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የሰ/መ/ቁ 48967 

ሰኔ 30 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሀኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሳዱቅ ሏሰን - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን - ነገረ ፇጅ  

        አቶ ጌታነህ ቸሬ - ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 
 

ፌ ር ዴ 
 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ሇውጭ አገር የተዯወሇ የስሌክ አገሌግልት ክፌያ ነው፡፡ አመሌካች 
ተጠሪ ከታህሳስ ወር 2003 ዓ.ም እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 2004 ዓ.ም ዴረስ የተጠቀመበትን 
ብር 19,793.52(አስራ ዘጠኝ ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ሦስት ብር ከሃምሳ ሁሇት ሣንቲም) እና የስሌክ ቀፍ ዋጋ 
ብር 249.55(ሁሇት መቶ አርባ ዘጠኝ ብር ከሃምሳ አምስት ሣንቲም) በዴምሩ ብር 20,043.07 (ሀያ ሺ አርባ 
ሶስት ብር ከሰባት ሣንቲም) የስሌክ አገሌግልት ክፌያና የቀፍ ዋጋ እንዱከፌለ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት 
አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የተጋነነ ሑሳብና ያሌዯወለበት የውጭ አገር የስሌክ ሑሳብ የተጠየቁና ይኸም 
በኮንፒዩተር ስህተት የመጣ መሆኑን በመግሇፅ ጉዲዩ እንዱመረመር ሇአመሌካች መሥሪያ ቤት ያመሇከቱ 
መሆኑንና በዚህ መሠረት የታህሣሥ ወር ክፌያ ተመርምሮ ከብር 891.25(ስምንት መቶ ዘጠና አንዴ ብር ከሃያ 
አምስት ሣንቲም) ወዯ ብር 92.26 (ዘጠና ሁሇት ብር ከሃያ ስዴስት ሣንቲም) ዝቅ ያሇ መሆኑን ገሌፀው ሑሳቡ 
ሣይመረመር በዓሇም ሊይ ወዯ ላሊ አገር USSR ዯውሇሀሌ ተብዬ መከሰሴ ተገቢ አይዯሇም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ የታህሣሥ ወር በአማካኝ ክፌያ እንዱፇፅሙ ስሇተዯረገ እንጅ ተመርምሮ ስህተት በመሆኑ 
ሑሳቡ አሌተቀነሰም የተገሇገለበትን ስሌክ ዋጋ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች በክሱ የተገሇፀውን ገንዘብ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ይግባኙ ተቀባይነት 
አሊገኘም፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የጠየቅሁት የስሌክ ግሌጋልት ክፌያ 
በኮንፒዩተር ስህተት ምክንያት ተጋንኖ የተጠየቀ ነው፡፡ ይኸ እንዱመረመርሌኝ ያቀረብኩት አቤቱታ በመቀበሌ 
እንዱመረመር ሣይዯረግ ተጠሪ የጠየቀውን ሂሳብ እንዴከፌሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ያቀረብነው ክስ በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ 
በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካች የመሌስ መሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 
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 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን 
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ተጠሪ ከአመሌካች ሊይ የጠየቀው የስሌክ ግሌጋልት ዋጋ የተጋነነ 
በኮምፒዩተር ስህተት የመጣ ነው የሚሇውን የአመሌካች አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩ በባሇሙያ 
ሣይመረመር ተጠሪ የጠየቀውን ሂሳብ በሙለ አመሌካች እንዱከፌለ መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መርምረናሌ፡፡ 

 ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የስሌክ መስመሩ ተገሌጋይና የስሌክ ቀፍው ባሇይዞታ መሆኑ በእሱ 
ስሌክ ቁጥር ወዯ ውጭ አገርም ሆነ በአገር ውስጥ የተዯረገው የስሌክ ግንኙነት በእሱ የተፇፀመ ነው የሚሌ 
ግምት የሚያሣዴር ነው፡፡ ሆኖም አመሌካች የተጠየቀው የስሌክ ግሌጋልት ዋጋ ከወትሮው የተሇየና የተጋነነ 
መሆኑን አመሌካች እስከ አዱስ አበባ ዋናው መሥሪያ ቤት ዴረስ ያመሇከተ መሆኑንና እንዯ አውሮፓውያን 
አቆጣጠር የታህሳስ ወር 2003 ብር 891.25(ስምንት መቶ ዘጠና አንዴ ብር ከሃያ አምስት ሣንቲም) ተጠይቀው 
የነበረውን 92.26 /ዘጠና ሁሇት ብር ከሀያ ስዴስት ሣንቲም/ እንዱከፌሌ መዯረጉን አመሌካችና ተጠሪ 
አሌተካካደም፡፡ አመሌካችና ተጠሪ የተሇያዩበት ዋናው ነጥብ አመሌካች ኮንፒዩተሩ ተመርምሮ ስህተት ሆኖ 
በመገኘቱ በፉት የተጠየቅሁት ገንዘብ ተቀንሶ ከፌያሇሁ ሲሌ ተጠሪ በበኩለ በአቨሬጅ ወጥቶና በዚያ መሠረት 
ተሰሌቶ ነው እንዱከፌሌ የተዯረገው በማሇት ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ የሚካካደበት ምክንያት ቢሆንም እንዯ 
አውሮፓሮውያን አቆጣጠር ከታህሳስ ወር 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተጠሪ ከአመሌካች የሚጠይቀው የስሌክ ግሌጋልት 
ክፌያ አመሌካች በዯንበኝነት በቆዩበት ጊዜ ይከፌለት ከነበረው አቬሬጅ ክፌያ በየወሩ ስምንት እጥፌ ብሌጫ 
ያሇውና የተጋነነ በመሆኑ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይኸንንም ሁኔታ በመቃወም አመሌካች እንዱመረምርሊቸው ጥያቄ 
ያቀረቡ መሆኑን ከበታች ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

 አመሌካች የተገሇገሇበትን የስሌክ ግሌጋልት ዋጋ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት ሲሆን በተነፃፃሪው ተጠሪ 
የአመሌካች የስሌክ መስመር ከአመሌካች ውጭ ላሊ ሰው እንዲይገሇገሌበት ተገቢውን ጥበቃና ጥንቃቄ የማዴረግና 
አመሌካች ሊገኘው ግሌጋልት የአገሌግልት ዋጋ የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ ተጠሪ ዯንበኞቹ የተጠየቁት 
የአገሌግልት ክፌያ ትክክሇኛነት በሚጠይቁበት ወቅት የማስመርመሪያ ገንዘብ ከፌሇው እንዱመረመር የሚያዯርግ 
መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ያሊቸው የውሌ ግኑኝነትና በውሌ አፇፃፀም የሚነሡ ችግሮች 
በመጀመሪያ ተጠሪ በሌምዴ ባዲበረው አሠራር መሠረት መታየትና መጣራት ያሇበት ነው፡፡ ይኸም በአመሌካችና 
በተጠሪ መካከሌ ሉኖር የሚገባው ግኑኝነት ቅንነትንና መተማመንና በጉዲዩ ውስጥ ያሇውን ሌማዲዊ ሥርዓት 
በመከተሌ ሉፇታ የሚገባው በመሆኑ ከፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1732 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ስሇሚቻሌና ተጠሪ 
ዯንበኞቹ የተጠየቁት የአገሌግልት ክፌያ የተጋነነ ነው ወይም ጥሪ ያሊዯረግሁበትን የውጭ አገር ስሌክ አገሌግልት 
ዋጋ እንዴከፌሌ ተጠይቄአሇሁ በሚለበት ወቅት ዯንበኞቹ የተወሰኑ ሁኔታዎችን በማሟሊት የሚመረመርበት 
በሌምዴ የዲበረ አሠራር ያሇው በመሆኑ ተጠሪ እ.ኤ.አ በታህሳስ ወር 2003 የተጠየቀው ሂሳብ የተጋነነ መሆኑን 
አቤቱታ ሲያቀርብ ተገቢው ምርመራ ማዴረግ ሲገባው ምርመራ አሇማዴረጉና እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር 
ከጥር ወር 2003 እስከ መስከረም 2004 ዴረስ ያሇው ሑሳብም ሣይመረመር አመሌካች እንዱከፌለ መጠየቁና 
የበታች ፌርዴ ቤቶችም በጉዲዩ ተገቢው ምርመራ ተዯርጎ ዕውነታው ሣይረጋገጥ ተጠሪ የጠየቀውን ገንዘብ 
አመሌካች ሙለ በሙለ እንዴከፌሌ መወሰናቸው አመሌካችን ግዳታና ኃሊፉነትና በሌምዴ የዲበረውን የተጠሪን 
አሠራር ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባና መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

 

1. የዯቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇማስመርመር የሚገባውን ግዳታና ኃሊፉነት እንዱወጣ በማዴረግና 
የአመሌካች መስመር እንዱመረመር በማዴረግ በሚቀርብሇት ውጤት መሠረት ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥ 
ዘንዴ ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት መሌሰን 
ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 
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