የሰ/መ/ቁ. 61331
ጥቅምት 10 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላ-ኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን-ነገረ ፇጅ በፌቃደ መኯንን ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ሚ/ር ጀርመን ግናሆ -

በላሇበት የሚታይ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ ክፌያን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ
ነው፡፡ የአመሌካች ክስ ይዘትም ባጭሩ፡- ተጠሪ ጋር ጥር 10 ቀን 1998 ዓ.ም. በተፇረመ
የጽሐፌ ውሌ ስምምነት ስሌክ ቁጥር 200778 አመሌካች አስገብቶሊቸው ተጠሪ ሲገሇገለበት
ከቆዩ በኋሊ ያሌከፇለትን ገንዘብ ብር 5,873.20 እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክስ መርምሮ
የአመሌካች ጥያቄ የአገሌግልት ሂሳብ በየወሩ የሚመጣ እዲን የሚመሇከት ነው፣ እንዯዚህ
አይነት ጥያቄ እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባው ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት አመት ሳይከፇሌ
ከቀረ እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ የሚሌ ምክንያት ይዞ የስሌክ አገሌግልት ክፌያ ጥያቄ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) መሰረት ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኖታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ጥቅምት 10 ቀን 2003 በጻፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ግንኙነቱ ውሌን መሰረት ያዯረገ ሁኖ እያሇ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024
ዴንጋጌ መጠቀሱ አግባብነት የላሇው መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሻር እና አመሌካች
የስሌክ አገሌግልት ሂሳቡን እንዱከፌሌ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ዋናውና የህግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ጉዲይ፡- የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌ ሇስሌክ
አገሌግልት ሂሳብ (ገንዘብ) አግባብነት አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ
ተገቢውን ምሊሽ መስጠት ይቻሌ ዘንዴ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌን በሚገባ መረዲት
ያስፇሌጋሌ፡፡
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 በጠቅሊሊው ሲታይ በሔግ የሔሉና ግምት የሚሸፇን የፌሬ ነገር ነጥብን
(Legal Presumptions) የሚመሇከት ሲሆን ዓይነቱም ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 እና 2026
ዴንጋጌዎቸ ጋር ተዛምድ ሲታይ ውስን የሆነ የማስተባበያ ማስረጃ የሚቀርብበት (not freely
rebuttable or rebuttable but in a limited way) የሔግ የህሉና ግምት ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
2024 የተሇያዩ የክፌያ አይነቶች የሚዘረዝር ሆኖ 2024 በጠቅሊሊው ሲታይ ግን በሁሇት ዓመት
ጊዜ ውስጥ ሉከፇለ የሚገቡ ክፌያዎች (እዲዎች) በዚሁ የሁሇት አመት ጊዜ ውስጥ ሳይጠየቁ
የቀሩ እንዯሆኑ ክፌያውን (እዲውን) የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን የተባሇውን ክፌያ (እዲ)
እንዯከፇሇ የሔግ ግምት እንዯሚወሰዴበት ያስገነዝባሌ፡፡ ዴንጋጌው የስሌክ አግሌግልት ሂሳብን
ሇይቶ አሊስቀመጠም፡፡
ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነትና ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ ተብል በተጠሪ የሚጠቀሰውን
በስር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ሆነ ሰበር ሰሚ ችልት ተቀባይነት
ያገኘው በፌ/ሔ/ቁጥር 2024 ዴንጋጌ በፉዯሌ (ረ) ስር የተመሇከተው የክፌያ ግምት ሲሆን ሙለ
ይዘቱም በሚከተሇው መሌኩ የተቀመጠ ነው፡፡
ቁ. 2024 በሁሇት አመት የተወሰነ ጊዜ
እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ሳይከፇሌ የቀረ ገንዘብ
እንዯተከፇሇ የሚቆጠረው ፡(ረ)በብዴር ሇተሰጠ፤ የገንዘብ ወሇዴና በጠቅሊሊውም የዓመት ጊዜ ተወስኖሇት በየዓመቱ ወይም
ከዚህ ባነሰ የጊዜ ወሰን ውስጥ ሉከፇሌ የሚገባው ዕዲ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡ የዚሁ ዴንጋጌ
የእንግሉዝኛው ቅጂም፡Art. 2024 presumption of payment after two Years
The following debts shall be deemed to have been paid where two years have
elapsed since they fell due:
(f) interest on loans and generally any sum payable annually or at shorter
periodical intervals. በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡
ከሊይ ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የዴንጋጌው መጀመሪያ
ፒራግራፌ የመክፇያ ጊዜያቸው ከዯረሰ ጊዜ አንስቶ ሁሇት አመት ያሇፊቸው እዲዎች(ክፌያዎች)
እንዯተከፇለ ይቆጠራለ የሚሌ ሲሆን በተከታይ የተዘረዘሩት ንዐስ ዴንጋጌዎች ዯግሞ
የሚወሰንባቸውን የክፌያ (እዲ) ዓይነቶችን የሚዘረዝር ነው፡፡ በዴንጋጌው ፉዯሌ (ረ) ስር
የተመሇከተው ሲታይ በብዴር የተሠጠ ወይም ሇማናቸውም የአከፊፇሌ ሁኔታ በየአመቱ ወይም
ከአመት ባነሰ ጊዜ እየተከፇሇ እንዱያሌቅ ጊዜ ተቆርጦሇት የተሰጠ ገንዘብ ሊይ የሚታሰብ ወሇዴ

176

እዲው ከበሰሇበት ወይም በየተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ ገንዘብ ከሆነ ዯግሞ ገንዘቡ ተከፌል ማሇቅ
ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ሁሇት ዓመት ያሇፇ እንዯሆነ በእነዚህ ክፌያዎች (እዲዎች) ሊይ ሉጠየቅ
የሚችሇው የወሇዴ ክፌያ እንዯተከፇሇ የሔግ ግምት የሚወሰዴ መሆኑን ያሳያሌ፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የሚኖረው በብዴር ሇተሠጠ
ገንዘብ ወሇዴ ሊይ ሲሆን ዋናውን የብዴር ገንዘብ የማይጨምር መሆኑን የዴንጋጌው ይዘትና
አቀራረፅ ያስገነዝባሌ፡፡ ምክንያቱም ዴንጋጌው ዋናውን የብዴር ገንዘብ የሚጨምር ቢሆን ኖሮ
የብዴር ገንዘብንና ወሇዴ በማሇት ያስቀምጠው ነበር እንጂ ሇብቻው ነጥል የብዴር ገንዘብ ወሇዴን
በማሇት አይፅፇውም ነበር፡፡ ይህ ስሇመሆኑም ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 29181 እና
የሠ/መ/ቁጥር 35758 በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ
ፌርዴ ቤትን የሚያስገዯዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ)
ዴንጋጌ አግባብነት የሚኖረው ሇብዴር ገንዘብ ወሇዴ እንጂ በዋናው የብዴር ገንዘብ አይዯሇም፣
የስሌክ ፌጆታ ሂሳብም ብዴር ባሇመሆኑ ከመነሻውም ዴንጋጌው አግባብነት ሉኖረው አይችሌም፡፡
ላሊው ስሇክፌያ ግምት የሚያወሳው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 ሲሆን ይህ ዴንጋጌ
የስዴስት ወር ጊዜ ማሇፌ ክፌያው እንዯተፇፀመ ያስቆጥራሌ በሚሌ የተቀመጠ ነው፡፡ ይህ
ዴንጋጌ የስዴስት ወር ማሇፌ ገንዘቡ እንዯተከፇሇ የሚያስቆጥርባቸው ሁኔታዎችን ሇይቶ
አስቀምጧሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ስር የወርሃዊ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ አሌተመሇከተም፡፡
በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ነው፡፡ እንዱሁም
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2022 ዴንጋጌ ሲታይም የተከፇሇው እዲ ወሇድችን ወይም በተወሰነው ጊዜ
የሚከፇለትን ላልች የክፌያ ዴርሻዎችን የሚመሇከት እንዯሆነ የተከፊዩን አይነት ሇይቶ
ሳይገሌጽ ሇአንደ የክፌያ ዯረሰኝ የሰጠ ባሇገንዘብ ያሇፇውንም ዴርሻ እንዯተቀበሇ ይቆጠራሌ
በማሇት በንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ ያስቀመጠ ሲሆን ተጠሪ በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክርም
ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በዚህ ዴንጋጌ መሰረትም ሉታይ የሚገባው ሁኖ
አሌተገኘም፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ ከመሰረቱ ብዴር አይዯሇም፤ የብዴር
ባህርይም የሇውም፡፡ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ አመሌካች ሇህብረተሰቡ በሚያቀርበው አገሌግልት
መሰረት የሚከፇሌ ሲሆን መሰረቱም ውሌ ነው፡፡ አመሌካች ክስ ያቀረበው ተጠሪ በውለ
መሰረት ሇተጠቀመበት ጊዜ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ እንዱከፇሇው ነው፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ
ቤት ቀርበው መሌስ ስሇመስጠታቸው የስር ብይን አያሳይም፡፡ በመሆኑም የስሌክ አገሌግልቱ
ተጠሪ በውሌ አግባብ ስሇመጠቀሙ አመሌካች ጠቅሶ የተከራከረ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት
ጉዲዩን ከውለና በውለ መሰረት ዯግሞ ተጠቃሹ የስሌክ ቁጥር ሂሳብ መጠን በአመሌካች ክስ
የተጠቀሰውን መጠን ያህሌ የቆጠረ መሆን ያሇመሆኑን በአመሌካች የሚቀርበውን ክርክርና
ማስረጃ አግባብነት እና ጥንካሬ በመመርመር ተገቢውን መወሰን ሲገባ ሇጉዲዩ አግባብነት
የላሇውን ዴንጋጌ ሇብይኑ መሰረት ማዴረጉ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇስሌክ አገሌግልት ሂሳብ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
2024(ረ) እና ዴንጋጌን መሰረት ማዴረጋቸው ያሊግባብ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 163107 ሚያዚያ 07 ቀን 2002 ዓ.ም.
ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 95515 ሏምላ 22 ቀን 2002 ዓ.ም.
በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ ይከፇሇኝ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2022 መሰረት የክፌያ ዯረሰኝ
ያሌቀረበበት ከሆነ በይርጋ ዯንብ የሚገዛ እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር በተመሇከተው
የሔሉና ግምት የሚሸፇን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. ተጠሪ ብር 5,873.20 (አምስት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ ሶስት ብር ከሃያ ሳንቲም) ሇአመሌካች
የሚከፌለ መሆን ያሇመሆኑን፣ የሂሳቡን መጠን የአመሌካችን ክርክርና ሇጉዲዩ የቀረቡትን
ማስረጃዎችን አግባብነትና ጥንካሬ የስር ፌርዴ ቤት መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት
ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 61913
ጥቅምት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አመሌካች ፡- ወ/ሮ እታሇማሁ መስፌን - አሌቀረበችም
ተጠሪ ፡- አጋ አንዳ

- ቀረበ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌ አፇፃፀምን
መሠረት በማዴረግ የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሣሽ የነበረው
ተጠሪ ሲሆን፣ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረተው በውሌ የሸጠችሌኝን ቤት ስም በስሜ ሇማዛወር
እንዴችሌ በውለ መሠረት እንዴትፇፅምሌኝ ብጠይቃት ፇቃዯኛ አሌሆነችም፡፡ፌርዴ ቤት
ያስገዴዴሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች በበኩሌዋ ሇክሱ በሰጠችው መሌስ በአንዴ በኩሌ ውሌ
አሌተዯረገም የሚሌ ክርክር ስታቀርብ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ውለ በፌ/ብ/ሔግ 1723
የተመሇከተውን መስፇርት ስሇማያሟሊ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክራሇች፡፡ ክሱ
የቀረበሇት የሃሊባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሁሇቱ ወገኖች የቀረበሇትን ክርክር እና
ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ፣ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ የቤቱን ሰነዴ እና ማናቸውም
ማስረጃ ሁለ ሇተጠሪ ትሰጥ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሣኔውን
በመቃመም ይግባኝ በማቅረብዋ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውለ የሔጉን ፍርም አያሟሊም የሚሌ
ምክንያት በመስጠት ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ ሽሮአሌ፡፡ በመጨረሻም በተጠሪ አቤቱታ
አቅራቢነት ጉዲዩ በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ክርክሩ የተሰማ ሲሆን፣ ችልቱም ይግባኝ ሰሚ
ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ በመሻር የሃሊባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ
አፅንቶአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ጥቅምት 16 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ አቤቱታ ባቀረበችበት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የምትሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሊት
ዘንዴ ጠይቃሇች፡፡ እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን
ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው የአመሌካች ክርክር ውዴቅ
የተዯረገው በአግባቡ ነው ወይ? የሚሇው ጭብጥ ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም
በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡

179

በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የቤት ሸያጭ ውሌ በጽሐፌ ስሇመዯረጉ እና በዚህ ውሌ
መሠረትም ተጠሪ ቤቱን ተረክቦ በይዞታው ሥር አዴርጎት እንዯሚገኝ ክሱን በሰማው ፌ/ቤት
በማስረጃ ተረጋግጦአሌ፡፡ አመሌካችም ብትሆን በአንዴ በኩሌ የተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም፤
ቢኖርም የሔጉን ፍርም አያሟሊም በማሇት ስትከራከር፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ቤቱ ተጠሪ ተረክቦት
በይዞታው ሥር መገኘቱን አሌካዯችም፡፡ በእርግጥ ተጠሪ ቤቱን ሉይዝ የቻሇው በኪራይ ነው
የሚሌ መከራከሪያ ወዯ መጨረሻው አካባቢ አቅርባ እንዯነበር፣ ነገር ግን በዚህ መሠረትም
ማስረጃ ማቅረብ እንዲሌቻሇች በፌ/ቤቱ ውሣኔ ተመሌክቶአሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤት
የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ እንዯውለ እንዴትፇፅም የወሰነውም እነዚህን በማስረጃ
የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መሠረት በማዴረግ ነው፡፡
እንዯምናየው አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገችው የቤት ሸያጭ ውሌ እንዱፇርስ የበኩሌዋን ክስ
ወይም የተከሣሽ ከሳሽነት ክስ አሊቀረበችም /የፌ/ብ/ሔግ. 1808/2/፡፡ ውለን መሠረት በማዴረግ
ቤቱን ሇተጠሪ እንዲስረከበችም ፌሬ ነገርን በማስረጃ የማረጋገጥ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት
ተረጋግጦአሌ፡፡ ተጠሪ ክስ ሉመሰርት የቻሇው ሇውለ አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑትን ሁኔታዎች
እንዱሟለሇት ነው፡፡ እነዚህም ቤቱን የሚመሇከቱ ሰነድች ሲሆኑ፣ በፌ/ቤቶቹ የተወሰነውም
አመሌካች እነዚህን ሰነድች እንዴትሰጠው ነው፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ የአንዴ ነገርን
ባሇሃብትነት ማስተሊሇፌን ስሇሚመሇከቱ ውልች በተዯነገገው አንቀጽ 15 /የፌትሏብሓር ሔጉ/
በተመሇከተው ዯንብ መሠረት እንዯሚመራ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2875 ተመሌክቶአሌ፡፡ በአንቀጽ 15
ሥር ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች ውስጥ ሇያዝነው ጉዲይ ተገቢነት ካሊቸው አንደ በቁ. 2281
የተመሇከተው ሲሆን፣ ይህም ሻጩ የሸጠውን ነገር ባሇሃብትነት ሇገዢው የማስተሊሇፌ ግዳታ
ያሇበት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ሻጩ የሸጠውን ነገር የማያስነካ መብት ሇገዢው ሇማስተሊሇፌ
አስፇሊጊ የሆኑትን ተግባሮች ሇመፇጸም እንዲሇበትም ዯንጏአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች
በሥር ፌ/ቤቶች የተወሰነበት በሔጉ የተጣሇበትን ግዳታ እንዱፇጽም ነው፡፡ በመሆኑም አቤቱታ
የቀረበበት ውሣኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት
የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1.

የሃሊባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 02925 የካቲት 10 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠውን ውሣኔ በማፅናት የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መ.ቁ.
39512 ነሏሴ 28 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት
ፀንቶአሌ፡፡
2. አመሌካች ያቀረበችው የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምሰት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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