
242 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 39601 

ጥቅምት 5 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

       አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - አክሉለ ተስፊዬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ገዛኸኝ መንግስቱ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በመዝገቡ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ ሇንግዴ የሚውለ እህልችን ይዞ የነበረው 
መጋዘን በመታሸጉ ምክንያት ዯርሶአሌ የተባሇውን ጉዲት(ኪሣራ) ሇማስከፇሌ በሚሌ የቀረበውን ክስ የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ በአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ በአመሌካች ሊይ አቅርቦት 
የነበረው ክስ የተሇያዩ እህልችን ሲነግዴበት የነበረው የንግዴ ቤት መጋዘን ከሔግ ውጪ አሽጏ ሁከት የፇጠረበት 
መሆኑን፣በዚህ ምክንያትም ሁከቱ ይወገዴሇት ዘንዴ በፌ/ቤት ክስ መመስረቱን፣አመሌካች ሇክሱ መሌስ እንዱሰጥ 
ታዞ መቅረቡና ክርክር መዯረጉን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ሁከቱ ይወገዴ ሲሌ በመወሰኑ መጋዘኑ መከፇቱን በአንዴ 
በኩሌ ሲገሌጽ፤በላሊ በኩሌ ዯግሞ የቀረበው ክስ ውሳኔ እስኪያገኝ ዴረስ መጋዘኑ ሇአራት ወር ያህሌ ተዘግቶ 
በመቆየቱ ምክንያት በእህሌ ዋጋ ረገዴ ዯረሰ የተባሇው ኪሣራ ብር 9,959(ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ) 
እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ ተጠሪ የጠየቀውም ይኸው ብር 9,959(ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ) ከወሇዴና 
የጠበቃ አበሌ ጋር እንዱከፇሇው እንዱወሰንሇት ሲሆን፣ፌ/ቤቱም በጥያቄው መሰረት ወስኖሇታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ 
ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤትም ውሳኔውን አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ 
ነው፡፡ 

 አመሌካች ሏምላ 23 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረም ዘንዴ አቤቱታ አቅርቦአሌ፡፡ 
በበኩሊችንም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም ክርክሩን 
አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡ 

 ከሊይ እንዯተገሇጸው ተጠሪ ከጉዲዩ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ክስ የመሰረተው ሁሇት ጊዜ ነው፡፡ የመጀመሪያው 
ከሔግ ውጪ ተዯረገ የተባሇውን እሽግ እንዱነሳሇት የሚጠይቅ ሲሆን፣ሁሇተኛው ዯግሞ መጋዘኑ በመታሸጉ 
ምክንያት ዯረሰ ያሇውን ኪሣራ እንዱከፇሌ የሚጠይቅ ነው፡፡ የኪሣራው መጠን ያሰሊው የእሔለን የመሸጫ ዋጋ 
ነው(ነበር) ያሇውን መሰረት በማዴረግ እንዯሆነም በክሱ ተመሌክቶአሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ በሁሇተኛው ክስ 
የተጠየቀው ኪሣራ በመጀመሪያው ክስ ሉጠየቅ ይገባው የነበረ በመሆኑ ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም የሚሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና ኪሣራው በእርግጥ ሇመዴረሱ ማስረጃ እሌቀረበም የሚሌ የፌሬ ነገር ነጥብ 
በማንሳት ተከራክሮአሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ሁሇቱንም የመከራከሪያ ነጥቦች አሌተቀበሇም፡፡ 
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 ክሱን ያስተናገዯው የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ እንዲየነው ተጠሪ በመጋዘኑ መታሸግ 
ምክንያት በእህለ ሊይ የዯረሰውን ብሌሽት ወይም ኪሣራ የሚያሳይ ማስረጃ እንዲሊቀረበ ፌ/ቤቱ ስሇመገንዘቡ 
በውሳኔው ሊይ በግሌጽ አመሌክቶአሌ፡፡ “… ከሣሽ ከተሇየ የእህሌ ንግዴ ሊይ ያጣውን የገንዘብ መጠን አሟሌቶ 
በዚህ ሊይ መዘረዘሩ ግሌጽ ነው፡፡ ነገር ግን በዚህ ረገዴ ይህንን ያሔሌ ገቢ ሇማግኘቱም ሆነ ሇማጣራቱ የተመሰከረ 
ነገረ የሇም፡፡ ይህንን የራሱን ገቢ ተከሣሽ በክርክሩ ሊይ እንዯተቃወመው የተመዘገበ የገቢ ግብር የተከፇሇበት 
ሇመሆኑ ማስረጃ የሇም..” በማሇትም በውሳኔ ሏተታው ሊይ ተችቶአሌ፡፡ የዯረሰበት መዯምዯሚያ ይህ እንዯሆነ 
ከገሇጸ በኋሊም ነው ተጠሪ ካሣ(ኪሣራ) ይገባዋሌ በማሇት ገንዘብ እንዱከፇሌ የወሰነው፡፡ 

 በበኩሊችን እንዯምናየው ፌ/ቤቱ በተጠሪ ሊይ ኪሣራ ሇመዴረሱ ምንም አይነት ማረጋገጫ አሊገኘም፡፡ 
ይህንንም እንዲመነበት በውሳኔው ሊይ አመሌክቶአሌ፡፡ ገንዘቡ መከፇሌ አሇበት ሇማሇት የቻሇው በእርግጥም 
ኪሣራው ስሇመዴረሱ በተጨባጭ ማስረጃ አረጋግጦ ሳይሆን፣መጋዘኑ ታሽጏ ከቆየ ተጠሪ ያጣው ማስረጃ 
አረጋግጦ ሳይሆን፣መጋዘኑ ታሽጏ ከቆየ ተጠሪ ያጣው ነገር የሇም ሇማሇት አይቻሌም ከሚሌ ግምት በመነሳት 
እንዯሆነ በውሳኔው ማጠቃሇያ ሊይ በግሌጽ አመሌክቶአሌ፡፡ ኪሣራ ሉከፇሌ የሚችሇው ጉዲት ስሇመዴረሱ 
ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2090 እና 2091 ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ እንዯምናየው ግን የዯረሰ ጉዲት ሇመኖሩ በምንም አይነት መንገዴ አሌተረጋገጠም፡፡ በመሆኑም ክሱ 
ሇሁሇተኛ ጊዜ እንዯቀረበ ይቆጠራሌ ከሚሌ መነሻ አመሌካች አቀርቦት የነበረው የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
ቢታሇፌ እንኳ በክርክሩ ፌሬ ነገር ተገብቶ የዯረሰ ጉዲት አሇ ሇማሇት የሚያስችሌ የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር 
ምክንያት ስሇላሇ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇት ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 07105 ኀዲር 12 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የኦሮሚያ 
ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 47571 ሚያዝያ 28 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፌሇው ኪሣራ የሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

                                   

     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	39601

