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 የሰ/መ/ቁ. 44873 

ጥር 13 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡-   ተገኔ ጌታነህ 

   ዲኜ መሊኩ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሰሚር ሱሩር - ጠበቃ በፀልት መኮንን ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ስንደ ደባሇ - አሌቀረቡም 

     2. አቶ መርሀፅዴቅ ዴጋፋ - ቀረቡ 

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ 
ነው፡፡ አመሌካች በአዱስ አበባ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 05/08 በቤት ቁጥር 441  በንግዴ ፇቃዴ 
ቁጥር 03/01/3/00/69/95 የሚያካሂደትን የንግዴ ዴርጅት በብር 200,000 (ሁሇት መቶ ሺህ ብር) 
ተጠሪዎች ጥቅምት 28 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የውሌ ሰነዴ ሽጠውሌኛሌ ተጠሪዎች ብር 
40,000(አርባ ሺህ ብር) በቼክ ተቀብሇው ወስዯዋሌ፡፡ ቀሪውን ብር 160,000(መቶ ስሌሳ ሺህ ብር) 
የንግዴ ዴርጅቱን ሽያጭ በውሌና ማስረጃ ፇርመውና ባሇሀብትነቱን ተጠሪዎች ሲያስተሊሌፈ 
ሉከፇሊቸው ተስማምተናሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪዎች (ተከሳሽ) በውለ መሠረት ሇመፇፀም ፇቃዯኛ 
ሣይሆኑ በመቅረታቸው ተከሳሾች (ተጠሪዎች) የሸጡት ዴርጅት ከዕዲና ዕገዲ ነፃ አዴርገውና 
ማናቸውም አስፇሊጊ ፍርማሉቲ አጠናቀው እንዱያስረክቡና መቀጫውንም እንዱከፌለ ውሣኔ 
ይሰጥሌን በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርበው ከሳሽ (አመሌካች) በውለ ሊይ 
አሌፇረሙም ውለም ሲዯረግ አሌነበሩም፡፡ የቅዴሚያ ክፌያው በወቅቱ አሌተፇፀመም፡፡ ውለ በውሌ 
አዋዋይ ፉት ያሌተዯረገ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም፡፡ ከሳሽ የበኩሊቸውን ግዳታ እንዱወጡ 
በዯብዲቤ ተጠይቀው ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ውለ መፌረሡን አሣውቀናቸዋሌ፡፡ ከሳሽ ውለን በግዴ 
የማሣወቅ ሀሳብ ያሊቸው መሆኑን አስቀዴመው ያሊሣወቁን በመሆኑ ውለ በግዳታ ይፇፀምሌኝ 
በማሇት ክስ ማቅረብ አይችለም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ አመሌካች በውለ ሊይ በወኪሊቸው በአቶ ሰብሀ ሱሩር 
አማካኝነት የፇረሙ ስሇሆነ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ውሌ አሇ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ አመሌካች 
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ፅፇው የሰጧቸውን ቼክ ባንክ ወስዯው መንዝረዋሌ፡፡ ስሇዚህ የንግዴ ዴርጅት ሽያጭ ውሌ ተዋዋዮች 
ስምምነታቸውን የሰጡበት ውሌ ነው፡፡ ውለ በፅሐፌ የተዯረገ ስሇሆነ በህጉ የተቀመጠውን ፍርም 
ያሟሊ ነው፡፡ ሆኖም ከሳሽ አመሌካች በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2331 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት ውለ 
በግዳታ እንዱፇፀምሇት የሚያስገዴዴ ስሇመሆኑ ሇሻጭዎች (ተጠሪዎች) ያሌገሇፀ በመሆኑና ውለ 
የተሇየ ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑን ያሊስረዲ በመሆኑ የንግዴ ዴርጅት ሽያጭ ውለ እንዱፇፀምሇት 
ከሳሽ (አመሌካች) የመጠየቅ መብት የሇውም በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ የህግ ወይም የፌሬ ጉዲይ ስህተት የሇበትም 
በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ 

 አመሌካች መጋቢት 18 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች የንግዴ 
ዴርጅቱን የሚያስረክቡት እስከ ህዲር 28 ቀን 2000 ዓ.ም ዴረስ ነው፣ የአመሌካች ወኪሌ 
ተጠሪዎች ገንዘቡን ተቀብሇው የንግዴ ዴርጅቱን እንዱያስረክቡ በምስክሮች ፉት ጠይቀዋሌ፡፡ 
ተጠሪዎች ታህሣሥ 10 ቀን 2000 ዓ.ም ውለን አፌርሠናሌ በማሇት ዯብዲቤ የፃፈት መጀመሪያም 
ያሰቡበት ጉዲይ ነው፡፡ የውለ መፇፀሚያ የጊዜ ገዯብ ስሇሚታወቅ ማስጠንቀቂያ መስጠት አስፇሊጊ 
አሌነበረም፡፡ የተከፇሇው ብር 40,000 አሊግባብ በዝምታ ታሌፎሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውለን በግዳታ ሇመፇፀም ሇመጠየቅ አመሌካች አይችሌም በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው በቃሌ 
ባቀረቡት ክርክር የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ውለ በግዳታ ሇመፇፀም ሌዩ ጥቅምና ፌሊጎት 
ያሊቸው መሆኑን አሇማስረዲታቸውንና ውለ በግዳታ እንዱፇፀም ሇመጠየቅ የሰጡት ማስጠንቀቂያ 
አሇመኖሩን በማረጋገጥ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች በቃሌ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌና የቃሌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች የንግዴ 
ዴርጅት ሽያጭ ውሌ በግዴ እንዱፇፀም አመሌካች ሇመጠየቅ አይችለም በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም ውለ በግዳታ አይፇፀምም ቢባሌ አመሌካች ሇተጠሪዎች የከፇለት 
ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) በተመሇከተ ውሣኔ ሣይሰጡ ማሇፊቸው ተገቢ ነው? ወይስ 
አይዯሇም? የሚለት ጭብጦች መፇታት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ጭብጥ ሇመፌታት የሽያጭ ውሌን በግዳታ ስሇመፇፀም የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች 
ይዘት መንፇስና አሊማ መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመርህ ዯረጃ ገዥ ሻጭ የሽያጭ 
ውለን በግዴ እንዱፇፅምሇት ሇመጠየቅ የሚችሇው ውለ ሌዩ የሆነ ጥቅም የሚያስገኝሇት ሆኖ 
ሲታየው እንዯሆነ የፌታበሓር ህግ ቁጥር 2329 ይዯነግጋሌ፡፡ ገዥው በሽያጭ ውለ ሊይ ሌዩ 
ጥቅም አሇው የሚባሇውና የሽያጭ ውለን ሻጭ በፌርዴ ሀይሌ ተገዴድ እንዱፇፅም ፌርዴ ቤቶች 
ሇመወሰን የሚችለት የሽያጭ ስምምነት የተዯረገበት ዕቃ በሌማዴ ምትክ ሉገዛበት የማይቻሌ የሆነ 
እንዯሆነ ወይም የተባሇውን ምትክ ሇመግዛት ገዥው ሊይ ከፌ ያሇ ወጭና ችግር የሚያስከትሌበት 
የሆነ እንዯሆነ መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2330 ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የንግዴ ዴርጅት 
ሽያጭ ውለ ሌዩ ጥቅም የሚያስገኝሊቸው መሆኑንና የንግዴ ዴርጅቱ ምትክ ላሊ የንግዴ ዴርጅት 
መግዛት የማይችለ ስሇመሆናቸው ወይም ላሊ የንግዴ ዴርጅት ሇመግዛት ቢሞክሩ ከፌተኛ ወጭና 
ችግር የሚያስከትሌባቸው ስሇመሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ሊሇው 
ፌርዴ ቤት በክሳቸው እንዲሌገሇፁ ማስረጃ በማቅረብም እንዲሊስረደ የሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው 
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ውሳኔ አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የሽያጭ ውለ በግዴ እንዱፇፀም ሇመጠየቅ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2329 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2330 የተዯነገጉት ሁኔታዎች መኖራቸውን የማስረዲት ግዳታ 
ያሇባቸው ሲሆን አመሌካች ይህንን ግዳታቸውን ያሌተወጡ መሆኑን በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ውሇታን በግዴ ስሇመፇፀም 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1778፣ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2329 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2330 
ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ በዚህ በኩሌ አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር 
አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የንግዴ መዯብር ሽያጭ ውለ እስከ ህዲር 28 ቀን 2000 ዓ.ም የሚፇፀም 
ስሇመሆኑ የአመሌካችና ተጠሪዎች ባዯረጉት ውሌ የተገሇፀ ቢሆንም የሽያጭ ውለ በግዳታ 
እንዱፇፀምሇት የሚፇሌግ ገዥ ውለ በግዳታ እንዱፇፀምሇት የማስገዯዴ ሀሳብ ያሇው መሆኑን 
ሇሻጭ ካሌገሇፀ ውለን በፌርዴ ሀይሌ ተገዴድ ሻጭ እንዱፇፅም ቢዯረግ መብቱን እንዯሚያጣ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2330 ንዐስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ዴንጋጌ መሠረት 
ማስጠንቀቂያ ያሌሰጠ መሆኑንና ይሌቁንም ተጠሪዎች ውለን አፌርሰናሌ በማሇት ቀዴመው 
ሇአመሌካች በፅሐፌ ያሣወቁ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
በአመሌካችና በተጠሪ ውሌ ሊይ የተገሇፀው የጊዜ ገዯብ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2331 ንዐስ አንቀጽ 
2 የተዯነገገውን ጥብቅ መሥፇርት የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ ይኸም በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የንግዴ ዴርጅት ሽያጭ ውለ በግዳታ እንዱፇፀምሊቸው አመሌካች የመጠየቅ መብት የሊቸውም 
በማሇት የሰጡት ውሣኔና የዯረሱበት መዯምዯሚያ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች በቼክ ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) ሇተጠሪዎች 
የከፇለና ሁሇተኛው ተጠሪ ቼኩን በገንዘብ መንዝረው ከባንክ የወሰደ መሆናቸው በሥር ፌርዴ ቤት 
አንስተው አመሌካች የተከራከሩበት ሲሆን ተጠሪ ይህንን በመካዴ የሰጡት መሌስ የሇም፡፡ ስሇሆነም 
አመሌካች ብር 40,000 የከፇለ መሆኑን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 235 መሠረት 
ያመኑ መሆኑን ግራቀኙ ካዯረጉት ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ የሽያጭ ውለ በግዳታ ሉፇፀም 
አይገባውም ከተባሇ ተከራካሪዎች ውለ ከመዯረጉ በፉት ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ ማዴረግና ሇውለ 
አሇመፇፀም ኃሊፉ የሆነው ተዋዋይ ላሊኛው ተዋዋይ ወገን የዯረሰበትን ኪሣራ የመተካት ኃሊፉነት 
እንዯሚኖርበት ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1815 እና ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1790 ዴንጋጌ ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ 

 አመሌካች ውለ በግዳታ የማይፇፀም ከሆነ በአማራጭ ውለ ባሇመፇፀሙ የዯረሰበትን 
የኪሣራ መጠን በመግሇፅ ተጠሪዎች ኪሣራ እንዱከፌለት የቀረበው የዲኝነት ጥያቄ የሇም፡፡ በዚህ 
በኩሌ አመሌካች ያሌጠየቁት ዲኝነት በመሆኑ በውለ መሠረት ባሇመፇፀሙ ተጠሪዎች የሚከፌለት 
ካሣ የሇም፡፡ ሆኖም ተጠሪዎች ከአመሌካች በቼክ ተቀብሇው የወሰደትን ብር 40,000 (አርባ ሺህ 
ብር) ሇአመሌካች የመመሇስ ግዳታ ያሇባቸው መሆኑ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1815 ንዐስ አንቀጽ 
1 ዴንጋጌ የተዯነገገ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪዎች ከአመሌካች የወሰደትን ብር 
40,000(አርባ ሺህ ብር) እንዱከፌለ አሇመወሰናቸው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ይህንን የውሣኔ ክፌሌ ብቻ በማሻሻሌ ተጠሪዎች ሇአመሌካች ብር 
40,000(አርባ ሺህ ብር) የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት አሇባቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. ተጠሪዎች የንግዴ ዴርጅት ሽያጭ ውለን በግዳታ እንዱፇፅሙ አይገዯደም በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 
3. ተጠሪዎች ሇአመሌካች ብር 40,000(አርባ ሺህ ብር) ይክፇለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ  
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