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የሰ/መ/ቁ. 48ዏ12 

ጥቅምት 3 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

  ሏጎስ ወሌደ 

   ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ዐመር ከዴር ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1/ አቶ በዲዲ ሰቦቃ 

    2/ ወ/ሮ አበበች ተካ ጠ/ሰሇሞን ሀብቴ ቀረቡ 

                መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የቤት ሽያጭ ውሌን መነሻ ያዯረገ ነው፡፡ አመሌካች 
ተጠሪዎች ጅምር ቤት ከ1ዏ57 ካ.ሜ. ይዞታ ጋር ሸጠውሇት ሳሇ ክ/ከተማው ቦታውን ሇሌማት 
የወሰዯ መሆኑን ጠቅሶ ሽያጭ የተፇፀመው የሻጮች ይዞታ ባሌሆነ ቦታ ሊይ ነው ሲለ ሽያጩ ዋጋ 
የሇውም ተብል ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ እንዱወሰን ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ ተጠሪዎች የይርጋ ክርክር 
በማቅረባቸው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሽያጭ ውሌ ከተፇፀመ ከሁሇት ዓመት በሊይ  
ይሆናሌ በማሇት የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ/2/ እና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥ/ሔግ 244/2/ሠ እና 245 
በመመረኮዝ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ይህንኑ ብይን አጽንቷሌ፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረቡት አቤቱታ ውለ በሔጉ አሊግባብ ያሌተፇፀመ 
ስሇመሆኑ እና ተጠሪዎች መብት የላሊቸውን ቦታ የሸጡሊቸው መሆኑን ዘርዝረው የሥር ፌ/ቤት 
ሇጉዲዩ አወሳሰን ትክክሇኛ ጭብጥ ሣይዝ የሰጠው ብይን እንዱታረም አመሌክቷዋሌ፡፡ 

 ሰበር ችልቱም አቤቱታውን መርምሮ በዚህ ጉዲይ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ/2/ 
ተፇፃሚነትን አስመሌክቶ ሇመመርመር ሲሌ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ አዝዟሌ፡፡ 

 የተጠሪዎች ጠበቃ በ14/5/2ዏዏ2 ዓ.ም ጽፍ ባቀረቡት መሌስ የአመሌካች ክስ ውሌ ማሰረዝ 
ይሁን ማፌረስ ግሌጽነት የሚጎዴሇው ስሇመሆኑ ጠቅሰው ተጠሪዎች ያዯረጉት የሸያጭ ውሌ ዋጋ 
የሇውም እንዱባሌና ወዯነበርንበት እንመሇስ የሚሇውም ውለ ከተዯረገ ከ9 ዓመት በኋሊ የቀረበ 
በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ በይርጋ ቀሪ መዯረጉ በአግባቡ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ 
እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሆኖ እኛም ከተያዘው 
ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው በግራ ቀኙ መካከሌ ነሏሴ 12 ቀን 199ዏ ዓ.ም በተዯረገ ውሌ 
ተጠሪዎች ጅምር ቤት ሇአመሌካች መሸጣቸው እና በዚሁ አግባብም በግራ ቀኙ መካከሌ በውለ 
መሠረት የተፇፀመ ስሇመሆኑ ነው፡፡ 

 አመሌካች ውለ ዋጋ የሇውም ተብል ግራ ቀኙ ከውለ በፉት ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ 
እንዱወስን ዲኝነት የጠየቀው ሇአመሌካች የተሸጠው ይዞታ የሻጮች አሌነበረም በሚሌ መነሻ 
ስሇመሆኑም የሥር መዝገብ ያስረዲሌ፡፡ ከዚህ መረዲት  የሚቻሇው የውለ ጉዲይ ሔጋዊነት አከራካሪ 
ሆኖ የቀረበ መሆኑን ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1711 በግሌጽ እንዯተዯነገገው የውሇታው ጉዲይ 
/Object of the Contract/ የመወሰን መብት የተዋዋዮች ቢሆንም በሔግ የተወሰኑ ወይም 
የተከሇከለ ጉዲዮች የተጠበቁ መሆናቸውን ያስገነዝባሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ያቀረበው ክስ 
መሠረት ያዯረገው ተጠሪዎች የሸጡት ቤትና ይዞታው የራሣቸው አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ 

 ስሇዚህ የውሇታው ጉዲይ ተጠሪዎች ሔጋዊ ባሇይዞታ ናቸው ወይስ አይዯለም የሚሇው 
በፌሬ ነገር ክርክር እና ማስረጃ የሚጣራ በመሆኑ በዚህ ዯረጃ የምንመረምረው አይዯሇም፡፡ የሥር 
ፌ/ቤት የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ/2/ን በመመርኮዝ ክሱን በይርጋ ዯንብ ስሇዘጋው የዚህን አቋም 
አግባብነት ብቻ እንመረምራሇን፡፡ 

 ውሌ የማፌረስ /invalidation/ መነሻ ምክንያቶች በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 18ዏ8 ተዘርዝረዋሌ፡፡ 
እነዚህም ውለ አመሠራረት ሊይ የፇቃዴ ጉዴሇት መኖር ከተዋዋይ ወገኖች አንደ ችልታ ማጣት፤ 
የውሇታው ጉዲይ ሔገወጥነት ወይም ኢምራሊዊነት ወይም የውለ አቀራረጽ /ፍርም/ በሔግ 
የተዯነገገውን ሥርዓት አሇመጠበቅ የሚለ ናቸው፡፡ 

 ከእነዚህ ምክንያቶች በአንደ ወይም በላሊው መነሻ ውለ እንዱፇርስ ጥያቄ በማንና መቼ 
መቅረብ እንዲሇበትም በሔጉ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ከዚሁ አንፃር በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ ሥር እንዯተመሇከተው የውለ መፌረስ ምክንያት 
ከተዋዋይ ወገኖች ፇቃዴ ጉዴሇት ወይም ችልታ ማጣት ጋር የተያያዘ ከሆነ ውለ እንዱፇርስ ጥያቄ 
መቅረብ ያሇበት በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ መሆን እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡ 

 የጊዜውም አቆጣጠር ውለ የማይረጋበት ምክንያት ከቀረበት ጊዜ ወይም አካሇመጠን ከዯረሰ 
ጊዜ ጀምሮ መሆኑንም ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ የዴንጋጌው ይዘት ከፌ ሲሌ ከተጠቀሱት ምክንያቶች 
የተወሰኑትን ብቻ ሇይቶ ያስቀመጠ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ከፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 
18ዏ8/1/ ዴንጋጌ ይዘት ጋር ተገናዝቦ ሲታይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ/1/2/ የተመሇከተው የጊዜ 
ገዯብ የሚያገሇግሇው ውለ በፇቃዴ ጉዴሇት ወይም በችልታ ማጣት መነሻ እንዱፇርስ የሚቀርብ 
ጥያቄን በሚመሇከት ብቻ እንዯሆነ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 ከዚህ ላሊ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 18ዏ8/2/ ሥር የተዘረዘሩትን ምክንያቶች መነሻ በማዴረግ ውሌ 
እንዱፇርስ የሚቀርብ የዲኝነት ጥያቄ በፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 181ዏ መሠረት በሁሇት ዓመት ጊዜ 
ውስጥ እንዱቀርብ ሔጉ አሊስገዯዯም፡፡ ስሇዚህም የውሇታው ጉዲይ ሔጋዊነትን አስመሌክቶ የቀረበው 
ክስ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ መሠረት በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ አሌቀረበም ሲሌ የሥር ፌ/ቤት 
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የዯረሰበት ዴምዲሜ የሔጉን ይዘት በአግባቡ ያገናዘበ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የውሇታውን ጉዲይ 
ሔጋዊነት አስመሌክቶ የሚያቀርብ ክስ የይርጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 181ዏ ሥር የሚሸፇን 
ሣይሆን እንዯማናቸውም የውሌ ጉዲዮች ክርክር በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1845 በተዯነገገው የአሥር 
ዓመት ጊዜ የሚታይ ይሆናሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግራ ቀኙ መካከሌ የሽያጭ ውሌ የተዯረገው ነሏሴ 
ወር 199ዏ ዓ.ም ሲሆን ክስ የቀረበው ግንቦት 26 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ስሇመሆኑ ከመዝገቡ 
ተረዴተናሌ፡፡ ጊዜው ሲሰሊ ዯግሞ አሥር ዓመት /1ዏ/ እንዲሊሇፇው ተገንዝበናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የውሇታው ጉዲይ ሔጋዊነትን አስመሌክቶ አመሌካች ያቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሔግ 
ቁጥር 181ዏ/2/ መሠረት በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ አሌቀረበም በሚሌ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው 
ብይን ሉታረም የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ስሇሆነም ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13325 መስከረም 28 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው 
ብይን እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 72117 በዏ2/11/2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ የሚሸፇን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 
3. ክሱ የአሥር ዓመት ይርጋ ጊዜ አሊሇፇበትም ብሇናሌ፡፡ 
4. ስሇሆነም በግራ ቀኙ የቀረበውን የፌሬ ነገር ክርክር መርምሮ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት 

ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 341/1/ መሠረት መዝገቡን ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

5. ግራ ቀኙ የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ 
ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ  
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