የሰ/መ/ቁ. 54827
ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቶች፡- 1- የሮም ወርቅ ተስፊዬ በራስዋ እና ሞግዚት በሆነችሊቸው ኤሌሲ ተስፊዬ ፣
ፊሲሌ ተስፊዬ እና ዯረጀ ተስፊዬ ፣ ወ/ሮ የሮም ወርቅ
ቀረበች
2- አሸናፉ ተስፊዬ ቀረበ
ተጠሪ፡- አሰግዴ ሸነገሇኝ አሌቀረበም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌን መሠረት በማዴረግ
የተዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው ክርክሩ በምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ
የነበረው ተጠሪ ሲሆን፣ አመሌካቾችን የከሰሰው ከእናታቸው ጋር በመሆን በውሌ የሸጡሌኝን ቤት
ያስረክቡኝ፣ የባሇቤትነት መብቱንም በስሜ ያዛውሩሌኝ በማሇት ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇቀረበባቸው ክስ
በሰጡት መሌስ በመሃከሊችን የተዯረገ ሔጋዊ ውሌ ስሇላሇ እንዴንፇጽም አንገዯዴም በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ የተጠሪን ክስ ውዴቅ በማዴረግ
ወስኖአሌ፡፡ ግራ ቀኝ ወገኖች ከውለ በፉት ወዯ የነበሩበት እንዱመሇሱም አዞአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ ተጠሪ ውሣኔውን በመቃወም ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ
የተሰማ ሲሆን ፌ/ቤቱም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ በመሻር አመሌካቾች በውለ መሠረት
ሇመፇጸም ይገዯዲለ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር
ችልትም ውሣኔው መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካቾች ሚያዝያ 7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በጻፊት ማመሌከቻ ያቀረቡትን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ
የተዯረገው የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ በሔግ ረገዴ ያሇው አግባብነት ሉመረመር የሚገባው
ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና
ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
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ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ እንዯተመሇከተው የሽያጭ ውለ
ተዯረገ የተባሇው በ5/9/93 ዓ.ም ሆኖ ተጠሪ ክስ ያቀረበው ዯግሞ በ27/9/99 ዓ.ም ነው፡፡ በክሱ
እንዯገሇጸው ኤሌሲ/ኤሌሳቤት/ ፣ ፊሲሌ እና ዯረጀ በወቅቱ አካሇመጠን ያሊዯረሱ/ ክሱ ሲቀርብም/
በመሆናቸው የተወከለት በሞግዚታቸው በሮምወርቅ ተስፊዬ ነው፡፡ ተጠሪ የቤት ሽያጭ ውለን
አዯረግሁ የሚሇው ከእነዚህም ህፃናት ጋር ጭምር ነው፡፡ ቤቱን ገዛሁ የሚሇው በብር 200,000
እንዯሆነ እና ውለ በተዯረገበት ጊዜም ብር 57,285 ብቻ እንዯከፇሇ ቤቱን ግን እንዲሌተረከበም በክሱ
አመሌክቶአሌ፡፡ ከሊይ እንዲመሇከትነው አመሌካቾች በፌሬ ነገር ረገዴ የተከራከሩት ከውለ ሔጋዊነት
ጋር በማያያዝ ሲሆን፣ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ውለ ተከሣሾችን /አመሌካቾችን/ የማስገዯዴ ሃይሌ
የሇውም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ነው ክሱን ሳይቀበሌ የቀረው ጉዲዩን በይግባኝ የሰማው ፌ/ቤት
ዯግሞ ውለ መዯረጉ እስከ ታመነ ዴረስ የማይፇጸምበት ምክንያት የሇም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ
ዯርሶአሌ፡፡
በበኩሊችን እንዯምንገነዘበው በጉዲዩ ሊይ ትክክሇኛ ውሣኔ ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴ ሉያዝ
የሚገባው ጭብጥ በውለ መዯረግ አሇመዯረግ ወይም በመታመን አሇመታመን ሊይ የሚመሠረት
ሳይሆን፣ ውለ ሉያስከትሇው በሚችሇው ሔጋዊ ውጤት ሊይ የሚመሠረት ነው አመሌካቾች
እንዯውለ እንዱፇጽሙ በፌርዴ ሉገዯደ የሚችለት ውለ በሔጉ አግባብ ውጤት ሉሰጥ የሚችሌ
ነው ሇማሇት የሚቻሌ ከሆነ ነው ፡፡ ዯጋግመን እንዲመሇከትነው አመሌካቾች ውለ በሔግ ረገዴ
ውጤት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ውለ ተዯረገ በተባሇበት ጊዜ ኤሌሲ /ኤሌሳቤት/
፣ ፊሲሌ እና ዯረጀ እንዯቅዯም ተከተሊቸው የ12 ፣ የ14፣ እና የ1ዏ ዓመት ህፃናት እንዯነበሩ
ተጠሪው ሇሰበር አቤቱታው በሰጠው መሌስ ጭምር ተረጋግጦአሌ፡፡ ይህም ማሇት የቤት ሽያጭ
ውለ የተዯረገው በሞግዚታቸው አማካይነት ነው ማሇት ነው ቤቱ የሁለም አመሌካቾች የጋራ
ሃብት በመሆኑ ሉሸጥ ወይም ሇሶስተኛ ወገን ሉተሊሇፌ የሚችሇው የሁለም አመሌካቾች የጋራ
ስምምነት ሲኖር እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁ 1226 ተዯንግጎአሌ፡፡ ሇዚህም ነው ተጠሪ አመሌካቾች
አንዴ ሊይ በመሆን ቤቱን ሸጠዉሌኛሌ በማሇት ክስ የመሠረተው ይሁንና ከጋራ ባሇሃብቶቹ ከፉልች
ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሱ ህፃናት በመሆናቸው /ውለ ተዯረገ በተባሇበት ጊዜ/ እና ውለ ሔጋዊ
ውጤት የሇውም የሚሌ ክርክርም ስሇተነሳ ሔጉ ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሱ ሌጆችን /ህፃናት/ ንብረት
አጠባበቅ በሚመሇከት ያዯረገውን ጥበቃ በዝርዝር ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡
ክርክር የተነሳው በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/በመሆኑ የተሰማውም በክሌለ ፌ/ቤቶች ነው፡፡
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የራሱ የሆነ የቤተሰብ ሔግ በአዋጅ ቁ 69/1995 /በአዋጅ ቁ 83 /1996
የተሻሻሇው / አውጥቶአሌ፡፡ ይህ የቤተሰብ ሔግ አካሇ መጠን ስሊሊዯረሱ ሰዎችን በሚመሇከት በአዋጅ
ምዕራፌ አሥራ ሁሇት ሥር ዝርዝር ዴንጋጌዎችን አካቶአሌ፡፡ አካሇ መጠን ያሊዯረሰውን ሰው
አሳዲሪ እና ሞግዚት ሥሌጣን በሚመሇከትም በክፌሌ ሶስት ሥር የተቀመጡ ዴንጋጌዎችን ሲኖሩ
ከእነዚህም መካከሌ ሇተያዘው ክርክር አወሳሰን ተገቢነት ያሇው በአንቀጽ 294 የተመሇከተው
እንዯሆነ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ እንዯተቀመጠው ሞግዚቱ መሸጥ የሚችሇው አካሇ
መጠን ያሊዯረሰውን ሰው ንብረት የሆኑ የሚንቀሳቀሱ ግዙፌ ንብረቶችን አክሲዮኖችንና የገንዘብ
ሰነድችን ነው፡፡ ሞግዚቱ አካሇ መጠን ያሇዯረሰውን ሰው ንብረት የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት
ሇመሸጥ እንዯሚችሌ በዚህ ዴንጋጌ አሌተመሇከተም፡፡ ይሌቁንም ሔጉ የመረጠው /የተከተሇው/
ሞግዚቱ ሉሸጣቸው የሚችሊቸውን ንብረቶች በግሌጽ አስቀምጦ /ዯንግጎ / ማሇፌ ነው ሔጉ ይህን
ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ዯግሞ በተቃራኒው አስተሳሰብ ሲታይ ሞግዚቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመሸጥ
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በሔጉ በቀጥታ ያሌተፇቀዯሇት መሆኑን ነው፡፡ የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግም እንዯዚሁ
በአንቀጽ 277/1/ ተመሣሣይ ዴንጋጌ አስቀምጦአሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው ሔጉ አካሇመጠን ሊሊዯረሱ ሰዎች ሌዩ ጥበቃ ይኖር ዘንዴ ግሌጽ
ዴንጋጌዎችን በቤተሰብ ሔጉ አካቶአሌ፡፡ እንኳንስ አካሇመጠን ባሊዯረሰው ሞግዚት የተዯረገው ቀርቶ
በራሱ አካሇ መጠን ባሊዯረሰው ሰው ወይም ሌጅ የተዯረገው ውሌም ፇራሽ እንዯሆነ በኦሮሚያ
ቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 316 እንዯዚሁም በተሻሻሇው የፋዳራሌ መንግስት የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ
299 ተዯንግጎአሌ፡፡ እነዚህን ዴንጋጌዎችን ቀዯም ሲሌ ከተቀጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን ስናየው በዚህ መዝገብ ሇቀረበው ክስ መነሻ የሆነው የቤት ሽያጭ ውሌ በሔጉ ረገዴ
ተፇጻሚነት ያሇው ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት እና የጠ/ፌ/ቤቱ ሰበር ችልት
የዯረሱበት መዯምዯሚያ ከዚህ አንፃር ሲታይ ሔጉን በአግባቡ በመተርጎም የተዯረሰ ነው ሇማሇት
የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡
ው
1.

2.

3.

ሣ

ኔ

የአሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 31454 ጥር 18 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የኦሮሚያ
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ 100903 መጋቢት 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው በ5/9/93ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ የሚፇጸም
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 16777
በ5/3/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቶአሌ፡፡
በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ
ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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