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                                                      የሰ/መ/ቁጥር 61808 

 ህዲር 7 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ፀሏይ ፌቃደ  - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- 1- አቶ ብቻዬ ተስፊዬ  - አሌቀረቡም  

       2- አቶ መሰለ አዲነ ወኪሌ ታዯሰ አዲነ - ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ጉዲዩ በጋብቻ ወቅት የተፇራ የጋራ ሃብትን አንዯኛው ተጋቢ ሇላሊ ሶስተኛ ወገን የፇፀመውን 
የሽያጭ ውሌ የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት 
ሲሆን በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሣሽ ተጠሪዎች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

አመሌካች ከአንዯኛው ተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሣሥረው ሲኖሩ ጋብቻቸው ሀምላ 11 ቀን 2000 
ዓ.ም የፇረሰ መሆኑን ገሌፀው በጋብቻ ወቅት ያፇራነውን በኦሮሚያ ክሌሌ በባቱ ከተማ 
ያፇራነውን ቤት አንዯኛ ተከሣሽ /አንዯኛ ተጠሪ/ ሇሁሇተኛ  ተከሣሽ /ሁሇተኛ ተጠሪ/ ያሇእኔ 
ፇቃዴና ስምምነት ሸጧሌ፡፡ ቤቱ መሸጡን ያወቅሁት ነሏሴ 12 ቀን 2000 ዓ.ም ነው፡፡ ስሇዚህ 
ያሇፇቃዴና ስምምነቴ አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ፇራሽ ነው 
ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ በተከሣሽነት ቀርቦ ቤቱን 1994 ዓ.ም 
ሇአቶ መስፌን ዝንቱ አስተሊሌፋዋሇሁ፡፡ ይህንንም ያዯረግሁት በከሣሽ ፇቃዴና ስምምነት ነው፡፡ 
ቤቱን እኔ ሇሁሇተኛው ተከሣሽ /ሇሁሇተኛው ተጠሪ/ አሌሸጥኩም ቤቱ በሁሇተኛ ተከሣሽ ስም 
ስሇተዛወረ ውለ እንዱፇርስ መጠየቅ አይችሌም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ሁሇተኛው ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ቀርቦ መሌስ ባሇመስጠቱ ጉዲዩ በላሇበት ታይቷሌ፡፡ የሥር 
ፌርዴ ቤት አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አንዯኛ 
ተከሣሽ ሇሁሇተኛው ተከሣሽ ቤቱን መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም. በተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ 
በመሸጡ የቤቱ ስመሀብት ወዯ ሁሇተኛው ተከሣሽ የተዛወረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ አንዯኛ 
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ተከሣሽ ቤቱን ሇሁሇተኛ ተከሣሽ አሌሸጥኩም በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ 
በላሊ በኩሌ ቤቱ በገዥው  በሁሇተኛው ተከሣሽ ስም የተዛወረ በመሆኑ  በፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1806 ውለ ቀሪ ስሇሆነ ከሣሽ ውለ እንዱፇርስ ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ  ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አቅርባሇች፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የአንዯኛ ተጠሪን ክርክር ከሰማ 
በኋሊ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን  ውሣኔ  አፅንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ጥቅምት 25 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የበታች ፌርዴ ቤቶች ቤቱን ያሇ 
እኔ ፇቃዴና ስምምነት አንዯኛው ተጠሪ ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠ በመሆኑን አረጋግጠዋሌ፡፡ 
ንብረቱ በጋብቻ ወቅት የተፇራ የጋራ ንብረት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህንን ካጣሩና ካረጋገጡ 
በኋሊ ውለ ተፇፅሞ የቤቱ ስመሀብት በሁሇተኛ ተጠሪ ስም የተዛወረ  በመሆኑ ውለ ቀሪ ስሇሆነ 
እንዱፇርስ መጠየቅ አይችሌም በማሇት የሰጡት የህግ ትርጉም መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ እንዱሻርሌኝ በማሇት አመሌክታሇች፡፡ ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የተሸጠው 1994 ዓ.ም ሇአቶ 
መስፌን ዝንቱ ነው፡፡ ከእጃችን ከወጣ ስምንት ዓመት ሆኖታሌ፡፡ ስሇዚህ የአመሌካች መቃወሚያ  
ተገቢነት የሇውም፡፡ አመሌካች ገንዘብ ይገባኛሌ በማሇት አሊቀረበችም፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛው 
ተጠሪ በበኩለ ሀምላ 25 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት  የሰጠውን መጥሪያ በአግባቡ አሊዯረሰችሌንም፡፡ 
ቤቱን አንዯኛ ተጠሪ 1994 ዓ.ም ሇአቶ መስፌን  ዝንቱ በሽያጭ አስተሊሌፇዋሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ 
ሇአቶ መስፌን ዝንቱ ባሌቻ አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ  ሇመሇወጥ  የሚያስችሇው ውክሌና  
መስከረም 9 ቀን 2000 ዓ.ም. ከአንዯኛ ተጠሪ ተሰጥቶታሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ እኔ ከአቶ ዝንቱ ባሌቻ 
ቤቱን የገዛሁት በመሆኑ  አመሌካች ውለ እንዱፇርስ ያቀረቡት ክርክር ተገቢነት የሇውም 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ከሥር ክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን አኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች በጋብቻ ወቅት የተፇራው  የጋራ 
ንብረት አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ  ሇመሸጥ የተዋዋሇው  ውሌ ሙለ በሙለ ተፇፅሞ ቤቱ 
በሁሇተኛው ተጠሪ ስም ተመዝግቦ ቀሪ ስሇሆነ ውሌ ይፌረስሌኝ ብል ሇመጠየቅ አይችሌም 
በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ 
መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. ከሊይ የተያዘውን መሠረታዊ ጭብጥ ከመወሰናችን በፉት ጉዲዩ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በላሇበት ታይቶ የተወሰነበት ሁሇተኛ ተጠሪ 
በሰበር ችልት ያቀረባቸውን ክርክሮች ተገቢነት ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ ጉዲዩ 
በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በላሇሁበት የታየው አመሌካች በአግባቡ 
መጥሪያ ስሊሊዯረሰችኝ ነው በማሇት የሰበር መከራከሪያ አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በላሇሁበት የታየው አሊግባብ ነው የሚሌ ከሆነ 
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 78 እና ላልች አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን ሇሚመሇከታቸው ፌርዴ ቤቶች ከሚያቀርቡ በስተቀር ይህንን ነጥብ 
የሰበር መከራከሪያ አዴርገው ማቅረባቸው ሥርዓቱን ጠብቆ የቀረበ ክርክር ባሇመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ 
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ከዚህ  በተጨማሪ አንዯኛው ተጠሪ ቤቱ የተሸጠው 1994 ዓ.ም አመሌካች አውቃና ፇቅዲ ነው፡፡ 
ቤቱን ሇሁሇተኛ ተጠሪ የሸጥኩት እኔ ሳሌሆን አቶ ዝንቱ ባሌቻ ነው በማሇት ያቀረበው የፌሬ 
ጉዲይ ክርክር ዕውነትነት የላሇው መሆኑንና አንዯኛ ተጠሪ በወኪለ አቶ ዝንቱ ባሌቻ በኩሌ 
ሇሁሇተኛው ተጠሪ ቤቱን መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም የሸጠ መሆኑን ከባቱ ከተማ ማዘጋጃ 
ቤት የተሊከሇትን ማረጋገጫና በላልች ማስረጃዎች የተረጋገጠ መሆኑን በመግሇፅ ቤቱን 
ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠሇት አንዯኛ ተጠሪ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ሁሇተኛው ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ቀርቦ ያሌተከራከረበትንና ሁሇተኛው ተጠሪ በላሇበት ፌርዴ 
ቤቱ ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ የዯረሰበትን መዯምዯሚያ ትክክሌ እንዲሌሆነ በመዘርዘር 
ሇሰበር ችልት የሰጠው መሌስ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329/1/ የሚጥስና ሇዚህ 
ፌርዴ ቤት በህገ መንግስቱ አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 10 
የተሰጠውን ሥሌጣን ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ሁሇተኛው ተጠሪ ሀምላ 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበው መሌስ በመጀመሪያው ገፅ 
ሁሇተኛው ፕራግራፌ ቤቱን የገዛው አንዯኛ ተጠሪ ቁጥሩ 4039/1/2000 በሆነና  መስከረም 9 
ቀን 2000 ቤቱን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ የሚያስችሇው ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን ከሰጠው ከአቶ 
ዝንቱ ባሌቻ መሆኑን ግሌፅ አዴርጎታሌ፡፡ አንዴ ተወካይ ከወኪሌነቱ ሥሌጣን ወሰን ሣያሌፌ 
በላሊ ሰው ስም የመዋዋሌ ተግባሮች የፇፀመ እንዯሆነ በእሱ የተፇፀሙት ተግባሮች በቀጥታ 
በሿሚው እንዯተፇፀመ እንዯሚቆጠሩ በፌትብሓር ህግ ቁጥር 2189 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ 
በመሆኑ አቶ ዝንቱ ባሌቻ ከሁሇተኛው ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ በአንዯኛው 
ተጠሪ እንዯተፇፀመ የሚቆጠር ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች በጋብቻ ወቅት የተፇራውን 
የጋራ ንብረት ያሇአመሌካች ፇቃዴ ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠው አንዯኛው ተጠሪ ነው በማሇት 
የዯረሱበት መዯምዯሚያ ስህተት የላሇውና ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ በጋብቻ ተሣሥረው ሲኖሩ ያፇሩትንና በኦሮሚያ ክሌሌ በባቱ 
ከተማ ቀበላ ዏ1 የሚገኘውን ቤት አንዯኛ ተጠሪ መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ የውሌ 
ሰነዴ ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን ሇሁሇተኛ ተጠሪ 
የሸጠው በወኪለ አቶ ዝንቱ ባሌቻ በኩሌ በመሆኑና አመሌካች አቶ ዝንቱ ባሌቻ የጋራ ንብረት 
የሆነውን ቤት እንዱሸጥ እንዱሇወጥ ውክሌና ያሌሰጡ በመሆኑና ቤቱ ሲሸጥ ፇቀዲቸውን 
ያሌሰጡ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለ እንዱፇርስ ያቀረቡትን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው 
የቤቱ ስመሀብት በሁሇተኛው ተጠሪ ስም የተዛወረ መሆኑን የባቱ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ነሏሴ 12 
ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፇው ዯብዲቤ አረጋግጧሌ፡፡  የአንዴ ውሌ መፇፀም ውለን ቀሪ የሚያዯርገው 
በመሆኑ አመሌካች ውለ በሙለ በመፇፀሙ ምክንያት ቀሪ የሆነ ውሌ ፇራሽ እንዱባሌ 
ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇትና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1806 ዴንጋጌን በዋቢነት 
በመጥቀስ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሠረቱ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1806 ተዋዋይ ወገኖች በውሌ የገቡት ግዳታ ቀሪ 
የሚሆንበትን መሠረታዊ ምክንያት የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ ተዋዋይ ወገኖች በህግ አግባብ 
ያቋቋሙት ውሌ በመካከሊቸው ሔግ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1731/1/ ይዯነግጋሌ፡፡ 
ስሇሆነም ተዋዋይ ወገኖች አንዲቸው ሇላሊው በዉሌ የገቡት ግዳታ ሙለ በሙለ ከፇፀሙ ውለ 
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እንዯ ህግ ሆኖ ተዋዋዮቹን ማስገዯደ ቀሪ የሚሆን መሆኑን  የፌታብሓር ህግ ቁጥር 18ዏ6 
ይዯነግጋሌ፡፡ ዴንጋጌው ተዋዋዮች በውለ የገቡት ግዳታ ቀሪ የሚሆንበትን /Extinction of 
contract ” ምክንያት ከሚሆኑት ነገሮች አንዯኛውን የሚዯነግግ ነው፡፡ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1806 ተዋዋይ ወገኖች የተዋዋለትና ሙለ በሙለ ግዳታቸውን የፇፀሙበት ውሌ የእኔን 
መብትና ጥቅም  የሚነካና ህጋዊ ዉጤት ሉሰጠው የሚገባ ውሌ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ውለ ፇራሽ 
እንዱሆን ይወሰንሌኝ የሚሌ ጥያቄ የሚያቀርቡ ሶስተኛ ወገኖች የውለን ህጋዊነት በመቃወም 
ውለ እንዱፇርስ ከመጠየቅ የሚገዴብ የህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ አመሌካች 
አንዯኛው ተጠሪ የጋራ ሀብቴ የሆነውን ቤት ያሇእኔ ስምምነት ሇሁሇተኛው ተጠሪ ሸጧሌ፡፡ 
ስሇዚህ ውለ ፇራሽ ነው ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ 
ተጠሪ የተዋዋለት የቤት ሽያጭ ውሌ ሙለ በሙለ ተፇፅሞ ቤቱ በገዥው  በሁሇተኛው ተጠሪ 
ስም መመዝገቡ የማያግዲት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌታብሓር ህጉ ስሇውለ ታውቆ 
መቅረት ሇተዯነገገው ክፌሌና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 18ዏ6 የተዛባ ትርጉም በመስጠት 
የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. አንዯኛ ተጠሪ ቤቱ የተሸጠው በአመሌካች ስምምነት ነው፡፡ ቤቱ በ1994 ዓ.ም ከአቶ 
መስፌን ዝንቱ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር ዕውነትነት የላሇው መሆኑንና ቤቱ አንዯኛ ተጠሪ 
ሇሁሇተኛ ተጠሪ መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ የውሌ ሰነዴ የተሸጠ መሆኑ በሥር 
ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ጋብቻ የፇረሰው ሀምላ 11 ቀን 
2ዏዏዏ ዓ.ም በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተሰጠ የፌች ውሣኔ መሆኑንና የቤቱን 
መሸጥ  ያወቀችው ነሏሴ 12 ቀን 2000 ዓ.ም መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረበችው የክስ 
ማመሌከቻ  ገሌፃሇች፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የሥር ፌርዴ ቤት  ውዴቅ ያዯረገውን ቤቱ በአመሌካች 
ስምምነት 1994 ዓ.ም ተሸጧሌ የሚሇውን መከራከሪያ ከማቅረቡ ውጭ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ 
በወኪለ ዝንቱ ባሌቻ በኩሌ ሇሁሇተኛው ተጠሪ መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የውሌ 
ሰነዴ የሸጠ መሆኑን እንዯምታውቅ ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ የላሇ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ የፇፀሙት የቤት ሽያጭ  ውሌ በፌርዴ 
ፇራሽ እንዱሆን ክስ ያቀረበችው ታህሣሥ 4 ቀን 2001 ዓ.ም. በመሆኑ ይኸም አመሌካች ውለ 
መፇፀሙን  ካወቀችበት ከነሏሴ  12 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ከአራት ወራት ባሌበሇጠ ጊዜ 
ውስጥ እንዯሆነ ያሣያሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለ ከተፇፀመበት 
መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ በአንዴ ዏመት ከሶስት ወራት  ውለ እንዱፇርስ ክስ 
ያቀረበች መሆኑን ያሣያሌ፡፡ ከዚህ  አንፃር ስንመሇከተው አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች ውለ 
እንዱፇርስ ያቀረበችው ክስ በይርጋ የሚታገዴ ነው በማሇት ከሥር ፌርዴ ቤት ጀምሮ እስከ ሰበር 
ችልት ያቀረበው ክርክር የተሻሻሇውን የቤተሠብ ህግ አንቅፅ 69 ዴንጋጌዎች  መሠረት ያሊዯረገና  
ተገቢነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ በኦሮሚያ ክሌሌ ምስራቅ ሸዋ ዞን በባቱ ከተማ ዏ1 ቀበላ በአንዯኛ ተጠሪ ስም 
ተመዝግቦ የነበረው ቤት አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ በጋብቻ ሲኖሩ ያፇሩት የጋራ ሀብት መሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ይህንን የጋራ ሃብት ያሇአመሌካች ስምምነት ሇሁሇተኛው ተጠሪ 
መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ውሌ የሸጠው የተሻሻሇው የቤተሠብ ህግ አዋጅ ቁጥር 
213/92 አንቀፅ 69 ዴንጋጌዎችን የሚጥስ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ ተጠሪ የጋራ የሆነውን 
የንብረት ያሇአመሌካች ፇቃዴ  ሇሁሇተኛ ተጠሪ ሇመሸጥ የፇፀመው  ውሌ ፇራሽና አመሌካች 
ሊይ ህጋዊ አስገዲጅነት የላሇው ነው ብሇው መወሰን ሲገባቸው  ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን 
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የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1806 ዴንጋጌ በመጥቀስ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ  የበታች 
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አንዯኛ ተጠሪ የአመሌካች የጋራ ሃብት የሆነውን በኦሮሚያ ክሌሌ ምስራቅ ሸዋ ዞን ባቱ 
ከተማ ቀበላ 01 የሚገኘውን መኖሪያ ቤት ሇሁሇተኛው ተጠሪ ሇመሸጥ አመሌካች ሣታወቅና 
ሳትስማማ መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በወኪለ አማካኝነት የተዋዋሇው ውሌ ፇራሽ ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ በመሆኑ አመሌካች በቤቱ 
ሊይ ያሊትን የጋራ ባሇሀብትነት መብትና ዴርሻ የመጠየቅ መብት አሊት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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