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የሰ/መ/ቁ 75902 
            ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም.                              

                                 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ አ.ማ  -   ነ/ፇጅ ነጋ አበበ ቀረቡ   

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  -   ነ/ፇጅ ዯበበ ተሉሊ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ከማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ ጋር በተያያዘ ሁኔታ 
የተነሣውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በኦሮሚያ ብ/ክ/መ በአርሲ ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት የአፇፃፀም ከሣሽ የነበረው የአሁኑ ተጠሪ ሲሆን የአፇፃፀም ተከሳሾች ዯግሞ እነ 
ስንደ ሹሜ /ሶስት ሰዎች/ ነበሩ፡፡ ተጠሪው በአፇፃፀም ተከሳሾች ሊይ ክስ የመሰረተው ብር 
148,985.05 /አንዴ መቶ አርባ ስምንት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ አምስት ብር ከዜሮ አምስት 
ሳንቲም/ በፌርዴ የተወሰነሇት መሆኑን በመግሇጽ ከወጪና ኪሣራ ጋር በዴምሩ ብር 
153,293.05 /አንዴ መቶ ሃምሳ ሦስት ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና ሦስት ብር ከዜሮ አምስት 
ሳንቲም/ በአንዴነት እንዱከፌለ፣ ይህንን ባይፇፅሙ የካርታ ቁጥሩ MR.497052 የሆነ ቤትና 
ሇብዴሩ 2ኛ የፌርዴ ባሇእዲ የሆኑት አቶ ሹሜ ሮቢ በመያዣ ቁጥሩ 355 የሆነ በሁሩታ ከተማ 
ቀበላ 01 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቤት ያስያዙ መሆኑን ገሌፆ አፇፃፀሙ በዚህ አግባብ 
እንዱመራሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ በዚህ መሰረት ባሇእዲዎች የተባሇውን ገንዘብ መክፇሌ 
ባሇመቻሊቸው ተጠሪ የጠቀሰው ንብረት በሏራጅ እንዱሸጥ ትእዛዝ ሉሰጥ ንብረቱ ተገምቶ 
እንዱቀርብ የሚመሇከተው አካሌ ሲታዘዝ ቁጥሩ 355 የሆነ ቤት ፇርሶ በቦታው ሊይ አዱስ 
ሆቴሌ ቤት የተሰራ መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ የገሇጸ ሲሆን የአሁኑ አመሌካችም ይህንኑ የሆቴሌ 
ንብረት በብር 536,822.00 /አምስት መቶ ሰሊሳ ስዴስት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሁሇት ብር/ 
ብዴር በካርታ ቁጥር 8205/ሹ/71/88 ይዞ ሇስር 2ኛ እና 3ኛ የአፇፃፀም ተከሳሾች ብዴር ያበዯረ 
መሆኑን ጠቅሶ በንብረቱ ሊይ የቀዯምትነት መብት ያሇው መሆኑን ዘርዝሮ ሏራጁ በንብረቱ ሊይ 
ሉቀጥሌ አይገባም ሲሌ ተቃውሞውን አቅርቦ የአሁኑ ተጠሪም ቤቱ ሊይ የቀዲሚነት መብት 
ያሇው ራሱ መሆኑን ያሳያለ ያሊቸውን ምክንያቶችን አንስቶ ተከራክሯሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት 
ፌ/ቤትም ክርክሩን ከሰማ በኋሊ፣ አመሌካች ንብረቱን የያዘው ከተጠሪ በተሇየ ካርታና የቤት 
ቁጥር ስሇመሆኑ መረጋገጡን ገሌፆ የተጠሪ አፇፃፀም በሆቴሌ ቤቱ ሉቀጥሌ አይገባም ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠ/ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ በቦታው 
ሊይ የነበረውን ቤት ቀዴሞ በመያዣነት የያዘው የአሁኑ ተጠሪ መሆኑን፣ አመሌካች ያዝኩ 
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የሚሇው የሆቴሌ ቤት በቦታው ሊይ እንዯ አዱስ የተሰራ እንጂ የተሇያየ ቤት ስሇመሆኑ 
አሌተረጋገጠም የሚለ ምክንያቶችን ይዞ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ 
የአሁኑ አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ ያሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች 
በመያዣነት የያዘው ንብረት በካርታ ቁጥሩም ሆነ በንብረቱ አይነት ተጠሪ በመያዣነት ያዝኩ 
ከሚሇው ንብረት የካርታ ቁጥርና የንብረት አይነት የተሇየ ሁኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤትና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የመያዣ ቀዲሚ መብት ያሇው ተጠሪ 
ነው በማሇት መወሰናቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3066 ዴንጋጌንና ላልች የመያዣ ሔግ ዴንጋጌዎችን 
ይዘትና መንፇስ ባግባቡ ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ሲሆን ጉዲዩ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ መታየት 
ያሇበት መሆኑ ታምኖ እንዱቀርብ ከተዯረገ በኋሊ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርበው በፅሐፌ 
በሰጠው መሌስ አመሌካች ያዝኩ የሚሇው የሆቴሌ ዴርጅት ተጠሪ ቀዴሞ በመያዣነት የያዘው 
ንብረት በነበረበት ቦታ ሊይ የተሰራ በመሆኑ ይኸው ንብረት ተጠሪ ቀዴሞ የያዘው ንብረት አካሌ 
ተዯርጎ ከሚቆጠር በስተቀር የተጠሪን የመያዣ መብቱን ሉያሳጣ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው 
ተጠሪ በመያዣ ይዞት የነበረው ንብረት መኖሪያ ቤት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሆቴሌ ዴርጅቱን 
መሆኑን፣ የሁሇቱም ቤቶች ካርታ ቁጥር የተሇያዩ መሆናቸው የሚታወቅ ከሆነ አመሌካች በላሊ 
አዱስ ካርታ ቁጥር በመያዣ የያዘው የሆቴሌ ዴርጅት ተጠሪ ቀዯም ብል በመያዣነት ይዞት 
በነበረው መኖሪያ ቤት የፇረሰበት ቦታ ሊይ የተሰራ በመሆኑ ብቻ ተጠሪ በመያዣ በተያዘው 
የሆቴሌ ዴርጅት ሊይ የቅዴሚያ መብት አሇው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን አሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዘበን መርምረናሌ፡፡ 

በመሰረቱ አከራካሪው ነጥብ የሚወሰነው ስሇማይንቀሳቀሱ ንብረቶች መያዣ እና አፇፃፀሙን 
በሚመሇከት በፌትሏብሓር ሔጉ በተቀመጡት ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ ከሥር ጀምሮ 
በተዯረገው ክርክር በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው ተጠሪ በመያዣ ይዞት የነበረው ንብረት 
መኖሪያ ቤት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሆቴሌ ዴርጅቱን መሆኑን፣ የሁሇቱም ቤቶች ካርታ 
ቁጥር የተሇያዩ መሆናቸውን፣ አመሌካች በላሊ አዱስ ካርታ ቁጥር በመያዣ የያዘው የሆቴሌ 
ዴርጅት ተጠሪ ቀዯም ብል በመያዣነት ይዞት በነበረው መኖሪያ ቤት የፇረሰበት ቦታ ሊይ 
የተሰራ መሆኑን፣ አመሌካች ብዴሩን የሰጠው ጥቅምት 18 ቀን 1989 ዓ/ም እና መስከረም 20 
ቀን 1990 ዓ/ም በተፇረመ የብዴር ውሌ ሁኖ የገንዘቡ መጠንም ብር 536,822.00 /አምስት 
መቶ ሰሊሳ ስዴስት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሁሇት ብር/ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ብዴሩን የሰጠው 
ሰኔ 05 ቀን 1985 ዓ/ም ሁኖ የገንዘቡ መጠንም ብር 60,000.00 /ስሌሳ ሺህ/ ነው፡፡ ይህም 
ማሇት አመሌካች ብዴሩን ከተጠሪ በኋሊ የሰጠ ሁኖ ሇብዴሩ በመያዣነት የተያዙት ንብረቶች 
የሚታወቁበት ካርታ ቁጥር፣ የንብረቶቹ አይነት የተሇያየ ሁኖ አንዴ የሚያዴርጋቸው ቦታው 
ብቻ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡  

በመሰረቱ የማይንቀሳቀው ንብረት በመያዣነት ከተሰጠ በኋሊ አዱስ ሥራ ቢሰራ ወይም ማሻሻሌ 
ቢዯረግ የመያዣ ውለን አፇፃፀም በተመሇከተ የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው? ሇሚሇው 
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ጥያቄ የፌ/ብ/ሔግ ቁ.3066 ግሌጽ የሆነ መሌስ ሰጥቶአሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ 
መብት የመያዣው መብት በሚመሇከተው የማይንቀሣቀስ ንብረትና በዚሁ ንብረት ሊይ 
የሚሰሩትን አዲዱስ ሥራዎች እንዯሚያጠቃሌሌ ያመሇክታሌ፡፡ ይህን ዴንጋጌ ከያዝነው ክርክር 
ጋር አገናዝበን ስንመሇከተው ተጠሪ ቤቱን በመያዣነት ከተበዲሪዎች ከያዘ በኋሊ ተሰራ የሚባሇው 
አዱስ ሆቴሌ ዴርጅት መሆኑ ብቻ ሳይሆን ንብረቱ የሚታወቅበት የካርታ ቁጥርና የንብረቱ 
መሇያ ቁጥር ተጠሪ ከያዘው ንብረት በአይነትም ሆነ በመሇያ ቁጥሩ ፇፅሞ የማይገናኝ ከሆነ 
ስራው አዱስ ቢሆንም ቀዴሞ ከነበረው ንብረት ስር የሚጠቃሇሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ አሇመሆኑን 
ያሳያሌ፡፡ በተሇይ የዚህን ዴንጋጌ መንፇስ እና አሊማ ስንመሇከት መያዣ ሰጪው ንብረቱ 
በመያዣ የተሰጠ መሆኑን እያወቀ በንብረቱ ሊይ አዲዱስ ስራዎችን ቢሰራ መያዣ ያዡ አዲዱስ 
ስራዎችን ሁለ በመያዣ እንዯያዘ የሚያስቆጥረው እና መያዣ ሰጪው እያወቀ ሇሰራቸው 
ሥራዎች መያዣ ያዡን ሇመጠበቅ ተብል የተቀረፀ ዴንጋጌ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በመሆኑም ይህንን ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሇማዴረግ የንብረቱ መሇያ የሆነው ካርታ ቁጥር ተሇያይቶና 
ንብረቱ ሙለ በሙለ በአይነቱ ተሇይቶ መሰራቱ ግንዛቤ ካሌተወሰዯና ይህንኑ መሰረት በማዴረግ 
በንብረቱ ሊይ እግዴና እዲ የላሇ መሆኑን በመገንዘብ መያዣ የሚወስደ ቅን ሌቦና መያዣ 
ሰጪዎችን መብት ስንመሇከት በሔግ ጥበቃ የማያገኙበት ምክንያት የሇም፡፡ የፌ/ብ/ቁጥር 
3052/1/ የአስተዲዯር ክፌለ የአንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት መሆኑን አውቆሇት 
የባሇሃብትነት የምስክር ወረቀት ከሰጠው ሰው ጋራ የተዯረገ የንብረት መያዣ ውሌ የሚፀና ነው 
በሚሌ የተቀመጠው ዴንጋጌ በሔግ አግባብ የተሰጠውን ካርታ ይዞ የሚያበዴረው አበዲሪ ጥበቃ 
ሉዯረግሇት የሚገባ መሆኑን የሚያስገነዝበን ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በመያዣነት የያዘው 
ንብረት ካርታ ቁጥሩም ሆነ አይነቱ ከተጠሪ የተሇየ ሁኖ እያሇ ቦታው አንዴ በመሆኑ ብቻ 
አመሌካች የያዘው ንብረት ተጠሪ በያዘው ንብረት ስር የሚጠቃሇሌ ነው ተብል ሉወሰን 
የማይገባውና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3066፣ 3052 እና ላልች ዴንጋጌዎችን ዓሊማና መንፇስ የሚጥስ 
በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 
1. አቤቱታ የቀረበባቸው የኦሮሚያ ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 106039 ጥር 21 ቀን 

2003 ዓ/ም የሰጠው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 66122 ጥቅምት 06 ቀን 2004 
ዓ/ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 348(1) መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አንዴ ቀዴሞ በመያዣ የተሰጠ ንብረት ካርታ ቁጥሩና የቤት ቁጥሩ ተሇውጦ እንዱሁም 
ንብረቱ ፇርሶ በቦታው ሊይ አዱስ ንብረት ተሰርቶና አዱስ ካርታና የቤት ቁጥር ተሰጥቶ 
በተገኘ ጊዜ ይህንኑ አዱሱን ንብረት በመያዣ የያዘ አበዲሪ ቀዴሞ የነበረውን ንብረት ከያዘው 
አበዲሪ የቅዴሚያ መብት አሇው ብሇናሌ፡፡ 

3. በካርታ ቁጥር 8205/ሹ/71/88 በሚታወቀው የሆቴሌ ቤት የቀዲሚነት መብት ያሇው 
አመሌካች ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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