የሰ/መ/ቁ. 36ዏ13
ታህሣሥ 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ወ/ሮ ዘምዘም ኑሩ - ጠ/በረከት በርሓ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- የኢት/ሌማት ባንክ - አሌቀረቡም፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመያዣ መብት ያሇውን ባሇገንዘብ የቀዲሚነት መብት
የሚመሇከት ነው፡፡
በምዕ/ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች ባቀረቡት ክስ፤ በባሔር ዲር ከተማ ዏ4 የቤት ቁጥር 151 የሆነውን
ቤት በአፇፃፀም ከሣሽ ባሔር ዲር ሌዩ ዞን አገር ውስጥ ገቢ መ/ቤትና በአፇፃፀም ተከሣሽ ሏጂ ኑር ሁሴን ምትኩ መካከሌ
በነበረው የአፇፃፀም ክርክር በወጣው ጨረታ ተሣትፇው በማሸነፌ ቤቱን የገዙ መሆኑን፣ የቤቱን የባሇቤትነት ስም
በስማቸው ሇማዛወር ሲሞክሩ የማዘጋጃ ቤቱ በመያዣነት ተይዟሌ በማሇት የከሇከሊቸው መሆኑን፣ በዚህ ሂዯት ሊይ ተጠሪ
ቤቱ ያሇአግባብ የተሸጠ ስሇሆነ ጨረታው ይፌረስ በማሇት አመሌክቶ ጥያቄው ውዴቅ መዯረጉን፣ ከዚህ በኋሊ የቤቱ
ባሇቤትነት ስም በስማቸው መዛወሩን በስማቸው ካርታና ፔሊን ተሰርቶ የተሰጣቸው መሆኑን፣ ቤቱን በይዞታቸው ሥር
አዴርገው እየተገሇገለበት እያሇ ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ የጨረታ ማስታወቂያ ማውጣቱን ገሌፀው በንብረታቸው ሊይ
የፇጠረው ሁከት እንዱወገዴሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡
ተጠሪ ሇቀረበት ክስ በሰጠው መሌስም ጉዲዩ በላሊ መዝገብ ክርክር ቀርቦበት ውሣኔ ያገኘ በመሆኑ በዴጋሚ
ሉታይ አይገባም፣ ተጠሪ ቀዯም ሲሌ በነበረው ክርክር ጣሌቃ በመግባት ንብረቱ ሊይ ያሇው መብት እንዱከበርሇት ጠይቆ
ፌ/ቤቱ በንብረቱ ሊይ ያሇውን መያዣ መብት ንብረቱን በመከተሌ መጠቀም የሚችሌ መሆኑን በመግሇጽ ብይን የሰጠ
በመሆኑና ቤቱን ሇአቶ ኑር ሁሴን ሇሰጠው ብዴር በመያዣ የያዘው በመሆኑ የመያዣ መብቱን ንብረቱን ከገዛው ሰው
ሊይም መጠቀም ይችሊሌ፤ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌ/ቤትም አከራካሪ በሆነው ቤት ሊይ ተጠሪ የመያዣ መብት ያሇው መሆኑን አመሌካች
አሌካደም በመያዣ የያዘውን ቤት ዯግሞ በአ/ቁ. 97/9ዏ መሠረት የጨረታ ማስታወቂያ በማውጣት መሸጥ ይችሊሌ፣
ስሇሆነም በጨረታ የያዘውን ንብረት ሇመሸጥ የጨረታ ማስታወቂያ ማውጣቱ ሁከት ፇጥሯሌ የሚያሰኝ አይዯሇም
በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም
ይግባኛቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ፤ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ
የሰጠው ተገቢውን ጭብጥ ሣይዝ ነው፣ ተጠሪ ንብረቱን የመከተሌ መብት የሚኖረው ንብረቱን በዋስትና ካስያዘው ሰው
ሊይ ገዝቼው ቢሆን ነበር ንብረቱ በላልች ገንዘብ ጠያቂዎች ከተያዘ በኋሊ የተጠሪ መብት ከንብረቱ ሽያጭ ገንዘብ ውስጥ
በቅዴሚያ ዕዲው እንዱከፇሇው መጠየቅ ነው በመያዣ የተያዘው ንብረት በሃራጅ ተሸጦ ገንዘቡ በባሇገንዘቦች ከተከፊፇሇ
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በኋሊ የመያዣ መብቱ ቀሪ ይሆናሌ፣ ተጠሪ ከመንግሥት ግብር በፉት ቅዴሚያ መብት የሇውም እንጂ አሇው ቢባሌ
እንኳን መብት ያሇው መሆኑ በማሣወቅ ያቀረበው ጥያቄ የሇም፣ በመሆኑም የገዛሁትን ንብረት በሃራጅ በዴጋሚ የመሸጥ
መብት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
ይህ ችልትም አከራካሪው ንብረት በአገር ውስጥ ገቢ ግብር ክፌያ በሃራጅ ከተሸጠ በኋሊ በዴጋሚ ተጠሪ በሃራጅ
ሉሸጠው የሚችሌ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ስሇተባሇ ተጠሪ መሌሱን
አቅርቧሌ፡፡
ተጠሪ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ፣ በአ/ቁ. 97/9ዏ እና 98/9ዏ በተሰጠኝ መብት በመያዣ
የያዝኩትን ንብረት ሇመሸጥ ማስታወቂያ ማውጣቴ ሁከት አይዯሇም፣ መያዣው በሔጋዊ መንገዴ የተቋቋመና የተመዘገበ
በመሆኑ ንብረቱን የመከተሌ መብት አሇኝ፣ ንብረቱ በግብር እዲ ተሸጦ ባሇቤትነቱ ሇላሊ ሰው የተሊሇፇ ቢሆን እንኳን
ንብረቱን የመከተሌ መብቴን አያስቀርም፣ ቀዯም ሲሌ በነበረው ክርክር ፌ/ቤቱ ንብረቱን የመከተሌ መብት ያሇኝ መሆኑን
አረጋግጧሌ፣ በመያዣ ውለ ምክንያት የሆነው እዲ የተሰጠው ሇአመሌካች አባት ነው ቤቱን ሲገዙ እዲ ያሇበት መሆኑን
ያውቃለ፤ በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ችልቱ ኀዲር 2/2ዏዏ1 በነበረው ችልት የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር አዴምጧሌ፡፡ ከሊይ
የተመሇከተው የግራ ቀኙ ክርክርና የፌ/ቤቶች ውሣኔ ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት
ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው የሔጉ ዴንጋጌዎች አኳያ መርምሯሌ፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው በዚህ መዝገብ መሠረታዊ የሆነው ጭብጥ ተጠሪ በመያዣነት የያዘው ንብረት በላሊ
ገንዘብ ጠያቂ ዕዲ ምክንያት በሃራጅ ከተሸጠ በኋሊ የተጠሪ መብት ምንዴነው? የሚሇው ነው፡፡ በመሆኑም ይህንን ጭብጥ
አግባብነት ካሊቸው የፌ/ብ/ሔጉ ስሇማይንቀሳቀስ ንብረት መያዝ ከተዯነገጉት ሔጎች አንፃር መመርመሩ ተገቢ ይሆናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት በሏጅ ኑር ሁሴን ምትኩ እና በባሔር ዲር ከተማ ሌዩ ዞን አገር
ውስጥ ገቢ መ/ቤት በሃከሌ በነበረው የአፇፃፀም ክርክር ንብረቱ ከመሸጡ በፉት ተጠሪ ሇሏጂ ኑር ሁሴን ምትኩ ሇሰጠው
ብዴር በመያዣ የተሰጠው መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ አንዴ ባሇገንዘብ በአንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ በሔጉ መሠረት
የተቋቋመ የመያዣ ውሌ ካሇው ውለ ሁሇት ዓይነት መሠረታዊ መብቶችን ያጎናጽፇዋሌ፡፡ እነዚህም መብቶች
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3ዏ59/1/ እና /2/ ሥር የተመሇከቱት ናቸው፡፡ ሇውሣኔ ያመች ዘንዴ ሔጎቹን በዝርዝር ማስቀመጡ ተገቢ
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3ዏ59
1.

“የማይንቀሳቀስ ንብረት የመያዣ መብት የተሰጠው ገንዘብ ጠያቂ መያዣው የሚመሇከተውን የማይንቀሳቀስ
መብት፣ ገንዘብ ጠያቂዎች ያስያዙት እንዯሆነ ከንብረቱ ዋጋ ሊይ የሚጠይቀው ገንዘብ ከላልች ገንዘብ ጠያቂዎች
በፉት በርሱ በቀዲሚነት እንዱከፇሇው መብት አሇው”
2. “እንዱሁም የመጀመሪያው የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ መብት ከተመዘገበ በኋሊ፣ መብቱን ባስመዘገበ በላሊ
3ኛ ወገን ባሇዕዲው የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ቢሸጥ ቢያስተሊሌፌም እንኳን የመያዣ መብቱን ያስመዘገበው
ገንዘብ ጠያቂ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ሇማስያዝ ይችሊሌ፡፡”
ከእነዚህ ሁሇት ዴንጋጌዎች እንዯምንረዲው የመያዣ መብት ያሇው ገንዘብ ጠያቂ መያዣው የሚመሇከተው ንብረት
በላልች ገንዘብ ጠያቂዎች ተይዞ ሲሸጥ ከሽያጩ ገንዘብ ሊይ በቅዴሚያ ገንዘቡን የማግኘት መብት /right of Preference/
እና ንብረት አስይዞ ንብረቱን ሇላልች 3ኛ ወገኖች ካስተሊሇፇ መያዣ የተሰጠበትን ንብረት ከማናቸውም 3ኛ ወገኖች
ተከትል የማስያዝ /right of persuit/ ይኖረዋሌ፡፡ የመያዣ መብት ያሇው ሰው እነዚህ ሁሇት መብቶች አለት ከተባሇ
መብቶቹን እንዳት ነው የሚገሇገሌባቸው የሚሇውን መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በመጀመሪያ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3ዏ59/2/ ሊይ
ያሇውን መብት እንመሌከት፡፡ መያዣ የተሰጠው ባሇገንዘብ ባሇዕዲው ግዳታውን መፇፀም ሲያቅተው የግዳታውን አፇፃፀም
ሇማረጋገጥ የሚወስዯው እርምጃ ነው፡፡ አንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ በመሠጠቱ ብቻ ንብረት አስያዠ በንብረቱ
ሊይ ያሇው መብት ቀሪ ይሆንበታሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ በንብረቱ ሊይ መያዣ የሰጠ ሰው ይህንኑ ንብረት ሇመሸጥ፣
ሇመሇወጥ መብት ያሇው ሲሆነ ይህንን በሚቃረን መሌኩ ማንኛውንም ስምምነት ማዴረግ እንዯማይቻሌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ.
3ዏ84/1/ እና /2/ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳን አንዴ ንብረት በመያዣ የተሰጠ ቢሆንም አስያዠ ንብረቱን
ሇላሊ ሰው ሇመሸጥ ሇመሇወጥ ወይም በስጦታ ሇማስተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ ዋናው ባሇዕዲም ግዳታውን መፇፀም እስከቻሇ
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ዴረስ ባሇገንዘቡ መያዣ በተሰጠው ንብረት ሊይ መብት አይኖረውም፡፡ ነገር ግን ባሇዕዲው ግዳታውን መፇፀም ሲያቅተው
ንብረቱ ሇልች 3ኛ ወገኖች ተሊሌፍ እንኳን ቢሆን በማስያዝ የመሸጥ መብት አሇው፡፡ ይህ ንብረቱን የመከተሌ መብት
ተፇፃሚም የሚሆነው ንብረቱ ሇላልች ገንዘብ ጠያቂዎች ጥያቄ መሠረት ከመያዙ በፉት ነው፡፡
ንብረቱ በላልች ገንዘብ ጠያቂዎች ከተያዘ በኋሊስ መያዣ የተሰጠው ባሇገንዘብ መብት ምንዴነው ይህ ጥያቄ
ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3ዏ59/1/ ሥር ወዯተመሇከተው የቀዲሚነት መብት ይወስዯናሌ፡፡ የቀዲሚነት መብት /right of
preference/ የሚነሣው በመያዣ የተያዘው ንብረት በላልች ገንዘብ ጠያቂዎች እዲ ተይዞ ንብረቱ በሃራጅ ከተሸጠ በኋሊ
የሚገኘው ገንዘብ በሁሊችንም ገንዘብ ጠያቂዎች ዕዲ ሇመሸፇን የማይበቃ ሲሆን ነው፡፡ አንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት
በመያዣ የተሰጠ ቢሆንም መያዣ በላሊቸው ገንዘብ ጠያቂዎች ዕዲም ተይዞ ሉሸጥ እንዯሚችሌ ዴንጋጌው ራሱ የሚናገር
ሲሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1988/1/ ሥር በባሇዕዲው ግዳታ አፇፃፀም በሔግ ሉያዙ አይገባውም ተብል ክሌከሊ ካሌተዯረገባቸው
ንብረቶች በቀር ላልች የባሇዕዲው ንብረቶች ሁለ ሉያዙ መሆኑ መዯንገጉ በፌ/ሔ/ጠ 3ዏ59/1/ ሥር የተቀመጠውን ሃሣብ
የሚያጠናክር ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት ከአንዴ ሇበሇጠ ዕዲ በመያዣ ሉሠጥ የሚችሌ
መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3ዏ88/1/ ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም በባሇዕዲው ሊይ መያዣ ያሊቸውም ሆነ የላሊቸው ባሇገንዘቦች
በመያዣ የተያዘውን ንብረት በማስያዝ ሇማሸጥ መብት አሊቸው፡፡ ይህ በሆነ ጊዜ መያዣ ያሊቸው ገንዘብ ጠያቂዎች
የመያዣ መብታቸውን ባስመዘገቡበት ቅዯም ተከተሌ ከሽያጩ ገንዘብ ሊይ በቅዴሚያ ገንዘባቸውን የማግኘት መብት
ያሊቸው በመሆኑ ንብረቱ በማንኛውም ገንዘብ ጠያቂ ተይዞ ከተሸጠ በኋሊ የመያዣ መብት ያሇው ገንዘብ ጠያቂ የሚኖረው
ብቸኛ መብት ከሽያጩ ገንዘብ ሊይ በቅዴሚያ ዕዲቸውን መሰብሰብ ነው፡፡ ከዚህ በቀር ንብረቱ ተይዞ ከተሸጠና ከሽያጩ
ገንዘብ በቅዴሚያ እንዱከፇሇው ሣይጠይቅ ቀርቶ ገንዘቡ በላልች ባሇገንዘቦች መሃከሌ ከተከፊፇሇ በኋሊ ንብረቱን የመከተሌ
መብት አሇኝ በማሇት የሚያነሣው መብት የሇም፡፡ ምክንያቱም በመያዣ የተያዘው ንብረት በላልች ገንዘብ ጠያቂዎች ዕዲ
ምክንያት ተይዞና በሏራጅ ተሸጦ ዋጋው ሇባሇመብቶቹ ከተከፊፇሇ በኋሊ መያዣው ቀሪ እንዯሚሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁ.
311ዏ/ሏ/ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ መያዣው ቀሪ ከሆነ ዯግሞ መያዣውን መሠረት በማዴረግ የሚያነሣው የመብት ጥያቄ
አይኖርም ማሇት ነው፡፡ ስሇሆነም በንብረቱ ሊይ የመያዣ መብት ያሇው ባሇገንዘብ ንብረቱን የመከተሌ መብት የሚኖረው
ንብረቱ በማንኛውም ገንዘብ ጠያቂ ዕዲ ከመያዙና ከመሸጡ በፉት ነው፡፡
የተያዘውን ጉዲይ ከፌ ሲሌ ከተዘረዘሩት የሔጉ ዴንጋጌዎች አኳያ ስንመረምርም ተጠሪ ሇክርክር ምክንያት
የሆነውን ቤት በመያዣ የያዘው መሆኑ አሊከራከም፡፡ ነገር ግን የዚሁ ቤት ባሇቤት በባሔር ዲር ሌዩ ዞን አገር ውስጥ ገቢ
መ/ቤት ሊይ ባሇባቸው የግብር ዕዲ ምክንያት ቤቱ ተይዞ በፌ/ቤት በኩሌ በሏራጅ በአሁኑ አመሌካች ተሸጧሌ፡፡ ቤቱ
ከተሸጠ በኋሊ ተጠሪ በንብረቱ ሊይ የመያዣ መብት ያሇው መሆኑን በመግሇጽ ሽያጩን ተቃውሟሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ተጠሪ
በቤቱ ሊይ ባሇው የመያዣ መብት መሠረት ንብረቱን ከሚከተሌ በቀር ሽያጩን ሉቃወም እንዯማይችሌ ገሌፆ ጥያቄውን
ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በእርግጥ በመያዣ የተያዘ ንብረት በላሊ በማንኛውም ባሇገንዘብ ዕዲ ተይዞ ሉሸጥ የሚችሌ
በመሆኑ ፌ/ቤቱ ተጠሪ ሽያጩን በመቃወም ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ አግባብ ነበር፡፡ ሆኖም ንብረቱ በላሊ ሰው
ዕዲ ተይዞ በሏራጅ ሲሸጥ ተጠሪ የሚኖረው መብት ከሽያጩ ገንዘብ በቅዴሚያ እንዱከፇሇው መጠየቅ እንጂ ንብረቱን
የመከተሌ መብት እንዲሌሆነ ከሊይ ከተመሇከትናቸው የመያዣ ሔግ ዴንጋጌዎች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ
ንብረቱ በአገር ውስጥ ገቢ እዲ በሏራጅ ሲሸጥ ሽያጩን መቃወም ሣይሆን ከሽያጩ ገንዘብ ቅዴሚያ እንዱከፇሇው
ሉጠይቅ ይገባ ነበር፡፡ ፌ/ቤቱም ንብረቱን የመከተሌ መብቱን ጠብቆ ሲያሰናብተው በዚሁ ሊይ ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት
ይግባኙን አቅርቦ የቀዲሚነት መብቱ እንዱጠበቅሇት ማዴረግ ሲገባው ይህንን አሊዯረገም፡፡ በመሆኑም በክርክር ሊይ ያሇው
ንብረት በባህር ዲር ሌዩ ዞን አገር ውስጥ ገቢ መ/ቤት ዕዲ ተይዞ በሏራጅ ተሸጦ ገንዘቡ ሇባሇገንዘብ ከተከፇሇ በኋሊ ተጠሪ
ንብረቱን የመከተሌ መብት ስሊሇኝ በሃራጅ ሽያጩ ሊይ ተወዯዴረው ከገዙት የአሁኗ አመሌካች ሊይ ይዤ መሸጥ እችሊሇሁ
በማሇት ያቀረበው ክርክርና ፌ/ቤቶችም ይህንኑ ክርክር ተቀብሇው የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የምዕ/ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 17ዏ72 በ3ዏ/ዏ1/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ እና የአማራ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
በመ/ቁ. 14659 በ19/ዏ5/2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ ተሽረዋሌ፡፡
2. በባሔር ዲር ከተማ ቀበላ ዏ4 የቤት ቁጥር ዱ 151 የሆነውን ቤት በባሔር ዲር ሌዩ ዞን አገር ውስጥ ገቢ እዲ
ምክንያት ተይዞ በሏራጅ የተሸጠ ስሇሆነ ንብረቱን የመከተሌ መብት ስሇላሇው ንብረቱን በጨረታ ሇመሸጥ
አይችሌም ሁከቱ ይወገዴ ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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