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             የሰ.መ.ቁ 62134 
                                                              ሰኔ 28 ቀን 2003 ዓ.ም 

 
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ   

                                      አሌማው ወላ 

                                      ዓሉ መሏመዴ 

                                      ነጋ ደፌሳ 

                                      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች - እነ  ጠና ወ/ሰማያት - ከጠበቃ ሀይለ አግዘው ጋር  - ቀረቡ   
ተጠሪ - ወ/ሮ አሌማዝ አሰጋኽኝ - ከጠበቃ አሰፊ ንጉሴ ጋር - ቀረቡ 

 
              መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  
 

ፌ ር ዴ 
 

    ጉዲዩ በሽያጭ ምክንያት ተከፇሇ የተባሇ ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- አመሌካቾች የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ 
መመዘኛና መስፇርት ባሊሟሊ ሰነዴ ቤት ሽያጭ ውሌ ተዋውሇዋሌ በማሇት ነሏሴ 20 ቀን 1997 
ዓ/ም በተጻፇ ከተጠሪ ሊይ ብር 80,000.00 (ሰማኒያ ሺህ ብር) መቀበሊቸውን ፣ ይህ ረቂቅ ውሌ 
እንጂ የሚፀና ውሌ ባሇመሆኑ ተጠሪ ያገኙት ቤት ወይም ጥቅም የላሇ መሆኑንና ገንዘቡንም 
ሉመሌሱሊቸው ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን ገሌጸው ያሊግባብ የተወሰዯባቸውን ገንዘብ ከወሰደበት ጊዜ 
ጀምሮ ከታሰበው ብር 24,300.00 ሔጋዊ ወሇዴ  ጋር በዴምሩ ብር 104,300.00 (አንዴ መቶ 
አራት ሺህ ሶስት መቶ ብር)  ገንዘቡ ተከፌል እስከሚያሌቅ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ ጋር 
እንዱከፌሎቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የአሁኑ አመሌካቾች በበኩሊቸው ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ ክስ አቅርበው የመጨረሻ ፌርዴ 
በተሰጠበት ጉዲይ ሊይ  በዴጋሚ ክስ ሇማቅረብ የማይችለ መሆኑን ፣ ጉዲዩም ያሊግባብ መበሌፀግ  
ነው የሚሌ በመሆኑ በሁሇት አመት ይርጋ ቀሪ ሉሆን እንዯሚገባ ገሌፀው በእነዚህ የመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃሚያ ነጥቦች ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም አመሌካቾች በመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያነት ያነሱትን የይርጋ ጊዜ የተጠሪ ዲኝነት ጥያቄ ያሊግባብ የተወሰዯ ገንዘብ ይመሇስሌኝ 
የሚሌ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2143(1) መሰረት የሚገዛ ነው በማሇት በሁሇት አመት የይርጋ 
ጊዜ ቀሪ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ጉዲዩ በሁሇት አመት የይርጋ ጊዜ 
የማይታገዴ መሆኑን በመግሇፅ በዚህ ረገዴ በስር ፌርዴ ቤት የተያዘውን ምክንያት በመሻር ሇጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው የአስር አመት የይርጋ ጊዜ ነው በማሇትና ክሱ የቀረበውም ይኸው ጊዜ ሳይሌፌ 
መሆኑን አረጋግጦ እንዱሁም አከራካሪውን ገንዘብ አመሌካቾች  ከተጠሪ መቀበሊቸው በፌሬ ነገር 
ዯረጃ በስር ፌርዴ ቤት መረጋገጡን ጠቅሶ  የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን ሽሮ ብር 80,000.00 (ሰማኒያ 
ሺህ ብር) ከግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ ጋር አመሌካቾች ሇተጠሪ 
እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
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ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
  አመሌካቾች ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ/ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 
ይዘቱም ባጭሩ፡- የይርጋው ጊዜ ወዯ አስር አመት ተብል መተርጎሙም ሆነ ተጠሪ የቤት ሽያጭ 
ስሇመኖሩ አሇመኖሩ በነበረው ክርክር አጠቃሌሇው ማቅረብ ይችለ የነበረውን ክርክር ነጥሇው በኋሊ 
አቅርበው ተቀባይነት ማግኘታቸው ክስን ነጣጥል ማቅረብ የማይቻሌ መሆኑን የሚዯነግገውን  
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 216 ዴንጋጌን ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው 
በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም ተጠሪ ቀዯም ሲሌ ክስ አቅርቦ 
ባስወሰነበት መዝገብ አጠቃሌሇው ማቅረብ የነበረባቸውን ነጣጥሇው አቅርበዋሌ በማሇት አመሌካቾች 
ያቀረቡት ተቃውሞ መታሇፈ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ 
እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት 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 ውሳኔና አግባብነት ከአሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው ጭብጥ፡- አመሌካቾች ሇተጠሪ ገንዘቡን እንዱመሌሱ ተብል የተወሰነው በሔጉ 
ተቀባይነት ያሇውን ማስረጃ መሰረት ባዯረገ መንገዴ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ነው፡፡  
  ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ መጀመሪያ ክስ የመሰረቱት 
ውሌ እንዱፇርስና ገንዘባቸው ተመሌሶሊቸው ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ የሚሌ ሲሆን ጉዲዩን 
በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውለ ረቂቅ ስሇሆነ የክስ ምክንያት የሇውም 
በማሇት መዝገቡን መዝጋቱን ፣ ሇአሁኑ ክርክር መሰረት የሆነውን ክስ ተጠሪ የመሰረቱት በረቂቅ 
ውለ መሰረት የተከፇሇ ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው መሆኑን ፣ ቤቱ ከአመሌካቾች እጅ ያሌወጣና 
በተጠሪ እጅ ያሌገባ መሆኑን ነው፡፡ 

በመሆኑም ተጠሪ አመሌካቾች ቤት ሽጠውሌኝ ብር 80,000.00 ከፌዬአሇሁ ፣ ውሌ 
ይፌረስሌኝ፤ወዯ ነበርንበት እንዴንመሇስ ይዯረግ የሚሌ ጥያቄ  አቅርበውም ውለ ረቂቅ በመሆኑ 
የክስ ምክንያት የሇውም ተብል በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመሰጠቱ ምክንያት ሁሇተኛ 
ክስ ሉያቀርቡ የቻለት በፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር በሔግ ፉት የሚጸና ውሌ የሇም (ረቂቅ ነው) 
ስሇተባሇ ያሊግባብ የተከፇሇ ገንዘብ 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 ከክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ ሇአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ መነሻ የሆነውን ጉዲይ ያቀረቡትም የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም ተብል ውሳኔ ከተሰጠ በሁዋሊ 
ሲሆን አመሌካቾች ገንዘቡን ስሇመቀበሊቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 
አመሌካቾችን ሇክሱ ኃሊፉ ያዯረገው ገንዘቡን ከተጠሪ ስሇመቀበሊቸው ተጠሪ በተገቢው ማስረጃ 
አስረዴተዋሌ ፣ አመሌካቾች ግን አሊስተባበለም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ እንግዱህ ከሊይ 
የተመሇከቱት ነጥቦች በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጡት ሲሆን አመሌካቾች የስር ፌርዴ ቤት የስነ 
ሥርዓት ግዴፇት ፇጽሟሌ በማሇት የሚያቀርቡት አንደ ነጥብ ተጠሪ ሔጋዊ ያሌሆነ የቤት ሽያጭ 
ውሌ ይፌረስሌኝ ፣ ወዯ ነበርንበት እንዴንመሇስ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ ሲያቀርቡ ገንዘቡን ያሊግባብ 
ሇአመሌካቾች የከፇለ መሆኑን ገሌጸው ገንዘቡ እንዱመሇስሊቸው በአማራጭ ዲኝነት መጠየቅ 
ሲገባቸው እና ተጠሪ ቀዯም ሲሌ በተመሳሳይ ጉዲይ ክስ ሲመሰርቱ ይህንኑ ክስ አጠቃሌሇው ሉከሱ 
ሲገባ ቀንሰው ባስቀሩት ገንዘብ ሊይ ዴጋሚ ክስ እንዲይመሰርቱ የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 216 ይከሇክሊቸዋሌ 
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የሚሌ መቃወሚያ አቅርበው መታሇፈን ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ በተያዘው 
መሰረት የተጠሪ ክስ በተጠቀሰው የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ ወይ? የሚሇውን 
ጭብጥ ፌ/ቤቱ መርምሯሌ፡፡ ሇዚህ ይረዲ ዘንዴ ዴንጋጌውን መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ 
የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 216 በአጠቃሊይ ስሇ ክስ አቀራረብና አገሊሇፅ የሚመሇከት ዴንጋጌ ነው፡፡ በተሇይ 
ከተያዘው ጉዲይ ጋር አግባብነት ያሇው የዴንጋጌው ንዐስ ቁጥር 2 እና 3 ነው፡፡ የንዐስ ቁጥር 2 
የመጀመሪያው ዓረፌተ ነገር አንዴ ከሳሽ ክስ ሲያቀርብ ሇክሱ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች በሙለ 
አጠቃል ማቅረብ እንዯሚገባ የሚናገር ሲሆን ንዐስ ቁጥር 3 ዯግሞ አንዴ ከሳሽ ሉከስበት ሲችሌ 
ሆነ ብል በመቀነስ ባስቀረው ሃብት ምክንያት እንዯገና ላሊ ክስ ሇማቅረብ እንዯማይፇቀዴሇት 
ይገሌፃሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሽ ክስ ሲያቀርብ ክሱን ሇማቅረብ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች በሙለ 
አጠቃል ማቅረብ የሚጠበቅበት ሲሆን ማቅረብ ሲችሌ ሆነ ብል ቀንሶ ባስቀረው ሃብት ሊይ ግን 
ዴጋሚ ክስ ሉያቀርብ እንዯማይችሌ ከዴንጋጌዎቹ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

  ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመጣ የቤት ሽያጭ ውሌን አስመሌክቶ ክርክሩ የቀረበበት አግባብ 
በተጠሪ በኩሌ የቀረበው የቤት ሽያጭ ውሌ ይፌረስሌኝ ፣ ወዯነበርንበት እንዴንመሇስ ይዯረግሌኝ 
የሚሌ ክስ በመቅረቡ በመሆኑና በሔጉ አግባብ የተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም ፣ ዉለ ረቂቅ 
ስሇሆነ የክስ ምክንያት የሇውም  ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ሊይ 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 በክስ አቀራረብ ሥርዓት ሊይ መሰረታዊ  የሆነ የሥነ ስርዓት 
ግዴፇት ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ቀዴሞ ከመሰረቱት የክስ ይዘትና 
ከጠየቁት ዲኝነት አንፃር ውለ ረቂቅ በመሆኑ የክስ ምክንያት የሇውም ተብል  በፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ከተሰጠው ውሳኔ አኳያ ሲታይ የሽያጭ ገንዘቡን ሆነ ብሇው ትተዋሌ ፣ ወይም በክሱ 
ሉጠቃሇሌ የሚችሌ ሀብት ቀንሰው አስቀርተው ላሊ ጊዜ ክስ መስርተዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ 
ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው 
ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 
       መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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