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የሰ/መ/ቁ. 43379 

ታህሳስ 25 ቀን 2003ዓ.ም 

                     ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

 ሒጎስ ወሌደ  

 ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- አበበ አበጋዝ ቀረበ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ጥሩነሽ ተክላ ቀረበች 

     መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ ቀዯም ሲሌ በቤት ሊይ 
ተዯርጎ የነበረው የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ በተወሰነው መሠረት ቤቱን ያስረክቡኝ፣ የአሁኑ 
አመሌካችም ቤቱን ይዞ ስሇሚገኝ እስኪያስረክበኝ ዴረስ ኪራይ እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ በማሇት 
ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች እና ሃይለ ታዯሰ በተባሇ ግሇሰብ ሊይ ያቀረበችውን ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክሱ የቀረበው ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ፌ/ቤቱም የተከሳሾቹን መሌስ ካየ እና 
ክርክሩን ከሰማ በኋሊ በወቅቱ 1ኛ ተከሳሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት 
ሇቆ ሇተጠሪ እንዱያስረክብ፤ በውለ መፌረስ ምክንያት ሇዯረሰበት ጉዲት 2ኛ ተከሳሽ የነበረውን 
ሃይለ ታዯሰን ከሶ የመጠየቅ መብት አሇው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች 
ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ 
ተሰምቶአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ቀዯም ሲሌ ተሰጠ የተባሇው ውሳኔ የስር ከሳሽ ቤቱን እንዴትረከብ 
የሚያስችሊት አይዯሇም የሚሌ ምክንያት በመስጠት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን 
ውሳኔ ሽሮአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም ተጠሪ ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረብዋ በዚህ ዯረጃም 
ክርክሩ የተሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ 
ሽሮአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች የካቲት 3 ቀን 2001ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ 
የተወሰነው የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ከክርክሩ አነሳስ እና ቀዯም ሲሌ ተሰጥቶ ነበር 
ከተባሇው ውሳኔ አንፃር ሲታይ ያሇው አግባብነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በዚህ 
መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር 
በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 
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 ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እና በየዯረጃው የተሰጡትን ውሳኔዎች ይዘት በዝርዝር 
ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም በቅዴሚያ መገንዘብ የቻሌነው ተጠሪ በ2ኛ ተከሳሽነት ተመዝግቦ የነበረው 
ሃይለ ታዯሰ የተባሇው ሰው ሚስት እንዯሆነች እና ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት ከኔ ፇቃዴ ውጭ 
ነው የተሸጠውና የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ ይወሰኝሌኝ በማሇት ተጠሪ ባሌዋን ጨምራ መክሰስዋን 
ነው፡፡ ይህን የመሰሇውን ክስ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ክርክሩን ከሰማ 
በኋሊ፣ ውለ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1723 የተመሇከተውን መስፇርት አያሟሊም፤ በሔግ ፉት የፀና 
አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ክሱ የክስ ምክንያት የሇውም የሚሌ ውሳኔ እንዯሰጠም 
ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ ቤቴን ሌረከብ፤ ኪራይም ይከፇሇኝ በማሇት አዱስ ክስ የመሠረተችውም ከዚህ 
በኋሊ ነው፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው በአመሌካች እና በተጠሪ ባሇቤት መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ 
ይፌረስሌኝ በማሇት ተጠሪ ክስ ብትመሠርትም ክስዋ የክስ ምክንያት የሇውም በሚሌ ትዕዛዝ ነው 
የተዘጋው፡፡ ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው ሇክሱ መነሻ የሆነው ውሌ ሉፇርስ የሚገባው ነው ወይም 
አይዯሇም? በሚሇው የሥረ ነገር ጭብጥ ሊይ ክርክር ተዯርጎ ውሳኔ አሇመስጠቱን ነው፡፡ በእርግጥ 
ቀዯም ሲሌ ቀርቦ በነበረው ክስ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት ተወስኖ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ አመሌካች 
ይግባኝ ባይነት ጉዲዩ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ ክርክር ከተካሄዯበት በኋሊ ተሽሮ ክርክሩ 
እንዯገና ተሰምቶ ይወሰን ዘንዴ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተመሌሶአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም 
ነው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክሱ የክስ ምክንያት የሇውም በማሇት ክሱን ሳያስተናግዴ 
መዝገቡን የዘጋው፡፡ በዚህ ሊይም ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ይግባኝ አሊሇም፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ እንዲየነው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት የክስ 
ምክንያት የሇም በማሇት የተሰጠው ትዕዛዝ ከጅምሩ የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም እንዯማሇት ነው 
በሚሌ እሳቤ ነው አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ ያስረክብ በማሇት የወሰኑት፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ግን የክስ ምክንያት የሇም በመባለ ተጠሪ ቤቱን ሌትረከብ ችሊሇች ማሇት አይቻሌም የሚሌ 
አስተሳሰብ ነው የያዘው፡፡ በእርግጥ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተጠሪን የውሌ ይፌረስሌኝ 
ክስ የክስ ምክንያት የሇውም ሇማሇት የሰጠው ምክንያት ውለ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1723 የተመሇከተውን 
መስፇርት /ፍርም/ ያሊሟሊ እና ከጅምሩ ውሌ ሳይኖር የውሌ ይፌረስ ክስ ሉቀርብ አይችሌም የሚሌ 
ስሇመሆኑ ከውሳኔው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤትም ይህን አካሄዴ በመከተለ ነው 
በአመሌካች እና በተጠሪ ባሇቤት መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ሉሆን የሚገባው ነው 
ወይም አይፇርስም? በሚሇው የሥር ነገር ጭብጥ ሊይ ክርክር ሳይሰማ ተጠሪ ቤቱን ትረከብ ዘንዴ 
የወሰነው፡፡ 

 ሇፌ/ቤት የቀረበ የፌትሏብሓር ክስ የክስ ምክንያት አሇው ወይስ የሇውም? ክሱ የቀረበሇት 
ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ የዲኝነት ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የሚለት ጥያቄዎች መሌስ 
የሚያገኙት ወይም የሚወሰኑት ፌ/ቤቱ ወዯ ክሱ ሥረ ነገር ከመግባቱ በፉት ነው፡፡ ይህንንም 
የሚያዯርገው ፌ/ቤት በራሱ አነሳሽነት እንዯሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33/2/ እና 231/1/ ከተቀመጡት 
ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ እዚህ ሊይ ሌብ ሉባሌ የሚገባው ዋነኛው ጉዲይ ከተጠቀሱት 
ዴንጋጌዎች አግባብ የክስ መዝገብ ሲዘጋ ወይም ክስ አይስተናገዴም ሲባሌ ፌ/ቤቱ በጉዲዩ ሥረ ነገር 
ሊይ ጭብጥ ይዞ በማከራከር ያሌወሰነ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ከያዝነው ጉዲይ ጋር አገናዝበን 
ስንመሇከተው በአመሌካች እና በተጠሪ ባሇቤት መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ይፇርሳሌ 
ወይስ አይፇርስም? የሚሇው ነጥብ የክሱ ሥረ ነገር ጭብጥ ነው፡፡ ይህ የሥረ ነገር ጭብጥ 
በየትኛውም ዯረጃ በተዯረገው ክርክር ተይዞ በተከራካሪዎች መካከሌ ንጥጥር አሌተዯረገበትም፡፡ 
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በመሆኑም ምንም የተዯረገ ውሌ የሇም የሚሇው የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት መዯምዯሚያ የሔግ መሠረት 
የላሇው ነው፡፡ ተዯጋግሞ እንዯተገሇፀው የቤት ሽያጭ ውሌ ስሇመኖሩ አሊከራከረም፡፡ ሇዚህም ነው 
ተጠሪ የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ የመሠረተችው፡፡ "የግዳታዎች መቅረት "በሚሇው በፌትሏብሓር ሔጉ 
አራተኛ መጽሏፌ አንቀጽ 12 በምዕራፌ 3 ሥር"  ውልችን ስሇመሰረዝና ስሇማፌረስ" የሚሌ ክፌሌ 
አሇ፡፡ በዚህ ክፌሌ ሥር ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች አንደ በሆነው በቁ.1808/2/ እንዯተመሇከተው 
ውለ የተዯረገበት ጉዲይ ወይም ምክንያት ከሔግ ውጭ ነው ወይም ሇሔሉና ተቃራኒ ነው ወይም 
ሇውለ አጻጻፌ የተዯነገገውን ፍርም አሌጠበቀም የሚሌ መከራከሪያ /ምክንያት/ ያሇው ተዋዋይ 
ወይም ማንኛውም ጥቅም ያሇው ሰው ውለ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

 ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ ውለ መፌረስ አሇበት የሚሌ እምነት ስሊሊት የውሌ 
ይፌረስ ክስ መስርታሇች፡፡ ውለ የሚፇርስበት የሔግና የፌሬ ነገር ምክንያት አሇ ወይስ የሇም 
የሚሇው የሥረ ነገር ክርክር በዝርዝር የሚታየው ክሱ በቀረበሇት ፌ/ቤት እንዯሆነም ግሌጽ ነው፡፡ 
በእርግጥም ውለ የሔጉን ፍርም አሌጠበቀም የሚሌ ክርክር የሚነሳ ቢሆን የሚታየው ከፌ ሲሌ 
ከጠቀሰነው ዴንጋጌ አንፃር ነው፡፡ በዚህ አግባብ ውለ ፇራሽ ነው ካሌተባሇ ዯግሞ ተጠሪ በቀጥታ 
ቤቱን ትረከብ ዘንዴ መወሰን የሚቻሌበት አካሄዴ የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ቤቱ ተሽጦአሌ 
መባለን በመቋወም ክስ እስከ መሠረተች ዴረስ ክርክሩ እስከመጨረሻው ዴረስ ተኪድ ሳይታይ 
ከወዱሁ ሌትሰናበት አይገባም፡፡ ነገሩን አጠቃሇን ስንመሇከተው የሥር ፌ/ቤቶች ወዯ ዴምዲሜ 
የዯረሱት ክርክሩ መመራት ባሇበት አግባብ ሳይመሩ ተገቢም ጭብጥ ሳይዙ ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 
ይህ ዯግሞ ከሔጉ አተገባበር አንፃር ሲታይ መሠረታዊ ስህተት ነው፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 01887 መጋቢት 20 ቀን 96ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፣ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 31308 ሏምላ 22 ቀን 2000ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 40132 ጥር 4 ቀን 2001ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩን በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ 
በቅዴሚያ ሇተጠሪ የክስ መነሻ የሆነው ውሌ ይፇርሳሌ ወይስ አይፇርስም? የሚሇውን ጭብጥ 
በመያዝ፤ ግራ ቀኝ ወገኖች በዚህ ረገዴ የሚያቀርቡትን የሔግና የፌሬ ነገር ክርክር ከሰማ በኋሊ 
ተገቢውን ውሳኔ ይሰጥ ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡  

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሶ/በ 
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