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      የሠ/መ/ቁጥር 194876 

  ሚያዚያ 28 ቀን 2013 ዓ/ም

   ዲኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

 ተሾመ ሽፇራዉ 

 ሀብታሙ እርቅይሁን 

 ብርሃኑ መንግሥቱ 

 ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- ፌቅሩ መገርሳ 

ተጠሪዎች ፡-1. ሚሉዮን ተካ 

2. ዓሇምነሽ እሼቱ

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ዉሌ ሇማስፇረስ የተጠየቀ ዲኝነት የሚመሇከት ነዉ፡፡ አመሌካች በፉንፉኔ ዙሪያ 

ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአሁን ተጠሪዎች ሊይ በመሰረተዉ ክስ በቡራዩ ገፇርሳ ቀበላ 

በቀዴሞ የቤት ቁጥር 665 በኢዱሱ የቤት ቁጥር 4765 የሚታወቅ በ100.8ካሬ ሜትር ስፊት ቦታ ሊይ 

የተሰራ አራት ክፌሌ ያሇዉን አዋሳኞቹ በክሱ የተጠቀሰዉን መኖሪያ ቤት ከአባቴ በዉርስ 

ተሊሌፍሌኛሌ፡፡ይህንን ቤት ተጠሪዎች አታሇዉኝ በቀን 24/10/2007ዓ/ም እዴሜዬ 14 ዓመት ሆኖ እያሇ 

በዉክሌና ሥሌጣን ቁጥር ቅ2/6107/13/07 ሇ2ኛ ተጠሪ እንዱሰጣት በማዴረግ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ 

በብር 40,000.00(አርባ ሺህ ብር) ሽጣሇታሇች፡፡ በዉለ ሊይ ዯግሞ በብር 300,000.00 እንዯተሸጠ 

ተዯርጎ ተጽፎሌ፡፡በወቅቱ እዴሜዬ 14 ዓመት ስሇነበር ዉሌ ሇማዴረግ በምችሇበት እዴሜ ሊይ 

ስሊሌነበርኩ በኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 83/1996 አንቀጽ 233/3 እና 316 ዉለ ፇራሽ 

ነዉ፡፡ቤቱ ተሽጦ የተገኘዉ ገንዘብም ሇእኔ ጥቅም የዋሇ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም 2ኛ ተጠሪ የፌርዴ ቤት 

ፇቃዴ ሳታገኝ ንብረቴን መሸጧ መብቴን የጎዲ በመሆኑ ዉለ ፇርሶ ቤቴን እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ 

በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  
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1ኛ ተጠሪ ሇክሱ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማስቀዯም በሰጠዉ መሌስ ዉለ የተፇጸመዉ በቀን 

24/10/2007ዓ/ም ነዉ፡፡የቤቱ ሽያጭ ዉሌ ሲፇጸም ቤቱ አንዴ ክፌሌ የነበረ ነዉ፡፡በአሁኑ ወቅት ብር 

250,000.00 ወጪ አዉጥቼ አራት ክፌልችን ሰርቻሇሁ፡፡አመሌካች በ1989ዓ/ም ስሇተወሇዯ በ2007 

ዓ/ም የቤቱ ሽያጭ ዉሌ ሲፇጸም የአመሌካች እዴሜ 18 ዓመት ነበር፡፡ይህንንም የቀበላ መታወቂያ 

እንዱሰጠዉ ከጠየቀበት፣ ቁጥር 4630/07 ከሆነዉ መታወቂያዉና ከመዝገቡ ዉስጥ ከሚገኘዉ ማስረጃ 

ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ይህንን መታወቂያዉን ይዞ የዉክሌና ሥሌጣን በፋዳራሌ ሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት 

ቀርቦ ሇ2ኛዋ ተጠሪ ሰጥቷታሌ፡፡2ኛ ተጠሪም በዚህ ዉክሌና በመጠቀም ቤቱን ሽጣሌኛሇች፡፡ስሇዚህ 

አመሌካች እዴሜዬ 18 ዓመት ሳይሞሊኝ ነዉ የሸጥኩት በማሇት ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት 

የሇዉም፡፡አመሌካች ይህንን ክርክሩን በ2ኛ ተጠሪ ሊይ እንጂ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ መከራከሪያ ሉያዯርግ 

አይችሌም፡፡አመሌካች ሆነ ብል ቤቱን መሌሶ ሇመዉሰዴ እዴሜዉ 18 ዓመት ሳይሞሊ የተዯረገ 

ሇማስመሰሌ ሥሌጣን በላሇዉ አካሌ የተሰጠ ማስረጃ ስሊቀረበ ተቀባይነት ሉሰጠዉ አይገባም፡፡አመሌካች 

ቤቱ የተሸጠዉ በብር 40,000.00 እንጂ በብር 300,000.00 አይዯሇም በማሇት ያቀረበዉ ክርክር 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723 መሰረት ተቀባይነት የሇዉም፡፡ቤቱን ከገዛሁ በኋሊም ብር 250,000.00 ወጪ 

አዉጥቼ ተጨማሪ ግንባታ ስሇፇጸምኩ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡   

2ኛ ተጠሪም ሇክሱ በሰጠችዉ መሌስ እኔ የአመሌካች እናቱ ሆኜ አመሌካች በዉርስ ያገኘዉን ቤት 

በማስተዲዯር ሊይ እያሇሁ በገጠመኝ ችግር ምክንያት ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ተማክሬ አመሌካች በሰጠኝ 

የዉክሌና ሥሌጣን ቤቱን በብር 40,000.00 ሇ1ኛ ተጠሪ ሽጨሇታሇሁ፡፡1ኛ ተጠሪ የአመሌካች እዴሜ 

14 ዓመት እንዯሆነ እያወቀ ያጋጠመኝን ማህበራዊ ችግር ተገን አዴርጎ አመሌካች ሇእኔ ዉክሌና 

እንዱሰጠኝ በማዴረግ ዉለ እንዱፇጸም አዴርጓሌ፡፡1ኛ ተጠሪ የማይገባዉን ብሌጽግና ሇማግኘትና 

የአመሌካችንና የ2ኛ ተጠሪን መብት ሇመጣስ ብል ቤቱ በብር 40,000.00 ተሽጦ እያሇ በብር 

300,000.00 እንዯተሸጠ አዴርጎ አሳስቶ ጽፍ አስፇርሞኛሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካችን ሇመጉዲት ብዬ 

የፇጸምኩት ዉሌ ባሇመሆኑ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክራሇች፡፡  

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 36019 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች በመስማት እንዱሁም የአመሌካች 

እዴሜ ተመርምሮ ማስረጃ እንዱቀርብ በማዴረግ የቀረቡሇትን ማስረጃዎች በመመርመር በቀን 

18/02/2012 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ የዉክሌና ሥሌጣን በሰጠበትና የቤት ሽያጭ ዉሌ በተዯረገበት ጊዜ 

የአመሌካች እዴሜ 16 ዓመት እንዯነበር በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡በኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 

233/3 መሰረት እዴሜዉ 18 ዓመት ያሌሞሊዉ ሰዉ የሚፇጽመዉ ማንኛዉም ዉሌ በሔግ ፉት 

የማይጸና ነዉ ሲሌ በመዯንገጉ አመሌካች እዴሜዉ 16 ዓመት ሊይ ሆኖ ሇ2ኛ ተጠሪ የሰጠዉ የዉክሌና 

ሥሌጣን የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ አይዯሇም፡፡ነገር ግን 2ኛ ተጠሪ አመሌካች በዉርስ ያገኘዉን ይህንን ቤት 

ስታስተዲዴር እንዯነበር ስሇተረጋገጠ በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 237/1 መሰረት አባት በህይወት በላሇበት 

ሁኔታ እዴሜያቸዉ ሇአቅመ አዲም/ሄይዋን ሊሌዯረሱ ሌጆች አሳዲጊ ሞግዚት/አስተዲዲሪ እንዯምትሆን 
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በመዯንገጉ 2ኛ ተጠሪ ሇምታሳዴገዉ አመሌካች ጥቅም ሇማዋሌ ማንኛዉንም ዴርጊት መፇጸም 

ትችሊሇች፡፡ቤቱ የተሸጠዉ የአመሌካች እዴሜ 18 ዓመት ሳይሆን 18 እንዯሞሊዉ በማዴረግ መታወቂያ 

በማዉጣትና ሇ2ኛ ተጠሪ ዉክሌና እንዱሰጥ የተዯረገዉ ሆን ተብል አመሌካችን ሇመጉዲት ተብል 

ሳይሆን ቤቱ ተሽጦ በተገኘዉ ገንዘብ ሊይ ላሊ ገንዘብ በመጨመር ሇአመሌካች ቤት የገዛችሇት መሆኑ 

በምስክሮች ቃሌ ተረጋግጧሌ፡፡የ1ኛ ተጠሪ ምስክሮችም 1ኛ ተጠሪ ዉለን አመሌካችን ሇመጉዲት ብል 

እንዲሌፇጸመ መስክረዋሌ፡፡እንዱሁም በ2ኛ ተጠሪ የቀረቡ ምስክሮች ያስረደት ቤቱ ሉሸጥ የቻሇዉ 2ኛ 

ተጠሪ ቤቱን የአካባቢዉ ሰዎች ስሊስቸገሯት ቤቱ ወዲሇበት አካባቢ ሄዲ በመቆጣጠር ሇማስተዲዯር 

ባሇመቻሎ ምክንያት ነዉ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የተቻሇዉ ቤቱ የተሸጠዉ ሇአመሌካች ጥቅም ተብል 

እንዯሆነ ነዉ፡፡የኦሮሚያ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 294 ሊይ ሞግዚት የሚንቀሳቀስ ንብረት ሲሸጥ የፌርዴ 

ቤት ፇቃዴ ማግኘት እንዲሇበት የዯነገገ ቢሆንም ቋሚ ንብረት ሽያጭ በተመሇከተ የዯነገገዉ ነገር 

የሇም፡፡የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 46490 ሊይ ሇሔጻኑ ጥቅም 

የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጥ እንዯሚቻሌ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡በሰ/መ/ቁጥር 103151 ሊይ በኦሮሚያ ሔግ 

ስሇማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ባይዯነገገም በፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 306 እና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

2207/1 ስር የተዯነገገዉን የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጥ እንዯሚቻሌ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡2ኛ ተጠሪ 

ቤቱን ሉሸጡ የቻለት ሇአመሌካች ጥቅም በማሇት በመሆኑ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉለ 

ሉፇርስ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌርዴ 

ቤቱም በመ/ቁጥር 321147 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮና በስር ፌርዴ ቤት የቀረቡትን ማስረጃዎችን 

መዝኖ በቀን 14/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን የሸጠችዉ ባሊት አመሌካችን የማሳዯግ 

ሥሌጣን ቢሆንም 2ኛ ተጠሪ ሇአመሌካች ጥቅም የዋሇችዉ ነገር የሇም፡፡ዉለ ሲዯረግ የአመሌካች 

እዴሜ 18 ዓመት ስሊሌሞሊዉ በፌርዴ ቤት ፇቃዴ ካሌሆነ በስተቀር ከሌጁ ጋር ማንኛዉንም ዉሌ 

መፇጸም እንዯማይቻሌ በኦሮሚያ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 306/1 ስር በመዯንገጉ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ 

ዉክሌና በሰጠበት ጊዜ እዴሜዉ ሇአቅመ አዲም እንዲሌዯረሰ 1ኛ ተጠሪ እያወቀ አመሌካችን በማታሇሌ 

ቤቱን መግዛቱ ተረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም ተጠሪዎች የአመሌካች እዴሜ ሇአቅመ አዲም አሇመዴረሱን 

እያወቁ በክፈ ሌቦና አታሇዉ ዉክሌና እንዱሰጥ በማዴረግ የፇጸሙት ዉሌ በመሆኑና ከሽያጩ 

የተገኘዉም ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም ስሊሌዋሇ ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1704/1 እና 1808/1 መሰረት 

እንዱፇርስ በመወሰን የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች 

እንዱያስረክብና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1815/1 መሰረት አስቀዴሞ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡  

በመቀጠሌ 1ኛ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሠበር አቤቱታ አቅርቦ ችልቱም በመ/ቁጥር 

320926 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 15/07/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ 

ሲመዘን 1ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛዉ ዉክሌና ከወሰዯችዉ 2ኛ ተጠሪ ሊይ ነዉ እንጂ እዴሜዉ ሇአቅመ 
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አዲም ያዯረሰዉ ሌጅ አሳዲጊና የንብረት አስተዲዲሪ ሊይ ነዉ የሚሌ አይዯሇም፡፡የተረጋገጠዉ 1ኛ ተጠሪ 

ቤቱን የገዙት ዉክሌና ካሊት 2ኛ ተጠሪ ሊይ ነዉ፡፡በመሆኑም አመሌካች እዴሜዉ ሇአቅመ አዲም 

ዯርሷሌ ወይስ አሌዯረሰም እንዱሁም ዉክሌና መስጠት ይችሌ ነበር ወይ በሚሌ የሚጣራበት ምክንያት 

የሇም፡፡ይህ ቢሆን እንኳን የተሸጠዉ ቤት ሇአመሌካች ጥቅም እንዯዋሇ ከግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ 

መረዲት ስሇተቻሇና ቤቱ ከተሸጠ በኋሊ በቤቱ ሊይ መሰረታዊ ሇዉጥ መዯረጉን መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ከዚህ 

በተጨማሪ ቤቱ የተሸጠበት ዋጋ መረጋገጥ ያሇበት በጽሁፌ ከተዯረገዉ ዉሌ ሊይ በመሆኑ በብር 

300,000.00 እንዯተሸጠ ተረጋግጧሌ፡፡በአጠቃሊይ ዉሌን የሚያስፇርስ ምክንያት ሳይኖር ዉለ 

እንዱፇርስ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት የሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ አጽንቷሌ፡፡ አመሌካች በቀን 

26/12/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ በዚህ መሌኩ በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

አመሌካች በዉርስ ያገኘሁት ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ በተሸጠበት ጊዜ እና አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ የዉክሌና 

ሥሌጣን በሰጠሁበት በቀን 24/01/2007ዓ/ም እዴሜዬ ሇአቅመ አዲም እንዲሌዯረሰ ባቀረብኩት ማስረጃና 

የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፍሬንሲክ እንዱመረመር አስዯርጎ አረጋግጧሌ፡፡ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሰ ህጻን 

ምንም አይነት ዉሌ ማዴረግ እንዯማይችሌና ዉሌ አዴርጎ ከሆነም ዉለ ፌርስ እንዯሆነ በኦሮሚያ 

ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 233/1፣316 እና 321/1 ስር በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ሰሚ 

ችልት 1ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛዉ ሌዩ ዉክሌና ካሊት 2ኛ ተጠሪ ሊይ ስሇሆነ ዉለ ሉፇርስ አይገባም 

በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡1ኛ ተጠሪ ዉሌን በቅን ሌቦን የፇጸምኩት ነዉ 

የሚሌ ክርክር በግሌጽ አሊነሳም፡፡ይሌቁንም አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት ባቀረብኩት ማስረጃ ዉለ በቅን 

ሌቦና እንዲሌተፇጸመ አስረዴቻሇሁ፡፡አመሌካች ይህንን ቤት ሇማግኘት በአቶ አየሇ ባሻ ተወክዬ በምእራብ 

ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስከራከር 1ኛ ተጠሪ እህቴን ቅዴስት መገርሳን ወክል ሲከራከር ስሇነበር 

ቤተሰብ ስሇሆነ እዴሜዬ ሇአቅመ አዲም እንዲሌዯረሰ እንዯሚያዉቅ ሇስር ፌርዴ ቤት በቀን 

30/09/2000ዓ/ም የተጻፇ ቃሇ ጉባኤ አቅርቤ አስረዴቻሇሁ፡፡2ኛ ተጠሪ ቤቱን አከራይተሽ እንዲትጠቀሚ 

የአካባቢዉ ደርዬዎች ያስቸግሩሻሌና ሽጭሌኝ በማሇት 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪን እንዯጠየቃት እና 

አመሌካች ሇአቅመ አዲም ሳሌዯርስ እንዯ ዯረስኩ ተዯርጎ መታወቂያ እንዱወጣሌኝና ሇ2ኛ ተጠሪ 

ዉክሌና እንዱሰጥ 1ኛ ተጠሪ በራሱ መኪና አዱስ አበባ ኳስ ሜዲ አካባቢ ወዯሚገኘዉ ዉሌና ማስረጃ 

ወስዯዉኝ አዴሜዉ ሇአቅመ አዲም አሌዯረሰም በሚሌ እንዲባረሯቸዉና መሳሇሚያ አካባቢ ወዯአሇዉ ላሊ 

ዉሌና ማስረጃ መስሪያ ቤት ሄዯን ትሌቅ ጃኬት አሌብሰዉኝ እንዱሁም ወዯ ዉስጥ ገብቶ አነጋግሮ 

ወጥቶ እንዲስፇረመኝ በመግሇጽ በመመስከራቸዉ 1ኛ ተጠሪ ቅን ሌቦና እንዲሌነበረዉ ተረጋግጧሌ፡፡ዉለ 

ሲዯረግ የአመሌካች እዴሜ ሇአቅመ አዲም ዯርሶ ቢሆን ኖሮ በቀጥታ ከእኔ ጋር በመዋዋሌ ዉለን 

መፇጸም ስሇሚቻሌ እኔ ዉክሌና እንዱሰጥ ማዴረግ አይጠበቅበትም ነበር፡፡ቤቱም የተሸጠዉ በብር 
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40,000.00 እንጂ በብር 300,000.00 እንዲሌሆነ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ከሽያጩ የተገኘዉን ገንዘብ 

2ኛ ተጠሪ ከማባከኗ በስተቀር ሇእኔ ጥቅም አሊዋሇችም፡፡ሇእኔ ጥቅም ያዋሇች ስሇመሆኑም የቀረበ 

ማስረጃ የሇም፡፡በመሆኑም የአመሌካች ፇቃዴ የተገኘዉ እዴሜዬ ሇአቅመ አዲም ባሌዯረሰበት በመሆኑ 

ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1710 መሰረት ሉፇርስ ይገባሌ ተብል የተሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ሆኖ እያሇ 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ይህንን ዉሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስተት ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇት 

አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት የተሸጠዉ አመሌካች አቅመ 

አዲም ሳይዯርስ ሇ2ኛ ተጠሪ በሰጠዉ ዉክሌና ሥሌጣን ሆኖ እያሇ የቤት ሽያጭ ዉለ ሔጋዊ ነዉ 

ተብል የተወሰነበትን አግባብ ከኦሮሚያ ክሌሌና ከፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግጋት ጋር በማገናዘብ 

ሇመመርመር ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎች በተናጠሌ የተጻፇ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ በቀን 21/05/2012ዓ/ም በተጻፇ መሌሱ በቀን 24/10/2007ዓ/ም በተዯረገ ዉሌ ንብረትነቱ 

የአሁን አመሌካች የሆነን ቤት ሞግዚቱና አሳዲጊ እናቱ 2ኛ ተጠሪ በነበራት የዉክሌና ሥሌጣን ሶስት 

ምስክሮች ይዛ ቀርባ በብር 300,000.00 ሽጣሌኛሇች፡፡ ከሽያጩ በተገኘዉም ገንዘብ 2ኛ ተጠሪ 

ሇአመሌካች በስሙ ወዱያዉኑ በሆሇታ ከተማ ዉስጥ ሳዲሞ በሚባሌ ቀበላ ዉስጥ መኖሪያ ቤት 

ገዝታሇት አመሌካች እስካሁን በዚህ ቤት እየተጠቀመ ሲሇሚገኝ በሰ/መ/ቁጥር 103151 ሊይ በተሰጠዉ 

ዉሳኔ መሰረት ገንዘቡ ሇአመሌካች ጥቅም ስሇዋሇ ዉለ ሉፇርስ አይገባም ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ 

ስህተት የሇም፡፡ ሇአመሌካች ቤቱን በዉርስ ተከራክሮ ያገኘሇት አቶ አየሇ ባሳ ምስክር ሆኖ ቀርቦ ሽያጩ 

ያሇምንም ማታሇሌ እንዯተፇጸመና ሇአመሌካች ቤት እንዯተገዛሇት መስክሯሌ፡፡እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ ብር 

250,000.00 የሚጠጋ ወጪ አዉጥቼ አስፊፌቼ ስርቼ እየተጠቀምኩ እንዯሚገኝ 

አስረዴቻሇሁ፡፡አመሌካች በሽያጩ ገንዘብ ቤት ተገዝቶሇታሌ በሚሌ በ1ኛ ተጠሪ የቀረበዉን ክርክር ክድ 

አሌተከራከረም፡፡አመሌካች ክሱን ያቀረበዉ ቤቱን ከገዛሁ በኋሊ አስፊፌቼ ስሇሰራሁ ትሌቅ ዋጋ ያወጣሌ 

በሚሌ በቁጭት በመነሳሳት እንጂ በቅን ሌቦና ዉጭ የፇጸምኩት ነገር ስሊሇ አይዯሇም፡፡ብር 250,000.00 

ወጪ አዉጥቼ ተጨማሪ ሶስት ክፌሌ ስሇሰራሁ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1815/1 መሰረት ወዯነበርንበት ቦታ 

መመሇስ የማይቻሌ ሆኗሌ፡፡ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዉለ ሉፇርስ አይገባም ብል የወሰነዉ 

ሔግን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ይጽናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

2ኛ ተጠሪ በቀን 21/05/2013ዓ/ም በተጻፇ መሌሷ 1ኛ ተጠሪ ቤቴን ጠያይቆ መጥቶ ደርዬዎች 

ስሇሚያስቸግሩሽ ሽጭሌኝ በማሇት በማባበሌ እንዱሸጥሇት አዴርጓሌ፡፡ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሰ ሌጅ ቤት 

መሸጥ እንዯማይችሌና እኔም በእናትነቴ ብቻ ቤቱን መሸጥ እንዯማሌችሌ ስሊወቀ 1ኛ ተጠሪ እኔን 

በማታሇሌ ሌጄ ምንም በማያወቅበት እዴሜ ሊይ እያሇ ዉክሌና እንዱሰጠኝ አዴርጎ በሔጋዊ መንገዴ 
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እንዯገዛ በማስመሰሌ ያዯረገዉ ዉሌ ነዉ፡፡ቤቱን በብር 300,000.00 እንዯገዛ አስመስል አስፇረመኝ እንጂ 

ቤቱን የገዛዉ በብር 40,000.00 ነዉ፡፡ቋሚ ንብረት ሇመሸጥ እናት መሆነ ብቻ በቂ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም 

በአመሌካች አቤቱታ ሊይ የተገሇጸዉ ሁለ እዉነት ስሇሆነ በጠየቀዉ መሰረት ቢወሰንሇት አሌቃወመም 

በማሇት መሌሷን ሰጥታሇች፡፡አመሌካችም የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ማስቀረቢያ ነጥብ ከግምት በማስገባት በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ  

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን ከኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ እና ከላልች 

አግባብነት ካሊቸዉ ሔግጋት ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉም አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ የመሰረተዉ በዉርስ ያገኘዉን በክሱ የተጠቀሰዉን 

ቤት 2ኛ ተጠሪ ሞግዚቱ ሆና ስታስተዲዴር በነበረችበት ጊዜ ተጠሪዎች እዴሜዬ ሇአካሇመጠን 

እንዲሌዯረስኩ እያወቁ የዉክሌና ሥሌጣን ሇ2ኛ ተጠሪ እንዴሰጥ በማዴረግ ተጠሪዎች በፇጸሙት 

የሽያጭ ዉሌ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ቤቴን ከሔግ ዉጭ በሆነ አኳኋን ሇ1ኛ ተጠሪ ስሊስተሊሇፇችና 

ከሽያጩም የተገኘዉ ገንዘብ ሇእኔ ጥቅም ስሊሌዋሇ ዉለ ፇርሶ ቤቱን እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ 

ዲኝነት በመጠየቅ ነዉ፡፡ 1ኛ ተጠሪ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ ዉክሌና ሲሰጥና የቤት ሽያጭ ዉሌ 

በተዯረገበት ጊዜ በ2007ዓ/ም የአመሌካች እዴሜ 18 አመት ሆኖታሌ፤2ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ባገኘችዉ 

የዉክሌና ሥሌጣን በመጠቀም በብር 300,000.00 ሽጣሌኝ ከብር 250,000.00 ብር በሊይ ወጪ 

አዉጥቼ ተጨማሪ ክፌሌ ቤቶችን ስሇገነባሁ ዉለ ወዯማይፇርስበት ዯረጃ ሊይ ስሇዯረሰ እና የቤቱ ዋጋ 

ጨምሯሌ በሚሌ ፌሊጎት የቀረበ ክስ ስሇሆነ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡2ኛ ተጠሪ ዯግሞ 

አመሌካች ዉክሌና በሰጣት ጊዜ የአመሌካች እዴሜ 14 ዓመት እንዯነበርና በነበራት ማኅበራዊ ችግር 

ምክንያት 1ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዴትሸጥሇት ጠይቆ ቤቱን በብር 40,000.00 ብቻ ገዝቶ እያሇ ያሌተገባ 

ጥቅም ሇማግኘት አስቦ ቤቱ በብር 300,000.00 እንዯተሸጠ አዴርጎ የተፇጸመ የቤት ሽያጭ ዉሌ 

እንዯሆነ በመግሇጽ ተከራክራሇች፡፡ አመሌካችም ቤቱ የተሸጠዉ በብር 40,000.00 ሆኖ እያሇ በብር 

300,000.00 እንዯተሸጠ ተዯርጎ በዉለ ተጠቅሷሌ በማሇት ተከራክራሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 

ዲኝነት ሥሌጣን ያየዉ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት አመሌካች ሇሞግዚቱ ሇ2ኛ ተጠሪ የዉክሌና ሥሌጣን በሰጠበት ጊዜም ሆነ ይህንን የዉክሌና 

ሥሌጣን በመጠቀም አመሌካች በዉርስ ያገኘዉን ቤት 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ በሸጠችበት በ2007 ዓ/ም 

አመሌካች እዴሜዉ ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ ወይም እዴሜዉ 16 ዓመት እንዯነበር በሳይንሳዊ ዘዳ 

በምርመራ ያረጋገጡት ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ከግራ ቀኙ ክርክር እና በማስረጃ ከተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር 

በመነሳት የዚህን ችልት ዉሳኔ የሚሻዉ ጭብጥ አመሌካች እዴሜዉ ሇአካሇመጠን ሳይዯርስ ሞግዚቱ 

ሇሆነችዉ 2ኛ ተጠሪ እንዱሰጥ በተዯረገዉ የዉክሌና ሥሌጣን በዉርስ ያገኘዉን ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ 
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በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የተዯረገዉ ዉሌ ሉፇርስ አይገባም ተብል በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመወሰኑ 

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን የሚመሇከት ነዉ፡፡   

ሇክርክሩ መነሻ በሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ የተሊሇፇዉ ቤት የሚገኘዉ እና ተዋዋዮች በተሇይም 

አመሌካች ዉለ በተዯረገበት ጊዜ ሲኖር የነበረዉ በኦሮሚያ ክሌሌ ዉስጥ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ በዋናነት 

ተፇጻሚነት ያሇዉ የኦሮሚያ ክሌሌ የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 83/1999 

ሲሆን፣እንዯአግባብነታቸዉ በፌትሏ ብሓር ሔግ ስሇዉሌና ስሇዉክሌና የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ 

ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

በኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 316 ስር አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ከሥሌጣኑ በሊይ 

የሚፇጽማቸዉ ሔጋዊ ዴርጊቶች ሁለ ፇራሽ እንዯሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ከሊይ እንዯተመሇከተዉ አመሌካች 

ሇሞግዚቱ የዉክሌና ሥሌጣን በሰጠበት ጊዜ በ2007ዓ/ም እዴሜዉ ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ ወይም 

እዴሜዉ 16 ዓመት እንዯነበር በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡እንዯሚታወቀዉ ዉክሌና ዉሌ 

በመሆኑና አመሌካች የሰጠዉም የዉክሌና ሥሌጣን ግዙፌ የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት የሆነዉን 

መኖሪያ ቤቱን 2ኛ ተጠሪ በሽያጭ ማስተሊሇፌ ትችሌ ዘንዴ ሥሌጣን የሚሰጣት በመሆኑ ዉክሌና 

የተሰጠበት ጉዲይ ሇአመሌካች እንዯእሇት ጉዲይ(Acts of everyday life) ሉቆጠር የሚችሌ 

አይዯሇም፡፡በመሆኑም በተሻሻሇዉ የኦሮሚያ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 316 እና 310 ጣምራ ንባብ መሰረት 

አመሌካች የመኖሪያ ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ የዉክሌና ሥሌጣን ሇ2ኛ ተጠሪ በሰጠበት ጊዜ እዴሜዉ 

ሇአካሇመጠን ያሌዯረሰ በመሆኑ ያሇፌርዴ ቤት ፇቃዴ የዉክሌና ሥሌጣን መስጠት ስሇማይችሌ ሇ2ኛ 

ተጠሪ የሰጠዉ የዉክሌና ሥሌጣን ፇራሽ ወይም ሔጋዊ ዉጤት የላሇዉ (shall be of no effect) ነዉ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ የአመሌካች አባት መሞቱን ተከትል 2ኛ ተጠሪ በእናትነቷ 

የአመሌካች አሳዲሪና ሞግዚት ሆኖ ሇክሱ መነሻ በሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ የተሸጠዉን ቤት 

ስታስተዲዴር ቆይታሇች፡፡2ኛ ተጠሪ በዚህ አግባብ የአመሌካች አሳዲሪና ሞግዚት በመሆን የአመሌካችን 

ንብረት የማስተዲዯር መብት እና ሥሌጣን እንዲሊት በክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 237፣286 እና 

ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን መኖሪያ ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ 

ያስተሊሇፇችዉ በዉክሌና ሥሌጣን ነዉ ወይስ በሞግዚትነት ሥሌጣን ነዉ የሚሇዉን ቀጥሇን 

የምንመሇከተዉ ሆኖ 2ኛ ተጠሪ የሞግዚትነት ሥሌጣኗን ተግባራዊ ማዴረግ ያሇባት 

የሔጻኑን(የአመሌካችን) ሀብትና ንብረት ነክ ጥቅሞቹን ሉያስከብር በሚችሌ መሌኩ ከፌተኛ ጥንቃቄ 

በማዴረግ በክሌለ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 286/2 ስር ከተዯነገገዉ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሞግዚት 

የሞግዚትነት ሥሌጣኑን በሔጉ አግባብ ተግባራዊ አዴርጓሌ ወይስ አሊዯረገም የሚሇዉን ጉዲይ 

በተመሇከተ መርምረዉ ዉሳኔ የሚሰጡ አካሊት ፌርዴ ቤትን ጨምሮ የሚሰጡት ዉሳኔ የሔጻኑን 

ዯህንነትና መሌካም አስተዲዯግ ወይም ጥቅሙን(best interest of child) የሚያስቀዴም መሆኑን ማረጋገጥ 
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ይጠበቅባቸዋሌ፡፡(የኢፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት እና የኦሮሚያ ክሌሌ የተሻሻሇዉ ሔገ መንግስት አንቀጽ 

36/2 እና የኦሮሚያ ክሌሌ የተሻሻሇዉ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 286/2 እና 235 ይመሇከቷሌ፡፡) 

2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን መኖሪያ ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊሇፇችዉ በዉክሌና ሥሌጣን ነዉ 

ወይስ በሞግዚትነት ሥሌጣን የሚሇዉን በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ ከተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር አንጻር 

መርምረናሌ፡፡በክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 322 ስር እንዯተዯነገገዉ 2ኛ ተጠሪ በኃሊፉነት 

ከማይጠየቁበት ምክንያቶች ዉስጥ አንደ ሇአመሌካች ጥቅም ሇፇጸመችዉ ሔጋዊ ተግባራት ነዉ፡፡ሔጋዊ 

ተግባራት የሚባለት ዯግሞ በሔግ የተጣለ ግዳታዎችንና ስርዓቶችን በመጠበቅ የተፇጸሙ ተግባራት 

እና ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ናቸዉ የተባለትን ተግባራት አሇመፇጸም ነዉ፡፡ 2ኛ ተጠሪ የአመሌካች 

ሞግዚትና አሳዲሪ በመሆኗ ሇአመሌካች መሌካም አስተዲዯግ ይረዲ ዘንዴ የአመሌካችን ጥቅም 

በሚያስጠብቅ መሌኩ የአመሌካችን ሀብት እና ንብረት የምትጠቀምበትን መንገዴ መወሰን ትችሊሇች፡፡ 

ይህም ማሇት ሇአመሌካች እዴገት ንብረት መሸጥ የግዴ ሲሌ በሔግ የተጣለ ግዳታዎችን በመወጣት 

በሔግ የተዘረጋዉን ሥርዓት በመከተሌ ንብረቱን በመሸጥ ሇአመሌካች ጥቅም ማዋሌ ትችሊሇች ማሇት 

ነዉ፡፡ከእዚህ ጋር ተያይዞ 2ኛ ተጠሪ እንዯሞግዚት በፌርዴ ቤት ፇቃዴና የፌርዴ ቤት ፇቃዴ መጠየቅ 

ሳያስፇሌጋት በሽያጭ ሌታስተሊሇፌ የምትችሇዉ ንብረት አይነቶች ምንዴንናቸዉ የሚሇዉን ሇይቶ 

ማወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡በክሌለ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 294 ሊይ በዴንጋጌዉ ርእስና በይዘቱ እንዯተመሇከተዉ 

ሞግዚት መሸጥ የሚችሇዉ የሚንቀሳቀሱ ግዙፌ የሔጻኑን ንብረቶች ፣አክሲዮኖችንና የገንዘብ ሰነድች 

ተብሇዉ የተጠቀሱትን ንብረቶችን እንዯሆነ በግሌጽ ተዘርዝሮ ተመሌክቷሌ፡፡ከዚህ ዴንጋጌ መንፇስና 

ይዘት መረዲት እንዯሚቻሇዉ የተዘረዘሩትን ንብረቶች ሇመሸጥ ሞግዚት የፌርዴ ቤትን ፇቃዴ አስቀዴሞ 

ማግኘት እንዲበት ሔጉ አያስገዴዯዉም፡፡  

በላሊ በኩሌ ከተዘረዘሩት ንብረቶች መካከሌ የማይንቀሳቀስ ንብረት አሇመካተቱ ሲታይ በሔጉ በግሌጽ 

ሞግዚት የማይንቀሳቀስ ንብረት ሲሸጥ አስቀዴሞ የሚመሇከተዉን ፌርዴ ቤት ማስፇቀዴ እንዲሇበት 

ባይዯነገግም የማይንቀሳቀስ ንብረት በአገራችን ካሇዉ ከፌተኛ የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ፊይዲ አንጻር 

ሞግዚት ፌርዴ ቤትን ማስፇቀዴ ሳያስፇሌገዉ በፇሇገዉ ጊዜ የሔጻኑን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመሸጥ 

ይችሊሌ የሚሌ አቋም በሔግ አዉጪዉ ተይዟሌ ብል ሇመዯምዯም የሚቻሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም 

ሞግዚት ሇሔጻኑ አስተዲዯግ የሔጻኑን የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጥ የግዴ እንዯሚሌ ካመነ በሽያጭ 

ከማስተሊሇፈ በፉት የፌርዴ ቤት ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ ማሇት ነዉ፡፡ከዚህም በተጨማሪ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መዝገብ ቁ.46490 መጋቢት 21 ቀን 2002 ዓ/ም እና 

በሰ/መ/ቁጥር 103151 እና መስከረም 24 ቀን 2008ዓ/ም በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሞግዚት 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇሌጆች መሌካም አስተዲዯግና ጥቅም የሸጠ መሆኑ ከተረጋገጠ የሽያጭ ውሌ 

ሇማፌረስ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ ማሇት የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ሽያጭን በተመሇከተ የሽያጭ ውለ ሉፇርስ አይገባም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ የሚቻሇዉ ሽያጩ 
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የተከናወነዉና ከሽያጩ የተገኘዉ ገንዘብ ያሇበት ሇሌጆች ቅጥም የዋሇ መሆን ተጣርቶ ከተረጋገጠ በኋሊ 

መሆኑን ሇማሳየት እንጂ በማንኛዉም ጊዜ ያሇፌርዴ ቤት ትእዛዝ ሞግዚት የህጻኑን የማይንቀሳቀስ 

ንብረት የመሸጥ ሥሌጣን አሇዉ የሚሌ ትርጉም መሰጠቱን የሚያስገነዝብ አይዯሇም፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነዉ መኖሪያ ቤት በ2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ 

የተሊሇፇዉ 2ኛ ተጠሪ በነበራት የሞግዚትነት ሥሌጣን ሳይሆን አመሌካች አዴሜዉ 16 አመት ሆኖ 

እያሇ በሰጣት ቤቱን የመሸጥ የዉክሌና ሥሌጣን መሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ 

ነገር ነዉ፡፡በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ እንዯተረጋገጠዉ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በሞግዚትነት ሥሌጣን ሽጣ 

ቢሆን ኖሮ የአመሌካች እዴሜ 18 ዓመት ሳይሞሊዉ 18 ዓመት እንዯሆነዉ በማስመሰሌ ሇ2ኛ ተጠሪ 

ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ የዉክሌና ሥሌጣን እንዱሰጣት ማዴረግ ባሊስፇሇገ ነበር፡፡ አመሌካች ሇ2ኛ 

ተጠሪ የሰጠዉ የዉክሌና ሥሌጣን ተረጋገጦ የተመዘገበዉ በአዱስ አበባ ከተማ ዉስጥ መሆኑ በስር 

ፌርዴ ቤት ከሰነደ በመረጋገጡ አመሌካች የዉክሌና ሥሌጣን ሇመሰጠት የሚያስችሌ ችልታ 

እንዲሇዉ(እዴሜዉ ሇአካሇመጠን መዴረሱን) የማረጋገጥ ኃሊፉነት በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ 

ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 3፣9(1/ሇ) እና 14 መሰረት የዉክሌና ሥሌጣኑን አረጋግጦ የመመዝገብ 

ሥሌጣን የተሰጠዉ የፋዳራሌ የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ነዉ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ በመርህ 

ዯረጃ 1ኛ ተጠሪ ከማያዉቀዉ ሰዉ ጋር ያዯረገዉ ዉሌ ቢሆን ሇ2ኛ ተጠሪ የተሰጣት የዉክሌና ሥሌጣን 

በሚመሇከተዉ አካሌ የተመዘገበና ቤት ሇመሸጥ የሚያስችሌ ሌዩ የዉክሌና ሥሌጣን እንዲሊት 

ከማረጋገጥ ባሇፇ የወካዩን እዴሜ የማረጋገጥ ኃሊፉነት እንዯማይኖርበት ነዉ፡፡ሆኖም ጉዲዩን በይግባኝ 

የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ መርምሮና መዝኖ አመሌካች ሇ2ኛ 

ተጠሪ ዉክሌና ሲሰጥ አመሌካች አካሇመጠን ያሌዯረሰ መሆኑን 1ኛ ተጠሪ እያወቀ አመሌካች ሇ2ኛ 

ተጠሪ ዉክሌና መስጠት እንዱችሌ መታወቂያ እንዱያወጣና የዉክሌና ሥሌጣን ማስረጃ 

ወዯተመዘገበበት መስሪያ ቤት በመዉሰዴ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ተሳትፍ ማዴረጉን ከምስክሮች ቃሌ 

አረጋግጧሌ፡፡ 

ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በማስረጃ ከተረጋገጠዉ መገንዘብ የሚቻሇዉ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ 

ዉክሌና እንዱሰጥ ሲዯረግም ሆነ 2ኛ ተጠሪ የዉክሌና ሥሌጣኑን ተጠቅማ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የቤት 

ሽያጭ ዉለ ስትፇጸም አመሌካች ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ 1ኛ ተጠሪ ያዉቅ እንዯነበር ነዉ፡፡በዚህ 

መሰረት 1ኛ ተጠሪ አመሌካች ሇአካሇመጠን አሇመዴረሱን ያዉቅ ከነበረ በክሌለ የተሻሻሇዉ የቤተሰብ 

ሔግ አንቀጽ 318/2 ስር እንዯተዯነገገዉ የአመሌካችን አሊዋቂነት መጠቀሙን ስሇሚያሳይ የቤት ሽያጭ 

ዉለን ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የፇጸመዉ በቅን ሌቦና ነዉ ብል ሇመዯምዯም አይቻሌም፡፡ እንዱሁም አመሌካች 

እዴሜዉ ሇአካሇመጠን ሳይዯርስ እንዯዯረሰ ተዯርጎ መታወቂያ በማዉጣት የዉክሌና ሥሌጣን እንዱሰጥ 

መዯረጉ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማስረጃ ተመዝኖ የተረጋገጠ ቢሆንም ባይረጋገጥ እንኳን በክሌለ 

የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 321/1 መሰረት አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅ አካሇመጠን ሳይዯርስ 
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ዯርሻሇሁ ብል ቢናገርም እንኳን ይህን በመናገሩ ብቻ አካሇመጠን ባሇመዴረሱ ምክንያት በሔግ 

የሚዯረግሇትን ጥበቃ ሉያጣ አይችሌም፡፡በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ አመሌካች ሇአካሇመጠን ያሌዯረሰ 

መሆኑን እያወቀ እዴሜዉ 18 ዓመት ያሌሞሊዉ አመሌካች ዉክሌና ሇ2ኛ ተጠሪ እንዱሰጥ በማዴረግ 

በመቀጠሌም 2ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዴትሸጥሇት ያዯረገዉ የቅን ሌቦና ጉዴሇት ያሇበት መሆኑን 

ያሳያሌ፡፡በዚህ አኳያ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 1ኛ ተጠሪ ዉለን 

ያዯረገዉ በቅን ሌቦና እንዲሌሆነ አመሊክቶ የሰጠዉ ዉሳኔ የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ በመሆኑ የሚነቀፌ 

አይዯሇም፡፡ 

በተጨማሪም 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊፇችዉ አካሇመጠን ያሌዯረሰዉ አመሌካች 

በሰጣት የዉክሌና ሥሌጣን እንጂ በሞግዚትነት ሥሌጣኗ አሇመሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም የቤት ሽያጭ 

ዉለን በሞግዚትነት ሥሌጣኗ ፇጽማሇች ተብል ቢታሰብ እንኳን በተሻሻሇዉ የክሌለ የቤተሰብ ሔግ 

አንቀጽ 323 መሰረት የሔግ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ ሞግዚቱ ሇሚፇጽማቸው ዴርጊቶች፤ ወኪሌ የሆነ 

ሰው ከተሰጠው ሥሌጣን በሊይ በሚሠራበት ጊዜ አግባብነት ያሊቸው የውክሌና ሔግ ዴንጋጌዎች 

ተፇጻሚ እንዯሚሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡በዚህ መሰረት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2207/1 ስር ተወካዩ ከስሌጣኑ 

ውጭ የሠራው ስራ በቅን ሌቡና ሆኖ ሲገኝ ሥራውን ወካዩ እንዱያጸዴቅሇት እንዯሚዯረግ ተዯንግጓሌ፡፡ 

በዚህ አግባብ የአመሌካች ሞግዚት የሆነችዉ 2ኛ ተጠሪ "ቅን ሌቡና" መታየት ያሇበት የቤት ሽያጭ 

የፇጸመችዉ ሇአመሌካች ጥቅም ጥቅም ነዉ ወይስ አይዯሇም? ከሚሌ አንጻር መሆን አሇበት፡፡ከዚህ ጋር 

በተያያዘም በሰ/መ/ቁጥር 103151 አስገዲጅ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ አንጻር 2ኛ ተጠሪ ከቤት ሽያጭ 

ዉለ የተገኘዉን ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም አዉያሇሁ በማሇት አሌተከራከረችም፤ይህንን የሚያስረዲ 

ማስረጃ በማንኛዉም ተከራካሪ በስር ፌርዴ ቤት ስሇመቅረቡ ግራ ቀኝ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት 

ክርክር አያሳይም፡፡እንዱሁም ከቤቱ ሽያጭ የተገኘ ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም መዋለን የሚያመሇክት 

ማስረጃ መቅረቡን የሥር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ ያረጋገጡት ነገር እንዯላሇ አረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም 

ከዚህም አንጻር ከሽያጩ የተገኘዉ ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም አሌዋሇም በሚሌ ዉለ እንዱፇርስ ጉዲዩን 

በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰዉ ማስረጃን መርምሮ የመመዘን 

ሥሌጣኑን በመጠቀም በመሆኑና የማስረጃ ምዘና መርህን ተግባራዊ ከማዴረግም አንጻርም የተፇጸመ 

ስህተት ባሇመኖሩ የቤት ሽያጭ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔግን መሰረት ያዯረገ 

ነዉ ብሇናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት የቤት ሽያጭ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ ተብል ጉዲዩን በይግባኝ 

ባየዉ የከሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ የሚባሌ ከሆነ የዉለ 

መፌረስ ዉጤት ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሇዉ ቀጥል ዉሳኔ የሚሻ ነጥብ፡፡አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ ቤቱ 

ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ የተሊሇፇዉ በብር 40,000.00 እንጂ በብር 300,000.00 አይዯሇም ብሇዉ ሲከራከሩ 

1ኛ ተጠሪ ዯግሞ ቤቱን በብር 300,000.00 መግዛቱን በመግሇጽ ተካራክሯሌ፡፡እንዱሁም ከስር ጀምሮ 
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1ኛ ተጠሪ ቤቱን ከገዛ በኋሊ ብር 250,000.00 ተጨማሪ ወጪ አዉጥቶ ተጨማሪ ክፍልችን 

መገንባቱን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ 

የዉሌ መፌረስ በዉሌ የተቋቋሙ መብቶችና ግዳታዎች እንዱቋረጡ ወይም ተፇፃሚነት እንዲይኖራቸዉ 

ማዴረግን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ በፌትሏ ብሓር ሔግ ቁጥር 1807/ሀ እና 1815 ሊይ ከተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ዉሌ ሲሰረዝ ወይም ሲፇርስ ተዋዋዮች በተቻሇ መጠን ዉለ ከመዯረጉ 

በፉት ወዯነበሩበት ሁኔታ እንዱመሇሱ እና ዉለን ሇመፇጸም የተሠራ ሁለ ቀሪ ሆኖ በማናቸዉም 

አኳኋን ዉጤት እንዯላሇዉ የሚዯነግገዉ የሔጉ አንቀጽ 1815 ዴንጋጌ በተሇይ ሲታዩ በዉሌ መሠረት 

አንደ ሇላሊዉ የፇጸመዉ ተግባር ካሇ ቀሪ ተዯርጎ ግራ ቀኝ ከዉለ በፉት ወዯ ነበሩበት ሁኔታ 

እንዱመሇሱ ማዴረግ የግዴ የሚሌ መሆኑን ነዉ፡፡ በመሆኑም ዉለ አንዴን ንብረት በሽያጭ 

ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ከሆነ እና ዉለ የማይረጋበት ምክንያት መኖሩ ከተረጋገጠ ዉጤቱ የሚሆነዉ 

ንብረቱን ገዝቶ በዉለ መሠረት የተረከበዉ ተዋዋይ ንብረቱን ሇሻጩ መሌሶ እንዱያስረክብ፣ ሻጩም 

ዯግሞ በዉለ መሠረት የተቀበሇዉ ገንዘብ ካሇ ገንዘቡን ሇገዥዉ እንዱመሌስ ማዴረግ ነዉ፡፡ ይህም 

ማሇት ግራ ቀኝ የተቀባበለትን ነገር ባለበት ሁኔታ አንደ ሇላሊዉ እንዱመሌስ ከማዴረግ ዉጪ ሻጩ 

በዉለ መሠረት ከተቀበሇዉ ገንዘብ በሊይ ገዥዉም ዯግሞ ከተረከበዉ ንብረት በሊይ አንደ ሇላሊዉ 

ሇመመሇስ የማይገዯደ መሆኑን ነዉ፡፡ በተሻሻሇዉ የክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 319 ስር አካሇመጠን 

ካሌዯረሰ ሌጅ ጋር የሚዯረግ ዉሌ ሲፇርስ የሚኖረዉን ዉጤት በተመሇከተ የተዯነገገዉም ይህንን 

በፌ/ብ/ሔጉ የተዯነገገዉን የሚዯግፌ ነዉ፡፡በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ የሽያጭ ዉለ በተዯረገበት ጊዜ 

የነበረዉን ቤት ሇአመሌካች ሉያስረክብ ይገባሌ ብል ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሠጠዉ ዉሳኔ ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ ብሇናሌ፡፡  

ላሊዉ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ በፌ/ብ/ ሔጉ ቁጥር 1815 ስር የተዯነገገዉ ዉለ በመፌረሱ ምክንያት 

ግራ ቀኝ የሚኖራቸዉ መብትና ግዳታ ሲሆን ተጠሪ በቦታዉ ሊይ በእራሱ ወጪ የገነባዉ ቤት በዚህ 

ዴንጋጌ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚታይ አይሆንም፡፡ በፌ/ብ/ ሔግ ቁጥር 1818 ዴንጋጌ መሠረት ዉለ 

ከመፌረሱ የተነሳ ንብረትን የመመሇስ ግዳታ ያሇበት ሰዉ ንብረቱን ሇዉጦ ወይም በዚሁ ሊይ ወጪ 

አዴርጎ እንዯሆነ ከዚህ መሇዋወጥ ወይም ወጪ የተነሳ ያለትን መብቶች በከዉሌ ዉጪ ኃሊፉነት 

ዴንጋጌዎች መሠረት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ እንዯሚታወቀዉ በዉሌ አንዴ ሰዉ አንዴን ንብረት በእጁ 

ካስገባ በኋሊ በእራሱ ወጪ የተሇያዩ ማሻሻያዎችን ያዯረገ እንዯሆነ በእራሱ ወጪ ተጨማሪ ነገር 

የሰራዉ ተዋዋይ ንብረቱን መሌሶ ሲያስረክብ ከነማሻሻያዎቹ ሇላሊኛዉ ተዋዋይ ሉያስረክብ የሚችሌበት 

ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ ይህ መሆኑ በአንዴ በኩሌ ንብረቱ የተመሇሰሇት ሰዉ ያሊግባብ እንዱበሇጽግ፤ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ ንብረቱን የማስረከብ ግዳታ ያሇበት ወገን ያሇአግባብ ተጎጂ ሉሆን የሚችሌበት ዕዴሌ 

ሉኖር ይችሊሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔጉ ቁጥር 1818 ዴንጋጌም ሇእንዯዚህ ዓይነት ሁኔታዎች መፌትሓ የመስጠት 

ዓሊማ ያዯረገ በመሆኑ የዴንጋጌዉ አፇፃፀምም ከሊይ በተመሇከተዉ ምክንያት ሉፇጠር የሚችሇዉን 
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ተወዲዲሪ ጥቅም (computing interests) ማስታረቅ በሚያስችሌ መሌኩ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በዚህ መሠረት 

በያዝነዉ ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ በእጁ በገባዉ ይዞታ ሊይ የሰራዉ ተጨማሪ ክፌሌ ቤቶች ካለ ሁሇት 

አማራጮች ይኖረዋሌ፡፡ አንዯኛዉ አማራጭ በይዞታዉ ሊይ በእራሳቸዉ ወጪ የሰሩትን ቤት አፌርሶ ባድ 

ቦታዉን ብቻ ሇአመሌካች ማስረከብ ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ በተጨማሪነት በቦታዉ ሊይ የተሰራዉን 

ቤት እዚያዉ በመተዉ ቤቱ የተሰራበትን ወጪ አመሌካች እንዱከፌሌ መጠየቅ ነዉ፡፡ ተጠሪ 

ሁሇተኛዉን አማራጭ ከመረጠ ይህ ጥያቄዉ የሚስተናገዯዉ በፌ/ብ/ ሔጉ ቁጥር 1818 ሊይ 

በተመሇከተዉ ይሆናሌ፡፡ከዚህ አንጻር ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 1704/1 እና 1808/1 መሰረት የቤት ሽያጭ ዉለ እንዱፇርስ እና 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች 

እንዱያስረክብና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1815/1 መሰረት አስቀዴሞ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ብል ሲወስን 

የሚመሇሰዉ የሽያጩ ገንዘብ ምን ያህሌ እንዯሆነ ግራ ቀኙ በመካካዲቸዉ የቤት ሽያጭ ዉለ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723/1 መሰረት በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ባሇመሆኑ ይዘቱ ባከራከረ ጊዜ በዉለ 

ሊይ የተመሇከቱ ምስክሮችን በመስማትና በላሊ ማስረጃ ማረጋገጥ የሚቻሌ መሆኑን በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

2009 ስር የተዯነገገዉ ያሳያሌ፡፡ስሇሆነም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ትክክሇኛዉን ቤቱ የተሸጠበትን ገንዘብ መጠን በማስረጃ ማረጋገጡ የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ ነዉ፡፡ በዚህም 

መሰረት በቤት ሽያጭ ዉለ ሊይ ቤቱ በብር 300,000.00 እንዯተሸጠ ቢገሇጽም ቤቱ በእርግጥ በብር 

40,000.00 ብቻ እንዯተሸጠና 1ኛ ተጠሪም ሇ2ኛ ተጠሪ የሰጠዉ ብር 40,000.00 ብቻ እንዯሆነ 

በምስክሮች ቃሌ አረጋግጦ 2ኛ ተጠሪ ብር 40,000.00(አርባ ሺህ ብር)ሇ1ኛ ተጠሪ እንዴትከፌሌ 

የሰጠዉ ዉሳኔ ሔግን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ የሚነቀፌበትን ምክንያት አሊገኘንም፡፡   

ሲጠቃሇሌ አመሌካች እዴሜዉ ሇአካሇመጠን ሳይዯርስ በዉርስ ያገኘዉን መኖሪያ ቤት 2ኛ ተጠሪ 

በሽያጭ እንዴታስተሊሌፌ የሰጠዉ የዉክሌና ሥሌጣን ሔጋዊ ዉጤት የሇዉም፡፡ይህንን ሔጋዊ ዉጤት 

የላሇዉን የዉክሌና ሥሌጣን በመጠቀም 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ቤቱን በሽያጭ ማስተሊሇፎ ተረጋግጦ 

እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 1ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛዉ ዉክሌና ካሊት 2ኛ ተጠሪ በመሆኑ አመሌካች 

እዴሜዉ ሇአቅመ አዲም ዯርሷሌ ወይስ አሌዯረሰም እንዱሁም ዉክሌና መስጠት ይችሌ ነበር የሚለ 

ጭብጦች ተይዘዉ ሉጣሩ አይገባም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሠጠዉን 

ዉሳኔ በመሻር የከፌተኛዉን ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በማጽናት የሰጠዉ ዉሳኔ በፋዳራለም ሆኖ በክሌሌ ሔገ 

መንግስት እንዱሁም በተሻሻሇዉ የክሌለ ቤተሰብ ሔግ በወቅቱ ሔጻን ሇነበረዉ አመሌካች የተዯረገሇትን 

ሔጋዊ ጥበቃ ያሊገናዘበ እና ሇሔጻን ጥቅም አጽንኦት ሰጥቶ እንዱወስን በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ 

ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን መኖሪያ ቤት ሇ1ኛ 

ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊሇፇችዉ በአመሌካች ስም ሆኖ እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 2ኛ ተጠሪ ዉለን 

ሇመፇጸም ያስቻሊትን የሥሌጣን ምንጭ ሔጋዊነት መመርመር አያስፇሌግም ብል የዯረሰበት ዴምዲሜ 

የወካይና የተወካይ ግንኙነት ጽንሰ ሀሳብና ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተሻሻሇዉ የክሌለ ቤተሰብ ሔግ እና 
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በፌ/ብ/ሔጉ የተዯነገገዉን ያገናዘበ ባሇመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ አተገባበር ስህተት 

ነዉ፡፡በተጨማሪም አመሌካች የዉክሌና ሥሌጣን ሇ2ኛ ተጠሪ ሲሰጥም ሆነ የቤት ሽያጭ ዉለ ሲዯረግ 

ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ 1ኛ ተጠሪ እያወቀ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ የዉክሌና ስሌጣን እንዱሰጥ 

በማዴረግ ሂዯት ተሳትፍ ማዴረጉ ስሇተረጋገጠ አመሌካች በቅን ሌቦና የፇጸመዉ ዉሌ ካሇመሆኑም 

በተጨማሪ 2ኛ ተጠሪም የአመሌካች ንብረት የሆነዉን ቤት በሽያጭ ያስተሊሇፇችዉ ሇአመሌካች ጥቅም 

ስሇመሆኑም ሆነ ከቤቱ ሽያጭ የተገኘዉን ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም ያዋሇች ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም 

በማሇት ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔግንና 

ማስረጃን መሰረት ያዯረገ ሆኖ እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ያሇዉ ስሌጣን መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ካሇ መርምሮ ማረም ብቻ ሆኖ እያሇ በራሱ ማስረጃ ወዯመመርመር ዉስጥ ገብቶ ከቤቱ ሽያጭ የተገኘዉ 

ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም መዋለ ተረጋግጧሌ ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ነዉ፡፡በላሊ በኩሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዉለ እንዱፇርስ 

መወሰኑ ተገቢ ቢሆንም ግራ ቀኙ ወለ ከመዯረጉ በፉት ወዯነበሩበት የሚመሇሱበትን አግባብ ሲወስን 

1ኛ ተጠሪ ተጨማሪ ክፌሌ ቤቶችን ሰርቻሇሁ ብል ካሰማዉ ክርክር አንጻር በመግሇጽ ዉሳኔ 

አሇመስጠቱ ሉታረም የሚገባዉ ስህተት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 320926 ሊይ በቀን

15/07/2012ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት

በመ/ቁጥር 36019 ሊይ በቀን 18/02/2012 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1

መሰረት ተሽረዋሌ፡፡

2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 321147 ሊይ በቀን

14/05/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡

3. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ከሊይ በፌርደ መግቢያ ሊይ የተጠቀሰዉን

መኖሪያ ቤት ሇመሸጥ 2ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ያገኘችዉን የዉክሌና ስሌጣን የማይጻና ነዉ በማሇት

በዚህ የዉክሌና ሥሌጣን 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በቀን 24/10/2007ዓ/ም የፇጸመችዉ የቤት

ሽያጭ ዉሌ እንዱፇርስ 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች እንዱያስረክብ እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ

ተጠሪ ብር 40,000.00 (አርባ ሺህ ብር) እንዴትከፌሌ የሰጠዉ ዉሳኔ ጸንቷሌ፡፡

4. 1ኛ ተጠሪ በተሸጠዉ ቤት ተጨማሪ ክፌልችን ገንብቶ ከሆነ ክፌልቹን ሇመስራት ያወጣዉን ወጪ

በፌትሏ ብሓር ሔግ ቁጥር 1818 መሠረት አመሌካች እንዱከፌሇዉ ክስ በማቅረብ ዲኝነት

የመጠየቅ መብት አሇዉ ብሇናሌ፡፡

5. በዚህ ችልት የወጣ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡

ትዕዛዝ 

1. በዉሳኔዉ መሰረት እንዱፇጽም ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የውሳኔው ግሌባጭ

ይተሊሇፌ፡፡ሇግራ ቀኙም የዉሳኔዉ ግሌባጭ እንዱሰጣቸዉ ሲያመሇክቱ ይሰጣቸዉ፡፡

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ካሇ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡




