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 የሰ/መ/ቁ.70378 

       ጥር 04 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቶች፡- 1- አቶ ሌኡሌሰገዴ አጥሊባቸው 

            2- አቶ ሱፉያን አራርሶ  

            3- አቶ ረመዲን ኢዴሪስ             ጠበቃ አስፊው ገ/አሉፌ ቀረቡ  

            4- አቶ አብደሊዚዝ ኢብራሂም      

ተጠሪዎች፡-  1- ፌልራ ኢኮ ፕወር ኃ/የተ/የግሌ ዴርጅት- ነገረ ፇጅ ሽመሌስ ሣተናው ቀረቡ  

           2- የፌልራ ኢኮ ፕወር ሠራተኞች ማህበር-ተወካይ ዯሣሇኝ ግርማ ቀረቡ  

መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የአፇፃፀም ክርክር የሚመሇከት ሲሆን አመሌካቾች በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት በኦሮሚያ 
ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የ1ኛ ተጠሪ የሆኑ  
ተሸከርካሪዎች በሀራጅ በሚሸጡበት ወቅት ግዢ የፇጸሙ እና ፌርዴ ቤቱም የሀራጅ ሽያጩን 
በተመሇከተ በአግባቡ አሌተከናወነም በማሇት ሰርዞ አመሌካቾቹም የተረከቡትን ማሽኖች እና 
ተሽከርካሪዎች እንዱመሌሱ በመወሰኑ ፣ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠውም ውሣኔ በክሌለ  
የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና በክሌለ የሰበር ሰሚ ችልት በመጽናቱ  የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ  
ስህተት እንዱታረምሌን በማሇት አመሌካቾችን በማመሌከታቸው የቀረበ ነው፡፡ 

አመሌካቾች ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት ቅሬታ መሠረታዊ የህግ ስህተት  
ተፇጽሞባቸዋሌ ያለትን ነጥቦች ያቀረቡ ሲሆን ሰኔ 2ዏ ቀን 2ዏዏ3   ዓ.ም በተጻፇ ስዴስት ገጽ 
የአቤቱታ ፌሬ ሃሣብ ፡- የገዛናቸው ተሽከርካሪዎች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በህጉ አግባብ 
ባወጣው ሀራጅ መሠረት ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ራሱ ያዘዘውን በራሱ መሌሶ መሻሩ አግባብነት 
የላሇው በመሆኑ ፣ በወጣው  ማስታወቂያ  መሠረት ጨረታውን ተሳትፇን የገዛነውን 
ተሽከርካሪዎች  እንዴንመሌስ መወሰኑ  አግባብ ባሇመሆኑ ፣ በጉዲዩ ሊይ ሃሣባችንን 
እንዴናቀርብ ሳይዯረግ የተዯረገው ሀራጅ መሻሩ አግባብነት ላሇው በመሆኑ ፣ ሇዚህ ጉዲይ 
አግባብነት ያሇው ተንቀሳቃሽ ንብረት  በተመሇከተ የሚዯረገውን ሀራጅ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 435 
መሠረት መታየት ሲገባው የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 445 ን በመጥቀስ  ሀራጁ 
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እንዱፇርስ መዯረጉ አግባብ  ባሇመሆኑ ፣ ሇተሽከርካሪዎቹ የከፌሌነውን ገንዘብ በተመሇከተ 
ምንም ሳይባሌ መታሇፊ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 
እንዱሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ  ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ታዞ 1ኛ 
ተጠሪ በቀን  4/2/2004 ዓ.ም በሶስት ገጽ እና 2ኛ ተጠሪም በቀን 3ዏ/1/2004 ዓ.ም በሶስት ገጽ 
በተጻፇ የጽሐፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ ፡-  የፌርዴ ባሇዕዲ ግዙፌ እና የተሇያዩ 
አገሌግልት ሰጪ ማሽኖችን እና ተሽከርካሪዎችን በቂ ዕውቀት ባሇው ባሇሙያ ሳይገመት 
የጨረታው ማስታወቂያ ህጉ በሚያዘው መሠረት ሳይወጣ ፣ የፌርዴ ባሇመብት በእጅ አዙር 
የገዛው ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጦ ጨረታው እንዱሰረዝ የተዯረገ  በመሆኑ 
የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካቾች የመሌስ መሌስም 
ቀርቧሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ  
ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን ሽያጭ የሚመሇከተው  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435 ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች የማይንቀሳቀስ ንብረቶችን 
የሚመሇከተውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 445 መሠረት በማዴረግ ጨረታውን የመሰረዛቸውን 
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ ከዚሁ ከነበረው ጭብጥ አኳያ ጉዲዩ ታይቶ እሌባት 
ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አከራካሪ የሆነው 
የሀራጅ ሽያጭ  የተካሄዯው በጋዜጣ ማስታወቂያ ሳይወጣ እና በወስጥ ማስታወቂያ ብቻ ሀራጅ  
መዯረጉ ፣ በሀራጅ ሽያጩ ሊይ የማጭበርበር ተግባር የተፇጸመ ስሇመሆኑ እንዯዚሁም ንብረቶቹ  
ከዋጋቸው በታች የተገመቱ እና የተሸጡ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ  
የተረጋገጡ ነጥቦች ናቸው፡፡ የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ይዘን  አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
ስንመሇከት በእርግጥ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተከናወነው ሀራጅ እንዱፇርስ ሲዯረግ የተጠቀሰው 
የህግ ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 445 መሆኑን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም ግን ሇዚህ ጉዲይ 
አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን የሚመሇከቱ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 432 እስከ  
438 ዴረስ ያለት ዴንጋጌዎች እና በተሇይም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435 በመሆኑ ከእነዚህ 
ዴንጋጌዎች አኳያ የተሰጠውን ውሣኔ አግባብነት መመሌከት ተገቢነት አሇው፡፡ 

በዚሁ መሠረት በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ይዘን በበታች ፌርዴ ቤቶች 
የተሰጠውን ውሣኔ ወይም የተከናወነውን ጨረታ መሰረዛቸው አግባብ ስሇመሆን ወይም 
አሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435 አኳያ መመርመሩ  ተገቢ  ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በዚህ 
የፌትሏብሓር ስነ ስርዓት ዴንጋጌ ርዕስ እንዯሚያሳየው የሽያጩ ስርዓት በትክክሌ ያሇመፇጸም 
ሽያጩን የሚያፇርስበት ሁኔታ በሚሌ የተቀመጠ በመሆኑ ፣ ወዯ ዴንጋጌው ይዘት ስንገባም 
በእርግጥ ሇሽያጩ በወጣው  ማስታወቂያ ሊይ ጉዴሇት በመገኘቱ ወይም የሽያጩ  ስነስርዓት  
በትክክሌ አሌተፇጸመም በማሇት ብቻ የተከናወነው ጨረታ በሰበብ አስባብ ሉፇርስ እንዯማይችሌ 
የሚዯነግግ ቢሆንም በሂዯቱ ሊይ ጉዲት አዴርሶ ከሆነ ሇጉዲቱ ኃሊፉ የሆነን ሰው ካሣ እንዱከፌሌ 
መወሰን የሚቻሌ ስሇመሆኑ ፇቃጅ  በሆነ  ሁኔታ የሚዯነግግ ከመሆኑም በሊይ እንዯ ጉዲዩ 
አግባብ እየታየ የተከናወነው ጨረታ ፇርሶ  የተሸጠውም ንብረት እንዱመሇስ የሚወሰንበት 
አግባብ  እንዲሇ ከዴንጋጌው አቀራረጽ ፣ ዓሊማ ፣ ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም የሚንቀሳቀስ ንብረት በሀራጅ በሚሸጥበት ጊዜ ማንኛውም ዓይነት ስህተት ቢፇጸም 
ጨረታው የሚሰረዝበት አግባብ የሇም በሚሌ መሌኩ  በአመሌካቾች የሚቀርበው ክርክር የዚህን 
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የፌታብሓር  ሥነ ሥርዓት ህግ ዓሇማ ያሊገናዘበ እና በሂዯቱ ፌትሏዊነት ሊይ ፌርዴ ቤቶች  
ያሊቸውን ሚና ያሊገናዘበ ነው ብሇናሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የተረጋገጡትን ፌሬ- ነገሮች  
በመመሌከት የተከናወነው ጨረታ እንዱፇርስ ውሣኔ መስጠታቸው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435  
አኳያ ሲታይ ተገቢ ነው ከሚባሌ በስተቀር  የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇ የሚያሰኝ 
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔውን ሲያስተሊሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435ን 
መጥቀስ ሲገባቸው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 445. መጥቀሳቸው አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ ባይሆንም 
ከውጤት አኳያ ግን ተቀባይነት ያሇው መዯምዯሚያ በመሆኑ የተከናወነው ሀራጅ ይፌረስ  
መባለ የሚነቀፌበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ በዚሁ የሰበር ሰሚ  ችልት በመዝ.ቁ 
64628 ሊይ የፌርዴ ባሇመብት የነበሩት ግሇሰብ የተከናወነው ጨረታ ሉፇርስ አይገባም በማሇት 
በዚሁ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ በተመሣሣይ ቅሬታቸውን አቅርበው ጉዲዩ ያስቀርባሌ 
ተብል ከአሁኖቹ ተጠሪዎች ጋር ተከራክረው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ የጸና እና በዚሁ 
ጭብጥ ሊይ ንብረቶቹን ገዛን የሚለት የአሁኖቹን አመሌካቾች ክርክር ተመሌክተን ከሊይ 
በተመሇከቱት ነጥቦች ምክንያት ተመሣሣይ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ የክሌለ የዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በተካሄዯው የሀራጅ ሂዯት ጉሌህ ግዴፇቶች 
ስሇመከሰታቸው በፌሬ ነገር በተረጋገጠበት ሁኔታ ሀራጁ  ተሰርዞ አመሌካቾች የገዙትን ንብረት  
እንዱመሌሱ በመባለ የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ 124624 በቀን 26/7/2003 
ዓ.ም. በዋሇው ችልት ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካቾች በመዝ.ቁ 107688 ሊይ  
ያቀረቡትን ይግባኝ በመዝ.ቁ 107486 ሊይ በማጠቃሇሌ በቀን ዏ3/5/2003 ዓ.ም በዋሇው 
ችልት እና የምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 18376 በቀን 7/1/2003 ዓ.ም. 
በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በሀራጅ ሽያጭ ሂዯት ግዙፌ ግዴፇቶች በሚኖሩበት ጊዜ የተከናወነው ሀራጅ እንዱሰረዝ 
መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ዱ 
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