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የሰ/መ/ቁ. 58009 

ጥር 26 ቀን 2003 ዓ.ም 

                    ዲኞች፡ - ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       ተሻገር ገብረሥሊሴ 

አሌማው ወላ 

ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካቾች፡ - 1. አቶ ስሇሺ ወርቅነህ - ጠበቃ ግሩም አየሇ - ቀረቡ 

               2. ወ/ሮ ብርቅነሽ መኮነን 

               3. ወ/ሮ ራሄሌ መኮነን  አቶ የውሴፌ አእምሮ - ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡ - 1. አቶ ሁሪሳ ዯመሳ - ጠበቃ አቶ ተስፊዬ ሇማ 

      2. ወ/ሮ ሰውነት ፇቃደ - አሌቀረቡም፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ  

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌካቾች ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ 
የታየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው 
የአፇፃፀም ትእዛዝ እንዱሰረዝሊቸው አመሌካቾች ያቀረቡት ጥያቄ በየዯረጃው ያለ የክሌሌ ፌርዴ 
ቤቶች ህጋዊ መሠረት የሇውም በማሇት ውዴቅ ማዴረጋቸው ነው፡፡ 

የክርክሩ መሠረታዊ ይዘት አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ገንዘብ አበዴሮ ያሌተከፇሇው 
መሆኑን በመግሇጽ ክስ አቅርቦ ሁሇተኛ ተጠሪ ከአንዯኛ ተጠሪ የተበዯሩትን ገንዘብ እንዱከፌለ 
በፌርዴ ተወስኖባቸዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ሁሇተኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇዕዲ 
ሆነው አንዯኛ ተጠሪ በአስከፇቱት የአፇፃፀም መዝገብ ተከራክረው ንብረትነቱ የሁሇተኛ ተጠሪ ነው 
የተባሇ ቤት በሀራጅ የሚሸጥ መሆኑ በበከሌቻ ጋዜጣ የጨረታ ማስታወቂያ ወጥቶ ቤቱ ተሽጦ 
ሇሁሇተኛዋ ተጠሪ እዲ መክፇያነት እንዱውሌ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች 
ቤቱ ከተሸጠና የአፇፃፀም መዝገቡ ከተዘጋ በኋሊ ሇሁሇተኛ ተጠሪ እዲ መክፇያነት የተሸጠው ቤት 
የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት ሣይሆን የአንዯኛ ተጠሪ፣ የሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የጋራ 
ንብረት ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ከሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ጋር በመሆን ህዲር 26 ቀን 1996 ዓ.ም 
በተፃፇ ውሌ ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡትና አንዯኛ አመሌካችም በውለ መሠረት ብር 82,640.29 
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(ሰማንያ ሁሇት ሺህ ስዴስት መቶ አርባ ብር ከሃያ ዘጠኝ ሳንቲም) ቤቱን ከባንክ መያዣነት 
ሇማስሇቀቅ የከፇለ መሆኑን የቤቱን ስመ ሀብት ወዯ ወራሾቹ ሇማዛወር ብር 31,884.42 (ሰሊሳ 
አንዴ ሺህ ስምንት መቶ ሰማንያ አራት ብር ከአርባ ሁሇት ሳንቲም) የከፇሇ መሆኑን ብር 16,799 
ሇወራሾቹ የከፇሇ መሆኑን በመግሇጽ ንብረቱ ሊይ የተዯረገው የሀራጅ ሽያጭ እንዱሰረዝሊቸው ሇዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌክተዋሌ፡፡  

አንዯኛ ተጠሪ ቤቱ በሀራጅ የሚሸጥ መሆኑ ማስታወቂያው በቤቱ ሊይ ያሌተሇጠፇ መሆኑን 
በማመን የሀራጅ ማስታወቂያው በጋዜጣ የወጣ በመሆኑ የሽያጩን ሥርአት ሇማሰረዝ የሚያበቃ 
ምክንያት አይዯሇም፡፡ ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲዋ የሁሇተኛ ተጠሪ ንብረት እንዯሆነ በክፌለ አስተዲዯር 
ተረጋግጧሌ፡፡ ሽያጩ እንዱሰረዝ ጥያቄው የቀረበው በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 
447(1) በተዯነገገው የሁሇት ወር ጊዜ ካሇፇ በኋሊ በአምስት ወሩ ነው፡፡ አመሌካቾች በፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 መሠረት ጣሌቃ መግባት የሚችለት ፌርደ ከመፇፀሙ በፉት ነው፡፡ 
አንዯኛ አመሌካች በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1723 መሠረት ቤቱን የገዛ መሆኑን ያቀረበው ማስረጃ 
ስሇላሇ የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝ ሇማመሌከት የሚያስችሌ መብት የሇውም በማሇት መሌስ የሰጠ 
ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ (የፌርዴ ባሇዕዲዋ) በበኩሎ ከአንዯኛው ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ገንዘብ ተበዴሬ 
መክፇሌ ስሊሌቻሌኩኝ ቤቱ ተሽጦ ተከፌሎሌ፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከእዲ ቀሪ ከሆነው 
ገንዘብ ዴርሻቸውን እንዱሰጣቸው ከሚጠይቁ በስተቀር ሽያጩ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ አይችለም፡፡ ቤቱ 
ከተሸጠና ገንዘቡ ከተከፇሇ በኋሊ ሁሇት ወር አሌፍታሌ በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን አቤቱታና የተጠሪዎችን መሌስ ከመረመረ በኋሊ  

1. የጨረታው ማስታወቂያ በተሸጠው ቤት ሊይ ተሇጥፎሌ ወይስ አሌተሇጠፇም? 
2. የጨረታ ማስታወቂያው በጋዜጣ ከወጣ የሀራጅ ማስታወቂያው በሚሸጠው ቤት ሊይ መሇጠፌ 

ነበረበት በማሇት አቤቱታ አቅራቢዎች (አመሌካቾች) የሚያቀርቡት ክርክር ትክክሌ ነው ወይስ 
አይዯሇም? 

3. አቤቱታ አቅራቢዎች የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝ ጥያቄ ያቀረቡት ህጉ በሚፇቅዯው የጊዜ ገዯብ 
ውስጥ ነው ወይስ አይዯሇም? 

4. የአንዯኛው አቤቱታ አቅራቢ (አመሌካች) ቤቱን ሇመግዛት ያዯረገው ውሌ በህግ ፉት ተቀባይነት 
አሇው ወይስ የሇውም? 

5. በፌርዴ አፇፃፀም ሂዯት መብታችንና ጥቅማችንን ያሳያሌ የሚለ ሰዎች የጣሌቃ ገብነቱን ጥያቄ 
መቼ ማቅረብ አሇባቸው? የሚለትን ጭብጦች መስርቷሌ፡፡ 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቤቱ የሀራጅ ማስታወቂያ በቤቱ ሊይ ያሌተሇጠፇ መሆኑን 
አረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም የሀራጅ ማስታወቂያው በጋዜጣ የወጣ በመሆኑ የሀራጅ ማስታወቂያው 
በሚሸጠው ቤት ሊይ አሇመሇጠፈ የሀራጅ ሽያጩን ሇመሰረዝ የሚያበቃ ምክንያት አይዯሇም በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካቾች ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔግ ቁጥር 447(1) የተዯነገገው የሁሇት ወር የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ የቀረበ ስሇሆነ 
የአመሌካቾች አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አራተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ 
አንዯኛው አመሌካች የሁሇተኛ ተጠሪ፣ የሁሇተኛና የሶስተኛ አመሌካች የጋራ ሀብት የሆነውን ቤት 
በፌ/ብሓር ሔግ ቁጥር 1723 መሠረት የገዛ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ በቤቱ ሊይ የተዯረገውን 
ሽያጭ እንዱሰረዝሇት ሇመጠየቅ የሚያስችሇው መብት የሇውም በማሇት ብይን የሰጠ ሲሆን 
አምስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ በአፇፃፀም ሂዯት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 
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መሠረት ጣሌቃ መግባት የሚቻሇው ፌርደ ከመፇፀሙና ንብረቱ ከመሸጡ በፉት በመሆኑ 
የአመሌካቾች ጥያቄ ሥነ ሥርአት ሔግ ዴንጋጌው መሠረት አሌቀረበም በማሇት የአመሌካቾችን 
አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የፌርዴ ባሇዕዲ (ሁሇተኛ ተጠሪ) 
ባመነችው መሠረት ዴርሻቸውን ከሚጠይቁ በስተቀር ሽያጩ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ አይችለም 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካቾች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የአመሌካቾችን ይግባኝ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት 
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት የአመሌካቾችን አቤቱታ ውዴቅ 
አዴርጏታሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሏምላ 6 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ 
አመሌካች ከሁሇተኛዋ ተጠሪና በዚህ ክርክር ተሳታፉ ካሌሆኑት ሄኖክ መኮነን እና ራሄሌ መኮነን 
የጋራ ንብረት የሆነ ቤት በቡራዩ ከተማ ነበራቸው፡፡ ይህንን የጋራ ንብረት የሆነውን ቤት ህዲር 26 
ቀን 1996 ዓ.ም በተፃፇ ውሌ አንዯኛው አመሌካች የገዛው ሲሆን ውለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ውሌና 
ማስረጃ ጽ/ቤት እንዱመዘገብ ተዯርጓሌ፡፡ የፌርዴ ባሇመብት ነው የተባሇው አንዯኛው ተጠሪ በሽያጭ 
ውለ ሊይ በምስክርነት የፇረሙ ሲሆን ሇሽያጭ ውለ መሌካም አፇፃፀም ሇሻጮች ሀሊፉ እሆናሇሁ 
በማሇት የዋስትና ግዳታ ገብቷሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 15876 በመጀመሪያ ሇእኔ 
ከላልቹ በተሇየ ሁኔታ ብዙ ገንዘብ ገዥ ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት ክስ ያቀረቡ ሲሆን ከዚህ በኋሊ 
ክሳቸውን በማሻሻሌ ውለ ይፌረስሌኝ የሚሌ ክስ አቅርበው ነበር፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች 
የሁሇተኛ ተጠሪን ክስ በመቃወም በክርክሩ ጣሌቃ ከገቡ በኋሊ መዝገቡ የዲኝነት ሳይከፇሌ የተከፇተ 
በመሆኑ ሁሇተኛ ተጠሪ የዲኝነት ከፌሇው እንዱቀርቡ ትእዛዝ ተሰጥቶ የዲኝነት ስሊሌከፇለ የዲኝነት 
ሲከፇሌ መዝገቡ እንዯሚንቀሳቀስ ገሌፆ ሰኔ 18 ቀን 2001 ዓ.ም መዝገቡን ዘግቶ አሰናብቶናሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ ሁሇተኛ ተጠሪ ክርክራቸው የማያዋጣቸው መሆኑን በመሇየት በቤቱ ሽያጭ ሊይ 
በምስክርነት የፇረሙትና ሇአፇፃፀሙ ዋስ ከሆኑት አንዯኛ ተጠሪ ብር 200,000 (ሁሇት መቶ ሺህ 
ብር) ሇሁሇተኛ ተጠሪ እንዲበሩ የሚገሌጽ ሁሇት የብዴር ውሌ በማዘጋጀት በፌርዴ ቤት አንዯኛ 
ተጠሪ በሁሇተኛ ተጠሪ ሊይ ክስ አቅርበው አስፇርዯውና የአፇፃፀም ክስ አቅርበው የሀራጅ 
ማስታወቂያው ቤቱ ሊይ ሳይሇጠፌ ሀራጅ እንዱከናወን በማዴረግ የአንዯኛ ተጠሪ የአክስት ሌጅ ቤቱን 
በሀራጅ እንዱገዛው አዴርገዋሌ፡፡ እኛ ቤቱ በሀራጅ የተሸጠ መሆኑን ያወቅነው ከአምስት ወር በኋሊ 
የአንዯኛ ተጠሪ የአክስት ሌጅ ቤቱን በፌርዴ ቤት በወጣ ሀራጅ ስሇገዛሁት ሌቀቁ ብል ሲጠይቀን 
ነው፡፡ በአንዯኛ ተጠሪና በሁሇተኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የብዴር ውሌ ሀሰተኛ የብዴር ውሌ 
መሆኑን ፕሉስ በወንጀሌ እንዱያጣራሌን ጠይቀን የብዴር ውለ በሀሰት የተዘጋጀ የብዴር ውሌ 
መሆኑን በፕሉስ ምርመራ የተረጋገጠ ሲሆን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት 
ሔግ ቁጥር 447(1)፣ ዴንጋጌ ይዘትና ተጠቃሽና ተፇፃሚ የሚሆንበትን ሁኔታና በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔግ ቁጥር 418ን አሊግባብ በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 
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ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ አንዯኛ ተጠሪ ህዲር 16 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ ሶስት ገጽ 
መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ባቀረበው መሌስ አመሌካቾች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን አዱስ 
መከራከሪያ በሰበር ያቀረቡ ስሇሆነ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 329 መሠረት ውዴቅ 
ይዯረግሌኝ፡፡ አመሌካቾች አቤቱታቸውን ያቀረቡት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 ን 
በመጥቀስ ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ በዚህ ዴንጋጌ በአፇፃፀም ጣሌቃ መግባት የሚችሇው ፌርደ ከመፇፀሙ 
በፉት ነው በማሇት የሰጠው ትርጉም ስህተት የሇውም፡፡ የሀራጅ ማስታወቂያው ቤቱ ሊይ አሇመሇጠፈ 
የሀራጅ ሽያጩን ሇማሰረዝ የሚያስችሌ ምክንያት አይዯሇም፡፡ አመሌካቾች ጥያቄያቸውን 
በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447(1) በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ አሊቀረቡም፡፡ ስሇሆነም 
የሀራጅ ሽያጩ የህጉን ሥርአት ተከትል የተፇፀመ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩሊቸው ህዲር 16 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ ሶስት ገጽ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 
ሁሇተኛ ተጠሪ የጨረታ ማስታወቂያው ቤቱ ሊይ አሇመሇጠፈ የሀራጅ ማስታወቂያው በጋዜጣ የወጣ 
በመሆኑ የሀራጅ ሽያጩን ሇመሰረዝ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ አመሌካቾች ጥያቄያቸውን በህግ 
በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ውስጥ አሊቀረቡም በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች አቤቱታቸውን ውዴቅ 
ያዯረጉት በአግባቡ ነው፣ በምዕራብ ሸዋ ዞን ውሌና ማስረጃ የተዯረገውን ውሌ ሁሇተኛ ተጠሪ 
የሚያውቁት አይዯሇም፡፡ የብዴር ውለ በሀሰት የተዯረገ ነው ይበለ እንጂ በፌርዴ ቤት ውሣኔ 
የተረጋገጠ ነው፡፡ ቤቱን የገዛው የክርስትና ሌጅ ነው ሇሚለት የክርስትና ሌጅ መሆኑን ማስረጃ 
አሊቀረቡም የክርስትና ሌጅ እንዲይገዛ ህጉ አይከሇክሌም የሚሌ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
በበኩሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 እና የፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 እና ላልች የሔግ ዴንጋጌዎች ሲተረጏሙ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የሰሩ በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ታህሣሥ 15 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ 
የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በግራ ቀኙ የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት አመሌካቾች የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው 
ያቀረቡትን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት በአግባቡና ሇጉዲዩ ተጠቃሽና ተፇፃሚ መሆን የሚገባቸውን 
የፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን 
ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ በአፇፃፀም የተሸጠው በቡራዩ ከተማ ውስጥ 
የሚገኘው ቤት የማን ንብረት ነው? የሚሇውን መሇየት አስፇሊጊ ነው፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት በአፇፃፀም እንዱሸጥ ያዯረገው ቤት የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት አሇመሆኑን ሁሇተኛ 
ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሠበር ሇዚህ ችልት ባቀረቡት ክርክር ያመኑት ፌሬ ጉዲይ 
ነው፡፡ በአፇፃፀም በሀራጅ የተሸጠው ቤት የሁሇተኛ አመሌካች፣ የሶስተኛ አመሌካች፣ በዚህ 
ክርክር ተሳታፉ ያሌሆኑት ሄኖክ መኮንንና ራሄሌ መኮንን እና የሁሇተኛ ተጠሪ የጋራ ሀብት 
የነበረ ነው፡፡ በቤቱ ሊይ ሁሇተኛ ተጠሪ ዴርሻ የነበራቸው ቢሆንም ይህንን ዴርሻቸውን ቤቱ 
በአንዯኛ አመሌካች እንዱሸጥ በሰጡት ፇቃዴና ስምምነት መሠረት ሸጠዋሌ የሚሇው ነጥብ 
በሥር ፌርዴ ቤት የቀረበና ውለ የህጉን ፍርም አሊሟሊም በማሇት የታሇፇ ነው፡፡ አንዯኛ 
አመሌካች ውለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተመዘገበ መሆኑን በመግሇጽ 
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ሊቀረበው ክርክር ምዕራብ ሸዋ ዞን የተዯረገውንና የተመዘገበውን ውሌ አሊውቀውም በማሇት 
ሁሇተኛ ተጠሪ በመሸሽ መሌክ መሌስ የሰጡ ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ ከላልች የቤቱ የጋራ 
ባሇሀብቶች ጋር በመሆን ቤቱን ሇአንዯኛ አመሌካች አሌሸጥኩም በማሇት የፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀጽ 1(ሠ) መሠረት አሌተከራከሩም፡፡ ከዚህ የምንረዲው 
ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲ የሆኑት የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት እንዲሌሆነና ሁሇተኛ ተጠሪ በቤቱ 
ሊይ ያሊቸውን መብት ከላልች የጋራ ባሇሀብቶች ጋር በመሆን ሇአንዯኛ አመሌካች ሇፌርዴ 
አፇፃፀም ምክንያት የሆነውን የብዴር ገንዘብ ከአንዯኛ ተጠሪ ከመበዯራቸው በፉት የሸጡ 
መሆኑን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀጽ 1(ሠ) እና 
በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት እንዲመኑ 
የሚቆጠር ነው፡፡ በአፇፃፀም የተሸጠው ቤት የፌርዴ ባሇዕዲዋ ካሌሆነና የፌርዴ ባሇዕዲዋ በቤቱ 
ሊይ የነበራቸው የጋራ ንብረት ባሇቤትነት መብት ከላልች ባሇሀብቶች ጋር በመሆን 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1266 በሚዯነግገው መሠረት ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጠች መሆኑን 
ክዲ ባሌተከራከረችበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ 
ቁጥር 447(1) የተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ ነው አቤቱታ ያቀረባችሁት በማሇት 
የሰጡት ብይን ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. አንዯኛ አመሌካች ንብረቱ የጋራ ባሇሀብት ከሆኑ ሰዎች ቤቱን የገዛው መሆኑን ሁሇተኛ 
ተጠሪ በግሌጽ ክዯው አሌተከራከሩም፡፡ በአፇፃፀም የተሸጠው ቤት የጋራ ባሇሀብት የሆኑት 
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች አንዯኛ አመሌካች ቤቱ ሊይ በባንክ የሚፇሇገውን እዲ 
በመክፇሌና የማዘጋጃ ቤትን ዕዲ በመክፇሌ ቤቱን ነፃ ያዯረገ መሆኑንና ከሁሇተኛ ተጠሪና 
ከላልች የጋራ ባሇሀብቶች በሙለ ፇቃዴና ስምምነት ገብቶ ቤቱን ይዞ የሚገኝ መሆኑን 
በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ አንቀጽ 1 
የተዯነገገው የሁሇት ወር ጊዜ ገዯብ በአፇፃፀሙ ሂዯት ተከራካሪ የነበሩት የፌርዴ ባሇዕዲው 
ወይም የፌርዴ ባሇመብቱ ወይም በሀራጅ ጨረታው ተሳትፍ ቤቱን የገዛው ሰውና ሇአፇፃፀሙ 
ሙለ እውቀት የነበራቸው ላልች በጉዲዩ ይገባናሌ የሚለ ሰዎች የሀራጅ ጨረታውን 
ሇማስፇረስ በቂ ምክንያት ካሊቸው ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው በሁሇት ወር ውስጥ ማመሌከት 
ያሇባቸው መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ በአፇፃፀም በሀራጅ በተሸጠው ቤት ሊይ መብት ያሇውን 
ሶስተኛ ወገን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው 
የሁሇት ወር ጊዜ ገዯብ ውስጥ አሊመሇከትክም ብል አቤቱታውን ውዴቅ ሇማዴረግ 
በመጀመሪያ ቤቱ በፌርዴ ምክንያት እግዴ የተሰጠበት መሆኑና ሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበት 
መሆኑን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት በቤቱ ሊይ 
የተሇጠፇ መሆኑን ማረጋገጥ የግዴ የሚያስፇሌግ መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 425 
ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ሀብት ያሌሆነው ቤት 
የሀራጅ ማስታወቂያ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 እና 
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት በቤቱ 
ሊይ አሌተሇጠፇም፡፡ ይኼም በመሆኑ ቤቱን ከሁሇተኛ ተጠሪና ከላልች የቤቱ የጋራ 
ባሇሀብቶች ገዝቶ የያዘው አንዯኛ አመሌካችና ቤቱን ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር በመሆን ሇአንዯኛ 
አመሌካች የሸጡት የቤቱ የጋራ ባሇሀብት የሆኑት ሁሇተኛ እና ሶስተኛ አመሌካቾች ቤቱ 
በሁሇተኛ ተጠሪ እዲ ምክንያት እግዴ የተሰጠበትና የሀራጅ ጨረታ የወጣበት መሆኑን 
ሇማወቅ የሚያስችሊቸው ሁኔታ አሌነበረም፡፡ 
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ሔግ አውጪው የማይንቀሳቀስ ንብረት የሀራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔግ ቁጥር 423 የተዯነገገውን ሁኔታ አሟሌቶ በጋዜጣ እንዱወጣ በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 2 ከተዯነገገው በተጨማሪ የሀራጅ ማስታወቂያው 
በሚሸጠው የማይንቀሳቀስ ቤት ሊይ እንዱሇጠፌ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ 
አንቀጽ 2 እና በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 1 የዯነገገበት የራሱ የሆነ 
መሠረታዊ ምክንያት አሇው፡፡ ይኸው የእግዴ ትእዛዝ የተሰጠበት ወይም የሀራጅ ማስታወቂያ 
የወጣበት የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ መብት ያሊቸው ሰዎች ንብረቱ የእግዴ ትእዛዝ የተሰጠበት 
ወይም ሇሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበት መሆኑን በመገንዘብ በአፇፃፀሙ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት 
ሔግ ቁጥር 418 መሠረት ጣሌቃ ገብተው መብታቸውን እንዱያስከብሩ ሇማዴረግ ንብረቱ የጋራ 
ባሇሀብቶች በሆነ ጊዜ የንብረቱ የጋራ ባሇሀብቶች በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 443 
የተጠበቀሊቸውን መብት እንዱያስከብሩ ንብረቱ በሀራጅ የሚሸጥ መሆኑን እንዱያውቁት ሇማዴረግና 
በመጨረሻም የሀራጁን ሂዯት በመከታተሌ በሂዯቱ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 445 የተዯነገጉት ሔገ 
ወጥና የማጭበርበር ተግባራት ከተፇፀሙ የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 447 
ንዐስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው ጊዜ ውስጥ ሇማመሌከት እንዱችለ ነው፡፡ ህግ አውጭው ከሊይ 
የተዘረዘሩትን ዓሊማዎች የማሳካት ሀሳብና ፌሊጏት ባይኖረው ኖሮ የሏራጅ ሽያጭ ማስታወቂያውና 
በማይንቀሳቀስ ንብረት በፌርዴ በተወሰነ እዲ ምክንያት የእግዴ ትእዛዝ ሲሰጥ በማይንቀሳቀሰው ቤት 
ሊይ እንዱሇጠፌ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 እና በፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 1 አይዯነግግም ነበር፡፡ ስሇሆነም የሀራጅ ሽያጭ 
ማስታወቂያው በሚሸጠው ቤት ሊይ አሇመሇጠፌን እንዯ ቀሊሌ የሥነ ሥርአት ግዴፇት በመቁጠር 
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትርጓሜ ከሊይ በዝርዝር የተገሇፀውንና ህግ አውጭው ሉያሳካቸው 
የሚፇሌጋቸውን ግቦች ያሊገናዘበ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. በአፇፃፀም በተያዘው ንብረት ሊይ መብት አሇኝ የሚሌ ሰው ፌርዴ ከመፇፀሙ በፉት አሇኝ 
የሚሇውን ክርክር ማቅረብ እንዯሚገባው የፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 ንዐስ 
አንቀጽ 2 የሚዯነግገው የሀራጅ ሽያጩ ከመፇፀሙ በፉት ፌርዴ ቤቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ሊይ የሚሰጠውን እግዴ ትእዛዝና የሀራጅ ማስታወቂያ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ 
ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 እና የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ 
አንቀጽ 1 መሠረት የሚሇጠፌ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ በፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ አንቀጽ 1 የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ከሊይ የተገሇፀውን 
ሥርአት የሚሟሊ መሆኑንና የሀራጅ ሽያጩ እየተካሄዯ መሆኑን የማያውቁ ወይም ማወቅ 
የሚገባቸውን ሰዎች የሚመሇከትና በእነርሱ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆን ዴንጋጌ ነው፡፡ 

የሀራጅ ማስታወቂያው በማይንቀሳቀሰው ንብረት ሊይ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 
425 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ሣይሇጠፌ የያዙት የማይንቀሳቀስ ንብረት በአፇፃፀም 
ምክንያት የእግዴ ትእዛዝ በላሊ ወይም የሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበት መሆኑን ሳያውቅ 
በላሊ ሰው እዲ ምክንያት የያዙት ንብረት በሀራጅ የተሸጠባቸው ሰዎች በምን መንገዴና መቼ 
የሀራጅ ሽያጭ እንዱሰረዝሊቸው ሇማመሌከትና በንብረት ሊይ አሇን የሚለትን የንብረት 
ባሇቤትና ላልች ተዛማጅ መብቶች ሇማስከበር ይችሊለ? የሚሇው ነጥብ የያዝነውን ጉዲይ 
ሇመወሰን መመሇስ ያሇበት ጥያቄ ነው፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሀራጅ ከተሸጠ በኋሊ 
በንብረቱ ሊይ መብት ያሇው ሰው ንብረቱን ሇገዢው እንዱያስረክብ ሲጠየቅ ንብረቱን 
መሌቀቅ አይገባኝም በማሇት አቤቱታውን ሉያቀርብ እንዯሚችሌ የፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔግ ቁጥር 453 ንዐስ አንቀጽ 1 የሚዯነግግ ሲሆን እንዯዚህ በሚሆን ጊዜ ፌርዴ 
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ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር የሚሰማበትን ቀነ ቀጠሮ በመያዝ መስማት እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ 
በዚህ ሂዯት አመሌካች ንብረቱን የያዘው በራሱ መብትና ከላሊ ሰው በተሊሇፇሇት መብት 
መሆኑን ፌርዴ ቤቱ ከተረዲው ንብረቱ እንዱመሇስሇት ሇመወሰን እንዯሚቻሌ የፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 453 ንዐስ አንቀጽ 3 ይዯነግጋሌ፡፡ 

 
በያዝነው ጉዲይ አመሌካቾች የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው የጠየቁት አንዯኛ አመሌካች 

ከሁሇተኛ ተጠሪ /የፌርዴ ባሇዕዲ/ እና ከላልቹ ባሇሀብቶች ገዝቶ የያዘውን ቤት በሀራጅ 
ከፌርዴ ቤት ትእዛዝ ስሇገዛሁት ሌቀቅሌኝ በማሇት ገዥው ሀራጁ ከተከናወነ በኋሊ ከአምስት 
ወር በኋሊ ሲጠይቀው መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት 
የአመሌካቾችን አቤቱታ የፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 453 ዴንጋጌን መሠረት 
በማዴረግ ማስተናገዴና ውሣኔ መስጠት ሲገባው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሊቸው የፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 እና የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ 
አንቀጽ 1 ን በመጥቀስ የአመሌካቾችን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት ይህንን ውሣኔ ማጽናታቸው መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

4. በሁሇተኛ ተጠሪ ዕዲ ምክንያት በፌርዴ አፇፃፀም በሀራጅ የተሸጠው ንብረት ሁሇተኛ ተጠሪ 
ከላልቹ የቤቱ የጋራ ባሇሀብቶች ጋር በመሆን ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡት የሁሇተኛ ተጠሪ 
የግሌ ንብረት አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የፌርዴ ባሇመብት በመሆን በቤቱ ሊይ አፇፃፀሙ 
እንዱቀጥሌ ያዯረገው አንዯኛ ተጠሪ ሁሇተኛ ተጠሪና ላልቹ የጋራ ባሇሀብቶች ይህንን ቤት 
ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡ መሆኑን ሙለ እውቀት እንዲሇውና በምስክርነት በሽያጭ ውለ 
ሊይ እንዯፇረሙ በመግሇጽ አመሌካቾች በአቤቱታቸው የገሇጹ ሲሆን አንዯኛ ተጠሪ ይህንን 
በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀጽ 1(ሠ) መሠረት በግሌጽ 
በመካዴ ያሌተከራከረ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀጽ 
2 መሠረት እንዲመነ የሚቆጠር ነው፡፡ የፌርዴ ባሇመብት ነኝ የሚሇው አንዯኛ ተጠሪ በእዲ 
ምክንያት የሚሸጠው ቤት የፌርዴ ባሇዕዲዋ ሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት እንዲሌሆነና ቤቱ 
የጋራ ሀብት መሆኑን እያወቀና የጋራ ባሇሀብቶቹም ቤቱን ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡ 
መሆኑን እያወቀ ንብረቱ የፌርዴ ባሇዕዲዋ የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት እንዯሆነ አዴርጏ 
ባቀረበው የአፇፃፀም ማመሌከቻ መነሻ አመሌካቾች ቤቱ ሇሀራጅ መቅረቡን ሇማወቅ 
በማይችለበት ሁኔታ የሀራጅ ሽያጩ መከናወኑ የአመሌካቾችን መብት በጠቅሊሊውና ቤቱን 
ከሁሇተኛ ተጠሪና ከላልቹ የጋራ ባሇሀብቶች ስምምነት በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1266ን 
መሠረት በማዴረግ ገብቶ የተሇያዩ የቤቱን እዲዎች ከፌል ቤቱን በይዞታው ሥር አዴርጏ 
የሚገኘውን የአንዯኛውን አመሌካች መብት የሚጎዲ የማጭበርበር ተግባር የተፇፀመበት 
የሀራጅ ሽያጭ ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሀራጁን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ 
ቁጥር 453 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት ቀሪ በማዴረግ ቤቱን አንዯኛ አመሌካች እንዯያዘ 
እንዱቆይ ትእዛዝ መስጠት ሲገባቸው ሀራጅ ሽያጩ መሠረት ቤቱን እንዱያስረክብ የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ  

1. በምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያከናወነው የሀራጅ ሽያጭ ማጭበርበር የተፇፀመበትና 
የህጉን ሥርአት ያሌተከተሇና የፌርዴ ባሇዕዲ ያሌሆኑትን የአንዯኛ አመሌካችንና የላልች 
አመሌካቾችን መብት የሚጎዲ በመሆኑ የሀራጅ ሽያጩ ሉሠረዝ ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. በዚህ መዝገብ ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

ሃ/ዓ                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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