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                                                         የሰ/መ/ቁ. 50985 

                  ሔዲር 5 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡-ተገኔ ጌታነህ 

     ሒጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1- አቶ ስሻህ ክፌላ  -  አሌቀረቡም  

          2- አቶ ሰጡኝ በቀሇ ጠበቃ ጌትነት ያሻነህ ቀረቡ   

ተጠሪ፡- 1- ወ/ሮ አፀዯ ደቤ    - አሌቀረቡም  

       2- ወ/ሮ አዛሇች ደቤ  - አሌቀረቡም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ ከውክሌና ሥሌጣን ውጭ የተፇፀመ የቤት ሽያጭ 
ውሌን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን የተከራከሩ ሲሆን ሁሇተኛ 
አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽ ተጠሪዎች የከሣች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክራቸው ይዘትም የአንዯኛ ተጠሪ ሌጅና የሁሇተኛ ተጠሪ ወንዴም የሆነው አንዯኛው 
አመሌካች የማይንቀሣቀስ ንብረት እንዱሸጥ ፣ እንዱሇወጥ ፣ ሇሶስተኛ ወገን እንዱያስተሊሇፌ 
የተሰጠው ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን የሇም፡፡ በአዯራ እንዱያስተዲዴር የሰጠነውን በመተሀራ ከተማ 
የሚገኝ ቤት ሇሁሇተኛው አመሌካች በመሸጥ ስመሃብቱ የተዛወረ መሆኑን ገሌፀው ውለ 
እንዱፇርስ እንዱወሰንሊቸው ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች በተከሣሽነት ቀርበው ሁሇተኛ ተከሣሽ 
የነበሩት ሁሇተኛው አመሌካች ቤቱን ውክሌና ካሇው ሰው የገዛሁት ነው የሽያጭ ውለ ሉፇርስ 
አይገባም የሚሌ መከራከሪያ አቅርበዋሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የአሁን ሁሇተኛ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ 
ቤቱን ከገዛሁ በኋሊ ብር 15ዏ,ዏዏዏ /አንዴ መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ ወጭ  በማዴረግና በማሻሻሌ 
ገንብቻሇሁ፡፡ ስሇዚህ የገነባሁት ቤት ባሇሀብት ነህ ተብል እንዱወሰንሌኝ  ይህ የሚታሇፌ ከሆነ 
ገንዘቡን በጋራና በተናጠሌ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
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ተጠሪዎች የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያ እና ላልች የመከራከሪያ ነጥቦች በከሣሽ 
ተከሣሽነት ቀርበው አንስተዋሌ፡፡  

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አንዯኛ ተከሣሽ 
ሇሁሇተኛ ተከሣሽ ቤቱን የሸጠው በተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት በመሆኑ ውለ 
የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር 
በመሰኘት ተጠሪዎች ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን ይግባኝ አሌተቀበሇውም፡፡ ተጠሪዎች የሰበር አቤቱታ 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት ተጠሪዎች አንዯኛ አመሌካች የማይንቀሣቀሥ ሀብት እንዱሸጥ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን 
ያሌሰጡ በመሆኑ አንዯኛው አመሌካችና በሁሇተኛው አመሌካች መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ 
ውሌ ፇራሽ ነው፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች ከፇሇገ አንዯኛ አመሌካችን ከሚከስ በስተቀር በተጠሪዎች 
ሊይ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ማቅረብ አይችሌም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ታህሣሥ 6 ቀን 2002 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1000/1/ በመጥቀስ ያቀረብነውን ክርክር አሊግባብ 
አሌፍታሌ፡፡ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች የሰጡት ውሌ አንዯኛ አመሌካች እንዯነሡ ሆኖ  
እንዱከራከርሊቸው ፣ ማናቸውም አቤቱታ አቅርቦ እንዱያስፇፅምሊቸው ቃሇመሃሊ ፉርሞ 
እንዱያቀርብ እነሡን በሚመሇከት ማስረጃ እንዴቀበሌ በእነሡ ስም ውሌ እንዱዋዋሌ ዕርቅ 
እንዱዯራዯር ገንዘብ እንዱቀበሌ እና በተጠሪዎች ስም የሚዛውር ንብረት ፍርማሉቲ እንዱያሟሊ 
እንዱያዛውር የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ውሌ እንዱዋዋሌ በተሰጠው የውክሌና 
ሥሌጣን ተጠቅሞ የተዋዋሇውን የቤት ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ መወሰኑ ተገቢነት የላሇውና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ውለ አይፇርስም እንጅ ይፇርሳሌ ቢባሌ ብር 25ዏ,ዏዏዏ 
በማውጣት አሻሽዬ የገነባሁት ሲሆን ስመሀብቱም ወዯ ሁሇተኛ ተጠሪ የዞረ በመሆኑ ተጠሪዎች 
ሊይ ያቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ታይቶ ውሣኔ ሉሰጥበት የሚገባው በመሆኑ ይህ ነጥብ 
መታሇፈ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በቃሌ 
ባቀረቡት ክርክር አንዯኛ አመሌካች የማይንቀሣቀሥ ንብረት በተጠሪዎች ስም እንዱያዛውር እንጂ 
በተጠሪዎች ስም ያሇን የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሇላሊ ሰው እንዱያስተሊሌፌ የተሰጠው ሌዩ 
ውክሌና የሇም፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ  የህግ 
ስህተት የሇበትም፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች ብር 15ዏ,ዏዏዏ እንዴንከፌሇው ያቀረበው ክስ የህግ 
መሠረት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በቃሌ ክርክር የሥር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር 
ዯረጃ ሣያጣራና ማስረጃ ሣይመዝን ሁሇተኛ አመሌካች ያቀረበውን የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ 
አሌፍታሌ ስሇዚህ የሁሇተኛ አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ በአግባቡ ታይቶ ውሣኔ 
አሌተሰጠበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ከሥር የቀረበው ክርክርና በሰበር የቀረበው የሰበር አቤቱታና በግራ ቀኙ የተዯረገው የቃሌ ክርክር 
ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካች ያዯረጉት የቤት ሽያጭ 
ውሌ ፇራሽ ነው ተብል የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? ሁሇተኛው አመሌካች 
ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ የሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት ታይቶ የመጨረሻ ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ ወይስ አሌተሰጠበትም? የሁሇተኛው 
አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽነት  ክስ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የመጨረሻ 
ውሣኔ አሌተሰጠበትም የሚባሌ ቢሆን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ሁሇተኛ 
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አመሌካች አንዯኛ አመሌካችን እንጂ ተጠሪዎችን መክሰስ አይችሌም በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚለትን ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ጭብጥ ሇመወሰን ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች መጋቢት 13 ቀን 1985 
ዓ.ም በምዕራብ ሸዋ ዞን የውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት  በማረጋገጥ የሰጡትን የውክሌና ሥሌጣን 
መመርመሩ አስፇሊጊ ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች የሰጡት የውክሌና ሰነዴ ይዘት 
ስንመሇከተው “ ወካዮች በምንከስበትም ሆነ በምንከሰስበት ሁለ ተወካይ የአንዯኛ ተወካይ ሌጅ ፣ 
የሁሇተኛ ተወካይ ወንዴም እንዯመሆኑ መጠን ስሇእኛ ሆኖ እንዱከራከርሌን ማናቸውም አቤቱታ 
አቅርቦ እንዱያስፇፅምሌን ፣ ቃሇመሃሊና ማረጋገጫ ፇርሞ እንዱያቀርብ ፣ እኛን የሚመሇከቱ 
ሁለን ማስረጃዎች እንዱቀበሌሌን በእኛ ስም ውሌ እንዱዋዋሌ ፣ ዕርቅ እንዱዯራዯር ፣ ገንዘብ 
እንዱቀበሌሌን በእኛ ስም የሚዘዋወር ንብረት ማናቸውም ፍርማሉቲ እያሟሊ  እንዱያዛውርሌን 
ከአቅሙ በሊይ በሆነበት ጉዲይ ላሊ ወኪሌ ነገረ ፇጅ እንዱወክሌ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ 
ቁጥር 58 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2199 መሠረት የወከሌነው መሆኑን እናረጋግጣሇን ” 
የሚሌ ነው፡፡ ይህ የውክሌና ሥሌጣን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀፅ 58 የተዯነገገውን 
የነገረ ፇጅነት ሥሌጣን እንዱኖረውና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2204 መሠረት አንዯኛ አመሌካች 
የአስተዲዯር ሥራ እንዱሰራ ሥሌጣን ከመስጠት ባሻገር አንዯኛ አመሌካች በተጠሪዎች አውራሽ 
በአቶ ገ/ኪዲን ቦንጋ ስም የነበረውን ቤት ወዯ ተጠሪዎች ስም ካዛወረ በኋሊ ቤቱን ሇላሊ ሰው 
ሇመሸጥ የሚያስችሇው የውክሌና ሥሌጣን እንዲሌሆነ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች የሰጡትን 
ውክሌና ሥሌጣን ሰነዴ ሙለ ይዘት በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ተወካዩ ከአስተዲዯር ሥራ በቀር ላሊ ሥራ ሇመስራት የሚያስፇሌግ ሲሆን ሌዩ ውክሌና 
እንዱኖረው አስፇሊጊ መሆኑንና ተወካዩ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን ከላሇው በቀር የማይንቀሣቀሡ 
ንብረቶችን ሇመሸጥ ወይም አስይዞ ሇመበዯር የማይችሌ በመሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2205 
ንዐስ አንቀፅ 1 እና ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ተጠሪዎች አንዯኛ 
አመሌካች ወዯ ተጠሪዎች ሉዛወር የሚችሌ ማናቸውም ንብረት አስፇሊጊውን ፍርማሉቲ 
በማሟሊት በተጠሪዎች ሥም ሇማዛወር የሚችሌ የውክሌና ሥሌጣን የሰጡት ሲሆን አንዯኛ 
አመሌካች ወዯ ተጠሪዎች ሥም ያዛወረውን የማይንቀሣቀሥ ንብረት እንዱሸጥ ፣ እንዱሇውጥ ፣ 
በማያዣነት አስይዞ እንዱበዯር ሇሶስተኛ ወገን እንዱያስተሊሌፌ የሚሌ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን 
በግሌፅ ያሌሰጡት መሆኑ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች ከሰጡት የውክሌና ሰነዴ ይዘት 
ሇማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካቾች ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች መጋቢት 13 ቀን 1985 ዓ.ም. በሰጡት የውክሌና 
ሰነዴ “ በስማችን ውሌ እንዱዋዋሌ ” በማሇት የገሇፀ በመሆኑ ይህ አገሊሇፅ ተጠሪዎች አንዯኛው 
አመሌካች የማይንቀሣቀሥ ሀብት ሇመሸጥ ሇመሇወጥ የሚያስችሇው ሌዩ ውክሌና እንዯሰጡ 
ሉተረጎም ይገባሌ የሚሌ መከራከሪያ አቅርበዋሌ፡፡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2205 መሠረት 
የሚሰጥ ሌዩ ውክሌና በይዘቱ በሌዩ ውክሌና የሚፇፀሙ እያንዲንዲቸውን ተግባሮች በግሌፅ 
የሚያመሇክት መሆን ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ተጠሪዎች አንዯኛ አመሌካች “ 
በስማችን ውሌ እንዱዋዋሌ ” በማሇት የሰጡት ውክሌና አንዯኛ አመሌካች በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 22ዏ4 የተዘረዘሩትን የአስተዲዯር ተግባራት ሇመፇፀም የሚያስችለትን ውልች በተጠሪዎች 
ስም ሉፇፅም እንዯሚችሌ የሚያመሊክት እንጂ የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሇመሸጥ ሇመሇወጥ 
የሚያስችሇው ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን እንዯተሰጠው ተዯርጎ የሚተረጎምበት አግባብ የሇም፡፡ 
ሇዚህም ምክንያቱ የውክሌና ሥሌጣን የሚተረጎመው ሣይስፊፊ በጠባቡ መሆን እንዲሇበት 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2181 ንዐስ አንቀፅ 3 የሚዯነግግ ከመሆኑም በሊይ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ 
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አመሌካች የሰጡት ውክሌና ሙለ ይዘት አንዯኛ አመሌካች በላሊ ሰው ስም ያሇን ንብረት 
በተጠሪዎች ስም ሇማዛወር የሚያስፇሌጉ ፍርማሉቲዎች በማሟሊት ወዯ ተጠሪዎች ሥም 
እንዱያዛውር የተወከሇ መሆኑን እንጂ አንዯኛ አመሌካች በተጠሪዎች በተሰጠው ውክሌና 
ተጠቅሞ በተጠሪዎች ስም ያዛወረውን የማይንቀሣቀሥ ሀብት ሇላሊ ሶስተኛ ወገን እንዱሸጥ 
እንዱሇውጥ ያሌተወከሇ መሆኑን የሚያሣይ በመሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ አመሌካች ቤቱን 
ሇመሸጥ የሚያስችሌ የውክሌና ሥሌጣን ሣይኖረው የተጠሪዎችን ቤት ሇሁሇተኛ አመሌካች 
ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ተጠሪዎችን የማያስገዴዴ ፇራሽ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪዎች በአንዯኛ አመሌካችና በሁሇተኛው አመሌካች 
መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው ተብል እንዱወሰንሌንና ቤታችንን እንዴንረከብ 
በማሇት ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ የዯረሰው ሁሇተኛ አመሌካች በፌታብሓር ሥነ 
ሥርዓት ህግ አንቀፅ 234/1/ሀ/ መሠረት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛው 
አመሌካች ቤቱንና ቦታውን በውሌ በመረከብ ተጠሪዎች ምንም አይነት ተቃውሞ ሣያቀርቡ በብር 
15ዏ,ዏዏዏ ቤቱን የገነባሁ በመሆኑ የገነባሁት ቤት ባሇቤት መሆኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1178 
እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1179 መሠረት ይወሰንሌኝ፡፡ ይህ የሚታሇፌ ቢሆን ተጠሪዎች 
በቤቱ ሊይ ያወጣሁትን ብር 15ዏ,ዏዏዏ ሇገዥው /ሇሁሇተኛ አመሌካች/ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪዎች ሁሇተኛ አመሌካች ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ሊይ 
የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያና ላልች የህግና የፌሬ ጉዲይ መከራከሪያዎችን እንዲቀረቡ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሰጠው ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች 
ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ሊይ ሁሇተኛ ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክርክረ በመመርመር 
ተገቢውን ጭብጥ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀፅ 246 ፣ አንቀፅ 247 እና አንቀፅ 248 
መሠረት በመመሥረትና የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማትና በመመርመር ውሣኔ አሌሰጠበትም፡፡ 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የፌሬ ጉዲይ ወይም የህግ ስህተት የላሇበት መሆኑን በመግሇፅ 
የተጠሪዎችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት የሰረዘው የኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሁሇተኛው አመሌካች ባቀረበው የተከሣሽነት ክስ ሊይ 
የሰጡት ውሣኔ የሇም፡፡ በመሆኑም ሁሇተኛው አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ያቀረበው የተከሣሽነት 
ክስ ጉዲዩን በመጀመሪያ ባየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ ያሌተሰጠበት መሆኑን አረጋግጠናሌ፡፡ 

3. ሶስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የዲኝነት 
ሥሌጣን መሠረታዊ የህግ ስህተት  ያሇበትን በክሌሌ ጉዲዮች የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ በሰበር 
አይቶ የማረም እንዯሆነ በህገመንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ ሁሇተኛ አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው የተከሣሽነት ክስን መነሻ በማዴረግ 
በሁሇተኛ ተከሣሽና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው ክርክር በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ 
በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተገቢው የፌሬ ጉዲይ ማጣሪያ ተዯርጎሇት ማስረጃ ተሰምቶና 
ተመዝኖ ውሣኔ አሌተሰጠበትም፡፡ ስሇሆነም የግራ ቀኙ ክርክር ከፌሬ ጉዲይና አግባብነት ያሊቸው 
የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ያሌተሰጠበትን የሁሇተኛ አመሌካች የተከሣሽነት ክስ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት ተጓዲኝ ጭብጥ አዴርጎ በማየት ሁሇተኛ አመሌካች በአንዯኛ አመሌካች ካሌሆነ በቀር 
ተጠሪዎች ሊይ ክስ ማቅረብ አይችሌም በማሇት የሰጠው ውሣኔ የህገ መንግስቱን አንቀፅ 8ዏ 
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ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ እና ከሊይ የዘረዘርናቸውን የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ዴንጋጌዎች 
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አንዯኛ አመሌካች የተጠሪዎች ወኪሌ ነኝ 

በማሇት ከሁሇተኛው አመሌካች ጋር ሰኔ 11 ቀን 1994 ዓ.ም የፇፀመው የቤት ሽያጭ ውለ 
ተጠሪዎችን የሚያስገዴዴና ፇራሽ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ በአንዯኛ አመሌካች 
የተጠሪዎች ወኪሌ ነኝ በማሇት ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ 
ተጠሪዎችን የሚያስገዴዴና ፇርሽ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ሁሇተኛ አመሌካች በተጠሪዎች 
ሊይ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ሇማቅረብ አይችሌም በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

4. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች በተጠዎች ሊይ ያቀረበውን 
የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ፣ ተጠሪዎች ሁሇተኛው አመሌካች ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ 
ሊይ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያዎችና ላልች የፌሬ ጉዲይና የህግ ክርክር 
፣ የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማትና በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር 
ሥነ ሥርዓት 341/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥር 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም.  የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡ 
6. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ  
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