የሰ/መ/ቁ. 69915
ሚያዚያ 25 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፉሣ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- ሻምበሌ ይኩኖ ሇገሠ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ መሏመዴ በሽርና ቤተሰቦቹ ጨው አምራች ኃ/የተ/የግሌ ማህበር አሌቀረቡም
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ እንዯ ውለ ያሌተፇፀመሇት ወገን በውለ መሠረት ባሇመፇፀሙ ምክንያት
ሇዯረሰበት ጉዲት ኪሣራ በመጠየቅ ረገዴ የሚኖረው መብትና ተነፃፃሪ ግዳታን የሚመሇከት ነው፡፡
ግራ ቀኙ ግንቦት 02 ቀን 1996 ዓ.ም በተዯረገ የፅሐፌ ውሌ የአሁን ተጠሪዎች በውሌ
ሰጪነት/፤ አመሌካች ዯግሞ በውሌ ተቀባይነት ተሰይመው የውሌ ሰጭዎች የጨው ማምረቻ
ቦታ ውሌ ተቀባይ ተረክቦ ሇመጀመሪያ ሰባት አመታት በራሱ ወጪ እና ማቴሪያሌ
ሇሚያመርተው ምርት 70% ሇእራሱ አስቀርቶ 30% ሇውሌ ሰጭዎች ሇማካፇሌ በቀሪው ሶስት
አመታት ግን በግራ ቀኙ ውጭ ሇሚመረተው ምርት እኩሌ በእኩሌ ሇመካፇሌ ተስማምተዋሌ፡፡
እንዯ ውለ ያሌፇፀመ ወገንም ብር 5,000.00 /አምስት ሺህ ብር/ ውሌ ሊሌተፇፀመሇት ወገን
ከፌል ቀጣዩ በውለ መሠረት እንዱፇጽም እንዯሚዯረግም አክሇው ተስማምተዋሌ፡፡
ይህ ውሌ ከተዯረገ ከአምስት ዓመት በኃሊ የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ
በተዋዋይነው ጨው የማምረት ሥራ መሠረት ውሌ ተቀባይነት ሥራውን መሠረት ባሇመቻለ፣
እንዯውሌ ባሇመፇፀሙ የቀረብን የ30% ጥቅም ብር 3,548,666.00 (ሶስት ሚሉዮን አምስት
መቶ አርባ ስምነት ሺህ ስዴስት መቶ ስሌሳ ስዴስት ብር) እና የገዯብ መቀጮ ሉከፌሇን ይገባሌ
በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
የአሁን አመሌካች በተከሣሽነት እንዯውለ ያሌተፇፀመው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ነው
በማሇት እና ምክንያቱን በመጥቀስ የተቋረጠ ጥቅም ሉጠየቅ እንዯማይገባ እንዯውሌ
አሌተፇፀመም ከተባሇም በውለ መሠረት ሉጠይቁ የሚችለት የ5,000.00 /አምስት ሺህ ብር/
የገዯብ መቀጮ እና እንዯውለ በቀጣይ እንዱፇፀም ብቻ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ከዚህ በሊይ በግራ ቀኙ ከተነሣው ክርክር አንፃር የአሁን አመሌካች እንዯውለ ሉፇጽም ያሌቻሇው
ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ስሇመሆኑ በማስረጃ አሌተረጋገጠም፣ እንዯውለ ሇመፇፀም
አሌቻሇም፡፡ ስሇሆነም ውለ ፇርሶ ሁሇቱም ወገኖች ወዯ ነበሩበት ቦታ ይመሇሱ፤ ውለ በመፌረሱ
ምክንያት ከሣሽ ይክፇሇኝ የሚለትን ገንዘብ በላሊ ክስ ይጠይቁ በማሇት የአፊር ክሌሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ሲወስን፤ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በበኩለ ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ የአሁን አመሌካች
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እንዯውለ ያሌፇፀመው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ባሇመሆኑ ሇውለ አሇመፇፀም ኃሊፉ ነው፡፡
ውለ ባሇመፇፀሙ በአሁን ተጠሪዎች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ማስጠንቀቂያ ከተሰጠበት ከሰኔ 23
ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ይህ ውሣኔ እስከተሰጠበት ጊዜ ዴረስ በዓመት በውሌ በተሰጠው መሬት
ምን ያህሌ የጨው ምርት ማምረት እንዯሚቻሌ የክሌለ ማእዴንና ኢነርጂ ቢሮ ተገቢውን
ማጣራት አዴርጎ እንዯተመነና በተጠቀሰው ምርትም የጨው ዋጋ በስንት ሲሸጥ እንዯነበር
ሇግብይት ማህበሩ በማጣራት አስተሳስቦ የዯረሰባቸው ኪሣራ ይከፇሌ፤ እንዱሁም እንዯውለ
ሉቀጥለ የሚችለ ወገኖች ባሇመሆናቸው በውለ መሠረት ገዯቡን ብር 5,000 ይክፇሌ በማሇት
አሻሽል ወስኗሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭር የተጠቀሰው ሲሆን፤ የአመሌካች የሰበር ቅሬታ ነጥብ ከሥር
ፌ/ቤቶች ጀምሮ ባቀረበችው የመከራከሪያ ነጥቦች ሊይ የተመሠረተ ሲሆን ከተጠሪዎች የተሠጠ
የተሇየ ክርክር አሌቀረበም፡፡
እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተው ተመሌክተናሌ፡፡ የአሁን አመሌካች እንዯውለ ሉፇፀም ያሌቻሇው
ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ስሊጋጠመው ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ
የሥር ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ረገዴ የቀረበውን ምክንያት በማስረጃ አጣርተው እና ማስረጃውን
መዝነው የአሁን አመሌካች ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት አሊጋጠመም የሚሇው መዯምዯሚያ
ሊይ የዯረሱ በመሆኑ ጉዲዩ የህግ ትርጉምን የሚጋብዝ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ አመሌካች አጠንክሮ
የተከራከረበት ላሊው ነጥብ እንዯ ውለ አሌተፇፀመም እንኳ ቢባሌ እዯውለ ሳይፇፀም በቀረ ጊዜ
ምን ውጤት እንዯሚከተሌ አስቀዴመን በውሊችን እንዱገዛ አዴርገናሌ፡፡ በውለም እንዯተገሇፀው
ብር 5,000.00 /አምስት ሺህ/ ሇተጠሪዎች ከፌል እንዯ ውለ እንዴፇጽም ነው ግዳታዬ የሚሇው
ነው፡፡
በእርግጥ የውለ ይዘት አመሌካቹ እንዯሚሇው መሆኑን በፌርደ መግቢያ ሊይ እንዯተገሇፀው
ቃሌ በቃሌ ሠፌሮ ተገኝቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ እንዯ ውለ ያሌተፇፀመ ከሆነ እንዯ ውለ
ያሌፇፀመው ወገን ብር 5,000.00 ሇላሊው ወገን ከፌል ቀጣይ የውሌ ግዳታውን ይወጣሌ
የሚሇውን የውለ አገሊሇጽ ከተያዘው ጉዲይ ጋር ተገናዝቦ ሲታይ ተዋዋይ ወገኖች ባሊቸው
የመዋዋሌ ነፃነት ተጠቅመው ሇአምስት ዓመት ያህሌ እንዯውለ ሥራ ቢጀምሩም ብር 5,000.00
/አምስት ሺህ ብር/ ከፌል ቀጣይ ሥራውን ይጀምራሌ የሚሇውንም ሁለ ሇማጠቃሇሌ በማሰብ
ያስገቡት የውሌ ቃሌ ነው ብል ሇመተርጎም የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም የውለ አገሊሇጽ
መሇስተኛ የጊዜ ብክነትን ሇመቆጣጠር ታስቦ የተዯረገ ሇመሆኑ የገንዘቡ መጠን እና ያጋጠመው
መስተጓጉሌ የግራ ቀኙን የውሌ መሠረታዊ ግንኙነት የሚያውከው መሆኑን በመገንዘብ ቀጣይ
ሥራውን ያከናውናሌ የሚሇው ውጤት አስረጂ ናቸው፡፡
ስሇሆነም የአሁን አመሌካች ሇአምስት ዓመታት ያህሌ እንዯውለ አሇማከናወኑ ቢታወቅም ብር
5,000.00 (አምስት ሺህ ብር) ከፌዬ ውለን መቀጠሌ ብቻ ነው ግዳታዬ የሚሇው ስሇ ውሌ
አተረጓጏም የተቀመጡትን ዯንቦች መሠረት ያዯረገ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡
በላሊ በኩሌ የአሁን ተጠሪዎች ውለ ከተዯረገበት ከግንቦት 1996 ዓ.ም ጀምሮ ባለት ተከታታይ
ዓመታት እንዯ ውለ አሇመፇፀሙን እያወቁ ከውሌ የመነጨውን መብት ሇማስጠበቅ ክስ
ያቀረበችው በሰኔ 2001 ዓ.ም እንዯሆነ ውሣኔው ያስረዲሌ፡፡
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እንዯውለ ያሌተፇፀመሇት ወገን እንዯ ውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት ሇዯረሰበት ጉዲት በጥቅም
መቋረጥ ስላትም ሆነ በላሊ ኪሣራ የመጠየቅ መብት ያሇው ስሇመሆኑ በመርህ ዯረጃ
በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1771 የተዯነገገ ቢሆንም፤ ከውሌ አሇመፇፀም የተነሣ ሉዯርስ የሚችሇውን የጉዲት
መጠንን በመቀነስ ረገዴ በእርሱም ሊይ በተነፃፃሪ ግዳታ የተጣሇበት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.
1802 ተዯንግጓሌ፡፡
ከዚህም አንፃር ተጠሪዎች ውለ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ አምስት ዓመት ዘግይተው በአምስተኛ
ዓመቱ መገባዯጃ ሊይ የብር 3,548,666 /የሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ
ስዴስት መቶ ስሊሳ ስዴስት ብር/ ኪሣራ ዓመታትን መነሻ በማዴረግ አስሌተው ከማቅረብ ይሌቅ
እንዯ ውለ ያሇመፇፀሙን፤ እንዯውለ ሉፇጽም የሚችሌበትን ሁኔታ በመረዲት ሉዯረስ
የሚችሇውን ኪሣራ ሇመቀነስ ቀዯም ብሇው ክስ የማቅረብ ግዳታቸውን ያሌተወጡ መሆኑን
የሚያመሊክት ነው፡፡
ስሇሆነም ይህ በኪሣራ ጠያቂው በኩሌ በህግ የተጣሇው ተነፃፃሪ ግዳታ የኪሣራ መጠንን
ሇማስሊት ግምት ውስጥ ሉገባ የማይገባ ላሊው ጉዲይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የተቋረጠ
የሚባሇውን ጥቅም ሇማስሊት ፌ/ቤቶች የባሇሙያን ዴጋፌ የሚጠይቁ መሆኑ እንዯ ተጠበቀ ሆኖ
የሚቀርበውን ሙያዊው አስተየያት በማስረጃነቱ በመያዝ ስሇኪሣራው መጠን እራሳቸው
የሚወስኑትና የፌ/ቤቱን ዲኝነት የሚጠይቅ ተግባር ሆኖ እያሇ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
እንዯገሇፀው የክሌለ ማእዴንና ኢነርጂ መሬት በየዓመቱ ምን ያህሌ የጨው ምርት እንዯሚያገኝ
ዋጋውም ስንት እንዯሆነ ከግብይት ማህበራት በኩሌ ተጣርቶ ዴርሻቸውን ይከፇሊቸው በማሇት
የሰጠው ውሣኔ ተከራካሪ ወገኖች በፌርዴ ቤት አማካኝነት ፌትህ የማግኘት መብታቸውን
ያስከበረ ተግባር አይዯሇም፡፡
በዚህ ሁለ ምክንያት የአሁን አመሌካች እንዯውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በተጠሪዎች ሊይ
ሇዯረሰው ጉዲት የመካስ ኃሊፉነት አሇበት በሚሌ የተሰጠው ውሣኔ አግባብ መሆኑ እንዲሇ ሆኖ
ሉከፇሌ የሚገባውን የኪሣራ መጠን በመወሰን ረገዴ የተጠሪዎች ተነፃፃሪ ግዳታ ሳይያዝ፣ ይህ
በተቻሇ መጠን የጉዲት ኪሣራን በመቀነስ በኩሌ በተጠሪዎች በኩሌ መፇፀም የሚገባውን ግዳታ
ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዯውለ ያሌፇፀመው ወገን ሉከፌሌ የሚገባውን የጉዲት ኪሣራ ሌክ
ባባከነው ጊዜ አንፃር መሬቱ በሚያስገኘው የምርት መጠን እና በየጊዜው በነበረው የዋጋ ተመን
መሠረት ይሆናሌ የሚሇው ከተያዘ በዚህ መሠረት አስሌቶ ሇመወሰን የባሇሙያ እገዛን ፌ/ቤቱ
ከሚጠይቅ በቀር የኪሣራ አወሳሰኑን ዲኝነት ሰጭ አካሌ ሊሌሆነ አሳሌፍ በመስጠት የተሰጠው
የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው
በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና በዝርዝር
ህጉን ባካተተው በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 መሠረት ይህንኑ ስህተት በማረም
የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
የአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ.
2108 መጋቢት 17 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
348(1) መሠረት በማሻሻሌ፣ የአሁን አመሌካች እንዯውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በተጠሪዎች
ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኪሣራ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት የሚሇው የውሣኔው ክፌሌ እንዯተጠበቀ
ሆኖ፤ ውለ ከተዯረገበት ጊዜ ግንቦት /1996/ ጀምሮ ተጠሪዎች ክስ እስካቀረቡበት ሰኔ 2001
ዓ.ም. ዴረስ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1802 እንዯተዯነገገው ኪሣራ በመቀነስ ረገዴ ተጠሪዎችም
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የሚጠበቅባቸውን ተነፃፃሪ ግዳታ አሇመወጣታቸው የኪሳራውን መጠን በማናር አስተዋጽኦ
ያዯረጉ መሆኑን ከግምት ውስጥ ሉገባ የሚገባውን ጉዲይ መሆኑን መነሻ በማዴረግ ሇኪሣራው
ስላት መሠረት ሆኖ የሚያዘውን የጊዜ ርዝመት ፌ/ቤቱ ባሇው የማመዛዘን ሥሌጣን ተጠቅሞ
እንዱቆረጥና የጊዜው ርዝመት ምን ያህሌ እንዯሆነ ከተቆረጠ በኃሊ በዚህ ጊዜ ውስጥ መሬቱ
ምን ያህሌ የጨው ምርት ማስገኘት ይችሌ የነበረ መሆኑና በትይዩ ጊዜውም የጨው ዋጋ ስንት
እንዯነበር ፌ/ቤቱ በጠቀሳቸው አካሊት ተተምኖ እና ተጣርቶ እንዱቀርብ ካዯረገ በኃሊ ይህንኑ
ውጤት በማስረጃነት ይዞ የጉዲት ኪሣራውን ሌክ መወሰን ይችሌ ዘንዴ መዝገቡን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሠረት እንዱመሇስ ወስነናሌ፡፡
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኙ ያዯረጉት ክርክር ስሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን
ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/ዮ
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