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የሰ/መ/ቁ. 47800 

የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  መንበረፀሃይ ታዯሰ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው  

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ እመቤት ዯርበው - የቀረበ የሇም ከጠ/ሃይለ አግዘው ጋር ቀረቡ 

መ/ሰጪ፡- አቶ ታዯሇ ሰዲማ - የቀረበ የሇም ከተባሇ በኋሊ ጠ/ሰመረ አሰፊ ቀረቡ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበሌንን ጉዲይ ተመሌክተን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ከክርክሩ ሂዯት ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው አሁን በቀረበሌን ጉዲይ መነሻ የሆነው የአሁን አመሌካች ጣሌቃ 
ገብ በመሆን በሆሳእና ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበውት የነበረው የውሌ ይፌረስሌኝ 
ማመሌከቻ ነው፡፡ አመሌካችዋ ውሌ ይፌረስሌኝ በማሇት ጥያቄ ያቀረቡት ያሇእርሳቸው ፇቃዴ ባሇቤታቸው የጋራ 
ንብረት የሆነውን ዴርጅት ሇአሁኑ መሌስ ሰጭ ሸጦአሌ በማሇት ነው፡፡ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌ/ቤት በውለ 
አፇፃፀም መሟሊት የሚገባቸው የፍርም ቅዴመ ሁኔታዎች እንዯነበሩ ካረጋገጠ በኋሊ ከውለ መፇፀም በኋሊ 
የተፇጠሩ ላልች በርካታ ጉዲዮችን ግምት ውስጥ በማስገባት ተዋዋዮች ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ ሉባሌ አይገባም 
በማሇት ውሳኔ ሰጠ፡፡ የአሁን አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ቢያቀርቡም ይግባኝ የቀረበሇት 
የሏዴያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኙን አጽንቷሌ፡፡ ይግባኝ ፌ/ቤቱ ውሳኔው ሲያፀና ከውለ መፇፀም በኋሊ 
ዴርጅቱን የገዛው የአሁን መሌስ ሰጪ በርካታ ንብረት ሲያሰፌሩበት አመሌካች በአጠገቡ ስሇሚኖሩ ያውቁ 
እንዯነበርም አትቷሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት አሁን አከራካሪ የሆነው ሽያጭ የተፇፀመው በ1992 ዓ.ም ሲሆን ጣሌቃ 
ገብ ይፌረስሌኝ ብሇው የጣሌቃ ገብነት ጥያቄ ያቀረቡት የአሁኑ መሌስ ሰጪ ስም ይዛወርሌኝ በማሇት ሏምላ 11 
ቀን 1997 ባቀረቡት ማመሌከቻ መሰረት በተመሰረተው ክስ ነው፡፡ 

ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው የሰበር ማመሌከቻ እንዱፇርስ ጥያቄ የቀረበበት የወፌጮ የሽያጭ ውሌ ሔጉ 
የሚጠይቀውን የሁሇቱም ተጋቢዎች ፇቃዴና የምዝገባ ፍርማሉቱ አሇማሟሊቱ ከተረጋገጠ ላሊ ምክንያት በማቅረብ 
ተዋዋዮቹ ወዯነበሩበት ሉመሇሱ አይገባም መባለ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀሙን የሚያመሇክት ነው የሚሌ 
ነው፡፡ 

መሌስ ሰጪ በጽሐፌ ባቀረቡት መሌስ የፍርማሉቱ ጥያቄውንም ሆነ የፇቃዴ ጉዲዮችን ከውለ በኋሊ 
ከተዯረገው ኢንበቨስትመንት ጋር በማነፃፀር ውለ አይፇርስም ተብል መወሰኑ አግባብ ነው ስሇዚህ ውሣኔው ሉፀና 
ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

እኛም ውለ ከተፇፀመ በኋሊ በተገዛው ንብረት ሊይ የተዯረገውን ሇውጥ ግምት ውስጥ በማስገባት ውለ 
እንዱፀና መወሰኑ አግባብ መሆን አሇመሆኑን አግባብነት ካሊቸው የሔጉ ዴንጋጌዎችና ይህ ፌርዴ ቤት ቀዯም ብል 
ከሰጣቸው የሔግ ትርጉም ውሣኔዎች ጋር በማያያዝ ተመሌክተናሌ፡፡ በመሰረቱ የፇቃዴ ወይም የፍርም ጉዴሇት 
ያሇበት ውሌ ሔጉ መብት በሚሰጠው ሰው የይፌረስሌኝ ጥያቄ ሲቀርብብት ፇራሽ እንዯሚሆን በመርህ ዯረጃ በሔጉ 
በግሌጽ የሰፇረ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ውለ በሚፇፀምበት ወቅት ጉዴሇት የነበረበት መሆኑ ከተረጋገጠ ውለ 
እንዱፇርስና ባሇጉዲዮች ወዯነበሩበት ሁኔታ እንዱመሇሱ ማዘዝ ከፌርዴ ቤት የሚጠበቅና ሔጉም የሚያዘው መርህ 
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ነው፡፡ /የፌትሏብሓር ሔግ ቁ.1815 ይመሇከታሌ/ ሆኖም ይህ ተዋዋዮችን ወዯነበሩበት የመመሇስ መርህ ተፇፃሚ 
ማዴረግ የማይቻሌ ከሆነ ወይም ሇአንዯኛው ተዋዋይ ከፌተኛ ጉዲት የሚያስከትሌ ከሆነ ውለን ሇመፇፀም 
የተከናወኑ ተግባራት ፀንተው እንዯሚቆዩ የፌትሏብሓር ሔግ አንቀጽ 1817 በግሌጽ ዯንግጏታሌ፡፡ በመሆኑም 
ፌርዴ ቤቱ ውለ ሲመሰረት ጉዴሇት የነበረበት መሆኑን ቢያረጋግጥም ውለን ማፌረስ የማይቻሌ ወይም 
ሇአንዯኛው ወይም ሇሁለም ወገን ከፌተኛ ጉዲት የሚያስከትሌ መሆኑን በሂዯት ከተረዲ ተዋዋይ ወገኖች 
ወዯነበሩበት ሉመሇሱ አይገባም በማሇት ትእዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ይህ ትርጉም ይህ የሰበር ችልት በላልች በርካታ 
ጉዲዮችም የተከተሇው ነው፡፡  

 አሁን በቀረበሌን ጉዲይም ፌ/ቤቱ የተከተሇው ይህን መርህ ነው፡፡ ውለ ሲመሰረት ጉዴሇት እንዯነበረበት 
አረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ውለ በ1992 ዓ.ም ከተፇፀመ በኋሊ በመሌስ ሰጪ በኩሌ ተጨማሪ ንብረት የታከሇበት 
መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቷሌ፡፡ አመሌካችም በሰበር አቤቱታቸው ጭምር በተሸጠው ንብረት ሊይ ተጨማሪ 
ግንባታ የተካሄዯበት መሆኑን አይክደም፡፡ ሁኔታው ይህ ከሆነ ዯግሞ ፌ/ቤቶች የውለ መፌረስ የሚያስከትሇው 
ጉዲት በዝርዝር ገሌጸው ውለን ከማፌረስ ይሌቅ ፀንቶ እንዱቆይ ማዘዛቸው የሔጉን አንቀጽ 1817/1/ መንፇስና 
ግሌጽ ቃሌ የተከተሇ እንጂ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተሰራበት ውሳኔ ሰጡ ሇማሇት የሚያበቃ ሆኖ አሊገኘነውም 
በመሆኑም በዚህ ጉዲይ የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሉፀና የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በዯ/ብ/ብ/ሔ/መ በሃዱያ ዞን የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 0024/98 
እና የሏዴያ ዞን በመ/ቁ. 04688 የሰጡት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ የራሳቸውን ወጪ ይቻለ፡፡ 
                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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