የሰ/መ/ቁ. 59504
የካቲት 27ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማዉ ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡- 1. አቶ እንዲሇ ወርቅነህ - አሌቀረቡም
2. ወ/ሮ ብዙነሽ ሰንበቶ - አሌቀረቡም
3. አቶ ኪዲኑ ቦቦ - ቀረቡ
4. አቶ ተስፊዬ ፇይሳ - አሌቀረቡም
5. ወ/ሮ በሊይነሽ ታዯሰ -አሌቀረቡም
6. ወ/ሮ ዙፊን ታዯሰ - አሌቀረቡም
ተጠሪ

፡- አቶ ተሸሇ ቱቾ - አሌቀረቡም

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቅዴሚያ ግዥ መብት ጥያቄ የሚስተናገዴበትን የሔግ አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ
የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪ በጉቶ ጊዲ ወረዲ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም የአሁኑ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካች ስዴስት ክፌሌ ቤቶች የካርታ ቁጥሩ
968/አንቀፅ/ 96 የሆነውን በነቀምቴ ከተማ በዲርጌ አስተዲዯር ክፌሌ ውስጥ የሚገኘውን በዚህ
ሰበር ችልት ከተራ ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት ሇተጠቀሱት በብር 360,000.00
(ሶስት መቶ ስሌሳ ሺህ) ሽጠው ስም በማዛዋወር ሊይ እንዲለ ሰምተው ከነቀምት ከተማ
አስተዲዯር ሊይ አጣርተው ይህን ቤት ሇመግዛት ቀዲሚ መብት እንዲሇቸው ማመሌከታቸውን፣
ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑት ቤቶች ተጠሪ የንግዴ ዴርጅታቸውን ከመግዛታቸው በፉት የአሁኑ
1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ንብረት የነበረ ሆኖ የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ በእዲ ይዞ ይኸው አካሌ
በሔግ አግባብ የሸጠሊቸው መሆኑን፣ በዚህ አግባብ በገዙት ንብረትም የባሇቤትነት ማስረጃ የካርታ
ቁጥር 352/አንቀጽ/2000 በሆነው ተሰጥቷቸው ከተራ ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት
የተጠቀሱት አመሌካቾች ከገዙት ቤት ጋር በግዴግዲ፣ በጣሪያውና በአንዴ ምሰሶ ተያይዞ የተሰራ
መሆኑን፣ ይህን ቤት አሳሌፍ ሇሶስተኛ ወገን መሸጥ ማሇት አንዴን ቤት ሇሁሇት ከፌሇው መሸጥ
መሆኑንና ይህም የተጠሪን መብት የሚጎዲ መሆኑን ዘርዝረው ገዥዎች የገዙትን ዋጋ ተጠሪ
ከፌሇው በቀዲሚነት የመግዛት መብታቸው እንዱጠበቅሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም በተጠሪና በሻጮች መካከሌ
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በቤቶቹ ሊይ የጋራ መብት ስሇመቋቋሙ የሚያሳይ ውሌ የላሇ መሆኑን፣ የቤቱ ጣሪያና ግዴግዲ
አንዴ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የላሇ መሆኑን፣ የግዥና የሽያጭ ውለም ተመዝግቦ የባሇቤትነት
ማስረጃ ሉሰራ ቁጥር ስሇመስጠታቸውና ተጠሪ የቅዴሚ ግዥ ጥያቄ ሇማቅረብ መብት የላሊቸው
መሆኑን ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን
ክርክር ከሰማና ጉዲዩን ተገቢ ነው ባሇው መንገዴ ከአጣራ በኋሊ ተጠሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1281
መሰረት በቤቱ ሊይ የጋራ መብት ማቋቋማቸው መረጋገጡን፣ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1261፣ 1386 እና 1388 ዴንጋጌዎች መሰረት ተጠሪ በግዥ የተሊሇፇውን ቤት
በቀዲሚነት የመግዛት መብት እንዲሊቸው የሚያሳይ መሆኑን ገሌፆ ተጠሪ የቤቱን ዋጋ ከፌሇው
ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት ይግዙ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት
ሇምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም የኸው ፌ/ቤት ይግባኙን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን
ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ በዴምጽ
ብሌጫ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በቤቱ ሊይ የቀዲሚነት መብት አሊቸው
ተብል በበታች ፌ/ቤቶች የተወሰነው በቤቱ ሊይ ግራ ቀኙ ያቋቋሙትን መብት አይነት፣ መብቱ
የተቋቋመበትን መንገዴና ጊዜ እንዱሁም የጋራ መብት ያሊቸው ሰዎች የቀዲሚነት መብት
የሚኖራቸው ምን ምን ሔጋዊ ሁኔታዎች ሲሟለ ነው የሚሇውን ሔጋዊ ጥያቄዎች ተገቢውን
ምሌከታ ያሊዯረገና በክርክሩ ሂዯት ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ውጪ የተሰጠ ስሇመሆኑ ዘርዝረው
ውሳኔው እንዱሻርሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ ተጠሪ
ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን ቤቶች ሇመግዛት የቅዴሚያ መብት አሇው የተባሇው ባግባቡ መሆን
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ቀርበው በፅሁፌ በሰጡት መሌስ የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ
ስሇጋራ ባሇሀብቶች የተዯነገጉትን የፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ ያገናዘበ
በመሆኑ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ውሳኔው እንዱፀናሊቸው የተከራከሩ ሲሆን
አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
የጽሁፌ ክርክር የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት ክስ ሉመሰርቱ የቻለት የአሁኑ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ስዴስት ክፌሌ ቤቶች
የካርታ ቁጥሩ 968/አንቀጽ/ 96 የሆነውን በነቀምቴ ከተማ በዲርጌ አስተዲዯር ክፌሌ ውስጥ
የሚገኘውን በዚህ ሰበር ችልት ከተራ ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት ሇተጠቀሱት በብር
360,000.00 (ሶስት መቶ ስሌሳ ሺህ) ሽጠው ስም ሇማዘዋወር ሊይ እንዲለ ሰምተው ከነቀምት
ከተማ አስተዲዯር ሊይ አጣርተው ይህንን ቤት ሇመግዛት ቀዲሚ መብት እንዲሇቸው በማመናቸው
መሆኑን፣ ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑት ቤቶች ተጠሪ የንግዴ ዴርጅታቸውን ከመግዛታቸው በፉት
የአሁኑ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ንብረት የነበረ ሆኖ የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ በእዲ ይዞ የኸው
አካሌ በሔግ አግባብ ሇተጠሪ የሸጠሊቸው መሆኑን፣ በዚህ አግባብ በገዙት ንብረትም የባሇቤትነት
ማስረጃ የካርታ ቁጥር 352/አንቀጽ/2000 በሆነው የተሰጣቸው መሆኑን፣ ይኸው ቤት ከተራ
ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት የተጠቀሱት አመሌካቾች ከገዙትና ሇክርክሩ ምክንያት
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ከሆኑት ቤቶች ጋር በአንዴ በኩሌ በግዴግዲ በአንዴ በኩሌ ዯግሞ ብልኬት የተሰሩ ስሇሆኑ
የወረዲው ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት የምስራቅ ወሇጋ ዞን ስራና ከተማ ሌማትና ጽ/ቤት
በባሇሙያ አረጋግጦ ማስረጃ የሰጠ መሆኑን ነው፡፡
1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ሇላልች አመሌካቾች ሸጡ የተባለት ቤትና ተጠሪ ከኢትዮጵያ ሌማት
ባንክ ገዙ የተባሇበት ቤት የተያያዙበት ግዴግዲና ጣሪያ የጋራ ባሇሀብትነት መብት በሔግ አግባብ
የተቋቋመ ነው፡፡ በህጉ መሰረት የተፇጠረ የጋራ ባሇሀብትነት ዯግሞ የሚገዛው አግባብነት ባሇው
ህግ ነው፡፡ ከፌ/ህ/ቁ 1259-1277 ያለት ዴንጋጌዎች የሚያሳዩትም ይህንኑ ነው፡፡ የፌ/ህ/ቁ
1260/1/ ዴንጋጌ የሚገሌጸው ዯግሞ እያንዲንደ የጋራ ባሇሀብት ዴርሻውን ሇመሸጥ ወይም
በላልች መንገድች የማስተሊሇፌ ወይም ሇማስያዝ መብት ያሇው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም
እነዚህ ስሌጣኖች ላልች የጋራ ባሇሀብቶች እየተቃወሙ ቢሆን እንኳን ባሇዴርሻው የጋራ
ባሇሀብት የሚተገብራቸው፣ በህግ የተጠበቁ ናቸው፡፡
በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1281(1) ዴንጋጌ ስር እንዯተመሇከተው ያንዴ ቤት ሌዩ ሌዩ ፍቆች ወይም
ሇመኖሪያ የተመዯቡ ክፌልች (አፒርታማ) የሌዩ ሌዩ ባሇሀብቶች ንብረት በሆኑ ጊዜ ተቃራኒ
የሆነ ሰነዴ ከላሇ ከእነዚህ ሀብቶች አንደ ክፌሌ ሇአንዯኛው ባሇንብረት የግሌ አገሌግልት
የሚጠቅም እንዱሆን ከተዯረገው በቀር የመሬቱና የላሊውም የቤቱ ክፌልች የጋራ ንብረት
እንዯሆኑ የሚቆጠሩ ሲሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1289(1) ዴንጋጌ ስር ዯግሞ እያንዲንደ የጋራ
ባሇንብረት የአንዴነት ሀብት ባሌሆነው ክፌሌ ንብረቱ ሊይ ህግ ሇባሇሀብቱ የሚሰጣቸው መብቶች
እንዯሚኖሩት ተመሌክቷሌ፡፡ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1289(2) ዴንጋጌ በተሇይ ሲታይ ዯግሞ የግለ
የሆነውን ሇመኖሪያ የተመዯቡትን ክፌልች (አፒርታማ) ወይም ፍቅ ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ፣
ሇማከራየት ወይም በዋስትና ሇማስያዝ ባሇሀብት መብት እንዲሇው ተዯንግጓሌ፡፡ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር
1290 ዯግሞ የአንዴነት ያሌሆኑት ክፌልች ሊይ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1289 ስር የተመሇከቱት
መብቶች ያለት ባሇሀብት የተጣሇበት ገዯብ መኖሩ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም ምንጊዜም
የማይንቀሳቀሰውን ንብረት የተመዯበበትን አግሌግልት አክብሮ መጠበቅ፣ እንዱሁም የተከፇሇ
ዴርሻ የሆነው ንብረት እንዱያገሇግሌ የተመዯበበት ጉዲይም ሆነ የመጠቀሚያውን አይነተኛ ነገር
ላልቹን ባሇሀብቶች በሚጎዲ ሁኔታ ሇመሇወጥ ያሇመቻሌ በሔጉ የተጣሇበት ገዯብ ነው፡፡ እነዚህ
ዴንጋጌዎች በግሌጽ የሚያሳዩት አንዴን የማይንቀሳቀስ ንብረት በጋራ ባሇመብት የሚያዯርጋቸው
የንብረቱ ክፌሌ ካሇ በዚሁ የጋራ ባሇንብረት በሚያዯርጋቸው የንብረቱ ክፌሌ ባሇሀብቶቹ
የሚኖራቸው መብት ሇአንዴ ባሇሀብት ህጉ የሰጣቸው መብቶች ስሇመሆናቸው ነው፡፡ በዚህ ረገዴ
የተዯነገጉትን የንብረት ህግ ዴንጋጌዎችን ስንመሇከት ባሇቤትነት ከሁለ የሰፊ መብት መሆኑን
ያስገነዝባለ፡፡ በህግ የተቀመጡትን ገዯቦችንና ወሰኖችን (Restriction and Limitation) ሳያሌፌ
የአንዴ ንብረት ባሇቤት በንብረት እንዯፇሇገው የመጠቀምና የመገሌገሌ መብቱና ነፃነቱ በህግ
የተከበረሇት ስሇመሆኑም ዴንጋጌዎቹ ያሳያለ፡፡ ሇባሇሀብቱ የባሇቤትነት መብት ከሚሰጣቸው
መብቶች መካከሌም ንብረቱን በህጉ አግባብ ማስተሊሇፌ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1184 እና
1185 ዴንጋጌዎች ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ በአጠቃሊይ የባሇቤትነት መብት ከሁለ የሰፊ መብት
ሲሆን በህጉ ከተጣለት ገዯቦች ውጪ የሚነካ ወይም ሇላሊ ተሊሌፍ እንዱሰጥ የሚዯረግ መብት
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሔጉ የጋራ ባሇሀብት በህጉ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባቸው መብቶች ምን
እንዯሆኑ ሇይቶ አስቀምጧሌ፡፡
በዚህም መሰረት የፌ/ህ/ቁ. 1261፣ 1388 እና 1406 ዴንጋጌዎች ይዘት ሲታይ የጋራ ባሇሀብቶች
ያሌተከፇሇውን የጋራ ንብረት ከማንኛውም 3ኛ ወገን በፉት፣ ሉሸጥ የታሰበውን ዴርሻ አስገዴድ
ሇመግዛት የቅዴሚያ መብት ያሊቸው መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
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1281፣ 1289 እና 1290 ዴንጋጌዎች ተግባራዊ የሚዯረጉበትን አግባብ የሚገዴቡ አይዯለም፡፡
ይሌቁንም በበንብረቱ ሊይ ባሇሀብቶች ያሊቸው ዴርሻ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1281፣ 1289 እና 1290
ዴንጋጌዎች መሰረት የሚገዛ መሆኑ ከተረጋገጥው ውጪ የጋራ የሆነው ሀብት ሉሸጥ ሲታሰብ
የጋራ ባሇሀብቶች ከማንኛውም 3ኛ ወገን በፉት ሉሸጥ የታሰበውን ዴርሻ አስገዴድ ሇመግዛት
የቅዴሚያ መብት ያሊቸው መሆኑን የሚያስገነዝቡ ናቸው፡፡ በመሆኑም አንዴ ቤት በአንዴ በኩሌ
ግዴግዲውና ጣሪያው የተያያዘ መሆኑ በላልች ክፌልች ባሇሀብቱ ያሇውን መብት በፇሇገው
የገበያ ዋጋና ግዥ ወይም ሇመሇወጥ ሳይችሌ በአንዴ በኩሌ የግዴግዲው ባሇሀብት ሇሆነው
ባሇሀብት አጠቃል እንዱሸጥ በህግ ገዯብ አሌተጣሇበትም፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች ተጠሪ ሇክርክሩ
መነሻ የሆነውን ቤት እንዱገዙት የወሰኑት ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሊቸው የፌ/ብሔ/ቁጥር
1281፣1289 እና 1290 ዴንጋጌዎች ይዘት በፌሬ ነገር ዯረጃ ቤቱ የተያያዘው በአንዴ በኩሌ
በግዴግዲና ጣሪያ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠው ነጥብና ከተጠሪ ዲኝነት ይዘት ጋር በአግባቡ ሳያገናዝቡ
እና በተጠሪ ሊይ ሉዯርስ ይችሊሌ የተባሇው ጉዲትም ሳይረጋገጥ ነው፡፡ ሇአንዴ ጉዲይ ቀጥተኛ
ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ እያሇ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ውሳኔ መስጠት
ዯግሞ መሰረታዊ የህግ ስህተት መፇፀም ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ
ው ሳ

ኔ

1.

በጉቶ
ወሇጋ
ፀንቶ
ዓ.ም.

ጊዲ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 12896 ጥር 24 ቀን 2002 ዓ.ም. ተሰጥቶ በምስራቅ
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 11851 20710 የካቲት 05 ቀን 2002 ዓ.ም. በትዕዛዝ
በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 100754 ነሀሴ 12 ቀን 2002
በአብሊጫ ዴምጽ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሸሯሌ፡፡

2.

በነቀምቴ ከተማ በዲርጌ አስተዲዯር ክፌሌ በካርታ ቁጥር 968/አንቀጽ/ 96 በሆነው በ1ኛ
አመሌካች ስም ተመዝግቦ ያሇው ስዴስት ክፌሌ ቤቶች ሇተጠሪ በቅዴሚያ የሚሸጡበት የህግ
አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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