
ካልኣይ ኣርእስቲ - ኣገባባት ኣፈጻጽማ 
 

ምዕራፍ 1. - ሓፈሻዊ ድንጋገታት 
 

 
 
ዓንቀጽ 432. - ገንዘብ ንምኽፋል ዝተዋህበ ፍርዲ 

 
(1) ገንዘብ ንምኽፋል ዝተዋህበ ነፍስ-ወከፍ ፍርዲ፣ እንተላይ ከም ኣማራጺ ናይ ገለ 

ካልእ ዳንነት ብገንዘብ ኪኽፈል ዘሎዎ ፍርዲ፣ ንድንጋገታት ናይዞም ዚስዕቡ 
ዓንቀጻት ብኣሉታ ከይተንከፈ፣ ንብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምቕያድ 
ወይ ንብረት ብፍርዲ ብዓል ብምትሓዝን ብምሻጥን ወይ ከኣ ብክልቲኡ ኪፍጸም 
ይከኣል። 

 
(2) ብዝተኻለ መጠን ዋጋ ናይቲ ዝተሓዝ ንብረት ምስቲ ኣብ ፍርዲ ዝሰፈረ ገንዘብ 

ዚመጣጠን ይኸውን። 
 
ዓንቀጽ 433. - ኣገባብ ኣከፋፍላ ገንዘብ 

 
(1) ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኪኽፈል ዘሎዎ ገንዘብ ብኸምዚ ዝስዕብ ይኽፈል፥ 
 

(ሀ) ናብቲ ፍርዲ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ዘሎዎ ቤት ፍርዲ፣ 
 
(ለ) ወጻኢ ካብ ቤት ፍርዲ ንብፍርዲ ብዓል መሰል፣ ወይ 
 
(ሐ) እቲ ፍርዲ ዘሕለፈ ቤት ፍርዲ ከም ዝኣዘዞ ብኻልእ ኣገባብ።  

 
(2) ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (1) ዝዀነ ክፍሊት ኣብ ዝተኸፍለሉ ዅነታት፣ ብዛዕብኡ 

ንብፍርዲ ብዓል መሰል ሓበሬታ ይወሃቦ። 
 
ዓንቀጽ 434. - ወጻኢ ካብ ቤት ፍርዲ ንብፍርዲ ብዓል መሰል ዝተገብረ ክፍሊት 

 
(1) ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ዓይነት ፍርዲ ኪኽፈል ዝግብኦ ገንዘብ ካብ ቤት ፍርዲ ወጻኢ 

ምስ ዚኽፈል፣ ወይ እቲ ፍርዲ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ብፍርዲ ብዓል መሰል 
ብዝዓገበሉ ኣገባብ ምስ ዚደቕቓስ፣ ብፍርዲ ብዓል መሰል ነቲ ፍርዲ ናይ ምፍጻም 
ሓላፍነት ዘሎዎ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ክፍሊት ወይ ብዛዕባ እቲ 
ዝተገብረ ም’ድቕቓስ መረጋገጺ ይህብ፣ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ መዝገብ ከም ዝሰፍር 
ይገብር። 



 
(2)  ብፍርዲ ብዓል ዕዳውን ብዛዕባ እዚ ክፍሊት ወይ ብዛዕባ እዚ ም’ድቕቓስ ንቤት 

ፍርዲ ኪሕብር ይኽእል፣ ከምኡውን፣ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቘጸሮ መዓልቲ እቲ ኸምዚ 
ዝመስል ክፍሊት ወይ ም’ድቕቓስ ስለምንታይ ኣብ መዝገብ ኪሰፍር ከም ዘይብሉ 
ናይ ፍርዲ ብዓል መሰል ምኽንያቱ ኸቕርብ መጸዋዕታ ንኪበጽሖ ናብ ቤት ፍርዲ 
ከመልክት ይኽእል። 

 
(3) ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (2) ዝተኣዘዘ መጸዋዕታ ምስ በጽሖ፣ ብፍርዲ ብዓል 

መሰል፣ እቲ ኽፍሊት ወይ ም’ድቕቓስ ስለምንታይ ኪምዝገብ ከም ዘይብሉ 
ምኽንያቱ ከየርኣየ ኣብ ዝተረፈሉ ዅነታት፣ ቤት ፍርዲ ብእኡ መሰረት ኣብ 
መዝገብ የስፍሮ። 

 
(4) ኣቐዲሙ ከም ዝተባህለ ዘይተመስከረ ወይ ዘይተመዝገበ ክ’ፍሊታት ወይ 

ም’ድቕቓስ ነቲ ፍርዲ ብዘፈጽሞ ዝዀነ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ኣይረክብን። 
 
ዓንቀጽ 435. - ኣፈጻጽማ መስቀላዊ ፍርድታት 

 
(1) ኣብ መንጎ ሓደ ዓይነት ተኸራኸርቲ ወገናት ኣብ ዝተፈላለየ ጕዳያት ገንዘብ 

ንምኽፋል ዝተዋህቡ መስቀላዊ ፍርድታት ንምፍጻም ናብ ሓደ ቤት ፍርዲ ክልተ 
ምልክታት ኣብ ዝቐረበሉ ዅነታት እሞ፣ በቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ሓደ ግዜ ኪፍጸም 
ዝኽኣል ምስ ዚኸውን፥ 

 
(ሀ) ክልቲኡ መጠናት ገንዘብ ማዕረ ምስ ዚኸውን፣ ክልቲኡ ፍርድታት ከም 

ዝተተግበረ ይውሰድ፣ ከምኡውን 
 
(ለ) ክልቲኡ መጠናት ገንዘብ ማዕረ ኣብ ዘይዀነሉ ዅነታት፣ እቲ ዝዓበየ 

መጠን ገንዘብ ዝኽፈል ብፍርዲ ብዓል መሰል ነቲ ዝወሓደ መጠን 
ብምጕዳል ንዝተረፈ መጠን ጥራይ ነቲ ፍርዲ ኸፈጽም ይኽእል። 
ከምኡውን ኣብቲ ዝበዝሐ ገንዘብ ዚገልጽ ፍርድን ኣብቲ እቲ ዝወሓደ 
መጠን ዝተዋህበሉ ፍርድን እቲ ዝወሓደ መጠን ገንዘብ ከም ዝተተግበረ 
ዚገልጽ ሓበሬታ ይሰፍር።  

 
(2) ዝዀነ ካብ ተኸራኸርቲ ወገናት ፍርዲ ዝተሰጋገረሉ ምስ ዚኸውን፣ ከምኡውን እቲ 

ኣሰጋጋሪ ፍርዲ ንዝኣተዎ ናይ ፍርዲ ዕዳ ብዚምልከት ይኹን ባዕሉ እቲ 
ዝተሰጋገረሉ ሰብ ንዝኣተዎ ናይ ፍርዲ ዕዳ ብዚምልከት ድንጋገታት ንኡስ-ዓንቀጽ 
(1) ተፈጻምነት ይህልዎ። 

 
(3) ኣብዞም ዚስዕቡ ዅነታት እንተ ዘይኰይኑ ድንጋገታት ንኡስ-ዓንቀጽ (1) 

ተፈጻምነት ይህልዎ፥ 
 
(ሀ) ኣብ ሓደ ኻብቲ ፍርድታት ዝሓለፈሉ ጕዳያት ብፍርዲ ብዓል መሰል 

ዝዀነ ሰብ ኣብቲ ኻልእ ክርክር ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ምስ ዚኸውንን ነፍስ-
ወከፍ ወገን ድማ ኣብ ክልቲኡ ጕዳያት ሓደ ዓይነት ደረጃ ምስ ዚህልዎን፣ 
ከምኡውን 

 
(ለ) ኣብቲ ፍርድታት ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ጭቡጥ ምስ ዚኸውን። 
 

(4) ኣንጻር ሓያሎ ሰባት ብሓባርን በብውልቅን ናይ ዝሓለፈ ፍርዲ ብዓል መሰል 
ምስቲ ንረብሓ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ካብቶም ሰባት ኣንጻሩ ብውልቁ ዝሓለፈ 
ፍርዲ ብምዝማድ ከም መስቀላዊ ፍርዲ ኪሕዞ ይኽእል። 

 



ዓንቀጽ 436. - ኣብ ውሽጢ ሓደ ፍርዲ ዚርከቡ መስቀላዊ መሰላት  
 

ክልተ ተኸረኻርቲ ወገናት ገለ መጠን ገንዘብ ካብ ንሓድሕዶም ንኺረኽቡ መሰል ዝረኽቡሉ 
ናይ መስቀላዊ መሰላት ዝምልከት ፍርዲ ንምፍጻም ናብ ቤት ፍርዲ ምልክታ ኣብ ዝቐረበሉ 
ዅነታት፥ 
 

(ሀ) ክልቲኡ መጠናት ገንዘብ ማዕረ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ እቲ ብቤት ፍርዲ ዝተኣዘዘ 
ክፍሊት ብግቡእ ከም ዝተፈጸመ ኣብቲ ፍርዲ ይምዝገብ፣ ከምኡውን 

 
(ለ) ክልቲኡ መጠናት ገንዘብ ማዕረ ኣብ ዘይዀነሉ ዅነታት፣ ምፍጻም ፍርዲ ኪሕተት 

ዝከኣል በቲ ዝዓበየ መጠን ገንዘብ ዝግብኦ ብፍርዲ ብዓል መሰል ጥራይ ይኸውን፣ 
ንሱ ድማ እቲ ዝወሓደ መጠን ብምጕዳል ንዝተርፍ መጠን ጥራይ ይኸውን፣ 
ከምኡውን ብቤት ፍርዲ ከም ዝተኣዘዘ እቲ ዝነኣሰ መጠን ብግቡእ ከም ዝተኽፈለ 
ኣብቲ ፍርዲ ይምዝገብ። 

 
ዓንቀጽ 437. - ንዝተወሰነ ተንቀሳቓሲ ንብረት ዚምልከት ፍርዲ 
 

ንዝተወሰን ተንቀሳቓሲ ንብረት ወይ ንዝዀነ ኣብኡ ዘሎ ብርኪ ዝምልከት ፍርዲ ነቲ 
ንብረት ወይ ኣብኡ ንዘሎ ብርኪ ብምሓዝን ንብፍርዲ ብዓል መሰል ወይ ኣብ ክንድኡ ዀይኑ 
ንኪርከበሉ ዝተወከለ ሰብ ብምርካብ ኪፍጸም ይከኣል። 
 
ዓንቀጽ 438. - ከም ውዕሉ መሰረት ንኺፍጽም ወይ ፍርዲ ኽልከላ  

 
(1) ንዝተወሰነ ፍጸማ ናይ ውዕል ወይ ንፍርዳዊ ትእዛዝ ዝምልከት ፍርዲ ኣንጻሩ 

ዝሓለፈሉ ተኸራኻሪ ወገን፣ ነቲ ፍርዲ ከኽብር ዕድል ተዋሂቡዎ ከብቅዕ፣ ብድሌቱ 
ከምኡ ከይገበረ ምስ ዝተርፍ፣ እቲ ፍርዲ ንብረቱ ብምሓዝን ብምሻጥን ኪፍጸም 
ይከኣል፣ ቤት ፍርዲ ድማ በቲ ኻብ መሸጣ ዝተረኽበ እትዋት ግቡእ እዩ ብዝብሎ 
መጠን ንናይ ፍርዲ ብዓል መሰል ይኸፍሎ። 

 
(2) እቲ ኺግበር ዝድለ ተግባር ተግባራዊ ኽሳዕ ዝዀነ፣ ብናይ ፍርዲ ብዓል መሰል ወይ 

ቤት ፍርዲ ብዝመዘዞ ካልእ ሰብ ብኽሳራ ናይ ፍርዲ ብዓል ዕዳ ከም ዝግበር 
ንምግባር፣ ቤት ፍርዲ መምርሒ ካብ ምሃብ ዝዀነ ካብ ንኡስ-ዓንቀጽ (1) 
ኣይዓግቶን፣ እቲ ተግባር ምስ ተፈጸመ ድማ ንምፍጻሙ ዝተኸስረ ወጻኢታት ቤት 
ፍርዲ ኪመርሖ ብዚኽእል ኣገባብ ኪረጋገጽ ይኽእል፣ ኣብ ፍርዲ እቱው ከም 
ዝነበረ ዀይኑ ድማ ኪምለስ ይከኣል። 

 
ዓንቀጽ 439. - ሰነድ ንምፍጻም ወይ ተሸራፊ ሰነድ ንምኽታም ዝተዋህበ ፍርዲ 

 
(1) እቲ ፍርዲ ሰነድ ኪፍጸም ወይ ከኣ ተሸራፊ ሰነድ ኪኽተም ዚእዝዝ ኣብ ዝዀነሉ 

ዅነታት እሞ፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ነቲ ፍርዲ ሸለል ምስ ዚብሎ ወይ ምኽባር ምስ 
ዚኣቢ፣ ብፍርዲ ብዓል መሰል ብመሰረት እቲ ፍርዲ ናይቲ ሰነድ ወይ ክታም 
ንድፊ ኣድላዪ ንቤት ፍርዲ ከረክብ ይኽእል። 

 
(2) ቤት ፍርዲ ቅኑዕ መሲሉ ከም ዝተራእዮ ነቲ ንድፊ ንምጽዳቕ ወይ ንምቕያር 

ትእዛዝ ይህብ። 
 
(3) ብፍርዲ ብዓል መሰል ቅዳሕ ናይቲ ንድፊ፣ ምስ ዝተገብረ ለውጢ፣ ቤት ፍርዲ 

ዝኣዘዞ ለወጢ እንተ ነይሩ፣ ናብ ቤት ፍርዲ የረክብ። ፈጻሚ ፍርዲ ወይ ዝዀነ 
ኣብ ክንድኡ ኪምዘዝ ዚከኣል መኰነን ድማ ነቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዝተረከበ ሰነድ 
የፈጽሞ። 

 



(4) ምዝገባ እቲ ሰነድ ብሕጊ ተደላዪ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ ቤት ፍርዲ ወይ ቤት 
ፍርዲ ዝመዘዞ መኰነን፣ እቲ ሰነድ ከም ዝምዝገብ ይገብር፣ ንኣከፋፍላ ንምዝገባ 
ዚግበር ወጻኢታት ብዚምልከት ድማ ቤት ፍርዲ ቅኑዕ መሲሉ ዝተራእዮ ትእዛዝ 
ይህብ። 

 
ዓንቀጽ 440. - ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ዚምልከት ፍርዲ 

 
(1) እቲ ፍርዲ ዝዀነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንምርካብ ዝተዋህበ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ 

እቲ ንብረት ንብፍርዲ ብዓል መስል ወይ ኣብ ክንድኡ ኪቕበለሉ ንሱ ዚወከሎ 
ሰብ ይርከብ፣ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት ድማ በቲ ፍርዲ ካብቲ ንብረት 
ኪወጽእ ዚግደድ ሰብ ካብቲ ንብረት ምውጻእ ዝኣበየ ዝዀነ ሰብ ብምውጻእ 
ይፍጸም። 

 
(2) እቲ ፍርዲ ኣብ ሓደ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናይ ሓባር እጀታ ከም ዚህሉ ንምግባር 

ዝተዋህበ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ እቲ ኸምዚ ዝመስል እጀታ፣ ቅዳሕ ናይቲ ፍርዲ 
ኣብ ሓደ ተራኣዪ ወገን ናይቲ ንብረት ብምልጣፍን ነቲ እጀታ ብልምዲ ቅቡል 
ብዝዀነ ኣገባብ ብምቅላሕን ይርከብ። 

 
(3) ናይ ዝዀነ ህንጻ ወይ መካበብያ እጀታ ናብ ካልእ ኣብ ዝርከበሉ ኲነታት እሞ፣ 

እቲ በቲ ፍርዲ ዝግደድ ነቲ ንብረት ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ብነጻ ምእታው ምስ ዚዓግት፣ 
ፈጻሚ ፍርዲ ብፍርዲ ብዓል መሰል ንምርካብ ዝዀነ ሊኬቶ ወይ መሸጐር ከልግስ 
ወይ ኪፈትሕ ወይ ዝዀነ ማዕጾ ሰቢሩ ኺኸፍት ወይ ዝዀነ ኻልእ ኣድላዪ ተግባር 
ኪፍጽም ይኽእል። 

 
ዓንቀጽ 441. - ምቕርሐ ገንዘብ 
 

ገንዘብ ብቤት ፍርዲ ወይ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ቤት ፍርዲ ምስ ዝተሓዝ እሞ፣ ካብ ሓደ 
ንላዕሊ ሰባት፣ እቲ ገንዘብ ቅድሚ ምትሓዙ፣ ካብ ሓደ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ገንዘብ ኪኽፈሉ ዝእዝዝ 
ፍርዲ ንኺፍጸመሎም ንቤት ፍርዲ ኣመልኪቶም፣ እቲ ፍርዲ ዘይተተግበረ ምስ ዚኸውን፣ 
ወጻኢታት ምፍጻም ፍርዲ ድሕሪ ምቕናስ፣ እቲ ገንዘብ ብሕጊ ብዚድንገግ ኣገባብ ኣብ መንጎ 
ኵሎም ከምዚ ዚመስሉ ሰባት ይመቓራሕ።  
 

ምዕራፍ 2. - ምትሓዝ ንብረት 
 
ዓንቀጽ 442. - ኪትሓዙ ዘይግባእ ንብረት 
 

እዚ ዚስዕብ ንብረት፣ ኣብ ዝዀነ መድረኽ ናይቲ ዳንነት፣ ኣይተሓዝን ወይ ኣይሽየጥን፥ 
 

(1) ብፍርዲ ብዓል ዕዳን ስድራቤቱን ዝግልገለሎም ኣድለይቲ ኽዳውንቲ፣ ናይ ክሽነ 
ኣቕሑ፣ ዓራትን መናጽፍን፣  

 
(2) ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣብ ሞያኡ፣ ስነጥበቡ ወይ ኣብ ስርሑ ዝግልገለሎም ኣቕሑ፣ 

መጻሕፍቲ፣ መሳርሕታት ወይ ዝዀነ ዓይነት ናውቲ፣  
 
(3) ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ሓረስታይ ምስ ዚኸውን፣ ብርእይቶ ቤት ፍርዲ፣ ንመንበሪኡ 

ዝኸውን ንምእካብ ኣድለይቲ ዝዀኑ እንስሳታትን ዘርእን፣ 
 
(4) ብፍርዲ ብዓል ዕዳን ስድርኡን፣ ብርእይቶ ቤት ፍርዲ፣ ንናይ ሽዱሽተ ወርሒ እዋን 

ከጽንሖም ዝኽእል መጠን መግብን ገንዘብን፣ 
 
(5) መልዕሎን ቀለብን ቈልዓ፣ 



 
(6) ሰለስተ ርብዒ ደሞዝ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ፣ ኰይኑ ግን፣ ደሞዙ ቤት ፍርዲ ካብ 

ዚወሰኖ ርትዓዊ መጠን ዘይዛይድን ካልእ ኣታዊ ዘይብሉን ምስ ዚኸውን፣ ምሉእ 
ደሞዙ ካብ ናይ ምትሓዝ ናጻ ይኸውን፣ 

 
(7) ብሕጊ ካብ ምትሓዝ ወይ መሸጣ ናጻ ኪኸውን ዝተኣወጀ ዝዀነ ኻልእ ንብረት፣ 
 
(8) ንህዝባዊ መሳለጥያ ክዝወተር ተባሂሉ ዝተመደበ ትካል ማሽነሪ ወይ ካልእ 

መሳርሒ፣ እቲ ህዝባዊ መሳለጥያ ብገዛእ ምሕደርኡ ዝካየድ ወይ ንዝዀነ ሰብ፣ 
ባህርያዊ ይኹን ሕጋዊ ብሕድሪ ዝተዋህበ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ።  

 
ዓንቀጽ 443. - እቲ ዚሕተት መጠን ኣብ ዘይተወሰነሉ ዚግበር ምትሓዝ 
 

እቲ ፍርዲ ብዛዕባ ክራይ ወይ ካብቲ ንብረት ዚርከብ መኽሰብ ወይ ብዛዕባ ካልእ ነገራት 
መጽናዕቲ ኺግበር ዚእዝዝ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ፣ ልክዕ ገንዘብ ንምኽፋል 
ከም ዝተዋህበ ተራ ፍርዲ፣ ዚእወዶ መጠን ቅድሚ ምርግጋጹ፣ ንብረቱ ኪተሓዝ ይከኣል። 
 
ዓንቀጽ 444. - ካብ ሕርሻዊ እትዋት ወጻኢ ዝዀነ ተንቀሳቓሲ ንብረት ምትሓዝ  

 
(1) እቲ ዚትሓዝ ንብረት፣ ካብ ሕርሻዊ እቶት ወጻኢ ኰይኑ፣ ኣብ ኢድ ብፍርዲ ብዓል 

ዕዳ ዚርከብ ተንቀሳቓሲ ንብረት ምስ ዚኸውን፣ እቲ ምትሓዝ ነቲ ንብረት ብኣካሉ 
ብምውሳድ ይኸውን እሞ ፈጻሚ ፍርዲ ድማ፣ ንድንጋገታት ንኡስ-ዓንቀጽ (2) 
እናተማእዘዘ ነቲ ንብረት ኣብ ድሕነቱ ዝተሓለወ ቦታ የቐምጦ፣ ብግቡእ ናይ 
ምዕቃቡ ሓላፍነት ድማ ይወስድ። 

(2) እቲ ዝተታሕዘ ንብረት ኣብ ትሕቲ ስግኣት ናይ ቅልጡፍን ባህርያውን ምብልሻው 
ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ ወይ ንምዕቃቡ ዚግበር ወጻኢታት ካብ ዋጋኡ ንላዕሊ 
ዚኸይድ ምስ ዚኸውን፣ ፈጻሚ ፍርዲ ብኡብኡ ኪሸጦ ይኽእል። 

 
ዓንቀጽ 445. - ምትሓዝ ሕርሻዊ እትዋት  

 
(1) እቲ ዚትሓዝ ንብረት ኣብዞም ዚስዕቡ ዅነታት ዘሎ ሕርሻዊ እትዋት ምስ ዚኸውን፣ 

እቲ ምትሓዝ፣ ቅዳሕ ናይቲ መትሓዚ ትእዛዝ ኣብ ዝስዕብ ቦታ ብምልጣፍ 
ይፍጸም፥ 
 
(ሀ) እቲ ኸምዚ ዝመስል እትዋት ኣብ ምብቋል ዚርከብ እኽሊ ምስ ዚኸውን፣ 

እቲ እኽሊ ኣብ ዝበቑለሉ ዘሎ መሬት፣ 
 
(ለ) እቲ እትዋት ዝተዓጽደ ወይ ኣብ ቅሚጦ ዝተኣከበ ምስ ዚኸውን ኣብ 

ዓውዱ ወይ ኣብ ጥቓ ዓውዱ ወይ ኣብ ናይ መኼዳ ቦታ ወይ ኣብ ከምኡ 
ዝመስል ቦታ ወይ ኣብ ናይ ሓሰር ቅሚጦ ወይ ኣብቲ ዝተቐመጠሉ ቦታ። 

 
(2) ካልእ ቅዳሕ ናይቲ መትሓዚ ትእዛዝ ኣብቲ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ብንቡር ዚነበረሉ 

ገዛ፣ ኣብ ናይ ደገ ማዕጾኡ ወይ ኣብ ካልእ ተረኣዪ ክፋል ናይዚ ገዛ፣ ወይ ከኣ 
ብፍቓድ ቤት ፍርዲ፣ ኣብቲ ንግድ ዘካይደሉ፣ ወይ ብውልቁ ተቘጺሩ ኣብ 
ዝሰርሓሉ ወይ ኣብ መወዳእታ ይነብረሉ ወይ ንግድ የካይደሉ ወይ ብውልቁ 
ተቘጺሩ ይሰርሓሉ ከም ዝነበረ ኣብ ዝፍለጥ ገዛ፣ ኣብ ናይ ደገ ማዕጾኡ ወይ ኣብ 
ካልእ ተረኣዪ ክፋሉ ይልጠፍ። 

 
(3) እቲ መትሓዚ ትእዛዝ ምስ ተለጠፈ እቲ እትዋት ናብ እጀታ ቤት ፍርዲ ከም 

ዝተመሓላለፈ ይቝ’ጸር። 
 



ዓንቀጽ 446. - ንዝተታሕዙ ሕርሻዊ እቶት ዚምልከቱ ድንጋገታት 
 

(1) ሕርሻዊ እቶት ኣብ ዝተታሕዘሉ ዅነታት፣ ቤት ፍርዲ ንዕቀባኡ ብዚምልከት 
እኹል ኰይኑ ዝረኸቦ መሰናድኦ ይገብር፣ ቤት ፍርዲ ከምኡ ዝመስል መሰናድኦ 
ኪገብር ምእንቲ ኺኽእል ድማ፣ ኣብ ምብቋል ንዚርከብ እኽሊ ንምትሓዝ ዝቐርብ 
ነፍስ-ወከፍ ምልክታ እቲ እኽሊ ኪዕጸድ ወይ ክእከብ ዝበቕዓሉ ግዜ ይጠቅስ። 

 
(2) ብፍርዲ ብዓል ዕዳ፣ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ናይ መትሓዚ ትእዛዝ ወይ ድሕሪኡ ስዒቡ 

ኣብ ዝወጸ ትእዛዝ ከገድዶ ኣብ ትሕቲ ዚኽእል ኲነታት፣ ነቲ ፍርያት ኪሕልዎ፣ 
ኪዓጽዶ፣ ኪእክቦን ኪኽዝኖን፣ ከምኡውን ንምብጽሑን ንምዕቃቡን ኣድላዪ ዝዀነ 
ኻልእ ተግባር ኪፍጽምን ይኽእል። 

 
(3) ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኵሉ ወይ ዝዀነ ካብቲ ኣብ ንኡስ-ዓንቀጽ (2) ዝተጠቕሰ 

ተግባራት ከይፈጸመ ኣብ ዝተርፈሉ ዅነታት፣ ብፍርዲ ብዓል መሰል፣ ብፍቓድ ቤት 
ፍርድን፣ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝተባህለ ዅነታትን ኵሉ ወይ ዝዀነ ካብኡ ባዕሉ 
ኪፍጽሞ ወይ ንሱ ብዚምዝዞ ካልእ ሰብ ኸፈጽሞ ይኽእል። ብፍርዲ ብዓል መሰል 
ዚገበሮ ወጻኢታት ድማ ኣብ ፍርዲ ከም ዝተጠቕሰ ወይ ሓደ ክፋል ናይቲ ፍርዲ 
ከም ዘቘመ ተሓሲቡ ይኽፈሎ። 

 
(4) ኣብ ምብቋል እናተረኽበ ዝተታሕዘ ሕርሻዊ እትዋት ካብ መሬቱ ብምልጋሱ ጥራይ 

ካብ ምትሓዝ ከም ዘቋረጸ ወይ ከም እንደገና ምትሓዝ ከም ዘድልዩ ኣይቝ’ጸርን። 
 
(5) ኣብ ምብቋል ንዚርከብ እኽሊ ንምትሓዝ ዝተዋህበ ትእዛዝ፣ እቲ እኽሊ ኪዕጸድ ወይ 

ኪእከብ ቅድሚ ምብቅዑ ቅድሚ ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝተዋህበ ምስ ዚኸውን፣ 
ቤት ፍርዲ ምፍጻም ናይቲ ትእዛዝ ግቡእ መሲሉ ንዝገመቶ ግዜ ከወንዝፎ 
ይኽእል፣ ብስልጣኑ፣ እቲ ናይ ምትሓዝ ትእዛዝ ክሳዕ ዚፍጸም፣ እቲ እኽሊ 
ንከይልዓል ዝእግድ ተወሳኺ ትእዛዝ ኪህብ ይኽእል። 

 
(6) ብባህርዩ ኪኽዘን ዘየፍቅድ ኣብ ምብቋል ዚርከብ እኽሊ ኪዕጸድ ወይ ኪእከብ ብቑዕ 

ቅድሚ ምዃኑ ትሕቲ ዕስራ መዓልቲ ኣብ ዘሎ ዝዀነ ግዜ ብመሰረት እዚ ዓንቀጽ 
ኣይትሓዝን። 

 
ዓንቀጽ 447. - ምትሓዝ ኣብ እጀታ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዘየለ ንብረት  

 
(1) እቲ ዝተሓዝ ንብረት ብተሸራፊ ሰነድ ውሕስነት ዘይተገብረሉ ዕዳ ምስ ዚኸውን፣ 

ወይ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣብ ትሕቲ ኻልእ ፍርዲ ዚእውዶ ዕዳ ምስ ዚህልዎ፣ እቲ 
ምትሓዝ ብቤት ፍርዲ ተወሳኺ ትእዛዝ ክሳዕ ዚዋሃብ ኣዋዳይ ነቲ ዕዳ ከይፍደዮ 
ብዓል ዕዳ ድማ ነቲ ዕዳ ብምኽፋል ከይፈዲ ብዝእግድ ጽሑፍ ትእዛዝ ይግበር። 

 
(2) እቲ ዝተሓዝ ኣብ ርእሰማል ናይ ሓደ ኩባንያ ብርኪ ምስ ዚኸውን፣ እቲ ምትሓዝ 

ነቲ ብስሙ ብርኪ ዘሎዎ ሰብ ነቲ ብርኪ ናብ ካልእ ከየመሓላልፎ ወይ ካብቲ 
ብርኪ ዚርከብ ዝዀነ ኣታዊ ምቅሊት ከይቅበል እቲ ኩባንያ ድማ ዝዀነ 
ምምሕልላፍ ናይቲ ብርኪ ከይምዝግብ ብዝኸልክል ጽሑፍ ትእዛዝ ይግበር። 

 
(3) እቲ ዝተሓዝ ንብረት ዝዀነ ኻልእ ተንቀሳቓሲ ንብረት ወይ ሓደ መጠን ናይ 

ገንዘብ ምስ ዚኸውን እቲ ምትሓዝ እቲ ንብረት ኣብ እጀታኡ ዚርከብ ሰብ 
ንብፍርዲ ብዓል ዕዳ ከየረክቦ ብዝኽልክል ጽሑፍ ትእዛዝ ይኸውን። 

 
(4) ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (1) ክሳዕ (3) ናይ ዝተዋህበ ትእዛዝ ቅዳሕ ኣብ ተረኣዪ 

ክፋል ናይቲ ቤት ፍርዲ ይልጠፍ፣ ከምኡውን፣ ካልእ ቅዳሕ፣ ኣብ ናይ ዕዳ ኲነታት 
ናብ ተኣዋዲ፣ ኣብ ናይ ብርኪ ኲነታት፣ ናብ ዝምልከቶ ብዓል መዚ ኩባንያን፣ ኣብ 



ናይ ዝዀነ ኻልእ ተንቀሳቓሲ ንብረት ኲነታት ድማ ናብቲ ንብረት ኣብ እጀታኡ 
ዘሎ ሰብ ይለኣኽ። 

 
(5) ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (1) ዝተኣገደ ብዓል ዕዳ ዕድኡ ናብ ቤት ፍርዲ ኪኸፍል 

ይኽእል፣ እቲ ኽፍሊት ድማ ልክዕ ነቲ ዝግብኦ ወገን ከም ዝኸፈለ ተቘጺሩ ካብ 
ዕዳ ናጻ ይገብሮ።  

 
(6) ኣብ ትሕትዚ ዓንቀጽ ዝወሃብ ዝዀነ ትእዛዝ ብሓደ ምልክታ፣ ማለት፣ ነቲ ንብረት 

ኣብ እጀታኡ ዚርከብ ሰብ ኣብቲ ምልክታ ኣብ ዝተቘጽረ መዓልቲ ናብ ቤት 
ፍርዲ ቐሪቡ፣ ስለምንታይ እቲ ትእዛዝ ኪትግበር ከም ዘይበሉ ምኽንያቱ ንኸቕርብ 
ብዚሕብር ምልክታ ይስነ። 

 
ዓንቀጽ 448. - ምትሓዝ ኣብ ተንቀሳቓሲ ንብረት ዝህሉ ብርኪ  
 

እቲ ዝተሓዝ ንብረት ብፍርዲ ብዓል ዕዳን ካልእ ሰብን ብሓባር ዚውንኑዎ ተንቀሳቓሲ 
ንብረት ኰይኑ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ብርኪ ወይ ረብሓ ምስ ዚህልዎ፣ እቲ ምትሓዝ ብፍርዲ ብዓል 
ዕዳ ነቲ ብርኪ ወይ ረብሓ ብዝዀነ ይኹን መገዲ ከየመሓላልፎ ብዝእግድ ናብ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ 
ብዝጸሓፍ ምልክታ ይኸውን። 
 
ዓንቀጽ 449. - ምትሓዝ ደሞዝ  
 

(1) እቲ ኺተሓዝ ዘሎዎ ደሞዝ ወይ ኣበል ሰራሕተኛ ምስ ዚኸውን፣ እቲ ዚእወዶ 
መጠን ቤት ፍርዲ ብዚእዝዞ መሰረት ብሓደ ክፍሊት ወይ በብወርሑ ካብቲ ደሞዝ 
ኪቑረጽ ቤት ፍርዲ ኪእዝዞ ይኽእል። 

 
(2) ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (1) ናይ ዝተዋህበ ትእዛዝ ቅዳሕ ናብ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ 

ኣስራሒ ይለኣኽ፣ ኣብ ትሕቲ እቲ ትእዛዝ ዝተጠቕሰ መጠን ወይ ወርሓዊ 
ኽ’ፍሊታት ድማ፣ ከከም ኲነታቱ፣ ካብ ደሞዝ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ተቘሪጹ 
ይተርፍን፣ ናብ ቤት ፍርዲ ይልኣኽን። 

 
(3) እቲ ኺተሓዝ ዝከኣል መጠን ደሞዝ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ብመሰረት ኣቐዲሙ 

ዝተዋህበ ዛጊት ዘይተፈጸመ ትእዛዝ ድሮ ዝተታሕዘን ናብ ቤት ፍርዲ ዝተላእከን 
ምስ ዚኸውን፣ ኣስራሒ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኵሉ ዝርዝራት ናይቲ ድሮ ዝጸንሖ 
ምትሓዝ ዝርዝር ሓበሬታ፣ ናብቲ ነቲ ዳሕራይ ትእዛዝ ዝሃበ ቤት ፍርዲ ይመልሶ። 

 
ዓንቀጽ 450. - ምትሓዝ ተሸራፊ ሰነዳት  

 
እቲ ኽትሓዝ ዚድለ ዘሎ ንብረት ኣብ ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ ኢድ መንግስታዊ ብዓል መዚ 

ዘይተቐመጠ ተሸራፊ ሰነድ ምስ ዚኸውን፣ እቲ ምትሓዝ ነቲ ሰነድ ብኣካል ብምትሓዝ ይኸውን፣ 
እቲ ሰነድ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዚመጽእ ብምግባር፣ ተወሳኺ ትእዛዝ ክሳዕ ዚወሃብ ተታሒዙ 
ይጸንሕ።  
ዓንቀጽ 451. - ምትሓዝ ኣብ ትሕቲ ዕቀባ ቤት ፍርዲ ወይ መንግስታዊ ብዓል መዚ ዚርከብ 
ንብረት  
 

እቲ ዚትሓዝ ንብረት ኣብ ዕቀባ ናይ ዝዀነ ቤት ፍርዲ ወይ መንግስታዊ ብዓል መዚ ኣብ 
ዘለወሉ ዅነታት፣ እቲ ናይ ምትሓዝ ተግባር፣ ናብቲ ቤት ፍርዲ ወይ ናብቲ ብዓል መዚ ብዝጻሓፍ 
ትእዛዝ ማለት፣ እቲ ንብረት፣ ከምኡውን ካብኡ ኪርከብ ዚከኣል ዝዀነ ወለድ ወይ ናይ መኽሰብ 
ምቕሊት፣ በቲ ትእዛዝ ዝሃበ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ዚወሃብ ቀጻሊ ትእዛዝ ኰይኑ ኪጸንሕ 
ብዚሓትት ትእዛዝ ይኸውን። ኰይኑ ግን፣ እቲ ኸምዚ ዝመስል ንብረት ኣብ ዕቀባ ቤት ፍርዲ ዘሎ 
ምስ ዚኸውን እሞ፣ ኣብ መንጎ ብፍርዲ ብዓል መሰል ብሓደ ወገን ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዘይኰነ ግን፣ 
ብምምሕልልላፍ፣ ብትሕጃ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ኣብቲ ንብረት ረብሓ ኣሎኒ ዚብል ዝዀነ 



ኻልእ ሰብ ድማ በቲ ኻልእ፣ ዝዀነ ናይ ዋንነት ወይ ቀዳምነት ሕቶ ምስ ዚልዓል፣ በቲ ፍርዲ 
ይወሰን። 
 
ዓንቀጽ 452. - ምትሓዝ ዘይንቀሳቐስ ንብረት 

 
(1) እቲ ዚትሓዝ ንብረት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ምስ ዚኸውን፣ እቲ ምትሓዝ ብናይ 

ፍርዲ ብዓል ዕዳ ነቲ ንብረት ናብ ካልእ ከየመሓላልፎ ወይ ኣብቲ ንብረት ዝዀነ 
ናይ ዋንነት መሰል ከይህብ፣ ከምኡውን ኵሎም ሰባት፣ ካብቲ ምምሕልላፍ ወይ 
ካብቲ መሰል ዝዀነ ጠቕሚ ከይወስዱ ብዝኽልክል ትእዛዝ ይፍጸም። 

 
(2) እቲ ትእዛዝ ኣብ ገለ ቦታ፣ ኣብቲ ንብረት ወይ ኣብ ጥቓ እቲ ንብረት ብልምዲ 

ቅቡል ብዝዀነ ኣገባብ ይእወጅ፣ ከምኡውን ቅዳሕ ናይቲ ትእዛዝ ኣብ ብቀሊሉ 
ኪርአ ዚኽእል ወገን ናይቲ ህንጻን ናይቲ ቤት ፍርድን ይልጠፍ።  

 
ዓንቀጽ 453. - ምልዓል ምትሓዝ ፍርዲ ድሕሪ ምትግባሩ  
 

(ሀ) እቲ ዝተፈርደ ገንዘብ ምስ ክሳራን ኵሉ ወጻኢታትን ከምኡውን ብምትሓዝ ናይቲ 
ንብረት ዝስዓበ ወጻኢታትን ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝተኸፍለሉ ኲነታት፣ 

 
(ለ) እቲ ፍርዲ ብኻልእ ኣገባብ ብመገዲ ቤት ፍርዲ ወይ ንቤት ፍርዲ ብዝተረጋገጸ 

ምስ ዚፍጸም፣ ወይ 
(ሐ) እቲ ፍርዲ ኣብ ዝተሰረዘሉ ወይ ኣብ እተሳዕረሉ ዅነታት፣  
 

እቲ ምትሓዝ ከም ዝተላዕለ ይቝ’ጸር፣ ከምኡውን ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ብዚምልከት፣ 
ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ከምኡ ኣብ ዝሓተሉ ዅነታት፣ እቲ ምልዓል ብክሳርኡ ከም ዝቓላሕን ቅዳሕ 
ናይቲ ምቅላሕ ድማ ከም ዝልጠፍ ይኸውን። 
 
ዓንቀጽ 454. - ሰልዲ ወይ ባጤራ ንምኽፋል ዚወሃብ ትእዛዝ 

 
እቲ ዝተታሕዘ ንብረት ናይ ሓጺን ሰልዲ ወይ ናይ ወረቐት ባጤራ ምስ ዚኸውን፣ ቤት 

ፍርዲ፣ እቲ ምትሓዝ እናቐጸለ ከሎ ኣብ ዝዀነ ግዜ፣ እቲ ሰልዲ ወይ እቲ ባጤራ ወይ ነቲ ኣብ 
ፍርዲ ዝተጠቕሰ ዚሽፍን ገለ ክፋሉ፣ ነቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ፍርዲ መሰል ዘሎዎ ወገን ንኺኽፈል 
ኪእዝዝ ይኽእል። 
 
ዓንቀጽ 455. - ውሳነ ምትሓዝ 
 

(1) ፍርዲ ንምፍጻም ዝዀነ ንብረት ምስ ዚትሓዝ ቤት ፍርዲ ብጕድለት ብፍርዲ 
ብዓል መሰል ነቲ ምልክታ ምፍጻም ፍርዲ ከተግብሮ ምስ ዘይክእል፣ ነቲ ምልክታ 
ይነጽጎ፣ ወይ ከኣ ብብቑዕን እኹልን ምኽንያት ነቲ ጕዳይ ንኻልእ መዓልቲ 
ይቘጽሮ። 

 
(2) እቲ ምልክታ ምስ ተነጽገ እቲ ምትሓዝ ይቋረጽ።  

 
ምዕራፍ 3. - ም’ጽራይ መሰላትን ተቓውሞን  

 
ዓንቀጽ 456. - ኣብ ልዕሊ ዝተታሕዘ ንብረት ንዚቐርብ ተቓውሞ ም’ጽራይ 
  

(1) ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ንምፍጻም ዝተታሕዘ ዝዀነ ንብረት ረብሓ ኣሎኒ ወይ እቲ 
ንብረት ኣይተሓዝን ዚብል ተቓውሞ ምስ ዚቐርብ፣ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ናይ ረብሓ 
ሕቶ እቲ ወይ ኣብቲ ተቓውሞ እቲ ይውስን። ኰይኑ ግን፣ እቲ ዝቐረበ ናይ ረብሓ 



ሕቶ ወይ ተቓውሞ ዘየድሊ ምድንጓይ ንምፍጣር ምዃኑ ምስ ዚግንዘብ ወይ እቲ 
ዝተታሕዘ ንብረት ድሮ ዝተሸጠ ምስ ዚኸውን፣ ከምዚ ዝመስል ፍርዲ ኣይወሃብን።  

 
(2) ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (1) ዚቐርብ ዝዀነ ናይ ረብሓ ሕቶ ወይ ተቓውሞ 

ናብቲ ፍርዲ ዘፈጽም ዘሎ ቤት ፍርዲ ብጽሑፍ ይቐርብ። 
 
(3) ረብሓ ኣሎኒ በሃላይ ወይ ተቓዋማይ ኣብ ዕለት ምትሓዝ ኣብቲ ዝተታሕዘ ንብረት 

ገለ ረብሓ ከም ዘሎዎ ወይ ኣብ ኣጀታኡ ምንባሩ ዘረድእ መርትዖ የቕርብ። 
 
(4) እቲ ረብሓ ኣሎኒ ዚብል ሕቶ ወይ ተቓውሞ ዝቐረበሉ ንብረት ንኺሽየጥ 

ተቓሊሑ ምስ ዚነብር፣ እቲ መሸጣ ዚኣዘዘ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ዝቐረበ ሕቶ ወይ 
ተቓውሞ ውሳነ ክሳዕ ዚህብ ነቲ መሸጣ የወንዝፎ። 

 
ዓንቀጽ 457. - ውሳነ ኣብ ልዕሊ ናይ ረብሓ ኣሎኒ ሕቶ ወይ ተቓውሞ  

 
(1) ቤት ፍርዲ ምርመራ ድሕሪ ምክያድ በቲ ኣብ ናይ ረብሓ ኣሎኒ ወይ በቲ ኣብ 

ተቓውሞ ምልክታ ዝተገልጸ ምኽንያታት፣ እቲ ንብረት ኪተሓዝ ከም ዘይግባእ ምስ 
ዘረጋግጽ፣ ነቲ ንብረት ብምሉኡ ወይ ግቡእ ኢሉ ክሳዕ ዚገመቶ ደረጃ ናጻ 
ኪኸውን ትእዛዝ ይህብ። 

 
(2) እቲ ንብረት ኪተሓዝ ከም ዚግባእ ኣብ ዘረጋገጸሉ ዅነታት ድማ ቤት እቲ ናይ 

ረብሓ ኣሎኒ ሕቶ ወይ ተቓውሞ ይነጽጎ።  
 
ዓንቀጽ 458. - ምቕጻል ምትሓዝ ኣብ ትሕቲ እወዳ ዘሎ ንብረት 
 

ቤት ፍርዲ፣ እቲ ንብረት ብትሕጃ ዝተታሕዘ ወይ ኣብ እጀታኡ ንዘየለ ሰብ ናይ ዋንነት 
መሰል ዚህብ ምዃኑ ምስ ዘረጋግጽ፣ እቲ ምትሓዝ ኪቕጽል ግቡእ ኢሉ ምስ ዚኣምን ነቲ ትሕጃ 
ወይ መሰል ዋንነት ከይተንከፈ ነቲ ምትሓዝ ኪቕጽሎ ይኽእል። 
 
ዓንቀጽ 459. - ኣብ ዝተታሕዘ ንብረት ዘሎካ መሰል ንምርግጋጽ ዚኽፈት ክሲ 

 
ረብሓ ኣሎኒ ዚብል ሕቶ ወይ ተቓውሞ ምስ ዚንጸግ፣ እቲ ሓታታይ ወይ ተቓዋማይ ኣብቲ 

ንብረት ዘሎዎ መሰል ንምርግጋጽ ክሲ ኪምስረት ይኽእል። እንተ ዀነ ግን፣ ንውጽኢት ናይቲ 
ኽሲ ከይተንከፈ፣ እቲ ትእዛዝ ናይ መወዳእታ ይኸውን። 
 

ምዕራፍ 4. - መሸጣ ብሓፈሻ 
 

ዓንቀጽ 460. - ዝተታሕዘ ንብረት ንኺሽየጥ ዘወሃብ ትእዛዝ 
 

(1) ፍርዲ ዘፈጽም ዝዀነ ቤት ፍርዲ፣ ብኣመልካትነት ብፍርዲ ብዓል መሰል ዝዀነ 
ብእኡ ዝተታሕዘ እሞ ኪሽየጥ ዚኽእል ንብረት፣ ወይ ነቲ ፍርዲ ኪሽፍን ኣድላዪ 
ዚመስል ክፋል ካብኡ ንኺሽየጥ ኪእዝዝ ይኽእል፣ ከምኡውን ካብዚ መሸጣ 
ዝተረኽበ ኣታዊ፣ ወይ እኹል ክፋል ካብኡ ነቲ በቲ ፍርዲ ነዚ ኪቅበል መሰል 
ዚረኸበ ወገን ይኽፈል። 

 
(2) ዝተፈልየ ኣብ ዝተኣዘዘሉ ዅነታት እንተ ዘይኰኑ፣ ፍርዲ ንምፍጻም ዚግበር ነፍስ-

ወከፍ መሸጣ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ይኸውን፥ 
 

(ሀ) መሸጣ ብብዓል መዚ ቤት ፍርዲ ወይ ከኣ ቤት ፍርዲ ብዚምዝዞ ካልእ ሰብ 
(ካብዚ ንደሓር “ሓራጃይ” ተባሂሉ ዚጥቀስ) ይካየድ፣ ከምኡውን 

 



(ለ) ብመሰረት ዝስዕቡ ዓናቕጽ ብሓራጅ ይግበር። 
 
(3) ድንጋገታት ናይዚ ዓንቀጽ፣ ቤት ፍርዲ፣ ብሓታትነት ወይ ስምምዕ ብፍርዲ ብዓል 

ዕዳ፣ ንብፍርዲ ብዓል መሰል ርእይቶኡ ኪህብ ዕድል ድሕሪ ምሃብ እቲ ንብረት 
ብውልቀ ውዕል ኪሽየጥ ከየፍቕድ ኣይዓግቶን።  

 
ዓንቀጽ 461. - ምቅላሕ ሓራጅ 
 

(1) ፍርዲ ንምፍጻም ዝዀነ ንብረት ብሓራጅ ኪሽየጥ ኣብ ዝተኣዘዘሉ ዅነታት፣ ቤት 
ፍርዲ እቲ ሓራጅ ንህዝቢ ከም ዝቓላሕ ይግበር። 

 
(2) እቲ ኸምዚ ዝመስል ምቅላሕ ንብፍርዲ ብዓል መሰልን ንፍርዲ ብዓል ዕዳን ድሕሪ 

ምሕባር ይዳሎ፣ ናይቲ ሓራጅ ግዜን ቦታን ይግለጽ፣ ከምኡውን ብተኻእለ መጠን 
ብርትዓውነትን ቅኑዕነት ነዞም ዚስዕቡ ይጠቅስ፥ 

 
(ሀ) እቲ ዝሽየጥ ንብረትን ግምት ዋጋኡን፣ 
 
(ለ) ኣብ ልዕሊ እቲ ንብረት ዚሕተት ዝዀነ ቀይዲ፣ 
 
(ሐ) እቲ መሽጣ ዝተኣዘዘሉ መጠን ዕዳ፣ 
 
(መ) እቲ መሸጣ ዚካየደሉ ኲነት፣ ከምኡውን መዐደጊ ዋጋ ዝኽፈለሉ ግዜን ናይ 

ኣከፋፍላ ኣገባብን፣ ከምኡውን 
 
(ረ) ቤት ፍርዲ፣ ዓዳጊ ንባህርን ዋጋን ናይቲ ንብረት ምእንቲ ኺመዝን ኪፈልጦ 

ኣድላዪ እዩ ኢሉ ዚግምቶ ካልእ ነገራት። 
 
ዓንቀጽ 462. - ንብረት ንኺሽየጥ ዚቐርብ ምልክታ 
 

(1) ንብረት ንኺሽየጥ ትእዛዝ ንኪዋሃብ ዚቐርብ ምልክታ በቲ ጽሑፋት ክርክር 
ንኪፍረሙን ንኪረጋገጹን ዝተኣዘዙሉ ኣገባብ ብእተፈረመን ዝተረጋገጸን ቃል 
ዝተሰነየ ይኸውን፣ በቲ ዘረጋግጽ ሰብ ኪፍለጡን ኪረጋገጹን ክሳዕ ዝተኻእለ ደረጃ 
ድማ ኩሉ ተኣሳሳሪ ዝርዝራት ናይቲ ምልክታ ዝሓዘ ይኸውን። 

 
(2) ቤት ፍርዲ፣ ኣብቲ ምቅላሕ ኪጥቀስ ንዘሎዎ ነገራት ንምርግጋጽ፣ ዝዀነ ሰብ 

ኪጽውዕን፣ ነዚ ጕዳይ ብዚምልከት ኪምርምርን ምስኡ ዝተኣሳሰር ኣብ ኢዱ ዘሎ 
ወይ ኣብ ውሽጢ ስልጣኑ ዘሎ ሰነድ ከም ዘረክብ ኪገብርን ይኽእል፣ ከምኡውን 
ዋጋ ናይቲ ዝሽየጥ ንብረት ንምግማት ክኢላ ኪምዝዝ ይኽእል። 

 
ዓንቀጽ 463. - ኣገባብ ምቅላሕ ሓራጅ 
 

(1) ምቅላሕ ሓራጅ፣ ብዝተኻእለ መጠን በቲ ሕጊ ዚእዝዞ ኣገባብ ይግበር።  
 
(2) ቤት ፍርዲ ከምኡ ኪኸውን ኣብ ዚእዝዘሉ ዅነታት፣ እቲ ሓራጅ ኣብቲ መሸጣ 

ዚካየደሉ ቦታ ኣብ ዝዝርጋሕ ጋዜጣውን ይቓላሕ፣ እቲ ናይ መቓሊሒ ወጻኢታት 
ድማ ከም ወጻኢታት ናይ መሸጣ ይሕሰብ። 

 
(3) በበይኑ ንምሻጥ ብዚብል ምኽንያት እቲ ንብረት ኣብ ክፋላት ዝተመቕለ ምስ 

ዚኸውን፣ ብርእይቶ ቤት ፍርዲ ናይቲ መሸጣ ግቡእ ምልክታ ብኻልእ መገዲ 
ኪወሃብ ኣብ ዘይከኣለሉ ዅነታት እንተ ዘይኰይኑ፣ ነፍስ-ወከፍ ክፋል በይኑ ኪቓላሕ 
ኣድላዪ ኣይከውንን። 



 
ዓንቀጽ 464. - ግዜ መሸጣ 

 
ዝዀነ መሸጣ፣ ቅዳሕ ናይቲ መሸጣ ዚእዝዝ ምልክታ ኣብ ህንጻ ናይቲ ቤት ፍርዲ ካብ 

ዝተለጠፈሉ ዕለት፣ ወይ እቲ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ዝተሓትመሉ ዅነታት ካብ ዕለት ሕትመት፣ 
ካብ ክልቲኡ ካብቲ ዝደሓረ ፍጻመ ብምጽብጻብ፣ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብዚምልከት ብውሕዱ ሰላሳ 
መዓልትታት ክሳዕ ዚሓልፍ፣ ተንቀሳቓሲ ንብረት ብዚምልከት ድማ ብውሕዱ ክሳዕ ዓሰርተው 
ሓሙሽተ መዓልትታት ዝሓልፍ፣ ብዘይ ናይ ጽሑፍ ስምምዕ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣይካየድን። 
 
ዓንቀጽ 465. - ምቊራጽ ሓራጅ 

 
እቲ ዕዳን ናይቲ ጕዳይ ወጻኢታትን፣ እንተላይ ናይቲ ሓራጅ ወጻኢታት፣ ቅድምቲ ሓራጅ 

ምፍጻሙ ንሓራጃይ ምስ ዚኽፈል ወይ ሓራጃይ ናይቲ ዕዳ መጠንን ናይቲ ጕዳይ ወጻኢታትን 
ናብቲ ሓራጅ ዚኣዘዘ ቤት ፍርዲ ከም ዝተኽፍለ ዘረድእ መርትዖ ምስ ዚቐርበሉ ዝዀነ ሓራጅ 
ይቋረጽ። 
 
ዓንቀጽ 466. - ካልኣይ ሓራጅ 

 
(1) ሓራጅ ኣብ ዚካይደሉ ግዜ እቲ ዝለዓለ ጻውዒት ምስቲ ኣብ ምልክታ ዝተጠቕሰ 

ዋጋ ዘይመጣጠን ምስ ዚኸውን፣ ሓድሽ ምልክታ ንህዝቢ ብምቅላሕ ልክዕ በቲ 
ቐዳማይ ሓራጅ ዝተኻየደሉ ኣገባብን ግዜን ንኺካየድ ካልኣይ ሓራጅ ይእዘዝ።  
 

(2) መበገሲ ግምት ናይ ካልኣይ ሓራጅ ፍርቂ ናይቲ ኣብ ቀዳማይ ሓራጅ ዚነበረ 
ግምት ይኸውን።  

 
(3) ኣብ ካልኣይ ሓራጅ ዝዀነ ተወዳዳሪ ምስ ዘይርከብ፣ ቤት ፍርዲ፣ ብኣንጻር እዚ 

ዚህሉ ዝዀነ ድንጋገ ብዘየገድስ፣ ከከም ኲነታቱ፣ ነቲ ፍርዲ ብምሉእ ወይ ብኸፊል 
ንምትግባር፣ ብፍርዲ ብዓል መሰል በቲ ዝተገመተ ክብሪ ናይቲ ኺሽየጥ ዝተኣዘዘ 
ንብረት ነቲ ንብረት ንኪርከብ ከፍቕደሉ ይኽእል።  

 
ዓንቀጽ 467. - ገንዘብ ኣታዊ ዘይገበረ ዓዳጊ ናይ ካልኣይ መሸጣ ወጻኢታት ተሓታቲ ይኸውን 

 
(1) እቲ ናይ መሸጣ ዋጋ ብመሰረት ድንጋገታት ሕጊ ወይ ብናይ መሸጣ ውዕል 

ስምምዕን ኲነታትን ዘይተኽፍለ ወይ ኣታዊ ዘይኰነ ምስ ዚኸውን፣ እቲ መሸጣ 
ይስረዝ፣ ቤት ፍርዲ ኣብ ላዕሊ ብዝሰፈረ ኣገባብን ግዜን ሓድሽ ምልክታ ንህዝቢ 
ድሕሪ ምቅላሕ ሓድሽ መሸጣ ይእዘዝ። 

 
(2) እቲ ሓራጃይ ኣብቲ ዳግማይ መሸጣ ዘጋጥም ዝዀነ ናይ ዋጋ ፍልልይን፣ 

ወጻኢታት ናይ ዳግማይ መሸጣን ንቤት ፍርዲ ጸብጻብ ይህብ፣ ብሓታትነት 
ብፍርዲ ብዓል መሰል ወይ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ድማ በቲ ገንዘብ ንኺኽፈል 
ዝተዋህበ ፍርዲ ዝፍጸመሉ ድንጋገታት ሕጊ መሰረት ብምግባር ካብቲ ገንዘብ 
ኣታዊ ዘይገበረ ዓዳጊ ተመሳሳሊ ይኸውን። 

 
(3) ናይ መሸጣ ዋጋ ብዝተኸፍለ ሓራጃይ ናይቲ ዝተኸፍለ መጠን ቅብሊት ይህብ፣ 

እቲ መሸጣ ድማ ፍጹም ይኸውን። 
 
(4) ኣብ ሓራጅ ንምስታፍ ብዚምልከት ሂሉ ኣብ ትሕትዚ ዓንቀጽ ዝተኣዘዘ ዳግማይ 

መሽጣ ከም ቀዳማይ ሓራጅ ይቝ’ጸር። 
 
ዓንቀጽ 468. - ብፍርዲ ብዓል መሰል ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ ኣብ ሓራጅ ኣይሳተፍን  

 



(1) ብፍርዲ ብዓል መሰል እቲ ፍርዲ እቲ ንኺፍጸም ንብረት ኣብ ዚሽየጠሉ ዅነታት፣ 
ብዘይ ብቕዳሕ ንሓራጃይ ኪበጽሕ ዘሎዎ ጽሑፍ ፍቓድ ቤት ፍርዲ፣ ኣብ ሓራጅ 
ኣይሳተፍን ወይ ነቲ ንብረት ኣይገዝእን።  

(2) ብፍርዲ ብዓል መሰል በቲ ዝተባህለ ፍቓድ መሰረት ነቲ ንብረት ምስ ዚገዝእ፣ እቲ 
መዐደጊ ገንዘብን እቲ ኣብ ፍርዲ ዝተጠቕሰ መጠንን፣ ብመሰረት ዝተኣዘዘ ኣገባብ 
ሓደ ኣንጻር እቲ ኻልእ ይደቓቐስ፣ እቲ ነቲ ፍርዲ ዘፈጽም ቤት ፍርዲ ድማ እቲ 
ዝኣዘዞ ክፍሊት ብምሉኡ ወይ ብኸፊል፣ ከም ኲነታቱ፣ ከም ዝተፈጸመ ይምዝግቦ። 

 
(3) ብፍርዲ ብዓል መሰል፣ ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ፣ ባዕሉ ወይ ብመገዲ ካልእ ሰብ 

ነቲ ንብረት ምስ ዚገዝእ፣ ቤት ፍርዲ ብኣመልካትነት ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ወይ 
ብዝዀነ ረብሓኡ ዝተተንከፈ ካልእ ሰብ፣ ነቲ መሸጣ ይስርዞ። 

 
ዓንቀጽ 469. - ሰብ መዚ ሓራጅ ከይሳተፉ ወይ ከይገዝኡ ዚህልዎም ድረታ 

 
(1) ዝዀነ ሓራጃይ ወይ ምስ ዝዀነ ምስ መሸጣ ዝተኣሳሰር ዝዀነ ስራሓት ከካይድ 

ሓላፍነት ዘሎዎ ዝዀነ ኻልእ ሰብ፣ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ፣ ኣብቲ ዝሽየጥ ዘሎ 
ንብረት ዝዀነ ረብሓ ንኪህልዎ ኣብ ሓራጅ ኣይሳተፍን።  

 
(2) ንድንጋገታት ንኡስ-ዓንቀጽ (1) ብምጽራር ዚግበር መሸጣ ይስረዝ። 

 
ምዕራፍ 5. - መሸጣ ተንቀሳቓሲ ንብረት  

 
ዓንቀጽ 470. - መሸጣ ሕርሻዊ እቶት መሸጣ 
 

(1) እቲ ዝሽየጥ ንብረት ሕርሻዊ እትዋት ምስ ዚኸውን፣ እቲ መሸጣ ኣብ ዝስዕብ ቦታ 
ይኸውን፥ 

 
(ሀ) እቲ እትዋት ኣብ ምብቋል ዝርከብ እኽሊ ምስ ዚኸውን፣ እቲ እኽሊ ኣብ 

ዝበቘለሉ መሬት ወይ ኣብ ጥቓኡ፣ ወይ 
 
(ለ) እቲ እትዋት ድሮ ዝተዓጽደ ወይ ኣብ ቅሚጦ ዝተኣከበ ምስ ዚኸውን ኣብ 

ዓውዲ ወይ ኣብ ጥቓ ዓውዲ ወይ ኣብቲ ናይ መኼዳ ቦታ ወይ ኣብ 
ከምኡ ዝመስል ቦታ ወይ ኣብ ናይ ሓሰር ቅሚጦ ወይ ኣብቲ ዝተቐመጠሉ 
ቦታ፥ ኰይኑ ግን፣ ቤት ፍርዲ እቲ እትዋት ኣብ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ቦታ 
እንተ ተሸጠ ዝሓሸ ዋጋ ይህልዎ ኢሉ ኣብ ዝሓሰበሉ ዅነታት፣ ፈጻሚ 
ፍርዲ እቲ መሸጣ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ንኺኸውን ኪእዝዝ 
ይኽእል። 

 
(2) ብዝተኻእለ መጠን፣ እቲ መሸጣ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ይውዕል። 

 
ዓንቀጽ 471. - ኣብ ምብቋል ንዚርከብ እኽሊ ዝምልከት ፍሉይ ድንጋገታት 

 
(1) እቲ ዚሽየጥ ንብረት ኣብ ምብቋል ዚርከብ እኽሊ ምስ ዚኸውን እሞ፣ ባህርይ 

ናይቲ እኽሊ ንኪኽዘን ዘፈቅድ ኰይኑ ግን ዛጊት ዘይተኸዘነ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ 
እቲ መዓልቲ መሸጣ እቲ መዓልቲ ቈጸራ ቅድሚ ምእታው ንኪኽዘን ንምቕራቡ 
ዘኽእል ይኸውን፣ እቲ እኽሊ ተዓጺዱ ወይ ተኣኪቡ ንምኽዛን ቅሩብ ክሳዕ ዚኸውን 
ድማ መሸጣ ኣይግበርን። 
 

(2) ባህርይ ናይቲ እኽሊ ንኪኽዘን ዘየፍቅድ ምስ ዚኸውን፣ ቅድሚ ምዕጻዱን ምእካቡን 
ኪሽየጥ ይከኣል፣ ከምኡውን ዓዳጊ ኣብቲ ግራት ኪኣቱን ንምክንኻኑ፣ ንምዕጻዱን 
ንምእካቡን ኵሉ ኣድላዪ ዘበለ ተግባር ኪፍጽምን መሰል ይህልዎ። 



 
ዓንቀጽ 472. - ተሸረፍቲ ሰነዳትን ብርክታትን 
 

እቲ ኽሽየጥ ዘሎዎ ንብረት ተሸራፊ ሰነድ ወይ ብርኪ ኩባንያ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት፣ ቤት 
ፍርዲ እቲ መሸጣ ብሓራጅ ክንዲ ዚኸውን፣ እቲ ሰነድ ወይ ብርኪ ብደላላ ኪሽየጥ ከፍቕድ 
ይኽእል። 
 
ዓንቀጽ 473. - ዘይስሩዕነት ነቲ መሸጣ ዘይብቑዕ ኣይገብሮን 

 
ንተንቀሳቓሲ ንብረት መሸጣ ኣብ ምቅላሕ ወይ ኣብ ምክያድ ዘጋጥም ዘይስሩዕነት ነቲ 

መሸጣ ዘይብቑዕ ኣይገብሮን፣ እንተ ዀነ ግን፣ ዝዀነ ሰብ ብምኽንያት ናይ ከምዚ ዝመስል 
ዘይስሩዕነት ብዝዀነ ኻልእ ሰብ ጕድኣት ምስ ዚበጽሖ፣ ካሕሳ ንምርካብ፣ ወይ ከኣ እቲ ኻልእ ሰብ 
ዓዳጊ ምስ ዚኸውን፣ ነቲ ፍሉይ ንብረት ንምምላስ፣ ከይመለሰ ምስ ዝተርፍ ድማ ካሕሳ ንኺኽፈል 
ኣንጻሩ ክሲ ኪምስርት ይኽእል። 
 
ዓንቀጽ 474. - ምርካብ ተንቀሳቓሲ ንብረትን ብርክታትን  

 
(1) እቲ ዝተሸጠ ንብረት ብኣካል ተታሒዙ ዝነበረ ተንቀሳቓሲ ንብረት ምስ ዚኸውን 

ናብ ዓዳጊ ይርከብ። 
 
(2) እቲ ዝተሸጠ ንብረት ካብ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ወጻኢ፣ ኣብ እጀታ ካልእ ሰብ ዘሎ 

ተንቀሳቐሲ ንብረት ምስ ዚኸውን፣ ናብ ዓዳጊ ናይ ምርካብ ተግባር እቲ ሒዙዎ 
ዘሎ ሰብ ትሕዞ ናይቲ ንብረት ናብ ዓዳጊ እምበር ናብ ዝዀነ ኻልእ ሰብ 
ከመሓላልፍ ከም ዘይብሉ ዝእግዶ ምልክታ ብምሃብ ይግበር። 

 
(3) እቲ ዝተሸጠ ንብረት ናይ ኩባንያ ብርኪ ምስ ዚኸውን፣ እቲ ናብ ዓዳጊ ናይ 

ምርካብ ተግባር፣ እቲ ብርኪ ብስሙ ዝዀነ ሰብ ነቲ ብርኪ ናብ ዓዳጊ እምበር ናብ 
ዝዀነ ኻልእ ሰብ ከየመሓላልፎ፣ ካብቲ ብርኪ ዝዀነ ናይ መኽሰብ ምቅሊት ወይ 
ወለድ ከይቅብል፣ ከምኡውን ናይ ኩባንያ ኣካያዲ፣ ጸሓፊ ወይ ካልእ ዝምልከቶ 
ብዓል መዚ ናብ ዓዳጊ እምበር ናብ ዝዀነ ኻልእ ሰብ ዝዀነ ምምሕልላፍ ናይቲ 
ብርኪ፣ ወይ ዝዀነ ከምኡ ዝመስል ክፍሊት ከየፍቅድ ብዝእግድ ናይ ቤት ፍርዲ 
ትእዛዝ ይግበር። 

 
ዓንቀጽ 475. - ምምሕልላፍ ተሸራፊ ሰነዳትን ብርክታትን  
 

(1) ምፍጻም ናይ ሓደ ሰነድ ወይ ምክታም ብስሙ ተሸርራፊ ሰነድ ወይ ብርኪ ኣብ 
ኩባንያ ዘሎዎ ዘሎ ወገን፣ ነቲ ተሸራፊ ሰነድ እቲ ወይ ነቲ ብርኪ ንምምሕልላፍ 
ብፌርማ ኸረጋግጽ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ዅነታት እቲ ምፍጻም ወይ ብኽታም 
ምርግጋጽ ልክዕ በቲ ወገን ምስ ዚግበር ምፍጻም ወይ ብኽታም ምርግጋጽ ሓደ 
ዓይነት ውጽኢት ይህልዎ። 

 
(2) እቲ ተሸራፊ ሰነድ ወይ እቲ ብርኪ ኽሳዕ ዚመሓላለፍ፣ ቤት ፍርዲ፣ ካብኡ ዝርከብ 

ዝዀነ ወለድ ወይ ናይ መኽሰብ ምቕሊት ዝቕበልን ቅብሊት ዝፍርምን ሰብ 
ብትእዛዝ ይምዝዝ፣ እቲ ብኸምዚ ዝተፈረመ ቅብሊት ድማ ልክዕ በቲ ተኸራኻሪ 
ወገን ከም ዝተፈረመ ንዅሉ ዕላማታት ብቑዕን ውጽኢታውን ይኸውን። 

 
ዓንቀጽ 476. - ንኻልእ ንብረት ዝምልከት ናይ ምርካብ ትእዛዝ 
 

ካብዚ ኣቐዲሙ ዛጊት ዝዀነ ነገር ንዘይተደንገገሉ ዝዀነ ተንቀሳቓሲ ንብረት ብዚምልከት 
ጕዳይ፣ ቤት ፍርዲ፣ ነቲ ንብረት ናብ ዓዳጊ ወይ ዓዳጊ ብዚህቦ መምርሒ ኪርከብ ትእዛዝ ኪህብ 
ይኽእል፣ እቲ ንብረት ድማ ብእኡ መሰረት ይርከብ።  



 
ምዕራፍ 6. - መሸጣ ዘይንቀሳቐስ ንብረት  

 
ዓንቀጽ 477. - ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ነቲ ፍርዲ ዚሽፍን ገንዘብ ንምውህላል ምእንቲ ኪኽእል መሸጣ 
ምውንዛፍ 
 

(1) ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንኺሽየጥ ትእዛዝ ኣብ ዝወጻሉ ዅነታት እሞ፣ ነቲ ንብረት 
ወይ ንገለ ክፋሉ ወይ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ካልእ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብትሕጃ 
ብምትሓዝ ወይ ብምክራይ ወይ ብብሕቲ ብምሻጥ እቲ ኣብ ፍርዲ ዝተጠቕሰ 
መጠን ኪውህለል ከም ዝከኣል ዘእምን ምኽንያት ከም ዘሎ፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ 
ንቤት ፍርዲ ከረድእ ምስ ዚኽእል፣ ቤት ፍርዲ፣ ንመሸጣ ናይቲ ንብረት 
ብኣመልካትነት ብፍርዲ ብዓል ዕዳ፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ነቲ ዝተጠቕሰ ገንዘብ 
ንኬዋህልል ዘኽእሎ ግቡእ ብዝመሰሎ ኲነታትን ግቡእ መሲሉ ንዝተራእዮ ግዜን 
ከወንዝፎ ይኽእል። 

 
(2) ኣብ ከምዚ ዅነታት፣ ቤት ፍርዲ፣ ንብፍርዲ ብዓል ዕዳ ወረቐት ምስክር ይህቦ እሞ፣ 

ኣብቲ ወረቐት ምስክር ኣብ ውሽጢ ዝተጠቕሰ እዋን ነቲ ዝተኣመመ ትሕጃ፣ 
ክራይ ወይ መሸጣ እዚ ኣታዊ ዝኸውን ኵሉ ገንዘብ፣ ብፍርዲ ብዓል መስል 
ከዳቕሶ መሰል ብዘይካ ኣብ ዝተዋህበሉ ዅነታት፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዘይኰነስ ናብ 
ቤት ፍርዲ ይኽፈል። 

 
(3) ኣብ ትሕትዚ ዓንቀጽ ዝተገብረ ትሕጃ፣ ክራይ ወይ መሸጣ ብቤት ፍርዲ ክሳዕ 

ዚጸድቕ ፍጹም ኣይከውንን። 
 
(4) ዝዀነ ካብዚ ዓንቀጽ ኣብቲ ንብረት ንዝጸንሐ ትሕጃ ብሕጊ ንምትግባርን ዝተኣዘዘ 

ናይ መሸጣ ፍርዲ ንምፍጻም ኣብ ዝተኣዘዘ ናይ ንብረት መሸጣ ተፈጻሚ ከም 
ዝኸውን ኰይኑ ኣይውሰድን። 

 
ዓንቀጽ 478. - ምትሓዝ ገንዘብ ብተሳተፍቲ ሓራጅ 
 

(1) ኣብ ነፍስ-ወከፍ መሸጣ ናይ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዚሳተፍ ተጫራታይ ቅድሚ ኣብ 
ሓራጅ ምስታፉ ዕስራን ሓሙሽተን ካብ ሚእቲ (25%) ናይቲ መዐደጊ ዋጋ ምስ 
ሓራጃይ የትሕዝ። 

 
(2) እቲ ተጫራታይ ብፍርዲ ብዓል መስል ምስ ዚኸውን እሞ፣ ነቲ መዐደጊ ገንዘብ 

ምስቲ ዝእውዶ ከዳቕስ ፍቓድ ምስ ዚወሃብ፣ ቤት ፍርዲ ካብ ኣድላይነት ናይ 
ንኡስ-ዓንቀጽ (1) ናጻ ኪገብሮ ይኽእል። 

 
ዓንቀጽ 479. - ምሉእ መዐደጊ ገንዘብ ዚኽፈለሉ ግዜ 

 
ዓዳጊ፣ እቲ ንብረት ካብ ዝተሸጠሉ ዕለት፣ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተው ሓሙሽተ መዓልትታት፣ 

ምሉእ መጠን ናይቲ መዐደጊ ዋጋ ይኸፍል። ኰይኑ ግን፣ እዚ መጠን እዚ ኣብ ዚጽብጸበሉ ግዜ 
ብዘሎዎ ናይ ም’ድቕቓስ ጠቕሚ ተግባራዊ ኪኸውን መሰል ይህልዎ። 
 
ዓንቀጽ 480. - ዓዳጊ ከይከፈለ ምስ ዝተርፍ ዚሰዓብ ስርዓት 

 
ዓዳጊ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተኣዘዘ ግዜ ከይከፈለ ምስ ዝተርፍ፣ ቤት ፍርዲ ግቡእ መሲሉ ኣብ 

ዝተራእዮ ኲነታት፣ እቲ ዝተታሕዘ ገንዘብ፣ ናይ መሸጣ ወጻኢታት ድሕሪ ምቕናስ ንመንግስቲ 
ኣታዊ ኪኸውን ኪእዝዝ፣ እቲ ንብረት ድማ ዳግም ይሽየጥ እሞ እቲ ዘይከፈለ ዓዳጊ ኣብቲ ንብረት 
ይኹን ኣብ ዝዀነ ክፋል ናይቲ ድሓር ዝሽየጠሉ ዋጋ ዝዀነ መሰል ኣይህልዎን። 
 



ዓንቀጽ 481. - ወፈያ መሻርኽቲ ኣብ ሓራጅ ቀዳምነት ይህልዎ 
 

እቲ ዝሽየጥ ዘሎ ንብረት ኣብ ዘይተመቐለ ዘይንቀሳቕስ ንብረት ዚርከብ ብርኪ ዀይኑ፣ 
ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ተወዳደርቲ ነቲ ንብረት ወይ ንዝዀነ ክፋሉ ነፍስ-ወከፎም ማዕረ 
መጠን ገንዘብ ምስ ዚውፍዩ እሞ፣ ሓደ ኻብኣቶም ኣብቲ ንብረት ብርኪ ዘሎዎ ምስ ዚኸውን እቲ 
ዕውት ናይ ሓራጅ ወፈያ እቲ ኣብቲ ብርኪ ዘሎዎ መሻርኽቲ ወፈያ ይኸውን።  
 
ዓንቀጽ 482. - መሸጣ ንምትራፍ ዚቐርብ ምልክታ 
 

(1) ፍርዲ ንምፍጻም ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ እትሸጠሉ ዅነታት፣ ነቲ ንብረት 
ዚውንን ወይ ቅድሚ መሸጣ ኣብቲ ንብረት ብዝረኸቦ መሰል ረብሓ ዘሎዎ ዝዀነ 
ሰብ፣ ቤት ፍርዲ ብዚውስኖ ኲነታት እቲ መሸጣ ኺተርፍ ከመልክት ይኽእል። 

 
(2) ሓደ ሰብ መሸጣ ዘይንቀሳቐስ ንብረቱ ኺተርፍ ብመሰረት ዓንቀጽ 483 ኣብ 

ዘመልከተሉ ዅነታት፣ ምልክታኡ ኣብ ዝሰሓበሉ ዅነታት እንተ ዘይኰይኑ፣ ኣብ 
ትሕትዚ ዓንቀጽ ምልክታ ኪገብር ወይ በቲ ምልክታ ዳንነት ኪኸፍት መሰል 
ኣይህልዎን። 

 
(3) ዝዀነ ኣብዚ ዓንቀጽ ዝሰፈረ፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣብቲ ዝተቓልሐ ሓራጅ 

ዘይተጠቓለለ ክሳራን ወለድን ንምኽፋል ኪህልዎ ካብ ዚኽእል ተሓታትነት ናጻ 
ኣይገብሮን። 

 
ዓንቀጽ 483. - ብዘይ ስርዓት ወይ ብምትላል ምኽንያት መሸጣ ኺተርፍ ዚቐርብ ምልክታ 

 
ፍርዲ ንምፍጻም ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ እትሸጠሉ ዅነታት፣ ብፍርዲ ብዓል መስል፣ 

ካብቲ ኺምቀል ወይ ኪግመት ዚከኣል ጸጋታት ብጽሒት ዚግብኦ፣ ወይ ረብሓኡ በቲ መሸጣ 
ዝተተንከፈ ዝዀነ ሰብ፣ እቲ መሸጣ ኣብ ምቅላሕ ወይ ኣብ ኣካያይዳኡ ኣገዳሲ ዘይስርዓታውነት 
ወይ ምትላል ነይሩ ብዚብል ምኽንያት ኪተርፍ ንቤት ፍርዲ ከመልክት ይኽእል። ኰይኑ ግን፣ 
ኣመልካቲ ብምኽንያት እቲ ዝተባህለ ዘይስርዓታውነት ወይ ምትላል ግምት ዚወሃቦ ማህሰይቲ ከም 
ዝወረዶ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዘረድኣሉ ዅነታት እንተ ዘይኰይኑ፣ ብምኽንያት ዘይስርዓታውነት ወይ 
ምትላል ዝዀነ መሽጣ ኣይስረዝን። 
ዓንቀጽ 484. - ንብረት ንምሻጥ ዘኽእል መሰል ብዘይ ምህላዉ መሸጣ ንምትራፍ ዚቐርብ ምልክታ 

 
ፍርዲ ንምፍጻም ኣብ ዝተገብረ መሸጣ ዝተዓወተ ዓዳጊ፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ነቲ ዝተሸጠ 

ንብረት ንምሻጥ ዘኽእል መሰል ከም ዘይነበሮ ብምጥቓስ እቲ መሸጣ ትሩፍ ኪኸውን ንቤት ፍርዲ 
ከመልክት ይኽእል። 
 
ዓንቀጽ 485. - መሸጣ ፍጹም ዝዀነሉ ወይ ዝተርፈሉ ግዜ 
 

(1) መሸጣ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ምልክታ ምስ ዘይቀርብ፣ እቲ 
መሸጣ ፍጹም ይኸውን። 

 
(2) ምልክታ ቀሪቡ ተቐባልነት ከይረኸበ ምስ ዝተርፍ፣ ቤት ፍርዲ ነቲ መሸጣ ዘጽድቕ 

ትእዛዝ ይህብ፣ እቲ መሸጣ ድማ ፍጹም ይኸውን። 
 
(3) መሸጣ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ፍጹም ምስ ዚኸውን፣ ቤት ፍርዲ፣ ነቲ ዝተሸጠ 

ንብረት ዚገልጽ ከምኡውን ስም ናይቲ ኣብ ግዜ መሸጣ ከም ዓዳጊ ዝተገልጸ ሰብ 
ዝጠቕስ ወረቐት ምስክር ይህብ። እቲ ወረቐት ምስክር እቲ መሸጣ ፍጹም ዝዀነሉ 
ዕለት ይጠቅስ። 

 



(4) ምልክታ ቀሪቡስ ተቐባልነት ምስ ዚረክብ፣ ቤት ፍርዲ ነቲ መሸጣ ዚስርዝ ትእዛዝ 
ይህብ። ኰይኑ ግን፣ ብዛዕባ እቲ ምልክታ ንዅሎም ብእኡ ዚትንከፉ ሰባት ድሕሪ 
ምሕባር እንተ ዘይኰይኑ፣ ትእዛዝ ኣይወሃብን። 

(5) መሸጣ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (4) ምስ ዚስረዝ፣ እቲ ዓዳጊ፣ 
ቤት ፍርዲ ብዚህቦ መምርሒ መሰረት ምስ ወለድ ወይ ብዘይ ወለድ ገንዘቡ 
ኪምለሰሉ፣ ኣንጻር እቲ ገንዘብ ዝተኽፍለ ዝዀነ ሰብ ትእዛዝ ኪወሃበሉ መሰል 
ይህልዎ። 

 
ዓንቀጽ 486. - ምርካብ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዝተታሕዘ ንብረት  

 
እቲ ዝተሸጠ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብፍርዲ ብዓል ዕዳ፣ ወይ ኣብ ክንድኡ ብኻልእ ሰብ፣ ወይ 

ኣብ ትሕቲ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዝተፈጥረ መሰል ኣሎኒ ብዚብል ካልእ ሰብ ዝተታሕዘ ምስ 
ዚኸውን እሞ፣ እቲ ንብረት ብድሕሪኡ ዝተታሕዘን ወረቐት ምስክር ዝተዋህበሉን ምስ ዚኸውን፣ 
ቤት ፍርዲ፣ ብኣመልካትነት ዓዳጊ፣ ንዓዳጊ ወይ ኣብ ክንድኡ ዀይኑ ክቅበለሉ ንዚወከሎ ዝዀነ 
ሰብ፣ ነቲ ንብረት ኣብ ኢዶም ንኪርከቡ፣ ከምኡውን ኣድላዪ ምስ ዚኸውን፣ ካብቲ ንብረት ምውጻእ 
ዚኣበየ ዝዀነ ሰብ ንኺወጽእ ትእዛዝ ይህብ። 
 
ዓንቀጽ 487. - ምርካብ ብተኻራዪ ዝተታሕዘ ንብረት  

 
እቲ ዝተሸጠ ንብረት ብተኻራዪ ወይ ንኪሕዞ መሰል ብዚረኸበ ካልእ ሰብ ዝተታሕዘ ዀይኑ፣ 

ብዛዕብኡ ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ 485(3) ወረቐት ምስክር ዝተፈቕደሉ ምስ ዚኸውን፣ ቤት ፍርዲ፣ 
ብኣመልካትነት ዓዳጊ፣ ናይ ወረቐት ምስክር መሸጣ ቅዳሕ ኣብ ገለ ተረኣዪ ስፍራ ናይቲ ንብረት 
ብምልጣፍ፣ ከምኡውን ሒዝዎም ዚጸንሐ ሰብ ረብሓታት ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ናብ ዓዳጊ ከም 
ዝተመሓላለፈ፣ ኣብ ዚጥዕም ቦታ፣ ብልምዳዊ ወይ ቅቡል ኣገባብ ብምግላጽ ናይ ርኽክብ ትእዛዝ 
ይህብ። 
 

ምዕራፍ 7. - ኣብያ ምርካብ ንብረት 
 

ዓንቀጽ 488. - ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንኸይርከብ ምቅዋም ምዕንቃፍ 
 

(1) ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንኪርከብ ዝተፈርደሉ ብዓል መሰል ወይ ዝዀነ ሰብ፣ ወይ 
ፍርዲ ንምፍጻም ናይ ዝተሸጠ ንብረት ዓዳጊ፣ ነቲ ንብረት ንከይረክብ ብዝዀነ ሰብ 
ተቓውሞ ወይ ዕንቅፋት ምስ ዚገጥሞ፣ ነዚ ተቓውሞ ወይ ዕንቅፋት ኣመልኪቱ 
ንቤት ፍርዲ ከመልክት ይኽእል። 

 
(2) ቤት ፍርዲ ነቲ ጕዳይ ንምምርማር መዓልቲ ቈጸራ ይውስን፣ ነቲ ኣንጻሩ ምልክታ 

ዝቐረበሉ ወገን ድማ ኪቐርብን መልሲ ኪህብን ይጽውዖ። 
 
ዓንቀጽ 489. - ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዚግበር ተቓውሞ ወይ ዕንቅፋት 

 
ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ወይ ንሱ ብዝደፋፍኦ ካልእ ሰብ ዝተገብረ ተቓውሞ ወይ ዕንቅፋት 

ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ምዃኑ፣ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘረጋገጸሉ ዅነታት፣ ኣመልካቲ ነቲ ንብረት 
ኪርከብ ትእዛዝ ይህብ። ኰይኑ ግን፣ እቲ ኣመልካቲ ንብረቱ ከይርከብ ጌና ተቓውሞ ወይ 
ዕንቅፋት ምስ ዘጋጥሞ፣ ቤት ፍርዲ፣ ብሓታትነት ኣመልካቲ፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ወይ ብናቱ 
ምድፍፋእ ንዚዓዪ ዝዀነ ኻልእ ሰብ ካብ ሰላሳ መዓልትታት ንዘይዛይድ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ 
ኺቕየዱ ኪእዝዝ ይኽእል። 
ዓንቀጽ 490. - ብቕኑዕ ልቦና መሰል ኣሎኒ ዚብል ሰብ ዚገብሮ ተቓውሞ ወይ ዕንቅፋት 

 
እቲ ተቓውሞ ወይ ዕንቅፋት፣ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዘይኰነስ፣ ብገዛእ ርእሱ ወይ ኣብ ክንዲ 

ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዘይኰነስ፣ ኣብ ክንዲ ካብኡ ዝተፈልየ ካልእ ሰብ፣ እጀታ ኣሎኒ ብዝብል ካልእ 
ሰብ ብቕኑዕ ልቦና ዝተገብረ ምዃኑ፣ ቤት ፍርዲ ምስ ዘረጋግጽ፣ ነቲ ምልክታ ይነጽጎ።  



 
ዓንቀጽ 491. - ብፍርዲ ብዓል መሰል ወይ ብዓዳጊ ዚግበር ምሕዳግ እጀታ  

 
(1) ካብ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ወጻኢ፣ ዝዀነ ሰብ፣ ካብ እጀታ ዘይንቀሳቐስ ንብረት 

ብፍርዲ ብዓል መሰል ምስ ዚሕደግ ወይ ከኣ እቲ ንብረት ነቲ ፍርዲ ንምፍጻም 
ኣብ ዝተሸጠሉ ዅነታት፣ ነቲ ንብረት ብዝዓደገ ሰብ እጀታ ምስ ዚሕደግ፣ ነዚ 
ምሕዳግ እጀታ ኣመልኪቱ ናብ ቤት ፍርዲ ምልክታ ኸቕርብ ይኽእል። 

 
(2) ቤት ፍርዲ ነቲ ጕዳይ ንምውሳን መዓልቲ ቈጸራ ይሰርዕ፣ ነቲ ኣንጻሩ ምልክታ 

ዝቐረበሉ ወገን ድማ ኪቐርብን መልሲ ኪህብን ይጽውዖ። 
 
(3) እቲ ኣመልካቲ ብገዛእ ርእሱ ወይ ኣብ ክንዲ ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዘይኰነ ኣብ 

ክንዲ ካልእ ሰብ እጀታ ናይቲ ንብረት ከም ዝነበሮ ቤት ፍርዲ ምስ ዘረጋግጽ፣ እቲ 
ንብረት ኣብ እጀታ ናይቲ ኣመልካቲ ንኺኸውን ይእዝዝ።  

 
ዓንቀጽ 492. - ንብረት ኣብ ዝተመሓላለፈሉ ወገን ዘይፍጸሙ ድንጋገታት 

 
ድንጋገታት ናይ ዚሓለፉ ዓናቕጽ፣ እቲ ፍርዲ ዝተዋህበሉ ክሲ ድሕሪ ምምስራቱ፣ ብፍርዲ 

ብዓል ዕዳ፣ እጀታ ናይቲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዘመሓላለፈሉ ሰብ፣ ኣብ ልዕሊ ምፍጻም ፍርዲ 
ናይቲ ንእጀታ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዚምልከት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ ተቓውሞ ወይ ዕንቅፋት ይኹን 
ኣብ ምሕዳግ እጀታ ናይ ከምዚ ዝመስል ሰብ ተፈጻምነት ኣይህልዎምን። 
ዓንቀጽ 493. - ክሲ ምስ ዘይቀርብ እቲ ትእዛዝ ደምዳሚ ይኸውን 

 
ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ዘይኰነ ዝዀነ ሰብ፣ ኣብ ትሕትዚ ዚሓለፈ ምዕራፍ ኣንጻሩ ትእዛዝ ምስ 

ዚዋሃብ፣ ኣብ ህሉው እጀታ ናይቲ ንብረት ይግብኣኒ ንዝብሎ መሰል ንምርግጋጽ ክሲ ኪምስርት 
ይኽእል፣ እንተ ዀነ ግን፣ ንውጽኢት ናይዚ ክሲ፣ እንተልዩ እናተማእዘዘ እቲ ትእዛዝ ደምዳሚ 
ይኸውን። 
 

ምዕራፍ 8. - ምፍጻም ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህቡ ውሳነታት  
 
ዓንቀጽ 494. - መትከል 
 

(1) ኣብ ኣህጕራዊ ስምምዓት ዝተፈልየ ኣብ ዝተደንገገሉ ዅነታት እንተ ዘይኰይኑ፣ 
ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህቡ ውሳነታት፣ ብድንጋገታት ናይዚ ምዕራፍ መሰረት እንተ 
ዘይኰይኑ፣ ኣብ ኤርትራ ኣይፍጸሙን። 

  
(2) ንምፍጻሙ ምልክታ ምስ ዘይቀርብ፣ ዝዀነ ናይ ወጻኢ ውሳነ ኣብ ኤርትራ 

ኣይፍጸምን። 
 
(3) ኣብ ትሕቲ ንኡስ-ዓንቀጽ (2) ዚቐርብ ምልክታ፣ ናብቲ ውሳነ ዚፍጸመሉ ከባቢ 

ዚርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይቐርብ።  
 
ዓንቀጽ 495. - ቕጥዒ ምልክታ 
 

ናይ ወጻኢ ውሳነ ንምፍጻም ዚቐርብ ምልክታ ብጽሑፍ ዚቐርብ ኰይኑ ብዚስዕቡ ተሰንዩ 
ይቐርብ፣  
 

(ሀ) ዝተረጋገጸ ቅዳሕ ናይቲ ዝፍጸም ውሳነ፣ ከምኡውን 
 
(ለ) ብፕረዚደንት ወይ ረጂስትራር ናይቲ ውሳነ ዝሃበ ቤት ፍርዲ ዝተፈረመ፣ እቲ 

ውሳነ ናይ መወዳእታን ኪትግበር ዚኽእልን ምዃኑ ዘረጋግጽ ወረቐት ምስክር።  



 
ዓንቀጽ 496. - ምልክታ ቅቡል ዝዀነሉ ዅነታት 

 
ኣብ ትሕቲ እዞም ዚስዕቡ ዅነታት እንተ ዘይኰይኑ፣ ፍቓድ ምፍጻም ናይ ወጻኢ ውሳነ 

ኣይወሃብን፥ 

 
(1) ኣብቲ ኺፍጸም ዚድለ ዘሎ ውሳነ ዝተዋህበሉ ሃገር፣ ኣብ ኤርትራ ዝተዋህቡ 

ውሳነታት ንኪፍጸሙ ዚፍቀድ ምስ ዚኸውን፣ 
 
(2) እቲ ውሳነ ብግቡእ ብዝተመስረተን ብዝቘመን ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ምስ ዚኸውን፣ 
 
(3) ብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣብቲ ውሳነ ዝተዋህበሉ መስርሕ ዳንነት ኪቐርብን መከላኸሊኡ 

ኪህብን ዕድል ዝተዋህቦ ምስ ዚኸውን፣ 
 
(4) እቲ ኺፍጸም ዚድለ ዘሎ ውሳነ ናይ መወዳእታን ኪትግበር ዚኽእልን ምስ ዚኸውን፣ 

ከምኡውን  
 
(5) ምፍጻም ናይቲ ውሳነ ንህዝባዊ ጸጥታ ወይ ስነ ምግባር ዘይጻረር ምስ ዚኸውን። 

 
 ዓንቀጽ 497. - ስርዓት  

 
(1) እቲ ምልክታ ዝቐረበሉ ቤት ፍርዲ፣ ነቲ ኣንጻሩ ውሳነ ኪፍጸም ዘሎዎ ወገን ኣብ 

ውሽጢ ቤት ፍርዲ ዚመደቦ መዓልቲ ቈጸራ ሓሳቡ ኸቕርብ የፍ’ቅድ። 
 
(2) እቲ ቤት ፍርዲ ጽሑፋት ክርክር ይቐርብ ምዃኑን ዘይምዃኑን ይውሰን። 

 
(3) ቤት ፍርዲ ዝዀነ ዘጠራጥሮ ነገር ምስ ዚረክብ፣ እቲ ዘጠራጥር ነጥብታት ክሳዕ 

ዚንጽር ንውሳነኡ ከጽንሖ ይኽእል።  
 
ዓንቀጽ 498. - ውሳነ  
 

(1) ቤት ፍርዲ፣ ኣብ መዝገብ ከስፍሮ ብዘሎዎ ፍሉይ ምኽንያት መዓልቲ ቈጸራ 
መዲቡ ንተኸራኸርቲ ወገናት ኪስምዖም ኣብ ዚወሰነሉ ዅነታት እንተ ዘይኰይኑ፣ 
ውሳነ በቲ ምልክታ መሰረት ይወሃብ። 

 
(2) ቤት ፍርዲ፣ ንወጻኢታት ኣመልኪቱውን ኣብ ሓደ ግዜ ይውስን። 
 
(3) እቲ ምልክታ ቕቡል ኣብ ዚዀነሉን ንኺፍጸም ድማ ፍቓድ ኣብ ዝተዋህበሉ 

ዅነታት፣ እቲ ናይ ወጻኢ ሃገር ውሳነ ልክዕ ብቤት ፍርዲ ኤርትራ ከም ዝተዋህበ 
ተቘጺሩ ኣብ ኤርትራ ይፍጸም። 

 
  



 


