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  የሰ/መ/ቁ. 37298 

ታህሳስ 2 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

 በሊቸው አንሺሶ 

       ፀጋዬ አስማማው  

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ ነገረፇጅ አቶ በሊይነህ አሇማየሁ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሇምነሽ ዋቅጅራ ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ የምስራቅ ወሇጋ ዞን ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 21938 ታህሳስ 17 
ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 60274 የካቲት 27 ቀን 2000 ዓ.ም 
የሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ሚያዚያ 10 ቀን 2000 ዓ.ም 
ባቀረበው የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቀ ነው፡፡ 

 የክርክሩ መነሻ አመሌካች በነቀምቴ ከተማ ቀበላ 02 ቁጥሩ 964 የሆነውን የመኖሪያ ቤት በመያዥያነት በመያዝ 
ብዴር ያበዯረ ሲሆን ተጠሪ ይኸ ቤት የአቶ ይማሙ ባቲና የእሷ የጋራ ንብረት መሆኑንና የመያዥያ ውለ እሷ 
ሣታውቅና ሳትፇቅዴ የተፇፀመ በመሆኑ በእሷ ዴርሻ ሊይ ውጤት እንዯላሇው እንዱወሰንሊት ክስ አቅርባ አመሌካች 
በመያዥነት የያዘው ቤት የተጠሪ የጋራ ሏብት እንዯሆነና የመያዥያ ውለም የተጠሪን ዴርሻ ውጤት የላሇው መሆኑን 
በፌርዴ አስወስናሇች አመሌካች ቤቱን ሇመሸጥ፣የቤቱን ግምት 28,092/ሃያ ስምንት ሺ ዘጠና ሁሇት ብር/ መሆኑን 
በመግሇጽ የጨረታ ማስታወቂያ አውጥቷሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች የጋራ ንብረቷን ሇመሸጥ ያወጣው ማስታወቂያ በመቃወም 
የቤቱ ግማሽ ባሏብት መሆኔና መያዥያው የእኔን ዴርሻ የማይመሇከት መሆኑ በፌርዴ የተረጋገጠ ስሇሆነ በዚህ መሰረት 
ይፇፀምሌኝ በማሇት አመሌክታሇች፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የቤቱ ግምት ግማሽ ዋጋ ሇአመሌካች ከፌሊ ቤቱን 
የግሎ ታዴርግ በማሇት የአፇፃፀም ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ በክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት አቅርቦ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች ይኸ ትእዛዝ በግማሽ የመያዥያ መብት 
ያሇን መሆኑ የተረጋገጠውን ቤት፣በገበያ ዋጋ በመሸጥ በተሻሇ ሁኔታ መብታችንን የማስከበርና እዲችንን የመሰብሰብ 
መብታችን የሚያሳጣና የቤቱን የመሏዱስ ግምት ግማሽ ዋጋ በመክፇሌ ተጠሪ ቤቱን እንዴትረከብ የሚያዯርግ፣ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ይታረምሌን በማሇት ያመሇከተ ሲሆን ተጠሪ በበኩሎ አመሌካች የእኔን ዴርሻ ጨምሮ 
ሇመሸጥ የሚፇቀዴሇት ሔግ የሇም፡፡ ስሇዚህ የስር ፌርዴ ቤቶች የቅዴሚያ የመግዛት መብቴን በመጠበቅ የሰጡት ትእዛዝ 
የሔግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ አቤቱታው ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ሏምላ 8 ቀን 2000 ዓ.ም ባቀረበችው መሌስ 
ተከራክራሇች፡፡ 

 አመሌካች የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ የክርክሩ መሰረታዊ ጉዲይ ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዲየነው አመሌካች ክርክር በተነሳበት ቤት ሊይ ከፉሌ የመያዥያ መብት 
ያሇው መሆኑና ተጠሪዋ በበኩሎ የንብረቱ የጋራ ባሇሏብት መሆኗ አያከራክርም፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ የጋራ ሏብቷ 
የሆነውንና በከፉሌ የአመሌካች ባሇመብት የሆነበትን ቤት ቅዴሚያ የመግዛት መብት ያሊት መሆኑ በፌታብሓር ሔግ 
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ቁጥር 1261/1/ ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇዚህ ተጠሪ ቤቱን የመግዛት መብት አሊት በማሇት በስር ፌርዴ  ቤቶች የተሰጠው ትእዛዝ 
የሔግ ስህተት የሇበትም፡፡ 

 ሆኖም ተጠሪ ቤቱን በቅዴሚያ የመግዛት መብቷን ተጠቅማ የምትገዛውና ሇአመሌካች ገቢ የምታዯርገው የቤቱን 
የመሏዴስ ግምት ዋጋ መሰረት ነው ወይስ ቤቱ በገበያ የሚያወጣውን እርግጠኛ ዋጋ የሚሇው ነጥብ የስር ፌርዴ ቤቶች 
በትኩረት አሊዩትም፡፡ ተጠሪ ቤቱን የመግዛት የቅዴሚያ መብት ያሊት ቢሆንም ቤቱን የምትገዛው በመሏዴስ ግምትና 
መነሻ ዋጋ ግማሹን በመክፇሌ ሣይሆን ቤቱ ሇግሌጽ ጨረታ ቀርቦ ያወጣውን እርግጠኛ ዋጋ ግማሹን በመክፇሌ ነው፡፡ 
ስሇሆነም የስር ፌርዴ በቶች ተጠሪ የቤቱን የመሏዱስ ግምት ግማሽ ዋጋ በመክፇሌ ቤቱን የግሎ ታዴርግ በማሇት 
የሰጡት ትእዛዝ የአመሌካችን ንብረቱን በዋጋው የመሸጥ መብት የሚጋፈት መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ የምስራቅ ወሇጋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት 
ትእዛዝ ተሻሽሎሌ ይፃፌ፡፡ 

2. በነቀምቴ ከተማ ቀበላ 02 የሚገኘውና ቁጥሩ 964 የሆነው መኖሪያ ቤት ሇግሌጽ ጨረታ ከወጣ በኋሊ 
ተጠሪ ቤቱ ያወጣውን ከፌተኛ ዋጋ ግማሹን ሇአመሌካች ገቢ በማዴረግ የጋራ ንብረቷን በቅዴሚያ የመግዛት 
መብቷን ትጠቀም ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ቤቱ በግሌጽ ጨረታ የሚያወጣውን ዋጋ ግማሹን ሇአመሌካች ገቢ ማዴረግ ካሌቻለ ቤቱ ሇጨረታ 
አሸናፉው ተሸጦ የቤቱ ግማሽ ዋጋ ሇተጠሪ ይከፇሊት ብሇናሌ፡፡ ግማሹ ሇአመሌካች ይከፇሇው ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡት ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ራሳቸውን ይቻለ፡፡  
   ይህ ፌርዴ በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር ሰሚ ችልት ታህሣስ 2 ቀን 2001 ዓ.ም በመለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት:: 

ቤ/ኃ 
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