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የሰ/መ/ቁ 36645 

ህዲር 11 ቀን 2001 ዓ.ም  

ዲኞች፡-  ዓብደሌቃዴር መሏመዴ   

   ታፇሰ ይርጋ  

   ፀጋዬ አስማማው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ረዲት ሳጂን አያኖ አንጀል - ቀረበ  

ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ዓሇሚቱ ጫላቦ- ቀረቡ  

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ብ/ክ/መ/ በወሊይታ ዞን በአረካ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን 
አመሌካች በአንዯኛ ተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ ተከሳሽ ንብረትነቱ የእራሷና የሟች ባሇቤቷ የሆነውን በ270 ካሬ ሜትር ቦታ 
ሊይ የተሰራ ቤት በ26/10/94 በተጻፇ ውሌ ሸጣሌኝ ቤቱን አስፊፌቼ ሇመሥራት እንሰት ሇመንቀሌ ስጀምር አሊስነቅሌም፣ 
ቤቱንም ቦታውንም አሌሸጥኩም በማሇት ሁከት የፇጠረችብኝ ስሇሆነ ይሄው ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡  

 አንዯኛ ተከሳሽ የአሁን አመሌካች ቀርበው ሁከት ተፇጥሮበታሌ የተባሇውን ቤት ሇከሳሽ እንዲሌሸጡና በውለ 
ሊይም እንዲሌፇረሙ ከሳሽ በቤቱ ውስጥ የሚኖረው በተከራይነት መሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 
ተከራክረዋሌ ሁሇተኛ አመሌካችም በክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት ጠይቀው ተፇቅድሊቸው የሟች አባታቸው ወራሽ 
መሆናቸውን ገሌጸው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት በሽያጭ ሇከሳሽ እንዲሌተሊሇፇና በቤቱ ውሰጥ በኪራይ እንዯሚኖሩ 
ጠቅሰው ከአንዯኛ ተከሳሽ ጋር ተመሳሳይ የሆነው ክርክር አቅርበው ክሱ ሉሰረዝ ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የግራ ቀኙ 
ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇትም የአረካ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሳሽ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ቤት ከአንዯኛ 
ተከሳሽ የገዙት መሆኑን ቢገሌጽም በአስረጂነት ያቀረቡት ሠነዴ በአንዯኛ ተከሳሽ ያሌተፇረመበት መሆኑ ስሇተረጋገጠና 
ከሳሽም እራሱ በሰነዴ ሊይ ስሇመፇረሙ በዚህ ሁኔታ ሁከት ይወገዴሌኝ ተብል የቀረበው ክስ አግባብነት የሇውም በማሇት 
አቤቱታውን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 ከሳሽ በዚህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም 
በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ የሥር ፌ/ቤት ሇጉዲዮ እሌባት መስጠት የነበረበት ሁከት አሇ ወይንስ የሇም? ከሚሇው 
ጭብጥ አኳያ መሆን ሲገባው የውለን ሔጋዊነት በጭብጥነት ይዞ ጉዲዮን በመመርመር ውለ በአግባቡ ስሊሌተዯረገ ሁከት 
የሇም በማሇት ውሳኔ መስጠቱ በተገቢው አይዯሇም ካሇ በኋሊ ሁከት ስሇመፇጠሩ በይግባኝ ባይ ማስረጃ መረጋገጡን 
መገንዘብ ስሇሚቻሌ የተፇጠረው ሁከት ሉወገዴ ይገባሌ በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ በመሻር ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡  

 ከዚህ በኋሊም ተጠሪዎች የይግባኝ ቅሬታቸውን በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት አቅርበው ጠቅሊይ ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙ 
አከራክሮ መሌስ ሰጭ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ያቀረቡት በሔግ የማይጸና ውሌን መሠረት አዴርገው ስሇሆነ ጉዲዮን 
በመጀመሪያ የዲኝኘነት ሥሌጣኑ በተመሇከተው የአረካ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውለ በሔግ አግባብነት ያሌተቋቋመ 
ስሇሆነ የቀረበው የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ማሇቱ አግባብነት ያሇው ሆኖ ሳሇ የከፌተኛው ፌ/ቤት 
ይህንኑ ውሳኔ መሻሩ በአግባቡ አይዯሇም በማሇት የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤቱን ውሳኔ 
አጽንቷሌ፡፡  
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 የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
አሌተፇጸመበትም በማሇት የሰበር አቤቱታውን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 ሇዚህ ችልትም የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ 
አመሌካች ያቀረቡት ክስ ሁከት ይወገዴሌኝ የሚሌ ሆኖ ሳሇ የቤት ሽያጭ ውለ የሚጸና አይዯሇም ተብል መወሰኑ 
አግባብነቱ ሇሰበር ቀርቦ መጠራት እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን በጽሐፌ አከራክሯሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብስ አኳያ 
የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አኳያ እነዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡  

 በጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው ያስበቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አኳያ 
እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡  

 በሥር ፌ/ቤት አመሌካች በአንዯኛ ተጠሪ ሊይ ክስ ያቀረቡት የመኖሪያ ቤት በውሌ ሸጠውሌኝ ይህንኑ ቤት 
አስፊፌቼ ሇስራት በነበረኝ ፌሊጏት ሥራውን ስጀምር እንዲሌሰራ የከሇከለኝ ስሇሆነ የተፇጠረው ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት 
ነው፡፡  

 ይዞታው የተወሰዯበት ወይም በይዞታው ሊይ ሁከት የተነሳበት ሰው የተወሰዯበት ነገር እንዱመሇስሇት ወይም 
የተነሳው ሁከት እንዱወገዴሇት ዲኝነት መጠየቅ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ1149/1/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ይዞታ ማሇት ዯግሞ 
አንዴ ሰው አንዴን ነገር በእጁ አዴርጏ በእውነት የሚያዝበት ሆኖ ሲገኝ እንዯሆነም በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1140 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 
ከዚህ የሔጉ ዴንጋጌ አኳያ አንዴ ሰው በአንዴ ነገር ሊይ ባሇይዞታ እንዱባሌ ነገሩ በእጁ መገኘት እንዯሚገባውና የነገሩ 
በእጁ መገኘትም ይዞታ ያሇው ስሇመሆኑ በቂ ማረጋገጫ አንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ እዚህ ሊይ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ 
ነጥብ አንዴ ሰው ንብረቱ በእጁ አዴርጏ በእውነት የሚያዝበት የመሆኑ ጉዲይ ነው፡፡ በእውነት የሚያዝበት የሚሇው 
አባባሌ የሚያስገነዝበው ንብረቱን በእጁ አዴርጏ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን በዚህ ንብረት ሊይ በእውነት ማዘዝ እንዱችሌ 
የንብረቱ አያያዝ ያሌተጨበረበረና በማናቸውም መንገዴ ሔገወጥ በሆነ ሁኔታ ያሌተገኘ መሆን እንዯሚገባው ነው፡፡  

 አመሌካች ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው ቤቱ የያዙት አንዯኛ ተጠሪ ጋር ባዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ መነሻነት 
እንዯሆነ  ጠቅሰዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪም በበኩሊቸው ቤቱን ሇአመሌካች እንዲሌሸጡና በአመሌካች በኩሌም የሽያጭ ውሌ 
መኖሩን ያረጋግጣሌ ተብል የቀረበው ሠነዴ በሔግ አግባብነት ያሌተቋቋመ መሆኑን ገሌጸው ይሌቁንም ከሳሽ በቤቱ ውስጥ 
የሚገኙት በኪራይ ውሌ መነሻነት እንዯሆነ ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡  

 ከዚህ የተጠሪ ክርክር ሁከት ተፇጥሮበታሌ የተባሇው ቤት በተጭበረበረ አኳኋን አመሌካች እጀ ሉገባ እንዯቻሇ 
መገንዘብ አይቻሌም፡፡ በመካከሊቸው ተዯርጓሌ የተባሇው ውሌ ተገቢውን የአጻጻፌ ሥርአት /Form/ ተከትል አሌተዯረገም 
ቢባሌ እንኳን ይህ ሁኔታ በእራሱ አመሌካች ቤቱን በተጭበረበረ መንገዴ እንዯያዙትና በእውነት የሚያዙበት እንዲሌሆነ 
የሚያረጋግጥ አይዯሇም፡፡ የውለ ተገቢውን የአጻጻፌ ሥርዓት ተከትል አሇመዯረግ ይዞታው በተጨበረበረ መንገዴ 
ስሇመያዙ ወይንም በማናቸውም ሔገወጥ ሁኔታ ስሇመያዙና አመሌካችም በይዞታው በእውነት ሉያዙበት እንዯማይችለ 
ስሇማያረጋግጥ በዚህ ረገዴ ውለ ጉዴሇት አሇበት ከተባሇ በፌ/ብ/ሔ/ቁ/1808(2) ሊይ እንዯተመሇከተው ውለ ፇራሽ ነው 
እንዱባሌ የክስ ምክንያት ከሚሆን በስተቀር ሁከት ይወገዴሌኝ ተብል በቀረበ ክስ ሊይ ሉስተናገዴ የሚችሌ አይሆንም 
ከዚሁ ጋር በተያያዘም አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች ቤቱን ይዘው የሚገኙት በመካከሊችን በተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ 
መነሻነት ነው በማሇት የጠቀሱት ቤቱ በአመሌካች በተጭበረበረ ሁኔታ እንዲሌተያዘና በተገቢው መንገዴ እንዯተያዘና 
በእውነትም የሚያዙበት መሆኑን ይበሌጥ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዮን በይግባኝ የተመሇከተው የወሊይታ ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በጭብጥነት ተይዞ መፇታት የሚገባው ጉዲይ ሁከት አሇ ወይንስ የሇም? የሚሇው ነው በማሇት በዚህ 
ጭብጥ ሊይ ተመስርቶ ጉዲዮን በመመርመር በአመሌካች ይዞታ ሊይ ተጠሪ ሁከት ስሇመፇጸማቸው የተረጋገጠ ስሇሆነ 
ይኸው ሁከት ይወገዴ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ በእኛ በኩሌም ተቀባይነት ያሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ነገር ግን የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት የቤት ሽያጭ ውለ በሔግ አግባብነት ስሊሌተቋቋመ በዚህ ውሌ ሊይ ተመስርቶ የቀረበው የሁከት 
ይወገዴሌኝ ክስ ተቀባይነት የሇውም ሲሌ የከፌተኛውን ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትን ውሳኔ ማጽናቱ 
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የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር  ሰሚ ችልትም ይህንኑ ስህተት ሳያርም መቅረቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት መጋቢት 17 ቀን 2000 ዓ.ም በመ/ቁ/21070 የሰጠው ትእዛዝ 
እንዯዚሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 20355 በ2/6/2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ሽረነዋሌ፡፡  

2. የወሊይታ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 06718 በ9/4/2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ስሇሆነ አጽንተነዋሌ፡፡  
3. የግራ ቀኙ ወጪና ኪሣሳ ይቻቻለ፡፡  
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

 

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ       

የ ሀ ሳ ብ   ሌ ዩ ነ ት 

 እኔ በአምሰኛው ተራ ቁጥር የተሰየምኩት ዲኛ አመሌካች በተጠሪ ሊይ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ የማቅረብ መብት 
የሇውም የሚሌ እምነት ያሇኝ በመሆኑ ከሙያ አጋሮቼ በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

 የክርክሩ መሠረታዊ ፌሬ ጉዲይ ከሊይ በአጭሩና ግሌጽ በሆነ ሁኔታ ተጠቅሷሌ፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ቤት በውሌ 
የገዛ መሆኑንና ቤቱንና ቦታውን ተረክቦ በእጁ ያዯረገ መሆኑን ገሌጾ የገዛሁትን ቤት አስፊፌቼ ሇመሥራት ስሞክርና 
እንሰት በመንቀሌ ሊይ እያሇሁ ተጠሪ ስሇ ከሇከሇከችኝ በይዞታዬ ሊይ ሁከት እየፇጠረች ነውና ሁከቱ እንዱወገዴ ትእዛዝ 
ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡  

 ከዚህ በመነሳት አመሌካች ከተጠሪው ጋር ባዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ መነሻ ቦታውንና ቤቱን በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 1140 መሠረት በእጁ አዴርጏ የያዘ መሆኑና የአንዴ ንብረት ባሇይዞታ የሆነ ሰው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1149 
ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት በይዞታው ሊይ የተፇጠረ ሁከት እንዱወገዴሇት የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ ግሌጽና 
የማያከራክር ጉዲይ ነው፡፡  

 አከራካሪው ነጥብ አመሌካች የቤቱና የቦታው በይዞታ እንጅ ባሇቤት አይዯሇም፡፡ አመሌካች ቤቱን በግዥ ውሌ 
መሠረት ከተጠሪ ተረክቦ በእጁ ያዯረገ ቢሆንም የቤቱ የባሇቤትነት መብት ገና አሌተሊሇፇሇትም፡፡ ስሇዚህ በቤቱና በቦታው 
ሊይ አመሌካች የይዞታ መብት ያሇው ሲሆን ተጠሪ በበኩሎ የባሇቤትነት መብት አሊት፡፡ ባሇ ሀብትነት በአንዴ ግዙፌ 
ንብረት ሊይ ከሁለ ያሰፊ መብትን የያዘ እንዯሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1204 ንዐስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ ከዚህ አንፃር 
ስናየው አመሌካች የንብረቱ ግሌ ይዞታ የሆነው ተጠሪ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1204 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት 
የባሇቤትነት መብቷን ሇማስተሊሇፌ ባዯረገችው ስምምነት ነው፡፡ ሆኖም ይኸ ስምምነት ሙለ በሙለ ተፇፃሚ አሌሆነም፡፡ 
የሽያጭ ውለ ሙለ በሙለ ተፇፃሚ ባሌሆነበትና ስመ ንብረቱ በአመሌካች ባሌተዛወረበት ሁኔታ የንብረቱ ባሇቤት 
የሆነችው ተጠሪ የንብረት ባሇ ይዞታ ከሆነው አመሌካች የሰፊ መብት አሊት፡፡ ተጠሪ የንብረቱ ባሇቤት በመሆኗም 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1206 መሠረት የባቤትነት መብቷን የማስከበርና የመፊሇም መብት አሊት፡፡ የአንዴ ንብረት 
ባሇቤት የሆነ ሰው ላልች ሰዎች በንብረቱ ሊይ እንዲይዯርሱ ወይም የንብረቱን ባሇይዞታና ጠባቂ ከንብረቱ እንዱሇቁ 
የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ ከዚህ አንፃር የይዞታ መብትን ሇማስከበር የሚቀርብ ክስ የአንዴን ሀብት ባሇቤት የባሇቤትነት 
መብት የሚገዴብ ሣይሆን የንብረቱ ባሇቤት ሣይሆኑ በይዞታ ጣሌቃ የሚገቡ ላልች ሰዎችን ሇማስቆምና ሇመከሊከሌ 
የሚቀርብ የክስ አይነት ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡  

 አመሌካች ተጠሪ በቤቱ ሊይ ያሊትን የባሇቤትነት መብት በህግ የሚፀና የቤት ሽያጭ ውሌ ሇማስተሊሇፌ 
ተስማምታሇች የሚሌ ከሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2879 ዴንጋጌዎች መሠረት የቤቱን ስመ ንብረት ወዯ እሱ ሇማዛወር 
የሚያስፇሌጉ ሰነድችን እንዴታስረክብና የቤቱን ስመ ንብረት ሇማዛወር አስፇሊጊ የሆኑ ላልች ግዳታዎችን እንዴታሟሊ 
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በንብረቱ ግምት ሌክ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 215 ንዐስ አንቀጽ 1 የዲኝነት ከፌል ከሚጠይቅ በስተቀር 
የሽያጭ ውሌን መነሻ አዴርጏ የቤቱና የቦታው ባሇይዞታ የሆነው ስው የንብረቱ ባሇቤት የሆነችውን ተጠሪን በይዞታዋ ሊይ 
ሁከት ፇጠረችብኝ ብል መክሰሱ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሰጠው ውሳኔ መሠታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት በሌዩነት ወስኛሇሁ፡፡  

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ       
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