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የሰ/መ/ቁ. 56794 

የካቲት 07 ቀን 2003 ዓ.ም. 

                    ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

                         ዲኜ መሊኩ 

          ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሳህለ ሙለጌታ - ጠበቃ ወንዴም ጌታሁን ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ሰሇሞን ኤፌሬም  

 2. አቶ ጌታቸው ኤፌሬም     አቶ ዯረጀ ወርቁ ቀረቡ 

 3. አቶ መስፌን ኤፌሬም           

      መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የከፌተኛው ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡  በሥር 
ፌ/ቤት ተጠሪዎች ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  የክርክሩ መነሻ ተጠሪዎች 
አመሌካች ታህሣስ 19 ቀን 1999 ዓ.ም. በተጻፇ የሽያጭ ውሌ በአዱስ አበባ የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 
11/12 የሚገኙ ቁጥራቸው 595 እና 596 የሆነ ቤቶች በብር 1,330,000 /አንዴ ሚሉዮን ሦስት 
መቶ ሠሊሳ ሺህ ብር/ ሇመሸጥ ተስማምቶ ብር 206,000 /ሁሇት መቶ ስዴስት ሺህ ብር/ ቀብዴ 
ተቀብሎሌ፡፡  ተከሣሽ /አመሌካች/ የቤት ሽያጭ ውለን መሠረዙን በዯብዲቤ የገሇፀ ሲሆን እኛም 
በሽያጭ ውለ መሠረት ቤቱን እንዱያስረክበን ማስጠንቀቂያ ሰጥተነዋሌ፡፡  ተከሣሽ/አመሌካች/ ቤቱን 
ተገዴድ እንዱያስረክበን እንዱወስንሌን ይህ ቢታሇፌ በውለ የተቀመጠውን የገዯብ መቀጫና 
የቀብደን ገንዘብ አጠፋታ አዴርጎ እንዱመሌስ ይወሰንሌን በማሇት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡  አመሌካች 
በተከሣሽነት ቀርቦ ከከሣሾች/ተጠሪዎች/ ጋር በሔጉ አግባብ ያዯረግሁት የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም፡፡  
ተጠሪዎች/ከሣሾች/ ያቀረቡት ውሌ በውሌ አዋዋይ ፉት ወይም በፌ/ቤት መዝገብ ሹም ፉት 
ያሌተዯረገ በመሆኑ ከረቂቅነት አሌፍ ሔጋዊ አስገዲጅነት የላሇው በመሆኑ የከሣሾች/ተጠሪዎች/ ክስ 
ውዴቅ እንዱዯረግሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  የሥር ፌ/ቤት የግራ ቀኙን የቃሌና የጽሐፌ 
ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ በከሣሾች/ተጠሪዎች/ እና በአመሌካች/ተከሣሽ/ መካከሌ የቤት 
ሽያጭ ውሌ አሇ ወይስ የሇውም? ተከሣሽ/አመሌካች/ የቤት ሽያጭ ውለን ተገዴድ መፇፀም አሇበት 
ወይስ የሇበትም? የሚለትን ጭብጦችና ላሊ ሦስተኛ ጭብጥ ከመሠረተ በኋሊ 
በከሣሾችና/በተጠሪዎች/ና በአመሌካች/ተከሣሽ/ መካከሌ ሔጋዊ አስገዲጅነት ያሇውና የፀና የቤት 
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ሽያጭ አሇ በማሇት ስሇ ቀብዴ የተዯነገጉ የፌታብሓር  ሔግ ዴንጋጌዎችና የፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰበር መዝገብ ቁጥር 36887 መሠረት በማዴረግ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ተከሣሽ/አመሌካች/ የቤት ሽያጭ ውለን በፌርዴ ተገዲድ ይፇፅም 
ከሣሾች/ተጠሪዎች/ ቀሪውን የቤቱን ዋጋ ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አቀርቧሌ፡፡  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ 
በኋሊ የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡  አመሌካች ግንቦት 16 ቀን 1992 ዓ.ም. 
በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የሥር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት በውሌ አዋዋይ ወይም በፌ/ቤት 
መዝገብ ሹም ፉት ያሌተረገ ውሌ ሔጋዊ አስገዲጅነትና የፀና ውሌ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1723/1/ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 
21448 የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡  
ከተጠሪዎች ጋር ያዯረግሁት የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም እንጅ አሇ ቢባሌ እንኳን ተጠሪዎች በውለ 
አዯራረግ ወቅት የተሇያዩ ተፅዕኖ ያዯረጉ በመሆናቸውና ጉዴሇት የላሇ በመሆኑ አሊግባብ የገዯብ 
መቀጮና ቀብደ አጠፋታ ሆኖ እንዱከፇሌ ያቀረቡት ጥያቄ ተገቢ አይዯሇም፡፡  የሥር ፌ/ቤት ውለ 
እንዱፇፀም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  ተጠሪዎች በበኩሊቸው ጥር 4 ቀን 2003 ዓ.ም. በተጻፇ መሌስ አመሌካች 
ቤቶቹን አሌሸጥኩም የሚሌ ክርክር አሊቀረቡም፡፡ አመሌካች የሽያጭ ውለን መኖሩን አምኖ 
በሚከራከርበት ሁኔታ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1723/1/ በመጥቀሱ ብቻ የውለ አስገዲጅነት 
እንዯማይቀር የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት የሔግ ትርጉም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 36887 የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉምና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1883 ዴንጋጌን 
መሠረት ያዯረገ በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ ተገቢነት የሇውም፡፡  የሽያጭ ውለን አመሌካች 
እንዱፇፅሙ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔም የሔግ ስህተት የሇበትም፡፡  በሥር ስሇ ቀብዴና 
መቀጮ የተሰጠ ውሣኔ በላሇበት ሁኔታ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ማቅረባቸው ተገቢ አይዯሇም 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡  ጉዲዩን እንዯመረመርነው በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የፀና የቤት 
ሽያጭ ውሌ አሇ ወይስ የሇም? በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የፀና የቤት ሽያጭ ውሌ አሇ 
የሚባሌ ቢሆን የአመሌካች ግዳታና ኃሊፉነት ምንዴን ነው? የሚለትን ጭብጦች መመርመር 
አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪዎች ከአመሌካች ጋር ታህሣስ 19 ቀን 1999 
ዓ.ም. በተጻፇ የቤት ሽያጭ ውሌ በየካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 11/12 የቤት ቁጥር 595 እና የቤት 
ቁጥር 596 በብር 1,330,000 /አንዴ ሚሉዮን ሦስት መቶ ሠሊሳ ሺህ ብር/ እንዯገዙና አመሌካች 
ከቤቶቹ ዋጋ ብር 206,000 /ሁሇት መቶ ስዴስት ሺህ ብር/ ቀብዴ እንዯወሰደ ሇሥር ፌ/ቤት 
ባቀረቡት የክሥ ማመሌከቻ ገሌጸዋሌ፡፡  አመሌካች ተጠሪዎች በቀብዴ መሌክ ወስዯዋሌ በማሇት 
የገሇፁትን ብር 206,000 /ሁሇት መቶ ስዴስት ሺህ ብር/ አሌወሰዴኩም በማሇት በግሌፅ ክዯው 
ያሌተከራከሩ መሆኑን የሥር ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡  ይህም አመሌካች 
ከተጠሪዎች የቤት ሽያጭ ቀብዴ ገንዘብ የተቀበለ መሆኑን እንዲመኑ እንዯሚቆጠር በፌታብሓር 
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀጽ 1/ሠ/ እና በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
235 ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡  አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለን መነሻ በማዴረግ ብር 206,000 



73 

 

/ሁሇት መቶ ስዴስት ሺህ ብር/ መቀበሊቸውን በግሌፅ ክዯው ያሌተከራከሩና ይህም የቀብዴ ገንዘብ 
መቀበሊቸውን እንዲመኑ ከሊይ በተገሇፁት የሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት የሚቆጠር ነው፡፡  አንደ 
ወገን ሇአንደ ወገን ቀብዴ መስጠቱ በማያከራክር ሁኔታ ውለ መዯረጉን እንዯሚያረጋግጥ 
በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1883 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡  በሥር ክርክሩን አይቶ የወሰነው የከፌተኛ 
ፌ/ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 36887 የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ 
ትርጉም በተዛባ መንገዴ በመረዲት ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ሇዚህ ጉዲይ ተፇፃሚ አዴርጓሌ 
በማሇት አመሌካች ሰፉ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡  በእኛ በኩሌ የሥር ፌ/ቤት ጉዲዩን የወሰነው 
በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ በጽሐፌ የተዯረገውን የሽያጭ ውሌ ብቻ መሠረት በማዴረግ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡  የሥር ፌ/ቤት በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የፀና የቤት ሽያጭ ውሌ አሇ 
ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው በመካከሊቸው ተዯርጓሌ የተባሇውንና ይህንኑ ፍርም አሊሟሊም 
የሚሌ ክርክር በቀረበበት የጽሐፌ ውሌ ሊይ ብቻ በመመራት እና በመመሌከት ሣይሆን ተጠሪዎች 
ሇአመሌካች የቀብዴ ገንዘብ የከፇለ መሆኑንና አመሌካችም የቀብዴ ገንዘቡን ከተጠሪዎች የተቀበለ 
መሆናቸውን ማመናቸው በሔግ በኩሌ ያሇውን ውጤት በመመዘን ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች 
የቀብዴ ገንዘብ መቀበሊቸውን ያሌካደና የቀብዴ ገንዘብ እንዯተቀበለ የሚቆጠር በመሆኑና ይህም 
የቤት ሽያጭ ውለ መዯረጉን በማያከራክር ሁኔታ እንዯሚያረጋግጥ ፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1883 
በግሌጽ የተዯነገገ መሆኑን አመሌካች ውለን በተናጥሌ ያፇረሰ መሆኑን በመግሇጽ ማስጠንቀቂያ 
የጻፇ መሆኑን ክድ ያሌተከራከረ መሆኑን በማገናዘብ የሥር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የሰጡት ውሣኔ በዚህ መዝገብ ያሇውን ሌዩ ሁኔታ የቀብዴ ገንዘብ ክፌያ የሽያጭ ውለ መኖሩን 
በማረጋገጥ በኩሌ የሚኖረውን የአስረጅነት ዋጋ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1883 የተዯነገገውን 
መሠረት ያዯረገና የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
2. ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች የቤት 
ሽያጭ ውለን እንዱፇጽም የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሲሆን 
ይህንንም ሇመወሰን በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገውን የቤት ሽያጭ ውሌ መሠረታዊ 
ባህሪና አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡  አመሌካችና ተጠሪዎች 
ታህሣስ 19 ቀን 1999 ዓ.ም. ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ የቤቱ ሻጭ የተባለት አመሌካችና የቤቱ 
ገዥ የሆኑት ተጠሪዎች ቀብዴ የተቀባበለበት ውሌ መሆኑ በሽያጭ ውለ በግሌፅ የተመሇከተ 
መሆኑን ከሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡  ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች ከተጠሪዎች 
የቀብዴ ገንዘብ የተቀበለ መሆኑን በማመን ተጠሪዎች የውሌ ግዳታቸውን ስሊሌተወጡ ውለን 
በተናጠሌ ያፇረሱ መሆኑን በመግሇፅ ጥቅምት 22 ቀን 2001 ዓ.ም. በተጻፇ ዯብዲቤ ሇተጠሪዎች 
አሳውቀዋሌ፡፡  አመሌካችና ተጠሪዎች ባዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ተጠሪዎች የከፇለትን ቀብዴ 
በመሌቀቅ ውለን የማፌረስ መብታቸውን ቀሪ ያዯረጉ መሆኑና በተመሣሣይ ሁኔታ አመሌካች 
የተቀበለትን የቀብዴ ገንዘብ አጠፋታ በመክፇሌ ውለን የማፌረስ መብታቸውን ቀሪ ያዯረጉ 
ስሇመሆኑ በአመሌካችም ሆነ በተጠሪዎች የቀረበ ማስረጃ እንዯላሇ ከሥር ፌ/ቤትና በሰበር 
ከተዯረገው ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

በውሊቸው ላሊ ስምምነት ከላሇ በቀር ቀብዴ የተቀበሇው ወገን የተቀበሇውን ቀብዴ አጠፋታ 
በመክፇሌ ውሇታውን ማፌረስ እንዯሚችሌ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1885 ንዐስ አንቀጽ 2 በግሌፅ 
ተዯንግጓሌ፡፡  አመሌካች ይህን የሔግ ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ ውለን የማፌረስ መብታቸውን 
ቀሪ የሚያዯርግ ተቃራኒ ስምምነት ያዯረጉ መሆኑን ተጠሪዎች እስካሊስረደ ዴረስ አመሌካች 
በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1885 ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገውን በማሟሊት የሽያጭ ውለን የማፌረስ 
መብት አሊቸው፡፡  ተጠሪዎች አመሌካች የሽያጭ ውለን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ካሌሆኑ በአማራጭ 
የቀብደን ገንዘብ አጠፋታ አዴርገው እንዱከፌለ እንዱዋሰንሊቸው ያቀረቡት ክስ አመሌካች ቀብደን 
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አጠፋታ በመክፇሌ ውለን የማፌረስ መብታቸውን ቀሪ የሚያዯርግ ተቃራኒ ስምምነት ያሊዯረጉ 
መሆኑን የማያመሊክት ነው፡፡  ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤትና የጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ የቀብዴ ገንዘብ የተከፇሇበት ውሌ 
በመሆኑ ውለን በማፌረስ በኩሌ አመሌካችም ሆነ ተጠሪዎች ያሊቸውን መብትና ውለን ሲያፇርስ 
በሔግ የተጣሇባቸውን ግዳታና ኃሊፉነት ከግንዛቤ ውስጥ ሣያስገቡ አመሌካች ቤቶቹን ሇተጠሪዎች 
እንዱያስረክቡና የሽያጭ ውለን እንዱፇፅሙ የሰጡት ውሣኔ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1885 ንዐስ 
አንቀጽ 2 የተዯነገገውን የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ስሇሆነም የከፌተኛው ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች 
የቤት ሽያጭ ውለን እንዱፇጽምና ቤቶቹን እንዱያስረክብ የሰጡትን ውሣኔ በፌታብሓር ሥነ-
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት በማሻሻሌ አመሌካች ከተጠሪዎች የተቀበሇውን ቀብዴ ብር 
206,000 /ሁሇት መቶ ስዴስት ሺህ ብር/ አጠፋታ አዴርጎ ብር 412,000 /አራት መቶ አሥራ 
ሁሇት ሺህ ብር/ ሇተጠሪዎች በመክፇሌ የሽያጭ ውለን ማፌረስ ይችሊሌ በማሇት በፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1885 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

3. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ 
ተሻሽሎሌ፡፡ 

4. አመሌካች ከተጠሪዎች የተቀበሇውን የቀብዴ ገንዘብ አጠፋታ ማሇትም ብር 412,000 /አራት 
መቶ አሥራ ሁሇት ሺህ ብር/ ሇተጠሪዎች ይክፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

/አተ 
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