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የሰ/መ/ቁ. 54129 

ኀዲር ዏ1 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

  ብርሃኑ አመነው  

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- አቶ ከፌያሇው በቀሇ - ቀረቡ፡፡   

ተጠሪ፡- ወጣት ሶፉያን አብደሌቃዴር - ቀረበ፡፡   

        መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ጉዲይ አካሇ መጠን ያሊዯረሰን ሌጅ ንብረት በሞግዚትነት ሲያስተዲዴሩ የነበሩት 
ወሊጆች በሽያጭ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ባስተሊሇፈ ጊዜ አካሇ መጠን ባሌዯረሰው ሌጅ ሊይ ይኸው 
ተግባር የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው? የሚሇውን የሔግ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 

 የነገሩ መነሻ የአሁን አመሌካች ከተጠሪ ወሊጆች የማይንቀሳቀስ ንብረት ቤት በውሌ 
ገዝቻሇሁ፤ ውሌ ሉፀዴቅሌኝ ይገባሌ የሚሌ አቤቱታ አቅርቦ፣ ከሻጮች ጋር ከተከራከረ በኋሊ እንዯ 
ጥያቄው ምሊሽ የሚሰጥ ውሣኔ አግኝቷሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊ የአሁን ተጠሪ የተሸጠው ንብረት ስመሃብትነት በእኔ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ 
ነው በተሸጠበት ጊዜ በወሊጆቼ የሞግዚትነት ሥሌጣን ሥር የምተዲዯር አካሇ መጠን ያሌዯረስኩ 
ሌጅ ነበርኩ፡፡ ወሊጆቼ የሽያጭ ተግባሩን ሇመፇፀም የሚያስችሌ ከሔግ የመነጨ መብት የሊቸውም፡፡ 
በዚህ በሔግ ረገዴ ተቀባይነት በላሇው ተግባር መነሻ እኔ በላሇሁበት ገዢና ሻጭ ናቸው ተብል 
በተነሣው ክርክር የሽያጭ ውሌ ይጽዯቅ በሚሌ የተሰጠው ውሣኔ መብቴን ስሇሚነካ ውሣኔው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 36ዏ መሠረት ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት 
ፌርደን ሇፇረዯው ፌ/ቤት እራሱን በቻሇ መዝገብ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡  

 ከዚህ ቀዯም በአሁን አመሌካችና በተጠሪ ወሊጆች መካከሌ የተነሣውን ክርክር ተመሌክቶ 
ውሣኔ የሰጠው የክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዚህ ነጥብ ሊይ አመሌካችና ተጠሪን ካከራከረ 
በኋሊ በአሁን ተጠሪ ከሊይ በተገሇፀው አኳኋን የቀረበውን ክርክር መሠረት በማዴረግ ከዚህ ቀዯም 
በላሊ መዝገብና የሽያጭ ውሌ ይጸዴቃሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ውጤት እንዯማይኖረው አዴርጎ 
ሰርዞ ወስኗሌ፡፡ 
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 በዚህ መነሻ በተሰጠው ውሣኔ ሁሇቱም ወገኖች በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች ሲከራከሩ ከቆዩ 
በኋሊ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በተጠሪ የአቤቱታ አቀራረብ የተፇፀመው ሥነ 
ሥርዓታዊ ጉዴሇት መሠረታዊ ሆኖ በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ 
በመሰረዝ የሰጠውን ዲኝነት ሇማስሇወጥ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡  

 አካሇ መጠን ያሌዯረሰውን ሌጅ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሞግዚትነት ሥሌጣን ወሊጆቹ 
በማናቸውም መንገዴ ቢሆን ሇማስተሇሇፌ ሥሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ በክሌለ ሔግ አሌተዯነገገም፤ 
ስሇሆነም በዚህ ረገዴ የወረዲው ፌ/ቤት እና ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት ሻጮች ሇገዢው 
የሽያጭ ውሌ ሉያፀዴቅ ይገባሌ በሚሌ አስቀዴሞ ተሰጥቶ የነበረው ውሣኔ ተሰርዟሌ ሲለ የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም የሚሇውን ጠቅሶ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የአቤቱታ አቀራረብ ሥርዓት መጓዯሌን ምክንያት በማዴረግ የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡  

 በዚህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር በየዯረጃው 
ባለት የሥር ፌ/ቤቶች በየፉናቸው አቅርበውት ከነበረው የተሇየ አይዯሇም፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን፣ እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው 
ተመሌክተናሌ፡፡  

 በዚህ ጉዲይ ሇክርክሩ መነሻ በሆነው የሽያጭ ውሌ ሊይ ተሽጧሌ የተባሇው የማይንቀሳቀስ 
ንብረት /ቤት/ ስመ ሃብትነቱ በአሁን ተጠሪ ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ አከራካሪ የሆነ ጉዲይ 
አይዯሇም የአሁን አመሌካች አጠንክሮ ከሚከራከርበት ነጥብ አንደ ምንም እንኳ ስመ ሃብትነቱ 
በተጠሪ ስም ተመዝግቦ ይገኝ እንጂ በተሸጠበት ጊዜ ተጠሪ ንብረት ሇማፌራት በሚችሌበት የዕዴሜ 
ክሌሌ ስሊሌነበረ ንብረቱንም በውርስ አግኝቻሇሁ ስሇማይሌ ሀብትነቱ የሻጮች በመሆኑ በፇፀሙት 
ሔጋዊ ተግባር ሉገዯደ ይገባሌ የሚሇው ነው፡፡ ሆኖም የተሸጠው ንብረት ባሇቤት ማን ነው? የሚሌ 
እንዯ አሁኑ ያሇ ጥያቄ በተነሣ ጊዜ አከራካሪ ከሆነው ንብረት ዓይነት አንፃር የንብረት ምዝገባን 
መሠረት በማዴረግ ሔጉ ምሊሽ የሚሰጥበት በመሆኑ በአመሌካች በኩሌ በፌሬ ነገር ሊይ ተመርኩዞ 
የቀረበው ክርክር ሔጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡  

 ንብረቱን በግዢ አግኝቼ ሇ14 ዓመታት በእጄ አዴርጌ ከቆየሁ በኋሊ በተጠሪ በኩሌ የቀረበው 
ክርክር ተቀባይነት የሇውም በሚሌ ጊዜን መነሻ በማዴርግ የቀረበውን ክርክር በሚመሌከት ገዝቻሇሁ 
ካሇ በኋሊ እንዯጠቀሰው ሇዓመታት ያሔሌ በእጁ ይዞ የቆየ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጡት 
ውሣኔዎች ሊይ ያሌተረጋገጠ የፌሬ ነገር ክርክር ከመሆኑም በሊይ ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው 
አንዴ ተከራካሪ መሆን ይገባው የነበረ ሰው የክርክር ተካፊይ ሳይሆን የተሰጠው ውሣኔ መብቴን 
ይነካሌ ብል በቀረበ ጊዜ አቤቱታው መቼ መቅረብ አሇበት ሇሚሇው የጊዜ ማሟያ እንዯ ውሣኔው 
የሚፇፀም እና ያሇመፇፀም ጉዲይ ብቻ በመሆኑ ክርክሩ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 
ከዚህም አንፃር እንዯ ውሌ ይጽዯቅሌኝ ብል ካስወሰነ በኋሊ እንዯ ውለ ያሌፇፀመ ስሇመሆኑም ገሌፆ 
አሌተከራከረም ስሇሆነም ክርክሩ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

 ላሊውና ከሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ ጋር በተያያዘ የተነሣው ጉዲይ የአሁን ተጠሪ ሇዚህ የሰበር 
አቤቱታ መነሻ የሆነውን አቤቱታ ወይም መዝገብ ያሌከፇተበት አግባብነት ነው፡፡ ሇአቤቱታው 
መሠረት አዴርጎ ያቀረበው የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ እንዯሚያስረዲውና የነገሩ አመጣጥ 
እንዯሚያስገነዝበው የተጠሪ የአቤቱታ አቀራረብ እኔ የክርክር ተካፊይ ባሌሆንኩበት ተሰጠ 
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የተባሇውን ውሣኔ በያዘው መዝገብ ሊይ በመቅረቡ የተዘጋውን መዝገብ እንዲይንቀሳቀስ ማዴረግ 
ሲገባው እራሱን የቻሇ አዱስ መዝገብ ማስከፇቱ እንዯ ሥርዓት አነጋገር ግዴፇት የተፇፀመበት ሆኖ 
ቢገኝም መብቱን ሇማስከበር አንኳር የሆኑ ማሟያ ምክንያቶች ተሟሌተው እስከተገኙ ዴረስ 
በየትኛው መዝገብ ክርክሩ መካሄዴ ነበረበት የሚሇው ጥያቄ መሠረታዊ የሔግ ጉዲይ ሆኖ የጉዲዩን 
ውጤት ሇማስሇወጥ የሚያበቃ የሥነ ሥርዓት ግዴፇት ስሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የኦሮሚያ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ዲኝነት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመ መሆኑን አያሳይም፡፡  

 የሞግዚትነትን የሥሌጣን ውሌን በሚመሇከት የተነሣው ጉዲይ የሥር ፌ/ቤቶች ትርጉም 
የሰጡበት አንዴ የሔግ ክርክር እንዯሆነ ከመዝገቡ ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው 
የሔግ ትርጉም ሊይ እንዯተተቸው የሞግዚቶች ንብረትን ወዯ ሦስተኛ ወገን የማስተሊሇፌ ሥሌጣን 
አካሇ መጠን ካሌዯረሰው ሌጅ የሚንቀሳቀስ ንብረት ጋር የተያያዘ እንጂ የማይንቀሳቀስን ንብረት 
በማናቸውም መንገዴ ቢሆን ወዯ ሦስተኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ ሥሌጣን የላሊቸው 
ስሇመሆኑ ይኸው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የክሌለ ሔግ ግሌባጭ ንባብ አስረጂ ነው፡፡ ይህንኑ በሔግ 
የተገዯበ ሥሌጣን ተሊሌፇው ንብረት ባስተሊሇፈ ጊዜ ንብረቱ የተሊሇፇሇት ወገን ሉኖረው የሚችሇው 
ማስተካከያ ምን እንዯሆነ በሔጉ ሊይ አሌተመሇከተም፡፡ ጥበቃው አካሇ መጠን ሊሌዯረሰው ሌጅ 
ከመሆኑ በቀር ከዚህ የተሇየ ውጤት ሇገዢው የተዯረገ ጥበቃ ስሇመኖሩ በሔጉ ሊይ 
አሌተመሇከተም፡፡ ስሇሆነም ሻጮች በላሊቸው ሥሌጣን የፇፀሙት ተግባር መሆኑን መነሻ በማዴረግ 
ሻጮች የሽያጭ ውለን ሉያፀዴቁ ይገባሌ፣ በውጤት ዯረጃ ስመሃብትነት ሉያዛውሩ ይገባሌ በሚሌ 
ተሰጥቶ የነበረውን ውሣኔ ከሊይ በዝርዝር በተመሇከቱት ምክንያቶች ውጤት እንዲይኖረው በማዴረግ 
የተሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በዚህ ጉዲይ የወረዲው ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ43ዏ6፣ የባላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ5885 
እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በፊይሌ ቁጥር 8129ዏ የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ የፀና ሲሆን በተቃራኒው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 71141 የሰጠው ብይን 
ተሽሯሌ፡፡  
2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፤ ሆኖም ሻጮችን 
የሚጠይቅበት አግባብ የተጠበቀ ነው፡፡  

ይህ የሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፤ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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