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የሰ/መ/ቁ. 117907 

                                                   ግንቦት 22 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                            ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ  

                                   ሙስጠፊ አህመዴ 

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   ሸምሱ ሲርጋጋ  

                                   አብርሃ መሰሇ  

አመሌካቾች - 1ኛ- ወ/ሮ ዘውዳ ፌቅሬ -  

          2ኛ- አቶ ኃ/ሚካኤሌ ተስፊየ 1ኛ  አመሌካች በራሳቸው እና ስሇ 2ኛ አመሌካች ቀረቡ     

ተጠሪ ፡- አቶ አበራ ጌታነህ - አሌቀረቡም 

             መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የጥብቅና አገሌግልት ክፌያን የተመሇከተ ሲሆን ክርክሩ የጀመረው የአሁን ተጠሪ 

በአመሌካቾች ሊይ በአማራ ክሌሌ ዯብረብርሃን ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የክሱ 

ይዘት ሶስት የተሇያዩ ጉዲዮችን በመያዝ እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

ዴረስ ሇመከራከር የጥብቅና አገሌግልት ውሌ አዴርገን ተገቢውን አገሌግልት የሰጠሁ ሲሆን 

በውለ መሰረት ሉከፌለኝ የሚገባውን አበሌ ያሌከፇለኝ በመሆኑ ብር 39,850.00 (ሰሊሳ ዘጠኝ 

ሺ ስምንት መቶ ሃምሳ) ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፌለ እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ 

ነው፡፡ 

አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስ በጥብቅና ውለ መሰረት ተገቢውን አገሌግልት አሌሰጠም፤ 

በክርክሩም ያስገኘሌን ጥቅም የሇም በመሆኑም የጠበቃ አበሌ ሌንከፌሌ አይገባም፤ በአንፃሩ 

አገሌግልት ሳይሰጥ በመጀመሪያ ዯረጃ ከፌያ የወሰዯውን ብር 5,650.00 (አምስት ሺህ ስዴስት 

መቶ ሃምሳ) እንዱመሌስ እንዱወሰን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መርምሮ ከሳሽ በዉለ መሰረት 

አገሌግልት ሰጥቻሇሁ ይበሌ እንጂ የቀረቡት ማስረጃዎች በተዯረገው የጥብቅና ውሌ መሰረት 

እስከመጨረሻው አገሌግልት መስጠቱን የሚያስረደ ባሇመሆኑ የዲኝነት ጥያቄው ተቀባይነት 

የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተከሳሾች የቅዴሚያ ክፌያ ይመሇስሌን በማሇት ያቀረቡት ጥያቄም 

ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ጉዲዩ በይግባኝ በየዯረጃው እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

ዯርሶ የሰበር ችልቱ በመጨረሻ ባሳሇፇው ውሳኔ ተጠሪ ውሌ በተዯረገባቸው በሶስቱም 

መዛግብቶች እስከ ፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ቅሬታ አቅርቦ የሰበር አቤቱታው 

አያስቀርብም ተብል የተዘጋ ስሇመሆኑ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከፃፇው ዯብዲቤ መረዲት 
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ይቻሊሌ በማሇት ተጠሪ ሇሰጠው የጥብቅና አገሌግልት በቁርጥ ብር 20,000.00 (ሃያ ሺህ) 

አመሌካቾች እንዱከፌለት ወስኗሌ፡፡የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው በዚህ ነው፡፡ 

አመሌካቾች ነሀሴ 27/2007 ዒ.ም ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪ የአገሌግልት ክፌያ 

እንዱከፇሇው የተወሰነበትን አግባብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ 

ተዯርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙም የስር ሙግታቸውን በማጠናከር በፅሁፌ ተሇዋውጠዋሌ፡፡ከሊይ ባጭሩ 

የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን የክሌለ ሰበር ችልት የጥብቅና አገሌግልት እንዱከፇሌ 

ባሳሇፇው ውሳኔ የተፇፀመ የህግ ስህተት ቢኖር በጭብጥነት ይዘን መርምረናሌ፡፡ በአመሌካቾችና 

በተጠሪ መካከሌ የጥብቅና አገሌግልት ውሌ ስሇመዯረጉና  ስምምነቱም ተጠሪ ባሇው የጥብቅና 

ሙያ ጉዲዩን እስከ መጨረሻ ዴረስ ሉከራከርሊቸውና በአንፃሩ ሇአገሌግልቱ የተጠቀሰውን ዋጋ 

ሉከፌለ ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ አመሌካቾች የተሟሊ አገሌግልት ባሌተሰጠበት ብር 20,000.00 

እንዱከፇሌ የክሌለ ሰበር ችልት መወሰኑ የህግ ስህተት ነው በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ 

በበኩለ በሙያው ዯንብና ሌማዴ መሰረት ህግንና ማስረጃን ተንተርሶ እስከመጨረሻ ጉዲዩን 

በመከታተሌ በአፇፃፀም እንዱያገኙ ያዯረግሁ በመሆኑ የክሌለ ሰበር ችልት ማግኘት ከሚገባኝ 

ባነሰ ርትዕን መሰረት በማዴረግ መወሰኑ የሚነቀፌ አይዯሇም ተብል ውሳኔው እንዱፀና 

ተከራክረዋሌ፡፡   

እንዯመረመርነው ተጠሪ ይዘዋቸው በነበሩ ሶስት የአመሌካቾች ጉዲዩች እስከ ፋዳራለ ሰበር 

ችልት አቤቱታ አቅርበው የነበረ ስሇመሆኑና ሇሰበር አያስቀርብም በሚሌ የመ/ቁ 85890፤85891 

እና 84464 የተዘጉ ስሇመሆኑ ከፌርዴ ቤቱ የተፃፇው ዯብዲቤ ተጠቅሶ ከተሰጠው ውሳኔ 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በገቡት ውሌ መሰረት እስከ መጨረሻ ዴረስ ጉዲዩን ከተከታተለ እና 

ከሙያቸው አንፃር እውቀትና ክህልታቸውን ተጠቅመው አገሌግልት ከሰጡ የተፇሇገው ውጤት 

ባሇመምጣቱ ብቻ የተሟሊ አገሌግልት አሌሰጡም ሉሰኝ የሚችሌበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም 

ምንም አይነት ክፌያ ሉከፇሊቸው አይገባም በማሇት አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክር የውሌም ሆነ 

የህግ መሰረት ስሇላሇው የምንቀበሇው አይሆንም፡፡ የነገሩ አጠቃሊይ ሁኔታ ታይቶ ተጠሪ ሇሰጠው 

የጥብቅና አገሌግልት በቁርጥ ብር 20,000.00 ይከፇሌ ተብል በተሰጠው ውሳኔ የተፇፀመ 

መሰረታዊ የሚባሌ ህግ ስህተት ባሇመኖሩም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ 45107 ሰኔ 

9 ቀን 2007 ዒ.ም ያሳሇፇው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

                  መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡    
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