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የሰ/መ/ቁ. 56682 

ህዲር 14 ቀን 2003 ዓ.ም  

   ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ  

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  

ተጠሪዎች ፡- 1ኛ አንዋር አብደራማን  

       2ኛ አብደሌቃዴር አብደራማን  

       3ኛ መሏመዴ አብደራማን  

       4ኛ ከሉፌ አብደራማን  

       5ኛ አይሻ አብደራማን  

       6ኛ ሂቦ አብደራማን  

       7ኛ ሳሚያ አብደራማን  

       8ኛ ናሬሳ አብደራማን  

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ ግራ ቀኙ ከቀጠሮ በፉት ካቀረቡት የጽሐፌ 
ክርክር ጋር መዝገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ጉዲይ ግራ ቀኙ የመያዣ ውሌ አዯራረግ ሥርዓትን አስመሌክቶ ያቀረቡትን 
የህግ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡  

 የጉዲዩም መነሻ የአሁኑ ተጠሪዎች አባታችን ሳያውቀው በዴብቅ የተዯረገ የመያዣ ውሌ 
ስሇሆነ ያስረክብሌን ይሰረዝሌኝ ይሇቀቅሌን የሚሌ ክስ በአሁን አመሌካች ሊይ በምስራቅ ሏረርጌ ዞን 
ከፌተኛው ፌ/ቤት በማቅረባቸው ሲሆን የአሁን አመሌካችም ባንኩ ሇዮሴፌ አብርሃም ሇሰጠው 
የብዴር ገንዘብ ከአባታቸው ጋር ሏምላ 14 ቀን 1987 ዓ.ም በተዯረገ የመያዣ ውሌ መነሻ እንጂ 
ከሳሾች እንዯሚለት አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  
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 ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ጉዲዩን መርምሮ ይህ አከራካሪ የሆነ የመያዣ ውሌ በኦሮሚያ 
ከተማ አስተዲዯር ተመዝግቦ እንዯማይገኝ የከተማው አስተዲዯር ምንም ዓይነት ማስረጃ እንዯላሇ 
አረጋጋጧሌ፡፡ አከራካሪ በሆነው የመያዣ ውሌ ሊይ የተቀመጠውን ፉርማ የአባታቸው ስሇ መሆኑ 
ማረጋገጥ እንዲይቻሌ ባንኩ የአሁን አመሌካች ማገናዘብያ የሚሆን የተሇያዩ ማስረጃ ሇማቅረብ 
አሌቻሇም፡፡ ዋናውን የመያዣ ውሌ ማቅረብ ባሇመቻለ ያቀረበው ኮፑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2011 ሥሌጣን 
ባሇው አካሌ ፉት ካሌተረጋገጠ ተቀባይነት የሇውም፡፡  

 ስሇሆነም የመያዣ ውለ በፌ/ብ/ስ/ሔ/ቁ 1723 መሠረት በአዋዋይ ፉት ያሌተረጋገጠ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 3052 መሠረት በማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገብ ሊይ ስሊሌተመዘገበ አዯራረጉ የሔግ 
መስፇርትን አሊሟሊም በመሆኑም ውዴቅ ነው፡፡ ካርታው ይመሇስ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

 ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ጉዲዩን ተመሌክቶ የተጠሪዎች አባት  
በህይወት እያለ እኔ ሳሊውቀው ካርታ ይዞብኛሌ በማሇት ከአሁን አመሌካች ጋር ስሇተከራከረ 
የመያዣ ውሌ ምዝገባ ሥርዓት አስፇሊጊ አሌነበረም በህይወት እያለ በመያዣ ውለ ሊይ 
አሌፇረምኩም በማሇት ስሇተከራከሩ ዋናው አከራካሪ ነጥብ ፇርመዋሌ ወይስ አሌፇረሙም የሚሇው 
ነበር ይህንን ነጥብ ሇመሇየት የአሁን አመሌካች ዋናውን ሰነዴ አሊቀረበም የእራሱን ሰነዴ በሥርዓት 
መያዝ ግዳታው ነው ያቀረበው ኮፑ ትክክሇኛ መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚቻሌበት መንገዴ የሇም፡፡ 
የሚሇውን ተችቶ በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠውን ወሳኔ አጽንቷሌ፡፡  

 የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከዚህ በሊይ በአጭሩ እንዯተገሇፀወው በየዯረጃው ባለት 
ፌ/ቤቶች የተሰጡት ውሳኔዎች መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ 
በሚሌ ነው ያቀረበውም ምክንያት ዋናው የመያዣ ውሌ ሉገኝ ባይችሌም ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ 
የተረጋገጠ ኮፑ አቅርበናሌ፡፡ በዚህ ሰነዴ ሊይ የሰፇረን ፉርማ መካዴ እንዯማይቻሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 
2011 ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ በአግባቡ አሌተተረጏመም የሚሇውን ነው፡፡  

 ተጠሪዎችም ሇዚህ የሰበር ቅሬታ መሌሳቸውን በጽሐፌ ያቀረቡ ሲሆን በግራ ቀኙ መካከሌ 
ሇተነሣው አከራካሪ ነጥብ መነሻ የሆነውን የኮፑ ሰነዴ ጉዲይን አስመሌክቶ የአሁን አመሌካች በሰበር 
ቅሬታው ሊይ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት የተረጋገጠ ኮፑ አቅርቤያሇሁ ሇሚሇው ክርክር 
ዋናውን ቅጅ ማቅረብ እንዯማይቻሌ በዚህ ሰበር ዯረጃም አረጋግጧሌ፡፡ ቢኖረው ኖሮ በሚመሇከተው 
ማዘጋጃ ቤት ይቀመጥ ነበር እራሱም ዋናውን መያዝ ነበረበት ይህ ሁለ ሳይሆን በሰጡት ሰነዴ 
ይወሰንሌኝ  ማሇቱ አግባብ አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ ፡፡  

 እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡ እንዯተመሇከትነውም በዚህ ሰበር ዯረጃ ግራ 
ቀኙ እንዲዯረጉት ክርክር የአሁን አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ጉዲዩን ሇማስረዲት ሥሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ፉት የተረጋገጠ ኮፑ አቅርቦ እንዯነበር የሚያስረዲ ሲሆን ይህንንም የሚያጠናክረው 
በሥር በሁሇቱም ዯረጃ በተዯረገው ክርክር አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2008 መሠረት አከራካሪ የሆውን 
የመያዣ ውሌ ሰነዴ ኮፑ አቅርቦ እንዯነበረ በሁሇቱም ውሳኔዎች ተመዝግቦ የመገኘቱ ጉዲይ ነው፡፡ 
የዚህን ክርክር ያስነሳው የመያዣ ውሌ ዋናው ኮፑ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ ተጠሪዎች ሦስተኛ ወገን 
ናቸው እንኳ ቢባሌ ይህ የመያዣ ውሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት እስከተረጋገጠ ዴረስ 
የሰነደን ይዘቱና ፉርማን ጨምሮ በማናቸውም መንገዴ ቢሆን ሉቃወሙት እንዯማይችለት 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2009 ሊይ ተመሌክቷሌ ይህ ዋናው ሰነዴ መቅረቡ ቀርቶ የዚህ ሰነዴ ትክክሇኛ ቅጅ 
ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ተረጋግጦ ከቀረበ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2011 እንዯተመሇከተው በማስረጃ 
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ዋጋነቱ እንዯ ዋናው የተረጋገጠ የመያዣ ሰነዴ የሚያገሇግሌ እንጂ ክርክር የቀረበሇት ፌ/ቤት 
ዋናውንና ቅጂውን ሁሇቱንም በማስቀረብና በማስተያየት ቅጅው ያሇውን የማስረጃ ዋጋ 
የሚመረምርበት የህግ አግባብ የሇም በዚህ መንገዴ የማረጋገጥ ተግባሩ አይከናወንም፡፡ ዋናውና 
መሠረታዊ የሆነው ጉዲይ ሇማስረጃነት የቀረበው ኮፑ ከዋናው ጋር በማገናዘብ ሥሌጣን ባሇው አካሌ 
ፉት ትክክሇኛ ግሌባጭ ስሇመሆኑ በኮፑው ሊይ ተገሌፆ የመገኘቱ ሁኔታ ነው፡፡    

 በመሆኑም የመያዣ ውሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ተዯርጎ ሇማስረጃነቱ ዋናው ሰነዴ 
ባሌተገኘ ጊዜ በምትኩ ኮፑ ሲቀርብ የዚህ የዋናው ሰነዴ ግሌባጭ ስሇመሆኑ እራሱ ሰነደ ሥሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ማረጋገጫ ተዯርጏበት የሚናገርሆኖ ከተገኘ ከሊይ በተጠቀሰው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2011 
መሠረት በእራሱ በቂ ማስረጃ ሆኖ እያሇ ሇዚህ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ተረጋግጦ የቀረበን 
ኮፑ ብቸኛው ማረጋገጫ ዋናው ሰነዴ እንዯሆን ተዯርጎ የተሰጠው ትርጉም መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

 የምሥራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛው ፌ/ቤት እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እንዯቅዯም 
ተከተለ በመ/ቁ 9452 በ19/12/2000 እና በመ/ቁ 84422 በ29/18/2002 የሰጡትን ፌርድች 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔቁ 348(1) መሠረት ሽረናሌ፡፡  

ሏምላ 14 ቀን 1987 ዓ.ም በተፃፇ የተዯረገው የመያዥ ውሌ በተጠሪዎች አባት ስሇመዯረጉ 
አመሌካች በህግ መሠረት ያረጋገጠ ስሇሆነ ዋጋ ያሇው በመሆኑ በዚሁ በአንዴ ሊይ የተገሇፀው 
ንብረት ካ ርታ ሇተጠሪዎች ሉሇቀቅ አይችሌም ብሇናሌ፡፡  

 በዚህ ሰበር ችልት ግራ ቀኙ ሊዯረጉት ክርክር ወጪና ኪሣራውን በየእራሳቸው ይቻለ፡፡  

 መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ 
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