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የሰ/መ/ቁ. 68498 

ሰኔ 07 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ እግዛብሓር  

           ጠበቃ ገ/እግዚአብሓር ተስፊዬ     

ተጠሪ፡- ሳባ እምነበረዴ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር   

        ነገረ ፇጅ አቶ ቴዴሮስ  ገብረ ዮሏንስ  - ቀረበ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የእምነ በረዴ ሽያጭ ውሌ አፇፃፀምን የሚመሇከት ነው፡፡ 
ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው  በማዕከሊዊ  ዞን አዴዋ ምዴብ ችልት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት 
አመሌካች ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 
 
የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር 2781 
ሜትር ኩብ እምነበረዴ ከቫት ውጭ በብር 939,948 /ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ  ዘጠኝ  ሺህ ዘጠኝ መቶ 
አርባ ስምንት ብር/ ሇመግዛት ታህሣሥ 29 ቀን 2002 ዓ.ም  ውሌ የተዋዋሇና በዚህ ውሌ 
መሠረት ሻጭ /ተጠሪ/ 616.4 ሜትር ኩብ የእምነበረዴ በብር 2ዏ5,ዏ17.47 /ሁሇት መቶ 
አምስት ሺህ አስራ ሰባት ብር ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ አስረክቦኛሌ፡፡ ገዥው /አመሌካች/ ብር 
661,217.37 /ስዴስት መቶ ስሌሣ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ አስራ ሰባት  ብር ከሰሊሣ ሰባት 
ሣንቲም/ ቅዴሚያ  ክፌያ ከፌያሇሁ፡፡ ተከሣሽ/ ተጠሪ/ በሽያጭ ውለ መሠረት ዋጋው 
ከተጨማሪ እሴት ታክስ ውጭ ብር 734,93ዏ.55 የሆነ 2164.60 ሜትር ኩብ እብነበረዴ 
አሊስረከበኝም ስሇዚህ በሽያጭ ውለ መሠረት እብነበረደን እንዱያስረክብ ውሣኔ ይሰጥሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ እስጢፊኖስ አስፊው  የተባሇ የዴርጅቱ ግዥ ዋና ክፌሌ ኃሊፉ 
በክርክር ጣሌቃ እንዱገባ የጠየቀ ሲሆን ከከሣሽ /አመሌካች/ ጋር የተዋዋሌነው የእብነበረዴ ሽያጭ 
የሇም፡፡ ከሣሽ ብር 661,217.37 አሌከፇሇም፡፡ በህግ ፉት የፀናና ተጠሪን የሚያስገዴዴ 
የእብነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም  በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ የዴርጅቱ ግዥ ዋና ክፌሌ ኃሊፉ 
በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባሇት ባቀረበው  ጥያቄ መሠረት የሥር ፌርዴ ቤት በወቅቱ የዴርጅቱ 
ግዥ ዋና ክፌሌ ኃሊፉ የሆኑትንና በሽያጭ ውለ ሊይ የፇረሙት የተጠሪ የሥራ ኃሊፉ ወዯ 
ክርክሩ እንዱገቡ አዴርጓሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካች ምስክሮች የሰጡትን ቃሌና የተጠሪን 
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ምስክሮች ቃሌና በግራ ቀኙ በኩሌ የፅሐፌ  ማስረጃ ከመረመረና ከመዘነ በኋሊ  የተጠሪ የግዥ 
ዋና ክፌሌ ኃሊፉ ከከሣሽ /አመሌካች/ ጋር የእብነበረዴ ሽያጭ ውሌ የተዋዋሇው ሥራ አስኪያጅ 
በቃሌ ትዕዛዝ መሆኑን ገሌፆ የተከራከረ ሲሆን ጣሌቃ ገብ ይህንን በማስተባበሌ አሌተከራከረም፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች /ከሣሽ/ ሇተከሣሽ /ተጠሪ/  ብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት መቶ ሺህ ብር/ 
በቼክ የከፇሇ ሲሆን ተከሣሹም 616.4 ሜትር ኩብ እምነበረዴ ሇከሣሽ /ተጠሪ/ አስረክቧሌ፡፡ 
ስሇሆነም በከሣሽ /አመሌካችና/ በተከሣሽ /ተጠሪ/ መካከሌ የፀና የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ያሇ 
በመሆኑ ተጠሪ በሽያጭ ውለ መሠረት ከተጨማሪ እሴት ታክስ ውጭ ዋጋው ብር 
734,93ዏ.35 የሆነ 2164.60 ሜትር ኩብ እምነበረዴ የማስረከብ ግዳታ አሇበት በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታ  ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪን 
ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡  ተጠሪ የሥር ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጡት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪን  
በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ የሚችሌ የሽያጭ ውጭ የመዋዋሌና የመፇረም ሥሌጣን ያሇው የዴርጅቱ 
ሥራ አስኪያጅ ነው፡፡ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ከሥሌጣኑ ውስን ውጭ ከአመሌካች ጋር 
የተዋዋሇው  የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ዴርጅቱን የማያስገዴዴ በመሆኑ በአመሌካችና በተጠሪ 
መካከሌ የተዯረገ የእምነበረዴ ሽያጭ  ውሌ የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  
 

አቶ እስጢፊኖስ አስፊው ከሥራ አስኪያጁ በተሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ መሠረት የሽያጭ ውለን 
መዋዋለን በግሌፅ በማመን መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የሰው ምስክሮችም የሽያጭ ውለ ተፇፅሞ 
እብነበረዴ እርክክብ  የተጀመረ መሆኑን በማረጋገጥ አስረዴተዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት መሠረታዊ የህግ ስህተት የማረም ሥሌጣን ያሇው ቢሆንም በሥር ፌርዴ ቤት 
ያሌተነሳና በማስረጃ ያሌተጋገጠ ፌሬ ጉዲይ በማንሣት ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ  የሰበር ችልት የህሉና ግምት መሠረት በማዴረግ ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ ሥራ አስኪያጅ ባይፇርምበትም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የሽያጭ  ውሌ 
የተዋዋለ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪን 
የሚያስገዴዴ ውሌ የሇም በማሇት የሰጠው  ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

ተጠሪ በበኩለ የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በሰጠው መሌስ የተጠሪ ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ 
በውለ ሊይ ስሊሌፇረመበት ተጠሪ  የሽያጭ ውለን ሇማቋቋም አስፇሊጊ የሆነውን ፇቃደን 
ሰጥቷሌ ሇማሇት አይችሌም፡፡ በክርክሩ በተጠሪ ጠያቂነት ወዯ ክርክር የገቡት ሰው በሥር ፌርዴ 
ቤት የሰጡት መሌስ ሽያጩ የእጅ በእጅ ስሇሆነ የውሌ ሰነዴ አያስፇሌግም ነበር፡፡ የፅሐፌ 
ውክሌና ሣይኖረኝ በቃሌ ተነግሮኝ በስህተት የፇረምኩት ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ስሇዚህ 
ተጠሪን የሚያስገዴዴ ውሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ የፇረሙትና ተጠሪን 
የሚያስገዴዴ የፀና ውሌ አሇመኖሩን በማረጋገጥ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  አመሌካች  እኔ 
ስሇተጠሪ ውስጣዊ አሰራር የማውቀው ነገር የሇም፡፡ ከዚህ በፉት የገበያ ዋና ክፌሌ ኃሊፉው 
የፇረሙበት የሽያጭ ውሌ ከተጠሪ ጋር ተዋውየ ውለ ተፇፃሚ ሆኖሌኛሌ፡፡ የፅሐፌ ውክሌና 
አሌተሰጠም በሚሌ ምክንያት  ብቻ ውለ አሌተዯረገም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ተጠሪ ገንዘቡን በቼክ 
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ሲከፇሇው ተቀብሎሌ፡፡ ስሇዚህ ውሌ የሇም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም 
በማሇት ሀምላ 7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪና አመሌካች የተዋዋለት የእምነበረዴ ሽያጭ 
ውሌ  የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 
ጭብጥ በመያዝ ጉዲይን መርምረናሌ፡፡   
1.  ጉዲዩን እንዯመረመርነው  ከሊይ የተፃፇውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌሬ ጉዲይ ማጣራትና ማስረጃ 
የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የማዕከሊዊ ዞን የአዴዋ ምዴብ ችልትና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያረጋገጧቸውን ፌሬ ጉዲዮች አግባብነት  ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር ማገናዘብ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  ጉዲዩን በመጀመሪያ  በማየት 
የአመሌካችንና የተጠሪን ምስክሮች ቃሌ የሰማውና የግራ ቀኙን የሰነዴ ማስረጃ የመዘነው የአዴዋ 
ምዴብ ችልት የተጠሪ የግዥ ክፌሌ  ኃሊፉና አመሌካች ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2  ዓ.ም የእምነ 
በረዴ ሽያጭ ውሌ የሚሌ ርዕስና ዝርዝር ይዘት ያሇው የፅሐፌ  ሰነዴ የተፇራረሙ መሆኑን 
አረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ጠቅሊሊ ዋጋው ቫት ሣይጨምር  ብር 939,948 /ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ ዘጠኝ 
ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ ስምንት ብር/ የሆነ 2781 ሜትር ኩብ እምነበረዴ ሇመሸጥ መስማማቱን 
አመሌካችና ተጠሪ ሰነደን  በተፇራረሙበት ዕሇት አመሌካች ብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት መቶ ሺህ 
ብር/ በቼክ የከፇሇ መሆኑንና ሰነደን ከተፇራረሙ በኋሊ ተጠሪ ከቫት ውጭ ዋጋው ብር 
2ዏ5,ዏ17.47 /ሁሇት መቶ አምስት ሺህ አስራ ሰባት  ብር ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ የሆነ መጠኑ 
616.4 ሜትር ኩብ  እብነበረዴ ሇአመሌካች ማስረከቡ በማስረጃ እንዯተረጋገጠ በውሣኔው 
ገሌፆሌ፡፡  ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪን በመወከሌ ፉርማቸውን በሰነደ ሊይ 
ያሣረፊት /የፇረሙት/ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ  ኃሊፉ  በጣሌቃ ገብነት ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ 
ተዯርጎ ሽያጩ የእጅ በእጅ ሽያጭ ስሇሆነ ሰነዴ አያስፇሌገውም ነበር፡፡ በስህተት ነው  
የፇረምኩት ሰነደ  ሊይ የፇረምኩት ሥራ አስኪያጁ በቃሌ ትዕዛዝ ስሇሰጡኝ ነው በማሇት መሌስ 
የሰጠ መሆኑ የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው  አስፌሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው 
የገሇፃቸውና ከሊይ የዘረዘርናቸው ፌሬ ጉዲዮች ትክክሇኛና የሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃ 
ያረጋገጣቸው በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪን ይግባኝ 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት በመሰረዝ አቋሙን በግሌፅ አሳይቷሌ፡፡ 
ይህም የሚያሣየን ከሊይ የተገሇፁት ፌሬ ጉዲዮችን በተመሇከተ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ተመሣሣይ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሡ መሆኑን ነው፡፡ 
 
2. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ከሊይ በዝርዝር የተገሇፁትና ፌሬ ጉዲይ የማጣራት 
ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የተረጋገጡትን ፌሬ ጉዲዮች 
በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ የተዯረገ 
መሆኑን ወይም ውሌ ያሌተዯረገ  መሆኑን ወይም ውለ ጉዴሇት ያሇበት መሆኑን ሇመወሰን 
ያሊቸውን ፊይዲ የተረደበትና አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች የተረጎመበት ሁኔታ 
መመሌከቱ ሁሇተኛው መሠረታዊ ጉዲይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት ተጠሪን በመወከሌ  በህግ የፀና ውሌ የመዋዋሌ ሥሌጣን ያሇው የዴርጅቱ ሥራ 
አስኪያጅ ነው፡፡ የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በውለ ሊይ ያሌፇረመ በመሆኑ ተጠሪና አመሌካች 
ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ያዯረጉት የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 
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በሁሇት ሰዎች መካከሌ የሽያጭ ውሌ አሇ ሇማሇት ሻጭ የሆነው ወገን ገዥ ሇሆነው ላሊው ወገን 
ዋጋ በገንዘብ የተወሰነውን አንዴ ነገር ገዥው ሉከፌሇው ግዳታ በገባበት መሠረት ሉያስረክብና 
ባሇቤትነቱን ሉያስተሊሌፌበት የሚገዯዴበት ውሌ ሲመሠርት እንዯሆነ መሆኑ በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2266 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ ሇሽያጭ ውለ ዴርጅቱን በመወከሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1178/ሀ/ መሠረት ፇቃዴና ስምምነቱን መስጠት የሚችሇው የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ነው፡፡ 
በውለ ሊይ ሥራ አስኪያጁ ያሌፇረመበት በመሆኑ በህግ ፉት የፀና የሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት 
ይከራከራሌ፡፡ በእርግጥ ሥሌጣን ያሇው  ሥራ አስኪያጅ በንግዴ ዴርጅቱ ሥም በውክሌና 
የመፇረምና ሥራውንም ሇማካሄዴ እንዯሚችሌ በንግዴ ህጉ አንቀፅ 33 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ 
ሲሆን ፣ ሥራ አስኪያጁ የንግዴ ዴርጅቱ ሥራ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ማናቸውንም ግዳታ 
የመፇፀም ሙለ ሥሌጣን እንዲሇው እንዯሚገመት በአንቀፅ 35 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ 
ከሊይ የጠቀስናቸው የህግ ዴንጋጌዎች ተጠሪን በመወከሌ የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌም ሆነ ላልች 
ውልችን የመዋዋሌ ሙለ ሥሌጣን ያሇው የተጠሪ  ሥራ አስኪያጅ መሆኑን የሚያመሇክቱ 
ናቸው፡፡  እዚህ ሊይ  የሚነሳው ጥያቄ የተጠሪን ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ ያህሌ ሙለ ሥሌጣን 
የላሊቸው የተጠሪ የሥራ ኃሊፉዎች በሚያዯርጉት የሽያጭ ውሌ ተጠሪ በሌዩ ሁኔታ በኃሊፉነት 
የሚጠየቅበት ሁኔታ ይኖራሌ ወይስ አይኖርም? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 
 
በያዝነው ጉዲይ የተጠሪ ውክሌና ባሇሙለ ሥሌጣን የሆነው ሥራ አስኪያጅ አመሌካችና ተጠሪ 
ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተዋዋለት የእምነበረዴ ሽያጭ ስምምነት ሰነዴ ሊይ 
ባይፇርምም፣  ተጠሪ ሇአመሌካች  እምነበረዴ በመሸጥ የገባውን የውሌ ግዳታ ሰነደ ከመፇረሙ 
በፉት ያውቀው እንዯነበርና በውለ ሊይ ስምምነቱን በፉርማው ያረጋገጠው  የተጠሪ  የግዥ 
ክፌሌ ኃሊፉ በውለ ሊይ የፇረመው ከተጠሪ ሥራ አስኪያጅ በተሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ መሠረት 
መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው መሌስ አረጋግጧሌ፡፡ ይህንን ፌሬ ጉዲይ ተጠሪ 
አሊስተባበሇም፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ 
“የእጅ በእጅ ሽያጭ ስሇሆነ ውሌ አያስፇሌግም? የፅሐፌ ውክሌና ሳይኖረኝ በቃሌ ተነግሮኝ 
በስህተት የፇረምኩት ሰነዴ” ነው በማሇት የተከራከረ መሆኑን በግሌፅ ያሰፇሩ ሲሆን የዴርጅቱ 
ሥራ አስኪያጅ በፅሐፌ ሣይሰጠው የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ የፇረመው ሰነዴ ምንም አይነት 
ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ ዴርጅቱ ከአመሌካች ጋር የሚገባውን የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ግዳታ 
አስቀዴመው አውቀውትና ተስማምተውበት ሰነደን ሉፇርሙ የማይችለ በመሆናቸው የተጠሪ 
የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ውለን እንዱፇርሙ የቃሌ ትዕዛዝ የሰጡ መሆናቸውን ተጠሪ በግሌፅ ክድ 
ካሌተከራከረና ካሊስተባበሇ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ የሽያጭ ውለን የፇረመው ከሥራ 
አስኪያጁ በተሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ ነው የሚሇውን ፌሬ ጉዲይ እንዲመነ የሚቆጠር መሆኑን 
ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀፅ 2/ሠ/ እና ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ህግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  
የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ዴርጅቱን በመወከሌ የእምነበረዴ ሽያጭ 
ውለን እንዴዋዋሌ በሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ መሠረት የግዥ ክፌሌ ኃሊፉው የእምነበረዴ ሽያጭ 
ውለን  ፇርሟሌ፡፡ የእምነ በረዴ ሽያጭ  ውሌ በሌዩ ፍርም  እንዱዯረግ የሚያስገዴዴ የህግ 
ዴንጋጌ የሇም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪን ዴርጅት የመወከሌ ሙለ ሥሌጣን  ያሇው ሥራ አስኪያጅ 
በሌዩ ሁኔታ ከአመሌካች ጋር የሚዯረገውን የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ዴርጅቱን በመወከሌ 
እንዴፇራረም ሇተጠሪ ግዥ ክፌሌ የሰጠው ውክሌና የግዴ በፅሐፌ  መሆን እንዯላሇበት “ 
ስሇውለ  አፇፃፀም ሔጉ አንዴ አይነት ፍርም እንዱዯረግ ያስገዯዯ እንዯሆነ ውለ የሚፇፀምበት  
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ሥሌጣን በዚሁ አይነት ፍርም ሇወኪለ መስጠት አሇበት ”  በማሇት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
218ዏ ዴንጋጌ ይዘትና ይኸው ዴንጋጌ በተቃራኒ ሁኔታ ሲታረጎም /acontrartio interpretation/  
የሚኖረውን ውጤትና  ተፇፃሚነት ወሰን በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  
 
ስሇሆነም የተጠሪ ዴርጅት ወኪሌና ባሇሙለ ሥሌጣን የሆነው የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2215 ንዐስ አንቀፅ 3 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2180 መሠረት 
በማዴረግ የሰጠውን የቃሌ ውክሌና በመቀበሌ የተጠሪ ዴርጅት የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ታህሣሥ 29 
ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ከአመሌካች ጋር ያዯረገው የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ በተጠሪ ዴርጅት ሥራ 
አስኪያጅ ዕውቅና ስምምነትና ትዕዛዝ የተፇፀመ የሽያጭ ውሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
3. ከሊይ በዝርዝር ከተገሇፀው በተጨማሪ ተጠሪ የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ  በቃሌ የሰጠው 
ትዕዛዝና ውክሌና የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ከአመሌካች ጋር ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 
የተፇራረመውን ሰነዴ ከተሰጠው ሥሌጣንና ውክሌና ውጭ ነው በማሇት ውለን በመቃወም 
ሇአመሌካች የፃፇው ዯብዲቤ ስሇመኖሩ አሊስረዲም፡፡ ተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉው የተፇራረመውን 
ውሌ ያፀዯቀው መሆኑን በግሌፅ ባያረጋግጥም ይህንን ሰነዴ መሠረት በማዴረግ የተቀበሇውን 
የብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት መቶ ሺህ ብር/ ቼክ ጥቅም ሊይ ማዋለና ሰነደ ከተፇረመ በኋሊ ከቫት 
ውጭ  ዋጋው ብር 2ዏ5,ዏ17.47 /ሁሇት መቶ አምስት ሺህ አስራ ሰባት ብር ከአርባ ሳባት 
ሣንቲም/ የሆነ 616.4 ሜትር ኩብ እምነበረዴ  ሇአመሌካች ያስረከበ በመሆኑ በሥር ፌርዴ 
ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሇፉ ከአመሌካች 
ጋር ያዯረገውን የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2214 ንዐስ አንቀፅ 1 
ዴንጋጌዎች መሠረት ፇቅድ እንዯተቀበሇው የሚያስቆጥረው ነው፡፡ ስሇሆነም  የትግራይ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው 
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሊይ ከገሇፅናቸው አግባብነት ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር ሣያገናዝብ በውለ ሊይ የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ አሇመፇረማቸውን ብቻ መሠረት 
በማዴረግ በተጠሪና አመሌካች መካከሌ የተዯረገ የእብነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
4. ተጠሪና አመሌካች ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ 
በህግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ህግ መሆናቸውና የህግ ያህሌ 
አስገዲጅነት ያሊቸው መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1731 ንዐስ አንቀፅ 1  ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ 
ውለ ከተዯረገበት ቀን አንስቶ በአንዴ መቶ ሰማኒያ ቀን ውስጥ 2781 ሜትር ኩብ እብነበረዴ 
በብር 939,948 ሇአመሌካች ሇመሸጥ በገባው የውሌ ግዳታ መሠረት ዋጋው ብር 2ዏ5,ዏ17.47 
ሣንቲም ከቫት ውጭ የሆነ 616.40 ሜትር ኩብ የእምነበረዴ ብቻ ያስረከበ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 
ከዚህ አንፃር ስናየው ተጠሪ 2164.60 ሜትር ኩብ እብነ በረዴ የማስረከብ ግዳታና ኃሊፉነት 
ያሇበት መሆኑን ከፌትብሓር ህግ ቁጥር 2274 ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡  
 
በላሊ በኩሌ አመሌካች ተጠሪ ሇሚስረክበው እብነበረዴ በውለ መሠረት ዋጋውን የመክፇሌና 
የገዛውን ዕምነበረዴ የመረከብ ግዳታ ያሇበት መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 23ዏ3 ንዐስ አንቀፅ 
1 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች ውለን በተዋዋሇበት ቀን የብር 5ዏዏ,ዏዏዏ በቼክ ሇተጠሪ ክፌያ የፇፀመ 
መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች  በውለ 
መሠረት ሉከፌሌ የሚገባውን ብር 439,948 /አራት መቶ ስሊሣ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ 
ስምንት ብር / መክፇሌ ቀሪውን 2164.60 ሜትር ኩብ እብነበረዴ ተረክቦ የመውሰዴ ኃሊፉነት 
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አሇበት ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡትን ውሣኔ በመሻር 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገ የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው  ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የትግራይ ክሌሌ ማዕከሊዊ ዞን የአዴዋ ምዴብ ችልትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. ተጠሪና አመሌካች ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ያፀናና ህጋዊ ውጤት ያሇው የእምነበረዴ 

ሽያጭ ውሌ ተዋውሇዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  
4. በውለ መሠረት ተጠሪ 2164.60 ሜትር ኩብ እምነበረዴ የማስረከብ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 
5. በውለ መሠረት አመሌካች ከዚህ በፉት በቼክ ሇተጠሪ ከከፇሇው ብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት 

መቶ ሺህ ብር/ በተጨማሪ ብር 439,948 /አራት መቶ ሰሊሣ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ 
ስምንት ብር/ ሇተጠሪ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ሃ/ዱ  
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