የሰ/መ/ቁ. 72463
መጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- 1. አቶ ንጉሴ ሀይላ ቀረቡ
2. ወ/ሮ ማሚቱ ሇታ
መሌስ ሰጭዎች፡- 1. አቶ ሁሬሣ ዯበሌ

ጠበቃ አቶ ታዬ ባንጃው ቀረቡ

2. ወ/ሮ ላሉሴ ራያ
መዝገቡን መርመረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው የፉንፉኔ ዙሪያ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት አመሌካቾች ያቀረቡትን የሰበር
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በወሌመራ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
በወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ከሣሽ ተጠሪዎች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ ጉዲዩ ወሇዴ
አገዴ ውሌን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካቾች ከተጠሪዎች ጋር መስከረም 28 ቀን 03 ዓ.ም
ያዯረጉት የወሇዴ አገዴ ስምምነት ቁጥሩ 777 የሆነውን ቤትና ላልች ሁሇት ክፌሌ ቤቶች
ተጠሪዎች በወሇዴ አገዴ በመያዝ እንዱጠቀሙበት አስረክበው ሇአንዴ አመት የሚቆይ 2500
/ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር/ መበዯራቸውን ገሌፀው፣ ተጠሪዎች ገንዘቡን ወስዯው ቤቱን
እንዱሇቁ ቢጠይቋቸው ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ ገንዘቡን ወስዯው ቤቱን እንዱሇቁ ይወሰንሌኝ በማሇት
ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ መከራከሪያ አቅርበዋሌ፡፡ የወረዲው
ፌርዴ ቤት ክሱ በይርጋ አይታገዴም ተከሣሾች /ተጠሪዎች/ ገንዘቡን ወስዯው ቤቱን ሇከሣሾች
/አመሌካቾች/ ያስረክቡ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የፉንፉኔ ዙሪያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አመሌካቾች ብዴሩን ሇመመሇስ የተስማሙት መስከረም 28 ቀን 1984 ዓ.ም በመሆኑ ውለ
በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የሰበር ችልት አቅርበው አቤቱታቸው ውዴቅ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ውሣኔ የውለን ሌዩ ባህሪ ያሊገናዘበና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 ንዐስ አንቀጽ 2
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ያመሇከቱ ሲሆን ተጠሪዎች በበኩሊቸው
አመሌካቾች በአንዴ ዓመት ውስጥ ሇመመሇስ የገቡትን የብዴር ውሌ ሣይፇጽሙ ከአስራ ስዴስት
ዓመት በኃሊ በመጠየቃቸው ክሱ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1845 በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
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ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የአመሌካቾች
ክስ በይርጋ ቀሪ ነው ተብል የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ
በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ “ወሇዴ አገዴ” ማሇት አንዴ ባሇእዲ ግዳታውን ሇመፇፀም
ማረጋገጫ በማዴረግ ሇገንዘብ ጠያቂው የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇማስረከብ የሚገዯዴበት ውሌ
መሆኑ በፌታብሓር ህገ ቁጥር 3117 ተዯንግጓሌ፡፡ የወሇዴ አገዴ፣ ውሌ የሚኖረውን ውጤት
በተመሇከተ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3124 የተዯነገገ ሲሆን ማንም ሰው በወሇዴ አገዴ
የማይንቀሣቀስ ንብረት ካስያዘ ወሇዴ አገዴ የተቋቋመበትን ግዳታ በመፇፀም በማናቸውም ጊዜ
ወሇዴ አገዴ እንዱቀር ማዴረግ እንዯሚችሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 ንዐስ አንቀጽ 2
ተዯንግጓሌ፡፡
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 ንዐስ አንቀጽ 2 “እንዱሁም ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ከላሇ በቀር
የተባሇው ወሇዴ አገዴ የተቋቋመበትን ግዳታ በመፇፀም ባሇእዲው በማናቸውም ጊዜ ወሇዴ አገደ
እንዱቀር ሇማዴረግ ይችሊሌ” በሚሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ “ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ከላሇ
በቀር” የሚሇውን ሀረግ ሲተረጉም የሌዩ ዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዴንጋጌውን መንፇስ አሊማና
ይዘት መሠረት ባዯረገ ሁኔታ መተርጎም ሲገባው ይህንን አሊዯረገም፡፡ በዚህ ዴንጋጌ “ተቃራኒ
የውሌ ቃሌ ከላሇ በቀር” የሚሇው አመሌካቾች እስከ መስከረም 28 ቀን 1984 ቤቱ ተጠሪዎች
በወሇዴ አገዴ እንዱያዝ የተስማሙ ስሇሆነ ከመስከረም 28 ቀን 1984 ዓ.ም በፉት ገንዘቡን
በመክፇሌ ተጠሪዎች በወሇዴ አገዴ የያዙትን ቤት ሇማስሇቀቅ የማይችለ መሆኑን የሚዯነግግ
ነው፡፡ ይህ ማሇት ግን በወሇዴ አገዴ ውለ የተገሇፀው ጊዜ ካሇፇ በኃሊ አመሌካቾች በማናቸውም
ጊዜ እዲቸውን በመክፇሌ ቤታቸውን ማስመሇስ የሚችለ ስሇመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
3128 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት መጠየቅ አይችለም ማሇት አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች በወሇዴ አገዴ
የያዙት ቤት ባሇሀብት ሆነው የሚቀሩበት የህግ መሠረት የሇም፡፡ በቤቱ እየተጠቀሙና አሊባ
እየሰበሰቡ መኖር ካሌተስማማቸው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 አንቀጽ 1 የወሇዴ አገዴ
መብቱን ሇመተው የሚችሌበት አጋጣሚ እንዲሇ ተዯንግጓሌ፡፡
በአጠቃሊይ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 3117 እስከ ፌታብሓር ህግ ቁጥር 1130 የወሇዴ አገዴ
የውሌ መሠረታዊ ባህሪ፣ ውጤትና የወሇዴ አገዴ ውሌ እንዱቋረጥ ሇመጠየቅ ስሇሚቻሌበት
ሁኔታ የሚዯነግጉ ሌዩ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ በዚህ ጉዲይ ስሇጠቅሊሊ ውሌ ህግ የተዯነገገው
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1845 ተፇፃሚነት የሇውም፡፡ ስሇሆነም የሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የአመሌካቾች ክስ በአስር ዓመት ይርጋ ይቋረጣሌ በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፉንፉኔ ዙሪያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የአመሌካቾች ክስ በይርጋ ቀሪ አይሆንም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. የውሌመራ ወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
4. አመሌካቾች ብር 2500 /ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር/ ሇተጠሪዎች በመክፇሌ በወሇዴ አገዴ
ያስያዙትን ቤት የመረከብ መብት አሊቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡
5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/
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