የሰ/መ/ቁ. 119563
መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ተፇሪ ገብሩ
አብርሃ መሰሇ
አብዬ ካሳሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኃይሌ አገሌግልት የአለቶ ሊንጋኖ ጂኦተርማሌ
አለቶ ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያ

-- ነ/ፇጅ ቦንቱ ቢራቱ ቀርበዋሌ፡፡

ተጠሪ፡- አቶ ሏጂ ነገዎ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በእርሻ መሬት ይዞታ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት በኃሊፉነት ስሇመጠየቅና የካሳ ክፌያ ጥያቄን
የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የምስራቅ ሽዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን
አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ከሳሽ በመሆን ተከራክሯሌ፡፡
የተጠሪ ክስ አመሌካች በ2001 ዒ.ም መንገዴ ሲሰራ ሇውሃ መውረጃ ቦይ ሳያወጣ በመቅረቱ
ውሃው 4 ቀረጥ የእርሻ መሬትን ስሊበሊሸ የ7 አመት የእርሻ ገቢ በመቋረጡ የ7 ዒመት ምርት
178 ኩንታሌ ስንዳ በ900 ብር ሑሳብ 151,200 / አንዴ መቶ ሃምሳ አንዴ ሺ ሁሇት መቶ ብር
/ ያጣሁ ስሇሆነ አመሌካች በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1254፤ 2027 እና 2092 መሰረት እንዱከፌሇኝ ሲለ ክስ
አቅርበዋሌ፡፡

አመሌካች

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.2143

በተከሳሽነት

መሰረት

በይርጋ

ቀርቦ
ይታገዲሌ

ጉዲቱ

ከዯረሰ

በማሇት

7

የመጀመሪያ

ዒመት

ስሇሞሊው

ዯረጃ

መቃወሚያ

በማቅረብ በፌሬ ነገሩም የመከሊከያ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ክርክሩ የአሊባ ስሇሆነ
በማሇት በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረበውን መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ በአመሌካች
ጥፊት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የ6 ዒመት ምርት ብር 151,200 / አንዴ መቶ
ሃምሳ አንዴ ሺ ሁሇት መቶ ብር / እንዱከፌሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር
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በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የምስራቅ ምዴብ ችልት አቅርበዋሌ፡፡
በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤቱም በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2143 ካሳ የሚመሇከት ሲሆን ካሳ ሇመጠየቅ
ዯግሞ በሁሇት አመት ውስጥ የሚሌ ስሇሆነ በሁሇት አመት አሌጠየቀም፡፡ የሰባት ዒመት
ሉጠይቅ አይችሌም ስሇሆነም የሁሇት አመት ብቻ ነው መጠየቅ የሚችሇው በማሇት የሶስት
አመት እንዱከፇሇው ይኸውም የ151,200 ብር ግማሽ አመሌካች እንዱከፌሌ ሲሌ የስር ፌርዴ
ቤት ውሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ
ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በሚሌ ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር
እንዱቀርብ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት
ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

የሔግ

ዴንጋጌዎች

ጋር

በማገናዘብ

በሚከተሇው

መሌኩ

መርምሮታሌ፡፡
የአመሌካች ጥያቄ በ2001 ዒ.ም ይህን መንገዴ በከፌተኛ ወጪ ሲሰራ የቀበላውም ነዋሪዎች
ከሳሽን ጨምሮ የወረዲውና የቀበላው መስተዲዴር አንዴ ሊይ በመሆን ከአዲሚ ቱለ አስከ አሇታ
ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ዴረስ የሚሰራው መንገዴ ሇአከባቢው ህብረተሰብ ጠቃሚ መሆኑን
አምኖበት በዯስታ ተቀብሇው መንገደን እየተገሇገለበት ሇ7 ዒመት ያህሌ ምንም አይነት ቅሬታ
ሇአመሌካች ሆነ ሇላልች ጉዲዩን ስሌጣን ሊሊቸው የመንግስት አካሌ ሳያቀርቡ ዛሬ የቀረበው ክስ
ተቀባይነት የላሇው፤ በሁሇት አመት ይርጋ ጊዜ የታገዯ ነው በሚሌ የቀረበው ክርክር ውዴቅ
በማዴረግ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረበውን ግምት ሙለ በሙለ ይከፇሌ ብል ሲወሰን የክሌለ
ጠ/ፌ/ቤትም የ3 ዒመት ይከፇሇው ሲሌ በማሻሻሌ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ ዯግሞ የቀረበው የይርጋ
ጥያቄ ከጉዲዩ ጋር ስሇማይገናኝ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ትክክሇኛና ህገ መንግስታዊ
መብቴን ያረጋገጠሌኝ ስሇሆነ ምንም የህግ ስህተት የሇበትም ይህ የሚታሇፌ ከሆነ በአማራጭ
የጠቅሊይ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ እንዱያፀናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ቅዴሚያ መታየት
ያሇበት ሇክርክር ምክንያት የሆነው ጉዲት ዯርሷሌ የተባሇው በ2001 ዒ.ም ከመሆኑ አኳያ
አመሌካች ያነሳው የይርጋ ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤቶች በትክክሌ የመታየት ያሇመታየቱን ይህ
ቢታሇፌ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው የሁሇት አመት ይርጋ ነው ካሇ
በኋሊ ተመሌሶ የ3 አመት የታጣ ጥቅም የመወሰኑን አግባብነት ነው፡፡ አመሌካች ሇሚያሰራው
የአለቶ ሊንጋኖ ጂኦተርማሌ አለቶ ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያ የሚወስዴ መንገዴ ስራ ምክንያት
በተጠሪ መሬት ይዞታ ሊይ ጉዲት መዴረሱ ፌሬ ነገሩን የማጣራት ስሌጣን ባሇቸው በስር ፌርዴ
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ቤቶች የተረጋገጠ ነው፡፡ በተጠሪ ክስ እንዯተመሇከተው በይዞታቸው ጉዲት የዯረሰው ከ2001 ዒ.ም
ጀምሮ መሆኑና እስከ 2007 ዒ.ም ዴረስ ሳገኝ የነበረውን ጥቅም ማጣታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ የተጠሪ
ጥያቄ በቀጥታ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ጋር የሚገናኝ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ በዚሁ መሰረትም ከስር
ፌርዴ ቤት ጀምሮ በአመሌካች እየተነሳ ያሇው ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ መቃወሚያ ነው፡፡
ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ምክንያት ጉዲት የዯረሰበት ሰው ጉዲቱ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በሁሇት
ዒመት ውስጥ ክስ ማቅረብ እንዲሇበት በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2143 ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ማሇት ከሁሇት
አመት በኋሊ የሚቀርብ ክስ በይርጋ የሚታገዴ ይሆናሌ፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ በተጠሪ ሀብት ወይም ጥቅም ጉዲት የዯረሰው ከ2001 ዒ.ም ጀምሮ
መሆኑ አከራካሪ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በአመሌካች ተግባር ምክንያት ሇዯረሰባቸው ጉዲት ካሳ የሰባት
ዒመት ማግኘት የነበረባቸውን የምርት ዘመን ገምተው ክስ የመሰረቱት

መጋቢት 23 ቀን 2007

ዒ.ም ነው፡፡ ክሱ የቀረበው ከስዴስት ዒመት በኋሊ መሆኑ ነው፡፡ ተጠሪ በመሬት ይዞታቸው ሊይ
ጉዲት መዴረሱን ከማወቅና በወቅቱ ከመጠየቅ ያገዲቸውን ምክንያት አቅርበው የተከራከሩበት
ሁኔታ የሇም፡፡ በመሬት ይዞታቸው በየአመቱ ምርት የሚያገኙበት ሊይ ጉዲት ሇመዴረሱ ወይም
የቀረባቸውን ጥቅም ሇማወቅ አንዴ የምርት ዘመን ጊዜ በቂ ነው፡፡ በተጠሪ በኩሌ ያቀረበው
ክርክር ጉዲቱ በየአመቱ እየጨመረ የሄዯ እንጂ በአንዴ ጊዜ የተከሰተ አይዯሇም በማሇት ሊቀረቡት
ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም የጉዲቱ መጠን ሉጨምር እንዯሆነ እንጂ ጉዲት
ስሇመዴረሱ ሊሇማወቅ በቂ ምክንያት ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች ክሱ ከውሌ
ውጭ ኃሊፉነት ሇሚዯርስ ጉዲት ካሳ ክስ መቅረብ ያሇበት በህጉ በግሇፅ የተቀመጠውን በማሇፌ
ከስዴስት አመት በኋሊ የቀረበ ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴ ሆኖ እያሇ ይህንኑ በማሇፌ የተሰጠው
ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚሁ መሰረትም ተከታዩን ውሳኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው

1.

የምስራቅ ሽዋ ዞን ከፌተኛ

ሳ

ኔ

ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.40951 ግንቦት 11 ቀን 2007 ዒ.ም

የተሰጠ ውሳኔና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ በመ/ቁ.225865 መስከረም
27 ቀን 2008 ዒ.ም የተሰጠ ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡

2.

የተጠሪ ክስ በፌ/ብ/ህ/ቁ.2143 መሰረት ጉዲት ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በሁሇት አመት
ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ስሇሆነ አመሌካች ሉጠየቅ አይገባም ብሇናሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡

መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዘገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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