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የሰ/መ/ቁ. 45038 

መጋቢት 23 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ዓሇሚቱ ጓደ - ቀረቡ 

       2. አቶ ዋስ ጓደ - አሌተጠሩም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አስረስ አህመዴ ወ/አበባ ጓደ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የፌርዴ አፇፃፀም የሚመሇከት ነው፡፡ የአሁን አመሌካቾች የውርስ ንብረት ከተጠሪ 
ሇመካፇሌ ያቀረቡትን የአፇፃፀም ክስ የተመሇከተው የምሥራቅ ጏጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በብቸና ከተማ የሚገኘው 
ዴርጅት እና መኖሪያ ቤት በአፇፃፀም ተከሳሽ ሳይሆን በላሊ ሦስተኛ ወገን ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ስሇመሆኑ ማዘጋጃ ቤቱ 
ማረጋገጫ ሰጥቷሌ በሚሌ የአመሌካቾችን የአፇፃፀም ጥያቄ ላሊ ንብረት አፇሊሌገው ያቅርቡ በሚሌ ተዘግቷሌ፡፡ የአሁን 
አመሌካቾች ሇአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረቡ ቢሆንም 
ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ 

 ሇዚህ ሰበር ያቀረቡት አቤቱታ ይዘት ባጭሩ አከራካሪው ንብረት ውሳኔ ያፇረበት መሆኑን ጠቅሰው የአፇፃፀም 
ሂዯት ሇማሰናከሌ ተጠሪ በተንኮሌ በሌጃቸው ስም ያዛወሩ ስሇመሆኑ ገሌፀው ቀዯም ሲሌ በተወሰነው መሰረት እንዱፇጸም 
እንዱታዘዝ አመሌክቷሌ፡፡ 

 ሰበር ሰሚ ችልትም መዝገቡን መርምሮ ውሳኔ ያረፇበትን ቤት በተጠሪ ሳይሆን በላሊ ሰው ስም ነው በሚሌ 
አመሌካቾች ላሊ ንብረት እንዱጠቁሙ መታዘዙ በአግባቡ ስሇመሆኑ ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡ ተጠሪ ህዲር 
8/2002 ዓ.ም በጽሐፌ ባቀረቡት መሌስ ወ/ሮ አበባ ዯርሰሔ በስሟ አዘዋውራ የያዘቸው ቤት በተመሇከተ ተጠሪ 
የፇጸሙት ተንኮሌ የላሇ ስሇመሆኑ የቤቱም መገምት ባሇመብት እንዯማያዯርግ እንዱሁም በብቸና ከተማ ቀበላ 02 አዱስ 
ገበያ ተብል በሚጠራ የዴርጅት ቤት የወ/ሮ ዘምዘም ጓደ ዯርሰህ የግሌ ሏብት ስሇመሆኑ እና የቤት ቁጥር 772 የወ/ሮ 
አበባ ጓደ ዯርሰህ በሰሟ አዛውራ ይዛ የምትገኝ መሆኑን ዘርዝረው ተጠሪ ኃሊፉነት የላሇባቸው ስሇመሆኑ አጥብቀው 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾችም በመሌስ መሌሳቸው በሌጆቻቸው ስም ያዛወሩዋቸው ንብረቶች ውሳኔ ያረፇባቸው መሆን 
ጠቅሰው ክርክራቸውን አጠናክረዋሌ፡፡ እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ከሥር ፌ/ቤት ውሳኔ አንፃር መርምረናሌ፡፡ ስሇዚህ 
የአፇፃፀም ክርክር መነሻ የሆነው ውሳኔ በም/ጏጃም ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 2284 በ2/13/98 ዓ.ም የተሰጠው መሆኑ 
ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ ውሳኔ ይዘት መረዲት የተቻሇው አንዯኛ በአዱሱ ገበያ አካባቢ የሚገኝ የዴርጅት ቤት ቁጥር 
አዱስ በአቶ ጓዴ ዯርሰህ ስም መሆኑ፤ሁሇተኛ በብቸና ከተማ 02 ቀበላ ከዴሮ ገበያ አካባቢ የሚገኘው መኖሪያ ቤት በወ/ሮ 
አበባ ጓዴ ስም መሆኑ እና በሦስተኛ ዯረጃ ከብት ገበያ መሓጃ መንገዴ ያሇው ቤት በወ/ሮ አስረስ አህመዴ ስም ያሇ 
መሆኑ ተጠቅሶ ከማዘጋጃው በተሰጠ ማረጋገጫ መሰረት ወዯ ከብት ገበያ መሓጃ የሚገኘው ቤት የውርስ ንብረት ሆኖ 
ግራ ቀኙ እንዱከፊፇለ መወሰኑን ነው፡፡ እንዱሁም በሟች ስም የሚታወቅ ዴርጅት ቤት ከገበያ አካባቢ የሚገኝ 
እንዱካፇለ መወሰኑን ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ ውሳኔ መነሻ አፇፃፀም ሊይ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ውሳኔ ያረፇበትን ቤት እና 
ዴርጅት ተጠሪ ከውሳኔው በኋሊ በሌጆቻቸው ስም አዛውረዋሌ የሚሌ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤት በተጠሪ ስም ያሇ አንዴ 
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መኖሪያ ቤት እና በሟች ስም ያሇ አንዴ ዴርጅት ቤት አመሌካቾች እንዱካፇለ ከወሰነ በኋሊ በአፇፃፀም ክርክር ሂዯት 
እነዚህ ቤቶች እንዳት ሉተሊሇፈ እንዯቻለ ሳያጣራ ቤቶቹ በሦስትኛ ወገን ስም የተመዘገቡ ናቸው በማሇት ውሳኔውን 
ሳያስፇጽም መቅረቱን ተረዴተናሌ፡፡ 

 በመሰረቱ አፇፃፀም የያዘው ፌ/ቤት በዋናው ፌርዴ የተሰጠውን ውሳኔ ማስፇጸም ይጠበቅበታሌ፡፡ ፌርዴ 
አስፇፃሚው ፌርዴ ቤት እንዯ ፌርዴ ማስፇጸም አሉያም ያሌተፇፀመበትን ምክንያት በመዝርዝር በግሌጽ ማመሌከት 
እንዲሇበት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 374 ያመሇክታሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ዋና ፌርዴ ያፇረበትን ቤትና የዴርጅት ቤት በአፇፃፀም ተከሳሽ ሳይሆን በላሊ ሦስትኛ ወገን 
የተመዘገበ ስሇመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊሇማስፇጸም መሰናክሌ መሆኑን የጠቀሰ ስሇመሆኑ ከውሳኔው ተረዴተናሌ፡፡ 
በአመሌካቾች በኩሌ የቀረበው አቤቱታ ዯግሞ የሚያመሇክተው ተጠሪ ንብረቶቹን በተንኮሌ ዴርጊት ከፌርዴ በኋሊ 
በሌጆቻቸው ስም አዙረዋሌ የሚሌ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የሥር ፌ/ቤት ያዯረገው ማጣራት ሥራ የሇም፡፡ ከፌ ሲሌ 
እንዯተጠቀሰው ንብረቶቹ የውርስ ንብረት ናቸው ተብል ውሳኔ ካረፇበት በኋሊ በምን አግባብ ወዯ ሦስተኛ ወገን 
እንዯተሊሇፈ ማጣራት አስፇሊጊ እና በመሰረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ 

 ስሇሆነም ይህንን ፌሬ ነገር ማጣራት እና ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ መወሰን ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ስሇዚህም የሥር ፌ/ቤት ይህንኑ ሳያጣራ አመሌካቾች ላሊ ንብረት ይጠቀሙ ሲሌ የአፇፃፀም መዝገቡን ሇጊዜው መዝጋቱ 
መሰረታዊ የሔግ ሰሔተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የምስራቅ ጏጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በአፇፃፀም መ/ቁ. 17589 ጥቅምት 2/2001 ዓ.ም የሰጠው 
ትእዛዝ፣የአማራ ብ/ክ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 20042 የሰጠው ትእዛዝ እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 
00580 የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በተጠሪ እና በሟች ስም የነበረው ቤት እና ዴርጅት የውርስ ንብረት ነው ተብል በዋናው ፌርዴ እንዱከፊፇለ 
ከተፇረዯ በኋሊ በአፇፃፀም ክርክር ሂዯት ንብረቶቹ በሦስተኛ ወገን የተመዘገቡበት አግባብ እና ውጤቱን 
አስመሌክቶ ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ ውሳኔ እንዱሰጥበት ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሰረት 
መዝገቡን ሇምሥራቅ ጏጃም ከፌተኛ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኝ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ ይፃፌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 
 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ     

 

 

 

 

 

 

 

 


	45038

