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የሰ/መ/ቁ. 48094 

ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም 

                                   ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

      ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      ታፇሰ ይርጋ 

                                          አሌማው ወላ 

                                          ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- እነ ሙና እንዴሪስ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካቾች በተጠሪና በሥር አንዯኛ ተከሳሽ ሊይ 
ባቀረቡት ክስ በአዱስ አበባ ከተማ በወረዲ 6 ቀበላ 13 ክሌሌ ቁጥር 563 የሆነው ቤት ሇከሳሾችና ሇአንዯኛ ተከሳሽ 
ከወሊጆቻችን በውርስ የተሊሇፇሌን ንብረት ሲሆን አቶ ጅሊሌ አብደሌመናን የተባለ ግሇሰብ ከሁሇተኛ ተከሳሽ ሊይ 
ገንዘብ ሲበዯሩ አንዯኛ ተከሳሽ አካሇመጠን ባሊዯረሱት ወራሾች ሊይ የተሰጠውን የሞግዚትነት ሥሌጣን መሠረት 
አዴርጎ የጋራ የውርስ ንብረት የሆነውን ቤት በመያዣነት ሠጥቷሌ፡፡ በአንዯኛ ተከሳሽ የተፇጸመው ተግባር 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁ/300 እና 1266 አኳያ ሔገ-ወጥ ስሇሆነ ሏምላ 7 ቀን 1987 ዓ.ም እና ጥቅምት 16 ቀን 1987 ዓ.ም 
የፇረመው የመያዣ ውሌ ፇራሽ ነው ተብል እንዱወሰንና የቤቱንም ካርታ ሁሇተኛ ተከሳሽ እንዱመሌስ ይወሰንሌን 
በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

 የከሳሾች ክስና ማስረጃ ሇተከሳሾች ዯርሶ መሌስ እንዱሰጡ ታዞ አንዯኛ ተከሳሽ ተጠርቶ ባሇመቅረቡ ጉዲዩ 
በላለበት እንዱታይ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ሁሇተኛ ተከሳሽ/የአሁን ተጠሪ/ ቀርቦ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ቤት በመያዣነት መያዙን አምኖ ይህንን 
ሇማዴረግ የቻሇው አንዯኛ ተከሳሽ በቤተዘመዴ ጉባኤ ዓማካይነት በ24/1/87 ዓ.ም የሞግዚትነት ሥሌጣን 
ተሰጥቶት ፌ/ቤትም ቀርቦ በመፅዯቁ ምክንያት እንዯሆነና የተሰጠውም የሞግዚትነት ሥሌጣን ሞግዚት በሆነሊቸው 
ሰዎች ስም የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት በዋስትና ሇመስጠት እንዯሚችሌ በሰነደ ሊይ ስሇተመሇከተ 
በመሆኑ ሇአንዯኛ ተከሳሽ በተሰጠው የሞግዚትነት ሥሌጣን ሊይ ተመስርቶ የመያዣ ውለ መፇረሙ በአግባቡ 
ስሇሆነ የመያዣ ውለ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከሊክሎሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤትም የመያዣ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ ወይንስ አይገባም የሚሇውን ጭብጥ መስርቶ 
ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የቤተዘመዴ ጉባኤ አንዯኛ ተከሳሽን ሞግዚት አዴርጎ የሾመው በ18/1ዏ/81 ዓ.ም ሲሆን 
ጥቅምት 11 ቀን 1987 ዓ.ም የሞግዚትነት ሥሌጣኑ ፌ/ቤት ቀርቦ ፀዴቋሌ፡፡ በሞግዚትነት ማፅዯቅ ውሳኔውም 
ሊይ ከከሳሾች መካከሌ አንዯኛ እና ሁሇተኛ ከሳሾች ከሞግዚት አስተዲዯር ነጻ የወጡ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ አንዯኛ 
ተከሳሽ ሞግዚት በሆነሊቸው ስም የተመዘገበ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ ወይም ዋስትና 
ሇመስጠት የተፇቀዯሇት ቢሆንም የመያዣ ውለን በተፇራረሙ ጊዜ አንዯኛ እና ሁሇተኛ ከሳሾች ከሞግዚት 
አስተዲዯር ነጻ ወጥተው የነበረ ስሇሆነ ያሇ እነሱ ስምምነት የመያዣ ውለን መፇራረሙ የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1266”ን” 
የሚጻረር ነው፡፡ 
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 በመሆኑም በወረዲ 6 ቀበላ 13 ክሌሌ የቤ.ቁ 563 ተመዝግቦ የሚገኘው የከሳሾችና የአንዯኛ ተከሳሽ የጋራ 
የውርስ ሀብት ሆኖ እያሇ አንዯኛ እና ሁሇተኛ ከሳሾች ስምምነታቸውን ሳይሰጡ በአንዯኛ ተከሳሽ በኩሌ ከሁሇተኛ 
ተከሳሽ ጋር የመያዣ ውሌ የተፇጸመው የሔጉን ዴንጋጌ ባሌተከተሇ ሁኔታ ስሇሆነ ጥቅምት 1987 ዓ.ም እና 
ሏምላ 1987 ዓ.ም የተዯረገ የመያዣ ውሌ ፇራሽ ነው በማሇት ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡ 

 የሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ የአሁን አመሌካች በውሳኔው ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ አንዴ ውሌ እንዱፇርስ ተዋዋይ ወገን ያሌሆኑ 
ሦስተኛ ወገኖች አቤቱታ ማቅረብ የሚችለት በፌ/ብ/ሔ/ቁ/ 1808(2) እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ 
ውለ የማይረጋበት ምክንያት ከቀረበት ጊዜ አንስቶ ከ2 ዓመት በኋሊ የውሌ ይሰረዝሌኝ ክስ ሉቀርብ እንዯማይችሌ 
ጉዲቱ የዯረሰበት ሰው አካሇመጠን የዯረሰ ሰው ከሆነ ክሱን ማቅረብ የሚገባው ውለ በተዯረገ በ2 ዓመት ጊዜ 
ውስጥ እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1810(1) ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ከተራ ቁጥር 1-3 የተጠቀሱት 
መ/ሰጭዎች ውለ ሲዯረግ ሇአቅመ አዲም የዯረሱ መሆናቸው ከ4ኛ-7ኛ የተጠቀሱትም መ/ሰጭዎች ከ1995 ዓ.ም 
ጀምሮ ሇአካሇመጠን የዯረሱ መሆናቸው በመ/ሰጭዎች ያሌተካዯ በመሆኑ የውሌ ይሰረዝሌኝ ክሱ 2 ዓመት 
ያሇፇው መሆኑን ፌ/ቤቱ ተገንዝቧሌ፡፡ ስሇሆነም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1810(1) መሠረት የውለ ይሰረዝሌኝ ክሱ በይርጋ 
ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡ 

 የሥር ከሳሾች/የአሁን አመሌካቾች/ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ 
ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 337 መሠረት ፌ/ቤቱ ይግባኙን 
ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ የአመሌካቾች የውሌ 
ይፌረስሌኝ ክስ በ2 ዓመት ይርጋ ቀሪ ሆኗሌ ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት መወሰኑ ሇሰበር ቀርቦ መጣራት 
የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ ይህ ችልት አቤቱታው ሇሰበር እንዱቀርብ አዴርጏ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን 
አከራክሯሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን በበኩሊችንም አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ 
ከተባሇበት ነጥብ አኳያ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

 አንዴ ውሌ በሚመሰረትበት ጊዜ የችልታ ወይንም የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ችልታ 
አሌነበረኝም ወይንም ፇቃዳን በአግባቡ አሌሰጠሁም በሚሇው ተዋዋይ ወገን ብቻ ጠያቂነት ውለ ሉፇርስ 
እንዯሚችሌ እንዯዚሁም ውለ የተዯረገበት ጉዲይ ሇሔግ ወይንም ሇሞራሌ ተቃራኒ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜና የውለ 
አጻጻፌ ሥርዓትም ባሌተጠበቀ ወቅት ከተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ወይንም በውለ ጥቅም አሇኝ በሚሌ 3ኛ ወገን 
ዓማካይነት የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ሲቀርብ ውለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1808(1) እና (2) ሊይ 
ተመሌክቷሌ፡፡ 

 የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ ማቅረቢያ ጊዜውን በተመሇከተም ውለ የማይረጋበት ምክንያት ከቀረበት ጊዜ 
አንስቶ በ2 ዓመት ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ ሉታገዴ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1810 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ውለ ሉፇርስ ይገባሌ ተብል ውሳኔ የተሰጠው የጋራ 
ባሇንብረቶች የሆኑት አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ፇቃዲቸውን አሌሰጡም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

 በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1810 ሊይ የተመሇከተው የ2 ዓመት ይርጋ ጊዜ ተፇጻሚነቱ ውለ የማይረጋበት ምክንያት 
ቀሪ በሚሆንበት ጊዜ ሲሆን ይህም የሚመሇከተው ከአንዯኛው ተዋዋይ ወገን ችልታ ወይንም ፇቃዴ ጉዴሇት ጋር 
የተያያዘ በሚሆንበት ጊዜ ነው፡፡ ውለ ከችልታ ወይንም ከፇቃዴ ጋር በተያያዘ ጉዴሇት አሇበት በሚባሌበት ጊዜ 
ይህንኑ መሠረት አዴርጎ ክስ የሚያቀርበው ወገን በ2 ዓመት ክሱን ካሊቀረበ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1810 መሠረት በይርጋ 
ቀሪ እንዯሚሆን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
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 ነገር ግን በተያዘው ጉዲይ ውለ እንዱፇርስሊቸው የጠየቁት አንዯኛ እና ሁሇተኛ አመሌካቾች ሇውለ 
መፌረስ በምክንያትነት የጠቀሱት የጋራ የሆነውን የውርስ ሀብት ሇመሸጥም ሆነ በመያዣ ሇመስጠት በፌ/ብ/ሔ/ቁ 
1266 መሠረት የጋራ ባሇሀብቶች ስምምነት አስፇሊጊ ሆኖ ሳሇ የሥር አንዯኛ ተከሳሽ ያሇ እኛ ስምምነት የጋራ 
የውርስ ሀብት የሆነውን ቤት ሇሁሇተኛ ተከሳሽ/ሇአሁን ተጠሪ/ በመያዣነት የሰጠ ስሇሆነ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ 
በማሇት ነው፡፡ አንዯኛ እና ሁሇተኛ አመሌካቾች ተዋዋይ ወገን ካሌሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1808(1) መሠረት ውለ 
የችልታ ወይንም የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት ስሇሆነ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት ሉጠይቁ የማይችለ በመሆኑ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1810 ሊይ የተመሇከተው የ2 ዓመት ይርጋ ጊዜ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት አይኖረውም፡፡ 

 በላሊ በኩሌም በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 318 ሊይ የተቀመጠውን የይርጋ ጊዜ በተመሇከተም 
አካሇመጠን ያሊዯረሰ ሌጅ በሞግዚቱ ሊይ የሚያቀርበውን ክስ አስመሌክቶ ተፇጻሚ የሚሆን ሲሆን በዚህ ጉዲይ ግን 
ውለ ፇራሽ ነው የተባሇው ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው ከሞግዚት አስተዲዯር ነጻ ወጥተዋሌ በተባለት አንዯኛ እና 
ሁሇተኛ አመሌካቾችን አስመሌክቶ ስሇሆነ ዴንጋጌው ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

 እንግዱህ ተጠሪ ያነሳው የይርጋ ክርክር በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1810 እና በቤተሰብ ሔጉ የሚሸፇን ባይሆንም የጋራ 
የሆነን ንብረት ሇማስተሊሇፌ ወይንም በዋስትና ሇመስጠት የሁለንም የጋራ ባሇንብረቶች ስምምነት ማግኘት 
እንዲሇበት በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1266 ሊይ የተመሇከተ ሲሆን ነገር ግን የጋራ ባሇንብረት ከሆኑት መካከሌ አንዯኛ እና 
ሁሇተኛ ተጠሪዎች በመያዣ ውለ ስምምነታቸውን ያሌሰጡ ስሇሆነ ይህም ውለ ሔግን የሚጻረር መሆኑን 
የሚያመሇክት ነው፡፡ አንዴ ውሌ ሔግን የሚቃረን ነው በሚባሌበት ጊዜ እንዱፇርስ ጥያቄ መቅረብ ያሇበት በ10 
ዓመት ጊዜ እንዯሆነ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 1845 ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካቾች ክሱን ቀረቡት ዯግሞ በሔጉ ሊይ 
የተቀመጠው የ10 ዓመት ጊዜ ከማሇፈ በፉት ስሇሆነ አቤቱታቸው በይርጋ የታገዯ አይዯሇም፡፡  

 ሲጠቃሇሌም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአመሌካቾች ክስ በ2(ሁሇት) ዓመት ይርጋ ቀሪ ሆኗሌ ያሇው 
ሇጉዲዩ አግባብነት በላሇው ዴንጋጌ ሊይ ተመስርቶ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 65139 በ1/9/2000 ዓ.ም የአመሌካቾች ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ 
በማሇት የሰጠው ውሳኔ እንዯዚሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ 46909 ሏምላ 28 2001 ዓ.ም ይህንኑ 
ውሳኔ በማጽናት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 348(1) መሠረት ሽረነዋሌ፡፡ 
 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ በፌሬ ጉዲይ ረገዴ ያቀረበውን የይግባኝ ቅሬታ መርምሮ የበኩለን ውሳኔ 
እንዱሰጥበት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 
 ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
 መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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