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የሰ/መ/ቁ. 31963 

ጥቅምት 2ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ዒብደሌሏኪም ሁሴን - ከጠበቃ ወ/ሥሊሴ ብርቱ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  1. አቶ ቀነኒ ሁንዳ - ከጠበቃ ጋሻው ተገኝ ጋር ቀረቡ 

  2. ሊሉበሊ ኢንጀነሪንግ - አሌቀረበም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ክርክሩም የማይንቀሣቀስ ንብረት በፌርዴ 
አፇፃፀም የሚሸጥበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነው፡፡ 

 በዚህም መሠረት በአንዯኛ ተጠሪና በሁሇተኛ ተጠሪ መካከሌ የነበረው የፌርዴ አፇፃፀም ክርክር ቀጥል ንብረትነቱ 
የአንዯኛ ተጠሪ የሆነ ቤት በሏራጅ ተሸጦ ሇሁሇተኛ ተጠሪ መከፇሌ የሚገባው ዔዲ እንዱከፇሌ የአፇፃፀም ትእዛዝ ተሰጥቶ 
ይኸው ቤት ሇአሁን አመሌካች ከተሸጠ በኋሊ አንዯኛ ተጠሪ የሏራጅ ሽያጩ በሚካሄዴበት ጊዜ ግዙፌ የሆነ ጉዴሇት 
የተፇፀመ ስሇሆነ ሽያጩ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 445 መሠረት አቤቱታ አቅርበው ፌ/ቤቱም ግራ 
ቀኙን አከራክሮ ንብረትነቱ የአንዯኛ ተጠሪ የሆነው ቤት የተሸጠው ከግምት በሊይ ከመሆኑም በሊይ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 
445 መሠረት በማይንቀሣቀስ ንብረት ሊይ የተዯረገ ጨረታ ሉፇርስ የሚችሇው በአሻሻጡ ሥርዒት ሊይ ግዙፌ የሆነ 
ጉዴሇት ወይም ትክክሇኛ ያሌሆነ ተግባር ወይንም የማታሇሌና የማጭበርበር ተግባር ተፇጽሞ የተገኘ ከሆነና ይህም 
አቤቱታ በሚያቀርበው ወገን ሊይ ቀጥተኛ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ ከተረጋገጠ ነው፤ በተያዘው ጉዲይ ተገቢ ያሌሆነ ተግባር 
ተፇጽሟሌ ቢባሌ እንኳን አንዯኛ ተጠሪ በዚህ ዴርጊት ጉዲት የዯረሰባቸው ስሇመሆኑ ያሊስረደ ስሇሆነ የሏራጅ ሽያጩ 
እንዱፇርስ የቀረበው አቤቱታ አግባብነት የሇውም በማሇት ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 አንዯኛ ተጠሪ በዚሁ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን 
የአሁን አመሌካችም በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገቡ ተፇቅድሊቸው ግራ ቀኙን እንዯዚሁም የጣሌቃ ገቡን ክርክር መርምሮ 
በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 423/መ/ መሠረት ፌ/ቤቱ የሏራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በሚወጣበት ጊዜ ገዢው ንብረቱን ከመግዛቱ 
በፉት ማወቅ ይገባዋሌ ተብል የሚገመተውን ማንኛውንም ዝርዝር ሁኔታ በትክክሌ መግሇጽ እንዲሇበት የተመሇከተ ሲሆን 
ይሁን እንጂ የፌርዴ አስፇፃሚው ተወካይ ከተጫራ ች ሇሽያጭ የቀረበው ቤት የፌ/ባሇእዲ የግሌ ንብረት ነው ወይስ 
የመንግሥት በማሇት ሇቀረበሇት ጥያቄ "የቀበላ ወይም የኪራይ ቤቶች" ሉሆን ይችሊሌ በማሇት በሏራጅ ስሇሚሸጠው ቤት 
ትክክሇኛውንና አስፇሊጊ የሆነውን መረጃ ሇገዥዎች አሇመስጠቱ እንዯዚሁም የአሁን አመሌካች በጨረታው ሇመሣተፌ 
ከመጡት ሰዎች ሇተወሰኑትም ቢሆን ቤቱን ከአሁን አንዯኛ ተጠሪ ሊይ የተከራዩት መሆኑን በመግሇጽ እንዲይጫረቱባቸው 
ሇዚህም ውሇታ ብር 1ዏዏዏ(አንዴ ሺህ) እንዯሚሰጡ ይናገሩ እንዯነበር በምስክሮች የተረጋገጠ በመሆኑና በአጠቃሊይ 
ሲታይም በጨረታው ከፌተኛ ዋጋ ሉቀርብ ባሇመቻለና ይህም በቀጥታ ተጎጂ የሚያዯርገው ይግባኝ ባይን /የአሁን አንዯኛ 
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ተጠሪን/ ስሇሆነ የሥር ፌ/ቤት እነዚህን ግዴፇቶች በአግባቡ ሣይመሇከት ጨረታው ሉፇርስ አይገባም በማሇት የሰጠው 
ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ 

 በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ይህንኑ ውሣኔ በመቀበሌ ይግባኙን ሠርዟሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ ሇማስሇወጥ ሲሆን ይህም ችልት የሏራጅ ሽያጩ ግዙፌ የሆነ ጉዴሇት 
ያሇበት ስሇሆነ ሉፇርስ ይገባሌ ተብል በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት መወሰኑ ሇሰበር ቀርቦ ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ 
ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አኳያ 
እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

 አንዴ የማይንቀሣቀስ ንብረት በፌርዴ አፇፃፀም በሏራጅ በሚሸጥበት ጊዜ በሽያጩ አካሄዴ ጉዴሇት የተፇፀመ 
ስሇሆነ ሏራጁ ሉፇርስ ይገባሌ የሚሇው ወገን አቤቱታውን በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 445 መሠረት ማቅረብ የሚጠበቅበት 
ሲሆን የዚህ ዴንጋጌ ይዘትም፡- 

 "በፌርዴ አፇፃፀም ምክንያት የማይንቀሣቀስ ንብረት የተሸጠ እንዯሆነ የፌርዴ ባሇገንዘቡ ወይም ከሽያጩ ገንዘብ 
ዴርሻ ያሇው ወይም የንብረቱ ተካፊይ የሆነ ወይም በንብረቱ መሸጥ ምክንያት መብቱ የሚነካ ማናቸውም ሰው በአሻሻጡ 
ሥርዒት ሊይ ግዙፌ የሆነ ጉዴሇት ወይም ትክከሇኛ ያሌሆነ ተግባር ወይም የማታሇሌና የማጭበርበር ተግባር ተፇጽሟሌ 
በማሇት ሽያጩ እንዱፇርስ ወይም እንዱታገዴ ማመሌከቻ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የተጠቀሰው ተግባር በአመሌካቹ መብት ሊይ ቀጥታ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር ሽያጩ 
እንዱፇርስ ወይም እንዱታገዴ ሇማዘዝ አይቻሌም"፡፡ በሚሌ ይነበባሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አንዯኛ ተጠሪ የሏራጅ ሽያጩ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት አቤቱታቸውን ሇፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት 
ያቀረቡት በሏራጅ እንዱሸጥ የታዘዘው የቤት ቁጥር 236 ሆኖ ሣሇ የተሸጠው ግን የቤ.ቁ. 244 ተብል ነው፤ የሏራጅ 
ሽያጩ በሚከናወንበት ጊዜም ተጫራ ች "ቤቱ የቀበላ ነው ወይንስ የኪራይ ቤቶች" ብሇው ሲጠይቁ አጫራቹ " የቀበላ 
ወይንም የኪራይ ቤቶች"  ይሆናሌ ብል የተናገረ ከመሆኑም በሊይ ቤቱን የገዛው ሰው ላልች ተጫራ ች ብሌጫ ገንዘብ 
ሰጥተው እንዲይጫረቱ ሇእያንዲንዲቸው ብር 1000(አንዴ ሺህ)  በቼክ እንዯሚሰጣቸው ተናግሯሌ የሚለትን 
በምክንያትነት በመጥቀስ ነው፡፡ 

 በፌርዴ አፇፃፀም ማንኛውም ንብረት በሏራጅ እንዱሸጥ በሚወሰንበት ጊዜ የሏራጅ ሥርዒቱ የሚከናወንበት 
ሁኔታ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 423 ሊይ የተዘረዘረ ሲሆን በዚህም ዴንጋጌ መሠረት ገዢው በሏራጅ ስሇሚሸጠው ንብረት 
ማወቅ ስሇሚገባው ዝርዝር በሏራጅ ማስታወቂያው መጠቀስ እንዲሇበት ተመሌክቷሌ፡፡ 

 በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ የሏራጅ ሽያጭ ማስታወቂያው የቤ.ቁ. 244 "ን" እንዯሚመሇከት 
ሇተጫራ ች ይፊ ሆኖ የተሸጠው ግን የቤት ቁጥር 236 ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ግን በሏራጅ ማስታወቂያው 
ሽያጩ የሚመሇከተው የቤት ቁጥር 244"ን" እንዯሆነ ቢጠቀስም በፌርዴ አፇፃፀም መምሪያ በኩሌ የተገመተውና 
ገዢዎችም እንዱመሇከቱት ተዯርጎ የተጫረቱት በማስታወቂያው ሊይ የተመሇከተውን የቤ.ቁ. 244”ን”  ሣይሆን ቁጥር 
236”ን” እንዯሆነም ጭምር መረጋገጡን ተገንዝበናሌ፡፡ ይህ ሁኔታ በአፃፃፌ ስህተት ምክንያት የተፇጠረ መሆኑን 
መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን አንዯኛ ተጠሪም በዚህ ስህተት ምክንያት ከፌ ብል በተጠቀሰው የፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 445 
መሠረት ቀጥተኛ የሆነ ጉዲት የዯረሰባቸው ስሇመሆኑ አሊስረደም፡፡ 

 ሏራጅ አስፇፃሚው ቤቱ የቀበላ ወይንም የኪራይ ቤቶች ይሆናሌ ብል ስሇመናገሩ አንዯኛ ተጠሪ ባቀረቧቸው 
ምስክሮች የተረጋገጠ ቢሆንም ይህ ሁኔታ ተጫራ ችን እንዲይጫረቱ ስሇማዴረጉና በዚህም ሣቢያ ጉዲት የዯረሰባቸው 
ስሇመሆኑ በማስረጃ አሊረጋገጡም፡፡ ምክንያቱም ሕጉ በአሻሻጡ ሂዯት ግዴፇት /irregularity/ እንዲይኖር የሚከሊከሇውን 
ያህሌ ይህ ተፇጽሟሌ የሚባሌ ግዴፇት በአመሌካቹ መብት ሊይ ቀጥተኛ ጉዲት ያዯረሰ ስሇመሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር 
ጨረታው መፌረስ እንዯማይገባው እኩሌ ጥበቃ ስሇሚያዯርግ ነው፡፡ ንብረቱን የገዙት ተጫራች /የአሁን አመሌካች/ ያሇ 
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ተቀናቃኝ ብቻቸውን ሇመግዛት ባሊቸው ፌሊጎት ላልች ተጫራ ች እንዲይጫረቱ ሇእያንዲንዲቸው ብር 1000(አንዴ ሺህ)  
በቼክ እንዯሚሰጡ ቃሌ ገብተዋሌ የተባሇውን በተመሇከተ አንዯኛ ተጠሪ ካቀረቧቸው ምስክሮች መካከሌ የተወሰኑት ይህ 
ፌሬ ነገር ሲነገር መስማታቸውን በመጠቀስ ሇፌ/ቤቱ የምስክርነት ቃሌ መስጠታቸውን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌም ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የተሸጠው በ2ኛ ጨረታ ሲሆን 2ኛ ጨረታ በሚከናወንበት ጊዜም 
የሏራጅ ሽያጩ የሚዯረገው በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 428 መሠረት ነው፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ አኳያም ንብረቱ የሚሸጠው 
በሁሇተኛው ጨረታ ጊዜ ከፌተኛ ዋጋ ሇሚያቀርብ ተጫራች እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ሁሇተኛ የሏራጅ 
ማስታወቂያ ሲወጣ 44 ሰዎች በጨረታው ተመዝግበው እንዯነበር 37 ሰዎች ዯግሞ በጨረታው ተካፊይ እንዯነበሩና 
በመጨረሻም 1ዏ ከፌተኛ ዋጋ በሰጡ ተጫራ ች መካከሌ ፈክክሩ ቀጥል አመሌካች ብር 1ዏ1.ዏዏዏ/ አንዴ መቶ አንዴ 
ሺህ/ በመስጠት ጨረታውን እንዲሸነፈና የቤቱ የግምት ዋጋም ብር 88,83ዏ /ሰማንያ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ሠሊሣ/ 
እንዯነበር ከመዝገቡ ተገንዝበናሌ፡፡ 

ከዚህም የተረዲነው ሇጨረታው ከተመዘገቡት 44 ሰዎች መካከሌ 37 ሰዎች በጨረታው ተሣትፇው 
መገኘታቸውና በመጨረሻም 1ዏ ሰዎች ቀርተው ጨረታውን መቀጠሊቸው ሲታይ አመሌካች ላልች ሰዎች እንዲይጫረቱ 
የብር 1000(አንዴ ሺህ)  ቼክ ሇመስጠት ቃሌ ገብተዋሌ ተብል በአንዯኛ ተጠሪ ምስክሮች የተነገረው ጥርጣሬ ውስጥ 
የሚገባ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህም ላሊ በዚህ ምክንያት አንዯኛ ተጠሪ ቀጥተኛ የሆነ ጉዲት የዯረሰባቸው ስሇመሆኑም 
አሊስረደም፡፡ 

ሲጠቃሇሌም አንዯኛ ተጠሪ ጨረታው ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት በምክንያትነት የጠቀሷቸው ሁኔታዎች 
በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 445 ሊይ እንዯተመሇከተው በመብታቸው ሊይ ቀጥተኛ ጉዲት ያዯረሱባቸው ስሇመሆኑ ያሊስረደ 
መሆኑን የተገነዘብን ስሇሆነ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ጨረታው ሉፇርስ አይገባም በማሇት የሰጠው ውሣኔ አግባብነት ያሇው ሆኖ 
ሣሇ ነገር ግን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጨረታው ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ በመሻር የሰጠው 
ውሣኔ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 21375 በ8/2/98 ዒ.ም ጨረታው ሉፇርስ አይገባም በማሇት 
የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ስሇሆነ አጽንተነዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 4238ዏ ኀዲር 26 ቀን 1999 ዒ.ም ጨረታው ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሰሇሆነ ሽረነዋሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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