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 የሰ/መ/ቁ. 66935 
ሰኔ 5 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                                                                                                                               

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- አቶ ሽመሌስ አበራ  -  ጠበቃ አቶ ማሩ ባዘዘው ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ጌታቸው አያሌቄ  -   ቀረቡ 
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 54218 በኀዲር 8 ቀን 
2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ 
ቁጥር 63616 በመጋቢት 14 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 
ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ጉዲዩ የፉሌም ሥራ ውሌ 
አፇፃፀም ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡  

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርቦ ከተከሳሽ ጋር ቃሌኪዲን የተባሇውን 
ሌብወሇዴ ታሪክ ወዯ ፉሌም ሇመቀየር ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም ውሌ ተዋውሇናሌ፡፡ በውለ 
ከሳሽ ሇፉሌም ሥራ ወጭ መሸፇን ግዳታ ያሇብኝ ሲሆን ተከሳሽ ፉሌሙን ሇመሥራት የወጣው 
ወጭ ከተሸፇነ በኋሊ ትርፌ እኩሌ ሇመካፇሌ ተስማምተናሌ፡፡ ከሳሽ በውለ መሰረት ፉሌሙ 
ተጠናቆ ሇእይታ እስከበቃ ጥር 24 ቀን 1999 ዓ.ም ብር 304,000 /ሶስት መቶ አራት ሺህ ብር/ 
አውጥቻሇሁ፡፡ ተከሳሽ ፉሌሙ ሇእይታ ከበቃ በኋሊ በውለ መሰረት በፉሌሙ የተገኘውን ገቢ 
አሊሳወቀኝም፣ ሇፉሌሙ ሥራ ያወጣሁትን ወጭ አሌከፇሇኝም፡፡ ከስፕንሰር የተገኘውን ብር 
50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ አሌከፇሇኝም፡፡ ከሣሽ ሇፉሌሙ ሥራ ከእንግሉዝ አገር ስመሊሇስ ብር 
40,000 /አርባ ሺህ ብር/ አውጥቻሇሁ፡፡ ስሇሆነም ከሳሽ ከእንግሉዝ አገር ስመሊሇስ ያወጣሁትን 
ወጭ ተከሳሹ እንዱሸፌን፣ ፉሌሙ ሇእይታ እንዲይቀርብና የፉሌሙ ማስተር እንዱቃጠሌና ሇገበያ 
የተሰራጨው እንዱሰበሰብ፣ በፉሌሙ የተገኘው ገቢ ታስቦ ዴርሻዬን እንዱያካፌሇኝ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ያቀረበው ክስና ከሳሽ በአማራጭ ሂሳቡ ተጣርቶ ሇፉሌም ሥራው ያወጣሁት ብር 
304,000 /ሶስት መቶ አራት ሺህ ብር/ ተከሳሽ እንዱከፌሌ፣ ፉሌም የሚያስተዲዴር ባሇሙያ 
ተሹሞ ፉሌሙን ተረክቦ በማሳየትና በማስተዲዯር ገቢውን እንዱያካፌሇን፣ ከስፕንሰር ከተገኘው 
ብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ ብር/ ዴርሻዬን ብር 25,000 /ሃያ አምስት ሺህ ብር/ ተከሳሽ 
እንዱከፌሌና ተከሳሽ የፉሌሙን ፔሮዱውሰር ሪሽ ማስታወቂያና የፉሌም ሥራ ዴርጅት በሚሌ 
ስያሜ ከከሳሽ ስምምነት ውጭ ያሳተመ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 34 ንኡስ 
አንቀጽ 4 መሰረት የኢኮኖሚና ሞራሌ ጉዲት ካሳ ከውለ መቀጫ ጋር እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡  



219 
 

አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርበው ከሳሽ በውለ መሰረት ያወጡት ወጭ ብር 
232,000 /ሁሇት መቶ ሰሊሳ ሁሇት ሺህ ብር/ ብቻ ነው፡፡ ከከሳሽ ጋር ውሌ የፇጸመው ወጋየሁና 
አበራ የቴአትር ኢንተርፔራይዝ ስያሜው ሪሽ የማስታወቂያና የፉሌም ሥራ ዴርጅት በሚሌ ስም 
በሔጋዊ መንገዴ የተቀየረ በመሆኑ ክሱ የሔግ መሰረት የሇውም፡፡ ሪሽ የማስታወቂያና የፉሌም 
ሥራ ዴርጅት ሇፉሌሙ ሥራ የከሳሽ ወኪሌ እያጸዯቀው ብር 307,338.73 /ሦስት መቶ ሰባት 
ሺህ ሦስት መቶ ሰሊሳ ስምንት ብር ከሰባ ሦስት ሣንቲም/ ያወጣ በመሆኑ ከሳሽ ይህንን ገንዘብ 
ሉተካ ወይም ሉያቻቻሌ ይገባሌ፡፡ ከሳሽ ሇፉሌም ሥራ የሚሆነውን የዴርሰት ሥራ በማቅረባቸው 
ብቻ የተከሳሽን የፔሮዱውሰርነት መብት ሇመጋፊት አይችሌም፡፡ ከስፕንሰር የተገኘው ገንዘብ 
ፉሌሙን ሇማስመረቅ ሇወጣው ወጭ የዋሇ ስሇሆነ ከሳሽ ያቀረበው ጥያቄ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 
ፉሌሙን የማስተዲዯር መብት ያሇው ተከሣሽ በመሆኑ ክሱ ተገቢነት የሇውም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማና ከመረመረ በኋሊ በከሳሽና በተከሳሽ 
መካከሌ የተዯረገው ውሌ ሉፇረስ ይገባሌ ወይስ አይገባም? ከሳሸ ሇፉሌሙ ማሰሪያ ያወጣውና 
ሇተከሳሽ የሚከፌሇው ተጨማሪ ገንዘብ አሇ ወይም የሇም? ተከሳሽ ሇከሳሽ ካሳ ሉከፌሌ ይገባሌ 
ወይስ አይገባም? የሚለትን ጭብጦች ከመሰረተ በኋሊ ውለ በተከሳሽ ጥፊት ሉፇረስ ይገባዋሌ 
ተከሳሽ ሇፉሌሙ ማሰሪያ አውጥቻሇሁ በማሇት ያቀረበው የተጨማሪ ገንዘብ ጥያቄ ሚዛን 
በሚዯፊ ማስረጃ ያሌተዯገፇ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ከሳሽ ፉሌሙን በካሳ ክፌያነት 
ይረከቡት በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ከመረመረ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች ይህንን ውሣኔ በመቃወም መጋቢት 21 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ 
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡ 
በመጀመሪያ ዯረጃ ተጠሪ ውሌ የተዋዋሇው በመጀመሪያ ወጋየሁና አበራ የቴአትር 
ኢንተርፔራይዝ ከሚባሇውና በኋሊ ስያሜው ሪሽ ማስታወቂያና የፉሌም ሥራ ዴርጅት በሚሌ 
ስም በሔጋዊ መንገዴ ከተቀየረው ዴርጅት ጋር ነው፡፡ ስሇዚህ ተጠሪ አመሌካችን በስሙ መክሰሱ 
የሔግ መሰረት የሇውም፡፡ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች የውሌ ግዳታውን 
በመተሊሇፌ የተጠሪን የስራ አመንጭነትና የኢኮኖሚ መብት አሳጥቷሌ በማሇት ውለ እንዱፇርስ 
የሰጡት ውሣኔ አዋጅ ቁጥር 410/1996 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1፣ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 
2፣ አንቀጽ 30፣ አንቀጽ 21 ንዐስ አንቀጽ 5/ሏ/ እና ላልች አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
የሚተሊሇፌና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ውለ እንዱፇርስ የተሰጠው ውሣኔ የሔግ 
መሰረት የላሇው ሲሆን አመሌካች የተጠሪ ወኪሌ በመሆን ያጸዯቀው ወጭ ውዴቅ መዯረጉ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ከሃያ አመት በፉት የዯረስኩትና ተወዲጅ የሆነው የዴርሰት ሥራዬን ወዯ ፉሌም 
ሇመቀየር ከአመሌካች ጋር ውሌ በመዋዋሌ በውለ መሰረት ግዳታዬን ተወጥቻሇሁ፡፡ አመሌካች 
ውለ ሲዯረግ የነበረውን ዴርጅት ስያሜ በመቀየር ከኃሊፉነት ሇማምሇጥ የሞከሩ በመሆኑ ክሱ 
በስሙ መቅረቡ ተገቢ ነው፡፡ ሇኦድቪዥዋሌ ሥራው ሙለ ግብአት የሆነው የእኔ ዴርሰት 
በመሆኑና ሇፉሌም ስራው የወጣውን ወጭ ተጠሪ የሸፇንኩ በመሆኑ የፉሌሙ ፔሮዱውሰር 
ተዯርጌ መወሰዴ ያሇብኝ እኔ እንጂ አመሌካች አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት አመሌካች ውለን ያሊከበረ መሆኑን በማረጋገጥ ፉሌሙን እኔ እንዴረከብ የሰጡት 
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ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ሰኔ 13 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የመሌስ መሌስ በሰበር አቤቱታው 
ያነሳቸውን ነጥቦች በማጠናከር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የሥር ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካችና ተጠሪ ቃሌኪዲን የተባሇውን ሌብወሇዴ ታሪክ ወዯ 
ፉሌም ሇመቀየር ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ እንዱፇርስና ተጠሪ ፉሌሙን 
እንዱረከብ የሰጡት ውሣኔ የሔግ መሰረት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
አመሌካችና ተጠሪ ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም በተዯረገው ውሌ ስሊሇባቸው ግዳታና 
ኃሊፉነትና በውሌ የተጣሇባቸውን ግዳታና ኃሊፉነት በሚፇጽሙበት ጊዜ ስሇአከናወኗቸው 
ተግባራትና ሳይፇጸሙ ስሇቀሩት ተግባራት፣ ፌሬ ጉዲይ በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን 
የዯረሱባቸው መዯምዯሚያዎችን አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር መመርመሩ አስፇሊጊ 
ነው፡፡ አመሌካች የወጋየሁና አበራ የቴአትር ኢንተርፔራይዝ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ በመቅረብ 
ከተጠሪ ጋር ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም ውሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ 

በውለ ተጠሪ ቃሌኪዲን የተባሇውን ሌብወሇዴ መጽሏፌ ወዯ ፉሌም ሇመሇወጥ የሚያስፇሌገውን 
ወጭ ሇመሸፇን፣ አመሌካች ዯግሞ የፉሌም ሥራውን ሇማከናወን የሚያስፇሌጉትን ተግባራት 
ሁለ በመፇጸም የፉሌም ሥራውን በማጠናቀቅ ሇዕይታ ሇማብቃት ግዳታ የገቡ መሆኑ በሥር 
ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ቃሌኪዲን የተባሇውን ሌብወሇዴ 
መጽሏፌ ወዯ ፉሌም ሇመሇወጥ የወጣውን ወጭ ብር 304,000 /ሶስት መቶ አራት ሺህ ብር/ 
በውለ መሰረት ሸፌኛሇሁ በማሇት የተከራከረ ሲሆን አመሌካች ተጠሪ በውለ መሰረት ቃሌኪዲን 
የተባሇውን ሌብወሇዴ መጽሏፌ ወዯ ፉሌም ሇመሇወጥ ከወጣው ወጭ ብር 539,338 /አምስት 
መቶ ሰሊሳ ዘጠኝ ሺህ ሶስት መቶ ሰሊሳ ስምንት ብር/ ውስጥ ብር 232,000 ብቻ የከፇሇ 
በመሆኑ በውሌ የገባውን መሰረታዊ ግዳታ አሌተወጣም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

ሇፉሌሙ ሥራ የወጣው ወጭና ተጠሪ ሇአመሌካች የከፇሇው የገንዘብ መጠን ግራ ቀኙ 
የሚከራከሩበት መሰረታዊ ጭብጥ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ይህንን ነጥብ በጭብጥነት በመያዝ 
የግራ ቀኙን ማስረጃ የሰማውና የመረመረው የፉሌሙን ሥራ ሇማጠናቀቅ የወጣው ወጭ ብር 
539,338 /አምስት መቶ ሰሊሳ ዘጠኝ ሺህ ሶስት መቶ ሰሊሳ ስምንት ብር/ ነው በማሇት አመሌካች 
ተጠሪ ብር 307,338.73 /ሦስት መቶ ሰባት ሺህ ሶስት መቶ ሰሊሳ ስምንት ብር ከሰባ ሦስት 
ሳንቲም/ ያወጣ በመሆኑ ሇአመሌካች ሉተካ ወይም ሉቻቻሌ ይገባሌ በማሇት ታዓሚነት ባሇውና 
ሚዛን በሚዯፊ ማስረጃ አሌተረጋገጠም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ይህንን የሥር ፌርዴ ቤት 
መዯምዯሚያ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተቀብልታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 
ተጠሪ ሇፉሌሙ ሥራ ማጠናቀቂያ ያወጣው አመሌካች እንዯሚሇው ብር 232,000 /ሁሇት መቶ 
ሰሊሳ ሁሇት ሺህ/ ብር ሣይሆን ብር 304,000 /ሶስት መቶ አራት ሺህ ብር/ መሆኑ በሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ በውለ መሰረት 
የፉሌሙን ሥራ ሇማጠናቀቅ የወጣውን ብር 304,000 /ሶስት መቶ አራት ሺህ ብር/ በመሸፇን 
በውለ የገባውን ግዳታ ሙለ በሙለ የተወጣ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ 
የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
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ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ቃሌኪዲን የተባሇውን ሌብወሇዴ መጽሏፌ ወዯ ፉሌም 
በመሇወጥ የፉሌም ሥራው የተጠናቀቀና ፉሌሙ ሇዕይታ ከበቃ በኋሊ በዚህ ክርክር ምክንያት 
በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የታገዯ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ 
አመሌካች ፉሌሙ ሇዕይታ ከበቃ በኋሊ በውለ መሰረት ገቢውን ሇተጠሪ አሇማሳወቁ፣ ተጠሪ 
ያወጣው ወጭ በመጀመሪያ አሇመተካቱና፣ ከተጠሪ ጋር በመጀመሪያ ውሌ የተዋዋሇውን 
ወጋየሁና አበራ የቴአትር ኢንተርፔራይዝ የሚባሇውን ዴርጅት ሪሽ ማስታወቂያና የፉሌም ሥራ 
ዴርጅት በሚሌ ስም እንዱመዘገብ በማዴረግ የውሌ ግዳታውን በመፇጸም በኩሌ ጉዴሇት ያሳየ 
መሆኑን የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ 

2. ሔግ ከወሰናቸውና ከከሇከሊቸው ነገሮች በስተቀር ተዋዋዮች ሁለ የሚዋዋለበትን ጉዲይ 
እንዯመሰሊቸው መወሰን መብት ያሊቸው መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1711 ተዯንግጓሌ፡፡ 
የቅጅ መብት ባሇቤቱ ኢኮኖሚያዊ መብቱን በሙለ ወይም በከፉሌ በስምምነት ሇማስተሊሇፌ 
እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 23 ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ከአመሌካች ጋር 
በውሌ ከተስማማ በኋሊ የዴርሰቱ ባሇቤት እኔ ስሇሆንኩ የኢኮኖሚ መብት ያሇኝ እኔ ብቻ ነኝ 
በማሇት የሚያቀርበው ክርክርና አመሌካች የፉሌሙ ፔሮዱውሰር በመሆኔ መብቱ የእኔ ብቻ ነው 
በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1711፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1731 
ንኡስ አንቀጽ 1 እና የአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 23 ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና የሔግ መሰረት 
የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በአመሌካችና ተጠሪ ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ መሰረታዊ ይዘት የተጠሪ 
ዴርሰት ሥራ የሆነውን ቃሌኪዲን የተባሇውን ሌብወሇዴ መጽሏፌ ወዯ ፉሌም በመሇወጥ 
ወጭው ከተተካ በኋሊ የሚገኘውን ገቢ በመካፇሌ የፉሌሙ የጋራ የሞራሌና ኢኮኖሚ መብት 
ተጠቃሚ መሆን ነው፡፡ ተጠሪ በውለ መሰረት የፉሌሙን ሥራ ሇማጠናቀቅ የወጣውን ወጭ 
ሙለ በሙለ በመሸፇን በውለ የገባውን ግዳታ ሙለ በሙለ የተወጣ መሆኑን ፌሬ-ጉዲይ  
የማጣራትና ማስረጃ የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ቃሌኪዲን የተባሇውን ሌብወሇዴ መጽሏፌ 
ወዯ ፉሌም በመሇወጥ የፉሌም ሥራው የተጠናቀቀና ፉሌሙ የተመረቀና ሇዕይታ የበቃ መሆኑን 
ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ ቤትና 
ይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ውለ እንዱፇርስ የጠየቀው አመሌካች ቃሌኪዲን 
የተባሇውን ሌብወሇዴ መጽሏፌ ወዯ ፉሌም ሇመሇወጥና የፉሌም ስራውን ሇማጠናቀቅ የገባውን 
መሠረታዊ ግዳታ አሌተወጣም በሚሌ ምክንያት አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ውለ እንዱፇርስ የጠየቀው 
ፉሌሙ ከተመረቀና ሇዕይታ ከበቃ በኋሊ አመሌካች ፉሌሙን በውለ መሰረት በማስተዲዯር 
የተገኘውን ገቢ የማሳወቅና የተጠሪን የጋራ ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ግዳታውን በአግባቡና 
በውለ መሰረት አሌተወጣም በማሇት ነው፡፡ 

አንዴ የጸና የውሌ ግዳታ የገባ ሰው ውለ በፌርዴ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ የሚችሇው ላሊኛው 
ተዋዋይ ወገን በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ግዳታዎቹን ያሌፇጸመ እንዯሆነ ወይም የፇጸማቸው 
ሙለ ወይም ፌጹም ባሌሆነ አኳኋን እንዯሆነ መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 
ተዯግንጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በውለ አይነተኛ የሆነ የውሌ መጣስ ካሌተዯረገ በስተቀር ዲኞች 
ውለ እንዱፇርስ እንዯማይወስኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገ 
ሲሆን ዲኞች ውሣኔ ሇመስጠት የተዋዋዮቹን ጥቅምና ሇቅን ሌቦና የሚያስፇሌገውን ነገር መሰረት 
ማዴረግ እንዲሇባቸው በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካችና 
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ተጠሪ የተጠሪ ዴርሰት ሥራ የሆነውን ቃሌኪዲን የተባሇውን ሌብወሇዴ መጽሏፌ ወዯ ፉሌም 
በመሇወጥ ወጭው ከተተካ በኋሊ የሚገኘውን ገቢ በመካፇሌ የፉሌሙ የጋራ የሞራሌና ኢኮኖሚ 
መብት ተጠቃሚ ሇመሆን ያዯረጉትን አይነተኛ የውሌ ግዳታ ፇጽመው አሁን ሚከራከሩት 
በፉሌም አስተዲዯር ሥራ አመራርና ገቢ ክፌፌሌ በተሇይም ተጠሪ ሇፉሌም ሥራው ያወጣውን 
ወጭ ፉሌሙ ሇዕይታ ከቀረበ በኋሊ በቀዲሚነት ሉሸፇን ይገባው ነበር፤ ይህንን ባሇመፇጸሙ 
አመሌካች የውሌ ግዳታውን ጥሷሌ በማሇት ነው፡፡  

ውለን ማፌረስ አመሌካችና ተጠሪ፣ የተጠሪ ዴርሰት ሥራ የሆነውን ቃሌኪዲን የተባሇውን 
ሌብወሇዴ መጽሏፌ ወዯ ፉሌም በመሇወጥ የሚገኘውን ገቢ በመካፇሌ የፉሌሙ የጋራ የሞራሌና 
ኢኮኖሚ መብት ተጠቃሚ መሆን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በያዝነው ጉዲይ ፉሌሙ 
ከተመረቀና ሇእይታ ከበቃ በኋሊ የፉሌሙን አስተዲዯርና የገቢ ክፌፌሌ በማስመሌከት 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተነሳውን አሇመግባባት መነሻ በማዴረግ ውለ እንዱፇርስ የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ በውለ ዓይነተኛ የሆነ የውሌ መጣስ 
ካሌተዯረገ በስተቀር ዲኞች ውለ እንዱፇርስ እንዯማይወስኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ 
አንቀጽ 2 የተዯነገገውን መሰረት ያዯረገ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ እንዯዚሁም ተጠሪ ከወጋየሁና አበራ 
የቴአትር ኢንተርፔራይዝ ከሚባሇው አመሌካች ሥራ አስኪያጅ ከሆነበት ዴርጅት ጋር ውሌ 
ከተዋዋሇ በኋሊ የዴርጅቱ ስያሜ ሪሽ ማስታወቂያና የፉሌም ሥራ ዴርጅት በሚሌ ስም በሔጋዊ 
መንገዴ መቀየሩ ተጠሪ በፉሌሙ ሊይ ያሇውን የሞራሌና የኢኮኖሚ የጋራ ባሇመብትነት የሚጋፊ 
ነው በማሇት የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ አግባብነት ያሊቸውንና 
ከሊይ የጠቀስናቸውን ዴንጋጌዎች ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ዲኞች ውሣኔ ሇመስጠት 
የተዋዋዮቹን ጥቅምና ሇቅን ሌቦና የሚያስፇሌገውን ነገር መሰረት በማዴረግ እንዲሇበትና የውለ 
መሰረታዊ ነገሮች ባሌተነካበት ሁኔታ ውለ እንዱፇርስና ተጠሪ ፉሌሙን እንዱረከብ የሰጡት 
ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀጽ 1፣ 
ንዐስ አንቀጽ 2 እና ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌዎች ይዘትና ዓሊማን ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. ፉሌሙ ከተመረቀና ሇእይታ ከበቃ በኋሊ የፉሌሙን አስተዲዯርና የገቢ ክፌፌሌ በማስመሌከት 
አመሌካች በውለ መሰረት ግዳታውን ያሌተወጣ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ 
የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ የስር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ፉሌሙ ከተጠናቀቀ በኋሊ አመሌካች ቀጣይነት ያሇውን 
ፉሌሙን በውለ መሰረት የማስተዲዯር፣ ገቢውንና ወጭውን ሇተጠሪ የማሳወቅና የማካፇሌ 
ግዳታውን በአግባቡ አሌተወጣም በማሇት የዯረሱበት የፌሬ ጉዲይ መዯምዯሚያ ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራትና ማስረጃ የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣናቸውን በመጠቀም የዯረሱበት በመሆኑ 
በአግባቡ ነው፡፡ ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ተጠሪ እንዱረከቡ የሰጡት 
ውሣኔ ተጠሪ የአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 4 በመጥቀስ ካቀረቡት የጉዲት 
ካሳ ጥያቄ የወጣና ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ ቤት ግሌጽ የዲኝነት ጥያቄ ያሊቀረቡበትና የፌታብሓር 
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 182 ንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌን የሚጥስና መሰረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ተጠሪ ፉሌሙን እንዱረከቡ የሰጡት ውሣኔ ተጠሪ 
በአማራጭ ባቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ፉሌሙ ገሇሌተኛ በሆነ ዴርጅት ወይም ግሇሰብ እንዱተዲዯር 
ያቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄ ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም መነሻ ፉሌሙ ከተመረቀና 
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ሇእይታ ከበቃ በኋሊ የፉሌሙን አስተዲዯርና የገቢ ክፌፌሌ በማስመሌከት አመሌካች በውለ 
መሰረት ግዳታውን ያሌተወጣ መሆኑን መነሻ በማዴረግ ውለ እንዱፇርስ ከመወሰን ይሌቅ 
ተጠሪ በአማራጭ ባቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ መሰረት ፉሌሙ ገሇሌተኛ በሆነ ዴርጅት ወይም 
ግሇሰብ እንዱተዲዯር በማዴረግ ተጠሪ ሇፉሌሙ ሥራ ያወጣው ወጭ ከተተካ በኋሊ አመሌካች 
ሪሽ ማስታወቂያና የፉሌም ሥራ ዴርጅትና ተጠሪ ትርፈን እኩሌ እንዱካፇለ ማዴረግ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1731 ንዐስ 
አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎችን ይዘት መንፇስና ዓሊማ የሚያሳካ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከሊይ በዝርዝር 
በጠቀስናቸው ምክንያቶች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት ውለ እንዱፇርስና ተጠሪ ፉሌሙን እንዱረከብ የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 54218 በኀዲር 8 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው 

ውሣኔ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 63616 
በመጋቢት 14 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሻሸሎሌ፡፡ 

2. አመሌካችና ተጠሪ ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም በተዯረገው ውሌ መሰረት አይነተኛ 
ግዳታቸውን ተወጥተው የፉሌም ሥራው ተጠናቆ የተመረቀና ሇዕይታ የበቃ በመሆኑ 
ውለ አይፇርስም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አመሌካች ሇፉሌም ሥራው ያወጣሁት ተጨማሪ ወጭ አሇ በማሇት የጠየቀውን ብር 
307,338.73 /ሦስት መቶ ሰባት ሺህ ሶስት መቶ ሰሊሳ ስምንት ብር ከሰባ ሦስት ሳንቲም/ 
የመቻቻሌ ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ነው በማሇት አጽንተነዋሌ፡፡ 

4. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
ሇፉሌም ሥራው የወጣውን ብር 304,000 /ሶስት መቶ አራት ሺህ ብር/ ሙለ በሙለ 
የሸፇነው ተጠሪ ነው በማሇት የሰጡት የውሣኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡ 

5. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
ፉሌሙ ከተመረቀና ሇእይታ ከበቃ በኋሊ የፉሌሙን አስተዲዯርና የገቢ ክፌፌሌ በማስመሌከት 
አመሌካች በውለ መሰረት ግዳታውን አሌተወጣም በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ 
በአግባቡ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6. ተጠሪ በአማራጭ ባቀረበው የዲኝነት ጥያቄ መሰረት ፉሌሙ ገሇሌተኛ በሆነ ዴርጅት ወይም 
ግሇሰብ እንዱተዲዯር እንዱታይ በማዴረግና ከዚህ በፉት ፉሌሙ ከተመረቀና ሇእይታ ከቀረበ 
በኋሊ ፉሌሙን በማሳየት የተገኘው ገቢ ፉሌሙን ሇማሳየት የወጣው ወጭ ሂሳብ ተሰርቶ 
በመጀመሪያ ተጠሪ ሇፉሌም ሥራው ያወጣውን ወጪ ብር 304,000 /ሶስት መቶ አራት 
ሺህ ብር/ እንዱተካ ከተዯረገ በኋሊ ትርፈን አመሌካችና ተጠሪ በውለ መሠረት እኩሌ 
እንዱካፇለ በማዴረግ በፉሌሙ ሊይ ያሊቸው የጋራ የሞራሌና የኢኮኖሚ መብት 
ተጠቃሚነት መብት ሇማረጋገጥ አስፇሊጊ በመሆኑ በዚሁ መንገዴ የውለ ተግባራዊነት 
ሉቀጥሌ ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

7. በዚህ ችልት ሚያዝያ 6 ቀን 2003 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
8. በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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