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የሰ/መ/ቁ. 49326 

ሰኔ 28 ቀን 2002 ዓ.ም 

                               ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

          ታፇሰ ይርጋ 

          ብርሃኑ አመነው 

          አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ እታፇራሁ ኃ/ማርያም - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- 1. መምህር በቀሇ ታችበላ 

   2. መምህር አዜብ ታዯሰ     

ፌ ር ዴ 

  ገዲዩ ተጠሪዎች የሸጡሊቸው ቤት በሚገኝበት ቦታ ሊይ ተጨማሪ ግንባታ ያከናወኑ ቢሆንም ተጠሪዎቹ 
ስም ስሊሊዛወሩሊቸው ሇቤቱ መግዣ የከፇለት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸውና በተጨማሪ ሇሰሩት ቤት ግምቱ 
እንዱከፇሊቸው ጠይቀው ፌ/ቤቱ ተጠሪዎች የሽያጩን ገንዘብ እንዱከፌለ ሲወስን አመሌካች ተጨማሪ ሰራሁ 
ያለትን ቤት ግምት ክፌያ ውዴቅ በማዴረግ በሰጠው ውሳኔ ሊይ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ተጠሪዎች በዴሬዯዋ ከተማ ቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ 
ካሊቸው ይዞታ ሊይ ቀንሰው ከሸጡሊቸው እና ብር 29,000(ሃያ ዘጠኝ ሺህ) ከከፇሎቸው በኋሊም ስመ-ርስቱን 
ሇማዛወር ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው የወሰደትን ገንዘብ እንዱመሌሱ በይዞታው ሊይ ብር 80,000(ሰማኒያ ሺህ) 
የሚያወጣ ቪሊ ቤት ስሇሰሩ ይህንኑ ገንዘብ እንዱመሌሱሊቸውና በአዯራ ያስቀመጡት እቃ ዋጋ እንዱከፌሎቸው 
ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው የሽያጭ ውሌ ማዴረጋቸውን ሳይክደ ስመ-ርስቱን ሇማዛወር ፇቀዯኛ ስሇሆኑ 
የሽያጩን ገንዘብ የሚመሇሱበት ምክንያት የላሇ መሆኑንና አመሌካች በረቂቅ የሽያጭ ውለ ካሌተስማሙ የሰሩትን 
ቤት አፌርሰው ከሚሄደ በቀር የቤቱን ግምት የሚከፌለበት ምክንያት የላሇ መሆኑን በተጨማሪም በአዯራ 
የተረከቡት ንብረት አሇመኖሩን በመግሇፅ ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የቤት ሽያጭ 
ውለ ህጉ በሚጠይቀው መሰረት በውሌ አዋዋይ ፉት ወይም በዲኛ ፉት ስሊሌተዯረገ ረቂቅ ቢሆንም ይህንን መነሻ 
በማዴረግ አመሌካች ብር 29,000(ሃያ ዘጠኝ ሺህ) ሇተጠሪዎች ስሇከፇለ ተጠሪዎች ይህንኑ ገንዘብ እንዱከፌለ 
በቦታው ሊይ አመሌካች ሰራሁ የሚለትን ቤት ስሇከፇለ ተጠሪዎች ይህንኑ ገንዘብ እንዱከፌለ በቦታው ሊይ 
አመሌካች ሰራሁ የሚለትን ቤት በተመሇከተ ምንም እንኳን በቦታው ሊይ አመሌካች ቤት መስራታቸውን 
ተጠሪዎች ያሌካደ ቢሆንም አመሌካች የገሇፁትን ያህሌ ገንዘብ ሇማውጣታቸው ያቀረቡት ማስረጃ ስሇላሇ ጥያቄው 
ተቀባይነት የሇውም አመሌካች ሇተጠሪዎች በአዯራ የሰጡት ንብረት ስሇመኖሩ በማስረጃ ስሊሊስረደ በዚህ ረገዴ 
የቀረበው ክስም ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ቢያቀርቡም የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ፀንቶባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ 
አመሌካች በቅሬታቸው አመሌካች በይዞታው ሊይ ቤት ስሇመስራታቸው ተጠሪዎች ስሊመኑ ግንባታው በባሇሙያ 
ተገምቶ እንዱቀርብ ማዴረግ ወይም ቢያንስ ተጠሪዎች ያወጣሌ ያለትን ግምት እንኳን እንዱከፇሌ ማዴረግ 
ሲችሌ መታሇፈ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ችልቱም ተጠሪዎች አመሌካች ሇቤት መስሪያ 
ያወጣችውን የተወሰነውን እንከፌሊሇን እያለ የስር ፌ/ቤት ጥያቄውን ውዴቅ የማዴረጉን አግባብነት ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ቀርበው የቃሌ ክርክራቸው ተሰምቷሌ፡፡ ተጠሪዎች 
አመሌካች ቤት መስራታቸውን ሳይክደ በመጠኑ ሊይ ተከራክረዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 
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 አመሌካች በስር ፌ/ቤት ክስ የመሰረቱት ከተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ሉፇፀም ባሇመቻለ 
በሽያጩ ውሌ ምክንያት የከፇለት ገንዘብ እንዱሁም ቤቱን ገዝቸዋሇሁ በሚሌ ሃሳብ በይዞታው ሊይ የሰሩት 
ተጨማሪ ቤት ግምት እንዱከፇሊቸው ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇክሱ በሰጡት መሌስ በሽያጩ ውሌ መሰረት ሇመፇፀም 
ፇቃዯኛ በመሆናቸው ገንዘቡን ሉመሌሱ እንዯማይገባ ገሌፀዋሌ፡፡ ምንም እንኳን አመሌካች ክስ ሲመሰርቱ ውለ 
ይፌረስሌን በሚሌ በግሌፅ ያስቀመጡት ነገር ባይኖርም የክሱ ይዘት ሲታይ ውለ ፇርሶ ወዯነበርንበት እንዴመሇስ 
የሚሌ ጥያቄ ያዘሇ ነው፡፡ ተጠሪዎችም የሚከራከሩት በውለ መሰረት ሇመፇፀም ፇቃዯኛ በመሆናቸው ውለ 
ሉፇርስ አይገባም በማሇት መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሇክርክር ምክንያት የሆነው የሽያጭ ውሌ ህጉ 
የሚጠይቀውን የአፃፃፌ ፍርምን የተከተሇ አሇመሆኑን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ በህጉ የተመሇከተውን የአፃፃፌ 
ፍርም አሇመከተሌም ውለን ሇማፌረስ በቂ ምክንያት እንዯሚሆን በፌ/ብ/ህ/ቁ 1808(2) መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ውለ 
መፌረሱ የሚያስከትሇው ውጤትም ተዋዋዮቹን በተቻሇ መጠን ውሇታው ከመዯረጉ በፉት ወዯነበሩበት ሁኔታ 
መመሇስ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት በውሳኔ ሊይ አመሌካች የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ አሊቀረቡም በማሇት ቢተችም ከፌ ሲሌ 
እንዯተመሇከተው የአመሌካች ክስ ይዘት ይኸው ሲሆን ፌ/ቤቱም ቢሆን ውለ የህጉን መስፇርት ያሊሟሊ በመሆኑ 
ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት ሉመሇሱ እንዯሚገባ ተቀብሎሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተጠሪዎች በሽያጩ ውሌ ምክንያት 
የወሰደትን ገንዘብ እንዱመሌሱ ወስኗሌ፡፡ ነገር ግን በተያዘው ጉዲይ ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት የሚመሇሱት 
ተጠሪዎች የሽያጩን ገንዘብ እንዱከፌለና አመሌካች ቤቱን እንዱያስረክቡ በማዴረግ ብቻ አይዯሇም፡፡ አመሌካች 
ተጨማሪ ቤት ሰርቻሇሁ በማሇት የሚከራከሩ ሲሆን ተጠሪዎችም አመሌካች ቤት መስራታቸውን አሌካደም፡፡ 
ክርክራቸው ሉከፌለ በሚገባቸው የቤት ግምት መጠን ሊይ ነው፡፡ ተጠሪዎች ፌ/ብ/ህ/ቁ 1179 እና 1180 መሰረት 
አመሌካች በይዞታው ሊይ ሇገነቡት ቤት ሉከፌለ የሚገባው የቤቱን ግምት ¼ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ እነዚህ 
የህጉ ዴንጋጌዎች ባሇይዞታ ሳይቃወም በይዞታው ሊይ የተሰራውን ግንባታ  ሇማስሇቀቅ ስሇሚችሌበት ሁኔታ 
የሚናገሩ ናቸው፡፡ አመሌካች ግን ግንባታውን የሰሩት በዚህ አይነት ሁኔታ ሳይሆን በግራ ቀኙ በተዯረገው የሽያጭ 
ውሌ መሰረት ቤቱን ገዝቻሇሁ፣ የቤቱ ባሇቤት ሆኛሇሁ በሚሌ እምነት ነው፡፡ ምንም እንኳን ውለ በህግ 
የተዯነገገውን የአፃፃፌ ስርዓት ባሇመከተለ ፇራሽ ቢሆንም ውለ በመፌረሱ ወይም በመሰረዙ ምክንያት ንብረት 
የመመሇስ ግዳታ ያሇበት ሰው ንብረቱን ሇውጦ ወይም በዚሁ ሊይ ወጪ አውጥቶ ከሆነ ባወጣው ወጪ መጠን 
ሉጠይቅ እንዯሚገባ የፌ/ብ/ህ/ቁ 1818 ያመሇክታሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ቤቱን እንዱሇቁ ሲዯረግ ተጠሪዎች 
ሉከፌለ የሚገባው አመሌካች በይዞታው ሊይ የሰሩት ቤት የሚያወጣውን ዋጋ በሙለ እንጂ በፌ/ብ/ህ/ቁ 1179 
እና 1180 መሰረት አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች በዚህ የሰበር ችልት አመሌካች ቤቱን ያሇ ግንባታ ፇቃዴ የሰሩት 
በመሆኑ የቤቱን ግምት ሌንከፌሌ አይገባም በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም ይህ ክርክር በስር ፌ/ቤት ያሌተነሳ አዱስ 
ክርክር በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፡፡ በላሊ በኩሌ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ቤት ሇመስራታቸው በተጠሪዎችም 
መታመኑን ተቀብሎሌ፡፡ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው ቤቱን ሇመስራት ብር 80,000(ሰማኒያ  ሺህ) 
ሇመውጣቱ አመሌካች ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ነገር ግን ቤት መስራቱ እስካሌተካዯ ዴረስ የቤቱን ዋጋ ግምት 
ሇማወቅ ምትክ ዲኛ ሉሾም የሚችሌ መሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 132 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤት 
ግምቱ በባሇሙያ ተገምቶ እንዱቀርብ ማዴረግ ሲችሌ አመሌካች አሊስረደም በሚሌ ብቻ ማሇፈ መሰረታዊ የህግ 
ስህተት ነው፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 25476 መጋቢት 9 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ 04566 ሏምላ 11 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች የሰሩትን ቤት ዋጋ ግምት ተጠሪዎች የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው፡፡ የስር ፌ/ቤት ቤቱን 
በባሇሙያ አስገምቶ ግምቱን ካጣራ በኋሊ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343(1) 
መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ራ/ታ   
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