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የሰ/መ/ቁ 71375 

ጥር 16 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሀመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ     

አመሌካች፡- ዲሽን የህትመትና የንግዴ ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ነ/ፇጅ አቶ ትዕዛዙ 

          ዓሇማሁ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  አቶ ፌስሏ ይሁን - የቀረበ የሇም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የአሁኑ የሰበር አመሌካች በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሳሽ ሲሆን ተጠሪው ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም 
ከተከሳሽ ጋር ባዯረግነው ውሌ ከሳሽ ሇተከሳሽ ፌስሏና ስራው የሚሌ መፅሏፌ 300 ቅጂ 
ሇማዘጋጀትና ተከሳሽም ሇከሳሽ ብር 50,000 (ሀምሳ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ የተስማማን ሲሆን 
በስምምነታችን መሰረት ተከሳሽ ቅዴመ ክፌያ ብር 25,000 (ሃያ አምስት ሺህ ብር) ከፌል 
መጽሏፍቹን ከሳሽ አዘጋጅቼ ባጠናቅቅም ቀሪውን ብር 25,000 (ሃያ አምስት ሺህ ብር) 
ሳይከፌሇኝ ከአንዴ ዓመት በሊይ ስሇቆየ ገንዘቡ ተከፌል እስከሚጠናቀቅ ዴረስ ከሚታሰብ ወሇዴ 
ጋር እንዱከፌሇኝ ይወሰንበት የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽም ሞቷሌ በመባለ ወራሾች ካለ ቀርበው ሇክሱ መሌስ እንዱሰጡ መጥሪያ በተከሳሽ ቤት 
ተሇጥፍ ወራሾች ባሇመቅረባቸው ክርክሩ በላለበት ቀጥል የመ/ዯ/ፌ/ቤቱ መዝገቡን በመመርመር 
በሰጠው ፌርዴ ከሳሽ ክሱን ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች ሁለም በከሳሽ የተጻፈ ናቸው፡፡ 
እነዚህ ማስረጃዎች ዯግሞ እንዯ ማስረጃ ሆነው የሚቀርቡት በራሱ በከሳሽ እንጂ በተከሳሽ ሊይ 
አይዯሇም፡፡ ከሳሽ በተከሳሽ ሊይ ግዳታ ስሇመኖሩ በማንኛውም ማስረጃ በበቂ ሁኔታ ማስረዲት 
ይጠበቅበታሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሽ በመካከሊቸው አስገዲጅ ውሌ መኖሩን ባሊስረዲበት እንዯውለ 
እንዱፇጸምሇት ያቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋ/ከ/ፌ/ቤት በበኩለ መሌስ ሰጪን መጥራት ሳያስፇሌግ 
የይግባኝ ባይን የይግባኝ መዝገብ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/337 መሰረት በመዝጋት ይግባኝ ባዩን 
አሰናብቷሌ፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አመሌካችም በመ/ዯ/ፌ/ቤት ፌርዴም ሆነ በከ/ፌ/ቤት ትዕዛዝ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሰው 
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ቅሬታ የህትመት ስራ ውሌ በቃሌ ጭምር ማዴረግ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ የስር ፌ/ቤቶች 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሉያስገዴዲቸው የሚችሌ የጽሁፌ ውሌ የሇም ሲለ ክሱን ውዴቅ 
ማዴረጋቸው ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

በሰበር ዯረጃም የተጠሪው ወራሾች ቀርበው መሌስ እንዱሰጡ የፌ/ቤቱ መጥሪያ የዯረሳቸው 
ቢሆንም ቀርበው  መሌስ ባሇመስጠታቸው መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ 

አመሌካች ያቀረበው ክርክርና በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ፌርዴ ከዚህ በሊይ የተገሇጸ ሲሆን የስር 
ፌርዴ ቤቶች በአመሌካችና በስር ተከሳሽ መካከሌ አስገዲጅ ውሌ ስሇመኖሩ አመሌካች ያቀረበው 
ማስረጃ የሇም ሲለ ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 
ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

አመሌካች ሇስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውለ ስሇመኖሩ በማስረጃነት ያቀረባቸው የጽሁፌ ሰነድች ቅዴመ 
ክፌያና ተጨማሪ ክፌያ ከተከሳሽ የተቀበሊቸውን ዯረሰኞችና አመሌካች ሇተከሳሽ የጻፇውን የዋጋ 
ማቅረቢያ ነው፡፡ ከእነዚህ ሰነድች በስተቀር ውለ በጽሁፌ የተዯረገ ስሇመሆኑ ያቀረበው የጽሁፌ 
ማስረጃ የሇም፡፡ በፅሁፌ የተዯረገውን ውሌ አሇማቅረብ ዯግሞ በውሌ ሰጪና ውሌ ተቀባይ 
መካከሌ ውሌ የሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም በፌ/ህ/ቁ/1681(1) 
እንዯተዯነገገው ውሌ በቃሌ ወይም በጽሁፌ ወይም በተሇመደ ጠቅሊሊ ምሌክቶች ወይም ሇውለ 
መነሻ ከሆነው ምክንያት የተነሳ ግዳታ መግባት መፌቀዴን በማያጠራጥር አሰራር በማስታወቅ 
ጭምር መግባት ስሇሚቻሌ ነው፡፡ ይህ ሲባሌ ግን ሁለም የውሌ ዓይነቶች በቃሌ ወይም 
በተሇመደ ጠቅሊሊ ምሌክቶች ወይም ግዳታ ሇመግባት መፌቀዴን በማያጠራጥር አሰራር 
በማስታወቅ ይዯረጋለ ማሇት አይዯሇም፡፡ ሇዚህም የ/ፌ/ህ/ቁ/1725ን መመሌከት ተገቢነት አሇው፡፡ 
በዚህ በተጠቀሰው ዴንጋጌ መሰረት ሇብዙ ጊዜ የሚቆዩ ውልች፤ እንዱሁም የዋስትና ውልች፤ 
የኢንሹራንስ ውልች እና ህጉ በግሌጽ በጽሁፌ እንዱዯረጉ የሚያስገዴዲቸው የውሌ ዓይነቶች 
ሁለ በጽሁፌ መዯረግ አሇባቸው፡፡  

ይህንኑ የህግ አነጋገር ይዘን ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ከስር ተከሳሽ ጋር ገብተናሌ 
በሚሇው የህትመት ስራ ውሌ ውለ በፅሁፌ እንዱሆን የሚያስገዴዴ የህግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ 
አመሌካች ከስር ተከሳሽ ጋር ገብተናሌ የሚሇው ውሌም በገቡት ውሌ መሰረት 300 ቅጂ 
መጽሀፍችን አባዝቶ ከመስጠት ያሇፇና ሇረጅም ጊዜ ይቆያሌ ተብል የማይገመት በመሆኑ የውለ 
በጽሁፌ መሆን የግዴ የሚያስፇሌግ አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች 
ያቀረባቸውን አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎች በመመርመር እንዱሁም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/264(2) 
እንዯተዯነገገው ውለ ከዚህ በሊይ በተጠቀሱ መንገድች የተዯረገ መሆን ስሊሇመሆኑ፣ በውሌ 
ሰጪና ውሌ ተቀባይ መካከሌ አሇ ስሇተባሇው የውሌ ግንኙነት አመሌካች ባቆይቆጠራቸውም 
እንኳን ምስክሮችን መስማት ጠቃሚ መስል ከታየ አስቀርቦ መስማት በጉዲዩ ሊይ ፌርዴ 
ሇመስጠት የሚያስችለ ፌሬ ነገሮችን በአግባቡ አጣርተው ተገቢውን ፌርዴ መስጠት ሲገባቸው 
ይሄንኑ በማሇፌ አመሌካች አስገዲጅ ውሌ መኖሩን አሊስረዲም  በሚሌ ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸው 
ተገቢ ባሇመሆኑ የሰጡት ፌርዴ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው    ሣ    ኔ 

1. የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 69348 በቀን 26/08/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
የሰጠውን ፌርዴ እንዱሁም የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 110517 በቀን 23/10/2003 
ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 348(1) መሰረት ሽረናሌ፡፡ 

2. አመሌካች ከስር ተከሳሽ ጋር አዴርገናሌ በሚሇው የህትመት ውሌ መሰረት ፌስሏና ስራው 
የሚሌ 300 ቅጂ መጽሏፍችን ማዘጋጀቱንና አሇማዘጋጀቱን የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት 
በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 272 መሰረት ምትክ ዲኛ እስከ ቦታው ዴረስ በመሊክ ምትክ ዲኛው 
ተገቢውን ምርመራ አዴርገው በሚያቀርቡት የምርመራ ውጤት መሰረት የበኩለን ፌርዴ 
በጉዲዩ ሊይ እንዱሰጥ ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/343 (1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ አመሌካች የራሱን ይቻሌ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት.ዘ 
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