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አመሌካች፡- አቶ ሳሙኤሌ ታዯሰ አሌቀረቡም
ተጠሪዎች፡- ወ/ት እጥፌ ወርቅ ኃይሇማርያም አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
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ጉዲዩ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት የአፇፃፀም
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች
ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር የቀረበ ነው፡፡ ክርክሩ የፌርዴ
አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት አመሌካች የፌርዴ ባሇዕዲ በመሆን
ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካች ንብረት የሆነ የኮንዯሚኒየም ቤት ያሇ በመሆኑ ቤቱ ተሸጦ በፌርዴ
የተረጋገጠሇትን ገንዘብ ቤቱ በሀራጅ ተሸጦ እንዱከፇሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የፌርዴ አፇፃፀም መምሪያ በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 1ዏ
በሠራተኛ ሠፇር ሣይት የህንፃ ቁጥር ዏ1 የቤት ቁጥር 52-Bs-2506 የወሇሌ ቁጥር 002 የቤቱ
ስፊት 43.37 ካሬ ሜትር የሆነውን ኮንዯሚኒየም ቤት በሏራጅ በመሸጥ ሇፌርዴ ቤት ባሇመብት ብር
300,000 /ሶስት መቶ ሺ ብር/ በታህሣሥ 30 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ ገንዘቡ ተከፌል እስከ አሇቀ
ዴረስ ከሚታሰብ ከአሥራ ሁሇት በመቶ ወሇዴ ጋር እንዱከፇሌ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት ይግባኙ ፌሬ ነጥብ የላሇው መሆኑን
በመግሇፅ ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ግንቦት 9 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት በፌርዴ
የተወሰነብኝን ገንዘብ ሇመክፇሌ የአንዴ ወር ጊዜ እንዱሰጠኝ ያቀረብኩትን ጥያቄ አሇመቀበለ
የፌታብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 186/2/ የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ኮንዯሚኒየም ቤቱ አምስት ዓመት ሣይሞሊው ሇዕዲ መክፇያነት እንዱሸጥ የበታች
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 19/97
አንቀፅ 14/2/ እና አንቀፅ 21 እንዯዚሁም የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 404/ሰ/
የተዯነገገውን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
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በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ጥቅምት 19 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች
ዕዲውን ያሇመክፇሌ የተሇያየ ሰበብ እየፇጠሩ አጉሊሌተውኛሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 19/97 የቤቱ
የባሇሀብትነት ምስክር ወረቀት የሚሰጠው ዕዲው ተከፌል ሲያሌቅ መሆኑን ከሚዯነግግ በስተቀር
ገንዘብ የተበዯረና የኮንዯሚኒየም ቤት ያሇው ሰው ዕዲው ቤቱ ተሸጦ እንዲይከፇሌ አይከሇክሌም፡፡
ስሇዚህ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተገቢ ባሇመሆኑ የሰበር አቤቱታውን ውዴቅ በማዴረግ ያሰናብተኝ
በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች ታህሣሥ 22 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በፅሐፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የፌርዴ ባሇዕዲ መሆናቸው
በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሰበር የታመነ ጉዲይ ነው፡፡ ባሇዕዲ መሆኑ በፌርዴ የተረጋገጠበት ሰው
በፌርዴ የተወሰነበትን ገንዘብ ሇፌርዴ ባሇመብቱ የማይከፌሌበት በአፇፃፀም ወቅት ሉያነሣው
የሚችሇው መከራከሪያ ያሇው ስሇመሆኑ አፇፃፀሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት ቀርቦ እንዱያስረዲ ፌርዴ
ቤቱ እዴሌ የሚሰጠው መሆኑን ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 378/1/ ዴንጋጌ ሇመረዲት
ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በፌርደ መሠረት ፇፅሞ ከሆነ ፌርደን የፇፀመ መሆኑን በፌርደ መሠረት
ያሌፇፀመ ከሆነ ያሌፇፀመበትን ምክንያት ሲጠየቅ አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ፌርደን ሇመፇፀም
ተጨማሪ ጊዜ እንዱሰጠው ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ይህንን የአመሌካችን ተጨማሪ ጊዜ
ይሰጠኝ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የፌርዴ አፇፃፀሙ በአመሌካች ንብረት ሊይ የሰጠው ትዕዛዝ የህግ
ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤት ተጨማሪ ጊዜ ሉሰጠኝ ይገባ ነበር
በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ አመሌካች ሇፌርዴ አፇፃፀምና ሇአመሌካቿ እዲ መክፇያ ይሆን ዘንዴ
የኮንዯሚኒየም ቤቱ በሀራጅ እንዱሸጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የአፇፃፀም ትዕዛዝ የአዱስ አበባ
አስተዲዯር ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 19/97 አንቀፅ 14 ንዐስ አንቀፅ 2 እና አንቀፅ 21
የሚጥሱና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ
ስንመረምረው ከሊይ የተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ጠቅሊሊ ዋጋውን ከፌል
ያጠናቀቀ የኮንዯሚኒየም ቤት ባሇሃብት የሆነው ሰው ክፌያ ያጠናቀቀበትን የኮንዯሚኒየም ቤት
በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ተሸጦ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዲይሆን የሚከሇክለ ዴንጋጌዎች ሆነው
አሊገኘናቸውም፡፡ የአዋጅ ቁጥር 19/94 አንቀፅ 14 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ የመጀመሪያው ፕራግራፌ
ቃሌ በቃሌ ሲነበብ ‛ገዢው ጠቅሊሊ ዋጋውን ከፌል ቢያጠናቅቅም ቤቱን ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ
ወይም በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የሚቻሇው ቤቱን ከገዛ በኋሊ አምስት ዓመት ሲሞሊው ብቻ ይሆናሌ“
በማሇት የሚዯነግግ ሲሆን የአዋጁ አንቀፅ 21 ከአዋጁ ጋር የሚቃረን የተሇመዯ አሠራር ወይም ህግ
በዚህ አዋጅ በተሸፇነ ጉዲዮች ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡
የአዋጅ ቁጥር 19/97 አንቀፅ 14/2/ የኮንዯሚኒየም ቤት ዋጋ ከፌል ያጠናቀቀ ባሇሃብት
ቤቱን የመሸጥ የመሇወጥና ሇሶስተኛ ወገን የማስተሊሇፌ መብቱን በተሟሊ ሁኔታ ተግባር ሊይ
የሚያውሇው ከአምስት ዓመት በኋሊ መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ ዴንጋጌው የኮንዯሚኒየም ቤት
ባሇሃብት የሆነው ሰው በራሱ ፇቃዴና ፌሊጎት ቤቱን በሽያጭ ወይም በስጦታ ስሇሚያስተሊሇፌበት
ሁኔታ የሚዯነግግ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ የቤቱን ዋጋ አጠቃል የከፇሇ የኮንዯሚኒየም ቤት ባሇሃብት
እንዱከፌሌ በፌርዴ የተወሰነበት የላሊ ሰው ዕዲ ያሇበት በሆነ ጊዜ ፌርዴ ቤቶች ዕዲው ተጠቃሌል
የተከፇሇውን የኮንዯሚኒየም ቤት በሀራጅ ተሸጦ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዱሆን ትዕዛዝ ከመስጠት
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የሚከሇክሌ ወይም ሥሌጣናቸውን የሚገዴብ የህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች የጠቀሱት የአዋጅ
ቁጥር 19/97 አንቀፅ 21 ዋጋው ተጠናቅቆ የተከፇሇውን የፌርዴ ባሇዕዲ የኮንዯሚኒየም ቤት ፌርዴ
ቤቶች በሀራጅ ተሸጦ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ ከማዴረግ የሚገዯብ ይዘት ያሇው ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌርዴ ማስፇፀሚያ ይሆን ዘንዴ በሀራጅ እንዱሸጥ
ትዕዛዝ የሰጡበት የኮንዯሚኒየም ቤት በህግ ሇላሊ ሰው እንዲይሸጥ ክሌከሊ የተዯረገበት ነው በማሇት
የአዋጅ ቁጥር 19/77 አንቀፅ 14/2/ እና አንቀፅ 21 ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 404/ሰ/
ጋር በማጣመር ያቀረቡት ክርክር የተጠቀሱትን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ግብ
ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን
የአፇፃፀም ትዕዛዝ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በማፅናት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው
ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 8 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ
ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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