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የሰ/መ/ቁ. 53328 

ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. 

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ   

   ሏጎስ ወሌደ   

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

አመሌካች፡- ዓብደሌ መሏመዴ - ጠበቃ አሰፊ መኮንን - ቀረበ፡፡  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዘበናይ ኃይላ - ቀረበች፡፡  

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌን መሠረት 
ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ 
ከሣሽ የነበረችው ተጠሪ ናት፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተችው ከሟች እህቴ በኑዛዜ 
የወረስኩትን ቤት ከሔግ ውጪ ይዞ ስሇሚገኝ ሇቆ ያስረክበኝ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ 
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የሥረ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 
መቃወሚያዎቹ ተጠሪ ክስ ሇመመስረት የሚያስችሌ መብት የሊትም እንዱሁም ክሱ በይርጋ ቀሪ 
ሆኖአሌ የሚለ ሲሆን፣ ሥረ ነገርን በተመሇከተም ቤቱ ከወ/ሮ ንጋቷ /ሟች/ በብር 25ዏ000 በውሌ 
ገዝቼዋሇሁ፡፡ ከዋጋው ውስጥ ብር 24ዏ000 በመክፇሌ ቤቱን ተረክቤአሇሁ፡፡ ከሣሽም ጉዲዩን /ውለን/ 
ሇማስፇጸም ብር 4ዏ000 ከኔ ወስዲሇች የሚለትን ነጥቦች ማንሳቱን ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቦ ተጠሪ በውለ መሠረት የማስፇጸም ግዳታ ያሇበት 
በመሆኑ የቤቱን የባሇቤትነት መብት እና ካርታ በስሜ እንዴታስተሊሌፌ ይወስንሌኝ በማሇት ዲኝነት 
ስሇመጠየቁ ከመዝገቡ አረጋግጠናሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የሁሇቱንም ወገኖች ክርክር መርምሮአሌ፡፡ 
በመቀጠሌም የአመሌካችን ክርክር ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግ ቤቱን ሇተጠሪ እንዱያስረክብ 
በማሇት ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኝ የተባሇበት ውሣኔ 
ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

 አመሌካች የካቲት 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት 
ዘንዴ አቤቱታ አቅርቦአሌ፡፡ እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን 
ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተዯረገው አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ 
መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ ሇሔጉ የተሰጠው ትርጓሜን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ 
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መሠረትም አመሌካች እና ተጠሪ በጭብጥነት የተያዘውን ነጥብ በሚመሇከት ያሰሙትን ክርክር 
አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡  

 እንዯምንመሇከተው አመሌካች ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት መቃወሚያ ያቀረበው 
ከሟች ጋር በተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ መሠረት ገንዘቡን ከፌዬ ቤቱን ተረክቤያሇሁ የሚሌበትን 
ጊዜ መነሻ በማዴረግ ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ ይዘት መገንዘብ 
እንዯቻሌነው የቤት ሽያጭ ውለ የተዯረገው በ1988 ዓ.ም. ሆኖ ተጠሪ ክስ የመሠረተችው ዯግሞ 
በ2ዏዏ1 ዓ.ም. ነው፡፡ ተጠሪ ክሱን የመሠረተችው የሽያጭ ውለን ሳታስፇርስ እንዯሆነም መዝገቡ 
ያመሇክታሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው 
በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1168 በተዯነገገው መሠረት ሇ15 ዓመት ግብር በተከታታይ ከፌል ቤቱን 
ስሇመያዙ አሊስረዲም የሚሌ ምክንያት በመስጠት እንዯሆነም ከውሣኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡  

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ቤቱን ይዞ የሚገኘው አመሌካች ሊቀረበው የይርጋ 
መቃወሚያ አወሳሰን ተገቢነት አሇው በማሇት የጠቀሰው የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1168 ‛ስሇግሌ ሃብት“ 
በተመሇከተ በተዯነገገው በፌትሏብሓር ሔግ በአንቀጽ 7 ሥር ነው የሚገኘው፡፡ የዚህ አንቀጽ 
አንዯኛው ክፌሌ የሆነው ምዕራፌ 1 ሀብት ስሇሚገኝበት ሁኔታ፣ ሀብትን ስሇማስተሊሇፌ እንዱሁም 
ሀብት ስሇሚቀርበት እና ስሇ ሀብትነት ማስረጃ የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን አካቶ የያዘ ሲሆን፣ ከፌ 
ሲሌ የተጠቀሰው ቁ. 1168 በተሇይ የሚገኝበት የምዕራፈ ክፌሌ 1 ዯግሞ ሀብት ስሇሚገኝበት ሁኔታ 
የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን ይዞአሌ፡፡ በዚህ መሠረትም የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇይዞታ የሆነ ሰው 
በንብረቱ ሊይ የባሃብትነት መብት የሚያገኝበት ሁኔታ በቁጥር 1168 ተዯንግጎአሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 
የተቀመጠው መርህ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት በይዞታው ሥር ያዯረገው ሰው የዚህኑ ንብረት ግብር 
ባሇማቋረጥ አሥራ አምስት /15/ ዓመት በስሙ ከከፇሇ የንብረቱ ባሇቤት እንዯሚሆን ነው 
የሚያመሇክተው፡፡ በመሆኑም የማይንቀሳቀሰውን ንብረት የያዘው ሰው ንብረቱን እንዱሇቅ ሲከሰስ 
ዴንጋጌውን በመጥቀስ ሉከራከር የሚችሇው በዴንጋጌው የተመሇከቱትን ሁኔታዎች አሟሌቶ በመያዙ 
የንብረቱ ባሇሃብት መሆኑን ሇማረጋገጥ እንጂ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ ሇማሇት አይዯሇም፡፡ የይርጋ 
መርህ ክስን በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ቀሪ የሚሆንበትን አግባብ የሚመሇከት በመሆኑ ንብረትን በመያዝ 
ወይም ባሇይዞታ በመሆን የባሇሃብትነት መብት ከሚገኝበት መርህ ወይም አግባብ የተሇየ ነው፡፡ 
ስሇዚህም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1168/1/ የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
ሇይርጋው መቃወሚያ አወሳሰን መሠረት ማዴረጉ ትክክሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

 በመቀጠሌ የተመሇከትነው አመሌካች ያቀረበው የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ የሚዯረግበት 
የሔግ ምክንያት አሇ ወይ? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ አመሌካች ቤቱን የያዘው ከሟች ወ/ሮ ንጋቷ ሃይላ 
(ተጠሪ አውራሼ ናት የምትሊት) ጋር በ1988 ዓ.ም ባዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት ነው፡፡ ይህ 
ፌሬ ነገር በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ግንዛቤ እንዯተወሰዯበት ከውሳኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 
በላሊ በኩሌ ግን የሺያጭ ውለ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723 በተዯነገገው መሰረት በውሌ አዋዋይ ፉት 
ያሌተመዘገበ በመሆኑ ሇአመሌካች የሚሰጠው መብት የሇም፤በሻጭም ሆነ በወራሽ (ተጠሪ) ሊይም 
የሚያስከትሇው ግዳታ የሇም፤ በአጠቃሊይ ውለ ሔጋዊ ውጤት የሇውም የሚለትን ምክንያቶች 
በመስጠት ፌ/ቤቱ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጏአሌ፡፡ በእርግጥ ፌ/ቤቱ የይርጋውን 
መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው ከሊይ በተገሇጸው ምክንያት በመሆኑ ውለ በሔጉ የተቀመጡትን የፍርም 
ሁኔታዎች (መስፇርቶች) አያሟሊም ከሚሇው ትችቱ ጋር አሊያያዘውም፡፡ ይሁንና ትችቱ የሽያጭ 
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ውሌ መዯረጉን ስሇሚያመሊክት የአመሌካችን የይርጋ መቃወሚያ በመወሰን ረገዴ ጠቃሚ ፌሬ ነገር 
ነው፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው ተጠሪ በክስዋ ያቀረበችው የዲኝነት ጥያቄ አመሌካች ቤቱን 
ያስረክበኝ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ ቤቱን ሌትረከብ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇው 
የሥረ ነገር ጭብጥ ከመታየቱ በፉት ውሳኔ ሉያገኝ የሚገባው የይርጋ መቃወሚያ አቅርቦአሌ፡፡ 
በመሆኑም ተጠሪ የአመሌካችን የይረጋ መቃወሚያ ውዴቅ ታስዯርግ ዘንዴ በቅዴሚያ ይጠበቅባታሌ፡፡ 
አመሌካች ቤቱን የያዘው በውሌ እንዯመሆኑ ውለ ፇራሽ ነው ወይም ተሰርዞአሌ ሳይባሌ እንዱሇቅ 
የሚዯረግበት አግባብ የሇም፡፡ በእርግጥ አመሌካች በመከራከሪያነት ያቀረበው ውለ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723 
በተዯነገገው መሰረት አሌተዯረገም ተብልአሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነትን ሇማስተሊሇፌ 
የሚዯረግ ውሌ በጽሐፌ እና ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው ሰው ፉት ወይም በፌ/ቤት 
ካሌተዯረገ ውጤት እንዯማይኖረው የተጠቀሰው ዴንጋጌ ያመሌክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በሔጉ 
የተመሇከተውን የአፃፃፌ ሥርአት አሇመከተሌ የሚያስከትሇው ውጤት ምን እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
1808/2/ ተዯንግጏአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ይህን የመሰሇ ውሌ የሚፇርሰው ከተዋዋዮቹ አንደ ወይም 
ማናቸውም ጥቅም ያሇው ሰው ሲጠይቅ እንዯሆነ ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡ ይህም የሚያስገነዝበን የአፃፃፌ 
ሥርአትን ያሊሟሊ ነው የተባሇው ውሌ በሔጉ በተመሇከቱት ሰዎች እንዱፇረስ ጥያቄ እስካሌቀረበበት 
ዴረስ ከጅምሩ ፇራሽ ነው ሉባሌ እንዯማይችሌ ነው፡፡ ውለ እንዱፇርስ የሚቀርበው ጥያቄም በጊዜ 
የተገዯበ ነው፡፡ የአፃፃፌ ሥርአቱን ያሌተከተሇ ውሌ እንዱፇረስ ጥያቄው መቅረብ ያሇበት በአሥር 
/10/ ዓመት ጊዜ ውስጥ ስሇመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1808/2/ እና 1845 ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች 
መንፇስ እና ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ የቤት ሽያጭ ውለ የተዯረገው መስከረም 12 ቀን 88 ሆኖ 
ተጠሪ ክስ የመሰረተችው ዯግሞ ጥር 12 ቀን 2001 ዓ.ም እንዯሆነ መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ ይህም 
ማሇት ክሱ የቀረበው ውለ ከተዯረገ ከ13/ አሥራ ሦስት/ ዓመት በኋሊ ነው ማሇት ነው፡፡ ክሱን 
የሰማው ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሰረት 
አዴርጏ ባሇማየቱ ከተሳሳተ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ ችልአሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯገሇጽነው ሇተያዘው 
ክርክር አወሳሰን ተገቢነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1808/2/ እና 1845 በመሆናቸው 
አመሌካች ያቀረበው መቃወሚያ ውዴቅ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት 
ውሳኔ በሔጉ አተረጓጏም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 39406 ጥቅምት 18 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው 
ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 87347 ጥር 25 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ያቀረበችው ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ነ/ዓ  
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