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ጥቅምት 18 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ራሓራ ሥነፀሏይ - ጠበቃ አስረስ ባያው ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ መስፌን ታምራት - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤትና የከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት
የአፇፃፀም ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች የፌርዴ ባሇመብት የሆኑበትን እዲ ሇማስከፇያ እንዱሆን
የፌርዴ ባሇእዲው የተጠሪው ንብረት የሆነ ቤት እንዱሸጥሊቸው አመሌካች አመሌክተዋሌ፡፡ ቤቱ
በፌርዴ ባሇእዲው ሌጅ ተማሪ ማራማዊት መስፌን ስም ስሙ ተዛውሮና ተመዝግቦ የተገኘ መሆኑ
ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ ቤቱን የእዲ መክፇያ እንዲይሆን ሇማሸሽ ያዯረጉት ዴርጊት በመሆኑ
በሌጃቸው ተማሪ ማራማዊት መስፌን ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ንብረት ተሸጦ ፌርደ
እንዱፇፀምሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት
እንዱውሌ የጠየቁት ቤት በፌርዴ ባሇ እዲው ስም ሳይሆን በተማሪ ማሪማዊት መስፌን ስም የሚገኝ
በመሆኑ አፇፃፀሙን በቤቱ ሊይ ማስቀጠሌ አይቻሌም በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን በፌታብሓር
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ የሆነው ተጠሪ ቤቱን ሇእዲ መክፇያ እንዲይሆን ሇማሸሽ በማሰብ
ምንም አይነት ሏብት ሇላሊት አካሇ መጠን ሊሌዯረሰች ሌጁ የቤቱን ስመ ንብረት በማዛወር የፇፀመው
ተግባር መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የማራማዊት መስፌን ነው፡፡ ሇዚህም ቤቱ የማራማዊት መስፌን
መሆኑን የሚያረጋግጥ ውሌና የቤቱ ክፌያ የተከፇሇባቸው ወርሀዊ ዯረሰኞች ስሊለ ቤቱ የፌርዴ
ማስፇፀሚያ እንዱሆን ያቀረቡት ክርክር ተገቢነት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
የመሌስ መሌስ በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
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ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር የተገሇፀው ሲሆን ተጠሪ የፌርዴ ባሇእዲ
የሆነበትን ገንዘብ ሇመክፇሌ ጥረት በሚዯረግበት ጊዜ ቤቱ የተጠሪ ሌጅ በሆነችው ህፃን ማራማዊት
መስፌን ስም የተዛወረ መሆኑ የስር ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ ተረጋግጧሌ፡፡ የቤቱ ባሇቤት ናት ቤቱም
በስሟ ተመዝግቧሌ የምትባሇው ማራማዊት መስፌን ህፃን መሆኗን የስር ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ
ተረጋግጧሌ፡፡
አንዴ ሰው የንብረት ባሇቤት የሚሆነው በጉሌበቱ በፇጠራ ችልታው ወይም በገንዘቡ
ንብረቱን ያፇራው ሲሆን እንዯሆነ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ በተጠሪና
በተጠሪ ባሇቤት በወ/ሮ አሇም ዘውደ ዘርፈ ስም ተመዝግቦ የነበረው ቤት በህፃን ሌጃቸው በህፃን
ማራማዊት መስፌን ስም አዛውረው ቤቱን በህፃን ማራማዊት ስም አስመዝግበው መገኘታቸው
ብቻውን ህፃን ማራማዊት መስፌን የቤቱ ባሇሏብት ናት ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ
አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ተጠሪ በፌርዴ የተወሰነበትን እዲ መክፌያ እንዲይሆን ቤቱን በራሷ መንገዴ
ሰርታ ባገኘችው የገቢ ምንጭ የገዛችው ስሇመሆኗ ሳያረጋግጥ የንብረቱ በህፃን ሌጅ ስም በማዛወር
ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት ንብረቱ እንዲይውሌ ሇማሸሽ የሞከረ መሆኑን የሚያመሇክት ተግባር ነው፡፡
የፌርዴ ባሇእዲ የሆነ ሰው ንብረቱ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት እዲይውሌ አካሇ መጠን ባሌዯረሰ
ህፃን ሌጁ ስም እያዛወረ መሌሶ ንብረቱን በሞግዚትነት የሚያስተዲዴርበት የሚሸጥበትና
የሚሇውጥበትን ሁኔታን ህጋችን አይፇቅዴም፡፡ ባሇእዲው መክፇሌ የሚገባውን እዲ ባሇመክፇሌ
በአጭበርባሪነት የሚፇጽማቸውን ተግባራት የፌርዴ ባሇመብት ወይም ገንዘብ ጠያቂው የመቃወምና
እዲውን ሊሇመክፇሌ ያዯርገው ተግባር መሆኑን ሇማሳየት በማጭበርበር የተሰራው ስራ ዋጋ
እንዲይኖረውና ባሇእዲው እዲውን እንዱከፌሌ ማዴረግ የሚቻሌ ስሇመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
1895 እና ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1896 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መዝገብ በተጠሪና
በአመሌካች ስም የነበረውን ቤት ተጠሪ በህፃን ሌጁ ሇማራማዊት መስፌን ስም ማዛወሩ ንብረቱ
የፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዲይሆን ሇማዴረግ የተፇፀመ የማጭበርበር ተግባር ነው በማሇት አመሌካች
ያቀረቡትን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤትና የከፌተኛ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. በመጀመሪያ በተጠሪና በባሇቤታቸው ወ/ሮ ዓሇም ዘውዴ ዘርፈ በአሁኑ ጊዜ በህፃን
ማሪማዊት መስፌን ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ቤት አመሌካች በፌርዴ ያስወሰኑትን ገንዘብ
ማስፇፀሚያ እንዱሆንና የሥነ ሥርዓት ሔጉ በሚፇቅዯው መሠረት በሏራጅ በማሸጥ
እንዱያስፇጽም ጉዲዩን ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሶ/በ
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