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የሰ/መ/ቁ. 57280 
                                                           ጥር 3 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡-1. ሴንትራሌ ቬኑ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር  ከተራ ቁጥር 1 እስከ 3  ሊለት 

          2. ወ/ሮ ሸዋወንዴም ተስፊዬ                    አመሌካቾች ጠበቃ አቶ ዘሊሇም     

          3. አቶ ዲዊት ከበዯ                            ክፌላ ቀረቡ 

          4. የወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ወራሽ ወ/ሮ አስገዯች አበበ ጠበቃ ቸርነት ወርድፊ ቀረቡ   

ተጠሪዎች ፡-1. አቶ ሰሇሞን ከተማ                        ጠበቃ አቶ ጥሊሁን  

           2. አሌ-ሳሌቫቶር ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር     ዯስታ ቀረቡ 

 
ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክርና የአራተኛ አመሌካች ወራሽ ወ/ሮ አስገዯች አበበ ከተጠሪዎች ጋር 
ሰኔ 13 ቀን 2003 ዓ.ም ያዯረጉትን የዕርቅ ስምምነትና በዕርቅ ስምምነቱ ሊይ የተሰጡ 
አስተያየቶችን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 
27497 መጋቢት 12 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌካቾች በጋራ ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅትና የሔንፃ ሽያጭ ውሌን የሚመሇከት 
ነው፡፡ 

የክርክሩ መነሻ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሦስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር ግንቦት 7 ቀን 
1997 ዓ.ም. የሴንትራሌ ቬንዩ ሆቴሌን ከነመገሌገያ ዕቃዎቹና ህንፃው ሌንሸጥሊቸው በፅሐፌ 
ውሌ ተዋውሇናሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ብር 200,000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ቀብዴ ከከፇሇ በኋሊ 
ቀሪውን ግዳታውን እንዱወጣ በሰጠነው ማስጠንቀቂያ መሠረት ግዳታውን ባሇመወጣቱ ውለን 
ሰርዘነዋሌ፡፡ ስሇዚህ ሆቴለን ከነመገሌገያ ዕቃዎቹ እንዱያስረክበን፣ በውለ መሠረት ብር 
100,000 /መቶ ሺህ ብር/ መቀጫ እንዱከፌሇን፣ የሆቴለን ስም በመቀየር ሊዯረሰው ጉዲት ክስ 
የማቅረብ መብታችን እንዱጠበቅሌን በማሇት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ 
በክርክሩ አራተኛ አመሌካችና ሁሇተኛ ተጠሪ ጣሌቃ ገብ ተከራካሪዎች ሆነው ገብተዋሌ፡፡ ተከሳሽ 
/አንዯኛ ተጠሪ/ እና ሁሇተኛ ተጠሪ የሽያጭ ውለ አሇመፇፀም በኃሊፉነት የሚጠየቁት ከሳሾች 
ናቸው፡፡ እኛ በውለ በገባነው ግዳታ መሠረት ብር 6,450,000 /ስዴስት ሚሉዮን አራት መቶ  



190 
 

ሀምሣ ሺህ ብር/ ዕዲ ከፌሇናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ውለ ፇራሽ 
ነው በማሇት ወስኖ ተጠሪዎች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶቷሌ፡፡ ተጠሪዎች 
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት የተጠሪዎችና የአመሌካቾችን ክርክር በሰበር መዝገብ ቁጥር 32299 ከሰማ በኋሊ 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 27497 ሏምላ 26 ቀን 
1999 ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ይግባኝ ሰሚው ችልት፣ 

1. የሥር ከሳሽ የነበሩት ወ/ሮ ሸዋወንዴም ተስፊዬ /ሁሇተኛ አመሌካች/ እና አቶ ዲዊት ከበዯ 
/ሶስተኛው አመሌካች/ ውለን በተናጠሌ ሰርዘነዋሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት አሇው 
ወይስ የሇውም? 

2. የውለ መሠረዝ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት አሇ ወይስ የሇም? 

3. የሥር ጣሌቃ ገብ የነበረችው ወ/ሮ ነጠረች ከበዯ /አራተኛ አመሌካች/ ውለ እንዱፇረስ 
ሇመጠየቅ ይችሊለ ወይስ አይችለም? ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ንብረት ሊይ መብት አሊቸው 
ወይስ የሊቸውም? መብት አሊቸው ከተባለ መብታቸው በምን ሁኔታ መከበር አሇበት የሚለትንና 
ላልች ከውሌ መሠረዝ ጥያቄ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ተጨማሪ ነጥቦች በመመሌከት ውሣኔ 
ይሰጥበት በማሇት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 343 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት 
መሌሶታሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰበር ችልቱ በሰበር መዝገብ ቁጥር 32299 
ጥር 7 ቀን 2001 ዓ.ም. በሰጠው ውሣኔ በመሠረታቸው ጭብጦችና ላልች ተያያዥነት ባሊቸው 
ነጥቦች ሊይ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን እንዱያቀርቡ ካዯረገ በኋሊ የመጀመሪያውን ጭብጥ 
በተመሇከተ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችለበት ሁኔታ የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡  
በሁሇተኛው ጭብጥ አመሌካቾች ውለን በፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇማሰረዝ የሚያስችሌ ምክንያት ያሇ 
ስሇመሆኑ በፌሬ ጉዲዩ ዯረጃ አሊስረደም ውለ ያሌተፇፀመው በአመሌካቾች ቀሪ ግዳታቸውን 
ባሇመወጣታቸው ባሇመሆኑ ሻጮች /አመሌካቾች/ ውለን በፌርዴ ሇማስረከብ የሚያስችሌ የሔግም 
ሆነ የፌሬ ጉዲይ መሠረት የሊቸውም የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ ሶስተኛውን ጭብጥ 
በተመሇከተ አራተኛ አመሌካች የሟች ወራሽ መሆናቸው የተረጋገጠው ንብረቱ በውሌ ከተሊሇፇ  
በኋሊ በመሆኑ ዴርሻዋን ከሻጮች ከምትጠይቅ በቀር ውለ እንዱፇርስ ሇመጠየቅ አትችሌም ውለ 
እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት አሊት ቢባሌ እንኳን ተዋዋዮቹን ወዯ ነበሩበት መመሇስ አይቻሌም 
በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43165 ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ.ም 
የሰጠውን ውሣኔ ሙለ በሙለ ሽሮታሌ፡፡ 

አመሌካቾች በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ የቀረበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት 
ነው፡፡ አመሌካቾች ሰኔ 15 ቀን 2002 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ 
አመሌካቾች አንዯኛው ተጠሪ በውለ መሠረት ግዳታውን እንዱወጣና ቀሪውን ክፌያ እንዱከፌለ 
መስከረም 27 ቀን 1998 ማስጠንቀቂያ የሰጡት ቢሆንም ተጠሪ ግዳታውን ሇመወጣት ፇቃዯኛ 
ባሇመሆኑ ውለን በተናጠሌ ሰርዘውታሌ፡፡ ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካቾች ውለን 
በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚያስችሊቸው ሁኔታ የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የሆቴሌ ዴርጅቱን ህንፃውን በሆቴለ ሊይ ካሇው ዕዲና 
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የሠራተኛ ዕዲ ጭምር ገዝቷሌ፡፡ ገዥ ሇሻጮች ብር 1,000,000 /አንዴ ሚሉዮን ብር/ ሇመክፇሌ 
ከተስማማ በኋሊ ብር  200,000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ቀብዴ ከፌል ቀሪውን ሰማኒያ ፏርሰንት 
ክፌያ ያሌፇፀመና ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑና በእኛ በኩሌ ይግባኝ ሰሚው ችልት ውለን 
በፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመሰረዝ የሚያበቃ ሁኔታ የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1983/1/ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበና በሰበር ሉታረም የሚገባው ነው፡፡  

አራተኛ አመሌካችን በተመሇከተ አከራካሪው ንብረት ያሌተከፊፇሇ የውርስ ንብረት ባሇበት ሁኔታ 
ያሇ አራተኛ አመሌካች ፇቃዴና ስምምነት ንብረቱን ሇላሊ ሰው ሇማስተሊሇፌ እንዯማይችሌ  
በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1060 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1266 ተዯንግጎ እያሇና፣ አራተኛ 
አመሌካች የሟች ወራሽ ናቸው ተብሇው የሚያዙት ሟች ህይወት ካሇፇበት ቀን ጀምሮ መሆን 
ሲገባው የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ መጠየቅ አትችሌም ተብል መወሰኑ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውለን አፌርሶ ተዋዋዮቹን ወዯ ነበሩበት ሇመመሇስ 
አይቻሌም በማሇት የሰጠው የሔግ ትርጉምና ምክንያት ስህተት ያሇበት ነው፡፡ በአጠቃሊይ ይግባኝ 
ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡    

ተጠሪዎች በበኩሊቸው ኀዲር 30 ቀን 2003 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
ውለን በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችለ ስሇመሆኑ በሸያጭ ውለ በግሌፅ አሌተመሇከተም፡፡ ገዥ 
ቀሪውን ብር 800,000 /ስምንት መቶ ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ የውሌ ግዳታ የገባው የንብረቱ ስመ 
ሀብት ወዯ ገዥ ሲዛወር መሆኑ በውለ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች በጠየቅነው ጊዜ 
ቀሪውን ዋጋ ስሊሌከፇሇን ውለን ሰርዘናሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የሔግ መሠረት የሇውም፡፡ 
አመሌካቾች ኀዲር 23 ቀን 1998 ዓ.ም ሇሰጡት ማስጠንቀቂያ ተጠሪዎች ኀዲር 26 ቀን 1998 
ዓ.ም በፅሐፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ስሇዚህ አመሌካቾች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሔግ መሠረት 
የሇውም ይባሌሌን፡፡ የሆቴሌ ዴርጅቱ ሽያጭ ውሌ በፌርዴ ቤት ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባዋሌ በማሇት 
አመሌካቾች የሚከራከሩት ተጠሪዎች መሠረታዊ የሆነ የውሌ መጣስ ተግባር ፇፅመዋሌ በማሇት 
ነው፡፡ አመሌካቾች ገዥ የሽያጩን ሰማኒያ ፏርሰንት ዋጋ አሌከፇሇም በማሇት የሚከራከሩት ገዥ 
በሁሇት ባንኮች ይፇሇግ የነበረውን ስምንት ሚሉዮን ብር /ብር 8,000,000/ ዕዲ የከፇሇ መሆኑንና 
ላልች የውሀ፣ የመብራት፣ የስሌክና የመሳሰለት ውዝፌ ዕዲዎች በመክፇሌ በውለ የገባውን 
ኃሊፉነት የተወጣ መሆኑን ወዯ ጎን በመተው ነው፡፡ ተጠሪዎች የውሌ ግዳታቸውን ከዘጠና 
ፏርሰንት በሊይ የተወጡ ሲሆን አመሌካቾች የሰጡትን ውክሌና በመሻር የንብረቱ ስመ-ሀብት ወዯ 
ገዥ እንዲይዘወር እንቅፊት በመፌጠር ኃሊፉዎች ናቸው፡፡ 

ሟች አቶ ከበዯ ጠቅሊሊ ንብረታቸውን ሇሁሇተኛ አመሌካችና ሇሶስተኛ አመሌካች በኑዛዜ ሰጥተው 
የሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛው አመሌካች የሟች የኑዛዜ ወራሾች መሆናቸው በመዝገብ ቁጥር 
1262/90 ኀዲር 2 ቀን 1999 ዓ.ም በፌርዴ ቤት ተወስኗሌ፡፡ አራተኛ አመሌካች የፌርዴ 
መቃወሚያ በማቅረብ የሁሇተኛና የሶስተኛ አመሌካቾች የኑዛዜ ወራሽነት አሊሰረዙም፡፡ ተጠሪዎች 
የግዥ ውሌ የፇፀሙት ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ አመሌካች የሟች ወራሽ መሆናቸውን 
በማረጋገጥ በፌርዴ ቤት የተሰጠውን ማስረጃ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ አራተኛ አመሌካች 
የሟች ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጠው ያቀረቡት ሟች ከዚህ ዓሇም በሞት ከተሇዩ ከስምንት 
ዓመት በኋሊ ሲሆን በክርክሩ ሂዯት ንብረቱ ሊይ የሰጡት የእግዴ ትእዛዝ የሇም፡፡ ስሇዚህ አራተኛ 
አመሌካች ቀዯም ብል በፌርዴ ቤት በተሰጣቸው ማስረጃ መሠረት ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ 
አመሌካች የፇፀሙትን የሽያጭ ውሌ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ የሚችለበት የሔግ መሠረት የሇም፡፡ 
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ የሥር 
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ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በማፅናት እንዱያሰናብተን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሳስ 26 
ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ 
ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው፡- 

1. ተጠሪዎች ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም በተዯረገው ውሌ መሠረት ግዳታቸውን እንዱፇፅሙ 
ማስጠንቀቂያ ሰጥተናቸው ግዳታቸውን ያሌፇፀሙ በመሆኑ ውለን በተናጠሌ ሰርዘነዋሌ በማሇት 
አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር ይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ 
ያዯረገው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የመጀመሪያው ጭብጥ የሚታሊሇፌ ቢሆን፣ 

2. ተጠሪዎች መሠረታዊ የውሌ መጣስ ተግባር የፇፀሙ በመሆኑ ውለ በፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ሉሰረዝ ይገባዋሌ በማሇት አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር ይግባኝ 
ሰሚው ፌርዴ ቤት የሔግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? 

3. አራተኛ አመሌካች ሟች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯን በመተካት በሰበር ተከራካሪ የሆኑት ወ/ሮ 
አሰገዯች አበበ ከተጠሪዎች ጋር ሰኔ 13 ቀን 2003 ዓ.ም ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት ተመዝግቦ 
ሔጋዊ ውጤት ሉሰጠው ይገባሌ ወይስ አይገባም? 

4. አራተኛ አመሌካች የነበሩት ወ/ሪት አበራች ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የእኔ የጋራ 
ሀብት የሆነውን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃውን ሇአንዯኛ ተጠሪ ሇመሸጥ የተዋዋለት ውሌ እኔ 
ያሌተስማማሁበት በመሆኑ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት ያቀረበችውን ክርክር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 
ቤት ሳይቀበሇው መቅረቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚለትን ጭብጦች ይግባኝ ሰሚው 
ችልት ተገቢውን ማጣራት አዴርጎ ካረጋገጣቸው ፌሬ ጉዲዮችና አግባብነት ካሊቸው የሔግ 
ዴንጋጌዎች ጋር በመመርመር ውሣኔ መስጠት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያው ጭብጥ ይህ የሰበር ችልት ጉዲዩን ሇይግባኝ ሰሚው ችልት በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 32299 ሲመሌስ ይግባኝ ሰሚው ችልት አጣርቶ ውሣኔ እንዱሰጥባቸው ከመሠረታቸው 
ጭብጦች አንዯኛውና የመጀመሪያው ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ይህንን ጭብጥ በመያዝ የግራ 
ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሦስተኛ 
አመሌካቾች ተጠሪዎች ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም በተዯረገው የንግዴ ዴርጅትና የሔንፃ ሸያጭ 
ውሌ በገቡት ግዳታ መሠረት ቀሪውን ክፌያ ብር 800,000 /ስምንት መቶ ሺህ ብር/ በአእምሮ 
ግምት በቂ ነው ባሌነው በአስር ቀን ውስጥ እንዱፇፅሙ መስከረም 27 ቀን 1998 ዓ.ም 
ማስጠንቀቂያ ሰጥተናቸዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በውለ መሠረት ክፌያ ያሌፇፀሙ በመሆኑ አንዯኛ፣ 
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ የሰረዝነው መሆኑንና ይህንም በፌታብሓር ህግ 
የተዯነገገ መሆኑን በማንሣት ያቀረበውን ክርክር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው 
አሊግባብ ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ 
አመሌካቾች በውሌ በገቡት ግዳታ መሠረት የሸጡትን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃ ስመ ሃብት ወዯ 
ገዥዎች እንዱዛወር ተገቢውን ተግባር አሌፇፀሙም፡፡ ሇውለ አሇመፇፀም በኃሊፉነት የሚጠየቁት 
አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች በመሆናቸው ውለን በተናጠሌ የመሠረዝ መብት 
የሊቸውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

በመርህ ዯረጃ በሔግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች ባቋቋሟቸው ሰዎች ሊይ ሔግ በመሆናቸው 
ተዋዋይ ወገኖች በውሌ የገቡትን ግዳታ የመፇፀም ግዳታ አሇባቸው፡፡ ተዋዋይ ወገኖች በሔግ 
አግባብ ያቋቋሟቸው ውልች ተገዥ የመሆንና ግዳታቸውን በታማኝነት የመፇፀም ኃሊፉነት 
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ያሇባቸው በመሆኑ ህጉ ተዋዋይ ወገኖች በህግ መሠረት ያዯረጉትን ውሌ አንዯኛው ወገን 
በፇሇገው ጊዜ የፇሇገውን ምክንያት እየሰጠ ውሇታውን እንዱሰረዝ የሚፇቅዴ አይዯሇም፡፡ ይህም 
በመሆኑ በህግ አግባብነት የተቋቋመን ውሌ አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ሇመሰረዝ 
የሚችሇው በሔግ በግሌፅ ከተመሇከቱ ሌዩ ሁኔታዎች ውስጥ አንዴ ውሌን ሇመሰረዝ የሚያስችሌ 
ሌዩ ሁኔታ መሟሊቱን በማረጋገጥ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በህግ የተዯነገገው ውሌን ሇመሰረዝ 
በሚያስችሌ ሌዩ ምክንያት ውለን የሰረዘ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ውለን በተናጠሌ 
ሰርዠዋሇሁ የሚሇው ተዋዋይ ወገን ነው፡፡   

በአገራችን አንዯኛው ተዋዋይ ወገን ውለን በተናጠሌ ሉሰርዝ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች 
በፌታብሓር ሔግ ውሌን ስሊሇመፇፀም በሚዯነግገው ክፌሌ ተዘርዝረዋሌ፡፡ ስሇሆነም በአገራችን 
አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ውሌ ሉሰርዝ የሚችሇው ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786 
እስከ ፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 ከተዘረዘሩት ምክንያቶች አንዯኛው ተሟሌቶ ሲገኝ ነው፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786 እስከ ፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተከታታይነትና ተያያዥነት ያሊቸውና አንዯኛው ተዋዋይ በተናጠሌ 
ውሌን ሉሰርዝ ስሇሚችሌባቸው ሁኔታዎች የሚዯነግጉ መሆኑን የዴንጋጌዎቹን አቀራረፅና ህግ 
አውጭው ሇዴንጋጌዎቹ የሰጠውን ተከታታይነት ያሊቸው ተራ ቁጥሮች በማየት ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በመጀመሪያ “በአንዴ ወገን ብቻ የሚዯረግ የውሌ ማፌረስ” የሚሌ ጠቅሊሊ ርዕስ 
የተሰጠው 

- የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786 ተራ ቁጥር 1 “የውሌ ማፌረሻ የሆኑ ቃልች” በሚሌ  

  ርእስ ሥር አንዯኛውን የውሌ ማፌረሻ (መሠረዥያ) ምክንያትን የሚዯነግግ ሲሆን  

- የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 በተራ ቁጥር 2 “ቁርጠኛ የሆነ የውሌ መፇፀሚያ”  

  - የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1788 በተራ ቁጥር 3 “መፇፀም አሇመቻሌ” 
- የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 በተራ ቁጥር 4 “መፇፀምን እንቢ ስሇማሇት” 

በሚሌ ርዕስ አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ውሌ ሉሰርዝ የሚችሌባቸውን ሌዩ ሁኔታዎች 
ዯንግገዋሌ፡፡ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ ሠርዘነዋሌ ብሇው የሚከራከሩት ተጠሪዎች በውሌ 
የገቡትን ግዳታ በአስር ቀናት ውስጥ እንዱፇፀሙ ማስጠንቀቂያ ሰጥተናቸው፣ በተሰጣቸው አስር 
ቀናት ውስጥ ግዳታቸውን ያሌፇፀሙ በመሆኑ ውለን ሠርዘነዋሌ በማሇት ነው፡፡ ይህ አንዯኛ፣ 
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሚያነሱት ክርክር አግባብነት ያሇው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1787 ዴንጋጌ በመሆኑ ላልቹን ማሇትም የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786፣ የፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1788 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 ዴንጋጌዎችን ዝርዝር ይዘትና ትርጉም 
መመሌከት አስፇሊጊ ሆኖ አሊገኘውም፡፡ 

“ቁርጠኛ የሆነ የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ” የሚሌ ርዕስ ያሇው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1787 
ዝርዝር ይዘት ስንመሇከተው “በውለ ሊይ አንዴ ግዳታ መፇፀሚያ ሆኖ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ፤ 
ወይም ማስጠንቀቂያ በተሰጠበት ጊዜ በአእምሮ ግምት ይበቃሌ ተበል በተሰጠው ቀን ወይም 
በዲኛ በተሰጠው የችሮታ ጊዜ ውስጥ ከተዋዋይ አንዯኛው ወገን የገባው ግዳታ ሳይፇፀም የቀረ 
እንዯሆነ ውለ ይፌረስሌኝ የሚሇው ወገን ይህ ከዚህ በሊይ የተነገረው የማፌረስ መብት አሇው” 
የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ የእንግሉዘኛው ቅጅ “A party may cancel the 
contract where the other party has failed to perform his obligation with in the 
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period of time fixed in accordance with art 1770, 1774 or 1775 (b) “ በሚሌ መንገዴ 
ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የአማርኛና የእንግሉዝኛ ቅጅ ሇመረዲት እንዯሚቻሇው አንዯኛው 
ተዋዋይ ወገን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ ውሌን በተናጠሌ 
ሇመሠረዝ የሚቻሇው ከሚከተለት ሶስት ሁኔታዎች አንዯኛው የተሟሊ መሆኑን ሇማስረዲት 
ሲችሌ ነው፡፡ 

የመጀመሪያ ባሇዕዲው በውለ ሊይ በተመሇከተው መሠረት የውለን ግዳታ የሚፇፀምበት ቁርጠኛ 
ጊዜ በውለ ሊይ በግሌፅ ተመሌክቶ እንዯሆነና በውለ ሊይ የተገሇፀው ቁርጥ የሆነ የውሌ 
መፇፀሚያ ጊዜ ያሇፇ እንዯሆነ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ውለን 
ሇመሰረዝ የሚችሌ መሆኑን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1775(ሇ) ዴንጋጌዎች በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሁሇተኛው ምክንያት ባሇዕዲው ውለን 
ያሌፇፀመበትን ምክንያትና ላልች የአካባቢ ሁኔታዎችን በማገናዘብ ዲኞች ባሇዕዲው ውለን 
የሚፇፅምበት የችሮታ ጊዜ ከሰጡት በኋሊ ባሇእዲው በዲኛ ወሣኔ በተሰጠው የችሮታ ጊዜ ውስጥ 
ግዳታውን ሣይፇጽም የቀረ እንዯሆነ መሆኑን ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 እና ከፌታብሓር 
ሔግ ቁጥር 1770 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ሶስተኛውና አመሌካቾች መከራከሪያ ያዯረጉት ባሇገንዘቡ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774 
በተዯነገገው መሠረት ላሊኛው ተዋዋይ (ባሇዕዲው) በውሌ የገባውን ግዳታ የሚፇፅምበትን ጊዜ 
በመግሇፅ ማስጠንቀቂያ የሰጠ ሲሆንና በማስጠንቀቂያው በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሳይፇፅም 
ሲቀር መሆኑን ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774 እና ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌ 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አንዯኛው ተዋዋይ ላሊው ወገን በውሌ የገባውን 
ግዳታ እንዱፇፅም በአእምሮ ግምት በቂ ነው የሚሇውን የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ ግሌፅ 
ማስጠንቀቂያ ሇመስጠትና በማስጠንቀቂያው የተገሇፀው የውሌ መፇፀሚያ ሲያሌፌ ውለን 
በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችሇው እሱ በበኩለ ምን ምን ተግባራትን ፇፅሞ ነው? የሚሇው ነው፡፡ 

አንዯኛው ተዋዋይ ወገን ላሊኛው ተዋዋይ ወገን በውለ መሠረት እንዱፇፅም ሇመጠየቅና 
ማስጠንቀቂያ ሇመስጠት የሚችሇው በመጀመሪያ እሱ የበኩለን ግዳታ የፇፀመ ወይም ሇመፇፀም 
የተዘጋጀ ሲሆን እንዯሆነ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1857 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም 
ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌ መሠረታዊ ዓሊማና ግብ እንዯዚሁም የዴንጋጌው 
የተፇፃሚነት ወሰን ሇመረዲት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1771 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1757 ዴንጋጌዎች ጋር በማጣመር 
መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመዝነው አንዯኛው ተዋዋይ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1771 ንዐስ አንቀጽ 1 ላሊኛው ተዋዋይ ውለን እንዱፇፅምሇት ሇመጠየቅ፤ በፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1774 ዴንጋጌዎች መሠረት የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ ግሌፅ ማስጠንቀቂያ በመስጠትና 
በፌታብሓር ቁጥር 1787፣ በተዯነገገው መሠረት ውለን በተናጠሌ ሇመሠረዝ በመጀመሪያ በእሱ 
በኩሌ በውሌ የተጣሇበትን ግዳታ የፇፀመ ወይም ሇመፇፀም ዝግጁ መሆኑ በማስረጃ ሇማረጋገጥ 
የቻሇ መሆን እንዲሇበት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1771፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774፣ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1757 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌዎችን ይዘትና 
መሠረታዊ ግብ በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሔግ አውጭው በውሌ ሇገባው ግዳታ ተገዥ 
በመሆን በእሱ በኩሌ ያሇውን ግዳታ ያሌፇፀመ ወይም ሇመፇፀም ዝግጁ መሆኑን በበቂ ሁኔታ 
ሇማረጋገጥ ያሌቻሇ አንዴ ተዋዋይ ወገን ላሊኛውን ተዋዋይ ወገን ቀዴሞ ማስጠንቀቂያ 
በመስጠት ውለን በተናጠሌ እንዱሰርዝ በማሰብ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌን 
አውጇሌ ተብል አይገመትም፡፡ አንዴ ተዋዋይ የውለን መፇፀሚያ የጊዜ ገዯብ በመግሇጽ 
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ሇላሊኛው ወገን ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውሌ በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችሇው በመጀመሪያ እሱ 
በውለ የገባውን ግዳታ የፇፀመ ወይም ሇመፇፀም ዝግጁ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከተጠሪዎች ጋር ባዯረጉት የንግዴ ዴርጅትና የህንፃ 
ሽያጭ ውሌ መሠረት የበኩሊቸውን ግዳታ አሟሌተው ያሌፇፀሙ መሆኑንና በተቃራኒው ውለ 
እንዲይፇፀም የተሇያየ ችግሮችን የፇጠሩ መሆኑን ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን 
ያሇው ይግባኝ ሰሚው ችልት በማረጋገጥ በውሣኔው አስፌሯሌ፡፡ 

በመሆኑም አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች በውለ የገቡትን ግዳታ አሟሌተው 
ያሌፇፀሙና ውለ በአግባቡ እንዲይፇፀም የተሇያዩ ችግሮችን የፇጠሩ መሆኑ በተረጋገጠበት 
ሁኔታ፣ ተጠሪዎች በአስር ቀን ውስጥ በውለ መሠረት ግዳታቸውን እንዱፇፀሙ ማስጠንቀቂያ 
ሰጥተን ግዳታቸውን ያሌተወጡ በመሆኑ ውለን በተናጠሌ ሠርዘነዋሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1771፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1757 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
ያሌተከተሇና የህግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ የሚሠርዘበት የሔግና የፌሬ 
ጉዲይ ምክንያት የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛው ጭብጥ አንዯኛ፤ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ተጠሪዎች መሠረታዊ የሆነ የውሌ 
መጣስ ተግባር ስሇፇፀሙ ይግባኝ ሰሚው ችልት ውለ እንዱሰረዝ ውሣኔ አሇመስጠቱ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ያቀረቡትን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ በአንዯኛ 
ተዋዋይ ወገን ጠያቂነት ዲኞች በሔግ አግባብ የተቋቋመ ውሌ እንዱሰረዝ ውሣኔ የሚሰጠባቸው 
ሁኔታዎች በፌታብሓር ህጉ ተዯንግገዋሌ፡፡ ይኸውም ውሌን በፌርዴ ስሇማሰረዝ የሚሌ ርዕስ 
ያሇው የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 አንዯኛው ተዋዋይ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ግዳታዎቹን 
ያሌፇፀመ እንዯሆነና ወይም የፇፀማቸው ሙለ ወይም ፌፁም ባሌሆነ አኳኋን እንዯሆነ ዲኞች 
በአንዯኛው ወገን ጠያቂነት ውለን ሉያስቀሩት እንዯሚችለ ሇዲኞች የሔሉና ሚዛን ፇቃዴ 
ሥሌጣን በሚሰጥ አኳኋን የሚዯነግግ መሆኑን ከዴንጋጌው ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 በይዘቱ ፇቃጅ የሆነ የህግ ዴንጋጌ በመሆኑ ዲኞች ውለ 
እንዱፇርስ ሣይወስኑ ሉያሌፈ የሚችለ መሆኑንም የሚያመሇክት ዴንጋጌ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ዲኞች በአንዯኛው ወገን ጠያቂነት ውሌ እንዱሰረዝ ውሣኔ ከመስጠታቸው በፉት 
የተዋዋዩቹን ጥቅምና ሇቅን ሌቦና የሚያስፇሌገውን ነገር መሠረት ማዴረግ እንዯሚገባቸው 
በውለ ሊይ አይነተኛ የሆነ የውሌ መጣስ ካሌተዯረገ በስተቀር ዲኞች ውለ እንዱሰረዝ ውሣኔ 
መስጠት እንዯላሇባቸው የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 
አስገዲጅ በሆነ ሁኔታ ይዯነግጋለ፡፡ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካች ውለ በፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባዋሌ በማሇት የሚከራከሩት ተጠሪዎች መሠረታዊ የሆነ የውሌ መጣስ 
ተግባር ፇፅመዋሌ በማሇት ምክንያት በመሆኑ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር 
በተዋዋለት ውሌ የተጠሪዎች ግዳታና ኃሊፉነት ምንዴን ነው? ተጠሪዎች በውለ የገቡት ግዳታ 
ምን ያህሌ ፏርሰንቱን ፇፅመው ምን ያህሌ ፏርሰንት ይቀራቸዋሌ? ተጠሪዎች ቀሪውን 
ግዳታቸውን ያሌፇፀሙበት ምክንያት ምንዴን ነው? የሚለት ነጥቦች ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ከዯረሰበት መዯምዯሚያና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር አገናዝበናሌ፡፡ 
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በመርህ ዯረጃ ተዋዋዮች ውሌ የመዋዋሌ ነፃነት አሊቸው፡፡ ሔግ ከወሰናቸውና  ከከሇከሊቸው 
ነገሮች በስተቀር ተዋዋዮች ሁለ የሚዋዋለበትን ጉዲይ እንዯመሰሊቸው የመወሰን መብት 
አሊቸው በማሇት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1711 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ተዋዋዮች ሇሚዋዋለት ሰው በአንዴ ነገር ሊይ ያሊቸውን መብት ሇመስጠት ወይም አንዴ ነገር 
ሇማዴረግ ወይም ሊሇማዴረግ ሉዋዋለ እንዯሚችለና ውልች አስገዲጅነታቸው በውለ በተነገረው 
ጉዲይ ብቻ ሣይሆን ሌማዴ፤ ፌትሔ፣ ቅን ሌቦና የውሇታው ዓይነት የሚያስከትሎቸውን ነገሮች 
ጭምር እንዯሆነ ከፌታብሓር ቁጥር 1712 እና ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1713 ዴንጋጌዎች 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾችና ተጠሪዎች ግንቦት 7 ቀን 1997 
ዓ.ም.በተዯረገው ውሌ ያሇባቸውን ግዳታና ኃሊፉነት ከሊይ የተጠቀሱን የህግ ዴንጌጋዎች 
መሠረት በማዴረግ መመርመር ተገቢ ነው፡፡ 

በውለ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅት ህንፃውንና በዴርጅቱ ውስጥ 
ያለትን የመገሌገያ እቃዎች ሊይ የነበራቸው የባሇሀብትነት መብት ሇአንዯኛ ተጠሪ ሇማስተሊሇፌ 
የተስማሙ መሆኑና አንዯኛ ተጠሪ በበኩለ በንግዴ ዴርጅቱና በህንፃው ሊይ ያሇውን ዕዲ 
ሇባሇመብቶች ሇመክፇሌና ሇሻጮች ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን  ብር/ ሇመክፇሌ የተስማማ 
መሆኑን ግራ ቀኙ ያሌተካካደበትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በውሣኔው ያረጋገጠው ነጥብ 
ነው፡፡ ተጠሪዎች በውለ ሁሇት መሠረታዊ ግዳታዎች ተጥልባቸዋሌ፡፡ የመጀመሪያው በንግዴ 
ዴርጅቱና በህንፃው ሊይ ያሇ የባንክ ዕዲ እና ላልች ያሌተከፇለ ውዝፌ ዕዲዎችን መክፇሌ ሲሆን 
ሁሇተኛው ሇሻጮች ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን ብር/ መክፇሌ ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇሁሇተኛና 
ሶስተኛ አመሌካች ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ የከፇለ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ተጠሪዎች የዕዲው መጠን በውለ ሊይ ያሌተገሇፀ ቢሆንም ከብር 6,45ዏ,ዏዏዏ /ስዴስት 
ሚሉዮን አራት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ በሊይ የንግዴ ዴርጅቱንና የህንፃውን የባንክ ዕዲ፣ ላልች  
የውሃ፣ የመብራት የስሌክና ላልች ውዝፌ ዕዲዎች የከፇለ መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ችልት ፌሬ 
ጉዲይ ማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣኑን መሠረት በማዴረግ አረጋግጦ በውሣኔው በግሌፅ 
አስፌሮታሌ፡፡ 

ይህም ተጠሪዎች በውሌ ከገቡት ግዳታ ከሰማኒያ አምስት ፏርሰንት በሊይ የፇፀሙ መሆኑን 
የሚያሣይ ነው፡፡ ተጠሪዎች በውለ ከተጣሇባቸው ግዳታቸው አብዛኛውን ክፌሌ የፇፀሙ መሆኑ 
ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሇው ይግባኝ ሰሚው ችልት አረጋግጧሌ፡፡ 
ተጠሪዎች አይነተኛ የሆነ የውሌ ግዳታቸውን ተወጥተዋሌ ወይስ አሌተወጡም የሚሇው ነጥብ 
የሚመዘነው ተጠሪዎች በውሌ መሠረት ሇመፇፀም ከተስማሙባቸው ሁሇት መሠረታዊ 
ግዳታዎች ምን ያህለን ፇፅመው ምን ያህሌ ይቀራቸው የሚሇውን በመመዘን ነው፡፡ ከዚህ 
አንፃር ስንመሇከተው ከፌተኛ የሆነ ገንዘብ በማውጣት በውለ በገቡት ግዳታ መሠረት  የገዙት 
የንግዴ ዴርጅት ከነበረበት ዕዲ የከፇለት ተጠሪዎች ሇእኛ ሉከፌለ ከተስማሙት ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ 
/አንዴ ሚሉዮን ብር/ ውስጥ የከፇለት ብር 200,000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ብቻ በመሆኑ 
መሠረታዊ የውሌ መጣስ ተግባር ፇፅመዋሌ በማሇት አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች 
ያቀረቡት ክርክር የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀፅ 1 እና ንዐስ አንቀፅ 2 
ዴንጋጌዎችን ይዘት መንፇስና ዓሊማ መሠረት ያሊዯረገና ከቅን ሌቦና ውጭ የቀረበ ነው በማሇት 
ይግባኝ ሰሚው ችልት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ተጠሪዎች በሽያጭ ውለ የገቡትን አይነተኛ ግዳታቸውን የተወጡና ቀሪውን 
ግዳታቸውን እንዲይወጡ ችግር የፇጠሩት አንዯኛ፣ ሁሇተኛ ሶስተኛ አመሌካቾች መሆናቸውን 
በማስረጃ በማረጋገጥ ውለ በፌርዴ ቤት ውሣኔ የሚሰረዝበት ምክንያት የሇም በማሇት የሰጠው 



197 
 

ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ዴንጋጌዎች ሊይ  
የጠቀስናቸውን ላልች የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የሟች ወ/ሮ ነጠረች ከበዯ ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጠው በክርክሩ አራተኛ አመሌካች ወ/ሮ 
ነጠረች ከበዯን በመተካት ተካፊይ የሆኑት ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
ከተጠሪዎች ጋር የዕርቅ ስምምነት ፇፅመውና ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ከተጠሪዎች ጋር በጋራ 
ማመሌከቻ ጽፇውና ፇርመው ከተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት እንዱመዘገብሊቸው 
ሰኔ 15 ቀን, ሰኔ 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.፣ እና ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ሇችልቱ በአካሌ ቀርበው 
አመሌክተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ አመሌካቾች አስተያየት እንዱሰጡ ትዕዛዝ ሰጥቶ ሶስተኛ አመሌካች 
ዲዊት ከበዯ እኔም የሟች ነጠረች ከበዯ ወራሽ ስሇሆንኩ የዕርቅ ስምምነቱ የእኔን መብት ይነካሌ 
በማሇት ሏምላ 11 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የፅሐፌ አስተያየት ሰጥቷሌ፡፡ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ዕርቁን 
ትቸዋሇሁ ፌርዴ ቤቱ ክርክሩ እንዱቀጥሌ ያዴርግሌኝ በማሇት ሀምላ 19 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
የተፃፇ አስተያየት ያቀረቡ ሲሆን ይህንኑ ታህሣሥ 20 ቀን 2004 ዓ.ም በአካሌ ሇችልቱ ቀርበው 
አረጋግጠዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ዕርቁ የማይመዘገብበት ምክንያት የሇም፡፡ ሇህግም ሆነ ሇሞራሌ 
ተቃራኒ አይዯሇም በማሇት መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የፅሐፌ አስተያየት አቅርበዋሌ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ዕርቁ እንዱመዘገብሊቸው ከጠየቁ በኋሊ ዕርቁን ትቸዋሇሁ ማሇት 
አይችለም፡፡ የዕርቅ ውለ ተመዝግቦ ህጋዊ ውጤት ሉሰጠው ይገባሌ በማሇት የተጠሪዎች ጠበቃ 
ታህሣሥ 2ዏ ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ሇችልቱ በቃሌ አስተያየት ሰጥተዋሌ፡፡ 

እኛም ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተዯረገውን  የዕርቅ ስምምነት ይዘት መርምረናሌ፡፡ በዕርቅ 
ስምምነቱ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ከወ/ሪት ነጠረች ከበዯ በውርስ የሚተሊሇፌሊቸውን መብት ወይም 
በራሳቸው የሚዯርሳቸውን መብትና ጥቅም ሇተጠሪዎች ሇማስተሊሇፌና ተጠሪዎችም ሇወ/ሮ 
አሰገዯች አበበ ብር 550,000 /አምስት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ ያዯረጉት የዕርቅ 
ስምምነት የሟች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ወራሽነትን አረጋግጠው የሚመጡ ላልች መብት 
የማይመሇከትና ወ/ሮ አሰገዯች አበበ የሟች ነጠረች ከበዯ ወራሽ መሆናቸው በራሳቸው ያሊቸውን 
መብትና ጥቅም ሇተጠሪዎች ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ በመሆኑ ሶስተኛ አመሌካች የዕርቅ ስምምነቱ 
የእኔን ጥቅም ይነካሌ በማሇት ያቀረበውን ተቃውሞ አሌተቀበሌነውም፡፡ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ 
ከተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት እንዱመዘግብሊቸው ሇችልቱ ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ3 
ዓ.ም፣ ሰኔ 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም እና ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በአካሌ እየቀረቡ ካመሇከቱ በኋሊ 
የዕርቅ ስምምነቱን ትቸዋሇሁ በማሇት በፅሐፌና በቃሌ ያቀረቡት አስተያየት የዕርቅ ስምምነቱን 
ውዴቅ ሇማዴረግ በቂ ምክንያት ባሇመሆኑና የዕርቅ ስምምነቱ ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ሆኖ 
ስሊሊገኘነው የአራተኛ አመሌካች ወራሽ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ከተጠሪዎች ጋር ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 
ዓ.ም ያዯረጉትን የዕርቅ ስምምነት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 277/ሰ/ መሠረት 
በመመዝገብ የዕርቅ ስምምነቱ በወ/ሮ አሰገዯች አበበና በተጠሪዎች መካከሌ አስገዲጅና ህጋዊ 
ውጤት ያሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. አራተኛው ጭብጥ በሥር ፌርዴ ቤት ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ የነበረችው አራተኛ አመሌካች 
ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛው ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የንግዴ 
ዴርጅትና የህንፃ ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ ያቀረቡትን ጥያቄ ይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ 
ማዴረጉ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ ይህንን ነጥብ ሇመወሰን ወ/ሪት ነጠረች 
ከበዯ የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ መሆኑን የሚያረጋግጥ የወራሽነት የምስክር ወረቀት 
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ያገኘችው የንግዴ ዴርጅቱና የህንፃ ሽያጭ ውለ ከመዯረጉ በፉት ነው ወይስ በኋሊ የሚሇውን 
ነጥብ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ 

ሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ የወራሽነት የምስክርነት ወረቀት ከማግኘቷ በፉት በፌታብሏር ሔግ ቁጥር 996 
መሠረት የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን በፌርዴ ቤት ውሣኔ ያረጋገጡት 
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የንግዴ ዴርጅቱን እና ህንፃውን ሇአንዯኛ ተጠሪ የሰጡ መሆኑን 
ይግባኝ ሰሚው ችልት በማረጋገጥ በውሣኔው አስፌሮታሌ፡፡ ይህም የሚያሣየው የፀና የወራሽነት 
ማስረጃ ያሊቸው ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ አመሌካች የሟች ከበዯ ዘሇቀ የውርስ ንብረት ክፌሌ 
የሆነውን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃ ሇአንዯኛ ተጠሪ ከሸጡት በኋሊ ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ የሟች 
ከበዯ ዘሇቀ ወራሽ መሆኑን የሚያረጋግጥ የወራሽነት የምስክር ወረቀት ያገኙት መሆኑን ነው፡፡ 
ይግባኝ ሰሚው ችልት ያረጋገጡትን ይህንን ፌሬ ጉዲይ ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997 
ዴንጋጌዎች አንፃር የሚኖረው ውጤት ምንዴን ነው የሚሇውን ተመሌክተናሌ፡፡ ከፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 996 ጋር ተያያዥነት ያሇውና የዚሁ ዴንጋጌ ተከታይ የሆነው የፌታበሓር ሔግ ቁጥር 
997 “ውጤቶች” በሚሌ ርዕስ የወራሽነት ሰርተፉኬት መያዝ የሚያስከትሊቸውን ህጋዊ ውጤቶች 
ይዯነግጋሌ፡፡ የወራሽነት ወረቀቱ እስካሌተሰረዘ ዴረስ ወራሽ በተባሇው የምስክር ወረቀት 
እንዯተገሇፀው ወራሽ እንዯሆነ የሚገመት መሆኑን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997 ንዐስ አንቀፅ 1 
ይዯግጋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስናየው ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካች የሟች ከበዯ ዘሇቀ የኑዛዜ ወራሽ 
ናቸው የሚሇውን የፌርዴ ቤት የወራሽነት ማረጋገጫ እስከያዙና ይኸው የወራሽነት ማስረጃቸው 
እስካሌተሰረዘ ዴረስ የሟች ከበዯ ዘሇቀ ወራሾች ናቸው ብል ህጉ ግምት የሚወስዴበት መሆኑን 
ነው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ “ በወራሽነት ስም በወራሹ የተፇፀሙ ተግባሮች ያለ እንዯሆነ ተግባሮቹ 
በተፇፀሙበት ጊዜ የተባሇው ወራሽ የወራሽነት መብት እንዲሌነበረው በግሌፅ ማወቁ ካሌተረጋገጠ 
በቀር እነዚህን ተግባሮች ሇመቃወም የማይቻሌ” መሆኑን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997 ንዐስ 
አንቀፅ 2 አስገዲጅነት ባሇው መንገዴ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የምንረዲው ሟች ወ/ሪት ነጠረች 
ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች ከበዯ ዘሇቀ ወራሽ ስሇመሆናቸው የፀና የወራሽነት 
የምስክር ወረቀት አግኝተዋሌ፡፡ ይህንን የፀና የወራሽነት ማስረጃ በመያዝ የንግዴ ዴርጅቱንና 
ህንፃውን አንዯኛ ተጠሪ ሇመሸጥ የተዋዋለትን ውሌ እንዱፇርስ ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ሇመጠየቅ 
የምትችሇው ተጠሪዎች ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ ወራሾች 
አሇመሆናቸውን እያወቁ ውሌ የተዋዋለ መሆኑን በማስረጃ በማስረዲት ብቻ እንዯሆነ 
ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 997 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ ይዘት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ እኔ የሟች ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ ነኝ የሚሌ ክርክር ከሚያቀርቡ 
በስተቀር ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች ከበዯ ዘሇቀ የኑዛዜ ወራሾች አይዯለም፡፡ አንዯኛ 
ተጠሪ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች ከበዯ ዘሇቀ ወራሽ አሇመሆናቸውን እያወቀ የንግዴና 
የህንፃ ሽያጭ ውሌ ተዋውሎሌ የሚሌ ክርክር አሊቀረቡም፡፡ ይህንንም የሚያስረዲ ማስረጃ 
እንዲሊቀረቡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሰጠው ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ ይህም በመሆኑ ሟች ወ/ሪት 
ነጠረች ከበዯ የሟች ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ መሆኑ በፌርዴ ቤት ከመረጋገጡ በፉት የፀና 
የወራሽነት ማስረጃ በመያዝ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛው ተጠሪ ጋር ያዯረጉት 
የንግዴ ዴርጅትና የህንፃ ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት የሊትም፡፡ በመሆኑም ይግባኝ 
ሰሚው ችልት አራተኛ አመሌካች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛው 
ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት የሊትም በማሇት የሰጠው 
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ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 996 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997ን ዴንጋጌዎች መሠረት 
ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም አራተኛ አመሌካች የነበረችው ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ በዚህ መዝገብ በክርክር በተያዘው 
ጉዲይ ያሊት መብት የሟች ከበዯ ዘሇቀ የውርስ ንብረት ክፌሌ የሆነውን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃ 
የሸጡት ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ አመሌካች ንብረቱን ሸጠው ካገኙትና ወዯ ፉትም በውለ 
መሠረት ከሚያገኙት የንብረቱ ዋጋ ከሆነው ገንዘብ ውስጥ በዴርሻ መጠን እንዱያካፌሎት 
መጠየቅ ነው በማሇት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም የተዯረገው የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅትና የህንፃ ሽያጭ ውሌ 
የሚሰርዝበትም ሆነ የሚፇርስበት ህጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1.  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 27497 መጋቢት 17 

ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2.  የአራተኛ አመሌካች ወራሸ የሆኑት ወ/ሮ አሰገዯች አበበና ተጠሪዎች ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 

ዓ.ም ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ባሇመሆኑ ፀዴቋሌ፡፡ 
3.  ተጠሪዎች ሇወ/ሮ አሰገዯች አበበ በዕርቅ ውለ በገቡት ግዳታ መሠረት ብር 550,000 

/አምስት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ ይክፇለ፡፡ 
4.  የአራተኛ አመሌካች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ወራሽ የሆኑት የወ/ሮ አሰገዯች አበበ በዚህ 

መዝገብና ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጠው ውሣኔ  ያሊቸው መብትና ጥቅም በዕርቅ ውለ 
መሠረት ወዯ ተጠሪዎች ተሊሌፎሌ፡፡ 

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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