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የሰ/መ/ቁ. 46490 

መጋቢት 21 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- እነ ወ/ሮ ቦጋሇች ዯባሌቄ(4 ሰዎች) - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሰረት በሇጠ - አሌቀረቡም 

ፌ ር ዴ 

 አመሌካቾች ሇአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ ከነበሩት ግሇሰብ ጋር ያዯረጉት 
የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ ያቀረቡት ክስ ፌ/ቤቱ ተቀብል ውለ እንዱፇርስ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ይግባኝ ሰሚው 
የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔውን ስሇሻረውና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም በማሇቱ የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡ 

 አመሌካቾች በአዋሳ ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ተጠሪዋ ከአቶ ፌሬው ሇማ ጋር በጋብቻ በነበሩበት ጊዜ 
ቤት መስራታቸውንና ሁሇት ሌጆችም መውሇዲቸውን ገሌፀው አቶ ፌሬው ሇማ ከዚህ አሇም በሞት ሲሇዩ ግን 
ተጠሪዋ የጋራ ንብረት የሆነውን ቤት በስማቸው አዛውረው ሇስር ሁሇተኛ ተከሳሽ ስሇሸጡና ይህም የህፃናቱን 
መብት ስሇሚጏዲ የሽያጩ ውሌ እንዱፇርስ ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪም የሽያጩ ውሌ በሔጉ አግባብ የተከናወነ በመሆኑ 
ሉፇርስ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ተጠሪ በቤቱ ሊይ ያሊቸው ዴርሻ 
ግማሽ ሲሆን ቀሪው ዴርሻ ሇህፃናቱ ከአባታቸው የተሊሇፇሊቸው በመሆኑ የህፃናቱን ዴርሻ አጠቃሇው ቤቱን 
መሸጣቸው የህፃናቱን መብት የሚጏዲ በመሆኑ የሽያጩ ውሌ ሉፇርስ ይገባሌ ማሇት በተጠሪ ስም ተሰጥቶ 
የነበረው የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እንዱሰረዝና በሟች ስም ተመዝግቦ ቤቱ የተጠሪና የህፃናቱ የጋራ 
ሃብት ሆኖ እንዱቆይ ወስኗሌ፡፡ 

 ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅር በመሰኘት ሇዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ 
ሁሇቱን ወገኖች አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የክሌለ ሰበር 
ሰሚ ችልትም የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም በማሇት አቤቱታውን 
ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም የሽያጭ ውለ ሉፇርስ አይገባም 
በማሇት የተሰጠው ውሳኔ ከህፃናት መብትና ከሞግዚት ሥሌጣን ወሰን አኳያ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር 
ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፁሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው አመሌካቾች የሚጠይቁት ተጠሪ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት የሆነውን ቤት 
በመሸጣቸው ውለ እንዱፇርስሊቸው ነው፡፡ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ የሚለትንም ቤቱ የተጠሪ የግሌ ሃብት ሳይሆን 
የተጠሪና የሔፃናቱ የጋራ ሃብት በመሆኑ የህፃናቱን ዴርሻ አጠቃሇው መሸጣቸው የህፃናቱን መብት ይጏዲሌ 



65 

 

በማሇት ነው፡፡ አካሇ መጠን ያሊዯረሰ ሌጅ የአሳዲሪነትና የሞግዚትነት ስሌጣን የሚሰጠው ሇሌጁ እናትና አባት 
ሲሆን ከወሊጆቹ አንዯኛው የሞተ ከሆነ ይህንን ስሌጣን ይዞ የሚቆየው በህይወት ያሇው ወሊጅ ነው፡፡ በዚህም 
መሰረት ተጠሪ የሌጆቹ አሳዲሪና ሞግዚት ሆነዋሌ፡፡ የሌጆቹ አስተዲዲሪና ሞግዚት በመሆናቸውም የሌጆቹን 
መኖሪያ፣ጤና አጠባበቅ፣አስተዲዯግ፣ትምህርት ማህበራዊ ግንኙነቱን በተመሇከተ እንዱማሩና እንዱሁም ንብረትን 
በተመሇከተ እንዱያስተዲዴሩ ህጉ ሇተጠሪ ሥሌጣን ሰጥቷቸዋሌ፡፡ በመሆኑም ሇሌጆቹ መሌካም አስተዲዯግ ይረዲ 
ዘንዴ የሌጆቹን ሃብት እንዳት መጠቀም እንዲሇባቸው የመወሰን ስሌጣን ስሊሊቸው የሌጆቹን ግማሽ ዴርሻ 
በተመሇከተ ሇሌጆቹ መሌካም አስተዲዯግ አስፇሊጊ ከሆነ ዴርሻቸውን መሸጣቸው ብቻውን የሌጆቹን መብት ይነካሌ 
ሇማሇት የሚያስችሌ አይሆንም፡፡ በእርግጥ በተሻሻሇው የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 292 ስር ሞግዚቱ 
እንዱሸጥ በግሌጽ የተፇቀዯሇት የሚንቀሳቀሱ ግዙፌ ንብረቶችን፣አክስዮኖችንና የገንዘብ ሰነድችን ነው፡፡ 
የማይንቀሳቀስ ንብረትን በመሇከተ በህጉ መሸጥ የሚቻሌ መሆን አሇመሆኑ በግሌጽ የተቀመጠ ነገር የሇም፡፡ ከፌ 
ሲሌ የተጠቀሰው ዴንጋጌ ሞግዚቱ ሉሸጥ የሚችሇውን የንብረት አይነቶች በግሌጽ ሇይቶ ማስቀመጡ ከዚህ ውጭ 
ያለትን ንብረቶች እንዲይሸጥ መከሌከለን ያሳያሌ የሚባሌ ቢሆን እንኳን ሞግዚቱ የሔግ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ 
ሇፇፀማቸው ዴርጊቶች ወኪሌ የሆነ ሰው ከተሰጠው ስሌጣን በሊይ በሚሰራበት ጊዜ አግባብነት ያሊቸው የውክሌና 
ሔግ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ እንዯሚሆኑ የክሌለ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 321 ያመሇክታሌ፡፡ ውክሌናን በሚመሇከቱ 
የፌ/ህጉ ዴንጋጌዎች ስንመሇከት ዯግሞ ወኪለ የስሌጣን ወሰኑን በማሇፌ በስራ ጊዜ ሿሚው ተግባሩን ሇማጽዯቅ 
ወይም ሇማፌረስ የሚችሌ ቢሆንም እንኳን ተወካዩ በውክሌና ከተሰጠው ስሌጣን ውጭ በማሇፌ ሰርቶ የተገኘ ስራ 
በቅን ሌቦና የሰራው ከሆነ ወካዩ ስራውን ሇማጽዯቅ የሚገዯዴ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2207/1/ ያመሇክታሌ፡፡ 
ተጠሪም ቤቱን የሸጡት ሇሌጆቻቸ4ው መሌካም አስተዲዯግ በተሇይ ሇትምህርታቸው ስሇሚጠቅም ያሇባቸውን 
የሞግዚትነት ስሌጣን በአግባቡ ሇመወጣት እንዯሆነ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች ግን ተጠሪዋ ላሊ ባሌ ስሊገቡ 
ንብረቱን አዱስ ከመሰረቱት ጋብቻ ንብረት ጋር ይቀሊቅሊለ ከማሇት ባሇፇ አመሌካች በሌጆቹ አስተዲዯግና አጠባበቅ 
ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ ወይም ንብረታቸውን ያሇአግባብ አባክነዋሌ በማሇት በማስረጃ የተዯገፇ ተጨባጭ ክርክር 
አሊቀረቡም፡፡ በእርግጥ ተጠሪ ሞግዚት በመሆናቸው ብቻ የሌጆቹን ሃብት እንዯፇሇጉ ማባከን ስሌጣን የሊቸውም፡፡ 
አመሌካቾችም ማስረዲት ያሇባቸው ተጠሪ ቤቱን መሸጣቸውን ብቻ ሳይሆን ቤቱ በመሸጡ ምክንያት በሌጆቹ ሊይ 
የዯረሰው ጉዲት ጭርም ነው፡፡ ሇሌጆቹ መሌካም አስተዲዯግ አስከሆነ ዴረስ ተጠሪ የራሳቸውንና የሌጆቻቸውን 
የጋራ ሃብት የሆነውን የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጣቸው በራሱ የሽያጩ ውሌ ሇማፌረስ የሚያስችሌ በቂ 
ምክንያት ሉሆን አይችሌም፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤቱ የተሸጠው የሌጆቹ መሌካም አስተዲዯግ መሆን አሇመሆኑን 
ሳይመረምር ተጠሪ የራሳቸውንና የሌጆቻቸው የጋራ ንብረት የሆነውን ቤት መሸጣቸውን ብቻ በምክንያትነት 
በመውሰዴ የሽያጩ ውሌ ሉፇረስ ይገባሌ በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔውን መሻሩ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23385 ጥር 1 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የሰበር 
ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 26392 መጋቢት 29 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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