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የሰ/መ/ቁ. 49635 

ጥር 23 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

 ዲኜ መሊኩ 

 ተሻገር ገ/ስሊሴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- ሂጦስ የገበሬዎች የህ/ሥ/ማህበር - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ ፡- የመሥራቅ ደቄትና ፊብሪካ        -      ‛ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇጉዲዩ አወሳሰን እንዱረዲ ይቅረብ የተባሇው የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ 
መዝገብ ቁጥር 6059 አሇመቅረቡን አስመሌክቶ ተገቢውን ትዕዛዝ ሇመስጠት በሚሌ ነበር፤ ይሁን 
እንጂ ይኸው መዝገብ ዘግይቶም ቢሆን የቀረበ ስሇሆነ ጉዲዩን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው ግራ ቀኙ እንዯአዯረጉት የስንዳ ሽያጭ ውሌ ሳይፇፀም የቀረው 
በየትኛው ተዋዋይ ወገን ጉዴሇት ነው የሚሇውን ነጥብ በውለ ከተመሇከተው የሻጭና የገዥ 
መብትና ግዳታ፣ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች እና ግራ ቀኙ ስሇጉዲዩ ካቀረቡት ክርክርና 
ማስረጃ አንፃር ሇይቶ ከሚያስከትሇው ውጤት ጋር ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡ 

 ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው የአሁን አመሌካች የሂጦስ ገበሬዎች የህ/ሥ/ማህበር 
ያቀረበው ክስ ሲሆን፤ ይዘቱም 

 ታህሳስ 26 ቀን 1997 ዓ.ም በተዯረገ የስንዳ ግዥና ሽያጭ ውሌ መሠረት በየጊዜው 
ሇማስረከብ ከገባነው 4000(አራት ሺህ) ኩንታሌ ስንዳ ውስጥ እስከ ጥር 27 ቀን 1997 ዓ.ም ዴረስ 
በዴምሩ 1020(አንዴ ሺህ ሃያ) ኩንታሌ አስረክበናሌ፡፡ ሇዚሁ ሇተረከበው ገዥ ዋጋውን አሌከፇሇም፡፡ 
እኛም የማስረከቡን ተግባር በማቆም ክፌያ እንዱፇፅም ብንጠይቀው እንዯጥያቄው ባሇመፇፀሙ 
ርክክቡ ዘገየ፡፡ የስንዳም ዋጋ በነዲጅ ዋጋ ጭማሪ የተነሣ ጨመረ፡፡ ይህንም የስንዳ ዋጋ ጭማሪ 
እራሱ በሰጠን ማስታወቂያ ጭምር አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም በእራሱ የክፌያ ግዳታ ባሇመፇፀም 
ተግባር ውለ ቀሪ ሆኖ ሊስረከብነው የስንዳ ዋጋ ብር 168,300(አንዴ መቶ ስዴሳ ስምንት ሺህ 
ሦስት መቶ ብር) ከእነ ወሇደ ጋር ይክፇሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ በተከሳሽነት የሰጠው መሌስ 
የክፌያ ጥያቄ አቅርቦ አሌተከሇከሇም፡፡ ውለ ከተዯረገበት ስንዳውን እስከሚያስረክብበት ዴረስ የነዲጅ 
ዋጋ ጭማሪ አሌተዯረገም ሇማስረከብ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት አሌቻሌኩም በማሇት የገሇፃቸው 
ምክንያቶች በህጉ መሠረት እንዯአቅም በሊይ የሆኑ ምክንያቶች አይቆጠሩም፡፡ ስሇሆነም ስንዳውን 
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ሇማቅረብ እንቢተኛ ሆኖ ያስረከበውን ስንዳ ዋጋ ክፌያ ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት 
መሌሷሌ፡፡ 

 እንዯገናም የተከሳሽ ከሳሽ ሆኖ ተከሳሽ እንዯውለ ሇማስረከብ በገባው ግዳታ መሠረት 
ባሇማስረከቡ ባሌተረከብነው 2980 ኩንታሌ ሌክ የስንዳ ዋጋ በዚያው ጭማሪ የብር 447,000(አራት 
መቶ አርባ ሰባት ሺህ ብር) በሌዩነት ጉዲዩ ዯርሶብናሌ፡፡ ስሇሆነም ቀሪውን 2980 ኩንታሌ 
ያስረክበን፤ ወይም ይህንኑ የዋጋ ሌዩነት በጉዲት ኪሣራ ይክፇሇን የሚሌ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 

 የአሁን አመሌካች ሇዚሁ የተከሳሽ ከሳሽ አቤቱታ የሰጠው መሌስ ፌሬ ቃሌ 

 ሇማስረከብ የገባሁት ስንዳ እኔ የማመርተውን ሳይሆን ከማህበሩ አባሊት ወይም ከአርሶ 
አዯሩ በግዥ የሚገኘውን ነው፡፡ ሇተረከበው የስንዳ ዋጋ ባሇመክፇለ ምክንያት የስንዳ ዋጋ 
በመጨመሩ ምክንያት የቀሪውን የማስረከብ ተግባር እንዱያቆም ተገዶሌ፡፡ በውለ አንቀጽ 13 
አንዯኛው ወገን የገባውን ግዳታ ሳይፇፅም ቢቀር ወይም ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ሲያጋጥም 
ውለን ማፌረስ ይቻሊሌ፡፡ ሇተረከበው 1020 ኩንታሌ ስንዳ በወቅቱ ክፌያ ሇመፇፀም ባሇመቻለ 
ጊዜው ተራዘመ ጊዜው ሲራዘም የስንዳ ዋጋና የነዲጅ ዋጋ በመጨመሩ ሇዚሁ ጭማሪ ምክንያት 
የሆነው እራሱ የተከሳሽ ከሳሽ ነው፡፡ ስሇሆነም ሇውለ መፌረስ ምክንያት የሆነው እራሱ በመሆኑ 
በተከሳሽ ከሳሽነት ያቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም፡፡ የጠየቀውም የጉዲት ኪሣራ መጠን በማስረጃ 
የተዯገፇ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 ክርክሩ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ጉዲዩን ተመሌክቶ የአሁን ተጠሪ የተረከበውን 1020(አንዴ ሺህ 
ሃያ) ኩንታሌ ስንዳ ዋጋ ክፌያ ያሌፇፀመ መሆኑን ስሊመነ ዋጋውን ብር 168,300.00(አንዴ መቶ 
ስዴሳ ስምንት ሺህ ሦስት መቶ ብር) ከጥር 20 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር 
ሇከሳሽ ይክፇሌ፤ 

 በላሊ በኩሌ የአሁን አመሌካች ቀሪውን ስንዳ ሊሇማስረከብ በምክንያትነት የጠቀሰው 
የስንዳና የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ ናቸው በሚሌ ስሇመሆኑ እራሱ ሇተከሳሽ በ10/6/97 ዓ.ም የፃፇው 
ዯብዲቤ አስረጂ በመሆኑ ምክንያት ከክፌያ መዘግየት ጋር የሚያያዝ አይዯሇም፤ በተጨማሪም 
የክፌያ መዘግየት ሇውሌ ማፌረስ ምክንያት የሚሆነው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1788 እንዯተመሇከተው 
የክፌያው መዘግየት የውለን መሠረታዊ ስምምነት የነካ ሲሆን ነው፡፡ በውሊቸው አንቀጽ 8 ሊይም 
የክፌያ መዘግየት የውለን መሠረታዊ ስምምነት የሚነካ መሆኑ አሌተመሇከተም፡፡ ስሇሆነም የክፌያ 
መዘግየት ውለን ያፇርሳሌ የሚሇውን ክርክር ፌ/ቤቱ አሌተቀበሇውም፤ በውለ መሠረት ቀሪውን 
2980(ሁሇት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ) ኩንታሌ ስንዳ ያስረክብ፤ ወይም ዯግሞ በአሁን ጊዜ ሇአንዴ 
ኩንታሌ ብር 150.00(አንዴ መቶ ሃምሣ ብር) ስሇመጨመሩ በቀረበው መረጃ መሠረት ሇ2980 
ኩንታሌ ብር 447,000.00(አራት መቶ አርባ ሰባት ሺህ ብር) ተከሳሽ ሇከሳሽ ይክፇሌ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ወሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን አመሌካች ያቀረበው የይግባኝ ክርክር በይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት ተቀባይነት ባሇማግኘቱ ሇዚህ የሰበር መዝገብ መነሻ የሆነውን የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 

 ሁሇቱም ወገኖች በዚህ በሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ ያቀረቡት ክርክር ይዘት ከሊይ ባጭር 
ባጭሩ በሥር ፌ/ቤት ያቀረቡትን ሇመግሇፅ ከተጠቀሰው በይዘቱ የተሇየ አይዯሇም፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተውን ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርመረናሌ፡፡ 
እንዯመረመርነውም የአሁን አመሌካች በከሳሽ ሇውለ መፌረስ ምክንያት የሆነው ገዥ መሆኑ 
ታውቆ ውለ ይፌረስ ሊስረከቡት ስንዳ ዋጋ ይክፇሇኝ በሚሌ እና የአሁን ተጠሪም በተከሳሽ ከሳሽነት 
እንዯ ውለ ቀሪውን ስንዳ ያስረክበኝ፤ የማያስረክብ ከሆነ በሻጭ ጉዴሇት ምክንያት የስንዳ ዋጋ 
በመጨመሩ የተነሳ የታየውን የዋጋ ጉዴሇት በጉዲት ኪሣራ ይክፇሇኝ በሚሌ ይከራከሩ እንጂ 
ሁሇቱንም ወገኖች የሚያከራክራቸውን ነጥብ ሇይቶ ሇጉዲዩ ውሳኔ ሇመስጠት አከራካሪው ነጥብ 
አንዴ ነው፡፡ ይኸውም 

 እንዯ ውለ ሉፇፀም ያሌቻሇው በየትኛው ተዋዋይ ወገን ጉዴሇት የተነሣ ነው የሚሇው 
ነው፡፡ ከዚህም ጭብጥ በመነሳት በታመነው እና የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር መሠረት በማዴረግ 
ከውሊቸው አንቀጾች እና አግባብነት ካሇው ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ እንዯተመሇከትነው ፡- 

 የአሁን ተጠሪ በሁሇት ተከታታይ ጊዜ ሇተረከበው 1020(አንዴ ሺህ ሃያ ኩንታሌ) ስንዳ 
ዋጋ ያሇመክፇለን የካዯው ጉዲይ አይዯሇም ስሊሌጠየቀኝ እንጂ ጠይቆ ክፌያ አሌተከሇከሇም የሚሌ 
ክርከር ያቅርብ እንጂ በውለ እንዯተመሇከተው በየጊዜው ሇሚረከበው ስንዳ ዋጋውን የመክፇሌ 
ግዳታ የተጣሇበት ከመሆኑ በቀር የመክፇሌ ግዳታው በክፌያ ጥያቄ ሊይ የተመሠረተ አይዯሇም፡፡ 
በመሆኑም ሻጭ በየጊዜው የተባሇውን የስንዳ መጠን የማስረከብ ግዳታ ያሇበትን ያህሌ ተጠሪም 
በገዥነት በየጊዜው ሇሚረከበው የስንዳ መጠን ዋጋውን የመክፇሌ ተነፃፃሪ ግዳታ አሇበት፡፡ ይህም 
የሻጭና የገዥ እንዯቅዯም ተከተለ በየጊዜው የተሸጠውን ነገር የማስረከብና ዋጋውን የመክፇሌ 
ግዳታቸው ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ በውሊቸው ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ይህ በየጊዜው 
ሇሚረከበው ስንዳ ዋጋ የመክፇሌ ግዳታ መዘግየቱ ካሊከራከረ የገዥ ብቸኛ ግዳታ በሽያጭ 
ሇተረከበው ስንዳ ዋጋ መክፇሌ እንዯመሆኑ መጠን ይህ የክፌያ መዘግየት በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1784 
በተዯነገገውም ቢሆን የውለን መሠረታዊ ስምምነት የነካ ነው ከሚባሌ በቀር የሥር የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ትርጉም የሚከተሌ አይዯሇም፡፡ እንዯውለ አነጋገር ክፌያ የመፇፀም ግዳታ 
በየጊዜው በሚዯረገው ርክክብ መሠረት እንጂ ገዥ ክፌያ ሳይፇፀም በውሌ ማብቂያ ጊዜ አጠቃል 
የመክፇሌ መብት ያሇው ይመስሌ ከፉሌ ክፌያ የውለን መሠረታዊ ስምምነት ሉነካ አይችሌም ወዯ 
ሚሇው መዯምዯሚያ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በተሇይም ሻጭ የሚሸጠውን ስንዳ ከማህበሩ አባሌ 
ከላልች አርሶአዯረሮች በመሰብሰብ በሽያጭ የሚያስተሊሇፌ መሆኑን ገሌፆ ሲከራከር ሇዚህ 
ማስተባበያ ክርክር ተጠሪ አሇማቅረቡ በየጊዜው ሇሚዯረገው ርክክብ በወቅቱ ክፌያ የማግኘት 
መብትና ክፌያ የመፇፀም ግዳታ የውለ መሠረታዊ የስምምነት ክፌሌ መሆኑን አመሊካች ነው፡፡ 

 በውሊቸው አንቀጽ 8 ሊይ ገዥው በየጊዜው ሇሚረከበው ስንዳ ዋጋውን የመክፇሌ ግዳታ 
ያሇበት በመሆኑና አንዯኛው ወገን የገባውን ግዳታ ሳይፇፅም በቀረ ጊዜ ሇውሌ ማፌረሻ ምክንያት 
እንዯሆነ በውለ አንቀጽ 13 ሊይ የተመሇከተ በመሆኑ የገዥ ግዳታ አሇመፇፀም ምን ውጤት 
እንዯሚያስከትሌ በውሊቸው ሊይ የተቀመጠ ሲሆን፤ ይህ ስሇመሆኑ በውሊቸው በግሌፅ አሌሰፇረም 
እንኳ ቢባሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2278 እንዯተመሇከተው የተሸጠን ነገር የተረከበ ገዥ የሽያጩን ዋጋ 
ወዱያውኑ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት በመሆኑና የሽያጩ ዋጋ ያሌተከፇሇው ሻጭ የተሸጠውን ነገር 
ሳያስረክብ በእጁ የማቆየት መብት የሚሰጠው ሇመሆኑ የዚሁ ዴንጋጌ ግሌባጭ ንባብ ስሇሚያስረዲ 
በተሇይም ግራ ቀኙ ከያዙት ውሌ አንፃር ሇጉዲዩ ቀጥተኛ አግባብነት ባሇው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2351(1) 
እንዯተመሇከተው ሻጭ በተከታታይ ሇሁሇት ጊዜ የተሸጠውን ስንዳ ሲያስረክብ በተጓዲኝ ገዥ የክፌያ 
ዋጋውን አሇመክፇለን እንዲረጋገጠ፤ በተከታይ ሇሚያስረክባቸውም ነገሮች ስሇመከፇለ ተገቢውን 
ስጋት የሚያሳዴርና በዚህም የተነሣ ውለን የማፌረስ መብት የሚሰጠው እንጂ ተጠሪ እንዯሚሇው 
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ተገድ ቀሪውን ስንዳ እንዱያስረክብ ወይም ዯግሞ ይህንኑ የማስረከብ ግዳታ የማይዋጣ ከሆነ የዋጋ 
ሌዩነትን የመክፇሌ ግዳታ የሚጥሌበት አይዯሇም፡፡ 

 በዚህ ሁለ ምክንያት ግራ ቀኙ እንዯገቡት የሽያጭ እና ግዥ ውሌ እንዲይፇፀም ምክንያት 
የሆነውን የግዳታ መጓዯሌ የፇፀመው ገዥ እንጂ ሻጭ ያሇመሆኑ ግራ ቀኙ ባቀረቡት ክርክር 
ማስረጃ ማረጋገጡን የሥር ፌ/ቤት ተቀብል ሆኖም ይህ የክፌያ ግዳታ አሇመሟሊት ዋናውን 
የስምምነት አካሌ የነካ አይዯሇም በሚሌ መነሻ ሇውለ መፌረስ ሻጭን ኃሊፉ በማዴረግ የሰጠው 
ትርጉም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ከሊይ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች አፇፃፀም በአግባቡ ያሊገናዘበ 
በመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ዲኝነት መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ  

1. የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በኮ/መ/ቁ 
6059 በ8/8/2000 እና በኮ/መ/ቁ 68877 ሏምላ 09 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጡት ውሳኔ እና 
ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሻሽል ተወስኗሌ፡፡ 

2. የግራ ቀኙ የሽያጭ ውሌ በገዥ በኩሌ የሚጠበቀውን የክፌያ ግዳታ ባሇመፇፀም ምክንያት 
መፌረሱ ስሇተረጋገጠ ሻጭ የአሁን አመሌካች በሽያጭ ሊስረከበው 1020(አንዴ ሺህ ሃያ) 
ኩንታሌ ስንዳ ዋጋ ብር 168,300.00(አንዴ መቶ ስዴሳ ስምንት ሺህ ሦስት መቶ ብር) ክስ 
ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር ገዥ /የአሁን ተጠሪ/ ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇስንዳው ሽያጭ እና ግዥ ውሌ መፌረስ ምክንያት ሆኖ የተገኘው ገዥ ሇተረከበው 1020 
ኩንታሌ ዋጋ ክፌያ በጊዜው ባሇመክፇለ የተነሣ በመሆኑ እንጂ በሻጭ በኩሌ በታየ የግዳታ 
አሇመፇፀም ምክንያት ባሇመሆኑ ሻጭ የአሁን አመሌካች ሇገዥው ሇአሁን ተጠሪ ቀሪ 
ስንዳውን የማስረከብም ሆነ ቢያስረክብ ታዩ የተባሇውን የዋጋ ሌዩነት በጉዲት ኪሣራ መሌክ 
የመክፇሌ ግዳታ የሇበትም ብሇናሌ፡፡ 

በዚህ ሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ያዯረጉት ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 

የሥር ፌ/ቤቶች መዝገቦች በመጡበት ሁኔታ ይመሇሱ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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