁ በፍርድ ቤት የጸደቀ በመሆኑ ዕዳው ተከፍሎ ባላለቀበት ሁኔታ 

ከሥምምነታቸው ውጭ እግዱ የሚነሳበት አግባብ የለም በማለት መወሰኑ የ1ኛ ተጠሪ አቤቱታን መሠረት 

ያላደረገና ተገቢነት የሌለው ነው፡፡  

በሌላ በኩል የ1ኛ ተጠሪ አቤቱታ እግድ እንዲነሳ የሚጠይቅ ሲሆን ተከራካሪ ወገን ትክክለኛ የሆነውን 

የአቤቱታውን ማቅረቢያ ድንጋጌ ሲጠቅስ ስህተት ቢከሰት እንኳን አቤቱታውን በትክክለኛው የሥነ-ሥርዓት 

ድንጋጌ መሠረት የመምራት ኃላፊነት የፍርድ ቤት በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡት ማመልከቻ ሊመራ 

የሚገባው በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 158 ሆነ 358 መሠረት ፍርድ ቤቱ ተገቢ ነው ባለው አግባብ በመምራት 

ውሳኔ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡ የክርክሩ ዋና ጭብጥም እግዱ የተሠጠበት ንብረት ላይ 1ኛ ተጠሪ በፍርድ 

ባለመብት የሆኑበት ከመሆኑ አኳያ ንብረቱ የፍርድ ባለዕዳ 2ኛ ተጠሪ ሳይሆን የ1ኛ ተጠሪ ሆኖ እያለ ለሌላ 

ሠው ዕዳ ማስፈጸሚያ በሚል የ1ኛ ተጠሪ ንብረት የሆነው ቤት እግድ ሊሰጥበት ሆነ የተሰጠው እግድ ጸንቶ 

ሊቆይ ይገባል ወይስ አይገባም የሚለው ነው፡፡ እግድ ንብረት አጠቃቀም መብት ላይ ተፅዕኖ የሚፈጥር ነው፡፡ 

ይህም የንብረት መብቱ ላይ ገደብ የሚጥል መሆኑን ያሳያል፡፡ በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 40(1) ላይ 

ጥበቃ የተደረገለት ንብረት መብት ላይ ገደብ ለማድረግ ደግሞ በሕግ በግልጽ በተመለከተ፣ ውስን ጉዳይና 

አፈጻጸሙም መብቱን መልሶ የመውሰድ ያህል ውጤት በማይፈጥር ሁኔታ ውስጥ ብቻ ሊሆን ይገባል 

የሚለው ስለሠብዓዊ መብት ጥበቃ የተደረጉ የሥምምነት ድንጋጌዎች ሆነ በሕገ-መንግሥቱ ውስጥ የተቀረጸ 

የሕግ መርሕ ነው፡፡ አመልካች በውሳኔ ያገኙትን መብት ለማስፈጸም 1ኛ ተጠሪ በፍርድ ባለመብት 

የሆኑበትን ቤት በፍርድ ቤት አሳግደዋል፡፡ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 153 መሠረት እግዱ መሠጠቱ ንብረትን 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የመከታተል መብት (right in rem) የሚሰጥ መሆኑና እግድ ከተሠጠ በኋላ የተደረጉ የንብረት ሀብትነት 

ማስተላለፍ ተግባሮች (consequent transactions) ሕጋዊ ውጤት እንዳይኖራቸው የሚያደርግ ቢሆንም 

እግድ የተሠጠበት ንብረት በሌላ ክርክር ፍርድ ካረፈበት ፍርዱን ቀሪና እንዳልተሠጠ እንዲቆጠር የማድረግ 

ውጤት ሊኖረው አይችልም፡፡ ምክንያቱም ከፍርድ ውጭ ያሉ የንብረት ሀብትነት ማስተላለፍ ተግባሮች 

ለተላለፈለት ሠው ቀድሞ ያልነበረው አዲስ መብት የሚፈጥሩ ሲሆኑ ፍርድ ግን አዲስ መብት የሚገኝበት 

ሳይሆን የነበረ ግን ያልተከበረ መብት የሚከበርበት ሥርዓት ነው፡፡ በዚህም ፍርዱ ከተሠጠ በኋላ ፍርዱን 

ማንኛውም ሠው ላይ የማክበር ግዴታ የሚጥል መሆኑና ይህም አንዱ የሕግ የበላይነት መገለጫ በመሆኑ 

ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ በንብረቱ ላይ ያገኙት ፍርድ ተፈጻሚ መሆን አለበት፡፡ ለ2ኛ ተጠሪ ዕዳ የ1ኛ ተጠሪ 

ንብረት ተከብሮ የሚቆይበትም ሕጋዊ መሠረት የለም፡፡  

አመልካች የነበራቸው መብት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 191057 ክርክር ያስነሳውን 

ንብረት 2ኛ ተጠሪ ለ1ኛ ተጠሪ እንዲያስረክቡ ሕዳር 20 ቀን 2011 ዓ/ም የተሰጠው ፍርድን መቃወም 

ነበር፡፡ ፍርድ የሚለወጠው ወይም የሚሻሻለው ደግሞ በሥነ-ሥርዓት ሕጉ በግልጽ በተመለከቱ ሥርዓቶች 

ብቻ ነው፡፡ የመቃወም ማመልከቻው በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሠረት በጉዳዩ ሥረ-ነገር ላይ የተሠጠው 

ውሳኔ መብቴን ነክቷል በማለት ፍርድ ባረፈበት ንብረት ላይ በቀረበ ጊዜ ተቃዋሚው ክርክር ባስነሳው ጉዳይ 

ላይ የሚያገባው እና ቀድሞም ተከራካሪ መሆን የሚገባው ከነበረ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 360(1)(2) 

እንደተመለከተው በማመልከቻው ላይ ሌሎች ተከራካሪዎች መልስ የሚሠጡበት እና ጉዳዩ ላይ እንደገና 

ሙሉ ክርክር የሚደረግበት ሂደትን የሚከተል ሥርዓት መሆኑ ተመልክቷል፡፡ ውጤቱም ቀድሞ 

የተሠጠውን ፍርድ መለወጥ ወይም ማሻሻል ድረስ ሊያስከትል የሚችል ነው፡፡ አመልካችም የነበራቸው 

መብት 1ኛ ተጠሪ እና 2ኛ ተጠሪ ሲከራከሩ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 41 መሠረት በክርክሩ ለመሳተፍ መብት 

አለን በማለት ጣልቃ በመግባት መብታቸውን ማስከበር ሲሆን የክርክሩ ሂደት ያላወቀ ወገን ደግሞ 

በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሠረት ንብረቱን 1ኛ ተጠሪ የእኔ ነው በማለት ሊከራከሩ አይገባም፣ ፍርዱም 

መብቴን ነክቷል በማለት በመቃወም ማመልከት ነው፡፡ አመልካች በዚህ አግባብ ፍርዱን በመቃወም 

አመልክተው መብታቸውን ባላስከበሩበት ሁኔታ ፍርድ ያረፈበትን ንብረት ለፍርድ ማስፈጸሚያ እንዲሆን 

የሚያቀርቡት ክርክር ሕጋዊ አይደለም፡፡ ሥለሆነም እግዱ ሊነሳ ይገባል፡፡ አመልካች በሠበር አቤቱታቸው 

1ኛ ተጠሪ ንብረቱን ገዛሁ ያሉት በመንደር ውል፣ እውነተኛ ባልሆነና በፍ/ሕ/ቁ. 1723 መሠረት ያልጸደቀ 

በመሆኑ መብት አይሠጣቸውም፡፡ 1ኛ ተጠሪ ንብረቱን ለመረከብ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 191057 ክስ ያቀረቡት እግዱ ከተሰጠና እርቁ ከጸደቀ በኋላ በመሆኑ የቀደምትነት መብት የላቸውም 

በማለት የሚከራከሩ ሲሆን ይህ ክርክር ሊመረመር የሚችለው 1ኛ ተጠሪ በንብረቱ ላይ የፍርድ ባለመብት 

በሆኑበት መዝገብ ላይ የመቃወም ማመልከቻ በማቅረብ እንጂ በእግድ ይነሳልኝ ክርክሩ ማዕቀፍ ውሰጥ 

የሚወድቅ አይደለም፡፡ በዚህ ረገድ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በፍርዱ ላይ ለእግዱ 

መነሳት ምክንያት 1ኛ ተጠሪ በንብረቱ ላይ እግዱ ከመሰጠቱ በፊት ቀድሞ ባለቤት መሆናቸውን ማስፈሩ 
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ተገቢ ባይሆንም    እግዱ እንዲነሳ የሰጠው ውሳኔ ላይ በውጤት ደረጃ የተፈጸመ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 

የለም ብለናል፡፡    

ውሳኔ 

1. የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 171251 ጥር 04 ቀን 2012 ዓ/ም 

የሠጠው ውሳኔ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348(1) መሰረት በውጤቱ ፀንቷል፡፡ 

2. በዚህ ችሎት ለወጣ ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ ብለናል፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤቶች ይተላለፍ፡፡  

 አፈጻጸሙ ላይ የተሠጠው እግድ ተነስቷል፡፡ ይጻፍ 

 መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡  

 

 

 

 

 

የ ሀ ሳ ብ  ል ዩ ነ ት   
እኔ ስሜ በአራተኛዉ ተራ ቁጥር የተጠቀሰዉ ዳኛ አብላጫዉ ድምጽ በሰጠዉ ትርጉምና ዉሳኔ 
ያልተስማማሁ በመሆኔ በሚከተሉት ምክንያቶች በሀሳብ ተለይቻለሁ፡፡ 

ከላይ በአብላጫ ድምጽ በተሰጠዉ ፍርድ ክፍል ላይ እንደተመለከተዉ አመልካች ያቀረቡት ክስ 2ኛ 
ተጠሪ ቤት እንዲገዛልኝ ገንዘብ ልኬለት የንብረቱን ሥመ-ሀብት በስሙ ስላደረገ በአዲስ አበባ ከተማ 
ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 የቤት ቁጥሩ TH-14-B-4 የሆነ ቤት ያስረክበኝ ወይም ግምቱን 
ይክፈለኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀው ከ2ኛ ተጠሪ ጋር እየተከራከሩ ባለበት 1ኛ ተጠሪ ጣልቃ 
በመግባት ንብረቱን ከ2ኛ ተጠሪ በውል ስለገዛሁ ክርክር ሊደረግበት አይገባም ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ 
በክርክሩ ሂደት አመልካች ለክርክሩ መሰረት የሆነዉን ቤት ማሳገዳቸዉን ክርክራቸዉ ያሳያል፡፡ 
እንዲሁም በክርክሩ መካከል አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ሠኔ 29 ቀን 2009 ዓ/ም ባደረጉት የእርቅ 
ሥምምነት ብር 2,706,417.00 የገንዘብ ዕዳ 2ኛ ተጠሪ ለአመልካች ሊከፍሉና ተከፍሎ እስከሚያልቅ 
ድረስ ንብረቱ ላይ የተሠጠው እግድ ሳይነሳ እንዲቆይ የተስማሙ ሲሆን ይህንንም የዕርቅ ስምምነት 
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 190764 ጥቅምት 06 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው 
ችሎት ተቀብሎ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 277 መሠረት አጽድቋል፡፡ 

በመ/ቁጥር 190764 ላይ በተደረገዉ ክርክር ለክርክሩ መሰረት የሆነዉን ቤት ከ2ኛ ተጠሪ በግዥ 
ያገኘሁት ስለሆነ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ሊከራከሩበት አይገባም በማለት በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 41 
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መሰረት መብታቸዉን ለማስከበር 1ኛ ተጠሪ ጣልቃ በመግባት በመከራከራቸዉ በመዝገቡ ተከራካሪ 
ወገን የስር ፍርድ ቤት ዉሳኔ ግልባጭ ያሳያል፡፡አመልካች በክሱ ከጠየቁት ዳኝነት መካከል አንዱ 
ይህንኑ ቤት 2ኛ ተጠሪ እንዲያስረክቡኝ ይወሰንልኝ የሚል በመሆኑ ቤቱ ለክርክሩ መሰረት የሆነ 
ስለሆነ በቤቱ ላይ እግድ የተሰጠዉ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 154/ሀ መሰረት እንደሆነ ያሳያል፡፡ የዚህ 
እግድ አላማ ነገሩ በፍርድ እስኪወሰን ወይም ሌላ ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ ንብረቱ እንዳለ እንዲቆይ 
ወይም ለሌላ ሰዉ ተላልፎ እንዳይሰጥ ወይም ወደ ሌላ ሰዉ እንዳይዛወር ማድረግ ነዉ፡፡ በዚህ 
መልኩ የተሰጠዉ እግድ በአብላጫዉ ድምጽ ዉሳኔ ላይ እንደተመለከተዉና ይህ ችሎት 
በሰ/መ/ቁጥር 173079 ላይ በሰጠዉ አስገዳጅ ትርጉም ላይ እንደወሰነዉ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 154 
መሰረት የሚሰጥ የእግድ ትእዛዝ የመያዣ መብት ስለማያቋቁም አመልካች የእርቅ ስምምነት 
ከመጽደቁ በፊት ያሰጡትን የእግድ ትእዛዝ መነሻ በማድረግ በቤቱ ላይ የመያዣ መብት አለኝ 
በማለት ሊከራከሩ ስለማይችሉ በዚህ ረገድ አብላጫዉ ድምጽ የአመልካች ክርክር ተቀባይነት 
የለውም በማለቱ እኔም የምስማማበት ነዉ፡፡ 

ሆኖም አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ሠኔ 29 ቀን 2009 ዓ/ም የእርቅ ሥምምነት አድርገዉ በስምምነቱ 
የተመለከተዉን የገንዘብ ዕዳ 2ኛ ተጠሪ ለአመልካች ሊከፍሉና ተከፍሎ እስከሚያልቅ ድረስ ቤቱ ላይ 
የተሠጠው እግድ ሳይነሳ እንዲቆይ ያደረጉትን የዕርቅ ስምምነት ክርክር ሲያደርጉበት በነበረዉ 
በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 190764 ላይ ጥቅምት 06 ቀን 2011 ዓ/ም 
አስጸድቀዋል፡፡በዚህ መልኩ የዕርቅ ስምምነቱ ሲጸድቅ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 277 መሠረት 
እንደፍርድ የሚቆጠር መሆኑ ግልጽ በመሆኑ የዚህ ፍርድ ሕጋዊ ዉጤት አስቀድሞ 
በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 154/ሀ መሰረት በመዝገቡ ላይ ተሰጥቶ ከነበረዉ እግድ ተለይቶ መታየት 
ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ፡፡በመሆኑም የዕርቅ ስምምነቱን በማስጸደቅ በፍርድ በቤቱ ላይ 
የተቋቋመዉ መብት በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 154 መሰረት እንደተቋቋመ ጊዜያዊ እግድ አይነት 
ዉጤት የሚኖረዉ ነዉ ወይስ በፍትሐብሔር ሕጉ ቁጥር 3044 መሰረት በፍርድ እንደተቋቋመ 
መያዣ የሚቆጠር ነዉ የሚለዉ በጥንቃቄ ሊመረመርና ሕግን መሰረት ያደረገ አቋም ሊያዝበት 
የሚገባ ነዉ፡፡ 

በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 3044 ስር በተደነገገዉ መሠረት በማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ በፍርድ 
የመያዣ መብት የሚቋቋመዉ (Judicial mortgage right) አስቀድሞ በፍርድ ቤት ወይም 
በግልግል ዳኝነት አካል አንዱ ተከራካሪ ወገን ለሌላዉ ተከራካሪ ወገን እንዲከፍል የተወሰነን የገንዘብ 
እዳ ተለይቶ በሚታወቅ ንብረት ላይ በማስፈጸም ማስከፈል እንዲቻል የሚቋቋም ነዉ፡፡በዚህ መሰረት 
የሚቋቋመዉ የፍርድ መያዣ በፍርዱ ላይ የተገለጸዉን እዳ ባለእዳዉ ባይከፍል መያዣ 
የተቋቋመበትን ንብረት በማሸጥ እዳዉን የማስከፈል መብት የሚያጎናጽፍ ነዉ፡፡ በተያዘዉ ጉዳይ 
በአመልካችና 2ኛ ተጠሪ መካከል በተደረገዉና በፍርድ ቤት በጸደቀዉ የዕርቅ ስምምነት ላይ 2ኛ 
ተጠሪ ለአመልካች የሚከፍሉት እዳ ብር 2,706,417.00 መሆኑ ተለይቶ ተገልጾ ስምምነት በተደረገዉ 
የዕዳ አከፋፈል መሰረት ተከፍሎ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ቤቱ ታግዶ እንዲቆይ የእርቅ ስምምነት 
ስላደረጉና የእርቅ ስምምነቱም በፍርድ ቤት በመጽደቁ የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 3044 የሚጠይቀዉን 
መስፈርት ያሟላ በመሆኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 154/ሀ መሰረት እንደሚሰጥ ጊዜያዊ እግድ 
የሚቆጠር ሳይሆን በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 3044 ስር የተደነገገዉን በፍርድ የሚቋቋም መያዣን 
የሚመለከት ነዉ ብዬ አምናለሁ፡፡ምክንያቱም በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 154 መሰረት የሚሰጥ እግድ 
ዓላማዉ ክርክሩ እልባት እስከሚያገኝ ድረስ አከራካሪዉ ንብረት እንዳይጠፋ፣እንዳይባክን፣ለሌላ 
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እንዳይተላለፍ ወዘት ጊዜያዊ እግድ በመስጠት መከላከል ሲሆን በተያዘዉ ጉዳይ የእርቅ ስምምነት 
ተደርጎ ለጉዳዩ እልባት ስለተሰጠበት ክርክሩ እልባት እስከሚያገኝ ድረስ ተብሎ ጊዜያዊ እግድ 
መስጠት አስፈላጊ ስለማይሆን የተስማሚዎች ፍላጎትና የእርቅ ስምምነቱን ያጸደዉ ፍርድ ቤት 
አቋም በስምምነቱ መሰረት እዳዉ ባይከፈል በእርቅ ስምምነቱ ላይ ታግዶ እንዲቆይ ስምምነት 
የተደረገበትን ቤት በማሸጥ እዳዉን ለማስከፈል የሚያስችል በፍርድ የመያዣ መብት ማቋቋም 
በመሆኑ ነዉ፡፡ 

ከላይ በተመለከተዉ መሰረት በጸደቀዉ የእርቅ ስምምነነት መነሻ የመያዣ መብት በፍርድ 
ተቋቁሟል፡፡በዚህ መልኩ የመያዣ መብት ያቋቋመዉ ፍርድ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 158 ስር 
በተደነገገዉ መሰረት እግድ ይነሳልኝ በሚል አቤቱታ ሊሻር የሚችልበት የሥነ ስርዓት ሕግ መሰረት 
የለም፡፡በተገለጸዉ መሰረት የመያዣ መብት ያቋቋመዉን የዕርቅ ስምምነቱን ማሻረ ወይም 
እንዲሻሻል ማድረግ የሚቻለዉ 1ኛ ተጠሪ የዕርቅ ስምምነቱ ተስማሚ ወገን ባይሆኑም የእርቅ 
ስምምነቱ በጸደቀበት መዝገብ ላይ ተከራካሪ ወገን ስለሆኑ በአንድ በኩል እሳቸዉ ባልተስማሙበት 
ሁኔታ የእኔ ነዉ ብለዉ በተከራከሩበት ቤት ላይ የመያዣ መብት ሲቋቋም ቅሬታ ካደረባቸዉ 
ይግባኝ በመጠየቅ እንዲስተካከል በማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ እንደፍርድ በተቆጠረዉ የእርቅ 
ስምምነት ላይ ተስማሚ ባለመሆናቸዉ ተሳታፊ ያልሆኑበት ይህ የዕርቅ ስምምነት(ፍርድ) 
መብታቸዉን እንደነካባቸዉ በመግለጽ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 358 መሰረት አቤቱታ በማቅረብ 
መብታቸዉን በሚነካ መልኩ በቤቱ ላይ የተቋቋመ የመያዣ መብት እንዲቀር ማስደረግ 
ይገባቸዋል፡፡ከዚህ ዉጪ ጉዳዩ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 158 መሰረት ታይቶ ፍርዱ ዋጋ እንዲያጣ 
መደረጉ የፍርዶች አፈጻጸም ተገማች እንዳይሆን በማደረግ የሕግ የበላይነት እንዳይከበር የሚያደርግ 
ነዉ ብዬ አምናለሁ፡፡ስለሆነም 1ኛ ተጠሪ በዚህ መሰረት በይግባኝም ሆነ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 358 
መሰረት የእርቅ ስምምነቱ መብታቸዉን እንዳይነካ ሆኖ እንዲታረም ስላላስደረጉ በፍርድ የጸደዉ 
የዕርቅ ስምምነት በፍ/ብ/ስ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 212 መሰረት ጉድለት ቢኖርበት እንኳን መፈጸም 
ይገባዋል፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ አብላጫዉ ድምጽ እንዳለዉ 1ኛ ተጠሪ አቤቱታቸዉን ሲያቀርቡ 
ተገቢዉን የሥነ ስርዓት ሕግ ጠቅሰዉ የመከራከር ግዴታ ባይኖርባቸዉም በሕግ በተዘረጋዉ ስርዓት 
መሰረት ክርክራቸዉ ዉጤታም እንዲሆን አድርገዉ መከራከር ኃላፊነታቸዉ ሆኖ እያለ በአግባቡ 
ክርክራቸዉን አደራጅተዉ ባለመከራከራቸዉ ምክንያት ሕግ ጥበቃ የሚያደርግለት ፍርድ ዋጋ ሊያጣ 
አይገባም፡፡ 

በሌላ በኩል 1ኛ ተጠሪ በቤቱ ላይ በፍርድ የመያዣ መብት መቋቋሙን እያወቁ በይግባኝም ሆነ 
ፍርዱን በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 358 መሰረት በመቃወም ቤቱ ከመያዣ ነጻ እንዲሆን ማስደረግ 
ካለቻሉ ያለዉ ሕጋዊ መፍትሄ ምን ሊሆን ይገባል የሚለዉ ምላሽ ሊያገኝ የሚገባዉ የሕግ ጭብጥ 
ነዉ፡፡በእኔ እምነት ጉዳዩ እልባት ማግኘት ያለበት በፍትሐ ብሔር ሕጋችን የማይነቀሳቀስ ንብረት 
መያዣ መብት የተሰጠበትን ንብረት የገዛ ሰዉ የመያዣዉ መብት ከተሰጠዉ ገንዘብ ጠያቂ ጋር 
ስላለዉ ግንኙነት ከቁጥር 3090 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች ስር በተደነገገዉ መሰረት ሊሆን 
ይገባል፡፡ ከላይ በፍርዱ ሀተታ ላይ እንደተገለጸዉ 1ኛ ተጠሪ አከራካሪዉን ቤት ከ2ኛ ተጠሪ 
መግዛታቸዉን ገልጸዉ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዲያስረክባቸዉ በሌላ መዝገብ ላይ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር 
ተከራክረዉ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዲያስረክቧቸዉ ሕዳር 20 ቀን 2011 ዓ/ም ማስወሰናቸዉ 
የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ፡፡ከዚህ ከተያዘዉ መዝገብ ጋር በተያያዘ በስር ፍርድ ቤት በተደረገዉ 
ክርክር ደግሞ ይህ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ የገዙት ቤት 2ኛ ተጠሪ ለአመልካች ያለባቸዉን እዳ 
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ከፍለዉ እስከሚያጠናቅቁ ድረስ ታግዶ እንዲቆይ በተደረገዉ የእርቅ ስምምነት መሰረት የዕርቅ 
ስምምነቱ ጥቅምት 06 ቀን 2011 ዓ/ም በፍርድ ቤት በመጽደቁ በፍርድ የመያዣ መብት 
ተቋቁሞበታል፡፡ የእርቅ ስምምነቱ በጸደቀበት መዝገብ ላይ 1ኛ ተጠሪ ተከራካሪ ወገን ስለነበሩ 
በእርቅ ስምምነቱ ተስማሚ ባይሆኑም በቤቱ ላይ የመያዣ መብት መቋቋሙን ያዉቃሉ ተብሎ 
ይገመታል፡፡በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 3096/1 ስር እንደተደነገገዉ የማይንቀሳቀስ ነብረት በመያዣ መብት 
የተሰጠበትን ንብረት የገዛ፣ያገኘ ሰዉ የመያዣ ዋስትና የተሰጠባቸዉን እዳዎች እሱ ከራሱ ለመክፈል 
በማይገደድበት ጊዜ ንብረቱን በፍርድ ለማስያዥ ከሚደረገዉ ሥነ ሥርዓት ዉጭ እንዲሆን 
ለመጠየቅ ይችላል፡፡ይህም የሚሆነዉ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 3097/1 እና 3098 ስር በተደነገገዉ 
መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ የተሰጠበትን ንብረት ሀብትነት ያገኘ ሰዉ በዚሁ ንብረት ላይ 
የማይንቀሳቀስ ንብረት የመያዣ መብት ካለዉ ሰዉ ጋር ተስማምቶ ወይም ንብረቱ በዚሁ ባለገንዘብ 
ጥያቄ በፍርድ እንዲያዝ ተደርጎ እንደሆነ ገንዘብ ጠያቂዉ ባይስማማም ገንዘቡን ወይም መያዣ 
የተሰጠበትን እዳ ለገንዘብ ጠያቂዉ ከፍሎ ንብረቱን ከመያዣ ግዴታ ነጻ በማስደረግ ነዉ፡፡  

ስለሆነም በይግባኝ ሰሚዉ ችሎት እና በዚህ ችሎት አብላጫ ድምጽ በተሰጠ ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ 
በፍ/ብ/ስ/ስ/ ሕግ ቁጥር 158 መሰረት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ በፍርድ የተቋቋመዉን የመያዣ 
መብት ቀሪ በማድረግ አከራካሪዉን ቤት ከመያዣ ነጻ በሚያደርግ መልኩ ለጉዳዩ እልባት 
የተሰጠበት መንገድ የፍርዶች አፈጻጸም ተገማች እንዳይሆን በማደረግ የሕግ የበላይነት እንዲሸረሸር 
ሊያደርግ የሚችል ዉጤት የሚያስከትል ነዉ ብዬ አምናለሁ፡፡1ኛ ተጠሪ በቤቱ ላይ በፍርድ 
የመያዣ መብት መቋቋሙን እያወቁ በስነ ስርዓት ሕጉ አግባብ በፍርድ የተቋቋመዉን የመያዣ 
መብት ቀሪ ባለማስደረጋቸዉ እና 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የቤት ሽያጭ ዉል መሰረት ያደረገ 
ክርክር አድርገዉ ሕዳር 20 ቀን 2011 ዓ/ም ባስፈረዱት ፍርድ ያገኙት ይህ አከራካሪዉ ቤት 
አስቀድሞ ጥቅምት 06 ቀን 2011 ዓ/ም በፍርድ የመያዣ መብት የተቋቋመበት ነዉ፡፡በመሆኑም 
1ኛ ተጠሪ ለአመልካች በቀጥታ ባለእዳ ባይሆኑም ለሌላ ሰዉ እዳ ቤታቸዉን በመያዣነት እንደሰጡ 
ስለሚቆጠር በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 3097/1 እና 3098 ስር በተደነገገዉ መሰረት ቤቱ በመያዣነት 
የተያዘበትን እዳ ካልከፈሉ በስተቀር በቤቱ ላይ በፍርድ የተቋቋመዉ መያዣ ቀሪ ሆኖ ቤቱ ከመያዣ 
ነጻ እንዲሆን መጠየቅ አይችሉም ተብሎ የ1ኛ ተጠሪ አቤቱታ ዉድቅ መደረግ ነበረበት ብዬ 
ስለማምን ከዉጤት አንጻር የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ1ኛ ተጠሪን አቤቱታ ዉድቅ በማድረግ 
የሰጠዉ ትእዛዝ ተገቢ ስለሆነ መጽናት ነበረበት በማለት በአብላጫ ድምጽ ዉሳኔ ከሰጠቱት የሥራ 
ባልደረቦቼ በሀሳብ ተለይቻለሁ፡፡  
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                                                                የሰ.መ.ቁ 179607 

                                                             ቀን መስከረም 27 2013ዓ.ም 

 

                              ዳኞች፡ ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

                                    ቀነዓ ቂጣታ 

                                    ፈይሳ ወርቁ 

                                    ደጀኔ አያንሳ 

                                    ብርቅነሽ እሱባለው 

አመልካቾች፡- 1ኛ. አቶ ጁሀር ያህያ 

           2ኛ. አቶ አህመድ ያህያ       ጠ. ማሩ ባዘዘው - ቀረቡ 

           3ኛ. አቶ ከማል ያህያ 

           4ኛ. አቶ ጡሀ ያህያ 

ተጠሪዎች፡ 1ኛ. ወ/ሮ መሬም አህመድ 

          2ኛ. ሃጅ ያህያ ኡስማን      አልቀረቡም 

          3ኛ. ወ/ሮ ራዱ አሊ 

    መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

                                    ፍ  ር  ድ 

ጉዳዩ ለሰበር ችሎቱ ሊቀርብ የቻለው አመልካቾች የአማራ ክልል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ 03-

76478 በ15/8/11ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት በ16/12/11ዓ.ም በተጻፈ የተሻሻለ የሰበር አቤቱታ 

ስላቀረቡ ነው፡፡ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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የጉዳዩ አመጣጥ የአሁን 1ኛ ተጠሪ በስር የአብክመ ጎንደር ዞን አስተዳደር የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት 

በአሁን 2ኛ ተጠሪ ላይ ባቀረቡት ክስ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በ1960ዓ.ም ተጋብተን 4 ልጆች ወልደን ንብረት 

አፍርተን ስንኖር ባለመግባባታችን ጋብቻው ሳይፈርስ ተለያይተን ኖረናል፡፡ ስለሆነም አሁን ጋብቻው ፈርሶ 

2ኛ ተጠሪ ሌላም ሚስት ስላለው የዘረዘርኩትን ንብረት ለሶስት እንድንካፈል በማለት ዳኝነት ጠይቀው 2ኛ 

ተጠሪም ባቀረቡት መልስ 1ኛ ተጠሪ ልጅ ወልዳልኛለች እንጂ ጋብቻ የለንም በማለት ተከራክረው ፍ/ቤቱም 

ጋብቻ አለ የለም? የሚለውን በምስክር እና በሰነድ በማረጋገጥ ጋብቻ እንዳለ በማረጋገጥ ብይን ሰጥቶ 1ኛ 

ተጠሪ የዘረዘሩትን ንብረቶች ባልና ሚስት የሆኑት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች እንዲሁም በስር 1ኛ ጣልቃገቦች 

የነበሩት የአሁን አመልካቾች እንዲካፈሉ ውሳኔ ከሰጠ በኋላ ጉዳዩ በይግባኝ ወደ ክልሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ሄዶ 

ፍ/ቤቱም ጉዳዩን መርምሮ በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ መካከል ጋብቻ ያለ መሆኑን አረጋግጦ የአሁን 3ኛ ተጠሪ 

ጣልቃ ገብተው ባለመከራከራቸው የተነሳ የስር የወረዳ ፍ/ቤቱን ውሳኔ በመሻር የአሁን 3ኛ ተጠሪ 

ጣልቃገብተው እንዲከራከሩ ውሳኔ በመስጠት ጉዳዩን ለስር የወረዳው ፍ/ቤት በመለሰው መሰረት 3ኛ ተጠሪ 

በስር የወረዳው ፍ/ቤት 2ኛ ጣልቃገብ ሆነው ባቀረቡት  የጽሁፍ ክርክር የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ 

አቅርበው በፍሬጉዳዩ ላይ ባቀረቡት መልስ 1ኛ ተጠሪ ዘርዝራ ያቀረበችው ንብረት እንዲፈራ ያደረገችው 

አስተዋጽኦ የለም፤ በ2ኛ ተጠሪ እና በ3ኛ ተጠሪ ጥረት የተፈሩ ንብረቶች ናቸው፤ በ1ኛ ተጠሪ ክስ በተራ 

ቁጥር 2 ላይ  የተጠቀሰው እና አሁን አመልካቾች በዚህ ፍ/ቤት ላቀረቡት የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው 

አከራካሪው በመሀል አራዳ የሚገኘው ባለሁለት ፎቅ ቤት ከአሁን አመልካቾች ልጆቻችን(በስር ከ1ኛ 

ጣልቃገቦች) ጋር በሽርክና ስራ ከመጀመራችን በፊት በንጉሱ ዘመን ከቀበሌ የተቀበልነው እኔ እና 2ኛ ተጠሪ 

ስንሆን እስከ 1983ዓ.ም በመኖሪያ ቤት የምንጠቀምበት 2ኛ ተጠሪ እና እኔ ባለቤቱ 3ኛ ተጠሪ ስንሆን 2ኛ 

ተጠሪ በእርጅና ምክንያት ስራ ሲያቆም ለገቢ ምንጭ እንዲሆነን ከጋራ ልጆቻችን ጋር የሽርክና ውል 

ወስደንበታል፡፡ ፎቁም የተሰራው በልጆቻችን ጥረት በመሆኑ የልጆቻችን የ60% ድርሻ መኖሩን ስለማውቅ 

በነሱ በኩል የቀረበውን የጣልቃገብነት አቤቱታ አልቃወምም፤ ነገር ግን ፍ/ቤቱ በ2ኛ ተጠሪ እና በአሁን 

አመልካቾች(በስር 1ኛ ጣልቃገቦች) መካከል የተደረገው የሽርክና ውል ፈራሽ ነው የሚልበት ምክንያት ካለው 

ክፍፍልን በተመለከተ የቤቱ እና ቦታው ግማሽ ሀብት የ3ኛ ተጠሪ በመሆኑ ግማሽ ባለሀብት ናት ይባልልኝ 

በማለት ጠይቀዋል፡፡ 

ፍርድ ቤቱም ግራቀኙን በቃል ካከራከረ በኋላ፤ የ3ኛ ተጠሪን ምስክሮች ከሰማ እና 1ኛ፤2ኛ ተጠሪዎች እና 

የአሁን አመልካቾች(በስር 1ኛ ጣልቃገቦች) በፊት ጉዳዩ በይግባኝ ለክልሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ሄዶ ወደ ስር 

የወረዳው ፍ/ቤት ከመመለሱ በፊት ባስመሰከሩት ምስክሮች እና ባቀረቧቸው ሰነዶች ተመርምሮ ውሳኔ 

እንዲሰጣቸው ለፍ/ቤቱ አመልክተው ፍ/ቤቱም አከራካሪውን በመሀል አራዳ የሚገኘው ባለሁለት ፎቅ ቤት 

በተመለከተ ጉዳዩን መርምሮ 3ኛ ተጠሪ መሀል አራዳ በልጆቻቸው እና በ2ኛ ተጠሪ ስም ባለው ፎቅ ህንጻ 

ማህበር ድርሻ እንዳላቸው፤ ቤቱ የባልና ሚስት ንብረት መሆኑን ምስክሮቻቸው አስረድተዋል፤ በ1ኛ እና 

በ2ኛ ተጠሪዎች ምስክሮች ቀድሞ የተረጋገጠው 1ኛ፤ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ቤቶች ያሏቸው ለመሆኑ፤ 

በህንጻው ላይም 2ኛ ተጠሪ 40% ድርሻ ያላቸው መሆኑን ነው፤ ስለዚህ 3ኛ ተጠሪ የተለያዩ የሰበር ሰሚ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ችሎት ውሳኔዎች ጠቅሰው ቢያቀርቡም እንደ 1ኛ ተጠሪ ሚስት ሆነው የቤት እመቤት ናቸው እንጂ 2ኛ 

ተጠሪ ንብረት በሚያፈሩበት ግዜ ለንብረቱ አስተዋጽኦ አላደረጉም፡፡1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የ2ኛ ተጠሪ 

ሚስቶች በመሆናቸው 2ኛ ተጠሪ አሁን በሽርክና ማህበር በሳቸው ስም ካለው ህንጻ ሸቀጣሸቀጥ አላቂ 

እቃዎች ንግድ በሽርክና ከልጆቻቸው ጋር ከሚያገኙት ገንዘብ ሁለቱን ሚስቶቻቸውን እና ልጆቻቸውን 

ሲያስተዳድሩ እንደነበር ግልጽ ነው፡፡  ስለሆነም በዚህ ቤት ላይ ከ1ኛ ተጠሪ ሌላ 3ኛ ተጠሪ( በስር 2ኛ 

ጣልቃገብ) በብልጫ የማይካፈሉ በመሆኑ እና ሁለቱም ሚስቶች(1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች) ንብረት እኩል 

የመካፈል መብት ያላቸው በመሆኑ አከራካሪው በመሀል አራዳ በቀበሌ 09 ክ/ከተማ በኩል ያለው G+2 ህንጻ 

አመልካቾች(በስር 1ኛ ጣልቃገቦች) እና 2ኛ ተጠሪ የሸቀጣሸቀጥ የምግብ የንጽህና አላቂ እቃዎች ንግድ 

ድርጅት የሽርክና ማህበር በውልና ማስረጃ ያጸደቁ ስለሆነ 2ኛ ተጠሪ 40% ድርሻ ስላላቸው ይህን 40% 

ድርሻ 1ኛ፤2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ለሶስት እኩል እንዲካፈሉ በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ከላይ በተገለጸው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለአብክመ ጠ/ፍ/ቤት የሰሜን ጎንደር መስተዳድር 

ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱም በሰጠው ትእዛዝ ይግባኙን ሰርዞታል፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ከላይ በተገለጹት ውሳኔ እና ትእዛዝ ቅር በመሰኘት ለአብክመ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ አመልካቾች አከራካሪውን ቤት በተመለከተ ወደ ክርክሩ እንዲገቡ የሚያስችል 

መብት ያላቸው ስለመሆኑ ውልን ለማዋዋል ስልጣን ባለው አካል የተመዘገበ የመብት ማረጋገጫ ማስረጃ 

ሳያቀርቡ የክርክሩ ተካፋይ እንዲሆኑ መደረጉ ስህተት ነው፤ በህንጻው ላይ የጋራ ባለሀብትነት ውል 

የሌላቸው እና ውሉ ውልን እንዲያዋውል በህግ ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት ሳይመዘገብ ድርሻ አላቸው 

መባሉ ስህተት ነው፡፡ በውልና ማስረጃ ክፍል የተመዘገበ የሽርክና ውል በሚል በ1993ዓ.ም የተጻፈው ሰነድ 

በ2ኛ ተጠሪ ስም የተመዘገበን የምግብ ንጽህና አላቂ የቤት እቃዎች ንግድ ድርጅትን የንግድ ስራ የሚመለከት 

እንጂ ህንጻውን የሚመለከት አይደለም፤ ህንጻውን የሚመለከት ነው ቢባል እንኳ በ1ኛ ተጠሪ በ3ኛ ወገን ላይ 

መቃወሚያ ሊሆንብኝ የሚችለው በፍ/ብ/ህ/ቁ 2887 እና 1723 መሰረት በከተማ አስተዳደሩ የከ/ል/ኮን 

መምሪያ በኩል የተመዘገበ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ ህንጻውን አስመልክቶ አዲስ በተቋቋመው የሸቀጦች ጅምላ ንግድ 

ኃ/የተ/የግ/ማ ውስጥ በአመልካቾች እና በ3ኛ ተጠሪ(በስር ጣልቃገቦች) ስም ሳይሆን በ2ኛ ተጠሪ ስም ብቻ 

ስለመመዝገቡ ስልጣን ባለው አካል በቀረበ ማስረጃ ተረጋግጧል፡፡ ህንጻውን አመልካቾች እና 3ኛ ተጠሪ (በስር 

ጣልቃገቦች) ስለመገንባታቸው ያቀረቡት አንዳችም ማስረጃ የለም፤ ለተከራዮች ውል የሰጠውም 2ኛ ተጠሪ 

እንጂ የስር ጣልቃገቦች ባለመሆናቸው የስር ፍ/ቤቱ የምዘና መርህን የጣሰ እና መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበትን ውሳኔ ስለሰጠ ውሳኔው ሊሻር ይገባዋል ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ 

የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎትም አከራካሪውን ሕንጻ በተመለከተ በስር ፍ/ቤት የተሰጠውን የውሳኔ ክፍል 

መርምሮ አመልካቾች እና 3ኛ ተጠሪ(የስር ጣልቃገቦች) በህንጻው ላይ መብት አለን የሚሉት በህዳር 14 ቀን 

1993ዓ.ም ያደረጉትን የሽርክና ውል እና ከዚያ ግዜ ጀምሮ በተከታታይ አመታት ውይይት ያደረጉበትን 

ቃለጉባኤ መሰረት በማድረግ ሲሆን የሽርክና ውሉ በመግቢያው ላይ ስለሀብት ክፍፍል እና ስለ ስራ ድርሻ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ምደባን የሚመለከት ስለመሆኑ የሚያስነብብ ሲሆን በይዘቱ በጎንደር ከተማ ቀበሌ 9 ውስጥ በ1ኛ ተጠሪ ስም 

በንግድ መዝገብ ቁጥር ጎን/ግነ.1.0170/02 በንግድ ፈቃድ ቁጥር ሰጎ/ጎን/ቸር/0097/73 የተመዘገበውን የምግብ 

የንጽህና አላቂ የቤት እቃዎች የንግድ ድርጅትን የልጆችም በድርሻቸው ተለይቶ በሚያስገኘው ጥቅም ላይ 

በየድርሻቸው መጠን ክፍፍል ሊያደርጉ ስለመሆኑ የሚያስረዳ ነው፡፡ በሌላ በኩል ይህ የሽርክና ውል 

በተደረገበት ግዜ ንግዱ የሚከናወንበት ቤት የመንግስት የቀበሌ ቤት የነበረ ስለመሆኑም የተረጋገጠ ፍሬጉዳይ 

ነው፡፡ ይህ ስምምነትም በውልና ማስረጃ ክፍል ቀርቦ ስለመጽደቁና በተከታታይ አመታት በተለይም እስከ 

2000ዓ.ም ድረስ በአንድ በተጠቃለለ ቃለጉባኤ ስለመያዛቸው የሚያስነብብ ነው፡፡ አመልካቾች እና 3ኛ ተጠሪ( 

የስር ጣልቃገቦች) የሚከራከሩት በውልና ማስረጃ ክፍል የተመዘገበውን የንግድ ስራን ብቻ ሳይሆን 

ድርጅቱንም ጨምሮ ነው በሚል ይሁን እንጂ የሽርክና ውሉ በተደረገበት ግዜ ንግዱ ይከናወን የነበረው በ2ኛ 

ተጠሪ ስም ባለ የቀበሌ ቤት እንጂ ለክርክሩ ምክንያት በሆነው ባለሁለት ፎቅ ህንጻ ላይ አይደለም፡፡ በሽርክና 

ውል ማስረጃው የተረጋገጠውም ውል የተደረገው የንግድ ስራውን የሚጨምር እንጂ የንግድ ቤቱን 

የሚጨምር ስላለመሆኑ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል ባለሁለት ፎቅ ቤቱ የተሰራው በ2000ዓ.ም ስለመሆኑ በስር ፍ/ቤቶች የተረጋገጠ ፍሬነገር ነው፤ 

የጎንደር ከተማ አስተዳደር የከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን መምሪያ በቁጥር ጎ/ከ/አስ/የከ/ል/ኮ/መ/02/01/07 

በ2/11/09 በላከው ማስረጃም አስቀድሞ 2ኛ ተጠሪ ይሰራው የነበረው የንግድ ስራ ይከናወንበት የነበረው 

የቀበሌ ቤት ወደ ግለሰቦች ሲዛወር እና ጠቅላላ ሸቀጦች ንግድ ስራዎች ኃላ/የተ/የግል ማህበር ሆኖ ሲቋቋም 

ህንጻው በ2ኛ ተጠሪ ስም የተመዘገበ ስለመሆኑ ተረጋግጧል፡፡ የፍ/ብ/ህ/ቁ 1195 ከደነገገው አንጻር 2ኛ ተጠሪ 

የህንጻው ባለቤት እንደሆነ የሚቆጠር ነው፤ አመልካቾች የፍ/ብ/ህ/ቁ 1196 ከደነገገው አንጻር በህንጻው ላይ 

የጉልበትም ሆነ የገንዘብ አስተዋጽኦ ያደረጉ ስለመሆናቸው ሊያስተባብሉ የሚችሉበት ማስረጃ ያላቀረቡ 

ይልቁንም ምስክር አናሰማም በሚል ለችሎቱ ያስመዘገቡ ስለመሆኑ ከስር መዝገቡ ተረጋግጧል፡፡ ስለሆነም 

አመልካቾች እና 3ኛ ተጠሪ( በስር ጣልቃ ገቦች) የሽርክና ስምምነት ያደረጉት በንግድ ስራው ላይ እንጂ 1ኛ 

ተጠሪ ዳኝነት በጠየቀችበት ባለሁለት ፎቅ ህንጻ ላይ አለመሆኑን በስር ፍ/ቤቶች በኩል ከተሰበሰበው ማስረጃ 

የተረጋገጠ ፍሬጉዳይ ነው፡፡ የንግድ ህጉ አንቀጽ 10(1)፤ 210(1) እና 211 ድንጋጌዎች አንድ ሽርክና 

የሚቋቋመው የንግድ ስራን ለማከናወን መሆኑን እና የሽርክና ትርጓሜም የንግድ ማህበራትን መሰረታዊ 

ባህሪያት የሚይዝ ስለመሆኑ፤ ኢኮኖሚያዊ ተግባር ለማከናወን፤ አብረው ለመስራት እና ለመተባበር፤ 

ከሚገኘው ትርፍም ሆነ ኪሳራ ተካፋይ ለመሆን እንደሚቋቋም ፤ የመዋጮ አይነት እና ልኩን ለመወሰን 

እንደሚችሉ፤መዋጮው በገንዘብ፤ በአይነት ወይም በጉልበት መሆን እንዳለበት የሚያስረዱ ናቸው፡፡ 

በተያዘው ጉዳይ አመልካቾች 2ኛ ተጠሪ አስቀድሞ ሲያከናውን የነበረውን የንግድ ስራ 2ኛ ተጠሪ በተለያዩ 

ምክንያቶች ውጤታማ አድርጎ ለማስቀጠል ባለመቻሉ አመልካቾች እና 3ኛ ተጠሪ(የስር ጣልቃገቦች) በንግድ 

ስራው ላይ አብሮ ለመስራት እና ለሚገኘው ጥቅም ክፍፍል እንዲረዳ ድርሻቸውን ለይተው የሽርክና 

ስምምነት ስለማድረጋቸው እንጂ ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን ባለሁለት ፎቅ ህንጻ አስቀድሞም ያልነበረ 

በመሆኑ እንዲሁም የሽርክና ውሉ ሲቋቋምም በመዋጮነት ያልቀረበ በመሆኑ በህንጻው ላይ አመልካቾች 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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60% ድርሻ አላቸው በሚል በስር ፍ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ የህግ አተረጓጎም ስህተት የተፈጸመበት ነው 

በማለት የስር ፍ/ቤቶች በጎንደር ከተማ ቀበሌ 9 ውስጥ ባለው ባለሁለት ፎቅ ህንጻ አመልካቾች 60% ድርሻ 

አላቸው ሲሉ የሰጡትን የውሳኔ ክፍል በመሻር አመልካቾች በህንጻው ላይ ድርሻ የላቸውም በማለት ወስኗል፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከላይ የተገለጸውን ውሳኔ በመቃወም ሲሆን ይዘቱም በስር ፍ/ቤት 

አመልካቾች አያይዘን ያቀረብነው ህዳር 14 ቀን 1993ዓ.ም በሰሜን ጎንደር መስተዳደር ዞን ውልና ማስረጃ 

ጽ/ቤት ንብረትን አስመልክቶ ያደረግነው የሽርክና ስምምነት የሚናገረው ስለንብረት ይኅውም በስምምነቱ 

አንቀጽ 1 መሰረት በዋናነት ስምምነት የተደረገው በአመልካቾች አባት ስም የነበረው ድርጅት የጋራ ሀብት 

እንዲሆን እንጂ የአማራ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት እንደሚለው ከድርጅቱ የሚገኘውን ትርፍ ለመከፋፈል 

ስላለመሆኑ በውሉ አንቀጽ 3 መሰረት ድርጅቱ ሰርቶ በሚያስገኘው ጥቅም ላይ ክፍፍል እንደሚደረግ እና 

በውሉ አንቀጽ 13 መሰረት የጋራ ንብረት ስምምነቱ በአመልካቾች አባት እና በአመልካቾች በፈቃደኝነት 

የተደረገ ስለመሆኑ መመልከቱ አስረጂ ነው፡፡ ድርጅት የተባለው የሸቀጣሸቀጥ የምግብ የንጽህና አላቂ 

እቃዎች ድርጅት ብቻ ሳይሆን ስራው ይሰራበት የነበረውን እና በኋላ አመልካቾች እና አባታችን በሊዝ 

የገዛነውን የቀበሌውን ቤት የሚጨምር ነው፡፡ ስምምነቱ ግልጽ ስለሆነ ትርጉም የሚያሻው ባይሆንም 

ትርጉም ያስፈልገዋል ቢባል እንኳ የሸሪኮች ፍላጎት/አላማ ምንድን ነው የሚለውን ከፍ/ብ/ህ/ቁ 1732 እን 

ተከታዮቹ ድንጋጌዎች አንጻር ሊታይ ይገባዋል፡፡ 

አመልካቾች በስር ፍ/ቤት ባቀረብነው አቤቱታ በጎንደር ከተማ በተገነባው G+2 ህንጻ የገንዘብ እና ጉልበት 

አስተዋጽኦ ያደረግን መሆናችንን የሚያመለክት የባንክ ስቴትመንት የቃል ክርክር ከመደረጉ በፊት በተጨማሪ 

ማስረጃነት እንዲያያዝልን በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 137 መሰረት ጠይቀን ፍ/ቤቱ አቤቱታውን ውድቅ ያደረገው ሲሆን 

ይህ ከፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 249 እና 256(1) ድንጋጌዎች አንጻር አግባብ አይደለም፡፡ የአማራ ክልል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት በፍርድ ሀተታው ላይ እንዳስቀመጠው አመልካቾች እና አባታችን(2ኛ ተጠሪ) የጋራ ድርጅቱን 

እና በጎንደር ከተማ የተሰራውን G+2 ህንጻ በሚመለከት በተለያዩ ግዜያት ስብሰባ ያደረግን እና 

ቃለጉባኤዎችን የያዝን ሲሆን በማሰረጃነት ያቀረብናቸውን ቃለጉባኤዎች ችሎቱ በዝምታ ማለፉ እና የተለየ 

ትርጉም መስጠቱ የፍ/ብ/ስ/ስ/ህጉን እና የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 36848 የሰጠውን የህግ 

ትርጉም የሚቃረን ነው፡፡ ከላይ የተገለጸው ህንጻ የተገነባው ከሽርክና ውሉ በኋላ ቢሆንም ህንጻው የተገነባው 

በዋናነት አመልካቾች ባዋጣነው ገንዘብ ቢሆንም የጋራ ከተደረገው ድርጅት ይገኝ ከነበረው ገቢ ጭምር ነው፡፡ 

የ3ኛ ተጠሪ ምስክሮችም ህንጻውን የገነባነው አመልካቾች ስለመሆናችን ለፍ/ቤቱ አረጋግጠዋል፡፡ ስለሆነም 

የአማራ ክልል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ህግን የሚቃረን በመሆኑ እንዲሻርልን፤ ለዳኝነት 

እና ለጠበቃ የከፈልነውን ተጠሪዎች እንዲከፍሉ እንዲወሰንልን የሚል ነው፡፡   

ይህ አቤቱታቸው ተመርምሮ ጉዳዩን በይግባኝ ያየው ፍ/ቤት ተጠሪዎች አከራካሪው ሕንጻ ሲገነባ ያደረጉት 

የገንዘብም ሆነ የጉልበት አስተዋጽኦ በማስረጃ ባላስረዱበት ሁኔታ ከህንጻው ይካፈሉ ያለበት አግባብነት 

ለማጣራት ለሰበር ችሎቱ ይቅረብ ተብሎ በ22/12/11ዓ.ም በመታዘዙ ለተጠሪዎች ጥሪ ተደርጎ 1ኛ ተጠሪ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በ11/2/12ዓ.ም በተጻፈ ያቀረቡት መልስ በአጭሩ አከራካሪው ህንጻ የተጠሪዎች ሲሆን አመልካቾች 

የማይንቀሳቀስ ንብረት የጋራ ባለሀብት ነን ለማለት ህንጻውን አስመልክቶ የማይንቀሳቀስ ንብረትን 

ለመመዝገብ እና ለማዋዋል ስልጣን ባለው አካል የተመዘገበ እና የጸደቀ የጋራ ባለሀብትነት ውል ሳይኖራቸው 

ህንጻው የጋራ ነው ሊባል እና 3ኛ ወገን በሆንኩት 1ኛ አመልካች ላይ መከራከሪያ ሊሆን ስለማይገባ የአማራ 

ክልል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ስለሆነ እንዲጸናልኝ፤ ወጪና ኪሳራ አመልካቾች 

እንዲከፍሉኝ እንዲወሰንልኝ የሚል ሲሆን፤ 2ኛ ተጠሪ በ11/2/12ዓ.ም በተጻፈ ባቀረቡት መልስ አመልካቾች 

እና 2ኛ ተጠሪ በ14/3/93ዓ.ም ባደረገው የሽርክና ውል መሰረት አመልካቾች ስራ እየሰሩ የሚገኘውን ገቢ እና 

ገንዘብ ሲያንሰንም ከግለሰቦች እየተበደርን ህንጻውን ገንብተናል፤ በዚህ ህንጻ ግንባታ 1ኛ ተጠሪም ሆኑ 2ኛ 

ተጠሪ አስተዋጽኦ አላደረግንም፡፡ ስለሆነም በስር ፍ/ቤት በማሰረጃ ከተረጋገጡት ከላይ ከተገለጹት ነጥቦች 

አንጻር የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ውሉ ሲደረግ ህንጻው ስላልነበረ በማለት አመልካቾች 60% ድርሻ 

የላቸውም ሲል የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ተብሎ እንዲሻር እና አመልካቾች 

ለክርክር መነሻ በሆነው ህንጻ ላይ 60% ድርሻ አላቸው ተብሎ እንዲወሰን የሚል ሲሆን፤ 3ኛ ተጠሪም 

በ11/2/12ዓ.ም በተጻፈ ያቀረቡት መልስ በአመልካቾች እና በ2ኛ ተጠሪ መካከል በተደረገው የሽርክና ውል 

መሰረት 60% ድርሻው የአመልካቾች በመሆኑ በድርሻቸው ቢወሰን አልቃወምም የሚል ነው፡፡ 

አመልካቾች በ15/3/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል፡፡ 

ይህ የሰበር ችሎትም የአመልካቾችን የሰበር አቤቱታ፤ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ እና ከተገበዎቹ የህግ 

ድንጋጌዎች አንጻር የስር የአማራ ክልል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔን አግባብነት እንደሚከተለው 

መርምሯል፡፡ 

የስር የአብክመ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የስር የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት አከራካሪው በጎንደር ከተማ 

በመሀል አራዳ  ቀበሌ 09 ክ/ከተማ በኩል ያለው ባለሁለት ፎቅ(G+2) ህንጻ ላይ 60% ድርሻ አላቸው ሲል 

የሰጠውን እና በይግባኝ በጎንደር ከተማ ከፍተኛ ፍ/ቤትም የጸደቀውን የውሳኔ ክፍል በመሻር አመልካቾች 

ከላይ በተጠቀሰው ህንጻ ላይ ድርሻ የላቸውም ሲል ለሰጠው ውሳኔ ምክንያት ያደረገው አመልካቾች እና 2ኛ 

ተጠሪ ህዳር 14 ቀን 1993ዓ.ም ያደረጉት የሽርክና ውል የምግብ፤የንጽህና፤ አላቂ የቤት እቃዎች የንግድ 

ድርጅትን የሚመለከት፤ በንግድ ስራው ላይ እንጂ ህንጻውን የሚጨምር ባለመሆኑ፤ ህንጻውም የተሰራው 

በ2000ዓ.ም ስለመሆኑ በስር ፍ/ቤቶች የተረጋገጠ ፍሬጉዳይ በመሆኑ፤ አመልካቾች በህንጻው ላይ የጉልበትም 

ሆነ የገንዘብ አስተዋጽኦ ያደረጉ ስለመሆኑ ማስረጃ ያላቀረቡ በመሆኑ በሚል ሲሆን በአመልካቾች እና በ2ኛ 

ተጠሪ መካከል ህዳር 14 ቀን 1993ዓ.ም የተደረገ እና በውልና ማስረጃ የጸደቀ የሽርክና ውል ስለመኖሩ በስር 

ጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት የተረጋገጠ ፍሬጉዳይ ሲሆን፤ አመልካቾች በሰበር አቤቱታቸው ላይ አከራካሪውን 

በጎንደር ከተማ በተገነባው ባለሁለት ፎቅ(G+2) ህንጻ ላይ የገንዘብ እና የጉልበት አስተዋጽኦ ያደረግን 

ስለመሆናችን የሚያመለክት የባንክ ስቴትመንት ቃል ክርክር ከመደረጉ በፊት በተጨማሪ ማስረጃነት 

እንዲያያዝልን  ጠይቀን ፍ/ቤቱ አልተቀበለንም፤ ህንጻው የተገነባው ከሽርክና ውሉ በኋላ ቢሆንም ህንጻው 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የተገነባው አመልካቾች ባዋጣነው ገንዘብ እና የጋራ ከተደረገው ድርጅት ይገኝ ከነበረው ገቢ ጭምር ነው፤ 

ህንጻውን በተመለከተም በተለያዩ ግዜያት ስብሰባ ያደረግን እና ቃለጉባኤዎች መያዛችንንም የስር የአብክመ 

ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በፍርድ ሀተታው ላይ ቢያስቀምጥም አመልካቾች በማስረጃነት ያቀረብናቸውን 

ቃለጉባኤዎች የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት አልፎታል ሲሉ የተከራከሩ ሲሆን፤ ይህ የሰበር ችሎት ግራቀኙ 

በስር የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት የተከራከሩበትን የመ.ቁ 0128809 የሆነውን መዝገብ በትእዛዝ አስቀርቦ 

እንደመረመረው 1ኛ ተጠሪ አመልካች ሆነው 2ኛ ተጠሪ ደግሞ ተጠሪ ሆነው አመልካቾች ደግሞ ጣልቃገቦች 

ሆነው መጀመሪያ በወረዳ ፍ/ቤቱ አድርገውት በነበረው ክርክር ላይ ፍ/ቤቱ በሰጠው ውሳኔ ላይ ይግባኝ 

ለሰሜን ጎንደር መስተዳደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ቀርቦ ፍ/ቤቱም በመ.ቁ 01-36034 በ15/3/10ዓ.ም በሰጠው 

ውሳኔ አከራካሪው ባለሁለት ፎቅ ቤት የተሰራው በ2000ዓ.ም ስለመሆኑ ግራቀኙ በይግባኝ ሰሚው ችሎት 

ባደረጉት ክርክር መተማመናቸውን መነሻ በማድረግ አመልካቾች በዚህ ፎቅ ቤት ላይ ድርሻ ያላቸው መሆኑን 

እንዲሁም በአሁን ተጠሪዎች መካከል የሚኖረውን ክርክር በማስረጃ አረጋግጦ የመሰለውን እንዲወስን ለስር 

የወረዳው ፍ/ቤት ጉዳዩን መመለሱን መዝገቡ የሚያስረዳ ሲሆን በዚህ መልኩ ለወረዳው ፍ/ቤት ጉዳዩ 

ከመመለሱ በፊት በሄደት ላይ እያለ በፍሬጉዳዩ ላይ የቃል ክርክር ለማድረግ መዝገቡ ተቀጥሮ ሳለ 

አመልካቾች በ8/10/09ዓ.ም በተጻፈ ባቀረቡት አቤቱታ አከራካሪው በቀበሌ 09 የሚገኘው ባለሁለተ 

ፎቅ((G+2) ህንጻ በአመልካቾች በተለይም በ2ኛ አመልካች ገንዘብ እየተደረገ የተሰራ ስለመሆኑ በኢትዮጵያ 

ንግድ ባንክ ጃንተከል ቅርንጫፍ የግንባታ ገንዘብ ገቢ የሆነበት ደረሰኝ በባንኩ በኩል በትእዛዝ ቀርቦ 

እንዲያያዝ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 137 እና 145 መሰረት ጠይቀው ፍ/ቤቱም አቤቱታው ከፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 137 ጋር 

የሚቃረን ነው በማለት በ19/10/09ዓ.ም በሰጠው ትእዛዝ አቤቱታውን ውድቅ ማድረጉን መዝገቡ  የሚስረዳ 

ሲሆን የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ 37105 (ቅጽ 8 ላይ የታተመ) በግልጽ የቀረበን ክርክር 

በተቆጠረ ማስረጃ ወይም አግባብነት ባለው መንገድ እንዲጣራ/እንዲነጥር ሳይደረግ የሚሰጥ ውሳኔ ተቀባይነት 

የሌለው ስለመሆኑ በ25/2/01ዓ.ም አስገዳጅ ውሳኔ የሰጠ ሲሆን እንዲሁም የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

በሰ.መ.ቁ 29861(ቅጽ 8 ላይ የታተመ) ፍርድ ቤቶች ለክርክር ፍትሀዊነት ተገቢ ነው ብለው ሲያምኑ 

ማናቸውንም ማስረጃ አስቀርበው መመርመር ያለባቸው ስለመሆኑ በ14/5/01ዓ.ም አስገዳጅ ውሳኔ የሰጠ 

ሲሆን በተያዘው ጉዳይ አመልካቾች በስር የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት በ1/9/09ዓ.ም ባቀረቡት 

የጣልቃገብነት አቤቱታ ላይ ካቀረቡት ክርክር እና ከጠየቁት ዳኝነት አንጻር የስር የጎንደር ከተማ ወረዳ 

ፍ/ቤት በአመልካቾች በ8/10/09ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ  ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጃንተከል ቅርንጫፍ በፍ/ቤቱ 

ትእዛዝ እንዲቀርብ የተጠየቀውን የባንክ ስቴትመንት በትእዛዝ በማስቀረብ እንዲሁም ለውሳኔ አሰጣጥ 

ይረዳሉ የሚላቸውን ሌሎች ማስረጃዎች ሁሉ በትእዛዝ በማስቀረብ የሚቀርቡትን ማስረጃዎች አመልካቾች 

እና ተጠሪዎች ካቀረቧቸው እያንዳንዳቸው የሰው እና የሰነድ ማስረጃዎች ይዘት ጋር አብሮ በመመርመር እና 

በመመዘን ጉዳዩን በማጣራት አመልካቾች ባቀረቡት የጣልቃገብነት አቤቱታ ከጠየቁት ዳኝነት አንጻር 

በአከራካሪው በጎንደር ከተማ መሀል አራዳ በሚገኘው ቀ.09 ባለሁለት ፎቅ(G+2) በሆነው ህንጻ ላይ 

አመልካቾች ድርሻ አላቸው ወይንስ የላቸውም? በሚለው ነጥብ ላይ የመሰለውን ውሳኔ ሊሰጥ ሲገባ 

በአመልካቾች እና በተጠሪዎች የቀረቡትን የሰው እና የሰነድ ማስረጃዎች ብቻ በመመርመር በአከራካሪው 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ህንጻ ላይ አመልካቾች 60% ድርሻ አላቸው በማለት መወሰኑን፤ በዚህ ውሳኔ ላይ የቀረበውን ይግባኝ የሰሜን 

ጎንደር መስተዳደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በሰጠው ትእዛዝ መሰረዙን፤ የአብክመ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

የስር የወረዳው ፍ/ቤት እና የከፍተኛ ፍ/ቤቶቹን ውሳኔ እና ትእዛዝ በመሻር አመልካቾች በአከራካሪው 

በጎንደር ከተማ መሀል አራዳ በሚገኘው ቀ.09 ባለሁለት ፎቅ(G+2) በሆነው ህንጻ ላይ ድርሻ የላቸውም 

በማለት መወሰኑን ይህ የሰበር ችሎት መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ አግኝቶታል፡፡ ስለሆነም 

ተከታዩ ተወስኗል፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. በአብክመ በሰሜን ጎንደር አስተዳደር ዞን የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት በመ.ቁ 01-28809 

በ12/6/10ዓ.ም በአከራካሪው በጎንደር ከተማ መሀል አራዳ በሚገኘው ቀ.09 ባለሁለት ፎቅ(G+2) 

በሆነው ህንጻ ላይ አመልካችች 60% ድርሻ አላቸው በማለት የሰጠው የውሳኔ ክፍል ብቻ ፤ በዚህ 

የውሳኔ ክፍል ላይ የቀረበውን ይግባኝ በአብክመ የሰሜን ጎንደር መስተዳደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት 

በመ.ቁ 01-38239 በ10/7/10ዓ.ም በመሰረዝ የሰጠው ትእዛዝ፤ የአብክመ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት በመ.ቁ03-76478 በ15/8/11ዓ.ም በአከራካሪው በጎንደር ከተማ መሀል አራዳ በሚገኘው ቀ.09 

ባለሁለት ፎቅ(G+2) የሆነው ህንጻን በተመለከተ የስር የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት ከላይ በተገለጸው 

መልኩ የሰጠውን የውሳኔ ክፍል እና የሰሜን ጎንደር መስተዳደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በዚሁ ውሳኔ 

ላይ በቀረበው ይግባኝ ላይ የሰጠውን ትእዛዝ በመሻር የሰጠው የውሳኔ ክፍል ብቻ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 

348(1) መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. በአብክመ በሰሜን ጎንደር አስተዳደር ዞን የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት የመ.ቁ 01-28809 የሆነውን 

መዝገብ አንቀሳቅሶ አመልካቾች በፍ/ቤቱ በ1/9/09ዓ.ም ባቀረቡት የጣልቃገብነት አቤቱታ ላይ 

ካቀረቡት ክርክር እና ከጠየቁት ዳኝነት አንጻር በአከራካሪው በጎንደር ከተማ መሀል አራዳ በሚገኘው 

ቀ.09 ባለሁለት ፎቅ(G+2) በሆነው ህንጻ ላይ አመልካቾች ድርሻ አላቸው ወይንስ የላቸውም? 

የሚለውን ነጥብ በጭብጥነት በመያዝ በአመልካቾች በ8/10/09ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ ከኢትዮጵያ 

ንግድ ባንክ ጃንተከል ቅርንጫፍ በፍ/ቤቱ ትእዛዝ እንዲቀርብ የተጠየቀውን የባንክ ስቴትመንት 

በትእዛዝ በማስቀረብ እንዲሁም ለውሳኔ አሰጣጥ ይረዳሉ የሚላቸውን ሌሎች ማስረጃዎች ሁሉ 

በትእዛዝ በማስቀረብ የሚቀርቡትን ማስረጃዎች አመልካቾች እና ተጠሪዎች ካቀረቧቸው 

እያንዳንዳቸው የሰው እና የሰነድ ማስረጃዎች ይዘት ጋር አብሮ በመመርመር እና በመመዘን ጉዳዩን 

በማጣራት አመልካቾች ባቀረቡት የጣልቃገብነት አቤቱታ በጠየቁት የዳኝነት  ጥያቄ ላይ የመሰለውን 

ውሳኔ ሊሰጥ ይገባል በማለት ጉዳዩን በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 343(1) መሰረት መልሰንለታል፡፡ 

3. በዚህ የሰበር ችሎት ለተደረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡ 

4. በዚህ የሰበር ችሎት ትእዛዝ የቀረበው በአብክመ የጎንደር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት የመ.ቁ 01-28809 

የሆነው መዝገብ በመጣበት አኳኋን ለፍ/ቤቱ ይመለስ፡፡ 
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5. የዚህ ውሳኔ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤቶች ይድረስ፡፡ 

6. መዝገቡ ተዘግቷል፡፡ ይመለስ፡፡ 

  የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ          

 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 1 / 5 

 

 
  

                                                                                                                     የሰ/መ/ቁ. 186016 
                                                        ቀን ፡- የካቲት 26 ቀን 2013 ዓ/ም 

                          ዳኞች፡-  ብርሃኑ አመነው 

                                  ተሾመ ሽፈራው 

 ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                   ብርሃኑ መንግስቱ 

                                   ነፃነት ተገኝ 

    አመልካች ፡- አቶ ግርማ ግያ 

     ተጠሪ   ፡- አቶ አማረ ፍቅሩ 

መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሠጠ፡፡ 

ፍርድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሠበር ሰሚ ችሎት በሠጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሞበታል በሚል ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፍርድ ቤት የመዝገብ 

ግልባጭ እንደተረዳነው አመልካች የስር 1ኛ ተከሳሽ ሲሆኑ ተጠሪ ከሳሽ ነበሩ፡፡ ተጠሪ ያቀረቡት ክስ 

በአፈጻጸም ከሳሽ አቶ አበራ አላሮና በስር 2ኛና 3ኛ ተከሳሾች መካከል በሶዶ ከተማ መሀል ክፍለ ከተማ 

በ200 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ቤት እንዲሸጥ ሲታዘዝ የሥር 3ኛ ተከሳሽ የሆነው የሶዶ ከተማ መሀል 

ክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የሠጠውን መግለጫ በመቀየር ቤት የለውም ባዶ ቦታ ነው በማለቱ የአፈጻጸም 

ችሎቱ በንብረቱ ላይ የሠጠውን እግድ አንስቷል፡፡ በዚህ መካከል ንብረቱን ከአፈጻጸም ለማሸሽ በአመልካች 

ወኪልነት ቤቱን በብር 165,000.00 ሽጠውልኝ ቤቱን አፍርሼ ግንባታ የጀመርኩ ሲሆን ስመ-ሀብቱም 

ተዛውሮልኛል፡፡ አፈጻጸም ክርክሩ በይግባኝ በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቀጥሎ ቦታው ላይ ቤት እያለው 

ተገቢ ባልሆነ መንገድ ከአፈጻጸም ውጭ መደረጉ ተገቢ አይደለም በማለት ቤቱ በሀራጅ ተሽጦ ለፍርድ 

ባለመብት አቶ አበራ አላሮ ዕዳ መክፈያ እንዲውል ወስኗል፡፡ ክፍለከተማው የተሰጠኝን ማስረጃ አመክኗል፡፡ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ስለዚህ አመልካችን ጨምሮ የሥር ተከሳሾች ቤቱ በአፈጻጸም ክርክር ሂደት ላይ እንዳለ እያወቁ ከቅን ልቦና 

ውጭ አላግባብ ለመበልጸግ በማሰብና መብቴ ላይ ጉዳት እንዲደርስ ያደረጉ በመሆኑ ለሽያጭ የከፈልኩትን 

ገንዘብ ብር 165,000.00 እና ለግንባታና ለሠነድ የወጣውን በድምሩ ብር 321,222.00 በአንድነትና በነጠላ 

ኃላፊነት እንዲከፍሉኝ የሚል ነው፡፡ አመልካች ያቀረቡት መልስ ከሥር 2ኛ ተከሳሽ አቶ አብርሃም ዘውጋ 

በተሰጠኝ የውክልና ሥልጣን መሠረት ሕጋዊ ቤት በብር 65,000.00 ለተጠሪ ሽጫለሁ፡፡ የተሸጠው በብር 

165,000.00 ነው የተባለው ሀሰት ነው፡፡ የተጭበረበረ ሽያጭ ሆነ አላግባብ የተገኘ ብልጽግና የለም፡፡ ጥፋት 

አልፈጸምኩም፤ ለክሱ ኃላፊነት የለብኝም ብለዋል፡፡ የሥር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች የነበሩት ጉዳያቸው 

በሌሉበት ታይቷል፡፡  

ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ የተመለከተው የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ በመስማት 

በተደረገው የሽያጭ ውል ላይ ያለው የአመልካች ፊርማ መሆኑ በፎረንሲክ ምርመራ ተረጋግጧል፡፡ የውሉ 

ገንዘብም ብር 165,000.00 ነው፡፡ አመልካች የውክልና ሥልጣኑን ሳያልፍ ለሠራው ተግባር ኃላፊነት 

የለበትም፡፡ ቤቱ በአፈጻጸም የተሸጠ በመሆኑ የሽያጭ ውሉ ፈርሷል፡፡ ወካይ የሆነው የሥር 2ኛ ተከሳሽ ብር 

165,000.00 ለተጠሪ ሊከፍል ይገባል፡፡ የግንባታ ወጪን በተመለከተ አመልካች የሥር 2ኛ ተከሳሽ ዕውቅና 

ውጭ የተሠራ ስለሆነ ሊጠየቁ አይገባም፡፡ ውሉ የፈረሰው በሥር 3ኛ ተከሳሽ በሆነው የሶዶ ከተማ መሐል 

ክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የአሠራር ችግር በመሆኑ ጥንቃቄ ያድርግ ሲል ወስኗል፡፡ ተጠሪ ያቀረቡትን 

ይግባኝ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተቀብሎ ካከራከረ በኋላ አመልካች የማይረጋ ንብረት ለተጠሪ መሸጡ፣ 

የሽያጭ ገንዝብ መጠኑን ክዶ ብር 165,000.00 መሆኑ መረጋገጡ፤ ከሕጉ ዓላማ ውጭ በማጭበርብር 

ያላግባብ ለመበልጸግ በፈጸመው ድርጊት ኃላፊ ነው፡፡ ብር 165,000.00 አመልካችና የሥር 2ኛ ተከሳሽ 

ለተጠሪ ከወለድ ጋር በጋራ እንዲሁም ለግንባታ ስለመውጣቱ በባለሙያ የተረጋገጠውን ብር 126,626.00 

አመልካች፣ የሥር 2ኛና 3ኛ ተከሳሾች እንዲከፍሉ የሥር ፍርድ ቤት ውሳኔን አሻሽሎ ወስኗል፡፡ የክልሉ 

ሰበር ሰሚ ችሎት በአብላጫ ድምጽ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት አይደለም በማለት ውሳኔውን 

አጽንቷል፡፡    

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመልካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም በውክልና ሥልጣኔ 

መሠረት ስለሸጥኩ በፍ/ሕ/ቁ. 2206(2) እና ሰበር ሰሚ ችሎት በተለያዩ መዛግብት በሠጠው አስገዳጅ 

ትርጉም መሠረት ኃላፊነት የለብኝም፡፡ ከተጠሪ ጋር ውል ሲፈጸም ፍርድ ቤቱ የሠጠው እግድ ተነስቶ ነበር፡፡ 

ከቅን ልቦና ውጭ የተከናወነ ተግባር የለም፡፡ ሊያዝ የሚገባወም የጸደቀውና የተመዘገበው ውል ነው የሚል 

ነው፡፡ የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን ተመልክቶ አመልካች ከውክልና ሥልጣኑ አልፎ መስራቱ ሳይረጋገጥ 

ዋጋውን በጋራ ለተጠሪ ይመልስ መባሉ ሕጋዊ መሆኑን ለመመርመር ተጠሪ መልስ እንዲያቀርቡ ያዘዘ 

ሲሆን ተጠሪ ያቀረቡት መልስ አመልካች ቤቱ በአፈጻጸም ክርክር ያለበትና በሀራጅ የተሸጠ ስለመሆኑ 

ያውቃሉ፡፡ በአፈጻጸም ክርከሩ ያቀረቡት አቤቱታ ስላለ መዝገቡ ይታይልኝ፡ ከቅን ልቦና ውጭ የተደረገ፣ 

ጥፋትና ማጭበርበር ያለበት ስለሆነ አመልካች ለክሱ ኃላፊ መሆናቸው ላይ የተፈጸመ መሠረታዊ የሕግ 

ስህተት የለም ብለዋል፡፡ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የክርክሩ ሂደት በአጭሩ ከላይ የተገለጸው ሲሆን እኛም የሥር ፍርድ ቤቶች የክርክር አመራር የሥነ-ሥርዓት 

ሕጉን የተከለተ መሆን አለመሆኑን? በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን መርምረናል፡፡ 

እንደመረመርነው የተጠሪ የክስ መሠረት በአፈጻጸም ክርክር በሌላ ዕዳ የተከበረን በሶዶ ከተማ መሀል ክፍለ 

ከተማ በ200 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ቤት የሻጭ ወኪል የሆኑት አመልካች፣ የሥር 2ኛ ተከሳሽ የነበሩት 

ሻጭ እና የሶዶ ከተማ መሐል ክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት አላግባብ ለመበልጸግ በማሰብ ከሕግ ውጭ በብር 

165,000.00 እንድገዛ በማድረግና ተጨማሪ ግንባታ ወጪ እንዳወጣ አድርገዋል፡፡ ንብረቱ በአፈጻጸም በሀራጅ 

የተሸጠ በመሆኑ የሽያጭን ገንዘቡንና ለደረሰብኝ ጉዳት ክፍያ እንዲወሰንልኝ የሚል ነው፡፡ ክርክር 

የሚወሰነው በተጠየቀው ዳኝነት አግባብ እንደሆነ የፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 182(2) ላይ ተመልክቷል፡፡ የቀረበው 

ጉዳይ የክስ መሠረቱ ውልን ወይስ ሕግን መሠረት ያደረገ እንደሆነ በመለየት የተከራካሪዎች የመደመጥ 

መብት ባከበረ መልኩ መምራት ይጠይቃል፡፡ ክርክሩን በፍትሐ ብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕጉ መሰረት መምራት 

እና መቆጣጠር የፍርድ ቤቱ ኃላፊነት ሲሆን በተገቢው ሁኔታ ካልተመራ የሥነ-ሥርዓት ሕጉን ዓላማዎች 

የሆኑትን እንደ አንጻራዊ እውነትን የመፈለግ፣ ሥነ-ሥርዓታዊ ፍትህ፣ ክርክርን ውጤታማ፣ ወጭና ጊዜ 

ቆጣቢ በሆነ አግባብ መምራት የመሳሰሉትን ማሳካት ስለማይቻል የተከራካሪዎችን መብት ይነካል፡፡ ፍርድ 

ቤቱም ከቀረበው ዳኝነት አኳያ ከግራቀኙ ክርክር በመነሳት በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 246 እና ተከታዮቹ መሠረት 

በተነሱት ጉዳዮች ጭብጥ መስርቶ ውሳኔ የመስጠት ኃላፊነት አለበት፡፡  

አመልካችም የቤት ሽያጩን በተሰጠኝ የውክልና ሥልጣን መሠረት ከመፈጸም ውጭ ሌላ የፈጸምኩት ጥፋት 

የለም በማለት ክሱን ክደዋል፡፡ አመልካች የሻጭ ወኪል በመሆን ቤት ለተጠሪ የሸጡ ሲሆን ከፍ/ሕ/ቁ. 2199 

እና ተከታይ ድንጋጌዎች መሠረት በውክልና ሥልጣናቸው ለፈጸሙት ተግባር ኃላፊነት የለባቸውም፡፡ በሌላ 

በኩል በፍ/ሕ/ቁ. 2028 እና ተከታይ ድንጋጌዎች ማንኛውም ሠው ከራሱ ጥፋት የተነሳ በሌላ ሠው ላይ 

ጉዳት ካደረሰ ላደረሰው ጉዳት ካሣ የመክፈል ኃላፊነት አለበት፡፡ አመልካችም ወኪል በመሆናቸው ሳይሆን 

በአፈጻጸም ክርክር ያለበት ንብረት መሆኑን እያወቁ፣ ንብረቱን ለማሸሽ በማሰብና ተጠሪ ላይ ጉዳት 

እንዲደርስ በፈጸሙት ጥፋት ተጠሪ ላይ ጉዳት ካደረሱ ለጉዳቱ ኃላፊ ሊሆኑ ይገባል፡፡ የቀረበው ክስ 

የሚያሳየው አመልካች ንብረቱን ከአፈጻጸም ክርክሩ ለማሸሽና ተጠሪ ላይ ጉዳት ለማድረስ ከሌሎች ጋር 

በመሆን የፈጸሙት ተግባር ነው የሚል በመሆኑ ተጠሪ ከውል ውጭ ኃላፊነት ጥፋት ላይ የተመሠረት ክስ 

ያቀረቡ እንደሆነ ያስገነዝባል፡፡ በፍ/ሕ/ቁ. 2001 የተመለከተው የአንድን ነገር መኖር ገልጾ የተከራከረ ወገን 

የጠቀሰው ፍሬ ነገር መኖሩን ሆነ ትክክለኛነቱን የማስረዳት ኃላፊነት አለበት (the one who alleges shall 

prove it) የሚለው የማስረጃ አቀራረብ መርህ ከውል ውጭ ኃላፊነት ክርክር ጊዜም ተፈጻሚነት ያለው 

በመሆኑ አመልካች ጥፋት ፈጽመዋል በማለት የሚከራከሩት ተጠሪ ጥፋት ስለመፈጸሙ ማስረዳት 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ የሥር ከፍተኛ ፍርድ ቤት አመልካች ላይ የቀረበውን የክስ መሠረት የሆነውን ሕግ 

በመለየት አመልካች ጥፋት መፈጸም አለመፈጸማቸውና በተጠሪ ላይ ጉዳት ያደረሱ መሆን አለመሆኑን 

ጭብጥ በመመስረት በማስረጃ አጣርቶ መወሰን ሲገባው ተገቢውን ጭብጥ ሳይመሰርት ጉዳዩን ከውክልና 
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ሥልጣን አንጻር ብቻ በማየት አመልካች ኃላፊነት የለባቸውም በማለት መወሰኑ የክርክር አመራር ግድፈት 

ያለበት ነው፡፡  

ፍርድ በሚሰጥበት ጊዜም ምክንያትን ማስፈር እንደሚገባ በፍትሐ ብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕጉ አንቀጽ 182(1) 

የተመለከተ ግዴታ ነው፡፡ ፍርድ በሚጻፍበት ጊዜ ስለጉዳዩ መግቢያ፣ በክርክሩ የተነሱትን ፍሬ ነገሮች 

ማስፈር፣ ምላሽ የሚያስፈልገውን የፍሬ ነገር ወይም የሕግ ጭብጥ መለየት፣ በተለየው ጭብጥ ማስረጃውን 

በመመዘን እና ተፈጻሚነት ያለውን ሕግ በመተግበር ለውሳኔው ምክንያትን በማስፈር ተፈጻሚ የሚሆነውን 

ዳኝነት የተጠቀበትን ጉዳይ እልባት መሥጠትን ይጠይቃል፡፡ በዚህም ተከራካሪ ወገን በአግባቡ የተሰማ፣ 

ማስረጃው በአግባቡ ግምት ውስጥ የገባና ዳኛው ሕጉን እና የቀረበውን ማስረጃ መሠረት አድርጎ የወሰነው 

ስለመሆኑ ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ጉዳዩን በይግባኝ የተመለከተው ፍርድ ቤት አመልካች ለክሱ ኃላፊነት 

አለባቸው ያለ ቢሆንም አመልካች የፈጸሙት ጥፋት ምን እንደሆነና ጥፋቱ በየትኛው ማስረጃ እንደተረጋገጠ 

ሳያሳይ መወሰኑ በሥነ-ሥርዓት ሕጉ የተጣለበትን ኃላፊነት እንዳልተወጣ ያሳያል፡፡ የክልሉ ሠበር ሰሚ 

ችሎትም ሥህተቱን ሳያርም ማጽናቱ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ 

ውሳኔ 

1. የደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሠበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 31221 መስከረም 13 ቀን 

2012 ዓ/ም፣ የደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 29440 

ግንቦት 13 ቀን 2011 ዓ/ም እና የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 39149 ታህሳስ 05 ቀን 

2011 ዓ/ም የሠጡት ውሳኔ በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሻሽሏል፡፡ 

2. አመልካችን አስመልክቶ የሥር ፍርድ ቤቶች የሰጡት የውሳኔ ክፍል ተሽሯል፡፡ 

3. የደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 29440 የሥር ፍርድ 

ቤት 2ኛ ተከሳሽ የነበሩት አቶ አብርሃም ዘውጋ እና 3ኛ ተከሳሽ የነበረው የሶዶ ከተማ መሐል ክፍለ ከተማ 

ማዘጋጃ ቤት ላይ የሠጠው ውሳኔ የሠበር አቤቱታ ያልቀረበበት ስለሆነ በዚህ ውሳኔ አልተነካም፡፡  

4. የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀረበው ክስ መሠረት አመልካች ጥፋት መፈጸም አለመፈጸማቸውና 

በተጠሪ ላይ ጉዳት ማድረስ አለማድረሳቸው በግራቀኙ ማስረጃዎች እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው 

ተጨማሪ ማስረጃ በማስቀረብ የመሠለውን እንዲወስን ጉዳዩን በፍብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343(1) መሠረት 

መልሠናል፡፡ 

5. በዚህ ችሎት ለወጣ ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ ብለናል፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግልባጭ ለስር ፍርድ ቤቶች ይተላለፍ፡፡ የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በውሳኔው 

መሠረት እንዲፈጽም አዘናል፡፡ ይጻፍ 
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 መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡  

አ/መ                              የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊረማ አለበት  
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የሠ/መ/ቁጥር 189090 
                                                                                                         

የካቲት 26 ቀን 2013 ዓ/ም                        
 

ዳኞች ፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                               ተሾመ ሽፈራዉ 

                               ሀብታሙ እርቅይሁን 

                               ብርሃኑ መንግሥቱ 

                               ነጻነት ተገኝ 

አመልካች ፡- አቶ ፈልመታ አምቦ ጠበቃ አሊያድ ጋዲሳ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ብርሃኔ ደምሴ ጠበቃ በላይ ኃ/ስላሴ ቀረቡ 

 

     መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ በቤት ሽያጭ ውል መሰረት ቤቱን አስለቅቆ ለመረከበ ዳኝነት ተጠይቆ በቀረበ ክስ መነሻ 

የተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሞበታል ተብሎ የቀረበ የሰበር አቤቱታ 

የሚመለከት ነዉ፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአሁን አመልካች 

2ኛ ተከሳሽ በመሆን የአሁን ተጠሪ ደግሞ ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋል፡፡ ተጠሪ በአመልካች እና 

በስር 1ኛ ተከሳሽ ወ/ሮ ዛይድ መኮንን ላይ በመሰረቱት ክስ የስር 1ኛ ተከሳሽ በንፋስ ስልክ ላፍቶ 

ክፍለ ከተማ በቀድሞ አጠራር ቀበሌ 02 ክልል ውስጥ በምስባክ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማኅበር 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ስም በካርታ ቁጥር 62/96/1119/90 ተመዝግቦ በተሰጠው ቦታ በማኅበር ተደራጅተው ተሸንሽኖ  

በተሰጣቸዉ የቦታ ቁጥር 99 በሆነ 175 ካ/ሜ ቦታ ላይ የሰሩትን ጅምር ቤት በብር 145‚000.00 

በቀን 29/12/1999 ዓ/ም በተደረገ ውል ሽጠውልኝ ቤቱን አስረክበውኛል፡፡ ተጠሪ በስር በ1ኛ ተከሳሽ 

እግር ተተክቼ ከቀን 03/13/1999 ዓ/ም ጀምሮ በአባልነት ለማህበሩ የሚከፈሉ መዋጮዎችን 

እየከፈልኩ ቆይቻለው፡፡የግንባታ እቃዎችን በማቅረብ የጅምር ቤቱን ግንባታ በማጠናቀቅ ላይ እያለሁ 

የአሁን አመልካች ቤቱን ከስር 1ኛ ተከሳሽ ገዝቻለው በማለታቸው በፍ/ቤት ክርክር ተደርጎ በመ/ቁ 

291299 ላይ በቀን 29/09/1999 ዓ/ም በተሰጠ ውሳኔ አመልካች ቤቱን በሕገ-ወጥ መንገድ ይዘዋል 

ተብሎ ቢወሰንም አመልካች እስካሁን ድረስ ቤቱን በህገ-ወጥ መንገድ ይዘውብኝ ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም 

አመልካች ያስከተሉብኝን የንብረት ባለቤትነት ክርክር የስር 1ኛ ተከሳሽ ተከራክረው በማስመለስ 

የውል ግዴታቸውን እንዲወጡ እንዲወሰንልኝ ፡፡ የአሁን አመልካች በሕገ-ወጥ መንገድ የያዙትን 

ቤት ለቀው እንዲያስረክቡኝ እንዲወሰንልኝ፡፡እንዲሁም አመልካች ቤቱን በሕገ-ወጥ መንገድ 

በመያዛቸው ያጣሁትን ገቢ አሰልቼ መጠየቅ እንድችል መብት ተጠብቆ እንዲወሰንልኝ በማለት 

ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡ 

የስር 1ኛ ተከሳሽ በሰጡት መልስ ተጠሪ ቤቱን በሕግ አግባብ ገዝተው በማህበሩ በአባልነት 

ተመዝግበው መዋጮ እየከፈሉ ይገኛሉ፡፡ቤቱን ተረክበው ተጨማሪ ግንባታ ያካሄዱበትን 

ንብረታቸውን የአሁን አመልካች ከሕግ-ውጭ በኃይል እንደያዙባቸው በመግለፅ አመልካች ቤቱን 

ለተጠሪ እንዲያስረክቡ ሊወሰን ይገባል በማለት መልስ ሰጥቷል፡፡  

የአሁን አመልካች የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በማስቀደም ባቀረቡት መልስ ቤቱን ከስር 1ኛ 

ተከሳሽ በቀን 08/06/1997 ዓ/ም ገዝቼ ተረክቤ ግንባታ አከናውኘ በውስጡ እየኖርኩ እገኛለው፡፡ 

ተጠሪ ቤቱን ይዘውት አያውቁም፡፡ የስር 1ኛ ተከሳሽ ለአመልካች ቤቱን መሸጣቸውን አልካዱም ፤ 

ቤቱን ስገዛው ጅምር ቤት የነበረ ሲሆን ከብር 500‚000.00 በላይ አውጥቼ ቤት ሰርቼ አጥር አጥሬ 

ለአመታት ስኖርበት የነበረ በመሆኑ ውሉ ፈርሶ ወደነበርንበት የምንመለስበት አግባብ ባለመኖሩ ክሱ 

ውድቅ ይደረግልኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡  

ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 116324 ላይ ግራ ቀኙንና የሥር 1ኛ ተከሳሽን አከራክሮና የግራ ቀኙን 

ምስክሮች ሰምቶ እንዲሁም የሰነድ ማስረጃዎችን መርምሮ በቀን 26/06/2011 ዓ/ም  በሰጠው 

ውሳኔ ተጠሪ ክርክር ያስነሳውን መሰረት የወጣለትን ቤት በቀን 29/12/1999 ዓ/ም ከስር 1ኛ 

ተከሳሽ መግዛታቸውን ፤ ተጠሪ በምስካብ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማኅበር በስር 1ኛ ተከሳሽ 

ምትክ በአባልነት መተካታቸዉንና በማኅበሩ ዉስጥ በሚገኘዉ የሥር 1ኛ ተከሳሽ ማህደር(ዶሴ) 

ተጠሪ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ያደረጉት ዉል መያያዙን በማስረጃ ማረጋገጡን፤ በአንጻሩ አመልካች 
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ክርክር ያስነሳውን ቤት በቀን 08/06/1997 ዓ/ም ከስር 1ኛ ተከሳሽ በሽያጭ የገዙ መሆናቸውን 

የሚያሳይ የሽያጭ ውል በማስረጃነት ቢያቀርቡም በምስካብ የመኖሪያ ኅብረት ስራ ማኅበር 

ለመመዝገብ አስፈላጊውን መስፈርት ማሟላት ያልቻልኩት የማህበሩን ኃላፊዎች በተደጋጋሚ 

ላገኛቸው ስላልቻልኩ ነው በሚል ቢከራከሩም ተጠሪ አስፈላጊውን መስፈርት በማሟላት የማኅበሩ 

አባል በመሆን ግዴታቸውን እየተወጡ እንደሚገኙና አመልካች ቤቱን በሕገ-ወጥ መንገድ ይዘዉ 

እንደሚገኙ ስለተረጋገጠ አመልካች ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የፈፀሙት ውል ሕገ-ወጥ ስለሆነ ፈርሶ 

ለክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት አመልካች ለተጠሪ እንዲያስረክቡ፤ ከቤቱ ጋር በተያያዘ ያወጡት 

ወጪ ካለ ከስር 1ኛ ተከሳሽ እንዲጠይቁ መብት ጠብቆ ፤እንዲሁም  አመልካች ቤቱን በሕገ-ወጥ 

መልኩ ይዘው ለቆዩበት ጊዜ ተጠሪ ያጡትን ጥቅም ከአመልካች እንዲጠይቁ መብት ጠብቆ 

ወስኗል፡፡ 

ከላይ በተመለከተዉ መሰረት በተሰጠው ውሳኔ አመልካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ለፌዴራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበዉ ፍርድ ቤቱ በመ/ቁጥር 233540 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 

09/03/2012 ዓ/ም በሰጠው ዉሳኔ ተጠሪ ቤቱን ግዥ አግኝተዉ የማኅበሩ አባል ስለሆኑ በቤቱ ላይ 

ከሁሉ የሰፋ መብት አላቸዉ የሚል ምክንያት በማከል የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ በማፅናት 

ወስኗል፡፡ አመልካች በቀን 13/05/2012 ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት በዚህ መልኩ 

በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ 

የሚከተለዉ ነዉ፡፡  

አመልካች ለክርክር መነሻ የሆነውን ቤት በሽያጭ ውል ከወ/ሮ ዛይድ መኮንን በቀን 08/06/ 1997 

ዓ/ም ገዝተዉ በፀና ውል የያዙት ነዉ፡፡ ከገዙበት ጊዜ ጀምሮ ጅምር ግንባታውን ከብር 500,000.00 

በላይ ወጪ በማድረግ አጠናቀው በእጃቸው ያለና እየተጠቀሙበት የሚገኙት ቤት ነዉ፡፡ ተጠሪ 

ቤቱን ገዛው ከሚሉበት ጊዜ በፊት በስር 1ኛ ተከሳሽ የሆኑት ወ/ሮ ዛይድ መኮንን በቀን 

30/06/1999 ዓ/ም ለወ/ሮ መካ ጦሌ በድጋሚ በማጭበርበር በመሸጣቸው በወንጀል ተከሰዋል፡፡ 

አመልካች በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 43983 ላይ ከወ/ሮ መካ ጦሌ ጋር 

የተደረገው የሽያጭ ውል እንዲፈርስ ክስ በመሰረቱበት ጊዜ የሥር 1ኛ ተከሳሽ በሰጡት መልስ 

የማህበሩ ካርታና ፕላን መሰረዙንና የማህበሩን ሕጋወዊነት ለማረጋገጥ ክስ ላይ መሆናቸውን እና 

የአሁን አመልካች ቤቱን እንደሰሩና ቤቱም በእጃቸዉ እንደሚገኝ አምነው መልስ ስለሰጡ አመልካች 

ቤቱን ከሕግ ዉጭ ይዘዋል ተብሎ የቀረበዉ ክስ ስህተት ነዉ፡፡ ክርክር ያስነሳው ቤት ላይ ተጠሪ 

በቀን 01/13/2003 ዓ/ም ሁከት ይወገድልኝ ክስ አቅርበው የስር መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 

በመ/ቁጥር 67125 ላይ ቤቱን እየተገለገሉ ያሉት አመልካች እንደሆኑ በማረጋገጥ የቀረበውን ክስ 
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ውድቅ አድርጓል፡፡ይህም ተጠሪ ቤቱን ገዛሁኝ ከሚሉበት ቀን በፊት አመልካች ይዘዉት 

የሚገለገሉበት ቤት መሆኑ ተረጋግጦ እያለ የስር ፍርድ ቤቶች የደረሱበት ድምዳሜ በማስረጃ ምዘና 

ረገድ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ፡፡የስር 1ኛ ተከሳሽ ጅምር ቤቱን አስቀድመዉ 

ለአመልካች በሽያጭ ስላስተላለፉ ይህንኑ ቤት ለተጠሪ በሽያጭ ለማስተላለፍ የሚያስችል መብት 

የላቸዉም፡፡ተጠሪ የሽያጭ ውል የፈፀሙት መብት ከሌላት ሰው ጋር በመሆኑ ከጅምሩ ውሉን 

ፈራሽ ያደርገዋል፡፡ ተጠሪ ቤቱን ገዘው በሚሉበት ወቅት ማኅበሩ አግባብ ባለው የአስተዳደር አካል 

የታገደ እና የማኅበሩ ካርታና ፕላን የግንባታ ፍቃድ የተሰረዘ በመሆኑ ህልውና የሌለው ስለሆነ 

ተጠሪ በማኅበሩ በአባልነት ተመዝግበዋል መባሉ ተቀባይት የለዉም፡፡የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ካቢኔ በወሰነዉ መሰረት ማሕበሩ ሕጋዊ ስላልሆነ ማኅበሩ ይዞ በነበረዉ ቦታ ላይ ቤት የሰሩ ሰዎች 

በሰነድ አልባት እንዲስተናገዱ ስለወሰነ የስር ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ ይህንን ዉሳኔ የሚቃረን 

ነዉ፡፡ተጠሪ አመልካች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ያደረጉት የቤት ሽያጭ ዉል እንዲፈርስ ዳኝነት 

ሳይጠይቁ የሥር ፍርድ ቤቶች ዉሉ እንዲፈርስ መወሰናቸዉና ተጠሪ ቤቱ በአመልካች በመያዙ 

ምክንያት ያጡትን ጥቅም ክስ በማቅረብ መጠየቅ እንዲችሉ መብት መጠበቃቸዉ አመልካች ቤቱን 

በሕጋዊ መንገድ መያዛቸዉን ያገናዘበ ባለመሆኑ ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ 

በማለት አቤቱታቸዉን አቅርበዋል፡፡ 

ሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ አከራካሪው ቤት የተገነባበት ቦታ ሕገ-ወጥ መሆኑ 

በተረጋገጠበት እና ቤቱን የያዙት አካላት እንደማንኛውም ሰነድ አልባ እንዲስተናገዱ በአዲስ አበባ 

ከተማ መስተዳድር በተወሰነበት ሁኔታ አመልካች ከብር 500,000.00 በላይ ወጪ አድርገው 

ገንብተው የሚኖሩበትን ቤት የቤቱ ባለቤት ለተጠሪ ለሁለተኛ ጊዜ ሽጠዋል በማለት የቀድሞዉን 

የሽያጭ ዉል ሕገ-ወጥ በማለት ቤቱን ለተጠሪ እንዲያስረክቡ የተወሰነበትን አግባብነት ለመመርመር 

ጉዳዩን ለሰበር ችሎት እንዲቀርብ ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 27/06/2012 ዓ/ም የተፃፈ 

በአጭሩ የሚከተለዉን መልስ አቅርበዋል፡፡  

አመልካች የኖርኩበትን ቤት እንደማንኛውም የሰነድ አልባ ባለይዞታ የከተማው አስተዳደር 

ወስኖልኛል ያሉት ሀሰት ነዉ፡፡ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማኅበሩ አልተሰረዘም፡፡ ማኅበሩ ፈርሷል 

ከተባለም አንድ ቦታ ላይ ሕግ አክብረው የቆዩት በጥንቃቄ እንዲታዩ እና በቅን ልቦና የገቡትን 

መስራች አባላትን በያዙት ሕጋዊ ይዞታቸው ባለመብትነታቸው እንዲረጋገጥ እንጂ በማኅበራት 

ማደራጃ አዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀፅ 19/ለ ስር ከተቀመጠዉ ዉጭ ያለማኅበሩ ይሁንታና 

ፍቃድ ውጪ በግል ግንኙነት ገዝተናል የሚሉትን የሚያስተናግድ አይደለም፡፡ አመልካችን የከተማ 

አስተዳደርም ሆነ የክፍለ ከተማው የይዞታ አስተዳደር የሽግግር ጊዜ አገልግሎት ፕሮጀክት ፅ/ቤት 
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በሕግ አግባብ የሚያውቃቸው ባለመሆኑ በሰነድ አልባ መስተንግዶ ስርዓት ተጠቃሚ ነኝ የሚሉበት 

የሕግ መነሻ የለም፡፡  

እንዲሁም አመልካች የፈፀሙት የሽያጭ ውል እንዲፀና እና የባለቤትነት ዝውውር እንዲደረግላቸው 

በወ/ሮ ዘይድ መኮንን እና በወ/ሮ መካ ጦሌ መካከል የተፈፀመ የቤት ሽያጭ ውል እንዲፈርስ ብለው 

በመዝገብ ቁጥር 43983 ላይ በከፈቱት ክስ ፍርድ ቤቱ በቀን 29/9/1999 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 

አመልካች እንዲፈፀምላቸው ያቀረቡት የቤት ሽያጭ ውል በፍ/ሕግ ቁጥር 1723 መሰረት ስልጣን 

ባለው አካል ፊት ያልተመዘገበ በመሆኑ አስገዳጅነት የለውም ብሎ ፍርድ ሰጥቷል፡፡በዚህ አግባብ 

ውሉ አስቀድሞ ፈራሽ የሆነ ስለሆነ ይህ የሽያጭ ውል ተቀባይነት አላገኘም፡፡በሌላ በኩል ወ/ሮ 

ዘይድ መኮንን በንብረቱ ላይ መብታቸው በሕግ የተነጠቀበት የሕግ አግባብና ማስረጃ የለም፡፡ የይዞታ 

አስተዳደር ጊዜያዊ የሽግግር አስተደደር ፕሮጀክት ፅ/ቤት የማህበሩ መስራች ተተኪ ገዢ መሆኔን 

በቁጥር ን/ስ/ላ/ክ/ከ ንስ1ቀ/02/36/15018/10 በሆነ በቀን 06/10/2010 ዓ/ም በተፃፈ ደብዳቤ 

ገልጿል፡፡ አመልካች በቦታው ላይ ከብር 500,000.00 በላይ አውጥቼበታለው ይበሉ እንጂ በስር 

ፍርድ ቤት በተደረገው ማጣራት አመልካች በቦታው ላይ አስቀድሞ በተጠሪ ከተደረገው ግንባታ 

ውጪ ተጨማሪ የተገነባዉ ግንባታ ከብር 146,842.20 መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧል፡፡ በመሆኑም 

በስር ፍርድ ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች የተፈጸመ ስህተት የለም በማለት ተከራክረዋል፡፡ አመልካችም 

በቀን 10/02/2013 ዓ/ም የተጻፈ የመልስ መልስ በማቅረብ ተከራክሯል፡፡ 

ከዚህ በላይ የተመለከተዉ የግራ ቀኙን ክርክርና የስር ፍርድ ቤቶች በጉዳዩ ላይ የሰጡትን 

ዉሳኔዎች ይዘት የሚመለከት ሲሆን እኛም ሰበር አጣሪ ችሎት ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፈጸመ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን መርምረናል፡፡  

እንደመረመርነዉም ለክርክሩ መነሻ የሆነዉና በተሸጠበት ጊዜ ጅምር የነበረዉ ቤት ምስባክ የመኖሪያ 

ቤት ህብረት ስራ ማኅበር ተብሎ ለሚታወቅ ማኅበር በካርታ ቁጥር 62/96/1119/90 ተመዝግቦ 

በተሰጠዉና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በቀድሞ አጠራር ቀበሌ 02 ክልል ውስጥ በሚገኘዉ 

የሽንሻኖ ቦታ ቁጥር 99 በሆነ 175 ካ/ሜ ቦታ ላይ የማኅበሩ አባል በነበሩት በወ/ሮ ዛይድ 

መኮንን(በስር 1ኛ ተከሳሽ) የተሰራ እንደሆነ ከግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃ የተረጋገጠ ፍሬ ነገር 

ነዉ፡፡ይህንን ጅምር ቤት የሥር 1ኛ ተከሳሽ በመጀመሪያ በቀን 08/06/1997ዓ/ም በተደረገ ዉል 

ለአሁን አመልካች ሽጠዉ እንደነበር ከግራ ቀኙ ክርክርና የስር ፍርድ ቤቶች ከቀረቡላቸዉ 

ማስረጃዎች አረጋግጠዋል፡፡ በመቀጠል የሥር 1ኛ ተከሳሽ በቀን 29/12/1999 ዓ/ም በተደረገ ዉል 

ቤቱን ለአሁን ተጠሪ ሽጠዉ ተጠሪ በስር 1ኛ ተከሳሽ ምትክ ተተክተዉ የማኅበሩ አባል ሆነዉ 

እንደተመዘገቡም በስር ፍርድ ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጠ ነዉ፡፡ከፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1675 ትርጓሜ 
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እንደምንረዳዉ ዉል ማለት ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች ንብረታቸዉን የሚመለከት ተነጻጻሪ 

መብትና ግዴታዎችን ለማቋቋም፣ለመለወጥ ወይም ለማስቀረት የሚያደርጉት ስምምነት ነዉ፡፡አንድ 

ሰዉ በዉል ለሌላ ተዋዋይ ወገን ማስተላለፍ የሚችለዉ ያለዉን መብት ነዉ፡፡ በሕግ አግባብ 

የተቋቋሙ ዉሎች በቋቋሟቸዉ ሰዎች ላይ ሕጋዊ ዉጤት እንደሚኖረዉ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 

1731/1 ስር ተደንግጓል፡፡ 

በያዝነዉ ጉዳይ አመልካች በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 43983 ላይ በስር 

1ኛ ተከሳሽ እና ወ/ሮ መካ ጦሌ በተባሉት ግለሰብ ላይ በመሰረቱት ክስ የሥር 1ኛ ተከሳሽ 

የሸጡልኝን ቤት ስመ ሀብት በስሜ እንዲያዛዉሩልኝ፤ እንዲሁም የሥር 1ኛ ተከሳሽ ቤቱን ለወ/ሮ 

መካ ጦሌ ለመሸጥ ያደረጉት ዉል ይፍረስልኝ በማለት ዳኝነት በመጠየቅ ባቀረቡት ክስ መነሻ ፍርድ 

ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ በቀን 29/09/1999ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመልካች ለፍርድ 

ቤት ቤቱን ከስር 2ኛ ተከሳሽ መግዛታቸዉን ለማስረዳት ያቀረቡት ዉል በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1723 

መሰረት በዉል አዋዋይ ፊት ያልተደረገ በመሆኑ ለአሁን አመልካች መብት የሚያስገኝ አይደለም 

በሚል ክሳቸዉን ዉድቅ በማድረግ መወሰኑን ከዉሳኔዉ ተገንዘብናል፡፡ይህም ዉሳኔ አመልካች ከስር 

1ኛ ተከሳሽ ቤቱን የገዛሁበት ነዉ ያሉት የቤት ሽያጭ ዉል በሕግ አግባብ የተደረገ ባለመሆኑ 

ሕጋዊ ዉጤት የሚያስከትል ነዉ ተብሎ እንደተወሰነ የሚያሳይ ነዉ፡፡አመልካች በሰበር አቤቱታቸዉ 

ላይ ይህንን ክስ አቅርበዉ የነበረ መሆኑን አምነዉ በዚህ አግባብ ዉሳኔ መሰጠቱን በተመለከተ ግን 

በዝምታ ማለፋቸዉና ይህ ዉሳኔ በይግባኝ ወይም በሌላ አኳኋን የተለወጠ ስለመሆኑ 

አለመግለጻቸዉ ዉሳኔዉ እስካሁን ጸንቶ እንደሚገኝ ያሳያል፡፡ 

ከላይ በተመለከተዉ መሰረት በአመልካችና በስር 1ኛ ተጠሪ መካከል የተደረገዉ የቤት ሽያጭ ዉል 

በሕግ አግባብ ፎርሙን ተከትሎ የተደረገ ባለመሆኑ ለአመልካች መብት የሚሰጣቸዉ አይደለም 

ተብሎ የተወሰነዉ በቀን 29/09/1999ዓ/ም ሆኖ የስር 1ኛ ተከሳሽ አከረካሪዉን ቤት ለተጠሪ 

ያስተላለፉት ደግሞ ዉሳኔ ከተሰጠ በኋላ በቀን 29/12/1999ዓ/ም በተደረገ የሽያጭ ዉል እንደሆነ 

እና ተጠሪም በሻጭ ምትክ ተተክተዉ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ አባል መሆናቸዉ የተረጋገጠ ፍሬ 

ነገር ነዉ፡፡ይህም የሥር 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ለተጠሪ የሸጡት ቤቱን ለአመልካች ለመሸጥ ያደረጉት 

ዉል ጸንቶ እያለ እንዳልሆነ ስለሚያሳይ አመልካች ቤቱን ከተጠሪ ቀድመዉ እንደገዙና የሥር 1ኛ 

ተጠሪ ቤቱን ለአሁን ተጠሪ በሸጡበት ጊዜ መብት አልነበራቸዉም በማለት ያነሱት ክርክር 

ዉሳኔዉን ያገናዘበ ባለመሆኑ ተቀባይነት ያለዉ አይደለም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ቤቱን በግዥ ያገኙት 

በዚህ አግባብ እስከሆነ ድረስ የሥር 1ኛ ተከሳሽ ቤቱን እንዲያስረክቧቸዉና አመልካችም ቤቱን 

እንዲለቁ ክስ መመስረታቸዉም ሆነ የሥር ፍርድ ቤቶች ክሳቸዉን ተቀብለዉ መወሰናቸዉ ተጠሪ 
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በዉልና የማኅበሩ አባል በመሆን ያገኙትን የቤት ባለቤትነት መብት በማስፈጸም ለዉሉ ሕጋዊ 

ዉጤት መስጠት በመሆኑ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1731/1 እና 1206 ስር የተደነገገዉን መሰረት ያደረገ 

ነዉ፡፡ እንዲሁም አመልካች መብት ሊሰጣቸዉ በሚችል አኳኋን የተደረገ የጸና ዉል አይደለም 

ተብሎ ፍርድ ያረፈበትን የቤት ሽያጭ ዉል መሰረት በማድረግ ቤቱን ልለቅ አይገባም በማለት እና 

ከማኅበሩ መታገድ ጋር በማያያዝ ያቀረቡት ክርክር ተጠሪ ከሥር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ያደረጉት ጸንቶ 

የሚገኝ ዉል እንዳይፈጸም ሊያደርግ የሚችል ሕጋዊ ምክንያት ባለመሆኑ ተቀባይነት ያለዉ 

አይደለም፡፡  

በሌላ በኩል አመልካች ባልተጠየቀ ዳኝነት ላይ የሥር ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ ሰጥተዋል ሲሉ 

ያቀረቡትን አቤቱታ መርምረናል፡፡ተጠሪ በአመልካችና በስር 1ኛ ተከሳሽ ላይ በመሰረቱት ክስ 

የጠየቁት ዳኝነት ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ባደረጉት ዉል መሰረት ሻጭ ቤቱን አስለቅቀዉ 

እንዲያስረክቧቸዉ፣አመልካችም በሕገ-ወጥ መንገድ የያዙትን ቤት እንዲለቁ እንዲሁም አመልካች 

ቤቱን ይዘዉ በቆዩበት ጊዜ ያጡትን ገቢ አስልተዉ መጠየቅ እንዲችሉ መብት እንዲጠበቅላቸዉ 

ነዉ፡፡ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 182/2 ስር ተከራካሪዎቹ ወገኖች በዝርዝር ባላቀረቡት ወይም በግልጽ 

ባላመለከቱት ጉዳይ ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፍርድ ለመስጠት እንደማይችል ተደንግጓል፡፡ 

ሕጉ በዚህ አግባብ የደነገገበት ምክንያት ፍርድ ቤቶች በገለልተኛነት መርህ ላይ ተመስርተዉ 

በቀረበላቸዉ ጉዳይና በተጠየቀዉ ዳኝነት ላይ ብቻ ዳኝነት እንዲሰጡ ለማድረግ ነዉ፡፡በመሆኑም 

አመልካች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር አደረኩኝ የሚሉት የቤት ሽያጭ ዉል እንዲፈርስ ተጠሪ የጠየቁት 

ዳኝነት በሌለበት የሥር ፍርድ ቤት ዉሉ እንዲፈርስ መወሰኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 182/2 ስር 

የተደነገገዉን የሚቃረን በመሆኑ ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ ስለሆነም 

ተከታዩን ወስነናል፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 116324 ላይ በቀን 26/06/2011 ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 233540 ላይ በቀን 09/03/2012 

ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሻሽለዋል፡፡ 

2. በአመልካችና በስር 1ኛ ተከሳሽ መካከል በቀን 08/06/1997ዓ/ም የተደረገዉ የቤት ሽያጭ ዉል 

እንዲፈርስ የተወሰነዉ ባልተጠየቀ ዳኝነት በመሆኑ ተሽሯል፡፡ ሌላዉ በስር ፍርድ ቤቶች 

የተሰጠዉ የዉሳኔ ክፍል ጸንቷል፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችሉ ተወስኗል፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግልባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ላይ የተሰጠ እግድ ካለ ተነስቷል፡፡ይጻፍ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

አ/ኃ 
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የሰ/መ/ቁጥር 190350 

ጥቅምት 27 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                                

 

                     ዲኞች ፡- ብርሀኑ አመነው  

                             ተሾመ ሽፇራው  

                             ሀብታሙ እርቅይሁን  

                             ብርሀኑ መንግስቱ  

                             ነፃነት ተገኝ 

          አመሌካች ፡1ኛ. ኡባህ በዱሪ 

                    2ኛ. ሰሀኔ አህመድ ሲራጅ      አሌቀረቡም 

                    3ኛ. ሀምዜ ሰሀኔ አህመድ  

            ተጠሪ ፡ ኡመር ዩሱፌ ዶሊሌ፡- አሌቀረቡም 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርድ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርድ 

ጉዲዩ የጫት ሽያጭ ውሌን መሰረት ያዯረገ የእዲ ይከፇሇኝ ክስን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ 

በተጀመረበት የሶማላ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርድ ቤት ተጠሪ ከሳሽ 

አመሌካቾች እንዯየቅዯም ተከተሊቸው ተከሳሾች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

 

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር ሰሚ ችሎት 
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ተጠሪ ባቀረቡት ክስ ከአመሌካቾች ጋር ባሇን የጫት ንግድ ግንኙነት መነሻነት ጫቱን ቦንባስ 

አምጥቼ እያስረከብኳቸው ስንሰራ ቆይተናሌ፡፡ አመሌካቾች ውለን በራሳቸው ያቋረጡ ሲሆን 

ያሇባቸውን የጫት ገንዘብ እዲ ብር 2,088,000 (ሁሇት ሚሉዮን ሰማንያ ስምንት ሺ) እንዱከፌለኝ 

ሽማግላዎች ብሌክባቸውም ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው እና እዲው በሰነድ የተመሊከተ ስሇሆነ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 284 መሰረት በተፊጠነ ስነ ስርዓት ገንዘቡን እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት 

ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

ፌ/ቤቱ ሇአመሌካቾች የመከሊከያ መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ መጥሪያ ሌኮ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች 

መጥሪያ ዯርሷቸው ባሇመቅረባቸው በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 70 መሰረት ክርክሩን በላለበት እንዱታይ 

ትዕዛዝ ሰጥቶ የተጠሪን ምስክሮች ሰምቷሌ፡፡ ተጠሪ ያሰሟቸው አራት ምስክሮች በግራ ቀኙ 

መካከሌ ባሇው አሇመግባባት የሒሳብ ማጣራት ተዯርጎ በተጠሪ እና የ1ኛ አመሌካች ባሇቤት ከሆነው 

2ኛ አመሌካች ጋር ተማምነው አመሌካቾች ብር 2,088,000 አሇባቸው ብሇን ወስነናሌ በማሇት 

መስክረዋሌ፡፡ የተጠሪ ምስክሮች ከተሰሙ በኋሊ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች መጥሪያው 

እንዲሌዯረሳቸው ገሌፀው ክርክሩ በላለበት እንዱታይ የተሰጠው ትዕዛዝ ተነስቶ በክርክሩ ተሳታፉ 

እንዱሆኑ እንዱፇቀድሊቸው ሚያዝያ 3 ቀን 2011 ዓ.ም የተፃፇ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም 

አቤቱታውን ተቀብል መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ ፇቅዷሌ፡፡  

አመሌካቾች ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የተከራካሪዎች ነዋሪነት በተሇያዩ ክሌልች 

በኦሮሚያ እና በሶማላ ክሌሌ እንዱሁም የክሱ የገንዘብ መጠን ብር 2,088,000 ስሇሆነ ፌ/ቤቱ 

ጉዲዩን አይቶ የመወሰን ስሌጣን የሇውም፡፡ በፌሬ ጉዲይ ሊይ ባቀረቡት መከራከሪያ 2ኛ አመሌካች 

ከተጠሪ ጋር ከእሇታዊ የጫት ንግድ እና የገንዘብ ሌውውጥ በስተቀር ውሌ የሇንም፡፡ ተጠሪ 

በማስረጃነት ያቀረባቸው ዯረሰኞችም ግራ ቀኙን የማይገሌፁ፤ ቀን፣ ቁጥር የላሊቸው እና በተጠሪ 

እጅ የሚገኙ እና የፇሇገውን ፅፍ ማቅረብ የሚችሌበት ስሇሆነ ተቀባይት የሇውም፡፡ 1ኛ አመሌካችም 

ከተጠሪ ጋር የንግድ ግንኙነት ስሇላሇን ከክርክሩ እንድሰናበት ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱ በ1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች የቀረበውን መቃወሚያ የህግ አግባብነት የሇውም 

በማሇት ያሇፇው ሲሆን አመሌካቾች ምስክሮቻቸውን እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቶ 2 ምስክሮችን 

አሰምተዋሌ፡፡ ምስክሮቹም ሰራተኞች መሆናቸው ገሌፀው ጫቱን ቦንባስ ከተማ ሊይ ይቀበለ የነበረ 

እና በቀጣይ ቀን ገንዘቡን ይዘው በመመሇስ ሇተጠሪ 3 የሂሳብ ሰራተኞች ይሰጡ እንዯነበረ እና 

ተጠሪ አመሌካቾች ሊይ የቀረ ገንዘብ እንዯላሇው እንዱሁም 1ኛ አመሌካች ገንዘብ ሲቀበለ 

አሇማየታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር መዝኖ የተጠሪ ምስክሮች ጉዲዩ በሽምግሌና 

ታይቶ የተማመኑ መሆኑን አስረድተዋሌ፡፡ የቀረቡት ዯረሰኞችም ሇእዲ የተቆረጡ ናቸው፡፡ 
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አመሌካቾች ያቀረቡት የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ዲኝነት ያሌተከፇሇበት እና ምስክሮቻቸው ያስረደት 

ከተያዘው ጭብጥ ጋር የማይገናኝ በመሆኑ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ብር 2,088,000 በፌ/ሕ/ቁ 2485 

እና 2477 መሰረት 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካቾች ውሳኔውን በመቃወም ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ግራ ቀኙን 

አከራክሮ የስር ፌ/ቤት ውሳኔን በአብሊጫ ድምፅ ያፀናው ሲሆን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም በስር 

ፌ/ቤቶች ውሳኔ የተፇፀመ የሕግ ስህተት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካቾች ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታቸውን ያቀረቡት ይህን የስር ፌ/ቤቶች 

ውሳኔ በመቃወም ነው፡ የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የዞኑ 

ከፌተኛ ፌርድ ቤት አመሌካቾች ያቀረብነው መቃወሚያ ሊይ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ሳያዯርግ 

እና ብይን ሳይሰጥበት ማሇፈ የሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 59294 ሊይ የሰጠውን አስገዲጅ የሕግ 

ትርጉም የሚቃረን ነው፡፡ አመሌካቾች በተጠሪ በኩሌ የቀረቡትን የሰነድ ማስረጃዎች እየተቃወምን 

በፌ/ሕ/ቁ 2472 እና በንግድ ሕጉ 827(1) ድንጋጌ መሰረት በፅሁፌ የቀረበ የብድር ውሌ በላሇበት 

በሽማግላዎች ሊይ 2ኛ አመሌካች አምኗሌ ተብል የተሰጠው ውሳኔ አሊግባብ ነው፡፡ አመሌካቾች 

ከተጠሪ ጋር የብድር ውሌ ስምምነት የሇንም እንጂ 2ኛ አመሌካች በሽማግላዎች ሊይ እዲውን 

አምኗሌ ቢባሌ እንኳ እዲው ሇጋራ ጥቅም የዋሇ መሆኑ ባሌተረጋገጠበት በፌርድ አፇፃፀም ሉታይ 

ሲገባው በ1ኛ አመሌካች እና በ3ኛ አመሌካች ሌጄ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ አግባብ አይዯሇም፡፡ እዲው 

አሇ ቢባሌ እንኳ ብድር ወይም እዲ ይከፇሇኝ የሚሌ ክስ በ2 ዓመት ይርጋ የሚታገድ ሁኖ እያሇ 

እዲውን እንድንከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ የይርጋ ድንጋጌውን እና በፌ/ሕ/ቁጥር 2024(መ) 

የተጠቀሰውን ከግምት ውስጥ ያሊስገባ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡  

ጉዲዩ በሰበር ሰሚ አጣሪ ችልት ተመርምሮ አመሌካች የብድር ውሌ ባሊዯረጉበት እና ከመካከሊቸው 

1ኛው ሰው ብቻ ሇሽማግላዎች አምኗሌ ስሇተባሇ ገንዘቡን ይክፇሌ ተብል የመወሰኑን አግባብነት 

ሇማጣራት ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ ሐምላ 15 ቀን 2012 ዓ.ም የተፃፇ መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጠቅሊሊ ይዘቱም ተጠሪ በስር 

ፌ/ቤት ያቀረብኩት ክስ በነበረን የጫት ንግድ ግንኙነት መነሻነት ያሌተከፇሇኝ እዲ እንዱከፇሇኝ 

ሲሆን ይህም በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾችም የጫት ንግድ ግንኙነት እንዲሇን አሌካደም፡፡ 

በስር ፌ/ቤት በማስረጃነት ያቀረብኩት ዯረሰኝም በምስራቅ ኢትዮጵያ በጫት ንግድ ስራ ውስጥ ቦኖ 

ተብል የሚጠራውን ወረቀት ነው፡፡ ይህም የጫት ተቀባዩ ሇሊኪው የሚሰጠው መተማመኛ ሲሆን 

የጫቱን መጠን፤ የገንዘቡን ሌክ፣ የቦኖ ቁጥር የቦኖ መሇያ ኮድ እና ቀን የሚፃፌበት በመሆኑ 
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ፌ/ቤቱ ይህን ማስረጃ መሰረት በማድረግ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው፡፡ የተጠቀሱት ሽማግላዎች 

አመሌካቾች ያሇባቸውን እዲ እንዱከፌለኝ የጠየኩ መሆኑን የሚያስረደ እንጂ ገንዘብ ሇመኖር እና 

አሇመኖሩ የተረጋገጠበት አይዯሇም፡፡ 3ኛ አመሌካችም በስር ፌ/ቤት ቀርቦ ያሌተከራከረ ስሇሆነ 

በውሳኔው ሊይ ተቃውሞ ማቅረብ አይችሌም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካቾች የመሌስ መሌሳቸውን ሇምርመራ ከተያዘው ቀጠሮ በፉት እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ የተሰጠ 

ቢሆንም ባሇማቅረባቸው ታሌፎሌ፡፡  

የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን በስር ፌ/ቤት በግራ ቀኙ የተዯረጉ ክርክሮች 

እንዱሁም በማስረጃ የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮችን ሇጉዲዩ ተገቢነት ካሊቸው የሕግ ድንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም አመሌካቾች የሚከራከሩት በስር ፌ/ቤት ሇክሱ በሰጡት መሌስ ያቀረቡት 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በአግባቡ ሳይጣራ እና ብይን ሳይሰጥበት መታሇፈ እንዱሁም ጉዲዩ 

ተገቢነት ባሇው ማስረጃ ሳይጣራ እና ተጠሪው ከ1ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ጋር ያሇው ግንኙነት 

ሳይረጋገጥ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ 

ተጠሪ በበኩሊቸው በስር ፌ/ቤት ክስ የመሰረቱት ከአመሌካቾች ጋር ባሊቸው የጫት ንግድ ግንኙነት 

መነሻነት ያሌተከፇሊቸው የጫት እዲ እንዱከፇሊቸው መሆኑን ገሌፀው ፌ/ቤቱ ያቀረቡትን የሰነድ 

ማስረጃ መሰረት በማድረግ የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌ አሇመሆኑን በመግሇፅ ነው፡፡ 

ማንኛውም ፌርድ ቤት ተከራካሪዎች የሚሇያዩበትን የሕግ ወይም የፌሬ ነገር ክርክር በመሇየት 

ተገቢውን ጭብጥ መመስረት እና ጭብጡ የተወሰነበትን ምክንያት በፌርደ ሊይ በማስፇር 

እንዱሁም በቅድሚያ ተከራካሪዎች በሚያቀርቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ እንዯ 

አስፇሊጊነቱ ተገቢውን ማስረጃ ሰምቶ ብይን መስጠት ያሇበት ስሇመሆኑ በፌ/ሕ/ቁጥር 182፣ 246-

248፣ 244፣ 245(1) እና 257 እና ተከታዩቹ ድንጋጌዎች ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡  

1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ጉዲዩን በመጀመሪያ በተመሇከተው የፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርድ ባቀረቡት 

መሌስ የተከራካሪዎቹ አድራሻ በኦሮሚያ እና በሱማላ ክሌሌ እንዱሁም የክሱም የገንዘብ መጠን 

ብር 2,088,000 (ሁሇት ሚሉዮን ሰማንያ ስምንት ሺ) መሆኑን ገሌፀው ፌርድ ቤቱ ጉዲዩን አይቶ 

የመወሰን ሰሌጣን የሇውም በማሇት የተከራከሩ ስሇመሆኑ በፌርደ ሊይ ተጠቅሷሌ፡፡ ይህ 

የአመሌካቾች መቃወሚያ በቅድሚያ በተጠሪ የተጠየቀው ዲኝነት መታየት ያሇበት በፋዯራሌ ወይስ 

በክሌለ ፌርድ ቤቶች ነው? በመቀጠሇም ዲኝነት የተጠየቀበትን ገንዘብ መሰረት በማድረግ ጉዲዩን 

አይቶ ሇመወሰን የስረ ነገር ስሌጣን ያሇውን ፌርድ ቤት በየትኛው ዯረጃ ሊይ የሚገኘው ነው 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡- ይህ የሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነድ ለጥናትና ምርምር ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገለግልም 

ገጽ 5 / 6 

 

የሚሇውን ሇመሇየት አስፇሊጊ ነው፡፡ የተከራካሪዎቹ አድራሻ በሁሇት የተሇያዩ ክሌልች መሆኑ 

ከተረጋገጠም በፋዯራሌ ፌርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 3(2) እና 5(2) መሰረት ጉዲዩ 

የፋዯራሌ ፌርድ ቤቶች ስሌጣን የሚሆን ሲሆን ውለ በክሌሌ መዯረጉም ይህን ስሌጣን ቀሪ 

የሚያረግ አይዯሇም፡፡ የገንዘብ መጠኑም ብር 2,088,000 (ሁሇት ሚሉዮን ሰማንያ ስምንት ሺ) 

ስሇሆነ በአዋጁ አንቀፅ 11(1) መሰረት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርድ ቤት የስረ ነገር ስሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

በፋዯራሌ ሕገ መንግስት አንቀፅ 80(6) መሰረት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርድ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ 

የዲኝነት ስሌጣኑ የሚመሇከተውን ጉዲይ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርድ ቤቶች በውክሌና የመዲኘት ስሌጣን 

እንዲሊቸው ተመሊክቷሌ፡፡ ስሇሆነም ተከራካሪዎቹ ነዋሪነታቸው የተሇያየ ክሌልች ውስጥ መሆኑ 

ከተረጋገጠ ጉዲዩ የፋዯራሌ ፌርድ ቤቶች ስሌጣን ስሇሚሆንና ክስ ከቀረበበት ገንዘብ አንፃር 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርድ ቤት የስረ ነገር ስሌጣን ስር የሚወድቅ ስሇሚሆን የሱማላ የክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌርድ ቤት ጉዲዩን በውክሌና የማየት ስሌጠን በአዋጅ ቁጥር 322/95 ተነስቷሌ፡፡ የፊፇን 

ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም መቋወሚያው የሕግ አግባብነት የሇውም በማሇት በድፌኑ ውድቅ አድርጎ 

ከማሇፌ በዘሇሇ ሇዚህ መዯምዯሚያ መሰረት ያዯረገው ምክንያት ምን እንዯሆነ በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 245 

እና 182 በዝርዝር አሊሰፇረም፡፡ የዞኑን ከፌተኛ ፌርድ ቤት ውሳኔ በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርድ ቤትም የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ በአብሊጫ ድምፅ ሲያፀናው የሌዩነት ሀሳባቸውን 

ያስቀመጡት አንድ ዲኛ ተጠሪው በስር ፌርድ ቤት ባቀረበው ክስ ሊይ የተከራከሪዎች አድራሻ 

በተሇያዩ ክሌልች መሆኑን ገሌፆ ክስ መመስረቱን ገሌፀዋሌ፡፡ ይህም የከፌተኛው ፌርድ ቤት 

በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 244 እና 245(1) መሰረት የተከራካሪዎችን አድራሻ በሚመሇከት ተገቢውን 

ማጣራት አድርጎ ብይን ያሌሰጠበት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም የፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርድ 

ቤት የተከራካሪዎቹን አድራሻ በአግባቡ ሳያጣራ እና ጉዲዩ በፋዯራሌ ፌርድ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን 

ስር የሚወድቅ መሆን አሇመሆኑን እንዱሁም የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤቶት የዲኝነት ስሌጣን ስር 

የሚወድቅ ከሆነ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርድ ቤት የውክሌና ስሌጣኑ በአዋጅ ቁጥር 322/95 ተነስቶ 

እያሇ ጉዲዩን አይቶ የመወሰን በውክሌና የስረ ነገር ስሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑን በአግባቡ 

ሳያጣራ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ የሚከተሇውን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1. የፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርድ ቤት በመ/ቁ 94/2011 ሰኔ 14 ቀን 2011 ዓ.ም፣ የሶማላ 

ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርድ ቤት በመ/ቁጥር 05-1-139/11 ሐምላ 19 ቀን 
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2011 ዓ.ም እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 05-1-160/11 ታህሳስ 20 ቀን 

2012 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ/ 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርድ ቤት የመ/ቁጥሩ 94/2011 የሆነውን መዝገብ እንዯገና 

በማንቀሳቀስ የተከራካሪዎቹ አድራሻ በሁሇት የተሇያዩ ክሌልች መሆን አሇመሆኑን ተገቢነት 

ባሇው ማስረጃ እንዱያጣራ እና አድራሻቸው በሁሇት የተሇያዩ ክሌልች መሆኑ ከተረጋገጠ 

ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑ ሊይ ብይን እንዱሰጥ እና ጉዲዩን ሇማየት 

ስሌጣን አሇኝ የሚሌ ከሆነ የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ እንዯገና ሰምቶ ተገቢውን 

እንዱወስን ጉዲዩ በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 343(1) መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት የተዯረገው ክርክር ያስከተሇውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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   የሰበር መዝገብ ቁጥር 184335 

                                                   ህዳር 22 ቀን 2013 ዓ/ም 

 

ዳኞች ፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

  ቀነዓ ቂጣታ 

 ፈይሳ ወርቁ 

 ደጀኔ አያንሳ 

        ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡- ወ/ሮ ሐመልማል ታመነ      የቀረበ 

 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ የምስራች ተካ       የለም 

    2. አቶ ክፍሌ ተካ 

 

ለምርመራ ተቀጥሮ የነበረው መዝገብ ተመርምሮ ቀጣዩ ፍርድ ተሰጥቷል 

ፍ  ር  ድ 

አመልካች ጥቅምት 3 ቀን 2012 ዓ/ም በተፃፈ የሰበር አቤቱታ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 07508 ሐምሌ 26 ቀን 2011 

ዓ/ም በዋለው ችሎት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችሎት በመዝገብ ቁጥር 07390 ግንቦት 

15 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠውን ፍርድ እና ውሳኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው 

በማለት በሰበር ለማሳረም ያቀረቡትን ቅሬታ ለመመርመር መዝገቡ ለችሎት ቀርቧል። 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ጉዳዩ የውርስ ንብረት እንዲጣራ የቀረበ ክርክር ሆኖ ክርክሩ በተጀመረበት የሼይ ቤንች ወረዳ ፍርድ ቤት 

ተጠሪዎች በከሳኝነት ፣ በሰበር ክርክሩ የሌሉት አቶ ፍቃዱ ተካ በተከሳሽነት እና አመልካች እና ሌሎች 

በሰበር ክርክሩ ተካፋይ ያልሆኑት 3 ሰዎች በጣልቃ ገብነት ተከራክረዋል። 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡት የውርስ 

ይጣራ አቤቱታ ከሥር ተከሳሽ ጋር ከሟች አቶ ተካ ከበደ የሚወለዱ መሆኑንና አባታቸው ጳጉሜ 1 ቀን 

2009 ዓ/ም ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ገልጸው በህይወት በነበሩበት ወቅት በሚዛን ከተማ ህብረት 

ቀበሌ ኮንዶሚንዬም ፊት ለፊት ከመንገድ በታች ያለው አንድ ክፍል ቤት ከይዞታው ጭምር እንዲሁም 

ሌሎች በሟቹ የተፈሩ ናቸው የሚሉትን ንብረቶችን በመዘርዘር የውርስ ንብረቶቹን ሌሎች በእጃቸው ይዘው 

የሚገለገሉበት መሆኑን ገልፀው ድርሻቸውን ማግኘት እንዲችሉ የውርስ አጣሪ ተሹሞ የውርስ ሀብቱ 

እንዲጣራ ፣ ወራሾች እንዲለዩ እና ንብረቶቹ በአጣሪው እንድተዳደሩ እንድወሰን አመልክቷዋል። የሥር 

ተከሳሽ ያቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ውድቅ መሆኑን መዝገቡ የሚያስረዳ ሲሆን በአማራጭ 

በፍሬ ነገሩ ላይ ባቀረቡት መልስም በክሱ ውስጥ መብት እና ጥቅም ያላቸው አመልካች እና ሌሎች ሰዎች 

ስላሉ በፍርድ ቤቱ ጥር ወደ ክርክሩ እንዲገቡ ፤ የውርስ አጣሪ እንዲሾም ፤ የውርስ ንብረቱ የወራሾች 

የጋራ ሆኖ በሟች በመታሰቢያነት በቅርስነት እንዲቆይ ፤ ለሟች ተስካር ፣ የሙት ዓመት እና ሌሎች 

ወጪዎች እንድሁም ዕዳም ካለ እንድጣራ ጠይቋል። አመልካች እና ሌሎች ከውርስ ሀብቱ መብት አለቸው 

የተባሉትን አራት ሰዎች በፍርድ ቤቱ ጥሪ ወደ ክርክሩ ገብተው ከሥር ተከሳሽ ጋር የሚመሳሰል መልስ 

መስጠታቸውን ፍርድ ቤቱ  መዝግቧል። ፍርድ ቤቱ የውርስ አጣሪ የሾመ ቢሆንም የሟች ውርስ ሀብት 

በአግባቡ አልተጣራም በማለት ሪፖርቱ ውድቅ በማድረግ ግራ ቀኙ ወደ ክርክሩ እንድገቡ አድርጓል። የሥር 

ተከሳሽ በሚዛን ከተማ ህብረት ቀበሌ ኮንዶሚንየም ሰፈር ያለው ቤት በሟች ስም አለመመዝገቡ ፣ የሟች 

ቀለበቶች በእሱ እጅ አለመኖራቸውን ፣ ለሟች አርባ እና የተለያዩ ወጪዎች ተጣርተው ቀርበው ክፍፍል 

እንድደረግ ጠይቋል። ጣልቃ ገቢዎችም ተመሳሳይ ክርክር ማቅረባቸው በፍርዱ ላይ የተመላከተ ሲሆን 

የሥር ከሳሽም በጽሁፍ ክርክራቸው የጠየቁትን ዳኝነት በማንሳት መከራከራቸው ተመላክቷል።  

ፍርድ ቤቱም በሚዛን ከተማ ህብረት ቀበሌ ኮንዶሚንየም ሰፈር ያለው አንድ ክፍል ቤት እና ይዞታው 

እንዲሁም ሌሎች በክሱ ላይ የተጠቀሱት ንብረቶች የውርስ ሀብት መሆን አለመሆናቸውንና በሟቹ ስም 

መመዝገብ አለመመዝገባቸውን እንዲሁም ሌሎች ለጉዳዩ እልባት ለመስጠት ያስችላል ያላቸውን ጭብጦችን 

ይዞ የግራ ቀኙን ማስረጃ የሰማ ሲሆን ፤ አመልካች በሚዛን ከተማ ህብረት ቀበሌ ኮንዶሚንየም ሰፈር ያለው  

ሰርቪስ ቤት በተመለከተ የሊዝ ይዞታ እና ንብረት ማስተላላፍያ ፎርም ያቀረቡ ቢሆንም በሰነዱ ላይ ያለው 

ፍርማ ያሟች አይደለም በማለት ባነሱት ተቃውሞ ፍርማው በፎረንስክ ምርመራ እንዲረጋገጥ ታዞ የጽሁፍ 

ፍርማን በሐረግ ፍርማ አመሳክሮ ወይንም መርምሮ ውጤት ማሳወቅ የማይቻል መሆኑ ስለተገለፀ ፤ 

በሽያጭ ውሉ ላይ ስማቸው የተጠቀሱ እማኞች ቀርበው በሰጡት ምስክርነት ሟች አከራካሪውን ቤት በሽያጭ 

ለአመልካች ለማስተላለፍ ስዋዋሉ ማየታቸውን የመሰከሩ ቢሆንም በውሉ ላይ ያለውን ፍርማ ሟች በሐረግ 

ፍርማ ወይንም በስም አስመስለው መፈረማቸውን አላስተዋልንም ስላሉ ፤ አመልካች በሚዛን ከተማ ህብረት 

ቀበሌ ኮንዶሚንየም ሰፈር ያለው አንድ ክፍል ቤትና ይዞታውን ሟች በቁም በነበሩበት ጊዜ በሽያጭ 
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አስተላልፎላቸው ስመሀብቱ በስማቸው ለመሆኑ የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ ያቀረቡ ቢሆንም በውሉ ላይ ያለው 

ፍርማ ተክዶ በፎረንስክ ምርመራም ለማረጋገጥ ያልተቻለ ሲሆን በውሉ ላይ ያሉት እማኞችም ሟች በውሉ 

ላይ መፈረማቸውን ስላልመሰከሩ ሰነዱ የማይረጋ በመሆኑ የይዞታ ማረጋገጫው በፍሐብሔር ሕግ ቁጥር 

1196 መሠረት ፍርስ በመሆኑ አከራካሪው ቤት እና ሌሎች የውርስ ሀብት መሆናቸው የተረጋገጡ ንብረቶች 

ላይ ግራ ቀኙ የጋራ ተጠቃሚ ናቸው በማለት ወስኗል። 

ይህን ውሳኔ በመቃወም አመልካች የሥር ጣልቃገቦች ፣ የሥር ተከሳሽ እና የአሁን ተጠሪዎችን መልስ 

ሰጪ በማድረግ ለቤንች ማጂ ዞን ቤንች አከባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የይግባኝ ቅሬታ አቅርበው ፍርድ ቤቱም 

ሟች አከራካሪውን ቤት ለአመልካች የሸጡላቸው መሆኑ በሰው ማስረጃ የተነገረ ሆኖ ከሚዛን ከተማ ማዘጋጃ 

ቤት የቀረበው ሰነድም ሟች ይዞታቸውን ለአመልካች ማስተላለፋቸውን የሚገልፅ ሆኖ የይዞታ ማረጋገጫም 

ለአመልካች የተሰጣቸው ሲሆን በውሉ ላይ ያለው ፍርማ የሟች አለመሆኑ በቂ ማስረጃ ሳይቀርብ በሚዛን 

ከተማ ህብረት ቀበሌ ኮንዶሚንየም ሰፈር ያለው መኖሪያ ቤት እና ይዞታው የውርስ ሀብት ነው መባሉ 

አላግባብ ነው በማለት አከራካሪው ቤት የአመልካች የግል ንብረት ነው በማለት ወስኗል። በዚህ ውሳኔ ቅር 

በመሰኘት ተጠሪዎች አመልካች በጣልቃገብ ክርክራቸው ንብረቶቹ የሟች መታሰቢያነት የወራሾች የጋራ 

ንብረት ሆኖ እንዲቆዩ እንጅ የግል ንብረቴ ነው የሚል ክርክር ሳያቀርቡ እና ያለአግባብ ከመዝገቡ ጋር 

የተያያዘውን የይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት መሠረት በማድረግ የወረዳ ፍርድ ቤት ውሳኔ በከፍተኛ 

ፍርድ ቤቱ መሻሩ የክርክር አመራር ግድፈት ነው በማለት ባቀረቡት የይግባኝ ቅሬታ ጉዳዩን ያየው የደቡብ 

ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችሎት ፤ አመልካች 

በጣልቃገብነት መልሷ ክርክር ያስነሳው ቤት የሟች የውርስ ንብረት መሆኑን ሳትክድ የሟች መታሰቢያ ሆኖ 

እንዲቆይ ከመጠየቅ ባለፈ የግል ንብረቷ መሆኑን ያቀረበችው ክርክር ሆነ ማስረጃ ሳይኖር አስቀድማ 

ከሰጠችው መልስ ጋር በሚቃረን መልኩ ከመልሷ ጋራ በማስረጃ ዝርዝር ያልቀረበውን ሰነድ ፍርድ ቤቱ 

ተቀብሎ ከመዝገቡ ጋር አያይዞ በማከራከር ያስተላለፈው ውሳኔ የክርክር አመራር ሥርዓትን የተከተለ 

አይደለም በማለት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔን ሽሯል። የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚው ችሎትም 

ይህንኑ ውሳኔ በፎርም አፅንቷል።  

አመልካች የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚው 

ችሎት የሰጠው ውሳኔ  ስህተት ሆኖ እያለ የክልሉ ሰበር ሰሚው ችሎት ይህን ስህተት አለማረሙ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው በማለት በሰበር እንዲታረምላቸው ያቀረቡት አቤቱታ ይዘት ፦ ለሼይ ቤንች 

ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረበው ክስ የውርስ ሀብት ይጣራ እንጅ ቀጥተኛ በአመልካች የተያዘ ንብረት ይለቀቅ  

የሚል ዳኝነት ባልቀረበበት አመልካች አከራካሪውን ቤት ከሟች የገዛችው የግል ንብረቷ እንጅ የውርስ ሀብት 

አይደለም በማለት መልስ የሚትሰጥበት አግባብ ያልነበረ መሆኑን ፤ አመልካች ቤቱ የውርስ ሀብት ነው 

በማለት የሰጠችው መልስ አለመኖሩን ፤ በውርስ አጣሪው ዘንድ አመልካች ቤቱ የግሏ መሆኑን አንስታ 

ተከራክራ ውርስ አጣሪው በቤቱ ላይ ክርክር መኖሩን ለፍርድ ቤቱ መግለፁን ፤ ፍርድ ቤት በነበረው ክርክር 

አመልካች ክርክሯን ለማቅረብ ዕድል መነፈጓን ፤ ውርሱ በትክክል ስላልተጣራ ለውርስ አጣሪው ማስረጃ 
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ለማቅረብ አመልካች እድል አለማግኘቷን ፤ ጉዳዩ እንደ መደበኛ የንብረት ክርክር ስለተመራ አመልካች 

ማስረጃዋን አደራጅታ ለፍርድ ቤት የሚታቀርብበት እድል አለመኖሩን ፤ የቤቱ ማህደር የቀረበው 

በተጠሪዎች ጠያቅነት መሆኑን ፤ የሰነድ ማስረጃ ከመዝገቡ ጋር እንዳይያያዝ በተጠሪዎች የቀረበ ግልጽ 

ተቃውሞ አለመኖሩን ፤ የውርስ ንብረት እንዲጣራ የቀረበውን ክስ የውርስ ንብረት ክፍፍል መደረጉ 

ያልተጣየቀ ዳኝነት በመሆኑ የወረዳ እና የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ ስህተት 

በመሆኑ ተሽሮ የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ እንዲፀናላቸው ጠይቀዋል።  

የሰበር አጣሪ ችሎቱ አከራካሪው በሚዛን ከተማ ህብረት ቀበሌ ኮንዶሚንየም ፊት ለፊት ያለው መኖሪያ ቤት 

ሟች እና አመልካች የሽያጭ ውል የፈጸሙ መሆኑ የሰነድ እና የሰው ምስክሮች አስረድተው እያለ የውርስ 

ንብረት ነው ተብሎ የመወሰኑ አግባብነት መጣራት አለበት በማለቱ ተጠሪ በሰጡት ምላሽ፦ አመልካች በሥር 

ፍርድ ቤት የሰጡት መልስ  ንብረቶቹ በሟች መታሰቢያነት ቆሞ ሕጋዊ ወራሾች የጋራ ሀብት ሆኖ 

በቅርስነት እንዲቆይ የሚል እንጅ የገዛሁት የግል ንብረቴ ነው የሚል ባለመሆኑ በአመልካች እምነት 

መሠረት የተሰጠ ውሳኔ መሆኑን ፤ አመልካች ከጠየቁት ዳኝነት በላይ የሚሰጥ መብት አለመኖሩን ፤ ክርክሩ 

ካበቃ በኋላ ቀጠሮ ላይ የማስረጃ ይያያዝልኝ ጥያቄ ሲቀርብ ተጠሪ ሥነ ሥርዓታዊ አይደለም የሚል 

ተቃውሞ ያቀረቡ መሆኑን፤ አመልካች አከራካሪውን ቤት መግዛታቸው በማስረጃ አለመረጋገጡ እና የክልሉ 

ጠቅላይ ፍርድ በት ይግባኝ ሰሚው ችሎት ከሙግት አመራር ስርዓት አንፃር ጉዳዩን አይቶ የሰጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሌለበት በመሆኑ ውሳኔው ፀንቶ የደረሰባቸውን ወጪ እና ኪሳራ የመጠየቅ 

መብት እንዲጠበቅላቸው ጠይቀዋል። አመልካች የመልስ መልስ አቅርበዋል። 

የጉዳዩ አመጣጥ እና በዚህ ፍርድ ቤት የተደረገው የጽሑፍ ክርክር ከላይ የተገለጸ ሲሆን ውርስ እንድጣራ 

በቀረበ አቤቱታ መነሻነት በሟች እና አመልካች መካካል በተደረገው ግብይት ተገኘ የተባለውን ቤት ጨምሮ 

የተሰጠው ፍርድ የጉዳይ አመራር ግድፈት የተፈፀመበት መሆን አለመሆኑን በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡ 

እንደሚከተለው ተመርመሯ። በውርስ ማጣራት ከሚፈፀሙት ተግባራት አንዱ የውርስ ሀብትን መለየት 

መሆኑን ከፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 944(ለ) ድንጋጌ መረዳት ይቻላል። አንድ ንብረት የውርስ ሀብት መሆን 

አለመሆኑ አከራካር በሆነ ጊዜ ጉዳዩ የቀረበለት ፍርድ ቤት አግባብነት ባለው ማስረጃ ማጣራት 

ይጠበቅበታል። በውርስ ማጣራቱ ተግባር ጉልህ ሚና የላቸው የውርስ አጣሪው እና ፍርድ ቤት ሲሆኑ 

ተከራካሪዎቹም በቀረበው ሪፖርት ላይ አስተያየታቸውን መስጠት ይጠበቅባቸዋል። የውርስ ማጣራት እንደ 

ሌሎች የፍትሐብሔር ክርክሮች ውስብስብ ክርክር የሚደረግበት እና ለተከራካሪዎች ሰፋ ያለ የመከራከር 

እድል የሚሰጥ ሳይሆን የውርስ ሀብት የሚጣራበት ፣ የሟች ከሌሎች ሰዎች የሚጠይቅ መብት ካላ 

የሚጣራበት ወይንም ሊከፍል የሚገባው ዕዳ መኖር/አለመኖር ተጣርቶ ለዕዳ ጠያቂዎች ከውርስ ሀብቱ ክፍያ 

የሚፈፀሚበት ፣ ከባለዕዳዎች ገንዘብ የሚሰበሰብበት እና በኑዛዜ ስጦታ ለተደረገላቸው ሰዎች ክፍያ መፈፀም 

መሆኑን ከፍትሐብሔር ሕጉ ቁጥር 944 ድንጋጌ መረዳት ይቻላል። የውርስ ሀብት የተባለው ንብረት 

ባለሀብትነት በውል በሕጋዊ መንገድ ተላልፎልኛል በማለት የሚቀርበውን ውል ሕጋዊነት ፣ የባለሀብትነት 

የምስክር ወረቀት ቢሎም የሽያጭ ውሉ የተመዘገበበትን የቋሚ ንብረት ግቢይት የሚመዘገብበትን መዝገብ 
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ላይ ምርመራ ማድረግ ተከራካሪዎቹ ሙሉ ክርክር እና ማስረጃ እንዳያቀርቡ ዕድል የሚነፍግ ከመሆኑም 

በላይ በሁሉም የክርክር ጭብጦች ላይ ከውሳኔ ለመድረስ የማያስችል በመሆኑና  በአጭር ጊዜ ውስጥ 

መጠናቀቅ ያለበትን የውርስ ማጣራት ተግባር በማጓተት አላግባብ ጊዜ እና ንብረት በክርክሩ ሂደት እንዲባክን 

የሚያደርግ በመሆኑ ከፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕጉን አላማ ጋር ይቃረናል። 

ወደ ተያዘው ጉዳይ ሲንመለስ ለሼይ ቤንች ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረበው አቤቱታ የሟች አቶ ተካ ከበደ ውርስ 

እንድጣራ ሆኖ ግራ ቀኙ የውርስ ሀብቱ ብጣራ ተቃውሞ የሌላቸው በመሆኑ የውርስ አጣር ተሹሞ ሪፖርት 

የቀረበ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ሪፖርቱን ውድቅ በማድረግ ግራ ቀኙን እንዲከራከሩ አድርጓል። አመልካች 

በሚዛን ከተማ ህብረት ቀበሌ ኮንዶሚንየም ሰፈር ያለው መኖሪያ ቤት በግዥ ያገኙት የባለሀብትነት የምስክር 

ወረቀቱ እና የሊዝ ይዞታ ማስተላላፍያ ሰነዱም በስማቸው መሆኑን ሲከራከሩ ተጠሪዎች የሽያጭ ውል 

ተብሎ በቀረበው ሰነድ ላይ ያለው ፍርማ የሟች አይደለም የሚል ክርክር ሲላቀረቡ የሼይ ቤንች ወረዳ ፍርድ 

ቤት የሟችን ፍርማን ማስመርመር እና በውሉ ላይ ያሉ እማኞችን ምስክርነት በመስማት በውሉ ላይ ያለው 

ፍርማ የሟች አይደለም በማለት አከራካሪው ቤት የውርስ ሀብት ነው በማለት የወሰነ ሲሆን የከፍተኛ ፍርድ 

ቤቱ  አከራካሪውን ቤት ሟች  ለአመልካች የሸጡላቸው መሆኑ በሰው ማስረጃ የተነገረ ሆኖ ከሚዛን ከተማ 

ማዘጋጃ ቤት የቀረበው ሰነድም ሟች ይዞታቸውን ለአመልካች ማስተላለፋቸውን የሚገልፅ ሆኖ የይዞታ 

ማረጋገጫ ምስከር ወረቀትም ለአመልካች የተሰጣቸው በመሆኑና በውሉ ላይ ያለው ፍርማም የሟች 

አለመሆኑ በቂ ማስረጃ አልቀረበም በማለት የሥር ፍርድ ቤት ውሳኔን የሻረ ሲሆን የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት ይግባኝ ሰሚው ችሎት በውርስ ማጣራት የቀረበውን አቤቱታ ተፈጥሮ ባለመረዳት አመልካች የሟች 

ንብረት እንዲጣራ በቀረበው አቤቱታ ላይ በሰጡት መልስ አከራካሪው ቤት የግል ንብረቷ መሆኑን 

ያቀረበችው ክርክር የለም በማለት የውርስ ማጣራት አቤቱታ እና የውል ይፍረስ ክርክር አጣምሮ በማየት 

አመልካች ሙሉ ክርክር ሳያደርጉ የመሰማት መብታቸው ታልፎ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 

የተፈፀመበት ሲሆን የሰበር ሰሚው ችሎትም ይህን ስህተት አለማረሙ መሠረታዊ የሕግ ስህተት በመሆኑ 

ቀጣዩ ውሳኔ ተሰጥቷል።  

ው  ሳ  ኔ 

1. የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

በመዝገብ ቁጥር 07508 ሐምሌ 26 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የደቡብ 

ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመዝገብ 

ቁጥ 07390 ግንቦት 15 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የቤንች ማጂ አከባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 00304 መጋቢት 25 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠውን ፍርድ በመሻር 

የሼይ ቤንች ወረዳ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 22950 ታህሳስ 18 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት 

የሰጠውን ፍርድ እና ውሳኔ በውጤት ደረጃ በማፅናት የሰጠው ፍርድና ውሳኔ በፍ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 

348(1) መሰረት ተሻሽላል ። 
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2. በሚዛን ከተማ ህብረት ቀበሌ ኮንዶሚንየም ቤት ፊት ለፊት ካለው አንድ ክፍል ቤት እና ይዞታው 

ውጭ ያለው የውሳኔ ክፍል ፀንቷል። 

3. ውል ይፍረስ የሚለው ክርክር ከውርስ ማጣራት አቤቱታ ጋር አብሮ የሚታይ አይደለም። 

4. ይህ ውሳኔ በዚህ ውሳኔ ተራቁጥር 2 ላይ የተገለጸውን ቤት በተመለከተ መብት አለኝ የሚል ወገን 

የሚቀርብ ክርከር ካላ የሚያግድ አይደለም። 

5. የመዝገቡ ትክክለኛ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤት ይድረስ። 

6. በዚህ ክርክር የደረሰውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የራሳቸውን ይቻሉ ፡፡ 

      መዝገቡ ውሳኔ ስላገኘ ተዘግቷል ፤ ወደ መገብ ቤት ይመለስ 

 

የማይነበብ የአምሰት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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                                                              የሰ/መ/ቁ 182459 

                                                           መስከረም 28 ቀን 2013 ዓ/ም  

ዳኞች፡- መዓዛ አሸናፊ 

          ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

    ቀነአ ቂጣታ 

    ደጀኔ አያንሳ 

        ብርቅነሽ እሱባለው 

 አመልካች፡- ወ/ሮ. መሰረት ገብሬ - አልቀረብም 

 ተጠሪዎች፡- 1ኛ. ወ/ሮ ወርቋሃ ገብሬ 

           2ኛ. አቶ ጌታቸው ገብሬ         ጠበቃ አምደብርሃን አያሌው - ቀረቡ 

           3ኛ ወ/ሮ ዋጋዬ ገብሬ          

                         መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል። 

ፍ ር ድ 

            የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመልካች የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ 123889 
በቀን 15/12/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እንዲሁም የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 222328 በቀን 
15/09/2011 ዓ.ም ያሳለፈው ብይን መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልኝ በማለት 
ስለጠየቁ ነው። ለውሳኔው ምክንያት የሆነው ክርክር በስር የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የተጀመረው 
የአሁን ተጠሪዎች ባቀረቡት የመቃወሚያ አቤቱታ ሲሆን የአሁን አመልካች የመቃወም ተጠሪ ነበሩ፡፡  

          ከመዝገቡ መረዳት እንደሚቻለው ተጠሪዎች በቀን 08/12/2009 ዓ.ም ባቀረቡት የመቃወም 
አቤቱታ የአሁን አመልካች የአቶ ገብሬ ደስታ ልጅ ሳትሆን ልጅ ነኝ በማለት አመልክታ ፍ/ቤቱ ልጅ ነሽ 
በማለት የሰጠው ውሳኔ እንዲሰረዝልን በማለት ጠይቀዋል፡፡ 

           አመልካች በሰጡት መልስ በጋብቻ ውስጥ ስለተወለድኩ እና በህጉ ላይ የተመለከተውን የህግ 
ግምት ስላላስተባበሉ፤ ሟች እናትና አባቴ በ1965 ተጋብተው በ1969 ዓ.ም የተወለድኩ በመሆኑ፤ እንዲሁም 
ሟች አባቴ ልጅ መሆኔን አምኖ እንደ ልጅ ሲያስተምረኝ እና ሲንከባከበኝ ስለነበር አቤቱታቸው ውድቅ 
ይደረግልኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡                                             

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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  ፍርድ ቤቱም የመቃወም ተከሳሽ የሟች አቶ ገብሬ ደስታ ልጅ ናቸው በማለት የተሰጠው ውሳኔ 
ሊሰረዝ ይገባል ወይስ አይገባም? የሚለውን ጭብጥ በመያዝ ክርክርና ማስረጃውን መርምሮ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 
በሰጠው ውሳኔ አቶ ገብሬ ደስታ እና ወ/ሮ ዳዊ ገመቹ ጋብቻ መስርተው የነበረ መሆኑና የመቃወም ተከሳሽን 
ያሳደጓቸው መሆኑ በግራ ቀኙ የታመኑ ፍሬ ነገሮች ናቸው፡፡  የመቃወም ተከሳሽ አቶ ገብሬ ደስታ እና ወ/ሮ 
ዳዊ ገመቹ በ1965 ዓ.ም ተጋብተው በ1969 ዓ.ም ተወለድኩ በማለት ቢከራከሩም ምስክሮቻቸው ግን አቶ 
ገብሬ ደስታ እና ወ/ሮ ዳዊ ገመቹ መቼ እንደተጋቡ አላስረዱም፡፡  በተጨማሪም የመቃወም ተከሳሽ የልደት 
ምስክር ወረቀት ቢያወጡም የመቃወም ከሳሾች ምስክሮች በተመሳሳይ ቃል የመቃወም ተከሳሽ እናትና አቶ 
ገብሬ ደስታ ከመጋባታቸው በፊት የመቃወም ተከሳሽ ተወልደው የመጡ መሆኑን መስክረዋል፡፡ ሟች 
የመቃወም ተከሳሽን ያሳደጓቸው፣ ያስተማሯቸው እና በስማቸው የሚጠሩ መሆኑ በመቃወም ተከሳሽ 
ማስረጃዎች ቢረጋገጥም ይህን ያደረጉት ግን የሚስታቸው ልጅ በመሆናቸው ምክንያት እንጂ ልጃቸው 
በመሆናቸው አይደለም፡፡ በመቃወም ከሳሾች እና ተከሳሽ መካከል ዝምድና እንደሌለም በምርመራ ተጣርቷል፡፡ 
በመሆኑም የመቃወም ተከሳሽ የሟች አቶ ገብሬ ደስታ ልጅ ናቸው በማለት በቀን 09/10/2009 ዓ.ም 
የተሰጠው ውሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 360(2) መሰረት ተሰርዟል በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡  

           በዚህ ውሳኔ የአሁን አመልካች ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 
ቢያቀርቡም ይግባኙ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሰረት ተሰርዟል፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው። 

           አመልካች በቀን 13/12/2011 ዓ/ም ባቀረቡት የሰበር ማመልከቻ ተጠሪዎች በቤተሰብ ህጉ 
አንቀጽ 177(3) መሰረት የመካድ ክስ ማቅረብ ሲገባቸው ልጅነቴን ባረጋገጥኩበት መዝገብ መቃወሚያ 
በማቅረብ ለማሰረዝ ያቀረቡት አቤቱታ የህግ ስህተት የተፈጸመበት መሆኑን በመግለጽ መከራከሪያ ባቀርብም 
ፍ/ቤቱ በዝምታ ማለፉ ስህተት ነው፤ በስር ፍ/ቤት ሟች አባቴ አቶ ገብሬ ደስታ እና እናቴ ወ/ሮ ደዌ ገመቹ 
በ1965 ዓ.ም ተጋብተው በጋብቻ ውስጥ እያሉ በ1969 ዓ.ም መወለዴን የአሁን ተጠሪዎች ሳያስተባብሉ 
የስር ፍ/ቤቶች የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 126 መሰረት በጋብቻ ውስጥ እንደተወለድኩ የህግ ግምት እንዳለ 
እየታወቀ በዚህ የህግ ግምት አግባብ ሊወሰን ሲገባ የዘረመል ምርመራ እንዳደርግ መታዘዙ ከድንጋጌውና 
በሰበር መ/ቁ 149827 እና 99954 ከተሰጡት አስገዳጅ ውሳኔዎች  ተቃራኒ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ 
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው እንዲታረምልኝ በማለት ቅሬታቸውን አቅርዋል፡፡  

             ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ ከግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃ አንጻር የስር ፍ/ቤቶች 
በአሁን አመልካች ማስረጃዎች አመልካች ከተባለው ጋብቻ መወለዳቸውን ነገር ግን ጊዜውን የማያስታውሱ 
መሆናቸው በመገለጹ ብቻ፤ እንዲሁም ተሰራ የተባለው የዘረመል ምርመራም ከአመልካች እና ከአባታቸው 
ሳይሆን ከአመልካችና ከተጠሪዎች በተወሰደ ናሙና የተሰራ በመሆኑ ተአማኒነቱን የሚቀንስ ሆኖ እያለ 
የአሁን አመልካች የአቶ ገብሬ ልጅ አይደሉም በማለት ውሳኔ የተሰጠበትን አግባብ ለማጣራት በሚል ጉዳዩ 
ለሰበር ችሎት እንዲቀርብ እና ተጠሪዎች መልስ እንዲሰጡበት በአብላጫ ድምጽ ትዕዛዝ ተሰጥቷል፡፡  

            ተጠሪዎች በቀን 14/05/2012 ዓ.ም ባቀረቡት መልስ በስር ፍ/ቤት በአመልካች የልጅነት 
ውሳኔ ላይ የመቃወም አቤቱታ ያቀረብነው ተጠሪ ከሟች አባታችን በጋብቻ ውስጥ የተወለደች ሳይሆን 
በአባታችን ቤት ያደገች ናት በሚል ነው፤ አመልካች መች እንደተወለደች የአመልካች ምስክሮች ሳያስረዱ 
በደፈናው በትዳር ውስጥ ተወልዳለች በማለት ለመመስከር ቢሞክሩም የተጠሪዎች ምስክሮች ግን አመልካች 
ከውጭ ተወልዳ ወ/ሮ ዳዊ ገመቹ ወደ አቶ ገብሬ ደስታ ቤት ይዘው መግባታቸውን አስመስክረናል፤ 
የዘረመል ምርመራ መካሄዱን አመልካች በስር ፍ/ቤት አልተቃወሙም፤ የምርመራውን ሳይንሳዊ ውጤት 
ተአማኒነትም የሚቀንስ ማስረጃ አልቀረበም፤ በመሆኑም የስር ፍ/ቤት ውሳኔ የቤተሰብ ህጉን አንቀጽ 
144(ሐ) መሰረት ያደረገ በመሆኑ ውሳኔው እንዲጸናልን በማለት ተከራክረዋል፡፡ አመልካችም ክርክራቸውን 
በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል፡፡                                                               
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          ከፍ ሲል በአጭሩ የገለጽነው የጉዳዩን አመጣጥ ሲሆን ለሰበር ችሎቱ የተያዘውን ጭብጥ ከግራ 
ቀኙ ክርክር፤ ቅሬታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡  

           እንደመረመርነው አቶ ገብሬ ደስታ እና ወ/ሮ ዳዊ ገመቹ ጋብቻ መስርተው የኖሩ መሆኑና 
አመልካችን በስማቸው እያስጠሩ እንደልጅ ያሳደጓቸው መሆኑ ግራቀኙን አላከራከረም፡፡ ተጠሪዎች 
የሚከራከሩት አመልካች ከአባታችን አይወለዱም ከጋብቻ በፊት ተወልደው የመጡ ናቸው በሚል ነው፡፡ የስር 
ፍርድ ቤት አመልካች በጋብቻ ውስጥ የተወለዱ ልጅ ስለመሆናቸው ተረጋግጧል ተብሎ አስቀድሞ 
የተሰጠውን ውሳኔ የሰረዘው የአመልካች ምስክሮች አቶ ገብሬ ደስታ እና ወ/ሮ ዳዊ ገመቹ መቼ እንደተጋቡ 
አላስረዱም፤ አመልካች የልደት ምስክር ወረቀት ቢያቀርቡም የተጠሪዎች ምስክሮች ከጋብቻ በፊት ተወልደው 
የመጡ መሆኑን መስክረዋል፤ ሟች አመልካችን ያሳደጓቸው ያስተማሯቸው እና በስማቸው የሚጠሩ መሆኑ 
ቢረጋገጥም ልጃቸው በመሆናቸው ምክንያት አይደለም፤ እንዲሁም በአመልካችና ተጠሪዎች መካከል መካከል 
በተደረገ በምርመራ ዝምድና እንደሌለም ተረጋግጧል በሚል ነው፡፡  የዚህን መደምደሚያ ተገቢነት 
ከአጠቃላይ ክርክሩ ሂደት እንዲሁም አግባብነት ከላቸው ድንጋጌዎች አንጸር መርምረናል፡፡  

የአመልካች ምስክሮች አመልካች በጋብቻ ውስጥ መወለዳቸውን እንዲሁም ሟች በስማቸው እያስጠሩ 
እና እያስተማሩ በልጅነት ማሳደጋቸውን የመሰከሩ መሆኑ እንዲሁም የተጠሪዎች ምስክሮች በተቃራኒው 
አመልካች ከጋብቻ በፊት ተወልደው መምጣታቸውን መመስከራቸውን የሥር ፍርድ ቤት ውሳኔ  ያሳያል፡፡ 
በዚህ መልኩ በምስክሮች የተሰጠው ቃል የግራቀኙን ክርክር በየፊናው የሚያስረዳ ነው ቢባል እንኳ ጉዳዩን 
ከሌሎች ማስረጃዎችና በህጉ ተቀባይነት ይኖረዋል ከተባለው አንፃር አያይዞ መመልከት ይገባል፡፡  

አመልካች የልደት ምስክር ወረቀት ማቅረባቸው በስር ፍርድ ቤት ውሳኔ ተመልክቷል፡፡ ስለ ልጅነት 
ማስረጃ በሚደነግገው የተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 154 ስር በግልጽ 
እንደተመለከተው በአባትነት ወይም በእናትነት በኩል የአንድ ሰው ልጅነት፤ የእገሌ ልጅ ነው የሚል የልደት 
ምስክር ወረቀት በማቅረብ ይረጋገጣል፡፡ አመልካች በዚህ የህጉ ድንጋጌ አግባብ የልደት ምስክር ወረቀት 
በማቅረብ አስረድተዋል፡፡ ተጠሪዎች ይህን የልደት ምስክር ወረቀት የሚያስተባብል ክርክርና ማስረጃ 
ማቅራቸውን የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ አያሳይም፡፡ 

 በሌላም በኩል ሟች አመልካችን በስማቸው እያስጠሩ እያስተማሩ ማሳደጋቸው በማስረጃዎች 
ተረጋግጧል፡፡ በህጉ አባትነት ከሚረጋገጥባቸው መንገዶች አንዱ አባትየው ልጁን ልጄ ነው ሲል በመቀበሉ 
ምክንያት እንደሆነ የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 125 /2/ ይደነግጋል፡፡ በማስረጃ ተረጋግጧል የተባለው ፍሬ ነገር 
ከዚሁ የህጉ ድንጋጌ ጋር ተያይዞ ሲታይ ሟች አቶ ገብሬ ደስታ አመልካች ልጃቸው መሆናቸውን በማመን 
በስማቸው እያስጠሩ በልጅነት ያሳደጓቸው መሆኑን ያሳያል ከሚባል በቀር የስር ፍርድ ቤት በውሳኔው 
እንደገለፀው ሟች ይህን ያደረጉት አመልካች የሚስታቸው ልጅ በመሆናቸው ምክንያት ነው ስለሆነም 
አባትነትን አያሳይም ተብሎ የተደረሰበት መደምደሚያ ከማስረጃውም ሆነ ከአመክንዮ እንዲሁም ከህጉ አንጻር 
ተቀባይነት የለውም፡፡  

            ከዚህም ሌላ በአሁን አመልካች እና በተጠሪዎች መካከል የተደረገው የዘረመል ምርመራ 
ውጤት በመካከላቸው ዝምድና እንደሌለ ስለሚያሳይ አመልካች የሟች አቶ ገብሬ ደስታ ልጅ አይደሉም 
ተብሎ የተደረሰበት መደምደሚያም ተቀባይነት የሚኖረው አይደለም፡፡ ከቤተሰብ ህጉ ድንጋጌዎች ይዘት 
መገንዘብ እንደሚቻለው የዘረመል ምርመራ የሚደረገው አባት ነው የተባለው ሰው የልጅ እናት ናት 
ከተባለችው ጋር በህግ የታወቀ ግንኙት የሌላቸው በሆነ ጊዜ ነው፡፡ በተያዘው ጉዳይ የአሁን አመልካች 
የልደት ምስክር በማቅረብ እንዲሁም በምስክሮቻቸው በአባታቸው እና በእናታቸው ጋብቻ ውስጥ የተወለዱ 
መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡ የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 126  በጋብቻ ውስጥ የተጸነሰ ወይም የተወለደ ልጅ አባቱ 
ነው የሚባለው ባልየው ስለመሆኑ ይደነግጋል፡፡ ስለሆነም ከመነሻውም የዘረመል ምርመራ እንዲደረግ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 4 / 4 

 

የሚታዘዝበት የህግ አግባብ ባለመኖሩ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በግራቀኙ መካከል የዘረመል ምርመራ 
እንዲደረግ ማዘዙ ተቀባይነት ያለው አይደለም፡፡ ቀረበ የተባለው የምርመራ ውጤትም በአመልካችና 
በተጠሪዎች መካከል የተደረገ የዘረመል ምርመራ ውጤት በመሆኑ አመልካች የሟች አቶ አቶ ገብሬ ደስታ 
ልጅ መሆን አለመሆናቸውን ከማስረዳት አንፃር ክብደት የሚሰጠው አልነበረም፡፡     

           በአጠቃላይ የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የህግ እና የማስረጃ ድጋፍ ሳይኖረው 
አስቀድሞ አመልካች የሟች አቶ ገብሬ ደስታ ልጅ ስለመሆናቸው በማረጋገጥ ሰኔ 09/2009 ዓ.ም የሰጠውን 
ውሳኔ በመሰረዝ የሰጠው ውሳኔ፤ እንዲሁም የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረበለትን ይግባኝ ባለመቀበል 
ያሳለፈው ብይን መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ብለናል፡፡ ስለሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናል፡፡ 

           ው ሳ ኔ 

1. የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ 123889 በቀን 15/12/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
እንዲሁም የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 222328 በቀን 15/09/2011 ዓ.ም ያሳለፈው ብይን 
በፍትሓሔር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 348 /1/ መሠረት ተሽሯል፡፡ 

2. የአሁን አመልካች የሟች አቶ ገብሬ ደስታ ልጅ ናቸው ተብሎ ተሰጥቶ የነበረው ውሳኔ የፀና ነው 
ብለናል፡፡ 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተለውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡ 

4. የውሳኔው ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤቶች ይድረሳቸው፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡   

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

   ቀነዓ ቂጣታ 

   ፈይሳ ወርቁ 

   ደጀኔ አያንሳ 

       ብርቅነሽ እሱባለው 
 

አመልካች፡- ወ/ሮ ባህጃ ሳላህ እና ወ/ሮ ፎዚያ መሀመድ  - ጠበቃ ተከተል ደአ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ወ/ሪት ምስራ አግዛ  - ተ/ይ - ኢብራሂም መሀመድ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

                                ፍ  ር  ድ 

 ለዚህ የሰበር መዝገብ ክርክር መነሻ የሆነው ጉዳይ የቀረበው አመልካቾች ጥቅምት 14 ቀን 

2012 ዓ.ም በተፃፈ አቤቱታ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 84261 ግንቦት 30 ቀን 

2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 239167 

ጥቅምት 3 ቀን 2012 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት 

በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዲታረምልኝ በማለት ቅሬታቸውን በማቅረባቸው ነው፡፡ ቅሬታቸውም አቤት 

የተባለበትን ውሣኔ፣ አመልካቾች የሚቃወሙባቸውን ምክንያቶች የሚዘረዝርና በሰበር ሰሚው ችሎት 

በኩል ሊታይልኝ ይገባል የሚሉትን ዳኝነት የሚጠይቅ ሲሆን፣ በስር ፍ/ቤት ያቀረብነው ክስ ተከሳሽ 

የአሁን ተጠሪ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ የእናቷን ውክልና መሰረት በማድረግ ውርስ እንዲጣራ አድርጋ 

ያከራከረንን ቤት ወደ እናቷ ስም ያዛወረች በመሆኑ ይሰረዝልን የሚል ሆኖ እያለ በውርስ ህግ 

በፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) መሰረት ክሳችንን በይርጋ ውድቅ ማድረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልን የሚል ነው፡፡                                            

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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 በስር ፍ/ቤት የነበረው ክርክር የጀመረው ከፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሲሆን ከሳሽ 

የአሁን አመልካቾች ባቀረቡት ክስ የ1ኛ ከሳሽ እናትና የ2ኛ ከሳሽ አያት የሆነችው ወ/ሮ መሪማ ኢሳ 

በ1971 ዓ/ም ሞታለች፡፡ ሟች በአዲስ አበባ ክ/ከተማ ወረዳ 4 የቤት ቁጥር 010 የሆነ ቤት ያላት 

ሲሆን የ2ኛ ከሳሽ እናት ወ/ሮ ሀሊማ ሳላህ ወራሽነቷን በ1971 ዓ/ም አረገግጣ በዚሁ ቤት ውስጥ 

ስትኖር ቆይታ በ1979 ዓ/ም ሞታለች፡፡ የተከሳሽ እናት የራሷ ቤት ያለትና በራሷ የቤት ቁጥር 230 

ውስጥ ስትኖር ቆይታ በ2010 ዓ/ም ሞታለች፡፡ የተከሳሽ እናትና የ1ኛ ከሳሽ እናት በእናት በኩል 

የሚገናኙ ሲሆኑ የተከሳሽ እናት በህይወት እያለች ለከሳሽ በሰጠችው ውክልና እና ቀሪ በመሆነ 

ውክልና ውርስ አጣሪ በማሾም ቤቱን ወደ እናቷ ስም ያዞረች በመሆኑ ይሰረዝልኝ ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ 

ተከሳሽም 1ኛ ከሳሽ የእናቷን ወራሽነት ያረጋገጠችው ከ41 ዓመት በኋላ ነው፡፡ 2ኛ ከሳሽም የእናቷን 

ወራሽነት ያረጋገጠችው በ2011 ዓ/ም በመሆኑ ክሳቸው በፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1እና2) መሰረት 

በይርጋ ቀሪ የሚሆን ነው፡፡ ከሳሾች አቤቱታቸውን ማቅረብ ያለባቸው ውርስ ተጣርቶ ውሳኔ ባገኘው 

መዝገብ ላይ መሆን ሲገባ አዲስ ክስ መክፈታቸውም ስህተት በመሆኑ ውድቅ ይደረግልኝ፡፡ በተከሳሽ 

እናት ስም ተመዝግቦ ያለ ቤት የባለቤትነት የምስክር ወረቀት እስካልተሰረዘ ድረስ ክስ ማቅረብ 

ስለማይችሉ ክሳቸው ውድቅ ይሁንልኝ በሚል መልስ ሰጥታለች፡፡ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት 

አከራክሮ በመ/ቁጥር 84261 ግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ከሳሾች 

ጥያቄያቸው የስም ዝውውር ይሰረዝልን የሚል ቢሆንም ክርክር ያስነሳው ቤት የውርስ ንብረት 

እንደመሆኑ ክርክሩ የሚስተናገደው በውርስ ህግ ነው፡፡ 1ኛ ከሳሽ ወራሽነትን ያረጋጠችው እናቷ 

በ1971 ዓ/ም ሞታ በ2011 ዓ/ም ሲሆን 2ኛ ከሳሽም እናቷ በ1979 ዓ/ም ሞታ በ2011 ዓ/ም 

ወራሽነቷን ያረጋገጠች በመሆኑ ክሳቸው በፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) መሰረት በይርጋ ውድቅ ነው ሲል 

ወስኗል፡፡ ከሳሾች ለፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ አቅርበው በመ/ቁጥር 239167 ጥቅምት 

3 ቀን 2012 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትእዛዝ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ውሳኔ 

ስህተት የተፈጸመበት አይደለም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 337 መሰረት አያስቀርብም ሲል 

ይግባኛቸውን ውድቅ አድርጎታል፡፡ 

 የአሁን አመልካቾችም ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርበዋል፡፡ መዝገቡም ተመርምሮ በስር ፍ/ቤት 

የአሁን አመልካቾች ያቀረቡት አቤቱታ ተጠሪ በህገ ወጥ መንገድ በህይወት በሌለ ሰው ውክልና 

የውርስ ሀብት እንዲጣራ በማድረግ የከሳሾችን እናት ይዞታን ወደ ሟች እናቷ ስም በማዛወሯ 

የሰረዝልን በሚል በቀረበ ዳኝነት ላይ አቤቱታቸው በይርጋ ቀሪ ነው ተብሎ የተወሰነበትን አግባብነት 

ለመመርመር ሲባል ቀርቧል፡፡ መልስና የመልስ መልስም ተሰጥቶበታል፡፡ ተጠሪ መጋቢት 8 ቀን 

2012 ዓ/ም በተጻፈ መልስ የስር ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዳልተፈጸመበት 
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በማንሳት ይጽናልኝ ስትል ተከራክራለች፡፡ አመልካቾችም ሐምሌ 13 ቀን 2012 ዓ/ም በተጻፈ የመልስ 

መልስ አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋል፡፡ 

 የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ የተመለከተውን ሲመስል፣ እኛም የቀረበውን አቤቱታ፣ መልስ እና 

የመልስ መልሱን እንዲሁም የስር ፍርድ ቤት ውሣኔዎችን እና ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያላቸውን 

የሕግ ድንጋጌዎችን መሠረት በማድረግ በጉዳዩ ላይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

መኖር አለመኖሩን ከተያዘው ጭብጥ አንጻር የስር ፍ/ቤት መዝገብ በማስመጣት ጭምር መርምረናል፡፡ 

እንደመረመርነውም የአሁን አመልካቾች በስር ፍ/ቤት በተጠሪ ላይ ያቀረቡት ክስ እናታችን የውርስ 

ንብረት የሆነ በእጃችን ተይዞ የሚገኝ ቤት ተጠሪ ቀሪ በሆነ ውክልና ውርስ አጣሪ በማሾም ወደ ሟች 

እናቷ ስም ያዞረች በመሆኑ ይሰረዝልን የሚል ሲሆን የስር ፍ/ቤት ከሳሾች የአሁን አመልካቾች 

ጥያቄያቸው የስም ዝውውር ይሰረዝልን የሚል ቢሆንም ክርክር ያስነሳው ቤት የውርስ ንብረት 

እንደመሆኑ የሚስተናገደው በውርስ ህግ ነው በማለት በፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) መሰረት ክሳቸውን 

በይርጋ ውድቅ አድርጎታል፡፡ የአሁን አመልካቾች የጠየቁት ዳኝነት የሟች እናታችን የውርስ ንብረት 

የሆነው ቤት በእጃችን የሚገኝና የአሁን ተጠሪ ወደ እናቷ ስም ያዛወረችው በህገ ወጥ መንገድ 

በመሆኑ ይሰረዝልን የሚል ሲሆን፣ የአሁን አመልካቾች ጥያቄ ከወራሽነት ጥያቄ ጋር አንድ ሊሆን 

የሚችል አይደለም፡፡ ቤቱ የውርስ ንብረት ነው ስለተባለ ብቻ የተደረገው ህገ ወጥ የስም ዝውውር 

ይሰረዝልን የሚል ጥያቄን የወራሽነት ጥያቄ እንደቀረበ ተወስዶ፣ የወራሽነት ጥያቄ የይርጋ ጊዜ 

የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) መሰረት በማድረግ መዳኘቱ ተገቢነት ያለው ሆኖ አላገኘነውም፡፡ የስር 

ፍ/ቤት የአሁን አመልካቾችን ክስ በይርጋ ውድቅ ያደረገው የአሁን አመልካቾች የውርስ ንብረት 

የተባለው ቤት በእጃችን ይገኛል እያሉና በይርጋ ቀሪ ስለመሆን አለመሆኑ በማስረጃ ሳይጣራ በቀረበው 

ተቃውሞ ብቻ ክሳቸውን ውድቅ ያደረገው መሆኑን ከመዝገቡ ውስጥ መረዳት የሚቻል ነው፡፡ 

የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 52546 ላይ በሰጠው ውሳኔ ፍ/ቤቶች ከውሳኔ 

ሊደርሱ የሚገባው የተከራካሪ ወገኖችን የመሰማት፣ የመካለከል ብሎም በእኩልነት መርህ የመዳኘት 

መብት በጠበቀ መልኩ ስለመሆኑ አስገዳኝ የህግ ትርጉም ሰጥቶ ይገኛል፡፡ ይሁንና የስር ፍ/ቤት 

የአሁን አመልካቾች የጠየቁት ዳኝነት የአሁን ተጠሪ በእጃችን የሚገኘውን የውርስ ንብረት ህገ ወጥ 

በሆነ መንገድ  በሟች እናቷ ስም ያስመዘገበች በመሆኑ ይሰረዝልን የሚል ሆኖ እያለ ከወራሽነት 

ጥያቄ ጋር አንድ ናቸው ማለቱ ስህተት ሲሆን የአሁን አመልካቾች በእጃችን የሚገኘውን የውርስ 

ንብረት ተጠሪ በህገ ወጥ መንገድ  በሟች እናቷ ስም ያስመዘገበች በመሆኑ ይሰረዝልን በማለት 

ያቀረቡትን ክስ በይርጋ ቀሪ መሆን አለመሆኑን እና የአሁን አመልካቾች ቤቱ በእጃችን ይገኛል እያሉ 

በመሆኑ በእጃቸው የሚገኝ መሆን አለመሆኑን የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 245 መሰረት በማስረጃ 
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በማጣራት በይርጋ ቀሪ መሆን አለመሆኑን አጣርቶ በህጉ መሰረት ውሳኔ መስጠት ስገባ አውራሻቸው 

የሞቱበትን ጊዜ ብቻ መሰረት በማድረግ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት 

በመሆኑ ሊታረም የሚገባው ነው ብለናል፡፡  

ው  ሳ  ኔ 

1. የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 84261 ግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው 
ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 239167 ጥቅምት 3 ቀን 2012 
ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትእዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯል፡፡ 
 

 

 

2. የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የአሁን አመልካቾች ባቀረቡት ክስ በእጃችን የሚገኘውን የሟች 
እናታችን የውርስ ንብረት ተጠሪ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ  በሟች እናቷ ስም ያስመዘገበች በመሆኑ 
ይሰረዝልን በማለት ያቀረቡትን ጥያቄ ከወራሽነት ጥያቄ ጋር የተለያዩ ክርክሮች በመሆናቸው 
የአሁን አመልካቾች ያቀረቡት ክስ በይርጋ ቀሪ ስለመሆን አለመሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 245 
መሰረት በማስረጃ በማጣራት ውሳኔ እንዲሰጥበት፡፡ በይርጋ ውድቅ የማይሆን ከሆነ ወደ ፍሬ ነገሩ 
ክርክር አልፎ አከራክሮ እንዲወስን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 341(1) መሰረት መልሰናል፡፡ 

3. በዚህ መዝገብ ክርክር ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻሉ፡፡ 

4. ከፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የመጣው የመ/ቁጥር 84261 የሆነው በመጣበት ሁኔታ 
ይመለስ ብለናል፡፡  

5. የዚህ ውሳኔ ትክክለኛ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤት ይድረሳቸው ብለናል፡፡ 

6. መዝገቡ ተዘግቶ ወደ መ/ቤት ተመልሷል፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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                                                              የሰ/መ/ቁ 182677 

                                                             የካቲት30ቀን 2013 

ዳኞች፡-  እትመት አሰፋ 

                                       ፀሐይ መንክር 

                                       ኑረዲን ከድር 

                                       መላኩ ካሣዬ 

                                       እስቲበል አንዱዓለም 

አመልካቾች፡-  1.ወ/ሮ ብርሃን ገ/መድህን  

  2.አቶ ዘሚካኤል ገ/መድህን 

 3.አቶ ወ/ገብርኤል ገ/መድህን 

 ተጠሪ፡- የሐውዜን ከተማ ማዘጋጀ ቤት  

መዝገቡ የተቀጠረው ለምርመራ ሲሆን በዚሁ አግባብ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ 

ተሰጥቷል፡፡ 

                                ፍርድ 

ለዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዳይ የይዞታ ክርክርን የተመለከተ ሲሆን አመልካቾች 

የሟች ቄስ ገ/መድህን ገብሩ ልጆች የአባታችን ስፋቱ 500 ካ.ሜ የሆነ የከተማ ነባር ይዞታ 

ቤትና ቦታ በስማችን ተመዝግቦ ማስረጃ እንዲሰጠን ይወሰንልን በማለት ያቀረቡትን ክስ መነሻ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ያደረገ ሲሆን አመልካቾች በስር በሓውዜን ወረደ ፍርድ ቤት ከሳሾች የነበሩ ሲሆን ተጠሪ  

ተከሳሽ ነበር፡፡ 

አመልካቾች በስር ፍርድ ቤት ባቀረቡት ክስም በሓውዜን ከተማ 03 ቀበሌ የሚገኝ አዋሰኙ 

በክሱ የተጠቀሰውን የሟች አባታችን ቄስ ገ/መድህን ገብሩ ነባር ይዞታና ቤት፣ አትክልትና ቦታ 

በአጣሪ ኮሚቴ የተጣራልን የሓውዜን ከተማ አስተዳደር ወደ ሓውዜን ከተማ ማዘጋጃ ቤት 

ሊያስተላልፉልን ስላልቻሉ ክስ መስርተን የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ወደ ሓውዜን ከተማ 

ልማት /ማዘጋጃ ቤት/ ወስኖ በአፈፃፀም ከተላለፈልን በኋላ የሓውዜን ከተማ ማዘጋጃ ቤትን 

በመመሪያ መሰረት 500 ካ.ሜ ቦታ ይተላለፍልን ብለን ስንጠይቀው የሚሰጣችሁ 140 ካ.ሜ 

ቦታ ነው ስላለን ወደ አቤቱታ ሰሚ አካል ሄደንም ጉዳዪን ማየት የሚችለው ፍ/ቤት ነው የሚል 

መልስ ስለተሰጠን ሟች አባታችን ነባር ይዞታ የነበረው መሆኑ የተረጋገጠ ስለሆነ በደንብ ቁጥር 

12/102/84 ክፍል 1-2 ለ-7 መሰረት 500 ካ.ሜ እንዲሰጠን ይወሰንልን በማለት 

አመልክተዋል፡፡ ተጠሪ በሰጠው መልስም የአሁን አመልካቾች 1ኛ አመልካች በተወሰነላቸው 

መሰረት እናስተላልፍላችሁ ብንላቸውም ፍቃደኛ አይደሉም፤ 2ኛ እና 3ኛ አመልካቾች 

የሚመለከተቸው ከሆነ መጠያቅ የሚገባቸው 1ኛ አመልካችን እንጂ እኛን አይደለም፤ 

አመልካቾች የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት በሰጠው ፍርድ መሰረት 140 ካ.ሜ እናስተላልፍላችሁ 

ብንልም 500 ካ.ሜ ካልሆነ አንቀበልም ብለዋል ስለሆነም የአመልካቾች ክስ አግባብነት 

ስለሌለው ውድቅ ሊደረግ ይገባል በማለት ተከራክረዋል፡፡ 

የሓውዜን ወረደ ፍርድ ቤት ኽልተ በለሳ ምድብ ችሎት የግራ ቀኙን ምስክሮች ሰምቶ 

ተገቢውን ማጣራት አድርጎ በሰጠው ውሳኔም አመልካቾች በውርስ ያገኙት 539.1379 ካ.ሜ 

ነው ከዚህ ውስጥ የተጠናላቸው 140 ካ.ሜ ብቻ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ከነባር ይዞታ ማጣራት 

መመሪያ ቁጥር 2003 መገንዘብ የምንችለው የተጠሪ ኃላፊነት በአጣሪ ኮሚቴ ተጣርቶ 

የቀረበለትን ቦታ አረጋግጦና መዝግቦ ማስረጃ የመስጠት እና ባለቤቱነቱን የማረጋገጥ  እንጂ 

ያልተጠና ቦታ በራሱ መጨመርም ሆነ መቀነስ የሚያስችል ስልጣን እንዳልተሰጠው ነው፡፡ 

በመሆኑም ለአመልካቾች ከተጠናላቸው ከ140 ካ.ሜ በላይ ቦታ ለመስጠት አይገደድም፡፡ 

ስለሆነም ተጠሪ ወደ  አመልካቾች ለማስተላለፍ የሚገደደው በሓውዜን ከተማ 03 ቀበሌ በሟች 

የአመልካቾች  አባት ቄስ ገ/መድህን ገብሩ ስም የተጠናውን  ስፋቱ 140 ካ.ሜ ነባር ይዞታ 

ብቻ ነው በማለት ወስኗል፡፡ 

ጉዳዩን በይግባኝ የተመለከተው የምስራቅ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውቕሮ ምድብ ችሎት 

በበኩሉ በስር ወረዳ ፍ/ቤት በተሰጠው ፍርድ ጉድለት አላገኘንበትም በማለት የይግባኝ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 3 / 5 

 

አቤቱታውን በትዕዛዝ በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 337 መሰረት ውድቅ በማድረግ የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔን 

አፅንቷል፡፡ 

የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት በበኩሉ የምስራቅ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ውቕሮ ምድብ ችሎት በመ/ቁ 

09893 በቀን 08/4/2011 ዓ.ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

አልተገኘበትም በማለት አመልካቾች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 337 መሰረት 

ሰርዞታል፡፡ 

አመልካቾች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታም የአባታችን ዙሪያው የተከበበ ቤትና ቦታ በይዞታችን 

የሚገኝ 539.15 ካ.ሜ መሆኑ በፍሬ ነገር ደረጀ የስር ፍ/ቤት አረጋግጦ እያለ በህጉ የነባር 

ይዞታ መመሪያ መሰረትም አነስተኛ ይዞታ ያለው 140 ካ.ሜ እንዲሰጠው፤ ከ500 ካ.ሜ ባላይ 

ይዞታ ያለው እስከ 500 ካ.ሜ ሊሰጥ እንደሚገባ መመሪያ እንዳለ የስር ፍ/ቤት አረጋግጧል፡፡ 

በዚህ መመሪያ መሰረት እስከ 500 ካ.ሜ ለአመልካቾች ሊሰጥ ይገባ እንደነበረም በፍሬ ነገር 

ደረጀ የስር ፍ/ቤት መብት እንዳለን አረጋግጦ እያለ በህግ ያልተቋቋመ ተጠሪ ያቋቋመው 

ኮሚቴ 1ኛ አመልካች 140 ካ.ሜ ብቻ ስለሰጣቸው 2ኛ እና 3ኛ አመልካቾች ደግሞ የሟች ቄስ 

ገ/መድህን ገብሩ ልጆች ስለሆንን ለ1ኛ አመልካች 140 ካ.ሜ የአባታችን ተብሎ ስለተሰጣቸው 

500 ካ.ሜ አይገባቸውም ተብሎ መወሰኑ ከማስረጃ እና ከህጉ የነባር ባለይዞታ መመሪያ ውጭ 

የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ ፤  የ1ኛ አመልካች ይዞታ ቤትና ቦታ 140 ካ.ሜ ብቻ የተሰጣቸው 

ከአጠቃላይ ይዞታችን ስለሆነ የስር ፍ/ቤቾች የሰጡት ፍርድ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈፀመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሊታረም ይገባል በማለት አመልክተዋል፡፡ 

የአመልካቾች አውራሽ ሟች ቄስ ገ/መድን ገብሩ ይዞታ 539.1379 ካ.ሜ መሆኑ፣ ይዞታው 

በአመልካቾች ይዞታ ስር የሚገኝ ሆኖ ከገጠር ወደ ከተማ ክልል ሲገበ በመመሪያ ቁጥር 2003 

ቁጥር 2.2 ለ-5.1 እና ሀ እና ለ መሰረት ለመኖሪያ ቤት ነባር ባለይዞታ አነስተኛው መጠን 

/አስተዳደር/ ከ140 ካ.ሜ በታች የያዘ እስከ 140 ካ.ሜ እንደሚሰጠው ፤ ከ500 ካ.ሜ ባላይ የያዘ 

ከሆነ ደግሞ እስከ 500 ካ.ሜ እንዲሰጥ መመሪያው ተደንግጎ እያለ ከ500 ካ.ሜ ባላይ መሆኑ 

በተረጋገጠበት ሁኔታ በ1ኛ አመልካች 140 ካ.ሜ ብቻ ተጠንቷል በሚል ምክንያት የስር 

ፍ/ቤቶች የአመልካቾችን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ የሰጡት ውሳኔ ከመመሪያ ቁጥር 2003 

በክፍል 2 በቁጥር 2.2 ለ-5.1 /ሀ እና ለ/ አንፃር ለማጣራት ሲባል የሰበር አቤቱታው ያስቀርባል 

ከተባለ በኋላ ተጠሪ መልሱን አቅርቧል፡፡ 
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ተጠሪ በዚሁ አግባብ በሰጠው መልስም በሟች ቄስ ገ/መድን ገብሩ ስም የሚታወቀው 35 ካ.ሜ 

መሆኑ እና በስማቸው ተጣርቶ ያፀናለቸው ደግሞ 140 ካ.ሜ መሆኑ የሰነድ ማስረጃው በግልጽ 

ያስረዳል፤ የአሁን አመልካቾች በስር ፍ/ቤት የነበረው ጥያቄ ደግሞ የነባር ይዞታ አጣሪ ኮሚቴ 

ያስተላለፈልን ስፋቱ 140 ካ.ሜ እንዲፀናልን እና መጠቀሚያ ሰርትፍኬት እንዲሰጠን የሚል 

እንጂ 140 ካ.ሜ አይደለም የሚገባን የሚል ክስ ሆኖ ክርክር ስላላቀረቡ አሁን የቀረበው 

539.15 ካ.ሜ ስለሆነ ይዞታችን እስከ 500 ካ.ሜ ነው የሚገባን የሚል ከክርክሩ ውጭ እና 

ያልተጠየቀ ዳኝነት ስለሆነ አግባብነት የለውም፤በአጠቃላይ  የስር ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ህግና 

ማስረጃን መሰረት ያደረገ ስለሆነ ውሳኔው ሊፀናልን ይገባል በማለት ተከራክረዋል፡፡  

አመልካቾች የመልስ መልሳቸውን በማቅረብ ክርክራቸውን አጠናክረዋል፡፡  

በአጠቃላይ የግራ ቀኙ ክርክር ከላይ የተመለከተው ሲሆን እኛም የሰበር ክርክሩን ያስቀርባል 

ከተባለበት ነጥብ፣ ከተገቢው ህግና፤ ከስር ፍርድ ቤት ክርክር አንፃር እንደሚከተለው 

መርምረነዋል፡፡ አመልካቾች በስር ፍ/ቤት ያቀረቡት ክስ በውርስ ከአባታችን ያገኘነው ነባር 

ይዞታ ከ500 ካሜ የሚበልጥ መሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ ስፋቱ 500 ካ.ሜ የሆነ የከተማ ነባር 

ይዞታ ቤትና ቦታ በስማችን ተመዝግቦ ማስረጃ ይሰጠን የሚል ሲሆን ፍ/ቤቱም የግራ ቀኙ 

ማስረጃ ከሰማ በኋላ አመልካቾች በውርስ ያገኙት 539.1379 ካ.ሜ ቢሆንም በመመሪያ ቁጥር 

2003 መሰረት በተቋቋመው ኮሚቴ የተጣራው 140 ካ.ሜ ብቻ በመሆኑ ተጠሪ ሊሰጣቸው 

የሚገባው  140 ካ.ሜ ብቻ ነው  በማለት ፍርድ መሰጠቱን የግራ ቀኙ የስር ፍርድ ቤት 

ክርክር እና ይህንን ተከትሎ የተሰጠው ውሳኔ ያሳያል፡፡  

በመሰረቱ የሟች አቶ ገብረመድህን ገብሩ ቤትና ቦታ ጠቅላላ ስፋቱ 539.1379 ካሜ መሆኑን 

ከሀውዜን ከተማ ከቀበሌ አስተዳደር የቀረበው ማስረጃ የሚያሳይ ሲሆን ለጉዳዩ አግባብነት 

ያለው መመሪያ  ከልኬቱ  አንፃር ሊሰጣቸው የሚገባ ከ500 ካሜ ያልበለጠ ቦታ  መሆኑን 

እንደሚያሳይ የስር ፍርድ ቤት በውሳኔው ገልፆ ለአመልካቾች ሊሰጥ የሚገባው 140 ካሜ ነው 

በማለት የወሰነው በኮሚቴው ተጠንቶ የቀረበው ይኸው መጠን መሆኑን ይህንን ደግሞ ተጠሪ 

የመቀየር ስልጣን የሌለው መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡የአጣሪ ኮሚቴው መሰረታዊ ስልጣን 

ልኬቶችን በአግባቡ አከናውኖ ከማቅረብ ጋር የተያያዘ ሆኖ እያለ አሁን በያዝነው ጉዳይ ደግሞ 

ከኮሚቴው ልኬት ይልቅ የአመልካቾችን አውራሽ ነባር ይዞታ በአግባቡ የሚያሳየው ፍርድ ቤቱ 

በማጣራት ሂደቱ ያረጋገጠው ሆኖ እያለ በዚህ አግባብም ተጠሪ እውነታውን ቢያረጋግጥም 

ይህንን የኮሚቴውን የጥናት ውጤት ሊጨምርም ሆነ ሊቀንስ ተጠሪ  አይችልም በማለት 

የአመልካቾችን የዳኝነት ጥያቄ የወረዳው ፍርድ ቤት ውድቅ ማድረጉና በየደረጃው ያሉ ፍርድ 
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ቤቶች ይህንን ሊያርሙ ሲገባ ማፅናታቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈፀመበት ስለሆነ 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናል፡፡ 

                                      ው ሳ ኔ 

1. የሓውዜን ወረዳ ፍርድ ቤት ኽልተ በለሳ ምድብ ችሎት በመ/ቁ 14002 በቀን 25/3/2011 

ዓም በዋለው ችሎት ተጠሪ ለአመልካቾች ተጠንቶ የቀረበለትን 140 ካ.ሜ ብቻ ነው በስማቸው 

ሊያዞርላቸው የሚገባው በማለት የሰጠው ፍርድ፤ የምስራቅ ዞን የከፍተኛ ፍ/ቤት ውቕሮ ምድብ 

ችሎት በመ/ቁ 09893 በቀን 08/4/2011 ዓም ይህንን ውሳኔ በማፅናት የሰጠው ትዕዛዝ እና 

የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ 111987 በቀን 05/6/2011 ዓ.ም የሰጠው 

ትዕዛዝ በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348(1) መሰረት ተሸረዋል፡፡ 

2.አመልካቾች ከሟች አባታቸው በውርስ ያገኙት ነባር ይዞታ 539.1379 ካ.ሜ በመሆኑ 

በመመሪያው መሰረት 500 ካ.ሜ ቦታ በስማቸው ተመዝግቦ ሊሰጣቸው ይገባል በማለት 

ወስነናል፡፡  

3.ግራ ቀኙ በሰበር ክርክሩ ምክንያት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻሉ፡፡ 

     ክርክሩ ተገቢውን እልባት ስላገኘ መዝገቡ ተዘግቷል፡፡ይመለስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

አ/ኃ 
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           የሰበር መዝገብ ቁጥር 182110 

                                              መስከረም 29 ቀን 2013 ዓ/ም 

  

ዳኞች፥-ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

ቀነዓ ቂጣታ  

ፈይሳ ወርቁ                 

ደጀኔ አያንሳ 

     ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፥- ወ/ሮ አያልነሽ ፈንቴ  - ጠበቃ እዮብ ብርሃኑ - ቀረቡ 

ተጠሪ፦ ወ/ሮ ብርሃኔ ተካ - ጠበቃ ገነት መኰንን - ቀርበዋል 

 

መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው ለምርመራ ሆኖ ተመርምሮ ቀጣዩ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍ  ር  ድ 

አመልካች ለዚህ ችሎት ሐምሌ 19 ቀን 2011 ዓ/ም ባቀረቡት አቤቱታ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ 

ቤት በመዝገብ ቁጥር 62378 መጋቢት 11 ቀን 2009 ዓ/ም በዋለው ችሎት ማስረጃ ሳይሰማ አመልካች 

የሟች ሚስት አይደሉም በማለት የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ 

አቅርበው ፍርድ ቤቱም በመዝገብ ቁጥር 194677 መጋቢት 11 ቀን 2009 ዓ/ም በዋለው ችሎት ያቀረቡትን 

አቤቱታ በመሰረዙ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ቅሬታ አቅርበው ችሎቱም በመዝገብ 

ቁጥር 148513 የሰበር አቤቱታቸውን የሰረዘው ሆኖ እያለ እና የአሁን ተጠሪ በሰበር መዝገብ ቁጥር 

152523 ባቀረቡት ቅሬታ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በፊት የተሰጠን ውሳኔን ጠቅሶ ግራ ቀኙ 

የሟች ሚስቶች አይደሉም በማለት የሰጠውን ውሳኔ ሙሉ በሙሉ በመሻር በማስረጃ ተጣሪቶ እንዲወሰን 

ወደ ሥር ፍርድ ቤት መልሶት እያለ ፤ ይህ ውሳኔ ለአመልካችም ተፈፃሚነት ሊኖረው ሲገባ በይግባኝ ሰሚ 

ፍርድ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ስላላቀረብሽ ውሳኔውን እንደተቀበልሽ ይቆጠራል በማለት ከክርክሩ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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እንዲወጡ በማድረግ ተጠሪ ብቻ ሚስትነታቸውን እንዲያረጋግጡ መደረጉ የእኩልነት መርህን የሚጥስ ነው 

በማለት ብይኑ ተሽሮ ሚስት መሆናቸውን በማስረጃ ማረጋገጥ እንዲችሉ እንዲወሰንላቸው ጠይቋል። 

ክርክሩ የውርስ ንብረት የሚመልከት ሆኖ የጉዳዩ አመጣጥ ከፌዴራል የመጀመሪ ደረጃ ፍርድ ቤት የካ 

ምድብ ችሎት ሆኖ ተጠሪ ከሌሎች ሁለት አመልካቾች ጋር  በመሆን በአሁኗ አመልካች እና የሰበር ክርክሩ 

ተካፋይ ባልሆኑት ሌሎች ሁለት የሥር  ተጠሪዎች ላይ ባቀረቡት አቤቱታ የሟች አቶ አለማየሁ አብረሃ 

ውርስ እንዲጣራ ጠይቆ ውርሱ ተጣሪቶ ቀርቦ የውርስ አጣሪ ሪፖሪቱን ፍርድ ቤቱ ያፀደቀዉ ሲሆን የሥር 

አመልካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ጠይቀው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ግንቦት 21 ቀን  

2007 ዓ/ም በዋለው ችሎት በመዝገብ ቁጥር 156996 ጉዳዩን ተመልክቶ አመልካች እና ተጠሪ ከሟች አቶ 

አለማየሁ አብረሃ ጋር ያላቸው ግንኙነት የባል እና ሚስት መሆን አለመሆኑ እንዲሁም በላሊበላ እና 

ቢሾፍቱ ከተሞች ያሉት ቤቶች የውርስ ሃብት መሆናቸው በተገቢው ማስረጃ ተጣርቶ ውሳኔ እንዲሰጥበት 

ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መልሶ ፤ ጉዳዩ የተመለሰለት ፍርድ ቤትም ግራ ቀኙ የሟች አቶ 

አለማየሁ አብረሃ ሚስት አለመሆናቸው የፀና ውሳኔ መኖሩን ጠቅሶ አመልካች እና ተጠሪ የሟቹ ሚስቶች 

አይደሉም በማለት ወስኗል።  

በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት አመልካች ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብያቀርቡም በኮ/መ/ቁ 194677 

ላይ መስከረም 30 ቀን 2010 ዓ/ም በዋለው ችሎት በፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት 

የሰረዘባቸው ሲሆን የአሁን ተጠሪም በተመሳሳይ መልኩ ያቀረቡትን የይግባኝ አቤቱታ የፌዴራል ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት በኮ/መ/ቁ 194771 ላይ ጥቅምት 2 ቀን 2010 ዓ/ም በዋለው ችሎት በፍትሐ ብሔር ሥነ 

ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት ተቀባይነት አጥቷል። አመልካች የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 62378 መጋቢት 11 ቀን 2009 በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የፌዴራል ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት በኮ/መ/ቁ 194677 ላይ መስከረም 30 ቀን 2010 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትዕዛዝ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው በማለት በሰበር እንዲታረምላቸው ጥቅምት 17 ቀን 2010 ዓ/ም 

ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሰበር አጣሪ ችሎቱ በሰበር መዝገብ ቁጥር 148513 ታህሳስ 6 ቀን በዋለው 

ችሎት መዝገቡ ለሰበር ችሎት አይስቀርብም የሚል ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን ፤ በተቃራኒው ተጠሪ ያቀረቡት 

የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አግኝቶ በሰበር መዝገብ ቁጥር 152523 ሲታይ ቆይቶ መስከረም 29 ቀን 2011 

ዓ/ም በዋለው ችሎት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጉዳዩ በተመለሰለት አከኋን አጣሪቶ 

መወሰን/አለመወሰኑን በጭብጥነት ይዞ መዝገቡን እንደመረመረዉ ፤ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩ 

ወደ ሥር ፍርድ ቤት የመለሰዉ የአሁን ተጠሪ ከሟች አቶ አለማየሁ አብረሃ ጋር ያላቸው ግንኙነት 

የሚስትነት ግንኙነት መሆን አለመሆኑን በተገቢው ማስረጃ አጣሪቶ እንዲወስን ሆኖ በወቅቱ የክርክሩ 

ተካፋይ የነበሩት የሥር ተጠሪዎች ጉዳዩ አስቀድሞ ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ በተያዘው ጭብጥ መሠረት 

ተመልሶ መጣራት የለበትም በማለት ጉዳዩን በይግኝ ለማየት ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ቅሬታ አቅርበው 

አለማሻራቸው ውሳኔውን እንደተቀበሉት ስለሚቆጠር ፤ ይህ ዉሳኔ ፀንቶ ባለበት እና የበላይ ፍርድ ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ መሠረት በማድረግ በአግባቡ ውሳኔ ላይ አለመድረሱ በሰበር መዝገብ ቁጥር 72189 
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የተሰጠውን አስገዳጅ ውሳኔ በመተላለፍ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አለበት በማለት የፌዴራል 

የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62378 መጋቢት 11 ቀን 2009 በዋለው ችሎት የሰጠው 

ውሳኔ እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በኮ/መ/ቁ 194771 ላይ ጥቅምት 16 ቀን 2010 ዓ/ም በዋለው 

ችሎት የሰጠው ትዕዛዝ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348(1) መሠረት በማሻሻል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ግንቦት 

21 ቀን  2007 ዓ/ም በዋለው ችሎት በመዝገብ ቁጥር 156996 ለሥር ፍርድ ቤት በመለሰው መሠረት 

መጣራት ሲገባው አስቀድሞ የተሰጠ ውሳኔ ተጠቅሶ ተጠሪ የአቶ አለማየሁ አብረሃ ሚስት አይደሉም መባሉ 

ተገቢ አይደለም በማለት ሽሮ ተጠሪ ከአቶ አለማየሁ አብረሃ ጋር ያላቸው ግንኙነት የባልና ሚስት ግንኙነት 

መሆኑ አለመሆኑ ተጣሪቶ እንዲወሰን መዝገቡን ለፌዴራል የመጀመሪ ደረጃ ፍርድ ቤት መልሶታል። 

መዝገቡ በዚህ መልክ ውሳኔ ካገኘ በኋላ አመልካች ያቀረቡት የጣልቃ ገብነት አቤቱታ መዝገቡ ተጣሪቶ 

እንዲወሰን የተመለሰ በመሆኑ ጣልቃ ገብተው እንዲከራካሩ ያልተደረገ ሆኖ የጣልቃ ገብነት አቤቱታቸው 

ለሥር ፍርድ ቤት አቅርበው ተገቢውን ትዕዛዝ ማሰጠት ከሚችሉ በቀር በመዝገቡ ላይ በጣልቃ ገብነት 

ሊሰየሙ የሚችሉበት ሥነ ሥርዓት የለም በማለት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። 

አመልካች የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ/ም በተፃፈ አቤቱታ ግራ ቀኙ የሟች አቶ አለማየሁ አብረሃ ሚስት እኔ 

ነኝ በማለት ስከራከሩ ቆይቶ ሁለታችንም ሚስት አይደላችሁም በማለት የተሰጠው ውሳኔ ተሽሮ ጉዳዩ 

በማስረጃ ተጣሪቶ እንዲወሰን ወደ ሥር ፍርድ ቤት የተመለሰ በመሆኑ ወደ ክርክሩ ገብተው ሚስት 

መሆናቸውን እንዲያስረዱ እንዲፈቀድላቸው መዝገቡ የተመለሰለትን የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 

ጠይቀዋል። ተጠሪ ለአቤቱታው በሰጡት መልስ እሳቸው ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ አቅርበው ባደረጉት 

ክርክር አመልካች ተካፋይ ያልነበሩ ሲሆን ሚስት አይደሉም በማለት የተሰጠው ውሳኔ በይግባኝ ሳይሻር 

ፀንቶ ባለበት ወደ ክርክሩ ሊገቡ አይገባም በማለት ተከራክረዋል። ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ 

በሰጠው ውሳኔ አመልካች ሚስት አይደሉም በማለት የተሰጠው ውሳኔ ባልተሻረበትና ይግባኝ መጠየቃቸው 

አለመረጋገጡ ፤ ቀድሞ የተሰጠውን ውሳኔ መቀበላቸውን የሚያሳይ ነው በማለት ያቀረቡትን አቤቱታ ውድቅ 

በማድረግ ብይን ሰጥቷል። አመልካች የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠውን ብይን በመቃወም 

ያቀረቡትን ይግባኝ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በፍ/ሥ/ሥ/ሕ ቁጥር 337 መሰረት ሠርዞታል። 

አመልካች የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በኮ/መ/ቁ 62378 የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው 

ችሎት የሰጠው ብይን እና የፊዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 231575 ሰኔ 26 ቀን 

2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት አለበት በማለት በሰበር 

እንዲታረምላቸዉ ያቀረቡት አቤቱታ በፍርዱ መግቢያ ላይ የተጠቀሰዉ ሲሆን የሰበር አጣሪ ችሎቱ መዝገቡን 

መርምሮ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 156996 የግራ ቀኙ ሚስትነት ተጣሪቶ እንዲወሰን 

በመለሰው መሠረት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ባለመወሰኑ የሰበር ሰሚ ችሎቱ በመዝገብ 

ቁጥር 152523 እንደገና እንዲጣራ መልሶ እያለ በአንድ ጉዳይ የተለያየ ውሳኔ የተሰጠበት ሁኔታ በእኩል 

የመዳኘት ሕገመንግስታዊ መብት አንፃር ተጣርቶ እንዲወሰን ለሰበር ይቅረብ በማለቱ ተጠሪ በሰጡት መልስ 

አመልካች የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሚስት አይደሉም በማለት የሰጠውን ብይን አለማስለወጣቸው 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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እንደተቀበሉት የሚቆጠር ሆኖ በሰበር መዝገብ ቁጥር 152523 ውሳኔ ሀተታ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው 

ከክርክር ውጭ የተደረጉ መሆኑ መጠቀሱ ፤ ግራ ቀኙ የሟች ሚስት እነ ነኝ እኔ ነኝ በማለት ከሳሽ እና 

ተከሳሽ በመሆን በተቃራኒ ዘንግ ቆመዉ የሚፋለሙ ተሟጋቾች ስለሆኑ የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 331 ተፈፃሚነት 

የሌለው መሆኑ ፤  አመልካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 152523 ውሳኔ መሰረት ከክርክሩ ውጭ ሆነው ተጠሪ 

ከሟች አቶ አለማየሁ አብረሃ ጋር የሚስትነት ግንኙነት ያላቸው መሆኑ ታይቶ የንብረት ክፍፍል ውሳኔ 

እንዲሰጥ መደረጉ የህግ ስህተት የሌለበት በመሆኑ በነጥብ በተመለሰው መሰረት ጉዳዩ ታይቶ እንድወሰን 

ጠይቋል። አመልካች የካቲት 30 ቀን 2012 ዓ/ም በሰጡት የመልስ መልስ ግራ ቀኙ የከፍተኛ ፍርድ ቤት 

ይግባኛቸዉ በመሰረዙ ለሰበር ችሎቱ ቅሬታ አቅርበው ተጠሪ ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት አግኝቶ የሥር 

ፍርድ ቤት ሚስትነቷን በማስረጃ አረጋግጦ እንዲወስን ሲመልስ አመልካች ያቀረቡትን ቅሬታ በመሰረዝ 

በተመሳሳይ ጉዳይ የተለያየ ውሳኔ በመስጠቱ የተከራካሪዎችን የእኩልነት እና የመደመጥ መብትን የጣሰ ነው 

በማለት ተከራክረዋል።   

የጉዳዩ አመጣጥ እና በዚህ ችሎት የተደረገው ክርክር ከላይ የተጠቀሰውን የሚመስል ሲሆን ቅሬታ የቀረበበት 

ፍርድ አግባብነት ካለው የሕግ ድንጋጌ አንፃር እንደሚከተረለው ተመርምሯል። የፍትሐብሔር ክርክር 

የሚመራው በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ መሠረት መሆኑን ከሕጉ ቁጥር 1 ድንጋጌ መረዳት 

ይቻላል።በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 41 መሠረት በክርክር ላይ ባለ ጉዳይ ያገባኛል የሚል 3ኛ ወገን ከፍርድ ውሳኔ 

በፊት ጣልቃ ገብቶ ሊከራከር እንደሚችል ይደነግጋል። በአንድ ፍርድ ቤት ክስ ወይንም ይግባኝ በሚሰማበት 

ጊዜ ተከራካሪ ወገኖቹ በአንድ ዘንግ የሚመደቡ ሲሆንና የቀረበው የሕግ ክርክር እና የፍሬ ነገር ጭብጥ 

ተመሳሳይ(አንድ ዓይነት) ሲሆን በባለ ጉዳዩ አመልካችነት ወይንም በፍርድ ቤቱ ተገቢነቱ ከታመነበት ጉዳዩ 

ተጣምሮ ሊታይ እንደሚገባው ቁጥር 11(1) ያመለክታል። ይህ መሆኑ በተመሳሳይ ጭብጥ ላይ የተለያየ 

ፍርድ እንዳይሰጥ ይረዳል። በተያዘው ጉዳይ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ግራ ቀኙ ከሟቹ ጋር ያላቸው 

ግንኙነት ምን እንደሆነ አጣርቶ እንዲወስን መዝገቡን የመለሰለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 62378 መጋቢት 11 ቀን 2009 ዓ/ም በዋለው ችሎት ግራ ቀኙ ሚስት አለመሆቸው 

ቀድሞ የተሰጠ የፀና ውሳኔ ስላለ ሁለቱም የሟች ሚስቶች አይደሉም በማለት ወስኗል። ይህን ውሳኔ 

በመቃወም ግራ ቀኙ ይግባኝ በተለያየ መዝገብ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበው ፍርድ ቤቱም 

ይግባኛቸውን በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታል። ተከራካሪዎቹ በየፍናቸው የፌዴራል ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ እና የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 

አለበት በማለት ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋል። አመልካች 

ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ በመዝገብ ቁጥር 148513 ላይ ታህሳስ 6 ቀን 2010 ዓ/ም በዋለው ችሎት መዝገቡ 

ለሰበር ችሎት ሊቀርብ አይገባም በማለት ትዕዛዝ የተሰጠ ሲሆን ፤ ተጠሪ ያቀረቡት የሰበር ቅሬታ ተቀባይነት 

አግኝቶ በሰበር መዝገብ ቁጥር 152523 መስከረም 29 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት ጉዳዩ የፌዴራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሰጠው መመሪያ መሠረት ተጠርቶ አለመወሰኑ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው በማለት 

ተጠሪ ከሟች አቶ አለማየሁ አብረሃ ጋር ያላቸው ግንኙነት የሚስትነት መሆን አለመሆኑ ተጣርቶ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 5 / 5 

 

እንዲወሰን በመመሪያ መዝገቡን ወደ ፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የመለሰው ሲሆን የፌዴራል 

የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የበላይ ፍርድ ቤቱ የሰጠውን ፍርድ መሠረት በማድረግ አመልካች ያቀረቡትን 

የጣልቃ ገብነት አቤቱታ ውድቅ ማድረጉ በሰበር መዝገብ ቁጥር 72189 የተሰጠውን አስገዳጅ የሰበር ውሳኔ 

እና የፍ/ሥ/ሥ/ሕ ቁጥር 343(1) እንዲሁም የቁጥር 41 ድንጋጌን የተከተለ በመሆኑ መሠረታዊ የሕግ 

ስህተት ተፈፅሟል ለማለት ስለማይቻል ቀጣዩ ተወስኗል። 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በኮ/መ/ቁ 62378 የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው 

ችሎት የሰጠው ብይን እና የፊዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 231575 ሰኔ 26 

ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትዕዛዝ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷል ። 

2. ግራ ቀኙ በሰበር ክርክሩ የደረሰውን ወጪ እና ኪሳራ የግላቸውን ይቻሉ። 

3. በዚህ መዝገብ ላይ ተሰጥቶ የነበረው ዕገዳ ተነስቷል። 

4. የዚህ ፍርድ ግልባጭ ለሥር ፍርድ ቤቶች ይድረስ። 

       መዝገቡ ውሳኔ ስላገኘ ተዘግቷል ፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። 

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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የሰ.መ.ቁ.185729 

ህዳር 24 ቀን 2013 ዓ.ም 

ዳኞች፡….1.  ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

   2.  ቀነዓ ቂጣታ 

  3. ፈይሳ ወርቁ 

  4. ደጀኔ አያንሳ 

       5. ብርቅነሽ እሱባለዉ 

አመልካቾች፡-  1. ወ/ሮ ዘነበች ወንድሙ 

             2. ወ/ሮ እመቤት ወንደሙ     የቀረበ የለም 

3. ወ/ሮ አበባ ወንደሙ 

4. አቶ አስቻለዉ ወንደሙ    

ተጠሪ፡- አቶ መስፍን ወንደሙ  - የቀረበ የለም 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተለዉ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍ  ር  ድ 

ይህ የዉርስ ንብረት ክርክር የተጀመረዉ በደቡብ ክልል ጊዲኦ ዞን በይርጋጨፌ ከተማ የመጀመሪያ 

ደረጃ ፍ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመልካቾች የሥር የመቃወም ተጠሪዎች፣ የአሁን ተጠሪ የሥር 

የመቃወም አመልካች ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዳዩ ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለዉ የአሁን አመልካች 

የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.75750 ጥቅምት 25 ቀን 2012 ዓ.ም 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልን በማለት 

በማመልከታቸዉ ነዉ።  

የአሁን ተጠሪ በሥር ፍ/ቤት ባቀረበዉ የመቃወም አቤቱታ እናቴ ሟች ወ/ሮ ዘውዲቱ መኮንን 

ያላቸውን የገጠር የእርሻ ቦታ ለአሁን አመልካቾች ባደረገችው ኑዛዜ  የአሁን ተጠሪ ባሌለበት 

በፍ/ቤት የፀደቀ ስለሆነ ከውርስ የነቀለኝ ስለሆነ ውሳኔው ተሽሮ እኩል ክፍፍል መብቱ 

እንዲጠበቅለት ዳኝነት ጠይቋል። 

የአሁን አመልካች በዚህ የመቃወም አቤቱታ ላይ ባቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ 

ከመሆኑም በተጨማሪ በፍሬ ጉዳይም የመ/አመልካች በሟች ላይ የወንጀል ድርጊት ፈፅሞ በፖሊስ 

ተከስሶ የነበረ በመሆኑ በኑዛዜ ከውርስ መነቀሉ አግባብ በመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ እንዲፀና በማለት 

ተከራክሯል። 

የሥር የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኋላ የአሁን ተጠሪ የሟች ልጅ 

በመሆኑ አግባብ ከውርስ አይነቀልም፤ የቀረበዉ ኑዛዜ ሀሰተኛ አይደለም ስላልሆነ የአሁን ተጠሪ 

የውርስ ሀብቱን ከአሁን አመልካቾች ጋር እኩል ይካፈል በማለት ወስኗል። 

በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኙት የአሁን ተጠሪ ኑዛዜው የሀሰት ስለመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጦ ሳለ 

መታለፉ አግባብ አይደለም በማለት ለዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ያሉ ሲሆን  ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን 

ካከራከረ በኋላ ተደረገ የተባለው ኑዛዜ የህግ ስነስርአት ያላሟላና ሀሰተኛ ስለሆነ ህጋዊ ውጤት 

የለውም በማለት የስር ፍ/ቤትን ውሳኔ በመሻር ወስኗል። የአሁን አመልካቾች በዚህ ዉሳኔ ቅር 

ተሰኝተዉ ቅሬታቸዉን ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት እና ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 

ያቀረቡ ቢሆንም ፍ/ቤቶቹ ቅሬታቸዉን ዉድቅ በማድረግ የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት 

ወስኗል። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ለማስለወጥ ነዉ።  

የአሁን አመልካቾች በ9/3/2012 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ በዚህ ጉዳይ የዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት 

ባልተጠየቀ ዳኝነት እውነትነቱ በሰውና በሰነድ ማስረጃ የተረጋገጠን ኑዛዜ ፎርማሊቲ (ስነስረአታዊ) 

አያሟላም እንዲሁም የሀሰት ነው በማለት ኑዛዜውን ውጤት ማሳጣቱ ስህተት ስለሆነ 

እንዲታረምልን በማለት አመልክቷል፡፡ 

ይህ ችሎት የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል በማለት ተጠሪ መልስ እንዲሰጡ ባዘዘዉ መሰረት 

፣ታህሳስ 20 ቀን 2012 ዓ.ም በተጻፈ መልስ፡ የአሁን ተጠሪ በስር ፍ/ቤት ከውርስ መነቀል 

የለብኝም በማለት ክርክር የቀረብኩኝ በአማራጭ ሲሆን በተጨማሪ ኑዛዜው የሀሰትና ፎርማሊቲ 
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አያሟላም በማለት ስለተከራከርኩኝ የስር ፍ/ቤቶች ውሳኔ እንዲፀናልኝ በማለት 

ተከራክሯል፡፡አመልካቾችም አቤቱታቸውን አጠናክረው የመልስ መልስ ሰጥተዋል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ ከፍ ሲል የተመለከተዉ ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካላቸዉ 

የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታል። እንደመረመርነዉ የአሁን ተጠሪ በሥር ፍ/ቤት 

ባቀረበዉ ክስ የጠየቀዉ ዳኝነት ሲታይ የሟች እናቴ አድርገዋል የተባለዉና አመልካቾች በፍ/ቤት 

ያጸደቀዉ ኑዛዜ ከዉርስ ስለነቀለኝ የዉርስ ንብረት የሆነዉን የገጠር መሬት ከአመልካቾች ጋር 

እኩል የመዉረስ መብት እንዲጠበቅልኝ የሚል ነዉ። የአሁን አመልካቾች በበኩላቸዉ ባቀረቡት 

ክርክር የተጠሪ እናት ባደረጉት ኑዛዜ ተጠሪን ከዉርስ መንቀላቸዉ በአግባብ ነዉ በማለት 

ተከራክሯል። ከዚህ ከግራ ቀኙ ክርክር የሚንገነዘበዉ የአሁን ተጠሪ የጠየቀዉ ዳኝነት ከዉርስ 

መነቀል እንደሌለበትና ከአመልካቾች ጋር እኩል ለመዉረስ እንደሆነ ነዉ።  

በመሰረቱ ከሳሽ ባቀረበዉ ክስ ላይ በተለይ ወይም በምትክ ወይም በተለዋዋጭ የሚጠይቀዉን ዳኝነት 

መግለጽ እንዳለበት የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.224 ድንጋጌ ይዘት ያመለክታል። የመጀመሪያ ደረጃ 

ፍ/ቤትም ተከራካሪ ወገኖች በዝርዝር ባላቀረቡት ወይም በግልጽ ባለመለከቱት ጉዳይ ላይ ፍርድ 

መስጠት እንደማይችል የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.182 [2] ድንጋጌ ያስገነዝባል። የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቶች 

ደግሞ በሥር ፍ/ቤት ያልቀረበዉን አዲስ ነገር ተቀብለዉ ዉሳኔ የሚሰጡበት አግባብ እንደሌለ 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.329 [1] ድንጋጌ ያመለክል። 

በዚህ አግባብ አሁን ወደ ተያዘዉ ጉዳይ ስንመለስ የአሁን ተጠሪ ባቀረበዉ ክስ የጠየቀዉ ዳኝነት 

እናታቸዉን ያደረጉትና በፍ/ቤትም የጸደቀዉ ኑዛዜ ከዉርስ መነቀል እንደሌለበት እና የዉርስ 

ሀብቱን ከአሁን አመልካቾች ጋር እኩል እንዲካፈል እንዲወሰንልኝ በማለት ግልጽ ዳኝነት የጠየቀ 

እስከሆነ ድረስ፣ ፍ/ቤትም ዉሳኔ ሊያሳልፍ የሚገባዉ ተጠሪ በግልጽ የጠየቀዉን ዳኝነት መሰረት 

በማድረግ ሊሆን ይገባል። ተጠሪ ካቀረበዉ ክስ ማየት እንደሚቻለዉ ወላጅ እናቱ አድርገዋል 

የተባለዉ ኑዛዜ ሐሰተኛ መሆኑንና በሕግ የተመለከተዉን የኑዛዜ ፎርማሊቲ የማያሟላ መሆኑን 

ገልጾ ኑዛዜዉ እንዲፈርስለት ዳኝነት እስካልጠየቀ ድረስ፣ በዚህ ረገድ ጭብጥ ተይዞ ዉሳኔ 

የሚሰጥበት አግባብ የለም። በመሆኑም ከፍ ሲል ከተጠቀሱት የህግ ድንጋጌ አንጻር ሲታይ ፍ/ቤት 

ግራ ቀኙ በዝርዝር ካቀረቡት ክርክር እና ግልጽ ዳኝነት ባልተጠየቀበት ጉዳይ ዉሳኔ መስጠት 

እንደማይችሉ የሚያስገነዝብ በመሆኑ፤  በሥር የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ግራ ቀኙ የኑዛዜ ሐሰተኛ 

መሆንና የህግ ፎርማሊቲ አለማሟላት በተመለከተ ባልተከራከሩበት የሥር የዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት እና 

የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤትና ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን ጉዳይ እንደጭብጥ በመያዝ ዉሳኔ የሚሰጡበት 

አግባብ በሌለበትና የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.329 [1] ድንጋጌን በሚቃረን አግባብና ተጠሪ የዉርስ ሀብቱን 
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ከአመልካቾች ጋር እኩል የመካፈል መብቱ እንዲከበርለት በጠየቀበት ሁኔታ፣ ኑዛዜዉ የህጉን 

ፎርማሊቲ አያሟላም ሐሰተኛ ነዉ፣ ኑዛዜዉ ዉጤት ሊሰጠዉ አይገባም በማለት የሰጡት ዉሳኔ 

የህግ ድጋፍ የለዉም ብለናል።  

ሲጠቃለል የሥር የዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት፣ የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት እና ሰበር ሰሚ ችሎት ግራ ቀኙ 

በስር የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የኑዛዜ ሐሰተኛነትና ፎርማሊቲ የማያሟላ ከመሆኑ አንጻር 

በዝርዝር ያላቀረቡት እና በግልጽ ያላመለከቱት ጉዳይ መሰረት በማድረግ ተጠሪ የዉርስ ሀብቱን 

ከአመልካቾች ጋር እኩል ለመካፈል ጠይቆ ባለበት፣ ኑዛዜዉ ዉጤት የለዉም በማለት የተሰጠዉ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ የሚከተለዉ ዉሳኔ ተሰጥቷል። 

ዉ  ሳ  ኔ 

1. የጌዲኦ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.14094 ግንቦት 7 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ፣ የደቡብ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት በመ.ቁ.75172 ሐምሌ 16 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የደቡብ 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.75750 ጥቅምት 25 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመባቸዉ ስለሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] 

መሰረት ተሽሯል። 

2. የይርጋጨፌ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ.ቁ.06999 በ23/12/2010 ዓ.ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያልተፈጸመበት ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] 

መሰረት ጸንቷል።  

3. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ። 

4. ግራ ቀኙ በዚህ ችሎት የደረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻሉ። 

5. ይህ ችሎት በ18/3/2012 ዓ.ም በዋለዉ ችሎት በሥር ፍ/ቤት የተጀመረዉ የአፈጻጸም ክርክር 

እንዲታገድ የሰጠዉ የእግድ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷል። ይጻፍ። 

     መዝገቡ ተዘግቷል። 

   የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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  የሠ/መ/ቁጥር 190450 

                                                                                                                         
መስከረም 27 ቀን 2013 ዓ/ም 

                                               

                  ዳኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                      ተሾመ ሽፈራዉ  

                      ደረጃ አያና 

                      ብርሃኑ መንግሥቱ 

                      ነጻነት ተገኝ 

አመልካች ፡- ወ/ሮ የሺወርቅ ፈንታዉ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፀሀይነሽ ፈንታዉ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ የፍርድ አፈጻጸምን የሚመለከት ሲሆን ከክርክሩ እንደተረዳነዉ ጉዳዩ የተጀመረዉ በአማራ 
ክልል ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት ሲሆን ፍርድ ቤቱ በመ/ቁጥር 0101191 ላይ በቀን 
13/07/2011ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ ላይ ክስ የቀረበበትን ቤትና ቦታ በአይነት እንዲካፈሉ ያልተጨረሰ 
ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱና ቤት ያልተሰራበትን ትርፍ ቦታ 
ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ በሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት እንዲፈጸምላቸዉ የአሁን ተጠሪ የፍርድ 
አፈጻጸም መዝገብ አስከፍተዉ ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 0101101 ላይ ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ 
ዉሳኔ የተሰጠበት ቤትና ቦታ ለሁለት ተካፍሎ በየግላቸዉ ካርታና ፕላን ለማሰራት የሚቻል ከሆነ 
በየግላቸዉ ካርታና ፕላን እንዲሰራላቸዉ ይህ የማይቻል ከሆነም እነ በሚል ካርታና ፕላን 
ሰርቶላቸዉ ዉጤቱን እንዲያሳዉቅ በሚል በቀን 03/10/2011 ዓ/ም ቤቱ ለሚገኝበት ለዉርጌሳ 
ከተማ ማዘጋጃ ቤት ትእዛዝ ትእዛዝ ሰጥቷል፡፡ 

ተጠሪ ቤትና ይዞታዉን እኩል ሊንካፈል ይገባል እንጂ እነ በሚል ካርታና ፕላን ሊሰራ አይገባም 
በማለት በተሰጠዉ ትአዛዝ ቅር በመሰኘት ለሰሜን ወሎ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ አቅርበዉ 
ፍርድ ቤቱም ግራ ቀኙን በመ/ቁጥር 28498 ላይ አከራክሮ በቀን 29/01/2012 ዓ/ም በዋለዉ ችሎት 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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በሰጠዉ ዉሳኔ  የተሰጠዉ ዉሳኔ እኩል ይካፈሉ በሚል ቢሆንም በፍርድ አፈጻጸም ጊዜ ዉሳኔ 
ያረፈበትን ቤትና ቦታ የማካፈል እና ካርታና ፕላን የመስጠት ስልጣን የተሰጠዉ ማዘጋጃ ቤት 
ለእያንዳንዳቸዉ መካፈል እንደማይችል እና እነ በሚል ካርታ የሰራላቸዉ መሆኑን ማረጋገጡን 
በመግለጽ ለእያንዳንዳቸዉ ሊካፈል የማይችል መሆኑ ከተረጋገጠ እነ በሚል ስመ ሀብቱ 
እንዲዞርላቸዉ ትእዛዝ በመሰጠቱ የተፈጸመ ስህተት የለም በማለት የወረዳ ፍርድ ቤትን ትእዛዝ 
በማጽናት ወስኗል፡፡ 

በመቀጠል ተጠሪ የሠበር አቤቱታ ለአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቅርበዉ 
ችሎቱም ግራ ቀኙን  በመ/ቁጥር 0337580 ላይ አከራክሮ በቀን 25/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 
ክርክር ያስነሳዉን ቤትና ቦታ አመልካችና ተጠሪ እኩል እንዲካፈሉ ዉሳኔ ቢሰጥም እኩል መካፈል 
እንደማይቻል መሪ ማዘጋጃ ቤት ያረጋገጠ ስለሆነ በአይነት መካፈል ካልቻለ በፍትሐብሔር ሕጉና 
በቤተሰብ ሕጉ ላይ በተቀመጠዉ የአከፋፈል ስርዓት መሰረት ግራ ቀኝ ከተስማሙ አንዱ ለሌላዉ 
ገንዘቡን በማስገባት ካልተስማሙ በሀራጅ ተሽጦ ገንዘቡን እንዲካፈሉ በማድረግ ማስፈጸም እየተገባ 
እነ በሚል ካርታ ይሰራ በማለት ትእዛዝ መሰጠቱ የሕጉን መንፈስ ያልተከተለ ስለሆነ መሰረታዊ 
የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ በማለት የስር ፍርድ ቤቶችን ዉሳኔ በመሻር  ክርክር ያስነሳዉን 
ቤትና ቦታ ለሁለት በአይነት መከፋል እንደማይችል የተረጋገጠ ስለሆነ የወረዳዉ ፍርድ ቤት 
መዝገቡን አንቀሳቅሶ ቤትና ቦታዉን በመስማማት አንዱ ለሌላዉ ግምቱን በማስከፈል ይህ 
ካልተቻለም በጨረታ ተሽጦ ገንዘቡን እንዲካፈሉ በማድረግ እንዲያስፈጽም በማለት ወስኖ ጉዳዩን 
መልሶለታል፡፡   

አመልካች ለዚህ ችሎት በቀን 05/06/2012 ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ከላይ በተገለጸዉ 
መሰረት በክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት በተወሰነ ዉሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል 
ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ፡- ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤትና ይዞታ በዉርጌሳ 01 ቀበሌ 
ቀጠና 2 በክሱ አዋሳኞቹ የተጠቀሰዉ ሲሆን ቦታዉን ከሟች እናታችን ሙሉ ንጋቱ ወርሰን 4 
ክፍል የቆርቆሮ ቤት በጋራ ከሰራን በኋላ አመልካች ለሁለት እንካፈልና አመልካች ድርሻዬን ጭቃ 
ላስመርግ በማለት ተጠሪን ስጠይቅ ፈቃደኛ ባለመሆንና በመከልከል ሁከት ስለፈጠረችብኝ ሁከት 
እንዲወገድና ቤቱን ተካፍለን አመልካች ድርሻዬን ጭቃ እንዳስመርግ እንዲወሰንልኝ ዳኝነት ጠይቄ  
ፍርድ ቤቱም የሁለታችንንም ክርክር ሰምቶ  አዋሳኝ ተጠቅሶ ክስ የቀረበበትን ቤት ግራ ቀኝ 
በአይነት ይካፈሉ፤ያልተጨረሰ ግንባታ ካለ ከክፍፍሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ቀሪ ግንባታ 
ይጨርሱ፤ቤት ያልተሰራበትን የአመልካችን ድርሻ ባዶ ቦታ ለሁለት ይካፈሉ በማለት ወስኗል፡፡ይህ 
ዉሳኔ በበላይ ፍርድ ቤት ያልተሻረና ጸንቶ የሚገኝ ነዉ፡፡በዉሳኔዉ መሰረት አመልካች የደረሰኝን 
ሁለት ክፍል ቤት ጭቃ በማስመረግ ሥራዉን ጨርሸ እንዲኖር በአፈጻጸም ሊታዘዝልኝ ሲገባ 
ዳኝነት ባልጠየኩበትና ዉሳኔ ባላረፈበት ጉዳይ ላይ ቤቱ ከነ ቦታዉ ተገምቶ ግምቱን በስምምነት 
አንዱ ያስገባ ካልሆነ በሐራጅ ይሸጥ በሚል የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ 
የሕግ ስህተት ነዉ፡፡ ስለሆነም የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ዉሳኔ የሠጠዉ ፍርድ ባላረፈበት ጉዳይ 
ላይ በመሆኑ ጉልህ የሆነ የሥነ ሥርዓት ሕግ ጥሰት በመሆኑ እንዲታረምልኝ እና ቤትና ቦታ 
መከፈል አይችልም ቢባል እንኳን ከሁለቱ ክፍል አመልካች ከሁለቱ ክፍል ደግሞ ተጠሪ መኖር 
የምንችል ስለሆነ በዚሁ አግባብ አፈጻጸሙ እንዲመራና አመልካች የሚደርሰኝኝ ሁለት ክፍል ቤት 
ጭቃ መርጌ መኖር እዲችል ተደርጎ ፍርዱ እንዲፈጸም እንዲወሰን በመጠየቅ አቤቱታቸዉን 
አቅርበዋል፡፡    
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የሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠዉ 
ዉሳኔ አግባብነት እንዲፈጸም ከተጠየቀዉ ዉሳኔ አንጻር መርምሮ ለመወሰን እንዲቻል ጉዳዩ ለሰበር 
ሰሚ ችሎት ቀርቦ እንዲታይ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 07/07/2012 ዓ/ም የተፃፈ በአጭሩ 
የሚከተለዉን መልስ አቅርቧል፡፡ 

ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ሁለት ደጃፍ ቤት ለሁለት ሊካፈል እንደማይችልና በየስማችን ካርታ 
ሊሰራልን እንደማይችል ማዘጋጃ ቤቱ አረጋግጧል፡፡ቤቱ ለሁለት ሲከፈል ለእያንዳንዳችን 75 ካሬ 
ሜትር ስለሚደርሰን ይህ ደግሞ ለተጠሪ አንድም ጥቅም ስለማይሰጠኝ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት 
በሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት ቤቱን በስምምነት ሽጠን ተመጣጣኝ ዋጋ ልከፈልን ይገባል እንጂ እነ 
ተብሎ ማረጋገጫ ካርታ ሊወጣበት አይገባም፡፡ከዚህ ዉጭ ያለዉ ትርፍ ቤት መስሪያ ቦታ ሊካፈል 
የሚችል በመሆኑ በየስማችን ማስረጃ እንዲሰጠን ይወሰንልን በማለት መልሳቸዉን ሰጥተዋል፡፡ 
አመልካችም በቀን 10/07/2012 ዓ/ም የተጻፈ የመልስ መልስ በማቅረብ ተከራክረዋል፡፡ 

ከዚህ በላይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በክልሉ ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 
እኛም ሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩ ለሰበር ችሎት ያስቀርባል ብሎ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፈጸመ 
መሰረታዊ የሕግ ስህተት መኖር አለመኖሩን ከግራ ቀኝ ክርክር እና አግባብነት ካለዉ ሕግ 
ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለዉ መርምረናል፡፡ 

እንደመረመርነውም እዲፈጸም የተጠየዉ በአማራ ክልል ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 
0101191 ላይ በቀን 13/07/2011ዓ/ም የተሰጠዉ የፍርድ ዉሳኔ ሲሆን የዉሳኔዉ ይዘትም ክስ 
የቀረበበትን ቤትና ቦታ ግራ ቀኝ በአይነት እንዲካፈሉ ያልተጨረሰ ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ 
የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱና ቤት ያልተሰራበትን ትርፍ ቦታ ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ 
የሚል መሆኑ በግራ ቀኝ የታመነና በስር ፍርድ ቤቶች ዉሳኔ በግልጽ የተመለከተ 
ነዉ፡፡በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 378 እና 392/1 ስር በተደነገገዉ መሰረት ፍርዱን የሚያስፈጽመዉ 
ፍርድ ቤት የሚሰጠዉ ትእዛዝ ዋና አላማ ፍርዱን ተግባራዊ ማድረግና የተወሰነላቸዉ ሰዎች 
የተወሰነላቸዉን ነገር እንዲያገኙ ለማድረግ የሚችል ለአፈጻጸሙ ተስማሚ ትእዛዝ በመስጠት 
ፍርዱን ማስፈጸም ነዉ፡፡በዚህ መሠረት በተያዘዉ ጉዳይ ፍርዱን ማስፈጸም ያለበትም በዉሳኔዉ 
ላይ በተመለከተዉ መሰረት ግራ ቀኝ የተወሰነላቸዉን እንዲያገኙ የሚያስችል ትእዛዝ በመስጠት 
ሊሆን ይገባል፡፡ሆኖም ከላይ እንደተመለከተዉ እንዲፈጸም በተጠየቀዉ ዉሳኔ ላይ በድራሻቸዉ ልክ 
ለግራ ቀኝ ካርታና ፕላን ተሰርቶ እንዲሰጣቸዉም ሆነ ቤትና ቦታዉ በአይነት ለግራ ቀኝ እኩል 
የማይካፈል መሆኑ ስለተረጋገጠ በስምምነት አንዱ ለአንዱ የንብረቱን ድርሻ ግምት በመክፈል ይህ 
ካልተቻለም ቤትና ቦታዉ በጨረታ ተሽጦ እንዲካፈሉ በሚል የተሰጠ ዉሳኔ የለም፡፡ 

በሌላ በኩል ለክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤትና ቦታ የሚያስተዳድረዉ ማዘጋጃ ቤት ተጠይቆ የሠጠዉ 
ምላሽ ቤቱ ያረፈበት ይዞታ ከካሬ ሜትሩ አነስተኛነት የተነሳ ለሁለት ተክፍሎ ካርታና ፕላን 
በተናጠል ሊሰራለት የሚችል አይደለም አለ እንጂ በዉሳኔዉ መሰረት ቤትና ቦታ ለግራ ቀኝ 
በአይነት እንዲካፈሉ ያልተጨረሰ ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱና 
ቤት ያልተሰራበትን ትርፍ ቦታ ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉ የተሰጠዉ ዉሳኔ ሊፈጸም የሚችል 
አይደለም ወይም ቤቱና ቦታዉ ለሁለት ለግራ ቀኙ ተከፍሎ እንዳይሰጥ የሚከለክል ሕግ አለ ብሎ 
መልስ የሰጠበት አይደለም፡፡ዉሳኔዉ ቤትና ቦታዉን ግራ ቀኝ እኩል እንዲካፈሉና ያልተጨረሰ 
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ግንባታ ካለ ከተካፈሉ በኋላ የየድርሻቸዉን ግንባታ እንዲጨርሱ የሚል እንጂ ካርታና ፕላን 
ይሰራላቸዉ የሚል ባለመሆኑ የወረዳዉ ፍርድ ቤት ማዘጋጃ ቤቱ ቤትና ቦታዉን ለግራ ቀኙ እኩል 
እንዲያካፍላቸዉ ማዘዝ ሲገባዉ ከዉሳኔዉ ይዘት በመዉጣት የሚቻል ከሆነ በየግላቸዉ ካልተቻለ 
እነ በሚል ካርታና ፕላን ማዘጋጃ ቤቱ ሰርቶ እንዲሰጣቸዉ በማለት ማዘዙና ከፍተኛ ፍርድ ቤቱም 
ይህንን ማጽናቱ ስህተት መሆኑን ተረድተናል፡፡ 

እንዲሁም የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎትም ይህንን ስህተት በማረም ዉሳኔዉ የሚፈጸምበትን መንገድ 
በማሳየት መወሰን ሲገባዉ በዉሳኔዉ ላይ ከተመለከተዉ ዉጭ ቤትና ቦታዉ በአይነት ለግራ ቀኝ 
እኩል የማይካፈል መሆኑ ስለተረጋገጠ በፍትሐብሔርና በቤተሰብ ሕጎች መሰረት በስምምነት አንዱ 
ለአንዱ የንብረቱን ድርሻ ግምት በመክፈል ይህ ካልተቻለም ቤትና ቦታዉ በጨረታ ተሽጦ 
እንዲካፈሉ ተደርጎ ዉሳኔዉ ሊፈጸም ይገባል በማለት ከመሰረቱ አዲስ ዉሳኔ መወሰኑ እንዲፈጸም 
የተጠየቀዉን ዉሳኔ ይዘት ያላገናዘበና የዉሳኔዉን ይዘት የሚለዉጥ እና ስለፍርድ አፈጻጸም 
የተዘረጋዉን ሥርዓት የጣሰ ስለሆነ ሊታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነዉ፡፡በመሆኑም 
ተከታዩን ወስነናል፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 0101101 ላይ በቀን 03/10/2011 ዓ/ም የሰጠዉ 
ትእዛዝ፣የሰሜን ወሎ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 28498 ላይ  በቀን 29/01/2012 ዓ/ም 
የሰጠዉ ዉሳኔ እና የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 0337580 
ላይ በቀን 25/05/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋል፡፡ 

2. ሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 0101101 የሚታወቁን የፍርድ አፈጻጸም መዝገብ 
በማንቀሳቀስ ለክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤትና ቦታዉን በዓይነት ግራ ቀኙ እኩል እንዲካፈሉ 
በማድረግ ዉሳኔዉን እንዲያስፈጽም ወስነናል፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችሎት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዲችሉ ተወስኗል፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዚህ ዉሳኔ ግልባጭ ለሀብሩ ወረዳ ፍርድ ቤት ይተላለፍ፡፡ 
2. በዚህ መዝገብ ላይ በቀን 05/06/2012 ዓ/ም የተላለፈዉ እግድ ተነስቷል፡፡ይጻፍ፡፡ 
3. መዝገቡ ተዘግቷል፤ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 
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የሰ/መ/ቁጥር 177205 

ቀን 22/3/2013 ዓ/ም 

ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

   ቀነዓ ቂጣታ 

  ፈይሳ ወርቁ 

  ደጀኔ አያንሳ 

      ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡- ወ/ሮ ጀማነሽ ቀነኒ እና አቶ አሰፋ ሸቡ  - የ1ኛ አመልካች  ጠበቃ - ሁሴን መዘይን  

          2ኛ አመልካች አልቀረቡም 
 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ብርቱካን ሸቡ   - ጠበቃ - ፀጋዬ ተገኝ - ቀረቡ 
  

             መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

                                ፍ  ር  ድ 

 ለዚህ የሰበር መዝገብ ክርክር መነሻ የሆነው ጉዳይ የቀረበው አመልካች ግንቦት 12 ቀን 2011 
ዓ.ም በተፃፈ አቤቱታ የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 11920 
የካቲት 12 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት 
ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 12667 ግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዲታረምልን በማለት ቅሬታቸውን 
በማቅረባቸው ነው፡፡ ቅሬታቸውም አቤት የተባለበትን ውሣኔ፣ አመልካቾች የሚቃወሙባቸውን 
ምክንያቶች የሚዘረዝርና በሰበር ሰሚው ችሎት በኩል ሊታይልን ይገባል የሚሉትን ዳኝነት የሚጠይቅ 
ሲሆን፣ የስር ፍ/ቤት የከተማ ማዘጋጃ ቤቱ አጣርቶ ገልጾ እያለ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችሎት ከቀበሌ ጠይቆ በዚሁ ተመስርቶ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይደለም፡፡ የውርስ አጣሪው ከሳሽ 
12,000 ብር የተቀበለች መሆኑን ጭምር ከሪፖርቱ ጋር ሰነዱን አቅርቦ እያለ እና ድርሻዋን መውሰዷ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ተረጋግጦ እያለ በድካሚ ትካፈል ተብሎ መወሰኑ ተገቢ ባለመሆኑና የተጠሪ ክስም በይርጋ ውድቅ 
መሆን ስገባ መታለፉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልኝ የሚልነው፡፡                                            

 በስር ፍ/ቤት የነበረው ክርክር የጀመረው በደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ወልቂጤ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ 
ፍ/ቤት ሲሆን ከሳሽ የአሁን ተጠሪ ባቀረበችው ክስ የአባታችን የውርስ ንብረት የሆነውን ቤት በተከሳሽ 
የአሁን 2ኛ አመልካች ወንድሜ እጅ የሚገኝና በአባታችን ስም ቆይቶ ስንፈልግ እንድንከፋፈል 
የተስማማን ሲሆን ተከሳሽ ሊሸጠው እያስማማ በመሆኑ ድርሻዬን ያካፍለኝ ስትል ጠይቃለች፡፡ 
ተከሳሽም ክሱ የቀረበው አባታችን ከሞተ ከ13 ዓመት በኋላ በመሆኑ በይርጋ ውድቅ ይሁንልኝ፡፡ ከሳሽ 
ካሁን በፊት በተከሳሽና ወ/ሮ መሰረት ወ/ዮሀንስ መካከል ክርክር ሲደረግ ጣልቃ ገብታ የተከራከረችና 
ውሳኔ ያገኘ ጉዳይ በመሆኑና፣ ከሳሽ በቤቱ ላይ ምንም ያቀረበችው ማስረጃ ስለሌለ ክሷ ውድቅ 
ይሁንልኝ በሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ ጣልቃ ገብ የአሁን 1ኛ አመልካችም ከሳሽና ተከሳሽ 
የሚከራከሩበት ቤት የጣልቃ ገብ ንብረት መሆኑን በመግለጽ ከክርክሩ ውስጥ እንዲወጣላት 
ጠይቃለች፡፡ የወለቂጤ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት አከራክሮ በመ/ቁጥር 11510 መስከረም 3 ቀን 
2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ያከራከረው ቤት የሟች አባታቸው ንብረት እንደሆነ ቤቱን 
ሟች የሰራው መሆኑን ሟች ከሞተ በኋላ ቤቱ ያልተከፋፈለ መሆኑን ጣ/ገብ የተከሳሽ ሚስት 
መሆኗንና በ1989 ዓ/ም ከተከሳሽ ጋር ተለያይተው የራሳቸውን ኑሮ እንደሚኖሩ በቤቱ ተጠቅማበት 
እንደማታውቅ የተመሰከረ ሲሆን ጣ/ገብ ካሁን በፊት በውሳኔ ያገኘሁት ንብረት ነው ስትል 
የምታቀርበው ክርክር ተከሳሽ ቤቱን ለወ/ሮ መሰረት ወ/ዮሀንስ ሸጦ አስረክበኝ አላስረክብም ክርክር ላይ 
እንዲያስረክም ተወስኖ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት ጣ/ገብታ የተከሳሽ ሚስት በመሆኗ ውሉ 
መብቷን የሚነካ በመሆኑ ፈርሶ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የተወሰነ ነው፡፡ ይህ ውሳኔ ያከራከረው ቤት 
የጣልቃ ገብ ነው የሚል ውሳኔ አይደለም፡፡ ጣ/ገብ ከሟች በስጦታ አገኘሁ የምትለውም የቀረበ ማስረጃ 
የሌለ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም፡፡ የውርስ አጣሪው ሪፖርትም ይህንኑ የሚያረጋግጥ በመሆኑ 
ያከራከረው ቤት የውርስ ንብረት ነው ሲል ወስኗል፡፡ ተከሳሽና ጣ/ገብ ለጉራጌ ዞን ወልቂጤ አካባቢ 
ከፍተኛ ፍ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ አቅርበው አከራክሮ በመ/ቁጥር 11704 ጥቅምት 28 ቀን 2011 ዓ/ም 
በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ተከሳሽ ያነሳውን ይርጋ የመጀመሪያ ደረጃ ተቃውሞ በተመለከተ 
ተከሳሽና ጣ/ገብ ከ1997 ዓ/ም በፊት ጀምሮ በእጃቸው አድርገው ሲጠቀሙበት የነበረ መሆኑ 
አላከራከረም፡፡ የከሳሽና ተከሳሽ አባት የሞተው በ1997 ዓ/ም ነው፡፡ የስር ፍ/ቤት ተከሳሽና ከሳሽ በጋራ 
ሲጠቀሙበት የነበር በመሆኑ በይርጋ አይታገድም ያለው ተገቢ አይደለም፡፡ ይሄውም ተከሳሽ ቤቱን 
ሸጦ ቀርባ ያልጠየቀችው በጋራ የማይጠቀሙበት መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን አበቷ ለአቶ አወል ሁሴን 
የሸጠና ከሳሽ የስምምነት ቀሏን አልሰጥም በማለቷ 12,000 ብር ተሰጥቷት ለተከሳሽ የቀረ ድርሻ 
መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ በመሆኑም ክሷ በይርጋ ቀሪ መሆን ሲገባ መታለፉ ስህተት በመሆኑ 
ክሳ በይርጋ ውደቅ ነው ሲል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ውሳኔ በመሻር ወስኗል፡፡ ከሳሽ ለደቡብ 
ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የይግባኝ ቅሬታ አቅርባ አከራክሮ በመ/ቁጥር 11920 
የካቲት 12 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ያከራከረው ቤት ተመዝግቦ ያለው በሟች 
አባታቸው ስም መሆኑ ተረጋግጦ እያለ ክሷ በይርጋ ውድቅ መደረጉ ስህተት በመሆኑ የከፍተኛ 
ፍ/ቤት ውሳኔ ተሽሯል፡፡ ክሷ በይርጋ ውድቅ አይሆንም ሲል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ውሳኔ 
በማጽናት ወስኗል፡፡ ጣልቃ ገብና ተከሳሽ ለደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት 
አቤቱታ አቅርበው አከራክሮ በመ/ቁጥር 12667 ግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው 
ውሳኔ የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ውሳኔን በማጽናት ወስኗል፡፡   

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

 

ገ ጽ 3 / 4 

 

  የአሁን አመልካችም ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርቧል፡፡ መዝገቡም ተመርምሮ በዚህ ጉዳይ 
ለውሳኔው መነሻ የሆነው ማስረጃ በስህተት ከማይመለከተው አካል የቀረበ ነው እየተባለ የስር ፍ/ቤቶች 
ይህን አልፈው የመወሰናቸውን አግባብነት ለመመርመር ሲባል ቀርቧል፡፡ መልስና የመልስ መልስም 
ተሰጥቶበታል፡፡ ተጠሪ ሰኔ 12 ቀን 2011 ዓ/ም በተጻፈ መልስ የስር ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት እንዳልተፈጸመበት በማንሳት ይጽናልኝ ሲል ተከራክሯል፡፡ አመልካቾችም ሐምሌ 5 ቀን 
2011 ዓ/ም በተጻፈ የመልስ መልስ አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋል፡፡ 

 የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ የተመለከተውን ሲመስል፣ እኛም የቀረበውን አቤቱታ፣ መልስ እና 
የመልስ መልሱን እንዲሁም የስር ፍርድ ቤት ውሣኔዎችን እና ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያላቸውን 
የሕግ ድንጋጌዎችን መሠረት በማድረግ በጉዳዩ ላይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 
መኖር አለመኖሩን መርምረናል፡፡ እንደመረመርነውም በስር ፍ/ቤት በተደረገው ክርክር የአሁን ተጠሪ 
ባቀረበችው ክስ የአባታችን የውርስ ንብረት የሆነው ቤት በአሁን 2ኛ አመልካች እጅ ይገኛል፣ 
ሳንከፋፈል በአባታችን ስም እንዲቆይ ተስማምተን ቆይቷል አሁን ድርሻዬን ያካፍለኝ ያለች ሲሆን 
የአሁን 2ኛ አመልካችም ተጠሪ ክስ ያቀረበችው አባታችን ከሞተ 13 ዓመት በኋላ በመሆኑ በ3 ዓመት 
ይርጋ ውድቅ ይሁንልኝ ሲል መልስ ሰጥቷል፡፡ የተሰሙት የሰው ምስክሮች ያከራከረው ቤት በአሁን 
2ኛ አመልካች እጅ ያለ መሆኑን የውርስ ንብረቱ ያልተከፋፈለ መሆኑን የመሰከሩ ሲሆን ቤቱ በሟች 
ስም እንዲቆይና ሲፈልጉ እንደሚካፈሉ የተስምሙ ስለመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የለም፡፡ የወልቂጤ ከተማ 
ማ/ቤትም ይህንኑ አረጋግጧል፡፡ በዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት ሚያዝያ 30 ቀን 2012 ዓ/ም በዋለው 
ችሎት ተጠሪ የአሁን አመልካች ባቀረቡት አቤቱታ ላይ ሙሉ መልሷን እንድታቀርብ ትእዛዝ ተሰጥቶ 
ሙሉ መልሷን ማቅረብ እንደማትፈልግና ባቀረበችው መልስ ብቻ ውሳኔ እንድሰጥላት ጠይቃለች፡፡ 
በመሆኑም የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) ከሳሹ መብቱንና የውርስ ንብረቶች በተከሳሹ መያዛቸውን ካወቀ 
ሶስት ዓመት ካለፈ በኋላ ስለ ወራሽነት ጥያቄ የሚቀርበው ክስ ተቀባይነት ለማግኘት እንደማይችል 
ደንግጎ ይገኛል፡፡ የአሁን ተጠሪ የውርስ ንብረት ክስ ያቀረበችው አባቷ በ1997 ዓ/ም ከሞተ ከ13 
ዓመት በኋላ በ2010 ዓ/ም መሆኑ አላከራከረም፡፡ የአሁን ተጠሪ ይርጋን ያቋርጣል ስትል የቀረበችው 
ምክንያት በማስረጃ አልተረጋገጠም በዚህ ችሎትም ባቀረበችው ክርክር ስለይርጋ መቋረጥ ያነሳችው 
ነገር የለም፡፡ በመሆኑም ክሷ በይርጋ ውድቅ መሆን የሚገባው ነው፡፡ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችሎትና ሰበር ሰሚ ችሎት ይርጋን በተመለከተ የሰጡት ውሳኔ ያከራከረው ቤት በሟች ስም 
ተመዝግቦ ያለ በመሆኑ በይርጋ አይቋረጥም በሚል ምክንያት የከፍተኛ ፍ/ቤት ውሳኔ ሽረዋል፡፡ 
ይሁንና በይርጋ አይታገድም በሚል የሰጡት ምክንያት ከፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) እና የፍ/ብ/ህግ 
ቁጥር 1851 ድንጋጌ አንጻር የህግ ድጋፍ ያለው ምክንያት አይደለም፡፡ የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 
ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 38844 ላይ በሰጠው ውሳኔ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቶች የስር ፍ/ቤት የሰጠውን 
ውሳኔ በአግባቡ ሳይመረምሩ እና ለውሳኔው በቂ ምክንያት ሳይሰጡ መሻር የማይችሉ መሆኑን 
አስገዳጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበት ይገኛል፡፡ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት እና ሰበር 
ሰሚ ችሎት በቂ ምክንያት ሳይሰጡ የከፍተኛ ፍ/ቤት ውሳኔ በመሻር የአሁን ተጠሪ ክስ በይርጋ ውድቅ 
አይሆንም ሲሉ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሊታረም የሚገባው 
ነው ብለናል፡፡  

ው  ሳ  ኔ 
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1. የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 11920 የካቲት 12 ቀን 
2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ 
ችሎት በመ/ቁጥር 12667 ግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. የጉራጌ ዞን ወልቂጤ አካባቢ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 11704 ጥቅምት 28 ቀን 2011 ዓ/ም 
በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ ጸንቷል፡፡ 

3. በዚህ ችሎት ግንቦት 14 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የወልቂጤ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ 
ፍ/ቤት የአፈጻጸም የመ/ቁጥር 13029 ላይ የእግድ ትእዛዝ ተነስቷል፡፡ ይጻፍ፡፡  

4. በዚህ መዝገብ ክርክር ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻሉ፡፡  

5. የዚህ ውሳኔ ትክክለኛ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤት ይድረሳቸው ብለናል፡፡ 

6. መዝገቡ ተዘግቶ ወደ መ/ቤት ተመልሷል፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ሰ/ጥ 
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                                                               የሰ.መ.ቁ 184601 

                                                               ህዳር ቀን 25 2013ዓ.ም 

 

                              ዳኞች፡ ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር) 

                                    ቀነዓ ቂጣታ 

                                    ፈይሳ ወርቁ 

                                    ደጀኔ አያንሳ 

                                    ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡- ወ/ሮ ፈይዛ ከማል አወል - ጠ.ልሳነወርቅ ተቂ - ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡ 1ኛ. አቶ አብዲ አህመድ መሀመድ 

          2ኛ. አቶ ካህሳይ ተስፋዝጊ           አልቀረቡም 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

                                    ፍ  ር  ድ 

ጉዳዩ ለሰበር ችሎቱ ሊቀርብ የቻለው አመልካች የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ን/ስ/ላ/ምድብ በኮ.መ.ቁ 88409 

በ16/2/11ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ እና የፌ/ከ/ፍ/ቤት በኮ.መ.ቁ 222352 በ19/11/11ዓ.ም በሰጠው ብይን/ትዕዛዝ 

ቅር በመሰኘት በ11/2/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ ስላቀረቡ ነው፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ አመልካች በስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የን/ስ/ላ/ ምድብ 4ኛ ፍ/ብሄር ችሎት በ1ኛ ተጠሪ ላይ 

ጋብቻቸው በፍ/ቤት በ23/4/07ዓ.ም በተሰጠ ውሳኔ በፍቺ መፍረሱን ተከትሎ ባቀረቡት የጋራ ንብረት 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ክፍፍል ክስ አከራካሪውን የሰ.ቁ ኮድ A-13872 ያሪስ መኪና ዋጋው ብር 550‚000 የሚያወጣ እና ሌሎች 

ንብረቶችን የእቁብ ገንዘብን ጨምሮ በመዘርዘር ንብረቶቹ የጋራችን ስለሆኑ እኩል እንድንካፈል 

እንዲወሰንልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀው 1ኛ ተጠሪ ባቀረቡት መልስ በጋብቻ ውስጥ እያለን በአዲስ ከተማ 

ክ/ከተማ ቀበሌ 13 የቤት ቁጥር 069 በአቶ መሃመድ ይማም ዳኝነት በአቶ እንድሪስ አለሙ ጸሀፊነት በአቶ 

ወንድሜነህ አለሙ ይሰበሰብ የነበረው እቁብ በ29/4/04ዓ.ም ደርሶኝ ለትዳራችን ጥቅም ያዋልኩት ሲሆን፤ 

ይህን እቁብ መክፈል ባለመቻሌ በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት አራዳ ምድብ ፍ/ብሄር ችሎት በመ.ቁ 38976 ክስ ቀርቦብኝ 

ገንዘቡን እንድከፍል በ30/4/05ዓ.ም ተወስኖብኝ ከነወጪና ኪሳራ ብር 149‚365.95 እንድከፍል በመገደዴ 

አመልካች ያካፍለኝ በማለት ያቀረበችውን የሰ.ቁ ኮድ2- A13872 የሆነውን መኪና ሸጬ እዳውን ከከፈልኩኝ 

በኋላ ቀሪውን ገንዘብ ለትዳር ጥቅም ስለዋልኩት ጥያቄው አግባብ አይደለም በማለት ተከራክረው እንዲሁም 

በሌሎች ንብረቶችም ላይ መልስ የሰጡ ሲሆን ፍ/ቤቱም ግራቀኙን በቃል ካከራከረ በኋላ ግራቀኙ በጋብቻ 

እያሉ የጋራቸው የሆነ እዳ ነበር ወይስ አልነበረም? አከራካሪውን የሰ.ቁ ኮድ2- A13872 የሆነውን መኪና 

ግራቀኙ በትዳር እያሉ ተሸጦ ለጋራ እዳ ክፍያ እና ለትዳር ጥቅም ውሏል ወይንስ አልዋለም? የሚለውን እና 

ሌሎች ንብረቶችን በተመለከተ የተለያዩ ጭብጦችን በመያዝ፤ አከራካሪውን መኪና በተመለከተ ጉዳዩ 

ለሚመለከተው አካል ትእዛዝ በመስጠት ምላሽ ከቀረበለት በኋላ ጉዳዩን መርምሮ የጋራ እዳን በተመለከተ 1ኛ 

ተጠሪ ከአመልካች ጋር በጋብቻ እያለን ለደረሰብኝ እዳ መክፈል ባለመቻሌ በፌ/መ/ደ/ፍቤት አራዳ ምድብ 

ችሎት በመ.ቁ 38976 በ30/4/05ዓ.ም ከወጪና ኪሳራ ጭምር ብር 149‚365.95 እንድከፍል ተወስኗል 

ያሉትን በተመለከተ እዳው የመጣው ባልና ሚስት በጋብቻ አብሮ እያሉ ስለመሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ 

እዳው የጋራቸው ነው በማለት ከወሰነ በኋላ ከላይ የተገለጸውን ገንዘብ እንዲከፈል የተወሰነው በ30/4/05ዓ.ም 

በመሆኑ ለዚህ እዳ መኪና ተሸጠ የተባለው በ2007ዓ.ም ነው፤ 1ኛ ተጠሪ መኪናው በእዳ ተይዞ ተገዶ 

ለመሸጡ ሆነ ገንዘቡ ከመኪና ሽያጭ ለመከፈሉ ምንም ማስረጃ አላቀረበም፤ እዳው ከተከፈለም እዳው 

የመጣው በጋብቻ እያሉ በመሆኑ በጋብቻ አብረው እያሉ እንደተከፈለ የሚቆጠር በመሆኑ መኪና ተሸጦ 

ተከፈለ በማለት 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክር ባለመቀበል፤ የሰ.ቁ ኮድ2- A13872 የሆነውን ያሪስ የቤት 

መኪና አመልካች እና 1ኛ ተጠሪ በጋብቻ እያሉ ያልተሸጠ እና ለጋራ እዳም ሆነ ለትዳር ጥቅም ያለመዋሉ 

ከመረጋገጡም በላይ 1ኛ ተጠሪ ተሸጧል ሲል ቢከራከርም መኪናው ከመሸጡ በፊት በፍ/ቤት በ13/2/07ዓ.ም 

የታገደ መሆኑን 1ኛ ተጠሪም የሚያውቀው በመሆኑ፤ ለመሸጡ የንፋስ ስልክ ላፍቶ የመንገድና 

ትራንስፖርት የሰጠው መረጃ ታማኝነት የሌለው እና ውድቅ የተደረገ በመሆኑ ቢሸጥ እንኳን አስቀድሞ 

በፍ/ቤቱ የታገደ በመሆኑ ተገቢነት የለውም በማለት፤ በ1ኛ ተጠሪ እጅ የሚገኘው የሰ.ቁ ኮድ2- A13872 

የሆነውን ያሪስ የቤት መኪና የአመልካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ንብረታቸው ነው በማለት፤ ክፍፍሉን 

በተመለከተ ከተስማሙ አንዱ ለሌላው ግምቱን በመስጠት ያስቀረው፤ በዚህ ካልተስማሙ መኪናው በሀራጅ 

ተሸጦ ገንዘቡን እኩል እንዲካፈሉ በማለት በተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 90 መሰረት ውሳኔ የሰጠ ሲሆን 

ሌሎች ንብረቶችን በተመለከተም ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 
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2ኛ ተጠሪ የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት አከራካሪውን የሰ.ቁ ኮድ2- A13872 የሆነውን ያሪስ የቤት መኪና 

በተመለከተ ከላይ በተገለጸው መልኩ የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ባቀረቡት የመቃወም ክስ አቤቱታ 2ኛ 

ተጠሪ የሰ.ቁ ኮድ2- A13872 የሆነውን ያሪስ የቤት መኪና በ8/10/08ዓ.ም በፍትህ ሚኒስቴር የሰነዶች 

ማረጋገጫና ምዝገባ በቁጥር 75/000405/ሠ/2008 በተመዘገበ የሽያጭ ውል ስምምነት ከወ/ሮ ትእግስት 

ምንሽር ገ/ሚካኤል የአቶ ብርሃኑ ገ/ስላሴ ህጋዊ ወኪል በህጋዊ ውል የገዛሁት ስለሆነ፤ የፌ/ጠ/ፍቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 20809 ከሰጠው አስገዳጅ የህግ ትርጉም አንጻር ስልጣን በተሰጠው የመንግስት አካል 

ተረጋግጦ እዳ እና እገዳ የለበትም ተብሎ ሰነዱን ለመመዝገብ እና ለማጽደቅ ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት 

የተፈረመ የሽያጭ ውል ሊስተባበል የማይችል ህጋዊ ውል በመሆኑ መኪናው የ2ኛ ተጠሪ ሆኖ ሳለ 

የመኪናው የቀድሞ ባለንብረት የነበሩት አመልካች እና 1ኛ ተጠሪ መኪናውን የጋራ ሀብት እንደሆነ 

አቅርበው ያስወሰኑት ውሳኔ ህጋዊነት የሌለው እና በ2ኛ ተጠሪ ንብረት አለአግባብ ለመበልጸግ ስለሆነ ከውል 

ውጪ በሆነ ሀላፊነት አመልካች እና 1ኛ ተጠሪን የመጠየቅ መብቴ ተጠብቆልኝ፤ ተሽከርካሪውን በሚመለከት 

የተሰጠው ውሳኔ እንዲሰረዝልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀው አያይዘውም የተለያዩ የሰነድ ማስረጃዎችን 

አቅርበዋል፡፡ 

አመልካች ለመቃወም አቤቱታው ባቀረቡት መልስ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በነበረው የፍቺ ክርክር ወቅት አመልካች 

ኮድ2-A13872አ.አ የሆነው መኪና እንዲታገድ አመልክቼ ፍ/ቤቱም በ13/2/07ዓ.ም መኪናው ሳይሸጥ 

እንዲቆይ ለመንገድ ትራንስፖርት መ/ቤት ትእዛዝ ሰጥቶ በዚሁ መሰረት ታግዶ ከዚሁ በኋላም መኪናው 

የጋራ እንዲሆን ተወስኖ፤ በዚህ ውሳኔ ላይ 1ኛ ተጠሪ ለፌ/ከ/ፍ/ቤት አቃቂ ምድብ በመ.ቁ 182989 

መስቀለኛ ይግባኝ አቅርቦ ፍ/ቤቱም በ27/6/09ዓ.ም በተሰጠው ትእዛዝ ስም ቢዞርም እንኳ እግድ ስላለ 

መኪናው የጋራ ሀብት ነው በማለት የስር ውሳኔውን አጽንቶታል፡፡ ከዚህ አንጻር እግድ እያለ 1ኛ ተጠሪ 

መኪናውን በ17/8/06ዓ.ም በመንደር ውል ለአቶ ካሱ ከበደ ሸጦት አቶ ካሱም ለሌላ አካል በሽያጭ 

ያስተላለፈው እና በመጨረሻም 2ኛ ተጠሪ እንደገዙት የገለጹ ቢሆንም እግዱ አስቀድሞ በመሰጠቱ እና 

ከማህደሩ ጋር ስለሚገኝ ሁሉም ገዢዎች ማህደሩ ላይ ያለውን እግድ የማየት ግዴታ ይኖርባቸዋል፡፡ እግዱ 

ከማህደሩ ጋር ከተያያዘ የ3ኛ ወገኖች መብት ሁሌም ሊጠበቅ የሚገባው ነው፤ 2ኛ ተጠሪ ይህንን እያወቀ 

ውል ማድረጉ የቅን ልቦና ገዢ እንዳልሆነ የሚያረጋግጥ በመሆኑ አቤቱታው ውድቅ እንዲደረግ በማለት 

የጠየቁ ሲሆን፤ 1ኛ ተጠሪ ደግሞ የ2ኛ ተጠሪን የመቃወም አቤቱታ በመደገፍ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 

ፍርድ ቤቱም ከዚሁ ሂደት በኋላ ግራቀኙን በቃል ካከራከረ በኋላ ጉዳዩን መርምሮ አከራካሪው     ኮድ2-

A13872አ.አ የሆነው መኪና በ16/8/06ዓ.ም አመልካች እና 1ኛ ተጠሪ ሻጭ፤ አቶ ካሱ ከበደ ተሰማ ደግሞ 

ገዢ በመሆን የሽያጭ ውል ያደረጉ መሆኑን ከአ/አ የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድ እና ቁጥጥር ባለስልጣን 

ን/ስ/ላፍቶ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የቀረበው ማስረጃ ያረጋግጣል፤ ይህም ሽያጭ የተከናወነው የአመልካች እና 

የ1ኛ ተጠሪ ጋብቻ ጸንቶ ባለበት ግዜ መሆኑ ግልጽ ነው፤ 1ኛ ተጠሪ መኪናውን የሸጡ መሆኑን ክደው 

አልተከራከሩም፤ በሌላ በኩል 2ኛ ተጠሪ በማስረጃነት ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን ተሽከርካሪ ለተለያዩ ሰዎች 

የተሸጠ ስለመሆኑ የሚያሳይ የሽያጭ ውል፤ ከሚመለከተው የመንግስት አካል ተረጋግጦ የተሰጠ ሊብሬ እና 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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2ኛ ተጠሪ በ18/11/07ዓ.ም ተሽከርካሪውን ከአቶ ሚካኤል ብርሀኑ ገ/ሚካኤል ላይ ገዝተው ስሙን አዙረው 

የመኪና ባለቤትነትን የሚያሳይ ሊብሬ ያላቸው መሆኑን በማስረጃነት አቅርበዋል፤ አመልካች የመኪናው 

ሽያጭ ላይ ተቃውሞ ካላቸው የሽያጭ ውሉ እንዲፈርስ አግባብ ባለው ችሎት የዳኝነት ጥያቄ አቅርበው 

እልባት ማግኘት ሲችሉ ይህን አላደረጉም ስለሆነም አመልካች ያቀረቡት ክርክር ህጋዊ መሰረት የሌለው ነው 

በማለት አከራካሪው የሰ.ቁ ኮድ2- A13872አ.አ የሆነው መኪና የ2ኛ ተጠሪ ንብረት ነው በማለት ወስኗል፡፡ 

አመልካች ከላይ በተገለጸው ውሳኔ ላይ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌ/ከ/ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱም በሰጠው 

ብይን የአመልካችን ይግባኝ በመሰረዝ የስር ፍ/ቤቱ በመቃወም አቤታው ላይ የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷል፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከላይ በተገለጹት ውሳኔ እና ብይን ቅር በመሰኘት ሲሆን ይዘቱም 

በአጭሩ የስር ፍ/ቤት ቀደም ሲል በኮ.መ.ቁ 88409 በ17/8/08ዓ.ም በዋለው ችሎት የኮድ ቁጥር 2- 

A13872አ.አ ያሪስ የቤት መኪና ከመሸጡ በፊት በፍርድ ቤት የታገደ በመሆኑ ቢሸጥም እንኳን አስቀድሞ 

በፍርድ ቤቱ የታገደ በመሆኑ የሽያጭ ውሉ ተገቢነት የለውም ተብሎ በተወሰነው መሰረት እና በዚህ ውሳኔ 

1ኛ ተጠሪ ቅር ተሰኝተው ያቀረቡትን ይግባኝ በፌ/ከ/ፍ/ቤት በመ.ቁ 182989 በ27/6/09ዓ.ም በዋለው ችሎት 

ውድቅ በተደረገው መሰረት የስር ፍ/ቤቶች በ16/4/11ዓ.ም እና በ19/11/11ዓ.ም መኪናው የ2ኛ ተጠሪ ነው 

በማለት የሰጡት ውሳኔ ተሽሮ ከመቃወሚያው በፊት አስቀድሞ በ17/8/08ዓ.ም የተሰጠውን ውሳኔ 

እንዲያጸናልኝ፤ ይህ የዳኝነት ጥያቄ ከታለፈም በ17/8/08ዓ.ም በዋለው ችሎት መኪናው የተሸጠው አመልካች 

ከቤት ከወጣሁኝ በኋላ እና የሽያጭ ገንዘቡም ለትዳር ጥቅምም ሆነ ለጋራ እዳ ያልዋለ መሆኑ ተረጋግጦ 

ስለተወሰነ እና በዚህ ውሳኔ ላይም 1ኛ ተጠሪ ይግባኝ አቅርቦ ውድቅ ስለተደረገበት የስር ፍ/ቤት 

በ16/2/11ዓ.ም እና በ19/11/11ዓ.ም በዋለው ችሎት መኪናው በወቅቱ ባለው የገበያ ዋጋ ግምት ከመንገድ 

ትራንስፖርት ቀርቦ ግማሽ ድርሻዬን 1ኛ ተጠሪ እንዲያከፍለኝ መወሰን ሲገባው በዝምታ እና በስር ፍ/ቤት 

አልተነሳም ተብሎ መታለፉ የህግ ስህተት በመሆኑ ውሳኔው ተሽሮ የመኪናው ወቅታዊ ዋጋ ከሚመለከተው 

አካል ማስረጃ ቀርቦ ግማሽ ድርሻዬን 1ኛ ተጠሪ እንዲያካፍለኝ እንዲወሰንልኝ፤ ወጪና ኪሳራም እንዲከፈለኝ 

እንዲወሰንልኝ የሚል ነው፡፡ 

ይህ አቤቱታቸው ተመርምሮ ለክርክሩ መነሻ የሆነው መኪና አስቀድሞ አመልካች እና 1ኛ ተጠሪ 

በጋብቻቸው ያፈሩት ንብረት ነው፤ በሽያጭም አልተላለፈም፤ የጋራቸው ነው ተብሎ የተሰጠው ውሳኔ ላይ 

2ኛ ተጠሪ መኪናው በሽያጭ ተላልፎልኛል በማለት የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 358ን በመጥቀስ ባቀረቡት አቤቱታ 

ፍርድ ቤቱ የ2ኛ ተጠሪን ክርክር ተቀብሎ መኪናው ተሸጦላቸዋል፤ የቅን ልቦና ተጠቃሚ ናቸው ብሎ 

ሲወስን መኪናውን 1ኛ ተጠሪ የሸጠበትን ገንዘብ ለአመልካች እንዲከፍሉ ብሎ ሳይወስን ሲያልፍ፤ ከፍተኛ 

ፍ/ቤቱም ሳያርም ያለፈበትን አግባብ ለማጣራት ለሰበር ችሎቱ ይቅረብ ተብሎ በ3/3/12ዓ.ም በመታዘዙ 

ለተጠሪዎች ጥሪ ተደርጎ 1ኛ ተጠሪ በ7/5/12ዓ.ም በተጻፈ ባቀረቡት መልስ መኪናው የተሸጠው በትዳር 

ውስጥ መሆኑ የተረጋገጠ እና የሌላ ሰው ንብረት በመሆኑ መኪናው የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ነው 

ተብሎ የተሰጠው ውሳኔ መሻሩ ስህተት የለውም፤ በተጨማሪም የመኪናውን ወቅታዊ ዋጋ ግማሽ 
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ለአመልካች የምከፍልበት የህግ መሰረት የለም፡፡ ስለሆነም የስር ፍ/ቤት ውሳኔ እንዲጸናልኝ እንዲወሰንልኝ 

በማለት የተከራከሩ ሲሆን፤ 2ኛ ተጠሪ በ30/3/12ዓ.ም በተጻፈ ባቀረቡት መልስ 2ኛ ተጠሪ ለክርክሩ 

ምክንያት የሆነውን ተሸከርካሪ ከሌላ 3ኛ ወገን የገዛሁ የቅን ልቦና ገዢ ስለመሆኔ በስር ፍ/ቤት ባቀረብኳቸው 

ማስረጃዎች የተረጋገጠ በመሆኑ አቤቱታው ውድቅ እንዲደረግ እና ወጪና ኪሳራ እንዲከፈለኝ እንዲወሰንልኝ 

በማለት ተከራክረዋል፡፡ 

አመልካች በ26/5/12ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርበዋል፡፡ 

ይህ የሰበር ችሎትም የአመልካችን የሰበር አቤቱታ፤ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢዎቹ የህግ 

ድንጋጌዎች አንጻር የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ እና ብይን/ትእዛዝ አግባብነት እንደሚከተለው መርምሯል፡፡ 

የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት አከራካሪው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2- A13872አ.አ ያሪስ የቤት መኪና አመልካች እና 

1ኛ ተጠሪ በትዳር እያሉ አልተሸጠም፤ ለጋራ እዳ መክፈያም ሆነ ለትዳር ጥቅም ያልዋለ በመሆኑ 

የአመልካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ንብረት ነው፤ ስለሆነም አመልካች እና 1ኛ ተጠሪ እንዲካፈሉ በማለት 

የሰጠውን ውሳኔ 2ኛ ተጠሪ በመቃወም ላቀረቡት አቤቱታ ምክንያት ያደረጉት መኪናውን በ8/10/08ዓ.ም 

በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት በተደረገ ህጋዊ የሽያጭ ውል ከወ/ሮ ትእግስት ምንሽር የአቶ ብርሀኑ 

ገ/ስላሴ ህጋዊ ወኪል የገዛሁት እና ወደስሜ የዞረ ንብረቴ እንጂ የአመልካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ሀብት 

አይደለም በሚል ሲሆን፤ ለዚህ የመቃወም አቤቱታ አመልካች በሰጡት መልስ ፍ/ቤቱ አከራካሪውን መኪና 

የአመልካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ንብረት ነው ሲል በሰጠው ውሳኔ ላይ 1ኛ ተጠሪ ይግባኝ ለፌ/ከ/ፍ/ቤት 

አቃቂ ምድብ በመ.ቁ 182989 ላይ አቅርቦ ፍ/ቤቱም መኪናው የጋራ ሀብት ነው በማለት የስር 

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤትን ውሳኔን ያጸናው መሆኑን በመግለጽ የተከራከሩ ሲሆን፤ ይህንኑ ተመሳሳይ ክርክር 

አመልካች አሁን በሰበር አቤቱታቸው ላይ ያቀረቡ ሲሆን ለዚህ የሰበር አቤቱታ 1ኛ ተጠሪ ባቀረቡት መልስ 

ላይ የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት አከራካሪው መኪና የአመልካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ንብረት ነው፤ ስለሆነም 

አመልካች እና 1ኛ ተጠሪ እንዲካፈሉ በማለት በሰጠው ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለፌ/ከ/ፍ/ቤት ጠይቀው ውድቅ 

የተደረገባቸው ስለመሆኑ በመካድ ያቀረቡት ክርክር የሌለ ሲሆን፤ የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት 2ኛ ተጠሪ 

ላቀረቡት የመቃወም አቤቱታ አከራካሪውን መኪና 1ኛ ተጠሪ መሸጡን እና በኋላም 2ኛ ተጠሪ ይህን 

ተሽከርካሪ ከ3ኛ አካል በሽያጭ ውል የገዛ እና የመኪናው ባለቤትነትም ወደ 2ኛ ተጠሪ የዞረ ስለመሆኑ 

በፍሬነገር ደረጃ በማስረጃዎች ያረጋገጠ ሲሆን፤ ከላይ እንደተገለጸው አከራካሪው መኪና የአመልካች እና የ1ኛ 

ተጠሪ የጋራ ሀብት ነው የሚለው ውሳኔ ፀንቶ ባለበት ሁኔታ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አ/ቁ 213/92 አንቀጽ 

90(1) የባልና ሚስት የጋራ ሀብት ለሁለቱም እኩል የሚከፋፈል ስለመሆኑ ከደነገገው አንጻር የስር 

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት አመልካች የመኪናው ዋጋ ግምት ነው በማለት በመጀመሪያው የንብረት ክፍፍል የክስ 

አቤቱታቸው ላይ የገለጹትን ብር 550‚000(አምስት መቶ ሀምሳ ሺህ) ግማሽ ብር 275‚000 (ሁለት መቶ ሰባ 

አምስት ሺህ ብር) 1ኛ ተጠሪ ለአመልካች እንዲከፍል ውሳኔ መስጠት ሲገባው አከራካሪው የሰ.ቁ ኮድ2-

A13872አ.አ የሆነው መኪና የ2ኛ ተጠሪ ንብረት ነው በማለት ብቻ ውሳኔ መስጠቱን፤ በዚህ ውሳኔ ላይ 
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ይግባኝ የቀረበለትም የስር የፌ/ከ/ፍ/ቤት የስር የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤትን ውሳኔ ከላይ በተገለጸው መልኩ ሊያርም 

ሲገባው በሰጠው ብይን/ትእዛዝ የስር ፍ/ቤትን ውሳኔ ማጽናቱን ይህ የሰበር ችሎት መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፈጸመበት ሆኖ አግኝቶታል፡፡ ስለሆነም ተከታዩ ተወስኗል፡፡ 

                                    ው  ሳ  ኔ  

1. የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ን/ስ/ላ/ምድብ በኮ.መ.ቁ 88409 በ16/2/11ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፌ/ከ/ፍ/ቤት 

በኮ.መ.ቁ 222352 በ19/11/11ዓ.ም የሰጠው ብይን/ትዕዛዝ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት 

ተሻሽሏል፡፡ 

2. የሰ.ቁ ኮድ2-A13872አ.አ የሆነው መኪና ዋጋ ግምት ነው በማለት አመልካች በመጀመሪያው 

የንብረት ክፍፍል የክስ አቤቱታቸው ላይ የገለጹትን ብር 550‚000(አምስት መቶ ሀምሳ ሺህ) ግማሽ 

ብር 275‚000(ሁለት መቶ ሰባ አምስት ሺህ ብር) 1ኛ ተጠሪ ለአመልካች ሊከፍል ይገባል በማለት 

ይህ የሰበር ችሎት በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ወስኗል፡፡ 

3. በዚህ የሰበር ችሎት ለተደረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡    

4. የዚህ ውሳኔ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤቶች ይድረስ፡፡ 

5. መዝገቡ ተዘግቷል፡፡ ይመለስ፡፡     

  

 የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

    ሰ/ጥ 
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               የሰ/መ/ቁ 184428 

መጋቢት 27 ቀን 2013 ዓ/ም 

ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) 

  ቀነአ ቂጣታ 

  ፈይሳ ወርቁ 

 ደጀኔ አያንሳ 

 ብርቅነሽ እሱባለው 

 

አመልካች፡- ወ/ሮ በድሪያ ዳውድ አልቀረቡም 

ተጠሪ፡-    አቶ በርገና መሀመድ 

    መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል። 

ፍ ር ድ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመልካች በቀን 03/02/2012 ዓ.ም በተጻፈ አቤቱታ 

የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ 13570 በቀን 28/12/2011 

ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልኝ በማለት 

ስለጠየቁ ነው፡፡ ክርክሩ የጀመረው በስር የስልጤ ዞን በሳንኩራ ወረዳ ፍ/ቤት ሲሆን የአሁን 

አመልካች ከሳሽ ተጠሪ ደግሞ ተከሰሽ ነበሩ፡፡ 

ከመዝገቡ መረዳት እንደሚቻለው በወረዳ ፍ/ቤት የአሁን አመልካች በቀን 

22/04/2011 ዓ.ም ባቀረቡት  አቤቱታ ተከሳሽ በወረዳው ልዩ ስሙ ሀያት ተብሎ 

በሚጠራው አካባቢ የሚገኝ ዘጠኝ ጥማድ መሬት ባለቤቴ ከሀይለ ስላሴ ግዜ ጀምሮ የያዘውና 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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በደርግ ዘመን መሬት ለአራሽ ከተባለ በኋላም 1978 ዓ.ም አካባቢ ከእኔ ጋር ትዳር 

መስርተን በመሬቱ አብረን እየተጠቀምንበት ቤት ሰርተን ልጅ ወልደን በ1990 ዓ.ም ባለቤቴ 

ዘመድ ጥየቃ ብሎ ወደ ሀድያ ዞን ሲሄድ የተጠቀሰውን መሬት፣ አንድ በሬና እኔን ከነልጄ 

አደራ ብሎ ሔዶ ሊመለስ አልቻለም፤ ተከሳሽም በተጣለበት አደራ መሰረት መሬቱን ለግማሽ 

እያረሰ እየበላን ቆይቶ መጀመሪያ መሬቱ ላይ የነበረው ቤት የፈረሰ በመሆኑ መኪዬ ሰይድ 

የተባለ ግለሰብ ሌላ ቤት ሰርቶልኝ እየኖርኩ 2002 ዓ.ም አካባቢ በንፋስ በመውደቁ ድጋሚ 

ሊሰራልን ሲል ተከሳሽ በመከልከል ከራሱ ጋር እንድቀመጥ አድርጎ እስከ 2005 ዓ.ም ድረስ 

መሬቱን እያረሰ ቀለቤን እየሰጠኝ ከቆየ በኋላ በሬዬንም ሽጦ ለግልጥቅሙ በማዋልና የእኔን 

አቅመ ደካማነት መስማትና መናገር የማልችል ረዳት የሌለኝ መሆኔን እንደመልካም 

አጋጣሚ በመጠቀም መሬቱን በራሱ ስር በማድረግ ከኖርኩበት ቤት ከእነልጄ አፈናቅሎኝ 

በሽማግሌ ሲጠየቅ ከሳሽ ያላት ሁለት ጥማድ መሬት ብቻ ነው በማለት እሱንም ለመስጠት 

ፈቃደኛ አልሆነም፡፡ ስለሆነም አላግባብ የያዘውን መሬት እንዲለቅ፤ መሬቱ በስድስት አመት 

ውስጥ ቢከራይ ሊያወጣ የሚችለውን ዋጋ ብር 43,000.00 (አርባ ሶስት ሺህ)፣ ሽጦ ለግል 

ጥቅሙ ያዋለው የበሬ ዋጋ ብር 5000.00 (አምስት ሺህ)፣ ከቤት ንብረቴ አፈናቅሎኝ 

ለተለያየ እንግልት ለዳረገበት ብር 10,000.00 (አስር ሺህ) የሞራል ካሳ እና ለክስ 

ያወጣሁት ብር 5000.00 (አምስት ሺህ) በአጠቃላይ ድምር ብር 63,000.00 (ስልሳ ሶስት 

ሺህ) እንዲከፍለኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል፡፡ 

  ተከሳሽ በሰጡት መልስ ከሳሽ በአደራ መልክ ባለቤቴ ሰጥቶታል በማለት ያቀረበችው 

ሀሰት ነው፤ በአደራ መልክ የሰጠበት ምንም አይነት ውል አላቀረበችም፤ መሬቱ በሀይለስላሴ 

ግዜ በአባት እናቴ እጅ የነበረና በውርስ ያገኘሁት ነው፤ከሳሽም ምንም አይነት ግብር 

የከፈለችበት ሆነ የባለቤትነት ማረጋገጫ የላትም፡፡ በመሆኑም ከሳሽ ምንም አይነት ህጋዊ 

ሰነድ ሳይኖራት የራሷ የሆነ ይዞታና ቤተሰብ ሌላ ቀበሌ እያላት ሆን ብላ ከይዞታዬ 

ለማፈናቀል ያቀረበችው ክስ በመሆኑ ውድቅ እንዲሆንልኝ በማለት ተከራክረዋል፡፡                                       

ጉዳዩ በዚህ መልኩ የቀረበለት የስር ፍርድ ቤት ክርክሩንና ማስረጃ ከሰማ በኋላ ከሳሽ 

በትክክል መናገርም ሆነ መስማት የማትችል እንዲሁም የአዕምሮ ሁኔታዋ ጤነኛ ያልሆነ 

ሲሆን ተከሳሽ የይዞታ ማረጋገጫ አውጥቶና ከሳሽን አፈናቅሎ ሲጠቀም መብቷን ማስጠበቅ 

የምትችል አይደለችም፤ ተከሳሸ ከደርግ ግዜ ጀምሮ መሬቱ ያለበት ቀበሌ ሊቀመንበር ሆኖ 
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እስከቅርብ ግዜ ያገለገለ በመሆኑ ለማፈናቀል አጋጣሚ የፈጠረለት መሆኑን ፍርድ ቤቱ 

መረዳት ችሏል፤ ተከሳሽ መሬቱን በውርስ ከወላጆቼ አገኘሁ ብሎ እየተከራከረ ምስክሮቹ ግን 

መሬቱ ለጎጆ መውጫ ተሰጥቶት ነው ማለታቸው ተአማኒነት የሌለው እርስበእርሱ 

የሚጋጭ በመሆኑ የምስክሮቹ ቃል ተቀባይነት የለውም፤ በተጨማሪም ለጎጆ መውጫ 

ተብሎ ተሰጠው የተባለው አሁን ላይ ምንም ቤት የሌለው ሲሆን ተከሳሽ ቤትና ንብረቱ 

የሚገኝበት ይዞታ መሬት ሌላ ቦታ ላይ ያለ ከክርክሩ ቦታ ጋር የማይገናኝ መሆኑ 

ተረጋግጧል፡፡ ይዞታውን ከሳሽ ቤት ሰርታ እስከ 2002 ዓ.ም ድረስ የቆየችበት ስለመሆኑ 

ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ስለሆነም ተከሳሽ በውርስ አገኘሁት በማለት ያቀረበው ክርክር 

አልተቀበልነውም፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነት ማስረጃ የተሰጠው ሰው የንብረቱ 

ባለቤት እንደሆነ የሚቆጠር ቢሆንም ሊስተባበል የሚችል መሆኑን ደግሞ ከፍ//ህ/ቁ 1196 

እና ከፌ/ሰ/ሰ/ችሎት በመ/ቁ 69832 እና 67011 አስገዳጅ ውሳኔ መረዳት ይቻላል፡፡ የከሳሽ 

ባለቤት ዘመድ ጥየቃ ብሎ በአደራ መልክ ቤተሰቡንና ንብረቱን ሰጥቶ ይዞታውንም ለግማሽ 

አርሶ እህል እንዲያካፍላቸው ተስማምተው ሄዷል፤ ተከሳሽ ያለአግባብ የያዘውና ለቆ 

ማስረከብ ያለበት 7 ጥማድ መሬት በመሆኑና ከሳሽ ለ6 አመት ያክል ማግኘት የነበረባቸውን 

ጥቅም ያጡ በመሆኑ እና ይህንን ያላስተባበለ በመሆኑ ክሱ ላይ የቀረበው አመታዊ ግምት 

በመውሰድ የ7 ጥማድ መሬት ኪራይ 7X800 በስድስት አመት ውስጥ ብር 33,600.00 

(ሰላሳ ሶስት ሺህ ስድስት መቶ) ተከሳሽ መክፈል አለበት፤ ተከሳሽ በሬ ሽጦ ለግል ጥቅሙ 

ማዋሉን በተመለከተ እንዲሁም የሞራል ካሳ ተብሎ የቀረበው ተቀባይነት የለውም፡፡ 

በአጠቃላይ ተከሳሽ ያላግባብ የያዘውን 7 ጥማድ መሬት ለቆ እንዲያስረክብ፤ በመሬቱ 

ታገኘው የነበረውን አበል ብር 33,600.00 (ሰላሳ ሶስት ሺህ ስድስት መቶ) እንዲከፍል 

በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ተከሳሽ ለስልጤ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱም 

ክርክሩን ሰምቶ የይዞታውን አበል በተመለከተ በተለያዩ እክሎች ምክንያት ተከሳሽ አገኘ 

የተባለውን ሊያገኝ ካለመቻሉም በላይ ምርት ለማግኘት የማዳበሪያና ሌሎች ግብአቶች ወጪ 

እንዳለ ከግንዛቤ በማስገባት የስር ፍ/ቤት በዚህ ረገድ የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻል በርትዕ 

መልኩ ግማሹን ብር 16,800.00 ይክፈል በማለት አሻሽሎ ወስኗል፡፡ በዚህም ቅር በመሰኘት 
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ተከሳሽ ይግባኛቸውን ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቅርበው ቅሬታቸው 

በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሰረት ተሰርዟል፡፡  

በመጨረሻም ቅሬታቸውን ለሰበር ችሎቱ አቅርበዋል፡፡ የክልሉ ሰበር ችሎትም ጉዳዩን 

መርምሮ በይዞታው በግራቀኙ መካከል የአደራ ውል ስለመኖሩ የተረጋገጠ ነገር የለም፤ 

ግራቀኙ በጋራ ተጠቃሚ የነበሩ መሆኑና ዜጎች በመሬት ላይ ያላቸው መብት የመጠቀም 

በመሆኑ፤ የስር ተከሳሽ በይዞታው ለረጅም አመታት ሲጠቀም የቆየ በመሆኑ ይዞታውን 

በሙሉ ይልቀቅ መባሉ ከመጠቀም መብቱ የሚያፈናቅል በመሆኑ የይዞታውን ግማሽ 

ሊወስድ ይገባል፤ ከምርት ዘመኑ ምን ያህል ይሰጣት እንደነበር ይህም ስለመቋረጡ 

በማስረጃ ባልተረጋገጠበት በርትዕ ተብሎ ግምቱን ተከሳሽ እንዲከፈል መወሰኑ ስህተት 

ነው፤ ስለሆነም ተከሳሽ ብር 16,800.00 (አስራ ስድስት ሺህ) ለከሳሽ ሊከፍል አይገባም 

በማለት የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ በማሻሻል ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው። አመልካች በቀን 03/02/2012 ዓ/ም ባቀረቡት 

የሰበር ማመልከቻ ተጠሪ መጀመሪያ መሬቱን የያዘው ለግማሽ ለማረስ ሆኖ በኋላ ላይ 

በሃይል የያዘው በመሆኑ ቀድሞውንም አለመፈናቀል የሚባል ነገር ሊነሳ አይችልም፤ 

በተቃራኒው ተጠሪ አመልካችን በግድ በማፈናቀሉ ውሳኔው የህግ ስህተት የተፈጸመበት 

ነው፤ ተጠሪ ከይዞታው ግማሽ የሚያሰጠው የህግ መሰረት ሳይኖር ግማሽ እንዲካፈል 

መወሰኑ አግባብ አይደለም፤ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት የፍሬ ጉዳይ እና ማስረጃ በመመዘን 

አደራ ለመኖሩ አልተረጋገጠም በሚል ከራሷ ይዞታ ግማሽ ብቻ ትካፈል ሲል አሻሽሎ 

ከተሰጠው ስልጣን ውጭ የሰጠው ውሳኔ ስህተት የተፈፀመበት ነው፤ ሰበር ሰሚ ችሎቱ 

አመልካች ባቀረበቻቸው ምስክሮች የተመሰከረውን ቃል ሙሉይዘት በማየት ሳይሆን ልዩነት 

የሚታይበትን ክፍል ብቻ በመውሰድ የመዘነበት አግባብ ከህግ ውጭ ነው፤ መሬቱን 

በተመለከተ የክልሉ ሰበር ችሎት የሰጠው ውሳኔ የማስረጃ መርህን የጣሰ ነው፤ ችሎቱ 

ውሳኔ የሰጠው የአመልካች ምስክሮች ከሰጡት ቃል አንዱን በመውሰድ ሲሆን በተጠሪ በኩል 

ምንአይነት ማስረጃ እንደቀረበ በማየትና በመመዘን ውሳኔ ባለመስጠቱ የማስረጃ ምዘና 

መርህን የጣሰ ነው፤ አመልካች ከመሬቱ ያጣችውን ጥቅም አበል በተመለከተ ፍ/ቤቱ ምን 

ያህል እንዳቋረጠና መች ጀምሮ እንደሆነ አላስረዳችም ቢልም ከመች ጀምሮ ለሚለው ሙሉ 

በሙሉ ምርት የተቋረጠባት ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑን በምስክሮች አረጋግጣለች፤ ከዛ 
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በኋላ ከልክሏት ዞራ መኖር እንደጀመረች አስረድታለች፡፡ በመሆኑም ውሳኔው ተሸሮ የወረዳ 

ፍ/ቤት ውሳኔ እንዲጸና በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ 

  ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ ማስረጃ ለመስማትና ለመመዘን ስልጣን 

የተሰጣቸው የስር ፍ/ቤት  የአሁን ተጠሪ የእኩል እያረሰ ለአመልካች እንደሚሰጥ ተረጋግጦ 

ባለበት የክልሉ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት በጋራ ይጠቀሙ ነበር ሲል የመወሰኑን አግባብነት 

ለማጣራት በሚል ጉዳዩ ለሰበር ችሎቱ እንዲቀርብና ተጠሪ መለስ እንዲሰጡበት ተደርጓል፡፡ 

  ተጠሪ በቀን 28/05/2012 ዓ.ም ባቀረቡት መልስ የስር ክርክራቸውን በማጠናከር 

ለክርክሩ መነሻ የሆነው ይዞታ ላይ ተጠሪ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ከወላጅ አባቴ ለጎጆ 

መውጫነት በመቀበል ትዳር መስርቼ ልጆች ወልጄ ላለፉት 28 አመታት መተዳደሪያዬ 

በማድረግ በመንግስት አስተዳደር አካል በማስመዝገብ ህጋዊ ማስረጃ በመያዝ የምጠቀምበት 

መሆኑን በስር ፍ/ቤቶች ያረጋገጥኩበትና ለአመልካች አንዳችም መብት ያለመኖሩን 

ያስረዳሁበት በመሆኑ ቅሬታው ውድቅ እንዲደረግና የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ 

እንዲጸና በማለት አቅርበዋል፡፡ አመልካቾችም በመልስ መልሳቸው የስር ክርክራቸውን 

በማጠናከር አቅርበዋል፡፡      

ከፍሲል በአጭሩ የገለጽነው የጉዳዩን አመጣጥ ነው፡፡ የግራቀኙን ክርክር ቅሬታ 

ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ የክልሉ ሰብር ችሎት 

ባሳለፈው ውሳኔ የተፈጸመ የህግ ስህተት መኖር አለመኖሩን መርምረናል፡፡  

እንደሚታወቀው የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያለበትን 

በክልል ጉዳዮች የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ ለማረም በሰበር ችሎት የማየት ስልጣን እንዳለው 

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ለ) እንዲሁም በደቡብ ብ/ብ/ህ/ክልል ህገ መንግስት 

አንቀጽ 62(2)(ሐ) እና በክልሉ ፍርድ ቤቶች አዋጅ ተደንግጓል፡፡ ከጠር መሬት ይዞታ ጋር 

ተያይዘው የሚቀርቡ ጉዳዮች ላይም ተመሳሳይ ስልጣን በክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደር 

እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/2007 አንቀጽ 12(5) ስር በግልጽ ተሰጥቶታል፡፡   

ከእነዚህ የህጉ ግልጽ ድንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻለው የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር 

ችሎት ማስረጃ በመመዘንና በመመርመር ውሣኔ መስጠት መሠረታዊ የህግ ስህተት 

ከማረም ስልጣኑ ውጭ መሆኑን ነው፡፡ ስለሆነም ማስረጃ በመመርመርና በመመዘን የስር 
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ፍርድ ቤቶች በመጨረሻ ከደረሱበት መደምደሚያ በመውጣት ሰበር ችሎቱ የሚደርስበት 

መደምደሚያ የሚነቀፍ ነው፡፡ ተቀባይነትም አይኖረውም፡፡  

 በተያዘው ጉዳይ ክርክርና ማስረጃውን ለመመርመር በህጉ ስልጣን የተሰጠው  የስር 

ፍርድ ቤት የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮና መዝኖ ተጠሪ አከራካሪውን መሬት 

በውርስ ከወላጆቼ አገኘሁ ብሎ ቢከራከርም ይህን በማስረጃ አለማስረዳቱን፤ የምስክሮቹም 

ቃል ተቀባይነት የሌለው መሆኑን፤ ለጎጆ መውጫ ተብሎ ተሰጠው የተባለው ይህ ቦታም 

ምንም ቤት የሌለውና ተጠሪ ቤትና ንብረቱ የሚገኝበት ይዞታ መሬት ሌላ ቦታ ላይ 

መሆኑን፤ አከራካሪውን ይዞታ አመልካች ቤት ሰርታበት እስከ 2002 ዓ.ም ድረስ የቆየችበት 

ስለመሆኑ መረጋገጡን፤ ተጠሪ ዬዞታ ማረጋገጫ ቢያወጣበትም ሊስተባበል የሚችል 

መሆኑን፤ በአጠቃላይ የአመልካች ባለቤት ዘመድ ጥየቃ ብሎ በአደራ መልክ ቤተሰቡንና 

ንብረቱን ሰጥቶ ይዞታውንም ለግማሽ አርሶ እህል እንዲያካፍላቸው ተስማምተው የሄደ 

መሆኑን በማረጋገጥ ተጠሪ ያለአግባብ የያዘውን 7 ጥማድ መሬት እንዲያስረክብ፤ እንዲሁም 

ማግኘት የነበረባቸውን ጥቅም ያጡ በመሆኑ እና መጠኑም በተጠሪ ያልተስተባበለ በመሆኑ 

ግምቱን እንዲከፍል በማለት ወስኗል፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችሎቱም መሬቱን በተመለከተ የፍሬ 

ነገር መደምደሚያውን ተቀብሎ አበሉን በተመለከተ ብቻ  ተጠሪ አገኘ የተባለውን ምርት 

ሊያገኝ ካለመቻሉንና የማዳበሪያና ሌሎች ግብአቶች ወጪ እንዳለ ከግንዛቤ በማስገባት የስር 

ፍ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻል ግማሹን ብር 16,800.00 ይክፈል በማለት ወስኗል፡፡ 

ይኸው የፍሬ ነገር መደምደሚያ በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ተቀባይነት አግኝቷል፡፡ 

የክልሉ ሰበር ችሎት በማስረጃ የተረጋገጠውን የፍሬ ነገር መደምደሚያ በድጋሚ 

አይቶ የአደራ ስምምነት መኖሩ አልተረጋገጠም፤ ግራቀኙ በጋራ ተጠቃሚ የነበሩ መሆኑ 

ተረጋግጧል፤ ተጠሪ በይዞታው ለረጅም አመታት ሲጠቀም የቆየ በመሆኑ ይዞታውን በሙሉ 

ሊለቅ አይገባም፤ የይዞታውን ግማሽ ሊወስድ ይገባል፤ ከምርት ዘመኑ ምን ያህል ይሰጣት 

እንደነበርና ይህም ስለመቋረጡ በማስረጃ አልተረጋገጠም የሚሉ የምዘና ምክንያቶች ሰጥቶ 

የስር ፍርድ ቤቶችን ውሳኔ ለውጧል፡፡ ነገር ግን ከፍሲል ከተጠቀሱት የህጉ ድንጋጌዎች 

አንጻር ሰበር ችሎቱ መሰል የፍሬ ነገርና የማስረጃ ምዘና ምክንያቶችን ሰጥቶ በህጉ ስልጣን 

የተሰጣቸው ፍርድ ቤቶች የደረሱበትን መደምደሚያ የሚለወጥበት የህግ አግባብ የለም፡፡ 

ስለሆነም የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ያሳለፈው ውሳኔ የተሰጠውን ስልጣንና ከፍሲል 
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የተጠቀሱትን የህግ ድንጋጌዎች የጣሰ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብለናል፡፡ ተከታዩንም 

ወስነናል፡፡  

              

     ው ሣ ኔ 

1. የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ 13570 በቀን 

28/12/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2. የስልጤ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁ 15705 ሰኔ 11/2011 ዓ.ም በዋለ ችሎት 

የወረዳው ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ በማሻሻል የሰጠው ውሳኔ፤ እንዲሁም 

የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በፍ/ይ/መ/ቁ 13347 ሀምሌ 

12/2011 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷል፡፡ 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተለውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 
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  የሰ/መ/ቁጥር 179231     

                                                       መስከረም 27 ቀን 2013 ዓ/ም                                      

                                                                       ዳኞች፡-  እትመት  አሰፋ 

                                  ፀሐይ  መንክር  

                                  ኑረዲን  ከድር 

                                  መላኩ  ካሣዬ 

                                  እስቲበል  አንዱዓለም 

አመልካች፡- ወ/ሮ ተሚማ ሬድዋን በሽር 

ተጠሪዎች፡-1ኛ. አቶ በድሩ ሰማን 

          2ኛ. አቶ ደሊል በድሩ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል:: 

ፍ ር ድ 

ጉዳዩ የባልና ሚስት የጋራ ሀብት በሆነ ንብረት ላይ ይገባኛል የሚለው ሰው በአንደኛው ተጋቢ ላይ ብቻ ክስ 

አቅርቦ ተከሣሹም  ንብረቱ የከሣሽ ነው ሲል አምኖ መከራካሩን ተክተሎ በክሱ መሰረት ከተወሰነ በኋላ 

ሌላኛው ተጋቢ የመቃወም አቤቱታ ሲያቀርብ ብቻውን ተከሻስ የነበረው ተጋቢ  ቀደም ሲል ያቀረበውን 

ክርክር ሣይለውጥ በመቀጠሉ የተወሰነው የንብረቱ ክፍል የተጋቢዎች የጋራ ሃብት መሆኑ ቢረጋገጥም 

በክርክሩ ያመነው ተጋቢ ድርሻ ለከሣሽ ወገን እንዲተላለፍለት መወሰኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነው ተብሎ 

እንዲታረም የቀረበን የሰበር አቤቱታ ይመለከታል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ እንዲህ ነው፡- ክርክሩ የተጀመረው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አመልካች 

በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 358 መሰረት ባቀረበችው የመቃወም አቤቱታ መነሻነት ሲሆን የአሁን ተጠሪዎች 

እንደ ቅደም ተከተላቸው የመቃወም ተጠሪዎች በመሆን ተከራክረዋል፡፡ አመልካችና ሁለተኛ ተጠሪ ባልና 

ሚስት 1ኛ ተጠሪ ደግሞ የ2ኛ ተጠሪ አባት ናቸው፡፡  ለአመልካች መቃወም አቤቱታ ምክንያት የሆነው 

ውሣኔ የተሰጠው መገኛ ቦታውና አዋሳኙ በክሱ ውስጥ የተጠቀሰውን የከተማ ይዞታ ላይ 1ኛ ተጠሪ የሰሩትን 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ቤት 2ኛ ተጠሪ ለጊዜው እንዲኖርበት ሰጥተውት እንዲያስረክባቸው ሲጠይቁት ፈቃደኛ ባለመሆኑ 

እንዲያስረክባቸው እንዲወሰንላቸው ክስ አቅርበው 2ኛ ተጠሪም ቤቱ የአንደኛ ተጠሪ መሆኑንና ለማስረከብ 

ፈቃደኛ መሆኑን በማመን መልስ መስጠቱን ተከትሎ በዚሁ መሰረት እንዲያስረክብ ተወስኗል፡፡ አመልካች 

ውሣኔ የተሰጠበት ንብረት በጋብቻ የተፈራ የአመልካችና የ2ኛ ተጠሪ የጋራ ንብረት ሆኖ ሣለ በክርክሩ 

ሣትካፈል የተሰጠው ውሳኔ  

 

መብቷን የሚጎዳ መሆኑን በመዘርዘር ቀደም ሲል የተሰጠው ፍርድ እንዲሻር ግንቦት 23ቀን 2009ዓ/ም 

በተፃፈ የመቃወም አቤቱታዋን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 358 መሰረት አቅርባለች፡፡  

በመቃወም አቤቱታው ላይ መልስ እንዲሰጡ የታዘዙት ተጠሪዎች የመልስ ክርክራቸውን በተናጠል  

አቅርበዋል፡፡ በዚህም መሰረት 1ኛ ተጠሪ ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን ይዞታ ቀደም ሲል ከመምህር ምትኩ 

ወንድማገኝና ከወ/ሮ አስናቀች ካሣሁን የገዛው የራሱ ንብረት መሆኑን የመቃወም አመልካችና 2ኛ ተጠሪ 

ተጋብተው ቤቱ ውስጥ ሲኖሩ የነበረው በ1ኛ ተጠሪ ፍቃድ በመሆኑ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ቤቱ ላይ ምንም 

አይነት መብት የሌላቸው መሆኑን፤ 2ኛ ተጠሪ በበኩሉ ለክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የመቃወም 

አመልካችና የ2ኛ ተጠሪ የጋራ ንብረት አለመሆኑን ይልቁንም ኪራይ እየከፈሉ እንዲኖሩበት አንደኛ ተጠሪ 

የሰጣቸው መሆኑን በመዘርዘር ቀደም ሲል የተሰጠው ፍርድ ሊለወጥ አይገባም ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ 

የመቃወም አቤቱታው የቀረበለት የስር ፍ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋላ በኮልፌ ቀራንዮ 

ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 በቤት ቁጥር አዲስ ተብሎ የሚታወቀው ይዞታ ላይ አመልካች መብት አላት ወይስ 

የላትም? የሰራችው ቤት አለ ወይስ የለም? የሚለውን ጭብጥ ይዞ ክርክሩን ከመረመረ በኋላ ሐምሌ 

23ቀን011 ዓ.ም በዋለው ችሎት አንደኛ ተጠሪ ይዞታውን በሁለተኛ ተጠሪ ስም ገዝቶ ሁለት ክፍል ቤት 

ሰርቶ ሲያስተዳድረው የነበረ መሆኑ ስለተረጋጠ እነዚህ ሁለት ክፍል ቤቶች የአንደኛ ተጠሪ የግል ንበረቶች 

መሆናቸውን፤ በሌላ  በኩል አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ተጋብተው በቤቱ ውስጥ እየኖሩ አራት ልጆች አፍርተው 

ሁለት ክፍል ቤቶች መስራታቸውና ቤቶቹን ሲሰሩም አንደኛ ተጠሪ አለመቃወሙ ተረጋግጧል በሚል 

በአከራካሪው ይዞታ ላይ 2ኛ ተጠሪ በግሉ በመገንባቱ ከተረጋገጡት ሁለት ክፍል ቤቶች በስተቀር ቀሪዎቹ 

የባልና ሚስት የጋራ ሀብት መሆናቸውን ነግር ግን የሁለተኛ ተጠሪን ድርሻ በሚመለከት መብት የለኝም 

ሲል ክርክር ማቅረቡ መብቱን ለአንደኛ ተጠሪ እንደተወው የሚቆጠር በመሆኑ የሱ ድርሻ ለአንደኛ ተጠሪ 

የሚገባ መሆኑን በመዘርዘር ቀደም ሲል የሰጠውን ውሣኔ በመለወጥ ብይን ሰጥቷል፡፡  

አመልካች ይሀን ብይን በመቃወም የይግባኝ አቤቱታዋን ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀረበች ቢሆንም 

ስለተሰረዘባት የያዝነውን የሰበር አቤቱታ አቅርባለች፡፡ አመልካች ሰኔ 13ቀን 2011ዓ/ም በተፃፈ የሰበር 

አቤቱታዋ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ በጋራ ያፈሩት ቤት ይዞታ ላይ ሁለት ክፍል በጭቃ የተሰራ ቤት የ1ኛ 

ተጠሪ መሆኑ በተገቢው ሣይረጋጥ፣ የአመልካችና የሁለተኛ ተጠሪ የፀና ጋብቻ እያለ የጋራ ንብረታቸው 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የሆነውን ቤት ወደ ሶስተኛ ወገን እንዲተላለፍ መደረጉ፣ 2ኛ ተጠሪ ድርሻ የለኝም ብሎ መከራከሩን ተከትሎ 

የባልና ሚስት ንብረት ግማሹ ለ1ኛ ተጠሪ እንዲተላለፍ መወሰኑ በጋብቻ የተወለዱ ልጆችን ህጋዊ መብት 

የሚያሳጣ መሆኑን፣ ከኮ/ቀ/ክ/ከ/ መሬት ልማት ማኔጅመንት ጽ/ቤት ይዞታውና ቤቱ በአመልካችና በ2ኛ 

ተጠሪ ባልና ሚስት ስም መሆኑን ማስረጃ ቀርቦ እንዲረጋገጥ በማለት በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 145 መሰረት 

የቀረበው ክርክር በማለፍ የተሰጠው ብይን መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈፀመበት ነው ተብሎ እንዲታረምላት 

ክርክሯን አቅርባለች፡፡ 

የአመልካች የሰበር አቤቱታ የመረመረው አጣሪ ችሎት የአመልካችና የ2ኛተጠሪ ጋብቻ እንዲፈርስ 

ባልተወሰነበት የስር ፍ/ቤት የንብረት ክፍፍል ውሳኔ የመስጠቱ ተገቢነት ላይ ግራቀኙ እንዲከራካሩ ትዕዛዝ 

በመስጠቱ ክርክራቸውን በፅሁፍ አቅርበዋል፡፡  

1ኛተጠሪ ጥቅምት06ቀን2012 ዓ.ም ፅፎ ባቀረበው መልስ ክርክር የቀረበበትን ቤት ባልና ሚስቱ ሳይጋቡ 

መስራቱን መኖሪያ አጥተው ሲቸገሩ ኪራይ እየከፈሉ እንዲኖሩበት ፈቅዶላቸው ሲኖሩበት የቆየውን ቤት 

እንዲለቁለት ክስ ማቅረቡን፣ ባልና ሚስቱ በቤቱ ውስጥ ሲኖሩ የሰሯቸው ቤቶች በሌላ ሰው ይዞታ ላይ 

ከባለቤቱ ተቃውሞ ውጭ ቤቱ ከተሰራ የቤቱ ባለቤት ይሆናል ቢባልም 2ኛ ተጠሪ ባመነው መሰረት 

የተወሰነለት መሆኑን፣ የስር ፍ/ቤት ውሣኔ የሰጠው የባልና ሚስት የጋራ ሀብት ክፍፍል እንዲደረግ ሳይሆን 

ተጠሪ በፍ/ህ/ቁ 1257ና ተከታዮቹ ድንጋጌ መሰረት የጋራ ባለሀብቶች ንብረታቸውን ለመከፋፈል ያቀረበውን 

ክርክር መሰረት በማድረግ መወሰኑን፣ የጋራ ልጆችን መብት ይጎዳል የሚለው የአመልካች ክርክር 

በሚመለከት ተጋቢዎች ልጆቻቸውን የሚያሣድጉት በራሳቸው ንብረት እንጅ በሌላ ሰው ንብረት አለመሆኑን 

በመዘርዘር የስር ፍ/ቤት የወሰነው ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አልተፈፀመም ተብሎ እንዲፀናለት 

ክርክሩን አቅርቧል፡፡ 

2ኛ ተጠሪ በበኩሉ መስከረም 6ቀን 2012 ዓ.ም ፅፎ ባቀረበው መልሱ ክርክር የተነሳበት ቤት የ1ኛ ተጠሪ 

ሲሆን አመልካችና 2ኛ ተጠሪ እንዲኖሩበት በ1ኛ ተጠሪ ፈቃድ የተሰጣቸው መሆኑን፣ በኋላም 1ኛ ተጠሪ 

ሣይፈቅድ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ አንስቶ ለመውሰድ የማያስቸግሩ በላስቲክና በእንጨት ቀላል ቤቶችን 

መገንባታቸውን፣ ቤቶቹንም የገነቡት 1ኛ ተጠሪ እንዲነሳለት በፈለገ ጊዜ አንስተው ለመውሰድ ከአመልካች 

ጋር ተስማምተው መሆኑን፣ቤቶቹ  በአመልካችና በ2ኛ ተጠሪ የተገነቡ የጋራ ንብረቶች ናቸው ከተባለ 

ክፍፍሉ ሊደረግ የሚገባው 1ኛ ተጠሪ በአንድ ወገን ሆኖ ቀሪው ወይም ግማሹ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ በጋራ 

ሀብትነት እንጅ ለአመልካች ብቻ የሚከፈልበት ምክንያት ሊኖር አይገባም ሲል ክርክሩን አቅርቧል፡፡ 

አመልካች ጥቅምት 24ቀን2011 ዓ.ም በተፃፈ የመልስ መልሷ 1ኛ ተጠሪ ቤቱን በልጃቸው ስም እንደገዙ 

የሚገልፁት በለማጭበርበር እንጅ በእርሳቸው ስም ምንም ነገር የሌለና የክፍለ ከተማው አስተዳደር 

በአመልካችና በ2ኛ ተጠሪ ስም ካርታ ሊሰጣቸው በዝግጅት ያለ መሆኑን፣ በጋብቻ የተፈራን ንበረት ጋብቻው 

ፀንቶ ባለበት ለ3ኛ ወገን ማስተላለፍ ዳኝነት ባልተጠየቀበት ሁኔታ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት ሊኖረው የማይገባ 

መሆኑን፣ 2ኛ ተጠሪ የአከራካሪው ንብረት ግማሽ ባለድርሻ መሆኑን በመግለፁ ርስ በርሱ የሚጻረር ክርክር 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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ማቅረቡን፣ ጋብቻው በፍች ሳይፈርስ በጋብቻ የተፈራ የጋራ ሀብትን እንዲከፋፈል መወሰን ህጋዊ አለመሆኑን 

በመዘርዘር የሰበር ክርክሯን አጠናክራለች፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ጠቅለል ባለ መልኩ ከላይ የተመለከተውን ሲመስል የአመልካችን ቅሬታ 

ከስር ፍ/ቤት ውሣኔና ለጉዳዩ አግባብነት ካላቸው የሕግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡ 

እንደመረመርነውም በዚህ ችሎት ውሣኔ እንዲሰጥበት የተፈለገው የክርክር ጭብጥ ተጋቢዎች በጋብቻቸው 

ወቅት የተፈራ የጋራ ንብረት ላይ የይግባኛል ክስ በቀረበ ጊዜ ከተጋቢዎች መካከል አንደኛው ቀርቦ ንብረቱ  

የባልና ሚስቱ የጋራ ንብረት ሣይሆን የከሣሹ ነው ሲል አምኖ በመከራከሩ በዚሁ መሰረት በተሰጠ ውሣኔ 

ላይ የመቃወም አቤቱታ ቀርቦ በክርክር ሂደቱ ንብረቱ በጋብቻ የተፈራ የጋራ ንብረት መሆኑ ቢረጋገጥም 

ከተጋቢዎች መካከል አንደኛው ንብረቱ የእሱ አለመሆኑን ማመኑ ድርሻውን ለከሣሹ እንደለቀቀ 

የሚያስቆጥረው ነው በሚል ጋብቻው ሣይፈርስ የጋራ ንብረቱን ግማሽ ንብረቱ የኔ ነው ሲል ለጠየቀው 

ይሰጥ ሲል የመወሰኑን ተገቢነት ነው፡፡ 

መርምረን እንደተረዳነው አመልካች ያቀረበችውን የመቃወም አቤቱታ ተከትሎ በስር ፍርድ ቤት በነበረው 

ክርክር ለክርክሩ ምክንያት የሆነው ይዞታ 1ኛ ተጠሪ በሁለተኛ ተጠሪ ስም ገዝቶ ሁለት ከፍል ቤት 

መስራቱ፤ አመልካችና 2ኛ ተጠሪ ትዳር መስርተው ልጆችን አፍርተው በአከራካሪው ቤት ውስጥ 

ከ1995ዓ/ም ጀምሮ እየኖሩ መሆኑና በይዞታው ውስጥም የተለያዩ ቤቶችን መስራታቸውንና እነዚህ 

ንረብረቶችም በጋብቻው የተፈሩ የጋራ ንብረት መሆናቸው፣ ጋብቻቸውም ያልፈረሰ መሆኑ በማስረጃ 

ተረጋግጧል፡፡  

በመሆኑም በስር ፍርድ ቤት በነበረው ክርክር አንደኛ ተጠሪ ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን ይዞታ በሁለተኛ  

ተጠሪ ስም ስለመግዛቱና በዚህ ይዞታ ላይ ሁለት ክፍል ቤት የሰራ የተረጋገጠ ሲሆን ነገር ግን ሁለተኛ 

ተጠሪ እንደሚያቀርበው ክርክር በይዞታው ላይ የሚገኙት ሁሉም ቤቶች የአንደኛ ተጠሪ መሆናቸውን 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ በማቅረብ አለማረጋጡን ተገንዝበናል፡፡ በመሆኑም በሁለተኛ ተጠሪ ስም ከሌላ ሰው 

በተገዛው ይዞታ ላይ ከሚገኙት ቤቶች መካከል አንደኛ ተጠሪ ከሰራቸው ሁለት ክፍል ቤቶች በስተቀር ሌሎች 

ቤቶች በአመልካችና በሁለተኛ ተጠሪ በጋራ የተሰሩ የጋራ ሀብቶች መሆናቸው በስር ፍርድ ቤት በነበረው 

ክርክር ተረጋግጧል፡፡  

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀፅ 34(4) ድንጋጌን መሰረት በማድረግ በተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ሕግ 

አዋጅ ቁጥር 213/1992 መግቢያ ላይ እንደተደነገገው ጋብቻ በሕግ ልዩ ጥበቃ ሊደረግለት የሚገባ በአንድ 

ወንድና አንድ ሴት መካከል የሚፈጠር በስሩ የሕብረተሰብ መነሻ የሆነውን ቤተሰብ የሚባለውን ተቋም  

የሚፈጥር መስተጋብር መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ልዩ ልዩ ዝርዝር ሕግጋት ተደንግጋዋል፡፡ 

በተጋቢዎች መካከል የተፈፀመው ጋብቻ የሕግ ጥበቃ ይደረግለታል ሲባል ጋብቻ መፈፀሙን ተከትሎ 

ለሚመጡ ውጤቶች ጥበቃ ማድረግን የሚያጠቃልል ነው፡፡ በአንድ ወንድ እና በአንድ ሴት መካከል 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes
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የሚፈፀመው ጋብቻ ሕጋዊ ድርጊት በመሆኑ ከሚያስከትላቸው ውጤቶች መካከል በተጋቢዎች መካከል 

ኢኮኖሚያዊ ውህደትን በመፍጠር የጋራ ንብረትን ማፍራትና በጋራ ማስተዳደር መብትን መፍጠሩ የሚጠቀስ 

ነው፡፡ የጋራ ንብረትን(ሃብትን) በጋራ ማስተዳደር ሲባል በጋራ ሃብቶቻቸው ላይ የይገባኛል ክስ ወይም 

ክርክር በቀረበ ጊዜ የሁለቱን ተጋቢዎችና ጋብቻው ያፈራቸውን የቤተሰብ አባላት መብትና ጥቅም ማስጠበቅ 

የሚችል እውነተኛ ክርክርን ማቅረብን የሚያካተት ሊሆን ይገባል፡፡ ክርክሩ የቀረበላቸው ፍርድ ቤቶችም 

በጋብቻ ሣይፈርስ በተጋቢዎች የጋራ ሃብት ላይ የአንደኛውን ተጋቢ መብት ወይም ጥቅም በሚመለከት 

የሚሰጧቸው ውሳኔዎች የተጋቢዎች የጋራ ሃብት ጋብቻው እስካልፈረሰ በመርህ ረገድ እንደ አንድ ሀብት 

የሚቆጠር እንጅ የእያንዳዱ ተጋቢ ድርሻ በእርግጠኝነት ተለይቶ የማይታወቅ መሆኑንም ግምት ውስጥ 

ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ 

በመሆኑም ተጋቢዎች በጋብቻቸው ወቅት ያፈሩትን የጋራ ሀብት እንደ አንድ ሀብት የሚቆጠር እንጅ 

ጋብቻው ፀንቶ ባለበት ጊዜ ያለተጋቢዎች ስምምነት የጋራ ሀብት ሆኖ መቀጠሉን የሚያሣጣ ውሣኔ መስጠት 

ንብረትን በሚመለከት በሕግ ጥበቃ የተደረገለትን የተጋቢዎች መብት የሚጥስ የጋብቻ ተቋማዊ ባህሪ 

የሚያሣጣ በመሆኑ ተቃባነት ሊኖረው አይገባም፡፡   

ስለሆነም የስር ፍርድ ቤት ክርክር ካስነሣው ቤት እና ይዞታ መካከል አንደኛው ተጠሪ በግሉ መስራቱ 

በማስረጃ ከተረጋገጠው ሁለት ክፍል ቤቶች በስተቀር ሌሎች ቤቶችን አመልካችና የሁለተኛ ተጠሪ 

በጋብቻቸው ወቅት የሰሯቸው የጋራ ሀብታቸው መሆኑ በተረጋገጠበት፤ የአመልካችና የሁለተኛ ተጠሪ 

ጋብቻቸው ፀንቶ ባለበት፣  የእያንዳንዱ ተጋቢ ድርሻ ተለይቶ ስለማይታወቅ እንደ አንድ ሀብት 

የሚቆጠረውን የጋራ ሃብት የጋራ ሀብት ሆኖ መቀጠሉን በሚያሣጣ ሁኔታ 1ኛ ተጠሪ ከሰራው ሁለት ክፍል 

ቤት ውጪ ያለው ቤት የአመልካችና የ1ኛ ተጠሪ ነው ሲል መወሰኑ የፌዴራል መንግስቱን የተሻሻለ 

የቤተሰብ ሕግ አንቀፅ 62(1) እና 66 የደነገገጉትን መርህ የሚጥስ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት 

ውሣኔ ሆኖ ስላገኘነው ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናል፡፡ 

                           ው ሣ ኔ 

1) የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 73512 ሐምሌ 23ቀን 2010ዓ/ም በዋለው 

ችሎት በአሁን አመልካች የቀረበውን የመቃወም አቤቱታ ተከትሎ የቀረበውን ክርክር ከጣራ በኋላ 

የሰጠው ብይን  እንዲሁም የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 230125  መጋት 17ቀን 

2011ዓ/ም የሰጠው ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 348(1) መሰረት አንደሚከተለው ተሻሽለዋል፡፡ 

2) ለክርክሩ ምክንያት የሆነው በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 በምስራቅና በምዕራብ መንገድ 

በሰሜን አቶ አሰፋ ደስታ እና በደቡብ አቶ ንጉሴ ኢርሻ የሚያዋስነው ይዞታና በይዞታው  ላይ 

የተሰሩት ቤቶች መካከል  

    ሀ) አንደኛ ተጠሪ በግሉ የሰራቸው ሁለት ክፍል ቤቶች የአንደኛ ተጠሪ ናቸው ብለናል፡፡ 
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    ለ) በዚህ ውሳኔ ተራቁጥር 2(ሀ) ከተጠቀሱት ሁለት ክፍል ቤቶች በስተቀር በአከራካሪው ይዞታ   

       ላይ የሚገኙት ሌሎች ቤቶች(ግንባታዎች) በሙሉ አመልካችና ሁለተኛ ተጠሪ በጋብቻቸው   

       ያፈሯቸው የጋራ ሀብታቸው ናቸው ብለናል፡፡ 

3) በዚህ ክርክር ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጪ በሚመለከት ግራ ቀኙ የዬራሣቸውን ይቻሉ፡፡ 

                መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ ብለናል፡፡   

 የማይነበብ የአራት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ማ/አ 

 

የልዩነት ሃሣብ 

እኔ ስሜ በተራ ቁጥር 2 ስር የተሰየምኩት የችሎቱ ዳኛ ከባልደረቦቼ በሃሣብ የተለየሁ በመሆኑ 

የልዩነት ሃሣቤን እንደሚከተለው እገልፃለሁ፡፡ አብላጫው ድምጽ ክርክር ባስነሳው ይዞታ ላይ ካሉት 

2 ክፈል ጭቃ ቤት ውጭ ሌላው በጋብቻ የተፈራ የጋራ ሃብት ነው በማለት ከወሰነ በኋላ 2ኛ 

ተጠሪ መብቱን የተወ ስለሆነ ለ1ኛ አመልካች ድርሻው ስለተወ ድርሻው ለ1ኛ ተጠሪ ይተላለፍ ሲል 

የሰጠው ውሣኔ ክፍል መሻሩ እና የባልና ሚስት የጋራ ሃሣብት ነው ተብሎ መወሰኑ ተገቢና 

የምስማማበት ነው፡፡  

አመልካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሳስረው 4 ልጆች ወልደው እየኖሩ እንደሆነ በግራ ቀኙ 

የተካደ ያልተካደ ሲሆን፣ እያከራከረ ያለው ቤት በ2ኛ ተጠሪ ስም ስለመገዛቱም እንዲሁ የታመነ 

ፍሬ ነገር ነው፡፡  

1ኛ ተጠሪ ክርክር የተነሳበትን ይዞታ ከ2 ክፍል ጭቃ ቤት ጋር በ2ኛ ተጠሪ ስም ገዛሁ ይበሉ እንጂ 

በራሳቸው አንድ ምስክር ቤቱን ተከራይቶ ሲኖር እንደነበር ገልጾ ሲመሰክር በይዞታው ላይ አንድ 

ጭቃ ቤት እና አንድ ቆርቆሮ ቤት የነበረው መሆኑን መመስከሩ ሲታይ 1ኛ ተጠሪ በትክክል 

በሚያከራክረው ይዞታ ላይ 2 ክፍል ጭቃ ቤት በ2ኛ ተጠሪ ስም ስለመግዛታቸው በራሱ 

የሚያጠራጥር ነው፡፡  

በሌላ በኩል አመልካች እና 2ኛ ተጠሪ ባልናሚስት በመሆናቸው የተነሳ ከተጋቢዎች በአንዱ ስም 

የተገዛ ንብረት የግል ንብረት ነው ተብሎ እስካልተገለለ ድረስ የጋራ ንብረት እደሆነ የሚገመት 

በመሆኑ ወይም ደግሞ እያከራከረ ያለው ቤት በ2ኛ ተጠሪ ስም እስከተገዛ ድረስ 1ኛ ተጠሪ የግል 

ንብረታቸው ስለመሆኑ የባለቤትነት ማስረጃ በማቅረብ ወይም በስማቸው የገዙት መሆኑን 
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የሚያረጋግጥ ከሰው ማስረጃ የዘለለ ማስረጃ እስካላቀረቡ ድረስ ቤቱን የጋራ ከመሆን የሚያግደው 

ነገር አይኖርም፡፡  

1ኛ ተጠሪ ራሳቸው ቤቱን በ2ኛ ተጠሪ ስም ገዛሁ በማለት እየተከራከሩ፣ በ2ኛ ተጠሪ እና 

በአመልካች መካከል ደግሞ ጋብቻ መኖሩ ሳይካድ ይልቁንም በቦታው ላይ ቤቶችን ገንብተው 

መኖራቸው በፍሬ ነገር ደረጃ በስር ፍ/ቤት ተረጋግጦ ባለበት 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡት የግዢ እና ሽያጭ 

ራሱ ቤቱ በ2ኛ ተጠሪ ስም ስለመገዛቱ እያረጋገጠ 2 ክፍል ቤቶች የ1ኛ ተጠሪ ናቸው ለማለት 

የሚያስደፍር ነገር አላገኘሁበትም፡፡  

በዚህ መነሻነት የስር ፍ/ቤት እያከራከረ ካለው ቤት ውስጥ 2 ክፍል ቤት የ1ኛ ተጠሪ ነው በማለት 

የሰጠው ውሣኔ ቤቱና ቦታው በ1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ስም የተገዛ ከሆነ እና በይዞታው ላይም 

ሁለቱ ተጋቢዎች የእኛ ነው ብለው ቤት ሰርተው እየኖሩበት ከሆነ በምንም አግባብ ሁለቱ ክፍል 

የጭቃ ቤት የ1ኛ ተጠሪ ነው ተብሎ ሊወሰን የሚችልበት አግባብ  ስለሌለ በስር ፍ/ቤት 2 ክፍል 

የጭቃ ቤት የ1ኛ ተጠሪ ንብረት ነው ተብሎ የተሰጠው ውሣኔ ህግን መሠረት ያላደረገ ነው ብዬ 

ስለማምን ከአብላጫው ድምጽ በሃሣብ በመለየት በሚያከራክረው ይዞታ ላይ ያሉት ሁሉም ቤቶች 

የተጋቢዎቹ የአመልካችና የ2ኛ ተጠሪ እንጂ 1ኛ ተጠሪ ከዚህ ሃሣብት ምንም መብት የላቸው 

በማለት የስር ፍ/ቤት በዚህ ነጥብ ላይ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈፀመበት 

ስለሆነ ሊታረም የሚገባው ነው በማለት በከፊል ተለይቻለሁ፡፡  

 

 የማይነበብ የአንድ ዳኛ ፊርማ አለበት 

 

ማ/አ 
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ዳኞች፡ ብርሃኑ አመነው 

  ተሾመ ሽፈራው 

       ሀብታሙ እርቅይሁን 

    ብርሃኑ መንግስቱ 

ነፃነት ተገኝ 

   አመልካች፡ ወ/ሮ አበባዬ ጌቶ  

      ተጠሪ ፡ ወ/ሮ ወርቅዬ ጌቶ 

           መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

              ፍርድ 

ጉዳዩ የገጠር መሬት ክርክር የሚመለከት ሆኖ ክርክሩ የተጀመረው በአማራ ክልል በሳይንት 

ወረዳ ፍ/ቤት ሲሆን የአሁኑ አመልካች ከሳሽ በመሆን የአሁኑ ተጠሪ ላይ ያቀረበችዉ ክስ 

የወላጅ እናቴ አበቡ ወርቁ ወራሽ መሆኔን በ14/09/2010 ዓ.ም አረጋግጫለሁ፡፡ስለዚህ ተጠሪ 

አራት ቦታ የሚገኝ የውርስ መሬት እንዲታካፍለኝ እንዲወሰንልኝ የሚል ሲሆን ተጠሪ በበኩሏ 

ያቀረበችዉ መልስ እናታችን እንደሞተች በ2004ዓ.ም በፍርድ ቤት ስናሳውጅ የአሁኗ 

አመልካች መሬት ስላላት መሬት አትወርስም ተብላ ተከልክላለች፣አዲሱ አዋጅ ስለሚፈቅድላት 

አሁን ሊትጠይቅ አይገባም፣በይዞታዉ ላይ የማረጋገጫ ደብተር አውጥቼበት የራሴ መሬት ነው 

በማለት ክሱ ተቀባይነት እንደሌለዉ  ተከራክራለች፡፡ 

ፍ/ቤቱም የግራ ቀኝ ክርክር እና የቀረበውን ማስረጃ መርምሮ እናታቸው ከሞተች ከኋላ እስከ 

2009 ዓ.ም ተጠሪ እያረሰች ለሌሎች ወራሾች ስታካፍላቸው የኖረች እና በጽሁፍ የተደረገ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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የንብረት ክፍፍል ስምምነት ባይኖርም መሬቶቹ የእናታቸው መሆኑ ስለተረጋገጠ ተጠሪ እና 

አመልካች የማረጋገጫ ደብተር ይዘዉ አላባ ሲጠቀሙ ነበር አመልካች ወራሽ መሆኗ 

ስለተረጋገጠ ከተጠቀሱት መሬቶች ላይ አመልካች የድርሻዋን ልትካፈል ይገባል በማለት ውሳኔ 

ሰጥቷል፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለደቡብ ወሎ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርባ ፍ/ቤቱም 

ጉዳዩን በማስቀረብ መርምሮ የአሁኑ ተጠሪ በቀድሞ አዋጅ ቁጥር 133/98 እና ደንብ ቁጥር 

51/99 መሰረት ወርሳ ደብተር አሰርታ የያዘችው መሆኑን ፤አመልካች ደግሞ በቀድሞ አዋጅ 

መሰረት የተላለፉ መብቶች በአዲሱ አዋጅ ወደ ኋላ ተመልሶ ሊያፈርስባት የሚችልበት አግባብ 

ካለመኖሩም በላይ ተጠሪ መሬቱን ብቻዋን ይዛ ሲትጠቀም ነበር እንጂ ክፍፍል መደረጉ 

ያልተጠየቀ ዳኝነት ነው፣አመልካች በቀድሞ አዋጅ መሰረት መብቷን አላረጋገጠችም፤ መሬት 

የሌላት መሆኑን አላስረዳችም፤ስለዚህ የክርክር መነሻ የሆነ መሬት ለተጠሪ በቀድሞ አዋጅ 

ተላልፎላት ያደረ ስለሆነ ተጠሪ በአዲሱ አዋጅ መሰረት የመጠየቅ መብት የላትም በማለት 

የስር ፍ/ቤት ውሳኔ በመሻር ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

አመልካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርባ ፍ/ቤቱም 

ጉዳዩን ተቀብሎ መርምሮ ክርክር የተነሳበት መሬት የሟች እናታቸው የውርስ መሬት 

ስለመሆኑ፣ተጠሪ መሬቱን እያረሰች ለአመልካች እና ለሌሎች ወራሾች ሲታካፍል እንደነበር 

በ2009 ዓ.ም የመንግስት ሰራተኞች ለሆኑት አላባው ባልተቆራረጠ ሁኔታ ሲካፈሉ 

መቆየታቸው፣ በ2009 ዓ.ም አላባውን ተካፍለው ለ2010 ዓ.ም መሬቱንም ጭምር አመልካች 

ድርሻዋን እንዲታገኝ ተጠሪ ልትለቅላት በስምምነት ላይ እንደደረሱ ሽማግሌዎች በተሻለ 

ሁኔታ አስረድተው እያለ ተጠሪ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር በማውጣቷ ብቻ አስቀድሞ መብት 

ስለተቋቋመ ልታካፍል አይገባም መባሉ ተገቢ ሆኖ አልተገኘም በማለት የስር ፍ/ቤት ውሳኔ 

በመሻር አመልካች ድርሻዋን ልታካፍል ይገባል በማለት የሳይንት ወረዳ ፍ/ቤት ውሳኔ 

አጽንቷል፡፡ 

ተጠሪ በውሳኔው መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሟል በማለት ለክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት 

አቤቱታ ሲታቀርብ ችሎቱም ጉዳዩን መርምሮ ተጠሪ በጊዜው የወራሽነት ማስረጃ በአዋጅ 

ቁጥር 133/98 ደንብ 51/99 አንቀጽ 11(7)(ለ) መሰረት ተደርጎ የተላለፈላት ስለመሆኑ 

በአመልካችም አልተካደም፤አዋጅ ቁጥር 252/2009 ዓ.ም ከመጽናቱ በፊት በሌሎች ህጎች 

የተቋቋሙ መብቶችና ግዴታዎች ቀደም ሲል በነበረው ህግ መሰረት ተፈፃሚነቱ እንደሚቀጥል 

የሚደነግግ ስለሆነ በዚህ አዋጅ መሰረት የተቋቋመ መብት አመልካች አላባ ስትጠቀም ነበር 
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ስለተባለ ብቻ መሬቱ የውርስ ንብረት ነው ሲሉ የደረሱበት ድምዳሜ የህጉን መንፈስ 

ያልተከተለ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነዉ በማለት የጠቅላይ ፍ/ቤት ውሳኔ እና የወረዳ ፍ/ቤት 

ውሳኔ በመሻር የደቡብ ወሎ ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፀንቷል፡፡ 

አመልካች በዚህ ውሳኔ  መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሟል በማለት ለዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት 

ያቀረበችዉ አቤቱታ ይዘት ባጭሩ፤የቀድሞ አዋጅ ቁጥር 133/98 እና ደንብ ቁጥር 51/99 ስራ 

ላይ በነበረበት ጊዜ ክርክር ያስነሳው መሬት የእናታችን መሬት በመሆኑ በሽማግሌ ተስማምተን 

በጋራ እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ ስንጠቀም የነበረ ስለመሆኑ ተረጋግጦና ባደረግነው ስምምነት 

መሰረት የአመልካች ድርሻ ግማሽ መሬት ተለይቶ እንዲታስረክበኝ እና በራሴ የይዞታ 

ማረጋገጫ ደብተር ለማሰራት ያደረግነዉ ስምምነት እንድትፈጽምልኝ ሲጠይቅ ፍቃደኛ 

ባለመሆኗ ያቀረብኩትን ክስ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት መብቷ በቀድሞ አዋጅ 

አልተቋቋመም፣አዲሱ አዋጅ ወደ ኋላ ተመልሶ ሊያስተናግድ አይገባም በማለት የሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ተሽሮ የክ/ጠ/ፍ/ቤት እና የወረዳ ፍ/ቤት ዉሳኔ እንዲፀናልኝ 

በማለት አመልክታለች፡፡ 

የአመልካች አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ አከራካሪው መሬት የግራ ቀኙ አዉራሽ 

መሆኑና አብረውም ይጠቀሙ የነበሩ መሆናቸው ተረጋግጦ ባለበት ሁኔታ የአሁን አመልካች 

የውርሱ ተጠቃሚ ልትሆን አይገባም በማለት የመወሰኑን አግባብነት ለመመርመር በሚል ጉዳዩ 

ለሰበር ሰሚ ችሎት ያስቀርባል ተብሎ ተጠሪ መልስ እንዲሰጥበት ተደርጓል፡፡ 

ተጠሪ ያቀረበችው መልስ ባጭሩ፤እናታችን ሚያዚያ 23 ቀን 1997 ዓ.ም የሞተች ሲሆን 

በጊዜው አመልካች የራሷ ትዳርና መሬት ያላትና የመሬት ተጠቃሚ በመሆኗ ተጠሪ የመጨረሻ 

ልጅ በመሆኔ ወራሽነቴን አሳውጄ በአዋጅ ቁ/133/98 እና ደንብ ቁጥር 51/99 በአንቀጽ 11 

መሰረት የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ተሰጥቶኝ ለ14 ዓመት ስጠቀምበት ቆይቻለሁ፡፡አመልካች 

በመሬቱ በአላባም ይሁን በሌላ በማንኛውም ጉዳይ ተጠቅማ የሚታወቅበት ጊዜ 

የለም፣በሽማግሌ በጋራ እንዲንጠቀም ተስማምተናል የሚለው ከእውነት የራቀ ሀሰት ነው፣በክሷ 

ላይም ተጠሪ ለብቻዋ ይዛ ስትጠቀም የቆየች ስለሆነ እንዲታካፍለኝ የሚል ሲሆን በመሬቱ 

ተጠቅማ የማታውቅ ስለሆነ የቀረበው አቤቱታ የህግ መሰረት የለዉም፤በዉሳኔዉ የተፈፀመ 

የህግ ስህተት የለም ተብሎ ውሳኔው እንዲፀና በማለት ተከራክራለች፡፡አመልካች አቤቱታዋን 

የሚያጠናክር የመልስ መልስ አቅርባ ከመዝገቡ ጋር ተያይዟል፡፡ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 4 / 6 

 

የጉዳዩ አመጣጥ እና የግራቀኙ ክርክር አጠር አጠር ባለመልኩ ከላይ የተመለከትነው ሲሆን 

ጉዳዩ ለሰበር ያስቀርባል ከተባለበት ጭብጥ አንጻር የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ አግባብነት ካላቸው 

ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡መዝገቡን መርምረን እንደተገነዘብነዉ የአመልካች 

የዳኝነት ጥያቄ ተጠሪ ለብቻዋ የምትጠቀመዉን ከሟች እናታቸዉ ይዞታ ላይ የአመልካችን 

ድርሻ እንዲታካፈል እንዲወሰን የሚል ሲሆን ተጠሪ በበኩሏ እናታቸዉ በሞቱበት ወቅት ስራ 

ላይ በነበረዉ አዋጅ መሰረት አመልካች የግል ይዞታ ስለነበራት መዉረስ አትችልም ተብላለች 

፤የተጠሪ ወራሽነት ተረጋግጦ የይዞታ ማረጋገጫ ተሰጥቷት ለረጅም አመታት በመሬቱ 

እየተጠቀመች መሆኑን ገልጻ ክሱ ተገቢነት እንደሌለዉ መከራከሯን መዝገቡ 

ያሣያል፡፡የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ የመረመሩት የሥር ፍርድ ቤቶች አመልካች የአላባ 

ተጠቃሚ ነበረች የሚል ቃል በምስክር ተነግሯል የሚለዉን ፍሬነገር በመያዝ የአላባ ተጠቃሚ 

እንደነበረች በመረጋገጡ ወረዳ ፍርድ ቤትና የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት 

አመልካች መሬቱን ሊትካፈል ትችላልለች የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱ ሲሆን የክልሉ ሰበር 

ሰሚ ችሎት በበኩሉ ተጠሪ በቀድሞ አዋጅ ያገኘችዉ መብት በአዋጁ መሰረት የጸና 

ስለመሆኑና አመልካች አላባ ታገኝ ነበር መባሉ ብቻ ይዞታዉን ለመካፈል የሚያስችል 

አይደለም በማለት ከፍተኛዉን ፍርድ ቤት ዉሳኔ አጽንቷል፡፡አመልካች አሁንም አጥብቃ 

የምትከራከረዉ መሬቱን በጋራ ለመጠቀም በሽምግልና ተስማምተን እስከ 2009ዓ.ም ድረስ 

በጋራ ሲንጠቀም ነበር ፤ክርክሩ ሲቀርብ ስራ ላይ ያለዉ አዋጅ ተፈጻሚነት ይኖረዋል በማለት 

ነዉ፡፡ 

ከክርክሩ ይዘት እንደሚታየዉ የግራቀኙ አዉራሽ እናት የሞቱት በ1997ዓ.ም ሲሆን ተጠሪ 

በ2004ዓ.ም የይዞታ ማረጋገጫ በስሟ አዉጥታ መሬቱን በይዞታዋ ስር አድርጋ ሲትጠቀም 

እንደነበር አካራከሪ አይደለም፡፡አመልካች በክሷ የጠቀሰቸዉ ፍሬነገር የሚያሳየዉ በአንድ 

በኩል የይዞታዉ ስመ ሀብት በተጠሪ ስም ብቻ ስለመመዘገቡ በማመን በሌላ በኩል የጋራ 

ተጠቃሚነት ስምምነት አድርገን ነበር የሚል ሲሆን ክስ ሲታቀርብ ደግሞ ተጠሪ ብቻዋን 

እየተጠቀመች ስለሆነ ድርሻዬን ታካፍለኝ የሚል ነዉ፡፡የሟች መብትና ግዴታዎች ወደ 

ወራሾቹ የሚተላለፈዉ ሟች በሞተበት ጊዜ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 826 ድንጋጌ 

ያመለክታል፡፡ግራቀኙ የሚከራከሩት የእናታቸዉን የመሬት ይዞታ ዉርስ መብት ላይ በመሆኑ 

መብቱ የተላለፈላቸዉ እናታቸዉ በሞቱበት ጊዜ ማለትም በ1997ዓ.ም ነዉ፡፡በወቅቱ ስራ ላይ 

የነበረዉ አዋጅ ቁ/ 46/92 መሆኑ ቢታወቅም ተጠሪ ወራሽነትና በዚሁ ይዞታ ላይ የይዞታ 

መረጋገጫ ያገኘችዉ በ2004ዓ.ም ነዉ ስለተባለ በዚህ ወቅት ስራ ላይ የነበረዉ አዋጅ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 5 / 6 

 

ቁ/133/98 ባለይዞታዉ ሲሞት ይዞታዉ በዉርስ የሚተላለፍበትን አግባብ ሲደነግግ በወራሾች 

መካከል ቅድም ተከተል የሚጠበቅበት ሁኔታ ተደንግጓል፡፡ቅደም ተከተል ከሚለይባቸዉ 

መስፈርቶች አንዱ ወራሹ መሬት ያለዉ መሆን አለመሆኑን የሚመለከት ነዉ፡፡አዋጁን አንቀጽ 

16/5/ እና ደንብ ቁጥር 51/99 አንቀጽ 11/7/ለ ይመለከቷል፡፡ከዚህ ድንጋጌ ይዘት መገንዘብ 

እንደሚቻለዉ ወራሹ ተወላጅ ቢሆንም መተዳደሪያ መሬት ካለዉ /ከእሱ/ ይልቅ ሌላ 

መተዳደሪያ መሬት የሌለዉ ተወላጅ ቅድሚያ የመዉረስ መብት ይሰጠዋል፡፡ይህንን አዋጅ 

የሻረዉ እና ከጥቅምት 20 ቀን 2010ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ የዋለዉ የተሻሻለዉ የአማራ 

ብ/ክ/መ/ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 252/09 ይህንኑ ሁኔታ 

ያሻሻለ ይመስላል፡፡ምክንያቱም ባለይዞታዉ ሳይናዘዝ የሞተ እንደሆነ ወይም ኑዛዜዉ በህግ 

ፊት አይጸናም ከተባለ የወራሽነት ቅደም ተከተል የሚጠበቀዉ በተወላጆች፤በወላጆች ወይም 

ሌሎች የቤተሰብ አካላት መካከል መሆኑን ከማሳየት አልፎ እርስ በርሳቸዉ የሚኖረዉን ቅድም 

ተከተል መለያ መንገድ አላስቀመጠምና ነዉ፡፡አዋጁን አንቀጽ 17/5/ ድንጋጌ ይመለከቷል፡፡ 

ከዚህ አኳያ የግራቀኙ ክርክር ሲታይ አዉራሻቸዉ በሞቱበት ጊዜ አመልካች ትዳር ይዛ የራሷ 

መተዳደሪያ ስለነበራት የመሬቱ ዉርስ አይገባሽም ተብላ በአከራካሪዉ ይዞታ ላይ ወራሽነትና 

የይዞታ ማረጋገጫ በተጠሪ ስም ስለመሰጠቱ በስር ፍርድ ቤት የተረጋገጠዉን ፍሬነገር 

አመልካች አላስተባበለችም፡፡ይህም የሚያሳዉ እናታቸዉ በሞቱበት ወቅት ስራ ላይ በነበረዉ 

ህግ መሰረት ተጠሪ የራሷ መተዳደሪያ መሬት ስለነበራት ሌሎቹ ተወላጆች እንዲወርሱ 

መደረጉን ነዉ፡፡አመልካች ይህንን እዉነታ ሳትክድ አሁን ደግሞ የምትከራከዉ ክስ የቀረበዉ 

አዲሱ አዋጅ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ስለሆነ ጉዳዩ በአዲሱ አዋጅ መሰረት  ሊታይ ይገባል 

በማለት ነዉ፡፡በዚህ ረገድ አማራ ክልል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የአመልካችን ክርክር 

ዉድቅ ያደረገዉ በቀድሞ አዋጅ መሰረት  የተቋቋመ መብት አዲሱን አዋጅ እስካልተቃረ 

ድረስ የጸና ስለመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 252/09 አንቀጽ 57/1/የተደነገገዉን ምርኩዝ በማድረግ 

ስለመሆኑ ከዉሳኔዉ ይዘት መገንዘብ ተችሏል፡፡ 

ከዚህ ድንጋጌ በስተጀርባ ያለዉ መሰረታዊ የህግ መርህ /principle of non-retroativity of 

laws/ ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ አይሰራም የሚለዉ መሆኑን ልብ ይለዋል፡፡የዚህ መርህ መነሻ 

ሀሳብ ህግ የሚወጣዉ የህበረተሰቡን ማህበራዊ ግንኙነት ለማሳለጥ እና ለመቆጣጠር እንደመሆኑ 

መጠን ህጉ ተፈጻሚነት የሚኖረዉ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የተፈጠረ እና ወደፊት የሚፈጠረዉን 

ግንኙነት ላይ እንጂ ህጉ ከመዉጣቱ በፊት የተፈጠረዉን ወይም ህጉ ከተሻረ በኋላ 

የሚፈጠረዉን ኩኔት እንዲገዛ ወይም እንዲቆጣጠር አይጠበቅም የሚል ነዉ፡፡በእርግጥ ህግ 

[UNofficial compilation] by Abrham Yohanes



 

ማስታወሻ፡ - ይህ  የ ሰበር  ችሎት ውሳኔ  ሰነ ድ ለጥናትና  ምርምር  ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ  

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገ ለግልም 

ገ ጽ 6 / 6 

 

አዉጪዉ አካል የተለየ ምክንያት ቢኖረዉ እንኳን ይህንን በግልጽ በማመላከት በተወሰኑ 

ጉዳዮች ላይ አዲሱ ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ የሚሰራበትን ወይም የተሻረ ህግ ወደፊት 

ተፈጻሚነት እንዲኖረዉ ሊያደርግ የሚችልበት ልዩ ሁኔታ መኖሩ በህግ አወጣጥ ስርዓት 

የተለመደ መሆኑ ይታወቃል፡፡መርሁ ሊያስጠብቅ የሚፈልገዉ ግብ የህግ የበላይነት ማሳያ 

የሆነዉ የመንግስት አሰራር ተጠያቂነትና ግልጽነት ማስከበር፤የዘፈቀደ አሰራርን በመከላከል 

ዜጎች አግባብነትና ተገቢነት ባለዉ ህግ እንዲተዳደሩ ማስቻል ነዉ፡፡  

ከዚህ አኳያ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ስመለከት ተገቢዉን ህግ በመለየት የዉርስ መብቱ 

በተፈጠረበት ጊዜ ስራ ላይ በነበረዉ ህግ መሰረት ተጠሪ ወራሽነቷን አረጋግጣ አከራካሪዉ 

መሬት ላይ የይዞታ መረጋገጫ ከሚመለከተዉ አካል አግኝታ ስትጠቀምበት እንደቆየች 

በማረጋገጥ የአመልካችን ክስ ዉድቅ ማድረጉ በክርከሩ ሂደት የተረጋጠዉን ፍሬ ነገር እና 

ተገቢዉን ህግ ያገናዘበ ነዉ ከሚባል በስተቀር ዉሳኔዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት 

ነዉ የሚባልበት ምክንያት አላገኘንም፡፡በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናል፡፡ 

                                 ዉሳኔ 

1ኛ/የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ/0327482 ላይ 

በ26/03/2012ዓ.ም የሰተዉ ፍርድ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 348/1/መሰረት ጸንቷል፡፡ 

2ኛ/በዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት የተደረገው ክርክር ላስከተለው ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻሉ ብለናል፡፡፡፡ 

                   መዝገቡ ተዘግቷል ይመለስ፡፡ 
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  የሰ.መ.ቁ 193294 

              

መጋቢት 24 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

ዳኞች፡-  እትመት አሠፋ 

      ፀሐይ መንክር 

     ኑረዲን ከድር 

  መላኩ ካሣዬ 

      እስቲበል አንዱዓለም 

አመልካች፡- ዘሀራ ሰዒድ 

ተጠሪ፡- በደቡብ ብሔሮች እና ብሔረሰቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ዓቃቤግ 

        መዝገቡ ለምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፍርድ ሰጥተናል፡፡ 

ፍ ር ድ 

የሰበር አቤቱታው ሊቀርብ የቻለው አመልካች መጋቢት 14 ቀን 2012 ዓ.ም ጽፋ ባቀረበችው የሰበር 

አቤቱታ በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ሰበር ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 31781 የካቲት 09 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት በስሩ ያሉት ፍርድ 

ቤቶች የሰጡትን የጥፋተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ በማጽናት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ 

ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሊታረም ይገባል በማለት አቤቱታ በማቅረቧ ነው፡፡ 

ጉዳዩ ወንጀልን የሚመለከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች 

ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጂንካ ከተማ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ በአሁን 

አመልካች እና በስር 2ኛ ተከሳሸ ላይ በስር ፍርድ ቤት ያቀረበው ክስ ይዘት በአጭሩ፡-  

ተከሰሾች የወንጀል ሕጉን አንቀጽ 32/1/ሀ እና 481/4 ድንጋጌን በመተላለፍ በቀን 17/2/2011 ዓ.ም 

በግምት ከምሽቱ 2፡00 ሰዓት አካባቢ በጂንካ ከተማ በረከት ንዑስ ቀበሌ ልዩ ቦታው ወሎ ሰፈር 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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ተብሎ በሚጠራው አካባቢ 2ኛ ተከሳሽ በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ አመልካች አብራት እንድትኖር 

በማድረግ ከአመልካች ጋር ሕገወጥ የጦር መሳሪያ በማከማቸት እና ሕገወጥ የጦር መሣሪያ ንግድ 

በመፈጸም ለአቶ ታሪኩ ፀጋዬ እና ለወጣት ገዛኸኝ ይደይስ የክላሽ ጦር መሳሪያ ጥይት በቁጥር 200 

የአንዱ ዋጋ ብር 85 / ሰማንያ አምስት /  በጠቅላላው በብር 17,000 / አስራ ሰባት ሺህ ብር / 

አመልካች ስትሸጥላቸው ገዥዎች ገዝተው ወደ ኩሬ ቀበሌ እየሄዱ ሳለ በአካባቢው በነበሩ ግለሰቦች 

ጠቋሚነት ከሁለት መቶ የክላሽ የጦር መሳሪያ ጥይት ጋር በፖሊስ የተያዙ ሲሆን በቀን 

18/2/2011 ዓ.ም በፍ/ቤት ትዕዛዝ የተከሳሽ መኖሪያ ቤት ሲበረበር የንምራ ቁጥሩ 221M208 የሆነ 

ክላሽ ጦር መሳሪያ፤ 955 / ዘጠኝ መቶ ሀምሳ አምስት ጥይት/፤  92 የመንቶብ መሣሪያ እና አንድ 

የክላሽ መሣሪያ ከፎን የተያዘ ሲሆን ከዚህ በፊት በመሰል ተግባር ተሰማርተው የነበሩ በመሆኑም 

ድርጊቱ የተፈጸመው በአፍቅሮተ ንዋይ እና የዘወትር ሞያ ስራ በማድረግ የተፈጸመ በመሆኑ 

ተከሳሾች በፈጸሙት ህገወጥ የጦር መሳሪያ መነገድ ወንጀል ተከሰዋል የሚል ነው፡፡  

ተከሳሾች ክሱ ተነቦላቸው እንዲረዱት ከተደረገ በኋላ ክሱን ሳይቃወሙ የወንጀሉን ድርጊት 

አልፈጸምንም በማለት ክደው ተከራክረዋል፡፡ ፍርድ ቤቱም የዓቃቤሕግን ምስክሮች እንዲሰሙ 

በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት የዓቃቤሕግ ምስክሮች ቀርበው አመልካች የጦር መሳሪያ በህገወጥ 

መንገድ ሸጣላቸው የገዙ መሆኑን በመግለጽ የመሰከሩ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ አመልካች በተከሰሰችበት 

የሕግ አንቀጽ እንድትከላከል የስር 2ኛ ተከሳሽ ደግሞ የተከሰሰችበትን የሕግ አንቀጽ 

በወ/መ//ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 113/2 መሠረት በመቀየር በወንጀል ሕግ አንቀጽ 682/3 እንድትከላከል ሲል 

ብይን ሰጥቷል፡፡ በዚሁ መሠረት አመልካች መከላከያ ማስረጃ አቅርባ ክሱን ያልተከላከለች በመሆኑ 

በተከሰሰችበት በወንጀል ሕግ አንቀጽ 481/4 መሠረት ጥፋተኛ በማለት በስምንት ዓመት እሥራት 

እንድትቀጣ በማለት የወሰነ ሲሆን  የስር 2ኛ ተከሳሽን ደግሞ ያቀረበችው መከላከያ ማስረጃ እርስ 

በእርሱ የሚጋጭ ነው በማለት በወንጀል ሕግ አንቀጽ 682/3 መሠረት ጥፋተኛ በማለት በስድስት 

ወር እሥራት እንድትቀጣ ወስኖ አፈጻጸሙን በሚመለከት በሁለት ዓመት  የፈተና ጊዜ 

ገድቦላታል፡፡  

አመልካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ለኦሞ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የይግባኝ 

አቤቱታ አቅርባለች፡፡ ይግባኙ የቀረበለት ፍ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋላ የጥፋተኝነት ውሳኔውን 

በማጽናት ተጨማሪ የቅጣት ማቅለያ ምክንያቶችን በመያዝ ቅጣቱን አሻሽሎ በአምስት ዓመት ጽኑ 

እሥራት እንድትቀጣ ሲል ወስኗል፡፡  
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አመልካች በመቀጠል ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቤቱታ አቅርባለች፡፡ 

አቤቱታው የቀረበለት ፍርድ ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋላ በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ 

አጽንቷል፡፡  

የአመልካች የሰበር አቤቱታ ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሕግ ስሕተት ተፈጽሞበታል 

በሚል የቀረበ ሲሆን ይዘቱም፡- ዓቃቤሕግ አመልካች በአፍቅሮ ንዋይና የዘወትር ሙያ በማድረግ 

ወንጀሉን መፈጸሜንም ሆነ በክሱ ዝርዝር ላይ የተመለከቱትን የጦር መሳሪያዎች በመኖሪያ ቤቴ 

ስለ ማከማቸቴ አላስረዳም፤ ጉዳዩ የቀረበለት ፍርድ ቤት አመልካች የተከሰስኩበትን የሕግ አንቀጽ  

በወ/መ//ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 113/2 ድንጋጌ መሠረት በመቀየር በወንጀል ሕግ አንቀጽ 481/1/ሀ/ ድንጋጌ 

ስር እንድከላከል ብይን መስጠት ሲገባው በተከሰስኩበት የሕግ አንቀጽ እንድከላከል ብይን መስጠቱ 

አግባብ አይደለም፤ አመልካች የጦር መሳሪያ በመኖሪያ ቤቴ አከማችቼ ብገኝ እንኳን ይኸው ተግባር 

በወንጀል ሕግ ቁጥር 481/1/ሀ ድንጋጌ ሥር ከሚሸፈን በቀር አፍቅሮ ንዋይን ወይም ሙያ አድርጎ 

መያዝን የሚያሳይ አይደለም፤ ስለሆነም በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጠው የጥፋተኝነት እና የቅጣት 

ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስሕተት የተፈጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሊታረም ይገባል 

የሚል ነው፡፡   

የአመልካች  የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመልካች የክላሽ ጦር መሣሪያ ጥይት በቁጥር 200 የሆነ 

ሸጣለች ተብሎ በስር ፍርድ ቤት በወንጀል ሕግ ቁጥር 481/4 መሠረት ጥፋተኛ የተባለችበትን 

አግባብነት ከወንጀል ሕግ ቁጥር 481/1/ሀ ጋር በማገናዘብ ለመመርመር ሲባል ጉዳዩ በዚህ ችሎት 

እንዲታይ ተደርጓል፡፡ ተጠሪ መጥሪያ ተልኮለት ስላልቀረበ መልስ የመስጠት መብቱ ታልፏል፡፡  

የጉዳዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከላይ የተገለጸው ነው፡፡ ይህ ችሎትም በሰበር አጣሪው ችሎት ሊጣራ 

ይገባዋል ተብሎ የተያዘውን ነጥብ ከግራቀኙ ክርክር፤ ለሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ለጉዳዩ አግባብነት ካላቸው ሕጎች ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለው መርምሮታል፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በአሁን አመልካች ላይ በስር ፍርድ ቤት ክስ የመሰረተው አመልካች የወንጀል ሕጉን 

አንቀጽ 32/1/ሀ እና 481/4 ድንጋጌን በመተላለፍ በአፍቅሮ ንዋይ እና የዘወትር የሙያ ሥራዋ 

በማድረግ በቁጥር 200 ሕገወጥ የክላሽ ጥይት መነገድ ወንጀል ፈጽማለች፤ የምትኖርበት የስር 2ኛ 

ተከሳሽ ቤት ሲበረበርም ክላሽ ጦር መሳሪያ፤ 955 ጥይት፤  92 የመንቶብ መሣሪያ እና አንድ 

የክላሽ መሣሪያ ከፎን ተገኝቷል በማለት ነው፡፡ በሰበር አጣሪው ችሎት ሊጣራ ይገባል በማለት 

ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በእርግጥም አመልካች በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 481/4 በተደነገገው ሁኔታ 
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ድርጊቱን የፈጸመች መሆን አለመሆኑን በስር ፍርድ ቤት የተረጋገጡትን ፍሬነገሮች አመልካች 

ከተከሰሰችበት የሕግ ድንጋጌ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለው መርምረነዋል፡፡ 

የወንጀል ሕግ አንቀጽ 481/1/ሀ ማንም ሰው መንግስትን አደጋ ላይ ስለመጣል በተወሰኑት 

ድንጋጌዎች ከተመለከተው ውጭ ፈቃድ ሳይኖረው ወይም ሕግን ተቃራኒ በሆነ መንገድ 

ማናቸውንም ዓይነት የጦር መሣሪያዎች፤ ፈንጅዎች ወይም ጥይቶች በመነገድ ዓላማ የሠራ፤ 

ከውጭ አገር ያስመጣ፤ ወደ ውጭ አገር የላከ፤ ያጓጓዘ፤ የገዛ፤ የተቀበለ፤ ያስቀመጠ፤ ያከማቸ፤ 

የደበቀ፤ ለሽያጭ ያቀረበ ወይም እንዲዘዋወሩ ያደረገ ወይም ያከፋፈለ እንደሆነ የተባሉት ዕቃዎች 

መወረሳቸው ሳይቀር በመቀጮ እና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እሥራት ወይም ሁኔታው 

ከባድ በሆነ ጊዜ ከአሥር ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እሥራት ይቀጣል በማለት ይደነግጋል፡፡ 

አመልካች ጥፋተኛ የተባለችበት የዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 ድንጋጌ አክባጅ ሁኔታን የሚመለከት 

ሲሆን ጥፋተኛው የተጠቀሱትን ተግባሮች የፈጸመው በአፍቅሮ ንዋይ ወይም የሙያ ሥራው 

በማድረግ እንደሆነ ቅጣቱ ከአምስት ዓመት እስከ አሥራ አምስት ዓመት ለመድረስ የሚችል ጽኑ 

እሥራት ይሆናል በማለት ይደነግጋል፡፡  

በያዝነው ጉዳይ የስር ፍርድ ቤቶች አመልካችን በተከሰሰችበት የሕግ አንቀጽ ጥፋተኛ ሊሉ የቻሉት 

ያከማቸችውን መሣሪያ ግማሹን ለሌሎች በመሸጥ፤ ግማሹን ደግሞ በቤቷ አከማችታለች በሚል 

ነው፤ ሆኖም የስር ፍርድ ቤቶች የሰጡት ይህ ምክንያት በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 481/1/ሀ ላይ እንጂ 

በአንቀጽ 481/4 ላይ የወንጀል ማቋቋሚያ ሆኖ አልተቀመጠም፡፡ በሌላ በኩል አመልካች ሕገወጥ 

መሣሪያ ሸጣላቸዋለች የተባሉት ግለሰቦች የዓቃቤሕግ ምስክሮች ሆነው በሰጡት የምስክርነት ቃል 

አመልካች መሣሪያውን የሸጠችላቸው እና እነርሱም የገዙ መሆኑን በመግለጽ ከመመስከራቸው በቀር 

በእርግጥም አመልካች በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 418/4 ላይ በተገለጸው ሁኔታ ድርጊቱን የፈጸመችው 

በአፍቅሮ ንዋይ ወይም የሙያ ሥራዋ አድርጋ ስለመሆኑ በመግለጽ  ስለመመስከራቸው ወይም 

ዓቃቤሕግ በሌላ ማስረጃ ይህንኑ ስለማረጋገጡ የስር ፍርድ ቤት  ውሳኔ አያመለክትም፤ አመልካች 

ከዚህ በፊት በመሰል ድርጊት ጥፋተኛ ተብላ መቀጣትዋም ቅጣትን ከሚያከብድባት በቀር ድርጊቱን 

በአፍቅሮ ነዋይ ወይም የሙያ ስራዋ አድርጋ ስለመፈጸምዋ ያሳያል ተብሎ ድምዳሜ ሊወሰድብት 

የሚችል አይደለም፤ ስለሆነም ይህ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ የስር ፍርድ ቤቶች አመልካችን በወንጀል 

ሕግ አንቀጽ 418/4 መሠረት ጥፋተኛ በማለት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስሕተት 

የተፈጸመበት ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ በመሆኑም አመልካች ጥፋተኛ ልትባል የሚገባው አድርጎትዋ 

በሚመጥነው በወንጀል ሕግ አንቀጽ 418/1/ሀ መሠረት ነው በማለት ወስነናል፡፡ አመልካች ጥፋተኛ 

የተባለችበት የሕግ ድንጋጌ የተቀየረ በመሆኑ ቅጣቱን እንደሚከተለው አስልተናል፡፡   
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አመልካች በዚህ ችሎት ጥፋተኛ የተባለችበት  የወንጀል ሕግ አንቀጽ 418/1/ሀ ድንጋጌ በመቀጮ 

እና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እሥራት ወይም ሁኔታው ከባድ በሆነ ጊዜ ከአሥር ዓመት 

በማይበልጥ ጽኑ እሥራት የሚያስቀጣ ሲሆን በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 ደረጃ 

እና እርከን አልወጣለትም፡፡ አመልካች ድርጊቱን የፈጸመችው ከባድ ሊባል በሚችል ሁኔታ ስላልሆነ 

በድንጋጌው ከተቀመጠው የቅጣት አማራጭ ውስጥ በመቀጮ እና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ 

እሥራት የሚለው ተወስዷል፤ የወንጀል ደረጃውን በተመለከተ በስር ፍርድ ቤቶች መካከለኛ በማለት 

የተያዘውን ይህ ችሎትም ተቀብሎታል፤ መካከለኛ ደረጃ ከ 2 ዓመት እስከ 3 ዓመት በመሆኑ 

የእሥራት ቅጣት መነሻ እርከን 14 ተይዟል፤  በስር ፍርድ ቤት ተቀባይነት ያገኘ የቅጣት ማክበጃ 

ምክንያት የለም፤ አመልካች በስር ፍርድ ቤት ተቀባይነት ያገኙ ሁለት የቅጣት ማቅለያ ምክንያቶች 

ያሏት በመሆኑ ቅጣቱ ሲቀል በእርክ 12 ላይ ያርፋል፡፡ በእርከን 12 ያለው ፍቅድ ስልጣን ከሁለት 

ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ከስድስት ወር ነው፡፡ ስለሆነም በዚሁ እርከን ስር አመልካችን ያርማል 

ሌሎችንም ያስጠነቅቃል ብለን ያመንበትን አመልካች በሁለት ዓመት ከሶስት ወር ጽኑ እሥራት 

እንድትቀጣ፤ የገንዘብ ቅጣቱን በሚመለከት ደግሞ በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 90/2 መሠረት  በብር 

3000 / ሶስት ሺህ / የገንዘብ መቀጮ እንድትቀጣ በማለት ወስነናል፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 

ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡   

ው ሳ ኔ 

1. በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

የጂንካ ከተማ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ.ቁ 139221/ 2011 ዓ.ም አመልካችን 

በሚመለከት በቀን 12/09/2011 ዓ.ም የሰጠው የጥፋተኝነት  ውሳኔ እና በቀን 16/09/2011 

ዓ.ም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ፤ የኦሞ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ.ቁ 

14758 በቀን 09/01/2012 ዓ.ም የሰጠው ወሳኔ፤ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችሎት በመ.ቁ 31781 የካቲት 09 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 

195/2/ለ/2 መሠረት ተሻሽሏል፡፡  

2. ከላይ በፍርድ ሐተታው ላይ በተገለጸው ምክንያት አመልካች ጥፋተኛ 

ልትባል የሚገባው በወንጀል ሕግ አንቀጽ 418/1/ሀ መሠረት ነው በማለት ቅጣቱን አሻሽለን 

በዚህ ጉዳይ ከታሰረችበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በሁለት ዓመት ከሶስት ወር ጽኑ እሥራት 

እና በብር 3000 / ሶስት ሺህ / የገንዘብ መቀጮ እንድትቀጣ በማለት ወስነናል፡፡  
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ትዕዛዝ 

- በውሳኔው መሠረት ማስፈጸም ይቻል ዘንድ የዚህ ውሳኔ ግልባጭ 

ለሚመለከተው የስር ፍርድ ቤት እና ማረሚያ ቤት ይድረሰው፡፡  

- የሚመለከተው አካል የገንዘብ ቅጣቱን ተከታትሎ ያስፈጽም፡፡  

- መዝገቡ ውሳኔ ስላገኘ ተዘግቷል፡፡  ይመለስ የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

አ/ኃ 
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                                                                                                                                  የሰበር መ/ቁ/195361 
                                                                                

                                                  ጥር 24 ቀን 2013 ዓ.ም 
 

 

      ዳኞች፡ብርሃኑ አመነው 

ተሾመ ሽፈራው 

      ሀብታሙ እርቅይሁን 

   ብርሃኑ መንግስቱ 

ነፃነት ተገኝ 

አመልካች፡ አምሳሉ አበራ - አልቀረቡም 

   ተጠሪ፡ አሻግሬ አበራ- አልቀረቡም 

         መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

            ፍርድ 

ጉዳዩ የገጠር መሬት ዉርስ ይመለከታል፡፡ክርክሩ የተጀመረው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ 

መንግስት በእስቴ ወረዳ ፍ/ቤት ሲሆን የአሁኑ አመልካች ከሳሽ በመሆን በአሁኑ ተጠሪ ላይ 

ያቀረበው ክስ ሲሆን ይዘቱም በፍ/ቤቱ በመ/ቁ 0482874 በቀን 06/10/2010 ዓ/ም የሟች 

አያቶቼ አቶ አበረ ፋንቴ እና እማሆይ ፀሓይ ካሳ ወራሽነት አረጋግጨ እያለ ተጠሪም የልጅ 

ልጆች ሁነን እያለ የሟች መሬቶችን ብቻውን ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ በመያዝ አላካፍልም ስላለኝ 

የሟች አያቶቼን የይዞታ መሬት ድርሻዬን እንዲካፈለኝ ውሳኔ ይሰጥልኝ በማለት ዳኝነት 

የጠየቀ ሲሆን ተጠሪ የሰጠው መልስ ባጭሩ አመልካች የአያታችን መሬት መጠየቅ የሚችለው 

ወላጆቹ ሙተው ከሆነ ነው፤አባቱ እያለ ተተኪ ወራሽ ሊሆን ስለማይገባ እና የቤተሰብ አባል 

ያልሆነና በውርስ ላይም ያልጠየቀ እንዲሁም ሟች አቶ አበረ ፈንቴ የሞተዉ በ1995 ዓ.ም 

ስለሆነ አመልካች መብት የጠየቀዉ በ2010 ዓ.ም ስለሆነ ይህ ጊዜ ሲቆጠር 15 ዓመት በመሆኑ 

 

በኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ  ቤት  

ሰበር  ሰሚ ችሎት 
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በፍ/ብ/ህ/ቁ 1000(1) መሰረት በ3 ዓመት ይርጋ መብቱ ቀሪ ሆኗል በማለት የመጀመሪያ ደረጃ 

መቃወሚያ ያቀረበ ሲሆን በአማራጭ አመልካች የቤተሰብ አባል አይደለም ከአያታቸው ጋር 

አላደገም በማለት ክሱ ዉድቅ እንዲደረግ መከራከሩን መዝገቡ ያሳያል፡፡ 

ፍ/ቤቱም የግራቀኙን ማስረጃ ሰምቶና ክርክሩን መርምሮ ተጠሪ ያቀረበው ይርጋ ጊዜ መቆጠር 

የሚጀመረው ሴት አያታቸው ከሞቱት እና አመልካች መሬቱን ተካፍሎ ከያዘበት ከ2008 ዓ.ም 

ጀምሮ እንጂ ወንድ አያቱ መሞቱን ተክትሎ ከሴት አያቱ ጋር በመሆን በአበል እያረሰ 

ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ አይደለም በማለት አመልካች የወራሽነት መብቱን ካረጋገጠ እና የውርስ 

ንብረት የሆነው መሬት በተጠሪ እጅ መያዙን ካወቀ በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ክሱን ያቀረበ 

ስለሆነ በፍ/ህ/ቁ 1000(1) መሰረት ይርጋ ጊዜ አላለፈበትም በሚል መቃወሚያዉን ዉድቅ 

አድርጓል፡፡አመልካች የሟች አያቶቹ የቤተሰብ አባል መሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ አዋሳኙ በክሱ 

የተጠቀሱትን መሬቶች ተጠሪ ለአመልካች ሊያካፈለው ይገባል በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ለደቡብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም 

ፍ/ቤቱ በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 337 መሰረት ይግባኙን ሰርዟል፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሞበታል በማለት ለክልሉ ጠቅላይ ሰበር ሰሚ 

ችሎት አቤቱታ አቅርቦ ችሎቱም የግራ ቀኝ ክርክር በመስማት የይርጋ ጊዜን በተመለከተ 

አመልካች መብት ካለው ድርሻውን መሬቱን ከያዙት ሰዎች መጠየቅ የሚገባዉ አያቱ ከሞቱ 

ከ1995 እስከ 2010ዓ.ም ድረስ ሳይጠይቅ ሶስት ዓመት ጊዜ ያለፈው በመሆኑ የመጠየቅ መብቱ 

በይርጋ የታገደ ሁኖ እያለ የስር ፍ/ቤቶች መቃወሚያውን ያለፉት ያለአግባብ ነው በማለት 

በተጨማሪም አመልካች የሟች ፀሃይነሽ ካሳ የቤተሰብ አባል ባለመሆኑ መሬት ይዞታቸውን 

ሊወርስ አይችልም በማለት የስር ፍ/ቤት ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ሽሯል፡፡ 

አመልካች በዚህ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሞበታል በማለት ያቀረበዉ አቤቱታ 

ይዘት ባጭሩ፡ የውርስ መሬቶቹን ተጠሪ የእኔ ብሎ የያዛቸው አያቴ እማሆይ ፀሀይ ካሳ 

ከሞተችበት ሀምሌ 9/2008 ዓ.ም በኋላ በ2009 ዓ.ም መሆኑ በራሱ ምስክሮች ጭምር 

ስለተረጋገጠ የይርጋ ጊዜው ሊሰላ የሚገባው ከዚህ ቀን ጀምሮ የወራሽነት መብቴን 

እስካረጋገጥኩበትና ክስ እስካቀረብኩበት 2010 ዓ.ም ድረስ ሲሆን ይህ ደግሞ 2 ዓመት እንኳ 

ያልሞላ በመሆኑ ሴት አያቴ በህይወት እያለች ሳልከስ የቆየሁት እንደ እናት ሆና ስላሳደገችኝ 

በማክበር መሆኑ እየታወቀ ከፍ/ብ/ህ/ቁ 1853 ድንጋጌ አኳያ ሊታይ ሲገባ የክልሉ ሰበር ሰሚ 

ችሎት በይርጋ ይታገዳል ማለቱ የህግ ስህተት ነው፡፡የቤተሰብ አባልነት በተመለከተ በስር 
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ፍ/ቤት የግራ ቀኝ ምስክሮች አቶ አበረ ፋንቴ እስከሞተበት 1995 ዓ.ም ድረስ የሁለቱ ሟቾች 

የቤተሰብ አባል ሆኜ ገቢያቸውን እየተጋራሁ ያደግሁ የራሴ የሆነ መሬት የሌለኝ መሆኑን፣ 

ከ1995 ዓ.ም በኋላ አመልካች ስራ ፍለጋ ወደ ሌላ ቦታ ሂጄ የመጣሁና የቤተሰብ አባልነቴ 

ያልተቋረጠ መሆኑን የሚያሳይ ነው፣ መሬቶቹ እማሆይ ፀሀይ ካሳ እስክትሞት ድረስ በእርሷ 

ቁጥጥር ስር ሆነው መቆየታቸውንና ተጠሪ መሬቶቹን የያዘው እማሆይ ፀሀይ ካሳ ከሞተች በኋላ 

በመሆኑ ክሱ በይርጋ ይታገዳል እንዲሁም አመልካች የቤተሰብ አባል አይደለም መባሉ የህግ 

ስህተት በመሆኑ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ ተሽሮ የስር ፍ/ቤት ውሳኔ እንዲፀናልኝ 

በማለት አመልክቷል፡፡ 

የአመልካች አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ በወረዳ ፍ/ቤት በነበረው ክርክር የስር 

ከሳሽ የቤተሰብ አባል መሆኑ ተረጋግጦ የተወሰነውን የክልሉ ሰበር ሰሚው ችሎት ክሱ በይርጋ 

ይታገዳል በማለት የወሰነበት አግባብነት ከክልሉ መሬት አዋጅ እና መሰረታዊ ማስረጃ ምዘና 

መርህ አንፃር ለማጣራት ተብሎ ተጠሪ መልስ እንዲሰጥ ታዟል፡፡ተጠሪ የፍርድ ቤት መጥሪያ 

ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆኑን አመልካች በቃለ መሃላ አረጋግጦ ስለአቀረበ መልስ የመስጠት 

መብቱ ታልፏል፡፡ 

የጉዳዩ አመጣጥ የክርክሩ ይዘት ከላይ አጠር አጠር ባለመልኩ የተመለከትነው ሲሆን ጉዳዩ 

ለሰበር ያስቀርባል ከተባለበት ጭብጥ አንጻር የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ አግባብነት ካላቸው 

ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡መዝገቡን መርምረን እንደተገነዘብነዉ ለክሱ 

ምክንያት የሆነዉ የመሬት ይዞታ የአመልካች እና የተጠሪ አያት የሆኑት የሟች አቶ አበረ 

ፋንቴ እና የእማሆይ ፀሓይ ካሳ መሆኑ አላከራከረም፡፡ይህንኑ ይዞታ ተጠሪ ከሌላ ወንድማቸዉ 

ቄስ ምስጋናዉ አበረ ጋር በ2009ዓ.ም ተካፍሎ የአመልካችን ድርሻ አላካፍልም በሚል ብቻዉን 

ይዞ ስለሚገኝ ድርሻ እንዲያካፍል በሚል ዳኝነት መጠየቁን መዝገቡ ያሳያል፡፡የስር ፍርድ 

ቤቶች ተጠሪ የአመልካችን ድርሻ እንዲያካፍል ዉሳኔ የሰጠ ቢሆንም የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በአንድ በኩል ይርጋ ጊዜ የሚታሰበዉ የአመልካች ወንድ አያቱ 

ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን በመግልጽ ክሱ የቀረበዉ 15ዓመት በላይ ቆይቶ ነዉ በሚል 

ምክንያት በፍ/ብ/ህጉ አንቀጽ 1000/1/ መሰረት የሶስት ዓመት ጊዜ አልፎበታል ሲል መብቱ 

በይርጋ መታገዱን በሌላ በኩል አመልካች የቤተሰብ አባል መሆኑ አልተረጋገጠም በሚል የስር 

ፍርድ ቤት ዉሳኔ በፍሬ ነገር ገብቶ በመሻሩ በዚህ ሰበር ችሎት እንዲመረመር የተያዘዉ 

ጭብጥ የአመልካች መብት በይርጋ ታግዷል መባሉ ተገቢ መሆን አለመሆኑ በሚመለከት 

ቢሆንም በተጨማሪም ይርጋ ጊዜ አላለፈበትም ከተባለ አመልካች የሟች ቤተሰብ አባል መሆኑ 
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አልተረጋገጠም ሲል ሰበር ችሎቱ የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ መሆን አለመሆኑን መመርመር ተገቢ 

ሆኖ አግኝተናል፡፡   

የተሻሻለዉ አማራ ብ/ ክልል መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ 

ቁጥር 252/09 አንቀጽ 11 የገጠር መሬት የይዞታ መብት የሚገኘዉ በድልድል፣በዉርስ ወይም 

በስጦታ ስለመሆኑ ተደንግጓል፡፡የዉርስ መብት በሚመለከት አንድም ሟች በሚያደርገዉ ኑዛዜ 

መሰረት የሚተላለፍ ስለመሆኑ፤ኑዛዜ ከሌለ ወይም ኑዛዜዉ በህጋዊ ምክንያት ከተሰረዘ ደግሞ 

በህጉ በተዘረዘረዉ አግባብ ለሟች ልጆች፣ወላጆች ወይም ህግ የሚፈቅድላቸዉ የቤተሰብ አባላት 

እንደሚተላለፍ የአዋጁ አንቀጽ 17 ድንጋጌ ይዘት ያመለክታል፡፡የባለይዞታዉ የቤተሰብ አባል 

የሚባለዉ ሰዉ ከባለይዞታዉ ጋር በቋሚነት አብሮ የሚኖርና የራሱ መተዳደሪያ የሌለዉ 

የይዞታ ባለመብቱን አርሶ አደር ገቢ በመጋራት የሚተዳደር ማናቸዉም ሰዉ ስለመሆኑም 

በአዋጁ ትርጉም ክፍል ላይ ተመልክቷል፡፡የአዋጁን አንቀጽ 2/9/ ይመለከታል፡፡ከእነዚህ 

ድንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻለዉ የገጠር መሬት ወራሽነትን በሚመለከት ባለይዞታዉ ያደረገዉ 

ኑዛዜ ከሌለ እና በዉርስ የሚተላለፍላቸዉ ልጆች ወይም ወላጆች ከሌሉት ይዞታዉ ለሌሎች 

የቤተሰብ አባላት ሊተላለፍ እንደሚችል ነዉ፡፡በተያዘዉም ጉዳይ አመልካችም ሆነ ተጠሪ 

የሚከራከሩበት ይዞታ የአያቶቻቸዉ መሆኑ ያላከራከረ ሲሆን በሟቾች የተደረገ ኑዛዜ ባለመኖሩ 

ይዞታዉ ይገባናል ጥያቄ የመነጨዉ የባለይዞታዎቹ የቤተሰብ አባልነት መሰረት በማድረግ 

መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ስለዚህም ሁለቱም የቤተሰብ አባልነትን መሰረት አድርገዉ 

የወራሽነት መብት ያገኙ በመሆኑ  ይርጋ ጊዜ አስመልከቶ ተፈጻሚነት ያለዉ  በፍ/ብ/ህግ 

አንቀጽ 1000/1/ ስር የተደነገገዉ የሶስት ዓመት ይርጋ ጊዜ ነዉ ሲሉ የሥር ፍርድ ቤቶች 

መወሰናቸዉ ተገቢ ነዉ፡፡የአመልካች ክስ ሶስት ዓመት ይርጋ ጊዜ አልፎበታል ሲል የሰበር 

ችሎቱ የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ መሆን አለመሆኑን ስንመለከት ጊዜዉ የሚቆጠረዉ ከመቼ ጀምሮ 

መሆን አለበት የሚለዉን ጉዳይ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ከስር ፍርድ ቤቶች የተለየዉ ወንድ 

አያታቸዉ ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ በማስላቱ ነዉ፡፡ስለዚህ ይርጋ ጊዜዉ  መቆጠር የሚገባዉ 

ወንድ አያታቸዉ ከሞቱት በ1995ዓ.ም ወይስ ሴት አያታቸዉ ከሞቱበት 2008ዓ.ም ጀምሮ ነዉ 

የሚለዉ መመርመር ተገቢ  ነዉ፡፡ በፍ/ብ ህግ ቁጥር 1000/1/ እንደተደነገገዉ ከሳሹ 

መብቱንና የዉርስ ንብረቶቹ በተከሳሹ መያዛቸዉን ካወቀ ሶስት ዓመት ካለፈ ስለወራሽነት 

ጥያቄ የሚያቀርበዉ ክስ ተቀባይነት እንደሌለዉ ተመልክቷል፡፡በተያዘዉ ጉዳይ አከራካረዉ 

ይዞታ ወንድ አያታቸዉ 1995ዓ.ም ከሞቱ በኋላም በሴት አያታቸዉ ይዞታ ስር ሆኖ 2008ዓ.ም 

ድረስ ሳይከፋፈል በሴት አያታቸዉ ሲጠቀሙበት እንደነበር አላከራከረም፡፡እስከዚህ ጊዜ ድረስ 
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ተጠሪ መሬቱን ከሴት አያቱ ጋር በመስማማት በአበል ሲጠቀም እንደነበር እንዲሁም ተጠሪ 

ይዞታዉን በግል መጠቀም የጀመረዉ ሴት አያቱ ከሞቱ በኋላ በ2009ዓ.ም ከሌላኛዉ 

ወንድማቸዉ ቄስ ምስጋናዉ አበረ ጋር ተከፋፍለዉ ስለመሆኑ በስር ፍርድ ቤት በማስረጃ 

የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ጉዳይ መሆኑን የሥር ፍርድ ቤት ዉሳኔ ያመለክታል፡፡ስለዚህም ተጠሪ 

ይዞታዉን በግል ያየዘዉ ከ2009ዓ.ም ጀምሮ መሆኑ በስር ፍርድ ቤት መረጋገጡን ተክተሎ 

አመልካችም ክስ እንዲያቀርብ የሚጠበቀዉ ሴት አያቱ ከሞቱበት ጊዜ እና ንብረቱ በተጠሪ 

ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ ሶስት ዓመት ጊዜ ዉስጥ እንዲሆን ይጠበቃል፡፡በመሆኑም 

አመልካች እንደ አንድ ወራሽ ድርሻዉን ለመካፈል ይዞታዉን በያዘዉ ወራሽ ላይ ክስ 

ያቀረበዉ በ2010ዓ.ም ሲሆን ይዞታዉ በሌላኛዉ ወራሽ ማለትም በተጠሪ መያዙ ከታወቀበት 

ጊዜ 2009ዓ.ም ጀምሮ ሲታሰብ ሶስት ዓመት ጊዜ ያላለፈበት መሆኑን ያሳያል፡፡ከዚህም ባሻገር 

አመልካች የዉርስ ድርሻዉን የጠየቀዉ የወንድ አያቱን ድርሻ ብቻ ሳይሆን የሴት አያቱን 

ጭምር በመሆኑና ይዞታዉ ሳይከፋፈል ሴት አያቱ እስከ 2008ዓ.ም ድረስ ሲጠቀሙ እንደነበር 

ባልተካደበት ሁኔታ አመልካች የወንድ አያቱን ድርሻ ብቻ እንደጠየቀ በማስብ ይርጋ ጊዜዉን 

ከ1995ዓ.ም ጀምሮ ማስላቱ የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000/1/ ድንጋጌ እንዲሁም በተመሳሳይ ክርክሮች 

ላይ ይህ ሰበር ችሎት የሰጠዉን ዉሳኔ ያገናዘበ ሆኖ አላገኘንም፡፡ሰበር መ/ቁ/ 26422 

ይመለከቷል፡፡ 

ስለሆነም ክርክሩ በወራሾች መካከል በመሆኑ ተፈጻሚነት ያለዉ ይርጋ ጊዜ በፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 

1000/1/የተደነገገዉ የሶስት ዓመት ጊዜ ነዉ በሚል ይርጋ ጊዜ እንዳላለፈበት የስር ፍርድ ቤት 

የሰጠዉን ዉሳኔ በግራቀኙ የቀረበዉን ክርክር እና የተረጋገጠዉን ፍሬ ነገር ያገናዘበ ሆኖ እያለ 

የሰበር ችሎቱ ይርጋ ጊዜን ወንድ አያታቸዉ ከሞቱበት ከ1995ዓ.ም ጀምሮ ማስላቱ ስለጉዳዩ 

የተረጋገጠዉን ፍሬ ነገር ያገናዘበ ባለመሆኑ ሊታረም የሚገባ ሆኖ አግኝተናል፡፡       

የአመልካች ክስ ይርጋ ጊዜ አላለፈበትም ከተባለ ቀጥሎ መታየት ያለበት ነጥብ አመልካች 

የሟቾች የቤተሰብ አባል መሆኑ አልተረጋገጠም በሚል የሰበር ችሎቱ የሥር ፍርድ ቤት ዉሳኔ 

መሻሩ ተገቢ መሆን አለመሆን የሚመለከት ነዉ፡፡ከላይ እንደተጠቀሰዉ ማናቸዉም ሰዉ 

የባለይዞታዉ የቤተሰብ አባል ነዉ የሚባለዉ ከባለይዞታዉ ጋር በቋሚነት አብሮ 

በመኖር፣የባለይዞታዉን ገቢ  በመጋራት የሚተዳደር እና የራሱ የሆነ ቋሚ መተዳደሪያ የሌለዉ 

መሆኑ ማረጋገጥ ሲቻል ስለመሆኑ የአዋጁ ትርጉም ክፍል ላይ ይዘት ያመለክታል፡፡በዚህ ረገድ 

ማስረጃ መርምሮና መዝኖ ፍሬነገር የማረጋገጥ ሃላፊነት በህግ የተሰጠዉ የስር ፍርድ ቤት 

እንዳረጋገጠዉ አመልካች ከሟች አያቶቹ ጋር ያደገ እና  በባለይዞታዎቹ ገቢ የሚተዳደርና 
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የራሱ ቋሚ ገቢ የሌለዉ መሆኑ ማስረዳት መቻሉን ያሳያል፡፡የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ይህንን 

የፍሬ ነገር ጉዳይ ላለመቀበል የጠቀሰዉ ምክንያት አመልካች ከ1995ዓ.ም በኋላ ከሴት አያቱ 

ጋር የቤተሰብ አባል በመሆን አብሮ ሲኖር እንዳልነበር ተመስክሯል በማለት ነዉ፡፡በመሰረቱ 

የማስረጃ የመመዘን እና ፍሬ ነገር የማረጋገጥ ሃላፊነትና ተግባር የሰበር ችሎት ሃላፊነት 

አለመሆኑ የሰበር ችሎት የተቋቋመበት መሰረተ ሃሳብ እና የህጉ ይዘትና መንፈስ 

የምያሥገነዝበን ጉዳይ ነዉ፡፡በዚህ ረገድ የፌዴራልም ሆነ የክልል የሰበር ችሎት እንዲቋቋም 

ያስቻለዉ የኢፌዲሪ ህግ መንግስት አንቀጽ 80/3/ ሀ እና ለ   ድንጋጌ እና ይህንኑ ተከትሎ 

የወጡት የፍርድ ቤቶች መቋቋሚያ አዋጆች ተጠቃሽ ናቸዉ፡፡አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ10 

እና የክልሉን ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ/223/07 መመልከት ይቻላል፡፡በተያዘዉም 

ጉዳይ የተከራካሪዎቹ ወንድ አያት ከሞቱ በኋላም ቢሆን አመልካች ጊዜያዊ ስራ ፍለጋ ወደ 

ተለያየ ቦታ መንቀሳቀሱ የተመሰከረ ቢሆንም በጥቅሉ የምስክሮች ቃል ሲመዘን ከቀረቡት 

ምስክሮች አብላጫዉን የያዘዉ ቃል አመልካች ሌላ መተዳደሪያ እንደሌለዉ እና ከዚሁ 

የሟቾች ይዞታ ተጠቃሚ እንደሆነ ማስረዳታቸዉን የስር ፍርድ ቤት የግራቀኙን ምስክሮችን 

ቃል በማመዛዘን አመልካች የሟቾች ገቢ ተጋሪና ሌላ ቋሚ መተዳደሪያ የሌለዉ መሆኑን 

በተሻለዉ ሁኔታ ያስረዱ ናቸዉ በሚል በአዋጅ ቁጥር አንቀጽ 2/9/ መሰረት የሟቾች የቤተሰብ 

አባል ነዉ የሚል ድምዳሜ መድረሱን ነዉ፡፡በፍትሓብሔር ክርክር ቅቡልነት ያለዉ የማስረጃ 

ምዘና መርህ ``standard of proof``የክርክርሩን ፍሬ ነገር ማን በተሻለ ሁኔታ/ደረጃ/ በማስረጃ 

አሰረድቷል``preponderance of evidence`` የሚል መሆኑን ልብ ይለዋል፡፡ይህ መሰረታዊ 

መርህ  ክርክሩን ፍሬ ነገር በተሻለ ማስረጃ ያስረዳ ተከራካሪ ወገን የክርክሩ ረቺ ሆኖ 

እንደሚፈረድለት የሚያስገነዝበን ነዉ፡፡በሌላ በኩል የገጠር መሬት ይዞታ መብት ለባለይዞታዉ 

የቤተሰብ  አባል የሚታላለፍበት አግባብ የተደነገገበት የህጉ ዓላማ አንጻር ስንመለከት ሌላ ቋሚ 

መተዳደሪያ የሌለዉ እና የባለይዞታዉን ገቢ በመጋራት የኖረ የቤተሰቡ አባል ባለይዞታዉ 

መሞቱን ተክትሎ ሊደርስበት የሚችለዉን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ለማስቀረት እንደሆነ 

መገንዘብ አዳጋች አይደለም፡፡ 

በመሆኑም አመልካች የሟቾች የቤተሰብ አባል ሆኖ ከዚሁ ይዞታ በሚገኝ ገቢ ሲተዳደር 

እንደነበር እና የራሱ የሆነ ቋሚ መተዳደሪያ እንደሌለዉ በተሻለ ሁኔታ ማስረዳቱን በማረጋገጥ 

የስር ፍርድ ቤት የደረሰበትን የፍሬ ነገር ድምዳሜ ላይ ግልጽ የሆነ የማስረጃ ምዘና መርሆ 

መጣሱ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ የክልሉ የሰበር ሰሚ ችሎት እንደገና የማስረጃ ምዘና በማድረግ 

የሰጠዉ ዉሳኔ ለሰበር ሰሚ ችሎት የተሰጠዉን መሰረታዊ የህግ ስህተት የማረም ሃላፊነት 
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ያላገናዘበ እና ቅቡልነት ያለዉን የማስረጃ ምዘና መርሆ ያገናዘበ ባለመሆኑ ዉሳኔዉ ሊታረም 

የሚገባ ሆኖ አግኝተናል፡፡በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናል፡፡ 

                        ዉሳኔ 

1ኛ/የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ/83296 ላይ 

በ25/10/2012ዓ.ም የሰጠዉ ፍርድ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 348/1/መሰረት ተሽሯል፡፡ 

2ኛ/የእስቴ ወረዳ ፍርድ ቤት በመ/ቁ/0114481 ላይ ሰጠዉ ፍርድ እና ይህንኑ በማጽናት የደ/ 

ጎንደር  ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ/ 69056 ላይ የሰጠዉ ትእዛዝ ጸንቷል፡፡ይጻፍ፡፡                          

መዝገቡ ተዘግቷል ይመለስ፡፡ 

                                        የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት 

ማ/አ 
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	175142 የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሠሜን ሪጅን ሑመራ ዲስትሪክት ከ አቶ ወሉ ገሔር 33f0
	178185 ጀር ኃየተየግማህበር ከ ዓለም ብረታብረት ኃየተየግማህበር 7c77
	178664 የአቶ ጸጋይ ገሕይወት ሞግዚት አቶ ኪዳነማሪያም ሐይሉ ከ ወሮ አሚት አጽብሃ legal interdictionbf4b
	184039 አቶ አወል አህመድ ከ እነ አቶ አምባቸው በለጠ 1840394884
	189201 እነ አቶ ወድወሰን ታደሰ ይስማ ከ የለም 9f5c
	193330 ዳግም አከበረኝ ከ ፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤሕግ809d
	189201 እነ አቶ ወድወሰን ታደሰ ይስማ ከ የለም ac1e
	ሲስተር ኮከብ በቀለ ከ እነ ሰላም እስኮዳቮልፕ ሰ-መ-ቁ 173079 ውሳኔ ግልባጭ90da
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	177968 እነ የናዝሬትና አርሲ ሳሙና ፋብሪካ ኃየተየግማህበር ከ  እነ አቶ ሚሊዮን መኮንን ፣ የማህበር አባልነት ጥያቄ0583
	181512 የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. መንግስት ከ ቴክኒካል ትሬድንግ ኃየተየግማህበር፣ ወራሽ የሌለዉ ሀብት60c5
	188419 አመልካች፡አባይ ባንክ አ.ማ ውል ሐዋላ ገንዘብ9271
	ህፃን ሒዳያ አማን መሀመድ እና አመተበል መሃመድ የሰ-መ-ቁ 185175ab0d
	ሊቢያ ኦይል ኢትዮጵያ ሊሚትድ እና አቶ ዓሊ መሃመድ ፣ወ-ሮ ዘምዘም፣ ወ-ሮ ፎዚያ መሃመድ የሰ-መ-ቁ. 187065178e
	ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ  ከ ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ  በመዝገብ ቁጥር 207000ad7f
	ቄስ አፅብሃ ወልደ ማርያም ከ እነ አቶ ሽሻይ ገ ዋህድ የሰ-መ-ቁጥር 1884804a5f
	ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ  ከ ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ  በመዝገብ ቁጥር 207000301d
	አቶ ሀበን ግዑሽ እና ሊቢያ ኦይል ኢትዮጵያ ሊሚትድ የሰ-መ-ቁ. 1883315584
	አቶ ቀኖ ኩታሳ እና ወ-ሮ መሳይ ገመቹ የሰ-መ-ቁ 180936a40e
	አቶ ረዲ አህመድ እና ወ-ሮ መኪያ ሀሰን የሰ-መ-ቁ 175719bd7b
	አቶ አህመድ አብዱራህማን ከ ኢልይስ ዲተርጀንት ኢንዱስትሪ ኩባንያ የሰ-መ-ቁ 1932923734
	አቶ ወንድማገኝ መንግስቱ ማሞ እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሰ-መ-ቁ 191629379a
	አቶ ብርሃኑ ታደሰ እና የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ቤቶች አስተዳደር ፅ-ቤት የሠ-መ-ቁጥር 190440f5ef
	አቶ ኢሳያስ አድማሱ አለማየሁ እና ወ-ሮ አልማዝ ተድላ ደስታ የ-ሰ-መ-ቁ 18354717e6
	አቶ ደጋረገ ሙሉ እና ወ-ሮ ውብናት ላቀ የሰ-መ-ቁ 181649d984
	አቶ ደጉ ናኔቻ  እና የጉምሩክ ኮሚሽን የሰ-መ-ቁ 1878780ee2
	አቶ ግደይ ገ-ጻድቃን ገ-ማርያም እና ወ-ሮ ክንድሀፍቲ ኢታይ የሰ-መ-ቁ 179589996f
	አቶ ጉዕሽ ሃይሉ ደሞዝ እና ወ-ሮ ፅጌ ገ-ሂወት የሰ-መ-ቁ 180326a1be
	ኢንፎኔት ኮሌጅ ለ የአቶ መንገሻ ታደሰ ወራሽ ወ-ሪት ፍቅርተ መንገሻ የሰ-መ-ቁጥር 198152e452
	እነ መቶ አለቃ ኩምሳ ጨመዳ፣ወ-ሮ ኡርጌ መርጋ እና አቶ ካሳሁን አድነው የሰ-መ-ቁ 1880718f02
	እነ  ወ-ሮ ሰሚራ ጀማል እና አቶ ናስር ሐጎስ የሠ-መ-ቁጥር 1884065fd5
	አቶ ፍቃዱ አዱኛ እና የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የጠበቆች የዲስፕሊን ጉባኤ የሰ-መ-ቁ-195138 2e6b
	እነ ሳባ አርአያ እና ወ-ሮ ወ-ሮ በሻዱ ያደቴ የሰ-መ-ቁ 1826924d30
	እነ ሻለቃ ሰብሪ ቶፊቅ መሐመድ እና ሌ-ኮ-ል አለሙ ጌትነት አባተ የሰ-መ-ቁ 18394105a0
	እነ አቶ መርጋ ከበደ፣ አቶ አበራ ከበደ እና ጠ-ዮሴፍ አመንቴ የሰ-መ-ቁ-18915527e5
	እነ አቶ ሐይሌ ንማኒ፣አቶ ነስሩ አህመድ፣ጀማል ዋበላ እና ወ-ሪት ምንዳዬ ለገሰ የሰ-መ-ቁ-188293cfb1
	እነ ማስተዋል ታዘበው እና ወ-ሮ አቻም ሙጬ የሰ-መ-ቁ 18076166bc
	እነ አቶ ብርቄ ደስታ፣ወ-ሮ ላቀች ገብረወልድ እና ወ-ሮ ፈለቀች በልሄ1044
	እነ አቶ ሳሙኤል ገዛኸኝ፣ አቶ መኩሪያ ታረቀኝ እና አቶ ፍሰሃ እርቅይሁን የሰ-መ-ቁ-1911413ea5
	እነ አቶ አንበሳው አፈወርቅ እና አቶ አበበ ተገኝ የሠ-መ-ቁጥር 185708fcc5
	እነ አቶ አየናዉ አላምረዉ ወ-ሮ መሰረት ሉሉ የሰ-መ-ቁ 183394b542
	እነ አቶ አድማስ አደመ ከ የባህደር ዙሪያ ወረዳ የገጠር መሬት አስተዳደር ፅ-ቤት የሰ-መ-ቁጥር 1894951694
	እነ አቶ ኪሮስ መኮንን፣አቶ ዳዊት አማረ እና አቶ ኪሮስ ዳኘው የሰ-መ-ቁ- 188807  beb0
	እነ አቶ ግርማ ግያ እና አቶ አማረ ፍቅሩ የሰ-መ-ቁ. 186016eaed
	እነ አቶ ጁሀር ያህያ እና ወ-ሮ መሬም አህመድ የሰ.መ.ቁ 179607235a
	እነ አቶ ፈልመታ አምቦ እና ወ-ሮ ብርሃኔ ደምሴ የሰ-መ-ቁ 189090 b70e
	እነ ወ-ሮ ሐመልማል ታመነ ወ-ሮ የምስራች ተካ እና አቶ ክፍሌ ተካ የሰ-መ -ቁ 184335a260
	እነ ወ-ሮ ባህጃ ሳላህ፣ወ-ሮ ፎዚያ መሀመድ እና ወ-ሪት ምስራ አግዛ  የሰ-መ-ቁጥር 1847980a0a
	እነ ኡባህ በዲሪ ከ ኡመር ዩሱፍ ዶላል የሰ-መ-ቁጥር 190350c175
	እነ ወ-ሮ ብርሃን ገ-መድህን እና የሐውዜን ከተማ ማዘጋጃ ቤት የሰ-መ-ቁ 182677a518
	እነ ወ-ሮ ዘነበች ወንድሙ እና አቶ መስፍን ወንደሙ የሰ.መ.ቁ.1857294120
	እነ ወ-ሮ መሰረት ገብሬ እና ወ-ሮ ወርቋሃ ገብሬ  የሰ-መ-ቁ 1824597584
	እነ ወ-ሮ የሺወርቅ ፈንታዉ እና ወ-ሮ ፀሀይነሽ ፈንታዉ የሠ-መ-ቁጥር 190450ce5d
	እነ ወ-ሮ አያልነሽ ፈንቴ እና ወ-ሮ ብርሃኔ ተካ የሰ-መ-ቁ182110a3ae
	እነ ወ-ሮ ፈይዛ ከማል አወል፣አቶ አብዲ አህመድ መሀመድ እና አቶ ካህሳይ ተስፋዝጊ የሰ-መ-ቁ 184601066e
	እነ ወ-ሮ ጀማነሽ ቀነኒ፣አቶ አሰፋ ሸቡ እና ወ-ሮ ብርቱካን ሸቡ የሰ-መ-ቁጥር 1772053e38
	ወ-ሮ ተሚማ ሬድዋን በሽር እናአቶ በድሩ ሰማን፣አቶ ደሊል በድሩ የሰ-መ-ቁ 1792315a4b
	ወ-ሮ በድሪያ ዳውድ እና አቶ በርገና መሃመድ የሰ-መ-ቁ 184428d140
	ዘሀራ ሰዒድ እና የደቡብ ብሔሮች እና ብሔረሰቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መዝገቡ ሰ-መ-ቁ 193294c16d
	ወ-ሮ አበባዬ ጌቶ እና ወ-ሮ ወርቅዬ ጌቶ የሰ-መ-ቁ 187253cf09
	የሰ-መ-ቁ 196228  ውሳኔ ግልባጭ81a1
	የሰ-መ-ቁ 196228  ውሳኔ ግልባጭ6fd6
	የእነ አምሳሉ አበራ  እና አሻግሬ አበራ የሰ-መ-ቁ1953613074
	የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ከ ሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ መዝገብ ቁጥር 20703674dd


