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ሰበር መ/ቁ154222
ህዲር 28 ቀን 2011ዒ.ም
ዲኞች፡ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዯሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡-አቶ ረሽዴ አዯም
ተጠሪ፡-አቶ ታሪኩ አማረ
መዝገቡ ሇምርምራ የተቀጠረ በመሆኑ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌርዴ፡፡
በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት በመጀመሪያ ጨረታ
ሽያጭ ሊይ ተወዲዴሮ አሸናፉ የተባሇዉ ገዥ ዋጋ ከፌል ግዥዉን ባሇመፇጸሙ ዴጋሚ
ጨረታ ሲዯረግ የሽያጭ ዋጋ ቢቀንስ ሌዩነት የመክፇሌ ሃሊፉነት የሚመሇከት ክርክር
መነሻ ያዯረገ ነዉ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ የፌርዴ ባሇእዲ የአሁኑ ተጠሪ ሲሆን የፌርዴ
ባሇመብት ወ/ሮ ብሻሺ አዱሱ መካከሌ በነበረዉ የአፇጻጸም ክርክር የፌርዴ ባሇእዲ
ንብረት የሆነ ቤት በጨረታ እንዱሸጥ በተሰጠ ትእዛዝ መሰረት በመጀመሪያ ጨረታ ሊይ
የአሁኑ አመሌካች ወንዴም የሆነዉ አቶ ከሉሌ አዯም በጨረታዉ ተወዲዴሮ ቤቱን
በብር 200,000 አሸናፉ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ ገንዘቡን ገቢ ማዴረግ ባሇመቻለ
ሁሇተኛ ጨረታ እንዱወጣ ሲዯረግ የአሁኑ አመሌካች ተወዲዴሮ በብር 137,000 አሸናፉ
ሆኖ ሽያጩ እንዱከናወን በመዯረጉ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/ 429/2/ መሰረት ተጫራቹ
በመጀመሪያ ጨረታ እና በሁሇተኛ ጨረታ መካከሌ ያሇዉን የዋጋ ሌዩነት ብር 63,200
አመሌካች እንዱከፌሌ ተጠሪ አቤቱታ አቀረበ፡፡ የአፇጻጸም መዝገቡን የያዘዉ የመቱ
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ወረዲ

ፌርዴ

ቤት

የግራቀኙን

አስተያየት

ከተቀበሇ

በኋሊ

የአመሌካች

ወንዴም

በመጀመሪያዉ ጨረታ የተወዲዯረዉ ሇአመሌካች ስሇመሆኑ በመግሇጹና አመሌካችም
ይህንኑ አምኗሌ በሚሌ በሁሇቱም ጨረታ የተወዲዯረዉ አመሌካች ነዉ በሚሌ የዋጋ
ሌዩነቱን ብር 63,200 የአሁኑ አመሌካች እንዱከፌሌ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/429/2/ መሰረት
ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝቶ ሇኢለባቦር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን ከፌተኛዉ ፌርዴ ቤት ግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ
የአመሌካች ወንዴም በአመሌካች ስም ጨረታ እንዱወዲዯር ግሌጽ ዉክሌና መስጠቱ
ባሌተረጋገጠበት

ሁኔታ

አመሌካች

ሌዩነቱን

የመክፇሌ

ግዳታ

የሇበትም

በማሇት

የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 2205 ዋቢ በማዴረግ የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡በላሊ በኩሌ
በስር

ፌርዴ

ቤት

ቀርቦ

ከዯመወዙ

ተቆርጦ

ይከፇሌ

በማሇት

በመጀመሪያ ጨረታ አሸናፉ ተብል ግዯታዉን ያሌተወጣዉ ሰዉ ሊይ

ቃለን

የሰጠዉን

የመጠየቅ መብት

ጠብቆሇታሌ፡፡የአሁኑ ተጠሪ በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝቶ ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት ይግባኝ ቅሬታ በማቅረቡ ፌርዴ ቤቱ ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ አመሌካች በህግ
አግባብ ሇወንዴሙ የሰጠዉ ዉክሌና ባይኖርም ወንዴሙ የሆነዉ ከሉሌ አዯም በሰጠዉ
ሀሳብና

አመሌካች

በሰጠዉ

ሀሳብ

መሰረት

የዋጋ

ሌዩነቱን

የመክፇሌ

ሃሊፉነት

የአመሌካች ነዉ በማሇት የወረዲዉን ፌርዴ ቤት ዉሳኔ አጽንቷሌ፡፡አመሌካች በዚህ ቅር
ተሰኝቶ ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን ሰበር ችልቱ
ግራቀኙን አከራክሮ የይግባኝ ሰሚ ችልት ዉሳኔ አጽንቷሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች አቤቱታ ይዘት
ባጭሩ አመሌካች በህግ አግባብ ሇወንዴሙ አቶ ከሉሌ አዯም የሰጠዉ ዉክሌና ሳይኖር
አቶ ከሉሌ አዯም በመጀመሪያዉ ጨረታ በራሱ ስም ተወዲዴሮ አሸናፉ ነዉ ሇተባሇበት
አመሌካች ሃሊፉነት ሉወስዴ እንዯማይገባ ፣አቶ ከሉሌ አዯም በመጀመሪያ ጨረታ
አሸናፉ ተብል ግዳታዉን ባሇመወጣቱ ካስያዘዉ ገንዘብ ሊይ ተቀንሶ ገቢ መዯረጉን
በሁሇተኛ ጨረታ እንዲይወዲዯር መዯረጉ እና አቶ ከሉሌ አዯም የዋጋ ሌዩነት ከዯመወዙ
ተቀንሶ ገቢ ይዯረግ እያሇ ባሇበት ሁኔታ አመሌካች እንዱከፌሌ መዯረጉ መሰረታዊ የህግ
ስህተት ነዉ በሚሌ የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በመጀመሪያ ጨረታ ተወዲዴሮ ካሸነፇ በኋሊ
ክፌያዉን ሳይፇጽም የቀረዉ የአመሌካች ወንዴም ሆኖ ሳሇ በዚሁ ምክንያት ዴጋሚ
ጨረታ ወጥቶ አመሌካች ተወዲዴሮ ባነሰ ዋጋ በማሸነፈ አመሌካች ሌዩነት እንዱከፌሌ
የመወሰኑን አግባብነት ከፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/429 አንጻር ሇመመርመር እንዱቻሌ ጭብጥ
ተይዞ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡በተጠሪ በኩሌ የቀረበዉ መሌስ ባጭሩ
በመጀመሪያዉ ጨረታ ሊይ አመሌካችና ቤተሰቦቹ እንዯተወዲዯሩ፣ አቶ ከሉሌ አዯም
ሇአመሌካች በሚሌ እንዯተወዲዯረ በስር ፌርዴ ቤት ሊይ መግሇጹና አመሌካችም ይህንኑ
በፌርዴ ቤት ስሇማረጋገጡ በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡የአመሌካች ጠበቃ ክርክሩን በማጠናከር የመሌስ መሌስ
አቅርቧሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና የግራቀኙ ክርክር ይዘት ከሊይ ባጭሩ የተገሇጸ ሲሆን እኛም ጉዲዩ
ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ የተያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ አግባብነት ካሇዉ ህግ
ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ከመዝገቡ እንዯተገነዘብነዉ አከራካሪዉ ጉዲይ በመጀመሪያ
ጨረታ እና በሁሇተኛ ጨረታ መካከሌ የንብረቱ ዋጋ ሌዩነት ሲፇጠር ሃሊፉነት
የሚከተሇዉን ወገን የመሇየት ጉዲይ ነዉ፡፡በፌ/ብ/ስ/ህግ አንቀጽ 429 ሊይ በጨረታ
ሇገዛዉ ንብረት ዋጋዉን ሳይከፌሌ ወይም ግዳታዉን ሳይፇጽም የቀረ ገዢ ንብረቱ
በሁሇተኛ

ጨረታ

ሲሸጥ

ሇጎዯሇዉ

ገንዘብ

በሃሊፉነት

የሚጠየቅበት

ሁኔታ

ተዯንግጓሌ፡፡በዚሁ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ ሁሇት ሊይ እንዯተዯነገገዉ ንብረቱ እንዯገና
በሚሸጥበት ጊዜ ዋጋ የቀነሰ እንዯሆነ በመጀመሪያ ጨረታ ንብረቱን የገዛዉና ዋጋዉን
ያሌከፇሇዉ ተጫራች የፌርዴ አፇጻጸም እዲ በሚከፇሌበት ዒይነትና ሁኔታ ሌዩነቱንና
ኪሳራዉን እንዱከፌሌ እንዯሚገዯዴ ተመሌክቷሌ፡፡ስሇዚህም የዋጋ ሌዩነቱንና ኪሳራዉን
የመክፇሌ ግዯታ የተጣሇዉ በመጀመሪያ ጨረታ ተወዲዴሮ የጨረታዉ አሸናፉ ነዉ
የተባሇዉ ሰዉ ሊይ ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡
በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ክርክር በመጀመሪያ ጨረታ ተወዲዴሮ የጨረታዉ አሸናፉ ነዉ
የተባሇዉ እና በዚሁ አግባብ ግዳታዉን ያሌተወጣዉ የአመሌካች ወንዴም የሆነዉ አቶ
ከሉሌ አዯም ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ክርክር ሂዯት የተገሇጸ ጉዲይ ነዉ፡፡አከራካሪ
የሆነዉ ጉዲይ የአመሌካች ወንዴም በመጀመሪያ ጨረታ የተወዲዯረዉ ሇአመሌካች ወይስ
ሇራሱ ጥቅም ነዉ የሚሇዉ ነዉ፡፡በዚህ ረገዴ የአመሌካች ወንዴም በስር ፌርዴ ቤት
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ቀርቦ የተጫረተዉ በራሱ ስም ቢሆንም ሇአሁኑ አመሌካች ጥቅም ስሇመሆኑ ገሌጾ
ገንዘቡን በወቅቱ ገቢ ማዴረግ ባሇመቻለ ሇሚፇጠረዉ የዋጋ ሌዩነት ከራሱ ዯመወዝ
ተቀንሶ ገቢ እንዱዯረግ የጠየቀ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤት የዚህ ሰዉ ጥያቄ ያሇፇበት
ምክንያት ግሌጽ አይዯሇም፡፡ በአመሌካች በኩሌ የቀረበዉ ክርክር የመጀመሪያ ጨረታ
ሊይ እንዲሌተወዲዯረ፣

ወንዴሙ

አቶ

ከሉሌ

አዯም በጨረታዉ

በአመሌካች

ስም

እንዱወዲዯር ዉክሌና ያሌሰጠ ስሇመሆኑ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤት ሊይ ቀርቦ ወንዴሙ
ሇእሱ እንዯተወዲዯረ አምኗሌ በማሇት በመዝገብ ሊይ ያሰፇረዉ ትክክሌ እንዲሌሆነ
አጥብቆ

ተከራክሯሌ፡፡ስሇሆነም

የአመሌካች

ወንዴም

በመጀመሪያዉ

ጨረታ

የተወዲዯረዉና አሸናፉ የተባሇዉ ሇራሱ ጥቅም ወይስ ሇአሁኑ አመሌካች ጥቅም ነዉ
የሚሇዉን ጥያቄ ሇይቶ
ቤቶች

የተሇያየ

መነሻ

በመወሰን ረገዴ በየዯረጃዉ ክርክሩን የተመሇከቱት ፌርዴ
በመያዝ

የተሇያየ

ዉሳኔ

ማስጠታቸዉን

ከሊይ

ተመሌክተናሌ፡፡ይሔም አንደ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ በችልት በሰጡት ሀሳብ ሇአመሌካች
ጥቅም ስሇመሆኑ ታምኗሌ የሚሌ መነሻ የያዘ ሲሆን ላሊኛዉ ዯግሞ በመጀመሪያ
ጨረታ አመሌካች ግሌጽ ዉክሌና መስጠቱ አሌተረጋገጠም በማሇት ነዉ፡፡
በመሰረቱ ባንዴ ጉዲይ ሊይ ሃሊፉነት የሚመነጨዉ ከህግ ወይም ከዉሌ እንዯሆነ
ይታወቃሌ፡፡ከዚህ

መዝገብ

ክርክር

እንዯተገነዘብነዉ

የአመሌካች

ሃሊፉነት

ምንጩ

በአመሌካችና በወንዴሙ መካከሌ በነበረዉ ግንኙነት ወንዴሙ ሇፇጸመዉ ተግባር
እንዯወኪሌ ታይቶ ሃሊፉነት እንዱወስዴ የሚሌ ክርክር ነዉ፡፡በፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 2079
እንዯተዯነገገዉ የላሊ ሰዉ እንዯራሴ በመሆን ስራዎችን የመፇጸም ስሌጣን የሚገኘዉ
ከህግ ወይም ከዉሌ ነዉ፡፡ዉክሌናዉ በዉሌ የተሰጠ እንዯሆነ ተወካዩ በወካዩ ስም ህጋዊ
ስራዎችን እንዱሰራ የሚዯረግበት ዉሌ

መኖሩን መሰረት ያዯረገ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህግ

አንቀጽ 2099 ይገሌጻሌ፡፡ በዉሌ የሚሰጥ ዉክሌና ጠቅሊሊ ዉክሌና ወይም ሌዩ ዉክሌና
ተብል በሁሇት ተከፌል የሚታይ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህጉ አንቀጽ 2002 እና ተከታዮቹ
ዴንጋጌዎች

ይዘት

ያስገነዝባለ፡፡በተሇይም

የማይንቀሳቀስ

ንብረት

ጋር

በተያያዘ

ከማስተዲዯር ስሌጣን ያሇፇ ተግባር ማከናወን የሚቻሇዉ በሌዩ ዉክሌና ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 2005/2/ዴንጋጌ ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡
በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ክርክር አከራካሪዉ ጉዲይ የአመሌካች ወንዴም የማይንቀሳቀስ
ንብረት

ሇመግዛት

በመጀመሪያ

ጨረታ

ሊይ
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ስም
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ሇአመሌካች ጥቅም ነዉ በሚሌ የአመሌካች ወኪሌ ሆኖ እንዯተወዲዯረ ተወስድ ሃሊፉነቱ
የአመሌካች መሆን አሇበት ወይስ አይዯሇም የሚሌ ነዉ፡፡በዚህ ረገዴ የአመሌካች
ወንዴም አቶ ከሉሌ አዯም በመጀመሪያ ጨረታ የተወዲዯረዉ በራሱ ስም ከመሆኑም
በተጨማሪ ከአመሌካች የተሰጠዉ ግሌጽ ዉክሌና ስሇመኖሩ የቀረበ

ማረጋገጫ

የሇም፡፡በስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ መሰረት ያዯረገዉ አቶ ከሉሌ አዯም በአንዴ በኩሌ በራሱ
ስም መጫረቱን እየገሇጸ ፤ በላሊ በኩሌ ሇወንዴሜ ነዉ የተጫረትኩት ገንዘቡን መክፇሌ
አሌችሌም ከዯመወዝ ይቆረጥ በማሇቱና አመሌካች ስር ፌርዴ ቤት ቀርቦ ይህንኑ
አምኗሌ በሚሌ ምክንያት ነዉ፡፡እዚህ ሊይ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረዉ አመሌካች
በግሌጽ ሇወንዴሙ አቶ ከሉሌ አዯም በዚህ በግሌጽ ዉክሌና መስጠቱ ባሌተረጋገጠበትና
ስር ፌርዴ ቤት ሊይ የተመዘገበዉ ቃሌ አመሌካች በግሌጽ የመጀመሪያዉ ጨረታ ሊይ
ሃሊፉነት የወሰዯበት ሁኔታ በላሇበት ፌርዴ ቤቱ አመሌካች አምኗሌ የሚሌ በመመዝገብ
አመሌካችን ሃሊፉ ማዴረግ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነዉ፡፡በዚሀም ሊይ ጉዲዩን በተሇያየ
ዯረጃ የተመሇከቱት የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በፌርዴ ቤት ቀርቦ በችልት ሊይ
የተመዘገበ ቃሌ እምነት የሚጣሌበት ነዉ ወይስ አይዯሇም በሚሇዉ ነጥብ ዙሪያ
የተሇያየ አቋም መዉሰዲቸዉ ከመዝገቡ ሊይ ይታያሌ፡፡ከሊይ እንዯተመሇከትነዉ ይህ
ጉዲይ

የፌትሒብሓር

ክርክርም

ቢሆን

ሃሊፉነትን

የሚያሥከትሌ

ከመሆኑ

አኳያ

አመሌካች በዚህ ጉዲዩ ሊይ የሰጠዉ ቃሌ አሻሚና አከራካሪ ከሆነ እሱን ሃሊፉነት ዉስጥ
የሚያስገባ ሉሆን አይገባም፡፡በላሊ በኩሌ የአመሌካች ወንዴም የሰጠዉ ቃሌ ቢሆን ራሱ
ሃሊፉነት የሚወስዴበት ከሚሆን በስተቀር በራሱ ስም ጨረታዉን መወዲዯሩን ግሌጾ
እርስ በርሱ የሚጣረስ ሃሳብ ማቅረቡ በግሌጽ እየታየ ወንዴሙ ሇፇጸመዉ ተግባር
አመሌካች

ሃሊፉነት

እንዱወስዴ

ሇመወሰን

የሚያስችሌ

የህግ

መሰረት

የሇዉም፡፡ሲጠቃሇሌ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በመጀመሪያ ጨረታ በራሱ ወይም በህጋዊ
ወኪሌ አማካይነት ስሇመወዲዯሩና ስሇማሸነፈ በበቂ ማስረጃ ባሌተረጋገጠበት ወይም
ሃሊፉነት ስሇመዉሰደ አጣራጣሪና አከራካሪ በሆነበት ሁኔታ ዉስጥ በሁሇተኛዉ እና
በአንዯኛዉ ጨረታ መካከሌ ሇተፇጠረዉ የዋጋ ሌዩነት በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ /429/2/
መሰረት ሉከፌሌ የሚገዯዴበት የህግም ሆነ የዉሌ ግንኙነት ምክንያት ባሇመኖሩ
የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና ሰበር ሰሚ ችልቶች አመሌካች ሃሊፉነት
አሇበት በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም
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ይገባሌ

ብሇናሌ፡፡በላሊ

በኩሌ

የኢለባቦር

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

በዉሳኔዉ

ሊይ

እንዲመሊከተዉ ተጠሪ ከአቶ ከሉሌ አዯም ሊይ የሚጠይቀዉ መብት በዚህ ዉሳኔ
የተገዯበ አይሆንም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ዉሳኔ
1ኛ/የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/210226 ሊይ በ28/06/09ዒ.ም
የሰጠዉ ዉሳኔ እና ይህንኑ በማጽናት የሰበር ችልቱ በመ/ቁ/268042 ሊይ በ09/04/2010
ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ አንቀጽ 348/1/መሰረት ተሸሯሌ፡፡
2ኛ/የኢለባቦር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/29822 ሊይ በ19/03/09 ዒ.ም የሰጠዉ
ዉሳኔ ጸንቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡
3ኛ/በዚህ ፌርዴ ቤት ሇተዯረገዉ ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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