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የሰ/መ/ቁ.45545 

መጋቢት 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሀኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሸዋዬ ኑርዬ - ጠበቃ አቶ አበራ ማሬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ምንአዩ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር - ጠበቃ አቶ አበራ ታዯሰ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሳኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ አመሌካች ስሊቀረቡ 
ነው፡፡ 

 ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ 
ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርበው ሰኔ 24 ቀን 1998 ዓ.ም 
በተዯረገ የእጅ በእጅ ሽያጭ ውሌ ብር 120,540.00(አንዴ መቶ ሀያ ሺ አምስት መቶ አርባ ብር) ዋጋ ያሇው 
የቢሮ ዕቃ ከተጠሪ(ተከሳሽ) ሇመግዛት በመስማማት ብሩን ወዱያውኑ የከፇለ መሆኑንና ተጠሪ ግን የገዛሁትን 
የቢሮ ዕቃ ወዱያውኑ አሊስረከበኝም፡፡ ተጠሪ ዕቃውን ስሊሊስረከበኝ ከሃምላ 1998 ጀምሮ ውለን ማፌረሴን 
ሇተከሳሽ አሳውቄአሇሁ፡፡ ተጠሪ ገንዘቡን ሉመሌስሌኝ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ገንዘቡን ከነወሇደ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ ከከሳሽ (አመሌካች) ጋር ያዯረግሁት ውሌ የሇም፡፡ ከሳሽ 
ያቀረቡት የእጅ በእጅ ሽያጭ የክፌያ ዯረሰኝ ሰነዴ ዕቃውን ሰነደን የያዘው ሰው የተረከበበትን ቀን የሚገሌፅ ስሇሆነ 
ሰነደ ዕቃውን ስሇመረከባቸው በቂ አስረጅ ነው በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ሁሇት ጭብጦችን 
መስርቷሌ፡፡ የመጀመሪያው በተጠሪና አመሌካች መካከሌ የእጅ በእጅ ሽያጭ ተፇፅሟሌ ወይስ አሌተፇፀመም? 
የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው አመሌካች ዕቃውን ተረክበዋሌ ወይስ አሌተረከቡም? የሚለ ናቸው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት 
በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የእጅ በእጅ ሽያጭ የተፇፀመ መሆኑን በቂ ማስረጃ አሌቀረበም፣ የሽየጭ ውሌ አሇ 
ቢባሌ እንኳን በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278(1) አመሌካች ክፌያ ሲፇፅም ዕቃውን የሚረከብ መሆኑ 
ስሇተዯነገገና ይህንን በምስክር ማስተባበሌ ስሇማይቻሌ ከሳሽ(አመሌካች) ያቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት የሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት የወሰነው እኔ 
ባቀረብኩት ሰነዴ ስም አሌተጠቀሰም በማሇት ነው፡፡ ሆኖም እኔ ያቀረብኩት ክፌያ የፇፀምኩበት ዯረሰኝ ነው፡፡ 
የማይንቀሣቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ በፅሐፌ እንዱዯረግ ህግ አያስገዴዴም፡፡ እኔ ዯረሰኙን ይዤ መገኘቴ ከተጠሪ 
ጋር የዕቃ ግዥ የፇፀምኩ መሆኑን የሚያስረዲ ዯጋፉ ማስረጃ ነው፡፡ ተጠሪ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278 
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ዕቃውን አሊስረከበኝም፡፡ ተጠሪ የሸጠውን ዕቃ የሚያስረክብበት የራሱ ሥርዓት ያሇው ሲሆን በዚያ ሥርዓት 
መሠረት ዕቃውን ስሇማስረከቡ አሊስረዲም፡፡ በእኔ በኩሌ ተጠሪ የገዛሁትን ዕቃ ሇማስረከብ የቆጠርኳቸውን 
ምስክሮች ሇማስረዲት ያቀረብኩትን ጥያቄ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278 እና ፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2006 
የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት ውለ እንዱፇርስና ወዯ ነበርንበት እንዴንመሇስ አሇመወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 ተጠሪ በበኩለ አመሌካች የያዙት ዯረሰኝ ተጨማሪ እሴት ታክስ የተከፇሇበት ዯረሰኝ እንጅ የሽያጭ ውሌ 
መኖሩን የሚያስረዲ አይዯሇም፡፡ ፌርዴ ቤቱ ሇፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278(1) የሰጠው ትርጉም ስህተት 
የሇበትም፡፡ ዴርጅታችን በመጋዘን የላሇን ዕቃ እና ወዱያውኑ የማናስረክበውን ዕቃ ዋጋ የመቀበሌ ሌምዴ 
የሇውም፡፡ አመሌካች ውለ እንዱፇርስ ከሀያ ስምንት ቀናት በኋሊ መሆኑ ውለን አጠራጣሪ ያዯርገዋሌ የሚሌ 
ክርክር አቀርቧሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ፌርዴ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ ሇመረዲት እንዯቻሌነው አመሌካች የቢሮ ዕቃ ከተጠሪ የገዙ መሆኑን የዕቃውን ዋጋ ገቢ ያዯረጉ 
መሆኑንና ዕቃውን ከተጠሪ ተረክበው ያሌወሰደ መሆኑን ሇማስረዲት የፅሐፌ (የሰነዴ) ማስረጃና የሰው ምስክሮች 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የእጅ በእጅ ሽያጭ ውሌ በማሇት ውሣኔ የሰጠው ተጠሪ ሇአመሌካች 
የቢሮ ዕቃ የሸጠ መሆኑን ሇሽያጭ ውሌ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2266 በተሰጠው ትርጉም መሠረት አመሌካች 
ሇማስረዲት ያቀረቧቸውን ሁለንም ማስረጃዎች በመመርመርና በመመዘን ሣይሆን አመሌካች በሰነደ ማስረጃነት 
ያቀረቡትን የዕቃ ዋጋ የተከፇሇበትና የተጠሪ ተጨማሪ እሴት ታክስ የሰበሰበ መሆኑን የሚያረጋግጠውን 
ከአመሌካች እጅ የሚገኘውን ዯረሰኝ ብቻ በመመርመር ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ 
የቢሮ ዕቃ ሽያጭ ውሌ አሇ ወይስ የሇም? የሚሇውን ጭብጥ የወሰነው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን በአመሌካች 
በኩሌ የቀረቡ ማስረጃዎችን በመስማትና በመመርመር አሇመሆኑ ከፌተኛ የሆነ የዲኝነት አካሄዴ ሥርዓት ጉዴሇት 
የፇፀመ መሆኑን የሚያመሇክት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረቡት ዯረሰኝ የእጅ በእጅ ሽያጭ ዯረሰኝ በመሆኑ 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278(1) የተሸጠውን ዕቃ ማስረከብ ከዋጋው መከፇሌ ጋር አንዴ ሊይ መሆን 
እንዲሇበት ስሇሚዯነግግ አመሌካች ገንዘብ በተቀበሇበት ጊዜ ዕቃዎቹን መረከቡን ዯረሰኙ ያስረዲሌ ላሊ ማስረጃ 
መሰማት አይቻሌም በማሇት የሰጠው የሔግ ትርጉም ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2278 
ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ቃሌ በቃሌ ሲነበብ “በውለ የተነገረ ተቃራኒ ነገር ከላሇ በቀር የተሸጠውን ማስረከብ 
ከዋጋው መከፇሌ ጋር በአንዴ ጊዜ መሆን አሇበት” የሚሌ ነው ይህ ዴንጋጌ በሻጭ ሊይ ግዳታ የሚጥሌ ዴንጋጌ 
ነው፡፡ የእጅ በእጅ ሽያጭ በሆነ ጊዜ የዕቃው ዋጋ ሲከፇሌ የተገዛውን ንብረት ወዱያውኑ ሇገዥ የማስረከብ ግዳታ 
እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278 ንዐስ አንቀፅ 2 ሻጭ ዕቃውን ሇገዥ ሣያስረክብ ሉቆይ 
የሚችሌበትን ሌዩ ሁኔታ ይዯነግጋሌ፡፡ 

 የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278 ንዐስ አንቀፅ 1 በተዯነገገው መሠረት ገዥ ገንዘቡን ከከፇሇ ከግማሽ 
ሠዓት በኋሊ ከሶስት ሠዓት በኋሊ ወይም በማግስቱ ሇመረከብ ተስማምቶ የነበረ መሆኑን በማናቸውም አይነት 
ማስረጃ ሉያስረዲ የሚችሌ ስሇመሆኑ “በውለ የተነገረ ተቃራኒ ቃሌ ከላሇ በቀር” ከሚሇው የዴንጋጌው ሏረግ 
ሇመረዲት እንችሊሇን፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ገዥ የዕቃውን ዋጋ ሙለ በሙለ የከፇሇ ቢሆንም ሻጭ ዕቃውን 
ወዱያውኑ በማስረከብ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2278 ንዐስ አንቀፅ 1 የተጣሇበትን ግዳታና ኃሊፉነት ያሌተወጣ 
መሆኑን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲትን መብቱን የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2278 
ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ የሚገዯብ አይዯሇም፡፡ ከሊይ የተገሇፁትን ሁኔታዎች በማስረጃ በማረጋገጥ ገዥ የዕቃውን 
ዋጋ ሇሻጭ ከፌል ዕቃውን ያሌተረከበ መሆኑን በማስረዲት ሻጭ ዕቃውን እንዱያስረክበው ወይም የሽያጭ ውለ 
ፇርሶ ገንዘቡን እንዱመሌስሇት መጠየቅ የሚችሌ መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2278 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ 
የማይገዯብ ሆኖ እያሇ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ የዕቃውን ዋጋ ከፌዬ ዕቃውን አሇመረከቤን በማስረጃ 
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ሊረጋግጥ በማሇት ያቀረበውን ጥያቄ ሇህጉ ዴንጋጌ የተሣሣተ ትርጉም በመስጠት ዕቃውን አሇመረከብህን በማስረጃ 
ሇማረጋገጥ አትችሌም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት ከሊይ የተገሇፀው የዲኝነት አካሄዴ ግዴፇትና የህግ አተረጓጎም ስህተት ያሇበትን ውሣኔ ሣያርም 
ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሣኔና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከተጠሪ ጋር የቢሮ ዕቃዎች ሇማግዛት ውሌ የተዋዋሇ 

መሆኑን፣ አመሌካች ሇዕቃዎቹ ክፌያ የፇፀመ መሆኑን ወይም አሇመሆኑንና አመሌካች ዕቃዎቹን ተረክቦ 
የወሰዯ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን በአመሌካችና በተጠሪ በኩሌ የሚቀርቡሇትን አግባብነት ያሊቸውን 
ማስረጃዎች በመስማትና በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
343(1) መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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