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የሰ/መ/ቁ. 58636 

ሚያዝያ 19 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- እነ አቶ ተሾመ ካሣ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ቤዛ ኩለ አዲም የቀረበ የሇም  

      መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር   ዴ 

ጉዲዩ በሽያጭ ምክንያት ተከፇሇ የተባሇ ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቶች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- አመሌካቾች ከመኖሪያ ቤታቸውና ከይዞታቸው 
በመቀነስ በግምት 270 ካ.ሜትር የሆነና ሁሇት ክፌሌ ሰርቪስ ቤት ብር 40,000/ አርባ ሺህ/ 
ሽጠውሊቸው ብር 10,000.00 /አስር ሺህ / በውለ እሇት የከፇሎቸው መሆኑን ብር 20,000.00/ሃያ 
ሺህ ብር/ ዯግሞ አመሌካቾች ቤቱን አዴሰው ሇተጠሪ ሲያስረክቡ እንዱከፇሊቸው የተሰማሙ 
ቢሆንም አመሌካቾች ቤቱን ባሇማዯሳቸው ተጠሪ በራሳቸው ገንዘብ እንዱያዴሱ ስምምነት ሊይ 
በመዯረሱ ምክንያት ተጠሪ ብር 20,000.00 /ሃያ ሺህ/ ወጪ በማዴረግ ቤቱን አዴሰው የተረከቡ 
መሆኑን ከዚህም በተጨማሪ ተጠሪ ብር 51,000.00/ሃምሳ አንዴ ሺህ ብር/ ወጪ በማዴረግ 
ዯረጃውን የጠበቀ አምስት ክፌሌ ቤት የሰሩ መሆኑን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የቤት ሽያጭ ውለን 
በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት ቀርበው እንዱያስመዘግቡ በፌርዴ ቤት ክስ መስርተው ክርክሩ ሲካሄዴ 
ቆይቶ ፌርዴ ቤት በሔግ ፉት የሚፀና ውሌ የሇም በማሇት ውሣኔ መስጠቱን በመዘርዘር በማይጸና 
ውሌ የተወሰዯውና ሇግንባታ የወጣው ወጪ በዴምሩ ብር 81,000.00/ሰማንያ አንዴ ሺህ ብር / 
እንዱከፌሎቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች 
በበኩሊቸው ተጠሪ ወዯ ቤቱ የገቡት በኃይሌ መሆኑን በተጨማሪነት የገነቡት ግንባታም አሇመኖሩን 
የሽያጭ ውለም የተጭበረበረ መሆኑን በውለ ዯረሰኝነት ብር 10,000.00 ብቻ መቀበሊቸውን 
ገሌፀው ይኸው ገንዘብ ተከፌሎቸው ግራ ቀኙ ወዯነበሩበት ቦታ እንዱመሇሱ ሉዯረግ ይገባሌ ሲለ 
መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤትም አመሌካቾች ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ሇተጠሪ ሉከፌለ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? 
የሚሇውንና ተያያዥ ጭብጦችን በመያዝ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮችን ቃሌ መርምሮ 
አመሌካቾች ሇተጠሪ ብር 61,000.00 ውሣኔ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር 
ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
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ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ፀንቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሏምላ 22 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 
ይዘቱም ባጭሩ፡- የቤት ሽያጭ ስሇመኖሩ በሔግ መሠረት በጽሐፌ የተዯረገና በሚመሇከታቸው 
የመንግስት አካሊት ፉት የተፇረመ የቤት ሽያጭ ውለ በላሇበት ሁኔታ ሇቤቱ እዴሳት የወጣ ገንዘብ 
ሇተጠሪ ሉመሇስሊቸው ይገባሌ መባለ እንዱሁም ተጠሪ ተጨማሪ ግንባታ አከናወንኩ የሚሌ ክርክር 
ሳይኖራቸውና በማስረጃም ባሌተዯገፇበት መንገዴ ሇብር 61,000.00/ስሌሳ አንዴ ሺህ ብር / ሃሊፉ 
ተዯርገን ውሣኔ መሰጠቱ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በማይፀና ረቂቅ ውሌ አመሌካቾች የተቀበለትን ብር 
10,000.00 እንዱመሌሱ ከመዯረጉ በተጨማሪ ተጠሪ የግንባታ ፇቃዴ እንኳን ሳይኖራቸው ሰራሁት 
ሇሚለት ቤት የምስክሮች ቃሌ ብቻ መሠረት ተዯርጎ አመሌካቾች ሇተጠሪ የግንባታ ወጪ 
እንዱከፌለ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ 
በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሐፌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔና አግባብነት ከአሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው ጭብጥ፡- አመሌካቾች ሇተጠሪ ገንዘቡን እንዱመሌሱ ተብል የተወሰነው በሔጉ 
ተቀባይነት ያሇውን ማስረጃ መሠረት ባዯረገ መንገዴ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ነው፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ክስ የመሰረቱት አመሌካቾች 
ቤት ሽጠውሌኝ የተወሰነ ገንዘብ ከፌዬአሇሁ የተወሰነውንም የአመሌካቾችን ግዳታ ሇመወጣት ስሌ 
ወጪ አዴርጌ ቤቱን በመረከብ ተጨማሪ ግንባታ አከናውኜ ባሇበት ሁኔታ በፌርዴ ቤት በተዯረገው 
ክርክር በሔግ ፉት የሚጸና ውሌ የሇም ስሇተባሇ ገንዘቡ ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በማሇት መሆኑን በግራ 
ቀኙ መካከሌ የቤት ሽያጭ ውሌ አሇ የሇም የሚሇው ክርክርም በፌርዴ ቤት ታይቶ ሔጋዊ የሆነ 
የቤት ሽያጭ ውሌ የላሇ መሆኑ መረጋገጡን ነው፡፡ የቤት ሽያጭ ውሌ የላሇ መሆኑ የተረጋገጠው 
ተጠሪ አመሇካቾች የቤት ሽያጭ ውለን ውሌ አዋዋይ ፉት ቀርበው ሉያስመዘግቡሌኝ ይገባሌ 
በማሇት በመሰረቱት ክስ አመሌካቾች በሔግ ፉት የሚጸና ውሌ የሇም በማሇት በመከራከራቸው 
ምክንያት መሆኑንም ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ተጠሪ ሇአሁኑ የሰበር አቤቱታ መነሻ 
የሆነውን ጉዲይ ያቀረቡትም የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም ተብል ውሣኔ ከተሰጠ በሁዋሊ ሲሆን 
አመሌካቾች ገንዘቡን ስሇመቀበሊቸው ያቀረቡትና ያሰሙት ማስረጃ የሰው ምስክሮችንና የሰነዴ 
ማስረጃ ነው፡፡ አመሌካቾችም የሰው ምስክሮችን አቅርበው ያሰሙ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት 
የውሣኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን ሇክሱ ኃሊፉ ያዯረገው ገንዘቡን ከተጠሪ 
ስሇመቀበሊቸው ተጠሪ በተገቢው ማስረጃ አስረዴተዋሌ አመሌካች ግን በምስክሮቻቸው ሉያስተባብለ 
አሌቻለም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ እንግዱህ ከሊይ የተመሇከቱት ነጥቦች በስር ፌርዴ ቤት 
የተረጋገጡት ሲሆን አመሌካች የስር ፌርዴ ቤት የስነ ሥርዓት ግዴፇት ፇጽሟሌ በማሇት 
የሚያቀርቡት አንደ ነጥብ ተጠሪ ሔጋዊ የሆነ ቤት ሽያጭ ውሌ አሇ በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
ተቀባይነት ሳያገኝ በቤት ሽያጭ ውሌ የተከፇሇው ገንዘብ እንዱመሇስ ተብል መወሰኑ ሇጉዲዩ 
መቅረብ ከሚገባው ማስረጃ አይነት አንፃር ተገቢነት የላሇው ነው በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ የቤት 
ሽያጭ ውሌን አስመሌክቶ ክርክሩ የቀረበበት አግባብ በተጠሪ በኩሌ የቀረበው የቤት ሽያጭ ውሌ 
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በውሌ አዋዋይ ፉት እንዱመዘገብ የሚሌ ክስ በመቅረቡ በመሆኑና በሔጉ አግባብ የተዯረገ የቤት 
ሽያጭ ውሌ የሇም ተብል ዴምዲሜ የተዯረሰ በመሆኑ ተጠሪ በሽያጩ ምክንያት ሇአመሌካቾች 
የሠጡትን ገንዘብ ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በማሇት ጥያቄ ከማቅረብና በማናቸውም ማስረጃ ከማስረዲት 
የማይከሇክሌ መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1808/2/ ፣ 1815 ፣ 2001 እስከ 2019 እንዱሁም 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2162 እና 2164 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ በመሆኑ በጉዲዩ 
ሊይ የቀረበውን የማስረጃ አይነት መሠረት በማዴረግ መቃወሚያ የሚቀርብበት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 
በመሆኑም በዚህ ረገዴ አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ 

አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩትና በዚህ ሰበር ችልት እንዱታይ የተያዘው ጭብጥ 
በጉዲዩ ሊይ የቀረበው ማስረጃ በሔጉ ስሊሇው ተቀባይነት ነው፡፡ ተጠሪ ሔጋዊ አይዯሇም በተባሇው 
የቤት ሽያጭ ውሌ መሠረት ሇአመሌካቾች ከፌያሇሁ የሚለት የገንዘብ መጠን ብር 10,000.00/አስር 
ሺህ ብር / ሲሆን ላሊው ብር 51,000.00 ከቤቱ ርክክብ በሁዋሊ ሇተዯረገ ግንባታ የወጣ ወጪ 
ነው፡፡ አመሌካቾች ሇጉዲዩ የቀረበው ማስረጃ ተቀባይነት የላሇው ነው የሚለት ይህንኑ የገንዘብ 
መጠን በሰው ማስረጃ ሉረጋገጥ አይገባም ተጠሪ በማስረጃም ክርክራቸውን አሊስዯገፊም በማሇት 
ነው፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካችና የተጠሪ ግንኙነት የብዴር ውሌ ሳይሆን ሔጋዊ ያሌሆነ የቤት 
ሽያጭ ውሌ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በሰው ምስክር ሉረጋገጥ አይገባም 
ተብል በአመሌካቾች የቀረበው ክርክርም ሆነ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472 ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ጉዲዩ መገዛት 
ያሇበት ስሇሽያጭ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በተሇይ በመመሌከት ወይም ስሇጠቅሊሊው ውሌ 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በማየት ነው፡፡ በዚህም መሠረት ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሊቸው 
ዴንጋጌዎች በጠቅሊሊው የውሌ ሔግ ሲሆን በዚህ የውሌ ሔግ አንዴን ነገር ሇመግዛት ገንዘቡን የከፇሇ 
ሰው ግዥው ሔጋዊ አይዯሇም ተብል ውሣኔ ከተሰጠው ገንዘቡ እንዱመሇስሇት ጥያቄ ቢያቀርብና 
ክሱን በሰው ምስክር ቢያስረዲ የሰው ምስክሮች ቃሌ ተቀባይነት የሇውም ሉባሌ እንዯማይችሌ 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2001 እስከ 2019 ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ያስረዲለ፡፡ በመሆኑም የስር 
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ያቀረቧቸውን የሰው ምስክሮች ቃሌ በመቀበሌ ውሣኔ መስጠቱ ከሊይ 
ከተመሇከቱት የጠቅሊሊ ውሌ ሔግ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ አንፃር ሔጋዊ እንጂ የሚነቀፌ ሁኖ 
አሌተገኘም፡፡ ተጠሪ በቦታው ሊይ ግንባታውን ያከናወኑት በአመሌካቾች በኩሌ ተቃውሞ እየቀረበ 
ባሇበት ሁኔታ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ያሌተረጋገጠ ሲሆን የግንባታ ፇቃዴ ሳያወጡ ግንባታው 
መከናወኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1178 እና 1179 ዴንጋጌዎች አንፃር ሲታይ የተጠሪን የግንባታ ወጪ 
ይተካሌኝ ጥያቄን ህጋዊ አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ አይሆንም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ 
የተሰጠው ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶቹ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ  ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
       መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ  


	58636

