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የሰ/መ/ቁ. 47617 

ህዲር 30 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ  

      ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

                      ብርሃኑ አመነው  

                      አሌማው ወላ  

                      ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ቄስ ገ/ሚካኤሌ አሇምነው - ጠበቃ ታዯሰ ወ/ጊዮርጊስ  ቀረበ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሌኬ ዯምሴ ቀረበች  

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ከሔግ ውጪ የተያዘብኝ ቤት ይሇቀቅሌኝ በማሇት ተጠሪ በአመሌካች ሊይ 
በመሠረተችው ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ በተጠሪ ክስ እንዯተገሇጸው 
አመሌካች ቤቱን አሇቅም ያሇው ከተጠሪ አውራሽ ሊይ በውሌ ገዝቼ ነው የያዝኩት በማሇት ነው፡፡ 
ተጠሪ ይህን ሁኔታ በማወቅዋም ውለ በሔጉ የተመሇከተውን መስፇርት /ፍርማሉቲ/ አሟሌቶ 
የተዯረገ አይዯሇም የሚሌ የመከራከሪያ ነጥብ በክስዋ አንስታሇች፡፡ በመጨረሻም የጠየቀችው 
ዲኝነትም ውለ በሔግ ውጤት የሇውም እንዱባሌ እና አመሌካችም ቤቱን እንዱያስረክቧት ነው፡፡ 
አመሌካች ዯግሞ ሇክሱ በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የስረነገር የመከራከሪያ 
ነጥቦችን አንስቶአሌ፡፡ ከመቃወሚያዎቹ አንደ ክሱ በፌ/ብ/ሔግ ቁ.1000 መሠረት በይርጋ ቀሪ 
ሆኖአሌ የሚሌ ሆኖ ሥረ ነገርን በሚመሇከትም ውለ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም፡፡ የገዛሁት 
ጅምር ቤት ስሇነበር  በእንጨት ተሰርቶ የነበረውን ጅምር በማፌረስ ህንፃ ሠርቻሇሁ፡፡ እንዯከሳሽ 
ጥያቄ ቤቱን አስረክብ ብባሌ የማስረክበው የገዛሁትን ሳይሆን በራሴ ገንዘብ የሠራሁትን ህንፃ ነው 
የሚለትን መከራከሪያዎች አቅርቦአሌ፡፡ ይህን የመሰሇ ክርክር የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት በአንዴ በኩሌ ሇይርጋ መቃወሚያው አግባብነት አሇው ተብል የተጠቀሰው የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 
1000 በወራሾች መካከሌ ሇሚነሳ ክርክር ነው አግባባነት የሚኖረው በማሇት በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
የሺያጭ ውለ በተዯረገበት እና ክሱ በቀረበበት መካከሌ ያሇው ጊዜ ሰባት ዓመት በመሆኑ 
በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1845 ከተቀመጠው የጊዜ ወሰን አንፃር ሲታይ ይርጋው አሊሇፇም የሚሌ ምክንያት 
በመስጠት የአመሌካችን የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በሥረ ነገር ረገዴ የቀረበው 
ክርክር የሽያጭ ውለ በፌ/ሔ/ቁ. 1723 የተመሇከተውን መስፇርት ወይም /ፍርም/ አያሟሊም የሚሌ 
ምክንያት በመስጠት ብቻ  ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በእርግጥ አመሌካች በቤቱ ሊይ ወጪ አዴርጌአሇሁ 
ካሇ ወጪው እንዱመሇስሇት ስሇ አሊግባብ መበሌፀግ በሚመሇከቱት የሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት 
የመጠየቅ መብቱ ተጠብቆአሌ የሚሌ ትችት በውሳኔው መጨረሻ ሊይ አስፌሮአሌ፡፡ በመጨረሻም 
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በክሱ የተመሇከተውን ቤት አመሌካች ሇተጠሪ እንዱያስረክብ ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔውን አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

 እኛም አመሌካች ሏምላ 17 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ 
የተዯረገው አመሌካች የገዛሁትን ጅምር ቤት በመገንባት ህንፃ ሠርቻሇሁ በማሇት ያቀረበው ክርክር 
እና ማስረጃ የመታሇፈ አግባባነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ 
ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡  

 እንዯምንመሇከተው ክርክሩ የተነሳው በወራሾች መካከሌ ባሇመሆኑ እና ክሱም የቀረበው 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1845 የተመሇከተውን የይርጋ ወሰን ከማሇፈ  በፉት ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ረገዴ 
በመረጋገጡ አመሌካች ያቀረበው የይርጋ መቃወሚያ በሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ የተዯረገው በአግባቡ 
ነው፡፡ ወዯ ጉዲዩ ሥረ ነገር ስንመጣ ተጠሪ ቤቱን ሌረከብ የምትሇው የቤት ሺያጭ ውለ ሔጋዊ 
አይዯሇም ወይም የተዯረገው ከሔግ ውጪ ነው በማሇት እንዯሆነ ነው የምንገነዘበው፡፡ ውለ ውጤት 
የሇውም ሇማሇት የሰጠችው ምክንያትም በፌ/ብ/ሔግ ቁ.1723 የተመሇከተውን የውሌ አጻጻፌ ፍርም 
አያሟሊም በማሇት ነው፡፡ በፌትሏብሓር ሔጉ አራተኛ መጽሏፌ አንቀጽ 12 በምዕራፌ 3 ሥር 
ስሇግዳታዎች መቅረት በሚመሇከት ዝርዝር ዴንጋጌዎች ተቀምጠዋሌ፡፡ የዚህ ምዕራፌ ክፌሌ 1‘ም’ 
ውልችን ስሇመሰረዝና ስሇማፌረስ በሚሌ የተዯነገገ ሲሆን በዚህ መዝገብ ሇያዝነው ጉዲይ አወሳሰን 
ተገቢነት ያሇው በዚህ ክፌሌ ሥር ከተካተቱት ዴንጋጌዎች አንደ የሆነው በቁጥር 1808 
የተመሇከተው ዴንጋጌ እንዯሆነም እንገነዘባሇን፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ንኡስ ቁ(2) እንዯተመሇከተው ውለ 
ሇውለ አጻጻፌ የተዯነገገውን ፍርም አሌጠበቀም የሚሌ መከራከሪያ ያሇው ተዋዋይ ወገን ወይም 
ማንኛውም ከውለ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ጥቅም ያሇው ሰው ውለ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

 በያዝነው ጉዲይ በእርግጥ ተጠሪ ውለ ይሰረዝሌኝ የሚሌ ክስ ባትመሰርትም የውለን 
መኖር ተገንዝባ ሇውለ አጻጻፌ የተዯነገገውን ፍርም አሌጠበቀም የሚሌ መከራከሪያ አንስታሇች፡፡ 
አመሌካች ዯግሞ ውለ ሳይነካ በራሴ ጥረት እና ገንዘብ የሠራሁትን ቤት ይዤ መቅረት አሇብኝ 
በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ በዚህ ምክንያትም አመሌካች ቤቱን  ሇተጠሪ ሉያስረክብ ይገባሌ ወይስ 
አይገባም በሚሇው ነጥብ ሊይ ውሳኔ ከመስጠት በፉት ውለ የሚሰረዝ ነው ወይስ አይዯሇም? 
በሚሇው ጭብጥ ሊይ ውሳኔ መስጠት አግባብ ይሆናሌ፡፡ በዚህ አካሄዴ በመጨረሻ ውለ ይሰረዛሌ 
የሚባሌ ቢሆን እንኳ አመሌካች ቤቱን አስረክበህ ሂዴ የሚባሌበት አግባብ ይኖራሌ ማሇት 
አይዯሇም፡፡ በፌ/ብ/ሔግ/ቁ 1815 (1) እንዯተዯነገገው ውሌ ሲሰረዝ ወይም ሲፇርስ ተዋዋዮቹ በተቻሇ 
መጠን ውለ ከመዯረጉ በፉት እንዯነበሩት ሁኔታ እንዱመሇሱ የግዴ ነው፡፡ በዚህ መንገዴ መፇፀም 
ካሌተቻሇም በፌ/ብ/ሔግ ቁ1817 የተመሇከተውን ዯንብ መከተሌ እንዯሚገባ ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡  

 ጉዲዮን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው የፋዳራሌ መጀመያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ከጅምሩ ውሌ እንዯላሇ በመቁጠራቸው የውሌን መፌረስ ወይም መሠረዝ ተከትል 
ስሇሚኖረው ውጤት በተመሇከተ ውሳኔ ሉሰጡ አሌቻለም ተጠሪ ሌረከብ የምትሇው ቤት እኔ 
የሰራሁት ነው የሚሇው የአመሌካችን ክርክር በጭብጥነት ይዘው በማስረጃ ሳያጣሩ ያሇፈትም በዚህ 
ምክንያት ነው የሚመስሇው፡፡ እንዯ ሔጉ ከሆነ ግን ክርክሩ የውሌ መፌረስ ወይም መሠረዝንም 
የሚመሇከት በመሆኑ ቀጥል ስሇሚመጣው ውጤት በተመሇከተ ተገቢውን መወሰን ይቻሌ ዘንዴ 
በእርግጥ ቤቱ አመሌካቹ የሠራው ነው? ቤቱ በጅምር የነበረ ነው ከተባሇስ አመሌካች ምን ያህለን 
ሠራ፣ ወዘተ የሚለትን ነጥቦች አስቀዴሞ በማስረጃ ማንጠር አስፇሊጊ ነው የሚሆነው፡፡ ይህ ሁኔታ 
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በሔጉ አግባብ ውሌ ይፇርሳሌ ወይም ይሰረዛሌ የሚሌ ውሳኔ ቢሰጥ ሉከተሌ ስሇሚገባው ውጤት 
ወሳኝ ሚና የሚኖረው የፌሬ ነገር ጉዲይ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ክርክሩን በዚህ አግባብ አሌመሩም፡፡ 
በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተገባበር /አተረጓጏም/ ረገዴ መሠረታዊ ስህተት 
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 08007 ሚያዝያ 7 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 80087 ሏምላ 7 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡  

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩን በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ 
ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት ሠርቼ ያጠናቀቅሁት እኔ ነኝ በማሇት አመሌካች ያቀረበውን 
ክርክር ተጠሪ ከምታቀርበው ክርክር ጋር በማገናዘብ እንዱያጣራ በመቀጠሌም በፌሬ ነገር ረገዴ 
ያጣራውን መሠረት በማዴረግ በአጠቃሊይ የክርክሩ ውጤት ሊይ ተገቢውን ይወስን ዘንዴ 
ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 343(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡  

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ 
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