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የሰ/መ/ቁ. 73291 

ሀምላ 4 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገብረሥሊሴ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

ነጋ ደፇሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1/ አቶ አፅብሃ ወሌዲይ    አቶ ሀይማኖት ቢተው ቀረቡ 

          2/ አቶ ቅባቱ ግዯይ    

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዙሪያሽ አሰግዴ የክሌለ ፌትህ ቢሮ ዏቃቤ ህግ ፀሏይ አበራ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአሶሳ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርባ ሌጄ የሆነችው ወ/ሮ ዴንቄ 
መኮንን በአሶሳ ዞን ኩርሙክ ወረዲ በኩሙሩክ ከተማ ውስጥ ከወ/ሮ ምስራቅ ኣንጋለ ገዝታና 
አስፊፌታ ስትመራው የነበረውን የዴርጅት ቤት በውክሌና እንዱስተዲዴርሊት ሇአንዯኛ ተከሳሽ 
የውክሌና ሥሌጣን ሀምላ 13 ቀን 1996 ዓ.ም ሰጥታው ሄዲሇች፡፡ ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀምላ 
29 ቀን 1998 ዓ.ም. ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇየች በመሆኑ የአንዯኛው ተከሳሽ /አንዯኛው 
አመሌካች/ የውክሌና ሥሌጣን ቀሪ ሆኗሌ፡፡ ተከሳሾች /አመሌካች/ ሟች ከሞተች በኋሊ ሇሁሇት 
ዓመት የቤት ኪራይ ሲከፌለ ቆይተው ከዚያ በኋሊ ቤቱን ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ ሆነው ስሊሌተገኙ 
ክስ ያቀረበበትን ንብረት እንዱሇቁና በየወሩ ብር 2000 /ሁሇት ሺህ ብር/ ሂሳብ ኪራይ 
እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ ነው፡፡ አመሌካቾች በተከሳሽነት ቀርበው የተጠሪ 
ክስ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ ፌሬ ጉዲዩን 
በተመሇከተ አንዯኛ አመሌካች ከወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀምላ 13 ቀን 1996 ዓ.ም. በተሰጠው 
የመሸጥና የመሇወጥ የውክሌና ሥሌጣን መሠረት ቤቱን ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም. ሇሁሇተኛው 
ተከሳሽ /ሁሇተኛ አመሌካች/ የሸጡ መሆናቸውንና ገዥው ሁሇተኛው አመሌካችም ከ1997 ዓ.ም 
ጀምሮ ቤቱን ተረክበው እያሇሙና እያስፊፈ የሚገኙ መሆኑን በማንሣት ተከራክረዋሌ፡፡ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ አንዯኛው አመሌካች ቤቱን 
ሇሁሇተኛ አመሌካች ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም. በተዯረገ የሽያጭ ውሌ የሸጠ መሆኑንና ሽያጩም 
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ፌትህ ቢሮ ቀርቦ የፀዯቀ መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪን ክስ ውዴቅ በማዴረግ አመሌካቾችን በነፃ 
አሰናብቷቸዋሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርባሇች፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪን ይግባኝ በፌታብሓር ስነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ ተጠሪ የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሰበር ችልት አቅርባ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ 
በኋሊ አንዯኛ አመሌካች የሽያጭ ውለን ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ በመቅረብ ያስመዘገበውና  
ስመሃብቱም ሇገዥ ሇሁሇተኛው አመሌካች እንዱዛወር ያዯረገው ወካይም ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን 
ከሞቱ በኋሊ በ2001 ዓ.ም እና በ2003 ዓ.ም. በመሆኑ አንዯኛ አመሌካች የውክሌና ስሌጣኑ ቀሪ 
ከሆነ በኋሊ የፇፀመው ተግባር ህጋዊ ውጤት የላሇው ነው በማሇት አመሌካቾች ክርክር 
የተነሳበትን ቤት ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ በማሇት በአብሊጫ ዴምጽ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር  ችልት መስከረም 23 ቀን 2004 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ሁሇተኛ 
አመሌካች የቤቱ ባሇሀብት የሆነችው ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን የሰጠችው ውክሌናን በሚመሇከት 
ከአንዯኛ አመሌካች ክርክር የተነሳበትን ቤት ብር 4000/ አራት ሺህ ብር/ በመግዛት እስከ ብር 
400,000 /አራት መቶ ሺህ ብር/ በሊይ በማውጣት ገንብቻሇሁ፡፡ ስሇዚህ ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ 
ቢባሌ የማይቻሌ ሆኖ እያሇ ውለ ፇራሽ ነው መባለ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

አመሌካች ታህሣስ 13 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን የቤቱ ባሇሀብት 
ወኪሌ ከሆነው አንዯኛ አመሌካች ገዝቸአሇሁ በማሇት የሚከራከረው የህጉን ፍርም ሳያሟሊና 
ሟች በሞት ከተሇየችና የአንዯኛ አመሌካች የውክሌና ስሌጣን ቀሪ ከሆነ በኋሊ ከቅን ሌቦና ውጭ 
የፇፁሙት ተግባር ነው፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የቤት ሽያጭ ውለ 
በክሌለ ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት ሟች ከሞተች በኋሊ ቀርቦ የተመዘገበና አንዯኛ 
አመሌካች ይህንን ተግባር ያከናወነው ወካይዋ መሞቷንና የውክሌና  ሥሌጣኑ ቀሪ መሆኑን 
እያወቀ በመሆኑ በአንዯኛ አመሌካችና በሁሇተኛ አመሌካች መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ 
ውለ ውዴቅ መዯረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
ጥር 1 ቀን 2004 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የክሌለ ሰበር 
ችልት አንዯኛ አመሌካች በክሌለ ፌትህ ቢሮ በመቅረብ የሽያጭ ውለን ያስመዘገበው ወካይዋ 
ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ከሞተችና የውክሌና ስሌጣኑ ቀሪ ከሆነ በኋሊ በመሆኑ የቤት ሽያጭ ውለ 
ፇራሽ ወይም ህጋዊ ውጤት የላሇው ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አከራካሪው ቤት 
የሟች ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀብት የነበረ መሆኑና ዴንቄ መኮንን አንዯኛ አመሌካች ይህን ቤት 
እንዱያስተዲዴር እንዱሸጥ እንዱሇውጥ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2205 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት 
ሀምላ 16 ቀን 1996 ዓ.ም የሰጠችው መሆኗንና ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀምላ 29 ቀን 1998 
ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት የተሇየች መሆኑ የሚያከራክሩ ፌሬ ጉዲዮች አይዯለም፡፡ 

ወካዩ የሞቱ እንዯሆነ በሥፌራው አሇመኖሩ የተረጋገጠ እንዯሆነ ሇመስራት ችልታ ያጣ እንዯሆነ 
ወይም በንግዴ መውዯቅ ኪሣራ ዯርሶበት እንዯሆነ ሇጉዲዩ ተቃራኒ የሚሆን ውሌ ካሌተገኘ በቀር 
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የውክሌና ሥሌጣኑ ወዴያውኑ የሚቀር መሆኑን የፌታብሓር ሥ/ቁጥር 2232 ንዐስ አንቀጽ 1 
ይዯነግጋሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች በተሰጠኝ ውክሌና መሠረት ሇሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን የሸጥኩት 
ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም. ወካይዋ ከመሞቷ በፉት ነው በማሇት የሚከራከርና ሁሇተኛ 
አመሌካችም ይህንን የመከራከሪያ ነጥብ የሚያቀርቡ ቢሆንም የቤት ሽያጭ ውለ ፌትህ ቢሮ 
ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርቦ የተመዘገበው ሟች ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን በሞት ከዚህ ዓሇም 
ከተሇየች በኃሊና የአንዯኛ አመሌካች የውክሌና ሥሌጣን በፌትብሓር ህግ ቁጥር 2232 ንዐስ 
አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሠረት ቀሪ ከሆነ በኃሊ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

የአንዴን ንብረት ባሇሃብትነት በውሌ ሇላሊ ሰው የሚተሊሇፇው ባሇሃብት ወይም ባሇሃብቱ 
የንብረቱን ባሇቤትነት በውሌ ሇላሊ እንዱያስተሊሌፌ የፀና ሌዩ የውክሌና ስሌጣን ባሇው ሰው 
እንዯሆነ የህገ መንግስቱ  አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 1፣ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1204 ንዐስ 
አንቀጽ 2፣ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2005 ንዐስ አንቀጽ 2 እና የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2232 
ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎችን በጣምራ በማንበብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አንዯኛ 
አመሌካች ሟች ዴንቄ መኮንን በሰጠችኝ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን መሠረት ቤቱን በብር 4000 
(አራት ሺህ ብር) ሇሁሇተኛ አመሌካች የሸጠ መሆኑን በማረጋገጥ በክሌለ ፌትህ ቢሮ የውክሌና 
ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ያስመዘገበው በ2001 ዓ.ም መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

ይህም የሚያሣየው ሁሇተኛው አመሌካች በፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በኩሌ 
በ2001 ዓ.ም የሟች ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ቤት ሇመግዛት ያዯረጉት ውሌ የቤቱን ባሇሃብትነት 
ሇማስተሊሇፌ የፀና የውክሌና ስሌጣን ከላሇው ከአንዯኛው አመሌካች ጋር የተዯረገ በመሆኑ ህጋዊ 
ውጤት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አንዯኛ አመሌካች 
ሇሁሇተኛው አመሌካች የዴንቄ መኮንንን ቤት ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ፇራሽና ህጋዊ ውጤት 
የላሇው ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ የዘረዘርናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና 
የህግ ስህተት የላሇበት ነው፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አነስተኛው ዴምጽ የአንዯኛው አመሌካች ሟች ከሞተች 
በኃሊ በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በኩሌ ውለን ማስመዝገቡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2232 
ንዐስ አንቀጽ 2 የሚሸፇን ተግባር እንዯሆነ ትንታኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካችም የሽያጭ ውለ 
የተዯረገው ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም ተዯርገ ውለ በክሌለ ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ በ2002 
ዓ.ም የተመዘገበ መሆኑን ጠቅሰው የአንዯኛው አመሌካች አዴራጎት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2232 ንዐስ አንቀጽ 2 የሚሸፇን ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም በመጀመሪያ ዯረጃ 
አንዯኛ አመሌካች ሁሇተኛ አመሌካች የቤት ሽያጭ ውሌ የፇፀመበት እርግጡን ቀን  ተብል 
የሚያዘው እነርሱ ውለ የተዯረገበት ቀን ነው ብሇው በውለ ሰነዴ ሊይ የፃፈት ቀን ሣይሆን 
የሽያጭ ውለን የክሌለ ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ተቀብል የመዘገበበት ቀን 
እንዯሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2015(ሀ) በግሌጽ የተዯነገገ በመሆኑ የአመሌካቾች ክርክር 
የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2232 ንዐስ 
አንቅጽ 2 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ወካዩ ከሞተ በኃሊ ተወካዩ የቤት ሽያጭ ውሌ 
እንዱያከናውን ወይም የቤት ሽያጭ ውለን ሇመፇፀም የውክሌና ስራውን እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ 
ታስቦ የተቀረፀ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ አመሌካቾች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2232 ንዐስ 
አንቀጽ 2 ዴንጋጌን በመጥቀስ ያቀረቡትን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ሁሇተኛ አመሌካች ገዝቸዋሌሁ የሚለትን ቤት ባሇሃብትነት ሇማስተሊሇፌ መብት ወይም የፀና 
የውክሌና ስሌጣን ከላሇው ሰው ጋር ያዯረጉት ውሌ ከጅምሩ ፇራሽና ህጋዊ ውጤት የላሇው 
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ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ መዝገብ ከቀረበው ፌሬ ጉዲይ በእጅጉ የተሇየውንና ይህ ሰበር ችልት 
በሰበር መዝገብ ቁጥር 47800 ሰጥቶት የነበረውን የህግ ትርጉም በመጥቀስ ያቀረቡት ክርክር 
ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው 
ምክንያቶች የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በአብሊጫ ዴምጽ የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የቤንሻጉሌ ጉምዝ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. ሁሇተኛ አመሌካች ተጠሪ የማይገባትን ብሌጽግና አግኝታሇች የሚሌ ከሆነ አግባብነት ያሊቸው 

የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በተጠሪ ሊይ ክስ የማቅረብ መብቷን ይህ ውሣኔ 
የሚገዴበው አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 25 ቀን 2004 ዓ.ም. የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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