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                                          የሰ/መ/ቁ. 36887 

                                      ሔዲር 18 ቀን 2001 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

        ታፇሰ ይርጋ 

        ፀጋዬ አስማማው 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌጋነሽ አበበ ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ገብሩ እሸቱ ገብሬ ቀርበዋሌ 

     2. ወ/ሮ ወርቂት እሸቱ ሁሴን ቀርበዋሌ 

ጉዲዩ ከተመረመረ በኋሊ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

አቤቱታው የቀረበው የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጠ/ፌ/የፌ/ይ/መ/ቁ. 
1051/99 የካቲት 05 ቀን 2000 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
ነው በማሇት አመሌካቾች መጋቢት 29 ቀን 2000 ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ በመጠየቃቸው 
ነው፡፡ 

ጉዲዩ የተጀመረው በዯቡብ ወል ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚሁ ፌርዴ ቤት የአሁኗ አመሌካች 
ከሳሽ፣የአሁኑ ተጠሪዎች ተከሳሾች የነበሩ ሲሆን በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተዯረገው 
ክርክር ዯግሞ የአሁኑ ተጠሪዎች ይግባኝ ባይ እንዱሁም የአሁኑ አመሌካች መሌስ ሰጭ 
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

የስር ከሳሽ ጥቅምት 28 ቀን 1999 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ ያቀረቡት ክስ መሰረታዊ ይዘቱ 
ተከሳሾች በኩታበር ከተማ፣ቀበላ 01 የሚገኘውን በ500 ካ.ሜ ቦታ ሊይ ያረፇውን ሁሇት ክፌሌ 
የቆርቆሮ ቤት በመስከረም 13 ቀን 1997 ዓ.ም በተፃፇ የሽያጭ ውሌ በብር 5000 (አምስት ሺህ 
ብር) ሸጠውሌኝ ገንዘቡንም ሙለ በሙለ ተቀብሇው እያሇ ቤቱን እንዱያስረክቡና ስመ 
ንብረትነቱም ስሊሊዞሩሌኝ ተገዯው እንዱያስረክቡኝና ስመ ንብረቱም በስሜ እንዱያዞሩሌኝ ውሳኔ 
ይስጠኝ የሚሌ ነው፤ውለ ከተፇፀመበት ጊዜ ጀምሮም የቤቱን ኪራይ በወር ብር 60 (ስዴሳ ብር) 
ሂሳብ የ26 ወራት ይክፇለኝ ብሇዋሌ፡፡ 

ተከሳሾችም በሰጡት መሌስ ስሌጣኑ የወረዲ ፌ/ቤት በመሆኑ ከፌተኛ ፌ/ቤቱ በጉዲዩ የማከራከር 
ስሌጣን እንዯላሇው እንዯተቃወሙና ውለን ፇጽመን ገንዘቡን ከተቀበሌን በኋሊ ውለ 
እንዲፇረስንና ገንዘቡን እንዱወሰደ ሇከሳሹ ቢያሳውቋቸውም ገንዘባቸውን ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ 
አሌሆኑም፤ በመሆኑም የውለ ይፇፀምሌኝ ጥያቄያቸው ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም ብሇዋሌ፡፡ 
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የስር ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩን እንዯሚያይና በከሳሽና ተከሳሽ መካከሌ ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ ውሌ 
መኖሩ የታመነ በመሆኑና እንዯውለ ሊሇመፇፀም ያቀረቡት ምክንያት ተቀባይነት ስሇላሇው 
ተከሳሾች ውለን ተገዯው እንዱፇጽሙ፣ስመ ንብረቱንም በከሳሽ ስም እንዱያዞሩ እንዱሁም 
የቤቱን ኪራይ ብር 1500 ሇከሳሽ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ፌርዴ ቅሬታ በማሳዯር የስር ተከሳሾቹ ወዯ አማራ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት አቤቱታቸውን  አቅርበው ከተከራከሩ በኋሊ ፌ/ቤቱ በፌ/ይ/መ/ቁ.1051/99 የካቲት 05 
ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ በግራ ቀኙ ወገኖች ተዯረገ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ ወዯ 
ዯቡብ ወል አስ/ፌ/መምሪያ የውሌና ማስረጃ አካሌ ቀርቦ በመጣራት ሊይ እያሇ የቆመ በመሆኑና 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ መሰረት ያሌተፇፀመ በመሆኑ በመካከሊቸው የሚጸና ውሌ እንዯላሇና 
ተዋዋዮቹ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1815 መሰረት ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ፣ ስሇሆነም ይ/ባዮች የነበሩት 
የአሁኑ ተጠሪዎች ብር 5000 (አምስት ሺህ ብር) ሇመሌስ ሰጪ የነበሩት የአሁኗ አመሌካች 
እንዱመሌሱ ወስኗሌ፡፡ 

ይህ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
በማሇት አመሌካች መጋቢት 29 ቀን 2000 ዓ.ም. የተፃፇ አቤቱታ ሇሰበር ችልት ያቀረቡ ሲሆን 
መሰረታዊ ይዘቱም ውለ በጽሁፌና በምስክሮች ፉት የተፇፀመና ሇምዝገባም ወዯሚመሇከተው 
አካሌ ቀርቦ እያሇና ተጠሪዎች ውለን ማዴረጋቸውና ብር 5000 (አምስት ሺህ ብር) ወስዯው 
እንዯነበር አምነው እያሇ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1723/1/ን መሰረት በማዴረግ ውለ በአዋዋይ ፉት 
አሌተመዘገበም በሚሌ አተረጓጏም ውሌ የሇም ማሇቱ ተገቢ አይዯሇም፣ በመካከሊቻው ውሌ 
መኖሩን አምነው ባሇመመዝገቡ ብቻ ውሌ የሇም ብሇው ሇመከራከር ሇሚቃጡ ተከራካሪዎች 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ አያገሇግሌም የሚሌ ሆኖ ተጠሪዎች በሰጡት መሌስም ውለ 
በሚመሇከተው አካሌ ያሌተመዘገበና በእንጥሌጥሌ የቀረ በመሆኑ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ የሚነቀፌበት መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇላሇ እንዱጸዴቅሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ በአጭሩ እንዯተመሇከተው ሲሆን ይህ የሰበር 
ችልትም፣በመካከሊቸው ውሌ አዴርገው እንዯነበር እያመኑ የቤት ሽያጩ በውሌና ማስረጃ 
ባሇመመዝገቡ ብቻ ምክንያት በማዴረግ ውሊቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ን መሰረት በማዴረግ 
ተቀባይነት የሇውም ሉለ ይችሊለ ወይስ አይችለም? የሚሌ መሰረታዊ ጭብጥ በማስቀመጥ 
ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

የአሁኑ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በተጠሪዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ በመካከሊቸው የቤት ሸያጭ 
ውሌ እንዲካሄደና ተጠሪዎች የሽያጩ ጠቅሊሊ ገንዘብ ብር ሇተጠሪዎቹ እንዯሰጡ ሲገሇጽ በስር 
ተከሳሾች የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎችም ውሌ አዴርገው የነበረ ቢሆንም በውሌና ማስረጃ 
የተመዘገበ ባሇመሆኑ የሰጧቸው ገንዘብ ብር 5000 (አምስት ሺህ ብር) እንዱወስደ 
ቢጠይቋቸውም ሇመውሰዴ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ቤቱን እንዯሚያስረክባቸው ገሌጸዋሌ፤ በዚህም 
የተጠሪዎች መሌስ ከአመሌካች ጋር የቤቱን ሽያጭ ውሌ አዴርገው እንዯነበር እንጅ ውለ 
በመካከሊቸው እንዲሌነበረ ፇጽሞ የሚክደ አይዯሇም፡፡ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት በሰ/መ/ቁ. 21448 ሚያዝያ 30 ቀን 1999 ዓ.ም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ እና 2878 
አስመሌክቶ የሰጠው ትርጉም በመካከሊቸው የቤት ሽያጭ ውሌ እንዯነበር አምነው በውሌና 
ማስረጃ አካሌ ባሇ መመዝገቡ ብቻ ውሌ የሇም፤ ብሇው የሚቃወሙ ተከራካሪዎችን 
የሚያጠቃሌሌ አይዯሇም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ መሰረት የሚከናወነው የምዝገባ ዋና አሊማ 
በተዋዋይ ወገኖች የቤት ሽያጭ ውሌ ሇመኖሩ በማስረጃነት እንዱያገሇግሌ ሆኖ ውሌ ማዴረጉና 
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ገንዘብም ተቀብል እንዯነበር አምኖ ውለ አሌተመዘገበም በሚሌ ምክንያት ብቻ መቃወሙ ከሊይ 
ከተቀመጠው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723 ዓሊማ ጋር የሚሄዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአማራ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
ብሇናሌ፤ስሇሆነም በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ በሔግ የሚጸና የቤት ሽያጭ ውሌ አሇ 
ብሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ወል ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ. 013132 ሏምላ 11 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው 
ፌርዴ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፤የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት በጠ/ፌ/የፌ/ይ/መ/ቁ. 1051/99 የካቲት 05 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የስር ከሳሽ የነበሩት የአሁኗ አመሌካች በስር ተከሳሽ የአሁኑ ተጠሪዎች ሊይ ያቀረቡት የቤት 
ሽያጭ ውሌ መፇጸም ጉዲይ በሚመሇከት ተጠሪዎቹ የውለ መኖርን አምነው የተከራከሩ 
በመሆናቸው በውሌና ማስረጃ ያሌተመዘገበ ነው በማሇት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ መሰረት 
መቃወም አይችለም፣የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በዚህ ሁኔታ የሰጠው አተረጓጏም 
ተገቢነት የሇውም፤ስሇሆነም ተጠሪዎች አከራካሪውን ቤት ሇአመሌካች ያስረክቡ ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፤ጉዲዩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት 
ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ቤ/ኃ  
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