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የሰ/መ/ቁ. 3674ዏ 

ህዲር 23 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሠሊሴ 

  አሌማው ወላ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- አቶ ዒብደሌ ዋሀብ ኢብራሂም - ጠ/ ገ/ማርያም ገ/እግዚአብሔር 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ት መሰሇች ከፌያሇው   

  2. አቶ ሰሇሞን ከፌያሇው     

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ 

 የአሁኑ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት ከሣሾች ሲሆኑ አመሌካች ተከሣሽ ነበሩ፡፡ ከሣሾች ባቀረቡት ክስም የከሣሾች 
አባት በከፌተኛ 24 ቀበላ 13 ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥር 2ዏ11 የሆነውን ቤት በ3/13/198ዏ ዒ.ም በተፃፇ የወሇዴ አገዴ 
ውሌ በብር 29,ዏዏዏ (ሃያ ዘጠኝ ሺህ) ሇ1ዏ አመት ሇአመሌካች/ተከሣሽ ያስያዙት ሲሆን የከሣሾች አባት በ21/6/89 ዒ.ም 
ከሞቱ በኋሊ አመሌካች ገንዘባቸውን ወስዯው ቤቱን እንዱያስረክቡን ብንጠይቃው ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ ገንዘቡን ተቀብሇው 
ቤቱን ያስረክቡን፣ ማስጠንቀቂያ ከዯረሣቸው ጊዜ ጀምሮ የቤቱን ኪራይ እንዱከፌለ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

 የሥር ተከሣሽ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስ፤ በ3/13/198ዏ የተዯገውን ውሌ መሠረት በማዴረግ 
የቀረበው ክስ በይርጋ ይታገዲሌ፣ 8 ዒመት ያሇፇ የቤት ኪራይ ጥያቄም ቢሆን በይርጋ ቀሪ የሚሆን ነው፡፡ ይህ ቢታሇፌ 
ግን በ3/13/198ዏ የወሇዴ አገዴ ውሌ ተዯርጎ ቤቱንና ቤቱን የሚመሇከቱ ሠነድች ተረክቤአሇሁ፡፡ ከዚህ በኋሊም ሇግሇሰብ 
ቤት እንዱሸጥ ስሇፇቀዯ የተጠሪዎች ወሊጅ አባትና ባሇቤታቸው ነሏሴ ዏ6/1988 በተፃፇ ውሌ በአ.አ ከተማ መስተዲዴር 
የውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት ተፇራርመን የቤት ሽያጭ ውሌ ፇጽመናሌ፣ ስሇሆነም የወሇዴ አገዴ ውለ በሽያጭ ውሌ ስሇተተካ 
ሉከሱኝ አይችለም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ የሽያጭ ውለ በ6/12/88 መዯረጉን ቢገሌፁም የተመዘገበው ግን 
17/ዏ3/1991 ነው፡፡ ውለ በተመዘገበበት ቀን ዯግሞ የከሣሾች አውራሽ በህይወት አሌነበሩም በመሆኑም አመሌካች 
ባቀረቡት የሽያጭ ውሌ ሊይ የተጠሪዎች አባት ሉፇርሙ የማይችለ በመሆኑ የሽያጭ ውሌ ፇርመናሌ የሚሇው ክርክር 
ተቀባይነት የሇውም፡፡ የግራ ቀኙ ግንኙነት በ3/13/8ዏ ዒ.ም የተዯረገው የመያዣ ውሌ ነው በማሇት ተጠሪዎች 
የሚፇሇግባቸውን ብር 29,ዏዏዏ(ሃያ ዘጠኝ ሺህ) ሇአመሌካች ሲከፌለ አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪዎች እንዱያስረክቡ ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው ይግባኛቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን 
ካከራከረ በኋሊ፤ የሽያጭ ውሌ የተፃፇው በ6/12/1988 ሲሆን የውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርቦ በኃሊፉ የተመራበትና 
የተፇረመበት የተዋዋይ ወገኖች የምስክሮች ፉርማና መታወቂያ የተረጋገጠው በዚሁ ቀን ቢሆንም የዔዲና እገዲ 
እስከሚሠራ የፍርማሉቲ ስርዒቱና ክፌያ መፇፀሚያው ተቋርጦ እንዯገና ማጣራት ተዯርጎ በ1991 ዒ.ም ተረጋግጦ ወጭ 
ሆኗሌ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ውሌ በፉቱ ሲዯረግ አረጋጋጭ እንጂ ውሌ መዝጋቢ አካሌ ባሇመሆኑና ውሌ በፉቱ 

ቀረቡ ጠበቃ መኯንን አምቦ 
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የተዯረገው በ6/12/1988 ዒ.ም በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ አመሌካች ቤቱን በሕጋዊ ውሌ የያዙት በመሆኑ 
ሉያስረክቡ አይገባም፤ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች ዯግሞ በዚህ ውሣኔ ሊይ ቅር ተሰኝተው ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን 
ካከራከረ በኋሊ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔን በመሻር የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሣኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ ይህ ችልትም የሽያጭ ውሌ የተዯረገው 
መቼ ነው የሚሇውን ጉዲይ ሇማጣራት አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በማዴረግ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም የሠበር አቤቱታውን የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብ ካሇው ሕግ ጋር በማገናዘብ 
መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው ተጠሪዎች በአመሌካችና በተጠሪዎች አውራሽ መሃከሌ ያሇው የወሇዴ አገዴ ውሌ ነው 
ሲለ አመሌካች ዯግሞ ከወሇዴ አገዴ ውለ በኋሊ የቤት ሽያጭ ውሌ ተዯርጓሌ በማሇት ተከራክረዋሌ ተጠሪዎች የሽያጩ 
ውሌ ተዯረገ የተባሇው አውራሻችን ከሞቱ በኋሊ በመሆኑ የሽያጭ ውሌ የሇም ሲለ አስተባብሇዋሌ፡፡ ችልቱም የሽያጭ 
ውለ መቼ ነው የተዯረገው የሚሇውን አግባብ ካሇው ሕግ ጋር አናዝቦ መርምሯሌ፡፡ 

 አንዴ ውሌ ፌፁም ነው የሚባሇው ተዋዋዮቹ በተስማማ አኳኋን መፌቀዲቸውን ገሌፀው ሲገኙ መሆኑ 
ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 168ዏ/1/ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ውሌ አቅራቢው በቃሌም ሆነ በጽሁፌ በማያጠራጥር ሁኔታ ግዳታ 
ሇመግባት መፌቀደን ካሣወቀና ውሌ ተቀባዩም በተመሣሣይ መሌኩ የውሌ ዴርዴሩን መቀበለን ካሣወቀ በሁሇቱ መሏከሌ 
ስምምነት መዯረጉን ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1681 መረዲት ይቻሊሌ በእርግጥ ጉዴሇት የላሇበት ፇቃዴ ከመስጠት በተጨማሪ ሕጉ 
ሌዩ የሆነ የሚጠበቅ አፃፃፌ ፍርም እንዱኖር ካስገዯዯ ይኸው የአፃፃፌ ሥርዒት መሟሊቱ ሇውለ ሕጋዊነት ላሊው 
መሠረታዊ ነገር ነው፡፡ ስሇሆነም ተዋዋዮች ነፃ ፇቃዲቸውን ከመስጠታቸው በተጨማሪ ውለን ሕጉ በሚያዘው የአፃፃፌ 
ሥርዒት ሉመሠርቱ ይገባሌ፡፡ ሇምሣላ የማይንቀሣቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ ውለ በጽሁፌ ከመዯረጉ በተጨማሪ ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ሰው ወይም በዲኛ ፉት መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723/1/ ሥር 
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሕጋዊ ውጤት እንዱኖረው የቤት ሽያጭ ውሌ መዯረግ ያሇበት በጽሐፌ ብቻ ሣይሆን ውሌ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ሰው ወይም በዲኛ ፉት ጭምር ነው፡፡ ውለ በአዋዋይ ወይም በዲኛ ፉት እንዱዯረግ 
ያስፇሇገበት ዋነኛ አሊማም የተዋዋዮቹ ማንነት ያሊቸው ችልታና መብት ነፃ ፇቃዲቸውን መስጠታቸውን  ውለ 
የተዯረገበትን ቀንም ሇማረጋገጥ ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የተጠሪዎች አውራሽ እና አመሌካች ውሊቸውን በ6/12/1988 ዒ.ም በተፃፇ ሰነዴ አዘጋጅተው 
ሁሇቱም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ቀርበው መፇረማቸው የምስክሮቹም ማንነትና ፉርማ በዚሁ ውለ 
በተፃፇበት ቀን መረጋገጡን ከክርክሩ ሂዯት ተረዴተናሌ፡፡ በመሆኑም የተጠሪ አውራሽና አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለን 
ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ያዯረጉት በ6/12/1988 መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በእርግጥ ግራ ቀኙ ውለን 
በ6/12/1988 የፇፀሙ ቢሆንም ቤቱን የሚመሇከቱ ዔዲና እገዲ ሇማጣራትና ክፌያ ሇመፇፀም የውሌና ማስረጃ ምዝገባ 
ጽ/ቤት በውለ ሊይ ማህተም ሣያሣርፌበትና የþሮቶኯሌ ቁጥር ሰጥቶ ሣያረጋግጥበት የተወሰነ ጊዜ ማሇፈን 
ተመሌክተናሌ፡፡ ነገር ግን አንዲንዴ አስተዲዯራዊ ጉዲዮች እስኪከናወኑ ዴረስ በውለ ሊይ ማህተም ሣያርፌበት መቆየቱ 
ወይም የþሮቶኯሌ ቁጥር ሣይሰጠው መዘግየቱ ውለ እንዲሌተዯረገ የሚያስቆጥረው ነው ሇማሇት አያስችሌም፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ሠነደን የፃፇው ወይም የተቀበሇው የመንግሥት መ/ቤት ከሆነ ሰነደ የተፃፇበት እርግጠኛ ቀን ነው 
የሚባሇው የፃፇበት ወይም የተቀበሇበት ቀን በመሆኑ /የፌ/ብ/ህ/ቁ.2ዏ15/ሀ/”ን” ይመሇከቷሌ/ የውሌና ማስረጃ ምዝገባ 
ጽ/ቤት የሽያጩን ውሌ ያፇራረመበትና ሰነደን የተቀበሇበት ነሏሴ 6/1988 ዒ.ም የሰነደ ትክክሇኛ ቀን ተብል ሉወሰዴ 
ይገባሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ ሻጭና ገዢ በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው የሽያጭ ውሌን የተፇራረሙበት ቀን ተረጋግጦ 
እያሇ ውለ ተዯረገ ሉባሌ የሚችሇው በዚህ ቀን ሣይሆን አንዲንዴ የአስተዲዯር ጉዲዮች ተጣርተው መ/ቤቱ ማህተም 
ያዯረገበት ቀን ነው በማሇት የተሰጠው ውሣኔ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1/ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 62466 በ22/ዏ2/99 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
33198 በ3/ዏ7/2ዏዏ0 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 50414 በ18/11/1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

3/ አመሌካች ቤቱን በ6/12/88 ዒ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ የያዙት በመሆኑ ተጠሪዎች ቤቱን እንዱያስረክቡ 
ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፡፡ አመሌካች ቤቱን ሉያስረክቡ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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