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          የሰ/መ/ቁ. 54249 

ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

 ሏጎስ ወሌደ  

 ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ጌታሁን አበበ ቦጋሇ - ጠበቃ ገመዲ ጎንፊ - ቀረበ፡፡  

ተጠሪ፡- ሏሰን ገአስ ሁመዴ  

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ውሌን መነሻ በማዴረግ የተጠየቀውን የገንዘብ ክፌያ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ የተጀመረው በአፊር ብ/ክ/መ/ በዞን አንዴ /የአውሲረሲ/ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ከሣሽ 
የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪው በመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተው የከርሰ ምዴር ቁፊሮ ሥራ በጋራ 
ሇመሥራት ውሌ የተዋዋሌን ሲሆን፣ ተከሣሽ /የአሁን አመሌካች/ ሥራውን መጀመር ሲገባው ይህን 
አሊዯረገም፡፡ በመሆኑም ውለን በማፌረሱ ግዳታ የገባበት ብር 2ዏዏ.000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ 
እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት የሁሇቱን ወገኖች ክርክር ከሰማ 
በኋሊ፣ ውለ በስህተት የተዯረገ ነው፡፡ ስህተቱም የሁሇቱ ወገኖች ነው፡፡ ከዚህ የተነሣም የክሌለ 
የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ውለን ሰርዞአሌ የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ክሱን ውዴቅ 
አዴርጎአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ውሣኔውን በመቃወም ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ 
ክርክሩ በዴጋሚ የተሠማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በከፌተኛው ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ 
በመሻር አመሌካችን ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

 እኛም አመሌካች መጋቢት 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ 
የተወሰነው አመሌካች እንዯ ውሌ አፌራሽ በመቁጠር ክስ የቀረበበትን ገንዘብ እንዱከፌሌ የመወሰኑን 
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች 
ካሰሙት ክርክር እና አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እና የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ 
በዝርዝር ተመሌክተናሌ፡፡ ክርክሩን በመጀመያ ዯረጃ የሰማው የአውሲረሲ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተጠሪን 
ክስ ወዴቅ ያዯረገው ሇክሱ መሠረት የተዯረገው ውሌ ተከሣሽን ሇማስገዯዴ የሚችሌ ሔጋዊ ውሌ 
አይዯሇም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረሱ እንዯሆነም ከውሳኔው ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 



3 

 

ተጠሪ የከርሰ ምዴር ቁፊሮ ከላልች ሰዎች ጋር ሇመሥራት የሚያስችሌ ፇቃዴ ሳይኖረው ውለን 
እንዯተዋዋሇና በዚህ ምክንያት የክሌለ ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ውለ ሔጋዊ ውጤት 
እንዲይኖረው እንዲዯረገው በፌሬ ነገር ረገዴ እንዯተረጋገጠም ተመሌክተናሌ፡፡ ይግባኙን የሰማው 
የአፊር ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሲሆን ውለ በፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ስሇመሠረዙ 
ግንዛቤ እንዯወሰዯ በውሣኔው አመሌክቶአሌ፡፡ በከፌተኛው ፌ/ቤትም የተሰጠውን ውሣኔ የሻረውም 
ውለ በቢሮው አሌተሰረዘም በማሇት ሳይሆን፣ ውለ በክሌለ ፌትሔ ቢሮ ፉት የተዯረገ ነው፡፡ 
ተዋዋይ ወገኖችም ወዯውና ፇቅዯው ያዯረጉት ነው፡፡ የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮው ውለን 
የመሠረዝ ሥሌጣን የሇውም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ነው፡፡ 

 በበኩሊችን እንዯምናየው የከርሰ ምዴር ቁፊሮ ሇማዴረግ በቅዴሚያ ከሚመሇከተው 
የመንግሥት ተቋም ወይም መሥሪያ ቤት ፇቃዴ ሉኖር ይገባሌ፡፡ የመሬት ይዞታ እና በመሬት 
ውስጥ ያለት ማዕዴናት የመንግሥት እና የሔዝብ ሃብቶች እንዯመሆናቸው /የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ 
መንግሥት አንቀጽ 4ዏ ንዐስ አንቀጽ /3/ ይመሇከተዋሌ/ ከመንግሥት በግሌጽ የተሰጠ ፇቃዴ 
ሳይኖር የከርሰ ምዴር ቁፊሮ ሇመሥራት ግሇሰቦች ቢዋዋለ ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌ ውሌ 
ተዋውሇዋሌ ሉባሌ አይችሌም፡፡ የአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት 
ቢሮ በዚህ ረገዴ የሚመሇከተው አካሌ አይዯሇም አሌተባሇም፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ተዯርጎ 
የነበረውን ውሌ ሰርዣሇሁ ያሇውም በዚህ ምክንያት ማሇትም ከቢሮው የተሰጠ ፇቃዴ ስሇላሇ ነው፡፡ 
በአጠቃሊይ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ተዯርጎአሌ የተባሇው ውሌ ተግባራዊ ሉሆን ይችሌ 
የነበረው ፇቃደ ተሰጥቶ ቢሆን ነበር፡፡ ውለ በዚህ ምክንያት ተግባራዊ ሉሆን ካሌቻሇ ዯግሞ ሇውለ 
አሇመተግበር አመሌካች ብቻውን ኃሊፉ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም የአፊር 
ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 1ዏ98 ጥር 1ዏ ቀን 
2ዏዏ2 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡  

2. በአፊር ብ/ክ/መ/ የዞን አንዴ /አውሲረሲ/ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 122ዏ የካቲት 11 ቀን 
2ዏዏ1 ዓ.ም.  የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  

    ስሇዚህም አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ እንዱከፌሌ አይገዯዴም ብሇናሌ፡፡  
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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