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የሰ.መቁ. 39336 

ሐምሌ ዐ7 ቀን 2ዐዐ1 

ዳኞች፡- መንበረፀሐይ ታደሰ 

      ዓብዱልቃድር መሐመድ 

      ሐጎስ ወልዱ 

      ሒሩት መለሠ  

                         ሱልጣን አባተማም 

አመልካች፡- ኒያሊ ኢንሹራንስ አ/ማ - ጠ/ ተካ አስፊው ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  1. አደኛ እጅጉ - ጠ/ መኯንን ሽፇራው ቀረቡ  

       2. ጤናዬ ገሇታ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በሥር ፌ/ቤት ከሣሽ የነበሩት የአሁኖቹ ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በክሣቸውም ንብረታቸው የሆነ ህንፃ በረቂቅ የሽያጭ 
ውሌ መሠረት አመሌካች ስሇያዘው እንዱያስረክባቸው እና አሊግባብ ሇተጠቀመበትም ኪራይ እንዱከፌሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ውለ በውሌና ምዝገባ ጽ/ቤት ያሌተዯረገው በተጠሪዎች ክፈ ሌቦና መሆኑን፣ ንብረቱን 
ፇቅዯው ሇአመሌካች ማስረከባቸው ውለም ረቂቅ ሣይሆን ያሇቀ መሆኑን ኪራይም ሉከፇሊችው እንዯማይገባ ተከራክሯሌ፡፡ 
በበኩለም ቤቱን ገዝቶ የያዘው በመሆኑ ስም እንዱይዛወርሇት ይህ ካሌሆነ ሇህንፃው መግዣ የከፇሇው ብር 6,5ዏዏ,ዏዏዏ 
(ስዴስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ) እንዱመሇስሇት የተከሣሽ ከሳሽነት ክስ አቅርቧሌ፡፡  

 ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ የሺያጭ ውለ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሠጠው አካሌ ወይም በዲኛ 
ፉት ባሇመዯረጉ በህግ ፉት አይፀናም በማሇት ውለ ፇርሶ አመሌካች ህንፃውን ሇተጠሪዎች እንዱያስረክቡና ተጠሪዎች 
የተቀበለት ብር  

6, 5ዏዏ,ዏዏዏ ሇአመሌካች እንዱመሌሱ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሠኘት ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም ይግባኙ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ 

 የአመሌካች አቤቱታም ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በመባለ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ይህ 
ችልትም የሰበር አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት ካሊችው የህጉ ዴንጋጌዎች አንፃር ተመሌክቶታሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የተጠሪዎች ክስ የመሠረቱት አመሌካች በረቂቅ የሺያጭ ውሌ የያዘውን ህንፃ ያስረክበን 
በሚሌ ነው ከተጠሪዎች ክስም ሆነ ከክርክሩ ሂዯት በአመሌካችና በተጠሪ መሏከሌ የህንፃ ሽያጭ ውሌ የተዯረገ መሆኑ፣ 
በዚህ ውሌ መሠረት ተጠሪዎች ህንፃውን ሇአመሌካች ማስረከባችውና የሺያጩ ገንዘብ ብር 6,5ዏዏ,ዏዏዏ መቀበሊቸው 
አከራካሪ ያሌሆኑ ነገሮች ናችው፤ ተጠሪዎች ሇመክሰስ ምክንያት የሆናችው ይህ የሺያጭ ውሌ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 
በተሠጠው አካሌ ወይም በዲኛ ፉት ያሌተዯረገ መሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ችልት ይህ የሺያጭ ውሌ ፇርሶ አመሌካች 
ህንፃውን ሇጠሪዎች ሉያስረክብና ተጠሪዎችም የሺያጩን ገንዘብ ሇአመሌካች ሉመሌሱ ይገባሌ ወይ? የሚሇውን ጭብጥ 
መስርቷሌ፡፡ 
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 ከክርክሩ ሂዯት እንዯተገነዘብነው ግራ ቀኙ የህንፃ የሺያጭ ውሌ ማዴረጋቸውን እንዲሌተካካደ ሁለ ውለ ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሠጠው አካሌ ወይም በፌ/ቤት ያሌተዯረገ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡  የማይንቀሣቀስ ንብረትን 
የባሇቤትነት መብት ሇማስተሊሇፌ የሚዯረግ ውሌ ሁለ በፁሁፌና በሚገባ አኳኋን በፌ/ቤት መዝገብ ወይም ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሠጠው ሰው ፉት መሆን እንዲሇበት የፌ/ብ/ህ/ቁ 1723(1) ያመሇክታሌ፡፡ ይህን የአፃፃፌ ሥርዒት 
መከተሌ ውለ በህግ ፉት የፀና እንዱሆን ከሚያስፇሌጉ መስፇርቶች አንዯኛው ነው፡፡ ስሇሆነም በህግ ፉት ውጤት 
እንዱኖረው የማይንቀሣቀስ ንብረት ሺያጭ በህጉ የተመሇከተውን የአፃፃፌ ሥርዒት ሉከተሌ ይገባሌ፡፡ ይህን ስርዒት 
ካሌተከተሇ ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ህ/ቁ 18ዏ8(2) ተገሌጿሌ፡፡  ውለ በህግ የተመሇከተውን የአፃፃፌ 
ሥርዒት ካሌጠበቀ ከተዋዋዩቹ አንደ ወይም ማንኛውም ጥቅም ያሇው ሰው ውለ እንዱሠረዝ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ በዚህም 
መሠረት ውለ እንዱፇርስ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ የውለም መፌረስ ውጤቱ በተቻሇ መጠን ውሇታ ከመዯረጉ በፉት 
ወዯነበሩበት ሁኔታ እንዱመሇሱ ማዴረግ ነው፡፡ (በፌ/ብ/ሕ/ቁ 1815(1)) ተዋዋዩቹ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ሲወሰን 
ውሇታውን ሇመፇፀም የተሠራ ሥራ ሁለ ቀሪ እና ውጤት የላሇው እንዯሚሆን የተጠቀሰው አንቀፅ ንዐስ ቁጥር 2 
ይገሌፃሌ፡፡  

 በመርህ ዯረጃ ከፌ ብሇው የተጠቀሱት ጉዴሇቶች ሲያጋጥሙ ውለ ፇርሶ  ተዋዋዮች ወዯነበሩበት ቦታ የሚመሇሱ 
ቢሆንም የፌትሏብሔር ሕጉ አንቀፅ 1817 ጉዴሇት ኖሮም ቢሆን ውለ የሚረጋበት ሁኔታ ሉኖር እንዯሚችሌ 
ይዯነግጋሌ፡፡ ይኸው የፌትሏብሔር ሕጉ አንቀፅ 1817(1) “ውሇታውን ሇመፇፀም የተሰራውን ሥራ ሇማፌረስ የማይቻሌ 
ሲሆን ወይም አስቸጋሪ ሆኖ ሉገኝ ወይም ከፌ ያሇ መሰናክሌ የሚያመጣ ሲሆን እነዚህ የተሰሩት ሥራዎች እንዯረጉ 
እንዱቀሩ ይዯረጋሌ” በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የዚሁ ዴንጋጌ የእንግሉዘኛው ትርጉም “Acts done in performance of the 
contract shall not be invalidated where such invalidation is not possible or would involve serious 
disadvantages or inconvenience” ይሊሌ፡፡ ከሕጉ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው ውሇታውና (contract) ውለን 
ሇመፇፀም የተሰሩ ስራዎች (acts) የሚሇያዩ መሆናቸው ነው፡፡ ስሇሆነም ውለ በራሱ በአንዴ በኩሌ፣ ውለን ሇመፇፀም 
የተከናወኑ ተግባራትን በላሊ በኩሌ ሇይቶ ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ ተዋዋዮች በፇቃዴ ጉዴሇት፣ በችልታ ማጣት ወይም 
በህግ የተመሇከተውን የአፃፃፌ ሥርዒት ባሇመከተሌ የውሌ ስምምነት አዴርገው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህንንም ጉዴሇት 
ያሇበትን ውሌ ሇመፇፀም የተሇያዩ ተግባራትን ፇፅመውም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ውለ የማይፀናበትን ምክንያት 
በመግሇፅ ውሌ እንዱፇርስ ሲጠየቅ ውለ ፇርሶ ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት ሉመሇሱ የሚገባ ቢሆንም ይህ ጉዴሇት ያሇበትን 
ውሌ ሇመፇፀም የተከናወኑትን ተግባራት (acts) ማፌረስ ፇፀሞ የማይቻሌ ወይም ከፌ ያሇ መሰናክሌ ወይም አስቸጋሪ 
የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራሌ፡፡ ይህ በሆነ ጊዜ ዯግሞ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው ዲኞች ሉወስኑ የሚገባው ግራ ቀኙ 
ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ሣይሆን የተሰሩት ሥራዎች እንዯረጉ እንዱቆዩ ነው፡፡ ምናሌባት ወዯነበሩበት መመሇስ ባሇመቻለ 
የዯረሰ ጉዲት ካሇ ጉዲቱን በካሣ መሌክ ወይም ፌ/ቤቱ ተገቢ ነው የሚሇውን መፌትሔ በመስጠት ሉስተካከሌ ይችሊሌ 
(የፌ/ብ/ህ/ቁ/1817(2))፡፡ በመሆኑም ውለ የሚፇርስበት ወይም የሚሠረዝበት ምክንያት ሲከሰት ውለ ፇርሶ ግራቀኙ 
ወዯነበሩበት የመመሇስ ውሣኔ ሉሰጥ የሚገባው ውለን ሇመፇፀም የተሠራው ሥራ ቀሪ ሇማዴረግ የሚቻሌ ከሆነ ብቻ 
ነው፡፡ 

 በዚህ መሠረት የቀረበሌንን ጉዲይ ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች በ1994 ዒ.ም 6,500,000(ስዴስት ነጥብ አምስት 
ሚሉዮን) ሚሉዮን ብር በመክፇሌ ከመሌስ ሰጪ ሕንፃ መረከቡ ተረጋግጦአሌ፡፡ ህንፃውን ከተረከቡ በኋሊ የኢንሹራንስ 
ሥራ ሇማካሄዴ እንዱያስችሇው ህንፃው ሊይ የተሇየዩ ማስተካከያዎች የተዯረጉበት ስሇመሆኑም ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 
በሰበር ችልት ባሇጉዲዮች የቃሌ ክርክር ባዯረጉበት ወቅት አመሌካች ሇመኪና ማቆምያ አገሌግልት የሚውሌ ላሊ 
ተጨማሪ ቦታ ገዝቶ የጨመረበት መሆኑንም ሇማወቅ ችሇናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ይህ ችልት በሙለ አመሰራረት ሂዯት 
የነበረውን ጉዴሇት መሠረት በማዴረግ ተዋዋዮቹ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ማዴረግ ተገቢ መሆን አሇመሆኑን አገናዝቧሌ፡፡ 
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ ተዋዋይ ወገኖችን ወዯነበሩበት ሁኔታ መመሇስ ማሇት አመሌካች የከፇሇውን ብር 
6,500,000(ስዴስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ) እንዱቀበሌ በማዴረግ መሌስ ሰጪዎች ዯግሞ ቤቱን እንዱረከቡ ማዴረግ 
ማሇት ነው፡፡ ክፌያውን የመፇፀምም ሆነ ቤቱን የመረከብ ሥራ በፌትሏብሔር ሕጉ አንቀፅ 1815(2) መሠረት ውሇታው 
ሇመፇፀም የተሰሩ ሥራዎች (acts) በመሆናቸው በመርህ ዯረጃ ውለ ሲፇርስ አብረው ዋጋ የሚያጡ ናቸው፡፡ ሆኖም 
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ እነዚህን ሥራዎች (acts) ዋጋ እንዱያጡ ማዴረግ አስቸጋሪና ከፌ ያሇ መሰናክሌ የሚያመጣ ሆኖ 
(involving serious disadvantage and inconvenience) አግኝተነዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ በዚህ ችልት ዔምነት 
የሽያጭ ዋጋውን በመመሇስና ቤቱን በመረከብ ተዋዋዮቹን ወዯነበሩበት ቦታ መመሇስ የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ገንዘቡ 
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ከተከፇሇበት ከ1994 ዒ.ም ወዱህ በመንግስትም ዔውቅና ያገኘ የገንዘብ ግሽበት (inflation) ያሇ በመሆኑ የተከፇሇው ገንዘብ 
አሁን ከሚመሇሰው ገንዘብ ጋር ተመጣጣኝ ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ በላሊ በኩሌ የሚመሇሰው ቤት ዯግሞ በአንፃራዊነት 
የዋጋ ጭማሪ እንዯሚያሳይ ይገመታሌ፡፡ ይህ ግምት እንኳን ቢታሇፌ ቤቱን ገዝቻሇሁ በሚሌ ዔምነት አመሌካች በህንፃው 
ሊይ ሇያዘው ንግዴ የሚመች ሇማዴረግ የተሇያዩ ወጪዎችን አውጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም አሁን ያሇው ህንፃ መጀመሪያ 
ከተረከበው ህንፃ ጋር አንዴ ዒይነት ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዋጋ ግሽበት ምክንያት የሚረከበው 
ገንዘብ እሴት (value) በከፌተኛ ዯረጃ መቀነስ ከሚያስረክበው ህንፃ ዋጋ በተሇያዩ ምክንያቶች መጨመር ጋር ተዲምሮ 
ወዯነበሩበት የመመሇሱ ሥራ ሇመሌስ ሰጪ ያሌተገባ ጥቅም የሚሰጥና አመሌካችን የሚጏዲ ያዯርገዋሌ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ አመሌካች ኩባንያ ህንፃውን ሇንግዴ የሚጠቀምበት መሆኑ ህንፃው ከሚገኝበት ቦታ ጋር የተያያዘ መሌካም 
ስም (good will) እንዱያጣ ስሇሚያዯርገው የጉዲቱም መጠን በዚያው መጠን መጨመሩ የሚቀር አይሆንም፡፡ በክርክሩ 
ሂዯት አመሌካች ቤቱን ገዝቻሇሁ በሚሌ ዔምነት ተጨማሪ ሇመኪኖች የሚሆን ቦታ ገዝቶ እየተጠቀሙበት መሆኑ 
ሲታከሌበት ዯግሞ ወዯነበሩበት የመመሇስ (reinstatement) አማራጭ በፌትሃብሔር ሕጉ አንቀፅ 1817 እንዯተገሇፀው 
ከሞሊ ጏዯሌ የማይቻሌ ያዯርገዋሌ፡፡ 

በመሆኑም ግራ ቀኙ ያሊቸው የሽያጭ ውሌ በረቂቅ ዯረጃ ያሇ ነው የሚሇው የመሌስ ሰጪ ክርክርም ሆነ የሥር 
ፌ/ቤቶች ዴምዲሜ በመሠረቱ ትክክሌ ቢሆንም በዚህ ረቂቅ ውሌ መነሻነት የተፇፀሙ ላልች ዴርጊቶችን ወዯኋሊ ተመሌሶ 
እንዲሌነበሩ መቁጠር ግን ከሊይ በዘረዘርነው ምክንያት ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ፌርዴ ቤቶች ሁሇቱም ተዋዋይ ወገኖች 
ወዯነበሩበት ይመሇሱ ብሇው ከመፌረዲቸው በፉት በሕጉ እንዯሰፇረው የውለ መፌረስ ወይም መሰረዝ ብቻ ሳይሆኑ ከዚህ 
ጋር ተያይዘው የተፇፀሙ ላልች ሥራዎች (acts) እንዲሌተሰሩ የመቁጠር ውጤት ሉመዝኑ ይገባሌ አሁን በያዝነው 
ጉዲይ ክሱ የቀረበሇት ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው ፌ/ቤት ክርክርሩን ከዚህ አቅጣጫ ተመሌከተው አግባብነት 
ያሇውን የሕግ ዴንጋጌ ተፇፃሚ አሊዯረጉም፡፡ ስሇዚህ በግራ ቀኙ የተከናወኑትን ዴርጊቶች ከግምት ሣያስገቡ የሥር 
ፌ/ቤቶች የሽያጭ ውለ የአፃፃፌ ሥርዒትን ባሇመከተለ ብቻ ውለ ፇራሽ ሆኖ ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት ይመሇስ በማሇት 
የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 56347 በ21/6/2000 የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 36804 
በ3/11/2000 የሰጠው ትዔዛዝ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የሽያጭ ውለ የአፃፃፌ ሥርዒትን ያሌተከተሇ ቢሆንም ውለ ፇርሶ ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ማዴረጉ 
አስቸጋሪና ከፌ ያሇ መሰናክሌ የሚያመጣ በመሆኑ ውለ ባሇበት ሁኔታ እንዱቆይ በፌ/ብ/ህ/ቁ 1817(1) መሠረት 
ወስነናሌ፡፡ በመሆኑም የተጠሪዎች ክስ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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