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የሰ/መ/ቁጥር---152339 

    መስከረም 22 ቀን 2011 ዒ.ም 

 ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

  በዔዉቀት በሊይ 

  እንዲሻዉ አዲነ 

  ኃይለ ነጋሽ  

  እትመት አሰፊ 

 

አመሌካች:- ወ/ሮ እዴገት ፍጊ - ጠበቃ መሏመዴ ሲራጅ ቀረቡ 

  ተጠሪ፡-  ም/ኢ/ር አሻግሬ ወ/ማሪያም - አሌቀረቡም፡፡  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው አፇጻጸምን የሚመሇከት ጉዲይ ሲሆን 

የተጀመረው በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ በየም ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በግራ ቀኙ 

መካከሌ የነበረዉ ጋብቻ በፌቺ መፌረሱን ተከትል የነበራቸዉ ቤት ግምቱ ብር 53,000 

ሆኖ ከቀረበ በኃሊ ተጠሪ ብር 2000 ጨምሮ በብር 55,000 ሇማስቀረት የጠየቀ ሲሆን 

አመሌካች በበኩሊቸዉ በብር 60,000 ሇማስቀረት ጠይቀዉ ሁሇቱም ገንዘብ ሇማምጣት 

በሚሌ ሄዯዉ ተጠሪ ገንዘብ ይዞ ቢመሇስም አመሌካች ሳይቀርቡ ቀርተዋሌ፡፡ ሀራጅ 

ጨረታ ወጥቶ በሁሇተኛዉ ጨረታ መ/ር አብነት ወሌዳ በብር 54,184 ብር ያሸነፇ 

ሲሆን ተጠሪ አመሌካች ከፌዬ አስቀራሇሁ ባለት መሠረት ዴርሻዉን ብር 30,000 

በአንዴ ጊዜ ከፌሇዉ የሚያስቀሩ ቢሆን የማይቃወም መሆኑን የገሇጸ ሲሆን አመሌካች 
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ብር 12,000 ይዘዉ መቅረባቸዉንና ሌጆች ስሊሎቸዉ ቀሪዉን ሇመክፇሌ ጊዜ 

እንዱሰጣቸዉ በመጠየቅ ተከራክረዋሌ፡፡  

የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ ግራ ቀኙ ያቀረቡት የቅዴሚያ ግዥ መብት የሔግ ዴጋፌ 

የሇዉም በማሇት የጨረታ አሸናፉ የሆነዉ መ/ር አብነት ወሌዳ ብር 54,184 ከፌል 

ቤቱን እንዱረከብ የአፇጻጸም ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ የአፇጻጸም ትዔዛዝ ቅር 

ተሰኝተዉ ቅሬታ በየዯረጃዉ ሊለ ፌ/ቤቶች ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ ይህ 

የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ዉሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘታቸዉ ነው፡፡ 

አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- በወረዲዉ ፌ/ቤት ትዔዛዝ ማዘጋጃ ቤት 

መጋቢት 04 ቀን 2006 ዒ.ም በባሇሙያ ገምቶ ያቀረበዉ ግምት 38,000 ሲሆን በቀጠሮ 

ከተጠሪ ዴርሻ ዉስጥ 12,000 ይዤ ብቀርብም ተጠሪ ሳይቀርብና እንዯፌርደ 

እንዱፇጸምሇት ሳይጠይቅ ከሰባት ዒመት በኃሊ እንሰትና የጓሮ አትክሌት አሌምቼበት 

እያሇሁ በ2010 ዒ.ም እኔ ባሊወቅኩበት ሁኔታ ብር 53,000 ነዉ ተብል ተገምቶ በሊዬ 

ሊይ መሸጡ ተገቢ ባሇመሆኑ የአፇጻጸም ትዔዛዙ ይሻርሌኝ፡፡ አንዴ መኖሪያ ቤት 

ያሇአግባብ ሦስት ዙር መገመቱ ስህተት ነዉ፡፡ ከፌቺ በኃሊ ያሇማሁትን የጓሮ አትክሌት 

በብር 816 የተገመተ ቢሆንም ሳይታሰብሌኝ ቀርቷሌ፡፡ በአጠቃሊይ በቤቴ የመኖር 

መብቴ እንዱከበርሌኝ በቀዯምትነት የመግዛት መብቴ ይጠበቅሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ የጨረታ መነሻ ዋጋ ከታወቀ በኃሊ ግራቀኙ ይሸጥ 

የተባሇዉን ንብረት ይህንኑ ዋጋ በማጣቀስ ያስቀሩት እንዯሆነ የቅዴሚያ መብት 

መብታቸዉን በማረጋገጥ ረገዴ ስርዒቱን ከተከተሇ በኃሊ የቅዴሚያ መብት ሉሰጥ 

አይገባም በሚሌ የዯረሰበት መዯምዯሚያ አግባብነት ከሁለም በሊይ ንብረቱ የባሌና 

ሚስት የጋራ ሀብት ከመሆኑ እና አመሌካች ከሏራጅ መሸጫ ዋጋ የተሻሇ ዋጋ ሊቅርብ 

እያለ ጥያቄያቸዉ የመታሇፈን አግባብነት ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 430 ዴንጋጌ አፇጻጸም አንጻር 

ሇማየት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ግራ ቀኙ መሌስና የመሌስ መሌስ 

በጽሁፌ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት፡- በሔጋዊ መንገዴ በማዘጋጃ ባሇሙያ ተገምቶ፤ የጓሮ አትክሌት 

ግምት ብር 816 መሆኑንን የአመሌካችም መብት በቅዴሚያ ተጠብቆሊት እኔን ዴርሻ 

ሰጥታ እንዴትጠቀም ቢፇቀዴሊትም በቀጠሮ ሳትቀርብ ቀርታሇች፡፡ በስር ፌ/ቤት 

አመሌካች የእኔን መብት በመጋፊቷና በተዯጋጋሚ መሰናክሌ በመፌጠሯ በሀራጅ 
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ጨረታ ቤቱ ተሸጦ ዴርሻዬ ብር 26,500.0 ተረክቤ የእሷን ዴርሻ በሥር ፌ/ቤት 

ተቀምጦሊት እያሇ ባሇቀ ጉዲይ ያቀረበችዉ ቅሬታ ተገቢነት የላሇዉ በመሆኑ የሰበር 

አቤቱታዋ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን ከስር 

ፌ/ቤት ዉሳኔ እና ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘዉ ጭብጥ ጋር በማገናዘብ 

መርምረናሌ፡፡ መርምረን እንዯተረዲነዉ ግራ ቀኙ በጋራ በጋብቻ ዉስጥ ያፇሩትን ቤት 

ፌቺን ተከትል እንዱከፊፇለ ዉሳኔ የተሰጠ ሲሆን በአፇጻጸም ሂዯት ቤቱ በማዘጋጃ ቤት 

ብር 51,8161 ተገምቶ ቀርቧሌ፡፡ ተጠሪ ብር 2,000 ጨምሮ ሇመግዛትና የአመሌካችን 

ዴርሻ ከፌል ሇማስቀረት የጠየቀና ገንዘብ ይዞ የቀረበ ሲሆን አመሌካች በብር 60,000 

ሇማስቀረት ጠይቃ ተጠሪም ፇቃዯኛ ቢሆንም አመሌካች ብር 12,000 ይዛ በመቅረብ 

ቀሪዉን ሇመክፇሌ ጊዜ ከመጠየቅ በቀር ግዥዉን ሇመፇጸምና የቅዴሚያ ግዥ መብት 

ሌትጠቀም አሌቻሇችም፡፡ ከዚህም በኃሊ የስር ፌ/ቤት ቤቱን ሁሇት ጊዜ ጨረታ ወጥቶ 

ጨረታዉን በብር 53,000 ያሸነፇዉ መ/ር አብነት ወሌዳ ገንዘቡን ከፌል ቤቱን 

በአፇጻጸም እንዱረከብ ትዔዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ከሽያጭ ገንዘቡ ዴርሻዉን የወሰዯ 

ሲሆን አመሌካች ዴርሻዋን ባሇመዉሰዶ በአዯራ በመስሪያ ቤቱ ግዥና ፊይናንስ ክፌሌ 

እንዱቀመጥ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካች አጥብቃ የምትከራከረዉ በ2003 ዒ.ም በማዘጋጃ ቤት 

ተገምቶ በቀረበዉ ግምት መሠረት ብር 12,000 ሇመክፇሌ ይዤ ቀርቤና ላሊዉን 

በሂዯት ሇመክፇሌ ጠይቄ ባሇሁበት ከቤቱ ተፇናቅዬ ቤቱን ገዥዉ እንዱረከብ ትዔዛዝ 

መሠጠቱ ስህተት ነዉ በሚሌ ነዉ፡፡ 

በመሠረቱ አመሌካች ክርክር ያስነሳዉን ቤት የቅዴሚያ ግዥ መብት ጠይቃ 

አሌተከሇከሇችም፡፡ እንዱሁም በፌ/ብ/ሥ/ስ/ሔ/ቁ 430(1) መሠረት በሀራጅ ጨረታዉ 

ሇመሳተፌ ጠይቃ አሌተከሇከሇችም፡፡ አመሌካች ሇመግዛት በጠየቀችዉ ብር 60,000 

እንዴታስቀር ተጠሪ ስምምነቱን ገሌጾ የነበረ ሲሆን አመሌካች የተጠሪን ዴርሻ ሇመክፇሌ 

ይዛ የቀረበችዉ ገንዘብ ብር 12,000 ብቻ በመሆኑ ቤቱን ሌታስቀር አሌቻሇችም፡፡ ጊዜ 

ተሰጥቶኝ በሂዯት ሌክፇሌ የሚሇዉ ክርክርም ቢሆን ባሇገንዘብ በሆነዉ በተጠሪ ፇቃዴ 

ሊይ የሚመሠረት በመሆኑ ጊዜ እንዱሰጥ ሉገዯዴ አይችሌም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች 

ግምት መክፇሌ የነበረብኝ በ2003 ዒ.ም በነበረዉ ግምት ነዉ የሚሇዉ ክርክሯም የሔግ 

መሠረት የሇዉም፡፡ ምክንያቱም ፌርደ እስካሌተፇጸመ ዴረስ ቤቱ በአመሌካች እጅ 
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ቢቆይም የጋራ ሀብት በመሆኑ በቆይታ የሚመጣዉ የግምት ጭማሪ ሁሇቱንም 

የሚጠቅም በመሆኑ ነዉ፡፡ 

ላሊዉ አመሌካች ከቤቱ ሌፇናቀሌ አይገባም በማሇት ብትከራከርም ቤቱን በሀራጅ ጨረታ 

ተሳትፍ ግዥ የፇጸመዉ ተጠሪ ሳይሆን መ/ር አብነት ወሌዳ በመሆኑ ገዥዉ ተከራካሪ 

ባሌሆነበትና በተጠሪነት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ባሌተዯረገበት ሁኔታ የሀራጅ ሽያጩ 

ሉሠረዝ ወይም የአመሌካች የቅዴሚያ ግዥ መብት ሉጠበቅ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች አቤቱታ ተገቢነት የሇዉም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አመሌካች ካቀረቡት የሰበር አቤቱታ አንጻር የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1ኛ. በየም ሌዩ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 06376 መስከረም 24 ቀን 2010 ዒ.ም 

ተሰጥቶ፤ በከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 03196 ጥቅምት 08 ቀን 2010 ዒ.ም 

በተሰጠ ትዔዛዝ እና በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 

09299 ታሔሳስ 24 ቀን 2010 ዒ.ም በተሰጠ ትዔዛዝ የጸናዉ ዉሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2ኛ. በስር ፌ/ቤት የተጀመረዉ አፇጻጸም ሇጊዜዉ ታግድ እንዱቆይ ጥር 10 ቀን 

2010 ዒ.ም የተሰጠዉ የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡  

3ኛ. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/ጏ  
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