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የሰ/መ/ቁ. 60720 

ግንቦት 15 ቀን 2003 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሄሪያ መሏመዴ ግርግቦ  - ጠበቃ አምሣሇ ፀሏዬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሸምሱ የሱፌ ጠበቃ በሻዲ ገመቹ  - ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ ከመነሻው የስም መመሳሰሌን መሠረት በማዴረግ በሏሰተኛ ማስረጃ የተከናወነ 
የማይንቀሳቀስ ንብረት / መኖሪያ ቤት / ሽያጭ ውሌ ሊይ የተዯረገን ክርክር የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኗ አመሌካች የፌርዴ ባሇመብት በመሆን 
መብታቸውን ከአስከበሩ በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ባቀረቡት 
አቤቱታ መነሻ መታየት የጀመረ ነው፡፡ 

የተጠሪ የውሣኔ መቃወሚያ አቤቱታ ይዘትም፡- በወረዲ 25 ቀበላ ዏ4 ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 
1413 የሆነውንና አመሌካች የቤቱ ባሇቤት መሆናቸው በፌርዴ ተረጋግጦ ውሣኔ ባገኘው መኖሪያ 
ቤት ሏምላ 25 ቀን 1998 ዓ/ም በውሌና ማስረጃ በተዯረገ የሽያጭ ውሌ የባሇሃብትነት መብት 
ማቋቋማቸውንና ካርታው በስማቸው ተሰርቶሊቸው ቤቱን ተረክበው ይዘው እንዯሚገኙ በቤቱ ሊይ 
አመሌካች የፌርዴ ባሇመብት መሆናቸውንም ግንቦት 03 ቀን 2001 ዓ/ም በቤቱ ሊይ ከተሇጠፇው 
ማስታወቂያ ማወቃቸውን ገሌፀው ቀዴሞ በቤቱ ሊይ ሚያዝያ 08 ቀን 1995 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ 
እንዱነሳሊቸውና ባሇሃብትነታቸው እንዱረጋገጥሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኗ 
አመሌካች ሇተጠሪ አቤቱታ በሰጡት መሌስም ተጠሪ ውሣኔውን  ሇመቃወም የማይችለ መሆኑን 
የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት መሆናቸው በፌርዴ  የተረጋገጠና ተጠሪም ከሔግ ውጪ አግኝቼበታሇሁ 
በሚለት ማስረጃ መሠረት ባሇሃብት ሉሆኑ እንዯማይችለ ቤቱን ከመነሻውም ባሇሃብት ያሌሆኑት 
ወ/ሮ ሄሪያ መህመዴ ኢብራሂም ሇአቶ ሙዱ የሱፌ በመሸጥ አቶ ሙዱ የሱፌ ሇተጠሪ መሸጣቸው 
ተግባሩን ሔጋዊ  ሉያዯርግ አይችሌም በማሇትና ቤቱ ሇተጠሪ የተሊሇፇበትን መንገዴ ሔገ ወጥ 
መሆኑን ያሳያለ ያሎቸውን ፌሬ ነገሮችን በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ቤቱን 
በውሌ እና ማስረጃ ፤ ከአቶ ሙዱ የሱፌ መግዛታቸውና በስማቸውም ካርታ ተሰርቶሊቸው ቤቱን 
ይዘው የሚገኙ መሆኑ ተረጋግጧሌ፤  ካርታውን የሰጠው አካሌ እስካሌሰረዘው ዴረስ ተጠሪን 
ባሇሃብት ነው ብል ሇመቁጠር የሚያስችሌ ነው የሚለ ምክንያቶችን ይዞ ቀዴሞ አመሌካች 
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የአከራካሪው ቤት ባሇቤት ናቸው ሲሌ የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁጥር 360/2/ መሠረት 
ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡ አሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም  ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ መስከረም 2ዏ ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ ሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የአመሌካች ስሇመሆኑና 
ሇተጠሪ ሽያጭ ፇጸሙ የተባለት ሰው ምንም አይነት መብት የላሊቸው መሆኑን፣  ተጠሪ የሽያጭ 
ውለን የፇፀሙት ሔጋዊ ባሌሆነ መንገዴ መሆኑ በተሇያዩ ጊዜአት በተሰጡት የፌርዴ ቤቶች 
ውሣኔዎች በግሌፅ ተረጋግጦ እያሇ ተጠሪ ስመ ሃብቱን በአስተዲዯር አካለ በተሰጠው ካርታ 
አስመዝግበዋሌ ተብል የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት ናቸው ተብል መወሰኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 እና 
1196 ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበና ተገቢነት የላሇው ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት  ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አቶ ሙዱ የሱፌ የንብረቱ ባሇቤት 
አይዯለም ተብል በተሇያዩ መዛግብት ተወስኖ እያሇ ሇአሁኑ ተጠሪ በህጋዊ መንገዴ እንዯተሸጠ 
ተቆጥሮ የቤቱ ባሇሃብት ተጠሪ ናቸው ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር 
ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ የጽሐፌ 
ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

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

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአከራካሪው ቤት ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ 
ታህሣሥ 20 ቀን 1987 ዓ/ም በመሰረቱት ክስ መሆኑን አመሌካች ክስ የመሰረቱትም፡- 1ኛ/ በአቶ 
ሙዱ የሡፌ ፤ 2ኛ/ በመቶ አሇቃ ሲሳይ መብራቱ ፤ 3ኛ / የሥጋ ሜዲ ተራራ የመኖሪያ ቤቶች 
የኀብረት ሥራ ማህበር ፣ 4ኛ/ በአቶ ከማሌ ሀምዛ እና 5ኛ/ በወ/ሮ ሄሪያ መሀመዴ ኢብራሂም ሊይ 
መሆኑን ፣ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ መርምሮ 
አቶ ሙዱ የሱፌ ቤቱን የያዙት ቤቱን ሇመሸጥ ምንም መብት ከላሊቸው ሰው ስሇሆነ ሽያጩ 
የተከናወነውም በሀሰተኛ ሰነዴ በመጠቀም ስሇሆነ ውለ ሉፇፀም የሚቻሌ አይዯሇምና ፇራሽ ነው 
በማሇት ቤቱን ሇአሁኗ አመሌካች እንዱመሌሱ ሲሌ ሚያዝያ 08 ቀን 1995 ዓ/ም በዋሇው ችልት 
መወሰኑን ፣ በዚህ ውሣኔ ቅር የተሰኙት የስር ተከሣሾችም ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት በተናጠሌ አቅርበው አቶ ሙዱ የሱፌ የተባለት ግሇሰብ ያቀረቡት ይግባኝ በመ/ቁጥር 20831 
ሏምላ ዏ2 ቀን 1995 ዓ/ም በዋሇው ችልት ውዴቅ የሆነ ሲሆን አቶ ከማሌ ሀምዛ እና ወ/ሮ ሄሪያ 
መሀመዴ ኢብራሂም ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አንዴ ሊይ አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ሚያዝያ ዏ8 ቀን 1995 ዓ/ም የሰጠው ውሣኔ መጋቢት 05 ቀን 
1999 ዓ/ም በመ/ቁጥር 21687 ቢሻርም በዚህ ውሣኔ ሊይ አሁኗ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ተሽሮ ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 29978 ሰኔ 11 ቀን 
2000 ዓ/ም በዋሇው ችልት ተመሌሶሇት ጉዲዩ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤትም በመ/ቁጥር 21687 
ጉዲዩን እንዯገና አይቶ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ መጋቢት 23 
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ቀን 2ዏዏ1 ዓ/ም በዋሇው ችልት ማጽናቱን በዚህ ውሣኔ አቶ ከማሌ ሀምዛ እና ወ/ሮ ሄሪያ መሀመዴ 
ኢብራም ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በጉዲዩ ሊይ መሰረታዊ 
የሆነ ሔግ ስህተት የሇበትም ተብል በመ/ቁጥር 45100 ግንቦት 10 ቀን 2001 ዓ/ም በዋሇው ችልት 
መወሰኑን ነው፡፡ ተጠሪ ቤቱ ሊይ ሔጋዊ መብት አቋቋሜአሇሁ የሚለት ሏምላ 25 ቀን 1998 ዓ/ም 
ከአቶ ሙዱ የሱፌ ጋር የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ በቅን ሌቦና በውሌና ማስረጃ የተዯረገና ከውለ  
በሁዋሊ በስሜ ካርታ ተሰርቶ ቤቱን ይዤው የምገኝ ነኘ በሚሌ ምክንያት እንጂ ቤቱን ሻጭ የሠሩት 
የግሌ ሀብታቸው መሆኑን የሚያሳይ ሔጋዊ ማስረጃ አሇ አመሌካችም የቤቱ ባሇሃብት አይዯለም 
በሚሌ ምክንያት አሇመሆኑን ተንገዝበናሌ፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ሰው አንዴን ንብረት ሇላሊ ሰው በሔጋዊ መንገዴ ሉያስተሊሌፌ የሚችሇው 
በንብረቱ ሊይ መብት ሲኖረው መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በሔግ ጥበቃ የማይዯረግሇት 
ወይም የላሇ መብት ወዯ ላሊ ሰው ሉተሊሇፌ አይችሌም፡፡ ይህ ተቀባይነት ያሇው የሔግ መርሔ ነው፡፡ 
የላሊ ሰው ንብረት ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ ወይም በዋስትና ሇማስያዝ ወይም የተመዯበበትን 
አገሌግልት ሇመሇወጥ ሔጋዊ የሆነ ስሌጣን ሉኖር ይገባሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሇተጠሪ አካራካሪውን ቤት የሸጡት አቶ ሙዱ የሱፌም ሆነ 
ቤቱን ከመጀመሪያውኑም ሇአቶ ሙዱ የሱፌ ሸጡ የተባለት አቶ ከማሌ ሀምዛ እና ወ/ሮ ሄሪያ  
መሀመዴ ኢብራሂም የአመሌካችን ሔጋዊ ስምምነት ወይም ወራሽነት አግኝተው ባይሆንም የቤቱ 
ባሇሃብት መሆናቸውን የሚያሳዩ ሏሰተኛ ሰነድችን ይዘው የነበሩ መሆኑ ፣ አቶ ሙዱ የሱፌ ቤቱን 
ከገዙ በሁዋሊ የቤቱን ስመ- ሀብት ከተገቢው የአስተዲዯር አካሌ ከአገኙ በኋሊ ሇአሁኑ ተጠሪ ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ቀርበው ቤቱን የሸጡሊቸው የቤቱ ስመ ሃብትም በተጠሪ ስም 
የተመዘገበ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ መሠረት ዯግሞ 
የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትነትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የምስክር ወረቀት ሲሠጥ የምስክር 
ወረቀቱን ያገኘው  ሰው የማንቀሳቀስውን ንብረት ባሇሃብት ሁኖ ሉገመት እንዯሚገባ ተመሌክቷሌ፡፡ 
ይህን ማስረጃ የያዘ ሰው ዯግሞ ሃብቱን በሔጉ አግባብ ከሸጠ ተግባሩ ሔገወጥ የሚባሌበት ምክንያት 
የሇውም፡፡ አንዴ ሰው በሔግ ጥበቃ የተዯረገሇትን መብት በሔጋዊ መንገድች ሇላሊ ሇማስተሊሇፌ 
መብት አሇውና፡፡ ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ስር የተመሇከተው የሔግ ግምት ፌፁም የሆነ 
ወይም ዯምዲሜ ሊይ መዴረስ የሚያስችሌ ማስረጃ አይዯሇም፡፡ ግምቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ስር 
የተመሇከቱት ሁኔዎች ስሇመኖራቸው በማናቸውም ማስረጃ በማረጋገጥ ሉስተባብሌ የሚችሌ የሔግ 
ግምት ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ ሰው በአስተዲዯር አካሌ የተሰጠ ካርታ በመያዙ ብቻ በካርታው 
የተጠቀሰው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሔጋዊ ባሇሃብት እንዯሆነ ሔጉ ግምት ቢወስዴሇትም ይህ ግምት 
ግን ካርታው የተሰጠበትን አግባብ ከዯንቡ ከአሰራሩና ከስሌጣኑ ውጪ እንዱሁም በማይረጋ የምስክር 
ወረቀት መሠረት ማስረጃው ተሰጥቶ ከሆነ ይህንኑ በማናቸውም ማስረጃ በማረጋገጥ የሔጉን ሔሉናዊ 
ግምት ማፌረስ እንዯሚቻሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት 1ኛ 
ተከሣሽ የነበሩት አቶ ሙዱ የሱፌ ቤቱን የያዙትና ሇየአሁኑ ተጠሪ ያስተሊሇፊት ሔጋዊ ካሌሆኑ 
ሻጮች በመግዛት መሆኑና ሇጉዲዩ  የቀረቡት ሰነድች ሁለ ሔጋዊ ዋጋ የላሊቸው መሆኑ ተረጋግጦ 
አቶ ሙዱ የሱፌ የቤቱ ባሇሃብት ሉሆኑ አይችለም ተብል በተሇያዩ የክርክር ዯረጃዎች የተወሰነ 
ከሆነ አቶ ሙዱ የሱፌ ሇአሁኑ ተጠሪ የሸጡት ሽያጭ ሔጋዊ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 
ተጠሪ ውለን በውሌና ማስረጃ ማዴረጋቸው ከመነሻው ሔገወጥ የሆነን ተግባር ሔጋዊ ሉያዯርግ 
የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ በቅን ሌቦ የተዯረገ ነው ተብልም 
በሔግ ጥበቃ የሚዯረግበት አግባብ የሇም፡፡ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ሔጋዊ መብት የላሇው ሰው 
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በውለ ሇገዥው መዴህን ሇመሆን ግዳታ ገብቶ ሽያጩን አከናውኖ ሲገኝም ትክክሇኛው ባሇሃብት 
ሉጠይቅ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጏ የገዛውን  ገዥ ሳይሆን ሻጩን ስሇመሆኑ 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2882 እስከ 2884 ዴረስ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዱሁም ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 997 
ዴንጋጌ መንፇስ እና ይዘት የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ አቶ ሙዱ የሱፌ  በቤቱ ሊይ መብት 
የላሊቸው መሆኑን ያወቁት ሏምላ 02  ቀን 1995 ሲሆን ሇተጠሪ ቤቱን በውሌና ማስረጃ የሸጡት 
ግን ሏምላ 25 ቀን 1998 ዓ/ም የቤቱ ባሇመብት ያሇመሆናቸውን እያወቁ ነው፡፡ አቶ ሙዱ ሇአሁኑ 
ተጠሪ መዴህን ሇመሆን ግዳታ የገቡበት ሁኔታም የሇም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች ሇረዥም ጊዜ 
በክርክር ሊይ በነበሩበት ሁኔታና በፌርዴ መብታቸው ተረጋግጦ እያሇ የክርክሩ ተሳታፉ የነበሩት 
ሰዎች በፌርዴ መሸነፊቸውን አውቀው በአከናወኑት የሽያጭ ውሌ ሔጋዊ ገዥ ናቸው ሉባለ 
የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት የገዙት በሔግ ፉት 
ተቀባይነት ያሇውን ማስረጃ ከያዙት ግሇሰብ ባሇመሆኑ ሽያጩ የተከናወነው ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 
ባሇው አካሌ ፉት በመሆኑና ካርታውም በስማቸው ተሰርቶ ተሰጥቷሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ የሽያጭ 
ውለ ሔጋዊ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካች በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ 
መንግስት አንቀጽ 40/1/ የተከበረሊቸው እና በፌትሒ ብሓር ሔጉ ስሇንብረት በሚዯነግጉት 
ዴንጋጌዎች ጥበቃ የሚዯረግሇት የባሇሃብትነት መብታቸው ከሔግ አግባብ ውጪ ስሇመዯረጉ 
በተረጋገጠዉ የሽያጭ ውሌ ቀሪ የሚሆንበት ምክንያት ሳይኖር የበታች ፌርዴ ቤቶች  የአከራካሪው 
ቤት ሔጋዊ ባሇሃብት ተጠሪ ናቸው፡፡ በማሇት የቀዴሞውን ውሣኔ በመሻር የሠጡት ውሣኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 04917 ጥቅምት 10 ቀን 2002 
ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 88537 ሰኔ 29 ቀን 2ዏዏ2 
ዓ/ም የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአከራካሪዉ ቤት ተጠሪ ሔጋዊ መብት የሊቸውም ፣ ቤቱ የአመሌካች ሔጋዊ ንብረት 
ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ፡፡  
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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