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የሰበር መ/ቁ. 36294 

ህዲር 9 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሠሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሠናይት ገነሜ ገንታ - ሣሙኤሌ ዯመቀ ቀረበ 

ተጠሪዎች፡- 1. በቀሇ ገመዲ ዲኖ 

      2. ወ/ሮ ወርቅነሽ ጀቤሣ ኤጎ       ጠበቃ ማረን ወንዳ ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌን መሠረት ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ 
በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረችው አመሌካች ናት፡፡ ተጠሪዎችን የከሰሰችውም ይቻሊሌ 
በተሰኘ ማህበር በሸንሻኖ ቁጥር 13 የሚታወቅ 175 ካሬ ሜትር ግቢ ያሇው ጅምር ቤት ሸጠውሌኝ ውለ በተዯረገበት 
ዔሇት ቀብዴ ከፌያሇሁ ቀሪውን ዯግሞ በማህበሩ በአባሌነት ሲያስመዘግቡኝ፣ እዲና እገዲ እንዯላሇበት ሲያረጋግጡ፣ 
ካርታውን ከአስፇሊጊው ድክመንቶች ጋር ሲያስረክቡኝ፣ ጉዲዩ ሇማህበራት ማዯራጃና ማስፊፉያ ቢሮ ሲቀርብ እንዯዚሁም 
የሽያጭ ውለ በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ሲፇፀም ሌከፌሌ ተስማምተናሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪዎች እንዯውሊቸው 
አሌፇፀሙም፡፡ ይሌቁንም የጀመርኩትን ግንባታ እንዲሊካሂዴ ችግር ፇጥረውብኛሌ፡፡ ሰሇዚህ በውሊቸው መሠረት 
እንዱፇጽሙ ይገዯደሌኝ በውለ የተመሇከተው የመቀጫ ገንዘብ እንዱከፌለም ይወሰንባቸው በማሇት ነው፡፡ ተጠሪዎች 
ሇክሱ በሰጡት መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ 
አቅርበውም ውለን ሇመተግበር ያሌቻሇችው አመሌካች ናት በማሇት መቀጫ ትከፌሊቸው ዘንዴ እንዱወሰን ጠይቀዋሌ፡፡ 
በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ክሱን ከሰማ በኋሊ በሁሇቱ መካከሌ ተዯረገ የተባሇው የሽያጭ ውሌ የሕጉን መስፇርት አያሟሊም 
የሚሌ ምክንያት በመስጠት በሁሇቱም ወገኖች የቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
አመሌካች ውሣኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረብዋ ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን 
በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው 
በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች መጋቢት 4 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሠረት 
በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው በአመሌካች እና 
በተጠሪዎች መካከሌ ክርክር ያስነሣው ጉዲይ የማይንቀሣቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ የሚመሇከት ነው ወይስ በማህበርተኝነት 
የመተካት መብትን የሚመሇከት? የሚሇውን ነጥብ ሇማጣራት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች 
ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከስር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር በዝርዝር ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም ግራ ቀኝ ወገኖች የቤት ሽያጭ ውሌ 
አዴርገናሌ ብሇው ያምኑ እንዯነበር፤ በውለ አፇፃፀም ረገዴ ችግር ካጋጠማቸው በኋሊ ግን ወዯ መካሰስ እንዲመሩ፣ 
በመጨረሻም በተሇይ ተጠሪዎች በሕጉ መሠረት የተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም ወዯሚሇው በማዘንበሌ እንዯተከራከሩ 
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ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ክሱን ያስተናገዯው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመጨረሻ ውሣኔ የሰጠው በግራ ቀኝ ወገኖች 
መካከሌ ተዯረገ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ በፌ/ብ/ሕግ ቁ.1723 የተመሇከተውን መስፇርት አያሟሊም በረቂቅ ዯረጃ 
የቀረ ነው በማሇት ነው፡፡ 

 በእርግጥ የፌ/ብ/ሕግ ቁ. 1723 የማይንቀሣቀሱ ንብረቶችን የባሇቤትነት መብት ሇማስተሊሇፌ የሚዯረጉት ውልች 
ማሟሊት ስሇሚገባቸው መስፇርቶች ዯንግጎአሌ፡፡ ከዚህ የተነሣም እንዯውለ ይፇፀም ዘንዴ ውሣኔ እንዱሰጥ የተጠየቀው 
ፌ/ቤት የውለን ሕጋዊነት በቅዴሚያ ሇማረጋገጥ ክርክሩ ከፌ/ብ/ሕግ ቁ. 1723 አንፃር ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 
ግን ውሌ ነው በሚሌ የቀረበሇት ሰነዴ በፌ/ብ/ሕግ ቁ. 1723 እንዯተመሇከተው በእርግጥም የማይንቀሣቀስ ንብረት ሽያጭ 
ውሌ ሇማዴረግ ታስቦ የተዯረገ ነው ወይስ ላሊ የሚሇውን ነጥብም መመርመሩ ተገቢ የሚሆንበት አጋጣሚ እንዯሚኖር 
ማሰቡ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ እንዯሚታየው ተጠሪዎች በእነሱ ስም ብቻ ካርታና የባሇቤትነት መታወቂያ 
ተሇይቶ የተሰጠው ቤት እንዲሊቸው ክርክሩ አያመሇክትም፡፡ ይሌቁንም ጅምር ነው የተባሇው ቤት የሚገኘው ይቻሊሌ 
በተሰኘ የቤት ሥራ ማህበር አጠቃሊይ ይዞታ ስር እንዯሆነ ነው መዝገቡ የሚያመሇክተው ተጠሪዎች የዚህ ማህበር 
አባሊት እንዯመሆናቸው መብት እንዲሊቸውም የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ አከራካሪ የሚሆነው ወይም ሌዩ ትኩረት 
በመስጠት ሉታይ የሚገባው ተጠሪዎች በማህበሩ ሊይ ያሊቸውን መብት ሇሦስተኛ ወገን ሉያስተሊሌፈ ይችሊለ ወይ?  

የሚችለ ከሆነስ ስርዒቱ ምንዴነው?  የሚሇው ነው፡፡ 

 ሰዎች በመዯራጀት የሕብረት ስራ ማህበር ማቋቋም እና በዚህም በጋራ የመጠቀሙ ሁኔታ በሕግ እውቅና 
የተሰጠው ነው፣ በዚህ መሌክ የሚቋቋሙት ማህበራት በሕግ የሰውነት መብት የተሰጣቸው መብትና ግዳታቸውም በሕግ 
የተወሰነ ነው፡፡ የህብረት ስራ ማህበራትን በተመሇከተ በአሁኑ ጊዜ በሥራ ሊይ ያሇው የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ 
ቁጥር 147/91 ነው፡፡ ይህ አዋጅ ስሇማህበራት ዒሊማ፣ ስሇማህበራት አመሠራረት፣ ስሇሚመሩባቸው መርሆዎች፣ ስሇሕግ 
ሰውነትና ኃሊፉነት፣ ስሇመተዲዯሪያ ዯንብ፣ ወዘተ በተመሇከተ ዝርዝር ዴንጋጌዎችን አካቶአሌ፡፡ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው 
ጉዲይ አወሳሰን ቀጥተኛ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች አንደ የአዋጁ አንቀጽ 19 ሲሆን ይህም በአንዴ በኩሌ የማህበር 
አባሌ ዔጣውን ወይም ጥቅሙን ሇማስተሊሇፌ እንዯሚችሌ በመርህ ዯረጃ ሲዯነግግ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የማስተሊሇፈ 
ሁኔታም የራሱ የሆነ የተሇየ ስርዒት እንዲሇው ያመሇክታሌ፡፡  የማህበሩ አባሌ ዔጣውን ወይም ጥቅሙን ሇማስተሊሇፌ 
ቢፇሌግ ከማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡  የሚሇው አንደ ሁኔታ እንዯሆነ በንኡስ አንቀጽ 
1/ሇ/ ተመሌክቶአሌ፡፡ ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው በማህበር ተዯራጅቶ የተገኘውን መብት የማስተሊሇፉያ ስርዒቱ በግሌ 
ከተገኘ መብት የተሇየ መሆኑን ነው፡፡ መብት የሚተሊሇፌሇት ወገንም በአስተሊሊፉው መብት መጠቀም የሚችሇው 
በመተካት የማህበሩ አባሌ መሆን ከቻሇ ብቻ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በፌ/ብ/ሕግ ቁ. 1723 ከተመሇከተው የማይንቀሣቀስ 
ንብረት መብት ማስተሊሇፉያ ስርዒት የተሇየ ነው፡፡  በመሆኑም በማህበር በመዯራጀት የተሠራውን ቤት ሸያጭ ውሌ 
በፌ/ብ/ሕግ ቁ/ 1723 ከተመሇከተው ዴንጋጌ ጋር አያይዞ ማየቱ ትክክሌ አይሆንም በተያዘው ጉዲይም ተጠሪዎች 
ከአመሌካች ጋር የተዋዋለት በማህበሩ ያሊቸውን መብት ሇማስተሊሇፌ በመሆኑ ክርክሩ መታየት ያሇበት ከአዋጅ ቁ. 
147/91 አንፃር ነው፡፡ ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤቶች ውለ በፌ/ብ/ሕግ ቁ. 1723 መሠረት የተዯረገ አይዯሇም ከሚሌ 
በመነሣት የሰጡት ውሣኔ ሕጉን የተከተሇ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 19ዏዏዏ ሏምላ 5 ቀን 1998 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 49515 ታህሣሥ 11 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ 
ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ ተፇጠረ የተባሇው ግንኙነት                                                                                                                                  
መታየት ያሇበት ከፌ/ብ/ሕግ ቁ. 1723 አንፃር ሣይሆን ከህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁ. 147/91 
አንፃር ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ጥያቄዋን ጉዲዩ ሇሚመሇከተው አካሌ ታቅርብ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 


	36294

