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የሰ/መ/ቁ.100395 

 ህዲር 29 ቀን 2009 ዒ.ም 

                      ዲኞች፡-  ዒሉ መሏመዴ 

                              ተኽሉት ይመስሌ 

                              ቀነዒ ቂጣታ 

                              ሠናይት አዴነው 

                              ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አማረች ማሬ ……………….. ጠበቃ ማስታወሌ ሀብታሙ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሜሪ ታዯሰ 

           2. ወ/ሪት ፇጣኑ ታዯሰ            ጠበቃ ሀይለ ዒይናሇም ቀረቡ 

           3. ወ/ሪት ሮማን ነስሩ 

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪዎች  እየኖሩበት ያሇውንና በ 300 ካሬ 

ሜትር ቦታ ሊይ ያረፇ ቤት ሇቀው እንዱያስረክቧት የመጠየቅ መብት የሊትም ንብረቱን 

የሸጠችሊትን ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ከሳ ትጠይቅ በማሇት የሰጡት ውሳኔ አግባብነት ያሊቸውን 

የሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ 

ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው 

በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪዎች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ ፡፡  

2. ከሳሽ ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት የመፇሊም ክስ ነው ከሳሽ በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ 

በቀበላ 03 የቤት ቁጥር 287 የግሌ ሀብቴ ስሇመሆኑ በክፌለ አስተዲዯር የባሇሀብትነትና 

ባሇይዞታነት ማረጋገጫ ማስረጃ (ካርታ) በእጁ ይገኛሌ፡፡ ተከሳሾች ከቤቴ ውስጥ በጥገኝነት 

እንዱኖሩ ፇቅጄሊቸው ሲኖሩ ቆይተዋሌ ፡፡  አሁን ግን ቤቴን እንዱሇቁ ብጠይቃቸው ፇቃዯኛ 

ባሇመሆናቸው ፌርዴ ቤቱ ተከሳሾች ቤቴን እንዱሇቁና እንዱያስረክቡ ውሣኔ ይሰጥሌኝ 

በማሇት ክስ አቅርባሇች ፡፡ 
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3. ተጠሪዎች በተከሳሽነት ቀርበው እኛ በከሳሽ ቤት በከሳሽ ፇቃዴ በጥገኝነት የምንኖር ሰዎች 

አይዯሇም ፡፡ ተከሳሾች በእጃችን አዴርገን ይዘን እየኖርንበት ያሇው ቤትና ይዞታ አያታችንና 

እናታችን ከዛሬ አርባ ዘጠኝ ዒመት ጀምሮ ይዘውት ሲኖሩበት የነበረ ቤት ነው፡፡ተከሳሾች 

ከአያታችንና  ከእናታችን ጋር ክስ ያቀረበበትን ቤት ይዘን ስንኖር ፣ወ/ሮ  አበራሽ ሂሩት 

በአያታችን ባድ የይዞታ ቦታ ሊይ በአንዴ በኩሌ ቤት ሠርታ ስትጠቀም ቆይታ ፣ቤቱን 

ሇአሁን ከሳሽ ሸጣሇታሇች ሆኖም እኛ የምንኖርበት ቤት ወ/ሮ ሂሩት አበራሽ   በእጇ አዴርጋ 

ይዛው የማታውቅና የራሱ የሆነ ይዞታና የወሰን አጥር ያሇው በመሆኑ ከሳሽ ቤቱን ሇከሳሽ 

የሸጠችውም ሆነ ከሳሽ የእኛን ቤትና ይዞታ በማጠቃሇሌ እንዳት ካርታና ፕሊን እንዲወጡ 

የክፌለ አስተዲዯር  እንዳት የእኛን ቤትና ይዞታ በማጠቃሇሌ እንዳት ካርታና ፕሊን 

እንዯሰጠ ይጠየቅሌን በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡  የስር ፌርዴ ቤት የክፌለ አስተዲዯር 

ተገቢዉን ማጣሪያ በማዴረግ መግሇጫ እንዱሰጥ ትዕዛዝ የቤቱ ስመ ሀብትና ከወ/ሮ እህተ 

ገብረማርያም ሂሩት አበራሽ ስም  ሂሩት ስም የተዛወረዉ በስር ትዕዛዝ ፊይሌ ቁጥር 

139/84 መስከረም 25 ቀን 1985 ዒ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት እንዯሆነና ከዚያ በኃሊ 

ሂሩት አበራሽ በውሌና ማስረጃ ከከሳሽ ጋር በተዋዋሇችው የቤት ሽያጭ ውሌ 1189 ሜትር 

ካሬ ሊይ ያረፇው ቤትና ይዞታ በከሳሽ ስም እንዱዘዋወር ተዯርጎ ከሳሽ የባሇሀብትነት ማስረጃ 

የሰጠ መሆኑን ተረጋግጧሌ ፡፡ 

4. የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ በወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ወ/ሮ 

እህተ ገብረማሪያም ጋር ባዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ የገዙት ዋናውን ቤት የቤት ቁጥር 287 

እንዯሆነ የሚገሌፅ ቢሆንም ገዥ ይህንን ዋናውን ቤት ተረክበውና በእጃቸው አዴርገውት 

አያውቁም ፡፡ ወ/ሮ ሂሩት አበራሽ ገብተውና ከሻጭም ተረክበው ይኖሩ የነበሩት ሰርቪስ ቤትና 

በባድ ይዞታ ሊይ ራሳቸው የሠሩትን ቤት ነው ፡፡ ገዥ ገዝቻሇሁ የሚለትን የቤት ቁጥር 287 

በ 300 ካሬ ሜትር ሊይ 1984 ዒ.ም ጀምሮ ተረክበውና በእጃቸው አዴርገውት አያውቁም 

ነገር ግን የሻጭን መሞት ምክንያት በማዴረግ ይህንን 1984 ዒ.ም ተረክበውና ይዘው 

የማያውቁትን ቤት ጨምሮ በሽያጭ ውለ መሠረት ተረክበው የሚኖሩበትን ይዞታ ሊይ 

ያሇው ቤት ስመሀብት እንዱዛወርሊቸው በማዴረግ የባሇሀብትነት ማስረጃ ተሰጥቷቸዋሌ ፡፡ 

ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት በፌርዴ ቤት ውሣኔ መነሻ የተሰጣቸውን የባሇሀብትነት ሰነዴ በማየት 

፣ከሟች እህተ ገ/ማሪያም ቤቱን ከገነባች ጀምራ ተረክባና በእጇ አዴርጋ የማታውቀውን የቤት 

ቁጥር 287 ዋናውን ቤት በ 300 ካሬ ሜትር እንዲረፇ ፣በእጇ አዴርጋ ስታካብት ከኖረችው 

ቤት ጋር አንዴ ሊይ ሇከሳሽ ሸጣ ቤቱና ይዞታው በተከሳሾች እጅ ባሇበት ከሳሽ በሻጭ ወ/ሮ 

አበራሽ ሂሩት እጅ ባሌነበረና ሆኖ በማያውቅ ቤትና ይዞታ ሊይ ጭምር የባሇሀብትነት ማስረጃ 

አውጥታሇች ፡፡ ይህም ሇከሳሽ ቤቱን የሸጠችው ወ/ሮ ሂሩት አበራሽ ተከሳሾች ይዘው 

የሚኖሩበትን ቤትና የይዞታ ቦታ በሽያጭ ውለ መሠረት ያሊስረከበቻትና ቤቱና ይዞታው 
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በተከሳሽ እጅ ባሇበት የሰነዴ ርክክብ ብቻ ያዯረገች መሆኑን ስሇሚያሳይ ከሳሽ ሻጭዋን ወ/ሮ 

አበራሽ ሂሩት እንጂ ተከሳሾች ቤቱን  እንዱያስረክቧት መክሰስ አትችሌም በማሇት ውሣኔ 

ሰጥቷሌ ፡፡ ይህንን ውሣኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ እንዱያየው አመሌካች 

ጠይቃ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

5. አመሌካች ሚያዝያ 27 ቀን 2008 ዒ.ም አመሌካች አከራካሪውን ቤት በውሌ ገዝታ የንብረት 

ባሇሀብት መሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ አሊት ይህ ከሆነ ንብረቷ እንዱሇቀቅ የመክሰስ መብት 

የሊትም በማሇት መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች 

ትክክሇኛ ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ ጭብጦችን አሌመሰረቱም ተጠሪዎች ቤቱን በጥገኝነት 

ስሇመያዛቸው ሇቀበላ ሇአስተዲዯር አመሌክተዋሌ በሻጭና በከሳሽ መካከሌ የተዯረገው ውሌ 

ተጠሪዎችን የሚመሇከት አይዯሇም ፡፡ አመሌካች የቤቱ ሻጭ በዋቢነት እንዴትቀርብሊት 

ሣትጠራ ፣ንብረቱ ሊይ ያገኛቸው የባሇሀብትነት መብት ሇማስከበርና ሇመፊሇም የሚከሇክሊት 

ህግ በላሇበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት  ያሇበት ነው በማሇት አመሌክታሇች ፡፡ 

6. ተጠሪዎች በመጀመሪያም ሂሩት አበራሽ ከሟች አያታችን እህተ ገ/ማሪያም ጋር ያዯረጉት 

የሽያጭ ውሌ አስመሌክቶ ሇአውራጃው ፌርዴ ቤት ክስ ስታቀርብ ሟች የሸጠችሊትን ቤት 

እጇ አዴርጋና ተረክባ እየኖረችበት መሆኑን ገሌፃሇች፡፡ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት እኛ 

የምንኖርበትን ቤትና በአዋሳኝ አጥር ታይቶ ያሇውን 300 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ ተረክባም ሆነ 

ይዛው አታውቅም ፡፡ እኛ በማናውቀው ሁኔታ የእኛን ቤትና ይዞታ ካርታና ፕሊን ማውጣቷና 

ሇከሳሽ መሸጧ ከሳሽን የቤቱ ባሇመብት አያዯርጋትም ፡፡ የባሇሀብትነት ካርታና ማስረጃውም 

በክፌለ አስተዲዯር የታገዯ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ ፡፡ 

አመሌካቾች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ ፡፡ ግራቀኙ የሚያከራክራቸውን ጭብጥ ሇመረዲት 

ችልቱ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ሰምቶ የቃሌ ክርክሩ ከትራንስክራይበር ማሽን ተገሌብጦ 

ከመዝገቡ ጋር ተያይዟሌ ፡፡ የክፌለ አስተዲዯር በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የፃፇውን  

መግሇጫ ሇማየት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 135280 እንዱቀርብ 

በታዘዘው መሠረት መዝገቡ ቀርቦ ተያይዟሌ ፡፡ 

7. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በዚህ ሰበር ችልት ግራቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 

ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩ እንዯመረመርነው አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ቤቱና 

ይዞታው እንዱሇቀቅሊቸው ክስ ያቀረቡት ተጠሪዎች የሚኖሩበትን ቤትና ይዞታ ከሻጭ 

ተረክበው የያዙትን ቤትና ይዞታ በዴምሩ 1139 ካሬ ሜትር ሊይ ያለትን ቤቶችና ይዞታ 

በብር 120,000 የካቲት 3 ቀን 1997 ገዝቼ የቤቱ ስመሀብት የተዛወረሌኝ በመሆኑ ተከሳሾች 

(ተጠሪዎች) የግሌ ሀብቴና ንብረቴ የሆነውን ቤትና ይዞታ ይሇቀቁሌኝ በማሇት ነው፡፡ 

ተጠሪዎች የሚከራከሩበት ከሳሽ የቤትና ይዞታውን ባሇቤትነት መብት በሽያጭ 
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አስተሊሌፊሌኛሇች የሚለት አበራሽ ሂሩት እኛ የያዝነውን ቤትና 300 ካሬ ሜትር ይዞታ 

ሇከሳሽ በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ መብት የሊትም ፡፡ ከሳሽ እኛን ከመጠየቋ በፉት በሽያጭ ውለ 

መሠረት እኛ የምንኖርበትን ቤትና 300 ካሬ ሜትር የይዞታ ቦታ ሻጭ ነፃ አዴርጋ 

እንዴታስረክባትና የሽያጭ ውለን እንዴትፇፅምሊት ከምትጠይቅ በስተቀር ከሳሽ የሽያጭ ውለ 

ሙለ በሙለ እንዯተፇጸመሊትና ንብረቱንም ከሻጭ እንዯተረከበች አዴርጋ በመቁጠር 

በቀጥታ እኛን ከቤት እንዴንወጣ የመጠየቅና ክስ የማቅረብ መብት የሊትም በማሇት 

የሚከራከሩ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ 

8. ግራቀኙ በሥር ፌርዴ ቤትና በዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር አመሌካችና ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩት ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የካቲት 3 ቀን 1997 ዒ.ም የተዋዋለት 

የቤት ሽያጭ ውሌ ሻጭ ሙለ ሇሙለ ፇፅማሇች ወይስ አሌፇፀመችም ሻጭ በሽያጭ ውለ 

መሠረት ግዳታዋን ሙለ በሙለ ካሌፇፀመችና ውለን በከፉሌ የፇፀመች መሆኑ ቢረጋገጥ 

ገዥዋ ሻጭ ቀሪውን ግዳታዋን እንዴትፇፅምሊት በሻጭ ሊይ ክስ ሣታቀርብ ወይም 

በተከሳሽነት አጣምራ ሳትከስ የውለ ተዋዋይ ያሌሆኑ ሶስተኛ ወገኖች ሊይ በቀጥታ ክስ 

ሇማቅረብ ትችሊሇች ወይስ አትችሌም ?የሚለት ነጥቦች መታየት ያሇባቸው ናቸው፡፡ 

9. ከሊይ ከተገሇፁት ነጥቦች አንፃር ስንመሇከተው የማይንቀሳቀስ ንብረት የሸጠ ሰው 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ የገባውን ግዳታ የሚፇፅምባቸው ሁሇት መሠረታዊ 

ኃሊፉነቶች አለ፡፡ የመጀመሪያው ሻጭ በሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ በአንደ ወይም 

በላሊ መሌኩ በስፌራው የሚገኙ ሰዎች የተሸጠውን የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዱሇቁ 

በማዴረግ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ይዞታ ከላልች ሶስተኛ ወገኖችና ከሻጭ ቁጥጥርና 

ይዞታ ነፃ በማዴረግ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ሇገዥ ማስረከብ እንዯሆነ ከፌታብሓር ሔግ 

ቁጥር 2875 እና ከፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 2274 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ ሇመረዲት 

ይቻሊሌ ሻጭ ከዚህ በተሇየ ሁኔታ በማይንቀሳቀሰው ንብረት ርዕስ መዝገብ ሊይ የተመዘገበና 

ገዢውንም ሉያስገዴደ የሚችለ የሶስተኛ ወገኖች መብት በሰጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ 

ካለ ይህንኑ የሶስተኛ ወገኖች መብት ካሇ ሻጭ ሇገዥ ማስታወቅ ያሇበት መሆኑ በፌታብሓር 

ሔግ ቁጥር 2880 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2881 ተዯንግጓሌ ፡፡ 

10. የሻጭ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ከሶስተኛ ወገን ይዞታና ቁጥጥር ነፃ በማዴረግ የማስረከብ 

ግዳታ ገዥ ሇሻጭ ከሚሰጠው የመነቀሌ ዋስትና ግዳታ የተሇየ ነው ፡፡ ሻጭ በንብረቱ ሊይ 

ያሰፇሩና በንብረቱ መዝገብ የተመዘገበ መብት የላሊቸውን ሰዎች የማይንቀሳቀሰውን ንብረት 

እንዱሇቁ በማዴረግ ሇሻጭ የማስረከብ ግዳታ የማይንቀሳቀስ ንብረት ውሌ በመፇፀም ሂዯት 

ገዥ ሻጭ ሉያከናውነው የሚገባ የመጀመሪያ ግዳታ ሲሆን በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2882 

እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሠረት ሻጭ ሇገዥ የሸጠሇት የማይንቀሳቀስ ንብረት የማይነቀሌ 

ስሇመሆኑ የሚሰጠው ዋስትና ገዥ የገዛውን የተረከበውን የማይንቀሳቀስ ንብረት ከላልች 
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ሰዎች ቁጥጥር ነፃ ሆኖ ከተረከበ በኃሊ ንብረቱ የእኔ ነው ባይ ቢመጣ ሻጭ በዋቢነት 

ሉቆምሇት የሚገባ መሆኑን የሚያመሇክቱ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ 

11. የማይንቀሳቀስ ንብረት የሸጠ ሰው ንብረቱን ከላልች ሰዎች ቁጥጥር ይዞታ ሥር ነፃ አዴርጎ 

ሇገዢ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2875 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2274 መሠረት 

የማስረከብ ግዳታ ያሇበት ከመሆኑ በተጨማሪ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ባሇሀብትነት 

ሇማስተሊሇፌ የሚችለ አስፇሊጊ ሰነድች ሇገዢ የማስረከብና የማይንቀሳቀሰዉን ንብረት 

የማይነካ የባሇሀብትነት መብት ሇገዥ ሇማስተሊሇፌ አስፇሊጊ የሆነ ተግባራትን የመፇጸም 

ግዳታ መሆኑ በፌትሀብሄር ህግ ቁጥር 2875 በፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 2879 ንሁስ  

አንቀጽ 1 እና የፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 2281 ዴንጋጌዎችን በጣምራ በማየት ሇመረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ 

12. ከሊይ በዝርዝር ካየናቸው የህግ ዴንጋጌዎች አንጻር ሲታይ 1139 ካሬ ሜትር የይዞታ ቦታ 

ሊይ ያረፇውን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሙለ በሙለ ሇአመሌካች የሸጠችው ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩት፣በሽያጭ ውለ መሰረት የማይንቀሳቀስውን  ንብረትና ይዞታውን ከላልች ሰዎች 

ቁጥጥርና ይዞታ ስር በማስሇቀቅ የማይንቀሳቀስ ንብረትና ይዞታውን በፌትሃብሄር ሔግ ቁጥር 

2875 በፌትሃብሄር ሔግ ቁጥር 2274 እና በፌትሃብሄር ሔግ ቁጥር 2888 መሰረት 

ሇገዥ(ሇአመሌካች)የመፇጸም ግዳታውን የተወጣችው ሙለ በሙለ ሳይሆን በከፉሌ 

ነው፡፡ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ተጠሪዎች የሚኖሩበትን ቤትና 300 ካሬ ሜትር ይዞታ 

ከተጠሪዎች አውራሽ ንብረቱን ገዛሁ ከምትሌበት 1984 ዒ.ም ጀምሮ ተረክባውና በእጇ 

አዴርጋው የማይታወቅ መሆኑና፣ቤቱን ሇአመሌካች ከሸጠችሊት በኋሊ ተጠሪዎች 

የሚኖሩበትን ቤትና ይዞታ፣ ተጠሪዎች በህግ አግባብ እንዱሇቁ በማዴረግ ሇአመሌካች 

ያሊስረከበችበት አመሌካችም በሽያጭ ውለ የተገሇጸውን ቤትና ይዞታ ሙለ በሙለ 

ሳይሆን፣ሻጭ(አበራሽ ሂሩት)ይዛው የነበረውን ቤትና ይዞታ ብቻ ከሻጭ የተረከበች መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ 

13. ገዥ ሻጭ በሽያጭ ውለ የገሇጸችውን የማይንቀሳቀስ ንብረትና ይዞታ፣ ተጠሪዎች 

የሚኖሩበት ቤትና ይዞታ ሳይጨምር በሻጭ እጅና ይዞታ ስር ያሇውን ቤትና ይዞታ 

የተረከበች ቢሆንም፣ሻጭ የሰጠቻትን ሰነዴ በመጠቀም በሽያጭ ውለ ሊይ የተመሇከተውን 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇመብት መሆኗን የሚሳይ ማስረጃ ከክፌለ አስተዲዯር 

ተሰጥቷታሌ፡፡ይህም ገዥዋ(አመሌካች)ከላልች ሰዎች ይዞታና ቁጥጥር እንዯዚሁም የመብት 

ጥያቄ ነጻ ሆኖ ከሽያጭ ያሌተረከበችውን ተጠሪዎች የሚኖሩበት ቤትና ይዞታ ባሇመብት 

መሆኗን የሚያረጋግጥ የባሇህብትነት ማስረጃ የተሰጣት መሆኑን ያሳያሌ፡፡አመሌካች የቤቱ 

ባሇሃብትነት መብት በሽያጭ ውሌ ከወ/ሮ አበራሽ ሂሩት የተሊሇፇሊት መሆኑን የሚያሳይ 

የሽያጭ ውሌ ሰነዴና በሽያጭ ውለ መሰረት በማይንቀሳቀሰው ንብረት ባሇሀብትነት 
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የተዛወረሊት መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ በማያያዝ በፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 1206 መሰረት 

ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብትና ጥቅም አሊት፡፡ነገር ግን አመሌካች ባቀረበችው የክስ መነሻ 

አከራካሪ ሆኖ የተገኘው ጭብጥ፤(ሀ) ቤቱን ንብረቴ ነው ካሇች ሇአመሌካች የሸጠችው ወ/ሮ 

አበራሽ ሂሩት አከራካሪውንና ተጠሪዎች የሚኖሩበትን ቤትና ይዞታ ባሇሃብትነት መብት 

ሇአመሌካች የማስተሊሇፌ እርግጠኛ የሆነ የባሇሀብትነት መብት በንብረቱ ሊይ አሊት ወይስ 

የሊትም? 

(ሇ)ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ተጠሪዎች የሚኖርበትን ቤትና 300 ካሬ ሜትር ይዞታ 

ጨምራ የባሇሀብትነትን ማስረጃና ካርታ ያሰራችው በህግ አግባብ ነው ወይስ 

አይዯሇም?አመሌካችስ 1139 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ ያሇው የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ባሇሀብትና ባሇይዞታ መሆኗን የሚያረጋግጥ የባሇህብትነት ማስረጃና ካርታ የተሰጣት 

በህግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም?(ሏ)ተጠሪዎች እየኖሩበት ያሇውን ቤትና 300 ካሬ 

ሜትር ይዞታ ቦታ ሇአመሌካች የመሌቀቅና የማስረከብ ግዳታ አሇባቸው ወይስ 

የሇባቸውም?የሚለት ሇአመሌካች 1139 ካሬ ሜትር የይዞታ ቦታ ሊይ ያሇውን 

የማይንቀሳቀስ ንብረት በሽያጭ ውሌ አስተሊሌፊሇች የተባሇችው ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት 

በክርክሩ ተሳታፉ ሳትሆን ውሳኔ ሉሰጥባቸው የሚችለ ጭብጦች አይዯለም፡፡ 

14. የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የቤቱ ሻጭ የሆነችውን ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ከሚከሱ በስተቀር 

በቀጥታ ተጠሪዎች ቤቱን እንዱሇቁሊት ክስ ማቅረብ አትችሌም በማሇት የሰጠው ውሳኔ ሻጭ 

በሽያጭ ያስተሊሇፇው ንብረት ሊይ ያሇውን መብትና ጥቅም ሇማስከበር ገዥው ከውሌ 

የመነጨ መብት ያሇው መሆኑን ያሊገናዘበና የፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 1195 የፌትሃብሄር 

ህግ ቁጥር 1206 እና የፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 33(2) ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ በመሆኑ ስህተት 

ያሇበት ነው፡፡ነገር ግን የበታች ፌርዴ ቤቶች ቤቱን ሇአመሌካች የሸጠችው ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩት በክርክሩ ተከሳሽ መሆን አሇባት በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ የፌትሃብሄር ህግ 

አንቀጽ 2875፣ አንቀጽ 2274፣አንቀጽ 2888 እና የፌትሃብሄር ስነ-ስርዒት ህግ ቁጥር 40 

ንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ፌርዴ ቤቶች ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት 

በጉዲዩ ተከሳሽ መሆን አሇባት በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ በውጤት ዯረጃ የሚነቅፌ 

ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

15. የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች የቤቱን ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት መክሰስ አሇባት ካለ 

በኋሊ፣ይህ ውሳኔአቸው የሚያስከትሇውን ህጋዊ  ውጤት ሳይመዝኑ ተጠሪዎችን ከክስ 

ማሰናበታቸው አግባብነት ያሊቸውን የስነ-ስርዒት ህግ ዴንጋጌዎች የተከተሇ ሆኖ አሊገኘነውም 

አመሌካች ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት በሽያጭ ውለ መሰረት ተጠሪዎች የያዙትን ቤት አስሇቅቃ 

ታስረክበኝ የሚሌ ክስ ስታቀርብ በማይንቀሳቀሰው ንብረት ሊይ በማናቸውም ሁኔታ የሚገኙ 

ሰዎችን በተከሳሽነት አጣምራ መክሰስ እንዲሇባት የፌትሃብሄር ስነ-ስርዒት ህግ ቁጥር 36 
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ንዐስ አንቀጽ 4 አስገዲጅ በሆነ ሁኔታ ይዯነግጋሌ፡፡ይህም አመሌካች ሻጭዋን ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩትን በምትከስበት ጉዲይ ተጠሪዎች የግዴ በተከሳሽነት እንዱሳተፈ ማዴረግ የሚገባ 

መሆኑ በህግ የተዯነገገ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ዲኝነት ከፌሊ ያቀረበችውን ክስ የቤቱ 

ሻጭ በጉዲዩ የመጀመሪያ ተከሳሽ መሆን አሇባት በሚሌ ምክንያት ዘግቶ አመሌካችን 

ከሚያሰናብት፣በጉዲዩ የቤቱ ሻጭ በክርክሩ በተከሳሽነት ተሳታፉ እንዴትሆን በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 40 ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ትዕዛዝ መስጠት በዚህ ፌርዴ አንቀጽ ተራ ቁጥር 13 

በተመሇከቱና በላልች ጭብጦች ሊይ አመሌካች (የቤቱ ገዥ)፣ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ሻጭና 

በአከራካሪው ቤትና ይዞታ ይዘው የሚኖሩት ተጠሪዎች የሚያቀርቡትን ክርክርና ማስረጃ 

ሰምቶ መወሰን ሲገባው፣አመሌካች ተጠሪዎችን የመክሰስ መብት የሊትም በማሇት መዝገቡን 

መዝጋቱና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ማጽናቱ ከሊይ በዝርዝር 

የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎችና የዲኝነት አካሄዴ ስርዒት ያሌተከተሇና መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 66605 የካቲት 29 ቀን 2005 

ዒ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 135280 

መጋቢት 2 ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሸሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት በተከሳሽነት 

በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 40 ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት በመጨመር፣በዚህ ፌርዴ በተራ 

ቁጥር 13 የተመሇከቱትንና ላልች አከራካሪ ጭብጦች ሊይ ግራ ቀኙ የሚያቀርቡትን 

ክርክርና ማስረጃ በማሰማትና ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ ውሳኔ እንዱሰጥበት 

በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 343(1) መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ አምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ  
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የዲኝነት ስሌጣን 
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