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የሰ/መ/ቁ. 43372 

ሏምላ 22 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- አቶ ዯረሱ ዒሇሙ - አሌቀረቡም፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሙሉሣ ወርቁ - አሌቀረቡም፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በምስራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ ነበሩ፡፡ 
የክሱም ምክንያት በ10/8/98 ዒ.ም በተፃፇ የብዴር ውሌ በ29/9/98 ዒ.ም ሇመመሇስ ብር 11,750 (አስራ አንዴ ሺህ ሰባት 
መቶ ሃምሳ) ተበዴረው በተባሇው ቀን ካሌከፇለ  እጥፌ አዴርገው ብር 23,500(ሃያ ሦስት ሺህ አምስት መቶ) ሇመክፇሌ 
ገንዘቡን ተቀብሇው ስሊሌከፇለ በውለ መሰረት ገንዘቡን እጥፌ አዴርገው እንዱከፌለ እንዱወሰን በማሇት ውሊቸውን 
ጨምሮ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ የሚሌ ነው፡፡ 

 ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩት ዋስ የብዴሩን ገንዘብ በማመን ከዋናው ተበዲሪ ጋር ይከራከር በማሇት መሌስ የሰጡ 
ሲሆን አንዯኛ ተከሳሽ የአሁኑ አመሌካች ግን የተበዯረውን ያህሌ ብቻ እንጂ እጥፌ ተዯርጏ መክፇሌ እንዯላሇባቸው 
በመግሇጽ መሌስ በመስጠት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ግራ ቀኙን ያከራከረው ፌ/ቤት አመሌካች የተበዯሩትን ገንዘብ ወሇዴ በማዴረግ 23,500 (ሃያ ሦስት ሺህ አምስት 
መቶ) በውለ መሰረት እንዱከፌለ ዋና ተበዲሪው ካሌከፇለ ዋሱ እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ 
የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሰረት የሰረዘው ሲሆን ሰበር ሰሚ ችልትም 
በተመሳሳይ ሁኔታ በማጽናቱ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡ 

 አመሌካች ጥር 3 ቀን 2001 ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት ቅሬታ መሰረት የብዴሩ ገንዘብ እጥፌ ተዯርጏ እንዱከፌሌ 
የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ተጠሪን በማስቀረብ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡ 

 እኛም ክርክራቸውን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

 ከግራ ቀኙ ክርክር በፌሬ ነገረ ረገዴ የተረጋገጠውና የማይካካደት 11,750.00 (አስራ አንዴ ሺህ ሰባት መቶ 
ሏምሳ ብር) አመሌካች ከተጠሪ በብዴር የወሰደ መሆኑን ነው፡፡ አከራካሪ የሆነው የተጠቀሰው የብዴር ገንዘብ በተባሇው 
ቀን ባሇመከፇለ ምክንያት እጥፌ አዴርጏ የመመሇሱ ጉዲይ ነው፡፡ በመሰረቱ ተዋዋዮች የብዴሩን ገንዘብ እጥፌ አዴርጏ 
ማሇትም መቶ ፏርሰንት ወሇዴ ሇመክፇሌ ቢዋዋለ የሕግ መሰረት ይኖራሌ ወይ? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባ 
ነው፡፡ ተዋዋዮች በወሇዴ የሚከፇሇውን ገንዘብ በአመት በመቶ ከአስራ ሁሇት በሊይ እንዱሆን ሇመዋዋሌ እንዯማይቻሌ 
በፌ/ብ/ሕ/ቁጥር 2479/1/ የተመሇከተ ከመሆኑም በሊይ በወሇዴ የሚከፇሇው ገንዘብ በመቶ አስራ ሁሇት በሊይ በዒመት 
እንዱሆን በጽሁፌ የተዯረገ ውሌ ቢኖር እንኳ ተበዲሪው በመቶ ዘጠኝ ብቻ በአመት ወሇዴ መክፇሌ እንዲሇበት 
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በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2479/3/ በአስገዲጅ ሁኔታ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ተዋዋዮች የብዴርን ገንዘብ እጥፌ አዴርጏ ሇመክፇሌ 
መስማማትን ሕጉ የማይፇቅዴ መሆኑን ከፌ ሲሌ ከተጠቀሱ ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 ተጠሪ በስር ፌ/ቤት በግሌጽ የጠየቁት ዲኝነት አመሌካች በ10/8/98 ዒ.ም በተፃፇ ውሌ  በ29/9/98 ሉመሌስሌኝ 
በዚህ ቀን ሳይመሌስ ቀኑን ካሳሇፇ የተበዯረውን ገንዘብ እጥፌ አዴርጏ ሉከፌሇኝ ብር 11,750(አስራ አንዴ ሺህ  ሰባት 
መቶ ሃምሳ) ተበዴሮ እስካሁን አሌመሇሰሌኝም፡፡ ስሇዚህ በገቡት ግዳታ መሰረት እጥፌ አዴርገው ብር 23,500(ሃያ ሦስት 
ሺህ አምስት መቶ) እንዱከፌለ እንዱወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ፌ/ቤቱም እጥፌ ተዯርጏ የመከፇለን ጥያቄ ተቀብል 
በስምምነቱ መሰረት እጥፌ የተባሇውን ወሇዴ ሇማዴረግ 23,500 ብር እንዱከፌሌ በማሇት መወሰኑ ከፌ ሲሌ ስሇወሇዴ 
አከፊፇሌ በሕጉ የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሊገናዘበ ነው፡፡ የተጠሪ ጥያቄ በውለ በተመሇከተው ቀን ባሇመከፇለ ምክንያት 
ገንዘቡ እጥፌ ተዯርጏ እንዱከፇሊቸው እንጅ ክፌያው ስሊዘገየባቸው ወሇዴ ተሰሌቶ እንዱከፇሊቸው አሌጠየቁም፡፡ በፌ/ቤቶች 
መብትም ሆነ ግዳታ በፌርዴ ሉረጋገጥ የሚችሇው በሕግ በተመሇከቱ ስርአቶች ብቻ እና በግሌጽ በተጠየቀው ዲኝነት 
አንፃር ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የብዴርን ገንዘብ ከመነሻው እጥፌ አዴርጏሌ ሇመክፇሌ ውሌ ሇመዋዋሌ ሕጉ የሚከሇክሌ 
ሲሆን ከፌ ሲሌ ከተመሇከቱት የሕግ ዴንጋጌዎች መንፇስ ባፇነገጠ መሌኩ የምእራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የተጠቀሰውን ገንዘብ እንዯወሇዴ እጥፌ አዴርጏ ይክፇሌ በማሇት የሰጠውን ውሳኔ ይግባኝ ሰሚም ሆነ ሰበር ሰሚ 
የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ማረም ሲገባቸው በማጽናት የሰጡት ውሳኔዎች መሰረታዊ የሕግ ትርጉም ስህተት 
የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የምዔራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 18071 በ14/9/2000 ዒ.ም፣የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 52223 በ3/3/2001 ዒ.ም እና እንዱሁም ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 74254 
በ28/5/2001 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

2. አመሌካች 11,750(አስራ አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ) ስሇመበዯራቸውና ይህንኑ ብር ብቻ እንዯሚከፌለ 
ያመኑ በመሆኑ ከውለ ጊዜ ማሇትም ከ10/8/98 ዒ.ም እስከ 29/9/98 ዒ.ም ዴረስ ያሇውን የአንዴ ወር 
ከ19 ቀን ብቻ 11,750 ብር የሚያስገኝውን ወሇዴ 9% በዒመት ስላት ታስቦ ሇተጠሪ እንዱከፇለ በማሇት 
ተወስኗሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇን መዝገቡን ዘግተናሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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