የሰ/መ/ቁ. 64371
ጥር 2 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ፌቅረ ዱን ሰይፇዱን

- ጠበቃ ቴዎፌልስ ክፌሇ ወንጌሌ ቀረበ

ተጠሪዎች፡- 1- አበራ ሇማ
2- ወ/ሮ ጋዱሴ ሇማ ቀረበች
3- ወ/ሮ ጠጅቱ ሇማ
4- ፌቃደ ሇማ
5- ወ/ሮ ገሊዬ ሇማ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ውሌ አፇጻጸምን መነሻ ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በጉቶ ጊዲ
ወረዲ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው አመሌካች ሲሆን ፣ ክሱን የመሠረተው በ6-8-2001 ዓ.ም
በተዯረገው የሽያጭ ውሌ በብር 3ዏ,ዏዏዏ ቤት ሸጠውሌኛሌ ባሊቸው ገሊዩ ሇማ እና በቀለ ሇማ
በተባለት ሰዎች ሊይ ነው፡፡ በወቅቱ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ክርክሩን ከሰማ በኋሊ በውለ
መሠረት ይፇጸም በማሇት ውሣኔ ሰጥቶ እንዯነበር እና በኋሊ ዯግሞ የአሁኖቹ ተጠሪዎች
መቃወሚያ በማቅረባቸው መዝገቡ እንዯገና ተንቀሳቀሶ ክርክር መስማቱን ከመዝገቡ
ተመሌክተናሌ፡፡ የአሁኖቹ ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 የተመሇከተውን ዴንጋጌ
መሠረት በማዴረግ መቃወሚያ ያቀረቡት የሽያጭ ውሌ የተዯረገበት ቤት የእኛም የውርስ ዴርሻ
ያሇበት በመሆኑ ከእኛ ስምምነት ውጪ የተዯረገው ውሌ ይፌረስሌን በማሇት ነው፡፡ ፌ/ቤቱም
የሁሇቱን ወገኖች ክርክር ከሰማ በኋሊ ፣ የቀዴሞውን ውሣኔውን አፅንቶአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ
ይግባኝ የቀረበሇት የምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን የሰማ ሲሆን ፣
በመቀጠሌም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ በመጨረሻም በወረዲው ፌ/ቤት ተቃዋሚ
የነበሩት እነ አበራ ሇማ ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ በማቅረባቸው በዚህ ዯረጃ
ክርክሩ የተሰማ ሲሆን ፣ ችልቱም የሽያጭ ውለን በማፌረስ ግራ ቀኝ ወገኖች ውለ ከመዯረጉ
በፉት ወዯነበሩበት ይመሇሱ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ
ነው፡፡
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በበኩሊችንም አመሌካች ታሔሣሥ 21 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን በማስቀረብ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ
እንዱታይ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውለ እንዱፇርስ
በሚሌ የተሰጠውን ውሣኔ አግባብነት
ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
አመሌካች ከእሱ ጋር የቤት ሽያጭ ውሌ አዴርገዋሌ የሚሊቸውን ሰዎች
የከሰሰው በሟች
ወንዴማቸው /አውራሻቸው/ ስም የሚገኘውን ቤት ስመሃብት እንዱያዛውሩሇት ፤ ቤቱንም
እንዱያስረክቡት እንዱወሰንሇት ስሇመሆኑ ሇዚህ ሰበር ችልት ከአቀረበው የአቤቱታ ማመሌከቻ
ጭምር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ሔግ ቁጥር 358 የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት
በማዴረግ መቃወሚያ ያቀረቡት ሰዎችም የሟች ወንዴምና እህቶች እንዯሆኑም አሊከራከረም፡፡
ተቃዋሚዎቹ መቃወሚያ ያቀረቡት ውለ የተዯረገበትን ቤት ስመሃብት በአመሌካች እንዱዛወር
በማሇት በተሰጠው ውሣኔ ሊይ ቢሆንም፤ የጠየቁት ዲኝነት ግን ውለ እንዱፇርስ ይወሰንሌን
የሚሌ ነው፡፡ መቃወሚያው የቀረበሇት የወረዲው ፌ/ቤትም ውለ ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ
አይፇርስም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ እንዲከራከረ እና በመጨረሻም ውለ አይፇርስም የሚሌ
መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረሱ የቀዴሞውን ውሣኔ እንዲፀና ከሰጠው ውሣኔ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኝ ያለት መቃወሚያ አቅራቢዎች ብቻ ናቸው፡፡
አመሌካች የውለ መፌረስ ወይም አሇመፌረስን በሚመሇከት ክርክር የሚዯረግበት አግባብ ወይም
ሥርዓት የሇም በማሇት የበኩለን ይግባኝ አሊቀረበም፡፡ የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ውለ
ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ አይፇርስም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ክርክሩን የሰማው በዚህ
ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የተፇጸመ የክርክር አመራር ስህተት
የሇም፡፡ ይህ
የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልትም አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት የሚመረምረው
ከዚህ አንፃር እንጂ አመሌካች መጀመሪያ አቅርቦት ከነበረው የውሌ ይፇጸምሌኝ ወይም የስም
ይዛወርሌኝ ክስ አንፃር አይዯሇም፡፡
አመሌካች የሽያጭ ውሌ አዴርጌበታሇሁ የሚሇው ቤት ተመዝግቦ የሚገኘው በሻጮቹ ስም
እንዲሌሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካቹ ውለን አዯረግሁ የሚሇው ሻጮች ሆነው የቀረቡት
ሰዎች የቤቱ ባሇሃብት /ሟች/ ብቸኛ ወራሾች እኛ ነን ብሇውኛሌ፡፡ የወራሽነት ማረጋገጫ
የምስክር ወረቀትም አሳይተውኛሌ በማሇት ስሇመሆኑ ከሰበር አቤቱታ ማመሌከቻው ሇመገንዘብ
ችሇናሌ፡፡ እንዯምንመሇከተው ሻጭ የተባለት ሰዎች የሟች ወንዴም እና እህት ከመሆናቸው
ባሇፇ በውርስ ሃብቱ ሊይ ክፌፌሌ ስሇመዯረጉም ሆነ ቤቱ የውርስ ሃብት መሆኑ ቀርቶ ወዯ
ሻጮቹ ስሇመዛወሩ አመሌካች አሊረጋገጠም፡፡ ውለን ያዯረገው በዚህ መሌክ ጥርት ያሇ እና
ግሌጽ የሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ መሠረት በማዴረግ /በመያዝ/ አይዯሇም፡፡ የኦሮሚያ
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ውለ ፇራሽ ነው ሇማሇት የቻሇውም ቤቱ የወራሾች የጋራ ሃብት ነው
በማሇት ነው፡፡ በበኩሊችንም እንዯምናየው የሰበር ችልቱ ከዚህ የተሇየ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረስ
ነበረበት የምንሌበት ምክንያት የሇም፡፡
ውርሱ ወይም የውርሱ ሃብት የውርሱ አከፊፇሌ እስኪፇጸም ዴረስ በወራሾቹ መካከሌ
ሳይነጣጠሌ እንዯሚቆይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1060/1/ ተዯንግጎአሌ፡፡ የጋራ ወራሾች የሆኑ ሰዎች
ባሌተከፊፇለት የውርስ
ንብረቶች ሊይ ያሊቸው መብትም በፌትሏብሓር ሔጉ በአንቀጽ 8
ስሇጋራ ባሇሃብትነት፣ በአሊባ ስሇመጠቀም እና ስሇላልች ግዙፌ መብቶች በማመሊከት
በተቀመጡት ዴንጋጌዎች መሠረት እንዯሚወሰን በዚሁ ቁጥር 1ዏ6ዏ/2/ ተመሌክቶአሌ፡፡ በዚህ
አግባብ የወራሾቹ ሁለ የጋራ ሃብት የሆነውን ንብረት
ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ፤ ወይም
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በዋስትና ሇማስያዝ ወይም የተመዯበበትን አገሌግልት ሇመሇወጥ የጋራ ባሇንብረቶቹ ሁለ
ስምምነት አስፇሊጊ
እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1262 ተዯንግጎአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ
እንዯምናየው አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለን የተፇራረመው የጋራ ባሇሃብት የሆኑትን ሰዎች
ሁለ ስምምነት ሳያገኝ ነው፡፡ ውለ እንዱፇርስ ጥያቄ ያቀረቡት ስምምነታቸውን ያሌሰጡት
ላልች የጋራ ባሇሃብቶች በመሆናቸው
ውለ እንዱፇርስ በመወሰኑ
ሔጉ በአግባቡ
ተተርጉሞአሌ ነው ማሇት የሚቻሇው ፡፡ በመሆኑም አቤቱታው የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የምንሌበት አግባብ የሇም፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ 91762 ጥቅምት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቶአሌ፡፡
2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. የግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ አምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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