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የሰ/መ/ቁ. 37297 

ታህሣሥ ዏ2 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  በሊቸው አንሺሶ 

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ነ/ፇጅ በሊይነህ ዓሇማየሁ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ እታሇም ተስፊ - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የፌርዴ አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኗ ተጠሪ በነቀምቴ ከተማ ቀበላ ዏ7 
ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውን በቁጥር 864 የተመዘገበውን የመኖሪያ ቤት ባሇቤታቸው አቶ አብሽሩ ብሌሃት ከአመሌካች 
ዴርጅት ገንዘብ ሲበዯሩ ተጠቃሹን ቤት ከተጠሪ እውቅና ውጪ ሇብዴሩ በዋስትና ያስያዙ ሁኖ አግኝተው በቤቱ ሊይ 
ያሊቸው ዴርሻ እንዱጠበቅሊቸው ዘንዴ በፌ/ቤት ክስ መስርተው ክርክር ከተካሄዯ በኋሊ ፌ/ቤቱ ተጠሪ በቤቱ ሊይ ያሊቸውን 
ግማሽ መብት በመጠበቅ ውሣኔ ሰጥቶ ይህ ውሣኔ በበሊይ ፌ/ቤት አሇመሇወጡን፣ በቤቱ ሊይ ያሊቸው መብት በፌ/ቤት 
ውሣኔ ተጠብቆሊቸው እያሇ ግን አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 97/9ዏ መሠረት ተጠቃሹን ቤት በሏራጅ ሇመሸጥ በጋዜጣ 
ማስታወቂያ አውጥቶ በዝግጅት ሊይ የሚገኝ መሆኑን ጠቅሰው በቀዴሞ ውሣኔ መሠረት እንዱፇፀምሊቸው ዲኝነት 
ጠይቀው በአሁኑ አመሌካች በምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመሰረቱት የአፇፃፀም ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም 
በፉት በተሰጠው ውሣኔ መሠረት በንብረቱ ሊይ የመያዝ መብት እንዲሇው መረጋጉጡን፣ በአዋጅ በተሰጠው ስሌጣን 
መሠረት ንብረቱን በሏራጅ በመሸጥ ሇተጠሪዋ በፌ/ቤቱ ውሣኔ መሠረት ሇመፇፀም በዝግጅት ሊይ ባሇበት ጊዜ የቀረበ 
ጥያቄ መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪዋ የአፇፃፀም ክስ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌ/ቤትም ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ ክርክር የተነሣበት ንብረት ሊይ ተጠሪዋ መብት እንዲሊቸው ከዚህ በፉት 
በተሰጠው ውሣኔ የተረጋገጠ ስሇሆነ የተጠሪዋን መብት ወዯ ጎን በመተው ንብረቱን በሏራጅ ሇመሸጥ ማስታወቂያ 
ማውጣቱ የሔግ አግባብነት የሇውም የሚሇውን ነጥብ በምክንያትነት በመያዝ ንብረቱ በሏራጅ የቀረበበትን ዋጋ የብር 
16349.50 /አስራ ስዴስት ሺህ ሦስት መቶ አርባ ዘጠኝ ብር ከሃምሣ ሣንቲም/ ግማሽ ብር 8174.75/ ስምንት ሺህ አንዴ 
መቶ  ሰባ አራት ብር ከሰባ አምስት ሳንቲም/ ተጠሪዋ ሇአመሌካች ከከፇለ በኋሊ የንብረቱ ስም ወዯ ተጠሪዋ እንዱዞር 
በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ቅር በመሰኘት ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም 
ይኸው ፌ/ቤት ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች 
ፌ/ቤቶችን ትዕዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 የአመሌካች ነ/ፇጅ ሚያዝያ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ትዕዛዝ መሠረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ አመሌካች በንብረቱ 
ግማሽ ሊይ የፌርዴ ባሇመብት ሁኖ እያሇ የበታች ፌ/ቤቶች ትዕዛዝ ይህንኑ ሁኔታ ያሊገናዘበ መሆኑን፣ እንዱሁም 
በቤተሰብ ሔጉ ሊይ የተመሇከተውን የጋብቻ የጋራ ንብረት ክፌፌሌ አፇፃፀምን መሠረት ያሊዯረገ መሆኑን፣ የመሏንዱስ 
ግምት የገበያ ዋጋ የማይወክሌ መሆኑን፣ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ሊይ አመሌካች በግማሽ መብቱ በአዋጅ 
ቁጥር 97/9ዏ መሠረት ማስፇፀም እንዯሚችሌ ተረጋግጦ እያሇ በአፇፃፀም ወቅት መሻሩ ያሇአግባብ መሆኑን መበዘርዘር 
የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ተሽሮ ክርክር ያስነሳው ንብረት በአዋጅ ቁጥር 97/9ዏ መሠረት በሀራጅ ተሸጦ አመሌካችና ተጠሪ 
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እኩሌ እንዱካፇለ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር 
ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ሏምላ ዏ8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ 
የመሌሣቸው ይዘትም የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ነጥቦችን ያሊግባበነት፣ የበታች ፌ/ቤቶችን ትዕዛዝ ዯግሞ ሔጋዊ 
መሠረት ያሇው መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካችም ሏምላ 3ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሱን 
አቅርቧሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታ  ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪ በመያዣ ንብረት ሊይ ያሊቸው የዴርሻ መብት የሚታሰበው ከሏራጅ የሽያጭ 
ገንዘብ ሣይሆን በሏራጅ መነሻ ዋጋ መሠረት ነው ተብል ተጠሪ የሏራጅ መነሻ ዋጋ ግማሹን ሇአመሌካች እንዱከፌለ 
መወሰኑ ባግባቡ መሆን አሇመሆኑን በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

 በክርክሩ ሂዯት አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ በሆነው ንብረት የመያዣ መብት እንዲሇውና በግማሽ የፌርዴ ባሇመብት 
መሆኑ፣ ንብረቱ በዓይነት ሉከፊፇሌ የማይችሌ መሆኑ እና ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱከፌለ የተዯረገውም የመሏንዱሱን 
ግምት ግማሽ ዋጋ መሆኑ የተረጋገጡ ጉዲዮች ናቸው፡፡  

 የአመሌካችና የተጠሪ በቤቱ ሊይ ያሊቸው የጋራ ባሇሀብትነት በፌርዴ የተቋቋመ ነው፡፡ በሔጉ መሠረት የተፇጠረ 
የጋራ ባሇሀብትነት ዯግሞ የሚገዛው አግባብነት ባሇው ሔግ ነው፡፡ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1259-1277 ያለት ዴንጋጌዎች 
የሚያሣዩትም ይህንኑ ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 126ዏ/1/ ዴንጋጌ የሚገሌፀው ዯግሞ እያንዲንደ የጋራ ባሇሀብት ዴርሻውን 
ሇመሸጥ ወይም በላልች መንገድች የማስተሊሇፇ ወይም ሇማስያዝ መብት ያሇው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም እነዚህ 
ስሌጣኖች ላልች የጋራ ባሇሃብቶች እየተቃወሙ ቢሆን እንኳን ባሇዴርሻው የጋራ ባሇሃብት የሚተገብራቸው፣ በሔግ 
የተጠበቁ ናቸው፡፡  

 በላሊ በኩሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1261፣ 1388 እና 14ዏ6 ዴንጋጌዎች ይዘት ሲታይ የጋራ ባሇሀብቶች ያሌተከፇሇውን 
የጋራ ንብረት ከማንኛውም 3ኛ ወገን በፉት፣ ሉሸጥ የታሰበውን ዴርሻ አስገዴድ ሇመግዛት የቅዴሚያ መብት ያሊቸው 
መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌ/ቤቶች ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት እንዱገዙት መወሰናቸው የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም በዚህ ረገዴ የቀረበ የሰበር አቤቱታም የሇም፡፡  

 ይሁን እንጂ የተጠሪ የቅዴሚያ ግዢ መብት ሲጠበቅ የቤቱ ዋጋ በመሏንዱስ ተገምቶ በቀረበው መሆን አሇበት 
ተብል የመወሰኑ አግባብነት የቤቱ ትክክሇኛ ግምት ተዯርጎ ሉወሰዴ ከሚገባው ዋጋ መነሻ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው 
አይገባም፡፡ የመሏንዱሱ ግምት ቤቱን ሇመስራት የወጣውን ወጪ /Book value/ ከሚያሣይ በስተቀር የቤቱ የወቅቱ 
የገበያ ዋጋን /Market value/ በሚያሣይ የተሠሊና በዚህ ግንዛቤ የቀረበ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የመሃንዱስ ግምት 
የወቅቱን የገበያ ዋጋ ግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑ ሣይረጋገጥ የቤቱ ትክክሇኛ የወቅቱ ግምት ተዯርጎ ሉወሰዴ የሚገባ 
አይዯሇም፡፡ አመሌካችና ተጠሪ የቤቱን የወቅቱ የገበያ ዋጋ የተስማሙበትም አይዯሇም፡፡  

 የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1261/2/ ዴንጋጌ ሔጋዊ የሆነ የቀዲማይነት መብት በስራ ሊይ የሚውሌበት አኳኋን የሚመራው 
በፌትሏብሓር ሔጉ ሦስተኛ መጽሏፌ አንቀጽ 6 ምዕራፌ አራት በተነገረው ዴንጋጌ ዯንብ መሠረት ስሇመሆኑ ያጣቅሣሌ፡፡ 
በዚህ ምዕራፌ የተመሇከቱት ስሇቀዲሚነት ግዢ ይገባኛሌ የማሇት መብት የሚገዙት ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1386-14ዏ9 ዴረስ 
ያለት ዴንጋጌዎች ዯግሞ የሽያጩ አኳኋን በሏራጅ ወይም ያሇሀራጅ በሻጭና በገዢ ስምምነት ሉዯረግ የሚችሌ መሆኑን 
ያሣያለ፡፡ በመሆኑም የጋራ ንብረቱ ዋጋ ስምምነት ሉቆረጥ ካሌቻሇ የሽያጭ ሂዯቱ በሏራጅ ተከናውኖ የንብረቱ የገበያ 
ዋጋ ይታወቃሌ፡፡ በዚህ ሂዯት የንብረቱ ዋጋ ሲታወቅ የጋራ ባሇሃብቱ የቅዴሚያ ግዢ መብት ይኖረዋሌ፡፡ በመሆኑም 
የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ከሊይ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መንፇስ የሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. በምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 11851 ኀዲር 17 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 6ዏ273 ጥር 3ዏ ቀን 2ዏዏዏ በትዕዛዝ የፀናው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡  

2. በነቀምቴ ከተማ ቀበላ ዏ2 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው ቁጥር 864 የሆነ የመኖሪያ ቤት ግሌጽ ጨረታ ከወጣበት 
በኋሊ ተጠሪ ቤቱ ያወጣውን ከፌተኛ ዋጋ ግማሹን ሇአመሌካች ገቢ በማዴረግ የጋራ ንብረቷን በቅዴሚያ 
የመግዛት መብቷን ትጠቀም ብሇናሌ፡፡  

3. ተጠሪ ቤቱ በግሌጽ ጨረታ የሚያወጣውን ዋጋ ግማሹን ሇአመሌካች ገቢ ሇማዴረግ ካሌቻለ ቤቱ ሇጨረታ 
አሸናፉው ተሽጦ የቤቱን ግማሽ ዋጋ የማግኘት መብት የተጠበቀ ነው ብሇናሌ፡፡ ግማሹን ሇአመሌካች ይከፇሌ 
ብሇናሌ፡፡  

4. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	37297

