የሰ/መ/ቁ. 105752
ህዲር 26/2009 ዒ.ም
ዲኞች፡-

ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጳውልስ አርሺሶ

አመሌካች፡- አቶ አዱሱ ግርማሁን የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አከራይ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ጉዝ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፊዬ ታዳ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጠ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ፡- የኪራይ ውሌን መሰረት ያዯረገ ሲሆን የአሁን ተጠሪ የሆነው የስር ከሳሽ በአሁን
አመሌካች የስር ተከሳሽ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ በኦሮሚያ ክሌሌ
በአርሲ ዞን በሺርካ ወረዲ ሇሶል ዲጋልና ጎሌቤሳ ሴሩ መንገዴ ስራ አገሌግልት የሚውሌ ሞዳለ
D7H CAT

ድዘር በሰዒት በብር 2,127.50 /ሁሇት ሺህ አንዴ መቶ ሃያ ሰባት ብር ከሃምሳ

ሳንቲም/ ሂሳብ ሇ 200 ሰዒት ሉያቀርብሌኝ ተዋውሇን ህዲር 28/2005 ዒ.ም ብር 422,500.00
/አራት መቶ ሃያ ሁሇት ሺኅ አምስት መቶ ብር/ ከፌየዋሇሁ፡፡ ተከሳሽም ድዘሩን አቅርቦ ከታሔሳስ
4/2005

ዒ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 6/2005 ዴረስ ሇ 13 ሰዒት ያህሌ ከሰራ በኋሊ ተበሊሽቶ

በመቆሙ ምክንያት ከተከሳሽ ጋር ውሊችንን አሻሽሇን ታህሳስ 17/2005 ዒ.ም

CAT 322L

ኤክስካቫተር በሰዒት 1,322.50 /አንዴ ሺኅ ሶስት መቶ ሃያ ሁሇት ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ በጠቅሊሊ
ሇ 301 ሰዒት በብር 398,072.50 /ሶስት መቶ ዘጠና ስምንት ሺኅ ሰባ ሁሇት ብር ከሃምሳ
ሳንቲም/ ሉያቀርብሌኝ ተዋውሇናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከሳሽ ኤክስካቫተሩን አቅርቦ ታህሳስ
23/2005 ዒ.ም ሇ 3፡45 የሰራና ታህሳስ 26/2005 ሇ 4፡45 በዴምሩ 8፡30 ሰዒት ብቻ ሰርቶ
በብሌሽት ቆሟሌ፡፡

246

ተከሳሽ በድዘሩ ማሽን ሇ 13 ሰዒት ብቻ ያገሇገሇ በመሆኑ የ 13 ሰዒት ክፌያ 13X 2,127.50=
27657.50 /ሃያ ሰባት ሺህ ስዴስት መቶ ሃምሳ ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ ሲሆን በኤክሳካቫተሩ ሇ
8፡30 ያገሇገሇ በመሆኑ 8፡50 X በ 1,322.50= 11,241.25 በዴምሩ ብር 38,898.75 /ሰሊሳ
ስምንት ሺኅ ስምንት መቶ ዘጠና ስምንት ብር ከሰባ አምስት ሳንቲም/ ተቀንሶ ቀሪው ብር
386,601.30 /ሶስት መቶ ሰማኒያ ስዴስት ሺኅ ስዴስት መቶ አንዴ ብር ከሰሊሳ ሳንቲም/
እንዱመሌስሌኝ ብጠይቀው ፌቃዯኛ አይዯሇምና ዋናውን ገንዘብ ከነህጋዊ ወሇደ ይክፇሇኝ በማሇት
ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡
ተከሳሽ ኢንተርፕራይዝም በሰጠው መሌስ ከከሳሽ ጋር ውሌ መኖሩን አምኖ መጀመሪያ ሇድዘሩ
የተዋዋሌነውን ውሌ በስምምነት ታህሳስ 17/2005 ዒ.ም በተጻፇ ውሌ ወዯ ኤክስካቫተር
ሇውጠነዋሌ ኤክስካቫተሩ እስከ ታህሳስ 26/2005 ዒ.ም ሰርቶ ተበሊሽቶ ሇመቆሙ የማውቀው ነገር
የሇም ከሳሽም በብሌሽት ሇመቆሙ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ ቢበሊሽ እኳን በውሊችን አንቀጽ 5 ሊይ
ማሽኑ ሇአስር ተከታታይ

ቀናት ካሌሰራ የተከፇሇው ገንዘብ

እንዯሚመሇስ እየታወቀና

በ

26/4/2005 ዒ.ም ማሽኑ አገሌግልት መስጠቱን በከሳሽ እየታወቀ አስር ቀን ሳይሞሊው በ
2/5/2005 ዒ.ም ከሳሽ ውሇታ አቋርጠናሌ ማሇቱ አግባብ አይዯሇም፤ በተጨማሪም ከተከሳሽ ብር
422,500.00 /አራት መቶ ሃያ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር/ የተቀበሌኩ ቢሆንም አስራ
አምስት ፏርሰንት ተጨማሪ እሴት ታክስ ሇመንግስት የከፇሌኩ ስሇሆነ የከሳሽ ትክክሇኛ ገንዘብ
370,000.00 /ሶስት መቶ ሰባ ሺኅ ብር/ ብቻ ነው ብሎሌ፡፡
ፌ/ቤቱ የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ተከሳሽ የመጀመሪያው ውሌ በሁሇተኛው ውሌ
የተተካው በድዘሩ ብሌሽት ሳይሆን በግራ ቀኙ ስምምነት ነው ቢሌም የግራ ቀኙ ስምምነት
የተዯረገው በድዘሩ መበሊሸት ምክንያት መሆኑን ከማሻሻያው ውሌ መረዲት ተችሎሌ፡፡
በተጨማሪም ተከሳሽ ማሽኖቹን በራሴ ወጪ አጓጉዤ ሇማምጣት ወጪ አውጥቻሇሁ ቢሌም
በውሊቸው ሊይ ተከሳሽ በራሱ ወጪ አጓጉዞ ሇማስገባት እና ማሽኑ በቀን ስምንት ሰዒት በሳምንት
ስዴስት ቀን ሉሰራና ማሽኑ ሳይበሊሽ ስራ ካሌሰራ ሃሊፉ ከሳሽ መሆኑን፤ መስማታቸውንና፤
ማሽኑ ሇተከታታይ አስር ቀናት በብሌሽት ቢቆም የሰራበት ታስቦ ያሌሰራበትን ተከሳሽ ሉመሌስ
የተስማሙ ቢሆንም ሁሇተኛው ማሽንም በብሌሽት ምክንያት ከ 23/4/2005 ዒ.ም ጀምሮ በየቀኑ
አስር ሰዒት ሉሰራ አሇመቻለ በሰዒት መመዝገቢያ ሊይ ተመዝግቦ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም የከሳሽ
ምስክሮች በወቅቱ በማሽኑ መበሊሸት ስራ ያሇመስራታቸውን ሲገሌጹ የተከሳሽ ምስክሮች ማሽኑ
ስራውን ያሌሰራው በመበሊሸት ምክንያት ሳይሆን በገና በዒሌ ምክንያት ኦፕሬተሩና ረዲቱ ወዯ
ቤተሰብ በመሄዲቸው ነው ብሇዋሌ፡፡
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በተጨማሪም ማሽኑ ባሇመስራቱ ከሳሽ ሇተከሳሽ በ 2/5/2005 ዒ.ም በጻፇው ማስጠንቀቂያ ከጥር
3/2005 ዒ.ም ጀምሮ ውለ መቋረጡን መግሇጹን በተከሳሽም ታምኗሌ በማሇት አትቶ ተከሳሽ
ከተከፇሇው ገንዘብ ውስጥ ማሽኑ የሰራበት ብር 38,818.70 ሳ ተቀንሶ የተጨማሪ እሴት ታክስ
ክፌያን ጨምሮ ብር 386,601.30 ከሚታሰብ ወሇዴ እና ተያያዥ ከሆኑ ክፌያዎች ጋር ይክፇሌ
በማሇት ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን አመሌካች የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ቢያቀርብም ቅሬታው የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቅሬታው መሌስ ሰጭን አያስጠራም
በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው የስር ፌ/ቤቶች
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌና ሉታረም ይገባሌ በሚሌ አመሌካች
በመጠየቃቸው ነው፡፡ የሰበር አጣሪው ችልትም በግራቀኙ መካከሌ ያሇው ውሌ በአንቀጽ 5 ሊይ
ኤክስካቫተሩ

ሇአስር

ተከታታይ

ቀናት

በብሌሽት

ምክንያት

ካሌሰራ

ውለ

እንዯሚቋረጥና

የተከፇሇው ገንዘብ እንዯሚመሇስ የተስማሙና ማሽኑ እስከ ታህሳስ 26/2005 ዒ.ም ዴረስ የሰራ
መሆኑ እየታወቀ አመሌካች የከፇሇውን ገንዘብ በተጨማሪ እሴት ታክስ ክፌያን ጨምሮ ሉከፌሌ
ይገባሌ በማሇት የተወሰነበትን አግባብነት ተጠሪ ባሇበት ሇማጣራት ያስችሌ ዘንዴ ተጠሪን
ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡
ተጠሪም በወኪለ አማካኝነት በጽሐፌ በሰጠው መሌስ ተጠሪ በውሇታችን መሰረት መጀመሪያ
ያቀረበው ማሽን በብሌሽት ምክንያት ባሇመስራቱ ውሇታችንን አሻሽሇን ላሊ ማሽን እንዱያስገባ
ብንስማማም 2ኛው ማሽንም በውሊችን መሰረት በቀን 8 ሰዒት በሳምንት 6 ቀን ሉሰራሌኝ
አሌቻሇም፡፡

ሇተጨማሪ

እሴት

ታክስ

የተከፇሇም

ቢሆን

በማሽኑ

ብሌሽት

ምክንያት

ስራ

ሊሌተሰራበት ያሌተከፇሇ መሆኑን በማሳወቅ ተጠሪ ገንዘቡን ማስመሇስ ይችሊሌ በአጠቃሊይ የስር
ፌ/ቤቶች ውሳኔ ተገቢ ነውና ሉጸና ይገባሌ ብሎሌ፡፡
አመሌካችም የጽሐፌ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ የክርክሩ አመጣጥና በዚህ ችልት ግራቀኙ
ያቀረቡት

የጽሐፌ

ክርክር

ከሊይ

የተገሇጸው

ሲሆን

እኛም

ጉዲዩን

መርምረነዋሌ፡፡

እንዯመረመርነውም ተጠሪ በገባው ውሌ መሰረት በቀን ሇስምንት ሰዒት በሳምንት ሇስዴስት ቀናት
አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ ማሽን ማቅረብ ሲገባው ያቀረበው ማሽን በብሌሽት ምክንያት
ሉሰራ አሌቻሇም
ክፌያዎችን

በሚሌ የስር ፌ/ቤቶች ተጠሪ ሇአመሌካች የከፇሇውን

እንዱመሌስ

መወሰናቸው

አግባብ

ነው

ወይስ

አይዯሇም?

ገንዘብና ተያያዥ
የሚሇውን

ጭብጥ

መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
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በመሰረቱ አመሌካችና ተጠሪ የማሽን ኪራይ ውሌ ያሊቸው መሆኑን በዚህም መነሻ ተጠሪ ብር
422,500 ሇአመሌካች የከፇሇ መሆኑን አመሌካችም በውሇታው መሰረት ማሽን ማቅረቡንና ማሽኑ
ሇ 3 ቀንና ሇ 13 ሰዒት መስራቱ በግራቀኙ የታመነ ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር
በስምምነት ውሇታውን ወዯ ኤክስካቫተር ቀይረናሌ ሲሌ ተጠሪ ውለን ሌንቀይር የቻሌነው
በማሽኑ

ብሌሽት

ምክንያት

ነው

ብሎሌ፡፡

የስር

መጀመሪያ

ዯረጃ

ፌ/ቤት

በውሳኔ

ሊይ

እንዲተተውም ውሇታቸው የተሻሻሇው በድዘሩ መበሊሸት ምክንያት መሆኑን ውሇታቸው የሚገሌጽ
መሆኑን ነው፡፡ በመቀጠሌም አመሌካች በተሻሻሇው ውሇታ መሰረት ኤክስካቫተሩን ያቀረበ
ቢሆንም ይህም ማሽን ሇሁሇት ቀን በዴምሩ ሇ 8፡30 አገሌግልት መስጠቱን በግራቀኙ የታመነ
ጉዲይ ሲሆን ስራው የቆመው ግን አመሌካች የገና በዒሌ ስሇነበረ የማሽኑ ኦፏሬተርና ረዲቱ
ሇበዒሌ ወዯ ቤተሰብ እንዱሄደ ከተጠሪ ጋር በተነጋገርነው መሰረት ነው ሲሌ ተጠሪ በብሌሽት
ምክንያት መሆኑን ገሌጾ በዚሁ ምክንያት መሆኑን በሰውና በሰነዴ ማስረጃ መረጋገጡን የስር
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከተዯረገው ክርክርና ማስረጃ መረዲት ተችሎሌ፡፡
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ዋናው ምክንያት በውሇታችን አንቀጽ 5 ሊይ ማሽኑ በቀን ሇስምንት ሰዒት
በሳምንት ሇስዴስት ቀን አገሌግልት መስጠት እንዲሇበት ተዋውሇን እያሇ ማሽኑ ታህሳስ ታህሳስ
23/2005 ዒ.ም ሇ 3፡45 ታህሳስ 26/2005 ዒ.ም ሇ 4፡45 ሰዒት የሰራ ሆኖ እያሇ ማሽኑ መስራት
ካቆመ አስር ቀን ሳይሞሊ ጥር 2/2005 ዒ.ም ተጠሪ ሇአመሌካች የውሌ ማቋረጫ ማስጠንቀቂያ
በመሊክ በቀን 3/5/2005 ዒ.ም ውለ መቋረጡ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ እኛም ይህን ጭብጥ
አስመሌክቶ እንዯመረመርነው በግራቀኙ ውሌ አንቀጽ 5 ስር እንዯተመሇከተው ማሽኑ በቀን
ሇስምንት ሰዒት በሳምንት ሇስዴስት ቀን ሉሰራ እንዯሚገባና በዚህ በተቀመጠው መሇኪያ
/እስታንዲርዴ/ መሰረት ሇአስር ተከታታይ ቀናት አገሌግልት ካሌሰጠ ውለ ፇርሶ አመሌካች
በውለ ምክንያት የተቀበሇውን ገንዘብ እንዱመሌስ መስማማታቸውን ከግራቀኙ ክርክር በመታመኑ
ከመረጋገጡም በተጨማሪ በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ መሆኑን ከስር ፌ/ቤት መዝገብ
ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዲ ተጠሪ የውሇታውን ገንዘብ መክፇለ ግሌጽ እስከሆነ ዴረስ
አመሌካች በውሇታው መሰረት ማሽን አቅርቦ አገሌግልቱን የመስጠቱን ጉዲይ ሲታይ በውሊቸው
የተስማሙት ማሽኑ በቀን 8 ሰዒት በሳምንት 6 ቀን አገሌግልት ሉሰጥ የነበረ ቢሆንም ማሽኑ
በውለ መሰረት አገሌግልት ያሇመስጠቱን በግራቀኙ የታመነ ሆኖ አመሌካች በበአሌ ምክንያት
ነው ቢሌም በዚህ መሌኩ ያሇማስረዲቱ ከስር ክርክር መረዲት ተችሎሌ፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1786 ስር እንዯተመሇከተው በአንዴ ውሌ ውስጥ ውሌን የሚያፇርሱ የስምምነቶች
ቃሌ ተገሌጾ ከተጻፇበትና የዚህም ስምምነት አፇጻጸም ጉዲይ ተሟሌቶ ከተገኘ አንዯኛው ተዋዋይ
ውሌ ፇርሷሌ ሲሌ ሇመግሇጽ እንዯሚችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ስንነሳ አመሌካች በገባው የውሌ
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ግዳታ መሰረት ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑ ተጠሪ ውለን ያቋረጠ መሆኑን መግሇጹ
ከውሇታቸውም ሆነ ከሔጉ የወጣ አሰራር አይዯሇም፡፡
ሲጠቃሇሌ የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ በጠየቀው ዲኝነት መሰረት ውለ ስሇፇረሰ
ሇአመሌካች ከተከፇሇው ክፌያ ውስጥ አገሌግልት የሰጠበት ሰዒት ክፌያ ብር 38,818.70 /ሰሊሳ
ስምንት ሺህ ስምንት መቶ አስራ ስምንት ብር ከሰባ ሳንቲም/ ተቀንሶ የተጨማሪ እሴት ታክስን
በተመሇከተ አመሌካች ከፌል ከሆነ በሚያቀርበው ማስረጃ ሇከፇሇው አካሌ ከሚጠይቅ በስተቀር
ተጠሪ ሊሊገኘው አገሌግልት ሉከፌሌ አይገባም በማሇት ሇተጨማሪ እሴት ታክስ የተከፇሇ ክፌያን
ጨምሮ ብር 386,601.30 /ሶስት መቶ ሰማኒያ ስዴስት ሺኅ ስዴስት መቶ አንዴ ብር ከሰሊሳ
ሳንቲም/ ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9 ፏርሰንት ህጋዊ ወሇዴ ጋር፤ ውሳኔ ያገኘበት
የገንዘብ መጠን 8 ፏርሰንት የጠበቃ አበሌ ብር 30,934.50 /ሰሊሳ ሺኅ ዘጠኝ መቶ ሰሊሳ አራት
ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ ሇዲኝነት የተከፇሇ ብር 6716.05 /ስዴስት ሺኅ ሰባት መቶ አስራ ስዴስት
ብር ከዜሮ አምስት/ አመሌካች ሇተጠሪ ይመሌስ፤ በማሇት ሲወሰን የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህን
ውሳኔ በማጽናት መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም
የሚከተሇው ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የስር የፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 10332 የካቲት 20 ቀን 2006 ዒ.ም
የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 150808 በቀን
ሏምላ 23 ቀን 2006 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348 /1/ መሰረት
ጸንቷሌ፡፡
2. ሇዚህ ፌ/ቤት ክርክር ግራቀኙ ያወጡት ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
ትእዛዝ
-

በዚህ ፌ/ቤት የተሰጠው የአፇጻጸም እግዴ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡

-

የውሳኔው ግሌባጭ በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

መ/ይ
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ከውሌ ውጪ
ኃሊፉነት
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