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ሰኔ 16 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1ኛ ከዴር ሏጂ ሁሴን   

           2ኛ ለሲ ኮላጅ አ.ማ                                                            
  

ተጠሪ፡- 1ኛ አቶ አሚን ዐስማን 

       2ኛ ወ/ሮ ኑሪያ ጀማሌ                                          

 መዝገቡን በአዲሪ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በተከራካሪ ወገኖች መካከሌ የነበረውን የፌርዴ ቤት መሰረት በመተው እርቅ ተዯርጎ ሇፌርዴ ቀርቦ 
ከተመዘገበ በኋሊ ያሇውን ሔጋዊ ውጤት የሚመሇከት ነው፡፡ 

 የክርክሩ አመጣጥም በሚከተሇው መሌኩ የተመዘገበው ነው፡፡ 

 የአሁኖቹ ተጠሪዎች እና አመሌካቾች ተጠሪዎች በለሲ ኮላጅ አ.ማ ውስጥ ያሊቸውን የባሇአክሲዮንነት መብት 
በተመሇከተ በኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሊይ የይግባኝ ክርክር የነበራቸው ሲሆን ክርክሩ በዚህ ዯረጃ ሊይ እያሇ ግራ ቀኙ 
በመካከሊቸው ያሇውን አሇመግባባት ከፌርዴ ቤት ውጪ ሇመጨረስ ተስማምተዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት የካቲት 30 ቀን 
2000 ዓ.ም በተፇረመ የእርቅ ስምምነት አዴርገው በስምምነቱ መሰረትም በፌርዴ ቤት እንዱፀዴቅ በመገሇጹ ስምምነቱ 
ጉዲዩን በይግባኝ ይመሇከተው ሇነበረው ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቀርቦ ፌርዴ ቤቱም የእርቅ ስምምነቱን ግራ 
ቀኙ ባለበት ተመሌክቶና መርምሮ ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አይዯሇም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 277(1)(2) 
መሰረት መዝግቦት በእርቁ መሰረት እንዱፇፀም ዘንዴ ሇስር የዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሌኮሇታሌ፡፡ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የፀዯቀውን ስምምነት እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤትም ከተመሇከተ በኋሊ ተጠሪዎች በአመሌካቾች ሊይ 
የተከፇተውን የወንጀሌ መዝገብ ያሊዘጉ ስሇሆነ በእርቁ መሰረት ሉፇጸም የሚችሌ አይዯሇም የሚሌ ምክንያት በመያዝ 
የእርቅ ይፇፀምሌኝ ጥያቄን ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪዎች የሰበር አቤቱታቸውን ሇኦሮሚያ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታቸውን አቅርበው ችልቱ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ተጠሪዎች 
የወንጀሌ መዝገብ ሇማዘጋት እርቅ አዴርገዋሌ ሇማሇት እንዯማይቻሌ ያሳያለ ያሊቸውን ምክንያቶችን ዘርዝሮና እርቅ 
በተቻሇ መጠን እንዱፇፀም መዯረግ እንዲሇበት በመተንተን የስር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር በእርቁ 
መሰረት እንዱያስፇፅም ጉዲዩን መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካቾች የካቲት 10 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት የሰበር አቤቱታ በክሌለ የሰበር ችልት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝሮ አቅርቧሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ እርቅ ውሌ እንዯመሆኑ መጠን 
ስሇውሌ አመሰራረትና አተረጓጎም የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት ተዯርጎ መታየት እያሇበት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
ይህንኑ ተጠሪዎች የወንጀሌ መዝገብ ካሇማዘጋታቸው ጋር ሳያገናዝብ የሚፇፀም ሔጋዊ እርቅ አሇ በማሇት መወሰኑ 

አሌቀረቡም 

ጠበቃ ዯረጀ ኢታቻ ቀረቡ 
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ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም 
ሇአፇጻጸሙ መነሻ የሆነ እርቅ ስምምነት ከአንዯኛው ተጠሪ ግዳታ አንጻር ሉፇጸም የማይችሌ ሇህግ ተቃራኒ የሆነ 
ስምምነት ነው ከተባሇ አመሌካቾች እንዯስምምነቱ ሇመፇፀም ተነጻጻሪ ግዳታ ይኖርባቸዋሌ ወይስ አይኖርባቸውም? 
የሚሇውን ነጥብ ሇማየት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር እንዱቀርብ ተብል በመታዘዙ ተጠሪዎች እንዱቀርቡ ተዯርጎአሌ፡፡ 
የተጠሪ ጠበቃ ግንቦት 26 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ማመሌከቻ የክሌለ ሰበር ችልት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት የሇበትም የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው ውሳኔው ሉፀና ይገባሌ ሲለ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾችም 
ሰኔ 09 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 እንግዱህ የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ ግሌባጭ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ጉዲይ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በተሰጠው ውሳኔ ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇ ሇማሇት ይቻሊሌ ወይስ አይቻሌም? የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ግራ ቀኙ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ይታይ የነበረውን ክርክር 
በመተው ጉዲዩን በእርቅ ጨርሰው የእርቅ ስምምነቱ ሰነዴ ሇፌርዴ ቤቱ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ሰነደን ተቀብል 
ከመረመረ በኋሊ ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት መመዝገቡንና በእርቁ መሠረት እንዱፇጸምም ሇዞኑ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን የሊከሇት መሆኑን በእርቁ ሰነዴ በአንቀፅ 4 ስር ዯግሞ የተጠሪዎች ግዳታ በፌርዴ ቤቶች 
ያስከፇቷቸውንና የከፇቷቸውን የፌትሏብሓር እና የላልች ክርክሮችን ማዘጋት ተብል መቀመጡን አመሌካቾች 
ተጠሪዎች በዚህ የእርቅ ሰነደ አንቀፅ መሰረት ያሇባቸው ግዳታ የፌትሏብሓርና የወንጀሌ መዛግብትን ማዘጋት መሆኑን 
ጠቅሰው የሚከራከሩ መሆኑን፣ የወንጀሌ መዝገብ በተጠሪዎች አቤቱታ ባይሆንም ጉዲዩን ሲመሇከቱ በነበሩት ፌርዴ 
ቤቶች የሚያስከስስ አይዯሇም ተብል መዘጋቱ በአሁኑ የክርክር ዯረጃ መረጋገጡን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ በፌርዴ ቤት ጉዲዩ እየታየ ባሇበት ሁኔታ ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን በእርቅ ጨርሰው ሲመጡና 
ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ እንዱመዘገብሊቸው ጥያቄ ሲያቀርቡ ፌርዴ ቤት የእርቅ ስምምነቱን ሔጋዊነትና ሇሞራሌ ተቃራኒ 
አሇመሆን መርምሮ ተገቢውን ትዕዛዝ ሉሰጥ የሚችሌበት ጉዲይ መሆኑን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 277 ስር በግሌጽ 
ተመሌክቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ተቀብል ከመዘገበው እርቁ እንዯፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉታይ የሚችሌ ስሇመሆኑንም  ከተጠቀሰው 
ዴንጋጌ መንፇስ እና ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካቾች የእርቅ ስምምነቱን ማዴረጋቸውንና በፌርዴ ቤት መፅዯቁን እንዱሁም 
ይኸው በፌርዴ ቤት የፀዯቀው የእርቅ ስምምነት ቅሬታ ያሳዯረበት ወገን ኖሮ ቅሬታውን ሇበሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ 
እርቁን አሇማስሇወጡን ሳይክደ አጥብቀው የሚከራከሩት የእርቅ ስምምነቱ በፌርዴ ቤት ያለትን የፌትሏብሓር 
ክርክሮችን ማዘጋት ብቻ ሳይሆን የወንጀሌ መዛግብትን ጭምር ሇማዘጋት በመሆኑ እና የወንጀሌ መዛግብትን ዯግሞ 
ተጠሪዎች ያሊዘጉ በመሆኑ እርቁ የአመሌካቾች ፌሊጎትና ሏሳብ መሰረት ባዯረገ መሌኩ ተፇጽሟሌ ሇማሇት አይቻሌም 
በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የእርቁ ሰነዴ ስሇወንጀሌ መዛግብት መዘጋት እንዯቅዴመ ሁኔታ የማያስቀምጥ መሆኑን የክሌለ 
ሰበር ሰሚ ችልት ያረጋገጠው ከመሆኑም በሊይ ተዯርጓሌ የሚሌ ዴምዲሜ ቢኖር እንኳ ወንጀልቹ በግሌ አቤቱታ 
አቅራቢነት የሚዘጉ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ከሁለም በሊይ ዯግሞ የወንጀሌ መዛግብት የተባለት ባሁኑ ጊዜ 
ጉዲዩ አያስከስስም በሚሌ ምክንያት በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት የተዘጉ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም የወንጀሌ 
መዛግብት አሇመዘጋት ሇእርቁ ሔጋዊ አሇመሆን ምክንያት ሉሆን ይገባሌ በሚሌ የቀረበው የአመሌካቾች ክርክር ተቀባይነት 
ያሇው አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ የእርቅ ስምምነቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 277 አግባብ የፀዯቀ በመሆኑ የማይፇፀምበት 
ሔጋዊ ምክንያት የሇውም፡፡ በዚህም ምክንያት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፤ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 
 

1. በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 81625 ጥር 24 ቀን 2002 ዓ.ም የተሠጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
 

ት ዕ ዛ ዝ 
 

 በዚህ ችልት መጋቢት 08 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ     
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