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የሰ/መ/ቁ. 39725 

ሏምላ 23 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ዒሇምሸት ካሣሁን - ቀረቡ፡፡  

       2. አቶ ብርሃኑ ካሣሁን  

       3. አቶ ዲንኤሌ ካሣሁን  

ተጠሪ፡- አቶ ሽመሌስ እንዲሇ - ጠበቃ ግርማቸው ኢሊሊ - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር ዏ5596 ሏምላ 18 ቀን 1999 
ዒ.ም. የሰጠው ፌርዴ እና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 59564 ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ፌርዴ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ በመቅረቡ ነው፡፡  

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት 
አመሌካቾች ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች የአባታቸው የአቶ ካሣሁን አስረስ ወራሽ 
መሆናቸውን የሚያረጋግጥ በፌርዴ ቤት የተሰጠ የወራሽነት ማስረጃ በማያያዝ ሟች አባታችን በህይወት በነበረበት ጊዜ 
ሚያዝያ 3ዏ ቀን 1989 ዒ.ም. በተፃፇ የቤት ሽያጭ ውሌ ተከሣሹ ከአያታቸው አቶ ጥሊሁን ሀይላ በኑዛዜ ወራሽነት 
ያገኙነትን በቀዴሞ አጠራር በወረዲ 21 ቀበላ 25 የቤት ቁጥር 424 የሆነውን በብር 1ዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ 
ገዝተዋሌ፡፡ ሆኖም የቤቱ ስመ ንብረት በተከሣሽ /ተጠሪ/ አያት ስም ያሇ በመሆኑ የቤቱን ስመ ንብረት ወዯራሳቸው 
ካዛውሩ በኋሊ ካርታውን እንዱሰጡን ይወስንሌን በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡  

 ተጠሪ በተከሣሽነት ቀርበው ውሌ አሌተዋዋሌኩም፡፡ የከሳሾችን /የአመሌካቾችን/ አባት ወክል በውለ ሊይ 
የተፇረመው ሰው ሟችን በመወከሌ ቤት ሇመግዛት ስሌጣን የላሊቸው ሰው ናቸው፡፡ ከእኔ ጋር 1989 የተዯረገው ውሌ 
አባቴ ጋር 1987 የተዯረገውን ውሌ የሚያጣቅሰው ነው፡፡ የቤቱን ሰነዴ ሇማስረከብ ግዳታ የገቡት ውለ በተዯረገ በአንዴ 
ወር ውስጥ ስሇሆነና ከሣሾች በአንዴ ዒመት ውስጥ ውለ እንዱፇፀምሊቸው ያሌተጠየቁ ስሇሆነ ውለን ሇመፇፀም 
አሌገዯዴም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከሣሽ /ተጠሪ/ የአሁን አመሌካቾች /ከሣሾች/ በሽያጭ ውለ ምክንያት 
የያዙትን ቤት እንዱሇቁና ኪራይ እንዱከፌሎቸው ከዚህ በፉት በመዝገብ ቁጥር 3754 ክስ አቅርበው በአመሌካቾች 
/ከሣሾች/ አባትና በተጠሪ /በተከሣሽ/ መካከሌ ሚያዝያ 3ዏ ቀን 1989 ዒ.ም. የተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ ያሇመሆኑ 
በፌርዴ ውሣኔ ያገኘ በመሆኑ ተጠሪ /ተከሣሽ/ ውለንና ፉርማቸውን በመካዴ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ 
በላሊ በኩሌ አመሌካቾች ውለ ከተዯረገበት ከሚያዝያ 3ዏ ቀን 1989 ዒ.ም. ጀምሮ በአንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ውለ 
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እንዱፇፀምሊቸው ያሌጠየቁ በመሆኑ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት ተከሣሽ /ተጠሪ/ ውለን 
ተገዴድ የመፇፀም መብታቸውን አጥተዋሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

 አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ቢሆንም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካቾች ሏምላ 18 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ 
የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አመሌካቾች በውሌ የተረከቡትን ቤት እንዱያስረክቡትና የቤት ኪራይ እንዱከፌለት  ክስ አቅርቦ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የውለን መዯረግና የቤት ሽያጭ ውለን አስመሌክቶ ያቀረቡትን ክርክር ማስረጃ 
በመመዘን በአመሌካቾች አባትና በተከሣሽ መካከሌ ሕጋዊ የቤት ሽያጭ ውሌ ያሇ መሆኑ በመዝገብ ቁጥር 3754  
መጋቢት 2ዏ ቀን 1997 ዒ.ም ወስኗሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ቤቱን በሕጋዊ ሽያጭ ውሌ ነው የያዛችሁት ቤቱን ሇተጠሪ 
አታስረክቡም ኪራይም አትከፌለም በማሇት በላሊ መዝገብ ከወሰነ በኋሊ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 
የተዛባ ትርጉም በመስጠት ውለን በግዲጅ ሇማስፇፀም አትችለም በማሇት የሰጠው ውሣኔ የሕጉን ዴንጋጌ ይዘት፣ 
መንፇስና ዒሊማ ያሊገናዘበና የማይንቀሳቀስ ንብረት የሽያጭ ውሌ አፇፃፀም የሚያስተጓጉሌ የሕግ ትርጉም በመሆኑ በሰበር 
ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡  

 ተጠሪ በበኩሊቸው ሚያዝያ 14 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. በተፃፇ መሌስ አመሌካቾች ውለ በፌርዴ ሀይሌ 
እንዱፇፀምሊቸው የጠየቁት ውለ ከተዯረገ ከዘጠኝ ዒመት ከሁሇት ወር ካሇፇ በኋሊ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3754 ውሣኔ ከሰጠ በሦስት ዒመት በኋሊ ስሇሆነ ውለ በግዲጅ ይፇጽምሌኝ 
ብሇው የመክሰስ መብታቸውን ያጣለ በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው የሕግ ትርጉም ስህተት የሇበትም፡፡ ስሇዚህ 
በሥር ችልቱ የኖሩበትን ቤት ኪራይ ከፌሇው እንዱያስረክቡ ውሣኔ ይስጥሌኝ በማሇት ተከራክረሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ 
በዚህ ጉዲይ የሚሠራው የአሥር ዒመት የይርጋ ጊዜ የሚዯነግገው የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1845 ዴንጋጌ እንጂ የሥር ፌርዴ ቤት 
የጠቀሰው የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 አይዯሇም፡፡ ተጠሪ በፌርዴ የመጨረሻ ውሣኔ ያገኘውን ጉዲይ 
ከሥነ ሥርዒት ውጭ በማንሣት ሰበር ችልቱ ቤቱን እንዱረከብና ኪራይ እንዱከፇሇው እንዱወሰንሇት ያቀረበው ጥያቄ 
የሕግ መሠረት የላሇው በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካቾችና ተጠሪዎች በሰበር ያዯረጉት የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአመሌካቾች አባትና በተጠሪ መካከሌ ሚያዝያ 3ዏ ቀን 1989 
ዒ.ም. የተዯረገው ውሌ በፌርዴ ቤት ውሣኔና አስገዲጅነት እንዱፇፀምሊቸው አመሌካቾች ያቀረቡት ጥያቄ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት ይህ ችልት የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 
አተረጓጎም አስመሌክቶ በሰበር መዝገብ ቁጥር 38935 መጋቢት 3 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. የሰጠውን የሕግ ውሣኔና በዚህ 
መዝገብ ያሇውን ሌዩ ሁኔታ ማገናዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት የሸጠ ሰው ገዢው ውለን በፌርዴ ቤት ውሣኔ 
እንዱፇጽምሇት ሇመጠየቅ የሚችሌበት የጊዜ ገዯብ ያሇፇበት ስሇሆነ ውለን ሇመፇፀም አሌገዯዴም የሚሇውን መከራከሪያ 
ማቅረብ የሚችሇውና ክርክሩ ተቀባይነት የሚያገኘው ውለን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ሇገዢ በማያሻማ ሁኔታ 
ያሣወቀ መሆኑን በበቂ ሁኔታ ሇማስረዲት ሲችሌ እንዯሆነ ከሊይ በተገሇፀው መዝገብ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇዚህ 
ተጠሪ 1989 ዒ.ም. ጀምሮ አመሌካቾች ቤቱን እንዱያስረክቡት ኪራይም እንዱከፌለት ክስ ከማቅረቡ በፉት ውለን 
ሇመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን በማያሻማ መንገዴ ሇአመሌካቾች ያሣወቀ ስሇመሆኑ የቀረበው ማስረጃ ባሇመኖሩ 
1989 ጀምሮ አመሌካቾች ውለ እንዱፇፀምሊቸው ባሇመጠየቃቸው መብታቸውን በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ 
አንቀጽ 3 ታግዶሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡  

 ሻጭ የሽያጭ ውለን ሇመፇፀም ፇቃዴና ፌሊጎት የላሇው መሆኑን በማያሻማ መንገዴ ሇገዢ ከሚያሣውቅበት 
አንዯኛው መንገዴ የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ ሇፌርዴ ቤት የሚያቀርበው ክስ መሆኑ በሰበር መዝገብ ቁጥር 38935 ሻጭ 
ሇገዢ በማያሻማ መንገዴ ውለን ሇመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን አሳውቋሌ የሚባሇው ምን ምን ሁኔታዎች ሲሟለ 
ነው የሚሇውን ነጥብ ሇመተንተን በሰጠው ምክንያት በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ ሆኖም ሻጭ የቤት ሽያጭ ውለ ይፌረስሌኝ 
የሚሌ ክርክር ማቅረቡ ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ አንፃር የሚኖረው ውጤት ምንዴነው? 
የሚሇው ነጥብ ውሣኔ ያሊገኘ ነጥብ በመሆኑ በዚህ መዝገብ እሌባት ማግኘት ያሇበት ነጥብ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
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 ሻጭ የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ ሇፌርዴ ቤት ማቅረቡ ውለን ሇመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን ሇገዢ በማያሻማ 
መንገዴ ከማሣወቅ ያሇፇ ምክንያትና ውጤት ያሇው ተግባር ነው፡፡ ሻጭ ውለ እንዱፇርስ ሲጠይቅ ውለ ሕጋዊ በሆነ 
መንገዴ ሇማቋቋም የሚያስችለ ጉዴሇቶች ያለበት በሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች እንዯ ሕግ ሆኖ ሉገዙበት የማይገባ መሆኑን 
የሚያሣዩ የውለን ሕሌውና ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባና የውሌ ሕጋዊነት በፌርዴ ቤት ተመርምሮ ፇራሽ እንዱባሌ ወይም 
እንዱሠረዝ የሚቀርብ ነው፡፡ የውለ ሕጋዊነትና ሕሌውና ጥያቄ ተነስቶ በፌርዴ ቤት በሚመረመርበት ጊዜ ገዢ ውለ 
ሕጋዊ መሆኑን ከማሣየትና ከማስረዲት አሌፍ ውለ በግዲጅ እንዱፇጽምሇት የመጠየቅ ግዳታ አይኖርበትም፡፡ ከዚህ 
አንፃር ውለ በፌርዴ ቤት ፇራሽ እንዱሆን ወይም እንዱሰረዝሇት በውለ የሚገዯዴበት ሁኔታ ይቋረጣሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 
በክርክሩ ከተረታ ገዢ ሕጋዊ ተፇፃሚነትና አስገዲጅነት ባሇው ውለ ንብረቱን የገዛ መሆኑ ከሻጭ ጋር ባዯረገው የውሌ 
ሰነዴ ብቻ ሣይሆን በፌርዴ ቤት ውሣኔ የተረጋገጠሇት የፌርዴ ባሇመብት ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም ገዢ ፌርዴ ቤቱ 
ሕጋዊነቱንና አስገዲጅነቱን መርምሮ በፌርዴ ያረጋገጠውን ውሌ እንዱፇጽምሇት ሻጭን የመጠየቅ መብቱ በፌርዴ 
ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ በፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 384/ሀ/ በተዯነገገው አስር ዒመት ጊዜ ውስጥ እንጂ 
በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 በተዯነገገው የአንዴ ዒመት የጊዜ ገዯብ የሚገዯብ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ 
የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀፅ 3 የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ በዚህ ጉዲይ አግባብነት የሇውም፡፡  

 በላሊ በኩሌ ፌርዴ ቤቶች ሇቀረበሊቸው ጉዲይ የሚሰጡት ውሣኔ የተያዘውን ጉዲይ ሇመቋጨት የሚችሌ መሆን 
እንዲሇበት ከፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 182 ንዐስ አንቀጽ /1/ ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3754 የሰጠው ውሣኔና በዚህ ጉዲይ የሰጠው ውሣኔ እርስ 
በርሳቸው የሚቃረኑ እና ጉዲዩ በእንጥሌጥሌ የሚያስቀሩ ናቸው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካች ቤቱን 
እንዱመሌስሊቸውና ኪራይ እንዱከፌሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ ከአመሌካች ጋር የገቡትን የቤት ሽያጭ ውሌ መሠረት 
በማዴረግ ተቀባይነት የሇውም በማሇት በመዝገብ ቁጥር 3754 ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ያቀረቡት የውሌ ይፇፀምሌኝ ጥያቄ 
ዯግሞ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት በማዴረግ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ እነዚህ ውሣኔዎች 
ተጠሪም ቤቱን ሇማስመሇስ የማይችለበት አመሌካችም የቤቱ ባሇሀብት በማይሆኑበት ሁኔታ ጉዲዩን በእንጥሌጥሌ 
የሚያስቀሩ ናቸው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ሕጋዊ አስገዲጅነት ያሇው ውሌ እንዲሇ በፌርዴ ካረጋገጠ 
በኋሊ አመሌካች ያቀረቡትን የውሌ ይፇፀምሌኝ ጥያቄ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 በመጥቀስ ውዴቅ 
ማዴረጉ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  
2. አመሌካች ውለ እንዱፇፀምሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 ቀሪ 

አይሆንም ብሇናሌ፡፡  
3. ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉትን ውሌ ሇመፇፀም ይገዯዲለ ብሇናሌ፡፡  
4. ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 

 

 

 

 


	39725

