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የሰ/መ/ቁ. 47378 

የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ኂሩት መሇሰ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ዓሇማየሁ ከተማ - ጠበቃ ኃይሇማሪያም ኢትቻ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ሊቀች አይተንፌሱ - ቀረቡ 

  2. አቶ ዯምሴ ወርቅአፇስኩ - ወራሾች ቀረቡ 

  3. ወ/ሮ እቴነሽ ኃ/ስሊሴ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የጋራ ውርስ ሃብት ሽያጭ ውሌ ይፌረስ ጥያቄን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁኑ ተጠሪዎች በአሁኑ አመሌካች እና በወ/ሮ አበበች ጫካ ሊይ ሔዲር 27 
ቀን 1999 ዓ.ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር ወረዲ 13 
ቀበላ 21 በአሁኑ አጠራር የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 07 ውስጥ የሚገኘውን ቁጥሩ 266/2/ የሆነውን ቤትና ይዞታ 
ከእናታቸው ከወ/ሮ ጥሩነሽ ወሌዯየስ ከወ/ሮ አበበች ጫካ ጋር በውርስ የተሊሇፇሊቸው መሆኑን፣ቤቱ ሇሰባት 
ወራሾች ሇማከፌፇሌ አመቺ ካሇመሆኑ በሊይ ከእናታቸው መታሰቢያነት እንዱሆንና ወራሾችንም በቤቱ ሊይ 
ሇመገናኘት ይችለ ዘንዴ ከሚሸጥ ይሌቅ ቤት ያሌነበራት ወ/ሮ አበበች ቤቱ ውስጥ እንዴትኖርበትና ማንኛውም 
ወራሽ በቤቱ መኖር ከፇሇገ መኖር እንዯሚችሌ በቤተ ዘመዴ ጉባኤ ውሳኔ መሰጠቱን፣ይህ ሆኖ እያሇ ወ/ሮ አበበች 
ጫካ የሟች ወ/ሮ ጥሩነሽ ወሌዯየስ ብቸኛ ወራሽ በማስመሰሌ የወራሽነት ማስረጃ አውጥተው ቤቱን በስሟ 
ካዛወረች በኋሊ ቤቱን ሇአሁኑ አመሌካች በብር 450,000(አራት መቶ አምሳ ሺህ ብር) በመሸጥ ስመ ሏብቱ ሁለ 
በገዥው ስም እንዱዛወር ማዴረጓን በመግሇጽ በውርስ ንብረታችን ሊይ የተዯረገው የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ 
ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇክሱ በሰጡት መሌስ፡- 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 የውርስ ሃብት መሆኑን በማረጋገጥ እና ቤቱ የተሸጠው ከሁለ ወራሾች 
ፇቃዴ ውጪ በመሆኑ ሽያጩ በሔግ ፉት ሉፀና የሚችሌበት ምክንያት አሇመኖሩን በመግሇጽ ውለ ፇራሽ ነው 
በማሇት ተዋዋይ ወገኖች ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ፣አመሌካች የሽያጭ ገንዘቡን ብር 270,000(ሁሇት መቶ ሰባ 
ሺህ ብር) ከወ/ሮ አበበች ወሌዯየስ እንዱቀበለ፣ቤቱን አመሌካች ሇወራሾች እንዱመሌሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 
መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሏምላ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- 
ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት አመሌካች እጃቸው ውስጥ ያስገቡት ሔጋዊ በሆነ መንገዴ መሆኑ በግሌጽ 
ተረጋግጦ እያሇ ሽያጩ ፇራሽ ነው መባለ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን 
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የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በስር አንዯኛ ተከሳሽ በነበሩት በወ/ሮ አበበች ወሌዯየስ ስም ተመዝግቦ 
የሚታወቀውን አከራካሪውን ቤት ውሌ ማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት በመቅረብ አመሌካች መግዛታቸው 
ተረጋግጦ እያሇ ውለ ፇራሽ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ 
እንዱቀርብ ተዯርጏ አንዯኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ጥቅምት 11 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ 
ማመሌከቻ፣የሁሇተኛ ተጠሪ ወራሾች ዯግሞ ታህሣሥ 27 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ አምስት ገጽ ማመሌከቻ 
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የመሌሳቸው ይዘትም ባጭሩ፡- ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የጋራ ውርስ ንብረት ሊይ 
በተጭበረበረ መንገዴ በውሌና ማስረጃ የተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሔጋዊ ሉሆን የሚችሌበት ምክንያት ስሇላሇ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል ሉፀና ይገባሌ በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃም በተጠሪዎች መሌስ ሊይ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር 
የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

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

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አከራካሪው ቤት ተጠሪዎች ከወ/ሮ አበበች ጫካ ጋር ከሟች ወ/ሮ 
ጥሩነሽ ወሌዯየስ በውርስ የተሊሇፇሊቸው መሆኑን፣ይህንን ቤት በስር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የነበሩት ወ/ሮ 
አበበች ጫካ ሲያስተዲዴሩትና ሲጠቀሙት ቆይተው የቤቱን ስመ ሏብት ወዯ ራሳቸው በማዞር ሇአሁኑ አመሌካች 
በውሌና ማስረጃ ፉት በተዯረገ የሽያጭ ውሌ በብር 450,000(አራት መቶ ሃምሳ ሺህ) መሸጣቸውን፣ከዚህም በኋሊ 
አመሌካች የስመ ሃብቱን ወዯ ራሳቸው አዙረው እየተጠቀሙበት የሚገኙ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጡ 
ፌሬ ጉዲዮች መሆናቸውን ነው፡፡ የተጠሪዎች ክርክር መሰረቱም የወራሾች የጋራ የሆነው ንብረት የሁለም የጋራ 
ባሃብቶች ስምምነት ሉኖር ሲገባ ወ/ሮ አበበች ጫካ በተጭበረበረ መንገዴ ወራሽነት አሳውጀው እና የቤቱን ስመ-
ሃብት በማዞር መሸጣቸውን ሽያጩን ሔጋዊ አያዯርገውም በሚሌ ምክንያት ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡ እኛም 
በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ከሔጉ ጋር በሚከተሇው መሌኩ በማዛመዴ ተመሌክተናሌ፡፡ 

 በመሰረቱ የውርስ ሃብት አከፊፇለ እስኪፇፀም ዴረስ በወራሾቹ መካከሌ ሳይነጣጠሌ እንዯሚቆይ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1060/1/ ስር የተመሇከተ ሲሆን የጋራ የሆነውን ንብረት ሇመሸጥ፣ሇማስተሊሇፌ ወይም በዋስትና 
ሇማስያዝ ወይም የተመዯበበትን አገሌግልት ሇመሇወጥ የጋራ ባሇሃብቶቹ ሁለ ስምምነት አስፇሊጊ ስሇመሆኑ 
ዯግሞ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1266 ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የስር አንዯኛ ተከሳሽ የነበሩት ወ/ሮ አበበች ጫካ አከራካሪውን ቤት 
የሸጡት የተጠሪዎችን ስምምነት አግኝተው ባይሆንም የቤቱን ስመ-ሏብት ከሽያጩ በፉት ከተገቢው የአስተዲዯር 
አካሌ ከአገኙ በኋሊ ሲሆን ሽያጩም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1195 ዴንጋጌ መሰረት ዯግሞ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ 
የምስክር ወረቅት ሲሰጥ የምስከር ወረቀቱን ያገኘው ሰው የማይንቀሳቀስ 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 ሇላሊ 
ሇማስተሊሇፌ መብት አሇውና፡፡ በስር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የነበሩት ወ/ሮ አበበች ጫካ አከራካሪውን ቤት 
በስማቸው የባሇሃብትነት ምስክር ወረቀት መያዛቸው ንብረቱ የግሌ ሃብት እንዯሆነ የሚያስቆጥር 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 ሽያጩን አከናውኖ 
ሲገኝም ትክክሇኛው ባሇሃብት ሉጠይቅ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጏ የገዛውን ገዥ ሳይሆን ሻጩን 
ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 997፣እና 2882 እስከ 2884 ዴረስ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መንፇስ እና ይዘት 
የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች አከራካሪውን ቤት የገዙት በሔግ ፉት ተቀባይነት ያሇውን ማስረጃ 
ከያዙት ግሇሰብ ሆኖ ሽያጩንም ያከናወኑት ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት በመሆኑ ውለ 
የሚፇርስበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪዎች በቤቱ ሊይ የጋራ ወራሽነት መብት ያሊቸው መሆኑ  የተረጋገጠ 
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ሲሆን ያሊቸው መፌትሄ የሽያጩን ዋጋ ከስር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ ከነበሩት  ከወ/ሮ አበበች ጫካ መቀበሌ ነው፡፡ 
በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇአገኘነው ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 33368 ግንቦት 10 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 81698 ሰኔ 19 ቀን 2001 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአከራካሪው ቤት ሊይ የተዯረገው ሽያጭ ውሌ ሉፇረስ አይገባም፣አመሌካች ቤቱን ሉያስረክቡ 
አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪዎች በቤቱ ሊይ ባሊቸው ዴርሻ መሰረት የሽያጩን ገንዘብ ከወ/ሮ አበበች ጫካ በላሊ ክስ 
የመቀበሌ መብታቸውን ይህ ውሣኔ አያስቀርም ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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