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የሰ.መ.ቁ. 32299 

ጥር 07 ቀን 2001 ዒ.ም 

                    ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

                      ታፇሰ ይርጋ 

                      በሊቸው አንሺሶ 

                      አሌማው ወላ 

                      ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1. አቶ ሰሇሞን ከተማ 

     2. አሌ ሣሌቫቶር ኃ.የተ.የግ.ማ 

ተጠሪ፡- 1. ሴንትራሌ ቬኑ ኃ.የተ.የግ.ማ 

  2. ወ/ሮ ሸዋወንዴም ተስፊዬ          ጠበቃ ፌፁም ብርሃን ገ/ክርስቶስ ቀረቡ 

  3. አቶ ዲዊት ከበዯ 

  4. ወ/ት ነጠረች ከበዯ - ጠበቃ ሰሇሞን ገ/ሚካኤሌ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

          ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው በአመሌካቾችና በሁሇተኛና ሦስተኛ ተጠሪዎች መካከሌ ግንቦት 
04 ቀን 1997 ዒ.ም የተዯረገው የንግዴ ዴርጅት እና የንግዴ ዴርጅት ህንፃ ሽያጭ ውሌ በህግ መሰረት የተፇፀመ ውሌ 
አይዯሇም ተብል በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት በመወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ 
በማሇት አመሌካቾች ቅሬታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

 ጉዲዩ በተጀመረበት በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሣሾች የነበሩት የአሁኑ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ሲሆኑ 
ህዲር 26 ቀን 1998 ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት ክስ በአዱስ አበባ ከተማ ንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ በቀዴሞው በቀበላ 
08 የሚገኘውን በሁሇተኛ ተጠሪ ባሇቤት እና በሦስተኛ ተጠሪ አባትና አውራሽ በሆኑት በሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ ስም 
በካርታ ቁጥር 25116 ተመዝግቦ የሚታወቀውንና በ2825 ካ.ሜ. ቦታ ሊይ ሰፌሮ የሚገኘውን ሴንትራሌ ቬንዩ ሆቴሌ 
ከእነ መገሌገያ ዔቃዎቹ ጭምር በ04/09/1997 በተፃፇ የሽያጭ ውሌ ከነመሌካም ስሙ በንብረቶቹ ሊይ ካለት የኢትዮጵያ 
ሌማት ባንክና ኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የብዴር ዔዲዎች፣ የሆቴለ ሠራተኞች ክፌያ እና የሆቴለ የአገር ውስጥ ገቢ የግብር 
ዔዲዎችን ገዥዎች ሸፌነው ከእዲዎቹ ውጪ በብር 1,000.000.00 /አንዴ ሚሉዮን ብር/ ከሳሾች ሇተከሳሽ መሸጣቸውን፣ 
ውለ በተዯረገ ዔሇት ብር 200,000.00 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ቀብዴ መቀበሊቸውን ቀሪውን ስመሃብቱ ሲዛወር ተከሳሽ 
ሇመክፇሌ ግዳታ ውስጥ ገብተው ሆቴለን ከመገሌገያዎቹ ዔቃዎች ጭምር መረከባቸውን፣ ተከሳሹ የሆቴለን ሥመሃብት 
ሇማዛወር የሚረደትን በውለ የተጠቀሱትን ግዳታዎችን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ባሇመሆን ቀሪ ክፌያም ሳይከፌለ 
መቅረታቸውንና ሇዚህም ህዲር 23 ቀን 1998 ዒ.ም ተከሳሽ ግዳታቸውን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ባሇመሆን ምክንያት ውለ 
ፇራሽ እንዯሚሆንና ከሳሾች መብታቸውን በህግ አግባብ ሇማስከበር የሚገዯደ መሆኑን ገሌፀው የመጨረሻ የጽሐፌ 
ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውን፣ ተከሳሹ በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ግዳታቸውን ባሇመፇፀማቸው ውለ መፌረሱንና 
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ክስ ማቅረባቸውን ዘርዝረው ተከሳሽ በውለ ምክንያት የተረከቡትን ሆቴሌ ከእነ መገሌገያ ዔቃዎቹ ሇከሳሾች 
እንዱያስረክቡ፣ በውለ የተመሇከተውን የገዯብ መቀጫ ብር 100,000.00 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ እንዱከፌለ፣ በሆቴለ 
ዴርጅት መሌካም ስምና ዝና ሇዯረሰው ጉዲትና ሇተገኘው ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽግና ወዯፉት ክስ የማቅረብ መብታቸው 
እንዱጠበቅና በክሱ ምክንያት ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ከህጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት 
ጠይቀው በአሁኑ አንዯኛ አመሌካች ሊይ ክስ መስርተዋሌ፡፡ ክስና ማስረጃ ሇአንዯኛ አመሌካች ዯርሶም በ24/04/1998 ዒ.ም 
በተፃፇ ማመሌከቻ የመከሊከያ መሌሱን አቅርበዋሌ፡፡ በመከሊከያ መሌሳቸውም የሽያጭ ውለ መዯረጉ እውነት ሆኖ ተከሳሹ 
በውለ በገቡት ግዳታ መሠረት የሌማት ባንኩን ዔዲ ከፌሇው ንብረቱን ከሌማት ባንክ መረከባቸውን፣ ሇላልች ዔዲዎችም 
ከብር 800,000.00 /ስምንት መቶ ሺህ ብር/ በሊይ ከፌሇው ብር 200,000.00 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ብቻ መቅረቱን፣ 
ላልች እንቅስቃሴዎችን ማዴረግ ያሌቻለትም ጉዲዩን ሇማስፇፀም የተሰጣቸውን ውክሌና በከሳሾች በመሻሩ ምክንያት ሆኖ 
ከዚህ በኋሊም ከሣሾች እንዯውለ ሇመፇፀም ምንም ዒይነት ጥረት አሇማዴረጋቸውንና ላልች ምክንያቶችን በመዘርዘር 
ሇውለ አሇመፇፀም ምክንያት ከሳሾች መሆናቸውን በመጥቀስ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ከዚህም በተጨማሪ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ በዚህ ክሳቸውም በውለ መሠረት የባንክ ዔዲዎችንና 
ቅዴሚያ ክፌያ ጨምሮ ብር 7,470,541.10(ሰባት መቶ ሺህ አራት መቶ ሰባ ሺህ አምስት መቶ አርባ አንዴ ብር ከአስር 
ሳንቲም) ክፌያ ፇጽመው ዴርጅቱንና ህንፃውን በመረከብ ከብር 200,000.00 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ በሊይ የሆነ ገንዘብ 
ወጪ በማዴረግ ስራ እንዱጀምር ማዴረጋቸውን፣ ቀሪውን የሽያጭ ገንዘብ ስመሃብቱ ሲዛወር ሇመክፇሌ በውለ 
መስማማታቸውንና የውለን ግዳታ የከሳሽ ተከሳሾች እንዱፇጽሙ ቢነገራቸውም ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን በመዘርዘር 
በውለ ግዳታ የከሳሽ ተከሳሾች እንዱፇጽሙ ቢነገራቸውም ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን በመዘርዘር በውለ ግዳታ መሠረት 
ተከሳሾች ሇንግዴ ዴርጅቱና ሇህንፃው ስመ ሀብት መዛወር አስፇሊጊ የሆኑትን ማንኛውንም ፍርማሉቲዎች እንዱፇጽሙና 
በእጃቸው የሚገኘውን ማንኛውንም ሰነድች ሇተከሳሽ ከሳሽ እንዱያስረክቡ፣ ውለ በግዴ እንዱፇፀምና ወጪና ኪሣራም 
ይከፇሊቸው ዘንዴ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የከሳሽ ተከሳሾችም ጥር 24 ቀን 1998 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ 
የተከሳሽ ከሳሽ ክስ ተቀባይነት የሇውም የሚለባቸውን የህግም ሆነ የፌሬ ነገር ምክንያቶችን ዘርዝረው ተከራክረዋሌ፡፡ 
ከዚህም በኋሊ የአሁኗ አራተኛ ተጠሪ የጣሌቃ ገብነት አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ ሇሽያጭ መሠረት የሆነው 
ሆቴሌ ያሌተከፊፇሇ የውርስ ሀብት በመሆኑና በንብረቱ ሊይ ዴርሻ ያሊቸው በመሆኑ፣ ውለ በተንኯሌ የተዯረገና የሦስትኛ 
ወገንን መብት የነካ በመሆኑ ፇራሽ ሉሆን የሚገባው ህገ-ወጥ ውሌ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በዚህ 
የጣሌቃገብ አቤቱታም አንዯኛ አመሌካችም ሆነ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጏ አሇን 
ያለትን መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሁኑ ሁሇተኛ አመሌካች መጋቢት 13 ቀን 1998 ዒ.ም በተፃፇ የጣሌቃገብነት 
አቤቱታ ግንቦት 04 ቀን 1997 ዒ.ም የተዯረገው የንግዴ ዴርጅትና የንግዴ ዴርጅቱ ህንፃ ሽያጭ ውሌ የተፇረመው 
የአበዲሪ ባንኮችንና የፊይናንስ ተቋማትን ፌሊጏት ሇማሟሊትና ሇማመቻቸት ሲባሌ ሆኖ ጣሌቃገብ ሁሇተኛ ገዥነት 
መዋዋለን፣ የአሁኑን አመሌካች ዔዲም ጣሌቃገብ ከአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ባገኘው የብር 6,400,000.00 /ስዴስት 
ሚሉዮን አራት መቶ ሺህ ብር/ መክፇለን፣የሆቴለን ህንፃ እና ጠቅሊሊ ዴርጅቱንም ሏምላ 01 ቀን 1997 ዒ.ም በተፇረመ 
የመያዣ ውሌ ሇአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ በመያዣነት መስጠቱን፣ በጣሌቃገብ ስም በወጣ የንግዴ ፇቃዴ እና የንግዴ 
ስያሜም ሆቴለ ንግደ እየተመራና እየተካሄዯ የሚገኝ መሆኑን፣ በገዥዎች በኩሌ የውሌ ግዳታ ተጥሷሌ በሚሌ 
የቀረበው ምክንያትም የማይገባ መሆኑን በመዘርዘር የሽያጭ ውለን ሇማፌረስ የሚያበቃ የፌሬ ነገርም ሆነ የህግ 
ምክንያት የሇም ከማሇቱም በተጨማሪ ውለ ይፇርሳሌ ቢባሌ እንኳ ገዥዎች ወዯ ነበሩበት ቦታ ሇመመሇስ የሚያስችሌ 
ሁኔታ አሇመኖሩን በመጥቀስ የውለ ቃሌ ተግባራዊ ይሆን ዘንዴ እንዱወሰንሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ በዚህ የጣሌቃገብ 
አቤቱታም ከሣሾች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጏ ጣሌቃገቡ የዲኝነት ሳይከፌለ የሚስተናገዴበት ምክንያት አሇመኖሩን፣ 
ጉዲዩም የአሁኑ አንዯኛ አመሌካች የተከሳሽ ከሣሽነት ክስ ሲያቀርቡ ሳይቀርብ ቀርቶ በኋሊ መቅረቡ ሥነ-ሥርዒቱን የጠበቀ 
አሇመሆኑን፣ አንዴ ዴርጅት በአንዴ ቀን ሇተሇያዩ ግሇሰቦች ሉሸጥ የማይችሌ መሆኑንና በጣሌቃገብ በኩሌ የቀረበው 
የውሌ ሰነዴም በስህተት የተፇረመ በመሆኑ በህግ ፉት ሉፀና እንዯማይገባ በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ቀዯም ሲሌ ይዞት የነበረውን ጭብጥ 
በማሻሻሌ ተገቢ ነው ያሇውን ጭብጥ ከያዘ በኋሊ አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን የውርስ እና የሽያጭ ህግ ዴንጋጌዎችን 
በመጥቀስ የሽያጭ ውለ ህጋዊ የሚባሌበት ምክንያት የሇም በሚሌ ምክንያት የሽያጭ ውለን ፇራሽ ነው ብል ከዯመዯመ 
በኋሊ የአሁኑ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ብር 513,012.20 /አምስት መቶ አስራ ሦስት ሺህ አስራ ሁሇት ብር ከሃያ 
ሳንቲም/ ሇአሁኑ አንዯኛ አመሌካች እንዱከፌለ አንዯኛ አመሌካችም የተረከቡትን የዴርጅት ቤት ሇሻጮች መሌሰው 
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እንዱያስረክቡ እና የአሁኑ ሁሇተኛ አመሌካች በሽያጭ ውለ ምክንያት ሇሻጮች ከፇሌኩ የሚሇውን በተመሇከተ ዯግሞ 
ዲኝነት ከፌል የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀሇት መሆኑን በመግሇጽ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካቾች ቅር 
በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ይኸው ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የህንፃው ሽያጭ ውሌ በፌርዴ ቤት መዝገብ ወይም ውለ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ያሌተዯረገ በመሆኑ 
የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ ሉያሟሊ የሚችሌ አሇመሆኑንና በዚህ ረገዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት በሰ/መ/ቁ. 21448 ስሇ ፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 1723 ዴንጋጌ የሰጠውን ትርጓሜ በመጥቀስ የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ውሣኔን በውጤት ዯረጃ የተቀበሇው መሆኑን ገሌጾ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካቾች ጠበቃ ሏምላ 30 ቀን 1999 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ 
የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረዋሌ፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም 
በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ከአንዯኛ እስከ ሦስተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ተጠሪዎች ጠበቃ መጋቢት 25 
ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ አራተኛ ተጠሪም በተመሳሳይ ቀን ሇብቻቸው በፃፈት ማመሌከቻ መሌሳቸውን 
አቅርበዋሌ፡፡ በተጠሪዎች መሌስ ሊይም የአመሌካቾች ጠበቃ የመሌስ መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ግራ ቀኙ 
በቃሌ እንዱከራከሩ ተዯርጏ ህዲር 25 ቀን 2001 ዒ.ም በዋሇው ችልት ክርክራቸው ተዯምጧሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌና የቃሌ 
ክርክር የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ጥያቄ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው 
ፌ/ቤት ተገቢነት ያሇውን ጭብጥ በመያዝ አግባብነት ያሇውን ዲኝነት ሰጥቷሌ ወይስ አሌሰጠም? የሚሇው ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው የሆቴሌ ዴርጅትና ህንፃው የሟች የአቶ ከበዯ 
ዘሇቀ እና የአሁኑ ሦስተኛ ተጠሪ የጋብቻ የጋራ ሀብት መሆኑን፣ ይህንኑ የሆቴሌ ዴርጅት እና ህንፃ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ 
ተጠሪዎች የጋራ ባሇሃብት ነን በማሇት ግንቦት 04 ቀን 1997 ዒ.ም በተፃፇ የሽያጭ ውሌ ሇአመሌካቾች የሸጡሊቸው 
መሆኑን ነው፡፡ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ውለ መዯረጉን አምነው ሇፌ/ቤቱ ክስ መመስረት የቻለት አንዯኛ 
አመሌካች በሽያጭ ውለ የተቀመጠውን ግዳታቸውን ባሇመወጣታቸው ተገቢውን ማስጠንቀቂያ ሰጥተን ውለን በግሊችን 
ስሇሠረዝን ዴርጅቱን አንዯኛ አመሌካች መሌሰው ያስረክቡን በሚሌ ምክንያት መሆኑንም ተረዴተናሌ፡፡ እንዱሁም አንዯኛ 
አመሌካች በስር ተከሳሽነታቸው የሰጡት መሌስ የውለን መኖር አምነው በውለ ሇተቀመጡት ግዳታዎች አሇመፇፀም 
ምክንያት የሆኑት ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች መሆናቸውን በመዘርዘር ውለ የሚሰረዝበት የህግም ሆነ የፌሬ ነገር 
ምክንያት የሇም ሲለ የሚከራከሩ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የአሁኗ አራተኛ ተጠሪ ክርክር መሠረት ያዯረገውም ሇሽያጭ 
መሰረት የሆነው የሆቴሌ ዴርጅት የሟች አባታቸው ያሌተከፊፇሇ የውርስ ንብረት ሆኖ እያሇ ሽያጩ በሁሇተኛ እና 
ሦስተኛ ተጠሪዎች መከናወኑ መብቴን ስሇሚነካ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ በሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ሁሇተኛ አመሌካች ክርክር 
ዯግሞ ሇክርክሩ መሰረት የሆነው የሆቴሌ ዴርጅት ከሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ከአንዯኛ አመሌካች ጋር በጋራ 
የገዛው የአበዲሪ ባንኮችንና የፊይናንስ ተቋማትን ፌሊጏት ሇማሟሊትና ሇማመቻቸት ሲባሌ መሆኑን፣ አንዯኛ አመሌካች 
በውለ መሠረት በገባው ግዳታም ሇሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ዔዲ ከአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አ.ማ ተበዴሮ ብር 
6,400,000.00 /ስዴስት ሚሉዮን አራት መቶ ሺህ ብር መክፇለንና በራሱ የንግዴ ስያሜም የንግዴ ሥራውን እየሰራ 
እንዯሚገኝ እንዱሁም ሇፊይናንስ ተቋማትና ላልች የሻጭ ዔዲዎችን እና ሆቴለን በዘመናዊ ሁኔታ ሇማዯራጅት በዴምሩ 
ብር 11,285,889.00 /አስራ አንዴ ሚሉዮን ሁሇት መቶ ሰማኒያ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ብር/ ወጪ 
ማዴረጉን ገሌጾ ውለ የሚሰረዝበት አግባብ የሇም የሚሌ ነው፡፡ 

 እንግዱህ የግራ ቀኙ ክርክርና የዲኝነት ጥያቄ የሚያሳየው ግንቦት 04 ቀን 1997 ዒ.ም የተዯረገው የሆቴሌ 
ዴርጅት እና ህንፃ ሽያጭ ውሌ መኖሩ ታምኖ በውለ በተመሇከተው አኳኋን ግዳታውን ያሌተወጣው የትኛው ወገን ነው 
በሚሌ አመሌካቾችና ከአንዯኛ እስከ ሦስተኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች የሚከራከሩ መሆኑን፣ አራተኛ ተጠሪ ዯግሞ 
ሽያጩ ባሌተከፊፇሇ የውርስ ንብረት ሊይ የተፇፀመ ስሇሆነ ሉፇርስ ይገባሌ የሚለ መሆኑን ነው ከዚህ የክርክር ይዘት 
የምንገነዘበው ዯግሞ በፌ/ቤቱ በጭብጥነት ተይዞ ውሣኔ ሉያገኝ የሚገባው ነጥብ ምን እንዯሆነ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ምሊሽ 
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የሚያገኘው የፌትሏብሔር ሙግቶች የሚመሩበትን የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ 
ነው፡፡  በመሆኑም የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ህግ አንቀጽ 248 የሚያሳያው ጭብጥ የሚያዘው ከሣሽና ተከሳሽ 
በሥርዒቱ መሠረት የሚያቀርቡት የክስ ማመሌከቻና የመከሊከያ መሌስ፣ ከአባሪ ሠነድችና በቁጥር 241 መሠረት 
ከተዯረገው ምርመራ የተገኘውን የተከራካሪ ወገኖች ቃሌ መሠረት በማዴርግ መሆኑን ነው፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይም የተከራካሪ ወገኖች የክርክር ሂዯት ሉያዝ እና በፌ/ቤት ሉወሰን የሚገባው ጭብጥ ምን 
እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡ ይኸውም የስር ከሣሶች ጥያቄ ግንቦት 04 ቀን 1997 የተዯረገው የሽያጭ ውሌ ይፌረስሌን ሳይሆን 
ውለ በግሊችን ስሇተሠረዘ ዴርጅቱን ገዢ ያስረክበን የሚሌ ነው፡፡ ገዢዎች ውለ ሉሰረዝ አይገባም የሚለትን ምክንያት 
ዘርዝረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ዲኝነት የሰጠው ውለ ፇራሽ ነው በሚሌ 
ምክንያት ነው፡፡ 

 በመሠረቱ ውሌ ማፌረስና ውሌ መሠረዝ በውሌ የተቋቋሙት ግዳታዎች ከሚቀሩባቸው መንገድች ውስጥ 
የሚካተቱ ቢሆንም ምክንያታቸውና ውጤታቸው የተሇያዩ መሆኑን በዚህ ረገዴ የተዯነገጉት የውሌ ማፌረስ ከውሌ 
አመሠራረት ጋር ተያይዞ የሚነሳ ሲሆን ሲሆነ ውለ ከአመሰራረቱ በህጉ የተመሇከቱትን ሁኔታዎች ባሇማሟሊቱ ግዴፇት 
ያሇበት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የውሌ መሰረዝ ጉዲይ ከውሌ አመሰራረት ችግር የሚነሳ ሳይሆን ከተዋዋይ 
ወገኖች የውሌ ግዳታውን ካሇመወጣት የሚመነጭ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ውሌ የሚሰረዘው ከመሠረቱ ግዴፇት ስሊሇው 
አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም የውሌ መሠረዝ ምክንያት ከተዋዋይ ወገኖች የውሌ ግዳታን ከመፇፀምና ካሇመፇፀም ጋር ተያይዞ 
የሚከሠት ነው፡፡ የውሌ መሠረዝ ሥርዒትም የራሱ የሆነ አካሄዴ አሇው፡፡ ይኸውም ውለን የመሠረዝ ፌሊጏት ያሇውን 
ወገን የውለ ግዳታ ባሇመፇፀሙ የተነሳ ከህግ ወይም ከውለ ከራሱ ባገኘው መብት ተጠቅሞ ውለን ሉሰርዝ ይችሊሌ፡፡ 
ይህ መብት ተግባራዊ የሚሆንበት አጋጣሚም ግዳታው ባሇመፇፀሙ የተነሳ የዯረሰውን ጉዲት ከማረጋገጥ ጋር ተያይዞ 
የሚታይ እንጂ ጥያቄ አቅራቢው ሁሌ ጊዜ ተቀባይነት የሚያገኝበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የውሌ ይሰረዝሌኝና 
ተያያዥነት ያሊቸው ጥያቄዎች በህጉ አግባብ የሚስተናገደ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1784 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 
ያስገነዝባለ፡፡ በተያዘው ጉዲይም የስር ከሳሾች ጥያቄ ውሌ ይሰረዝሌኝንና ተያያዥነት ያሊቸው ጥያቄዎች በሚስተናገደበት 
የፌትሏብሔር ህግ ክፌሌ ምሊሽ ማግኘት ሲገባ በህጉ አግባብ የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ባሌቀረበበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት በራሱ ተነሳሽነት በፌ/ብ/ህ/ቁ 1723 ስር የተመሇከተውን የፍርማሉቲ ጥያቄ በማንሳት ጉዲዩን መወሰኑ የህግ 
መሠረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሠረቱ ፌ/ቤቱ በተከራካሪ ወገኖች የተጠየቀውን ዲኝነት በመተውና በተከራካሪ 
ወገኖች ያሌተነሳሇትን የፍርማሉቲ ጥያቄ በራሱ ጊዜ በማንሳት ውሣኔ እንዱሰጥ የሚያስችሌ የህግ አካሄዴ የሇም ስሇሆነም 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቤቱታ በቀረበበት ጉዲይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ የውሌ ይሰረዝሌን፤ 
ሠርዘናሌ የክርክር ጭብጥ መሠረት አዴርጏ የተሰጠ መሆን ያሇመሆኑን በመመርመር ዲኝነት መስጠት ሲገባው 
የፍርማሉቲ ጥያቄን በማንሳት እና ምክንያቱን በመሇወጥ ውጤቱን ማጽናቱ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ 

 የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የክርክሩን ጭብጥ የውሌ ይሠረዝ፤ ሠርዘናሌ አኳያ አሇመመሌከቱን ከሊይ ገሌፀናሌ፡፡ 
እንዱህ ከሆነ ይኸው ይግባኝ ሰሚው ችልት ከተገቢው ጭብጥ አኳያ እንዱመሇከትና ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት 
በማዴረግ ጉዲዩን መመሇሱ ሥነ ሥርዒታዊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም፡- 

1ኛ/ የስር ከሣሽ የነበሩት የአሁኑ ሁሇተኛ እና ሦስትኛ ተጠሪዎች ውለን ሰርዘናሌ ማሇታቸው  ተቀባይነት አሇው ወይስ 
የሇውም? 

2ኛ. የውለ መሠረዝ ጥያቄ በፌ/ቤት ሉወሰን የሚችሌበት ህጋዊ ምክንያት አሇ ወይስ የሇም? 

3ኛ. የአሁኗ አራተኛ ተጠሪ ውለን የመሠረዝ ጥያቄ ማቅረብ ይችሊለ? ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ንብረት መብት 
አሊቸው? መብት አሊቸው ከተባሇስ መብታቸው በምን መንገድ መከበር አሇበት? በሚለትና ላልች አስፈሊጊ 
ናቸው ባሊቸው ከውሌ መሰረዝ ጥያቄ ጋር ሉያያዙ የሚችለትን ተጨማሪ ነጥቦችን በመመሌከት ተገቢውን ውሣኔ 
ሉሰጥበት የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በፍ/መ/ቁ. 27497 ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፍ፡፡ 

2. የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የፍትሏብሔር ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔው የተሻረ መሆኑን አውቆ ከሊይ 
ከተመሇከቱት ጭብጦች አኳያ ጉዳዩን እንደገና በመመሌከት ተገቢውን ይወስን ዘንድ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 
343/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፍ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተደረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ወደ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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