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የሰ/መ/ቁ. 55273 

ህዲር 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- አቶ ዘውደ ግዛው 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አየሇች ዯስታ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር 
ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ውሌ 
የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በወንድገነት ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡ በስር ፌ/ቤት 
አመሌካች ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ ሆነው ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በሌጁ ስም የገዛው ቤት በገዢ 
ስም እንዱዛወርሇት ክስ አቅርቦ የወረዲው ፌ/ቤት ቤቱ በገዢ ስም እንዱዛወር ሀምላ 6 ቀን 
2001 ዓ.ም. ውሣኔ ሲሰጥ ውለ ህጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የተጠሪ ሌጅ 
ወ/ሮ አይናሇም እርቅነው ፌርደን በመቃወም አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት በፉት 
የሰጠውን ውሣኔ በማጽዯቅ ሀምላ 6 ቀን 2002 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በውሣኔው ቅር 
በመሰኘት ይግባኝ ሇሲዲማ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ 
 
አመሌካች በወረዲውና በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት 
በማሇት ተጠሪ የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪን በችልት አስቀርቦ በማየትና ተጠሪ 
በዕዴሜያቸው በጣም የገፈ ማየትም ሆነ ማንበብና መጻፌ የማይችለ አሮጊት መሆናቸውን 
በማረጋገጥ እንዯዚሁም በውለ ሊይ ያሇው የጣት አሻራ ፉርማ የተጠሪ መሆኑን ሇማጣራት 
በውለ ሊይ የተገሇጸው ምስክሮች በማጣሪያ ምስክርነት አስቀርቦ በመስማት የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ 
ቀርበው ሣይከራከሩ ቀርበው እንዯተከራከሩ በማስመሰሌ የቤት ሽያጭ ውለ ተፇጻሚነት አሇው 
በማሇት የሰጠው ውሣኔ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1728 ንኡስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ የሚጥስና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት የወረዲው ፌ/ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 
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አመሌካች የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም ባቀረበው አቤቱታ ውለ በመጀመሪያ ሇወረዲው ፌ/ቤት 
ባቀረብኩት ክስ ክርክር ተዯርጏበት ቤቱን የገዛሁት አካሇ መጠን ባሌዯረሰ ሌጄ ስም ስሇነበር በእኔ 
በአባቷ ስም እንዱዛወር ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡ የተጠሪ ሌጅ ውክሌና ሣይኖራት የክስ 
መቃወሚያ በህግ ከተፇቀዯው ሥርዓት ውጭ አቅርባ ተሰርዞባታሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰበር ችልት በተከራካሪዋ ያሌተነሳ ነገር ራሱ በዝርዝር በማስፇር የቤት ሽያጭ ውሌ ስሇመኖሩ 
የተካዯበት ነጥብ በላሇበት ሁኔታ ከህግ ውጭ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ መሻሩ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
ተጠሪ ጥር 6 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የወረዲው ፌ/ቤት በመጀመሪያ ጉዲዩን አይቶ 
ሲወስን በፌ/ቤት ቀርቤ በቃሌ ክርክር እንዲመንኩ ተቆጥሮ በመዝገቡ በላሇሁበት ውሣኔ የሰጠ 
በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ውለ ሀሰተኛ መሆኑን በውለ ሊይ ስማቸው 
የተገሇጸውን ምስክሮች በማጣሪያ ምስክርነት በመስማት አረጋግጦ የወሰነው ውሣኔ በመሆኑ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ 
አቅርቧሌ፡፡ 
 
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በጽሁፌ ያቀረቡት አቤቱታ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
 
ከሊይ የተገሇጸውን ጭብጥ ሇመወሰን የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የተጠሪን ማንበብና 
መጻፌ አሇመቻሌ ተጠሪ ማየት የማይችለ በእዴሜ የገፈ መሆኑንና በውለ ሊይ ስማቸው 
የተገሇጹ ምስክሮችን በመስማት ፌሬ ጉዲይ በማጣራት እና ማስረጃ በመመዘን የሰጠው ውሣኔን 
ተገቢነት ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበትን 
በክሌሌ ጉዲዮች የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ስሌጣን እንዲሇውና 
ዝርዝሩ በህግ እንዯሚወሰን በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 ንኡስ አንቀጽ 3/ሇ/ 
ተዯንግጓሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት በክሌሌ ጉዲዮች በተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ 
ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትን ውሣኔ በሰበር አይቶ የማረም ስሌጣን 
እንዲሇው በክሌለ ህገ መንግስትና በክሌለ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ዴንጋጌዎች መኖሩን 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  
 
ከሊይ በዝርዝር ከገሇጽናቸው የህግ ማዕቀፍች የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራት ተጨማሪ ምስክር መስማትና ተጨማሪ ማስረጃ በመቀበሌ ማስረጃን በመመዘንና 
በመመርመር ውሣኔ መስጠቱ በክሌለ ጉዲይ በተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ ሊይ የተፇጸመ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ከማረም ስሌጣኑ ውጭ በመውጣት ውሣኔ የሰጠ መሆኑን የሚያሣዩ 
ናቸው፡፡ የሰበር ሥርዓት በመሠረታዊ ባህሪው ከይግባኝ ሥርዓት የተሇየ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት የሰበር ችልት በዚህ መዝገብ ተጨማሪ ምስክሮችን በመስማትና ላልች ፌሬ ጉዲዮችን 
በማጣራት ማስረጃ በመመዘን የሰጠው ውሣኔ የአመሌካቹን የመከሊከያ ማስረጃ የማቅረብና 
የመስማት መብት የሚያጣብብ ነው፡፡ አመሌካች በፌሬ ጉዲይና በማስረጃ ምዘና ሂዯት ተፇጽሟሌ 
የሚሇውን ስህተት በይግባኝ የማሣየት መብቱን የሚያሳጣ ነው፡፡ 
 
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጉዲዩን ባየበትና ተጠሪን አስቀርቦ በአካሌ በአየበት 
ወቅት ሣይሆን ወለን በተዋዋለበት ጊዜ ማየት የተሣናቸው ነበሩ ወይስ አሌነበሩም? ተጠሪዋ 
በወቅቱ ማሀይም ማንበብና መጻፌ የሚችለ ነበሩ ወይስ አይዯለም? የሚለት ነጥቦች ግራ ቀኙ 



617 
 

በስር ፌ/ቤት ያሌተከራከሩበትንና ማስረጃቸውን አቅርበው ያሊሰሙበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ውለ ሊይ ተጠሪ ስሇመፇረማቸው ወይም አሇመፇረማቸውና ስሇውሌ አፇራረም የግራ ቀኙ 
ማስረጃ አቅርበው ማሰማትና መከራከር ካሇባቸው በስር ፌ/ቤት እንጂ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰበር ችልት ሉሆን እንዯማይገባ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 ንኡስ አንቀጽ 3 /ሇ/ ና 
ከላልች የክሌለ የህግ ማዕቀፍች እንዯዚሁም ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ 
ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ችልት ተጠሪ በአሁኑ ወቅት ማየት የተሳናትና ማሀይም ናት በማሇት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ 
መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው ተጠሪ ውለ ከአመሌካች ጋር ተዋዋሇች በተባሇበት ወቅት ስሇነበረው 
ሁኔታ አመሌካች የበኩለን ማስረጃ እንዱያቀርብ እዴሌ ያሌሰጠና ከሊይ የተጠቀሱትን የህግ 
ዴንጋጌዎች የጣሰ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 

ተሽሯሌ፡፡ 
2. የወንድገነት ወረዲ ፌ/ቤት ተጠሪ ውለን ከአመሌካች ጋር በተዋዋለበት ጊዜ ማየት 

የተሣናቸው ነበሩ ወይስ አሌነበሩም? ተጠሪ ውለን በሚዋዋለበት ጊዜ ማንበብና መጻፌ 
የማይችለ ነበሩ ወይስ አሌነበሩም? ተጠሪ ውለን ከአመሌካች ጋር ተዋውሇዋሌ ወይስ 
አሌተዋዋለም? በሚለት ነጥቦች ሊይ የአመሌካችንና የተጠሪን ምስክሮቻቸውን እንዱያቀርቡ 
በማዴረግና በውለ ሊይ በምስክርነት ተገኝተው ፇርመዋሌ የተባለትን ምስክሮች ቃሌ 
በመስማት አመሌካች ከተጠሪ ጋር አዴርጌዋሇሁ የሚሇው ውሌ ፇራሽ ነው ወይስ 
አይዯሇም? ውለ ፇራሽ ነው የሚባሌ ቢሆን ውጤቱ ምን ይሆናሌ በሚለት ጭብጦች ሊይ 
ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት 
መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
     መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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