የሰ/መ/ቁጥር 37184
ታህሣሥ ዏ9 ቀን 2ዏዏ1
ዲኞች፡-

ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሑሩት መሇሠ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡- የሰሜን ቀጠና ጉምሩክ - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡- 1. ቄስ ብርሃነ ንዋይ - አሌተጠራም
2. ሏጂ ዓብደሌቃዴር መሏመዴ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በኮንትሮባንዴነት የተያዘ 71/ሠባ አንዴ/ ኩንታሌ በአዯራ ተጠምጦ ከቆየ በኋሊ ባሇመመሇሱ ዋጋው
ይከፇሇኝ ጥያቄ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ አመሌካች የአሁኑ አንዯኛ ተጠሪ በመረብሇኸ ወረዲ
በራማ ከተማ በኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የተያዘ ሠባ አንዴ ኩንታሌ ቡና በአዯራ በመጋዘን ሇማስቀመጥና እንዱሁም አቅርብ
በተባሇበት ጊዜ ሇማስረከብ ካሌቻለ ግን እጥፌ አዴርገው 142 /አንዴ መቶ አርባ ሁሇት/ ኩንታሌ ቡና አዴርገው
ሇመመሇስ የውሌ ግዳታ መግባታቸውን፣ ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩሊቸው ዯግሞ ሇአንዯኛ ተጠሪ ዋስ ሆነው ተጠሪው ቡናው
ካሌመሇሱ ሰባ አንዴ ኩንታሌ ቡና ሇመመሇስ ውሌ መፇረማቸውን በመዘርዘር አንዯኛ ተጠሪ በውለ መሠረት 142
ኩንታሌ ቡና ዋጋ ብር 34ዏ,8ዏዏ.00 /ሦስት መቶ አርባ ሺህ ስምንት መቶ ብር/፣ ይህንኑ መክፇሌ የማይችለበት
ምክንያት ካሇ ዯግሞ ሁሇተኛ ተጠሪ በገቡት የዋስትና ውሌ መሠረት የሰባ አንዴ ኩንታሌ ቡና ዋጋ ብር 17ዏ,4ዏዏ.00
/አንዴ መቶ ሰባ ሺህ አራት መቶ ብር/ እንዱከፌለ ይወስንሇት ዘንዴ ዲኝነት በመጠየቅ በተጠሪዎች ሊይ በመሠረተው ክስ
ነው፡፡ ተጠሪዎችም ቀርበው አሇን ያለትን መከሊከያ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛው ተጠሪ ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ
በጉዲዩ በወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ ተብሇው የተቀጡት የፉርማ ሠነዴ ባሇመመርመሩ እንጂ ተመስክሮባቸው አሇመሆኑን፣
ውሌም አሇመኖሩን፣ ቡናው የላሊ ሰው መጋዘን በጉምሩክ ፕሉሶች ተከራይቶ የተቀመጠ እንጂ ተጠሪ የተረከቡት
አሇመሆኑን በመዘርዘር የተከራከሩ ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩሊቸው ዋስ የሆኑት አንዯኛውን ተጠሪ ሇማቅረብ እንጂ ሰባ
አንዴ ኩንታሌ ቡና ሇመክፇሌ አሇመፇረማቸውን በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
ማዕከሊዊ ዞን ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር፣ የምስክሮችን ቃሌ ከሠማና በውለ ሊይ አሇ የተባሇው ፉርማ
የተጠሪዎች ስሇመሆኑ ወይም አሇመሆኑ የፍረንሲክ ምርመራ ውጤት እንዱቀርብ ከአዯረገ በኋሊ ተገቢ ነው ያሇውን
ጭብጥ ይዞ ጉዲዩን በመመርመር በመሌካች በኩሌ የቀረበ ማስረጃ ዝቅተኛ ነው በማሇት ተጠሪዎችን በነፃ አሠናብቶ
ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልትም
ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶች
ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነ/ፇጅ ሚያዝያ ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ፡- ሇክርክሩ መነሻ
የሆነው በኮንትሮባንዴ ተያዘ የተባሇው ቡና አንዯኛ ተጠሪ በአዯራ ስሇመረከባቸው በዚሁ መሠረት መሌሰው
ባሇማስረከባቸው በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ ተብሇው ተቀጥተው ያለ፣ ሁሇተኛ ተጠሪ ዯግሞ ዋስ ሁነው
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መፇረማቸውን የሚያሣዩ ሰነድች ቀርበው እያሇ ተጠሪዎች ተጠያቂነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ሉታረም ይገባሌ
በማሇት የቡናውን ዋጋ እንዱከፌለ ይወስን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ
በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪዎች ቀርበው ሰኔ 26 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ የማስረጃ
አቀራረብ ሥርዓቱንና ጥንካሬውን በተመሇከተ ምክንያቶችን በመዘርዘር ክርክሩ በበታች ፌ/ቤቶች በሚሠማበት ወቅት
የቀረቡት ጭብጦችና የማስረጃዎች ሁኔታ ተጠሪዎችን ኃሊፉ ሇማዴረግ ብቃት ያሊቸው ስሊሌሆኑ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነ/ፇጅ በበኩሊቸው የተጠሪዎችን የመሌስ
ማመሌከቻ ነጥቦችን አንዴ በአንዴ በማንሣት ተገቢነት የላሊቸው መሆኑን በመዘርዘር እና የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር
ሏምላ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም የሰነዴ ማስረጃዎችን
ይዘት ተመሌክቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክር፣
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህ ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ ተጠሪዎች ተጠያቂነት የሇባቸውም
ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ ሲሆን የአሊፉነት መጠኑም ተያይዞ ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ሀ/ አሊፉነትን በተመሇከተ
አመሌካች ክሱን ሉመሰርት የቻሇው በኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የተያዘ ቡና አንዯኛ ተጠሪ በአዯራ አስቀምጠው
እንዱያቆዩ፣ ሲጠየቁም በተጠየቀበት ጊዜ ሇማስረከብ፣ ይህ ካሌሆነ እጥፌ አዴርገው ሇመክፇሌ ኀዲር 17 ቀን 1989 ዓ.ም.
በተፃፇ ሰነዴ ስምምነት አዴርገው በስምምነቱ መሠረት ሉፇፀምሇት ባሇመቻለ ነው፡፡ ይህንኑ ፌሬ ነገር ሇማስረዲትም
የውለን ሰነዴ፣ አንዯኛ ተጠሪ በወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ ተብሇው የተቀጡ ስሇመሆኑ የሚያሣይ የፌ/ቤት ውሣኔ፣
ሇአንዯኛ ተጠሪ የተሰጠ ማስጠንቀቂያና የሰው ምስክሮችን አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪዎች በውለ ሊይ ያሇውን ፉርማ በመካዲቸው
ምክንያትም ፉርማቸው እንዱመረመር ተዯርጎ የተጠሪዎች መሆን አሇመሆኑ ሉሇይ አሇመቻለን በግሇጽ መርማሪው አካሌ
በዯብዲቤ ገሌጿሌ፡፡ በውለ ነበሩ የተባለ ምስክሮች እንዯሰሙ ተዯርጎም ሁሇቱ ምስክሮች ውለን እንማያውቁና
ያሌፇረሙበት መሆኑን፣ ቀሪው ምስክር ግን ውለ መኖሩን በመግሇጽ መስክረዋሌ፡፡
የበታች ፌ/ቤቶች ሇእነዚህ የአመሌካች ማስረጃዎች ክብዯት ያሌሰጡት ፉርማው ተመርምሮ ሉሇይ አሇመቻለና
ሁሇት ምስክሮች ውለን የማያውቁ መሆናቸው ተረጋግጧሌ በማሇት የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1726፣ 1727፣ 27ዏ9፣ 2787፣ 28ዏ2
እና 1922/3/ ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ የአመሌካች ማስረጃ ዝቅተኛ ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
በአመሌካችና በአንዯኛ ተጠሪ መካከሌ የተቋቋመው ውሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2779 ሥር የተመሇከተውን ትርጓሜ
ሉያሟሊ የሚችሌ የአዯራ ውሌ ስሇመሆኑ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት የሰነዴ ማስረጃዎች ይዘት በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ በግራ
ቀኙ መካከሌ ያሇው ውሌ የአዯራ ከሆነ ዯግሞ ጉዲዩ መታየት የሚገባው በዚህ ረገዴ የተመሇከቱት የፌትሏብሓር ሔግ
ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ሉተው የሚችለት ሇጉዲዩ እሌባት ሇመስጠት የማያስችለ
ሆነው ሲገኙ ብቻ ስሇመሆኑ የሔግ አተጓጎም መርህ ያስገነዝባሌ፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ከአዯራ ውሌ አኳያ
የተመሇከቱት ስሇመሆኑ የውሣኔ ይዘት ቢያሳይም በዚህ ረገዴ በዋቢነት የተጠቀሱት ዴንጋጌዎችም ሆነ ከጠቅሊሊ የውሌ
ክፌሌ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች የማስረጃውን ዝቅተኛነት ሇማሣየት አግባብነት የላሊቸው መሆኑን ይህ ችልት
ተገንዝቧሌ፡፡ ሇአንዴ ውሣኔ በዋቢነት ሉጠቀስ የሚገባው ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው እንጂ ተዛማጅነት የላሇው
ሉሆን አይገባም፡፡
አመሌካች በክሱ ሊይ የተገሇፀውን ፌሬ ነገር እርግጠኛነት ሇፇራጅ ሇማሣመን ያቀረባቸው የሰነዴ እና የሰው
ምስክሮች ናቸው፡፡ የሥር ፌ/ቤት ከቀረቡት የአመሌካች ማስረጃዎች መካከሌ አንዯኛ ተጠሪ በጉዲዩ በወንጀሌ ተከሠው
ጥፊተኛ የተባለበትና የተቀጡበትን የፌ/ቤት ውሣኔ ሇጉዲዩ ያሇውን አግባብነት ወይም ብቁነት ሳይገሌጽ ስሇማሇፈ
የውሣኔው ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ የተቆጠረው ወይም የቀረበው ማስረጃ ሇክርክሩ መነሻ ከሆኑት ፌሬ ነገሮች ጋር ግንኙነት
እያሇው እና ፌሬ ነገሮችን ሇማረጋገጥ በሔጉ ክሌከሊ ያሌተዯረገበት የማስረጃ ዓይነት እስከሆነ ዴረስ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት
ሁለም ማስረጃዎች መመዘን አሇባቸው በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ሁለን ማስረጃዎች በአንዴነት ሣይመዘኑ የተወሰኑትን ብቻ
ነጥል በመወሰዴ የሚሠራ ምዘናም ሆነ ውጤት ፌትሏዊነት አይኖረውም፡፡
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እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስ አንዯኛ ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ በወንጀሌ ተከሰው በፌ/ቤቱ ጥፊተኛ ተብሇው የተቀጡ
መሆኑንና በበሊይ ፌ/ቤትም አሇመሇወጡ ተረጋግጦ እያሇ ይህ የአመሌካች ማስረጃ በሰበር ፌ/ቤት በዝምታ ታሌፎሌ፡፡
ይህም የማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓትን ያሌተከተሇ ነው፡፡ የዚህን ማስረጃ አግባብነት እና ብቁነት ስንመሇከተውም ሇጉዲዩ
በማስረጃነት ሉቀርብ ወይም ክብዯት ሉሰጠው አይገባም የሚባሌበትን የሔግ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ
ውሣኔ በዚያው ጉዲይ በፌትሏብሓር በማስረጃነት አግባብነት እና ብቃት የሚኖረው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ ሔ/ቁ. 2149
ተቃራኒው ንባብ ያስገነዝባሌና፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት በወንጀሌ የተሰጠ ውሣኔ በፌትሏብሓር ሇቀረበው ክስ
በማስረጃነት አግባብነት የሚኖረው በወንጀሌ ክሱ በወንጀሌ ፌ/ቤት ተከሣሹ ጥፊተኛ ተብል ከተወሰነ ስሇመሆኑ እና
ሇዚህም የሚሰጠው ምክንያት የወንጀሌ ክስ ማስረጃ አመዛዘን መርህ ከፌትሏብሓሩ የበሇጠ ጠንካራና የማያሻማ ማስረጃ
የሚጠይቅ መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም፡፡ የሥር ፌ/ቤት የአመሌካችን ማስረጃ ክብዯት የመዘነው ከፍረንሲክ ምርመራ
ውጤት መግሇጫና ከተሰሙት ምስክሮች ቃሌ አንፃር እንጂ በወንጀሌ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ ከሔጉ ጋር አገናዝቦ
አይዯሇም፡፡
በመሠረቱ የፍረንሲክ ምርመራ ውጤት በውለ ሰነዴ ሊይ የተመሇከተው ፉርማ የተጠሪዎች አይዯሇም በሚሌ
የማይገሌጽ፣ ይሌቁንም ሇመሇየት ያሌተቻሇ መሆኑን የሚያስረዲ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ መሌኩ የተገሇፀውን የባሇሙያ
አስተያየት በውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የተጠሪዎች አይዯሇም ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ማስረጃ /conclusive
evidence/ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የፍረንሲክ ምርመራ ውጤት ተቀባይነት የሚያገኝበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡
ከተሰሙት የአመሌካች ምስክሮች ውስጥም አቶ ጎይቶኦሞ ገ/ሔይወት የተባለት በ17/ዏ3/1989 በተፇረመው የውሌ ሰነዴ
ሊይ የፇረሙ መሆናቸውን የውለ ሰነዴ የሚያሣይ ከመሆኑም በሊይ በወንጀሌ ችልት በዓቃቤ ሔግ ምስክርነት ቀርበው
የአዯራ ውለን መኖር መመስከራቸው ከመረጋገጡ አኳያ በፌትሏብሓር ክስ ጊዜ ውለን አሊውቀውም፣ አሌፇረምኩም
ማሇታቸው የምስክሩን ቃሌ ተዓማኒነት በመቀበሌ የውሌ ሰነደንና የወንጀሌ ችልት ውሣኔ ሰነዴ የማስረጃነት ተገቢነት
/admissibility/ ሉያስቀር የሚችሌ አይዯሇም ሁሇተኛ ተጠሪም በወንጀሌ ችልት የመሠከሩ ከመሆናቸውም በሊይ በውለ
ሰነዴ ሊይ መፇረማቸውን ሣይክደ የፇረሙበት ምክንያት አንዯኛ ተጠሪን ሇማቅረብ ብቻ ነው ማሇታቸውን፣ የውለ ይዘት
ይኸው የነበረ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2ዏዏ6/1/ በሚያዝዘው መሠረት መቃወሚያ ማስረጃ ሣያቀርቡ የሚከራከሩ በመሆኑ
ክርክራቸው የሔግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ ላሊው ሁሇተኛ ተጠሪ የዋስትና ውለን በተመሇከተ ያቀረቡት የሔግ
መከራከሪያ ሲታይም በውለ ሊይ በግሌጽ እንዯተመሇከተው አንዯኛ ተጠሪ የተረከቡትን ቡና ካሌመሇሱ 71 /ሰባ አንዴ/
ኩንታለን ቡና ሇአመሌካች ሇማስረከብ የተጠቀሰ በመሆኑ ዋሱ እዲውን አውቀው እንዯፇረሙ የሚያሣይ ነው ከሚባሌ
በስተቀር የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1922/3/ ዴንጋጌን መስፇርት እያሟሊም ሉባሌ የማይገባ ሆኖ በመገኘቱ በዚህ ረገዴ የቀረበው
መከራከሪያ ነጥብ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
ተጠሪዎች የአመሌካች
ችልት ሉቀርብ የማይገባ ነው
የተጠቀሱት ማስረጃዎች በስር
የማስረጃው አቀራረብ ሥርዓቱን

ማስረጃ አቀራረብም ሥርዓቱን ያሌጠበቀ፣ በስር ፌ/ቤት ሣይቀርብ ሇዚህ ሰበር ሰሚ
በማሇት የተከራከሩ መሆኑንም ይህ ችልት ተገንዝቧሌ፡፡ ሆኖም በአመሌካች በኩሌ
ፌ/ቤት ተዘርዝረው የቀረቡ መሆናቸውን የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ የሚያሣይ በመሆኑ
ያሌጠበቀ ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡

በመሆኑም ከሊይ በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች የበታች ፌ/ቤቶች በተጠሪዎች አሊፉነት ሊይ የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ የተገኘ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሣኔ ተሽሮ ተጠሪዎች
በአዯራ ተቀምጦ ሇአመሌካች ሊሌተመሇሰው ቡና አሊፉ ሉባለ የሚገባ ነው ብሇናሌ፡፡
ሇ/ የአሊፉነትን መጠን በተመሇከተ፡- ጉዲዩ በአዯራ ውሌ ዴንጋጌዎች መገዛት ያሇበት መሆኑ ከሊይ ተገሌጿሌ፡፡
በመሆኑም የተጠሪዎች የሃሊፉነት መጠን መታየት ያሇበትም አዯራ ይዘት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት አንዯኛ
ተጠሪ በአዯራ የተረከቡትን ቡና ሲጠየቁ ካሌመሇሱ እጥፌ አዴርገው ሇመመሇስ በሔዲር 17 ቀን 1989 ዓ.ም. ተዯረገ
በተባሇው ውሌ የተስማሙ ቢሆንም ይኸው ግዳታቸው በጠቅሊሊ የውሌ ዴንጋጌዎች መገዛት የላሇበት በመሆኑ፣ የአዯራ
ተቀባዩ በአዯራ የተቀመጠውን ዕቃ እንዱመሌስ ሲጠየቅ ያሇበት ሔጋዊ ግዳታ በአዯራ የተቀመጠውን ዕቃ መመሇስ እንጂ
ሉመሇስ የሚገባው ዕቃ ሉያስገኝ የሚችሇው ጥቅምና ላሊ ተያያዥነት ያሇው ትርፌ ጋራ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2779
– 2799 ዴረስ ያለት ዴንጋጌዎች መንፇስ ስሇማያሣይ፣ አመሌካች የአንዯኛ ተጠሪ የአሊፉነት መጠን እጥፌ ሉሆን
ይገባሌ በማሇት የጠየቀው ዲኝነት ከአዯራ ውሌ ዴንጋጌዎች ጋር ተዛምድ የማይሄዴ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም፣ የአንዯኛ
ተጠሪ የአሊፉነት መጠን በአዯራ ውለ የተገሇፀውን 71 /ሰባ አንዴ/ ኩንታሌ ቡና በዓይነት ሇአመሌካች መመሇስ፣ ወይም
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ይኸው ብዛት ያሇው ኩንታሌ ቡና በወቅቱ ገበያ በነበረው ዋጋ ብር 17ዏ,4ዏዏ.00 /አንዴ መቶ ሰባ ሺህ አራት መቶ/
ተብል በአመሌካች ተገሌፆ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ የተቃውሞ ነጥብ የላሇ በመሆኑ አንዯኛ ተጠሪ ይህንኑ የገንዘብ መጠን
ሇአመሌካች በአማራጭ የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪ በአሊፉነት መጠኑ ሊይ ያቀረቡት ክርክር የዋስትናው ግዳታ መጠን በገንዘብ ያሌተጠቀሰ ነው
ከሚሌ ይዘት ውጪ አንዴ ኩንታሌ ቡና በወቅቱ የነበረውን የገበያ ዋጋ መሠረት አዴርጎ የቀረበ ባሇመሆኑ የአሊፉነታቸው
መጠን በአንዯኛ ተጠሪ አሊፉነት መጠን ውጪ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም ሁሇተኛ ተጠሪ የገቡት ግዳታ
ተራ ዋስትና ዓይነት በመሆኑ እና በዚህ የዋስትና ዓይነት ዯግሞ ዋሱ ሇባሇገንዘቡ የሚገዯዴበት ባሇዕዲው ግዳታውን
መወጣት ያሌቻሇ የሆነ እንዯሆነ በመሆኑ ሁሇተኛ ተጠሪ አንዯኛ ተጠሪ መክፇሌ ካሌቻለ ብቻ 71 /ሰባ አንዴ/ ኩንታሌ
ቡና በዓይነት ሇአመሌካች የመመሇስ ወይም በአማራጭ የ71 /ሰባ አንዴ/ ኩንታሌ ዋጋ ብር 17ዏ,4ዏዏ.00 /አንዴ መቶ ሰባ
ሺህ አራት መቶ ብር/ የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው ተብል ሉወሰን የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ሲጠቃሇሌም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው በኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ተያዘ የተባሇው ቡና አንዯኛ ተጠሪ በአዯራ
ስሇመረከባቸው እና በዚህ መሠረት መሌሰው ባሇማስረከባቸው በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሠው ጥፊተኛ የተባለበት
የፌ/ቤት ውሣኔ በሰነዴ ማስረጃነት አመሌካች አቅርቦ እያሇ የሰው ምስክሮችን ቃሌ እና ሙለ በሙለ መዯምዯሚያ ሊይ
ሉያዯርስ የማይችሌ የፍረንሲክ ምርመራ ውጤት መግሇጫ ብቻ ነጥል በመመዘን በ17/ዏ3/1989 ዓ.ም. ተዯረገ የተባሇውን
የአዯራ ውሌ ሰነዴ ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪዎች ተጠያቂነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ የማስረጃ አቀባበሌና አመዛዘን
ሥርዓትን ያሌተከተሇ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት
የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በዞኑ ማዕከሊዊ ፌ/ቤት ጥቅምት 2ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ተሰጥቶ በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 22296 ጥር 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
2. አንዯኛ ተጠሪ ሇአመሌካች 71 /ሰባ አንዴ/ ኩንታሌ ቡና እንዱያስረክቡ ወይም በአማራጭ ብር 17ዏ,4ዏዏ.0000
/አንዴ መቶ ሰባ ሺህ አራት መቶ ብር/ እንዱከፌለ ብሇናሌ፡፡
3. ሁሇተኛ ተጠሪ ሇባሇገንዘቡ አመሌካች የሚገዯደት ባሇዕዲ አንዯኛ ተጠሪ ግዳታቸውን መወጣት ያሌቻለ እንዯሆነ
ብቻ ነው ብሇናሌ፡፡
4. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
5. መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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