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የሰ/መ/ቁ - 146955 

ቀን - 30/09/2010 

                         ዲኞች፡-  

                             ተኽሉት ይመሰሌ 

                             ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

                             ቀነዒ ቂጣታ  

                             ተሾመ ሽፇራዉ 

                             አብዬ ካሳሁን 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ብሩክ ኃ/መስቀሌ 

            2. አቶ ኤሉያስ ኃ/መስቀሌ     አሌቀረቡም 

            3. አቶ ኢዩብ ኃ/መስቀሌ      

ተጠሪ፡-  አቶ ነብዩ ኃ/መስቀሌ  -ቀርበዋሌ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የእርቅ ስምምነት ይፇጸምሌኝ በሚሌ በቀረበዉ ክስ መነሻነት የተሰጠዉ 

ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ በሚሌ የቀረበዉን የሰበር አቤቱታ 

የሚመሇከት ነዉ፡፡ ክርክሩ የተጀመረዉ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

አመሌካቾች ከሳሽ፣ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካቾች ሇፌርዴ ቤቱ ያቀረቡት ክስ ይዘትም በአጭሩ በን/ስ/ሊ/ክ/ከ/ወረዲ 09 

ቀበላ ዉስጥ የሚገኝ እና ቁጥሩ 7251 የሆነዉ ቤት ግራ ቀኝ በዉርስ አግኝተን 

የጋራችን የሆነዉን ቤት በተመሇከተ በ19/10/07 ዒ.ም በመካከሊችን የተዯረገ የእርቅ 
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ስምምነት ዉሌ ይፇጸምሌን የሚሌ ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የእርቅ ስምምነቱ እንዱፀዴቅ 

ቀዯም ሲሌ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ያሊገኘ መሆኑን፣ ከሳሾች የእርቅ ስምምነት 

ነዉ በማሇት ያቀረቡትም የቤቱን ካርታ የማይገሌጽ በመሆኑ የቀረበዉ ክስ ተቀባይነት 

የሇዉም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መሌኩ የቀረበዉን 

ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ካርታ የላሇዉ እና 

ብረትነቱም የመንግስት ሆኖ ቀበላ የሚያስተዲዴረዉ መሆኑ መረጋገጡን ገሌፆ 

አመሌካቾች ክስ የማቅረብ መብት የሊቸዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች ይህን ዉሳኔ 

ባሇመቀበሌ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም፣ ይግባኝ ሰሚዉ 

ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ሇክሳቸዉ መሠረት ያዯረጉት የእርቅ ስምምነት በየትኛዉ ሊይ 

እንዯሚፇጸም የማያመሇክት መሆኑን ጠቅሶ የቀረበዉን ይግባኝ ሰርዞታሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህኑን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ሲሆን፣ 

አመሌካቾች በቀን 23/12/09 ዒ.ም ተዘጋጅቶ በጠበቃቸዉ አማካይነት በቀረበዉ ሦስት 

ገጽ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነዉ የሚለባቸዉን ምክንያቶች በመዘርዘር ታርሞ ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ 

ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ ያስቀርባሌ በመባለም ተጠሪ በተዯረገሇት 

ጥሪ መሠረት ቀርቦ ግራ ቀኝ ክርክራቸዉን በጽሐፌ ተሇዋዉጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉን ሲመስሌ፣ 

ይህ ችልትም ሇሰበር አቤቱታዉ ምክንያት የሆነዉን ዉሳኔ ከግራ ቀኝ ክርክር እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ 

መርምሮታሌ፡፡ አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ ሇጠየቁት ዲኝነት መሠረት 

ያዯረጉት በግራ ቀኝ መካከሌ በ19/10/2007 ዒ.ም ተዯረገ የተባሇዉን የእርቅ ስምምነት 

ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ስምምነቱ ሇአፇፃፀም ቀርቦ ተቀባይነት ማጣቱን ጠቅሶ 

ተከራክሯሌ፡፡ ግራ ቀኙ በዚህ መሌኩ ካቀረቡት ክርክር አኳያ በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ 

አንቀጽ 246(1) መሠረት ተይዞ እሌባት ማግኘት የሚገባዉ ትክክሇኛ ጭብጥ በፌርዴ 

ቤት ሉፇጸም የሚችሌ በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገ የእርቅ ስምምነት መኖር አሇመኖሩ 

ነዉ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን ክስ ዉዴቅ ያዯረገዉ 
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ሇክርክሩ ምክንያት ሇሆነዉ የእርቅ ስምምነት መነሻ የሆነዉ ቤት ካርታ የላሇዉ እና 

የመንግሰት መሆኑን በመጥቀስ ነዉ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ከቤቱ ባሇቤትነት ጋር በተያያዘ በግራ ቀኝ የተነሳ ክርክር ሳይኖር 

ከፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 182 በሚፃረር መሌኩ ከክርክሩ ጭብጥ ዉጪ በመዉጣት 

ዉሳኔ መስጠቱን በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ ነዉ ብሇናሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካቾች ሇክሳቸዉ መሠረት ያዯረጉት የእርቅ ስምምነት 

ተገቢዉን የፌሬ ነገር መግሇጫ ያሌያዘ እና ስምምነቱ በየትኛዉ ቤት ሊይ እንዯሚፇጸም 

የማያመሇክት ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አረጋግጦ ሇዚህ ሰበር አቤቱታ 

ምክንያት የሆነዉን ትዔዛዝ መስጠቱን ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር ችልት 

ባቀረቡት አቤቱታም ተጠሪ ስምምነቱ ሉፇጸም የሚችሌ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ 

ሳይከራከር ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ይህን ዉሳኔ መስጠቱ አግባብ አሇመሆኑን የተከራከረ 

ቢሆንም፣ ስምምነቱ ግሌጽና ሉፇጸም የሚችሌ ስሇመሆኑ ገሌጸዉ አሌተከራከሩም፡፡ 

እኛም ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉን የእርቅ ስምምነት አስቀርበን እንዲየነዉ እርቅ 

ስምምነቱ ስሇየትኛዉ ቤት፣ እንዱሁም ተጠሪ በእርቅ ስምምነቱ መሠረት እንዱፇጽም 

የሚጠበቅበት ግዳታ ምን እንዯሆነ በተብራራ መሌኩ አያስቀምጥም፡፡ በፌትሏብሓር 

ህጉ አንቀጽ 3312(1) መሠረት እንዯዉሳኔ ተቆጥሮ በፌርዴ ቤት ሇአፇፃፀም አቅርቦ 

ማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ ስምምነቱ ግሌጽና የፇፃሚዉን አካሌ ግዳታ በማያሻማ ሁኔታ 

የሚገሌጽ መሆን አሇበት፡፡ በዚህ ዒይነት ግሌጽ ያሌሆነ የእርቅ ስምምነት ሲቀርብ፣ 

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የላሊ ተከራካሪ ወገን ክርክር እንኳን መስማት ሳያስፇሌገዉ 

ይህኑን ጠቅሶ ክሱን ዉዴቅ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት፣ ቤቱ የመንግስት ነዉ በሚሌ የስር ፌርዴ ቤት የዯረሰበትን ዴምዲሜ 

ማረም ሲገባዉ ይህን አሇማረሙ ስህተት ቢሆንም፣ አመሌካቾች ሇክሳቸዉ መሠረት 

ያዯረጉት ስምምነት ግሌጽ እና የተብራራ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የቀረበሇትን 

አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ትዔዛዝ በአግባቡ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር መሠረታዊ 

የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ስሊሌተገኘ ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/189984 በቀን 20/10/09 ዒ.ም በዋሇዉ 

ችልት የሰጠዉ ትዔዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፤ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/101014 በቀን 03/02/09 ዒ.ም 

በዋሇዉ ችልት ቤቱ የመንግስት ነዉ በማሇት የሰጠዉ የዉሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡  

2. ይህ ችልት በቀን 13/03/2010 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ የዔግዴ ትዔዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ 

የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 

 

መ/ይ  
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