
350 

 

የሰ/መ/ቁ 41116  

ሏምላ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ፌሉነሰቶን ኢንጂነሪንግ - ጠበቃ ብሥራት ሏመሌማሌ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- እነ ወ/ት ሃና ተስፊዬ /6 ሰዎች/ - ጠበቃ ኮ/መሊኩ ካሰኝ - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ በዚሁ ፌ/ቤት ተጠሪዎች ከሳሾች 
የነበሩ ሲሆን አመሌካች ሁሇተኛ ተከሣሽ ነበረ፡፡ ተጠሪዎቹ ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት ክስ አንዯኛ ተከሣሽ ወ/ሮ ወርቅይጠሩ 
ሰርፀመዴኀን ከመሞታቸው በፉት ሇክርክር ምክንያት የሆነውን ቤት በስጦታ ስሇሰጡኝ ይጽዯቅሌኝ በማሇት ያቀረቡትን 
አቤቱታ የተጠሪዎች አባት ተቃውመው የስጦታ ውለ በፌ/ቤቱ ፇራሽ እንዱሆን ተወስኗሌ፡፡ ነገር ግን ቤቱን አንዯኛ 
ተከሣሽ ሇአመሌካች የሸጡ በመሆኑ ተከሣሾች ቤቱን እንዱያስረክቡና ቤቱን በቁጥጥራቸው ሥር ካዋለበት ጊዜ ጀምሮ 
ተከራይቶ የተገኘው ገቢ ብር 2ዏ1,ዏዏዏ /ሁሇት መቶ አንዴ ሺህ/ ይክፇለ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን 
ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ ሇአንዯኛ ተከሣሽ በቤቱ ሊይ መብት ሰጥቷቸው የነበረው የስጦታ ውሌ የፇረሰ በመሆኑ 
የሥር አንዯኛ ተከሣሽ በቤቱ ሊይ ከመነሻው ጀምሮ የባሇቤትነት መብት የሊቸውም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካችም ቤቱን 
የገዛው መብት ከላሇው ሰው ሊይ በመሆኑ የሽያጭ ውለ ሇአመሌካች ባሇቤትነት የማስተሊሇፌ ውጤት ያሇው ሕጋዊ 
ዴርጊት አይዯሇም፡፡ አመሌካች በሽያጭ ውለ መሠረት ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጠው የቤት ባሇቤትነት ሰነዴ 
የሚያጎናጽፇው የባሇንብረትነት የሕግ ግምት ሰነደ የተገኘው ሕጋዊ ውጤት በላሇው ውሌ ሊይ ተመስርቶ በመሆኑ ፇራሽ 
ነው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪዎች ያስረክብ፤ ካሣውን የመክፇሌ ግዳታ ግን የሇበትም፡፡ በላሊ በኩሌ የሥር 
አንዯኛ ተከሣሽ የስጦታ ውለ ሊይ ክርክር መነሳቱን አውቀው መሌስ ከሰጡ ቀን ጀምሮ ክስ እስከቀረበበት ጊዜ ያሇውን 
በወር ብር 5ዏዏ /አምስት መቶ/ እየታሰበ ከወሇዴ ጋር ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ የስር ውሣኔ 
አጽንቶታሌ፡፡  

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም አመሌካች ቤቱን እንዱመሌስ የተሰጠው 
ውሣኔ አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም የሰበር አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች አንፃር እንዯሚከተሇው 
መርምሯሌ፡፡ በዚሁ መሠረት በዚህ ችልት ሉመሇስ የሚገባው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤትን አስመሌክቶ የተሰጠው 
የስጦታ ውሌ በመፌረሱ አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪዎች ሉመሌሱ ይገዯዲለ ወይ? የሚሇው ጭብጥ ነው፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት ሇክርክር ምክንያት የሆነው ቤት ወ/ሮ ወርቅይጥሩ ሰርፀመዴኀን ሇሥር አንዯኛ ተከሣሽ 
በ28/ዏ2/1993 በተፃፇ የስጦታ ውሌ ሰጥተው የነበረ መሆኑን፤ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ በ16/ዏ4/1994 በስማቸው የቤት 
የባሇቤትነት ማስረጃ ተሰጥቷቸው የነበረ መሆኑን፤ በ28/ዏ8/1998 በአዋዋይ ፉት በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሇአመሌካች 
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መሸጡና አመሌካችም የቤት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጣቸው መሆኑን፤ ቤቱ ሇአመሌካች ከተሸጠ በኋሊ የስጦታ 
ውለ ክርክር ቀርቦበት ስሇነበር በ25/ዏ2/1997 ዒ.ም. ፇራሽ ነው ተብል መወሰኑን ተገንዝበናሌ፡፡  

 ከሊይ እንዯተመሇከተው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው የሥር አንዯኛ ተከሣሽን ባሇቤት አዴርጓቸው የነበረው የስጦታ 
ውሌ መፌረስ ነው፡፡ ስጦታ ከውሌ አይነቶች አንደ ነው፡፡ የስጦታ ውሌ ካሇው የራሱ የሆነ ባሕሪ አኳያም የስጦታ ውሌ 
ግንኙነትን የሚገዙ የተሇያዩ የሕግ ዴንጋጌዎች በፌ/ብሔር ሕጋችን ተካተው ይገኛለ፡፡ ምንም እንኳን የስጦታ ውሌ 
በእነዚህ የተሇያዩ ዴንጋጌዎች የሚዲኝ ቢሆንም ስጦታን የሚመሇከቱት እነዚህ ዴንጋጌዎች የማይሸፌኗቸው ጉዲዮች 
ሲገጥሙ ስሇ ውልች በጠቅሊሊ የተመሇከቱት ዯንቦች ተፇፃሚ ይሆናለ /የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1676(1) ይመሇከቷሌ/፡፡ ስጦታን 
የሚመሇከቱ የሕጉ ዴንጋጌዎችም የስጦታ ውሌ ፇራሽ የሚሆንባቸው የተሇያዩ ምክንያቶችን የሚዘረዝሩ ቢሆንም የስጦታ 
ውሌ ሲፇርስ ምን ውጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ የሚገሌጽ ዴንጋጌ ግን አሊካተቱም፡፡ ስሇዚህ የስጦታ ውሌ መፌረስ 
የማያስከትሇውን ውጤት በተመሇተ ተፇፃሚ ሉሆኑ የሚገባቸው ስሇ ውሌ በጠቅሊሊው የሚናገሩት ዯንቦች ናቸው፡፡ 
በእነዚህ ዯንቦች መሠረት አንዴ ውሌ ሲፇርስ ወይም ሲሰረዝ ተዋዋዮች በተቻሇ መጠን ውለ ከመዯረጉ በፉት ወዯ 
ነበሩበት ቦታ እንዱመሇሱ ማዴረግ ነው /ፌ/ብ/ሕ/ቁ 1815/1/ ይመሇከቷሌ፡፡/ የውሌ መፌረስ ወይም መሰረዝ ውጤቱ 
ውለ ከጅምሩ እንዲሌተዯረገ መቁጠር በመሆኑ ውሇታው ሇመፇፀም የተሰሩ ሥራዎች ሁለ ቀሪ ሆነው በማናቸውም 
አኳኋን ውጤት አይኖራቸውም /ፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1815/2//፡፡ አሁን አንዲየነው በመርህ ዯረጃ የውሌ መፌረስ ውጤት 
ተዋዋዮችን ወዯ ነበሩበት ቦታ መመሇስ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ምንም እንኳን ውለ ቢፇርስ ወይም ቢሰረዝም የተሇያዩ 
ሁኔታዎች ባጋጠሙ ጊዜ ውለን ተክትሇው የተሰሩ ሥራዎችን ቀሪ በማዴረግ ተዋዋዮችን ወዯነበሩበት ቦታ ከመመሇስ 
ይሌቅ እንዯረጉ መቆየቱ የተሻሇ አማራጭ የሚሆንበት ጊዜ አሇ፡፡ ተዋዋዮቹን ወዯነበሩበት ቦታ መመሇስ የማይቻሌ ወይም 
አስቸጋሪ ሲሆን አሇበሇዚያም ከፌ ያሇ መሰናክሌ የሚያስከትሌ ሲሆን የተሰሩ ሥራዎች እንዯረጉ እንዱቀሩ ሕጉ ያዛሌ 
/ፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1817/1//፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ እነዚህ የተሰሩ ሥራዎች በቅን ሌቦና ሇተዋዋሇ ሦስተኛ ወገን ጠቃሚ ሆነው 
ከተገኙ የተሰሩ ሥራዎች ሳይፇርሱ እንዯረጉ እንዱቆዩ ማዴረግ እንዯሚገባ ሕጉ ያዛሌ /ፌ/ብ/ሕ/ቁ 1816/፡፡ 

 ከእነዚህ ዴንጋጌዎች አኳያ የተያዘውን ጉዲይ ስንመረምር ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው ሇክርክር ምክንያት 
የሆነው ቤት ሇሥር አንዯኛ ተከሣሽ በስጦታ የተሰጣቸው በ28/3/1993 ነው፡፡ ተከሣሹም ይህንን የስጦታ ውሌ መሠረት 
አዴርገው በ16/ዏ4/1996 በቤቱ ሊይ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነዴ አግኝተዋሌ፡፡ የአስተዲዯር ክፌሌ የአንዴን ንብረት 
ባሇሃብትነት በማወቅ የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት የሰጠው ሰው የንብረት ባሇሃብት ሆኖ እንዯሚቆጠር ከፌ/ብ/ሕ/ቁ 1195 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም በአስተዲዯር መስሪያ ቤት ተረጋግጦ የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት ከተሰጣቸው ቀን ጀምሮ 
የሥር አንዯኛ ተከሣሽ የቤቱ ባሇሃብት ሆነው ይቆጠራለ ማሇት ነው፡፡ ይህንንም ሰነዴ ይዘው ነው ቤቱን ሇአመሌካች 
በ28/ዏ8/1996 የሸጡሇት፡፡ አመሌካች ቤቱን ሲገዛ የቤቱ ባሇቤት የነበሩት የሥር አንዯኛ ተከሣሽ ናቸው፤ የሽያጩ ውሌም 
ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ተዯርጓሌ፤ ከዛም አሌፍ የቤቱ ባሇሃብትነት ከሥር አንዯኛ ተከሣሽ ወዯ 
አመሌካች ተዛውሮ አመሌካች ቤቱ የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት አውጥቶ የቤቱ ባሇቤት ሆኗሌ፡፡ ከሁለም በሊይ ዯግሞ 
አመሌካች ቤቱን ሲገዛ የስጦታ ውለ አሌፇረሰም፡፡ እንግዱህ አመሌካች ቤቱን ሲገዛ ቤቱ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ ሳይሆን 
የላሊ ሰው እንዯሆነ ሉያውቅ የሚችሌበት ምንም አይነት ሁኔታ አሌነበረም ብቻ ሳይሆን የቤቱ ባሇቤት ተብሇው በሕጉ 
ፉት ይቆጠሩ የነበረው እኚሁ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ ናቸው፡፡ ከመዝገቡ ሊይ የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ሁለ አመሌካች 
የቅን ሌቦና ተዋዋይ የነበረ መሆኑን የሚያመሇክቱ ናቸው፡፡ ምንም እንኳን ሇሥር አንዯኛ ተከሣሽ የተዯረገው የስጦታ 
ውሌ በመጨረሻ ፇራሽ ቢሆንም የስጦታውን ውሌ ተከትሇው የተሰሩ ሥራዎች ቀሪ ማዴረጉና ተዋዋዮቹን ወዯነበሩበት 
ቦታ መመሇሱ በቅን ሌቦና የተዋዋሇውን የአመሌካችን መብት በእጅጉ የሚጎዲ በመሆኑ እነዚህ ሥራዎች እንዱረጉ 
ማዴረጉ የተሻሇና የሕግ መሠረትም ያሇው ነው፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ከሊይ የተመሇከቱትን የሕግ ዴንጋጌዎች 
በአግባቡ ሳያገናዝቡ የስጦታ ውለ ፇራሽ በመሆኑ ብቻ አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪዎች እንዱመሌስ መወሰናቸው መሠረታዊ 
የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 46947 በ25/ዏ2/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 34278 በዏ7/ዏ2/2ዏዏ1 ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ቤቱን ሉያስረክቡ አይገባም ብሇናሌ፡፡  
3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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