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የሰ/መ/ቁ 69208 

መጋቢት 10 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

          ተሻገር ገብረስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ንፁህ በሊይ - አሌቀረቡም     

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ምንትዋብ አዲነ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር    ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯብረ ማርቆስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ፣ የምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት  ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የቤት ሽያጭ ውሌ የጠፊ መሆኑን በምስክር ሇማስረዲት የቀረበ 
ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡  

ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው  በዯብረማርቆስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ 
ከሣሽ ፣ በዚህ ክርክር ተሣታፉ ያሌሆነው አቶ እንዲወቅ አያላው ተከሣሽ አመሌካች ጣሌቃ ገብ 
ተከራካሪ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  ተጠሪ አቶ እንዲወቅ በማሊውቀው  ሁኔታ እቤቴ ውስጥ ገብቶ 
እየኖረ ስሇሆነ ቤቱን እንዱሇቅና የኪራይ ገንዘብ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርባሇች፡፡ 
አቶ እንዲወቅ ቤቱን ያከራዩት አመሌካች መሆኑን ገሌፆ በክርክሩ ጣሌቃ እንዴትገባ ጠይቋሌ፡፡ 
አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ ገብታ ቤቱን አሁን በህይወት ከላሇው ባሇቤቷ አቶ አየነው ዴርሻ  
በ2ዏዏዏ ዓ.ም ከተጠሪ ገዝተው ፣ ሇሥር ተከሣሽ በውሌ ያከራዩት መሆኑን በመግሇፅ 
የተከራከረች ሲሆን የሽያጭ ውለ የጠፊ ቢሆንም ፣ ሇቤቱ መብራትና ውሀ አስገብቻሇሁ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1723/1/ መሠረት 
የሽያጭ ውሌ አሊቀረቡም በማሇት አመሌካች ሇተጠሪ ቤቱን ሇቅቀው እንዱያስረክቡ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና የተጠሪን ቃሇመሃሊ ከሰማ በኋሊ እንዯዚሁም የሰነዴ 
ማስረጃው ይገኝባቸዋሌ ከተባለ መስሪያ ቤቶች የተሰጠውን ምሊሽ በማገናዘብ የወረዲው ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰበር 
አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ 
አሌተቀበሇውም፡፡ 
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አመሌካች ግንቦት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ክስ ያቀረበችበትን ቤት 
በሟች ባሇቤቴ አየነው ዴረስ ስም ብር 38,ዏዏዏ /ሰሊሣ ስምንት ሺህ ብር/ ተጠሪ ሸጣሌን ፣ 
ገንዘቡን ከፌሇን ቤቱን ተረክበን ኖረናሌ፡፡ ቤቱን ከተረከብን በኋሊ በብር 3ዏ,ዏዏዏ ወጭ በማዴረግ 
አዴሰናሌ፡፡ መብራትና ውሀ በሟች ባሇቤቴ አቶ አየነው ዴረስ ስም አስገብተናሌ፡፡ የሽያጭ ውለ 
ባሇቤቴ አቶ አየነው ዴረስ በመሞቱ ምክንያት የጠፊ በመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3  
እንዲስረዲ ያቀረብኩት ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉና የቤት ኪራይ ብር 285ዏ /ሁሇት ሺህ ስምንት 
መቶ ሃምሣ ብር/ እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክታሇች፡፡ 

ተጠሪ ነሏሴ 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ቤቱን ሇአመሌካችም ሆነ ሇሟች ባሇቤቷ የቤቱ 
ባሇሃብት የሆንኩት ተጠሪ አሌሸጥኩሊቸውም፡፡ አመሌካች ቤቱ የተሸጠሊቸው መሆኑን ያቀረቡት 
የፅሁፌ ማስረጃ የሇም፡፡ አመሌካች ቤት አዴሻሇሁ በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተጠሪን 
የማይመሇከትና በማስረጃ ያሌተዯገፇ ነው፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች መስከረም 15 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ 
መሌስ አቅርባሇች፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘውን ጭብጥ ማሇትም አመሌካች ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ 
የተዋዋሇችበት ሰነዴ የጠፊ መሆኑን በምስክር ሇማስረዲት ያቀረበችው  ጥያቄ መታሇፊ ተገቢ 
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን  ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሣሽነት ሣይሆን ቤቱን ከእሷ 
ተከራይቶ ይዞት ሇነበረው አቶ እንዲወቅ አያላው መዴን  በመሆን ጣሌቃ ገብተው በክርክሩ 
የተሣተፈ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡  አመሌካች ተጠሪ ክስ ያቀረበችበትን ቤት በ2000 ዓ.ም ሟች 
ባሇቤቷ አየነው  ዴረስ በውሌ የገዛ መሆኑና የሽያጭ  ውለ ሟች ከዚህ ዓሇም በሞት ሲሇይ  
የጠፊ  መሆኑን በመጥቀስ ሰነደ የጠፊ መሆኑንና ቤቱን በውሌ የገዛች መሆኑን ሇማስረዲት 
ያቀረበችውን ጥያቄ የወረዲው ፌርዴ ቤትም ሆነ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አሌተቀበለትም፡፡ 
ውሌ መኖሩን በማንሣት የሚከራከር ሰው  የውሌ ግዳታው  መኖሩን የማስረዲት ግዳታ 
እንዲሇበት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ1 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ በመሆኑ ፣ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች ቤቱን ከተጠሪ በውሌ የገዛችው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ አሇባት በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው፡፡ የቤት ሽያጭ ውሌ በፅሐፌ ሉዯረግ የሚገባው መሆኑን 
ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1723/1/ እና ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2877 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡  

በመርህ ዯረጃ በፅሐፌ መዯረግ ያሇባቸውን ውልች ሇማስረዲት የሚቻሇው በፅሐፌ የተዯረገውን 
ውሌ በማቅረብ መሆኑን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ8 ንዐስ አንቀፅ 1 እና ከተከታይ 
ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህ አጠቃሊይ መርህ እንዲሇ ሆኖ በሌዩ ሁኔታ በፅሁፌ 
የተዯረገን ውሌ በምስክሮች ወይም በህሉና  ግምት ሇማስረዲት የሚችሌበት ሁኔታ ያሇ መሆኑን 
“ውለ በፅሐፌ እንዱሆን ሔግ ባዘዘ ጊዜ ይህ ፅሐፌ የተቀዯዯ ፣ የተሰረቀ ፣ የጠፊ መሆኑ 
ካሌተረጋገጠ በቀር ውለን በምስክሮች ወይም በህሉና ግምት ሇማስረዲት አይችሌም ” በማሇት 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3 ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ አቀራረፅና ይዘት አንዴ ሰው 
በመጀመሪያ በፅሐፌ የተዯረገው ውሌ የተቀዯዯበት የተሰረቀበት ወይም የጠፊበት መሆኑን 
የሚያስረዲ ማስረጃ በማቅረብ ውለ የተሠረቀ፣ የጠፊ ወይም የተቀዯዯ መሆኑን በበቂ ሁኔታ 
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ሇፌርዴ ቤቱ ካስረዲ በፅሐፌ የተዯረገውን ውሌ በምስክሮች ቃሌ ወይም በህሉና ግምት 
እንዱያስረዲ የሚፇቀዴሇት መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ሟች ባሇቤቷ አየነው ዴረስ ከዚህ ዓሇም በሞት ሲሇይ ፣ ሟች 
ባሇቤቷ አየነው ዴረስ ከተጠሪ ቤቱን ሇመግዛት ተዋውልት  የነበረው የቤት ሸያጭ ውሌ 
የጠፊበት ስሇመሆኑ በምስክሮች ሇማስረዲት ያቀረበችው ጥያቄ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3 
ዴንጋጌን መሠረት ያዯረገና የህግ መሠረት ያሇው ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ 
አመሌካች ሟች ባሇቤቷ አከራካሪውን ቤት ከተጠሪ ሇመግዛት የተዋዋሇው  የፅሐፌ ውሌ  
የጠፊበት ስሇመሆኑ የምታቀርባቸውን ምስክሮች በመስማት የፅሐፌ ውለ የጠፊ መሆኑን 
አስረዴታሇች ወይስ አሊስረዲችም? የሚሇውን ጭብጥ  መወሰንና ውለ የጠፊ መሆኑን አመሌካች 
በበቂ ሁኔታ አስረዴታሇች የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረሰ አመሌካች በሟች ባሇቤቷ አየነው 
ዴረስና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገውን የቤት ሽያጭ ውሌ በምስክሮች ቃሌና በህሉና ግምት 
እንዴታስረዲ በመፌቀዴ ማስረጃውን በመሰማትና በመመርመርና በመመዘን መወሰን ሲገባው ፣ 
አመሌካች የሽያጭ ውሌ አሊቀረበችም በማሇት ቤቱን ሇተጠሪ እንዴታስረክብ መወሰኑ ተገቢ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ የዞኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤትም አመሌካች ያቀረበችውን ጥያቄ የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2ዏዏ3 መሠረት በማዴረግ መመርመርና መወሰን ሲገባው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ2 
ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ የተጠሪን ቃሇመሃሊ ሰምቶ ውሣኔ መስጠቱ የአመሌካችን መብት 
ያጣበበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡  የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
ከሊይ የዘረዘርናቸው የህግ ስህተቶች ሣያርም  የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉ 
ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የወረዲው ፌርዴ ቤት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የአማራ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3 ዴንጋጌ 
አመሌካች ያሊትን መብት የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ   ኔ 

1. የዯብረ ማርቆስ  ወረዲ ፌርዴ ቤትና ፣ የምስራቅ ጎጃም ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና  የአማራ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የዯብረ ማርቆስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ፣ በመጀመሪያ አመሌካች ሟች ባሇቤቷ አቶ አየነው ዴረስና 
ተጠሪ በፅሐፌ ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ የጠፊባት መሆኑን ሇማስረዲት የምታቀርባቸውን 
ማስረጃዎች በመስማት፣ በመመርመርና በመመዘን  አመሌካች ውለ የጠፊ መሆኑን በበቂ 
ሁኔታ አስረዴታሇች ብል ካመነ አመሌካች የሽያጭ  ውለን በምስክሮች ቃሌና በህሉና ግምት 
እንዴታስረዲ በማዴረግና የተጠሪን የመከሊከያ ማስረጃ በመስማት ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ    
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