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የሰ/መ/ቁ 46527 

የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   መንበረፀሃይ ታዯሰ 

   ሂሩት መሇሰ 

   አሇማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ገነት በቀሇ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ትዕግስት አሰፊ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በአዴአ ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካች በሁሇት ግሇሰቦች ሊይ 
በመሰረቱት ክስ ተከሳሾች ሞግዚት ሇሆኑሊቸው ሌጃቸው በውርስ ከአባታቸው ሉተሊሇፌሊቸው የሚገባውን ቤት 
ስሇያዙ እንዱመሌሱሊቸው ጠይቀው ፌ/ቤቱ ተከሳሾቹ ቤቱን እንዱመሌሱ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ተጠሪ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሰረት መቃወሚያ በማቅረብ ቤቱን ከስር ተከሳሾች ገዝተው የባሇቤትነት ስሙ 
በስማቸው ያዛወሩ በመሆኑ ውሳኔው እንዱሰረዝሊቸው አመሌክተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ሁለንም ወገኖች አስቀርቦ 
ክርክራቸውን ከሰማ በኋሊ ቀዯም ሲሌ የተሰጠው ውሳኔ የሚሰረዝበት ምክንያት የሇም በማሇት ተጠሪን 
መቃወሚያ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ተጠሪ በምስ/ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ 
ተጠሪን ቤቱን ያገኙት በህጋዊ መንገዴ ገዝተው በመሆኑ ሉያስረክቡ አይገባም በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ 
ሽሯሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ቀጥልም ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
አቤቱታ ቢያቀርቡም ቅሬታቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ 
ሲሆን ቅሬታው በአጭሩ ተጠሪ ቤቱን የገዙት መብት ከላሊቸው ሰዎች በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ 
ሉሻር ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ የግራ ቀኙ 
የቃሌ ክርክር ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው አመሌካች ክስ ያቀረቡት ከአባታቸው በውርስ ሉተሊሇፌሊቸው የሚገባውን 
ንብረት ሇመረከብ ሲሆን ክስ የመሰረቱት ወራሽ ነን በሚለ ግሇሰቦች ሊይ ነው፡፡ ከመዝገቡ የስር ተከሳሾች ክርክር 
የተነሳበትን ቤት የባሇቤትነት ስም በስማቸው በማዛወር በ1993 ዓ.ም ቤቱን ሇተጠሪ መሸጣቸውን ተረዴተናሌ፡፡ 
የስር ተከሳሾች ቤቱን በሚሸጡበት ወቅት የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት በስማቸው አግኝተው የቤቱ ባሇቤት 
ሆነዋሌ፡፡ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195 የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የባሇሃብትነት ምስክር 
ወረቀት በተሰጠ ጊዜ ምስክር ወረቀቱን ያገኘው ሰው የማይንቀሳቀሰው ንብረት ባሇንብረት ሆኖ እንዯሚቆጠር 
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሽያጩ በተከናወነበት ጊዜ ቤቱ የሻጮቹ የግሌ ንብረት ሲሆን ተጠሪም ቤቱን የገዙት 
የሻጮቹን የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት በማየት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የቤቱም ሽያጭ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 
ባሇው የውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት መዯረጉንና ስሙም ወዯ ገዢዋ መዛወሩን መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ 
ቤቱን በገዙበት ወቅት ቤቱ በሻጮች ስም የነበረ በመሆኑ ሽያጩን ህጉ በሚጠይቀው የአፃፃፌ ስርዓት መሰረት 
ማከናወናቸው ተጠሪዋ ቤቱን የገዙት በቅን ሌቦና መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም ምናሌባት አመሌካች በንብረቱ 
ሊይ ዴርሻ አሇን የሚለ ከሆነ ስር ተከሳሾችን ከሚጠይቁ በቀር ተጠሪ በህጋዊ መንገዴ የገዙትን ቤት እንዱያስረክቡ 
የሚዯረግበት የህግ አግባብ ስሇላሇ ውሳኔው መሰረታዊ ህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ ማሇት አሌተቻሇም፡፡ ስሇሆነም 
ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የምስ/ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 15094 መጋቢት 30 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፣ የኦሮሚያ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 65463 ጥር 8 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፣ የክሌለ ሰበር ሰሚ 
ችልት በመ/ቁ 74733 መጋቢት 09 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ  
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