የሰ/መ/ቁ. 38794
መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ሙከሚሌ መሏመዴ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ሚፌታህ ከዴር - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ አመሌካች ታህሣሥ ዏ3 ቀን 1994 ዓ.ም
በፃፈት ማመሌከቻ ከአሁኑ ተጠሪ ጋር የንግዴ ግንኙነት እንዯነበራቸው፣ በመካከሊቸው የተፇጠረውን ያሇመግባባትም
በስምምነት ሇመፌታት ተስማምተው ሽማግላዎችን መምረጣቸውንና የተመረጡት ሽማግላዎችም ህዲር ዏ8 ቀን 199ዏ
ዓ.ም ውሣኔ መስጠታቸውን፣ በውሣኔው መሠረትም የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ተፇጽሞ ቀሪ ብር 170,122.75 /አንዴ መቶ
ሰባ ሺህ አንዴ መቶ ሃያ ሁሇት ብር ከሰባ አምስት ሣንቲም/ ከአሁኑ ተጠሪ የሚፇሇግና ሇአመሌካች የሚከፇሌ መሆኑ
ተገሌፆ በሽማግላዎች ቢወሠንም ተጠሪ ሉከፌለ አሇመቻሊቸውን በመዘርዘር ተጠሪ እንዯውሣኔው እንዱፇጽሙሊቸውና
ወጪና ኪሣራ የመጠየቅ መብታቸው እንዱጠበቅሊቸው ዲኝነት ጠይቀው በተጠሪ ሊይ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በመሠረቱት የአፇፃፀም ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በፌርዴ ተከሣሽነት ቀርበው ከአመሌካች ጋር በግሌግሌ ወይም
በሽምግሌና ዲኝነት ሇመዲኘት የተዯረገ የግሌግሌ ስምምነትም ሆነ የተሰጠ የግሌግሌ ዲኝነት ያሇመኖሩን፣ የተዯረገውም
ስምምነት የእርቅ ውሌ ስምምነት መሆኑን፣ የእርቅ ስምምነቱ ውሣኔ ከተባሇም የግሌግሌ ቃልችን በጽሐፌ ስሊሊረጋገጡ
የማይገዯደ መሆኑን፣ አስታራቂ ሽማግላዎችንም የማያውቋቸው፣ የእርቅ ስምምነቱም ጉዴሇት ያሇበት መሆኑን
እንዱሁም በ23/ዏ2/9ዏ ዓ.ም በተዯረገው ስምምነት ባሇጉዲዮችን ሇማስታረቅና ሇማግባባት ተገሌፆ እያሇ ወዯ ግሌግሌ
ወይም የሽምግሌና ዲኝነት መሄደ ሔጋዊነት የላሇው መሆኑን ዘርዝረው ሉፇፀም የሚችሌ ውሣኔ የሇም በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመርና ምስክሮችን በመስማት በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው
ስምምነት እርቅ /conciliation/ መሆኑንና የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3322/2/ በሚያዘው መሠረት የግሌግሌ ቃልችን የሚያረጋግጥ
የጽሐፌ ግዳታ አሇመኖሩን ጠቅሶ የአፇፃፀሙን ክስ ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔን አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም
ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች ሰኔ 25 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በፃፈት 3 /ሦስት/ ገጽ የሠበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የቤተዘመዴ የሽምግሌና
ጉባዔው ያከናወነው ስራ በግራ ቀኙ በ23/ዏ2/9ዏ ዓ.ም በተዯረገው ስምምነት መሠረት የግሌግሌ ሁኖ እያሇ የእርቅ ስራ
ነው መባለ ስሇእርቅና ግሌግሌ የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን ባሊገናዘበ መሌኩ መሆኑን የሽምግሌና ዲኝነቱ የተሰጠውም የግራ
ቀኛችን ማስረጃ መሠረት አዴርጎ ሁኖ እያሇና ይኸው አካሌ በጥብቅ የፌ/ቤቶችን የዲኝነት አሠጣጥ ሥርዓት እንዱከተሌ
የሚያዝ ሔግ ሣይኖር የሽምግሌና ዲኝነቱ የፌ/ቤቶችን የዲኝነት አካሄዴ ያሌተከተሇ ነው የተባሇው ያሊግባብ መሆኑን
ዘርዝረው የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ተሽሮ በቤተዘመዴ ሽምግሌና ጉባዔ ውሣኔ መሠረት እንዱፇፀም ይወሰንሊቸው ዘንዴ
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ
በመባለ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር መጋቢት 17 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በዋሇው ችልት ተዯምጧሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር የሠበር
አቤቱታው ከቀረበበትና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም አመሌካች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት የአፇፃፀም ክስ ውዴቅ የተዯረገው ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ
በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ጥቅምት 23 ቀን 199ዏ ዓ.ም የተዯረገ ስምምነት መኖሩን፣ ከዚህ ስምምነት
በኋሊም ህዲር ዏ8 ቀን 199ዏ ዓ.ም የቤተዘመዴ ሽምግሌና ጉባዔ ውሣኔ መስጠቱን ነው፡፡ ስምምነቱ መኖሩን በተመሇከተ
የስር ፌ/ቤትም ያረጋገጠው ጉዲይ መሆኑን ከውሣኔው ግሌባጭ ተመሌክተናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የጥቅምት 23 ቀን 199ዏ
ዓ.ም ስምምነት እና የህዲር ዏ8 ቀን 199ዏ ዓ.ም በሽምግሌና ጉባዔ አባሊት ተሰጠ የተባሇ ውሣኔ መኖሩን አምኖ ሇጉዲዩ
እሌባት የሰጠው በሽማግላዎች ተሰጠ የተባሇው ውሣኔ የግሌግሌ ስምምነት /arbitration/ ሣይሆን የግሌግሌ እርቅ
/conciliation/ ሆኖ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2322/2/ የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሊሟሊ ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
በመሠረቱ አማራጭ የሙግት መፌቻ ዘዳዎች ተብሇው በአብዛኛው ከሚታወቁት መንገድች መካከሌ ዴርዴር
/conciliation/፣እርቅ /mediation/ ግሌግሌ /arbitration/እና ስምምነት /Negotiation/ የሚጠቀሱ ሲሆን በሀገራችን
ከሚሠሩት የሽምግሌና ዓይነቶች ውስጥ ዴርዴር፣ ግሌግሌና እርቅ ይገኙበታሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ሇጉዲዩ እሌባት ሲሰጥ
ግንዛቤ ውስጥ ያስገባቸው የሽምግሌና ዓይነቶች ዴርዴር /conciliation/ እና ግሌግሌ /arbitration/ ስሇሆነ እነዚህ
አማራጭ የሙግት መፌቻ ዘዳዎች በፌትሏብሓር ሔጉና በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ ያሊቸውን ትርጉምና
አፇፃፀም መመሌከቱ ተገቢነት አሇው፡፡
ዴርዴር /conciliation/ የሚባሇው የሽምግሌና ዘዳ 3ኛ ወገን ባሇበት ግራ ቀኙ ወገኖች የሚዯራዯሩበት መንገዴ
ሲሆን 3ኛ ወገን ከመታዘብ በስተቀር በዴርዴሩ ጣሌቃ አይገባም በፌ/ብ/ህ/ቁ. 3318 - 3324 የተመሇከቱት ዴንጋጌዎችም
የሚገዙት ይህንኑ ነው ግሌግሌ /arbitration/ የሚባሇው የሽምግሌና ዘዳ ዯግሞ ግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን
ሇ3ኛ ወገን አቅርበው የግሌግሌ ዲኛው የሚሰጠውን ውሣኔ የሚቀበለበት መንገዴ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3325 - 3346
ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎችና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315 - 319 እና 35ዏ - 357 የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ስሇግሌግሌ
አዯራረግና አፇፃፀም የሚገዙ ናቸው ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ በሔጉ አግባብ የተዯረጉ የግሌግሌ
ስምምነቶች ሉፇፀሙ የሚችለ ስሇመሆኑ ነው፡፡ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 3325- 3346 ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በተሇይ
ሲታዩም የግሌግሌ ስምምነቶች እንዯ ሌዩ ውልች ሉታዩ የሚገባ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡
ስሇግሌግሌ ትርጉም የሚያስቀምጠው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3325 ግሌግሌ ውሌ ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡ ውሌ ግዳታዎች
የሚቋቋሙበት፣ የሚሇወጡበት ወይም ቀሪ የሚሆኑበት ስምምነት እንዯመሆኑ መጠን ውሌ ስሇመኖሩ መሟሊት
የሚገባቸው ነገሮች /elements/ በግሌግሌ ስምምነትም /arbitral submission/ ተሟሌተው ሉገኙ ይገባሌ በመሆኑም
የግራ ቀኙ ወገኖች ችልታ፣ የግሌግለ ጉዲይ ሔጋዊነት እና በሔጉ የሚፇሇግ ከሆነ ፍርም ተሟሌተው መገኘት የግሌግለን
ስምምነት መኖሩን የምናረጋግጥባቸው ጉዲዮች ናቸው ስሇሆነም በግሌግሌ የሽምግሌና ዘዳ ቀዲሚው እርምጃ ግራ ቀኙ
በሔጉ ፉት የሚፀና /valid/ የግሌግሌ ስምምነት ገብተው መገኘት ነው፡፡
በሔጉ አግባብ በተዯረገ የግሌግሌ ስምምነት መሠረት የግራ ቀኙን ጉዲይ ክርክር የግሌግሌ ዲኛ መመሌከት
ከጀመረ በኋሊ ሉከተሌ የሚገባውን ሥነ ሥርዓት በተመሇከተ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ መሠረት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ.3345 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 317/1/ ዴንጋጌ ሲታይ ዯግሞ የግሌግሌ ዲኛ ክርክሩን መምራት
ያሇበት በተቻሇ መጠን የመዯበኛ ዲኝነት አካሄዴን ተከትል መሆኑን ይገሌፃሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ተከራካሪ ወገኖች
የመስማት፣ ማስረጃዎቻቸውን የማቅረብና የመጠየቅ መብታቸው ሉጠበቅ እንዯሚገባ እና የዲኝነት አሠጣጥም በዚህ ረገዴ
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ሉከተሌ የሚገባው መሆኑን እንገነዘባሇን፡፡ ይሁን እንጂ የግሌግሌ ዲኛ የዲኝነት አካሄዴ
የመዯበኛ ፌ/ቤት የዲኝነት አካሄዴን መከተሌ ያሇበት ቢሆንም እንዯ መዯበኛ ፌ/ቤት የዲኝነት አካሄዴ እጅጉን የጠበቀ
እንዱሆን የማይጠበቅ መሆኑን የተጠቃሹ ዴንጋጌ መንፇስ ያስረዲሌ፡፡ በግሌግሌ ዲኛ የሚሰጠው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 35ዏ እና ተከታዮቹ መሠረት በበሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ ቀርቦ እስካሌተሇወጠ ዴረስ በመዯበኛ ፌ/ቤት
የተሰጠ ውሣኔ በሚፇፀምበት ሥርዓት ቀርቦ ሉፇፀም የሚችሌ መሆኑንም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3345/2/ ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡
በመሆኑም በግሌግሌ ዲኛ የሚሰጥ ውሣኔ የመጨረሻ ነው የግሌግሌ ውለም ውሌ እንዯመሆኑ መጠን በአግባቡ

174

እስከተቋቋመ ዴረስ ተዋዋይ ወገኖችን የሔግን ያህሌ የሚያስገዴዴ፣ በቃሊቸው እንዱታሠሩ የሚያዯርግ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3325' ን' ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1731 ጋር አጣምረን ስንመሇከት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የግሌግሌ ውሌ አሊዯረግኩም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር የላሇና በግሌጽ ያሌተካዯ
ስሇመሆኑና ይኸው ውሌ ስሇመኖሩ የበታች ፌ/ቤትም ያረጋገጠው ጉዲይ ነው፡፡ የግሌግሌ ውለ ጥቅምት 23 ቀን 199ዏ
ዓ.ም ስሇመዯረጉና በአመሌካች፣ በተጠሪና በአቶ ሱሌጣን ሸኑሪ መካከሌ ንብረትንና ገንዘብን አስመሌክቶ የተነሣውን
አሇመግባባት ሇማስታረቅ ጉባዔዉ መቋቋሙን፣ ጉባዔው ያየውንና የወሰነውን ሇመቀበሌ ተዋዋይ ወገኖች የተስማሙበት
እንዱሁም ተዋዋይ ወገኖችና ሽማግላዎቹ ፉርማቸውን ያኖሩበት ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡ ህዲር ዏ8 ቀን 199ዏ ዓ.ም
የተሰጠው የግሌግሌ ዲኞች ውሣኔም መሠረት ያዯረገው ይህንኑ ውሌ ሁኖ ገንዘብና ንብረትን በተመሇከተ ግራ ቀኙን
ተዋዋይ ወገኖች በማስተማመንና በማጣራት የተዋዋይ ወገኖች ዴርሻ ተሇይቶ የተወሰነ መሆኑን ይገሌፃሌ፡፡የስር ፌ/ቤት
በ23/2/199ዏ ዓ.ም የተዯረገው ሰነዴ የእርቅ ስሇመሆኑ አሸማጋይ የተባለት ግሇሰቦች መስክረዋሌ በማሇትና የፌ/ብ/ሔ/ቁ.
3322/2/ ስር የተመሇከተውን በመጥቀስ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ውሌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ.
3318-3324 ስር በተመሇከቱት የሚገዛ ሣይሆን ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3325-3346 ባለት ዴንጋጌዎች የሚገዛ ስሇመሆኑ
በ23/2/199ዏ ዓ.ም የተዯረገው የግሌግሌ ውሌ ይዘቱ ያሣያሌ፡፡ የህዲር ዏ8 ቀን 199ዏ ዓ.ም ውሣኔ የተሰጠውም ተዋዋይ
ወገኖችን በማስተማመንና ተገቢው ማጣራት ተዯርጎ መሆኑ የግሌግሌ ዲኝነት በጥብቅ የፌ/ቤቶችን የዲኝነት ሥርዓት
እንዱከተሌ ሔጉ የማይጠብቅ መሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 317 ከተመሇከተው ዴንጋጌ አኳያ ተዲምሮ ሲታይ ጉዲዩ
በግሌግሌ / arbitration / አሌታየም ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በ23/ዏ2/199ዏ ዓ.ም በተዯረገው የግሌግሌ ውሌ ሠነዴ ሊይ ግራ ቀኙ
ያስሟሟቸው ሽማግላዎች የሚወስኑትን እንዯሚቀበለ መስማማታቸውና ውሣኔ የማሣሇፌ ሥሌጣኑም ሇሽማግላዎች
የሰጡ መሆናቸው ተገሌፆ እያሇ የስር ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው እርቅ /conciliation/ እንጂ ግሌግሌ
/arbitration/ አይዯሇም በማሇት ተጠሪ በሽማግላዎቹ የተወሰነውን ገንዘብ ሇአመሌካች ሉከፌለ አይገዯደም ሲሌ የሰጠው
ውሣኔ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 3325- 3346 እና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315-319 እንዱሁም ከቁጥር 35ዏ-357 ዴረስ የተመሇከቱትን
ሇማስረጃነት ከቀረበው ሰነዴ ይዘት ጋር ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1/ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏዏ136 መስከረም 3ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ተሰጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 6ዏ538
ሚያዝያ ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
2/ ተጠሪ በሽማግላዎቹ የተወሰነውን ገንዘብ ብር 17ዏ,122.75 /አንዴ መቶ ሰባ ሺህ አንዴ መቶ ሃያ ሁሇት ብር
ከሰባ አምስት ሣንቲም/ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ሉገዯደ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
3/ የፋዳራለ መ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔውን እንዱያስፇጽም ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
4/ በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ

175

