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የሰ/መ/ቁ. 43825 

ታህሣሥ 06 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የህፃን ኮከቤ ተፇረ ሞግዚትና አስተዲዲሪ ፀሏይ በየነ ቀረበ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ አያላው ካሳዬ - አሌቀረቡም  
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  2. አቶ ጣእመ ካሳዬ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው አመሌካች በሞግዚታቻው አማካኝነት ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረቡት 
ክስ ነው፡፡ አመሌካች በክሳቸው የአመሌካች እናት  ንብረት ሇማስተዲዯር እንጂ ሇመሸጥ ስሌጣን ሳይኖራቸው 
ሇአመሌካች ከአባታቸው በውርስ የሚተሊሇፌሊቸውን ቤት ሇአንዯኛ ተጠሪ የሸጡ በመሆኑና ሁሇተኛ ተጠሪም 
ወኪሌ ነኝ በማሇት ቤቱን ይዘው ስሇሚገኙ የሽያጩ ውሌ ፇርሶ ወዯነበርበት እንዱመሌሱ እንዱወሰንሊቸው 
ጠይቀዋሌ፡፡ ክሱ ሇተጠሪዎች ዯርሷቸው በሰጡት መሌስ ከሳሽ ክሱን ሇማቅረብ መብት የሊቸውም ክሱም በይርጋ 
ቀሪ ይሆናሌ በማሇት ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም አመሌካች ክስ ሇማቅረብ መብት የሊቸውም የሚሇውን 
መቃወሚያ ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ በአመሌካች እናትና በአንዯኛ ተጠሪ መሏከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ 
በፁሁፌና ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው ሰው ወይም በፌርዴ ቤት ፉት ያሌተከናወነ በመሆኑ ረቂቅ እንጂ 
በህግ ፉት የሚፀና ውሌ ስሊሌሆነ ውሌ በላሇበት ሁኔታ የውሌ ይፌረስሌን ጥያቄ ሉቀርብ አይችሌም፣የይርጋ 
መቃወሚያም ሉቀርብበት አይችሌም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የስር ውሳኔን አጽቶታሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ 
ነው፡፡ ይህ ችልት የውሌ አፃፃፌ ፍርም አሇመከተሌ በተዋዋይ ወገን ወይም በማናቸውም ያገባኛሌ ባይ ውሌ 
እንዱፇርስ ጥያቄ በቀረበ ጊዜ የሚታይ ነው ወይስ ፌ/ቤቱ በእራሱ አነሳሽነት ሉያየው ይችሊሌ? የሚሇውን የሔግ 
ነጥብ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፁሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ 
ችልቱም መዝገቡ መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች በሞግዚታቸው አማካኝነት ያቀረቡት ክስ በአመሌካች እናትና በአንዯኛ ተጠሪ መሏከሌ 
የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስና ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ነው፡፡ ተጠሪዎችም ቢሆኑ ይህ 
ውሌ ስሇመዯረጉ አምነው ላልች ክርክሮችን አቅርበዋሌ፡፡ ነገር ግን ፌ/ቤት የቤት ሸያጩ ውሌ በፁሁፌና ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ሰው ፉት ወይም ፌ/ቤቱ ያሌተዯረገ በመሆኑ ክርክር ሉቀርብበት የሚችሌ ውሌ 
የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በእርግጥ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነትን ሇማስተሊሇፌ የሚዯረግ ውሌ በፁሁፌና 
ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ሰው ፉት ወይም በፌ/ቤት ካሌተዯረገ ውጤት የላሇው መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
1723 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ይህን በሔጉ የተመሇከተው የአፃፃፌ ስርአትን አሇመከተሌ የሚያስከተሇው ውጤት ምን 
እንዯሆነ ዯግሞ በዚሁ ሔግ ቁጥር 1808/2/ ስር ተቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአፃፃፌ ስርአት ያሊሟሊ ውሌ 
የሚፇርሰው ከተዋዋዮቹ በአንደ ወይም ማናቸውም ጥቅም ያሇው ሰው ሲጠየቅ እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም 
አንዴ የአፃፃፌ ስርአትን ያሊሟሊ ውሌ በሔጉ በተመሇከቱት ሰዎች እንዱፇርስር ጥያቄ አስካሌቀረበበት ዴረስ 
ከጅምሩ ፇራሽ ነው ሉባሌ እንዯማይችሌ ያስገነዝበናሌ፡፡ ውለ የአፃፃፌ ስርአትን ባሇመከተለ ምክንያት እንዱፇርስ 
ጥያቄ እስካሌቀረበ ፌ/ቤቱ በራሱ አነሳሽነት የአፃፃፌ ስርዓቱን ምክንያት በማዴረግ ውለን ከጅምሩ ውዴቅ ሉያዯርግ 
የሚችሌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ በዚህም ምክንያት የስር ፌ/ቤት በውለ የአፃፃፌ ስርአትን ባሇመከተለ ምንም 
አይነት ክርክር ሉቀርብበት አይችሌም በሚሌ የዯረሰበት መዯምዯሚያ የሔግ መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘውም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 14336 በሏምላ 27 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 59734 ኀዲር 24 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት የመሌካችን እና የተጠሪዎችን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ 
እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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