የሰ/መ/ቁ. 42346
የካቲት 9 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጏስ ወሌደ
ኂሩት መሇሰ
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- 1. አቶ ፌስሏ መንግስቱ - ቀረቡ
2. ወ/ሮ አበባ አርአያ

- ቀረቡ

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሇምነሽ ፌስሏ - ቀረቡ ከጠ/ሰሇሞን ተፇራ ጋር

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የስጦታ ውሌን የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ከሳሽ የነበሩት
አመሌካቾች ሲሆኑ በክሳቸውም ሌጃቸው ተጠሪ እንዱጦሯቸውና እንዱንከባከቧቸው ግዳታ በማስገባት በየካ
ክ/ከተማ ቀበላ 03/04 ክሌሌ ውስጥ ቁጥር 1561 የሆነ ቤታቸውን በስጦታ የሰጧቸው ሲሆን የተጣሇባቸውን
ግዳታ ስሊሌተወጡ የስጦታ ውለ እንዱፇርስ ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ በመሌሳቸው የስጦታ ይፌረስሌን ጥያቄ በይርጋ
ቀሪ ነው፣ቤቱ በስሜ ተዛውሯሌ፣በመሏከሊችን ምንም አይነት የስጋ ዝምዴና የሇም፣የገባሁት ግዳታም የሇም በነፃ
ፇቃዲቸው ያዯረጉት ውሌ ስሇሆነ ሉፇረስ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር
መርምሮ ተጠሪ በውለ ሊይ አመሌካቾችን ሇመጦርና ሇመቀሇብ የገቡት ግዳታ ስሇላሇ ውለ ሉፇርስ አይገባም
በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካቾች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ተጠሪዎችን
ሳይጠራ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች በቅሬታቸው
ሊይ ሇተጠሪ ስጦታ የሰጡት ተጠሪዋ አመሌካቾችን ሇመጦርና ሇመንከባከብ እንዱሁ ላሊ ቤት ገዝታ ሇመስጠት
ግዳታ በመግባቷና ይህንን ግዳታ ባሇመወጣቷ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡ ችልቱም ተጠሪዋ አመሌካቾችን
ሇመንከባከብና ሇመጦር ግዳታ ስሊሌገቡ ውለ ሉፇረስ አይገባም የመባለን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው
ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ከተያዘው
ጭብጥ አኳያ እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
አመሌካቾች ሇስር ፌ/ቤት ክስ ያቀረቡት የስጦታ ውሌ እንዱፇርስሊቸው ነው፡፡ ውለ እንዱፇርስ
የጠየቁበት ምክንያት ተጠሪ አመሌካቾችን ሇመንከባከብና ሇመጦር የገቡትን ግዳታ ባሇመወጣታቸው መሆኑን
ገሌፀዋሌ፡፡ ተጠሪ ስጦታ የተሰጣቸው መሆኑን አምነው ነገር ግን በውለ ሊይ የገቡት ምንም አይነት ግዳታ
እንዯላሇ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የአመሌካቾችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪ አመሌካቾችን ሇመንከባከብና
ሇመጦር ግዳታ አሌገቡም በሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ችልት ተጠሪ በስጦታ ውለ
ሊይ አመሌካቾችን
ሇመርዲት ግዳታ የገቡ መሆኑን እና የስጦታ ውለ ሉፇርስ የሚገባበት የሔግ ምክንያት መኖር አሇመኖሩን
መመርመር ተገቢ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ ሇዚህ ይረዲው ዘንዴ አመሌካቾች ሇተጠሪ ስጦታ ያዯረጉበትን ውሌ
ተመሌክቷሌ፡፡ ጥር 12 ቀን 1991 ዓ.ም የተዯረገው የስጦታ ውሌ በከፉሌ

“ስጦታ ሰጪዎች ባሌና ሚስት ስንሆን በአ/አበባ ከተማ በወረዲ 12 ቀበላ 11 የቤት ቁጥር አዱስ የካርታ
ቁጥር 37655 የሆነውን ቤታችን ሇወሇዴናት ሌጃችን ወዯፉትም ሇምትጦረንና ሇምትንከባከበን ጧሪ ቀባሪያችን
ሇሆነችው ሌጃችን በፇሇገችው አይነት እንዴትጠቀምበት ይህንን ከሊይ የተጠቀሰውን ቤታችንን በፌ/ሔ/ቁ. 2427
መሰረት በስጦታ የሰጠናት መሆናችንን በፉርማችን እናረጋግጣሇን፡፡” የሚሌ ነው፡፡
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ከዚህም የስጦታ ውሌ ይዘት “… ወዯፉትም ሇምትጦረንና ሇምትንከባከበን ጧሪ ቀባሪያችን…” የሚሇው
ሏረግ አመሌካቾች ሇተጠሪዋ ስጦታ ያዯረጉበት ምክንያት ተጠሪዋ ወዯፉት እንዴትንከባከባቸው እና
እንዴትጦራቸው መሆኑን ማየት የሚቻሌ ነው፡፡ በእርግጥ በኑዛዜው ሊይ ተጠሪዋ አመሌካቾችን የመንከባከብና
የመጦር ግዳታ ገብታሇች በሚሌ ግሌጽ አማርኛ አሌተቀመጠም፡፡ ነገር ግን ውሌ ሲተረጏም የቅንነትና
የመተማመን ግንኙነትን መሰረት በማዴረግና በቅን ሌቦና ሉሆን እንዯሚገባው ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1732 መገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡ በተያዘውም ጉዲይ አመሌካቾች ቤታቸውን ሇተጠሪ ሲሰጡ ወዯፉት ከሌጃቸው እርዲታና እንክብካቤ
የሚያገኙ መሆኑን ታሳቢ በማዴረግ ሇመሆኑ የውለ ይዘት ያሳያሌ፡፡ በእርግጥ ተጠሪ ከአመሌካቾች ጋር ምንም
አይነት የስጋ ዝምዴና የሇኝም በማሇት የሚከራከሩ ቢሆንም በስጦታ ውለ ሊይ አመሌካቾች የተጠሪ ወሊጆች
መሆናቸው ተጠቅሶ የተቀመጠውን ተጠሪዋም አምነው ስጦታውን መቀበሊቸውን ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡
በመሆኑም
አመሌካቾች
ሇተጠሪ
ቤታቸውን
የሰጡት
ተጠሪ
ሌጃቸው
በመሆናቸውና
ወዯፉትም
እንዴትንከባከባቸውና እንዴትረዲቸው ግዳታ በማስገባት መሆኑን ችልቱ ተገንዝቧሌ፡፡
እንግዱህ ተጠሪ አመሌካቾችን ሇመርዲትና ሇመንከባከብ ግዳታ ገብተዋሌ ከተባሇ ይህንን ግዳታቸውን
ተወጥተዋሌ ወይ? የሚሇው በመቀጠሌ ሉታይ ይገባሌ፡፡፡ አመሌካቾች ተጠሪ ይህንን ግዳታ አሌተወጡም በማሇት
ሲከራከሩ ተጠሪ ግዳታ አሌገባሁም ከማሇት በቀር አመሌካቾችን እየረደና እየተንከባከቡ ስሇመሆኑ ያቀረቡት
ክርክር የሇም፡፡ ሇዚህም ሇሰበር ችልት በሰጡት መሌስ የሚከራከሩት አመሌካቾች የጡረታ አበሌና በኮንትራት
እየተቀጠሩ ገቢ የሚያገኙና እርዲታ የማያሻቸው መሆኑን እንጂ በውለ መሰረት ግዳታቸውን ስሇመወጣታቸው
በማስተባበሌ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ተከሳሽ የቀረበበትን ክስ በግሌጽ ክድ ካሌተከራከረ ወይም በመሸሽ መሌስ
ከሰጠ ክሱን እንዲመነ እንዯሚቆጠር የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 235/2/ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ በውለ
የተመሇከተውን ግዳታቸውን ስሊሇመወጣቸው በአመሌካቾች የተነገረውን በግሌጽ ክዯው ስሊሌተከራከሩ እዲመኑ
ሉቆጠር ይገባሌ፡፡
ስጦታ ገዯብ ያሇበት ወይም ግዳታ የተጣሇበት ሉሆን እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2452/1/ ስር
ተመሌክቷሌ፡፡ ስጦታ ሰጪውም ተቀባዩ ግዳታውን ባሇመፇፀሙ ምክንያት ስጦታው እንዱፇርስሇት ሇመጠየቅ
እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2464/1/ ያስገነዝባሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይም ተጠሪ አመሌካቾች ሇመርዲትና ሇመንከባከብ
ግዳታ የገቡ በመሆኑና ግዳታቸው ባሇመወጣታቸው አመሌካቾች ውለ እንዱፇረስ ሇመጠየቅ መብት አሊቸው፡፡
ተጠሪ የአመሌካቾች የስጦታ ይፌረስሌን ጥያቄ በይርጋ ይታገዯሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በእርግጥ በመንፇስ
መጫን የተዯረገ ስጦታ ስጦታው ከተዯረገ ጊዜ አንስቶ በሁሇት አመት ውስጥ ሇዲኞች ካሌቀረበ ዋጋ እንዯላሇው
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2441/1/ ያመሇከታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች ውለን ሲያዯርጉ የመንፇስ መጫን ነበር በማሇት
ይግሇፁ እንጂ ስጦታው እንዱፇርስ በዋናነት የጠየቁት ተጠሪ በውለ መሰረት ግዳታቸውን እሌተወጡም በሚሌ
በመሆኑ ይህ የይርጋ ዴንጋጌ አግባብነት የሇውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪዋ በስጦታ ውለ ሊይ የተመሇከተውን
ግዳታቸውን ባሇመወጣታቸው ውለ ሉፇርስ ይገባሌ፡፡ የውሌ መፌረስ ውጤቱም ተዋዋዮች ወዯነበሩበት ቦታ
መመሇስ እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1815 ስር ስሇተመሇከተ አመሌካቾችና ተጠሪም በዚሁም መሰረት ውለ ከመዯረጉ
በፉት ወዯነበሩበት ሁኔታ ሉመሇሱ ይገባሌ፡፡ በአጠቃሊይ ውለ እንዱፇርስ ሉወሰን ሲገባ የስር ፌ/ቤቶች ስጦታው
ሉፇርስ አይገባም በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ፇጽመዋሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 24359 መስከረም 8 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 72830 ኀዲር 5 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ በስጦታ ውለ ሊይ የተመሇከተውን ግዳታቻውን ስሊሌተወጡ ስጦታው ፇራሽ ነው ብሇናሌ፡፡
3. የስጦታ ውለ በመፌረሱ ምክንያት ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት ሉመሇሱ ስሇሚገባ ተጠሪ ከአመሌካቾች
በስጦታ ያገኙትን ቤት ሇአመሌካቾች መሌሰው ያስረክቡ ብሇናሌ፡፡
4. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ

40

