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የሰ/መ/ቁ፡-139187 

ግንቦት 30 ቀን 2010 ዒ.ም                                                      

ዲኞች፡-ዲኜ መሊኩ   

    ተኽሉት ይመሰሌ 

                                     ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

                                    ቀነዒ ቂጣታ     

         አብዬ ካሳሁን     

አመሌካች፡- አቶ መስፌን ዘርዒብሩክ  ጠበቃ ዘበነ ፌቅሬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-1. ወ/ሮ የወርቅዉሃ አሇማየሁ  

      2. ወ/ሮ ኤሌሳቤጥ ጥሊሁን          

      3. አቶ አሰግዴ ጥሊሁን               ጠበቃ ያሬዴ ዘርይሁን ቀረቡ 

       4. ወ/ሮ አዯይ አፇወርቅ 

      5. ወ/ት ሜሮን አፇወርቅ 

      6. አቶ ዲንኤሌ ተቀባ   አሌቀረቡም  

      7. ወ/ሮ ኤሌሳቤጥ ሇማ  አሌቀረቡም 

      8. አቶ ሩድሇፌ ጆርዲኖ  አሌቀረቡም  

     9.  ወ/ሮ መዒዛ ዘዉዳ  አሌቀረቡም 

     10. የኢትዮጱያ ካቶሉካዊት ቤተ ክርስትያን ጠበቃ በሬሳ በየነ ቀረቡ     
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መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነበር፡፡ 

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች ከሳሽ፤ከ1ኛ እስከ 9ኛ ተጠሪዎች 

ተከሳሾች እንዱሁም 10ኛ ተጠሪ ጣሌቃ ገብ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ዉሌ ፇርሶ ቤት ሇመረከብ የቀረበ የዲኝነት 

ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ይዘት 

በአጭሩ፡- በአዱስ አበባ ከተማ በአሁኑ አጠራር ቄርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02 ውስጥ 

የሚገኝ በካርታ ቁጥር CKS02/114/2321/227/606/7561/01 ተመዝግቦ የሚገኝ በ986 

ካሬ ሜትር ይዞታ ሊይ የተገነባ ቁጥሩ 169 የሆነ ቤት ግንቦት 27 ቀን 1989 ዒ.ም 

በተዯረገ የሽያጭ ውሌ አቶ ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ከተባለት አሁን በህይወት ከላለት 

ከ1ኛ ተጠሪ ባሇቤት ከ2ኛ እስከ 5ኛ ያለ ተጠሪዎች አውራሽ በብር 400,000 (አራት 

መቶ ሺህ ብር) መግዛታቸውን፤ከገዙም በኋሊ ከፌተኛ ገንዘብ በማውጣት ማሻሻያ 

ማዴረጋቸውን፤ስመሃብቱ ወዯ ገዥው ሳይዞር አመሌካች በኢትዮ-ኤርትራ ግጭት 

ምክንያት ከአገር ውስጥ መውጣታቸውን፤ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ሟች ጥሊሁን 

ሌዐሌሰገዴ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 114/91 ክስ 

አቅርበው የካቲት 27 ቀን 1992 ዒ.ም በተሰጠ ውሳኔ ከአመሌካች ጋር አዴርገውት 

የነበረው የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ በማስወሰንና ካርታ እንዯጠፊባቸው በማስመሰሌ አዱስ 

ካርታ አውጥተው ሰኔ 28 ቀን 1997 ዒ.ም ሇ6ኛው ተጠሪ በሽያጭ በብር 450,000 

(አራት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር) ማስተሊሇፊቸውን፤ከዚህ በኋሊ 6ኛው ተጠሪ ባሇቤታቸው 

ከሆኑት 7ኛ ተጠሪ ጋር ሆነው ነሏሴ 26 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ የሽያጭ ውሌ ሇ8ኛና 

9ኛ ተጠሪዎች በብር 5,100,000 (አምስት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሺህ ብር) በሽያጭ 

ያስተሊሇፈት መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ ሁለ በኋሊ አመሌካች ወዯ ኢትዮጵያ ተመሌሰው 

በመዝገብ ቁጥር 195189 ከሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ጋር በመከራከር ግንቦት 27 ቀን 

1989 ዒ.ም የተዯረገው ውሌ ሉፇርስ አይገባም ተብል ነሏሴ 24 ቀን 2005 ዒ.ም 

የተወሰነ በመሆኑ ሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ሰኔ 28 ቀን 1997 ዒ.ም ከ6ኛ ተጠሪ ጋር 

ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ እንዱሁም 6ኛው ተጠሪ ከባሇቤታቸው 7ኛ ተጠሪ ጋር በመሆን 
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ሇ8ኛና 9ኛ ተጠሪዎች ነሏሴ 26 ቀን 2000 ዒ.ም ያረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ፇርሶ 

8ኛና 9ኛ ተጠሪዎች አከራካሪውን ቤት ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ፤አመሌካች ከቤቱ 

ያገኙ የነበረውን ጥቅም ወዯፉት አስሌተው የመጠየቅ መብታቸው እንዱጠበቅሊቸውና 

የክርክሩ ወጭና ኪሳራ እንዱታሰብሊቸው ዲኝነት በመጠየቅ ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ 

ከ1ኛ እስከ 5ኛ ያለት ተጠሪዎች ጥር 01 ቀን 2006 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች 

ቤት ሌረከብ በማሇት ክስ ያቀረቡ ቢሆንም በአከራካሪው ቤት መብት ያሊቸው ሇመሆኑ 

የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረቡም፤ህገ ወጥና ሇህሉና ተቃራኒ የሆነ ውሌ ሇማስፇረስ 

የሚቀርብ ክስ በሁሇት ዒመት ይርጋ ቀሪ ነው፤አመሌካች አከራካሪውን ቤት ከአገር 

ውስጥ ሲወጡ በአዯራ የሰጡት ሰው ካሇ መክሰስ እየተገባቸው ተጠሪዎችን መክሰሳቸው 

ተገቢ አይዯሇም በማሇት በመቃወሚነት ጠቅሰው በፌሬ ጉዲዩም ሊይ ግንቦት 27 ቀን 

1989 ዒ.ም የተዯረገው ውሌ በአዋዋይ ፉት የተዯረገ አሇመሆኑን፤ አመሌካች አቤቱታ 

አቅርበው ውለ ሉፇርስ አይገባም ቢባሌም ይግባኝ ማቅረባቸውን ገሌፀው አመሌካች ካሳ 

ከሚጠይቁ በስተቀር ውለን አስመሌክቶ የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት እንዯላሇው 

መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ 6ኛ ተጠሪ ሰኔ 25 ቀን 2006 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ፤7ኛ ተጠሪ ነሏሴ 20 

ቀን 2006 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ እንዱሁም 8ኛና 9ኛ  ተጠሪዎች ጥር 01 ቀን 2006 

ዒ.ም በተጻፇ መሌሳቸውን ያቀረቡ ሲሆን የሁለም መሌስ በይዘት ዯረጃ ተመሳሳይነት 

ያሇው ሆኖ አከራካሪውን ቤት ህጉን ተከትሇው እና ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርገው የገዙ 

መሆናቸውን ገሌፀው ቤቱም ወዯ ላሊ ወገን ተሊሌፍ እንዯሚገኝ በመጥቀስ ክሱ ውዴቅ 

እንዱሆንሊቸው ያቀረቡት ነበር፡፡ የአሁን 10ኛ ተጠሪ ከ8ኛና 9ኛ ተጠሪዎች ቤቱ 

የተሊሇፇሊቸው መሆኑን ጠቅሰው ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ ገብተው ግንቦት 21 ቀን 2006 

ዒ.ም የተፃፇ መሌሳቸውን አቅርበው ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረቡ የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚዎችን ጥቅምት 16 ቀን 2008 ዒ.ም በብይን ውዴቅ በማዴረግ አሌፍ 

በዋናው ጉዲይ የግራቀኙን ተከራካሪዎች ክርክርና ማስረጃ አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር 

አገናዝቦ በመመርመር በመዝገብ ቁጥር 138454 ሰኔ 01 ቀን  2008 ዒ.ም በዋሇው 

ችልት አመሌካች ከሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ጋር ያዯረጉት የቤት ግዥ ዉሌ ሶስተኛዉ 
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ወገን በሆኑት ከ6ኛ እስከ 9ኛ ባለት ተጠሪዎች ሊይ መቃወሚያ ሉሆን የሚችሇዉ 

በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2878 መሠረት በመዝገብ ተመዝግቦ ሲገኝ ብቻ ስሇመሆኑና 

በዚሁ ረገዴ ሦስተኛ ወገን ገዥዎች  ተገቢዉን ማጣራትና ጥንቃቄ አዴርገዉ ቤቱን 

ከባሇሀብት የገዙ ስሇሆነ በቅን ሌቦና የተዯረገ ዉሌ ከመሆኑ አኳያ 6ኛ ተጠሪ ከሟች 

ጋር ያዯረጉት ውሌም ሆነ 8ኛና 9ኛ ተጠሪዎች ከ6ኛና 7ኛ ተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት 

የቤት ሽያጭ ዉሌ ሉፇርስ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው 

ሲከራካሩ የቆዩ ሲሆን ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን ፌርዴ ሇማስሇወጥ 

የሚያስችሌ በቂ እና አሳማኝ የህግም ሆነ የፌሬ ነገር ምክንያት አሌተገኘም ሲሌ 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ጉዲዩን 

የተመሇከቱት ፌርዴ ቤቶች የፇፀሙትን መሠረታዊ ህግ ስህተት ሇማሳረም ነው፡፡ 

አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሠረታዊ የህግ ስህተት 

በመዘርዘር አቤቱታቸው አቅርበዋሌ፡፡ 

በሰበር አጣሪው ችልት ትዔዛዝ መሠረት የሥር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ አግባብነት 

ሇማጣራት ተጠሪዎች ቀርበው መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካችም 

የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ አግባብ ተጠናቋሌ፡፡ እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም 

አመሌካች በመሠረታዊነት የሚከራካሩት ከ1ኛ ተጠሪ ባሇቤት እንዱሁም ከ2ኛ እስከ 5ኛ 

ተጠሪዎች አውራሽ ከሆኑት አቶ ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ጋር ባዯረግነው የቤት ሽያጭ 

ውሌ  የገዛሁትን ቤት ሟች አቶ ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ከ6ኛ ተጠሪ ጋር ያዯረጉት 

የሽያጭ ውሌ እንዱሁም 6ኛ ተጠሪ ከባሇቤታቸው 7ኛ ተጠሪ ጋር ሆነው ከ8ኛና 9ኛ 

ተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ፇርሶ ቤቱን እንዱያስክቡኝ ይወሰንሌኝ 

የሚሌ ነው፡፡  

ከመዝገብ ምርመራው መገንዘብ እንዯተቻሇው አከራካሪውን ቤት አመሌካች ሇመግዛት 

ሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ሇመሽጥ ግንቦት 27 ቀን 1989 ዒ.ም ስምምነት አዴርገው 

ነበር፡፡ ከዚህ ስምምነት በኋሊ ሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ በመዝገብ ቁጥር 114/91 
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በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ክስ አቅርበው የካቲት 27 ቀን 1992 ዒ.ም በተሰጠ 

ውሳኔ ግንቦት 27 ቀን 1989 ዒ.ም የተዯረገው የሽያጭ ውለ ስምምነት እንዱፇርስ 

አስወስነዋሌ፡፡ ከዚህ ውሳኔ በኋሊ አዱስ ካርታ አውጥተው ሰኔ 28 ቀን 1997 ዒ.ም 

ሇ6ኛው ተጠሪ በሽያጭ በብር 450,000 ማስተሊሇፊቸውም ተረጋግጧሌ፡፡ 6ኛው ተጠሪ 

ባሇቤታቸው ከሆኑት 7ኛ ተጠሪ ጋር ሆነው ነሏሴ 26 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ የሽያጭ 

ውሌ ሇ8ኛና 9ኛ ተጠሪዎች በብር 5,100,000 በሽያጭ ማስተሊሇፈቸውም ግሌፅ ነው፡፡ 

አመሌካች ይህ ሁለ ከተከናወነ በኋሊ ወዯ ኢትዮጵያ ተመሌሰው በመዝገብ ቁጥር 

195189 ከሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ጋር በመከራከር ግንቦት 27 ቀን 1989 ዒ.ም 

የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ሉፇርስ አይገባም ተብል ነሏሴ 24 ቀን 2005 ዒ.ም 

አስወስነዋሌ፡፡ በመሆኑም ሉነሳ የሚገባው ጥያቄ አመሌካች ከሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ 

ጋር ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ ሉፇርስ እንዯማይገባ ነሏሴ 24 ቀን 2005 ዒ.ም የተሰጠው 

ውሳኔ የሽያጭ ውለ ፇርሷሌ የሚሌ ተፇፃሚነት ያሇው ውሳኔ በነበረበት ጊዜ ማሇትም 

በ1997 ዒ.ም እና በ2000 ዒ.ም በቤቱ ሊይ የተዯረጉ የሽያጭ ውልች ሊይ 

የሚያስከትሇው የህግ ውጤት ምንዴን ነው? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 

በመሠረቱ 6ኛ ተጠሪ ከሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ጋር የአከራካሪውን ቤት ሽያጭ ውሌ 

በፇፀሙ ጊዜ ሟቹ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት ውሌ ከመፌረሱም በሊይ አከራካሪው ቤት 

አዱስ ካርታ በሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ስም ወጥቶሇት በሻጭ ስም ተመዝግቦ 

እንዯሚገኝ አመሌካችም ቢሆኑ አሌካደም፡፡ አመሌካች ከሟች ጋር አዴርጌ ነበር 

የሚለት የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ 6ኛው ተጠሪ ቤቱን ከሟች በገዙ ጊዜ 

ተመዝግቦ እንዲሌነበረም አከራካሪ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 6ኛው ተጠሪ ቤቱን ሲገዙ 

ተገቢውን ጥንቃቄ አሊዯረጉም፤የቅን ሌቦና ጉዴሇት ነበረባቸው ሉባለ አይችለም፡፡ በቅን 

ሌቡና ሇሆነ ሶስተኛ ወገን የተሰራ ሥራ ውጤት ጠቃሚ ከሆነ እንዯረጋ እንዯሚቀር 

በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1816 ሥር ተዯንግጎ የሚገኝ ከመሆኑም በሊይ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 25165 እንዱሁም በላልች 

መዝገቦች ሊይ በማይንቀሳቀስ ንብረት ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርገው ግዥ የሚፇፅሙ 

የቅን ሌቦና ገዥዎችን መብት ሇመጠበቅ የሚያስችሌ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

6ኛው ተጠሪ ቤቱን የገዙት በቅን ሌቦና ሊይ ተመስርተውና ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርገው 

ከመሆኑም በሊይ አመሌካች የአከራካሪውን ቤት ሽያጭ ውሌ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ 
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መቃወሚያ በሚሆን አግባብ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2878 መሠረት አስመዝግበው 

እንዲሌተገኙ በሥር ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ሟች ሇ6ኛ ተጠሪ ያዯረጉትም 

ሆነ ከዚያ በኋሊ የተዯረገው የሽያጭ ውሌ ሉፇርስ እንዯማይገባ በሥር ፌርዴ ቤቶች 

መወሰኑ የሚነቀፌበት መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የሥር ፌርዴ ቤቶች በአከራካሪው ቤት ሊይ ሟች ከ6ኛ ተጠሪ ጋር 

እንዱሁም 6ኛ ተጠሪ  8ኛና 9ኛ ተጠሪዎች ጋር ያዯረጓቸው ውልች እንዯጸኑ ይቀራለ 

ብሇው ሲወስኑ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ ባሌና ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተጠሪዎች አውራሽ 

የከፇለት ገንዘብና ተያያዥነት ያሊቸውን ወጭዎች በተመሇከተ በዚሁ መዝገብ ግሌፅ 

ውሳኔ ሳይሰጡ ማሇፊቸውን ከመዝገቡ ተገንዘብናሌ፡፡ አመሌካች ክስ ሲያቀርቡ ሟች 

ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ከ6ኛ ተጠሪ ጋር ያዯረጉት ውሌ እንዱሁም 6ኛ ተጠሪ ከ8ኛና 9ኛ 

ተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ ፇርሶ አከራካሪውን ቤት ሇመረከብ ቢሆንም 

ከሟች ጋር በአዯረጉት ውሌ መነሻነት ያወጡት ወጭ እንዲሇ በክሳቸው አመሌክተዋሌ፡፡ 

ክስ ሲያቀርቡም አስፇሊጊውን የክስ አቀራረብ ሥነ ሥርዒት አሟሌተውና የዲኝነት 

ከፌሇው እንዲቀረቡ የሚታመን ነው፡፡ ይህ ሆኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ ውለ አይፇርስም ካሇ 

በኋሊ አመሌካች ሇሟች የከፇለት ገንዘብና እንዯጸና እንዱቀር የተወሰነውን ውሌ 

መሠረት አዴርገው ያወጡት ወጭ ካሇ በማጣራት በዚሁ መዝገብ ሊይ መወሰን ሲገባው 

በላሊ መዝገብ በአዱስ ክስ ቀርቦና ተከራክረውበት እንዱወሰን ሇተራዘመ የክርክር ሂዯት 

በመጋበዝ መዝገቡን መዝጋቱ ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 138454 ሰኔ 01 ቀን 2008 

ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 130303 ጥር 26 ቀን 2009 ዒ.ም  በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/ 348/1/ መሰረት 

ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካች ከሟች ጥሊሁን ሌዐሌሰገዴ ጋር ግንቦት 27 ቀን 1989 ዒ.ም 

በአዯረጉት ውሌ መነሻነት ያወጡት ወጭ በተመሇከተ በላሊ መዝገብ ክስ 

አቅርበው እንዱጠይቁ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሮ አመሌካች ያወጡት ወጭ 
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ምን ያህሌ ነው? የሚሇውን ነጥብ አመሌካችንና ከ1ኛ እስከ 5ኛ ያለ 

ተጠሪዎችን በዚሁ መዝገብ በማከራከር ካጣራ በኋሊ ተገቢውን እንዱወስን 

ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ ላሊው የውሳኔ ክፌሌ 

አሌተነካም፡፡ 

3. ሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸው ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ማ/አ 
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