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  የሰ/መ/ቁ. 39170 

ሏምላ 2 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ ባይሳ ሸኔ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ክንዳ አፌራሶ - ጠበቃ ዲኛቸው ተስፊዬ ቀረቡ 

           2. አቶ ጅብሪሌ ኢማም - ጠበቃ ዘውገ ተስፊዬ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የፌርዴ አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን የክርክሩም አመጣጥ ባጭሩ ሲታይ አንዯኛ ተጠሪ ሇንግዴ ስራ 
ማከናወኛ ብር 421,612.80 (አራት መቶ ሃያ አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ አስራ ሁሇት ብር ከሰማንያ ሣንቲም) በ24/4/83 
ዒ.ም በተዯረገ የብዴር ውሌ ከአመሌካች ሊይ ተበዴረው ገንዘቡን በውለ መሰረት ያሌከፇለ ስሇሆነ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርቦ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ በ19/11/96 ዒ.ም በዋሇው ችልት ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ተከሳሹ 
ሇከሳሽ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊም አመሌካች የፌርዴ አፇጻጸም ማመሌከቻ አቅርቦ ንብረትነቱ የፌርዴ ባሇእዲው የሆነውንና በአዱስ 
አበባ ከተማ በቀዴሞ አጠራር በወረዲ 7 ቀበላ 17 ክሌሌ የሚገኘው የቤት 020 የሆነው ቤት በሏራጅ ተሸጦ እዲው 
እንዱከፇሌ ጠይቆ አፇጻጸሙን የያዘው የፋዯራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በፌርዴ አፇጻጸም መምሪያ በኩሌ አፇጻጸም የተጠየቀበት 
ይሄው ቤት በሏራጅ እንዱሸጥና ፌርደ እንዱፇጸም ትእዛዝ ሰጥቶ በዚሁ መሰረት የፌርዴ አፇጻጸም መምሪያ ቤቱን 
ሇመሸጥ ሲንቀሳቀስ የአሁን ሁሇተኛ ተጠሪ እንዱሸጥ የተባሇው ቤት የፌርዴ ባሇእዲው ሳይሆን የእኔ ንብረት ስሇሆነ 
አፇጻጸሙ በዚህ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ ስሇማይችሌ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ትእዛዝ ይነሳሌን በማሇት አቤቱታ አቅርበው 
ፌ/ቤቱም ቤቱ በማን ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ የሚመሇከተውን አካሌ ጠይቆ በአመሌካቹ ስም በአሁን ሁሇተኛ ተጠሪ 
ስም ተመዝግቦ የሚታወቅ ስሇመሆኑ ሲገሇጽሇት በፌርዴ አፇጻጸም እንዱሸጥ ትእዛዝ የተሰጠበት ቤት የፌርዴ ባሇእዲ 
ሳይሆን የአመሌካች መሆኑ ስሇተረጋገጠ አፇጻጸሙ ይቁም በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የፌርዴ ባሇመብቱ የአሁን አመሌካች በዚሁ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት አጽንቶታሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን የአመሌካችም የቅሬታ ነጥብ ተጠቃል ሲታይ አመሌካች 
የብዴሩ ገንዘብ እንዱከፇሇው በአንዯኛ ተጠሪ ሊይ ክሱን ካቀረበ በኋሊ አንዯኛ ተጠሪ ይህንኑ የአፇጻጸም ክርክር ምክንያት 
የሆነውን ቤት ከ2ኛ ተጠሪ ባገኙት ውክሌና መሰረት ሇባሇቤታቸው ሇወይዘሮ ፀሏይ ጉሌማ ገዝተው ስም እንዱዞርም 
ሇሚመሇከተው አካሌ አመሌክተው ውለ ከቤቱ ማኀዯር ጋር ተያይዞ እንዯሚገኝና እንዱታገዴ ሇፌ/ቤቱ ባቀረበው ጥያቄ 
መሰረት ፌ/ቤቱ አምኖበት ቤቱ ተከብሮ እንዱቆይ በ26/11/92 ዒ.ም ትእዛዝ ሰጥቶ ይሄው ትእዛዝ ሇሚመሇከታቸው 
ክፌልች ተሊፌፎሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ቤቱ እንዲይሸጥ እገዲ ከሰጠ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 3041 መሰረት በፌርዴ የተገኘ የመያዣ መብት 
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(judicial mortgage) እንዯተቋቋመና በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1723 መሰረትም እንዯተመዘገበ ማረጋገጥ የሚቻሌ በመሆኑ የስር 
ፌ/ቤቶች ክርክሩን ከእነዚህ ዴንጋጌዎች አኳያ በመመሌከት ሁሇተኛ ተጠሪ በቤቱ ሊይ መብት እንዯላሊቸው ማረጋገጥ 
ሲገባቸው ቤቱ የሁሇተኛ ተጠሪ ስሇሆነ አፇጻጸሙ ሉቀጥሌ አይገባም በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 ይህም ችልት የቀረበውን የሰበር አቤቱታ መርምሮ ሁሇተኛ ተጠሪ ይሄው ቤት እንዱሸጥ ውክሌና ሇአንዯኛ 
ተጠሪ በሰጡበት ሁኔታ እንዯዚሁም አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን ተረክበው እየኖሩ ባለበት ሁኔታ የስር ፌ/ቤቶች ቤቱ ተመዝግቦ 
የሚገኘው በ2ኛ ተጠሪ ስም እንጂ በፌርዴ ባሇእዲው በአንዯኛ ተጠሪ ስም ስሊሌሆነ አፇጻጸሙ ሉቀጥሌ አይገባም በማሇት 
የሰጡት ውሳኔ ሇሰበር ቀርቦ ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

 የተጠሪዎችም ክርክር ተጠቃል ሲታይ አንዯኛ ተጠሪ በሰጡት መሌስ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ሇክርክሩ ምክንያት  
የሆነው ቤት በማን ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ የሚመሇከተውን አካሌ ጠይቆ በሁሇተኛ ተጠሪ ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ 
ተረጋግጦሇታሌ፡፡ ይህም ሁኔታ ቤቱ በ26/11/92 ዒ.ም በፌ/ቤት ተሰጥቷሌ የተባሇውን እግዴ የሚያፇርስና እግዴ እንዯላሇ 
የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በአስተዲዯር ክፌሌ የተሰጠ የባሇሏብትነት የምስክር ወረቀት እስካሌተሰረዘ ዴረስ የባሏብትነት 
ማረጋገጫ እንዯሆነ ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁ. 14554 የሕግ ትርጉም የሰጠበት ሲሆን በተያዘውም ጉዲይ ካርታና ዯብተሩ 
ተመዝግቦ የሚገኘው በሁሇተኛ ተጠሪ ስም ስሇሆነ የስር ፌ/ቤቶች አፇጻጸሙ በዚህ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ አይገባም በማሇት 
የሰጡት ትእዛዝ የሰበር ችልቱ አስቀዴሞ ከያዘው አቋም ጋር የተጣጣመ ነው፡፡ 

 ከዚህም ላሊ አመሌካች በቤቱ ሊይ በፌርዴ የተገኘ የመያዣ መብት አግኝቻሇሁ የሚሇው የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 3041”ን” 
በመጥቀስ ነው፡፡ ሆኖም ቤቱ ቀዴሞውንም ቢሆን በአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት በወ/ሮ ፀሏይ ጉሌማ ስም ተመዝግቦ ይታወቅ 
የነበረ ባሇመሆኑ ቤቱ ታግዶሌ ሇማሇት የማይቻሌ ከመሆኑም በሊይ በፌርዴ የሚሰጥ የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ 
የሚቋቋመው በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 3044 መሰረት ሲሆን ይህ የመያዣ መብትም የሚቋቋመው ፌ/ቤቶች በዲኝነት በሚሰጡት 
ፌርዴ እንጂ በእግዴ ሰበብ ሉቋቋም አይችሌም፡፡ 

 ስሇሆነም የበታት ፌ/ቤቶች የፌርዴ አፇጻጸሙ በሁሇተኛ ተጠሪ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ አይችሌም በማሇት የሰጡት 
ትእዛዝ የሕግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ የሰበር አቤቱታው ከኪሳራ ጋር ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ሁሇተኛ ተጠሪም በይዘቱ ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር ተመሳሳይ የሆነ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ዝርዝሩን 
መመዝገቡ ባሇማስፇሇጉ ታሌፎሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ ጭብጥ 
አመሌካች የጀመረው አፇጻጸም በወረዲ 7 ቀበላ 17 ክሌሌ ቁጥሩ 020 በሆነው ቤት ሊይ ሉቀጥሌ ይገባሌ ወይንስ 
አይገባም? የሚሇው ነው፡፡ ይህንኑ ጭብጥ ይዘን ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የአሁን አመሌካች በብዴር 
የተወሰዯ ገንዘብ እንዱከፇሇው በክናፌ የቆዲ ውጤቶች አምራችና ሊኪ ዴርጅት እንዯዚሁም በአሁን አንዯኛ ተጠሪ በአቶ 
ክንዳ አፌራሶ ሊይ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክሱን ካቀረበ በኋሊ የአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት በሆኑት በወ/ሮ ፀሏይ 
ጉሌማ ስም የተመዘገበው በወረዲ 7 ቀበላ 17 ክሌሌ የሚገኘው የቤ.ቁ. 020 የሆነው ቤት በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 154 
መሰረት እንዱከበርሇት አቤቱታ አቅርቦ ፌ/ቤቱም የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ የተጠቀሰው ቤት ጉዲዩ እሌባት ከማግኘቱ 
በፉት ቢሸጥ ወይም ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ቢተሊሇፌ ከሳሽ ወዯፉት በፌርደ ተጠቃሚ ቢሆን ፌርደን የሚያስፇጸምበት 
ንብረት በማጣት ሉተካ የማይችሌ ጉዲት ሉዯርስበት እንዯሚችሌ ያቀረበው ቃሇመሏሊ ተቀባይነት አሇው በማሇት በትእዛዙ 
ሊይ ካሰፇረ በኋሊ የተጠቀሰው ቤት በግሇሰቧ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ከሆነ ተሇዋጭ ትእዛዝ እስከሚሰጥ ዴረስ እንዲይሸጥ 
እንዲይሇወጥ በማናቸው ወገን ሇሦስተኛ ወገን ሳይተሊሇፌ ተከብሮ ይቆይ በማሇት ሏምላ 26 ቀን 1992 ዒ.ም የእግዴ 
ትእዛዝ መስጠቱን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊም ቤቱን ከሁሇተኛ ተጠሪ ገዝተዋሌ የተባለት የአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት የሆኑት ወ/ሮ ፀሏይ ጉሌማ 
በዚህ ቤት ሊይ የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ የፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 154”ን” በሚጻረር ሁኔታ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 158 
መሰረት እንዱነሳሌኝና ስሇመነሳቱም አስቀዴሞ የእግደ ትእዛዝ ተሊሌፍሊቸው ሇነበሩት አካሊት ይተሊሇፌሌኝ ሲለ ጥር 18 
ቀን 1993 ዒ.ም አቤቱታ አቅርበው ፌ/ቤቱም አቤቱታውን መርምሮ የእግደ ትእዛዝ የተሰጠው ቤቱ የክርክሩ ምክንያት 
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ነው ተብል ሳይሆን ሇፌርዴ ማስፇጸሚያነት በሚሌ ስሇሆነ አስቀዴሞ የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ሉነሳ አይገባም በማሇት 
አቤቱታውን ሳይቀበሇው መቅረቱንም ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት አፇጻጸሙ በዚህ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ አይገባም የሚሌ መቃወሚያ በሁሇተኛ 
ተጠሪ አማካይነት ሲቀርብሇት የቤቱ ባሇቤት በማን ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ የሚመሇከተው አካሌ እንዱያረጋግጥ 
በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ባሇሏብትነቱ በሁሇተኛ ተጠሪ ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ የሚመሇከተው አካሌ የገሇጹሇት 
ቢሆንም ባሇሃብትነት ከሕግ ወይም ከውሌ የሚመነጭ እንዯመሆኑ መጠን በ6/4/84 ዒ.ም በተዯረገ ውሌ የአንዯኛ ተጠሪ 
ባሇቤት ወ/ሮ ፀሏይ ጉሌማ ይህንኑ ቤት ከሁሇተኛ ተጠሪ የገዙ እንዯመሆኑ መጠን ባሇሏብትነታቸው በውሌ እንዯተቋቋመ 
መገንዘብ ስሇሚቻሌ የባሇቤትነት ስሙ ወዯ ገዢ ሳይዛወር በሻጭ ስም ተመዝግቦ መገኘቱ ይህ የሂዯት ጉዲይ እንጂ 
የወለን አመሰራረት ጥያቄ ውስጥ የሚከተው አይሆንም፡፡ ሏምላ 26 ቀን 1992 ዒ.ም ፌ/ቤቱ የሰጠው የእግዴ ትእዛዝም 
የሚመሇከተው አካሌ ተቀብል ተግባራዊ ያዯረገው በዚሁ የሽያጭ ውሌ መሰረት ቤቱ ከሁሇተኛ ተጠሪ ወዯ ወ/ሮ ፀሏይ 
ጉሌማ መተሊሇፈን በማረጋገጡ ነው፡፡ ይህ ባይሆን ኖሮ ወ/ሮ ፀሏይ ጉሌማ እግደ እንዱነሳ ማመሌከት ባሊስፇሇጋቸው 
ነበር፡፡ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 3041 ሊይ እንዯተዯነገገው መያዣ ከውሌ ብቻ ሳይሆን በቀጥታ ከሕግ ወይንም ዯግሞ በፌርዴ 
ሉቋቋም ይችሊሌ፡፡ በዚህም ጉዲይ ፌ/ቤቱ በዚህ ቤት ሊይ የሰጠው የእግዴ ትእዛዝ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 3044 ሊይ 
እንዯተመሇከተው ሇአመሌካች ከፌርዴ የመነጨ የመያዣ መብትን (judicial mortgage) ያጏናጽፊሌ፡፡ ይህ ሰበር ችልትም 
በመ/ቁ. 25863 በሰጠው የሕግ ትርጉም በፌ/ቤት በንብረት ሊይ የሚሰጥ የእግዲ ትእዛዝ ከፌርዴ የመነጨ የመያዣ 
መብት ተቋቁሟሌ ሇማሇት እዯሚያበቃ በመጥቀስ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ስሇሆነም ተጠሪዎች የቤቱ ባሇሏብት ሁሇተኛ ተጠሪ ስሇሆኑ በዚህ ንብረት ሊይ የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ 
ተፇፃሚ አሌሆነም በማሇት ያነሱት ክርክር ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 በላሊ በኩሌም የሽያጭ ውለ በሕግ አግባብነት ያሌተዯረገ ስሇሆነ የሽያጭ ውሌ አሇ ሇማሇት አይቻሌም በማሇት 
ተጠሪዎች ያነሱትን ክርክር በተመሇከተም ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ የሚያበቃ ውክሌና መስጠታቸውን አሌካደም፡፡ 
አንዯኛ ተጠሪ የሽያጩን ውሌ ያዯረጉት የሿሚውን ጥቅም በሚጏዲና የጥቅም ግጭት (conflict of interest) ባሇበት 
ሁኔታ ነው ወይንም ዯግሞ ውለን ያዯረጉት ከእራሳቸው ጋር ነው የሚለ ከሆነ አግባብነት ያሊቸውን የውክሌና 
ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ ውለ እንዱፇርስ መጠየቅ ይገባቸው ነበር፡፡ ነገር ግን በዚህ መሌኩ የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ 
ያሊቀረቡ ሲሆን ይሌቁንም በቤቱ ሊይ የእግዴ ትእዛዝ ሲሰጥ እግደ እንዱነሳ አቤቱታ ያቀረቡት ሁሇተኛ ተጠሪ ሳይሆኑ 
ወ/ሮ ፀሏይ ጉሌማ መሆናቸው ሲታይ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በሽያጭ ማስተሊሇፊቸውን ይበሌጥ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

 የቤት ሽያጭ ውለ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1723/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት 
ያሌተዯረገ ስሇሆነ ውጤት የላሇው ነው በማሇት ተጠሪዎች ያቀረቡት ክርክን በተመሇከተ ይህ ጉዲይ በጭብጥነት ተይዞ 
ሉታይ ይችሌ የነበረው በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1808/2/ ሊይ እንዯተመሇከተው በተዋዋይ ወገኖች ወይንም ጥቅም ባሊቸው ሦስተኛ 
ወገኖች የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ በቀረበ ጊዜ ነው፡፡ ነገር ግን በዚህ መሌኩ የቀረበ አቤቱታ ስሇላሇ የሚስተናገዴ አይሆንም፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት ባሇሏብትነቱ በሽያጭ ውለ መሰረት የአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት 
ሇሆኑት ወ/ሮ ፀሏይ ጉሌማ የተሊሇፇ ስሇሆነና በዚህ የሽያጭ ውሌም ሊይ ተመስርቶ አመሌካች በፌ/ብ/ሕ/ቁ.3041 እና 
3044 መሰረት ከፌርዴ የመነጨ የመያዣ መብት ያሇው ሆኖ ሳሇ የስር ፌ/ቤቶች የቤቱ ባሇሏብትነት በሁሇተኛ ተጠሪ 
ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ የሚመሇከተው አካሌ ያረጋገጠ ስሇሆነ አፇጻጸሙ በዚህ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ አይችሌም ሲለ 
የዯረሱበት ዴምዲሜ የሽያጩን ውለንም ሆነ ሕጉን ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 45991 በ27/11/99 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ የፋዯራሌ ከ/ፌ/ቤትም በመ/ቁ. 
59710 በ9/8/2000 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 
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2. በአዱስ አበባ ከተማ በወረዲ 7 ቀበላ 17 ክሌሌ የሚገኘውና ቁጥር 020 የሆነው ቤት ሇአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት 
ሇወ/ሮ ፀሏይ ጉሌማ በሽያጭ በመተሊሇፈ ምክንያት አመሌካች በቤቱ ሊይ ከፌርዴ የመነጨ የመያዣ መብት 
ያቋቋመ ስሇሆነ አፇጻጸሙ በዚሁ ቤት ሊይ እንዱቀጥሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው ብር 1000(አንዴ ሺህ ብር) በዴምሩ ብር 2000(ሁሇት ሺህ) 
ወጭና ኪሣራ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ብሇናሌ፡፡ 

4. መዝገቡ ተዘገቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 
                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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