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የሰ/መ/ቁ. 36638 

ታህሳስ 21 ቀን 2001 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- በሊይ አበበ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. አበራሽ ዋቅጅራ - ቀረቡ 

  2. አበበ ኃ/ወሌዴ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች በስር ከሣሽ ተጠሪዎች ዯግሞ የስር 
ተከሣሽ ነበሩ አመሌካች ባቀረቡት ክስ አንዯኛ ተጠሪ የእንጀራ እናቴ ሁሇተኛ ተጠሪ አባቴ ናቸው፡፡ በወረዲ 11 ቀበላ 15 
ክሌሌ በቤት ቁ. 433 ግቢ በራሴ ወጪ ቤት ሰርቼ እንዴጠቀም ፇቅዯውሌኝ 40,000(አርባ ሺህ ብር) አውጥቼ ሰርቼ 
ይህንንም በህዲር 6 ቀን 1976 በጽሁፌ አረጋግጦሌኝ ሇ19 ዓመት እየኖርኩበት በሚያዝያ 11 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ 
መብራትና ውሏ በመቁረጥ ሁከት በመፌጠር ሇቅቄ እንዴወጣ አዴርገውኛሌ፡፡ 

 ስሇዚህ የስራሁትን ቤት እንዱያስረክቡኝ ፌቃዯኛ ካሇሆኑ ያወጣውትን 40,000 ብር (አርባ ሺህ ብር )  እና 
የዯረሰብኝን ኪሣራ ይከፇሇኝ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ በማዘዝ በመሌሳቸውም ተፇረመ የተባሇው የስጦታ ውሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
2443 መሰረት ያሌተፇፀመ ነው ስሇዚህ ፇራሽ ነው፡፡ ስጦታ ተቀባዩ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2436 መሰረት መቀበለን 
አሊረጋገጠም፣ውሌ ይፇጸምሌኝ ሇማሇት በ1845 መሰረት በይርጋ ቀሪ ነው፡፡ የቤቱ መሇያ ያሌታወቀ ነው፡፡ የመክሰስ 
መብት የሇውም 40,000 ብር (አርባ ሺህ) አውጥቶ አሌሰራም በኛ ገንዘብ ነው ቤቱ የተሰራው የውሃና የመብራት 
አሌከፌሌም በማሇት ነው ሁከት ተፇጠረ የሚሇው በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አግባብነት ካሇው ሔግ በማገናዘብ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1179/1/ መሰረት 
ባሇመሬቱ ሣይቃወም በላሊ ሰው መሬት ሔንፃ የሰራ ሰው የዚሁ ሔንፃ ባሇሏብት ነው ይሊሌ፡፡ በዚህም ጉዲይ አመሌካች 
በተጠሪዎች መሬት ቤት ሲሰሩ አሌተቃወሙም ይሌቁንስ መፌቀዲቸውን በጽሐፌ አረጋግጠዋሌ፡፡ ስሇዚህ ጉዲይ መታየት 
ያሇበት በስጦታ ውሌ መስፇርት ሣይሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1179/1/ መሰረት ነው ስሇሆነም አመሌካች በቤቱ ውስጥ ሲኖሩ 
እንዯነበር የተረጋገጠ ስሇሆነ አመሌካች የቤቱ ባሇሏበት ናቸው የተፇጠረው ሁከት ይወገዴ አመሌካች ወዯ ቤቱ ይመሇሱ፡፡ 
ተጠሪዎች ይህን የማይፇሌጉ ከሆነ ግምቱን ያሌተቃወሙ ስሇሆነ 40,000 ብር (አርባ ሺህ ብር) ከፌሇው ቤቱን 
የማስቀረት መብት አሊቸው ሲሌ ውሳኔ፡፡ 

 ይግባኝ ባይም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇፋዯራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቤቱታቸውን አቅርበው ፌ/ቤቱም ጉዲዩን 
በማከራከር ካዩ በኋሊ የግራ ቀኙ ክርክር የሁከት ይወገዴሌኝ ጥያቄ ነው አንዴ ሁከት ይወገዴሌኝ የሚሌ ወገን ሁከት 
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የተፇጠረበትን ነገር በእጁ አዴርጏ በእውነት የሚያዝበት ሆኖ መገኘት እንዲሇበት የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1140 በግሌጽ ተዯንግጓሌ 
አመሌካች ሁከት ተፇጥሮብኛሌ ሉሌ የቻሇበት በኀዲር 6 ቀን 1976 ዓ.ም የተፃፇ ውሌ ቤት ሰርቶ እንዱኖር 
የተሰማሙበትን ነው፡፡ እንዯዚህ አይነት የስጦታ ውሌ ዯግሞ በግሌጽ በመዯረጉ የጉዛዜ ስርአት መዯረግ እንዲሇበት ሔጉ 
ያዛሌ ከዚህ ስርአት ውጪ የሆኑት ስጦታ ፇራሽ ናቸው ሲሌ የፌ/ሔጉ /ቁ. 2443 ያዛሌ በመሆኑም የስጦታው ውለ 
ፍርማሉትን ያሊሟሊ ስሇሆነ ፇራሽ ነው የተፇጠረ ሁከት የሇም በማሇት በፌ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ሽሮታሌ፡፡ 

 አመሌካችም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኙን ቢያቀርብም የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ጉዲዩን 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ዘግቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው በዚሁ ውሣኔ ባሇመስማማት ነው፡፡ 

 አመሌካች መጋቢት 17 ቀን 2000 ዓ.ም በቀረበው ማመሌካቻ በፋዯራሌ ከፌ/ቤት እና በፋ/ጠ/ፌ/ቤት የተሰጡት 
ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሲሌ አመሌክቷሌ፡፡ 

 እኛም በዚሁም መሰረት አቤቱታ የቀረበበትን የስር ውሣኔ እና የአመሌካች አቤቱታን አግባብ ካሇው ሔግ 
ሇማገናዘብ ተጠሪዎችን በማስጠራት ሰምተናሌ በመሆኑም ጉዲዩ ሇሰበር ይቅረብ የተባሇው አመሌካች በስጦታ ውሌ 
አገኘሁት የሚለት ቤት ሇመስራት ያወጡት ወጪ ሣይከፇሊቸው የስር ፌ/ቤቶች የስጦታ ውለ ፇርሶ አመሌካች ቤቱን 
ያስረክቡ መባለ በአግባቡ መሆኑን ሇመመርመር ነው፡፡፡ 

 ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአመሌካች ጥያቄ የነበረው በተጠሪዎች ይዞታ ሊይ ባገኘው ፌቃዴ ቤት ሰርቶ ሇ”19” 
አመት የኖረበት እና ሇግንባታውም 40,000 ብር (አርባ ሺህ ብር)እንዲወጣበት እና ተጠሪዎች በ1975 በተፃፇ ጽሁፌ 
ተስማምተው እንዯሰጡት በመጥቀስና ከግዜ በኋሊ መብራትና ውሏ አሌከፇሌክም በማሇት ተጠሪዎች ከቤት እንዲስሇቀቁት 
በመጥቀስ ሁከት ተወግድ ወዯ ቤቱ እንዱመሇስ ተጠሪ ካሇፇቀዯ አመሌካች ሇቤቱ ግንባታ ያወጣውን 40,000 ብር(አርባ 
ሺህ ብር) እንዱከፌለት ጠይቋሌ፡፡ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም አመሌካች በተጠሪዎች ፇቃዴ ቤት ገንብተው ሇ19 ዓመታት 
የኖሩበት መሆኑን በመረዲት ጉዲዩ መታየት ያሇበት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1979/1/2/ መሰረት የሚታይ እንጂ በስጦታ ውለ 
መሰረት መታየት የሇበትም ብል ሁከት ይወገዴ አመሌካች ወዯ ቤቱ ይመሇስ ተጠሪዎች ካሌፇቀደ ሇአመሌካች 40,000 
ብር(አርባ ሺህ ብር) ይክፇለ ሲሌ ሲወስን የከፌተኛው ፌ/ቤት ጉዲዩ የሚታየው በስጦታው ውሌ መሰረት ነው በማሇት 
የስር ውሣኔን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ሲሽር የፋ/ጠ/ፌ/ቤትም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ዘግቶታሌ፡፡ 

 በመሰረቱ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ የሚነቀፌ አሌነበረም፡፡ ምክንያቱም ፌ/ቤቱ ሇውሳኔው መሰረት 
ያዯረገው የሔጉን አንቀጽ 1179/1/2/ ነው ይህ አንቀጽ ባሇመሬቱ ሣይቃወም በላሊ ሰው መሬት ሊይ ህንፃ የሰራ የዚሁ 
ሔንፃ ባሇሏብት ይሆናሌ በዚህም ጉዲይ አመሌካች በቤቱ ውስጥ ሇ19 አመት መኖሩ በተጠሪ አሌተካዯም መብራትና ውሏ 
ስሊሌከፇሇ ነው የወጣው(የሇቀቀው) ሲለ ተከራክረዋሌ ይህ ዯግሞ ከመጀመሪያውኑ ፌቃዴ(ስምምነት) እንዯነበረ 
የሚያመሇክት ነው አመሌካችም ይህንኑ በግምት በማስገባት ቤቱን ይገነባሌ ተብል ይታመናሌ በላሊ በኩሌ ፌ/ቤቱም 
አመሌካች በራሱ ወጪ ቤት ሇመስራቱም አረጋግጧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤትም የስጦታ ውለን ቢያሌፇው (ፇራሽ) ነው 
ቢሌ እንኳ አመሌካች ያሇ ምንም ተቃውሞ ሇ19 አመት የኔ ነው በሚሌ እምነት የኖረበትን እግምት ማስገባት ሲገባው 
የአመሌካች አባት (ወሊጅ) ሁሇተኛ ተጠሪ  አመሌካች ቤቱን ሰርቶ መኖር ከጀመረ በኋሊ ቤቴን ሇሌጄ ሰጥቻሇሁ ብሇው 
ጽፇው ሇሽማግላዎች ያስፇረሙትን ጽሐፌ መሰረት በማዴረግ ሁከት የሇም በማሇት የስር ውሣኔን መሻሩና 
የፋ/ጠ/ፌ/ቤትም ይህንን ማረም ሲገባው መዝገቡን ጉዴሇት የሇበትም ብል መዝጋቱ የሔግ ሥህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝገቡ ቁ.44725 በጥር 7 ቀን 2000 ዓ.ም እና በጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 35834 

በ8/7/2000  የተሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 02183 ጥር 4 ቀን 1998 የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
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3. ተጠሪ አመሌካች ወዯ ቤቱ እንዱመሇሱ ካሌፇቀደ አመሌካች ያወጣውን 40,000 (አርባ ሺህ ብር) 

ይክፇለ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

4. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

                                                             የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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