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ጉዲዩ የቤት ሌረከብ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ
መንግስት በደብቲ ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡ በዚህ ፌ/ቤት ክርክሩ ሲጀመር ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ
ተጠሪ ሲሆኑ ተከሳሽ ዯግሞ አመሌካች ነበሩ፡፡ ተጠሪ በወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች
በአዯራ እንዱጠብቁ ከተጠሪ አባት ሟች ተክላ ኪዲኔ የተሰጣቸውንና በልጊያ ከተማ ውስጥ
የሚገኘውን መኖሪያ ቤት ህጋዊ ወራሽ ሇሆኑት ተጠሪ እንዱያስረክቡ ሲጠየቁ ፇቃዯኛ
ያሇመሆናቸውን በመግሇፅ ቤቱን እንዱያስረክቡ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች
በበኩሊቸው ቤቱን በሔጋዊ ውክሌና መሰረት ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ያስተሊሇፈ መሆኑን ገሌፀው
ቤቱን ሇማስረከብ ሌገዯዴ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ
አመሌካች አቶ ተክላ ኪዲኔ ኤርትራዊ በመሆናቸው ከአገር ሲወጡ ሇአመሌካች በሰጡት ውክሌና
መሰረት ቤቱን አመሌካች ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ማስተሊሇፊቸው ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት
በውክሌና ስሌጣን የተፇፀመ ተግባር አመሌካችን ቤቱን እንዱያስረክቡ አያስጠይቃቸውም በማሇት
ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ
ቀኙ ከተከራከሩና ተገቢው ማጣራትና ተጨማሪ ማስረጃዎች ከተሰሙ በኋሊ ጉዲዩ የዲኝነት
ገንዘብ ተከፌልበት መታየት የነበረበት ነው በሚሌ ምክንያት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮ ጉዲዩ
የዲኝነት ገንዘብ ተከፌልበት እንዱታይ ወዯ ስር ፌ/ቤት መሌሶታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪ
የይግባኝ አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የዞኑ
ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን የዲኝነት ገንዘብ ሲከፇሌበት የሚታይ ነው በማሇት መመሇሱ የስነ ስርዓት
ሔጉን ያሌተከተሇ መሆኑን፣ እንዱሁም ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ጭብጡን ሇውጦ ዋናውን ጉዲይ
ሉመሇከት የሚችሌበት የስነ ስርዓት ሔግ ዴንጋጌ መኖሩን ጠቅሶና ዴንጋጌውን ከሇየ በኋሊ
ዋናውን ጉዲይ መርምሮ አመሌካች አሇ የሚለትን የውክሌና ስሌጣንና የሽያጭ ውሌ ማስረጃዎች
በሚመሇከታቸው አካሊት በተሇያየ ጊዜያት የተሇያዩ መግሇጫዎች የቀረቡባቸው በመሆኑ የሰነዴ
ማስረጃዎችን አጠራጣሪ የሚያዯርገው መሆኑን፣ አመሌካች አሇ የሚለት የውክሌና ሰነዴ
ማስረጃ ይዘቱ ሲታይም አከራካሪውን ቤት ሇማስተዲዯር እንጂ ሇመሸጥና ሇመሇወጥ
የማያስችሊቸው መሆኑን የሚያስገነዝብ መሆኑን ጠቅሶና የዞኑን ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ
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በመሻር የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ
ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በአቤቱታቸው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃውን የክሌሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ያሇመቀበለ ከሰነደ ይዘት ውጪ ነው በማሇት ዘርዝረው ውሳኔው ተሸሮ ሇተጠሪ
በውክሌና ስሌጣኑ መሰረት ቤቱን የሸጡበት ዋጋ ሔጋዊ ተቀናሽ ሂሳቦች ካለ የሚቀነሱ መሆኑ
ተገሌፆ ውሳኔ እንዱሰጣቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ችልት ሇአመሌካች የተሰጠው ውክሌና
ቤቱን ከማስተዲዯር ባሻገር ሇመሸጥ የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት አመሌካች ከውክሌና
ሥሌጣናቸው አሳሌፇው ተገሌግሇዋሌ ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የአመሌካች
የሠበር አቤቱታ መሰረት ያዯረገው በፌሬ ነገር ክርክር ሊይ በመሆኑ በሰበር ችልቱ ሉታይ
የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የመሌሳቸውን ጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ጉዲዩ ሇሰበር
ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሯሌ፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የተጠሪ አባት ሟች ተክላ ኪዲኔ የሰጡት ፇቃዴና ውክሌና ሳይኖር
አመሌካች አከራካሪውን ቤት ሇ3ኛ ወገን ማስተሊሇፊቸው ተረጋግጧሌ ተብል ነው በክሌለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ሉሰጥ የቻሇው፡፡ የተጠሪ ክስ ሲታይም አመሌካች ቤቱን በአዯራ ሇመጠበቅ
ተረክበዋሌ የሚሌ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ከሊይ ከተገሇፀው ዴምዲሜ ሉዯርስ የቻሇው
አመሌካች አሇ የሚለት የነሏሴ 19 ቀን 1990 ዓ.ም. የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ ትክክሇኛ
ስሇመሆኑ የውክሌና ውለን መዝግቧሌ የተባሇው የክሌለ ፌትሔ ቢሮ መግሇጫ እንዱሰጥበት
በፌርዴ ቤት ሲታዘዝ ሰነደ በቢሮው ሉገኝ አሌቻሇም ብል ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ ከሰጠ በኋሊ
በዴጋሚ በፃፇው የማስተካከያ ዯብዲቤ የውክሌና ሥሌጣን ማስረጃው በቢሮው ተረጋግጦ
የተመዘገበና በተገቢው ማህበር ውስጥ ተያይዞ የሚታወቅ መሆኑን መግሇፁና በሽያጭ ውለ ሊይ
ማጣራት አዴርጎ መግሇጫ እንዱሰጥበት የታዘዘው የአስተዲዯር አካሌም መጀመሪያ በሰጠው
መግሇጫ ውለ የማይታወቅ መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ ከገሇፀ በኋሊ በዴጋሚ ማስተካከያ ነው ብል
በፃፇው ዯብዲቤ የሽያጭ ውለ በሔጉ አግባብ የሚታወቅ መሆኑን ማስታወቁ የሰነዴ ማስረጃዎቹ
አጠራጣሪ መሆናቸውን ያሳያሌ፣ የውክሌና ስሌጣን ሰነደም ቤትን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ
የሚያስችሌ አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶች ዘርዝሮ ነው፡፡
በቅዴሚያ ተጠሪ ጉዲዩ የፌሬ ነገርና የማስረጃ ምዘና ክርክር በመሆኑ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት
የሚታይ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡትን መቃወሚያ ተገቢነት ተመሌክተናሌ፡፡ በእርግጥ ይህ
ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፉ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(39ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988
አንቀጽ 10 መሰረት የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም እንጂ ፌሬ ነገርን
ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን ያሇመሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች የክሌለን
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔን በመቃወም የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት የውክሌና ሰነደ በመንግስት
መስሪያ ቤት የተረጋገጠ ሆኖ እያሇና የሰነደ ይዘትም ሌዩ ውክሌና ሉባሌ የሚችሌ ሆኖ እያሇ
ማስረጃው ተቀባይነት ማጣቱ ያሇአግባብ ነው በሚሌ መሆኑን ከቅሬታቸው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡
እንዱህ ከሆነ ቅሬታቸው በውክሌና ማስረጃው ተቀባይነት ማጣቱ ሊይ በመሆኑና የሰነዴ ማስረጃ
ተቀባይነት ዯግሞ የሔግ ጥያቄ በመሆኑ በሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ እንጂ የፌሬ
ነገር ወይም የማስረጃ ክርክር ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው
የተጠሪ ተቃውሞ የሔግ መሰረት የላሇው በመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡
ወዯ ዋናው ስንመሇስም፤ በመሰረቱ የአስተዲዯር መ/ቤት አንዴ ጊዜ የሰጠው የዯብዲቤ መግሇጫ
ትክክሇኛ ያሇመሆኑን በላሊ ጊዜ ከዯረሰበት በዚሁ ሊይ ላሊ ማስተካከያ ዯብዲቤ ቢጽፌ መ/ቤቱ
ሁሇት ጊዜ የተሇያየ ይዘት ያሊቸውን ዯብዲቤዎች በመጻፈ ብቻ ዯብዲቤዎቹ ሇማስረጃነት ዋጋ
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ሉሰጣቸው አይገባም ብል ሁሌጊዜ መዯምዯም የሚቻሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ዋናውና ቁሌፈ
ነገር ከተፃፈት ዯብዲቤዎች መካከሌ የትኛው ነው ትክክሇኛ የሚሇውን በተገቢው መንገዴ
ማጣራት ሲሆን ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠው ዯብዲቤ ካሇ ሇዚሁ ተገቢው የማስረጃነት ዋጋ ሉሰጥ
ይገባሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካች አሇ የሚለትን የውክሌና ስሌጣንና የሽያጭ ውለ በሚመሇከታቸው
አካሊት ስሇመኖራቸው በዴጋሚ በተፃፈት የማስተካከያ ዯብዲቤዎች ተረጋግጠዋሌ፡፡ እነዚህ
ማስተካከያ ዯብዲቤዎች ትክክሇኛ ያሇመሆናቸው ወይም ሔገ ወጥ በሆነ መንገዴ የተሰጡ
ስሇመሆኑ ተጠሪ ያነሱት ክርክር ካሇመኖሩም በሊይ ፌሬ ነገሩን ያጣሩት ፌ/ቤቶችም በዚህ ረገዴ
ያለት ነጥብ የሇም፡፡ በመሆኑም የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰነዴ ማስረጃዎችን ዋጋ ያሌሰጠበት
ምክንያት ሔጋዊ ካሇመሆኑም በሊይ የውክሌና ማስረጃውን በተመሇከተም ማስረጃው ዋጋ የላሇው
መሆኑን በውሳኔው ሊይ ከአሰፇረ በኋሊ ይዘቱን ተመሌክቶ የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔጋዊ
አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ነሏሴ 19 ቀን 1990 ዓ.ም. የተዯረገ የተባሇው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ
የተጠሪ አባት ሇአመሌካች አከራካሪውን ቤት እንዱጠብቁሊቸው፣ እንዱያስተዲዴሩሊቸውና ሽጠው
ገንዘቡን በመቀበሌ እንዱሌኩሊቸው በሚሌ የተቀመጠ ስሇመሆኑ ይዘቱ ያሳያሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት በዚህ የውክሌና ስሌጣን ሇአመሌካች የተሰጣቸው ስሌጣን ቤቱን የማስተዲዯር ነው፣
እንዱህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች ማከናወን የሚችለት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2203 እና 2204 ስር
በተመሇከተው መሰረት የማስተዲዯር ተግባራት የሚባለትን እንጂ ቤቱን የመሸጥ የመሇወጥ
ተግባርን ጭምር አይዯሇም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ በውክሌና ስሌጣኑ አመሌካች ቤቱን
ከማስተዲዯር በተጨማሪ መሸጥና መሇወጥ የሚችለ ስሇመሆኑ የሚያሳየውን የዓረፌተ ነገር
ክፌሌ በመተው የተያዘ በመሆኑ ሔጋዊ ተቀባይነት የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ በእርግጥ ሇአመሌካች
በተሰጠው ውክሌና ስሌጣን ሊይ አመሌካች ምን ምን አይነት ተግባራትን ማከናወን እንዯሚችለ
ከተዘረዘረ በኋሊ የተጠቀሰው የፌትሒ ብሓር ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 2199 ነው፡፡ የማይንቀሳቀስ
ንብረትን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ የሚያስችሌ ስሌጣን ሌዩ ውክሌና እንዯሚያስፇሌገው
የፌ/በ/ሔ/ቁጥር 2205 በግሌፅ ያስቀመጠው ጉዲይ ነው፡፡ የዚህ ቁጥር ንዐስ አንዴ ዴንጋጌ
ተወካዩ ከአስተዲዯር ስራ
በቀር ላሊ ስራ ሇመስራት የሚያስፇሌግ ሲሆን ሌዩ ውክሌና
እንዱኖረው አስፇሊጊ መሆኑን ሲያስቀምጥ ንዐስ ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ የማይንቀሳቀሱ
ንብረቶችን መሸጥ ወይም አስይዞ መበዯር የሚችሇው ሌዩ የውክሌና ስሌጣን ሲኖረው ስሇመሆኑ
ያስገነዝባሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካች አከራካሪውን ቤት ሇመሸጥ የሚያስችሊቸው ሌዩ ውክሌና የሊቸውም
የተባሇው በውክሌና ሰነደ የተዘረዘሩት የተወካዩ ኃሊፉነቶች ሙለ በሙለ ይዘታቸው ሳይታይ
ከመሆኑም በሊይ በሰነደ ሊይ የተጠቀሰው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2199 መሆኑ ሇአመሌካች
የተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ጠቅሊሊ ውክሌና ስሇመሆኑ ያሳያሌ በሚሌ ምክንያትም ጭምር
ነው፡፡ ይሁን እንጂ የውክሌና ሰነደ ይዘት በግሌፅ
ውክሌና ተቀባዩ የተሰጠው ስሌጣን
የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ሇመሸጥ የሚያስችሌ ስሇመሆኑ እየገሇፀ ስሇሌዩ ውክሌና አስፇሊጊነት
የተቀመጠው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2205 በውክሌና ስሌጣን ሰነደ ያሇመጠቀሱ ውክሌናው ሌዩ
የውክሌና ስሌጣን አይዯሇም ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ስሇመሆኑ የሚያሳይ የሔግ ዴንጋጌ
የሇም፡፡ ዋናውና ቁሌፌ ነገር ሇውክሌና ተቀባዩ የተሰጡት ተግባሮች በዝርዝርና ግሌጽ ሁኔታ
ተጠቅሰው በውክሌና ሰነደ ሊይ መገኘት እንጂ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ያሇመጠቀሳቸው
አይዯሇም፡፡ የሰነደ ይዘት ግሌጽ መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች
በውክሌና ስሌጣን ሰጪውና በውክሌና ስሌጣን ተቀባዩ አሌተጠቀሱም ተብል ሰነደ ዋጋ
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እንዱያጣ ማዴረግ የተዋዋዮችን ሏሳብ ውጤት እንዲይኖረው የሚያዯረግ በመሆኑ በውሌ
አተረጓጎም ዯንቦችም ተቀባይነት የላሇው አካሄዴ ነው የሚሆነው፡፡ ስሇሆነም የአፊር ብሓራዊ
ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የውክሌና ሰነደን ይዘት ሙለ
በሙለ ሳይመሇከትና በሰነደ ሊይ ስሇሌዩ ውክሌና ሥሌጣን የሚዯነግገው የፌትሒ ብሓር ሔግ
ዴንጋጌ አሌተጠቀሰም በሚሌ እምነት አመሌካች ከተጠሪ አባት ቤቱን ሇመሸጥ የተሰጣቸው
የውክሌና ስሌጣን የሇም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2179 ፣ 2205 እና 2ዏዏ5
/1/ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
የተጠሪ አባት ቤት በአመሌካች የተሸጠው በሔጉ አግባብ በተሰጣቸው ስሌጣን መሠረት ነው
ከተባሇ ቀጥል መታየት ያሇበት ተጠሪ ያሊቸው መፌትሓ ምንዴን ነው? የሚሇው ነው፡፡ ተጠሪ
ሇአመሌካች የውክሌና ስሌጣን ሰጡ የተባለት ግሇሰብ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ መሆናቸው
ከመረጋገጡም በሊይ አመሌካች ቤቱ የተሸጠበትን ገንዘበ ሇተጠሪ ወይም ላልች ሔጋዊ የሟች
አቶ ተክላ ኪዲኔ ወራሾች ሰጥቼአሇሁ የሚሌ ክርክር በበታች ፌርዴ ቤቶችም ሆነ በዚህ ሰበር
ሰሚ ችልት የሊቸውም፡፡ ይሌቁንም በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት የጽሐፌ መሌስ ቤቱ
የተሸጠበትን ገንዘብ ሇተጠሪ ከመክፇሌ ውጪ ቤቱን ሇመመሇስ የሚገዯደበት አግባብ የላሇ
መሆኑን ግሌጽ አዴርገው ጠቅሰዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በሔጉ አግባብ በተሰጠ የውክሌና ስሌጣን
የተሸጠውን ቤት አመሌካች እንዱያስረክቡ መጠየቅ የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት ባይኖርም ቤቱ
ተሸጠ የተባሇበትን ገንዘብ ግን በወራሽነት መብታቸው ሌክ መሠረት ከአመሌካች ከመጠየቅ
አይታገደም፡፡ በመሆኑም ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 2310 ነሀሴ 12 ቀን
2003 ዓ.ም አመሌካች አከራካሪውን ቤት ከማስተዲዯር ባሻገር ሇመሸጥ የሚያስችሊቸው
የውክሌና ስሌጣን የሇም ተብል የተሰጠው የውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/
መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በተጠሪ አባት ነሏሴ 19 ቀን 1990 ዓ.ም. የተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ
በማስረጃነት ተቀባይነት የማይሰጥበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ሲሆን የሰነደ ይዘት ሲታይ
አመሌካች አከራካሪውን ቤት ሇመሸጥ የሚያስችሊቸው በመሆኑ ሽያጩ የተከናወነው
አመሌካች በተጠሪ አባት በተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ስሇሆነ አመሌካች ሇተጠሪ ቤቱን
እንዱያስረክቡ ሉገዯደ አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች ቤቱን የሸጡበትን የሽያጭ ገንዘብ ተጠሪ ካሊቸው የወራሽነት መብት መጠን
አንጻር ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት.ዘ
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