የሰ/መ/ቁ. 74538
ሏምላ 20 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት አሉያት ይማም ሙዘይን - ጠበቃ የሺጥሊ አሰፊ ቀረበ
መሌስ ሰጭ፡- አቶ እምነቴ እንዯሻው - አሌቀረቡም
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ይህ የሰበር ጉዲይ የአሁን አመሌካች ወኪሌ ናቸው በተባለት እና በአሁን ተጠሪ መካከሌ ተዯረገ
የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ አመሌካችን ሉያስገዴዴ የሚችሌበት አግባብ አሇ ወይስ የሇም?
የሚሇውን ነጥብ ሇይቶ ሇመወሰን ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡
የጉዲዩም መነሻ የአሁን ተጠሪ በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሳሽ ሆነው በአሁን አመሌካች ሊይ
ያቀረቡት ክስ ሲሆን፤ ይዘቱም፣ የአሁን አመሌካች በወኪሎ አማካኝነት በ1994 ዓ.ም በተዯረገ
ውሌ በአዋሳ ከተማ በቀዴሞ ከፌተኛ 02 ቀበላ 04 ክሌሌ በካርታ የምስክር ወረቀት ቁጥር 5045
የሚታወቀውን እና በ3000 ካ.ሜትር ያረፇውን ቤት በብር 300,000 (ሦስት መቶ ሺህ ብር)
ሽጠውሌኛሌ፡፡ በዚህም የሽያጭ ውሌ መሰረት ብር 95,000.00 (ዘጠና አምስት ሺህ ብር) ውለ
በተዯረገበት ዕሇት ወስዯዋሌ፡፡ ብር 20,000.00(ሃያ ሺህ ብር) ዯግሞ የካቲት 30 ቀን 1994
ወስዯዋሌ፡፡ ስሇዚህ ቀሪውን 185,000,00 ተቀብሇው እንዯውለ እንዱፇጽሙ ይዯረግሌኝ የሚሌ
ነው፡፡ የአሁን አመሌካችም በተከሳሽነት በሰጡት መሌስ የቤት ሽያጭ ውሌ ፇጸመ ሇተባሇው
አባቴ ውሌ ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ የሰጠሁት የውክሌና ሥሌጣን የሇም ስሇዚህ በ1994 ዓ.ም.
የሰጠሁት ውክሌና ስሇላሇ የሸጥኩትም ሆነ የተቀበሌኩት ገንዘብ የሇም፡፡ አይመሇከተኝም የሽያጭ
ውሌ ነው የተባሇው በቅንብር እንዯተመዘገበ ሇማስመሰሌ የተዯረገ እንጂ በአዋዋይ ፉት የተዯረገ
አይዯሇም፡፡ ተሸጠ የተባሇው ቤት አዋሳ ከተማ ስሇሚገኝ ሉመዘገብ የሚችሇው በዚሁ ከተማ
አስተዲዯር ሥር በሚገኘው መዝጋቢ አካሌ እንጂ በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ሉሆን አይችሌም
ይህ ተመዘገበ የተባሇውም የሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ በቁጥር 1304/2003 በተፃፇ ዯብዲቤ ይህ
ውሌ በህጋዊ መንገዴ የተመዘገበ ውሌ ነው ሇማሇት የማይቻሌ መሆኑን ገሌፆ ማረጋገጫ
ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇሆነም እኔ ሇአባቴ የውክሌና ሥሌጣን ከሰጠሁበት ከጥር 14 ቀን 1995 ዓ.ም
በፉት የሽያጭ ውለ ተዯርጓሌ ስሇተባሇ እኔ ባሌሰጠሁት የውክሌና ሥሌጣን ተዯረገ በተባሇው
ረቂቅ ውሌ እና በሏሰት ተመዝግቧሌ የተባሇው ውሌ እኔን የማይመሇከተኝ ስሇሆነ ከወጭና
ኪሳራ ጋር እንዴሰናበት ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
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ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ተመሌክቶ በፌ/መ/ቁ 10287 ሏምላ 13 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተወካይና
ከሳሽ በ1994 ዓ.ም የሽያጭ ውሌ በተዋዋለበት ጊዜ ሻጩ ህጋዊ ውክሌና ያሌነበረው መሆኑ
ቢታወቅም፤ ተወካዩ በ1994 ዓ.ም የገቡት ውሌ መስከረም 25 ቀን 1998 ዓ/ም መመዝገቡ
ተረጋግጧሌ፡፡ ውለ በተመዘገበበት ጊዜ ምስክሮች ውሌ አዋዋይ ፉት ቀርበው የመሰከሩ
ባሇመሆኑ በውለ አመዘጋገብ ጊዜ የተፇጠረው ጉዴሇት እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ ይህ ውሌ
ከተመዘገበበት ከ1998 ዓ.ም በፉት ጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም ተከሳሽ ሇወኪሊቸው ውክሌና የሰጡ
ስሇሆነና ተወካዩ ያሇህጋዊ ውክሌና በ1994 ዓ.ም የገቡት ውሌ የውክሌና ሥሌጣን ከተገኘ በኋሊ
በ1998 ዓ.ም በመመዝገቡ የሽያጭ ውለን ረቂቅነት ያስቀረዋሌ፡፡ ስሇዚህ በ1994 ዓ.ም. የተከሳሽ
ወኪሌ እና ከሳሽ ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ተወካዩ ህጋዊ ውክሌና እስካገኘበት ጊዜ ዴረስ
ረቂቅ ነው የሚባሌ ቢሆንም ረቂቅ መሆኑ በሲዲማ ዞን መምሪያ በ1998 ዓ.ም ቀርቦ ከተመዘገበ
በኋሊ ህጋዊነቱን ስሊገኘ ተከሳሽን ያስገዴዲታሌ፡፡ ስሇሆነም እንዯውለ ሌትፇጽም ይገባሌ በማሇት
ወስኗሌ፡፡
በአሁን አመሌካች የይግባኝ አቤቱታ አቅራቢነት ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በበኩለ
ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በ1998 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የምዝገባ ስራ የአመዘጋገቡን ሥርዓት
ካሊሟሊ ቅሬታ ያሇው ወገን በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀጽ 7
መሰረት ሥርዓቱን ጠብቆ መፌትሄ ማግኘት ከሚቻሌ በቀር የማስረጃውን ተቀባይነት ከወዱሁ
ውዴቅ ሇማዴረግ አይቻሌም፡፡ በዚህም አንቀጽ መሰረት አመሌካች አቤቱታ የማቅረብ መብቷ
በይርጋ የታገዯ ነው በማሇት ከዚህ በፉት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በተመሳሳይ ጉዲይ በሰበር መ/ቁ 20890 በሆነው በአመሌካች በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክና በወ/ሮ
ዓሇምነሽ ኃይላ መካከሌ በነበረው ጉዲይ ትርጉም የሰጠበት መሆኑን ጠቅሶ ግራ ቀኙን
የሚያከራክረው እና በ1994 ተዯረገ የተባሇው ውሌ በአዋዋይ ፉት የተዯረገ ሆኖ ተገኝቷሌ
የሚሇውን መሰረት አዴርጎ የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ በማጽናቱ የተነሣ የአሁን አመሌካች በዚህ
የፋዳራሌ ጉዲይ በሆነው የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ
የሚለበትን የመከራከሪያ ነጥቦች በመዘርዘር ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን የሰበር አቤቱታ
አቅርበዋሌ፡፡
ተጠሪም ቀርቦ ሇሰበር አቤቱታው ዝርዝር መሌስ ሰጥቶበታሌ ግራ ቀኙ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት
ስሇጉዲዩ ያቀረቡትን የፅሁፌ ክርክር እንዲየነው ሁሇቱም ወገኖች በየፉናቸው በሥር ፌ/ቤቶች
ያቀረቡትን ክርክር በማጠናከርና በማብራራት የቀረበ ከመሆኑ በቀር የይዘት ሇውጥ ያሇው
አይዯሇም፡፡
እንግዱህ የጉዲዩ አነሳስና አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን፤ እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሇነገሩ መነሻ የሆነው የቤት ሽያጭ ውሌ የተዯረገው
የአመሌካች ወኪሌ የተባለት ሻጭ ከንብረቱ ባሇቤት ከአሁን አመሌካች ቤቱን ሇመሸጥ
የሚያስችሌ የውክሌና ሥሌጣን ሳይኖራቸው በ1994 ዓ.ም ከአሁን ተጠሪ ጋር ያዯረጉት
ስሇመሆኑና ይህም ውሌ በአዋዋይ ፉት ያሌተዯረገ ሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ
የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም የተነሣ በዚህ አኳኋን የተዯረገው ውሌ እስከ 1998 ዓ.ም ዴረስ
የረቂቅነት ዯረጃ እንዯነበረውም የስር ፌ/ቤቶች በሰጡት ዲኝነት ተረጋግጧሌ፡፡
ሆኖም የአሁን አመሌካች ጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም. ሻጭ ሇነበረው ወገን የውክሌና ሥሌጣን
የሰጡ የመሆኑን እና በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ቀርቦ በ1998
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ዓ.ም. ተመዝግቦ ተገኝቷሌ የሚለትን አውነታዎች (facts) በመያዝና ከዚሁም በመንዯርዯር
በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ ረቂቅ መሆኑ ቢታወቅም በ1998 ዓ.ም በውሌ አዋዋይ ፉት
የተመዘገበ ሆኖ ስሇተገኘ ረቂቅነቱ ቀርቷሌ ህጋዊ ዯረጃውን አግኝቷሌ፡፡ እንዱሁም ሻጭ ቤቱን
በሸጠበት ጊዜ ከንብረቱ ባሇቤት ከአሁን አመሌካች ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ ሥሌጣን የነበረው
ባይሆንም ውለ በአዋዋይ ፉት ቀርቦ ከመመዝገቡ በፉት ሻጭ በጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም.
የውክሌና ሥሌጣን አግኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ በወኪሎ በአሁን
አመሌካች እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ የሚሇውን አተረጓጎም በመከተሌ ውለ የአሁን አመሌካችን
የማስገዯዴ ኃይሌ አሇው የሚሌ ዲኝነት ሰጥተዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተሰጠው ፌርዴ እንዯተገሇፀው ይህ ክርክር ያስነሳው
የቤት ሽያጭ ውሌ በ1998 ዓ.ም በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ቀርቦ እንዯተመዘገበ ገሌፆ የአሁን
ተጠሪ ቢከራከርም በሰነደ ሊይ በእማኝነት/በምስክርነት የተጠቀሱት ምስክሮች በአዋዋይ ፉት
ቀርበው ያስመሰከሩ መሆኑን በፌሬ ነገር ረገዴ አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም በቀር እራሱ ውለን
በእራሱ ፉት መዯረጉን አረጋገጠ የተባሇው የሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ በቁጥር
ሲ/ዞ/ፌ/መ/1304/2003 በ14/10/2003 እና በቁጥር ሲ/ዞ/ፌ/መ/1403-03 በ06/11/03 ዓ.ም
በተፃፇ ማረጋገጫ ውለ የተዯረገው አዱስ አበባ ወል ሰፇር፤ የምስክሮችም አዴራሻ አዱስ አበባ
መሆኑንና ምስክሮችም በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ፉት ቀርበው የውለን መዯረግ
አሇማረጋገጣቸውን አረጋግጧሌ፡፡ በተሇይም ውሌ አዋዋይ ፉት መሰከሩ ከተባለት ምስክሮች
መካከሌ ቅዴስት በቀሇ የተባሇችውን አስቀርቦ እንዲረጋገጠው ውለ አዱስ አበባ ወል ሰፇር
ተዯርጎ ምስክሮች በአዋዋይ ፉት ሳይቀርቡ እንዳት ተመዘገበ ሉባሌ እንዯቻሇ የአሁን ተጠሪ
ቀርቦ እንዱያስረዲ ፌትህ መምሪያው ሲጠይቀው በተጠሪ ዴርጅት ዯብዲቤ በተረጋገጠ ተጠሪው
በአዋሳ ከተማ ሉገኝ አይችሌም በሚሌ ምክንያት ቀርቦ ሉያስረዲ ያሌቻሇ መሆኑንና ውለ
ተመዘገበ የተባለትን ሂዯት ሁለ ካጣራ በኋሊ ይህ 1994 ዓ.ም. ተዯረገ ተብል በ1998 ዓ.ም
በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ተመዘገበ የተባሇው ውሌ በህጋዊ መንገዴ የተመዘገበ አሇመሆኑን
አረጋግጧሌ፡፡
በመሆኑም ከዚህ በሊይ በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ በፌሬ ነገር ረገዴ እንዯተረጋገጠው የውሌ
አዯራረግ ሂዯትን የማረጋገጥ የመመዝገብ ሥሌጣን ባሇው አካሌ እና ክርክር ያስነሳውን ውሌ
እንዯ ሥርዓቱ በእራሱ ያሌተመዘገበ መሆኑን እያረጋገጠ፣ ፌ/ቤቶችም ይህንኑ ፌሬ ነገር
በማስረጃ መረጋገጡን እየተረደ የሥር የአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህ የውሌ አመዘጋገብ
ጉዴሇት እንዯተጠበቀ ሆኖ…. በሚሌ አገሊሇጽ በዝምታ ማሇፈ፤ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ይህ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 20890 በሆነው በአመሌካች
በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክና በወ/ሮ ዓሇምነሽ ኃይላ መካከሌ ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ ከዚህ
ከተያዘው ጉዲይ ጋር የማይመሳሰሌ እና ተመሳሳይ ትርጉም ሉከተሌ የማይችሌ መሆኑ እየታወቀ
የአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሇቦታው በመጥቀስ ክርክር
ያስነሳውና በ1994 ዓ.ም አ/አበባ ከተማ ወል ሰፇር ተዯረገ የተባሇው ውሌ በ1998 ዓ.ም በሲዲማ
ዞን ፌትህ መምሪያ ቀርቦ ተመዝግቧሌ ከሚሌ ውሳኔ መዴረሳቸው ፌ/ቤቶች የሚሰጧቸው
ትዕዛዞች፣ ብይኖች፣ ፌርድች እና ማናቸውም ዲኝነት በተከራካሪ ወገኖች የተነሱትን ክርክሮች
ከተከራካሪ ወገኖች ክርክር አንፃር በጭብጥነት በተያዙት ጉዲዮች በግራ ቀኙ የተሰማውን ማስረጃ
መሰረት በማዴረግና በዚህም በማስረጃ የተረጋገጠውን ጉዲይ ሇመቀበሌም ሆነ ውዴቅ ሇማዴረግ
የቻሇበትን ምክንያትና አግባብነት ያሇውን ህግ መሰረት በማዴረግ ሉሆን ይገባሌ በሚሌ
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 182 እና 183 ስሇፌርዴ አፃፃፌ የተመሇከተውን ሥርዓት የተከተሇ ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
ስሇሆነም በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ ረቂቅ ሆኖ እስከ 1998 ዓ.ም የቆየ ቢሆንም በ1998
ዓ.ም ውሌ አዋዋይ ፉት ቀርቦ የተመዘገበ ሆኖ ስሇተገኘ ህጋዊነቱን አግኝቷሌ የሚሇው የፌርዴ
መነሻ ሀሳብ ህጋዊ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ሻጭ የተባሇው ወገን ንብረቱን በ1994 ዓ.ም
ሸጧሌ ከተባሇ በኋሊ የአሁን አመሌካች ጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም ንብረቱን ሸጠ ሇተባሇው ወገን
የውክሌና ሥሌጣን የመስጠታቸው ተግባር በእራሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1678(ሏ)፣ 1719(2) እና 1723
በተዯነገገው መሰረት ህጉ የሚጠይቀውን ማሟያ አሟሌቶ ባሇመገኘቱ ምክንያት በህግ ፉት ሉፀና
የሚችሌ ውሌ የሇም፤ ውለ ረቂቅ ነው የተባሇበትን ማናቸውም ክንውን ሇመቀበሌ ህግ
አያስገዴዲቸውም፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን አመሌካች በ1995 ዓ.ም. የሰጡት የውክሌና ሥሌጣን
አገሌግልት የውክሌና ሥሌጣን ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ሇሚከናወኑ ህጋዊ ተግባራት ተብል
የተሰጠ መሆኑን ከሚያመሇክት በቀር የውክሌና ሥሌጣን ከመስጠቱ በፉት ወኪለ የፇፀመውንም
ማናቸውም ተግባር ሇመቀበሌ እንዯፇቀደ፣ እንዯፇሇጉ ያስቆጥራቸዋሌ ሇማሇት የሚያበቃ የህግ
መሰረት የሇውም፡፡
ምናሌባትም ይህ ዘግይቶ የውክሌና ሥሌጣን የመስጠት የአመሌካች ተግባር ቀዯም ሲሌ ወኪሌ
የተባሇው ሰው ፇፀመ የተባሇውን የሽያጭ ተግባር ሇማፅዯቅ መፇሇጋቸውን ያሳያሌ በማሇት
መተርጎም እንዲይቻሌ ሇዚሁ አግባብነት ባሇው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2190 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች
ተፇፃሚ ሉሆኑ የሚችለት የውክሌና ሥሌጣን ኖሮ ተወካዩ ከውክሌና ሥሌጣኑ በሊይ አሳሌፍ
ሇፇፀመው ተግባር እና የውክሌና ሥሌጣን ዘመኑ ካበቃ በኋሊ ወኪሌ የነበረው ሰው ሇፇፀማቸው
ተግባሮች እንጂ አሁን እንዯተያዘው ሊሇው ፇፅሞ የውክሌና ሥሌጣን ባሌተሰጠበት ጉዲይ ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
በዚህ ሁለ ምክንያት ክርክር ያስነሳውና የቤት ሽያጭ የተባሇው ውሌ የአሁን አመሌካችን
ሉያስገዴዴ የሚችሌ የህግ መሰረት በላሇበት ሁኔታ የስር ፌ/ቤቶች ውለ አመሌካችን
ይመሇከታሌ፤ እንዯውለ እንዱፇፅሙ ይገዯዲለ በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፤
ው

ሳ

ኔ

1. የሰበር አቤቱታ የቀረበበት እና የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ መ/ቁ
54799 በ19/12/2003 ዓ.ም የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡
2. ሀጂ ይማም ሙዘይን በውክሌና ሥሌጣን ከተጠሪ ከአቶ እምነቴ እንዯሻው ጋር በ1994 ዓ.ም
ተፇፀመ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ ወካይ ናቸው በሚሌ ምክንያት የአሁን አመሌካችን
ወ/ሪት አሉያት ይማምን ሉያስገዴዴ የሚችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጪና ኪሣራ በየራሳቸው
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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