የሰ/መ/ቁ 62162
ሔዲር 21 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፣ መትከሌ ሌምዓት ሁሇገብ መ/ህ/ስ ማህበር
ተጠሪዎች፣

ቄስ ካሊዩ ኪሮስ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በብዴር የተሰጠን ገንዘብ ይመሇስ በሚሌ የቀረበውን ክስ
የሚመሇከት ነው፡፡ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ ያስተናገዯው የስሃርቲሳምሬ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን
ከሣሽ የነበረው አመሌካች ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪን የከሰሰው ታህሳስ 15 ቀን 1997 ዓ.ም. የውሃ
ሞተር ዋጋው 4900.00(አራት ሺኅ ዘጠኝ መቶ ብር) በ9% ወሇዴ ስላት ሇአራት አመት ጊዜ
ከፌሇው እንዱጨርሱ ፣ጊዜው ካሇፇ ግን በ18% ወሇዴ ስላት እንዱከፌሌ በአይነት በብዴር ውሌ
የሰጣቸው መሆኑን፣ተጠሪ በጊዜው ሉከፌሇው ያሇመቻለን ገሌጾ ተጠሪ ዋናውን ገንዘብ ብር
4900.00 በ9% ብር 1764.00፣ጊዜው በማሇፈ ዯግሞ በ18% ወሇዴ ብር 1499 በጠቅሊሊው ብር
8163.00(ስምንት ሺህ አንዴ መቶ ስሌሳ ሶስት ብር) እንዱከፌሇው ይወሰን ዘንዴ ነው፡፡ የአሁኑ
ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም ውለ ስሇመኖሩና የመክፌያ ጊዜው ስሇማሇፈ አመነው
ወሇደን በተመሇከተ ግን አስተያየት እንዱዯረግሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የወረዲ ፌርዴ ቤትም ተጠሪን ሇገንዘቡ ያሇመመሇስ ኃሊፉ አዴርጎ የኃሊፉነታቸውን
መጠን ግን ዋናው ገንዘብ በ9% ወሇዴ ታስቦ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚኅ ውሳኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቅሬታውን
ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የወሇዴ መጠኑ 18% መሆን
ሲገባው የበታች ፌርዴ ቤቶች 9% ብቻ በማሇት የወሰኑት የፋዳራለን አዋጅ ቁጥር
147/1991፣402/1996 እና በክሌለን አዋጅ ቁጥር 145/2000 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች
ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ ዋናውን የብዴር ገንዘብ ከ9%
ወሇዴ ጋር ብቻ እንዱከፌለ በበታች ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት ከአዋጅ ቁጥር
147/1991 አንቀፅ 34(2) እና አዋጅ ቁጥር 402/1996 አንቀጽ 5 አንጻር ሇመመርመር ሲባሌ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ
በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
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የክርክሩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን
ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ ከአመሌካች በውሌ የተበዯሩት ገንዘቡ በአራት አመታት ውስጥ
የሚመሇስ ሁኖ በዚህ ጊዜ የሚታሰብ የወሇዴ መጠን 9%፣ጊዜው ካሇፇ ዯግሞ ወሇደ 18%
እንዯሚሆን መስማማታቸውን የብዴር ውለ የሚያረጋግጠው ጉዲይ ሲሆን ተጠሪም ይህንኑ
ስምምነት የሚክደት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች የወሇዴ መጠኑ 9% እንዱሆን
የወሰኑት አመሌካች አግባብነት ያሊቸውን የማህበራት ሔጎችን መሰረት አዴርጎ ክርክሩን አቅርቦ
እያሇ በማሇፌ ነው፡፡
በመሰረቱ በሔግ የተቋቋሙ ውልች በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ የሔግን ያህሌ አስገዲጅነት ያሊቸው
ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡አንዴ ውሌ ሔጋዊ ነው ሇማሇት
ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1678 ስር የተመሇከቱትን የውሌ አቋሞችን ማሟሊት ይገባዋሌ፡፡ በዚህም
መሰረት የሚፀና ውሌ ነው ሇማሇት የሚቻሇው ውሌ ሇመዋዋሌ ችልታ ባሊቸው ሰዎች መካከሌ
ጉዴሇት የላሇው ስምምነት መኖር፣በቂ የሆነ እግጠኛነት ያሇው የሚቻሌና ሔጋዊ የሆነ ጉዲይ
እና በሔጉ የሚፇሇገው የውለ አፃጻፌ ፍርም መሟሊት አሇባቸው፡፡
በተያዘው ጉዲይ አከራካሪው ነጥብ የወሇዴ መጠኑ 18% ሉሆን ይገባሌ ተብል በአመሌካች
የተጠየቀው ዲኝነት ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑን ነው፡፡አመሌካች ይህንኑ የዲኝነት ጥያቄ ሔጋዊ
ነው በማሇት በዋቢነት የሚጠቀሰው የማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 34(2) እና
አዋጅ ቁጥር 402/1996 አንቀጽ 5 እንዱሁም የክሌለን የማህበራት አዋጅ ቁጥር 145/2000ን
ነው፡፡
በበኩሊችን እንዯአየነው በአዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 34(2) ስር አንዴ ማህበር ሊበዯረው
ገንዘብ የሚያገኘው ወሇዴ ከባንክ የማበዯሪያ ወሇዴ ሉበሌጥ አይችሌም በሚሌ በሃይሇ ቃሌ
የተቀመጠ የነበረ ሲሆን ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 402/1996 ዯግሞ
በአዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 34(2) ስር ተቀምጦ የነበረው ዴንጋጌ ሙለ በሙለ መሻሩን
በአንቀጽ 5 ስር አስፌሯሌ፡፡ እንዱሁም የአዋጅ ቁጥር 147/1991ን ሇማስፀፇም በሚኒስትሮች
ምክር ቤት የወጣው ዯንብ ቁጥር 106/1996 በአንቀጽ 11 እና 14 ዴንጋጌዎች ስር
ከአስቀመጣቸው ሁኔታዎች የብዴር አሰጣጥ ስርኣት በማህበሩ መተዲዯሪዯያ ዯንብ ሉወሰን
እንዯሚችሌ መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የክሌለ የማህበራት አዋጅ ቁጥር
145/2000ም ተመሳሳይ ይዘት ያሇው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በሔጉ ረገዴ ያሇው ማዕቀፌ ይህን
የሚመሰሌ ከሆነ አመሌካች ከተጠሪ የ18% ወሌዴ ጥያቄ ያቀረበው በሔጉ አግባብ የተመሰረተው
መተዲዯሪያ ዯንብ የሚፇቅዴ መሆኑንና ይህንኑም ተጠሪ አውቀው ግዳታ የገቡ መሆኑን
በመግሇጽ ነው፡፡እንዱህ ከሆነ አመሌካች ከተጠሪ 18% ወሇዴ የማይጠይቅበት እና ተጠሪም
በገቡት ግዳታ መሰረት የማይወጡበት ወይም 18% ወሇዴ የማይከፌለበት ሔጋዊ ምክንያት
የሇም፡፡በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በዋናው ገንዘብ 9% ወሇዴ ብቻ ነው ሉከፌለ
የሚገባው በማሇት የሰጡት ውሳኔ ከሊይ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ በመሆኑ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስናሌ፡፡
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ው

ሣ

ኔ

1. በሰሃርቲሳምሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 004448 ግንቦት 12 ቀን 2002 ዓ.ም. ተሰጥቶ
በዯቡባዊ ምስራቅ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 02682 ግንቦት 26 ቀን 2002 ዓ.ም.
እንዱሁም በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 40515
መስከረም 21 ቀን 2003 ዓ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/
መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
2. ከአመሌካች ጋር በተዯረገው የብዴር ውሌ ተጠሪ የብዴር ጊዜው ካሇፇ በሁዋሊ የሚታሰበው
ወሇዴ 18% ነው ብሇናሌ፡፡በዚህም መሰረት ተጠሪ በጠቅሊሊው ሇአመሌካች ብር
8163.00(ስምንት ሺህ አንዴ መቶ ስሌሳ ሶስት ብር) ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
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