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ጀምሯሌ ሉባሌ የሚችሇው መቼ ነው? የሚሇው ሉታይ ይገባሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሰረት ሇሰጠው ብዴር 
መያዣ የያዘ ባንክ ብዴሩ ካሌተከፇሇው የ30 ቀናት ማስጠንቀቂያ በመስጠት ንብረቱን ሇመሸጥና የባሇቤትነት 
ስሙን ሇገዢ ሇማስተሊሇፌ እንዯሚችሌ በቁጥር 3 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ባንኮች የመያዣ መብታቸውን 
መገሌገሌ የሚጀምሩት ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሇመሆኑ ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይም 
ቢሆን ተጠሪ ሇአመሌካች ጥቅምት 24 ቀን 1992 ዓ.ም ማስጠንቀቂያ በመስጠት በመብቱ መገሌገሌ ጀምሯሌ፡፡ 
መያዣው ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ሲቆጠር ዯግሞ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው 10 ዓመት ሳያሌፌ ነው፡፡ ተጠሪ 
ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋሊ ቤቱን ሳይሸጥ የ10 ዓመቱ ጊዜ አሌፍ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የቤቱ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ 10 
አመቱ ማሇፈ ብቻውን ግን መያዣውን ቀሪ አያዯርገውም፡፡ ሉታይ የሚገባው ተጠሪ በመብቱ መገሌገሌ 
የጀመረበት ጊዜ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ ሲታይ ዯግሞ መያዣው ቀሪ የሚሆንበት የህግ መሰረት የሇም፡፡ በዚህም 
ምክንያት የስር ፌ/ቤቶች የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇው 
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 78317 ታህሳስ 09 ቀን 2000 ዓ.ም እንዱሁም የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 
64469 ጥር 05 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጡት ውሳኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንተዋሌ፡፡ 

2. ውሳኔው ስሇፀና ይህ ችልት ሰኔ 29 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ትዕዛዙ 
ሇሚመሇከተው ክፌሌ ይተሊሇፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ራ/ታ  

 

የሰ/መ/ቁ. 42897 

ኀዲር 10 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ አየሇ ሏብተየስ - ጠ/ውብሸት ክብሩ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ሚ/ር ኖቼራ ጃካርል  

       2. ሚ/ር ኖቼራ ፌሪንኮ 
                           

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው አመሌካች ሇፋ/መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረቡት 
ክስ ነው፡፡ አመሌካች ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት ክስ ከተጠሪዎች ሇፍቶ ቤትነት ሇ10 አመት የተከራዩትን ቤት መብራት 

ጠ/ሻምበሌ ተሾመ ዯምሴ ቀረቡ 
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ውሏ በመቁረጥ የፍቶ ቤት ስራው ሙለ በሙለ እንዱቋረጥ ስሊዯረጉ መብራቱን ከተቋረጠበት ቀን ጀምሮ ክስ 
እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ ሊለት 76 ቀናት የተቋረጠ ጥቅም ብር 64,752(ስሌሳ አራት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ 
ሁሇት) ተጠሪዎች እንዱከፌለና መስመሩን እንዱቀጥለ ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪዎችም ቀርበው አመሌካች የተከራዩት 
ቤቱን እንጂ ውሏና መብራቱን አይዯሇም፣የኤላትሪክ ቆጣሪው የሚገኘው የሔብረት ባንክ የተከራየው ህንፃ ውስጥ 
ነው፣ሇስራ እንዱያመቸው ባንኩ የኤላክትሪኩንና የውሏውን መስመር ሇግለ እንዴናዯርግ ስሇጠየቀ ተገቢ 
ማስጠንቀቂያ ሇአመሌካች በመስጠት መስመሩ መቋረጡ በሔግም ሆነ በሞራሌ የሚያስነቅፌ ስሊይዯሇ የተቋረጠ ገቢ 
ሌንከፌሌ አይገባም፣ክፇለ እንኳን ከአገር ውስጥ ገቢ በሚቀርብ ማስረጃ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ የመብራት መስመሩ በኪራይ ስምምነት ውስጥ ስሊሌተካተተ እና 
ህብረት ባንክ በሚጠቀምበት ህንፃ ውስጥ የሚገኝ በመሆኑ የመብራት መስመሩ ይቀጠሌሌኝ ሉለ አይችለም፡፡ 
ነገር ግን ተጠሪዎች አመሌካች ላሊ የሃይሌ አቅርቦት አማራጭ ሇመፇሇግ የሚያስችሌ ቢያንስ የ1 ወር ጊዜ 
መስጠት ሲገባቸው ከቅን ሌቦናና ከሌማዲዊ አሰራር ውጪ የሆነ ተግባር በመፇፀማቸው የ1 ወር ትርፌ የመተካት 
ሏሊፉነት ስሊሇባቸው በርትእ ብር 4000(አራት ሺህ) እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 
አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅረበው ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ተጠሪዎች ቤቱን ያከራዩት 
ሇፍቶ ቤት ንግዴ ስራ በመሆኑና ከፍቶ ማንሳት፣ማጠብና ተያያዠነት ያሊቸው ሥራዎች በአላትሪክ ሃይሌ 
አማካኝነት የሚሰሩ እንዯመሆኑ መስመሩን ማቋረጣቸው አይነተኛ የውሌ መጣስ ተግባር ስሇሆነ ሇተቋረጠ ገቢ 
ብር 64,572(ስሌሳ አራት ሺህ አምስት መቶ ሰባ ሁሇት) ኪሇፇለ ይገባ፣የተቋረጠውን መስመር መሌሰው ይቀጥለ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የከፌተኛ ፌ/ቤት 
ውሳኔን ሽሮ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ 
ችልቱም አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም 
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 

 በዚህ ጉዲይ ሉታይ የሚገባቸው ጭብጦች ተጠሪዎች የኤላትሪክ መስመሩን መቁረጣቸው የውሌ መጣስ 
ተግባር መሆን አሇመሆኑ ነው ከተባሇ ተጠሪዎች በውለ መሰረት ሉፇጽሙና በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ሉከፌለ 
ግዳታ ያሇባቸው መሆኑ አሇመሆኑ ናቸው፡፡ ተጠሪዎች ሇአመሌካች ቤት ማከራየታቸውን ሳይክደ የሚከራከሩት 
ያከራዩት ቤቱን ብቻ እንጂ የኤላትሪክ መስመር አሇመሆኑ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ቤቱን ከመከራየት 
ጋር በኤላትሪክ መስመሩ የመጠቀም መብት አግኝተዋሌ አሊገኙም የሚሇውን ከግራ ቀኙ ስምምነት እና አግባብ 
ካሇው ሔግ አኳያ መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇው የተጠሪዎችን ንብረት አመሌካች 
በቅን ሌቦና ከላልች ሰዎች ሊይ ተከራይተው ፌጹም ፍቶ የሚሌ ዴርጅት ከፌተው የሚጠቀሙበት በመሆኑና 
በቤቱ ሊይ ሊወጡት ወጪ ማካካሻ ይሆን ዘንዴ  ሇ10 አመት ያሇምንም ክፌያ እንዱጠቀሙበት ግራ ቀኙ 
ተስማምተዋሌ፡፡ በዚህ ስምምነት ሊይ በግሌጽ አመሌካች የኤላትሪክ መስመር ስሇመከራየታቸው የተመሇከተ ነገር 
የሇም   የፋ/መ/ዯረጃ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች የተከራዩት ቤቱን ብቻ እንጂ የመብራት መስመር 
አይዯሇም ያለትም በስምምነቱ ሊይ የኤላትሪክ መስመር ስሇመከራየታቸው በግሌጽ ባሇመመሌከቱ ነው፡፡ ነገር ግን 
ከስምምነቱ አመሌካች ቤቱን የሚጠቀሙት ሇፍቶግራፌ ማንሳት፣ማጠብና ማተም ስራ መሆኑን ተጠሪዎች 
ሇአመሌካች ቤቱን ሲያከራዩ ሚያውቁት መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ አንዴ ውሌ ዯግሞ ሉተረጏም የሚገባው በተዋዋዮች 
መሃከሌ ሉኖር የሚገባውን የቅንነትና የመተማመን ግንኙት መሰረት በማዴረግና ጉዲዮቹ ውስጥ ያሇውን ሌማዲዊ 
ሥርአት በመከተሌ በቅን ሌቦና ሉሆን እንሚገባው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1732/1/ ያመሇክታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይም 
ተጠሪዎች ቤቱን ሇአመሌካች ሲያከራዩ አመሌካች ቤቱን ሇምን አገሌግልት እንዯሚጠቀሙበት ያውቁ የነበረ 
በመሆኑና የአመሌካችም ስራ ያሇኤላትሪክ መስራት የማይቻሌ መሆኑን ሉገነዘቡ የሚችለ ሆኖ ሳሇ ቤቱን ብቻ 
እንጂ ኤላትሪኩን እንዱጠቀሙ አሌተስማማንም የሚሇው የተጠሪዎች ክርክር የቅን ሌቦና ተቃራኒ የሆነ ነው፡፡ 
በተጨማሪ ውሌ ሲተረጏም ተዋዋዮች ውሊቸውን ከማዴረጋቸው በፉት ወይም በኋሊ የነበሩበት ሁኔታ ሉመዘን 
እንዯሚገባ የፌ/ሔ/ቁ. 1734/2/ ያመሇክታሌ፡፡ በተያዘውም ጉዲይ ተጠሪዎች አመሌካች ቤቱን ብቻ እንጂ ኤላትሪክ 
መስመሩን አብረው አሌተከራዩም ይበለ እንጂ ስምምነት ካዯረጉበት ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ መስመሩን እስካቋረጡበት 
ጊዜ ዴረስ አመሌካች በኤላክትሪኩ መስመር ሲጠቀሙ መቆየታቸው ግራ ቀኙ ስምምነት ባዯረጉ ጊዜ ሃሳባቸው 
ምን እንዯነበረ ያመሇክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ሇአንዴ ቤት የሚዘረጋው አንዴ የኤላትሪክ መስመር ከመሆኑ አኳያ 
ተጠሪዎች ቤቱን ሲያከራዩ ተከራይ በዚሁ የኤላትሪክ መስመር የመጠቀም መብት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
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1355 ስር እንዯተመሇከተውም በአንዴ ቤት ከፉሌ ሊይ ብቻ የመኖር መብት ያሇው ሰው ሇጋራ አገሌግልት 
በተቋቋሙት ነገሮች ሇመጠቀም መብት ያሇው መሆኑን ያመሇከታሌ፡፡ የኤላትሪክ መስመርም ሇአጠቃሊይ ቤቱ 
እንዱያገሇግሌ የሚዘረጋ በመሆኑ አመሌካች ሇተከራዩት ቤት በኤላትሪክ መስመሩ የመጠቀም መብት ሉኖራቸው 
ይገባሌ፡፡ ከክርክሩ እንዯተገነዘብነው ተጠሪዎች መስመሩን ያቋረጡት የመብራት ቆጣሪው ህብረት ባንክ በተከራየው 
የሔንፃው ክፌሌ ውስጥ የሚገኝ በመሆኑና ሇስራ እንዱያመቸው መስመሩን ብቻውን እንዱጠቀምበት በመጠየቁ 
ነው፡፡ ነገር ግን አከራዩ ከፉሌ ህንፃውን ካከራየ በኋሊ ላልች የህንፃውን ክፌልች ሲያከራይ የመጀመሪያውን 
ተከራይ ጥቅም መጠበቅ እንዲሇበት የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2947 ይገሌፃሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች ሇህብረት ባንክ ከፉሌ 
ህንፃውን ሲያከራዩ አመሌካችን በመብት እና ጥቅም በሚጏዲ መሌኩ ሉሆን አይገባም፡፡ 

 የአመሌካች ጥያቄ ወዴቅ የተዯረገበት ላሊኛው ነጥብ አመሌካች ቤቱን እንዱገሇገለበት የተሰጣቸው በነፃ  
በመሆኑ ውለ ሇተጠሪዎች ግዳታን ብቻ የጣሇ በመሆኑ ሉተረጏም የሚገባው ተጠሪዎችን በሚጠቅም መሌኩ 
ነው በሚሌ ነው፡፡ ነገር ግን ምንም እንኳን አመሌካች ቤቱን ያሇምንም ክፌያ እንዱገሇገለበት የተስማሙ ቢሆንም 
ሇዚህ ስምምነት ምክንያት የሆነው ግን አመሌካቾች በቤቱ ሊይ ከፌተኛ ወጪ ያወጡበት በመሆኑ ሊወጡት ወጪ 
ማካካሻ እንዱሆን ነው፡፡ ስሇሆነው የተዯረገው ውሌ አመሌካች ቀዯም ሲሌ ያወጡት ወጪ ከኪራዩ ገንዘብ ጋር 
እንዱጣጣ ታሳቢ ተዯርጏ የተዯረገ እንጂ ተጠሪዎች ምንም አይነት ጥቅም ያሊስገኘ ነው ሇማሇት የሚቻሌ 
አይዯሇም፡፡ ውለም ፇጽሞ ጥቅም ሇማሰገኘት እንዲሌተዯረገ ውሌ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1739 መሰረት ግዳታው 
በቀሊሌ አኳኋን ሉተረጏም ይገባሌ መባለ አግባብ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ቤቱን ብቻ 
እንጂ የኤላትሪኩን መስመር አሌተከራዩም የሚሇው የተጠሪዎች ክርክር ከፌ ሲሌ በተዘረዘሩት ምክንያቶች 
ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች የአምስት ቀን ማስጠንቀቂያ በመስጠት የኤላትሪክ መስመሩን 
መቁረጣቸው መሰረታዊ የውሌ መጣስ ተግባር መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች የውሌ መጣስ ተግባር ፇጽመዋሌ ከተባሇ ቀጥሇን ይህ ዴርጊት ስሇሚያስከትሇው ሃሊፉነት 
እንመሇከታሇን፡፡ ውሌ ያሌተፇፀመሇት ሰው ውለ እንዱፇፀምሇት ወይም ውለ እንዱፇርስሇት ሉጠይቅ እንዯሚችሌ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1771/1/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች እንዯ ውለ እንዱፇፀምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 
ተጠሪዎችም የውሌ መጣስ ተግባር አሇመፇፀማቸውን እንጂ እንዯውለ መፇጸም የማይገዯደበትን ላሊ ምክንያት 
ያሌገሇፁ ስሇሆነ የኤላትሪክ መስመሩን ሉቀጥለ ይገባሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተዋዋይ ወገን ግዳታውን ባሌፇጸመ 
ጊዜ ውለን በግዳታ እንዱፇጽም ከመዯረጉም በተጨማሪ ሇዯረሰው ጉዲት ካሳ እንዱከፇሌ እንዯሚገዯዴ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1790/1/ ገሌጿሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ኤላትሪክ መስመር በመቆረጡ ምክንያት ስራ ስሊቆሙ 
የብር 64,572(ስሌሳ አራት ሺህ አምስት መቶ ሰባ ሁሇት) ኪሳራ የዯረሰባቸው መሆኑን ገሌፀዋሌ ሲገሌፁ 
ተጠሪዎች በበኩሊቸው የአመሌካች የንግዴ ፇቃዴ ተሰርዞ የነበረ በመሆኑ ኪሳራ ሉከፌለ እንዯማይገባ 
ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪዎች ሉያረጋግጡ የሚገባቸው   አመሌካች ያሌሰሩና ገቢ ያሊገኙ መሆኑን እንጂ 
የአመሌካች ንግዴ ፇቃዴ መሰረዙን አይዯሇም፡፡ አመሌካች ስራ ሰርተው ገቢ ያገኙ የነበረ መሆኑ እስከተረጋገጠ 
ዴረስ ያሇ ንግዴ ፇቃዴ መስራታቸው በሚመሇከተው ክፌሌ ተገቢው እርምጃ ሉያስወስዴባቸው የሚችሌ ከሚሆን 
በቀር ተጠሪዎችን ኪሳራ ከመክፇሌ ነፃ የሚያዯርጋቸው አይሆንም፡፡ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የአገር ውስጥ ገቢ 
መ/ቤት ከአመሌካች ጋር ተመሳሳይ ስራ የሚሰራ ዴርጅት የሚያገኘውን ገቢ አስመሌክቶ የሊከውን መረጃና 
በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ የሚሰሩትን ሰራተኞች ስሇ አመሌካች ገቢ በምስክርነት ሰምቶ አመሌካችን በክሱ ሊይ 
የተመሇከተውን ገቢ ያጡ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም የተረጋገጠውን ኪሳራ ተጠሪዎች የመክፇሌ ሃሊፉነት 
አሇባቸው፡፡ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ከተሰረዘ የንግዴ ፇቃዴ ኪሳራ እንዱከፇሌ ማዴረግ ሔገ ወጥነትን ማበረታታት 
ነው ከማሇት ውጪ አመሌካች የተቋረጠባቸው ገቢ ሰሊሇመኖሩ ያጣራው ነገር እንዯላሇ ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 
በላሊ በኩሌ ተጠሪዎች የ5 ቀናት ማስጠንቀቂያ ብቻ ሰጥተው መስመሩን በማቋረጣቸው በአመሌካች ሊይ ሇዯረሰው 
ኪሳራ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን የኪሳራ ገንዘብ ተገቢ ነው ማሇቱ አመሌካች የተቋረጠባቸው ገቢ የነበረ 
መሆኑን መቀበለን ያመሇክታሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ  ተጠሪዎች አመሌካች የተከራዩትን ቤት የኤላትሪክ መስመር መቁረጣቸው የውሌ መጣስ 
ተግባር አይዯሇም በማሇት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
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