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የሰ/መ/ቁ. 348ዏ3 

ጥቅምት 27 ቀን 2001 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  አሌማው ወላ 

  ፀጋዬ አስማማው  

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- መ/ር መኳንንት ወረዯ- ወኪሌ ጌታቸው ወረዯ - ቀርበዋሌ፡፡  

ተጠሪዎች፡- 1/ መስከረም ዲኛው  

      2/ ሃይሇየሱስ ዲኛው       

      3/ አዲነች ዲኛው                 ሞግዚት አቶ ጥጋቡ መኮንን - ቀርበዋሌ፡፡ 

      4/ ዙሪያሽወርቅ ዲኛው  

 

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው የዯቡብ ጎንዯር መስተዯዴር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ. 11282 ሰኔ 
ዏ4/1999 ዒ.ም. የሰጠውን ፌርዴ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 13114 ጥቅምት 2ዏ/2ዏዏዏ ዒ.ም. 
በሰጠው ፌርዴ በመሻሩ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በሚሌ ነው፡፡  

 የአሁኑ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤቶች ተከሣሽና መሌስ ሰጭ እንዱሁም የአሁን ተጠሪዎች በስር ፌርዴ ቤቶች 
ከሳሾችና ይግባኝ ባዮች በመሆን እየተከራከሩ የመጡ ሲሆን የአሁን ተጠሪዎች በሥር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ 
መሠረታዊ ይዘቱ ዯግሞ በዯቡብ ጎንዯር መስተዯዴር ዞን በእብናት ከተማ ቀበላ ዏ1 የሚገኘውን የአውራሽ አባታችን አቶ 
ዲኛው አስፊው የሆነውን አዋሳኞቹ በምስራቅ የወ/ሮ እንዬ ጥጋቡ ቤትና ቦታ፣ በምዔራብ የአቶ አስማረ አየሇ ቤትና ቦታ፣ 
በሰሜን የሉቀ ትጉሃን ፌስሃ እርቁዬ ቤትና ቦታ እንዱሁም በዯቡብ የመሌዛ አውራ መንገዴ የሆነ ቤትና ቦታ ተከሣሽ 
በኪራይ እየተጠቀመበት ከቆየ በኋሊ አባታችን ሲሞት ሉያስረክበን ስሊሌቻሇ ቤቱን ያስረክበን ያሌተከፇሇ የቤቱ ኪራይም 
ይከፇሇን የሚሌ ነው፡፡  

 ስር ተከሣሹም በሰጡት መሌስ የተጠቀሰውን ቤት ከሟች ዲኛው አስፊው ሃምላ ዏ4/1996 ዒ.ም. በተፃፇ የሽያጭ 
ውሌ በብር 725ዏ /ሰባት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሳ ብር/ ሸጠውሌኝ ስሙን ሳያዞሩሌኝ በስራ ምክንያት ወዯ ሰሜን ጎንዯር 
ተዛውረው እንዯሞቱ በመግሇጽ የከሳሾች ክስ ሕጋዊ ያሌሆነ ጥቅምን ሇማግኘት ታስቦ የቀረበ ስሇሆነ በቂ ኪሣራ 
ተቆርጦሌኝ በነፃ ሌሰናበት ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡  

 የስር ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ወገኖች ክርክር በሰውና በጽሁፌ ማስረጃዎች አጠናክሮ ከመረመረ በኋሊ 
የዯረሰበት ማጠቃሇያ ስር ተከሣሽ ከከሳሾቹ አውራሽ አከራካሪውን ቤት ሏምላ ዏ4/1996 ዒ.ም. በተፃፇ ውሌ በሕጋዊ 
መንገዴ በብር 725ዏ /ሰባት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሣ ብር/ እንዯገዛና ገዢም ብር 4ዏዏዏ /አራት ሺህ/ ወዱያውኑ ሇሻጭ 
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ማሇትም ሇአቶ ዲኘው አስፊው እንዯከፇለና ቀሪው ብር 325ዏ /ሦስት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሣ ብር/ ሻጭ የቤቱን ስም 
በገዢ ሲያዛውሩ እንዯሚሰጥ እንዯተዋዋለ ከገሇፀ በኋሊ ውለ በሕጋዊ መንገዴ የተፇፀመ በመሆኑ ተከሳሹ ቤቱን ሇከሣሾች 
የሚመሌሱበት ምክንያት እንዯላሇ ነገር ግን ሳይከፌለ የቀሩትን ብር 325ዏ /ሦስት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሣ ብር/ 
ሇከሣሾቹ እንዱከፌለና ቤቱ በተከሣሹ ስም መዛወር እንዲሇበት ወሰነ፡፡  

 የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ከሊይ የቀረበውን ክርክርና ውሣኔ በይግባኝ ቀርቦሇት ካከራከረ በኋሊ 
በፌ/ይ/መ/ቁ. 13114፣ ጥቅምት 2ዏ/2ዏዏዏ ዒ.ም. በሰጠው ፌርዴ የግራ ቀኙ ወገኖች የቤት ሽያጭ ውሌ በሚመሇከተው 
ውሌ አዋዋይ አካሌ ወይም በፌርዴ ቤት ያሌተዯረገ በመሆኑ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1723 መሠረት ውሌ ነበር ማሇት 
እንዯማይቻሌ በአጠቃሊይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 21448 በሰጠው ውሣኔ 
ያስቀመጠውን የሕጉን አተረጓጎም የሚፃረር የቤት ሽያጭ ውሌ በመሆኑ ውዴቅ እንዯሆነ በመግሇጽ የሥር ፌ/ቤቱን 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት በመሻር ቤቱ ሇስር ከሳሾች /ይግባኝ ባዮች/ ሉመሇስሊቸው ይገባሌ ብሎሌ፡፡  

 ከሊይ የሰፇረው የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት በማሇት አመሌካች 
ጥቅምት 23/2ዏዏዏ ዒ.ም. የተፃፇ አቤቱታ ወዯ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡ ሲሆን 
መሠረታዊ ይዘቱም በአመሌካቹና በተጠሪዎቹ አውራሽ /አባት/ መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ በተዋዋዮቹ ወገኖች 
መካከሌ እንዯ ሕግ ስሇሚቆጠር የምዝገባ አስፇሊጊነት በ3ኛ ወገኖች ዘንዴ ውጤትን እንዱያስገኝ ሲባሌ እንጂ የተዯረገውን 
የሽያጭ ውሌ ሉያፇርስ አይገባም፤ ይህ ሃሣብም በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2878 ተመሌክቷሌ፤ በስር ፌርዴ ቤት የቀረበው ክስ 
አመሌካች ቤቱን በኪራይ መሌክ እንዯያዝኩ በማስመሰሌ እንዴሇቅሊቸው የሚጠይቅ ሆኖ እያሇ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ግን ከተያዘው ጭብጥ በመውጣት ውለ ዋጋ እንዯላሇው ሇፌ/ብ/ሕ/ቁ 1723 ትርጉም ሰጥቶ ማሇፈ አግባብነት 
የሇውም፤ ውለ ይፇርሳሌ እንኳ ቢባሌ አመሌካች ሇተጠሪዎቹ አውራሽ ማሇትም ሇሻጭ የከፇሌኩት ብር 4ዏዏዏ /አራት 
ሺህ ብር/ በምን ሁኔታ መተርጎም እንዲሇበት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ በዝምታ ማሇፈ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው የሚሌ 
ነው፡፡  

 ተጠሪዎችም በሞግዚታቸው በኩሌ የካቲት 14/2ዏዏዏ ዒ.ም. የተፃፇ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን አጭር ይዘቱም 
የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ፌርዴ የሚነቀፌበት አንዲችም ምክንያት ባሇመኖሩ እንዱፀናሊቸው፤ አመሌካች 
ሇሟች አቶ ዲኘው አስፊው ብር 4ዏዏዏ /አራት ሺህ ብር/ በቤቱ ሽያጭ ምክንያት ከፌሇው እንዯነበር ባሌተረጋገጠበት 
ሁኔታ ይህ ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው መጠየቃቸው አግባብነት የሇውም፤ ይሌቁንስ አመሌካች በኪራይ መሌክ የያዙትን 
ቤት የ4 ዒመት ኪራዩን ብር 48ዏዏ /አራት ሺህ ስምንት መቶ ብር/ ስሊሌከፇለ እንዱከፌለ ሆኖ ፌርዴ ይሰጠን፤ ወጪና 
ኪሣራችንም ይታሰብሌን የሚሌ ነው፡፡  

 አመሌካችም መጋቢት 12/2ዏዏዏ ዒም በሰጡት የመሌስ መሌስ ተጠሪዎች እርስ በርሱ የሚምታታ የኪራይ ጥያቄ 
ሉያቀርቡብኝ አይችለም ያለ ሲሆን ቀሪው በአቤቱታቸው ውስጥ የዘረዘሯቸውን ሃሣቦች የሚያጠናክሩ በመሆናቸው 
ዯግሞ መዘርዘር ሳያስፇሌግ ታሌፎሌ፡፡  

 ይህ የሰበር ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን ወገኖች የክርክር አመጣጥ ከሊይ እንዯተቀመጠው ከተገነዘበ በኋሊ፡-  

1. በአመሌካችና የተጠሪዎች ወሊጅ አባት በሆኑት በአቶ ዲኛው አስፊው መካከሌ ሏምላ ዏ4/1996 ዒ.ም. የተዯረገው 
የቤት ሽያጭ ውሌ ሕጋዊ ነው ወይስ አይዯሇም? 

2. ውለ በሕግ መሠረት ያሌተዯረገ ነው የሚባሌ ከሆነ አመሌካች በውለ መፇፀም ምክንያት ሇተጠሪዎች አባት 
/አውራሽ/ የከፇለት ብር 4ዏዏዏ /አራት ሺህ ብር/ ሉመሇስሊቸው ይገባሌ ወይስ አይገባም?   

3. ተጠሪዎች በመሌሳቸው አመሌካች እንዱፌሊቸው የጠየቁት የ4 ዒመታት የአከራካሪው ቤት ኪራይ ብር 48ዏዏ 
/አራት ሺህ ስምንት መቶ/ የሕግ መሠረት አሇው ወይስ የሇውም? የሚለትን ጭብጦች በመመስረት ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡  

  የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ የግራ ቀኙን ወገኖች እያከራከረ ያሇው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌ በመካከሊቸው 
መኖር ወይም ያሇመኖር ሲሆን አመሌካች ከተጠሪዎች አባት /አውራሽ/ ሏምላ ዏ4/1996 ዒ.ም. በተዯረገ ውሌ በብር 
725ዏ /ሰባት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሣ ብር/ ቤት እንዯገዙ የሚያመሇክተው ጽሁፌ ወዯሚመሇከተው ውሌ የማዋዋሌ 
ስሌጣን ያሇው አካሌ ወይም ወዯ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የተመዘገበ አይዯሇም፡፡ ምንም እንኳ ሻጭና ገዢ እንዱሁም ምስክሮች 
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በውለ የፇረሙ ቢሆንም ይህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ሕጋዊ ሇመሆን ከሊይ የተጠቀሱት አካሊት ዘንዴ ቀርቦ 
የመመዝገቡን አስገዲጅነት የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1723 አስቀምጦታሌ፡፡ የምዝገባው ሂዯት ባሌተሟሊበት ሁኔታ ዯግሞ 
የማይንቀሳቀስ ንብረቱ ሽያጭ ሕጋዊ ሉባሌ እንዯማይችሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ. 
21448 ሚያዝያ 3ዏ/1999 ዒ.ም. በሰጠው ፌርዴ ግሌጽ ትርጉም እንዯሰጠበት ነው፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 
ሰሚ ችልት የሚሰጣቸው የመጨረሻ ፌርድችም በፋዳራሌም ሆነ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ወይም የተሇያዩ እርከኖቻቸው 
ተቀባይነት ሉያገኙ እንዯሚገባ አዋጅ ቁጥር 454/1997 አስፌሯሌ፡፡ ከሊይ የተጠቀሰው የሰበር ችልት ውሣኔ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 
1723/1/ እና 2878 ያሊቸውን ሌዩነት አስፌሯሌ፡፡ ይኸውም የፌ/ብ/ሕ/ቁ 1723/1/ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ 
በአዋዋይ አካሌ ወይም በፌርዴ ቤት ፉት እንዱዯረግ የማዴረጉ አስፇሊጊነት በተዋዋይ ወገኖቹ መካከሌ የሚፀና ውሌ 
መኖሩን ሇማረጋገጥ ሲሆን በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2878 የተመሇከተው የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባ ዒሊማ ዯግሞ ውለ በሦስተኛ 
ወገኖች ሊይ ውጤት ሇማምጣት ሲባሌ ነው፡፡ ከዚህ የሕግ ይዘትና አተረገጓጎም አኳያ የአሁኑ አመሌካች የሽያጭ ውለ 
በአዋዋይ አካሌ ወይም በፌርዴ ቤት ፉት አሇመፇፀሙ ከተጠሪዎች አባት /አውራሽ/ የገዛሁትን አከራካሪውን ቤት ውጤት 
የላሇው አያዯርግብኝም በማሇት ያቀረቡት መከራከሪያ ነጥብ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ስሇሆነም የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይህንን ጭብጥ በሚመሇከት የሰጠው ትንታኔ ትክክሇኛ በመሆኑ በአመሌካች ጥያቄ ሊይ የፇፀመው መሠረታዊ የሕግ 
ስህተት የሇም፡፡  

 ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ዯግሞ ከሊይ እየተጠቀሰ የመጣውን አከራካሪ ውሌ መሠረት በማዴረግ 
አመሌካች የተጠሪዎች አባት ሇሆኑት ሇአቶ ዲኛው አስፊው ብር 4ዏዏዏ /አራት ሺህ/ እንዯሰጧቸውና ብር 325ዏ /ሦስት 
ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሳ ብር/ ቀርቷቸው እንዯነበር የዯቡብ ጎንዯር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰነዴና በሰው ምስክር 
እንዲረጋገጠው ከመዝገቡ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አከራካሪው ውሌ ሕጋዊ 
አይዯሇም የሚሌ ውሣኔ ሲሰጥ አመሌካች ሇተጠሪዎች አባት የከፇለት ከሊይ የተጠቀሰው ብር 4ዏዏዏ /አራት ሺህ ብር/ 
እንዱመሇስሊቸው አብሮ መወሰን አሌነበረበትም ወይ? የሚሇውን ነጥብ በተመሇተ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1815 እንዲስቀመጠው 
ተዋዋይ ወገኖቹን ወዯ ነበሩበት የመመሇስ ተግባር መከናወን እንዲሇበት ነው፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ አኳያ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪዎች አባት በአከራካሪው ውሌ ምክንያት የከፇለትን ብር 4ዏዏዏ /አሪት ሺህ ብር/ ተጠሪዎች 
እንዱመሌሱሊቸው አሇመወሰኑ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው፡፡  

 በመጨረሻም የተቀመጠውን ጭብጥ በተመሇከተ ዯግሞ ተጠሪዎች በዚህ ሰበር ችልት በሰጡት መሌስ አመሌካች 
ያሌከፇለትን የ4 ዒመት የቤት ኪራይ በጠቅሊሊ ብር 48ዏዏ /አራት ሺህ ስምንት መቶ ብር/ ሕጋዊ አግባብነቱ ሲታይ 
ተጠሪዎቹ ይህንን ነጥብ በተመሇከተ የስር ፌርዴ ቤቱ የሰጠውን ውሣኔ በመቃወም ያቀረቡት ይግባኝ የሇም፡፡ ይህንን 
ጥያቄ እያቀረቡ ያለት አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መነሻነት እየተካሄዯ ባሇው ክርክር ነው፡፡ ይግባኝ ወይም 
አቤቱታ ባሊቀረቡበት ሁኔታ የቤቱ ኪራይ እንዱከፇሊቸው ተጠሪዎች መጠየቃቸው ሕጋዊ አካሄዴን የተከተሇ ባሇመሆኑ 
ከዚህ አኳያ የተፇፀመ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 13114 ጥቅምት 2ዏ/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት በአብሊጫ ዴምጽ ተሻሽሎሌ፤ ይፃፌ፡፡  

2. በአመሌካችና የተጠሪዎች አባት /አውራሽ/ በሆኑት በአቶ ዲኛው አስፊው መካከሌ ሏምላ ዏ4/1996 ዒ.ም. 
የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1723 አኳያ ሲታይ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ከተሰጠው አካሌ 
ያሌተመዘገበ ወይም በፌርዴ ቤት ፉት ያሌተፇፀመ በመሆኑ አመሌካች ውለ እንዱጸናሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ 
ተቀባይነት የሇውም፡፡ ነገር ግን በሽያጭ ውለ ምክንያት አመሌካች ሇተጠሪዎች አባት የከፇለትን ብር 4ዏዏዏ 
/አራት ሺህ ብር/ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1815 መሠረት ተጠሪዎች ሉመሌሱሊቸው ይገባሌ፡፡  

3. ተጠሪዎች ይግባኝ ወይም አቤቱታ ሳያቀርቡ በመሌሳቸው የጠየቁት የቤት ኪራይ ጥያቄ አግባብ ያሇው የክርክር 
ሂዯት ያሌተከተሇ በመሆኑ ውዴቅ ሆኗሌ፡፡ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሌዩነት ሀሣብ 

 እኔ ስሜ በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምኩት ዲኛ አብሊጫው ዴምጽ በሰጠው ውሣኔና በተከተሇው የሕግ 
ትርጓሜ ባሇመስማማት እንዯሚከተሇው የሌዩነት ሀሣቤን አስፌሬያሇሁ፡፡  

 አብሊጫው ዴምጽ በሰጠው ውሣኔ በዝርዝር እንዯተገሇፀው በሥር ፌርዴ ቤት ከሣሽ በዚህ ፌርዴ ቤት ተጠሪ 
በሆኑት የእነ መስከረም ዲኘው አውራሽና አባት አቶ ዲኘው አስፊውና በአመሌካች ሏምላ 4 ቀን 1996 ዒ.ም. በጽሐፌ 
በተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ፣ አመሌካች ቤቱን በብር 725ዏ /ሰባት ሺ ሁሇት መቶ ሀምሳ ብር/ ገዝተዋሌ፡፡ በዚህ የውሌ 
ስምምነት መሠረት አመሌካች ሇተጠሪዎች አባት ብር 4ዏዏዏ /አራት ሺ ብር/ በመክፇሌ ቤቱን ተረክበው በይዞታቸው 
አዴርገው እየተጠቀሙበት የሚገኙ ሲሆን በውሊቸው መሠረት ቀሪውን ብር 325ዏ /ሶስት ሺ ሁሇት መቶ ሀምሣ ብር/ 
የቤቱ ስመ ንብረት ሲዛወር አመሌካች ሇተጠሪዎች አውራሽ ሇመክፇሌ ተስማምተዋሌ፡፡ ስሇሆነም በአመሌካችና 
በተጠሪዎች  መካከሌ በጽሁፌ የተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ የተዯረገ በመሆኑ በሽያጭ ውለ መሠረት አመሌካች 
የበኩሊቸውን ግዳታ በመፇፀም ቤቱን ከተጠሪዎች አውራሽ ተረክበዋሌ፡፡ በውለ መሠረት ያሌተፇፀመውና ሉፇፀም 
የሚገባው የቤቱን ስመንብረት በአመሌካች ስም ሇማዛወር የሚያስፇሌጉ ተግባራትን መፇፀምና ቀሪውን ክፌያ ሇተጠሪዎች 
መክፇሌ ብቻ ነው፡፡  

 አብሊጫው ዴምጽ በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ በሕግ የሚጸና ውሌ የሇም በማሇት የወሰነው ከዚህ በፉት 
አምስት ዲኞች የተሰየሙበት የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 21448 የሰጠው የሕግ ትርጉም በዚህም ጉዲይ ሇተያዘው 
ጭብጥ ያገሇግሊሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረሱ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ አብሊጫው ዴምጽ የተከተሇውን የሕግ 
ትርጓሜ ትክክሇኛነት የማሊምንበት በመሆኑና በዚህ መዝገብ ያሇው ሁኔታ ራሱን የቻሇ ሌዩ ባሕሪ አሇው ብዬ ስሇማምን 
ከሙያ ባሌዯረቦቼ ተሇይቻሇሁ፡፡ አብሊጫው ዴምጽ የሚከተለትን መሠረታዊ ጭብጦች በመያዝ አግባብነት ያሊቸው የሕግ 
ዴንጋጌዎች አተረጓጎምን ማስተካከሌና ውሣኔ መስጠት ነበረበት ብዬ አስባሇሁ፡፡  

 በእኔ እምነት መሠረታዊው ችግር ሇፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1፣ ሇፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 
2877 እና ሇፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2878 የተሰጠው የሕግ ትርጓሜ በመሆኑ በሕጉ ዴንጋጌዎች የተሰጠውን ትርጓሜ  

1. ከጠቅሊሊው የውሌ ሕግ ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ግብና ዒሊማ ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌ መሠረታዊ ባሕሪ ጋር በመመርመር ዴንጋጌው በምን መሌኩ መተርጎም እና ተግባራዊ መሆን እንዲሇበት 
መወሰን፤ 

2. ጠቅሊሊ የውሌ ሕግ ዴንጋጌዎች ከሽያጭ የውሌ ዴንጋጌዎች ጋር የሚኖራቸው ግንኙነትና በተሇይም 
የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2877 እና 2578 ጋር ያሇው 
አንዴነትና ሌዩነት እንዯዚሁም ሌንከተሇው ስሇሚገባው የአተረጓጎም ስሌት መወሰን፤  

3. በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት በውሌ አዋዋይ ባሇሥሌጣን ፉት ወይም በፌርዴ ቤት 
መዝገብ ሹም ፉት ያሌተዯረገ ውሌ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 172ዏ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት እንዯ ረቂቅ 
ይቆጠራሌ በሚሌ መሌክ የተሰጠውን የሕግ ትርጓሜ ተገቢነት መመርመር፤  

4. በተራ ቁጥር 3 በተገሇፀው መንገዴ የተሰጠው የሕግ አተረጓጎም የውልችን ተፇፃሚነት ወይም ፇራሽነት 
መርምሮ በመወሰን ሂዯት የፇጠረው የተዛባ ግንዛቤና ችግር የፌትህ መዛባት ስሇመኖሩና ችግሩን ሇመቅረፌ 
ሌንከተሇው ስሇሚገባው የአተረጓጎም ስሌት መወሰን፤  

5. ውልች በጽሁፌ በመዯረግ ብቻ ሣይወሰኑ በግማሽ ወይም በሙለ በተፇፀሙበት ሁኔታ በተራ በቁጥር 3 
የተገሇጸው የሕግ አተረጓጎም ተገቢ ስሇመሆኑና በአጠቃሊይ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 
አተረጓጎምን አስመሌክቶ ሌንከተሇው የሚገባውን የአተረጓጎም ስሌት በስፊትና በዝርዝር አይቶ መወሰን አስፇሊጊ 
ነው የሚሌ ዔምነት አሇኝ፡፡ እነዚህና ላልች ተያያዣነት ያሊቸው ነጥቦች በጥሌቀት ሣይታዩ ሶስትና አራት 
የሚሆኑ የሕግ ዴንጋጌዎች በማገጣጠም የሚሰጥ ውሣኔ ከችግር ፇችነቱ ይሌቅ ችግር ፇጣሪነቱ የሚያመዝን 
እንዯሚሆን ሇመገንዘብ ይኸ የህግ አተረጓጏም ከተሰጠ በኋሊ እየተፇጠረ ያሇውን የተመሠቃቀሇ ሁኔታ በማየት 
በቂ ትምህርት ሇመውሰዴ ይቻሊሌ ብዬ አስባሇሁ፡፡  
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1. በፌታብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 እና በፌትሀብሔር ህግ ቁጥር 2877 መካከሌ ያሇውን ሌዩነት 
ሇመረዲት ህግ አውጭው በ1952 ዒ.ም የፌታብሔር ህጉን ሲያውጅ በተሇይም ጠቅሊሊ የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችንና 
የሌዩ የውሌ ህግ ዴንጌጋዎችን ሲያውጅ ሉያሣካው የፇሇገውን መሠረታዊ ግብ በዝርዝር ማየትና መመርመር 
ያስፇሌጋሌ፡፡ ህግ አውጭው የፌትሀብሔር ህጉን በተጠቃሇሇ መንገዴ ሲያውጅ፡-  
 ማንኛውም በአገሪቱ ውስጥ ነዋሪ የሆነ ወይም ሇዔሇቱ በእንግዴነት በአገሪቱ ግዛት ውስጥ የሚገኝ ሰው 

ያሇውን የሲቪሌ መብትና ግዳታ አውቆ መብቱን ሇማስከበርና ግዳታውን ሇመወጣት የዔሇት ከዔሇት የኑሮ 
መመሪያው አዴርጏ እንዱጠቀምበት፤   

 ህብረተሰቡ የፌትሀብሔር ህጉ ከመታወጁ በፉት ይሠራባቸውና ይተዲዯርባቸው በነበሩ ሌማዲዊ፣ ባህሊዊና 
ሀይማኖታዊ ዯንቦች መሠረት የፇጠራቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች የህብረተሰቡን ሌማዴ ባህሌና 
ሀይማኖታዊ እሴት ከግምት ውስጥ በማስገባት ታውጇሌ ብል በሚያስበው የፌትሀብሔር ህግ ዴንጋጌዎች 
ግሌጽ የሆነ ዔውቅና እንዱያገኙ ማዴረግና ህጋዊ ጥበቃ መስጠት፤  

 እያዯገ ከመጣው የዒሇም የንግዴ ሌውውጥና ዘመናዊ አሠራር ጋር የማይራመዯውን በአገሪቱ የሚከናወን 
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ወዯዲበረና ያዯገ ዘመናዊ አሠራር የማሸጋገር ግብ የነበረው መሆኑን 
ከፌትሀብሔር ህጉ የማጽዯቂያ አዋጅና ንጉሰ ነገስቱ በፌታብሔር ህጉ በመግቢያነት ከገሇጿቸው ፌሬ ሀሳቦች 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

ህግ አውጭው የውሌን ህግ አስመሌክቶ ጠቅሊሊ የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችንና ሌዩ የውሌ ህግ ዴንጌጋጌዎችን 
ሲዯነግግ እነዚህን መሠረታዊ ግቦች የማሣካት ሀሳብና ፌሊጏት ነበረው ብዬ አስባሇሁ፡፡ ህግ አውጭው የሌዩና የጠቅሊሊ 
የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችን ሲዯነግግ ህብረተሰቡ ሲፇጽማቸው ሇነበረው የውሌ ግንኙነቶች በተሇይም ባህሊዊና ሌማዲዊ 
እሴቶችን መሠረት አዴርጏ ሲፇጽማቸው ሇነበሩ የውሌ ግንኙነቶች ህጋዊ ዔውቅና እና ጥበቃ መሥጠት አንዯኛው 
ዒሊማው እንዯነበር የፌትሏብሔር ህጉን መግቢያ ብቻ ሣይሆን  ስሇቀብዴ የተዯነገጉ የውሌ ዴንጋጌዎችን በመመርመር 
ሇመረዲት የሚቻሌ ሲሆን በአገሪቱ የሚዯረጉ ውልች እና የውሌ ፇቃዴ አሰጣጥ ሥርዒት ከውሌ የሚመነጩ ጉዲዮች 
አስተዯዯርና የችግር አፇታት እንዯዚሁም የውልች ተፇፃሚነት ዒሇም አቀፌ ተቀባይነት ባሊቸው መርሆች መሠረት 
እንዱከናወኑ የማዴረግና የውሌ ግንኙነቶችን ወዯ ዘመናዊነት የማሸጋገር ዒሊማና ግብ እንዯነበረው የውለን ዴንጋጌዎች 
ዝርዝር ይዘት በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

ህግ አውጭው እነዚህን መሠረታዊ ግቦች ሇማሣካት በዋነኛነት ሶስት አይነት ባህሪ ያሊቸው የውሌ ህግ 
ዴንጋጌዎች አውጇሌ የሚሌ ዔምነት አሇኝ፡፡  

(i) የመጀመሪያው ፇቃጅነት ያሊቸው የውሌ ህግ ዴንጋጌዎች “Permissive provisions of law of contract” 
ሲሆኑ እነዚህ የህግ ዴንጋጌዎች ሰፉ ነፃነት ሇተዋዋይ ወገኖች የሚሰጡ ናቸው፡፡ ተዋዋይ ወገኖች ህግ አውጭው 
በፇቃጅነት የዯነጋገቸውን የውሌ ዴንጋጌዎች መከተሌ ካሌፇሇጉ ዯግሞ የመተው ነፃነት አሊቸው፡፡ የፇቃጅ የህግ 
ዴንጋጌዎች አሇመሟሊት የውለ ህጋዊነት ሊይ የሚያስከትሇው ምንም አይነት ተጽዔኖ የሇም፡፡ እነዚህ የህግ 
ዴንጋጌዎች በተዋዋይ ወገኖች ፌሊጏትና ፇቃዴ ተጠቃሽና ተፇፃሚ የሚሆኑ ሲሆኑ ተዋዋይ ወገኖች በዝምታ 
ያሇፈት ነገር ሲኖርና በዚያም ምክንያት ክፌተት ሲፇጠር ክፌተቱን ሇመሸፇን ሉጠቀሱና ሉፇፀሙ የሚችለ የህግ 
ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ፇቃጅነት ያሊቸው የውሌ ህግ ዴንጋጌዎች የተዋዋዮቹን የመዋዋሌ ነፃነት 
(Freedom of contract) በማክበር ህግ አውጭው በአስገዲጅነት ሣይሆን በአማራጭነት የዯነገጋቸው ናቸው፡፡  

(ii) በሁሇተኛ ዯረጃ የሚፇረጁት አስገዲጅነት ያሊቸው የውሌ ህግ ዴንጋጌዎች (Mandatory provisions of the law 
of contract) ናቸው፡፡ እነዚህ የህግ ዴንጋጌዎች በባህሪያቸው ተዋዋይ ወገኖች ውሌ የመዋዋሌ ነፃነታቸውን 
ተጠቅመው የውሌ ስምምነት ሲያዯርጉ በግዳታ ሉከተለት የሚገባውንና ሉያሟለ የሚገባቸውን መሥፇርቶች 
የሚዯነግጉ ናቸው፡፡ እነዚህ ዴንጌጋዎች ህግ አውጭው ተዋዋይ ወገኖች ምን ማዴረግ እንዲሇባቸው ትእዛዝ 
የሚሰጥባቸው ብቻ ሣይሆኑ ህግ አውጭው በዴንጋጌዎቹ የሰጠውን ጥብቅ ትእዛዝ አሇመፇፀም ወይም 
አሇማሟሊት ውለን ህጋዊ ህሌውና እንዲይኖረው የሚያዯርግ ውጤት አሌባ (Void) ወይም ውለ እንከን ያሇበትና 
ፉራሽ (voidable) እንዱሆን የማዴረግ ሀይሌና ጉሌበት ያሊቸው ናቸው፡፡ ስሇሆነም ተዋዋይ ወገኖች ውሊቸው 
በህግ ፉት የፀና እንዱሆን ከፇሇጉ አስገዲጅ የሆኑ የውሌ ህግ ዴንጋጌዎች መከተሌና ማሟሊት አሇባቸው፡፡ 
የአስገዲጅነት ባህሪ ያሊቸውን የውሌ ህግ ዴንጌጋዎች አሇማሟሊት ውለን ሇማፌረስ የሚያስችሌ እንከን ያሇበት 
ውሌ የሚያዯርግ ወይም ውለን ውጤት አሌባና ህጋዊ ህሌውና የላሇው የሚያዯርግ ነው፡፡  
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(iii) አብዛኛውን ጊዜ በህግ ትምህርት ቤቶች የሚሰጡ ትምህርቶች እና ስሇ ህግ የሚፃፈ ጽሁፍች የአገራችንን የውሌ 
ህግ ዴንጋጌዎች ፇቃጅ የሆኑ የህግ ዴንጋጌዎች እና አስገዲጅነት ያሊቸው የህግ ዴንጌዎች በማሇት የሚፇርጁ 
ናቸው፡፡ አብሊጫው ዴምጽም ሆነ በሰበር መዝገብ ቁጥር 21448 ሇፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 
1 ትርጓሜ የሰጠው ችልት የፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 በባህሪው አስገዲጅነት ያሇው የህግ 
ዴንጋጌ ነው የሚሌ አቋም አሊቸው፡፡ በእኔ በኩሌ አንዴ መታየት ያሇበት የውሌ ህጋችን ባህሪ ሣይዲሰስና 
ሣይታይ ታሌፎሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችን ስንመረምር ህግ አውጭው በትእዛዝ መሌክ 
የዯነገጋቸው ነገር ግን የአስገዲጅነት ባህሪ የላሊቸው ዴንጌጋዎችን እናገኛሇን፡፡ የዚህ አይነት የህግ ዴንጋጌዎች 
አዛዥ ወይም መሪ የህግ ዴንጋጌዎች (Directory provisions of the law of contract) በሚሌ መንገዴ 
ይገሇፃለ፡፡ የአዛዥነት ወይም የመምራት ባህሪ የተሊበሱ የውሌ ህግ ዴንጌዎች በወቅቱ የነበረውን ህግ አውጭ 
ፌሊጏት የሚያንፀባርቁ ናቸው፡፡ በተሇይም የፌትሏብሔር ህጉን ሲያውጅ ህግ አውጭው በአገሪቱ ግዛት ክሌሌ 
የሚፇፀሙ የውሌ ግንኙነቶችን ወዯ ዘመናዊ የውሌ አሠራርና አስተዲዯር ሇማሸጋገር በማሰብ የተዯነገጉ ናቸው፡፡ 
አዛዥ ወይም መሪ የህግ ዴንጌዎች ህግ አውጭው የውሌ ግንኙነት ሲቋቋም ወይም ሲፇፀም እንዱሆን 
የሚፇሌገውን ነገር በትእዛዝ መሌክ በመዯንገግ ህብረተሰቡን ወዯሚፇሌገው ግብ የሚመራባቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ እነዚህ የውሌ ዴንጋጌዎች ህብረተሰቡን ወዯሚፇሇገው ግብ ሇመምራት ሚና ያሊቸው ሲሆን 
በተሇያዩ ምክንያቶች አዛዥ ወይም መሪ የህግ ዴንጌዎች ሣይከበሩና ሣይሟለ ቢቀሩ መሠረታዊ የሆኑና በውሌ 
የተቋቋሙ መብትና ግዳታዎችን ውጤት አሌባ ወይም ፇራሽ የማዴረግ ባህሪ የላሊቸው ናቸው፡፡  
የህግ መዝገብ ቃሊት የአዛዥነት ወይም የመሪነት ባህሪ ያሊቸውን ዴንጋጌዎች “the observance of which is 

not necessary to the validity of the proceeding to which it relates. Statutory provisions which do not 
relate to the essence of things to be done, and as to which compliance is of convenience rather than 
substance are directory” በማሇት ይገሌፃቸዋሌ፡፡  

ከዚህ በመነሣት የፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌን ባህሪ ስመረምረው ዴንጌጋው አዛዥ 
ወይም መሪ የህግ ዴንጋጌ እንጂ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ሇዚህም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ምክንያቶች መስጠት 
ይቻሊሌ፡፡ የመጀመሪያው የዴንጋጌው አቀራረጽና የቃሊት አሰካክ ነው፡፡ የፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌ ቃሌ በቃሌ ሲነበብ “የማይንቀሣቀሱ ንብረቶች ባሇቤትነት ወይም የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሊይ አሊባ ጥቅም መብት 
ወይም መያዥያ ወይም ላሊ አገሌግልት ሇማቋቋም ወይም ሇማስተሊሇፌ የሚዯረጉ ውልች ሁለ በጽሐፌና በሚገባ 
አኳኋን በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ፉት መሆን አሇባቸው” በሚሌ መንገዴ 
የተዯነገገ ነው፡፡  

የዚህ ዴንጋጌ አቀራረጽ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌ ስሇመሆኑ ከማያከራክረው የፌትሏብሄር ህግ ቁጥር 1728 ንዐስ 
አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ጋር በማነፃፀር ብንመሇከተው የፌትሏብሏር ህግ ቁጥር 1723 የንዐስ አንቀጽ 1 “በፌርዴ ቤት መዝገብ 
ቤት ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ፉት መሆን አሇባቸው” ከማሇት ውጭ ውለ በፌርዴ ቤት መዝገብ ቤት 
ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት አሇመዯረጉ ውለን ውጤት አሌባ ወይም ፇራሽ የሚያዯርገው 
ስሇመሆኑ አይዯነግግም፡፡  

ሁሇተኛው ምክንያት ህግ አውጭው የፌ/ሕ/ቁ 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 የዯነገገበት ሁኔታ ነው፡፡ ህግ አውጭው 
በአገሪቱ ግዛት ክሌሌ ውስጥ የማይንቀሣቀሥ ንብረትን አስመሌክቶ የሚከናወኑ ውልች በባሇሥሌጣን ተረጋግጠው 
ተመዝግበውና በመንግሥት ጥበቃ ሥር እንዱቀመጡ ፌሊጏት ያሇው መሆኑን ሇመግሇጽና ህብረተሰቡ በዚህ መንገዴ 
ውልችን እንዱፇጽም ሇመምራት አስቦ የዯነገገው ዴንጋጌ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ህግ አውጭው የፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 
1723 ንዐስ አንቀጽ 1 በአስገዲጅ የህግ ዴንጋጌነት የመዯንገግ ሀሳብ ነበረው ብል ሇመከራከር አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም 
በ1952 ዒ.ም የፌትሏብሔር ህጉን ያወጀው ህግ አውጭ በአገሪቱ መሌካምዴራዊ ግዛት ውስጥ የሚዯረጉ የማይንቀሣቀሥ 
ንብረትን የሚመሇከቱ የሽያጭ፣ የመያዥያ፣ የአሊባ ጥቅም ማስተሊሇፉያና የላልች አገሌግልት ውልችን የሚመዘግብና 
ህብረተሰቡ በቀሊለ ሉዯርስባቸውና ሉጠቀምባቸው የሚችለ ተቋሞችን ገና ያሊዯራጀ መሆኑና ተቋማቱም በነበሩባቸው 
ውስን ሥፌራዎች የህጉን ይዘት መንፇስና ዒሊማ በአግባቡ ተገንዝቦ ሥራ ሊይ ሉያውሌ የሚችሌ የሰው ሀይሌ ገና 
ያሊፇራ መሆኑን ጠንቅቆ የሚያውቅና የሚገነዘብ ነበር ብዬ አስባሇሁ፡፡ በህግ አተረጓጏም ሥርዒት ውስጥ ምን ጊዜም ህግ 
አውጭው ምክንያታዊና የአገሪቱን ነባራዊ ዔውነታዎች በአግባቡ በመመርመርና በመመዘን ህጏችን ይዯነግጋሌ ተብል 
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ይገመታሌ፡፡ ስሇዚህ ውለን ሇመመዝገብ የሚችለ ተቋማትና የሰው ሀይሌ ባሌነበረበት ሁኔታ በአገሪቱ ውስጥ ሲከናወኑ 
የነበሩ የቤትና የመሬት ሽያጭ፣ የመያዥያ ውሌና ላልች ውልች ካሌተመዘገቡ በስተቀር ውጤት አሌባ ወይም ፇራሽ 
መሆን አሇባቸው የሚሌ ሀሳብ ይዞ የፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1ን ዯንግጓሌ ብል መተርጏም ምንም 
አይነት ማነሻና መሠረት የላሇው አተረጓጏም ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡  

በአንፃሩ ህግ አውጭው ሇዯህነትና ሇጥንቃቄ “to convenience” በማይንቀሳቀሥ ንብረት ሊይ የሚዯረጉ ውልች 
በፌርዴ ቤት መዝገብ ቤት ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ቢዯረጉ የሚመረጥ መሆኑን ሇማሣወቅና 
ህብረተሰቡም በዚህ መሌክ ውልችን እንዱዋዋሌ ሇመምራት በማሰብ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1723 የንዐስ አንቀጽ 1ን 
በመዯንገግ ይህ ባይሟሊ ግን ውለን ውጤት አሌባ ወይም ፇራሽ የማያዯርግ መሆኑን በሚያሣይ መሌኩ ዴንጋጌውን 
የቀረፀ መሆኑን ላልች የህግ ዴንጋጌዎችን መመሌከት ሣያስፇሌግ በፌትሏብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 
በፌትሀብሔር ህግ ቁጥር 1728 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ አቀራረጽ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት በማነፃፀርና ዴንጋጌው 
ሲታወጅ በአገሪቱ የነበረውን ነባራዊ ዔውነታና ህግ አውጭው ሉያሣካው ከሚፇሌገው ግብና አሊማ አንፃር  በመመዘን 
ሇመረዲት ይቻሊሌ የሚሌ ዔምነት አሇኝ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ በእኛ የህግ ሥርዒት ውስጥ የትኞቹ የህግ ዴንጋጌዎች ፇቃጅነት ያሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች 
ናቸው? የትኞች አስገዲጅነት ያሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ናቸው? የትኞቹ ዴንጋጌዎች ዯግሞ የአዛዥነት ወይም የመሪነት 
ባህሪ ያሊቸው ናቸው? የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስና የዴንጌዎቹን ባህሪ ሇመሇየት የምንጠቀምባቸውን ዘዳዎች ተገቢነት 
በመመርመር የችግሩን መንስኤና ምክንያት ሇመረዲት ጥረት ማዴረግ ይገባናሌ ብዬ አስባሇሁ፡፡ እንዯሚታወቀው 
በአገራችን የህግ ሥርዒት ውስጥ በአማርኛው ቅጅ “ሉሆን ይችሊሌ፣ ሉፇፀም ይችሊሌ፣ የተፇቀዯ ነው፣….” የሚለ 
ቃልችን በመጠቀም ህግ አውጭው የዯነገጋቸውን ዴንጋጌዎች ፇቃጅነት ያሊቸው የህግ ዴንጌጋዎች ናቸው በማሇት 
የምንፇርጅ ሲሆን በእንግሉዘኛው ቅጅ “May, possible, permissible ………” የሚለና የመሳሰለ ቃሊቶችን 
የተጠቀመባቸውን ዴንጋጌዎች ፇቃጅነት ያሊቸው (permissive provisions of law) በማሇት እንፇርጃሇን፡፡  

 በላሊ በኩሌ ህግ አውጭው በአማርኛው ቅጅ “መሆን አሇበት፣ ሉፇፀም ይገባዋሌ፣ ማዴረግ አሇባቸው ……….” 
የመሳሰለ ትእዛዝ አዘልች በመጠቀም የዯነገጋቸውንና በእንግሉዘኛው ቅጅ “Shall, ought to be, must, may not…” 
የሚለ ቃሊትን በመጠቀም የዯነገጋቸውን ዴንጋጌዎች ሁለ አስገዲጅ የሕግ ዴንጋጌዎች  /mandatory provisions of 
law/ ናቸው የሚሌ የአብዛኛው የሕግ ባሇሙያዎች መዯምዯሚያ አሇ፡፡ ሆኖም እነዚህን ትዔዛዝ አዘሌ ቃልች ሕግ 
አውጪው በአንዴ ዴንጋጌ ውስጥ መጠቀሙን በማየት ብቻ የዴንጋጌዎችን ባህሪ ሇመሇየት የምንጠቀምበት ዘዳ አሣሣችና 
አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌዎችን አዛዥ ወይም መሪ ከሆኑ የሕግ ዴንጋጌዎች ሇመሇየት የማያስችሌ የአፇራረጅ ዘዳ ነው፡፡  

 ስሇሆነም አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌዎችን አዛዥና መሪ ከሆኑ የህግ ዴንጋጌዎች ሇመሇየት ህግ አውጭው ትእዛዝ 
አዘሌ ቃሊት የተጠቀመ መሆኑን ማየት ብቻ በቂ አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ህግ አውጭው በትእዛዝ መሌክ 
ያስቀመጣቸውን ዯንቦች መጣስ ወይም ሣያከብሩ መቅረት የሚያስከትሇውን ውጤት በመመርመር ዴንጋጌዎችን መሇየት 
ያስፇሌጋሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡  

 የዚህ አይነት ዘዳ መጠቀም አዱስ አይዯሇም በህግ መዝገበ ቃሊት ውስጥ “Mandatory provisions, they 
prescribe, in addition to requiring the doing of the thing specified, the result will follow if they are not 
done where as directory provisions, their terms are limited to what is required to be done” በሚሌ 
መንገዴ ሌዮነታቸው ተገሌጾ እናገኛሇን፡፡ 

  ህግ አውጭው ከተጠቀመባቸው ቃሊት ባሻገር ከሊይ የተገሇፀውን መሠረተ ሀሳብ አስገዲጅ የህግ ዴንጌጋዎችን 
አዛዥ ወይም መሪ ከሆኑ የህግ ዴንጌጋዎች ሇመሇየት ጥቅም ሊይ ማዋሌ ይገባናሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ ስሇሆነም 
በፌታብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 በአማርኛው ቅጅ ‹‹በፌርዴ ቤት መዝገብ ቤት ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ 
ስሌጣን ባሇው ፉት መሆን አሇባቸው›› የሚሌ ቃሌ መኖሩንና በእንግሉዘኛው ቅጅ ‹‹Shall be in writing  and 
registered with a court or notary>> የሚሌ ቃሌ መኖሩን በመመሌከት ብቻ ዴንጋጌው አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌ ነው 
በማሇት የተዯረሰበት መዯምዯሚያና የህግ ትርጉም ከሊይ ከገሇጽኩት የህግ ዴንጋጌዎችን ባህሪ መሇያ አሠራርና ዘዳ 
አንፃር እንዯገና መታየትና መመርመር አሇበት የሚሌ ሀሳብ አሇኝ፡፡  
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 ስሇሆነም ከሊይ በዘረዘርኳቸው ምክንያቶች የፌታብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 የአሃዝነት ወይም 
የመሪነት ባህሪ ያሇው (Directory provision of low) የሕግ ዴንጋጌ እንጂ አስገዲጅ የሕግ ዴንጋጌ እንጂ አብገዲጅ የሕግ 
ዴንጋጌ /mandatory provision of low/ አይዯሇም የሚሌ ሀሳብ አሇኝ፡፡ አብሊጫው ዴምጽ ይህንን ዴንጋጌ  አስገዲጅ 
የህግ ዴንጋጌ ነው በሚሌ እምነት አመሌካች ከተጠሪዎች አውራሽ ጋር ያዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ  በፌርዴ ቤት 
መዝገብ ቤት ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የተዯረገ ባሇመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት 
የሰጠው ውሳኔ ህግ አውጭው ህጉን ሲያውጅ የነበረውን ሀሳብ ሉያሣካው የሚፇሌገውን ግብና ዒሊማ ግምት ውስጥ 
የማያስገባ ከመሆኑም በሊይ ውሳኔው ከህግ መተርጏም ያሇፇና አዱስ ህግ የማውጣት ያህሌ ውጤት ያሇው በመሆኑ 
ከሙያ አጋሮቼ ተሇይቻሇሁ፡፡ 2. የፌታብሔር ህግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 ከማይንቀሣቀሥ ንብረት ሽያጭ ውሌ 
ዴንጋጌዎች በተሇይም ከፌታብሔር ህግ ቁጥር 2877 እና ከፌታብሔር ህግ ቁጥር 2878 ጋር ያሇውን ግንኙነት 
መመርመር የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን አስፇሊጊ ነው፡፡ የፌታብሏር ህግ ቁጥር 1723 ሁሇት መሠረታዊ ዯንቦችን 
በአንዴ ሊይ አጣምሮ የያዘ ዴንጋጌ ነው፡፡ የመጀመሪያው የማይንቀሣቀሥ ንብረት ባሇቤትነት የአሊባ ጥቅም መብት፣ 
ወይም መያዣና ላሊ አገሌግልት መብት ሇማቋቋም ወይም ሇማስተሊሇፌ የሚዯረጉ ውልች ሁለ በጽሐፌ መዯረግ 
እንዲሇባቸው የሚዯነግገው ሲሆን፡- ሁሇተኛው ውለ በፌርዴ ቤት መዝገብ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ፉት 
መሆን እንዲሇበት የሚዯነግግ ነው፡፡ ይኸ ዴንጋጌ በጥቅለ ሲታይ አሏዝ ወይም መሪ ዴንጋጌ ነው የምሌበትን ምክንያት 
ከሊይ በዝርዝር ገሌጫአሇሁ፡፡ የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 ዯንቦች 
ውስጥ የትኛው ክፌሌ ሇቤት ሽያጭ ውሌ አስገዲጅ የትኛው ከፌሌ ዯግሞ አሏዝ ወይም የመሪነት ባህሪ ያሇው መሆኑን 
ግሌጽ የሚያዯርግ ሌዩ ዴንጋጌ ነው፡፡ የማይንቀሣቀስ ንብረት ባሇቤትነት ሇማስተሊሇፌ የሚዯረግ የቤት ሽያጭ ውሌ 
በጽሁፌ ካሌተዯረገ በስተቀር ፇራሽ እንዯሚሆን የፌ/ሕግ ቁጥር 2877 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡  ይኸ ዴንጋጌ ውለ በጽሐፌ 
መዯረግ አሇበት በሚሌ መንገዴ ብቻ የተቀመጠ ሣይሆን ውለ በጽሐፌ አሇመዯረጉ የሚያስከትሇውን ውጤት ግሌጽ 
የሚያዯርግ ዴንጋጌ ነው፡፡ ስሇሆነም የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723/1/ በአሃዝነት ወይንም 
በመሪነት ካስቀመጣቸው ሁሇት ዯንቦት ውስጥ “የውለ በጽሐፌ መሆን” የሚዯነግገው ዯንብ የማይንቀሣቀስ ንብረት 
ባሇቤትነት ሇማስተሊሇፌ የግዴ መፇፀም ያሇበትና አስገዲጅ የሕግ ሁኔታ መሆኑን ግሌጽ የሚያዯርግ ነው ስሇሆነም 
ዴንጋጌዎቹ ጏን በጏን ሉፇፀሙ የሚችለ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ 

 በላሊ በኩሌ የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንዐስ አንቀጽ 1 ከያዛቸው ዯንቦች 
ውስጥ ሁሇተኛው ክፌሌ ማሇትም “የውለ በፌርዴ ቤት መዝገብ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ በተሰጠው አካሌ ፉት” መዯረግ 
አሇመሟሊት ውለን ውጤት አሌባ ወይም ፇራሽ የማያዯርግ በላሊ አነጋገር አስገዲጅ ሣይሆን አሏዥ ወይም መሪ የሕግ 
ዴንጋጌ መሆኑን ግሌጽ የሚያዯርግ ዴንግጌ ነው፡፡ ስሇሆነም የቤት ሽያጭ ውሌ በጽሐፌ ከተዯረገ በውሌ አዋዋይ ፉት 
ባሇመዯረጉ ብቻ ውጤት አሌባ ወይም ፇራሽ እንዯማይሆንና በተዋዋዮቹ መካከሌ አስገዲጅነት ያሇው የፀና ውሌ መሆኑን 
የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 ዴንጋጌ ግሌጽ የሚዯረግ ነው፡፡ ስሇሆነም በእኔ እምነት የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 
አስገዲጅ የሕግ ዴንጋጌ ሲሆን የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ የአሃዝነት ወይም የመሪነት ባህሪ 
ያሇው የሕግ ዴንጋጌ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

 ስሇሆነም የቤት ሽያጭ ውሌ በጽሐፌ የተዯረገ ሆኖ እያሇ አስገዲጅነት በላሇው የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 
ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው በውሌ አዋዋይ ፉት የመዯረግ መስፇርት አሊሟሊም ተብል ውጤት የሇውም መባለና 
የአመሌካች ውሌ ይፇፀምሌኝ ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ አግባብነት የሇውም የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 

 ላሊው በዚህ መዝገብ በጭብጥነት ያሌተያዘ ነገር ግን ግሌጽ መሆን ያሇበት ውሌ ሇማማዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ 
ፉት ያሌተዯረገ ወይም የማይንቀሣቀስ ንብረት መመዝገቢያ መዝገብ ያሌተመዘገበ የቤት ሽያጭ ውሌ ውጤት የማይኖረው 
በተዋዋዮቹ መካከሌ ሣይሆን በላልች ሶስተኛ ወገኖች ሊይ መሆኑን ከሊይ በሰፉው በዘረዘርኩት የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 
1723 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረታዊ ይዘትና ባህሪና የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2878 አስገዲጅ የሕግ ዴንግጌ ከመሆኑ አንፃር 
በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 እና 2878 አሰገዲጅ የሕግ ዴንግጌዎች 
በመሆናቸው የአሃዝነት ወይም የመሪነት ባህሪ ካሇው የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 በሊይ ተፇፃሚነት 
ያሊቸው ናቸው የሚሌ ሏሳብ ያሇኝ ሲሆን አብሊጫው ዴምጽ የእነዚህን ዴንጋጌዎች ባህሪ የተፇፃሚነት ወሰን አስመሌክቶ 
የሰጠው ትርጓሜ ተገቢነት የላሇውና በጥሌቀት መታየት አሇበት በሚሌ መነሻ ይህንን የሌዩነት ሏሳብ ጽፋአሇሁ፡፡      
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3. አብሊጫው ዴምጽ እና ከዚያ ቀዯም ብል የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 አስገዲጅ የሕግ ዴንጋጌ ነው 
በማሇት ትርጉም የሰጡት ዲኞች የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 “በፌርዴ ቤት መዝገብ ወይም ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው ፉት መሆን አሇባቸው” ከማሇት ውጪ ውለ በዚህ መንገዴ ሣይፇፀም ቢቀር ውጤቱ ምን 
ይሆናሌ? ሇሚሇው ጥያቄ ዴንጋጌው ምሊሽ እንዯማይሰጥ በውሌ ተገንዝበዋሌ፡፡ የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ 
አንቀጽ 1 መሰረት በውሌ አዋዋይ ፉት ባይፇፀም ውለን ውጤት አሌባ ወይም ፇራሽ እንዯማይሆን ሇማሳየት ሕግ 
አውጭው ሆነ ብል ያሇፇውና ዴንጋጌው አስገዲጅ የሕግ ዴንጋጌ ሳይሆን አሃዝ ወይም በመሪ የሕግ ዴንጋጌነት የዯነገገው 
መሆኑን ባሇመገንዘብ አብሊጫው ዴምጽ የተከተሇው ትርጓሜ ሕግ አውጭው ሕጉን ካሰበው ሏሳብ ያፇነገጠ እና 
አዲናጋሪና አፌራሽ ውጤት ያሇው ነው፡፡ አብሊጫው ዴምጽ በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ያሌተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ እንዯረቂቅ 
እንዯሚቆጠር የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1720 ንዐስ አንቀጽ 1 ከፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 ጋር 
በማጣመር በመተርጏም ወስኗሌ፡፡ 

 በመሰረቱ ይኸ አተረጓጏም መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ብዬ አስባሇሁ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ የቤት ሽያጭ ውሌ 
የሚፇፀምበት ፍርም ምን መሆን እንዲሇበት ሕግ አውጭው በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 በግሌጽና አስገዲጅ ዯንጋጌ 
ዯንግጏ እያሇ ፌርዴ ቤቱ በትርጉም ላሊ ተጨማሪ የውሌ ፍርም ሇመፌጠር የሰጠው ውሣኔ ከሕግ አተረጓጏም መርህ 
የወጣና ያፇነገጠ ነው፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1720 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሰረት አንዴን ውሌ 
እንዯረቂቅ የሚያስቆጥረው የውለ በሚገባ አኳኋን የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1726 መሰረት የተስማሙበትን ሞሌተው  
አሇመፃፊቸው፣ 

 በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1727/1/ መሰረት ተዋዋዮች ያሌፇረሙበት ሲሆንና በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1728 
ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 መሰረት ተዋዋዮቹ ፉርማቸውን ያሊስቀመጡ ሲሆን ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ውለ 
የተዋዋዮቹ ስምምነት በሚገሌጽ መንገዴ በጽሐፌ ተዘጋጅቶ ተዋዋዮቹ ከፇረሙበት በኋሊ ምስክሮች ሣይፇርሙበት ቢቀሩ 
የውለን ሰነዴ እንዯረቂቅ የሚያስቆጥር ጉዴሇት እንዲሌሆነ ከፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1727 ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በተዋዋዮቹ የተፇረመው ውሌ ሊይ ምስክሮች ሣይፇራረሙ ቢቀሩ ውለ እንዯረቂቅ የሚታይ ሣይሆን 
ውለን ውጤት አሌባ የሚያዯርግ ጉዴሇት ስሇመሆኑ ከፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1727/2/ ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌ በሌዩ ሁኔታ የቤት ሽያጭ ውሌ በጽሐፌ ሳይይዯረግ ቢቀር እንኳን እንዯረቂቅ የሚታይ ሣይሆን ውለ ፇራሽ 
እንዯሚሆን ከፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 ከዚህ በተጨማሪ በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም ወይም 
ውሌ አዋዋይ ፉት አሇመዯረግ አብሊጫው ዴምጽ እንዯሚሇው የውሌ ፍርም አሇመሟሊት አይዯሇም፡፡ አንዴ ውሌ በውሌ 
አዋዋይ ፉት ሲዯረግ የሚፇፀሙ ተግባራት ሶስት መሰረታዊ ጉዲዮች ናቸው፡፡ የመጀመሪያው የተዋዋዮቹን ፇቃዯኝነት እና 
የውለን ሇሕግ ወይም ሇሞራሌ ተቃራኒ ያሇመሆን በማረጋገጥ ውለን መመዝገብ ሲሆን ሁሇተኛው ተዋዋዮቹ 
አስፇሊጊውን የቴንብር ቀረጥና ላልች ሕጋዊ ክፌያዎችን እንዱከፌለ ማዴረግ ነው፡፡ ሶስተኛው ውለን አንዴ ኮፒ 
የማስቀመጥና የመጠበቅ ሥራ መሥራት ነው፡፡ 

 ውሌን የመመዝገብ እና የቴንብር ቀረጥ የመክፇሌ ግዳታን አሇመወጣት ውለን ፇራሽ እንዯማያዯርገው 
የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1720 ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ ይሕም የሚያሣየው በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ 
አንቀጽ 1 በውሌ አዋዋይ ፉት አሇመዯረጉ ውለን ፇራሽ የማያዯርገው መሆኑን ነው፡፡ ሆኖም አብሊጫው ዴምጽ 
በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 የተቀመጠውን የመመዝገብ የቴንብር ቀረጥ የመክፇሌና በመጨረሻም ኮፒ 
የማስቀመጥ መስፇርት አሇመሟሊት ውለን ፇራሽ ወይም ውጤት አሌባ በማዴረግ የሚወሰን ሣይሆን ከጅምሩ 
እንዲሌተዯረገና እንዯረቂቅ ሰነዴ ያስቆጥረዋሌ በማሇት የሰጠው ትርጓሜ ተገቢ ነው ብየ አሊስብም፡፡ ስሇሆነም አብሊጫው 
ዴምጽ በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723/1/ ዴንጋጌ አስገዲጅ ሣይሆን አሃዝ ወይም መሪ የሕግ ዴንጋጌ መሆኑን 
ባሇመገንዘብ በሕጉ ዴንጋጌ የተቀመጠው መስፇርት ሳይሟሊ ውጤቱ ምን ይሆናሌ? የሚሇውን ሕግ አውጭው ሆነ ብል 
በክፌትነት የተወውን በትርጉም በማሟሊት ውለ እንዯረቂቅ የሚቆጠር ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ሕግ አውጭው 
ሕጉን ሲያውጅ ከነበረው ሏሳብ እና ሉዯርሰበት ካሰበው ግብና ዒሊማ ያፇነገጠ የሕግ አተረጋጏም መርሆችን ያሌተከተሇ 
ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 
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4. አብሊጫው ዴምጽ የተከተሇውና የተቀበሇው የፌታበሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ አሇመከበር ወይም 
አሇመሟሊት ውጤት ውለን በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1720 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት እንዯረቂቅ ያስቆጥረዋሌ የሚሇው 
አተረጓጏም ተግባራዊ ምሊሽ የሚሹ የበርካታ ችግሮች መንስኤና ምክንያት ሆኗሌ ብየ አስባሇሁ፡፡ የመጀመሪያው ቤት 
ሽያጭና ቤት ገዥ የፇረሙበትና ምስክሮችም በፉርማቸው ያረጋገጡት የጽሐፌ ውሌ እንዯርቂቅ ሰነዴ የሚታይ ነው 
ተብል በመወሰኑ  ይህንን የውሌ ሰነዴ የመብትና ግዳታ ማረጋገጫ ሰነዴነት በመጠቀም ክስ ሇማቅረብ ሲሞክሩ ክስ 
ሇማቅረብ የማያስችሌህ መብትና ጥቅም የሇህም፡፡ ያቀረብከው የውሌ ሰነዴ እንዯ ውሌ ሣይሆን እንዯ ረቂቅ የሚታይ ነው 
በማሇት ጥያቄያቸው በፌታብሔር ስነ ስርአት ሕግ ቁጥር 33/2/ መሰረት የሚሰረዝባቸው ቢያንስ በውለ መሰረት 
የከፇለትን ገንዘብ የማስመሇስ መብታቸውን እንዲይጠይቁ መዝገባቸው በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 231 መሰረት እየተዘጋባቸው 
ያለ ሰዎች መኖራቸውን በዚህ ችልት በመዝገብ ቁጥር 32226 የተዯረገውን ክርክርና የተሰጠውን ውሣኔ በማየት 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 በሁሇተኛ ዯረጃ ሰነደ ረቂቅ ነው ውሌ አይዯሇም የሚሇው አተረጓጏም ውለ ሕግ የተዯነገገውን ፍርም አያሟሊም 
በሚሌ ምክንያት ፇራሽ እንዱሆን ሇመጠየቅ እና ጥያቄውን ሇማቅረብ በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1810 ንኡስ አንቀጽ 1 እና 
የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1845 የተዯነገገው ጊዜ አሌፎሌ የሚሇውን የመከራከሪያ ሏሳብ አንስቶ የመከራከር መብትን 
አጠያያቂ የሚያዯርግ ነው፡፡ ምክንያቱም አንዴ ሰነዴ ከጅምሩ ረቂቅ ነው ከተባሇ ተዋዋዮች ያዯረጉት ምንም አይነት የውሌ 
ግኑኝነት የሇም ማሇት ነው፡፡ የላሊ የውሌ ግኑኝነት እንዱፇርስ በሁሇት ዒመት ወይም በአስር አመት ውስጥ መጠየቅ 
ነበር ብል ሇመከራከርም ሆነ ውሣኔ መስጠት የሚቻሌ አይሆንም፡፡ ስሇሆነም የዚህ አይነት አዯናጋሪ ሁኔታ የሚፇጥር 
መሆኑና ይኸም ጉዲዮችን በእንጥሌጥሌ የሚያስቀር አተረጓጏም መሆኑን በዚህ ችልት መዝገብ ቁጥር 24515 ከተዯረገው 
ክርክርና ከተሰጠው ውሣኔ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

 በሶስተኛ ዯረጃ ይኸ አተረጋጏም ተዋዋይ ወገኖች ውለን ከመፇፀማቸው በፉት ወዯ ነበረሩበት ሁኔታ ሇማስመሇስ 
የሚያስችሌ ነው፡፡ ተከራካሪዎች ውሌ ከመዋዋሊቸው በፉት እንዱመሇሱ ሇማዴረግ በመጀመሪያ ውሌ አሇ ውለ ግን 
ግዴፇት ያሇበት ስሇሆነ ውጤት አሌባ (void) ነው ወይም ፇራሽ (avoidable) ነው የሚሇውን መነሻ ይዛ መወሰን 
ይጠይቃሌ፡፡ ውለ ረቂቅ ነው ከተባሇ ከውሌ በፉት የተዯረገ ምንም አይነት መብትና ግዳታ የማያቋቁም ተዋዋዮቹም 
ፇቃዲቸውን ያሌገሇፁበት ሰነዴ ነው የሚሌ እንዴምታና ትርጉም አሇው፡፡ ስሇዚህ በውሌ በፉት በጅምር ረቂቅነት ያሇን 
ነገር “void” ውጤት እሌባት ወይም (avoidable) ፉራሽ ነው ብል ሇመፇረጅና ሇመወሰን አይቻሌም፡፡ በዚህ ምክንያት 
የሥር ፌርዴ ቤቶች ውለ ረቂቅ ነው የሚሇውን የሰበር ትርጉም ተከትሇው ውሣኔ ከሰጡ በኋሊ ተከራካሪዎች ወዯ 
ነበሩበት ሁኔታ ይመሇሱ ብሇው እንዯማይወስኑ አብሊጫው ዴምጽ በዚህ መዝገብ ያዯረገው ማሻሻያ በቂ ማስረጃ ነው፡፡ 

 በአጠቃሊይ ተዋዋይ ወገኖች ፇቅዯውና ወዯው በፉርማቸው ያረጋገጡትንና በምስክሮች ፉርማ የተረጋገጠ የቤት 
ሽያጭ ውሌ ጉዴሇት ያሇበት ስሇሆነ ውጤት አሌባ ነው ወይም ፇራሽ ነው ከማሇት አሌፍ እንዯረቂቅ ይቆጠራሌ ተብል 
የተሰጠው ትርጓሜ መነሻ እየተፇጠሩ ያለትን በርካታ ውስብስብ ችግሮችና ሇመፌታት የሚያስችሌ መንገዴ ሇማስተካከሌ 
ጥረት መዯረግ ሲገባው ከዚህ በፉት የተሰጠው የአህግ ትርጉም ባሇበት ሁኔታ በችግር ፇጣሪነቱ እንዱቀጥሌና ተፇሚ 
እንዱሆን መዯረጉ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ሏሳብ አሇኝ፡፡ 

5. በዚህ መዝገብ ያሇው ሌዩ ሁኔታ የቤት ሽያጭ ውሌ በመፇራረም ብቻ የቆመ አይዯሇም፡፡ አመሌካችና የተጠሪዎች 
አውራሽ ባዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት የየበኩሊቸውን ግዳታ ከግማሽ በሊይ ፇጽመዋሌ፡፡ አመሌካች ብር 4000 
/አራት ሺህ ብር/ ሇተጠሪዎች አውራሽ የከሇፇለ ሲሆን የተጠሪዎች አውራሽ የቤቱን ይዞታ ከአምስት አመት በፉት 
ሇአመሌካች አስረክበዋሌ፡፡ ተዋዋይ ወገኖች ውለን ከመፇራረም አሌፇው በውለ መሰረት የግዳታቸውን በፇፀሙበት 
ሁኔት በመካከሊቸው ያሇው ግኑኝነት ውሌ ሣይሆን የውሌ ረቂቅ ነው የሚሇው አተረጋጏም ተዋዋዮች የውሌ ግኑኝነት 
ከመፌጠር አሌፇው ሇውሊቸው ተገዥ ሆነው በሚታይና በሚጨበጥ መሌኩ የውለን ኃይሇ ቃሌ ሇመፇፀም የወሰደትን 
እርምጃ ከግንዛቤ ውስጥ የማያስገባ አተረጓጏም ነው ይኸ አይነት የሕግ አተረጋጏም ዯግሞ የውሌና የኢኮኖሚያዊ 
ግኑኝነት እርግጠኝነትን ሇውሌ ሏይሇ ቃሇ ማክበርና ተገዥ መሆኑን ሣይሆን እብሇትን ክህዯትን ተሸሊሚ የሚያዯርግ 
በመሆኑ ሉስተካከሌና ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ አምነት አሇኝ፡፡ 

 ሕግ አውጭው ጠቅሊሊና ሌዩ የውሌ ሕግ ዴንግጌዎችን ሲያውጅ በአገሪቱ የሚፇፀሙ የውሌ ግኑኝነቶች ገዥነት 
እንዱኖራቸው ውልች በተወዋይ ወገኖች መካከሌ እንዯ ሕግ ሆነው እንዱያገሇግለና የሕግ  ያሕግ ከበሬታና ተፇፃሚነት 
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እንዱኖራቸው በማሰብ ነው፡፡ የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሰረታዊ ባህሪ ጠቀሜታና 
ውጤት ሕጉ ሲታወጅ ከነበረው የሕግ አውጭው ሏሳብ ዒሊማና ግብ ጋር በተጣጣመ መንገዴ ሉተረጎምና ሥራ ሊይ 
ሉውሌ ይገባዋሌ፡፡ ሕግ ተራ የቃሊት ስብስብና ሕግ አውጭው በዘፇቀዯ የሰራው አረፌተ ነገር አይዯሇም፡፡ ሕግ ታስቦበት 
የአንዴን ማህበረሰብ ኢኮኖማያዊ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ ችግር መፌታትና ወዯ እዴገት ጏዲና የመምሪያ መሣሪያ ነው፡፡ 

 የውሌ ሕግ ዴንጋጌዎች ዯግሞ በአገሪቱ ውስጥ እየተከናወኑ ያለ የውሌ ግኑኝነቶች የፇፃሚነት የንግዴ ሥራና 
ሌውውጥ እርግጠኝነት እና ማህበራዊ መረጋጋት በሚፇጥር መንገዴ መተርጏምና ሥራ ሊይ ማዋሌ አሇባቸው፡፡ የውሌ 
ሕግ ዴንጋጌዎች ሰዎች ወዯውና ፇቅዯው ሇገቡት ግዳታ ተገዥ እንዱሆኑና የውሌ ግዳታቸውን እንዱያከብሩ 
በሚያዯርግና በተዋዋዮች ነፃ ፇቃዴ የተመሰረተ ሇሕግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ያሇሆነ ውሌ ከውለ መሰረታዊ ይዘትና ባህሪ 
ጋር ግኙኝነት በላሊቸው ጥቃቅን ምክንያቶች ሇማፌረስ እና ሇማሰረዝ በክፈ ሌቦና የሚዯረጉ እንቅስቃሴዎችን ሇመግታት 
ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር በሚያስችሌ መሌኩ መተርጏምና ሥራ ሊይ መዋሌ አሇባቸው፡፡ ከዚህ አንፃር በመዝገብ ቁጥር 
21448 የተሇየ ትርጉምና ውሣኔ ከመሰጠቱ በፉት ሇፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 ይዘት የዴንጋጌው 
ባህሪና የሚያሰከትሇውን ውጤት አስመሌክቶ ፌርዴ ቤቶች ሲከተለት የነበሩት የሕግ አተረጓጏም ሕብረተሰቡ በጽሐፌ 
የተዯረገ ተዋዋይ ወገኖችና ምስክሮች የፇረሙበት የቤት ሽያጭ የመያዥያና ላልች አገሌግልቶች ምስክሮች የፇረሙበት 
የቤት ሽያጭ የመያዥያና ላልች አገሌግልቶች ሇማቋቋም ወይም ሇማስተሊሇፌ ያዯረጉ ውልች ህጋዊ ውጤት ያሊቸውና 
በፌርዴ ሏይሌ ተፇፃሚነት አሊቸው ብል እንዱያምን የሚያዯርጉ ነበሩ፡፡ ይህንን አተረጋጏም ሇመቀየር የተሰጠው 
ምክንያትም ሆነ ሕጉ የተተረጏመበት አግባብ አንዴ ብቻ ሣይሆን በርካታ ስህተቶች ያለበት ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 
በመሆኑም አብሊጫው ዴምጽ፡- 

- ሕግ አውጭው ሕጉን ሲያውጅ የነበረውን ሏሳብ ሕጉን በማወጅ ሉያሣካው ከሚፇሌገው ግብና ዒሇማ ግንዛቤ 
ውስጥ ሣያስገባና ትክክሇኛ የሕግ ዴንጋጌዎች ባህሪያት መሇያ ዘዳ ሣይከተሌ የአዛዠነት ወይም የመሪነት ባህሪ 
ያሇውን የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ አስገዲጅ የሕግ ዴንግጌ ነው የሚሌ ትርጉም 
መስጠቱ፡- 

- በአመሌካችና በተጠሪዎች አውራሽ መካከሌ የተዯረገው የቤት ሸያጭ ውሌ አስገዲጅና ሌዩ የሕግ ዴንጋጌ በሆነው 
በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2877 በተቀመጠው ፍርም የሚያሟሊ ሆኖ እያሇ አሊግባብ የፌታብሏር ሕግ ቁጥር 
1723/1/ የተቀመጠውን ፍርም ስሇማያሟሊ የሸያጭ ወለ ውጤት የላሇው ረቂቅ ብል በመወሰን፡- 

- የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1723/1/ መሰረታዊ ጥቅም ዒሊማና ውጤት አስመሌክቶ ላሊው የሰበር ችልት በመዝገብ 
ቁጥር 21448 ሚያዝያ 30 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ትርጉም ከሊይ የዘረዘርኳቸው ችግሮችና የሕግ አተረጓጏም 
ነው ብል ከውሣኔ ውስጥ በመጥቀስና በመከተሌ የሰጠው ውሣኔ የተሣሣተ መዯምዯሚያና ውሣኔ ነው ብዬ 
ስሇማስብ በአመሌካችና በተጠሪዎች አውራሽ መካከሌ በሕግ ፉት የሚፀናና አስገዲጅነት ያሇው የቤት ሽያጭ ውሌ 
አሇ፡፡ ተጠሪዎች በውለ መሰረት ግዳታቸውን ሉፇጽሙ ይገባሌ በማሇት በሌዩነት ወስኛሇሁ፡፡  
 

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዒ 
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