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የሰ/መ/ቁ. 45370 

መጋቢት 21 ቀን 2002 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሑሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1. አቶ ዲንኤሌ አበበ 

    2. አቶ ኤርሚያስ ቦጋሇ -  ጠበቃ አቶ ሽፇታው ከበዯ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ሙለ ወሌዯየስ - አሌቀረቡም 

 2. አቶ አብደሌአዚዝ ሠኢዴ - ጠበቃ ሀሰን ሁሴን ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩን ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሏሰተኛ የወራሽነት ማስረጃ መሰረት ተዯርጎ የተከናወነ የውርስ ሃብት ሽያጭ ውሌ ይፌረስሌን 
ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የሏረሪ ክሌሌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካቾች በአሁኑ ተጠሪዎች 
ሊይ መጋቢት 18 ቀን 2000 ዓ.ም አሻሽሇው በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም የአመሌካቾች አውራሽ 
ወ/ሮ ታዯሇች ወ/ገብርኤሌ በጥር 21 ቀን 1987 ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸውን፣ የሟች ሔጋዊ ወራሾች 
አመሌካቾች እና በክስ ውስጥ ያሌገቡ ሁሇት ወራሾች መኖራቸውን፣ አንዯኛ ተጠሪ ከሟች ወ/ሮ ታዯሇች 
ወ/ገብርኤሌ ጋር ምንም አይነት ሇወራሽነት የሚያበቃ ዝምዴና ሳይኖራቸው፣ በአንዴ በኩሌ በ1968 ዓ.ም ስጦታ 
አዴርገውሌኛሌ የሚሌ ሰነዴ ሇፌርዴ አቅርበው ተቀባይነት ሲያጡ ከሟች ጋር የአንዴ እናት ሌጆች፤ 
እህትማማቾች ናቸው፣ ላሊ ወራሽ የሊቸውም በማሇት በሏሰት የሚመሰክሩ ምስክሮችን አዘጋጅተው በፌርዴ ቤት 
የወራሽነት ማስረጃ ማግኘታቸውን፣ ይህንኑ ማስረጃ ይዘውም የሟች ወ/ሮ ታዯሇች ንብረት የሆነውን ቤት 
ሇሁሇተኛ ተጠሪ መሸጣቸውን፣ የአንዯኛ ተጠሪ ወራሽነት ማስረጃም ሏሰተኛ መሆኑን ዘርዝረው አንዯኛ ተጠሪ 
ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪዎችም ሇክሱ በሰጡት መሌስ የቤቱ ስመ ሏብት በአንዯኛ ተጠሪ ስም የሚታወቅ በመሆኑ አመሇካቾች ክስ 
ሇመመስረት መብት (ጥቅም) የላሊቸው መሆኑን፣ የሽያጭ ውሌ ይፌረስሌን ጥያቄ በይርጋ የታገዯ መሆኑን፣ 
ሽያጩን በሔጉ አግባብ ያዯረጉት በመሆኑ ሉፇርስ እንዯማይገባ ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ ቤቱ 
ስመ ንብረቱ የሚታወቀው በአንዯኛ ተጠሪ መሆኑን፣ ንብረቱን አንዯኛ ተጠሪ ወዯ እጃቸው ያስገቡትም በአዯራ 
ሉጠብቁ ተብል ስሇመሆኑ አመሌካቾች ገሌፀው መከራከራቸውን፣ አንዯኛ ተጠሪ የሟች ወ/ሮ ታዯሇች ወ/ገብርኤሌ 
ወራሽ መሆናቸውን የሚያሳይ የወራሽነት ማስረጃ ይዘው ባለበት ጊዜ የቤት ሽያጩን ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት 
ቀርበው ያዯረጉ ቢሆንም የወራሽነት ማስረጃው ሏሰተኛ መሆኑ መረጋገጡን በመግሇፅ አመሌካቾች አንዯኛ ተጠሪን 
ከሚጠይቁ በስተቀር የቤት ሽያጭ ውለ ሉፇርስ አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት 
ይግባኛቸውን ሇሏረሪ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 
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 አመሌካቾች ሚያዚያ 12 ቀን 2001 ዓ.ም በተጻፇ ሦስት ገጽ አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ሇክርክሩ 
ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ ተጠሪዎች የሽያጭ ውለ የፇፀሙት ሔጋዊ ባሌሆነ መንገዴ መሆኑ በግሌፅ ተረጋግጦ 
እያሇ ሽያጩ ሉፇርስ አይገባም መባለ ያሊገባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ የሽያጩ ውሌ ሉፇርስ አይገባም መባለ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር 
ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ አንዯኛ ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ሁሇተኛ 
ተጠሪ በጠበቃቸው አማካኝነት ነሏሴ 18 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ አምስት ገጽ ማመሌከቻ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
በበኩሊቸው መስከረም 15 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሶስት ገፅ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አከራካሪውን ቤት አንዯኛ ተጠሪ የወራሽነት ማስረጃ በመያዝና ስመ 
ሃብቱን በማዞር ሇሁሇተኛ ተጠሪ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ቀርበው የሸጡ መሆኑን፣ በውለ ሊይም ሇገዥ መዴህን 
ስሇመሆናቸው በመግሇፅ ግዳታ የገቡ መሆኑን፣ አንዯኛ ተጠሪ የያዙት የወራሽነት ማስረጃ ከሽያጩ በኋሊ ሏሰተኛ 
መሆኑ መረጋገጡን፣ የተሸጠው ቤትም የአመሌካቾች አውራሽ የሆኑት የወ/ሮ ታዯሇች ወ/ገብርኤሌ መሆኑ 
መረጋገጡን፣ ከሽያጩ በኋሊ ሁሇተኛ ተጠሪ የስመ ሃብቱን ወዯ ራሳቸው አዙረው እየተጠቀሙበት የሚገኙ 
መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጡ ፌሬ ጉዲዮች መሆናቸውን ነው፡፡ የአመሌካቾች ክርክር መሰረቱም 
የአውራሻቸው የግሌ ንብረት የሆነውን ምንም መብት የላሊት አንዯኛ ተጠሪ በተጭበረበረ መንገዴ ወራሽነት 
አሳውጀው እና የቤቱን ስመ ሃብት በማዞር መሸጣቸው ሽያጩን ሔጋዊ አያዯርገውም በሚሌ ምክንያት 
ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡ እኛም በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ከሔጉ ጋር በሚከተሇው መሌኩ 
በማዛመዴ ተመሌክተናሌ፡፡ 

 በመሰረቱ አንዴ ሰው አንዴ ንብረት ሇላሊ ሰው በሔጋዊ መንገዴ ሉያስተሊሌፌ የሚችሇው በንብረቱ ሊይ 
መብት ሲኖረው መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በጥበቃ የማይዯረግሇት ወይም የላሇ መብት ወዯ ሰው 
ሉተሊሇፌ አይችሌም፡፡ ይህ ተቀባይነት ያሇው የሔግ መርሔ ነው፡፡ የላሊ ሰው ንብረት ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ 
ወይም በዋስትና ሇማስያዝ ወይም የተመዯበበትን አገሌግልት ሇመሇወጥ ሔጋዊ የሆነ ስሌጣን ሉኖር ይገባሌ፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አንዯኛ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት የሸጡት የአመሌካቾችን ወይም 
የአውራሻቸውን ሔጋዊ ስምምነት ወይም ወራሽነት አግኝተው ባይሆንም የሟች ወራሽ መሆናቸውን በፌርዴ ቤት 
አረጋግጠው፣ የቤቱን ስመ ሃብት ከሽያጩ በፉት ከተገቢው የአስተዲዯር አካሌ ከአገኙ በኋሊ ሲሆን ሽያጩም ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ መሰረት 
ዯግሞ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትነትን በማወቅ በአስተዯዯር ክፌሌ የምስክር ወረቀት ሲሠጥ የምስክር 
ወረቀቱን ያገኘው ሰው የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ባሇሃብት ሆኖ ሉቆጠር እንዯሚገባ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህን ማስረጃ 
የያዘ ሰው ዯግሞ ሃብቱን በሔጉ አግባብ ከሸጠ ተግባሩ ሔገ ወጥ የሚባሌበት ምክንያት የሇውም፡፡ አንዴ ሰው 
በሔግ ጥበቃ የተዯረገሇትን መብት በሔጋዊ መንገድች በላሊ ሇማስተሊሇፌ መብት አሇውና፡፡ በስር ፌርዴ ቤት 
አንዯኛ ተከሳሽ የነበሩት የአሁኗ አንዯኛ ተጠሪ ወ/ሮ ሙለ ወሌዯየስ አከራካሪውን ቤት በስማቸው የባሇሃብትነት 
ምስክር ወረቀት መያዛቸው ንብረቱ የግሌ ሃብት እንዯሆነ የሚያሰቆጥር ሲሆን ይህን ማስረጃ በመመሌከት 
ንብረቱን ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የሚገዛ ሰው ሽያጩን ያከናወነው ከሔግ ውጪ ነው ሉባሌ 
የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በቤቱ ሊይ ሔጋዊ መብት የላሇው ሰው በውለ ሇገዥው መዴህን ሇመሆን 
ግዳታ ገብቶ ሽያጩን አከናውኖ ሲገኝም ትክክሇኛው ባሇሃብት ሉጠይቅ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጎ 
የገዛውን ገዥ ሳይሆን ሻጩን ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2882 እስከ 2884 ዴረስ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 
እንዱሁም ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 997 ዴንጋጌ መንፇስ እና ይዘት የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ሁሇተኛ ተጠሪ 
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አከራካሪውን ቤት የገዙት በሔግ ፉት ተቀባይነት ያሇውን ማስረጃ ከያዙት ግሇሰብ ሁኖ ሽያጩንም ያከናወኑት 
ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት በመሆኑ ውለ የሚፇርስበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካቾች 
በቤቱ ሊይ የወራሽነት መብት ያሊቸው መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን ያሊቸው መፌትሓ የሽያጩን ዋጋ ከስር ፌርዴ 
ቤት አንዯኛ ተከሳሽ ከነበሩት ከወ/ሮ ሙለ ወሌዯየስ መቀበሌ ነው፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊሊገኘነው ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሠጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. በአከራካሪው ቤት ሊይ የተዯረገው ሽያጭ ውሌ ሉፇርስ አይገባም፣ ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ሉያስረክቡ 

አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
3. አመሌካቾች የቤቱን ሸያጭን ገንዘብ ብር 60000.00 (ስሌሳ ሺህ) ከወ/ሮ ሙለ ወሌዯየስ እንዱቀበለ 

ብሇናሌ፡፡ በዚሁ ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇፅም ሇስር ፌርዴ ቤት ግሌባጩ ይዴረሰው ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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