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የሰ/መ/ቁ.162776                                                                                  

ታህሳስ 26 ቀን 2011 ዒ.ም. 

ዲኞች - ተኽሉት ይመስሌ 

        ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

  ቀነአ ቂጣታ 

      ተሾመ ሽፇራው 

    ፀሏይ መንክር 

አመሌካች - አቶ ሰሇሞን መርዯኪዮስ- ቀረቡ:: 

ተጠሪ - አቶ ሲሳይ ሇበኔ-  አሌቀረቡም:: 

   በዚህ መዝገብ የተያዘውን ጉዲይ ከሰ/መ/ቁ 162774 ጋር በማጣመር መርምረን 

የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

     ሇሰበር አቤቱታዎቹ መቅረብ ምክንያት የሆነው ክርክር የተጀመረው ተጠሪ 

በአመሌካች ሊይ በዯቡብ ክሌሌ አርባ ምንጭ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ባቀረቡት ክስ ነው፡፡  

     ተጠሪ ባቀረቡት ክስ፡- ከገኔ ዩናይትዴ የመኪና አስመጪ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ጋር 

በነበረን ውሌ መሰረት ቅዴመ ክፌያ ብር 160,000.00 (መቶ ስዴሳ ሺህ) በመክፇሌ 

ሚኒባስ መኪና ሇመውሰዴ ስጠባበቅ ዴርጅቱ የኢኮኖሚ ችግር ገጥሞት ሉፇጽም 

ባሇመቻለ የአሁኑ አመሌካች ሇዴርጅቱ ከሚከፌሇው ብር 254,000.00 (ሁሇት መቶ 

ሃምሳ አራት ሺህ) ውስጥ የእኔን ገንዘብ ሉከፌሌ የዔዲ ማስተሊሇፌ ውሌ አዴርገናሌ፡፡ 

ነገር ግን አመሌካች ብር 4,000.00 (አራት ሺህ) ብቻ ከፌል ላሊውን ስሌሊከፇሇ 

ቀሪውን ብር 156,000.00 (መቶ ሃምሳ ስዴስት ሺህ) ከህጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱሁም 

በውለ ከተመሇከተው ብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ) መቀጮና ክርክሩ ካስከተሇው 

ወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 

ነው፡፡ 

   አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስ በውለ መሰረት የዔዲ መክፇያ ጊዜ ገና ወዯፉት 

ነው፤ በየሳምንቱ ብር 2,000.00 (ሁሇት ሺህ) ሇመክፇሌ የተስማማን ሲሆን የሁሇት 

ሳምንት ብር 4,000.00 (አራት ሺህ) እንዯከፇሌኩ ውለ እንዯተቋረጠ አዴርጎ መክሰሱ 
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ያሊግባብ ነው፤ ዔዲው በአንዴ ጊዜ የሚከፇሌ ሳይሆን በ80 ሳምንታት የሚከፇሌ ነው፤ 

መኪናዬ ሊይ የዯረሰው ብሌሽት ሇውለ አሇመፇፀም ምክንያት መሆኑን እያወቀ ክስ 

መመስረቱም ያሊግባብ ነው፤ ስሇሆነም በየሳምንቱ ብር 2,000.00 (ሁሇት ሺህ) 

እየከፇሌኩ ዔዲውን እንዴጨርስ ይወሰን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡       

    ጉዲዩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤት ክርክርና ማስረጃውን መርምሮ 

እንዯውለ ግዳታውን ያሌተወጣ ተከሳሽ ስሇመሆኑ በማስረጃ ስሇተረጋገጠና ተከሳሽ 

በመኪናው መበሊሸት ምክንያት እንዯውለ አሇመፇጸሙን የገሇፀ ቢሆንም ስሇመኪናው 

መበሊሸት በውለ ሊይ ያሌተገሇፀ በመሆኑ መከሊከያ ሉሆን አይችሌም፤ በላሊ በኩሌ 

በውለ አንቀጽ 6 መሰረት መቀጮ ብር 50,000.00 ሉከፌሌ እንዯሚገባ የተመሇከተ 

ቢሆንም ይህ የመቀጮ ገንዘብ የተጋነነ እና ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ በመሆኑ ሉሻሻሌ 

ይገባሌ በማሇት ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) ያሌከፇለትን ብር 156,000.00 ከ9% 

ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ እንዱሁም ከሳሽ የወጪና ኪሳራ ዝርዝር እንዱያቀርቡ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ 

    በዚህ ውሳኔ ሊይ የአሁን ተጠሪ በውሌ የተመሇከተው የመቀጮ ገንዘብ እንዱከፇሌ 

አሇመወሰኑን በመቃወም የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተከሳሽ የውሌ ግዳታውን በአግባቡ 

አሇመወጣቱ በማስረጃ ከተረጋገጠ በኋሊ በውሌ የተመሇከተው መቀጮ ሉከፇሌ አይገባም 

መባለ አሊግባብ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ውሳኔ አሻሽል በውሊቸው 

የተቀመጠውን ብር 50,000.00 አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ 

    አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ቅሬታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ችልቱም ጉዲዩን መርምሮ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 

ያሳሇፇውን ውሳኔ በመሻር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔን አጽንቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ሊይ የአሁን ተጠሪ ቅሬታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የሰበር ችልቱ የግራቀኙን ክርክር መርምሮ የሥር ፌርዴ ቤቶችን 

ውሳኔ በማሻሻሌ አመሌካች ዋናውን ገንዘብ ብር 156,000.00 እና በውሊቸው 

የተስማሙበትን ብር 50,000.00 ሇተጠሪ ሉከፌለ ይገባሌ፤ መቀጮ እንዱከፌለ 

የተወሰነ በመሆኑ ወሇዴ 9% ሉከፌለ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡              
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የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው ይህን በመቃወም ነው፡፡ 

አመሌካች ነሒሴ 18/2010 ዒ.ም ባቀረቡት አቤቱታ ገና ወዯፉት ሰማንያ ሳምንት የክፌያ 

ጊዜ ሊሇው ዔዲ መቀጮ እንዴከፌሌ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ ተሽሮ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ እንዱፀና ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

 ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብና ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት የተዯረገ ሲሆን 

ተጠሪ ጥቅምት 29/2011 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ውሳኔ የተሰጠው በመካከሊችን 

የተዯረገውን ውሌ እና የቀረበውን ማስረጃ መሰረት በማዴረግ በመሆኑ እንዱሁም የሰበር 

ቅሬታው የተፇጸመውን የህግ ስህተት የሚያሳይ ባሇመሆኑ ውዴቅ ተዯርጎ ውሳኔው 

እንዱፀና በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

  በላሊ በኩሌ በሰ/መ/ቁ 162774 የተያዘው ጉዲይ የወጪና ኪሳራን የተመሇከተ 

ነው፡፡ ተጠሪ በአርባ ምንጭ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የወጪ ዝርዝር 

አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ዝርዝሩን መርምሮ ውሳኔ ባገኘው አጠቃሊይ ብር 206,000.00 

ሊይ የጠበቃ አበሌ 7% ብር 14,420.00፣ የዲኝነት ብር 4,850.00፣ የምስክር አበሌ ብር 

100.00፣ የቴምብር ብር 52.00 በዴምሩ ብር 19,422.00 (አስራ ዘጠኝ ሽህ አራት መቶ 

ሃያ ሁሇት) የአሁን አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት የጋሞ 

አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የጠበቃ አበሌ አሻሽል 5% ብር 10,300.00 ሉሆን ይገባሌ 

በማሇት ላሊውን ዝርዝር ተቀብል በአጠቃሊይ ብር 15,302.00 (አስራ አምስት ሽህ 

ሶስት መቶ ሁሇት) ወጪ እንዱተካ ወስኗሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ችልትም ይህን ውሳኔ 

ተቀብልታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ነሃሴ 12/2010 ዒ.ም ሇዚህ ፌርዴ ቤት 

ባቀረቡት ቅሬታ የሥር ፌርዴ ቤቶች የመቀጮውን ብር 50,000.00 አካተው የጠበቃ 

አበሌ እንዱታሰብበት ማዴረጋቸው ስህተት ስሇሆነ የጠበቃ አበሌ መታሰብ ያሇበት 

ከዋናው ዔዲ ብር 156,000.00 ሊይ ብቻ መሆን አሇበት ተብል እንዱታረም ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ውሳኔው እንዱፀና በመከራከር መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡    

ጉዲዩ ሇምርመራ የተቀጠረው በዚህ ሁኔታ ሲሆን በበኩሊችን ቅሬታ በቀረበባቸው 

ውሳኔዎች የተፇፀመ የህግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን መርምረናሌ፡፡ 
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   እንዯመረመርነው የዔዲ ማስተሊሇፌ ውሌ መዯረጉና ስምምነት ከተዯረገበት 

ገንዘብ ውስጥ አመሌካች ብር 4,000.00 (አራት ሺህ) ብቻ ከፌሇው ቀሪውን ብር 

156,000.00 (መቶ ሃምሳ ስዴስት ሺህ) ያሌከፇለ መሆኑ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡  

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ሇክሱ በሰጡት መሌስ ዔዲው በአንዴ ጊዜ የሚከፇሌ 

ሳይሆን በ80 ሳምንታት የሚከፇሌ መሆኑንና በየሳምንቱ ብር 2,000.00 (ሁሇት ሺህ) 

እየከፇሌኩ ዔዲውን እንዱያጠናቅቁ እንዱዯረግ ተከራክረው የነበረ ቢሆንም የስር ፌርዴ 

ቤት ማስረጃውን ተመሌክቶ ዔዲውን በአንዴ ጊዜ እንዱከፌለ ሲወስን የበኩሊቸውን 

ይግባኝ ሇበሊይ ፌርዴ ቤቶች አሊቀረቡም፡፡ ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ቅሬታ ያቀረቡት 

የአሁን ተጠሪ ሲሆኑ ቅሬታቸውም በውሌ የተመሇከተው የመቀጮ ገንዘብ እንዱከፇሌ 

አሇመወሰኑን የተመሇከተ ነበር፡፡ ስሇሆነም የአሁን አመሌካች ገና ወዯፉት ሰማንያ 

ሳምንት የክፌያ ጊዜ ያሇው ዔዲ ነው በማሇት በዚህ ፌርዴ ቤት ያቀረቡትን ክርክር 

የምንቀበሇው አይሆንም፡፡ 

  ይሌቁንም የዚህን ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚጠይቀው ቀዲሚ ጭብጥ እንዯውለ 

እንዱፇፀም እንዱሁም የመቀጮ ገንዘብ እንዱከፇሌ የተሰጠው ውሳኔ ህጉን የተከተሇ 

መሆን አሇመሆኑ ነው፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ 

ያሌተከፇሊቸው ቀሪ ብር 156,000.00 (መቶ ሃምሳ ስዴስት ሺህ) ከህጋዊ ወሇዴ ጋር 

እንዱሁም በውለ ከተመሇከተው ብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ) መቀጮ እንዱከፇሊቸው 

ጠይቀዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች የተሇያየ ውሳኔ የሰጡ ሲሆን ጉዲዩን በመጨረሻ 

የተመሇከተው የክሌለ ሰበር ችልት አመሌካች ዋናውን ገንዘብ ብር 156,000.00 እና 

በውሊቸው የተስማሙበትን ብር 50,000.00 መቀጮ ሇተጠሪ ሉከፌለ ይገባሌ ነገር ግን 

መቀጮ እንዱከፌለ የተወሰነ በመሆኑ ወሇዴ 9% ሉከፌለ አይገባም ብሎሌ፡፡       

የገዯብ (የመቀጫ) ስምምነት በተዯረገ ጊዜ ባሇገንዘቡ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ 

በቀር ውለ እንዱፇፀም እንዱሁም የመቀጮ ገንዘብ እንዱከፇሌ ሇመጠየቅ የሚችሌ 

ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ 1890(1) ሥር የተዯነገገ ሲሆን በዚህ ረገዴ ባሇገንዘቡ ያሇው 

መብት ግን የተገዯበ መሆኑን ከፌ/ብ/ህ/ቁ 1890(2) መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

                በፌ/ብ/ህ/ቁ 1890(2) እንዯተመሇከተው፡- 
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“ኪሳራው የተወሰነው ሇሥራው አፇፃፀም መዘግየት ብቻ ወይም ሇተጨማሪ 

ግዳታዎች አሇመፇፀም ካሌሆነ በቀር ባሇገንዘቡ ውለ እንዱፇፀምና (ገዯቡን) 

መቀጮውንም እንዱቀበሌ ሁሇቱንም በአንዴ ጊዜ ሇመጠየቅ አይችሌም” ፡፡ 

     የዴንጋጌው የእንግሉዝኛ ቅጅም፡-- 

“He may not require both the enforcement of the contract and the 

penalty unless the penalty was provided in respect of delay or the 

non-performance of a collateral obligation” በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  

ከፌሲሌ ከተጠቀሰው ዴንጋጌ መረዲት እንዯሚቻሇው በፌ/ብ/ህ/ቁ 1890(1) 

የተመሇከተው ዴንጋጌ ተጠቃሚ ሇመሆን መቀጮ የሚከፇሇው የውለ መዘግየት ወይም 

ተጨማሪ ግዳታዎች ካለ የእነዚህ አሇመፇፀም የመቀጮውን ክፌያ የሚያስከትሌ ሲሆን 

ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግራቀኙ ባዯረጉት ስምምነት የውሌ ግዳታውን ያሌተወጣ ወገን 

ውለን ሊከበረው ወገን መቀጮ ብር 50,000.00 ሇመክፇሌ የተስማሙ መሆናቸውን 

ከስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን ይህ በመዘግየት የሚከፇሌ ኪሳራ 

ስሇመሆኑና ከተጨማሪ ግዳታዎች አሇመፇፀም ጋር የሚያያዝ ስሇመሆኑ በማረጋገጥ 

የተሰጠ ውሳኔ የሇም፡፡ ይህ በሆነበት ሁኔታ ዋናው ዔዲ ተከፌል እንዯውለ እንዱፇፀም 

እና መቀጫ (ገዯብ) ብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ) እንዱከፇሌ መወሰኑ የፌብ/ህ/ቁ 

1890(2) ዴንጋጌን እና የውለን ይዘት እንዱሁም የግራቀኙን ክርክር መሰረት ያዯረገ 

ባሇመሆኑ መቀጮ እንዱከፇሌ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 

ብሇናሌ፡፡ 

    በላሊ በኩሌ ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪ በተመሇከተ የሥር ፌርዴ ቤቶች 

የመቀጮውን ብር 50,000.00 አካተው የጠበቃ አበሌ እንዱታሰብበት ማዴረጋቸው ተገቢ 

ስሇማይሆን የጠበቃ አበሌ 5% መታሰብ ያሇበት በዋናው ዔዲ ብር 156,000.00 ሊይ 

መሆን አሇበት ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡      

ው ሣ ኔ 
1. በዯቡብ ብ/ብ/ህ/ክሌሌ መንግስት የአርባ ምንጭ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ 22052 በ29/01/2009 ዒ.ም፤ የጋሞ አካ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በመ/ቁ 32690 በ27/04/2010 ዒ.ም፤ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት በመ/ቁ 22190 በ18/07/2010 ዒ.ም እንዱሁም የክሌለ ሰበር ችልት 
በሰ/መ/ቁ 26735 በ20/11/2010 ዒ.ም የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 
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2. አመሌካች ዋናውን ዔዲ ብር 156000.00 (መቶ ሃምሳ ስዴስት ሺህ) የሥር 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ከሰጠበት ከ29/01/2009 ዒ.ም ጀምሮ ዔዲው ተከፌል 
እስካሇቀበት ዴረስ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪ በተመሇከተ የአርባ ምንጭ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 22858 በ06/07/2010 ዒ.ም፤ የጋሞ አካ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በመ/ቁ 33355 በ26/08/2010 ዒ.ም፤ እንዱሁም የክሌለ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁ 
27034 በ30/11/2010 ዒ.ም የሰጡት ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ ውሳኔ ባገኘው ብር 
156,000.00 (መቶ ሃምሳ ስዴስት ሺህ) ሊይ የጠበቃ አበሌ 5% ብር 7800.00፣ 
የዲኝነት ብር 4,850.00፣ የምስክር አበሌ ብር 100.00፣ የቴምብር ብር 52.00 
በአጠቃሊይ የአሁን አመሌካች ብር 12,802.00 (አስራ ሁሇት ሺህ ስምንት መቶ 
ሁሇት) ወጪ ሇተጠሪ እንዱተኩ ወስነናሌ፡፡  

4. ላሊውን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
5. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ውሳኔ ተገሌብጦ ከሰ/መ/ቁ 162774 ጋር ይያያዝ፡፡  

              መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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