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የሰ/መ/ቁ. 37762 

ታህሣሥ ዏ9 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  አሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ገዋኔ ኢንተርþራይዝ ኃሊ.የተ.የግሌ ማህበር - ነ/ፇጅ ተስፊዬ ጎሊ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዮሱፌ ይማም - ቀረበ - 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ውሌ ባሇመፇፀሙ ምክንያት የዯረሰውን የጉዲት ኪሣራ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች ጥር 24 ቀን 1999 ዒ.ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ ነሏሴ 15 ቀን 1993 ዒ.ም በተፃፇ ውሌ ተጠሪ ሇአመሌካች 
የመጥረጊያ አሇሊ በማቅረብ ወዯ ውጭ ሇመሊክ የገባውን ግዳታ ሇመወጣት ያመቸው ዘንዴ በተጠሪ እግር ተተክቶ በተጠሪ 
ሠራተኞች የሌማቱን ስራ ሇማካሄዴ ብር 17ዏ,6ዏ9.14 /አንዴ መቶ ሰባ ሺህ ስዴስት መቶ ዘጠኝ ብር ከአስራ አራት 
ሣንቲም/ ማውጣቱን፣ የተጠሪ የውሃ ንþና ትራክተሮች በዔዲ በመሬት ባሇይዞታዎች በመያዛቸው ምክንያት ሇዚህ ዔዲ 
አመሌካች ብር 1ዏ3,445.8ዏ /አንዴ መቶ ሦስት ሺህ አራት መቶ አርባ አምስት ብር ከሠማኒያ ሣንቲም/ ወጪ 
ማዴረጉን፣ አመሌካች ያጣው የገቢ ትርፌ ዝርዝር ዴምሩ ብር 285,98ዏ.ዏዏ /ሁሇት መቶ ሰማኒያ አምስት ሺህ ዘጠኝ 
መቶ ሰማኒያ ብር/ መሆኑን፣ ተጠሪ ያሇምንም ማስጠንቀቂያ ውለን በማፌረሱም የካቲት 27 ቀን 1993 ዒ.ም በተዯረገው 
ውሌ መሠረት ብር 15,ዏዏዏ.ዏዏ /አስራ አምስት ሺህ/ የገዯብ መቀጫ የመክፇሌ ግዳታ ያሇባቸው መሆኑን በመዘርዘር 
በአጠቃሊይ ብር 471,589.14 /አራት መቶ ሰባ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ብር ከአስራ አራት ሣንቲም/ 
ከወጪና ኪሣራ ጋር ተጠሪ እንዱከፇሌ ይወሰንሇት ዘንዴ በአፊር ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት በዞን ሦስት ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመሠረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በፌ/ቤቱ ጥሪ መሠረት ቀርበው ታኀሣሥ 17 ቀን 1999 ዒ.ም 
በተፃፇ ማመሌከቻ በግራ ቀኙ ውሌ መኖሩን ሣይክደ በውለ አሇመፇፀም ምክንያት አመሌካች ነው የሚለባቸውን 
ምክንያቶች፣ ሇመሬቱ ባሇይዞታዎች ተከፇሇ ሇተባሇው ወጪም አሊፉነት የላሇባቸው መሆኑንና የአመሌካች ማስረጃዎች 
አግባብነት እና ተቀባይነት የሊቸውም የሚለባቸውን ምክንያቶች በመዘርዘር መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተውን ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ተገቢ ናቸው ያሊቸውን ሁሇት ጭብጦችን መስርቶ የአሁኑ ተጠሪ 
በአመሌካች በኩሌ ወጡ ሇተባለት የተሇያዩ ወጪዎች አሊፉነት የሇባቸውም፣ የገዯብ መቀጫውን ግን ተጠሪ ሇውለ 
መፌረስ ምክንያት ነው ባይባለም ከአንዲንዴ ሁኔታዎች አንፃር ሉከፌለ የሚገባ ሆኖ ተገኝተዋሌ በማሇት ተጠሪ ብር 
15,ዏዏዏ.ዏዏ /አስራ አምስት ሺህ ብር/ ሇአመሌካች እንዱከፌለና የአመሌካች የወጪና ኪሣራ ዝርዝር የማቅረብ መብት 
በመጠበቅ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኛቸውን አቅርበው ይኸው 
ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የአሁኑ አመሌካች ሕጉ ያስቀመጠውን መስፇርት ተጠቅሞ ውለን ማፌረስ ሲገባው 
በሕጉ መሠረት አሌፇፀመም የሚሌ ምክንያት በመዘርዘር የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ በመሻር የአሁኑ አመሌካች ሇአሁኑ ተጠሪ 
በውለ አንቀጽ 5.2 ስር የተመሇከተውን የገዯብ መቀጫ ብር 15,ዏዏዏ.ዏዏ /አስራ አምስት ሺህ ብር/ ሉከፌሌ ይገባሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነ/ፇጅ ሚያዝያ 26 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፈት የሠበር አቤቱታ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ ተጠሪ 
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ክስ ባሊቀረቡበት ጉዲይ ባሇእዲ እንዴንሆን የተወሰነው ያሊግባብ በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ተከራክረው የዞኑ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ እንዱፀና ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው  የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮ  
ተጠሪን ያስቀርባሌ ተብል በሠበር ችልቱ እንዱታይ በመዯረጉ ተጠሪ ቀርበው ህዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በተፃፇ 
ማመሌከቻ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሣቸውም ሊይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የካቲት 27 ቀን 1993 ዒ.ም 
የተዯረገውን ውሌ መሠረት በማዴረግ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ መሻሩም ሆነ የገዯብ መቀጫውን ሇአመሌካች ሇተጠሪ 
እንዱከፌሌ መወሰኑ ስህተት ባሇመሆኑ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነ/ፇጅ በበኩሊቸው የተጠሪን 
መሌስ በመንቀፌ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሣቸውን ህዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክር 
የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች ሇተጠሪ ብር 15,ዏዏዏ.ዏዏ /አስራ አምስት ሺህ/ እንዱከፌሌ መወሰኑ ሥነ-
ሥርዒታዊ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 በክርክሩ ሂዯት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ውሌ መኖሩ መታመኑ፣ በተጠሪ በኩሌ በስር ፌ/ቤት የተከሣሽ 
ከሣሽነት ክስ አሇመቅረቡ የተረጋገጡ ጉዲዮች ናቸው፡፡ ሇአመሌካች በስር ፌ/ቤት ክስ የመሠረተው የአሁኑ ተጠሪ የካቲት 
27 ቀን 1993 ዒ.ም እና ነሏሴ 15 ቀን 1993 ዒ.ም ከአመሌካች ጋር በተዋዋለት መሠረት የመጥረጊያ አሇሊ ምርት 
ሇማቅረብ ግዳታ ገብተው የቅዴሚያ ክፌያ ገንዘብ ተቀብሇው ምርቱን ሣይሠበስቡና ሇአመሌካች ሣያስረክቡ የመስኖ 
እርሻውን ጥሇው በመጥፊታቸው በአመሌካች ሊይ የተሇያዩ ወጪዎች መከሰታቸውን በመግሇጽ የእነዚህ ወጪዎች ዴምር 
እና የገዯብ መቀጫ ሇውለ አሇመፇፀም በጉዲት ካሣነት እንዱከፇሌ ይወሰን ዘንዴ ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ ዯረሱ ሇተባለት ወጪዎች ተጠሪ አሊፉነት የሇበትም በማሇት ከወሰነ 
በኋሊ ሇገዯብ መቀጫው ግን ተጠሪን ተጠያቂ አዴርጓቸዋሌ፡፡ 

 እንግዱህ የአሁኑ ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ውሣኔ ያሌተስማሙበትና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ 
ያቀረቡበት ነጥብ የገዯብ መቀጫውን በተመሇከተ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ ከዚህ ውጪ ሇውለ አሇመፇፀም ምክንያት 
አመሌካች በመሆኑ ሌጠየቅ አይገባም ከማሇት ውጪ የዯረሰብኝ ጉዲት ስሊሇ አመሌካች ሉከፌለኝ ይገባሌ በማሇት 
በሥርዒቱ መሠረት የጠየቁት ዲኝነት አሇመኖሩን የክርክሩ ሂዯት ያሣያሌ፡፡ 

 በመሠረቱ በመጀመሪያ ዯረጃ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ሇበሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኙን የሚያቀርበው የበታች ፌ/ቤትን ውሣኔ ሇማስሇወጥ፣ ሇማሻሻሌ ወይም ሙለ በሙለ ውዴቅ ሇማዴረግ ነው፡፡ 
ይህም ሉሆን የሚችሇው ያቀረበው ክስ ኖሮት ያሊግባብ ውዴቅ ከሆነበት ወይም የተጠቀው ዲኝነት በአግባቡ ሣይታይ 
የታሇፇ ከሆነ ነው ዲኝነት ዯግሞ በከሣሽነት ወይም በተከሣሽነት ሉጠየቅ ይችሊሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም በይግባኝ 
የቀረበሇትን ጉዲይ የሚያስተናግዯው በበታች ፌ/ቤት የተዯረገውን የክርክር እና የተጠየቀውን ዲኝነት ይዘት እንዱሁም 
አግባብነቱን በመመሌከት ነው፡፡ በበታች ፌ/ቤት ተከሣሽ የነበረ ወገን የተከሣሽ ከሣሽነት ሥርዒቱን አሟሌቶ ሣይጠይቅ 
በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ፌርደ ተሇውጦ የፌርዴ ባሇመብት እንዱሆን ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት የሚጠይቅበት እና 
ተቀባይነት የሚያገኝበት ሥርዒት አሇመኖሩን ስሇይግባኝ ፌርዴን ሇመቃወምና  ሇፌርዴ እንዱሻሻሌ ወይም እንዱጣራ 
ስሇማመሌከት የተዯነገጉት ከቁጥር 32ዏ እስከ 37ዏ የተመሇከቱት የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ዴንጋጌዎች ያሣያለ፡፡ 
ስሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሥሌጣን የሚዯነግገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ በተሇይ ሲታይም ፌ/ቤቱ ማናቸውም 
ይግባኝ የቀረበሇትን ፌርዴ ወይም ውሣኔ ሇማፅናት፣ ሇማሻሻሌ ወይም ሇመሻር የሚችሌ መሆኑን ከመዯንገጉ ውጪ 
በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያሌተጠየቀ ዲኝነት የመስጠት ሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ አያሣይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 182/2/ 
ስር የተመሇከተው የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ስሌጣንም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አስተያየት መስጠት ወይም መወሰን 
ይገባው ነበር ብል በሚገምተው ጉዲይ ሊይ ትእዛዝ ወይም ውሣኔ ሇመስጠት የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ በተጨማሪም ተገቢ 
መስል የታየውንና ነገሩን ሇማስፇፀም ተስማሚ ነው ብል የሚገመተውን ማናቸውንም ላሊ ውሣኔ ወይም ብይን ወይም 
ትእዛዝ ወይም ፌርዴ መስጠት ስሇመሆኑ የተገሇፀ ቢሆንም በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የተሰጡት የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
ሥሌጣንና ተግባራት የሚከናወኑት በበታች ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ሥርዒቱን የጠበቀ ክርክር ሲቀርብና የተጠየቀ ዲኝነት 
ሲኖር ነው፡፡ አንዴ ተከራካሪ በሥነ-ሥርዒቱ መሠረት ክስ ባሌቀረበበት ጉዲይ ባሇዔዲ የሚሆንበት ሕጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 
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በመሆኑም ሇውለ አሇመፇፀም ምክንያት አመሌካች በመሆኑ የገዯብ መቀጫውን በውለ መሠረት ሉከፇሇኝ ይገባሌ 
በማሇት ክስ ባሊቀረበበት ሁኔታ ተጠሪ ሇውለ አሇመፇፀም ምክንያት አይዯለም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ከዯረሠ በኋሊ ተጠሪ የገዯብ መቀጫው ሇአመሌካች ሉከፌሌ አይገባም በሚሌ ውሣኔ መቆም እየተገባው 
በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያሌተጠየቀ ዲኝነት መስጠቱ ሥነ-ሥርዒታዊ ካሇመሆኑም በሊይ ሇውሣኔው መሠረት 
ያዯረጋቸው የፌትሏብሔር ዴንጋጌዎችም አግባብነት የላሊቸው ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት አመሌካች ብር 15,ዏዏዏ.ዏዏ 
/አስራ አምስት ሺህ/ ሇተጠሪ እንዱከፇሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ አመሌካች የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት የጠየቀውን ዲኝነት ስንመሇከተው 
የአሁኑ ተጠሪ ሇውለ አሇመፇፀም ተጠያቂ ስሇመሆናቸው እርግጠኛ ያሌሆነ ስሇመሆኑ ከውሣኔው ሊይ "… ውሌ አፌራሽ 
ተከሣሽ ነው ባንሌም …"  በሚሌ ከገሇፀው ሁኔታ መረዲት የሚቻሌ ከመሆኑም በሊይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ሇውለ 
መፌረስ ምክንያት የሆነው የአሁኑ አመሌካች ነው በማሇት የወሰነው በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎችን መዝኖ 
በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሣኔ በዚህ ችልት የሚታይበትን አግባብ አሊገኘንም፡፡ በይዘቱ የማስረጃ ምዘና ነውና፡፡  

 በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1771/2/ በተመሇከተው መሠረት ተጎጂው ወገን የጉዲት ኪሣራ የመጠየቅ መብት የሚኖረው የውለ 
አሇመፇፀም በገንዘብ የሚተመን ኪሣራ የዯረሰበት መሆኑ ሲታወቅ እንዯሆነ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የበታች ፌ/ቤት በማስረጃ 
ምዘና የተሇያዩ ከመሆናቸው ውጪ በውለ ወይም በሕጉ አተረጓጎም ረገዴ የተሇያዩበት ሁኔታ ስሇመኖሩ የክርክሩ ሂዯት 
አያሣይም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ሇገዯብ መቀጫው ተጠያቂነት የሇባቸውም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው 
የውሣኔ ክፌሌ የሚሇወጥበትን ሕጋዊ ምክንያት ስሊሊገኘን በዚህ ረገዴ የተፇፀመ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የአፊር ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 968 የካቲት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ//ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2/ ተጠሪ ሇውለ መፌረስ ምክንያት አይዯለም የተባሇው የውሣኔ ክፌሌ እንዲሇ ሆኖ የገዯብ መቀጫውን 
በተመሇከተ ግን አመሌካች ሇተጠሪ ብር 15,ዏዏዏ.ዏዏ /አስራ አምስት ሺህ/ ሉከፌሌ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3/ አመሌካች የዞኑ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ያጽናሌኝ ሲሌ ያቀረበውን ጥያቄ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

4/ ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

5/ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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