የሰ/መ/ቁ.116950
መጋቢት 23 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡-አሌማው ወላ
ዒሉ መሀመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
እንዯሻው አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አስቴር በቀሇ ጭጭ አይበለ ሞግዚት አዴራጊ ህፃን ማህዯር የማነህ በሸህ
ተጠሪ ፡-

የሇም ፡፡
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የማይንቀሳቀስ ንብረት (ቤት) ሇመሸጥ የሚያስችሌ የሞግዚትነት ስሌጣን ይሰጠኝ ጥያቄ
የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን
አመሌካች በመ/ቁ 562/07 ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ነው፡፡
የአመሌካች አቤቱታ ባጭሩ በቦላ ክ/ከተማ ወረዲ 13 የቤት ቁጥር 1590 የሆነው መኖሪያ ቤት
ከላልች ወራሾች ጋር የሚካፇሌ ዴርሻ ያሊቸው በመሆኑ አመሌካች ቤቱን መሸጥ መሇወጥ
እንዱችለ ተጨማሪ የሞግዚትነት ስሌጣን እንዱሰጣቸው መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የስር ፌርዴ ቤትም ምስክሮች አስቀርቦ እንዯሰማ አመሌካች ቤቱን በማከራየት በሚያገኙት ገቢ
እንዯሚተዲዯሩ ቤቱን የሚወርሱ ላልች ሌጆችም እንዲለ ከእነዚህ የተወሰኑት ራሳቸውን ችሇው
እንዯሚኖሩ አመሌካች ሞግዚት የሆኑሊት ዕዴሜዋ 15 ዒመት እንዯሆነ ከዚህ ቤት ውጪ ላሊ
መኖሪያ ቤት እንዯላሊቸው በመግሇጽ መመስከራቸውን ፌ/ቤቱ መመዝገቡን የስር ፌ/ቤት ውሳኔ
ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ ከመረመረ በኋሊ ህፃን ማህዯር የማነ ከሞግዚት
ሇመውጣት የተቃረበች ሲሆን ላሊ መኖርያ ቤት ስሇላሊቸው እንዱሁም በዚሁ ቤት ኪራይ
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እየተማረች እንዯምትገኝ አስቀዴሞ ቤቱ ቢሸጥ አካሇመጠን ስሊሊዯረሰኝ ዴርሻዬ ሉጠፊበት
እንዯሚችሌ ፌ/ቤቱ ግምት በመውሰዴ እንዱሁም ቢሸጥ ላሊ መኖሪያ ቤት እንዯላሊቸው ፌ/ቤቱ
የተገነዘበ ስሇሆነ የአመሌካችን አቤቱታ ፌ/ቤቱ ባሇመቀበሌ መዝገቡን በብይን ዘግቶታሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
እንዱሁም ሇሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶችን ብይን ትዕዛዝና ውሳኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም የጤና ችግር ያሇበቸው
በመሆኑ የህፃን ማህዯር የማነን መሠረታዊ የኑሮ ወጪ ማሟሊት እንዲሌቻለ ቤቱ ተሸጦ የቀሇብ
የሌብስ የትምህርት ወጪ ካሌተሸፇነ በቀር ቤቱን በማከራየት በሚያገኙት ገቢ ማሟሊት
አሇመቻሊቸውን
ቤቶች

ላልች ወራሾችም ቤቱ ቢሸጥ እንዯማይቃወሙ በተገሇጸበት ሁኔታ የስር ፌርዴ

የአመሌካችን

ጥያቄ

ውዴቅ

ማዴረጋቸው

በሔጉ

አግባብ

አይዯሇም

የሚሌ

ክርክር

ማቅረባቸውን የሚያሳይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
አመሌካች

ከአዱስ

አበባ

ከተማ

አስተዲዯር

የመጀመሪያ

ዯረጃ

ፌ/ቤት

በመ/ቁ/

562/07

በ12/02/2007 ዒ/ም የማህዯር የማነ በሻህ ሞግዚትና አስተዲዲሪ መሆናቸውን ፌ/ቤቱ እውቅና
መስጠቱን በኢፋዳሪ ፌትህ ሚኒስቴር የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ነሏሴ 01 ቀን 2007
ዒ/ም የውክሌና ስሌጣን መውሰዲቸውን የሚያሰይ ማስረጃ ከመዝገቡ ጋር አያይዟሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ችልት መጋቢት 16/2008 ዒ/ም በሰጠው ትዕዛዝም ህፃን ማህዯር የማነ በሻህ
በችልት ቀርባ እንዴታሰረዲ ያዯረገ ሲሆን መጋቢት 19 ቀን 2008 ዒ/ም በዋሇው ችልት
በሰጠችው ቃሌ ወሊጅ እናቷ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ማሟሊት ከማይችለበት ዯረጃ የዯረሱ በመሆኑ
ቤቱ ተሸጦ ከዚህ የሚገኘው ገንዘብ ሇቀሇብ፤ ሇትምህርት፤ ሌብስ እና ላልች ወጪዎች
እንዱሸፇኑሊት ተቃውሞ እንዯላሊት አስረዴታሇች፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ከቤቱ የሚያገኙት ገቢ
ላልች ወራሾችም የሚካፇለት እንዯሆነ የጤና ሁኔታቸውም በጥሩ ሁኔታ የላሇ በመሆኑ ቤቱ
እንዱሸጥ አመሌክተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ይዘት ያሇው ሲሆን ይህ ችልትም
አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች

ጋር

በማገናዘብ

እንዱሁም

ጉዲዩ

ሇሰበር

ሲቀርብ

ከተያዘው

ጭብጥ

አንፃር

በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
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ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ በአመሌካች የቀረበው ተጨማሪ የሞግዚትነት ስሌጣን
ይሰጠኝ ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ከህፃኗ የተሻሇ ጥቅም /Best
interest of the child/ አንፃር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን መመርመር መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡
አመሌካች

ከስር

ፌርዴ

ቤት

አንስቶ

አጥብቀው

የሚከራከሩት

የሞግዚት

አዴራጊያቸውን

መሠረታዊ ፌሊጎቶች ማሟሊት ባሇመቻሊቻው ከአባቷ በውርስ የምታገኘው የማይንቀሳቀስ ቤት
ተሸጦ ሇቀሇብ ፣ትምህርት፣ ሌብስና ተያያዥ ወጪዎች መሸፇኛ እንዱሆን ጠይቀው የስር ፌርዴ
ቤት ተማሪ (ህፃን) ማህዯር የማነ ከሞግዚት ነፃ ሇመውጣት ጥቂት ዒመት የቀራት መሆኑ ላሊ
ቤትም የላሊቸው መሆኑ በመረጋገጡ ቤቱ ሉሸጥ አይገባም ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሷሌ፡፡
አመሌካች

አሁን

ያሊቸው

ህመም

ቤተሰቡን

ማስተዲዯር

የሚችሌ

ገቢ

ሇማመንጨት

የሚያስችሊቸው እንዲሌሆነና ቤቱ ካሌተሸጠ በቀር የህፃን ማህዯር የማነን የኑሮ ወጪ መሸፇን
እንዯማይችለ ከስር ፌ/ቤት ጀምሮ ባቀረቡት ክርክር የገሇጹ ሲሆን አሁን ሇአከሇ መጠን
ያሌዯረሰችውን ሌጅ ጨምሮ ሁለም ሌጆቻቸው ቤት ቢሸጥ ተቃውሞ እንዯላሊቸው የሚያሳይ
ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ያነጋገራት ተማሪ ማህዯር የማነም እናቷ ቤተሰቡ
የሚያስፇሌገውን መሠረታዊ ነገሮች ሇማሟሊት በማይችለበት ዯረጃ በመዴረሳቸው ቤቱ ቢሸጥ
እንዯማትቃወም አስረዴታሇች፡፡
በመሰረቱ አካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆች ሀብት በህጉ አግባብ ሉተዲዯር እንዯሚገባ ከፌ/ህ/ቁ. 280
እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘት ያስገነዝቡናሌ፡፡ አካሇ መጠን ያሌዯረሰው ሀብት ሉሸጥ
እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 289 (1) የተመሇከተ ሲሆን መቃወሚያ የሚቀርብበት ስርዒትም በዚህ
ዴንጋጌ ንዐስ አንቀጽ 2 ተመሌክቷሌ፡፤ ፌርዴ ቤቶች ስሇህፃናት መብትና ጥቅም ሲወስኑ የጉዲዩ
ዒይነት ይዘትና ባህሪ ያገናዘበ መሆን እንዲሇበት በየትኛውም መሌኩ መብትና ዯሔንናታቸው
ቅዴሚያ ሉሰጠው እንዯሚገባ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህግ መንግስት አንቀጽ 36 (2) ሥር ተመሌክቷሌ፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ ፌቺ በሚወሰንበት ጉዲይም የህፃናቱ አያያዝና የቀሇብ ጉዲይ ትኩረት ከሚሹ
ነጥቦች እንደ ስሇመሆኑ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር
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ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ መሸፇን
አሇመቻሊቸውን በዝርዝር ምክንያት አሰዯግፇው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን
ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው ህፃን ማህዯር የማነ ሇአካሇ መጠን እየዯረሰች እንዯሆነና ቤቱ ከተሸጠ
ሇወዯ ፉቱ ችግር ሉያጋጥም ይችሊሌ በሚሌ እሳቤ ስሇመሆኑ ከመዝገቡ መረዲት ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች ቤቱን በማከራየት የሚያገኙት 2000 ብር ሇላልች ወራሾችም ዴርሻ ዴርሻቸው
እንዯሚያከፊፌለ ገሌጸው ይህ ቤት ከማከራየት የሚያገኙት ገቢ በየትኛውም መሌኩ አሁን
ያሇውን ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት የማያሟሊ ስሇመሆኑ መከረከራቸውን ተረዴተናሌ፡፡
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የአመሌካች መሰረታዊ ጥያቄ ሞግዚት የሆኑሇት ሌጅ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ቤቱን በማከራየት
ከሚገኘው ገቢ የማይሸፇን ከሆነ ላሊ ህጋዊ መፌትሓ መስጠቱ የህፃን ማህዯር የማን ቀጣይ
ሔይወት በተዯሇዯሇ መሠረት ሇማኖር ወሳኝ ነው፡፡ ህፃን ማህዯር የማነ የ10ኛ ክፌሌ ተማሪ
እንዯሆነች በችልቱ ቀርባ አስረዴታሇች፡፡ ከዚህ መገንዘብ የምንችሇው እስከ ኮልጅ መግቢያ ዴረስ
ያሇው ጊዜ ረጅም መሆኑን ነው፡፡ ወሊጅ እናቷም ካሊቸው የጤና እክሌ የህፃን ማህዲር የማን
መሰረታዊ

ፌሊጎት

ማሟሊት

በማይችለበት

ዯረጃ

መዴረሳቸውን

ችልቱ

ገሌጿሌ

የስር ፌ/ቤት የተማሪ ማህዯር የማነ ከሚግዚት አስተዲዯር ነፃ ሇመውጣት የቀራት ጊዜ አጭር
መሆንና ሇወዯ ፉቱ ያሇው ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገበ ቢሆንም ህፃን ማህዯር የማን አሁን
ያሇው ተጨባጭ የኑሮ ሁኔታ መሸፇን የሚችሌ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ ያሊት ስሇመሆኑ
አሌተረጋገጠም፡፡ የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት የማሟት ጉዯይ የማይታሇፌ
መሰረታዊ ጥያቄ ከሆነ ቤቱን በመሸጥ ኑሮ እንዴትዯጉም ከማዴረግ ውጭ ላሊ ህጋዊ መፌትሓ
ያሇውም፡፡ ህፃን ማህዯር የማነ ትምህርቷን ሳይስተጓጎሌ መቀጠሌ የምትችሇው መሰረታዊ
የሆነውን ምግብ፣ ሌብስ ፣ህክምና የተሇያዩ የትምህርት መረጃ መፃሔፌት ማግኘት ስትችሌ ብቻ
ነው፡፡ ህፃኗ ሇወዯፉቱ ራሷን መቻሌ የምትችሇው አሁን በሚሰራው ስራ ነው፡፡ ህፃን ማህዯር
የማነ ትምህርቷን ሳታቋርጥ እስከ ዩኒቨርስቲ መዝሇቅ የምትችሇው ከወዱሁ በሚዯረግ ዴጋፌ
ክትትሌና እንክብካቤ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ህፃን ማህዯር የማነ እና ላልች ወራሾች
የሚጋሩት ቤት ሁለም ባሇመብቶች በተሳተፈበት አግባብ ሉሸጥ የሚገባው ነው፡፡ የስር ፌርዴ
ቤቶች በአመሌካች የቀረበው ቤቱን በመሸጥ የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት
ሊሟሊ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ ያሇበቂ ምክንያት ውዴቅ መዯረጉ በጉዲዩ መሠረታዊ የህግ
ስህተት መፇጸሙን የሚያሳይ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው፡፡
አመሌካች ህፃን ማህዯር የማነ እና ላልች ወራሾች የሚጋሩት ቤት እንዱሸጥ መወሰኑ ተገቢ
መሆኑ ከታመነ ቀጥል የሚነሳው ጥያቄ የህፃን ማህዯር የማነ ዴርሻ ገንዘብ በምን ሁኔታ
ሉቀመጥ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ ቤቱ ከተሸጠ በኃሊ የህፃን ማህዯር የማነ ዴርሻ የሚታወቅ ሲሆን
ገንዘቡ ሇረጅም ጊዜ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አግባብ እንዴትጠቀምበት ሞግዚት አዴራጊዋ በህፃኗ ስም
የሂሣብ ቁጥር ከፌተው ገንዘቡን ሉያስቀምጡ ይገባሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአሁኗ አመሌካች በህፃን
ማህዯር የማነ የባንክ ሂሣብ ዯብተር ከፌተው ቤቱ ከተሸጠ በኃሊ ገንዘቡን በሙለ ገቢ ካዯረጉ
በኃሊ ሇሌጀቷ ተፇጥሮአዊና ሰብአዊ ፌሊጎቷ ሇቀሇብ፤ ሇትምህርት፤ሇመኖሪያ ቤት ሇጤና አጠበበቅ
እና ሇሌዩ ሌዩ ወጪዎች በየወሩ 1,000 (አንዴ ሺህ/ ብር ወጪ እያዯረጉ ሉጠቀሙ ይገባሌ
ብሇናሌ፡፡ በየወሩ ወጪ የሚዯረገው 1,000 ብር የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ
ፌሊጎት የማያሟሊ ከሆነና ይኽውም በበቂ ምክንያት ተዯግፍ ከቀረበ የስር ፌ/ቤቶች ተገቢ ህጋዊ
ትዕዛዝ የሚሰጡበት ሁኔታ በዚህ ውሳኔ የሚገዯብ አይሆንም፡:
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በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረቡት ቤት ሇመሸጥ ይፇቀዴሌኝ
ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት ያሊገናዘበ በመሆኑ
ተገቢ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ቤቱም በንብረቱ መብት ያሊቸው ወገኖች በተሳተፈበት ይሸጥ በማሇት
ወስነናሌ፡፡ ቤቱ ከተሸጠ በኃሊ የህጻን ማህዯር የማነ ዴርሻ በስሟ በተከፇተ የሂሣብ ቁጥር ገቢ
ሆኖ በየወሩ አንዴ ሺህ ብር ወጪ ይዯረግ ብሇናሌ፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ.562/07 በ19/09/2007 ዒ/ም የሰጠው
ብይን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23752 በ8/10/2007
ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ የአስተዲዯሩ ሰበር ሰሚ ችልት በወ/ቁ. 23834 በ14/11/2007 ዒ/ም
የሰጠው ውሳኔ ተሸሯሌ፡፡
2. አመሌካች የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት ማሟሊት ባሇመቻሊቸው
አመሌካች እና ላልች ወራሾች የሚጋሩት በአዱስ አበባ ከተማ ቦላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 13
የቤት ቁጥር 1590 የሆነውን መኖሪያ ቤት ሁለም ባሇመብቶች ባሳተፇ መሌኩ ይሸጥ
ብሇናሌ፡፡
3. ሇክርከሩ ምክንያት የሆነው ቤት ከተሸጠ በኃሊ የአመሌካች ህፃን ማህዯር የማነ ዴርሻ በስሟ
በተከፇተ የሂሣብ ቁጥር ገቢ ይሁን ብሇናሌ፡፡ ህፃኗ በየወሩ ሇሚያስፇሌጋት መሠረታዊ የኑሮ
ወጪ 1,000 (አንዴ ሺህ /ብር በሞግዚቷ በኩሌ ወጪ እየተዯረገ ይከፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
በየወሩ ወጪ እንዱሆን የታዘዘው መጠን ገንዘብ የህፃኗ መሰረታዊ የኑሮ ወጪ የማይሸፌን
መሆኑ ከተረጋገጠ ሇመሻሸሌ የሚቀርበውን ጥያቄ ይህን ውሳኔ አያግዴም ብሇናሌ፡፡
4. መዝገቡ ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሩ/ሇ
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