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B 
 

 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ፔሬዝዲንት መሌዕክት 
 

በፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ሰበር ችልት የሕግ ትርጉም የተሠጠባቸው ውሣኔዎች 
በቀጣይ የፍርዴ ቤቶች ሥራዎች ወሣኝ እንዯመሆናቸው ቶል መሠራጨት እንዲሇባቸው 
እሙን ነው፡፡ የሰበር ውሣኔዎችን ኮፒ ውሣኔ እንዯተሠጠ ባሇጉዲዮች ማግኘት የሚችለ 
ሲሆን ውሣኔዎችን በአንዴ ሊይ ሇማሣተም ግን ቀዯም ሲሌ ይፈጅ የነበረውን ጊዜ ያህሌ 
ባይሆንም የተወሰነ ጊዜ መውሰደ አይቀርም፡፡ ይህን የአሁኑ ዕትም ከቀዯሙት 12 ቅድች 
በተሻሇ አጭር ጊዜ ማሣተም ተችሎሌ፡፡  

ውሣኔዎቹን በቶል ተዯራሽ በማዴረግ ረገዴ ያሇውን ችግር ሇመቅረፍ 
እየተከተሌናቸው ያለ አሠራሮች ሁሇት ናቸው፡፡ የመጀመሪያው የሕትመት ሥራውን 
ቢያንስ በዓመት ሁሇት ጊዜ ማዴረግ ሲሆን ሁሇተኛው እና ምናሌባትም ውሣኔዎቹን 
በተሇይም ሇፍርዴ ቤቶች ጊዜ ሣይጠፋ እንዱዯርሱ ከማዴረግ አንፃር እንዯ ጥሩ አማራጭ 
ያየነው ውሣኔዎቹ እንዯተሰጡ በፍርዴ ቤቱ ዴረ ገጽ ማሇትም www.fsc.gov.et 
እንዱቀመጡ ማዴረግና ቀጣይነቱን ማረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ አሰራር በአሁኑ ወቅት 
የኢንተርኔት አገሌግልት እስከ ወረዲ ዴረስ የተዘረጋ በመሆኑ ፍርዴ ቤቶች በቶል የሰበር 
ውሣኔዎችን የሚያገኙ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡  

የተሻሇ ሥራ ሰርተን ሇህብረሰባችን ውጤታማ አገሌግልት ሇመስጠት ሇምናዯርገው 
ጥረት የባሇሙያዎችን አስተያየትና ዴጋፍ እንፈሌጋሇን፡፡ የጠበቅነውን ያህሌ ባይሆንም 
ሇተሠጡን ጥቂት ገንቢ አስተያየቶች እያመሰገንን ይኸው ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ 
እንጠይቃሇን፡፡  

 
 

   ተገኔ ጌታነህ ክፍላ 
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I 
 

በ2004 ዓ.ም. የሰበር ችልት የህግ ትርጉም የሰጠባቸውን ውሣኔዎች 

ዝርዝር ማውጫ ሰንጠረዥ 

 
ተ.ቁ 

 
የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 
የሰ/መ/ቁ 

 
ተከራካሪ 
ወገኖች 

ውሣኔው 
የተሰጠበት 

ቀን 

ገጽ 

                  የፌትሏብሓር ሥነ- ሥርዓት                                                 
1                

1 በሥር ፌ/ቤት ቀርቦ የተሰጠ ውሣኔ ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ቀርቦ በተወሰነ መሌኩ ተሻሽል መወሰኑ 
በጉዲዩ ቅር የተሰኘ ወገን ውሣኔውን አስመሌክቶ ሇሰበር ችልት የሚያቀርበው አቤቱታ የመጨረሻ 
ፌርዴ ያሌተሰጠበት ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ  
የትግራይ ብ/ክ/መ/ አዋጅ ቁ.93/97 አንቀፅ 30(2)(ሀ),  
አዋጅ ቁ.49/94 አንቀፅ 16(ሇ) እና 17 

61480 አቶ ገ/እግዚአብሓር 
ከበዯ 

     እና  
 ወ/ት ሠሊማዊት 
ወ/ገብርኤሌ 

ጥቅምት 
22/2004 

2 

2  የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ በሰበር ችልት የተሻረ ሲሆን በውሣኔው መብቱ የተነካ ወገን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 358 መሰረት ሇሰበር ችልት መቃወሚያ ማቅረብ የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ 
 መብታቸው የተነካ ወገኖች ሉስተናገደ ስሇሚችለበት አግባብ፣  
 የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 
 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) 

 አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10 

31264 ወ/ሮ እመቤት 
መኯንን      
    እና  
ወረዲ 2ዏ ቀ. 29 
አ/ጽ/ቤት 
ተቃዋሚ አቶ 
አይናዱስ ገዲሙ  

ህዲር 06/2004 5 

3 በተከሳሽ ወይም ከሳሽ ሞት ምክንያት በፌ/ቤት በመካሄዴ ሊይ የነበረ ክርክር በተቋረጠ ጊዜ ክርክሩ 
በወራሾች አማካኝነት ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታና በህጉ የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ተፇፃሚ ሉሆን 
የሚችሌበት አግባብ፣ 

62452 እነ የሟች ወንዴሙ 
ዯምሴ ሚስትና 
ወራሾች (ሶስት 

ጥር 03/2004 7 
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II 
 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.49(1), 55(2) ሰዎች)  
    እና  
አቶ በርሄ ንስራን 
 

4 በንብረት ሊይ በፌ/ቤት የተሰጠን የእግዴ ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158 መሠረት መሌሶ ሇማንሳት 
ስሇሚቻሌበት አግባብ፣  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158 

71316 የኢት/ያ ንግዴ ባንክ 
     እና  
ሇገሠ ጌታሁን 

ግንቦት 
9/2004 

13 

5  በአንዴ ጉዲይ በከሳሽነትና በተከሳሽነት በተሰየሙ ወገኖች መካከሌ በተካሄዯ ክርክር የተሰጠ ፌርዴ 
ጋር በተያያዘ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሌ ወገን ወይም እርሱ ባሌተካፇሇበት ሁኔታ በመካሄዴ 
ሊይ ባሇ ክርክር መብቱ/ጥቅሙ የሚጏዲበት ሰው በክርክሩ በመግባት መብቱን በህግ አግባብ 
ሉያስከብር ስሇሚችሌበት ሁኔታ፣  
 ከሊይ በተመሇከተውና ባሌተካፇሌኩበት ክርክር የተሰጠ ፌርዴ ሥርዓትን ባሇመከተሌ የተሰጠ ነው 

በሚሌ ምክንያት ብቻ ፌርደ ዋጋ እንዱያጣ ወይም አንዳ የተሰጠ ፌርዴን ወዯ ጏን በመተው በላሊ 
ጊዜ በሚሰጥ አዱስ ፌርዴ እንዱቀየር ሇማዴረግ የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህቁ. 41, 358, 212 

67127 አቶ አበራ ሁንዳ  
      እና  
ፌንፌኔ የዯን ዯርጅት 

ሰኔ 08/2004 16 

6 በበሊይ ፌ/ቤት ትዕዛዝ አንዴን በነጥብ ወዯ ሥር ፌ/ቤት የተመሇሰ ጉዲይ አይቶ እሌባት እንዱሰጥበት 
የተሊሇፇሇት ፌ/ቤት የተመሇሰውን ጉዲይ የበሊይ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ መሠረት በማዴረግ በአግባቡ 
ውሣኔ ሇመስጠት ተገቢውን ጥረት ማዴረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የፌብ/ሥምሥ/ህ/ቁ. 343(1) 

72189 አቶ ካሳዬ ያዯቴ  
     እና  
ሲኞር ፌራንችስኮ 
ቬንሲያ 

ሰኔ 18/2004 20 

7  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህጉ ውስጥ የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች የሚታዩበት አግባብ በፌ/ብ/ህጉ 
በተመሇከቱት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ዴንጋጌዎች ስሇመሆኑ፣   
 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 መሠረት በላሇሁበት የተሰጠ ፌርዴ ይነሳሌኝ በሚሌ ጥያቄ በቀረበ ጊዜ 
በህጉ የተመሇከተው የአንዴ ወር ግዜ ገዯብ በፌታብሓር ህጉ የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ስላት መሠረት 
ሉሰሊ የሚገባ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1848, 1856(2)  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78, 195  

76601 አቶ ሽመሌሽ አማረ  
      እና 
አቶ አማረ  መኮንን 

 ሰኔ 18/2004 23 
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III 
 

8 ግዜው ያሇፇበት የይግባኝ አቤቱታን ማስፇቀጃ በመቀበሌ ፌርዴ ከተሰጠ በኋሊ በበሊይ ፌ/ቤት በተካሄዯ 
ክርክር የማስፇቀጃ አቤቱታው ተቀባይነት ማግኘቱ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ ወሣኔ የተሰጠ 
እንዯሆነ የስር ፌ/ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ የሚሰጠው ፌርዴ ተፇፃሚነት የማይኖረው ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 325,326,349 

74785 አፌሪካ ኢንሹራንስ 
ኩባንያ አ/ማ   
        እና 
የኢትዮጵያ ንግዴ 
ባንክ 

ሏምላ 
03/2004 

27 

9  የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ በግሌጽ ያሌሸፇናቸውና ሇፌ/ቤት የቀረቡ ጉዲዮችን አካሄዴ (አሰራር) በተመሇከተ 
ህጉ ከመውጣቱ በፉት ተጽፇው በሥራ ሊይ የነበሩ አግባብነት ያሊቸው ህጏች እንዯ አግባብነቱ ሥራ 
ሊይ ሉውለ የሚችለ ስሇመሆኑ፣  
 ክስ አቅርቦ ሇከሳሽ የሚሊከውን መጥሪያ ከፌ/ቤት ወጪ አዴርጏ ነገር ግን ሇተከሣሽ መጥሪያውን 
ከማዴረሱ በፉት ክሱ እንዱቋርጥ ያዯረገ ከሣሽ ሇዲኝነቱ የከፇሇው ገንዘብ በመለ እንዱመሇስሇት 
የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ፣  
 በፌ/ቤት ክስ የመሰረተ (ያቀረበ) ወገን የክስ መሰማቱ ሂዯት ከመጀመሩ በፉት ክሱን በማንሣት 

መዝገቡ እንዱዘጋ ያዯረገ ከሆነ ሇዲኝነት ከከፇሇው ገንዘብ ሇፌ/ቤቱ በኪሣራ ስም  የሚቀነሰው ተቀንሶ 
ቀሪው ገንዘብ ሉመሇስሇት የሚገባ ስሇመሆኑ  
የፌብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 232(1) (ሇ) ,245(4),3,278(1) 
የህግ ክፌሌ ማስታወቂያ 177/74 አንቀጽ 11 

76786 አቶ አሌዩ ተክለ   
      እና  
አቶ መስፌን ስሇሺ   

 ሏምላ 
03/2004 

31 

10 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 የተመሇከተው የጣሌቃ ገብነት ሥርዓት አፇፃፀም  77322 የዯብረ ዘይት መዊዕ 
ቅደስ ሚካኤሌ 
ቤተክርስቲያ እና  
እነ እላኒ ዓሇማየሁ 
(ሁሇት ሰዎች) 

ሏምላ 
17/2004 

34 

11 በተከራካሪዎች ፇቃዴ ሊይ በተመሰረተ ሁኔታ በህግ ስሌጣን ባሊቸው የሸሪዓ ፌ/ቤቶች ክርክር ተካሂድ 
በፌርዴ ያሇቀን ጉዲይ በተመሇከተ እንዯ አዱስ በመዯበኛ ፌ/ቤት ክስ ሉቀርብ የማይችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.188/92 አንቀፅ 4(2), 5(4) 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 78(5), 34(5) 

58119 ወ/ሮ ፊጡማ ጀማሌ  
     እና  
አቶ ዓሉ በከር 

ጥቅምት 
21/2004 

37 

12 በህጉ አግባብ ሉሟሊ የሚገባው የዲኞች ቁጥር ባሌተሟሊበት ሁኔታ የሚሰጥ ትዕዛዝ ወይም ውሣኔ  73696 ወ/ሪት ሃና አበባው  ሚያዝያ 39 
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እንዯተሰጠ የማይቆጠርና ህጋዊ ውጤት ሉኖረው የማይችሌ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73,337 

       እና  
አቶ አብደ ይመር   

9/2004 

                             አሠሪና ሠራተኛ                                                        43 

13 ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሠራተኛን ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ የቅጥር ሁኔታ ሇመወሰን 
የተቋሙን ዴርጅታዊ አቋም ብቻ መሰረት በማዴረግ የሚሰጥ ውሣኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 9,10 

67533 የኢትዮጵያ 
ቴላኮሙኒሽን 
ኮርፕሬሽን 
     እና  
እነ በረከት በሇጠ 
(ሁሇት ሰዎች) 

ጥቅምት 
08/2004 

44 

14 ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ በፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሣኔ አስቀዴሞ በሥራ ሊይ የነበረን የዴርጅት 
መዋቅርን መሰረት በማዴረግ ሆኖ ጉዲዩ ሇአፇፃፀም በቀረበ ጊዜ የዴርጅቱ መዋቅር የተሇወጠ መሆኑ 
ከተረጋገጠ ፌርደ ሉፇፀም የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.392(1),(2) 

69471 የኢትዮጵያ 
ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፕሬሽን ዯቡብ 
ሪጅን  
      እና 
 አቶ ጥበቡ ተሰማ 

ጥቅምት 
20/2004 

46 

15 ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ሇሠራተኛ የሚከፇሌ የሥራ ስንብትና ካሣ ክፌያ ሊይ የገቢ ግብር 
ሉቀነስ የሚገባ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 13, 10(2), 2(10) 
ዯንብ ቁ.78/94 

61549 የኦሮሚያ መንገድች 
ባሇሥሌጣን  
        እና  
ወ/ሮ ብርቄሣ 
አብራሂም 

ህዲር 06/2004 48 

16 አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ ከአሰሪው ፇርሞ የተረከበው ንብረት በጠፊ ጊዜ ተጠያቂ የሚሆነው 
ንብረቱ በእጁ እያሇ እንዲይጠፊ ተገቢውን ጥንቃቄ ያሊዯረገ ወይም ሇንብረቱ መጥፊት የሠራተኛው 
ቸሌተኛነት መኖሩ የተረጋገጠ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.515/99 አንቀፅ 65 

69179 የኢትዮጵያ ጨረር 
መከሊከያ ባሇስሌጣን  
       እና  
አቶ ታሪኩ ጫኔ 

ህዲር 04/2004 50 

17 በህግ ስሌጣን በተሰጠው የመንግስት አካሌ በግሌጽ በተሊሇፇ መመሪያ መሰረት የሠራተኛን የሥራ 69125 ወ/ሪት ሠሊም ታህሣሥ 53 
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ውሌ ያቋረጠ አሠሪ የሥንብትና የማስጠንቀቂያ ክፌያ እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት አግባብ የላሇ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 28, 12(1)(ሀ) 

ተስፊዬ  
        እና 
አሌካን ሃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ 
ማህበር 

02/2004 

18 ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪና የሥራ መሪ የሆነ ሰው መካከሌ የሚፇጠርን አሇመግባባት 
ሇመፌታት ተፇፃሚነት ያሇው ዯንብ (መመሪያ) በስምምነት የተዘጋጀ እንዯሆነ ይሄው ዯንብ ተፇፃሚ 
ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ 

60489 አቶ አምባዬ 
ወ/ማሪያም እና 
የኢትዮጵያ የእህሌ 
ንግዴ ዴርጅት 

ጥር 14/2004 55 

19  ከአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሰራተኛው ከሥራ ሲሰናበት ከአሰሪው የተረከበውን ንብረት 
አሊስረከበም በሚሌ ሰራተኛው ሉከፇሇው ከሚገባው ክፌያ ቀንሶ ሇማስቀረት የሚቻሇው በሰራተኛው 
በኩሌ ዕዲ ስሇመኖሩ መተማመን ሊይ ሲዯረስ ስሇመሆኑ 
 ሰራተኛው ከተረከበው ንብረት አሇመመሇስ ጋር በተገናኘ ዕዲ ስሇመኖሩ በግራ ቀኙ መካከሌ ክርክር 
(አሇመግባባት) ያሇ እንዯሆነ አሰሪው ጉዲዩን በፌ/ቤት አቅርቦ መብቱን ማስከበር ያሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 36-38, 59(1), 53(2)(1) 

67382 እነ አበባ 
ትራንስፕርት 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 
(ሁሇት ሰዎች)   
      እና 
አቶ አርጋው አበበ  

ጥር 04/2004 58 

20  ከአምስት አመት በሊይ ያገሇገሇ ሰራተኛ የጡረታ መዋጮው ተመሊሽ የተዯረገሇት መሆኑ የጡረታ 
አበሌ ተጠቃሚ እንዯሆነ ተቆጥሮ የስራ ስንብት የሚያስከሇክሇው ስሊሇመሆኑ  
 በአሰሪና ሰራተኛ ህጉ የጡረታ ”አበሌ” በሚሌ የተመሇከተው ሀረግ የጡረታ መዋጮ ተመሊሽንም 
የሚጨመር ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.345/95 አንቀፅ 2(13),(14) 
አዋጅ ቁ.494/98 አንቀፅ 2(1)(ሸ) 

73258 እነ ወ/ሮ አበራሽ 
ፇይሳ (ሶስት ሰዎች)   
       እና  
ጂ ሰቭን ንግዴና 
ኢንዱስትሪ 
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር 

ጥር 16/2004 61 

21  ሠራተኛ በሥራ ቦታና በሥራ ወቅት ሆን ብል በራሱ ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት አሰሪው ኃሊፉነት 
የማይኖርበት ስሇመሆኑ 
 የአዯጋ መከሊከያ ዯንቦችን በመጣስ ወይም አካለን ወይም አእምሮውን በሚገባ ሇመቆጣጠር 
በማይችሌበት ሁኔታ በአዯንዛዥ ዕፅ አስክሮ በሥራ ሊይ በመገኘቱ በሠራተኛ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ሆን 
ተብል እንዲዯረሰ የሚቆጠርና አሠሪው ጉዲቱን ሇመካስ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ 

67201 አቶ ምትኩ ኃይለ  
      እና 
አቶ መስፌን 
ጥሊሁን   

የካቲት 
26/2004 

64 
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አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 96(ሀ)(ሇ), 96(1) 
22 ከስራ ክርክር ጋር በተገናኘ በዱሲፔሉን ተከስሶ በዱሲፔሉን ኮሚቴ ሠራተኛው በፇፀመው የማታሇሌ 

ዴርጊት ጥፊተኛ የተባሇ መሆኑን መነሻ በማዴረግ የተሰናበተ ሰራተኛ የዱስፔሉን ኮሚቴው አባሊት 
በሥራ ክርክር ሰሚው አካሌ ፉት ቀርበው የምስክርነት ቃሊቸውን ስሊሌሰጡ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው 
በሚሌ የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 27(1)(ሏ) እና (መ) 

73881 የኢትዮጵያ 
ኤላክትሪክ ኃይሌ 
ኮርፕሬሽን ዯቡብ 
ሪጅን  
     እና  
አቶ ተፇራ ሹና 

የካቲት 
27/2004 

67 

23 የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ የሆነ የመንግስት ሠራተኛ በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰና ጥፊተኛ ተብል በጽኑ 
እስራት ቅጣት በተቀጣ ጊዜ የጡረታ መብቱ የሚቋረጥ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 95/1967 አንቀጽ 34  
አዋጅ ቁ. 345/1995 አንቀጽ 52(2) እና (3)  
አዋጅ ቁጥር 209/1955  

50590 ማህበራዊ ዋስትና 
ኤጀንሲ            
       እና  
ወ/ሮ በርገኔ ኢንኮ 

መጋቢት 
28/2004  

70 

24 ከሚሠራበት ዴርጅት ብዴር ወስድ ከፌል ያሊጠናቀቀ ሠራተኛ በገዛ ፇቃደ ሥራ ሲሇቅ ተከፌል 
ያሊሇቀው ብዴር ከሚያገኘው ፔሮቪዯንት ፇንዴ ሉቀንስ የሚችሇው ሠራተኛው ዕዲ እንዲሇበት ያመነ 
እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 59(1)  

71507 ሜዴሮክ ወርቅ 
ማዕዴን ኃ.የተ.የግሌ 
ማህበር   
      እና  
  አቶ ሰይፈ ተፇሪ                       

መጋቢት 
10/2004 

73 

25 አንዴ ሠራተኛ በአሠሪው በንብረት ሊይ ጉዲት አዯረሰ የሚባሇው ንብረቱ የአሰሪውን ወይም 
ከአሠሪው ዴርጅት ሥራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሇው  መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(ሸ) 

74400 ግዮን 
ኢንደስትሪያሌና 
ኮሜርሺያሌ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  
እና አቶ ኃይለ 
ናርዬ 

ግንቦት 
07/2004 

76 

26 ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ ዴርጅቶች (መያድች) በስራቸው የሚቀጥሯቸውን ሠራተኞች በተመሇከተ 
አግባብነት ባሊቸው የኢትዮጵያ ሔጎች የሚዲኙ መሆኑን በመግሇጽ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር 
በመግባቢያ ሰነዴ ስምምነት ያዯረጉ እንዯሆነ በዴርጅቶቹ እና በሰራተኞቻቸው መካከሌ የሚነሱ 

67996 ሳሳካዋ ግልባሌ 
2000 ፔሮጀክት 
        እና  
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አሇመግባባቶች በስምምነቱ መሠረት እሌባት ሉያገኝ የሚገባ ስሇመሆኑ፣   
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 3(3) 

አቶሸዋዴንበር ዯቻሳ 

27 በሥራ ሊይ በዯረሰ ጉዲት በሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ የሠራተኛው የጉዲት ካሣ በመዴን 
ፕሉሲ ተሸፌኖ ሲገኝ የካሣ ክፇያውን ሉጠይቁ ስሇሚችለ ወገኖች፣  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 110(1)(2),134(2),128,129,133 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 842, 1732, 1735, 1736, 1734 

72645 የኢትዩጵያ መዴን 
ዴርጅት 
         እና  
እነ አቶ ክፌሇዩሏንስ 
ተሰማ (ሁሇት 
ሰዎች) 

ሏምላ 
03/2004 

82 

28 አሰሪ ሲሰራው የነበረው ሥራ በመቀነሱ ወይም  በመቀዝቀዙ ምክንያት ካለት ሠራተኞች መካከሌ 
ከአሥር ፏርሰንት በታች የሆኑትን የሥራ ውሌ ሟቋረጡ የግዴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የሥራ 
ውሊቸው የሚቋረጥና ሥራ የሚቀጥለትን ሠራተኞች ሇመሇየት ሉከተሇው ስሇሚገባ አካሄዴ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28(8), 29(3) 

74230 አቶ አስቻሇው 
ጌታሁን (አስር 
ሰዎች)  
      እና 
አሌፊ ዩኒቨርስቲ 
ኮላጅ     

ሏምላ 
17/2004 

90 

29  የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ህግ ውስጥ "እንዯ ጥፊቱ ክብዯት በሥራ ቦታው አምቧጓሮ ወይም ጠብ 
አጫሪነት ተጠያቂ መሆን..." በሚሌ የተመሇከተው ሀረግ ሉተረጏምና ተግባራዊ ሉዯረግ የሚችሌበት 
አግባብ፣ 
 "የሥራ ቦታ" የሚሇው ሀረግ አሰሪው (ተቋሙ) ሇሥራና ሇመኖሪያ በሚሌ ሇሰራተኞች 
የሚሰጠውን ቦታ እንዱሁም ተፇፀመ የተባሇውን  የአምባጓሮ ዴርጊት ከሥራ ሰዓት ሙጪ 
መሆኑንም ጭምር የሚያካትት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ረ),97,4 

 

79105 ወርሌዴ ቪዥን 
ኢትዮጵያ 
        እና  
አቶ መዘምር 
መክብብ 

ሏምላ 
03/2004 

94 

30 አሰሪ ዯንብን ባሌጠበቀ መንገዴ ሠራተኛው ወዯ ላሊ ቦታ ተዛውሮ እንዱሰራ ተመዴቦ ፇቃዯኛ 
አሌሆነም በሚሌ ሠራተኛውን ማሰናበቱ ተገቢ ስሊሇመሆኑ  

77113 ኦኪኮ ቦዱዋይዝ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  
     እና  
አቶ ገረመው አበበ   

ሏምላ 
27/2004 

97 
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31 በሥራ ሊይ ንብረትንም ሆነ ህይወትን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ ዴርጊት መፇፀም ህገ ወጥ በመሆኑ 
ያሇማስጠንቀቂያ ሉያሰናብት የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1)(ቀ) 14(2)(ሀ) 

79096 ሪመምበር ዘ 
ፐረሰት ኮሚዩኒቲ  
       እና  
ዘውዴነሽ ማሞ 

ሏምላ 
20/2004 

100 

32 በሥራ ሊይ ከሚዯረስ አዯጋ ጋር በተያያዘ አዯጋው የዯረሰው ከሥራ ሰዓትና ከሥራ ቦታ ውጪ 
ከሥራው ጋር ግንኙነት በላሇው አጋጣሚ እና ከአሰሪው ትዕዛዝ ሳይኖር እንዯሆነ አሰሪው ሇዯረሰው 
ጉዲት ኃሊፉነት የማይኖርበት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95, 96, 97 

68138 ወ/ሮ ጥሩሰው 
ጥሊሁን (ሶስት 
ሰዎች)  

እና 
ሲቪሌ ወርክስ 
አማካሪ መሃንዱሶች 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር   

 ጥር 17/2004 103 

33 በፋዳራሌ መንግስት ሠራተኞች ህግ መሠረት አንዴን ጉዲት  በሥራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው 
ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ (ሁኔታ) እና በጉዲቱ ሞት በተከሰተ ጊዜ የጉዲት ካሣ ሇሟች ቤተሰብ 
የሚሰጥበት አግባብ፣  
አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 47(2)(ሏ) 
አዋጅ ቁ. 262/94 አንቀጽ 46(2)(5)(ሇ) 

61717 ወ/ሮ አበበች አደኛ 
በራሳቸውና በህጻን 
ረቂቅ ተክለ ስም 
      እና  
በስራና ከተማ 
ሌማት ሚኒስቴር 
የተንዲሆ ቤቶች 
ሌማት ፔሮጀክት 
ጽ/ቤት 

ጥር 15/2004 111 

34 የሠራተኞች ስንብት ተከትል አሰሪ የሆነ አካሌ የከራካሪ የሆኑ ክፌያዎችን በተመሇከተ ሉያዘገይ 
እንዯሚችሌና ክፌያ በማዘግየት በሚሌ ሉቀጣ የሚችሇው ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ምክንያት ሳይኖር 
ወይም የሚያከራክር ክፌያ ሳይኖር ያሇአግባብ ያዘገየ እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 37, 38, 36 

74636 ኢትዮ ቴላኮም 
    እና  
ትዕግስት 
ሙለዓሇም (15 
ሰዎች) 
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                         ቤተሰብ                                                        120 

35 በፌርዴ ቤት የተቋቋመ የውርስ አጣሪ አበሌ መጠን ሉወሰን የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 959, 946-1125 

69153 ብርሃኑ ከፌያሇው 
እና  
እነ ወ/ሮ ሮማን 
ይርጋ (11 ሰዎች) 

ጥቅምት 
06/2004 

121 

36 የጋብቻ ፌቺን በተመሇከተ በፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ ከላሇ በስተቀር የባሌና ሚስት የጋራ ንብረትን 
አስመሌክቶ የፌቺ ውጤት የሆነውን የክፌፌሌ ጥያቄ በፌ/ቤት ማቅረብ አይቻሌም ሇማሇት 
የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 76 

61357 አቶ ፌቅሬስሊሴ 
እሽቴ  
       እና  
ወ/ሮ ዋጋዬ ጋይም 

ህዲር 22/2004 124 

37 በባሌ ወይም በሚስት ሇጋራ መተዲዯሪያቸው በሚሌ ከሚካሄዴ የንግዴ ሥራ ማስኬጃ ጋር በተያያዘ 
የተገባ ዕዲ የተጋቢዎች የጋራ እዲ እንዯሆነ የሚቆጠር ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ.19 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92, አንቀፅ 70 

68190 የኢትዮጵያ ሌማት 
ባንክ 
       እና  
ወ/ሮ እመቤት 
ቱርፋ   

ታህሣሥ 
05/2004 

127 

38 ከባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ጋር በተገናኘ በጋብቻ ወቅት በአንዯኛው ተጋቢ አማካኝነት ከባንክ ወጪ 
ተዯርጏ ሇ3ኛ ወገን የተሊሇፇ (የተሰጠ) ገንዘብ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የሚገመትበት አግባብ የላሇ 
ስሇመሆኑ፣  
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 85-93 

70442 አቶ በቀሇ ቱፊ  
      እና 
 ወ/ሮ ባዩሽ እሽቴ                     

ታህሳስ 
30/2004 

130 

39 የወራሾች የጋራ ሀብት የሆነን ንብረት ሇመሸጥና ሇማስተሊሇፌ ወይም በዋስትና ሇማስያዝ ወይም 
የተመዯበበትን አገሌግልት ሇመሇወጥ የጋራ ባሇንብረቶቹ ሁለ ስምምነት አስፇሊጊ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1262, 1060(1) 

64371 ፌቅረዱን ሰይፇዱን    
       እና  
እነ አበራ ሇማ   
(አምስት ሰዎች) 

ጥር 02/2004 134 

40 ከባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ጋር በተገናኘ በአንዯኛው ተጋቢ በውርስ የተገኙ ንብረቶች (ሀብቶች) 
ሇሌማት በሚሌ በመፌረሳቸው የተገኘ የካሳ ክፌያ በግብይት እንዯተገኘ ተቆጥሮ የግሌ ስሇመሆኑ 
በፌ/ቤት አሌተረጋገጠም በሚሌ እንዯ የጋራ ሀብት ሉቆጠር የማይችሌ ስሇመሆኑ 

65708 አቶ አራጋው አበበ  
      እና 
ወ/ሮ ራሓሌ 
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የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 58, 57 ውብሸት 

41  የጋብቻ ፌቺ ውጤት በስምምነት በሚያሌቅበት ወይም በሽማግላዎች ወይም በባሇሞያዎች 
በሚወሰንበት ጊዜ ውሣኔው ተፇፃሚነት የሚኖረው ሇፌ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነትን ሲያገኝ ብቻ 
ስሇመሆኑ 
 ፌቺን እና የፌቺን ውጤት በተመሇከተ ውሣኔ የመስጠትና የማፅዯቅ ስሌጣን የፌ/ቤት ብቻ 
ስሇመሆኑ፣ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 83(3), 117 
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.69/95 እና አዋጅ ቁ.83/96 አንቀፅ 110(5) 

69657 ወ/ሮ ሏምዚያ ሼክ 
ኢብራህም  
     እና  
አቶ አብዱ 
ኡስማኤሌ 

የካቲት 
28/2004 

141 

42 በጋብቻ ተሳስረው የነበሩ ሰዎች ግንኙነታቸው እስካሌተቋረጠ ዴረስ  ሇረጅም ጊዜ ተሇያይተው 
በመኖራቸው ብቻ በመካከሊቸው ያሇው የትዲር ግንኙነት ፇርሷሌ ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

67924 ወ/ሮ ምንያ 
ገ/ሥሊሴ  
        እና  
ወ/ሪት መሠረት 
ዓሇማሁ 

መጋቢት 
26/2004 

144 

43 ከባሌና ሚስት ጋብቻና ፌቺ ጉዲይ ጋር በተገናኘ የቀረበን ጉዲይ ስሌጣን ያሇውና ተከራካሪዎቹ 
ሇመዲኘት ፇቃዲቸውን የገሇፁሇት የሽሪአ ፌ/ቤት ሇመዲኘት ፇቃዯኛ አሇመሆኑን በመግሇጽ መዝገቡን 
የዘጋው እንዯሆነ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ማስተናገዴ የሚገባው ስሇመሆኑ፣ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. አንቀጽ 37(1), 34(5), 78(5),  

72420 ወ/ሮ ኬሪያት ያህያ   
        እና  
ሏጂ ጅሀዴ ኡመር 

ሚያዝያ 
22/2004 

148 

44 የውርስ ሀብት ማጣራት ጋር በተገናኘ የንብረት አጣሪው የሟች ያሇኑዛዜ ወራሾች በሚሌ የተጠቀሱ 
ወራሾች በአካባቢው በሚገኘው የመረዲጃ እዴር ሰፌሯሌ በማሇት የውርስ ዴርሻ አሊቸው በሚሌ 
የሚያቀርበው የውሣኔ ሀሳብ ህጋዊ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ፣ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 842, 856, 962, 944(ሀ),1097,1113  

71895 አቶ ሞሊ ንጉሴ   
      እና  
አቶ ንጉሴ ገሇታ     

ግንቦት 
10/2004 

151 

45 የባሌና ሚስት  የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጋር በተገናኘ አንዴን የጋራ ንብረት በዓይነት ሇመካፇሌ 
ተጋቢዎቹ ከስምምነት ሊይ ሇመዴረስ ያሌቻለ እንዯሆነና ሁሇቱም የቅዴሚያ ግዢ መብት ጥያቄ 
ያቀረቡ እንዯሆነ ንብረቱ ሇጨረታ ቀርቦ እንዱሸጥ በማዴረግ ገንዘቡን መካፇሌ ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣  
የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ብ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/96 አንቀጽ 103(1)  

71126 ወ/ሮ ወርቅነሽ 
ሰብስቤ  
     እና  
እነ ሻሇቃ ባሻ 
እንዯሻው (ሁሇት 

ሰኔ 05/2004 154 
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ሰዎች) 
46 ሟች አዴርጏት የነበረ ኑዛዜ በተመሣሣይ ንብረት ሊይ በኋሊ በተዯረገና ከሞተ በኋሊ ተፇፃሚነት 

ባሇው ስጦታ የተተካ እንዯሆነ ኑዛዜው በስጦታው እንዯተሻረ የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2428, 2443, 881, 826(2), 856, 898 

72286 አቶ ኃ/ስሊሴ ወርቄ  
       እና  
ወ/ሮ ምስራቅ ወርቄ 

 ሰኔ 19/2004 157 

47 በጋብቻ ወቅት በአንዯኛው ተጋቢ ስም የተመዘገበና በጋብቻ ወቅት ዕጣው የወጣ የኮንድሚንየም ቤት 
ሊይ ያሇ መብት የቤቱ ውሌ ከጋብቻ መፌረስ በኋሊ የተፇፀመና ቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇ መሆኑ 
(የንብረት ክፌፌሌ እስካሌተፇፀመ ዴረስ)  ንብረቱን የግሌ የሚያስብሌ ስሊሇመሆኑ  

75562 ወ/ሮ ሶፉያ 
መሏመዴ  
      እና  
አቶ መሏመዴ 
ይመር 

 ሰኔ 18/2004 160 

48 ፌቺን በስምምነት ሇመፇፀም ሇፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡ ባሌ እና ሚስት የፌቺ ውጤትን  በተመሇከተ 
ያዯረጉትን ስምምነት ፌ/ቤት  ሇህግና ሇሞራሌ የማይቃረን መሆኑን በማረጋገጥ ያፀዯቀው እንዯሆነ 
ስምምነቱ ተፇፃሚ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80,83(3) 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277(2) 

74376 አቶ ብዙአየሁ 
ታዯሰ  
      እና  
ወ/ሮ ሰልሜ ሻወሌ 

የካቲት 
27/2004 

163 

49 አንዴ ወንዴ ሁሇት ሚስቶች ጋር ተጋብቶ በሚገኝ ጊዜ የንብረት ክፌፌሌ ሉዯረግ የሚችሌበት 
አግባብ 
የፋዳራሌ የተሻቫሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 102(1),86(1),62(1),63(1) 
የአማራ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 113(1),97(1),73(1),74(1) 

45548 ወ/ሮ አሚናት አሉ  
     እና 
ወ/ሮ ፋጡማ 
ውበት  

መስከረም 
24/2003   

167 

50 ውሌ አዋዋይ ወይም ዲኛ ፉት የተዯረገ ኑዛዜ በህጉ የተመሇከተውን የኑዛዜው መነበብ ሥርዓትን 
ያሊሟሊ ከሆነ ህጋዊ ፍርማሉቲን የሚያሟሊ እንዯሆነ ሇመቁጠር የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 881(2), 882, 857 

70057 እነ ወ/ሮ አበበች 
ቡሌቻ   ( ሶስት 
ሰዎች) 

ተጠሪ፡- የሇም  

ህዲር 06/2004 171 

                                ውሌ                                                    174                                          
51 የፌ/ብ/ህ/ቁ 2024(ረ) ዴንጋጌ ከስሌክ አገሌግልት ክፌያ ጋር በተያያዘ ተፇፃሚነት የላሇው 

ስሇመሆኑ፣ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2024(ረ), 2023, 2022 

61331 የኢትዮጵያ 
ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፕሬሽን     

ጥቅምት 
10/2004 

175 
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    እና  
ሚ/ር ጀርመን 
ግናሆ                       

52 ከማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ጋር በተገናኘ ሻጭ የሆነ ወገን የሸጠውን ነገር ባሇሃብትነት ሇገዢው 
የማስተሊሇፌ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2875, 2281,1808(2) 

61913 ወ/ሮ እታሇማሁ 
መስፌን                                        
እና 
አጋ አንዳ                          

ጥቅምት 
20/2004 

179 

53 ተዋዋይ ወገኖች ያዯረጉት ውሌ ምንም እንኳን የተፇፀመ ቢሆንም ውለ የ3ኛ ወገኖችን መብትና 
ጥቅም የሚነካ ከሆነ ይህንኑ በመግሇፅ ውለ ፇራሽ እንዱሆን ይወሰን ዘንዴ ሇፌ/ቤት አቤቱታ 
ሇማቅረብ የሚቻሌ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1806 

61808 ወ/ሮ ፀሏይ ፌቃደ    
       እና  
እነ አቶ ብቻዬ 
ተስፊዬ (ሁሇት 
ሰዎች)  

ህዲር 07/2004 181 

54 አንዴ ማህበር ሇሰጠው ብዴር የሚያገኘውን የወሇዴ መጠን ከመዯበኛው የባንክ ማበዯሪያ ወሇዴ 
መጠን ከፌ አዴርጏ ሇማበዯር ስሇመቻለና ይኸውም ተፇፃሚ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.147/91 አንቀፅ 34(2) 
አዋጅ ቁ.402/96 አንቀፅ 5 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731,1678 
የትግራይ ብ/ክ/መንግስት አዋጅ ቁ. 145/2000 

   62162 መትከሌ ሌምዓት 
ሁሇገብ መ/ህ/ስ 
ማህበር  
      እና  
ቄስ ካሊዩ ኪሮስ 

ህዲር 21/2004 186 

55 ከውሌ መፇፀም ጋር በተገናኘ ተዋዋይ ወገኖች ውሌን በተናጠሌ ሇመሰረዝ (unilateral cancellation 
of contract) ስሇሚችለበት አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1771, 1774, 1757, 1787, 1785, 1786, 1789, 1788 

57280 እነ ሴንትራሌ ቬኑ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር 
(አራት ሰዎች)  
    እና  
እነ አቶ ሰሇሞን 
ከተማ (ሁሇት 
ሰዎች)                            

ጥር 03/2004 189 
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56 የፌ/ብ/ህ/ቁ 2472 ከብዴር ውጪ በሆነ ግንኙነት ከተከፇሇ ገንዘብ ጋር በተያያዘ ተፇፃሚ የሚሆንበት 
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2472 

64397 አቶ አንዲርጌ እምሩ  
       እና  
ወ/ሮ ዘሀራ 
መሀመዴ 

ጥር 01/2004 200 

57 ውልች በቃሌ፣ በተሇመደ ጠቅሊሊ ምሌክቶች ወይም ግዳታ ሇመግባት መፌቀዴን በማያጠራጥር 
አሰራር በማስታወቅ ሉዯረጉ ስሇመቻሊቸው 
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1681(1) 

71375 ዲሽን የህትመትና 
የንግዴ ስራዎች 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
     እና  
አቶ ፌስሏ ይሁን 

ጥር 16/2004 203 

58 የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ የጠፊበት ሰው የሽያጭ ውለ የጠፊ ስሇመሆኑ ሇማስረዲት 
በሚሌ የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት ያሇውና  የሚቀርቡት ማስረጃዎች በተገቢው ሁኔታ 
ተመርምረው አሳማኝ መሆናቸው ከታወቀ (ሲረጋገጥም) ተከራካሪው የሽያጭ ውለን በምስክሮች 
ሇማስረዲት የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት ሉኖረው የማገባ  ስሇመሆኑ  
የፌ/ህ/ብ/ህ/ቁ 2003,2002 

  69208 ወ/ሮ ንፁህ በሊይ 
      እና 
 ወ/ሮ ምንትዋብ 
አዲነ 

መጋቢት 
10/2004 

206 

59 በወሇዴ አገዴ ውሌ መሰረት የማይንቀሣቀስ ንብረቱን ያስያዘ ተዋዋይ ወገን በውሌ የተገሇፀው ጊዜ 
ካሇፇ በኋሊም በማናቸውም ጊዜ ዕዲውን ከፌል ንብረቱን ሇማስሇቀቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 3128/2/ 3117-3130  

72463 እነ አቶ ንጉሴ 
ሀይላ  (ሁሇት 
ሰዎች)  
       እና 
አቶ ሁሬሣ ዯበሌ 
(ሁሇት ሰዎች)          

መጋቢት 
26/2004 

209 

60 እንዯ ውሌ አሌተፇፀመሌኝም በሚሌ የጉዲት ኪሣራ ጥያቄ በቀረበ ጊዜ ፌ/ቤቶች የጥያቄ አቅራቢውን 
ተነፃፃሪ የውሌ ግዳታ ግምት ውስጥ በማስገባት የጉዲት ኪሣራ ሉወሰኑ የሚገባ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1771, 1802 

69915 ሻምበሌ ይኩኖ 
ሇገሠ   እና  
አቶ መሏመዴ 
በሽርና ቤተሰቦቹ 
ጨው አምራች 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር   

ሚያዝያ 
25/2004 

211 
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61 በሰነዴ ሊይ የተመሇከተ ፉርማ በተካዯ ጊዜ ሰነደ ሲፇረም የነበሩ የምስክሮችን ቃሌ በመስማትና 
በላልች ማስረጃዎች ፉርማው የማን እንዯሆነ ሇማረጋገጥ /Authenticate ሇማዴረግ/  የሚቻሌ 
ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2472(1) እና (3)  

71927 ቄስ አብርሃ በርሄ  
      እና 
ወ/ሮ ብርነሽ ሔለፌ            

ሚያዝያ 
10/2004 

215 

62 የፀና የውሌ ግዳታ የገባ ሰው ውለ በፌርዴ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ የሚችሇው ላሊኛው ተዋዋይ ወገን 
ግዳታውን በአግባቡ ያሌፇፀመ (ያሌተወጣ) እንዯሆነ ወይም የፇፀመው ፌፁም ባሌሆነ አኳኋን ከሆነ 
ስሇመሆኑ  
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1784 1785(2),(1)  

66935 አቶ ሽመሌስ አበራ 
      እና  
አቶ ጌታቸው 
አያሌቄ     

ሰኔ 05/2004 218 

63 አንዴ ቀዴሞ በመያዣ የተሰጠ የማይንቀሳቀስ ንብረት ካርታ ቁጥሩና የቤት ቁጥሩ ተሇውጦ 
እንዱሁም ቀዯም ሲሌ የነበረው ቤት ፇርሶ በቦታው ሊይ አዱስ ቤት ተሠርቶና አዱስ ካርታና የቤት 
ቁጥር ተሰጥቶ በተገኘ ጊዜ አዱሱን ቤት በመያዣ የያዘ አበዲሪ ቀዴሞ የነበረውን ቤት በመያዣ 
ከያዘው አበዲሪ የቅዴሚያ መብት ያሇው ስሇመሆኑ፣  
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 3052, 3066 

75902 የኮንስትራክሽን እና 
ቢዝነስ ባንክ አ.ማ       
       እና  
የኢትዮጵያ ንግዴ 
ባንክ                     

ሰኔ 22/2004 224 

64  ከስጦታ አዴራጊው ሞት በኋሊ ተፇፃሚ የሚሆን የስጦታ ውሌን በተመሇከተ ስሇ ኑዛዜ 
 የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት  ያሊቸው ስሇመሆኑ፣  
 የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ የሚዯረግ ስጦታ በህጉ በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ 
  አስራርን በተከተሇ መሌኩ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ.881, 2428, 2443, 2436 

61421 አቶ ጌታቸው በየነ  
       እና  
እነ የሔፃን ታቦት 
በቀሇ (ሁሇት ሰዎች)       

ሏምላ 
17/2004 

227 

65 በአሰሪው በኩሌ የተመቻቸን የውጪ የትምህርት እዴሌ ተጠቃሚ በመሆን  በምትኩ ሇተወሰነ ጊዜ 
ሇማገሌገሌ ከተዯረገ ውሌ ጋር በተገናኘ ሠራተኛው በውለ ያሇበትን ግዳታ እንዱወጣ ከሚጠበቅበት 
ጊዜ በፉት ከአሰሪው ፇቃዴና እውቅና ውጪ ሇላሊ ትምህርት ወዯ ላሊ አገር በመዛወር 
የመጀመሪያው ውሌ ውጤት እንዲይኖረው ያዯረገ እንዯሆነ ሠራተኛው በውለ የተመሇከተውን ግዳታ 
ሇመፇፀም እንዲሌቻሇ የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ 

70963 ሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ  
     እና  
እነ አቶ ተመስገን 
ማጉላ (ሁሇት 
ሰዎች) 

የካቲት 
30/2004 

231 

66  የማይንቀሣቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ ጋር በተገናኘ ውሌ መኖሩን በማመን ነገር ግን ውለ 
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 መሠረት የተከናወነ አይዯሇም በሚሌ የሚቀርብ ክርክር ተቀባይነት የላሇው 
ስሇመሆኑ፣  

36887 ወ/ሮ አሌጋነሽ አበበ  
       እና  
እነ አቶ ገብሩ እሸቱ 

ህዲር 18/2001  233 
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 በፌ/ብ/ህ/ቁ.1723(1) መሠረት የሚከናወን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ምዝገባ ዓሊማ በተዋዋይ 
ወገኖች መካከሌ ውሌ መኖሩን ሇማስረዲት ስሇመሆኑ፣ 
 የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723(1),2878 
 

(ሁሇት ሰዎች) 

67 ስሇ አስፇሊጊ አዯራ እና የማስረጃ አይነት  
የፌ/ብ/ህ/ቁ.2782,2800,2802,2472 

64887 አቶ አዯም የሱፌ  
    እና  
አቶ አብደሠሊሣ 
ሙሏመዴ  

ሏምላ 
29/2003 

236 

                                                ወንጀሌ                                                   239                             
68 በአንዴ ጉዲይ ዴጋሚ ክስ ወይም ዴጋሚ ቅጣት (principle of double jeopardy) ክሌክሌ 

ስሇመሆኑ የተዯነገገው መርህ ሉተረጏም  ስሇሚችሌበት  አግባብ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 23  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.42(1)(ሀ) 

60217 እነ ም/ኢ/ር ኃይሊይ 
አስገሇ (ሁሇት 
ሰዎች)  
       እና  
የቤ/ጉ/ፌትሔ ቢሮ     

ጥቅምት 
15/2004 

240 

69  ፌርዴ ቤቶች በወንጀሌ ጉዲይ የዋስትና ጥያቄን ሊሇመቀበሌ ሥሌጣን (discretion) ያሊቸው 
ስሇመሆኑ፣ 

 ዋስትናን ሇመከሌከሌ ፌ/ቤቶች የሚሰጡት ምክንያት በቂና ህጋዊ ናቸው ሉባለ የሚችለበት 
አግባብ፣ 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ.67 

67874 እነ አቶ ፅጌብርሃን 
ተሰራ (ሁሇት 
ሰዎች)  
       እና 
 የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና የጉምሩክ  
ባሇስሌጣን 

ጥቅምት 
23/2004 

243 

70 ማዕዴናትና የከበሩ ዴንጋዮችን ከማዘዋወርና ሇሽያጭ ከማቅረብ ጋር በተገናኘ ስሇሚኖር የወንጀሌ 
ኃሊፉነት፣ 
የወ/ህ/ቁ 346፣347፣378 
አዋጅ ቁ. 52/85 አንቀጽ 53(1), (5), 26(4)  
ዯንብ ቁ. 182/80/ አንቀጽ 30(1)(ሀ), 3(ሇ) እና 4(ሏ), 38-40 

60345 የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇስሌጣን  
      እና . 
ገዲ ፍጫ በሉ-

ሔዲር 07/2004 247 
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አዋጅ ቁ. 591/2000 አንቀጽ 26(1)(ሇ) ግሇሰቦቹ (ሶስት 
ሰዎች) 

71 በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ ከአንዴ አይነት የወንጀሌ ዴርጊት ጋር በተያያዘ በሁሇት የተሇያዩ የወንጀሌ 
ክሶች የተከሰሰ ተጠርጣሪ በአንደ የወንጀሌ ክስ የተመሇከቱ ፌሬ ነገሮች መከሰት ጋር በተገናኘ 
ጥፊተኛ ሇማሇት ያሌተቻሇ እንዯሆነ በላሊኛው ክስ ጥፊተኛ ሇማዴረግ የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የወ/ህ/ቁ 407(ሏ), 670, 677 
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 141, 142, 149(1) 

65325 ሣጅን ታዬ 
ተክሇኋይማኖት 
      እና 
የሏዋሳ ከተማ 
ከፌተኛ መርማሪ 

ህዲር 22/2004 256 

72  በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ ውሣኔ በዚያው ጉዲይ በፌትሏብሓር ክርክሩ አግባብነትና ብቃት 
የሚኖረው በወንጀሌ ክሱ ተከሳሹ በወንጀሌ ፌ/ቤቱ ጥፊተኛ ተብል የተወሰነ ከሆነና  ወዯዚህ 
ዴምዲሜ ሇመዴረስም በወንጀለ ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎች በፌ/ብሓሩ ጉዲይም ቀርበው 
የተሰሙ መሆን ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣ 

 በወንጀሌ ጉዲይ የቀረበ ማስረጃ ሇፌትሏብሓር ጉዲይ አግባብነትና ብቃት የሚኖረው በሁሇቱም 
ጉዲዩች የተሰሙት ማስረጃዎች አንዴ አይነት ሲሆኑ ስሇመሆኑ፣  

 በወንጀሌና በፌ/ብሓር ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎች የተሇያዩ ከሆነ እና በወንጀሌ ጉዲይ ክስ 
የቀረበበት ነጥብም ከፌ/ብሓሩ ክስ ጋር ግንኙነት የላሇው ከሆነ በወንጀሌ ክስ ተጠያቂ መሆን 
ሁሌጊዜ በፌ/ብሓር ክስ ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ.2149 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 702(2) 

46386 አቶ ሃይለ ተስፊኡ  
      እና 
አቶ ብርሃነ 
መብራቱ 

ታህሣሥ 
06/2004 

259 

73 ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ ይዞ በመገኘት ወንጀሌ አንዴ ሰው ተጠያቂ የሚሆነው የምዝገባ 
ሥርዓት የተዘረጋ እንዯሆነ ብቻ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ አግባብ ስሊሇመኖሩ 
የወ/ህ/ቁ.419 

67411 እነ አቶ ታረቀኝ 
ተክለ ገመዲ (ሶስት 
ሰዎች) እና የዯቡብ 
ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ የሥነ 
ምግባርና  
የፀረ ሙስና ኮሚሽን   

ታህሣሥ 
30/2004 

262 

74 በወንጀሌ ህግ ቁጥር 448 ስር አንዴ ሰው ሇፌትህ እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ ሆኗሌ በሚሌ 
ወዱያውኑ ጉዲዩን በያዘው ፌ/ቤት ሇመቅጣት ስሇሚቻሌበት አግባብ 

67777  እነ ተወሌዯ 
ብስራት (ሶስት 

ታህሣሥ 
04/2004 

266 
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የወ/ህ/ቁ 448(1), (3), 23(2), 58 ሰዎች)  
ተጠሪ የሇም  

75 በኤግዚቢትነት በፕሉስ ከተያዙ ንብረቶች ጋር በተገናኘ የንብረቶቹ ባሇቤት ነኝ የሚሌ ወገን ንብረቱ 
ይመሇስሇት ዘንዴ በፕሉስ ጽ/ቤቱ ሊይ የሚያቀርበው ክስ በተገቢው ማስረጃ ተጣርቶ እሌባት 
ሉሰጠው የሚገባ ስሇመሆኑ 

62504 አቶ ታዯሰ ናማጋ 
ሀያቱ እና 
የፋዳራሌ ፕሉስ 
ወ/ምርመራ 
መምሪያ ዋና ሣጅን 
ዯምሴ ሰጠኝ 

ታህሣሥ 
06/2004 

271 

76 አንዴ ሰው በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 407 መሰረት በስሌጣን ያሇአግባብ መገሌገሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ 
ተዯርጏ ቅጣት ሉጣሌበት የሚችሌበት አግባብ፣ 
የመ/ህ/ቁ 407(1)(ሀ) 

60518 አቶ ፇሇቀ ሉቤ  
     እና 
የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/  
የስነ- ምግባርና ፀረ-
ሙስና ኮሚሽን 

ጥር 15/2004 273 

77 አንዴ ሰው በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(2) መሰረት በህገ-ወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊያንን ወዯ ውጪ 
አገር ሌኳሌ በሚሌ ጥፊተኛ ተብል ሉቀጣ ስሇሚችሌበት አግባብ 
የወ/ህ/ቁ 598(2) 

71753 አቶ ወርቅነህ ዲቲ  
     እና  
የፋዳራሌ ዏቃቤ 
ሔግ 

ጥር 03/2004 277 

78  የግንባታና የኮንስትራክሽን ማዕዴን ማውጣት ሥራ ጋር በተያያዘ በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ 
የተሰጠ የፀና ፇቃዴ ሣይኖር ከጉዲዩ ጋር በተያያዘ የመግዛትና የመሸጥ ውሌ መፇፀም  በወንጀሌ 
ተጠያቂነትን ሉያስከትሌ ስሇመቻለ 
 ህገ ወጥ ወይም ወንጀሌ ስሇመሆኑ የተዯነገገ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የተዯረጉ ውሇታዎችን (ውልችን) 
በህግ ኃይሌ እንዱፇፀሙ በሚሌ ሇፌ/ቤት ጥያቄውን በቀረበ ጊዜ ዲኞች ጥያቄውን ውዴቅ ማዴረግ 
የሚገባቸው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1718, 1716 
የወ/ህ/ቁ.353(1)(ሇ) 
አዋጅ ቁ.52/85 አንቀፅ 53(5) 

69822 ዱ - ኤም - ሲ 
ኮንስትራክሽን 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር 
      እና  
አቶ ኢብራሂም 
ኢቲሶ 

ጥር 15/2004 280 
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ዯንብ ቁ.182/86 አንቀፅ 39 
79  የሥራና ሠራተኛን ማገናኘት አዋጅ ቁ.632/2002 በመተሊሇፌ ሉኖር ስሇሚችሇው የወንጀሌ 

ተጠያቂነት 
 ከቀረበ የወንጀሌ ክስ ጋር በተያያዘ የግሌ ተበዲይ የሆነ ሰው ቀርቦ ካሌመሰከረ በስተቀር ክሱን 
ሇማስረዲት የሚቀርቡ ላልች ማስረጃዎች ተከሳሹን ጥፊተኛ ሇማሇት ብቁ አይዯለም ሉባሌ 
የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.632/2002 አንቀፅ 16(1)(መ), 18(1)(ሀ), 20(2), 40(3) 

71184 ዓሔመዴሌሃዱ 
ካህሳይ  
       እና  
የፋዳራሌ ዓቃቤ 
ህግ 

ጥር 18/2004 286 

80 የመንግስት ሰራተኛ ሳይሆኑ ነገር ግን ከመንግስት ሰራተኞች ጋር የጥቅም ትስስር በመፌጠር 
በህዝብና በመንግስት ጥቅም ሊይ ጉዲት ማዴረስ በሙስና ወንጀሌ ሉያስጠይቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.434/97 አንቀፅ 7 
የወ/ህ/ቁ.407(1)(ሀ),33 

60542 አቶ ተክሇዴንግሌ 
ገ/ሚካኤሌ 
      እና  
የፋ/ሥ/ም/ፀ/ሙስና 
ኮሚሽን 

የካቲት 
27/2004 

289 

81  ከመንግስት ሰራተኞች ውጪ በሆኑ ሰዎች የሚፇፀሙ የሙስና ወንጀልችን በተመሇከተ የፋዳራሌ 
ሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክስ ሉያቀርብ ስሇመቻለ 
 ኮሚሽኑ የወንጀሌ ክስ ሇመመስረት ስሌጣን ከተሰጠው ጉዲዮች ጋር በተያያዘ ወይም ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ ተብል የተከሰሰ ሰው ከሙስና ወንጀለ ጋር አንዴ ሊይ መከሰስ ያሇበትን የወንጀሌ ዴርጊት 
አንዴ ሊይ (አጣምሮ) ሉያቀርብ ስሇመቻለ 
የወ/ህ/ቁ 379(2), 375, 404(4)(3) 
አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀፅ 58 
አዋጅ ቁ.236/93 አንቀፅ 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ.110 

64612 እነ ሏሰን አማን 
መሏመዴ (ሁሇት 
ሰዎች)  
     እና  
የፋ/ሥ/ፀረ-ሙስና 
ኮሚሽን- 

የካቲት 
27/2004 

292 

82 አንዴ የወንጀሌ አፇፃፀም ተግባር ሙከራ ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ (Attempt) ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ  
የወ/ህ/አ 32(1)(ሀ),27(1),671(1) 

66856 ውዴማ አበጀ  
       እና  
የዯቡብ 
ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ 

መጋቢት 
26/2004 

296 

83 የትራፉክ ዯንብ መተሊሇፌ ጋር በተያያዘ የክስ ቻርጅን ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆን በወ/ህ/አ.438 73953 ከፊሇ ሰፇነ  መጋቢት 299 
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XIX 
 

በየመንግስት ሥራን ማሰናከሌና የመተባበር ግዳታን መጣስ ወንጀሌ ሉያስጠይቅ ስሇመቻለ፣  
የወ/ህ/አ.348 

    እና  
የአማራ ክሌሌ 
ዓ/ህግ 

13/2004 

84 በወንጀሌ ጉዲይ በተሰጠ ውሣኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ሇማቅረብ በህጉ 
ተሇይቶ ስሇተመሇከተ የጊዜ ገዯብ፣  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 187(2)  

73264 የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሌስሌጣን እና እነ 
አቶ አሌፇዴሌ አሻፉ 
(ሶስት ሰዎች) 

ሚያዝያ 
9/2004 

302 

85  በወንጀሌ ፌርዴ ሂዯት አንዴ ጉዲይ ተከሳሽ በላሇበት ወይም በክርክሩ ሂዯት ተሳታፉ ሳይዯረግ 
(ሳይሆን)(default procedure) ነው የታየው ሇማሇት ስሇሚቻሌበት አግባብ፣ 
 የቅጣት አስተያየት በሚሰጥበት ጊዜ ያሇመቅረብ ተከሳሽ በላሇበት የተሰጠ ውሣኔ ነው ሉያስብሌ 
የማይችሌ ስሇመሆኑ፣  

 የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.161, 164, 197, 202, 149 (4) (1)  
 የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 20(4)) 

76909 ወ/ሮ ፇትያ አወሌ  
       እና  
የፋዳራሌ ዏቃቢ 
ህግ 

ግንቦት 
10/2004 

205 

86  ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ህግና ሥርዓት መሠረት ተከስሶ የመጨረሻ በሆነ ውሣኔ ጥፊተኝነቱ 
በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና አይከሰስም ወይም አይቀጣም (Principle 
of Double Jeopardy) በሚሌ የሚታወቀው የወንጀሌ ህግ መርህ ሉተረጏምና ሥራ ሊይ ሉውሌ 
የሚችሌበት አግባብ፣  
  አንዴ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በዴጋሚ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ በአንዴ ጉዲይ በዴጋሚ 
ያሇመከሰስና ያሇመቀጣት መብቴ ተጥሷሌ በሚሌ ክርክር ሇማቅረብ ሉሟለ ስሇሚገቡ ህጋዊ 
መስፇርቶች፣  

  ዏቃቤ ህግ በአንዴ ተከሳሽ ሊይ የወንጀሌ ክስ ከማቀርቡ በፉት ተከሳሹ አንዴ ወንጀሌ በመፇፀም 
ሀሣብ የሠራው አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ያስከተሊቸውን ወይም ሉያስከትሊቸው የሚችሊቸውን 
ውጤቶች ሁሇተናዊ በሆነ መንገዴ በማገናዘብ አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች በመሇየትና 
በመጥቀስ የወንጀሌ ክሱን በጥንቃቄ የማቅረብ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

   የወ/ህ/አ 2(5), 24(1) 

72304 የትግራይ ክሌሌ 
አጽቢ ወረዲ ዏቃቤ 
ሔግ  
      እና  
ተማሪ ሏጎስ 
ወሌዯሚካኤሌ 

ሰኔ 18/2004 308 
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XX 
 

   የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130,131, 41, 111, 112 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ.ህግ መንግስት አንቀጽ 23,13(2)   

87  አንዴ ተከሳሽ የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ በሚሌ ፌ/ቤት በሚሰጠው ብይን ሊይ ይግባኝ 
ሇማቅረብ የሚያስችሌ የህግ መሠረት የላሇ ስሇመሆኑ  

 የሙስና ክስ ከሚመራበት ሥርዓት ጋር በተገናኘ ተከሳሽ የሆነ ተከራካሪ ወገን ይግባኝ ሇማቅረብ 
ስሇሚችሌባቸው ህጋዊ ጉዲዮች፣ 
 ሇሰበር ችልት የሚቀርቡ ማናቸውም ጉዲዮች የይግባኝ አቅራረብ ሥርዓትን ያጠናቀቁና የመጨረሻ 
ፌርዴ የተሠጠባቸው መሆን የሚገባቸው ስሇመሆኑ፣  
አዋጀ ቁ. 25/88 አንቀጽ 22 
አዋጀ ቁ. 434/97 አንቀጽ 36(2) 40, 55 
አዋጀ ቁ. 236/93 

74041 እነ አንተነህ መኮንን 
(አራት ሰዎች)  
        እና  
የፋዳራሌ ሥነ 
ምግባርና ፀረ ሙስና 
ኮሚሽን ዏ/ሔግ 

ሰኔ 04/2004 313 

88 አንዴ ሰው በወ/ህ/አ. 675(1) የተመሇከተውን የወንጀሌ ዴርጊት ፇጽሟሌ በሚሌ ሉከሰስና ጥፊተኛ 
ተብል ሉቀጣ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  
የወ/ህ/አ.675(1),23 

74530 ጀማሌ መሏመዴ   
      እና  
የፋዳራሌ ዏ/ህግ 

ሰኔ 22/2004 316 

89 አንዴ ሰው በወ/ህ/አ. 429 ጉቦ ማቀባበሌ የወንጀሌ ዴርጊት ክስ ሉቀርብበትና ጥፊተኛ ተብል ቅጣት 
ሉጣሌበት ስሇሚችሌበት አግባብ፣ 
የወ/ህ/አ. 429,23(4,(1),58) 

78793 አቶ ብስራት 
ወሌዯመስቀሌ  
     እና  
የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇስሌጣን 

ሰኔ 21/2004 320 

90 በፌ/ቤት የወንጀሌ ክስ ቀርቦ የጥፊተኝት ውሣኔ በተሰጠበት የወንጀሌ ዴርጊት ወንጀሇኛው በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ያገኘው ንብረት ሇመንግስት እንዱወረስ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የወ/ህ/አ 98(1)(2), 

66943 እነ ታምራት ገሇታ 
(አራት ሰዎች)  
       እና  
የፋዳራሌ ዏቃቤ 
ሔግ 

ሏምላ 
18/2004 

324 

91 በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰን ሰው የወንጀሌ ዴርጊቱን ስሇመፇፀሙ ሇማስረዲት መቅረብ የሚገባው 75922 እነ አፇወርቅ ላሉሳ ሏምላ 329 
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XXI 
 

የማስረጃ አይነት ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተዛማጅነት ያሊቸው ፌሬ ነገሮች ሇማስረዲት የሚችሌና ዴርጊቱ 
ሲፇፀም አይቻሇሁ ወይም/እና ሰምቻሇሁ የሚሌ ቀጥተኛ ማስረጃ ብቻ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ 
መሠረት የላሇ ስሇመሆኑ  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137, 141, 149  

(ሁሇት ሰዎች)  
        እና  
የዯቡብብ/ብ/ሔ/ክሌሊ
ዊ መንግስት   

04/2004 

92 አንዴ የወንጀሌ ዴርጊትን ማስረዲት ጋር በተያያዘ የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ (circumstantial 
evidence) በይዘቱ አንዴ ክስተት ከመፇጠሩ በፉት፣ ክስተቱ ሲፇጠር ወይም ዴርጊቱ ሲፇፀምና 
ክስተቱ ከተፇጠረ ወይም ዴርጊቱ ከተፇፀመ በኋሊ፣ ያለትን አካባቢያዊ ሁኔታዎች የሚያሣይና 
የሚገሌጽ በመሆኑ ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ፣  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137(1) 

75980 ስማቸው ሌንገርህ 
ዓሇሙ 
      እና  
የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን የዯቡብ 
ክሌሌ ቅርንጫፌ 

ሏምላ 
02/2004 

322 

93 የባንክ ሥራ ጋር በተገናኘ የሥራ አመራር ሊይ ጉዴሇት በመፇፀም ስሇሚዯረግ ወንጀሌ፣  
የወ/ህ/አ. 703 

77989 እነ አቶ ሇይኩን 
ብርሃኑ (አምስት 
ሠዎች)  
     እና 
 የፋዳራሌ ዏ/ህግ 

ሏምላ 
04/2004 

337 

94 የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692(1)ን በመተሊሇፌ አንዴ ሰው በወንጀሌ ተጠያቂ ሉሆን ስሇሚችሌበት 
ሁኔታ፣  
የወ/ህ/አ. 692,32(1)(ሇ) 

77592 ተካሌኝ ጌታቸው  
    እና 
 የፋ/ዏ/ሔግ 

ሏምላ 
27/2004 

347 

95 አንዴ ወኪሌ ከወካዩ በውክሌና ስሌጣኑ የወሰዯውን ንብረት ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ያሇመሆኑ በወንጀሌ 
ህጉ አንቀፅ 676(2) ዴንጋጌ መሰረት ሉያስጠይቀው ስሇመቻለ 
የወ/ህ/ቁ 676(2) 

67408 አቶ ፋሲሌ 
በሊይነህ   
       እና  
የፌዳራሌ ዏቃቤ 
ሕግ 

ጥር 01/2004 350 

96 በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰ ሰው የዋስትና መብቱ በፌ/ቤት ከተከበረሇት በኋሊ ህጋዊ ምክንያቶችን 
በማቅረብ የዋስትና መብቱን በመተው ያስያዘው ገንዘብ ተመሌሶሇት ጉዲዩን ማረሚያ ቤት ሆኖ 
ሇመከታተሌ የሚያቀርበውን ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣  

73569 አቶ ዯረጀ ጎሳዬ  
      እና  
የኢትዮጵያ 

ጥር 17/2004 353 
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ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን አቃቤ 
ሔግ 

97 በወንጀሌ የተከሰሱ የመከሊከያ ሰራዊት አባሊት በግሊቸው ጠበቃ ሇማቆም የማይችለ በሆነ ጊዜ 
በመንግስት ወጪ የጠበቃ ዴጋፌና እርዲታ ሉያገኙ የሚችለበት አግባብ፣ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 20(5) 
አዋጅ ቁ.27/88 አንቀፅ 35 
አዋጅ ቁ.123/90 
አዋጅ ቁ.27/885 

65566 የሀገር መከሊከያ 
ሚኒስቴር 
ወታዯራዊ ተከሊካይ 
ጠበቃ  
       እና  
የኦሮሚያ ክሌሌ 
ዏ/ህግ 

ታህሣሥ 
04/2004 

357 

98 የሰበር ችልት ፌሬ ጉዲይ የማጣራት ማስረጃ የመመዘንና የመመርመር ስሌጣን የላሇው ቢሆንም 
በሥር ፌ/ቤቶች ወይም የዲኝነት ስሌጣን የተሰጣቸው ላልች አካሊት መሰረታዊ የሆነ የዲኝነት 
አካሄዴ ስርዓትን ሳይከተለ፣ መመስረት የሚገባቸውን ጭብጥ ሳይመሰርቱና ጭብጡን የማስረዲት 
ግዳታ (Buden of proof) ያሇበት ተከራካሪ ወገን የማስረዲት ግዳታውን በአግባቡ እንዱወጣ 
ሳያዯርጉና መጣራት ያሇበትን (የሚገባውን) ፌሬ ጉዲይ ሳያጣሩ የሰጡትን ውሣኔ በሰበር አይቶ 
ሇማረም ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ፣  
በወ/ህ/አ. 419   

63014 እነ አቶ ወርቅነህ 
ከንባቶ (ሁሇት 
ሰዎች)  
      እና  
የዯቡብ ክሌሌ የሥነ 
ምግባርና የፀረ-
ሙስና ኮሚሽን 

ሚያዝያ 
09/2004 

359 

                               የንግዴ ህግ                                              366 

99  በባህር ሊይ እቃ አመሊሊሽ በእቃዎች ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት በኃሊፉነት ሉጠየቅ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  
 በባህር ሊይ እቃን ሇማመሊሇስ የውሌ ግዳታ የገባ ወገን ከእቃዎቹ መጏዲት ጋር በተያያዘ ስሊሇበት 
የኃሊፉነት አዴማስና ከኃሊፉነት ነፃ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ 
የባህር ህግ ቁ.196,138,205,197,180(3) 

54117 ግልባሌ ኢንሹራንስ 
ኩባንያ አ.ማ         
       እና  
የኢትዮጵያ ንግዴ 
መርከብ አ.ማ             

ጥቅምት 
13/2004 

  367 

100 እቃን ከማጓጓዝ ጋር በተገናኘ ከእቃው አዯገኛ (ጉዲት አዴራሽ) ባህሪ የተነሣ ዕቃውን በሚያጓጉዘው 
ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት የእቃው ባሇቤት (ባሇንብረት) የዕቃውን በአግባቡና በጥንቃቄ አሇመታሸግ 

60385 ጎሌዯን ሮዝ አግሮ 
ፊርምስ ኃ/የተ/የግ 

ጥቅምት 
24/2004 

371 
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(አሇመያዝ) ጋር በተገናኘ በኃሊፉነት ሉጠየቅ ስሇመቻለ 
የንግዴ ህግ ቁ.578(2) 

ማህበር  
እና አቶ ሏሉፍም 
ተስፊ ማሪያም 

101 ከንግዴ ስም አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የንግዴ ሚኒስቴር በሚሰጠው ውሣኔ ቅሬታ ያሇው ወገን አቤቱታ 
በይግባኝ ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ  
አዋጅ ቁ.686/2002 አንቀፅ 6, 7, 30, 2(9), 16, 61 

69603 አቶ ሀብተወሌዴ 
ዘርጋው የጄትሮ 
የስራ አመራር 
የማማከር 
አገሌግልት ዴርጅት 
      እና  
እነ አቶ ሳሙኤሌ 
አሰፊ የጄትሮ 
ሉዯርሺፔ ኤንዴ 
ማኔጅመንት(ሁሇት 
ሰዎች) 

ህዲር 08/2004 374 

102 ከንግዴ ስም ወይም ምሌክት ምዝገባ ጉዲይ ጋር በተገናኘ በሚመሇከተው ተቋም በተሠጠ ውሳኔ 
ቅሬታ ያሇው ወገን ያሇው መብት በይግባኝ ሥርዓት የማሳረም ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁጥር 501/98/ አንቀጽ 6,17,36,49 

63454 ዲት ኢንተርናሽናሌ 
ትሬዱንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማ/ባሇቤት 
ድ/ር ጤና አብተው  
     እና  
እነ የኢትዮጵያ 
አእምሮአዊ ንብረት 
ፅ/ቤት (ሁሇት 
ሰዎች) 

የካቲት 
26/2004 

378 

103  ሇገንዘብ እዲ የሚሰጥ ዋስትና አንዴ የመዴን ተቋም ከሚሰጣቸው አገሌግልቶች መካከሌ አንደ 
ስሇመሆኑ፣ 
 በመዴን ሰጪ ዴርጅቶች ተዘጋጅቶ የሚሰጥ የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial 

36935 አፌሪካ ኢንሹራንስ 
(አ.ማ)  
        እና  

የካቲት 
27/2004 

383 
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Guarantee Bond) ስሇሚኖረው ውጤት  
 የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሉያሟሊቸው የሚገቡ ፍርማሉቲዎች እና አቤቱታ ከማቅረብ ጋር 
በተያያዘ ተፇፃሚነት ስሇሚኖረው የይርጋ ዯንብ 
አዋጅ ቁ.86/86 አንቀፅ 2 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1845, 1922(2)(3), 1725(ሀ), 1727, 1926, 1929, 1930, 1931 
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀፅ 1(1), 2(1) መመሪያ ቁጥር 24/2004 
አንቀፅ 1(3), 2(1), 3 
የንግዴ ህግ ቁ.36(1)(2), 121(ሰ) 
አዋጅ ቁ.110/90 አንቀፅ 2(2) 
አዋጅ ቁ.57/89 አንቀፅ 2(18)  

የኢትዮጵያ ንግዴ 
ባንክ 

104  ስሇ የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና (Performance Guarantee Bond)  
 የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ውሌ በባህሪው ከመዴን ውሌ የሚሇይና በፌትሏብሓር ሔግ 
ዴንጋጌዎች የሚገዛ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1921,  1719, 1720, 1727, 1719(2), 1920, 1845, 1924(1), 1922(3), 1926  
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ መመሪያ ቁ23/2002 አንቀጽ 1(1),  
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ መመሪያ 24/2002 አንቀጽ 1(3)  
የንግዴ ህግ ቁ. 654(1), 657(1), 712  
አዋጅ ቁ. 57/1989  
አዋጅ ቁ 648/2001 አንቀጽ 2/20 አንቀጸ 2(18)  
አዋጅ ቁ. 110/90 አንቀጽ 2(2) 

47004 የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት 
         እና  
ባላ ገጠር ሌማት 
ዴርጅት 

መጋቢት 
11/2004 

392 

105  አንዴ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር እንዱፇርስ ሇመጠየቅ በቂና ህጋዊ መስፇርቶች 
መሟሊታቸው መረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
 የማህበር ሥራው በአግባቡ አሌተመራም ከሚሌ ጥያቄ ጋር በተያያዘ አግባብነት ያሇው አካሌ 
የማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም ላልች አግባብነት ያሊቸውን ህጏች መሠረት በማዴረግ 
እንዱስተካከሌ ሇመጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ፣  
የንግዴ ህግ ቁጥር 217, 218, 511, 543 

71134 አቶ ያሬዴ ሲሳይ  
       እና  
አሌግሪን አግሮ 
ኢንደስትሪ  
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

ሰኔ 04/2004 399 
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106  ስሇ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial Guarangee Bond) እና የኢንሹራንስ  
ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ የማውጣት ተግባር እንዲይፇጽሙ 
የተከሇከለ ስሇመሆኑ  
 የአክሲዮን ማህበራት ፔሬዚዲንት ወይም ዋና ሥራ አስኪያጅ ስሊሇው ስሌጣን እና በህግ አግባብ 
ስሌጣኑ ተገዴቧሌ ሇማሇት ስሇሚቻሌበት ሁኔታ 
 የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ እንዯ የኢንሹራንስ ፕሉሲ የማይቆጠር ስሇመሆኑና በፌ/ብሓር 
ህጉ ስሇ ዋስትና ግዳታ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የሚገዛ ስሇመሆኑ፣   
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ መመሪያ፡  

    ቁ. 24/2004 አንቀጽ 3,1(3) 
     ቁ. 23/2004 አንቀጽ 1(1) 

አዋጅ ቁ. 86/86 አንቀጽ 2(4) ,6,4 32-34 
አዋጅ ቁ. 87/89 አንቀጽ 2(18) 
አዋጅ ቁ. 110/90 አንቀጽ 2(2) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1725(ሀ),1727,1922(2),(3) 
አዋጅ ቁ. 648/2001 አንቀጽ 2(20) 
የንግዴ ህግ ቁ.36(1)(2), 121(ሰ), 348(3), 313(1)-(7), 313(10-12), 34(1),1 09(ረ), 323(2-3), 
35(1), 26, 120 

40186 አፌሪካ ኢንሹራንስ 
(አ.ማ)  
        እና 
 ዲሸን ባንክ (አ.ማ) 

የካቲት 27/2004 402 

107 የአክሲዮን ማህበር ሥራ አስኪያጅ ያሇአግባብ ከስሌጣኔ (ከስራ አስኪያጅነቴ) ተሽሬያሇሁ በሚሌ 
በሚያቀርበው አቤቱታ መነሻነት ፌ/ቤት ግሇሰቡን ወዯ ስራ አስኪያጅነቱ እንዱመሇስ ሉወሰን የሚችሌ 
ስሇመሆኑ፣  
የንግዴ ህግ ቁ. 525-537 

63200 እነ ጣና 
ኢንጂነሪንግ 
ኃሊ/የተ/የግሌ 
ማህበር(አራት 
ሰዎች)  
      እና  
ሚስተር አሌቸዱ 
ዳሌጋውዱዮ   

ታህሳስ 
30/2004 

 417 

www.abyssinialaw.com



XXVI 
 

                                                    ንብረት                                                                           422 
108  የመሬት ይዞታና በመሬት የመጠቀም መብት ያሇው ወገን በውሌ ሇ3ኛ ወገን ሉያስተሊሌፌ 

ስሇሚችሇው የመብት አዴማስ 
 በመሬት የመጠቀም መብት የተሊሇፇሇት ሰው በመሬቱ ሊይ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረት ያፇራ 
እንዯሆነ ንብረቱን አፌርሶ (ነቅል) የመውሰዴ መብትን ብቻ ሉያገኝ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 40(3), (4) 
አዋጅ ቁ.456/97 
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.130/99 አንቀፅ 6 

69291 አቶ ጀማሌ አማን 
       እና  
ወ/ሮ ተዋበች ፇረዳ    

ህዲር 08/2004 423 

109  የመሬት ባሇ ይዞታ የሆነና በመሬቱ የመጠቀም መብት ያሇው ሰው ሇሁሇት ዓመት ያህሌ መሬቱን 
በመተው ከአካባቢው ከጠፊ የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬቱ የመጠቀም መብቱ ቀሪ የሚሆን 
ስሇመሆኑ 
 በገጠር የእርሻ መሬት ሊይ አርሶአዯሮች ያሊቸውን የይዞታና የመጠቀም መብት መዯፇር ጋር 
በተያያዘ የሚነሣ ጥያቄ በ10 ዓመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.456/97 
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.130/99 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 40(4) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1677(1)(3), 1845 

69302 አቶ ሸሇማ ነገሰ  
      እና  
አቶ ፊይሣ 
መንግስቱ 

ታህሣሥ 
20/2004 

426 

110 የገጠር መሬት ባሇይዞታነትን በማረጋገጥ የተሰጠ የምስክር ወረቀት የመጨረሻና የማይስተባበሌ 
ማስረጃ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የአማራ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.133/99 አንቀፅ 24(4) 
ዯንብ ቁ.51/99 አንቀፅ 20(4) 

69821 አቶ ጥሊሁን ጎበዜ   
     እና  
እነ አቶ መከተ 
ኃይለ   (ሁሇት 
ሰዎች) 

ታህሣሥ 
17/2004 

430 

111  በአንዴ ንብረት ሊይ የጋራ መብት ካሊቸው ሰዎች ጋር በተገናኘ የቅዴሚያ ግዢ መብት ጥያቄ 
ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ፣ 
 የጋራ ባሇሃብቶች ከሆኑ ሰዎች መካከሌ አንደ ካሇበት ያሌተከፇሇ ዕዲ የተነሣ ንብረቱ የሚሸጥ 
ቢሆን ላልቹ የጋራ ባሇሃብቶች ሉሸጥ ያሇውን ዴርሻ አስገዴድ ሇመግዛት የቅዴሚያ መብት ያሊቸው 

59504 እነ አቶ እንዲሇ 
ወርቅነህ (ስዴስት 
ሰዎች) 

የካቲት 
27/2004 

433 
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ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1289(1)(2), 1290, 1261, 1388, 1406, 1281 

       እና  
አቶ ተሸሇ ቱቾ 

112 የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነትን በማረጋገጥ ከሚሰጥ የምስክር ወረቀት (ካርታ ወይም ዯብተር) 
ጋር በተያያዘ በአንዴ ወቅት በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ የተሰጠን የምስክር ወረቀት መሰረት 
በማዴረግ ፌርዴ ከተሰጠ በኋሊ በላሊ ጊዜ ሰነደ በአስተዲዯር አካለ መምከን የተሰጠውን ፌርዴ 
በአንዴ ጊዜና ሙለ ሇሙለ ዋጋ የሚያሳጣ ሳይሆን ካርታው በመምከኑ የተጏዲው ወገን 
የአስተዲዯሩን አካሌ እርምጃ (ውሳኔ) ክርክር ሉያቀርብበት የሚችሌና ፌ/ቤቶችም የእርምጃውን 
አግባብነትና ህጋዊነት ሉያጣሩት የሚችለት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1195, 1196, 1206 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 40(1)(2) 

64014 ድ/ር ገነት ሥዩም     
      እና  
እነ ቂርቆስ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 17/18 
አስተዲዯር ፅ/ቤት   
(ሶስት ሰዎች) 

የካቲት 
28/2004 

437 

113 በከሳሽነት የተሰየመ ወገን አንዴ ንብረት በአንዴ ህጋዊ ተግባር ሳቢያ ወዯ እጄ ገብቷሌ በይዞታዬ ሊይ 
እያሇ ሁከት ተፇጠረብኝ በሚሌ የሚያቀርበው የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ በእርግጥም ሁከት 
ተፇጥሯሌ አሌተፇጠረም የሚሌ ጭብጥ በመያዝ ሉስተናገዴ የሚገባ እንጂ ክርክር የተነሣበት 
ንብረት በከሳሹ እጅ እንዳት እንዯገባ ወይም ወዯ ከሳሹ እጅ ሉገባ የቻሇበትን ህጋዊ ተግባር 
ሇመመርመር የሚያበቃ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1149 

70801 ዋት ኢንተርናሽናሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
       እና  
ወ/ሮ ፍዚያ ቃዱ 

የካቲት 
30/2004 

441 

114  የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት ጋር በተያያዘ የሚመሇከተው የአስተዲዲር አካሌ አንዳ 
የሰጠውን የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ዯብተር (የምስክር ወረቀት) በላሊ ጊዜ የሰረዘው እንዯሆነ 
ይኼው ተግባር በፌ/ቤት ክስ ሉቀርብበት የማይችሌ ወይም የማይስተናገዴ ነው ሇማሇት የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ፣  
 የአስተዲዯር አካሌ ህጋዊ ምክንያት ሣይኖረው በአንዴ ወቅት የሰጠውን የባሇቤትነት ዯብተር ከሰረዘ 
ይኸው አካሄዴ ህጋዊ አይዯሇም የሚሇው ወገን በፌ/ቤት መብቱን ሇማስከበር ክስ ሉያቀርብና 
ፌ/ቤቱም ጉዲዩን በማስረጃ አጣርቶ ውሣኔ ሉሰጥ የሚገባ ስሇመሆኑ፣  

  የፌ/ብ/ህ/ቁ 1195,1196 

57186 ጉሇላ ክፌሇ ከተማ 
ቀበላ ዏ6 አስተዲዯር 
ጽ/ቤት  
        እና 
ወ/ሮ ከፇለ ታረቀኝ   

መጋቢት 
10/2004  

443 

115 የኮንድሚኒየም ቤት እጣ የዯረሰው ሰው እዲውን ከፌል ያጠናቀቀ ቢሆን እንኳን እጣው ከዯረሰው 
ቀን አንስቶ እስከ አምስት ዓመት ዴረስ ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ ሇማስተሊሇፌ 

65140 ወ/ሮ በሊይነሽ 
ቢያዴግሌኝ 

መጋቢት 
10/2004 

447 
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የማይችሌ ስሇመሆኑና ከዚህ ጊዜ በፉት ቤቱን አስመሌክቶ የሚዯረግ ውሌ ፇራሽ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 370/95 አንቀጽ 14(2) 
የአ.አ አስተዲዲር አዋጅ ቁ 19/97 አንቀጽ 21  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1678,1808(2)  

        እና  
ወ/ሮ አስቴር ገበሬ 

116 የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነትን አስመሌክቶ የሚሰጥ የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 
ተገቢውን ስርዓት እና ዯንብ በመከተሌ የተሰጠ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑና በተመሳሳይም በአንዴ 
ወቅት የተሰጠን የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሇመሰረዝ አግባብነት ያሊቸውን ስርዓቶች 
በመከተሌ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1195-1198 

67011 እነ የወ/ሮ ጣይቱ 
ከበዯ ወራሸች 
(ሁሇት ሰዎች) 
        እና  
ወ/ሮ ጥሩነሽ ኃየላ 
(ሶስት ሰዎች) 

መጋቢት 
11/2004 

450 

117 ከአዋጅ ውጪ የተወሰዯ ንብረት ነው በሚሌ ንብረትን ከመንግስት አካሌ ያስመሇሰ ወገን የንብረቱ 
አመሊሇስ አግባብነት የላሇው ሆኖ በመገኘቱ ንብረቱ ወዯ መንግስት እንዱመሇስ ሲወሰን ንብረቱን 
ያሇአግባብ በእጁ ያቆየው ወገን ንብረቱ ያስገኝ የነበረውን ገቢ ወይም የታጣ ገቢ ጭምር የመክፇሌ 
ግዳታ የሚኖርበት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ 572/2000 አንቀጽ 6  

67631 የአቶ አሰፊ አባዱዮ 
ባሇቤትና ወራሾች  
እነ ወ/ሮ ፅጌ ሽኔ 
(ሰባት ሰዎች) 
      እና  
የመንግስት ቤቶች 
ኤጀንሲ 
 

ሚያዝያ 
24/2004 

453 

118 አንዴ ጉዲይ ሇመፇፀም (ሇማስፇፀም) በሚሌ ምክንያት መነሻነት የሰጠሁትን ገንዘብ ሇመመሇስ ወይም 
ሇተሰጠበት ዓሊማ አሊዋሇም በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ የአዯራ ህግ ጽንስ ሀሳብን መሠረት በማዴረግ 
ሉስተናገዴ የማይገባ ስሇመሆኑና ጉዲዩን ሇማስረዲት የሰው ማስረጃ ማቅረብ የሚቻሌ ስሇመሆኑ፣  

69160 አቶ ሶሬሳ ጋሪ  
     እና  
አቶ አብርሃም 
ፍቃደ 

ሚያዝያ 
24/2004 

457 

119 አከራይ የሆነ ወገን ተከራይ ሇሆነው ወገን ቤት እንዱሇቀቅ በሚሌ የሚፅፇው ማስጠንቀቂያ 
ከአከራይና ተከራይ ውሌና ግንኙነት አንፃር የሚታይ እንጂ እንዯ ሁከት ተግባር የማይቆጠር 
ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1149(1), 2966(1) 

67691 የቂርቆስ ክፌሇ 
ከተማ ወረዲ 06 
አስተዲዯር  
    እና  

ታህሣሥ 
16/2004 

460 
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ወ/ሮ አሇምፀሏይ 
ወሌዳ 
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120 በፍርክልዠር ህግ መሰረት የሚከናወን ሏራጅ በፌ/ቤት የሚሰረዝበት አግባብ ስሊሇመኖሩና ሏራጁ 

በህግ አግባብ ያሇመከናወኑ በባንኩ ሊይ የጉዲት ካሣ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.97/90 አንቀፅ 7, አዋጅ ቁ.216/92 
የፌ/ብ/ሥ/ሣ/ህ/ቁ 447(1), 423(2) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2143(1), 2027, 2028, 2035 

68708 እነ የአቶ ናስር 
አባጃቢር አባጅፊር 
ሚስትና 
ወራሾች(ሶስት 
ሰዎች)  
      እና  
የኢትዮጽያ ንግዴ 
ባንክ 

ታህሣሥ 
05/2004 

464 

121 ባንክ ሇሰጠው ብዴር በመያዣነት የያዘውን ሁሇትና ከዚያ በሊይ የሆኑ ንብረቶች አሻሻጥ ቅዯም 
ተከተሌ ጋር በተገናኘ አቤቱታ ሉቀርብበትና ፌ/ቤቶችም ውሣኔ ሉሰጡበት የሚያስችሌ የህግ አግባብ 
የላሇ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ97/90 አንቀፅ 7, 6 
አዋጅ ቁ.216/92 

70824 ወጋገን ባንክ አ.ማ  
       እና  
እነ አቶ ብሩክ ጫካ 
(ሠባት ሠዎች) 

የካቲት 
27/2004 

467 

122  የዯረሰን ጉዲት ከመካስ ጋር በተገናኝ በንግዴ ህጉ እውቅና ስሇተሰጣቸው የመዴን ሽፊን 
(የኢንሹራንስ ውሌ) አይነቶችና ባህሪያት  
 ሇንብረት የሚሰጥ የኢንሹራንስ ሽፊን አዯጋው በዯረሰበት ጊዜ ንብረቱ የነበረውን ዋጋ ሇመካስ 
የሚያስችሌ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የንግዴ ህግ ቁ. 654(2)(3),657, 674, 675, 688, 665, 678, 681, 680  

69966 አቶ በሊቸው እሸቴ  
     እና  
የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት         

ሚያዝያ 
10/2004 

472 

123  የፌርዴ አፇፃፀም ጥያቄ በህጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ቀርቦ የባሇዕዲው ንብረት እዲውን 
ሇመሸፇን ባሇመቻለ በከፉሌ ተፇጽሞ ከቆየ በኋሊ የፌርዴ ባሇመብት የባሇዕዲውን ንብረት አፇሊሌጏ 
በማግኘት አፇፃፀሙን ሇመቀጠሌ ሲፇሌግ ይርጋ ሉቆጠር ስሇሚችሌበት አግባብ፣  
 አበዲሪ የሆነ ባንክ ከዕዲው አከፊፇሌ ጋር በተያያዘ በባሇዕዲው ሊይ የአፇፃፀም ክስ መስርቶ እንዯ 

74898 የኢትዮጵያ ንግዴ 
ባንክ  
      እና  
እነ አቶ ፌቃደ 

ሚያዝያ 
25/2004 

475 
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ፌርደ ሇመፇፀም የማይችሌ መሆኑ የተረጋገጠ ከሆነ በላሊ ጊዜ በባሇዕዲው ንብረት ሊይ በፌርዴ 
ባሇመብቱ የሚቀርበው የአፇፃፀም አቤቱታ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ መቆጠር 
ስሇሚጀምርበት ጊዜ፣  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 384, 329(2) 
አዋጅ ቁ. 97/90 

ተስፊዬ (ሶስት 
ሰዎች) 

                                                      ከውሌ ውጪ ኃሊፉነት                                   478                           
124 ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ከዯረሰ ጉዲት ጋር በተያያዘ ሇተጏጂው የሚከፇሌ የጉዲት ካሣ አከፊፇሌ 

በአንዴ ጊዜ እንዱከፇሌ ሉወሰን የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2154, 2095(2) 

67225 አቶ ኤርሚያስ 
ሒይለ የሆነስት 
የረር ማኔጂንግ 
ዲይሬክተር  
    እና  
አቶ ብርሃኑ 
ዲምጠው 

የካቲት 
26/2004 

479 

125 በኤላክትሪክ መስመር ምክንያት ከዯረሰ የቃጠል አዯጋ ጋር በተገናኘ ፌ/ቤቶች የጉዲት ኃሊፉነትንና 
ካሣን ሇመወሰን፣ ጉዲቱ በምን ምክንያትና ሁኔታ እንዯዯረሰ፣ መብራት ሀይሌ ጥፊት ሳይኖር ኃሊፉ 
ሉያዯርጉ የሚችለ አዯገኛ ሁኔታዎችን ስሇመፌጠሩ ወይም በሥራው ሉያዯርግ የሚገባውን ጥንቃቄ 
አሇማዴረጉ ወዘተ ተገቢነት ባሊቸው ማስረጃዎች ማንጠር ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2028,2066,2069,2027 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.246,247,259 

63231 የኢትዪጵያ 
ኤላክትሪክ ኃይሌ 
ኮርፕሬሽን  
       እና 
 አቶ ወሌዯ 
ሚካኤሌ ሻንቆ 

ግንቦት 
06/2004 

483 

126 ሇጉዲት ከሚከፇሌ የሞራሌ ካሣ ጋር በተያያዘ ሌጃቸውን በሞት ያጡ ወሊጆች ሁሇት በመሆናቸው 
ሇእያንዲንዲቸው 1000 ብር ሉከፇሌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2116(3) 

69428 አዋሽ ኢንሹራንስ 
አ.ማ 
      እና  
እነ መሏመዴ አባ 
አሉ   (ሁሇት 
ሰዎች) 

የካቲት 
26/2004 
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127 ብዙ ሰዎች በአንዴ ጉዲይ ሇዯረሰ ጉዲት ካሣን እንዱከፌለ የተገዯደ እንዯሆነ እያንዲንዲቸው ሇዯረሰው 
አጠቃሊይ ጉዲት ኃሊፉ የሚሆኑ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2155(1) 

68613 ሏጂ መሏመዴ 
አመዳ 
      እና  
አቶ መኮንን 
መስፌን 
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128 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ማንኛውንም ኤላክትሪክ የማመንጨት፣ የማስተሊሇፌና 
የማከፊፇሌ ብልም የመሸጥ ስራዎች በሚያከናውንበት ወቅት ሁለ የአካባቢ ጥበቃን በሚመሇከት 
የወጡ ህግጋትን በማክበር መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.86/89 አንቀፅ 13(1) 
ዯንብ ቁ.49/91 አንቀፅ 23(2), 35 

65395 አቶ ትዕዛዝ ኮሬ  
    እና  
የኢትዮጵያ 
ኤላትሪክ ኃይሌ 
ኮርፕሬሽን 

የካቲት 
26/2004 

490 

129 ከአሰሪና ሠራተኛ አገናኝ አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሰዎችን ወዯ ውጪ አገር የሊከ ሰው በተሊኩት 
ሰዎች ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት ካሣ የመክፇሌ ግዳታ የሚኖርበት ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 632/2001 

74111 የማህዯር ኤጄንሲ 
ባሇቤት ወ/ሮ 
አሇምነሽ ኤርሞ  
      እና  
ወ/ሪት አሇም 
መስፌን ተወካይ 
ገበየ ዯጉ 

ሏምላ 
04/2004 

495 

                                   ጉምሩክ  /ቀረጥ/ ግብር                                 498                                                  
130 በኃሊፉነት ይዞት በሚገኝ ተሽከርካሪ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓትን በመተሊሇፌ ዕቃን ሲያጓጉዝ የተያዘ 

ሰው ሉጠየቅ ስሇሚችሌበት አግባብና ተፇፃሚ ስሇሚሆነው የህግ ዴንጋጌ  
አዋጅ ቁ.60/89 አንቀፅ 
አዋጅ ቁ.368/95 አንቀፅ 79,80(1), 81,64(4)74 
ወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.113(2) 

54889 የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን  
      እና  
አቶ ንጉሴ 
ገብረፃዱቅ 

መስከረም 
26/2004 

499 

131 በጉምሩክ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በነፃ የተሇቀቀ ቢሆንም ወንጀለ የተፇፀመበት እቃ ወይም ማጓጓዣ 64115 እነ አቶ አህመዴ ጥቅምት 502 
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የሚወረሰው የጉምሩክ ህግን የመተሊሇፌ ዴርጊት ስሇመፇፀሙ ፌርዴ ቤቱን የሚያጠግብ ማስረጃ 
ሲቀርብ ስሇመሆኑና ማስረጃው አጥጋቢ ካሌሆነ ብቻ ፌ/ቤት እቃውን (ማጓጓዣውን) እንዲይወረስ 
በማዴረግ ተገቢውን ቀረጥና ታክስ እንዱከፇሌ ሉያዝ የሚገባው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀፅ 104(3)(ሀ), 104(3)(ሇ) 

ሁሴን (ሁሇት 
ሰዎች)  
      እና  
የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇስሌጣን 

08/2004 

132 የበጏ አዴራጏት ሥራን የሚሰሩ ዴርጅቶች ከቦታ ኪራይ እና የቤት ግብር ነፃ ሉሆኑ የሚችለበት 
አግባብ 
አዋጅ ቁ.80/68 አንቀፅ 14(ሇ) 
የህግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁ.36/68 አንቀጽ 8 

66474 የኢትዮጵያ 
የሰባተኛው ቀን 
አዴቬንቲስት ዓሇም 
አቀፌ ቤተክርስቲያን 
የአቃቂ 
አዴቬንቲስት 
ሚሲዮን ት/ቤት  
      እና  
የአቃቂ ቃሌቲ 
ክፌሌ ከተማ ወረዲ 
01 አስተዲዯር 
ገቢዎች ጽ/ቤት 

ጥቅምት 
17/2004 

506 

133  ህንፃን (ቤትን) በኪራይ ይዞ የሚገሇገሌ ወገን ሇአከራዩ ከሚከፌሇው የኪራይ ዋጋ ሊይ በህግ 
የተመሇከተውንና ሇመንግስት ገቢ ሉሆን የሚገባውን ግብር ተቀናሽ ሇማዴረግ ስሇመቻለና ይህንን 
ሇማዴረግም የግዳታ የፌ/ቤት ውሣኔ የማያስፇሌገው ስሇመሆኑ 
 በፌርዴ የኪራይ ዋጋን ሇአከራይ እንዱከፌሌ የተወሰነበት ተከራይ ሇመንግስት የሚከፇሌና ከተከፊይ 
ሂሳቦች ሊይ ግብርን ቀንሶ እንዱያስቀር የተጣሇበትን ግዳታ መወጣት ያሇበት በመሆኑ ሙለውን 
የኪራይ ዋጋ ሇአከራዩ እንዱያስረክብ በአፇፃፀም ሉገዯዴ ስሊሇመቻለ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 91, 101, 53(1) 
ዯንብ ቁጥር 78/94 አንቀፅ 24, 2(ሸ) 

69677 ዲሽን ባንክ አ.ማ  
        እና  
አቶ ኑረዱን 
መሏመዴ 

ታህሣሥ 
20/2004 

511 
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134 የተጨማሪ እሴት ታክስ የመክፇሌ ግዳታ መወጣት ጋር በተያያዘ ታክስ ከፊዮች የሽያጭ 
መመዝገቢያ መሣሪያን የመጠቀም ግዳታ የሚኖርባቸው የንግዴ ፇቃዴ የሥራ ዘርፌ በግሌፅ 
ተሇይቶ በተመሇከተባቸው ሽያጮች ጋር በተገናኘ ብቻ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.285/94 አንቀፅ 55 
አዋጅ ቁ.609/201 አንቀፅ 50(መ)(2) 
ዯንብ ቁ.139/99 አንቀፅ 5(1)(ሇ) 
የወ/ህ/ቁ.23(2) 

74753 እነ ሏበሻ የባህሌ 
ማዕከሌና  
የስእሌ ጋሇሪ 
ኃ.የተ.የግሌ  
ማህበር (ሶስት ሰዎች)  
       እና   
የፋዳራሌ ገቢዎችና  
ጉምሩክ ባሇሥሌጣን  
ዓቃቤ ህግ   

ታህሣሥ 
17/2004 

514 

135 ከታክስ/ግብር አከፊፇሌ ጋር በተገናኘ ግብር ከፊዩ ያሇውን ቅሬታ ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 
በይግባኝ ሇማቅረብ የተፇቀዯው ጊዜና ስላቱን ተግባራዊ ስሇማዴረግ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 107(2), 108 

66350 አቶ ቴዎዴሮስ ዯበሊ  
      እና  
የፋዳራሌ አገር 
ውስጥ ገቢ 
ባሇስሥሌጣን 
የሌዯታ ክፌሇ 
ከተማ አነስተኛ 
ግብር ከፊዮች 
ቅርንጫፌ ጽ/ቤት 

ጥር 02/2004 518 

136 ግብር ከፊይ የሆነ ወገን ምንም አይነት የሂሣብ መዝገብና ሰነዴ ያሌያዘ እንዯ ሆነ ወይም 
በማናቸውም ምክንያት የሂሣብ መዝገቡንና ሰነደን የግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ያሌተቀበሇው 
እንዯሆነ ሉከፇሌ የሚገባው የግብር መጠን በግምት ሉወሰን ስሇመቻለ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 69(1), 71 

69921 አቶ አበበ 
ገ/እግዚአብሓር  
        እና  
አራዲ ክፌሇ ከተማ 
ገቢዎች ጽ/ቤት 
ዏቃቤ ህግ 

ጥር 02/2004 521 

137  ከጉምሩክ ባሇስሌጣን ሹም ፇቃዴ ሳያገኝ በመተሊሇፌ ሊይ ያለ ወይም የጉምሩክ ወዯብ በዯረሱ ወቅት 
የእቃ መያዣ ሊይ የተዯረገን ማሸጊያ መፌታት በወንጀሌ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 

65041 አቶ አንዲርጌ እሸቱ 
      እና  

የካቲት 
30/2004 

524 
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 በጉምሩክ ወዯብ በምርመራ ሊይ ካለ ዕቃዎች ሇሳምፔሌነት በሚሌ ወስድ አሇመመሇስ በወንጀሌ 
የሚያስጠይቅ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀፅ 100, 95(ሀ) 

የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇስሌጣን ዏቃቤ 
ህግ 

138 የተጨማሪ እሴት ታክስን ተግባራዊ ሇማዴረግ በወጣው አዋጅ ቁ.285/94 አንቀጽ 49 መሰረት 
በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇ ተከሳሽ ሊይ ቅጣት ሉጣሌ ስሇሚችሌበት ሁኔታ፣ 
አዋጅ ቁ.285/94 አንቀጽ 49,47,50(2) 
የወ/ህ/አ 2(2)  

68422 እነ ጀሪኮ ሰርቪስ        
(ሁሇት ሰዎች)      
     እና  
የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን 

መጋቢት 
14/2004 

527 

139 ተከራይ የሆነ ወገን ሇአከራይ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ ሇመንግስት የሚከፇሇውን ግብር ሳይቀንስ 
ሇአከራዩ እንዱከፇሌ ሇማስገዯዴ የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣ 
 የፌ/ብ/ህ/ቁ 1716, 1718, 1711 
አዋጅ 286/94 አንቀጽ 56, 91, 83  

65361 ዘመነ ዮሏንስ 
ጀኔራሌ ኃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ 
ማህበር  
      እና  
አቶ ዲውዴ 
ኢብራሂም 

ሚያዝያ 
09/2004 

532 

140  የግብር ከፊይ የሆነ ሰው ገቢውን በህጉ አግባብ ሇግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ከማሣወቅ ውጪ 
ዯረጃውን በራሱ ሉወሰን /ሉሇወጥ/ የማይችሌ ወይም የማይገባ ስሇመሆኑ፣ 
 የግብር አከፊፇሌ ስርዓት ሇግብር ከፊዩ ግሌጽ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 38 
ዯንብ ቁ. 78/94 አንቀጽ 18,22 
አዋጅ ቁ. 308/95 አንቀጽ 10(2)(ሏ) 
አዋጅ ቁ. 587/2001 

72824 የቦላ ክፌሇ ከተማ 

ገቢዎች ፅ/ቤት  
         እና  
አቶ ሚሉዮን አሰፊ 

 

ሏምላ 
18/2004 

534 

141  ሇግሌ አገሌግልት ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባን መኪና ሇብዴር መያዣነት መስጠት በወንጀሌ 
ኃሊፉነትን (ተጠያቂነትን) የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ  

69602 እነ አቶ አካለ 
አሇሙ (ሁሇት 

የካቲት 
06/2004 

539 
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 በወንጀሌ ጉዲይ በቅጣት መሌክ የሚጣሇው የገንዘብ መቀጮ በፌ/ብሓር ጉዲይ ከሚኖረው 
የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት የተሇየ ስሇመሆኑና ቅጣቱ በእያንዲንደ አጥፉ ሊይ ሇየብቻ  ሉጣሌ 
የሚገባው  ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 73(1) 
አዋጅ ቁ. 60/89 
አዋጅ ቁ.280/94 
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ), 41 

ሰዎች)  
      እና  
የገቢዎችና ጉምሩክ 
ዏቃቤ ሔግ       

                                              ውክሌና                                                  543                                    
142  የውክሌና ውልች በጠባቡ ሉተረጏሙ የሚገባ ስሇመሆኑ 

 “በስማችን ውሌ እንዱዋዋሌ” በሚሌ በዯፇናው የተሰጠ ውክሌና ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ.2181(3), 2205, 2204 

50985 እነ አቶ ስሻህ ክፌላ 
(ሁሇት ሰዎች)  
       እና  
ወ/ሮ አፀዯ ደቤ  
(ሁሇት ሰዎች)     

ህዲር  
05/2004 

544 

143  ሌዩ የውክሌና ስሌጣን ሇመስጠት በተዘጋጀ ሰነዴ ሊይ ሌዩ ውክሌና ስሇመስጠት በተመሇከተ 
አግባብነት ያሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ያሇመጠቀስ ሌዩ የውክሌና ስሌጣን እንዲሌተሰጠ የሚያስቆጥር 
ስሊሇመሆኑ 
 የአስተዲዯር አካሌ የሆነ ተቋም በአንዴ ወቅት የሰጠውን የፅሁፌ ማስረጃ በላሊ ጊዜ ማስተካከለ 
በአንዴ ጉዲይ ሊይ ሁሇት የተሇያዩ ሰነዴ ቀርቧሌ በሚሌ እንዯማስረጃ ሰነዴ ዋጋ የሚያጣበት አግባብ 
የላሇ ስሇመሆኑ፣ 
 በውክሌና ሰነዴ ሊይ ሇተወካይ የተሰጠው ስሌጣን በይዘቱ ሌዩ ውክሌና የሚያመሇክት ሆኖ ሰነደ 
ስሇ ሌዩ ውሌክና አስፇሊጊነት የተቀመጠውን የፌ/ብ/ህ/ቁ 2208 ያሇመጥቀሱ ብቻ ሇተወካዩ ሌዩ 
የውክሌና ስሌጣን እንዲሌተሰጠ የሚያስቆጥር ስሊሇመሆኑ፣  
 ከሰነዴ ማስረጃ ተቀባይነት ጋር በተያያዘ የሚነሣ ጥያቄ የህግ ጥያቄ በመሆኑ በሰበር ችልት 
ሉስተናገዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 2205, 2005(1), 2179, 2199, 2203, 2204 

72337 ወ/ሮ ንግስቲ 
እምነት 
      እና  
ቴዎዴሮስ ተክላ 

የካቲት 
26/2004 

549 

www.abyssinialaw.com



XXXVI 
 

144 አንዴን ተቋም ወክል ውሌ ሇመዋዋሌ በህግ ስሌጣን የተሰጠው ሥራ አስኪያጅ ስሌጣኑን ሇላሊ ሰው 
በህግ ተቀባይነት ባሇው ሁኔታ አስተሊሌፍ ውሌ የተዯረገ እንዯሆነ ተቋሙ በሥራ አስኪያጁ በራሱ 
በመፇረም ውሌ አሊዯረገም በሚሌ ምክንያት ብቻ በውለ አንገዯዴም ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731 2274 2214(1 2215(3),2180) 

68498 አቶ ገብረ ክርስቶስ 
ገብረ እግዛብሓር  
     እና  
ሳባ እምነበረዴ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር   

ሰኔ 07/2004 553 

145 የፀና የውክሌና ስሌጣን ከላሇው ሰው ጋር የተዯረገ ውሌ ከጅምሩ ፇራሽና ህጋዊ ውጤት የላሇው 
ስሇመሆኑ ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2232(2),2015(ሀ),2005(2),1204 

73291 እነ አቶ አፅብሃ 
ወሌዲይ (ሁሇት 
ሰዎች)   
      እና  
ወ/ሮ ዙሪያሽ 
አሰግዴ የክሌለ 
ፌትህ ቢሮ 

ሏምላ 
04/2004 

559 

146  የውክሌና ውሌ ሳይኖር ወኪሌ ነኝ በሚሌ የሚዯረግ ውሌ ህጋዊ ውጤት አግኝቶ የሚፀናበት 
አግባብ ስሊሇመኖሩ፣  
  የውክሌና ሥሌጣኑ ከመሰጠቱ በፉት የተዯረገ ውሌ ውክሌና ከተሰጠ በኋሊ ሉፀና ይችሊሌ 
ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑና ወካይ የሆነ ሰው የወካዩን ዴርጊት እንዯተቀበሇ 
ሉቆጠር የሚችሇው በህግ የሚፀና የውክሌና ውሌ ኖሮ ነገር ግን ወኪለ ከተሰጠው ስሌጣን በሊይ 
ሰርቶ የተገኘ እንዯሆነ ወይም የውክሌና ስሌጣኑ ካበቃ (ከተቋረጠ) በኋሊ ወካዩን በመወከሌ 
የሰራቸውን ሥራዎች በተመሇከተ ብቻ ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2190, 1678 (ሏ),1719(2),1723 

74538 ወ/ሪት አሉያት 
ይማም ሙዘይን  
      እና  
አቶ እምነቴ 
እንዯሻው 

ሏምላ 
20/2004 

563 

147 ወካይ የሆነ ወገን በተወካይ አማካኝነት የተዯረገን ህገ ወጥ ውሌ እንዱፇርስ በሚሌ የሚያቀርበው 
አቤቱታ በአሥር አመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ  
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2187(1)(2),2198,1810,1808(1),1845 

67376 እነ ወ/ሮ ንግስት 

ኪዲኔ (ሁሇትሰዎች)  
 እና እነ አቶ በሇጠ 

ወሌዯሰማያት(ሁሇት 
ሰዎች)  

ሏምላ 
30/2004 

567 

www.abyssinialaw.com



XXXVII 
 

                               አዕምሯዊ ንብረት                                          572       

148 ከቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጋር በተያያዘ የፉሌም ባሇቤት ሇመሆን በማሰብ በባሇሃብትና ፉሌሙን 
ሇመስራት በሚሌ በተዯረገ ስምምነት መነሻነት ፉሌሙን ሇህዝብ ከማቅረብ ጋር ተያይዞ ጉዲዩ 
በፌ/ብሓር ክርክር ተዯርጏበት በተሰጠ ውሣኔ መሰረት ፉሌሙን በእጅ አዴርጏ መገኘት በወንጀሌ 
ተጠያቂነት የማያስከትሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.410/96 አንቀፅ 7(1)(ሀ), 36(1) 
የወ/ህ/ቁ.23(2), 57-59 

70500 ኢንጅነር አዴማሱ 
ገብሬ 
       እና  
የፌዳራሌ ዏቃቤ 
ህግ    

ታህሣሥ 
17/2004 

573 

149  ከቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጋር በተያያዘ የመብቱ ተጠቃሚዎችና የመብቱ አዴማስ 
 የቅጅ መብት እንዱከበር ሇመጠየቅ መሟሊት ስሇሚገባቸው ነገሮችና መብቱ እንዯተጣሰ የሚቆጠርበት 
አግባብ 
አዋጅ ቁ. 410/96 አንቀፅ 7, 9-19, 2(6) 

68369 እነ ሳሙኤሌ ሃይለ 
(ሁሇት ሰዎች) 
     እና     
እነ ወ/ሮ ስምረት 
አያላው /ዘጠኝ 
ሰዎች/ 

ጥር 04/2004 576 

                          አፇፃፀም                                             582 

150 ፌርዴን ከማስፇፀም ጋር በተያያዘ በተጀመረ የአፇፃፀም መዝገብ የተሰጠ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ ቀርቦበት 
በበሊይ ፌ/ቤት ትዕዛዙ ከተሇወጠ የአፇፃፀም ሂዯቱ መቀጠሌ ያሇበት አፇፃፀሙን በጀመረው የበታች 
ፌ/ቤት ዯረጃ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 371-385 

64129 ኢስሊሚክ ሪሉፌ 
ኢትዮጵያ 
       እና  
አቶ መሏመዴ 
ሠይዴ 

ህዲር 21/2004 583 

151  ከፌርዴ አፇፃፀም ጋር በተገናኘ የሚንቀሳቀስ ንብረት የሀራጅ ሽያጭን አስመሌክቶ ተፇፃሚነት 
ያሊቸው የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌዎች 
 የሚንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇከተ የተካሄዯ ጨረታ ሉፇርስ የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.432-438, 445 

70378 እነ አቶ ሌኡሌሰገዴ 
አጥሊባቸው (አራት 
ሰዎች)      
     እና  
እነ ፌልራ ኢኮ 
ፕወር ኃ/የተ/የግሌ 

ጥር 04/2004 585 
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ዴርጅት  (ሁሇት 
ሰዎች) 

152 ከፌርዴ አፇፃፀም ጋር በተያያዘ በፌ/ቤት የተሰጠን ትዕዛዝ አሇማክበር ስሇሚያስከትሇው ውጤት፣ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 156, 409(1) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ.400 

65814 ሚ/ር ቺዛኖ ቤነኛ  
        እና  
አቶ ዘውደ 
ወሌዯሥሊሤ 

የካቲት 
29/2004 

588 

153 ሇባሌና ሚስት በብዴር ገንዘብ የሰጠ ባንክ የባሌና ሚስቱ ጋብቻ በፌቺ እንዱፇርስ ተወስኖ ንብረት 
ሇመከፊፇሌ በአፇፃፀም ዯረጃ ሇሚገኝ ፌ/ቤት መብቱን ሇማስከበር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 418 
የሚያቀርበው የተቃውሞ አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ፡  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.418, 419  
አዋጅ ቁ. 97/90 
አዋጅ ቁ.97/90 
የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 89 

69385 ዲሽን ባንክ (አ/ማ)  
       እና  
እነ ወ/ሮ ሃዋ 
መሏመዴ (ሁሇት 
ሰዎች)  

የካቲት 
28/2004 

593 

154 አንዴን የማይንቀሳቀስ ንብረት በተመሇከተ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ነው በሚሌ ፌርዴ ከተሰጠ 
በኋሊ ክፌፌለን በተመሇከተ ጥያቄ የቀረበሇት የአፇፃፀም ችልት ንብረቱ ሰነዴ አሌባ ነው የሚሌ 
ምክንያትን ብቻ በመያዝ ሇአፇፃፀም የቀረበውን መዝገብ በመዝጋት የሚሠጠው ትዕዛዝ ተገቢነት 
የላሇው ስሇመሆኑ፣  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 225(2),423,392(1),371(1) 

73041 ወ/ሮ ሰይዲ ዯበላ  
       እና  
አቶ ሸሪፍ ሽኩር 
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155 የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዲር አስፇፃሚ አካሊት ወይም በከተማው አስተዲዲር ባሇቤትነት ሥር ያለ 
ተቋማት የሚገቧቸው የሉዝ ውልችን መሠረት አዴርጏ የሚነሱ የውሌ አፇፃፀምና ተያያዥ ጉዲዮችን 
አይቶ ሇመወሰን የከተማው ፌ/ቤቶች የሥረ-ነገር ስሌጣን ያሊቸው (የተሰጣቸው) ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ሀ) እና (መ) 
 

77175 አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ 

ኦፌ ኢትዮጵያ  
        እና  
እነ የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር  

(ሶስት ሰዎች) 

ሏምላ 
19/2004 
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156 ሃይማኖታዊ ከሆኑ አሇመግባባቶች ጋር በተያያዘ ፌ/ቤቶች የአምሌኮት ሥርዓትን ሆነ ሃይማኖታዊ 
ህገ-ዯንቦችን በመተርጏም ውሣኔ ሇመስጠት የማይችለ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 11(1)(3), 37(1) 

66957 የኢትዮጵያ ሰባተኛ 
ቀን አዴቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን  
        እና  
በኢትዮጵያ ሰባተኛ 
ቀን 
አዴቬንቲስትቤተክር
ስቲያን የሏዋሳ 
ቁጥር 2 ሰባተኛ 
ቀን አዴቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን 
የቦርዴ አባሊት፡- 

የካቲት 
26/2004 

603 

157 የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌ/ቤቶች የከተማው አስተዲዲር የሚያስተዲዴራቸውን የንግዴ ቤቶች 
ባሇቤትነትን በተመሇከተ በግሇሰቦች መካከሌ የሚነሱ ክርክሮችን ሇማየት ስሌጣን የላሊቸው 
ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ረ) 
አዋጅ ቁ. 408/96 አንቀጽ  

69064 ወ/ሮ አክሉሇ ገብሬ  
     እና  
አቶ መሇኮት 

ክንፇሚካኤሌ       

ጥር 18/2004 607 

                                     ሌዩ ሌዩ   610     

158 የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች የገንዘብ መጠኑ ከብር 5000 በታች የሆኑ ማናቸውም የፌትሏብሓር 
ክርክር ሇመመሌከት ስሌጣን አሊቸው ተብል በአዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 50(1) የተመሇከተው ዴንጋጌ 
ተግባራዊ መሆን ያሇበት የቀረበው ጉዲይ ሌዩ ባህሪ እየታየ በጉዲዩ ሊይ የሚነሣው የህግ ጥያቄ 
ውስብስብነት በመመዘኛነት (በመሇኪያነት) ተይዞ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 50(1) 
አዋጅ ቁ.25/88 አንቀፅ 5(1), 6 
አዋጅ ቁ.416/96 አንቀፅ 41 

54990 የኢት/ቴላኮሙ
ኒኬሸን   
ኮርፕሬሽን  
     እና  
አቶ ማርቆስ 
አበበ 
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159  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤቶች ሰበር ችልት በክሌሌ ጉዲዮች 
ሊይ የሰጡትንና  መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትን ውሣኔ ሇማረም ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 

 የሰበር ስርዓት በባህሪው ከይግባኝ ሥርዓት የተሇየ ስሇመሆኑና በሰበር ዯረጃ ተጨማሪ 
ምስክሮችንና ማስረጃዎችን አስቀርቦ መስማትና የፌሬ ነገር ጉዲዮችን ተቀብል ማስተናገዴ 
አግባብነት የላሇውና ህገ-ወጥ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገመንግስት አንቀፅ 80(3)ሇ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.343(1) 

55273 አቶ ዘውደ 
ግዛው  
       እና  
ወ/ሮ አየሇች 
ዯስታ 
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160 የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ባሇው የውክሌና ስሌጣኑ በዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠን ውሣኔ የሇወጠው 
ከሆነ ጉዲዩ ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ከመቅረቡ በፉት ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 80(3)(ሀ), (2)(4) 
አዋጅ ቁ.322/95 
አዋጅ ቁ.25/88 አንቀፅ 9(2), 5(2) 

64845 አቶ ሀብቱ 
ሀጋዚ  እና 
እነ የኮምቦሌቻ 
ግብርና ሙያ 
ማሰሌጠኛ 
ኮላጅ (ሁሇት 
ሰዎች) 

የካቲት 
26/2004 
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161 የፋዳራሌ መንግስት ተቋማት በአጠቃሊይና የከፌተኛ ት/ት ተቋማት በተሇይ የራሳቸው የሆነ 
የእዴገት አሰጣጥ፣ የቅሬታ አፇታትና አጠቃሊይ አስተዲዯራዊ ሥራዎች የሚከናወንበት አግባብ ያሇ 
በመሆኑ በቀጥታ ሇመዯበኛ ፌ/ቤቶች ጉዲዩ ቀርቦ ውሣኔ የሚሰጥበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 515/99  

73549 የዱሊ 
ዩንቨርስቲ እና  
እነ አቶ 
የትናየት ጣፊ 
(ሶስት ሰዎች) 
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162 የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በአንዴ ወቅት የሰጠውን የህግ ትርጉም በላሊ ጊዜ 
በተመሳሳይ ጭብጥ ሊይ የተሇየ የህግ ትርጉምና የተሇየ አቋም መያዙ በቀዯመው የህግ ትርጉም 
መሠረት ዲኝነት የተሰጠበት ጉዲይን እንዯገና እንዯ አዱስ እንዱስተናገዴ ሇማዴረግ የማያስችሌ 
ስሇመሆኑ፣  

68573 እነ አቶ 
ጌታቸው ዲየስ 
/ሁሇት ሰዎች/ 
     እና 
ወ/ሮ ሩስያ 
ከዴር  

መጋቢት 
12/2004 

623 

www.abyssinialaw.com



1 
 

 

ፌትሏብሓር 

ሥነ-ሥርዓት 

 
 

 

 

 

 

 

www.abyssinialaw.com



2 
 

የሰ/መ/ቁ. 61480 

                                                     ጥቅምት 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                                

                               ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

                                       ሒጎስ ወሌደ 

                                       አሌማው ወላ 

                                       ዓሉ መሏመዴ 

                                       ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- አቶ ገ/እግዚአብሓር ከበዯው - ጠበቃ አንተነህ ተካሌኝ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ወ/ት ሠሊማዊት ወ/ገብርኤሌ - የቀረበ የሇም  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ 
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመቀላ ቀዲማዊ ወያኔ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 
የክሱ መሰረትም ሟች እናታቸው ወ/ሮ ዴንቅነሽ ዴምጹ ከአመሌካች ጋር በባሌና ሚስትነት ሲኖሩ 
በጋራ ያፇሯቸው የማይንቀሳቀስና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ጠቅሊሊ ዴምሩ ብር 426,900.00 
(አራት መቶ ሃያ ስዴስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ብር) ከሆነው የእናታቸውን ዴርሻ ግማሽ ብር 
213,450.00 (ሁሇት መቶ አስራ ሶስት ሺህ አራት መቶ ሃምሳ ብር) እንዱከፌሎቸው ይወሰን 
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካችም ጉዲዩ በፌርዴ ቀዴሞ ማሇቁንና 
በዴጋሚ ዲኝነት የማይጠይቅበት መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አንስተው 
ከመከራከራቸው በተጨማሪ የዋና ጉዲይ ክርክርም አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የወረዲው ፌርዴ ቤትም አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ተጠሪ በክሱ የጠየቁትን 
ግማሽ ገንዘብ ከአራት ወንዴሞቻቸው ጋር እንዱወስደ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇመቐላ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ ተብል የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ 
በማጽናት የገንዘቡን መጠን ብቻ ወዯ ብር 123,450.00 (አንዴ መቶ ሃያ ሶስት ሺህ አራት መቶ 
ሃምሳ ብር) ዝቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት የሰበር አቤቱታቸውን 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በጉዲዩ ሊይ ሁሇቱ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የተሇያየ ውሳኔ የሠጡበት በመሆኑ በይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት 
ከሚቀርብ በስተቀር ሇሰበር ችልቱ ሉቀርብ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት መዝገቡ 
ተዘግቶባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ 
ሇሰበር ብቁ አይዯሇም በማሇት የሰጠውን ትዕዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አቤቱታቸው 
ተመርምሮም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበት አይዯሇም 
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በማሇት መዝገቡ የመዘጋቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ 
ሲሆን ይህ ችልትም በዚህ ነጥብ ሊይ ግራ ቀኙን በጽሐፌ እንዱከራከሩ አዴርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ትእዛዝ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡    

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ክርክሩ የነበረው በሁሇት በተመሳሳይ ክሌሌ ኗሪ በሆኑ 
ግሇሰቦች ሲሆን ክርክሩም የንብረት ግምት ክርክር መሆኑን፣ ክርክሩ የተጀመረው በወረዲ ፌርዴ 
ቤት ሁኖ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ተገቢ ነው ያሇውን ግምት 
እንዱከፌለ ወስኖ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው ይኸው ፌርዴ ቤትም አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ ተብል 
መወሰኑን እንዲሇ በመቀበሌ የኃሊፉነት መጠኑን ብቻ በማሻሻሌ መወሰኑን ነው፡፡ እንግዱህ 
የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሲቀርብሇት የመጨረሻ ፌርዴ አሌተሰጠበትም በማሇት 
መዝገቡን የዘጋው በሁሇቱ የበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ የተሇያየ ነው በማሇት ነው፡፡ 
እኛም የዚህኑ ትዕዛዝ ተገቢነት ተሻሽል ከወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች 
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 49/1994 አንቀፅ 16(ሇ) ዴንጋጌ አኳያ ተመሌክተነዋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 
መሰረት የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ባሇባቸው የክሌሌ 
ጉዲዮች የሰበር ስሌጣን የሚኖረው በወረዲ ፌርዴ ቤት ተወስነው በይግባኝ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ወይም በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያሇቁ ጉዲዮች መሆናቸው ሲረጋገጥ መሆኑን ተጠቃሹ ዴንጋጌ 
ያሳያሌ፡፡ የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ሁሇት ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ተመሳሳይ ውሳኔ ከሰጡ 
ውሳኔው የመጨረሻ እንዯሚሆንና በውሳኔው ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሇበት የሚሌ 
ወገን ዯግሞ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታውን በአዋጁ አንቀጽ 17 መሰረት አዘጋጅቶ 
እንዯሚያቀርብ ነው፡፡ በመሆኑም በክሌለ የማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 
93/1997 አንቀፅ 30(2(ሀ)) ስር የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሁኖ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ተመሳሳይ ውሳኔ የሠጡበት ጉዲይ በዴጋሚ ይግባኝ የላሇውና ሉቀርብ የሚችሇው ሇክሌለ ሰበር 
ሰሚ ችልት ብቻ መሆኑን ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ሇመቅረብ ብቁ አይዯሇም በማሇት 
መዝገቡን የዘጋው የበታች ፌርዴ ቤቶች የተሇያየ ውሳኔ በጉዲዩ ሊይ ሰጥተዋሌ በሚሌ ምክንያት 
ነው፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካችን ኃሊፉነትን በተመሇከተ ሁሇቱም ፌርዴ ቤቶች ተመሳሳይ በሆነ 
ሁኔታ የወሰኑ ከመሆናቸውም በሊይ ይግባኝ አቅራቢም የአሁኑ አመሌካች የነበሩ በመሆኑና 
የይግባኝ መብት የተፇቀዯው ከአንዴ ጊዜ በሊይ ስሇመሆኑ የሚያመሊክት የክሌለ የሔግ ማዕቀፌ 
በላሇበት ሁኔታ (ከይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት አንፃር) በጉዲዩ ሊይ የተሇያየ ውሳኔ ተሰጥቷሌ 
ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠበትና 
ሉታይ የሚችሇውም በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ሁኖ እያሇ መዝገቡ መዘጋቱ ከተሻሻሇው የክሌለ 
ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 49/1994 አንቀጽ 16(ሇ) እና 17 ዴንጋጌዎች እና 
ከይግባኝ መብት አንፃር መሰረታዊ የሆነ የሥነ ሥርዓት ሔግ ግዴፇት የተፇጸመበት ሁኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው   ሳ   ኔ 
1. በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 34685 ሏምላ 22 ቀን 

2002 ዓ.ም. የተሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 
2. በጉዲዩ ሊይ ሁሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች ተመሳሳይ ውሳኔ የሰጡበት በመሆኑና የመጨረሻ 

ውሳኔ ያረፇበት በመሆኑ አመሌካች ጉዲዩን ሇማቅረብ የሚችለት ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
ነው በማሇት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት መሆን ያሇመሆኑን በመመርመር ተገቢውን ትእዛዝ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብሇናሌ፡፡ 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 31264 

ህዲር 06 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  አብደሌቃዴር መሏመዴ 

  አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

ነጋ ደፌሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ እመቤት መኯንን- ጠበቃ ነቃጥበብ በየነ - አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- ወረዲ 2ዏ ቀ. 29 አ/ጽ/ቤት - አሌተጠራም 

ተቃዋሚ፡- አቶ ዓይናዱስ ገዲሙ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ  የሚከተሇው ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡  

     ት ዕ ዛ ዝ 

መዝገቡ በውሳኔ ከተዘጋ በኋሊ እንዯገና የተንቀሳቀሰው ተቃዋሚ ሁነው የቀረቡት አቶ ዓይናዱስ 
ገዲሙ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በተዯገው ክርክር መሠረት የተሰጠው ውሳኔ የእኔን 
መብት የሚነካ በመሆኑ ሉሇወጥ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 ስር የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ በዚህ መሠረትም የሰበር አመሌካች 
በቀረበው የመቃወሚያ አቤቱታ ሊይ መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በጽሁፌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከመዝገቡ መገንዘብ እንዯሚቻሇው አመሌካች እና ተጠሪ በመሃከሊቸው የነበረው የሆቴሌ ንግዴ 
ዴርጅት ቤት የኪራይ ውሌ ሉቋረጥ ይገባሌ፣ አይገባም ሊይ ሲከራከሩ ቆይተዋሌ፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኗ አመሌች፣ተከሳሽ ዯግሞ 
ተጠሪ የሆነው የቀበላ አስተዲዯር፣የአሁኑ የፌርዴ ተቃውሞ አቅራቢና አቶ አንተሁነኝ ገዲሙ 
ናቸው፡፡ ጉዲዩን የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ተጠሪና የአሁኑ ተቃውሞ 
አቅራቢ ሇአመሌካች የንግዴ ዴርጅቱን እንዱያስረክቡ፣ የንግዴ ዴርጅቱን አከራይተው አመሌካች 
ሉያገኙ ይችለ የነበሩትን ገቢም እንዱከፌለ በማሇት ውሳኔ የሠጠ ሲሆን የቀበላ አስተዲዯሩ እና 
የአሁኑ የፌርዴ ተቃውሞ አቅራቢ ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ተጠሪ የሚያስተዲዴረውን ቤቱን ከፇሇገው ሰው ጋር 
የኪራይ ውሌ ሉያዯርግ ይችሊሌ እንጂ ከአመሌካች ጋር ኪራዩን ሉቀጥሌ አይገባም ተብል የስር 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
የሰበር አቤቱታ አቅርበው አመሌካችና ቀበላ አስተዲዯሩ ከተከራከሩ በኋሊ የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ ተሽሮ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ በመጽናቱ 
የአመሌካች የዴርጅት ቤት ተከራይነት መብት ከመረጋገጡም በተጨማሪ ዴርጅቱን ቢያከራዩ 
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ሉያገኙ ይችለ የነበረው ገቢ ሁለ ታስቦ እንዱከፇሊቸው የገንዘቡ መጠን ተሇይቶ 
ተወስኖሊቸዋሌ፡፡ እንግዱህ የአመሌካች የዴርጅት ተከራይነት መብት በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
የመጨረሻ ውሳኔ አግኝቷሌ፡፡ የአሁኑ ተቃዋሚ የእኔን መብት ይነካሌ የሚለትም ይህንን ውሳኔ 
ነው፡፡ የአሁኑ የፌርዴ መቃወሚያ አቅራቢ አቤቱታውን ሉያቀርቡ የቻለት ሇአመሌካች ይሰጥ 
የተባሇው የንግዴ ዴርጅት ቤት በይግባኝ ሰሚው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሇተቃዋሚ 
እንዱሆን ተወስኖሊቸው አመሌካች ተቃዋሚን በሚመሇከት ከአሁኑ ተጠሪ ነጥሇው ያቀረቡት 
የሰበር አቤቱታ ሶስቱ ዲኞች በሚሰየሙበት የሰበር ሰሚ ችልት መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የሇበትም ተብል የሰ/መ/ቁጥር 31038 በሆነው ተዘግቷሌ በማሇት ነው፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇጸው የተቃዋሚ አቤቱታ ወይም ክርክር በሰበር ሰሚ ችልት ሶስት ዲኞች 
በተሰየሙበት ችልት እርሳቸውን የሚመሇከት የአመሌካች የሠበር አቤቱታ የመጨረሻ ውሳኔ 
አግኝቶ እያሇ አምስቱ ዲኞች የተሰየሙበት የሠበር ችልት ዯግሞ ተቃዋሚ የክርክሩ ተካፊይ 
ሳይሆኑ መብታቸውን የሚነካ ውሳኔ ሰጥቷሌ በሚሌ ነው፡፡ ይህም ተጣርቶ እንዱወሰንሊቸው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የፌርዴ 
ተቃውሞ የሚቀርበው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ስር በተመሇከተው ሥርዓት ሲሆን 
አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን በማስረጃ አጣርቶ የሚወሰነው ይሆናሌ፡፡ የሰበር 
ችልቱ ፌሬ ነገሮችን በማስረጃ የማጣራትም ሆነ ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን የሇውም፡፡ 
በእግርጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 መሠረት የሚቀርበው አቤቱታ የሚስተናገዯው 
ሇመቃወሚያው መነሻ የሆነውን ውሳኔ ሇሰጠው ፌ/ቤት ነው፡፡ ይሁንና አቤቱታው የሚጣራው 
ወይም የሚስተናገዯው ማንኛውም ክስ በሚስተናገዴበት ሥርዓት በመሆኑ እና ይህም ማስረጃ 
መስማትንና ማስረጃውን መዝኖ ውሳኔ መስጠትን የሚጠይቅ በመሆኑ በሔግ አተረጓጎም ረገዴ 
የተፇጸመውን ስህተት የማረም ስሌጣን በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና 
አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ሇተሰጠው በዚህ የሰበር ችልት የሚታይ አይሆንም፡፡ 
ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ክርክሩ የተጀመረውና የሰበር ችልቱም ያፀናው በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በመሆኑ መቃወሚያው መቅረብ ያሇበት ሇዚሁ ፌ/ቤት ነው ሉባሌ 
ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን በዚህ ፌርዴ ቤት የፌርዴ ተቃውሞ አቅራቢ የክርክሩ ተካፊይ ሁነው ተረቺ 
የነበሩ ሲሆን በአገሪቱ የፌርዴ ሰጪ አካሊት የመጨረሻ አካሌ በሆነው ሰበር ሰሚ ችልትም 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ውጤቱ ከመጽናቱም በተጨማሪ አፇጻጸሙም እንዱቀጥሌ 
በሠበር መዝገብ ቁጥር 68827 የመጨረሻ ውሳኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም ምናሌባት ተቃዋሚ 
አሇኝ የሚለትን መብት ሇማስከበር ይችለ ዘንዴ መብቴን ተጋፌቶአሌ በሚለት ሰው ሊይ በስሙ 
ክስ መመስረት የሚችለ ከሚሆን በስተቀር ቀዴሞ በዚህ መዝገብ የተሰጠውን ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ሇማስተናገዴ የሚቻሌበትን ሥርዓት ስሊሊገኘን ተቃዋሚ ያቀረቡትን 
አቤቱታ በዚህ ሰበር ችልት ዯረጃ የሚስተናገዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ 
ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ  
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የሰ/መ/ቁ. 62452 

ጥር 03 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የሟች ወንዴሙ ዯምሴ ሚስትና ወራሾች 
        1.  ወ/ሮ ዘውዴነሽ እሸቱ      
        2.  አቶ ዯረጀ ወንዴሙ           ጠበቃ መስፌን ጌታቸው ቀረቡ 
        3.  ወ/ሮ ብርሃኔ ወንዴሙ 
ተጠሪ፡-  አቶ በርሄ ንስራን - ጠበቃ ከበዯ ጊሹ ቀረቡ፡፡ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ ቁጥር 49 ዴንጋጌ መሰረት ክርክሩ እንዱቀጥሌ አቤቱታው የሚቀርብበትን 
የጊዜ ገዯብ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሳሽ 
የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች አውራሽ አቶ ወንዴሙ ዯምሴ ሲሆኑ ተከሳሽ የአሁኑ ተጠሪ 
ናቸው፡፡ የክሱ ይዘትም ነሀሴ 20 ቀን 1997 ዓ.ም. የተጻፇና በአጭር ስርዓት እንዱታይ የቀረበ 
ሆኖ ዝርዝሩ፡- ተጠሪ ሇሟች አቶ ወንዴሙ ዯምሴ ብር 440,000.00 (አራት መቶ አርባ ሺህ 
ብር) የያዘና በሚያዝያ 30 ቀን 1997 ዓ.ም. የሚከፇሌ ቼክ ሰጥተዋቸው አቶ ወንዴሙ 
በሔይወት እያለ ግንቦት 02 ቀን 1997 ዓ.ም. ቼኩን ሇባንክ ሲያቀርቡ በተጠሪ ሂሳብ ቁጥር 
ውስጥ በቂ ስንቅ የሇውም ተብል ቼኩ የተመሇሰሊቸው መሆኑን ገሌፀው ተጠሪ የቼኩን ዋጋ 
ከሚያዝያ 30 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴና ብር 1480 (አንዴ ሺህ አራት መቶ 
ሰማንያ) ኮሚሽን ጋር እንዱከፌለ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ክሱ 
ከተመሰረተ በኋሊ መስከረም 03 ቀን 1998 ዓ.ም. አቶ ወንዴሙ ዯምሴ ከዚህ አሇም በሞት 
የተሇዩ ሲሆን አመሌካቾች መስከረም 25 ቀን 1998 ዓ.ም. ፌርዴ ቤት ቀርበው ሟች 
መሞታቸውን በመግሇፃቸው ወራሽነታቸውን አረጋግጠው ወዯ ክርክሩ ሇመግባት እንዱችለ ረዘም 
ያሇ ቀጠሮ እንዱሰጣቸው በጠበቃቸው አማካኝነት ሇፌርዴ ቤቱ አመሌክተው ፌርዴ ቤቱ የከሳሽ 
ወራሾች የወራሽነት ማረጋገጫ ባገኙ ጊዜ መዝገቡን የሥነ-ሥርዓት ሔጉን ተከትሇው 
የማንቀሳቀስ መብታቸው ተጠብቆ ሇጊዜው ተዘግቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች ሚያዝያ 29 
ቀን 2000 ዓ.ም. ክርክሩ እንዱቀጥሌ አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን ክስም በስማቸው አሻሽሇው 
አቅርበዋሌ፡፡ አሻሽሇው ያቀረቡት ክስ ይዘቱ ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን ተጠሪ 
መከሊከያ መሌስ ካሊቸው እንዱያቀርቡ ማስፇቀጃ እንዱያቀርቡ ተዯረጎ ተጠሪ ቀርበው የመከሊከያ 
ማስፇቀጃ አቅርበዋሌ፡፡ በዚህም ዋናው የቼኩ ተቀባይ ከነበሩት ከሳሾች አውራሽ ጋር የነበራቸውን 
የግሌ ግንኙነት መሰረት በማዴረግ ገንዘቡ በጊዜው የተከፇሇ መሆኑን ሇማስረዲት እና በቼኩ ሊይ 
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የይርጋ ክርክር ሇማቅረብ ክሱን ሌከሊከሌ ብሇዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ተጠሪ መከሊከያ እንዱያቀርቡ 
የፇቀዯሊቸው ሲሆን ተጠሪ ክሱ በይርጋ እንዯሚታገዴና ገንዘቡም ስሇመከፇለ በመግሇፅ 
ተከራክረዋሌ፡፡ እንዱሁም መዝገቡ በወራሾች የተከፇተው በሥነ-ሥርዓት ሔጉ የተመሇከተውን 
ጊዜ ባሇመጠበቅ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም በን/ህ/ቁጥር 881(3) መሰረት 
የተነሳውን ይርጋ በተመሇከተ ክሱ በአመሌካቾች ወራሾች መቅረቡን፣ በአመሌካቾች ክሱ 
የተሸሻሇውም ወራሽነታቸውን አረጋግጠው ስሇቀረቡ የአውራሻቸውን ስም በራሳቸው እንዱተኩ 
እንጂ አዱስ ክስ በማቅረብ ያሇመሆኑን ገሌጾ የይርጋ ተቃውሞውን ሳይቀበሇው የቀረ ሲሆን 
የሥነ-ሥርዓት ሔጉን መሰረት በማዴረግ የቀረበውን ተቃውሞም ከሳሾች (የአሁኑ አመሌካቾች) 
ቀዯም ብል አውራሻቸው የነበሩት አቶ ወንዴሙ ዯምሴ ክስ በተጠሪ ሊይ ከአቀረቡ በኋሊ 
መሞታቸውን እና መዝገቡም የእነርሱን ወራሽነት እስከሚረጋገጥ ዴረስ ተዘግቶ ቆይቶ ከሳሾች 
ወራሽነታቸውን እንዲረጋገጡ መዝገቡን ማንቀሳቀሳቸውን ገሌጸው ክሱን መቀጠሊቸውንና ይህም 
በፌርዴ ቤቱ ፇቃዴ የተከናወነ መሆኑን ገሌጾና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔቁጥር 49(1) እና 55(3) 
ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ተቃውሞውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪ አሇኝ 
ያለትን መከሊከያ ማስረጃ እንዱያሰሙ ቀጠሮ ተይዞሊቸው የሚያሰሙት ምስክር የላሊቸውና 
ይህንኑ መብታቸውን የተው መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ በማረጋገጣቸው ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ 
ተጠሪን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ብር 440,000.00 (አራት መቶ አርባ ሺህ ብር) ቼኩ ሇባንክ ቀርቦ 
ከተመሇሰበት ከግንቦት 02 ቀን 1997 ዓ.ም. ጀምሮ ተከፌል እስካሇቀ ዴረስ ከሚታሰብ ከ9% 
(ዘጠኝ በመቶ) ወሇዴና ብር 1466.00 (አንዴ ሺህ አራት መቶ ስዴሳ ስዴስት ብር) ኮሚሽን 
በመጨመር ሇአመሌካቾች እንዱከፌለ፣ የክሱን ወጪ ዝርዝር የማቅረብ መብታቸውን በመጠበቅ 
ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው 
ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ አመሌካቾች በወራሽነታቸው ክሱን የቀጠለት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49(1) እና 55(3) ዴንጋጌዎች ስር በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ነው 
ተብል ብይን የመስጠቱን አግባብነት በጭብትነት በመያዝ ጉዲዩን መርምሮ በወራሽነት ክርክር 
ሇመቀጠሌ ጥያቄው በማናቸውም ምክንያት ቢሆን ከአንዴ አመት ከስዴስት ወር የማይበሌጥ 
ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49(1)፣55(2) እና 33(3) ዴንጋጌዎች ጥምር ንባብ 
እንዯሚያስረዲ በመዘርዘር ይኸው የጊዜ ገዯብ ከአሇፇ በኋሊ አመሌካቾች ክሱን ማቅረባቸውን 
ማረጋገጡን ጠቅሶ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካቾች በአውራሻቸው የቀረበውን ክስ 
ፌርዴ ቤቱ በሰጣቸው ፇቃዴ መሰረት ሇጊዜው አዘግተው ወራሽነታቸውን በማረጋገጥ ክሱን 
የቀጠለና የወራሽነት ማስረጃ በሔጉ አግባብ የተሰጠው ግንቦት 28 ቀን 1998 ዓ.ም. ቢሆንም 
መብት አሇኝ በሚሌ ወገን ተቃውሞ በመቅረቡ ምክንያት በፌርዴ ቤት ታግድ ቆይቶ የተቃውሞ 
ክርክር ውዴቅ ከሆነ በኋሊ መጋቢት 04 ቀን 2000 ዓ.ም. የወራሽነት ማስረጃው ሇአመሌካቾች 
ሲሰጥ መዝገቡን ሚያዝያ 29 ቀን 2000 ዓ.ም. ማንቀሳቀሳቸው ተረጋግጦ እያሇ ቀዴሞ ባሇቀ 
ጉዲይ ሊይ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተመስርቶ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49/(1)፣55(2) 
እና 55(3) ዴንጋጌዎች መሰረት በአንዴ አመት ከስዴስት ወር ይርጋ የታገዯ ነው በማሇት 
መወሰኑ ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካቾች የወራሽነት ማስረጃ 
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ባገኙ ጊዜ መዝገቡን እንዱያንቀሳቅሱ በፌርዴ ቤት ፇቃዴ መዝገቡ ተዘግቶ ከቆየ በኋሊ 
የወራሽነት ማስረጃው በተገኘ ጊዜ ተሻሽል ሇቀረበው ክስ ሟች የሞቱበት ጊዜ መሰረት ተዯርጎ 
ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49(1)፣ 55(2) እና 55(3) መሰረት በይርጋ የታገዯ ነው ተብል 
የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ 
ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49(1) ዴንጋጌ መሰረት ክሱን ሇመቀጠሌ መብት አሇኝ የሚለ 
ወገኖች ዋናው ከሳሽ ወይንም ከሳሾች በሞቱ በአንዴ አመት ውስጥ ክሱን ሇመቀጠሌ 
እንዱፇቀዴሊቸው ሳያመሇክቱ የቀሩ እንዯሆነ የተጀመረው ክርክር ውዴቅ እንዯሚሆን 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49(2) ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ክሱን ሇመቀጠሌ መብት 
አሇኝ የሚሌ ወገን ክሱን ሇመቀጠሌ እንዱፇቀዴሇት ማመሌከቻውን የሚያቀርብበትን የጊዜ ገዯብ 
የሚመሇከት ሲሆን ከሳሽ ወይም ከሳሾች በሞቱ በአንዴ አመት ውስጥ ክሱን ሇመቀጠሌ 
ሳያመሇክቱ መቅረታቸው ከተረጋገጠ የተጀመረው ክርክር ቀሪ የሚሆንበትን አግባብ የሚዯነገግ 
ሲሆን ከዚህ ጊዜ በኋሊም ጥያቄው ሲቀርብ ተቀባይነት የሚገኝበት አግባብ መኖሩን 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 55(2) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በዚህም መሰረት ከሳሹ ራሱ ወይም ከሳሽ 
የነበረው የሟቹ ንብረት አስተዲዲሪ ነኝ የሚሌ ባሇአዯራ ወይም የከሰረው ከሳሽ ንብረት አስተዲዲሪ 
የሆነ ሰው ወይም የዋናው ከሳሽ መብት ተሊሌፍሌኛሌ የሚሌ ሰው ክሱ ቀሪ በሆነ ወይም 
በተሰረዘ በስዴስት ወር ውስጥ የቀረበው ክስ እንዱቀጥሌ ወይም መሰረዙን እንዱነሳሇት 
ሇማመሌከት የሚችሌ ስሇመሆኑ የተዯነገገ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ክሱ ቀሪ የሆነው ወይም 
የተሰረዘው በከሳሹ ጉዴሇት  ያሇመሆኑን የተረዲው እንዯሆነ ይህ ምክንያት ስሊዯረሰው ኪሳራ 
ተገቢ መስል የታየውን ወስኖ የቀረው ወይም የተሰረዘው ክስ እንዱቀጥሌ ሇማዘዝ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 55(3) ዴንጋጌ በግሌጽ  አስቀምጦታሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ 
አቤቱታው ክሱ ቀሪ በሆነ ጊዜ ውስጥ በሚቆጠር ስዴስት ወራት ውስጥ መቅረብ እንዲሇበትና 
በበቂ ምክንያት መዯገፌ እንዲሇበት የሚዯነግግ ሲሆን በቂ ምክንያት የሚሇውን ሏረግ ግን 
መመዘኛው ምን እንዯሆነ በግሌጽ ያስቀመጠው ነገር የሇም፡፡ ይሁን እንጂ በቂ ምክንያት አሇ 
ወይስ የሇም? የሚሇው ጥያቄ አመሌካቹ በተገቢው ጊዜ አስፇሊጊውን ስርዓት ያሌፇፀመበት 
ምክንያት ተገቢ የሆነ ምክንያት ስሇነበረው ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን በመመሌከት 
በፌርዴ ቤቱ አዎንታዊ ምሊሽ ከአገኘ በቂ ምክንያት አሇ ብል ሇመዯምዯም የሚችሌበትን አግባብ 
የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49 እና 55(2) እንዱሁም 55(3) ዴንጋጌዎች 
ሲታዩ ክርክሩን ሇመቀጠሌ የአንዴ አመት ጊዜ ከአሇፇ ጥያቄው ተቀባይነት የላሇው መሆኑንና 
ይህ የጊዜ ገዯብ በማሇፌ መዝገቡ ከተዘጋ ወይም ክሱ ቀሪ ከሆነ በኋሊ በስዴስት ወራት ጊዜ 
ውስጥ ክርክሩ እንዱቀጥሌ ወይም ቀሪ የሆነ ክስ እንዱንቀሳቀስ በቂ ምክንያት ያሇው መሆኑን 
አቤቱታ አቅራቢው ከገሇፀ እና ፌርዴ ቤቱ አቤቱታ አቅራቢው አስፇሊጊውን ስርዓት ያሌፇፀመበት 
ምክንያት ተገቢ በሆነ ምክንያት መሆኑን ከተረዲው ክርክሩ እንዱቀጥሌ ማዴረግ የግዴ የሚሌ 
መሆኑን የሚያስገነዝቡን ናቸው፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ከሳሽ በመሞቱ ምክንያት የተዘጋ 
መዝገብን ሇማንቀሳቀስ ፌጹም የሆነ ይርጋ የአንዴ አመት ስዴስት ወራት ጊዜ ነው ቢባሌ እንኳ 
ፌርዴ ቤት መዝገቡ ተዘግቶ የቆየበትን ጊዜ በማስሊት ብቻ ጊዜውን መቁጠር ያሇበት ሳይሆን 
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በጊዜ ገዯቡ ውስጥ ጥያቄውን ያቀረበው አቤቱታ አቅራቢ የቆየበትን ሁኔታ ሁለ አግባብነት 
ካሊቸው ላልች የመሰረታዊ ህግ ዴንጋጌዎችና አንዴ ሰው ከሳሽ ሇመሆን መሟሊት ያሇባቸውን 
የስነ ሥርዓት ሔግ መስፇርቶች ማየትን የግዴ የሚሌ ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች ሟች ክስ መስርተው ከዚህ አሇም በሞት ሲሇዩ መዝገቡ 
እንዱዘጋሊቸው ሇፌርዴ ቤቱ አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ መዝገቡን እንዱዘጋሊቸው 
የጠየቁት የወራሽነት ማስረጃ ይዘው እስከሚቀርቡ ሇጊዜው መሆኑን፣ ፌርዴ ቤቱም አመሌካቾች 
የወራሽነት ማስረጃ ይዘው እንዱቀርቡና በስነ ስርአት ሔጉ መሰረት አቤቱታቸውን እንዱያቀርቡ 
ፇቅድሊቸው መዝገቡ ተዘግቶ የቆየ ሲሆን አመሌካቾች የሟች አቶ ወንዴሙ ዯምሴ 
ወራሽነታቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ በፌርዴ ቤት እንዱሰጣቸው ጥቅምት 17 ቀን 1998 ዓ.ም. 
አቤቱታ አቅርበው ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ውሳኔ የተሰጣቸው ሚያዝያ 29 ቀን 1998 
ዓ.ም. መሆኑን፣ ይሁን እንጂ ይኸው የወራሽነት ማስረጃ በላሊ ወራሽ ተቃውሞ ቀርቦበት 
ወዱያውኑ እንዲይሰጣቸው ታግድ ቆይቶ ማስረጃው መጋቢት 04 ቀን 2000 ዓ.ም. ከተሰጣቸው 
በኋሊ ሚያዝያ 21 ቀን 2000 ዓ.ም. በፌርዴ ቤቱ ፇቃዴ የተዘጋው መዝገብ እንዱንቀሳቀስሊቸው 
ጥያቄ ማቅረባቸው በፌሬ ነገር የተረጋገጡት ነጥቦች ናቸው፡፡ እንዱህ ከሆነ አቤቱታውን ማቅረብ 
የሚችለት የወራሽነት ማስረጃ ከተሰጣቸው በኋሊ በመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 33(2) ዴንጋጌ 
መንፇስ የሚያሳየን ነጥብ ነው፡፡ ምክንያቱም አንዴ ሰው ከሳሽ ወይም ተከሳሽ መሆን የሚችሇው 
ከሳሽ ወይም ተከሳሽ ሇመሆን የሚያስችሌ መብት ወይም ጥቅም ያሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ነውና፡፡ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49 እና 55(3) ሥነ-ሥርዓታዊ ዴንጋጌዎች እንዯመሆናቸው መጠንም 
የይርጋ ጊዜው መቆጠር የሚጀምረው መቼ ነው? ከሚሇው ጥያቄ አንጻር ጉዲዩ መታየት ያሇበት 
ነው፡፡ ይህንኑ ጥያቄ ሇመመሇስ ዯግሞ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1846 እና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 48 
ዴንጋጌዎችን ይዘት መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1846 ዴንጋጌ መሰረት የይርጋ 
ጊዜ መነሻው በመብት መስራት የሚቻሌበት ጊዜ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 48 ዴንጋጌ 
መሰረት ዯግሞ ክርክሩ እንዱቀጥሌ የሚያስችሇው መብት የማይቋርጥ ከሆነ የከሳሽ ወይም 
የተከሳሽ መሞት ክርክሩን እንዱቆም አያዯርገውም በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ ከዚህ የስነ ስርዓት 
ዴንጋጌ ውስጥ "ክርክሩ እንዱቀጥሌ የሚያስችሇው መብት የማይቋረጥ ከሆነ" የሚሇው ሏረግ 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826(2) እና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1986 ዴንጋጌ ጋር ተጣምሮ የሚታይ ነው፡፡ 
በዚህም መሰረት በዚህ መብት አንዴ ሰው ሉሰራ ይችሊሌ ተብል የሚታሰበው ተገቢውን 
የወራሽነት ማስረጃ ከያዘ በኋሊ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የተያዘውን ጉዲይ ስንመሇከተው አመሌካቾች 
የወራሽነት ማስረጃውን የያዙበት ጊዜ መጋቢት 04 ቀን 2000 ዓ.ም. በመብታቸው መስራት 
የሚችለበት ጊዜ ነው ተብል መያዝ የሚገባው ሲሆን ከዚህ ጊዜ በፉት ያሇፇው ጊዜ ፌርዴ ቤቱ 
ፇቅድና በተቃውሞ የተነሳ በወራሽነት ማስረጃ ሊይ ክርክር ሲዯረግ ያሇፇ በመሆኑ በአመሌካቾች 
ጉዴሇት እንዯአሇፇ ጊዜ ሉወሰዴ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ይኸው ጊዜ ሟች ከሞቱበት ከመስከረም 4 
ቀን 1998 ዓ.ም. ጀምሮ ከአሇው ጊዜ ጋር ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49፣ 55(2)፣55(3) 
ስር የተመሇከተው የጊዜ ገዯብ አሌፎሌ ብል መዯምዯም ምክንያታዊነት ያሇውና በሔግ የሚዯገፌ 
ነው ብል ሇማሰብ የሚቻሌ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም የይርጋ ጊዜ ማሇፌ አይነተኛ አሊማም 
ዲተኛውን ተከራካሪ ወገን መቅጣት ከመሆኑ ጋር ተዲምሮ ሲታይ አመሌካቾች የወራሽነት 
ማስረጃውን ሇማግኘት ያሇፇባቸው ጊዜ በዲተኝነታቸው ያሇፇ ጊዜ ነው ሉባሌ አይችሌምና፡፡ 
በመሆኑም ከመጋቢት 04 ቀን 2000 ዓ.ም. ጀምሮ ያሇው ጊዜ ሲታይ አመሌካቾች አቤቱታቸውን 
ያቀረቡት ሚያዝያ 21 ቀን 2000 ዓ.ም. መሆኑ በመረጋገጡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49፣55(2) 
እና 55(3) ስር የተመሇከተው የጊዜ ገዯብ አሌፎሌ ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም 
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መሰረት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ቀጥል የተመሇከትነው ኃሊፉነትን የሚመሇከተውን ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲዩ የቼክ ጉዲይ ሲሆን ክሱ 
የቀረበው በአጭር ሥነ-ሥርዓት ሆኖ ተጠሪ በተከሳሽነታቸው የመከሊከያ ማስረጃ ካሊቸው 
ማስፇቀጃ እንዱያቀርቡ የስር ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሰጥቶ ተጠሪ መከሊከያ ማስረጃ እንዲሊቸው 
ሇስር ፌርዴ ቤት ገሌጸው ፌርዴ ቤቱ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ በማግኘቱ ተጠሪ የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያቀርቡ ፇቅድሊቸው የነበረ ሲሆን ተጠሪ ግን ማስረጃ የማሰማት መብታቸውን የተውት 
መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ በማረጋገጣቸው ፌርዴ ቤቱ ተጠሪን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ተጠሪን ከክሱ ነፃ ያዯረጉት በዚህ ችልት 
ተገቢነት የሇውም የተባሇውን የስነ ስርዓት ይርጋ መሰረት በማዴረግ ሲሆን ፌሬ ጉዲዩ ሊይ 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱሰጥ ማዴረጉ ተጠሪ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
መከሊከያ ማስረጃ የሇኝም በማሇት ከአረጋገጡት ነጥብ እና ከፌትሃ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ 
አይነተኛ አሊማ አንጻር ሲታይ ተገቢ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ የቼክ ሆኖ የመከሊከያ 
ማስረጃ ያሌቀረበበት እንዯመሆኑ መጠን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከዯረሰበት 
መዯምዯሚያ ውጪ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሚመሇከተው የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ ጥያቄ 
የላሇ በመሆኑ በዚህ ችልት ውሳኔ የመጨረሻ እሌባት መስጠቱ የሥ-ሥስርዓት ሔጉን የጠበቀ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ ቼክ የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ ሏተታ የላሇበት ትዕዛዝ የያዘና እንዯቀረበም የሚከፇሌ 
ገንዘብን ተክቶ የሚሰራ ሰነዴ ስሇመሆኑ ከን/ሔ/ቁጥር 827/ሀ/እና 854 ዴንጋጌዎች ይዘት 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ቼክ መብቱ ከሰነደ ተነጥል የማይሰራበት፣ የቼኩ አውጪውም ቼኩ 
ሊይ ሇተፃፇው ገንዘብ አከፊፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑንም ከእነዚህ ዴንጋጌዎችና ከን/ሔ/ቁጥር 
840፣ 868(ሏ) እና 872 ዴንጋጌ ይዘት የምንገነዘበው ነው፡፡ በመሆኑም ቼክ ባሌተከፇሇ ጊዜ 
አውጪውም ሆነ ፇራሚዎቹ ሇቼኩ አከፊፇሌ ኃሊፉዎች ይሆናለ፡፡ ቼክ በባሔሪው ገንዘብን ተክቶ 
የሚሰራና በቀሊለ ወዯ ተሇያዩ ሰዎች ሉተሊሇፌ የሚችሌ በመሆኑም ማንኛውም መቃወሚያ 
ሉቀርብበት አይችሌም፡፡ ሔጉ ሇይቶ በአስቀመጣቸው ጉዲዮች ካሌሆነ በስተቀር የቼክ ክፌያ 
በማንኛውም ምክንያት ሉቆምና ሉታገዴ አይችሌም፡፡ በዚህም መሰረት በን/ሔ/ቁጥር 717 እና 
850 ስር የተመሇከቱት መቃወሚያዎች ባጋጠሙ ጊዜ አውጪው ወይም ፇራሚዎች ቼክ 
ሉከፇሌ የማይገባበትን መቃወሚያ ሉያነሱ ይችሊለ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሰረት በቼክ 
አከፊፇሌ ሊይ መቃወሚያ ሉቀርብ የሚችሇው እዲ ከፊዩ ሰነደን በያዘው ሰው በሁሇቱ የግሌ 
ግንኙነት ሊይ በተመሰረቱት በሰነደ አፃፃፌ ፍርምና እንዱሁም በሰነደ ሊይ በተፃፈት ቃልች ሊይ፣ 
ፉርማን በማስመሰሌ የተሰራ፣ ችልታ ወይም ሰነደ ሲወጣ የውክሌና ሥሌጣን ባሇመኖሩ ወይም 
ክስ ሇማቅረብ አስፇሊጊ የሆኑት ሁኔታዎች ባሇመሟሊታቸው የተነሱት መቃወሚያዎችን፣ 
አምጪው ይህን ሰነዴ ባገኘበት ጊዜ እዲ ከፊዩን ሇመጉዲት እያወቀ ያዯረገው ከሆነ ነው፡፡ 
በመሆኑም በዴንጋጌው ተዘርዝረው በተገሇፁ ሁኔታዎች በቼክ የተከሰሰ ሰው አንዲንዴ 
መቃወሚያዎችን በማቅረብ ከእዲው ራሱን ነፃ ማዴረግ እንዯሚችሌ ሔጉ ሥርዓቱን ዘርግቷሌ፡፡ 
በቼኩ የተከሰሰ ሰው የግሌ ግንኙነትን መሰረት ያዯረገ መቃወሚያ ሉያነሳ የሚችሇው ከአምጪው 
ጋር ያሇውን ነው፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ ሇቼኩ ኃሊፉ ተብሇው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ የተሰጠው ቼኩን አውጪ መሆናቸውና ቼኩ ባንክ ሲቀርብም በቂ ስንቅ የሇውም 
ተብል በመመሇሱና ተጠሪ በን/ሔ/ቁጥር 717 መሰረት አሇኝ ያለትን መቃወሚያ ሉያስረዲ 
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የሚችሌ ማስረጃ የላሊቸው መሆኑ ተረጋግጦ ነው፡፡ በመሆኑም ውሳኔው ከሊይ የተጠቀሱት 
የንግዴ ሔግ ዴንጋጌዎችን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ 
የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 49፣55(2) እና 55(2) ዴንጋጌዎችን 
በክርክሩ ሂዯት ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ጋር ባግባቡ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሲሆን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ግን ሔጉን 
የተከተሇ ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 77636 ጥቅምት 05 ቀን 2002 ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 52763 መስከረም 26 ቀን 
2003 ዓ.ም. የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 

2. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 57668 ጥር 08 ቀን 2001 ዓ.ም. 
የተሰጠው ብይንና በ6/6/2001 ዓ.ም. የተሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) 
መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ት.ዘ 
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 የሰ/መ/ቁ. 71316 

                                                ግንቦት 09 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

        ዲኞች፡-  ተሻገር ገብረሥሊሴ 

               አሌማው ወላ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                ነጋ ደፌሳ 

                      አዲነ ንጉሴ  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ነገፇ ፇጅ ዮሴፌ ቀውዬ  

ተጠሪ፡-  ሇገሠ ጌታሁን ጠበቃ አቶ ሇገሠ ማሞ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ አንዴ ፌ/ቤት በንብረት ሊይ የሰጠውን የዕግዴ ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 
ቁጥር 158 እንዯተዯነገገው መሌሶ ሇማስነሳት የሚቻሌበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ 

በከሣሽ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እና በተከሣሽ አቶ ኃይለ ሃብቴ መካከሌ በነበረው የብዴር ገንዘብ 
ክርክር ከሣሽ ሇፌርዴ አፇፃፀም ዋስትናው ይሆነው ዘንዴ በተከሣሽ እና በባሇቤቱ ስም ተመዝግቦ 
በሚገኘው ት/ቤት ሊይ ክሱ በቀረበበት ፌ/ቤት አማካኝነት ታግድ እንዱቆይ የሚያስችሌ ትዕዛዝ 
ሏምላ 29 ቀን 2002 ዓ.ም እንዱሰጥበት አዴርጓሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በበኩሌ ህዲር 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ ይህ የዕግዴ ትዕዛዝ 
የተሊሇፇበትን ንብረት ከተከሣሽ እና ከባሇቤቱ ጋር በተዯረገ የሽያጭ ስምምነት በግንቦት 09 ቀን 
2002 ዓ.ም በተፃፇ የሽያጭ ውሌ በብር 80,000.00 ገዝቻሇሁ፡፡ ይህንንም የሽያጭ ውሌ 
ያዯረግነው በሲዲማ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ነው፡፡ እንዯውለ ሻጭ ሉፇጽሙ ስሊሌቻለ 
ሇሽቢዲኖ ወረዲ ፌ/ቤት ክስ አቅርቤ ስመ-ሀብትነቱን ወዯ ስሜ ሇማዞር ስሞክር መታገደን 
ተረዴቻሇሁ፡፡ ስሇሆነም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 መሠረት በህግ አግባብ በገዛሁት ቤት ሊይ 
የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ይነሣሌኝ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካችም የዕግዴ ትዕዛዙን የማይነሳበትን ምክንያት በመዘርዘር ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በቅዴሚያ የተመሇከተው የሲዲማ ዞን ከፌ/ቤት አስቀዴሞ የሰጠውን የዕግዴ ትዕዛዝ ሇማንሳት 
የሚያበቃ ክርክርና ማስረጃ አሌቀረበም፡፡ ስሇሆነም የዕግደ ትዕዛዝ አይነሣም የሚሌ ዲኝነት 
ሲሰጥ፤ ይግባኝ ሰሚው የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በበኩለ የሽያጩ ተግባር የተፇፀመው 
የዕግዴ ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፉት ስሇሆነ የሽያጭ ውለም በሚመሇከተው አካሌ በመመዝገቡና 
በህግ የሚጠየቀውም መስፇርት ውለ በመዝገብ መፃፌን እንጂ የስመ ሃብትነት ዝውውር በግሌጽ 
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በሔግ እንዯ ማሟያ ስሊሌተመሇከተ ቀዯም ሲሌ የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ሉነሣ ይገባሌ በማሇት 
ሽሮታሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠው የተሇየ ዲኝነት ጉዴሇት 
የሇበትም በማሇት የአሁን ተጠሪን ሳይጠራ አመሌካችን በማሰናበቱ ይህ የሰበር ክርክር ሉቅርብ 
ችሎሌ፡፡ 

በዚህ የሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፅሐፌ ያቀረቡ ሲሆን በይዘቱ ከዚህ በፉት ካቀረቡት 
የተሇየ አይዯሇም፡፡ የተሇየው ነጥብ ቢኖር ቀዯም ሲሌ በሻጭ ሊይ ባቀረቡኩት ክስ መሠረት 
አስወስኜ የፌርዴ ባሇመብት መሆኔም ይታወቅሌኝ የሚሇው ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በፌ/ቤት የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ሉነሣሌኝ ይገባሌ ሲሌ ያቀረበው ክርክርና 
ማስረጃ፤ ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠው የዕግዴ ትእዛዝ ሉነሣ ይገባሌ 
ሇሚሇው ዲኝነቱ መሠረት ሆኖ የተያዘው የአሁን ተጠሪ የት/ቤቱን የሽያጭ ውሌ በሲዲማ ውሌና 
ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤቱ አዴርጓሌ፤ አስመዝግቧሌ የሚሇውን ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ በውሌና 
ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ፉት ውሌ የማዴረግ ተግባር አስፇሊጊነቱ ከውሌ አመሠራረት ጋር 
የተያያዘ፤ ውለ ተዯርጓሌ፣ አሌተዯረገም? የሚሇውንና በውለ ስሇተካተቱት ዝርዝር ጉዲዩች (As 
to any terms of the contract) ወዯ ፉት በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ክርክር እንዲይፇጠርና 
እንዲይነሣ ሇማዴረግ ሲባሌ የውሌ አዯራረግን ሂዯት የማረጋገጥ (authentication) መሆኑንና 
ውጤቱም በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ሇሚነሳ ክርክር እሌባት በመስጠት ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ 

አንዴን ንብረት በሽያጭ ውሌ ገዝቻሇሁ፤ ስሇሆነም በዚህ ንብረት ሊይ ያሇ እኔ ላሊ ሶስተኛ ወገን 
መብት የሇውም በማሇት ማናቸውንም ሶስተኛ ወገን ሇመመሇስ ግን ት/ቤቱ በሚገኝበት ሥፌራ 
በሚገኘው ንብረትን መዝግቦ ሇመያዝ ስሌጣን በተሰጠው ማዘጋጃ ቤት የምዝገባ ሥርዓቱ 
ሉከናወን እንዯሚገባ በንብረት ህጉ እና በውሌ ህጉ ከተመሇከቱት አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች 
መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ አንፃር በእነዚህ በውሌ አዯራረግ ሥርዓት ማሟያነት በቀረበው ውሌን የማረጋገጥ ተግባር 
እና ሶስተኛ ወገንን ሇመጠበቅም ሆነ ሇመመሇስ እንዱያስችሌ የተቀመጠውን የምዝገባ ሥርዓት 
(registration) ምንነትና ተግባር በውሌ ካሇማጤን በሥር ፌ/ቤት ዲኝነት የተሰጠበት መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

እንዱሁም የአሁን ተጠሪ በንብረቱ ሊይ አስወሰኜ በፌርዴ ባሇመብትነት ዯረጃ ሊይ እገኛሇሁ 
በማሇት የሚያቀርበው ክርክር እንዯ አግባብነቱ ይኸው ንብረት ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት እንዱውሌ 
ሇማዴረግ በተከበረ ጊዜ የቀዯምትነትን መብት ሇማስረዲት የሚያግዘው ካሌሆነ በቀር 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 የተሰጠን የእግዴ ትእዛዝ ሇማስነሣት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልቶች የዕግዴ ትእዛዙ ሉነሳ ይገባሌ በማሇት የሰጡት ትርጉም የህግ ስህተት የተፇፀመበት 
ሆኖ ስሊገኘነው የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 67656 ግንቦት 10 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው 

ትእዛዝ፤ እንዱሁም የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት በፌ/ይ/መ/ቁ. 
51779 መጋቢት 20 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአንፃሩ የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 19703 ጥር 23 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው 
ብይን ፀንቷሌ፡፡ 

3. የአሁን ተጠሪ የዕግዴ ትዕዛዝ ይነሣሌኝ ሲሌ ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ የህግ መሠረት 
ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት የተዯረገው ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ 
የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ 67127 
ሰኔ 08 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ አበራ ሁንዳ ከጠበቃ አቶ ዯረጀ ኢተቻ ጋር ቀረቡ  
ተጠሪ፡- የፉንፌኔ የዯን ዯርጅት ነገረ ፇጅ አቶ ዲንኤሌ  ኢፍ - ቀረቡ  
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  
                              ፌ   ር   ዴ 
ይህ የሰበር ጉዲይ በፌርዴ ቤት ውሣኔ መሠረት የተገኘን መብት መቃወም የሚቻሌበትን አግባብ 
የሚመሇከት ነው፡፡ የጉዲዩም መነሻ የአሁን ተጠሪ በአሁን አመሌካች ሊይ በኦሮሚያ ክሌሌ ሰሜን 
ሸዋ ዞን በሱለሌታ ወረዲ ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ የክሱም ይዘት በአሁን አመሌካች በአቶ 
አበራ ሁንዳ እና በሥር 1ኛ ተከሣሽ በነበረው የኦሮሚያ ኢንቪስትመንት ኮሚሽን መካከሌ 
ከከሣሽ ዕውቅና ውጭ በከሣሽ ይዞታ ሊይ ያዯረጉት ውሌ/ስምምነት ይፌረስሌኝ በማሇት የአሁን 
ተጠሪ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት መጠየቁን የሚያስረዲ ነው፡፡ 

ተከሣሽም ቀርቦ ያነሳውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር ፌ/ቤቱ ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ 
ከሣሽ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት  በእኔ ይዞታ ሊይ ግራ ቀኙ ያዯረጉት ውሌ ይፌረስሌኝ በሚሌ ክስ 
ያቅርብ እንጂ ይዞታው የእራሱ ሇመሆኑ በቀጥታ የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረበም በኢንቨስትመንት 
ቢሮ አማካኝነት ሇ2ኛ ተከሣሽ ሇአሁን አመሌካች የተሰጠው የመሬት ይዞታ የከሣሽ የፉንፌኔ ዯን 
ዴርጅት ይዞታ ሇመሆኑ የሚያሳይ ካርታ የሇም በላሊ በኩሌ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት ከክሱ ጋር 
አያይዞ ካቀረበው የማስረጃ ዝርዝር ውስጥ 2ኛ ተከሣሽ አበራ ሁንዳ ይህንን ክርክር የተነሳበትን 
የመሬት ይዞታ አስመሌክቶ በሰሜን ሸዋ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ አቅርቦ ካስወሰነ በኋሊ ከኦሮሚያ 
ኢንቨስትመንት ቢሮ ካርታ እንዱሰጣቸው ተብል የተወሰነ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲቀረበ 
ተረዴቻሇሁ ስሇሆነም 1ኛ የመሬት ይዞታው ባሇመብት ሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ ባሇማቅረቡና 
2ኛ ክርክር ያስነሳውን የመሬት ይዞታ አበራ ሁንዳ በውሣኔ ያገኘው መሆኑን ስሇተረጋገጠ በዚህ 
የመሬት ይዞታ ሊይ ከሣሽ የፉንፌኔ የዯን ዴርጅት ክስ የማቅረብ መብት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

በአሁን ተጠሪ በፉንፌኔ የዯን ዴርጅት  የይግባኝ ቅሬታ አቅራቢነት መነሻ ጉዲዩን  በይግባኝ 
የተመሇከተው የኦሮሚያ  ሰሜን ሸዋ  ከፌተኛ ፌ/ቤት በበኩለ፤ ግራ ቀኙን የሚያከራክረው 
የሁከት ይወገዴሌኝ ጉዲይ  እንዯሆነ ገሌፆ ተከሣሽ አበራ ሁንዳ በፉንፌኔ ዯን ዴርጅት የመሬት  
ይዞታ ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ ወይስ አሌፇጠረም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመሇየት እራሱ ይግባኝ ባይ 
ያቀረበውን ማስረጃ ተመሌክቻሇሁ፡፡ እንዯተመሇከትኩትም በጉዲዩ ሊይ የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት 
ኮሚሽን በቁጥር ከአይኦ/ፊይ/127/2001 በዏ8/03/2001 ዓ.ም የተፃፇው ዯብዲቤ የሚያስረዲው 
አበራ ሁንዳ ሇክርክሩ መነሻ በሆነው ይዞታ ሊይ በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ መስርቶ 
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ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ይዞታው የአበራ ሁንዳ መሆኑን አረጋግጦ ውሌ እንዱፇርምና 
የተዘጋጀሇት የይዘታ ካርታ እንዱሰጠው በወሰነው ውሣኔ መሠረት በዚህ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ታዞ 
ፇቃዴና የመሬት ይዞታውን ማረጋገጫ ካርታ እንዯሰጠ የሚያረጋግጥ ነው የኦሮሚያ 
ኢንቨስትመንት ቢሮ ፇቃዴና የመሬት ይዞታ ካርታ ሇአበራ ሁንዳ የሰጠው  ኮሚሽኑ እራሱ 
ሳይሆን በሰሜን  ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ስሇመሆኑ ከሊይ እንዯተገሇፀው የእራሱ የከሣሹ 
ማስረጃ ያመሇክታሌ፡፡  ስሇሆነም  በዚህ ውሣኔ  ሊይ  ተቃውሞ ቀርቦ በይግባኝ እስካሌተሻረ 
ዴረስ ማንኛውም አካሌ  በፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ የመፇፀም ግዳታ አሇበት፡፡ አበራ ሁንዳም 
መሬቱን ያገኘው በፌ/ቤት ውሣኔ መሠረት ስሇሆነ በፉንፌኔ ዯን ዴርጅት ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ 
ሇማሇት አይቻሌም፡፡ 

ይግባኝ ባይ የአሁን ተጠሪ የእራሴ የመሬቱ ይዞታ ከህግ ውጭ ተሰጥቶብኛሌ የሚሌ  ከሆነ 
አስቀዴሞ የተሰጠውን ውሣኔ ማሰረዝና የውሣኔውን ህገ-ወጥነት የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ 
ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህንን አሊዯረገም ስሇሆነም መሌስ ሰጭ የነበረው የአሁን አመሌካች በተጠሪ ሊይ 
የፇጠረው ሁከት የሇም በማሇት የሥር የወረዲውን ፌ/ቤት ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ ከዚህ በሊይ የተገሇፀው የይግባኝ  ሰሚው  ፌ/ቤት የመጨረሻ ውሣኔ የህግ  
ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ሊቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የኦሮሚያ  
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፊይሌ ቁጥር 103065 የካቲት ዏ7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት ጉዲዩን ተመሌክቶ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው መሬት በፉንፌኔ ዯን ዴርጅት 
ወሰንና ቁጥጥር ስር ያሇ ስሇመሆኑ ተከሣሽ ክድ ያቀረበው  ክርክር ስሇላሇ  እንዲመነ ይቆጠራሌ  
ከዚህም በቀር የይዞታ መሬቱ የፉንፌኔ ዯን ዴርጅት ስሇመሆኑ የሚያመሇክት ማስረጃ ቀርቧሌ፡፡ 
የኢንቨስትመንት ቢሮም በፌ/ቤት ትዕዛዝ ተገድ በዚሁ መሬት ሊይ ፇቃዴና ካርታ ሇአበራ ሁንዳ 
መስጠቱን እንጂ  በኢንቨስትመንት ቦርዴ ታይቶ የተሰጠ አሇመሆኑን በፃፇው ዯብዲቤ 
አረጋግጧሌ፡፡ 

ስሇሆነም  የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ከአበራ ሁንዳ ጋር ተከራክሮ የተሰጠ ውሣኔ ካሇ 
ሁሇቱ ወገኖች በፇሇጉት ሁኔታ ተከራክረው በተሰጠ ውሣኔ የመሬቱን ባሇይዞታ ያስገዴዲሌ 
የሚሇው በጥርጣሬ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነው የሚሇውን ሁለ መሠረት አዴርጎ  
የኢንቨስትመንት ቢሮ እና አበራ ሁንዳ ያዯረጉት ህገወጥ ውሌ እና የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 
ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሣኔ ሊይ የአሁን አመሌካች መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት 
ከተሇያዩ የመከራከሪያ ነጥቦች አንፃር ቅሬታውን ዘርዝሮ ሇዚህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ ተጠሪ የፉንፌኔ ዯን ዴርጅት ቀርቦ የበኩለን ክርክር 
አቅርቧሌ፡፡ 

እኛም ግራ ቀኙ በሰበር ዯረጃ ካቀረቡት ክርክር እና በሥር በየዯረጃው ከተሰጡት ውሣኔዎች 
አንፃር ጉዲዩን እንዯተመሇከትነው ግራ ቀኙን ያሇያያቸው ነጥቦች ከአንዴ በሊይ መሆናቸውን 
ተገንዝበናሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከእነዚህ ጭብጦች መካከሌ ሇጉዲዩ አወሳሰን ሇአንደ ቀዴሞ ዕሌባት 
መስጠት ብቻ ላሊውንም ክርክር ሉያስቀር እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 182/3/ 
እንዯተዯነገገው የአሁን አመሌካች ክርክር ያስነሳውን መሬት በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ውሣኔ መሠረት በይዘታው ሥር የገባ መሆኑ ከተረጋገጠ የመሬቱ ባሇይዞታ ነኝ የሚሇው የአሁን 
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ተጠሪ ይህንኑ ይዞታ በዲኝነት ሉያስመሌስ የሚችሌበት ሥርዓት ምንዴን ነው? የሚሇው ጥያቄ 
በቅዴሚያ ምሊሽ የሚያሻው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.  12536 በሆነው በቀረበው ክስ መነሻ 
ይህንኑ ሇክርክሩ መንስኤ የሆነውን የመሬት ይዞታ በሚመሇከት የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ 
ጽ/ቤት ከአመሌካች ጋር ውሌ እንዱፇፅም፤ ፇቃዴ እና ካርታም እንዱሰጥ የተወሰነበት ሇመሆኑና 
በዚህም ውሣኔ መሠረት ውለን እንዱዯረግ ፇቃዴና ካርታም እንዯሰጠ በየዯረጃው በሶስት እርከን 
በተዋቀሩት ፌ/ቤቶች ውሣኔ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እንዲቀረበው የሚያነሳው ክርክር እኔ 
በማሊውቀው ውሣኔ ሌገዯዴበት አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም የሰጠው ትንታኔ የተመረኮዘው ሁሇት ተከራካሪ 
ወገኖች በፇሇጉት አኳኋን በላሊ ሰው የይዞታ መብት ሊይ ተከራክረው ውሣኔ ቢያስወስኑ ይህ 
ውሣኔ የንብረቱን ባሇይዘታ ሉያስገዴዯው አይችሌም ህግና ዯንብን ተከትል ባሌተሰጠ ውሣኔ 
መሠረት ኢንቨስትመንት ቢሮ ተገድ የፇፀመው ውሌ  እና የሰጠው ፇቃዴ እና ካርታ ህገ ወጥ 
ነው፡፡ ይህ ህገ ወጥ ውሌ ዯግሞ ሉሰረዝ ይገባሌ በሚሇው ምክንያት ሊይ ነው፡፡ 

እኛም ይህንኑ የተጠሪን ክርክር እና የሰበር ሰሚው ችልት በሰጠው ፌርዴ መነሻ ያዯረገውን 
ትንታኔ ያሇውን ህጋዊ መሠረት እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም በአንዴ ጉዲይ በከሣሽነትና በተከሣሽነት በተሰየሙት ወገኖች መካከሌ ብቻ 
ክርክር ቢጀመር እነዚህ ወገኖች በሚከራከሩበት ጉዲይ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሌ ወገን 
ካሇ ክርክር መጀመሩን እንዲተረዲ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 መሠረት በክርክሩ ጣሌቃ በመግባት 
መብቱን የማስከበር መብት ያሇው ስሇመሆኑ የጉዲይ አመራር ፌትሃዊ እንዱሆንና በሥርዓት 
እንዱከናወን ሇማስቻሌ ሲባሌ በተዯነገገው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ሥርዓቱ ተዘርግቷሌ፡፡  

ክርክሩ መጀመሩን ሳይረዲ እና ሳያውቅ ጉዲዩ በከሣሽነትና በተከሣሽነት በተሰየሙት ወገኖች 
መካከሌ የተዯረገው ክርክር ተጠናቆ መወሰኑ እንኳ ቢታወቅ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ይረዲ 
ዘንዴ በውሣኔው መብቴ ተነክቷሌ የሚሇው የክርክር ተካፊይ ያሌነበረው ሰው ይህንኑ ውሣኔ 
ሇመንቀፌ፤ ሇመቃወም የሚችሌበትም ሥርዓት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 እና ተከታይ ዴንጋጌ 
ተበጅቷሌ፡፡ 

በዚህ ፌርደን በፇረዯው ፌ/ቤት መብቱን ከማስከበር ጀምሮ ከታች ወዯ ሊይ በተዋቀሩት ፌ/ቤቶች 
አማካኝነት ይህ መሰሌ ተከራካሪ ወገን እርሱ የክርክር ተካፊይ ሳይሆን የተሰጠው ውሣኔ 
ያስከተሇበትን የፌትህ መጓዯሌ ሇማረም በሚያስችሌ  ሁኔታ የተሟሊ የማስተካከያ  ሥርዓት 
በሀገራችን የህግ ሥርዓት  ተቀምጧሌ፡፡ 

አንደ በህግ በተቋቋመ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ በጎጊዮስ ክርክር ከጀመረበት ጊዜ  ጀምሮ 
በውሣኔ እስኪቋጭ  ዴረስ ባሇው የክርክር ዯረጃ የተፇፀሙት የሥነ-ሥርዓት ጉዴሇቶች በእራሱ 
በፌ/ቤቱ የሚታረሙበትን አግባብ እና ሥርዓት ካስቀመጠ እንዱሁም በውሣኔ ከተቋጨም በኋሊ 
እንኳ ውሣኔው በእራሱ ውሣኔውን በሰጠው ፌ/ቤት እንዯገና የሚታይበትን  አማራጭ፤ ከዚህም 
በቀር እንዯሁኔታው ከታች ወዯ ሊይ በይግባኝ አማካኝነት የተፇፀሙ የክርክር ግዴፇቶች 
የሚታረሙበትን ሥርዓት በበቂ ሁኔታ ከዘረጋ በኋሊ በዚህ በተዘረጋው ሥርዓት አሇመፇፀም 
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ወይም በዚሁ የማስተካከያ ሥርዓት አሇመመራት ምን ውጤት እንዯሚያስከትሌ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 212 በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በአንዴ ጉዲይ የክርክር ተካፊይ መሆን የሚገባቸው  ወገኖች እነማን ናቸው? በክርክር ተካፊይ 
መሆን የሚገባው ሲታሇፌ በምን አኳኋን መታረም እንዯሚገባው ከዚህ በሊይ በተጠቀሰው 
መሠረት አንደ  በሥነ-ሥርዓት ህጉ ሽፊን የተሰጠው ጉዲይ ሆኖ ሌዩ ሌዩ አማራጮች 
ተዯንግገዋሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ በተዯነገገው ሥርዓት መሠረት ጉዲዩ ሉመራ ያሌቻሇ መሆኑን 
የተገነዘበ ወገን ክርክሩ በመታየት ሊይ እያሇ ጣሌቃ በመግባት፤ ከተወሰነም በኋሊ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት ፌርደን በፇረዯው ፌ/ቤት አማካኝነት ውሣኔው ተነስቶ 
እንዯገና በሚታይበት ሥርዓት መጠቀም እንዯሚችሌ በህጉ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ በቀር ሥርዓት 
ሳይከተለ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ የሥነ-ሥርዓት ጉዴሇት አሇበት በማሇት ብቻ ውሣኔው 
ዋጋ አሌባ ሉሆን እንዯማይችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 212 ተዯንግጓሌ፡፡ 

ይህም የሆነበት ዋናው ምክንያት ክርክሮችን በዘፇቀዯ ሳይሆን በሥርዓት በመምራት በአፊጣኝ 
እና በአነስተኛ ወጭ እንዱቋጭ  ሇማስቻሌና የሀገሪቱ የፌ/ብሓር ፌትህ አስተዲዯር ተገማች 
እንዱሆን ሇማዴረግ ታስቦ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር አሁን የተያዘውን ጉዲይ ስንመሇከት የኦሮሚያ 
ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚው ችልት በሰጠው የህግ ትርጉም ሊይ ሁሇቱ 
ተከራካሪ ወገኖች ከሣሽና ተከሣሽ በፇሇጉት  አኳኋን ተከራክረው የሚሰጠው ውሣኔ በክርክሩ 
ተሳታፉ ያሌነበረን ወገን ከቶውንም ቢሆን ሉያስገዴዯው አይችሌም በማሇት የተከተሇው 
አተረጓጏም ሥርዓት ያሌተከተሇ፤ ማናቸውም ክርክር በሥርዓት ሳይሆን በዘፇቀዯ እንዱከራከር 
በር የሚከፌት ሇህግ የበሊይነት ተፃራሪ የሆነ አተረጓጉም በመሆኑ የህግ መሠረት ያሇው ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

ስሇሆነም የአሁን አመሌካች ክርክር ያስነሳውን የመሬት ይዞታ በእጁ ያዯረገው በፌ/ቤት ውሣኔ 
መሆኑ ስሇተረጋገጠ የአሁን ተጠሪ ይህ ውሣኔ መብቴን ነክቷሌ የሚሌ ከሆነ ሥርዓቱን ጠብቆ 
ማስሇወጥ ከሚችሌ በቀር በዚያው ጉዲይ አዱስ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ ሥርዓት በላሇበትና 
ይህንን ሇማዴረግም ተጠሪ መብት የላሇው መሆኑ እየታወቀ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ሰሚ ችልት ይህንኑ ያሇ ሥርዓት የቀረበውን ክስ መነሻ አዴርጎ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የሆነ የሥነ-ሥርዓታዊ ህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፊይሌ ቁጥር 1ዏ3ዏ65 
   በዏ7/6/2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. ይህ ውሣኔ የአሁን ተጠሪ በዚህ የፌርዴ ሏተታ እንዯተገሇፀው ቀዯም ሲሌ በመ/ቁ 12536 

የተሰጠው ውሣኔ የይዞታ መብቴን ያስቀረ፤ መብቴን የነካ  ነው በማሇት ሇመንቀፌ በሥነ - 
ሥርዓት ህጉ መሠረት መጠየቅና ማሳረም የሚችሌ ከሆነ በዚሁ ሥርዓት መሠረት 
ከመፇፀም በቀር በህግ በተቋቋመ ፌ/ቤት የተሰጠን ውሣኔ ላሊ አዱስ ክስ በላሊ ፌ/ቤት 
በማቅረብ ሇማስሇወጥ የሚያስችሌ መብት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህ ሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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 የሰ/መ/ቁ 72189 

ሰኔ 18 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ካሳዬ ያዯቴ ከጠበቃ ኮ/ሌ መሊኩ ካሣዬ ጋር ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ሲኞር ፌራንችስኮ ቬንሲያን የቀረበ የሇም  

መዝገቡ ያዯረው ሇውሣኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች ከፌርዴ አፇፃፀም መምሪያ በአዯራ የተረከባቸውን የተጠሪ ንብረቶች አሌመሇሰም 
በሚሌ ተጠሪ የንብረቶቹን ዝርዝር እና ግምት በመጥቀስ ባቀረበው ክስ በፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የተጀመረ ሁኖ አሁን የሚያከራክረው መቆፇሪያ ማሽን በተመሇከተ ሲሆን ይሄው ጉዲዩን 
በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ማሽኑ 
ተገምቶ ፌርዴ እንዱሰጥበት በመሇሰው መሠረት አመሌካች ማሽኑ ያሇበትን ቦታ ማሳየት 
ባሇመቻለ ከዚህ ቀዯም በተሰጠው ውሣኔ መሠረት አሁንም በርትዕ ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ 
ሺህ ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በመወሰኑ እና ይሄው ውሣኔ በፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
በመጽናቱ የተፇጸመው መሠረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ 
የቀረበ ነው፡፡  

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን 
ነጥቦች በማንሳት ያቀረቡ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ፡- በዚህ ጉዲይ የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማሽኑ 
ተገምቶ ውሣኔ እንዱሰጥበት በማሇት ወዯ ታች ፌርዴ ቤት መሌሶ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ይሄንን ሳያከብሩ አሁንም በዴጋሚ በርትዕ ውሣኔ መስጠታቸው ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ 
ባሇመሆኑ አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤትም ሆነ በተሇያዩ አካሊት ባቀረበው አቤቱታ ላልች 
እቃዎችን እንጅ የመቆፇሪያ ማሽን ያሌተረከበ ስሇመሆኑ ተከራክሮ እያሇ እና ላልቹን 
የተረከባቸውን ዯግሞ በብር 8,ዏዏዏ /ስምንት ሺህ ብር/ መሸጣቸውን የተከራከሩ በመሆኑ፣ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ያቀረብናቸውም  ሰዎች ብረታ ብረት መግዛታቸውን እና መቆፇሪያ ማሽን 
ያሌገዙ ስሇመሆኑ እና ይሄንንም የገዙትን እቃ ብር 4ዏዏ /አራት መቶ ብር/ በማትረፌ የሸጡ  
ስሇመሆኑ የገሇጹ በመሆኑ ተጠሪ የክስ ምክንያት የሇውም ተብል ክሱ ወዴቅ መሆን ሲገባው 
የተሰጠው ውሣኔ አግባብነት የላሇውና መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት 
እንዱታረምሊቸው ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ 
በሰጠው መሌስ በእርግጥ የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በላልቹ እቃዎች ሊይ በበታች ፌርዴ ቤት 
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የተሊሇፇው ፌርዴ በአግባቡ ስሇመሆኑ  በማመሊከት ያጸናው ሁኖ የዚህ አከራካሪ ማሽን ግን 
አይነቱ ሉታወቅ እና በባሇሙያ  ሉገመት እየተቻሇ ይሄ ሳይዯረግ መታሇፊ እና በርትዕ መወሰኑ 
አግባብነት የላሇው ነው ተብል ወዯ ታች መመሇሱ ግሌጽ  ቢሆንም አመሌካች ማሽኑን የገዛውን 
ሰው ማቅረብም ሆነ ማሽኑ ያሇበትን ቦታ ማሳየት ባሇመፇሇጋቸው፣ ያቀረቡትም ሰው ስሇማሽኑ 
ሲጠየቁ ማሽን ያሇመግዛታቸውን ሁኖም ግን ብረታ ብረት ስሇመግዛታቸው ብቻ በመግሇጻቸው  
ታሌፍ  የተሰጠ ውሣኔ በመሆኑ እና ንብረቶቹን ስሇመረከቡ ዯግሞ ፇርሞ የተረከበበት ሰነዴ 
ስሊሇ አመሌካች ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት 
ውሣኔ የሚነቀፌበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 
በማቅረብ ቅሬታቸውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 

ግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው  ክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የበታች ፌርዴ ቤቶች አከራካሪውን የመቆፇሪያ ማሸን ግምት በተመሇከተ ወዯ 
ዴምዲሜ የዯረሱት ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ በመመሌከት 
ሇተያዘው  ጉዲይ እሌባት መስጠት ተገቢ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚህ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በመጀመሪያ ዯረጃ የመቆፇሪያ ማሽኖቹን  
በተመሇከተ አመሌካች አሌተረከብኩም የሚሌ ክርክር በዚህ ዯረጃ እያነሳ ስሇመሆኑ መመሌከት 
ይቻሊሌ፡፡ ሁኖም ግን ኃሊፉነትን በተመሇከተ ከዚህ በፉት እስከ ፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ሰሚ ችልት በተዯረገ ክርክር እሌባት ያገኘ እና የፋ/ሰበር ሰሚ ችልት በመዝ .ቁ 50776 ግንቦት 
19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት ጉዲዩን ወዯ ፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲመሌስ አሁን 
የሚያከራክረውን ማሽን ግምት በርትዕ ሇመወሰን በባሇሙያ በማስገመት ውሣኔ ሉሰጥበት 
የሚቻሌ በመሆኑ ይሄው ስርዓት ሉፇጸም ይገባሌ በሚሌ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች የመቆፇሪያ ማሽኑን አሌተረከብኩም በማሇት ያነሳው ክርክር ቀዯም ሲሌ  
በውሣኔ በተቋጨ ጉዲይ ሊይ በመሆኑ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 5/1/ መሠረት ተቀባይነት ያሇው 
አይዯሇም፡፡ 

ሁኖም ጉዲዩ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤት አከራካሪውን ማሽን ሇማስገመት ተገቢውን ትጋት 
አዴርጓሌ ወይ ? የሚሇውን ነጥብ መመሌከት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ ጉዲዩ  ወዯ ታች ፌርዴ ቤት 
ከተመሇሰ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ማሽኑ ያሇበትን ቦታ ወይም የገዛውን ሰው እንዱያቀርብ የተጠየቀ 
ሲሆን አመሌካችም ማሽኑን እንዯቀዴሞ ሁለ እንዲሌተረከበ የተከራከረ ሲሆን የገዛውንም ሰው 
እንዱያቀርብ ታዞ አመሌካች ያቀረበው ሰው ማሽን እንዲሌገዛ እና ብረታ ብረት እንዯገዛ 
የገዛውንም ብረታ ብረት ብር 4ዏዏ /አራት መቶ ብር/ በማትረፌ እንዯሸጠ ገሌጧሌ፡፡ ጉዲዩ 
የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤትም ይሄንኑ ምክንያት በማዴረግ ቀዴሞ በርትዕ ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ ሁሇት 
መቶ ሺህ ብር/ ተብል የተወሰነውን ውሣኔ በዴጋሚ  በመቀበሌ ወስኗሌ፡፡ 

ሁኖም ግን አንዴ ጉዲይ በበሊይ ፌርዴ ቤት በነጥብ  ሲመሇስ በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት 
በመጣራት ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ ተገቢውን ትጋት ማዴረግ ያሇበት ስሇመሆኑ ከፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ 343/1/ ዴንጋጌ ይዘት እና ዓሊማ  መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይሄ አከራካሪው የመሬት መቆፇሪያ 
ማሽን ያገሇገሇ ስሇመሆኑ እስከታወቀ ዴረስ ፌርዴ ቤቱ ዓይነቱን በተመሇከተ ከግራ ቀኙ ወይም 
በመዝገቡ ውስጥ ካለት ሰነድች በመመሌከት እና በመግሇጽ አግባብነት ባሇው ባሇሙያ 
እንዱገመት በማዴረግ ቢያንስ በርትዕ ሇሚሰጠውም ውሣኔ መነሻ ነገር ማስቀረብ እየተቻሇ 
እንዯዚህ ዓይነት እና ተመሳሳይ ጥረት ሳይዯረግ በዯፇናው በርትዕ ቀዴሞ የተሰጠውን ውሣኔ 
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በዴጋሚ በመቀበሌ  ውሣኔ መስጠቱ ከፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሠበር ችልት የተሰጠውን ጉዲዩ 
የሚጣራበትን አግባብ ያሌተከተሇ በመሆኑ አግባብነት የላሇው የክርክር አመራር በመሆኑ 
ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ቀዯም ሲሌ  ከዚህ የሰበር ሰሚ 
ችልት የተሰጠውን መመሪያ ሳይከተለ እና ተገቢውን ማጣራት ሳያዯርጉ የዯረሱበት ዴምዲሜ  
አግባብነት የላሇውና መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሳ    ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 67129 ግንቦት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 65277 በቀን 24/5/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አከራካሪውን የመሬት መቆፇሪያ ማሽን ያገሇገሇ ስሇመሆኑ እና 
ላልች ስሇማሽኑ ከመዝገቡ እና ከክርክሩ የተገኙትን ነጥቦች ሇሚመሇከተው ባሇሙያ 
በመግሇጽ በወቅቱ የነበረው ዋጋ ሙያዊ ግምት እንዱቀርብ በማዴረግ እና በማስገመት ቀዯም 
ሲሌ በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት በተሰጠው ውሣኔ መሠረት ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ 
ውሣኔ እንዱሰጥበት በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን  ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ. 76601 

    ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 
 
                          ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

                                 አሌማው ወላ 

                                 ዓሉ መሏመዴ 

                                 ነጋ ደፌሳ 

                                 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-አቶ ሽመሌሽ አማረ - ጠበቃ ታምሩ ወሌዯማርያም ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አማረ መኮነን - ከጠበቃ ወሌዯስሊሴ ብርቱ ጋር ቀረቡ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ በላሇበት ታይቶ ውሳኔ የተሰጠበት ወገን በላሇበት ታይቶ የተሠጠው ውሳኔ እንዱነሳሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78(1) መሰረት በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ የሚያቀርበው ጥያቄ የአንዴ ወር 
ጊዜ መቆጠር የሚጀምርበትን ቀን የሚመሇከት ነው፡፡ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ከሳሽ፣የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡የስር ከሳሽ 
በአሁኑ አመሌካች ሊይ ክስ መስርተው ፌርዴ ቤቱ ሇአሁኑ ተጠሪ በሥርዓቱ መሰረት መጥሪያ 
እንዱዯርሳቸው ትዕዛዝ ሰጥቶ የአሁኑ ተጠሪ ተከሳሽን ሉያገኙ እንዲሌቻለ ገሌጸው ምትክ 
መጥሪያ በጋዜጣ እንዱዯረግ አመሌከተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የተጠሪን ጥያቄ በመቀበሌ 
አመሌካችን በጋዜጣ እንዱጠሩ አዴርጎ በጥሪው መሰረት አመሌካች ስሊሌቀረቡ ጉዲዩን አመሌካች 
በላለበት በማየት ዋናውን ጉዲይ ሇተጠሪ ወስኗሌ፡፡ ከዚኅም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች የካቲት  
30 ቀን 2003 ዓ.ም. በተጻፇ ማመሌከቻ በላለበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሰረት ውሳኔው ተነስቶ ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ትዕዛዝ 
እንዱሰጥሊቸው አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ጉዲዩ በሔጉ የተመሇከተውን የአንዴ ወር 
ጊዜውን ጠብቆ ያሌቀረበ መሆኑን ጠቅሰው አቤቱታው ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 
ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ አመሌካች ውሳኔው መሰጠቱን የተረደት ጥር 30 
ቀን 2003 ዓ/ም ሁኖ በላለበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ እንዱነሳሊቸው አቤቱታ ያቀረቡት 
የካቲት 30  ቀን 2003 ዓ.ም. በመሆኑና ይህም የአንዴ ወር ጊዜ ካሇፇ በሁዋሊ በመሆኑ ጉዲዩ 
በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ ከዚኅም በኋሊ የአሁኑ 
አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ 
ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ውስጥ የተመሇከቱት የይርጋ ጊዜዎች አቆጣጠር 
መታየት ያሇበት በራሱ በፌትሔብሓር ስነ ሥርዓት ሔጉ መሰረት እንጂ በፌትህ ብሓር ሔጉ 
በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ያሇመሆኑን፣ ከዚህ አንፃር ጉዲዩ ሲታይም አመሌካች በጉዲዩ ሊይ 
ውሳኔ መሰጠቱን ከተረደበት ከጥር 30 ቀን 2003 ዓ.ም. ጀምሮ የአንዴ ወር ጊዜ መቆጠር 
ያሇበት መሆኑን፣ ይህም ጊዜ እስከ የካቲት 29 ቀን 2003 ዓ.ም. ዴረስ መሆኑን ገሌፆ አመሌካች 
የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም. ያቀረቡት አቤቱታ በሔጉ የተመሇከተው የአንዴ ወር ጊዜ ካሇፇ 
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በሚለ ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ 
አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም በፌትሒ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ የተመሇከቱት 
የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠርን በተመሇከተ ሔጉ የማይገሌጽ በመሆኑ ተፇፃሚነት ያሊቸው 
በፌትሒብሓር ሔጉ ከቁጥር 1948 ጀምሮ ያለት ዴንጋጌዎች ናቸው፣ ከዚህ አንፃር ጉዲዩ 
ሲታይም አመሌካች በጉዲዩ ሊይ በላለበት ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን የተረደት ጥር 30 ቀን 2004 
ዓ.ም. ከሆነ የይርጋው ጊዜ አቆጣጠር ይህንኑ ቀን መነሻ ሉያዯርግ አይገባም በማሇት የሚከራከሩ 
መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ 
ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ተጠሪ ቀርበው  በጽሐፌ በሠጡት መሌስ በፌትሃ ብሓር 
ስነ ስርዓት ሔጉ ውስጥ ያለት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጣር በራሱ በፌትሒብሓር ሥነ 
ሥርኣት ሔጉ መሰረት እንጂ በፌትሀብሄር ሔጉ ሉሆን አይችሌም ሲለ የተከራከሩ ሲሆን 
አመሌካች በበኩሊቸው የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረመው የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው 
አቢይ ነጥብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ስር የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠር መታየት 
ያሇበት በራሱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ መሰረት ነው? ወይንስ በፌ/ብ/ህጉ በቁጥር 1848 እና ተከታዮቹ  
ዴንጋጌዎች ነው? የሚሇው ነው፡፡ ይህንኑ ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ የይርጋ የጊዜ ገዯቡ 
መቆጠር ያሇበት ከመቼ ጀምሮ ነው? የሚሇውን ጥያቄ መመሇስና በሁሇተኛ ዯረጃ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ በይርጋ ቀሪ ነው ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆኑን 
መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በላለበት ጉዲዩ ታይቶ ስሇመወሰኑ የተረደት ጥር 
30 ቀን 2003 ዓ.ም. መሆኑንና ውሳኔውን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ባለበት እንዱታይሊቸው 
አቤቱታቸውን ያቀረቡት የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም. መሆኑን ነው፡፡የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረጉት ዯግሞ የይርጋው ጊዜ መቆጠር ያሇበት  ከጥር 30 ቀን 
2003 ዓ.ም. ጀምሮ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78(1) ስር የተመሇከተው የአንዴ ወር የጊዜ 
ገዯብ የሚያበቃው የካቲት 29 ቀን 2003 ዓ.ም. ስሇሆነ እና አመሌካችም ከዚህ ቀን በኋሊ 
አቤቱታቸውን ማቅረባቸው ተቀባይነት የሇውም በማሇት መወሰናቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌትሒብሓር ስነ ሥርዓት ሔጉ ስር የተሇያዩ የይርጋ ዴንጋጌዎች ያለ ሲሆን  
አቆጣጠራቸውን በተመሇከተ ግን ግሌጽ ዴንጋጌዎች የለም፡፡ በላሊ በኩሌ በፌትሒ ብሓር ሔጉ 
ስር ስሊለት የይርጋ ዴንጋጌዎች የአቆጣጠር ሁኔታ ሔጉ በቁጥር 1848 እና ተከታዮቹ 
ዴንጋጌዎች ግሌፅ ስላት አስቀምጧሌ፡፡ የሥነ ሥርዓት ሔጎች ዋነኛ ዓሊማ ሇፌ/ቤት የሚቀርቡ 
ክርክሮች ባነሰ ወጪ፣ በተቀሊጠፇና ፌትሃዊ በሆነ ሥርዓት  እሌባት  እንዱያገኙ ማዴረግ ነው፡፡ 
በመሆኑም በሥነሥርዓት ህጎች የሰፇሩ የጊዜ ገዯቦች አፇጻጸም  ባንዴ ጉዲይ ካለት ተከራካሪዎች 
ባሻገር የላልች ተከራካሪዎች ጥቅም ፣ በፌርዴ ቤት መኖር ያሇበትን የሙግት አመራርና 
አጠቃሊይ የሀብትና የጊዜ  አጠቃቀምን የሚመሇከቱ ናቸው ተብል ይታሰባሌ፡፡ በሥነሥርዓት 
ሔጉ የሰፇሩ ጊዜን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ይዘትና ዓሊማ ይርጋን አስመሌከቶ በፌትሀብሄር 
ሔግ ቁጥር 1856/2/ ከሰፇረው የይርጋ  ጉዲይ በተከራካሪዎች ካሌተነሣ ፌርዴ ቤት አይነሳም 
ከሚሇው ሔግ የተሇየ ነው፡፡በፌትሏብሓር ሔግ የሰፇረው የይርጋ ሔግ ዋነኛ ዓሊማ የተዋዋዮችን 
ጥቅም መጠበቅ ነው፡፡ የዚህ መብት ተጠቃሚ የሆነ ተከሣሽ ይርጋውን ካሊነሣም የሚጎዲው ራሱ 
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ብቻ ነው፡፡ ስሇሆነም ተዋዋይ ወገን የተወውን መብት ፌርዴ ቤት በራሱ አነሣሽነት እንዱያነሣው  
አይፇቀዴም፡፡ በሥነሥርዓት ሔጉ የተቀመጡ የጊዜ ገዯቦች መከበር አሇመከበራቸውን ግን ፌርዴ 
ቤቱ የመከታተሌ ሃሊፉነት አሇበት፡፡ በተከራካሪ ወገን ባይነሣ እንኳን በሥነ ሥርዓት ሔጉ ቁጥር 
195 እንዯተዯነገገው ጊዜው ካሇፇ በኋሊ የተከናወነው ነገር ሁለ እንዲሌተፇፀመ ሆኖ ስሇሚቆጠር 
የሥነሥርዓት የጊዜ ገዯቦች ተሟጋቾችን ብቻ ሳይሆን ፌርዴ ቤቱንም ጭምር የሚመሇከቱ 
ናቸው፡፡ በመሆኑም በሥነሥርዓት ሔጉ በግሌጽ የሰፇረው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ የሚቀርብን 
ማንኛውንም ጉዲይ ፌርዴ ቤቱ በራሱ አነሳሽነትም ቢሆን ውዴቅ ማዴረግ እንዱሚችሌ ይህ 
ችልት ከሊይ የተመሇከቱትን ሔጋዊ ምክንያቶችን በማንሳት በመ/ቁጥር 17362 በአዋጅ ቁጥር 
454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝን ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ 
ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህን ጉዲይ በዚህ መዝገብ ማንሳት ያስፇሇገበት ዋናው ምክንያት በስነ 
ስርዓት ሔጏች ያለት የጊዜ ገዯቦች በመሰረታዊ ሔጎች ካለት የጊዜ ገዯቦች የተሇዩ ናቸው 
በማሇት የተሰጠ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሥነ-ሥርዓት ሔጎች የተካተቱትን የይርጋ ገዯቦችን 
አቆጣጠር በተመሇከተ በፌትሏ ብሓር ሔጉ ስር ከተቀመጡት የጊዜ ገዯብ አቆጣጠር አንጻር 
ማየትም አይቻሌም የሚሌ ክርክር ማስነሳቱ የማይቀር በመሆኑ ይህንኑ እሌባት ሇመስጠት 
ነው፡፡ በመሆኑም  ከሊይ የተጠቀሰው የአስገዲጅ የሔግ ትርጉም ምክንያቶች የሚያጠነጥኑት በስነ 
ስርዓት ሔጎች ያለትን የጊዜ ገዯቦች ሉነያሳ የሚችሇው ፌርዴ ቤት ነው? ወይስ ተከራካሪ ወገን 
ብቻ? በሚሇው ጥያቄ በመሆኑ በሥነ-ሥርዓት ሔጉች ያለትን የጊዜ ገዯቦችንና በመሰረታዊው 
ሔግ ውስጥ የተካተቱትን የይርጋ ገዯቦችን ባሔርይ መሇየቱን የሚያሳይ ከሚሆን በስተቀር 
በይርጋው ጊዜ አቆጣጠር ሊይም ሁሇቱም ህጎች መሰረታዊ ሌዩነት አሊቸው ወዯሚሇው ዴምዲሜ 
ሉያዴርስ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ሔጉቹ እርስ በእርሳቸው ያሊቸው ትስስርና አሊማቸው 
ሲታይ በሥነ-ሥርዓት ሔጉ በግሌጽ ምሊሽ ያሊገኙትን ጉዲዮች በዋናው ሔግ አግባብነት ባሊቸው 
ዴንጋጌዎች ምሊሽ በመስጠት ሔጉቹ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ስራ ሊይ እንዱወለ የሚያስችሌ 
መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ስሇሆነም ከዚህ አንጻር ሲታይ በፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ 
ስሇይርጋ አቆጣጠር ግሌፅ ዴንጋጌ የላሇ በመሆኑ ይህንኑ የሔጉን ክፌተት መሙሊት የሚቻሇው 
ስሇጊዜ አቆጣጠር በፌተሏብሓር ሔጉ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን በመመሌከት ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
ይህ አይነቱ አተረጓጎምም ሔጉቹ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ስራ ሊይ እንዱውለ የሚያስችሌ 
በመሆኑ በጠቅሊሊ የሔግ አተረጓጎም ዯንቦችም ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ነው፡፡ 

አንዴ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ትእዛዝ ወይም ውሳኔ የተሰጠበት ወገን ጉዲዩ ባሇበት እንዱታይ 
አቤቱታውን ማቅረብ ያሇበት ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ትዕዛዝ መሰጠቱን ወይም በጉዲዩ ሊይ 
ውሳኔ መሰጠቱን በተረዲው በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ መሆን እንዲሇበት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
78(1) ዴንጋጌ የሚያሳይ ሲሆን የዚሁ ዴንጋጌ የእንግሉዝኛው ቅጅም  "Any defendant 
against whom a decree is passed or order made  ex-parte or in default of 
pleading; may, within one month of the day when he became aware of such 
decree or order, apply, to the court by which the decree was passed or order 
made for an order to set it aside." በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የአንዴ ወር ጊዜ መቆጠር 
የሚጀምረው አቤቱታ አቅራቢው ስሇሁኔታው ከተረዲበት ቀን ጀምሮ ስሇመሆኑ በግሌጽ 
አያሳይም፡፡ በፌትሒ ብሓር ሔጉ ስር ባለት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ዴንጋጌዎች ግን 
የመጀመሪያው ቀን ሇይርጋው ጊዜ መቆጠር መነሻ ሉሆን እንዯማይገባ በግሌጽ በቁጥር 1848 
ስር ተመሌክቶ ይገኛሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ መሰረት ሲዯረግም አመሌካች ጉዲዩን ተረዲሁ የሚለበት 
ጥር 30 ቀን 2003 ዓ/ም ጊዜ ሇአንዴ ወሩ የጊዜ አቆጣጠር መነሻ ሉሆን አይገባም፡፡ በመሆኑም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌትሃ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ያለት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር በፌትሏ 
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ብሓር ሔጉ በተመሇከቱት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ስላቶች ሉመሩ የሚችለ አይዯለም በማሇት 
የዯረሱበት ዴምዲሜ ሔጉቹ ያሊቸውን ትስስርና የትርጉሜው ውጤት በመሰረታዊ ሔጉ ጥበቃ 
ባገኙት መብቶች ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን አለታዊ እንዴምታ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

በፌተሏብሄር ስነ ሥርዓት ሔጉ የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠር መገዛት ያሇበት 
በፌተሏብሓር ሔጉ በተመሇከቱት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ዴንጋጌዎች አንፃር ነው ወዯሚሇው 
ዴምዲሜ ከዯረሰን የአመሌካች አቤቱታ የአንዴ ወር የጊዜ ገዯብ ያሇፇበት መሆን ያሇመሆኑን 
መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች በላለበት ጉዲዩ ታይቶ ውሳኔ መሰጠቱን 
የተረደት በ30/05/2003 ሲሆን ውሳኔው ተነስቶ ባለበት ጉዲዩ እንዱታይሊቸው አቤቱታ 
ያቀረቡት በ30/06/2003 ዓ.ም. ነው፡፡ ከሊይ በተሰጠው ትርጉም መሰረት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1848 
መነሻ ሲሆን የአንዴ ወር ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ከየካቲት አንዴ ቀን 2003 ዓ/ም ጀምሮ 
ነው፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አንዴ ወር ሲቆጠር ዯግሞ የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ የሚታገዯው 
ከመጋቢት 01 ቀን 2003 ዓ.ም. ጀምሮ ባለት ጊዜያት ከቀረበ ነው፡፡ አመሌካች ጥያቄአቸውን 
ያቀረቡት ግን የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም. በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ 
አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ከይርጋ በመሇስ ያለት ላልች ሔጋዊ መመዘኛዎች በስር ፌርዴ 
ቤት ታይተው ሉስተናገዴ የሚገባው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተመሇከቱት 
ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
                                   ው  ሣ   ኔ 
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 164816 ሰኔ 15 ቀን 2003 ዓ.ም 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 1111116 ጥር 09 ቀን 2004 ዓ.ም 
የፀናው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ስር የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠር መታየት ያሇበት በራሱ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ መሰረት ሳይሆን በፌ/ብ/ህጉ በቁጥር 1848 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

3. የጊዜ አቆጣጠሩ ከዚህ አንፃር ሲታይም የአመሌካች ጥያቄ የአንዴ ወር የጊዜ ገዯብ ያሊሇፇበት 
በመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ሉታይ የሚገባው ሁኖ ስሇአገኘን ከይርጋ በመሇስ ባለት ላልች 
ክርክሮች ጉዲዩ ታይቶ አመሌካች በላለበት ታይቶ የተወሰነው ውሳኔ ሉነሳ ይገባሌ? ወይስ 
አይገባም? የሚሇው ጭብጥ እና በሔጉ አግባብ ተከታዩ ሂዯት ታይቶ ጉዲዩ እንዱወሰን 
ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰን 
ሌከንሇታሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
   ብሇናሌ፡፡  
  መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት     

      

  ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 74785 
ሏምላ 03 ቀን 2004 ዓ.ም 

 
ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፉሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አፌሪካ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ/ማ-ነ/ፇጅ ብርሃኑ ታዯሠ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ አብደሌከሪም ዲውዴ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የማቅረቢያው ጊዜ ያሇፇበት ይግባኝ ይከፇት ዘንዴ እንዱፇቀዴ የቀረበውን ጥያቄ አንዴ 
ፌርዴ ቤት ተቀብል በበሊይ ፌርዴ ቤት ክርክር ሲዯረግ በቆየበት ጊዜ የበታች ፌርዴ ቤት 
በዋናው ጉዲይ ሊይ የሚመራው ክርክር ሳይታገዴ ቆይቶ የበሊይ ፌርዴ ቤቱ የይግባኝ ማስፇቀጃው 
ተቀባይነት ያገኘው ያሊግባብ ነው በማሇት በስነ ስርዓቱ ሊይ ውሳኔ ቀዴሞ ከሰጠ እና የበታች 
ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ የበሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ማስፇቀጃው ሊይ የሰጠውን ውሳኔ ሳይመሇከት 
በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ቢሰጥ ይኸው የበታች ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተፇፃሚነት ያሇው መሆን 
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡የማስፇቀጃ ጥያቄው የቀረበው ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት ሲሆን፣ ጥያቄ አቅራቢው የአሁኑ ተጠሪ ነበር፡፡ የይግባኝ ማቅረቢያው ጊዜ ሉያሌፌበት 
የቻሇው ወይም ይግባኙን በሥነ ሥርዓት ሔጉ በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ሉያቀርብ ያሌቻሇው 
ጉዲዩን ይዞ ሲከታተሌ በነበረው ነገረ ፇጁ ስህተት /ጥፊት/ እንዯሆነም በማመሌከቻው ሊይ 
ገሌጾአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ይህን መነሻ በማዴረግ የአሁን አመሌካችን በመሌስ ሰጪነን አስቀርቦ 
ክርክሩን ከሰማ በኋሊ ጊዜው ያሇፇው በነገረ ፇጁ ጥፊት ነው፡፡ ነገረ ፇጁም በዚህ ምክንያት 
የዱሲፔሉን እርምጃ ተወስድበታሌ የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት የተጠሪን ጥያቄ 
ተቀብልአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ ይህ ችልት ጊዜ ካሇፇ በኋሊ ይግባኝ እንዱከፇት ጥያቄ የሚቀርበው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 325 በተዯነገገው መሠረት ሁኖ ጥያቄው ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆን 
አሇመሆኑ የሚመረመረው /የሚመዘነው/ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 326 መሠረት መሆኑን፣ 
ጥያቄው ተቀባይነት አሇው ወይንስ የሇውም? የሚሇው ነጥብ ሉወሰን የሚገባው እንዯየአግባቡ 
በንኡስ ቁ/1/ ወይም /2/ መሠረት እንዯሆነም ግሌፅ ስሇመሆኑ፣ በንዐስ ቁጥር 1 
እንዯተመሇከተው አመሌካቹ ወይም የፇቃዴ ጥያቄ አቅራቢው ይግባኙን በጊዜው ሇማቅረብ 
ያሌቻሇው በበቂ ምክንያት መሆኑ ፌ/ቤቱን ማሣመን ከቻሇ ይግባኙን በአሥር ቀናት ውስጥ 
እንዱያቀርብ እንዯሚፇቅዴሇት፣ በዚህ ረገዴ ምክንያቱ በቂ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ፌሬ 
ነገር በፌ/ቤቱ የሚመዘን ከመሆን አሌፍ በሔጉ የተቀመጠ የታወቀ /የተሇየ/ መስፇርት 
እንዯላሇው፣በንዐስ ቁ./2/ የተቀመጠው ዴንጋጌ ግን አመሌካቹ ያቀረበው ምክንያት በንኡስ ቁ./1/ 
አባባሌ ሉስተናገዴ የማይገባ ወይም ተቀባይነት የላሇው ነው የሚባሌበትን አግባብ የሚያመሇክት 
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ዴንንጋጌ መቀመጡን፣ይኸውም በፇቃዴ መጠየቂያው ማመሌከቻ ሊይ የተገሇፀው ምክንያት 
ይግባኙን በጊዜው ማቅረብ ያሌቻሇው በአመሌካቹ ጠበቃ ወይም ነገረ ፇጁ ወይም በወኪለ 
ያሇመቅረብ እና በእነዚሁ ጉዴሇቶች መሆኑን የሚያመሇክት ከሆነ ምክንያቱ በንኡስ ቁ./1/ 
እንዯተነገረው በቂ ነው ሉባሌ እንዯማይገባ በግሌጽ መዯንገጉን፣ በዚህ ምክንያትም የይግባኝ 
ይከፇትሌኝ ጥያቄው ተቀባይነት ሇማግኘት አይችሌም በማሇት ግሌጽ ዴንጋጌ ሔጉ ማስፇሩን 
በምክንያትነት ይዞ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙን መፌቀደ 
ግሌፁን ሔግ በሚጻረር አኳኋን ነው በማሇት በዚህ ረገዴ የተሰጠውን ውሳኔ ሏምላ 15 ቀን 
2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሻረው መሆኑን የሰ/መ/ቁጥር 57360 ያሳያሌ፡፡ 

ከዚህ በሁዋሊም የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን ዋናውን 
ጉዲይ ሲያከራክር ቆይቶ ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ 
አመሌካች ሊይ ያቀረበው ክስ በይርጋ የታገዯ አይዯሇም፣በግራ ቀኙ መካከሌ የተፇረመው የገንዘብ 
ዋስትና ቦንዴ ሔጋዊ ውጤት አሇው በማሇት በፌሬ ነገር ዯረጃ የቀረበውን ክርክር አጣርቶ 
ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመሇሰ ሲሆን ይኸው ውሳኔ 
የተሰጠው ከሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ውጪ ነው በሚሌ የአሁኑ አመሌካች ውሳኔው 
እንዱታረም ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጥቅምት 20 ቀን 2004 ዓ/ም 
አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን ይኸው ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ የሰበር ሰሚው ችልት 
ውሳኔ መኖሩን እንዱያውቅ ያሇመዯረጉንና ክርክሩም እንዲይካሄዴ ያሇመታገደን በምክንያትነት 
ይዞ የራሱን ውሳኔ መሌሶ የሚሽርበት አግባብ ያሇመኖሩን ጠቅሶ የአመሌካችን አቤቱታ ሔዲር 
07 ቀን 2004 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዋናው ጉዲይ ሊይ የሠጠው ውሳኔ የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔን ውጤት አሌባ የሚያዯርግ ነው በማሇት በጊዜውም የሰበር 
ሰሚ ችልቱን ውሳኔ ግሌባጭ ሇይግባኝ ሰሚው ችልት እንዱዯረሰው ሇማዴረግ ተገቢውን ሁለ 
በሚመሇከተው አካሌ በኩሌ አቅርቦ የይግባኝ ሰሚው ችልት በክረምት ጊዜ በነበረው ስራ ዋናውን 
መዝገብ መርምሮ ውሳኔ በመስጠቱ ችግሩ መከሰቱን ገሌፆ በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ 
እንዱሻርሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ 
የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ 
ተዯርጎሇት ቀርቦ በሰጠው መሌስ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ አቀራረብ ሔጋዊ ስርዓቱን ተከትል 
ያሇመቅረቡንና በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ የቻሇውም በአመሌካች ነገረ ፇጅ ችግር 
ስሇመሆኑ ዘርዝሮ የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
አመሌካችም የሰበር  አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማናገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 
08 ቀን 2004 ዓ/ም በዋሇው ችልት በመ/ቁጥር 60886 በሆነው የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ውጤት 
ሉኖረው ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇው ጭብጥ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዋናው 
ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ የቻሇው በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የይግባኝ ማስፇቀጃ አቤቱታውን 
በመመርመር ተቀባይነት አሇው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ከዯረሰ በኋሊ መሆኑን፣የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው የይግባኝ ማቅረቢያ ፇቃጅ ውሳኔ ግን በፋዳራለ 
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ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሻረ 
ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ችልት በዋናው ጉዲይ ሊይ ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
ውሳኔ መስጠቱን፣ይህ ውሳኔ የተሰጠውም ይግባኙ የማቅረቢያ ጊዜውን ጠብቆ ያሌቀረበ፣ጊዜው 
አሌፍም ይግባኙን ሇማቅረብ በቂና ሔጋዊ ምክንያት የሇም ተብል በሰበር ሰሚው ችልት ውሳኔ 
ከተሰጠ በኋሊ ነው፡፡የሰበር ሰሚው ችልት ስሇማስፇቀጃው በሰጠው ውሳኔ ሊይም 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 325 እና 326 ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ የተረጎመ ሲሆን በዚህ 
ችልት ሔግ በመተርጎም የሚሰጠው ውሳኔም በየትኛውም እርከን በሚገኝ ፌርዴ ቤት አስገዲጅ 
መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የምንረዲው ጉዲይ 
መሆኑንም ተገንዝበናሌ፡፡ 

የተጠሪ ነገረ ፇጅ የአመሌካች ነገረ ፇጅ የሰበር አቤቱታ አቀራረብ ሔጋዊ ስርዓቱን ተከትል 
ያሌቀረበ ነው በማሇት መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካች ነገረ ፇጅ የሰበር 
አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 60886 
ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. የሠጠው ውሳኔ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት በመ/ቁጥር 57360 ከሰጠው ውሳኔ አንፃር ተፇፃሚነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ሲሆን 
ይግባኝ ሰሚው ችልት ሔዲር 07 ቀን 2004 ዓ.ም. በሰጠው ትእዛዝ ያሇመሆኑን የሚያሳይ 
ከመሆኑም በሊይ በዋናው ጉዲይ ሊይ ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. ውሳኔ ከተሰጠና ይህ ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚሌ ቅሬታ ካሇው አመሌካች የሰበር አቤቱታውን 
ውሳኔ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ ዘጠና ቀናት ውስጥ ሇሰበር ሰሚው ችልት ማቅረብ 
የሚችሌ መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 እና 22 ዴንጋጌዎች የሚያሳዩት ጉዲይ 
ነው፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ያቀረበው ህዲር 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 
በመሆኑና በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሳኔ የተሰጠው ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. እንዯመሆኑ 
መጠን በሔጉ የተመሇከተው የዘጠና ቀናት የሰበር አቤቱታ ማቅራቢ ጊዜ ሳያሌፌ አቤቱታውን 
ያቀረበ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተጠሪ ነገረ ፇጅ ያቀረቡት መቃወሚያ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ 
አሌተገኘም፡፡ 
 
ወዯዋናው ጉዲይ ስንመሇስ በአንዴ ፌርዴ ቤት የተሠጠ ውሳኔ ስህተት አሇበት የሚሌ ወገን 
በሔጉ አግባብ ቅሬታውን ሇበሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ወገኖች ከተራከሩ በኋሊ በጉዲዩ 
ሊይ የበታች ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ በበሊይ ፌርዴ ቤት ከተሻረ በተሻረው ውሳኔ መሰረት 
የሚፇጸም ነገር ሉኖር አይችሌም፡፡የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስም 
ይህንኑ ዴምዲሜ የሚያጠናክር ነው፡፡ በበታች ፌርዴ ቤት የሚዯረገውን ክርክር ሳያሳግዴ በበሊይ 
ፌርዴ ቤት ክርክር አዴርጎ የበሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እስከሚታወቅ ዴረስ መቆየትና የበሊይ 
ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ ተከራካሪ ወገን ከአወቀው በኋሊ ሇበታች ፌርዴ ቤት የበሊይ ፌርዴ ቤቱን 
ውሳኔ ሳያስታውቅ በመቆየቱ ወይም በመቅረቱ ብቻ የበሊዩን ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚቃረን የበታች 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሔጋዊ ውጤት እንዱኖር የሚዯረግበት የስነ ሥርዓት ሔግ አግባብም 
የሇም፡፡በመሆኑም ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 ዴንጋጌ መንፇስም ሆነ ከአዋጅ ቁጥር 454/1997 
አንቀፅ 2(1) ዴንጋጌ አንፃር የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 
60886 ጥቅምት የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ውጤት የላሇው በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሥነ 
ሥርዓት ሔግ ግዴፇት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 60886 ጥቅምት 08 ቀን 2ዏዏ4 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 60886 ጥቅምት 08 ቀን 2ዏዏ4 
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ይግባኙ እንዲይቀርብ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
በሰ/መ/ቁጥር 57360 ሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ/ም ውሳኔ ከሠጠ በሁዋሊ የተሰጠ በመሆኑ 
ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቶአሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአመስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ት/ዘ 
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 የሰ/መ/ቁ. 76786 
     ሏምላ 03 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አቶ አሌዩ ተክለ - አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- አቶ መስፌን ስሇሺ - አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ ክስ ያቀረበ ወገን ክሱን ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ማቅረብ ይችሌ ዘንዴ 
መጥሪያውን ሇተከሳሽ ሇማዴረስ በፉት ክሱ እንዱዘጋሇት ባቀረበው ጥያቄ መሠረት ክሱ በተዘጋ 
ጊዜ ሙለ የዲኝነት አገሌግልት አገኛሇሁ በሚሌ በሰበር ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ተገቢው 
ተቀንሶ እንዱመሇስሇት የመጠየቅ መብት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን ተመሌክቶ ተገቢውን 
ትርጉም ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡  

ከሊይ የተመሇከተውን ጉዲይ አስመሌክቶ በቅዴሚያ ጉዲዩን የተመሇከተውን የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሳሽ ክሱን በተከሳሽ አዴራሻ ማቅረቡ ሇአፇፃፀም የተሻሇ ሆኖ ስሊገኙት 
ወጭ አዴርገው የወሰደትን መጥሪያ እና የእግዴ ትዕዛዙን በመመሇስ መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው 
እና የከፇለትም የዲኝነት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት ፌ/ቤቱ 
መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 278/1/ መሠረት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡  

ይሁን እንጂ ከሳሽ ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ተገቢው ተቀንሶ የሚመሇስበትን አግባብ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 232 እና 245 ከመዯንገጉ በቀር ከሳሽ በእራሱ አነሳሽነት መዝገብ እንዱዘጋ 
ባዯረገ ጊዜ ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ሉመሇስ የሚችሌበትን ሁኔታ የዯነገገ ሔግ አሌተገኘም፡፡ 
ስሇሆነም ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ዲኝነት ሰጥቷሌ፡፡  

ይህንኑ ትዕዛዝ በይግባኝ የተመሇከተው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በበኩለ ክስ የቀረበሇት ፌ/ቤት 
የከሳሹን ክስ ሔጋዊ ብቃት መርምሯሌ፡፡ የእግዴ ትዕዛዝም ሰጥቷሌ፡፡ ተከሳሽም ስሇጉዲዩ 
መከሊከሌ እንዱፇቀዯሇት የሚጠይቅ ከሆነ ፇቃዴ እንዱጠይቅ መጥሪያ እና የክስ ማመሌከቻ 
ግሌባጭ ተሌኮሇታሌ፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያት የፌ/ቤቱን የፅሔፇት መሣሪያ ከሳሽ የተጠቀመ 
ከመሆኑም በሊይ ተገቢውን የዲኝነት አገሌግልት አግኝቷሌ፡፡ ይህን አገሌግልት ማግኘቱ 
ከተረጋገጠ የፌ/ቤት ዲኝነት አገሌግልት ተሰጥቷሌ ማሇት የሚቻሇው ክሱ ከተሰማ በኋሊ እንጂ 
ክሱ ከመሰማቱ በፉት ነው የሚሇው ክርክር ከግንዛቤ እጥረት የመነጨ ነው የሚሇውን ሇጉዲዩ 

www.abyssinialaw.com



32 
 

ምክንያት በመስጠት እና የሔግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 177/45 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት የላሇው 
መሆኑን ሁለ ጠቅሶ ውሣኔውን አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ዲኝነት ሊይ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን፤ ተጠሪ በጥሪው 
መሠረት ቀርቦ ሇመከራከር ካሇመፇቀደም በሊይ በጉዲዩ ሊይ ሉከራከር የሚችሌበት ምክንያት 
ሊይኖርም የሚችሌ መሆኑ ተጠቅሶ ክርክሩ ከአመሌካች የሰበር አቤቱታ ጋር ተገናዝቦ እንዱታይ 
ተዯርጓሌ፡፡ እኛም አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር መከራከሪያ ነጥብ ከሊይ ከፌ ሲሌ ከተጠቀሰው 
የሥር ፌ/ቤቶች ዲኝነት ጋር በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡  

እንዯተመሇከትነውም የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ እንዯገሇፀው ከሳሹ ክሴን 
ትቼዋሇሁ በማሇት ተከሳሹ ቀርቦ መሌስ ከመስጠቱ በፉት ወይም የጉዲዩ መሰማት ከመጀመሩ 
በፉት በማመሌከቱ የተነሣ መዝገብ በተዘጋ ጊዜ ፌ/ቤቱ ሇሚሰጠው የዲኝነት አገሌግልት ሲባሌ 
ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ውስጥ የሚቀንሰው ተቀንሶ ቀሪው የሚመሇስሇት ስሇመሆኑ ወይም 
ስሊሇመሆኑ በ1958 ዓ.ም በወጣው የፌ/ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ አሌተዯነገገም፡፡ በዚህ ሔግ 
ይህ ነጥብ በዝምታ ታሌፎሌ፡፡ የሔግ ሽፊን አሊገኘም፡፡ 

ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ ክፌሌ በሆነው በአንቀጽ 3 ሊይ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ሔጉ በግሌፅ ሇሸፇናቸው ጉዲዮች ሔጉ ከመውጣቱ በፉት ተፅፇው ሥራ ሊይ 
የነበሩ ሔጏችና ዯንቦች የተሻሩ መሆኑን ከመግሇፅ በቀር ሔጉ ሳይሸፌናቸው ሇታሇፈ ጉዲዮች 
የፌ/ብሓር ሔጉ ከመውጣቱ በፉት ተፅፇው በሥራ ሊይ የነበሩ አግባብነት ያሊቸው ሔጎች እንዯ 
አግባብነቱ ሥራ ሊይ ሉውለ የሚችለ መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡  

በዚህም መሠረት በ1945 ዓ.ም በወጣው የሔግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 177 አንቀጽ 11 ሊይ 
ከሳሹ ክሱን ካቀረበ በኋሊ በእራሱ ጠያቂነት ክሱን የተወው እንዯሆነ አስቀዴሞ ከከፇሇው የዲኝነት 
ገንዘብ ምን ያህሌ ተቀንሶ ምን ያህሌ እንዯሚመሇስሇት በዝርዝር የተዯነገገ በመሆኑ ከሊይ 
በተሰጠው ትርጓሜ መሠረት አመሌካች ያቀረበው የዲኝነት ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄ ሔጋዊ 
መሠረት ያሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ይህም እንኳ ቢታሇፌ ይህ በሔግ ሽፊን ሳይሰጠው በዝምታ የታሇፇውን ጉዲይ ከጉዲዩ ጋር 
ተመሣሣይ ይዘት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማመሳሰሌ ተገቢውን ትርጉም መከተሌ 
እንዯሚቻሌም ቋሚ ከሆኑት የሔግ አተረጓጏም ዘዳዎች አግባብነት ያሇው የሔግ ትርጉም ዘይቤ 
አመሌካች ነው፡፡ 

ከዚህም አንፃር ሲታይ ተከሳሽ ከመጠራቱ በፉት ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሔ/ሔ/ቁ 232/1/ሀ/ እና /ሇ/ 
መዝገብ በተዘጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232/1/ሇ/ እንዯተመሇከተው ከሳሹ ከከፇሇው የዲኝነት 
ገንዘብ ውስጥ ተገቢው ተቀንሶ ቀሪው እንዱመሇስሇት ሔጉ ከፇቀዯ ተከሳሹ በመጠራቱ ምክንያት 
ተከሳሹ ሥሌጣንን አስመሌክቶ ባነሳው የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የተነሣ መዝገብ በተዘጋ 
ጊዜ እንዯ አግባብነቱ ከተከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ የሚቀነሰው ተቀንሶ ተራፉው እንዱመሇስሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 245/4/ መዯንገጉ ከታወቀ መጥሪያው ወጭ መሆኑ ቢታወቅም፣ የዕግዴ ትዕዛዝ 
የተሰጠ ቢሆንም ከሳሹ ሇተከሳሹ መጥሪያውን ከማዴረሱ በፉት በእራሱ ጠያቂነት ክሱን መተውን 
ገሌፆ መዝገቡን ፌ/ቤቱ በዘጋው ጊዜ ክርክሩ ከዯረሰበት የክርክር ዯረጃ እና ሙለ የዲኝነት ገንዘብ 
የተከፇሇበት ምክንያት የተሟሊ ክርክር ተዯርጎ ፌ/ቤቱ የተሟሊ የዲኝነት አገሌግልት እንዱሰጥ 
ተከራካሪውም ይህንኑ የተሟሊ የዲኝነት አገሌግልት ሇማግኘት ያሇውን መብት መነሻ በማዴረግ 
የሚከፇሌ ሇመሆኑ ከሊይ የተመሇከቱት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232 እና 245/4/ በግሌፅ የሚያመሇክቱ 
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በመሆኑ በዚህ ጉዲይም የከሳሹ የዲኝነት ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄ በይዘቱም ሆነ ከሔግ ግብ 
አንፃር ሔጉ በግሌፅ ከሸፇናቸው ጉዲዮች ተመሣሣይ እንጂ የተሇየ ሆኖ አይገኝም፡፡  

ከዚህም አንፃር ምንም እንኳ ከሳሽ የከፇሌኩት የዲኝነት ገንዘብ በሙለ ይከፇሇኝ በማሇት 
የከፇለትን የዲኝነት ክፌያ የማግኘት መብት ያሊቸው ባይሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232/1/ሇ/ እና 
245/4/ በተነገረው መሠረት ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ የሚቀነሰው ተቀንሶ ተራፉውን መሌሶ 
የማግኘት መብት እያሇው የከሳሽ ጥያቄ ሔጋዊ መሠረት ያሇው አይዯሇም በሚሌ በሥር ፌ/ቤት 
የተሰጠው የሔግ ትርጉም መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ስሊገኘነው የሚከተሇውን 
ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 185730 በ30/9/2003 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ 
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 111729 በ4/5/2004 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች አስቀዴሞ ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ውስጥ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232 በተመሇከተው 
መሠረት ተገቢው የዲኝነት ገንዘብ ከተቀነሰ በኋሊ ቀሪው ይመሇስሌሇት ብሇናሌ፡፡  

  መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 77322 

ሏምላ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  የዯብረ ዘይት መዊዕ ቅደስ ሚካኤሌ ቤተክርስቲያ - ጠበቃ አቶ ዓሇሙ  

            ዯገፊ ቀረቡ  

ተጠሪ፡-  1. እላኒ ዓሇማየሁ - ጠበቃ አቶ ጣባ ጨፊ ቀረቡ 

        2. የቢሾፌቱ ከተማ አስተዲዯር - ነ/ፇጅ አቶ መስፌን ኮርሜሶ 

መዝገቡ ሇዛሬ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 የተመሇከተውን የጣሌቃ ገብነት ሥርዓት አፇፃፀም 
የሚመሇከት ነው፡፡ 

የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከሳሽ ሆነው ግንቦት 19 ቀን 1996 ዓ.ም በተዯረገ ውሌ ከአቶ ገረመው 
ጥሊሁን እና ከወ/ሮ ሌባዊት ዓሇሙ ቁጥሩ 154 የሆነውንና በ800 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ ያረፇውን 
ቤት ገዝቻሇሁ ሆኖም የአሁን 2ኛ ተጠሪ በውሌ ሊገኘሁት ቤት ካርታና ፔሊን በስሜ ሰርቶ 
ሉሰጠኝ ሲጠየቅ እምቢተኛ ስሇሆነ ካርታና ፔሊን በስሜ ሰርቶ እንዱሰጠኝ ይወሰንሌኝ በማሇት 
በአሁን 2ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ አቅርባሇች፡፡  

2ኛ ተጠሪም በቃሌ ክርክር ወቅት ቀርቦ ይህ ካርታና ፔሊን ይሠራሇት የተባሇው ንብረት በቅደስ 
ሚካኤሌ ቤ/ክርስቲያን አካባቢ ስሇሚገኝ እና ህዝብና መንግስት እንዲይጋጭ ብሇን ላሊ ተሇዋጭ 
ቦታ ሇመስጠት እየተዘጋጀን በመሆናችን እንጂ እምቢተኛ ሆነን አይዯሇንም የሚሇውን አስመዝግቦ 
ጉዲዩ በክርክር ሊይ እንዲለ የአሁን አመሌካች በፌ/ብሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 መሰረት ጣሌቃ ገብቼ 
እንዴከራከር ይፇቀዴሌኝ፣ በማሇት ጣሌቃ ሉገባ የሚችሌበትን አቤቱታ ከእነማስረጃው አቅርቧሌ፡፡ 
በማስረጃነትም ክርክር ባስነሳው ንብረት ሊይ የይገባኛሌ መብት ያሇው መሆኑን የሚያመሇክት 
የከተማ ቦታ ባሇቤትነት ማስረጃ ወረቀት አያይዞ እንዯቀረበ የስር የአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት በሰጠው 
ትዕዛዝ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ሆኖም የአሁን አመሌካች ጣሌቃ ሌገባ ይገባሌ በማሇት ሊቀረበው አቤቱታ በማስረጃነት ይህንኑ 
ሰነዴ ያቀረበ ሇመሆኑ በትዕዛዙ መግቢያ ሊይ ፌ/ቤቱ መግሇፁ እየታወቀ እንዯገና ወረዴ ብል 
ጣሌቃ ሌግባ ባዩ ጣሌቃ እገባሇሁ በማሇት ሇቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት ሰጭ የሆነውን 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ 398 እና ሇአስተዲዯሩ የተሰጠውን ሥሌጣን ከመጥቀሱ በቀር ያቀረበው ክርክርና 
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ማስረጃ የሇም የሚሇውን ምክንያት በመያዝ፤ እንዱሁም ከሳሽ የአሁን 1ኛ ተጠሪ የሆነችው 
በውሌ ምክንያት ባገኘችው ካርታና ፔሊን ሊይ ጣሌቃ ሇመግባት የሚያስችሌ መብትም የሇውም 
የሚሇውን በመጥቀስና ጣሌቃ ገብ ራሱን የቻሇ ካርታና ፔሊን አሇው በአሁን 1ኛ ተጠሪ በሥር 
ፌ/ቤት ከሳሽ በነበሩትና በአሁን 2ኛ ተጠሪ ተከሳሽ በነበሩት መካከሌ የተነሳው ክርክር በጣሌቃ 
ገብ ካርታና ፔሊን ሊይ አይዯሇም፡፡ ከዴሮ ጀምሮ ሇላሊ አካሌ በተሰጠ ካርታና ፔሊን ሊይ መብት 
ያሇው አይዯሇም፤ ከፇሇገም በላሊ በኩሌ መብቱን ያስከብር እንጂ የሚሇውን በማከሌ ጣሌቃ ሉገባ 
አይገባም በሚሌ አሰናብቶታሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች ዯረጃውን ጠብቆ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ጣሌቃ 
ሉገባ እንዯሚገባ በመግሇፅ ይኸው ትዕዛዝ በይግባኝና በሰበር ሥርዓት እንዱታረምሇት ዲኝነት 
ቢጠይቅም የወረዲው ፌ/ቤት ከሰጠው ዲኝነት ጋር ተመሳሳይ በሆነ ምክንያት ጥያቄው 
ተቀባይነትን አሊገኘም፡፡ በዚህም የተነሳ የአሁን አመሌካች ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን 
የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪም የጣሌቃ ሌግባ ባዩን አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ዲኝነት 
መስጠታቸውን እንጂ የህግ ስህተት የፇፀሙ መሆኑን አያመሇክትም የሚሌበትን ምክንያት 
በመጥቀስ ሲከራከር፤ 2ኛ ተጠሪ በበኩለ በአንዴ በኩሌ ክርክር ያስነሳውን ንብረት ከአሁን 
አመሌካች በፉት 1ኛ ተጠሪ በግዥ ያገኙት ነው የሚሌ፤ በላሊ በኩሌ የዚህ ንብረት ህጋዊ 
ባሇይዞታ አመሌካች ናት የሚሌ እንዴመታ ያሇው እርስ በእርሱ የተምታታ ሏሳብ ከሰጠ በኋሊ 
በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ ባሇ ክርክር 2ኛ ተጠሪ በሰበር ዯረጃ ተጣርቶ ሇመከራከር የሚያስችሇው 
የህግ ምክንያት የላሇ መሆኑን በመግሇፅ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

እንግዱህ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን፤ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ዲኝነት ሰጭ የሆነ አካሌ በሥራው የሚሰጠው ማናቸውም 
ዲኝነት በተከራካሪ ወገኖች በማስረጃ ተረጋግጦ የቀረበ ጉዲይ ከህግ ጋር በማገናዘብ ክርክርን፤ 
ማስረጃንና አግባብነት ያሇውን ህግ መሰረት ያዯረገ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የአሁን 
አመሌካች በሥር የአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት በነበረው ክርክር ጣሌቃ ገብቼ ሇመከራከር ያስችሇኛሌ 
የሚሇውን ምክንያት ሇዚሁ ምክንያቱ ዯጋፉ የሆነ የከተማ ቦታ ባሇቤትነት ማስረጃ ማቅረቡ 
እየተገሇፀ፤ የወረዲው ፌ/ቤት ጣሌቃ ገብ ህጋዊ ሰውነት ያገኘበትን ህግና በአስተዲዯሩ የተሰጠውን 
ሥሌጣን ከመጥቀሱ በቀር ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ የሇም በሚሌ የተሰጠው ትንታኔ/ዲኝነት 
ከሊይ ከዲኝነት ሰጭ አካሌ የሚጠበቀውን መሰረታዊ የስራ ግዳታ ምርኩዝ ያዯረገ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ በላሊ በኩሌ በሥር ፌ/ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁን 1ኛ ተጠሪ በአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት 
በአሁን 2ኛ ተጠሪ ሊይ ሊቀረቡት የክስ አቤቱታ በማስረጃነት ያቀረቡት ቤቱን በግዥ አግኝቻሇሁ 
ያለበትን ውሌ በማያያዝ መሆኑ ቢታወቅም ይህ ውሌ በህግ ፉት ሉፀና የሚችሌ ሆኖ ተገኝቷሌ 
ከተባሇ የዚህ ውሌ የአስገዲጅነት ባህሪይ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ የተወሰነ ሇመሆኑ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1731 የተመሇከተ በመሆኑ የውሇታው ጉዲይ በሆነው ንብረት ሊይ መብት አሇን 
የሚለትን ላልች ሦስተኛ ወገኖችን በንብረቱ ሊይ ያሊቸውን መብት ሇማስከበር ሲለ ሉያቀርቡ 
የሚችለትን ክርክር ከጅምሩ ሉገዯብ የሚችሌ አይዯሇም ይሌቁንም ተዋዋዩ ወገን ሆነ ከነዚህ 
ሦስተኛ ወገኖች በየፉናቸው በሚያቀረቧቸው ክርክር እና ማስረጃ እየታየ የህግ መሰረት ያሇው 
መሆኑንና አሇመሆኑ እየተሇየ ሉወሰን ከሚችሌ በቀር ከዚህም በቀር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 
የተዘረጋው ሥርዓት በከሳሽና በተከሳሽ ተሰይመው በሚከራከሩበት ጉዲይ የመጨረሻ ውጤት 
የተነሣ በማጣት ሆነ በማግኘት ረገዴ ጥቅሙ/መብቱ የሚነካበት፤ ማናቸውም ወገን ላሊ ክስ 
ማቅረብ ሳያስፇሌገው በጉዲዩ ገብቶ የክርክር ተካፊይ እንዱሆን በማዴረግ ከአንዴ ጉዲይ ሉመነጭ 
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የሚችሌን ክርክር በአንዴ ፌ/ቤት በአንዴ መዝገብ አጣምሮ በአጭር ጊዜ እና በአንስተኛ ወጭ 
እንዱቋጭ ሇማዴረግ እንዱረዲ ታስቦ የተዯነገገ መሆኑ እየታወቀ የአሁን አመሌካች ከፇሇገ በላሊ 
መንገዴ መብቱን ያስከብር እንጂ በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ሉገባ አይገባም በሚሌ የተሰጠው ትርጉም 
የህጉን ይዘት ግብና ዓሊማ መሰረት ያዯረገ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ከዚህም በቀር የአሁን አመሌካች ያቀረበው ክርክር እና ማስረጃ በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ገብቶ 
ሇመከራከር የሚያስችሇው አመሌካች የሆነ ክርክርና ማስረጃ ማቅረቡ አስከተረጋገጠ ዴረስ 
የክርክር ተካፊይ በማዴረግ ጉዲዩን መምራት ሲቻሌ የአሁን አመሌካች የክርክር ተካፊይ ሆኖ 
በዋናው ክርክርና ሙግት ጊዜ ክርክሩን ሇማስረዲት ማቅረብ በሚገባው የክርክር ጥንካሬ እና 
የማስረጃ ሚዛን ዓይን በመሇካት የተሟሊ የክርክር አመራር ሥርዓት ሳይጠበቅ 
ሇፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 41 በተሰጠው የተዛባ ትርጉም የተነሣ የአሁን አመሌካች በጣሌቃ ገብነት 
የክርክር ተካፊይ ሉሆን አይገባም በሚሌ ከታች ወረዲ ፌ/ቤት ጀምሮ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ሰበር ሰሚው ችልት የተሰጠው ትርጉም መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. የአዯአ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 25636 በ01/11/2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፤ በማስከተሌም 
በ22/11/2002 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ፤ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 25740 
በ09/3/2003 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር 
መ/ቁ 117229 በ05/6/2004 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ ሁለ ተሸሯሌ፡፡ 

2. የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከሳሽ፤ 2ኛ ተጠሪ ተከሳሽ ሆኖ ክርክር በጀመሩበት በመ/ቁ 25636 
በ22/11/2002 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ የተሻረ በመሆኑ በዚሁ መዝገብ ሊይ የአሁን 
አመሌካችን በጣሌቃ ገብነት በመሰየም ክርክሩን እንዯ አዱስ ከጅምሩ በመምራት በጉዲዩ ሊይ 
ተገቢው ዲኝነት ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሰረት ጉዲዩን ሇአዯአ 
ወረዲ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ 

3. የዚህ ሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሳራ ሁለም ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

     መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 58119 

                                               ጥቅምት 21 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡ - ወ/ሮ ፊጡማ ጀማሌ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ ፡- አቶ ዓሉ በከር - አሌቀረቡም፡፡ 

መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር ዴ  
ጉዲዩ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጋር ተያያዥነት ያሇው ክርክር ሲሆን የተጀመረው 
በፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ በግራ 
ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በፌቺ የፇረሰ መሆኑን በማመሌከት 
በጋራ ያፇራናቸዉን ንብረት ተጠሪ ታካፌሇኝ በማሇት ተንቀሳቃሽ ንብረቶቹን ከተራ ቁጥር 1-13 
ከነ ግምታቸው የዘረዘሩ ሲሆን ስፊቱ 4ዏዏ ካ.ሜ የሆነ ቦታና ቤት ታካፌሇኝ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ተከሣሽን በተመሇከተ መሌስ እንዱሰጡበት 
ተጠርተው ስሊሌቀረቡ መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፍአሌ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 
በመቀጠሌ በተሰጠው ውሳኔ በዴሬዲዋ ከተማ ቀበላ 02 ክሌሌ የሚገኘው ቤት እንዱሁም አንዴ 
ቴላቪዥን ባሇ 14 ኢንች እና አንዴ ቴኘ የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ሀብት ናቸው በማሇት 
ከተቻሇ በዓይነት እኩሌ ይካፇለ፣ካሌተቻሇ በስምምነት ተገምቶ አንደ ሇላሊው ግምቱን ከፌል 
ያስቀር፣በዚህ ካሌተስማሙ በራሣቸው ወይም በጨረታ ተሸጠው ገንዘቡን እኩሌ እንዱካፇለ 
ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝዋን ሇፋ/የከፌተኛ ፌ/ቤት 
ያቀረበች ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሰረት 
የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን 
ክርክር ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ በዚሁ መሰረት አመሌካች አጥብቃ የምትከራከረው 
ከዚህ በፉት በሸሪዓ ፌ/ቤት የፌቺ ውሳኔም ሆነ የንብረት ክፌፌሌ ጉዲይ የተቋጨ ሆኖ እያሇ ላሊ 
ክስ መቅረቡ ያሇአግባብ ነው፣ በሸሪዓ ፌ/ቤት በተሰጠው ውሳኔ የቤት ቁሣቁስ በተመሇከተ 
በሠፇር ሽማግላ ይካፇለ ላሊ ንብረት ካሇ ዯግሞ በመዯበኛ ፌ/ቤት ይጠያየቁ በማሇት የዴሬዲዋ 
የመጀመሪያ ዯረጃ የሸሪአ ፌ/ቤት ውሣኔ የሰጠ ሲሆን ይሄንን ውሣኔ በመቃወም ሇከፌተኛ ሸሪዓ 
ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ ከአንዴ ሻንጣ ሌብስ በስተቀር ላሊ ንብረት የላሇው መሆኑ ተረጋግጦ 
ውሣኔ የተሰጠበት ከመሆኑም በሊይ ተጠሪም የተስማማበት ስሇመሆኑ በሽማግላዎች ፉት 
የፇረመ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ባቀረበው 
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ክርክር አመሌካች በቀረበባት ክስ መጥሪያ ዯርሷት ቀርባ ያሌተከራከረች በመሆኑ፣የጋራ ንብረት 
ዯግሞ ሇመካፇሌ ህጉ መብት የሚሰጠኝ በመሆኑ እና የሸሪዓ ፌ/ቤት ዯግሞ በመዯበኛ ፌ/ቤት 
የመጠየቅ መብት የሰጠኝ በመሆኑ የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

በዚህ የክርክር ሂዯት በእርግጥም ተጠሪ እንዯሚከራከረው የሸሪዓ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን በአካባቢ ሽማግላዎች እንዱከፊፇለ እና ላልች ንብረቶችን በመዯበኛ 
ፌ/ቤት የመክሰስ መብቱ እንዯጠበቀ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ አመሌካች የምትከራከረው በሸሪዓ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ ይግባኝ በመውሰዴ በከፌተኛው የሸሪዓ ፌ/ቤት 
ተሽሯሌ፡፡ በዚሁ በከፌተኛ ሸሪዓ ፌ/ቤት ውሣኔ መሰረት ተጠሪ ከአንዴ ሻንጣ ሌብስ በስተቀር 
የሚዯርሰው ንብረት የላሇ መሆኑ ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሄንን አመሌካች በግሌፅ 
ያነሣቸውን የክርክር ነጥብ ተጠሪ ያሊስተባበሇና የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ 
ሊይ ብቻ በመንጠሌጠሌ መሌስ የሰጠ በመሆኑ በግሌፅ እና በዝርዝር ያሌተስተባበሇ ነጥብ ዯግሞ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 234/መ/ እና 235 መሰረት እንዯታመነ የሚቆጠር በመሆኑ ቀዴሞ በሸሪዓ 
ፌ/ቤት ፌርዴ ያረፇበትን የንብረት ክፌፌሌ ጉዲይ በተመሇከተ እንዯ አዱስ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት 
ማቅረብ አግባብነት አሇው? ወይስ የሇውም የሚሇውን መመሌከት ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

የሸሪዓ ፌ/ቤቶች በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 78/5/ እና 188/92 መሰረት በማዴረግ 
የተቋቋሙና እውቅና የተሰጣቸው መሆኑን ስሇሚያመሇክት፣በዚሁ ህገ-መንግስት አንቀጽ 34/5/ 
መሰረት በተከራካሪዎች ፌቃዴ መሰረት የግሌ ወይም የቤተሰብ ሔግን በተመሇከተ በሃይማኖት 
ህጎች የመዲኘት መብት የተጠበቀ በመሆኑና በዚሁ ሂዯትም የተሰጡት ፌርድች ተቀባይነት 
ያሊቸው ስሇመሆኑ ከነዚህ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት ዴንጋጌዎች ይዘት፣ዓሊማና መንፇስ 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት በህግ ስሌጣን በተሰጠው የሸሪዓ ፌ/ቤት ግራ ቀኙ ተከራክረውበት በፌርዴ ያሇቀን 
ጉዲይ ተጠሪ በውሣኔው ቅሬታ እንኳ ቢኖረው በዚያው በሸሪዓ ፌ/ቤት መዋቅር መሰረት 
ቅሬታውን ሇሚመሇከተው የይግባኝ ወይም የቅሬታ ሰሚ ክፌሌ ማቅረብ ሲገባው እንዯ አዱስ 
ጉዲይ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 5/1/ መሰረት ተቀባይነት ያሇው 
አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የአሁን ተጠሪ ያቀረበው ክስ በላሇበት የተሰማ ቢሆንም 
በሂዯት ግን ጉዲዩ ቀዴሞ በውሣኔ ያሇቀ መሆኑን እንዯተረደ የቀረበውን ክስ ወዴቅ ማዴረግ 
ሲገባቸው በቀረበው ክስ መሰረት ውሣኔ መስጠታቸው አግባብነት የላውና መሰረታዊ የህግ 
ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 05327 ግንቦት 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 

የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 27905 በቀን 26-12-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ቀዴሞ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት በፌርዴ የተቋጨን ጉዲይ ሁሇተኛ ክስ ወይም ማንኛውም 
ዓይነት ላሊ ክርክር ሇማቅረብ አይቻሌም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቶአሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ማ/ጥ 
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የሰ/መ/ቁ 73696 

ሚያዝያ ዏ9 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሪት ሃና አበባው ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ አብደ ይመር  በላሇበት የሚታይ ነው 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ ሇብዴር የተሰጠው ገንዘብ ከብር አምስት መቶ በሊይ ሲሆን ሇማስረዲት የሚያቀርበውን 
የማስረጃ አይነት የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ 
በዯሴ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የተጠሪ ክስ ይዘትም ሇአመሌካች 
ብር 1ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ/አስር ሺህ ብር/ አበዴረው አመሌካች በብዴር ውለ በተገሇጸው የጊዜ ገዯብ 
ገንዘቡን ያሌመሇሱሊቸው መሆኑን ገሌፀው የብዴር ገንዘቡን ሉመሇስ ይገባ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ 
ከሚታሰብ ዘጠኝ ከመቶ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ ሇማስረጃነትም የብዴር ውለ በወቅቱ የጠፊ በመሆኑ ሇፕሉስ ያመሇከቱ 
መሆኑን የሚያሳይ የሰነዴ ማስረጃና የሰው ምስክሮችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ 
በሰጡት መሌስም ከተጠሪ የወሰደት የብዴር ገንዘብ የላሇ መሆኑን፣ ከብር 5ዏዏ.ዏዏ በሊይ ሇሆነ 
የብዴር ስምምነት ማስረጃነትም የሰው ምስክር ሉቀርብ የማይችሌ መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የወረዲው ፌርዴ 
ቤትም ተጠሪ የብዴር ሰነደ የጠፊባቸው ስሇመሆኑ በሰው ማስረጃ ማረጋገጥ እንዯሚችለ ገሌፆ 
ተጠሪ ምስክሮችን አቅርበው ምስክሮቹ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የካቲት ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 
ዓ/ም የብዴር ውሌ ስምምነት መኖሩን፣ ሰነደ የጠፊበት መሆኑን እንዯሚያውቁ ያረጋገጡሊቸው 
መሆኑን እንዱሁም በአመሌካች በኩሌ የተሰሙት ምስክሮች ግን የብዴር ውለ ስሇመኖሩ 
አናውቅም ከማሇት ውጪ የተጠሪን ማስረጃ ሇማስተባብሌ የሚችሌ የምስክርነት ቃሌ ያሌሰጡ 
መሆኑን ገሌፆ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የብዴር ውሌ ስምምነት መኖሩ ተረጋግጧሌ 
ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 1ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ ከእነ ሔጋዊ ወሇደ ሉከፌለ 
ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇዯቡብ ወል ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቀጥር 337 መሠረት 
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
አቅርበው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ ባለበት የሚጣራ የሔግ ነጥብ አሇ 
በማሇት ነጥቡን ሇይቶ ሇተጠሪ ጥሪ አዴርጎሊቸው የግራ ቀኙን ክርክር ሇመስማት ሇመስከረም 22 
ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ቀነ ቀጠሮ ይዞ ተጠሪ ሲቀርቡ አመሌካች አሌቀረቡም፣ የቀረቡት ተጠሪም 
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የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ክዯው ተከራክረዋሌ በማሇት የጉዲዩ ክርክር ሉሰማ በተያዘው ቀነ 
ቀጠሮ አመሌካች ስሊሌቀረቡና ተጠሪም ክዯው ስሇተከራከሩ መዝገቡ ሉዘጋ የሚገባው ነው 
በማሇትና በዋቢነትም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ዴንጋጌን በመስማት መዝገቡን  ዘግቶታሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ትዕዛዝ በመቃወም ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር 
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ የቀረበበትን መዝገብ 
የዘጋው አመሌካች ቀርበው እያሇና ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ 
መሆኑን፣ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔም ስሇብዴር ማስረጃ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472 ስር 
የተዯነገገውን ዯንጋጌ ይዘት ያሊገናዘበና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2003 ዴንጋጌን ያሇቦታው በመጠቀም 
የተሰጠ መሆኑን ገሌፀው ውሣኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልት ሉታይ የሚገባው ነጥብ በመኖር ጉዲዩ ሇሰበር 
ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው በስርዓቱ መሠረት ጥሪ 
ተዯረጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም  የአመሌካችን 
የሠበር አቤቱታ ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ትዕዛዝና አግባብነት ከአሊቸው ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ ሁኖ የተገኘው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ የቀረበበትን መዝገብ 
የዘጋበት ሥነ-ሥርዓት ሔጉን የተከተሇ መሆን ያሇመሆኑን ነው፡፡ 

አመሌካች ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልት ሉታይ 
የሚገባው የሔግ ነጥብ መኖሩ ታምኖበት የአሁኑ ተጠሪ በተጠሪነት የተመዘገቡበት በመሆኑ 
ክርክሩን ተጠሪ ባለበት ሇመስማት ተብል ቀነ ቀጠሮ ተይዞ መስከረም 22 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም 
በተያዘው ቀነ ቀጠሮ ተጠሪ ሲቀርቡ አመሌካች ያሇመቅረባቸው ስሇመረጋገጡና ተጠሪም ክዯው 
መከራከራቸውን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መስከረም 22 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. በዋሇው ችልት 
ከመዝገቡ ከአሰፇረው መረዲት የሚቻሌ ሲሆን ይህንኑ  ምክንያት በማዴረግም  የክሌለ ሰበር 
ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሉሰማ በተቀጠረበት ቀነ ቀጠሮ አመሌካች ስሊሌቀረቡና ተጠሪም ጉዲዩን ክዯው 
ስሇተከራከሩ መዝገቡን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ዴንጋጌን በመጥቀስ ሶስት ዲኞች 
በተሰየሙበት ችልት ዘግቶታሌ፡፡ ከዚህ በቀሊለ መረዲት የሚቻሇው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
ጉዲዩን ሇመስማት በያዘው ቀነ ቀጠሮ ተጠሪ ቀርበው አመሌካች ያሇመቅረባቸውን ፣ ችልቱ ሊይ 
የተሰየሙት ዲኞች ቁጥር ሶስት ከመሆናቸውም  በተጨማሪ መዘገቡን ሲዘጋውም በሶስት ዲኞች  
ብቻ መሆኑና መዝገቡ ሲዘጋ የተጠቀሰው  የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌም መሌስ ሰጪን ሳይጠራ 
ይግባኙን ሇመሰረዝ ስሇሚቻሌበት ሁኔታ የሚዯነግገው ቁጥር 337 መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ ማንኛውም የፌርዴ ቤት ክርክር በሔጉ አግባብ በተዯነገገው የሥነ ሥርአት ሔግ 
መሠረት መመራት አሇበት፡፡ በየትኛውም እርከን የሚገኝ ችልትም በሔጉ ተሇይቶ የተቀመጠሇት 
ሥርዓት እስከላሇ ዴረስ ተፇፃሚነት ባሇው የስነ ስርዓት ሔግ መሠረት ከተዘረጋው ሥርዓት 
አንፃር ጉዲዮችን መምራት  አሇበት፡፡ ጉዲዮች በሥነ ሥርዓት ሔጉ መሠረት የሚመሩትም 
አይነተኛ አሊማም ክርክሮችን ፌትሃዊ በሆነ እና ሥርዓት ባሇው መንገዴ በመምራት በአጭር 
ጊዜ እና በአነስተኛ ወጭ እንዱቋጩ ማዴረግ ስሇመሆኑም  ይታመናሌ፡፡ ይህንኑ የሥነ ሥርዓት 
ሔጉን አሊማ ሇማሳካት ዯግሞ በሔጉ የተመሇከቱትን የስነ ሥርዓት ዴንጋጌዎችን 
እንዯየአግባብነታቸው መከተሌን የግዴ ይሊሌ፡፡ በስነ ሥርዓት ሔጉ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎችን 
እንዯየአግባብነታቸው ያሇመከተሌ በተከራካሪ ወገኖች መሰረታዊ መብት ሊይ አለታዊ ውጤት 
ማስከተለ አይቀሬ ነው፡፡ ስሇሆነም በስነ ስርዓት ሔጉ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት 
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ሉኖራቸው የሚገባው ሇጉዲዩ  አግባብነት ሲኖራቸው እንጂ በዘፇቀዯ ሉሆን አይገባም፡፡ 
ዴንጋጌዎቹ አግባብነት ያሊቸው ስሇመሆኑ ከመሇየቱ በተጨማሪ በጉዲዩ ሊይ ተገቢነት አሇው 
የሚሇውን ትዕዛዝ ወይም ውሣኔ የሚሰጠው ችልትም በሔጉ አግባብ የተመሇከተው የዲኞች 
ቁጥር የተሟሊ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በሔጉ አግባብ ሉሟሊ የሚገባው የዲኞች ቁጥር ሳይሟሊ  
የሚሰጠው ትእዛዝ ወይም ውሣኔ ዯግሞ  እንዯተሰጠ የማይቆጠርና ሔጋዊ ውጤት ሉኖረው  
የሚገባ አይዯሇም፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲዩ ስንመሇስ በክሌለ የሰበር ችልት በክሌለ አዋጅ ቁጥር 153/2000 እና ይህንኑ 
አዋጅ በአሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 169/2002 ተዯራጅቷሌ፡፡ በእነዚህ አዋጆች መሠረት  የአመሌካች 
የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቀዯም ብሇው ሶስት ዲኞች ተሰይመውበት አምስት 
ዲኞች በሚሰየሙበት ችልት ሉታይ ይገባሌ ተብል ትእዛዝ ተሰጥቶበት አመሌካችንና ተጠሪን 
ሇመስማት ቀነ ቀጠሮ መያዙ ተረጋግጦ እያሇ ጉዲዩ አምስት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት 
አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ አምስት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት እንዱቀርብ ከተዯረገ በሁዋሊ የቃሌ 
ክርክርን ሇመስማት ሶስቱ ዲኞች በእሇቱ ተሰይመው ሉሆን እንዯሚችሌ የሚገመት ቢሆንም 
መዘገቡን ሇመዝጋት ግን በዚህ የዲኞች ቁጥር የሚቻሌ ስሇመሆኑ የክሌለን ሰበር ሰሚ ችልት 
ያዯራጀው የክሌለ ሔግም ሆነ ላልች አግባብነት ያሊቸው የሥነ ሥርዓት ሔጎች አያሳዩም፡፡ 
ስሇሆነም የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የተዘጋው በሔጉ አግባብ የተመሇከተውን የዲኞችን ቁጥር 
ባሟሊ ችልት በአሇመሆኑ ትዕዛዙ እንዯተሰጠ የማይቆጠርና ሔጋዊ ውጤት ሉኖረው የሚገባው 
አይዯሇም፡፡ 
 
ላሊው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ሲዘጋ መሠረት ያዯረገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 
ዴንጋጌን ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን እንዯተመሇከትነው የሥር ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ 
አቅራቢን ክርክር ሇመስማት ቀጠሮ ይዞ እንዯነበርና የመስማቱ ዓሊማም የህግ ስህተት 
ተፇፅሞበታሌ አሌተፇፀመበትም የሚሇውን ሇይቶ በተሟሊ ችልት የሚታይ መሆኑንና አሇመሆን 
ሇማዘዝ ስሇመሆኑን  ከመዝገቡ ግሌባጭ ተረዴተናሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበሇትን 
ጉዲይ አይቶ ሇመወሰን ክርክሩን የሚመራበት የእራሱ የሆነ የጉዲይ አካሄዴ ሥርዓት የሇውም፡፡ 
የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሚመራው መዯበኛ ችልቶች በሚመሩበት በ1958 ዓ.ም በወጣው 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መሠረት ነው፡፡  
 
ይህንን መነሻ አዴርገን ጉዲዩን ስናየው መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚሇውን 
የፅሐፌ ቅሬታ በማብራራት ረገዴ የሰበር አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ እንዱያሰማ 
ችልቱ ቀጠሮ ከያዘ ይህን ሥርዓት ሇመፇፀም የሚያዘው ቀጠሮ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ስር 
የተመሇከተውን ዴንጋጌ ሇመፇፀም የሰበር አቤቱታ አቅራቢ የግዴ እንዱቀርብ የሚጠበቅበት 
አይዯሇም፡፡ አመሌካቹ ጉዲዩን የበሇጠ ሇማብራት የሚጠቀምበት መብት ቀሪ ከሚሆንበት በስተቀር 
ችልቱ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ ተጠሪን ያስቀርባሌ ወይም አያስቀርም የሚሌ ትዕዛዝ 
ከመስጠት የማያግዯው ሲሆን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 73 ዴንጋጌም ተፇፃሚነት ሉኖረው 
የሚችሇው  የክርክር ዯረጃ አይሆንም፡፡ ጉዲዩ የሔግ ስህተት አሇበት ተብል ወዯ አምስቱ የሰበር 
ችልት ከቀረበ እና ክርክሩን ሇመስማት ቀነ ቀጠሮ ከተያዘ ዯግሞ  የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር  337 
ዴንጋጌ ተፇፃሚነት የሚኖርበት ሥርዓት የሇም፡፡ በመሆኑም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ እንዱያሰሙ በችልቱ ቀጠሮ ከተያዘ በኋሊ ሇጉዲዩ 
አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ዴንጋጌን በመጥቀስ መዝገቡን መዝጋቱም 
ሔጋዊ አካሄደን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ  አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ 
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እንዱያሰሙ ችልቱ ቀጠሮ ከያዘ ይህን ሥርዓት ሇመፇፀም የሚያዘው ቀጠሮ ሉሟሊ የሚገባው 
የዲኞች ቁጥር አምስት ሁኖ እያሇ መዝገቡን በሶስት ዲኞች መዝጋቱና መዝገቡን ሇመዝጋት 
የተጠቀሰው የስነ ስርአት ሔጉ ዴንጋጌም አምስት ዲኞች በተሰየሙት ችልት ባሇው የክርክር 
ዯረጃ ተፇፃሚነት የላሇው በመሆኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ የሰጠው ትዕዛዝ 
መሠረታዊ የሆነ የሥነ ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም 
መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 01515 መስከረም 22 ቀን 

2ዏዏ4 ዓ.ም በመዝገብ መዝጋት ረገዴ የሰጠው ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 
2. አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ቀዴሞ ያስቀርባሌ በተባሇው መሠረት ተጠሪ ባለበት 

ግራ ቀኙ በተሟሊ ችልት እንዱሰሙ እንዱዯረግና ተገቢ ስርዓት መሠረት ተዯርጎም ክርክሩ 
ተካሂድ  ተገቢው ዲኝነት እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሠረት ሇክሌለ 
ሰበር ሰሚ ችልት አምስቱ ዲኞች ወዯሚሰየሙበት ችልት መሌሰናሌ፡፡  

   መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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አሠሪና 
ሠራተኛ 
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 የሰ/መ/ቁ 67533 

ጥቅምት 8 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒሽን ኮ/ን 

ተጠሪዎች፡- 1. በረከት በሇጠ 

           2. ታሪኩ ተሰማ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሰሪና ሠራተኞች መካከሌ የተነሣውን የሥራ ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በአዋሣ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ሲጀመር 
ከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረቱት የሥራ ውሊችንን ከሔግ 
ውጪ አቋርጦብናሌ በማሇት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ወዯ ሥራቸው እንዱመሌሳቸው፤ ይህ 
ካሌተቻሇ ዯግሞ ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን ይከፇሊቸው ዘንዴ እንዱወሰንሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች 
በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪዎች የተቀጠሩት ሇተወሰነ ጊዜ የተወሰነ ሥራ ሇመሥራት 
ነው፡፡ የተሰናበቱትም በውለ መሠረት ነው በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የሁሇቱን ወገኖች 
ክርክር ከመረመረ በኋሊ፣ የሥራ ውለ የተቋረጠው በውለ እና በሔጉ መሠረት ነው እሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በዚህ መሠረትም በሔጉ መሠረት መከፇሌ አሇበት ያሇውን ክፌያ 
ብቻ ተከፌልአቸው ይሰናበቱ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪዎች ውሣኔውን 
በመቃወም ሇአዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት ይግባኝ በማቅረባቸው ክርክሩ 
በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም የተጠሪዎችን ክርክር በመቀበሌ ይግባኝ የተባሇበትን 
ውሣኔ ሽሮአሌ፡፡ ተጠሪዎች ወዯ ሥራቸው ይመሇሱ በማሇትም ወስኖአሌ፡፡ በመጨረሻም 
አመሌካች ሇዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ አቅርቦ የነበረ ሲሆን፣ የሰበር 
ችልቱ አቤቱታ በቀረበበት ውሣኔ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት 
አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

አመሌካች ሚያዝያ 6 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ እኛም 
አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር 
ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የሥራ ውሌ 
የተቋረጠው ከሔግ ውጪ ነው የመባለን አግባብነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ 
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በመሆኑም በዚህ ረገዴ አመሌካች እና ተጠሪዎች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ 
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ከሥር ጀምሮ የተዯረገው ክርክር እና የተሰጡት ውሣኔዎች ይዘት እንዲየነው በአመሌካች እና 
በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው የሥራ ውሌ በሚሰራው ሥራ ዓይነት እና በጊዜ የተወሰነ ነው፡፡ 
ተጠሪዎች የተቀጠሩት ሳይሰበሰብ የቆየውን የስሌክ አገሌግልት ክፌያ ሇመሰብሰብ ይቻሌ ዘንዴ 
በፌ/ቤት እየቀረቡ ሇመከራከር ወይም የነገረ ፇጅነት አገሌግልት ሇመስጠት ነው፡፡ ውለ ይህ 
ሇመሆኑ በፌሬ ነገር ረገዴ አሇማከራከሩ የሥር ፌ/ቤቶች በሰጡአቸው ውሣኔዎች ተመሌክቷሌ፡፡ 
በእርግጥ አመሌካች ውለን ሇአንዴ ጊዜ አራዝሞት እንዯነበር በክርክሩ ተገሌጾአሌ፡፡ ክርክሩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤት የተጠሪዎችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው /ውለ በሔጉ አግባብ ነው 
የተቋረጠው ያሇው/ የውለን ይዘት እና የሥራው ማሇቅ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ 
ይግባኙን የሰማው ፌ/ቤትም ቢሆን በውለ ይዘት ሊይ የተሇየ ግንዛቤ እንዲሇው አሌገሇጸም፡፡ 
ተጠሪዎች የተቀጠሩበት ሥራ አሊሇቀም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ አሌዯረሰም፡፡ ውለ ሊሌተወሰነ 
ጊዜ የተዯረገ ነው ሇማሇት የበቃው አመሌካችን እንዯተቋም በመውሰዴ ብቻ ነው፡፡ ተጠሪዎች 
የተቀጠሩበት መሇስተኛ የሔግ ባሇሙያ የሚሌ ነው፡፡ ይህ የሥራ መዯብ ዯግሞ ተቋሙ እስካሇ 
ዴረስ ያሇ ነው የሚሌ ምክንያት ነው የሰጠው፡፡ 

በእርግጥ አመሌካች እንዯተቋም አሁንም አሇ፣ መኖሩም ይቀጥሊሌ፡፡ ሇክርክሩ አወሳሰን መያዝ 
ያሇበት ጭብጥ ተጠሪዎች የተቀጠሩት በአሰሪና በሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10 
መሠረት ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ይህ ጭብጥ መፇታት ያሇበትም የአመሌካችን 
ዴርጅታዊ አቋም መሠረት በማዴረግ ሳይሆን፣ በሥራው አይነትም የተወሰነ ነው፡፡ በውለ 
መሠረት ተጠሪዎች የተቀጠሩበት ሥራ የሚያሌቅ አይዯሇም ወይም አሊሇቀም አሌተባሇም፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች ተጠሪዎችን በሠራተኛነት ይዞ የሚቀጥሌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ 
ውለ ሇተወሰነ ሥራ የተዯረገ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪዎችን ያሰናበተው በአንቀጽ 10/1 እና 
24/1/ መሠረት ነው፡፡ ይግባኙን የሰማው ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ከዚህ አንፃር ሲታይ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ው  ሣ  ኔ 

1. የአዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት በመ.ቁ. 09768 መጋቢት 15 ቀን 
2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ. 
52288 ሚያዝያ 4 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው በሔግ 
አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡ 

     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 69471 

     ጥቅምት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

        ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮፔሬሽን ዯቡብ ሪጅን - ነገረ ፇጅ አየነው ዱሇላቻ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ጥበቡ ተሰማ - ጠበቃ ወርቀአገኘሁ ኃይላ  - ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ክርክር ሲሆን የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በፌርዴ ባሇመብትነት 
ባቀረበው የአፇፃፀም አቤቱታ በማቅረቡ በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት 
በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጀመረ ነው፡፡ ቀረቦ የነበረው የአፇፃፀም አቤቱታ 
በተመዯብኩበት የሥራ መዴብና ዯሞዝ ቀዴሞ በተሰጠው ፌርዴ መሠረት እንዱፇፀምሌኝ የሚሌ 
ነው፡፡ አመሌካች ሇቀረበው የአፇፃፀም አቤቱታ መሌስ ሲሰጥ ቀዴሞ የነበረው መዋቅር 
በመንግሥት መመሪያ የተሰረዘ  በመሆኑ እንዯውሣኔው መፇፀም ያሌቻሇ መሆኑና አዱስ 
በወጣው መዋቅር መሠረት ዯግሞ የሚመዯብበትን ቦታ እንዱጠባበቅ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የአፇፃፀም መዝገቡን የያዘው ፌርዴ ቤት በአፇፃፀሙ ዙሪያ በዚሁ መሌኩ ካከራከረ በኋሊ የፌርዴ 
ባሇመብት (የአሁኑ ተጠሪ) ፌርዴ ያገኘው የቀዴሞ መዋቅር ሥራ ሊይ በነበረበት ወቅትና አዱሱ 
መዋቅር ባሌነበረበት ወቅት በመሆኑ በፌርደ መሠረት ሉፇፀም ይገባሌ በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ የቀረበ ሲሆን 
ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 337 መሠረት የከፌተኛውን ፌ/ቤት ውሣኔ በማጽናት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡  

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ 
ቀኙን ክርክር ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከታያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው 
የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረው ሇአሁኑ ተጠሪ ተሰጥቶት 
የነበረው ፌርዴ ሉፇፅም የሚችሌ ፌርዴ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ ይሄ 
ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት አመሌካች አጥብቆ እየተከራከረ 
ያሇው ሇተጠሪ በፌርዴ ቤት የተሰጠ ፌርዴ መኖሩን ሳይክዴ ቀዴሞ የነበረው የዴርጅት መዋቅር 
አዯረጃጀቱን ሇማሻሻሌ በተወሰደ እርምጃ በሚንስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁ. 197/2003 
መሠረት የፇረሰ በመሆኑ እንዯፌርደ ሇመፇፀም ያሌተቻሇ መሆኑን ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የተጠሪ 
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ክርክር ቀዴሞ የነበረው የዴርጅቱ መዋቅር የፇረሰ ስሇመሆኑ ሳያስተባብሌ ውሣኔውን ከመፇፀም 
የሚከሇክሌ ባሇመሆኑ እንዯፌርደ ሉፇፀምሌኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

በግራ ቀኙ መካከሌ በነበረው የክርክር ሂዯት አመሌካች ዴርጅትን በተመሇከተ መንግሥት 
ባወጣው ዯንብ መሠረት ቀዴሞ የነበረው መዋቅር የፇረሰ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ በተጨማሪም 
የመዋቅር ሇውጡ ከመምጣቱ በፉት ተጠሪ በፌርዴ ቤት ውሣኔ የፌርዴ ባሇመብት ስሇመሆኑ 
እና ይሄው የተሰጠው የፌርዴ ቤት ውሣኔ ሣይፇፀም የዴርጅቱ አዯረጃጀት በመንግስት መሇወጡ  
በተመሳሳይ መሌኩ ግራ ቀኙን ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይሄ ከሆነ ዯግሞ የቀዴሞውን 
የዴርጅቱን አዯረጃጀት መሠረት በማዴረግ በፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሳኔ ከመፇፀሙ በፉት 
መንግሥት በሚያወጠው ዯንብ መሠረት አዯረጃጀቱ ቢሇውጥ ፌርደ ሉፇፀም የሚችሌበት 
አግባብ ስሇመኖሩ ወይም አሇመኖሩ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡ 

በክርክሩ ሂዯት የታወቁትን ፌሬ ነገሮች ይዘን ወዯ ህጉ ስንመሇስ ቀዴሞ በሥራ ሊይ የነበረው 
የአመሌካች ዴርጅት አዯረጃጀትና በፌርዴ ቤት ሇተሰጠው ፌርዴና ተጠሪን የፌርዴ ባሇመብት 
ያዯረገው ውሣኔ መሠረት ያዯረገው መዋቅር በአሁኑ ጊዜ በሥራ ሊይ የላሇ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ 
በሥራ ሊይ በላሇ  መዋቅር መሠረት የተሰጠው ፌርዴ ሇተጠሪ ይፇፀም ማሇት ዯግሞ የማይቻሌ 
ነው፡፡ በመሠረቱ በመርህ ዯረጃ የተሰጡት የፌርዴ ቤት ውሣኔዎች ተፇፃሚነት የሚያገኙ ሲሆን 
አሌፍ አሌፍ ሉፇፀም የማይቻሌ ፌርዴ ሉኖር እንዯሚቻሌ ከፌታሏብሓር ሥነ ሥርዓት ህጋችን 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ እንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 392(1) መሠረት 
አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ሉፇፀም የሚቻሌ ውሣኔ ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ 
ማረጋገጥ እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡ የማይፇፀምበት አግባብ ካሇ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 
392(2) መሠረት ይሄንኑ በማመሌከት ሉፇፀም የማይቻሌ ስሇመሆኑ ትዕዛዝ መስጠት 
እንዯሚቻሌ ያመሇክታሌ፡፡  

በዚህ ጉዲይ ሊይም በላሇ አዯረጃጀት ሊይ ውሣኔ ማስፇፀም የማይቻሌ መሆኑ ግሌጽ ሆኖ እያሇ 
የበታች ፌ/ቤቶች በፌርዴ መሠረት ይፇፀም በማሇት ትዕዛዝ መስጠታቸው መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ ህዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  በመዝ.ቁ. 
53298 በቀን 26-9-2003 ዓ.ም እና የሀዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 10229 በቀን 
22-9-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348(1) መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. በህግ አግባብ ቀሪ በሆነ አዯረጃጀትን መሠረት በማዴረግ ፌርዴ እንዱፇፀም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ አግባብነት የሇውም ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰ  ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ሏ/አ   
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                                                          የሰ/መ/ቁ 61549 

ህዲር 6 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኦሮሚያ መንገድች ቦሇሥሌጣን - አሌቀረቡም  

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ብርቄሣ አብራሂም - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሰበታ ሏዋሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት የፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አመሌካች የገቢ ግብር ሣይቀንስ 
ሇተጠሪ የሥራ ስንብትና ላልች ክፌያዎችን እንዴንከፌሌ የሰጡት ውሣኔ መሠታዊ የሔግ 
ስህተትና ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በነበራት የሥራ ክርክር 
እንዱከፇሊት የተወሰነሊት የስራ ስንብት የካሣና ላልች ክፌያዎች ግብር ተቀናሽ ሣያዯረግ 
በዯመወዟ በጥቅለ አስቦ እንዱከፌሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ይግባኙን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች የተጠሪን 
የአገሌግልት ካሣና ግብር ሣይቀንስ በሙለ ዯመወዝ (gross income) ታስቦ ይከፇሊት በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርቦ 
አቤቱታው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

አመሌካች ተጠሪ የሥራ ስንብት ክፌያና የአገሌግልት ካሣ ክፌያ ግብር ሣይቀነስ በሙለ 
ዯመወዟ አስበን እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር 286/94 እና ዯንብ ቁጥር 
78/1994 የሚጥስ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 
የአመሌካች ክርክር የህግ መሠረት የሇውም የሚሌ መስከረም 29 ቀን 2004 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ 
አቅርባሇች፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ የገቢ ግብር 
ሣይቀናነስ በሙለ ዯመወዙ በማስሊት የስራ ስንብት ክፌያና የአገሌግልት ካሣ ክፌያ እንዱከፇሌ 
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ውሣኔ ማግኘት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 2 ንዐስ 
አንቀጽ 10 ገቢ ማሇት ማናቸውም የኢኮኖሚ ጥቅም ሲሆን በመዯበኛነት የተገኘ ባይሆንም 
ከማናቸውም ምንጭ በጥሬ ገንዘብ  ወይም በአይነት በማናቸውም መሌክ ሇግብር ከፌዩ 

www.abyssinialaw.com



49 
 

የተከፇሇው በስሙ የተያዘሇትን ወይም የተቀበሇውን ሁለ ጥቅም ይጨምራሌ በማሇት ሰፉ 
ትርጉም ተሰጥቶታሌ፡፡  

ከሊይ በተገሇፀው አዋጅ አንቀጽ 10 ማናቸውም ሰው በመቀጠር ከሚያገኘው ገቢ ግብር የመክፇሌ 
ሃሊፉነት እንዲሇበት ማናቸውም ቀጣሪ በሚከፌሇው እያንዲንደ ክፌያ ግብሩን የመቀነስና 
ሇመንግስት ገቢ የማዴረግ ግዳታ እንዲሇበት የተዯነገገውን መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 13 ከግብር ነፃ የሚሆኑ ክፌያዎች የተዘረዘሩ ሲሆን 
በዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 3 ግብር የማይከፇሌባቸው ገቢዎች በዝርዝር ተዯንግገዋሌ 
ስሇሆነም የስራ ስንብት ክፌያንና ካሣ ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 13 እና በዯንብ 
ቁጥር 78/1994 ግብር የማይከፇሌባቸው ስሇመሆኑ በግሌጽ አሌተዯነገገም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች 
በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 10 ንዐስ አንቀጽ 2 በተጣሇበት ሃሊፉነት መሠረት ሇተጠሪ 
ከሚከፇሇው ክፌያ የገቢ ግብር በመቀነስ ሇመንግስት ገቢ ሇማዴረግ ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ 
በማዴረግ ሇተጠሪ በሙለ ዯመወዝ አስሌቶ የሥራ ስንበት የካሣ ክፌያ እንዱከፌሌ የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የሰበታ ሏዋሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት፤ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2.  አመሌካች የገቢ ግብር በመቀነሰ ሇተጠሪ በፌርዴ የተወሰነሇትን የሥራ ስንብት ክፌያና የካሣ       
ክፌያ ይክፇሊት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                             የማይነብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 
ቤ/ዮ  
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 የሰ/መ/ቁ. 69179 

                                                 ሔዲር 04 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ጨረር መካሊከያ ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ኃይለ ታዯሠ ቀረበ  

ተጠሪ፡- አቶ ታሪኩ ጫኔ - ጠበቃ ካሣኝ ይበሌጣሌ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                    ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ በስራ ምክንያት የወጣ ንብረት ባሇመመሇሱ የተነሳ የንብረቱ ጉዴሇት በገንዘብ ይተካሌኝ 
ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-ተጠሪ ሇስራ 
የተረከቡትን ግምቱ ብር 23,423.39 (ሃያ ሶስት ሺህ አራት መቶ ሃያ ሶስት ብር ከሰሊሳ ዘጠኝ 
ሳንቲም) የሆነ የጨረር መጠን መሇኪያ(Universal survey meter- model RDS-200) እና 
ግምቱ ብር 53,443.85 (ሃምሳ ሶስት ሺህ አራት መቶ አርባ ሶስት ብር ከሰማኒያ አምስት 
ሳንቲም) የሆነ የራጅ ጥራት መሇኪያ (Digital quality control sit- 1 set) መጠበቅ ሲገባቸው 
በቸሌተኝነትና በጥንቃቄ ጉዴሇት ምክንያት ሇተገዛበት ጉዲይ ሳይውሌ ያጠፊ መሆኑን ገሌፆ 
የመሳሪያዎቹን ጠቅሊሊ ዴምር ብር 76,867.34 (ሰባ ስዴስት ሺህ ስምንት መቶ ስሌሳ ሰባት ብር 
ከሰሊሳ አራት ሳንቲም) እንዱከፌለ፣ የንብረቶቹ ዋጋ ከገበያ ውስጥ ከጨመረ ይኸው ታክልበት 
ገንዘቡን እንዱከፌለ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት 
መሌስም በአመሌካች መስሪያ ቤት ተቀጥረው በሚሰሩበት ጊዜ ንብረቶቹን ሇስራ መረከባቸውን 
ሳይክደ ንብረቶቹን ሇስራ ይዘው ከሄደበት ቦታ ሊይ በመኪና ውስጥ በጥንቃቄ አስቀምጠው እያሇ 
በስራ ቦታ ሊይ በሥርቆት ምክንያት የጠፈባቸው መሆኑን ገሌፀው ከአቅም በሊይ ሇተከሰተው 
የንብረት መጥፊት በአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 65 እና አግባብነት ባሇው የመንግስት 
ንብረት አስተዲዯር ሔግ መሰረት ሃሊፉነት የሇብኝም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም 
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በሁዋሊ ሇክርክሩ መሰረት የሆኑት ንብረቶች ተጠሪ በስራ 
ሊይ እያለ በጥንቃቄ ካስቀመጡበት ቦታ በስርቆት የጠፈ መሆኑ መረጋገጡን በምክንያትነት 
በመያዝና የአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 65 ዴንጋጌን በዋቢነት በመጥቀስ ተጠሪ ሇክሱ ኃሊፉ 
ሉሆኑ አይችለም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ 
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ሇስራ የተረከቡትን ንብረት ያሊስረከቡ 
መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ሇንብረቱ መጥፊት ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ያሊግባብ 
ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
ተጠሪ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ሇዯረሰ የንብረት መጥፊት ኃሊፉ አይሆኑም የመባለን 
አግባብነት ሇመመርመር ተብል ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ሔጎች መሰረት 
ያዯረገ በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን 
በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ምሊሽ የሚያስፇሌገው  
የጉዲዩ ጭብጥ ተጠሪ ከአመሌካች የተረከቧቸውን እቃዎች  የዋጋ ግምታቸውን ሇመክፇሌ 
ይገዯዲለ? ወይስ ይገዯደም? የሚሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን  
እቃዎች ከአመሌካች ሊይ የተረከቡ መሆኑን ሳይክደ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የሚከራከሩት 
ሇመስሪያ ቤቱ ስራ በሄደበት ቦታ በስራው ቦታ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሁኖ ፣ በመስሪያ ቤቱ መኪና 
ውስጥ አስቀምጠው እና መኪናውን በመቆሇፌ የአበሌ ክፌያ ሇመቀበሌ ወዯ መ/ቤቱ ሂሳብ ክፌሌ 
በሄደበት ጊዜ እቃዎቹ ሉሰረቁ ወይም ሉጠፈ ችሇዋሌ በማሇት ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ተጠሪ በክስ የተጠየቀውን ገንዘብ ሉከፌለ አይገባም ወዯሚሌ ዴምዲሜ መዴረስ 
የቻሇው የተረከቧቸው እቃዎች በስርቆት ምክንያት የጠፈ መሆኑ ተረጋገጧሌ ፣ ይህም ከተጠሪ 
አቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ንብረቶቹ የጠፈ መሆኑን ስሇሚያሳይና በተጠሪ በኩሌ ቸሌተኝነት 
የነበረ መሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት ፌሬ ነገርን አጣርቶና የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን መዝኖ 
እንዱሁም የአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀፅ 65 ዴንጋጌን በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ በተጠሪ 
በኩሌ ቸሌተኝነት ያሌነበረ፣ እቃዎቹ በስርቆት ምክንያት የጠፈ ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት 
በማስረጃ ያረጋገጠው ፌሬ ነገር ጉዲዩን በይግባኝ በተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም 
ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡  
 
አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ዯግሞ ተጠሪ ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት ነው፡፡ ይሁንና ፌሬ 
ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ከአመሌካች 
ጋር በፇጠረው የሥራ ውሌ መነሻነት ሇክሱ መነሻ የሆኑትን እቃዎችን ስሇመረከቡ በአመሌካች 
ማስረጃ የተረጋገጠ ከመሆኑም በሊይ በተጠሪም ያሌተካዯም ቢሆንም ተጠሪ እነዚህን ሇክርክሩ 
ምክንያት የሆኑትን እቃዎች ከአመሌካች ከተረከቡ በኋሊ በአሰሪው መስሪያ ቤት ወዯ ታዘዙበት 
የስራ ቦታ ይዘው ሄዯው በተገቢው ቦታና ጥንቃቄ መሰረት አስቀምጠው በነበሩበት ሁኔታ 
ንብረቶቹ መሰረቃቸው ወይም መጥፊታቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ በሚገባ የተረጋገጠ ስሇመሆኑ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ይህንኑ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን 
የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ የዯረሱበትን ዴምዲሜ ይህ 
ችልት እንዲሇ ከመቀበሌ ውጪ የማስረጃ ምዘናን መሰረት በማዴረግ ሉመረምረው የማይገባው 
መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ይህ ችልት በሔጉ 
ተሇይቶ የተሰጠው ስሌጣን በማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
መፇጸሙ ሲረጋገጥ ማረም ነው፡፡ በመሆኑም ንብረቶቹ የጠፈት በስርቆት መሆኑና ስርቆቱ 
ዯግሞ የተፇፀመው ተጠሪ ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርገው በነበሩበት ጊዜ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር 
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መረጋገጡን ይዘን በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት መኖር ያሇመኖሩን እንመሇከታሇን፡፡ ተጠሪ አከራካሪ እቃዎቹን ሇአመሌካች መስሪያ 
ቤት እስከሚያስረክቡ ጊዜ ዴረስ  በንብረቶቹ ሊይ ሇሚዯርስ ማናቸውም ጉዲት ፣ ብሌሽት 
ወይንም መጥፊት በኃሊፉነት ተጠያቂ ሉሆኑ ስሇሚችለ ይህ ችግር እንዲይከሰት ተገቢውን 
ጥንቃቄ ማዴረግ እንዯሚጠበቅባቸው ይታመናሌ፡፡ አንዴ ሰራተኛ ከአሰሪው መስሪያ ቤት ሇስራ 
እቃዎቹን ሲረከብ የሚፇርመበት ዋናው ምክንያትም ይህንኑ ግዳታውን ካሌተወጣ ኃሊፉነት 
ሉከተሌበት ስሇሚገባው እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ በላሊ በኩሌም ተጠሪ ፇርሞ የተከረባቸውን 
እነዚህን እቃዎች እንዲይጠፈ፣ እንዲይሰረቁም ሆነ ላሊ ጉዲት እንዲይዯርስባቸው ተገቢውን 
ጥንቃቄ ማዴረግ የሚጠበቅበት በሥራ ሰዓት ሲሆን ንብረቶቹ በሥራ ሰዓት ከራሱ ጥንቃቄ 
ጉዴሇት ውጪ በሆነ ምክንያት ወይም ከሥራ ሰዓት ውጭና በራሱ እጅ ባሌነበሩበት ጊዜ የጠፈ 
ስሇመሆኑ የማስረዲቱ ሸክም  አሇባቸው፡፡ ይህንኑ ግዳታውን የተወጡ ስሇመሆኑ ዯግሞ ከሊይ 
እንዯተገሇጸው የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ ማስረጃን መዝነው አረጋግጠዋሌ፡፡ 
አመሌካች ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ ተጠሪ ያረጋገጡትን ፌሬ ነገር ያሇመስተባበለም በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ዴምዲሜ ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ ተጠሪ ይህንን የማስረዲት ሸክማቸውን ከተወጡ ወይም 
እቃዎቹ በስራ ሊይ ቆይተው በጥንቃቄ ከተቀመጡበት ቦታ በስርቆት መጥፊታቸውን በማስረጃ 
ከአረጋገጡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ/ 2027 ዴንጋጌ መሠረት  በቸሌተኝነት ጥፊት  መፇጸማቸውን 
የማያረጋግጥ ነው፡፡ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ባሇው በአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 65 
ስር ዯግሞ አንዴ የመንግስት ሰራተኛ ፇርሞ ሊወጣው ንብረት መጥፊት በእዲ ተጠያቂ ሉሆን 
የሚችሇው  ፇርሞ ሊወጣው ንብረት መጥፊት የሰራተኛው ቸሌተኝነት የታየ ወይም በሰራተኛው 
በኩሌ ሆነ ተብል የተፇፀመ ዴርጊት ያሇ እንዯሆነ ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች 
በሰ/መ/ቁጥር 28865  በኪራይ ቤቶች ኤጄንሲና በአቶ ካሳ ግዛው መካከሌ በነበረው ክርክር ህዲር 
24 ቀን 2000 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ ሇዚህ ጉዲይም አግባብነት ያሇው መሆኑን ጠቅሶ 
የተከራከረ ሲሆን ይህ ችልት ይህንኑ መዝገብ ሲመሇከተው በመዝገቡ የተረጋገጡት ፌሬ 
ነገሮችና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ሔግ አሁን ከታያዘው መዝገብ ጉዲይ ጋር ሙለ በሙለ 
ተመሳሳይ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪ 
ንብረቶቹ  በሥራ ሰዓት በጥንቃቄ አስቀምጠው ባሇበት ሁኔታ በስርቆት የጠፈ ስሇመሆኑ  
በማረጋገጥና የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ከሊይ ከተጠቀሰው አዋጅ ጋር በማዛመዴ ተመሌክቶ ተጠሪ 
ጥፊት መፇጸማቸውን አመሌካች አሊረጋገጠም በማሇት ክሱን ሳይቀበሌ መቅረቱ እንዱሁም 
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንኑ መቀበለ  በጉዲዩ ሊይ 
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት  ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 79143 ታህሳስ 04 ቀን 2003 ዓ.ም 

ተሠጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 103031 ሚያዚያ 20 ቀን 2003 ዓ.ም 
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚኅ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
     መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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                                                          የሰ/መ/ቁ 69125 

ታህሣሥ 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጎስ ወሌደ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሪት ሠሊም ተስፊዬ ጠበቃ ዲንኤሌ ግርማ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አሌካን ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሙለጌታ ሀመነ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ 
የታየው በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ 
የሥራ ውሌ ከህግ ውጭ ያቋረጠ በመሆኑ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሠረት መብቴ 
እንዱጠበቅሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች የተቀጠሩት በዱኘልማ ዯረጃ ሊለ 
ተማሪዎች የእንግሉዝኛ ቋንቋ ሇማስተማር ነበር፡፡ በዱኘልማ ኮርስ እንግሉዝኛ ቋንቋ እንዲይሰጥ 
ከመንግሥት ትዕዛዝ የተሰጠ በመሆኑ ከሥራ የተሰናበቱ ስሇሆነ ስንብቱ ህጋዊ ነው በአዋጁ 
መሠረት የካሣና ላልች ክፌያዎች ሌንጠየቅ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ያሇውን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በህግ በተዯነገገው መሠረት ነው በማሇት 
ከወሰነ በኋሊ ተጠሪ ሇአመሌካች የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና የሥራ ስንብት ክፌያ ይክፇሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ 
የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበተው በህጉ በተዯነገገው መሠረት ስሇሆነ 
የማስጠንቀቂያ ክፌያና የሥራ ስንብት ክፌያ ክፇሌ መባለ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

አመሌካች በመንግስት ትዕዛዝ የእንግሉዝኛ ቋንቋ ሇዱኘልማ ተማሪዎች እንዲይሰጥ መከሌከለና 
በዚህ ምክንያት ተጠሪ የሥራ ውለን ማቋረጡ ተጠሪን የማስጠንቀቂያ ክፌያና የሥራ ስንብት 
ክፌያ ከመክፇሌ ነፃ አያዯርገውም በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ ተጠሪ በበኩለ እኔ 
የሥራ መዯቡን አሌሠረዝኩም፡፡ የሥራ መዯቡ ሇዱኘልማ ትምህርት እንዯማያስፇሌግ ትዕዛዝ 
የተሰጠው በመንግስት ነው፡፡ ስሇዚህ በመንግስት ትዕዛዝ የሥራ መዯቡ አሊስፇሊጊ የሆነ በመሆኑ 
የማስጠንቀቂያና የሥራ ስንብት ክፌያ የምከፌሌበት ምክንያት የሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርባሇች፡፡ 
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ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው  ተጠሪ ሇአመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያና 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇበትም በማሇት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ዴርጅት የተቀጠሩት ዴርጅቱ በዱኘልማ ትምህርት 
ሇሚያስተምራቸው ተማሪዎች የእንግሉዝኛ ቋንቋ ሇማስተማር እንዯነበር በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ በዱኘልማ  ዯረጃ ትምህርታቸውን ሇሚከታተለ ተማሪዎች የእንግሉዝኛ 
ቋንቋ እያስተማሩ በነበሩበት ጊዜ መንግስት በዱኘልማ ዯረጃ ሇሚሰጥ ትምህርት የእንግሉዝኛ 
ቋንቋ መሰጠት የላሇበት መሆኑን የሚገሌፅ መመሪያ ማውጣቱ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ 

አመሌካች የተቀጠሩበት የሥራ መዯብ በዱኘልማ ዯረጃ ትምህርት ሇሚሰጡ ተቋማት 
እንዯማያስፇሌግና አመሌካች ያስተምሩት የነበረው ትምህርት ሉሰጥ እንዯማይችሌ መንግስት 
መመሪያ ያወጣበት ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበታቸው ከዚህ በኋሊ በተቋሙ 
የሚሠሩት ሥራ የሇም በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበታቸው በራሱ አነሳሽነት 
አይዯሇም፡፡ ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበታቸው በህግ ሥሌጣን በተሰጠው የመንግስት አካሌ   
በተሊሇፇው መመሪያ መሠረት አመሌካች የሚያስተምሩት የእንግሉዝኛ ቋንቋ በዱኘልማ ዯረጃ 
መሰጠት የላሇበት መሆኑን የሚያረጋግጥ  አስገዲጅ ትዕዛዝ ስሇዯረሰው ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ 
ከአቅሙ በሊይ በሆነ ሁኔታ ሥሌጣን ባሇው አካሌ በተሰጠ ትዕዛዝ መሠረት በመሆኑ በጉዲዩ 
የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 28 ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ሇአመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያና የማስጠንቀቂያ ክፌያ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢነት የላሇው በመሆኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንን ውሣኔ መሻሩ በአግባቡ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 12 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ መሠረት ሇአመሌካች 
ተሠጥቷት የነበረው ሥራ ሥሌጣን ያሇው የመንግስት አካሌ ባወጣው መመሪያ መሠረት 
አመሌካች እየሠራች ሇመቀጠሌ የማትችሌ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች የሚሰጠው 
ሥራ በላሇበት ሁኔታ የሥራ ውለ እንዱቀጥሌ የማዴረግ ህጋዊ ግዳታ የሇበትም፡፡ የሥራ ውለ 
በመንግስት በወጣ መመሪያ ተፇፃሚነት ምክንያት የተቋረጠ በመሆኑ አመሌካች ማስጠንቀቂያም 
ሆነ የሥራ ስንብት ክፌያ የሚከፌሌበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ክርክር ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 60489 

 ጥር 14 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

                           ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                   አሌማው ወላ 

                                   ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሣ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አቶ አምባዬ ወ/ማሪያም- የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪዎች፡- የኢትዮጵያ የእህሌ ንግዴ ዴርጅት - ነገረፇጅ በየነ ቢቂሊ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች የስራ መሪ ሆኖ ሲሰራ በነበረበት ከተጠሪ ዴርጅት ጋር ባሇው የስራ ውሌን 
መሰረት ያዯረገ ክርክር ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የአማራ ብሓ/ክሌ/መንግስት 
የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ አመሌካችን 
ከስራ ያሰናበተው ያሇበቂ ምክንያት በህገ-ወጥ መንገዴ በመሆኑ የስራ ውለ ተቋርጦ ከነበረበት 
ጊዜ ጀምሮ ያሌተከፇሇው ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ስራው ይመሇስ በማሇት ሰጥቶት 
የነበረውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በበኩለ ስንብቱ ህገ-ወጥ መሆኑን በማመሌከት 
ክፌያን በተመሇከተ ግን ተፇጻሚነት ያሇው የፌታሏብሓር ህጉ መሆኑን በመግሇጽ የሶስት ወራት 
ዯመወዝ በካሳ መሌክ እና የሁሇት ወራት ዯመወዝ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ብቻ ተፇጽሞሇት 
እንዱሰናበት በማሇት በመወሰኑ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ይሄንኑ ውሳኔ በማጽናቱ 
የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ የቀረበ 
ነው፡፡ 

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን 
ነጥቦች ያነሱ ሲሆን ነሏሴ 24 ቀን 2002 ዓ.ም. በሶስት ገጽ በተጻፇ የቀረበ የቅሬታ ፌሬ-ሃሳብ፡-
የአመሌካች የስራ ውሌ በተጠሪ አነሳሽነት በህገ-ወጥ መንገዴ የተቋረጠ ስሇመሆኑ በሁለም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች በሚገባ የተረጋገጠ በመሆኑ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የፋ/ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ በስራ ሊይ ያሇውን የዴርጅቱን የስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ 
በግሌጽ በሚቃረን መሌኩ ውሳኔ የሰጡ በመሆኑ የተሰጡት ፌርድች ተሽረው የምዕራብ ጎጃም 
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ፀንቶሌኝ በመተዲዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 59(2) መሰረት ውዝፌ 
ዯመወዝ ተከፌልኝ ወዯ ስራ እንዴመሇስ እንዱወሰንሌኝ፣ ይህ አይቻሌም የሚባሌበት ህጋዊ 
ምክንያት ቢኖር ግን በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃነት ተያይዞ በቀረበውና በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ 
በስራ ሊይ ባሇው የስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 54(1)(ሀ)፣ 53(3)(ሀ)ና(ሇ)፣ 
እንዱሁም 60(2) መሰረት የስሌሳ ቀን ዯመወዝ በካሳ መሌክ፣ የ12 ወራት ዯመወዝ የስራ 
ስንብት ክፌያ እና የአንዴ ወር ዯመወዝ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ እንዱከፇሇኝ እንዱወሰንሌኝ 

www.abyssinialaw.com



56 
 

የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ታዞ ታህሳስ 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
በሁሇት ገጽ በተጻፇ መሌስ የሰጠ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- አመሌካች ክስ ሲያቀርቡ የሶስት ወራት 
ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌል ወዯ ስራዬ ሌመሇስ የሚሌ እንጂ የስራ ስንብት ክፌያ አሊቀረቡም፣ 
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያሊነሱትን ክርክር በማንሳት የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱፇጸሙሇት 
ሉጠይቅ አይገባውም፣ በተጠሪ እና አመሌካች መካከሌ ያሇው ክርክር መታየት ያሇበት 
በፌታሏብሓር ህግ እንጂ በስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት መሆን የሇበትም፣ የበሊይ 
እና ገዥ የሆነው ህግ የፌታሏብሓር ህጉ የስራ መሪ ከስራ ሲሰናበት የሚከፇሇው ክፌያ የሶስት 
ወራት ዯመወዝ ብቻ ስሇመሆኑ እየዯነገገ እና ከዚህ በፉት የሰበር ሰሚው ችልትም የሶስት 
ወራት ዯመወዝ ብቻ የሚገባው ስሇመሆኑ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠበት በመሆኑ 
የመተዲዯሪያ ዯንቡ ተፇጻሚነት ሉኖረው አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው 
ሲሆን ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ መርምሯቸዋሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ 
ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ በአመሌካች ሊይ የተወሰዯው የስራ ስንብት እርምጃ ህገ ወጥ ነው 
ተብል ውጤቱን በተመሇከተ ግን ተፇጻሚነት የሚኖረው የፌታሏብሓር ህጉ ነው በማሇት የስራ 
መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተፇጻሚ ያሇመዯረጉን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ የተያዘው ጉዲይ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ 
ተገኝቷሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ በሚሰሩት የስራ መሪዎች ሊይ ተፇጻሚነት 
ያሇው መተዲዯሪያ ዯንብ ስሇመኖሩ እና አመሌካችም የስራ መሪ ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን ያከራከረ 
ነጥብ አይዯሇም፡፡ በግራ ቀኙ መካከሌ ስራ ሊይ ያሇው ሌዩ ህግ እስካሇ ዴረስ እና ያሇው ዯንብ 
ዯግሞ ሇሞራሌ እና ሇህግ ተቃራኒ ነው ወይም ተፇጻሚነት ሉኖረው የማይገባበትን ህጋዊ 
ምክንያት እስካሌቀረበ ዴረስ ተፇጻሚነት የሚኖረው ይሄው ሌዩ ህግ በመሆኑ ወዯ አጠቃሊይ 
የፌታሏብሓር ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት ያሊቸውን የህግ ማዕቀፌ ፌሇጋ የሚኬዴበት አግባብ 
የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ በግራ ቀኙ መካከሌ ስራ ሊይ ያሇው መተዲዯሪያ ዯንብ ተፇጻሚነት 
ሉኖረው የማይገባ ስሇመሆኑ ያቀረበው ህጋዊ ምክንያት በላሇበት፣ ወዯ ፌታብሓር ህግ 
አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች ዯግሞ የሚኬዯው ሇዚህ ጉዲይ የተሇየ ህግ በላሇበት ሁኔታ በመሆኑ፣ 
ከዚህ በፉት ይሄ የሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ በማሇት የተነሳውም 
ቢሆን ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው ባሇመሆኑ እና ሇዯንቡ ተፇጻሚ አሇመሆን የቀረበ ህጋዊ 
ምክንያት ባሇመኖሩ በተጠሪ በኩሌ በዯንቡ ተፇጻሚነት ዙሪያ የተነሳው ክርክር ተቀባይነት 
የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡ 

አመሌካች ወዯ ስራ ሇመመሇስ ያቀረበውን ቅሬታ በተመሇከተ በመተዲዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 59(2) 
መሰረት በህገ-ወጥ መንገዴ ከስራ የተሰናበተው የስራ መሪ ወዯ ስራ ሇመመሇስ መብት እንዲሇው 
በግሌጽ የሚያስቀምጥ ቢሆንም ፌርዴ ቤቶች በስራው መሌካም አካሄዴ ሊይ የስራ መሪው ወዯ 
ስራው መመሇስ ችግር ያስከትሊሌ በማሇት ሲያምንበት ሇዚሁ ሇህገ-ወጥ ስንብት ተገቢነት 
ያሊቸው ክፌያዎች ተፇጽመውሇት እንዱሰናበት መወሰንን የሚከሇክሌ አይዯሇም፡፡ በዚሁ መሰረት 
የአመሌካች ወዯ ምዴብ ስራው የመመሇስ ጥያቄን በተመሇከተ የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች 
ውዴቅ አዴርገው ማሇፊቸውን በውጤት ዯረጃ ይሄም ችልት ተቀብልታሌ፡፡ በመቀጠሌ 
የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ በተመሇከተ ተጠሪ እንዯሚከራከረው ክስ ሲያቀርብ የሶስት ወራት 
ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ስራው እንዱመሇስ እንጂ የስራ ስንብት ክፌያ አሌጠየቀም በሚሌ ነው፡፡ 
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አመሌካች ክስ ሲያቀርብ ከስራ ተሰናብቶ በሶስተኛ ወሩ መሆኑ የተቋረጠው ውዝፌ ዯመወዝ 
ተከፌልት ወዯ ስራው እንዱመሇስ ቢሆንም ከሊይ እንዯተመሇከተው ፌርዴ ቤቱ የአመሌካች ወዯ 
ስራው መመሇስ ሇስራው መሌካም አካሄዴ ችግር ሉኖረው ይችሊሌ ብል ሲያምን ከዚሁ ከህገ-
ወጥ ስንብት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ክፌያዎች ተፇጽመውሇት እንዱሰናበት መወሰንን 
የሚከሇክሌና ህጉም የመጀመሪያው አማራጭ (ወዯ ስራ የመመሇስ የዲኝነት ጥያቄ) ተቀባይነት 
ካጣ ወዯ ሁሇተኛውና ተያያዥ ክፌያዎች መፇጸም በሚቻሌ መሌኩ የተዯነገገ በመሆኑ ተያያዥ 
ክፌያዎች እንዱፇጸምሇት ውሳኔ መስጠት ያሌተጠየቀ ዲኝነት ነው የሚባሌበት አግባብ የሇም፡፡ 

ተያያዥ ክፌያዎችን በተመሇከተ በዯርጅቱ ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ሊይ በዋሇው የስራ መሪዎች 
መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 54(1)(ሀ)፣ 53(3)(ሀ)(ሇ)፣ እና 60(2) መሰረት በህገ-ወጥ መንገዴ 
ከስራ የተሰናበተ የስራ መሪ የካሳ፣ የስራ ስንብት እና የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ሉከፇሌ የሚገባ 
ስሇመሆኑ የሚዯነግግ በመሆኑ በዚሁ ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱት ክፌያዎች ሇአመሌካች 
ሉፇጸሙሇት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የክፌያ መጠኑን ስንመሇከት አመሌካች በተጠሪ 
ዴርጅት ውስጥ ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ ሲሰራ የነበረ ስሇመሆኑ እና የዯመወዝ መጠኑ ዯግሞ ብር 
1,200 (አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ) ስሇመሆኑ ያከራከረ ነጥብ ባሇመሆኑ በዚሁ መሰረት ስላቱን 
ሰርተናሌ፡፡ ከሊይ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት ክፌያውን ስናሰሊ በዯንቡ አንቀጽ 54(1)(ሀ) 
መሰረት የሁሇት(2) ወራት ዯመወዝ በካሳ መሌክ 1200 x 2= 2,400 ብር (ሁሇት ሺህ አራት 
መቶ ብር)፣ በዯንቡ አንቀጽ 53(3)(ሀ)(ሇ) መሰረት የስራ ስንብት ክፌያ የ26 ዓመት አገሌግልት 
መሰረት በማዴረግ ስናሰሊ 1,200 + 1/3 X 1,200(26-1)= 11,200 ብር (አስራ አንዴ ሺህ 
ሁሇት መቶ ብር) እና በዯንቡ አንቀጽ 60(2) መሰረት ሇማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ የአንዴ ወር 
ዯመወዝ ብር 1,200 (አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ብር) ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት 
ባጠቃሊይ ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 14,800 ( አስራ አራት ሺህ ስምንት መቶ ብር) ሉከፌሇው 
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ የበታች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች በግራ ቀኙ መካከሌ በተፇጠረው አሇመግባባት 
ተፇጻሚነት ያሇው ህግ በተመሇከተ በዴርጅቱ ውስጥ በስራ ሊይ ያሇው የስራ መሪዎች ዯንብ ሆኖ 
እያሇ ያሇ በቂ ህጋዊ ምክንያት ማሇፈ አግባብነት የላሇው እና መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት የውሳኔ ክፌሌ በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 51756 ሰኔ 21 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የአማራ 

ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 14504 ጥቅምት 12 ቀን 2001 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. በግራ ቀኙ መካከሌ የተፇጠረው አሇመግባባት መታየት ያሇበት በተጠሪ ዴርጅት በስራ ሊይ 
ባሇው የስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪ በህገ-ወጥ መንገዴ አመሌካችን ከስራ ያሰናበተው በመሆኑ የካሳ፣ የስራ ስንብት እና 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ባጠቃሊይ 14,800 ብር (አስራ አራት ሺህ ስምንት መቶ ብር) 
ሇአመሌካች እንዱከፌሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
     መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 67382 

 ጥር 04 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1.አበባ ትራንስፕርት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ነ/ፇጅ ሰሊማዊት ጌታቸው ቀረቡ  

           2. ባዜን የእርሻና ኢንዱስትሪ ሌማት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

ተጠሪዎች ፡- አቶ አርጋው አበበ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ የግሌ የስራ ክርክር ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው 
የፋ/የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረውን ክርክር በመመሌከት ተጠሪ በራሱ ፌቃዴ ስራ 
መሌቀቁን ተከትል የሚፇጸሙት የስራ ስንብት፣የአመት እረፌት እና ላልች ጥቅሞች ወርሃዊ 
ዯመወዝን መሰረት በማዴረግ ስሇሚከፇለ እና እንዯ ዯመወዝ የሚታዩ በመሆናቸው ከተጠሪ ሊይ 
የሚፇሇጉ የተሇያዩ ዕዲዎች አለ በማሇት ሇዕዲው ተብል ከስራ ሲሰናበት ሉቀነስበት አይገባም 
በማሇት ውሳኔ በመስጠቱ እና ይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ.337 መሰረት በማጽናቱ የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች 
በማመሌከቱ ነው፡፡  
 
አመሌካቾች ባቀረቡት አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን ነጥቦች 
በማመሌከት ያቀረቡ ሲሆን በቀን 27-7-2003 ዓ.ም በሁሇት ገጽ የተጻፇ የቅሬታቸው ፌሬ-
ሃሳብ፡- በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 59(1) በግሌጽ እንዯሚዯነግገው በዕዲ ሉያዝ 
የማይችሇው ዯመወዝ ብቻ ነው እንዱባሌሌን፤ አመሌካቾች የተጠሪን ዕዲ የቀነሱት 
እንዯፔሮቪዯንት ፇንዴ፣ የአገሌግልት ክፌያ እና ከመሳሰለት ጥቅማ ጥቅሞች ሊይ በመሆኑ 
ከተጠሪ ሊይ ዕዲው መቀነሱ ተገቢ ነው ተብል እንዱወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ 
በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ ግንቦት 22 ቀን 2003 ዓ.ም በአንዴ ገጽ በተጻፇ 
የጽሁፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- ያሌተወራረዯ ሂሳብ አሇበት የሚሇው አመሌካች 
በመሆኑ፣ በዚህ ዴርጅት ውስጥ ከአስር አመት በሊይ ስሰራ ምንም ዓይነት ዕዲ የላሇብኝ እና 
በየወሩ ሙለ ዯመወዜ የሚከፇሇኝ በመሆኑ፣ አሁን ስራ በመሌቀቄ ምክንያት የአገሌግልት ክፌያ 
ሊሇመፇጸም ሑሳቡን እንዲሻቸው ሰርተው ያቀረቡት በመሆኑ፣ዕዲው በትክክሌ ያሇብኝ ስሇመሆኑ 
በፌርዴ ቤት ሳይረጋገጥብኝ አመሌካች እንዯፇሇገው ቀንሶ እንዱሰጥ መዯረግ ስሇላሇበት በበታች 
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ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ እና የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት 
በመሆኑ እንዱጸናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ አና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ 
ተጠሪ አሊወራረዯም የተባሇውን ሑሳብ አመሌካቾች ሇተጠሪ ከሚከፌለት ክፌያዎች ሊይ መቀነስ 
አይችለም ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ 
ጉዲዩ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ጉዲዩን ስንመረምር 
የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች ተጠሪ ስራውን በገዛ ፌቃደ ሲሇቅ ከሚከፇሌሇት ክፌያ ሊይ 
ዕዲዎች አለበት በማሇት ሉቀንስበት አይገባውም ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ የዯረሰው ከስራ 
በመሰናበቱ ምክንያት ሇተጠሪ የሚፇጸሙሇት ክፌያዎች ከዯመወዝ ጋር የተያያዙ ናቸው በማሇት 
እና የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 59(1) ን በመጥቀስ ስሇመሆኑ ከውሳኔው 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም ዯመወዝ ማሇት ምን እንዯሆነ እና የትኞቹ ክፌያዎች እንዯ ዯመወዝ 
የሚቆጠሩ ስሇመሆኑ በዚሁ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 53(1) ስር 
ዯመወዝ ማሇት አንዴ ሰራተኛ በስራ ውለ መሰረት ሇሚያከናውነው ስራ የሚከፇሇው መዯበኛ 
ክፌያ ማሇት ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ የትርፌ ሰአት ክፌያ፣አበሌ፣ከአሰሪ የሚከፇሌ 
ጉርሻ(ቦነስ)፣ኮሚሽን፣ላልች የማትጊያ ክፌያዎች እና ከዯንበኞች የሚሰበሰብ የአገሌግልት 
ክፌያዎች እንዯ ዯመወዝ የማይታዩ ስሇመሆናቸው በዚሁ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 
አንቀጽ 53(2) ስር ተዯንግጓሌ፡፡  

ከዚህ ዴንጋጌ አጠቃሊይ ንባብ መገንዘብ የሚቻሇው ዯመወዝ የሚባሇው በግራ ቀኙ መካከሌ 
ባሇው የስራ ውሌ መሰረት ሇተከናወነ ስራ የሚከፇሌ መዯበኛ ክፌያ እንጂ ከዚህ ውጪ ያሇውን 
በተሇይም አሁን እያከራከረ ያሇውን በስራ ስንብት ምክንያት የሚፇጸሙትን ክፌያዎች 
የማያጠቃሌለ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇተጠሪ በስራ 
መሰናበቱ ምክንያት የሚፇጸሙሇት ክፌያዎች እንዯ ዯመወዝ ይታያለ በማሇት የአሰሪና ሰራተኛ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 59(1)ን በመጥቀስ የሰጠው ውሳኔ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ 
ቁ.377/96 ምዕራፌ ሶስት ዘርፌ ሁሇት ከአንቀጽ 36 እስከ 38 ዴረስ ያሇውና የስራ ውሌ ሲቋረጥ 
ዯመወዝ እና ተያያዥነት ያሊቸው ክፌያዎች የሚፇጸምበትን አግባብ የሚዯነግገው ክፌሌ ነው፡፡ 
አንዴ የስራ ውሌ ሲቋረጥ የሰራተኛው ዯመወዝ እና ተያያዥ ክፌያዎች ሁለ በሰባት ቀናት 
ውስጥ መከፇሌ ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣ሆኖም የክፌያው ጊዜ ሉራዘም የሚችሇው ከአሰሪዉ 
የተረከበዉን ንብረት የማስረከብ ወይም የሚፇሇግበትን ማናቸዉንም ሂሳብ በማወራረዴ በራሱ 
ጥፊት በሆነ ምክንያት ካዘገየዉ ስሇመሆኑ በዚሁ አዋጅ በአንቀጽ 36(1) ስር ተዯንግጓሌ፡፡  

በተጨማሪም በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 37 ስር በክፌያ መጠኑ ሊይ አሇመግባባት ሲኖር አከራካሪ 
ያሌሆነዉ ክፌያ ሉፇጸም የሚገባ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ ግራቀኙ በተጠሪ 
ሊይ አመሌካቾች ያሌተወራረዯ ሑሳብ አሇ በማሇት በሚከራከሩበት እና ተጠሪ በበኩለ ምንም 
ዓይነት ዕዲ የላሇበት እና ራሳቸዉ የፇጠሩት ነዉ በማሇት በሚከራከርበት ወቅት የእነዚህ ሁሇቱ 
ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ የሚያስገነዝቡት አመሌካቾች የተጠሪን ክፌያ ገንዘቡ በእጃቸዉ ስሊሇ 
ብቻ ቆርጠዉ ማስቀረት ሳይሆን በፌርዴ ቤት አሇ የሚለትን ዕዲ በትክክሌ ያሇበት ስሇመሆኑ 
ማስወሰን የሚገባቸዉ ስሇመሆኑ ነዉ፡፡ አመሌካቾች ይሄንን ባሌፇጸሙበት ሁኔታ እና ግራቀኙ 
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ያሌተማመኑበትን ዕዲ ሇተጠሪ ሉፇጸምሇት ከሚገባዉ ክፌያ ሊይ ቀንሶ ማስቀረቱ ከሊይ 
የተመሇከቱትን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና ተቀባይነት ያሇዉ አካሄዴ 
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ ተጠሪ ከስራ በመሰናበቱ ምክንያት ከሚከፇለት ክፌያዎች ሊይ በግራ ቀኙ መካከሌ 
አከራካሪ የሆነዉን ሑሳብ መሰረት በማዴረግ ቀንሶ ክፌያ መፇጸም አግባብነት የላሇዉ ነዉ 
ብሇናሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም በሰጡት ዉሳኔ በስንብት ወቅት የሚፇጸሙት ክፌያዎች 
እንዯዯመወዝ ይቆጠራለ በማሇት የሰጡት ምክንያት ተቀባይነት ባይኖረዉም የዯረሱበት 
መዯምዯሚያ ተቀባይነት ያሇዉ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 342 መሰረት ከዉጤት አኳያ 
ተቀብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተዉን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

ው ሳ ኔ 
1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ ቁ.103360መጋቢት 26 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት 

እና የፋ/የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 70595 በቀን 17-6-2003ዓ.ም በዋሇዉ ችልት 
የሰጡት ዉሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በተጠሪ እና አመሌካቾች መካከሌ አከራካሪ የሆነን ዕዲ በትክክሌ ዕዲዉ ስሇመኖሩ በፌርዴ 
ቤት ሳይወሰንበት በስንብት ወቅት ከስንብቱ ጋር በተያያዘ ሇተጠሪ ከሚፇጸሙሇት 
ክፌያዎች ሊይ ተቀንሶ የሚከፇሌበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በቀን 13-8-2003 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የተሰጠዉ የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 73258 

  ጥር 16 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሀመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ አበራሽ ፇይሳ - ቀረቡ 

          2. ወ/ሮ ነገት አብዱ - ቀረቡ 

          3. ወ/ሮ እሇፎ አበራ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ጂ ሰቭን ንግዴና ኢንዱስትሪ ኃ.የተ.የግሌ  ማህበር - ነ/ፇጅ ብርሃኔ አባይ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአገሌግልት ክፌያ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች 
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡የክሱ 
ይዘትም ባጭሩ፡-በተጠሪ ዴርጅት መጋቢት 05 ቀን 1983 ዓ.ም በተሇያዩ የስራ መዯቦች ሊይ 
ተቀጥረው ሲሰሩ ቆይተው በየካቲት ወር 2003 ዓ.ም ስራቸውን በገዛ ፇቃዲቸው የሇቀቁ ቢሆንም 
ተጠሪ የአገሌግልት ክፌያ ሉከፌሊቸው ፇቃዲኛ ሉሆን ያሇመቻለን በመግሇጽ የአገሌግልት ክፌያ 
እንዱከፇሊቸው፣ክፌያው ሇዘገየበት ጊዜ ዯግሞ  ተገቢውን ክፌያ እንዱፇጽም እንዱሁም ሇ3ኛ 
ተጠሪ ያሊግባብ የቆረጠባቸውን የስዴስት አመት ከስዴስት ወር እረፌት ወዯ ገንዘብ  ተሇውጦ 
እንዱከፌሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ 
መሌስም 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች በዴርጅቱ ከ20 ዓመታት በሊይ ማገሌገሊቸውን፣3ኛ 
አመሌካችም ከ10 ዓመት በሊይ ማገሌገሊቸውን  ገሌፆ አመሌካቾች በጡረታ አዋጅ ቁጥር 
345/1995 አንቀጽ  2 ንዐስ ቁጥር 13 እና 14 ዴንጋጌዎች መሰረት የጡረታ አበሌ ተመሊሽ 
ተጠቃሚ ስሇሚሆኑ የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፇሊቸው አይገባም፣የታመኑ ክፌያዎች ሇአመሌካቾች 
ተሰጥተዋሌ፣3ኛ አመሌካችም የተቆረጠባቸው የአመት እረፌት ፇቃዴ የሇም በማሇት  ክሱ 
ውዴቅ እንዱሆን  ገሌጾ ተከራክሯሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ከማህበራዊ ዋስትና አመሌካቾች 
የጡረታ ተሸፊኝ ሇመሆን የሚያበቃ የአገሌግልት ጊዜ እና የእዴሜ ጣሪያ ያሟለ መሆን 
ያሇመሆኑን በሚመሇከት ተጣርቶ እንዱቀረብሇት ትእዛዝ ሰጥቶ ይኸው አካሌ አመሌካቾች 
የጡረታ ተሸፊኝ ያሇመሆናቸውን ከአረጋገጠሇት በሁዋሊ ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ ሇአመሌካቾች 
የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሌ ይገባሌ፣ላልች የዲኝነት ጥያቄዎች ግን ተቀባይነት የሊቸውም  
በማሇት ወስኗሌ፡ተጠሪ የስራ ስንብት ሇአመሌካቾች ሉከፌሌ ይገባሌ ተብል በተሰጠው የውሳኔ 
ክፌሌ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካቾች የጡረታ ተመሊሽ ተጠቃሚ ናቸው በሚሌ 
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ምክንያት የስራ ስንብት አገሌግልት ክፌያ አይገባቸውም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ የስር ፌርዴ 
ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካቾች የተመሇሰሊቸው ራሳቸው 
ያዋጡት የጡረታ ገንዘብ ሁኖ እያሇ የፋዳራለ ከፌተኛ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሙለ የጡረታ 
መብት ተጠቃሚ እንዯሆኑ በመቁጠር የአገሌግልት ክፌያ አይገባቸውም በማሇት መወሰኑ የአዋጅ 
ቁጥር 345/1995 አንቀፅ 2(13)(14)  እና አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 39 እና ይህንኑ 
ዴንጋጌ ሇማሻሻሌ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀፅ 2(ሸ) ዴንጋጌን ያሊገናዘበ ነው 
በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም  አመሌካቾች የጡረታ 
መዋጮአቸው ተመሊሽ የተዯረገሊቸው በመሆኑ የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፇሊቸው አይገባም 
የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን 
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ አመሌካቾች የጡረታ ተመሊሽ የሆነውን ገንዘብ ከወሰደ የስራ 
ስንብት ክፌያ ሉያገኙ የሚችለበት ሔጋዊ መሰረት የሇም በማሇት በጽሐፌ መሌሱን 
ሰጥቷሌ፡፡አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሇው፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ  ከአምስት አመታት 
በሊይ ያገሇገለና ስራቸውን በገዛ ፇቃዲቸው የሇቀቁ መሆኑን፣አመሌካቾች ሇጡረታ መብት 
የሚያበቃ እዴሜና ያገሌግልት ዘመን ሊይ ያሌዯረሱ መሆኑን የሚመሇከተው አካሌ ማረጋገጡንና 
አመሌካቾች ራሳቸው ሇጡረታ ያዋጡት 4% መዋጮ ብቻ ተመሊሽ የሆነሊቸው መሆኑን ነው፡፡ 

ተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያውን መክፇሌ የሇበኝም የሚሇው የጡረታ መዋጮ የተመሇሰሊቸው 
በመሆኑ በጡረታው ሔግ መሰረት የጡረታ አበሌ ተጠቃሚነታቸው ተረጋግጧሌ የሚሌ 
የመከራከሪያ ነጥብ በማንሳት ነው፡፡  

ወዯ ሔጉ ስንመጣ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ያሇው ወይም የጡረታ መብት ያሇውና በጡረታ 
ሔግ የተመሇከተው መዯበኛ የጡረታ እዴሜ ዯርሶ ከስራ የተገሇሇ ሰራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ 
የማግኘት መብት እንዯላሇው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 (ማሻሻያ) አዋጅ 
ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(2)(ሰ፣ሸ) ተመሌክቶአሌ፡፡ሰራተኛ የስራ ውለ ሲቋረጥበት የስራ ስንበት 
ክፌያ የሚፇጸምሇት ሇአሰሪው አገሌግልት ስሇሰጠና ሉቋቋመው የማይችሌ ዴንገተኛ የገንዘብ 
ችግር እንዲይገጥመው በሚሌ እሳቤ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ይህ ከሔጉ በስተጀርባ ያሇው አስተሳስብ 
ወይም ምክንያት ሲሆን በሔጉ እንዯተመሇከተው ሰራተኛው የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም 
የጡረታ መብት ካሇው ግን የስራ ውለ ቢቋረጥም፤ ገንዘብ ማግኘቱን ስሇሚቀጥሌ (ስሇቀጠሇ) 
የስራ ስንብት ክፌያው አይከፇሇውም፡፡የጡረታ አበሌ ወይም የፔሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚነት ካሇ 
የስራ ስንብት የማይከፇሇው ከአንዴ ምንጭ(አሰሪ) ሁሇት ጊዜ ገንዘብ እንዲይከፇሌ ሇመከሌከሌ 
ታስቦ ነው፡፡ 

ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች የስራ ውለን ያቋረጡት በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ 
ከአምስት አመታት በሊይ ካገሇገለ በኋሊ ነው ቢባሌም፤በጡረታ ሔጉ መሰረት የጡረታ እዴሜና 
አገሌግልት ዘመን ሊይ ስሇመዴረሳቸውና የጡረታ አበሌ የሚያገኙ ሇመሆኑ ተጠሪ አሊስረዲም፡፡ 
አመሌካቾች የስራ ውለን እንዲቋረጠ የጡረታ አበሌ ማግኘታቸውን ይቀጥሊለ የሚሌ ክርክርም 
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ሆነ ማስረጃ ከላሇ ዯግሞ ሇስራ ስንብት መከፇሌ መሰረት የሆነውን በሔጉ በስተጀርባ ያሇውን 
ምክንያት መሰረት በማዴረግ የስራ ስንብቱን ክፌያ ማስከፇሌ የግዴ ይሆናሌ፡፡ ሔጉ በዚህ መሌክ 
ካሌተተረጏመም ሰራተኛውን ሇዴንገተኛ የገንዘብ ችግር ማጋሇጥ ይሆናሌ፡፡ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 
345/1995 አንቀጽ 2 ንኡስ አንቀጽ 13 እና 14 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መሰረት አዴርጎ 
የሚከራከረው አመሌካቾች ሇጡረታ ያዋጡትን የራሳቸውን 4% ገንዘብ ወስዯዋሌ በማሇት ሲሆን 
አመሌካቾችም ይህንኑ አይክደም፡፡ ስሇሆነም የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ መሆን  በሔጉ አነጋገር 
የጡረታ መብት ተጠቃሚነትን ያሳያሌ ወይ? የሚሇው ጥያቄ መመሇስ ያሇበት ነው፡፡ 

በዚህም መሰረት አመሌካቾች ክሱን ሲመሰርቱ በስራ ሊይ በነበረው በአዋጅ ቁጥር 345/1995 
አንቀጽ 2(13) ስር አበሌ የሚሇው ቃሌ የጡረታ መዋጮ ተመሊሽንም የሚጨመር 
መሆኑን፣በአዋጁ አንቀፅ 21 ዯግሞ ተመሊሽ መዋጮ የሚሰጠው ከአስር አመት ያሊነሰ፣ሃያ 
አመት ያሌሞሊ አገሌግልት ፇጽሞ በራሱ ፇቃዴ ስራውን ከሇቀቀ ወይም ከሃያ አመት ያነሰ 
አገሌገልት ፇጽሞ በአዋጁ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ ምክንያት ከስራ ከተሰናበተ ሰራተኛው 
የከፇሇው አራት በመቶ 4% የጡረታ መዋጮ የሚመሇስ መሆኑና በአዋጁ አንቀጽ 2(14) ዯግሞ 
ባሇመብት ማሇት በአዋጁ መሰረት አበሌ የሚቀበሌ ወይም አበሌ ሇመቀበሌ የሚያስፇሌጉትን 
ሁኔታዎች የሚያሟሊ ሰራተኛ  ወይም ተተኪ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ይህ ዴንጋጌ መታየት 
ያሇበት ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀፅ 2(1(ሸ)) 
ይዘት፣መንፇስ እና ዓሊማ ጋር ተጣጥሞ ነው፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 
2(13 እና 14) እና 21 ዴንጋጌዎች  የተቀመጠውን ዴንጋጌ አንዴ ሊይ ስንመሇከተው የጡረታ 
መዋጮ የሚመሇሰው የሰራተኛው ዴርሻ ብቻ ነው፡፡የአሰሪው መዋጮ የማይከፇሌ መሆኑን 
ዴንጋጌዎቹ በግሌፅ ያሳያለ፡፡ እንዱህ ከሆነ ሁሇት ጊዜ ከአሰሪው ኪስ ገንዘብ ወጥቷሌ ሉባሌ 
የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ እንዱሁም ሰራተኛው ሇአሰሪው ባበረከተው አስተዋጽኦ ምክንያትና 
የስራ ስንብት የማህበራዊ ዋስትና ሽፊን (Social Security Scheme) ተብል ከሚታሰብበት 
አግባብ አንፃር ሲታይ አመሌካቾች ከተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያ የማያገኙበት ምክንያት የሇም፡፡ 
ስሇሆነም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የጡረታ አበሌ ተጠቃሚነት የሚሇውን ሏረግ ብቻ ይዞ 
የአዋጁን ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ እንዱሁም ዓሊማ ጋር ባግባቡ ሳይመረምር አመሌካቾች የስራ 
ስንብት ክፌያ አይገባቸውም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡                          

ው ሳ ኔ 
1. በፋዳራሌ ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 11287 መስከረም 5 ቀን 2004 ዓ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 
2. በአሰሪ ዘንዴ ከአምስት አመታት በሊይ አገሌግል በራሱ ፇቃዴ ስራውን የሇቀቀ ሰራተኛ 

እዴሜውና የአገሌገልት ዘመኑ የጡረታ መብት ተጠቃሚ የማያዯርገው እስከሆነ ዴረስ 
ራሱ ያዋጣውን መዋጮ ተመሊሽ ሁኖሇታሌ በሚሌ ምክንያት የስራ ስንብት አይከፇሌም 
ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 64257 ሰኔ 28 ቀን 2003 ዓ.ም 
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር በግራ ቀኙ  የወጣውን ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ  
    ይመሇስ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 67201 
 የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- አቶ ምትኩ ኃይለ ጠበቃ ሇገሰ ማሞ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡-  አቶ መስፌን ጥሊሁን የቀረበ የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ጋር ተያያዥነት ያሇው እና በስራ ሊይ የዯረሰን ጉዲት ካሳ መሰረት 
ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት 
በሀዋሳ ከተማ የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ በተጠሪ ዴርጅት 
ውስጥ ሊሌተወሰነ ጊዜ በእንጨት መሰንጠቂያ ማሽኒስትነት በወር ብር 750 /ሰባት መቶ ሀምሳ 
ብር/ እየተከፇሇኝ በማገሌገሌ ሊይ እያሇሁ በጥር 08 ቀን 2002 ዓ.ም የማሽኑ መጋዘን በግራ እጅ 
ሊይ ባዯረሰው የመቆረጥ አዯጋ ሶስት ጣቶቼ ተቆርጠው ከፌተኛ ጉዲት ዯርሶብኛሌ፡፡ በዚህ የተነሳ 
ከዚህ በኋሊ ስራ ሊይ ተሰማርቼ ስራ መስራት እንዲሌችሌ አዴርጎኛሌ፡፡ በመሆኑም በአሰሪና 
ሰራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 109/1/ መሰረት ሇዯረሰብኝ ጉዲት ካሳ እና የህክምና ወጪ 
እንዱከፇሇኝ በማሇት ባጠቃሊይ ብር 45,000 /አርባ አምስተ ሺህ ብር/ እንዱከፌሇኝ በማሇት 
ነው፡፡ የቀረበው ክስ ሇተከሳሽ ዯርሶት መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ ባቀረበው መሌስ አመሌካች 
በዴርጅቱ ውስጥ በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 10/1/ሏ/ሠ/መሰረት የስራ መብዛት በሚኖርበት ጊዜ 
ስራው እስኪያሌቅ ዴረስ ብቻ ሇመስራት የተዋዋሇ በመሆኑ፣አመሌካች ከተጠሪ ጋር ብቻ ሳይሆን 
ከላሊ ስራ ተቋራጭ ጋርም የሚሰራ በመሆኑ፣የጉዲት መጠኑንም የሚያሳይ ነገር ያሊቀረበ 
በመሆኑ፣አመሌካች ጉዲት የዯረሰበት አዕምሮውን በሚገባ መቆጣጠር በማይችሌበት ሁኔታ 
በመጠጥ ሰክሮ በስራ ሊይ በመገኘት በመሆኑ በራሱ ሊይ ሆነ ብል እንዲዯረሰ 
ስሇሚቆጠር፣በወቅቱ ከሳሽ ወዯ ዴርጅቱ ሲመጣ ሰክሮ ስሇነበር ወዯ ስራ እንዲይገባ በአሰሪው 
ጭምር ትዕዛዝ ቢሰጠውም እምቢተኛ በመሆን በመስራት ሊይ እንዲሇ ጉዲት የዯረሰበት 
በመሆኑ፣ኃሊፉነት የላሇብኝ ቢሆንም እንኳ በሰብአዊነት የህክምና ወጪውን የሸፇንኩ 
በመሆኑ፣ከዚያም በመዲን ወዯ ስራው ተመሌሶ ስራውን ሲሰራ ቆይቶ የማሽን ካፕስተሮችን 
በመሇወጡ በፇጸመው ጥፊት ምክንያት ከስራ የተሰናበተ በመሆኑ ያቀረበው ክስ ተቀባይነት 
የሇውም የሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 
በመስማት እና ማስረጃ በመቀበሌ ከሳሽ በስራ ገበታው ሊይ የተገኘው በስካር መንፇስ ስሇመሆኑ 
እና በእንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ መስራት እንዯላሇበት የተሊሇፇሇትን የስራ ኃሊፉውን ትዕዛዝ 
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በመተሊሇፌ በመስራት ሊይ እንዲሇ የዯረሰበት ጉዲት በመሆኑ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው ተብል 
የማይወሰዴ በመሆኑ የቀረበው የካሳ ክፌያ ጥያቄ ውዴቅ ነው በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከሳሽ 
በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም 
የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት የበታች ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348/1/ 
መሰረት አጽንቶታሌ፡፡ ሆኖም የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልት የቀረበሇትን ቅሬታ በመቀበሌ የግራ 
ቀኙን ክርክር በመስማት በግራ ቀኙ መካከሌ የስራ ውሌ ስሇመኖሩ ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/ 
ያረጋገጠው ነጥብ ባሇመኖሩ፣ስራው ዯግሞ የአዯገኝነት ጠባይ ያሇው በመሆኑ እና በፌትሏብሓር 
ህግ ቁ.2088/1/ መሰረት የኃሊፉነት ዯንቦችን በመጥቀስ አመሌካች ከኃሊፉነት ሉዴን ስሇማይችሌ 
የዯረሰውን ጉዲት የመካስ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የካሳ መጠኑን በርትህ 20,000 ብር/ሀያ ሺህ 
ብር/ እንዱከፌሌ በማሇት ውሳኔ  ሰጥቷሌ፡፡  

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን 
ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት 
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ቀዯም ሲሌ ሇዚህ 
የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ በዚህ ጉዲይ አመሌካች ኃሊፉ ነው 
የመባለን አግባብነት ከአዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 96/ሀ/እና/ሇ/ አኳያ ሇመመርመር በሚሌ 
በመሆኑ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ የተያዘውን ጉዲይ ተመሌክቶ እሌባት መስጠት ተገቢነት ይኖረዋሌ 
ማሇት ነው፡፡  

በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በመጀመሪያ ዯረጃ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልት 
የአሁን ተጠሪ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ ያነሳውን ነጥብ 
በተመሇከተ የአሁን ተጠሪ ራሱ ክሱን ሲያቀርብ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ስሇመሆኑ እና 
በወር የሚያገኘውን የዯመወዝ መጠን በማመሌከት በመሆኑ ተጠሪ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ 
ስሇመሆኑ አከራካሪ ባሌሆነበት ሁኔታ እና ተጠሪም ራሱ ክሱን ሲያቀርብ አመሊክቶ ያቀረበውን 
ነጥብ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ማንሳቱ እና ሰራተኛ ስሇመሆኑ አመሌካች አሊረጋገጠም ወዯ የሚሇው 
መዯምዯሚያ መዴረሱ አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በግራ ቀኙ መካከሌ 
የተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ሰራተኛ መሆን አከራካሪ ባሌሆነበት ሁኔታ የክሌለ የሰበር 
ሰሚ ችልት በራሱ በማንሳት ሰራተኛ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ መዴረሱ ተቀባይነት 
ያሇው ዴምዲሜ ባሇመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡  
 

በላሊ በኩሌ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን ፌሬ-ነገሮች ስንመሇከት ተጠሪ በስራ ሊይ ዯረሰ 
የተባሇው ጉዲት በዯረሰበት ዕሇት ጠዋት ወዯ ስራ ከገባ በኋሊ፣የስራ ኃሊፉው ሇላሊ ስራ ሲወጣ 
ተከትል እንዯወጣ እና የስራ ኃሊፉው ተመሌሶ ሲመጣ ተጠሪም ተከትልት እንዯመጣ፣በዚህን 
ወቅት ተጠሪ በስካር ውስጥ እንዯነበር ወይም ይንገዲገዴ እና የመጠጥ ጠረንም እንዯነበረዉ፣ከዚህ 
የተነሳ አመሌካች እንዲትሰራ በማሇት አስጠንቅቆት እንዯነበር፣ሆኖም አመሌካች ሇስራ ሲወጣ 
አስፇቅዲሇሁ በማሇት ሇመዯወሌ በሚሌ የሞባይሌ ስሌክ በመያዝ እንዯወጣ፣ተመሌሶም አሰሪው 
ፇቅድሌኛሌ በማሇት እምቢተኛ በመሆኑ መስራት እንዯጀመረ፣ስራውን መስራት ከጀመረ ብዙም 
ሳይቆይ አዯጋው እንዯተከሰተ፣ከአዯጋውም በኋሊ አመሌካች ወዯ ተሇያዩ የህክምና ቦታዎች 
የወሰዯው እና በመዲንም ስራ የጀመረ ስሇመሆኑ፣ ሆኖም ስራውን ከጀመረ በኋሊ አንዱቀይር 
የተሰጠውን የማሽን ካፕስተሮችን በማጥፊቱ በፇጸመው ጥፊት ከስራ  የተሰናበተ ስሇመሆኑ 
ነው፡፡  
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ከሊይ የተረጋገጡትን ፌሬ-ነገሮች ይዘን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ስንመሇከት በእርግጥ 
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 96/1/ን ስንመሇከት አንዴ አሰሪ በስራ ሊይ በሰራተኛው 
ሇሚዯርስ ጉዲት ሇመካስ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም ጉዲት የዯረሰበት 
ሰራተኛ ሆነ ብል በራሱ ሊይ ሊዯረሰው ማንኛውም ጉዲት አሰሪው ኃሊፉነት 
እንዯላሇበት፣በተሇይም አሰሪው አስቀዴሞ በግሌ የሰጡትን የዯኅንነት መጠበቂያ መመሪያዎች 
በመጣስ ወይም የአዯጋ መከሊሇከያ ዯንቦችን በመጣስ ወይም አካለን ወይም አዕምሮውን በሚገባ 
ሇመቆጣጠር በማይችሌበት ሁኔታ በመጠጥ ወይም በአዯንዛዥ ዕፅ ሰክሮ በስራ ሊይ በመገኘቱ 
የዯረሰ ጉዲት በሰራተኛው ሆን ተብል የዯረሰ ተዯርጎ ስሇሚወሰዴ አሰሪው ሇመካስ ኃሊፉነት 
የላሇበት ስሇመሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 96/ሀ//ሇ/ ስር ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ 
ተጠሪ ጉዲት በዯረሰበት ቀን ሰክሮ በስራው ሊይ የተገኘ ስሇመሆኑ፣እንዲይሰራ ተብል በስራ 
ኃሊፉውም የተሰጠውን መመሪያ በመጣስ በእምቢተኝነት ወዯ ስራ በመግባት ስራ የጀመረ 
ስሇመሆኑ እና በወቅቱም ይንገዲገዴ የነበረ ስሇመሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የዯረሰው ጉዲት በስራ 
ሊይ እንዯዯረሰ ተቆጥሮ ሇዯረሰው ጉዲት አሰሪው/አመሌካች/ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት በክሌለ 
የመጀ/ዯረጃ እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መወሰኑ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር የተፇጸመ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ አያሳይም፡፡ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም ግራቀኙ 
ያሌተካካደበትን እና ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ስሇመሆኑ ተጠሪ ራሱ ባሌካዯበት 
ሁኔታ ሰራተኛ መሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ፣በግራቀኙ መካከሌ ተፇጻሚነት ያሇው የህግ  
የአሰሪና ሰራተኛ ስሇመሆኑም በሊከራከረበት ሁኔታ የፌተሏብሓር ህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ እና 
የአመሌካች ዴርጅት ስራ የአዯገኝነት ባሔርይ ያሇው ነው በማሇት አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት 
ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ መዴረሱ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  
  
ባጠቃሊይ በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ያሇመሆኑ ከተረጋገጡት ፌሬ-
ነገሮች እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ የክሌለ የሰበር ሰሚ 
ችልት የበታች ፌርዴ ቤቶች ሰጥተውት የነበረውን ውሳኔ በመሻር አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት 
በማሇት መወሰኑ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ 
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተዉን ውሳኔ ስጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 
1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝ/ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት 

በመዝ.ቁ.51342 በቀን 22-7-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ.348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ ቁ.08825 በቀን 25-1-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
እና የሀዋሳ ከተማ የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 00347 በቀን 15-11-2002 ዓ.ም በዋሇው 
ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. በአሁን ተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ባሇመሆኑ አመሌካች የዯረሰውን 
ጉዲት ሇመካስ ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
     መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
 

ቤ/ዮ 
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    የሰ/መ/ቁ. 73881 

     የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ዯቡብ ሪጅን ሠርከብርሃን ተክላ  
          ቀረበ 
ተጠሪ፡- አቶ ተፇራ ሹና የቀረበ የሇም  
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ የተነሳውን የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
በይርጋ አሇም ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ያኔ ከሣሽ የነበረው ተጠሪ በአመሌካች 
ሊይ ክስ የመሰረተው የስራ ውላ ከሔግ ውጪ ስሊቋረጠብኝ ውዝፌ ዯመወዜን በመክፇሌ 
ወዯስራዬ እንዱመሌሰኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ 

አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር 
አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሳው ነጥብ ተጠሪ ወዯ ስራ ሌመሇስ 
በማሇት ያቀረቡት ክስ በሶስት ወር ይርጋ የሚታገዴ መሆኑን የሚያሳይ  ሲሆን በፌሬ ነገር 
ዯረጃ ዯግሞ  የስራ ውለ ሉቋረጥ የቻሇው ተጠሪ ተመዴበው በሚሰሩበት በይርጋዓሇም 
ዱስትሪክት በሇኩ ቅርንጫፌ ጣቢያ በተሇያዩ ጊዜያት በእዲ ምክንያት ተቆርጦ ከተመሇሰ ቆጣሪ 
የኤላክትሪክ ፌጆታ ወዯ ዴርጅቱ መግባት የሚያስፇሌገውን ክፌያ ሇእራሱ አውል ከሔጉ ውጪ 
በሆነ መንገዴ ከአስራ ሶስት በሊይ የሆነ ቆጣሪ ሇመግጠም በዱስፔሉን ጉዴሇት በሪጅኑ 
የዱስፔሉን ኮሚቴ አጣርቶ በሔብረት ስምምነትና በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 
27(1(ሏ))እና((መ)) ነው በማሇት ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ ሇስራ የታገደት በስራ ሊይ ባጠፈት 
ጥፊት ነው ፣ ይህ ጥፊትም በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1(ሏ))((መ)) መሰረት የስራ 
ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ነው በማሇት የስራ ውለ የተቋረጠው በሔጉ 
መሰረት ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇሲዲማ  ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረባቸው ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን ፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ 
በይርጋዓሇም ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር ተጠሪ የአስር ወር 
ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልአቸው ወዯ ስራው ይመሇስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በስራ ሊይ 
እያለ የአመሌካችን ዴርጅት ጥቅም ሇግሌ ጥቅማቸው ማውሊቸውና ማጭበርበራቸው በዱስፔሉን 
ኮሜቴ ተረጋግጦ እያሇ ይኸው ማስረጃ በቂ አይዯሇም ተብል ተጠሪ ውዝፌ ዯመወዝ 
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ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
የዱሲፔሉን ኮሜቴ ውሳኔ በቂ አይዯሇም ተብል ተጠሪ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ 
እንዱመሇሱ መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሰጡት የፅሐፌ መሌስ 
የዱስፔሉን ኮሜቴ የዲኝነት ሥሌጣን የላሇው አካሌ በመሆኑ ውሳኔው ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ 
በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ 
የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ከአሊቸው ውሳኔዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምረናሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክስ የመሰረቱት ከአመሌካች ጋር 
የመሰረቱት የስራ ውሌ ከሔግ ውጪ ተቋርጧሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ 
የስራ ውለ የተቋረጠው ተጠሪ በስራ ሊይ በፇፀሙት የማጭበርበርና የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት 
ምክንያት መሆኑን ገሌፆ መከራከሩንና ግራ ቀኙ ወገኖች ክርክራቸውን ይዯግፈሌናሌ 
የሚሎቸውን ማስረጃዎችን ማቅረባቸውን ፣ የተጠሪ ምስክሮች ቃሌ የስራ ውለ ከሔጉ ውጪ 
መቋረጡን ሇማስረዲት የማይችሌ መሆኑ በሁሇቱም ፌርዴ ቤቶች ስምምነት ያገኘ ነጥብ መሆኑን 
፣ የበታች ፌርዴ ቤቶች የተሇያዩበት ነጥብ የአመሌካች መስሪያ ቤት የሪጅን ዱስፔሉን ኮሜቴ 
ውሳኔ በማስረጃነት ስሊሊው ተቀባይት ሊይ መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች በዱሲፔሉን ኮሜቴው 
የተሰጠው ውሳኔ ተጠሪ በስራ ሊይ የማጭበርበርና የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት መፇፃማቸውን 
እንዯሚያስረዲ ገሌፆ ይኸው የዱስፔሉን ኮሜቴ ውሳኔ የአመሌካችን ክርክር የሚዯግፌ መሆኑን 
የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚያሳይ ሲሆን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዱሲፔሉን ኮሜቴው ውሳኔ 
የተጠሪን የማጭበርበር ወይም የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት ሇማስረዲት በቂ አይዯሇም በማሇት 
ውዴቅ ያዯረገው የኮሚቴው ውሳኔ በገሌሇተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠ አይዯሇም ፣ በኮሜቴው ፉት 
የተሰሙት ምስክሮችም በፌርዴ ቤት ያሌተሰሙ በመሆኑ የኮሜቴው ውሳኔ ተጠሪ የአመሌካችን 
ጥቅም ሇራሳቸው ጥቅም ማዋሊቸውን ወይም የማጭበርበር ዴርጊት መፇፀማቸውን አያሳይም 
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የኮሚቴው ውሳኔ በቂ 
አይዯሇም ተብል  የሥራ ውለ ከሔግ ውጪ ነው የተቋረጠው በማሇት ውሳኔ የመሰጠቱን 
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር ፣ 
አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇፀው አመሌካች ተጠሪን ከስራ እንዱሰናበት ያዯረገው ተመዴበው በሚሰሩበት 
የይርጋዓሇም ዱስትሪክት ሇኩ ንዐስ ጣቢያ በተሇያዩ ወቅቶች በእዲ ምክንያት ተቆርጠው ተመሊሽ 
የተዯረጉትን የኤላክትሪክ ፌጆታ ቆጣሪዎችን ሇአመሌካች መግባት የነበረበት ክፌያ ሇግሌ ጥቅሙ 
በማዋለ በሔገ ወጥ መንገዴ ከአስራ ሶስት የፌጆታ ቆጣሪዎች በሊይ በመግጠም በአመሌካች 
ዴርጅት ጥቅም ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት ሲሆን ይህ የተጠሪ አዴራጎት ስሇመኖሩ 
የዱሲፔሉን ኮሜቴው ጉዲዩን አጣርቶ በፌሬ ነገር ረገዴ አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የስራ ውለን 
ያቋረጠው ይህን መሰረት በማዴረግ እንዯሆነም አሊከራከረም፡፡ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ 
ተመስርቶ የነበረውን የስራ ውሌ ስሇሚቋረጥባቸው ሔጋዊያን ምክንያቶች በሚመሇከት በአሰሪና 
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 በዝርዝር ተመሌክቶአሌ፡፡ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው ክርክር 
አወሳሰን ተገቢነት ያሇው የአዋጁ አንቀጽ 27 ሲሆን፣ ይህም ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌ 
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የሚቋረጥባቸውን ምክንያቶች በዝርዝር አስቀምጦአሌ፡፡ ተጠሪ በአሰሪው (በአመሌካች) ጥቅም ሊይ 
በማጭበርበር ዴርጊት ጉዲት ማዴረሱ የዱሲፔሉን ኮሜቴ ውሳኔ በሰነዴ ማስረጃነት ቀርቦ 
ተረጋግጧሌ፡፡ በዱሲፔሉን ኪሜቴ የተሰጠ ውሳኔ በስራ ክርክር ችልት ሇሚቀርብ ክርክር 
በዱስፔሉን ኮሚቴ ፉት ቀርበው የመሰከሩት ምስክሮች የስራ ክርክር በሚሰማው አካሌ ወይም 
ፌርዴ ቤት ፉት ቀርበው ካሌተሰሙ የእነዚህን ምስክሮች ቃሌ መሰረት በማዴረግ የተሰጠ 
የዱስፔሉን ኮሚቴ ውሳኔ በስራ ክርክር ጉዲይ የሰራተኛውን ጥፊት ሇማስረዲት ሇማስረጃነት 
ሉቀርብ አይገባም የሚባሌበት ሔጋዊ አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም የዱሲፔሉን ኮሚቴ ውሳኔ 
ሇማስረጃነት ሉቀርብ የሚገባ ሲሆን ይኸው የሰነዴ ማስረጃ በተጠሪ ማስረጃ ያሌተስተባበሇ 
መሆኑን የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ የኮሚቴው ውሳኔ ተጠሪ በስራ ሊይ የማጭበርበርና በአመሌካች 
ሊይ ጥቅም ሊይ ጉዲት ማዴረሳቸውን የሚያረጋግጥ በመሆኑና እነዚህ ዴርጊቶች ዯግሞ 
ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌ ከሚያቋርጡ ምክንያቶች  መካከሌ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀጽ 27(1(ሏ)) እና((መ)) ስር ተመሌክተዋሌ፡፡ እንግዱህ ሔጉ ይህን ያሔሌ ግሌጽ 
ከሆነ ከዚህ በተቃራኒ መወሰን የሚቻሌበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ሲጠቃሇሌ የስራ ውለ 
የተቋረጠው በሔግ አግባብ መሆኑ ግሌጽ ሆኖ ሳሇ የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በተቃራኒው 
መወሰኑ ውሳኔው በማስረጃ አቀባበሌ ረገዴ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23119 ጥቅምት 10 ቀን 2004 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ የተቋረጠው በአዋጅ ቁጥር 377/1996 
አንቀፅ 27(1(ሏ)እና((መ)) በመሆኑ በሔግ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም የይርጋዓሇም 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሥራ ውለ የተቋረጠው በሔጉ አግባብ ነው በማሇት በመ/ቁ. 
00612 ሰኔ 09 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ በውጤት ዯረጃ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቶአሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ  የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ                                     
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                                                      የሰ/መ/ቁ 50590 

      መጋቢት 28 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡- ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ - ተስፊዬ ምንዲገኝ ቀረበ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ በርገኔ ኢንኮ አሌቀረበም፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ የተወሰዯ የጡረታ አበሌ 
/ገንዘብ/ ይመሇስሌኝ በማሇት አመሌካች በመሠረተው ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግሥት በወሊይታ ዞን ከፌተኛ 
ፌ/ቤት አመሌካች ተጠሪን የከሰሰው በጡረታ መሇያ ቁጥር ወ/407216 ተመዝግቦ ከጥቅምት 1 
ቀን 83 ዓ.ም ጀምሮ በየወሩ የጡረታ አበሌ ሲቀበሌ የቆየ ሲሆን፣ በተከሰሰበት ወንጀሌ 
በመጋቢት 23 ቀን 1995 ዓ.ም የእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት ተፇርድበታሌ፡፡ ስሇዚህ የጽኑ እስራት 
ቅጣት ከተወሰነበት በኋሊ ከሔጉ ውጪ የወሰዯው ገንዘብ /ብር 7,892.27/ ከነወሇደ ይመሌስ 
ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ የጡረታ አበለን በኃይሌ 
አሌተቀበሌኩም፡፡ በወንጀሌ ከተፇረዯብኝ በኋሊ ገንዘቡን የወሰዴኩት ከፊዮቹ እኔ ጋ እየመጡ 
ስሇሰጡኝ በመሆኑ የምመሌስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ 
የሁሇቱን ወገኖች ክርክር የመረመረ ሲሆን፣ በመቀጠሌም ተጠሪ በወንጀሌ ተከሶ ከተፇረዯበት 
በኋሊ በሥራ ሊይ ያሇው የመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ.345/95 ተጠሪ የወሰዯውን 
ገንዘብ ሇማስመሇስም ሆነ ሇወዯፉቱ እንዲይከፇሇው ሇማዴረግ የሚያስችሌ አይዯሇም የሚሌ 
ምክንያት በመስጠት ክሱን ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የዯቡብ 
ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግሥት ጠ/ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ 
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

በበኩሊችንም አመሌካች ኀዲር 15 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው 
የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ በሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ የተዯረገው በአዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 52/1/ 
የተቀመጠውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ ስሇመሆን አሇመሆኑ ሉመረመር ይገባሌ በመባለ 
ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡ 
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ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር እና ከተሰጠው ውሳኔ ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ተጠሪ 
በተከሰበበት ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘው እና የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በመጋቢት 23 ቀን 
1995 ዓ.ም ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ ቅጣቱም የእዴሜ ሌክ ፅኑ እሥራት እንዯሆነ 
ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች ክስ የመሰረተው ሦስት ዓመት እና ከዚያ በሊይ ፅኑ የእሥራት ቅጣት 
የተወሰነበት ተጧሪ የጡረታ መብቱን ያጣ ዘንዴ በመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ /ማሻሻያ/ 
አዋጅ ቁ.5/1967 አንቀጽ 34 ተዯንግጓሌ የሚሌ መነሻ ምክንያት በመያዝ ነው፡፡ ክሱን የሰማው 
ፌ/ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪ በወንጀሌ ተከሶ ቅጣቱ በተወሰነበት ጊዜ ሥራ 
ሊይ የነበረው የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ.345/1995 ሥራ ሊይ ያሇ አይዯሇም፡፡ 
ተፇፃሚነት የላሇው እና ተከሣሽ የተቀበሇውን ገንዘብ ሇማስመሇስም ሆነ ሇወዯፉቱም 
እንዲይከፇሇው ሇማገዴ የሚችሌም አዋጅ አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ነው፡፡ 

በበኩሊችን እንዲየነው ሇክርክሩ አወሳሰን በቅዯም ተከተሌ ሉታዩ የሚገባቸው አዋጆች አዋጅ 
ቁ.5/1967 እና አዋጅ ቁ.345/1995 ናቸው፡፡ የመጀመሪያው “የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ 
/ማሻሻያ/ አዋጅ ቁ.5/1967 ዓ.ም” በሚሌ የወጣው ሲሆን፣ ተጧሪ የነበረ የመንግሥት ሠራተኛ 
የጡረታ መብቱ የሚያጣበትን ሁኔታ በአንቀጽ 34 ዯንግጎአሌ፡፡ ይህ አንቀጽ “የወንጀሌ ቅጣት” 
የሚሌ ርእስ ያሇው ሁኖ ይዘቱም፡- "አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ ወይም ጡረተኛ ተከሶ ጥፊተኛ 
መሆኑ በሔግ በተቋቋመ ፌ/ቤት ሲረጋገጥና ቢያንስ የሦስት ዓመት ጽኑ እሥራት ቅጣት 
ሲወሰንበት የጡረታ መብቱን ያጣሌ፡፡ ወይም በመከፇሌ ሊይ ያሇውን የጡረታ አበሌ 
ይቀርበታሌ፡፡" የሚሌ ነው፡፡ ይህ አዋጅ የወጣው ቀዯም ሲሌ የወጣውን አዋጅ ቁ.209/55 `ን‘ 
ሇማሻሻሌ ሲሆን በዚህ መሌክ የተሻሻሇው አዋጅ /ቁ.ቁ.209/55/ ዯግሞ ከሰኔ 1 ቀን 1995 ዓ.ም 
ጀምሮ ሥራ ሊይ በዋሇው “የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ.345/1995” ተሽሮአሌ 
/ተተክቶአሌ/፡፡ የሥር ፌ/ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ምክንያት ሲታይም 
የቀዴሞውን አዋጅ በሻረው አዱሱ አዋጅ ተጧሪ የነበረ የመንግስት ሠራተኛ የጡረታ መብቱን 
ስሇሚያጣበት ሁኔታ በሚመሇከት በግሌጽ ያስቀመጠው ዴንጋጌ የሇም የሚሌ መነሻ እንዲሇው 
መገመቱ አያስቸግርም፡፡ 

እንዯሚታየው የቀዴሞዎቹ አዋጆች ማሇትም ቁ.5/67ም ሆነ ቁ.209/55 በአዋጅ ቁ.345/95 
ሙለ በሙለ እስከተተኩ ዴረስ ሇተያዘው ክርክር አወሳሰን በዋቢነት ሉጠቀሱ አይችለም፡፡ በላሊ 
በኩሌ ግን እነሱን የተካው አዱሱ አዋጅ ሇክርክሩ አወሳሰን ስሊሇው አግባብነት በሚመሇከት 
ሉፇተሹ የሚገባቸው ዴንጋጌዎችን ስሇመያዝ አሇመያዙ መመሌከት ተገቢ እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ 
ይገባሌ፡፡ በብዙ አዋጆች እንዯሚታየው አዋጅ ቁ.345/95 ‘ም‘ የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ አሇው፡፡ ይህም 
በአንቀጽ 52 የተቀመጠውን ሲሆን፣ አዋጁ ከመጽናቱ በፉት ሇተፇጠሩ ሔጋዊ ሁኔታዎች ቀዯም 
ሲሌ ሲሰራባቸው የነበሩ ሔጎችና መመሪያዎች ተፇፃሚ እንዯሚሆኑ በንዐስ አንቀጽ/1/ 
ባስቀመጠው ዴንጋጌ አመሌክቷሌ፡፡ ቀጥሇው ያለት ንኡስ አንቀጽ /2/ እና /3/ም በተመሣሣይ 
ሁኔታ አዋጁ ከመጽናቱ በፉት የነበሩ አሰራሮች እንዯሚቀጥለ ያመሇክታለ፡፡ 

ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ በአዋጅ ቁ.5/1967 አንቀጽ 34 የተቀመጠው የጡረታ መብት 
የሚታጣበት አግባብ በአዋጅ ቁ.345/95 በግሌጽ አሌተሻረም፡፡ ይሌቁንም በአዋጁ የተፇጠሩ ሔጋዊ 
ሁኔታዎችም ሆኑ ሲሰራባቸው የነበሩ ሔጎችና መመሪያዎች በነበሩበት ሁኔታ ተፇፃሚ 
እንዯሚሆኑ ነው የኋሇኛው አዋጅ /ቁ.345/95/ በግሌጽ ያመሇከተው፡፡ በወንጀሌ ተከሶ ሦስት 
ዓመት ጽኑ የእሥራት ቅጣት የተወሰነበት ተጧሪ የጡረታ መብቱን እንዱያጣ እየተዯረገ እንዯቆየ 
ግሌጽ ነው፡፡ የአዋጁ አስፇፃሚ የሆነው የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ /አመሌካች/ ሥራውን 
ሲሠራ የቆየው የአፇፃፀም መመሪያ እያወጣ እንዯሆነም ማሰቡ ተገቢ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ 
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በወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘው እና በእዴሜ ሌክ ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ የተወሰነበት 
አዋጅ ቁ.345/95 ሥራ ሊይ ባሇበት መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የጡረታ መብቱን እንዱያጣ 
መዯረጉ ተገቢ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የተሳሳተ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርሱ የቻለት ሥራ ሊይ 
የነበረው አዋጅ ቁ.345/95 በአንቀጽ 52 ያስቀመጠውን ዴንጋጌ ባሇመመርመራቸው እና በአግባቡ 
ባሇመተርጎማቸው ነው፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታው የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ 
መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የወሊይታ ዞን ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመ.ቁ. 11964 ሰኔ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው 
ውሣኔ እና በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 30909 መስከረም 27 ቀን 2002 
ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪ የጡረታ መብቱን ካጣ በኋሊ የወሰዯው ገንዘብ ብር 7,892.27 /ሰባት ሺህ ስምንት 
መቶ ዘጠና ሁሇት ብር ከሃያ ሰባት ሣንቲም/ ሇአመሌካች ይመሌስ ብሇናሌ፡፡  

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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  የሰ/መ/ቁ. 71507 
      መጋቢት 10 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- ሜዴሮክ ወርቅ ማዕዴን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር -  ነ/ፇጅ ወርቆ ምራጭ ቀረቡ 

ተጠሪዎች ፡-  አቶ ሰይፈ ተፇሪ - በላሇበት የሚታይ ነው 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት በሚገዛው ግንኙነት ውስጥ ሰራተኛው ስራውን 
ከመሌቀቁ በፉት የወሰዯውን ብዴር ሳይመሌስ ስራውን በገዛ ፇቃደ ሲሇቅ አሰሪው ሇሰራተኛው 
ሉከፌሇው ከሚገባው የፔሮቪዯንት ፇንዴ ገንዘብ ቀንሶ ሇማስቀረት የሚችሌበትን የሔግ አግባብ 
የሚመሇከት ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ዴርጅት ውስጥ ተቀጥረው ሲሰሩ ከቆዩ 
በሁዋሊ በገዛ ፇቃዲቸው ስራቸውን መሌቀቃቸውን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሎቸው 
ይወሰን ዘንዴ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ ተጠሪ 
ሉከፌለኝ ይገባሌ በማሇት ከዘረዘራቸው የክፌያ ዓይነቶች አንደ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሲሆን 
አመሌካች ሇዚሁ ሇተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ በሰጠው መከሊከያ መሌስ ተጠሪ የፔሮቪዯንት ፇንዴ 
ተጠቃሚ መሆኑን ሳይክዴ ሇተጠሪ ብር 9,000 /ዘጠኝ ሺህ/ መስጠቱን፣ ቀሪውን በተመሇከተ 
ግን አመሌካች ሇተጠሪ ብዴር አበዴሮት እንዯነበረና ብዴሩን ሙለ በሙለ ባሇመክፇለ 
በመካከሊቸው ባሇው ስምምነት መሰረት ያስቀረው መሆኑን ጠቅሶ ሌከፌሇው አይገባም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም በዚህ ረገዴ የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ተጠሪ 
ብር 9,000 መውሰዲቸውንና ከአመሌካች በብዴር የወሰደት ገንዘብ መኖሩን ያሇመካዲቸው 
ተረጋግጧሌ በማሇት አመሌካች ከተጠሪ ሇእዲ መክፇያነት ያስቀረውን የፔሮቪዯንት ፇንዴ ቀሪ 
ሇመክፇሌ ሉገዯዴ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የፔሮቪዯንት ፇንዴ 
ከዯመወዝ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ካሊቸው ክፌያዎች አንደ መሆኑን ገሌጾና ያሇተጠሪ ስምምነት 
ዯግሞ አሰሪ የሆነው አመሌካች ሇእዲ መክፇያነት የፔሮቪዯንት ፇንዴ ቆርጦ ሇማስቀረት 
የማይችሌ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 59/1/ ስር የተመሇከተ መሆኑን በዋቢነት 
ጠቅሶ አመሌካች ቀሪ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ ብር 11,000.00 /አስራ አንዴ ሺህ ብር/ ሇተጠሪ 
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ይክፇሊቸው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ሽሮታሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር 
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በዴርጅቱ ሔብረት ስምምነትና በብዴር ፕሉሲ መሰረት 
የወሰደትን ብዴር ሳይከፌለ ስራውን በገዛ ፌቃዲቸው ከመሌቀቃቸውም በሊይ ብዴሩ መኖሩንና 
ስምምነት መኖሩንም ሳይክደ አመሌካች ከፔሮቪዯንት ፇንዴ ቆርጦ እዲውን ማስቀረት አይችሌም 
ተብል መወሰኑ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 59 ዴንጋጌን ይዘት፣ የግራ ቀኙን ክርክርና 
የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ በዴርጅቱ የብዴር ፕሉሲ ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን አለታዊ ተፅእኖ 
በአግባቡ ባሊገናዘበ መሌኩ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ ከስራ ስንብቱ በፉት የነበረበትን እዲ ከፔሮቪዯንት ፇንዴ ሊይ 
ሉቆረጥ/ሉቀነስ/ አይገባውም በማሇት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የመወሰኑን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው 
ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ ከተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካችን የሰበር 
አቤቱታ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የመሰረቱትን የስራ ውሌ ግንኙነት 
ያቋረጡት በገዛ ፇቃዲቸው መሆኑን፣ የስራ ውለ ከመቋረጡ በፉት ዯግሞ በሰራተኝነታቸው 
ከአሰሪው በተሰጣቸው መብት መሰረት ብዴር ወስዯው ብዴሩን እንዯተጠቀሙና እዲውን ሙለ 
በሙለ ሳይከፌለ የስራ ስንብት ጥያቄን ያቀረቡ መሆኑን፣ ብዴሩ ያሇባቸው መሆኑንም ዯግሞ 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር ያመኑ መሆኑ መረጋገጡን እንዱሁም 
የብዴሩ መሰረትም በአሰሪው ዴርጅት ውስጥ ያሇው የሔብረት ስምምነት እና የብዴር ፕሉሲ 
መሆኑ አከራካሪ ያሇመሆኑን ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የአሁኑ ተጠሪ ዕዲ የሇብኝም በሚሌ 
ያቀረበው ክርክር የሇም ተብል በስር ፌርዴ ቤት የታሇፇ ስሇሆነ አመሌካች እዲው የተጠሪ መሆን 
ያሇመሆኑን ላሊ ክስ እንዱመሰረት የሚጠበቅበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡  

የአዋጁ አንቀጽ 59/1/ በሔብረት ስምምነት በተወሰነው መሠረት ከሠራተኛው ዯመወዝ ሊይ 
መቀነስ እንዯሚቻሌ የሚያስረዲ ሲሆን የፔሮቪዯንት ፇንዴ ከዯመወዝ ጋር ጥብቅ ቁርኝነት 
ያሇው የክፌያ ዓይነት ነው ቢባሌ እንኳ ተጠሪ እዲ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በክርክሩ ሂዯት 
ባሌካደት ሁኔታ ላሊ ግሌጽ ስምምነት የሚያስፇሌግበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም 
ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት የወሰደትን የብዴር ገንዘብ ሳይመሌሱ በገዛ ፇቃዲቸው ስራቸውን 
በሇቀቁበትና እዲው መኖሩንም በስራ ክርክር ችልት ባመኑበት ሁኔታ እዲውን ከፔሮቪዯንት 
ፇንዴ ቆርጦ ሇማስቀረት ላሊ ግሌጽ የሆነ ስምምነት ያስፇሌግ ነበር ተብል በፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮችን ከዴንጋጌው መንፇስ 
እና ይዘትጋር ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ በዚህ ጉዲይ የአሁኑ ተጠሪ የወሰዯውን የብዴር ገንዘብ ሙለ በሙለ ሳይመሌሱ 
ስራውን በገዛ ፇቃዲቸው በሇቀቁበትና እዲውም የሚመሇከታቸው መሆኑን በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር በአመኑት ሁኔታ ከፔሮቪዯንት ፇንዴ እዲውን ቀንሶ 
ሇማስቀረት ግሌጽ ስምምነት የሇም ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መወሰኑ በአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀጽ 59/1/ ስር የተመሇከተውን የዴንጋጌውን መንፇስ ከአመሌካች ዴርጅት 
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የሔብረት ስምምነት እና የብዴር ፕሉሲ ጋር ባሇገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሣኔው መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 107857 በ06/11/200 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 57350 በ19/08/2003 ዓ.ም.  የተሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡   

3. አመሌካች ከተጠሪው ፔሮቪዯንት ፇንዴ በዕዲው ምክንያት ቀንሶ የወሰዯውን ገንዘብ ሉመሌስ 
አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌ/ቤት ሇተካሄዯው ክርክር ግራ ቀኙ ወጪያቸውን በየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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የሰ/መ.ቁ.744ዏዏ 

ግንቦት 7 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማዉ ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ግዮን ኢንደስትሪያሌና ኮሜርሺያሌ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር-ነ/ፇጅ ያሬዴ ወርቅዬ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ኃይለ ናርዬ  ጠበቃ ገ/እግዚአብሓር ኪዲኔ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ         

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት የሚስተናገዯውን የግሌ የስራ ክርክር የሚመሇከት 
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ግንኙነት 
ውሌ ከሔግ ውጪ የተቋረጠባቸው መሆኑን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሎቸው ይወሰን 
ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም  ከተጠሪ ጋር የስራ ውሌ 
ግንኙነት ስሇመኖሩ  ሳይክዴ የስራ ውለ የተቋረጠው ተጠሪ ሲያሽከረክሩ በነበሩት በአመሌካች 
ዴርጅት ንብረት ሊይ በግጭት ጉዲት ያዯረሱ በመሆኑ ነው በማሇት ስንብቱ ሔጋዊ ነው ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌክ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
ሰምቶ ጉዲዩን በመመርመር ተጠሪ ጉዲት አዴርሷሌ በማሇት አመሌካች የሚከራከረው የአመሌካች 
ዴርጅት እህት ኩባንያ  የሆነው  የግዮን ጋዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ንብረት በሆነው ተሽከርካሪ 
ሊይ መሆኑ መረጋገጡን፣ ተጠሪ የስራ ቅጥር ውሌ የፇፀሙት ከአመሌካች ጋር እስከሆነ ዴረስ 
የአመሌካች ዴርጅትና የግዮን ጋዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ባሇቤት አንዴ መሆን ዴርጅቶቹ 
የራሳቸው ሔጋዊ ሰውነት ያሊቸው እስከሆነ ዴረስ በአመሌካች ዴርጅት ንብረት ሊይ ተጠሪ ጉዲት 
አዴርሰዋሌ ሇማሇት የማያስችሌ መሆኑን በምክንያትነት ይዞ የአመሌካች እርምጃ ሔገወጥ ነው 
በማሇት ዯምዴሞ ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች ሉከፇሊቸው ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ 
መሠረታዊ ይዘትም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ከእህት ኩባንያው ሇስራ ተከራይቶ ሲጠቀም 
በነበረው ተሽከርካሪ ተጠሪ ጉዲት ያዯረሱ ሁኖ እያሇ ኩባንያዎቹ የተሇያየ የሔግ ሰውነት ያሊቸው 
ናቸው በማሇት ስንብቱን ሔገወጥ ነው በማሇት መወሰናቸው ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ የሰበር 
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪን የቀጠረውና ጉዲት የዯረሰበት ተሽከርካሪ የአመሌካች ዴርጅት 
ሆኖ እያሇ በአመሌካች ዴርጅት  የዯረሰ ጉዲት የሇም ተብል ስንብቱ ሔገወጥ ነው የተሇያዩ 
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ክፌያዎች ሇተጠሪ ይፇጸሙ ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ 
በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ዴርጅት የተጠሪ ቀጣሪ ፣ ተጠሪ ጉዲት አዯረሰ 
የተባሇበት ተሽከርካሪ ዯግሞ የአመሌካች ዴርጅት ባሇቤት የሆኑት ግሇሰብ ባሇቤት የሆኑበት ሁኖ 
ጉዲቱ ዯረሰ በተባሇበት ጊዜ አመሌካች ዴርጅት ተሽከርካሪውን ሇራሱ ጥቅም በመገሌገሌ ሊይ 
በነበረበት ሁኔታ ተጠሪ ግጭት ያዯረሱ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ስሇመሆኑ 
የክርክሩ ሂዯት የሚያሳይ መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የህግ ሰውነት ያሇው ሲሆን በዚህ ሔጋዊ ችልታ 
የመከሰስም ሆነ የመከሰስ ችልታ ይኖረዋሌ፡፡ አንዴ የተፇጥሮ ሰው ከአንዴ  በሊይ ኃ/የተወሰነ 
የግሌ ማህበሮች ባሇቤት ሁኖ መገኘት በአንደ ዴርጅት ውስጥ ያሇ ሰራተኛ በላሊኛው እህት 
ዴርጅቱ ንብረት ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዯት በላሊኛው ዴርጅት ውስጥ በሔጉ አግባብ የተቀጠረውን 
ሰራተኛ በዴርጅቱ ንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሰሃሌ በማሇት የስራ ውለን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 
አንቀጽ 27/1/ሸ/ መሠረት ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚስችሇው ሔጋዊ  ምክንያት አይዯሇም፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/ሸ/ መሠረት የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ አሰሪው 
ሉያቋርጥ የሚችሇው ሰራተኛው በአሰሪው ንብረት ወይም ከዴርጅቱ ስራ ጋር በቀጥታ ግንኙነት 
ባሇው ማናቸውም ንብረት ሊይ ሆነ ብል ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት ማዴረሱ ሲረጋገጥ 
ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ከያዛቸው ቁም ነገሮች ውስጥ “የአሰሪው ንብረት” እና “ከዴርጅቱ ስራ ጋር 
ቀጥታ ግንኙነት ባሇው ማናቸውም ንብረት” የሚለት ሏረጎች  ይገኙበታሌ፡፡ ስሇዚህ ጉዲት 
ዯርሷሌ ሇማሇት መሟሊት ካሇባቸው  ነገሮች አንደ ንብረቱ የአሰሪው መሆኑና በቀጥታ 
ከዴርጅቱ ስራ ጋር የሚገናኝ መሆኑ ነው፡፡ አሰሪ ማሇት ዯግሞ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ 
ሰዎችን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 4 በተመሇከተው መሠረት ቀጥሮ የሚያሰራ ግሇሰብ 
ወይም ዴርጅት ስሇመሆኑ በተጠቃሹ አዋጅ አንቀፅ 2/1/ ስር ትርጉም  የተሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡ 
በዚህ መሠረት የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ተፇጥሯሌ ሉባሌ የሚችሇው  የስራ ወለ በአዋጁ 
አንቀጽ 4 መሠረት ሲመሰረት መሆኑንና በዚህ አግባብ የስራ ውለ መመስረቱ ከተረጋገጠ የስራ 
ውሌ  ግንኙነት በሔጉ አግባብ የሚገዛው ይህንኑ ውሌ በመሰረቱት ሰዎች መካከሌ ብቻ 
ይሆናሌ፡፡ የስራ ውሌ ግንኙነት በላሊቸው ሰዎች መካከሌ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 ተፇፃሚ 
የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ተጠሪ ጋር የስራ ውሌ ግንኙነት መመስረቱ የተካዯ ጉዲይ 
አይዯሇም፡፡ አመሌካች ተጠሪን ማሰናበቱን ሔጋዊ ነው በማሇት የሚከራከረው የግዮን ጋዝ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር የሆነ መኪና ሊይ በግጭት ምክንያት ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ ተጠሪ ከዚህ የተሽከርካሪው ባሇቤት ከሆነው  ዴርጅት ጋር የፇፀሙት የቅጥር ውሌ 
የላሇ ሲሆን ተሽከርካሪውን አመሌካች ሇስራ ምክንያት ተኮናትሮ ሲጠቀምበት የነበረ ወይም 
ንብረቱ ከዴርጅቱ ስራ ጋር ቀጥታ ግንኙነት የነበረው ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ  ያሌተረጋገጠ  
ነጥብ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች ዴርጅት ተጠሪ በላሊ ዴርጅት ንብረት ሊይ ጉዲት 
አዴርሰዋሌ በማሇት በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት የተመሰረተውን የስራ ግንኙነት ውሌ 
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ሇማቋረጥ የሚስችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ የስራ ውለን 
ከአመሌካች ጋር መመስረታቸውንና ጉዲት ዯርሶበታሌ የተባሇው ተሽከርካሪም የአመሌካች  
ዴርጅት ባሇቤት የሆኑት ግሇሰብ የሆኑበት ግዮን ጋዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር መሆኑን በማረጋገጥ  
ስንብቱ ሔገወጥ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 2/1/ ፣ 4 እና 
27/1/ሸ/ እና በንግዴ ሔጉ ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የግሌ ማህበራት ስሊሊቸው ሔጋዊ ችልታን 
በተመሇከተ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በስተቀር መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ፇጽመዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ   ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 55719 የካቲት 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 107754 ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም 
የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የአመሌካች እርምጃ ሔገወጥ ነው ተብል ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇለ መወሰኑ 
ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3.  በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ  
   ብሇናሌ፡፡ 

 
ት  ዕ   ዛ  ዝ 

በዚህ ችልት መጋቢት ዏ5 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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                                                          የሰ/መ/ቁ 67996 

ሰኔ 19 ቀን 2004 ዓ.ም. 
 

                           ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፉሳ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሳሳካዋ ግልባሌ 2000 ፔሮጀክት ነ/ፇጅ ባሌቻ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሸዋዴንበር ዯቻሳ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በአዯአ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ 
የሰበር ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም ተከሳሽ ከህግ ውጪ የስራ ውላን 
ስሊቋረጠብኝ የተሇያዩ ክፌያዎችን በዴምሩ ብር 93,288.338 እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ የሚሌ 
ነው፡፡ ተጠሪው በበኩለ ባቀረበው የመ/ዯ/መቃወሚያ ተከሳሽ ዴርጅት ሇትርፌ ያሌተቋቋመ 
በመሆኑ ክሱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 በአንቀጽ 3(2) (መ) መሰረት ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ብሎሌ፡፡ 
የወረዲው ፌርዴ ቤትም ተከሳሽ ሇትርፌ ያሌተቋቋመ ዴርጅት በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀጽ 3 (2) መሰረት የተከሳሽ ተቃውሞ ተቀባይነት ያሇው ነው በማሇት የከሳሽን ክስ ውዴቅ 
አዴርጓሌ፡፡ 

ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በበኩለ በመሌስ ሰጪና 
በኢትዮጵያ መንግስት መካከሌ የተፇጸመው ውሌ አንቀጽ 3(5) እንዯሚገሌጸው ዴርጅቱ ሇትርፌ 
ያሌተቋቋመ ቢሆንም ባሇሙያዎችን ሲያሰራ የቅጥር ውሌ የሚፇጽመው በኢትዮጵያ ህግ 
መሰረት እንዯሆነ በውለ በግሌጽ ተጠቅሷሌ እንዯመሌስ ሰጪ ያለ ዴርጅቶች የሚመሩበትን 
ዯንብ የሚንስትሮች ም/ቤት እስካሊወጣ ዴረስ ዯግሞ ሰራተኞቹ የሚተዲዯሩት በአዋጁ መሰረት 
ይሆናሌ፡፡ በመሌስ ሰጪውና ይግባኝ ባይ መካከሌ በተመሰረተው የቅጥር ውሌ መነሻ ይግባኝ ባይ 
ዯመወዝ እየከፇሇ ሲያሰራ መቆየቱ የታመነ ሲሆን በዚሁ የቅጥር ውሌ መሰረት ሇይግባኝ ባይ 
መፇጸም የሚገባውን ግዳታ አሇመፇጸሙ ተገቢነት የሇውም በሚሌ የወረዲውን ፌርዴ ቤት 
ትእዛዝ በመሻር በፌሬ ነገሩ ሊይ አከራክሮ እንዱወስን ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/343 (1) መሰረት 
የመሇሰው ሲሆን የክሌለ ሰበር ሰሚው ችልትም በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇውም በማሇት የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

የአሁኑ አመሌካችም በከፌተኛውና በክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን 
በዋናነት የጠቀሰው የቅሬታ ነጥብም፡- ሲጠቃሇሌ አመሌካች ዴርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር 
እ.ኤ.አ ዱሴንበር 2008 በተፇረመ ስምምነት የተቋቋመ ሲሆን በዚሁ ስምምነት አንቀጽ 2 (3) 
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መሰረት ሇትርፌ ያሌተቋቋመ ፔሮጀክት በመሆኑ በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 3(2) (መ) መሰረት 
በዚህ አዋጅ ሉከሰስ አይገባም በሚሌ ያቀረብነውን መቃወሚያ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ባሇመቀበሌ 
ከተከራከርንበት ጭብጥ በመውጣት ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 3(3)(ሇ) መሰረት 
መርምሮ ያቀረብነውን የመ/ዯ/መቃወሚያ ውዴቅ ማዴረጉና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ይህንኑ 
ማጽናቱ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪው በበኩለ በሰጠው መሌስ አመሌካች በአዋጁ 
ሌዲኝ አይገባም ይበሌ እንጂ ክሌከሊው በሚንስትሮች ም/ቤት በሚወጣው ዯንብ ሽፊን ስሇማግኘቱ 
ያስረዲው ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በዚህ አዋጅ መሰረት ሉከሰስ የማይችሌበት 
ምክንያት ስሇላሇው አቤቱታው የህግ መሰረት ያሇው አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የአመሌካች ዴርጅት ሇትርፌ ያሌተቋቋመ 
በመሆኑ ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 ስር የሚሸፇን አይዯሇም በማሇት ያቀረበውን መቃወሚያ 
ከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ሰበር ሰሚው ችልት ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ነው? ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

ተጠሪው ከአመሌካች ዴርጅት ጋር በተዯረገው የቅጥር ስራ ውሌ መነሻ በአመሌካች ዴርጅት 
እየሰራ መቆየቱን ገሌጾ የሚከራከር ሲሆን አመሌካች ዴርጅትም በመካከሊቸው የቅጥር ስራ ውሌ 
የሇም ሲሌ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ሆኖም አመሌካች በዋናነት የሚከራከረው ዴርጅቱ ሇትርፌ 
ያሌተቋቋመ በመሆኑ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ ነው፡፡ ሇዚሁ 
ክርክር በማስረጃነት በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው የጽሁፌ ሰነዴም በአመሌካችና በኢትዮጵያ 
መንግስት መካከሌ በ2000 ዓ/ም የተፇረመውን የተሻሻሇውን የመግባቢያ ሰነዴ( Memorandum 
of Understanding) ነው፡፡ በዚሁ በተሻሻሇው የመግባቢያ ሰነዴ አንቀጽ 3 (5) ዯግሞ ዴርጅቱ 
የአገር ውስጥ ሳይንቲስቶችን፣የሰብሌ ምርት ሌዩ ባሇሙያዎችን፣ ቴክኒሽያኖችን፣የፅህፇት እና 
አስተዲዯራዊ እንዱሁም የኦፔሬሽን ዴጋፌ ሰጪ ፏርሶኔልችን በኢትዮጵያ መንግስት አግባብ 
ባሊቸው ህጎች መሰረት የምዯባና የቅጥር ሁኔታዎችን እና ገዯቦችን እንዯሚያስቀምጥ 
ተመሌክቷሌ፡፡ የመግባቢያው ሰነዴ በዚሁ መሌክ ከተቀመጠና በአመሌካችና በተጠሪው መካከሌ 
የስራ ቅጥር ውሌ መዯረጉ በአመሌካች እስከታመነ ዴረስ  ሇትርፌ ያሌተቋቋመ የውጪ ዴርጅት 
ቢሆንም ሇጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ አዋጁ 
ተፇጻሚነት ሉኖረው የማይችሇው በአዋጁ አንቀጽ 3(3) የተዯነገገው ሌዩ ሁኔታ ሲኖር ብቻ 
ነው፡፡ ይሄውም እንዯአመሌካች ያለ ዴርጅቶችን በተመሇከተ አዋጁ ተፇጻሚነት አይኖረውም 
በሚሌ የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ያወጣ ከሆነ ወይም ኢትዮጵያ በፇረመቻቸው አሇም አቀፌ 
ስምምነቶች የተወሰነ ከሆነ ነው፡፡ በዚህ በተያዘውም ጉዲይ እንዯአመሌካች ያለ ዴርጅቶችን 
በሚመሇከት የወጣ የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ  ካሇመኖሩም ላሊ ኢትዮጵያ በፇረመቻቸው 
ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችም እንዯ አመሌካች ያለ ዴርጀቶች በሀገር ውስጥ የሚቀጥሩአቸውን 
ሰራተኞች በተመሇከተ አዋጅ ቁጥር 377/96 ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ በግሌጽ የተዯረገ 
ስምምነት የሇም፡፡ እንዱያውም በዚህ በሚያከራክረው ጉዲይ የስራ ቅጥር በኢትዮጵያ ህግ መሰረት 
ይዯረጋሌ በሚሌ በስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ባቀረበው የመግባቢያው ሰነዴ ሊይ መስፇሩ አዋጁ 
ተፇጻሚነት ያሇው ስሇመሆኑ የሚረጋግጥ ነው፡፡ 

በመሆም ከዚህ በሊይ በተጠቀሱት ህጋዊ ምክንያቶች የተነሳ የስር ከፌተኛ እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ 
ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች ዴርጅት የተቋቋመው ሇትርፌ ባሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 377/96 
ተፇጻሚነት የሇውም ሲሌ ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ክርክር 
እንዱዯረግ ክርክሩን ወዯ ወረዲ ፌርዴ ቤት መመሇሳቸው ተቀባይነት ያሇው ስሇሆነ በውሳኔያቸው 
ሊይ የተፇጸመ መሰረታዊ  የህግ ስህተት ባሇማግኘታችን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 
1. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/26939 በቀን 27/07/2003 ዓ.ም. በዋሇው 

ችልት የሰጠውን ውሳኔ እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ/129113 
በቀን 11/08/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 348 (1) 
መሰረት አጽንተናሌ፡፡ 

2.  ሇተያዘው ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አግባብነት አሇው ተብል ጉዲዩ በዚሁ አዋጅ መሰረት 
እንዱታይ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና በክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተወሰነው 
ተገቢ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌርዴ ቤት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 72645 

ሏምላ 03 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፉሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ማህላት ዓሇሙ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1.አቶ ክፌሇዩሏንስ ተሰማ  

       2.አቶ ታምራት ተሰማ          ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር  ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ በሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ የሰራተኛው  ጉዲት ካሳ 
በመዴን ፕሉሲ ተሸፌኖ ሲገኝ ካሳውን ሉጠይቁ የሚችለትን ወገኖችን ማንነት አተረጓጏም 
የሚመሇከት ነው፡፡የተጠሪዎች ወንዴም አቶ ተገኔ ተሰማ በወንጂ ስኳር ፊብሪካ ተቀጥረው በስራ 
ሊይ እያለ ሔይወታቸው በማሇፈ አሰሪው የሆነው የወንጂ ስኳር ፊብሪካ ብር 20,286.60 (ሃያ 
ሺህ ሁሇት መቶ ሰማንያ ስዴሰት ብር ከስሌሳ ሳንቲም)፣የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ በስራ ሊይ 
ሇሚዯረስ የሰራተኛ ጉዲት ካሳ በመዴን ፕሉሲው በገባው ግዳታ መሰረት ብር 150,000.00 
(አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ) ሇመክፌሌ የመዴን ፕሉሲ ሽፊን መሰጠቱን ገሌጸው ይኸው ገንዘብ 
እንዱከፌሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡በአሰሪነቱ የተከሰሰው የወንጂ ስኳር ፊብሪካም 
ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪዎች በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 107 መሰረት ካሳውን 
ሇማግኘት የማይችለ መሆኑን ጠቅሶ ክሱ ውዴቅ እንዱሆንሇት የጠየቀ ሲሆን በአማራጭም 
የአሁኑ አመሌካች ሇሰራተኛች የጉዲት ካሳ የመዴን ፕሉሲ ሽፊን የሰጠ መሆኑን ገሌፆ ወዯ 
ክርክሩ እንዱገባሇት ጠይቋሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአሁኑ አመሌካች ወዯ ክርክር እንዱገባ ጥሪ 
ተዯርጎሇት ቀርቦ በሰጠው መሌስ ወዯክርክሩ ሉገባ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑንና 
ተጠሪዎች ካሳውን ሇመጠየቅ የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአዲማ ወረዲ ፌርዴ 
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ የአሁኑን አመሌካችና የስር ተከሳሽ 
የሆነውን የወንጂ ስኳር ፊብሪካን ሇክሱ ሃሊፉ አዴርጎ አመሌካች ብር 150,000.00 (አንዴ መቶ 
ሃምሳ ሺኅ)፣አሰሪ የሆነው ፊብሪካው ዯግሞ ብር 20,286.60 (ሃያ ሺህ ሁሇት መቶ ሰማንያ 
ስዴሰት ብር ከስሌሳ ሳንቲም) እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡በዚኅ ውሳኔ አመሌካችና የወንጂ ስኳር 
ፊብሪካው ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የስኳር ፊብሪካውን ካሳውን ከመክፇሌ ነፃ 
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ሲያዯርገው የአሁኑን አመሌካች ግን ብር 150,000.00 (አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር) 
ሇተጠሪዎች ሉከፌሌ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡በዚኅ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት የሰበር 
አቤቱታውን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት 
አሊገኘም፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የተዯረገበት 
አግባብ ስነ ስርዓቱን የተከተሇ ያሇመሆኑንና ተጠሪዎች የጉዲት ካሳውን ሉከፇሊቸው ይገባሌ 
ተብል የተሰጠው ውሳኔም በአመሌካችና በወንጂ ስኳር ፊብሪካ መካከሌ የተዯረገውን የሰራተኞች 
የጉዲት ካሳ የመዴን ፕሉሲውን ይዘትና መንፇስ ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 107፣110 
እና 134(2) ዴንጋጌዎች ጋር ያሊገናዘበ መሆኑን የሚገሌፅ ሁኖ አመሌካች ሇተጠሪዎች የጉዲት 
ካሳውን ሉከፌሌ አይገባም ተብል እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው 
ተመርምሮም ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው 
በሰጡት መሌስ ካሳው ሇሟች ሔጋዊ ወራሾች እንዯሚከፇሌ የሔብረት ስምምነቱም በግሌፅ 
የሚሳይ መሆኑን ጠቅሰው በመዴን ፕሉሲው ብር 150,000.00 ሇሰራተኛ መሞት እንዯሚከፇሌ 
በተገሇጸው መሰረት ተጠሪዎች የሟች ህጋዊ ወራሾች መሆናቸው ስሇተረጋገጠ የማይከፇሌበት 
ሔጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ ሲለ 
ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች የሠበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የክርክሩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ ችልት 
እንዱቀርብ የተዯረገው አመሌካች ሇወንጂ ስኳር ፊብሪካ ሰራተኞች በኢትዮጵያ ሔግ መሰረት 
የጉዲት ካሳ ሇመክፇሌ በመዴን ፕሉሲው መሰረት ግዳታ መግባቱ በዴርጅቱ ወንጂ ስኳር 
ፊብሪካና ሰራተኞች መካከሌ የተዯረገውን የህብረት ስምምነት መሰረት በማዴረግ የሚመጣውን 
የሰራተኞች የጉዲት ካሳ ኃሊፉነት ጭምር ያጠቃሌሊሌ? ወይስ አያጠቃሌሌም? የሚሇውን ጭብጥ 
ሇመፌታት ተብል ነው፡፡ በዚህም መሰረት ጉዲዩን እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡ 

በክርክሩ ሂዯት የተጠሪዎች ወንዴም የሆኑት አቶ ተገኔ ተሰማ በስራ ሊይ እንዲለ ሔይወታቸው 
ማሇፈም ሆነ የአሁኑ አመሌካች በስራ ሊይ ሇሚዯርስ የሞት ጉዲት እስከ ብር 150,000.00 
(አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር) ዴረስ የመዴን ሽፊን መስጠቱ ያሊከራከሩ ነጥቦች መሆናቸውን 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ሰራተኛ በሥራ ሊይ በሞት የተሇዩ ስሇመሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የሞት ጉዲት 
ካሣ ሇጥገኞች ስሇሚከፌሌበት ሁኔታ በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 110 ስር በዝርዝር የተመሇከተ 
ጉዲይ ነው፡፡በተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 110/1/ የተመሇከተው ሉከፇሌ የሚገባው የክፌያ ዓይነት 
ሲሆን ከዚህ ውስጥ አንደ ሇጥገኞች የሚከፇሌ ካሣ ነው፡፡ሇጥገኞች የሚከፇሌ ካሣ መጠን እና 
ጥገኞች የሚባለት እነማን እንዯሆኑ ዴንጋጌው በቀጣይ ንኡስ አንቀጾች በዝርዝር አስፌሯሌ፡፡ 
የሟች ጥገኞች ብል ሔጉ የዘረዘራቸው የሟች ሌጆች ሆነው 18 ዓመት በታች የሆኑ፣የሟች 
ሔጋዊ ባሌ ወይም ሚስት እና በሟች ሰራተኛ ዴጋፌ ይረደ የነበሩ የሟች ወሊጆች መሆናቸውን 
አንቀጽ 110/2/ በመዘርዘር ከዚኅ ውጪ ያለት ወገኖች የሟች ጥገኞች ያሇመሆናቸውን 
በሚያስገነዘብ መሌኩ ሔጉ መቀረፁን የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡በአዋጅ ቁጥር 
377/1996 መሰረት ሇሚቀርበው የሞት ጉዲት ካሳ ጥያቄ ሉያቀርቡ የሚችለ ወገኖችን ማንነት 
ሔጉ ከሊይ በተጠቀሰው አኳኋን በዝርዝር ያስቀመጠ ሲሆን አሁን ሇክርክሩ መሰረት የሆነው የሞት 
ጉዲት ካሳ ጥያቄ መሰረት አዴርጓሌ በማሇት ተጠሪዎች የሚከራከሩትም ይኸው ዴንጋጌ በዚህ 
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መሌክ የተቀረፀ መሆኑን መከራከሪያ ሳያቀርቡ ሇጥያቄው ሔጋዊ መሰረት ነው በማሇት 
የሚጠቅሱት የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 134(2) ዴንጋጌን ነው፡፡ይኸውም የሔብረት 
ስምምነቱ ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 የተሻሇ መብት የሚሰጥ ከሆነ በዚሁ 
መሰረት የሰራተኛው መብት ሉጠበቅሇት ይገባሌ፣ሟች ተቀጥረው ይሰሩበት የነበረው ዴርጅት 
ህብረት ስምምነት ሰራተኛው በስራ ሊይ እያሇ ከሞተ የጉዲት ካሳው ሇሔጋዊ ወራሾች ይተሊሇፊሌ 
በማሇት አስቀምጧሌ የሚለትን ምክንያቶችን በማንሳት ነው፡፡ 

በእርግጥ የህብረት ስምምነት ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ሔግ የተሻሇ ጥቅም የሚያስገኝ ከሆነ 
ይኸው ስምምነት ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 134(2) 
ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ የህብረት ስምምነት ማናቸውም የስራ ግንኙነቶችና የስራ ሁኔታዎችን 
የሚመሇከቱ ጉዲዮች እንዱሁም አሰሪዎችና ማህበሮቻቸው ከሰራተኞች ማህበራት ጋር 
የሚኖራቸውን ግንኙነት ሉሸፇን እንዯሚችሌ በአዋጁ አንቀጽ 128 ስር በግሌፅ የሰፇረ ሲሆን ይህ 
ባአጠቃሊይ እንዯተጠበቀ ሁኖ የህብረት ስምምነት ይዘት በዚሁ አዋጁ ወይም በላልች ሔጎች 
ሇሔብረት ስምምነት የተተዉ ጉዲዮች ስሇሚወሰኑበት፣የሰራተኛ የሙያ ዴህንነትና ጤንነት 
ስሇሚጠበቅበት ሁኔታዎች፣ እንዱሁም የማህበራዊ አገሌግልቶች ስሇሚስፊፈበት፣ስሇሰራተኞች 
ተሳትፍ፣በተሇይም በእዴገት፣በዯመወዝ፣በዝውውር፣በቅነሳ እና በዱሲፔሉን አፇጻጸም 
ስሇሚኖራቸው ተሳትፍ፣ስሇ ስራ ሁኔታ፣ ስሇስራ ዯንብና ስሇቅሬታ አቀራረብ ስነ 
ሥርዓት፣ስሇስራ ሰዓት ዴሌዯሊና በስራ መካከሌ ስሇሚሰጥ እረፌት እና የሔብረት ስምምነት 
ስሇሚሽፌናቸው ወገኖች ጸንቶ ስሇሚቆይበት ጊዜ መያዝ እንዯሚችሌ በአንቀፅ 129 
ተዘርዝሯሌ፡፡ከዚኅም በተጨማሪ የህብረት ስምምነት ሌዩ ሁኔታዎች ሉባለ በሚችለትና በአዋጁ 
አንቀጽ 133 ስር በተዘረዘሩት ምክንያቶች እንዳት መፇፀም እንዯአሇበት ተጠቃሹ ሔግ ያሳያሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው የተባሇው የህብረት ስምምነት 
ስሇተፇፃሚነት ወሰኑ በአንቀፅ 2 ስር የዯነገገ ሲሆን ህብረት ስምምነቱ በዴርጅቱ የስራ መሪዎች 
መተዲዯሪያ ዯንብ ከታቀፈት የስራ መሪዎች በስተቀር በቋሚ፣ ቁርጥና በወርሃዊ/ሲዝናሌ 
ሰራተኞች ሊይ ተፇፃሚነት እንዯሚሆን በተጠቃሹ ዴንጋጌ ቁጥር አንዴ ስር የተቀመጠ ሲሆን 
የህብረት ስምምነቱ ስሇህብረት ስምምነቱ አተረጓጎምና ያሌተጠቀሱ ጉዲዮችን በተመሇከተ የሚገዛ 
ዴንጋጌም በአንቀፅ 4 ስር በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ በዚህም መሰረት የሔብረት ስምምነቱ አንቀጽ 4(1) 
ዴንጋጌ በህብረት ስምምነቱ ውስጥ ባለት ዴንጋጌዎች የአተረጓጎም ወይም ግሌጽ 
ያሌሆኑ/ያሌተጠበቁ ጉዲዮች ሊይ ዴርጅቱና የሰራተኛው ማህበር በውይይት መፌትሓ 
እንዯሚፇሌጉ፣ጉዲዩ በውይይት የማይፇታ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 እና ቀዯም ሲሌ 
በተሻሻለትና ወዯፉትም በሚወጡት ማሻሻያ አዋጆች መሰረት እንዯሚፇፀም 
ያስቀምጣሌ፡፡እንግዱህ በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ የሆነው እና ትርጉም የሚያስፇሌገው ሁኖ 
የተገኘው ነጥብ በህብረት ስምምነቱ በአንቀጽ 40(1) ስር ስሇጉዲት ካሳ ተጠቃሚዎች በሚመሇከት 
የተቀመጠው ዴንጋጌ በስራ አዯጋ ሇሚመጣ ኢንሹራንሽ/የመዴን ዋስትና የአካሌ ጉዴሇትና ጉዲት 
ካሳ ተጠቃሚ የሚሆኑት የሰራተኛው ሔጋዊ ወራሾች ስሇመሆናቸው ተገሌፆ ከተቀመጠው 
ዴንጋጌ ውስጥ ሔጋዊ ወራሾች የሚሇው ሏረግ የትርጉም አዴማሱ በውርስ ሔግ የሚታወቁትን  
በሔጋዊ ወራሽነት የሚታወቁትን ነው ወይስ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 110 ስር 
የተዘረዘሩትን ብቻ ነው የሚመሇከተው ሇሚሇው ጥያቄ የሔብረት ስምምነቱ ግሌጽ የሆነ ምሊሽ 
አይሰጥም፡፡ይሁን እንጂ በህብረት ስምምነቱ ትርጉም ሲያስፇሌግ በምን አግባብ ሉተረጎም 
እንዯሚችሌ በአንቀፅ 4(1) የተመሇከተ ሲሆን ትርጉሙ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 እና ቀዯም 
ሲሌ በተሻሻለትና ወዯፉትም በሚወጡት ማሻሻያ አዋጆች መሰረት እንዯሚፇፀም የተመሇከተ 
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በመሆኑ በህብረት ስምምነቱ ሔጋዊ ወራሾች የሚሇው ሏረግ የሚያመሊክተው በአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀጽ 110 ስር የተመሇከቱትን የተጎጂ ሰራተኛ ጥገኞችን ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች 
እነማን እንዯሆኑ ሔጉ መዘርዝሩን ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 
አንቀጽ 110 ስር ከተዘረዘሩት ውጪ ያለትና በውርስ ሔጉ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 842 እና ተከታዮቹ 
ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱት ሔጋዊ ወራሾች በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት በስራ አዯጋ 
ሇሚመጣ ኢንሹራንስ/የመዴን ዋስትና የአካሌ ጉዴሇትና ጉዲት ካሳ ተጠቃሚ ሉሆኑ የሚችለበት 
ሔጋዊ አግባብ አይኖርም፡፡ 

አመሌካችና ተጠሪ በአዯረጉት የመዴን ዋስትና ፕሉሲ ስር በስራ ሊይ ሇሚዯርሱ የሞት፣ሇአካሌ 
ጉዲት፣በስራ ሊይ ሇሚከሰት በሽታ ጉዲቶች በኢትዩጵያ ሔግ መሰረት የጉዲት ካሳ መከፇሌ ያሇበት 
ስሇመሆኑ የተመሇከተ ሲሆን በፕሉሲው"……if at any time the period of insurance any 
worker in the insured’s immediate service engaged in a category of work 
described in the Schedule shall sustain death or bodily injury by accident or 
occupational disease occurring at the place assigned to him for work or arising 
from his work and during the time of his work by the insured in the Business 
and if the insured shall be liable to pay compensation for such death, bodily 
injury, or occupational disease under Ethiopian law,……" በሚሌ ከተቀመጠው አረፌተ 
ነገርም መገንዘብ የሚቻሇው መዴን ሽፊኑ በስራ ሊይ ሇሚዯርሱ የሞት፣ሇአካሌ ጉዲት፣በስራ ሊይ 
ሇሚከሰት በሽታ ጉዲቶች በሚገዛው የኢትዮጵያ አሰሪና ሰራተኛ ሔግ መሰረት የሚታይ መሆኑን 
ግራ ቀኙ ስምምነት የዯረሱ መሆኑን ነው፡፡ ይህ አተረጓጎም ተዋዋይ ወገኖች በኢትዮጵያ ሔግ 
መሰረት ጉዲዩ ይታያሌ ብሇው ሲስማሙ ሏሳባቸው ምን ነበር? የሚሇውን የውሌ አተረጓጎም 
ዯንብን  በመከተሌም የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 

በመሰረቱ በውሌ ውስጥ የተጠቀሱት ቃሊትና ዴንጋጌዎች ግሌጽ ባሌሆኑ ጊዜ ከፌ/ሔ/ቁጥር 
1732፣1735-1738 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች ስር በሰፇሩት ዯንቦች መሰረት መተርጏም የተፇቀዯ 
ነው፡፡ በዚህም መሰረት ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሊቸው ዯንቦች በፌ/ሔ/ቁጥር 1734፣1735 
እና 1736 ሲሆኑ የተዋዋዮች፡ ሏሳብ፣ በውለ ሊይ የኢትዮጵያ ሔግ በሚሇው የተቀመጠው 
ጠቅሊሊ አነጋገር በመዴን ፕሉሲው ስር የተዘረዘሩት የጉዲት አይነቶችን እርስ በርሳቸው 
በማስተሳሰር በመዴን ፕሉሲው የኢትዮጵያ ሔግ የሚሇውን ሏረግ ሇማስቀመጥ የፇሇጉትበት 
ሁኔታ ሏሣባቸውን ምን እንዯነበር ሇማወቅ መሞከር እና የውልችን ቃልች አንደን ከአንደ ጋር 
እያዛመደ በመመሌከት ሇውለ ጉዲይ አግባብነት ያሇውን ትርጉም በመስጠት አዎንታዊ ውጤት 
እንዱኖረው ማዴረግ ተገቢ ስሇመሆኑ ተጠቃሽ ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ከዚህም አንፃር 
የተያዘው ጉዲይ  ሲታይ በመዴን ፕሉሲው ስር የጉዲቶቹ አይነቶች መዘርዘራቸውና በኢትዮጵያ 
ሔግ አግባብ ተብል መቀመጡ ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት የሚገዛ መሆኑን 
በመፇሇግ ውለን ያዯረጉ መሆኑን የሚያስገነዝበን ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዩ 
ተፇፃሚነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 377/1996 ስሇመሆኑ የግራ ቀኙ ፌሊጎት ነበር ከተባሇ ዯግሞ 
ተጠሪዎች በአዋጁ አንቀጽ 110(2) ዴንጋጌ አገሊሇፅ መሰረት የወንዴማቸው የሞት ጉዲት ካሳ 
በውርስ ህጉ ሔጋዊ ወራሽ ነን፣የሔብረት ስምምነቱም የተሻሇ ተጠቃሚነትን የሚሰጥ ነው በሚሌ 
የሞት ጉዲት ካሳውን የሚጠይቁበትና የሚያገኙበት ሔጋዊ መሰረት የሇም፡፡ሇአንዴ ሰው የመብት 
ጥያቄ መሰረቱ ውሌ ወይም ሔግ ሲሆን ተጠሪዎች የሞት ጉዲት ካሳውን ሇመጠየቅ ከሔጉም ሆነ 
ከውሌ የመነጨ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪዎች ክስ 
መመስረታቸውም ሆነ የስር ፌርዴ ቤቶች የሞት ጉዲት ካሳ ሇተጠሪዎች ይገባሌ በማሇት 
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መወሰናቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 33(2) ስር የተመሇከተውን መመዘኛ እና በአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀጽ 110፣128፣129፣134 እና በሔብረት ስምምነቱ አንቀጽ 2 እና 4 እንዱሁም 
40(1) ስር ያለን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ከውሌ ሔግ አተረጓጎም ዯንቦችና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
1731 ዴንጋጌ አንፃር ያሊገናዘቡ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 49598 ግንቦት 30 ቀን 2003 ዓ.ም ሇተጠሪዎች የሞት 
ጉዲት ካሳ ሉከፇሌ ይገባሌ ተብል የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ፣ይህንኑ ውሳኔ ክፌሌ በማፅናት 
በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 11906 ነሏሴ 13 ቀን 2003 ዓ.ም፣በኦሮሚያ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 132326 በ30/12/2003 ዓ.ም 
የተሰጠው ትእዛዝ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት በዴምፅ ብሌጫ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች ሟች ወንዴማቸው አቶ ተገኔ ተሰማ በስራ ሊይ ሇዯረሰባቸው የሞት አዯጋ የሟቹ 
አሰሪ በገባው መዴን ውሌ መሰረት የጉዲት ካሳ የሚገባቸው ሰዎች አይዯለም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡  

                                           የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

                                 የሃሳብ ሌዩነት 

እኔ ስሜ በሶስተኛው ተራ ቁጥር የተጠቀሰው ዲኛ አብሊጫው ዴምፅ በሰጠው ትርጉምና ውሳኔ 
ያሌተስማማሁ በመሆኔ በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡ 

1. የመጀመሪያው የሌዩነቴ ምክንያት አብሊጫው ዴምፅ በንግዴ ህጉ ስሇ ኢንሹራንስ በተዯነገገው 
ክፌሌ ግሌፅ የሆነ መሌስ የተሰጣቸውን ነጥቦች የንግዴ ህጉን ዴንጋጌዎች ሣያገናዝብ፣ የህብረት 
ስምምነቱን፣ አመሌካች የሰጠውን የኢንሹራንስ ፕሉሲና አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 101 
ዴንጋጌዎች ብቻ በመመርመር ትርጉም መስጠቱና መወሰኑ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ሀሳብ 
ስሊሇኝ ነው፡፡ 
 

አመሌካችና ተጠሪዎች በዚህ መዝገብ የሚከራከሩበትን ጉዲይ ሇመወሰን ከሊይ የተጠቀሱትን 
ሰነድችና አዋጅ ቁጥር 377/96 መመርመር ብቻ በቂ አይዯሇም፡፡ አከራካሪውን ጭብጥ ሇመወሰን 
በአገራችን የኢንሹራንስ ኩባንያዎች እንዱቋቋሙ በህግ የተፇቀዯበትን መሰረታዊ ዓሊማ፣ 
አመሌካች እንዱሰጥ ስሇተፇቀዯሇት የኢንሹራንስ ሽፊን አይነትና ባህሪ እንዯዚሁም አመሌካች 
በሰጠው የኢንሹራንስ ሽፊን በህግ ተጠቃሚ የመሆን መብት ስሊሊቸው ሰዎች የሚዯነግጉ የህግ 
ማዕቀፍችን መመርመር ያስፇሌጋሌ የሚሌ ሀሳብ አሇኝ፡፡ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 86/86 
አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዘረዘረውን መስፇርት በማሟሊት የተቋቋመ የኢንሹራንስ ኩባንያ 
ነው፡፡ አመሌካች የሚሰጣቸው የኢንሹራንስ ሽፊኖች አንዯኛው የረዥም ጊዜ የመዴን ሥራ ነው፡፡ 
የረዥም ጊዜ የመዴን ሥራ የሚባለት፣ የሔይወት መዴን ሥራ፣ በየጊዜው ገንዘብ የመክፇሌ 
ግዳታ፣ የጡረታ መዴን፣ ቋሚ የጤና መዴን ሥራ፣ እንዱሁም ከመዴን ሰጭው በተዛመዯ 
ሁኔታ በሰው አካሌ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ መዴንና የህመም መዴን የሚያካትት ስሇመሆኑ በአዋጅ 
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ቁጥር 86/1986 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 16 የተዯነገገ ሲሆን የሔይወት መዴን በንግዴ ህጉ 
አንቀጽ 691 የተሰጠው ትርጉም የሚኖረው መሆኑን በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 15 ይዯነግጋሌ፡፡ 

አመሌካች ሇተጠሪዎች ወንዴም አቶ ተገኔ ተሰማ የሰጠው የኢንሹራንስ ሽፊን በሥራ ሊይ 
ሇሚዯርስ ህመም፣ ዘሊቂ የአካሌ ጉዲትና ሇህይወት ኢንሹራንስ መሆኑን ከኢንሹራንስ ፕሉሲው 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህም አመሌካች የሰጠው የኢንሹራንስ ሽፊን በንግዴ ህጉ አንቀጽ 654 
ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገው የኢንሹራንስ አይነትና የራሱ የሆነ ሌዩ ባህሪ ያሇው መሆኑን 
የሚያመሇክት ነው፡፡ የተጠሪዎች ወንዴም አሰሪ የሆነው ወንጂ ስኳር ፊብሪካ የተጠሪዎች 
ወንዴም አቶ ተገኔ ተሰማ በስራ ሊይ በሚዯርስበት ጉዲት ህመም ካጋጠመው ወይም ቋሚ የአካሌ 
ጉዲት ከዯረሰበት፣ የወንጂ ስኳር ሰራተኛ የሆነው የተጠሪዎች ወንዴም እንዱጠቀምበት፣ 
ሰራተኛው በሥራ ሊይ በሚዯርስበት ጉዲት ከዚህ ዓሇም በሞት ቢሇይ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት 
የኢንሹራንስ ፕሉሲው ተጠቃሚ ሇሚሆኑ ሰዎች የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡ እንዯሚከፇሌ 
ታሳቢ በማዴረግ ከአመሌካች ጋር የተዋዋሇ መሆኑን የኢንሹራንስ ፕሉሲውና የህብረት 
ስምምነቱ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ወንጂ ስኳር ፊብሪካ በህብረት 
ስምምነት ከገባው ግዳታ፣ (ከውሌ የመነጨ)  በመነሳት የተጠሪዎች ወንዴም አሰሪ፣ የተጠሪዎች 
ወንዴም በስራ ሊይ ሇሚዯርስበት ህመምና የአካሌ ጉዲት ወይም በስራ ሊይ ሇሚያጋጥመው 
የሞት አዯጋ አመሌካች ሇተጠቃሚው ወይም ሇተጠቃሚዎቹ የኢንሹራንስ ገንዘብ እንዯሚከፌሌ 
በማሰብ በንግዴ ህግ ቁጥር 661 በገባው ውሌ መሰረት ሇአመሌካች ፔሪሚየም ሲከፌሌና 
የበኩለን ግዳታ ሲወጣ ቆይቷሌ፡፡ 

የወንጂ ስኳር ፊብሪካ ከአመሌካች ጋር ያዯረገው የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚዎች 
የሠራተኛው ወራሾች እንዯሆኑ በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገ ሲሆን 
የወንጂ ስኳር ፊብሪካ ከአመሌካች ጋር የኢንሹራንስ ውሌ የተዋዋሇው ይህንን በህብረት 
ስምምነቱ የገባውን የውሌ ግዳታ ሇመወጣት መሆኑ አያከራክርም፡፡ ይህ ከሆነ የተጠሪዎች 
ወንዴም በሥራ ሊይ በዯረሰበት ጉዲት ሲሞት አመሌካች የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡን ሇማን 
መክፇሌ ይገባዋሌ የሚሇውን ጥያቄ ሇመወሰን፣ አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች 
መመሌከት የሚጠይቅ ነው፡፡ በወንጂ ስኳር ፊብሪካ እና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገው 
የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚዎች እነማን ሉሆኑ እንዯሚችለ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 702 
እና በንግዴ ህጉ አንቀጽ 705 የተዯነገገ ሲሆን በተሇይ የኢንሹራንስ ፕሉሲው በንግዴ ህግ ቁጥር 
695 የተዯነገጉትን ዝርዝር ጉዲዮች ባሌያዘ ጊዜና ክርክር የሚያነሱ የሟች ባሌ ወይም ሚስት 
ወይም ሌጆች የላለት በሆነ ጊዜ፣ የኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ የሚሆኑት የሟች ወራሾች 
መሆናቸው የንግዴ ህግ ቁጥር 705 "ተጠቃሚው ተሇይቶ ያሌታወቀ እንዯሆነ፣ ወይም ተሽሮ 
እንዯሆነ ወይም በህይወት የላሇ በመሆኑ ውዴቅ የሆነ እንዯሆነ ስሇሞት የተዯረገው ኢንሹራንስ 
ዋናው ገንዘብ የሚከፇሇው ኢንሹራንሱን ሇተዋዋሇው ሰው ውርስ ነው " በማሇት በግሌጽ 
ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ወንጂ ስኳር ፊብሪካ የተጠሪዎች ወንዴም በሥራ ሊይ በሞት ሲሇይ 
የኢንሹራንሱ ተጠቃሚዎች የሟች ወራሾች እንዯሚሆኑ የተገሇፀው ሀሳብ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 
701 ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) የሟች ባሌ ወይም ሚስት፣ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 827 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 
በንግዴ ህግ ቁጥር 705 መሰረት የሟችን ሌጆች ወይም ላልች ወራሾች ተጠቃሚ እንዯሆኑ 
የሚያዯርግና በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 አንቀጽ 110 አዯጋው በዯረሰ ጊዜ በህይወት 
ኢንሹራንስ ተጠቃሚ የሚሆኑትን ሰዎች በሟች ጥገኞች ሊይ የተወሰነ እንዲይሆን የሚያዯርግ 
ነው፡፡ 
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የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠው የመዴን ዴርጅት በአገሪቱ ህግ የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ 
መሆናቸው የተረጋገጠሊቸውን የሟች ወራሾች (ወንዴሞች) ወንጂ ስኳር ፊብሪካ ሇሰራተኛው 
በገባው የኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ እንዲይሆኑ የሚያቀርቡት ክርክር የኢንሹራንስ ስራ የንግዴ 
ሥራ ብቻ ሣይሆን በአንዴ አዯጋ የሚዯርስ ጉዲትን የመጋራትና ማህበራዊ ግሌጋልት የመስጠት 
ሥራ መሆኑን ያሊገናዘበ ክርክር ነው፡፡ አመሌካች ከወንጂ ስኳር ፊብሪካ ጋር የመዴን ውሌ 
ሲዋዋሌ፣ ውለ ስሇ ህይወት በሚዯረግ የኢንሹራንስ ውሌ በኢትዮጵያ የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች 
የሚያመጣበትን ኃሊፉነት እያወቀ ነው፡፡ አመሌካች በአገሪቱ ውስጥ የመዴን ንግዴ ስራ 
የሚሰራበት ሌዩ ፇቃዴ የተሰጠውም አሰሪው የመዴን ውሌ የገባበት የሞት አዯጋ የሚያዯርስ 
ጉዲት በሰራተኛው ሊይ በዯረሰ ጊዜ፣ በአዋጅ ቁጥር 86/86 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 15 እና 
በንግዴ ህጉ ዴንጋጌዎች ሇህይወት ኢንሹራንስ የሚከፇሇውን ክፌያ ሇኢንሹራንስ ውለ 
ተጠቃሚዎች በመክፇሌ ግዳታውንና ኃሊፉነቱን በአግባቡ ይወጣሌ በሚሌ ዕምነት ነው፡፡ 
አመሌካች በህግ የተጣሇበትን ኃሊፉነት ሇማስቀረት ወይም በቻሇው አጋጣሚ ሁለ ኃሊፉነቱ 
እንዱጠብቅሇት የሚያቀርበው ክርክርም አመሌካች ከወንጂ ስኳር ፊብሪካ ጋር ሇተጠሪዎች 
ወንዴም ጥቅም ከገባው የረዥም ጊዜ የመዴን ሽፊን ውሌ ሌዩ ባህሪና ውጤት ጋር የማይሄዴና 
አስገዲጅ የሆኑትን የንግዴ ህግ አንቀጽ 701 ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) እና አንቀጽ 705 ዴንጋጌዎች 
ውጤት አሌባ የሚያዯርግ ነው፡፡ ስሇሆነም አብሊጫው ዴምጽ ከሊይ የተጠቀስኳቸውን አስገዲጅ 
የህግ ዴንጋጌዎች ሳያገናዝብ የመዴን ፕሉሲውንና የህብረት ስምምነቱን አንቀጽ 40 ንዐስ 
አንቀጽ 1 ከአዋጅ ቁጥር 377/96 ዴንጋጌዎች ጋር ብቻ በማጣመር በሰጠው ትርጉምና ውሳኔ 
የማሌስማማ በመሆኔ በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

2.ሁሇተኛው የሌዩነቴ ምክንያት አብሊጫው ዴምጽ በመዴን ፕሉሲውና በህብረት ስምምነቱ 
አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 1 የሟች ወራሾች (|ega| heirs) የሚሇውን ሀሳብ የሟች ጥገኞች 
(Dependent) ማሇት ነው በማሇት የሰጠው ትርጉም የህግ አተረጓጎም መርሆዎችን የተከተሇ 
አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ የሟች ወራሾች (|ega| heirs) "የሚሇው" መሰረተ ሀሳብ በፌ/ብ/ህጉ 
የውርስ ህግ ዴንጋጌዎችና ስሇ ህይወት ኢንሹራንስ በሚዯነግገው የንግዴ ህጉ ዴንጋጌዎች ወጥ 
የሆነ ሀሳብ እንዱያራምደ ተዯርጎ በህግ አውጭው ተገሌፀዋሌ፡፡ አመሌካች የመንገዴ ንግዴ ሥራ 
የሚሰራ የኢንሹራንስ ኩባንያ በመሆኑ የኢንሹራንስ ውሌ (ፕሉሲ) አዘጋጅቶ ከወንጂ ስኳር 
ፊብሪካ ጋር የመዴን ውሌ ከመዋዋለ በፉት የወንጂ ስኳር ፊብሪካ የህብረት ስምምነት ውስጥ 
የተገሇጹትን ሀሳቦች ሥራ ሊይ ባለት የኢትዮጵያ የህግ ማዕቀፍች የተሰጣቸውን ትርጉም 
መሰረት በማዴረግ የኢንሹራንስ ፕሉሲውን ያዘጋጃሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ የመዴን ፕሉሲው 
(ውለ) በአመሌካች በኩሌ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ (Adhesive contract) በመሆኑ በፕሉሲው 
በተገሇፀው ሃሳብ ሊይ አከራካሪ ነገር ቢነሳ ውለን ያዘጋጀው አመሌካችን በሚጠቅም መንገዴ 
ሳይሆን ሇውሌ ተቀባዩ በሚጠቅም መንገዴ መሆን እንዲሇበት በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1738 ንዐስ 
አንቀጽ 2 በግሌጽ ተዯንግጎ እያሇ የአመሌካች ወራሾች (|ega| heirs) ብል ያዘጋጀው የመዴን 
ፕሉሲ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110 የተገሇፀው ጥገኞች (Dependent) ተብል ውለን 
ሊዘጋጀው ሇአመሌካች በሚጠቅም መንገዴ መተርጎሙ ይህንን የውሌ አተረጓጎም መርህ የሚጥስ 
ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 
 

ከዚህ በተጨማሪ ህጋዊ ወራሽ (|ega| heir) የሚሇው ፅንሰ ሀሳብና ጥገኞች (Dependent) 
የሚሇው ፅንሰ ሀሳብ የተሇያየ ትርጓሜ ያሊቸው መሆናቸው ግሌፅ ነው፡፡ ከሟች ወራሾች መካከሌ 
የሟች ጥገኛ ተብሇው ካሳ የሚያገኙት የሟች ሌጆች ሆነው 18 ዓመት በታች የሆኑ፣ የሟች 
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ህጋዊ ባሌ ወይም ሚስትና በሟች ሰራተኛ ዴጋፌ ይረደ የነበሩ ወሊጆችን ብቻ እንዯሆኑ 
በአንቀጽ 110 ንዐስ አንቀጽ 2 ተዘርዝሯሌ፡፡ ስሇሆነም እጅግ ሰፉ የሆነ የህግ ትርጉምና ዕውቅና 
የተሰጠውን የሟች ወራሾች (|ega| heirs) የሚሇውን ቃሌ ከመጠን በሊይ በማጥበብ 
Dependent ጥገኞች የሚሇውን ቃሌ ያሣያሌ ተብል መተርጎሙ የውለን ፅንሰ ሀሳብ ሙለ 
በሙለ የመሇወጥና የመተካት ሥራ እንጅ የህግ ትርጉም ስራ ነው ብዬ የማሊምን በመሆኑ 
በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አብሊጫው ዴምጽ አግባብነት ያሊቸው "የኢትዮጵያ 
ህጎች" የሚሇውን ሀረግ ሇመተርጎም መሞከሩ ተገቢነት አሇው ብዬ አሊምንም፡፡ አሰሪው 
ሇሰራተኛው የገባው የህይወት ኢንሹራንስ ክፌያ አግባብነት ያሇው ህግ አዋጅ ቁጥር 377/96 ብቻ 
አይዯሇም፡፡ ከሊይ በዝርዝር የተገሇፁት ስሇ ኢንሹራንስ ሥራ ፇቃዴ የወጣው አዋጅ ቁጥር 
86/1986 ስሇህይወት ኢንሹራንስ ውሌ የሚዯነግገው የንግዴ ህጉ ዴንጋጌዎችና ሇህይወት 
የተዯረገ ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚዎች በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 827 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገጉት 
ዴንጋጌዎች አግባብነት ያሊቸው የኢትዮጵያ የህግ ማዕቀፍች መሆናቸው ግሌፅ ሆኖ እያሇ ይህንን 
አባባሌ በጠበበ ሁኔታ በመተርጎም በተሰጠው ውሳኔ አሌተስማማሁበትም፡፡ 

3.ሶስተኛው የሌዩነት ምክንያቴ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110 ሰራተኛው በስራ ሊይ ጉዲት 
ሲዯርስበት ካሣ ሉጠይቁ የሚችለ ሰዎች የሟች ጥገኞች ብቻ እንዯሆኑ ህግ አውጭው የኃሊፉነት 
መጠኑን ያጠበበው አንዴ ሰራተኛ በሥራ ሊይ በሚዯርስበት ጉዲት (አዯጋ) ህይወት ሲያሌፌ 
ጉዲት የሚዯርስባቸው የሟች ጥገኞች ብቻ ናቸው በሚሌ ሀሳብ አይዯሇም፡፤ ነገር ግን ከጥገኞች 
ባሇፇ በአዯጋው ምክንያት ሰራተኛው በመሞቱ የተጎደ ላልች የሟች ዘመድችን ወራሾች ሁለ 
አሰሪው ካሣ ይክፇሌ ቢባሌ በአሰሪው ሊይ የሚያስከትሇውን ጫና ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት 
ነው፡፡ 
 
አሰሪው ሰራተኛው በሥራ ሊይ በሚዯርስበት አዯጋ የሚከፇሌ የኢንሹራንስ ውሌ ሲዋዋሌ፣ 
የውለ ተጠቃሚ የሚሆኑት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110 የተዘረዘሩት ጥገኞች ብቻ 
ሣይሆኑ ሟች በመሞቱ የጉዲቱ ሰሇባ የሆኑ የሟች ወራሾች ጭምር ናቸው፡፡ ስሇዚህ አሰሪው 
የኢንሹራንስ ውሌ ሲገባ በህብረት ስምምነቱ የተጠቀሱት የሟች ወራሾችን ጭምር የኢንሹራንስ  
ፕሉሲው ተጠቃሚ ሇማዴረግ አስቦ የተዋዋለ በመሆኑ ይህም የኢንሹራንስ ውሌ አሰሪው 
(ወንጂ ስኳር ፊብሪካ) የኢንሹራንስ ፕሉሲ ሇተጠሪዎች ወንዴም ባይገባ ካሣ ከሚያገኙት ሰዎች 
የተሻሇ መብት የሚያጎናጽፈ በመሆኑ የበታች ፌ/ቤቶች የአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 134(2)ን 
በመጥቀስ የሰጡት ውሳኔ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት 
ት/ዘ 
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                               የሰ/መ/ቁ. 74230 

ሏምላ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                         ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሳ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ አስቻሇው ጌታሁን  

            2. አቶ ሽመሌስ ከበዯ  

            3. አቶ ኤርሚያስ ኢያሶ 

            4. አቶ መሊኩ ካሣ                ጠበቆች አቶ አዱስ ወሌዳና   

            5. አቶ ሰሇሞን አባተ               አቶ አሇማየሁ ታዯሰ ቀረቡ 

            6. አቶ ንጉሴ ወ/አገኘሁ 

            7. አቶ ዋጋሁን ተከሰተ 

            8. አቶ እሸቱ አሰን 

            9. አቶ ገረመው ገብሬ 

            10. ወ/ሮ ሂሩት ዯምሴ  

ተጠሪ፡-  አሌፊ ዩኒቨርስቲ ኮላጅ    -   አሌቀረበም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካቾችን ያሰናበተው በአግባቡ 
ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌን በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ 
የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች 
በከሳሽነት ቀርበው የተቀጠርንበት የሥራ ግዜ ሳይጠናቀቅ፣ የተመዯብንበት የሥራ ባህሪ 
ቀጣይነት ያሇው ሆኖ እያሇ ተከሳሽ /አመሌካች/ የኢፋዱሪ ትምህርት ሚኒስቴር በ2003 ዓ.ም 
የርቀት ትምህርት ተማሪዎችን እንዲይቀበለ መመሪያ አውጥቷሌ በሚሌ ምክንያት የሠራተኞች 
አቀናነስ ሥርዓትን በተመሇከተ በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ የተዯነገገውን ሳይከተሌ በሔገወጥ 
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መንገዴ የሥራ ውሌ ያቋረጠ በመሆኑ የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱከፌሌ ይወሰንሌን በማሇት ክስ 
አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ትምህርት ሚኒስትር ባወጣው መመሪያ አዱስ ተማሪዎች እንዲንቀበሌ 
በመመሪያ የከሇከሇን በመሆኑ በዴርጅቱ መዋቅርና የሥራ እንቅስቃሴ በከፉሌ፣ በቀጥታና 
በዘሇቄታው እንዱቀንስና እንዱቀዘቅዝ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ምክንያት አሁን ያለንን ተማሪዎች 
ሇማስጨረስ የሚያስችለ መምህራኖችን ብቻ በማስቀረት ከሳሾችን በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 
መሠረት ማስጠንቀቂያ በመስጠት አሰናብተናቸዋሌ፡፡ ስንብቱ ሔጋዊ በመሆኑ ከሳሾች የጠየቁትን 
ክፌያ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን 
ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ አመሌካቾችን ከሥራ ያሰናበተው ስሇሠራተኛ ቅነሳ 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ሳይከተሌ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው፡፡ 
ስሇዚህ ተከሳሽ /አመሌካች/ ሇከሳሾች /አመሌካቾች/ የስዴስት ወር ዯመወዛቸውን ይክፇሊቸው 
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ አስራ ዘጠኝ ሠራተኞችን ከሥራ 
በማሰናበት የወሰዯው እርምጃ ካለት ሠራተኞች ከአስር ፏርሰንት በታች በሚሆኑት ሊይ የተዯረገ 
በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 29 መሠረት የሠራተኛ ቅነሳ አሇመኖሩን ያሣያሌ፡፡ 
ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 28 ንዐስ አንቀጽ 
1/ሀ/ መሠረት በመሆኑ ስንብቱ ሔጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች ይህ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ጥቅምት 29 ቀን 
2004 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

ትምህርት ሚኒስትር በ2002 ዓ.ም ያወጣው መመሪያ በጥቅምት ወር 2003 ዓ.ም ማሻሻያ 
ተዯርጎበታሌ፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ የተባረረ ሠራተኛ ወዯ ሥራው እንዱመሇስና የስዴስት ወር 
ክፌያ እንዱከፇሇው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ የሠራተኛ ቅነሳ አዴርጌአሇሁ ቢሌም 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 29 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት አሊዯረገም፡፡ ሠራተኛ ሇመቀነስ 
የሚያስገዯዴ ሁኔታ አሌተፇጠረም፡፡ ተጠሪ ሠራተኛ ሇመቀነስ ይገዯዲሌ ቢባሌ እንኳን ቅነሳው 
የተሻሇ የትምህርት ዯረጃና የሥራ ሌምዴ ያሇንን ከሥራ በማሰናበት፣ ከእኛ በታች የትምህርት 
ዝግጅትና ሌምዴ ያሊቸውን እንዱቀጥለ በማዴረግ በዘፇቀዯ እንዱወስን የሚፇቅዴሇት የሔግ 
ዴንጋጌ የሇም፡፡ ይህም የተጠሪ የሠራተኛ አቀናነስ በዘፇቀዯ የተከናወነና በግሇሰብ ምርጫ ሊይ 
የተመሠረተ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ተጠሪ የሥራ መዯባችንን በመመሪያው የማይነካ ሠራተኞችን 
ያካተተ ነው፡፡ ስሇዚህ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስንብቱ ሔጋዊ ነው በማሇት የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ የካቲት 19 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ በመንግስት መመሪያ መሠረት የተጠሪ ሥራ 
ቀንሷሌ፡፡ ካለን ሠራተኞች 3-8 ፏርሰንት የሚሆኑ መምህራንና ዴጋፌ ሰጭ ሠራተኞችን በሔግ 
አግባብ ተጠሪ ቀንሷሌ፡፡ የተማሪዎች ቁጥር አሇመቀነሱ ከስንብቱ ጋር ግንኙነት የሇውም፡፡ ተጠሪ 
ሠራተኛ ቀንሷሌ ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ሁኔታ የሇም፡፡ አመሌካቾች በሚሰሩበት የሥራ 
ክፌልች እንዯገና እንዱከፇቱ አሌተፇቀዯም፡፡ ተጠሪ አመሌካቾችን ሲያሰናብት በሔጉ መሠረት 
ማስጠንቀቂያ የሰጠና መክፇሌ የሚገባውን ክፌያ የከፇሇ በመሆኑ፣ አመሌካቾች ያቀረቡት ጥያቄ 
የሔግ መሠረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር እና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በሔግ መሠረት ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
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ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው ተጠሪ ከሥራ ያሰናበታቸው ሠራተኞች በአጠቃሊይ ካለት ሠራተኞች ቁጥር 3-
8 ፏርሰንት ብቻ በመሆኑ ተጠሪ  የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ 
አዋጅ 373/96 ቁጥር 29 ንዐስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው የሠራተኞች ቅነሣ መሠረት እንዲሌሆነ 
የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በውሣኔያቸው ገሌፀውታሌ፡፡ 

ተጠሪ ከትምህርት ሚኒስትር በተሊሇፇው መመሪያ መሠረት አዲዱስ ተማሪዎችን የማይቀበሌ 
በመሆኑ የሥራ እንቅስቃሴው የቀነሰና በዚህ ምክንያት በፉት የነበሩትን መምህራንና ሠራተኞች 
ይዞ ሇመቀጠሌ ባሇመቻለ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ማስጠንቀቂያ በመስጠት በአዋጅ 377/96 
አንቀጽ 28 ንዐስ አንቀጽ 1/መ/ መሠረት እንዲቋረጠ በማንሣት የተከራከረ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት ይህንን የተጠሪን ክርክር በመቀበሌ የሥራ ስንብቱ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 
ቁጥር 28 ንዐስ አንቀጽ 1/መ/ መሠረት የተከናወነና ሔጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

መንግስት ባስተሊሇፇው መመሪያ የተጠሪ የሥራ መጠን የቀነሰና የተቀዛቀዘ ቢሆንም አመሌካቾች 
የሚያስተምሩበት የትምህርት ክፌሌና ይሰሩበት የነበረው የሥራ ክፌሌ ሙለ በሙለ ያሌተዘጋና 
ያሌተሰረዘ መሆኑንና ተጠሪ ቀዯም ብል የተቀበሊቸውን ተማሪዎች የጀመሩትን ትምህርት 
ሇማስጨረስ የሚችለ መምህራንና ሠራተኞች በማስቀረት አመሌካቾችን ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ 
የሥራ ውለን ያቋረጠ መሆኑን ተጠሪ በሥርም ሆነ በሰበር በግሌፅ ክርክር ያቀረበበት 
መከራከሪያ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካቾች የሚያስተምሩበት 
የትምህርት ክፌሌና የሥራ ክፌሌ ሙለ በሙለ ባሌተዘጋበትና ባሌተሰረዘበት ሁኔታ ተጠሪ 
የሥራ መጠኑን መቀነሱንና ሥራው መቀዝቀዙን መነሻ በማዴረግ ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ 
ሠራተኞችን ሇማስቀረትና ሥራ የማይኖራቸውን ሠራተኞች ሇማሰናበት ውሣኔ ሲሰጥ 
የተጠቀመባቸው መስፇርቶች ምንዴን ናቸው፡፡ ተጠሪ ሉጠቀምባቸው የሚገቡ መስፇርቶችስ 
ምንዴን ናቸው? የሚለት ነጥቦች ናቸው፡፡ 

አመሌካቾች ተጠሪ እነሱን ከሥራ ሇማሰናበት ሲወስን ምንም አይነት ተጨባጭነት ያሇው 
መስፇርት ያሌተጠቀመ መሆኑንና ተጠሪ በትምህርት ዯረጃ በሥራ ሌምዴና የሥራ 
አፇፃፀማቸው ከአመሌካቾች የሚያንሱ መምህራንና ሠራተኞችን በማስቀረት እነሱን በዘፇቀዯ 
ከሥራ ያሰናበታቸው መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት፣ በይግባኝና በሰበር ዯረጃ የተከራከሩ ሲሆን 
ተጠሪ አመሌካቾችን ከሥራ ሇማሰናበትና ላልችን ሇማስቀጠሌ የተጠቀመባቸው ተጨባጭ 
መመዘኛዎች ያለ ሇመሆኑ አሌተጣራም፤ አሰሪው ሲሰራው የነበረው ሥራ በመቀነሱ ወይም 
በመቀዝቀዙ ምክንያት ካለት ሠራተኞች ከአስር ፏርሰንት በታች የሆኑትን የሥራ ውሌ ማቋረጡ 
የግዴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ካለት ሠራተኞች የተወሰኑትን የሥራ ውሌ በዘፇቀዯ እንዱያቋርጥና 
የተወሰኑትን የሥራ ውሊቸው እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ የማይፇቀዴሇት መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 28 
ንዐስ አንቀጽ 8 እና የአዋጅ ቁጥር 29 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘትና ዓሊማ 
በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ አነጋገር ሠራተኞች የሚሰሩበት የሥራ ክፌሌ ሙለ በሙለ 
ባሌተሰረዘበት ወይም ባሌተዘጋበት ሁኔታ የአሰሪው ሥራ በመቀዝቀዙ ምክንያት ከነበሩት 
ሰራተኞች የተወሰነ ቁጥር ያሊቸውን ሠራተኞች የሥራ ውሌ ማቋረጥ የግዴ አስፇሊጊ በሆነ ጊዜ 
አሰሪው የሚሰናበቱትንና የሚቀጥለትን ሠራተኞች ሇመሇየት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 29 
ንዐስ አንቀፅ 3 የተዯነገጉትን መመዘኛዎች በመጠቀም በትምህርት ክፌለና በሥራ ክፌለ 
ያለትን ሠራተኞች አወዲዴሮ ከሥራ የሚሰናበቱትንና በሥራ ሊይ የሚቆዩትን ሠራተኞች 
በመሇየት በሥራ ሇማይቀጥለ ሠራተኞች ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ የሥራ ውለን ያቋረጠ መሆኑን 
የማስረዲት ግዳታ አሇበት ከዚህ አንፃር ሲታይ፡- 
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1. ተጠሪ አመሌካቾች በሚያስተምሩበት የትምህርት ክፌሌና በሚሰሩበት የሥራ ክፌሌ 
የሚገኙትን ሠራተኞች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 29 ንዐስ አንቀፅ 3 በተቀመጡት 
መመዘኛዎች መሠረት በማወዲዯር የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ አቋርጧሌ ወይስ አሊቋረጠም?  

2. ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ያቋረጠው አመሌካቾች 
በትምህርት ዯረጃቸው በሥራ ሌምዲቸውና በሥራ አፇፃፀማቸው አመሌካቾች በሚያስተምሩበት 
የትምህርት ክፌሌና የሥራ ክፌሌ የሥራ ውሊቸው እንዱቀጥሌ ከተዯረጉ ሠራተኞችና መምህራን 
አንሰው በመገኘታቸው ነው ወይስ አይዯሇም? 

3. ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው አመሌካቾችና በሥራ እንዱቀጥለ  የተዯረጉ 
ሠራተኞች ተመሣሣይ የትምህርት ዯረጃ ፣ የሥራ ሌምዴና የሥራ አፇፃፀም ውጤት ኖሯቸው 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 29 ንዐስ አንቀፅ 3 ከ/ሀ/ እስከ /ረ/ የተዘረዘሩትን ቅዯም ተከተሌ 
በመጠቀም ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለት ጭብጦች  በሥር ፌርዴ ቤት ያሌተረጋገጡና 
ያሌተጣሩ ነጥቦች ናቸው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአግባቡ ነው 
ወይስ ከህግ ውጭ ነው ብል ሇመወሰን ከሊይ የገሇፅናቸው ነጥቦች  መጣራትና  በማስረጃ 
መረጋገጥ  ያሇባቸው  ሆኖ እያሇ እነዚህን ጭብጦች በመያዝ ሣያጣሩና በማስረጃ ሳያረጋግጡ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስንብቱ ህገወጥ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔና 
የፋዳራሌ  ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ 
የጠቀስናቸውን  የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያሊዯረገና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

 

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 3 የተያዙት ጭብጦች 
ሇማስረዲት በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረቡ ማስረጃዎችንና ክርክሮችን በመመርመርና አስፇሊጊ 
የሆኑ የሰነዴ ማስረጃዎችን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 145/1/ መሠረት 
በማስቀረብ ተጠሪ አመሌካቾችን ያሰናበተው በሔግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን 
ጭብጥና ተያያዥነት ያሊቸውን ጉዲዮች እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሠረት 
ጉዲዩን መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 ቤ/መ  
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የሰ/መ/ቁ. 79105 
ሏምላ 03 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

         ተሻገር ገ/ሥሊሴ                                                                                                                     

        አሌማው ወላ 

      ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወርሌዴ ቪዥን ኢትዮጵያ - ጠበቃ ሜሊት ወርቅ ኃይለ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ መዘምር መክብብ - ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
                             ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 "ን" መሰረት አዴርጎ የቀረበውን የግሌ 
የስራ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የተጠሪ ክስ ይዘት 
ሲታይም ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ውሌ ግንኙነት ያሇጥፊት የተቋረጠባቸው መሆኑን 
ገሌፀው የአመሌካች እርምጃ ሔገ ወጥ ነው ተብል ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ 
እንዱመሇሱ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ 
በሰጠው መከሊከያ መሌስም ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት በዴርጅቱ ግቢ ውስጥ ዴብዯባ ፣ ጾታዊ 
ትንኮሳ እና የጠብ አጫሪነት ተግባር በመፇፀማቸው ስሇመሆኑ ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ 
ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በሁዋሊ ጉዲዩን 
መርምሮ ተጠሪ በአመሌካች ኤዱፑ ካምፔ እና ሇሰራተኞች መኖሪያነት በተሰራው ግቢ ውስጥ 
/በስራ ቦታ/ የዴርጅቱን ሰራተኛ በመዯብዯብና የዛቻ ተግባር መፇፀማቸው መረጋገጡንና ሇዚህም 
ተጠያቂ መሆናቸውን ገሌፆ የአመሌካች እርምጃ ሔጋዊ ነው በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ወሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ተጠሪ የዴብዯባ ተግባሩን የፇፀሙት ከስራ ሰዓት ውጪ 
በመሆኑ ዴርጊቱ በስራ ቦታ ሊይ እንዯዯረሰ የሚቆጠር አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ 
ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር አመሌካች ሇተጠሪ የስዴስት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ከፌል 
ወዯ ስራ እንዱመሌሳቸው ተብል ተወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤተታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ሇስራ ስንብቱ ምክንያት የሆነውን 
የዴብዯባ ተግባር ስሇመፇፀማቸው ከመረጋገጡም በሊይ ዴርጊቱ የተፇፀመው በስራ ቦታ ሊይ 
ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ ዴርጊቱ ከስራ ሰዓት ውጪ የተፇፀመ ተግባር ነው በሚሌ 
ጠባብ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ መሻሩ ያሊግባብ ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ 
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት እንዱቀርብ 
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የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሰጡት መሌስ በይግባኝ ሰሚው ችልት 
የተሰጠው ውሳኔ በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገርና አግባብነት ያሇውን ሔግ መሰረት ያዯረገ 
በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ 
መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
እንዱቀርብ የተዯረገው ተጠሪ አምባጓሮ ፇጥሮ የስራ ባሌዯረባውን መዯብዯቡን ይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት ተቀብል ዴብዯባው የተፇፀመው ተጠሪና የግሌ ተበዲይ አመሌካች ባዘጋጀሊቸው 
የስራና የመኖሪያ ግቢ ካምፔ ቢሆንም ዴብዯባው የተከናወነው ከስራ ሰዓት ውጪና በመፀዲጃ 
ቤት አካባቢ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1(ረ)) ስር የተዯነገገውን አያሟሊም 
በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ውዴቅ ማዴረጉና ወዯ ስራው ይመሌሰው የመባለን አግባብነት 
ሇማጣራት በሚሌ ነው፡፡ 

ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ መረዲት የተቻሇው ተጠሪው የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ሊይ የስራ ቦታ 
በሆነው የአመሌካች ካምፔ እና በስራ ጉዞ ሊይ የዴብዯባ ፣ የዛቻ ተግባር መፇጸማቸውን ክርክሩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያረጋገጠው ጉዲይ መሆኑንና 
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ቢሆን የዴብዯባውና የዛቻው 
ተግባር በተጠሪ በመፇፀሙ ረገዴ ከስር ፌርዴ ቤት የተሇየ ዴምዲሜ የላሇው መሆኑ ነው፡፡ በዚህ 
ሰበር ሰሚ ችልት በተዯረገው ክርክርም ተጠሪ የዴብዯባውን ተግባር ስሇመፇፀማቸው ግሌፅ የሆነ 
የክህዯት ክርክር የላሊቸው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር 
ረገዴ የተረጋገጠው የተጠሪ ዴርጊት የአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ረ የተዯነገገውን ጥፊት 
አያሟሊም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የአመሌካች ሰራተኛ የተዯበዯበችው ማታ ከመሆኑም 
በሊይ የዴብዯባው ተግባር የተፇጸመው አመሌካች ሇሰራተኞቹ በመኖሪያነት ባዘጋጀው ቦታ 
መጸዲጃው አከባቢ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ በሔጉ አነጋገር የስራ ቦታ እና ሰአት የሚሇውን 
መሇኪያ የሚሸፇን አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ሰዓቱም ሆነ ቦታው የስራ ቦታ ነው የሚሌ 
ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜን ተገቢነት ሇመመርመር የተጠቃሹን 
ዴንጋጌ ይዘትና ዓሊማ በዝርዝር መመሌከት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 
አንቀጽ 27/1/ረ ዴንጋጌ ይዘት ሲታይ፡- “ እንዯጥፊቱ ክብዯት በሥራው ቦታ አምባጓሮ ወይም 
ጠብ እጫሪነት ተጠያቂ መሆን ” ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ ውሌ ሇማቋረጥ ከሚያስችለ 
ምክንያቶች አንደ ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ውስጥ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ሏረግ 
"….በስራው ቦታ…." የሚሇው ሲሆን ይኸው ሏረግ ሰራተኛው ስራውን በስራ ሰዓት 
የሚያከናውንበትን ቦታ ወይም የአሰሪውን ትዕዛዝ በስራ ሊይ ሉያውሌ የተገኘበትን ቦታ ሁለ 
የሚያጠቃሌሌ ስሇመሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 97 እና 4 ዴንጋጌዎችን ይዘት 
በማገናዘብ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ አሰሪው ስራው በሚሰራበት ካምፔ ውስጥ 
ሇሰራተኛው በመኖሪያነት የመዯበውን ቦታ እና በዚህ ቦታ ሠራተኛው ያሇበትን ሠዓት ጭምር 
ሁለ ሉጠቃሌሌ እንዯሚችሌ ከሔጉ መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በመሆኑም ሰራተኛው በስራ ሰዓት ስራውን በሚያከናውንበት ቦታ ወይም የአሰሪውን ትዕዛዝ 
በስራ ሊይ ሉያውሌ በተገኘበት ቦታ ሊይ እንዯጥፊቱ ክብዯት በሥራው ቦታ አምባጓሮ ወይም ጠብ 
እጫሪነት ዴርጊት መፇፀሙ ከተረጋገጠበት የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ 
ዴርጊት ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ አይነተኛ አሊማም በሥራ ቦታ ሰሊም እንዱሰፌን በማዴረግ ምርትና 
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ምርታማነትን ሇማሳዯግ ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም ዴንጋጌው ሉተረጎም የሚገባውም 
ይህንኑ የዴንጋጌውን ዓሊማ መሰረት በማዴረግ ሉሆን እንዯሚገባም እሙን ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ የአመሌካችን ሰራተኛ መዯብዯቡ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠና በተጠሪም 
የታመነ ፌሬ ነገር መሆኑን ከመዝገቡ መረዲት ችሇናሌ፡፡ ይህ የተጠሪው ዴርጊት ከተጠቀሰው 
ዴንጋጌ አንፃር ሲታይ የጠብ አጫሪነት ዴርጊት መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከሊይ በተዯጋጋሚ 
እንዯተገሇጸው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ፌ/ቤት ተጠሪው የዴብዯባውን ዴርጊት መፇፀማቸውን 
ተቀብል ዴርጊቱ የተፇጸመው ከስራ ሰዓት ወጪ ነው በማሇት የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ 
ያዯረገው በፌሬ ነገር ዯረጃ ከተረጋገጠውና ከሔጉ መንፇስና አሊማ ውጪ ነው፡፡ አንዴ ሰራተኛ 
የአሰሪው ወይም የሥራ ኃሊፉው ትእዛዝ በማክበር ካምፐ በሚገኝበት ቦታ መኖሪያ ተሰጥቶት 
በመኖር ሊይ ባሇበት ሁኔታ በዚሁ አካባቢ በዴርጅቱ ሰራተኛ ዴብዯባ ከተፇፀመበት የዴብዯባውን 
ተግባር የፇፀመው ሰራተኛ ተግባሩን የፇፀመው በስራ ጊዜና ቦታ አይዯሇም ተብል ዴምዲሜ ሊይ 
መዴረስ ሔጉ ሉያሳካ ያሰበውን ፤ በስራ አካባቢ ሰሊምን በማስፇን ምርትና ምርታማነትን 
ማሳዯግ፣ የሚሇውን አሊማ ያሊገናዘበ ነው ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ትርጉም ሉሰጠው የሚገባ ሁኖ 
አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የዴብዯባውን ተግባር የፇፀሙ ስሇመሆኑና ዴብዯባውን 
የፇፀሙትም ሇስራ ጉዲይ ከተጠሪ ጋር እንዱሄደ በአመሌካች የታዘዙትን ሴት ሰራተኛ ቀኑን 
ሙለ ሲያስቸግሯቸው ውሇው አሰሪው በስራው ቦታ ውስጥ ባዘጋጀው የሠራተኞች መኖሪያ ቤት 
መፀዯጃ ቤት ሰራተኛዋ ቆይተው ሲወጡ ማታ ሊይ መሆኑ የተጠሪን ዴርጊት ጥፊት ከባዴነት 
አመሌካች ነው፡፡ ስሇሆነም የተጠሪው ዴርጊት የአዋጁን አንቀጽ 27/1/ረ የተመሇከተውን ጥፊት 
አያሟሊም ሲሌ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔጉ ያስቀመጠውን የሰራተኛውን 
ግዳታ የሚመሇከተውን ዴንጋጌ እና የጥፊቱን አዯገኛነት ከተጠቃሹ ዴንጋጌ አይነተኛ አሊማ 
አንፃር በአግባቡ ሳያገናዝብ መሆኑን ስሇተረዲን ውሳኔው መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
                               ው   ሣ   ኔ 
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 116083 ሚያዚያ 08 ቀን 2004 ዓ.ም. 

የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 
2. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 74140 ታህሳስ 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
3. አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 77113 

ሏምላ 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

     አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፉሣ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አኪኮ ቦዱዋይዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - ጠበቃ አቶ ጌታቸው ወንዴሙ ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ገረመው አበበ - ቀረቡ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የአሁን አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተው ህግ በዯነገገው 
መሰረት ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክርና በማስረጃ 
ከተረጋገጠው የፌሬ ነገር ጉዲይ ጋር በማገናዘብ ሇይቶ ሇመወሰን ሲባሌ ነው፡፡ 

በዚህ ጉዲይ የአሁን ተጠሪ ሥራዬን በአግባቡ እየተወጣሁ እያሇ አሠሪው ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ 
ተዛውረሃሌ በአዱሱ የስራ መዯብ ሄዯህ ሥራ በማሇት በቃሌ ሲገሌጽሌኝ፤ በተዛወርኩበት ቦታ 
ሥራዬን በኃሊፉነት በአግባቡ እንዴወጣ የዝውውር ዯብዲቤ ይዴረሰኝ በማሇት በመጠየቄ በጥበቃ 
ኃሊፉው ተገዴጄ እንዴወጣ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም የተነሣ የሥራ ውለ የተቋረጠ ስሇሆነ ስንብቱ 
ህገ-ወጥ በመሆኑ የሚገባኝ ሌዩ ሌዩ ክፌያ እንዯ ህጉ ይፇፀምሌኝ በማሇት ዲኝነት ስጠይቅ፤ 
የአሁን አመሌካች በበኩለ ከአሰሪነቴ በመነጨ ሥሌጣን ሠራተኛው በላሊ የሥራ መዯብ ተዛውሮ 
እንዱሰራ፤ የዝውውር ዯብዲቤ በቀጣይነት እንዯሚዯርሰው በሥራ ኃሊፉው ግሌፅ ትዕዛዝ 
ቢዯርሰውም ሥራ አሌጀመረም፡፡ በዚህም የተነሳ በቀዴሞው የሥራ ቦታ ሉያቆያቸው የሚችሌ 
ምክንያት የላሇ መሆኑ ተገሌፆ ወዯ መዯብ የሥራ ቦታቸው እንዱሄደ ሲነገራቸው ሥራቸውን 
በፇቃዲቸው ሇቀው ሄዯዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙ የሥራ ውሌ የተቋረጠው በሠራተኛው ፇቃዯኝነት ወይስ በአሰሪው 
አነሳሽነት? የሚሇውን በአከራካሪ ነጥብነት ይዞ በጉዲዩ ሊይ ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ በተሰማው ማስረጃ 
መሰረትም አሠሪው ሠራተኛውን የዴርጅቱ የሥራ ቦታ በሆነ በላሊ ቦታ ተዛውሮ እንዱሰራ 
በቃሌ መገሇፁንና ሠራተኛውም ዝውውር በፅሁፌ ይዴረሰኝ በማሇት ሲጠይቅ እንዯነበር 
አሰሪውም በዴርጅቱ የጥበቃ ኃሊፉ አማካኝነት ሠራተኛው ተገድ እንዱወጣ ያዯረገ መሆኑንና 
ሠራተኛውም ሌብ አዴርጉ እያሇ ተገድ ወጥቶ መሄደን ከዚያም ወዯ ሥራ ቦታ ሉመሇስ ያሌቻሇ 
መሆኑን በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ እንዯሆነ ከውሳኔው ግሌባጭ ተረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም 
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አመሌካች ሠራተኛው ወዯ ተዛወረበት ቦታ አሌሄዴም በሚሌ ምክንያት ሥራውን በገዛ ፇቃደ 
ሇቋሌ የሚሇው ክርክሩ በማስረጃው የተረጋገጠውን ጉዲይ መሰረት ያዯረገ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ሇግራ ቀኙ ክርክር መነሻ የሆነው የዝውውር ጉዲይ እንዯሆነ በማስረጃ ከመረጋገጡም 
በሊይ ሁሇቱንም ወገኖች ያሇያያቸው ነጥብ አይዯሇም፡፡ የተሇያዩበት ነጥብ አመሌካች እንዯ 
አሰሪነቴ የዝውውር እርምጃውን በቃሌ ትዕዛዝ አስተሊሌፋያሇሁ፤ በቀጣይም የዝውውር ዯብዲቤ 
እንዯሚዯርሰው እየተገሇፀሇት ወዯ ምዴብ ሥራው መሄዴና ሥራ መጀመር ሲገባው ይህንን 
አሊዯረገም የሚሇውን በማስቀዯም በሠራተኛው በኩሌ ጥፊት እንዲሇ ሇማሳየት ሲሌ ክርክሩን 
አቅርቧሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ ሠራተኛው የተዛወረበት ክፌሌ ከቦታም ሆነ ከሥራ መዯብ አንፃር ሲታይ ቀዴሞ 
ተመዴቦ ይሰራበት ከነበረው የሥራ አዴራሻም ሆነ የሥራ መዯብ የተሇየ ስሇመሆኑ በማስረጃ 
የተረጋገጠ ሲሆን፤ አመሌካች ሇዚህ ያቀረበው ማስተባበያ ክርክር የሇም፡፡ ይህም ከሆነ አሰሪው 
የዝውውሩን እርምጃ በቃሌ በማስተሊሇፌና የሚያስገዴዴ አጣዲፉ ሁኔታ መኖሩን ካሊስረዲ በቀር 
የዝውውር እርምጃውን በቃሌ አስተሊሌፋያሇሁ፤ በቀጣይም በዯብዲቤ እገሌፃሇሁ ማሇቱ 
የአስተዲዲሪነት ሥሌጣኑን በዘፇቀዯ ሇማከናወን ከመሻት የመነጨ ምክንያት ነው ከሚባሌ በቀር 
የእርምጃውን ህጋዊነት አያሳይም፡፡ ተጠሪም ይህ የዝውውር ውሳኔ በቃሌ መሆኑ ቀርቶ በፅሁፌ 
ይዯረግሌኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ ተዛውሮ እንዱሄዴ ከተገሇፀሇት የሥራ አዴራሻ እና የሥራ 
መዯብ አንፃር የአንዴ መ/ቤትን አግባብ የሆነ የዝውውር አፇፃፀም ተከትል ያቀረበው የመብት 
ጥያቄ ነው የሚያሰኝ እንጂ የአሰሪውን ትዕዛዝ ሊሇመፇፀም ያዯረገው ተግባር ሆኖ አይገኝም፡፡ 
በመሆኑም ሇግራ ቀኙ ውዝግብ የሆነው ምክንያት አሰሪው በእራሱ በፇፀመው ያሌተገባ ተግባር 
እንዯሆነ መረዲት ችሇናሌ፡፡ 

አሰሪው የወሰዴኩት እርምጃ ህጋዊ መሰረት ያሇው ነው በሚሌ ያመነበት ቢሆን እንኳ ተጠሪ 
ወዯ አዱሱ የስራ ቦታ ሄድ ሥራ ባሇመጀመሩ ምክንያት የሥራ ዯንቡ እና ህጉ በሚፇቅዯው 
ቅዯም ተከተለ የጠበቀ አስተዲዯራዊ እርምጃ መወሰዴ ከሚችሌ በቀር ሠራተኛውን የጥበቃ ኃሊፉ 
በሆነው አማካኝነት ከስራ ቦታ አስገዴድ እንዱወጣ በማዴረጉ በእራሱ እጅ የመዲኘት ተግባሩ 
ላሊው ህጋዊ መሰረት የላሇው እርምጃ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም የሥራ ውለ ሉቋረጥ የቻሇው ከሊይ በተገሇፁት ምክንያቶች በሠራተኛው ፇቃዴ ሳይሆን 
ሠራተኛው/የአሁን ተጠሪ/ ዯንቡን ባሌጠበቀ ዝውውር ምክንያት ሇመሄዴ እቸገራሇሁ በማሇት 
ተገቢው እንዱፇፀም በመጠየቁ ምክንያት አሠሪው ከሥራ ቦታው በዴርጅቱ ጥበቃ ሰራተኛ 
አማካኝነት አስገዴድ በማስወጣቱ ህገ-ወጥ ዴርጊት ሆኖ ስሇተገኘ የሥር ፌ/ቤቶች ስንብቱ ህጉ 
ከዯነገገው ውጭ የተፇፀመ ነው በሚሌ የሰጡት ዲኝነት በማስረጃ የተረጋገጠውን መሰረት ያዯረገ 
በመሆኑ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አመሌካች በስንብቱ አግባብነት ዙሪያ ክርክር ከማቅረቡ በፉት በክፌያው ጉዲይ ሊይ ያነሳው 
ክርክርም የሇውም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት በበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በወሰዯው ተገቢ ያሌሆነ  ዴርጊት ሳቢያ 
የሥራ ውለ የተቋረጠ መሆኑን ተገንዝበው የሰጡት ዲኝነት መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ባሇማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
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1. በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 115625 በ29/3/2004 ዓ.ም 
የሰጠውና የመጨረሻ ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348 (1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ከዚህ በፉት በዚህ የሰበር መዝገብ ሚያዝያ 13 ቀን 2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የተሰጠው 
የዕግዴ ትዕዛዝ እንዱነሳ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር የተነሳ የዯረሰውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ 
የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ   
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የሰ/መ/ቁ. 79096 
 

                                                ሏምላ 20 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፉሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሪመምበር ዘ ፐረሰት ኮሚዩኒቲ - ጠበቃ ሇሜሳ ያዯታ ቀረቡ 
 
ተጠሪ፡- ዘውዴነሽ ማሞ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996"ን" መሰረት አዴርጎ  የቀረበን የግሌ የስራ 
ክርክር የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀረመው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በአዲማ 
ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡የአመሌካች የክስ ይዘትም ባጭሩ ሲታይ 
ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ውሌ ግንኙነት ከሔግ ውጪ የተቋረጠባቸው መሆኑን 
ጠቅሰው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሎቸውና የስራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው 
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው 
መሌስም የተጠሪ የስራ ዴርሻ ሔጻናትን መንከባከብ ሲሆን ከምትንከባከባቸው ሔጻናት ውስጥ 
ፌፁም ወርቁ የሚባሇውን ዯብዴባ ሰውነቱ እስኪሊጥ ዴረስ ጉዲት ማዴረሷ በመረጋገጡ የተፇጸመ 
ስንብት በመሆኑ ሔጋዊ ስሇሆነ የሚከፇሊት ክፌያ የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤትም 
የግራ ቀኙን ክርክርና የሰነዴ ማሰረጃ መርምሮ ህፃኑ መዯብዯቡ ቢረጋገጥም ዴብዯባውን 
የፇፀሙት ተጠሪ ስሇመሆናቸው አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው ብል 
አመሌካች ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች ሉከፌሎቸው ይገባሌ በማሇት የክፌያዎችን አይነትና 
መጠን ሇይቶ ወስኗሌ፡፡በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩና ተዯበዯበ የተባሇው ሔፃን ቀርቦ ከተሰማ በኋሊ ተጠሪ 
ዴርጊቱን መፇጸማቸው ተረጋግጧሌ ተብል ስንብቱ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 
27(2)፣14(2)(ሀ)) እና 27(1(ረ)) መሰረት ሔጋዊ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ 
በሙለ ተሽሯሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም ተጠሪ የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ተሽሮ የወረዲው 
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በሚንከባከቡት ሔፃን ሊይ በዴብዯባ ተግባር 
ጉዲት ያዯረሱ ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሳኔ የሻረው ያሊአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ 
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ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት እንዱቀርብ ከተዯረገ በኋሊ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው 
ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሐፌ ተከራክረዋሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም የአመሌካች የስንብት እርምጃ ሔገ ወጥ 
ነው ተብል ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሌ መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
 
ከክርክሩ ሂዯት መገነዘብ የተቻሇው አመሌካች ዴርጅት ከሚሰራቸው ስራዎች መካከሌ የህጻናት 
እንክብካቤ የሚገኝበት መሆኑንና የተጠሪ ስራም ሔጻናትን መንከባከብ መሆኑን፣ተጠሪ 
ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ውሌ ሉቋረጥ ችሎሌ በማሇት አመሌካች የሚከራከረው ተጠሪ 
ፌጹም ወርቁ የተባሇ ሔፃን ሊይ በዴብዯባ ተግባር ጉዲት አዴርሰዋሌ በሚሌ መሆኑንና ይህንኑ 
ክርክሩን ሇማስረዲትም የሰነዴ ማስረጃዎችን ማቅረቡን፣ የወረዲው ፌርዴ ቤትና የክሌለ ሰበር 
ሰሚ ችልት ተጠሪ ሇዴርጊቱ ተጠያቂ ሉሆኑ አይችለም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሰው ስንብቱ 
ሔገ ወጥ ነው ሇማሇት የቻለት ዴርጊቱን ተጠሪ ስሇመፇጸማቸው አመሌካች አምነዋሌ በማሇት 
ያቀረበው ሰነዴ ቢኖርም ተጠሪ በፌርዴ ቤት ሲቀርቡ ሰነደን ክዯው የተከራከሩ በመሆኑና 
የህክምና ማስረጃውም ጉዲቱ በተጠሪ ስሇመዴረሱ ያረጋግጣሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ 
ምክንያት መሆኑን፣የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግን ዴብዯባው ተፇፅሞበታሌ የተባሇውን ሔጻን 
አስቀርቦ ጉዲቱ በተጠሪ የዯረሰበት ስሇመሆኑ በማረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ የሻረው 
መሆኑን ነው፡፡ 
 
እንግዱህ ከሊይ ከተገሇፀው የፌርዴ ቤቶች የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው በሔፃኑ 
ሊይ አካለ ሊይ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑ በሁለም ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ሁኖ ጉዲቱ በምን 
ምክንያት ነው የዯረሰው? በሚሇው ጥያቄ ሊይ ግን  የተሇያየ ዴምዲሜ ፌርዴ ቤቶቹ የያዙ 
መሆኑን ነው፡፡የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግን በሔፃኑ ሊይ ጉዲቱ እንዳት ዯረሰ? ሇሚሇው ጥያቄ 
ሔፃኑን በችልት በማስቀረብ ሰምቶ ጉዲዩን በአግባቡ አጣርቶ ተጠሪ ጉዲቱን ስሇማዴረሳቸው 
አረጋግጧሌ፡፡የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ግን በወረዲው ፌርዴ ቤት የቀረቡትን የሰነዴ 
ማሰረጃዎችን መሰረት በማዴረግ ተጠሪ ጉዲቱን አዴርሰዋሌ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም 
ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠውን የሔፃኑን 
ቃሌ በመተው ነው፡፡ይህ ዯግሞ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 
80(3(ሇ)) እና በክሌለ ሔገ መንግስት አንቀፅ 64(2(ሏ) እንዱሁም በክሌለ ፌርዴ ቤቶች 
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 141/2000 አንቀፅ 31  የተሠጠውን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ማረም ስሌጣን ባግባቡ ያሊገናዘበ ነው፡፡ የሰበር ችልቱ ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን 
የመመዘን ስሌጣን የላሇው መሆኑን ከተጠቃሽ ሔጎች ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ 
ይቻሊሌና፡፡በመሆኑም ዴብዯባውን ማን አዯረሰው የሚሇው ጥያቄ ፌሬ ነገርን የማጣራትና 
ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሇው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተረጋግጦ እያሇ ይኸው ፌሬ ነገር 
በክሌለ ሰበር ሰሚ ሳይታይ መታሇፈ በህጋዊ ምክንያት ያሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡የዞኑ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ሔፃኑን በራሱ ተነሳሽነት አስቅረቦ መስማቱም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345(1) 
መሰረት ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ሲሌ ተጨማሪ ማስረጃ ማስቀረብ እንዯሚችሌ በሔጉ 
የተሠጠውን ስሌጣን መጠቀሙን ያሳያሌ ከሚባሌ በስተቀር በማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ ዯንብ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ፇጽሟሌ ሇማሇት የሚቻሌበት ምክንያት የሇም፡፡የዞኑ ከፌተኛ 
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ፌርዴ ቤት ህጻኑ የተዯበዯበውና ጉዲቱ የዯረሰበት በተጠሪ ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ የተከተሇው 
መንገዴ ሔጋዊ ነው፣ጉዲቱም በተጠሪ በተፇፀመው የዴብዯባ ተግባር የዯረሰ ነው ከተባሇ ይህ 
ጥፊት አንዴን ሰራተኛ ያሇማስጠንቀቂያ ሇማሰናበት የሚያስችሌ  ምክንያት መሆን ያሇመሆኑን 
መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ማናቸውም ሰራተኛ ሔይወትና ንብረትን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ ዴርጊት 
መፇፀም ሔገ ወጥ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 14(2(ሀ))ስር የተመሇከተ ሲሆን 
በአንቀጽ 27(1(ቀ)) ስር ዯግሞ በአንቀጽ 14(2) ስር የተመሇከቱትን ሔገ ወጥ ዴርጊቶችን 
መፇፀም የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ 
በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡በመሆኑም ተጠሪ በሚንከባከቡት ሔፃን ሊይ የዴብዯባ ተግባሩን 
መፇፀማቸው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  በተዯረገው የፌሬ ነገር ማጣራትና የማስረጃ ምዘና 
የተረጋገጠ ሁኖ በሔፃኑ ሊይ ዯረሰ የተባሇው ጉዲትም ሲታይም ሔይወቱን ሇአዯጋ ሉያጋሌጥ 
የማይችሌ ነው ሉባሌ የሚችሌበትን ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም 
አመሌካች ከስራ የተሰናበቱት በአዋጁ አንቀፅ 27(1(ቀ)) ዴንጋጌ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው 
ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡በዚህም ምክንያት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የዞኑ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የሰጠው ውሳኔ ሇሰበር ችልቱ በሔጉ ተሇይቶ ከተሰጠው 
ስሌጣን ውጪ ከመሆኑም በሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345 መሰረት ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 
ቤት የተሰጠውን ስሌጣን ያሊገናዘበና በውጤቱም የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1(ቀ)) 
ዴንጋጌን የጣሰ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇአገኘን 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 
ው   ሣ   ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 135103  መጋቢት 24 ቀን 2004 ዓ.ም. 
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12443 ሔዲር 25 ቀን 2004 ዓ.ም. 
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው በሔጉ አግባብ ስሇሆነ ስንብቱ ሔጋዊ ነው ብሇናሌ፡፡አመሌካች 
ከተጠሪ ዯመወዝ ብቻ በመቁረጥ ሲያጠራቅም የነበረ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ካሇ ይህንኑ ተጠሪ 
ከመጠየቅ ይህ ውሳኔ አያግዲቸውም ብሇናሌ፡፡ 

4. ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
              መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                               

                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉረማ አሇበት 

ት/ዘ 
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የሰ/መ/ቁ. 68138 

   ጥር 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1- ወ/ሮ ጥሩሰው ጥሊሁን የቀረበ የሇም 

          2- ወ/ሮ ቦጋሇች አስፊው ቀረቡ  

          3- እነ ወ/ሮ ብዙነሽ ካሣ / ወ/ሮ ብዙነሽ ካሣ እና  

              እማኋይ ዴንቁ ቢሆነኝ / ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ሲቪሌ ወርክስ አማካሪ መሃንዱሶች ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  ጠበቃ ዜና ዯባስ ቀረቡ  

መዝገቡ ከሰ/መ/ቁጥር 68139 ፣ 68140 ጋር ተጣምሮ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት የሞት ጉዲት ካሣ 
የሚጠይቅበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ሲሆን ከሣሸ የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች ሲሆኑ ተከሣሽ የአሁኑ ተጠሪ ነበር፡፡ ከሣሾች 
ክሳቸውን ያቀረቡት በተሇያዩ መዛግብት ሲሆን በተራ ቁጥር አንዴ የተጠቀሱት አመሌካች በስር 
ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ይዘቱ ባሇቤታቸውና የተፀነሰው ሌጅ አባት የሆኑት ኢንጂነር ዲዊት  
ኃ/ማርያም በተጠሪ ዴርጅት በኮንስትራክሽን መሏንዱስትነት የስራ መዯብ በወር ብር 12,675 
ዯመወዝና በመስክ ስራ ሲመዯቡ ዯግሞ በቀን 2ዏዏ ብር አበሌ እየተከፇሊቸው ሇመስራት 
ተቀጥረው ስራውን በመስራት ሊይ እንዲለ ተጠሪ መስሪያ ቤት በሚቆጣጠረው በቀይ አፇር 
ቱርሚ የመንገዴ ስራ ኘሮጀክት አብሯቸው እንዱሰሩ ከተመዯቡት ከኢንጂነር ለሉት ታምራት 
ጋር የካቲት 23 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም በመስክ መኪና በሾፋር ወዯ ኘሮጀክቱ ቦታ ሄዯው የተጠሪን 
ስራ እየሰሩ ሳሇ የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም የተጠሪ ሹፋር በሚያሽከረክረው መኪና የሄደበትን 
የመቆጣጠር ስራ ሇማከናወን ኦሞራቴ ወንዝ ሊይ እየተገነባ ያሇውን ዴሌዴይ ተመሌክተው 
ሲመሇሱ ዯሞኮ ከተማ ሉዯርሱ ሁሇት ኪል ሚትር ሲቀር መኪናው ተንሸራቶ አሸዋ ወንዝ 
ውስጥ ገብቶ ሇመውጣት ሲሞክር ዯራሽ የጎርፌ ውሃ ዯርሶ ተሽከርካሪውን ከእነ ተሳፊሪዎች ይዞ 
በመሄደ  የተነሳ ከስራ ባሌዯረቦቻቸው ጋር ሔይወቱ ሉያሌፌ እንዯቻሇ ገሌጸው 
በሚስትነታቸውና ከሟች የጸነሱት ሌጅ በአዋጁ መሠረት የሚገባቸው ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው 
ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በተራ ቁጥር ሁሇት የተጠቀሱት አመሌካች 
ባቀረቡት ክስ ሌጃቸው የሆነችው ሟች ኢንጂነር ለሉት ታምራት በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ 
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ተቀጥራ ዯመወዝ 4ዏ55.50 /አራት ሺህ ሃምሳ አምስት ብር ከሃምሳ ሣንቲም/ እና አበሌ በቀን 
አንዴ መቶ ብር እየተከፇሊቸው በመስራት ሊይ እንዲለ የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም በስራቸው 
ሊይ እንዲለ በዯረሰባቸው አዯጋ የሞቱ መሆኑን በመግሌፅ የጉዲት ካሣ እና የተሇያዩ ክፌያዎች 
እንዱከፇሊቸው እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ በተራ ቁጥር ሶስት የተጠቀሱት አመሌካቾች 
ዯግሞ የወ/ሮ ብዙነሽ ካሣ ባሇቤት የህፃን ናሆም ወሊጅ አባት፣ የእማኋይ ዴንቁ ቢሆነኝ ሌጅ 
የሆኑት ሟች ኢንጅነር ዯምስ ወርቁ በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ ተቀጥረው  በወር ብር 11,135.00 
የመስክ አበሌ ብር 27ዏ.00 እየተከፇሊቸው በመስራት ሊይ እንዲለ በየካቲት 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም 
ከእነ ኢንጂነር ዲዊት ኃ/ማርያም ጋር በዯረሰባቸው አዯጋ የሞቱ መሆኑን ገሌጸው በሔጉ 
መሠረት የተሇያዩ  ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው 
መከሊከያ መሌስም በውሃ አዯጋ ሔይወታቸው ያሇፇው መሃንዱሶች ሰራተኞቹ መሆኑን ሳይክዴ 
አዯጋው  የዯረሰው ከተመዯቡበት የስራ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ በራሳቸው ፌሊጎት ስራ በላሇበት 
እሁዴ ቀን በመሄዴ ሲመሇሱ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ ሉቆጠር 
አይችሌም በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን 
ክርክርና ምስክሮችን ከሰማ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ሟቾች ሔይወታቸው በአዯጋ ምክንያት 
ባሇፇበት ጊዜ ከተጠሪ ጋር የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት የነበራቸው መሆኑን ተጠሪ ያሇመካደንና 
በማስረጃም መረጋገጡን ከገሇጸ በሁዋሊ አዯጋው የዯረሰው ግን ሟቾች በስራ ሊይ በነበሩበት ጊዜ 
ሳይሆን ከስራ ቀንና ቦታ ውጪ ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ ፣ አመሌካቾች ሟቶች የሞቱት 
በስራ ሊይ ሆነው ስሇመሆኑ የማስረዲት ግዳታቸውን አሌተወጡም በማሇት ዯምዴሞ ክሱን 
ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን 
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተናጠሌ አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ 
ጉዲዩን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበው በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ባሇመስማማት ሲሆን አመሌካቾች አቤቱታቸውን በተሇያዩ 
መዛግብት ያቀረቡ ቢሆንም የሁለም አመሌካቾቹ የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት ግን ሟቾች 
በተጠሪ መኪና እና ሹፋር ኦሞራቴ ወንዝ ሊይ እየተገነባ ያሇውን ዴሌዴይ ተመሌክተው 
ሲመሇሱ ጉዲቱ የዯረሰባቸው ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀፅ 95 እና 97 ስር ሊይ በስራ ሊይ ስሇሚዯርስ አዯጋ የተቀመጠውን የሔጉን 
መንፇስ ባግባቡ ሳይመሇከቱ አዯጋው የዯረሰው በስራ ሊይ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት 
ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸውን ከሔግ ውጪ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ በሟቾች ሞት ምክንያት ሇአመሌካቾች ካሣ የመክፌሌ ኃሊፉነት 
አሇበት? ወይስ የሇበትም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦም በሁለም መዛግብት በሰጠው የጽሐፌ መሌስ 
ሟቾች ሰራተኞቹ መሆናቸውን  ሳይክዴ አዯጋው በዯረሰበት እሇት ግን የስራ ቀን ካሇመሆኑም 
በሊይ ሟቾች ሉመሇከቱት  የሄደበት ዴሌዴይ ሟቾች እንዱሰሩ ከተመዯቡበት ሳይት ውጪ በላሊ 
አቅጣጫ ያሇና በእሇቱም ሟቾቹ እንዱመሇከቱት ከአሰሪው  ተገቢው ትዕዛዝ ባሌተሰጠበት ሁኔታ 
ሟቾቹ  በራሳቸው ፌሊጎት ሄዯው ዴሌዴዩን ተመሌክተው ሲመሇሱ አዯጋው የዯረሰ በመሆኑ 
አዯጋው በስራ ሊይ የዯረሰ ነው ሉባሌ እንዯማይችሌና ኃሊፉነት የሇበትም ተብል መወሰኑ ሔጉን 
መሠረት ያዯረገ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካቾች በበኩሊቸው የሰበር አቤቱታቸውን 
በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታዎቹ መነሻ  ከሆኑት  ውሣኔዎች እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምረናሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ሟቾች አዯጋው በዯረሰበት እሇት በመስክ ስራ ሊይ 
የነበሩ መሆኑን ሳይክዴ አጥብቆ የሚከራከረው አዯጋው የዯረሰው ሟቾቹ ከተጠሪ ፇቃዴና 
እውቅና ውጪ በሆነ ሁኔታ ተጠሪ በአማካሪነት በተቆጣጣሪ መሃንዱስነት  ከሚሰራበት ቦታ 
ውጪ ወዯአሇው በኦሞራቴ ወንዝ ሊይ የሚሰራውን ዴሌዴይ ሇመመሌከት ሄዯው ሲመሇሱ 
አዯጋው የዯረሰ  በመሆኑ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ አይቆጠርም በማሇት መሆኑን አመሌካቾች 
ዯግሞ ሟቾች በተጠሪ ትዕዛዝ ወዯ ቀይ አፇር ቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሇመስክ ስራ 
መሄዲቸው የተረጋገጠና ወዯ ኦሞራቴ ወንዝ ዴሌዴይ ጉብኝት የሄደትም በተጠሪ ሹፋርና 
መኪና እንዱሁም  በወቅቱ የመስኩ ስራ ኃሊፉ ከነበሩት ሰው ጋር ጭምር በመሆኑ አዯጋው 
በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ  ነው በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋጧቸው ነጥቦች ዯግሞ ሟቾች በተጠሪ 
ዴርጅት ተቀጥረው የሚሰሩ መሆናቸውን አዯጋው ዯረሰ የተባሇበት እሇት እሁዴ ሁኖ የእረፌት 
ቀን መሆኑን ፣ በዚህ እሇት ሟቾች በተጠሪ ዴርጅት መኪና  አሞራቴ ወንዝ ሊይ በላሊ ዴርጅት 
የሚሰራውን ዴሌዴይ ሇመመሌከት ሄዯው ሲመሇሱና ዯመኮ ከተማ ሇመዴረስ ሁሇት ኪል 
ሜትር ሲቀራቸው የተሳፇሩበት መኪና አዋሽ ወንዝ ውስጥ ገብቶ  የጎርፌ  ዯራሽ ውሃ 
የወሰዲቸውና  ሇህሌፇት የዲረጋቸው መሆኑን ሟቾች ከተመዯበቡት የመስክ ስራ ቦታ ውጪ ወዯ 
ሚገኘው ወዯ ኦሞራቴ ወንዝ ዴሌዴይ ግንባታ ጉብኝት የሄደት ከተጠሪ የተሰጣቸው ትዕዛዝ ኖሮ 
ሳይሆን  በራሳቸው  ፌሊጎት ስሇመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 
ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988  አንቀጽ 10 መሠረት  ከተሰጠው 
ስሌጣን አንጻር ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ያረጋገጧቸውን ፌሬ ነገሮችን እንዲለ በመቀበሌ የሚኖረው ሚና በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ 
የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ ስህተት ካሇ ማረም ነው፡፡ ከዚህ አንፃር በሔጉ ረገዴ ያሇውን ጉዲይ 
ተመሌክተናሌ፡፡ 

በመሰረቱ በስራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ማሇት በስራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ /occupational injury/ 
ወይም በስራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ /occupational disease/  እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 95/2/ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 97 ዯግሞ በስራ ሊይ የሚዯርስ 
አዯጋ ማሇት ማንኛውም ሰራተኛ ሥራውን በማከናወን ሳሇ ወይም ከሥራው ጋር ግንኙነት 
ባሇው ሁኔታ ከራሱ ወጭ በሆነ ምክንያት ወይም ስራውን ሇማከናወን ባዯረገው ጥረት ምክንያት 
በአካለ ወይም በአካለ ማንኛውም ክፌሌ ተፇጥሮአዊ እንቅስቃሴ ሊይ በዴንገት ጉዲት 
በሚዯርስበት ጊዜ እንዯሆነ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ማሇት ዯግሞ 
ሰራተኛው የአሰሪውን ትዕዛዝ በስራ ሊይ እና በስራ ሰዓት ሲፇጽም የዯረሰበት ጉዲት ፣ ሰራተኛው 
ከስራው በፉት ወይም በኋሊ ወይም ስራው ሇጊዜው ተቋርጦ በነበረበት ጊዜ በስራው ቦታ ወይም 
በዴርጅቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ የዯረሰበት ጉዲት ፣ ሰራተኛው ወዯ ስራ ቦታ ወይም  ከስራ ቦታው 
ዴርጅቱ ሇሰራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው መጓጓዣ በመጓዝ ሊይ በነበረበት ጊዜ 
የዯረሰበት ጉዲት ስሇመሆኑ የአዋጁ አንቀፅ 97 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የአሰሪው 
ሒሊፉነት በስራ ምክንያት ሇሚመጡ ጉዲቶች የተወሰነ ስሇመሆኑ ዴንጋጌዎቹ ያስረዲለ፡፡ በዚህም 
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መሠረት በአዋጁ የጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ የሚቻሇው ጉዲቱ በስራ ምክንያት የመጣ ሁኖ በስራ 
ሰዓት ፣ በስራ ቦታና ከስራው ጋር ግንኙነት ባሇው አጋጣሚ የተከሰተ መሆኑ በሚገባ ሉረጋገጥ 
ይገባሌ ፡፡ በመሆኑም የአዋጁ አንቀፅ 96 እና 97 ዴንጋጌዎች ጠቅሊሊ ይዘት ሲታይ ዯግሞ 
አሰሪው በስራ ሊይ ሉዯርስ የሚችሇውን አዯጋ የመከሊከሌ እርምጃ የመውሰዴ ፣ አዯጋው በሔጉ 
በተቀመጠው ትርጉም መሠረት በስራ ሊይ ከዯረሰ ዯግሞ ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት 
መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በአዋጁ አንቀፅ  95 ዴንጋጌ መሠረት የካሣ ክፌያ ጥያቄ የሚያቀርበው 
ወገን ጉዲቱ የዯረሰው በአንቀፅ 97 በተመሇከተው አኳኋን በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ምክንያት 
መሆኑንና እንዯዚሁም በዴርጊቱና በውጤቱ መካከሌ ቅርብና ቀጥተኛ የሆነ የምክንያትና 
የውጤት ግንኙነት መኖሩን /proximate cause and effect  relationship/  ማስረዲት 
እንዯሚጠበቅበት ይታመናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሰሪው አሊፉነት በጥፊት ሊይ ያሌተመሰረተ /strict/  
ስሇሆነ ካሣ ጠያቂው ወገን በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ  ጉዲት  የዯረሰበት መሆኑን ማሳየት ብቻ 
እንጂ ከዚህ አሌፍ የጉዲት አዴራሹን ወይንም የአሰሪውን የአእምሮ ሁኔታ /state of Mind/  
ማስረዲት እንዯማይጠበቅበት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 96 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ 
ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሟቾች በተጠሪ መስሪያ ቤት ተቀጣሪ ሰራተኞች መሆናቸውና 
በመስክ ሊይ እያለ በዯረሰባቸው አዯጋ ሔይወታቸው ማሇፌ እና ይኸው አዯጋ የዯረሰው  ዯግሞ 
በተጠሪ ተመዴበው በሚሰሩበት የሥራ ቦታና ሰዏት ሳይሆን ከዚህ ውጪ በራሳቸው ፌሊጎት 
በአካባቢው  በላሊ ዴርጅት የሚሰራውን የዴሌዴይ ግንባታ ሇመመሌከት ሄዯው ዴሌዴዩን 
ተመሌክተው ሲመሇሱ መሆኑን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው 
ፌርዴ ቤቶች  ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡  አዯጋው የዯረሰው ከስራ ሰዓትና ከስራ ቦታ ውጪ 
ከስራው ጋር ግንኙነት በላሇው አጋጣሚ እና ከአሠሪው ትዕዛዝ ሳይኖር መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ 
ከተረጋገጠ ዯግሞ ተጠሪ በአሰሪነቱ ሇጉዲቱ ኃሊፉ የሚሆንበት ምክንያት የላሇ መሆኑን የአዋጅ 
ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 95፣ 96  እና 97 ዴንጋጌዎች ይዘት ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም  የበታች 
ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች የሞቱት በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ አይዯሇም በማሇት የካሣ ክፌያ  
ጥያቄውን ውዴቅ በማዴረግ መወሰናቸው  መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ 
ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 68011 ሔዲር 01 ቀን 2003 ዓ.ም  
በመ/ቁጥር 68045 ሔዲር 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ፣ በመ/ቁጥር 68012 ሔዲር 01 ቀን 2003 
ዓ.ም.  ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 98936 የካቲት 26 ቀን 2003 
ዓ.ም. በመ/ቁጥር 99000 የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.  ፣ በመ/ቁጥር 98933 የካቲት 28 
ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት በዴምጽ ብሌጫ 
ጸንቷሌ፡፡ 

2. ሟቾች ሔይወታቸው ያሇፇው በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ባሇመሆኑ ሇአመሌካቾች የሚከፇሌ 
የካሣ  ክፌያ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
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ት  ዕ  ዛ  ዝ 

በዚህ መዝገብ የተሰጠው ውሣኔ ግሌባጩ ከሰ/መ/ቁጥር 68139 እና 68140 ጋር ይያያዝ 
ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

የሀሣብ ሌዩነት 

እኛ ስማችን በሶስተኛ ተራ ቁጥር እና በአራተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምነው ዲኞች አብሊጫው 
ዴምፅ ሟችዎች ህይወታቸው ያሇፇው በሥራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ባሇመሆኑ ሇአመሌካቾች 
የሚከፇሌ የካሣ ክፌያ የሇም በማሇት በሰጠው ውሣኔ የማንስማማ በመሆኑ በሀሣብ ተሇይተናሌ፡፡ 

ከአብሊጫው ዴምፅ የምንሇይባቸው ምክንያቶች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. የመጀመሪያው ሌዩነታችን የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች የተጠሪን ሠራተኞችና የተጠሪ 
የሥራ መሪ የሆነውን ሰው አዯጋው በሥራ ሊይ እያለ የዯረሰ መሆኑን ያሇባቸውን የማስረዲት 
ግዳታና ተጠሪ ሠራተኞቹ በሥራ ሊይ አዯጋ ያሌዯረሰባቸው መሆኑን ያሇበትን የማስረዲት 
ግዳታ የተረጎመበትና የተረደበት አግባብ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ነው፡፡ 

ተጠሪ ከኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን ጋር ባዯረገው የሥራ ውሌ  ከቀይ አፇር አስከቱርሚ 
ያሇውን መንገዴ ሇመገንባት የሥራ ተቋራጭነት ውሌ የተዋዋሇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ 
በውሌ የተረከበውን የመንገዴ ሥራ ሇማከናወን የቀጠራቸውን ሠራተኞችና የግንባታ መሣሪያዎች 
እንዱያስተዲዴርሇትና የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክቱን በበሊይነት እንዱመራሇት ሟች ኢንጅነር ዯምሴ 
ወርቄን የቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ አዴርጎ መዴቦት የነበረ 
መሆኑ ግራ ቀኙ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሰበር በተዯረገው ክርክር ያሌተካዯና የተረጋገጠ ፌሬ 
ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇመንገዴ ሥራ ኘሮጀክቱ በመዯባት የመሇያ ቁጥር 3-43639 መኪና 
የትራንስፕርት አገሌግልት እያገኙ እያለ “ወራባ” ከተባሇው ወንዝ በዯራሽ ጎርፌ ውሀ የካቲት 
28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተወስዯው ህይወታቸው ካሇፇው አራት ሰዎች ውስጥ አንዯኛው ማሇትም 
ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ የቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ የነበረ ነው 
ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ በአዋጅ ቁጥር  377/96 አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ እንዯተሻሻሇ 
በተዯነገገው መሠረት የዴርጅቱ /የተጠሪ/ ሥራ መሪ ናቸው፡፡ 

ላልቹ በአዯጋው ህይወታቸው ያሇፇው ሰዎች ማሇትም ኢንጅነር ዲዊት ሀይሇማርያም ኢንጅነር 
ለሉት ታምራትና የተጠሪ ሠራተኞች መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡ በእኛ እምነት ሟች ኢንጅነር 
ዲዊት እና ኢንጅነር ለሉት የሞት አዯጋ የዯረሰባቸው ሥራ በመሥራት ሊይ እያለ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት ወዯ 
“አምራቴ” ወንዝ የመስክ ሥራ ጉብኝት ሇማዴረግ የሄደት በአሰሪው /በተጠሪው/ ትዕዛዝ 
በተሰጣቸው የሥራ ስምሪትና ትዕዛዝ መሠረት ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇው ነጥብ መመሇስ 
አሇበት፡፡ የቀይ አፇር ቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጅነር ዯምሴ 
ወርቄ ተጠሪ በተቋራጭነት የሚሠራውን የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት  ስኬታማ በሆነ መንገዴ 
ሇመሥራት አስፇሊጊ ነው የሚሇውን ሥራ እንዱሰሩና ከሙያቸው ጋር ተያያዥነት ያሇውን 

www.abyssinialaw.com



108 
 

የመስክ የሥራ ጉብኝት እንዱያዯርጉ በሥሩ የሚገኙትን ሰራተኞች የማሰማራት ሥሌጣን 
እንዲሇው ይገመታሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ ካለት ሠራተኞች 
የተወሰኑትን ብቻ ሇይቶ ከመዯበኛ የሥራ ቀናት ፣ ከመዯበኛ የሥራ ሠዓትና ከመዯበኛው የሥራ 
ቦታ ውጭ ሇሥራ ሉያሠማራና የመስክ የሥራ ጉብኝት እንዱያዯርጉ የማዴረግ ሥሌጣንና 
ኃሊፉነት እንዯሚኖረው የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሌዩ የሥራ ባህሪና በግንባታው ሥራ መስክ 
የዲበሩ የአሠራር ሌምድችን በተሇይም ስሇግንባታ አካሄዴ የወጣውን  የሥራ መመሪያ በማገናዘብ 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ተጠሪ የኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ ሇነበረው ሇኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ የሰጠው ሥሌጣንና ኃሊፉነት 
ሠራተኞችን ሇሥራ የማሰማራትና ሇሥራው  አፇፃፀም ጠቀሜታ ያሇው የመስክ የሥራ ጉብኝት 
እንዱያዯረጉ ሇማዴረግ የሚያስችሇው እንዯነበር የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ሲሆን ተጠሪ ይህንን 
የማስረዲት ግዳታውን አሌተወጣም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ  የኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ 
ከመዯበኛው የሥራ ቀናት ከመዯበኛ የሥራ ሠዓትና ከመዯበኛ  የሥራ ቦታ ውጭ የዴርጅቱን 
ሠራተኞች ሇሥራ የማሰማራትና የመስክ የሥራ ጉብኝት እንዱያዯርጉ ትዕዛዝ የመስጠት 
ሥሌጣን ያሌነበረው መሆኑን የሚያስረዲ  ማስረጃ አሊቀረበም እንጅ ማስረጃ ቢያቀርብ እንኳን 
በሥራ አስኪያጅ ሥሌጣን ሊይ ተጠሪ የጣሇውን ገዯብ የኘሮጀክቱ ሠራተኞች በጠቅሊሊውና 
ሟችዎች ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት በግሌፅ እንዱያውቁት ያዯረገ መሆኑንና ሟችዎች 
ሥራ አስኪያጅ ከሥራ ከመዯበኛ ሥራ ቀናቶች ከመዯበኛ የሥራ ሠዓታቸውና ከመዯበኛ የሥራ 
ቦታቸው ውጭ እንዱሰማሩና የመስክ የሥራ ጉብኝት  እንዱያዯርጉ የማዘዝ ሥሌጣን እንዯላሇው 
የሚያውቁ መሆኑን የማስረዲት ግዳታና ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ተጠሪ ይህንን የማስረዲት ግዳታውን 
ያሌተወጣ መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት ከቀረበው ክርክርና በሰበር ከቀረበው ክርክር ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 

ተጠሪ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ በነበረው የኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ ሠራተኞችን 
ከመዯበኛ  የሥራ ቀናቶች ውጭ ሇሥራ የማሰማራት ሥሌጣንና ኃሊፉነቱ የተገዯበ መሆኑን 
አሊስረዲም፡፡ አንዴ ሠራተኛ በሥራ ውለና በሥራ ዯንቡ መሠረት በአሰሪው የሚሰጠውን የሥራ 
ስምሪትና ትዕዛዝ የመፇፀም ግዳታ ያሇበት መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 13 ንዐሰ 
አንቀፅ 2 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት  የካቲት 23 ቀን 2ዏዏ2 
ዓ.ም ከቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ውጭ “በአሞራቴ” ወንዝ ሊይ በመሠራት ሊይ የነበረውን 
ዴሌዴይ ከቦታው ዴረስ በመሄዴ የሙያ የመስክ የሥራ ጉብኝት ያዯረጉ መሆኑን  አመሌካቾች 
ያሌካደትና የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት ከመዯበኛ 
የሥራ ቀናት  ውጭ በእረፌት ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታቸው ውጭ የሚገኘው በአሞራቴ 
ወንዝ ሊይ እየተሠራ የነበረውን ዴሌዴይ ሇማየት የሄደት ተጠሪን በመወከሌ የመንገዴ ሥራ 
ኘሮጀክቱን በኃሊፉነት ሲመራ የነበረው የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ የዴርጅቱን መኪና እና  ሹፋር 
በማንቀሣቀሥና ሥራ አስኪያጅም አብሮ በመጓጓዝ እንዯሆነ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 
የመስክ ጉብኝቱ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ ሟችዎች በእረፌት ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታ 
ውጭ የመሥክ የሥራ ጉብኝት ማዴረጋቸው ተጠሪ በተቋራጭነት የያዘውን የመንገዴ ሥራ 
ኘሮጀክት ስኬታማ በሆነ መንገዴ ሇመሥራት ጠቃሜታ እንዲሇው አምኖበትና አውቆት 
እንዯዚሁም የዴርጅቱ ሥራ መሪ የመስክ የሥራ ጉብኝቱ ተካፊይ ሆኖበት የተከናወነ ነው፡፡ 

ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት በዯራሽ ጎርፌ ውሀ የተወሰደት  ከመዯበኛ የሥራ 
ቦታቸው ከቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ክሌሌ ውጭ ሣይሆን በመዯበኛ የሥራ ቦታቸው በተሇይም 
ከመኖሪያ ሠፇራቸው በሁሇት ኪል ሜትር ዕርቀት በሚገኘው “ወራባ” በተባሇው ወንዝ መሆኑ 
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በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ሟችዎች በእረፌት ቀን ከመኖሪያ ሠፇራቸው 
ወጥተው በአሞራቴ  ወንዝ ሊይ እየተሠራ የነበረውን ዴሌዴይ ሇመጎበኘት የተጓዙትና ከዚያም 
በኋሊ ከሄደበት የመስክ የሥራ ጉብኝት ተመሌሰው በቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ክሌሌ ውስጥ  
በዯራሽ ጎርፌ የተወሰደት የተጠሪ የሥራ መሪና የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ 
በነበረው ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ ተግባራዊ እንዱሆን ባዯረገው የመስክ የሥራ ጉብኝትና በሰጠው 
የሥራ ስምሪት ትዕዛዝ መሠረት ነው፡፡ ሟችዎች በእረፌት ቀናቸው የመስክ የሥራ ጉብኝት 
እንዱያዯርጉ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ የሰጠው የሥራ ስምሪት በአሰሪው ማሇትም በተጠሪ 
እንዯተሰጠ የሥራ ሥምሪት ትዕዛዝና የመስክ የሥራ ጉብኝት የሚቆጠር መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ ዴንጋጌዎች ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2188 ንዐስ  አንቀፅ 
1 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብና ህጋዊ ውጤት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

በመሆኑም  አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካች ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 2 በሚዯነግገው መሠረት ከአሠሪያቸው 
/ከተጠሪ/ በእረፌት  ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታቸው ውጭ እንዱያከናውኑ የተሰጣቸውን 
የመስክ ሥራ ጉብኝት ትዕዛዝ አከናውነው ሲመሇሱ በቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ክሌሌ አዯጋ 
የዯረሰባቸው መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 2 ፣ አንቀፅ 3 ንዐስ 
አንቀፅ 2/ሏ/ እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2188 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የማስረዲት 
ግዳታቸውን ተወጥው እያሇ የሥር ፌርዴ ቤት ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት 
በሥራ ሊይ እያለ አዯጋ የዯረሰባቸው መሆኑን አመሌካቾች አሊስረደም በማሇት የዯረሱበት 
መዯምዯሚያ ከሊይ የዘረዘርናቸውን ሁኔታዎችና የህግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ሀሣብ አሇን፡፡ 

ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት አሠሪያቸው /ተጠሪ/ ኘሮጀክቱን  በበሊይ ኃሊፉነት 
ይመራ በነበረው ሥራ አስኪያጅ የተሰጣቸውን የመስክ ሥራ ስምሪትና የመስክ ሥራ ጉብኝት 
በማክበር በእረፌት ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታው ውጭ የሚገኘውን “የአሞራቴ” ወንዝ ሊይ 
የሚሰራውን ዴሌዴይ ጎብኝተው ከተመሇሱ በኋሊ በቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት 
ክሌሌ ውስጥ በዯራሽ ጎርፌ  ተወሰዯው የሞት አዯጋ ዯርሶባቸዋሌ ፡፡ አንዴ ሠራተኛ ከሥራ 
ቦታው ወይም ከመዯበኛ ሥራ ሠዓት ውጭም ቢሆን የአሠሪውን ትዕዛዝ ሥራ ሊይ ሲያውሌ 
በነበረበት ጊዜ የዯረሰበት  ጉዲት በሥራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /ሀ/ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ሟችዎች የመስክ የሥራ ጉብኝት በማዴረግ 
በእረፌት ቀናቸው አይተውት የተመሇሱት በአማራቴ ወንዝ ሊይ እየተሠራ ያሇው ዴሌዴይ 
ከሟችዎች የመዯበኛ የሥራ ቦታ ክሌሌ ውጭ የሚገኝ መሆኑን በመመሌከት ብቻ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አዯጋው በሥራ ሊይ የዯረሰ አይዯሇም በማሇት የሰጡት ትርጉምና  የዯረሱበት 
መዯምዯሚያ ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት በኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ 
የተሰጣቸውን የሥራ ስምሪትና ትዕዛዝ በመፇፀም ሊይ እያለ አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ያሊገናዘበና 
የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /ሀ/ የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ነው፡፡ 

በመሆኑም  አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካቾች ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር 
ለሉት በእረፌት ቀናቸው እንዱያከናውኑ በአሠሪያቸው/ በተጠሪ/ የተዘጋጀውን የመስክ ሥራ 
ጉብኝት በማከናወን ሊይ እያለ “ወራባ ” ተብል በሚጠራው ወንዝ በገጠማቸው በዯረሰ የጎርፌ 
ውሀ ተወሰዯው የሞት አዯጋ የዯረሰባቸው መሆኑን የማስረዲት ግዳታቸውን የተወጡ በመሆኑ 
አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ  አመሌካቾች በሟችዎች መሞት ሇዯረሰባቸው ጉዲት ከአሠሪና 
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ሠራተኛ ጉዲይ  አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 110 መሠረት ተጠሪ ካሣ እንዱከፌሊቸው 
ያቀረቡት ጥያቄ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ ፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
2188 ንዐስ አንቀፅ 1 ፣ የአዋጅ ቁጥር 37796 አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 2 እና የአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /ሀ/ መሠረት ያዯረገ ህጋዊ ጥያቄ ነው በማሇት በሀሣብ 
ተሇይተናሌ፡፡ 

2. የተጠሪ የሥራ መሪ የነበረውና የቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ 
የነበረው ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ በእረፌት ቀኑ ከላልቹ ባሇሙያዎች ጋር የመስክ የሥራ ጉብኝት 
አዴርጎ ሲመሇስ በዯረሰበት አዯጋ ህይወቱ ያሇፇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ሟች ኢንጅነር ዯምሴ 
የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅና የሥራ መሪ ቢሆንም ከአሠሪው ጋር ያሇው ግንኝነትና ላልች 
መብቶችን በተመሇከተ የሥራ ውለንና የአዋጅ ቁጥር 377/96 አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች 
ተፇፃሚነት ያሊቸው  መሆኑን በተጠሪና በሟች ኢንጅነር ዯምሴ ወርቁ መካከሌ ከተዯረገው 
የሥራ ውሌ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

የመንገዴ ሥራ ግንባታን በኃሊፉነት የሚመራ ሥራ አስኪያጅ በላሊ የሥራ ተቋራጭ በመሠራት 
ሊይ የሚገኝ ዴሌዴይ በአካሌ  ተገኝቶ መጎብኘት ሙያዊ ሌምዴ መቅሰሙና ላልች 
ባሇሙያዎችም የሙያ ሌምዴ የሚያገኙበትን የመስክ የሥራ ጉብኝት ማመቻቸቱ በግንባታ 
ኘሮጀክት የሥራ አመራር ሂዯት ያሌተሇመዯና የአመራር ጉዴሇትና ጥፊት መሆኑን ተጠሪ 
ያቀረበው ማስረጃ እንዯላሇ ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ኢንጅነር 
ዯምሴ ወርቄ የተጠሪ የሥራ መሪ ሆኖ የመንገዴ ኘሮጀክት ሥራ በሀሊፉነት ሲመራ በእረፌት 
ቀኑ ጭምር ሥራውን በትጋት በመፇፀም ሊይ እያሇ የሞት አዯጋ የዯረሰበት መሆኑን ከሊይ 
በዝርዝር የገሇፅናቸው ዝርዝር ጉዲዮች ያሣያለ፡፡ ስሇሆነም ሶስተኛ ተጠሪዎች ሟች ኢንጅነር 
ዯምሴ ወርቄ የተጠሪን የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ በትጋት ሲመራና በእረፌት ቀኑ ሲሰራ 
የሞት አዯጋ የዯረሰበት በመሆኑ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 110 መሠረት ካሣ 
እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ የሥራ ውለን መሠረት ያዯረገና ህጋዊ ጥያቄ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ሉሻርና ተጠሪ ሇአመሌካቾች ካሣ እንዱከፌሌ ሉወሰንበት ይገባሌ 
በሚሌ ዕምነት በሀሣብ ተሇይተናሌ፡፡      

     የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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            የሰ/መ/ቁ. 61717 

ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አበበች አደኛ በራሳቸውና በህጻን ረቂቅ  

          ተክለ ስም - ከጠበቃ ሒጎስ አብርሃ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡- በስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የተንዲሆ ቤቶች ሌማት  

       ፔሮጀክት ጽ/ቤት- የቀረበ የሇም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በስራ ሊይ በዯረሰ የሞት አዯጋ ምክንያት ሇጥገኞች የሚከፇሌ ክፌያ ጋር በተያያዘ የተነሳ 
ክርክር ሲሆን የተጀመረው በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በአሁኑ አመሌካች ከሳሽነት ነዉ፡፡ ቀርቦ 
የነበረው ክስ ባሇቤታቸውና የህጻን ረቂቅ ተክለ አባት የነበሩት አቶ ተክለ አያኖ በተከሳሽ ዘንዴ 
በጊዜያዊ ሰራተኝነት ተቀጥረው ከመጋቢት 16 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምረው ብር 6,710 የወር 
ዯመወዝ እየተከፇሊቸው ይሰሩ እንዯነበረ፣ መስከረም 07 ቀን 2000 ዓ.ም ወዯ ስራ ቦታቸው 
በተከሳሽ መኪና በመጓዝ ሊይ እያለ በዯረሰ አዯጋ መሞታቸውን፣ ተከሳሽ በህጉ መሰረት 
ተገቢውን ክፌያ ሇመፇጸም ፌቃዯኛ መሆኑን በ26-6-2000 ዓ.ም በጻፇው ዯብዲቤ ገሌጾ የነበረ 
ቢሆንም ግንቦት 1 ቀን 2000 ዓ.ም በባንክ በኩሌ ሇከሳሽ የከፇሇው ግን ብር 27,051 ብቻ 
መሆኑን፣ ተከሳሽ በፋዳራሌ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 94(2) እና 
አዋጅ ቁ.262/94 አንቀጽ 46 መሰረት ሇሟች ተተኪዎች የሟቹን የዓመት ዯመወዝ በአምስት 
ተባዝቶ ካሳ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት መሆኑን፣ በዚህ መሰረት ከከፇሇው ላሊ የሚቀርበትን ብር 
375,549 እንዱከፌሌ ተጠይቆ በ22-9-2000 ዓ.ም በጻፇው መሌስ ፇቃዯኛ ያሇመሆኑን ማሳወቁን 
ገሌጸው ተከሳሽ ይሄንን ቀሪ የካሳ ክፌያ ከየካቲት 30 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 9% 
ወሇዴና ከክሱ ወጪዎች ጋር እንዱከፌሌ እንዱወሰንበት የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በቀረበው ክስ ሊይ 
መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ በሰጠው መሌስ የፌርዴ ቤቱ ስሌጣን ተነስቶ ውዴቅ ተዯርጎ የታሇፇ 
ስሇመሆኑ ተመሌክቶ በፌሬ-ጉዲዩ ሊይ የተሰጠው የመሌስ ፌሬ-ሃሳብ፡- በእርግጥ ሟችን በጊዜያዊ 
ሰራተኝነት ቀጥሯቸው በኤርታላ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት የኮንስትራክሽን እና ኦፉስ ኢንጅነሪንግ 
መምሪያ ኃሊፉ ሆነው ሲሰሩ እንዯነበረ በመግሇጽ ሟች የሞቱት ያሌተፇቀዯሊቸውን የሠ.ቁ.3-
27289 የሆነ ፍርዴ ፑክአፔ መኪና እያሽከረከሩ ከአዱስ አበባ ወዯ ደብቲ ሲጓዙ በዯረሰባቸው 
የመገሌበጥ አዯጋ መሆኑን፣ ሟች የተቀጠሩት ባሊቸው የምህንዴስና ሙያ እንጂ በሹፋርነት 
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ያሇመሆኑን፣ ሟች ይዘውት የነበሩውን መኪና የተረከቡት አቶ ሞገስ ጀንበሩ የተባለ ሹፋር 
ቢሆኑም ሟች መኪናውን ከሹፋሩ ነጥቀው አዱስ አበባ ውስጥ ሲጠቀሙበት ከቆዩ በኋሊ 
በራሳቸዉ አሽከርካሪነት 4 የፔሮጀክቱን ሰራተኞች ጭነው ወዯ ደብቲ ሲጓዙ መኪናዋ አቅጣጫ 
ስታ ከመንገዴ ወጥታ መገሌበጧን፣ ሟች በራሳቸው ስህተት በፇጠሩት አዯጋ ተከሳሽ ተጠያቂ 
ስሇማይሆን፣ በአገራችን ባሇው የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት በሚወስኑት ህጎች እንዱሁም በአዋጅ 
ቁ.515/99 አንቀጽ 47(ሏ) በተቀመጠው ትርጉም መሰረት በሟች ሊይ የዯረሰው ጉዲት በስራ ሊይ 
የዯረሰ ጉዲት ሉባሌ የማይችሌ በመሆኑ በህጉ ሊይ ሇተተኪዎች ይከፇሊሌ ተብል የተወሰነውን 
ካሳ ከሳሾች የመጠየቅ መብት የላሊቸው በመሆኑ፣ ጉዲቱ በስራ ሊይ የዯረሰ ባይሆንም ሟች ከዚህ 
በፉት በቋሚነት በተሇያየ ቦታ ያገሇገሇ መሆኑን ከግምት በማስገባት ከብር 100,000 በሊይ 
ሰራተኞችን አስተባብሮ ሇከሳሽ የከፇሇ መሆኑን ገሌጾ የቀረበው ክስ ውዴቅ እንዱሆን በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ከሊይ እንዯተመሇከተው 
ካከራከረ እና የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማት ሟች የሞቱት በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን በመመርመር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት 
በዚሁ የበታች ፌርዴ ቤት የተረጋገጡት ፌሬ-ነገሮች አዯጋው በዯረሰ ጊዜ ሟች ያሽከረክሩት 
የነበረው መኪና በእርግጥ ከፔሮጀክቱ ጽ/ቤት ሇበዓሌ ወዯ አዱስ አበባ ሲመጡ ይዘውት ያሌመጡ 
እና ላሊ ተሸከርካሪ በመያዝ የመጡ ስሇመሆኑ፣ አዱስ አበባ የሚሉንየም በዓለን አሳሌፇው ወዯ 
ስራ ቦታ ሉመሇሱ ሲዘጋጁ የስራ አስኪያጁ መኪና በመበሊሸቱ ሟች ይዘውት የመጡት መኪና 
ሇስራ አስኪያጁ ተሰጥቶ አዯጋው የተከሰተበት መኪና በዚህ ሂዯት ሉይዝ እንዯቻሇ፣ ቀዴሞ ሟች 
ይዘውት የመጡት መኪና በኃሊፉነታቸው የተሰጣቸው እና አሁን አዯጋው የተከሰተበት መኪና 
ዯግሞ ከኃሊፉው ጋር በመቀያየር ሂዯት ሟች እጅ የገባ ስሇመሆኑ፣ ሟችም ወዯ ስራ ቦታቸው 
ደብቲ ሲሄደ 4 የፔሮጀክቱን ሰራተኞች ይዘው በመጓዝ ሊይ እያለ በአዯጋው ምክንያት 
ህይወታቸው ሉያሌፌ ስሇመቻለ ናቸው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው 
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ከሊይ የተመሇከቱትን ፌሬ-ነገሮች ካጣራ በኋሊ ጉዲቱ የዯረሰው በስራ ሊይ 
ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ከፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 
47(2)(ሏ) አኳያ መርምሮታሌ፡፡ የተሰጠውም ውሳኔ የዚህ ዴንጋጌ ይዘት “…….መስሪያ ቤቱ 
ሇሰራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው የማጓጓዣ አገሌግልት በመጓዝ ሊይ በነበረበት ጊዜ 
የዯረሰበት ጉዲት……” ከሆነ ብቻ በመሆኑ፣ አዯጋዉ የዯረሰበት ሰራተኛ ይጓዝ የነበረው መስሪያ 
ቤቱ   “…for the common use….” እየተጠቀመ ባሇበት ወቅት እንጂ በዚህ ጉዲይ ሟች 
ሇግለ መጠቀሚያ በቀጥታ ተሰጥቶት ወይም ከላሊ ባሇስሌጣን ጋር ተቀያይሮ ሲያሽከረክር 
የዯረሰን አዯጋ አይመሇከትም፣ አዯጋውን ያዯረሰው መኪና ተጠሪ ሇሰራተኞች መጓጓዣ 
እንዱያገሇግሌ በመዯበው የጋራ መጓጓዣ ሳይሆን በስራ ኃሊፉነታቸው የተነሳ እንዱጠቀሙበት 
በግሌ የተሰጣቸውን መኪና ሲያሽከረክሩ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ሉባሌ 
ስሇማይችሌ ከሳሾች በጠቀሱት ህግ ሊይ ከዯረሰ ጉዲት ጋር በተያያዘ ጊዜያዊ ሰራተኛ ሲሞት 
ሇተተኪዎች የሚከፇሇውን ካሳ ተጠሪ እንዱከፌሌ አመሌካች ሇመጠየቅ መብት የሊቸውም የሚሌ 
ነው፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ግራ ቀኙ ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም 
ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፋ/የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት ሰጥቶት 
የነበረውን ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ጥቅምት 15 ቀን 2003 
ዓ.ም በሁሇት ገጽ በተጻፇ አቤቱታቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን 
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ነጥቦች ያነሱ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- ሟች አዯጋው የዯረሰባቸው መስሪያ ቤቱ በመዯበሊቸው መኪና 
እየተጓዙ ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ በጋራ ሇሰራተኞች አገሌግልት የተመዯበ ካሌሆነ 
በኃሊፉነታቸው ሇሟች የተመዯበን መኪና ሇሰራተኞች በጋራ የተመዯበ ባሇመሆኑ በስራ ሊይ 
እንዯዯረሰ አዯጋ አይቆጠርም ወዯሚሇው መዯምዯምያ መዯረሱ የዴንጋጌውን ይዘት ያሊገናዘቡ 
ከመሆኑም በሊይ በወቅቱ ሟች 4 የፔሮጀክቱ ሰራተኞችን በመያዝ ወዯ ስራ ቦታቸው በመጓዝ 
ሊይ እያሇ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት ታርሞ በክሳችን 
የተመሇከተው ክፌያ እንዱፇጸምሌን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ 
እንዱሰጥበት ታዞ በቀን 17-5-2003 ዓ.ም በሁሇት ገጽ በተጻፇ መሌስ የሰጠ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- 
ዴርጅታችን በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የሚተዲዯር ስሇመሆኑ ከዚህ በፉት ይሄ የፋ/ሰበር ሰሚ 
ችልት በመዝ.ቁ.38250 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ፣ በዚህ ጉዲይ የፋ/መንግስት 
ሰራተኞች አዋጅን መሰረት በማዴረግ ውሳኔ መሰጠቱ አግባብነት የላሇው በመሆኑ፣ የአሰሪና 
ሰራተኛ አዋጅ በተመሇከተ ዯግሞ ሟች የስራ መሪ በመሆኑ ይሄንንም መሰረት በማዴረግ ክስ 
ሉያቀርብ የማይችሌ በመሆኑ፣ ሟች አዱስ አበባ ካሇው መኖሪያ ቤታቸው ዴርጅቱ ወዯ 
አዘጋጀሊቸው ደብቲ ወዯ ሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በመጓዝ ሊይ እያለ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ 
በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ የማይወሰዴ በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት 
የተከራከሩ ሲሆኑ በዚሁ መሌሳቸው 2ኛ ገጽ ሊይ መስቀሇኛ ይግባኝ በማሇት የተጻፇ ሲሆን 
ተገቢውን ስነስርዓት በመጠበቅ የቀረበ ባሇመሆኑ ታሌፍአሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 
ያቀረቡ ሲሆን በዚህም ሊይ በሟች እና ተጠሪ መስሪያ ቤት መካከሌ የቅጥር ውሌ ሲዯረግ በስራ 
ሊይ በሚዯርስ ጉዲት ምክንያት ሇሚከፇሇው ክፌያ ተፇጻሚነት ያሇው ህግ አዋጅ ቁ.262/94 
በአዋጅ ቁ.515/99 እንዯተሻሻሇው ስምምነት ያሇ በመሆኑ በዚሁ ስምምነት መሰረት ክፌያ 
እንዱፇጸምሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ 
ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ የአመሌካች 
ባሇቤት(ሟች) የሞቱት በስራ ሊይ በዯረሰ ጉዲት አይዯሇም ተብል የመወሰኑን አግባብነት 
ከፋ/መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 47(2)(ሏ) አኳያ ሇመመርመር በሚሌ 
በመሆኑ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

በመጀመሪያ ዯረጃ በግራ ቀኙ መካከሌ ባሇው ክርክር አግባብነት ያሇው የህግ ማዕቀፌ እና ጉዲዩን 
ሇመመሌከት ስሌጣን ያሇውን አካሌ በተመሇከተ በበታች ፌርዴ ቤቶች በተዯረገው ክርክር ተጠሪ 
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ እና የፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞቸ አዋጅ በመጥቀስ በስራ ሊይ የዯረሰ 
ጉዲት ያሇመሆኑን ከመከራከር ውጪ አዋጆቹ በግራ ቀኙ ባሇው ክርክር ሊይ ተፇጻሚነት 
የላሊቸው ስሇመሆኑ ያነሳው ነጥብ ስሇመኖሩ የሚያመሇክት ነገር የሇም፡፡ በዚህ የሰበር ሰሚ 
ችልት ተጠሪ ባቀረበው ክርክር ዯግሞ በአንዴ በኩሌ የተጠሪ ጽ/ቤት ውስጥ የሚነሳው ተመሳሳይ 
አሇመግባባት የሚታየው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ስሇመሆኑ ከዚህ በፉት ይሄ የሰበር ሰሚ ችልት 
የሰጠውን አስገዲጅ የህግ ትርጉም በመጥቀስ በፋ/መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ሉታይ እንዯማይገባ 
ሲከራከር በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሟች የስራ መሪ መሆኑን በመጥቀስ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ በዚህ 
ክርክር ሊይ ተፇጻሚነት የላሇው መሆኑን ተከራክሯሌ፡፡ በተጨማሪም አመሌካች ቀዯም ሲሌ 
ጉዲዩን ሇፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት አቅርበው ጉዲዩን የመመሌከት 
ስሌጣን የላሇው መሆኑን በማመሌከት ክሱን የዘጋ ስሇመሆኑ ከክርክር ሂዯቱ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
አመሌካች በበኩሊቸው ክሳቸውን ሲያቀርቡ በግራ ቀኙ መካከሌ ባሇው የስራ ውሌ መሰረት 
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ተገቢው ክፌያ እንዱፇጸምሊቸው ተገቢውን ዲኝነት በመክፇሌ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
በዚሁ መሌኩ ሟች የተቀጠረው በኮንስትራክሽንና ኦፉስ ኢንጂነር መምሪያ ኃሊፉ ሆኖ 
በጊዜያዊነት መሆኑ ያሊከራከረ በመሆኑ የስራ መሪ ሉባሌ የሚችሌ የስራ መዯብ ሊይ የተቀጠረ 
በመሆኑ በሟች እና ተጠሪ መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የስራ ውሌ ዯግሞ ሇህግ እና ሞራሌ 
ተቃራኒ ነው የሚሌ ክርክር ያሌተነሳ በመሆኑ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገ ስምምነት ዯግሞ 
በተስማሙት አካሊት መካከሌ ህግ ሆኖ የሚያገሇግሌ ስሇመሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁ.1731 
የሚያስገነዝበን በመሆኑ ከዚሁ በሟች እና በተጠሪ ጽ/ቤት መካከሌ ተዯርጎ በነበረው ስምምነት 
መሰረት የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ተመሳሳይ አሇመግባባቶች ሲከሰቱ ማሇትም በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ስሇመሆን 
አሇመሆኑ ሇመወሰንም ሆነ የካሳ አከፊፇሌን በተመሇከተ ሉፇቱ የሚገባቸው በፋ/የመንግስት 
ሰራተኞች አዋጅ መሰረት መሆን እንዲሇበት በግራ ቀኙ በተዯረገው የስራ ውሌ አንቀጽ 5 ስር 
በግሌጽ በማመሌከት የስምምነታቸው አካሌ አዴርገውታሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የተረጋገጡትን ፌሬ-
ነገሮች ይዘን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ስንመሇከት የበታች ፌርዴ ቤቶች በሟች ሊይ 
የዯረሰው አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯሚዯሚያ የዯረሱት አዯጋውን 
ያስከተሇው መኪና ሟች ይዞት የመጣው ተሸከርካሪ የስራ አስኪያጁ መኪና በመበሊሸቱ ሇስራ 
አስኪያጁ እንዱሰጥ ተዯርጎ በዚህ መቀያየር ሂዯት በእጁ የገባ ስሇመሆኑ እና ሟች ሇሚሉኒየም 
በዓሌ የተሰጠውን እረፌት ጨርሶ ወዯ ስራ ቦታው እየተመሇሰ ባሇበት ወቅት የተከሰተ አዯጋ 
መሆኑን በፌሬ-ነገር ተቀብሇው እያሇ መኪናው በጋራ ሇሰራተኞች የተመዯበ ባሇመሆኑ በሚሌ 
ነው፡፡ የፋ/መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 47(2)(ሏ) ስንመሇከት መስሪያ ቤቱ 
ሇሰራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው የመጓጓዣ አገሌግልት በመጓዝ ሊይ በነበረበት ጊዜ 
የዯረሰበት ጉዲት በማሇት ከሚዯነግግ ውጪ አንዴ ሰራተኛ ባሇው ኃሊፉነት በግለ ተሸከርካሪ 
ተሰጥቶት እየተገሇገሇበት ባሇበት ሁኔታ የተከሰተን አዯጋ አይጨምርም ማሇት ባሇመሆኑ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች በህጉ በግሌጽ ከተመሇከተው የዴንጋጌው ይዘት ውጪ የዯረሱበት መዯምዯሚያ 
አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት ፌሬ-ነገሮች 
ሟች ህይወቱ ሉያሌፌ የቻሇው በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጡ ሁነው እያሇ 
በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ አይዯሇም መባለ ተቀባይነት ያሇው ባሇመሆኑ በሟች ሊይ የዯረሰው 
የሞት አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው ብሇናሌ፡፡ 

የካሳውን መጠን በተመሇከተ ሟች የተቀጠረው በጊዜያዊነት በመሆኑ እና በፋ/የመንግስት 
ሰራተኞች አዋጅ የተቀመጠውና ሇጊዜያዊ ሰራተኛ ተፇጻሚነት ያሇው የካሳ ክፌያ በግራ ቀኙ 
የስራ ውሌ መሰረት በተመሳሳይ ተፇጻሚነት ሉኖረው እና በዚህ የካሳ ክፌያ መጠን ሊይ የተነሳ 
ክርክር የላሇ በመሆኑ እና ሇዚህም አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የአዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 94(2) 
እና አዋጅ ቁ.262/94 አንቀጽ 46(2)(5(ሇ)) በመሆኑ ከዚሁ አኳያ ተሰሌቶ ሇአመሌካች የጉዲት 
ካሳ ክፌያ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ግራ ቀኙ ባዯረጉት የቅጥር ውሌ መሰረት የውሊቸው 
አካሌ ባዯረጉት እና በዚህ መሌኩ አሇመግባባት ሲፇጠር ተፇጻሚነት እንዯሚኖረው በተስማሙት 
ዴንጋጌ መሰረት የካሳውን መጠን ማስሊት ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት በስራ ሊይ 
በዯረሰ ጉዲት የሞተው ሰራተኛ ጊዜያዊ ተቀጣሪ ከሆነ የአንዴ ዓመት ዯመወዙ በአምስት ተባዝቶ 
ሇተተኪዎች በጉዲት ካሳ መሌክ እንዯሚከፇሌ ያመሇክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የሟች የወር ዯመወዝ 
6,710 (ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ አስር ብር) ስሇመሆኑ ያከራከረ ነጥብ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 
(6,710 x 12)5 = 402,600 ብር (አራት መቶ ሁሇት ሺህ ስዴስት መቶ ብር) ይሆናሌ ማሇት 
ነው፡፡ ከዚህ የካሳ ክፌያ መጠን ውስጥ ቀዯም ሲሌ አመሌካች 27,051 ብር (ሃያ ሰባት ሺህ 
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ኃምሳ አንዴ ብር) በተጠሪ መስሪያ ቤት የተከፇሊቸው ስሇመሆኑ ያመኑ በመሆኑ ይሄው ገንዘብ 
ሲቀነስ ቀሪ ክፌያ 402,600 – 27,051 = 375,549 ብር (ሶስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ አምስት 
መቶ አርባ ዘጠኝ ብር) ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት የተጠሪ ዴርጅት ሇአመሌካች 
375,549 ብር (ሶስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ አምስት መቶ አርባ ዘጠኝ ብር) እንዱከፌሌ 
ብሇናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ በሟች ሊይ የዯረሰው የሞት አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ አይዯሇም በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ አግባብነት የላሇውና 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. በቀን 10-12-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.122319 መጋቢት 7 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በሟች አቶ ተክለ አያኖ ሊይ የዯረሰው የሞት አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው ብሇናሌ፡፡ 
በመሆኑም የተጠሪ ዴርጅት ሇሟች ተተኪዎች (ሇአመሌካች) ብር 375,549 (ሶስት መቶ ሰባ 
አምስት ሺህ አምስት መቶ አርባ ዘጠኝ ብር) እንዱከፌሊቸው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 74636 

ሰኔ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፉሳ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ኢትዮ ቴላኮም 

ተጠሪዎች፡-1.ትዕግስት ሙለዓሇም 

          2. መስፌን ምስጌ 

          3. እቴነሽ ወጋዬሁ 

          4. ከተማ ዋና 

          5. ዱሊወርቅ ግርማ 

          6. ጽጌረዲ አዱሱ 

          7. ሰናይት ማዘንጊያ 

          8. ትዝታነሽ በራዩ 

          9. ጌትነት መሀሪ 

         10. አንተነህ አጋር 

         11. መስፌን ምትኩ 

         12. ሂሩት ሚዳቅሳ 

         13. ብርቱካን በረሳ 

         14. መንበረ ወንዴማገኝ 

         15 .ተስፊዬ ማሞ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ፌ  ር  ዴ 

ሇዚህ ሇሰበር መነሻ የሆነው ክርክር የተጀመረው በአሁን የሰበር ተጠሪዎች ከሳሽነት በሏዋሳ 
ከተማ የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም ተከሳሽ የዴርጅቱን 
ምርታማነት ሇማሳዯግ የመዋቅር ሇውጥ አዴርጌአሇሁ በሚሌ የስራ ውሊችንን ሲያቋርጥ የስንብት 
ክፌያ ብቻ በመክፇሌ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ሳይኖር የ15 ቀናት ዯመወዝ ሳይከፌሌ  
ያዘገየ በመሆኑ ያሌከፇሇውን ዯመወዝና በአዋጅ ቁጥር 377/96 በአንቀጽ 38 መሰረት ክፌያ 
ሇዘገየበት የ3 ወር ዯመወዝ እንዱከፌሌና የስራ ሌምዴ የምስክር ወረቀት እንዱሰጠን ይወሰንሌ 
የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽም በፌሬ ጉዲዩ ሊይ በሰጠው መሌስ ተከሳሽ በመዋቅር ሇውጥ ምክንያት ሰራተኞችን 
ስመዴብ ከሳሾች በምዯባው ባሇመካተታቸው ክፌያ በጠየቁት ወቅት በስራ ሊይ አሌተገኙም፣  
የ15 ቀናት ዯመወዝ አሌተከፇሇንም ሇሚለትም ስራ የሰሩ ስሇመሆናቸው ያቀረቡት ማስረጃ 
የሇም፣ ሇከሳሾች በተሰጣቸው የስንብት ዯብዲቤ ከእዲ ነጻ ሇመሆናቸው ክሉራንስ በማቅረብ ክፌያ 
እንዱቀበለ ከመገሇጹም በሊይ በማስታወቂያና በግሌ ስሌካቸው ጭምር የተዘጋጀሊቸውን ክፌያ 
እንዱወስደ ተዯርጓሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሳሽ የታመነውን ክፌያ በመክፇሌ የሚፇሇግብኝን ግዳታ 
የተወጣሁ ስሇሆነ  ስራ ስሇመስራታቸው ባሌተረጋገጠበት የ15 ቀናት ዯመወዝና ሇዚሁ አከራካሪ 
ሇሆነ ክፌያ  ክፌያ ዘግይቷሌ በሚሌ የ3ወር ዯመወዝ ሉከፇሊቸው ስሇማይገባ ያቀረቡት ክስ 
ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

ጉዲዩን የመረመረው የመ/ዯ/ፌርዴ ቤትም በሰጠው ፌርዴ የስራ ውለ በተቋረጠበት ወቅት ሇ15 
ቀናት ከሳሾች ስራ ሊይ ስሇመሆናቸው መዝገቡ የሚያስረዲ ሲሆን ተከሳሽ ዴርጅትም በእነዚህ 
ቀናት ከሳሾች ስራ ያሌሰሩ ስሇመሆናቸው የሚያስረዲ ማስረጃ ባሇማቅረቡ እስከ ሏምላ 06 ቀን 
2003 ዓ.ም. ዴረስ ሥራ ሊይ የቆዩበትን የ15 ቀናት ዯመወዝ ሉከፌሌ ይገባሌ በሚሌ የወሰነ 
ሲሆን፣ ሇዚሁ አከራካሪ ሇሆነው ክፌያ የ3 ወር ዯመወዝ ክፌያ ሇዘገየበት በቅጣት መሌክ 
እንዱከፌሌ የጠየቁት ግን ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

በስር ከሳሾች ይግባኝ ጠያቂነት ጉዲዩን የመረመረው የከተማው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በበኩለ 
በሰጠው ፌርዴ የሏምላ ወር የ15 ቀናት ዯመወዝ በሏምላ ወር መክፇሌ ሲገባው ሳይከፌሌ 
በማዘግየት በነሏሴ ወር  የከፇሇ ስሇመሆኑ የሰነዴ ማስረጃዎች ስሇሚያሳዩና መሌስ ሰጪው 
ክፌያውን ሇማዘግየቱ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ስሇመኖሩ ስሊሊስረዲና ሰራተኞቹ በስራ ሊይ 
በተባሇው ጊዜ ያሌነበሩ መሆን አሇመሆናቸውን በበቂ ማስረጃ የማስረዲት ሸክም የመሌስ ሰጪው 
ሆኖ እያሇ ይህንኑ ስሊሊረጋገጠ ክፌያው ሇዘገየበት የ2ወር ዯመወዝ ሇእያንዲንዲቸው ሉከፌሌ 
ይገባሌ በሚሌ የስር የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ 

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ፌርዴ በይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም 
የይግባኝ ባዩን ይግባኝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 337 መሰረት በመዝጋት ይግባኝ ባዩን በማሰናበቱ 
አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቧሌ፡፡  

ሰበር አቤቱታም አመሌካች በዋናነት የጠቀሰው የቅሬታ ነጥብ፡- በሰራተኛ ምዯባና ቅነሳ መሀሌ 
ባለት ጊዜያት ሰራተኛው በሥራ ገበታ ሊይ ሇመገኘቱ ጊዜ ተወስድ ከተረጋገጠ በኋሊ ሇተሰናበቱት 
ሰራተኞች የስንብት ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና እና የዓመት ዕረፌት ክፌያ በአንዴ ጊዜ 
ከተፇጸመሊቸው በኋሊ የ15 ቀናት ክፌያ አጠራጣሪና አከራካሪ በመሆኑ ምክንያት ክፌያው የቆየ 
ሆኖ ሳሇ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ክፌያው  ዘግይቷሌ በሚሌ ሇተጠሪዎች የ2 ወር ዯመወዝ 
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እንዱከፇሊቸው የወሰነውም ሆነ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ ያጸናው የቅጣት ክፌያን 
ዓሊማ መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች በሰጡት መሌስ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤቶች በተዯረገው ክርክር 
በክሱ በተጠቀሱት ቀናት ተጠሪዎች ስራ አሌሰሩም ከማሇቱ በስተቀር በማስረጃ ማረጋገጥ 
ባሇመቻለ ምክንያት ክፌያ ሊዘገየበት የሁሇት ወር ዯመወዝ እንዱከፌሌ የስር ከፌተኛና የክሌለ 
ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የወሰኑት በአግባቡ ስሇሆነ ይጽናሌን ብሇዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም፡- አመሌካች የ15 ቀናት ዯመወዝ በጊዜ 
ባሇመክፇለ የተነሳ ክፌያ ሇዘገየበት ሇተጠሪዎች የ2 ወር ዯመወዝ እንዱከፌሊቸው የሏዋሳ ከተማ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የወሰኑት በአግባቡ ነው? ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

አመሌካች ዴርጅት ባዯረገው የአሰራር ሇውጥ ምክንያት ሰራተኞቹን ሲቀንስ ተጠሪዎችም ከስራ 
የተቀነሱ ስሇመሆናቸው መዝገቡ የሚያመሇከት ሲሆን በቅነሳው ምክንያት ከስራ ውጪ ሇተዯረጉ 
ሰራተኞችም የተሇያዩ ክፌያዎችን ከፌል እንዲሰናበታቸው ገሌጾ የሚከራከር ሲሆን ተጠሪዎችም 
ቢሆኑ በህጉ መሰረት አመሌካች የተሇያዩ ክፌያዎችን የከፇሊቸው ስሇመሆኑ የሚያምኑት ጉዲይ 
ነው፡፡ ዋናው የሚያከራከራቸው ጉዲይ ግን የስራ ውለ ሲቋረጥ የ15 ቀናት ዯመወዝ  አመሌካች 
በህጉ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ መክፌሌ ሲገባው ክፌያውን አሇመፇጸሙ ነው፡፡ አመሌካች 
ሇክፌያው አሇመፇጸም በስር ፌርዴ ቤት እንዯምክንያት የጠቀሰው ተጠሪዎቹ በእነዚህ ጊዜያት 
ስራ አሌሰሩም የሚሌ ሲሆን ስራ ስሇመስራታቸው የተረጋገጠ መሆኑን ዯግሞ የከተማው 
የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት በውሳኔው ገሌጿሌ፡፡ የመ/ዯ/ፌርዴ ቤትም ክፌያው የዘገየ መሆኑ ቢረጋግጥም 
ክፌያው አከራካሪ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ በመዴረስ ተጠሪዎች እንዱከፇሊቸው የጠየቁትን 
የቅጣቱን ገንዘብ ሳይቀበሌ ያሇፇ ቢሆንም ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግን ተጠሪዎች ስራ ያሌሰሩ 
ስሇመሆናቸው የማስረዲት ሸክም የአመሌካች ነው በሚሌ ክፌያውን አመሌካች ማዘግየቱ 
ስሇተረጋገጠ የ2 ወር ዯመወዝ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኖበታሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤቶች በተረጋገጠው 
ፌሬ ነገር መሰረት ዯግሞ አመሌካች ላልች ክፌያዎችን ከፌል የ15 ቀናት ዯመወዝ በአዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 36 መሰረት በ7 የስራ ቀናት ውስጥ አሇመክፇለ ግሌጽ ነው፡፡  
አመሌካች የ15 ቀናት ዯመወዝ  ያሌከፇሇው ዯግሞ ከፌያው አከራካሪ በመሆኑ ምክንያት ነው፡፡  
በአዋጅ ቁጥር 377/96 በአንቀጽ 37 ስር እንዯተመሇከተው አሰሪው ያመነውን ክፌያ በመፇጸም 
አከራካሪ የሆነ ክፌያን  እስከሚጣራ ዴረስ ማዘግየት የሚችሌ  ስሇመሆኑ  ከዴንጋጌው መረዲት 
የሚቻሌ ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 38 መሰረትም አሰሪው በቅጣት እስከ 3 ወር 
ዴረስ የሚዯርስ የሰራተኛውን ዯመወዝ ያህሌ ቅጣት ሉከፌሌ የሚገዯዯው ከቁጥጥር ወጪ የሆነ 
ምክንያት  ሳይኖር ወይም በአንቀጽ 37 በተዯነገገው መሰረት የሚያከራክር ክፌያ በላሇበት ከቅን 
ሌቦና ወጪ ሰራተኛውን ሇመጉዲት ተነሳስቶ ክፌያውን ማዘግየቱ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ 
በተያዘው ጉዲይ ግን አመሌካች የስንብት ክፌያ፣የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና ላልች ክፌያዎችን 
ሳያዘገይ ሇተጠሪዎች መክፇለን መዝገቡ የሚያመሇከት ሲሆን ዘግይቷሌ የተባሇውም 15 ቀናት 
ዯመወዝ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም የስር ከፌተኛና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አመሌካች ሇ15 ቀናት ተጠሪዎች ስራ ባሇመስራታቸው የተነሳ በህጉ በተወሰነው የጊዜ ገዯብ 
አከራካሪው ክፌያ ሳይከፇሌ ቀርቷሌ ሲሌ እየገሇጸ ባሇበት የክፌያ ጊዜ በመዘግየቱ ብቻ እንዯበቂ 
ምክንያት በመውሰዴና አመሌካች ላልች ክፌያዎችን ሁለ ስሇመፇጸሙ ግንዛቤ ውስጥ 
ባሇማስገባት በአንቀጽ 38 መሰረት ክፌያ ሇዘገየበት ሇእያንዲንዲቸው የ2 ወር ዯመወዝ 
እንዱከፇሊቸው የወሰኑት በአዋጅ ቁጥር 377/96  በአንቀጽ 37 ስሇአከራካሪ ክፌያ የተዯነገገውን 
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መሰረት ያዯረገ ካሇመሆኑም ላሊ በአዋጁ አንቀጽ 38 የተቀመጠውን የገንዘብ ቅጣት ዓሊማ  
ባሊገናዘበ መሌኩ ስሇሆነ ክፌያ ሇዘገየበት ሇተጠሪዎች የ2 ወር ዯመወዝ እንዱከፇሊቸው የሰጡት 
የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በማግኘታችን ተከታዩን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ   

1. የሏዋሳ ከተማ የከ/ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/11103 በቀን13/03/2004 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠውን 
ውሳኔ፣ እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 55825 በቀን 21/03/2004 
ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ትእዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348 (1)መሰረት አሻሽሇናሌ፡፡ 

2. አመሌክች ሇተጠሪዎች የ15 ቀናት የዯመወዝ ክፌያ ሊዘገየበት ሇእንዲንዲቸው የ2 ወር ዯመወዝ 
እንዱከፌሊቸው የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የሰጡትን የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 348 (1) መሰረት ሽረናሌ፡፡ ስሇሆነም ክፌያ 
ሊዘገየበት ሇተጠሪዎች የሚከፌሊቸው ክፌያ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የስር ፌርዴ ቤቶች ሇተጠሪዎች አመሌካች የ15 ቀን ዯመወዝ እንዱከፌሊቸውና የስራ ሌምዴ 
ማስረጃ እንዱሰጣቸው ሲለ የሰጡትን የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/348(1) መሰረት 
አጽንተናሌ፡፡ 

4. የዚህን ፌርዴ ቤት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ ፡፡ 
መዝገቡ ስሇተዘጋ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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የሰ/መ/ቁ 69153 

ጥቅምት 06 ቀን 2004 ዓ.ም. 

  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ብርሃኑ ከፌያሇው ቀረቡ   

ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ሮማን ይርጋ/ 11 ሰዎች/  

      1. ጠበቃ ናኦዴ አየናቸው/ ስሇፊሲሌ ይርጋና ፌሬ ህይወት 
      2. ጠበቃ ዘውደ ዓሉ/ ስሇ 1ዏኛ ና 11ኛ ተጠሪዎች ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ በፌርዴ ቤት የተቋቋመ የውርስ አጣሪ አበሌ መጠን ሉወሰን የሚችሌበትን ሔጋዊ አግባብ 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው ወ/ሮ ሮማን ይርጋ ፣ ወ/ሮ ቅዴስት ይርጋ እና ወ/ሮ 
ቆንጂት ይርጋ አመሌካች ፣ አቶ መስፌን ይርጋ ዯግሞ ተጠሪ ፣ እነ አቶ ተፇሪ ይርጋ ስዴስት 
ሰዎች ዯግሞ ጣሌቃ ገብ ሁነው በተካሄዯው የሟች አቶ ይርጋ እንዯታ የውርስ ንብረት ማጣራት 
ክርክር ሲሆን የውርስ ይጣሌራሌኝ ጥያቄ ያቀረቡት የስር አመሌካቾች እነ ወ/ሮ ሮማን ይርጋ 
ሶስት ሰዎች ናቸው፡፡ ጥያቄው የቀረበሇት የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም የአሁኑን አመሌካች የውርስ 
ሃብቱን ሇማጣራትና ሇማስተዲዯር የሾሟቸው ሲሆን አመሌካች የውርስ ሃብቱን አጣርተው 
የውርስ ሃብት ሪፕርቱን ሇፌርዴ ቤቱ አቅርበዋሌ፡፡ ሪፕርቱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም በተጣራው 
የውርስ ሪፕርት ሊይ ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡበት አዴርጓሌ፡፡ በውርስ ሪፕርቱ ከተካደት 
ጉዲዮች አንደ የውርስ አጣሪው የስራ ዋጋ መጠንን የሚመሇከት ሲሆን ውርስ አጣሪው ሊጣሩት 
የውርስ ስራ ከጠቅሊሊው ንብረት 5% ይገባኛሌ በማሇት አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የቀረበው 
የውርስ አጣሪ ስራ ዋጋ መጠን ከተጣራው የውርስ ንብረት መጠን አንፃር ሲታይ የተነጋነነ 
ነው፣ ከወራሽነትም የሚተናነስ አይዯሇም፣ ወራሾች እያንዲንዲቸው ተጠይቀውም እያንዲንዲቸው 
ብር 3000.00 /ሶስት ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ ፇቃዯኞች መሆናቸው ተረጋግጧሌ የሚለትን 
ምክንያቶችን በመያዝ ሇአመሌካች እያንዲንዲቸው ብር ሶስት ሺህ ፣ በጠቅሊሊው ብር 3ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ 
/ሰሊሳ ሺህ ብር/ እንዱከፇሊቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
337 መሠረት ሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር 
ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ባጭሩ የውርስ ማጣራቱና የውርስ 
ንብረት ማስተዲዯሩን ተግባር ሇማከናወን የሚያስፇሌገውን የሥራ ዋጋ አስመሌክቶ ከተጠሪዎች 
መካከሌ ስምንቱ አስቀዴመው በስምምት መጠንኑ የቆረጡ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ፌርዴ ቤቱ 
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መጠኑ የተጋነነ ነው በማሇት መቀነሱ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731 ፣1711 ፣ 959 ዴንጋጌዎች አኳያ 
ጉዲዩ  ያሌታየ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ውሣኔው ሉታረም 
የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  አቤቱታቸው ተመርምሮም ሉጣራ 
የሚገባው የሔግ ነጥብ መኖሩ ታምኖበት ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች 
ጥሪ ተዯርጏሊቸው ተጠሪዎች ቀርበው የተወሰኑት ከአመሌካች ጋር የ5% ስምምነት 
ማዴረጋቸውን በማመን መሌስ ሲሰጡ የተወሰኑት ዯግሞ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት ስምምነት 
የላሇ መሆኑን በመግሇፅ በእየራሳቸው በኩሌ ተገቢው እንዱወሰን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች 
በበኩሊቸው የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የስር ፌርዴ ቤት የአጣሪውን 
የአገሌግልት ዋጋ መጠን በመቀነስ የሠጠው የውሣኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ነው ሇማሇት ይቻሊሌ? ወይስ አይቻሌም ?የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ 
አግኝቶታሌ፡፡ 

በመሰረቱ የውርስ አጣሪ መሆን የሚችሇው፡- ያሇኑዛዜ ወራሽ የሆነ ሰው፣ ይህም ሌጅ፣ ሌጅ 
ከላሇ ወሊጅ ፣ ወንዴም እህት፣ በኑዛዜ ጠቅሊሊውን የሟች ንብረት እንዱወርስ ኑዛዜ የተዯረገሇት 
ሰው፣ አካሇመጠን ያሌዯረሱ ወይም በህግ የተከሇከለ ህጋዊ ወራሾች ሞግዚት፣ በወራሾች 
ስምምነት የሚመረጥ ሰው፣ ወራሾች ካሌተስማሙ በፌ/ቤት የሚመረጥ ውርስ አጣሪ፣ ወይም 
(…) በኑዛዜ የሚመረጥ የውርስ አጣሪ ነው፡፡ የውርስ አጣሪው ዋና ዋና ስራዎች ዯግሞ፣ ሟቹ 
አንዴ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ መፇሇግ ወራሾቹ እነማን እንዯሆኑ መሇየት ፣ የውርስ ሀብት 
ማስተዲዯር፣ መክፇያቸው የዯረሰውን የውርስ ሀብቶች መቀበሌ ፣ እዲዎችን መክፇሌ ፣ ሟች 
በኑዛዜው ያዯረጋቸውን ስጦታዎች ኑዛዜው ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ መክፇሌና የሟች ኑዛዜ 
እንዱፇፀም አስፇሊጊውን ሁለ ማዴረግ ፣ ሟች ኑዛዜ ያሌተወ ከሆነ የሟች ያሇኑዛዜ ወራሾችን 
በመሇየት የኑዛዜውን ዴሌዴሌ እንዳት እንዯሆነ ሇወራሾች ማሣወቅ ፣ እና በአጠቃሊይ ላልች 
ስራዎችን ከፌ/ብ/ህ/ቁጥር 946-1125 ዴረስ ያለትን እንዯ አግባብነታቸው መስራት ነው፡፡ በዚህ 
መሌኩ በሔጉ የተሰጡትን ስራዎች የሚያከናውን የውርስ አጣሪ የስራውን አገሌግልት ዋጋ 
የሚያገኝበት አግባብም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 959 ስር ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አጣሪው 
በሟቹ በተወሰኑት ሁኔታዎች /ውሇታዎች/ መሠረት ወይም በወራሾቹ ወይም በዲኞቹ መካከሌ 
በተዯረገ ስምምነት የሚሰራው ሥራ የሚያረጋግጥሇት ከሆነ  አንዴ የአገሌግልት ዋጋ ሇማግኘት 
መብት ያሇው ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የአጣሪው 
የአገሌግልት ዋጋ ሉወሰን የሚችሇው አጣሪው ከሟች፣ ወይም ከዲኞች መካከሌ በሚዯርገው 
ስምምነት ሁኖ የሚሰራው ስራ አረጋጋጭ ሁኖ ሲገኝ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የሥምምነቱ 
መኖር ብቻውን አሳሪ የሚሆንበት አግባብ የላሇ ሲሆን የማጣራቱ ስራ ክብዯቱ ፣ ውስብስብነቱ 
ከወሰዯው ጊዜና ዴካም አንፃር እየታየ የአገሌግልት መጠኑ የሚወሰን መሆኑንና ይህም ሇፌርዴ 
ቤቱ በሔጉ የተሰጠ ስሌጣን መሆኑን የዴንጋጌው መንፇስና ይዘት ከውርስ ማጣራት ስራ 
መሰረታዊ ዓሊማ ጋር ተዲምሮ ሲታይ የሚያስገነዝበን ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ የምንችሇው ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ 

አመሌካች ሇክርክራቸው መሰረት ያዯረጉት ስምምነቱን መኖሩንና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731 
ዴንጋጌን ሲሆን በእርግጥ በሔግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች ሁለ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ 
የሔግን ያህሌ አስገዲኝነነት ኃይሌ ያሊቸው መሆኑን ተጠቃሹ ዴንጋጌ  የሚያሳየን ጉዲይ ሁኖ 
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ይህ ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1711 አና 959 ዴንጋጌዎች ጋር ተጣምሮ ሲታይ የስምምነቱ 
መኖር ብቻውን ስምምነቱ ሔጋዊ ጥበቃ  እንዱዯረግሇት የሚያዯርግ ሲሆን ስምምነቱ የውርስ 
ማጣራቱ ስራው ክብዯቱና ውስብስብነቱ እየታየ የአጣሪው የአገሌግልት ዋጋ መጠን በፌርዴ ቤት 
የሚወሰንበት ሔጋዊ አግባብ ያሇ ከመሆኑ ጭምር ሲታይ የአመሌካች ክርክር ሔጋዊ መሠረት 
የላሇው መሆኑን የሚያስገነዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የስምምነቱ መኖር 
ያሇመኖር በራሱ ክርክር ያስነሳ ከመሆኑም በተጨማሪ ከወራሾች መካከሌ ሁሇቱ ስምምነቱ ሊይ 
ፇቃዲቸውን ያሌገሇፁ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ  ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን 
ሥሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤቶች በሚገባ የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን እስከዚህ ሰበር ሰሚ 
ችልት በቀረበው ክርክርም ስምምነቱ መኖሩን ያመኑት የተወሰኑት ተጠሪዎች ብቻ መሆናቸው፣ 
የውርስ ንብረቱ ክፌፌለ እስከሚፇፀም ዴረስ እንዯ አንዴ የተሇየ ንብረት የሚቆጠርና ሳይነጣጠሌ 
የሚቆይ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏ6ዏ/1/ ዴንጋጌ ከተቀመጠው መርህ እና የውርስ አጣሪውን 
የአገሌግልት ዋጋ ሇመቀነስ ፌርዴ ቤት በሔጉ ስሌጣን የተሰጠው ከመሆኑ አንፃር ሲታይ 
ከወራሾች መካከሌ የተወሰኑት ስምምነት ማዴረጋቸው የውርስ አጣሪውን የአገሌግልት ዋጋ 
መጠኑን በግሌ ሇያይቶ መወሰን የግዴ አስፇሊጊ ነው ብል ሇመዯምዯም የማያስችሌ ነው፡፡ 
አመሌካች ከውርስ ንብረቱ  ተገኘ ከተባሇው ብር 5,498,400.00 ውስጥ 5% ይገባኛሌ ያለት 
የተጋነነ እና ከወራሽነት የማይተናነስ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ግምት የወሰዯበት ሲሆን 
አመሌካች በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የስራውን አዴካሚነት እና በራሳቸው ጥረት የተነሳ ከውርስ 
ንብረቱ ይፇሇጋሌ ተብል በግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ተጥል የነበረውን የግብር መጠን 
ማስቀረታቸውን ፣ በንብረት ጥበቃ ወቅትም የፇፀሙትን ተግባር ሁለ በመዘርዘርና 
በምክንያትነት በመጥቀስ ክፌያው የተጋነነ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡት 
ክርክር የፌሬ ነገር ክርክር በመሆኑ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ እና አዋጅ 
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ ዴንጋጌዎች አንጻር ሲታይ በዚህ ችልት ሉጣራና ሉመዘን የሚችሌ 
ካሇመሆኑም በሊይ በፌ/ብሔ/ቁጥር 959 ዴንጋጌ መሠረት ሇስር ፌርዴ ቤት ከተሰጠው ፇቃዴ 
ስሌጣን አንጻር ተቀባይነት ሉሰጠው የሚችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ የአጣሪው 
የአገሌግልት ዋጋን በተመሇከተ በተወሰኑት ወራሾችና በአጣሪው መካከሌ ስምምነት ቢኖርም 
በክርክሩ የተረጋገጡትን የተሇያዩ አሳማኝ ምክንያቶችን በመያዝ ፌርዴ ቤት የአገሌግልት ዋጋ 
መጠኑን ሇመቀነስ የሚችሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 959 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የሚያሳይ 
በመሆኑና በተያዘው ጉዲይም በዚህ አግባባም የአጣሪው የአገሌግልት ዋጋ መጠን የተወሰነ 
በመሆኑ በውሣኔው ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም 
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 06321 ሏምላ 23 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 

ተሰጥቶ በፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 99123 መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
በትዕዛዝ የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በፌርዴ ቤት የተሾመ የውርስ አጣሪ የአገሌግልት ዋጋን በተመሇከተ አጣሪው የሚሰራው 
ስራ የሚያረጋግጥሇት መሆኑን በመመርመር ፌርዴ ቤት የመቀነስ ስሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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                                                        የሰ/መ/ቁ. 61357 

ሔዲር 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                                         
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

            ሒጎስ ወሌደ 

              አሌማው ወላ 

           ነጋ ደፌሳ 

            አዲነ ንጉሴ 

 
አመሌካች፡- አቶ ፌቅሬስሊሴ እሽቴ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዋጋዬ ጋይም 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                 ፌ   ር  ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኗ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ሚያዚያ 17 ቀን 2002 
ዓ/ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡የክሱ ይዘትም ከአመሌካች ጋር ከ22/05/1968 ዓ/ም ጀምሮ 
ተጋብተው ሲኖሩ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 05 ክሌሌ ውስጥ የቤት ቁጥር 504 የሆነውን ቤት 
በጋራ እንዲፇሩ እንዱሁም ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ተሇያይተው በመኖራቸው የተነሳ ጋብቻቸው 
በራሱ ጊዜ እንዯፇረሰ ገሌጸው በጋብቻ ወቅት በጋራ አፇራነው ያለትን ቤት በተመሇከተ የክፌፌሌ 
ውሳኔ እንዱሰጥሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት 
መሌስም ከተጠሪ ጋር ጋብቻ መስርተው የቆዩ መሆኑ የማይካዴ መሆኑን፣ቤቱን ግን በጋብቻ 
ወቅት በጋራ ስሇመፇራቱ ተጠሪ ያቀረቡት ማስረጃ የላሇ መሆኑን፣ቀዯም ብል ፌርዴ ቤት ቀርቦ 
በነበረው ጉዲይም በፌቺ ጥያቄው ሊይ የተሰጠ ውሳኔ የላሇ መሆኑንና አመሌካችና ተጠሪ 
ሳይራራቁ እየተጠያየቁ እንዯሚኖሩ እንዱሁም  ግራ ቀኙ ተነጋግረው በግሌ መፌትሄ ሇጉዲዩ 
ሇመስጠት እንዯሚችለ ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮና  ቤቱን በተመሇከተ 
ከሚመሇከተው አካሌ ማጣሪያ ማስረጃ እንዱቀርብ ከአዯረገ በሁዋሊ አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻ 
የመሰረቱት ጥር 22 ቀን 1968 ዓ.ም. መሆኑን፣አከራካሪው ቤት የተሰራው ዯግሞ በ1974 ዓ/ም 
መሆኑን መረጋገጡን፣አመሌካች ቤቱን ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከመፇጸሙ በፉት ወይም ተሇያይተው 
መኖር ከጀመሩ በሁዋሊ ያፇሩት ስሇመሆኑ ያሊስረደ መሆኑ መረጋገጡን በመዘርዘር ቤቱ የጋራ 
ነው በማሇት እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ በሔጉ የተመሇከተውን የአከፊፇሌ ሥርዓት በመግሌጽ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘትም አመሌካችና ተጠሪ ሇረዥም አመታት ተሇያይተው የኖሩ በመሆኑ የፌቺ 
ውሳኔ አይሰጥም ተብል በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245 ውሳኔ ከተሰጠ በሁዋሊ የፌቺ 
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ውጤት የሆነው ንብረት ሊይ ግን ክፌፌለ ይቀጥሊሌ ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ነው በማሇት 
ጉዲዩ በይርጋ የሚታገዴ ነው ተብል እንዱወስንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ  
ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በመ/ቁጥር 117245 ሊይ ጋብቻ 
የሇም ተብል ተወስኖ እያሇ በዚሁ ጉዲይ የፌቺ ውጤት የሆነው የንብረት ክፌፌሌ በተጠሪ በኩሌ 
በመቅረቡ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት የቤት ቁጥር 504 የሆነ የጋራ ሃብት ነው በማሇት እኩሌ 
እንዱካፇለ ሲሌ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ 
ተዯርጓሌ፡፡ከዚኅም በኋሊ ተጠሪ በክርክር ሊይ እንዲለ ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸው በመገሇፁ 
ሇወራሾቻቸው በጋዜጣ ጥሪ የተዯረገሊቸው ቢሆንም አሌቀረቡም፡፡እንዱሁም የስር ፌርዴ ቤት 
የመ/ቁጥር 139762 ቀርቦ የግራ ቀኙ ክርክር እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ በ22/05/1968 ዓ.ም. ጋብቻ ፇፅመው 
አከራካሪው ቤት በ1974 ዓ.ም. የተሰራ መሆኑን፣አከራካሪውን ቤት አመሌካች ከጋብቻ በፉት 
የሰሩት ወይም ከተጠሪ ጋራ በስምምነት ተሇያይተው መኖር ከጀመሩ በሁዋሊ ያፇሩት ንብረት 
ስሇመሆኑ ያቀረቡት ማስረጃ የላሇ መሆኑን፣ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245 
በሆነው የፌቺ ጥያቄ አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ ሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ግራ 
ቀኙ ተሇያይው መኖር ከጀመሩ ረዥም ጊዜ መሆኑ መረጋገጡን በምክንያትነት በመያዝ ጋብቻው 
በራሱ ጊዜ የፇረሰ በመሆኑ የፌቺ ጥያቄ የሚቀርብበት ጉዲይ አይዯሇም በማሇት ጥቅምት 21 
ቀን 2001 ዓ.ም. በዋሇው ችልት መወሰኑን፣ከዚህም በሁዋሊ ተጠሪ የጋራ ንብረት ነው ያለትን 
አከራከሪውን ቤት ሇመካፇሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ በላሊ መዝገብ 
(በመ/ቁጥር 13972) በሆነው ሇስር ፌርዴ ቤት አቅርበው አመሌካች እንዱቀርቡ ተዯርጎ ግንቦት 
07 ቀን 2001 ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ የፌቺ ውሳኔ በላሇበት ሁኔታ የንብረት 
ክፌፌሌ የሚቀርብበት አግባብ የሇም በማሇት መከራከራቸውን ነው፡፡በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት የፌቺ  ውሳኔ በላሇበት ሁኔታ የንብረት ክፌፌሌ  ጥያቄ 
ተቀባይነት ማግኘቱ  በሔጉ  ከተዘረጋው ሥርዓት ውጪ ከመሆኑም በሊይ ጉዲዩ በይርጋ የታገዯ 
ነው በማሇት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ የስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245 ሊይ ጋብቻው በራሱ 
ስሇፇረሰ በፌርዴ ቤት የሚሰጥ የፌቺ ውሳኔ የሇም በማሇት መወሰኑ የጋብቻውን ውጤት 
ከመጠየቅ የማይከሇክሌ ነው፣ይርጋውን በተመሇከተ ዯግሞ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያሊነሱት 
ሰበር ሰሚ ችልት ሲዯርሱ ሉያነሱ የሚችለበት ሥርዓት የሇም በማሇት በጽሁፌ ክርክር ወቅት 
ተከራክረዋሌ፡፡እኛም የግራ ቀኙን ክርክር የስር ፌርዴ ቤትን ዋና መዝገብ በመመሌከትና ከሔጉ 
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ ጉዲዩን መርምረነዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ወይም በተግባር ተጋቢዎች ተሇያይተው በየፉናቸው 
የራሳቸውን ህይወት መኖር ከቀጠለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 
213/1992 አንቀጽ 76 ዴንጋጌና ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀፅ 2(1) 
መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ከሰጠበት 
የመ/ቁጥር 20398 ውሳኔ መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ጋብቻ ከሊይ በተመሇከተው የቤተሰብ 
ሔጉ ዴንጋጌ ወይም የሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ከፇረሰ የጋብቻ ውጤት የሆነው ንብረት በፌርዴ 
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ቤት ውሳኔ መፌትሓ የማያገኝበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ 
የነበረው ጋብቻ በራሱ ጊዜ የፇረሰ ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245 ውሳኔ 
ማግኘቱ የተረጋገጠ ሲሆን ይህ ውሳኔ ግን የጋብቻ ውጤትን በተመሇከተ በፌርዴ ቤት የዲኝነት 
ጥያቄ ከማቅረብ የሚከሇክሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ምክንያቱም የጋራ ንብረት ጥያቄ የግዴ 
በፌርዴ ቤት የፌቺ ውሣኔ ከተሰጠ በሁዋሊ መቅረብ ያሇበት ጉዲይ ስሇመሆኑ የቤተሰብ ሔጉ 
አያሳይም፡፡ስሇሆነም ፌቺው ከፌርዴ ቤት ውሳኔ ውጪ በሆነ መንገዴ በተግባር የተከናወነ 
(Defacto divorce)መሆኑ የጋብቻውን ውጤትን በተመሇከተ በፌርዴ ቤት ዲኝነት ከመጠየቅ 
የማይከሇክሌ ሲሆን ዋናውና መታሇፌ የላሇበት ነገር የክፌፌለ ጥያቄ በሔጉ በተዘረጋው የጊዜ 
ገዯብ ውስጥ መቅረቡ መረጋገጡ ሊይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በተግባር ፌቺ ያከናወኑ ተጋቢዎች 
የጋብቻውን ውጤት በተመሇከተ ሇፌርዴ ቤት ክፌፌለን ማቅረብ ያሇባቸው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
1677(1) እና 1845 ስር በተመሇከተው የአስር አመት የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡የባሌና 
ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ከጋብቻ መፌረስ በሁዋሊ በአስር አመት ጊዜ ውስጥ 
ካሌቀረበ ቀሪ መሆን ያሇበት መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 17937 በቀረበው 
ጉዲይ ሊይ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌና፡፡ ይርጋውን ተመሇከተ ዯግሞ ክሱ በይርጋ ቀሪ 
ነው የሚሇው ወገን በስርዓቱ መሰረት በግሌፅ አንስቶ መከራከር የሚጠበቅበት መሆኑን 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 234(1(ሏ)) እና 244(2(ሠ)) ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ ይርጋን በተመሇከተ 
ፌርዴ ቤቱ በራሱ ሉያነሳው የማይችሇው ጉዲይ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1856(2) ዴንጋጌ 
በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ 
ሥርአቱን ጠብቀው የይርጋን ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አሊቀረቡም፡፡አመሌካች 
በስር ፌርዴ ቤት አንስተው የተከራከሩት መሰረታዊው ነጥብ የፌቺ ውሣኔ ሉሰጥ አይገባም 
ተብል በፌርዴ ቤት ከተወሰነ በሁዋሊ የጋብቻ ውጤት ሊይ ክስ መመስረት ሔጋዊ አግባብነት  
የሇውም የሚሌ ብቻ ነው፡፡ይህ ዯግሞ ይርጋውን አንስተው መከራከራቸውን የሚያሳይ 
አይዯሇም፡፡ስሇሆነም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ሥርአቱን ጠብቀው ያሊነሱትን የይርጋ ክርክር 
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያነሱበት አግባብ የላሇ መሆኑን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) 
ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

 በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር  139762 ሚያዚያ 20 ቀን 2002 ዓ.ም. 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94407 ሏምላ 13 ቀን 2002 ዓ.ም. 
በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

 ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የአምስት የማይነበብ ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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                                     የሰ/መ/ቁጥር 68190 
   ታህሳስ 5 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ  - ትእግስት አሰፊ  ቀረበች  
ተጠሪ፡- ወ/ሮ እመቤት ቱርፋ  -  ወኪሌ አዯፌርሰው ዘውዳ ቀረበ  
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ    ር   ዴ 
ጉዲዩ በብዴር የተወሰዯን ገንዘብ ሇማስመሇስ የቀረበውን ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው  በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ፣ ክሱ የተመሠረተው ባሌና ሚስት 
በሆኑት አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ እና በአሁኑዋ ተጠሪ ሊይ ነው፡፡ ተከሣሾች ገንዘቡን የወሰደት 
ሇእህሌ ንግዴ ሥራ እንዯሆነ እና በወቅቱ አጠናቀው ባሇመክፇሊቸው በቀሪ የሚፇሇግባቸውን 
ገንዘብ ከእነ ወሇደ እንዱከፌለት ይወሰንሇት ዘንዴ አመሌካች  ጠይቆአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት 
ፌ/ቤትም የተከሣሾችን የመከሊከያ ክርክር ከሰማ በኋሊ፣ የአሁንዋን ተጠሪ /ሚስት/ በብዴር ውለ 
ሊይ ስሇመፇረምዋ አሌተረጋገጠም በማሇት ከእዲው ነፃ አዴርጎአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ 
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

አመሌካች ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት 
ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን 
ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ተጠሪ በብዴር የተወሰዯውን ገንዘብ የመክፇሌ  ኃሊፉነት  
የሇበትም የተባሇው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? በሚሇው  ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ይህን 
ጭብጥ ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር ፤ አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር 
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ተጠሪ የተከሰሰችው ከባሇቤትዋ ጋር በመሆን እንዯሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ባሇቤትዋ የሆነው 
አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ ዕዲው ይመሇከተዋሌ ተብል በፌ/ቤት ተወስኖበታሌ፡፡ ተጠሪ ስትከራከር 
የቆየችው ባሇቤቴ ገንዘቡን አሌተበዯረም በማሇት ሳይሆን፣ በብዴር ውለ ሊይ አሌፇረምኩም 
በማሇት ነው፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም በፉርማው ሊይ ብቻ በመመሥረት እና ይህንኑ 
በሊብራቶሪ አስመርምሮ የመጣሇትን ውጤት እንዯብቸኛ እና ፌጹማዊ የሆነ ማስረጃ በመቁጠር 
ተጠሪን ከእዲው ነፃ አዴርጎአሌ፡፡ አመሌካች ከፉርማው በተጨማሪ ውለ ሲፇረም የነበሩ እማኞች 
በምስክርነት እንዱሰሙሇት ስሇመጠየቁም ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ግን ክሱን የሰማው 
ፉርማውን በተመሇከተ የመጣሇትን  የሊብራቶሪ ውጤት እንዯብቸኛ ማስረጃ በመቁጠሩ 
ምስክሮቹን አሌሰማም፡፡ በላሊም በኩሌ ብዴሩ የተወሰዯው ሇንግዴ ሥራ ነው፡፡ የተጠሪ ባሇቤት 
ነጋዳ ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በንግዴ ሔግ ቁጥር  19 ከተቀመጠው ዴንጋጌ  ጋር ተገናዝቦ 
ይታይሌኝ በማሇት ከአመሌካች ሇቀረበው ክርክርም ዋጋ አሌሰጠም፡፡ አመሌካች የሰበር 
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አቤቱታውን ያቀረበው በማስረጃው አቀባበሌ እና በንግዴ ሔጉ የተመሇከተውን ዴንጋጌ አተረጓጎም 
በሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪም ሁሇቱን ነጥቦች መሠረት በማዴረግ ክርክርዋን /መሌስዋን/ 
አቅርባሇች፡፡ 

እንዯምናየው አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ እና ተጠሪ  ባሌና ሚስት ስሇመሆናቸው  አሊከራከረም፡፡ 
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ በብዴር የተወሰዯው ሇእህሌ ንግዴ ሥራ እንዯሆነ እና አቶ  
አዯፌርሰው ዘውዳም  ነጋዳ ስሇመሆኑም እንዯዚሁ ክርክር የተነሳበት አይዯሇም፡፡ ተጠሪ እዲው 
አይመሇከተኝም የምትሇው ባሇቤቴ /አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ/ ከአመሌካች የተበዯረው ገንዘብ 
የሇም፣ ወይም የተበዯረው ሇንግዴ ሥራ ማስኬጃ አይዯሇም፤ ወይም ዯግሞ ነጋዳ አይዯሇም 
በማሇት ሳይሆን፣ የኔ ስምምነት እስከላሇ ዴረስ ከብር 500/ አምስት መቶ ብር/ በሊይ ሇሆነው 
ብዴር ተጠያቂ አይዯሇሁም፣ በብዴር ውለ ሊይ አሌፇረምኩም፣ በንግዴ ሔግ ቁጥር 19 
የተቀመጠው  ዴንጋጌ በተሻሻሇው የፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 ተሽሮአሌ 
የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ነው፡፡ 

አመሌካች ከሥር ጀምሮ እየተከራከረ ያሇው ተጠሪም ከባሇቤትዋ ጋር በመሆን በብዴር ውለ ሊይ 
ፇርማሇች፡፡ ፉርማውን በሚመሇከት ከባሇሙያ የተሰጠው  አስተያየት ብቻውን በብዴር ውለ 
ሊሇመስማማቷ /ሊሇመፇረሟ/ ብቸኛ እና የተሟሊ ማስረጃ ተዯርጎ መወሰዴ የሇበትም፡፡ በብዴር 
ውለ ሊይ አሌፇረመችም የሚባሌ እንኳን ቢሆን በንግዴ ህጉ በተቀመጠው ዴንጋጌ መሠረት 
ዕዲው እስዋንም ይመሇከታሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪን ከእዲው ነፃ ማዴረጋቸው 
ተገቢ አይዯሇም፡፡ ውሣኔው ሔግን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ 

ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪን ከእዲው ነፃ 
ያዯረጉአት በብዴር ውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የእሷ ስሇመሆኑ በባሇሙያ ሉረጋገጥ አሌቻሇም 
በማሇት እና ይህ ከባሇሙያ የመጣውን አስተያየት እንዯብቸኛ ማስረጃ በመውሰዴ ነው፡፡ ፌ/ቤቶቹ 
ላልቹን የአመሌካች ማስረጃዎች አሌሰሙም ወይም የባሇሙያው አስተያየት ከላልች 
ማስረጃዎች ጋር በማገናዘብ አሌመዘኑም፡፡ የተካዯን ፉርማ ሇማጣራት የባሇሙያ አስተያየት 
መጠየቁ አግባብ አይዯሇም የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአንዴ ሰው ፉርማ በተሇያዩ 
ምክንያቶች ሉሇዋወጥ  የሚችሌበት ሁኔታም ስሇሚኖር ላልች ተጨማሪ ማስረጃዎች ሳይሰሙ 
እንዯበቂና ብቸኛ ማስረጃ ተዯርጎ መወሰደ አግባብ አይሆንም፡፡ ይህ የሰበር ችልትም እነዚህን 
ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስግባት በሰበር መ/ቁ 14981 በሰጠው ውሣኔ ፉርማን በሚመሇከት 
የሚቀርበው የባሇሙያ አስተያየት እንዯመጨረሻ ማስረጃ /conclusive evidence/  ተዯርጎ 
ሉወሰዴ አይገባም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ፉርማውን 
በሚመሇከት ከባሇሙያ የቀረበሊቸውን አስተያየት ብቻ መሠረት በማዴረግ  መወሰናቸው ተገቢ 
አይዯሇም፡፡ ይህ እንግዱህ በዚህ አግባብ የሚታይ ሲሆን ፣ ቀጥል መታየት ያሇበት ተጠሪ 
በብዴር ውለ ተዋዋይ አሌነበረችም ቢባሌስ ከእዲው ከነጭራሹ ነፃ ነች ወይም እዲው እሷን 
አይመሇከትም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ከመዯረሱ በፉት ሉመረመር የሚገባው የሔግ ነጥብ የሇም 
ወይ? የሚሇው ነው፡፡ 

ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸው ብዴሩ የተወሰዯው ሇንግዴ ሥራ ማስኬጃ  ነው፡፡ የሚነግዯው ባሌ 
ወይም ሚስት የተዋዋሇው እዲ እንዯባሌና  ሚስት ዕዲ እንዯሚቆጠር በንግዴ ሔግ ቁጥር 19 
ተዯንግጎአሌ፡፡ በዚህ የንግዴ ሔግ ዴንጋጌ የባሌና ሚስት ዕዲን በተመሇከተ የተዯነገገው 
የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 659 ተጠቅሶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በፌትሏብሓር ሔጉ መጽሏፌ ተካቶ 
የነበረው የቤተሰብ ሔግ በአዋጅ ቁጥር 213/92 በመሻሻለ ወይም እራሱን የቻሇ የተሻሻሇ 
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የፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ በመውጣቱ በአሁኑ ጊዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 659 የተቀመጠው  ዴንጋጌ 
ስሇባሌና ሚስት የጋራ ዕዲን በሚመሇከት ሇሚቀርበው ክርክር አወሳሰን በዋቢነት ሉጠቀስ 
አይችሌም፡፡ በንግዴ ሔጉ የተቀመጠው ዴንጋጌ ቁጥር 19 ግን በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ 
ተሽሮአሌ፡፡ የሚባሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግም ቢሆን በአንቀጽ 70  
ስሇባሌና ሚስት ዕዲ በሚመሇከት የተዯነገገ በመሆኑ ሉባሌ የሚችሇው በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 659 
የተቀመጠው ዴንጋጌ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 7ዏ ተተክቶአሌ ነው፡፡ ከባሌ ወይም 
ከሚስት በግሌ የሚጠየቅ ዕዲ ከባሇዕዲው ተጋቢ የግሌ ሃብት ፣ የግሌ ሃብቱ ዕዲውን ሇመሸፇን 
በቂ በማይሆንበት ጊዜ ከጋራ ሃብታቸው እንዯሚከፇሌ በተጠቀሰው አንቀጽ 7ዏ/1/ የተመሇከተ 
ሲሆን ፣ ዕዲው የመጣው  ሇባሌና ሚስቱ  ትዲር ጥቅም ከሆነ ዯግሞ ከጋራ ሃብታቸው  ፣ 
የጋራ ሃብታቸው ዕዲውን ሇመሸፇን በቂ በማይሆንበት ጊዜ ከባሌ ወይም ከሚስት የግሌ ሃብት 
እንዯሚከፇሌ በንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጎአሌ፡፡ 

ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ዕዲ በብዴር የተወሰዯው  ባሌናሚስቱ 
ሇሚተዲዯሩበት የንግዴ ሥራ ማካሄጃ ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው የተጠሪ ክርክር ዕዲውን 
ያመጣው ባሇቤቴ ነው ከማሇት ባሇፇ የንግዴ ሥራው የጋራ መተዲዯሪያችን አይዯሇም የሚሌ 
አይዯሇም፡፡ በበኩሊችን እንዯምንገነዘበው ከአመሌካች ባንክ በብዴር የተወሰዯውን ገንዘብ 
የባሌናሚስቱ የጋራ መተዲዯሪያ ሇሆነው የንግዴ ሥራ እንዱውሌ የተወሰዯ በመሆኑ የባሌና 
ሚስቱ የጋራ ዕዲ ነው፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪን ከወዱሁ ከዕዲው ነፃ በማዴረግ 
የሰጡት ውሣኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ በሔጉ አተገባበር 
ረገዴ መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1.  የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ተጠሪን የመክሰስ መብት የሇውም በማሇት 
በመ.ቁ 62817 ጥቅምት 29  ቀን 2003 ዓ.ም  የሰጠው ውሣኔ እና ይህን ውሣኔ 
በማፅናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 102296 የካቲት 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ክስ የቀረበበት ገንዘብ ብር 348,024.54 /ሶስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ ሃያ አራት ብር 
ከሃምሣ አራት  ሣንቲም/ የባሌና ሚስቱ /የአቶ አዯፌርሰው ዘውዳ እና የተጠሪ/ የጋራ ዕዲ 
በመሆኑ ተጠሪ ከዕዲው ነፃ የምትሆንበት ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም 
ገንዘቡን ከነወሇደ ተጠሪ ከባሇቤትዋ አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ ጋር በመሆን እንዴትከፌሌ 
ወስነናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ ውሣኔው ዛሬ ታሔሣሥ 18 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም   
በችልት ተነገረ ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ  የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 70442 
                                                                                                         

ታህሳስ  30 ቀን  2004 ዓ.ም. 
 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አቶ በቀሇ ቱፊ  -  ከጠበቃ ዯጀኔ ታዯሰ ጋር ቀረቡ 
ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ባዩሽ እሽቴ   -  ቀረቡ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ  ፌርዴ  ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የባሌና ሚስት ንብረት ክፌፌሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ 
ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት የክስ 
ማመሌከቻ  መነሻ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው በባንክ ውስጥ ከገባው ገንዘብ ውስጥ 
በትዲር ጊዜ ወጥቶ ሇአመሌካች አባት ገንዘባቸው በአመሌካች የተሰጠ ሆኖ  እያሇ እና በኦሮሚያ 
ክሌሌ ሇገዲዱ ግዴብ ማዞሪያ አካባቢ የሚገኙ ሁሇት የመኖሪያ ቤቶች የሶስተኛ ወገን ንብረቶች 
መሆናቸው ተገሌፆ እያሇ የጋብቻ ውጤቶች ናቸው ተብሇው የጋራ ንብረቶች ናቸው በማሇት 
አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ እንዱካፇለ  በሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት አሇበት ሲለ አመሌካች ቅሬታ በማቅረባቸው ነው፡፡  
 
የጉዲዩ አመጣጥም ሲታይ በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ ተጠሪ የጋራ 
ናቸው የሚሎቸውን ንብረቶች አይነታቸውንና ብዛቸውን በመሇየት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ በዚህ 
ዝርዝር ውስጥም እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያከራክሩት ንብረቶች በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
መገናኛ ቅርንጫፌ በአመሌካች ስም በነበረው የሂሳብ ቁጥር ውስጥ የነበረ ብር 455,485.00 
(አራት መቶ ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ አምስት ብር) እና በኦሮሚያ ክሌሌ ሇገዲዱ 
ግዴብ ማዞሪያ አካባቢ የሚገኙት ሁሇት መኖሪያ ቤቶች ሲሆኑ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት 
በነበረው ክርክር በእነዚህ ንብረቶች ሊይ የሰጡት መከሊከያ መሌስ  ከጥሬ ገንዘቡ ውስጥ ብር 
400,000.00 (አራት መቶ ሺህ ብር)  ከባንኩ በጋብቻ ጊዜ ወጥቶ የአመሌካች አባት ንብረት 
በመሆኑ በአመሌካች መሰጠቱንና በአጠቃሊይ ገንዘቡ በትዲር ጊዜ የወጣ በመሆኑ አመሌካች 
እንዯማይጠየቁበት የሚገሌጽ ሲሆን አሁን የሚያከራክሩትን ቤቶችን በተመሇከተ ዯግሞ 
የአመሌካች አባት ሇሌጅ ሌጆቻቸው እንዱሆኑ የገዟቸው እንጂ የአመሌካችና የተጠሪ የጋብቻ 
ውጤት ያሇመሆናቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ዯግሞ ጥሬ ገንዘቡን አመሌካች 
ያሊግባብ መውሰዲቸውን በመግሇጽ ሇትዲር ጥቅም ያሇመዋለን ጠቅሰው እንዱሁም ቤቶቹ የጋራ 
ናቸው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ እነዚህን አከራካሪ ንብረቶችን በተመሇከተ ክርክሩ በዚሁ መሌኩ 
የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን አጣርቶ በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ 
ንብረቶቹ የጋራ ስሇሆኑ ግራ ቀኙ እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር  337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም 
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ጥሬ ገንዘቡ የአመሌካች አባት በመሆኑ ከባንክ በትዲር ጊዜ ወጥቶ በአመሌካች የተወሰዯ 
ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ አመሌካች ግማሹን ሇተጠሪ እንዱከፌለ ተብል መወሰኑም ሆነ 
ቤቶቹን በተመሇከተ የሶስተኛ ወገኖች ንብረቶች መሆናቸው ተገሌጾ እያሇ አመሌካችና ተጠሪ 
እኩሌ እንዱካፇለ ተብል መወሰኑ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ማስረጃዎችን ከቤተሰብ ሔጉ ጋር 
ባሊገናዘበ ሁኔታ ነው የሚሌ ነው፡፡  አቤቱታው ተመርምሮም ግራ ቀኙ በትዲር ውስጥ እያለ 
ከባንክ ወጪ የተዯረገን ብር እና በሶስተኛ ወገን ስም ያሇ ንብረት ይካፇለ መባለ በአግባቡ ነው? 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን  ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በአከራካሪ ንብረቶች  ሊይ የተሰጠው ውሳኔ 
ማስረጃውንና ሔጉን መሰረት ያዯረገ መሆኑን ዘርዝረው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው 
ሲለ የተከራከሩ ሲሆን አመሌካችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን 
ሰጥተዋሌ፡፡  
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መሰረት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አኳያ እንዯሚከተሇው 
ተመርምሯሌ፡፡  
  
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ 
የፇረሰው ጥቅምት 02 ቀን 2002 ዓ.ም.  እንዯሆነና እንዯዚሁም ሇዚህ ሰበር ችልት ሇቀረበው 
ክርክር ምክንያት የሆነው ጥሬ ገንዘብ ከባንኩ የወጣው መጋቢት 10፣14፣16 ቀን 2001 ዓ.ም. 
መሆኑን ነው፡፡ ከገንዘቡ ውስጥ አመሌካች ብር 400,000.00 (አራት መቶ ሺህ ብር)  ከባንኩ 
በትዲር ጊዜ ያወጡት  መሆኑን ሳይክደ አጥብቀው የሚከራከሩት ገንዘቡ የአመሌካች አባት 
በመሆኑ ከባንክ አውጥተው ሇአባታቸው የሰጡ በመሆኑና በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሚያዚያ 
23 ቀን 2000 ዓ/ም ስምምነት ሲዯረግም ገንዘቡ ከባንክ ስሇመኖሩ ሳይጠቀስ መታሇፈ ገንዘቡ 
የጋራ ንብረት ያሇመሆኑን ያሳያሌ በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች አሇ የሚለት 
የሚያዚያ 23 ቀን 2000 ዓ/ም ስምምነት በግራ ቀኙ የንብረት ክርክር ሊይ  በታች ፌርዴ ቤቶች  
ተቀባይነት ሳያገኝ የቀረው  የማስረጃው ክብዯት  ተመዝኖ ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት ስሇሚገሇጽ 
ይህንን ማስረጃ መሰረት አዴርጎ የሚቀርበው የአሁኑ ክርክር የሚሆነው የፌሬ ነገርና የማስረጃ 
ምዘና ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲዩ የፌሬ ነገር ማጣራትና የማስረጃ ምዘና ጉዲይ ከሆነ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ 
ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988  አንቀፅ  10 መሰረት በዚህ ችልት 
የሚታይ ጉዲይ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም የማስረጃ ምዘና መሰረታዊ የሆነ ሔግ ስህተት መመዘኛን 
የሚያሟሊ ጉዲይ አይዯሇምና ነው፡፡ በዚህም ምክንያት አመሌካች ሚያዚያ 23 ቀን 2000 ተዯረገ 
የተባሇውን ስምምነት መሰረት አዴርገው ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
 
የሚያዚያ 23 ቀን 2000 ዓ.ም. ስምምነት ተቀባይነት ያጣበት ምክንያት በዚህ ችልት ሉታይ 
የሚችሌ አይዯሇም ከተባሇ በጋብቻ ውጤቱ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት አመሌካች ብዛቱ ብር  455,485.00 (አራት መቶ ሃምሳ  አምስት ሺህ አራት 
መቶ ሰማኒያ አምስት ብር) የጋራ ስሇመሆኑ ሚያዚያ 23 ቀን 2000 ዓ.ም. በተዯረገው 
ስምምነት አሌተገሇጸም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ስምምነቱ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
በማስረጃነቱ ተመዝኖ ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ በዚህ ችልት ተቀባይነት የሚያገኝበት አግባብ 
የሇም፡፡ ላሊው አመሌካች ጥሬ ገንዘቡን ከባንክ ማውጣታቸውን ሳይክደ ሇተጠሪ ሊካፌሌ አይገባም 
በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ገንዘቡ የላሊ ሰው በመሆኑ ከባንክ አውጥቼ ሰጥቼአሇሁ የሚሌ 
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ነው፡፡ ነገር ግን ገንዘቡ ትዲሩ ጸንቶ ባሇበት ጊዜ በአመሌካች ስም በተከፇተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር 
የነበረና አመሌካች ከባንኩ አውጥተው ሇአባታቸው የሰጡት መሆኑ ያሌተካዯ ከመሆኑም በሊይ 
ሇትዲር ጥቅም ውሎሌ የሚሌ ክርክር አመሌካች ያሊቀረቡ በመሆኑ በትዲር ጊዜ የነበረ ንብረት 
የጋራ ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ጉዲይ ስሇሆነ የአመሌካች ክርክር ሔጋዊ መሰረት 
የሇውም፡፡ አመሌካች ገንዘቡን ሇላሊ ሰው አሳሌፇው መስጠታቸው እስካሌተካዯ ዴረስ ገንዘቡ 
በትዲር ጊዜ ከባንክ በመውጣቱ ብቻ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ሔጉ ግምት የሚወስዴበትን አግባብ 
አመሌካች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ በትዲር ጊዜ ገንዘቡ ወይም ንብረቱ ከወጣ 
ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ሔጉ ግምት የሚወስዯው የጋራ ንብረትን ሇላሊ ሰው አሳሌፍ መሰጠቱ 
የተረጋገጠበትን ሁኔታ ሁለ ስሊሇመሆኑ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 
አንቀጽ 85-93 ስር ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነውና፡፡ 
በመሆኑም ብር 400,000.00 (አራት መቶ ሺህ ብር)  አመሌካች ከባንክ አውጥተው ሇአባታቸው 
መስጠታቸውን ካሇመካዲቸውም በሊይ አመሌካች የዚሁ ገንዘብ ባሇቤት ናቸው የሚሎቸው 
አባታቸውም የገንዘቡ ባሇቤት የሆኑበት አግባብ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች ሇተጠሪ 
ግማሹን የማይከፌለበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡  
 
ላሊው ብር 55,485.00 (ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ አምስት ብር)  የሚመሇከት 
ሲሆን ይህ ገንዘብም ትዲሩ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ከባንክ መውጣቱ ያሌተካዯ ሲሆን አመሌካች 
ይህንኑ የገንዘብ መጠን ሇላሊ ሰው መስጠታቸውን አሌገሇፁም፡፡ በጋብቻ የተፇራ ገንዘብ ትዲሩ 
ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ወጪ መሆኑ ከተረጋገጠ  ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የባሌና ሚስትን ሃብት 
ስሇማጣራት በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 ከአንቀጽ 85-93 ካለት 
ዴንጋጌዎች አንጻር የሔግ ግምት መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ የሔግ ግምት ተጠቃሚ የሆነ ወገንም 
ንብረቱ በጋብቻ ጊዜ የተሸጠ ወይም ጥሬ ገንዘብ ከሆነ በትዲር ጊዜ የወጣ መሆኑን ካስረዲ በቂ 
ሲሆን ላሊው ወገን ዯግሞ ጋብቻው በፌቺ በፇረሰ ጊዜ ከንብረቱ የሽያጭ ገንዘብ ወይም የጋራ 
የሆነ ላሊ ጥሬ ገንዘብ በሙለ ወይንም በከፉሌ የሚገኝ መሆኑን ወይም ያሊግባብ አንዯኛው 
ተጋቢ ያባከነው መሆኑን በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ካስረዲ የሽያጩ ገንዘብ ወይም 
ላሊ የጋራ የሆነ ጥሬ ገንዘብ በጋብቻ ጊዜ ሇጋራ ጥቅም ውሎሌ የሚሇውን የሔግ ግምት 
እንዲፇረሰ ይቆጠራሌ፡፡   
 
አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ ምክንያት ከሆነው ጥሬ ገንዘብ ውስጥ ብር 55,485.00 (ሃምሳ 
አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማንያ አምስት ብር)  በጋብቻ ጊዜ ከባንክ የወጣ መሆኑን በማስረዲት 
የሽያጩ ገንዘብ ሇጋራ የትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ሔጉ ሇወሰዯው ግምት ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌም ተጠሪ ጋብቻው በፇረሰ ጊዜ ይኸው ጥሬ ገንዘብ  በሙለ ወይንም በከፉሌ በአመሌካች 
እጅ እንዯሚገኝ ወይም አመሌካች ያሊግባብ የወሰደት ስሇመሆኑ ያሊስረደ መሆኑን የክርክሩ 
ሂዯት በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪ  የሔግ ግምቱን ማፌረስ አሌቻለም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች የብር 55,485.00 (ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ አምስት ብር) ግማሽ  
ሇተጠሪ እንዱመሌሱ የሚገዯደበት ሔጋዊ ምክንያት በላሇበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች በዚህ 
ረገዴ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ  አግኝተናሌ፡፡ 
 
ላሊው አመሌካች የሚከራከሩበት ነጥብ በኦሮሚያ ክሌሌ ሇገዲዱ ግዴብ ዙሪያ አካባቢ ይገኛለ 
የተባለትን ሁሇት መኖሪያ ቤቶችን በተመሇከተ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ነው፡፡ አመሌካች እነዚህ 
ቤቶችን ሇተጠሪ ሊካፌሌ አይገባም የሚለት ቤቶቹ የላሊ ሶስተኛ ወገን ንብረቶች ናቸው በሚሌ 
ነው፡፡ እነዚህ ሶስተኛ ወገኖች የሚባለት ዯግሞ ከአመሌካችና ከተጠሪ አብራክ የተወሇደ ሌጆች 
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ሲሆን ቤቶቹን ሇእነዚህ ሔጻናት ገዙ የሚባለት የአመሌካች አባት ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ፌሬ 
ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
አመሌካች ቤቶቹ የጋብቻ ውጤት ያሇመሆናቸውን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ያሊቀረቡ መሆኑን 
አረጋግጧሌ፣ በአመሌካች ምስክሮችም ጭምር ያሇመመስከሩንም ፌርዴ ቤቱ በውሳኔው ሊይ 
በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገር በይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሙለ በሙለ 
ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡  እንዯዚሁም አመሌካች የቤቶቹ ባሇቤቶች የሚሎቸው ወገኖች ወይም 
በእነርሱ በሔጉ አግባብ የተወከለ ሰዎች በሔጉ አግባብ ያቀረቡት ክርክርም የሇም፡፡ በመሆኑም 
ቤቶቹ የላሊ ሶስተኛ ወገን ስሇመሆናቸው የሚያረጋግጥ ማስረጃ ባሌቀረበበት ሁኔታ አመሌካች 
ቤቶቹ የጋራ  አይዯለም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የሚያገኝ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 
በትዲር ጊዜ በጋራ የተገኘ እና የፌቺ ውሳኔ ሲሰጥ ስሇመኖሩ የተረጋገጠ ማናቸውም ንብረት 
የባሌና ሚስት የጋራ ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ጉዲይ መሆኑን ከተሻሻሇው የቤተሰብ 
ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀፅ 63(1) ዴንጋጌ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ 
በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች ተሻሽል ሉወሰን 
የሚገባው ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 71624 ሔዲር 15 ቀን 2003 ዓ/ም 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 103845 በ27/07/2003 በትእዛዝ የጸናው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካች የብር 400,000.00 (አራት መቶ ሺህ ብር) ግማሽ ገንዘብና በኦሮሚያ ክሌሌ ሇገዲዱ 
ግዴብ ዙሪያ አካባቢ የሚገኙትን ሁሇት መኖሪያ ቤቶችን ሇተጠሪ እንዱያካፌለ ተብል 
መወሰኑ ተገቢ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ብር 55,485.00 (ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማንያ አምስት ብር) አመሌካች ሇተጠሪ 
ሉያካፌለ አይገባም ብሇናሌ፡፡  

4. በላልች ንብረቶች ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ 
5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ወጭና  ኪሣራ የየራሳቸውን  ይቻለ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤  ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 64371 

                                   ጥር 2 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ፌቅረ ዱን ሰይፇዱን  - ጠበቃ ቴዎፌልስ ክፌሇ ወንጌሌ  ቀረበ  

ተጠሪዎች፡- 1- አበራ ሇማ   

           2- ወ/ሮ ጋዱሴ ሇማ ቀረበች  

           3- ወ/ሮ ጠጅቱ ሇማ 

           4- ፌቃደ ሇማ 

           5- ወ/ሮ ገሊዬ ሇማ    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ውሌ አፇጻጸምን መነሻ ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በጉቶ ጊዲ 
ወረዲ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው አመሌካች ሲሆን ፣ ክሱን የመሠረተው በ6-8-2001 ዓ.ም  
በተዯረገው የሽያጭ ውሌ በብር 3ዏ,ዏዏዏ ቤት ሸጠውሌኛሌ ባሊቸው ገሊዩ ሇማ እና በቀለ ሇማ 
በተባለት ሰዎች ሊይ ነው፡፡ በወቅቱ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ክርክሩን ከሰማ በኋሊ በውለ 
መሠረት ይፇጸም በማሇት ውሣኔ ሰጥቶ እንዯነበር እና በኋሊ ዯግሞ የአሁኖቹ ተጠሪዎች 
መቃወሚያ በማቅረባቸው መዝገቡ እንዯገና ተንቀሳቀሶ ክርክር መስማቱን ከመዝገቡ 
ተመሌክተናሌ፡፡ የአሁኖቹ ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
መሠረት በማዴረግ መቃወሚያ ያቀረቡት የሽያጭ ውሌ የተዯረገበት ቤት የእኛም የውርስ ዴርሻ 
ያሇበት በመሆኑ ከእኛ ስምምነት ውጪ የተዯረገው ውሌ ይፌረስሌን በማሇት ነው፡፡ ፌ/ቤቱም 
የሁሇቱን ወገኖች ክርክር ከሰማ በኋሊ ፣ የቀዴሞውን ውሣኔውን አፅንቶአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ 
ይግባኝ የቀረበሇት የምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን የሰማ ሲሆን ፣ 
በመቀጠሌም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ  አፅንቶአሌ፡፡ በመጨረሻም በወረዲው  ፌ/ቤት ተቃዋሚ 
የነበሩት  እነ አበራ ሇማ ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ በማቅረባቸው በዚህ ዯረጃ 
ክርክሩ የተሰማ ሲሆን ፣ ችልቱም  የሽያጭ ውለን በማፌረስ ግራ ቀኝ ወገኖች ውለ ከመዯረጉ 
በፉት ወዯነበሩበት ይመሇሱ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ 
ነው፡፡  
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በበኩሊችንም አመሌካች ታሔሣሥ 21 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን በማስቀረብ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ 
እንዱታይ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውለ እንዱፇርስ  በሚሌ የተሰጠውን ውሣኔ አግባብነት 
ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር  አቤቱታው  
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

አመሌካች ከእሱ ጋር የቤት ሽያጭ ውሌ አዴርገዋሌ የሚሊቸውን ሰዎች  የከሰሰው በሟች 
ወንዴማቸው /አውራሻቸው/ ስም የሚገኘውን ቤት ስመሃብት እንዱያዛውሩሇት ፤ ቤቱንም 
እንዱያስረክቡት እንዱወሰንሇት ስሇመሆኑ ሇዚህ ሰበር ችልት ከአቀረበው የአቤቱታ ማመሌከቻ 
ጭምር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ሔግ ቁጥር 358 የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት 
በማዴረግ መቃወሚያ ያቀረቡት ሰዎችም የሟች ወንዴምና እህቶች  እንዯሆኑም  አሊከራከረም፡፡ 
ተቃዋሚዎቹ መቃወሚያ ያቀረቡት ውለ የተዯረገበትን  ቤት ስመሃብት በአመሌካች እንዱዛወር 
በማሇት በተሰጠው ውሣኔ ሊይ ቢሆንም፤ የጠየቁት ዲኝነት ግን ውለ እንዱፇርስ ይወሰንሌን 
የሚሌ ነው፡፡ መቃወሚያው የቀረበሇት የወረዲው ፌ/ቤትም ውለ ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ 
አይፇርስም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ እንዲከራከረ እና በመጨረሻም ውለ አይፇርስም የሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረሱ የቀዴሞውን ውሣኔ እንዲፀና ከሰጠው ውሣኔ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ 
በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኝ ያለት መቃወሚያ አቅራቢዎች ብቻ ናቸው፡፡ 
አመሌካች የውለ መፌረስ ወይም አሇመፌረስን በሚመሇከት ክርክር የሚዯረግበት አግባብ ወይም 
ሥርዓት የሇም በማሇት የበኩለን ይግባኝ አሊቀረበም፡፡ የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ውለ 
ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ አይፇርስም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ክርክሩን የሰማው በዚህ 
ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የተፇጸመ የክርክር አመራር ስህተት  የሇም፡፡ ይህ 
የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልትም አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት የሚመረምረው 
ከዚህ አንፃር  እንጂ አመሌካች መጀመሪያ አቅርቦት ከነበረው የውሌ ይፇጸምሌኝ ወይም የስም 
ይዛወርሌኝ ክስ አንፃር አይዯሇም፡፡ 

አመሌካች የሽያጭ ውሌ አዴርጌበታሇሁ የሚሇው ቤት ተመዝግቦ የሚገኘው በሻጮቹ ስም 
እንዲሌሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካቹ ውለን አዯረግሁ የሚሇው ሻጮች ሆነው የቀረቡት 
ሰዎች የቤቱ ባሇሃብት /ሟች/ ብቸኛ ወራሾች እኛ ነን ብሇውኛሌ፡፡ የወራሽነት ማረጋገጫ  
የምስክር ወረቀትም አሳይተውኛሌ በማሇት ስሇመሆኑ ከሰበር አቤቱታ  ማመሌከቻው ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ እንዯምንመሇከተው ሻጭ የተባለት  ሰዎች የሟች ወንዴም እና እህት ከመሆናቸው 
ባሇፇ በውርስ ሃብቱ ሊይ ክፌፌሌ ስሇመዯረጉም ሆነ ቤቱ የውርስ ሃብት መሆኑ ቀርቶ ወዯ 
ሻጮቹ ስሇመዛወሩ አመሌካች አሊረጋገጠም፡፡ ውለን ያዯረገው  በዚህ መሌክ ጥርት ያሇ እና 
ግሌጽ የሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ መሠረት በማዴረግ /በመያዝ/ አይዯሇም፡፡ የኦሮሚያ 
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ውለ ፇራሽ ነው ሇማሇት የቻሇውም ቤቱ የወራሾች የጋራ ሃብት ነው 
በማሇት ነው፡፡ በበኩሊችንም እንዯምናየው የሰበር ችልቱ ከዚህ የተሇየ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረስ 
ነበረበት የምንሌበት ምክንያት የሇም፡፡ 

ውርሱ ወይም የውርሱ ሃብት የውርሱ አከፊፇሌ እስኪፇጸም ዴረስ በወራሾቹ መካከሌ 
ሳይነጣጠሌ እንዯሚቆይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1060/1/ ተዯንግጎአሌ፡፡ የጋራ ወራሾች የሆኑ ሰዎች 
ባሌተከፊፇለት የውርስ  ንብረቶች ሊይ ያሊቸው መብትም በፌትሏብሓር ሔጉ በአንቀጽ 8 
ስሇጋራ ባሇሃብትነት፣ በአሊባ ስሇመጠቀም እና ስሇላልች ግዙፌ መብቶች በማመሊከት 
በተቀመጡት ዴንጋጌዎች መሠረት እንዯሚወሰን በዚሁ ቁጥር 1ዏ6ዏ/2/ ተመሌክቶአሌ፡፡ በዚህ 
አግባብ የወራሾቹ ሁለ የጋራ ሃብት የሆነውን ንብረት  ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ፤ ወይም 
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በዋስትና ሇማስያዝ ወይም የተመዯበበትን አገሌግልት ሇመሇወጥ የጋራ ባሇንብረቶቹ ሁለ 
ስምምነት አስፇሊጊ  እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1262 ተዯንግጎአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
እንዯምናየው አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለን የተፇራረመው የጋራ  ባሇሃብት  የሆኑትን ሰዎች 
ሁለ ስምምነት ሳያገኝ ነው፡፡ ውለ እንዱፇርስ ጥያቄ  ያቀረቡት ስምምነታቸውን ያሌሰጡት 
ላልች የጋራ ባሇሃብቶች በመሆናቸው  ውለ እንዱፇርስ በመወሰኑ  ሔጉ በአግባቡ 
ተተርጉሞአሌ ነው ማሇት የሚቻሇው ፡፡ በመሆኑም  አቤቱታው የቀረበበት ውሣኔ  መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የምንሌበት አግባብ የሇም፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1.  የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ 91762 ጥቅምት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው 

ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቶአሌ፡፡ 
2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
3. የግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ አምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 65708 

ጥር 02 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማዉ ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ አራጋው አበበ - ጠበቃ ዯጉ መኮንን ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ራሓሌ ውብሸት - ጠበቃ ስንታየሁ በቀሇ ጋር ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የባሌና የሚስት የጋራ ሀብት ክፌፌሌን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ 
የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ የጋራ እና የግሌ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር 
በመስማት ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ፣ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የፋ/ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትም በቃሉቲ ክ/ከተማ ክሌሌ ውስጥ ገሊን ሳይት ሊይ የሔንጻ ቁ.133 ሆኖ የቤት ቁ.GA-
B/33/01/11 የሆነውን ኮንዯሚኒየም ቤት በተመሇከተ ብቻ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ 
እንዱሰጡበት ሲያዝ በላልቹ ሀብቶች ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናት በመወሰኑ አመሌካች 
የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት በማመሌከታቸው የቀረበ ነው፡፡ 
 
አመሌካች ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን ነጥቦች ያቀረቡ ሲሆን በቀን 14-6-2003 ዓ.ም በሁሇት ገጽ የተጻፇ 
የቅሬታ ፌሬ-ሃሳብ፡- በተሻሻሇው የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 57 
ዴንጋጌ መሰረት ከጋብቻ በኋሊ ያሇግብይት በውርስ የተገኙ ንብረቶች በፌርዴ ቤት እስካሌተገሇለ 
ዴረስ የጋራ ንብረቶች ናቸው በማሇት ውሳኔ መሰጠቱ፣በስር ፌርዴ ቤት ክርክር የተነሳባቸው 
የባሌና የሚስት ንብረቶች የትኞቹ የግሌ የትኞቹ የጋራ እንዯሆኑ ያስረደሌኛሌ ያሌኳቸውን 
የሰው ምስክሮች እና በውርስ ንብረት ግምት የተገኘ ገንዘብ መሆኑን ያስረደሌኛሌ በማሇት 
በትዕዛዝ ይቅረብሌኝ ያሌኩት የጽሐፌ ማስረጃ አስቀርቦ ሳይመሇከት ከፉሌ ውሳኔ በማሇት 
መወሰኑ፣በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.182(2) መሰረት ዲኝነት ሳይጠየቅ የንግዴ ቤት ትርፌ አመሌካች 
ከቤት ከወጣችበት ጊዜ ጀምሮ ያሇውን ሌታካፌሊት ይገባሌ በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት 
የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ 
ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው መሌስ እንዱሰጡበት ታዞ መሌስ የሰጡ ሲሆን ሚያዚያ 3 
ቀን 2003 ዓ.ም በሶስት ገጽ የሰጡት የመሌስ ፌሬ-ሃሳብ፡- አመሌካች በውርስ ያገኘው ንብረት 
የጋራ እንዯተባሇ በማስመሰሌ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፤የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
የሰጡት ግን በውርስ ተገኘ የተባሇውን ንብረት የጋራ ሀብት ነው በማሇት ሳይሆን በኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ ውስጥ የተቀመጠው ገንዘብ በውርስ ያገኘሁት ንብረት 
ሇሌማት ተብል ሲፇርስ መንግስት የሰጠኝ የካሳ ገንዘብ ነው ያሇውን ሆኖ ነገር ግን ማስረጃ 
ያሊቀረበበትን ገንዘብ የሚመሇከት በመሆኑ፣ይህም ፌርዴ ያረፇው በውርስ የተገኘን ንብረት 
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በሚመሇከት ሳይሆን በውርስ ሀብት ምትክ ካሳ ሆኖ ተከፇሇ በተባሇው ጥሬ ገንዘብ ሊይ 
በመሆኑ፣የውርስ ሃብት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ ተገኘ የተባሇውን ጥሬ ገንዘብ የግሌ ሀብቴ ነው 
በማሇት ክርክር ማቅረብ የሚችሇው ዯግሞ በፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 58 መሰረት ንብረቱ 
የግሌ ይባሌሌኝ በማሇት በፌርዴ ቤት በማስገሇሌ ብቻ በመሆኑ፣በኢትዮጵያ  ንግዴ ባንክ አራት 
ኪል ቅርንጫፌ ያሇው ገንዘብ ቀዯም ሲሌ በተጠሪ ስም ከተከፇተ በኋሊ በአመሌካች ጉትጏታ 
በሁሇታችን ስም የተዯረገና በሁሇታችን ጣምራ ፉርማ ብቻ የሚንቀሳቀስ የጋራ ሀብታችን 
በመሆኑ፣ በላሊ በኩሌ የሠላዲ ቁ. 2-95871 የሆነን መኪና በውርስ ሀብት ግምት በተገኘ ገንዘብ 
የተገዛ ነው በማሇት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር በተመሇከተ አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት 
የሆነውን መኪና በውርስ ነው ያገኘሁት የሚሌ ክርክር ያሊቀረቡ በመሆኑ፣መኪናውም ጋብቻችን 
ጸንቶ በነበረበት ወቅት በግብይት የተገኘ በመሆኑ እና የግሌ ስሇመሆኑም በፌርዴ ቤት የቤተሰብ 
ህጉ አንቀጽ 58 በሚያዘው መሰረት ያሊስወሰነ በመሆኑ እየቀረበ ያሇው ክርክር ተቀባይነት 
የላሇው በመሆኑ፣የንግዴ ቤትን ትርፌ በተመሇከተም ባቀረብኩት የጋራ ሀብት ዝርዝር ውስጥ 
የጋራ ሀብታችን ነው በማሇት ካቀረብኳቸዉ መካከሌ አንደ እና ዋነኛዉ በመሆኑ የቀረበው 
ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስም ቀርቧሌ፡፡ 
 

በግራቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው 
ሲሆን ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ከታያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው 
ጭብጥ አመሌካች በውርስ ያገኘሁት ንብረት በሌማት ምክንያት ፇርሶ ካሳ የተከፇሇኝ ነው 
ያሇውን ገንዘብ የጋራ ሀብት ነው የመባለን አግባብነት እና ላልችንም ተያያዥነት ያሊቸውን 
ነጥቦች ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ የተያዘው ጉዲይ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት 
ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት በግራቀኙ መካከሌ አከራካሪ የነበሩ እና ውሳኔ 
ያገኙ  እንዯዚሁም በበታች ፌርዴ ቤቶች በመታየት ሊይ ያለ በርካታ የፌቺ ውጤትን 
የሚመሇከቱ የሀብት ክርክር ያሇ ሲሆን በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት እያከራከረ ያሇው እና የዚህን 
የሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ የሚያሻው አመሌካች የውርስ ሀብትን መሰረት ባዯረገ የካሳ ክፌያ 
አገኘሁት የሚለት በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ የሚገኝ ብር 276,320 (ሁሇት 
መቶ ሰባ ስዴስት ሺህ ሶስት መቶ ሃያ ብር)፣ አመሌካች ከዚሁ የውርስ ሃብት ከተገኘ ካሳ ገንዘብ 
ሊይ ቀንሼ የገዛሁት ተሸከርካሪ ነው የሚለት የሠላዲ ቁ.2-95871 አ.አ. የሆነው እና ከንግዴ 
ቤት የሚገኝን ገቢ በተመሇከተ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በመጀመሪያ ዯረጃ የንግዴ ቤት ትርፌ በተመሇከተ ተጠሪ በግሌጽ ዲኝነት ባሌጠየቁበት ሁኔታ 
መወሰኑ አግባብነት የሇውም በማሇት በአመሌካች የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት ተጠሪ ባቀረቡት 
መሌስ በግሌጽ ዲኝነት የጠየቁበት ስሇመሆኑ ከመከራከራቸውም በሊይ በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት 
የተሰጠውን ውሳኔ ስንመሇከት ከንግዴ ዴርጅቱ የሚገኘውን ገቢ ከቤት ከወጣሁበት ቀን ጀምሮ 
ሌካፇሌ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት የጠየቁ በመሆኑ በዚህ ነጥብ ሊይ ዲኝነት ሳይጠየቅበት የተወሰነ 
ነው በማሇት ከፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.182(2) አኳያ የተነሳው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ 
አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በዚህ ነጥብ ሊይ አመሌካች ያነሱት ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
ላሊው የውርስ ሀብት መሰረት ባዯረገ የካሳ ክፌያ የገዛሁት ተሸከርካሪ ነው በማሇት አመሌካች 
የሚያነሱትን ክርክር በተመሇከተ ተሸከርካሪው ግራቀኙ በጋብቻ ተሳስረው ባለበት ወቅት የተገዛ 
ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ መኪናው በጋብቻ ወቅት የተገዛ ከሆነ ዯግሞ በቤተሰብ ህጉ በግብይት 
ስሇተገኙ ሀብቶች በሚመሇከት ዴንጋጌ የሚገዛ ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡  በተሻሻሇው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. 
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የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 58 መሰረት ባሌና ሚስት ከተጋቡ በኋሊ አንደ የግሌ ሀብቱ በሆነ ንብረት 
ሇውጥ ያገኘዉ ወይም በግሌ ገንዘቡ የገዛቸው ወይም የግሌ ንብረቱን ሽጦ የሚያገኘው ገንዘብ 
የግሌ ሀብቱ ይሆናሌ በማሇት በንኡስ አንቀጽ አንዴ ስር ሲዯነግግ በዚሁ ዴንጋጌ ንኡስ ቁጥር 
ሁሇት ስር ዯግሞ በዚህ አንቀጽ ንኡስ ቁጥር አንዴ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚ 
የሚሆነው በግብይት የተገኘው ንብረት የግሌ ይባሌሌኝ ብል አንዯኛው ወገን ጥያቄ ሲያቀርብ እና 
ፌርዴ ቤት ሲያጸዴቀው ብቻ ነው በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ አመሌካች ተሽከርካሪው 
የግለ እንዱባሌሇት ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ ያጸዯቀ ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ አመሌካች 
በህጉ በተቀመጠው መሰረት በፌርዴ ቤት በጋብቻ ወቅት የተገዛው ተሽከርካሪ የግሊቸው 
እንዱባሌሊቸዉ አቅርበው ያስወሰኑት ነገር በላሇበት ሁኔታ በዚህ የፌቺ ውጤት ክርክር ሊይ 
የግሌ ሀብት ነው በማሇት ያነሱት ክርክር አግባብነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች በጋብቻ ወቅት የተገዛውን የሠሇዲ ቁ.2-95871 አ.አ. የሆነው ተሽከርካሪ 
የጋራ ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡና የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

 
በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ አሇ የተባሇውን ገንዘብ በተመሇከተ 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ አመሌካች ከበታች ፌርዴ ቤቶች ጀምሮ እየተከራከረ ያሇው ገንዘቡ 
የተገኘው በውርስ የተሊሇፇሌኝ ንብረት በሌማት ምክንያት በመፌረሱ የተነሳ የተከፇሇኝ ካሳ ነው 
በማሇት ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ገንዘቡ የጋራችን ነው፣ቀዯም ሲሌ በራሳቸው ስም የተከፇተ እና 
በኋሊ ግን በአመሌካች ጉትጎታ በሁሊታችን ፉርማ ብቻ እንዱንቀሳቀስ ያዯረግነው የጋራ ሀብታችን 
ነው በማሇት ይከራከራለ፡፡ አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤት ይሄንን ያስረደሌኛሌ የሚለትን 
ማስረጃዎች እንዯቆጠሩና ፌርዴ ቤቱ ቀዯም ሲሌ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ያሊስገሇሌክ በመሆኑ 
የሚያመጣው ሇወጥ የሇም በማሇት ያሇፊቸው ስሇመሆኑ በቅሬታቸው አመሊክተዋሌ፡፡ ችልቱም 
በዚህ ነጥብ ሊይ የተነሳውን ክርክር እንዯመረመረው አመሌካች በተጠቀሰዉ ንግዴ ባንክ አሇ 
የሚለት በቀጥታ ከውርስ ሀብቱ የካሳ ክፌያ የተገኘ ነው በማሇት በመሆኑ በፋዳራሌ የቤተሰብ 
ህግ አንቀጽ 58 መሰረት በጋብቻ ወቅት በግብይት እንዯተገኘ ንብረት በመቁጠር ቀዯም ሲሌ 
የግሌህ ስሇመሆኑ ያሊስገሇሌክ በመሆኑ በማስረጃ እንዱጣራ የሚፇቀዴበት አግባብ የሇም መባለ 
ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም አመሌካች እየተከራከሩ ያለት በግብይት ስሇተገኘው ሀብት 
ሳይሆን በቀጥታ ከውርስ ሀብቶች ሇሌማት ተብል በመፌረሱ ምክንያት ከተከፇሇኝ ካሳ የተገኘ 
ነው በማሇት በመሆኑ በግብይት ስሇተገኙ ንብረቶች በሚመሇከት በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 58 ስር 
የሚሸፇን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ የአመሌካች ክርክር የሚሸፇነው ከጋብቻ በኋሊ በዉርስ በግለ 
ያገኘው ወገን የግሌ ንብረቱ ሆኖ ይቀጥሊሌ የሚሇውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 
213/92 አንቀጽ 57 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ስሇመሆኑ መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ነጥብ ሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ 
በመጥቀስ አከራካሪ የሆነው ገንዘብ የውርስ ሀብት ስሇመሆን ወይም አሇመሆን አመሌካች 
የማስረዲት መብት እንዯላሇው በመቁጠር መታሇፈ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ አመሌካች 
በዚህ ነጥብ ሊይ ሇማስረዲት ማስረጃ የቆጠረ ስሇመሆኑ በቅሬታውም ያመሊከተ ከመሆኑም በሊይ 
በበታች ፌርዴ ቤቶችም የተጠየቀ እና ፌርዴ ቤቶቹ ቀዴሞ በፌርዴ ቤት የግለ ስሇመሆኑ 
ባሊስወሰነበት ሁኔታ የማስረጃዎቹ መሰማት የሚያመጣው ሇውጥ የሇም በማሇት የታሇፇ 
ስሇመሆኑ ከውሳኔው መረዲት ይቻሊሌ፡፡  
 
በዚሁ መሰረት ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኢትዮጵያ ንግዴ 
ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ አሇ የተባሇው ጥሬ ገንዘብ የግሌ ሀብት ወይም የጋራቸዉ ሀብት 
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ስሇመሆን ወይም አሇመሆን ግራቀኙ ባሊቸው ማስረጃ ሉያጣራ ሲገባ ሳያጣራ ውሳኔ መስጠቱ 
አግባብነት የሇውም፡፡ አመሌካች ገንዘቡ የግሌ ስሇመሆኑ ሇማስረዲት የቆጠራቸውን ምስክሮች እና 
እንዱቀርቡሇት የጠየቃቸውን የጽሐፌ ሰነድች በመስማት እና በማስመጣት እንዯዚሁም የተጠሪን 
የማስተባበያ ማስረጃ በመስማት እና ፌርዴ ቤቱም ሇፌትሔ አሰጣጥ ተገቢ ነው የሚሇውን 
ማስረጃ በመስማት ውሳኔ መስጠት ሲገባው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የቤተሰብ ህግ ዴንጋጌ 
በመጥቀስ ማሇፈ አግባብነት የላሇው በመሆኑ እና የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የተፇጸመውን 
ስህተት ሳያርም ማሇፈ ትክክሇኛ አካሄዴ ያሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች በተጠቀሰው የንግዴ ባንክ ያሇውን ጥሬ ገንዘብ በተመሇከተ ተገቢዉን ማጣራት ሳያዯርጉ 
የዯረሱበት መዯምዯሚያ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተዉን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 
1. የፋዯ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ. ቁ. 103132 በቀን 7-6-2003ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 

የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 78970 በቀን 7-4-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት በዚህ 
የሰበር ሰሚ ችልት አከራካሪ በሆኑት የሠሇዲ ቁጥሩ 2-95871 አ.አ. የሆነ እና የንግዴ 
ዴርጅት ገቢን በተመሇከተ የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ የሚገኘውን ጥሬ ገንዘብ በተመሇከተ 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.103132 በቀን 7-6-2003ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 78970 በቀን 7-4-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት 
የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 

3. በጋብቻ ወቅት በግብይት የተገኘ ንብረት የግሌ ነው ተብል በፌርዴ ቤት ካሌተወሰነ በስተቀር 
የጋራ ሀብት ነው ተብል መወሰኑ እና ከጋራ የንግዴ ዴርጅት የተገኘ ገቢ የጋራ ነዉ መባለ 
በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ የሚገኘውን ጥሬ ገንዘብ በተመሇከተ 
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ በመስማት እና ሇፌትሔ አሰጣጡ አስፇሊጊ 
ነው የሚሇውን ማስረጃ በመስማት ገንዘቡ የጋራ ወይም የግሌ ስሇመሆኑ በተመሇከተ 
ተገቢዉን ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት በዚህ ነጥብ ሊይ ብቻ ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ.343(1) መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ በዚህ ችልት ውሳኔ ካገኙት ዉጪ ያለትን 
በተመሇከተ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ አሌተነካም፡፡   

5. በዚህ ችልት በቀን 25-6-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረዉ የዕግዴ ትዕዛዝ 
የሠሇዲ ቁ. 2-95871 አ.አ. የሆነውን ተሽከርካሪ እና የንግዴ ቤቱን ገቢ በተመሇከተ ጉዲዩ 
እሌባት ያገኘ በመሆኑ ተነስቷሌ፡፡ 

6. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
                                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 69657 

                                                     የካቲት 28 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

          አሌማው ወላ 

           ዓሉ መሏመዴ 

        ነጋ ደፌሣ 

         አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሏምዚያ ሼክ ኢብራህም ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አብዱ ኡስማኤሌ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የአፇጻጸም ክስ የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪ የአመሌካች ባሇቤት በነበረው በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ 
ሊይ ያስፇረዯውን ገንዘብ ሇማስፇጸም ሲንቀሳቀስ በአወዲይ ከተማ የሚገኘውንና አመሌካች የግላ 
ነው በምትሇው መኖሪያ ቤት ሊይ እንዱፇጸም በመታዘዙ፣አመሌካች ጉዲዩን በመጀመሪያ 
ሇተመሇከተው በኦሮሚያ ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት በምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ጣሌቃ ገብ ሆና በመከራከር በዚህ ንብረት ሊይ ሉፇጸም የማይገባ ስሇመሆኑ ትዕዛዝ ያሰጠች 
ሲሆን፣ተጠሪ በበኩለ በክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ትዕዛዝ በመቃወም ይግባኙን 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በማቅረብ እና ፌርዴ ቤቱም ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ የአመሌካች 
ግማሽ ዴርሻ ሳይነካባት በፌርዴ ባሇዕዲው ግማሽ ዴርሻ ሊይ እንዱፇጸም ያዘዘ በመሆኑ እና 
የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም ይሄንኑ ውሳኔ በማጽናቱ አመሌካች የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ 
ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት በማመሌከቷ የቀረበ ነው፡፡  

አመሌካች በቀን 06-10-2003 ዓ.ም በሶስት ገጽ በተጻፇ የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች በማንሳት ያቀረበች ሲሆን ፌሬ-ሀሳቡ፡-አመሌካች እና የፌርዴ 
ባሇዕዲ እ.ኤ.አ. በ1993 ወይም በ1985 ዓ.ም የነበረንን ጋብቻ በሀሮማያ ወረዲ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
በመዝ.ቁ.815 ከፇረሰ በኋሊ እ.ኤ.አ. በ24-5-94 ወይም በ1986ዓ.ም 4 የሀገር ሽማግላዎች 
መርጠን በተፇራረምነው የንብረት ክፌፌሌ ውሌ የአሁን አመሌካች የአቶ ዲውዴ ዩሱፌ ዴርሻ 
ብር 200,000/ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ሰጥቼ አሁን አፇጻጸም የቀረበበት ቤት ዴርሻዬ ሁኖ 
ከ1986ዓ.ም. ጀምሮ የግላ ሆኖ ስጠቀምበት የቆየሁ ስሇመሆኑ በተረጋገጠበት፣የፌርዴ ባሇዕዲ እና 
የፌርዴ ባሇመብት የክርክሩ ምክንያት የሆነውን ውሌ የተፇራረሙት ጋብቻችን ከፇረሰ እና 
ንብረት በሽማግላዎች ከተከፊፇሌን ከበርካታ ዓመታት በኋሊ በ1993 ዓ.ም ስሇመሆኑ ግሌጽ ሁኖ 
እያሇ፣በፌርዴ ባዕዲው እና በፌርዴ ባሇመብት መካከሌ በተፇራረሙት የመኪና ግዥ እና ሽያጭ 
ውሌ ሊይ ሳሌፇርም እና ንብረታችንን ቀዯም ሲሌ ተከፊፌሇን የተሇያየን ስሇመሆኑ ግሌጽ ሆኖ 
እያሇ በንብረቴ ሊይ አፇጻጸም እንዱቀጥሌ መባለ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነው የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ 
በሰጠው መሌስ ሇዕዲው መክፇያ እንዱውሌ የታዘዘው ቤት አሁንም በፌርዴ ባሇዕዲ ስም ያሇ 
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በመሆኑ፣የአመሌካች የግሌ ንብረት ስሇመሆኑ ያቀረባቸው አንዴም ማስረጃ በላሇበት 
ሁኔታ፣በፋዳራሌ የቤተሰብ ህጉም የንብረት ክፌፌሌን የማጽዯቅ ስሌጣን ያሇው ሽማግላዎች 
ሳይሆኑ ፌርዴ ቤት ብቻ ስሇመሆኑ ስሇሚዯነግግ፣ይፇጸም የተባሇውም በራሷ ዴርሻ ሳይሆን 
በፌርዴ ባሇዕዲው ዴርሻ በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
የአመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ 
በዚሁ መሰረት ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ 
የአመሌካች ትዲር በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ የቀዴሞ ባሇቤታቸው በገቡት ዕዲ መነሻ ቀዯም ሲሌ 
በክፌፌሌ ሇአመሌካች በዯረሰ መኖሪያ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ ይገባሌ የመባለን አግባብነት 
ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ የተያዘው ጉዲይ 
እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች እና በፌርዴ ባሇዕዲው አቶ ዲውዴ 
ዩሱፌ ጋር ያሊቸው የጋብቻ ግንኙነት በፌቺ የፇረሰበትን ጊዜ በተመሇከተ አመሌካች በዚህ የሰበር 
አቤቱታቸው ሊይ እ.ኤ.አ. በ1993 ነው በማሇት ያቀረቡ ሲሆን በበታች ፌርዴ ቤቶች ግን 
አመሌካችም ራሳቸው ሲከራከሩ የነበሩት በመካከሊቸው የነበረው ጋብቻ በፌቺ የፇረሰው በቀን 16-
8-1993ዓ.ም በመዝ.ቁ.815 በኦሮማያ ወረዲ ሸሪአ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ እና የበታች ፌርዴ 
ቤቶችም በፌሬ-ነገር ያረጋገጡት ነጥብ ይሄው በመሆኑ በዚህ የሰበር ሰሚ ዯረጃ አመሌካች 
ያነሱትን ክርክር ችልቱ የሚቀበሇው ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ 

በዚሁ የክርክር ሂዯትም በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት ፌሬ-ነገሮች አመሌካች እና የፌርዴ 
ባሇዕዲ አቶ ዲውዴ ዩሱፌ በጋብቻ ተሳስረው የኖሩ ስሇመሆኑ፣በግራቀኙ መካከሌ የነበረው 
ጋብቻም በቀን 16-8-1993 ዓ.ም በወረዲ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በፌቺ የፇረሰ ስሇመሆኑ፣የጋብቻ ፌቺ 
ውጤትን በተመሇከተ ግራቀኙ ስምምነት ያዯረጉ ሆኖ በፌርዴ ቤት ግን ቀርቦ ያሌጸዯቀ 
ስሇመሆኑ፣ እስከ አሁን ዴረስም አከራካሪው ቤት በፌርዴ ባሇዕዲ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ እና 
በስሙም ግብር የሚከፇሌበት ስሇመሆኑ የተመሇከቱት ነጥቦች ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ የፌርዴ 
ባሇዕዲ አቶ ዲውዴ ዩሱፌ ሇአሁኑ ዕዲ ምክንያት የሆነውን እና በባንክ ዕዲ ተይዞ እያሇ ሇአሁን 
ተጠሪ ሽጦታሌ የተባሇውን ተሽከርካሪ የሸጠው በቀን 26-4-1993ዓ.ም ስሇመሆኑ፣ሇአሁን 
አፇጻጸም ምክንያት የሆነውን ዕዲ ተጠሪ በፌርዴ ባሇዕዲው ሊይ ያስፇረዯው ዯግሞ በቀን 18-7-
1995ዓ.ም ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ-ነገር ረገዴ የተረጋገጡ ነጥቦች ናቸው፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተው በፌሬ-ነገር የተረጋገጡትን ነጥቦች ይዘን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
ስንመሇከት ሇአሁን ዕዲ ምክንያት የሆነው ተሸከርካሪ የተገዛው በአመሌካች እና በፌርዴ ባሇዕዲ 
መካከሌ የነበረው ጋብቻ ከመፌረሱ ከአራት ወራት በፉት በመሆኑ፣ተጠሪ ዯግሞ የፌርዴ 
ባሇዕዲው አቶ ዲውዴ ዩሱፌን በዚሁ የተሸከርካሪ ግዢ ምክንያት በመክሰስ ያስወሰነበት 
በአመሌካች እና በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፇረሰ በ2ኛ ዓመቱ በቀን 18-7-
1995ዓ.ም. ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ሆኖም ግን የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ በህግ ተቀባይነት 
ያሇው ህጋዊ ክፌፌሌ ስሇመፇጸም ወይም አሇመፇጸም በተመሇከተ ታይቶ እሌባት ማግኘት 
ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህ ክርክር ነጥብ ሊይ አመሌካች አጥብቃ የምትከራከረው በሸሪአ 
ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ በሽማግላዎች ዕርቅ በማዴረግ የፌርዴ ባሇዕዲውን የአቶ 
ዲውዴ ዩሱፌ ዴርሻ በተመሇከተ 200000 ብር /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ በመክፇሌ አከራካሪውን 
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ቤት የግላ አዴርጌዋሇሁ በሚሌ ነው፡፡ ሆኖም የተዯረገው የፌቺ ውጤት ስምምነት ምን ያህሌ 
የህግ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ የኦሮሚያ የቤተሰብ 
ህግ አዋጅ ቁ.69/1995 እና 83/1996 አንቀጽ 110/5/ እንዯዚሁም የፋ/የቤተሰብ ህግ አዋጅ 
ቁ213/92 አንቀጽ 83/3/፣117 ስር በግሌጽ እንዯተዯነገው የፌቺ ውጤት በስምምነት 
በሚያሌቅበት ወይም በሽማግላዎች ወይም በባሇሙያዎች በሚወሰንበት ጊዜ ውሳኔው 
ተፇጻሚነት የሚኖረው ሇፌርዴ ቤቱ ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ ብቻ እንዯሆነ፣ፌቺን እና የፌቺ 
ውጤትን በተመሇከተ ውሳኔ የመስጠት እና የማጽዯቅ ስሌጣን የፌርዴ ቤት ብቻ ስሇመሆኑ እና 
ላሊ ማንኛውም አካሌ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ የመስጠትም ሆነ የማጽዯቅ ስሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ 
አስገዲጅ በሆነ ቃሌ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህም ጉዲይ አመሌካች በስምምነት የንብረት ክፌፌሌ ያዯረጉ 
ስሇመሆናቸው ክርክር ያቅርቡ እንጂ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ የጸዯቀ ወይም የተወሰነ ስሇመሆኑ 
ያነሱት የክርክር ነጥብ የላሇ ከመሆኑም በሊይ በዚህ ነጥብ ሊይ የተሰጠ ፌርዴ የላሇ ስሇመሆኑ 
በበታች ፌርዴ ቤት በፌሬ-ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ነጥብ ነው፡፡ አንዴ የፌቺ ውጤት ዯግሞ በህጉ 
አግባብ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ እስካሌጸዯቀ ዴረስ በሽማግላዎች ፉት የተዯረገ የንብረት ክፌፌሌ 
ስምምነት መኖሩን በማመሊከት መከራከሪያ ማዴረግ የማይቻሌ እና ህጉም ሇእንዯዚህ ዓይነት 
ስምምነት ጥበቃ የማያዯርግ ስሇመሆኑ ከሊይ ከተመሇከቱት የዴንጋጌዎቹ ዓሊማ፣ይዘት እና 
መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የተጠሪ የአፇጻጸም ሂዯት የአመሌካች ግማሽ ዴርሻ 
ሳይነካ በፌርዴ ባሊዕዲው ግማሽ ዴርሻ ሊይ እንዱቀጥሌ መባለ የሚነቀፌበት አግባብ የሇም 
ብሇናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና የሰበር ሰሚ ችልት የተጠሪ የአፇጻጸም ክስ ሂዯት 
የአመሌካችን ግማሽ ዴርሻ ሳይነካ በፌርዴ ባሇዕዲው በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ ግማሽ ዴርሻ ሊይ 
እንዱቀጥሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ በአግባቡና የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

                               ው ሳ ኔ  
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ.125214 በቀን 23-9-2003 

ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ.93945 በቀን 26-5-2003 
ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ያቀረበው አፇጻጸም የአመሌካችን ግማሽ ዴርሻ ሳይነካ በፌርዴ ባሇእዲዉ ግማሽ ዴርሻ 
ሊይ እንዱቀጥሌ መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት ሰኔ 06 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ዮ 
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 የሰ/መ/ቁ. 67924 

መጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

                             ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

                                    ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                                     ነጋ ደፌሣ 

                                     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  ወ/ሮ ምንያ ገ/ሥሊሴ - አሌቀረቡም           

ተጠሪዎች ፡- ወ/ሪት መሠረት ዓሇማሁ - አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርምራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው በጋብቻ ተሳስረው የነበሩ ተጋቢዎች ሇረዥም ጊዜ ተሇያይተው 
በመኖራቸው ምክንያት ይህ የትዲር ግንኙነት ተቋርጧሌ የሚባሇው እንዳት ነው? የሚሇውን 
አከራካሪ ነጥብ አስመሌክቶ የአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በአብሊጫ ዴምፅ የሰጠውን 
ዲኝነት ከዚህ ቀዯም በዚህ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ የህግ ጥያቄ 
አስመሌክቶ ከሰጠው ትርጉም ጋር በማገናዘብ አግባብነቱን ሇመመሌከት በሚሌ ነው፡፡ 
 

የጉዲዩም መነሻ የአሁን አመሌካች በአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሚስትነታቸውን 
የሚያረጋግጥ ውሳኔ ካገኙ በኋሊ የአሁን ተጠሪ የሟች ሌጅ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሰረት 
ይኸው ውሳኔ መብታቸውን እንዯሚነካ በማስረዲት የክርክር ተካፊይ ከሆኑ በኋሊ አመሌካችና 
ሟች አባቴ በህግ በታወቀ የጋብቻ ሥርዓት ግንኙነት አሌመሰረቱም፤ ጋብቻ አሇ እንኳ ቢባሌ 
አመሌካች ከአስር ዓመታት በሊይ ኑሯቸውን ውጭ አገር አዴርገው ተሇያይተው የኖሩ በመሆኑ 
ጋብቻው ፇራሽ ነው፡፡ በመሆኑም የተሰጠው የሚስትነት ማረጋገጫ ውሳኔ ይሰረዝሌኝ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም ጉዲዩን እንዯገና አንቀሳቅሶ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ በአመሌካችና 
በሟች መካከሌ የጋብቻ ግንኙነት ስሇመኖሩ በሁኔታ ተረጋግጧሌ፡፡ ምንም እንኳ አመሌካችና 
ሟች ጋብቻቸው ባሇበት ጊዜ በተሇያየ ሀገር ተሇያይተው መኖራቸው ቢታወቅም ጋብቻቸውን ቀሪ 
አያዯርገውም፡፡ ምክንያቱም በፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ አንቀጽ 55 እንዯተመሇከተው 
ተጋቢዎች በስምምነት ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ ተሇያይተው መኖር እንዯሚችለና 
መብታቸው ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን አመሌካች የሟች ሚስት ናቸው በማሇት 
የተሰጠው የሚስትነት ማረጋገጫ ውሳኔ ሉሰረዝ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአ/አበባ 
ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአሁን አመሌካችና ሟች የጋብቻ ግንኙነት የነበራቸው ስሇመሆኑ 
በማስረጃ መረጋገጡን ተቀብል፤ ነገር ግን ሁሇቱም ሇ18 ዓመታት ያህሌ ተሇያይተው 
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በመኖራቸው ምክንያት የቀጠሇ የትዲር ግንኙነት እንዲሌነበረ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 31891 ሇረዥም ጊዜ ተሇያይተው ከኖሩ፤ በዚህም 
ጊዜ ውስጥ የባሌና ሚስት ዓይነት ግንኙነት ያሌነበራቸው ሰዎች ሚስትነት ወይም ባሌነት 
ተረጋግጦ ማስረጃ ሉሰጣቸው እንዯማይችሌ ያመሇከተ ሲሆን በላልች የሰበር ሰሚ ችልት 
መዝገቦችም ተመሳሳይ የህግ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ሟችና የአሁን 
አመሌካች ሇ18 ዓመት ተሇያይተው የኖሩና በዚህም ጊዜ ውስጥ የትዲር ግንኙነታቸው 
ባቋረጡበት ሁኔታ የአሁን አመሌካች ሚስት ናቸው በማሇት የሰጠው ውሳኔ አግባብ ሆኖ 
አሌተገኘም በሚሇው ትችቱ መነሻ የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ የአ/አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ 
ችልትም ይኸው የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም 
በማሇት የአሁን ተጠሪን አስቀርቦ ሳያከራክር መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ 
 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ይህንኑ ሲመስሌ ግራ ቀኙ ከዚህ ቀዯም በስር ፌ/ቤቶች በየዯረጃው 
ያቀረቡትን ክርክር በማጠናከር በሰበር ዯረጃ የፀሁፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ እንዯመረመርነውም የአሁን አመሌካችና የተጠሪ 
አባት ሟች የጋብቻ ግንኙነት የነበራቸው ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤቶች በተሰጡት ዲኝነቶች 
የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን አከራካሪ ነጥብ ሆኖ የተገኘው ይህ የጋብቻ ግንኙነትታቸው ሁሇቱም 
ተሇያይተው በመኖራቸው ምክንያት ተቋርጧሌ ወይስ አሌተቋረጠም በሚሇው ጭብጥ ስር 
የተሰጠው የይግባኝ ሰሚው እና የሰበር ሰሚው ችልት ውሳኔዎች ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በዚህ 
አከራካሪ ነጥብ ስር በላልች ወገኖች ክርክር መነሻ የሰጠውን ትርጉም መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡  
 
የአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ምንም እንኳ የአሁን አመሌካችና ሟች በተሇያየ ሀገር 
በመኖራቸው በኑሮ የተሇያዩ ቢሆኑም የጋብቻ ግንኙነታቸው ግን ሳይቋረጥ የዘሇቀ መሆኑ 
ተረጋግጧሌ የሚሌ ውሳኔ የሰጠው በአሁን አመሌካች በኩሌ የቀረቡትን የሰው እና የተሇያዩ 
የሰነዴና ገሊጭ ማስረጃዎችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ በአኳያው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሁሇቱ 
ተጋቢዎች መካከሌ የነበረው የጋብቻ ግንኙነት መቋረጡን አረጋግጫሇሁ ያሇው በአመሌካች በኩሌ 
በቀረበው የሰነዴ እና ገሊጭ ማስረጃ ሆኖ የቀረበውን በቪዱዮ የተቀረፀውን ምስሌ ብቻ ምርኩዝ 
አዴርጏ የማስረዲት ብቃቱን በመመዘን እንዯሆነ የውሳኔው ግሌባጭ አስረጂ ነው፡፡ ይኸውም 
የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርቦ ከተመሇከተውና ሇውሳኔው መነሻ አዴርጎ ከያዘው 
ማስረጃ መካከሌ፤ በአመሌካች አማካኝነት የቀረቡት የዯብዲቤ ሌውውጦችና ፌቶግራፍች ተጠሪዋ 
የአሁኑ አመሌካች በውጭ ሀገር በነበረችበት ጊዜ ከሟች ጋር የነበራት ግንኙነት አሇመቋረጡን 
ያመሇክታሌ፤ የወረዲ 19 መረዲጃ እዴር የቀረበው መግሇጫ ሟች እና የአሁን አመሌካች በባሌና 
ሚስት መመዝገባቸውን አረጋግጦ በመሊኩ፤ የቀረበውም የቪዱዮ ፉሌም የአሁን አመሌካች 
ከውጭ ሀገር ሇሟች በምትሌከው ገንዘብ ሟች ቤቱን እየሰሩ መሆኑን በማረጋገጥ የዯረሰበትን 
ውጤት ሇባሇቤታቸው ሇአሁን አመሌካች ሇመግሇፅ መሌዕክቱን ሇመሊክ የተቀረፀ ሲሆን ከዚሁ 
ምስሌ ሟች ከአሁን አመሌካች ጋር የትዲር ግንኙነታቸው ያሌተቋረጠ መሆኑን ሇመገንዘብ 
ተችሎሌ በሚሌ የማስረጃውን አግባብነትና ሚዛን የመረመረበትን ክፌሌ ይግባኝ ሰሚው 
ከፌተኛው ፌ/ቤት ከዕዴር የመጣው ማስረጃ የዕዴሩ ማህተምም ሆነ ቁጥር የላሇው በመሆኑ 
ተአማኒነት ያሇው ነው ብል ሇመቀበሌ የሚቻሌ አይዯሇም፤ የግሌ ዯብዲቤዎችና ፌ/ቤቱ 
የተመሇከተው የቪዱዮ ማስረጃ የትዲር ግንኙነቱ ስሇመቀጠለ የሚያመሇክት ነገር የላሊቸውና 
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እምነት የሚጣሌባቸው ማስረጃዎች አይዯለም፡፡ ሇሟች 40 ቀን መታሰቢያ የታተመው የጥሪ 
ወረቀትም በማንኛውም ጊዜ ሉታተም የሚችሌ በመሆኑ ታማኝነት ያሇው አይዯሇም የሚሇውን 
ትችት በመስጠት ከጋብቻ የመነጨው ግንኙነት ስሇመቀጠለ በማስረጃ አሌተረጋገጠም ከሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 
 
በእርግጥ ይህ በፌሬ ነገርና ፌሬ ነገርን ሇማስረዲት የቀረበውን ማስረጃ ታማኝነት የመመርመርና 
የማስረዲት አቅሙን የመመዘን ሥሌጣኑ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እንጂ ሇዚሁ የሰበር ሰሚ ችልት 
በህግ የተሰጠው ሥሌጣን ባሇመሆኑ በዚህ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በማስረጃ አመዛዘን ረገዴ 
የሰጠውን ዲኝነት እንዯገና ሇመመርመርና፤ አግባብነቱን ሇማየት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡  
 
ይሁን እንጂ በአሁን አመሌካችና በሟች መካከሌ የነበረው የጋብቻ ግንኙነት በመኖሪያ ቦታ 
መሇያየት የተነሳ ሳይቋረጥ ግንኙነቱ እንዲሇ፤ እንዯቀጠሇ ነበር በማሇት የአሁን አመሌካች 
ያቀረቡት ማስረጃ እና የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት ሇሰጠው ውሳኔ ምርኩዝ አዴርጎ የያዘው 
ማስረጃ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣኑ ትችት ባሳረፇበት የሰነዴ እና ገሊጭ 
ማስረጃዎች ሊይ ብቻ የተገዯበ አይዯሇም፡፡ የሟች እህት የሆኑትን እና የሟች ጏረቤትን 
የምስክርነት ቃሌ ሁለ የያዘ ነው፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው የምስክርነት ቃሌ ውስጥ ሁሇቱም 
በአካባቢው በእዴር፣ እና በቤት ስራ ማህበር በባሌና ሚስትነት እንዯሚታወቁ፤ ሟች ሥራ 
ስሊሌነበራቸው ተጠሪዋ የቤተሰባቸውን ኑሮ ሇመሇወጥ ከባሇቤታቸው ጋር ባዯረጉት ስምምነት 
ወዯ ውጭ አገር ሄዯው ሥራ በመስራት በሚሌኩት ገንዘብ ቤት መስራታቸውን ሟችም 
ሲታመም ገንዘብ በመሊክ ታስታምመው እንዯነበር እስከ ሟች ዕሇተ-ሞት በትዲር ሁኔታ ውስጥ 
እንዯነበሩ በመግሇጽ ያረጋገጡበት ይገኝበታሌ፡፡ 
 
ስሇዚህ የሰው ማስረጃ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ያሇው የሇም፡፡ ክርክርን ሇማስረዲት የቀረበን 
ማስረጃ ከማስረጃው አግባብነት ተቀባይነት እና የማሳመን ብቃት አንጻር በማየት የማይቀበሇው 
ሆኖ በመገኘቱ ምክንያት ሳይመሇከተው የቀረ ካሌሆነ በቀር ክርክርን በማስረዲት የቀረበን 
የተከራካሪ ወገን ማስረጃ በዘፇቀዯ ውዴቅ ማዴረግ እንዯማይችሌ ስሇማስረጃ አቀባበሌ በተዯነገጉት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 257፣ 258 እና 259 ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም የተከራካሪ ወገንን የመዯመጥ 
መብት ሇማስከበር ሲባሌ የተዘረጋ ሥርዓት ነው፡፡ እንዱሁም የበታች ፌ/ቤት ወይም ይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤት በክርክርና ክርክርን ሇማስረዲት የቀረበን፤ የተሰማን ማስረጃ አንዴ በአንዴ 
በማገናዘብ በመተቸት፤ የሚቀበሇውንና የማይቀበሇውን በመሇየት ዲኝነት መስጠት እንዯሚገባ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 181 እና 182 በተመሇከተው የፌርዴ አፃፃፌ ሥርዓት ተዯንግጓሌ፡፡ የበሊይ 
ፌ/ቤትም ይህ ዲኝነት የፌርዴ አፃፃፌ ስህተት የማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓት ጉዴሇት መፇፀሙን 
የሥር ፌ/ቤቶች የመዝገብ ግሌባጭ የሚያስረዲና ሳይመረመርና ሳይታይ የታሇፇው የማስረጃ 
ይዘት በመዝገቡ ሊይ ሰፌሮ ከተገኘ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 242 መሰረት በዚሁ የመዝገብ ግሌባጭ 
ሊይ በመመርኮዝ አስፇሊጊውን ዲኝነት መስጠት እንዯሚቻሌም ተመሌክቷሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም የአሁን አመሌካችና የሟች የጋብቻ ግንኙነት ሳይቋረጥ እስከ ሟች ዕሇተ ሞት ዴረስ 
ግንኙነት የቀጠሇ ስሇመሆኑ የሥር የአ/አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰው ማስረጃ ያረጋገጠው 
የፌሬ ነገር ጉዲይ ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ ይህም ከሆነ በሀገሪቱ ወጥ የሆነ የህግ አተረጓጎምና 
አፇጻጸም ማስፇን ይቻሌ ዘንዴ እንዯ አንዴ ስሌት ተቆጥሮ በወጣው በአዋጅ ቁጥር 454/97 
ዴንጋጌ መሰረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች 
ተሰይመው የሰጡት የህግ ትርጉም በበታች ፌ/ቤቶች የአስገዲጅነት ኃይሌ ወይም ባህርይ 
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የሚኖረው ትርጉም በተሰጠበት እና ዲኝነት እንዱሰጥበት በቀረበው ጉዲዮች መካከሌ የተነሳው 
የፌሬ ነገርና የህግ ጥያቄ የተመሳሰሇ ሆኖ ከተገኘ ብቻ ነው፡፡ 
 
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዚህ አዋጅ መሰረት የተጠቀሰውንና አስቀዴሞ ትርጉም የተሰጠበትን 
በሰበር መ/ቁ 31891 የተሰጠውን ውሳኔ ማየት እንዯሚቻሇው ሁሇቱም ሇ12 ዓመታት 
ተሇያይተው እንዯኖሩ ተጠሪም በውጭ ሀገር በመኖር ሊይ እንዲሇች ላሊ ባሌ አግብታ ትኖር 
እንዯነበር በክርክር ዯረጃ የቀረበው ሳይጣራ የተሰጠ ውሳኔ ስሇሆነ እንዯገና ተጣርቶ ሉወሰን 
ይገባሌ በማሇት ሇሰጠው ዲኝነት እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዯፇናው የፋዳራሌ ሰበር 
ሰሚ ችልት ትርጉም በሰጠባቸው "ላልች መዝገቦች"  የሚሇው አገሊሇጽ በሰበር መ/ቁ 14290፤ 
20938 የተሰጠውን ሇመጥቀስ ተፇሌጏ ከሆነም ተሇያይተው የኖሩ ተጋቢዎች በየፉናቸው 
የየራሳቸውን ህይወት ስሇመጀመራቸው ሟች ላሊ ሚስት አግብተው ስሇመኖራቸው ተረጋግጦ  
መሆኑ ሁለ ታይቶ ትርጉም የተሰጠበት ስሇሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ በአሁን አመሌካች በምንያ 
ገ/ስሊሴ እና ተጠሪ ወ/ሪት መሰረት ዓሇማየሁ መካከሌ ከተነሳው ክርክር ጋር የሚመሳሰሌ 
አይዯሇም፡፡ የሚመሳሰሌ ባሇመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 454/97 መሰረት ታይቶ ሉወሰን የሚችሌ 
አይዯሇም፡፡ 
 
በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እና የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት 
የሰጡት ውሳኔ ከማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓትና ከአዋጅ ቁጥር 454/97 አፇጻጸም ረገዴ አንጻር 
ሲታይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም 
የሚከተሇውንም ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ 14194 በ26/2/2003 ዓ.ም. የሰጠው 
ፌርዴ፤ በአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 14801 በ20/7/03 ዓ.ም. 
በአብሊጫ ዴምፅ የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 1706/00 በቀን 6/11/2002 ዓ.ም. 
የሰጠው  ፌርዴ ፀንቷሌ፡፡ 

   ይህ የሰበር ክርክር ስሊስከተሇው ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤   

                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት/ዘ 
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የሰ/መ/ቁ. 72420 

ሚያዝያ 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                            ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                    ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                    አሌማው ወላ 

                                    ነጋ ደፌሣ 

                                    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ኬሪያት ያህያ  -   ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- ሏጂ ጅሀዴ ኡመር በላሇበት 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት የፌቺ ውጤትን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በጅማ ከተማ ወረዲ 
ፌርዴ ቤት በአመሌካች ከሳሽነት ነው፡፡ አመሌካች ባቀረበችው ክስ በግራ ቀኙ  መካከሌ የነበረው 
ጋብቻ በፌቺ በጅማ ዞን የሸሪአ ፌርዴ ቤት የፇረሰ መሆኑን፣ ከፌቺ በኋሊ የጋብቻ ውጤትን 
በተመሇከተ ግን በመዯበኛ ፌርዴ ቤት የመጠየቅ መብት ተጠብቆሌኝ ውሳኔ የተሰጠ በመሆኑ 
ዴርሻዬን እንዱሰጠኝ በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪም መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ በሰጠው መሌስ ጉዲዩ 
ከዚህ በፉት ሇዚሁ የወረዲ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ውሳኔ መሰጠት ያሇበት 
የፌቺ ውሳኔ የሰጠው ፌርዴ ቤት ራሱ ስሇመሆኑ በማመሌከት ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ ዴጋሚ 
ሉታይ አይገባውም በሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞ አቅርቧሌ፡፡ 
 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የክሌለ የወረዲ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 
በመስማት ቀዯም ሲሌ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ክስ ቀርቦ ማየት ያሇበት የፌቺ ውሳኔውን 
የሰጠው ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ይሄው ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠበት በመሆኑ ዴጋሚ ሉቀርብ 
አይገባም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.5 እና 245/2/ መሰረት በቀረበው የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያ መሰረት ውዴቅ በማዴረግ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ ይሄው ውሳኔ በክሌለ የከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትም ሆነ የሰበር ሰሚ ችልት ጸንቷሌ፡፡ 
 
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ነሏሴ 26 ቀን 2003 ዓ.ም 
በተጻፇ ባቀረበችው አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች ያነሳች 
ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- በመካከሊችን የነበረው ጋብቻ በጅማ ዞን ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ከፇረሰ በኋሊ የፌቺ 
ውጤትን በተመሇከተ ሇጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴርሻዬን እንዱሰጠኝ ክስ አቅርቤ ውሳኔ 
የሰጠበት ሁኖ ተጠሪ ውሳኔው ሊይ ይግባኝ በመጠየቁ የክሌለ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የክሌለ 
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ሇመመሌከት ስሌጣን የሇውም በሚሌ 
ውሳኔውን በመሻር ክሱን ግን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት የማቅረብ መብቴን ጠብቆሌኛሌ፡፡ በዚሁ 
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መሰረት ሇጅማ ዞን ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቤ ስከራከር ከቆየሁ በኋሊ ጉዲዩን ሇማየት 
አሌችሌም በማሇት ውሳኔ በመስጠቱ ምክንያት ሇከተማው የወረዲ ፌርዴ ቤት ያቀረብኩት ክስ 
በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ተመሌክቶ ውሳኔ ሉሰጥበት ሲገባ ከዚህ በፉት የተመሇከትኩት ነው 
በማሇት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የቀረበውን የፌቺ ዉጤት ክርክር ውዴቅ ማዴረጉ 
አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ ፌትሔ የማግኘት መብቴን ያጣበበ ነው በማሇት እንዱታረምሊት 
ጠይቃሇች፡፡ በዚህ ጉዲይ አመሌካች ያቀረበችው የፌቺ ውጤት ክስ የሸሪዓም ሆነ የመዯበኛ ፌርዴ 
ቤት በመመሌከት ውሳኔ መስጠት ሲገባቸው መታሇፈ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 37 
መሰረት ፌትሔ ከማግኘት መብት አኳያ ሇመመርመር በሚሌ ያስቀርባሌ በመባለ እና ተጠሪ 
መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ መጥሪያ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፍ 
ጉዲዩ ሇውሳኔ አዴሮአሌ፡፡  
 
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ በሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት የተቋጨ ስሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ የፌቺ ውሳኔ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ከተሰጠ 
በኋሊ አሁን እያከራከረ ያሇውን የፌቺ ውጤት መመሌከት ያሇበት የትኛው ፌርዴ ቤት ነው 
የሚሇው ነጥብ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 
78/5/ መሰረት ሇሚቋቋሙት የሏይማኖት ፌርዴ ቤቶች እውቅና እንዯተሰጠ እና እንዯሚዯራጁ 
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚሁ አግባብ በተቋቋሙት የሏይማኖት ፌርዴ ቤቶች የተከራካሪ ወገኖችን 
ፇቃዯኝነት መሰረት በማዴረግ ሉዲኙ እንዯሚችለ በዚሁ ህገ-መንግስት አንቀጽ 34/5/ ስር 
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ አግባብ ግራ ቀኙ ጉዲያቸውን ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት በማቅረብ የፌቺ ውሳኔ 
ያገኙ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ግን አመሌካች የሸሪዓ ፌርዴ 
ቤት በመዯበኛ ፌርዴ ቤት መጠየቅ እንዴችሌ መብቴን ጠብቆሌኝ አሰናብቶኛሌ በሚሌ ሇመዯበኛ 
ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረበች ስሇመሆኑ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ውሳኔ የፌቺ ውጤትን 
ተመሌክቶ ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሳኔ የሰጠው ነው በማሇት 
ያሌተቀበለት መሆኑን፣ ጉዲዩን ሇተመሇከተው የሸሪዓ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውጤቱን በተመሇከተ 
ክስ ያቀረበች ስሇመሆኑ፣ ሁኖም ግን የፌቺ ውሳኔ የሰጠው የሸሪዓ ፌርዴ ቤት አመሌካች 
በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ቀዴሞ ክስ ማቅረባቸው በዚህ የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፌሊጎት 
የላሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ በማሇት አናስተናግዴም በሚሌ መዝገቡን የዘጉት ስሇመሆኑ 
መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 
 
ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው ቀዴሞ የፌቺ ውሳኔ የሰጠው የሸሪዓ ፌርዴ ቤት በግራ ቀኙ 
መካከሌ ያሇውን የፌቺ ውጤት በተመሇከተ ተመሌክቶ ውሳኔ ሇመስጠት ያሌፇሇገ መሆኑን እና 
በዚህም ምክንያት መዝገቡን ስሇመዝጋቱ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የፌቺውን ውሳኔ የሰጠው የሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት የንብረት ክፌፌለንም በተመሇከተ እሌባት ይሰጣሌ ተብል ቢገመትም የሸሪዓ ፌርዴ 
ቤቶች ይሄንን የክርክር ነጥብ በተመሇከተ ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት እንዱያቀርቡ መብት በመጠበቅ 
መዝገብ ሲዘጉ ወይንም አናስተናግዴም በማሇት ተከራካሪዎችን ሲያሰናብቱ ዜጎች መብታቸውን 
ሇማስከበር ያሊቸው መፌትሓ ምን እንዯሆነ መመሌከት ተገቢ  ይሆናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ከሊይ 
እንዯተመሇከተው በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇውን ክርክር ይዲኛሌ ተብል የተቋቋመው አካሌ እና 
ግራ ቀኙ ፇቃዯኝነታቸውን የገሇጹሇት አካሌ በተሇያየ ምክንያት ጉዲዩን ሇመመሌከት ያሌፇሇገ 
እንዯሆነ ዜጎች በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 37/1/ መሰረት ጉዲያቸውን ሇመዯበኛ ፌርዴ 
ቤት የማቅረብ እና ፌትሔ የማግኘት መብት ሉጠበቅሊቸው የሚገባ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
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መዯበኛ ፌርዴ ቤቶችም እንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ዜጎች ጉዲያቸውን ሇመዯበኛ ፌርዴ 
ቤት በማቅረብ ፌትሔ የማግኘት መብታቸው ሉረጋገጥ ስሇሚገባ፣ ጉዲዩን እንዱያይ የቀረበሇት 
የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አሌመሇከትም በማሇት በብይን ተከራካሪዎችን ያሰናበተ ስሇመሆኑ 
እየታወቀ እና ይሄ ሲሆን መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማያስተናግደ ከሆነ ዯግሞ ዜጎች 
ያሊቸውን ፌትሔ የማግኘት መብት የሚያጣብብ በመሆኑ አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 
ባጠቃሊይ የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ተከራካሪዎች በፌርዴ ቤቱ ሇመዲኘት ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው 
አሊስተናግዴም በማሇት የዘጋውን ጉዲይ ስሌጣን ያሇው መዯበኛ ፌርዴ ቤት አሊስተናግዴም 
በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው  ሳ  ኔ 
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ.128962 በቀን 21-10-2003 

ዓ.ም በዋሇው ችልት፣ የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ.18872 በቀን 02-6-2003 
ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የጅማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 21069 በቀን 15-4-
2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. መዯበኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የፌቺ ውጤት ጥያቄ ማስተናገዴ አሌችሌም 
በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የጅማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የፌቺ ውጤት ክስ በተመሇከተ 
የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት እና በማጣራት ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.341/1/መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት በአመሌካች ሊይ የዯረሰውን ወጪና ኪሳራ የራሷን ትቻሌ ብሇናሌ፡፡ 
  መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 71895 
ግንቦት 10 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አቶ ሞሊ ንጉሴ - ጠበቃ ሙለጌታ ዘመነ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-    አቶ ንጉሴ ገሇታ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በተጠሪ ሊይ 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአቀረቡት የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ 

የአመሌካች እህት ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይና የአሁኑ ተጠሪ በጋብቻ አብረው ሲኖሩ በጋራ ያፇሩት 
ንብረት መኖሩን፣ ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይ ከዚህ አሇም በመሇየታቸው ምክንያት ጋብቻው በሞት 
መፌረሱን ገሌጸው ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብሊቸው አመሌካች ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ ተጠሪን አስቀርቦ ተጠሪ ተገቢ ነው ያለትን ክርክር ከአቀረቡ በኋሊ 
ፌ/ቤቱ የውርስ ንብረቱ ተጣርቶ እንዱቀርብ የውርስ አጣሪዎችን ሹሞ የውርስ አጣሪዎች ሀብቱን 
አጣርተው ሇፌ/ቤቱ ሪፕርቱን ሲያቀርቡ ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡበት ተዯርጎ ፌ/ቤቱ 
በመጀመሪያው ዙር የውርስ አጣሪዎች የውርስ ንብረቱን አጣርተው ሲያቀርቡ ሉጣሩ የሚገባቸው 
ነጥቦች መኖራቸውን ገሌፆ እንዯገና እንዱያጣሩት አዴርጎ ጉዲዩ በዴጋሚ ተጣርቶ ቀርቦሇት 
ጉዲዩን መርምሮ ሇወ/ሪት ሸዋዬ ንጉሴ እንዱከፇሌ ተብል በሪፕርቱ በአንዴ የውርስ አጣሪ 
የተካተተውን የብር 21,600.00 (ሃያ አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ) ክፌያን ያሇመቀበለንና የሟች 
ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይ ወራሾች የአሁኑን አመሌካች ጨምሮ አምስት መሆናቸውን ዘርዝሮ በላልች 
ነጥቦች ሊይ ተጣርቶ በ05/03/2002 ዓ.ም. እና በ06/07/2002 ዓ.ም. ተጣርቶ የቀረበውን ሪፕርት 
ፌ/ቤቱ ተቀብል አፅዴቆታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር  ፌ/ቤት ተሻሽል የሟችን ዴርሻ 
ወራሾች እኩሌ እንዱካፇለ ተብል ተወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የሟች ወራሾች 
በተገቢው መንገዴ ተጠርተው ባሌቀረቡበት ሁኔታ ተጠሪ የሟች ወራሾች አለ ስሊለና ከእዴገት 
ፊና መረዲጃ እዴር ውስጥ የተዘረዘሩ ሰዎች የሟች ወራሾች ናቸው ተብል የሟች ዴርሻ ንብረት 
ሇአምስት እንዱከፊፇሌ መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ወራሽ 
ስሇመሆናቸው በሔግ አግባብ ያሌተረጋገጠና በውርስ አጣሪውም ጥሪ ሊሌቀረቡ ሰዎች የውርሱ 
ተካፊዮች ናቸው የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጽሁፌ በሰጡት መሌስ የሟች ወራሾች 
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አመሌካች ብቻ ሳይሆኑ በበታች ፌ/ቤቶች ስማቸው የተጠቀሱት ሰዎች ሆነው በአማራ ክሌሌ 
በሰሜን ወል ዞን ወሌዱያ አካባቢ በየጂ ቀበላ ማህበር አካባቢ በሔይወት ያለ መሆኑን ገሌፀው 
ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
ተመርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የውርስ አጣሪው ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት ሪፕርት የሟች ወ/ሮ 
አረጋሽ ሲሳይ ወራሾች እንዱቀርቡ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ከአመሌካች ውጪ ያለት ያሌቀረቡ 
መሆኑን፣ ሟች ከአመሌካች ውጪ ላሊ ወራሾች አሎቸው ተብል የሟችን ዴርሻ ከአመሌካች 
ጋር እኩሌ እንዱካፇለ የተወሰነው ከእዴገት ፊና መረዲጃ እዴር ውስጥ በሟች ወራሽነት 
ስማቸው ተዘርዝሮ ተገኝቷሌ በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 956 
እንዯተዯነገገው የአጣሪው ሥራ ሟቹ አንዴ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ መፇሇግና በመጨረሻም ውርሱ 
የሚዯርሳቸው ሰዎች እነማን እንዯሆኑ ማረጋገጥ፣ የውርሱን ሃብት ማስተዲዯር፣ መክፇያቸው 
የዯረሰውን የውርስ እዲዎች መክፇሌ እና ሟቹ በኑዛዜ ያዯረጋቸውን ስጦታዎች መክፇሌና 
የኑዛዜውን ቃሌ ሇመፇጸም ማንኛቸውም ላልች አስፇሊጊ ጥንቃቄዎች ማዴረግ ነው፡፡ 

የሟች ወራሾች እነማን እንዯሆኑ ሇመሇየት የሟችን የኑዛዜና ያሇኑዛዜ ወራሾችን ማጣራት 
የውርስ አጣሪው አቢይ ስራ ሲሆን ያሇኑዛዜ ወራሾችን የመሇየት ስራውን ሇመተግበር ዯግሞ 
በፌ/ብ/ሔጉ ከቁጥር 842 እስከ 856 በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መሰረት ሟች ሌጅ ወይም 
ተወሊጆች ያለት መሆኑን ወይም የሟችን ወዯ ሊይ የሚቆጠሩ ወሊጆችን እንዯ የዯረጃቸው 
መኖራቸውን መሇየትን የግዴ የሚሌ ነው፡፡ የውርስ አጣሪው ይህንኑ ስራ ሲያከናውን 
ሉከተሊቸው ከሚገባቸው መንገድች አንደ የሟች ያሇኑዛዜ ወራሽ ካሇ በተገቢው መንገዴ ጥሪ 
ማዴረግ ነው፡፡ የሟች ወራሾችን ሇመሇየት ውርስ አጣሪው በመጀመሪያ ዯረጃ ማዴረግ ያሇበት 
የሟች ኑዛዜን ማፇሊሇግ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 962(1) ስር የተዯነገገ ሲሆን ይህንኑ 
ግዳታውን ሇመወጣትም የሟች የተሇያዩ ፅሁፍችን በመፇተሽ ኑዛዜ የተወ መሆን ያሇመሆኑን 
ጥረት ማዴረግን፣ ሟች በኖረበት ቦታ በሚገኙት በሔግ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጣቸው 
ክፌልች ወይም ፌ/ቤት መዝገብ ቤቶች ውስጥ ሟች በሔይወት ዘመኑ ያስቀመጠው ኑዛዜ 
መኖሩን ማረጋገጥን ሁለ እንዯሚያስፇሌግ የፌ/ሔ/ቁጥር 891 እና 962/2/ ዴንጋጌዎች ጣምራ 
ንባብ ያስገነዝባሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የሟች ጽሐፍችን ውርስ አጣሪው ይመረምራሌ፣ በሔግ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን ከተሰጣቸው ዘንዴና በፌርዴ ቤት መዝገብ ቤቶች ተገቢ የሆኑ ፌሇጋዎችን 
እንዯሚያዯርግ ኃይሇ ቃሌ ባሇው አገሊሇፅ ሲያስቀምጡ የሚያስገነዝቡት ቁም ነገር በየትኛውም 
ቦታ የሚገኝ ማንኛውም ማስረጃ ቀርቦ የሟች ኑዛዜ ነው ተብል ዋጋ የማይሰጠው መሆኑን 
ነው፡፡ በመሆኑም በሔጉ አግባብ በተመሇከቱት ቦታዎች ዘንዴ የሚገኙት ሰነድች በጥንቃቄ 
መፇሇግ አሇባቸው እንጂ ከየትኛውም ቦታ የሚቀርቡ ማስረጃዎች ሁለ ዋጋ የሚሰጣቸው 
አይዯለም፡፡ በዚህም መሰረት በመረዲጃ እዴር መዝገብ ይገኛሌ የተባሇው ሰነዴ የሟችን ወራሾችን 
ሇጊዜው ሇመወሰን ብቃት የላሇው ማስረጃ መሆኑን ከፌ/ብ/ቁጥር 962/2/ ዴንጋጌ ይዘትና 
መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የሟች ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይ ያሇኑዛዜ ወራሾች ካለ እንዱቀርቡ 
በተገቢው መንገዴ ጥሪ የተዯረገሊቸው መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን 
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ከአመሌካች ውጪ ላልች ሰዎች ያሇኑዛዜ ወራሾች አለ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የዯረሱት ከእዴገት ፊና መረዲጃ እዴር መዝገብ ውስጥ ስማቸው ተዘርዝሮ ተገኝቷሌ 
በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በመረዲጃ እዴር መዝገብ ውስጥ ስም ተጠቅሶ መገኘት ያሇኑዛዜ 
ወራሽነትን ሇማረጋገጥ ብቃት ያሇው ማስረጃ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ውጪ ያለ ላልች 
የሟች ወራሾች አለ በማሇት ይኖሩበታሌ የሚለትን አዴራሻ ሁለ እየጠቀሱ እየተከራከሩ እነዚህ 
ሰዎች ቀርበው እስካሁን ዴረስ የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆኑ ያሇማዴረጋቸውም ተገቢነት ያሇውና 
የክርክራቸውን እውነትነት የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ የሟች ላልች ወራሾች ካለም በሔጉ አግባብ 
አመሌካችን ከሚጠይቁ በስተቀር ከወዱሁ ተጠሪ ከሟች ዴርሻ ሇመውሰዴ ያሌቀረቡትን ሰዎች 
በመወከሌ ንብረቱን እንዱይዙ የሚዯረግበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ተጠሪ ሟች ከአመሌካች 
ውጪ ላልች ወራሾች መኖራቸውን እየገሇፁ ከመከራከራቸው በተጨማሪ ሇአመሌካች የሟች 
ሁለም ዴርሻ አይገባቸውም የሚለበት ላሊው ምክንያት ያሇኑዛዜ ወራሽ የተባለት ነገር በጥሪው 
መሰረት ያሌቀረቡትን ሰዎች ዴርሻ ሉወስዴ የሚገባው መንግስት ነው በማሇት ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 852 ስር እንዯተመሇከተው የሟች ውርስ ሇመንግስት ሉተሊሇፌ የሚችሇው 
በሔጉ አግባብ የተመሇከቱት የሟች ወራሽ ሉሆኑ የሚችለ ዘመድች ከላሇ ብቻ በመሆኑ በዚህ 
ረገዴ የቀረበው የተጠሪ ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ሲጠቃሇሌም ወራሽ 
ስሇመሆናቸው በሔግ አግባብ ያሌተረጋገጠና በውርስ አጣሪውም ጥሪ ስሊሌቀረቡ ሰዎች የውርስ 
ተካፊዮች እንዱሆኑ ተብል መወሰኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 944/ሀ/፣ 962፣ ከቁጥር 842 እስከ 856 
እንዱሁም 962 እና ከቁጥር 1097 እስከ 1113 ዴረስ ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች እና 
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 33/2/ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ውጪ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ 
የተሰጠው ውሣኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኘተናሌ፡፡ በዚህም 
መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 15035 ሚያዝያ 22 ቀን 2002 ዓ.ም. 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94752 ሰኔ 17 ቀን 2003 ዓ.ም. 
የተሻሻሇው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የሟች አረጋሽ ሲሳይ ዴርሻ ንብረት አመሌካች ሇብቻቸው እንዱወስደት ከሚዯረግ በስተቀር 
ከላልች አራት ሰዎች ጋር እኩሌ ዴርሻቸውን እንዱወስደ የሚዯረግበት ሔጋዊ ምክንያት 
የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የሟች አረጋሽ ሲሳይ ወራሽ የሚሆን ሰው ካሇ በሔግ አግባብ ዴርሻውን ከአመሌካች 
ከመጠየቅ ይህ ውሣኔ አያግዴም ብሇናሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

    ቤ/መ 

                                                              

 

www.abyssinialaw.com



154 
 

የሰ/መ/ቁ. 71126 
  ሰኔ 5 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

     አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ወርቅነሽ ሰብስቤ - ወኪሌ ፌቅርተ እንዯሻው ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  1. ሻሇቃ ባሻ እንዯሻው - ቀረበ 

        2. አቶ እሸቱ እንዲላ - ቀረበ  

መዝገቡ ያዯረው ሇውሳኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሆኖ የፌቺ ውጤትን የሚመሇከት ሲሆን በዚህ ሂዯት በተሸጠው 
የጋራ መኖሪያ ቤት ሊይ አመሌካች የቀዯምትነት መብት ይገባኛሌ ጥያቄን የሚመሇከት ሆኖ 
የተጀመረው በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓ/ክሌ/መንግስት በሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ነው፡፡ ጉዲዩን በቅዴሚያ የተመሇከተው ይሄው የክሌለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በቀን 
28-10-2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ባሌና ሚስት በሚሸጠው የጋራ ቤት ሽያጭ ሂዯት ሊይ 
ተጫራች ሆነው እንዱሳተፈ የፇቀዯሊቸው ስሇመሆኑ፣ በጨረታው ሂዯት ግን የአሁን 2ኛ ተጠሪ 
ያሸነፇ ስሇመሆኑ፣ ቀዯም ሲሌም አመሌካች ያመሇከቱት የቅዴሚያ መብት ጥያቄ ቢሆንም 
ፌ/ቤቱ ግን በጨረታው ሂዯት ተጫራች ሆነው እንዱሳተፈ መብት የሰጠ እንጅ የቀዯምትነት 
መብት ባሇመሆኑ፣ በዚሁ ቀን ጠዋት የተሰጠው ትዕዛዝ ይሄንን ሳያገናዝብ በስህተት ስሇመሆኑ 
በማመሊከት የቀረበውን የቀዯምትነት መብት ጥያቄን ውዴቅ በማዴረግ በጨረታው ሂዯት 
ተሳትፍ አሸናፉ የነበረው 2ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛ ስሇመሆኑ የቀረበውን ሪፕርት በማጽዯቅ ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበች 
ሲሆን ፌ/ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራቀኙን ክርክር በመስማት ይሄንኑ የክሌለ 
የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም የቀረበሇትን 
ቅሬታ የተፇፀመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው አቤቱታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ባቀረበችው የሰበር 
አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች በማንሳት የተከራከረች 
ሲሆን ፌሬ ሃሳቡ፡- ቀዯም ሲሌ የክሌለ የወረዲ ፌ/ቤት ቤቱን ቅዴሚያ እንዴወስዴ የሰጠውን 
አስገዲጅ ትዕዛዝ በመሇወጥ ላሊ ትዕዛዝ መስጠቱ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ባሇመሆኑ፣ ስሇጋራ 
ባሇሀብትነት ከሚመሇከቱት የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎች አኳያ በቀዯምትነት በግዥ ስሇማስቀረት 
መብት ከሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች አንጻር በበታች ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት የላሇው 
በመሆኑ እንዱታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት 
ታዞ በየራሳቸው ጥቅምት 8 ቀን 2004 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ ባሌና ሚስት በሚሸጠው ቤት 
ጨረታ ሊይ እንዱሳተፈ የተዯረገ እና በሂዯቱ እንዯማንኛውም ተሳታፉ ተሳትፇው የተሸነፈ 
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ስሇመሆኑ፣ 2ኛ ተጠሪ በሂዯቱ አሸናፉ በመሆን ቤቱን የገዛ በመሆኑ እና 1ኛ ተጠሪም ሆነ 
ሇአመሌካች የተሰጠው ዕዴሌ በጨረታው ሊይ የመሳተፌ እንጂ የተሇየ ነገር በላሇበት ሁኔታ 
አመሌካች የምታነሳው ቅሬታ አግባብነት የላሇው ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
ቅሬታዋን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥታሇች፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ክርክር አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን 
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ 
ተይዞ የነበረው ጭብጥ አመሌካች ያነሳችው የቀዯምትነት መብት ውዴቅ መዯረግ ስሇጋራ 
ባሇሀብት ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አኳያ ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ 
ተይዞ ከነበረው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ  ተገኝቷሌ፡፡  

በዚሁ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች 
በፌቺ ውጤት አፇጻጸም ወቅት በአመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ መካከሌ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት 
የሆነው ቤት በጨረታ እንዱሸጥ ስሇመታዘዙ፣ በዚህን ሂዯት ውስጥ ሁሇቱም ወገኖች 
የቀዯምትነት መብት መጠየቃቸው፣ ሁኖም ግን ፌርዴ ቤቱ በጨረታው ሂዯት እንዱሳተፈ እዴሌ 
በመስጠት እና ሇሁሇቱም ወገኖች የተሇየ መብት ሳይሰጥ የጨረታው ሂዯት የተከናወነ 
ስሇመሆኑ፣ በዚህም ሂዯት ባሌና ሚስት ተሳታፉ የነበሩ ቢሆንም ማንኛቸውም ያሊሸነፈ እና 
በጨረታው ተሳታፉ የነበረው 2ኛ ተጠሪ ያሸነፇ ስሇመሆኑ ነው፡፡ አመሌካችም ብትሆን ቀዯም 
ሲሌ ጨረታው ከተከናወነ በኋሊ በቅዴሚያ እንዴወስዴ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ፌርዴ ቤቱ በስህተት 
ነው በሚሌ ማስተካከከያ መስጠቱ አግባብነት የሇውም ከሚሌ በስተቀር ከሊይ የተረጋገጡትን ፌሬ 
ነገሮች በተመሇከተ የምታነሳው ክርክር የላሇ ከመሆኑም በሊይ ከጨረታው መከናወን በፉት 
የቀዯምትነት መብት ከ1ኛ ተጠሪ በተሇየ መሌኩ ተሰጥቶኛሌ የሚሌ ክርክር የሊትም፡፡ 

በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች በመያዝ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
ስንመሇከት ክርክሩ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት እንዯመሆኑ መጠን 
በቀጥታ ተፇጻሚነት ያሇው ህግ የክሌለ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/1996 መሆኑን መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በዚህ የክሌለ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 103/1/ መሠረት የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ 
በዓይነት ሇመከፊፇሌ አዲጋች የሆነን እና ከተጋቢዎቹ እንዯኛው ወገን ሇላሊኛው  ሇመተው 
መስማማት ያሌቻለ እንዯሆነ ንብረቱ ተሽጦ የተገኘውን ገንዘብ እንዱከፊፇለ የሚዯረግ 
ስሇመሆኑ እና በዚሁ ዴንጋጌ ስር በአሻሻጡ ሂዯት ግራ ቀኙ ያሌተስማሙ እንዯሆነ ሽያጩ 
የሚዯረገው በጨረታ እንዯሆነ ተዯንግጓሌ፡፡ 
 

በዚህ ጉዲይ ዯግሞ ሁሇቱም ባሌና ሚስት ሲቀርቡ ፌርዴ ቤቱ ሇሁሇቱም የፇቀዯው 
እንዯማንኛውም  ተጫራች በጨረታው እንዱሳተፈ የሚሌ እስከሆነ ዴረስ እና ተሳትፇውም 
አሸናፉው 2ኛ ተጠሪ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ አመሌካች በተሇየ ሁኔታ የቀዯምነት መብት 
ይገባኛሌ በማሇት የምታቀርበው ክርክር አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ የበታች ፌርዴ 
ቤቶችም በጨረታው ሂዯት ያሸነፇውን 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ይረከብ በማሇት ውሣኔ መስጠታቸው 
በአግባቡ እና በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 439 እና ተከታዮቹ ስር መሠረታዊ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ሸያጭ መርህን ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በስተቀር የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ 
የሚያመሊክት ነገር አሊገኘንም፡፡ 
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ባጠቃሇይ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረበችውን የቀዯምትነት ግዥ መብት በተመሇከተ 
ውዴቅ በማዴረግ በጨረታው መሠረት አሸናፉው ወገን /2ኛ ተጠሪ/ ቤቱን እንዱረከብ በማሇት 
ውሣኔ መስጠቱ በአግባቡና የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም 
ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝ ብሓ/ክሌ/ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት 

በመዝ.ቁ. 54623 በቀን 11/11/2003 ዓ.ም. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ. ቁ. 
10567 በቀን 08/11/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የሀዋሳ ከተማ የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመዝ .ቁ.21347 በቀን 28/10/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች ያቀረቡት የቀዯምትነት ግዥ መብት ወዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት ሏምላ 14 ቀን 2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ት/ዘ  
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የሰ/መ/ቁ. 72286 

  ሰኔ 19 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ኃ/ስሊሴ ወርቄ - ከጠበቃ ያሲን እዴሪስ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ምስራቅ ወርቄ - ከጠበቃ ነሲቡ አሌዩ ጋር ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ             

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ኑዛዜን መሰረት በማዴረግ የቀረበውን ክርክር መነሻ ያዯረገ ነው፡፡ 
ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ባቀረቡት አቤቱታ 
ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘትም የአሁኑ አመሌካች እናት ወ/ሮ የሺ ይሌማ መስከረም 23 ቀን 1999 
ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ በፌርዴ ቤት ታህሳስ 07 ቀን 2002 ዓ.ም. መጽዯቁን ገሌፀው ኑዛዜውን 
ሟች በእርጅና ምክንያት ጃጅተው እያሇ ያዯረጉት በመሆኑ፣ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የተቀመጠው 
ፉርማም የሟች ባሇመሆኑ፣ ኑዛዜው በሏሰት ውንጀሊ አመሌካችን የነቀሇ በመሆኑ፣ የኑዛዜ ቃለ 
በስጦታ ውለ መተካቱም የኑዛዜ ተጠቃሚነትን ቀሪ የሚያዯርግ ነው፣ የህጉን ፍርማሉቲ የጠበቀ 
ስሊሌሆነ የተጠሪ የኑዛዜ ተጠቃሚነት ሉሰረዝ ይገባሌ ሲለ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም ሇአመሌካች መቃወሚያ አቤቱታ በሰጡት መሌስ ሟች በሙለ 
ጤንነታቸው የሚሰሩትን ተግባር በማወቅና በመገንዘብ ያዯረጉት ኑዛዜ መሆኑን፣ አመሌካችን 
ከውርሱ የነቀለትም ይሰዴባቸው፣ ያንገሊታቸው፣ ያዋርዲቸው፣ ሇመዯብዯብ ሙከራ ያዯርግባቸው 
ስሇነበር መሆኑና ይህም በኑዛዜ ሰነደ ተጠቅሶ ከተገኘ እንዯ እውነት የሚወሰዴና ከውርስ 
ሇመንቀሌ በቂ እና ሔጋዊ ምክንያት መሆኑን፣ የኑዛዜው ሰነዴ በ24/01/2001 ዓ.ም. ስጦታ ውለ 
መተካቱም እርስ በእርሱ የሚጣጣምና አመሌካች ከውርስ እስከተነቀለ ዴረስ የስጦታ ውለ ፇራሽ 
ሉሆን ይገባሌ በማሇት መቃወሚያ ሉያነሱ እንዯማይችለ በህጉ ክሌከሊ የተዯረገ መሆኑን ገሌጸው 
የአመሌካች የመቃወሚያ አቤቱታ ውዴቅ ሉሆንሌኝ ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም 
የግራ ቀኙ ምስክሮችን በመስማትና ፉርማው በፍረንሲክ ፕሉስ እንዱመረመር አዴርጎ ጉዲዩን 
መርምሮ የሮረንሲክ ምርመራ ውጤቱን በተመሇከተ ፉርማውን መሇየት አሌተቻሇም፣ ፉርማውን 
ማጣራት አሌተቻሇም የሚለ ሏረጎች በአንዴ ሊይ የያዘ በመሆኑ ውጤቱ ፉርማው የሟች 
አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ ባሇመሆኑ ማሇፈን ገሌፆ የፉርማውን ክርክር በዚሁ ያሇፇው 
ሲሆን ዋናውን ክርክር በተመሇከተ የኑዛዜ ሰነደ በስጦታ ውለ መተካቱን፣ ይህ ሆኖ እያሇ 
ተጠሪ የኑዛዜ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይሰጠኝ ጥያቄ ሇፌርዴ ቤት ማቅረባቸው 
አግባብ እንዲሌነበር፣ የአመሌካች ከውርስ መነቀሌ ያሇመነቀሌ በኑዛዜ ሰነደ በፀዯቀበት ሳይሆን 
ከስጦታ ውለ ጋር ተያይዞ በሚነሳው ክርክር ሉታይ የሚገባው መሆኑን በምክንያትነት ይዞ 
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ሇተጠሪ የተሰጠውን የኑዛዜ ወራሽነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 360(2) መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ 
ውሳኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ ሟች የውርስ ንብረታቸውን ሇአሁኗ ተጠሪ በኑዛዜ መስከረም 23 ቀን 1999 
ዓ/ም ከሰጡ በኋሊ መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም. በተዯረገ የስጦታ ውሌ ዯግሞ ሇተጠሪ 
መሌሰው ማፅዯቃቸው ንብረቱ የተሊሇፇሇት ሰው አንዴ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑና ይህም 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 900(1) መሰረት ተገቢ መሆኑን ገሌጾ የኑዛዜ ሰነደ በስጦታ አሌተሻረም በማሇት 
የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት አቤቱታቸውን ሇከተማው 
ሰበር ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ችልቱ ጉዲዩን መርምሮ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት 
ያሇው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 900(1) ሳይሆን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 898(2) መሆኑን ገሌጾ ሟች 
ያዯረጉት ኑዛዜ በስጦታ ውለ በከፉሌ ተሽሯሌ በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ 
ከአሻሻሇ በኋሊ የስር ፌ/ቤት ያሌተሻረውን የኑዛዜ ክፌሌ በሚመሇከት በኑዛዜው ሊይ የቀረበውን 
ክርክር ተመሌክቶ ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘትም የከተማው ሰበር ሇጉዲዩ አወሳሰን መሰረት አዴርገውት የነበረው ኑዛዜ 
በ24/07/2001 ዓ.ም. በተዯረገ የስጦታ ውሌ በከፉሌ ተሸሯሌ ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆን 
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ከግራ 
ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝቦ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ 
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የሟች እናታቸውን ንብረት ሇመውረስ ሲፇሌጉ 
ተጠሪ በሔጉ አግባብ ባሌተዯረገ የኑዛዜ ሰነዴና የስጦታ ውሌ መሰረት የውርስ ንብረቱን ይዘው 
እንዯሚገኙ ገሌፀው ክስ ሉመሰርቱ የቻለ መሆኑና የስር ፌ/ቤት ክሱን ውዴቅ ያዯረገው ዯግሞ 
የኑዛዜ ሰነደ በስጦታ ውለ ተተክቷሌ፣ ላልች መከራከሪያ ነጥቦችን ዯግሞ የስጦታ ውሌ 
ይፌረስሌኝ ጥያቄ ሲቀርብ የሚታዩ ናቸው በማሇት የኑዛዜ ወራሽነትን ብቻ ሰርዞ ሲወስን 
የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት የኑዛዜ ሰነደ ሙለ በሙለ ሉሰረዝ አይገባም በማሇት መወሰኑን 
ነው፡፡ ተጠሪ ስጦታ በሟች የሺ ይሌማ ተዯርጎሌኛሌ የሚለት መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ/ም 
ሲሆን ሟች ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩት ህዲር 10 ቀን 2002 ዓ.ም. መሆኑን እንዱሁም 
መስከረም 21 ቀን 1999 ዓ.ም. ሟች ኑዛዜ ማዴረጋቸውን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ 
በመሆኑም ሟች አዯረጉ የተባለት የስጦታ ውሌ ከሟቹ ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ተፇፃሚ 
የሚሆን ነው፡፡ እንዯዚህ አይነት የስጦታ ውሌ ሊይ ስሇኑዛዜ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት 
እንዯሚኖራቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ዴንጋጌ በሏይሇ ቃሌ ያስቀምጣሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2443 ስር ዯግሞ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የሚዯረግ ስጦታ በግሌፅ በሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር 
አይነት ካሌተዯረገ ፇራሽ ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ በግሌፅ የሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
881 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ የሟች ሔጋዊ እና የኑዛዜ ወራሾች የስጦታው አሰራር 
በሔጉ የተቀመጠውን አሰራር የተከተሇ መሆን ያሇመሆኑን መሰረት አዴርገው ስጦታው 
ኑዛዜውን ተክቷሌ የሚሌ ክርክር ቢያቀርቡ የሚከሇከለበት ሔጋዊ አግባብ የላሇ መሆኑን ከሊይ 
የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826(2)፣ 842 እስከ 856 ዴረስ የተዯነገጉት 
ዴንጋጌዎች እንዱሁም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 33(2) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡ 
ከሁለም በሊይ ሟች ሲሞት ተፇፃሚነት ያሇው ስጦታ ከሆነ ስጦታው መሻር ያሇመሻሩን 
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ሉረጋገጥ የሚችሇው በውርስ ሔጉ ስሇኑዛዜ መሻር በሚዯነግጉት ዴንጋጌዎች መሰረት ይሆናሌ፡፡ 
በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 898 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ሇዚህ አይነት ስጦታም ተፇፃሚነት 
ይኖረዋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በግሌጽ የተዯረገ ኑዛዜ በግሌጽ አኳኋን በተናዛዡ ሉሻር 
እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የኑዛዜ አንደ አይነተኛ ባህሪይ ተናዛዡ በፇሇገው ጊዜ የሚሽረው 
አይነት መሆኑ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም በሔጉ አግባብ የመሻሩ ተግባር እስከተከናወነ 
ዴረስ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ኑዛዜ ተናዛዡ በፇሇገው ጊዜ 
የሚሽረው ስሇመሆኑ ሔጉ የሚያስገነዝበን ከሆነ በዚህ ረገዴ የሚሰጠው ትርጉምም የተናዛዡ 
ኑዛዜውን የመሻር ስሌጣን በሚያጣብብ መሌኩ ሉሆን አይገባም፡፡ በመሆኑም የከተማው ሰበር 
ሰሚ ችልት ሇጉዲዩ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 898 ዴንጋጌን መሰረት አዴርጎ ጉዲዩን በማየት ሟች 
መስከረም 23 ቀን 1999 ዓ.ም. አዯረጉ በተባለት ኑዛዜ ስር የተዘረዘሩትን ንብረቶችን አይነት 
ብዛት ሟች መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም. አዯረጉ በተባሇው የስጦታ ሰነዴ ስር ከተጠቀሱት 
ንብረቶች አይነት እና ብዛት እንዱሁም ከሰነድች ፍርማሉቲ አንፃር ተመሌክቶ የኑዛዜ ሰነደ 
በከፉሌ የተሻረ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት 
አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 15894 ሰኔ 24 ቀን 
2004 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የስጦታው አይነት ስጦታ ሰጪው ከሞቱ በኋሊ ተፇፃሚነት እንዱኖረው የተዯረገ በመሆኑ 
ተጠሪ ስጦታው ኑዛዜውን የተካ ነው በማሇትና የሥጦታ ውለ በሔጉ የተቀመጠውን ስርዓት 
ያሟሊ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ተቀባይነት አግኝቶ 
የ23/01/1999 ዓ.ም. የኑዛዜ ሰነዴ በ24/07/2001 ዓ.ም. የስጦታ ውሌ በከፉሌ ተሽሯሌ 
ተብል መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርከር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ     
   ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 75562 

                                                            
ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሶፉያ መሏመዴ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ መሏመዴ ይመር - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ   ር  ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ በተጠሪ 
ስም እጣ የዯረሰው ቢሆንም ቅዴመ ክፌያ ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ መፌረስ በኋሊ 
የተከፇሇበት የኮንድሚኒየም ቤት የጋራ ነው ተብል የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ  ተገቢ 
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ አመሌካች ታህሳስ 24 ቀን 2004 ዓ.ም. በጻፈት 
የሰበር ማመሌከቻ አከራካሪው የኮንዯሚኒየም ቤት በጋብቻ ጊዜ በስማቸው የዯረሰ ቢሆንም እጣው 
ሉዯርስ የቻሇው መንግስት ሇሴቶች የተሇየ የእጣ እዴሌ ስርዓት በመዘርጋቱ በመሆኑ እና እጣው 
ከዯረሰ በኋሊም ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ ፇርሶ ሇቤቱ የቅዴመ ክፌያ ገንዘብ የተከፇሇ መሆኑ 
ተረጋግጦ እያሇ ቤቱ በጋብቻ ጊዜ የተፇራ የጋራ ንብረት ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ነው 
የሚለትን የቅሬታ ነጥቦችን ጠቅሰዋሌ፡፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥም ሲታይ በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ ተጠሪ የጋራ 
ንብረቶች ናቸው የሚሎቸውን አይነታቸውንና ብዛታቸውን በመግሇፅ ዲኝነት መጠየቃቸውን የስር 
ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በዚህ ዝርዝር ውስጥም እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
የሚከራክሩበት በሰሚት ሳይት የሚገኝ ሔንፃ ቁጥር 148/11 ባሇ ሁሇት መኝታ በተጠሪ ስም 
የተመዘገበ ኮንድሚኒየም ቤት እጣው ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ የወጣ በመሆኑ በትዲር ጊዜ 
የተፇራ የጋራ ንብረት ስሇሆነ ሌንካፇሌ ይገባሌ የሚሌ የዲኝነት ጥያቄ ይገኝበታሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በጋብቻ ተሳስረው በነበሩበት ጊዜ በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ 
ቀበላ 10/11 ውስጥ በ350 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ የሰፇረና በአመሌካች ስም የተመዘገበ መኖሪያ 
ቤት፣ የተሇያዩ የቤት ቁሳቁሶች መኖራቸውን ገሌፀው ክፌፌለ እንዱዯረግ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
የአሁኗ አመሌካች ሇተጠሪ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ በሰጡት መሌስም በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 10/11 ውስጥ በ350 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ የሰፇረና በአመሌካች ስም የተመዘገበ 
መኖሪያ ቤት፣ የተሇያዩ የቤት ቁሳቁሶች መኖራቸውን ሳይክደ ክፌፌለ ቢዯረግ ተቃውሞ 
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የላሊቸው መሆኑን የገሇፁ ሲሆን የኮንድሚኒየም ቤቱን በተመሇከተ ግን የጋራ ስሊሌሆነ ተጠሪ 
ሉጠይቁ አይችለም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የንብረት ክርክሩ በዚሁ መሌኩ የቀረበሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ተገቢውን 
ማጣራት ከአዯረገ በሁዋሊ የኮንድሚኒየም ቤቱ የጋራ መሆኑ ማረጋገጡን ገሌጾ አመሌካች 
ሇቅዴመ ክፌያ ከፇሌኩ የሚለትን የብር 32,048.40 (ሰሊሳ ሁሇት ሺህ አርባ ስምንት ብር 
ከአርባ ሳንቲም) ግማሽ ብር 16,024.20(አስራ ስዴስት ሺኅ ሃያ አራት ብር ከሃያ ሳንቲም) 
ተጠሪ እንዱተኩሊቸው ቤቱ ከእነ ቀሪ እዲው ግን የጋራ ነው ፣ በማሇትና የታመኑትን ንብረቶች 
በሔጉ አግባብ ሉከፊፇለ የሚችለበትን መንገዴ በመዘርዘር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ኮንድሚኒም ቤቱን 
በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠው ውሳኔ አመሌካች ቅሬታ አዴሮባቸው ይግባኛቸውን 
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት 
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የኮንድሚኒየም ቤቱ የጋራ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑ ሉጣራ የሚገባው ነጥብ ሁኖ በመገኘቱ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ 
ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መሰረት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አኳያ እንዯሚከተሇው 
ተመርምሯሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ሚያዚያ 
ወር 2002 ሊይ አከራካሪው የኮንድሚኒየም ቤት በተጠሪ ስም የዯረሳቸው መሆኑን ፣ ሰኔ 02 
ቀን 2002 ዓ.ም. ዯግሞ ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ መፌረሱን፣ ከዚህም በኋሊ የጋብቻ ውጤት 
የሆነው የንብረት ክርክር ባሌተካሄዯበት ሁኔታ ነሏሴ 17 ቀን 2002 ዓ.ም. አመሌካች 
ሇኮንዱሚኒየም ቤቱ ቅዴመ ክፌያ የከፇለ መሆኑንና ጳጉሜ 04 ቀን 2002 ዓ.ም. ሊይ 
ከሚመሇከተው አስተዲዯር አካሌ ጋር የኮንድሚኒየም ቤቱን በተመሇከተ ውሌ የተዋዋለ መሆኑ 
በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጡ ጉዲዮች መሆናቸውን ነው፡፡ አመሌካች አሁን በዚህ ሰበር ዯረጃ 
አጥብቀው የሚከራከሩት ቤቱ ሴት በመሆናቸው ባገኙት ሌዩ ዴጋፌ የዯረሳቸውና ቅዴመ 
ክፌያውንም ከጋብቻ መፌረስ በኋሊ የከፇለት በመሆኑ የጋራ ሉሆን አይችሌም በሚሌ ምክንያት 
ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ አመሌካች ሇእጣው እንዱመዘገቡ የተዯረገው ተጠሪ ካሊቸው የስራ ባህርይ 
አንፃር አመሌካች በቋሚነት አዱስ አበባ ስሇሚኖሩ ጉዲዩን ሇመከታተሌ እንዱቻሌ ስሇመሆኑና 
እጣውም ሴት በመሆናቸው በተሇየ መንገዴ ያሊገኙት መሆኑን ጠቅሰው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው 
ውሳኔ የቤተሰብ ሔጉን ያገናዘበ በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ በስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበ አዱስ የፌሬ ነገር ክርክር በበሊይ ፌርዴ ቤት ሉነሳ 
እንዯማይችሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም 
የሚመራው በ1958ቱ የፌትሒ ብሓር ስነ ስርዓት ሔጋችን በመሆኑ ከሊይ የተጠቀሰው ዴንጋጌ 
ሇዚህ ችልትም ተፇጻሚነት ያሇው ነው፡፡ በመሆኑም በበታች ፌርዴ ቤቶች ያሌተነሳ የፌሬ ነገር 
ክርክር በሰበር ችልት የሚነሳበት አግባብ የሇም፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የኮንድሚኒየም ቤት እጣ በጋብቻ ውስጥ የዯረሳቸው 
መሆኑን ሳይክደ እጣው በሴትነታቸው የዯረሳቸው መሆኑን ጠቅሰው ተጠሪ በቤቱ ሊይ መብት 
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የሊቸውም በማሇት በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የቤቱ ዕጣ በጋብቻ 
ውስጥ ግራ ቀኙ እያለ የዯረሰ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሁኖ አመሌካች እጣውን በሴትነት ያገኘሁት 
ነው በማሇት እዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያቀርቡት የፌሬ ነገር ክርክር ስርዓቱን ጠብቆ የቀረበ 
ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) መሰረት ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ አመሌካች እጣው 
የዯረሰው በጋብቻ ውስጥ መሆኑን ሳይክደ ሇቤቱ ቅዴመ ክፌያ ከጋብቻ መፌረስ በኋሊ በስማቸው 
ወይም ከግሌ ገንዘባቸው መክፇሊቸውና ውለንም ከአስተዲዯሩ ጋር ማዴረጋቸው በጋብቻ ጊዜ 
የዯረሰውን እጣ ውጤቱን የሚቀየርው ሉሆን የሚችሌበት ሔጋዊ አግባብ የሇም፡፡ የኮንድሚኒየም 
ቤት ሇህብረተሰቡ የሚሰጥበትን አግባብ የሚገዙ ሔጎችም ከምዝገባ ጀምሮ የተሇያዩ ሂዯቶች ያለ 
ስሇመሆኑ የሚሳዩ ሲሆን በትዲር ውስጥ በሚገኙ ባሌና ሚስት ሇእጣው ሲመዘገቡ ሁሇቱም 
ሉመዘገቡ እንዯማይችለ የሚታወቅ ነው፡፡ በመሆኑም አንደ ተጋቢ በጋብቻ ጊዜ ስሙ 
ከተመዘገበና እጣው ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ከዯረሰ በቤቱ ሊይ የሚገኘው መብትና ግዳታ 
የተጋቢዎች የጋራ ነው ከሚባሌ በስተቀር የቅዴሚያ ክፌያ ጋብቻው ከፇረሰ በሁዋሊ በአጭር ጊዜ 
ወይም ወዱያውኑ በመከፇለና ውለም ጋብቻው ፌርሶ የንብረት ክፌፌሌ ባሌተዯረገበት ሁኔታ 
ከሚመሇከተው አካሌ ጋር እጣው በስሙ የወጣሇት ተጋቢ በመፇራረሙ ብቻ ንብረቱ የዚሁ 
ቅዴመ ክፌያውን የከፇሇውና ውለን የተዋዋሇው ተጋቢ የግሌ ንብረት ነው የሚባሌበት ሔጋዊ 
አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች የኮንድሚኒየም ቤቱ የግላ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
ስርዓቱን ጠብቆ ያሌቀረበና ሔጋዊ መሰረት የላሇው ሁኖ ስሇአገኘነው በጉዲዩ ሊይ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት  ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ በመ/ቁ. 24526 ሏምላ 19 ቀን 2003 ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 115416 በ12/03/2004 ዓ.ም. የጸናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡  

2. የኮንድሚኒየም ቤቱ እጣ የዯረሰው ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ስሇሆነና አመሌካች ሇቤቱ ቅዴመ 
ክፌያ በመክፇሌ ውለን ከአስተዲዯር አካለ አዯረግሁ የሚለት ጊዜ ጋብቻው በፌርዴ ቤት 
ውሳኔ ከፇረሰ በአጭር ጊዜ ውስጥና የንብረት ክፌፌለ ባሌተዯረገበት ሁኔታ በመሆኑ ቤቱን 
የአመሌካች የግሌ ንብረት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
   ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ሃ/ዱ 
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                                                          የሰ/መ/ቁ 74376  

የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                     ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

 ነጋ ደፌሳ 

  አዲነ ንጉሴ 
 

አመሌካች፡-   አቶ ብዙአየሁ ታዯሰ - ጠበቃ ምህረትአብ ሌዐሌና ወ/ሮ አበባ መንግስቱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-     ወ/ሮ ሰልሜ ሻወሌ - ጠበቃ አቶ ኃይለ ንጋቱ ቀረቡ 
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌ/ቤት 
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ አመሌካችና ተጠሪ የፌች ውጤትን 
በተመሇከተ ያዯረጉት ስምምነት ተፇፃሚነትን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ በሥር ፌ/ቤት ተጠሪ (ከሳሻ) አመሌካች (ተከሳሽ) 
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበራቸው ጋብቻ በፌች እንዱፇርስና የፌች 
ውጤት በሆነው የጋራ ንብረት ክፌፌሌና የሌጆች አስተዲዯግ ጉዲይ ከአመሌካች ጋር 
በመስማማት ስምምነቱን በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ያስፀዯቁ መሆኑን ገሌፀው በስምምነቱ መሠረት አብዛኛው ሁኔታዎች የተፇፀሙ ቢሆንም በቦላ 
ክ/ከተማ ቀበላ 03/05 የሚገኘውና የካርታ ቁጥሩ 33799 ቁጥሩ 2310 የሆነ በተከሳሽ 
(አመሌካች) ስም ያሇና በቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 20 የካርታ ቁጥሩ 33822 የሆነና ቁጥሩ 4057 
የሆነ ፍቅ ቤት በስምመነታችን መሰረት ከዕዲና እገዲ ነፃ በማዴረግ ሇከሳሽ (ተጠሪ) አሊዛወሩም፡፡ 
ተከሳሽ በስምምነቱ መሰረት እንዱፇፀም ማስጠንቀቂያ ቢሰጠውም በስምምነቱ መሠረት ያሌፇፀመ 
በመሆኑ ንብረቱን ከዕዲና እገዲ ነፃ አዴርገው እንዱያዛውሩ ትዕዛዝ ይሰጥሌኝ ይህ የማይቻሌ 
ከሆነ ግምታቸውን እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት 
ቀርበው በስምምነቱ መሰረት የቤቶቹን ስመ ንብረት ሇከሳሽ (ተጠሪ) ሇማዛወር አስፇሊጊውን 
እንዲሟሊ ከሳሽ ዯግሞ የዳንቨሩን ጋብቻ ሰርተፉኬት አቅርበው የዳንቨሩን ጋብቻ እንዴናፇርስ 
ስምምነት ተዯርጓሌ፡፡ ጉዲዩ በሽማግላ ታይቷሌ፡፡ ከሳሽ የዳንቨሩ ጋብቻ ሳይፇርስ ስም እንዱዛወር 
መጠየቋ ተገቢ አይዯሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የስር ፌ/ቤት ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ስሇ ፌችና የፌች ውጤት አቅርበው ባፀዯቁት 
ስምምነት ውስጥ፣ ተከሳሽ (አመሌካች) ሇከሳሽ (ተጠሪ) የቤቶቹን ስመሀብት የሚያዛውረው 
በኮልራድ ዳንቨር ያሇው ጋብቻ ከፇረሰ በኋሊ ነው የሚሌ ይዘት የሇውም፡፡ ተከሳሽ በሁሇት 
ዓመት ተኩሌ ጊዜው ውስጥ ቤቶቹን ከዕዲና እገዲ ነፃ አዴርገው ሇከሳሽ ሇማዛወር የተስማሙ 
በመሆኑ አሁን ጊዜ ሲሰሊ ሶስት ዓመት የሆነው በመሆኑ በስምምነቱ መሰረት ቤቶቹን ነፃ 
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አዴርገው ስመሀብቱን ሇከሳሽ ያዛውሩ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር 
በመሰኘት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ይግባኙን 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች ህዲር 11 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካችና ተጠሪ በሁሇት አገር 
የጋብቻ ሥርዓታቸውን ፇፅመዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ስምምነቱን ሲፇፅሙ የአመሌካችና ተጠሪ 
ፌሊጎት ምን እንዯነበር ስሇ ውልች አተረጓጏም የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ 
ስምምነቱን መተርጏም ሲገባው ይህንን ሳያዯርግ ተጠሪ የኮልራድ ዳንቨር ያሇውን ጋብቻ 
ሳታፇርስ የቤቱ ስመ ሀብት እንዱዛወር መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ተጠሪ 
የበኩለን ግዳታ ባሌተወጣበት ሁኔታ አመሌካች በስምምነቱ መሰረት እንዱፇጽም ትዕዛዝ ሉሰጥ 
አይገባም፡፡ የስር ፌ/ቤት የሰጠው ትዕዛዝ ዓሇም አቀፌ የግሇሰብ የህግ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው፡፡ 
ስሇዚህ በሰበር ታይቶ ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካችና ተጠሪ የነበራቸው ጋብቻ በፌች እንዱፇርስና ጋብቻው በፌች 
ከፇረሰ በኋሊ ስሇሚኖረው የጋራ ንብረት ክፌፌሌና የሌጆች አስተዲዯግ ሥምምነት ፇፅመው 
ስምምነቱ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ፀዴቋሌ፡፡ ክስ የቀረበባቸው ቤቶች የተጠሪ ዴርሻ 
ስሇመሆናቸው በስምምነቱ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ የጋራ ንብረት ሇመካፇሌ ባዯረገው 
ስምምነት መሰረት አመሌካች እንዴፇጽም ያቀረብኩትን ክስ ተቀብል የሥር ፌ/ቤት የሰጠው 
ትዕዛዝ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ በሰበር የማጣሪያ ችልት የተያዘው ጭብጥም እኔና አመሌካች 
ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ካስመዘገብነው የፌችና የፌች ውጤት ከሚዘረዝረው ስምምነት ጋር 
ምንም አይነት ግንኙነት የላሇው ነው፡፡ አመሌካች የኮልራድ ዳንቨር ያሇው ጋብቻ ሣይፇርስ 
ስምምነቱን አሌፇፅምም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ መሰረት የሇውም፡፡ ጉዲዩ የዓሇም አቀፌ 
የግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም የሚሌ መከራከሪያ ያቀረቡ ሲሆን አመሌካች የሰበር 
አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካች በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
በታች ፌ/ቤቶች አመሌካችና ተጠሪ በመካከሊቸው የነበረውን ጋብቻ ሇማፌረስ ከፌች በኋሊ የጋራ 
ንብረት ክፌያንና የሌጆች አስተዲዯግን በተመሇከተ ባዯረጉት ስምምነቶች ሀምላ 15 ቀን 2000 
ዓ.ም ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤት አቅርበው ባፀዯቁት መሰረት አመሌካች ክስ የቀረበባቸውን 
ሁሇት ቤቶች ሇተጠሪ ባሇሀብትነቱን እንዱያስተሊሇፌ የሰጡት ትዕዛዝ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉትና የፋዳራሌ 
የመ/ዯ/ፌ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም ያፀዯቀው ስምምነት የሚኖረው ውጤት ምንዴን ነው 
የሚሇውን ነጥብ ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ሀምላ 10 ቀን 2000 ዓ.ም የፌች 
የጋራ ሀብት ክፌፌሌና የሌጆች አስተዲዯግ ስምምነት በማዴረግ መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ.ም. 
በኢትዮጵያ ግዛት ክሌሌ በአዱስ አበባ የፇፀሙትን ብሓራዊ ጋብቻ በፌች እንዱፇርስ፣ ጋብቻው 
በፌች ሲፇርስ ያሎቸውን የጋራ ሀብቶች የሚከፊፇለበት ሁኔታና የሌጆች አስተዲዯግ እንዳት 
እንዯሆነ በዝርዝር ፅፇው፣ ፌችውና የፌች ውጤቱን በተመሇከተ ያዯረጉት ሥምምነት የፋዳራሌ 
የመ/ዯ/ፌ/ቤት እንዱያጸዴቅሊቸው በጋራ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት 
ፌችንና የፌች ውጤትን በተመሇከተ አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉት ስምምነት የአመሌካችና የተጠሪ 
ፇቃዲቸውን የገሇጹበት፣ ሇሌጆች አስተዲዯግና ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አሇመሆኑን በማረጋገጥ 
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ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም. የፀዯቀው መሆኑን ከሥር ፌ/ቤት ውሳኔና ግራ ቀኙ በሰበር 
ካቀረቡት የፅሁፌ ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ 

የፌች ስምምነት እንዱያፀዴቅ በባሌና በሚስቱ ስምምነት ጥያቄ የቀረበሇት ፌ/ቤት የፌች 
ስምምነቱን ከማጽዯቁ በፉት የፌች ስምምነቱ የባሌና የሚስቱ ትክክሇኛ ፌሊጎት መሆኑን ባሌና 
ሚስቱ ፇቃዲቸውን በነፃ የሰጡ መሆኑን እንዯዚሁም ስምምነቱ ሇህግና ሇሞራሌ የማይቃረን 
መሆኑን፣ ባሌና ሚስቱ ስሇፌች ውጤት ያዯረጉት ስምምነት የሌጆቻቸውን ዯህንነትና ጥቅም 
በበቂ ሁኔታ የሚያስጠብቅ መሆኑና ስምምነቱ የሁሇቱንም ተጋቢዎች ጥቅም ሚያስጠብቅ 
መሆኑን የማረጋገጥ ግዳታ እንዲሇበት በተሸሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80 
ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱሁም የፌችው ውጤት በስምምነት በሚያሌቅበት ጊዜ ስምምነቱ ተፇፃሚነት 
የሚኖረው ፌ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ እንዯሆነ የተሸሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 83 ንዐስ 
አንቀፅ 3 ይዯነግጋሌ፡፡ የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት አመሌካችና ተጠሪ ሀምላ 10 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ተፇራርመው በጋራ ማመሌከቻ ፌ/ቤቱ እንዱያጸዴቅሊቸው የጠየቁትን የፌችና የፌች ውጤት 
ስምምነት ከማጽዯቁ በፉት አስገዲጅነት ባሇው በቤተሰብ ህጉ አንቀፅ 80 ሉጣሩና ሉረጋገጡ 
የሚገባቸውን መሰረታዊ ጉዲዮች በማረጋገጥ እንዯሆነ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በህግ ስሌጣን 
የተሰጠው ፌ/ቤት የስምምነቱን ይዘት፣ ስምምነቱ በሌጆች አስተዲዯግ ሊይ የሚኖረውን ውጤት፣ 
የሁሇቱንም ተጋቢዎች መብትና ጥቅም የሚያስከብር መሆኑን በማረጋገጥ ካፀዯቀው ስምምነቱ 
ህጋዊ ውጤት ያሇውና በባሌና ሚስቱ ሊይ አስገዲጅነት ያሇው ሰነዴ እንዯሚሆን፣ ከቤተሰብ ህጉ 
አንቀፅ 83 ንዐስ አንቀጥ 3 ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

አመሌካችና ተጠሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የጋራ ሀብታቸውን ሇመከፊፇሌ ባዯረጉት 
ስምምነት መሰረት አመሌካች እንዱፇፅም ያቀረበችው ክስ የቤተሰብ ህጉን አንቀጽ 83 ንዐስ 
አንቀጽ 3 እና የፌትሃብሓር ሥነ ሥርዏት ሔግ ቁጥር 277 ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት ያዯረገ 
ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ባዯረጉት ስምምነት ተጠሪ ክስ ያቀረበችባቸው ሁሇት ቤቶች የተጠሪ 
ዴርሻ መሆናቸው በግሌፅ እንዯተቀመጠ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን 
ባሊቸው በስር ፌ/ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በጋራ ንብረት 
ሇመካፇሌ አመሌካችና ተጠሪ ባዯረጉት ስምምነት የተጠሪ ዴርሻ መሆናቸው የተገሇጹትና ክስ 
የቀረበባቸውን ሁሇት ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ሇማስረከብ የሁሇት ዓመት የስዴስት ወር የጊዜ 
ገዯብ የተሰጠው ከመሆኑ ውጭ ላሊ ቅዴመ ሁኔታ ያሌተቀመጠ መሆኑንና አመሌካች ቤቶቹን 
የማስረክበው በአሜሪካን አገር የኮልራድ ዳንቨር ግዛት የተፇፀመው ጋብቻ መፌረስ ይገባዋሌ 
በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ግሌፅ የሆነውና ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ያፀዯቀውን የፌችና የፌች 
ውጤት ስምምነት የሚጥስ ስሇመሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን 
ባሊቸው ፌ/ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡  

አመሌካች የበታች ፌ/ቤቶች ስምምነቱን የአመሌካችና የተጠሪን ፌሊጎት መሰረት በማዴረግ 
ትርጉም መስጠት ነበረባቸው በማሇት በሰበር ያቀረቡት ክርክርም በመጀመሪያ ዯረጃ የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቡትን የፌችና የፌች ውጤት ስምምነት 
ከማጽዯቁ በፉት የአመሌካችና የተጠሪ ፌሊጎት በኢትዮጵያ ውስጥ መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ/ም 
ያዯረጉት ጋብቻ በፌች ማፌረስ፣ እንዯዚሁም የሌጆቻቸውን አስተዲዯግና የጋራ ንብረታቸውን 
ሇመካፇሌ መሆኑን በማረጋገጥ ያፀዯቀው በመሆኑ፣ እንዯዚሁም ውልች ግሌፅ በሆኑ ጊዜ ግሌፅ 
ሆኖ ከሚሰማው በመራቅ የተዋዋዮች ፇቃዴ ምን እንዯነበር ዲኞች ሇመተርጎም እንዯማይችለ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1733 በግሌፅ የተዯነገገ በመሆኑ አመሌካች ይህንን መሰረታዊ የውሌ 
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አተረጓጏም መርህ በሚቃረን ሁኔታ ግሌጽ የሆነውን የፌችና የፌች ውጤት ስምምነት ፌ/ቤቶች 
ሉተረጉሙት ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ ዴጋፌ የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

አመሌካች ጉዲዩ የዓሇም አቀፌ ግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ መሆኑን በአሜሪካን አገር የሚኖር 
የህግ ባሇሙያ የሰጣቸውን አስተያየት በሰበር አቤቱታቸው ውስጥ በመጥቀስ የሰበር አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
አመሌካችና ተጠሪ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ.ም. የፇፀሙትን ጋብቻ 
በፌች ሇማፌረስ ያዯረጉትን ስምምነትና የፌችውን ውጤት በስምምነት ሇመጨረስ ተስማምተው 
የቀረቡትን የሌጆች አስተዲዯግና የጋራ ንብረት ክፌያ ውሌ የተሸሻሇውን የቤተሰብ ህግ መሰረት 
በማዴረግ መርምሮ ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ/ም የስር ፌ/ቤት ቀዯም ብል በማጽዯቅ የሰጠውን 
ውሳኔ ሇማስፇፅም የቀረበ ክርክር ነው፡፡ የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ባፀዯቀው ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትንና የተጠሪ ዴርሻ የሆኑ ቤቶች 
አመሌካች ሇተጠሪ እንዱያስረክብ ትዕዛዝ መስጠት የዓሇም አቀፌ የግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ 
አይዯሇም፡፡ 

በአጠቃሊይ ተጠሪ አመሌካችና ተጠሪ ሀምላ 20 ቀን 2000 ዓ.ም. ጋብቻቸው በፌች እንዱፇርስና 
የፌች ውጤትን በተመሇከተ ተስማምተው የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በተሸሻሇው የቤተሰብ ህግ 
አንቀጽ 80 እና አንቀጽ 83 ንዐስ አንቀጽ 3 መሰረት መርምሮ ባፀዯቀው መሰረት ክስ 
የቀረበባቸውና የተጠሪ ዴርሻ የሆኑት ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ስመ ሀብቱን እንዱያስተሊሇፌ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ ከሊይ 
የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎችና የፌትሃብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 277 ንዐስ አንቀፅ 2 
መሰረት ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤትና የከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌ/ቤት ህዲር 13 ቀን 2004 እና ታህሳስ 05 ቀን 2004 ዓ.ም. የተሰጠው የዕግዴ    

ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌ/ቤት የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
  መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ት.ዘ 
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የሰ/መ/ቁ 45548 
                                              መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       ብርሃኑ አመነው 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሚናት አሉ ጠ/ሙለጌታ ዘመነ ቀረበ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፊጡማ ውበት ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  
ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌን መነሻ ያዯረገ ነው፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው ተጠሪ ባቀረበችው ክስ ነው፡፡ የጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ከአቶ መሀመዴ ሁሴን (የሥር 
ተከሳሽ) ጋር በ1987 ዓ.ም. በሰርግ ተጋብተው ሲኖሩ ቆይተው በኑሮ ስሊሌተሰማው ጋብቻው 
እንዱፇርስና ንብረት እንዱካፇለ እንዱወሰን ሲሆን ተከሳሽ ቀርበው ጋብቻ የሇንም አሇ ከተባሇም 
ሉፇርስ አይገባም የሚሌና የሚፇርስ ከሆነም ከሥር ጣ/ገብ (የአሁን አመሌካች) ጋር ሁሇተኛ 
ጋብቻ ስሊሇ ንብረቱ ሇሦስቱ ሉካፇሌ ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡   

የአሁን አመሌካች ሥር ፌ/ቤት ጣሌቃ ገብ ሆና ባቀረበችው አቤቱታ የተከሳሽ ሚስት እሷ ብቻ 
ስሇመሆኗ እና የንብረት ክርክሩ የጋራ ንብረት መብቷን የሚጏዲ ነው በሚሌ ወዯ ክርክሩ 
እንዴትገባ እንዱፇቀዴሊት አመሌክታ ወዯ ክርክሩ ገብታ መከራከሪያ አቅርባሇች፡፡ የባህር ዲር 
ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት የግራ ቀኙ ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ሁሇቱም የአቶ መሀመዴ ሁሴን ሚስቶች 
ስሇመሆናቸው በበቂ ሁኔታ አስረዴተዋሌ ካሇ በኋሊ ወ/ሮ ፊጡማ ውበት /ተጠሪ/ ጋብቻ 
የፇፀመችው በ1987 ዓ.ም መሆኑን በአንፃሩ ወ/ሮ አሚናት አሉ (አመሌካች) ጋብቻ የፇፀመችው 
በ1990 ዓ.ም ስሇሆነ የኋሇኛው ጋብቻ በጋብቻ ሊይ የተፇፀመ ነው በሚሌ እንዱፇርስ ወስኖ 
የንብረት ክርክዯሩ በተጠሪ እና በተከሳሽ አቶ መሀመዴ ሁሴን መካከሌ እንዱቀጥሌ ብይን 
ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች የወረዲውን ፌ/ቤት ውሳኔ በመቃወም ሇምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ 
አቅርባሇች፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ ሁሇቱም ጋብቻ ያሊቸው መሆኑ 
ከተረጋገጠ በኋሊ የፉተኛው ጋብቻ በተጠሪ ጥያቄ እንዱፇርስ ከተወሰነ በኋሊ የኋሇኛውም ጋብቻ 
ተጠሪ ባቀረቡት ጥያቄ መነሻ ሁሇቱም በአንዳ እንዱፇርስ የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ 
ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሽሯሌ፡፡ በዚሁም መሠረትም የአመሌካች ጋብቻ እንዱፀና ሉቀጥሌ 
ይገባሌ ብሎናሌ፡፡  
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የንብረት ክርክርን አስመሌክቶ የሁሇቱንም ጋብቻ ውጤት ግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ በቅዴሚያ 
ሦስቱም ወገኖች የግሌ ሀብት የሚለትን እንዱሇዩ ከተዯረገ በኋሊ ሁሇተኛው ጋብቻ ከመፇፀሙ 
በፉት የተፇራ ንብረት ሇመጀመሪያ ተጋቢዎች እንዱሆን ተዯርጏ የጋራ ሀብቱ ሇሦስት 
እንዱካፇሌ ሲሌ በዚሁ አግባብ የንብረት ማጣራት ሂዯት እንዱቀጥሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪ በበኩሊቸው በውሳኔው ቅር ተሰኝተው ሇአማራ ብ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
አቅርበዋሌ፡፡ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሁሇቱም ጋብቻ መኖሩ 
ከተረጋገጠ በኋሊ ሔጉ በጋብቻ ሊይ ጋብቻን የማያበረታታ ነው ሲሌ ሇቀዯመው ጋብቻ ጥበቃ 
ሉያዯርግ በሚያስችሌ መሌኩ በንብረት ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ እንዯሚገባ አመሌካች ከሁሇተኛው 
ጋብቻ በኋሊ የተፇራው ንብረት ሇሦስት ይካፇለ ሲሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ 
የመጀመሪያዋን ተጋቢ ጥቅም የሚጏዲ ነው በማሇት በተጠሪ ተዘርዝረው ከቀረቡት ንብረቶች 
የግሌ የተባሇ ከተሇየ በኋሊ የተቀረውን ተጠሪና አቶ መሀመዴ ሁሴን እኩሌ ይካፇለ ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡   

ንብረት የማጣራቱ ሂዯትም በዚሁ አግባብ እንዱቀጥሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ አመሌካች ይህንን ውሳኔ 
በመቃወም ሇአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረበች ቢሆንም 
ተቀባይነት አሊገኘም፡፡  

በዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ሚያዝያ  28 ቀን 
2001 ዓ.ም ጽፍ ባቀረቡት አቤቱታ የክርክሩን አመጣጥ በሰፉው በማተት የአመሌካች ጋብቻ 
ፀንቶ ያሇ ስሇመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና ከፌተኛ ፌ/ቤት ካረጋገጡ በኋሊ በንብረት ረገዴ 
ግን አመሌካች መብት የሊትም መባለ የክሌለን የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 74 እና 101 ዴንጋጌ 
የሚጥስ ውሳኔ ነው በማሇት እንዱታረም አመሌክተዋሌ፡፡  

ይህ ሰበር ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ አመሌካች ከሥር ተከሳሽ ጋር ከጥር ወር 
1990 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ እንዯነበራት ተረጋግጦ ሳሇ በተጠሪ እና በአመሌካች ባሇቤት መካከሌ 
የነበረው ትዲር በፌቺ ሲፇርስ አመሌካች በንብረት ክፌፌለ ምንም ዴርሻ የሊትም መባለ በአግባቡ 
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡  

የተጠሪ ጠበቃ ሏምላ 28 ቀን 2001 ዓ.ም.  የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም አመሌካች 
ጋብቻ አሊት ሉባሌ እንዯማይገባ በንብረት ረገዴም ሁሇተኛው ጋብቻ ህጋዊ ባሌሆነበት ሁኔታ 
ንብረት ሇመካፇሌ የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ከተያዘው ጭብጥ 
አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ ከአቶ መሀመዴ 
ሁሴን ጋር ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ መሥርተው ይኖሩ እንዯ ነበር አመሌካችም ከ1990 ዓ.ም 
ጀምሮ ከእኝሁ ሰው ጋር ጋብቻ መሥርተው ይኖሩ እንዯነበር በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ 
ነገር ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች በውሳኔያቸው እንዲሰፇሩት የተጠሪ ጋብቻ ከአመሌካች የቀዯመ 
ሲሆን የተጠሪ ዲኝነት ጥያቄ የነበረው አመሌካች በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የፇፀመች ስሇሆነ ይፌረስ 
የሚሌ ሳይሆን ተጠሪና ባሇቤቷ በኑሮ ባሇመስማማታቸው ጋብቻው እንዱፇርስ እንዱወሰን ነበር፡፡ 
በዚህ አግባብ የተጠሪ ጋብቻ የፇረሰ እና የአመሌካች ጋብቻ ፀንቶ እንዱቀጥሌ ከተዯረገ በዚህ 
የጋብቻ ሔይወት ውስጥ የተፇራ ንብረት ክፌፌሌ መርህ ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄ ምሊሽ 
የሚያሻው ነው፡፡  
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ይህ ጥያቄ አወዛጋቢ ሆኖ ሉቀርብ የቻሇው የአማራ ብ/ክሌሌ መንግስት የቤተሰብ ሔግም ሆነ 
የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የማይፇቅዴ በመሆኑ በሁሇት ተጋቢዎች መካከሌ 
የሚፇጥር የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን አስመሌክቶ ሔጉ ግሌጽ ምሊሽ ስሇማይሰጥ መሆኑን 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ ጉዲይ አከራካሪ ሆኖ ወዯ ፌርዴ ቤት ሲቀርብ አጠቃሊይ 
የሔጉን መንፇስና ማህበራዊ ሁኔታዎነችን በማገናዘብ ውሳኔ መስጠት ተገቢ ይሆናሌ፡፡  

ሇተያዘው ክርክር መፌትሓ ሇመስጠት የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ምክንያት ጋብቻው 
ሔጋዊ አይዯሇም ተብል ቢፇርስ እንኳን ጋብቻው ፀንቶ በቀረበት ጊዜ የተፇፀሙ ዴርጊቶች 
ውጤት የሚያጡ አይዯለም በሚሌ ምክንያት ተጋቢዎቹ ያፇሩትን ንብረት እንዱካፇለ ሲወሰን 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህንን ሇመሇወጥ የሰጠው ምክንያት ይህ ዓይነት አተረጓጏም ሔጉ 
ጥበቃ ያዯረገሇትን የመጀመሪያ ጋብቻ ጥቅም የሚጏዲ ነው የሚሌ ነው፡፡  

በእኛ በኩሌ እንዯተገነዘብነው ሔጉ ጋብቻ ሊይ ጋብቻ ባሇመፌቀደ ተፇጽሞ ሲገኝ ሔገወጥ ነው 
ይፌረስ በማሇት መቃወሚያ ማቅረብ የሚችለት ወገኖች የቀዯመ ጋብቻ ያሇው ተጋቢ ወይም 
ዏቃቤ ሔግ ስሇመሆኑ የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 18(ሏ) እና የአማራ ብ/ክ/መ የቤተሰብ 
ሔግ አንቀጽ 29/ሏ/ በተመሳሳይ ሁኔታ ዯንግገው እናገኛሇን፡፡  

ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪም ሆነች አመሌካች ከአቶ መሀመዴ ሁሴን ጋር ከአሥር 
ዓመታት ሊሊነሰ ጊዜ ጋብቻ መሥርተው ሲኖሩ የቀረበ መቃወሚያ ስሇመኖሩ በዚህ ክርክር 
አሌተጠቀሰም፡፡  

ስሇሆነም ተጠሪ የቀዯመ ጋብቻ የነበራት መሆኑ ቢረጋገጥም የአመሌካች ጋብቻ እንዱፇርስ 
ያቀረበችው መቃወሚያ ሳይኖር ዛሬ በንብረት ክርክር ሊይ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ውጤት እንዲይኖር 
ማዴረግ ፌትሀዊ ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ከዚህም ላሊ የቤተሰብ ሔጉ አጠቃሊይ መንፇስ ሲታይ 
አንዯኛዋ ተጋቢ በላሊኛዋ ተጋቢ ጥረት በተፇራ ንብረት ሊይ ያሇአግባብ እንዴትበሇጽግ ወይም 
ላሊኛዋ ተጋቢ ያሇአግባብ መብቷንና የጥረቷን ውጤት እንዴታጣ ሇማዴረግ ያሰበ አሇመሆኑን 
መረዲት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ሇዚህ ማሳያ ሉሆን የሚችሇው ጋብቻ እንኳን ሳይኖር ከጋብቻ ወጪ 
እንዯባሌና ሚስት ከሦስት ዓመታት ሊሊነሰ ጊዜ አብረው የኖሩ ሰዎች በዚህ ጊዜ ውስጥ ያፇሩት 
ንብረት የጋራ ሀብታቸው ስሇመሆኑ በፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 102(1) እና በአማራ 
ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 113(1) ተዯንግጎ የሚገኝ መሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም በተሻሇ 
ምክንያታዊ ሁኔታ (for a stronger reason) በጋብቻ ውስጥ በተጋቢዎች መካከሌ የተፇራ 
ሀብትን በሚመሇከት በግራ ቀኙ ማስረጃ የሚጣራ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከወዱሁ ግን 
ሁሇተኛዋ ተጋቢ በንብረት ረገዴ መብት የሊትም የሚሇው የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ዴምዲሜ ተገቢነት 
የሇውም፡፡  

ስሇሆነም የተጠሪም ሆነ የአመሌካች የንብረት ዴርሻ ክፌፌሌ መርህ መሆን የሚገባው በሔጉ 
በግሌጽ እንዯተመሇከተው አስቀዴሞ ሦስቱም የግሌ ንብረት የሚለትን በማስረዲት የየግሊቸውን 
መውሰዴ ይገባቸዋሌ፡፡ የክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 97(1) እንዱሁም የተሻሻሇው የቤተሰብ 
ሔግ አንቀጽ 86(1) ይህንኑ ያመሇክታሌ፡፡  

ከዚህ ውጪ የሆነው ሀብት እና በጋብቻ ውስጥ የተፇራ ንብረት የባሌና ሚስቱ ወይም 
የተጋቢዎቹ የጋራ ሀብት ሆኖ የሚገመት ስሇመሆኑ የቤተሰብ ሔጉ ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ 
የጋራ ሀብት የሚሰኘው በተጋቢዎች የጋራ ጥረት ወይም በአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ንብረትም 
የተፇራ ሉሆን እንዯሚችሌና በአንዯኛው ተጋቢ ስም ተመዝግቦ ቢሆን እንኳ በጋብቻ ውስጥ 
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የተፇራ መሆኑ ከተረጋገጠ እና በተሇያ ሁኔታ ሔጉ ባስቀመጠው አግባብ አንዯኛው ተጋቢ የግሌ 
መሆኑን ካሊስረዯ ጭምር መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 62(1) 
ና 63(1) እንዱሁም የአማራ ክሌሌ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 73(1) እና 74(1) ይህንኑ ያስረዲለ፡፡  

ከተያዘው ጉዲይ ጋር ስናያይዝ ሁሇቱ ሚስቶች ናቸው እስከ ተባሇ ዴረስ በሔጉ መንፇስና ሃይሌ 
(by operation of the law) ከባሇቤታቸው ጋር ያፇሩትን ንብረት ከባሇቤታቸው ጋር እኩሌ 
የመካፇሌ መብት ይኖራቸዋሌ ማሇት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ አንዯኛዋ ተጋቢ ከላሊኛዋ ተጋቢ በተሇየ 
ሁኔታ ንብረት ሇማፌራት በቀጥታ አስተዋጽኦ ያዯረገች መሆኑን ማስረዲት ከቻሇች ከላሊኛዋ 
ተጋቢ የተሻሇ መብት ሉኖራት እንዯሚገባ መረዲት ተገቢ ይሆናሌ፡፡  

አሁን በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ከአቶ መሏመዴ ሁሴን ጋብቻ ከፇፀመችበት ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ 
በራሷ ጥረት ከባሇቤቷ ጋር በባህር ዲር ከተማ ስትኖር ያፇራችው ሀብት ሊይ ከባሇቤቷ ጋር 
እኩላታ የመካፇሌ መብት እንዲሊት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በባህር ዲር ከተማ በባሇቤቷ 
ስም የተፇራ ንብረት ሊይ ሉኖራት የሚችሇው መብት በሔጉ አግባብ መሠረት ከባሇቤቷ ዴርሻ 
ሊይ ብቻ የእኩላታ መብት እንዲሊት በማረጋገጥ ይሆናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች ከአቶ መሏመዴ ሁሴን ጋር ጋብቻ መሥርታ ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ አ.አ 
ከተማ እየኖረች ያሇች ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች በተረጋገጠው ፌሬ ነገር መሠረት በአዱስ አበባ 
ከተማ በአመሌካች ጥረት ከባሇቤቷ ጋር በጋራ የተፇራ ንብረት አሇ ከተባሇ በዚህ ንብረት ሊይ 
ግማሽ ዴርሻ የአመሌካች ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡  

በአጠቃሊይ በጋብቻ ውስጥ የተፇራውን ንብረት የማጣራት እና የማከፊፇሌ መርህን አስመሌክቶ 
የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ምንም መብት ሉኖራት አይገባም ሲለ የዯረሱበት ዴምዲሜ የሔጉን 
መንፇስ ያሊገናዘበ እና ፌትሀዊም ሆኖ ስሊሌተገኘ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የአመራ 
ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች በንብረት ክፌፌሌ ረገዴ ምንም መብት አይኖራትም ሲሌ 
የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 
1. የአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 17623 በ20/4/ 2001 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ እና 

የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 010126 በ01/08/2001 ዓ.ም. የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/መ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. ተጠሪና በአቶ መሏመዴ ሁሴን ስም በጋራ በባህርዲር ከተማ ከተፇራው ንብረት ተጠሪ 
እኩላታ (50%) ዴርሻ ያሊት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ሇባሇቤቷ ከሚዯርሰው ዴርሻ ብቻ  
እኩላታ ዴርሻ ይኖራታሌ ብሇናሌ፡፡  

3. በአመሌካችና በአቶ መሏመዴ ሁሴን ስም በጋራ በአዱስ አበባ ከተማ የተፇራ ንብረት ካሇ 
አመሌካች እኩላታ (50%) ዴርሻ ያሊት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ በባሇቤቷ ዴርሻ ሊይ ብቻ  
የእኩላታ ዴርሻ ይኖራታሌ ብሇናሌ፡፡  

4. በዚሁ መሠረት የንብረት ማጣራትና ክፌፌሌ እንዱፇጸም ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
5. በዚህ መዝገብ ግንቦት 5 ቀን 2001 ዓ.ም. ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ ፡፡  
                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ   

 

www.abyssinialaw.com



171 
 

የሰ/መ/ቁ. 70057 
ሔዲር 06 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

 
አመሌካች፡- እነ ወ/ሮ አበበች ቡሌቻ    
ተጠሪ፡- የሇም፡፡ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
                             ፌ  ር  ዴ 
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የኑዛዜ አፃፃፌ ሥርዓትን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇሰበር አቤቱታ 
መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ 
አመሌካች ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሟች አቶ በቀሇ በዲኔ ህዲር 28 ቀን 
2003 ዓ/ም የተውት ኑዛዜ እንዱፀዴቅሊቸው ሇፌርዴ ቤቱ አመሌክተው ሚስትነታቸውና የህጻን 
ግርማ በቀሇና አይናሇም በቀሇ የሟቹ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ 
ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ የኑዛዜውን ሰነዴ በተመሇከተ ግን በተናዛዡና በአራት ምስክሮች ፉት ያሌተነበበ 
ነው በሚሌ ምክንያት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2)"ን" በመጥቀስ ውዴቅ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ 
ውሳኔ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትም ሆነ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ተቀባይነት 
አግኝቷሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሟች ያዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ በውሌ አዋዋይ 
ፉት የተዯረገ ሁኖ እያሇ ኑዛዜው ስሇመነበቡ አይገሌጽም ተብል ውዴቅ መዯረጉ ያሊግባብ ነው፣ 
ፍርማሉቲውን ፌርዴ ቤቱ በራሱ ማንሳት አይችሌም ነበር በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ አቤቱታውም ተመርምሮ በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን በጉዲዩ ሊይ ተጠሪም 
የላሇበት በመሆኑ የአመሌካቾችን የቅሬታ ነጥብ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  
 
ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው አመሌካቾች የሚከራከሩት ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በውሌ አዋዋይ 
ፉት የተዯረገ ሁኖ እያሇ በተናዛዡና በአራት ምስክሮች ፉት አሌተነበበም ተብል ውዴቅ መዯረጉ 
ያሊግባብ ነው በሚሌ ነው፡፡ ስሇሆነም ሟች አቶ በቀሇ በዲኔ ያዯረጉት ኑዛዜ በሔጉ ሊይ 
የተመሇከተውን መስፇርት ያሟሊሌ? ወይስ አያሟሊም? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያስፇሌገው 
ነው፡፡ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ግሌፅ ኑዛዜ ነው፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ ሉያሟሊ የሚገባቸው ስርዓቶች 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 881 እስከ 883 ዴረስ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሥር ተዘርዝረዋሌ፡፡ ይኸውም 
1ኛው ኑዛዜው በአራት ምስክሮች ፉት መነበብ ያሇበት መሆኑ፣ ይህም ስርዓት መፇፀሙና 
በተፃፇበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ መመሌከቱ፣ ተናዛዥና ምስክሮቹ በኑዛዜው ሊይ ወዱያውኑ 
ፉርማቸውን ወይም ያውራ ጣት ምሌክታቸውን ማዴረጋቸው መረጋገጡ አስፇሊጊ ነው፡፡ 
እንዱሁም በውሌ አዋዋይ ወይም በዲኛ ፉት የሚዯረግ ከሆነ የምስክሮች ብዛት ሁሇት በቂ 
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መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 883 
ስር የተመሇከቱት የምስክሮችን ችልታ የሚመሇከቱ  ሔጋዊያን ሁኔታዎች ሉሟለ ይገባሌ፡፡ 
 
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም በሟች ተሰጠ የተባሇው ኑዛዜም ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ፉት የተዯረገ፣ ሶስት ምስክሮች የፇረሙበት፣ ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን 
የተሰጠው ሰው ኑዛዜውን አረጋግጦ የፇረመበት፣ ኑዛዜው በምስክሮችና በተናዛዡ ፉት 
ስሇመነበቡ በሰነደ ሊይ ስሇመገሇፁ የማያሳይ እና ተናዛዡ የፇረሙት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 
በመሆኑም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 881(2) ሥር ከተመሇከቱት ስርዓቶች ውስጥ 
ኑዛዜው በተናዛዡና በምስክሮች ፉት የመነበቡን ሥርዓት ያሊሟሊ ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ኑዛዜው የህጉን ሥርዓት አሌተከተሇም ያለትም ኑዛዜው ስሇመነበቡ አይገሌጽም በማሇት ነው፡፡ 
በእርግጥ ኑዛዜው በተናዛዡና በምስክሮች ፉት ስሇመነበቡ የሚያመሊክት ነገር የሇውም፡፡ 
አመሌካች የሚከራከሩት ዯግሞ ኑዛዜው የተዯረገው ሶስቱ ምስክሮች ባለበት ጊዜና ቦታ 
ከመሆኑም በተጨማሪ ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ሰው ፉት፣ ስራውን በሚያካሂዴበት 
ክፌሌ ስሇሆነ በኑዛዜው ሊይ ስሇመነበቡ ያሇመገሇፁ ኑዛዜውን ፇራሽ አያዯርገውም በማሇት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ ሲታይ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ተከታይ ሁኖ ከኑዛዜ 
አይነቶች አንደ ስሇሆነው የግሌፅ ኑዛዜን ፍርማሉቲነት የሚያወሳ ዴንጋጌ መሆኑን ከዴንጋጌዎቹ 
ርዕስ፣ ይዘትና ቅርፅ የምንገነዘበው ጉዲይ ሲሆን ይህ ዴንጋጌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ስር 
ከተመሇከቱት የኑዛዜ ፍርማሉቲዎች መካከሌ ሇይቶ ያወጣው የምስክሮችን ቁጥር ብቻ ሁኖ 
ሁሇት ምስክሮች በቂ የሚሆኑበትን አግባብ የሚያሳይ እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2) ስር 
ኑዛዜው በምስክሮችና በተናዛዡ ፉት ስሇመነበቡ የሚሇው ስርዓት ስሇመፇጸሙ በኑዛዜው ሊይ 
ያሇመገሇፅ ውሌ አዋዋይ ወይም ዲኛ ፉት ሇሚዯረግ ግሌጽ ኑዛዜ በፍርማሉቲ የማይፇሇግ 
መሆኑን የሚገሌፅ አይዯሇም፡፡ ምንም እንኳን ውሌ አዋዋዩ ሰው ምስክር ተብሇው ባይገሇፁም 
የምስክሩን ቁጥር በተመሇከተ ኑዛዜው በሔጉ የተመሇከተውን ፍርማሉቲ ያሟሊ ነው ሉባሌ 
ከሚችሌ በስተቀር በሔጉ የሚፇሇገውን የኑዛዜውን መነበብ ሥርዓት ግን ይኸው ይተካሌ ሉባሌ 
የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ውሌ አዋዋይ ሟች ኑዛዜውን በነፃ ፇቃዲቸው ሲሰጡና ኑዛዜውም 
የተናዛዡን መሆኑን አይተውና አረጋግጠው በኑዛዜው ሊይ ፇርመዋሌ፣ የምስክሮች ዋና 
አስፇሊጊነትም ኑዛዜ አዴራጊው ኑዛዜውን በነፃ ፌሊጎቱ እና በትክክሇኛ አእምሮው የሰጠ 
መሆኑንና የኑዛዜው ቃሌም የእርሱ መሆኑን ማረጋገጥ ነው የሚሇው ምክንያት ሲታይም በሔጉ 
በግሌጽ የተመሇከተውን ፍርማሉቲ ወይም የኑዛዜው መነበብ ስርዓት ያሇመፇፀምን አስፇሊጊ 
አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ አይሆንም፡፡  
 
በመሆኑም ኑዛዜው ሇተናዛዡና ሇምስክሮች ስሇመነበቡ በሰነደ ሊይ ያሇመገሇፁ ብቻ የኑዛዜ ሰነደ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2) እና 882 ስር የተመሇከተውን ፍርማሉቲ አያሟሊም ተብል ፇራሽ  
እንዱሆን የግዴ የሚሌ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከውሌ አዋዋይ በተጨማሪ ላልች ሶሰት ምስክሮች 
በኑዛዜ ሰነደ ሊይ ያለ ከመሆኑም በሊይ በውሌ አዋዋይ ፉት ቃሇ መሏሊ የተፇጸመበትና የሰነደ 
ይዘት የተረጋገጠ ስሇመሆኑ ሰነደ የሚገሌጽ ቢሆንም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ተከታይ በመሆኑና ስሇኑዛዜው መነበብ ስርዓት መፇፀም በኑዛዜ ሰነደ ሊይ 
መገሇጽ የግዴ የሚሌ ሔጋዊ ፍርማሉቲ ሁኖ ስሇአገኘነው ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ የሔጉን 
መስፇርት ያሊሟሊ ነው፡፡ የኑዛዜ ፍርማሉቲ ጥያቄ ዯግሞ ሰነደ ሇማስረጃነት እስከተጠየቀ 
ዴረስና ከጉዲዩ የክርክር አመራር ሥርዓት አንፃር ሲታይ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ሇማንሳት የሚችሇው 
እንጂ የግዴ ከተከራካሪ ወገን ሉነሳ የሚገባው ነው ሉባሌ የሚችሌ ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ 
አመሌካቾች ያነሱት ክርክርም ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የሟች አቶ በቀሇ 
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በዲኔ ሔዲር 28 ቀን 2003 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ ፇራሽ ነው ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች 
መወሰኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2)፣ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 857 እና 882 ዴንጋጌዎችን ያገናዘበ በመሆኑ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
 

1. በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 3412/03 ግንቦት 22 ቀን 
2003 ዓ.ም. ተሰጥቶ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 16084 ሰኔ 13 ቀን 
2003 ዓ.ም. በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 16126 ሰኔ 15 ቀን 2003 ዓ.ም. 
በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ሟች አቶ በቀሇ በዲኔ ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2) 
እና 882 መሰረት ፍርማሉቲውን ያሊሟሊ በመሆኑ ፇራሽ ነው ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 
ቤ/መ 
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ውሌ 
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የሰ/መ/ቁ. 61331 

                                                     ጥቅምት 10 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላ-ኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን-ነገረ ፇጅ በፌቃደ መኯንን ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ሚ/ር ጀርመን ግናሆ -  በላሇበት የሚታይ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ ክፌያን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ 
ነው፡፡ የአመሌካች ክስ ይዘትም ባጭሩ፡- ተጠሪ ጋር ጥር 10 ቀን 1998 ዓ.ም. በተፇረመ 
የጽሐፌ ውሌ ስምምነት ስሌክ ቁጥር 200778 አመሌካች አስገብቶሊቸው ተጠሪ ሲገሇገለበት 
ከቆዩ በኋሊ ያሌከፇለትን ገንዘብ ብር 5,873.20 እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክስ መርምሮ 
የአመሌካች ጥያቄ የአገሌግልት ሂሳብ በየወሩ የሚመጣ እዲን የሚመሇከት ነው፣ እንዯዚህ 
አይነት ጥያቄ እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባው ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት አመት ሳይከፇሌ 
ከቀረ እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ የሚሌ ምክንያት ይዞ የስሌክ አገሌግልት ክፌያ ጥያቄ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) መሰረት ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኖታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ነገረ ፇጅ ጥቅምት 10 ቀን 2003 በጻፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ 
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ግንኙነቱ ውሌን መሰረት ያዯረገ ሁኖ እያሇ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 
ዴንጋጌ መጠቀሱ አግባብነት የላሇው መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሻር እና አመሌካች 
የስሌክ አገሌግልት ሂሳቡን እንዱከፌሌ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

ዋናውና የህግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ጉዲይ፡- የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌ ሇስሌክ 
አገሌግልት ሂሳብ (ገንዘብ) አግባብነት አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ 
ተገቢውን ምሊሽ መስጠት ይቻሌ ዘንዴ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌን በሚገባ መረዲት 
ያስፇሌጋሌ፡፡ 

የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 በጠቅሊሊው ሲታይ በሔግ የሔሉና ግምት የሚሸፇን የፌሬ ነገር ነጥብን 
(Legal Presumptions) የሚመሇከት ሲሆን ዓይነቱም ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 እና 2026 
ዴንጋጌዎቸ ጋር ተዛምድ ሲታይ ውስን የሆነ የማስተባበያ ማስረጃ የሚቀርብበት (not freely 
rebuttable or rebuttable but in a limited way) የሔግ የህሉና ግምት ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2024 የተሇያዩ የክፌያ አይነቶች የሚዘረዝር ሆኖ 2024 በጠቅሊሊው ሲታይ ግን በሁሇት ዓመት 
ጊዜ ውስጥ ሉከፇለ የሚገቡ ክፌያዎች (እዲዎች) በዚሁ የሁሇት አመት ጊዜ ውስጥ ሳይጠየቁ 
የቀሩ እንዯሆኑ ክፌያውን (እዲውን) የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን የተባሇውን ክፌያ (እዲ) 
እንዯከፇሇ የሔግ ግምት እንዯሚወሰዴበት ያስገነዝባሌ፡፡ ዴንጋጌው የስሌክ አግሌግልት ሂሳብን 
ሇይቶ አሊስቀመጠም፡፡ 
 
ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነትና ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ ተብል በተጠሪ የሚጠቀሰውን 
በስር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ሆነ ሰበር ሰሚ ችልት ተቀባይነት 
ያገኘው በፌ/ሔ/ቁጥር 2024 ዴንጋጌ በፉዯሌ (ረ) ስር የተመሇከተው የክፌያ ግምት  ሲሆን ሙለ 
ይዘቱም በሚከተሇው መሌኩ የተቀመጠ ነው፡፡ 
ቁ. 2024 በሁሇት አመት የተወሰነ ጊዜ 

እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ሳይከፇሌ የቀረ ገንዘብ 
እንዯተከፇሇ የሚቆጠረው ፡- 
(ረ)በብዴር ሇተሰጠ፤ የገንዘብ ወሇዴና በጠቅሊሊውም የዓመት ጊዜ ተወስኖሇት በየዓመቱ ወይም 
ከዚህ ባነሰ የጊዜ ወሰን ውስጥ ሉከፇሌ የሚገባው ዕዲ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡ የዚሁ ዴንጋጌ 
የእንግሉዝኛው ቅጂም፡- 

Art. 2024 presumption of payment after two Years 

The following debts shall be deemed to have been paid where two years have 
elapsed since they fell due: 

(f) interest on loans and generally any sum payable annually or at shorter 
periodical intervals. በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ 
ከሊይ ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የዴንጋጌው መጀመሪያ 
ፒራግራፌ የመክፇያ ጊዜያቸው ከዯረሰ ጊዜ አንስቶ ሁሇት አመት ያሇፊቸው እዲዎች(ክፌያዎች) 
እንዯተከፇለ ይቆጠራለ የሚሌ ሲሆን በተከታይ የተዘረዘሩት ንዐስ ዴንጋጌዎች ዯግሞ 
የሚወሰንባቸውን የክፌያ (እዲ) ዓይነቶችን የሚዘረዝር ነው፡፡ በዴንጋጌው ፉዯሌ (ረ) ስር 
የተመሇከተው ሲታይ በብዴር የተሠጠ ወይም ሇማናቸውም የአከፊፇሌ ሁኔታ በየአመቱ ወይም 
ከአመት ባነሰ ጊዜ እየተከፇሇ እንዱያሌቅ ጊዜ ተቆርጦሇት የተሰጠ ገንዘብ ሊይ የሚታሰብ ወሇዴ 
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እዲው ከበሰሇበት ወይም በየተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ ገንዘብ ከሆነ ዯግሞ ገንዘቡ ተከፌል ማሇቅ 
ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ሁሇት ዓመት ያሇፇ እንዯሆነ በእነዚህ ክፌያዎች (እዲዎች) ሊይ ሉጠየቅ 
የሚችሇው የወሇዴ ክፌያ እንዯተከፇሇ የሔግ ግምት የሚወሰዴ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የሚኖረው በብዴር ሇተሠጠ 
ገንዘብ ወሇዴ ሊይ ሲሆን ዋናውን የብዴር ገንዘብ የማይጨምር መሆኑን የዴንጋጌው ይዘትና 
አቀራረፅ ያስገነዝባሌ፡፡ ምክንያቱም ዴንጋጌው ዋናውን የብዴር ገንዘብ የሚጨምር ቢሆን ኖሮ 
የብዴር ገንዘብንና ወሇዴ በማሇት ያስቀምጠው ነበር እንጂ ሇብቻው ነጥል የብዴር ገንዘብ ወሇዴን 
በማሇት አይፅፇውም ነበር፡፡ ይህ ስሇመሆኑም ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 29181 እና 
የሠ/መ/ቁጥር 35758 በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ 
ፌርዴ ቤትን የሚያስገዯዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) 
ዴንጋጌ አግባብነት የሚኖረው ሇብዴር ገንዘብ ወሇዴ እንጂ በዋናው የብዴር ገንዘብ አይዯሇም፣  
የስሌክ ፌጆታ ሂሳብም ብዴር ባሇመሆኑ ከመነሻውም ዴንጋጌው አግባብነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ 
 
ላሊው ስሇክፌያ ግምት የሚያወሳው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 ሲሆን ይህ ዴንጋጌ  
የስዴስት ወር ጊዜ ማሇፌ ክፌያው እንዯተፇፀመ ያስቆጥራሌ በሚሌ የተቀመጠ ነው፡፡ ይህ 
ዴንጋጌ የስዴስት ወር ማሇፌ ገንዘቡ እንዯተከፇሇ የሚያስቆጥርባቸው ሁኔታዎችን ሇይቶ 
አስቀምጧሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ስር የወርሃዊ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ አሌተመሇከተም፡፡ 
በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ነው፡፡ እንዱሁም 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2022 ዴንጋጌ ሲታይም የተከፇሇው እዲ ወሇድችን ወይም በተወሰነው ጊዜ 
የሚከፇለትን ላልች የክፌያ ዴርሻዎችን የሚመሇከት እንዯሆነ የተከፊዩን አይነት ሇይቶ 
ሳይገሌጽ ሇአንደ የክፌያ ዯረሰኝ የሰጠ ባሇገንዘብ ያሇፇውንም ዴርሻ እንዯተቀበሇ ይቆጠራሌ 
በማሇት በንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ ያስቀመጠ ሲሆን ተጠሪ በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክርም 
ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በዚህ ዴንጋጌ መሰረትም ሉታይ የሚገባው ሁኖ 
አሌተገኘም፡፡ 
 
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ ከመሰረቱ ብዴር አይዯሇም፤ የብዴር 
ባህርይም የሇውም፡፡ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ አመሌካች ሇህብረተሰቡ በሚያቀርበው አገሌግልት 
መሰረት  የሚከፇሌ ሲሆን መሰረቱም  ውሌ ነው፡፡ አመሌካች ክስ ያቀረበው ተጠሪ በውለ 
መሰረት ሇተጠቀመበት ጊዜ የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ እንዱከፇሇው ነው፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ 
ቤት ቀርበው መሌስ ስሇመስጠታቸው የስር ብይን አያሳይም፡፡ በመሆኑም የስሌክ አገሌግልቱ 
ተጠሪ በውሌ  አግባብ  ስሇመጠቀሙ አመሌካች ጠቅሶ የተከራከረ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት 
ጉዲዩን ከውለና በውለ መሰረት ዯግሞ ተጠቃሹ የስሌክ ቁጥር ሂሳብ መጠን በአመሌካች ክስ 
የተጠቀሰውን መጠን ያህሌ የቆጠረ መሆን ያሇመሆኑን በአመሌካች የሚቀርበውን ክርክርና 
ማስረጃ አግባብነት እና ጥንካሬ በመመርመር ተገቢውን መወሰን ሲገባ ሇጉዲዩ አግባብነት 
የላሇውን ዴንጋጌ ሇብይኑ መሰረት ማዴረጉ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇስሌክ አገሌግልት ሂሳብ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2024(ረ) እና ዴንጋጌን መሰረት ማዴረጋቸው ያሊግባብ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 163107 ሚያዚያ 07 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 95515 ሏምላ 22 ቀን 2002 ዓ.ም. 
በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የስሌክ አገሌግልት ሂሳብ ይከፇሇኝ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2022 መሰረት የክፌያ ዯረሰኝ 
ያሌቀረበበት ከሆነ በይርጋ ዯንብ የሚገዛ እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር በተመሇከተው 
የሔሉና ግምት የሚሸፇን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ብር 5,873.20 (አምስት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ ሶስት ብር ከሃያ ሳንቲም) ሇአመሌካች 
የሚከፌለ መሆን ያሇመሆኑን፣ የሂሳቡን መጠን የአመሌካችን ክርክርና ሇጉዲዩ የቀረቡትን 
ማስረጃዎችን አግባብነትና ጥንካሬ የስር ፌርዴ ቤት መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት   
ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 61913 
                                               ጥቅምት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች ፡-  ወ/ሮ እታሇማሁ መስፌን - አሌቀረበችም 

ተጠሪ ፡-  አጋ አንዳ  -  ቀረበ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 
በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌ አፇፃፀምን 
መሠረት በማዴረግ የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡  ክርክሩ ሲጀመር ከሣሽ የነበረው 
ተጠሪ ሲሆን፣ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረተው በውሌ የሸጠችሌኝን ቤት ስም በስሜ ሇማዛወር 
እንዴችሌ በውለ መሠረት እንዴትፇፅምሌኝ ብጠይቃት ፇቃዯኛ አሌሆነችም፡፡ፌርዴ ቤት 
ያስገዴዴሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች በበኩሌዋ ሇክሱ በሰጠችው መሌስ በአንዴ በኩሌ ውሌ 
አሌተዯረገም የሚሌ ክርክር ስታቀርብ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ውለ በፌ/ብ/ሔግ 1723 
የተመሇከተውን መስፇርት ስሇማያሟሊ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክራሇች፡፡ ክሱ 
የቀረበሇት የሃሊባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሁሇቱ ወገኖች የቀረበሇትን ክርክር እና 
ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ፣ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ የቤቱን ሰነዴ እና ማናቸውም 
ማስረጃ ሁለ ሇተጠሪ ትሰጥ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሣኔውን 
በመቃመም ይግባኝ በማቅረብዋ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውለ የሔጉን ፍርም አያሟሊም የሚሌ 
ምክንያት በመስጠት ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ ሽሮአሌ፡፡ በመጨረሻም በተጠሪ አቤቱታ 
አቅራቢነት ጉዲዩ በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ክርክሩ የተሰማ ሲሆን፣ ችልቱም ይግባኝ ሰሚ 
ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ በመሻር የሃሊባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
አፅንቶአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

አመሌካች ጥቅምት 16 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ አቤቱታ ባቀረበችበት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የምትሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሊት 
ዘንዴ ጠይቃሇች፡፡ እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን 
ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው የአመሌካች ክርክር ውዴቅ 
የተዯረገው በአግባቡ ነው ወይ? የሚሇው ጭብጥ ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም 
በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር 
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 
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በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የቤት ሸያጭ ውሌ በጽሐፌ ስሇመዯረጉ እና በዚህ ውሌ 
መሠረትም ተጠሪ ቤቱን ተረክቦ በይዞታው ሥር አዴርጎት እንዯሚገኝ ክሱን በሰማው ፌ/ቤት 
በማስረጃ ተረጋግጦአሌ፡፡ አመሌካችም ብትሆን በአንዴ በኩሌ የተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ የሇም፤ 
ቢኖርም የሔጉን ፍርም አያሟሊም በማሇት ስትከራከር፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ቤቱ ተጠሪ ተረክቦት 
በይዞታው ሥር መገኘቱን አሌካዯችም፡፡ በእርግጥ ተጠሪ ቤቱን ሉይዝ የቻሇው በኪራይ ነው 
የሚሌ መከራከሪያ ወዯ መጨረሻው አካባቢ አቅርባ እንዯነበር፣ ነገር ግን በዚህ መሠረትም 
ማስረጃ ማቅረብ እንዲሌቻሇች በፌ/ቤቱ ውሣኔ ተመሌክቶአሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤት 
የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ እንዯውለ እንዴትፇፅም የወሰነውም እነዚህን በማስረጃ 
የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ 

እንዯምናየው አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገችው የቤት ሸያጭ ውሌ እንዱፇርስ የበኩሌዋን ክስ 
ወይም የተከሣሽ ከሳሽነት ክስ አሊቀረበችም /የፌ/ብ/ሔግ. 1808/2/፡፡ ውለን መሠረት በማዴረግ 
ቤቱን ሇተጠሪ እንዲስረከበችም ፌሬ ነገርን በማስረጃ የማረጋገጥ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት 
ተረጋግጦአሌ፡፡ ተጠሪ ክስ ሉመሰርት የቻሇው ሇውለ አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑትን ሁኔታዎች 
እንዱሟለሇት ነው፡፡ እነዚህም ቤቱን የሚመሇከቱ ሰነድች ሲሆኑ፣ በፌ/ቤቶቹ የተወሰነውም 
አመሌካች እነዚህን ሰነድች እንዴትሰጠው ነው፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ የአንዴ ነገርን 
ባሇሃብትነት ማስተሊሇፌን ስሇሚመሇከቱ ውልች በተዯነገገው አንቀጽ 15 /የፌትሏብሓር ሔጉ/ 
በተመሇከተው ዯንብ መሠረት እንዯሚመራ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2875 ተመሌክቶአሌ፡፡ በአንቀጽ 15 
ሥር ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች ውስጥ ሇያዝነው ጉዲይ ተገቢነት ካሊቸው አንደ በቁ. 2281 
የተመሇከተው ሲሆን፣ ይህም ሻጩ የሸጠውን ነገር ባሇሃብትነት ሇገዢው የማስተሊሇፌ ግዳታ 
ያሇበት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ሻጩ የሸጠውን ነገር የማያስነካ መብት ሇገዢው ሇማስተሊሇፌ 
አስፇሊጊ የሆኑትን ተግባሮች ሇመፇጸም እንዲሇበትም ዯንጏአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች 
በሥር ፌ/ቤቶች የተወሰነበት በሔጉ የተጣሇበትን ግዳታ እንዱፇጽም ነው፡፡ በመሆኑም አቤቱታ 
የቀረበበት ውሣኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት 
የሚቻሌበት አግባብ  የሇም፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የሃሊባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 02925 የካቲት 10 ቀን 2002 ዓ.ም 
የሰጠውን ውሣኔ በማፅናት የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መ.ቁ. 
39512 ነሏሴ 28 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት 
ፀንቶአሌ፡፡ 

2.  አመሌካች ያቀረበችው የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡  
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምሰት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ  
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                                                      የሰ/መ/ቁጥር 61808 

 ህዲር 7 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ፀሏይ ፌቃደ  - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- 1- አቶ ብቻዬ ተስፊዬ  - አሌቀረቡም  

       2- አቶ መሰለ አዲነ ወኪሌ ታዯሰ አዲነ - ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ጉዲዩ በጋብቻ ወቅት የተፇራ የጋራ ሃብትን አንዯኛው ተጋቢ ሇላሊ ሶስተኛ ወገን የፇፀመውን 
የሽያጭ ውሌ የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት 
ሲሆን በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሣሽ ተጠሪዎች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

አመሌካች ከአንዯኛው ተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሣሥረው ሲኖሩ ጋብቻቸው ሀምላ 11 ቀን 2000 
ዓ.ም የፇረሰ መሆኑን ገሌፀው በጋብቻ ወቅት ያፇራነውን በኦሮሚያ ክሌሌ በባቱ ከተማ 
ያፇራነውን ቤት አንዯኛ ተከሣሽ /አንዯኛ ተጠሪ/ ሇሁሇተኛ  ተከሣሽ /ሁሇተኛ ተጠሪ/ ያሇእኔ 
ፇቃዴና ስምምነት ሸጧሌ፡፡ ቤቱ መሸጡን ያወቅሁት ነሏሴ 12 ቀን 2000 ዓ.ም ነው፡፡ ስሇዚህ 
ያሇፇቃዴና ስምምነቴ አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ፇራሽ ነው 
ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ በተከሣሽነት ቀርቦ ቤቱን 1994 ዓ.ም 
ሇአቶ መስፌን ዝንቱ አስተሊሌፋዋሇሁ፡፡ ይህንንም ያዯረግሁት በከሣሽ ፇቃዴና ስምምነት ነው፡፡ 
ቤቱን እኔ ሇሁሇተኛው ተከሣሽ /ሇሁሇተኛው ተጠሪ/ አሌሸጥኩም ቤቱ በሁሇተኛ ተከሣሽ ስም 
ስሇተዛወረ ውለ እንዱፇርስ መጠየቅ አይችሌም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ሁሇተኛው ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ቀርቦ መሌስ ባሇመስጠቱ ጉዲዩ በላሇበት ታይቷሌ፡፡ የሥር 
ፌርዴ ቤት አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አንዯኛ 
ተከሣሽ ሇሁሇተኛው ተከሣሽ ቤቱን መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም. በተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ 
በመሸጡ የቤቱ ስመሀብት ወዯ ሁሇተኛው ተከሣሽ የተዛወረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ አንዯኛ 
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ተከሣሽ ቤቱን ሇሁሇተኛ ተከሣሽ አሌሸጥኩም በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ 
በላሊ በኩሌ ቤቱ በገዥው  በሁሇተኛው ተከሣሽ ስም የተዛወረ በመሆኑ  በፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1806 ውለ ቀሪ ስሇሆነ ከሣሽ ውለ እንዱፇርስ ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ  ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አቅርባሇች፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የአንዯኛ ተጠሪን ክርክር ከሰማ 
በኋሊ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን  ውሣኔ  አፅንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ጥቅምት 25 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የበታች ፌርዴ ቤቶች ቤቱን ያሇ 
እኔ ፇቃዴና ስምምነት አንዯኛው ተጠሪ ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠ በመሆኑን አረጋግጠዋሌ፡፡ 
ንብረቱ በጋብቻ ወቅት የተፇራ የጋራ ንብረት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህንን ካጣሩና ካረጋገጡ 
በኋሊ ውለ ተፇፅሞ የቤቱ ስመሀብት በሁሇተኛ ተጠሪ ስም የተዛወረ  በመሆኑ ውለ ቀሪ ስሇሆነ 
እንዱፇርስ መጠየቅ አይችሌም በማሇት የሰጡት የህግ ትርጉም መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ እንዱሻርሌኝ በማሇት አመሌክታሇች፡፡ ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የተሸጠው 1994 ዓ.ም ሇአቶ 
መስፌን ዝንቱ ነው፡፡ ከእጃችን ከወጣ ስምንት ዓመት ሆኖታሌ፡፡ ስሇዚህ የአመሌካች መቃወሚያ  
ተገቢነት የሇውም፡፡ አመሌካች ገንዘብ ይገባኛሌ በማሇት አሊቀረበችም፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛው 
ተጠሪ በበኩለ ሀምላ 25 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት  የሰጠውን መጥሪያ በአግባቡ አሊዯረሰችሌንም፡፡ 
ቤቱን አንዯኛ ተጠሪ 1994 ዓ.ም ሇአቶ መስፌን  ዝንቱ በሽያጭ አስተሊሌፇዋሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ 
ሇአቶ መስፌን ዝንቱ ባሌቻ አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ  ሇመሇወጥ  የሚያስችሇው ውክሌና  
መስከረም 9 ቀን 2000 ዓ.ም. ከአንዯኛ ተጠሪ ተሰጥቶታሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ እኔ ከአቶ ዝንቱ ባሌቻ 
ቤቱን የገዛሁት በመሆኑ  አመሌካች ውለ እንዱፇርስ ያቀረቡት ክርክር ተገቢነት የሇውም 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ከሥር ክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን አኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች በጋብቻ ወቅት የተፇራው  የጋራ 
ንብረት አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ  ሇመሸጥ የተዋዋሇው  ውሌ ሙለ በሙለ ተፇፅሞ ቤቱ 
በሁሇተኛው ተጠሪ ስም ተመዝግቦ ቀሪ ስሇሆነ ውሌ ይፌረስሌኝ ብል ሇመጠየቅ አይችሌም 
በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ 
መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. ከሊይ የተያዘውን መሠረታዊ ጭብጥ ከመወሰናችን በፉት ጉዲዩ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በላሇበት ታይቶ የተወሰነበት ሁሇተኛ ተጠሪ 
በሰበር ችልት ያቀረባቸውን ክርክሮች ተገቢነት ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ ጉዲዩ 
በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በላሇሁበት የታየው አመሌካች በአግባቡ 
መጥሪያ ስሊሊዯረሰችኝ ነው በማሇት የሰበር መከራከሪያ አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በላሇሁበት የታየው አሊግባብ ነው የሚሌ ከሆነ 
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 78 እና ላልች አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን ሇሚመሇከታቸው ፌርዴ ቤቶች ከሚያቀርቡ በስተቀር ይህንን ነጥብ 
የሰበር መከራከሪያ አዴርገው ማቅረባቸው ሥርዓቱን ጠብቆ የቀረበ ክርክር ባሇመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ 
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ከዚህ  በተጨማሪ አንዯኛው ተጠሪ ቤቱ የተሸጠው 1994 ዓ.ም አመሌካች አውቃና ፇቅዲ ነው፡፡ 
ቤቱን ሇሁሇተኛ ተጠሪ የሸጥኩት እኔ ሳሌሆን አቶ ዝንቱ ባሌቻ ነው በማሇት ያቀረበው የፌሬ 
ጉዲይ ክርክር ዕውነትነት የላሇው መሆኑንና አንዯኛ ተጠሪ በወኪለ አቶ ዝንቱ ባሌቻ በኩሌ 
ሇሁሇተኛው ተጠሪ ቤቱን መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም የሸጠ መሆኑን ከባቱ ከተማ ማዘጋጃ 
ቤት የተሊከሇትን ማረጋገጫና በላልች ማስረጃዎች የተረጋገጠ መሆኑን በመግሇፅ ቤቱን 
ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠሇት አንዯኛ ተጠሪ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ሁሇተኛው ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ቀርቦ ያሌተከራከረበትንና ሁሇተኛው ተጠሪ በላሇበት ፌርዴ 
ቤቱ ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ የዯረሰበትን መዯምዯሚያ ትክክሌ እንዲሌሆነ በመዘርዘር 
ሇሰበር ችልት የሰጠው መሌስ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329/1/ የሚጥስና ሇዚህ 
ፌርዴ ቤት በህገ መንግስቱ አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 10 
የተሰጠውን ሥሌጣን ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ሁሇተኛው ተጠሪ ሀምላ 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበው መሌስ በመጀመሪያው ገፅ 
ሁሇተኛው ፕራግራፌ ቤቱን የገዛው አንዯኛ ተጠሪ ቁጥሩ 4039/1/2000 በሆነና  መስከረም 9 
ቀን 2000 ቤቱን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ የሚያስችሇው ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን ከሰጠው ከአቶ 
ዝንቱ ባሌቻ መሆኑን ግሌፅ አዴርጎታሌ፡፡ አንዴ ተወካይ ከወኪሌነቱ ሥሌጣን ወሰን ሣያሌፌ 
በላሊ ሰው ስም የመዋዋሌ ተግባሮች የፇፀመ እንዯሆነ በእሱ የተፇፀሙት ተግባሮች በቀጥታ 
በሿሚው እንዯተፇፀመ እንዯሚቆጠሩ በፌትብሓር ህግ ቁጥር 2189 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ 
በመሆኑ አቶ ዝንቱ ባሌቻ ከሁሇተኛው ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ በአንዯኛው 
ተጠሪ እንዯተፇፀመ የሚቆጠር ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች በጋብቻ ወቅት የተፇራውን 
የጋራ ንብረት ያሇአመሌካች ፇቃዴ ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠው አንዯኛው ተጠሪ ነው በማሇት 
የዯረሱበት መዯምዯሚያ ስህተት የላሇውና ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ በጋብቻ ተሣሥረው ሲኖሩ ያፇሩትንና በኦሮሚያ ክሌሌ በባቱ 
ከተማ ቀበላ ዏ1 የሚገኘውን ቤት አንዯኛ ተጠሪ መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ የውሌ 
ሰነዴ ሇሁሇተኛው ተጠሪ የሸጠ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን ሇሁሇተኛ ተጠሪ 
የሸጠው በወኪለ አቶ ዝንቱ ባሌቻ በኩሌ በመሆኑና አመሌካች አቶ ዝንቱ ባሌቻ የጋራ ንብረት 
የሆነውን ቤት እንዱሸጥ እንዱሇወጥ ውክሌና ያሌሰጡ በመሆኑና ቤቱ ሲሸጥ ፇቀዲቸውን 
ያሌሰጡ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለ እንዱፇርስ ያቀረቡትን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው 
የቤቱ ስመሀብት በሁሇተኛው ተጠሪ ስም የተዛወረ መሆኑን የባቱ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ነሏሴ 12 
ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፇው ዯብዲቤ አረጋግጧሌ፡፡  የአንዴ ውሌ መፇፀም ውለን ቀሪ የሚያዯርገው 
በመሆኑ አመሌካች ውለ በሙለ በመፇፀሙ ምክንያት ቀሪ የሆነ ውሌ ፇራሽ እንዱባሌ 
ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇትና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1806 ዴንጋጌን በዋቢነት 
በመጥቀስ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሠረቱ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1806 ተዋዋይ ወገኖች በውሌ የገቡት ግዳታ ቀሪ 
የሚሆንበትን መሠረታዊ ምክንያት የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ ተዋዋይ ወገኖች በህግ አግባብ 
ያቋቋሙት ውሌ በመካከሊቸው ሔግ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1731/1/ ይዯነግጋሌ፡፡ 
ስሇሆነም ተዋዋይ ወገኖች አንዲቸው ሇላሊው በዉሌ የገቡት ግዳታ ሙለ በሙለ ከፇፀሙ ውለ 
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እንዯ ህግ ሆኖ ተዋዋዮቹን ማስገዯደ ቀሪ የሚሆን መሆኑን  የፌታብሓር ህግ ቁጥር 18ዏ6 
ይዯነግጋሌ፡፡ ዴንጋጌው ተዋዋዮች በውለ የገቡት ግዳታ ቀሪ የሚሆንበትን /Extinction of 
contract ” ምክንያት ከሚሆኑት ነገሮች አንዯኛውን የሚዯነግግ ነው፡፡ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1806 ተዋዋይ ወገኖች የተዋዋለትና ሙለ በሙለ ግዳታቸውን የፇፀሙበት ውሌ የእኔን 
መብትና ጥቅም  የሚነካና ህጋዊ ዉጤት ሉሰጠው የሚገባ ውሌ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ውለ ፇራሽ 
እንዱሆን ይወሰንሌኝ የሚሌ ጥያቄ የሚያቀርቡ ሶስተኛ ወገኖች የውለን ህጋዊነት በመቃወም 
ውለ እንዱፇርስ ከመጠየቅ የሚገዴብ የህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ አመሌካች 
አንዯኛው ተጠሪ የጋራ ሀብቴ የሆነውን ቤት ያሇእኔ ስምምነት ሇሁሇተኛው ተጠሪ ሸጧሌ፡፡ 
ስሇዚህ ውለ ፇራሽ ነው ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ 
ተጠሪ የተዋዋለት የቤት ሽያጭ ውሌ ሙለ በሙለ ተፇፅሞ ቤቱ በገዥው  በሁሇተኛው ተጠሪ 
ስም መመዝገቡ የማያግዲት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌታብሓር ህጉ ስሇውለ ታውቆ 
መቅረት ሇተዯነገገው ክፌሌና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 18ዏ6 የተዛባ ትርጉም በመስጠት 
የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. አንዯኛ ተጠሪ ቤቱ የተሸጠው በአመሌካች ስምምነት ነው፡፡ ቤቱ በ1994 ዓ.ም ከአቶ 
መስፌን ዝንቱ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር ዕውነትነት የላሇው መሆኑንና ቤቱ አንዯኛ ተጠሪ 
ሇሁሇተኛ ተጠሪ መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ የውሌ ሰነዴ የተሸጠ መሆኑ በሥር 
ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ጋብቻ የፇረሰው ሀምላ 11 ቀን 
2ዏዏዏ ዓ.ም በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተሰጠ የፌች ውሣኔ መሆኑንና የቤቱን 
መሸጥ  ያወቀችው ነሏሴ 12 ቀን 2000 ዓ.ም መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረበችው የክስ 
ማመሌከቻ  ገሌፃሇች፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የሥር ፌርዴ ቤት  ውዴቅ ያዯረገውን ቤቱ በአመሌካች 
ስምምነት 1994 ዓ.ም ተሸጧሌ የሚሇውን መከራከሪያ ከማቅረቡ ውጭ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ 
በወኪለ ዝንቱ ባሌቻ በኩሌ ሇሁሇተኛው ተጠሪ መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የውሌ 
ሰነዴ የሸጠ መሆኑን እንዯምታውቅ ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ የላሇ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ የፇፀሙት የቤት ሽያጭ  ውሌ በፌርዴ 
ፇራሽ እንዱሆን ክስ ያቀረበችው ታህሣሥ 4 ቀን 2001 ዓ.ም. በመሆኑ ይኸም አመሌካች ውለ 
መፇፀሙን  ካወቀችበት ከነሏሴ  12 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ከአራት ወራት ባሌበሇጠ ጊዜ 
ውስጥ እንዯሆነ ያሣያሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለ ከተፇፀመበት 
መስከረም 8 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ በአንዴ ዏመት ከሶስት ወራት  ውለ እንዱፇርስ ክስ 
ያቀረበች መሆኑን ያሣያሌ፡፡ ከዚህ  አንፃር ስንመሇከተው አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች ውለ 
እንዱፇርስ ያቀረበችው ክስ በይርጋ የሚታገዴ ነው በማሇት ከሥር ፌርዴ ቤት ጀምሮ እስከ ሰበር 
ችልት ያቀረበው ክርክር የተሻሻሇውን የቤተሠብ ህግ አንቅፅ 69 ዴንጋጌዎች  መሠረት ያሊዯረገና  
ተገቢነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ በኦሮሚያ ክሌሌ ምስራቅ ሸዋ ዞን በባቱ ከተማ ዏ1 ቀበላ በአንዯኛ ተጠሪ ስም 
ተመዝግቦ የነበረው ቤት አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ በጋብቻ ሲኖሩ ያፇሩት የጋራ ሀብት መሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ይህንን የጋራ ሃብት ያሇአመሌካች ስምምነት ሇሁሇተኛው ተጠሪ 
መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ውሌ የሸጠው የተሻሻሇው የቤተሠብ ህግ አዋጅ ቁጥር 
213/92 አንቀፅ 69 ዴንጋጌዎችን የሚጥስ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ ተጠሪ የጋራ የሆነውን 
የንብረት ያሇአመሌካች ፇቃዴ  ሇሁሇተኛ ተጠሪ ሇመሸጥ የፇፀመው  ውሌ ፇራሽና አመሌካች 
ሊይ ህጋዊ አስገዲጅነት የላሇው ነው ብሇው መወሰን ሲገባቸው  ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን 
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የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1806 ዴንጋጌ በመጥቀስ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ  የበታች 
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አንዯኛ ተጠሪ የአመሌካች የጋራ ሃብት የሆነውን በኦሮሚያ ክሌሌ ምስራቅ ሸዋ ዞን ባቱ 
ከተማ ቀበላ 01 የሚገኘውን መኖሪያ ቤት ሇሁሇተኛው ተጠሪ ሇመሸጥ አመሌካች ሣታወቅና 
ሳትስማማ መስከረም 8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በወኪለ አማካኝነት የተዋዋሇው ውሌ ፇራሽ ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ በመሆኑ አመሌካች በቤቱ 
ሊይ ያሊትን የጋራ ባሇሀብትነት መብትና ዴርሻ የመጠየቅ መብት አሊት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ 62162 
ሔዲር 21 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፣  መትከሌ ሌምዓት ሁሇገብ መ/ህ/ስ ማህበር  

ተጠሪዎች፣  ቄስ ካሊዩ ኪሮስ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በብዴር የተሰጠን ገንዘብ ይመሇስ በሚሌ የቀረበውን ክስ 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ ያስተናገዯው የስሃርቲሳምሬ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን 
ከሣሽ የነበረው አመሌካች ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪን የከሰሰው ታህሳስ 15 ቀን 1997 ዓ.ም. የውሃ 
ሞተር ዋጋው 4900.00(አራት ሺኅ ዘጠኝ መቶ ብር) በ9% ወሇዴ ስላት ሇአራት አመት ጊዜ 
ከፌሇው እንዱጨርሱ ፣ጊዜው ካሇፇ ግን በ18% ወሇዴ ስላት እንዱከፌሌ በአይነት በብዴር ውሌ 
የሰጣቸው መሆኑን፣ተጠሪ በጊዜው ሉከፌሇው ያሇመቻለን ገሌጾ ተጠሪ ዋናውን ገንዘብ ብር 
4900.00 በ9% ብር 1764.00፣ጊዜው በማሇፈ ዯግሞ በ18% ወሇዴ ብር 1499 በጠቅሊሊው ብር 
8163.00(ስምንት ሺህ አንዴ መቶ ስሌሳ ሶስት ብር) እንዱከፌሇው ይወሰን ዘንዴ ነው፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም ውለ ስሇመኖሩና የመክፌያ ጊዜው ስሇማሇፈ አመነው 
ወሇደን በተመሇከተ ግን አስተያየት እንዱዯረግሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የወረዲ ፌርዴ ቤትም ተጠሪን ሇገንዘቡ ያሇመመሇስ ኃሊፉ አዴርጎ የኃሊፉነታቸውን 
መጠን ግን ዋናው ገንዘብ በ9% ወሇዴ ታስቦ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚኅ ውሳኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቅሬታውን 
ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የወሇዴ መጠኑ 18% መሆን 
ሲገባው የበታች ፌርዴ ቤቶች 9% ብቻ በማሇት የወሰኑት የፋዳራለን አዋጅ ቁጥር 
147/1991፣402/1996 እና በክሌለን አዋጅ ቁጥር 145/2000 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች 
ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ ዋናውን የብዴር ገንዘብ ከ9% 
ወሇዴ ጋር ብቻ እንዱከፌለ በበታች ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት ከአዋጅ ቁጥር 
147/1991 አንቀፅ 34(2) እና አዋጅ ቁጥር 402/1996 አንቀጽ 5 አንጻር ሇመመርመር  ሲባሌ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ 
በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የክርክሩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን 
ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ ከአመሌካች በውሌ የተበዯሩት ገንዘቡ በአራት አመታት ውስጥ 
የሚመሇስ ሁኖ በዚህ ጊዜ የሚታሰብ የወሇዴ መጠን 9%፣ጊዜው ካሇፇ ዯግሞ ወሇደ 18% 
እንዯሚሆን መስማማታቸውን የብዴር ውለ የሚያረጋግጠው ጉዲይ ሲሆን ተጠሪም ይህንኑ 
ስምምነት የሚክደት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች የወሇዴ መጠኑ 9% እንዱሆን 
የወሰኑት አመሌካች አግባብነት ያሊቸውን የማህበራት ሔጎችን መሰረት አዴርጎ ክርክሩን አቅርቦ 
እያሇ በማሇፌ ነው፡፡ 

በመሰረቱ በሔግ የተቋቋሙ ውልች በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ የሔግን ያህሌ አስገዲጅነት ያሊቸው 
ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡አንዴ ውሌ ሔጋዊ ነው ሇማሇት 
ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1678 ስር የተመሇከቱትን የውሌ አቋሞችን ማሟሊት ይገባዋሌ፡፡ በዚህም 
መሰረት የሚፀና ውሌ ነው ሇማሇት የሚቻሇው ውሌ ሇመዋዋሌ ችልታ ባሊቸው ሰዎች መካከሌ 
ጉዴሇት የላሇው ስምምነት መኖር፣በቂ የሆነ እግጠኛነት ያሇው የሚቻሌና ሔጋዊ የሆነ ጉዲይ 
እና በሔጉ የሚፇሇገው የውለ አፃጻፌ ፍርም መሟሊት አሇባቸው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አከራካሪው ነጥብ የወሇዴ መጠኑ 18% ሉሆን ይገባሌ ተብል በአመሌካች 
የተጠየቀው ዲኝነት ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑን ነው፡፡አመሌካች ይህንኑ የዲኝነት ጥያቄ ሔጋዊ 
ነው በማሇት በዋቢነት የሚጠቀሰው የማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 34(2) እና 
አዋጅ ቁጥር 402/1996 አንቀጽ 5 እንዱሁም የክሌለን የማህበራት አዋጅ ቁጥር 145/2000ን 
ነው፡፡ 

በበኩሊችን እንዯአየነው በአዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 34(2) ስር አንዴ ማህበር ሊበዯረው 
ገንዘብ የሚያገኘው ወሇዴ ከባንክ የማበዯሪያ ወሇዴ ሉበሌጥ አይችሌም በሚሌ በሃይሇ ቃሌ 
የተቀመጠ የነበረ ሲሆን ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 402/1996 ዯግሞ 
በአዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 34(2) ስር ተቀምጦ የነበረው ዴንጋጌ ሙለ በሙለ መሻሩን 
በአንቀጽ 5 ስር አስፌሯሌ፡፡ እንዱሁም የአዋጅ ቁጥር 147/1991ን ሇማስፀፇም በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት የወጣው ዯንብ ቁጥር 106/1996 በአንቀጽ 11 እና 14 ዴንጋጌዎች ስር 
ከአስቀመጣቸው ሁኔታዎች የብዴር አሰጣጥ ስርኣት በማህበሩ መተዲዯሪዯያ ዯንብ ሉወሰን 
እንዯሚችሌ መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የክሌለ የማህበራት አዋጅ ቁጥር 
145/2000ም ተመሳሳይ ይዘት ያሇው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በሔጉ ረገዴ  ያሇው ማዕቀፌ ይህን 
የሚመሰሌ ከሆነ አመሌካች ከተጠሪ የ18% ወሌዴ ጥያቄ ያቀረበው በሔጉ አግባብ የተመሰረተው 
መተዲዯሪያ ዯንብ የሚፇቅዴ መሆኑንና ይህንኑም ተጠሪ አውቀው ግዳታ የገቡ መሆኑን 
በመግሇጽ ነው፡፡እንዱህ ከሆነ አመሌካች ከተጠሪ 18% ወሇዴ የማይጠይቅበት እና ተጠሪም 
በገቡት ግዳታ መሰረት የማይወጡበት ወይም 18% ወሇዴ የማይከፌለበት ሔጋዊ ምክንያት 
የሇም፡፡በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በዋናው ገንዘብ 9% ወሇዴ ብቻ ነው ሉከፌለ 
የሚገባው በማሇት የሰጡት ውሳኔ ከሊይ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ በመሆኑ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. በሰሃርቲሳምሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 004448 ግንቦት 12 ቀን 2002 ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በዯቡባዊ ምስራቅ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 02682 ግንቦት 26 ቀን 2002 ዓ.ም. 
እንዱሁም በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 40515 
መስከረም 21 ቀን 2003 ዓ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡  

2.  ከአመሌካች ጋር በተዯረገው የብዴር ውሌ ተጠሪ የብዴር ጊዜው ካሇፇ በሁዋሊ የሚታሰበው 
ወሇዴ 18% ነው ብሇናሌ፡፡በዚህም መሰረት ተጠሪ በጠቅሊሊው ሇአመሌካች ብር 
8163.00(ስምንት ሺህ አንዴ መቶ ስሌሳ ሶስት ብር) ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 

   ብሇናሌ፡፡  

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

        

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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የሰ/መ/ቁ. 57280 
                                                           ጥር 3 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡-1. ሴንትራሌ ቬኑ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር  ከተራ ቁጥር 1 እስከ 3  ሊለት 

          2. ወ/ሮ ሸዋወንዴም ተስፊዬ                    አመሌካቾች ጠበቃ አቶ ዘሊሇም     

          3. አቶ ዲዊት ከበዯ                            ክፌላ ቀረቡ 

          4. የወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ወራሽ ወ/ሮ አስገዯች አበበ ጠበቃ ቸርነት ወርድፊ ቀረቡ   

ተጠሪዎች ፡-1. አቶ ሰሇሞን ከተማ                        ጠበቃ አቶ ጥሊሁን  

           2. አሌ-ሳሌቫቶር ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር     ዯስታ ቀረቡ 

 
ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክርና የአራተኛ አመሌካች ወራሽ ወ/ሮ አስገዯች አበበ ከተጠሪዎች ጋር 
ሰኔ 13 ቀን 2003 ዓ.ም ያዯረጉትን የዕርቅ ስምምነትና በዕርቅ ስምምነቱ ሊይ የተሰጡ 
አስተያየቶችን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 
27497 መጋቢት 12 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌካቾች በጋራ ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅትና የሔንፃ ሽያጭ ውሌን የሚመሇከት 
ነው፡፡ 

የክርክሩ መነሻ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሦስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር ግንቦት 7 ቀን 
1997 ዓ.ም. የሴንትራሌ ቬንዩ ሆቴሌን ከነመገሌገያ ዕቃዎቹና ህንፃው ሌንሸጥሊቸው በፅሐፌ 
ውሌ ተዋውሇናሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ብር 200,000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ቀብዴ ከከፇሇ በኋሊ 
ቀሪውን ግዳታውን እንዱወጣ በሰጠነው ማስጠንቀቂያ መሠረት ግዳታውን ባሇመወጣቱ ውለን 
ሰርዘነዋሌ፡፡ ስሇዚህ ሆቴለን ከነመገሌገያ ዕቃዎቹ እንዱያስረክበን፣ በውለ መሠረት ብር 
100,000 /መቶ ሺህ ብር/ መቀጫ እንዱከፌሇን፣ የሆቴለን ስም በመቀየር ሊዯረሰው ጉዲት ክስ 
የማቅረብ መብታችን እንዱጠበቅሌን በማሇት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ 
በክርክሩ አራተኛ አመሌካችና ሁሇተኛ ተጠሪ ጣሌቃ ገብ ተከራካሪዎች ሆነው ገብተዋሌ፡፡ ተከሳሽ 
/አንዯኛ ተጠሪ/ እና ሁሇተኛ ተጠሪ የሽያጭ ውለ አሇመፇፀም በኃሊፉነት የሚጠየቁት ከሳሾች 
ናቸው፡፡ እኛ በውለ በገባነው ግዳታ መሠረት ብር 6,450,000 /ስዴስት ሚሉዮን አራት መቶ  
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ሀምሣ ሺህ ብር/ ዕዲ ከፌሇናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ውለ ፇራሽ 
ነው በማሇት ወስኖ ተጠሪዎች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶቷሌ፡፡ ተጠሪዎች 
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት የተጠሪዎችና የአመሌካቾችን ክርክር በሰበር መዝገብ ቁጥር 32299 ከሰማ በኋሊ 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 27497 ሏምላ 26 ቀን 
1999 ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ይግባኝ ሰሚው ችልት፣ 

1. የሥር ከሳሽ የነበሩት ወ/ሮ ሸዋወንዴም ተስፊዬ /ሁሇተኛ አመሌካች/ እና አቶ ዲዊት ከበዯ 
/ሶስተኛው አመሌካች/ ውለን በተናጠሌ ሰርዘነዋሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት አሇው 
ወይስ የሇውም? 

2. የውለ መሠረዝ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት አሇ ወይስ የሇም? 

3. የሥር ጣሌቃ ገብ የነበረችው ወ/ሮ ነጠረች ከበዯ /አራተኛ አመሌካች/ ውለ እንዱፇረስ 
ሇመጠየቅ ይችሊለ ወይስ አይችለም? ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ንብረት ሊይ መብት አሊቸው 
ወይስ የሊቸውም? መብት አሊቸው ከተባለ መብታቸው በምን ሁኔታ መከበር አሇበት የሚለትንና 
ላልች ከውሌ መሠረዝ ጥያቄ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ተጨማሪ ነጥቦች በመመሌከት ውሣኔ 
ይሰጥበት በማሇት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 343 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት 
መሌሶታሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰበር ችልቱ በሰበር መዝገብ ቁጥር 32299 
ጥር 7 ቀን 2001 ዓ.ም. በሰጠው ውሣኔ በመሠረታቸው ጭብጦችና ላልች ተያያዥነት ባሊቸው 
ነጥቦች ሊይ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን እንዱያቀርቡ ካዯረገ በኋሊ የመጀመሪያውን ጭብጥ 
በተመሇከተ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችለበት ሁኔታ የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡  
በሁሇተኛው ጭብጥ አመሌካቾች ውለን በፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇማሰረዝ የሚያስችሌ ምክንያት ያሇ 
ስሇመሆኑ በፌሬ ጉዲዩ ዯረጃ አሊስረደም ውለ ያሌተፇፀመው በአመሌካቾች ቀሪ ግዳታቸውን 
ባሇመወጣታቸው ባሇመሆኑ ሻጮች /አመሌካቾች/ ውለን በፌርዴ ሇማስረከብ የሚያስችሌ የሔግም 
ሆነ የፌሬ ጉዲይ መሠረት የሊቸውም የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ ሶስተኛውን ጭብጥ 
በተመሇከተ አራተኛ አመሌካች የሟች ወራሽ መሆናቸው የተረጋገጠው ንብረቱ በውሌ ከተሊሇፇ  
በኋሊ በመሆኑ ዴርሻዋን ከሻጮች ከምትጠይቅ በቀር ውለ እንዱፇርስ ሇመጠየቅ አትችሌም ውለ 
እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት አሊት ቢባሌ እንኳን ተዋዋዮቹን ወዯ ነበሩበት መመሇስ አይቻሌም 
በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43165 ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ.ም 
የሰጠውን ውሣኔ ሙለ በሙለ ሽሮታሌ፡፡ 

አመሌካቾች በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ የቀረበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት 
ነው፡፡ አመሌካቾች ሰኔ 15 ቀን 2002 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ 
አመሌካቾች አንዯኛው ተጠሪ በውለ መሠረት ግዳታውን እንዱወጣና ቀሪውን ክፌያ እንዱከፌለ 
መስከረም 27 ቀን 1998 ማስጠንቀቂያ የሰጡት ቢሆንም ተጠሪ ግዳታውን ሇመወጣት ፇቃዯኛ 
ባሇመሆኑ ውለን በተናጠሌ ሰርዘውታሌ፡፡ ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካቾች ውለን 
በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚያስችሊቸው ሁኔታ የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የሆቴሌ ዴርጅቱን ህንፃውን በሆቴለ ሊይ ካሇው ዕዲና 
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የሠራተኛ ዕዲ ጭምር ገዝቷሌ፡፡ ገዥ ሇሻጮች ብር 1,000,000 /አንዴ ሚሉዮን ብር/ ሇመክፇሌ 
ከተስማማ በኋሊ ብር  200,000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ቀብዴ ከፌል ቀሪውን ሰማኒያ ፏርሰንት 
ክፌያ ያሌፇፀመና ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑና በእኛ በኩሌ ይግባኝ ሰሚው ችልት ውለን 
በፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመሰረዝ የሚያበቃ ሁኔታ የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1983/1/ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበና በሰበር ሉታረም የሚገባው ነው፡፡  

አራተኛ አመሌካችን በተመሇከተ አከራካሪው ንብረት ያሌተከፊፇሇ የውርስ ንብረት ባሇበት ሁኔታ 
ያሇ አራተኛ አመሌካች ፇቃዴና ስምምነት ንብረቱን ሇላሊ ሰው ሇማስተሊሇፌ እንዯማይችሌ  
በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1060 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1266 ተዯንግጎ እያሇና፣ አራተኛ 
አመሌካች የሟች ወራሽ ናቸው ተብሇው የሚያዙት ሟች ህይወት ካሇፇበት ቀን ጀምሮ መሆን 
ሲገባው የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ መጠየቅ አትችሌም ተብል መወሰኑ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውለን አፌርሶ ተዋዋዮቹን ወዯ ነበሩበት ሇመመሇስ 
አይቻሌም በማሇት የሰጠው የሔግ ትርጉምና ምክንያት ስህተት ያሇበት ነው፡፡ በአጠቃሊይ ይግባኝ 
ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡    

ተጠሪዎች በበኩሊቸው ኀዲር 30 ቀን 2003 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
ውለን በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችለ ስሇመሆኑ በሸያጭ ውለ በግሌፅ አሌተመሇከተም፡፡ ገዥ 
ቀሪውን ብር 800,000 /ስምንት መቶ ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ የውሌ ግዳታ የገባው የንብረቱ ስመ 
ሀብት ወዯ ገዥ ሲዛወር መሆኑ በውለ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች በጠየቅነው ጊዜ 
ቀሪውን ዋጋ ስሊሌከፇሇን ውለን ሰርዘናሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የሔግ መሠረት የሇውም፡፡ 
አመሌካቾች ኀዲር 23 ቀን 1998 ዓ.ም ሇሰጡት ማስጠንቀቂያ ተጠሪዎች ኀዲር 26 ቀን 1998 
ዓ.ም በፅሐፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ስሇዚህ አመሌካቾች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሔግ መሠረት 
የሇውም ይባሌሌን፡፡ የሆቴሌ ዴርጅቱ ሽያጭ ውሌ በፌርዴ ቤት ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባዋሌ በማሇት 
አመሌካቾች የሚከራከሩት ተጠሪዎች መሠረታዊ የሆነ የውሌ መጣስ ተግባር ፇፅመዋሌ በማሇት 
ነው፡፡ አመሌካቾች ገዥ የሽያጩን ሰማኒያ ፏርሰንት ዋጋ አሌከፇሇም በማሇት የሚከራከሩት ገዥ 
በሁሇት ባንኮች ይፇሇግ የነበረውን ስምንት ሚሉዮን ብር /ብር 8,000,000/ ዕዲ የከፇሇ መሆኑንና 
ላልች የውሀ፣ የመብራት፣ የስሌክና የመሳሰለት ውዝፌ ዕዲዎች በመክፇሌ በውለ የገባውን 
ኃሊፉነት የተወጣ መሆኑን ወዯ ጎን በመተው ነው፡፡ ተጠሪዎች የውሌ ግዳታቸውን ከዘጠና 
ፏርሰንት በሊይ የተወጡ ሲሆን አመሌካቾች የሰጡትን ውክሌና በመሻር የንብረቱ ስመ-ሀብት ወዯ 
ገዥ እንዲይዘወር እንቅፊት በመፌጠር ኃሊፉዎች ናቸው፡፡ 

ሟች አቶ ከበዯ ጠቅሊሊ ንብረታቸውን ሇሁሇተኛ አመሌካችና ሇሶስተኛ አመሌካች በኑዛዜ ሰጥተው 
የሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛው አመሌካች የሟች የኑዛዜ ወራሾች መሆናቸው በመዝገብ ቁጥር 
1262/90 ኀዲር 2 ቀን 1999 ዓ.ም በፌርዴ ቤት ተወስኗሌ፡፡ አራተኛ አመሌካች የፌርዴ 
መቃወሚያ በማቅረብ የሁሇተኛና የሶስተኛ አመሌካቾች የኑዛዜ ወራሽነት አሊሰረዙም፡፡ ተጠሪዎች 
የግዥ ውሌ የፇፀሙት ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ አመሌካች የሟች ወራሽ መሆናቸውን 
በማረጋገጥ በፌርዴ ቤት የተሰጠውን ማስረጃ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ አራተኛ አመሌካች 
የሟች ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጠው ያቀረቡት ሟች ከዚህ ዓሇም በሞት ከተሇዩ ከስምንት 
ዓመት በኋሊ ሲሆን በክርክሩ ሂዯት ንብረቱ ሊይ የሰጡት የእግዴ ትእዛዝ የሇም፡፡ ስሇዚህ አራተኛ 
አመሌካች ቀዯም ብል በፌርዴ ቤት በተሰጣቸው ማስረጃ መሠረት ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ 
አመሌካች የፇፀሙትን የሽያጭ ውሌ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ የሚችለበት የሔግ መሠረት የሇም፡፡ 
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ የሥር 
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ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በማፅናት እንዱያሰናብተን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሳስ 26 
ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ 
ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው፡- 

1. ተጠሪዎች ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም በተዯረገው ውሌ መሠረት ግዳታቸውን እንዱፇፅሙ 
ማስጠንቀቂያ ሰጥተናቸው ግዳታቸውን ያሌፇፀሙ በመሆኑ ውለን በተናጠሌ ሰርዘነዋሌ በማሇት 
አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር ይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ 
ያዯረገው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የመጀመሪያው ጭብጥ የሚታሊሇፌ ቢሆን፣ 

2. ተጠሪዎች መሠረታዊ የውሌ መጣስ ተግባር የፇፀሙ በመሆኑ ውለ በፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ሉሰረዝ ይገባዋሌ በማሇት አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር ይግባኝ 
ሰሚው ፌርዴ ቤት የሔግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? 

3. አራተኛ አመሌካች ሟች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯን በመተካት በሰበር ተከራካሪ የሆኑት ወ/ሮ 
አሰገዯች አበበ ከተጠሪዎች ጋር ሰኔ 13 ቀን 2003 ዓ.ም ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት ተመዝግቦ 
ሔጋዊ ውጤት ሉሰጠው ይገባሌ ወይስ አይገባም? 

4. አራተኛ አመሌካች የነበሩት ወ/ሪት አበራች ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የእኔ የጋራ 
ሀብት የሆነውን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃውን ሇአንዯኛ ተጠሪ ሇመሸጥ የተዋዋለት ውሌ እኔ 
ያሌተስማማሁበት በመሆኑ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት ያቀረበችውን ክርክር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 
ቤት ሳይቀበሇው መቅረቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚለትን ጭብጦች ይግባኝ ሰሚው 
ችልት ተገቢውን ማጣራት አዴርጎ ካረጋገጣቸው ፌሬ ጉዲዮችና አግባብነት ካሊቸው የሔግ 
ዴንጋጌዎች ጋር በመመርመር ውሣኔ መስጠት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያው ጭብጥ ይህ የሰበር ችልት ጉዲዩን ሇይግባኝ ሰሚው ችልት በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 32299 ሲመሌስ ይግባኝ ሰሚው ችልት አጣርቶ ውሣኔ እንዱሰጥባቸው ከመሠረታቸው 
ጭብጦች አንዯኛውና የመጀመሪያው ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ይህንን ጭብጥ በመያዝ የግራ 
ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሦስተኛ 
አመሌካቾች ተጠሪዎች ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም በተዯረገው የንግዴ ዴርጅትና የሔንፃ ሸያጭ 
ውሌ በገቡት ግዳታ መሠረት ቀሪውን ክፌያ ብር 800,000 /ስምንት መቶ ሺህ ብር/ በአእምሮ 
ግምት በቂ ነው ባሌነው በአስር ቀን ውስጥ እንዱፇፅሙ መስከረም 27 ቀን 1998 ዓ.ም 
ማስጠንቀቂያ ሰጥተናቸዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በውለ መሠረት ክፌያ ያሌፇፀሙ በመሆኑ አንዯኛ፣ 
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ የሰረዝነው መሆኑንና ይህንም በፌታብሓር ህግ 
የተዯነገገ መሆኑን በማንሣት ያቀረበውን ክርክር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው 
አሊግባብ ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ 
አመሌካቾች በውሌ በገቡት ግዳታ መሠረት የሸጡትን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃ ስመ ሃብት ወዯ 
ገዥዎች እንዱዛወር ተገቢውን ተግባር አሌፇፀሙም፡፡ ሇውለ አሇመፇፀም በኃሊፉነት የሚጠየቁት 
አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች በመሆናቸው ውለን በተናጠሌ የመሠረዝ መብት 
የሊቸውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

በመርህ ዯረጃ በሔግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች ባቋቋሟቸው ሰዎች ሊይ ሔግ በመሆናቸው 
ተዋዋይ ወገኖች በውሌ የገቡትን ግዳታ የመፇፀም ግዳታ አሇባቸው፡፡ ተዋዋይ ወገኖች በሔግ 
አግባብ ያቋቋሟቸው ውልች ተገዥ የመሆንና ግዳታቸውን በታማኝነት የመፇፀም ኃሊፉነት 
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ያሇባቸው በመሆኑ ህጉ ተዋዋይ ወገኖች በህግ መሠረት ያዯረጉትን ውሌ አንዯኛው ወገን 
በፇሇገው ጊዜ የፇሇገውን ምክንያት እየሰጠ ውሇታውን እንዱሰረዝ የሚፇቅዴ አይዯሇም፡፡ ይህም 
በመሆኑ በህግ አግባብነት የተቋቋመን ውሌ አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ሇመሰረዝ 
የሚችሇው በሔግ በግሌፅ ከተመሇከቱ ሌዩ ሁኔታዎች ውስጥ አንዴ ውሌን ሇመሰረዝ የሚያስችሌ 
ሌዩ ሁኔታ መሟሊቱን በማረጋገጥ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በህግ የተዯነገገው ውሌን ሇመሰረዝ 
በሚያስችሌ ሌዩ ምክንያት ውለን የሰረዘ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ውለን በተናጠሌ 
ሰርዠዋሇሁ የሚሇው ተዋዋይ ወገን ነው፡፡   

በአገራችን አንዯኛው ተዋዋይ ወገን ውለን በተናጠሌ ሉሰርዝ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች 
በፌታብሓር ሔግ ውሌን ስሊሇመፇፀም በሚዯነግገው ክፌሌ ተዘርዝረዋሌ፡፡ ስሇሆነም በአገራችን 
አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ውሌ ሉሰርዝ የሚችሇው ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786 
እስከ ፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 ከተዘረዘሩት ምክንያቶች አንዯኛው ተሟሌቶ ሲገኝ ነው፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786 እስከ ፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተከታታይነትና ተያያዥነት ያሊቸውና አንዯኛው ተዋዋይ በተናጠሌ 
ውሌን ሉሰርዝ ስሇሚችሌባቸው ሁኔታዎች የሚዯነግጉ መሆኑን የዴንጋጌዎቹን አቀራረፅና ህግ 
አውጭው ሇዴንጋጌዎቹ የሰጠውን ተከታታይነት ያሊቸው ተራ ቁጥሮች በማየት ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በመጀመሪያ “በአንዴ ወገን ብቻ የሚዯረግ የውሌ ማፌረስ” የሚሌ ጠቅሊሊ ርዕስ 
የተሰጠው 

- የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786 ተራ ቁጥር 1 “የውሌ ማፌረሻ የሆኑ ቃልች” በሚሌ  

  ርእስ ሥር አንዯኛውን የውሌ ማፌረሻ (መሠረዥያ) ምክንያትን የሚዯነግግ ሲሆን  

- የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 በተራ ቁጥር 2 “ቁርጠኛ የሆነ የውሌ መፇፀሚያ”  

  - የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1788 በተራ ቁጥር 3 “መፇፀም አሇመቻሌ” 
- የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 በተራ ቁጥር 4 “መፇፀምን እንቢ ስሇማሇት” 

በሚሌ ርዕስ አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ውሌ ሉሰርዝ የሚችሌባቸውን ሌዩ ሁኔታዎች 
ዯንግገዋሌ፡፡ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ ሠርዘነዋሌ ብሇው የሚከራከሩት ተጠሪዎች በውሌ 
የገቡትን ግዳታ በአስር ቀናት ውስጥ እንዱፇፀሙ ማስጠንቀቂያ ሰጥተናቸው፣ በተሰጣቸው አስር 
ቀናት ውስጥ ግዳታቸውን ያሌፇፀሙ በመሆኑ ውለን ሠርዘነዋሌ በማሇት ነው፡፡ ይህ አንዯኛ፣ 
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሚያነሱት ክርክር አግባብነት ያሇው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1787 ዴንጋጌ በመሆኑ ላልቹን ማሇትም የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1786፣ የፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1788 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1789 ዴንጋጌዎችን ዝርዝር ይዘትና ትርጉም 
መመሌከት አስፇሊጊ ሆኖ አሊገኘውም፡፡ 

“ቁርጠኛ የሆነ የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ” የሚሌ ርዕስ ያሇው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1787 
ዝርዝር ይዘት ስንመሇከተው “በውለ ሊይ አንዴ ግዳታ መፇፀሚያ ሆኖ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ፤ 
ወይም ማስጠንቀቂያ በተሰጠበት ጊዜ በአእምሮ ግምት ይበቃሌ ተበል በተሰጠው ቀን ወይም 
በዲኛ በተሰጠው የችሮታ ጊዜ ውስጥ ከተዋዋይ አንዯኛው ወገን የገባው ግዳታ ሳይፇፀም የቀረ 
እንዯሆነ ውለ ይፌረስሌኝ የሚሇው ወገን ይህ ከዚህ በሊይ የተነገረው የማፌረስ መብት አሇው” 
የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ የእንግሉዘኛው ቅጅ “A party may cancel the 
contract where the other party has failed to perform his obligation with in the 
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period of time fixed in accordance with art 1770, 1774 or 1775 (b) “ በሚሌ መንገዴ 
ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የአማርኛና የእንግሉዝኛ ቅጅ ሇመረዲት እንዯሚቻሇው አንዯኛው 
ተዋዋይ ወገን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ ውሌን በተናጠሌ 
ሇመሠረዝ የሚቻሇው ከሚከተለት ሶስት ሁኔታዎች አንዯኛው የተሟሊ መሆኑን ሇማስረዲት 
ሲችሌ ነው፡፡ 

የመጀመሪያ ባሇዕዲው በውለ ሊይ በተመሇከተው መሠረት የውለን ግዳታ የሚፇፀምበት ቁርጠኛ 
ጊዜ በውለ ሊይ በግሌፅ ተመሌክቶ እንዯሆነና በውለ ሊይ የተገሇፀው ቁርጥ የሆነ የውሌ 
መፇፀሚያ ጊዜ ያሇፇ እንዯሆነ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ አንዯኛው ተዋዋይ ወገን በተናጠሌ ውለን 
ሇመሰረዝ የሚችሌ መሆኑን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1775(ሇ) ዴንጋጌዎች በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሁሇተኛው ምክንያት ባሇዕዲው ውለን 
ያሌፇፀመበትን ምክንያትና ላልች የአካባቢ ሁኔታዎችን በማገናዘብ ዲኞች ባሇዕዲው ውለን 
የሚፇፅምበት የችሮታ ጊዜ ከሰጡት በኋሊ ባሇእዲው በዲኛ ወሣኔ በተሰጠው የችሮታ ጊዜ ውስጥ 
ግዳታውን ሣይፇጽም የቀረ እንዯሆነ መሆኑን ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 እና ከፌታብሓር 
ሔግ ቁጥር 1770 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ሶስተኛውና አመሌካቾች መከራከሪያ ያዯረጉት ባሇገንዘቡ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774 
በተዯነገገው መሠረት ላሊኛው ተዋዋይ (ባሇዕዲው) በውሌ የገባውን ግዳታ የሚፇፅምበትን ጊዜ 
በመግሇፅ ማስጠንቀቂያ የሰጠ ሲሆንና በማስጠንቀቂያው በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሳይፇፅም 
ሲቀር መሆኑን ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774 እና ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌ 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አንዯኛው ተዋዋይ ላሊው ወገን በውሌ የገባውን 
ግዳታ እንዱፇፅም በአእምሮ ግምት በቂ ነው የሚሇውን የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ ግሌፅ 
ማስጠንቀቂያ ሇመስጠትና በማስጠንቀቂያው የተገሇፀው የውሌ መፇፀሚያ ሲያሌፌ ውለን 
በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችሇው እሱ በበኩለ ምን ምን ተግባራትን ፇፅሞ ነው? የሚሇው ነው፡፡ 

አንዯኛው ተዋዋይ ወገን ላሊኛው ተዋዋይ ወገን በውለ መሠረት እንዱፇፅም ሇመጠየቅና 
ማስጠንቀቂያ ሇመስጠት የሚችሇው በመጀመሪያ እሱ የበኩለን ግዳታ የፇፀመ ወይም ሇመፇፀም 
የተዘጋጀ ሲሆን እንዯሆነ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1857 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም 
ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌ መሠረታዊ ዓሊማና ግብ እንዯዚሁም የዴንጋጌው 
የተፇፃሚነት ወሰን ሇመረዲት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1771 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1757 ዴንጋጌዎች ጋር በማጣመር 
መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመዝነው አንዯኛው ተዋዋይ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1771 ንዐስ አንቀጽ 1 ላሊኛው ተዋዋይ ውለን እንዱፇፅምሇት ሇመጠየቅ፤ በፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 1774 ዴንጋጌዎች መሠረት የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ ግሌፅ ማስጠንቀቂያ በመስጠትና 
በፌታብሓር ቁጥር 1787፣ በተዯነገገው መሠረት ውለን በተናጠሌ ሇመሠረዝ በመጀመሪያ በእሱ 
በኩሌ በውሌ የተጣሇበትን ግዳታ የፇፀመ ወይም ሇመፇፀም ዝግጁ መሆኑ በማስረጃ ሇማረጋገጥ 
የቻሇ መሆን እንዲሇበት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1771፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774፣ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1757 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌዎችን ይዘትና 
መሠረታዊ ግብ በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሔግ አውጭው በውሌ ሇገባው ግዳታ ተገዥ 
በመሆን በእሱ በኩሌ ያሇውን ግዳታ ያሌፇፀመ ወይም ሇመፇፀም ዝግጁ መሆኑን በበቂ ሁኔታ 
ሇማረጋገጥ ያሌቻሇ አንዴ ተዋዋይ ወገን ላሊኛውን ተዋዋይ ወገን ቀዴሞ ማስጠንቀቂያ 
በመስጠት ውለን በተናጠሌ እንዱሰርዝ በማሰብ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌን 
አውጇሌ ተብል አይገመትም፡፡ አንዴ ተዋዋይ የውለን መፇፀሚያ የጊዜ ገዯብ በመግሇጽ 
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ሇላሊኛው ወገን ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውሌ በተናጠሌ ሇመሰረዝ የሚችሇው በመጀመሪያ እሱ 
በውለ የገባውን ግዳታ የፇፀመ ወይም ሇመፇፀም ዝግጁ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከተጠሪዎች ጋር ባዯረጉት የንግዴ ዴርጅትና የህንፃ 
ሽያጭ ውሌ መሠረት የበኩሊቸውን ግዳታ አሟሌተው ያሌፇፀሙ መሆኑንና በተቃራኒው ውለ 
እንዲይፇፀም የተሇያየ ችግሮችን የፇጠሩ መሆኑን ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን 
ያሇው ይግባኝ ሰሚው ችልት በማረጋገጥ በውሣኔው አስፌሯሌ፡፡ 

በመሆኑም አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች በውለ የገቡትን ግዳታ አሟሌተው 
ያሌፇፀሙና ውለ በአግባቡ እንዲይፇፀም የተሇያዩ ችግሮችን የፇጠሩ መሆኑ በተረጋገጠበት 
ሁኔታ፣ ተጠሪዎች በአስር ቀን ውስጥ በውለ መሠረት ግዳታቸውን እንዱፇፀሙ ማስጠንቀቂያ 
ሰጥተን ግዳታቸውን ያሌተወጡ በመሆኑ ውለን በተናጠሌ ሠርዘነዋሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1771፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1774፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
1757 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1787 ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
ያሌተከተሇና የህግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ውለን በተናጠሌ የሚሠርዘበት የሔግና የፌሬ 
ጉዲይ ምክንያት የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛው ጭብጥ አንዯኛ፤ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ተጠሪዎች መሠረታዊ የሆነ የውሌ 
መጣስ ተግባር ስሇፇፀሙ ይግባኝ ሰሚው ችልት ውለ እንዱሰረዝ ውሣኔ አሇመስጠቱ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ያቀረቡትን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ በአንዯኛ 
ተዋዋይ ወገን ጠያቂነት ዲኞች በሔግ አግባብ የተቋቋመ ውሌ እንዱሰረዝ ውሣኔ የሚሰጠባቸው 
ሁኔታዎች በፌታብሓር ህጉ ተዯንግገዋሌ፡፡ ይኸውም ውሌን በፌርዴ ስሇማሰረዝ የሚሌ ርዕስ 
ያሇው የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 አንዯኛው ተዋዋይ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ግዳታዎቹን 
ያሌፇፀመ እንዯሆነና ወይም የፇፀማቸው ሙለ ወይም ፌፁም ባሌሆነ አኳኋን እንዯሆነ ዲኞች 
በአንዯኛው ወገን ጠያቂነት ውለን ሉያስቀሩት እንዯሚችለ ሇዲኞች የሔሉና ሚዛን ፇቃዴ 
ሥሌጣን በሚሰጥ አኳኋን የሚዯነግግ መሆኑን ከዴንጋጌው ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 በይዘቱ ፇቃጅ የሆነ የህግ ዴንጋጌ በመሆኑ ዲኞች ውለ 
እንዱፇርስ ሣይወስኑ ሉያሌፈ የሚችለ መሆኑንም የሚያመሇክት ዴንጋጌ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ዲኞች በአንዯኛው ወገን ጠያቂነት ውሌ እንዱሰረዝ ውሣኔ ከመስጠታቸው በፉት 
የተዋዋዩቹን ጥቅምና ሇቅን ሌቦና የሚያስፇሌገውን ነገር መሠረት ማዴረግ እንዯሚገባቸው 
በውለ ሊይ አይነተኛ የሆነ የውሌ መጣስ ካሌተዯረገ በስተቀር ዲኞች ውለ እንዱሰረዝ ውሣኔ 
መስጠት እንዯላሇባቸው የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 
አስገዲጅ በሆነ ሁኔታ ይዯነግጋለ፡፡ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካች ውለ በፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባዋሌ በማሇት የሚከራከሩት ተጠሪዎች መሠረታዊ የሆነ የውሌ መጣስ 
ተግባር ፇፅመዋሌ በማሇት ምክንያት በመሆኑ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር 
በተዋዋለት ውሌ የተጠሪዎች ግዳታና ኃሊፉነት ምንዴን ነው? ተጠሪዎች በውለ የገቡት ግዳታ 
ምን ያህሌ ፏርሰንቱን ፇፅመው ምን ያህሌ ፏርሰንት ይቀራቸዋሌ? ተጠሪዎች ቀሪውን 
ግዳታቸውን ያሌፇፀሙበት ምክንያት ምንዴን ነው? የሚለት ነጥቦች ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ከዯረሰበት መዯምዯሚያና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር አገናዝበናሌ፡፡ 
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በመርህ ዯረጃ ተዋዋዮች ውሌ የመዋዋሌ ነፃነት አሊቸው፡፡ ሔግ ከወሰናቸውና  ከከሇከሊቸው 
ነገሮች በስተቀር ተዋዋዮች ሁለ የሚዋዋለበትን ጉዲይ እንዯመሰሊቸው የመወሰን መብት 
አሊቸው በማሇት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1711 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ተዋዋዮች ሇሚዋዋለት ሰው በአንዴ ነገር ሊይ ያሊቸውን መብት ሇመስጠት ወይም አንዴ ነገር 
ሇማዴረግ ወይም ሊሇማዴረግ ሉዋዋለ እንዯሚችለና ውልች አስገዲጅነታቸው በውለ በተነገረው 
ጉዲይ ብቻ ሣይሆን ሌማዴ፤ ፌትሔ፣ ቅን ሌቦና የውሇታው ዓይነት የሚያስከትሎቸውን ነገሮች 
ጭምር እንዯሆነ ከፌታብሓር ቁጥር 1712 እና ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1713 ዴንጋጌዎች 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾችና ተጠሪዎች ግንቦት 7 ቀን 1997 
ዓ.ም.በተዯረገው ውሌ ያሇባቸውን ግዳታና ኃሊፉነት ከሊይ የተጠቀሱን የህግ ዴንጌጋዎች 
መሠረት በማዴረግ መመርመር ተገቢ ነው፡፡ 

በውለ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅት ህንፃውንና በዴርጅቱ ውስጥ 
ያለትን የመገሌገያ እቃዎች ሊይ የነበራቸው የባሇሀብትነት መብት ሇአንዯኛ ተጠሪ ሇማስተሊሇፌ 
የተስማሙ መሆኑና አንዯኛ ተጠሪ በበኩለ በንግዴ ዴርጅቱና በህንፃው ሊይ ያሇውን ዕዲ 
ሇባሇመብቶች ሇመክፇሌና ሇሻጮች ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን  ብር/ ሇመክፇሌ የተስማማ 
መሆኑን ግራ ቀኙ ያሌተካካደበትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በውሣኔው ያረጋገጠው ነጥብ 
ነው፡፡ ተጠሪዎች በውለ ሁሇት መሠረታዊ ግዳታዎች ተጥልባቸዋሌ፡፡ የመጀመሪያው በንግዴ 
ዴርጅቱና በህንፃው ሊይ ያሇ የባንክ ዕዲ እና ላልች ያሌተከፇለ ውዝፌ ዕዲዎችን መክፇሌ ሲሆን 
ሁሇተኛው ሇሻጮች ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን ብር/ መክፇሌ ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇሁሇተኛና 
ሶስተኛ አመሌካች ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ የከፇለ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ተጠሪዎች የዕዲው መጠን በውለ ሊይ ያሌተገሇፀ ቢሆንም ከብር 6,45ዏ,ዏዏዏ /ስዴስት 
ሚሉዮን አራት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ በሊይ የንግዴ ዴርጅቱንና የህንፃውን የባንክ ዕዲ፣ ላልች  
የውሃ፣ የመብራት የስሌክና ላልች ውዝፌ ዕዲዎች የከፇለ መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ችልት ፌሬ 
ጉዲይ ማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣኑን መሠረት በማዴረግ አረጋግጦ በውሣኔው በግሌፅ 
አስፌሮታሌ፡፡ 

ይህም ተጠሪዎች በውሌ ከገቡት ግዳታ ከሰማኒያ አምስት ፏርሰንት በሊይ የፇፀሙ መሆኑን 
የሚያሣይ ነው፡፡ ተጠሪዎች በውለ ከተጣሇባቸው ግዳታቸው አብዛኛውን ክፌሌ የፇፀሙ መሆኑ 
ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሇው ይግባኝ ሰሚው ችልት አረጋግጧሌ፡፡ 
ተጠሪዎች አይነተኛ የሆነ የውሌ ግዳታቸውን ተወጥተዋሌ ወይስ አሌተወጡም የሚሇው ነጥብ 
የሚመዘነው ተጠሪዎች በውሌ መሠረት ሇመፇፀም ከተስማሙባቸው ሁሇት መሠረታዊ 
ግዳታዎች ምን ያህለን ፇፅመው ምን ያህሌ ይቀራቸው የሚሇውን በመመዘን ነው፡፡ ከዚህ 
አንፃር ስንመሇከተው ከፌተኛ የሆነ ገንዘብ በማውጣት በውለ በገቡት ግዳታ መሠረት  የገዙት 
የንግዴ ዴርጅት ከነበረበት ዕዲ የከፇለት ተጠሪዎች ሇእኛ ሉከፌለ ከተስማሙት ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ 
/አንዴ ሚሉዮን ብር/ ውስጥ የከፇለት ብር 200,000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ብቻ በመሆኑ 
መሠረታዊ የውሌ መጣስ ተግባር ፇፅመዋሌ በማሇት አንዯኛ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች 
ያቀረቡት ክርክር የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ንዐስ አንቀፅ 1 እና ንዐስ አንቀፅ 2 
ዴንጋጌዎችን ይዘት መንፇስና ዓሊማ መሠረት ያሊዯረገና ከቅን ሌቦና ውጭ የቀረበ ነው በማሇት 
ይግባኝ ሰሚው ችልት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ተጠሪዎች በሽያጭ ውለ የገቡትን አይነተኛ ግዳታቸውን የተወጡና ቀሪውን 
ግዳታቸውን እንዲይወጡ ችግር የፇጠሩት አንዯኛ፣ ሁሇተኛ ሶስተኛ አመሌካቾች መሆናቸውን 
በማስረጃ በማረጋገጥ ውለ በፌርዴ ቤት ውሣኔ የሚሰረዝበት ምክንያት የሇም በማሇት የሰጠው 
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ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1784 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1785 ዴንጋጌዎች ሊይ  
የጠቀስናቸውን ላልች የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የሟች ወ/ሮ ነጠረች ከበዯ ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጠው በክርክሩ አራተኛ አመሌካች ወ/ሮ 
ነጠረች ከበዯን በመተካት ተካፊይ የሆኑት ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
ከተጠሪዎች ጋር የዕርቅ ስምምነት ፇፅመውና ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ከተጠሪዎች ጋር በጋራ 
ማመሌከቻ ጽፇውና ፇርመው ከተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት እንዱመዘገብሊቸው 
ሰኔ 15 ቀን, ሰኔ 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.፣ እና ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ሇችልቱ በአካሌ ቀርበው 
አመሌክተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ አመሌካቾች አስተያየት እንዱሰጡ ትዕዛዝ ሰጥቶ ሶስተኛ አመሌካች 
ዲዊት ከበዯ እኔም የሟች ነጠረች ከበዯ ወራሽ ስሇሆንኩ የዕርቅ ስምምነቱ የእኔን መብት ይነካሌ 
በማሇት ሏምላ 11 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የፅሐፌ አስተያየት ሰጥቷሌ፡፡ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ዕርቁን 
ትቸዋሇሁ ፌርዴ ቤቱ ክርክሩ እንዱቀጥሌ ያዴርግሌኝ በማሇት ሀምላ 19 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
የተፃፇ አስተያየት ያቀረቡ ሲሆን ይህንኑ ታህሣሥ 20 ቀን 2004 ዓ.ም በአካሌ ሇችልቱ ቀርበው 
አረጋግጠዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ዕርቁ የማይመዘገብበት ምክንያት የሇም፡፡ ሇህግም ሆነ ሇሞራሌ 
ተቃራኒ አይዯሇም በማሇት መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የፅሐፌ አስተያየት አቅርበዋሌ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ዕርቁ እንዱመዘገብሊቸው ከጠየቁ በኋሊ ዕርቁን ትቸዋሇሁ ማሇት 
አይችለም፡፡ የዕርቅ ውለ ተመዝግቦ ህጋዊ ውጤት ሉሰጠው ይገባሌ በማሇት የተጠሪዎች ጠበቃ 
ታህሣሥ 2ዏ ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ሇችልቱ በቃሌ አስተያየት ሰጥተዋሌ፡፡ 

እኛም ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተዯረገውን  የዕርቅ ስምምነት ይዘት መርምረናሌ፡፡ በዕርቅ 
ስምምነቱ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ከወ/ሪት ነጠረች ከበዯ በውርስ የሚተሊሇፌሊቸውን መብት ወይም 
በራሳቸው የሚዯርሳቸውን መብትና ጥቅም ሇተጠሪዎች ሇማስተሊሇፌና ተጠሪዎችም ሇወ/ሮ 
አሰገዯች አበበ ብር 550,000 /አምስት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ ያዯረጉት የዕርቅ 
ስምምነት የሟች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ወራሽነትን አረጋግጠው የሚመጡ ላልች መብት 
የማይመሇከትና ወ/ሮ አሰገዯች አበበ የሟች ነጠረች ከበዯ ወራሽ መሆናቸው በራሳቸው ያሊቸውን 
መብትና ጥቅም ሇተጠሪዎች ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ በመሆኑ ሶስተኛ አመሌካች የዕርቅ ስምምነቱ 
የእኔን ጥቅም ይነካሌ በማሇት ያቀረበውን ተቃውሞ አሌተቀበሌነውም፡፡ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ 
ከተጠሪዎች ጋር ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት እንዱመዘግብሊቸው ሇችልቱ ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ3 
ዓ.ም፣ ሰኔ 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም እና ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በአካሌ እየቀረቡ ካመሇከቱ በኋሊ 
የዕርቅ ስምምነቱን ትቸዋሇሁ በማሇት በፅሐፌና በቃሌ ያቀረቡት አስተያየት የዕርቅ ስምምነቱን 
ውዴቅ ሇማዴረግ በቂ ምክንያት ባሇመሆኑና የዕርቅ ስምምነቱ ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ሆኖ 
ስሊሊገኘነው የአራተኛ አመሌካች ወራሽ ወ/ሮ አሰገዯች አበበ ከተጠሪዎች ጋር ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 
ዓ.ም ያዯረጉትን የዕርቅ ስምምነት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 277/ሰ/ መሠረት 
በመመዝገብ የዕርቅ ስምምነቱ በወ/ሮ አሰገዯች አበበና በተጠሪዎች መካከሌ አስገዲጅና ህጋዊ 
ውጤት ያሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. አራተኛው ጭብጥ በሥር ፌርዴ ቤት ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ የነበረችው አራተኛ አመሌካች 
ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛው ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የንግዴ 
ዴርጅትና የህንፃ ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ ያቀረቡትን ጥያቄ ይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ 
ማዴረጉ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ ይህንን ነጥብ ሇመወሰን ወ/ሪት ነጠረች 
ከበዯ የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ መሆኑን የሚያረጋግጥ የወራሽነት የምስክር ወረቀት 
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ያገኘችው የንግዴ ዴርጅቱና የህንፃ ሽያጭ ውለ ከመዯረጉ በፉት ነው ወይስ በኋሊ የሚሇውን 
ነጥብ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ 

ሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ የወራሽነት የምስክርነት ወረቀት ከማግኘቷ በፉት በፌታብሏር ሔግ ቁጥር 996 
መሠረት የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን በፌርዴ ቤት ውሣኔ ያረጋገጡት 
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የንግዴ ዴርጅቱን እና ህንፃውን ሇአንዯኛ ተጠሪ የሰጡ መሆኑን 
ይግባኝ ሰሚው ችልት በማረጋገጥ በውሣኔው አስፌሮታሌ፡፡ ይህም የሚያሣየው የፀና የወራሽነት 
ማስረጃ ያሊቸው ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ አመሌካች የሟች ከበዯ ዘሇቀ የውርስ ንብረት ክፌሌ 
የሆነውን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃ ሇአንዯኛ ተጠሪ ከሸጡት በኋሊ ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ የሟች 
ከበዯ ዘሇቀ ወራሽ መሆኑን የሚያረጋግጥ የወራሽነት የምስክር ወረቀት ያገኙት መሆኑን ነው፡፡ 
ይግባኝ ሰሚው ችልት ያረጋገጡትን ይህንን ፌሬ ጉዲይ ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997 
ዴንጋጌዎች አንፃር የሚኖረው ውጤት ምንዴን ነው የሚሇውን ተመሌክተናሌ፡፡ ከፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 996 ጋር ተያያዥነት ያሇውና የዚሁ ዴንጋጌ ተከታይ የሆነው የፌታበሓር ሔግ ቁጥር 
997 “ውጤቶች” በሚሌ ርዕስ የወራሽነት ሰርተፉኬት መያዝ የሚያስከትሊቸውን ህጋዊ ውጤቶች 
ይዯነግጋሌ፡፡ የወራሽነት ወረቀቱ እስካሌተሰረዘ ዴረስ ወራሽ በተባሇው የምስክር ወረቀት 
እንዯተገሇፀው ወራሽ እንዯሆነ የሚገመት መሆኑን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997 ንዐስ አንቀፅ 1 
ይዯግጋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስናየው ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካች የሟች ከበዯ ዘሇቀ የኑዛዜ ወራሽ 
ናቸው የሚሇውን የፌርዴ ቤት የወራሽነት ማረጋገጫ እስከያዙና ይኸው የወራሽነት ማስረጃቸው 
እስካሌተሰረዘ ዴረስ የሟች ከበዯ ዘሇቀ ወራሾች ናቸው ብል ህጉ ግምት የሚወስዴበት መሆኑን 
ነው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ “ በወራሽነት ስም በወራሹ የተፇፀሙ ተግባሮች ያለ እንዯሆነ ተግባሮቹ 
በተፇፀሙበት ጊዜ የተባሇው ወራሽ የወራሽነት መብት እንዲሌነበረው በግሌፅ ማወቁ ካሌተረጋገጠ 
በቀር እነዚህን ተግባሮች ሇመቃወም የማይቻሌ” መሆኑን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997 ንዐስ 
አንቀፅ 2 አስገዲጅነት ባሇው መንገዴ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የምንረዲው ሟች ወ/ሪት ነጠረች 
ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች ከበዯ ዘሇቀ ወራሽ ስሇመሆናቸው የፀና የወራሽነት 
የምስክር ወረቀት አግኝተዋሌ፡፡ ይህንን የፀና የወራሽነት ማስረጃ በመያዝ የንግዴ ዴርጅቱንና 
ህንፃውን አንዯኛ ተጠሪ ሇመሸጥ የተዋዋለትን ውሌ እንዱፇርስ ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ሇመጠየቅ 
የምትችሇው ተጠሪዎች ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች አቶ ከበዯ ዘሇቀ ወራሾች 
አሇመሆናቸውን እያወቁ ውሌ የተዋዋለ መሆኑን በማስረጃ በማስረዲት ብቻ እንዯሆነ 
ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 997 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ ይዘት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ እኔ የሟች ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ ነኝ የሚሌ ክርክር ከሚያቀርቡ 
በስተቀር ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች ከበዯ ዘሇቀ የኑዛዜ ወራሾች አይዯለም፡፡ አንዯኛ 
ተጠሪ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የሟች ከበዯ ዘሇቀ ወራሽ አሇመሆናቸውን እያወቀ የንግዴና 
የህንፃ ሽያጭ ውሌ ተዋውሎሌ የሚሌ ክርክር አሊቀረቡም፡፡ ይህንንም የሚያስረዲ ማስረጃ 
እንዲሊቀረቡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሰጠው ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ ይህም በመሆኑ ሟች ወ/ሪት 
ነጠረች ከበዯ የሟች ከበዯ ዘሇቀ ሌጅና ወራሽ መሆኑ በፌርዴ ቤት ከመረጋገጡ በፉት የፀና 
የወራሽነት ማስረጃ በመያዝ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛው ተጠሪ ጋር ያዯረጉት 
የንግዴ ዴርጅትና የህንፃ ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት የሊትም፡፡ በመሆኑም ይግባኝ 
ሰሚው ችልት አራተኛ አመሌካች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከአንዯኛው 
ተጠሪ ጋር ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት የሊትም በማሇት የሰጠው 
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ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 996 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 997ን ዴንጋጌዎች መሠረት 
ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም አራተኛ አመሌካች የነበረችው ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ በዚህ መዝገብ በክርክር በተያዘው 
ጉዲይ ያሊት መብት የሟች ከበዯ ዘሇቀ የውርስ ንብረት ክፌሌ የሆነውን የንግዴ ዴርጅትና ህንፃ 
የሸጡት ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ አመሌካች ንብረቱን ሸጠው ካገኙትና ወዯ ፉትም በውለ 
መሠረት ከሚያገኙት የንብረቱ ዋጋ ከሆነው ገንዘብ ውስጥ በዴርሻ መጠን እንዱያካፌሎት 
መጠየቅ ነው በማሇት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም የተዯረገው የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅትና የህንፃ ሽያጭ ውሌ 
የሚሰርዝበትም ሆነ የሚፇርስበት ህጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1.  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 27497 መጋቢት 17 

ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2.  የአራተኛ አመሌካች ወራሸ የሆኑት ወ/ሮ አሰገዯች አበበና ተጠሪዎች ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 

ዓ.ም ያዯረጉት የዕርቅ ስምምነት ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ባሇመሆኑ ፀዴቋሌ፡፡ 
3.  ተጠሪዎች ሇወ/ሮ አሰገዯች አበበ በዕርቅ ውለ በገቡት ግዳታ መሠረት ብር 550,000 

/አምስት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ ይክፇለ፡፡ 
4.  የአራተኛ አመሌካች ወ/ሪት ነጠረች ከበዯ ወራሽ የሆኑት የወ/ሮ አሰገዯች አበበ በዚህ 

መዝገብና ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጠው ውሣኔ  ያሊቸው መብትና ጥቅም በዕርቅ ውለ 
መሠረት ወዯ ተጠሪዎች ተሊሌፎሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻቻለ፡፡ 
  መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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 የሰ/መ/ቁ. 64397 

ጥር 01 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማዉ ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ አንዲርጌ እምሩ - ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ዘሀራ መሀመዴ - የቀረበ የሇም 
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ ቴላቭዥን ከነሲዱው ተጠሪ እገዛሌሃሇሁ በማሇት ተቀብሊኝ ዕቃውም ተገዝቶ ያሌቀረበ 
ከመሆኑም በሊይ ገንዘቡም አሌተከፇሇኝም በሚሌ የቀረበ ክስ ሲሆን የተጀመረው በአዱስ አበባ 
ከተማ አዱስ ከተማ ክ/ከተማ ቀበላ 10/11/12 ማህበራዊ ፌርዴ ቤት በአሁኑ አመሌካች ከሳሽነት 
ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ ተከሳሽ መስከረም 17 ቀን 2001 ዓ.ም. በከሳሽ ቤት መጥተው አንዴ 
ባሇ 21 ኢንች ሶኒ ቴላቪዥን ከነሲዱው ቀረጡን ጨምሮ በብር 4750(አራት ሺህ ሰባት መቶ 
ሃምሳ) ገዝቼ አመጣሌሃሇሁ ብሇውኝ በምስክሮች ፉት ገንዘቡን ቆጥሬ ሰጥቼያቸው ቴላቪዥኑን 
ያሊስረከቡኝ ሲሆን ገንዘቡም እንዱሰጠኝ ብጠይቃቸው ወይም ዕቃውን እንዱያስረክቡኝ 
ብጠይቃቸው ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው ዕቃውን እንዱያስረክቡኝ ወይም ገንዘቡን እንዱመሌሱሌኝ 
እንዯዚሁም በክሱ ምክንያት የወጣውን ወጪና ኪሳራ ጭምር እንዱከፌለኝ እንዱወሰንሌኝ 
የሚሌ ነው፡፡ በቀረበው ክስ ሊይ ተከሳሽ መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዙት መሰረት መጥሪያ 
ተሌኮሊቸው ሇመቀበሌ ፌቃዯኛ ያሇመሆናቸውን ከሳሽ በቃሇ መሒሊ ማረጋገጣቸውን በማመሌከቱ 
ጉዲዩ ተከሳሽ በላለበት እንዱታይ ትእዛዝ ተሰጥቶ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን በመመርመር ፌርዴ 
ሰጥቷሌ፡፡ የሰጠውም የፌርዴ ይዘት ተከሳሽ በቀረበው ክስ ሊይ ቀርበው መሌስ ያሇመስጠታቸው 
የቀረበውን ክስ እንዲመኑ ስሇሚቆጠር ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ከወጪና ኪሳራ ጭምር እንዱከፌለ 
በማሇት በአሁኑ ተጠሪ ሊይ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት በቀጥታ ይግባኛቸውን ሇከተማው አስተዲዯር የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የቀረበውን ቅሬታ ከመረመረ 
በኋሊ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 337 መሰረት አጽንቷሌ፡፡ በዚህ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ 
ቅር በመሰኘት ቅሬታቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የሰበር ሰሚ ችልት የአሁን ተጠሪ 
ያቀረቡ ሲሆን ችልቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ በፌትሏ 
ብሓር ህግ ቁ. 2472(1)(2) መሰረት ከብር 500 (ብር አምስት መቶ) በሊይ የሆነ ብዴር 
በጽሐፌ፣ በፌርዴ ቤት በተዯረገ የእምነት ቃሌ ወይም ቃሇ-መሒሊ ካሌሆነ በስተቀር በሰው 
ምስክር ማስረዲት እንዯማይቻሌ፤ በተመሳሳይም ከብር 500 በሊይ ከፌያሇሁ በማሇት የሚቀርበው 
ክርክር ይሄው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት ያሇው መሆኑን በማመሊከት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን 
ውሳኔ በመሻር ተጠሪን ከቀረበባቸው ክስ በነጻ በማሰናበት በአብሊጫ ዴምጽ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩም ያስቀርባሌ በመባለ የግራ 
ቀኙን ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ከተያዘው ጭብጥ እና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ 
ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ አመሌካች ቴላቪዥን እና ሲዱ ገዝተው  
እንዱያመጡሊቸው ሇተጠሪ የሰጡትን ብር 4750 (አራት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ ብር) በሰነዴ 
እንጂ በሰው ማስረጃ ማረጋገጥ አይቻሌም ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ 
የነበረ በመሆኑ ጉዲዩን ከዚሁ አኳያ ተመርምሮ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ 
መሰረት ጉዲዩን ስንመረምር የአሁን ተጠሪ በክሱ እንዯተመሇከተው ገንዘቡን የተቀበለት 
ቴላቪዢን እና ሲዱ ገዝቼ አመጣሌሃሇሁ በማሇት እንጂ በብዴር ምክንያት ያሇመሆኑን መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በተመሳሳይም ተፇጻሚነት ያሇው ከዚሁ ብዴር ጋር በተያያዘ መሌሼ ከፌያሇው የሚሌ 
ተከራካሪን የሚመሇከት እንጂ በዚህ ጉዲይ ሊይ በግራ ቀኙ መካከሌ ብዴርን መሰረት ያዯረገ 
ክርክር በላሇበት ሁኔታ የፌትሏብሓር ህግ ቁ.2472 ን በመጥቀስ ከብር 500 በሊይ የሆነን 
የገንዘብ መጠን በሰው ምስክር ማስረዲት አይቻሌም ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ መዴረሱ 
አግባብነት የላሇው እና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ 
በአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት አነስተኛ ዴምጽ አስቀምጦት የነበረው ሃሳብ አግባብነት 
የነበረው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ተጠሪ 
መጥሪያ ሇመቀበሌ ፌቃዯኛ ያሇመሆናቸው ተገሌጾ ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ትዕዛዝ በመስጠቱ 
የቀረበውን ክስ ከሳሽ በቆጠረው ምስክር ተከሳሽ ባይቀርቡም በመስማት እና ጉዲዩን በማጣራት 
ውሳኔ መሰጠት ሲገባው የተጠሪ ያሇመቅረብ ጉዲዩን እንዲመኑ የሚያስቆጥር ባሇመሆኑ ክሱን 
እንዲመኑት ይቆጠራሌ በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇው እና መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡  

ባጠቃሊይ በግራ ቀኙ መካከሌ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ቴላቪዢን እና ሲዱ ሇመግዛት ተጠሪ 500 
ብር የተቀበለ መሆኑን እንጂ የብዴር ገንዘብ ስሇመሆኑ ባሌተነሳበት ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት 
የላሇውን የብዴር ውሌ እና ክፌያ የተመሇከተን ዴንጋጌ በመጥቀስ ከብር 500 (ብር አምስት 
መቶ) በሊይ በሰው ምስክር ማስረዲት አይቻሌም በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የሰበር 
ሰሚው ችልት በአብሊጫ ዴምጽ የዯረሰበት መዯምዯሚያ እንዯዚሁም ጉዲዩን በመጀመሪያ 
ተመሌክተው የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ቀርበው መሌስ ያሇመስጠታቸው ወይም ጉዲዩ 
በላለበት በመታየት ክሱን እንዯማመን ይቆጠራሌ በማሇት የሰጠውም ውሳኔ በተመሳሳይ 
አግባብነት የላሇው እና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ.14696 በቀን 07-04-2003 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት፣የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ በፌርዴ ቤት 
በመዝ.ቁ.04417 ህዲር 07 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የአዱስ ከተማ ክ/ከተማ ቀበላ 
10/11/12 ማህበራዊ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ.016/03 መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው 
ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የተከሳሽ በአንዴ ክስ ሊይ ቀርቦ ያሇመከራከር ወይም የጉዲዩ ተከሳሽ በላሇበት መታየት 
የቀረበው ክስ ክሱን ሉያስረደሌኝ ይችሊለ በማሇት ከሳሽ በክሳቸው በመዘርዘር ያቀረቡትን 
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ምስክሮች ብቻ በመስማት እና ተገቢዉን ማጣራት በማዴረግ ውሳኔ ከሚሰጥ ውጪ የተከሳሽ 
ያሇመቅረብ ጉዲዩን እንዲመኑት ይቆጠራሌ በማሇት በክሱ መሰረት ውሳኔ የሚሰጥበት አግባብ 
የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች በክሱ ሊይ የቆጠራቸው ምስክሮች ተሰምተው እና 
ሇፌትህ አሰጣጡ አስፇሊጊ ናቸው ብል የማህበራዊ ፌርዴ ቤቱ ያመነባቸውን ማስረጃዎች 
በመቀበሌ ተገቢ ነው የሚሇውን ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.343(1) 
መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ 71375 

ጥር 16 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሀመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ     

አመሌካች፡- ዲሽን የህትመትና የንግዴ ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ነ/ፇጅ አቶ ትዕዛዙ 

          ዓሇማሁ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  አቶ ፌስሏ ይሁን - የቀረበ የሇም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የአሁኑ የሰበር አመሌካች በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሳሽ ሲሆን ተጠሪው ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም 
ከተከሳሽ ጋር ባዯረግነው ውሌ ከሳሽ ሇተከሳሽ ፌስሏና ስራው የሚሌ መፅሏፌ 300 ቅጂ 
ሇማዘጋጀትና ተከሳሽም ሇከሳሽ ብር 50,000 (ሀምሳ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ የተስማማን ሲሆን 
በስምምነታችን መሰረት ተከሳሽ ቅዴመ ክፌያ ብር 25,000 (ሃያ አምስት ሺህ ብር) ከፌል 
መጽሏፍቹን ከሳሽ አዘጋጅቼ ባጠናቅቅም ቀሪውን ብር 25,000 (ሃያ አምስት ሺህ ብር) 
ሳይከፌሇኝ ከአንዴ ዓመት በሊይ ስሇቆየ ገንዘቡ ተከፌል እስከሚጠናቀቅ ዴረስ ከሚታሰብ ወሇዴ 
ጋር እንዱከፌሇኝ ይወሰንበት የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽም ሞቷሌ በመባለ ወራሾች ካለ ቀርበው ሇክሱ መሌስ እንዱሰጡ መጥሪያ በተከሳሽ ቤት 
ተሇጥፍ ወራሾች ባሇመቅረባቸው ክርክሩ በላለበት ቀጥል የመ/ዯ/ፌ/ቤቱ መዝገቡን በመመርመር 
በሰጠው ፌርዴ ከሳሽ ክሱን ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች ሁለም በከሳሽ የተጻፈ ናቸው፡፡ 
እነዚህ ማስረጃዎች ዯግሞ እንዯ ማስረጃ ሆነው የሚቀርቡት በራሱ በከሳሽ እንጂ በተከሳሽ ሊይ 
አይዯሇም፡፡ ከሳሽ በተከሳሽ ሊይ ግዳታ ስሇመኖሩ በማንኛውም ማስረጃ በበቂ ሁኔታ ማስረዲት 
ይጠበቅበታሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሽ በመካከሊቸው አስገዲጅ ውሌ መኖሩን ባሊስረዲበት እንዯውለ 
እንዱፇጸምሇት ያቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋ/ከ/ፌ/ቤት በበኩለ መሌስ ሰጪን መጥራት ሳያስፇሌግ 
የይግባኝ ባይን የይግባኝ መዝገብ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/337 መሰረት በመዝጋት ይግባኝ ባዩን 
አሰናብቷሌ፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አመሌካችም በመ/ዯ/ፌ/ቤት ፌርዴም ሆነ በከ/ፌ/ቤት ትዕዛዝ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሰው 
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ቅሬታ የህትመት ስራ ውሌ በቃሌ ጭምር ማዴረግ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ የስር ፌ/ቤቶች 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሉያስገዴዲቸው የሚችሌ የጽሁፌ ውሌ የሇም ሲለ ክሱን ውዴቅ 
ማዴረጋቸው ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

በሰበር ዯረጃም የተጠሪው ወራሾች ቀርበው መሌስ እንዱሰጡ የፌ/ቤቱ መጥሪያ የዯረሳቸው 
ቢሆንም ቀርበው  መሌስ ባሇመስጠታቸው መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ 

አመሌካች ያቀረበው ክርክርና በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ፌርዴ ከዚህ በሊይ የተገሇጸ ሲሆን የስር 
ፌርዴ ቤቶች በአመሌካችና በስር ተከሳሽ መካከሌ አስገዲጅ ውሌ ስሇመኖሩ አመሌካች ያቀረበው 
ማስረጃ የሇም ሲለ ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 
ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

አመሌካች ሇስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውለ ስሇመኖሩ በማስረጃነት ያቀረባቸው የጽሁፌ ሰነድች ቅዴመ 
ክፌያና ተጨማሪ ክፌያ ከተከሳሽ የተቀበሊቸውን ዯረሰኞችና አመሌካች ሇተከሳሽ የጻፇውን የዋጋ 
ማቅረቢያ ነው፡፡ ከእነዚህ ሰነድች በስተቀር ውለ በጽሁፌ የተዯረገ ስሇመሆኑ ያቀረበው የጽሁፌ 
ማስረጃ የሇም፡፡ በፅሁፌ የተዯረገውን ውሌ አሇማቅረብ ዯግሞ በውሌ ሰጪና ውሌ ተቀባይ 
መካከሌ ውሌ የሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም በፌ/ህ/ቁ/1681(1) 
እንዯተዯነገገው ውሌ በቃሌ ወይም በጽሁፌ ወይም በተሇመደ ጠቅሊሊ ምሌክቶች ወይም ሇውለ 
መነሻ ከሆነው ምክንያት የተነሳ ግዳታ መግባት መፌቀዴን በማያጠራጥር አሰራር በማስታወቅ 
ጭምር መግባት ስሇሚቻሌ ነው፡፡ ይህ ሲባሌ ግን ሁለም የውሌ ዓይነቶች በቃሌ ወይም 
በተሇመደ ጠቅሊሊ ምሌክቶች ወይም ግዳታ ሇመግባት መፌቀዴን በማያጠራጥር አሰራር 
በማስታወቅ ይዯረጋለ ማሇት አይዯሇም፡፡ ሇዚህም የ/ፌ/ህ/ቁ/1725ን መመሌከት ተገቢነት አሇው፡፡ 
በዚህ በተጠቀሰው ዴንጋጌ መሰረት ሇብዙ ጊዜ የሚቆዩ ውልች፤ እንዱሁም የዋስትና ውልች፤ 
የኢንሹራንስ ውልች እና ህጉ በግሌጽ በጽሁፌ እንዱዯረጉ የሚያስገዴዲቸው የውሌ ዓይነቶች 
ሁለ በጽሁፌ መዯረግ አሇባቸው፡፡  

ይህንኑ የህግ አነጋገር ይዘን ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ከስር ተከሳሽ ጋር ገብተናሌ 
በሚሇው የህትመት ስራ ውሌ ውለ በፅሁፌ እንዱሆን የሚያስገዴዴ የህግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ 
አመሌካች ከስር ተከሳሽ ጋር ገብተናሌ የሚሇው ውሌም በገቡት ውሌ መሰረት 300 ቅጂ 
መጽሀፍችን አባዝቶ ከመስጠት ያሇፇና ሇረጅም ጊዜ ይቆያሌ ተብል የማይገመት በመሆኑ የውለ 
በጽሁፌ መሆን የግዴ የሚያስፇሌግ አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች 
ያቀረባቸውን አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎች በመመርመር እንዱሁም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/264(2) 
እንዯተዯነገገው ውለ ከዚህ በሊይ በተጠቀሱ መንገድች የተዯረገ መሆን ስሊሇመሆኑ፣ በውሌ 
ሰጪና ውሌ ተቀባይ መካከሌ አሇ ስሇተባሇው የውሌ ግንኙነት አመሌካች ባቆይቆጠራቸውም 
እንኳን ምስክሮችን መስማት ጠቃሚ መስል ከታየ አስቀርቦ መስማት በጉዲዩ ሊይ ፌርዴ 
ሇመስጠት የሚያስችለ ፌሬ ነገሮችን በአግባቡ አጣርተው ተገቢውን ፌርዴ መስጠት ሲገባቸው 
ይሄንኑ በማሇፌ አመሌካች አስገዲጅ ውሌ መኖሩን አሊስረዲም  በሚሌ ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸው 
ተገቢ ባሇመሆኑ የሰጡት ፌርዴ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው    ሣ    ኔ 

1. የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 69348 በቀን 26/08/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
የሰጠውን ፌርዴ እንዱሁም የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 110517 በቀን 23/10/2003 
ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 348(1) መሰረት ሽረናሌ፡፡ 

2. አመሌካች ከስር ተከሳሽ ጋር አዴርገናሌ በሚሇው የህትመት ውሌ መሰረት ፌስሏና ስራው 
የሚሌ 300 ቅጂ መጽሏፍችን ማዘጋጀቱንና አሇማዘጋጀቱን የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት 
በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 272 መሰረት ምትክ ዲኛ እስከ ቦታው ዴረስ በመሊክ ምትክ ዲኛው 
ተገቢውን ምርመራ አዴርገው በሚያቀርቡት የምርመራ ውጤት መሰረት የበኩለን ፌርዴ 
በጉዲዩ ሊይ እንዱሰጥ ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/343 (1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ አመሌካች የራሱን ይቻሌ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት.ዘ 
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የሰ/መ/ቁ 69208 

መጋቢት 10 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

          ተሻገር ገብረስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ንፁህ በሊይ - አሌቀረቡም     

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ምንትዋብ አዲነ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር    ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯብረ ማርቆስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ፣ የምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት  ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የቤት ሽያጭ ውሌ የጠፊ መሆኑን በምስክር ሇማስረዲት የቀረበ 
ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡  

ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው  በዯብረማርቆስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ 
ከሣሽ ፣ በዚህ ክርክር ተሣታፉ ያሌሆነው አቶ እንዲወቅ አያላው ተከሣሽ አመሌካች ጣሌቃ ገብ 
ተከራካሪ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  ተጠሪ አቶ እንዲወቅ በማሊውቀው  ሁኔታ እቤቴ ውስጥ ገብቶ 
እየኖረ ስሇሆነ ቤቱን እንዱሇቅና የኪራይ ገንዘብ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርባሇች፡፡ 
አቶ እንዲወቅ ቤቱን ያከራዩት አመሌካች መሆኑን ገሌፆ በክርክሩ ጣሌቃ እንዴትገባ ጠይቋሌ፡፡ 
አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ ገብታ ቤቱን አሁን በህይወት ከላሇው ባሇቤቷ አቶ አየነው ዴርሻ  
በ2ዏዏዏ ዓ.ም ከተጠሪ ገዝተው ፣ ሇሥር ተከሣሽ በውሌ ያከራዩት መሆኑን በመግሇፅ 
የተከራከረች ሲሆን የሽያጭ ውለ የጠፊ ቢሆንም ፣ ሇቤቱ መብራትና ውሀ አስገብቻሇሁ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1723/1/ መሠረት 
የሽያጭ ውሌ አሊቀረቡም በማሇት አመሌካች ሇተጠሪ ቤቱን ሇቅቀው እንዱያስረክቡ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና የተጠሪን ቃሇመሃሊ ከሰማ በኋሊ እንዯዚሁም የሰነዴ 
ማስረጃው ይገኝባቸዋሌ ከተባለ መስሪያ ቤቶች የተሰጠውን ምሊሽ በማገናዘብ የወረዲው ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰበር 
አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ 
አሌተቀበሇውም፡፡ 
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አመሌካች ግንቦት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ክስ ያቀረበችበትን ቤት 
በሟች ባሇቤቴ አየነው ዴረስ ስም ብር 38,ዏዏዏ /ሰሊሣ ስምንት ሺህ ብር/ ተጠሪ ሸጣሌን ፣ 
ገንዘቡን ከፌሇን ቤቱን ተረክበን ኖረናሌ፡፡ ቤቱን ከተረከብን በኋሊ በብር 3ዏ,ዏዏዏ ወጭ በማዴረግ 
አዴሰናሌ፡፡ መብራትና ውሀ በሟች ባሇቤቴ አቶ አየነው ዴረስ ስም አስገብተናሌ፡፡ የሽያጭ ውለ 
ባሇቤቴ አቶ አየነው ዴረስ በመሞቱ ምክንያት የጠፊ በመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3  
እንዲስረዲ ያቀረብኩት ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉና የቤት ኪራይ ብር 285ዏ /ሁሇት ሺህ ስምንት 
መቶ ሃምሣ ብር/ እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክታሇች፡፡ 

ተጠሪ ነሏሴ 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ቤቱን ሇአመሌካችም ሆነ ሇሟች ባሇቤቷ የቤቱ 
ባሇሃብት የሆንኩት ተጠሪ አሌሸጥኩሊቸውም፡፡ አመሌካች ቤቱ የተሸጠሊቸው መሆኑን ያቀረቡት 
የፅሁፌ ማስረጃ የሇም፡፡ አመሌካች ቤት አዴሻሇሁ በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተጠሪን 
የማይመሇከትና በማስረጃ ያሌተዯገፇ ነው፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች መስከረም 15 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ 
መሌስ አቅርባሇች፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘውን ጭብጥ ማሇትም አመሌካች ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ 
የተዋዋሇችበት ሰነዴ የጠፊ መሆኑን በምስክር ሇማስረዲት ያቀረበችው  ጥያቄ መታሇፊ ተገቢ 
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን  ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሣሽነት ሣይሆን ቤቱን ከእሷ 
ተከራይቶ ይዞት ሇነበረው አቶ እንዲወቅ አያላው መዴን  በመሆን ጣሌቃ ገብተው በክርክሩ 
የተሣተፈ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡  አመሌካች ተጠሪ ክስ ያቀረበችበትን ቤት በ2000 ዓ.ም ሟች 
ባሇቤቷ አየነው  ዴረስ በውሌ የገዛ መሆኑና የሽያጭ  ውለ ሟች ከዚህ ዓሇም በሞት ሲሇይ  
የጠፊ  መሆኑን በመጥቀስ ሰነደ የጠፊ መሆኑንና ቤቱን በውሌ የገዛች መሆኑን ሇማስረዲት 
ያቀረበችውን ጥያቄ የወረዲው ፌርዴ ቤትም ሆነ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አሌተቀበለትም፡፡ 
ውሌ መኖሩን በማንሣት የሚከራከር ሰው  የውሌ ግዳታው  መኖሩን የማስረዲት ግዳታ 
እንዲሇበት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ1 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ በመሆኑ ፣ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች ቤቱን ከተጠሪ በውሌ የገዛችው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ አሇባት በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው፡፡ የቤት ሽያጭ ውሌ በፅሐፌ ሉዯረግ የሚገባው መሆኑን 
ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1723/1/ እና ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2877 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡  

በመርህ ዯረጃ በፅሐፌ መዯረግ ያሇባቸውን ውልች ሇማስረዲት የሚቻሇው በፅሐፌ የተዯረገውን 
ውሌ በማቅረብ መሆኑን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ8 ንዐስ አንቀፅ 1 እና ከተከታይ 
ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህ አጠቃሊይ መርህ እንዲሇ ሆኖ በሌዩ ሁኔታ በፅሁፌ 
የተዯረገን ውሌ በምስክሮች ወይም በህሉና  ግምት ሇማስረዲት የሚችሌበት ሁኔታ ያሇ መሆኑን 
“ውለ በፅሐፌ እንዱሆን ሔግ ባዘዘ ጊዜ ይህ ፅሐፌ የተቀዯዯ ፣ የተሰረቀ ፣ የጠፊ መሆኑ 
ካሌተረጋገጠ በቀር ውለን በምስክሮች ወይም በህሉና ግምት ሇማስረዲት አይችሌም ” በማሇት 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3 ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ አቀራረፅና ይዘት አንዴ ሰው 
በመጀመሪያ በፅሐፌ የተዯረገው ውሌ የተቀዯዯበት የተሰረቀበት ወይም የጠፊበት መሆኑን 
የሚያስረዲ ማስረጃ በማቅረብ ውለ የተሠረቀ፣ የጠፊ ወይም የተቀዯዯ መሆኑን በበቂ ሁኔታ 
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ሇፌርዴ ቤቱ ካስረዲ በፅሐፌ የተዯረገውን ውሌ በምስክሮች ቃሌ ወይም በህሉና ግምት 
እንዱያስረዲ የሚፇቀዴሇት መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ሟች ባሇቤቷ አየነው ዴረስ ከዚህ ዓሇም በሞት ሲሇይ ፣ ሟች 
ባሇቤቷ አየነው ዴረስ ከተጠሪ ቤቱን ሇመግዛት ተዋውልት  የነበረው የቤት ሸያጭ ውሌ 
የጠፊበት ስሇመሆኑ በምስክሮች ሇማስረዲት ያቀረበችው ጥያቄ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3 
ዴንጋጌን መሠረት ያዯረገና የህግ መሠረት ያሇው ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ 
አመሌካች ሟች ባሇቤቷ አከራካሪውን ቤት ከተጠሪ ሇመግዛት የተዋዋሇው  የፅሐፌ ውሌ  
የጠፊበት ስሇመሆኑ የምታቀርባቸውን ምስክሮች በመስማት የፅሐፌ ውለ የጠፊ መሆኑን 
አስረዴታሇች ወይስ አሊስረዲችም? የሚሇውን ጭብጥ  መወሰንና ውለ የጠፊ መሆኑን አመሌካች 
በበቂ ሁኔታ አስረዴታሇች የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረሰ አመሌካች በሟች ባሇቤቷ አየነው 
ዴረስና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገውን የቤት ሽያጭ ውሌ በምስክሮች ቃሌና በህሉና ግምት 
እንዴታስረዲ በመፌቀዴ ማስረጃውን በመሰማትና በመመርመርና በመመዘን መወሰን ሲገባው ፣ 
አመሌካች የሽያጭ ውሌ አሊቀረበችም በማሇት ቤቱን ሇተጠሪ እንዴታስረክብ መወሰኑ ተገቢ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ የዞኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤትም አመሌካች ያቀረበችውን ጥያቄ የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2ዏዏ3 መሠረት በማዴረግ መመርመርና መወሰን ሲገባው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ2 
ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ የተጠሪን ቃሇመሃሊ ሰምቶ ውሣኔ መስጠቱ የአመሌካችን መብት 
ያጣበበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡  የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
ከሊይ የዘረዘርናቸው የህግ ስህተቶች ሣያርም  የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉ 
ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የወረዲው ፌርዴ ቤት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የአማራ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2ዏዏ3 ዴንጋጌ 
አመሌካች ያሊትን መብት የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ   ኔ 

1. የዯብረ ማርቆስ  ወረዲ ፌርዴ ቤትና ፣ የምስራቅ ጎጃም ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና  የአማራ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የዯብረ ማርቆስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ፣ በመጀመሪያ አመሌካች ሟች ባሇቤቷ አቶ አየነው ዴረስና 
ተጠሪ በፅሐፌ ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ የጠፊባት መሆኑን ሇማስረዲት የምታቀርባቸውን 
ማስረጃዎች በመስማት፣ በመመርመርና በመመዘን  አመሌካች ውለ የጠፊ መሆኑን በበቂ 
ሁኔታ አስረዴታሇች ብል ካመነ አመሌካች የሽያጭ  ውለን በምስክሮች ቃሌና በህሉና ግምት 
እንዴታስረዲ በማዴረግና የተጠሪን የመከሊከያ ማስረጃ በመስማት ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ    
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                                                       የሰ/መ/ቁ. 72463 
                                                  መጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. አቶ ንጉሴ ሀይላ ቀረቡ 

          2. ወ/ሮ ማሚቱ ሇታ 

መሌስ ሰጭዎች፡- 1. አቶ ሁሬሣ ዯበሌ         ጠበቃ አቶ ታዬ ባንጃው ቀረቡ  

               2. ወ/ሮ ላሉሴ ራያ  

መዝገቡን መርመረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የፉንፉኔ ዙሪያ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት አመሌካቾች ያቀረቡትን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በወሌመራ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 
በወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ከሣሽ ተጠሪዎች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ ጉዲዩ ወሇዴ 
አገዴ ውሌን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካቾች ከተጠሪዎች ጋር መስከረም 28 ቀን 03 ዓ.ም 
ያዯረጉት የወሇዴ አገዴ ስምምነት ቁጥሩ 777 የሆነውን ቤትና ላልች ሁሇት ክፌሌ ቤቶች 
ተጠሪዎች በወሇዴ አገዴ በመያዝ እንዱጠቀሙበት አስረክበው ሇአንዴ አመት የሚቆይ 2500 
/ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር/ መበዯራቸውን ገሌፀው፣ ተጠሪዎች ገንዘቡን ወስዯው ቤቱን 
እንዱሇቁ ቢጠይቋቸው ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ ገንዘቡን ወስዯው ቤቱን እንዱሇቁ ይወሰንሌኝ በማሇት 
ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ መከራከሪያ አቅርበዋሌ፡፡ የወረዲው 
ፌርዴ ቤት ክሱ በይርጋ አይታገዴም ተከሣሾች /ተጠሪዎች/ ገንዘቡን ወስዯው ቤቱን ሇከሣሾች 
/አመሌካቾች/ ያስረክቡ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የፉንፉኔ ዙሪያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
አመሌካቾች ብዴሩን ሇመመሇስ የተስማሙት መስከረም 28 ቀን 1984 ዓ.ም በመሆኑ ውለ 
በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሰበር ችልት አቅርበው አቤቱታቸው ውዴቅ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ የውለን ሌዩ ባህሪ ያሊገናዘበና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 ንዐስ አንቀጽ 2 
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ያመሇከቱ ሲሆን ተጠሪዎች በበኩሊቸው 
አመሌካቾች በአንዴ ዓመት ውስጥ ሇመመሇስ የገቡትን የብዴር ውሌ ሣይፇጽሙ ከአስራ ስዴስት 
ዓመት በኃሊ በመጠየቃቸው ክሱ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1845 በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 
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ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የአመሌካቾች 
ክስ በይርጋ ቀሪ ነው ተብል የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ 
በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ “ወሇዴ አገዴ” ማሇት አንዴ ባሇእዲ ግዳታውን ሇመፇፀም 
ማረጋገጫ በማዴረግ ሇገንዘብ ጠያቂው የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇማስረከብ የሚገዯዴበት ውሌ 
መሆኑ በፌታብሓር ህገ ቁጥር 3117 ተዯንግጓሌ፡፡ የወሇዴ አገዴ፣ ውሌ የሚኖረውን ውጤት 
በተመሇከተ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3124 የተዯነገገ ሲሆን ማንም ሰው በወሇዴ አገዴ 
የማይንቀሣቀስ ንብረት ካስያዘ ወሇዴ አገዴ የተቋቋመበትን ግዳታ በመፇፀም በማናቸውም ጊዜ 
ወሇዴ አገዴ እንዱቀር ማዴረግ እንዯሚችሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 ንዐስ አንቀጽ 2 
ተዯንግጓሌ፡፡ 
 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 ንዐስ አንቀጽ 2 “እንዱሁም ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ከላሇ በቀር 
የተባሇው ወሇዴ አገዴ የተቋቋመበትን ግዳታ በመፇፀም ባሇእዲው በማናቸውም ጊዜ ወሇዴ አገደ 
እንዱቀር ሇማዴረግ ይችሊሌ” በሚሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ “ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ከላሇ 
በቀር” የሚሇውን ሀረግ ሲተረጉም የሌዩ ዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዴንጋጌውን መንፇስ አሊማና 
ይዘት መሠረት ባዯረገ ሁኔታ መተርጎም ሲገባው ይህንን አሊዯረገም፡፡ በዚህ ዴንጋጌ “ተቃራኒ 
የውሌ ቃሌ ከላሇ በቀር” የሚሇው አመሌካቾች እስከ መስከረም 28 ቀን 1984 ቤቱ ተጠሪዎች 
በወሇዴ አገዴ እንዱያዝ የተስማሙ ስሇሆነ ከመስከረም 28 ቀን 1984 ዓ.ም በፉት ገንዘቡን 
በመክፇሌ ተጠሪዎች በወሇዴ አገዴ የያዙትን ቤት ሇማስሇቀቅ የማይችለ መሆኑን የሚዯነግግ 
ነው፡፡ ይህ ማሇት ግን በወሇዴ አገዴ ውለ የተገሇፀው ጊዜ ካሇፇ በኃሊ አመሌካቾች በማናቸውም 
ጊዜ እዲቸውን በመክፇሌ ቤታቸውን ማስመሇስ የሚችለ ስሇመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
3128 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት መጠየቅ አይችለም ማሇት አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች በወሇዴ አገዴ 
የያዙት ቤት ባሇሀብት ሆነው የሚቀሩበት የህግ መሠረት የሇም፡፡ በቤቱ እየተጠቀሙና አሊባ 
እየሰበሰቡ መኖር ካሌተስማማቸው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3128 አንቀጽ 1 የወሇዴ አገዴ 
መብቱን ሇመተው የሚችሌበት አጋጣሚ እንዲሇ ተዯንግጓሌ፡፡ 
 
በአጠቃሊይ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 3117 እስከ ፌታብሓር ህግ ቁጥር 1130 የወሇዴ አገዴ 
የውሌ መሠረታዊ ባህሪ፣ ውጤትና የወሇዴ አገዴ ውሌ እንዱቋረጥ ሇመጠየቅ ስሇሚቻሌበት 
ሁኔታ የሚዯነግጉ ሌዩ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ በዚህ ጉዲይ ስሇጠቅሊሊ ውሌ ህግ የተዯነገገው 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1845 ተፇፃሚነት የሇውም፡፡ ስሇሆነም የሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የአመሌካቾች ክስ በአስር ዓመት ይርጋ ይቋረጣሌ በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፉንፉኔ ዙሪያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የአመሌካቾች ክስ በይርጋ ቀሪ አይሆንም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
3. የውሌመራ ወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
4. አመሌካቾች ብር 2500 /ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር/ ሇተጠሪዎች በመክፇሌ በወሇዴ አገዴ 

ያስያዙትን ቤት የመረከብ መብት አሊቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
        መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ 
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 የሰ/መ/ቁ. 69915 
    ሚያዚያ 25 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

          ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

       ነጋ ደፉሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሻምበሌ ይኩኖ ሇገሠ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ መሏመዴ በሽርና ቤተሰቦቹ ጨው አምራች ኃ/የተ/የግሌ ማህበር አሌቀረቡም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ እንዯ ውለ ያሌተፇፀመሇት ወገን በውለ መሠረት ባሇመፇፀሙ ምክንያት 
ሇዯረሰበት ጉዲት ኪሣራ በመጠየቅ ረገዴ የሚኖረው መብትና ተነፃፃሪ ግዳታን የሚመሇከት ነው፡፡ 
ግራ ቀኙ ግንቦት 02 ቀን 1996 ዓ.ም በተዯረገ የፅሐፌ ውሌ የአሁን ተጠሪዎች በውሌ 
ሰጪነት/፤ አመሌካች ዯግሞ በውሌ ተቀባይነት ተሰይመው የውሌ ሰጭዎች የጨው ማምረቻ 
ቦታ ውሌ ተቀባይ ተረክቦ ሇመጀመሪያ ሰባት አመታት በራሱ ወጪ እና ማቴሪያሌ 
ሇሚያመርተው ምርት 70% ሇእራሱ አስቀርቶ 30% ሇውሌ ሰጭዎች ሇማካፇሌ በቀሪው ሶስት 
አመታት ግን በግራ ቀኙ ውጭ ሇሚመረተው ምርት እኩሌ በእኩሌ ሇመካፇሌ ተስማምተዋሌ፡፡ 
እንዯ ውለ ያሌፇፀመ ወገንም ብር 5,000.00 /አምስት ሺህ ብር/ ውሌ ሊሌተፇፀመሇት ወገን 
ከፌል ቀጣዩ በውለ መሠረት እንዱፇጽም እንዯሚዯረግም አክሇው ተስማምተዋሌ፡፡ 
 
ይህ ውሌ ከተዯረገ ከአምስት ዓመት በኃሊ የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ 
በተዋዋይነው ጨው የማምረት ሥራ መሠረት ውሌ ተቀባይነት ሥራውን መሠረት ባሇመቻለ፣ 
እንዯውሌ ባሇመፇፀሙ የቀረብን የ30% ጥቅም ብር 3,548,666.00 (ሶስት ሚሉዮን አምስት 
መቶ አርባ ስምነት ሺህ ስዴስት መቶ ስሌሳ ስዴስት ብር) እና የገዯብ መቀጮ ሉከፌሇን ይገባሌ 
በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
 
የአሁን አመሌካች በተከሣሽነት እንዯውለ ያሌተፇፀመው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ነው 
በማሇት እና ምክንያቱን በመጥቀስ የተቋረጠ ጥቅም ሉጠየቅ እንዯማይገባ እንዯውሌ 
አሌተፇፀመም ከተባሇም በውለ መሠረት ሉጠይቁ የሚችለት የ5,000.00 /አምስት ሺህ ብር/ 
የገዯብ መቀጮ እና እንዯውለ በቀጣይ እንዱፇፀም ብቻ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
ከዚህ በሊይ በግራ ቀኙ ከተነሣው ክርክር አንፃር የአሁን አመሌካች እንዯውለ ሉፇጽም ያሌቻሇው 
ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ስሇመሆኑ በማስረጃ አሌተረጋገጠም፣ እንዯውለ ሇመፇፀም 
አሌቻሇም፡፡ ስሇሆነም ውለ ፇርሶ ሁሇቱም ወገኖች ወዯ ነበሩበት ቦታ ይመሇሱ፤ ውለ በመፌረሱ 
ምክንያት ከሣሽ ይክፇሇኝ የሚለትን ገንዘብ በላሊ ክስ ይጠይቁ በማሇት የአፊር ክሌሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ሲወስን፤ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በበኩለ ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ የአሁን አመሌካች 
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እንዯውለ ያሌፇፀመው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ባሇመሆኑ ሇውለ አሇመፇፀም ኃሊፉ ነው፡፡ 
ውለ ባሇመፇፀሙ በአሁን ተጠሪዎች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ማስጠንቀቂያ ከተሰጠበት ከሰኔ 23 
ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ይህ ውሣኔ እስከተሰጠበት ጊዜ ዴረስ በዓመት በውሌ በተሰጠው መሬት  
ምን ያህሌ የጨው ምርት ማምረት እንዯሚቻሌ የክሌለ ማእዴንና ኢነርጂ ቢሮ ተገቢውን 
ማጣራት አዴርጎ እንዯተመነና በተጠቀሰው ምርትም የጨው ዋጋ በስንት ሲሸጥ እንዯነበር 
ሇግብይት ማህበሩ በማጣራት አስተሳስቦ የዯረሰባቸው ኪሣራ ይከፇሌ፤ እንዱሁም እንዯውለ 
ሉቀጥለ የሚችለ ወገኖች ባሇመሆናቸው በውለ መሠረት ገዯቡን ብር 5,000 ይክፇሌ በማሇት 
አሻሽል ወስኗሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭር የተጠቀሰው ሲሆን፤ የአመሌካች የሰበር ቅሬታ ነጥብ ከሥር 
ፌ/ቤቶች ጀምሮ ባቀረበችው የመከራከሪያ ነጥቦች ሊይ የተመሠረተ ሲሆን ከተጠሪዎች የተሠጠ 
የተሇየ ክርክር አሌቀረበም፡፡ 
 
እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተው ተመሌክተናሌ፡፡ የአሁን አመሌካች እንዯውለ ሉፇፀም ያሌቻሇው 
ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ስሊጋጠመው ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ 
የሥር ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ረገዴ የቀረበውን ምክንያት በማስረጃ አጣርተው እና ማስረጃውን 
መዝነው የአሁን አመሌካች ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት አሊጋጠመም የሚሇው መዯምዯሚያ 
ሊይ የዯረሱ በመሆኑ ጉዲዩ የህግ ትርጉምን የሚጋብዝ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ አመሌካች አጠንክሮ 
የተከራከረበት ላሊው ነጥብ እንዯ ውለ አሌተፇፀመም እንኳ ቢባሌ እዯውለ ሳይፇፀም በቀረ ጊዜ 
ምን ውጤት እንዯሚከተሌ አስቀዴመን በውሊችን እንዱገዛ አዴርገናሌ፡፡ በውለም እንዯተገሇፀው 
ብር 5,000.00 /አምስት ሺህ/ ሇተጠሪዎች ከፌል እንዯ ውለ እንዴፇጽም ነው ግዳታዬ የሚሇው 
ነው፡፡ 
 
በእርግጥ የውለ ይዘት አመሌካቹ እንዯሚሇው መሆኑን በፌርደ መግቢያ ሊይ እንዯተገሇፀው 
ቃሌ በቃሌ ሠፌሮ ተገኝቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ እንዯ ውለ ያሌተፇፀመ ከሆነ እንዯ ውለ 
ያሌፇፀመው ወገን ብር 5,000.00 ሇላሊው ወገን ከፌል ቀጣይ የውሌ ግዳታውን ይወጣሌ 
የሚሇውን የውለ አገሊሇጽ ከተያዘው ጉዲይ ጋር ተገናዝቦ ሲታይ ተዋዋይ ወገኖች ባሊቸው 
የመዋዋሌ ነፃነት ተጠቅመው ሇአምስት ዓመት ያህሌ እንዯውለ ሥራ ቢጀምሩም ብር 5,000.00 
/አምስት ሺህ ብር/ ከፌል ቀጣይ ሥራውን ይጀምራሌ የሚሇውንም ሁለ ሇማጠቃሇሌ በማሰብ 
ያስገቡት የውሌ ቃሌ ነው ብል ሇመተርጎም የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም የውለ አገሊሇጽ 
መሇስተኛ የጊዜ ብክነትን ሇመቆጣጠር ታስቦ የተዯረገ ሇመሆኑ የገንዘቡ መጠን እና ያጋጠመው 
መስተጓጉሌ የግራ ቀኙን የውሌ መሠረታዊ ግንኙነት የሚያውከው መሆኑን በመገንዘብ ቀጣይ 
ሥራውን ያከናውናሌ የሚሇው ውጤት አስረጂ ናቸው፡፡ 
 

ስሇሆነም የአሁን አመሌካች ሇአምስት ዓመታት ያህሌ እንዯውለ አሇማከናወኑ ቢታወቅም ብር 
5,000.00 (አምስት ሺህ ብር) ከፌዬ ውለን መቀጠሌ ብቻ ነው ግዳታዬ የሚሇው ስሇ ውሌ 
አተረጓጏም የተቀመጡትን ዯንቦች መሠረት ያዯረገ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 
በላሊ በኩሌ የአሁን ተጠሪዎች ውለ ከተዯረገበት ከግንቦት 1996 ዓ.ም ጀምሮ ባለት ተከታታይ 
ዓመታት እንዯ ውለ አሇመፇፀሙን እያወቁ ከውሌ የመነጨውን መብት ሇማስጠበቅ ክስ 
ያቀረበችው በሰኔ 2001 ዓ.ም እንዯሆነ ውሣኔው ያስረዲሌ፡፡ 

www.abyssinialaw.com



213 
 

እንዯውለ ያሌተፇፀመሇት ወገን እንዯ ውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት ሇዯረሰበት ጉዲት በጥቅም 
መቋረጥ ስላትም ሆነ በላሊ ኪሣራ የመጠየቅ መብት ያሇው ስሇመሆኑ በመርህ ዯረጃ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1771 የተዯነገገ ቢሆንም፤ ከውሌ አሇመፇፀም የተነሣ ሉዯርስ የሚችሇውን የጉዲት 
መጠንን በመቀነስ ረገዴ በእርሱም ሊይ በተነፃፃሪ ግዳታ የተጣሇበት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
1802 ተዯንግጓሌ፡፡ 
 
ከዚህም አንፃር ተጠሪዎች ውለ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ አምስት ዓመት ዘግይተው በአምስተኛ 
ዓመቱ መገባዯጃ ሊይ የብር 3,548,666  /የሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ 
ስዴስት መቶ ስሊሳ ስዴስት ብር/ ኪሣራ ዓመታትን መነሻ በማዴረግ አስሌተው ከማቅረብ ይሌቅ 
እንዯ ውለ ያሇመፇፀሙን፤ እንዯውለ ሉፇጽም የሚችሌበትን ሁኔታ በመረዲት ሉዯረስ 
የሚችሇውን ኪሣራ ሇመቀነስ ቀዯም ብሇው ክስ የማቅረብ ግዳታቸውን ያሌተወጡ መሆኑን 
የሚያመሊክት ነው፡፡ 
 
ስሇሆነም ይህ በኪሣራ ጠያቂው በኩሌ በህግ የተጣሇው ተነፃፃሪ ግዳታ የኪሣራ መጠንን 
ሇማስሊት ግምት ውስጥ ሉገባ የማይገባ ላሊው ጉዲይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የተቋረጠ 
የሚባሇውን ጥቅም ሇማስሊት ፌ/ቤቶች የባሇሙያን ዴጋፌ የሚጠይቁ መሆኑ እንዯ ተጠበቀ ሆኖ 
የሚቀርበውን ሙያዊው አስተየያት በማስረጃነቱ በመያዝ ስሇኪሣራው መጠን እራሳቸው 
የሚወስኑትና የፌ/ቤቱን ዲኝነት የሚጠይቅ ተግባር ሆኖ እያሇ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
እንዯገሇፀው የክሌለ ማእዴንና ኢነርጂ መሬት በየዓመቱ ምን ያህሌ የጨው ምርት እንዯሚያገኝ 
ዋጋውም ስንት እንዯሆነ ከግብይት ማህበራት በኩሌ ተጣርቶ ዴርሻቸውን ይከፇሊቸው በማሇት 
የሰጠው ውሣኔ ተከራካሪ ወገኖች በፌርዴ ቤት አማካኝነት ፌትህ የማግኘት መብታቸውን 
ያስከበረ ተግባር አይዯሇም፡፡ 
 
በዚህ ሁለ ምክንያት የአሁን አመሌካች እንዯውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በተጠሪዎች ሊይ 
ሇዯረሰው ጉዲት የመካስ ኃሊፉነት አሇበት በሚሌ የተሰጠው ውሣኔ አግባብ መሆኑ እንዲሇ ሆኖ 
ሉከፇሌ የሚገባውን የኪሣራ መጠን በመወሰን ረገዴ የተጠሪዎች ተነፃፃሪ ግዳታ ሳይያዝ፣ ይህ 
በተቻሇ መጠን የጉዲት ኪሣራን በመቀነስ በኩሌ በተጠሪዎች በኩሌ መፇፀም የሚገባውን ግዳታ 
ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዯውለ ያሌፇፀመው ወገን ሉከፌሌ የሚገባውን የጉዲት ኪሣራ ሌክ 
ባባከነው ጊዜ አንፃር መሬቱ በሚያስገኘው የምርት መጠን እና በየጊዜው በነበረው የዋጋ ተመን 
መሠረት ይሆናሌ የሚሇው ከተያዘ በዚህ መሠረት አስሌቶ ሇመወሰን የባሇሙያ እገዛን ፌ/ቤቱ 
ከሚጠይቅ በቀር የኪሣራ አወሳሰኑን ዲኝነት ሰጭ አካሌ ሊሌሆነ አሳሌፍ በመስጠት የተሰጠው 
የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው 
በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና በዝርዝር 
ህጉን ባካተተው በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 መሠረት ይህንኑ ስህተት በማረም 
የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
የአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 
2108 መጋቢት 17 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348(1) መሠረት በማሻሻሌ፣ የአሁን አመሌካች እንዯውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በተጠሪዎች 
ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኪሣራ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት የሚሇው የውሣኔው ክፌሌ እንዯተጠበቀ 
ሆኖ፤ ውለ ከተዯረገበት ጊዜ ግንቦት /1996/ ጀምሮ ተጠሪዎች ክስ እስካቀረቡበት ሰኔ 2001 
ዓ.ም. ዴረስ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1802 እንዯተዯነገገው ኪሣራ በመቀነስ ረገዴ ተጠሪዎችም 
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የሚጠበቅባቸውን ተነፃፃሪ ግዳታ አሇመወጣታቸው የኪሳራውን መጠን በማናር አስተዋጽኦ 
ያዯረጉ መሆኑን ከግምት ውስጥ ሉገባ የሚገባውን ጉዲይ መሆኑን መነሻ በማዴረግ  ሇኪሣራው 
ስላት መሠረት ሆኖ የሚያዘውን የጊዜ ርዝመት ፌ/ቤቱ ባሇው የማመዛዘን ሥሌጣን ተጠቅሞ 
እንዱቆረጥና የጊዜው ርዝመት ምን ያህሌ እንዯሆነ ከተቆረጠ በኃሊ በዚህ ጊዜ ውስጥ መሬቱ 
ምን ያህሌ የጨው ምርት ማስገኘት ይችሌ የነበረ መሆኑና በትይዩ ጊዜውም የጨው ዋጋ ስንት 
እንዯነበር ፌ/ቤቱ በጠቀሳቸው አካሊት ተተምኖ እና ተጣርቶ እንዱቀርብ ካዯረገ በኃሊ ይህንኑ 
ውጤት በማስረጃነት ይዞ የጉዲት ኪሣራውን ሌክ መወሰን ይችሌ ዘንዴ መዝገቡን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሠረት እንዱመሇስ ወስነናሌ፡፡ 
 
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኙ ያዯረጉት ክርክር ስሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን 
ይቻለ፡፡ 
 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
 

ቤ/ዮ 
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 የሰ/መ/ቁ. 71927 

ሚያዝያ 10 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                            ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                    ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሣ 

                                     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ቄስ አብርሃ በርሄ  - አሌቀረቡም፡፡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ብርነሽ ሔለፌ  -  አሌቀረቡም፡፡ 

ጉዲዩን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር 
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ያቀረበውን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በመቀላ ወረዲ ፌርዴ ቤት በቀዲማዊ ወያኔ 
ምዴብ ችልት ነው፡፡ በወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 
ጉዲዩ የብዴር ገንዘብን የሚመሇከት ነው፡፡ 

አመሌካች ግንቦት 7 ቀን 1993 ዓ.ም በተፃፇ የብዴር ውሌ ተጠሪ ብር 12,000 /አስራ ሁሇት 
ሺህ ብር/ እስከ የካቲት 1994 ዓ.ም ሌትመሌስ፣ በዚህ ጊዜ ባትከፌሌ መቀጫ 8,000 /ስምስት 
ሺህ ብር/ በዴምሩ 20,000 /ሃያ ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ ተስማምታ በብዴር ወስዲሇች፡፡ ገንዘቡን 
ያሌከፇሇችኝ በመሆኑ በውለ መሠረት ብር 20,000 ከነወሇደ እንዴትከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ 
በማሇት ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በከሳሽነት ቀርበው ገንዘብ በብዴር 
አሌወሰዴኩም ፉርማውም የእኔ አይዯሇም በማሇት ክዯው ተከራክረዋሌ፡፡ የተጠሪ ነው የተባሇው 
ፉርማ እንዱመረመር ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ በምርመራው ፉርማው የማን እንዯሆነ መሇየት 
እንዲሌተቻሇ ተገሌጿሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ገንዘብ ሉከፌለ አይገባም በማሇት ወስኖ 
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውለ ሊይ የነበሩት ምስክሮች ሰምተህ ወስን በማሇት በይግባኝ ሽሮ 
መሌሶታሌ፡፡ በዚህ መሠረት የወረዲው ፌርዴ ቤት የምስክሮችን ቃሌ ከሰማ በኋሊ ምስክሮች 
ተጠሪ ስትበዴር አይተናሌ፣ በውለ ሊይ ፇርመናሌ ብሇው መመስከራቸውን በመጥቀስ ተጠሪ 
በብዴር የወሰዯችውን ብር 12,000 እና መቀጫ ብር 8,000 በዴምሩ 20,000 /ሃያ ሺህ ብር/ 
ዕዲው ተከፌል እስከሚያሌቅ የባንክ ወሇዴ ታስቦ ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ ይግባኝ ሇዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ በባንክ 
ወሇዴ እንዴትከፌሌ የሰጠውን ውሣኔ ብቻ በማሻሻሌ ላሊውን የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
አፅንቶታሌ፡፡ 

በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የወረዲው ፌርዴ ቤት 

www.abyssinialaw.com



216 
 

የሰው ምስክሮችን ቃሌ መሠረት በማዴረግ የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 
ዴንጋጌን የሚጥስ ነው በማሇት የወረዲውንና የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ በመሻር ተጠሪ 
ሇአመሌካች ገንዘብ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሇክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቤቱታ አቅርቦ የሰበር ችልት ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የሰጠውን ውሣኔ አፅንቷሌ፡፡ 

አመሌካች ነሏሴ 9 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በብዴር ገንዘብ የወሰዯች 
መሆኑን ሇማስረዲት ያቀረብኩት የሰነዴ ማስረጃ ነው፡፡ ተጠሪ በሰነዴ ሊይ ያሇውን ፉርማ 
ስሇካደና ፉርማውን በቴክኒክ ምርመራ ሇማረጋገጥ ስሊሌተቻሇ ውለ ሲፇረም የነበሩ ምስክሮች 
ተጠሪ በሰነደ ሊይ የፇረሙ መሆኑን ሇማረጋገጥ የሰጡትን ምስክርነት መሠረት በማዴረግ 
የተሰጠውን ውሣኔ አሊግባብ መሻሩ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር 
ችልት የሰጡት ውሣኔ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ኀዲር 4 ቀን 2004 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ ግንቦት 7 ቀን 1993 ዓ.ም ብር 
12,000 /አስራ ሁሇት ሺህ ብር/ ተበዴራ የወሰዯች መሆኑን ሇማስረዲት የቀረበው የሰነዴ ማስረጃ 
ማሇትም ግንቦት 7 ቀን 1993 ዓ.ም በተፃፇና በተዋዋይ ወገኖች የተፇረመ የብዴር ውሌ 
መሆኑን ከበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ ይህም አመሌካች የብዴር ውለን ሇማስረዲት 
ያቀረበው ማስረጃ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን መስፇርት 
የሚያሟሊና ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ መሆኑን ያሣያሌ፡፡  

ተጠሪ በብዴር ውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የእኔ ፉርማ አይዯሇም በማሇት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
2008 መሠረት ክዲ ተከራክራሇች፡፡ በውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የተጠሪ መሆኑን ሇማረጋገጥ 
የቴክኒክ ምርመራ የተዯረገ ቢሆንም ፉርማው የማን እንዯሆነ ሇማረጋገጥ እንዲተሌቻሇ፣ የፕሉስ 
ፍረንሲክ ሊብራቶሪ በመግሇፁ፣ ፉርማው የተጠሪ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ሇማረጋገጥ 
/Authenticate/ ሇማዴረግ በውለ ሊይ ስማቸው የተገሇፁት ሰዎች ተጠሪ በውለ ሊይ ስትፇርም 
ያዩ መሆኑን እንዱያረጋግጡ ተዯርጓሌ፡፡ እዚህ ሊይ ተበዲሪው በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 
ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የብዴር ውለን ሇማስረዲት በቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ሊይ ያሇው ፉርማ 
ተበዲሪው የእኔ አይዯሇም በማሇት የካዯ በሆነ ጊዜ ፉርማው የተበዲሪው መሆኑን ሇማረጋገጥ 
ምን ዓይነት ማስረጃ ተቀባይነት አሇው የሚሇው በሰነዴ ሊይ ያለ ፉርማዎችን ሇማረጋገጥ 
/Authenticate/ ተቀባይነት ያሊቸውን ማስረጃዎች መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡  

በሰነዴ ሊይ ያሇ ፉርማ በተካዯ ጊዜ ፉርማውን የማረጋገጫው የመጀመሪያው መንገዴ የቴክኒክ 
ምርመራ እንዱዯረግ ማዴረግ ነው፡፡ ሆኖም ፉርማውን በቴክኒክ ምርመራ የማን እንዯሆነ 
ሇማረጋገጥ ባሌተቻሇ ጊዜ ፉርማው ሲፇረም የነበሩ ምስክሮችን ቃሌ በመስማትና በላልች 
ማስረጃዎች ፉርማው የማን እንዯሆነ ሇማረጋገጥ /Authenticate/ ሇማዴረግ የሚቻሌ መሆኑ 
ከማስረጃ ሔግ ጠቅሊሊ መርሆች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በአገራችን ፉርማ በምስክሮች ቃሌና በላሊ 
ማስረጃ እንዲይረጋገጥ /Authenticate/ እንዲይዯረግ የሚከሇክሌ ግሌፅ የሔግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ 
በአንፃሩ ፉርማ በተካዯ ጊዜና ፉርማውን በፍረንሲክ ምርመራ ሇመሇየት የማይቻሌ በሆነ ጊዜ 
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በምስክሮች ቃሌና በላልች ማስረጃዎች ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ በፌርዴ ቤቶች ሇረዥም ጊዜ 
የዲበረው የአሰራር ሌምዴ ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና 
የሰበር ችልት የብዴር ውሌን በሰነዴ ማስረዲት በአስገዲጅነት የሚዯነግገውን የፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ በማስረጃነት በቀረበ ሰነዴ ሊይ ያሇ ፉርማ ሲካዴ ፉርማው 
ከሚረጋገጥበት ሁኔታ /Authentication/ ጋር ያሊቸውን ሌዩነት ሳያገናዝቡ አመሌካች በውለ ሊይ 
ያሇውን ፉርማ ከማረጋገጥ /Authentication/ ጋር አንዴና ተመሣሣይ አዴርጎ በመውሰዴ 
የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 1ን ይዘትና መሠረታዊ ዓሊማ 
ያሊገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በብዴር ውሌ ሊይ ያሇው ፉርማ የተጠሪ ፉርማ መሆኑን በማስረጃ ያረጋገጡት 
የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በብዴር የወሰዯችው ብር 12,000 /አስራ 
ሁሇት ሺህ ብር/ በተጨማሪ 8,000 /ስምስት ሺህ ብር/ ጨምራ እንዴትከፌሌ የሰጡት ውሣኔ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 3 የሚቃረንና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት 
የሰጡት ውሣኔ ሙለ በሙለ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ እንዯዚሁም የወረዲው 
ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ በከፉሌ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የቀዲማዊ ወያኔ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የመቀላ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሻሽሎሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ብር 12,000 /አስራ ሁሇት ሺህ ብር/ በዚህ ጉዲይ ሇወረዲ ፌርዴ ቤት ክስ ከቀረበበት 
ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ታስቦ ሇአመሌካች የመክፇሌ ኃሊፉነት 
አሇባት በማሇት ወስነናሌ፡፡  

4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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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፡፡  
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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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የሰ/መ/ቁ 75902 
            ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም.                              

                                 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ አ.ማ  -   ነ/ፇጅ ነጋ አበበ ቀረቡ   

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  -   ነ/ፇጅ ዯበበ ተሉሊ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ከማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ ጋር በተያያዘ ሁኔታ 
የተነሣውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በኦሮሚያ ብ/ክ/መ በአርሲ ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት የአፇፃፀም ከሣሽ የነበረው የአሁኑ ተጠሪ ሲሆን የአፇፃፀም ተከሳሾች ዯግሞ እነ 
ስንደ ሹሜ /ሶስት ሰዎች/ ነበሩ፡፡ ተጠሪው በአፇፃፀም ተከሳሾች ሊይ ክስ የመሰረተው ብር 
148,985.05 /አንዴ መቶ አርባ ስምንት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ አምስት ብር ከዜሮ አምስት 
ሳንቲም/ በፌርዴ የተወሰነሇት መሆኑን በመግሇጽ ከወጪና ኪሣራ ጋር በዴምሩ ብር 
153,293.05 /አንዴ መቶ ሃምሳ ሦስት ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና ሦስት ብር ከዜሮ አምስት 
ሳንቲም/ በአንዴነት እንዱከፌለ፣ ይህንን ባይፇፅሙ የካርታ ቁጥሩ MR.497052 የሆነ ቤትና 
ሇብዴሩ 2ኛ የፌርዴ ባሇእዲ የሆኑት አቶ ሹሜ ሮቢ በመያዣ ቁጥሩ 355 የሆነ በሁሩታ ከተማ 
ቀበላ 01 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቤት ያስያዙ መሆኑን ገሌፆ አፇፃፀሙ በዚህ አግባብ 
እንዱመራሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ በዚህ መሰረት ባሇእዲዎች የተባሇውን ገንዘብ መክፇሌ 
ባሇመቻሊቸው ተጠሪ የጠቀሰው ንብረት በሏራጅ እንዱሸጥ ትእዛዝ ሉሰጥ ንብረቱ ተገምቶ 
እንዱቀርብ የሚመሇከተው አካሌ ሲታዘዝ ቁጥሩ 355 የሆነ ቤት ፇርሶ በቦታው ሊይ አዱስ 
ሆቴሌ ቤት የተሰራ መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ የገሇጸ ሲሆን የአሁኑ አመሌካችም ይህንኑ የሆቴሌ 
ንብረት በብር 536,822.00 /አምስት መቶ ሰሊሳ ስዴስት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሁሇት ብር/ 
ብዴር በካርታ ቁጥር 8205/ሹ/71/88 ይዞ ሇስር 2ኛ እና 3ኛ የአፇፃፀም ተከሳሾች ብዴር ያበዯረ 
መሆኑን ጠቅሶ በንብረቱ ሊይ የቀዯምትነት መብት ያሇው መሆኑን ዘርዝሮ ሏራጁ በንብረቱ ሊይ 
ሉቀጥሌ አይገባም ሲሌ ተቃውሞውን አቅርቦ የአሁኑ ተጠሪም ቤቱ ሊይ የቀዲሚነት መብት 
ያሇው ራሱ መሆኑን ያሳያለ ያሊቸውን ምክንያቶችን አንስቶ ተከራክሯሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት 
ፌ/ቤትም ክርክሩን ከሰማ በኋሊ፣ አመሌካች ንብረቱን የያዘው ከተጠሪ በተሇየ ካርታና የቤት 
ቁጥር ስሇመሆኑ መረጋገጡን ገሌፆ የተጠሪ አፇፃፀም በሆቴሌ ቤቱ ሉቀጥሌ አይገባም ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠ/ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ በቦታው 
ሊይ የነበረውን ቤት ቀዴሞ በመያዣነት የያዘው የአሁኑ ተጠሪ መሆኑን፣ አመሌካች ያዝኩ 
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የሚሇው የሆቴሌ ቤት በቦታው ሊይ እንዯ አዱስ የተሰራ እንጂ የተሇያየ ቤት ስሇመሆኑ 
አሌተረጋገጠም የሚለ ምክንያቶችን ይዞ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ 
የአሁኑ አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ ያሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች 
በመያዣነት የያዘው ንብረት በካርታ ቁጥሩም ሆነ በንብረቱ አይነት ተጠሪ በመያዣነት ያዝኩ 
ከሚሇው ንብረት የካርታ ቁጥርና የንብረት አይነት የተሇየ ሁኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤትና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የመያዣ ቀዲሚ መብት ያሇው ተጠሪ 
ነው በማሇት መወሰናቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3066 ዴንጋጌንና ላልች የመያዣ ሔግ ዴንጋጌዎችን 
ይዘትና መንፇስ ባግባቡ ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ሲሆን ጉዲዩ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ መታየት 
ያሇበት መሆኑ ታምኖ እንዱቀርብ ከተዯረገ በኋሊ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርበው በፅሐፌ 
በሰጠው መሌስ አመሌካች ያዝኩ የሚሇው የሆቴሌ ዴርጅት ተጠሪ ቀዴሞ በመያዣነት የያዘው 
ንብረት በነበረበት ቦታ ሊይ የተሰራ በመሆኑ ይኸው ንብረት ተጠሪ ቀዴሞ የያዘው ንብረት አካሌ 
ተዯርጎ ከሚቆጠር በስተቀር የተጠሪን የመያዣ መብቱን ሉያሳጣ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው 
ተጠሪ በመያዣ ይዞት የነበረው ንብረት መኖሪያ ቤት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሆቴሌ ዴርጅቱን 
መሆኑን፣ የሁሇቱም ቤቶች ካርታ ቁጥር የተሇያዩ መሆናቸው የሚታወቅ ከሆነ አመሌካች በላሊ 
አዱስ ካርታ ቁጥር በመያዣ የያዘው የሆቴሌ ዴርጅት ተጠሪ ቀዯም ብል በመያዣነት ይዞት 
በነበረው መኖሪያ ቤት የፇረሰበት ቦታ ሊይ የተሰራ በመሆኑ ብቻ ተጠሪ በመያዣ በተያዘው 
የሆቴሌ ዴርጅት ሊይ የቅዴሚያ መብት አሇው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን አሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዘበን መርምረናሌ፡፡ 

በመሰረቱ አከራካሪው ነጥብ የሚወሰነው ስሇማይንቀሳቀሱ ንብረቶች መያዣ እና አፇፃፀሙን 
በሚመሇከት በፌትሏብሓር ሔጉ በተቀመጡት ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ ከሥር ጀምሮ 
በተዯረገው ክርክር በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው ተጠሪ በመያዣ ይዞት የነበረው ንብረት 
መኖሪያ ቤት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሆቴሌ ዴርጅቱን መሆኑን፣ የሁሇቱም ቤቶች ካርታ 
ቁጥር የተሇያዩ መሆናቸውን፣ አመሌካች በላሊ አዱስ ካርታ ቁጥር በመያዣ የያዘው የሆቴሌ 
ዴርጅት ተጠሪ ቀዯም ብል በመያዣነት ይዞት በነበረው መኖሪያ ቤት የፇረሰበት ቦታ ሊይ 
የተሰራ መሆኑን፣ አመሌካች ብዴሩን የሰጠው ጥቅምት 18 ቀን 1989 ዓ/ም እና መስከረም 20 
ቀን 1990 ዓ/ም በተፇረመ የብዴር ውሌ ሁኖ የገንዘቡ መጠንም ብር 536,822.00 /አምስት 
መቶ ሰሊሳ ስዴስት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሁሇት ብር/ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ብዴሩን የሰጠው 
ሰኔ 05 ቀን 1985 ዓ/ም ሁኖ የገንዘቡ መጠንም ብር 60,000.00 /ስሌሳ ሺህ/ ነው፡፡ ይህም 
ማሇት አመሌካች ብዴሩን ከተጠሪ በኋሊ የሰጠ ሁኖ ሇብዴሩ በመያዣነት የተያዙት ንብረቶች 
የሚታወቁበት ካርታ ቁጥር፣ የንብረቶቹ አይነት የተሇያየ ሁኖ አንዴ የሚያዴርጋቸው ቦታው 
ብቻ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡  

በመሰረቱ የማይንቀሳቀው ንብረት በመያዣነት ከተሰጠ በኋሊ አዱስ ሥራ ቢሰራ ወይም ማሻሻሌ 
ቢዯረግ የመያዣ ውለን አፇፃፀም በተመሇከተ የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው? ሇሚሇው 
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ጥያቄ የፌ/ብ/ሔግ ቁ.3066 ግሌጽ የሆነ መሌስ ሰጥቶአሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ 
መብት የመያዣው መብት በሚመሇከተው የማይንቀሣቀስ ንብረትና በዚሁ ንብረት ሊይ 
የሚሰሩትን አዲዱስ ሥራዎች እንዯሚያጠቃሌሌ ያመሇክታሌ፡፡ ይህን ዴንጋጌ ከያዝነው ክርክር 
ጋር አገናዝበን ስንመሇከተው ተጠሪ ቤቱን በመያዣነት ከተበዲሪዎች ከያዘ በኋሊ ተሰራ የሚባሇው 
አዱስ ሆቴሌ ዴርጅት መሆኑ ብቻ ሳይሆን ንብረቱ የሚታወቅበት የካርታ ቁጥርና የንብረቱ 
መሇያ ቁጥር ተጠሪ ከያዘው ንብረት በአይነትም ሆነ በመሇያ ቁጥሩ ፇፅሞ የማይገናኝ ከሆነ 
ስራው አዱስ ቢሆንም ቀዴሞ ከነበረው ንብረት ስር የሚጠቃሇሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ አሇመሆኑን 
ያሳያሌ፡፡ በተሇይ የዚህን ዴንጋጌ መንፇስ እና አሊማ ስንመሇከት መያዣ ሰጪው ንብረቱ 
በመያዣ የተሰጠ መሆኑን እያወቀ በንብረቱ ሊይ አዲዱስ ስራዎችን ቢሰራ መያዣ ያዡ አዲዱስ 
ስራዎችን ሁለ በመያዣ እንዯያዘ የሚያስቆጥረው እና መያዣ ሰጪው እያወቀ ሇሰራቸው 
ሥራዎች መያዣ ያዡን ሇመጠበቅ ተብል የተቀረፀ ዴንጋጌ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በመሆኑም ይህንን ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሇማዴረግ የንብረቱ መሇያ የሆነው ካርታ ቁጥር ተሇያይቶና 
ንብረቱ ሙለ በሙለ በአይነቱ ተሇይቶ መሰራቱ ግንዛቤ ካሌተወሰዯና ይህንኑ መሰረት በማዴረግ 
በንብረቱ ሊይ እግዴና እዲ የላሇ መሆኑን በመገንዘብ መያዣ የሚወስደ ቅን ሌቦና መያዣ 
ሰጪዎችን መብት ስንመሇከት በሔግ ጥበቃ የማያገኙበት ምክንያት የሇም፡፡ የፌ/ብ/ቁጥር 
3052/1/ የአስተዲዯር ክፌለ የአንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት መሆኑን አውቆሇት 
የባሇሃብትነት የምስክር ወረቀት ከሰጠው ሰው ጋራ የተዯረገ የንብረት መያዣ ውሌ የሚፀና ነው 
በሚሌ የተቀመጠው ዴንጋጌ በሔግ አግባብ የተሰጠውን ካርታ ይዞ የሚያበዴረው አበዲሪ ጥበቃ 
ሉዯረግሇት የሚገባ መሆኑን የሚያስገነዝበን ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በመያዣነት የያዘው 
ንብረት ካርታ ቁጥሩም ሆነ አይነቱ ከተጠሪ የተሇየ ሁኖ እያሇ ቦታው አንዴ በመሆኑ ብቻ 
አመሌካች የያዘው ንብረት ተጠሪ በያዘው ንብረት ስር የሚጠቃሇሌ ነው ተብል ሉወሰን 
የማይገባውና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3066፣ 3052 እና ላልች ዴንጋጌዎችን ዓሊማና መንፇስ የሚጥስ 
በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 
1. አቤቱታ የቀረበባቸው የኦሮሚያ ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 106039 ጥር 21 ቀን 

2003 ዓ/ም የሰጠው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 66122 ጥቅምት 06 ቀን 2004 
ዓ/ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 348(1) መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አንዴ ቀዴሞ በመያዣ የተሰጠ ንብረት ካርታ ቁጥሩና የቤት ቁጥሩ ተሇውጦ እንዱሁም 
ንብረቱ ፇርሶ በቦታው ሊይ አዱስ ንብረት ተሰርቶና አዱስ ካርታና የቤት ቁጥር ተሰጥቶ 
በተገኘ ጊዜ ይህንኑ አዱሱን ንብረት በመያዣ የያዘ አበዲሪ ቀዴሞ የነበረውን ንብረት ከያዘው 
አበዲሪ የቅዴሚያ መብት አሇው ብሇናሌ፡፡ 

3. በካርታ ቁጥር 8205/ሹ/71/88 በሚታወቀው የሆቴሌ ቤት የቀዲሚነት መብት ያሇው 
አመሌካች ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 61421 
ሏምላ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፉሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ጌታቸው በየነ - የቀረበ የሇም 

 ተጠሪ፡- 1. የሔፃን ታቦት በቀሇ      ሞግዚት ሙለቀን መንግስቱ አሌቀረቡም 

        2. የሔጻን ሑሩት በቀሇ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
                                    ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቤትና የቦታ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች 
ሞግዚት ባሁኑ አመሌካች ሊይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ 
ነው፡፡የተጠሪዎች ክስ ይዘትም ከሴት አያታቸው ከወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ አባታቸውን አቶ በቀሇ በየነን 
በመተካት የሚወርሱትን በባህርዲር ከተማ ቀበላ 01 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውንና ቁጥሩ ኤ-49 
በሚሌ የሚታወቀውን መኖሪያ ቤት የአሁኑ አመሌካች ያሊግባብ ይዘው እንዯሚገኙና 
ሉሇቁሊቸውም ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸውን ገሌጸው ቤቱን ሇቀው እንዱያስረክቧቸው ይወሰን ዘንዴ 
ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክሮችን አቅርበዋሌ፡፡አመሌካች ተጠሪዎች ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ 
መብትና ጥቅም የላሊቸው መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሱ ሲሆን በፌሬ ነገር 
ዯረጃም ቤቱና ቦታው የሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ ስሇመሆኑ ሳይክደ ቤቱና ቦታውን ሟች 
ሇአመሌካች በስጦታ ያስተሊሇፈሊቸው መሆኑን፣ስጦታው ሉዯረግሊቸው የቻሇውም ሟችን 
ሲጦራቸው ስሇነበርና ሇሟች በ1988 ዓ.ም ብር 10,000.00(አስር ሺህ ብር) አበዴረው እስከ 
1993 ዓ/ም ዴረስ ሉከፌሌ ይችሌ የነበረው የጥሬ ገንዘብ ብዴር ባሇመመሇሱ ምክንያት ቤቱን 
ሟች ብዴሩን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው የሰጧቸውና በስጦታ ውለ መሰረትም ስመ ሀብቱ 
ሇአመሌካች እንዱዞር ሟች ወዯ ሚመሇከተው አካሌ ቀርበው በማመሌከቻ ጠይቀው ጉዲዩ በሂዯት 
ሊይ እንዲሇ የካቲት 11 ቀን 2000 ዓ/ም ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን፣ቤቱን ይዘው ግብር 
እየገበሩበት እንዯሚኖሩና በ1997 ዓ/ም በዯረሰው የጎርፌ አዲጋ ምክንያትም ቤቱ በመፌረሱ 
ከሚመሇከተው አካሌ ፇቃዴ ወስዯው ብር 56,347.00 ወጪ አዴርገው ቤቱን የሰሩት መሆኑን 
ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው 
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክርክሮች ሔጋዊ ያሇመሆናቸውን ያሳያለ ያሊቸውን 
ምክንያቶችንና ሇጉዲዩ አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎችን፣አስገዲጅ የሔግ 
ትርጉሞችን ሁለ በዋቢነት ከጠቀሰ በኋሊ አመሌካች ሇተጠሪዎች ቤቱን ሉያስረክቡ ይገባሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡በዚኅ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ከዚህም በኋሊ 

www.abyssinialaw.com



228 
 

አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ተቀባይነት 
አሊገኙም፡፡የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2436 እና 1723 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሊግባብ መተርጎማቸውንና በፌሬ ነገር ዯረጃ 
ተዛማጅነት የላሊቸውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉሞችን በመጥቀስ ውሳኔ መስጠታቸውን በመግሇጽ 
ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካቹ በስጦታ ውለ ሳይፇርም መቅረቱ ውለን ፇራሽ 
ያዯርገዋሌ የመባለን አግባብነት ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436 ዴንጋጌ አንፃር ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዴርጎሊቸውም ሞግዚታቸው 
ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ ባቀረቡት ክርክር በይዘቱ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡትን ክርክር 
በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎቸ በአመሌካች ሊይ ክስ ሉመሰርቱ የቻለት ሴት 
አያታቸውን ሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰን የእኚሁ ሴት ሌጅ የሆነውንና ሴትዩዋን ቀዴሞ የሞተውን 
አቶ በቀሇ በየነን በመተካት በውርስ የሚያገኙትን ቤት የአሁኑ አመሌካች ያሊግባብ ይዞ ይገኛሌ 
በሚሌ ምክንያት መሆኑን፣አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት ዯግሞ በስጦታ ውለ ሊይ ስጦታ 
ተቀባይ የሆኑት አመሌካች ባይፇርሙም ሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ በ24/03/1996 ዓ/ም ስጦታ 
አዴርገውሊቸው የቤቱ ስመ ሀብት እንዱዞር ሇሚመሇከተው አካሌ ማመሌከቻ አስገብተው ጉዲዩ 
በመጣራት ሊይ እንዲሇ ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ ከዚህ አሇም በሞት የካቲት 11 ቀን 2000 ዓ/ም የተሇዩ 
መሆናቸውን ገሌፀው ስጦታውን በተግባር የተቀበለ መሆኑን ያሳያሌ በሚሌ መሆኑን ነው፡፡ 

አመሌካች ስጦታ በሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ ተዯረጎሌኛሌ የሚለት ሔዲር 24 ቀን 1996 ዓ/ም 
ሲሆን ሟች ከዚኅ አሇም በሞት የተሇዩት የካቲት 11 ቀን 2000 ዓ/ም መሆኑንና እስከዚህ ጊዜ 
ዴረስ የስመ ሀብት ዝውውር ማመሌከቻ ቀርቦ ነበር ከማሇት ውጪ አመሌካች ቤቱን 
በይዞታቸው ስሇማዴረጋቸው ያሇመረጋገጡንም ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡በመሆኑም ሟች 
አዯረጉ የተባለት የስጦታ ውሌ ከሟቹ ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ተፇፃሚ የሚሆነው ነው፡፡ 
በእንዯዚህ አይነት የስጦታ ውሌ ስሇኑዛዜ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት እንዯሚኖራቸው 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ዴንጋጌ በኃይሇ ቃሌ ያስቀምጣሌ፡፡በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2443 ስር ዯግሞ 
በማይንቀሳቀስ ንብረት የሚዯረግ ሥጦታ በግሌፅ በሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር አይነት ካሌተዯረገ 
ፇራሽ ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡በግሌፅ የሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ስር 
ተመሌክቷሌ፡፡እንዱህ ከሆነ የሟች ሔጋዊ እና የኑዛዜ ወራሾች የስጦታው አሰራር በሔጉ 
የተቀመጠውን አሰራር የተከተሇ መሆን ያሇመሆኑን መሰረት አዴርገው ክርክር ሲያቀርቡ 
አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎችን በመመሌከት ሇጉዲዩ እሌባት መስጠት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ የስጦታ ውለ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑን በግራ ቀኙ ክርክር የቀረበበት ሲሆን 
የተጠሪዎች ሞግዚት አጥብቀው የሚከራከሩት የስጦታ ሰነደ በሔጉ አግባብ ያሌፀዯቀና 
አመሌካችም ያሌፇረሙበት ነው በሚሌ ነው፡፡የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(1) ዴንጋጌ ሲታይም የስጦታ 
ውሌ ፌጹም የሚሆነው ስጦታ ተቀባዩ ሇእርሱ የተዯረገውን ሌግስና እቀበሊሇሁ ብል አሳቡን 
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የገሇጸ እንዯሆነ ስሇመሆኑ ያስቀመጠ ሲሆን በተጠቃሹ ቁጥር ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ስር 
ዯግሞ ሰጪው ከሞተ ወይም ችልታ ከአጣ በኋሊ ስጦታውን እቀበሊሇሁ የማሇት ቃሌ ዋጋ 
የሇውም የሚሌ ሃይሇ ቃሌ በያዘ መንገዴ ተቀምጧሌ፡፡ሁሇቱ ዴንጋጌዎች አንዴ ሊይ ሲታዩም 
የመቀበለ አሳብ በፅሐፌ ይሁን በዴርጊት ሇይተው ያስቀመጡት ነገር የላሇ ሲሆን ከዴንጋጌዎች 
ይዘትና መንፇስ በዚህ ረገዴ መገንዘብ የሚቻሇው የስጦታው መቀበለ ሀሳብ በፅሐፌ(ፉርማ) 
ወይም በዴርጊት መቀበሌ የሚቻሌ መሆኑን ነው፡፡ስሇሆነም ስጦታ ተቀባዩ ስጦታውን 
ስሇመቀበለ የሚያስረዲ የጽሁፌ ማስረጃ ወይም ስሇመቀበለ ጠቋሚ የሆነ ዴርጊት ስሇመኖሩ 
ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ስጦታ ውለ ሊይ ያሌፇረሙ ስሇመሆኑ የሚክደት ፌሬ ነገር ሳይሆን 
ስጦታውን መቀበሊቸውን ያሳያሌ በማሇት የሚከራከሩት በቤቱ ሊይ ግብር መገበራቸውን፣ቤቱ ሊይ 
እዴሳት ማዴረጋቸውንና ሟች በወቅቱ የስጦታ ውለን ይዘው ወዯሚመሇከተው አካሌ ቀርበው 
ስመ ሃብቱ ሇአመሌካች እንዱዞር አቤቱታ አቅርበው የነበረ ስሇመሆኑ መረጋገጡን ነው፡፡ይሁን 
እንጂ ከሊይ እንዯተገሇጸው የስጦታ መቀበሌ ተግባር መኖር ያሇመኖሩ በጽሐፌ ማስረጃ ወይም 
በዴርጊት ወይም በላሊ አግባብነት ባሊቸው መንገድች የሚረጋገጥ ሁኖ እነዚህ ፌሬ ነገሮች መኖር 
ያሇመኖራቸውን ፌሬ ነገሩን ሇማረጋገጥ እና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች 
የሚያረጋገጡት ጉዲይ ሲሆን በዚህ አግባብም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በክርክሩ ሂዯት 
የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች የስጦታ ተቀባዩ እቀባሇሇሁ ስሇማሇቱ ሉያሳዩ የሚችለ 
አይዯለም፣ሉታመኑም የሚችለ አይዯለም በማሇት ዯምዴሞ ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ 
ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልትም ሙለ በሙለ ተቀብልታሌ፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች ስጦታውን አሌተቀበለም ተብል ዴምዲሜ የተዯረሰው ፌሬ ነገሩ ተጣርቶና 
ማስረጃው ተመዝኖ በመሆኑ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና 
አንቀጽ 25/1988 አንቀጽ 10 ተሇይቶ ከተሰጠው ስሌጣን አንጻር አመሌካች ስጦታውን 
ስሇመቀበሊቸው ያሳያለ በማሇት የሚጠቅሷቸው ማስረጃዎች ታዓማኒነት እና ክብዯት በዚህ 
የክርክር ዯረጃ የሚታዩ ሁኖ አሊገኘንም፡፡ አመሌካች ሟች ከመሞታቸው በፉት ስጦታውን 
መቀበሊቸው አሌተረጋገጠም ከተባሇ ዯግሞ ከስጦታ ሰጪው መሞት በኋሊ የስጦታ ውለን 
እቀበሊሇሁ ቢለ በሔጉ ዋጋ የሚሠጠው ተግባር ያሇመሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(2) ዴንጋጌ 
በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(2) ዴንጋጌን በመተርጎም 
ረገዴ የፇጸሙት ስህተት የላሇ በመሆኑ በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት 
የላሇው ነው፡፡  

የስር ፌርዴ ቤት የስጦታ ውለ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1723 ዴንጋጌን ያሊሟሊ ነው በማሇት የያዘው 
ምክንያት ሲታይ ግን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1723 ሇስጦታ ውሌ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑን ይህ 
ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 39803 ሏምላ 02 ቀን 2001 ዓ/ም በአዋጅ ቁጥር 454/1997 
አንቀጽ 2(1) መሰረት የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ያሊገናዘበ በመሆኑ ምክንያቱ ሇጉዲዩ 
አግባብነት የላሇው ነው፡፡እንዱሁም የስር ፌርዴ ቤት የብዴር ጉዲዩን በተመሇከተ ሇውሳኔው 
አሰጣጥ በምክንያትነት መያዙም ሆነ ብዴሩ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) መሰረት እንዯተከፇሇ 
የሚቆጠር ነው በማሇት መዯምዯሙ ሇክርክሩ አግባብነት የላሇው ሲሆን የክፌያ ግምት 
በተከራካሪ ወገኖች ባይነሳም በፌርዴ ቤት ሉነሳ ይችሊሌ ተብል በሰ/መ/ቁጥር 15493 ሏምላ 29 
ቀን 1997 ዓ/ም ተሰጥቶ የነበረው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁጥር 47988 እና በላልች 
በርካታ መዛግብት የተሇወጠ ስሇመሆኑ ያሊገናዘበ በመሆኑ ምክንያቱ ተቀባይነት የላሇው 
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ነው፡፡በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1723 እና ስሇብዴሩ የቀረበውን ክርክር 
በተጨማሪ ምክንያትነት በመያዝ የስጦታ ውለ ፇራሽ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱበት 
አግባብ ተገቢ ባይሆንም የስጦታ ውለ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(2) መሰረት ዋጋ የሇውም በሚሌ 
የያዙት አብይ ምክንያትና ቤቱን አመሌካች ሇተጠሪዎች እንዱያስረክቡ ሲለ የሰጡት የውሳኔ 
ክፌሌ ግን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡በዚህም መሰረት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. በምእራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 27822 መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም. 
ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 289942 ሚያዚያ 14 ቀን 2002 
ዓ.ም፣በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 09032 ሏምላ 23 ቀን 2002 ዓ.ም በትዕዛዝ 
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች የሥጦታ ውለን ስጦታ አዴራጊዋ ከመሞታቸው በፉት የተቀበለ ስሇመሆኑ 
አሌተረጋገጠም ተብል በ24/03/1996 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የስጦታ ውሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2436 መሰረት ዋጋ የሇውም፣ቤቱን ሇተጠሪ ሔፃናት እንዱያስረክቡ ተብል መወሰኑ በአግባቡ 
ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች በቤቱ ሊይ ያወጡትን ወጪ በሔጉ አግባብ ከመጠየቅ ይህ ውሳኔ አያግዲቸውም 
ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ  
    ብሇናሌ፡፡ 
                           

ት  ዕ  ዛ  ዝ 
በዚህ ችልት በ25/02/2003 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ሇሚመከታቸው አካሊት 
ይፃፌ፡፡ 
 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ 
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የሰ/መ/ቁ 70963 
የካቲት 30 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      አሌማው ወላ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቶች፡ ሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ - ነ/ፇጅ እንግዲወርቅ ጌታቸው ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 1ኛ- አቶ ተመስገን ማጉላ        አሌቀረቡም 

          2ኛ- ድ/ር ብዙአየሁ ተስፊዬ         

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው ከዋስትና ውሌ የመነጨ ግዳታ የሚጠየቅበትን አግባብ በሚመሇከት 
በክሌለ ፌ/ቤቶች የተሰጠውን የህግ ትርጉም ግራ ቀኙ በሰበር ዯረጃ ካዯረጉት ክርክር ጋር 
በማገናዘብ ተገቢውን የህግ ትርጉም ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡ 

የጉዲዩም መነሻ 1ኛ ተጠሪ ሇከፌተኛ ትምህርት ወዯ ውጭ አገር ሇመማርና ተምሮ ሲጨርስ 
አገሌግልት ሇመስጠት አመሌካችም የሚጠበቅበትን ተነፃፃሪ የገንዘብ ክፌያ ሇመፇፀም ጥቅምት 
ዏ3 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ውሌ አዴርገው በውለም መሠረት 2ኛ ተጠሪ ወዯ ውጭ ሀገር ሄድ 23 
ወራት ያህሌ ከተማረ በኋሊ ከስምምነቱ ውጭ ወዯ ላሊ / ጣሉያን / ሀገር ስሇሄዯ ግዳታውን 
ጥሷሌ፡፡ ስሇሆነም እንዯውለ ባሇመፇፀሙ በጠቅሊሊው ብር 195,796 ብር ሉከፌሌ ይገባሌ 2ኛ 
ተጠሪም ከዋናው ባሇዕዲ ጋር ከዋስትና ግዳታ የመነጨ የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት ስሊሇባቸው 
ይክፇለ ሲሌ የአሁን አመሌካች በሥር በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ያቀረበው 
ክስ ሲሆን ተጠሪዎችም በየግሊቸው መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ዋናው ባሇዕዲ የተባሇው 1ኛ ተጠሪ 
በጠበቃቸው አማካኝነት የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱ በፉት እንዯግዳታው እንዱፇፅሙ 
ሉጠየቁ እንዯማይገባ ገሌፀው ከክሱ በነፃ እንዱሰናበቱ የጠየቁ ሲሆን፤ 2ኛ ተጠሪም በበኩሊቸው 
የ1ኛ ተከሣሽ እምቢተኛ መሆኑ ሳይረጋገጥ መከሰሴ አግባብ አይዯሇም የግዳታውም ዓይነት ተራ 
ዋስትና በመሆኑ ከሣሽ ሇግዳታው አፇፃፀም የዋናውን ባሇዕዲ ንብረት ከመከተሌ ያሇፇ ኃሊፉነት 
ስሇማይጥሌ የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤትም ይህንኑ ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክር ተመሌክቶ ሚያዚያ 12 ቀን 
2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት ክሱ የቀረበው የግዳታው መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱ በፉት ስሇሆነ 
የግዳታው መፇፀሚያ ጊዜ ከዯረሰ በኋሊ ከሚጠይቅ በቀር በዚህ ዯረጃ ሊይ ተከሣሾችን ሇመክሰስ 
አይችሌም  በማሇት ዲኝነት  የሰጠ ሲሆን ይግባኙን የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ  ፌ/ቤትም 
ይሄው የከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ሇይግባኝ ሙለ ክርክር የሚያበቃ ሆኖ አሌተገኘም በማሇት 
የውሣኔውን አግባብነት ተቀብልታሌ ፡፡ 
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በዚህ የሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ያቀረቡትም ክርክር በይዘቱ በሥር ፌ/ቤት ከቀረቡት የተሇየ ሆኖ 
ባሇመገኘቱ በዴጋሚ ማስፇሩ አስፇሊጊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡  

ግራ ቀኙ በፌሬ ነገር ክርክር ዯረጃ ካቀረቡት ክርክር አንፃር ሁሇቱንም ወገኖች ያሇያያቸውን 
ነጥብ ሇይቶ በዚሁ ሊይ ማስረጃ ሰምቶ ተገቢውን ዲኝነት በመስጠት ረገዴ በጭብጥነት ሉያዝ 
የሚገባው 1ኛ ተጠሪ የውለ ግዳታ መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱም በፉት ቢሆን በእራሱ ተግባር 
የተነሣ እንዯ ውለ ግዳታውን ሇመፇፀም በማይችሌበት ዯረጃ ተገኝቷሌ ወይስ አሌተገኘም? 
የሚሇው እንጂ የግዳታ መፇፀሚያው ጊዜ ዯርሷሌ ወይስ አሌዯረሰም የሚሇው ጭብጥ 
አሌነበረም፡፡ 

በዚህም ረገዴ አመሌካች እንዯሚሇው ተዋዋዩ ሃያ ሶስት ወራት በውለ በተጠቀሰው አገር 
ከተማረ በኋሊ ከተዋዋዩ ፇቃዴ ውጪ በእራሱ አነሳሽነት  ወዯ ላሊ አገር መዛወሩ ከተረጋገጠ 
የተዛወረበት ምክንያትም በዋናው ውሌ ከተጠቀሰው ተግባር ጋር የተያያዘም አይዯሇም ከተባሇ 
እና ይህ በማስረጃ የሚረጋገጥ ከሆነ 1ኛው ተከሣሽ እንዯውለ የመፇፀሚያው ጊዜ ከመዴረሱ 
በፉት ውለ ውጤት እንዲይኖረው በማዴረግ እንዯውለ ግዳታውን ሇመፇፀም የተሣነው በመሆኑ 
የውለ መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱም በፉት መረጋገጡን ስሇሚያሳይ ከሣሹ የግዴ የውለ 
መፇፀሚያ ከዯረሰ በኋሊ እንጂ ከዚያ በፉት ከውሌ የመነጨ መብትህን ማረጋገጥ አትችሌም 
ሉባሌ አይገባም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን ክርክር ተመሌክቶ 
ተገቢውን ጭብጥ በመሇየት ጉዲዩን ከመምራት አንፃር የተከተሇው የጉዲይ አመራር ሥነ- 
ሥርዓታዊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ 2ኛ ተከሣሽ እንዯ 1ኛ ተከሣሽ ሆኖ ሇመፇፀም የገባው የዋስትና ዓይነት ተራ ዋስትና 
ነው ወይስ የአንዴነትና የነጠሊ? 1ኛው ተከሣሽ ግዳታውን ሇመፇፀም እንዲሌቻሇ ተረጋግጧሌ 
ቢባሌ ሉከፇሌ የሚገባው ገንዘብ ምን ያህሌ ነው? የሚሇውን አስመሌክቶ ግራ ቀኙ በሥር 
ፌ/ቤትም ሆነ በዚህ ሰበር ዯረጃ አንስተው የተከራከሩበት ቢሆንም በእነዚህ ነጥቦች ሊይ የሥር 
ፌ/ቤት ዲኝነት ያሊሳረፇበት በመሆኑ በዚህ ዯረጃ የምንመሇከተው አይዯሇም፡፡ ከዚህ በሊይ በፌርደ 
በተመሇከተው ሏተታ ምክንያት የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በፌ/ብ/ መ/ቁ 09829 ሚያዚያ 12 ቀን 2003 

ዓ.ም ፤ የሰጠው ውሣኔ ፤ እንዱሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በቁጥር 53210 በ16/9/2003 ዓ.ም 
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፌርደ ሏተታ በተመሇከተው ጭብጥ መሠረትም ሆነ በክርክር ምክንያት  ከባከነው ጊዜ 
አንፃር በመካከለ የተከሰቱትን ሁኔታዎች ሁለ አገናዝቦ ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢውን 
ዲኝነት ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሠረት ወዯ ሥር ፌ/ቤት 
መሌሰናሌ፡፡ ግሌባጭ ይዴረሳቸው፡፡ ግሌባጩ ይተሊሇፌ፡፡  

3. የዚህ የሰበር ክርክር ሊስከተሇው ማናቸውም ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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                                          የሰ/መ/ቁ. 36887 

                                      ሔዲር 18 ቀን 2001 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

        ታፇሰ ይርጋ 

        ፀጋዬ አስማማው 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌጋነሽ አበበ ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ገብሩ እሸቱ ገብሬ ቀርበዋሌ 

     2. ወ/ሮ ወርቂት እሸቱ ሁሴን ቀርበዋሌ 

ጉዲዩ ከተመረመረ በኋሊ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

አቤቱታው የቀረበው የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጠ/ፌ/የፌ/ይ/መ/ቁ. 
1051/99 የካቲት 05 ቀን 2000 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
ነው በማሇት አመሌካቾች መጋቢት 29 ቀን 2000 ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ በመጠየቃቸው 
ነው፡፡ 

ጉዲዩ የተጀመረው በዯቡብ ወል ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚሁ ፌርዴ ቤት የአሁኗ አመሌካች 
ከሳሽ፣የአሁኑ ተጠሪዎች ተከሳሾች የነበሩ ሲሆን በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተዯረገው 
ክርክር ዯግሞ የአሁኑ ተጠሪዎች ይግባኝ ባይ እንዱሁም የአሁኑ አመሌካች መሌስ ሰጭ 
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

የስር ከሳሽ ጥቅምት 28 ቀን 1999 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ ያቀረቡት ክስ መሰረታዊ ይዘቱ 
ተከሳሾች በኩታበር ከተማ፣ቀበላ 01 የሚገኘውን በ500 ካ.ሜ ቦታ ሊይ ያረፇውን ሁሇት ክፌሌ 
የቆርቆሮ ቤት በመስከረም 13 ቀን 1997 ዓ.ም በተፃፇ የሽያጭ ውሌ በብር 5000 (አምስት ሺህ 
ብር) ሸጠውሌኝ ገንዘቡንም ሙለ በሙለ ተቀብሇው እያሇ ቤቱን እንዱያስረክቡና ስመ 
ንብረትነቱም ስሊሊዞሩሌኝ ተገዯው እንዱያስረክቡኝና ስመ ንብረቱም በስሜ እንዱያዞሩሌኝ ውሳኔ 
ይስጠኝ የሚሌ ነው፤ውለ ከተፇፀመበት ጊዜ ጀምሮም የቤቱን ኪራይ በወር ብር 60 (ስዴሳ ብር) 
ሂሳብ የ26 ወራት ይክፇለኝ ብሇዋሌ፡፡ 

ተከሳሾችም በሰጡት መሌስ ስሌጣኑ የወረዲ ፌ/ቤት በመሆኑ ከፌተኛ ፌ/ቤቱ በጉዲዩ የማከራከር 
ስሌጣን እንዯላሇው እንዯተቃወሙና ውለን ፇጽመን ገንዘቡን ከተቀበሌን በኋሊ ውለ 
እንዲፇረስንና ገንዘቡን እንዱወሰደ ሇከሳሹ ቢያሳውቋቸውም ገንዘባቸውን ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ 
አሌሆኑም፤ በመሆኑም የውለ ይፇፀምሌኝ ጥያቄያቸው ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም ብሇዋሌ፡፡ 
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የስር ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩን እንዯሚያይና በከሳሽና ተከሳሽ መካከሌ ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ ውሌ 
መኖሩ የታመነ በመሆኑና እንዯውለ ሊሇመፇፀም ያቀረቡት ምክንያት ተቀባይነት ስሇላሇው 
ተከሳሾች ውለን ተገዯው እንዱፇጽሙ፣ስመ ንብረቱንም በከሳሽ ስም እንዱያዞሩ እንዱሁም 
የቤቱን ኪራይ ብር 1500 ሇከሳሽ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ፌርዴ ቅሬታ በማሳዯር የስር ተከሳሾቹ ወዯ አማራ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት አቤቱታቸውን  አቅርበው ከተከራከሩ በኋሊ ፌ/ቤቱ በፌ/ይ/መ/ቁ.1051/99 የካቲት 05 
ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ በግራ ቀኙ ወገኖች ተዯረገ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ ወዯ 
ዯቡብ ወል አስ/ፌ/መምሪያ የውሌና ማስረጃ አካሌ ቀርቦ በመጣራት ሊይ እያሇ የቆመ በመሆኑና 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ መሰረት ያሌተፇፀመ በመሆኑ በመካከሊቸው የሚጸና ውሌ እንዯላሇና 
ተዋዋዮቹ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1815 መሰረት ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ፣ ስሇሆነም ይ/ባዮች የነበሩት 
የአሁኑ ተጠሪዎች ብር 5000 (አምስት ሺህ ብር) ሇመሌስ ሰጪ የነበሩት የአሁኗ አመሌካች 
እንዱመሌሱ ወስኗሌ፡፡ 

ይህ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
በማሇት አመሌካች መጋቢት 29 ቀን 2000 ዓ.ም. የተፃፇ አቤቱታ ሇሰበር ችልት ያቀረቡ ሲሆን 
መሰረታዊ ይዘቱም ውለ በጽሁፌና በምስክሮች ፉት የተፇፀመና ሇምዝገባም ወዯሚመሇከተው 
አካሌ ቀርቦ እያሇና ተጠሪዎች ውለን ማዴረጋቸውና ብር 5000 (አምስት ሺህ ብር) ወስዯው 
እንዯነበር አምነው እያሇ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1723/1/ን መሰረት በማዴረግ ውለ በአዋዋይ ፉት 
አሌተመዘገበም በሚሌ አተረጓጏም ውሌ የሇም ማሇቱ ተገቢ አይዯሇም፣ በመካከሊቻው ውሌ 
መኖሩን አምነው ባሇመመዝገቡ ብቻ ውሌ የሇም ብሇው ሇመከራከር ሇሚቃጡ ተከራካሪዎች 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ አያገሇግሌም የሚሌ ሆኖ ተጠሪዎች በሰጡት መሌስም ውለ 
በሚመሇከተው አካሌ ያሌተመዘገበና በእንጥሌጥሌ የቀረ በመሆኑ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ የሚነቀፌበት መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇላሇ እንዱጸዴቅሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ በአጭሩ እንዯተመሇከተው ሲሆን ይህ የሰበር 
ችልትም፣በመካከሊቸው ውሌ አዴርገው እንዯነበር እያመኑ የቤት ሽያጩ በውሌና ማስረጃ 
ባሇመመዝገቡ ብቻ ምክንያት በማዴረግ ውሊቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ን መሰረት በማዴረግ 
ተቀባይነት የሇውም ሉለ ይችሊለ ወይስ አይችለም? የሚሌ መሰረታዊ ጭብጥ በማስቀመጥ 
ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

የአሁኑ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በተጠሪዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ በመካከሊቸው የቤት ሸያጭ 
ውሌ እንዲካሄደና ተጠሪዎች የሽያጩ ጠቅሊሊ ገንዘብ ብር ሇተጠሪዎቹ እንዯሰጡ ሲገሇጽ በስር 
ተከሳሾች የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎችም ውሌ አዴርገው የነበረ ቢሆንም በውሌና ማስረጃ 
የተመዘገበ ባሇመሆኑ የሰጧቸው ገንዘብ ብር 5000 (አምስት ሺህ ብር) እንዱወስደ 
ቢጠይቋቸውም ሇመውሰዴ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ቤቱን እንዯሚያስረክባቸው ገሌጸዋሌ፤ በዚህም 
የተጠሪዎች መሌስ ከአመሌካች ጋር የቤቱን ሽያጭ ውሌ አዴርገው እንዯነበር እንጅ ውለ 
በመካከሊቸው እንዲሌነበረ ፇጽሞ የሚክደ አይዯሇም፡፡ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት በሰ/መ/ቁ. 21448 ሚያዝያ 30 ቀን 1999 ዓ.ም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ እና 2878 
አስመሌክቶ የሰጠው ትርጉም በመካከሊቸው የቤት ሽያጭ ውሌ እንዯነበር አምነው በውሌና 
ማስረጃ አካሌ ባሇ መመዝገቡ ብቻ ውሌ የሇም፤ ብሇው የሚቃወሙ ተከራካሪዎችን 
የሚያጠቃሌሌ አይዯሇም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ መሰረት የሚከናወነው የምዝገባ ዋና አሊማ 
በተዋዋይ ወገኖች የቤት ሽያጭ ውሌ ሇመኖሩ በማስረጃነት እንዱያገሇግሌ ሆኖ ውሌ ማዴረጉና 
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ገንዘብም ተቀብል እንዯነበር አምኖ ውለ አሌተመዘገበም በሚሌ ምክንያት ብቻ መቃወሙ ከሊይ 
ከተቀመጠው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723 ዓሊማ ጋር የሚሄዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአማራ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
ብሇናሌ፤ስሇሆነም በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ በሔግ የሚጸና የቤት ሽያጭ ውሌ አሇ 
ብሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ወል ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ. 013132 ሏምላ 11 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው 
ፌርዴ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፤የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት በጠ/ፌ/የፌ/ይ/መ/ቁ. 1051/99 የካቲት 05 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የስር ከሳሽ የነበሩት የአሁኗ አመሌካች በስር ተከሳሽ የአሁኑ ተጠሪዎች ሊይ ያቀረቡት የቤት 
ሽያጭ ውሌ መፇጸም ጉዲይ በሚመሇከት ተጠሪዎቹ የውለ መኖርን አምነው የተከራከሩ 
በመሆናቸው በውሌና ማስረጃ ያሌተመዘገበ ነው በማሇት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723/1/ መሰረት 
መቃወም አይችለም፣የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በዚህ ሁኔታ የሰጠው አተረጓጏም 
ተገቢነት የሇውም፤ስሇሆነም ተጠሪዎች አከራካሪውን ቤት ሇአመሌካች ያስረክቡ ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፤ጉዲዩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት 
ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ቤ/ኃ  

 

 

 
 

 

www.abyssinialaw.com



236 
 

የሰ/መ/ቁ. 64887 

ሏምላ 29 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.  

 

                        ዲኞች ፡- ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- አቶ አዯም የሱፌ ቀረበ 

ተጠሪ ፡- አቶ አብደሰሊም መሏመዴ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤተታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ 
በመጀመሪያ የታየው በአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአሁን ተጠሪ 
ያቀረበው ክስ ነው፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሣሽነት ቀርቦ ያዯራ መቻሬ መንገዴ በንብረቴ 
ሊይ በመውጣቱ ምክንያት መስከረም 9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ብር 86,44ዏ /ሰማንያ ስዴስት ሺህ 
አራት መቶ አርባ ብር/ ካሣ ተሰጥቶኝ ተከሣሽ /አመሌካች/ የባሇቤቴ ዘመዴ ስሇሆነ ይህንን ገንዘብ 
ገጠር ይዘህ አትሂዴ ይገዴለሀሌ ገንዘቡን እኔ በአዯራ ሊስቀምጥሌህ ብልኝ መስከረም 13 ቀን 
2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰው ማስረጃ ባሇበት ብር 7ዏ,ዏዏዏ /ሰባ ሺህ ብር/ እንዯታሰረ ሰጥቸዋሇሁ፡፡ 
ተከሣሽ በአዯራ የሰጠሁትን ገንዘብ እንዱሰጠኝ ብጠይቀው ሉሰጠኝ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ገንዘቤን 
እንዱከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ ከከሣሽ በአዯራ 
የተቀበሌኩት ገንዘብ የሇም፡፡ ከብር 5ዏዏ /አምስት መቶ ብር/ በሊይ ብዴር ወይም የአዯራ ገንዘብ 
በሰው ማስረጃ ሇማስረዲት አይቻሌም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ 
ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ ተከሣሽ /አመሌካች/ ከከሳሽ /ተጠሪ/ በአዯራ ገንዘብ የተቀበሇ መሆኑ 
በማስረጃ ስሇተረጋገጠ ሉመሌስ ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር 
በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 
አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርቦ የነበረ ቢሆንም 
አቤቱታው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

አመሌካች ጥር 3ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ምንም አይነት የሰነዴ ማስረጃ 
ባሌቀረበበት ሁኔታ ብር 7ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌሌ በህግ ተቀባይነት የላሇውን የሰው ምስክር 
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በመስማት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር 
ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ እንዯ እኔ ካሣ ተቀብሇው ገንዘቡን 
ገጠር የወሰደ አርሶ አዯሮች በመዘረፊቸው ገንዘቡን ይኸው ገጠር ብሄዴ የዘረፊ ወንጀሌ 
ሉፇፀምብኝ ይችሊሌ በሚሌ ፌርሃት የሰው ምስክሮች ባለበት የሰጡት አዯራ በመሆኑ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች በመተርጎም የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ 
አመሌካች መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ከተጠሪ በአዯራ የተቀበሇውን ገንዘብ እንዱከፌሌ በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መመርመር 
አስፇሊጊ ነው፡፡  

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው 
ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ የዯረሱበትን መዯምዯሚያ መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡ የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪ በመንገዴ ሥራ ምክንያት በንብረቱ ሊይ 
ሇዯረሰበት ጉዲት ከመንግስት ከተከፇሇው የካሣ ገንዘብ ውስጥ ወዯምኖርበት የገጠር ቀበላ 
ይዠው ብሓዴ ሰዎች ሉገዴለኝና ሉዘርፊኝ ይችሊለ በሚሌ ምክንያት ብር 7ዏ,ዏዏዏ /ሰባ ሺህ 
ብር/ እንዯታሰረ ሇተጠሪ በአዯራ የሰጠ መሆኑን የግራ ቀኙን ምስክሮች በመስማት 
አረጋግጠዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 
በአዯራ ስሇሚቀመጥ አሊቂ ዕቃ ከሚዯነግገው በተሇየ ሁኔታ ተጠሪ ሇአመሌካች ገንዘቡን በአዯራ 
መስጠቱን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ አንዴ ሰው የራሱ ንብረት በሆኑት ዕቃዎች ሊይ የማይታገዴ 
እርግጠኛ አዯጋ የሚዯርስባቸው በሆነ ጊዜ እነዚህን ዕቃዎች ከቀረበው አዯጋ ሇማሸሽ ሲሌ ላሊ 
ሰው በአዯራ ተቀብል እንዱያስቀምጥሇት የሰጠ እንዯሆነ ይህ አዴርጎት አስፇሊጊ አዯራ 
የማስቀመጥ ዴርጊት የሚሌ ሌዩ የህግ ዕውቅናና ጥበቃ እንዯሚሰጠው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
28ዏዏ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አስፇሊጊ የአዯራ ማስቀመጥ ጉዲይ በማናቸውም የአሠራር 
ሥርዓት ነፃ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ንዐስ አንቀፅ 1 የሚዯነግግ ሲሆን አንዴ 
ሰው አስፇሊጊ አዯራ ሇላሊ ሰው የሰጠ መሆኑን በማናቸውም አይነት መንገዴ ማስረጃ ማቅረብ 
እንዯሚችሌ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ንዐስ አንቀፅ 2 ይዯነግጋሌ፡፡  
 
ከሊይ ይዞታቸው ከተገሇፀው የህግ ዴንጋጌዎች አንፃር በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠውን የፌሬ 
ጉዲይ ስናገናዝበው ተጠሪ በካሣ መሌክ የተቀበሇውን ገንዘብ ወዯሚኖርበት ገጠራማ ቦታ 
ቢወስዯው ዯህንነቱን ጠብቆ ሇማቆየትና ገንዘቡን ሇማስቀመጥ የማይችሌ በአንፃሩ ገንዘቡን 
ሇመዝረፌ ሲለ ሰዎች ሉገዴለት የሚችለ መሆኑን በግሌፅ ሇአሁን አመሌካች በማስረዲት ብር 
7ዏ,ዏዏዏ እንዱያስቀምጥሇት የፇፀመው ተግባር በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 የተገሇፀው አሊቂ 
ዕቃ በአዯራ የመስጠት ተግባር ሣይሆን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏዏ ሌዩ ትርጉም ህጋዊ 
ዕውቅናና ጥበቃ የተሰጠው አስፇሊጊ የሆነ አዯራ የመስጠት ተግባር ነው፡፡ ተጠሪ የፇፀመው 
አስፇሊጊ የሆነ አዯራ የመስጠት ተግባር ማናቸውንም አይነት ማስረጃ በማቅረብ ሇማስረዲት 
እንዯሚችሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገ በመሆኑ የሥር ፌርዴ 
ቤት ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 7ዏ,ዏዏዏ አስፇሊጊ የሆነ አዯራ ሲሰጥ ያዩትን ምስክሮች ቃሌ 
በመስማትና በመመዘን የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2472 ዴንጋጌዎች በአመሌካችና 
በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የህግ ግንኙነት ሇመወሰን ተፇፃሚነት የላሊቸው ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ 
ዴንጋጌዎቹ ስሇሚያሌቅ ነገር አዯራ አቀማመጥና የሚያሌቅ ነገር በአዯራ የተሰጠ ስሇመሆኑ 
ማስረዲት ስሇሚቻሌበት ሁኔታ የሚዯነግጉ ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች ሲሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
28ዏ2 በሌዩ ሁኔታ ስሇአስፇሊጊ አዯራ አቀማመጥና አስፇሊጊ አዯራን ስሇማስረዲት የሚዯነግግ 
ሌዩ ዴንጋጌ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰው ምስክር በመስማት 
የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2472 ዴንጋጌዎችን 
የሚጥስ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ ስሊሊገኘነው አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. አመሌካች ተጠሪ በአስፇሊጊ አዯራ ብር 7ዏ,ዏዏዏ የሰጠኝ መሆኑን ባቀረበው ማስረጃ አሊስረዲም 
የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 7ዏ,ዏዏዏ እንዯታሰረ በአስፇሊጊ 
አዯራ እንዱቀመጥሇት የሰጠው መሆኑን ባቀረባቸው ምስክሮች ከአመሌካች በተሻሇና ሚዛን 
በሚዯፊ ሁኔታ እንዲስረዲ በውሣኔቸው በግሌፅ አስፌረዋሌ፡፡ አመሌካች ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና 
ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠውን ፌሬ ጉዲይ በመካዴ በሰበር 
ዯረጃ ያቀረበው ክርክር ሰበር ችልት በህገ መንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 3/ሀ/ እና አዋጅ 
ቁጥር 25/88 አንቀፅ 1ዏ የተሰጠውን ሥሌጣን ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 
 

በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏዏ እና 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ አመሌካች ከተጠሪ የተቀበሇውን 
የአስፇሊጊ አዯራ ብር 7ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት የካቲት 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ  
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

         መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ አምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ጽ/ሽ  
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ወንጀሌ 
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የሰ/መ/ቁ. 60217 
                                  ጥቅምት 15 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
                      ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                              አሌማው ወላ 

                              ዓሉ መሏመዴ 

                              ነጋ ደፌሳ 

                              አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1. ም/ኢ/ር ኃይሊይ አስገሇ            ጠበቃ ም/ኮ ዯጀኔ ወንዴምነህ ቀረቡ 

            2. ም/ኮማንዯር ይሌማ ጥሊሁን 

ተጠሪ፡-  የቤ/ጉ/ፌትሔ ቢሮ 0/ሔግ - የቀረበ የሇም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 
ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በአሶሳ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ 
ተጠሪ ዏ/ሔግ አመሌካቾች በ1949 ዓ/ም በወጣው የወ/መ/ሔግ ቁጥር 36(1)(ሇ) ፣ 27(1) እና 
523 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አመሌካቾች በአሶሳ ከተማ ክሌሌ ውስጥ ሌዩ ስፌራው 
ግሪን ሆቴሌ ተብል በሚጠራው ቦታ ሏምላ 09 ቀን 1993 ዓ.ም ከምሽቱ በግምት 2፡15 
በሚሆንበት ጊዜ በወንጀለ ስራና በሚሰጠው ውጤት ሙለ ተካፊዮች ሁነው ባሌታወቀ ምክንያት 
ተነሳስተው የግሌ ተበዲይ አብደሌ መሀሙዴ ኢብራሂም የተባሇውን ሇመግዯሌ አስበው፤ 1ኛ 
አመሌካች ይዞት በነበረው ሽጉጥ ሁሇት ጥይት ተኩሶ የግሌ ተበዲይን ቀኝ እጅ በመምታት 
እንዱሁም 2ኛ አመሌካች ከወንጀለ ዴርጊት በፉትና በሂዯቱ ወሬ በማቀበሌ፣ ዘዳ በመፌጠርና 
አንዴ ጥይት በመተኮስ ሰውን የመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት ክስ በማቅረቡ ነው፡፡ 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የአቃቤ ሔጉን ክስ ሇአመሌካቾች 
በግሌጽ ችልት አንብቦሊቸው እንዱረደ ከአዯረገ በሁዋሊ በክሱ ሊይ ያሊቸውን ተቃውሞ በመጠየቅ 
ሁሇተኛው አመሌካች ክሱን እቃወማሇሁ በማሇት ምክንያታቸውን ገሌፀው ተቃውሞ ያስመዘገቡ 
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ተቃውሞውን ውዴቅ አዴርጎ ስሇዴርጊቱ አፇጻጸም አመሌካቾችን የእምነት 
ክህዯት ቃሌ ጠይቆ የዴርጊቱን አፇፃፀም በመካዲቸው ምክንያት አቃቤ ሔጉ አለኝ ያሊቸውን 
የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች እንዱከሊከለ ተዯርጎ 
የመከሊከሌ መብታቸው ተጠብቆሊቸው መከሊከያ ምስክሮቻቸውን ከአሰሙ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ 
ጉዲዩን መርምሮ የአመሌካቾችን መከሊከያ ማስረጃ የአቃቤ ሔጉን ማስረጃ ሇማስተባበሌ ብቃት 
የላሇው መሆኑን ዘርዝሮ ውዴቅ ከአዯረገ በሁዋሊ አመሌካቾችን በአቃቤ ሔጉ ተጠቅሶ 
በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ በማዴረግ እያንዲንዲቸውን በ 5 ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ 
ወሰነ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ብሓራዊ 
ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይኸው ይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤቱ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ሊይ የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔ በማፅናት ቅጣቱን 
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በተመሇከተ ግን 1ኛ አመሌካችን በአራት ዓመት ፅኑ እስራት፣ 2ኛ አመሌካችን ዯግሞ በሶስት 
ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ በማሇት በማሻሻሌ ወሰኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች የሰበር 
አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ቢያቀርቡም ሰበር ችልቱ በጉዲዩ ሊይ 
በተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሳኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር 
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አቃቤ ሔግ ከሰባት አመት በፉት ጉዲዩ አያስከስስም በማሇት 
መዝገቡን በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 42(1(ሀ)) ከዘጋው በሁዋሊ እንዯገና ክስ መመስረቱ ሔጋዊ 
ያሇመሆኑንና የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችም የአመሌካቾችን የወንጀሌ ተሳትፍ በበቂ ሁኔታ 
ባሊስረደበት እንዱሁም የአመሌካቾች የመከሊከሌ መብት ባግባቡ ባሌተጠበቀበት አመሌካቾች 
ሇወንጀለ ተጠያቂ መዯረጋቸው ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለት 
በ1993 ዓ/ም በተፇጸመ ዴርጊት ሆኖ ዏቃቤ ሔግ በ1994 ዓ/ም አያስከስስም በማሇት ክሱን 
ከዘጋው ከሰባት አመት በሁዋሊ በዚያው ዴርጊት ጥፊተኛ ተብሇው የመቀጣታቸውን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪን ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን 
በሚከተሇው መሌኩ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መርምሮታሌ፡፡ 

አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ ዴጋሚ ክስ ቀርቧሌ የሚለበት ምክንያት የስር የዞኑ አቃቤ ሔግ 
በመጀመሪያ በጉዲዩ ሊይ የተከናወነውን ምርመራ ተመሌክቶ የተሰበሰበው ማስረጃ ክስ ሇማቅረብ 
የማያስችሌ ነው በማሇት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 42(1(ሀ)) ዘግቶት ከቆየ በሁዋሊ ከሰባት 
አመታት በሁዋሊ ክሱን ማቅረቡ ተገቢነት የሇውም በማሇት ነው፡፡ ከዚህ የአመሌካቾች ክርክር 
መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካቾች በአንዴ ጉዲይ ሁሇት ጊዜ ሌንከሰስ አይገባም በማሇት በአንዴ 
ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት የሚከሇክሇውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 23 ዴንጋጌንና በዚህ 
ረገዴ ተቀባይነት ያሇውን የወንጀሌ ሔግ ፅንሰ ሀሳብ መሰረት በማዴረግ የሚከራከሩ መሆኑን 
ነው፡፡ ችልቱም የዚህን የወንጀሌ ሔግ ጽንሰ ሀሳብ ሇጉዲዩ ያሇውን አግባብነት ተመሌክቷሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ሔግና ሥነ ሥርዓት መሰረት ተከሶ የመጨረሻ በሆነ 
ውሳኔ ጥፊተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና የማይከሰስ ወይም 
የማይቀጣ መሆኑን ጽንሰ ሃሳቡ እንዯሚያስገነዝብና የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስትም ይህንኑ በግሌፅ 
የሚያስቀምጥ መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡ በመሆኑንም በአንዴ ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት የተከሇከሇው 
የመጨረሻ ውሳኔ በሆነ ጥፊተኝነቱ በተረጋጠበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ ሲሆን ነው፡፡ 
በዚህም መሰረት በወንጀሌ ሥነ ሥርዓቱ ሇአቃቤ ሔግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ጉዲዩ ክስ 
ሇመመስረት የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት ተጠርጣሪውን በነፃ የመሌቀቅ የውሳኔ ሃሳብ በአንዴ 
ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት የመከሌከሌን ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም፡፡ በአንዴ ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት 
የመከሌከለ ጥያቄ በፌርዴ ቤት ጉዲዩ ታይቶ ተገቢ ነው የተባሇ ውሳኔ መሰጠቱ ሲረጋገጥ ነው፡፡ 
በመሆኑም አመሌካቾች በዚህ ረገዴ ያነሱት የሔግ ክርክር ስሇዴጋሚ ቅጣት ክሌከሊ መርህ 
(principle of double jeopardy) የተቀመጡትን መመዘኛዎች የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ተቀባይነት 
ያሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡    

ላሊው ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን የሔግ ማስረጃዎች 
ክብዯት እንዱሁም በክርክሩ አመራር የስር ፌርዴ ቤት የተከተሇውን ሥነ ሥርዓት የሔግ 
ግዴፇት ያሇበት መሆኑን አጥብቀው የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ችልትም ይህንኑ 
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የአመሌካቾችን የክርክር ነጥብ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ጉዲዩን ከሥር ፌርዴ ቤት የውሳኔ 
ግሌባጭ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት የስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን ሇዴርጊቱ ኃሊፉ ያዯረጋቸው የአቃቤ ሔግ 
ማስረጃዎችን በመስማትና ቃሊቸው ሇጉዲዩ አግባብነት፣ ክብዯት ያሇው መሆኑን በማመን 
አመሌካቾች በመካሊከያ ማስረጃዎቻቸው እንዱያስተባብለ የመከሊከሌ መብታቸውን በመጠበቅ 
የአመሌካቾችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን ከሰማ በሁዋሊ የመከሊከያ ማስረጃዎቹ የአቃቤ ሔግ 
ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ የማይችለ መሆኑን ዘርዝሮ ቃሊቸውን ውዴቅ በማዴረግ መሆኑን 
ከውሳኔው ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው አቀራረብ 
የስር ፌርዴ ቤት ተገቢውን ሥነ ሥርዓት አሌተከተሇም ይበለ እንጂ የአመሌካቾች የመካሊከሌ 
መብት ተጠብቆ ውሳኔ መሰጠቱን የስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ የሚያሳይ በመሆኑ በዚህ 
ረገዴ የተነሳው የአመሌካቾች ክርክር ተቀባይነት የላሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ የአቃቤ ሔግ 
ማስረጃዎች ክብዯትን በተመሇከተ ያቀረቡትን ቅሬታ ስንመሇከተውም ጉዲዩ የማስረጃ ምዝና 
ጉዲይ በመሆኑና ይህ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 
25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት ሇዚህ ሰበር ችልት ከተሰጠው የመሰረታዊ ሔግ ስህተት ማረም 
ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ወይም የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን የማያሟሊ በመሆኑ 
የምንቀበሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት አሇበት ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. በአሶሳ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 2717 ሚያዚያ 25 ቀን 2002 ዓ.ም  ተሰጥቶ 
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 02276 ሏምላ 16 ቀን 2002 
ዓ/ም ተሻሽል በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 02429 ሏምላ 29 
ቀን 2002 ዓ/ም የፀናው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2)) 
መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2.  ውሳኔው የጸና መሆኑን እንዱያውቀው ሇማረ/ቤቱ ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 
 

ቤ/መ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 67874 

               ጥቅምት 23 ቀን 2003 ዓ.ም.  

ዲኞች፡ ተገኔ ጌታነህ 

      ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- 1. አቶ ፅጌብርሃን ተሰራ 

          2. አቶ መስፌን አበበ        ጠበቃ መሠረት ተፇራ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና የጉምሩክ  ባሇስሌጣን አቃቤ ሔግ -  የቀረበ የሇም  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር  ዴ 

ጉዲዩ የጉምሩክ ወንጀሌ ዴርጊት ተፇጽሟሌ በሚሌ የቀረበውን ክስ ተከትል የተነሳውን የዋስትና 
ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ በጉዲዩ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሳሽ የሆነው የተጠሪው 
ባሇስሌጣን አቃቤ ሔግ በአመሌካቾችና በላልች በርካታ ሰዎች ሊይ ክስ መስርቷሌ፡፡ በአመሌካቾች 
ሊይ የቀረበው ክስ አንዴ ሁኖ አመሌካቾች የጉምሩክ ባሇስሌጣንን ሇማቋቋምና አሰራሩን ሇመወሰን 
የወጣውን አዋጅ ቁጥር 60/1989 በአዋጅ ቁጥር 368/1995 እንዯተሻሻሇ በአንቀጽ 67 ስር 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 1ኛ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት 5ኛ ተከሳሽ የሆነውንና በጉምሩክ 
አስተሊሊፉነት ስራ ሊይ የተሰማራ ዩኒቨርሳሌ ልጂስቲክ ሰርቪስ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር የተባሇውን 
ዴርጅት በስራ አስኪያጅነት ሲያስተዲዴሩ ፣ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ የዚሁ ዴርጅት በሰነዴ 
ምርመራ (ኦፉሰር) ሰራተኛነት የስራ ኃሊፉነት ሲያከናውኑ በመሊው ሃሳባቸውና አዴራጎታቸው 
ዴርጊቱ የሚያስከትሇውን ውጤት በመቀበሌ ሇመንግስት በጠቅሊሊ ሉከፌሌ የሚገባ ብር 
21,602,608.64(ሃያ አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሁሇት ሺኅ ስዴስት መቶ ስምንት ብር ከስሌሳ 
አራት ሳንቲም) ሳይከፇሌ ወዯ ሀገር ውስጥ የገባው ሲሚንቶ በሔገ ወጥ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ 
አዴርገዋሌ በሚሌ አንዴ ክስ መመስረቱን የአቃቤ ክስ ይገሇፃሌ፡፡ አመሌካቾች የዋስትና ጥያቄ 
ያቀረቡት በክሱ የተመሇከተው የወንጀሌ ዴርጊት የዋስትና መብት የሚያስነፌግ አይዯሇም በማሇት 
ሲሆን አቃቤ ሔግ ዯግሞ ይህንኑ የአመሌካቾችን ጥያቄ የተቃወመው በአመሌካቾች ሊይ 
የተመሰረተው ክስ ከበዴ ያሇ ቅጣት የሚያስከትሌ በመሆኑ ምስክሮችን በማባበሌ ማስረጃ ሉያጠፈ 
ስሇሚችለና ላሊ ወንጀሌ ሉፇጽሙ ይችሊለ የሚለ ምክንያቶችን በማንሳት 
የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ)፣(ሇ) እና (ሏ) ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ ከዚህም 
በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ከሁሇቱም ወገኖች የቀረበውን ክርክር መርምሮ እና በዚህ ሰበር ችልት 
በመ/ቁጥር 59304 የተሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት በማዴረግ በዚህ ውሳኔ መሰረት 
የስር ፌርዴ ቤት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67 መሰረት ብይን ሲሰጥ በሔጉ የተመሇከቱትን 
ሁኔታዎች ግምት ወስድ የሚያስተናግዲቸው ስሇመሆኑ መተርጎሙን ግንዛቤ ወስድ አመሌካቾች 
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የተከሰሱት የወንጀሌ ክስ እስከ ሃያ አምስት አመት በሚዯርስ እስራትና ከሃያ አንዴ ሚሉዮን ብር 
በሊይ መቀጮ ሉያስቀጣ የሚችሌ ነው ፣ የኢኮኖሚ አቅማቸውም ቀሊሌ አይዯሇም ፣ 
ምስክሮችንም አያባብለም ፣ የዋስትና ግዳታቸውንም አክብረው ችልት ይቀርባለ ብል ፌርዴ 
ቤቱ ሉገምት አይችሌም የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ የአመሌካቾችን የዋስትና መብት 
በመንፇግ ማረሚያ ቤት ሁነው ጉዲያቸውን እንዱከታተለ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ 
ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

እኛም የአመሌካቾች ጠበቃ ሚያዚያ 10 ቀን 2003 ዓ/ም ጽፇው ያቀረቡትን አቤቱታ መነሻ 
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን በፁሐፌ እንዱያዯርጉ አዴርገናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር 
ችልት እንዱታይ የተወሰነው የአመሌካቾች አኮኖሚያዊ አቅም ቀሊሌ የሚባሌ አይዯሇም ፣ በዋስ 
ቢሇቀቁ ምስክሮችን አያባብለም ፣ የዋስትና ግዳታቸውን አክብረው ችልት ይቀርባለ ተብል 
ፌርዴ ቤቱ አይገምትም የሚለ ምክንያቶች ተይዘውና የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ) እና (ሏ)) 
ዴንጋጌዎች ተጠቅሰው የዋስትና ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም በሚሌ ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ 
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የአመሌካቾች ጠበቃ እና 
አቃቤ ሔግ ያቀረቡትን የጹሐፌ ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር በማገናዘብ 
ተመሌክተናሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቶች በአመሌካቾች ሊይ የተጠቀሰው ዴንጋጌ በራሱ ዋስትና የሚከሇክሌ አሇመሆኑን 
የተቀበለት ጉዲይ ነው፡፡ ፌርዴ ቤቶቹ ሇዋስትናው መንፇግ መሰረት ያዯረጉት 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ፌርዴ ቤት ተግባራዊ ሲያዯርግ 
ግምትን መነሻ ሇማዴረግ የሚችሇው ሔጋዊ ስሌጣን ያሇው መሆኑንና የዴንጋጌው አጠቃሊይ 
ትርጉምም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1) መሰረት አስገዲጅነት ባሇው የሰበር መ/ቁጥር 
59304 ሊይ መሰጠቱን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ 

በመሰረቱ የዋስትና መብት በሔገ መንግስት ጥበቃ ከተዯረጉት የተያዙ ሰዎች መሰረታዊ መብቶች 
አንደ ነው፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ረፏብሉክ ሔገ መንግስት በአንቀጽ 19(6) ስር የተያዙ ሰዎች በዋስትና 
የመፇታት መብት ያሊቸው መሆኑን በመርህ ዯረጃ ያስቀመጠ ሲሆን ይህ በህገ መንግስቱ 
የተከበረው መብት ሉነፇግ ፣ ሉገዯብ ወይም በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ እንዱቀርብ ሉዯረግ 
የሚችሇውም አግባብነት ባሊቸው ላልች ዝርዝር ሔጎች መሰረት በሌዩ ሁኔታ ስሇመሆኑ ይኸው 
የሔገ መንግስቱ ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የዋስትና መብት መሰረታዊ የሆነ ሔገ 
መንግስታዊ መብት ቢሆንም ፌፁም መብት ሳይሆን በሔጉ አግባብ ሉነፇግ ወይም ሉገዯብ 
የሚችሌ ነው፡፡ ስሇሆነም የዋስትናው ጥያቄ ተቀባይነት አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ሊይ 
ውሳኔ የሚሰጠው ፌርዴ ቤት እንዯመሆኑ መጠን በዚህ ረገዴ አግባብነት ያሇውን ሌዩ ሔግ 
መሰረት አዴርጎ ጉዲዩን ሉመዝነውና ተገቢውን ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው ጉዲይ መሆኑ እሙን 
ነው፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን የዋስትና ጥያቄ ያሌተቀበሇው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ) 
እና((ሏ)) መሰረት ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻ ሇመቀበሌ 
የማይቻሌባቸው ሁኔታዎችን አስቀምጧሌ፡፡ የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67(ሀ)) ዴንጋጌ ሲታይ 
በዋስትናው ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካቹ የሚፇጽም የማይመስሌ የሆነ እንዯሆነ 
ፌርዴ ቤቱ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻውን መቀበሌ እንዯማይችሌ ሲዯነግግ 
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በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67(ሏ)) ስር የተመሇከተውና የዋስትና ወረቀቱን ሊሇመቀበሌ ምክንያት 
የሚሆነው ነገር ዯግሞ አመሌካቹ ምስክሮችን በመግዛት (በማባበሌ) ወይም አስረጂ የሚሆኑበትን 
ያጠፊ ይሆናሌ ተብል የሚገመትበት ሁኔታ መኖሩ ነው፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘታቸው ሲታይ 
ፌርዴ ቤቱ ግምት ሇመውሰዴ በሔጉ ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ የስር ፌርዴ 
ቤትም ዴንጋጌዎቹን በዚህ መንገዴ መገንዘቡን በውሳኔው ሊይ ጠቅሷሌ፡፡ በእርግጥም ዴንጋጌዎቹ 
በዋስትና ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካቾች የሚፇፅሙ የማይመስለ እንዯሆነና 
ማስረጃዎችን የመግዛት(የማባበሌ) ወይም አስረጂ የሚሆኑበትን ያጠፈ ይሆናሌ ተብል 
የሚገመትባቸው ሁኔታዎች መኖራቸው  ጥያቄውን ውዴቅ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌ ያሳያለ፡፡ 
እዚህ ሊይ ሉስተዋሌ የሚገባው ዋናው ጉዲይ ግን ዴንጋጌውን በመተግበር ረገዴ ፌርዴ ቤቱ 
ግንዛቤ/ግምት/ ውስጥ ሉያስገባው የሚገባው ምክንያት ምንዴነው? የሚሇው ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ 
ዋስትናውን ሇመከሌከሌ ግምቱን መነሻ የሚያዯርግባቸው ሁኔታዎች በተጠቀሰው ዴንጋጌ በግሌፅ 
አሌተመሇከቱም፡፡ እንዱህ ከሆነ አንዴ ተከሳሽ የዋስትና መብት ቢከበርሇት ግዳታውን የሚፇፅም 
የማይመስሌ ነው ፣ ማስረጃም ሉያጠፊ ይችሊሌ ተብል ግምት የሚወስዯው በቂና እና ሔጋዊ 
ሉባለ በሚችለ ምክንያቶች ሉሆኑ ይገባሌ ተብል የሚታመን ሲሆን ምክንያቶች በቂና ሔጋዊ 
ናቸው የሚሇው ጉዲይ ከተሇያዩ ከባቢያዊ ሁኔታዎችና ከጉዲዩ ሌዩ ባህርይ አንፃር እየታየ 
በፌርዴ ቤቱ ግንዛቤ ሉወሰዴባቸው የሚችሊቸው ነጥቦች ናቸው ተብል የሚታሰብ እንጂ ቁርጥ 
ያሇ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ የሚቻሌባቸው ሁኔታዎች አለ ሇማሇት የማይቻሌበት ጉዲይ ነው፡፡ 
ስሇሆነም የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67 በጠቅሊሊው ሲታይ ፌርዴ ቤት የዋስትና መብትን 
የሚነፌግባቸውን ሁኔታዎች የሚያሳይ ሲሆን ምክንያቶችን ፌርዴ ቤቱ ከተሇያዩ ሁኔታዎች 
በመመሌከት ሉመዝናቸው የሚገባቸው ሲሆን የዴንጋጌው ቅርጽ ፣ ይዘትና መንፇስ ሲታይ 
በሁኔታዎቹ ግምት የመወሰዴ ያሇመውሰዴ ጉዲይ የስር ፌርዴ ቤት ስሌጣን(Discretion) 
መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካቾችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ 
ያዯረጉት  በዋስትና ቢወጡ የዋስትናውን ግዳታ አክብረው ይገኛለ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም 
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይህ ግምት መሰረቱ በአመሌካቾች ሊይ የተመሰረተባቸው ክስ ሉያስክትሌ 
ከሚችሇው የእስራት ቅጣትና የገንዘብ መቀጮ የከበዯ መሆኑ ፣ ምስክሮችን የማባበሌና 
የማጥፊት እዴሌም አመሌካቾች ሉሰሩ የሚችለባቸውን ሁኔታዎች መኖራቸውን መገመቱንም 
ፌርዴ ቤቱ በትዕዛዙ ሊይ ገሌጿሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ በእነዚህ ምክንያቶች ሊይ በመመስረት ዋስትናውን 
ነፌጎአሌ፡፡ እነዚህን ምክንያቶች ሇግምቱ መነሻ እንዱያዯርግ ዯግሞ  ከሊይ እንዯተገሇጸው በሔጉ 
የተከሇከሇ ካሇመሆኑም በሊይ ግምት የመወሰዴ ጉዲይ በሔጉ ሇፌርዴ ቤቱ የተሰጠው ስሌጣን 
ነው፡፡ ግምቱ በቂ ነው  ወይም አይዯሇም የሚሇው ክርክር ዯግሞ የጠቅሊሊ ሁኔታዎች ምዘና 
ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ሰበር ችልት ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና 
አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት የተሰጠው ሥሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ያሇበትን ማናቸውንም የመጨረሻ ውሳኔ ማረም እንጂ የማስረጃና የላልች ከባቢያዊ ነገሮችን 
ምዘና ጉዲይ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ማረም አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች 
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 19(6) እና የወ/መ//ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67(ሀ)(ሏ) 
መሰረት የሠጡት ውሳኔ ሔጉ የሠጣቸውን ሥሌጣን መሰረት ያዯረገ ነው ከሚባሌ በስተቀር 
በሔጉ አተረጓጎምና አተገባበር ረገዴ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት 
አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው   ሣ   ኔ 

 በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 102532 የካቲት 14 ቀን 2003 ዓ/ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 65829 መጋቢት 08 ቀን 2003 ዓ/ም በውሳኔ 
የጸናው ትእዛዝ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 75(2) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 60345  
                                                        ሔዲር 07 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሳ   

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏ/ሔግ- ገ/እግዚአብሓር ሙናቸው ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ገዲ ፍጫ  ግሇሰቦቹ አሌቀረቡም 

           2. ነቢ ሲምሮ ኤጎ                           ጠበቃ ወ/ሮ ህትመት 

           3. ወላና ወርቅና ታንታሇም ማዕዴናት አምራች         አሰፊ ቀረቡ 

              እና ግብይት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር            

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በመሠረተው የወንጀሌ ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች የ3ኛ ተጠሪ ዴርጅት እንዯቅዯም ተከተሊቸው ዋና እና 
ምክትሌ ስራ አስኪያጆች ሲሆኑ፣ አራት ክሶች ቀርበውባቸዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያው ክስ፡- በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 32(1)፣ በማዕዴን አዋጅ ቁጥር 52/85 አንቀጽ 
53(1)፣(5) እና በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 347 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች እንዯዚሁም በአዋጅ 
ቁጥር 52/85 አንቀጽ 26(4) በተመሇከተው መሰረት ሇስራ ተፇጻሚነት ባሊቸው ዯንቦችና 
መመሪያዎች መሰረት ማካሄዴ ሲገባቸው በተጠቃሹ የማዕዴን አዋጅ አንቀጽ 29(2) 
የተመሇከተውን መረጃ የማኖር ወይም የመያዝ ግዳታን በመተሊሇፌ እንዱሁም በማእዴን 
ስራዎች ዯንብ ቁጥር 182/86 አንቀፅ 30(1ሀ(3))፣((ሇ)) እና((4(ሏ)) ስር እንዯተመሇከተው 
የማዕዴን ማምረት ፇቃዴ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ የተመረቱትን፣የተከማቹትን፣የተዘጋጁትን 
ወይም ሇሽያጭ የቀረቡትን ማእዴናትን አስመሌክቶ መረጃ መያዝ እንዲሇበት የተቀመጠውን 
ግዳታ በመጣስ እንዱሁም በተጠቃሹ ዯንብ አንቀጽ 38 እና 39 ሊይ እንዯተመሇከተው የተሟለና 
ትክክሇኛ ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ ሪፕርቶችን፣ላልች ሰነድችን በወቅቱ ካሊቀረቡ ወይም 
ተፇሊጊ ማስታወቂያዎችን በወቅቱ ካሌሰጡ ጥፊት ነው ተብል የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ግንቦት 
02 ቀን 2001 ዓ/ም መጠኑ 15863.18 ግራም ፣ዋጋው ብር 5,065,005.12(አምስት ሚሉዮን 
ስሌሳ አምስት ሺህ አምስት ብር ከአስራ ሁሇት ሳንቲም) የሆነውን የሏገር ውስጥ ጥፌጥፌ 
ወርቅ ትክክሇኛና ሔጋዊ መረጃ ሳይኖራቸው ወይም ወቅታዊ ሁኔታዎችን የሚገሌፅ ሰነዴ ሳይዙ 
የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 2-39968 አ.አ በሆነ ቪታራ መኪና በሮቹን በመፌታት መዯበቂያ አዘጋጅተው 
ምንም አይነት ፇቃዴ ሳይዙ በህገወጥ መንገዴ ወርቅ ሲያዘዋዉሩ የተያዙ በመሆኑ ወንጀሌ 
ፇጽመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 
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ሁሇተኛው ክስ ዯግሞ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ የቀረበ ሆኖ ይዘቱም የወ/ሔግ አንቀጽ 
32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 346 እንዱሁም ብሓራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች መሰረት ሇገበያ 
የሚቀርበውን ወርቅ ያገኙበትን መንገዴ ወይም ቦታ ሇማሳወቅ ወቅታዊ መረጃ ይዘው 
እንዱዘዋወሩ እና ያመረቱትን ወይም የገዙትን ወርቅ ሇብሓራዊ ባንክ አቅርበው እንዱሸጡ 
የተጣሇባቸውን ግዳታ በመተሊሇፌ መጠኑ በ1ኛው ክስ የተገሇጸውን ወርቅ ወዯ አዱስ አበባ 
በማጓጓዝ ሔጋዊ ወዯአሌሆነ ገበያ ሇማቅረብ ሲለ ተይዘዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ሶስተኛው ክስም በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ  የቀረበ ሆኖ ይዘቱም በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ 
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ.591/2ዏዏዏ አንቀጽ 26(1)(ሇ) እንዱሁም በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) 
እና አንቀጽ 378 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በስር 3ኛ ተከሳሽ በሀሰት የተዘጋጀውን 
ማስረጃ እያወቁ ተጠቅመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 የመጨረሻው ክስ በ3ኛ ተጠሪ ሊይ የቀረበ ሆኖ ይዘቱም፡- በወርቅና ታንታሇም ማእዴናት 
ማምረት የግብይት ስራ መስክ የሔግ ሰውነት ተሰጥቶት ሲንቀሳቀስ የወርቅ ምርትን ከማጓጓዝና 
ሇግብይት ከማቅረብ ጋር በተያያዘ አሰፇሊጊውን ሔጋዊ ሰነዴ መያዝ እና ማህበሩ ስሊሇው፣ 
ስሊመረተው፣ ስሊጓጓዘው እና ሇግብይትም ስሊቀረበው ወርቅ ሁኔታ የሚገሌፅ መረጃ 
ሇሚመሇከተው አካሌ በወቅቱ ማቅረብ እንዲሇበት የማእዴን ሃብትን ሇማስፊፊት በወጣው አዋጅ 
ቁጥር 52/85 እና በማእዴን ስራዎች ዯንብ ቁጥር 182/86 ሊይ የተመሇከቱትን ግዳታዎች 
በመጣስ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ፣የማእዴንና ኢነርጂ ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ 
ጂኦልጂካሌ ሰርቨይ በወርቅ ግዥና አቀራረብ ሂዯት ስሇሚከተለት የጋራ አሰራር የወጣውን 
መመሪያ ቁጥር 01/2000 በመተሊሇፌ ያሇምንም ሔጋዊ ፇቃዴ መጠኑ 15863.18 ግራም የሆነ 
ወርቅ ሔጋዊ ሊሌሆነ ገበያ ሇማቅረብ ሲንቀሳቀስ ተይዟሌ ተብል በ1997 ዓ/ም የወጣው የወንጀሌ 
ሔግ አንቀጽ 353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዯሁም አንቀጽ 354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
ተሊሌፎሌ በሚሌ ነው፡፡ 

ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የአቃቤ ሔግ ክስ ሇተጠሪዎች እንዱዯርስ 
አዴርጎና በግሌፅ ችልትም ተነቦሊቸው እንዱረደት ካዯረገ በኋሊ የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠይቅ 
ተጠሪዎች በክሱ ሊይ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ገሌጸው፣ የዴርጊቱን አፇጻጸም ግን ክዯው 
ተከራክረዋሌ፡፡ አቃቤ ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን የሰነዴና የሠው ማስረጃዎችን አቅርቦ 
አስምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ፌርዴ ቤቱ የዓቃቤ ህግን ማስረጃዎች ሰምቶ ተጠሪዎች የወንጀሌ 
ዴርጊቶችን መፇጸማቸው በአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች በበቂ ሁኔታ መረጋገጡን በማመን 
የተጠሪዎችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን የማሰማት መብት ጠብቆሊቸው መከሊከያ 
ማስረጃዎቻቸውን ሰምቷሌ፡፡ ቀጥልም ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የተጠሪዎች መከሊከያ 
ማስረጃዎች ይዘት በአቃቤ ማስረጃዎች ይዘት ሊይ ምክንያታዊ ጥርጣሬ የፇጠረ ሆኖ ተገኝቷሌ 
የሚሌ ምክንያት በመስጠትና ተጠሪዎች የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎች ማስተባበሊቸውን በመግሇጽ 
ተጠሪዎችን ከክሱ በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡በስር 3ኛ ተከሳሽ የሆነውን ግሇሰብ ግን በወ/መ/ሔ/ቁጥር 
375(1(ሀ))እና ((መ)) ስር ሏሰተኛ ሰነዴ የመስጠት ወንጀሌ መፇፀማቸው ተረጋግጧሌ በማሇት 
ጥፊተኛ አዴርጎ ተገቢ ነው ያሇውን ቅጣት አስተሊሌፍበታሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎችን ከክሱ ነፃ 
ከማዴረግ በተጨማሪም በኤግዚቢትነት የተያዘው የሀገር ውስጥ ወርቅም በጊዜው ባሇው የወርቅ 
ተመን መሠረት የወርቁን ዋጋ አመሌካች ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ ትዕዛዝ ሰጥቶአሌ፡፡በዚህ ውሳኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ 
ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን ውሳኔ አጽንቶአሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም  ይህንኑ 
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪዎች 
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የተከሰሱት ሔጋዊ ፇቃዴ የሊቸውም በሚሌ ሳይሆን  የወርቅ ግብይቱን ሇሚመሇከተው አካሌ 
ሳያቀርቡ በሔገ ወጥ መንገዴ ሇላሊ አካሌ ሇመሸጥ ሲለ ሲንቀሳቀሱ ተይዘዋሌ፣1ኛ ተጠሪም 
ማስረጃው በጥቅም አሰርቶ ያመጣው ከመሆኑም በሊይ ሇራሱና ሇ2ኛ ተጠሪ ጥቅም ሊይ ሉያውሌ 
ሲሌ መያዙ ተረጋግጧሌ የሚሌ ሆኖ እያሇ ሔጋዊ ንግዴ ፌቃዴ ያሊቸው ስሇመሆኑ በመከሊከያ 
ማስረጃዎቻቸው አረጋግጠዋሌ በማሇት በነጻ የተሰናበቱት ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ተሽሮ 
ተጠሪዎች ጥፊተኛ ተብሇው ቅጣት እንዱጣሌ እና ኢግዚቢትነት የተያዘው ወርቅ ሇመንግስት 
ውርስ እንዱሆን ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪዎች ከክሱ በነጻ የተነሰናበቱት ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው 
የተጠሪዎች ጠበቃ ባቀረቡት የፅሐፌ መሌስ ተጠሪዎች በነፃ የተሰናበቱት ባግባቡ ተከሊክሇው 
በመገኘታቸው በመሆኑና አዴራጎታቸውም የወንጀሌ ተጠያቂነትን የማያስከትሌ መሆኑ 
በመረጋገጡ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም 
ተብል ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር 
የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም ተጠሪዎች ከክሱ በነጻ 
እንዱሰናበቱ በስር ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ 
የሚገባው ሆኖ  አግኝቶታሌ፡፡ይህንኑ ጭብጥ ሇመመሇስም በስር ፌርዴ ቤት በአቃቤ ሔግ 
ማስረጃዎች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች እንዱሁም የተጠሪዎች መካሊከያ ማስረጃዎች ያስረደትን 
ፌሬ ነገር ይዘት ባጭሩ በሚከተሇው መሌኩ አይተነዋሌ፡፡ 

በአቃቤ ሔግ በኩሌ በ1ኛ ምስክርነት የተጠቀሱት ግሇሰብ እውነት ሇመመስከር ምሇው በሰጡት 
የምስክርነት ቃሌ፡-ግንቦት 02 ቀን 2001 ዓ/ም ከጥዋቱ 2፡30 አከባቢ 1ኛ ተጠሪ ዯውሇውሊቸው 
ወርቅ አምጣሌኝ፣ከአዋሳ 2ኛ ተጠሪ ይጠብቅሃሌ ሲሎቸው ወዯ 2ኛ ተጠሪ ዯውሇው 1ኛ ተጠሪ 
አዝዞኛሌ ሲሎቸው 2ኛ ተጠሪ "ና!" ብሎቸው ከቀኑ 11፡30 አከባቢ አዋሳ ገብርኤሌ አካባቢ ከ2ኛ 
ተጠሪ ጋር ተገናኝተው በጥቁር ሻንጣ ወርቁን እንዲመጣሊቸው፣ከመንገዴ ወጣ ብሇው በመኪናው 
ሻግ ውስጥ በማዴረግ ስዴስቱን እሽግ ወርቅ በመዯበቅ በእሇቱ አዱስ አበባ መንቀሳቀስ 
እንዯጀመሩ፣ወዯ አዱስ አበባ እየመጡ ሳለም ከምሽቱ 4፡00 አከባቢ ወዯ አቃቂ ቃሉቲ የጉምሩክ 
ፌተሻ አከባቢ ሲዯርሱ በጉምሩክ ኦፉሰሮችና በጸጥታ ኃይልች መያዛቸውንና ወዱያውኑ ወዯ 
ጉምሩክ ጣቢያ እንዱገቡ መዯረጋቸውን፣በጉዞ ወቅት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች አፌሪካ ወርቅ 
ዴርጅት ከተባሇው ጋር በስሌክ ይነጋገሩ እንዯነበር፣በበነጋው ወርቁን የት እንዲስቀመጡት 
ሲጠየቁም ሻጉን ከፌተው እንዯሳዩ፣ወርቁን በተመሇከተ ቀኑ 30/08/2001 ዓ/ም የሚሌ ተሰርቶ 
ማስረጃ እየመጣሊቸው መሆኑን 2ኛ ተጠሪ ሲነግራቸው እንዯነበር፣በወቅቱም ምስክር አትሁን 
ሲሎቸው እንዯነበር፣ከዚያ በፉትም ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ወርቅ ሲያመጡ እንዯነበር፣በሻግ ውስጥ 
የሚያስቀምጡትም የይሇፌ ወረቀት ስሇማይዙና በወቅቱም ያሇመያዛቸውን፣ወርቁ ወዯ ጅቡቱ 
እንዯሚወጣም በስሌክ 2ኛ ተጠሪ ሲናገር መስማታቸውን  ዘርዝረው መስክረዋሌ፡፡ 

ሁሇተኛ የአቃቤ ሔግ ምስክር ዯግሞ የአቃቤ ሔግ 1ኛ ምስክር የሆኑት ግሇሰብ በእሇቱ ከምሽቱ 
5፡00 አካበቢ ሲሆን ጉምሩክ ታስሬአሇሁ ጠዋት "ና!" እንዯአሎቸውና ጥዋት 1፡00 አከባቢ 
ጉምሩክ ሲዯርሱም የታሰሩበት ምክንያት ወርቅ ጭነው እንዯሆነ የተነገራቸው መሆኑን፣2ኛ 
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ተጠሪ አብሮት እንዯነበር፣ይኸው ተጠሪ ወዱያውኑ ሇ1ኛ ተጠሪ ዯውሌሇት ብሎቸው ሇምስከሩ 
ሲነግሩትም ምስክሩ ሇ1ኛ ተጠሪ ዯውሇውሇት 2ኛ ተጠሪና ወርቁ መያዙን የነገሩት 
መሆኑን፣ከዚያም ቀን ሊይ  1ኛ ተጠሪ መሌሶ ዯውሇውሇት እመጣሇሁ ጠብቀኝ እንዲለት፣ከቀኑ 
8፡00 አከባቢም 1ኛ ተጠሪ ወረቀትም አስርቼ እያመጣሁ ነው ብሇው ሲሎቸው ከኢትዮጵያ 
ሆቴሌ አከባቢ ሲገናኙ 1ኛ ተጠሪ ወርቁን ሇማስሇቀቅ ቀኑ በ30/08/2001 ዓ/ም ተብል ወዯኋሊ 
ተዯርጎ የተጻፇ ወረቀት መያዛቸውን ሇምስክሩ ገሌፀው ወረቀቱን ሇ2ኛ ተጠሪ ምስክሩ 
እንዱሰጥሊቸው ነግሯዋቸው ምስክሩ "እኔ አሌሰጥም፣ራስህ ስጥ ሲለት" 1ኛ ተጠሪ ወረቀቱን 
ሇመስጠት በሄደበት መያዛቸውን እንዯሚያውቁ መስክረዋሌ፡፡ 

3ኛ እና 5ኛ የአቃቤ ሔግ ምስክሮች በበኩሊቸው 2ኛ ተከሳሽን በአቃቤ ሔግ የክስ ማመሌከቻ 
በተጠቀሰው ጊዜና ሰዓት ወርቅ ጭነው ሲመጡ በዯረሳቸው መረጃ መሰረት ሃና ማሪያም ቀሇበት 
መንገዴ አከባቢ መያዛቸውን፣ወርቁም በመኪናዋ በሮች መዯበቂያ ተሰርቶሇት በአንዴ በኩሌ 
ሶስት፣በላሊ በኩሌ ሶስት እሽግ ሆኖ ሲጓዝ እንዯነበርና በወቅቱም ማስረጃ ተጠይቀው የሇንም 
በማሇት መሌስ የሰጧቸው መሆናቸውን መስክረዋሌ፡፡ 4ኛው የአቃቤ ህግ ምስክር ዯግሞ 2ኛ 
ተጠሪን ወርቅ ከዯቡብ ጭነው ሲመጡ ከሃና ማሪያም አከባቢ የያዟቸው መሆኑን፣ 1ኛ ተጠሪ 
ግንቦት 04 ቀን 2001 ዓ/ም ከቀኑ 4፡00 አከባቢ የይሇፌ ወረቀት አጣጥፍ ሇ2ኛ ተጠሪ በአጥር 
ሲያቀብለ እንዯያዙት መስክረዋሌ፡፡ከዚህም በተጨማሪ አቃቤ ሔግ  3ኛ ተጠሪ የወርቅና 
የታንታሇም ማእዴናት አምራችና ግብይት ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ስሇመሆኑ ከክሌለ የማዕዴን ቢሮ 
ፇቃዴ አግኝቶ ማዕዴን በማምረት ስራ ሊይ የተሰማራ መሆኑን፣1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ዯግሞ 
የዚሁ ማህበር አመራሮች መሆናቸውን፣በአድ ሻኪሶ የሚገኘው የገቢዎች ጽ/ቤትም 3ኛ ተጠሪ 
የመረጃ አያያዙ ችግር ያሇበት መሆኑን የገሇፀበት መግሇጫ፣2ኛ ተጠሪ ከአፌሪካ ወርቅ ቤት ጋር 
በስሌክ ሲገናኙ የነበሩ መሆኑን የሚያሳዩ ከቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን የተገኘና ላልች የወርቁን 
ዋጋና 2ኛ ተጠሪ ወርቁ ከተዯበቀበት የመኪና ክፌሌ መርተው ሲያስወጡ የተነሱትን ፍቶ ግራፌ 
በሠነዴ ማስረጃነት ማቅረቡን የሥር ፌርዴ ቤት ዋና መዝገብ ያሳያሌ፡፡1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች 
በበኩሊቸው የሰነዴ ማስረጃዎችን በመከሊከያ  ማስረጃነት ያቀረቡ ሲሆን የሰነዴ ማስረጃዎቻቸው 
ይዘትም ከአንዴ አመት በፉት ማዕዴን ሇማምረት ተዯራጅተው ከኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት 
የማእዴንና ኢነርጂ ሌማት ጽ/ቤት ፇቃዴ ማግኘታቸውን፣ፇቃደም የታዯሰ መሆኑን፣ከብሓራዊ 
ባንክ ጋር ወርቅ የማቅረብ ግንኙነት እንዲሊቸው፣ሮያሉቲ ታክስም እንዯሚከፌለ ከተዯራጁበት 
ጊዜ ጀምሮ የከፇለትን የሮያሉቲ መጠን፣ሇብሓራዊ ባንክ ከአስራ ሁሇት ጊዜ በሊይ ወርቅ 
አቅርበው የሸጡ መሆኑን የሚያሳዩ መሆናቸውን የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ያሳያሌ፡፡ 

እንግዱህ በግራ ቀኙ ማስረጃዎች የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ከሊይ የተገሇጹት ሲሆን የስር ፌርዴ 
ቤት ተጠሪዎችን ከክሱ ነፃ ያዯረጋቸው ተጠሪዎች ሔጋዊ የወርቅ ማምረት ፌቃዴ ያሊቸው 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፣በአዋጅ ቁጥር 52/865 አንቀጽ 2 መሰረት ማምረት ማሇት መሸጥን 
እንዯሚጨምር መዯንገጉን፣ማዕዴኑ ሲሸጥ ሇማን እንዯሚሸጥ ይህ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሊመሇከተ 
መሆኑና በሚኒስትሮች ምክር ቤት በወጣው ዯንብ ቁጥር 182/86 ዯግሞ ማእዴንን ሇማምረት 
ፇቃዴ የተሰጠው ማህበር ያመረተውን ማእዴን በተመሇከተ ያመረተውን፣ያጓጓዘውን፣ያከማቸውን 
እንዱሁም የሸጠውን መዝግቦ መያዝ እንዲሇበት፣ሲጠይቅም ማሳየት እንዲሇበት ከሚዯነግግ ውጪ 
ማዕዴኑን ሇዚህ አካሌ መሸጥ ወይም ማስረከብ አሇበት ብል የዯነገገው ዴንጋጌ 
ያሇመኖሩን፣የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ማዕዴን ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ ጂኦልጂካሌ ስርቬይ 
በጋራ ባወጡት መመሪያ ሊይም ማንኛውም ሔጋዊ ወርቅ አምራች ያመረተውን ወርቅ ሇባንኩ 
ማቅረብ ይችሊሌ ከሚሌ በስተቀር የማቅረብ ግዳታ እንዲሇበትና ከባንኩ ውጪ ሇላሊ ሲያቀርብ 
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ቢገኝ በዚህ ሔግ መሰረት ይቀጣሌ ተብል ያሇመዯንገጉን፣በዯንብ ቁጥር 182/86 አንቀጽ 38 እና 
39 ስር ጥፊት ተብሇው የተቀመጡት ዴርጊቶች ሪኮርዴ ያሇመያዝ፣ስሇአመረቱት 
፣ስሇአጓጓዙት፣ስሇአከማቹት እና ስሇሚሸጡት ማእዴን ተገቢውንና ወቅታዊውን መረጃ 
ባሇመያዛቸው የሚወሰዴባቸው ቅጣት አስተዲዯራዊ እንጂ የወንጀሌ ቅጣት ያሇመሆኑን የዯንቡ 
አንቀጽ 40 ዴንጋጌ የሚያሳይ መሆኑን በምክንያትነት በመያዝ ነው፡፡ተጠሪዎች እስከዚህ ሰበር 
ሰሚ ችልት የሚከራከሩትም ሔጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው መሆኑና በተሇያዩ ጊዜያት ሇብሓራዊ ባንክ 
ወርቁን በማቅረብ ሲሸጡ የነበሩ መሆኑ መረጋገጡን መሰረት በማዴረግ ሲሆን አመሌካች 
አጥብቆ የሚከራከረው ዯግሞ ተጠሪዎች ሔጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው መሆኑን ሳይክዴ የወርቅ 
ሽያጩን በሔገ ወጥ መንገዴ ሇመፇፀም ሲሯሯጡ ተይዘዋሌ፣ተገቢውን መረጃም በወቅቱ 
አሌያዙም በማሇት ነው፡፡እኛም ጉዲዩን አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ 
ተመሌክተነዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ የወርቅ ማዕዴን ዝውውርን ሇመቆጣጠር ስሌጣን የተሰጠው ብሓራዊ ባንክ መሆኑን 
ብሓራዊ ባንክን ከአቋቋሙት ሔጎች መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡የወንጀሌ ዴርጊቱ ተፇፀመ 
በተባሇበት ጊዜ በስራ ሊይ ያሇው አዋጅ ቁጥር 591/2000 ሲሆን ይህ አዋጅ በአንቀፅ 27(2) እና 
በአንቀጽ 5 ዴንጋጌዎች ስር ብሓራዊ ባንክ የተቋቋመበትን አሊማ ሇማሳካትና አዋጁን በሚገባ 
ስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሇማውጣት የሚያስችሌ ስሌጣን 
ሠጥቶታሌ፡፡ይኸው አዋጅ በአንቀጽ 28 ስር ዯግሞ አዋጁን የሚቃረን ማናቸውም ሔግ፣ዯንብ 
ወይም መመሪያ በአዋጁ ውስጥ የተመሇከቱትን ጉዲዮች በሚመሇከት ተፇጻሚነት እንዯማይኖረው 
ይገሌፃሌ፡፡ከዚህ ዴንጋጌ ተቃራኒ ንባብ ይዘት መገንዘብ የሚቻሇውም አዋጁን የማይቃረን 
ሔግ፣ዯንብ እና መመሪያ በአዋጁ ውስጥ ሇተመሇከቱት ጉዲዮች ተፇጻሚነት ያሇው መሆኑን 
ነው፡፡በአዋጁ አንቀጽ 27/2/ እና አንቀፅ 5(9) ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በተሇይ ሲታዩም 
ስሇወርቅና ስሇውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ባንኩ መመሪያ የማውጣት ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን 
ያስገነዝባለ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ እና ከአዋጁ አጠቃሊይ መንፇስ መረዲት የሚቻሇው የገንዘብ እና 
የወርቅ ሥራ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ አጠቃሊይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሊይ ያሇውን አለታዊም ሆነ 
አዎንታዊ ውጤት በመመሌከት በተሇየ ሁኔታ ሥርዓት እንዱበጅሇት እና ቁጥጥር እንዱዯረግበት 
ማዴረጉ የሔግ አውጪው ፌሊጎት መሆኑን ነው፡፡ይህንንም በእውን ተግባራዊ ሇማዴረግ ይቻሌ 
ዘንዴ ዯግሞ በአዋጁ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በተጨማሪ ባንኩ በዝርዝር መመሪያ መሰረት 
ጉዲዮችን ሇማስተዲዯር እንዱችሌ ሥሌጣን የተሰጠው መሆኑን አዋጁ ያስረዲሌ፡፡ስሇሆነም 
ተጠሪዎች የተከሰሱበት ዴርጊት ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ በስራ ሊይ የነበረው መመሪያው ቁጥር 
ወን/001/1997 በአንቀጽ 1 እና 2 ስሇወርቅ ንግዴና ዝውውር፣መያዝ ወይም ማኖር የባንኩን 
ፇቃዴ አስፇሊጊነትና የመጠኑም ገዯብ አስመሌክቶ ዴንጋጌ ይዟሌ፡፡ይህ መመሪያ ከአዋጅ ቁጥር 
591/2000 አንቀጽ 27(2) እና 5(9) እንዱሁም አንቀጽ 28 ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይዘት ሲታይ 
ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ሲሆን አዋጅ ቁጥር 591/2000 አንቀጽ 26(1) ዴንጋጌ ሲታይ ዯግሞ 
አዋጁን ወይም አዋጁን ተከትል የወጡ ዯንቦችንና መመሪያዎችን የተሊሇፇ ሰው የሚቀጣበትን 
አግባብ አስቀምጧሌ፡፡ስሇሆነም የወንጀሌ ተጠያቂነትን አስመሌክቶ የተዯነገገው በአዋጁ መሠረት 
መሆኑን እንረዲሇን፡፡ በአዋጅ በተዘረጋው ስርዓት መሰረት የሚወጣ መመሪያ ሔጋዊ ተፇጻሚነት 
ያሇው መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 43781 ሊይ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 
2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም 
ሰጥቶበታሌ፡፡በመሆኑም ባንኩ በግሌጽ በአዋጁ ስሇወርቅ መመሪያ ማውጣት ስሌጣን አሇው 
ተብል ስሌጣን በሔግ አግባብ ከተሰጠው መመሪያው ተፇጻሚነት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ከዚህ አንፃር 
በመመሪያው የተመሇከተውን ገዯብ በመተሊሇፌ ሇተፇፀመ የወንጀሌ ዴርጊት ተጠያቂነት በአዋጁ 

www.abyssinialaw.com



252 
 

እና በወንጀሌ ሔጉ በተመሇከተው አግባብ የሚፇፀም በመሆኑ በተያዘው ጉዲይ ሊይም መመሪያው 
ተፇጻሚነት አሇው ብሇናሌ፡፡መመሪያ ቁጥር ወን/001/1997 ከግንቦት 10 ቀን 1997 ዓ/ም ጀምሮ 
በስራ ሊይ ያሇ ሲሆን በዚህ መመሪያ መሰረት የወርቅ አሻሻጥ ስርዓትን በብቸነት የመቆጣጥር 
ስሌጣን ያሇው አካሌ ብሓራዊ ባንኩ ነው፡፡በዚህ መመሪያ መሰረት ወርቅ የሚሸጥ ግሇሰብ ወይም 
ሰው በቅዴሚያ መሸጥ ያሇበት ሇባንኩ በማቅረብ ነው፡፡መመሪያው ሔጋዊ ፌቃዴ ያሊቸው 
ግሇሰቦች ከባንክ ብቻ በሔጋዊ መንገዴ ጥፌጥፌ ወርቅ መግዛት እንዯሚችለም 
ይዯነግጋሌ፡፡የመመሪያው አጠቃሊይ ይዘት ሲታይም የወርቅ ግዥና ሽያጭ የሚከናወነው 
በብሓራዊ ባንክ ብቻ መሆኑን በግሌፅ ያሳያሌ፡፡በመመሪያው መሰረት ጥፌጥፌ ወርቅ የማምረት 
ፌቃዴ ካሊቸው ግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች በቀጥታ የመግዛት ስሌጣን ያሇው ብቸኛ አካሌ 
ብሓራዊ ባንኩ ነዉ፡፡ባንኩ ጥፌጥፌ ወርቁን ሇመግዛት የሚችሇው ዯግሞ ሔጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው 
ግሇሰቦችም ሆነ ዴርጅቶች ወርቁን ሇባንኩ በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓት መሰረት ገቢ ሲያዴርጉ 
ነው፡፡በዚህ በመመሪያው መሰረት በተዘረጋው የወርቅ ግብይት ስርዓት መሰረት የማይከናወን 
ማንኛውም የወርቅ ግብይት ሔገ ወጥ ዴርጊት ነው ተብል የሚፇረጅ መሆኑን የመመሪያው 
አጠቃሊይ ይዘት፣መንፇስና ዓሊማ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 346 ዴንጋጌዎች ይዘት ጋር ተጣምሮ 
ሲነበብ ያስረዲሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመጣ ተጠሪዎች የወርቅ ማምረት ፌቃዴ አሇን በማሇት ያቀረቡትን ክርክር 
የበታች ፌርዴ ቤቶች እንዲሇ ሲቀበለ በአቃቤ ሔግ ማስረጃ የተረጋገጠውንና ሔገ ወጥ ነው 
የተባሇውን ዴርጊት ሳይሇዩ አሌፇዋሌ፡፡ይኸውም አቃቤ ሔግ ሇክሱ መሰረት ያዯረገው 
የተጠሪዎችን ሔጋዊ ፌቃዴ ያሊቸው መሆን ያሇመሆኑን ሳይሆን የወርቅ ግብይቱን በሔጉ 
ከተዘረጋው ስርዓት ውጪ ሇመሽጥ ሲንቀሳቀሱ ተይዘዋሌ በሚሌ ነው፡፡ሇጉዲዩ ያቀረባቸው 
ማስረጃዎች ዯግሞ ወርቁ ሇብሓራዊ ባንክ ሳይሆን ሇአፌሪካ ወርቅ ቤት ቀርቦ ወዯ ጅቡቲ 
በመሊክ ሇመሸጥ በማሰብ ወርቁ ሲጓጓዝ የነበረ፣በወቅቱም መያዝ የሚገባቸው መረጃዎች ሁለ 
በተገቢው ሁኔታ ያሌተያዙ መሆኑን አረጋግጠዋሌ፡፡ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ምስክር የነበረው የአቃቤ 
ሔግ 1ኛ ምስክርና ከኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን የቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ይህንኑ 
የሚያስረደ መሆናቸውን የሥር ፌርዴ ቤት ዋና መዝገብ በግሌጽ የሚያሳይ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ወዯሔጉ ስንመጣ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ በአቃቤ ሔግ የተጠቀሰው 1ኛው ክስ  በዋናነት 
መሰረት ያዯረገው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 32(1)፣ በማዕዴን አዋጅ ቁጥር 52/85 አንቀጽ 
53(1)፣(5)፣26(4) ፣29 እና በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 347 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች እንዯዚሁም 
በማእዴን ስራዎች ዯንብ ቁጥር 182/86 አንቀፅ 30(1ሀ(3))፣((ሇ)) እና((4(ሏ)) ስር 
እንዯተመሇከተው የማዕዴን ማምረት ፇቃዴ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ 
የተመረቱትን፣የተከማቹትን፣የተዘጋጁትን ወይም ሇሽያጭ የቀረቡትን ማእዴናትን አስመሌክቶ 
መረጃ መያዝ እንዲሇበት የተቀመጠውን ግዳታ በመጣስ እንዱሁም በተጠቃሹ ዯንብ አንቀጽ 38 
እና 39 ሊይ እንዯተመሇከተው የተሟለና ትክክሇኛ ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ ሪፕርቶችን፣ላልች 
ሰነድችን በወቅቱ ካሊቀረቡ ወይም ተፇሊጊ ማስታወቂያዎችን በወቅቱ ያሇማቅረባቸው የወንጀሌ 
ተጠያቂነትን ያስከትሊሌ በማሇት ነው፡፡ይህ ችልትም ጉዲዩን በፌሬ ነገር ዯረጃ ከተረጋገጡት 
ነጥቦች አንፃር ሲመሇከት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 347 ስር የወንጀሌ ተጠያቂነት ሉከተሌ 
የሚችሇው በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 346 በተመሇከተው አኳኋን ማንም ሰው ሔገወጥ በሆነ 
መንገዴ የከበሩ ማእዴናት እንዯወርቅ፣ፔሊቲኒም፣ዩራኒየም እና ላልችንም እነዚህን የመሳሰለ 
ማእዴናት እንዱሁም የከበሩ ዴንጋዮችን ሇመጠበቅ ወይም ሔገ ወጥ ዝውውሩን ሇመቆጣጠር 
የወጣውን ሔግ በመጣስ ወንጀሌ የተሰራ መሆኑ ሲረጋገጥ ሲሆን ቅጣቱም ወንጀለን የፇፀመበት 
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ሀብት የመውረስ ዯንብ የሚጸናበት መሆኑ ሳይቀር ከአስር አመት በማይበሌጥ ፅኑ እስራትና 
ከሀምሳ ሺህ ብር በማይበሌጥ መቀጮ እንዯሚሆን ሔጉ ያሳያሌ፡፡በዯንብ ቁጥር 182/1986 
አንቀጽ 38 እና 39 ሊይ እንዯተመሇከተው የተሟለና ትክክሇኛ ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ 
ሪፕርቶችን፣ላልች ሰነድችን በወቅቱ ካሊቀረቡ ወይም ተፇሊጊ ማስታወቂያዎችን በወቅቱ 
ያሇማቅረባቸው የአስተዲዯራዊ ጥፊቶች ሉባለ እንዯሚችለ በዯንቡ የተመሇከተ ሲሆን የጥፊቱን 
ዯረጃና ተዯጋጋሚነት መሰረት በማዴረግም የሚመሇከተው አካሌ አስተዲዯራዊ ቅጣት ሉጥሌ 
የሚችሌበት አግባብ የዯንቡ አንቀፅ 39 እና 40 ዴንጋጌዎች በግሌፅ ያሳያለ፡፡ዯንቡ የወንጀሌ 
ተጠያቂነትን እንዯሚያስከትለ የሚገሇፀው ከዯንቡ አንቀጽ 38 እና 39 ውጪ ያለትን 
ዴንጋጌዎችን በመጣስ የሚፇፀመውን ተግባር ስሇመሆኑ በአንቀጽ 40(5) ስር በግሌጽ 
አስቀምጧሌ፡፡በመሆኑም በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሊይ በአቃቤ ሔግ በኩሌ የተጠቀሰባቸው የዯንብ 
ቁጥር 38 እና 39 ዴንጋጌዎች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 347 መሰረት የወንጀሌ ተጠያቂነት 
ሉያስከትለ የማይችለ መሆኑን ከዯንቡ አንቀፅ 40(5) ስሇተገነዘብን 1ኛ ክስን በተመሇከተ 1ኛና 
2ኛ ተጠሪዎች ኃሊፉ የሚሆኑበትን አግባብ ስሊሊገኘን በዚህ ረገዴ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠውን 
የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

ላሊው 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች የተጠቀሰባቸው የወ/ሔግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 346 
እንዱሁም ብሓራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች መሰረት ሇገበያ የሚቀርበውን ወርቅ 
ያገኙበትን መንገዴ ወይም ቦታ ሇማሳወቅ ወቅታዊ መረጃ ይዘው እንዱዘዋወሩ እና ያመረቱትን 
ወይም የገዙትን ወርቅ ሇብሓራዊ ባንክ አቅርበው እንዱሸጡ የተጣሇባቸውን ግዳታ በመተሊሇፌ 
መጠኑ በ1ኛው ክስ የተገሇጸውን ወርቅ ወዯ አዱስ አበባ በማጓጓዝ ሔጋዊ ወዯአሌሆነ ገበያ 
ሇማቅረብ ሲለ ተይዘዋሌ የሚሌ ነው፡፡ከሊይ በፌሬ ነገር ዯረጃ እንዯተገሇጸው 1ኛ ተጠሪ የአቃቤ 
ሔጉን 1ኛ ምስክር ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ተገናኝቶ ወርቁን ወዯአዱስ አበባ እንዱያጓጉዝ ማዴረጉ፣2ኛ 
ተጠሪ ወርቁን ሲያጓጉዙ ወዯ ብሓራዊ ባንክ ሳይሆን አፌሪካ ወርቅ ቤት ሇተባሇው የንግዴ 
ዴርጅት በማቅረብ ወዯ ጅቡቱ በመሊክ ሇመሽጥ በማቀዴ ወርቁ ሲጓጓዝ በጉምሩክ አፉሰሮችና 
በጸጥታ ኃይልች አማካኝነት በመንገዴ ሊይ የተያዘ መሆኑ በሚገባ በአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች 
ተረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም ወርቁ በሔጉ አግባብ ከተዘረጋው ሥርዓት ውጪ ሇገበያ ሉቀርብ ሲሌ 
የተያዘ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ይህም ተጠሪዎች ወርቁን በሔገ ወጥ መንገዴ ሇማዘዋወር በማሰብ 
ወንጀለን በማዴረግ፣የወንጀለን ዴርጊት እስከ መጨረሻው ያሌተከታተለት ወይም ሇመከታተሌ 
ያሌቻለት ወይም የወንጀለን ዴርጊት እንዱፇፀም እስከ መጨረሻው ተከታትሇው አስፇሊጊ 
የሆነውን ውጤት ያሊገኙ ቢሆንም ተጠሪዎች ወንጀለን ሇመፇፀም ከማይመሇሱበት ዯረጃ /Point 
of no return/  ዯርሰው የነበረ መሆኑ የዏቃቤ ሔግ ማስረጃ የሚያረጋግጥ በመሆኑ ወርቅን 
በሔገ ወጥ መንገዴ መሸጥ በወ/መ/ሔ/ቁጥር 27(1)፣32(1(ሀ))((ሇ)) እና 346 መሰረት ወንጀሌ 
ተጠያቂነት የሚያስከትሌ ዴርጊት መፇፀማቸውን የሚያስገነዝብ ሆኖ አግኘተነዋሌ፡፡ተጠሪዎች 
ያቀረቡት የመከሊከያ ሰነዴም ተጠሪዎች ሔጋዊ ፌቃዴ ያሊቸው መሆኑን የሚያሳይ እንጂ ሇክሱ 
መሰረት የሆነው ዴርጊት ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ ወርቁን ሇብሓራዊ ባንክ ሉያቀርቡ የነበረ 
መሆኑን የማያሳይ በመሆኑ ክብዯት ሉሰጠው የሚገባው አይዯሇም፡፡በመሆኑም 1ኛ እና 2ኛ 
ተጠሪዎች በ2ኛው ክስ ነፃ ሉባለ የሚችለበት ማንኛውም አግባብ ስሇላሇና ጥፊተኛ ሉባለ 
የሚገባው ዯግሞ በአቃቤ ሔግ ክስ በተመሇከተው መሌኩ ሳይሆን ወርቁን በሔገ ወጥ መንገዴ 
ሇመሸጥ በመሞከር የወንጀሌ ዴርጊት በመሆኑ በወ/መ/ሔ/ቁጥር 27(1)፣32(1(ሀ))((ሇ)) እና 346 
ስር በተመሇከተው ዴንጋጌ መሰረት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአቃቤ ሔግ 
ክስ ይዘትን ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር ጋር በማዛመዴ ጉዲዩን መመሌከት ሲገባቸው ሇክሱ መሰረት 
ያሌሆነውን የተጠሪዎች ሔጋዊ ነጋዳ የመሆን ጉዲይ በምክንያትነት በመያዝ 1ኛ እና 2ኛ 
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ተጠሪን ከ2ኛው ክስ ሙለ በሙለ ነፃ በማዴረግ መወሰናቸው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶችን የነፃ መሌቀቅ ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
195(2((ሀ)) መሰረት በመሻር 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በወ/ህግ አንቀጽ 27(1)፣32(1(ሀ))(ሇ)) እና 
346 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፈ ጥፊተኞች ናቸው ብሇናሌ፡፡ 

ላሊው 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ የተከሰሱበት በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅ 
ቁ.591/2ዏዏዏ አንቀጽ 26(1)(ሇ) እንዱሁም በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 378 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በስር 3ኛ ተከሳሽ በሀሰት የተዘጋጀውን ማስረጃ እያወቁ 
ተጠቅመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ተጠሪዎች ማስረጃውን በጥቅም ሊይ አውሇው የተገኙ መሆኑ በአቃቤ 
ሔግ ማስረጃ የተረጋገጠ ሲሆን ሏሰተኛ ማስረጃውን ያዘጋጀው የስር 3ኛ ተከሳሽም በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ጥፊተኛ ተብል ተገቢው ቅጣት የተወሰነበት መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ 
ያሳያሌ፡፡1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎችም ሔጋዊ የወርቅ አምራችና አቅራቢ ዴርጅት የስራ ኃሊፉ 
ከመሆናቸው ውጪ ግንቦት 02 ቀን 2001 ዓ/ም ሲያጓጉዙትና በሔገ ወጥ መንገዴ ሉሸጡት 
ሇነበረው ወርቅ ቀዴመው ትክክሇኛውን ማስረጃ የያዙ መሆኑን ሉያረጋገጥሊቸው የሚችሌ 
የመከሊከያ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ይሌቁንም ተገቢውን ማስረጃ የያዙ ሇማስመሰሌ ቀኑ ወዯኋሊ ሆኖ 
የተጻፇ ሏሰተኛ ሰነዴ ሇተገቢው አካሌ አቅርበው ጥቅም ሊይ  ሇማዋሌ ሲለ 
ተይዘዋሌ፡፡በመሆኑም 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በ3ኛ ክስም ነፃ የሚወጡበት ሔጋዊ ምክንያት 
የላሇ ስሇሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2((ሀ)) መሰረት በመሻር 
1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች  በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና (ሇ))) እና አንቀጽ 378 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የተሊሇፈ ጥፊተኞች ናቸው ተብሇው ሉቀጡ የሚገባ ሆነው 
ተገኝተዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም 3ኛ ተጠሪን በተመሇከተ የተሰጠውን ውሳኔ ተገቢነት ተመሌክተናሌ፡፡ይህ ተጠሪ 
ሔጋዊ ሰውነት የተሠጠው አካሌ ሲሆን የተከሰሰውም በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
ተሊሌፎሌ በሚሌ ነው፡፡ከሊይ እንዯተሇገፀው 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች የ3ኛ ተጠሪ ዴርጅት የስራ 
ኃሊፉዎች ሆነው በሚሰሩበት ጊዜ በሔገ ወጥ መንገዴ ወርቁን ሇመሸጥ ሲሞክሩ በመገኘታቸው 
ጥፊተኛ ሉባለ የሚገባ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡እንዱህ ከሆነ ዯግሞ የሔግ ሰውነት የተሰጠው 
ዴርጅት በወ/ሔ/አንቀጽ 34 እና በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 
354(1 እና 2)) ስር በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት በወንጀሌ ሉጠየቅ የሚገባ ሆኖ 
አግኝተናሌ፡፡በዚህም መሰረት 3ኛ ተጠሪ ነጻ የተባሇበትን ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
195(2)(ሀ))መሰረት በመሻር በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
27(1)፣353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፇ 
ጥፊተኛ ነው ሉባሌ የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪዎችን ሙለ በሙለ ነጻ በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ 
ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች ሔጋዊ ባሇመሆኑ ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም 
መሰረት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በ2ኛው ክስ የወ/ሔግ አንቀጽ 27(1)፣32(1)(ሀ)(ሇ) እና አንቀጽ 
346 እንዱሁም ብሓራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች መሰረት ሇገበያ የሚቀርበውን ወርቅ 
ያገኙበትን መንገዴ ወይም ቦታ ሇማሳወቅ ወቅታዊ መረጃ ይዘው እንዱዘዋወሩ እና ያመረቱትን 
ወይም የገዘቱትን ወርቅ ሇብሓራዊ ባንክ አቅርበው እንዱሸጡ የተጣሇባቸውን ግዳታ በመተሊሇፌ 
በሔገ ወጥ መንገዴ ወርቅ ሇመሸጥ ሲሞክሩ የተገኙ ጥፊተኞች ናቸው፣እንዯሁም ሁሇቱም 
ተጠሪዎች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 378 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች 
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በመተሊሇፌ በስር 3ኛ ተከሳሽ በሀሰት የተዘጋጀውን ማስረጃ እያወቁ የተጠቀሙ ጥፊተኞች 
ናቸው፣ 3ኛ ተጠሪ ዯግሞ ያሇምንም ሔጋዊ ፇቃዴ መጠኑ 15863.18 ግራም የሆነ ወርቅ 
ሔጋዊ ሊሌሆነ ገበያ ሇማቅረብ በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች አማካኝነት ሲንቀሳቀስ የተገኘ በመሆኑ 
በ1997 ዓ/ም የወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 34፣27(1)፣353(1(ሇ))፣((ረ)) እንዱሁም አንቀጽ 
354(1 እና 2)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው ብሇናሌ፡፡    

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሏ/አ 
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የሰ/መ/ቁ. 65325 

          ህዲር 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                             ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ 

                                  ነጋ ደፌሣ 

                                  አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሣጅን ታዬ ተክሇኋይማኖት - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ መርማሪ ከሣሽ - የቀረበ የሇም             

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ ሲሆን የተጀመረው በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት 
በሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት የአሁን ተጠሪ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ 
በተከሣሽ ሊይ ቀርቦ የነበረው ክስ ሶስት ሲሆን ይዘቱ 1ኛው ክስ ተከሣሽ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ 
ቁ. 670 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽግና ሇማግኘት በማሰብ በሀዋሳ 
ከተማ ሌዩ ስሙ ጨርቃ ጨርቅ አካባቢ በስራው አካባቢ በእጁ በሚገኙት የሀዋሳ ከተማ የፕሉስ 
ተሽከርካሪ የሆኑትን 1ኛ ከሊይ ክፇት ሊንዴ ኪሩዘር የሰላዲ ቁጥር ፕሉስ ዯ.ህ 0007 2ኛ ሽፌን 
ልንግ ቤዝ መኪና የሰላዲ ቁጥሩ 4-11529 በማሽከርከር ዘወትር ማክሰኞና አርብ ከንግዴ 
ስራቸው የሚመሇሱትን የተሇያዩ ስምንት ሰዎችን በተሇያዩ ጊዜያት ያስጫናችሁት ዕቃ ይወረሳሌ 
ካሌሆነ ገንዘብ አምጡ በማሇት በማስፇራራት 10,700 ብር የተቀበሇ በመሆኑ በፇጸመው 
የውንብዴና ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፤ ሁሇተኛ ክስ ዯግሞ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ቁ. 
407/ሏ/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከሊይ በክስ አንዴ ስር በተገሇጹት ቀናት ወር ዓመተ 
ምህረት እና ቦታ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7 ዴረስ ስማቸው በተገሇጹት የግሌ ተበዲዮች የፕሉስ 
አባሌ መሆኑንና የፕሉስ መኪና ማሽከርከሩን መከታ በማዴረግ ይህ የያዛችሁት የንግዴ ዕቃ 
“ቡና” ይወረሳሌ አሌያም ገንዘብ አምጡ እያሇ ገንዘቡን እየተቀበሇ እንዱያሌፈ በማዴረግ በስሌጣን 
አሇ አግባብ መገሌገሌ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው 3ኛው ክስ ዯግሞ በክስ አንዴ ስር 
የተጠቀሱትን የመንግስት ተሽከርካሪዎች የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 677/1ሀ/ ሥር የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ያሇአግባብ በመገሌገሌ ወንጀሌ ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 
 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተከሣሹን የእምነት ክህዯት ቃሌ 
በመቀበሌ የግራቀኙን ማስረጃ በመስማት ውሣኔ የሰጠ ሲሆን የውሣኔው ይዘት ተከሣሽ 
በአንዯኛው ክስ ስር የውንብዴና ወንጀሌ ሰርቷሌ በተባሇበት ወቅት በእረፌት ሊይ የነበረ 
ስሇመሆኑ ከዏቃቤ ህግ ምስክር በተሻሇ ያስመሰከረ በመሆኑ ከክሱ በነጻ ሉሰናበት ይገባሌ 3ኛ ክስ 
በተመሇከተም በተመሳሳይ ተከሣሽ በእረፌት የነበረ ስሇመሆኑ እና በወቅቱም የተጠቀሱትን 
ተሽከርካሪዎች ሇላሊ ተረኛ ሹፋር ያስረከበ እና በእጁ የላሇ ስሇመሆኑ ከመስሪያ ቤቱ የቀረቡት 
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የተሽከርካሪ መረካከቢያ ቅጾች የሚያስገነዝቡ በመሆኑ የወንጀሌ ኋሊፉነት የሇበትም በማሇት 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በሁሇተኛ ክስ ስር ግን ፌ/ቤቱ በተከሰሰበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 407/ሏ/ ስር ጥፊተኛ ነው 
በማሇት በአምስት /5/ ዓመት ጽኑ እስራትና በ2000 ብር /ሁሇት ሺህ ብር/ የገንዘብ መቀጮ 
እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ 
 
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመቀጠሌ ዯግሞ ሇክሌለ የሰበር 
ሰሚ ችልት ቅሬታውን ያቀረበ ሲሆን የቀረበሊቸውን ቅሬታ ባሇመቀበሌ አያስቀርብም በማሇት 
ቅሬታውን ሰርዘውሇታሌ፡፡ 
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን 
ክርክር በጽሁፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት 
ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች በሁሇተኛ 
ክስ ስር ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ በአግባቡ ስሇመሆኑ ተመርምሮ እሌባት ማግኘት ያሇበት ነጥብ 
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ሁሇተኛውን የዏቃቤ ህግ ክስ እና አመሌካች ጥፊተኛ ተብል 
የተቀጣበትን ዴርጊት ስንመሇከት ራሱን ችል የቆመ ሳይሆን በአንዯኛው ክስ ውስጥ በተጠቀሰው 
ሰዓት ቀን ወር ዓመተ ምህረት ቦታ እና የግሌ ተበዲዮች ሊይ ስሇመሆኑ ከክሱ ይዞታ መረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በዚህ በአንዯኛ ክስ ሊይ በተመሇከተው የውንብዴና ወንጀሌ ክስ ስር ተከሣሽ በወቅቱ 
በእረፌት ሊይ የነበረ ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ በማሇት ከቀረበበት ክስ በነጻ እንዱሰናበት ውሣኔ 
ተሰጥቶበታሌ፡፡ 

ይሄ ከሆነ በተመሣሣይ ጊዜ ቦታ እና የግሌ ተበዲዮች ሊይ ተፇጸመ ሇተባሇው የስሌጣን አሇአግባብ 
የመገሌገሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ የሚባሌበት አግባብ አይኖርም፡፡ በተመሣሣይ ሁሇተኛውን ወንጀሌ 
ሲፇጽም የፕሉስ መምሪያ መኪና ተጠቅሟሌ ተብል በክሱ የተመሇከተ ቢሆንም በአመሌካች ሊይ 
የቀረበው የመንግስትን ንብረት ያሇአግባብ የመገሌገሌ ወንጀሌ በተመሣሣይ ጊዜ ቦታ እና የግሌ 
ተበዲዮች ሊይ ተፇጸመ ተብል በሶስተኛ ክስ ከቀረበበት ክስ በነጻ የተሰናበተ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቱን 
ያሇመፇጸሙን እና ወንጀለ ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ በእረፌት ሊይ የነበረ ስሇመሆኑ ወንጀለንም 
ሲፇጽም የፕሉስ መምሪያውን ተሽከርካሪ ተጠቅሟሌ የተባሇውም በወቅቱ የተባለት 
ተሽከርካሪዎች በእጁ ያሌነበሩና ሇላሊ ተረኛ ሹፋር ያስረከበ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ስሇመረጋገጡ 
በአንዯኛውና በሶስተኛው ክስ ሊይ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶ እያሇ በሁሇተኛው ክስ ስር በተመሣሣይ 
ጊዜና ቦታ እንዯዚሁም የግሌ ተበዲዮች ሊይ ተፇጸመ ሇተባሇው ወንጀሌ ጥፊተኛ የሚሆንበት 
አግባብ የሇም፡፡ አንዴ ተከሣሽ ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሇው ወንጀለን ሉያቋቁሙ የሚችለ 
ተግባራት ስሇመፇጸማቸው በፌሬ ነገር ረገዴ ሇማጣራት ስሌጣኑ ባሊቸው ጉዲዩን በመጀመሪያ 
ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ወይም በይግባኝ ያየው ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ የወ/መቀጫ 
ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 141,142 እና 149/1/ ዓሊማ ፣ ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበን ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ 
ግን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዴርጊቱ ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ 
እና ቦታ የላሇ መሆኑን ወይም በእረፌት ሊይ የነበረ ስሇመሆኑ እና ወንጀለን ሇመፇጸም 
ተጠቀመበት በማሇት የተጠቀሱትንም ተሽከርካሪዎች በወቅቱ ያሌያዘና ሇላሊ ሰው አሳሌፍ 
አስረክቦ በነበረበት ወቅት በመሆኑ አሌተረጋገጠም ወዯሚሇው የፌሬ-ነገር መዯምዯሚያ ሊይ 
ዯርሷሌ፡፡ በመሆኑም ባሌተረጋገጠ ፌሬ ነገር ፌርዴ ቤቱ መሌሶ በሁሇተኛ ክስ ስር ጥፊተኛ ነው 
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በማሇት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇውና ውሣኔውም እርስ በራሱ 
የሚጋጭ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከቱትን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት 

በመ.ቁ. 51055 በቀን 12-4-2003 ዓ.ም ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 50973 በቀን 
23-3-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት 
በመዝ.ቁ. 08979 በቀን 16-3-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁ. 195/2/ /ሇ/ /1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካች ሊይ የተሊሇፇው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሣኔ አግባብነት የላሇው በመሆኑ 
ተሰርዞ በነጻ እንዱሰናበት ብሇናሌ፡፡ የወንጀሌ ኋሊፉነቱን ሉያቋቁሙ የሚችለት ተግባራት 
በበታች ፌ/ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች ጥፊተኛ ተብል 
የሚቀጣበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች በላሊ ወንጀሌ የሚፇሇግ ካሌሆነ ከማረሚያ ቤት እንዱሇቀቅ መፌቻ 
ሇሚመሇከተው ይጻፌ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ  
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የሰ/መ/ቁጥር 46386 

 ታህሣሥ 03 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሃይለ ተስፊኡ - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቶ ብርሃነ መብራቱ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ገንዘብን ሇማስመሇስ የቀረበ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች ባሁኑ ተጠሪና በወ/ሪት መብርሂት ቅደስ ሊይ በትግራይ ክሌሌ ምስራቃዊ ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት በመስረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም የአሁኑ ተጠሪ ዘበኛ፣ ወ/ሪት መብርሂት 
ቅደስ ዯግሞ የሽያጭና መዛኝ ሰራተኛ ሁነው በአመሌካች የወፌጮ ዴርጅት ውስጥ ሲሰሩ 
በወፌጮ ዴርጅቱ ውስጥ ባሇው መጋዝን ካዝና አመሌካች ያስቀመጡትን ብር 17,000.00 (አስራ 
ሰባት ሺህ) መጋዝኑ ተከፌቶ ካዝናው ተሰብሮ ስሇተሰረቀባቸው የተሰረቀው ይኸው ገንዘብ 
ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የዴርጅቱ ሰራተኛ መሆናቸውን ሳይክደ 
ዴርጅቱ ተሰረቀ በተባሇበት ጊዜ በፇቃዴ ሇጠበሌ ሂዯው ላሊ ቦታ ያዯሩ መሆናቸውን  ገሌጸው 
ሇክሱ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የስር 2ኛ ተከሳሽ የነበሩትን ከክሱ ነጻ፣ ተጠሪን ዯግሞ ኃሊፉ በማዴረግ 
ብር 17,000.00 (አስራ ሰባት ሺህ) ሇዲኝነት የተከፇሇበት ብር 662.00 ኪሳራና ላሊ ወጪ 
እንዱሁም የዴካም ዋጋ በቁርጥ ብር 300.00 ሇአመሌካች እንዱከፌለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው በዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረቡት የተጠሪ ምስክሮች ከተሰሙ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ 
ተጠሪ የዯርጅቱ ዘበኛ ሁነው ተቀጥረው እየሰሩ ቢኖሩም ካዝናው ተሰብሮ ገንዘቡ በጠፊበት 
በ30/05/2000 ዓ/ም በአመሌካች ፌቃዴ ወዯ ጠበሌ ሂዯው ስሇነበር አሌነበሩም፣ አመሌካች ራሱ 
የፌርዴ ቤት መጥሪያ ሇተጠሪ በሚሰጡበት ጊዜ ገንዘቡ አሌጠፊም ከእህቴ ጋር አግኝቼዋሇሁ 
ብሇው ሲናገሩ ሰምተናሌ ብሇው ስሇመሰከሩ እንዱሁም ብር 17,000.00 (አስራ ሰባት ሺህ) ያክሌ 
በመጋዘን ውስጥ በካዝና ያስቀምጣሌ ተብል አይገመትም የሚለትን ምክንቶችን በመያዝ የስር 
ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር ተጠሪን ሇገንዘቡ ኃሊፉ ሉሆኑ አይችለም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
ቢያቀረቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በወንጀለ ጉዲይ 
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ጥፊተኛ ተብሇው ተቀጥተው እያሇ ሇፌትሏብሓር ክስ ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 2149 ዴንጋጌን ያሊገናዘበ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ በወንጀለ ጉዲይ ጥፊተኛ ተብሇው ተቀጥተው እያሇ 
ሇፌትሏብሓሩ ክስ ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው 
ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
የጽሁፌ ክርክር፣ የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህ ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አብይ ነጥብ ተጠሪ ተጠያቂነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

አመሌካች ክሱን ሉመሰርቱ የቻለት ተጠሪን በዴርጅታቸው በጥበቃ ስራ ቀጥረው በማስራት 
እያለ በዴርጅቱ መጋዝን ውስጥ በሚገኘው ካዝና የተውት ገንዘብ ካዝናው ተሰብሮ 
እንዱሰረቅባቸው አዴርገዋሌ በማሇት ገንዘቡን እንዱተኩሊቸው ሲሆን የግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃ 
ተሰምቶ የበታች ፌርዴ ቤቶቹ ተገቢ ነው ያለትን ውሳኔ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች እስከዚህ ሰበር 
ሰሚ ችልት አጥብቀው የሚከራከሩትና በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ነጥብ ነው ተብል 
የተያዘውም ተጠሪ በወንጀሌ ተከስሰው ጥፊተኛ ተብሇው ተቀጥተው እያሇ በፌትሏብሓሩ ክስ 
ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ ነው፡፡  

የሥር ፌ/ቤት ከቀረቡት የአመሌካች ማስረጃዎች መካከሌ ተጠሪ በጉዲዩ በወንጀሌ ተከሰው 
ጥፊተኛ የተባለበትና የተቀጡበትን የፌ/ቤት ውሣኔ ሇጉዲዩ ያሇውን አግባብነት ወይም ብቁነት 
ሳይገሌጽ ስሇማሇፈ የውሣኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ የተቆጠረው ወይም የቀረበው ማስረጃ ሇክርክሩ 
መነሻ ከሆኑት ፌሬ ነገሮች ጋር ግንኙነት እያሇው እና ፌሬ ነገሮችን ሇማረጋገጥ በሔጉ ክሌከሊ 
ያሌተዯረገበት የማስረጃ ዓይነት እስከሆነ ዴረስ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ሁለም ማስረጃዎች 
መመዘን አሇባቸው፡፡ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ሁለን ማስረጃዎች በአንዴነት ሳይመዘኑ 
የተወሰኑትን ብቻ ነጥል በመወሰዴ የሚሰራ ምዘናም ሆነ ውጤት ሔጋዊነት አይኖረውም፡፡ 

እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ በወንጀሌ ተከሰው ፌ/ቤቱ ጥፊተኛ ተብሇው 
የተቀጡ መሆኑንና በበሊይ ፌ/ቤትም አሇመሇወጡ ተረጋግጦ እያሇ ይህ የአመሌካች ማስረጃ 
በሰበር ፌ/ቤት በዝምታ ታሌፎሌ፡፡ ይህም የማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓትን ያሌተከተሇ ነው፡፡ የዚህን 
ማስረጃ አግባብነት እና ብቁነት ስንመሇከተውም ሇጉዲዩ በማስረጃነት ሉቀርብ የሚችሌ ነው፡፡ 
በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ ውሣኔ በዚያው ጉዲይ በፌትሏብሓር በማስረጃነት አግባብነት እና ብቃት 
የሚኖረው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2149 ተቃራኒው ንባብ ያስገነዝባሌና፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት 
በወንጀሌ የተሰጠ ውሣኔ በፌትሏብሓር ሇቀረበው ክስ በማስረጃነት አግባብነት የሚኖረው 
በወንጀሌ ክሱ በወንጀሌ ፌ/ቤት ተከሣሹ ጥፊተኛ ተብል ከተወሰነ ስሇመሆኑ እና ሇዚህም 
የሚሰጠው ምክንያት የወንጀሌ ክስ ማስረጃ አመዛዘን መርህ ከፌትሏብሓሩ የበሇጠ ጠንካራና 
የማያሻማ ማስረጃ የሚጠይቅ መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም የሚሌ ነው፡፡ ወዯዚህ ዴምዲሜ 
ሇመዴረስም በወንጀለ ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎችም በፌትሏብሓሩ ጉዲይም የቀረቡና የተሰሙ 
ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በወንጀለና በፌትሏብሓር ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎች የተሇያዩ ከሆነ  እና 
በወንጀሌ  ጉዲይ ክስ የቀረበበት ነጥብም ከፌትሏብሓሩ ክስ ጋር ግንኙነት የላሇው ከሆነ 
በወንጀሌ ክስ  ተጠያቂ መሆን ሁሌ ጊዜ በፌትሏብሓሩ ክስ ኃሊፉነትን የማያስከትሌ ስሇመሆኑ 
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የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2149 ዴንጋጌ ይዘት፣ መንፇስና አሊማ ያስገነዝበናሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የፌትሏብሓር ጉዲይ የተመሇከተው የግራ ቀኙን 
ማስረጃዎችን ክብዯት በመመዘን ነው፡፤ በወንጀለ ጉዲይ ተጠሪ ጥፊተኛ የተባለት በሰራተኝነት 
የጥበቃ ስራ ግዳታቸውን አሌተወጡም በሚሌ ሲሆን አመሌካች በተጠሪ ሊይ የፌትሏብሓር ክስ 
ሉመሰርቱ የቻለት ካዝና ሊይ የተቀመጠው ጥሬ ገንዘብ ስሇተሰረቀብኝ ተጠሪ ይመሌሱሌኝ በሚሌ 
ነው፡፡ ይህም በግሌጽ የሚያሳየው አመሌካች ተጠሪ ሰርቀው የወሰደትን ገንዘብ እንዱመሌሱ ክስ 
የቀረበባቸው መሆኑን እንጂ በንዝህሊሌነት የተሰጠውን የስራ አመራር ግዳታ ያሇመወጣትንና 
በወንጀሌ ሔጉ 702(2) ስር የሚያስጠይቀውን የወንጀሌ ዴርጊት ፇጸመው ገንዘቡ ሊይ ጉዲት 
ማዴረሳቸውን የሚያሳይ አይዯሇም፡፡  

ሲጠቃሇሌም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ ተጠሪ በወንጀሌ ተከስሰው ጥፊተኛ ከተባለት 
የወንጀሌ ዴርጊት ጋር ሙለ በሙለ ተመሳሳይነት የላሇው በመሆኑ ተጠሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2149 መሰረት ኃሊፉ የሚሆኑበት አግባብ የሇም በማሇት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ 
በውጤት ዯረጃ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 
የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27225 መጋቢት 17 ቀን 
2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 30033 ሚያዚያ 13 ቀን 2001 
ዓ/ም በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  
 
                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
   
ሏ/አ 
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የሰ/መ/ቁ. 67411 
       ታህሳስ 30 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዯነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- .1. አቶ ታረቀኝ ተክለ ገመዲ 

           2. ወ/ሮ እማዋይሽ ገብረመስቀሌ 

           3. አቶ አብይ ታመነ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ የሥነ ምግባር እና  

         የፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ ህግ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ ባሇቤት ሆኖ የመገኘት የወንጀሌ ተግባርን የሚመሇከት 
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች ሊይ በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት ግንቦት 24 ቀን 2001 ዓ/ም በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ተጠሪ 
በአመሌካቾች ሊይ የመሰረተው ክስ ይዘት በ1997 ዓ.ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 32(1(ሇ))፣33 እና 419(1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አመሌካቾች በግብረአብርነትና 
በሌዩ ተካፊይነት ምንጩ ያሌታወቀ ንብረት ወይም ገንዘብ ሇማፌራት  የሙስና ወንጀሌ 
ፇጽመዋሌ የሚሌ ነው፡፡ዝርዝር ይዘቱም፡-1ኛ አመሌካች ከሰኔ 01 ቀን 1986 እስከ መጋቢት 30 
ቀን 2000 ዓ/ም ዴረስ በሀዋሳ ዙሪያ እና በወንድገነት ወረዲዎች ታክስ አስተዲዯር ጽ/ቤት በእሇት 
ገቢ ሰብሳቢነት ሲሰሩ መነሻ ዯመወዛቸው ብር 182.00(አንዴ መቶ ሰማኒያ ሁለት ብር) ሁኖ 
በየጊዜው በተዯረገሊቸው የእርከን ጭማሪ እና የዯረጃ እዴገት ስራቸውን እስከሇቀቁበት መጋቢት 
2000 ዓ/ም ዴረስ ዯመወዙ ብር 928.00(ዘጠኝ መቶ ሃያ ስምንት ብር) የዯረሰ መሆኑንና 
የዯመወዙ ከፌተኛ መጠን ሲሰሊም ጠቅሊሊ ገቢያቸው ከብር 70,000.00(ሠባ ሺኅ ብር) 
እንዯማይበሌጥ፣2ኛ አመሌካች ዯግሞ የ1ኛ አመሌካች ባሇቤት ሁነው ከባሇቤታቸው ዯመወዝ 
ውጪ በግሊቸው የሚያገኙት ሔጋዊ የሆነ የገቢ ምንጭ የላሊቸው የቤት እመቤት ሁነው እያሇ  
በስማቸው የከተማ ቦታና እና የይስሙሊ ንግዴ ፇቃዴ(የማይሰራበት ንግዴ ፇቃዴ) በመውሰዴ 
በዚሁ ባሌታዯሰ ንግዴ ፇቃዴ የይዞታ ባሇቤትነት ማረጋገጫ በመውሰዴ በሔገ ወጥ ንብረትና እና 
ገንዘብ ከ1ኛ አመሌካች ጋር ግብረ አበር ወይም ሌዩ ተካፊይ በመሆን ንብረቱን እንዲፇሩ፣3ኛ 
አመሌካችም የ2ኛ አመሌካች ወንዴም ሁነው በስማቸው ቋሚ እና ሔጋዊ የገቢ ምንጭ የላሊቸው 
ተማሪ ሁነው እያሇ ከ1ኛ እና ከ2ኛ አመሌካቾች ጋር ያሇውን ዝምዴና ምክንያት በማዴረግ 1ኛ 
አመሌካች በስማቸው የሉዝ ቦታ  ጠይቀው ከሉዝ ዯንብና መመሪያ ውጪ G+1(Ground Plus 
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One) የመኖሪያ ቤት ሰርተው ከ2ኛ አመሌካች ጋር የሚኖሩበትን ቤት ሇ3ኛ አመሌካች በሔግ 
የተረጋገጠ ወይም የተፇጸመ ወራሽነት ሳይኖረው ከወሊጅ አባቱ ከውርስ ባገኘው ገንዘብ ቤቱን 
እንዯሰራ በማስመሰሌ በስሙ ባወጣው የሏሰት ባሇቤትነት ማረጋገጫ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች 
ሔገ ወጥ ንብረት እንዱያፇሩ በማዴረግ በግብረአብረት ወይም በሌዩ ተካፊይነት ወንጀሌ 
መፇጸማቸውን የሚጠቅስና በጠቅሊሊው አመሌካቾች ክስ እስከ ቀረበባቸው ዴረስ ብር 
3,602,000.84(ሶስት ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሁሇት ሺኅ ከሰማኒያ አራት ሳንቲም) የሚሆን 
የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ማፌራታቸውንና ይህም ንብረት ምንጩ ያሌታወቀ 
ንብረትና ገንዘብ የማፌራት የሙስና ወንጀሌ ነው በማሇት አመሌካቾች እንዱጠየቁ ክስ ማቅረቡን 
የሚያሳይ ነው፡፡ክሱን ሇማስረዲትም የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን ዘርዝሯሌ፡፡አመሌካቾች ክሱን 
ክዯው በመከራከራቸውም ተጠሪ አለኝ ያሊቸውን ማስረጃዎችን አቅርቦ አስምቷሌ፡፡ከዚህም 
በሁዋሊ አመሌካቾች እንዱከሊከለ ተዯርጎ የመከሊከያ ማስረጃዎቻቸውን አሰምተዋሌ፡፡ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም አመሌካቾች በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው የአቃቤ 
ሔግ ማስረጃዎችን ማስተባበሊቸውን በመግሇጽ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 149(2) መሰረት በነፃ 
አሰናብቷቸዋሌ፡፡በዚህ ውሳኔ  ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ 
ተሽሮ አመሌካቾች በተከሰሱት የሔግ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ ተብሇው 1ኛ አመሌካች በላሊ ጉዲይ 
በእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት የተቀጡ መሆናቸው በመረጋገጡ በእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት፣2ኛ እና 
3ኛ  አመሌካቾች ዯግሞ እያንዲንዲቸው በአንዴ አመት ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ የተወሰነ ሲሆን 
በሔገ ወጥ መገንዴ መገኘቱ የተረጋገጠውን ንብረት ዯግሞ አይነቱና መጠኑን ይኸው ይግባኙን 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ከሇየው በሁዋሊ ሇመንግሰት እንዱወረስ በማሇት ወስኗሌ፡፡በዚህ ውሳኔ 
አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸው ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት 
አሊገኙም፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካቾች ጠበቃ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
የሚለባቸውን ምክንያቶች ሚያዚያ 04 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ይዘቱም ባጭሩ፡-አመሌካቾች በወንጀሌ ዴርጊት እንዱጠየቁ የተዯረገው የሀብት 
ምዝገባና ማሳወቂያ ሥርዓት ባሌተዘረጋበት ሁኔታና የወንጀሌ ዴርጊቱን ስሇመፇማቸው 
በተገቢው መንገዴ ከሳሽ ሳያስረዲ መሆኑንና የአመሌካቾች የመከሊከያ ማስረጃዎች ቃሌም ውዴቅ 
የተዯረገው ያሊግባብ መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሻር መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ የምዝገባ ስርዓት ባሌተዘረጋበት ሁኔታ አመሌካቾች ምንጩ 
ያሌታወቀ ሀብት አፌርተዋሌ ተብል የመቀጣታቸውንና ንብረታቸውም እንዱወረስ የመወሰኑን 
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የሚያስቀርብ ነው በመባለ ማመሌከቻው 
ሇተጠሪው ተሌኮ ተጠሪ ቀርቦ መሌሱን በጽሐፌ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ተጠሪ ሰኔ 27 ቀን 
2003 ዓ/ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ የሀብት ምዝገባና ማሳወቂያ ስርኣት ያሇመዘርጋት በወንጀሌ 
ሔጉ አንቀጽ 419 ስር በተመሇከተው ዴንጋጌ ከመጠየቅ የማይከሇክሌ መሆኑን፣አመሌካቾች 
ሇሰበር ችልቱ ባቀረቡት ማመሌከቻ ሊይ በሥር ፌ/ቤት የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ብሇው 
የገሇጿቸው ምክንያቶች ስሇማስረጃ ምዘና የሚመሇከቱ እንጅ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ስሇመኖሩ የሚያስረደ አሇመሆኑን፣የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት እንዱህ አይነት 
የማስረጃ እና የፌሬ ነገር ክርክሮችን በሔጉ የማየት ስሌጣን የላሇው መሆኑን፣አመሌካቾች 
ጥፊተኛ የተባለት በበቂና አሳማኝ ማስረጃ የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇፃማቸው ተነግሮባቸው 
በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸውም የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ባሇማስተባበሊቸው ምክንያት መሆኑን 
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ዘርዝሮ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ሆኖ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት የሇበትም ተብል እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡የአመሌካቾች ጠበቃም የሰበር አቤቱታቸውን 
በማጠናከር የመሌስ መሌሱን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ የምዝገባ ሥርዓት ባሌተዘረጋበት 
ሁኔታ አመሌካቾች ምንጩ ያሌታወቀ ሀብት አፌርተዋሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች 
የመቀጣታቸውንና ንብረታቸውም እንዱወረስ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ተብል 
ነው፡፡ይሁን እንጂ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 419 መሰረት ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና 
ገንዘብ ይዞ የመገኘት የወንጀሌ ዴርጊት ተጠያቂነት ሇማስከተሌ የሚችሇው የምዝገባ ሥርዓት 
ሲዘረጋ ስሇመሆኑ የተቀመጠ ቅዴመ ሁኔታ የላሇ በመሆኑ በአመሌካቾች ጠበቃ በኩሌ የቀረበው 
ክርክርም ሆነ በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ ተቀባይነት የሚያገኝበት ሔጋዊ ምክንያት 
የሇም፡፡በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

ላሊው አመሌካቾች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 419(1) ሊይ የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ 
ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ በእጃቸው ገብቶ ተገኝቷሌ ተብሇው በወንጀሌ የተከሰሱባቸውን 
ጉዲዮች በሚመሇከት ይግባኙን በተመሇከተው የክሌለ ጠቅሇይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት 
የሰጠው የጥፊተኛነትም ሆነ የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆን 
አሇመሆኑን ሲታይም መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት 
የሇም፡፡ምክንያቱም ይኸው ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን ሇወንጀሌ ዴርጊቱ ተጠያቂ ናቸው 
ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ሇጉዲዩ የቀረቡትን ማስረጃዎች መርምሮና መዝኖ ሲሆን የማስረጃ 
ምዘና ጉዲይ ዯግሞ በዚህ ሰበር ችልት ሉታይ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ 
ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘትና 
መንፇስ የሚያስገነዝቡን ጉዲይ ነውና፡፡ይህ ችልት ሉመሇከተው የሚችሇው የሔግ ጥያቄን ብቻ 
ሲሆን ከዚህ አንፃር በስር ፌርዴ ቤት ማስረጃዎቹ ተመዝነው የተረጋገጠው ፌሬ ነገር ተይዞ 
በሔግ ረገዴ ያሇው ነጥብ ሲታይ አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለበትን የወንጀሌ ዴርጊት ያቋቁማሌ? 
ወይስ አያቋቁምም? የሚሇውን ጉዲይ ስንመሇከተው የአሁኑ 1ኛ አመሌካች በመንግሥት ሥራ 
ሊይ ሆነው ከብር 182.00 የወር ዯመወዝ ተነስተው በጭማሪና በዕዴገት ብር 928.00 የወር 
ዯመወዝ ሊይ ዯርሰው በዚህ መጠነኛ ዯመወዝ ራሣቸውን ሲያስተዲዴሩ እንዯቆዩና ባሇቤታቸውም 
ላሊ ህጋዊ ገቢ እንዲሌነበራቸው፣3ኛ አመሌካችም ሔጋዊ ገቢ ያሌነበራቸው ሁኖ ከ1ኛ እና 2ኛ 
አመሌካች ጋር በመመሳጠር ሔጋዊ ያሌሆነ ንብረት 1ኛ እና 2ኛ አመሌካች እንዱይዙና በሔጋዊ 
መንገዴ የተገኘ ሇማስመስሌ በመፇሇግ በወንጀሌ ተግባሩ መካፇሊቸው ተረጋግጦ 1ኛ እና 2ኛ 
አመሌካቾች ምንጩ ያሌታወቀ በሚሉዮን የሚቆጠር ንብረትና ገንዘብ በእጃቸው ገብቶ መገኘቱና 
ከፌተኛ ግምት ያሇው ንብረት ባሇቤት ሆነው መገኘታቸው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 32(1(ሇ))፣33 
እና 419(1) የወንጀሌ ተጠየቂነትን የሚያስከትሌ ተግባር ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡በመሆኑም 
አመሌካቾች ጥፊተኛ መባሊቸውም ሆነ የግራ ቀኙ የቅጣት አስተያየት ተጠይቆ ስሇቅጣት 
በወንጀሌ ሔጉ የተመሇከቱት የቅጣት አጣጣሌ መርሆች መሰረት ተዯርገው እያንዲንዲቸው ሊይ 
ተገቢ የእስራት ቅጣቱ መጣለ  እንዱሁም ንብረቱ እንዱወረስ መወሰኑ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ 
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ምክንያት አሊገኘንም፡፡ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

 በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በመ/ቁጥር 33970 ተሰጥቶ በክሌለ 
የሰበር ችልት በመ/ቁ 50929 ጥር 17 ቀን 2003 ዓ/ም የፀናው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ 
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 195 ((2(ሇ-2)) መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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 የሰ/መ/.ቁ 67777 

ታህሳስ 04 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                          ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                 አሌማው ወላ 

                                 ዓሉ መሏመዴ 

                                 ነጋ ደፌሳ 

                                 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. ተወሌዯ ብስራት           

          2. ሃይሊይ ገ/መዴህን      ከጠበቃ ገብረ እግዚብሓር ተስፊዬ ጋር ቀረቡ፡፡ 

          3. ገሊን ሰቦቃ 

ተጠሪ፡- የሇም፡፡ 

መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
                                  ፌ  ር  ዴ 
ጉዲዩ በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 448(1 እና 3) መሰረት አንዴን ሰው ሇፌትህ 
እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ ሁኖአሌ በማሇት ወዱያውኑ ሇመቅጣት መሟሊት ስሊሇባቸው ሔጋዊ 
መስፇርቶችን የሚመሇከት ነው፡፡ 

የጉዲዩ መነሻ በከሳሽ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን አቃቤ ሔግና በተከሳሾች እነ ተካበ ገ/ስሊሴ 
ስዴስት ሰዎች መካከሌ በነበረው የወንጀሌ ክስ ጉዲይ ነው፡፡ የወንጀሌ ክሱ በዏቃቤ ሔግ በኩሌ 
በተከሳሾች ሊይ ከተመሰረተና በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ከቀረበ በሁዋሊ ፌርዴ 
ቤቱ ተከሳሾቹ ወዯ አዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱሄደ ትዕዛዝ ሰጥቶ የገቢዎችና የጉምሩክ 
ባሇስሌጣን ምርመራ ክፌሌ ኃሊፉዎች ተከሳሾችን ወዯ ማረሚያ ቤት ሳይወስደ ወይም ሳይሌኩ 
በራሳቸው ማረፉያ ቤት ሇረዥም ጊዜና ወራት አቆይተዋቸዋሌ፣ የፌርዴ ቤቱንም ትእዛዝ 
ሳያከብሩ ቀርተዋሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 448(1) እና 
(3) መሰረት ጥፊተኛ በማዴረግ እያንዲንዲቸውን በሁሇት ወር ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ 
በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው 
ጉዲዩ ከተመረመረ በሁዋሊ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በወንጀሌ 
ሔጉ አንቀጽ 448(1 እና 3) ስር ጥፊተኛ መባሊቸውና ቅጣት መተሊሇፈን አግባብነት ተቀብል 
የቅጣቱን አፇጻጸም ብቻ በገዯብ እንዱሆን በማዴረግ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ 
ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሇጉዲዩ አመሌካቾች ተጠያቂ መዯረጋቸው 
የዴንጋጌውን ይዘት እና በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮችን ባሊገናዘበ መሌኩ መሆኑን 
ዘርዝረው የበታች ፌርዴ ቤቶች የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡  
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካቾችን 
ቅሬታ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በጭብጥነት ሉታይ 
የሚገባው አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱ ዋራንት በአግባቡ እንዯዯረሳቸው ሳይረጋገጥ በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀፅ 448(1(ሀ)) እና (3) ዴንጋጌዎች ስር ጥፊተኛ መባሊቸው ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ከሊይ በተገሇጸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ ሉባለ 
የቻለት የገቢዎችና የጉምሩክ ባሇስሌጣን በአቶ ተካበ ገ/ስሊሴ ሊይ በመሰረተው የኮንትሮባንዴ 
የወንጀሌ ክስ በመ/ቁጥር 162887 ፊይሌ ተከፌቶሊቸው ፌርዴ ቤት ቀርበው ፌርዴ ቤቱም ጥር 
03 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የተከሳሹን የዋስትና መብት ጠብቆሊቸው ተከሳሹ 
የተፇቀዯሊቸውን የዋስትና መብት ካሊሟለ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው እንዱቆዩ ሲሌ 
የእስር ዋራንት እንዱፃፌ በማሇት ትዕዛዝ የሠጠ ቢሆንም ተከሳሹ ወዱያውኑ ማረሚያ ቤት 
ሳይገቡ በባሇስሌጣን መስሪያ ቤት ዯረቅ ፕሉስ ጣቢያ ከአስር ወራት በሊይ ታስረው የተገኙ 
መሆኑን፣ ይኸው ግሇሰብ በአጠቃሊይ ከአንዴ አመት ሁሇት ወራት በሊይ የታሰሩ መሆኑን፣ 
መስፌን ካሳሁን የተባለት ተከሳሽም በተከሰሱበት ወንጀሌ በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 169690 
ፊይሌ ተከፌቶባቸው በፌርዴ ቤቱ ቀርበው ፌርዴ ቤቱ ግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው 
ችልት በተመሳሳይ መሌኩ በመዝገቡ ሊይ የዋስትና መብታቸውን ጠብቆሊቸው ሲያበቃ 
የተፇቀዯሊቸው የዋስትና ግዳታ ተከሳሹ መፇፀም ካሌቻለ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው 
እንዱቆዩ ሲሌ ትእዛዝ ሰጥቶ ተከሳሹ ወዱያውኑ ማረሚያ ቤት ሳይሊኩ የእስር ዋራንቱ በመዝገቡ 
ሊይ ከተሰጠ በሁዋሊ በባሇስሌጣኑ ፕሉስ ጣቢያ ከስዴስት ወራት በሊይ መታሰራቸውን፣ ሃይለ 
ወርቁ እና ሉዊዛ ፊርቤታ የተባለት ሁሇት ግሇሰቦች ዯግሞ በተከሰሱበት የጉምሩክ ማጭበርበር 
የወንጀሌ ዴርጊት በመ/ቁጥር 167550 በሆነው ፊይሌ ተከፌቶሊቸው ፌርዴ ቤት ቀርበው 
በዋስትና መብት ሊይ ትዕዛዝ ከተሰጠ በሁዋሊ የዋስትና ግዳታቸውን በትዕዛዙ አግባብ መፇፀም 
ካሌቻለ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው እንዱቆዩ ሲሌ ፌርዴ ቤቱ የእስር ዋራንት እንዱፃፌ 
ሰኔ 18 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት ትዕዛዝ ሰጥቶ በትእዛዙ መሰረት ወዯ አዱስ አበባ 
ማረሚያ ቤት ሳይሊኩ እያንዲንዲቸው እጃቸው በፕሉስ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ፌርዴ ቤት 
እስከቀረቡበት ጊዜ ያሇውን ሳይጨምር በባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ከስምንት ወራት በሊይ ታስረው 
መቆየታቸው መረጋገጡን፣ መንግስቱ አብርሃምና አህመዴ መሏመዴ በተከሰሱበት የኮንትሮባንዴ 
ወንጀሌ ዯግሞ በመ/ቁጥር 172759 እና ባምሊክ ይስማው የተባለት ተከሳሽ ዯግሞ በመ/ቁጥር 
170203 ፊይሌ ተከፌቶሊቸው ፌርዴ ቤት ቀርበው በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው እንዱቆዩ 
የእስር ዋራንት እንዱጻፌ ፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቶ ወዯ ማረሚያ ቤት ሳይሊኩ እያንዲንዲቸው 
ቢያንስ ሶስት ወራትን ያህሌ በፕሉስ ጣቢያ መታሰራቸውን የስር ፌርዴ ቤት መገንዘቡን ነው፡፡ 
የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በቀጥታ ይመሇከተቸዋሌ ያሊቸውን የገቢዎችና የጉምሩክ ባሇስሌጣን 
መስሪያ ቤት የወንጀሌ ምርመራ ቡዴን አስተባባሪ ኃሊፉዎችን ችልት ቀርበው እንዱያስረደና 
ሔጋዊ መግሇጫ እንዱሰጡበት በማሇት በሶስት የወንጀሌ መዛግብት ሊይ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን 
የአሁኑ አመሌካቾችም ወዯ ፌርዴ ቤቱ ቀርበው አሇኝ ያለትን ምክንያት ያቀረቡ ሲሆን የአሁኑ 
ሁሇተኛው አመሌካች የባሇስሌጣኑ መሰሪያ ቤት ፕሉስ ጣቢያ የእስረኞች ሰነድች ክትትሌ ኃሊፉ 
መሆናቸውን ገሌፀው የፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ሳይከበር የቀረው ከፌርዴ ቤቱ ሇአዱስ አበባ ማረሚያ 
ቤት የተሊኩት የእስር ዋራንቶች የስም ስህተት ስሇተከሰተባቸውና ማረሚያ ቤቱም አሌቀበሌም 
ስሇአሇ ነው፣ የሥም ስህተቱ በዋራንቱ እንዱስተካከሌም በተዯጋጋሚ ጊዜያት ወዯ ፌርዴ ቤቱ 
በመምጣት አቤት ብያሇሁ፣ ከፌርዴ ቤቱ ግን የተሰጠኝ አፊጣኝ ምሊሽ የሇም፣ ከዚህ ላሊም 
ከባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉዎች ጋር ዯጋግሜ ተነጋግሬበታሇሁ፣ ግን መፌትሓ ሉገኝ 
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ባሇመቻለ ተከሳሾች ሇበርካታ ወራት ሉታሰሩ ችሇዋሌ በማሇት የዘረዘሩ ሲሆን የአሁኑ 1ኛ 
አመሌካችም ከቦታው ሊይ በኃሊፉነት ከመመዯባቸው ከመጋቢት 2002 በፉት ተከሳሾች በፕሉስ 
ጣቢያው ታስረው ነው ያገኟቸው መሆኑን፣ በፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ ወራት መታሰራቸው 
ኃሊፉነትን እንዯሚያስከትሌ በመገንዘብም ወዯ አዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱገቡ የበኩሊቸውን 
ጥረት እንዯአዯረጉ፣ በመዝገብ ሊይ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ከሆነም ተገሌብጦ እንዱመጣሊቸው ዏቃቤ 
ሔጎችን ሳይቀር በተዯጋጋሚ ጊዜያት መሊካቸውን፣ ሆኖም ግን ከመስሪያ ቤቱ አቃቤ ሔጎች 
አንደ የሆኑት አቶ ወንዴወሰን ዯሳሇኝ ተከሳሾች ወዯ አዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱገቡ 
የተሠጠ ትዕዛዝ የሇም ብሇው ሉገሌፁሊቸው የቻለ መሆኑንና ከዚያም ተከሳሾች ወዯ ማረሚያ 
ቤት ሳይገቡ በእዴገት ምክንያት ከወንጀሌ ምርመራ ቡዴን አስተባባሪነታቸው መነሳታቸውን 
በምክንያትነት ያቀረቡ መሆኑን ነው፡፡ የአሁኑ ሶስተኛ አመሌካች ዯግሞ የወንጀሌ ምርመራ 
ቡዴን አስተባባሪ ኃሊፉ መሆናቸውን ጠቅሰው የወንጀሌ ምርምራ አጣርተው ከጨረሱ በኋሊ 
ምርመራውን ያጣሩበትን ተከሳሽ በዋስ ሉወጣ/ሉሇቀቅ የቻሇ መሆኑን፣ ከዚያ በሁዋሊ 
በተጠረጠረበት ወንጀሌ የወንጀሌ ክስ ተመስርቶበት ፌርዴ ቤት ከቀረበ በኋሊ ስሇሆነው ነገር 
እንዯማያውቁ፣ ተከሳሽ መስፌን ካሳሁን ወይም ላልች ተከሳሾች በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት 
ፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ ወራት መታሰራቸውን ያወቁት ቀርበህ አስረዲ ተብል በፌርዴ ቤት 
ትዕዛዝ ሲዯርሳቸው መሆኑን፣ የወንጀሌ ምርመራውን ያጣሩት እርሳቸው ስሇሆኑ ጉዲዩን 
እስከመጨረሻው የመከታተሌ ኃሊፉነት እንዯነበረባቸውና ላልች ኃሊፉዎችም ተከሳሾች ሇበርካታ 
ወራት መታሰራቸውን እንዯሚያውቁ ዘርዝረው አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ እንግዱህ ከሊይ 
የተመሇከተው አመሌካቾች እያንዲንዲቸው ያቀረቡት ምክንያት ሲሆን የሁለም አመሌካቾች የጋራ 
ምክንያታቸው በጥቅለ ሲታይ ግን ተከሳሾች በፌርዴ ቤቱ የእስር ዋራንት ትእዛዝ መሰረት 
በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ታስረው መቆየት ሲገባቸው በፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ ወራት 
መታሰራቸው ስህተትም ጥፊትም መሆኑን አምነው ጥፊቱ ግን የእነርሱ ያሇመሆኑን፣ የፌርዴ 
ቤቱ ትዕዛዝ ያሌተከበረው በራሳቸው ምክንያት ያሇመሆኑን ጠቅሰው መከራከራቸውን ነው፡፡ 

ከሊይ ከተመሇከቱት ፌሬ ነገሮች የሚያሳዩት ሇአመሌካቾች ሇወንጀለ ተጠያቂነት ምክንያት 
የሆነው በጉምሩክ ወንጀሌ ተከሰው ፌርዴ ቤት የቀረቡት ተከሳሾች ማረሚያ ቤት እንዱታሰሩ 
የፌርዴ ቤት ማሰሪያ ዋራንት ተሰጥቶ እያሇ በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት ፕሉስ ጣቢያ ሇበርካታ 
ወራት እንዱታሰሩ መዯረጉ ሇፌትህ እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ መሆንን ነው ተብል በስር 
ፌርዴ ቤቶች መዯምዯሚያ ሊይ መዯረሱን ነው፡፡ ይህ ችልትም ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ ምሊሽ 
ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴ የስር ፌርዴ ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገውን ዴንጋጌ ይዘት 
መመሌከቱ ተገቢ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 448(1) ስር አንዴ ሰው ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሇው ፌርዴ ቤት ወይም 
የዲኝነት ስሌጣን ያሇው አካሌ በያዘው ጉዲይ ሊይ በተከሳሽነት፣ በምስክርነት ወይም በሌዩ አዋቂ 
ምስክርነት ወይም በአስተርጓሚነት፣ በነባሪነት ወይም በተቺነት እንዱረዲ በሔግ መሰረት የተጠራ 
ወይም ተከሳሽን ወይም ማስረጃን እንዱያቀርብ ወይም እንዱሌክ የታዘዘ ማንም ሰው በቂ 
ምክንያት ሳይኖረው ሳይቀርብ የቀረ ወይም ሇመቅረብ እንቢተኛ የሆነ እንዯሆነ፣ ተከሳሽን ወይም 
ማስረጃን ያሊቀረበ ወይም ያሌሊከ እንዯሆነ፣ ወይም ቀርቦ ሔግን በሚቃረን አኳኋን ሇተጠየቀው 
መሌስ ሇመስጠት ወይም እንዯታዘዘው ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ ሲሆን ይህ አዴራጎት 
ወንጀሌ ሁኖ ፌርዴ ቤቱ ቀጠሮ ሳይሰጥ ወዱያውኑ ቅጣት የሚወስን ስሇመሆኑም የአንቀፁ 
ንዐስ ቁጥር ሶስት ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ከዴንጋጌው መንፇስ የምንገነዘበው አንዴን ሰው 
ሇፌትሔ እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ ሆኖአሌ በማሇት በወንጀሌ ጥፊተኛ አዴርጎ ሇመቅጣት 
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በፌርዴ ቤት ወይም የዲኝነት ነክ ስሌጣን ባሇው አካሌ በተከሳሽነት፣ በምስክርነት፣ በሌዩ አዋቂ 
ምስክርነት፣ በአስተርጓሚነት፣ በነባሪነት በተቺነት የተጠራ ወይም ተከሳሽን ወይም ማስረጃን 
እንዱያቀርብ ወይም እንዱሌክ የታዘዘ መሆኑ በቅዴሚያ ሉረጋገጥ የሚገባ የወንጀለ መሰረታዊ 
የማቋቋሚያ ባህሪ ስሇመሆኑ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) እና 58 ጋር ተዲምሮ ሲነበብ 
የምንገነዘበው ጉዲይ ስሇመሆኑ ነው፡፡ ያሇመቅረቡና የታዘዘውን ነገር ያሇመፇፀሙን ምክንያት 
ማስረዲት ጉዲይ ዯግሞ ከሊይ የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች ተሟሌተው መገኘት 
ከተረጋገጠ በሁዋሊ የሚፇፀም ተከታይ ተግባር መሆኑን የተጠቃሹ አንቀፅ አቀራረፅና ይዘት 
እንዱሁም ዓሊማው የሚያስገነዝበን ነጥብ ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለት የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ ባሇማክበር 
በወንጀሌ የተከሰሱትን ሰዎች ማረሚያ ቤት መውስዴ ሲገባቸው በባሇስሌጣኑ ፕሉስ ጣቢያ 
በማሰር ሇበርካታ ወራት አቆይተዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካቾች አጥብቀው 
የሚከራከሩት ተከሳሾች ሇበርካታ ወራት በፕሉስ ጣቢያ ያሊግባብ መታሰራቸውን አናውቅም 
በማሇት ሳይሆን በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ መሰረት ሇማረሚያ ቤቱ ሇማስረከብ ሲሞከር በስም ስህተት 
የተነሳ ማረሚያ ቤቱ ሉረከብ ያሇመቻለንና ፌርዴ ቤቱም በማሰሪያ ዋራንቱ ሊይ የተከሰተውን 
የስም ስህተት እንዱያስተካክሌ በተዯጋጋሚ ጥያቄ ቀርቦሇት ሉያስተካክሌ ያሇመቻለን፣ እንዱሁም 
በፌርዴ ቤቱ የተሰጠ ማሰሪያ ዋራትን የላሇ መሆኑን የሚመሇከታቸው የአቃቤ ሔግ ባሇሙያዎች 
ሲገሌፁሊቸው የነበረ መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋጋጠው 
ዯግሞ ተከሳሾቹ በአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዱታሰሩ በመዝገብ ሊይ የማሰሪያ ዋራንት 
እንዱፃፌ ትእዛዝ መሰጠቱ እንጂ በትክክሌ የተፃፇ የማሰሪያ ዋራንቱ ሇአመሌካቾች ዯርሷቸው 
አመሌካቾች ይህንኑ እያወቁ የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝ ባሇማክበር ተከሳሾቹን ያሰሩ ስሇመሆኑ 
ካሇመሆኑም በሊይ የስም ስህተት ተከስቷሌ፣ ይህም ይስተካከሌሌን በማሇት በባሇስሌጣኑ መሰሪያ 
ቤት በኩሌ የቀረበው ጥያቄ በፌርዴ ቤቱ በተገቢው ጊዜ ምሊሽ የተሰጠበት ስሇመሆኑም በፌሬ 
ነገር ዯረጃ አሌተረጋገጠም፡፡ በመሆኑም ከሊይ የተመሇከተው ዴንጋጌ ከተያዘው ጉዲይ ጋር 
ተያይዞ ሲታይ አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝ ባሇማክበር ሇፌትሔ እርዲታ መስጠትን እንቢ 
ማሇት ወንጀሌ ፇፅመዋሌ ብል በወንጀሌ ተጠያቂ ሇማዴረግ አመሌካቾች ከሊይ በምክንያትነት 
የገሇጿቸው ፌሬ ነገሮች እውነት መሆን ያሇመሆናቸው በተገቢው ማስረጃ ሉጣራ የሚገባው እንጂ 
ወንጀለ የተፇጸመው በፌርዴ ቤት ነው፣ ተከሳሾቹ ሇበርካታ ወራት ተገቢ ባሌሆነ ቦታ ታስረዋሌ 
በሚሌ ምክንያት ቀጠሮ ሳይዯረግ ወዱያውኑ ቅጣት ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካቾች ፇጸሙ የተባሇውን አዴራጎት በተመሇከተ በማስረጃ ሳያጣራና ዴርጊቱም 
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 448(1(ሀ)) ስር የሚወዴቅ ስሇመሆኑ በተገቢው ሁኔታ ሳያረጋግጥ የስር 
ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን ወዱያውኑ ጥፊተኛ በማዴረግ መቅጣቱም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ 
የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የስር ፌርዴ ቤትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ 
በመቀበሌ የቅጣቱን አፇፃጸም በገዯብ እንዱሆን መወሰኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 162887 ጥር 05 ቀን 2003 ዓ.ም. 

የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ እና በዚሁ ፌርዴ ቤት በተጠቀሰው መዝገብ ጥር 05 ቀን 
2003 ዓ.ም. የተሠጠው የቅጣት ውሳኔ እንዱሁም በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 
102668 ጥር 18 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሠጠው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሇ-1)) 
መሰረት ሙለ በሙለ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱ ማሰሪያ ዋራንት በትክክሌ የዯረሳቸው ስሇመሆኑ ባሌተረጋገጠበት 
ሁኔታ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 448(1(ሀ))እና (3) መሰረት ሉቀጡ የሚችለበት የሔግ አግባብ 
የሇም ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
        የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 62504 

ታህሣስ 06 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

                                    አሌማው ወላ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሣ 

                                    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ታዯሰ ናማጋ ሀያቱ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ፕሉስ ወ/ምርመራ መምሪያ ዋና ሣጅን ዯምሴ ሰጠኝ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
የአሁኑ ሰበር አመሌካች በስር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረ ሲሆን ተጠሪው ዯግሞ 
ተከሣሽ ነበር፡፡ ክሱም እነዲዊት ጸጋዬ የተባለት 23 ተከሣሾች ህዲር 27 ቀን 1992 ዓ.ም ከከሣሽ 
ብር 250,000 ዘርፇው ከተሰወሩ በኋሊ በፕሉስ ታዴነው በከፉሌ ተይዘው ክስ የቀረበባቸው 
ሲሆን በጊዜው ከከሣሸ ዘርፇው ከወሰደት ገንዘብ ውስጥ ብር 94,000 በኢግዚቢትነት ተከሣሽ 
ሲይዝ በተረፇው ገንዘብ እነዚህ በወንጀሌ የተከሰሱ ግሇሰቦች ዓይነታቸውን ባሊውቅም የተሇያዩ 
የገዙአቸውንም ቁሳቁሶች ጭምር ተከሣሽ በኢግዚቢትነት ይዟሌ፡፡ ሆኖም በኢግዚቢትነት 
የተያዙትን ቁሳቁሶች እና ገንዘብ ተከሣሽ እንዱያስረክበኝ  ብጠይቅም ሇማስረከብ ፌቃዯኛ ስሊሌሆነ 
ተገድ እንዱያስረክበኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 
 
ተከሣሽም በሰጠው መሌስ በጊዜው የውንብዴና ወንጀሌ በፇጸሙ 23 ተከሣሾች ሊይ 14 ክሶች 
የቀረቡባቸው ሲሆን በ2ኛ ክስ ከከሣሽ ብር 250,000 ስሇመዝረፊቸው በክሱ ተጠቅሷሌ፡፡ ሆኖም 
በክሱ ኢግዚቢቶቹ ከ1-8 ተራ ቁጥር ከመዘርዘራቸው በቀር የከሣሽ በኢግዚቢትነት የተያዘው 
ገንዘብም ሆነ ንብረት ተሇይቶ አሌተቀመጠም፡፡ በላሊ በኩሌ በኢግዚቢትነት የተያዙ ንብረቶችን 
ፕሉስ የመጠበቅ እንጂ የመመሇስ ስሌጣን የፕሉስ ሳይሆን የፌ/ቤት በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት 
የሇውም በሚሌ ተከራክሯሌ፡፡ 
 
የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤትም በሰጠው ፌርዴ ገንዘቡም ሆነ ላልች ቁሳቁሶች የከሣሸ ስሇመሆናቸው 
ከሣሸ ያቀረበው ማስረጃ ካሇመኖሩም በሊይ ላልች ንብረትና ገንዘብ የተወሰዯባቸው ሰዎችም ስሊለ 
ክሱ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 
 
ከፌተኛው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ወገኖች በማከራከር በሰጠው ፌርዴ የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት 
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንቷሌ፡፡ 
 
አመሌካችም በስር ፌ/ቤቶች ፌርዴ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሲሌ 
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት ያቀረበው የቅሬታ ነጥብም፡- 
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ተጠሪው በስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ቀርቦ ከአመሌካች ወንበዳዎች የወሰደትን ብር 94,000 እና 
በገንዘቡ የተገዙትን ቁሳቁሶች በኢግዚቢትነት መያዙን አምኖ መሌስ ሰጥቶ እያሇ በማስረጃ 
አመሌካች አሊስረዲም መባለና ክሱ ውዴቅ መዯረጉ ያሇ አግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ 
ተጠሪው ሇሰበር አቤቱታ መሌሱን ያቀረበ ሲሆን በመሌሱ ግን በስር ፌ/ቤት ከሰጠው መሌስ 
የተሇየ ነገር አሊቀረበም፡፡ 
 
የግራ ቀኙ ክርክርና በስር ፌ/ቤት የተሰጠው ፌርዴ ከዚህ በሊይ የተገሇጸ ሲሆን እኛም የስር 
ፌ/ቤቶች በኢግዚቢትነት የተያዘ ገንዘብና ንብረቶች የብዙ የግሌ ተበዲዮች ስሇመሆኑና ከሣሽ 
የራሱ ገንዘብና ንብረት ነው የሚሇውን ሇይቶ በማስረጃ ስሊሊስረዲ ክሱ ውዴቅ ነው ያለት 
በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ 
 
የፋዳራሌ ዏ/ሔግ በ12-7-1993 ዓ.ም በተጻፇ ክስ 14 የወንጀሌ ክሶችን የውንብዴና ወንጀሌ 
ፇጽመዋሌ በተባለ ተጠሪዎች ሊይ አቅርቦ የነበረ ሲሆን የወንጀሌ ዴርጊት ተፇጽሞባቸዋሌ 
ከተባለት የግሌ ተበዲዮችም አንደ በ2ኛ ክስ ስሙ የተጠቀሰው ያሁኑ አመሌካች ነው፡፡ በክሱም 
ወንበዳዎቹ ከአሁኑ አመሌካች ብር 250,000 ዘርፇው መውሰዲቸው ተገጿሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ከክሱ ጋር በተያያዘው የኢግዚቢት ዝርዝር በተራ ቁጥር 3 በወንጀሌ ክሱ ሶስተኛ ተከሣሸ በ2ኛ 
እና በ5ኛ ክስ በፇጸመው ዘረፊና የማታሇሌ ወንጀሌ የገዛው ጃኬት ጫማ ሸሚዝ እና ዯብቆ 
የተገኘው ገንዘብ ብር 48,740 እንዱሁም ስዴስተኛ ተከሣሽ በ2ኛ እና በ5ኛ ክስ ሊይ በፇጸመው 
የማታሇሌ እና የዘረፊ ወንጀሌ ካገኘው ገንዘብ ውስጥ ብር 40,610 እና ከዘረፊው ባገኘው ገንዘብ 
የተገዛ ሙለ ሶፊ ፣ ፌሪጅ ፣ ፓርሙስ የመሳሰለት ንብረት መያዛቸውን ተጠሪው ገሌጿሌ፡፡ 
 
ከዚህ በሊይ የተጠቀሰው የገንዘብ መጠንና ንብረቶች የተያዙት በ2ኛ ክስ በግሌ ተበዲይነት 
ከተጠቀሰው ከአሁኑ አመሌካች እና በ5ኛ ክስ ከተጠቀሰው የግሌ ተበዲይ አቶ ገብረማርያም አሰፊ 
ከተባሇ ግሇሰብ ነው፡፡ ይህ እስከሆነ ዴረስ ዯግሞ በኢግዚቢት በተራ ቁጥር 3 እና 4 የተጠቀሰው 
ገንዘብና ንብረቶች ከሁሇቱ የግሌ ተበዲዮች መካከሌ በሚዯርሳቸውን የገንዘብ መጠንና የንብረት 
ዓይነት በማጣራት ከመወሰን በቀር በክሱ ውስጥ ያለ የግሌ ተበዲዮች ሁለ ንብረት እና ገንዘብ 
ነው በማሇትና አመሌካች ክሱን በማስረጃ አሊስረዲም በሚሌ ውዴቅ ማዴረግ ስሇማይገባ የስር 
ፌ/ቤቶች ፌርዴ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
በመሆኑም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁጥር 75346 በቀን 06-7-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት 

የሰጠው ፌርዴ እና የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁጥር 92547 በቀን 26-12-2002 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት በ5ኛ ክስ የግሌ ተበዲይ የሆነውን አቶ ገብረማርያም አሰፊ የተባሇውን 
ግሇሰብ ወዯ ክሱ እንዱገባ በማዴረግ እንዱሁም በጊዜው በወንበዳዎቹ ሊይ የተጣራውን 
የፕሉስ ምርመራ መዝገብ አስቀርቦ በመመሌከት ማስረጃዎችን በመመዘን የበኩለን ፌርዴ 
በጉዲዩ ሊይ እንዱሰጥበት ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት እንዯገና መሌሰናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
እ.ከ 
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       የሰ/መ/ቁ.60518 
 ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ  ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ፇሇቀ ሉቤ- ቀረበ 

ተጠሪ፡- የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ የስነ- ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏ/ህግ- አሌቀረበም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

በስር ከፌተኛ ፌ/ቤት በአሁኑ የሰበር ተጠሪ ከሳሽነት በቀረበው ክስ የአሁኑ አመሌካች 3ኛ ተከሳሽ 
የነበረ ሲሆን ከቀረቡባቸው ሁሇት ክሶች ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው በ3ኛው ክስ 
የተሊሇፇበት የጥፊተኛነት  የቅጣት ውሳኔ ነው፡፡ የአሁኑን አመሌካች ጨምሮ በስር 2ኛ፣9ኛና 
14ኛ ተከሳሾች ሊይ የቀረበባቸው 3ኛ ክስ ፌሬ ቃለ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1) 
(ሀ)፣33 እና 407(1) እና (2) የተዯነገገውን በመተሊሇፌ 2ኛ ተከሳሽ  የጠምባሮ ወረዲው 
ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ምክትሌ ሀሊፉ፣ 3ኛ ተከሳሽ የወረዲው ውኃ ሀብት ጽ/ቤት 
ሀሊፉ፣9ኛ ተከሳሽ የወረዲው ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ዋና ሀሊፉ፣14ኛ ተከሳሽ የግሌ 
ኮንትራክተር ሆነው በሚሰሩበት ወቅት 2ኛ ተከሳሽ በቁጥር 1727/ፇ-126/99 በቀን 28/3/99 
ዓ/ም እና  በቁጥር 2030/ፇ-126/99  በቀን 23/3/99 ዓ/ም  በተጻፈ ዯብዲቤዎች  ተሰርቶ  
ሊሌተጠናቀቀ ሇባዲ ምንጭ ግንባታ ከተያዘው በጀት ብር 90,699.94 ሊይ ብር 60,466.83 ያሇ 
አግባብ ወጪ ሆኖ እንዱከፇሌ ሇወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ህገ ወጥ ትዕዛዝ 
በመስጠቱ፤ 9ኛው ተከሳሽ በቁጥር 81/ፇ-126/99 በቀን 14/05/99 ዓ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ   ቀዯም 
ሲሌ በ2ኛ ተከሳሽ ህገ ወጥ ዴርጊት ሲከፇሌ የቀረውን ብር 30,000 ሊሌተሰራ ስራ እንዱከፇሌ 
ሇወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ህገ ወጥ ክፌያ እንዱፇጽም ትዕዛዝ 
በመስጠቱ፤14ኛ ተከሳሽም ከ2ኛ፣ከ3ኛ እና ከ9ኛ ተከሳሾች ጋር በመመሳጠር በማመሳከሪያ ሰነድች 
በሶስት የተሇያዩ ቀናት በዴምሩ ብር 90,466.83 ሊሌተሰራ ወይም ሊሊተጠናቀቀ ስራ ያሇ አግባብ 
የመንግስትና የህዝብ ገንዘብ በመወሰደ፣3ኛ ተከሳሽም የአሰሪው መ/ቤት ሀሊፉ ሲሆን ከማንም 
እና ከምንም በሊይ ከፌተኛ ሀሊፉነት እያሇው ሊሌተሰራ ስራ ወይም ሊሊተጠናቀቀ ስራ ክፌያ 
እንዱፇጸም በማመቻቸቱ ሁለም ተከሳሾች ወንጀሌ ሇመስራት በማቀዴ እና በማሰብ ሇራሳቸው 
ወይም ላሊ ሰው ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇማግኘት ወይም ሇማስገኘት በዋና ወንጀሌ አዯራጊነት 
እና በሌዩ ተካፊይነት በፇጸሙት በስሌጣን ያሇ አግባብ የመገሌገሌ የሙስና ወንጀሌ ተከሰዋሌ 
የሚሌ ነው፡፡ 

ተካሳሹም የእምነት ክህዯት ቃለን ሲጠየቅ ወንጀለን አሇመፇጸሙንና ጥፊተኛ አሇመሆኑን ክድ 
በመከራከሩ የሥር የከምባታና ጠምባሮ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የከሳሽን ምስክሮች በመስማትና 
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ተከሳሽ ያቀረባቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች በመመርመር በሰጠው ውሳኔ ተካሳሹ በመከሊከያ  
ማስረጃነት አንደ ያቀረበው የጽሁፌ ማስረጃ በቁ/ጠወ/አስም/ 372/99 በቀን 3/04/99  የወረዲው 
ውኃ ጽ/ቤት ሀሊፉ ሆኖ በውክሌና  እንዱሰራ የተጻፇሇትን ዯብዲቤ ሲሆን ሇክሱ መነሻ የሆነው 
የባዲ ምንጭ ግንባታ ውሌ ዯግሞ የተዯረገው በ27/3/99 በመሆኑ ውለ ሲዯረግ ተከሳሽ ሀሊፉነት 
ሊይ አሌነበረም፡፡  

በውለ መሰረት 1/3ኛ ክፌያ ተከሳሹ የጽ/ቤቱ ሀሊፉ ሆኖ እንዱሰራ ከመወከለ በፉት የተፇጸመ 
ቢሆንም  ቀሪ ክፌያ ግን መፇጸም ያሇበት ስራው ከተጠናቀቀ በኋሊ መሆን ሲገባው ተከሳሹ 
ከተወከሇ በኋሊ  ሊሌተሰራ ስራ ከውለ ስምምነት ውጪ በ25/4/99 ብር 30,233.30 እና 
በ26/4/99 ብር 30,000 በዴምሩ 60,233.30 ክፌያ ተፇጽሟሌ፡፡ ስሇሆነም የውክሌና ማስረጃው 
አግባብነት የሇውም፤ እንዱሁም ተከሳሽ ያቀረባቸው ላልች ዴብዲቤዎች ማሇትም 
በቁ/ጠወ/ውሃ/26/99 በቀን 17/12/99 እና በቁ/307/ጠጠ-35 በቀን 27/2/2000 የተጻፈት የኦዱት 
ውጤት ከታወቀ በኋሊ ከሀሊፉነት ሇመሸሽ ሲሌ የጻፊቸው ስሇሆኑ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት 
የሊቸውም በማሇት በወ/ህ/ 32(1)ሀ፣33 እና 407(1)(ሀ)ስር ጥፊተኛ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

ቅጣትን በሚመሇከት የቅጣት ሪከርዴ አሌቀረበም በሚሌ በሁሇት አመት ጽኑ እስራት እና በብር 
500 መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በበኩለ ተከሳሽ 
ያቀረበውን ይግባኝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/195 (1) መሰረት የሰረዘ ሲሆን የክሌለ ሰበር ሰሚ 
ችልትም በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔም ሆነ በጠ/ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችልት ትዕዛዝ ሊይ 
የተፇጸመ የህግ ስህተት የሇም ሲሌ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረጉ አመሌካች የሰበር 
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቧሌ፡፡ 

አመሌካች በዋናነት ያቀረበው የቅሬታ ነጥብም፡- ሊሌተሰራ ስራ ወይም ሊሌተጠናቀቀ  ስራ 
ክፌያው እንዱፇጸም ያዘዘው የወረዲው ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ሀሊፉ  ሲሆን ክፌያውን 
የፇጸመው ዯግሞ የወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ነው፡፡ ነገር ግን የወረዲው ውኃ 
ሀብት ጽ/ቤት ፇጸመ ተብል አንዴም የተጠቀሰ ዴርጊት በላሇበት አመሌካች ሁኔታዎችን 
አመቻችቷሌ በሚሌ ብቻ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇብኝ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/የወንጀሌ ህግ 
አንቀጽ 2፣23(2) እና 32 (1) ሀ-ሏ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የሚቃረን በመሆኑ ውሳኔው 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የሚሌ ነው፡፡ 

ተጠሪው በበኩለ አመሌካች ሊቀረበው ቅሬታ በሰጠው መሌስ ያሌተሰራውን ወይም 
ያሌተጠናቀቀውን የባዲ ምንጭ ውኃ ፔሮጀክት በሀሊፉነት የሚያስገነባውና የሚቆጣጠረው 
አመሌካች በሀሊፉነት የሚመራው የውኃ ሀብት ጽ/ቤት ሲሆን አመሌካች ስራው ያሇበትን ዯረጃ 
የማወቅ ዕዴሌ እንዯነበረው ባቀረብናቸው የሰውና የጽሁፌ ማስረጃዎች አስረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም 
አመሌካች ሊሌተሰራ ወይም ሊሌተጠናቀቀ ስራ ክፌያ እንዱፇጸም ሁኔታዎችን ያመቻቸ በመሆኑ 
የተሊሇፇበት የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ በአግባቡ ስሇሆነ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ 
የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት ከዚህ በሊይ እንዯተገሇጸው አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም ሊሌተሰራ  
ወይም ሊሌተጠናቀቀ ስራ ክፌያ እንዱፇጸም አመሌካች ሁኔታዎችን አመቻችቷሌ በሚሌ 
32(1)ሀ፣33 እና 407(1)ሀ ስር ጥፊተኛ ነው ተብል የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በአግባቡ ነው? 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  
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በከፌተኛው ፌ/ቤት ቀርበው ከተሰሙት የተጠሪ ምስክሮች አመሰካከር የተጣራው ፌሬ ነገር  
ስራው አሌተሰራም ወይም አሌተጠናቀቀም በሚሌ ሇክሱ ምክንያት በሆነው የባዲ ምንጭ ግንባታ 
ሇኮንትራክተሩ ያሇ አግባብ ክፌያ የተፇጸመ መሆኑን፣ ክፌያው እንዱፇጸም ዯግሞ ትዕዛዝ 
የሰጠው የወረዲው ግብርናና ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ምክትሌ ሀሊፉ መሆኑንና ክፌያውን  
የፇጸመው ዯግሞ የወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ከኮንትራክተሩም ጋር ስሇ ስራው ውሌ የገባው የወረዲው ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት 
መሆኑ በስር ከ/ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በዚሁ ውሌ መሰረት 
ሇኮንትራክተሩ ከጠቅሊሊው የውሌ ገንዘብ ውስጥ 1/3ኛው ውለ በተገባበት ጊዜ ሲከፌሌ አመሌካች 
በወረዲው ውኃ ሀብት ጽ/ቤት ሀሊፉ እንዲሌነበረም የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 

አመሌካች የውኃ ጽ/ቤት ሀሊፉ ሆኖ በሰራባቸው ጊዜያትም ሇምንጩ ግንባታ ቀሪ ክፌያዎች 
እንዱከፇለ ሇፊይናንስ ትዕዛዝ ስሇመስጠቱ  የተረጋገጠ ፌሬ ነገር አይዯሇም፡፡ ሆኖም ተጠሪው 
አመሌካች ሇተፇጸመው ህገ ወጥ ክፌያ ሁኔታዎች አመቻችቷሌ የሚሇው የስራው ባሇቤት 
የአመሌካች መ/ቤት በመሆኑ የስራውን መጠናቀቅና አሇመጠናቀቅ ሁኔታን የመከታተሌና 
የማወቅ ሀሊፉነት አሇበት በሚሌ ነው፡፡ ይህንኑ የተጠሪ ክርክር ዯግሞ አመሌካች ጥፊተኛ ነው 
ከተባሇበት የወንጀሌ አንቀጽ 32 (1)(ሀ)፣33 እና 407 (1)(ሀ) አንጻር መመርመር ተገቢነት 
አሇው፡፡  

በዚሁ በተጠቀሰው ወንጀሌ ህግ አንቀጽ መሰረት ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የማይገባ ጥቅም 
ሇማግኘት ወይም ሇማስገኘት ወይም በላሊ ሰው መብት ወይም ጥቅም ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ 
በማሰብ የተሰጠውን ሹመት ወይም ስሌጣን በግሌጽ ተግባር ወይም በግዴፇት  ያሇ አግባብ 
የተገሇገሇበት እንዯሆነ በሥሌጣን ያሇ አግባብ መገሌገሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የሚቀጣ ሲሆን 
እነዚህ በአንቀጹ የተገሇጹ ሁኔታዎች ስሇመኖራቸው ዯግሞ  በፌሬ ነገር ዯረጃ ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡  

ተጠሪው ምንም እንኳን ገንዘቡ በህገ ወጥ መንገዴ እንዱከፇሌ አመሌካች ሁኔታዎችን 
አመቻችቷሌ ቢሌም አመሌካች በተከሰሰበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ መሰረት የማይገባ ጥቅም 
ሇማግኘት ወይም ሇመስገኘት ወይም በላሊ ሰው መብት ወይም ጥቅም ሊይ ጉዲት ሇማዯረስ 
የተሰጠውን ሹመት ያሇ አግባብ ስሇመገሌገለ  በቀጥታም ሆነ ቀጥታ ባሌሆነ መንገዴ በመሊ 
አሳቡና አዴራጎቱ በወንጀለ ዴርጊትና በሚሰጠው ውጤት ሙለ ተካፊይ በመሆን ዴርጊቱን 
የራሱ ያዯረገ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ አንዴም  ነገር  የሇም፡፡ 

ይህ ሆኖ ሳሇ አመሌካች የውኃ ሀብት ጽ/ቤት ሀሊፉ በመሆኑ ብቻ  በስሌጣን ያሇ አግባብ 
ስሇመገሌገለ የሚያረጋግጡ ፌሬ ነገሮች በላሇበት  ዯግሞ ጥፊተኛ ነው ብል የቅጣት ውሳኔ 
ማስተሊሇፌ ከወንጀሌ ህጉ ዓሊማና ግብ ውጪ ስሇሆነ የስር ፌ/ቤቶች በ3ኛ ክስ አመሌካች 
ጥፊተኛ ነው ሲለ የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተናሌ ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የከምባታ ጠምባሮ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 03201 በቀን 15/03/2002 ዓ/ም 
በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ በ3ኛ ክስ በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፇበት የጥፊተኛነትና 
የቅጣት ውሳኔ ክፌሌ እንዱሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 
35038 በቀን 25/6/2002 በዋሇው ችልት የሰጠውን የትዕዛዝ ክፌሌ እንዱሁም  የክሌለ 
ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 38944 በቀን 24/10/2002 በዋሇው ችልት የሰጠውን 
የትዕዛዝ ክፌሌ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/195 (2) (ሇ)(1) መሰረት ሽረናሌ፡፡ 

2. አመሌካች ከቀረበበት 3ኛ ክስ በነጻ እንዱሰናበት ወስነናሌ፡፡ የመቀጮ ገንዘብም ከፌል እንዯሆነ 
ሉመሇስሇት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም በስር ፌ/ቤት ቀርቦበት ከነበረው 2ኛ ክስም 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 141 መሰረት መከሊከሌ ሳያስፇሌግ በብይን መሰናበቱን መዝገቡ 
ስሇሚያመሇክት በላሊ ወንጀሌ የማይፇሇግ ከሆነ ከሚገኝበት የማረሚያ ቤት ተቋም 
እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ ይጻፌ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 
                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡ 
ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 71753 
ጥር ዏ3 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ወርቅነህ ዲቲ ጉዲይ ተከታታይ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ ተስፊዬ አባቡ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረተው ክስ 
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘቱም፡- አመሌካች በ1996 ዓ/ም የወጣውን በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ወንጀሌ 
አንቀፅ 32/1/ሀ/  እና 598/2/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ኢትዮጵያዊያን ዜጎችን ወዯ 
ውጪ ሇመሊክ የሚያስችሌ ምንም አይነት ሔጋዊ ፇቃዴ ሳይኖረው  በስር ፌርዴ ቤት  1ኛ 
ተከሣሽ ከነበረው  ከአቶ ሙለጌታ ገ/ማርያም ጋር ግብረ አብር በመሆን የግሌ ተበዲይ ነፃነት 
መንግስቴ የተባሇችውን ታህሣሥ 27 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ 12፡3ዏ ሠዓት ሲሆን በቦላ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ ዏ2 ክሌሌ በኢትዮጵያ አየር መንገዴ አማካይነት ወዯ ቤሩት በመሊክ ሟች 
በአሰሪዎቿ ከባዴ ዴብዯባ እየዯረሰባት መሆኑን ሇቤተሰቦቿ ውጪ አገር ባሇችው ዘመዶ 
አማካይነት ስትናገር ይህ ጉዲይ እየዯረሰባት መሆኑን በተመሇከተ ሇአመሌካችና ሇግብረ አብሩ 
ተገሌፆ ሟች አገሯ እንዴትመሇስ እንዱያዴርጉ ሲነገራቸው ተከሣሾች መምጣት አትችሌም ፣ 
የሁሇት አመት ከአርባ አምስት ቀናት የስራ ኮንትራት አሊት በማሇት መሌስ ከመስጠታቸው 
ውጪ  ወጪ በመክፇሌ ወዯ አገር እንዴትመሇስ ሁኔታዎችን ጨርሳ ሟች በኢትዮጵያ አየር 
መንገዴ መጋቢት 26 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡1ዏ ሲሆን ስትዯርስ እግሯ በጣም ያበጠና 
መቆም የማትችሌ ፣ በአውሮኘሊን ሰራተኛ ዴጋፌ ወርዲ ወዯ ቤቷ ሄዲ መጋቢት 27 ቀን 2ዏዏዏ 
ዓ.ም ወዯ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ተወስዲ ምንም እርዲታ ሳይዯረግሊት በዯረሰባት ጉዲት ከቀኑ 
5፡ዏዏ ሠዓት ሲሆን ሔይወቷ ሉያሌፌ መቻለን ዘርዝሮ ተከሣሾች በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት 
በሔገ ወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊን ወዯ ውጪ አገር መሊክ ወንጀሌ ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካች የአቃቤ ክስ ተነቦሇት እንዱረዲው ከተዯረገ በሁዋሊ አለኝ ያሊቸውን የክስ ተቃውሞ 
አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም ተገቢ ነው ያሇውን ትዕዛዝ በመስጠት ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም የአመሌካችን 
የእምነት ክህዯት ቃሌ በመጠየቅ አመሌካች ክድ በመከራከሩ አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና 
የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች በዏቃቤ ህግ ማስረጃ ወንጀለን 
መፇፀሙ መረጋገጡን ፌርዴ ቤቱ ገሌፆ አመሌካች እንዱከሊከሌ መብቱን ጠብቆት አመሌካችም 
አለኝ ያሊቸውን ማስረጃዎችን በማስቀረብ አሰምቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ የአመሌካች 
ማስረጃዎች የአቃቤ ህግን ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ የሚችለ አይዯለም በማሇት ቃሊቸውን 
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ውዴቅ አዴርጎ አመሌካችን በተከሰሰበት የሔግ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጓሌ፡፡ ቅጣቱን 
በተመሇከተም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብል ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ጋር 
በማገናዘብ በእያንዲንደ ክስ ተገቢ ነው ያሇውን የእስራት እና የገንዘብ መቀጮ ከአስቀመጠ 
በሁዋሊ በዴምሩ ዯግሞ 9/ዘጠኝ አመት /ፅኑ እስራት እና በብር 3ዏዏዏ.ዏዏ/ሶስት ሺህ / የገንዘብ 
መቀጮ እንዱቀጣ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ይግባኙ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195/1/ 
መሠረት ተሰርዟሌ፡፡  

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች 
የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሇግሌ ተበዲይ መሞት ምክንያት አመሌካች ስሇመሆኑ 
ሳይረጋገጥ አመሌካች ሇዴርጊቱ ተጠያቂ መዯረጉ ያሇአግባብ መሆኑን ፣ ሟችን አመሌካች ወዯ 
ውጪ በመሊክ ሂዯት የተሳተፇ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ሳይረጋገጥና የመከሊከያ ምስክሮች 
ቃሌም ውዴቅ የተዯረገው ያሇአግባብ መሆኑን ዘርዝሮ የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሣኔው 
እንዱታረም ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የግሌ ተበዲይ 
የሞተችው በበረታ የሳምባ ምች በተሰራጨ የቲቢ በሽታ ታማ ሉሆን እንዯሚችሌ የሔክምና 
ማስረጃ ቀርቦ እያሇ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598/2/ ስር ጥፊተኛ ተብል  የመቀጣቱን 
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሇት ቀርቦም በሰጠው መሌስ ሟች ወዯ ውጪ አገር አመሌካችና ግብረ አበሩ ሔጋዊ 
ፇቃዴ ሳይኖራቸው ሌከዋት በውጪ አገር እያሇች እግሯ አብጦ መምጣቷና ወዯ አገሯ 
እንዯተመሇሰች ህክምና ሳታገኝ ሔይወቷ ማሇፊ የተረጋገጠ ከመሆኑም በሊይ የሳንባ ምች 
የሚባሇው በሽታም ከዴብዯባ ጋር ተያይዞ ሉከሰት እንዯሚችሌ ሳይንሱ የሚያረጋግጠው ሔቅ 
መሆኑን ዘርዝሮ አመሌካች ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ ሔጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው  ዴንጋጌዎች  ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተከሰሰው የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 598/2/ 
ተጠቅሶበት ሁኖ ይዘቱም ባጭሩ ሲታይ አመሌካች ምንም ሔጋዊ የሆነ ፇቃዴ ሳይኖረው የግሌ 
ተበዲይ ነፃነት መንግስቴን ወዯ ውጪ በመሊክ የግሌ ተበዲይ ከተሊከችበት አገር ዴብዯባ ዯርሷባት 
እግሯ አብጦ ወዯ አገሯ ከተመሇሰች በሁዋሊ በበነጋታው ሔይወቷ አሌፎሌ የሚሌ ነው፡፡ 
አመሌካች ክሱን የካዯ ሲሆን አቃቤ ሔግ አለኝ ባሊቸው የሰውና የሠነዴ ማስረጃዎች አመሌካች 
የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇፀሙን ማስረዲቱን የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት አጠብቆ የሚከራከረውና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ በሰበር 
ችልቱ እንዱታይ በጭብጥነት የተያዘው ዋናው  ነጥብ የግሌ ነፃነት መንግስቴ የሞተችው 
በአመሌካች ዴርጊት ምክንያት መሆን ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች 
የተጠቀሰበት ዴንጋጌ ይዘትም ሆነ የክሱ ዝርዝር ይዘት አመሌካች ሇግሌ ተበዲይ ሞት ምክንያት 
የሆነ ዴርጊት ራሱ በቀጥታ ፇፅሟሌ የሚሌ ሳይሆን ሔጋዊ ፇቃዴ ሳይኖረው ኢትዮጵያዊ ዜጋን 
ወዯ ውጪ በመሊክ የግሌ  ተበዲይ ዴብዯባ የዯረሰባት መሆኑንና ይህ ጉዲትም ከዉጪ አገር 
ስትመሇስ የነበረ ስሇመሆኑና ከውጪ አገር ከተመሇሰች በሁዋሊ  በሁሇተኛው ቀን ሔይወቷ አገሯ 
ውስጥ አሌፎሌ በሚሌ ነው፡፡ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 598/2/ ዴንጋጌ ስር አንዴ ሰው ሉቀጣ 
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የሚችሇው ፇቃዴ ሳይኖረው ወይም በማናቸውም ላሊ ሔገወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊ ዜጋን ሇስራ 
ወዯ ውጭ የሊከ እንዯሆነ እና በዚህ ዴርጊት ምክንያት የተሊከችው  ኢትዮጵያዊት በሰብአዊ 
መብቷ፣ በህይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት የዯረሰባት መሆኑ ከተረጋገጠ ሲሆን ቅጣቱም 
ከአምስት አመት እስከ ሃያ አመት በሚዯርስ ጽኑ እስራትና ሃምሳ ሺህ ብር የማይበሌጥ መቀጮ 
እንዯሚሆን ሔጉ ያሳያሌ፡፡ ይኸው ዴንጋጌ በተጠቃሹ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ አንዴ ስር 
የተመሇከተው ዴንጋጌ ቀጣይ ሲሆን ዝርዝር ይዘቱ ሲታይ ቅጣትን የሚያከብደ ምክንያቶች 
መቀመጣቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም ዴንጋጌው ማንም ሰው ፇቃዴ ሳይኖረው ወይም 
በማናቸውም ላሊ ሔገወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊ ዜጋን ሇስራ ወዯ ውጭ አገር በመሊኩ ዴርጊት 
የተሊከችው ኢትዮጵያዊት በሰብአዊ መብት ፣ በሔይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት ከዯረሰ 
የወንጀሌ ተጠያቂነት አሇበት ፡፡ ዴንጋጌው በሔገወጥ መንገዴ ወዯ ውጭ አገር የተሊከች 
ኢትዮጵዊት ሊይ በሰብአዊ መብቷ፣ በሔይወቷ ወይም በአኳሎ ሊይ ጉዲት መዴረሱ መረጋገጡን 
እንጂ በሔገ ወጥ መንገዴ የሊከው ሰው ራሱ በቀጥታ በሚፇፀመው ዴርጊት ወይም በላሊ ጣሌቃ 
ገብ በሆነ ምክንያት ጉዲቱ መዴረሱ መረጋገጡን በወንጀለ ማቋቋሚነት አያስቀምጥም፡፡ በላሊ 
አገሊሇፅ በሔገወጥ መንገዴ ወዯ ውጪ አገር የተሊከች ኢትዮጵያዊት በሰብአዊ  መብቷ ፣ 
በሔይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት ከዯረሰና ይህም ጉዲት ውጭ አገር የዯረሰ መሆኑ 
ከተረጋገጠ በሔገወጥ መንገዴ የሊከው ሰው ራሱ በቀጥታ ጉዲዩን ባያዯርሰውም በሔገወጥ መንገዴ 
በመሊኩና ጉዲቱ በውጪ አገር በመዴረሱ ምክንያት ብቻ የወንጀለ ተጠያቂነት ይኖርበታሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ሔጋዊ ፇቃዴ ሳይኖረው ሟችን ወዯ ውጪ አገር 
በመሊክ የግሌ ተበዲይዋ ውጭ አገር እያሇች ዴብዯባ ዯርሶባት እግሯ አብጦ ወዯ አገሯ 
ከተመሇሰች በሁዋሊ ሔይወቷ ማሇፈና በአካሎ ሊይ ጉዲት መዴረሱ ፌሬ ነገርን የማጣራትና 
ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው  ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀጽ 598/2/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ አመሌካች ሇዴርጊቱ ተጠያቂ የማይሆንበት ምክንያት 
የሇም፡፡ በዚህም መሠረት  በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡት ቅሬታም ሆነ የተያዘው ጭብጥ 
ተቀባይነት ሉሰጠው የሚችሌ ሁኖ አሊገኘንም፡፡ ቅጣቱን በተመሇከተ የቀረበውን ቅሬታ 
ስንመሇከተውም አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት ዴንጋጌ የሚያስቀጣው የቅጣት መጠን ከአምስት 
አመት እስከ ሃያ አመት የሚዯርስ ፅኑ እስራትና ከሃምሳ ሺህ ብር የማይበሌጥ መቀጮ ሲሆን 
ቅጣቱ የተጣሇው በግራ ቀኙ የቀረቡት የቅጣት አስተያየቶች ተመዛዝነው በወንጀሌ ሔጉ 
የተመሇከቱትን የቅጣት አጣጣሌ መርሆችን እንዱሁም የቅጣት አወሳሰን መመሪያውን መሠረት 
ተዯርጎ ነዉ፡፡ በመሆኑም በአመሌካች ሊይ የተጣሇው የዘጠኝ አመት ጽኑ እስራትና የብር  ሶስት 
ሺህ የገንዘብ መቀጮ የሚነቀፌ ሁኖ አሊገኘውም፡፡ ሲጠቃሇሌም ጉዲዩ ሊይ የተሰጠው 
የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ተከተዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

 በፋዳራለ ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94074 ጥር 2ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም የተሰጠው 
ጥፊተኝነት ውሣኔ እና በ26/05/2003 ዓ/ም የተሰጠው  የቅጣት ውሣኔ እንዱሁም የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 65555 ግንቦት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/2/ሇ-2/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

  መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ. 69822 

ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

              አሌማው ወላ 

               ዓሉ መሏመዴ 

           ነጋ ደፌሳ 

            አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  ዱ - ኤም - ሲ ኮንስትራክሽን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር -  
           አሌቀረበም  
ተጠሪ፡-  አቶ ኢብራሂም ኢቲሶ - ቀረቡ 
         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዯበኛ ጉዲይ ችልትና የዯቡብ 
ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን 
ነው፡፡ ጉዲዩ የውሌ አፇፃጸምና የጉዲት ካሳ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ በሥር ፌ/ቤት ክስ 
ያቀረበው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ በቱሊ ክ/ከተማ ቶል ቀበላ ክሌሌ ባሇኝ የይዞታ ቦታዬ ሊይ 
የነበረኝን የዴንጋይ ማውጫ ካባ ተከሳሽ ሇአንዴ ዓመት በኮንትራት ይዞ ሇመጠቀም 
ተስማምቷሌ፡፡ ተከሳሽ ሇካባው ዋጋ ብር 60,000 (ስዴሳ ሺህ ብር) በመጀመሪያ የከፇሇ ሲሆን 
ቀሪውን ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ ከተስማማ በኋሊ ቀሪውን ክፌያ ያሌከፇሇኝ 
ስሇሆነ በውለ መሠረት ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ተከሳሽ ዴንጋይ ሲያወጣ በአቅራቢያው የነበረውን የእርሻ መሬት ከጥቅም ውጭ በማዴረግ ጉዲት 
አዴርሶብኛሌ፡፡ በይዞታዬ በነበረው የእርሻ መሬት ሊይ ሊዯረሰው ጉዲት ብር120,000(አንዴ መቶ 
ሃያ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ የዕርቅ ስምምነት ውሌ የተዋዋሇ በመሆኑ ብር 120,000 (አንዴ መቶ 
ሃያ ሺህ ብር) የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አመሌካች በሥር 
ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርቦ ከሳሽ በውለ መሰረት የካባ ዴንጋዩን እንዴጠቀም ያሊዯረገና የውሌ 
ግዳታውን ያሌፇፀመ በመሆኑ ቀሪውን ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) የመክፇሌ ግዳታ 
የሇብኝም፡፡ የእርሻ መሬቱ ከሳሽ ዴንጋይ እንዱወጣበት የፇቀዯና የውሌ ግዳታ የገባበት ነው፡፡ 
ሇዯረሰበት ጉዲትም ብር 9000 (ዘጠኝ ሺህ ብር) ሇሰጠሁት ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር) የሚጠይቅበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩን የያዘው ችልትም አመሌካችና ተጠሪ 
ከሚከራከሩበት መሬት ዴረስ በመሄዴ የእርሻ መሬቱ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ተመሌክተናሌ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ በእርሻ መሬቱ ሊይ በነበረው ንብረት ሊይ የዯረሰውን ጉዲት እንዱገመት 
በማዴረግ ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) ግምት ያሇው ንብረት የወዯመ መሆኑን 
በግብርና ባሇሞያ ግምት ተሰርቶ ቀርቦሇታሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
ከሰማ በኋሊ ተከሳሽ በውለ መሰረት የካባ ዴንጋዩን በማውጣት የተጠቀመ ስሇሆነ ብር 40,000 
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(አርባ ሺህ ብር) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ እንዯዚሁም ተከሳሽ የከሳሽን የእርሻ መሬት 
ከጥቅም ውጭ ያዯረገ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተከሳሽ በእርሻ መሬቱ ሊይ ሊዯረሰው ጉዲት ሇከሳሽ 
ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) በካሳ መሌክ ሇመክፇሌ የተስማማ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ የፅሁፌና የሰው ማስረጃ ያቀረበ በመሆኑና የተከሳሽ ማስረጃ የከሳሽን ማስረጃ 
ሇማስተባበሌ የማይችሌ በመሆኑ ተከሳሽ ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) የመክፇሌ 
ግዳታ አሇበት፡፡ ስሇዚህ ተከሳሽ ብር 160,000 (አንዴ መቶ ስዴሳ ሺህ ብር) ሇከሳሽ ይክፇሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 
 
አመሌካች ሰኔ 8 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የታጠረ የእርሻ መሬቱ ጉዲት 
የዯረሰበት የዴንጋይ ካባውን ሇአመሌካች ከማከራየቱ በፉት ሆኖ እያሇ አመሌካች ጉዲት አዴርሷሌ 
መባለ ተገቢነት የሇውም፡፡ በእርሻ መሬቱ ሊይ አመሌካች ጉዲት አሊዯረሰም እንጅ ጉዲት 
አዴርሷሌ የሚባሌ ቢሆን የጉዲቱ መጠን ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) መሆኑ ተረጋግጦ 
እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) አመሌካች ሇተጠሪ 
እንዴከፌሌ መወሰናቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ የካባ ዴንጋይ አመሌካች 
እያወጣ እንዱጠቀም ያዯረገው ውሌ የህገመንግስቱ አንቀፅ 43(3)ን የሚጥስ በመሆኑ ውለ 
ይፇፀምሌኝ በማሇት ሉጠይቅ አይችሌም፡፡ ተጠሪ ብር 8000 (ስምንት ሺህ ብር) መቀበለን 
ባሌካዯበት ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ ገንዘቡን አሌተቀበሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  
 
ተጠሪ ሀምላ 5 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች በእርሻ መሬቱ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ በሰበር ጉዲት አሊዯረስኩም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ 
መሠረት የሇውም ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) በመሬቱ ሊይ የነበሩ ዛፍችና ላልች 
ንብረቶች ግምት ነው፡፡ በጉዲቱ የዯረሰብኝን ኪሣራ የሚያጠቃሌሌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ብር 
120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) ሇጉዲቱ ካሳ ሇመክፇሌ የተስማማ ስሇመሆኑ ማስረጃ 
አቅርቤያሇሁ፡፡ አመሌካች ብር 8000 (ስምንት ሺህ ብር) ሇተጠሪ አሌከፇሇም፡፡ የካባው ዴንጋይ 
ጉዲይ የተጠሪና አመሌካች መከራከሪያ ባሇመሆኑ አመሌካች ተጠሪ የዴንጋይ ካባ ሇማከራየት 
አይችሌም በማሇት ያቀረበው ክርክር ተገቢነት የሇውም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ሏምላ 29 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ 
የመሌስ መሌስ አመሌካች ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) ሇተጠሪ የከፇሇው በሥር ፌርዴ ቤት 
ውሳኔ መሠረት እንዱፇፀም ተገዴድ በመሆኑ የሰበር መከራከሪያ አይዯሇም በማሇት ተጠሪ 
ያቀረበው ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በተጠሪ ይዞታ መሬት ሊይ የነበረውን የካባ ዴንጋይ አውጥቶ 
ሇመጠቀምና ሇዚህም በበኩለ ሇመክፇሌ ከተስማሙበት ገንዘብ ውስጥ ቀሪውን ብር 40,000 
(አርባ ሺህ ብር) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጡት ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሌም?አመሌካች በተጠሪ የእርሻ መሬት ሊይ ያዯረሰው ጉዲት ብር 120,000 (አንዴ መቶ 
ሃያ ሺህ ብር) ካሣ ይክፇሌ በማሇት የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚለትን ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
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1. የመጀመሪያውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ሊይ የሚገኘውን 
የካባ ዴንጋይ እያወጣ ሇአንዴ ዓመት ሲጠቀምና ሇዚህም ዋጋ ይሆን ዘንዴ ሇተጠሪ ብር 
100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ ከተጠሪ ጋር ያዯረገው ስምምነት ህጋዊ ውጤትና 
ተፇፃሚነት ያሇው ውሌ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ መሬት የመንግስትና የህዝብ ሀብት እንዯሆነና በገፀምዴርም ሆነ በከርሰ ምዴር 
የሚገኝ ሀብት የመንግስትና የህዝብ ንብረት መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 3 
ተዯንግጓሌ፡፡ እንዯዚሁም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ወይም የሆነች አርሶ አዯር የመሬት 
ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀም መብት ያሇው መሆኑ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ 
አንቀፅ 4 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ የካባ ዴንጋይ ያሇበት መሬት ህጋዊ ባሇይዞታ መሆኑና በይዞታው 
የመጠቀም መብት ያሇው መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ አከራካሪው ነጥብ ተጠሪ በህጋዊ 
የእርሻ መሬቱ ሊይ ያሇውን የካባ ዴንጋይ የመጠቀም መብት ዴንጋዩን እያወጣ ላሊ ሰው 
እንዱጠቀምበት በውሌ እስከመሸጥ የሚዯርስ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ የተጠሪና 
የአመሌካች ውሌ መሠረታዊ ጉዲይ የሆነው ሇግንባታ ስራ የሚያገሇግሌ የካባ ዴንጋይ ነው፡፡ 
አመሌካችና ተጠሪ ውሌ የተዋዋለበት ዴንጋይ "የኮንስትራክሽን ማዕዴን" እንዯሆነ የኮንስትራክሽን 
ማዕዴን ማሇት፣ እብነበረዴ ግራናይት፣ ባዛሌት፣ አሸዋ፣ ጠጠር፣ ዴንጋይ፣ የሸክሊ አፇር 
የመሣሰለትና ላልች ሚኒስትሩ በመመሪያ የኮንስትራክሽን ማዕዴናት ብል የሚሰይማቸው ብረት 
ነክ ያሌሆኑ መዕዴናትን የሚያጠቃሌሌ ነው በማሇት በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 2 ንዐስ 
አንቀፅ 3 ከተሰጠው ትርጓሜ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ በህጋዊ የይዞታ መሬቱ ሊይ ያሇውን 
የኮንስትራክሽን ማዕዴን በማምረትና ከላሊው ዋጋ እየተቀበሇ ሇመሸጥ በአዋጅ ቁጥር 52/1985 
አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 በሚዯነግገው መሠረት ከክሌለ ማዕዴንና ኢነርጂ ቢሮ ወይም ከቢሮው 
ቅርንጫፌ ጽ/ቤት የፀና ፇቃዴ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 
 
ተጠሪ በህጋዊ መንገዴ በያዘው መሬት ሊይ የሚገኘውን ሇግንባታ ሥራ የሚያገሇግሌ ዴንጋይ 
የመጠቀም መብት ዴንጋዩን ሇላሊ ሰው በውሌ ገንዘብ ተቀብል ሇመሸጥ የሚያስችሇው 
አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ተጠሪ በህጋዊ ይዞታው ሊይ የሚገኘውን የኮንስትራክሽን ማዕዴን 
የሆነውን ዴንጋይ የመጠቀም መብት በህግ ዕውቅና እና ጥበቃ የተሰጠው እስከምን ዴረስ 
እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 21 ንዐስ አንቀፅ 1 "ሔጋዊ የመሬት ባሇይዞታ የሆነ 
ሰው ሥፌራው በዚህ አዋጅ አንቀፅ 6 መሠረት የተያዘ ወይም የተከሇከሇ ካሌሆነ በስተቀር 
የኮንስትራክሽን ማዕዴናት በይዞታው ሥር ከሚገኝ ሥፌራ ያሇ ክፌያና ፇቃዴ ሣያስፇሌገው 
ሇንግዴ ሊሌሆነ ዓሊማ አምርቶ ሇመጠቀም ይችሊሌ፡፡ ሆኖም የአዋሳኝ ባሇይዞታዎች መሬት 
ወይም ንብረት አጠቃቀም ማወክ ወይም በእነዚሁ ሊይ ጉዲት ማዴረስ የሇበትም" በማሇት በግሌፅ 
ዯንግጎታሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የምንረዲው ተጠሪ በይዞታው የሚገኘውን ዴንጋይ ቤት ሇመሥራት፣ 
አጥር ሇመገንባትና ሇላልች ግሊዊ ሇሆኑ አገሌግልቶች ያሇማንኛውም አካሌ ፇቃዴ አምርቶ 
ሇመጠቀም የሚችሌ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህም ተጠሪ ከሚመሇከተው አካሌ ሣይፇቀዴሇት 
በይዞታው ሥር ያሇውን የግንባታ ዴንጋይ በውሌ ላሊ ሰው አውጥቶ እንዱጠቀምበት አሳሌፍ 
መስጠትና የመሸጥ መብት የላሇው መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 
3፣ አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 እና አንቀፅ 21 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌዎች ይዘትና ዓሊማ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ የፋዳራሌ መንግስት ባወጣውና የክሌሌ ምክር ቤት ባወጣው አዋጅ 
መሠረት በይዞታው ሥር ያሇውን የግንባታ ዴንጋይ የማምረትና የመሸጥ ፇቃዴ የተሰጠው 
ስሇመሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሰበር ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ ቀሪውን ብር 
40,000(አርባ ሺህ ብር) አመሌካች የከፇሇኝ በመሆኑ እኔና አመሌካች ዴንጋዩን በተመሇከተ 
ያዯረግነው ውሌ በሰበር የቀረበው ክርክር አካሌ አይዯሇም በማሇት ሀምላ 5 ቀን 2003 ዓ.ም ፅፍ 
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ባቀረበው መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 እና 
አግባብነት ባሇው የክሌለ የህግ መዕቀፌ መሠረት ሥሌጣን ካሇው አካሌ በይዞታ መሬቱ ሊይ 
ያሇውን ዴንጋይ ሇንግዴ ተግባር ሇማዋሌ የተፇቀዯሇት መሆኑን በመግሇፅ ያሌተከራከረ በመሆኑ 
የፀና ፇቃዴ ሣይኖረው በይዞታ መሬቱ ሊይ ይገኝ የነበረውን ዴንጋይ አመሌካች እያወጣ 
እንዱጠቀም በውሌ የሸጠ መሆኑን እንዲመነ የሚያስቆጥረው እንዯሆነ ከፌትሏብሄር ሥነሥርአት 
ሔግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም ተጠሪ የፀና ፇቃዴ ሣይኖረው በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ 1 
ዴንጋጌና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 182/1986 አንቀፅ 36 ንዐስ አንቀፅ 1(ሀ) 
በመተሊሇፌ በይዞታው ሥር የነበረውን የኮንስትራክሽን መዕዴን አመሌካች ሇአንዴ አመት እያወጣ 
እንዱጠቀምበት የሸጠ መሆኑንና አመሌካችም የፀና ፇቃዴ ከላሇው ከተጠሪ ጋር የኮንስትራክሽን 
ማዕዴኑን እያወጣ ሇመጠቀም ውሌ በመዋዋሌ ዴንጋዩን በመውሰዴ የተጠቀመ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪና አመሌካች የውለ መሰረታዊ ነገር በማዴረግ የተዋዋለበት የግንባታ 
ማዕዴን የፀና ፇቃዴ ሣይኖር የመሸጥና የመግዛት ውሇታ በአዋጅ ቁጥር 52/1985 አንቀፅ 53 
ንዐስ አንቀፅ 5፣ በዯንብ ቁጥር 182/1986 አንቀፅ 39 እና በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 353(1)(ሇ) 
በወንጀሌነት የሚያስጠይቅ ህገወጥ ተግባር እንዯሆነ የዴንጋጌዎቹን ይዘት በማገናዘብ ሇመሇየት 
ይቻሊሌ፡፡ የአንዱት አገር ህግ ህገወጥ ተግባር በተሇይም ወንጀሌ መሆኑን በግሌፅ በመዯንገግ 
ማንኛውም ሰው ዴርጊቱን እንዲይፇፅም የከሇከሇውን ተግባር ሇመፇፀም ውሌ የተዋዋለ 
የተስማሙ ሰዎች ውለ በመሰረታዊ ባህሪውና ሞራሊዊ ይዘቱ ህገወጥ የሆነውን ውሊቸውን 
በፌርዴ ቤት ውሣኔ በማስገዯዴ ሇማስፇፀም አይችለም፡፡ ዲኞችም በመሰረታዊ ይዘቱ ሞራሊዊ 
ባህሪው ህገወጥ የሆነ ውሌ እንዱያስፇፅሙ ያቀረበሊቸውን ጥያቄ አንቀበሌም ማሇት እንዯሚችለ 
ከፌትሀብሓር ሔግ ቁጥር 1718 ንዐስ አንቀፅ 1 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው 
ተጠሪ በህገወጥ መንገዴ በይዞታው ሊይ ያሇውን የኮንስትራክሽን ማዕዴን ሇመሸጥ ከአመሌካች 
ጋር ያዯረገው ውሌና አመሌካችም የፀና ፇቃዴ ከላሇው ተጠሪ በመግዛት የኮንስትራክሽን ማዕዴን 
ሇመጠቀም የተዋዋሇው ውሌ በመሰረታዊ ይዘቱ ሞራሊዊ ባህሪው ህገወጥ ውሌ ነው፡፡ ይህም 
በመሆኑ ተጠሪ አመሌካች በውለ መሠረት ያሌከፇሇኝ ገንዘብ በማሇት  የሚያቀርበውን ጥያቄም 
ሆነ አመሌካች ህገወጥ በሆነው ውሌ መሠረት ክፌያ ፇፅሜ ተጠሪ የውሌ ግዳታውን 
አሌፇፀመም በሚሌ ወይም በላሊ ምክንያት በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት በህገወጥ ውሌ 
የከፇሌኩት ክፌያ ይመሇስሌኝ በማሇት የሚያቀርበውን ጥያቄ ፌ/ቤቶች በመቀበሌ 
የሚመሇከቱበትና ውሳኔ ሉሰጡ የሚችለበት የህግ መሠረት የላሇ መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁ/1716 
እና የፌ/ብ/ሔ/ቁ/1718 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም የፀና ፇቃዴ ሣይኖረው የኮንስትራክሽን ማዕዴን ሇአመሌካች ሇመሸጥ ተጠሪ ከአመሌካች 
ጋር ያዯረገውን ህገወጥ ውሌ በህግ ፉት ምንም አይነት ውጤትና ተፇፃሚነት የላሇው ሆኖ እያሇ 
እንዯ ህጋዊ ውሌ በመቁጠር አመሌካች ሇተጠሪ ቀሪውን የማዕዴን ዋጋ ብር 40,000(አርባ ሺህ 
ብር) ከነወሇደ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ውሳኔ መስጠቱና ውሳኔውንም አመሌካችን በማስገዯዴ 
ማስፇፀሙ ከሊይ በዝርዝር የገሇፅናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ የሀዋሳ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ያዯረገው ህገወጥ ውሌ 
እንዱፇፀምሇት ያቀረበውን ጥያቄ በማስተናገዴና በዲኝነት በማየት የሰጠውን ውሳኔ ጉዲዩን 
በይግባኝ ያየው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ማረምና ማስተካከሌ ሲገባው የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን 
ውሳኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
2. ሁሇተኛው ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች የኮንስትራክሽን ማዕዴን በሚያወጣበት ጊዜ የተጠሪ 
የእርሻ መሬት ሊይ በነበሩ ንብረቶች ማሇትም የሙዝ ተክሌ፣ የእንሰትና የቡና ተክሌና ዋንዛ 
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ዛፌ፣ የበቆል ሰብሌ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን 
ሥሌጣን ባሇው የሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በእርሻ መሬቱ ሊይ ባለ ዛፍችና 
ተክልች ሊይ ብቻ ሣይሆን የእርሻ መሬቱ ሊይ ሇእርሻ ሥራ አገሌግልት ሇመስጠት በማይችሌ 
ሁኔታ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ጥፊት በሆነ አዴራጎት በተጠሪ የእርሻ 
መሬት ሊይ ጉዲት በማዴረስ በተጠሪ ሊይ ሊዯረሰው ኪሣራ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 
ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው አመሌካች በተጠሪ የእርሻ መሬት ሊይ ጉዲት አሊዯረስኩም በማሇት 
ያቀረበው ክርክር የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት በህግ በተሠጠው 
ሥሌጣንና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 272 መሠረት ከቦታው ዴረስ በመሄዴ ያረጋገጠውን ፌሬ 
ጉዲይ ሰበር ችልቱ እንዱሇውጥ የቀረበና የሰበር ችልት የህገመንግስቱን አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 
3(ሀ) እና የአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 10ን ያሊገናዘበና የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡  
 
የካሳውን መጠን በተመሇከተ አመሌካች በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት 
ሺህ ብር) ሆኖ እያሇ ከዯረሰበት ጉዲት በሊይ ካሣ እንዴከፌሌ ተወስኖብኛሌ በማሇት ያቀረበውን 
ክርክር አግባብነት ካሇው የህግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ በመርህ ዯረጃ ሇተጎጂው 
የሚከፇሇው የካሣ መጠን ከዯረሰበት ኪሳራ ጋር የተመጣጠነ መሆን እንዲሇበት ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2091 እና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2992 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይችሊሌ፡፡ አመሌካች በፇፀመው ጥፊት 
የሆነ ዴርጊት ተጠሪ ሊይ ያዯረሰበት የጉዲት መጠን ምን ያህሌ ነው? የሚሇውን ነጥብ 
ስንመሇከተው የግብርና ባሇሙያ ተጠሪ በእርሻ መሬቱ ሊይ የተከሊቸው የሙዝ፣ የቡና፣ 
የእንሰትና የዋንዛ ዘፌ እንዯዚሁም የበቆል ሰብሌ በአመሌካች አዴራጎት የወዯሙ መሆኑን 
ግምታቸውም ብር 62,000 (ስዴሳ ሁሇት ሺህ ብር) እንዯሆነ በማረጋገጥ እንዲቀረበ የሥር ፌርዴ 
ቤት በውሳኔው ገሌፆታሌ፡፡ 
 
ሆኖም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያዯረሰው ጉዲት በመሬቱ ሊይ የነበረውን ሀብት ግምት ብቻ 
አይዯሇም፡፡ የተጠሪ መሬት የእርሻ ተግባር ሇመቀጠሌ በማያስችሌ ሁኔታ ጉዲት የዯረሰበት 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዴ አርሶ አዯር ሇጊዜው ወይም ሇዘሇቄታው የእርሻ ሥራውን በይዞታው 
ሊይ ሇመሥራት በማይችሌበት ሁኔታ በመሬቱ ሊይ ባሇው የንብረቱ ግምት ብቻ ሣይሆን 
የመፇናቀያ ካሣ ሉከፇሇው የሚገባ መሆኑን አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀፅ 8 እና አንቀፅ 9 
ዴንጋጌዎች በማመሳሰሌ ትርጉም በመስጠት ሇማገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስናየው 
አመሌካች ተጠሪ በመሬቱ ሊይ የነበረውን አትክሌትና ሰብሌ ግምት ብቻ ሉከፇሇው ይገባሌ 
በማሇት ያቀረበው ክርክር የሔግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች 
በተጠሪ መሬት፣ ሰብሌና አትክሌት ሊይ ሊዯረሰው ጉዲት ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር) ካሣ ሇመክፇሌ ከተጠሪ ጋር የግሌግሌ ውሌ የተዋዋሇ መሆኑን ውለን የሚያረጋግጥ 
የጽሁፌና የሰው ማስረጃ እንዯቀረበ የሥር ፌርዴ ቤት በውሳኔው በግሌፅ አስፌሮታሌ፡፡ በፌሬ 
ጉዲይ ረገዴ የሥር ፌርዴቤት ያረጋገጠውን ይህንን ፌሬ ጉዲይ በመያዝ አግባብነት ካሇው የህግ 
ዴንጋጌ ጋር ስናገናዝበው አመሌካች ከተጠሪ ጋር ባዯረገው የግሌግሌ ውሌ መሠረት ብር 
120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3312 መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ አመሌካች ብር 
120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ መወሰኑ ስህተት አሇበት በማሇት ያቀረበውን 
አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡  
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ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) 
የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 
በአጠቃሊይ አመሌካች በተጠሪ መሬት ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር) ካሳ ይክፇሌ በማሇት የሰጡትን የቅጣት ውሳኔ አፅንተናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በተጠሪና 
በአመሌካች መካከሌ የተዯረገውን ህገወጥ ውሌ ምክንያት በማዴረግ ተጠሪ አመሌካች ብር 
40,000(አርባ ሺህ ብር) እንዱከፌሇው ያቀረበውን ክስ ተቀብሇው ማየታቸውና መወሰናቸው 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት አሻሽሇን ወስነናሌ፡፡ 

 
 

ው ሣ ኔ 
1.የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት የዯ/ብ/ብ/ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሸሽሎሌ፡፡ 

2.ተጠሪና አመሌካች የኮንስትራክሽን ማዕዴን ሇመሸጥና ሇመግዛት ፇቃዴ ሣይኖራቸው ያዯረጉት 
ውሌ ህገወጥ ውሌ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3.በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገው ውሌ ህገወጥ ውሌ በመሆኑ ተጠሪም ሆነ አመሌካች 
የውለን አፇፃፀም ሆነ ከውለ ጋር ተያያዥነት ያሇው ጉዲይ በፌ/ቤት ታይቶ ውሳኔ 
እንዱሰጥሊቸው የሚያቀርቡት ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4.የበታች ፌ/ቤቶች ተጠሪ ህገወጥ ውሌ ይፇፀምሌኝ በማሇት ያቀረበውን ክስ ተቀብሇው 
አመሌካች ሇተጠሪ ብር 40,000(አርባ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ 
ተሻሽሎሌ፡፡ 

5.የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በተጠሪ የእርሻ መሬት ሊይ የነበረውን ንብረትና በእርሻ መሬቱ ሊይ 
ሊዯረሰው ጉዲት ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ብር) ካሳ እንዱከፌሌ የሰጡት የውሳኔ 
ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

6.በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
 
ት.ዘ 
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የሰ/መ/ቁ. 71184 

ጥር 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሀመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዓሔመዴሌሃዱ ካህሳይ - ከጠበቃ ወ/ጊዮርጊስ ማሩ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  የፋዳራሌ ዓቃቤ ህግ - በላለበት፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ አመሌካች በሥራና ሠራተኛ ማገናኘት አገሌግልት አዋጅ 
ቁ. 632/2002 በአንቀጽ 16(1) (መ)፣ 18(1) (ሀ)፣ 20(2) እና 40(3) የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች 
በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት ተጠሪ በመሰረተው ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ የክሱም ዝርዝር ተከሳሽ (አመሌካች) ኢትዮጵያውያንን ሇሥራ ወዯ ውጭ 
አገር ሇመሊክ የሚያስችሌ ፇቃዴ አውጥቶ ገሌፌ የግሌ ሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ የሚሌ 
ከፌቶ በሚሰራበት ጊዜ የግሌ ተበዲይ ወ/ሪት ፊኢዛ ይመር ዘገየን በኤጀንሲው ፀሏፉ አማካኝነት 
ማሟሊት የሚገባትን ቅዴመ ሁኔታዎች እንዴታሟሊ ከተዯረገች በኋሊ በኤጀንሲው በኩሌ የአየር 
ቲኬት እና ቪዛ በኢሜሌ ተሌኮሊት በአዋጁ መሰረት ውለን በሚመሇከት በሰራተኛና ማህበራዊ 
ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ሳያዋውሌ ሚያዝያ 7 ቀን 2001 ዓ.ም ወዯ ባህሬን አገር የሊካት በመሆኑ 
ከተሊከችም በኋሊ መብቷንና ዯህንነቷን መጠበቅ ሲገባው ባሇመጠበቁ ተበዲይዋ ሇብዙ ስቃይ 
እንዴትጋሇጥ በማዴረጉ እንዱሁም ተበዲይዋን የስራ ዘመንዋ ሲያሌቅ ወይም ሲቋረጥ ወዯአገሯ 
መመሇስ ሲገባው ባሇመመሇሱ ወይም ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ በፇጸመው የህግ መጣስ 
ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ በክሱ የተጠቀሰውን ዴርጊት አሌፇጸምኩም፤ ጥፊተኛ 
አይዯሇሁም በማሇት ክድ በመከራከሩ ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በቅዴሚያ 
የዓቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ከሰማ በኋሊ፣ አመሌካች ሉከሊከሌ ይገባሌ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ 
በመቀጠሌም የአመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎች የሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም አመሌካች 
እንዯክሱ አቀራረብ የወንጀሌ ዴርጊቱ ስሇመፇጸሙ በማስረጃ ተረጋግጧሌ የሚሌ መዯምዯሚያ 
ሊይ በመዴረሱ በአመሌካች ሊይ የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህም አመሌካች 
በብር 8,000 (ስምንት ሺህ ብር) እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሳኔውን 
በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የነበረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን 
ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 
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አመሌካች ሏምላ 11 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በስር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሳኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቧሌ፡፡ 
እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ 
የቀረበው የግሌ ተበዲይ በአመሌካች ኤጀንሲ በኩሌ መሄዴዋ ሳይረጋገጥ እንዱሁም በአካሌ ቀርባ 
እንግሌት እንዯዯረሰባት ባሊስረዲችበት አመሌካች ጥፊተኛ ተብል የመቀጣቱን አግባብነት 
ሉመረመር ይገባሌ ተብል ነው፡፡ በመሆኑም ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር ከተሰጠው ውሳኔ 
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ከሊይ እንዲመሇከትነው ዓቃቤ ሔግ ያቀረበው ክስ በዝርዝር እና በግሌጽ ፌሬ ነገሮችን ያመሇከተ 
ከመሆኑም በሊይ፤ በአመሌካች ዴርጊት ተጣሱ የተባለትን የአዋጁ ዴንጋጌዎችም እንዯዚሁ 
በዝርዝር ተጠቅሰዋሌ፡፡ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም እንዯክሱ 
ያስረዲለ ተብሇው በዓቃቤ ሔግ የተቆጠሩትን የሰው እና የሰነዴ ማስረጃዎች ሰምቷሌ፡፡ በሰማው 
ማስረጃ ተበዲይ ወዯባህሬን የተሊከችው በዓቃቤ ሔግ ክስ ዝርዝር በተገሇጸው ሁኔታ አመሌካች 
ባመቻቸው መንገዴ መሆኑን፣ የግሌ ተበዲይ ወዯ ባህሬን ከሄዯች በኋሊ ችግር እንዲጋጠማት 
ሲነገረው እና ወዯሀገርዋ እንዱያስመጣት ሲጠየቅ ፇቃዯኛ ሳይሆን መቅረቱን፣በመጨረሻም የግሌ 
ተበዲይ በራሷ ወጪ ተሳፌራ ወዯ ሀገሯ ብትመጣም፤ ጤንነቷ ግን ዯህና እንዲሌሆነ በፌሬ ነገር 
ረገዴ ማረጋገጡን በውሳኔው ሊይ በዝርዝር እና በግሌጽ ማመሌከቱን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌ ዯግሞ አመሌካች የግሌ ተበዲይ ወዯውጪ ሀገር የተሊከችው ከእሱ እውቀት (እውቅና) 
ውጪ በኤጀንሲው ፀሏፉ በኩሌ መሆኑን እንዯሚያስረዲ በመግሇፅ ባስያዘው ጭብጥ መሠረት 
የመከሊከያ ማስረጃ ማሰማቱን እና ፌ/ቤቱ ግን የተሰማው መከሊከያ ማስረጃ በዓቃቤ ሔግ ማስረጃ 
የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ሇማስተባበሌ አሌቻሇም ሇማሇት ክብዯት እንዲሌሰጠው ተመሌክተናሌ፡፡ 

እንዯምናየው አመሌካች በዓቃቤ ሔግ በዝርዝር የተመሇከተውን ፌሬ ነገር ክድ በመከራከሩ ፌ/ቤቱ 
የፌሬ ነገር ጭብጥ በመመስረት ማስረጃዎን ሰምቷሌ፡፡ በዚህ ሂዯት የሰማችውን ማስረጃዎችም 
መዝኖ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ አመሌካች ግን አሁንም የግሌ ተበዲይን ወዯ ውጭ ሀገር 
ስሇመሊኩ በማስረጃ አሌተረጋገጠብኝም በማሇት ነው እየተከራከረ ያሇው፡፡ ጭብጥ ሇማስያዝ 
በሰበር ችልቱ እንዱመረመርሇት የጠየቀውም ይህን የፌሬ ነገር ጉዲይ ነው፡፡ የግሌ ተበዲይ ቀርባ 
እስካሌመሰከረችብኝ ዴረስ እንግሌት ዯርሶባታሌ ተብል ጥፊተኛ መባሌ የሇብኝም የሚሌ 
ክርክርም አንስቷሌ፡፡ እንዯሚታወቀው ይህ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት የፌሬ ነገር 
ጭብጥን በማስረጃ የማጣራትም/የማንጠርም/ ሆነ ማስረጃውን በመመዘን ዴምዲሜ ሊይ የመዴረስ 
ሥሌጣን በሔጉ አሌተሰጠውም፡፡ በኢፉ.ዱሪ. ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(30(ሀ) እና በፋዳራሌ 
ፌ/ቤቶች አዋጅ ቁ.25/88 አንቀጽ 10 እንዯተዯነገገው ሇሰበር ችልቱ የተሰጠው የዲኝነት ሥሌጣን 
የክርክር ሥርዓቱን ጨርሶ በተሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ የተፇጸመውን መሠረታዊ የህግ ስህተት 
በማረም የተወሰነ ነው፡፡ በመሆኑም ዴርጊቱን ሇመፇጸሜ በማስረጃ ሳይረጋገጥ ነው የጥፊተኝነት 
እና የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇብኝ የሚሇውን መነሻ በማዴረግ አመሌካች ያስያዘውን የፌሬ ነገር 
ጭብጥ የምንመረምርበት አግባብ የሇም፡፡ የግሌ ተበዲይ የሆነ ሰው እስካሌመሰከረ በላልች 
ማስረጃዎች የወንጀሌ ዴርጊት መፇጸሙን ማረጋገጥ አይቻሌም የሚሌ የህግ ፌሌስፌናም ሆነ 
ሔግ ስሇላሇም የግሌ ተበዲይ ቀርባ ስሇዯረሰባት እንግሌት ሳታስረዲ ጥፊተኛ መባላ ተገቢ 
አይዯሇም የሚሇው የአመሌካች መከራከሪያም ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ አቤቱታ 
የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው የምንሌበት 
ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.95035 ሰኔ 21 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ጠ/ፌቤት በወ/ይ/መ/ቁ. 59774 ግንቦት 10 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በወ/መ/ሔግ/ሥ-ሥ-ሔ-ቁ. 195(2)(ሇ) (2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት.ዘ 
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                                                የሰ/መ/ቁ. 60542           
  

         የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-ሒጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ተክሇዴንግሌ ገ/ሚካኤሌ 

ተጠሪ፡- የፋ/ሥ/ም/ፀ/ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ሔግ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                              ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የሙስና ወንጀሌን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካችና በላልች ስምንት ሰዎች ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ 
ነው፡፡የአሁኑ አመሌካች የተከሰሱት በአንዴ መዝገብ በተከፇተ ክስ ሲሆን የክሱ ይዘትም 
አመሌካቹ በ1996 ዓ/ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1ሀ)፣33 እና 
407(1(ሀ)(ሏ))፣(2) እና (3) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም 
ሇራሱ ሇማግኘትና በመንግስትና በሔዝብ ጥቅም ሊይ ከፌተኛ የሆነ ጉዲት ሇማዴረስ በማሰብ በስር 
ፌርዴ ቤት  ቀዯም ሲሌ አዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ተመዴቦ ሲሰራ በነበረበት ወቅት በስራው 
አጋጣሚ በእጁ የገባውን የአዱስ አበባ ከተማ ማስተር ፔሊን ከስራ ሲታገዴ በሲዱ በመገሌበጥና 
በኮምፑዩተር በመታገዝ በከተማው ውስጥ ያለትን ክፌት ቦታዎችን በመሇየትና ቀዯም ሲሌ 
በነበረው ስርዓት ሇማኅበራት ይፇቀዴ የነበረውን የቤቶች ፔሊን ቶፕልጂ በወቅቱ በከተማ 
ሌማትና ቤት ሚኒስቴር የሚሰራባቸውን የቤቶች አይነት በፔሊን በማዘጋጀት ሔጋዊ ያሌሆኑ 
ማህበራትን ከሔግ ውጪ በማዯራጀትና ቦታን በመስጠት የሙስና ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል  
በአንዯኛ ተራ ቁጥር ተከሳሽ ከነበረው ከአቶ በሃይለ ሇማ ዴንቁ ጋር በጥቅም በመመሳጠር 
በሏሰትና በተቀነባበረ ዘዳ "ሻሊ" የሚባሌ ሃሰተኛ የመኖሪያ ቤት የሔብረት ስራ ማህበር 
እንዱቋቋም አዴርጎ በሀሰተኛ መንገዴ የተዘጋጀው የማህበሩን ፊይሌ ከስር ሁሇተኛ ተከሳሽ(ወ/ሮ 
ዯሃብ ገ/ሔይወት) ጋር የጥቅም ግንኙነት በመፌጠር በ1998 ዓ/ም የካ ክፌሇ ከተማ ማህበር 
ማዯራጃ ፅ/ቤት ውስጥ እንዱገባ በማስዯረግና የማህበሩ አባሊትም የተሳሳተ ግንዛቤ እንዱኖራቸው 
እና ማህበሩን ሔጋዊ አስመስል በማቅረብና በሁሇተኛ ተከሳሽ በኩሌ ሃሰተኛውን ማህበር ሔጋዊ 
አስመስል እንዱነገር አዴርጎ 248 የማህበሩ አባሊት በሔገ ወጥ መንገዴ መሬት እንዱያገኙ 
በማዴረግና ቦጋሇ የተባሇውን ሏሰተኛ እና ሔገ ወጥ ማህበር ፊይሌም ከ1ኛ ተከሳሽ በመቀበሌ 
ሇሁሇተኛ ተከሳሽ ሰጥቶ ወዯ ክፌሇ ከተማው ማህበራት ማዯረጃ ፅ/ቤት እንዱገባ አዴርጎ 
በሁሇቱም ሏሰተኛ ማህበራት ሔገ ወጥ ጥቅም በማግኘት፣በማስገኘትና በመንግስትና በሔዝብ 
ጥቅም ሊይ ከፌተኛ የሆነ ጉዲት በማዴረስ የሙስና ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚሌ ነው፡፡ጉዲዩ 
አግባብነት ባሇው ስነ ስነ ሥርኣት ተመርቶ አመሌካች ክሱን በመካዴ በመከራከራቸውም አቃቤ 
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ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቧሌ፡፡የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች 
ተመርምረውም አመሌካች "ሻሊ" የሚባሌ የመኖሪያ ቤት ሔብረት ማህበር ሉቀመንበር 
ሇመሆናቸው አቃቤ ሔግ ባቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ማስረዲቱ መረጋገጡን ፌርዴ ቤቱ ገሌፆ 
ይህንኑ እንዱከሊከለ ተዯርጎ አመሌካች በበኩሊቸው አለኝ ያሎቸውን ማስረጃዎችን ሇመከሊከያ 
ማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም 
አመሌካች በመከሊከያ ማስረጃዎቹ የአቃቤ ህግን  የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ 
ያሌቻለ መሆኑን በመግሇፅ በአቃቤ ሔግ የክስ ማመሌከቻ ተጠቅሶ የቀረበባቸውን ዴንጋጌ 
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 113(2) መሰረት ዝቅ አዴርጎ አመሌካችን በወንጀሇኛ መቅጫ ሔጉ 
አንቀጽ 32(1(ሀ))፣33 እና 407(1(ሀ)) ስር ጥፊተኛ አዴርጎአሌ፡፡ከዚኅም በኋሊ የግራ ቀኙን 
የቅጣት አስተያየት ከተቀበሇ በሁዋሊ አመሌካችን በአምስት አመት ፅኑ እስራትና በብር 
5,000.00(አምስት ሺኅ ብር) የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ወስኖባቸዋሌ፡፡በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም 
ተቀባይነት አሊገኙም፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ 

አመሌካች መስከረም 18 ቀን 2003 ዓ/ም በጻፈት አምስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ይዘቱም ባጭሩ፡-አመሌካች የመንግስት ሰራተኛ ሳይሆኑ በሙስና መከሰሳቸው 
ያሊግባብ መሆኑን፣በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141 ነጻ በተባለበት ጉዲይም ተመሌሶ ጥፊተኛ 
መባሊቸው ስነ ሥርኣቱን ያሌጠበቀ መሆኑን፣የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካች እንዱቀርብና 
ፉርማው እንዱመረመር የተጠየቀውን የሰነዴ ማስረጃ በፍረንሲክ ሳያስመረምር አሌፍ ውሳኔ 
መስጠቱም የማስረጃ አቀራረቡና አመዛዘኑ ሥርዓት ሔጉን ያሌጠበቀ መሆኑን የሚያሳይ 
መሆኑን ዘርዝርው በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ ተሽሮ 
አመሌካች በነጻ እንዱሰናበቱ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም 
አመሌካች የቤት ስራ ማህበር ሉቀመንበር ናቸው ተብል ጥፊተኛ መዯረጋቸው ተገቢ መሆን 
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎሌ፡፡በዚህም መሰረት 
ተጠሪ የካቲት 15 ቀን 2003 ዓ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው 
መጋቢት 09 ቀን 2003 ዓ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇአቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

አመሌካች  በሰበር አቤቱታቸው ሊይ ከጠቀሷቸው የቅሬታ ነጥቦች መካከሌ አንደ ተጠሪ ክሱን 
በማስረጃ አሇማስዯገፈንና አመሌካች እንዱመረመርሊቸው የጠየቁት ሰነዴ በፍረንሲክ ሳይመረመር 
እንዱሁም ሇተሰሙት የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ክብዯት ሳይሰጥ መታሇፊን የሚመሇከት 
ነው፡፡ይሁን እንጂ በዚህ ረገዴ የቀረበው ቅሬታ በሰበር ችልት እንዱታይ በጭብጥነት ያሌተያዘ 
ከመሆኑም በሊይ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የግራ ቀኙን ማስረጃ በማጣራትና በመመዘን የአመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን 
የአቃቤን  ህግን ማስረጃዎችን የማስተባበሌ ብቃት የሊቸውም በሚሌ ያሇፈት ነው፡፡ በመሆኑም 
ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሰት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 10 መሰረት የተሰጠው ሥሌጣን በበታች ፌርዴ ቤቶች በተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ 
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መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን ቅሬታ ይህ ችልት 
የሚመረምረው ሁኖ ስሊሊገኘው አሌፇነዋሌ፡፡ 

ላሊው አመሌካች ያቀረቡት ቅሬታ አመሌካች የመንግስት ሰራተኛ ሳይሆኑ በሙስና ወንጀሌ 
መከሰሳቸው አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 7 ዴንጋጌን በግሌፅ የሚጻረር ነው በሚሌ ነው፡፡ይሁን 
እንጂ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ቅሬታ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 33 ዴንጋጌን መንፇስና 
ይዘት ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ምክንያቱም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት 
የተከሰሱት የመንግስት ሰራተኞቾ ጋር የጥቅም ትስስር በመፌጠር በመንግስትና በሔዝብ ጥቅም 
ሊይ ከፌተኛ ጉዲት አዴርሰዋሌ በሚሌ ከመሆኑም በሊይ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 33 መሰረት አንዴ 
ሰው የመንግስት ሰራተኛ ባይሆንም በሙለ ፇቃደና እውቀቱ የሙስና ወንጀሌ ሙለ ተካፊይ 
መሆኑ ከተረጋገጠ በሙስና የሚከሰስበት አግባብ መኖሩ የተዯነገገ ነውና፡፡  

በዚህ ችልት እንዱታይ የተያዘውና አመሌካች በመከራከሪያነት ያቀረቡት ላሊው ነጥብ አመሌካች 
የቤት ማህበሩ ሉቀመንበር ናቸው በማሇት ጥፊተኛ መባሊቸው ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን 
የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች የተከሰሱት ሔጋዊ ያሌሆኑ ማህበራትን የሉቀመንበርነት ስሌጣን 
አሇኝ በማሇት አዯራጅተው ሇማህበሩ አባሇት ያሊግባብ ቦታ እንዱሰጥ አዴርገዋሌ፣በዚህም 
በመንግስትና በሔዝብ ጥቅም ሊይ ከፌተኛ ጉዲት አዴርሰዋሌ በሚሌ ሲሆን የማህበራቱ ሔጋዊ 
አሇመሆንና ማህበራቱ ሲዯራጁ  እንዱሁም ቦታውን ሲወስደ አመሌካች የነበራቸው ሚና ፌሬ 
ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት 
ነጥብ ነው፡፡በመሆኑም የቤቱ ማህበራት ሔጋዊ ያሇመሆናቸውና የተዯራጁትም አመሌካች 
በሉቀመንበርነት በነበራቸው ሚና ጭምር መሆኑ ከተረጋገጠ አመሌካች በወንጀሌ የማይጠየቁበት 
ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ላሊው አመሌካች በዚህ ዴርጊታቸው ነጻ ተብሇው 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 የተሰጠ ብይን የላሇ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤትን መዝገብ 
አስቀርበን የተመሇከትን በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተነሳው ቅሬታም እውነትነት የላሇው በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡በአጠቃሊይ በአመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኛነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

                                   ው  ሣ  ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 60587 ሚያዚያ 04 እና 14 ቀን 2002 ዓ/ም   
ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 56628 ሰኔ 29 ቀን 
2002 ዓ/ም የፀናው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195((2(ሇ-2)) 
መሰረት ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረት ቅጣቱን ተከታትል ያስፇፅም ዘንዴ ውሳኔው መፅናቱ 
ሇማ/ቤቱ ይገሇፅሇት ብሇናሌ፡፡ይፃፌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                            የማይነበብ አምስት የዲኞች ፉርማ አሇበት 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 64612 

የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1ኛ/ ሏሰን አማን መሏመዴ     ጠበቃ ሚሉዮን አበራ 

     2ኛ/ ብርሃን መኯንን ዯሣሇኝ 

ተጠሪ፡-  የፋ/ሥ/ፀረ-ሙስና ኮሚሽን- ዏቃቤ ሔግ- ዋሌተንጉስ ፌቅሬ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በተጠሪ መስሪያ ቤት ስሌጣን ስር የሚወዴቁና ክስ ሉመሰረትባቸው የሚገባቸውን የወንጀሌ 
ዴርጊቶችን እንዱሁም በተጠሪ መስሪያ ቤት ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ጉዲይ በኮሚሽኑ አቃቤ 
ሔግ ክስ ሉመሰረት የሚችሌበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ 

የሥር ፌ/ቤት የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ በአመሌካቾች ሊይ የመሰረተው ክስ በሁሇት ምዴብ የተከፇሇ 
ነው፡፡ የመጀመሪያው ክስ፡- የወ/ሔግ አንቀጽ 32/ሀ/ እና 379/1ሀ/ን ጠቅሶ አመሌካቾች በላልች 
ሀሰተኛ ሰው ስም የተዘጋጀ የጅምሊ ንግዴ ፇቃዴ አስመስሇው አዘጋጅተው ሇጨረታ አቀርበው 
ተወዲዴረዋሌ የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው ክስ ዯግሞ የወ/ሔግ አንቀጽ 32/1ሀ/እና 696/ሏ/ 
የተመሇከተውን ተሊሌፇው በ1ኛው ክስ ሊይ የተጠቀሰውን ሰነዴ ሏሰተኛነቱን ዯብቀው ሇጨረታ 
በማቅረብ የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽኑን አታሇው በመንግሥት ሊይ የብር 
707,805.00 ጉዲት በማዴረሣቸው ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትም የአቃቤ ሔጉን ክሶች ሇአመሌካቾች አንብቦሊቸው እንዱረደት ከአዯረገ በሁዋሊ 
አመሌካቾች በክሱ ሊይ ተቃውሞ በማቅረባቸው ጉዲዩን መርምሮ ተከሣሾች ሁለም በግሌ 
የሚተዲዯሩ እንዯመሆናቸው የመንግሥት ሠራተኛ ተጣምሮ ባሌተከሰሰበት ሁኔታ የኮሚሽኑ 
ዏቃቤ ሔግ በተከሣሾች ሊይ ክስ ሇመመስረት ከወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 404/3/ አንፃር ስሌጣን 
የሇውም በማሇት መዝገቡን በአብሊጫ ዴምጽ ዘግቶ ተከሣሾች ከእስር እንዱሇቀቁ ትእዛዝ 
ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ተጠሪ በአመሌካቾች 
ሊይ የሙስና ወንጀሌ ክስ ማቅረቡ ሔጋዊ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን ሽሮታሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች 
የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ ከመንግሥት ሠራተኞች ጋር 
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ሣያጣምር በግሇሰቦች ሊይ ክስ ሇመመሥረት የሚችሌበት የሔግ አግባብ ሳይኖር የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን መሻሩ ያሊግባብ ነው 
በማሇት ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ 
በአመሌካቾች ሊይ የቀረበው ክስ የመንግስት ሰራተኞች ባይሆኑም የተጠሪ መስሪያ ቤት 
የማስተናገዴ ስሌጣን አሇው ተብል በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የመወሰኑን አግባብነት 
ሇመመርመር ተብል ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ 
በፅሐፌ በሰጠው መሌስ ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ክስ ያቀረበው ክሱን ሇማቅረብ በተሰጠን 
ስሌጣን ነው፣በተሇይ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 የሙስና ወንጀሌ መሆኑ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
404/4/ ሊይ በግሌጽ የተዯነገገ ሲሆን ይህም ዴንጋጌ የመንግሥት ሠራተኛን ብቻ የሚመሇከት 
አይዯሇም፣አንቀጽ 379 መሠረት ከወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 375 እስከ 378 የተዯነገገውን በአንቀጽ 
375 ዯግሞ "ማንም ሰው…." ብል ነው የሚጀምረው፣ ስሇሆነም አንቀጽ 379 ጠቅሰን ክስ 
ሇማቅረብ ሥሌጣን ያሇን ሲሆን አንቀጽ 696/ሏ/ አጣምረን የከሰስነው ዴርጊቱ በ1ኛ ክስ 
ከጠቀስነው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 ጋር ተያይዞ የተፇፀመ በመሆኑ በማስረጃም ሆነ በውሣኔ 
አሰጣጥ የሚረዲ በመሆኑ እንጂ 696/ሏ/ በአመሌካቾች ሊይ የጠቀስነው ስሌጣን አሇን በሚሌ 
አይዯሇም፣ ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የወ/ሔግ አንቀጽ 379 በመጥቀስ 
በአመሌካቾች ሊይ ክስ መመሥረት ይችሊሌ በማሇት መወሰኑ ተገቢ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
የአሁኑ አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የስር ፌ/ቤት አመሌካቾችን የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ 
ከአቀረበባቸው ክስ መዝገቡን ዘግቶ ያሰናበታቸው በወ/ሔግ አንቀጽ 404/3/ መሠረት ከመንግሥት 
ሠራተኛ ውጭ የሆነ ሰው ከመንግሥት ሠራተኛ ጋር ተጣምሮ ካሌተከሰሰ ወይም ሇመንግሥት 
ሠራተኛ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ከሰጠ ወይም ሇመስጠት ከተስማማ ብቻ በመሆኑ እና ተከሣሾች 
የመንግሥት ሠራተኞች ስሊሌሆኑ ወይም ከመንግሥት ሠራተኛ ጋር ተጣምረው ባሌተከሰሱበት 
ሁኔታ የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ ክስ ሉያቀርብባቸው አይችሌም በሚሌ መሆኑንና ይህንን የስር 
ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ያሌተቀበሇው ዯግሞ በመንግስት ሰራተኛ 
ባሌሆነ ሰውም የኮሚሽኑ አቃቤ ሔግ የሙስና ክስ ሇማቅረብ ሥሌጣን አሇው፣የሙስና ዴርጊት 
ያሌሆነውን የወንጀሌ ዴርጊትም ከሙስና ወንጀሌ ጋር አጣምሮ ክስ ሇማቅረብ የሚችሌበት የሔግ 
አግባብ አሇ በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 404/4/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ 
የሚቻሇው መንግሥታዊ ወይም ወታዯራዊ ሠነድችን አስመስል ማዘጋጀት እንዯሙስና ወንጀሌ 
እንዯሚቆጠር መዯንገጉን ነው፡፡ይህን እንዯሙስና ወንጀሌ የተዯነገገውን ዴርጊት ሉፇጽመው 
የሚችሇው ማን እንዯሆነ ሇማወቅ ዯግሞ በወንጀሌ ሔጉ ሌዩ ክፌሌ በአንቀጽ 375 እና ተከታዮቹ 
ዴንጋጌዎች ስር የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች ማየትን የግዴ ይሊሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች በወንጀሌ 
ሔጉ በሔዝብ ጥቅሞችና በማህበራዊ ኑሮ ሊይ የሚፇጸሙ ወንጀልች በሚገዛው አራተኛ 
መፅሏፌ፣በሔዝብ አመኔታ ሊይ የሚፇፀሙ ወንጀልች ርዕሥ ስር፣ሏሰተኛ ሰነድችን 
መፌጠር፣ሰነድችን ወዯ ሏሰተኛነት መሇወጥና ማጥፊትን በሚመሇከት ምዕራፌ ስር የተቀመጡ 
ሆነው የአንቀጽ 375 ዴንጋጌ በግዙፌ የሚፇጸም ሏሰት በሚሌ ርዕስ የተቀረጸ ሁኖ 
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የመጀመሪያው ፒራግራፌ ማንም ሰው በሚሌ ሏረግ የሚጀመር ሁኖ በንዐስ ዴንጋጌዎቹ ስር 
የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች መኖራቸው ሲረጋገጥ የወንጀሌ ተጠያቂነት መኖሩን 
በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ በአንቀጽ 379 ዴንጋጌ በንዐስ አንቀፅ አንዴ ሥር ከተመሇከተው ይዘትም 
የመንግሥት ሠራተኛ የሆነውን እና ያሌሆነውን ማንኛውንም ሰው የሚመሇከት መሆኑና በዚሁ 
አንቀጽ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ስር ያሰፇረው ዯግሞ የመንግሥት ሠራተኛን ብቻ የሚመሇከት 
ስሇመሆኑ መረዲት የሚቻሇው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም በአንቀጽ 379(2) ስር የሠፇረው 
ከመንግሥት ሠነድች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግንኙነት ያሇው ሆኖ ሠነድችን አስመስል 
ማዘጋጀት ወይም ወዯ ሏሰት መሇወጥን ተግባር ያከናወነውን የመንግሥት ሠራተኛ በግሌጽ 
መሇየቱ በአንቀፁ ንዐስ ቁጥር አንዴ ስር የተመሇከተው ዯግሞ ሰነደ የመንግሥት ሆኖ 
አስመስል ያዘጋጀው ወይም የሇወጠው ማንኛውም ሰው ሉሆን እንዯሚችሌ ግሌጽ ነው፡፡ 
አመሌካቾች አስመስሇው አዘጋጁት የተባሇው የንግዴ ፇቃዴ ማረጋገጫ መንግሥታዊ ሰነዴን 
እንዯመሆኑ ፇጽመዋሌ ተብሇው የተጠረጠሩበት ወንጀሌም የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 "ን" 
የሚመሇከት ነው፡፡ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 "ን" የሚሸፌን ዴርጊት ዯግሞ የሙስና ወንጀሌ 
ነው ተብል በሔግ ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በተሻሻሇው የፋዳራሌ የስነምግባርና የጸረ 
ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር  433/1997 መሰረት የሙስና ወንጀልችን የመመርመና 
የመክሰስ ሥሌጣን የተሰጠው የፋዳራለ ሥነ ምግባርና ፀረ- ሙስና ኮሚሽን ነው፡፡በመሆኑም 
ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሰረት የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ 
ችልት በአመሌካቾች ሊይ የቀረበውን 1ኛ የወንጀሌ ክስ የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ የመክሰስ ስሌጣን 
አሇው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን መሻሩ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

2ኛውን ክስ በተመሇከተ የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ ክስ የመሠረተው ስሌጣን አሇኝ ብል ሣይሆን 
ከ1ኛው ክስ ጋር ግንኙነት ያሇውና ማስረጃውም የሁሇቱ አንዴ ነው በሚሌ እንዯሆነ በስር ፌርዴ 
ቤትና ከይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ከተካሄዯው ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ ኮሚሽኑ በዚህ መሌኩ የሱ 
ስሌጣን ያሌሆኑ ነገር ግን ከመሠረተው የሙስና ወንጀልች ጋር አጣምሮ ክስ ማቅረቡ ዯግሞ 
ከወንጀሌ ሥነ ስርዓት ሔግ ዓሊማጋር ተያይዞ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ 
ተፇፃሚነት ያሇው የተሻሻሇው የፀረ ሙስና ሌዩ የሥነሥርአት እና የማስረጃ ህግ አዋጅ ቁጥር 
434/1997 ነው፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት የሙስና ክስ የሚመራበት ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ይሁን 
እንጂ አዋጁ የኮሚሽኑ አቃቤ ሔግ በእራሱ ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ነገር ግን የሙስና ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ ተብል የተከሰሰ ሰው ከዚሁ ጋር አንዴ ሊይ መከሰስ ያሇበትን የወንጀሌ ዴርጊት አንዴ 
ሊይ ማቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ በግሌፅ ያስቀመጠው ዴንጋጌ የሇም፡፡ ሆኖም ተጠቃሹ አዋጅ 
በአንቀጽ 55 ስር የወንጀሌ ሥነሥርአት ህግ፣ የፌትሀ ብሄር ሥነሥርአት ህግ፣ የወንጀሌ ህግና 
ላልች አግባብነት ያሊቸው ህጎች ከዚህ አዋጅ ጋር እስካሌተቃረኑ ዴረስ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ 
በሚሌ ዯንግጎ በአዋጁ አንቀፅ 58 ስር የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ህጎችን ሇይቶ 
ሲያስቀምጥ የጸረሙስና የሌዩ ስነስርአትና የማስረጃ ህግ አዋጅ ቁ 236/1993 እንዯተሻሻሇ 
መሻሩን፣ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም ላልች ሔጎች በዚህ አዋጅ ውስጥ በተሸፇኑ 
ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት እንዯማይኖራቸው ዯንግጓሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ 
የምንችሇው በአንዴ ጉዲይ ሊይ ክስ ሇማቅረብ ስሌጣን ያሇው አካሌ በሔጉ ከተሰጠው ስሌጣን ጋር 
አንዴ ሊይ የሚታይና ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ስሌጣኑ ከሆነው 
ጉዲይ ጋር ስሌጣኑ ያሌሆነውን ጉዲይ ክስ ሇማቅረብ የሚችሌ ስሇመሆኑ የሚዯነግጉ የወንጀሌ 
ስነ ስርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩን የሚያየው 
ፌ/ቤት ከሙስና ወንጀሌ ክስ ጋር ተጣምሮ የቀረበውንም የወንጀሌ ክስ የማየት ስሌጣን እስካሇው 
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ዴረስ ሁለንም ክሶች አጣምሮ ቢያይ የፌ/ቤትን፣ የከሣሽን እና የምስክሮችንም ጊዜና ጉሌበት 
የሚቆጥብ በመሆኑ የሚዯገፌ ስሇመሆኑ ከሊይ የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
110 ዴንጋጌ ሁሇተኛው ፒራግራፌ ይዘትና መንፇስ ጋር አጣምረን ስናነበው የምንገነዘበው ጉዲይ 
ነው፡፡ ዋናውና ቁሌፌ ነገር የጉዲዩ መታየት በትክክሇኛ ፌትሔ አሰጣጡ ሊይ ሉያስከትሇው 
የሚችሇው አለታዊ ውጤት የላሇ መሆኑ መረጋገጡ ሊይ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ 
በተዘረዘረጉት ሔጋዊ ምክንያቶች የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የኮሚሽኑ 
ዏቃቤ ሔግ በአመሌካቾች ሊይ ያቀረበውን ክስ ሇማቅረብ ሥሌጣን አሇው  በማሇት የስር ፌርዴ 
ቤትን ብይን በመሻር የተዘጋው መዝገብ ተንቀሳቅሶ ጉዲዩ እንዱቀጥሌ ሲሌ የሠጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 60134 ታህሳስ 20 ቀን 
2003 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሔግ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/2ሀ/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. መዝገቡን ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/ዮ 
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 የሰ/መ/ቁ. 66856 

             የመጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡- ውዴማ አበጀ - አሌቀረበም፡፡ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ ዏ/ሔግ አሌቀረበም፡፡ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የአንዴ የወንጀሌ አፇፃፀም ተግባር በሙከራ ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ 
የሚባሇው መቼ፤ እንዳት ነው? የሚሇውን ነጥብ በዚህ የወንጀሌ ጉዲይ በማስረጃ ከተረጋገጡት 
የፌሬ ነገር ጉዲዮች ጋር በማናገዘብ ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡  

የጉዲዩ መነሻ በክሌለ የጉራጌ ዞን ዏ/ሔግ በአሁኑ አመሌካችና በግብረ-አበሮቹ ሊይ ሦስቱም 
ተከሳሾች በወ/ህ/ቁ 32/1/ /ሀ/፣ 27/1/ እና 671/1/ሇ ሥር የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ 
በጅማ ወሇኔ ቀበላ የሚመሊሇሱትን ተሽከርካሪዎች ሇመዝረፌ የጦር መሣሪያ፣ ጭንብሌ፣ የእጅ 
ባትሪ፣ ጩቤ በመያዝ ከመጋቢት 07 ቀን እስከ መጋቢት 08 ቀን 2001 ዓ.ም ዴረስ 
ተንቀሳቅሰው ጠብቀው ተሽከርካሪ በማጣታቸው ሲመሇሱ በተዯረገው ጥቆማ መነሻ በፀጥታ 
ኃይልች ስሇተያዙ በፇፀሙት ከባዴ የውንብዴና ሙከራ ወንጀሌ ተከሰዋሌ በማሇት ያቀረበው ክስ 
ሲሆን፤ የአሁን አመሌካች በተከሳሽነቱ ዴርጊቱን አሌፇፀምኩም፤ ጥፊተኛም አይዯሇሁም በማሇት 
ክድ ተከራክሯሌ፡፡  

በማስረጃነትም የሰው ማስረጃና ተከሳሾች በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 27 እና 35 መሠረት በምርመራ 
ጊዜ ሇመርማሪ ፕሉስ እና በፌ/ቤት የሰጡት ቃሌ ቀርቧሌ፡፡ በሰው ማስረጃው የተረጋገጠው 
መጋቢት 07 ቀን 2001 ዓ.ም ከአንዴ የመኪና አሽከርካሪ ሽፌቶች ሇመዝረፌ ተሰማርተዋሌ 
የሚሌ ጥቆማ አግኝቼ ወዱያውኑ ስከታተሌ ማግኘት አሌቻሌኩም፡፡ ተሽከርካሪ በማስቆም 
በተዯረገው ጥብቅ ክትትሌ እነዚህ ሦስት ሰዎች መታወቂያ ሲጠየቁ የሊቸውም፡፡ በግንባታ ሥራ 
ተሰማርተን የግንባታ ቁሳቁስ እጥረት ስሇአጋጠመ ወዯ መኖሪያችን እየሄዴን ነው አለ፡፡ ዕቃቸው 
ሲፇተሽ ግን አንዴ የጦር መሣሪያ፣ ጩቤ፣ ጭንብሌ ተገኝቶባቸዋሌ የሚሌ ነው፡፡ እንዱሁም 
በምርመራ ጊዜ በሰጡት የእምነት ቃሌም ሇዘረፊ ተስማምተው አስፇሊጊውን ቅዴመ-ዝግጅት 
አዴርገው ያመቸናሌ ብሇው ወዯ አሰቡበት ቦታ በመሄዴ ጫካ ውስጥ ከአዯሩ በኋሊ ባገኙት 
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መኪና ተሳፌረው ሲመሇሱ ከያዙት የዘረፊ ቁሳቁስ ጋር በፕሉስ ቁጥጥር ሥር መዋሊቸውን 
የሚገሌፅ ነው፡፡  

ፌ/ቤቱም ይህንኑ የዏ/ሔግ ማስረጃ እና ተከሳሾች እንከሊከሊሇን ሲለ ያቀረቡትን ማስረጃ 
በማገናዘብ ከመረመረ በኋሊ እንዯ ክሱ አቀራረብ ጥፊተኛ ናቸው ካሇ በኋሊ ከሦስተኛው ተከሳሽ 
በስተቀር በአሁን አመሌካችና ሁሇተኛ ተከሳሸ በነበረው ላሊ ግብረአበር ሊይ የቀረበውን የወንጀሌ 
ጥፊተኝነት እና ቅጣት ሪከርዴ መነሻ በማዴረግ በአሁን አመሌካች ሊይ የ22 ዓመት ፅኑ እስራት 
ቅጣት ጥሎሌ፡፡  

ከዚህም ቀዯም ብሇው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከተባሇበት ፅኑ እስራት የ10 ዓመቱን 
በእስር ሉጨርስ በሚሌ በአመክሮ መሇቀቁን መነሻ በማዴረግ የተጣሇ ቅጣት እንዯሆነ የውሳኔው 
ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ሊይ በዯረጃው ሊለ የበሊይ ፌ/ቤቶች እንዱታረም ቅሬታ ቢያቀርብም ቅሬታው ውዴቅ 
በመዯረጉ ሇመጨረሻ ጊዜ ጉዲዩን በዚህ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ 

በዚህ ችልት ግራ ቀኙ ክርክር ያዯረጉበት ነጥብ ይህ አመሌካች እና ላልች ግብረ-አበሮች 
የፇፀሙት ተግባር በሙከራ ወንጀሌ ሥር ሉወዴቅ የሚችሌ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ሊይ 
ነው፡፡ እኛም በዚሁ ጭብጥ ሊይ ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ቅሬታ ከሥር ፌ/ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ 
ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም በ1997 ዓ.ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 27 እንዯተዯነገገው ማንም 
ሰው አስቦ ወንጀለን ማዴረግ ጀምሮ የወንጀለን ዴርጊት እስከመጨረሻው ባይከታተሌም ወይም 
ሇመከታተሌ ባይቻሌም የወንጀሌ ዴርጊቱ እንዱፇፀም እስከመጨረሻው ተከታትል አስፇሊጊ 
የሆነውን ውጤት ያሊስገኘ ቢሆንም የሙከራ ወንጀለን እንዯፇፀመ እንዯሚያስቆጥረው 
ተመሌክቷሌ፡፡ 

በዚህም ጉዲይ በፌሬ ነገር ረገዴ እንዯተረጋገጠው ከዴርጊቱ በፉት ተከሳሾች ሁሌጊዜ የዘረፊ 
ወንጀሌ በሚፇፀምበት ጫካ መግባታቸው፤ ይህን በተመሇከተ በሰው ጥቆማ አማካኝነት በፀጥታ 
ኃይልች በተዯረገው ክትትሌ ተሳፌረውበት ከነበረው መኪና ከጦር መሣሪያ፣ ጩቤና ጭንብሌ 
ጋር መያዛቸው፤ እንዱሁም በእራሳቸው የእምነት ቃሌ እንዯተረጋገጠው ሇዘረፊ ወንጀሌ 
አስፇሊጊውን ቅዴመ-ዝግጅት አጠናቀው ከዚሁ ጫካ ውስጥ ሲጠባበቁ አዴረው በማግስቱ በመኪና 
ተሳፌረው ሲሄደ ሇዘረፊ ተግባር ሲለ ከያዙት ቁሳቁስ ጋር መያዛቸው ሁለ ሲታይ አመሌካችና 
ግብረ-አበሮቹ የዘረፊ ወንጀሌ ሇመፇፀም እስከመጨረሻው ተከታትሇው ነገር ግን የሚዘረፌ ነገር 
ባሇማግኝታቸው ውጤቱን ያሊገኙ መሆኑን አስረጂ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በአመሌካችና በግብረ-
አበሮቹ በኩሌ የተፇፀመው ተግባር በእራሱ የዘረፊ ወንጀለን ሇመፇፀም ወዯ ኋሊ ከማይመሇሱበት 
ዯረጃ ዯርሰው የነበረ መሆኑን አመሊካች ነው፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቱ ይህንን ሁለ በማገናዘብ 
የሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ አመሌካች ተሊሌፍታሌ ተብል በተጠቀሰው ሔግ አነጋገር መሠረት 
ሆኖ የተገኘ እንጂ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ባሇመሆኑ  የሚከተሇውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 33619 በቀን 
12/06/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195/2/ /ሇ/ /2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
አመሌካች ይህንኑ እንዱያውቀዉ ውጤቱ ባሇበት ማ/ቤት ይገሇፅሇት፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 73953 

                                                     መጋቢት 13 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማው ወላ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሤ 

አመሌካቾች፡- ከፊሇ ሰፇነ - ጉዲይ ተከታታይ አስቀናው ከፊሇ ቀረበ 

ተጠሪ፡- የአማራ ክሌሌ ዓ/ሔግ - የቀረበ የሇም፡፡ 
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዞን ዯምቢያ ወረዲ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የተመሰረተው ክስ ነው፡፡ አመሌካች የተከሰሱት 
በ1996 ዓ/ም በወጣው የወ/መ/ሔግ አንቀጽ 438 ስር የተመሇከተውን በመተሇሇፌ ከመንግስት 
ስራ ጋር በተያያዘ ሁኔታ በሔግ በተፇቀዯው ውጭ አስቦ መጋቢት 22 ቀን 2003 ዓ/ም ዯምቢያ 
ወረዲ ጫሂት ከተማ ሊይ ምክትሌ ሳጅን ሙለጉጃም ሙሇአሇም የተባሇችው የትራፉክ ተቆጣጣሪ 
ፕሉስ ሆና በመስራት ሊይ እንዲሇች አመሌካች የታርጋ ቁጥር ኮዴ 3-28371 አ.አ የሆነች 
አይሱዚ የጭነት መኪና እያሽከረከረ ወዯ ጎንዯር አቅጣጫ ሲመጣ በተዯረገ ቁጥጥር መንጃ 
ፇቃዴ ሳይዝ በማሽከርከር በሔግ አግባብ ክስ አዘጋጅታ ስትሰጠው የክስ ቻርጅ አሌቀበሌም 
በማሇት እምቢተኛ በመሆን በዴጋሚ ሚያዚያ 11 ቀን 2003 ዓ/ም ዯንቢያ ወረዲ ቆሊዴባ ከተማ 
01 ቀበላ በተዯረገው የትራፉክ ዯንብ መተሊሇፌ የክስ ቻርጅ የያዘ እንዱወስዴ ቢጠየቅም 
እምቢተኛ በመሆኑ የመንግስት ስራን የማሰናከሌና የመተባበር ግዳታ መጣስ የወንጀሌ ዴርጊት 
ፇፅሟሌ በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቱን በመካዴ የተከራከረ ሲሆን አቃቤ ሔግ 
በበኩለ አለኝ ያሊቸውን ማስረጃዎችን አቅርቦ አስምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች እንዱከሊከሌ 
ተዯርጎ የመከሊከሌ መብቱ ተጠብቆሇት ምስክሮችን ከአሰማ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ 
የአመሌካች መከሊከያ ማስረጃ የአቃቤ ሔጉን ማስረጃ ሇማስተባበሌ ብቃቱ የላሇው መሆኑን 
ዘርዝሮ ውዴቅ አዴርጏ አመሌካችን በአቃቤ ሔጉ ተጠቅሶ በቀረበበት ክስ ጥፊተኛ በማዴረግ 
በአንዴ አመት ከስዴስት ወር እስራት እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኃሊ በአመሌካች 
ሊይ የተሰጠው የጥፊተኛነት ውሣኔ ሙለ በሙለ ሲጽና የቅጣት ውሣኔው ግን ተሻሽል 
አመሌካች በአንዴ አመት እስራት እንዱቀጣ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇክሌለ 
ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች 
ዴርጊቱን ስሇመፇፀሙ ሳይረጋገጥና ተረጋግጧሌ ቢባሌ እንኳ ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 
438 ስር የማይሸፇን ሁኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሰጡት 
ያሊግባብ ነው በማሇት ውሣኔው እንዱሻርሊቸው ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 438 ስር ጥፊተኛ ተብል የመቀጣቱን አግባብነት 
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ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ 
ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተከሰሰው የትራፉክ ተቀጣጣሪ ፕሉስ ሆኖ 
በመስራት ሊይ የነበረችው የትራፉክ ፕሉስ ጽ/ቤት ባሌዯረባ አመሌካች የታርጋ ቁጥር ኮዴ 3-
28371 አ.አ የሆነች አይሱዚ የጭነት መኪና እያሽከረከረ ወዯ ጎንዯር አቅጣጫ ሲመጣ በተዯረገ 
ቁጥጥር መንጃ ፇቃዴ ሳይዝ በማሽከረከር በሔግ አግባብ ክስ አዘጋጅታ ስትሰጠው የክስ ቻርጅ 
አሌቀበሌም በማሇት በተሇያዩ ሁሇት ቀናት እምቢተኛ በመሆን የመንግስት ስራን የማሰናከሌና 
የመተባበር ግዳታ መጣስ የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች ክድ በመከራከሩ 
አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን ምስክሮች ቀርበው በመሰማታቸውና አመሌካችም የመከሊከሌ መብቱ 
ተጠብቆሇት የመከሊከያ ማስረጃዎችን ያሰማ ቢሆን የአቃቤ ህግ ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ 
ያሇመቻለ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መገሇጽን ነው፡፡ በዚህም መሠረት የሥር ፌ/ቤት 
አመሌካቾችን ሇዴርጊቱ ኃሊፉነት ያዯረጉት የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች በመሰማትና ቃሊቸው ሇጉዲዩ 
አግባብነት፤ ክብዯት ያሇው መሆኑን በማመን አመሌካች በመከሊከያ ማስረጃዎች እንዱያስተባብሌ 
የመከሊከሌ መብቱን በመጠበቅ የአመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን ከሰማ በሁዋሊ የመከሊከያ 
ማስረጃዎቹ የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ የማይችለ መሆኑን ዘርዝሮ ቃሊቸውን 
ውዴቅ በማዴረግ መሆኑን ከውሣኔው ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡  

በመሆኑም አመሌካች የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች ክብዯትን በተመሇከተ ያቀረበውን ቅሬታ 
ስንመሇከተውም ጉዲዩ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በመሆኑና ይህ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት 
ሇዚህ ችልት በአንቀጽ 80 (3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰርት ሇዚህ ሰበር 
ችልት ከተሰጠው መሰረታዊ ሔግ ስህተት ማረም ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ወይም የመሰረታዊ 
ሔግ ስህተት መመዘኛን የማያሟሊ በመሆኑ የምንቀበሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ በፌሬ ነገር ዯረጃ 
አመሌካች የትራፉክ ፕሉስ ባሌዯረባ የትራፉክ ዯንብ መተሊሇፊቸውን በመግሇጽ የሰጠችውን ክስ 
አሌቀበሌም በማሇት እምቢተኛ መሆኑ መረጋገጡን ይዘን ይህ አዴራጏት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
438 ስር የሚወዴቅ መሆን ያሇመሆኑን ስንመሇከተው የተጠቃሹ ዴንጋጌ አርአስት “የመንግስት 
ስራን ማሰናከሌና የመተባበር ግዳታን መጣስ” በሚሌ የተቀመጠ ሁኖ ዴንጌው ሇላልች ሰዎች 
በመንግስት ስራ ሊይ የሚፇፅሟቸው ወንጀልች በሚሌ “ምዕራፌ ሶስት” ስር የሚገኝ ሲሆን ይህ 
ምዕራፌ የሚያሳየውን ላልች ሰዎች ከመንግስት ስራ ጋር በተያያዘ መንገዴ የሚፇፅሟቸው 
ወንጀልች በሚዯነግገው ክፌሌ ሁሇት ስር ያሇ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም በሊይ 
የዴንጋጌው ይዘት ሲታይ ማንም ሰው ከመንግስት ስራ ጋር በተያያዘ ሁኔታ በሔግ በተፇቀዯው 
ወይም በፌርዴ ቤት በተሰጠ ትእዘዝ መሰረት በመንግስት ሰራተኛ ሲጠየቅ ቀርቦ ሇማስረዲት፤ 
ተገቢውን መሌስ ሇመስጠት፤ ሰነድችን ሇማቅርብ ወይም ሇማስመርመር ወይም ሌዩ ሌዩ ቤቶች፣ 
ቦታዎችን ወይም ነገሮችን  ሇማስፇተሽ እምቢተኛ ከሆነ በጠቅሊሊው ሇምርመራ ያሌተባበረ 
ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ የመንግስት ስራ ያዯናቀፇ እንዯሆነ ተጠያቂነት ያሇበት 
መሆኑን ያሣያሌ፡፡ ከዴንጋጌው ውስጥ “…… በሔግ በተፇቀዯው…..” እና “…… በማናቸውም 
ላሊ መንገዴ…….” የሚለት ሏረጎች ሲታዩ የአመሌካች አዴራጏትም በዚሁ ዴንጋጌ የሚሸፇን 
መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ምክንያቱም የትራፉክ ፕሉስ የትራፉክ ዯንብን የመቆጣጠርና 
የማስፇፀም ስሌጣን በህግ ተሇይቶ የተሰጠው ሲሆን ከዚሁ ስራ ጋር በተያያዘ ኃሊፉነቱንና 
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ተግባሩን በመወጣት ሂዯት ማንም ሰው ሉያስናክሇው የማይገባ፣ ይሌቁንም የመተባበር ግዳታ 
ያሇበት መሆኑ የሚታወቅ ነውና፡፡ ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በአመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(-2))  
መሰርት ሙለ በመለ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ውሣኔው የፀና መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት 
ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት የመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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 የሰ/መ/ቁ 73264 

ሚያዝያ 09 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሀመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-   የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሌስሌጣን-አቃቤ ሔግ ትዝታ ዘውዳ ቀረቡ  

ተጠሪ፡-       1. አቶ አሌፇዴሌ አሻፉ 

             2. አቶ ሰከርያ የሱፌ          ጠበቃ መሏመዴ ከዴር ቀረቡ 

             3. አቶ ኢስማኤሌ ሏሰን 

መዝገቡ ተመርመሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ በወንጀሌ ጉዲይ በተሰጠ ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት 
ሇማቅረብ በሔጉ ተሇይቶ የተመሇከተውን የጊዜ ገዯብ የተመሇከተ ነው፡፡ አመሌካች ባሁኑ 
ተጠሪዎች በአሶሳ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 32(1ሀ) እና የጉምሩክ አዋጅ 
ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የጉምሩክ ስነ ስርዓት ሳይፇጸም 
አስራ አምስት የቀንዴ ከብቶችን ወዯ ሱዲን ሇማስወጣት ሲለ ሰባት ኪል ሜትር ሲቀራቸው 
መያዛቸውን ገሌፆ አንዯኛ ተጠሪ በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት፣ ሁሇተኛ እና ሶስተኛ ተጠሪዎች 
ዯግሞ በግብረ አበርነት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት ክስ የመሰረተባቸው ሲሆን 
ተጠሪዎች ክዯው ተከራክረው አቃቤ ሔግ አለን ያሊቸውን ማስረጃዎችን አቅርቦ ከአሰማ በኋሊ 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪዎች የወንጀሌ 
ዴርጊቱን ስሇመፇጸማቸው አቃቤ ሔግ በማስረጃዎቹ አሊስረዲም በማሇት ተጠሪዎችን ምንም 
መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው ወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 መሰረት በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ከዚህም 
በኋሊ አመሌካች ይግባኙን ሇቤንሻንጉሌ ጉምዝ ብሓራዊ ክሌሌ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
መዯበኛ ችልት አቅርቦ ጉዲዩ ተጠሪዎችን በመሌስ ሰጪነት ያስቀርባሌ ተብል ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የአመሌካች የይግባኝ አቤቱታ አቀራረቡ በወ/መ/ሔ/ስ/ስ/ቁጥር 187(2) ስር 
የተመሇከተውን የሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ ጠብቆ ያሌቀረበ መሆኑን በማረጋገጥ መዝገቡን 
ዘግቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የይግባኝ ጊዜውን 
ሇመቁጠር መነሻ ያዯረገበት ጊዜ ትክክሇኛ ያሇመሆኑንና ይግባኙን ግንቦት 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
ግሌባጩን በመቀበሌ ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ.ም ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ያቀረበ ሆኖ እያሇ 
የይግባኝ ግሌባጩ ሇአመሌካች የዯረሰው ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ.ም ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ 
በሚሌ ምክንያት የሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ አሌፎሌ ተብል የይግባኝ መዝገቡ መዘጋቱ ሥነ 
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ሥርዓቱን ያሌተከተሇ መሆኑን እንዱሁም በዋናው ጉዲይ የተሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ያሇመሆኑን 
በመዘርዘር ውሳኔው ሉሇወጥ ይገባሌ ሲሌ መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ 
የአመሌካች የይግባኝ አቤቱታው በወቅቱ ያሌቀረበ ነው ተብል በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇዚህ ሰበር ሰሚ 
ችልት ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ሇተጠሪዎችም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሁፌ 
እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ በጭብጥነት የተያዘው የይግባኝ 
ማቅረቢያ ጊዜው ያሇፇው በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ 
 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች የይግባኝ ጊዜ ማቅረቢያ ሳይጠብቅ 
ይግባኙን አቅርቧሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ግንቦት 10 
ቀን 2003 ዓ.ም ውሳኔ ሰጥቶ አመሌካች የይግባኝ መዝገቡ ተገሌብጦ እንዱሰጠው ውሳኔ ከተሰጠ 
በ2ኛው ቀን ማሇትም ግንቦት 11 ቀን 2003 ዓ/ም መጠየቁን፣ ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ/ም 
ዯግሞ የይግባኝ መዝገቡን ግሌባጩን መቀበለንና በዚህ ቀን ሸኚ የተሰጠው መሆኑና አመሌካች 
ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ.ም ይግባኝ ማቅረቡ መረጋገጡን መርምሮ እነዚህ 
ፌሬ ነገሮችን መሰረት በማዴረግም በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ስር የተመሇከተው የሰሊሳ 
ቀናት የጊዜ ገዯብ ሲሰሊ አመሌካች ይግባኙን ያቀረበው የሰባት ቀናት ጊዜ ከአሇፇ በኋሊ መሆኑ 
ተረጋግጧሌ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ይህንኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ዴምዲሜ የተሳሳተ ነው 
በማሇት በዚህ የሰበር ችልት የሚከራከረው ይግባኙ ተገሌብጦ የተሰጠው ግንቦት 17 ቀን 2003 
ዓ/ም ሳይሆን ግንቦት 25 ቀን 2003 ዓ/ም ስሇመሆኑ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት በነበረው የቃሌ ክርክር ጊዜ ተረጋግጧሌ፣ ማስረጃም ቀርቧሌ በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪዎች 
ዯግሞ ይህ የአመሌካች ክርክር እውነትነት የላሇው መሆኑን በመዘርዘር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌሬ ነገር የፇፀመው ስህተት የሇም በማሇት ሇዚህ ችልት በጽሁፌ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
በዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ዴንጋጌ የውሳኔው ግሌባጭ 
የተሰጠው ሰው ይግባኙን ሇማየት ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ይግባኙን ማቅረብ ያሇበት ግሌባጩ 
በተሰጠው በሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ ስሇመሆኑ አከራካሪ የሆነ የሔግ ጥያቄ አይዯሇም፡፡ 
አከራካሪውና በሰበር ችልቱ ትርጉም ያስፇሌገዋሌ ተብል በአመሌካች ጥብቅ ክርክር እየቀረበ 
ያሇው የይግባኝ መዝገቡ ግሌባጭ ሇአመሌካች የዯረሰው ግንቦት 25 ቀን 2003 ዓ/ም እንጂ 
ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ/ም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ የፌሬ ነገር ክርክር ሲሆን ፌሬ 
ነገሩን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት አመሌካች የይግባኝ መዝገብ ግሌባጩ የዯረሰው ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ/ም ሆኖ በዚሁ 
ቀን በተጻፇሇት ሸኚ ዯብዲቤ መሰረት ይግባኙ ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ/ም መዴረሱን አረጋገጠ እንጂ 
አመሌካች እንዯሚሇው በቃሌ ክርክር ወቅት ሇአመሌካች ይግባኙ የተሰጠው ግንቦት 25 ቀን 
2003 ዓ/ም ስሇመሆኑና ማስረጃም በስር ፌ/ቤት መዝገብ መቅረቡ አሇመረጋገጡን በውሳኔው ሊይ 
ገሌፆ በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ዯምዴሟሌ፡፡ እንዱህ 
ከሆነ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀፅ 10 ዴንጋጌዎች መሰረት የተሰጠው ስሌጣን ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን 
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መመዘን ሳይሆን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌ/ቤቶች በሔጉ 
አግባብ የዯረሱበትን ዴምዲሜ እንዯ እውነት በመቀበሌ በሔጉ አተረጓጏም ወይም አተገባበር ረገዴ 
መሰረታዊ የሆነ ስህተት ተፇፅሞ ከሆነ ይህንኑ ማረም ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይም ሇጉዲዩ ቀጥተኛ 
የሆነ ተፇጻሚነት ያሇውን የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ዴንጋጌን በመተርጏም ወይም 
በመተግበር ረገዴ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የፇፀመው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇ ሲሆን 
በአመሌካች በኩሌ በቅሬታነት የቀረበው ነጥብም የፌሬ ነገር እንጂ የመሰረታዊ ሔግ ስህተትን 
መመዘኛ የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ሌንቀበሇው የምንችሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ሲጠቃሇሌም  
የአመሌካች የይግባኝ ጊዜ አሌፎሌ ተብል የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የላሇበት ሆኖ ስሇአገኘነው ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. በቤኒሻንጉሌ ጉምዝ ብ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 03080 መስከረም 10 

ቀን 2004 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 
2. የአመሌካች ይግባኝ የቀረበው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 187(2) ዴንጋጌ ስር የተመሇከተው 

የጊዜ ገዯብ ከአሇፇ በኋሊ ነው ተብል የይግባኝ መዝገቡ መዘጋቱ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
ት  ዕ  ዛ  ዝ 

በዚህ ችልት መስከረም 23 ቀን 2004 ዓ/ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው 
አካሌ ይፃፌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት   
ት/ዘ  
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                                                          የሰ/መ/ቁ 76909 

ግንቦት 10 ቀን 2004 ዓ.ም 
 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 
 

አመሌካች፡-   ወ/ሮ ፇትያ አወሌ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡-    የፋዳራሌ ዏቃቢ ህግ - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ    ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረበችውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ አመሌካች እኔ 
ባሌተገኘሁበትና የቅጣት አስተያየት ባሌሰጠሁበት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው የጥፊተኝነትና 
የቅጣት ውሳኔ እንዱሰረዝ ያቀረብኩት አቤቱታ ውዴቅ ተዯርጎብኛሌ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

የጉዲዩን አመጣጥ ከመዝገቡ እንዯተረዲነው ተጠሪ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 104/90 አንቀጽ 20 
እና አንቀጽ 18(2) በመተሊሇፌ የግሌ ተበዲይን ወዯ ኩዬት እሌክሻሇሁ በማሇት ብር 7800 
በመቀበሌ ታህሳስ 1 ቀን 2000 ዓ.ም ወዯ ደባይ የሊከቻት በመሆኑ በክሱ የተጠቀሰውን አዋጅና 
የአዋጁን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅማሇች በማሇት ክስ አቅርቦ አመሌካች ወንጀለን 
አሌፇጸምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክራሇች፡፡ 

ዏቃቤ ህግ ክሱን የሚያስረደሇትን ምስክሮች አመሌካች ባሇችበት አሰምቶ አመሌካች የሰውና 
የፅሁፌ የመከሊከያ ማስረጃዎችን አሰምታሇች፡፡ ከዚህ በኋሊ አመሌካች ሰኔ 7 ቀን 2003 ዓ.ም 
በነበረው ቀነ ቀጠሮ አመሌካች ባሇመቅረቧ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በላሇችበት ጉዲዩን 
የሚቀጥሌ ስሇመሆኑ ትዕዛዝ ሰጥቶ ሀምላ 28 ቀን 2003 ዓ.ም አመሌካች በክሱ የተጠቀሰውን 
ወንጀሌ የፇፀመች ጥፊተኛ ናት በማሇት በአስር ወር እስራት እንዴትቀጣ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች በላሇሁበት የተሰጠው ፌርዴ ይነሳሌኝ (ይሰረዝሌኝ) በማሇት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት 
አቤቱታ አቅርባ የከፌተኛው ፌ/ቤት የአመሌካች ጥያቄ የህግ መሰረት የሇውም በማሇት ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርባ ፌ/ቤቱም የስር ፌ/ቤት 
የሰጠውን ትዕዛዝ አፅንቶታሌ፡፡ 
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አመሌካች ሰኔ 7 ቀን 2003 ዓ.ም በነበረው ቀጠሮና የሥር ፌርዴ ቤት ፌርዴ በሰጠበት ጊዜ 
ያሌቀረበችው ውጭ አገር ሄዲ ሌጇ በመታመሙ ምክንያት ወዯኢትዮጵያ የምታዯርገው ጉዞ 
የዘገየ መሆኑን ገሌፃ የሥር ፌ/ቤት የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀፅ 4 
በሚዯነግገው መሰረት ጠበቃዬ እንዲይገኝ በማዴረግ የቅጣት አስተያየት ሣይሰጥ የሰጠው 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በላሇሁበት የተሰጠ ፌርዴ በመሆኑ ሉሰረዝሌኝ ሲገባ ጥያቄዬ 
ውዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክታሇች፡፡ ተጠሪ ክርክር 
የተካሄዯውና ማስረጃ የተሰማው አመሌካች ባሇችበት ነው፡፡ ስሇዚህ ፌ/ቤቱ ፌርዴ በሰጠበት ጊዜ 
አመሌካች አሇመገኘቷ ጉዲዩ በላሇችበት ታይቷሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ ፌርደ የሚሰረዝበት 
ምክንያት የሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርባሇች፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የሥር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች ያቀረበችውን የፌርዴ ይሰረዝሌኝ ጥያቄ ውዴቅ 
ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የወንጀሌ ክሱ በሚሰማበት ጊዜ ወንጀለን ያሌፇፀመች 
መሆኑን በመግሇጽ የተከራከረች መሆኑ፣ አመሌካች ባሇችበት ተጠሪ ማስረጃዎቹን ያሰማ 
መሆኑንና አመሌካችም የመከሊከያ ምስክሮችንና የሰነዴ ማስረጃዎቿን ያቀረበች መሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም አመሌካች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገው መሰረት 
የተጠሪን ምስክሮች ቃሌ የመመርመርና የመጠየቅ መብቷ እና የእሷን የመከሊከያ ማስረጃ አቅርባ 
የማሰማት መብቷ ሙለ በሙለ በተከበረበት ሁኔታ የአመሌካችና የተጠሪ ክርክርና ማስረጃ 
የተሰማ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በሚዯነግገው 
መሰረት የከሳሽን ማስረጃ የመመርመርና የመጠየቅ መብቷ የተረጋገጠሊትና የእሷንም የሰውና 
የፅሁፌ የመከሊከያ ማስረጃ ያቀረበችው አመሌካች የከሳሽንና የተከሳሽን ማስረጃ መርምሮ ፌ/ቤቱ 
ውሳኔ ሇመስጠት ቀጠሮ በያዘበት ቀን ሣትገኝ መቅረቷ ጉዲዩ በህገመንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ 
አንቀጽ 4 የተዯነገገው መሰረታዊ መብቷ ባሌተሟሊበት ሁኔታ ታይቷሌ ከሚሌ መዯምዯሚያ 
ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የዏቃቤ ህግ ማስረጃ ሲሰማ በመገኘት የዏቃቤ 
ህግን ምስክሮች የመጠየቅና የመመርመር መብቱን በአግባቡ ከተጠቀመና የመከሊከያ ምስክሮችንና 
ማስረጃ ካሰማ በኋሊ ቀጠሮውን አክብሮ ፌርዴ ቤት ባይቀርብ ዲኞች የከሳሽንና የተከሳሽን 
ክርክርና ማስረጃ በመመዘን ፌርዴ ከመስጠት የሚገዴባቸው አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር 
ስንመሇከተው አመሌካች ቀጠሮውን አክብራ ባሌቀረበችበት ሁኔታ የቅጣት አስተያየት የመስጠት 
መብቴ ታሌፎሌ በማሇት ያቀረበችው ክርክር የህገ መንግስቱን አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 እና 
የወንጀሌኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 4 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና 
ዓሊማ ያሊገናዘበና የህግ መሰረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካች ጉዲዩን የሥር ፌ/ቤት ተከሳሽ በላሇበት በሚታይበት ሥርዓት (defau|t 
procedure) እንዲየው በመቁጠር ያቀረበችው አቤቱታ መጀመሪያውኑ አንዴ ጉዲይ ተከሳሽ 
በላሇበት በ(defau|t procedure) ታየ የሚባሇው መቼ ነው? ተከሳሽ በላሇበት የወንጀሌ ክስ 
ስሇሚታይበት ሁኔታ የሚዯነግጉት ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 161 እስከ 164 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይዘት ትርጉምና ተፇፃሚነትና ውጤት እንዯዚሁም ተከሳሽ በእነዚህ 
ዴንጋጌዎች መሰረት በላሇበት ታይቶ የተሰጠው ፌርዴ እንዱሰረዝሇት ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ስርዓት ሔግ ቁጥር 197 እስከ 202 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ይዘት ትርጉም ተፇፃሚነትና 
ውጤት ያሊገናዘበና ተገቢነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በህገ መንግስቱ 
አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገው መሰረት የተጠሪን ማስረጃ የመመርመርና የመጠየቅ 
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መብቷ በተረጋገጠበትና የሰውና የሰነዴ የመከሊከያ ማስረጃ የማቅረብ መብቷን ሙለ በሙለ 
ከተጠቀመች በኋሊ ፌ/ቤቱ ፌርዴ በሰጠበት ቀን እኔ ስሊሌተገኘሁ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ፌርዴ 
ይሰረዝሌኝ በማሇት ያቀረበችው አቤቱታ የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ ይህ የአመሌካች ጥያቄ 
የህግ መሰረት የላሇው ነው በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው    ሳ    ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ 
   ፀንቷሌ፡፡ 
 

       መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ት/ዘ  
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  የሰ/መ/ቁ. 72304 
              ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  የትግራይ ክሌሌ አጽቢ ወረዲ ዏቃቤ ሔግ  

ተጠሪ፡- ተማሪ ሏጎስ ወሌዯሚካኤሌ በላሇበት ታይቷሌ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 
42048 በግንቦት 23 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ 
በመጀመሪያ የታየው በአጽቢ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ጉዲዩ በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ሁሇት ጊዜ 
የመከሰስና የመቀጣት ሔጋዊነትን አስመሌክቶ በቀረበ ክርክር ሊይ የተሰጠውን የሔግ ትርጉም 
የሚመሇከት ነው፡፡  

የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሇአጽቢ ወረዲ ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርቦ ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ 540 
የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ 8.00 ሰዓት 
በማሇት በም/እምባ ቀበላ አረዋ ከተባሇው መንዯር ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ ገብረየሱስ 
ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት የገዯሇ በመሆኑ ሆነ ብል የሰው መግዯሌ ወንጀሌ 
ፇጽሟሌ በማሇት ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ በወንጀሌ ክሱ 
በተጠቀሰው ጊዜና ቦታ ሟችን ዴንጋይ ወርውሬ መትቻሇሁ፡፡ ነገር ግን ሟች ዴኖ ላሊ ጊዜ 
የሞተ በመሆኑ ሇሟች መሞት በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
የሰው ምስክርና የፅሐፌ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ሟች በዴንጋይ ከተመታ በኋሊ ሔክምና 
ተዯርጏሇት ዴኖ የመስኖ እርሻ ሥራ ሲሰራ የነበረ መሆኑን ያውቁሌኛሌ በማሇት ሁሇት 
የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ማስረጃ ከሰማና ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ 
540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ ገብረየሱስ 
ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት የገዯሇ በመሆኑ ጥፊተኛ ነው በማሇት ተጠሪ 
በአሥር ዓመት ፅኑ እሥራት እንዱቀጣ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ሇዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውቅሮ ምዴብ ችልት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ይግባኙን ከመረመረ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የሚነቀፌበት የሔግ ወይም የፌሬ 

www.abyssinialaw.com



309 
 

ጉዲይ ነጥብ የሇም በማሇት የተጠሪን ይግባኝ በወንጀሌ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ 
አንቀጽ 1 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

ተጠሪ አመሌካች ከዚህ በፉት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ 8.00 ሰዓት በም/እምባ ቀበላ አረዋ ከተባሇው 
መንዯር ዴንጋይ ወርውሮ በመምታት በግሌ ተበዲይ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ 
ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት ሇወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት አቅርቦብኝ ጥፊተኛ ተብዬ በብር 
500.00 /አምስት መቶ ብር/ የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም ተቀጥቻሇሁ፡፡ አመሌካች ተጠሪ 
በተቀጣሁበት ዴርጊት በማንሣት በዴጋሚ በወንጀሌ መከሰሱና የበታች ፌርዴ ቤቶችም እኔን 
ጥፊተኛ ብሇው ቅጣት መወሰናቸው መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነው በማሇት በክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ በወንጀሌ ሥነሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 130 ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ይህንን ነጥብ መጀመሪያ የክስ መቃወሚያ አዴርጏ 
ያሊቀረበ ስሇሆነ የሰበር መከራከሪያ ሉያዯርገው አይገባም፡፡ ተጠሪ ከዚህ በፉት የተከሰሰው 
በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አቶ ግዯይ 
ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ነው አሁን የተከሰሰው በወንጀሌ 
ሔግ 540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ 
ገብረየሱስ ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት ገዴሎሌ ተብል ስሇሆነ የቀረበው ክስ 
በፉት ከተከሰሰበት ጋር በአንዴ ጉዲይ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ሰበር ችልት የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 23ና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 
በመተርጏም የተከሰሰው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ጥፊተኛ 
ተብል የተቀጣ በመሆኑ በዴጋሚ በዚያው ዴርጊት ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ነው በማሇት የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔን በመሻር ተጠሪን 
አሰናብቷታሌ፡፡  

አመሌካች ነሏሴ 12 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ሇዚህ የሰበር ችልት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ 
ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አቶ ግዯይ 
ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል በወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት ክስ 
የቀረበበትና በዴርዴር ጥፊተኝነቱን አምኖ ጥፊተኛ ተብል ብር 500.00 /አምስት መቶ ብር/ 
የተቀጣው የተሳሳተ ማስረጃ መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ የካቲት 21 ቀን 
2002 በተጠሪ ዴንጋይ ተመትተው መጋቢት 30 ቀን 2002 ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ 
የሟች አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ህይወት ሇሔሌፇት የበቃው ተጠሪ በዴንጋይ ጭንቅሊታቸው ሊይ 
ባዯረሰባቸው ጉዲት ምክንያት መሆኑ በሚኒሉክ ሆስፑታሌ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ትክክሇኛውን 
ማስረጃ መሰረት በማዴረግ በወንጀሌ ሔግ 540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ 
ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ ገብረየሱስ ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት ገዴሎሌ 
በማሇት ያቀረብነውን ክስ ተቀብሇው የወረዲው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 23 እና የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 የሚጥስ ነው በማሇት በመሻር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 
ችልት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በአዴራሻው ተፇሌጎ ያሌተገኘ በመሆኑ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ  
በወንጀሌ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር አመሌካች ያቀረበው የሰበር ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 
እኛም ተጠሪ በወንጀሌ አንቀጽ 540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ ዴንጋይ 
ወርውሮ ሟች አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት ገዴሎሌ 
በማሇት በዴጋሚ መከሰሱንና ተጠሪ በወረዲው ፌርዴ ቤትና በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ 
ተብል መቀጣቱ የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 23 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንኡስ  አንቀጽ 5 
የሚጥስ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ ስምንት ሰዓት በም/እምባ 
ቀበላ አረዋ ከተባሇው መንዯር ዴንጋይ ወርውሮ የግሌ ተበዲይ አቶ ግዯይ ገብረየሱስን 
የመታቸው መሆኑን ያሌካዯ ሲሆን ይህ ፌሬ ጉዲይ በዓቃቤ ሔግ ማስረጃም ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ 
ይህንን ዴርጊት በፇጸመ በሁሇተኛው ቀን ማሇትም የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም አመሌካች 
ሇወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ በግሌ ተበዲይ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት 
የወንጀሌ ክስ አቅርቦበት ተጠሪ በተከሰሰበት ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል በብር 500.00 /አምስት 
መቶ ብር/ የተቀጣ መሆኑን አመሌካች ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
ባቀረበው ክርክርና ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ በግሌጽ በማመን አቅርቦታሌ፡፡ 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ በይዘቱ መጀመሪያ ሇወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ቀሊሌ የአካሌ 
ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ የሚሌ ወንጀሌ ክስ፣ በዓቃቤ ሔግ የቀረበው የተጠሪ ዴርጊት በግሌ 
ተበዲይ ሊይ የሞት አዯጋ ማዴረሱ ከመታወቁ በፉት ነው፡፡ አሁን ግን የተጠሪ ዴርጊት በግሌ 
ተበዲይ ሊይ ሞት አዯጋ ማዴረሱ በመታወቁ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 540 የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ሆነ ብል የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት ተጠሪን በዴጋሚ መክሰሳችን 
ሔጋዊና ተገቢ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

የኢፋዱሪ ሔገ መንግስት መሠረታዊ የወንጀሌ ሔግ መርህ አዴርጎ ከዯነገጋቸው ሔገ መንግስታዊ 
ዴንጋጌዎች አንዯኛው አንዴ ሰው በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ክስ ቀርቦበት የመጨረሻ በሆነ ውሣኔ 
ጥፊተኝነቱ ተረጋግጦ በተቀጣበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና መከሰስና መቀጣት 
የሇበትም የሚሇው ነው፡፡ ይህ የወንጀሌ ሔግ መርህ በሔገ መንግስቱ ብቻ ሳይሆን በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 ተዯንግጓሌ፡፡ ሔገ መንግስቱ በአንቀጽ 23 ‘’ማንኛውም ሰው በወንጀሌ 
ሔግና ሥነሥርዓት መሰረት ተከስሶ የመጨረሻ በሆነ ውሣኔ ጥፊተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም 
በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና አይከሰስም ወይም አይቀጣም‘’ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ 

የወንጀሌ ህግ መርሁ ዓሇም አቀፌ ተቀባይነት ያሇው መርህ ሲሆን አገራችን ባጸዯቀችው በዓሇም 
አቀፌ የሲቪሌና የፕሇቲካ መብቶች ሥምምነት አንቀጽ 14 ንዐስ አንቀጽ 7  “ No one shall 
be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already 
been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal 
procedure of the country ” በሚሌ መንገዴ ዯንግጎሌ፡፡ 

ሆኖም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 23 ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘት አተረጓጏም በዕሇት ከዕሇት 
የወንጀሌ ክስ አቀራረብ በሚታዩ ስህተቶች የሚፇጠሩ ችግሮችን ዓቃቤ ሔግ በዴጋሚ የወንጀሌ 
ክስ በማቅረብ ሇማረም በሚፇቅዴ ሁኔታ የተቀረጸ ነው ወይስ አይዯሇም፤ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 
23 ዴንጋጌ እንዳት መተርጎምና ተፇፃሚ መሆን ይገባዋሌ የሚሇው ነጥብ አከራካሪ መሆኑን 
አመሌካች ተጠሪ የግሌ ተበዲይን በዴንጋይ ወርውሮ የመታው በግሌ ተበዲይ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ 
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ማጉዯሌ ሇማዴረስ አስቦ በዴርጊቱ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ፇጽሟሌ 
በማሇት የወንጀሌ ክስ አቅርቦ ተጠሪ በአመሌካች በተከሰሰበት ወንጀሌ ተከራክሮ ከተቀጣ በኋሊ፣ 
አመሌካች ከዚህ በፉት በተጠሪ ሊይ የወንጀሌ ክስ ሳቀርብ የተጠሪ ዴርጊት በግሌ ተበዲይ ሊይ 
ያስከተሇውን ወይም ሉያስከትሌ የሚችሇውን ውጤት በማገናዘብም ሆነ አግባብነት ያሇውን 
የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ በመምረጥና በመጥቀስ የተሳሳትኩ ስሇሆነ ተጠሪን ሆነ ብል ተራ የሰው 
መግዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት በዴጋሚ ክስ እንዲሊቀርብ የሚከሇክሇኝ ሔግ የሇም በማሇት 
በዚህ መዝገብ ያቀረበውን ክርክር በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከህገ መንግስቱ አንቀፅ 23 አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት የሚቻሇው አንዴ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው 
በዴጋሚ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ በአንዴ ጉዲይ በዴጋሚ ያሇመከሰስና ያሇመቀጣት መብቴን 
የሚጥስ ነው ብል ሇመከራከርና የህገ መንግስቱም ዴንጋጌ ተፇፃሚ እንዱሆንሇት ሇመጠየቅ 
ሁሇት መሠረታዊ መስፇርቶች ሉሟለ ይገባሌ፡፡ የመጀመሪያው ተከሣሹ በተመሣሣይ የወንጀሌ 
ዴርጊት በወንጀሌ ህግና ሥነ ሥርዓት ሔግ መሠረት የተከሰሰ የነበረ መሆኑ ማረጋገጥ ነው፡፡ 
ሁሇተኛው ተከሣሹ ከዚህ በፉት በተከሰሰበት ወንጀሌ ዴርጊት የመጨረሻ በሆነ ፌርዴ ጥፊተኛ 
ሆኖ የተቀጣ ወይም በነፃ የተሇቀቀ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ዓቃቤ ሔግ በአንዴ ተከሣሽ ሊይ 
የወንጀሌ ክስ ሇማቅረብ ወይም ሊሇመቅረብ የሚሰጠው ውሣኔና የወንጀሌ ክስ ሇማቅረብ ከወሰነ 
በኋሊ ተከሣሹ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌበትን የወንጀሌ ዴርጊትና የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ 
በወንጀሌ የፌትህ ሥርዓቱና በወንጀሌ የፌርዴ ሂዯት ውስጥ እጅግ ወሣኝና የመጀመሪያውና 
መሠረታዊ ውሣኔና ክንውን ነው፡፡ ዏቃቤ ሔግ በአንዴ ተከሣሽ ሊይ የወንጀሌ ክስ ከማቅረቡ 
በፉት ተከሣሹ አንዴ ወንጀሌ በመፇጸም ሃሣብ የሰራው አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ያስከተሊቸውን 
ወይም ሉያስከትሊቸው የሚችሊቸውን ውጤቶች ሁሇንተናዊ በሆነ መንገዴ በማገናዘብና አግባብነት 
ያሊቸውን ህግ ዴንጋጌዎች በመሇየትና በመጠቀስ የወንጀሌ ክሱን በጥንቃቄ የማቅረብ ግዳታ 
እንዲሇበት፣ ከወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 24 ንዐስ አንቀጽ 1፣ ከወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 
41፣ አንቀጽ 111 እና አንቀጽ 112 ና ላልች አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 

ይህም ዏቃቤ ሔግ የወንጀሌ ክስ ሲያቀርብ በህግ የተጣሇበትን ግዳታ ሣይወጣ ተከሣሹን በቀሊሌ 
ወንጀሌ ኃሊፉና ተጠያቂ የሚዯርግ የወንጀሌ ዴንጋጌ ጠቅሶ ክስ አቅርቦ ተከሣሹም፣ የወንጀሌ 
ሥነ ሥርዓት ሔግ በሚፇቅዯው መሠረት የእምነት ክህዯት ቃሌን ከሰጠና ተከራክሮ በቀረበበት 
የወንጀሌ ክስ በፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ተብል ከተቀጣ ወይም በነፃ ከተሇቀቀ በኋሊ ዏቃቤ ሔግ ከዚህ 
በፉት በተጠሪ ሊይ የወንጀሌ ክስ ሳቀርብ የተጠሪ ዴርጊት በግሌ ተበዲይ ሊይ ያስከተሇውን ወይም 
ሉያስከትሌ የሚችሇውን ውጤት በማገናዘብም ሆነ አግባብነት ያሇውን የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ 
በመምረጥና በመጥቀስ ተሳሳቻሇሁ በሚሌ በተከሣሹ ሊይ በዴጋሚ የወንጀሌ ክስ ቢያቀርብ የህገ 
መንግስቱ አንቀጽ 23 ና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 በምን መንገዴ መተርጏምና 
ተፇጻሚ መሆን አሇባቸው የሚሇውን ነጥብ እንዴንመረምር ያስገዴዯናሌ፡፡ 

በዚህ መዝገብ አመሌካች ያቀረበው የዚህ አይነት ክርክር ሲያጋጥም ከሁለም በፉት ህገ 
መንግስታዊ ዴንጋጌው ሉያሳካው የሚፇሌገውን ግብና ዓሊማ መሠረት በማዴረግ ክርክሩን 
በመመርመር መወሰን ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የህገ መንግስቱን አንቀፅ 23 ትርጉምና 
የተፇፃሚነት ወሰን አስመሌክቶ የሚነሱ አከራካሪ ጉዲዮች በህገ መንግስቱ አንቀፅ 13 ንዐስ 
አንቀፅ 2 መሠረት ኢትዮጵያ ከተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ የሰብአዊ መብቶች ቃሌ ኪዲን 
ስምምነቶች በተሇይም ከዓሇም ዓቀፌ የሲቪሌና የፕሇቲካ መብቶች ሥምምነት አንቀጽ 14 ንዐስ 
አንቀጽ 7 ይዘት፣ ትርጉምና የተፇፃሚነት ወሰን ጋር ማገናዘብና መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ የዚህ 
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ዓሇም ዓቀፌ  የወንጀሌ ህግ መርህ መሠረታዊ ዓሊማ የአንዱት አገር መንግስት ህግ አስከባሪ 
አንዴ ጊዜ የወንጀሌ ክስ አቅርቦበትና ተከራክሮ የመጨረሻ ፌርዴ በተሰጠበት የወንጀሌ ዴርጊት 
በላሊ ጊዜ ተከሳሹን በዴጋሚ ሇመክሰስና ሇማስቀጣት የማይችሌ መሆኑን በመዯንገግ ሰዎችን 
በአንዴ ወንጀሌ ዴርጊት በተዯጋጋሚ በሚቀርብ የወንጀሌ ክስ ስጋት ውስጥ እንዲይወዴቁ 
በመከሌከሌ ሇሰዎች የተረጋጋና ሰሊማዊ ኑሮ ዋስትና እና ጥበቃ መስጠት ነው፡፡ 

የህገ መንግስቱ አንቀጽ 23 በአቀራረጹና በይዘቱ በአንዴ በኩሌ ዓቃቤ ህግ ሇአንዴ የወንጀሌ 
ዴርጊት በተሇያየ ጊዜ የተሇያየ የወንጀሌ ርዕስና የህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ ወይም ተመሳሳይ 
የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ ተከሳሽ ተከስሶ በፌ/ቤት በተሰጠ የመጨረሻ ፌርዴ ነፃ ከወጣ 
ወይም ከተቀጣ በኋሊ በዴጋሚ በወንጀሌ እንዲይከሰስና እንዲይጠየቅ የሚከሇክሌ በላሊ አነጋገር 
የመንግስት የወንጀሌ ክስ የማቅረብ ሥሌጣንን የሚገዴብ መሰረታዊ ዴንጋጌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ 
ዴንጋጌው አንዴ ተከሳሽ የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ ተብል ከወንጀሌ ክሱ በነፃ በተሇቀቀበት 
ወይም በተቀጣበት ጉዲይ ላሊ የወንጀሌ ክስና ተጠያቂነት ይመጣብኛሌ ከሚሌ ጭንቀት ሥጋት 
እንዲይሸማቀቅ ህገ መንግስታዊ ዋስትናና ጥበቃ በመስጠት ተከሳሹ በወንጀሌ ተከስሶ በመጨረሻ 
ፌርዴ በነፃ በተሇቀቀበት ወይም በተቀጣበት የወንጀሌ ዴርጊት በዴጋሚ የማይከሰስና 
የማይፇረዴበት ስሇመሆኑ ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ የተረጋጋ ህይወት 
እንዱኖር የማዴረግ ዓሊማና ግብ ያሇው ነው፡፡ 

አንዴ ሰው በወንጀሌ ህግና በወንጀሌ ስነ ስርዓት ተከስሶ የመጨረሻ ፌርዴ በተሰጠበት ጉዲይ 
ጥፊተኛ ሆኖ ተቀጥቷሌ ወይም በነፃ ተሇቋሌ የሚሇው መከራከሪያ በመጀመሪያ የወንጀሌ ክስ 
የክስ መቃወሚያ ሆኖ መቅረብ ያሇበት መሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
130 የተዯነገገ ሲሆን ፌ/ቤቱ ያቀረበው የክስ መቃወሚያና ማስረጃ በመመርመር ውሳኔ መስጠት 
ያሇበት መሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 131 ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም አንዴ 
ተከሳሽ በወንጀሌ ተከስሶ በመጨረሻ ፌርዴ በነፃ በተሇቀቀበት ወይም በተቀጣበት የወንጀሌ 
ዴርጊት በዴጋሚ ያሇመከሰስ ያሇመጠየቅ መብት መሰረታዊና ህገ መንግስታዊ መብት በመሆኑ 
ክርክሩ በሚካሄዴበት በማናቸውም ዯረጃ ሉነሳ የሚችሌና በማስረጃ ተረጋግጦ በተገኘ ጊዜ 
ፌ/ቤቶች ተቀብሇው ብይን የሚሰጡበት የመከራከሪያ ነጥብ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ ይህን 
ነጥብ በወረዲው ፌ/ቤት ሣይነሳ ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰበር መከራከሪያ 
አዴርጎ ማቅረቡና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የተጠሪን ክርክር ተቀብል 
መወሰኑ የህግ መሰረት የሇውም በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ስሇሆነም የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት አመሌካች ሇሁሇተኛ ጊዜ ያቀረበውን ክስ 
ውዴቅ በማዴረግ የወረዲው ፌ/ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተጠሪ ሊይ አመሌካች ያቀረበውን 
ሁሇተኛ ክስ በመቀበሌና በማከራከር የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መሻሩ የህገ 
መንግስቱ አንቀጽ 23 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 መሰረታዊ ይዘት፣ ዓሊማና 
የተፇፃሚነት ወሰን ያገናዘበና መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 42048 በግንቦት 23 

ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 74041 

  ሰኔ 4 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 
አመሌካች፡-1. አንተነህ መኮንን 

          2. መንግስቱ ሞሊ 

          3. ንግስት ከበዯ           ጠበቃ ቀፀሊ ሙሊት ቀረበ 

          4. ታከሇ መንገሻ 

ተጠሪ፡-  የፋዳራሌ ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ህግ - ዋሌተንጉስ ፌቅሬ 
        ቀረቡ 
ጉዲዩ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የሙስና ወንጀሌን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ 
አመሌካቾች እና በላልች ሃያ ሰዎች ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ 
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ ሲታይ አመሌካቾችና የስር ላልች ሃያ ተከሳሾች በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀጽ 32(1(ሀ)፣ (ሇ)) እና በተሻሻሇው ሌዩ የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አዋጅ ቁጥር 214/1974 
አንቀጽ 23(1(ሀ)(ሇ)) እና (2) ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በስሌጣን ያሇአግባብ 
መገሌገሌ የሙስና ወንጀሌ ፇፅመዋሌ ተብል ሲሆን የስር ፌ/ቤት የአቃቤ ህግ ማስረጃዎቹን 
ከሰማ በኋሊ የአሁኑን አመሌካቾች መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141 
መሰረት በነጻ አሰናብቷሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ የአሁኑ 
አመሌካቾች ዴርጊቱን መፇጸማቸውን አቃቤ ሔግ በማስረጃዎቹ አስረዴቶ እያሇ ምንም መከሊከሌ 
ሳያስፇሌጋቸው በነፃ እንዱሰናበቱ ተብል ብይን መሰጠቱ ያሊግባብ ነው በሚሌ ምክንያት የስር 
ፌ/ቤትን ብይን ሽሮ አመሌካቾች ሉከሊከለ ይገባሌ በማሇት ጉዲዩን ሇስር ፌ/ቤት መሌሶ 
ሌኮሇታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካቾች ዴርጊቱን ስሇመፇፀማቸው አቃቤ ህግ በማስረጃዎቹ አስረዴቷሌ 
በሚሌ ምክንያት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም የአሁኑ አመሌካቾች ከ15% በሊይ የዋጋ መረጋጋት ሇማዴረግ ኤሪክሰን 
የተባሇውን ኩባንያ እንዱያሌፌ ጥረት አዴርገው ሳይሳካ ቢቀርም የእነሱ ሔገ ወጥ ተግባር 
በውጭ ግዥ ኮሚቴ ግቡን እንዱመታ ተዯርጓሌ በሚሌ ጥፊተኛ ናቸው የመባሊቸውን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሇት ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን 
ሲመረምር አስቀዴሞ ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው አቢይ ነጥብ ሆኖ ያገኘው ጉዲዩ በዚህ ሰበር 
ችልት ሇመታየት ብቁ ነው ወይ? የሚሇው ነው፡፡ 
 
ከሊይ እንዯተመሇከተው የአሁኑ አመሌካቾች በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁኑ ተጠሪ 
ከመሰረተባቸው የሙስና ወንጀሌ ምንም መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው በነፃ ተሰናብተው የነበሩ ሲሆን 
ይኸው የስር ፌ/ቤት የአመሌካቾች በነፃ መሇቀቅ ብይን ግን ይግባኙን በተመሇከተው የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተሽሮ አመሌካቾች በስር ፌ/ቤት የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያሰሙ የተወሰነ ሲሆን ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይኸው 
የይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ 
 
በመሰረቱ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፔቡሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና 
አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ተሇይቶ የተሰጠው ስሌጣን በማናቸውም የመጨረሻ 
ፌርዴ ባገኙ ጉዲዮች ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ ሲረጋገጥ ይህንኑ ስህተት 
ማረም ነው፡፡ የአቤቱታው አቀራረብ ሥርዓትም በአዋጅ ቁጥር 25/1988 መሰረት ተዯንግጓሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት ጉዲዩ ሇሰበር እንዱታይሇት የሚፇሌግ አቤቱታ አቅራቢ ጉዲዩ መሰረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት አሇበት የሚሌበትን ምክንያት በማመሌከቻው ሊይ ዘርዝሮና ጽፍ ማቅረብ ያሇበት 
መሆኑን፣ ከማመሌከቻው በተጨማሪ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ቅጅዎችን በማያያዝ የመጨረሻ 
ውሳኔ በተሰጠ በዘጠና ቀናት ውስጥ ማቅረብ እንዯአሇበት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 22 
በዝርዝር ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አንዴ የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ጉዲይ በፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰማው አስቀዴሞ በሶስት የጠቅሊይ ፌ/ቤት ዲኞች 
የሚሰየሙበት ችልት ውሳኔው ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇው ብል 
ሲወሰን ነው፡፡ በዴንጋጌው "የመጨረሻ ውሳኔ" የሚሇው ሀረግ የሚያስገነዝበው ሇሰበር ችልቱ 
የሚቀርቡት ማናቸውም ጉዲዮች የይግባኝ አቀራረብ ስርዓቱን ያጠናቀቁና የመጨረሻ ፌርዴ 
የተሰጣቸው መሆን ያሇባቸው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የመጨረሻ ፌርዴ ያሊገኘ ጉዲይ ሇሰበር 
ችልቱ ሉቀርብ የሚችሇበት አግባብ የሇም፡፡ 
 
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች የተከሰሱት በሙስና ወንጀሌ ሆኖ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ 
ተፇፃሚነት ያሇው የተሻሻሇው የፀረ ሙስና ሌዩ የሥነሥርዓት እና የማስረጃ ህግ አዋጅ ቁጥር 
434/1997 ነው፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት የሙስና ክስ የሚመራበት ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ አዋጁ 
ከዯነገጋቸው ጉዲዮች አንደ የይግባኝ መብት ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 40 የትዕዛዝ ይግባኝን 
የሚዯነግግ ሲሆን ይግባኝ ሉባሌ የሚችሇው በአዋጁ አንቀጽ 36(2) መሰረት በሚሰጥ ውሳኔ ሊይ 
ይግባኝ ሇማቅረብ እንዯሚቻሌ የሚዯነግግ ሲሆን በአንቀጽ 36(2) መሰረት የሚሰጡ ውሳኔዎች 
ዯግሞ በቅዴመ ክስ ዝግጅት ሂዯት ፌ/ቤቱ የማስረጃ ተቀባይነትን በተመሇከተ በሚነሳ ጥያቄ፣ 
መዯበኛው የክስ ሂዯት ከመጀመሩ በፉት ውሳኔ ሉያገኝ በሚገባው በማናቸውም የሔግ ጥያቄ ሊይ 
ስሇመሆኑ ዴንጋጌው ያሳያሌ፡፡ ይሁን እንጂ አዋጁ አንዴ ሰው በሙስና ወንጀሌ ተከሶ የኮሚሽኑ 
አቃቤ ሔግ ማስረጃ እንዯክሱ ያስረዲ ስሇመሆኑ ፌ/ቤቱ አምኖ የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ 
ትዕዛዝ ቢሰጥ በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ ሇማቅረብ የሚቻሌ ስሇመሆኑ በግሌጽ ያስቀመጠው 
ዴንጋጌ የሇም፡፡ ሆኖም ተጠቃሹ አዋጅ በአንቀጽ 55 ስር የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ህግ፣ 
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ፣ የወንጀሌ ህግና ላልች አግባብነት ያሊቸው ህጎች ከዚህ አዋጅ 
ጋር እስካሌተቃረኑ ዴረስ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ በሚሌ ዯንግጎ በአዋጁ አንቀጽ 58 ስር 
የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ህጎችን ሇይቶ ሲያስቀምጥ የፀረሙስና የሌዩ ስነስርዓትና 
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ማስረጃ ህግ አዋጅ ቁ. 236/1993 እንዯተሻሻሇ መሻሩን፣ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም 
ላልች ሔጎች በዚህ አዋጅ ውስጥ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት እንዯማይኖራቸው 
ዯንግጓሌ፡፡ ከዚህም መረዲት የሚቻሇው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ሥርዓት ሔጉ ሊይ የተመሇከቱት 
የይግባኝ አቀራረብ ስርዓትን የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት ያሊቸው መሆኑን ሲሆን በዚህ 
ሔግ አንቀጽ 184 እና 185 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አንዴ ተከሳሽ የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያቀርብ ፌ/ቤቱ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 142(1) መሰረት ብይን ሲሰጥ ይግባኝ ሇማቅረብ 
የሚቻሌ መሆኑን አያሳዩም፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
መከሊከያ ማስረጃ ሰምቶ በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ካሊቸው በስርዓቱ መሰረት ሇይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ በማቅረብ ጉዲያቸው ከታየና የመጨረሻ ፌርዴ ካገኙ በኋሊ የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአቃቤ ሔግን ማስረጃ በተመሇከተ በሰጠው ውሳኔ ሊይ 
ጭምር በስርዓቱ መሰረት የሰበር አቤቱታ አጠቃሌሇው ከሚያቀርቡ በስተቀር ከወዱሁ የመከሊከያ 
ማስረጃ እንዱያቀርቡ በማሇት በሰጠው ውሳኔ ሊይ የሰበር አቤቱታ ማቅረባቸው ስሇሰበር አቤቱታ 
አቀራረብ የተዯነገጉትን ሔጎች ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበ በመሆኑ አቤቱታቸው ሇሰበር ብቁ 
አይዯሇም ተብል ሉዘጋ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት አመሌካቾች በዋናው 
ጉዲይ ሊይ ያቀረቡትን ቅሬታ መመርመር ሳያስፇሌግ መዝገቡን ጉዲዩ ሇሰበር ብቁ አይዯሇም 
በማሇት ዘግተናሌ፡፡ አመሌካቾች በአቃቤ ማስረጃ ሊይ ያሊቸውን ሔጋዊ ቅሬታ በስርዓቱ መሰረት 
በሚያቀርቡት የሰበር አቤቱታ ወዯፉት ከማቅረብ ግን ይህ ውሳኔ አያግዲቸውም ብሇናሌ፡፡ 
           
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                          
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ  
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 74530 

  ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ጀማሌ መሏመዴ - ጠበቃ አቶ ጥሊሁን ምትኩ ቀረቡ                                             

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዓቃቤ ህግ - አቶ ታምራት ጥሊሁን ቀረቡ 

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 87188 ጥር 10 ቀን 
2003 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 105387 በሰኔ 7 ቀን 
2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት ነው፡፡ ጉዲዩ የእምlት ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚመሇከት ነው፡፡ በስር 
ፌ/ቤት አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ተከሳሽ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን 
በመተሊሇፌ ሇራሱ ብሌጽግና ሇማግኝት አስቦ መስከረም 6 ቀን 2003 ዓ.ም ከምሽቱ አስራ ሁሇት 
ሰዓት ተኩሌ በአራዲ ክ/ከተማ ጥበበ ሆስፑታሌ ፉት ሇፉት ከሚገኘው አይከሌ የኪራይና 
የኮንትራት የትራንስፕርት ዴርጅት ወዯ ጎንዯር ሇመሊክ ከአቶ ገ/መስቀሌ በርሓ የተረከባቸውን 
ጠቅሊሊ ግምታቸው ብር 181,675 (አንዴ መቶ ሰማንያ አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ ሰባ አምስት 
ብር) አመሌካች ግንኙነቱ የሚስከትሌበትን ግዳታና ኃሊፉነት አጓዴል ቢገኝ በወንጀሌ ተጠያቂ 
ይሆናሌ ወይስ አይሆንም?  የሚለትን ጥያቄዎች መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ 

አመሌካች የተጠሪ ምስክር በሆኑት አቶ ተክሇብርሃን በርሄ ንብረት የሆነ በአንዴ ካርቶን የታሸገ 
እቃ ወዯ ጎንዯር እንዱሌክሇት የተጠሪ ሁሇተኛ ምስክር ዲቆን ገብረመስቀሌ በርሓ መስከረም 6 
ቀን 2003 ዓ.ም ከምሽቱ አሥራ ሁሇት ሰዓት ተኩሌ እቃውን እንዯታሸገ እሱ ባሇቤት 
ሲያስረክበው እቃውን ወዯ ጎንዯር ሇማጓጓዝ በመስማማት እቃውን እንዯታሸገ ሰራተኞቹ 
አመሌካች ባሇበት መረከባቸውንና እቃውን ጎንዯር ዴረስ ሇማጓጓዝ ከሊኪው ብር 150 (አንዴ መቶ 
ሃምሣ ብር) የተቀበሇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዴ ሰው ዋጋ በመቀበሌ አንዴን እቃ የታሰበበት 
ሥፌራ ሇማዴረስ የሚገባው ግዳታ የእቃ ማጓጓዝ ውሌ እንዯሆነ አግባብነት ያሊቸውን የህግ፣ 
ማእቀፍች በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህም ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን 
ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትና ከሊይ የተገሇጹት ተግባራት የግሌ ተበዲይና አንዯኛ 
የተጠሪ ምስክር በሆኑት አቶ ተክሇብርሃን በርሄና በአመሌካች (በአይከሌ የኪራይና የኮንትራት 
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የትራንስፕርት ዴርጅት) መካከሌ ህጋዊ ውጤት ባሇው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ የተቋቋመ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

አቶ ተክሇ ብርሃን በርሄና በአመሌካች (በአይከሌ የኪራይና የኮንትራት የትራስፕርት ዴርጅት) 
መካከሌ የተቋቋመው ህጋዊ ውጤት ያሇው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ የእቃው ሊኪ ሇአጓጓዥው 
መክፇሌ ያሇበትን የአገሌግልት ክፌያ የፇጸሙ ሲሆን አመሌካች በውለ መሰረት በሌምዴ 
መሰረት የሚገባውን ሙለ ጥንቃቄ እቃውን ማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ 
ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሠረት 
በካርቶን ታሽጎ የተሰጠውን እቃ በሙለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ፣ በካርቶን የታሸገውን እቃ በተወሰነው 
ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን ያሌተወጣ መሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ተረጋግጧሌ፡፡ 

እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሰረት በካርቶን ታሽጎ 
የተሰጠውን አቃ በሙለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ፣ በካርቶን የታሸገውን እቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ 
አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን አሇመወጣቱ አመሌካችን በፌታብሓር ተጠያቂ ከመሆን 
አሌፍ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በእምነት 
ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚያስጠይቃቸው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን መሠረታዊ ነጥብ ነው፡፡  

ከሊይ የተነሳውን ጥያቄ ሇመመሇስ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ዴንጋጌ አቀራረጽ ፣ ዝርዝር 
ይዘትና መሰረታዊ ዓሊማ መመርመሩ አስፇሊጊ ነው፡፡ የወንጀሌ ህጉ በንብረት ሊይ የሚፇጸሙ 
ወንጀልችን በሚዘረዝርበት ምእራፌ ሁሇት በሌዩ ሁኔታ በተንቀሳቀቃሽ ንብረቶች ሊይ የሚፇጸሙ 
ወንጀልችን በሚዘረዝረው ክፌሌ አንዴ ሥር የተዯነገገው የዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ መሠረታዊ 
ባህሪ ይዘትና የሚስከትሇው ኃሊፉነትን የሚዘረዝር ዴንጋጌ ነው፡፡ 

የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ ዴንጋጌ አማርኛ ቅጅ ቃሌ በቀሌ ሲነበብ ማንም ሰው 
ተገቢ ብሌጽግና ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት በማሰብ የላሊ ሰው የሆነውንና ሇአንዴ 
ሇተወሰነ ግሌጋልት ወይም በአዯራ የተሰጠውን ዋጋ ያሇውን ነገር ወይም ጥሬ ገንዘብ በሙለ 
ወይም በከፉሌ ሇራሱ ያዯረገ ፣ ወይም ሇላሊ ሰው ያዯረገ ፣ የወሰዯ ፣ የሰወረ ወይም ሇራሱ 
ወይም ላሊ ሰው አገሌግልት ያዋሇ ወይም ይህን የመሳሰሇውን ማናቸውንም አዴራጎት የፇጸመ 
እንዯሆነ እንዯነገሩ  ሁኔታ በቀሊሌ እስራት ወይም ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራት 
ይቀጣሌ  በማሇት ይዯነግጋሌ ፡፡ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ 3 የተከሣሹ ወንጀሌ 
ሃሣብ ግምት የሚዯነግግ ሲሆን ይዘቱም ተከሣሹ ሲጠየቅ በእምነት ወይም በአዯራ የተሰጠውን 
ዕቃ ወይም ጥሬ ገንዘብ ሇመመሇስ ወይም ሇመክፇሌ ወይም ዕቃው ያሇበትን ሁኔታ ሇማሳየት 
ወይም  ሇተገቢው አገሌግልት ያዋሇው መሆኑን ማስረዲት ካሌቻሇ ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው 
ያሌተገባ ጥቅም ማዋሌ ሃሣብ እንዲዋሇው ይቆጠራሌ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

የእግገሉዝኛውን ቅጅ ስንመሇከት Breach of Trust የሚሌ ርዕስ ያሇው አንቀጽ 675 Whoever 
with intent to obtain  for Himself or to Procure for a third  person an unjustifiable 
enrichment appropriates , or Procures for another, takes or causes to be taken 
misappropriates uses to his own benefit or that of a third person or disposes of 
for any similar act in  whole or in part a thing or a sum of money which is the 
Property of another and which has been delivered to him in trust or for a specific 
purpose, is punishable , according to the circumstances of the case with simple 
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imprisonment or with rigorous not exceeding five years በማሇት በንዐስ አንቀጽ 1 
የሚዯነግግ ሲሆን ንዐስ አንቀጽ 3 The intent to obtain for himself or to Procure for 
third person an unjustifiable enrichment shall be presumed where the criminal is 
unable upon call, to produce or repay the thing or sum entrusted or at the time  
when he should have returned it or accounted there for በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ 

አመሌካች አይከሌ የኪራይና የኮንትራት የትራስፕርት ዴርጅት ያሇው  በመሆኑ በገባው የእቃ 
ማጓጓዝ ውሌ መሠረት በካርቶን ታሽጎ የተሰጠውን እቃ በሙለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ በካርቶን 
የታሸገውን ዕቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሳ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን የሚወጣው 
እሱ ራሱ ብቻ በግለ ዕቃውን በዕምነትና በአዯራ ጎንዯር ወስድ በማስረከብ አይዯሇም፡፡ ዕቃውን 
በወኪለ በሰራተኞቹ ወይም ከላሊ ሰው ጋር የዕቃ ማጓጓዝ ውሌ በመዋዋሌ ግዳታውን ሉፇጽም 
የሚችሌበት ሁኔታ ሰፉ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ አመሌካች በውለ መሠረት በሌምዴ መሠረት 
የሚገባውን ሙለ ጥንቃቄ እቃውን ማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ 
የማስረከብ ግዳታውን ባይወጣ በውለ መሠረት ዕቃውን ባሇማስረከቡ አግባብነት ባሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች በፌትሏብሓር ከሚጠየቅ በስተቀር የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ  1 
ተሊሌፎሌ ተብል በዕምነት ማጉዯሌ  ወንጀሌ ሉጠየቅ የማይችሌ መሆኑን ከወንጀሌ  ሔግ 
አንቀጽ 65 ዴንጋጌ ዝርዝር ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሠረት በካርቶን ታሽጎ 
የተሰጠውን እቃ በመለ ጥንቃቄ ማጓጓዝ በካርቶን የታሸገውን ዕቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ 
አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑ በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተጠያቂ 
የሚሆን ስሇመሆኑ አይዯነግግም፡፡ ዏቃቤ ሔግ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ አንዴ 
ሇተወሰነ ግሌጋልት የሚሇው አገሊሇጽ የእቃ ማጓጓዝ ውሌን ይጨምራሌ በማሇት የተከራከረ 
ቢሆንም የዴንጋጌው ይዘት አንዴ ሰው አንዴን ንብረት ሇአንዴ አገሌግልት ሇማዋሌ ኃሊፉነት 
ተረክቦት ንብረቱን ሇተባሇው አገሌግልት ሳያውሌ  ሲቀር በዕምነት ማጉዯሌ  ወንጀሌ የሚጠየቅ 
መሆኑን የሚመሇከት እንጅ በማጓጓዝ ውለ መሠረት በሌምዴ መሠረት የሚገባውን ሙለ 
ጥንቃቄ እቃውን በማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ የማስረከብ ግዳታውን 
ያሌተወጣ አጓዥ በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ እንዱጠየቅ የዴንጋጌው ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
የማያሣይ በመሆኑ በዚህ በኩሌ ተጠሪ ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካች በካርቶን የታሸገውን ዕቃ የተረከበው በንግዴ ዴርጅቱ በኩሌ በማጓጓዝ 
ውለ መሠረት በሌምዴ መሠረት የሚገባውን ሙለ ጥንቃቄ በመዴረግ እቃውን ማጓጓዝና 
በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴረሶ ሇተቀባዩ ሇማስረከብ በማሰብ እንዯሆነ በተጠሪ ማስረጃ ጭምር 
ተረጋግጧሌ፡፡ 

ማንም ሰው በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚጠየቀው ተገቢ ያሌሆነ ብሌፅግና ሇማግኘት ወይም 
ባሇማስገኘት በማሰብ የላሊ ሰው የሆነወንና ሇአንዴ ሇተወሰነ አገሌግልት የተሰጠውን ዋጋ ያሇው 
ነገር ወይም ጥሬ ገንዘብ በሙለ ወይም በከፉሌ ሇራሱ ያዯረገ ወይም ሇላሊ  ሰው ያዯረገ የወሰዯ 
ያስወሰዯ የሰወረ ወይም ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው አገሌግልት  ያዋሇ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ 
የአመሌካች አዴራጎት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንዐስ አንቀጽ 3 በሚዯነግገዉ የወንጀሌ ሃሣብ 
ግምት የማይሸፇን መሆኑን ከዴንጋጌው ይዘት ሇመረዲት  ይቻሊሌ፡፡ 
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አንዴ ሰው በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል የሚቀጣው የህግ የግዙፌ ተግባርና የሞራሌ ሁኔታ 
መሟሊቱ ሲረጋገጥ እንዯሆነ በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 23 ተዯንግጎሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ከሊይ 
የዘረዘርነው የህግ የሃሣብ ሁኔታዎች አሌተሟለም ፡፡ ይህ ሁኔታ መሟሊቱን ሳያረጋግጡ የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው  ፌርዴ ቤት አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ 
1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ የፇጸመ ጥፊተኛ ነው በማሇት 
አመሌካች በሁሇት ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ የሰጡት ውሣኔ የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 675 ዴንጋጌ አቀራረጽ ዝርዝር ይዘትና መሠረታዊ ዓሊማ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 87188 ጥር 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
የሰጠው ፌርዴና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 105387  በሰኔ 7 ቀን 
2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ መቀጫ ሥነ ሥርዓት ህግ 
ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሇ/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በገባው የእቃ ማጓጓዝ ውሌ መሠረት በካርቶን ታሽጏ የተሰጠውን እቃ በሙለ 
ጥንቃቄ በማጓጓዝ በካርቶን የታሸገውን ዕቃ በተወሰነው ጊዜና ሥፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ 
የማስረከብ ግዳታውን አሇመወጣቱ አመሌካችን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 675 ንኡስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌ መሠረት በዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ የሚያስጠይቀው ባሇመሆኑ በነጻ ይሰናበታሌ 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ከቀረበበት ወንጀሌ ክስ በነጻ ተሰናበተ በመሆኑ ከእስር እንዱሇቀው ሇክፌለ 
ማረሚያ ቤት ይጻፌ፡፡ 

   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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የሰ/መ/ቁ. 78793 

  ሰኔ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ብስራት ወሌዯመስቀሌ - ጠበቆች 1. አበበ አሣመረና 

                                        2. ሙለጌታ ወንዴመአገኝ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏቃቤ ሔግ - ዯሴ መንበር ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ጉቦ ማቀባበሌ ወንጀሌን መሰረት ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ የመሰረተው ክስ 
አመሌካች የሔግ አማካሪና ጠበቃ ሆነው በወንጀሌ የሚፇሇጉ ግሇሰብ አቶ አትክሌት ዘሪሁን 
ከወንጀሌ ተጠያቂነት እንዱያመሌጡ ሇማዴረግ በማሰብ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን 
አቃቤ ሔግ የሆኑትን አቶ ተስፊማርያም ገብረ ትንሳኤ በእጁ ያሇውን መዝገብ እንዱዘጋና ሇዚህም 
ብር 5000.00 እንዱቀበሊቸው በተዯጋጋሚ በመወትወት መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ/ም ከቀኑ 
በግምት 10፡30 ሰዓት ሲሆን በአዱስ አበባ ከተማ በተሇምድ ሒያ ሁሇት ማዞሪያ ተብል 
በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው ጌታሁን በሻ ህንፃ 3ኛ ፍቅ ባሇው ካፋ ውስጥ የህጉና የሙያው 
ምግባር ከሚፇቅዯው ውጪ ሇባሇስሌጣኑ መ/ቤት አቃቤ ህግ አቶ ተስፊማርያም ገ/ትንሳኤ ብር 
5000.00 ሲሰጡ እጅ ከፌንጅ በመያዛቸው በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 429 ስር 
የተመሇከተውን ዴንጋጌ ተሊሌፇዋሌ የሚሌ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትም አመሌካች ክሱ ዯርሷቸውና 
በግሌጽ ችልት ተነቦሊቸው ክሱን እንዱረደት ካዯረገ በኋሊ የእምነት ክህዯት ቃሌ ጠይቆ 
ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም አመሌካች የክህዯት ቃሌ በመስጠታቸው አቃቤ ህግ አለኝ ያሊቸውን 
ማስረጃዎችን በማቅረብ ካሰማ በኋሊ አመሌካች ዴርጊቱን መፇጸማቸው መረጋገጡን ፌርዴ ቤቱ 
ተገንዝቦ የመከሊከሌ መብታቸውን ጠብቆሊቸው አመሌካች የመከሊከያ ምስክሮቻቸውን አቅርበው 
አሰምተዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች ያቀረቧቸው የመከሊከያ ምስክሮች 
ቃሌ የማይታመን እና እርስ በራሱ የሚጣረስ መሆኑን በመግሇጽ ውዴቅ ከአዯረገው በኋሊ 
አመሌካችን በተከሰሱበት የህግ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጎ ቅጣቱን በተመሇከተም መጠኑን 
በቅጣት መመሪያው መሰረት በመመርመር አንዴ አመት ከአራት ወር ፅኑ እስራትና በብር ሶስት 
ሺህ የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙን አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌ/ቤት 
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ውሳኔ ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ሚያዝያ 10 ቀን 2004 ዓ/ም በተፃፇ አራት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት ምክንያቶችን ዘርዝሮ አቅርቧሌ፡፡ 
ይዘቱም ባጭሩ፡- አቃቤ ሔግ ክሱን በማስረጃ በበቂ ሁኔታ አሊስዯገፇም፣ የዴርጊቱን አፇፃፀም 
የሚሸፌነው ዴንጋጌ በዏቃቤ ህግ ተጠቅሶ የቀረበ አይዯሇም፣ የቅጣት አወሳሰኑም የቅጣት 
መመሪያውን መሰረት ያሊዯረገ ነው፣ ቅጣቱ እንዱገዯብ የቀረበው ጥያቄም የታሇፇው ያሊግባብ 
ነው የሚለትን የቅሬታ ነጥቦች በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሇወጥ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ 
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በፅሁፌ 
መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው 
መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ በጉዲዩ 
ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌ? ወይስ 
አይቻሌም? የሚሇው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ በዋናነት የቅሬታ ነጥብ ያዯረገው የአቃቤ ሔግ ክስ በበቂ ማስረጃ 
አሌተዯገፇም፣ የመከሊከያ ማስረጃዎች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው የሚሇው ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ ይህ ሰበር ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና በአዋጅ 
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ አተረጓጎም 
ስህተትን ማረም እንጂ ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች የአቃቤ ሔግ ክስን ሇማስረዲት የቀረቡት ምስክሮች እንዯክሱ አሊስረደም፣ የሚታመኑ 
አይዯለም፣ የዴርጊቱ አፇጻጸም በአግባቡ አሌታየም በማሇት ያቀረባቸው የቅሬታ ነጥቦች የፌሬ 
ነገር ክርክሮች በመሆናቸው ይህ ችልት ሉቀበሊቸው የሚገባቸው የክርክር ነጥቦች ባሇመሆናቸው 
አሌተቀበሌናቸውም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇዴርጊቱ ኃሊፉነት አሇበት ተበል የተወሰነው 
ወንጀለን መስራቱ ወይም መፇጸሙና ተሰራ ወይም ተፇፀመ የተባሇው ወንጀሌ ዯግሞ 
በአመሌካች መፇጸሙ በማያጠራጥር ሁኔታ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን 
ያሊቸው ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ዴርጊቱ ተፇፅሟሌ ቢባሌ እንኳ ጉቦ 
ማቀባበሌ ወንጀሌን የሚያቋቁም አይዯሇም በማሇት በሰበር አቤቱታቸው ቅሬታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡ 
በመሰረቱ አንዴ ሰው በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 429 መሰረት ጉቦ ማቀባበሌ የወንጀሌ ዴርጊት 
ሉጠየቅ የሚችሇው ሇራሱ ማናቸውንም አይነት ጥቅም ባያገኝም እንኳ የመንግስት ስራን 
ሇሚያከናውን ሰው ጉቦ ሇመስጠት ገንዘብ፣ ዋጋ ያሇውን ነገር፣ አገሌግልት ወይም ላሊ አይነት 
ጥቅም ከላሊ ሰው የተቀበሇ እንዯሆነ ወይም የራሱን የባንክ ሂሳብ እንዯዚህ አይነት ጉቦ 
ሇማቀባበሌ ያዋሇ መሆኑ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(4) መሰረት ሲረጋገጥ ነው፡፡ 

ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው በዴንጋጌው ስር የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች ወንጀሌ 
አዴራጊው ገንዘቡን ከላሊ ሰው ተቀብል ወይም የራሱን የባንክ ሂሳብ እንዯዚህ አይነት ጉቦ 
ሇማቀባበሌ በማዋሌ ዴርጊቱን የሚፇጽም መሆኑን የሚያሳዩ መሆናቸውን ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
አመሌካች ሇባሇስሌጣኑ መ/ቤት አቃቤ ህግ ጉቦ ሇመስጠት ያለበት ዋናው ምክንያት በወንጀሌ 
የተከሰሰውን ላሊውን ሰው ከሔግ ተጠያቂነት ሇማዲን ሲለ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ 

www.abyssinialaw.com



322 
 

ከመረጋገጡም በሊይ ዴርጊቱ የተፇፀመው ላሊውን ሰው ከሔግ ተጠያቂነት ሇማዲን ካሊቸው 
ፌሊጎት ስሇመሆኑ በአቃቤ ሔግ ምስክሮች መነገሩን መሰረት በማዴረግ የስር ፌ/ቤት አመሌካች 
ገንዘቡን ሇማቀባበሌ የፇፀሙት ዴርጊት መሆኑን በውሳኔው ሊይ አስፌሯሌ፡፡ በእርግጥም ይኸው 
ፌሬ ነገር አመሌካች ገንዘቡን በወንጀሌ ከሚፇሇገው ሰው ተቀብሇው ሇባሇስሌጣኑ አቃቤ ሔግ 
ሇመስጠት ያዯረጉት ነው ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ትርጉም የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ ሇዴርጊቱ 
መፇፀም መሰረት የሆነው ዋናው ነገር ላሊውን ሰው ከሔግ ተጠያቂነት ሇማዲን ስሇመሆኑ 
ከተረጋገጠ አመሌካች ከዚሁ ሰው ገንዘብ ስሇመቀበሊቸው ያሇመረጋገጡ የጉቦ ማቀባበሌ ዴርጊትን 
አያቋቁምም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ አይሆንም፡፡ ይሌቁንም ዋናውና መታየት ያሇበት 
የዴርጊት ፇፃሚው ፌሊጎት (Motive) ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በወንጀሌ የሚፇሇግ ሰው በሔግ 
እንዲይጠየቅ ከመነጨ ፌሊጎት ሔገወጥና የሚያስቀጣ ዴርጊት እያወቁ በራሳቸው ፌሊጎት ያዯረጉ 
ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ አዴራጎታቸው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 429 
ዴንጋጌ ስር የሚወዴቅ መሆኑን ከዚሁ ዴንጋጌ እንዱሁም ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23( (1) እና 
(4)) እና 58(1(ሀ)) ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ሆኖ ስሇአገኘን በዚህ ረገዴ 
የቀረበውን የአመሌካችን ክርከር አሌተቀበሌነውም፡፡ በመሆኑም በአመሌካች የተፇፀመው ዴርጊት 
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 429 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ የሚያሟሊ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ላሊው አመሌካች የመሰረታዊ ሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት በቅሬታ ነጥብነት ያቀረቡት 
ክርክር የቅጣት አወሳሰኑን በተመሇከተ ነው፡፡ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ 
የሚያስቀጣው የቅጣት መነሻው እንዯነገሩ ሁኔታ በቀሊሌ እስራት፣ ወይም ከአስር አመት 
በማይበሌጥ ፅኑ እስራትና በመቀጮ ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፈት 
የቅጣት መጠን አንዴ አመት ከአራት ወር ፅኑ እስራት እና የብር 3000.00 መቀጮ ነው፡፡  

በመሰረቱ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሳሰንን 
በተመሇከተ ዘርዘር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ ይዟሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ 
አንቀጾች የሚያሳዩት ፌ/ቤቱ ቅጣቶቹን የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወስነው የወንጀሌ ህጉን 
ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው የሚዯነግጉት የሌዩ ክፌለ 
ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ 
የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን ወንጀሌ ሇማዴረግ ያነሳሱትን ምክንያቶችና የአሳቡን 
ዓሊማ የግሌ ኑሮውን ሁኔታ፣ የትምህርቱን ዯረጃ፣ እንዱሁም የወንጀለን ከባዴነትና 
የአፇጻጸሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ ክፌሌ ዴንጋጌዎች 
እንዯተጠበቁ ሆኖ ፌ/ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ ዴረስ ያሇውን 
በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን ያሳያሌ፡፡ የበታች 
ፌ/ቤቶች በአመሌካች ሊይ ቅጣት ያስተሊሇፈት የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብሇው 
ከአመዛዘኑና በቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት ስሇመሆኑ ውሳኔው ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የስር 
ፌ/ቤት ሇአመሌካች ሶስት ምክንያቶችን በቅጣት ማቅሇያነት ወስድና ከቅጣት መመሪያውም ጋር 
አዛምድ ቅጣቱን የጣሇው መሆኑን ውሳኔው በግሌጽ የሚያሳይ ሲሆን የቅጣት መጠኑ ከዴርጊቱ 
አፇጻጸም አንጻር ሲታይም በወንጀሌ ሔጉ ስሇቅጣት የተቀመጡትን መሰረታዊ የሆኑ የቅጣት 
አጣጣሌ መርሆዎችን ያሊገናዘበ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ በዚህ ረገዴ 
የቀረበው የአመሌካች ቅሬታ (የቅጣት በዛ ክርክር ከሚሆን ውጪ) በቅጣት አወሳሰን ሊይ የተጣሰ 
መርህ ስሇመኖሩ የሚያረጋግጥ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ እንዱሁም አመሌካች ቅጣቱ ሉገዯብ ይገባ 
ነበር በማሇት የሚያቀርቡት ክርክርም የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 190፣ 192፣ እና 194 
ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ ፌ/ቤት በቅጣት አጣጣለ ጊዜ ግንዘቤ ሉወስዴባቸው ስሇሚገባቸው 
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ህጋዊ ምክንያቶች ያሇገናዘበ በመሆኑ በዚህ ረገዴም መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ 
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኔታ አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 98894 የካቲት 22 እና 28 ቀን 2004 ዓ/ም ተሰጥቶ 
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 77700 መጋቢት 21 ቀን 2004 
ዓ.ም. የጸናው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ ቁጥር 195(2(ሇ(2)) መሰረት 
ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ 

2.  ውሳኔው የጸና መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇማ/ቤቱ ይገሇጽሇት     
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኖች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ዘ   
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 የሰ/መ/ቁ. 66943 
  ሏምላ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፉሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

 
አመሌካቾች፡- 1. ታምራት ገሇታ - ከጠበቃ በሻዲ ገመቹ ጋር ቀረቡ 
      2. ዯጀኔ ስሜ 
      3. አዱሱ ሱሌጣን       - ቀዴሞ ጉዲያቸው አያስቀርብም ተብሎሌ       
      4. ኤሌሣቤጥ አበራ 
ተጠሪ፤ የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - አቶ ዮሏንስ ግርማይ ቀረቡ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የሰው ግዴያና የማታሇሌ ወንጀሌ ስራ መፇጸሙ በተረጋገጠበት አጥፉ ሊይ የወንጀለ 
ውጤት ስሇመሆናቸው የተረጋገጡት ንብረቶች ሇመንግስት ውርስ መሆን የሚችለ መሆን 
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተነሳው በአሁኑ አመሌካቾችና በላልች ሁሇት ግሇሰቦች 
በጠቅሊሊው በስዴሰት ሰዎች ሊይ የአሁኑ ተጠሪ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረተባቸው 
ክስ መነሻ ነው፡፡ 
 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 1ኛ ተከሣሽ የሆነው ያሁኑ 1ኛ አመሌካች ታምራት ገሇታን 
በተመሇከተ ተጠሪ ያቀረበባቸው ስዴስት ክሶች ሲሆኑ ከእነዚህ ክሶች 1ኛው ክስ፡- አመሌካች 
በ1949 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1(ሀ)) 522(1ሀ እና ሏ) ስር የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ከ1992 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ 1999 ዓ.ም. ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ በተሇያዩ ጊዜአትና 
ቦታዎች በጥንቆሊ ተግባር ሰዎችን ከታመሙበት የበሽታ አይነት አዴናሇሁ በማሇት ከተሇያዩ 
ነገሮች የተቀመመ ውህዴ በማጠጣት አቶ ተስፊ ተሾመ (አቶ ተስፊ ወረኢለ)፣ ኢብራሂም 
ባርጌቾ፣ የአባቱ ስም ያሌታወቀ ፇጠነ የተባሇ ግሇሰብ፣መሏመዴ አረጋ፣ እና መካ አብዱሊጊ 
የተባለትን ግሇሰቦች በግፌ ገዴሎሌ የሚሌ ሲሆን 2ኛው ክስ ዯግሞ በ1996 ዓ.ም. በወጣው 
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1(ሀ)) እና 539(1ሀ(ሏ)) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በ1ኛው ክስ 
ሊይ በተገሇጸው አኳኋን ሟች ወሰኔ ፇረዯን በግፌ ገዴሎሌ የሚሌ ነው፡፡3ኛ ክስ ዯግሞ በ1949 
ዓ.ም. በወጣው የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32(1ሀ)፣27(1) እና 522(1(ሏ)) የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ከኤች አይ ቪ ቫይረስ አዴናሇሁ በማሇት ሇወ/ሮ ቬነስ ዩሏንስ በጊዜው 
የምትወስዯውን ዘመናዊ መዴኃኒት እንዴትተው በማዴረግ ውህደን በተዯጋጋሚ በመስጠት 
በከፌተኛ ህመም ወስጥ እንዴትወዴቅ በማዴረግ በውጪ አገር ህክምና የዲኑ በመሆኑ በግፌ ሰው 
ሇመግዯሌ ሞክረዋሌ የሚሌ ሲሆን ላልች ሶስት ክሶች ዯግሞ የማታሇሌ ተግባሮችን የሚያሳዩ 
ናቸው፡፡ይኸውም 4ኛው ክስ በ1949 ዓ.ም. በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32(1ሀ) እና 656(ሀ) 
ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከ1991 ዓ.ም. የአባቱ ስም ካሌተጠቀሰው መንግስቱ ከተባሇው 
የግሌ ተበዲይ በጥንቆሊው እምነት ስር እንዱወዴቅ በማዴረግ በማታሇሌ ብር 50,000.00(ሃምሳ 
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ሺህ) ፣ከአቶ አረጋ ይማምና ከወ/ሮ ረሑማ ሰኢዴን በጥንቆሊው ስር እንዱወዴቁና ሌጃቸውን ወዯ 
ውጪ ሇመሊክ ሲለ ቤት እንዱሸጡ በማዴረግ ብር 13,000.00 መውሰዲቸውን፣ ከአቶ 
አብዴረሌሏሚዴ መሀመዴና ከወ/ሮ ማረያም አብደሊሂ ዯግሞ በጥንቆሊው እምነት ስር 
እንዱወዴቁ በማዴረግ ብር 20,000.00 መውሰዲቸውን፣ከአቶ ተስፊዬ ታዬ እና ከአቶ ዯረሰ 
ሰሙም በተመሳሳይ ዘዳ ሜሪኩሪ የተባሇ ነገር ስሇመሆኑ በጥንቆሊው እንዯአረጋገጡና እንዱገዙ 
በማዴረግ የግሌ ተበዲዮች በብር 400,000.00 ከገዙት በኋሊ ከራሱ ዘንዴ እንዱያስቀምጥ 
በማዴረግ መውሰዲቸውን፣ከአቶ አቶ ራሚ ያሲን ዯግሞ በማታሇሌ ብር 150,000.00 
መውሰዲቸውን፣ ከአቶ እስማኤሌ ያሲንና ጀማሌ ከተባለት ወንዴማማቾች ዯግሞ በተመሳሳይ 
የማታሇሌ ዘዳ ብር 60,000.00(ስሌሳ ሺኅ) መውሰዲቸውን የሚገሌጽ ሲሆን 5ኛ ክስ በ1996 
ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32(1(ሀ)) እና 696(1(ሏ)) ስር የተመከተውን በመተሊሇፌ 
በጥንቆሊው ዘዳ በማታሇሌ ወ/ሮ ወሊንሳ አብርሃን መኖሪያ ቤታቸውን በስጦታ እንዯሰጧቸው 
በማስመሰሌ አስፇርመው ቤቱንና ቦታውን መውሰዲቸውን የሚገሌጽ ነው፡፡6ኛው ክስ ዯግሞ 
በ1949 ዓ/ም የወጣውን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 589(1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
በጥንቆሊው ዘዳ በማስፇራራት የግሌ ተበዲይ ታየች ማሞ፣ ወ/ሮ ሜሊት ሽፇራውን፣ ቬነሱ 
ዩሏንስን በተሇያዩ ጊዜያት የግብረ ስጋ ግንኙነት  ከ1ኛ አመሌካች ጋር እንዱፇፅሙ አዴርገዋሌ 
የሚሌ ነው፡፡አመሌካች የተከሰሱባቸውን የወንጀሌ ዴርጊቶችን ክዯው በመከራከራቸው አቃቤ ሔግ 
አለኝ ያሎቸው የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎች ቀርበው ከተሰሙና ከተመረመሩ በኋሊ የአመሌካች 
የመከሊከሌ መብታቸው ተጠብቆሊቸው ማስረጃዎቻቸው ከተሰሙ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን 
መርምሮ አመሌካች የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው ሉያስተባብለ 
አሌቻለም በሚሌ ምክንያት አመሌካችን በስዴስቱም ክሶች ጥፊተኛ በማዴረግ በጠቅሊሊው 
በእዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት እንዱቀጡ፣ አመሌካች ካፇሯቸው ንብረቶች መካከሌ በአዱስ አበባ 
ትራንስፕርት ቅርንጫፌ መ/ቤት የምዕራብ ዞን ፅ/ቤት በቁጥር ምዕ/ዞን/12069/200 በቀን 
21/11/2001 በጻፇው ዯብዲቤ በገሇፀው መሰረት የሰላዲ ቁጥር 2-60978 አ.አ እና 2-49372 አ.አ 
የሆኑ ተሽከርካሪዎች፣ አቢሲኒያ ባንክ ሏምላ 27 ቀን 2001 በጻፇው ዯብዲቤ በኡራኤሌ 
ቅርንጫፌ በአመሌካች ስም በቁጠባ ሂሳብ ቁጥር 2151 መኖሩ የተገሇጸውን ብር 
153,351.72፣በፌቼ ከተማ ቀበላ 04 ሆቴሌና በቀበላ 03 የሚገኝ ከሌማት ባንክ የተገዛ ቦታ 
በቁጥር 145/ፒ-58/02 በቀን 22/11/2001 ዓ.ም. በተፃፇ ዯብዲቤ በአመሌካች ስም መኖሩ 
የተረጋገጠው ንብረት፣ በአዲማ ከተማ የሚገኘው ቤት የፌትሒብሓር ክርክርን ውጤት በጠበቀ 
መንገዴ፣ ብዛቱ 131 ሆኖ 1445 ግራም ወርቅ፣ ብርና ላልች አርቲፉሻልችን ሇመንግስት ውርስ 
እንዱሆኑ በሚሌ የተወሰነ ሲሆን ሇመንግስት ውርስ እንዱሆኑ በተባለት ንብረቶች የሶስተኛ 
ወገኖች መብት መጠበቅ ያሇበት ስሇመሆኑም ተገሌፆ ተወስኗሌ፡፡የአሁኖቹ 2ኛ አመሌካች(ዯረጀ 
ስሜ) እና 3ኛ አመሌካች (አዱሱ ሱሌጣን)ን በተመሇከተ ዯግሞ በ4ኛው ክስ ሊይ የተገሇፀውን 
የማታሇሌ ወንጀሌ መፇፀማቸው ብቻ ነው የተረጋገጠው ብል በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 692(1) 
መሠረት እና በተጨማሪም በ1949 ዓ.ም፣ የወጣው የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 6ዏ6 ጠቅሶ 
ጥፊተኛ በማዴረግ በ2ኛው አመሌካች ሊይ የ5 ዓመት ጽኑ እሥራት እና ብር 5ዏዏዏ መቀጮ፣ 
በ3ኛ አመሌካች ሊይ የ4 ዓመት ጽኑ እሥራት እና የብር 3ዏዏዏ መቀጮ ሲወሰን በአሁኗ 4ኛ 
አመሌካች (ኤሌሣቤጥ አበራ) በሚመሇከት ዯግሞ በ5ኛው ክስ ሊይ የተገሇፀውን የማታሇሌ 
ወንጀሌ መፇፀሟ ሉረጋገጥባት ችሎሌ በማሇት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 692(1) መሠረት ጥፊተኛ 
በማዴረግ የአምስት ዓመት ጽኑ እሥራት ቅጣት እና የብር 3ዏዏዏ መቀጮ ወሰኖበታሌ፡፡ላልች 
ተከሳሾች ሊይም ተገቢ ነው ያሇውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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ከዚኅም በኋሊ ሁለም አመሌካቾች በተወሰነባቸው የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ ቅር 
በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ ሲሆን 
ተጠሪም በተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ሊይ ቅር በመሰኘት ሇዚሁ ፌርዴ ቤት ይግባኙን አቅርቦ 
ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የአቃቤ ሔጉን ይግባኝ ውዴቅ ሲያዯርግ የ1ኛውን 
አመሌካች ይግባኝ በተመሇከተ በክሶቹ ሊይ ተሊሌፎሌ ተብሇው የተጠቀሱበት የሔግ አንቀጾች 
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 113/2/ መሠረት ተሇውጠው 1ኛው አመሌካች(ታምራት ገሇታ) በ1ኛው ክስ 
በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 58/1/ እና 523 መሠረት፣ በ2ኛው ክስ በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 58 እና 54ዏ መሠረት እንዱሁም በ3ኛው ክስ በሰው ግዴያ ሙከራ ወንጀሌ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሔግ አንቀጽ 58/1/ሇ 27/1/ እና 523 መሠረት ጥፊተኛ ሉባሌ ይገባሌ በማሇት 
የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠባቸውን ዴንጋጌዎች ያሻሻሇ ሲሆን በላልች ዴንጋጌዎች ስር 
የተሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔ ግን እንዲሇ በማፅናት ቅጣቱን በተመሇከተ ተዯራራቢ የሆኑ 
ወንጀልች መገኘታቸው ሲረጋገጥ ቅጣት ሉወሰን የሚችሇውን መርህ መሰረት አዴርጎ ከአሰሊ 
በኋሊ በጠቅሊሊው አመሌካች በ25(ሃያ አምስት) አመታት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ በመወሰን 
በንብረት አወራረስ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ዯግሞ በውርስ የተገኘ ንብረት እንዲይወረስ ጠቅሶ 
ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ በ2ኛ አመሌካችና (ዯረጄ ስሜ) እና በ4ኛ አመሌካች(ኤሌሣቤጥ 
አበራ) ሊይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የወሰነው የእሥራት ቅጣት በማሻሻሌ የእሥራቱ ቅጣት 
በአንዴ ዓመት እንዱቀንስሊቸው ተዯርጎ ታሥረው የቆዩበት ጊዜ የሚታሰብሊቸው ሆኖ 
እያንዲንዲቸው በአራት ዓመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጡ የወሰነ ሲሆን በ3ኛ አመሌካች (አዱሱ 
ሱሌጣን) የተሰጠው ቅጣት ግን እንዲሇ እንዱፀና፣ በቀሇ ገሇታ የተባሇው ዯግሞ በነፃ እንዱሰናበት 
ሲሌ ወስኗሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበውም በዚሁ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካቾች 
በጥፊተኝነት እና በእስራት ቅጣቱ ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የሇበትም ተብል በሰበር ችልቱ አጣሪ ችልት ተቀባይነት ያጣ ሲሆን የሰበር አቤቱታው ሇዚህ 
ችልት እንዱቀርብ የተዯረገው 1ኛ አመሌካችን በተመሇከተ ንብረቶቹ እንዱወረሱ የተሰጠው 
ትእዛዝ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 98 ዴንጋጌ አንፃር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ በዚህም መሰረት ሇአቃቤ ሔግ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በሰጠው መሌስ 
ንብረቶቹ እንዱወረሱ ትእዛዝ ሉሰጥ የቻሇው ከወንጀሌ ፌሬ የተገኙ መሆናቸው ተረጋግጦ 
ስሇመሆኑና ሔጉም የአስገዲጅነት ባህርይ ያሇው በመሆኑ ነው በማሇት በንብረቶቹ ሊይ የተሰጠው 
ውሳኔ እንዱጸና ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው አመሌካች ጥፊተኛ 
የተባለባቸው ሌዩ ዴንጋጌዎች ስሇንብረት መወረስ የማይዯነግጉ በመሆናቸው ንብረቶቹ ሉወረሱ 
የሚችለበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም የአመሌካች ንብረቶቹ 
እንዱወረሱ በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ ሔጉን መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው 
ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
 
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ አመሌካች የተከሰሱትና ጥፊተኛ የተባለት በስዴስት 
ክሶች ሁኖ የአመሌካች ጠበቃ እንዯጠቀሱት ሁለም የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠባቸው ሌዩ 
ዴንጋጌዎች በቅጣት አወሳሰን ጊዜ የንብረት መወረስ ስሇመኖሩ በግሌፅ አያስቀምጡም፡፡እንዱህ 
ከሆነ የአመሌካች ንብረቶቹ የሚወረሱበት አግባብ ስሇመኖሩ ሔጉ በላሊ መንገዴ አስቀምጧሌ 
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ወይ? የሚሇው ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር ነው፡፡ይህን ጥያቄ ሇመመሇስ የአመሌካች ንብረቶች 
የተያዙበትን አግባብ እና የክሶችን ይዘት መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡አመሌካች የተከሰሱባቸው 
ዴንጋጌዎች በጥንቆሊ ዘዳ ሰዎችን በመግዯሌና በማታሇሌ ንብረታቸውን ወስዯዋሌ፣ያሊግባብም 
በሌጽገዋሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን ንብረቶቹ የወንጀለ ፌሬዎች ስሇመሆናቸው አቃቤ ሔግ በክሱ 
በማስረጃ ዝርዝር ገሌጾ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው፣ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች በውርስ ከአገኙት እና 
ራሳቸው በግሌ ጉሌበታቸው፣ ገንዘባቸው እና እውቀታቸው ሉያፇሩ ከሚችለት በሊይ ሀብት 
አካብተው መገኘታቸውን ማረጋገጡን በውሳኔው ሊይ በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ይህ የስር ፌርዴ ቤት 
ዴምዲሜ በይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ችልትም ተቀባይነት ማግኘቱን 
ውሳኔው ያስገነዝባሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ንብረቶቹ የወንጀሌ ፌሬ ናቸው የሚሇው የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ዴምዲሜ ሇዚህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 
25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት ከተሰጠው የመሰረታዊ ህግ ስህተት ማረም ስሌጣን አንጻር ሲታይ 
በዚህ ችልት የተሇየ ዴምዲሜ ሉያዝበት  ወይም ሉሇወጥ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የዚህ 
ችልት በሔጉ ተሇይቶ የተሰጠው ስሌጣን ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን 
ስሊሇመሆኑ ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነውና፡፡ 
በመሆኑም ንብረቶቹ የወንጀሌ ፌሬዎች ስሇመሆናቸው ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን 
ሇመመዘን ስሌጣን ባሇቸው ፌርዴ ቤቶች መረጋገጡን እንዲሇ የምንቀበሇው ጉዲይ ሁኖ ወዯ ሔጉ 
ስንመጣ ዯግሞ በሔጉ ሊይ በግሌጽ በተዯነገገ ጊዜ ፌርዴ ቤቱ ከአንቀጽ 98 ቀጥል በተመሇከቱት 
ዴንጋጌዎች መሰረት ንብረቱ በሙለ ወይም በከፉሌ እንዱወረስ ሉፇርዴ እንዯሚችሌ በዚሁ 
አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ አንዴ ስር በግሌጽ የተቀመጠ ሲሆን በአንቀጹ ንኡስ አንቀጽ ሁሇት ስር 
ዯግሞ የጥፊተኛነት ውሳኔ በተሰጠበት የወንጀሌ ስራ ወንጀሇኛው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
መንገዴ ያገኘው ንብረት እንዯሚወረስ አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ ተዯንግጓሌ፡፡ ከአንቀፅ 98(2) 
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የንብረት መውረስ ፌርዴ ሉሰጥ የሚችሇው 
ወንጀሇኛው ንብረቱን ያገኘው የጥፊተኛነት ውሳኔ በተሰጠበት የወንጀሌ ስራ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ መንገዴ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ ስሇመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም የጥፊተኝነት ውሳኔ 
የተሰጠበት ዴንጋጌ የንብረት መወረስ እንዯሚኖር በቅጣት መሌክ ባያስቀምጥም ንብረቱ የወንጀለ 
ፌሬ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ ፌርዴ ቤቱ የወንጀሇኛው ንብረት ሇመንግስት ውርስ እንዱሆን የግዴ 
መፌረዴ ያሇበት መሆኑን ሔጉ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡  
 
ከዚህ አንጻር ስንመሇከተውም የአመሌካች ጠበቃ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 98(1) 
ዴንጋጌን ብቻውን ነጥሇው በመጥቀስ የሚያቀርቡት ክርክር የአንቀጹን ንኡስ አንቀፅ ሁሇት 
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በክርክሩ ሂዯት ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ጋር ያገናዘበ ሁኖ 
አሊገኘነውም፡፡ስሇሆነም የአመሌካች ንብረቶቹ የተገኙት በወንጀሌ ስራ ስሇመሆኑና ንብረቶቹ 
የወንጀለ ፌሬ ስሇመሆናቸው ተረጋግጦ ሇመንግስት ውርስ እንዱሆኑ የተሰጠው ውሳኔ በ1949 
ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 97"ም" ሆነ በ1996 ዓ/ም ከወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 
98(2) ዴንጋጌዎች ይዘት ሲታይ ሔጉን የተከተሇ እንጂ የሚነቀፌ ሁኖ አሊገኘነውም፡፡  
 
ላሊው ከዚሁ የንብረት መውረስ ውጤት ጋር ተያይዞ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እንዯተገሇፀው 
ግሌጽ ሁኖ መቀመጥ ያሇበት ነገር ሇመንግስት ውርስ እንዱሆኑ በታዘዙት የአመሌካች ንብረቶች 
የሶስተኛ ወገኖች መብት ካሇ የማይነካ መሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በዚህ ረገዴ የሰጠው ግሌጽ ውሳኔ እና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በውርስ የተገኙ ንብረቶች ሉወረሱ አይገባም በማሇት የሰጠው ውሳኔ በንብረቶቹ ሊይ ሶስተኛ 
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ወገኖች ያሊቸው መብት እንዲይነካ የሚገሌጽ በመሆኑ በዚህ ረገዴ መብት አሇን የሚለትን 
ሶስተኛ ወገኖች የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔም መብታቸውን የማይነካ መሆኑ ሉታወቅ 
የሚገባ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት አሇ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 
ው   ሣ   ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ተሻሽል የንብረት ውርስ ውሳኔን ያጸናው 
የውሳኔ ክፌሌ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሇ-2) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በወንጀለ ተግባር ስሇማግኘታቸው የተረጋገጡት ንብረቶች ሇመንግስት ውርስ 
እንዱሆኑ መወሰኑ ሔጋዊ ነው ብሇናሌ፡፡ ሆኖም የሶስተኛ ወገኖች  መብት ግን የሚነካ 
ሉሆን አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/ይ/መ/ቁጥር 48915 ታህሳስ 28 
ቀን 2003 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ መጽናቱን እንዱያውቀው ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይጻፌ 
ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ 
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የሰ/መ/ቁ. 75922 
ሏምላ ዏ4 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1ኛ/ አፇወርቅ ላሉሳ     ጉዲይ ተከታታይ በትናትናው ዕሇት ቀርበው 

           2ኛ/ ውብሸት ዯምሌ    ውሳኔውን መዝገብ ቤት ይስሙ ተብሎሌ፡፡ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሊዊ መንግስት  ዏ/ሔግ - አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የአሁን አመሌካቾች በተከሰሱበት የግዴያ ወንጀሌ ጥፊተኛ 
የመባሊቸውን አግባብነት ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካቾች በ1997 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 539 የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ አማረ ሙለጌታ የተባሇውን አስቀዴሞ ሇመግዯሌ በነበራቸው ሀሳብ ሚያዝያ 05 ቀን 
2003 ዓ.ም ከላሉቱ 6፡00 እስከ 7፡00 ሰዓት ባሇው ጊዜ ውስጥ በአዋሳ ከተማ በተሇያዩ ሆቴልች 
በመዘዋወር መጠጥ በማጠጣት በስካር እራሱን እንዱስት ካዯረገ በኋሊ በታቦር ክ/ከተማ በወጋኔ 
ዋጮ ቀበላ ሌዩ ስፌራው ማውንት አላብ ት/ቤት ፉት ሇፉት በመውሰዴ 2ኛው ተከሳሽ የአሁን 
ሁሇተኛ ተጠሪ እራሱን እንዲይከሊከሌ ሲያዯርግ 1ኛ ተከሳሽ የአሁን 1ኛ ተጠሪ በስሇት የግራ 
ዯረቱን ከወጋው በኋሊ የፇፀሙት ወንጀሌ እንዲይገሇፅ በሞትና ጣር ያሇውን ሆስፑታሌ የወሰደና 
ሆስፑታሌ ግቢ እንዯገባ ህይወቱ በማሇፈ በፇጸሙት ከባዴ የግፌ አገዲዯሌ ወንጀሌ ተከሰዋሌ 
የሚሌ የወንጀሌ ክስ ቀርቦባቸዋሌ፡፡ ተከሳሽም ክዯው በመከራከራቸው፤ የዏ/ህግ ማስረጃ 
ተሰምቷሌ፡፡ በዚህም ማስረጃ መሰረት እንዱከሊከለ፤ ተዯርጎ እነርሱም በተራቸው፣ የመከሊከያ 
ማስረጃ አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ 

ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር ሲሰማ የቆየው ፌ/ቤትም በወ/መ/ቁ. 10239 ሏምላ 28 ቀን 2003 
ዓ.ም በዋሇው ችልት ከዴርጊቱ በፉት እና በኋሊ፤ በዴርጊቱ አፇፃፀም ጊዜ ተዯርገዋሌ 
የተባለትንና በዏ/ህግ ማስረጃ የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች በቀጥታ የወንጀለን ዴርጊት ተከሳሾች 
የፇፀሙት ናቸው በማሇት የሚያስረደ ባይሆንም፤ ዴርጊቱ በተከሳሾች የተፇፀመ ሇመሆኑ 
በአካባቢ ማስረጃነታቸው በቂና ሇዴምዲሜ አጥጋቢ መነሻ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ ስሇሆነም ዴርጊቱን 
መፇፀማቸውን አረጋግጫሇሁ ካሇ በኋሊ ይሁን እንጂ በዚህ አኳኋን የተረጋገጠው ማስረጃ እንዯ 
ክሱ ዝርዝር ሁኔታ ተከሳሾች አስቀዴሞ በነበራቸው ሀሳብ ተነሳስተውና ተዘጋጅተው የፇፀሙት 
መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚችሌ ሆኖ አሌተገኘም ይሌቁንም አዴራጎታቸው በወ/ሔግ ቁጥር 540 
ሥር የሚወዴቅ ሆኖ ስሇተገኘ በዚሁ ዴንጋጌ ሥር ጥፊተኛ ናቸው በማሇት የጥፊተኝነት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 
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በቅጣት አጣጣሌ ረገዴም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት እና የዴርጊቱን አፇፃፀም በማገናዘብ 
እያንዲንዲቸው በ10 ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ይህም ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በክሌለ ሰበር ሰሚ አጣሪ ችልት ቀርቦ ውሳኔው የሚነቀፌበት ምክንያት 
የላሇ መሆኑ ተገሌፆ የአሁን ተጠሪዎች በመሰናበታቸው ሇዚሁ ሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን 
የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር ቅሬታቸውም ይዘት የእያንዲንዲችንን አዴራጎት ሇይቶ ያስረዲ የዓይን ምስክር 
አሌቀረበብንም፤ አሌተመሰከረብንም ምስክሮች የአካባቢ ናቸው፡፡ ሆነ ተብል ሇተፇፀመ ዴርጊት 
ተጠያቂነት የሇብንም፡፡ ዏ/ሔግ ክሱን አሻሽሊሇሁ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት ካገኘ በኋሊ 
እንዯጥያቄው አሻሽል አሇማቅረቡ ሲታወቅ ሇጊዜውም ቢሆን ክሱ ተቋርጦ መሰናበት ይገባን 
ነበር፡፡ በክሱ ሊይ ላልች ግብረአበሮች እንዲለ በመገሇፁ እነርሱ ህግ ፉት ሉቀርቡ ባሇመቻሊቸው 
ብቻ እኛ ተሸክመን ሟችን ባዯረስን መከሰሳችን አግባብነት የሇውም ጥፊተኛ ናችሁ ከተባሌንም 
ወጣትነታችንን፣ የወንጀሌ ሪከርዴ ያሌቀረበብን፣ የሟችን ህይወት ከዯረሰበት አዯጋ ሇማትረፌ 
ያዯረግነው ጥረት ሁለ ሳይመዛዘን የተጣሇው ቅጣት የበዛ ነው ሉቀነስሌን ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የክሌለ ዏ/ህግ በዚህ ሰበር ጉዲይ በተጠሪነቱ ቀርቦ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ በሥር ፌ/ቤት 
የተዯረገውን ክርክር መሰረት ያሊዯረገ መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ 
እንዯመረመርነውም በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰን ሰው ወንጀለን ስሇመፇፀሙ መቅረብ የሚገባው 
የማስረጃ ዓነይት ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተዛማጅነት ያሊቸውን ፌሬ ነገሮች ሇማስረዲት የሚችሌ 
ዴርጊቱን ሲፇፅሙ አያቻሇሁ፣ ሰምቻሇሁ ወዘተ የሚሌ ቀጥተኛ ማስረጃ ብቻ ነው የሚሌ 
የተዯነገገ ህግ በህግ ሥርዓታችን አይገኝም ይሌቁንም በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 137 እንዯተዯነገገው 
በማስረጃነት ሉቀርብ የሚችሇው ስሇተያዘው አከራካሪ ነጥብ /ጭብጥ/ ማስረጃው በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ መንገዴ ስሇጉዲዩ የሚያውቀውን ዝርዝር የምስክርነት ቃሌ ሁለ የሚጨምር ነው፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ አመሌካቾች በእኛ ሊይ ቀርበው የተዯመጡት ምስክሮች የዓይን ምስክሮች 
ሳይሆኑ የአካባቢ ናቸው፡፡ ስሇሆነም ማስረጃው ተቀባይነት የሇውም በሚሌ አንዴምታ ያቀረቡት 
ክርክር ህጋዊ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

ሇሟች ሞት መንስኤ የሆነው ተግባር በአመሌካቾች የተፇፀመ ስሇመሆኑ ማስረጃው አረጋግጧሌ 
እስከተባሇ ዴረስ የትኛውን ተግባር የትኛው ተከሳሽ እንዯፇጸመ ሇይቶ ያስረዲ ማስረጃ 
አሌቀረበብንም የሚሇውም ክርክር ቢሆን የየግሊቸው የወንጀሌ ተሳትፍ ተሇይቶ አሇመታወቁ 
በሏሳብም ሆነ በተግባር በመተጋገዝ በግብረአበርነት ከፇፀሙት ዴርጊት ነፃ ናቸው ከሚሌ 
መዯምዯሚያ ሉያዯርስ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም ዏቃቤ ሔግ ክሱን አሻሽሊሇሁ በማሇት 
ሳያሻሽሌ ክርክሩ በቀረበው ክስ ቀጥል ከሆነ እንዯትዕዛዙ አሻሻል ባሇማቅረቡ ምክንያት የወንጀለ 
ክሱ ሇጊዜው ሉዘጋ እንዯሚችሌ ስሇዚሁ አግባብነት ባሇው የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. አሌተመሇከተም 
ክሱ ተሻሽል አሇመቅረቡ የማሻሻያ ጥያቄው በከሳሽ በዏ/ሔግ ተነስቶ የነበረ ከመሆኑ አንፃር 
በተከሳሾች ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ ሇማሇት አያበቃም ክሱ እንዯፌርደ በትዕዛዝ ባሇማሻሻለ 
ምክንያት በክርክሩ አካሄዴ የመከራከር መብታቸውን እንዳት እንዲጣበበ እና በምን አኳኋን 
የፌትህ መጓዯሌ እንዯዯረሰም አሊስረደም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ስሇዋናው ጉዲይ ሇሟች ሞት መንስኤ የሆነውን፣ ተግባር ማን ፇፀመው? ሇሚሇው 
ዏብይ አከራካሪ ነጥብ ተከሳሾች በዕሇቱ ዕሇት አብረው ማምሸታቸውን፣ ከሁሇተኛው ተከሳሽ ጋር፤ 
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እዯር አሊዴርም በሚሌ ትንቅንቅ ትግሌ በተከሳሾችና በሟች የነበረ መሆኑ፤ ሟች አሊዴርም ብል 
ወዯ ቤቱ ሲሄዴ ከአጭር በ2 እና ሦስት ዯቂቃ በሚቆጠር ጊዜ መከተሊቸው፤ በዚህ ጊዜ ሟች 
በሰው እጅ ተጎዴቶ ተከሳሾች ሟችን ተሸክመው ወዯ ሆስፑታሌ ባመጡት ጊዜ ሟች ከአንገቱ 
ሥር ከዯረቱ ሊይ በስሇት ነገር መወጋቱ፤ ተከሳሽም ፉታቸው ሁለ ሳይቀር ዯም በዯም የነበረ 
መሆኑን እና ከምስክሮች የመገረም ቃሌ አገሊሇፅ ተነስተው "የሞተው መቼ እሱ ብቻ እኛም 
ሞተናሌ አይ የኛ ነገር አበቃ የእኛ ነገር" ተከሳሽ በሚሌ መናገራቸውን ሁለ ፌ/ቤቱ እንዯ በቂ 
የግምት መነሻ በመውሰዴ ሟችን ሇህሌፇተ ህይወት ያበቃው በተከሳሾች አዴራጎት ነው በማሇት 
የዯረሰበት መዯምዯሚያ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ የሚያየው ፌ/ቤት ፌሬ ነገርን በማስረጃ 
የማረጋገጥ፤ በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር በማስረጃነቱ አከራካሪ ነጥብ የሆነውን 
በማስረዲት ረገዴ ያሇውን ታማኝነትና ሚዛን የመሇካት ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት የተከናወኑ የዲኝነት 
ሥራ/ተግባራት በመሆኑ ጉዲዩ የህግ ጥያቄን የሚያስነሳ ሆኖ አይገኝም ምናሌባትም የዚህ 
ማስረጃ አግባብነት ታማኝነትና ሚዛን ከወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 141 አንፃር ተገናዝቦ መታየቱንና 
አሇመታየቱን በሚመሇከት የህግ ጥያቄን ያስነሳሌ እንኳ ቢባሌ በዚህ ህግ በተቀመጠው የማስረጃ 
ሚዛን መሇኪያ አኳያ ከሊይ የተመሇከተው የዏ/ህግ ማስረጃ ይታይ እንኳ ቢባሌ በህጉ መሰረት 
ከተቀመጠው ሚዛን የወረዯ ስሇሆነ መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው በብይን በነፃ መሰናበት ነበረባቸው 
የሚሇውን የህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም፡፡ 

ተከሳሾች በተራቸው እንከሊከሊሇን በማሇት ያቀረቡት የመከሊከያ ማስረጃም ቢሆን በዕሇቱ ዕሇት 
በሟችና በ1ኛ ተከሳሽ ተፇጥሮ የነበረውን ቂም የሚያመሇክትና በዴርጊቱ አፇፃፀም ተጠያቂዎች 
ተከሳሾች እንጂ ላሊ ወገን አይዯሇም የሚሇውን በማመሊከት የዏ/ሔግ ማስረጃ የሚያጠናክር እንጂ 
በወ/መ/ሏ/ሥ/ሥ/ቁ/ 149 እንዯተመሇከተው ከወንጀለ ተጠያቂነት ነፃ ሉያዯርጋቸው የሚችሌ 
ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በቅሬታቸው እንዯገሇፁት እና ከመዯበኛ የሰበር ክርክር አቀራረብ ሥርዓት ውጭ በአቤቱታ 
እንዯገሇፁት ተከሳሾች በተከሰሱበት የወንጀሌ ጉዲይ ላልች ግብረአበሮች የነበሩ ስሇመሆኑ ክርክሩ 
የሚያስረዲ ከመሆኑም በሊይ እነዚህ አሁን አመሌካቾች የተከሰሱበትን የወንጀሌ ዴርጊት 
ሇመፇፀማቸው የወንጀሌ ህግ ሥርዓት የሚጠየቀውን ሚዛን በጠበቀ ማስረጃ የተረጋገጠባቸው 
መሆኑ እስከታወቀ ዴረስ በዚህ አኳኋን ያቀረቡት የመከራከሪያ ነጥብ ከኃሊፉነት ነፃ 
ሉያዯርጋቸው የሚችሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ቅጣትን በሚመሇከት የቀረበውም ክርክር በዚህ ሰበር ችልት ዯረጃ እንዯገና ሉታረም 
የሚችሌበትን የህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት በሥር ፌ/ቤቶች በአመሌካቾች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ባሇማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

በዚህ ጉዲይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃውን ጠብቆ በሰበር መ/ቁ 55532 
በ28/2/2004 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን የመጨረሻ ውሳኔ አፅንተናሌ፡፡ 
 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ   
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      የሰ/መ/ቁ 75980 

ሏምላ 2 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገብረ ስሊሴ 

   አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

ነጋ ደፌሳ 

 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ስማቸው ሌንገርህ ዓሇሙ በማ/ቤት ስሇሆነ አሌቀረበም   

ተጠሪ፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን የዯቡብ ክሌሌ ቅርንጫፌ  

        ዏቃቤ ሔግ  አቶ ዯስታ ንጉሴ ቀረቡ    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት 
ውሣኔ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርተው  
ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው 
በሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ 
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32 ንዐስ አንቀፅ 3 እና በጉምሩክ አዋጅ 
ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91 ንዐስ አንቀፅ 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ፣ ዋና ወንጀሌ 
አዴራጊ በመሆን መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በሀዋሳ ከተማ በታቦር ክፌሇ ከተማ አሊሙራ 
ከሚባሇው ሥፌራ ከመካነ መቃብሩ ወዯ ሪፇራሌ ሆስፑታሌ በሚያስሄዯው መንገዴ ሊይ በሥር 
ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበረው ያሽከረክረው በነበረው የመሇያ ቁጥር 3-39349/አ.አ/ 
በሆነው አይሱዙ መኪና የታክስ መጠኑ ብር 22ዏ,939.98 /ሁሇት መቶ ሃያ ሺህ ዘጠኝ መቶ 
ሰሊሣ ዘጠኝ  ከዘጠና ስምንት ሣንቲም / የሆነ 11,508 /አስራ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሥምንት 
ኪል ግራም/ የሆነ ህንዴ አገር የተሠራ የጉምሩክ ቀረጥና ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ስኳር 
እንዱሁም በሥር ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሣሽ የነበረው በሚያሽከረክረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136 
አ.አ በሆነ አይሱዙ መኪና የታክስ መጠኑ 1ዏ,297.80 /አንዴ መቶ አስር ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና 
ሰባት ብር ከሰማኒያ ሣንቲም / የሆነ መጠኑ 5753 /አምስት ሺህ ሰባት መቶ ሀምሣ ሶስት ኪል 
ግራም/ የሆነ ህንዴ አገር የተሠራ የጉምሩክ ቀረጥና ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ስኳር አስጭኖ 
ሲያጓጉዝ የፋዳራሌ ፕሉስ በዯረሰው ጥቆማ መሠረት የተያዘ በመሆኑ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ በማሇት ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ 
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አመሌካች ወንጀለን አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ክሱን 
ሇማስረዲት የሰውና የፅሐፌ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ የዏቃቤ ሔግ ምስክሮች በክሱ በተገሇፀው ጊዜና 
ሥፌራ አመሌካች ሶስተኛው ተከሣሽ የነበረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136 /አ.አ/ ከጋቤና ውስጥ 
ከሶስተኛው ተከሣሽ ጋር ቁጭ ብል ሁሇተኛው ተከሣሽ በሚያሽከረክረው የመሇያ ቁጥሩ 3-
39349 በሆነው አይሱዙ መኪናና ሶስተኛው ተከሣሽ በሚያሽከረክረው አይዙሱ መኪና መጠኑ 
በዏቃቤ ሔግ ክስ የተገሇፀው የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ህንዴ አገር የተሠራ ስኳር 
እንዯጫኑ በቁጥጥር ሥር ያዋለ መሆኑንና አመሌካች በመጀመሪያ ሲያዝ ተሳፊሪ ነኝ ያሊቸው 
ቢሆንም በማግስቱ ህጋዊ ነጋዳ መሆኑንና ህጋዊና ቀረጥ የከፇሇ መሆኑን የገሇፀሊቸው መሆኑን 
ስኳሩን ሻሸመኔ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ እንዱራገፌ ማዴረጋቸውን በዝርዝር መሥክረዋሌ፡፡ 
የዏቃቤ ሔግ ምስክሮች ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ሹፋሮች መሆናቸውንና እያንዲንዲቸው በብር 
17ዏዏ /አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ብር/ አመሌካች የሚከፌሊቸው መሆኑን ተስማምተው ዕቃውን 
እንዯጫኑ ወዱያውኑ እንዯተያዙ የተናገሩ መሆናቸውን መሥክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ዕቃዎቹ ገቢ 
የሆኑበትን ሰነዴ ፣ የተከሣሾች መቃወሚያና መንጃ ፇቃዴ እንዯዚሁም ተከሣሾች /አመሌካች 
ጭምር/ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27 ንዐስ አንቀፅ 2 ሇፕሉስ የሰጡትን 
የተከሣሽነት ቃሌ ሇሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃነት ያቀረበ መሆኑን ከውሣኔው ተረዴተናሌ፡፡ 

አመሌካች ወንጀለ ተፇፀመ በተባሇበት መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የመከሊከያ ምስክሮችን ምሣ 
ጋብዟቸው ከበለ በኋሊ አመሌካች ስሌክ ተዯውልሇት አናግሮ እንዯተመሇሰና ሀዋሳ ደቄት 
የሚጭን ተመሊሽ መኪና ስሊገኘሁ ይቅርታ አዴርጉሌኝ ብል ወጥቶ እንዯሄደ የመሠከሩ ሲሆን 
በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሽ የነበሩት በምስክርነት ቀርበው የመከሊከያ 
የምስክርነት ቃሊቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የመከሊከያ ምስክሮችም አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም እያንዲንዲቸው 
ብር 17ዏዏ/አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ብር/ ሂሣብ አመሌካች ሉከፌሊቸው ተስማምተው ዕቃውን 
አዱስ አበባ ቃሉቲ ማሰሌጠኛ ፉት ሇፉት የጫኑ መሆኑን የሚገሌፅ ነው፡፡ በሁሇቱ አይሱዙ 
መኪኖች የተጫነውን ስኳር ይዘው የተገኙ ሰዎች የስኳር ኮርፕሬሽን ዯንበኞች እንዲሌሆኑና 
ስኳርም እንዲሌሸጠሊቸው በፅሐፌ የተረጋገጠ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው  በማስፇር 
አመሌካች የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት መጠኑ በወንጀሌ ክሱ የተገሇፀውን በህንዴ አገር 
የተሠራ ስኳር በባሇሀብትነት ጭኖ ሲያጓጉዝ በመገኘቱ ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች የጉምሩክ 
ቀረጥ ያሌተፇፀመበት ዕቃ በመጫን የትራንስፕርት አገሌግልት የሰጡ መሆናቸው 
ተረጋግጦባቸዋሌ፡፡ የመከሊከያ ማስረጃቸው የዏቃቤ ሔግን ማስረጃ የሚያጠናክር እንጅ 
የሚያስተባብሌ አይዯሇም በማሇት አመሌካችና በሥር ሁሇተኛ ና ሶስተኛ ተከሣሽ የሆኑት ሰዎች 
በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32/3/ እና በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91/2/ የተዯነገገውን 
በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች ናቸው ብል አመሌካች በሥምንት ዓመት ፅኑ እስራትና 
በብር 71,ዏ32/ሰባ አንዴ ሺህ ሰሊሣ ሁሇት ብር /እንዱቀጣ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ 
ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የአመሌካችን የይግባኝ ቅሬታ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195/1/ መሠረት 
ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች ጥር 7 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የተያዘው ስኳር የእኔ ሣይሆን 
መሀመዴ የተባሇ በሀዋሳ ከተማ ውስጥ መጋዘን ያሇው ነጋዳ መሆኑን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27/2/ መሠረት የተከሣሽነት ቃላን ሰጥቻሇሁ፡፡ የዏቃቤ ሔግ ምስክሮች 
ወዱያውኑ እንዯተያዝኩ እኔ ተጓዥ መሆኔን ዕቃው የእኔ አሇመሆኑን እንዯተናገርኩ ከመሰከሩ 
በኋሊ በማግስቱ ዕቃው የእኔ ነው ብሎሌ በማሇት የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ በመቀበሌ ጥፊተኛ 
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መባላ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች የሰጡት ቃሌ በእኔ ሊይ በማስረጃነት 
ሉያዝብኝ አይገባም ፡፡ የቅጣት ውሣኔውም ተገቢ አይዯሇም በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 
አመሌካች ወንጀሌ መፇፀሙ ተረጋግጦበታሌ፡፡ አመሌካች የክርክር ስሌቱን በመሇዋወጥ የሥር 
ፌርዴ ቤት ያሇበቂ ማስረጃ ፌርዴ እንዯተሰጠው ያቀረበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም 
በማሇት ሚያዚያ 3 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ግንቦት 7 ቀን 2ዏዏ4 
ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ በተጠሪ የተያዘው ስኳር የጉምሩክ ቀረጥ ያሌተፇፀመበት መሆኑን 
አሊስረዲም፡፡ በተቃራኒው ማስረጃው ስኳሩ የጉምሩክ ሥርዓት የተፇፀመበት መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 
ፕሉሶች ቃላ በማስረጃነት እንዯሚቀርብብኝ ሣያስጠነቅቁኝ ዕቃው የእኔ ነው ብሎሌ በማሇት 
የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ መሠረት በማዴረግ ጥፊተኛ መባላ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መረምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32 
እና በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91 ንዐስ አንቀፅ 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው ተብል የተወሰነው የቅጣት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት የሥር ፌርዴ ቤት ዏቃቤ ሔግ በወንጀሌ ክሱ በገሇፀው 
ጊዜ ማሇትም መስከረም 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም አመሌካች በሀዋሳ ከተማ አሊሙራ ከተባሇው ሥፌራ 
በመካነ መቃብሩ ወዯ ሪፇራሌ ሆስፑታሌ በሚያስሄዯው መንገዴ ሞተር አጥፌተው ተከታትሇው 
ቆመው በነበሩት ሁሇተኛው ተከሣሽ በሚያሽከረክረው የመሇያ ቁጥር 3-39349 አ.አ በሆነ 
መኪናና ሶስተኛ ተከሣሽ ያሽከረክረው በነበረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136 አ.አ በሆነ አይሱዙ 
መኪና ጋቤና ውስጥ ቁጭ ብል በቁጥጥር ሥር ያዋሇ መሆኑን ፣ መኪኖቹ የጉምሩክ ቀረጥ 
ያሌተፇፀመበት ህንዴ ሀገር የተሠራ ስኳር ጭነው መገኘታቸውን አመሌካችንና ላልቹን 
ተከሣሾች በቁጥጥር ሥር ሇማዋሌ የሄደት የፋዳራሌ ፕሉስ አባሊት መኪናው ሊይ ያሇው ዕቃ 
ባሇሀብት ማን እንዯሆነ ሲጠይቋቸው ሇእያንዲንዲቸው ብር 17ዏዏ ሇመክፇሌ ተስማምቶ 
አመሌካች ያስጫነው ዕቃ መሆኑን ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች የገሇፁ መሆኑን አመሌካች 
በወቅቱ ተሣፊሪ ነኝ ያሇ መሆኑንና በማግስቱ ዕቃው ቀረጥ የተከፇሇበት የእኔ ንብረት ነው ያሇ 
መሆኑን ይህንን የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ አመሌካች ባቀረበው የመከሊከያ ማስረጃ ያሊስተባበሇና 
ማስረጃው በሰነዴ  ማስረጃዎችና ላልቹ ተከሣሾች ያቀረቡት የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ የዏቃቤ 
ሔግን ማስረጃ የሚያጠናክር ይዘት ያሇው መሆኑን በውሣኔው በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ 

ዕቃውን አመሌካችንና ዕቃውን የጫኑትን ሹፋሮች በቁጥጥር ሥር ያዋለት የተጠሪ ምስክሮች 
የሰጡት የምስክርነት ቃሌ በሁሇት አይሱዙ መኪና ተጭኖ የነበረው የጉምሩክ ቀረጥ 
ያሌተከፇሇበት ህንዴ አገር የተሠራ ስኳር በመኪናዎቹ እንዯተጫነ በቁጥጥር ሥር ከማዋሊቸው 
በፉት ስሇነበረው አጠቃሊይ ሁኔታ አመሌካችን ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች በመኪናዎቹ ሊይ 
ከተጫነው ስኳር ጋር በቁጥጥር ሥር ሲያውሎቸው የነበረውን ሁኔታና አመሌካችን ፣ ሁሇተኛና  
ሶስተኛ ተከሣሽ በቁጥጥር ሥር አውሇው ወዯ ካንኘ ሲወስዶቸው ስሇነበረው ሁኔታ   
/circumstance/ እና ከዚህ ሂዯት አመሌካች ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ያሳዩት የነበረውን 
የባህሪ ሁኔታ ይፇፅሙት የነበሩትን ዴርጊትና በቃሊት  ሲገሌፁ ስሇነበረው ሀሣብ አስረዴተው 
የተመሇሱ ናቸው፡፡ በላሊ አነጋገር የተጠሪ ምስክሮች በወቅቱ ስሇነበረው አጠቃሊይ ሁኔታ  
/circumstantial evidence/ ሰጥተው የተመሇሱ ናቸው፡፡ በአገራችን የህግ ሥርዓት ምስክሩ 
ስሇአጠቃሊይ ሁኔታዎች በአይኑ የታዘበውን በጆሮው የሰማውንና የሚያውቀውን ፌሬ ጉዲይ 
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ሉስመሰክር እንዯሚችሌና የምስክሩም ቃሌ ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ ከወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 137 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካችና የተጠሪ ምስክሮች አመሌካች የጉምሩክ ቀረጥ ያሌተፇፀመበት ስኳር ጭነው 
በማከታተሌ ቆመው በቁጥጥር ሥር ከዋለት መኪናዎች ውስጥ በአንዯኛው ማሇትም ከሶስተኛ 
ተከሣሽ ጋር ሶስተኛው ተከሣሽ ሲያሽከረክረው ከነበረው የመሇያ ቁጥሩ 3-32136/አ.አ/ ከሆነው 
አይሱዙ መኪና ውስጥ ቁጭ  ብል እንዲገኙት ፣ ወዱያውኑ ሲጠይቁት ተጓዥ ነኝ በማሇት 
መናገሩንና በቁጥጥር ሥር ውል ከሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ጋር ወዯ ካንኘ እንዯተወሰዯ ካንኘ 
ታስሮ   አዴሮ በማግስቱ ዕቃው የእኔ ነው ህጋዊ የጉምሩክ ሥርዓት ተፇፅሞበታሌ በማሇት 
መግሇፁን ፣ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሾች ሇእያንዲንዲቸው  ብር 17ዏዏ /አንዴ ሺህ ሰባት መቶ 
ብር/ ሇመክፇሌ ተስማምቶ ዕቃውን ያስጫናቸው አመሌካች መሆኑን በቁጥጥር ሥር 
በሚውለበት ጊዜ እንዯገሇፀሊቸው በማረጋገጥ የሰጡት ምስክርነት ቃሌ የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ / 
circumstantial evidence / እንዯሆነና ይህም አመሌካች በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር  
27/2/ ከሚሰጠው የተከሣሽነት ቃሌ የተሇየ የማስረጃ አይነት መሆኑን ሣያገናዝብ ማስረጃው 
ተቀባይነት የሇውም  በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

ምክንያቱም የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ  በባህሪውና  በይዘቱ አንዴ ክስተት  ከመፇጠሩ በፉት ፣ 
ክስተቱ ሲፇጠር ወይም ዴርጊቱ ሲፇፀምና ክስተቱ ከተፇጠረ ወይም ዴርጊቱ ከተፇፀመ በኋሊ 
ያለትን የአካባቢ ሁኔታዎች በማሣየትና በመግሇፅ ዲኞች በጭብጥነት ስሇተያዘው አከራካሪ ጉዲይ 
ልጅካሌ ዴምዲሜ ሊይ እንዱዯርስ የሚያዯርግ የማስረጃ አይነት መሆኑን “ circumstantial 
evidences is an evidence that tend to prove the matter by providing events or 
circumstances from which the occurrence of the matter at issue can be 
reasonably inferred circumstantial evidence not bearing directly the fact in dispute 
but make  clear various attendant circumstances from which the judge might infer 
the occurrence of the fact in dispute ” በሚሌ መንገዴ በህግ መዝገj ቃሊትና በላልች 
አገሮች የማስረጃ ህግ ዴንጋጌዎች የተገሇፀውንና የእኛም አገር የህግ ሥርዓት በወንጀሇኛ መቅጫ 
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 137 ንዐስ አንቀፅ 1 ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው የማስረጃ አይነት 
መሆኑን በግሌፅ የዯነገገው መሆኑን ግንዛቤ ወስጥ በሚያስገባ ሁኔታ አመሌካች የሥር ፌርዴ 
ቤት የተጠሪ ምስክሮች የሰጡትን የአካባቢ ሁኔታ የሚያስረዲ የምስክርነት ቃሌ መቀበለ የህግ 
ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተገቢ ሆኖ ስሊሊገኘነው አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪ ምስክሮች አመሌካች አንዯኛና ሁሇተኛ ምስክር በቁጥጥር 
ሥር ከመዋሊቸው በፉት ፣ በቁጥጥር ሥር ሲውለና በቁጥጥር ሥር ከዋለ በኋሊ ስሇነበረው 
አጠቃሊይ ሁኔታ ፣ አመሌካችና ተከሣሾች ስሇአሳዩት ባህሪ ፣ ስሇፇፀሙት ዴርጊትና በቃሊት 
ስሇገሇፁት ሃሣብ የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ ተጠሪ ካቀረባቸው ላልች የሰነዴ ማስረጃዎችና 
በአመሌካችና በሁሇተኛና ሶስተኛ መከሊከያ ምስክሮች ከሰጡት የምስክርነት ቃሌ ጋር በማገናዘብና 
በመመርመርና በመመዘን አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 91 ንዐስ አንቀፅ 2 
በመተሊሇፌ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የፇፀመ ነው በማሇት የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማፅናቱ የበታች ፌርዴ ቤቶች በህግ የተሰጣቸውን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና 
ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን በመጠቀም ተገቢ ነው ከሚለት መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሱ መሆኑን 
የሚያሣይና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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አመሌካች ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘበት የህግ ዴንጋጌ ከሰባት ዓመት እስከ አስራ አምስት ዓመት ፅኑ 
እስራትና ዕቃዎቹ ሊይ ሉከፇሌ ከሚገባው ቀረጥና ታክስ ጋር በሚመጣጠን የገንዘብ መቀጮ 
የሚያስቀጣ መሆኑ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች በሁሇት አይዙሱ መኪና ጭኖ ከተገኘው 
የስኳር መጠን  ፣ ከአመሌካች የወንጀሌ አፇፃፀም አንፃር ሲታይ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት አመሌካች በስምንት ዓመት ፅኑ እስራትና በብር 71,032 /ሰባ አንዴ ሺህ ሰሊሣ 
ሁሇት ብር/ መቀጮ እንዱቀጣ የሰጡት ውሣኔ አመሌካችን ቅር እንዯሚሇው መሠረታዊ የቅጣት 
አወሳሰን  መርሆችን የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያወጣውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ 
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የላሇበት በመሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 
12/ሇ-2 መሠረት ሉፀና ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ    ኔ 
1. የዯቡብ ብሓር ፣ ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 2 /ሇ/ 2 መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በአመሌካች ሊይ የተወሰነው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የፀና መሆኑን አውቆ ቅጣቱን 
ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት 
ይመሇስ፡፡ 

                           የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ. 77989 

ሏምላ ዏ4 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡-  1. አቶ ሇይኩን ብርሃኑ - ከጠበቃ አቶ ፌቅሬ ሞያ ጋር ቀረቡ 

             2. አቶ ምትኩ አብሹ - ጠበቃ ታዯሰና መቶ  

                 አሇቃ ሽፇራው አመኑ ቀረቡ 

              3. አቶ ጌታሁን አስማረ - ጠበቃ አቶ ውብሸት ክብሩ ቀረቡ 

              4. አቶ ቸርነት ዋጋሪ - ጠበቃ አቶ ኃ/ማርያም ኃይለ ቀረቡ 

              5. አቶ እንዲሇ ቴኒ - ጠበቃ አቶ ውብሸት ክብሩ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-   የፋዳራሌ ዏ/ህግ - አቶ አዴማሱ አሇማየሁ ቀረቡ 

አንዯኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 77586 ፣ ሁሇተኛ አመሌካች በዚህ መዝገብ ማሇትም 
በመዝገብ ቁጥር 77989 ፣ ሶስተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 78427 ፣ አራተኛ 
አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 77675 እና አምስተኛው አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 
78428 ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ በዚህ መዝገብ አጣምረን በማየትና በመመርመር የሚከተሇውን 
ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች ከሊይ ቁጥራቸው በተገሇፁት የሰበር መዛግብት የፋዳራሌ 
የመጀመሪያው ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ማፅናቱ 
መሰረታዊ ህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት በተናጠሌ 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ 
የመጀመሪያ  ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካቾች 
ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በአመሌካቾችና በዚህ ክርክር ተሳታፉ ባሌሆኑ ላልች አምስት ተከሳሾች 
ሊይ መጋቢት 12 ቀን 2003 ዓ.ም ፅፍ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ ሇስር ፌ/ቤት 
ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ፣ አመሌካቾች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) እና አንቀጽ 703 
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የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የስራ አመራር በመሆን በተሇያየ 
ዯረጃ በሚሰሩበት ወቅት እንዯ አውሮፕዊያን አቆጣጠር ከኦክቶበር 2009 ዓ.ም እና ዱሴንበር 
2009 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ የውጭ ምንዛሬ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ጉዴሇት በመፇፀም በአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት የቀረበው የወንጀሌ ክስ ሲሆን 
ዝርዝሩም ሲታይ የሚከተሇው ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

1. በሥር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የሆኑት አንዯኛው አመሌካች አቶ ሇይኩን ብርሃኑ የአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) ፔሬዚዲንት ሆኖ ሲሰራ በሇገሀር ቅርንጫፌ ፣ በአዱስ ከተማ 
ቅርንጫፌ ፣ በሀብተ ጊዮርጊስ ቅርንጫፌና ፣ በመርካቶ ቅርንጫፌ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ 
ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ከውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴ ፣ አሰጣጥ ፣ አጠቃቀምና አጠያየቅ 
ጋር በተያያዘ የተፇፀመው ወንጀልች እያወቀ በአዋጅ ቁጥር 592/2000 ዓ.ም በሚጥስ ሁኔታ 
የውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴና አጠቃቀም እንዱካሄዴ በማዴረግና የግሌ ባንኮች መያዝ ፣ 
የሚገባቸውን የውጭ ምንዛሬ መጠን በተመሇከተ ከብሓራዊ ባንክ የወጣውን መመሪያ 
በመተሊሇፌ የውጭ ምንዛሬ በመያዝ ፣ ማውጣት የሚገባውን የአሰራር ሥርዓትና መመሪያ 
ባሇማውጣት የወጡ ፣ መመሪያዎች ሲጣሱ የእርምት እርምጃ ባሇመወሰደ ፣ የውጭ ምንዛሬ 
ዯንበኞች ተራ ቅዯም ተከተሌ ሉጣስና በቅዴሚያ የውጭ ምንዛሬ ሉሰጣቸው የማይገቡ ግሇሰቦች 
እያወቀ ባሇመስተካከለና የባንኩ ቋሚ ሰራተኞች የውጭ ምንዛሬ ሲወስደ እያየ እርምጃ 
ባሇመውሰዴ የስራ አመራር ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ 
 
2. በስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የሆነው ሁሇተኛ አመሌካች አቶ ምትኩ አቦሽ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ 
ባንክ (አ.ማ) ምክትሌ ፔሬዚዲንት የባንኩ ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ ፣ 
በሇገሀር ቅርንጫፌ ፣ በአዱስ ከተማ ቅርንጫፌ ፣ በሀብተጊዮርጊስ ቅርንጫፌ እና በመርካቶ 
ቅርንጫፍች በውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴና አሰጣጥ የተፇፀሙ ጉዴሇቶችን ባሇመስተካከለና በባንኩ 
ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ ያሇ ኮሚቴው ፇቃዴ በግሌ ትዕዛዝ የውጭ 
ምንዛሬ ግዥ ፇቃዴ በመስጠት ፣ የውጭ ምንዛሬ ያሇቅዯም ተከተሌ ሇሰዎች እንዱፇቀዴሊቸው 
ሲዯረግ ባሇመስተካከለ ባንኩ በብሓራዊ ባንክ እንዱይዝ ከተፇቀዯሇት የውጭ ምንዛሬ መጠን 
በሊይ 28,974,000 (ሃያ ስምንት ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሰባ አራት ሺህ) የአሜሪካን ድሊር ይዞ 
በመገኘቱና ከዚህ ውስጥ 14,473,000 ድሊር/ብር ሇብሓራዊ ባንክ ሪፕርት ሣይዯረግና 
ሣይመዘገብ እንዱያዝ ያዯረገ በመሆኑ የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው የሚገባቸውን የባንኩን 
ዯንበኞች በመከሌከሌ የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው በማይገባቸው ሰዎች የውጭ ምንዛሬ 
በመስጠት በስራ አመራር ሂዯት ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡  

 
 
3. በስር ፌ/ቤት አምስተኛ ተከሳሽ የሆነው ሶስተኛው አሌካች አቶ ጌታሁን አሊመረ የአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የአዱስ ከተማ ቅርንጫፌ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሰራ ከባንኩ 
መመሪያ ውጭ የውጭ ምንዛሬ ሇግለ በመፌቀዴ ሇግሌ ጥቅሙ በማዋለና ሇባንኩ ዯንበኞች 
በበሊይ የስራ ኃሊፉዎች የተፇቀዯውን የውጭ ምንዛሬ ሇላልች ሊሌተፇቀዯሊቸው ሰዎች በመስጠት 
በስራ አመራር ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ 
 
4. በስር ዘጠኛ ተከሳሽ የሆነው አራተኛው ተከሳሽ አቶ ቸርነት ዋጋሪ የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ 
መርካቶ ቅርንጫፌ የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ የውጭ ምንዛሬ ኮሚቴ 
ያሌተፇቀዯሊቸውን ዯንበኞች በማስተናገዴ ፣ የዯንበኞችን የምዝገባ ቅዯም ተከተሌ ሣይጠበቅ 
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ያሇምዝገባ ተራቸው ላልች ግሇሰቦች የውጭ ምንዛሬ እንዱያገኙ በማዴረግ በስራ አመራር ጉዲት 
የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡  

 

5. በስር ፌ/ቤት ስዴስተኛ ተከሳሽ የሆነው አምስተኛው አመሌካች አቶ እንዲሇ ቴድ የአዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ ባንክ የአዱስ ከተማ ቅርንጫፌ የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆኖ ሲሰራ የውጭ 
ምንዛሬ የተፇቀዯሊቸውን የባንኩን ዯንበኞች በመከሌከሌ ሊሌተፇቀዯሊቸው ግሇሰቦች የውጭ 
ምንዛሬ በመስጠት የስራ አመራር ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇፅሟሌ ፣ የሚሌ ክርክር ይዘት 
ያሇው የወንጀሌ ክስ አቅርቦባቸዋሌ፡፡ 

ተጠሪ የቀረበው የወንጀሌ ክስ ኮፑ ሇአመሌካቾች ዯርሷቸው የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ 
ያቀረቡ ቢሆንም የሥር ፌ/ቤት የአመሌካቾችን የመጀመሪያ ዯረጃ ክስ መቃወሚያ ውዴቅ 
አዴርጎባቸዋሌ፡፡ አመሌካቾች የወንጀለን ዴርጊት አሌፇፀምንም ጥፊተኞች አይዯሇንም በማሇት 
ክዯው በመከራከራቸው ፣ ተጠሪ ዘጠኝ ምስክሮች በማቅረብ የምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ 
ያዯረገ ሲሆን የወንጀለን ዴርጊት ያስረዲለ የሚሊቸውን የፅሁፌ ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ 

ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ሇምስክርነት አቅርቦ ካሰማቸው ምስክሮች ውስጥ ሁሇቱ የአዋሽ ባንክ 
አክሲዮን ማህበር የአስተዲዯር ቦርዴ አባሊት ፣ ሶስቱ ዯግሞ በባንኩ ውስጥ ከፌተኛ የአክሲዮን 
ዴርሻ ካሊቸው አስር ባሇሀብቶች የተወከለ መሆናቸውን ገሌጸው ባንኩ በውጭ ምንዛሬ አያያዝ ፣ 
አፇቃቀዴና አጠቃቀም ችግር ያሇበት ስሇመሆኑ የዯረሳቸውን መረጃ ሇማጣራት ኮሚቴ የተቋቋመ 
መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ ምስክሮች ከቦርዴ አባሊትና ከባሇመብቶች የተወጣጡ ኮሚቴዎች 
በአንዴነት በባንኩ ሥራ አመራር በኩሌ የተፇፀሙ ተግባራት ሲያጣሩ ፣ ባንኩ በብሓራዊ ባንክ 
እንዱያዝ የተፇቀዯሇት የውጭ ምንዛሬ የካፑታለ 15% ብቻ መሆን ሲገባው ከዚያ በሊይ ድሊር 
ይዞ መገኘቱንና በዚህ ምክንያት በብሓራዊ ባንክ ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) የተቀጣ 
መሆኑን፣ ሁሇተኛ አመሌካች ያሇውጭ ምንዛሬ ኮሚቴ ፇቃዴ በግለ ሇግሇሰቦች ያሇተራቸው 
የውጭ ምንዛሬ እንዱሰጣቸው ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን ፣ በአዋሽ ባንክ ሇገሀር ፣ አዱስ ከተማ ፣ 
ሀብተጊዮርጊስ ዴሌዴይና በመርካቶ ቅርናጫፌ የውጭ ምንዛሬ የአፇቃቀዴና አጠቃቀም ከፌተኛ 
ችግር የነበረበት ፣ ተመዝጋቢው ተራ የሚጠብቁ ሰዎች የውጭ ምንዛሬ ሳያገኙ ያሌተመዘገቡና 
የባንኩ ዯንበኛ ሊሌሆኑ ሰዎች የውጭ ምንዛሬ የተሰጠ መሆኑን ፣ አንዯኛ አመሌካች ይህንን 
ችግር በማስተካከሌ ማዴረግ የሚገባውን ተግባር ያሇመፇፀሙንና ሇችግሩ መከሰት አመሌካቾች 
የነበራቸውን ሚና በመዘርዘር መሥክረዋሌ፡፡ ምስክሮቹ አንዯኛ አመሌካች ተገቢውን የአሰራር 
ስርዓት ባሇመዘርጋቱና ማውጣት የሚገባውን መመሪያ ባሇመወጣቱ ሁሇተኛው አመሌካች 
በኃሊፉነት የተሰጠውን ተግባር በአግባቡ ካሇማውጣቱ በተጨማሪ ዲንኤሌ ሇተባሇ የባንኩ ሰራተኛ 
ሇእሱ ፀሏፉ የውጭ ምንዛሬ እንዱወስደ ፇቅድ የተገኘ መሆኑን ባዯረጉት ማጣራት እንዯተገነዘቡ 
የመሰከሩ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸው ዘጠነኛ ምስክር የባንኩ ኢንስፓክሽን መምሪያ ኃሊፉ ሲሆኑ 
ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸውን ስዴስተኛ ሰባተኛና ስምንተኛ ምስክሮች የባንኩ ኢንስፓክሽን 
ሰራተኞች መሆናቸውን ገሌጸው፣ ተጠሪ በወንጀሌ ክሱ በገሇጸው ጊዜ ውስጥ በባንኩ ዓሇም አቀፌ 
ባንኪንግ መመሪያና በሇገሀር ፣ አዱስ ከተማ ፣ ሀብተጊዮርጊስ ዴሌዴይና መርካቶ ቅርንጫፌ 
የውጭ ምንዛሬ አፇቃቀዴና አጠቃቀም በማጣራት የፅሐፌ ሪፕርት እንዲቀረቡ ገሌፀው አንዯኛው 
አመሌካች በውጭ ምንዛሬ በመፌቀዴ ያሌተሳተፊ መሆኑንና የውጭ ምንዛሬ እጥረት ሲያጋጥም 
ሁሇተኛ አመሌካች ሰብሳቢ በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛና ሶስተኛ ተከሣሽ የነበሩትና በዚህ ክርክር 
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ተሳታፉ ያሌሆኑት የኮሚቴው አባሌ ሆነው የውጪ ምንዛሬ ኮሚቴ መቋቋሙን ፣ ነገር ግን  
በመምሪያውና በአራቱ የባንኩ ቅርንጫፍች  የውጭ ምንዛሬ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ከፌተኛ 
ችግር የነበረበት መሆኑን እንዲረጋገጡ ምስክሮች ሇሥር ፌርዴ ቤት ከሰጡት የምስክርነት ቃሌ 
ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ምስክሮቹ በመምሪያውና በአራቱ ቅርንጫፍች ያሇውጭ ምንዛሬ 
ኮሚቴ ውሣኔ ሇሁሇተኛ አመሌካች ሇሶስተኛ አመሌካች ሇአራተኛ አመሌካችና ሇአምስተኛ 
አመሌካች የውጭ ምንዛሬ ሰጥተው ያገኙ መሆኑን ፣ ሁሇተኛው አመሌካች ያሇውጭ ምንዛሪ 
ኮሚቴ ውሣኔ በግለ በርካታ የውጪ ምንዛሬ መፌቀጃ ቅፆች ሊይ ፇርሞ ያገኙት መሆኑና 
መምሪያውና አራቱ ቅርንጫፍች የውጭ ምንዛሬ በማግኘት ተመዝግበው ተራ ሇሚጠብቁ 
ዯንበኞች የውጪ ምንዛሬ ሣይሰጡ ተመዝግበው ተራ ሊሌያዙና የባንኩ ዯንበኛ ያሌሆኑ ሰዎችን 
በማስቀዯም የውጭ ምንዛሬ የሰጡ መሆኑን እንዲረጋገጡ ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

ተጠሪ የወንጀሌ ክሱን ሇማስረዲት ባቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ሁሇተኛው አመሌካች የውጪ 
ምንዛሬ ካሚቴ ውሣኔ ሳይሰጥበት በግለ 9,280,755 /ዘጠኝ ሚሉዮን ሁሇት መቶ ሰማኒያ ሺህ 
ሰባት መቶ ሀምሳ አምስት /የአሜሪካን ድሊር 2,938,535 ዩሮ /አንዴ ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ 
ስምንት ሺህ አምስት መቶ ሰሊሣ አምስት / ዮሮ  እና 50,060/ ሃምሣ ሺህ ስሌሣ / የእንግሉዝ 
ፕዉንዴ የፇቀዯ መሆኑን የሚያሳይ መሆኑንና የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሇገሀር ቅርንጫፌ 
ከፇቀዯው 6,196,760.88 /ስዴስት ሚሉዮን አንዴ መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሣ/ 
የአሜሪካን ድሊር ውስጥ 2,125,725.04 /ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሰባት 
መቶ ሃያ አምስት ከዜሮ አራት/ የአሜሪካን ድሊር አሇመከፇለን ሶስተኛ አመሌካች ሥራ 
አስኪያጅ አምስተኛው አመሌካች የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆነው ሲሰሩበት የነበረው የአዱስ 
ከተማ ቅርንጫፌ  ሇሶስተኛ አመሌካች የንግዴ ዴርጅት የፇቀዯው 426,792/አራት መቶ ሃያ 
ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ሁሇት/ የአሜሪካን ድሊር አሇመከፇለን አራተኛው አመሌካች 
የውጪ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ በመሆን ሲሰራበት የነበረው መርካቶ ቅርንጫፌ ከፇቀዯው የውጪ 
ምንዛሬ 299,760 /ሁሇት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ሺህ ሰባት መቶ ሥሌሣ የአሜሪካን ድሊር / 
አሇመከፇለን በአጠቃሊይ በዚህ ሂዯት ብር 3,154,328 /ሶስት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃምሣ አራት 
ሺህ ሶስት መቶ ሃያ ስምንት የአሜሪካን ድሊር በህገ ወጥ መንገዴ በውጭ ምንዛሬ ተሰጥቶ 
ሇባንኩ ያሌተመሇሰ መሆኑን እንዯሚያረጋግጥ በዚህ ወንጀሌ በዚህ ክርክር ተሳታፉ ያሌሆኑትና 
ተከሣሾች ስማቸው ከተራ ቁጥር 2 እስከ ተራ ቁጥር 5 የተገሇፀው አመሌካቾች ኃሊፉነት 
ያሇባቸው መሆኑን የሰነዴ ማስረጃው እንዯሚጠቁም ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ 

አመሌካቾች በተጠሪ የወንጀሌ ክስ የተጠቀሰውን የወንጀሌ ዴርጊት የፇፀመ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ በቂ ማስረጃ ተጠሪ ያቀረበ መሆኑን በመግሇፅ አመሌካቾች የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያቀርቡ የሥር ፌርዴ ቤት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 142 መሠረት 
ብይን ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው ብይን መሠረት አንዯኛ አመሌካች በተከሰሱበት 
የወንጀሌ ዴርጊት ያሌፇፀሙና በኃሊፉነትም ሌጠየቅ የማይገባኝ መሆኑን ያስረደሌኛሌ ያሎቸውን 
አራት የመከሊከያ ምስክሮች አቅርበው  ያስመሰከሩ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ተረዴተናሌ፡፡ እንዯዚሁም አንዯኛ አመሌካች የሰነዴ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃነት 
እንዲቀረቡ የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው ውስጥ አስፌሮታሌ፡፡ ሁሇተኛው አመሌካች በበኩለ 
በነበረው ኃሊፉነት የፇፀማቸው ተግባራት የሥራ አመራር ጉዴሇት አሇመሆናቸውን የሚያስረደ 
ሶስት የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ ያሰማ መሆኑንና የሰነዴ ማስረጃ የቀረበ መሆኑን ሶስተኛና 
አምስተኛው አመሌካች በጋራ አምስት የመከሊከያ  ምስክሮችና የሰነዴ ማስረጃ በመከሊከያ 
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ማስረጃነት ያቀረቡ መሆኑን ፣ አራተኛው አመሌካች አራት የመከሊከያ ምስከሮችንና የሰነዴ 
ማስረጃ በመከሊከያ ማስረጃነት ያቀረቡ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ 
ቤት የተጠሪንና የአመሌካቾችን ማስረጃ ከመረመረና ከመዘነ በኋሊ አንዯኛ አመሌካች በባንኩ 
ኃሊፉና የሥራ መሪ ሆነው እያሇ ሥራዎችን ሇሁሇተኛ አመሌካች በውክሌና ከሰጡ በኋሊ 
የተሇያዩ ችግሮች እየተፇጠረ ስሇመሆኑ ጥቆማ የዯረሳቸው መሆኑንና ሀሜትና አለባሌታ ናቸው 
እያሇ በማሇት በዝምታ በማሇፌ በባንኩ ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያና በአራቱ ቅርንጫፍች 
በተከሰተው ብሌሹ አሠራር ምክንያት በባንኩ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በተሰጠው ኃሊፉነት መሠረት 
የመቆጣጠር የመከታተሌና የባንኩን ሥራ የመምራት ኃሊፉነት ባሇመወጣቱ ተጠሪ /ዏቃቤ ሔግ / 
በወንጀሌ  ክሱ የተገሇፀውን የህግ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት 
በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና በብር 1ዏ,ዏዏዏ/አስር ሺህ ብር / መቀጮ እንዱቀጡ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች ተጠሪ በወንጀሌ ክሱ የዘረዘራቸው የውጭ ምንዛሬ 
አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ችግሮችን የፇፀሙ መሆኑን በሰውና በፅሐፌ ማስረጃ ያረጋገጠበት 
በመሆኑና ሁሇተኛው አመሌካች ያቀረቡት የመከሊከያ ማስረጃ ይህንን የማያስተባበሌ መሆኑን 
ገሌፆ ሁሇተኛ አመሌካች ተጠሪ የተጠቀሰውን የህግ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀሙ 
ጥፊተኛ ናቸው በማሇት በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና  በብር 10,000/አስር ሺህ ብር 
መቀጮ/ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ሶስተኛ አመሌካችና አምስተኛው አመሌካቾች በተከሰሱበት ወንጀሌ 
ጥፊተኛ ናቸው በማሇት በሁሇት ዓመት ከሁሇት ወር ፅኑ  እስራትና በብር 15,ዏዏዏ/አስራ 
አምስት ሺህ ብር/ እንዱቀጡ የወሰነ ሲሆን አምስተኛው አመሌካች በተከሰሱበት ወንጀሌ ጥፊተኛ 
ነው ብል በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና በብር 1ዏ,ዏዏዏ/አስር ሺህ ብር/ መቀጮ 
እንዱቀጡ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በመቃወም ይግባኝ 
ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተናጠሌ በተሇያዩ መዝገቦች አቅርበዋሌ፡፡ የፋዯራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት 
ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካቾች የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ አንዯኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 77586 የሰበር አቤቱታ አቅርበው ተጠሪ በሰበር አቤቱታው መሌስ የሰጠበት ሲሆን 
ሁሇተኛው አመሌካች በዚህ መዝገብ ሊቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሶስተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 78427 ሊቀረበው የሰበር አቤቱታ ፣ አራተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 77675 
ሊቀረበው የሰበር አቤቱታና አምስተኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 78428 ሊቀረበው የሰበር 
አቤቱታ ተጠሪ በዚህ መዝገብ በማጠቃሇሌ ግንቦት 28 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ 
አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቾች በየግሊቸው የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች በተሇያዩ መዝገቦች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ ይዘት ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካቾች 
ሆነ ብሇንና አስበን የአዋሽ ኢንተርናችናሌ ባንክ /አ.ማ/ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ የፇፀመነው 
የወንጀሌ ዴርጊት ስሇመኖሩ ተጠሪ በማስረጃ አሊረጋገጠም፡፡ በአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አክሲዮን 
ማህበር ሊይ የዯረሰ ጉዲት መሆኑ በተጠሪ ማስረጃ አሌተረጋገጠም አንዴ ሰው በወንጀሌ 
የሚጠየቀው የግዙፌ ተግባር የሞራሌና የህግ ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲገኙ መሆኑን በወንጀሌ 
ህጉ አንቀፅ 23 ንዐስ አንቀፅ 2 በግሌፅ የተዯነገገ ከመሆኑም በሊይ ይህ ሰበር ችልት 
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በተመሣሣይ ጉዲይ ከዚህ በፉት አስገዯጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ አመሌካቾች የፇፀምነው 
ግዙፌ የወንጀሌ ዴርጊት ያሇ መሆኑና የወንጀሌ ሃሣብ / ሞራሊዊ ሁኔታ መኖር ባሌተረጋገጠበት 
ሁኔታ ጥፊተኛ ተብሇን መቀጣታችን መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ እንዯዚሁም ተጠሪ 
እኛ ፇፅምነው በተባሇው ዴርጊትና በአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ / አ.ማ/ ሊይ ዯርሷሌ በሚሇው 
ጉዲት መካከሌ የዴርጊትና የውጤት ግንኙነት መኖርን አሊስረዲም፡፡ አመሌካቾች በተጠሪ 
የቀረበውን ክስና ማስረጃ በመከሊከያ ማስረጃችን አስተባብሇን እያሇን ጥፊተኛ መባሊችን 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ከአመሌካቾች ጋር ተመሣሣይ ወንጀሌ 
ዴርጊት ፇፅማችኋሌ ተብሇው የጥፊተኝነት ውሣኔ የተሰጠባቸው ተከሣሾች ሊይ ያስተሊሇፇውን 
የቅጣት ውሣኔ ሲገዴብ በእኛ ሊይ የወሰነው የቅጣት ውሣኔ አሇመገዯቡ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን የሚሌ ይዘት ያሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ 
በበኩለ አመሌካቾች ሆነ ብሇው ጊዚያዊና ሠው ሠራሽ የውጪ ምንዛሬ እጥረት እንዱፇጠር 
ዴርጊቱን መፇፀማቸው በሰውና በፅሐፌ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካችም ማዴረግ 
የሚገባቸውን ጥንቃቄ ባሇማዴረግና የባንኩ የበሊይ አመራር በመሆናቸው መፇፀም የሚገባቸውን 
ተግባር ያሌፇፀሙ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች በባንኩ ሊይ የዯረሱትን ጉዲት 
በገንዘብ በሚተመን መንገዴ ብቻ ሣይሆን በባንኩ አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ ጉዲት ያዯረሱ 
መሆኑን አረጋግጠናሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች በግዙፌ ተግባርና የሞራሌ ሁኔታ አሌተሟሊም 
በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ አመሌካቾች ያቀረቡት የሰውና 
የጽሐፌ መከሊከያ ማስረጃ በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የወንጀሌ ክስና በተጠሪ ማስረጃ 
የተረጋገጠውን የወንጀሌ ዴርጊት ሇማስተባበሌ የማይችሌ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ 
ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች ክስ ከመቅረቡ በፉት ዏቃቤ ህግ በወንጀሌ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 42(1)ሀ መዝጋቱን እንዯመከሊከያ ያቀረቡት ቢሆንም ማስረጃ ሲገኝ ዏቃቤ 
ሔግ ክስ ሇማቅረብ የሚከሇክሇው የህግ ዴንጋጌ ባሇመኖሩ ክስ ማቅረባችንና የሥር ፌርዴ ቤትም 
ማስረጃችንን መዝኖ የጥፊተኝነት ውሣኔ መስጠቱ በአግባብ ነው፡፡ አመሌካቾች ላልች ተከሣሾች 
በገዯብ መሇቀቃቸውን የሰበር መከራከሪያ ሃሣብ አዴርገው ማቅረባቸው የህግ ዴጋፌ የሇውም 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች በሰበር አቤቱታቸው ያነሷቸውን የመከራከሪያ ሃሣቦች 
የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ በተናጠሌ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካቾችና ተጠሪ በፅሐፌ ያዯረጉት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት 
በአመሌካቾች ሊይ የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ማጽናቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
ይህንን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን 
ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በማስረጃ እንዲረጋገጣቸውና አመሌካቾች በመከሊከያ ማስረጃ 
እንዲሊስተባበሎቸው በመግሇፅ በውሣኔቸው ያስፇሯቸውን ፌሬ ጉዲዬች አግባብነት ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር ማገናዘብ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

1. ተጠሪ በወንጀሌ ክስ ማመሌከቻው በገሇፀው ጊዜ ውስጥ ማሇትም እንዯአውሮፕውያን 
አቆጣጠር ከኦክቶበር 2009 ዓ.ም እስከ ዱሴንበር 2009 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ በአገር ዯረጃ 
የውጭ ምንዛሬ እጥረት የነበረ መሆን ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም በመሆኑ ባንኮች በቅዯም ተከተሌ 
የውጭ ምንዛሬ ሇዯንበኞቻቸው የሚፇቅደበትና የሚሇቁበት ሥርዓት በመዘርጋት በቅዯም 
ተከተሌ የማስተዲዯር ኃሊፉነት የነበረባቸው ቢሆንም የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የዓሇም 
አቀፌ ባንኪንግ መምሪያና የሇገሀር ቅርንጫፌ ፣ የመርካቶ ቅርንጫፌ ፣ የአዱስ ከተማ 
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ቅርንጫፌና የሀብተ ጊዮርጊስ ቅርንጫፌ በውጭ ምንዛሬ ሇተመዘገቡ እና ተራ ሇሚጠብቁ ሰዎች 
ሣይሰጡ ሊሌተመዘገቡትና የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው ሇማይገቡ ሰዎች ጭምር የሰጡ 
መሆኑን ፣ በዚህም ባንኩ ሇዯንበኞቹ በሚሰጠው አገሌግልት ሊይ ችግር የተፇጠረና መሌካም 
ስምና ዝናው የተጏዲ የባንኩም ዯንበኞች የሸሹት ስሇመሆኑ ከባንኩ አስተዲዯር ቦርዴ እና በባንኩ 
ከፌተኛ አክሲዮን ዴርሻ ካሊቸው አስር ባሇሃብቶች ተወክሇው ሁኔታውን ያጣሩ የተጠሪ ምስክሮች 
አረጋግጠዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የባንኩ ኢንስፓክሽን ክፌሌ ተጠሪ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ 
በገሇፀው ጊዜ ውስጥ በውጭ ምንዛሬ አጠቃቀም ፣ ፇቃዴ ሊይ በባንኩ ዓሇም አቀፌ ባንኪንግ 
መምሪያና በአራቱ ቅርንጫፍች ከፌተኛ ችግር የፇፀሙና በህገ ወጥ መንገዴ የውጭ ምንዛሪ 
ሉሰጣቸው የማይገባቸው ሰዎች የተሰጠ መሆኑን እንዲረጋገጡ፣ 

ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አክሲዮን ማህበር የኢትዮጵያ ብሓራዊ 
ባንክ እንዱይዝ ከፇቀዯሇት በሊይ ከብሓራዊ ባንክ እውቅና ውጭ የውጭ ምንዛሬ ይዞ መገኘቱና 
በዚህም ጥፊቱ በብሓራዊ ባንክ ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) የተቀጣ መሆኑ ፣ ሁሇተኛው 
አመሌካች ዲንኤሌ ሇተባሇ የባንኩ ሠራተኛና ሇፀሏፉው ከህግ ውጭ የውጭ ምንዛሬ የሰጠ 
መሆኑ ፣ ሶስተኛ አመሌካች ሇግሌ የንግዴ ዴርጅት ሇላልች ሰዎች የተፇቀዯ የውጭ ምንዛሬ 
ወጭ አዴርጏ የሰጠ መሆኑና በዚህ ዴርጊት አምስተኛው አመሌካች ሙለ ተከፊይና ተባባሪ 
የነበረ መሆኑን ፣ አራተኛው አመሌካች ሇውጭ ምንዛሪ ሊሌተመዘገቡና ተራ ሊሌያዙ ሰዎች 
በቅዴሚያ እንዱያገኙ ያዯረገ መሆኑን እና  የውጭ ምንዛሬ ሉፇቀዴሊቸው ሇማይገባቸው ሰዎች 
የሰጠ መሆኑ ፣ አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) በሇገሀር ቅርንጫፌ በመርካቶ ቅርንጫፌ ፣ 
በሀብተጊዮርጊስ ዴሌዴይ ቅርንጫፌና በአዱስ ከተማ መጠኑ በርካታ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ወጭ 
አዴርጎ ከሰጠ በኋሊ የሑሳብ ምርመራ እስከተዯረገበት ጊዜ ዴረስ ያሌተከፇሇው መሆኑ ፣ ከሊይ 
በዝርዝር በታዩት የሥር አመራር ጉዴሇት ሇዯረሱ ጉዲቶች አመሌካቾች ኃሊፉነት ያሇባቸው 
ስሇመሆኑ በተጠሪ በኩሌ በቀረበው የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎች መረጋገጡን በአመሌካቾች በኩሌ 
የቀረበው የፅሐፌ የመከሊከያ ማስረጃ ከሊይ የተዘረዘሩት የሥራ አመራር ጉዴሇቶች በአመሌካቾች 
ያሌተፇፀሙ መሆናቸውን የማያሣዩ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን 
ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌ/ቤት እና ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 

2. በአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ (አ.ማ) የዓሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያና በአራቱ ቅርንጫፍች 
የውጭ ምንዛሬ አያያዝ ፤ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ሊይ ተፇፅመዋሌ የተባሇ ችግሮች ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡ ናቸው ካሇን 
በማስከተሌ የሚነሣው ጥያቄ እነዚህ ችግሮች በወንጀሌ ህጉ በተዘረዘረው ግዙፌ ተግባር ውስጥ 
የሚካተቱና አመሌካቾችን በወንጀሌ ተጠያቂ የሚያዯርጉ ናቸው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇው 
ነው፡፡ ይህንን ጭብጥ ሇመመሇስ በመጀመሪያ በላሊ ሰው ጥቅም የሥራ አመራር ሊይ የተፇፀመ 
ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ መሠረታዊ ይዘት የሚዘረዝረውን የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 
መመሌከቱ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

በላሊ ሰው ጥቅም የሥር አመራር ሊይ የተፇፀመ ጉዲት የሚሌ ርእስ ያሇው የወንጀሌ ህጉ 
አንቀጽ 702 ሶስት የተሇያዩ ይህንን ወንጀሌ የሚያቋቁሙ ሁኔታዎችን የሚዯነግግ ሲሆን 
በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 1 ” ማንም ሰው በሔግ ወይም በውሌ ግዳታ የላሊን 
ሰው ንብረት ጥቅም እንዱጠብቅ ወይም ሥራውን እንዱመራ በሔግ ወይም በውሌ ግዳታ አዯራ 
ተቀብል በተሰጠው ሃሊፉነት አሊግባብ በመገሌገሌ ወይም የተጣሇበትን ግዳታ ባሇመፇፀም 
በሚጠብቀው ንብረት ጥቅም ሊይ ወይም ሇሚሠራበት ዴርጅት በሚፇጽመው አገሌግልት ሊይ 
አስቦ ጉዲት ያዯረሰ እንዯሆነ ” በወንጀሌ ኃሊፉ እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 
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702 ንዐስ አንቀጽ 2 ” ዴርጊቱ በቸሌተኝነት የተፇፀመ እንዯሆነ ” በወንጀሌ ኃሊፉ እንዯሚሆን 
የሚዯነግግ ሲሆን፣ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 3 ” ተከሣሹ ወንጀለን የፇፀመው 
የንብረት ጥቅም ሇራሱ ሇማግኘት ወይም ላሊ ሰው ሇማስገኘት አስቦ እንዯሆነ ” ሇወንጀሌ ኃሊፉ 
እንዯሚሆን ዯንግጓሌ፡፡ በመሠረታዊነት አንዴ ሰው በላሊው ሰው ጥቅም ሥራ አመራር ሊይ 
ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል በወንጀለ ኃሊፉና ተጠያቂ የሚሆነው ከሊይ 
ከዘረዘርናቸው ሶስት ሁኔታዎች አንዯኛውን ወይም ሁሇቱን ወይም ሁለንም ዴርጊቶች ፇጽሞ 
ሲገኝ እንዯሆነ የወንጀለን መሠረታዊ ይዘትና ባህሪ ከሚዘረዝረው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 702  
ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ የወንጀሌ ክስ ሲያቀርብ የጠቀሰው እና አመሌካቾች ጥፊተኛ ሆነው 
የተገኙበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 703 በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 7ዏ2 ከተዯነገጉት 3 ዴንጋጌዎች 
አንዯኛውን በመተሊሇፌ ወንጀሌ የተፇፀመ መሆኑ ሲረጋገጥ ወንጀለ ከብድ የሚታይበትንና 
በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ የሚችሌበትን ሁኔታ የሚዘረዝር ዴንጋጌ ነው፡፡ በላሊ አነጋገር የወንጀሌ 
ህግ አንቀጽ 702 የተዘረዘሩት ወንጀልች የማክበጃ ሁኔታዎችን የሚዘረዝር ዴንጋጌ ሲሆን 
አንዯኛው የማክበጃ ምክንያት አመሌካቾች በተከሰሱበትና ጥፊተኛ ሆነው በተገኙበት በወንጀሌ ህጉ 
703 ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) የተዯነገገው ነው፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 703 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ ቃሌ 
በቃሌ ሲነበብ ፣ “ወንጀለ የተፇፀመው በተሰጠው ሥሌጣን ሥራውን በማከናወን ሊይ በሚገኝ ፣ 
ወይም በተሇይ ታማኝነት በተሰጠው ሞግዚት ፣ ጠበቃ ፣ ውሌ አዋዋይ ፣ የባንክ ሠራተኛ ፣ 
የንብረት አስተዲዲሪ ወይም የሑሳብ አጣሪ ወይም ሹመት ሥሌጣን ባገኘ ወይም የተሇየ እምነት 
በተጣሇበት ማንኛውም ላሊ ሰው የሆነ እንዯሆነ ወይም የዚህ ዓይነት ተመሣሣይ ኃሊፉነት 
በተሰጠው በማንኛውም ሰው እንዯሆነ ከአስር ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራትና ከብር ሃምሣ 
ሺህ ብር በማይበሌጥ መቀጫ ይቀጣሌ ” የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) የሚከብዯው በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 ንዐስ 
አንቀጽ 1 የተዯነገገውንና ሆነ ተብል የተሠራውን ወንጀሌ ወይም በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 702 
ንኡስ አንቀጽ 3 ሇራስ ጥቅም ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት ታስቦ የተሰራው ወይም 
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 2 እና ንዐስ አንቀጽ 3 የተዘረዘረውን ወንጀሌ ብቻ 
የሚያካብዴ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ዴንጋጌው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 2 
የተገሇፀውንና በቸሌተኝነት የተሰራን ወንጀሌ የሚያከብዴ በአጠቃሊይ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 702 
የተዘረዘሩትን ሦስት የወንጀሌ ዴርጊት አፇፃፀሞች የሚያከብዴ ዴንጋጌ መሆኑ ‘’ ከባዴ ሁኔታ ‘’ 
ከሚሇው የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 703 ርዕስና ከዴንጋጌው አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ አንፃር ካየነው አንዯኛ አመሌካች የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ/አ.ማ/ ፔሬዝዲንት ሆነው 
ሲሰሩ በኃሊፉነታቸው ማዴረግ የሚገባቸውንና ጥንቃቄ ባሇማዴረግ፣ መውሰዴ የሚገባቸውን 
እርምጃዎች በወቅቱ ባሇመውሰዴ በባንኩ ሥራ አመራር ሊይ ጉዲት ያዯረሱ በመሆናቸው ፣ 
ይህንን ተግባር ሆነ ብሇው አሌፇፀሙትም ቢባሌ እንኳን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ 
አንቀጽ 2/ሀ/ በቸሌተኝነት የተፇፀመን ወንጀሌ አክብድ የሚዯነግገው በመሆኑ የበታች ፌ/ቤቶች 
1ኛ አመሌካች በተከሰሱበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ ናቸው 
በማሇት የሰጡት ውሣኔ የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23 የተዘረዘውን የግዙፌ ተግባር ፣ የሃሳብና 
የሔግ ሁኔታውን የሚያሟሊና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ሁሇተኛ አመሌካች የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ የአሇም አቀፌ ባንኪንግ መምሪያ ኃሊፉና የባንኩ 
የውጭ ምንዛሬ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኖ ሲሰራ ያሇኮሚቴው ፇቃዴ በግለ የውጭ ምንዛሬ በመፌቀዴ 
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ኃሊፉነቱን አሊግባብ የተገሇገሇ መሆኑና ዲንኤሌ የተባሇ የባንኩ ሠራተኛና በወቅቱ ፀሏፉው 
የነበረችውን ሴት ሇመጥቀም በማሰብ አሊግባብ የውጭ ምንዛሬ የፇቀዯሊቸው በመሆኑ በወንጀሌ 
ሔጉ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 3 የተዘረዘረውን ግዙፌ የወንጀሌ ተግባር 
የፇፀመና የወንጀሌ ሞራሊዊ ሁኔታ የተሟሊ በመሆኑ ይህንን ወንጀሌ በሚያከብዯው በወንጀሌ 
ሔግ ቁጥር 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ መባለ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ሶስተኛና አምስተኛ አመሌካቾች የሶስተኛው አመሌካች የግሌ ጥቅም ሇማግኘት ሲሌ ሇራሱ 
የንግዴ ዴርጅት ሇላልች ሰዎች የተፇቀዯ የውጭ ምንዛሬ ሇሶስተኛው አመሌካች የንግዴ ዴርጅት 
እንዱወስዴ ማዴረጋቸው ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ 
ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑና ላልች ግዴፇቶችን መፇፀማቸው ይህም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 702 
ንዐስ አንቀጽ 3 የሚሸፇን በመሆኑና ይህንን ወንጀሌ በሚያከብዯው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 
ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ መባሊቸው በአግባቡ መሆኑ አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ አራተኛው አመሌካች በመርካቶ ቅርንጫፌ የውጭ ንግዴ ክፌሌ ኃሊፉ ሆኖ 
ሲሰራ በውጭ ምንዛሬ አጠቃቀምና አፇቃቀዴ ሊይ ከፌተኛ ችግር ከፇጠሩት የባንኩ የሥራ 
ኃሊፉዎች አንዯኛው እንዯነበር የተረጋገጠበት በመሆኑና ወንጀለን ሆነ ብዬ አሌሰራሁትም ቢሌም 
አዴራጎቱ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 702 ንዐስ አንቀጽ 2 የሚሸፇን በመሆኑ ይህንን ወንጀሌ 
በሚያከብዯው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ መባለ በአግባቡ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ ስንመሇከተው አመሌካቾች በተሇያየ የሀሳብ ሁኔታ ወንጀለን የፇፀሙ 
መሆኑንና ከተሇያየ የወንጀሌ ሃሳብ የተፇፀሙትን አዴራጏቶች አጠቃሌል በሚይዘውና 
በሚያከበዯው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ጥፊተኛ ናቸው ተብል የተሰጠው 
ውሣኔ የሔጉን ዴንጋጌ ይዘትና መሠረታዊ ባህሪ ያገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሌተፇፀመበት ነው፡፡ 

3. የቅጣት ውሣኔውን በተመሇከተ አመሌካቾች ጥፊተኛ ሆነው የተገኙበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
703 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ እስከ አስር ዓመት በሚዯርስ ፅኑ እስራትና እስከ 50,000 /ሀምሣ ሺህ 
ብር/ በሚዯርስ መቀጮ የሚያስቀጣ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች በኩሌ ያቀረቡትን 
የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችና በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የቅጣት አስተያየት በመመርመርና 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያወጣውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሠረት በማዴረግ 
የቅጣት ውሣኔውን የሰጠ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት የሰጡት የቅጣት ውሣኔ የቅጣት አወሳሰን መርሆችን መሠረት ያዯረገ ፣ 
የአመሌካቾችን የወንጀሌ አፇፃፀምና ግሊዊ ሁኔታዎችን ያገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች የሥር ፌርዴ ቤት በተመሣሣይ ሁኔታ በወንጀሌ ተከስሰው ጥፊተኛ ሆነው የተገኙ 
ተከሳሾች ሊይ የወሰነውን የቅጣት ውሣኔ የገዯበው ሲሆን በእነሱ ሊይ ቅጣቱ እንዱፇፀም የሰጠው 
ውሣኔ የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 190 እና አንቀጽ 192 ዴንጋጌ መሠረት ያሊዯረገ መሆኑን 
በመዘርዘር በሰበር አቤቱታቸው ተከራክረዋሌ፡፡ ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤት የቅጣት ውሣኔውን 
የገዯበሊቸው ተከሳሾች የቅጣት ውሣኔው ሉገዯብሊቸው የሚገባቸው ነበሩ ወይስ አሌነበሩም 
በሚሇው ነጥብ ተጠሪ የሰበር አመሌካች ሆኖ ያሌቀረበ በመሆኑ ይህ ሰበር ችልት የሚያየውና 
የሚመረምረው ነጥብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  
 
ሆኖም አመሌካቾች የቅጣት ውሣኔው ሉገዯብሌን ይገባሌ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር በሔጉ ሰፉ 
ፇቅዴ ሥሌጣን የተሰጠው የሥር ፌርዴ ቤት ያሌተቀበሇው በመሆኑና ይህንን መከራከሪያ 
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ይግባኝ ሰሚው ችልት የአመሌካቾችን ቅጣት ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ያለ መሆኑን 
በማረጋገጥ ውሣኔ ያሌሰጡበትና በአንፃሩ የአመሌካቾችን ቅጣት ሉፇፀም ይገባሌ በማሇት የሥር 
ፌርዴ ቤት የዯረሰበትን መዯምዯሚያ ያፀዯቀው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በእኛም በኩሌ የቅጣቱ 
መፇፀም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 1 በሁሇተኛው ፒራግራፌ የተቀመጠውን ግብ የሚያሳካ 
በመሆኑና ቅጣቱን ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ተሟሌተዋሌ የሚሇው ክርክር የሔግ 
መሠረትና ዴጋፌ ያሇው ሆኖ ስሊሊገኘነው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
አመሌካቾች የተወሰነባቸውን የቅጣት ውሣኔ እንዱፇፅሙ የሰጡት ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሌተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
በአጠቃሊይ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 703 
ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ የተዯነገገውን በመተሊሇፌ በተሇያየ የሥራ ኃሊፉነት ተመዴበው ሲመሩት 
በነበረው የአዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ/አ.ማ/ የሥራ አመራር ጥቅም ሊይ ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ 
የፇፀሙ ጥፊተኞች ናቸው ብል የወሰነውን የቅጣት ውሣኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ማፅናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች ሊይ 
የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ 
አንቀጽ 2/ሇ/-2 መሠረት አፅንተነዋሌ፡፡ 
2. የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች አቶ ሇይኩን ብርሃኑ ፣ 
ሁሇተኛ አመሌካች አቶ ምትኩ አበሹና አራተኛው አመሌካች አቶ ቸርነት ዋጋሪ እያንዲንዲቸው 
በዚህ ጉዲይ እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ፅኑ እስራትና 
በብር 10,000 /አስር ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱቀጡ የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የፀና 
መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡  
3. የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ሶስተኛው አመሌካች አቶ ጌታሁን አስማረና 
አምስተኛው አመሌካች አቶ እንዲሇ ቴኒ በዚህ ጉዲይ ተጠርጥረው እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ 
በሚታሰብ እያንዲንዲቸው በሁሇት ዓመት ከሁሇት ወር ፅኑ እስራትና በብር 15,000 /አስራ 
አምስት ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱቀጡ የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የፀና መሆኑን 
አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡  
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 77592                                                                                                       
ሏምላ 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፉሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ተካሌኝ ጌታቸው - አሌቀረቡም 
 
ተጠሪ፡-  የፋ/ዏ/ሔግ - አቶ አበባው መንግስቱ ቀረቡ 
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር  ዴ 
የአሁኑ ተጠሪ የአሁኑን አመሌካችን ጨምሮ በ6 ተከሳሾች ሊይ ክስ ያቀረበ ሲሆን አመሌካችም 
በ5ኛ ክስ 5ኛ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም ተከሳሾቹ በኢ/ፋ/ዱሪ/ወ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሇ) እና 692(1) 
በመተሊሇፌ ተገቢ ያሌሆነ ብሌፅግና ሇማግኘት በማሰብ ሇወንጀለ አፇፃፀም እንዱረዲ ላሊ ያሌተያዘ 
አባሪያቸው ከ1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጋር በ1ኛ ክስ የተጠቀሰውን ቼክ አመነዛዘር ሊይ በመመካከር 
ሇዚሁ ይጠቅማሌ ያሇውን 3ኛ ተከሳሽን ከ1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጋር በማገናኘት፣ 3ኛ ተከሳሽ 
4ኛ ተከሳሽን ከ1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጋር እንዱገናኝ በማዴረግ፣ እንዱሁም 4ኛ ተከሳሽ 5ኛ እና 
6ኛ ተከሳሾችን ከ1ኛና 2ኛ ተከሳሾች ጋር አገናኝቶ በ6ኛ ተከሳሽ አማካይነት በቼኩ ሊይ 
የተጠቀሰው ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ጠመንጃ ያዥ ቅርንጫፌ ወዯ ወጋገን ባንክ ጎፊ 
ቅርንጫፌ በ6ኛ ተከሳሽ በተከፇተው ተንቀሳቃሽ ሂሳብ እንዱተሊሇፌ ከተዯረገ በኋሊ 3ኛ ተከሳሽ 
ብር 100,000፣ 4ኛ ተከሳሽ ብር 100,000 እና 5ኛ ተከሳሽ ብር 50,000 ወስዯው ሇግሌ 
ጥቅማቸው በማዋሊቸው በመሊ ሀሳባቸው እና አዴራጎታቸው በወንጀሌ ዴርጊት እና በሚሰጠው 
ውጤት ሙለ ተካፊይ በመሆን በፇፀሙት የማታሇሌ ወንጀሌ ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካችም ወንጀለን አሇመፇፀሙንና ጥፊተኛ አሇመሆኑን ክድ በመከራከሩ ክሱ የቀረበሇት 
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የግራቀኙን ማስረጃዎች ከሰማ በኋሊ በሰጠው ፌርዴ 5ኛ ተከሳሽ ከባንኩ 
ተጭበርብሮ ከወጣው ብር 750,000 ውስጥ ብር 50,000 መውሰደን ሇፕሉስ የተከሳሽነት ቃለን 
ሲሰጥ በቦታው የነበሩ የከሳሽ የዯረጃ ምስክሮች መስማታቸውን ያረጋገጡ ሲሆን የተከሳሹ 
የመከሊከያ ምስክሮች ዯግሞ የተከሳሽ ቤት ሲበረበር ከማየታቸው በስተቀር ተከሳሹ ወንጀለን 
አሇመፇፀሙን አሊስረደም በሚሌ በወ/ሔ/ቁ/ 692 (1) ስር ጥፊተኛ ነው በማሇት በ3 ዓመት 
እስራትና በ5,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡ 

ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን ወገኖች ካከራከረ 
በኋሊ በሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/195(2)(ሇ)(2) መሰረት የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት ፌርዴ 
በማጽናቱ አመሌካች በከፌተኛው ፌ/ቤት ፌርዴ እና በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ በሚሌ የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን 
በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡- 
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 ክሱን ባቀረብኳቸው የመከሊከያ ምስክሮች አስተባብዬ እያሇሁ ፌርዴ ቤቶቹ ማስረጃዎቼን 
በአግባቡ ሳይመዝኑ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ያስተሊሇፈብኝ ተገቢነት ያሇው አይዯሇም 
 በወንጀለ አመሌካች አግኝቷሌ በሚሌ በማስረጃ የተረጋገጠው ብር 50,000 ሆኖ ከተረጋገጠው 
ውጪ ብር 250,000 እንዯወሰዴኩ ተቆጥሮ ከቅጣትና መቀጫ እርከን መነሻው በማጋነን 
በተሳሳተ ስላት የተወሰነብኝ ስሇ ቅጣት አወሳሰን የወጣውን መመሪያ ያሌተከተሇ ነው የሚለ 
ናቸው፡፡ 

ተጠሪ መዝገቡ ሇሰበር ያስቀርባሌ በተባሇው ጭብጥ መነሻ በሰጠው መሌስ፡- አመሌካች 
የተከሰሰውና ጥፊተኛ ሆኖ የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በአታሊይነት ወንጀሌ በወ/ህ/አንቀጽ 
692(1) ስር ሲሆን ከዴንጋጌው መረዲት የሚቻሇው ወንጀለ ሇራስ ተገቢ ያሇሆነ ጥቅም 
ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇማስገኘት ሉፇጸም የሚችሌ በመሆኑ 
አመሌካችም በፇጸመው ወንጀሌ ሇራሱ የዯረሰው ጥቅም ብር 50,000 ቢሆንም ላልች በወንጀለ 
የተሳተፈትም ቀሪውን ገንዘብ ተከፊፌሇው ሇግሌ ጥቅማቸው ያዋለ በመሆኑ ምክንያት ዴርጅቱ 
ያጣው ብር 750,000 ስሇሆነ አመሌካችም ራሱ ጥቅሙን ከማግኘቱም ባሻገር ላልችም ጥቅም 
እንዱያገኙ ሀሳብ የነበረው በመሆኑ ከፌተኛው ፌ/ቤት ቅጣትን በሚወስንበት ጊዜ ላልች 
ተከሳሾች ያገኙትን ጥቅም ግምት ውስጥ በማስገባት ጭምር የወሰነ ስሇሆነ የአመሌካች ክርክር 
ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸ ሲሆን እኛም ከፌተኛው ፌ/ቤትም ሆነ የፇ/ጠ/ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፈት የቅጣት ውሳኔ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጭብጥ ከመመሇሳችን በፉት አመሌካች ሇዚህ ችልት ካቀረባቸው ቅሬታዎች አንደ 
ክስ የቀረበበትን ወንጀሌ አሇመፇጸሜን በመከሊከያ ምስክሮቼ አስተባብዬ እያሇሁ ፌርዴ ቤቶቹ 
የግራቀኙን ማስረጃዎች በአግባቡ አሌመዘኑም የሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ሆነ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ማስረጃዎች በማመዛዘን የተጠሪ 
ማስረጃዎች ያረጋገጡት ፌሬ ነገሮች የአመሌካች የመከሊከያ መስረጃዎች ማስተባበሌ 
ባሇመቻሊቸው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ማስተሊሇፊቸውን መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የፌሬ ነገር 
ጉዲዮችን የማጣራት ስሌጣን ባሊቸው ፌ/ቤቶች በተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መነሻ በተሰጠው ፌርዴ 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሞ ሲገኝ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 (3)(ሀ) እና 
በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት የተፇፀመውን 
ስህተት ከሚያርም በስተቀር የፌሬ ጉዲዮች እንዯገና ሉያጣራ የሚችሌበት ወይም በስር ፌ/ቤቶች 
የተሰሙትን ማስረጃዎች የሚመዝንበት ህጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ 
አመሌካች ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ወዯ ጭብጡ ስንመሇስ አመሌካች የሚከራከረው ወስዶሌ ከተባሇው የገንዘብ መጠን አንጻር ቅጣቱ 
የቅጣት አፇፃፀም መመሪያን የተከተሇ አይዯሇም በሚሌ ሲሆን ይህንኑ የአመሌካችን ክርክር 
አመሌካች ጥፊተኛ ነው ተብል የቅጣት ውሳኔ ከተሊሇፇበት የወ/ህ/አንቀጽ 692(1) አንጻር 
መመርመሩ ተገቢነት ያሇው ነው፡፡ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692(1) እንዯተዯነገገው ማንም ሰው 
የማይገባውን ብሌጽግና ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት በማሰብ አሳሳች የሆኑ ነገሮችን በመናገር፣ የራሱን 
ማንነት ወይም ሁኔታ በመሰወር ወይም መግሇጽ የሚገባውን ነገር በመዯበቅ ወይም የላሊውን 
ሰው የተሳሳተ እምነት ወይም ግምት በመጠቀም፣ በማዴረግም ሆነ ባሇማዴረግ ላሊውን ሰው 
አታሌል ራሱን ወይም የሶስተኛውን ወገን ንብረት ጥቅም የሚጎዲ አዴራጎት እንዱፇጸም ማዴረጉ 
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የተረጋገጠ እንዯሆነ የአታሊይነት ወንጀሌ ፇፅሟሌ ሇማሇት የሚቻሌ ይሆናሌ፡፡ በዚህ በተያዘው 
ጉዲይም አመሌካች የግሌ ተበዲይ የሆነውን የሙገር ሲሚንቶ ሰራተኞች የማህበራዊ ዋስትና 
ኢንተርፔራይዝ ማህበርን ገንዘብ ከላልች ወንጀሌ ፇጻሚዎች ጋር በመሆን በፇጸመው የማታሇሌ 
ተግባር ገንዘቡ ከተቀመጠበት ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ጠመንዣ ያዥ ቅርንጫፌ ወዯ ወጋገን 
ባንክ ጎፊ ቅርንጫፌ ብር 750,000 እንዱዛወር በማዴረግ ከዚሁ ከተዛወረው ገንዘብ ውስጥም 
የተሇያየ መጠን ያሇውን ገንዘብ ተከፊፌሇዋሌ፡፡ 

በክፌፌሌ ከዯረሰው ገንዘብ ውስጥም አመሌካች የወሰዯው ብር 50,000 መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን 
በዴንጋጌው መሰረትም ይህን ገንዘብ ሇግሌ ጥቅሙ አውልታሌ ተብል ይወሰዲሌ፡፡ በዚሁ 
የወንጀሌ ዴርጊትም ላልች ተከሳሾች ጭምር ጥቅም እንዱያገኙ አዴርጓሌ፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች ወንጀለን የፇፀመው ሇራሱ ጥቅም ሇማግኘት ብቻ ሳይሆን ከእርሱ ጋር የነበሩት 
ላልች ተከሳሾችም ጥቅም እንዱያገኙ በሚሌ ስሇሆነ ወንጀሌ የመስራት ሀሳቡ ሇራሱ ጥቅም 
ሇማግኘት ብቻ በሚሌ የተሰራ ነው ተብል ሉወሰዴ የሚገባ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የቅጣቱ 
መጠንም ራሱ በወሰዯው የገንዘብ መጠን ብቻ ሳይሆን ከላልች ተከሳሾች ጋር ወንጀሌ 
ሇመስራትና ውጤቱን ሇመቀበሌ በመስማማት ሆነ ብል ከፇጸመው የወንጀሌ ዴርጊት ከባዴነት 
አንጻር ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

በመሆኑም ከፌተኛው ፌ/ቤት በጠቅሊሊው ከግሌ ተበዲይ ማህበር በተወሰዯው የገንዘብ መጠን 
መሰረት የቅጣት ውሳኔ በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፇው እና የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም 
ያፀናው ተገቢና መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ ተከታዩን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ/ 95136 በቀን 28/07/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ፌርዴና 
የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 67826 በቀን 03/04/2004 ዓ/ም በዋሇው ችልት 
የሰጠውን ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/195(2)(ሇ)(2) መሰረት አጽንተናሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሊይ በጠቅሊሊው ከተበዲይ ማህበር በማታሇሌ ወንጀሌ በተወሰዯው የገንዘብ መጠን 
የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም ጥፊተኛ ነው በተባሇበት 
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692(1) ስር በ3 ዓመት እስራትና በብር 5000 (አምስት ሺህ ብር) 
እንዱቀጣ መወሰኑ ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ት/ዘ 
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 የሰ/መ/ቁ. 67408 

         ጥር 01 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ፊሲሌ በሊይነህ  - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - አዯናይ ተ/ብርሃን ቀረቡ  

መዝገቡ ተመረምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በሔግ አግባብ የተወከሇ ሰው በውክሌና ስሌጣኑ ከወካዩ የተረከባቸውን ንብረቶች ሇመመሇስ 
ፇቃዯኛ ሳይሆን መቅረቱ ሲረጋገጥ በወንጀሌ የሚጠየቅበት አግባብ መኖር ያሇመኖሩን 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ የተጀመረ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም አመሌካች በ1996 ዓ.ም. 
የወጣውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 676(2) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
በመተሊሇፌ የማይገባውን ብሌፅግና ሇራሱ ሇማግኘት በማሰብ ሚያዚያ 23 ቀን 2002 ዓ.ም. ሰዓቱ 
በውሌ በማይታወቅበት በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15/16 ክሌሌ ውስጥ ሌዩ ቦታው ስጋ መዯዲ 
አከባቢ የግሌ ተበዲይ ወ/ሪት አዱስ አያሌ የካቲት 20 ቀን 2001 ዓ/ም ውክሌና ሰጥታው 
በውክሌና መሰረት የንግዴ ዴርጅት ሇሁሇት አመት ኮንትራት ይዞ ሲሰራ፡- 1ኛ/ የቤት ኪራይ 
አስራ ስምንት ሺህ ብር፣ 2ኛ/ ቪዱዮ ካሜራ አስራ ሁሇት ሺህ ብር የሚያወጣ፣  3ኛ/ አንዴ 
ብርዴ ሌብስ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ብር የሚያወጣ፣ 4ኛ/ የተሇያዩ ንብረቶች ግምታቸው አስራ 
ሰባት ሺህ ሶስት መቶ ስሌሳ ሁሇት ብር የሚያወጡ በአጠቃሊይ ግምት ብር 48,000.00 (አርባ 
ስምንት ሺህ ብር) የሚያወጡ ንብረቶችን ተረክቦ መሌስ ሲባሌ አሌመሌስም በማሇት በፇጸመው 
ከባዴ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ጉዲዩ የፌትሒብሓር 
እንዯመሆኑ መጠን በወንጀሌ የሚጠየቁበት አግባብ የሇም በማሇት የክስ ተቃውሞ አቅርበው 
የነበሩ ሲሆን ይኸው ተቃውሞ ውዴቅ ሆኖ ግን ስሇእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቅ የዴርጊቱን 
አፇፃፀም በተመሇከተ የክህዯት ቃለን ሰጥቷሌ፡፡ አቃቤ ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን 
ማስረጃዎችን አቅርቦ ካሰማ በኋሊ አመሌካች የመከሊከሌ መብቱ ተጠብቆሇት የመከሊከያ 
ምስክሮችን አሰምቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በመከሊከያ ምስክሮች 
የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ አሌቻለም በሚሌ ምክንያት ክስ በቀረበበት ዴንጋጌ ስር 
ጥፊተኛ አዴርጎ በአምስት አመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ አሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውን ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጉዲዩ የፌትሒብሓር ጉዲይ ከሚሆን በስተቀር 
በወንጀሌ የሚያስጠይቅበት አግባብ የሇም፣ የአቃቤ ሔግ ምስክሮች እንዯክሱ አሊስረደም፣ 
የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገውም ያሊግባብ ነው የሚሌ ሲሆን አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካች በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው የመቀጣታቸውን አግባብነት ሇመመርመር 
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇትም ቀርቦ በጽሐፌ 
በሰጠው መሌስ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ማስረጃዎች ተመዝነው 
በመሆኑ በሰበር ችልት የሚታይ አይዯሇም፣ ቅጣቱም ሇዴርጊቱ ተመጣጣኝና የቅጣት 
መመሪያውን መሰረት አዴርጎ የተሰጠ በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ የሆነውን ውሳኔ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር 
ችልት ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

በመሠረቱ አንዴ ወንጀሌ ተዯረገ የሚባሇው ወንጀለን የሚያቋቋሙት ሔጋዊ፣ ግዙፊዊ እና 
ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 414/1996  
የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ እንግዱህ አንዴን ዴርጊት ወንጀሌ ነው ብል 
ሇመወሰን ሔጋዊ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች ተጣምረው መገኘት የግዴ ይሊሌ፡፡ ሔጋዊ 
ፌሬ ነገሮች የሚባለት ዯግሞ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው ተብል የተጠቀሰውን ዴንጋጌ ሇማቋቋም 
ሙለ በሙለ መሟሊት ያሇባቸውን ነጥቦች የሚመሇከት ሲሆን ግዙፊዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች 
የሚባለት ዯግሞ እንዯየቅዯም ተከተሊቸው ከዴርጊት ማዴረግ ወይም አሇማዴረግና ከሏሳብ ክፌሌ 
ጋር በሔጉ አንቀጽ 24፣ 57 እና 58 ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን የሚመሇከቱ 
መሆኑ ይታመናሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመጣ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት መውሰዲቸው የተረጋገጠውን ንብረት 
ግምቱ በአቃቤ ሔግ ክስ ማመሌከቻ የተጠቀሰውን ያህሌ ባይሆንም በወኪሌነት ስሌጣናቸው ከግሌ 
ተበዲይ የተረከቡት ሆኖ እንዱመሌሱ ሲጠየቁ ፇቃዯኛ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ምክንያት ነው፡፡ 
ይህ ፌሬ ነገር ጉዲዩን በቀጥታ እና በተዘዋዋሪ በሚያውቁት የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች የተረጋገጠ 
ሲሆን የአመሌካች መከሊከያ ማስረጃዎች ያሊስተባበለ መሆኑም በበታች ፌርዴ ቤቶች በሚገባ 
መረጋገጡን ውሳኔው ያሳያሌ፡፡ አመሌካች የአቃቤ ሔግ ምስክሮች ቃሌ የሚታመን አይዯሇም፣ 
የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው በማሇት የሚያቀርበው ክርክር 
ሲታይም የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በመሆኑ ሇዚህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 
80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌ መሰረት ከተሰጠው የመሰረታዊ ሔግ 
ስህተት ማረም ስሌጣን ስር የማይወዴቅ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም 
አመሌካች በዚህ ረገዴ የሚያቀርቡት ክርክር ከሰበር ችልቱ ስሌጣን አንጸር ሲታይ ተቀባይነት 
ያሇው ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ አመሌካች የግሌ ተበዲይን ንብረት በውክሌና ስሌጣናቸው ወስዯው 
ሉመሌሱ ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸው ተረጋግጧሌ ከተባሇ ይህ አዴራጎት የወንጀሌ ተጠያቂነት 
የሚያስከትሌ መሆን ያሇመሆኑን መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡  
 
አንዴ ወኪሌ ከወካዩ በውክሌና ስሌጣኑ የወሰዯውን ንብረት ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ካሇሆነ በወንጀሌ 
ሔጉ አንቀጽ 676(2) ዴንጋጌ የሚጠየቅ ስሇመሆኑ ተጠቃሹ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም 
በውክሌና ስሌጣኑ መሰረት አዯራ የተቀበሇ ተዋዋይ ወገን እምነት አጉዴሎሌ ተብል በወንጀሌ 
የሚጠየቅ ስሇመሆኑ ስሇእምነት ማጉዯሌ የሚዯነግጉት የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎችም ያሳያለ፡፡ 
በመሆኑም በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 676(2) መሠረት ወንጀሌ ነው ተብል የተጠቀሰው የወኪለ 
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ዴርጊት በወንጀሌ የሚያስጠይቅ መሆኑን ከወንጀሌ ህግ አንቀጽ 23(2) እና ተጠቃሹ የወንጀሌ 
ህግ አንቀጽ 676(2) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በግሌጽ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም 
መሰረት አመሌካች ሇጉዲዩ በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇው የፌትሒብሓር ይዘት  ብቻ ባሇው ጉዲይ 
ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የወ/መ/ሔ/አንቀጽ 23(2) እና 676(2) 
ዯንጋጌዎችን ያገናዘበ ሆኖ በመገኘቱ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ብሇናሌ፡፡ 
ቅጣቱን በተመሇከተም የቅጣት አጣጣሌ መርሆዎችን የጣሰ ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በእነዚህ 
ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 87549 ጥር 20 ቀን 2003 ዓ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 103799 መጋቢት 13 ቀን 2003 ዓ.ም. 
የጸናው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2)) ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በወንጀሌ መጠየቃቸው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መፅናቱን በማወቅ ቅጣቱን   

ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሏ/አ 
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                                                    የሰ/መ/ቁ. 73569 

     ጥር 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ዯረጀ ጎሳዬ - ጠበቃ ወገኔ ካሳሁን ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን አቃቤ ሔግ የቀረበ የሇም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ   
ጉዲዩ ሇዋስትና የተያዘ ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥየቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪ በኩሌ በሶስት ምዴብ የተከፇሇ ክስ ቀርቦበት ፌርዴ ቤቱ 
ሇአመሌካች የዋስትና መብቱን ጠብቆሇት አመሌካች ብር 500,000.00(አምስት መቶ ሺህ ብር) 
አስይዞ የተጠበቀሇትን የዋስትና መብቱን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሲፇሌግ በቼክ ጉዲይ በወንጀሌ 
ተከሶ የእስር ቅጣት በመፇረደ ምክንያት ማረሚያ ቤት በመግባቱ የዋስትና መብቱን ሉጠቀምበት 
ያሇመቻለን ገሌጾ በክርክር ሂዯት ሊይ ሊሇው ጉዲይ ያስያዘው የዋስትና ገንዘብ እንዱመሇስሇትና 
ጉዲዩን ከማረሚያ ቤት እየተመሊሇሰ እንዱከታተሌ ይዯረግ ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ አቤቱታው 
በዚህ መሌክ የቀረበሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን አቤቱታ 
ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በዚህ ትዕዛዝ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ጉዲዩ 
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 75 መሠረት ይግባኙ የቀረበበት መሆኑን ገሌፆና ይህ ዴንጋጌ 
የሚያገሇግሇው የዋስትና መብት ሲነፇግ ይግባኝ ሇማቅረብ ነው የሚሌ ምክንያት ይዞ 
የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም አመሌካች በላሊ 
ወንጀሌ በተፇረዯው ፌርዴ መሠረት ማረሚያ ቤት የሚቆይ በመሆኑ ሇላሊ ጉዲይ የተጠበቀው 
የዋስትና መብት ተግባራዊ የማይሆን መሆኑ ግሌጽ ስሇሆነ ሇጉዲዩ የተያዘው ገንዘብ እንዱመሇስ 
መጠየቁ ተቀባይነት የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች በላሊ መዝገብ ፌርዯኛ በመሆኑ ከማረሚያ ቤት ተመሊሌሶ 
መከራከር የሚችሌ ቢሆንም ሇዋስትና ያስያዘው ገንዘብ አይመሇስሇትም የመባለን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሇትም ተጠሪ ቀርቦ በጽሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
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በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 
አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን የዋስትና ገንዘብ ያስያዘው በተጠሪ መስሪያ ቤት አቃቤ ሔግ 
የተሇያዩ የጉምሩክ ሔግ ዴንጋጌዎች ተሊሌፎሌ ተብል በቀረቡት ሶስት ክሶች የዋስትና መብት 
በፌርዴ ሲጠበቅሇት ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በቼክ ጉዲይ ተከሶ የአራት አመት ከስዴስት ወር 
ፌርዯኛ ሆኗሌ፡፡ ገንዘቡ እንዱመሇስሇት የሚጠይቀውም ፌርዴ ቤት ያሇውን የጉምሩክ ወንጀሌ 
ክርክርን ከማረሚያ ቤት በመመሊሇስ የሚከታተሌ መሆኑን በመገንዘብ ነው፡፡ 
 
በመሰረቱ ዋስትና ሔገ መንግሥታዊ መብት መሆኑንና ይህ መብት በሌዩ ሁኔታ በሔጉ ክሌከሊ 
ካሌተዯረገ በስተቀር ሇተከሰሱ ሰዎች ሉጠበቅ የሚችሌ መሆኑን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት 
አንቀፅ 19(6) ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በሔጉ አግባብ የዋስትና መብት ሲፇቀዴ ዯግሞ የተከሳሹ 
ፌርዴ ቤት መቅረብ እውን እንዱሆን ተከሳሹ ገንዘብ እንዱያስይዝ ወይም ላሊ ዋስትና 
እንዱያቀርብ የሚዯረግ መሆኑን የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 69(1) ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ የዋስትና 
መብት የተፇቀዯሇት ተከሳሽ መብቱን ሇመቀጠም የማያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ያሇው መሆኑን 
በመግሇፅ  መብቱን ሇመጠቀም ካሌፇሇገ ዯግሞ መብቱ የራሱ ይሆናሌ፡፡ በፌርዴ ቤት 
የተፇቀዯሇትን የዋስትና መብት ያሇመጠቀም ፌሊጎት ዯግሞ የዋስትና መብት እንዯተፇቀዯ ወይም 
ከተፇቀዯና ተከሳሹ መብቱን መጠቀም ከጀመረ በኋሊም ሉመጣ ይችሊሌ፡፡ ሔጋዊ ምክንያት 
እስካሇው ዴረስ በማንኛውም ዯረጃ ተከሳሹ በሔጉ አግባብ የተፇቀዯሇትን የዋስትና መብት 
የመተው ፌሊጎቱ ሉጠበቅሇት የሚገባው ጉዲይ እንጂ ይህንኑ መብቱን ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ 
ግሌጽ ዴንጋጌ የሇም፡፡ ፌርዴ ቤቱ ትኩረት ሉያዯርግና ሉቆጣጠረው የሚገባው ቁሌፌና ዋናው 
ነገር በፌርዴ ቤት ክስ የቀረበበት ሰው ቀጠሮውን ተከታትል የሚቀርብበት ትዕዛዝ መስጠቱ 
ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የተከሳሽን የዋስትና መብት በማክበር ተገቢውን ዋስትና በማስጠራት ወይም 
ተከሳሹ ማረሚያ ቤት ሆኖ ሉፇፀም የሚችሌ ስሇመሆኑ ከወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 68 እና 69 
ዴንንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዴ ተከሳሽ 
የዋስትና መብቱ ከተከበረሇት በኋሊ በሔጋዊ ምክንያቶች መብቱን በመተው ጉዲዩን ማረሚያ ቤት 
ሆኖ ሇመከታተሌ ፌሊጎት ያሇው መሆኑን ሲገሇጽ ሉነፇግ አይገባም፡፡ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጀ 
ፌርዴ ቤት የአመሌካችን የዋስትና ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄ ያሌተቀበሇው አመሌካች በዋስ 
የተሇቀቀበት መዝገብ እሌባት ያሊገኘና ማረሚያ ቤት በላሊ ወንጀሌ ገብቷሌ የተባሇውም በውሳኔ 
ይሁን በላሊ ምክንያት አሌተረጋገጠም በሚሌ ሲሆን የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዯግሞ 
ይግባኙ የሚቀርበው የዋስትና መብት ሲከሇከሌ ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይሁን እንጂ 
አመሌካች በላሊ ወንጀሌ ፌርዯኛ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በተዯረገው ክርክር የተረጋገጠ ሲሆን 
አመሌካች የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 75”ን” ሇአቤቱታው መሠረት ማዴረጉም አቤቱታውን 
ሇማስተናገዴ ፌርዴ ቤቱ አሌችሌም ብል ውዴቅ ሇማዴረግ ሥነ ሥርዓታዊ ምክንያት ሉሆን 
አይችሌም፡፡ ፌርዴ ቤቶቹ አመሌካች እሌባት ያሊገኘውን ጉዲይ ከማረሚያ ቤት በመመሊሇስ 
የፌርዴ ቤትን ቀነ ቀጠሮውን አክብሮ የሚከታተሌበት አግባብ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ 
ትዕዛዝ በመስጠት ይህንኑም እንዱፇፅም ሇማረሚያ ቤቱ ማስተሊሇፌ ሲገባቸው ሔጋዊ መሠረት 
የላሊቸውን ምክንያቶችን በመያዝ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው ከአመሌካች የንብረት 
መብትና መብቱ ሉያስገኝ የሚችሇውን ፌሬ ከወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 68 እና 69 ዴንጋጌዎች 
አንፃር ሲታይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 174010 የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 106592 ሏምላ 08 ቀን 2003 ዓ/ም 
የጸናው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 174010 በቀረቡት ክሶች 
ያስያዘው የዋስትና ገንዘብ እንዱመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ አመሌካች በዚህ መዝገብ የተያዘውን 
ጉዲይ ማረሚያ ቤት ሆኖ እንዱከታተሌ የማሰሪያ ዋራንት ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡ የፋዳራሌ 
መ/ዯ/ፌ/ቤት ሇአመሌካች ገንዘቡን እንዱያስመሌስ ብሇናሌ፡፡ 

 

      መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                             የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ሀ 
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                የሰ/መ/ቁ 65566 

ታህሣስ 4 ቀን 2004 ዓ.ም.  

                       ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ   

                                  ነጋ ደፌሳ  

                                  አዲነ ንጉሴ   

አመሌካች፡- የመከሊከያ ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ- ሃምሣ አሇቃ ተስፊዬ ቦያሇው ቀረቡ  

ተጠሪ፡-  የኦሮሚያ ክሌሌ ዏቃቤ ህግ አሌቀረቡም፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ብይን መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የመከሊከያ 
ሠራዊት አባሌ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ ሇመከሊከሌ የሚያስችሇው የህግ 
ዴጋፌ መስጠትን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ በሆኑት ሀምሣ አሇቃ 
ቴውዴሮስ ሃይሇስሊሴ በፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በ1996 ዓ.ም የወጣውን 
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 361/11ሀ በመተሊሇፌ ባሇ አንዴ መቶ ሏሰተኛ የብር ኖት (100) ይዘው 
ተገኝተዋሌ የሚሌ የወንጀሌ ክስ ቀርቦባቸዋሌ፡፡ ተከሣሳሹ የተከሰሱበት የወንጀሌ ክስ ተገቢውን 
የህግ ዴጋፌ እንዱያዯርግና በተከሊካይ ጠበቃ እንዱታገዝ የመከሊከያ ሠራዊት መከሊከያ ጠበቃ 
መዴቧሌ፡፡ የዞኑ አቃቤ ህግ የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት መከሊከያ ሚኒስቴር ተከሊካይ ጠበቃ 
የሚያቆመው በመዯበኛ ፌ/ቤት በሚያስከስሱ ወንጀልች ሣይሆን በጦር ፌ/ቤት በሚያስከስሱ 
ወንጀልች ብቻ ነው፡፡ ስሇዚህ የመከሊከያ ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ ተከሳሹን ወክል ሇመከራከር 
አይችሌም የሚሌ መቀወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የዞኑ አቃቤ ህግ ያቀረበውን 
መቃወሚያ በመቀበሌ የመከሊከያ ወታዯራዊ  ተካሊካይ ጠበቃ ሇተከሳሹ የህግ ዴጋፌ የመስጠት 
በተከሊካይ ጠበቃነት ቆሞ ሇመከራከር አይችሌም የሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅረቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሌዩ ዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች የመከሊከያ ሠራዊት 
አባሌ የሆነውን ተከሳሽ እንዴንከሊከሌ የበታች ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር 
27/1988 ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት 
በወታዯራዊ ተከሊከይ ጠበቃ እንዱታገዙ አዋጅ ቁጥር 27/1988 የሚፇቅዯው በወታዯራዊ ፌርዴ 
ቤት በሚከሰሱበት ጊዜ ብቻ ስሇሆነ ሇተከሳሽ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም ያቀረበው ጥያቄ የህግ 
መሠረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት የህግ ትርጉም ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 
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መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ያሆኑት ሃምሣ አሇቃ ቴዴሮስ 
ሀይሇስሊሴ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 361 ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚሌ የወንጀሌ ክስ በተጠሪ በኩሌ ቀርቦበታሌ፡፡ 
የመከሊከያ ሠራዊት አባለ የተከሰሱበት ወንጀሌ ከአስር ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እስራት 
የሚያስቀጣ ስሇመሆኑ ከወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 361 ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) ዴንጋጌ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 
 
አዋጅ ቁጥር 27/88 በአዋጅ ቁጥር 123/90 እንዯተሻሻሇ ሇጉዲዩ አግባብነትና ተፇፃሚነት ያሇው 
የህግ ማእቀፌ ሲሆን በዚህ መዝገብ የተያዘው ጭብጥ የአዋጅ ዴንጋጌ ብቻ ሣይሆን የህገ 
መንግስቱን አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 5 ተፇፃሚነት መመርመር የሚጠይቅ ነው፡፡ ተከሊካይ 
“ስሇማቆም” የሚሌ ርእስ ያሇው የአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀፅ 35 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ 
ቃሌ በቃሌ ሲነበብ፤ “ራሱ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም ሇማይችሌ ከአምስት ዓመት በማያንስ 
እስራት በሚያስቀጣ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው መንግስት ተከሊካይ ጠበቃ ይመዯብሇታሌ የሚሌ 
ይዘት ያሇው ሲሆን የእንግሉዘኛው ቅጅ “the state shall provide a defence counsel  to a 
person charged with an offence punishable by imprisonment not less than five 
years and un able to retain a counsel” በሚሌ መንገዴ የተዯነገገ መሆኑን ከዴንጋጌው 
ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ የአንቀጽ 35 ንዐስ አንቀጽ 2 በዚህ “አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት 
በተከሊካይ ጠበቃነት ሇማቆም የሚችሇው ከሠራዊቱ አባሌ መካከሌ ይሆናሌ፡፡ በማሇት በግሌፅ 
ይዯነግጋሌ፡፡ ከሊይ የተገሇፀው የህግ ዴንጋጌ ማንኛውም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ በወታዯራዊ 
ፌርዴ ቤትም ሆነ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት የሚያስቀጣ ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ ተብል ክስ ሲቀረብበትና በራሱ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም የማይችሌ በሆነ ጊዜ መንግስት 
የህግ እውቀትና ሌምዴ ያሇው የመከሊከያ ሰራዊት አባሌ የሆነ ተከሊካይ ጠበቃ በነፃ የማቆምና 
የመከሊከሌ ግዳታ እንዲሇበት የሚዯነግግ ነው፡፡ 
 
አዋጅ ቁጥር 27/88 አንቀጽ 35 መንግስት ሇሠራዊቱ አባሊት በነፃ ተከሊካይ ጠበቃ በማቆም 
የቀረበባቸውን የወንጀሌ ክስ እንዱከሊከሌ በህግ የሚገዲዴበትን ዝቅተኛ መስፇርት (minimum 
standard) የሚዯነግግ ሲሆን የአገር መከሊከያ ሚኒስትር የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት በግዲጅ ሊይ 
እያለ ፇፀመውታሌ ተብል በተከሰሱበት ከ5 አመት እስራት በታች በሚያስቀጣ ወንጀሌ ተከሊካይ 
ጠበቃ በነፃ ሇማቆምና ሇመከሊከሌ ከፇሇገ በወታዯራዊ ፌ/ቤትም ሆነ በማናቸውም ዯረጃ በሚገኝ 
መዯበኛ ፌ/ቤት ተከሊካይ ጠበቃ በመወከሌና በነፃ የቀረበውን የወንጀሌ ክስ መከሊከሌ የአዋጁ 
አንቀጽ 35 ዴንጋጌዎችን የሚገዴቡት  እንዲሌሆነ ከዴንጋጌው አቀራረፅ ይዘትና መሠረታዊ 
ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
 
ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ የአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀፅ 35 ዴንጋጌዎች በወንጀሌ የተከሰሱ 
የመከሇከያ ሠራዊት አባሊት በግሊቸው ጠበቃ ሇማቆም የማይችለ በሆነ ጊዜ ፌትህ ሉጓዯሌ 
የሚችሌበት ሁኔታ ሲያጋጥም በመንግስት ወጪ የጠበቃ ዴጋፌና እርዲታ የማግኘት መብት 
እንዲሊቸው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 5 የተዯነገገውን በማጣብብና በተሻሻሇ 
ሁኔታ የህገ መንግስቱን ዴንጋጌ ተፇፃሚ በሚያዯርግ መንገዴ መተርጏምና ተግባራዊ መሆን 
አሇበት፡፡ ስሇሆነም ማንኛውም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ከ5 አመት በማያንስ እስራት 
በሚያስቀጣ ወንጀሌ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ወይም በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ክስ 
በቀረበበት ጊዜና ተከሳሹ በግለ ተከሊካይ ጠበቃ ሇማቆም የማይችሌ ሲሆን የመከሊከያ ወታዯራዊ 
ጠበቃ ዴጋፌ በነፃ ማግኘት በአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀጽ 35 የተዯነገገ የሠራዊቱ አባሌ 
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መብትና የአገር መከሊከያ ሚኒስትር ህጋዊ ግዳታ ሲሆን የሠራዊቱ አባሌ በአምስት ዓመት 
በማያንስ እስራት በሚያስቀጣ ወንጀሌ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ወይም በመከሊከያ ፌርዴ ቤት ክስ 
በቀረበበት ጊዜ የአገር መካከሊያ ሚኒስትር በነፃ የተከሊከይ ጠበቃ ዴጋፌ የሠራዊት አባሌ ማግኘት 
አሇበት ብል ካመነ የመከሇከያ ወታዯራዊ ጠበቃ በነፃ የህግ ዴጋፌና እገዛ እንዱያዯርግሇት 
በማዴረግ መከሊከሌ የሚችሌ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 27/1988 አንቀጽ 35 ዴንጋጌዎች ይዘትና 
ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 5 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ የመከሊከያ 
ሠራዊት አባሌ በመከሊከያ ወታዯራዊ ጠበቃ ነፃ የህግ ዴጋፌ የሚያገኘው በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት 
በወንጀሌ ሲከሰስ ብቻ ነው በማሇት ተጠሪ ያቀረበውን የህግ መሠረት የላሇው መቃወሚያ 
በመቀበሌ ተከሣሹ በመከሊከያ ወታዯራዊ ጠበቃ ነፃ የህግ ዴጋፌ እንዲያገኝ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የሰጡት ብይን መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሰጡት ብይን ተሽሯሌ፡፡ 
2. አመሌካች የአገር መከሊከያ ሠራዊት አባሊት በመዯበኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ በተከሰሱበት 

ጉዲይ በነፃ የህግ ዴጋፌና እገዛ የማዴረግና የመከሊከሌ መብት አሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
      ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

      የማይነብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ 63014 
    ሚያዝያ 9 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ወርቅነህ ከንባቶ 

            2. ወ/ሮ አመሇወርቅ ዲላ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ክሌሌ የሥነ ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው 
በሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ያቀረበው 
የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካቾች በ1996 ዓ.ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32/1/ ሇ 
እና አንቀፅ 33 እና በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
በወንጀሌ ግብረ-አበርና ሌዩ ተካፊይ በመሆን ምንጩ ያሌታወቀ ሀብት ይዘው የመገኘት ወንጀሌ 
ፇፅመዋሌ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ክርክር በሥር አንዯኛ ተከካሽ 
የሆነው አንዯኛ አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ ሆኖ ከተቀጠረበት ከመስከረም 1984 ዓ.ም ጀምሮ 
ክስ እስከቀረበበት ዴረስ የታክስ አስተዲዯርና ገቢ ሰብሳቢ ሆኖ የተሇያየ የዯረጃ እዴገት እያገኘ 
እንዯሠራ ገሌፆ፣ አንዯኛ አመሌካች በሔጋዊ መንገዴ በመንግስት ሥራው የሚያገኘው ጠቅሊሊ ገቢ 
ከብር 90,220 /ዘጠና ሺህ ሁሇት መቶ ሃያ ብር/ የሚበሌጥ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ተከሶሾች፡- 
- ሁሇተኛ ተከሳሽ ዲሸን ባንክ በሑሳብ ቁጥር 50165201 ብር 332,363.63 /ሦስት መቶ ሠሊሳ 
ሁሇት ሺህ ሦስት መቶ ስሌሳ ሦስት ብር ከስሌሣ ሶስት ሣንቲም/ ተቀምጦ ይገኛሌ፡፡ 
- አንዯኛ ተከሳሽ በዲሸን ባንክ በሂሳብ ቁጥር 501651238200114004 ብር 1,646,371.24 
/አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ አርባ ስዴስት ሺህ ሶስት መቶ ሰባ አንዴ ብር ከሃያ አራት 
ሣንቲም/ በስሙ የሚገኝ ሲሆን  
-  አንዯኛ ተከሳሽ በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በሂሳብ ቁጥር 24499 ብር 46,802.11 /አርባ ስዴስት 
ሺህ ስምንት መቶ ሁሇት ብር ከአስራ አንዴ ሣንቲም/ በስሙ የሚያንቀሳቅሰው ገንዘብ አሇው  
- ተከሳሾች በሌጃቸው በዯስታ ወርቅነህ ስም ብር 55,931.92 /ሃምሣ አምስት ሺህ ዘጠኝ መቶ 
ሰሊሣ አንዴ ብር ከዘጠና ሁሇት ሣንቲም/ ግምት ያሇው የመኖሪያ ቤት አሊቸው፡፡ በጠቅሊሊው 
ተከሳሾች ብር 2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማንያ አንዴ ሺ አራት መቶ ስሌሣ ስምንት ብር 
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ከዘጠና ሣንቲም/ ምንጩ ያሌተወቀ ሀብት ያሊቸው በመሆኑ የሙስና ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት 
ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ክሱን ሉያስረደ ይቻሊለ የሚሊቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካቾች ክሱ ከዯረሳቸውና እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ የወንጀለን ዴርጊት አሌፇፀምንም 
ጥፊተኞች አይዯሇንም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
     አመሌካቾች በበኩሊቸው በተጠሪ ክስ የተዘረዘረው ገንዘብ ሔጋዊ ምንጭ የሚሎቸውን 
በመዘርዘር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
-  በወንድገነት ወረዲ አባያ ቀበላ ከ1984 ዓ.ም ከቤተሰብ የተሰጣቸው 2.5 ሄክታር  መሬት 
ያሊቸው መሆኑንና ጫት የተከለ በመሆኑ በዓመት ከመቶ ስሌሳ ሺህ ብር በሊይ እንዯሚያገኙ፣  
- በላሊ በኩሌ 0.25 ሄክታር የሆነ መሬት እንዲሊቸውና የሸንኮራ አገዲ በማሌማት በዓመት ከሃያ 
አምስት ሺህ ብር በሊይ እንዯሚያገኙና በዚህ ገቢ ቤቱን እንዯገዙት፣  
-  በሁሇተኛ ተከሳሽ ስም በዲሸን ባንክ የነበረው ገንዘብ፣ ብር 5,000,000፣ የሚሰራ ፔሮጀክት 
አንዯኛ ተከሳሽ ቀርፆ፣ ከባንክ ብዴር ሲጠይቅ አንዴ ሶስተኛ አሳይ በመባለ በብዴር የተገኘና 
ከሁሇተኛ አመሌካች አካውንት ወጥቶ በአንዯኛው አመሌካች አካውንት እንዯገባና በፌርዴ ቤት 
ትዕዛዝ የታገዯ መሆኑን፣ 
-  በአንዯኛው አመሌካች ስም ከዲሸን ባንክ ከተገኘው ገንዘብ ውስጥ ብር 1,120,500.00 /አንዴ 
ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ ሺህ አምስት መቶ ብር/ የጋራራም ሊንች እና የጋሌማ ባህሊዊ ልዳ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ንብረት ነው በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ማስረጃዎች አቅርበዋሌ፡፡ 
        
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪንና የአመሌካቾችን ክስና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አመሌካቾች 
የተጠሪን ክስና ማስረጃ ያስተባበሇ መሆኑን ገሌፆ ከተሰሱበት ወንጀሌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-
ሥርዓት ሔግ 149 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ተጠሪ ይግባኝ ሇዯቡብ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
ተጨማሪ ማጣሪያ ካዯረገና ተጨማሪ ምስክሮች ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔን 
አፅንቷሌ፡፡ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአመሌካቾችን የመከሊከያ 
ማስረጃ ታዓሚነትና ክብዯት የላሇው በመሆኑ የተጠሪን ክስና ማስረጃ ሇማስተባበሌ አይችሌም 
በማሇት አንዯኛ አመሌካች በሶስት ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ክስ የቀረበበት ንብረት 
እንዱወረስ፣ ሁሇተኛ አመሌካች በአንዴ ዓመት ፅኑ እስራት እንዴትቀጣ፣ ቅጣቱ እንዱገዯብና 
በስሟ ያሇና ክስ የቀረበበት ገንዘብ እንዱወረስ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
   

አመሌካቾች ታህሣሥ 5 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር ማመሌከቻ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የማረም እንጂ ፌሬ ጉዲይ የማጣራት ስሌጣን 
አሌተሰጠውም፡፡ ዏቃቤ ሔግ በክሱ የጠቀሰውን ገንዘብ ከየት እንዲገኘው አስረዴተን እያሇ ፌርዴ 
ቤቱ የእኛን የመከሊከያ ማስረጃ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ የእግዴ ትዕዛዝ የተሰጠበት ገንዘብም እንዱወረስ መዯረጉ ተገቢነት የሇውም፡፡ 
ስሇዚህ በሰበር ታይቶ ይሻርሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ መጋቢት 2 ቀን 2003 
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አመሌካቾች ያቀረቡትን 
የፌሬ ጉዲይ ክርክር የመመርመር ሥሌጣን የሇውም፡፡ ይህ የሚታሇፌ ቢሆን አመሌካቾች 
የወንጀሌ ክስ ከቀረበባቸው በኋሊ በተሇይም በይግባኝ በሚሰማበት ጊዜ ያመጡት የመሬት ይዞታ 
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ውዴቅ ያዯረገው በአግባቡ 
ነው፡፡ አመሌካቾች ወንጀለን የፇፀሙ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
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የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች መጋቢት 30 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
 
1. ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በአመሌካቾች ሊይ 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሰጠው አመሌካቾች በሥር ፌርዴ ቤትና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ስሇገቢ ምንጫቸው ያቀረቧቸው ምስክሮችና ማስረጃዎች ታዓሚነት የላሊቸውና የተጠሪን 
ክስና ማስረጃ ሇማስተባበሌ የሚችለ አይዯለም በማሇት ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ሰሚ ችልት ከዚህ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው ውሣኔና የሰጠው በተጠሪ በኩሌ 
የቀረበውን ማስረጃ ይዘት፣ ታዓሚነትና ክብዯት በዝርዝር በመመርመር በመመዘን እንዯዚሁም 
በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የሰውና የፅሐፌ ማስረጃ በዝርዝር በመመርመርና የማስረጃውን 
ታዓሚነትና ክብዯት በመመዘን ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሰጠው 
የሥር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት ፌሬጉዲይ በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን ሂዯት 
ፇፅመዋሌ የሚሇውን ስህተት ሇማረም የማስረጃ ምርመራና ምዘና በመፇፀም ነው፡፡ 
           
ይህም ፌሬጉዲይ በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን ሂዯት በክሌለ ፌርዴ ቤቶች ወይም ላሊ 
የዲኝነት ሥሌጣን  የተሰጣቸው አካሊት የፇፀሙት ስህተት ቢኖር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ሰሚ ችልት ፌሬጉዲይ አጣርቶና ማስረጃ መርምሮና መዝኖ የማረም ሥሌጣን አሇው 
ወይስ የሇውም? የሚሇውን ነጥብ እንዴናይ የሚያስገዴዯን ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በኢትዮጵያ 
ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግስት አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሇ/ የክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበትን በክሌሌ ጉዲዮች ሊይ የተሰጠ 
የመጨረሻ ውሣኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ስሌጣን እንዯሚኖረውና ክርክሩ በሔግ 
እንዯሚወሰን ይዯነግጋሌ፡፡ በ1994 ዓ.ም ተሻሽል የወጣው የክሌለ ሔገ-መንግስት አንቀፅ 75 
ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በክሌሌ ጉዲዮች የተሰጠ 
የመጨረሻ ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የማረም ሥሌጣን ያሇው መሆኑን 
በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ የክሌለ የፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 43/1994 አንቀፅ 5 ንዐስ 
አንቀፅ 3 የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበትን በክሌሌ ጉዲዮች 
የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ በሰበር የማየት ሥሌጣን ያሇው መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ ከሊይ 
የጠቀስናቸውን የፋዳራሌ ሔገ-መንግስት፣ የክሌለ ሔገ-መንግስት፣ የክሌለ አዋጅ ቁጥር 
43/1994 ዴንጋጌዎች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ፌሬጉዲይ የማጣራት፣ ማስረጃ 
የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን የሚሰጡ ሆነው አሊገኘናቸውም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የተጠሪንና የአመሌካቾችን ማስረጃ በዝርዝር በመመርመርና 
በመመመዘን የተጠሪን ማስረጃ የወንጀሌ ክሱን የማስረዲት ብቃትና ታማኝነት አሇው፡፡ 
የአመሌካቾች ማስረጃ ታዓሚነትና ክብዯት የላሇው ነው በማሇት የዯረሰበትን መዯምዯሚያና፣ 
የግራ ቀኙን ማስረጃ መርምሮና መዝኖ የዯረሰበትን መዯምዯሚያ መሠረት በማዴረግ 
በአመሌካቾች ሊይ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ከሊይ የገሇፅናቸውን ዴንጋጌዎች 
የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
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2. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ፌሬጉዲይ የማጣራት፣ ማስረጃ የመመዘንና 
የመመርመር ሥሌጣን የሇውም ማሇት፣ በክሌለ የሚገኙ ፌርዴ ቤቶች ወይም የዲኝነት ሥሌጣን 
የተሰጣቸው ላልች አካሊት፣ መሠረታዊ የሆነ የዲኝነት አካሄዴ ሥርዓት ሳይከተለ፣ መመስረት 
የሚገባቸውን ጭብጥ ሳይመሰርቱና ጭብጥን የማስረዲት ሁኔታ /Burden of proof/ ያሇበት 
ተከራካሪ ወገን የማስረዲት ግዳታውን በአግባቡ እንዱወጣ ሳያዯርጉና መጣራት የሚገባውን 
ፌሬጉዲይ ሳያጣሩ የሰጡትን ውሣኔ በሰበር ታይቶ የማረምና በክሌለ የሚገኙ ፌርዴ ቤቶች 
ወይም ላልች የዲኝነት ሥሌጣን የተሰጣቸው አካሊት፣ ተገቢውን ጭብጥ በመመስረት፣ በሔግ 
የማስረዲት ግዳታ ያሇበት አካሌ ግዳታውን የተወጣ መሆኑን በአግባቡ በመመርመርና በመመዘን 
እንዯዚሁም መጣራት የሚገባውን ፌሬጉዲይ አጣርተው እንዱወስኑ ትዕዛዝ የመስጠትና ጉዲዩን 
የመመሇስ የዲኝነት ሥሌጣን የሇውም ማሇት እንዲሌሆነ ትክክሇኛ ግንዛቤ ሉያዝበት የሚገባው 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
          
በያዝነው ጉዲይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በዝርዝር የግራ ቀኙን ማስረጃ 
በመመዘንና በመመርመር ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ቢሆንም በውሣኔው 
የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 419 በተከራካሪ ወገኖች ከሚጥሇው የማስረዲት ግዳታ /Burden of 
proof/ አንፃር አመሌካቾችና ተጠሪ በሔግ የተጣሇባቸውን ግዳታ ተወጥተዋሌ ወይስ 
አሌተወጡም? የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካቾችና በተጠሪዎች መካከሌ 
ያሇውን አከራካሪ የፌሬጉዲይ ጭብጥ ሇመወሰን መጣራት የሚገባቸውን ፌሬጉዲዮች በማጣራትና 
የግራ ቀኙን ማስረጃ የሔጉ ዴንጋጌ የሚጥሌባቸውን የማስረዲት ግዳታ መሠረት በማዴረግ 
በመመርመርና በመመዘን ውሣኔ ሰጥተዋሌ ወይስ አሌሰጡም? የሚለትን ጭብጦች በውስጡ 
የያዘ መሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ከሰጠው ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 
       
ከሊይ የገሇፅናቸውን ጭብጦች የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት በአግባቡ በማየት ውሣኔ 
የሰጡባቸው መሆን ያሇመሆኑን ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካቾች የተከሰሱበት የወንጀሌ ሔጉ 
አንቀፅ 33 እና አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ተጠሪና አመሌካች ያሇባቸውን የማስረዲት ግዳታ 
/Burden of proof/ መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካቾች የተከሰሱበትን 
የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 33 እና አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ዝርዝር ይዘት ተመሌክተናሌ፡፡ 
“ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ” የሚሌ ርዕስ ያሇው የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 በንዐስ 
አንቀጽ 1 “የመንግስት ሠራተኛ የሆነ ወይም የነበረ ማንም ሰው 
/ሀ/ የኑሮ ዯረጃው አሁን ባሇበት ወይም አስቀዴሞ በነበረበት የመንግስት ሥራ ወይም በላሊ 
መንገዴ ከሚያገኘው ወይም ሲያገኝ ከነበረው ሔጋዊ ገቢ የበሇጠ እንዯሆነ ወይም፣  
/ሇ/ ያሇው ንብረት ወይም የገንዘብ ምንጭ አሁን ባሇበት ወይም አስቀዴሞ በነበረበት የመንግስት 
ሥራ ወይም በላሊ መንገዴ ከሚያገኘው ወይም ሲያገኝ ከነበረው ሔጋዊ ገቢ ጋር የማይመጣጠን 
እንዯሆነ፣  
 
የዚህ አይነቱ የኑሮ ዯረጃ እንዳት ሉኖረው እንዯቻሇ ወይም ያሇው ንብረት ወይም የገንዘብ 
ምንጭ በእጁ እንዳት ሉገባ እንዯቻሇ ሇፌርዴ ቤት ካሊስረዲ በስተቀር እንዯሁኔታው የንብረቱ 
መወረስ ወይም ሇባሇቤቱ መመሇስ እንዯተጠበቀ ሆኖ በቀሊሌ እስራት ወይም በመቀጮ ነገሩ ከባዴ 
ሲሆን ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እስራትና በመቀጮ ይቀጣሌ” የሚሌ ይዘት ያሇው 
ነው፡፡ 
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ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በዚህ ጉዲይ በወንጀሌ ክስ እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ 
በክሌለ በተሇያየ ዯረጃ የመንግስት ሠራተኛ ሆኖ እየሰራ ያገኘው የተጣራና የታወቀ ገቢ ብር 
90,220 /ዘጠና ሺህ ሁሇት መቶ ሃያ ብር/ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲሇው በክሱ ከገሇፀ 
በኋሊ አመሌካቾች በስማቸው በተሇያዩ ባንኮች ባሊቸው ሂሳብና በሌጃቸው ስም የገዙት ቤት ብር 
2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማኒያ አንዴ ሺህ አራት መቶ ስሌሣ ስምንት ብር ከዘጠና 
ሣንቲም/ ያሊቸው በመሆኑ ምንጩ ያሌተወቀ ሀብት ይዘው ተገኘተዋሌ በማሇት ክስ ያቀረበ 
ሲሆን ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ በነበረበት ጊዜ ያገኝ የነበረውን ገቢ፣ 
ሁሇተኛ አመሌካች የቤት እመቤት መሆናቸውንና ንብረቱ በጥሬ ገንዘብ ያሇ በስማቸው ያሇ 
መሆኑንና አመሌካቾች በሌጃቸው ስም ቤት ያሊቸው መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲቀረበ 
ፌሬጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ 
አመሌካቾች በበኩሊቸው በባንክ ሂሳባቸው ውስጥ የተገኘው ገንዘብና ቤቱን የሠሩበትን ሀብት 
ምንጭ ሇማስረዲት የመከሊከያ ማስረጃዎች እንዲቀረቡ ከሥር ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልቱ ከሰጡት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 
  
እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካቾች ተጠሪ ያቀረበውንና በማስረጃ ያረጋገጠውን ፌሬጉዲይ 
ማሇትም በግሌፅ ከሚታወቀውና አንዯኛ አመሌካች ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በመንግስት ሠራተኛነት 
ያገኝ ከነበረው ሔጋዊ ገቢ በሊይ በባንክ ሂሳብ ቁጥራቸው የተገኘው ጥሬ ገንዘብና በሌጃቸው ስም 
ቤት የሠሩበት ሀብት ማሇት ብር 2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማኒያ አንዴ ሺህ አራት 
መቶ ስሌሣ ስምንት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ ትክክሇኛ ምንጭ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነት 
አሇባቸው ወይስ የዏቃቤ ሔግን ክስና ማስረጃ ሉያስተባብለ የሚችለ አንዴ አንዴ ፌሬጉዲዮችን 
ሇፌርዴ ቤት ማቅረባቸው በቂ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም የሚሇውን ነጥብ በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 
419 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ከተዯነገገው የማስረዲት ግዳታ አንፃር መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡  
  
ከወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ እና /ሇ/ ዴንጋጌዎች ሇመረዲት የሚቻሇው ዏቃቤ 
ሔግ የመንግስት ሠራተኛ የሆነው ወይም የነበረው ሰው ያገኝ የነበረውና የሚያገኘው ገቢ ምን 
ያህሌ እንዯሆነና የመንግስት ሠራተኛው በራሱ ስምም ሆነ በቤተሰቡ ስም ከሔጋዊ ገቢው ውጭ 
ይዞት የሚገኘውን የገንዘብና የንብረት ግምት የማስረዲት ግዳታ ያሇበት መሆኑን በግሌፅ 
ተዯንግጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የመንግስት ሠራተኛ የነበረው ሰውና ከእሱ ጋር በሌዩ አባሪነት የተከሰሰ 
ሰው የመንግስት ሠራተኛው ሲያገኝ ከነበረውና ከሚያገኘው ገቢ በሊይ ይዞት የተገኘው ገንዘብ 
ወይም ሀብት ትክክሇኛው ምንጭ ምን እንዯሆነ የማስረዲት ግዳታ እንዲሇበት በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ሶስተኛው ፒራግራፌ፣ “….የዚህ አይነቱ የኑሮ ዯረጃ እንዳት 
ሉኖረው እንዯቻሇ ወይም ያሇው ንብረት ወይም የገንዘብ ምንጭ በእጁ እንዳት እንዯገባ ሇፌርዴ 
ቤቱ ካሊስረዲ በስተቀር” ምንጩ ያሌተወቀ ሀብት ይዞ በመገኘቱ /በመገኘታቸው/ ጥፊተኛ ተብሇው 
በሔጉ የተዯነገገው ቅጣት ሉጣሌባቸው እንዯሚችሌ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው 
ዏቃቤ ሔግ በግሌፅ ከሚታወቀው ሔጋዊ ገቢ በሊይ ነው በማሇት በክሱ የገሇፀውንና በማስረጃ 
ያረጋገጠውን ሀብት ትክክሇኛ ምንጭ የማስረዲት ግዳታ /Burden of proof/ በተከሳሾች ሊይ 
የሚወዴቅ መሆኑን ነው፡፡ የተከሳሾች የማስረዲት ግዳታም ዏቃቤ ሔግ በክሱ ከገሇፀውና በማስረጃ 
ካረጋገጠው ውጭ ተከሳሾች ላሊ ገቢ የሚያገኙበት ሥራ ወይም የገቢ ምንጭ ያሊቸው መሆኑን 
ብቻ ሇፌርዴ ቤቱ በማሳየት የሚወሰን ሳይሆን፣ በዏቃቤ ሔግ ክስና ማስረጃ ከተረጋገጠው ገቢ 
ውጭ በእጅ እንዯተገኘ የተረጋገጠው ገንዘብና ሀብት ትክክሇኛ ምንጭ ምን እንዯሆነ የማስረዲት 
ግዳታና ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ከወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 1 ሶስተኛው 
ፕራግራፌ ዴንጋጌ አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  
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ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው አንዯኛው አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ ሆኖ ከሚያገኘው ዯመወዝ 
/ሔጋዊ ገቢ/ በሊይ በስማቸው በተከፇተ የባንክ ሂሳብና በሌጃቸው ስም ቤት የተሰራበትና 
እንዯያዙት የተረጋገጠው በአጠቃሊይ መጠኑ ብር 2,081,468.90 /ሁሇት ሚሉዮን ሰማኒያ አንዴ 
ሺህ አራት መቶ ስሌሣ ስምንት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ የሆነ ገንዘብና ሀብት ምንጩ በአንዯኛ 
አመሌካች ስም በወንድገነት ወረዲ አባዮ ቀበላ ካሇው 2.5 ሄክታር የመሬት ይዞታ ሊይ ካሇሙት 
የጫትና የቡና ሰብሌ ሽያጭ፣ በሁሇተኛ አመሌካች ስም 0.25 ሄክታር መሬት ሊይ ካሇሙት 
የሸንኮራ አገዲ እንዯሆነ፣ ከፉለን በብዴር ከግሇሰብ ያገኙት መሆኑንና ከፉለ የጋራራሙ ሊንቶ 
የእንስሳት ማዴሇብና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና የጋሌማ ባህሊዊ ልጅ ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር መሆኑን የሚያሳዩ ማስረጃዎች እንዲቀረቡ ከሥር ፌርዴ ቤትና ከይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት ችልት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ 
  

ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካቾች ያቀረቧቸው ማስረጃዎች አንዯኛ 
አመሌካች ከሚሰራው የመንግስት ስራ በተጨማሪ ላሊ የገቢ ምንጭ የነበረው መሆኑን የሚያሣዩ 
ማስረጃዎች መሆናቸውን በመመሌከት ብቻ መጣራት የሚገባቸው ፌሬጉዲዮችን ሳያጣሩና 
በተሇይም አመሌካቾች በዏቃቤ ሔግ ክስና ማስረጃ ከሔጋዊ ገቢያቸው በሊይ የያዙ መሆናቸውን 
ብር 2,081,468.90 ያገኙበትን ትክክሇኛ የገቢ ምንጭ የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 
1 በሚዯነግገው መሠረት የማስረዲት ግዳታቸውን ተወጥተዋሌ ወይስ አሌተወጡም የሚሇውን 
ጭብጥ በመያዝ በሔጉ በአመሌካቾች ሊይ የተጣሇውን የማስረዲት ግዳታ /Burden of proof/ 
መሠረት በማዴረግ ተገቢውን ማጣራት አዴርገው መርምረውና መዝነው ውሣኔ የሰጡ 
አሇመሆናቸውን ከውሣኔያቸው ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ምክንያቱም  

/ሀ/ አመሌካቾች በስማቸው እንዲሇና ጫት፣ እንሰት፣ ቡናና ሸንኮራ አገዲ እያሇማን ገቢ 
እናገኝበታሇን ያለት 2.25 ሄክታር መሬት በተመሇከተ አመሌካቾች የእርሻ መሬቱ ባሇይዞታ 
ናቸው ወይስ አይዯለም? የእርሻ መሬቱ ባሇይዞታ ከሆኑ የእርሻ መሬቱን በይዞታነት የያዙት 
መቼ ነው? መሬቱን በማሌማት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሊቸው የተሇያዩ ተክልች በማሌማት 
ምርት ገቢ ማግኘት የጀመሩት መቼ ነው? ከመሬቱ የሚገኘው ገቢና መሬቱን ሇማሌማትና 
ምርቱን ሇገበያ ሇማቅረብ የሚወጣው ወጭ ምን ያህሌ ነው? አመሌካቾች ከመሬቱ ተጣርቶ 
የሚዯርሳቸው ገቢ ምን ያህሌ ነው የሚሇው ፌሬጉዲይ በአግባቡና በገሇሌተኛ ባሇሙያ ተጣርቶ  
ባሌታወቀበት ሁኔታ ከቀበላና ከዞኑ ግብርና ጽ/ቤት የተፃፈ ዯብዲቤዎችን ብቻ መሠረት 
በማዴረግ አመሌካቾች ከእርሻ የሚያገኙት ገቢ መጠን ከፌተኛ እንዯሆነ መወሰኑ በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀፅ 1 በአመሌካቾች ሊይ የሚዯነግገውን የማስረዲት ግዳታ /Burden of 
proof/ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩ ተጣርቶ የተወሰነ አሇመሆኑን የሚያሣይ በመሆኑ፣ 

/ሇ/ አመሌካቾች በባንክ ሑሳባቸው ውስጥ ከተገኘው ገንዘብ ውስጥ ብር 1,120,500 /አንዴ 
ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ ሺህ አምስት መቶ ብር/ በአንዯኛው አመሌካች ስም የተቀመጠ ከፉለ 
የጋራራሙ ሊንቶ የእንስሳት ማዴሇብ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ገንዘብ ከፉለ ዯግሞ 
የጋሌማ ባህሊዊ ልጅ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር መሆኑን ሇማስረዲት የማህበራቱ ቃሇ-
ጉባኤና አባሊት በማስረጃነት ያቀረቡ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤትና ከይግባኝ ሰሚው ችልት 
ውሣኔ ተገሌጿሌ፡፡ ሆኖም በመጀመሪያ ዯረጃ ኃሊፉነታቸው የተወሰኑ የግሌ ማህበራት 
የሚመሰርቱት የማህበሩ ዋና ገንዘብ ሌክና የማህበሩ ዋና ገንዘብ በሙለ መግባቱን የሚያስረዲ 
መግሇጫ ሲቀርብ መሆኑ በንግዴ ሔጉ አንቀፅ 519 ንዐስ አንቀጽ /መ/ እና /ሰ/ በአስገዲጅነት 
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የተዯነገገ በመሆኑ እነዚሀ የንግዴ ማህበራት ሔጋዊ ሰውነት አግኝተው ተመዝግበው ከሆነ 
ሲመዝገቡ ያስመዘገቡትና ገቢ ያዯረጉት የማህበሩ ዋና ገንዘብ ምን ያህሌ ነው? ማህበራቱ 
በካፑታሌነት ካሰመዘገቡት ካፑታሌ በሊይ በአመሌካቾች ስም ሇማህበር መመስረቻ የተዋጣው 
ገንዘብ አሇ በማሇት የሚፅፈቸው የተሇያዩ ማስረጃዎች ሔጋዊ ተቀባይነት፣ ያሊቸው ናቸው ወይስ 
አይዯለም? የሚለት ነጥቦች ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አመሰራረት፣ መዋጮ አከፊፇሌ፣ 
የማህበሩ ዋና ገንዘብና ገንዘቡ ገቢ ስሇሚሆንበት ሁኔታ የተቀመጡ ሔጋዊ መስፇርቶችን 
መሠረት በማዴረግ፣ መጣራት የሚገባቸው ፌሬጉዲዮች ተጣርተውና ማስረጃዎቹ አመሌካቾች 
በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 ያሇባቸውን የማስረዲት ኃሊፉነት መሠረት በማዴረግ 
ተጣርተው ውሣኔ የተሰጠበት ሆኖ አሊገኘንም፡፡  

  
ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት ከሊይ የዘረዘርናቸውን መጣራት የሚገባቸውን 
ፌሬጉዲዮች ሳያጣራና አመሌካቾች ያቀረቧቸው ማስረጃዎች በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 419 ንዐስ 
አንቀጽ 1 የተጣሇባቸውን የማስረዲት ግዳታ /Burden of proof/ የተወጡ መሆኑን ያሇመሆኑን 
የሚያሣዩና አግባብነት ያሊቸውን ሔጎች መሠረት ያዯረጉና ተቀባይነት ያሊቸው ናቸው ወይስ 
አይዯለም? የሚሇውን ጭብጥ በመመስረት ውሣኔ ያሌሰጡበት በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የተጠሪንና የአመሌካቾችን ማስረጃ በዝርዝር በመመርመርና በመመዘን የሰጠው ውሣኔም ሆነ 
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሊይ በዝርዝር የገሇፅናቸውን ፌሬጉዲዮችን ሳያጣራና 
ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ የአመሌካቾችን ማስረጃ 
ተቀባይነት ሳይመረምሩ የሰጡት ውሳኔ የወንጀሌ ሔጉን አንቀፅ 419 ንዐስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌዎችና ከሊይ የዘረዘርናቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች የሚጥሱና መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇባቸው ናቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው 

ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
3. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት ከዚህ በፉት ጉዲዩን ያሊዩት ዲኞች 

በመሰየም በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 2/ሀ/ እና /ሇ/ የተዘረዘሩትን ነጥቦች በማጣራትና 
የማስረጃዎቹን ተቀባይነት፣ ክብዯትና ተዓሚነት በመመዘን በወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ-
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149/1/ መሠረት ፌርዴ እንዱሰጥበት ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡ 
የውሣኔው ግሌባጭ ይሊክሇት፡፡ 

        መዝገቡ ተዘግቷሌ፣  ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 54117 

                                               ጥቅምት 13 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  ግልባሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ   -   የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪ፡-  የኢትዮጵያ ንግዴ መርከብ አ.ማ   -  የቀረበ የሇም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                     ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የመዴን ውሌን መሰረት ያዯረገ የገንዘብ ክፌያ ይተካሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ 
ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጣቸውን የዯንበኛውን የኩርቱ ኢንተርናሽናሌ 
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ንብረት የሆኑትን 1,200 ጎማዎችን ተጠሪ ሇማጓጓዝ የተረከበ ቢሆንም 
እነዚሁ ጎማዎች ተጠሪ በባህር ሊይ በዯረሰ ግጭት መጥፊታቸውን በመግሇፁ አመሌካች 
ከዯንበኛው ጋር ባሇው የመዴን ውሌ መሰረት ሇጠፈት ጎማዎች ግምት ብር 269,293.20 (ሁሇት 
መቶ ስሌሳ ዘጠኝ ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና ሶስት ብር ከሃያ ሳንቲም) ወጪ አዴርጎ ሇዯንበኛው 
መክፇለን ገሌፆ ተጠሪ ባሇው የመጓጓዣ ውሌ መሰረት ሇአመሌካች ሇክሱ መሰረት የሆነውን 
ገንዘብ ከተሇያዩ ወጪዎችና ኪሳራዎች ጋር እንዱተካሇት ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን 
የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች ክስ በሰጠው መከሊከያ መሌስም አመሌካች ክስ ሇመመስረት 
የሚያስችሇው መብትና ጥቅም የላሇው መሆኑን ሇክሱ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን በመዘርዘር 
ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን 
ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ጎማዎቹ በባህሩ ሊይ ሉወዴቁ የቻለት በባህር ሊይ በዯረሰው የግጭት 
አዯጋ ምክንያት ነው፣ ጉዲቱ የዯረሰው በአጓጓዡ ጥፊት ወይም በአጓጓዡ ወኪልች ወይም 
ሰራተኞች ጥፊት ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዴርጎ 
ተጠሪን ከክሱ ነጻ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር 
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ጎማዎቹን በአግባቡና በጥንቃቄ ሳይጭናቸው በመቅረቱ 
ግጭቱ በዯረሰበት ጊዜ ተወርውረው ባህር ውስጥ የገቡ መሆኑ እየታወቀና ይህንኑ ሁኔታ ከባህር 
ሔጉ አንቀፅ 196(2) ዴንጋጌ ይዘት ጋር ፌርዴ ቤቱ ማገናዘብ ሲገባው ተጠሪን ከክሱ መለ 
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በመለ ነጻ መሌቀቁ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ተጠሪ 
ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ተፇፅሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌ? ወይስ አይቻሌም? የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የአመሌካች ዯንበኛ (ኩርት ኢንተርናሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ 
ማህበር) ንብረት የሆነውን 1,200 ጎማዎችን አጓጉዞ ሇማዴረስ መረከቡንና ጎማዎቹ በባህር ሊይ 
በነበረው ጉዞ በዯረሰው ግጭት ምክንያት የጠፈ መሆኑ ግራ ቀኙ ያሌተካካደት ፌሬ ነገር 
መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ ሊይ ክስ ሉመሰርት የቻሇው ባሇበት የመዴን ውሌ ሇዯንበኛው 
በንብረቱ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ካሳ ከከፇሇ በኋሊ ገንዘቡ እንዱተካሇት ነው፡፡ ተጠሪ አጥብቆ 
የሚከራከረው ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ሲሆን ሇዚህ በቀዲሚነት የሚያቀርበው ክርክር ጎማዎቹ 
በባህር ሊይ በዯረሰው የመርከቦቹ ግጭት አዯጋ የጠፈ እንጂ በተጠሪ ችግር ወይም ሰራተኞች 
ጥፊት አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ 

በመሰረቱ በባህር ሊይ እቃ አመሊሇሽ ያሇበትን ኃሇፉነት በተመሇከተ የባህር ሔጉ በቁጥር 196 ስር 
ያስቀመጠ ሲሆን በዚህ ዴንጋጌ መሰረት እቃ አመሊሊሽ ሁሇት ሰፉና ዋና ዋና ግዳታዎች 
አለት፡፡ የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ አንዴን መርከብ በሙለ በመከራየት (ቻርተር 
ፒርቲ) እቃን የሚያጓጉዝ ባሇመርከብ ስሊሇበት ግዳታ የባህር ሔጉን ቁጥር 138 በማጣቀስ 
የሚዯነግግ ሲሆን የአንቀፁ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ በመርከቡ ሊይ የተጫኑትን 
እቃዎች በጥንቃቄና በሚገባ ሇመጫን፣ ሇአጠባበቃቸው በሚገባ አቀማመጥ እንዱዯረዯሩ፣ 
ስሇጉዞዋቸው፣ ስሇ ጥበቃቸው፣ ስሇ መሌካም አያያዛቸውና ስሇ ማራገፈ መሌካም አፇጻፀም 
ግዳታ ያሇበት መሆኑን በአስገዲጅ ሁኔታ ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም አጓዡ በሔጉ የተጣለበትን 
እነዚህን ግዳታዎች ካሌተወጣ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ያስረዲሌ፡፡ 
በጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ ውስጥ አመሊሊሹ ኃሊፉነት የሇበትም ተብል የተዯረገው ውሌ 
የማይፀና ስሇመሆኑም የባህር ሔግ ቁጥር 205 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ የአመሊሊሹ መከሊከያ ሉሆኑ 
የሚችለ ሔጋዊ ምክንያቶች በባህር ሔጉ ቁጥር 197 ስር የተመሇከቱት ምክንያቶች ናቸው፡፡ 
ከሊይ የተመሇከቱት የባህር ሔግ ዴንጋጌዎች የአመሊሊሽን ኃሊፉነት ሉያስከትለና ቀሪ ሉያዯርጉ 
የሚችለ ሔጋዊ ምክንያቶችን የሚዯነግጉ ሲሆን ኃሊፉነትን በተመሇከተ ቀሪ ከሚያዯረጉ 
ምክንያቶች ውስጥ አመሊሊሽ በእቃው ጉዲት የዯረሰው በባህር ሊይ በዯረሰው የግጭት አዯጋ 
(accident of the Sea) መሆኑ፣ ከአመሊሊሹ ጥፊት ወይም በእርሱ ወኪልችና አሽከሮች 
ቸሌተኝነትና ጥፊት ምክንያት ያሇመሆኑና በአግባቡ ማስረከቡን መረጋገጡ ስሇመሆኑም 
ያስገነዝባለ፡፡ የእቃው እርክክብ ተፇጽሟሌ የሚባሇው ዯግሞ መቼና በምን ሁኔታ ሲፇጸም 
እንዯሆነም ዴንጋጌዎቹ በተሇይ ከባህር ሔጉ ቁጥር 180(3) ጋር ተዲምረው ሲነበቡ ያሳያለ፡፡ 
በዚህም መሰረት በጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ የተረጋገጠ የማመሊሇሻ ውሌን የሚመሇከቱ ሌዩ 
ዴንጋጌዎች የሚጸኑት በተሇይ በመርከብ ሊይ በተጫኑት የንግዴ እቃዎች የጭነት ማስታወቂያ 
ዯረሰኝ ወይም ይህን በመሰሇ ላሊ አይነት ሰነዴ በተረጋገጡ የጭነት ማመሊሇሻ ውልች ብቻ 
መሆኑ፣ የመርከብ መከራየት ውሌ ሰነዴ ባሇው ጉዲይ ሊይ ተፇጻሚ እንዯማይሆን፣ ነገር ግን 
መርከቡ የተከራየው በኪራይ ሰነዴ (በቻርተር ፒርቲ) የሆነ እንዯሆነ የሚሰጠው የጭነት 
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የማስታወቂያ ዯረሰኝ ወይም ይህን የመሳሰሇው ላሊ ሰነዴ በአመሊሊሹና በሰነዴ አምጪው መካከሌ 
ያሇው ግንኙነት ከሚመራበት ጊዜ አንስቶ በዚሁ በሚሰጠው የጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ ሊይ 
ዴንጋጌዎቹ ተፇጻሚ እንዯሚሆኑ፣ የሚፀኑትም እቃዎቹ ከመርከብ ሊይ ከተጫኑበት አንስቶ 
እስከሚራገፈበት ጊዜ ብቻ ስሇመሆኑ የተጠቀሰው ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚህ ቁጥር ንዐስ ቁጥር 
ሶስት በተሇይ ሲታይም "…..ከመርከቡ ሊይ ከተጫኑበት አንስቶ እስከሚራገፈበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡ 
"በሚሌ በኃይሌ ቃሌ ማስቀመጡ አመሊሊሹ በማራገፌ ሂዯት ሇሚከሰቱ ጉዲቶቹም ኃሊፉነት 
ያሇበት መሆኑን በግሌጽ የሚሳይ ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ተጠሪን ሇጉዲቱ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሚከራከረው 
ጎማዎቹ በባህር ሊይ እንዱወዴቁ የሆነው ተጠሪ ጎማዎቹን በመርከቡ ሊይ በጥንቃቄና በሚገባ 
በመጫን፣ በሚገባ አቀመማጥ እንዱዯረደ ማዴረግ (stow) ያሇበት ስሇመሆኑ በባህር ሔጉ አንቀፅ 
196(2) ስር የተመሇከተውን ግዳታ አሌተወጣም የሚሌ ምክንያት በመጠቀስ ነው፡፡ የስር ፌርዴ 
ቤት ይህንኑ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው በማስረጃነት የቀረበው የባሇሙያ ሰርቬይ 
ሪፕርት ጎማዎቹ ወዯባህር የገቡት በመርከቦቹ ግጭት መሆኑን እንዯሚያሳይ፣ አመሌካች 
ጎማዎቹ በላሊ ምክንያት የጠፈ ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክር የላሇ መሆኑንና በባህር ሔጉ አንቀጽ 
197(1(ሏ)) ስር በባህር ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ወይም ዴንገተኛ መሰናክሌ ምክንያት ሇዯረሰ ጉዲት 
አመሊሊሹ ኃሊፉነት እንዯላሇበት መዯንገጉንና ጉዲቱ በላሊ ምክንያት የተከሰተ ነው ከተባሇም 
በባ/ሔ/ቁጥር 197(1(ከ))ስር አመሊሇሹ ኃሊፉነት የሚኖርበት በአመሊሊሹ ጥፊት ወይም በእርሱ 
ወኪልችና አሸከሮች ቸሌተኝነትና ጥፊት ምክንያት መምጣቱ ሲረጋገጥ መሆኑንና በአመሌካችና 
በተጠሪ መካከሌ ባሇው ክርክር ግን የአመሊሊሹ ጥፊት ወይም የእርሱ ሰራተኞች ቸሌተኝነት 
መኖሩ ያሇመረጋገጡን በመተንተን ነው፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች ተጠሪ 
በሔጉ የተጣሇበትን ግዳታ አሌተወጣም በማሇት ክስ የመሰረተ እንዯመሆኑ መጠን ይህንኑ 
ሉያስረዲ የሚችሌ ሇጉዲዩ አግባብነትና ጥንካሬ ያሇውን ማስረጃ ማቅረብ ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ 
ተጠሪ በውለ የተጣሇበትን ግዳታ በመወጣት ሂዯት ውስጥ በነበረበት ጊዜ በተሇይም ጎማዎቹ 
በመርከቡ ሲጫኑ ጥንቃቄ ባሇማዴረግ በተገቢው አኳኋን ያሌዯረዯራቸው ከሆነና በዚህ ምክንያት 
ጎማዎቹ በመርከቦቹ ግጭት ጊዜ ወዯባህሩ ተወርውረው የገቡ ናቸው ተብል በአመሌካች ክርክር 
እስከቀረበና በተጠሪ ዯግሞ የአመሌካች ክርክር እስከተካዯ ዴረስ የአመሌካችን ክርክር የማስረዲት 
ግዳታ የራሱ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ክርክሮች የማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ ሥርዓት 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሇጉዲዩ ተገቢ ነው የተባሇው የባሇሙያ ሰርቬይ 
ሪፕርት ቀርቦ በማስረጃነቱ ሉሰጠው የሚችሇው ክብዯት በስር ፌርዴ ቤት ታይቶ ማስረጃው 
የተጠሪን ጥፊት ሉያስረዲ የማይችሌ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  

ይህ የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ባሇው 
የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትም ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም በጉዲዩ ሊይ የቀረበው ማስረጃ 
ክብዯቱ ተመዝኖ የተጠሪን ጥፊት ሉያስረዲ አይችሌም ተብል ፌሬ ነገርን በሚያጣሩና ማስረጃን 
በሚመዝኑ ፌርዴ ቤቶች ዴምዲሜ ከተዯረሰ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 
80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ ሉሇውጠው የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሇማስረጃው 
የሚሰጠው ዋጋ የስር ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ነው ከተባሇ ዯግሞ በባ/ሔ/ቁጥር 196(2) እና 
197(1(ሏ)) እና (ከ)) ዴንጋጌዎች አንፃር ሲታይ ተጠሪ ሇጉዲዩ ኃሊፉ የሚሆንበት ሔጋዊ አግባብ 
የሇም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ አጓጓዥነቱንና እቃው በመርከቦቹ ግጭት ምክንያት ከመርከብ ወዯ 
ውሃ በመውዯቅ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ሳይክዴ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር 
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በአመሌካች ማስረጃ ተጠሪን ተጠያቂ ሉያስዯርግ በሚችሌ በበቂ ማስረጃና ሔግ ያሌተዯገፇ 
መሆኑን በማረጋገጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የሰጡ መሆኑን የተገነዘበን በመሆኑ በጉዲዩ 
ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም 
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 87610 ሏምላ 03 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ተሰጥቶ በፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 71115 ታህሳስ 20 ቀን 2002 ዓ.ም. የጸናው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ 

 
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ውጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 
ቤ/መ 
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   የሰ/መ/ቁ. 60385 

       ጥቅምት 24 ቀን 2003 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጎስ ውሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

አሇመሌካች፡- ጎሌዯን ሮዝ አግሮ ፊርምስ ኃ/የተ/የግ ማህበር - የቀረበ የሇም 

ተጠሪዎች፡-  አቶ ሏሉፍም ተስፊ ማሪያም - የቀረበ የሇም  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌረዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የጉዲት ካሣን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋዯ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን 
ተጠሪ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ ቀረቦ የነበረው ክስ የሠላዲ ቁ. 3-24690 ኢት እና የሌዩ 
ተጏታች/ተሳቢ/ ሠላዲ ቁ. 3-09435 ኢት የሆነ የከሣሽ ተሸከርካሪዎች ናይትሪክ አሲዴ የተባሇ 
በኮንቴነር የታሸገ የተከሣሽ ንብረት/ጭነት/ ናይኮን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ወይም 
ታሪንሶ አፌሪካን ትራንዚት በሚባሌ ተወካይ አማካይነት በከሣሹ ተሸከርካሪዎች ተጭኗሌ፡፡ 
ጭነቱን ወዯ አዱስ አበባ ሇማጓጓዝ እንዯተጀመረ በኢትዮጵያ ጅቡቲ ዴንበር አካባቢ ሲዯርስ 
አሲዴ የተጫነበት ኮንቴነር በየአቅጣጫው ማፌሰስና ማንጠባጠብ ጀምርዋሌ፡፡ በዚህም በዋናው 
የከሣሽ ጎታች (power unit) ተሸከርካሪ ሊይ መጠነኛ ጉዲት የዯረሰ ሲሆን ሌዩ ተጎታቹ /ተሳቢ/ 
ግን በአሲደ ሳቢያ በጉማው፣ በቸርኬው፣ ፕንሲውና በላልች አካሊት ሊይ እጅግ ከፌተኛ ጉዲት 
የዯረሰበት በመሆኑ በአገሌግልት ሊይ ማዋሌ እንዯማይችሌ የባሇሙያው ሪፕርት አረጋግጧሌ፡፡ 
በዚህ የተነሣ ተከሣሽ ከከሣሹ ጋር ባዯረገው ዴርዴር መሠረት ዋናውን ተሸከርካሪ በጥገና 
የሚያስፇሌገውን ወጪ እንዯሚከፇሌ ወይም እንዯሚያሠራ ሌዩ ተጎታቹ ግን ከጥቅም ውጪ 
ስሇሆነ ባሇሙያው ባቀረበው ሪፕርት መሠረት ዋጋውን እንዯሚከፌሌ በጊዜው በቃሌ 
ተሰማምቷሌ፡፡ በመሆኑም ሌዩ ጎታች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ሇጥገና የሚያስፇሌገውን ብር 26,154 
(ሃያ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ ሃምሣ አራት ብር ) ሌዩ ተጎታች ወይም ተሳቢ ሇመተካት የገበያ 
ዋጋ ብር 265,000 (ሁሇት መቶ ስሌሳ አምስት ሺህ ብር) እንዱሁም የተቋረጠ ገቢ 68,427.70 
(ስሌሳ ስምንት ሺህ አራት መቶ ሃያ ሰባት ብር ከሰባ ሣንቲም) ይሆናሌ፡፡ ባጠቃሊይ ተከሣሽ ብር 
359,581.70 (ሦስት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ ሰማኒያ አንዴ ከ ሰባ ሣንቲም) ከእነ 
ህጋዊ ወሇዴ ጭምር እንዱከፌሌ እንዱወስንበት  በማሇት ነው፡፡  

ተከሣሽ ቀርቦ በሰጠው መሌስ ተከሣሽ የዕቃው ተረካቢ እንጂ ሊኪ አይዯሇም፣ ታሪንሶ አፌሪካ 
ትራንዚት ሰርቪስ ወይም ኒካን ኃሇ/የተ/የግሌ ማህበር የተከሣሽ ወኪልች አይዯለም፣ ተከሣሽ 
ሇዯረሰው ጉዲት ሇከሣሽ ሇመክፇሌ የገባው አንዲችም ስምምነት የሇም፣ ተከሣሽ በከሣሽ ንብረቶች 
ወይም አሮጌ ተሽከርካሪዎች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በአዱስ ሇመተካት ኃሊፉነት የሇበትም፣ ከሣሽ 
በሰላዲ ቁ. 3.09435 ኢት ተሳቢ ዋጋ ብር 265 000 ነው ያሇውን በተመሇከተ ሉከፌሌ 
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የሚገባው የካሣ መጠን በተሸከርካሪው ዋጋ ሊይ ሇአገሌግልት ዘመን ታስቦ የሚሆነውን የእርጅና 
እና የአሞርታይዘሸን ቅናሽ ታስቦ ሇሚኖረው የተሸከርካሪ ዋጋ ነው እና ተቋረጠ ሇተባሇው ገቢ 
በአመታዊ ገቢው መሠረት ከግብር አስገቢ መሥሪያ ቤት የቀረበ ማስረጃ ባሇመኖሩ ተቀባይነት 
የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የፋ/የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ ተከሣሽ ሇቀረበው ክስ ኃሊፉነት 
አሇበት? ወይስ የሇበትም? የሚሇውን ጭብጥ ከያዘ በኋሊ ዕቃውን በከሣሽ መኪና /ተሸከርካሪዎች/ 
ሊይ ያስጫነው የናይኮን ኃሇ/የተ/የግሌ ማህበርም ሆነ ታሪንስ አፌሪካን ትራንዚት ሰርቪስ 
የተከሣሽ ወኪልች መሆናቸውን ባሇማስረዲቱና ተከሣሽ የዯረሰውን ጉዲት ሇመካስ የተዋዋሇ 
ስሇመሆኑ የሚያመሇክት ማስረጃ ባሇመኖሩ ተከሣሽ ሇክሱ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሣኔ የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ 
ቤቱ ጉዲዩን በማስቀረብ ግራ ቀኙን ካከራከር በኋሊ የአሁን አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት 
አሇበት በማሇት ከወሰነ በኋሊ የካሣውን መጠን በተመሇከተ ከሣሽ ቀረብኝ የሚሇውን ገቢ 
በተመሇከተ የቀረበውን ነጥብ ውዴቅ በማዴረግ በሁሇቱም ተሸከርካሪዎች ዯረሰ የተባሇውን 
በአጠቃሊይ ብር 291,154 (ሁሇት መቶ ዘጠና አንዴ ሺህ አንዴ መቶ ሃምሳ አራት ብር) ጉዲቱ 
ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር የአሁኑ አመሌካች ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱከፌሌ 
ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በዚህ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር በመሠኘት ይግባኙን 
ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348(1) መሠረት 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡  

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሲሆን የአመሌካች ጠበቃ በቀን 30-12-2002 
ዓ.ም በሦስት ገጽ የፃፇው የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ ተጠሪ ሇባሇቤቱ ሇማዴረስ የተረከበውን እቃ 
በአግባቡ ሳያዯርስ በመቅረቱ ሉጠየቅ ሲገባው አሲደ ተሸከርካሪዎቼ ሊይ ፇሷሌ በማሇት ያቀረበው 
ክስ ስሇአጓጓዥ ግዳታዎች ተብሇው በንግዴ ሔጉ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች የሚፃረር በመሆኑ 
ኃሊፉነት አሇበት ቢባሌ እንኳ የተሸከርካሪዎቹ የአገሌግልት ዘመን እርጅና ተቀናሽ ሳይዯረግ 
መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት የሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በጠበቃው አማካኝነት ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የ3 
ገጽ መሌስ ያቀረበ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ የአጓጓዥን ኃሊፉነት በተመሇከተ ተሸከርካሪው በመገሌበጥ 
ወይም በመገጨት የዯረሰ አዯጋ ሳይሆን በዕቃው በራሱ አስተሻሸግ ጥፊት በመሆኑ እና 
የዯረሰውን ጉዲት አግባብነት ባሇው ባሇሙያ አመሌካችም ሆነ ተጠሪ ያስገመቱት በመሆኑ 
የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ 
ቀርቧሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም፡- አመሌካች የራሱ ንብረት በሆነውና በተጠሪ ተሸከርካሪዎች 
ሊይ በተጫነው ናይትሪክ አሲዴ መፌሰስ ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት? ወይስ 
የሇበትም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

የአመሌካች ንብረት የሆነው እና በመፌሰስ በተጠሪ ተሸከርካሪዎች ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ የተባሇው 
ናይትሪክ አሲዴ በኮንቴነር እንዯታሸገ ከጅቡቲ ወዯብ በተጠሪ ተሸከርካሪዎች ሊይ ያስጫነው አካሌ 
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ናይኮን ኃሊፉነቱ የተ/የግሌ ማህበር ወይም ታሪንሶ አፌሪካን ትራንዚት ሰርቪስ የአመሌካች ወኪሌ 
ስሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ያረጋገጠው ጉዲይ ከመሆኑም በሊይ በዚህ 
ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ አከራካሪ አሌሆነም፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 561 እና ተከታዮቹን 
በምንመሇከትበት ወቅት የማጓጓዝ ሂዯቶችን በሚመሇከት ተሣታፉ አካሊት መካከሌ ሊኪ፣ 
ተቀባይና አጓጓዥ ኃሊፉነቶች በሰፉው ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ 

በዚህ ጉዲይ ጉዲት አዴርሷሌ የተባሇው የአመሌካች ንብረት የሆነው ናይትሪክ አሲዴ አዯገኝነት 
ያሇው ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ከመሆኑ አኳያ በአግባቡ 
መታሸግ ያሇበት ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም በአግባቡ መታሸጉን ማረጋገጥ 
ያሇበት ወገን ዯግሞ የሊከው ስሇመሆኑ በንግዴ ሔግ ቁ. 578(2) ሥር የተዯነገገ በመሆኑና በዚህ 
ጉዲይ ዯግሞ ሊኩ ሉባለ የሚገባቸው ከጅቡቲ ወዯብ እቃውን ያስጫኑት የአመሌካች ወኪልች 
በመሆናቸው እና አመሌካች እንዯ የእቃው ባሇቤትነት ይሄ መርዘማነት ያሇው ንብረት ከመጫኑ 
በፉት በአግባቡ ስሇመጫኑ የማስረዲት ኃሊፉነቱ የተጣሇበት በመሆኑ ይሄንን ኃሊፉነቱን 
ባሇመወጣቱ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች ከሊይ የተጣሇበትን የህግ ኃሊፉነት ስሇመወጣቱ ካሇማስረዲቱም በሊይ 
የአሁን ተጠሪ የተጫነው ናይትሪክ አሲዴ በአግባቡ ያሇመታሸጉን እያወቀ የጫነ ስሇመሆኑ እና 
በዚሁም የተነሣ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክርም ሆነ ያረጋገጠው ፌሬ ነገር የላሇ 
በመሆኑ ያቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በዚሁ መሠረት የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌታሏብሓር ሔግ ቁ. 2069(1)ን በመጥቀስ አመሌካች 
ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ማመሌከቱ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው የህግ ዴንጋጌ ያሇመሆኑን 
ይሄ ችልት የተረዲው ሲሆን ከውጤቱ  አኳያ ግን ከሊይ በዚህ ችልት እንዯተመሇከተው 
አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ የዯረሰ በመሆኑ ምክንያቱን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 342 መሰረት በመሇወጥ የተሰጠውን የኃሊፉነት ውሣኔ ተቀብሇናሌ፡፡ በዚህ 
መሠረት የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት 
አሇበት በማሇት የሰጡትን የኃሊፉነትና የካሣ መጠን ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሠጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 54167 ሏምላ 20 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 78535 ህዲር 3 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. አመሌካች በተጠሪ ተሽከርካሪዎች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት በቀን 11-2-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሠጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 
5. በትውስት የመጣው የመዝ.ቁ.05737 የሆነ መዝገብ ወዯ መጣበት ይመሇስ፡፡  
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
 
                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉረማ አሇበት  
ሏ/አ 
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የሰ/መ/ቁ. 69603 

                                                  ህዲር 08 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                            ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

                                   አሌማው ወላ 

                                   ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሳ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሀብተወሌዴ ዘርጋው የጄትሮ የስራ አመራር የማማከር 

          አገሌግልት ዴርጅት ባሇንብረት  -  ጠበቃ ተስፊ አደኛ ቀረቡ 

ተጠሪ፤- 1. አቶ ሳሙኤሌ አሰፊ የጄትሮ ሉዯርሺፔ ኤንዴ ማኔጅመንት 

          ወይም ዩቶር ሉዯርሺፔ ኤንዴ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት- ራሣቸው ቀረቡ 

        2. የንግዴ ሚኒስቴር - ነ/ፇጁ ተካሌኝ ከዴር ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የንግዴ ሚኒስቴር በአዋጅ ቁጥር 686/2002 መሰረት የሚሰጣቸው የንግዴ ስም ጉዲዮች 
ውዴቅ የሚዯረጉበትን አግባብና ቅሬታ ያሇው ወገን ሉከተሇው ስሇሚገባው መፌትሓ 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ 
የነበረው የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ ክሱ የተመሰረተውም ባሁኑ ተጠሪና በንግዴ ሚኒስቴር ሊይ 
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች በተጠሪና በንግዴ ሚኒስቴር ሊይ የመሰረተው የክስ ይዘት ባጭሩ፡- 
በንግዴ ሚኒስቴር የተመዘገበውና ያሁኑ ተጠሪ የሚጠቀምበት ጄትሮ ሉዯርሺፔ ኤንዴ 
ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት (Jethro leadership and  managemet institute) የሚሇው የንግዴ 
ስም አመሌካች ከተጠሪ ቀዯም ብሇው ካስመዘገቡት ጄትሮ የስራ አመራር የማማከር አገሌግልት 
(Jethro management consultancy service)  ከሚሇው የንግዴ ስም ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም  
2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን ተቃውሞ ሳይቀበሌ ይሄ ተመሳሳይ የንግዴ ስም እንዱመዘገብ ማዴረጉ 
በአመሌካች ሊይ ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር የሚያስከትሌ መሆኑን ዘርዝረው 1ኛ ተጠሪ 
"Jethro" በሚሇው የንግዴ ስም እንዲይጠቀም እንዱወሰንሊቸው፣ 2ኛ ተጠሪም ሇ1ኛ ተጠሪ 
የመዘገበውን የንግዴ ስም እንዱሰርዝ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

የአሁኑ ተጠሪዎችም በተከሳሽነታቸው ቀርበው በሰጡት መሌስም የንግዴ ስም ፇቃዴ በአዋጅ 
ቁጥር 686/2002 ሲሰጥ ተቃውሞ የሚያቀርበው ወገን ሇንግዴ ሚኒስቴር ተቃውሞውን 
በማቅረብ ጉዲዩ ከታየ በሁዋሊ ቅሬታ ካሇው በይግባኝ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይታያሌ 
እንጂ ቀጥታ ክስ የሚመሰረትበት ጉዲይ ባሇመሆኑ ጉዲዩ ከፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣን ውጪ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌክ የቀረበሇት 
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የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61”ን” መሰረት 
በማዴረግ ጉዲዩ በይግባኝ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሚቀርብ እንጂ በፋዳራለ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በቀጥታ ክስ የሚስተናገዴ አይዯሇም በማሇት መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
231(ሀ)(ሇ) መሰረት ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት 
ጉዲዩን በቀጥታ ክስ የማስተናገዴ ስሌጣን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሁኖ እያሇ 
ጉዲዩ በይግባኝ ነው የሚታየው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም የሥር ፌርዴ ቤት በአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61 መሰረት ጉዲዩን ሇማየት 
ስሌጣን የነበረው መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበ 
ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

በመሰረቱ 2ኛ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 6፣ 7፣  30  እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 
መሰረት የንግዴ ስራ ፇቃዴ የመስጠት ስሌጣን ያሇው ሲሆን ይህንኑ ስሌጣን ተግባራዊ ሲያዯርግ 
የሚያስፇሌጉትና ሉከተሊቸው የሚገባቸው ስርዓቶች በአዋጁ ተዘርዝረው ተዯንግገው እናገኛሇን፡፡ 
የአዋጁ አንቀጽ 2(9) እና (16) ዴንጋጌዎች ከአዋጁ አንቀጽ 61 ዴንጋጌ ጋር ተጣምረው ሲነበቡ 
ንግዴ ሚኒስቴር የንግዴ ስም በመመዝገብ ሂዯት የሚቀርበውን አቤቱታ መርምሮ ተገቢ ነው 
ያሇውን አስተዲዲራዊ ውሳኔ መስጠት የሚችሌ መሆኑን ያሳያለ፡፡ በአስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅሬታ 
ያሇው ወገን በሔግ ጉዲዮች ብቻ አቤቱታውን ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ የሚችሌ መሆኑን 
የአዋጁ አንቀጽ 61 ዴንጋጌ የሚያስቀምጥ ሲሆን በዴንጋጌው አቤቱታው ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት 
የሚቀርብበት አግባብ የተመሇከተ ቢሆንም አቤቱታው ቀጥታ ክስን ወይም ይግባኝን የሚመሇከት 
ስሇመሆኑ በግሌጽ ሁኔታ በዴንጋጌው ተቀምጧሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ይሁን እንጂ በሔጉ ረገዴ 
ያሇው የውሳኔ አሰጣጥና የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት ከሊይ የተጠቀሰው ሲሆን ሔጉ 2ኛ ተጠሪ 
መስሪያ ቤት በሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን በሔግ ጉዲዮች ሊይ ብቻ 
ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት (The right to Appeal) እንዲሇው ከማስቀመጡ 
ውጪ ይግባኙ በፋዳራለ ፌርዴ ቤቶች በየትኛው እርከን ሇሚገኝ ፌርዴ ቤት እንዯሚቀርብ 
ግሌጽ በሆነና አሻሚነት በላሇው አነጋገር አያስቀምጥም፡፡ እንዱህ በሆነ ጊዜ ሔጉን መተርጎም 
ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

የአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61 ዴንጋጌ ርእሱ ሲታይ አማርኛው “በአስተዲዯራዊ ውሳኔ 
ሊይ ቅሬታ ስሇማቅረብ” በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የእንግሉዝኛው ቅጂ ዯግሞ “Submission of 
Complaints on Administrative Decisions)” በሚሌ የተቀመጠ  ነው፡፡ የዴንጋጌው 
እንግሉዝኛ ትርጉም ዝርዝር ሲታይ Any person or a business person or a commercial 
representative against whom an administrative decision has been taken by the 
registering 0ffice or the appropriate authority may lodge appeal   in connection 
with his complaints to regular courts only on matters of law. በሚሌ የተቀመጠ 
መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ እንግዱህ ሔጉ በይዘቱና በቅርጹ ይህን የሚመስሌ ከሆነ ይግባኝ የሚሇው 
የሔጉ አገሊሇፅ ሇየትኛው ፌርዴ ቤት ነው ጉዲዩ መቅረብ ያሇበት የሚሇውን ጥያቄ ይፇታ ዘንዴ 
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የይግባኝ ትርጉሙንና የአቀራረብ ሥርዓቱን በአጠቃሊይ ማየቱን፣ የአመሌካች መስሪያ ቤትን 
ሇማቋቋም የወጣውን ሔግና ላልች ተዛማጅነት ያሊቸው ሔጎች የሚያስቀምጡትን የይግባኝ 
አቀራረብ ሥርዓት መመሌከቱና ግንዛቤ መውሰደ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 
 
ታዋቂው የ “ Black’s Law Dictionary” ይግባኝ የሚሇውን ቃሌ ሲተረጎም A proceeding 
undertaken to have a decision reconsidered by bringing it to a higher authority, 
especially, the submission of a lower court’s or agency’s decision to a higher 
court for review and possible reversal. በሚሌ ያስቀምጣሌ፡፡ ከዚሁ መገንዘብ የሚቻሇው 
ይግባኝ በበታች አካሌ የተሰጠ አንዴ ፌርዴን ወይም ውሳኔን በመቃወም ሇበሊይ ፌርዴ ቤት 
አቤቱታ በማቅረብ የስር ፌርደ/ ውሳኔ እንዯገና የሚታይበትን ወይም እንዱጣራ የሚዯረግበትን 
ወይም ሉሇወጥ የሚችሌበትን ሥርዓት የሚያመሊክት መሆኑን ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 
320/1/ የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲታይም በፌትሏብሓር ወይም በላልች  ሔጎች ውስጥ በላሊ 
ሁኔታ እንዱፇጸም የሚያዝ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር ከሳሽ ወይም ተከሳሽ በፌትሏ ብሓር ፌርዴ ቤት 
በተወሰነበት የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ሇማሇት የሚችለ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 
መሠረት የይግባኝ ትርጉም በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪ የነበረና በተሰጠው ፌርዴ 
ቅር የተሰኘ ወገን ይህንኑ ቅሬታውን ሇበሊይ ወይም ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የበታች 
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ፌርዴ እንዱሻሻሌ፣ እንዱሇውጥ ወይም በጠቅሊሊው ውዴቅ እንዱሆንና 
ዲኝነቱ ሇእሱ እንዱሰጠው ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፡፡  
 
በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 ዯግሞ የይግባኝ ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች 
ተመሌክተዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61 ዴንጋጌ 2ኛ ተጠሪ በሰጠው 
የአስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው በሔግ ጉዲዮች ሊይ ብቻ አቤቱታውን 
ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ ብል ሲያስቀምጥ  “አቤቱታ” የሚሇው የአማርኛ ሏረግ 
በእንግሉዝኛው "Appeal" በሚሇው ቃሌ ተተርጎሞ መቀመጡ የሚያሳየው በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ 
የሚቀርብበት መሆኑን እንጂ ቀጥታ ክስ የሚቀርብበት አሇመሆኑን ነው፡፡ እንዱሁም  በሔጉ 
አነጋገር በፌሬ ነገር ሊይ አቤቱታ ማቅረብ የማይቻሌ መሆኑ መቀመጡ ቴክኒካዊ በሆኑ 
ምክንያቶች አስተዲዯራዊ አካለ የሚሰጠው ውሳኔ ተገቢነት ያሇው መሆኑ ታምኖበት በመሆኑ 
ፌሬ ነገር ሊይ አቤቱታ እንዯማይቀርብ ተከሌክል በሔግ ነጥብ ሊይ ብቻ ቀጥታ ክስ 
ይቀርብባቸዋሌ ብል መዯምዯም የአመሌካች መስሪያ ቤትን ሥሌጣንና ተግባር ውጤት ያሇው 
ማዴረግ ያስችሊሌ ተብል የማይታሰብ መሆኑን 2ኛ ተጠሪ መስሪያ ቤት የሚያስፇጽማቸው 
ሔጎች አውዯ ንባብ (contextual interpretation) የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑ 2ኛ 
ተጠሪ በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው ወገን በሔግ 
የተሰጠው መብት ይግባኝ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ መመስረት አይዯሇም፡፡ በሔጉ የተዘረጋው 
ሥርዓት ይግባኝ ከሆነ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 እና አግባብነት ባሊቸው 
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት በጉዲዩ ሊይ የይግባኝ ሥሌጣን ያሇው 
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ በቀጥታ ክስ ሉታይ 
የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የሰጡት ብይን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት 
የሚቻሌ ሁኖ ስሊሊገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡   
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ው ሣ  ኔ 
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 181815 ታህሳስ 22 ቀን 2003 ዓ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 103990 መጋቢት 05 ቀን 2003 ዓ.ም. 
የጸናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. 2ኛ ተጠሪ የንግዴ ስም ምዝገባን አስመሌክቶ በሚሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅሬታ ያሇበት 
ወገን ያሇው መፌትሓ ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መመስረት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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  የሰ/መ/ቁ. 63454 

                                                     የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-ዲት ኢንተርናሽናሌ ትሬዱንግ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ባሇቤት ድ/ር ጤናዬ አብተው 
         አሌቀረቡም  

 ተጠሪ፡-1.የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ፅ/ቤት- ነ/ፇጅ ታምሬ ሀይላ ቀረበ  

       2. ሲቫ ሳንቴ አሉማሉ ኤስአ/በፇንሳይ አገር የተመዘገበ- ጠበቃ ጥሊሁን ዯስታ ቀረቡ  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በአመሌካች መስሪያ ቤት በአዋጅ ቁጥር 501/98 መሰረት በሚሰጡት ውሳኔዎች ቅሬታ 
ያሇበት ወገን አቤቱታውን ሇፌርዴ ቤት ሉያቀርብ የሚገባበትን ሥርዓት የሚመሇከት 
ነው፡፡ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ 
አመሌካች ናቸው፡፡የአሁኑ አመሌካች በ1ኛ ተጠሪ መሰሪያ ቤት ሊይ የመሰረቱት የክስ ይዘት 
ባጭሩ፡-አመሌካች በሔንዴ  ሀገር ከሚገኝ አሺሽ ሊይፌ ሳይንስ ከተባሇ ዴርጅት "VEREVIN" 
የተባሇ የእንስሳት መዴኃኒት እያስመጣ በኢትዩጵያ ሇማከፊፇሌ ሙለ እውቅና ያሇው መሆኑን፣ 
ይህን "VEREVIN" የሚሇውን ስምና ተጨማሪ ALS የሚሌ በቀይ ሳጥን ያሇመስቀሌ የሰራን 
ምስሌ በንግዴ ምሌክትነት እንዯሚዘገብሌን በማሇት ሇተከሳሽ አመሌክተው ፇቃዯኛ ሳይሆን 
መቅረቱን ገሌጾ ይኸው የንግዴ ምሌክት እንዱመዘገብሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም አመሌካች የንግዴ ምሌክት 
ምዝገባ እንዱዯረግሇት ከማመሌከቱ በፉት "VEREVIN" ተመሳሳይነት ያሇው የንግዴ ምሌክት 
ሇእንስሳት መዴሃኒትነት ምርት ተጠሪ በመመዝገቡ ምክንያት የአመሌካችን ጥያቄ አሳካሪ የንግዴ 
ምሌክት በሚሌ መነሻነት አሇመመዝገቡን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡የአሁኑ ሁሇተኛ ተጠሪም ወዯ ክርክሩ በጣሌቃ ገብነት ተካፊይ ሁኖ በሠጠው 
መከሊከያ መሌስ አመሌካች እንዱመዘገብሇት የጠየቀው የንግዴ ምሌክት ጣሌቃ ገቡ ካስመዘገበና 
"VEREBIN" ተብል ከሚታወቀው ጋር ተመሳሳይነት ያሇው በመሆኑ ሉመዘገብሇት አይገባም 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ እና ተገቢ ነው 
ባሇው መንገዴ ከአጣራ በሁዋሊ አመሌካች እንዱመዘገብሊቸው የጠየቁት ምሌክት በአጻጻፈና 
በአጠራሩ ከጣሌቃ ገቡ ምሌክት ጋር ተቀራራቢ እንዯሆነና ተጠቃሚውን ሉያሳክር እንዯሚችሌ 
መረጋገጡን ገሌፆ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡፡በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት 
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ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ ተሸሮ የአመሌካች የንግዴ ምሌክት እንዱመዘገብሊቸው ተብል ተወስኗሌ፡፡ከዚህም 
በኋሊ ተጠሪዎች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በሁዋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሽሮ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የአመሌካች የንግዴ ምሌክት 
ሉመዘገብ አይገባም ተብል መወሰኑ የአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 2(4)፣3 እና 8(4) 
ዴንጋጌዎችን የሚጥስ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱሻርሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች ወዯ ኢትዬጵያ እያስመጣ የሚያከፊፌሇው ምርት 
"VEREVIN" የሚባሇው በሔንዴ ሀገር ተመዝግቦና ተመርቶ የሚሠራጭ ሲሆን 2ኛ ተጠሪም  
ወዯ ኢትዮጵያ እያስመጣ የሚያከፊፌሇው ምርት  "VEREBIN" የሚባሇው በፇረንሳይ ሀገር 
ተመዝግቦና ተመርቶ የሚሰራጭ ከመሆኑ አኳያ የአመሌካች ምርት በኢትዬጵያ ውስጥ 
አይመዘገብም ተብል በ1ኛ  ተጠሪ መከሌከለን ከ2ኛ ተጠሪ ምርት ጋር ተቀራራቢ በመሆኑ 
ተጠቃሚውን ያሳክራሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች የመወሰን አግባብነት ከአዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንጸር ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን 
ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ  ጉዲዩ በቀጥታ ክስ መቅረቡና በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት መታየቱ ባግባቡ መሆን ያመሆኑ ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት 
ክስ ቀጥታ ክስ መሆኑንና ጥያቄአቸውም 1ኛ ተጠሪ አሇመዘግብም ያሇው የንግዴ ምሌክት 
እንዱመዘገብ እንዱወሰንሊቸው መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 320/1995 አንቀጽ 6(1) መሰረት የንግዴ ምሌክት ምዝገባ 
ምስክር ወረቀት ማመሌከቻዎችን በመቀበሌ አግባብ ባሇው የአእምሯዊ ንብረት ሔግ መሰረት 
ምርመራ በማካሄዴ ውሳኔ የመስጠትና በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀጽ 36 መሰረት በተመዘገበ የንግዴ ምሌክት ሊይ የሚነሱ ክርክሮችን በማየት ፇራሽ 
የማዴረግ ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች በግሌፅ ያስገነዝባለ፡፡አዋጅ ቁጥር 
501/98 አንቀጽ 17(1) ዴንጋጌ ሲታይም አመሌካች መስሪያ ቤት ስሇንግዴ ምሌክቱ ምዝገባ 
በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ 
ቤት ማቅረብ እንዯሚችሌ አስቀምጧሌ፡፡የአዋጁ አንቀጽ 49 ሲታይ ዯግሞ ስሌጣን ያሇው ፌርዴ 
ቤትን ያሳያሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በአዋጁና አዋጁን ሇማስፇጸም በአዋጁ አንቀጽ 47 መሰረት 
በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ዯንብ በተመሇከቱት ጉዲዩችን በሚመሇከት የሚነሱ 
ክርክሮችንና ተዛማጅ ጉዲዮችን የማየት ስሌጣን የሚኖራቸው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ናቸው 
በሚሌ የሚዯነግግ ነው፡፡እንግዱህ በሔጉ ረገዴ ያሇው የውሳኔ አሰጣጥና የይግባኝ አቀራረብ 
ሥርዓት ከሊይ የተጠቀሰው ሲሆን ሔጉ አመሌካች መስሪያ ቤት በሚሰጠው የመጨረሻ ውሰኔ 
ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት(The Right to 
Appeal) እንዲሇው በግሌፅ ከማስቀመጡ ውጪ ጉዲዩ በቀጥታ ክስ የሚቀርብበት ጉዲይ 
ስሇመሆኑ የሚያመሊክተው ሁኔታ የሇም፡፡በላሊ በኩሌ አግባብነት ያሊቸው የአእምሯዊ ንብረት 
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ሔጎች ሲታዩ 1ኛ ተጠሪ መስሪያ ቤት በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት በሚሰጣቸው 
አስተዲዯራዊ ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው ወገን ቅሬታውን ሇፌርዴ ቤቱ ማቅረብ የሚችሇው 
በይግባኝ ስርዓት ስሇመሆኑ እና ይህን ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት ዯግሞ የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 25/1988 ከአእምሯዊ ንብረት ሔጎች ጋር ተጣምሮ ሲታይ 
የሚያስገነዝበን ጉዲይ መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 59025 ሊይ በአዋጅ ቁጥር 
454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝን ፌርዴ ቤት የሚያስገዯዴ የሔግ 
ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡   

የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 17(1) ዴንጋጌ ርእሱ  ሲታይ አማርኛው "ይግባኝ የማቅረብ 
መብት" በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የእንግሉዝኛው ቅጂ ዯግሞ "The Right to Appeal" በሚሌ 
የተቀመጠ ነው፡፡እንግዱህ ሔጉ በይዘቱና በቅርጹ ይህን የሚመስሌ ከሆነ ይግባኝ የሚሇው የሔጉ 
አገሊሇፅ ሇየትኛው ፌርዴ ቤት ነው ጉዲዩ መቅረብ ያሇበት የሚሇውን ጥያቄ ይፇታ ዘንዴ 
የይግባኝ ትርጉሙንና የአቀራርብ ሥርዓቱን በአጠቃሊይ ማየቱን፣የአመሌካች መስሪያ ቤትን 
ሇማቋቋም የወጣውን ሔግና ሇመስሪያ ቤቱ ስሌጣን የሚሰጡ ላልች ተዛምጅነት ያሊቸው ሔጎች 
የሚያስቀምጡትን የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት መመሌከቱና ግንዛቤ መውሰደ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

ታዋቂው የ" Black's Law Dictionary" ይግባኝ የሚሇውን ቃሌ ሲተርጎም "A proceeding 
undertaken to have a decision reconsidered by bringing it to a higher authority, 
especially; the submission of a lower court’s or agency’s decision to a higher 
court for review and possible reversal. በሚሌ ያስቀምጣሌ፡፡ከዚሁ መገንዘብ የሚቻሇው 
ይግባኝ በበታች አካሌ የተሰጠ የአንዴ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመቃወም ሇበሊይ ፌርዴ ቤት 
አቤቱታ በማቅረብ የስር  ፌርደ/ውሳኔ እንዯገና የሚታይበትን ወይም እንዱጣራ የሚዯርግበትን 
ወይም ሉሇወጥ የሚችሌበትን ሥርአት የሚያመሊክት መሆኑን ነው፡፡በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
320(1) የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲታይም በፌትሒ ብሓር ወይም በላልች ሔጎች ውስጥ በላሊ 
ሁኔታ እንዱፇጸም የሚያዝ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር ከሳሽ ወይም ተከሳሽ በፌትሒ ብሓር ፌርዴ ቤት 
በተወሰነበት የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ሇማሇት የሚችለ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ 
መሰረት የይግባኝ ትርጉም በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪ የነበረና በተሰጠው ፌርዴ ቅር 
የተሰኘ ወገን ይህንኑ ቅሬታውን ሇበሊይ ወይም ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የበታች ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ፌርዴ እንዱሻሻሌ፣እንዱሇውጥ ወይም በጠቅሊሊው ውዴቅ እንዱሆንና ዲኝነቱ 
ሇእሱ እንዱሰጠው ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፡፡ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 
25/1988 ዯግሞ የይግባኝ ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተመሌክተዋሌ፡፡በላሊ በኩሌ አዋጅ 
ቁጥር 501/98 አንቀጽ 17(1) ዴንጋጌ ስሇንግዴ ምሌክት ምዝገባ ፅ/ቤቱ በሰጠው የመጨረሻ 
ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ 
ብል ሲያስቀምጥ "የመጨረሻ ውሳኔ" የሚሇው ሏረግ አቀራረፁና ይዘቱ የሚያሳየው በጉዲዩ ሊይ 
ይግባኝ የሚቀርብበት መሆኑን እንጂ ቀጥታ ክስ የሚቀርብበት አሇመሆኑን መገንዘብ የሚቻሌ 
መሆኑን ነው፡፡እንዱሁም አመሌካች የተቋቋመው አእምሯዊ ንብረትን የሚገዙ ብሓራዊ ሔጎችን 
የሚያስፇፅም ወይም ተፇጻሚነታቸውን የሚከታተሌ እንዱሁም አስፇሊጊውን አቅም በመገንባት 
ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት የሚሰጥ መንግስታዊ አካሌ ማቋቋም በማስፇሇጉ መሆኑን 
አዋጅ ቁጥር 320/95 በመግቢያው ያስቀመጠው ጉዲይ ሲሆን የዚሁ አዋጅ አንቀፅ 2 ዯግሞ 
"አእምሯዊ ንብረት" እና "ፒተንት" የሚለትን ቃሊት ትርጉም አስቀምጧሌ፡፡በዚህም መሰረት 
አእምሯዊ ንብረት ማሇት የሰው ሌጅ አእምሮ ውጤት በሆኑ የፇጠራ ሥራዎች ሊይ ያሇ ሔጋዊ 
መብት ሲሆን ፒተንትን፣የንግዴ ምሌክትን፣የምስክር ወረቀትንና ኮፑ ራይትን እንዯሚጨምር 
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በአዋጁ አንቀፅ 2(1)ዴንጋጌ የተቀመጠ ሲሆን ፒተንት ማሇት ዯግሞ የፇጠራ ስራን ሇማስጠበቅ 
የሚሰጥ መብት ሲሆን በፇጠራ፣በአነስተኛ ፇጠራና በኢንዱስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 
123/187 መሰረት በፇጠራ፣በአነስተኛ ፇጠራና በኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የሚሰጠውን የአስገቢ 
ፒተንት፣የግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀትና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የምዝገባ የምስክር 
ወረቀትን እንዯሚጨምር በአንቀጽ 2(2) ስር በግሌፅ ሰፌሮ እናገኛሌ፡፡ይህ መስሪያ ቤት 
ከሚያስፇጽማቸው ሔጎች መካከሌ አዋጅ ቁጥር 410/1996 አንደ ሲሆን በዚህ አዋጅ አንቀፅ 2(9 
እና 15) ዴንጋጌዎች ሲታዩም በአዋጁ በሚገዙ ጉዲዮች ሊይ የሚነሱ ቅሬታዎችን የመመሌከት 
ስሌጣን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስሇመሆኑ በግሌፅ ያሳያለ፡፡በላሊ በኩሌ 
የፇጠራ፤የአሰነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 123/1987 ስር የይግባኝ 
ሰሌጣኑ የማዕከሊዊ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስሇመሆኑ አንቀፅ 2(1) እና  54 ዴንጋጌዎች 
በአንዴ ሊይ ሲነበቡ የሚያሳዩት ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ የሚቻሌ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡እነዚህ 
ሔጎች በአመሌካች መስሪያ ቤት ይፇጸማለ ተብሇው ከተጠቀሱት ሔጎች መካከሌ ውስጥ ሲሆን 
አመሌካች መስሪያ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ይግባኙ የሚቀርበው በግሌፅ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት መሆኑን ያሳያለ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካች መስሪያ ቤትን ያቋቋመው አዋጅ ቁጥር 
320/1995 መስሪያ ቤቱን ሇማቋቋም ያስፇሇገበትን አእምሯዊ ንብረትን የሚገዙ ብሓራዊ 
ሔጎችን የሚያስፇፅም ወይም ተፇጻሚነታቸውን የሚከታተሌ አካሌ ማቋቋም በማስፇሇጉ መሆኑን 
በግሌጽ ያስፇረ ሲሆን ይህ ምክንያት አመሌካች መስሪያ ቤት ተመሳሳይ የአእምሯዊ ንብረት 
ጉዲዮችን ሇማስተናገዴ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ከመሆኑ ተዲምሮ ሲታይ ጽ/ቤቱ የሚሰጣቸው 
ውሳኔዎች በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች ይታያለ፣ወይም በተወሰኑት ይግባኝ፣በተወሰኑት ዯግሞ ቀጥታ 
ክስ ይቀርብባቸዋሌ ብል መዯምዯም የአመሌካች መስሪያ ቤትን ሥሌጣንና ተግባር ውጤት  
ያሇው ማዴረግ ያስችሊሌ ተብል የማይታሰብ መሆኑን አመሌካች መስሪያ ቤት የሚያስፇጽማቸው 
ሔጎች አውዯ ንባብ (Contextual interpretation) የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡በመሆኑም 
አመሌካች መስሪያ ቤት በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው 
ወገን በሔግ የተሰጠው መብት ይግባኝ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ መመስረት አይዯሇም፡፡በሔጉ 
የተዘረጋው ሥርዓት ይግባኝ ከሆነ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 እና 
አግባብነት ባሇቸው የፌትሒ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች መሰረት በጉዲዩ ሊይ የይግባኝ  
ሥሌጣን ያሇው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ሲጠቃሇሌም የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 
6፣17፣36 እና 49 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ  ከይግባኝ ትርጉምና አመሌካች መስሪያ ቤት 
ከተቋቋመበት አሊማና አመሌካች መስሪያ ቤት የሚያስፇፅማቸው ከአዋጅ ቁጥር 501/98 ውጪ 
ያለት ላልች ተዛማጅነት ያሊቸው ሔጎች ከዘረጉት የይግባኝ አቀራረብ ሥርኣት አንጻር ሲታይ 
በንግዴ ምሌክት ምዝገባ ጉዲይ ሊይ አመሌካች መስሪያ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇው 
ወገን ያሇው መብት በይግባኝ ሥርዓት የሚከበር እንጂ በቀጥታ ክስ የሚስተናገዴ 
አሇመሆኑን፣ይግባኙ መቅረብ ያሇበት ዯግሞ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ከሊይ 
የተመሇከተው የሔግ ትንታኔ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 59025 በቀረበው ተመሳሳይ የሔግ ጥያቄ 
ሊይ የተሰጠ ሲሆን ይህ የሔግ ትርጉም ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት 
በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ ነው፡፡በመሆኑም በሔጉ አግባብ 
እስካሌተሇወጠ ዴረስ ሇዚህ ጉዲይም ተፇፃሚነት ያሇው ሁኖ አግኝናሌ፡፡በዚህም መሰረት የፌርዴ 
ቤት የስረ ነገር ሥሌጣን በተከራካሪ ወገኖች ባይቀርብም በፌርዴ ቤቱ አነሳሽነትም መነሳትና 
ቀዴሞ እሌባት ማግኘት ያሇበት ነጥብ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 9 እና 231(1ሇ)) 
ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ጉዲዩን በቀጥታ ክስ በማየት ማስተናገደም ሆነ ይህንኑ ስህተት ሳያርሙ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 
ቤቶችም በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የበኩሊቸውን ውሳኔ መስጠታቸው ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 59025 
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ከሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም አንፃር ሲታይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 113848 ሏምላ 29 ቀን 2000 
ዓ.ም.፣የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 50700 ጥቅምት 19 ቀን 
2003 ዓ.ም.  እንዱሁም በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 76501 ነሏሴ 11 ቀን 
2001 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሸረዋሌ፡፡ 

2. የንግዴ ምሌክት ምዝገባ አቤቱታ ሊይ አመሌካች በሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ቅሬታ ያሇው 
ወገን ያሇው መብት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ማቅረብ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 
                         የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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የሰ/መ/ቁ. 36935 

የካቲት 27 ቀን 2004ዓ.ም.  

                             ዲኞች፡- መሥፌን ዕቁበዮናስ 

                                     አማረ አሞኘ 

                                     ዓሉ መሏመዴ 

                                     ነጋ ደፌሣ 

                                     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- አፌሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ) - አቶ ብርሃኑ ታዯሰ ቀረቡ 
           
ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ አቶ አዱሱ ደሬሳ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌትሏብሓር መዝገብ 
ቁጥር 36819 መስከረም 24 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የፌ/ብሓር ይግባኝ ችልት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 27357 መጋቢት 10 ቀን 2000 ዓ.ም. 
የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ችልት ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ ሇብዴር ውሌ የተሰጠ የገንዘብ 
ዋስትና ሰነዴ የሚያስከትሇውን ኃሊፉነት የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሳሽ፣ በዚህ ክርክር ተሳታፉ 
ያሌሆነው አቶ መሏመዴ አብዯሊ አንዯኛ ተከሳሽ፣ አመሌካች ሁሇተኛ ተከሳሽ በመሆን 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከሳሽ (ተጠሪ) ሇሥር ፌ/ቤት ታህሳስ 7 ቀን 1997 ዓ/ም ባቀረበው የክስ ማመሌከቻ፤ ሁሇተኛ 
ተከሳሽ (አመሌካች) ዯንበኛ አንዯኛ ተከሳሽ አቶ መሏመዴ አብዯሊ፤ ከከሳሽ ዴርጅት የወሰዯውንና 
መጠኑ ብር 1,930,066.61 (አንዴ ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሰሊሳ ሺህ ስዴሳ ስዴስት ብር ከስዴሳ 
ሳንቲም) የብዴር ገንዘብ አሌከፇሇም፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ አንዯኛ ተከሳሽ በብዴር የወስዯውን ገንዘብ 
የማይከፌሌ ከሆነ እሱ እስከ ብር 1,600,000 (አንዴ ሚሉዮን ሥዴስት መቶ ሺህ ብር) 
የሚከፌሌ መሆኑን በቁጥር YO/BOF/0478/00 በማረጋገጥ ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ 
የዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሰጥቶኛሌ፡፡ አንዯኛ ተከሳሽ እዲውን በብዴር ውለ መሰረት አሌከፇሇም፡፡ 
ሁሇተኛ ተከሳሽ በሰጠው የዋስትና ግዳታ መሰረት አንዯኛ ተከሳሽ ያሌከፇሇውን ብዴር ዕዲ 
እንዱከፌሇኝ ብጠይቀው ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ ሁሇተኛ ተከሳሽ ሇብዴሩ አከፊፇሌ 
በሰጠው ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ የዋስትና ግዳታ መሰረት አንዯኛው ተከሳሽ ያሌከፇሇውን 
የብዴር ገንዘብ ዕዲው ተከፌል እስከሚሇቅ ዴረስ ከሚታሰብ 13.5 ፏርሰንት ወሇዴና በዚህ ክስ 
ምክንያት ተከሳሽ ያወጣውን ወጪ ጨምሮ ተከሳሽ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ 
አቅርቧሌ፡፡ ከሳሽ ክሱን ያስረደሌኛሌ የሚሊቸውን የሰነዴ ማስረጃዎችና የማስረጃ ዝርዝር 
መግሇጫ ከክሱ ጋር በማያያዝ ያቀረበ መሆኑን የሥር ፌ/ቤት በውሳኔው አስፌሯሌ፡፡ 
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ሁሇተኛ ተከሳሽ (አመሌካች) መቃወሚያና መከሊከያ መሌስ ሇሥር ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛ 
ተከሳሽ የተቋቋመው ሇንብረት፣ ሇሰው አካሌና ህይወት፣ ሇኃሊፉነት የመዴን ዋስትና ሇመስጠት 
ነው፡፡ የተከሳሽ ባሇ አክሲዮኖችና የአስተዲዯር ቦርደ በማያውቁት ሁኔታ ከመዴን ሥራ ውጭ 
ተበዲሪውን ዕዲ ሇመክፇሌ የተሰጠው ዋስትና ግዳታ ሰነዴ ከሁሇተኛ ተከሳሽ መመስረቻ ጽሁፌ 
መተዲዯሪያ ዯንብ፣ ስሇ መዴን ሥራ ፇቃዴ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 86/1986 እና በኢትዮጵያ 
ብሓራዊ ባንክ ከተዯነገገው ውጭና ሁሇተኛ ተከሳሽ ከተቋቋመበት መሰረታዊ ዓሊማ ውጭ የሆነ 
ተግባር ነው፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ተራ የመዴን ሽፊን ሰጭ የኢንሹራንስ ዴርጅት ነው፡፡ የገንዘብ 
ዋስትና ሰነዴ በተሇይም ያሇ ቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ የዋስትና ሰነዴ ሇዚሁ ተግባር በተቋቋመ 
ሌዩ የዋስትና ኩባንያ የሚሰጥ እንጂ በተራ መዴን ዴርጅት ሚሰጥ የዋስትና ሰነዴ አይዯሇም፡፡ 
ከሳሽ ይህንን እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው የፇጸመው ተግባር ህገወጥ ነው፡፡ ስሇሆነም ከሳሽ 
ሊቀረበው ክስ ሁሇተኛ ተከሳሽ በኃሊፉነት የሚጠየቅበት ከውሌ ወይም ከህግ የመነጨ ኃሊፉነት 
የላሇበት በመሆኑ ከሳሽ ሁሇተኛ ተከሳሽን የሚከስበት ምክንያት የሇም፡፡ 

የሁሇተኛ ተከሳሽ ዋና ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ እንዴፇርም ሌዩና ግሌጽ የሆነ 
ሥሌጣን አሌተሰጠውም፡፡ ከሳሽ ሥሌጣን የላሇው መሆኑን እያወቀ ዋና ስራ አስኪያጁ 
የፇረመውን የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ በመቀበሌ የፇጸመው ተግባር ከጅምሩ ሔጋዊ ውጤት 
የላሇውና ፌርስ በመሆኑ ከሳሽ ተከሳሽን የሚከስበት ምክንያት የሇም፡፡ በኢንሹራንስ ውሌ 
ምክንያት የሚቀርብ ማንኛውም ክስ ሉጠየቅ የሚችሇው ጉዲቱ ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ በሁሇት 
ዓመት ውስጥ ብቻ መሆኑ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 674 ንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከሳሽ 
ክሱን ያቀረበው ሁሇት ዓመት ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ የሁሇተኛ ተከሳሽ 
ዋና ሥራ አስኪያጅ ሇከሳሽ ዋስትና ሰነዴ ሰጥቷሌ የሚባሌ ቢሆን የዋስትና ሰነደ የፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 1725(ሀ) እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1727(ሇ) በሚዯነግጉት መሰረት በሁሇት 
ምስክሮች ያሌተፇረመ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና ፇራሽ ነው፡፡ ከሳሽ አንዯኛ ተከሳሽ 
በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ተበዴሮ የወሰዯ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ ከሳሽ 
ተበዲሪው አንዯኛ ተከሳሽ ምን ያህሌ እንዯከፇሇና ምን ያህሌ ዕዲ እንዯሚፇሇግበት የሑሳብ 
መግሇጫ አሊቀረበም፡፡ የከሳሽ ክስ የህግ መሰረት የላሇው በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይዯረግሌኝ 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የከፌተኛ ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ ዕዲውን ያሌካዯ በመሆኑ የብዴር ገንዘቡን የመክፇሌ ኃሊፉነት 
አሇበት፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ከወሰዯው የብዴር ገንዘብ እስከ ብር 1,600,000 (አንዴ ሚሉዮን 
ስዴስት መቶ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ የዋስትና ሰነዴ ሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ዋስትና ሰነደ 
ከመጀመሪያው ፇራሽና በህግ ፉት ውጤት የላሇው ነው በማሇት ያነሳቸው ክርክሮች የህግ ዴጋፌ 
የሊቸውም፡፡ ከሳሽ ሁሇተኛ ተከሳሽ በሰጠው የዋስትና ግዳታ ሰነዴ መሰረት ገንዘቡን እንዱከፌሇው 
መጋቢት 30 ቀን 1994 ዓ/ም እና ጥቅምት 8 ቀን 1995 ዓ.ም. ማስጠንቀቂያ የሰጠ መሆኑን 
ስሊስረዲ ክሱ በይርጋ ቀሪ አይሆንም፡፡ የወሇዴ መጠኑም በብሄራዊ ባንክ የወጣውን የወሇዴ 
ተመን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ሁሇተኛው ተከሳሽ ያቀረበው ክርክር ተገቢ አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛ 
ተከሳሽ አንዯኛ ተከሳሽ ከከሳሽ ወስድ ካሌከፇሇውና ክስ ከቀረበበት የብዴር ገንዘብ ውስጥ ብር 
1,600000 (አንዴ ሚሉዮን ሥዴስት መቶ ሺህ ብር) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት የፌታብሄር ይግባኝ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የፌታብሄር ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ 
አጽንቶታሌ፡፡ 
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አመሌካች ሇዚህ ችልት የሰበር አቤቱታ ያቀረበው የከፌተኛው ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ነው፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸውን መከራከሪያዎች በሰበር አቤቱታው በመዘርዘር 
አቅርቧሌ፡፡ መጋቢት 27 ቀን 2000 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር ማመሌከቻ አመሌካች የገንዘብ ዋስትና 
የግዳታ ሰነዴ መስጠት በአመሌካች መመስረቻ ጽሁፌ፣ በመተዲዯሪያ ዯንቡ፣ ስሇ መዴን ንግዴ 
ሥራ ፇቃዴ በወጣው አዋጅ ቁጥር 86/1986 ዴንጋጌዎች ከተፇቀዯው ውጭ የሆነ ተግባር ነው፡፡ 
አመሌካች ሇተጠሪ የሰጠው የዋስትና ሰነዴ ህገ ወጥና ምንም አይነት ተጠያቂነት 
እንዯማያስከትሌ በመዘርዘር ያቀረብኩትን ክርክር የስር  ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት በማሇፌ 
መወሰናቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የአመሌካች ዋና ስራ አስኪያጅ በዴርጅቱ 
መተዲዯሪያ ዯንብና በንግዴ ህግ ቁጥር 363 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዘረዘሩትን የአስተዲዯር 
ተግባራትን ከማከናወን ውጭ ላልች ሌዩ ተግባራትን ማከናወን እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ 
የአመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ እንዱፇርም በንግዴ ህግ አንቀጽ 348 
ንዐስ አንቀጽ 3 ሌዩና ግሌጽ የሆነ ሥሌጣን አሌተሰጠውም፡፡ የዴርጅቱ ማኔጂንግ ዲይሬክተር 
የሰጠው የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የዋስትና ውሌ፣ መያዥያ ውሌ የመዋዋሌ ሥሌጣን የላሇው 
በመሆኑ ውለ ከጅምሩ ህጋዊ ውጤት የላሇውና ፌርስ ነው፡፡ 

የስር ፌ/ቤት አመሌካች የሰጠው የዋስትና ሰነዴ ነው በማሇት በተመሳሳይ ጉዲይ ላልች ችልቶች 
የኢንሹራንስ ፕሉሲ ነው በማሇት ከሰጡት የህግ ትርጉም የተሇየ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 
የዋስትና ሰነደ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ነው የሚባሌ ከሆነ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን 
የሁሇት ዓመት የይርጋ መከራከሪያ ውዴቅ ማዴረጉ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ በአመሌካች 
የተሰጠው የዋስትና ሰነዴ በህግ የተዯነገገውን ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት 
የላሇውና ፇራሽ ነው በማሇት ያቀረብኩትን ክርክር ህጉን በተሳሳተ መንገዴ በመተርጏም የታሇፇ 
በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባዋሌ፡፡ አመሌካች የዋስትና ሰነደን የሰጠው በተጠሪና 
ብዴሩን በወሰዯው በስር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው መሏመዴ በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ 
ተበዴሮ ከመውሰደ በፉት ነው፡፡ በአመሌካችና በተበዲሪው መካከሌ የብዴር ውሌ ከመፇረሙ 
በፉት የወጣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ህጋዊ ውጤት የሚኖረውና አመሌካችን 
የሚያስገዴዴ አይዯሇም በማሇት ያቀረብኩት ክርክር መታሇፈ መሰረታዊ ህግ ስህተት ያሇበት 
ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሳኔ ከሊይ የዘረዘርናቸው ተዯራራቢ 
መሰረታዊ የህግ ስህተቶች የተፇጸሙበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱሻርሌኝ በማሇት 
አመሌክቷሌ፡፡ 

አመሌካች መጋቢት 27 ቀን 2000 ዓ/ም ጽፍ ሊቀረበው የሰበር ማመሌከቻ ተጠሪ ጥር 15 ቀን 
2001 ዓ/ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ የአመሌካች መመስረቻ ጽሁፌ አንቀጽ 4 አመሌካች 
የተቋቋመው ከላልች ስራዎች በተጨማሪ አጠቃሊይ መዴን ሥራና የረዥም ጊዜ መዴን ዋስትና 
ሇመስጠት እንዯሆነ ይገሇጻሌ፡፡ አመሌካች በህግ ያሌተከሇከለ ሁለንም የመዴን ስራዎች 
ሇመስራት ይቻሊሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ኢንሹራንስ ዴርጅቶች ስሇሚሰሩት አጠቃሊይ 
የመዴን ስራና የረዥም ጊዜ የመዴን ዋስትና ሪፕርት የሚያዯርጉበትን ሇመወሰን ባወጣው 
መመሪያ የገንዘብ ዕዲ ሇመክፇሌ የሚሰጥ ዋስትና በጠቅሊሊ የመዴን ስራ ዘርፌ ውስጥ 
ከሚካተቱት ተግባራት አንዯኛው እንዯሆነ ይገሇፃሌ፡፡ ሇገንዘብ ዕዲ የሚሰጥ ዋስትና አንደ 
የመዴን አገሌግልት መሆኑ ሇጽንሰ ሀሳቡ በህግ መዝገበ ቃሊት የተሰጠው ትርጉም ያሳያሌ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ቁጥር 23/2000 እና 24/2004 
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ሇገንዘብ ዕዲ የሚሰጥ ዋስትና በመዴን ዴርጅቶች የሚሰራ ተግባር እንዯነበር በመግሇጽ ትርጉም 
ሰጥቶበታሌ፡፡ 

የአመሌካች ዴርጅት መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4(3) አመሌካች የተቋቋመው በአጠቃሊይ የመዴን 
ሥራና የረዥም ጊዜ መዴን ዋስትና ከመስጠት በተጨማሪ ሇኢንቨስትመንት አመች በሆኑ ላልች 
ሥራዎችን መስራትና እነዚህን የንግዴ ዓሊማ ሇመተግበር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ 
የሚያግዝ ማንኛውንም የንግዴ ሥራ እንዯሚሰራ የሚያረጋግጥ በመሆኑ አመሌካች የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መስጠት ይችሊሌ፡፡ አመሌካች ክሱ በሁሇት ዓመት ይርጋ ቀሪ ይሆናሌ 
በማሇት ያቀረቡትን መከራከሪያ የስር ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካች 
የሰጠውን የብዴር ክፌያ የዋስትና ግዳታ ሰነዴ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ወይም የሚተሊሇፈ ገንዘብ 
ሰነዴ ነው በማሇት ክስ አሊቀረበም፡፡ ስሇዚህ የይርጋው ጊዜ የሚታሰበው በፌታብሄር ህግ ቁጥር 
1845 በተዯነገገው መሰረት በመሆኑ ክሱ በይርጋ አይታዯግም፡፡ አመሌካች የዋስትና ሰነደ በህግ 
የተዯነገገውን ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇው ነው ያሇው አግባብነት 
የሇውም፡፡ የዋስትና ሰነደ በፌታብሄር ህግ ቁጥር 1922፣ በፌታብሄር ህግ ቁጥር 1925 እና 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1725 የተዯነገገውን ፍርም ያሟሊሌ አመሌካች የዋስትና ሰነደን የሰጠው 
በተጠሪና ብዴሩን በወሰዯው በስር አንዯኛ ተከሳሽ በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ተበዴሮ ከመውሰደ 
በፉት ስሇሆነ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም፡፡ 
የአመሌካች ዋና ስራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የመፇረም ሥሌጣን አሇው፡፡ የአመሌካች 
ዋና ስራ አስኪያጅ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 33 እና አንቀጽ 35 የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የመስጠት 
ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ የሚዯነግጉ በመሆኑ የአመሌካች ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም፡፡ 
የአመሌካች ስራ አስኪያጅ የዋስትና ሰነዴ የመፇረም ሥሌጣን የሇውም የሚባሌ ቢሆን፣ 
አመሌካች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1808 ንዐስ አንቀጽ 2 በሚዯነግገው መሰረት በሁሇት ዓመት 
የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ያሊቀረበ በመሆኑ በሰበር ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ሇውም፡፡ 
በአጠቃሊይ አመሌካች በስር ፌ/ቤት መከራከሪያ አዴርጎ ያቀረበው ክርክር የህግ መሰረት የላሇው 
በመሆኑ ውዴቅ መዯረጉ ተገቢ ነው፡፡ ስሇሆነም የሰበር ችልት የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት እንዱያሰናብተኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታው ያነሳቸውን ነጥቦች በማጠናከርና ጥር 22 ቀን 2001 ዓ.ም የተፃፇ 
አምስት ገጽ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ በሰበር ያቀረቡት ክርክር ይዘት ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው በዚህ መዝገብ ግራ ቀኙ የሚከራከሩባቸው 
ጉዲዮች ይህ ሰበር ችልት በሰበር መ.ቁ.40187 አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠባቸው ናቸው፡፡ 
በዚህ መዝገብ አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቧቸው ክርክሮች ውሳኔ ሉያገኙ የሚገባቸው የህግ 
ጭብጦች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. አመሌካች የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መስጠቱ አመሌካቹ የኢንሹራንስ ኩባንያ 
ከተፇቀዯሇት፣ ከተቋቋመበትና ህጋዊ ህሌውና አግኝቶ ከተመዘገበበት የንግዴ ዓሊማ ውጭ 
የተፇፀመ ተግባር በመሆኑ፣ በህግ ተጠያቂ ሌሆን አይገባኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር፣ የህግ 
መሰረት አሇው ወይስ የሇውም? 
2. አመሌካች የዴርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ የዋስትና ሰነዴ ሇማውጣት ሥሌጣን 
ሳይኖረው ፇርሞ የሰጠውን የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ በመቀበሌ ተጠሪ ሇፇጸመው ተግባር 
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ህጋዊ ተጠያቂነት የሇብንም፣ በማሇት አመሌካች ያቀረበው ክርክር መታሇፈ በአግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም? 
3. አመሌካች ሇተጠሪ የተሰጠው የገንዘብ ግዳታ የዋስትና ሰነዴ፣ ስሇ ዋስትና ውሌ 
የተዯነገጉትን ፍርማሉቲዎች የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና በኃሇፉነት 
የማያስጠይቅ ነው፣ በማሇት ያቀረበው ክርክር መታሇፈ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? 
4. ተጠሪ ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም? 
5. አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ መሰረት በኃሊፉነት ይጠየቃሌ 
ወይስ አይጠይቅም? አመሌካች በኃሊፉነት ይጠይቃሌ የሚባሌ ቢሆን የአመሌካች የኃሊፉነት 
መጠን ምን ያህሌ ነው? የሚለት ናቸው፡፡ 

1/ የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ይህ ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 40187 የሰጠው 
ሰፉ ትንታኔ በዚህ መዝገብ አመሌካችና ተጠሪ ሊቀረቡት ክርክር ገዥነት ያሇው ነው፡፡ 

ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 86/86 የመዴን ንግዴ ሥራ ዓይነቶች የሚሊቸው ሔግ 
አውጭው በአዋጁ ትርጉም የሰጣቸውን ጠቅሊሊ የመዴን ንግዴ ሥራ፣ ሇረዥም ጊዜ የሚቆይ 
መዴን ንግዴ ሥራ፣ የኢንሹራንስ ፕሉሲ(ፕሉሲ)፣ አብይ የመዴን ንግዴ ሥራ፣ ህይወት 
መዴንና የጠሇፊ መዴን ሥራዎችን ብቻ እንዲሌሆነ  

« መዴን ንግዴ ሥራ ዓይነቶች ወይም የንግዴ ሥራ ዓይነት ወይም ላልች ሥያሜዎች ባንኩ 
በዚህ አዋጅ በሚያወጣው መመሪያ የሚዯነገግ ትርጉም ይኖራቸዋሌ» በማሇት በአንቀጽ 2 ንዐስ 
አንቀጽ 4 በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ 

ይህ ዴንጋጌ አዋጁ ሲወጣ ትርጉም ያሌተሰጣቸውና ያሌተገሇጹ አዋጁ ተግባራዊ በሚሆንበት 
ሂዯት በተቆጣጣሪው የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ትርጉም የሚሰጣቸውና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች 
እንዱፇጽሟቸው የሚፇቀደ መዴን ንግዴ ስራ ዓይነቶች ሉኖሩ እንዯሚችለና የንግዴ 
ሥራዎቹም በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ትርጉም የሚሰጣቸው መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ ዴንጋጌው 
የመዴን ንግዴ ሥራ እንዱሰራ በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ፇቃዴ የተሰጠው የኢንሹራንስ 
ኩባንያ፣ በአዋጁ የተተረጎሙና የተገሇጹትን የመዴን ንግዴ ሥራዎች ብቻ ሳይሆን ላልች 
በብሓራዊ ባንክ ትርጉም የሚሰጣቸውን፣ የሚገሇጹትና የሚፇቀደሇትን የመዴን ንግዴ ሥራ 
ዓይነቶች ሇመስራት እንዯሚችሌ የሚዯነግግ ነው፡፡ 

አከራካሪው የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) ምን ዓይነት የህግ 
ተግባር እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ ቁጥር 23 /2002 እና በመመሪያ ቁጥር 
24/2004 በእንግሉዘኛ ቋንቋ ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ማሇት 
በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 1 እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 
1 ንዐስ አንቀጽ 3   " Financial gurantee bond shall mean an obligation undertaken 
by an insurance company to pay for the lending bank or another creditors or 
supplier all outstanding claims arising from the non payment by debtor or debtors" 
የሚሌ ትርጓሜ ሰጥቶታሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ እንዯ አውሮፒውያን አቆጣጠር 2002 
እና 2004 ዓ/ም ባወጣው መመሪያ፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) የማውጣት ተግባር እንዲይፇጽሙ 
ከሌክሎሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) የማውጣት ተግባር እንዲይፇጽሙ በግሌፅ 
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የተከሇከለ መሆኑን የዯነገገው በመመሪያ ቁጥር 23 /2002 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 
በመመሪያ ቁጥር 24/ 2004 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1 ነው፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ ብሓራዊ ባንክ መዴን ንግዴ ስራ የሚሰሩ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ 
በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) እንዲይሰጡ 
በመመሪያ በግሌጽ ከመከሌከለ በፉት በኢንሹራንስ ኩባንያዎች የተሰጡ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ 
ሰነድች የሚኖራቸውን ህጋዊ ውጤት ባወጣው መመሪያ ግሌጽ አዴርጓሌ፡፡ በኢትጵያ ብሓራዊ 
ባንክ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 ከመከሌከሊቸው በፉት 
በኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ የተሰጡ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች የፀኑና ሔጋዊ ውጤት 
ያሊቸው መሆኑን በመመሪያ ቁጥር 24/ 2004 አንቀጽ 3 በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ በላሊ አነጋገር 
አመሌካችና ላልች የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ቁጥር 
23 /2002 እና መመሪያ ቁጥር 24 /2004 በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
(Finanicial Gurantee Bond) እንዲይሰጡ ከመከሌከሊቸው በፉት፣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ 
ሰነዴ የመስጠት ሥራን እንዯ አንዴ የመዴን ንግዴ ሥራ አይነት ሲያከናውኑት የኖሩት ተግባር 
እንዯነበርና ይህም ተግባራቸው ህጋዊ ውጤት ያሇውና ኃሊፉነት የሚያስከትሌ መሆኑን የአዋጅ 
ቁጥር 86/86 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 4 ዴንጋጌና የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ያወጣውን 
መመሪያ ቁጥር 4/ 2004 አንቀጽ 3 ዴንጋጌዎች በጣምራ በማንበብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የኢትጵያ ብሓራዊ ባንክ በመጀመሪያ መመሪያ ቁጥር 23 /2002/ በማውጣት፣ 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial 
Gurantee Bond) እንዲይሰጡ የከሇከሊቸው፣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መስጠት 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ከተቋቋሙበት መዴን የንግዴ ዓሊማ ውጭ የሆነ ስራ ነው በማሇት 
አይዯሇም፡፡ በኢትጵያ ብሓራዊ ባንክ የተዯረገው ክሌከሊ መነሻ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የላሊውን 
ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሲሰጡ ተበዲሪው ብዴሩን ባሇመክፇለ 
ምክንያት በገቡት የዋስትና ግዳታ መሰረት ሇባሇመብቱ (አበዲሪው) የከፇለትን ገንዘብ ከባሇዕዲው 
ሇማስመሇስ የሚያስችሊቸው በቂ መያዥያ ሚሆን የተበዲሪው ንብረት ወይም ገንዘብ የማይዙ 
ወይም የማያገኙ በመሆኑና በአገሪቱ አስተማማኝ የሆነ የጠሇፊ መዴን ዋስትና የላሇ በመሆኑ 
ምክንያት፣ በኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሊይ የሚዯርሰውን ኪሳራ ሇመከሊከሌ በማሰብ መሆኑን 
በመመሪያው መግቢያ ሊይ በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር በተገሇጹት ምክንያቶች አመሌካች የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ግሌጽ መመሪያ 
በማውጣት፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
(Finanicial Gurantee Bond) እንዲይሰጡ ከመከሌከለ በፉት ወጭ አዴርጎ ሇተጠሪ የሰጠ 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች (Finanicial Gurantee 
Bonds) መስጠት ከተቋቋምኩበት የንግዴ ዓሇማ ውጭ የተፇጸሙ ተግባር በመሆኑ ሔጋዊ 
ውጤት የላሇውና አመሌካችን በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ የማይችሌ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር 
የህግ መሰረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች 
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ግሌጽ መመሪያ አውጥቶ ከመከሌከለ በፉት ሇተጠሪ የሰጣቸው 
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች (Finanicial Gurantee Bonds) ፣አመሌካች እንዱሰራ 
ከተፇቀዯሇት መዴን ንግዴ ሥራና ከተቋቋመበት የንግዴ ዓሊማ ውጭ የተሰጠ ሰነዴ በመሆኑ 
ሔጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ስህተት 
የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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2/ ሁሇተኛው ጭብጥ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድቹ ወጭ በሆኑበት ወቅት የአመሌካች ዋና 
ስራ አስኪያጅ የነበረውን ሥሌጣን የሚመሇከት ነው፡፡ የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን የተገዯበ መሆኑን 
በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የዋና ስራ አስኪያጁን ስሌጣን መገዯብና የስራ አስኪያጁ 
ስሌጣን ሊይ የተዯረገውን ገዯብ በንግዴ መዝገብ ውስጥ በሚጻፇው ቃሌ እንዴገባሇትና 
እንዴመዘግብሇት በግሌጽ ባቀረበው ማመሌከቻ ውስጥ በመግሇጽ፣ የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን 
የተገዯበ መሆኑ በግሌጽ በንግዴ መዝገብ በተመዘገበው ቃሌ ውስጥ እንዱመዘገብ ካሊዯረገ 
በስተቀር የህንን መከራከሪያ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉያዯርገው አይችሌም፡፡ ይህንንም 
ከንግዴ ሁጉ አንቀጽ 36 አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ (ሰ) ዴንጋጌዎች አቀራረጽና ይዘት ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን የተቀነሰ ወይም የተገዯበ መሆኑን 
በንግዴ መዝገብ በሰፇረው ቃሌ ውስጥ አሇማስመዝገቡ በስር ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 

አመሌካች በዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን የተቀነሰ መሆኑ 
እንዯተገሇጸ በመጥቀስ ተከራክሯሌ፡፡ ሆኖም ይህ የአመሌካች ክርክር የንግዴ ሔጉ በአንቀጽ 36 
ንዐስ አንቀጽ 1 ስራ አስኪሃጅነት ሥሌጣን ያሇው ሰው አንዴ ቅርንጫፌ ሥራ ሇማስኬዴ ብቻ 
ሥሌጣን በመስጠት ስሌጣኑን የተወሰነ ሇማዴረግ ይቻሊሌ፣ ስሇሆነም እንዯዚህ ያሇው የስሌጣን 
መቀነስ ማስታወቂያ በንግዴ መዝገብ ካሌተመዘገበ በስተቀር በዚህ ህግ አንቀጽ 121 መሰረት 
መቃወሚያ ሉሆንባቸው አይችሌም በማሇት በግሌፅ የዯነገገውን ያሊገናዘበ ነው፡፡ በተሇይም 
የአመሌካች ክርክር በግኝት ህጉ አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ (ሰ) እና የንግዴ ህጉ በአንቀጽ 36 
ንዐስ አንቀጽ 2 ላሊው አይነት  የስሌጣን መቀነስ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉሆንባቸው 
አይችሌም በማሇት ሇሶስተኛ ወገኖች በግሌጽ የሰጠውን ጥበቃ ያሊገናዘበና የህግ ዴጋፌና መሰረት 
የላሇው ነው፡፡ ሔግ አውጭው እነዚህን ዴንጋጌዎች የዯነገገው በግብይት ሂዯት ውስጥ አክሲዮን 
ማህበሩ ጋር ውሌ የሚዋዋለ ሰዎች የዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ መመርመርና ማንበብ 
እንዯሚያስፇሌጋቸውና ዴርጅቱ በንግዴ መዝገብ ያስገነዘባቸውን ፌሬ ጉዲዮች ብቻ በማየት 
ከአመሌካች ጋር በቅን ሌቦናው የሚዋዋለ ሶስተኛ ወገኖች ውሇታው በህግ ተፇጻሚነት 
የሚኖረው መሆኑን በማረጋገጥ ከፌተኛ ጥበቃ ሇመስጠት ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በዘረዘርናቸው 
ምክንያቶች አመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጁ ስሌጣን ሳይኖረው ሇፇረማቸው የገንዘብ ዋስትና 
የግዳታ ሰነድች በኃሊፉነት አሌጠየቅም በማሇት ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌ/ቤትና በይግባኝ 
ሰሚው ችልት ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ሥህተት ያሌተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3/ ሶስተኛ ጭብጥ አመሌካች ሇተጠሪ የተሰጠውን የገንዘብ ግዳታ የዋስትና ሰነዴ፣ ስሇ ዋስትና 
ውሌ የተዯነገጉትን ፍርማሉቲዎች የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና በኃሊፉነት 
የማያስጠይቅ ነው፣ በማሇት ያቀረበውን ክርክር የህግ መሰረት ያሇው መሆኑን መመርመር 
የሚጠይቅ ነው፡፡ በመጀመሪያ የዋስትና ሰነደ አመሌካች ሇላሊ ሰው ዕዲ ማሇትም የአቶ 
መሏመዴ አብዯሊ የብዴር ዕዲ ሇመክፇሌ የተሰጠ ሰነዴ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ሰነደ ስሇዋስትና 
ግዳታ በፌታብሄር ህግ አንቀጽ 1922 የተዯነገጉትን መሰረታዊ መስፇርት የሚያሟሊ መሆኑ 
የግዴ አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካች የሰጠው የዋስትና ሰነዴ መሆኑንና በፌታብሄር ህግ አንቀጽ 
1922 ንዐስ አንቀጽ 2 እና ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገጉትን መሰረታዊ ሁኔታዎች የሚያሟለ 
መሆኑን በስር ፌ/ቤት አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የዋስትና ሰነደ የፌታብሓር ሔግ አንቀጽ 1725 
ንዐስ አንቀጽ (ሀ) የፌታብሄር ሔግ አንቀጽ 1727 በተዯነገገው መሰረት በተጠሪና በሁሇት 
ምስክሮች አሌተፇረመም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ሆኖም ይህ የአመሌካች ክርክር (Finanicial 
Gurantee Bond) እንዯማንኛውም የዋስትና ውሌ በተዋዋይ ወገኖች የሚዘጋጅ ሰነዴ ሣይሆን 
የመዴን ንግዴ ሥራ እንዱሰራ የተፇቀዯሇት የኢንሹራንስ ኩባንያ በተሰጠው ሌዩ ፇቃዴ 
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ተጠቅሞ፣ የሚዘጋጀውና የላሊ ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ ራሱን ግዳታ ውስጥ የሚያስገባበት የማገቻ 
ሰነዴ እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 1 
እና በመመሪያ ቁጥር 24/ 2004 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 3 ሇገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነዴ 
(Finanicial Gurantee Bond) የተሰጠውን ትርጓሜ ግንዘቤ ውስጥ የሚያስገባ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

እንዯዚሁም አመሌካች የሰጠው የማገቻ ሰነዴ (Bond) የግዴ በምስክሮች መረጋገጥ የላሇበት 
መሆኑን ሔግ አውጭው በአዋጅ ቁጥር 110/1990 በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 ሇማገቻ ትርጉም 
ሲሰጥ "አንዴ ሰው ሇላሊው ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበት ማናቸውም ሰነዴ ወይም 
በምስክር የተረጋገጠ ሆኖ ነገር ግን በትዕዛዝም ሆነ ሇአምጭው የማይከፇሌበት፣ አንዴ ሰው 
ሇላሊው ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበትን ማናቸውንም ሰነዴ ይጨምራሌ" በማሇት 
ከተጠቀመው አገሊሇጽና በወቅቱ ሥራ ሊይ የነበረው በአዋጅ ቁጥር 57/1989 አንቀጽ 2 ንዐስ 
አንቀጽ 18 ሇዋስትና ሰነዴ ከተሰጠው ትርጓሜ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የአመሌካች 
ክርክር በአዋጅ ቁጥር 86/1986 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 4 ሥሌጣን የተሰጠው የኢትዮጵያ 
ብሓራዊ ባንክ አመሌካችና ላልች የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ሥያሜ የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) እንዲያወጡ በመመሪያ ከመከሌከሊቸው 
በፉት ወጭ ያዯረጓቸው የገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነድች (Finanicial Gurantee Bond) የጸኑና 
ህጋዊ ውጤት ያሇቸው መሆኑን " Finanicial Gurantee Bond or other unconditional 
bonds issued by insurance conpanies and outstanding before the effective date of 
these directives shall remain enforce until the expiry date or shall be phased out 
in line with an action plan submitted by each insurance company and agree with 
the bank" በማሇት የገሇጸውን የመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ይዘትና መሰረታዊ 
ዓሊማ የሚቃረንና የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ተበዲሪው አቶ መሏመዴ 
አብዯሊ ከተጠሪ የወሰዯውን የብዴር ገንዘብ ባይከፌሌ እሱ የሚከፌሌ መሆኑን በማረጋገጥ 
የሰጠውን የማገቻ ሰነዴ ሌዩ ባህሪ ያሇውና በኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሚዘጋጅና ወጭ የሚዯረግ 
የማገቻ ሰነዴ በመሆኑ፣ አመሌካች ሰነደ በሁሇት ምስክሮች ስሊሌተረጋገጠ የዋስትና ሰነደ ህጋዊ 
ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

4/ አራተኛው ጭብጥ ተጠሪ ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም? አመሌካች 
የሰጠው ሰነዴ የመዴን ውሌ አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የላሊ ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ የአንዴነት 
የዋስትና ግዳታ የገባ ሰው የዋናውን ባሇ ዕዲ ግዳታ ነጻ የሚያዯርጉ የይርጋና ላልች 
መከራከሪያዎች በማቅረብ ከኃሊፉነት ነጻ እንዯሚሆን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1926 ንዐስ 
እንቀጽ 1 ዴንጋጌ አቀራረጽ፣ ይዘትና ዓሊማ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዋሱ ሊይ 
ተፇጻሚነት የሚኖረው የይርጋ ጊዜ ገዯብ በዋናው ባሇዕዲ ሊይ ተፇጻሚነት ያሇው የይርጋ ጊዜ 
እንዯሆነ፣ በዋናው ባሇዕዲ ሊይ የተጀመሩ ክሶች ሇዋሱ መቆጠር የጀመረሇት የይርጋ ዘመን 
ያቋርጡበታሌ በማሇት ፌታብሓር ህግ ቁጥር 1929 የዯነገጉትን ምክንያት በማገናዘብ ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በአበዲሪው በተጠሪና በተበዲሪው አቶ መሏመዴ አብዯሊ መካከሌ የተዯረገው የብዴር 
ውሌ ሊይ ተፇጻሚነት ያሇው ስሇ ውልች በጠቅሊሊው የሚዯነግገው የይርጋ ጊዜ ገዯብ ነው፡፡ 
የአመሌካች (የዋሱ) ግዳታ ቀሪ የሚሆነው የዋናው ባሇዕዲ ግዳታ በይርጋ ቀሪ የሚሆንበት 
የይርጋ የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇጉዲዩ አግባብነት 
ያሇው የፌታብሄር ህግ ቁጥር 1845 እንዯሆነና ተጠሪ ያቀረበውን ክርክር መቀበሊቸውና ክሱ 
በይርጋ አይታገዴም በማሇት የሰጡት ውሳኔ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

www.abyssinialaw.com



391 
 

5/ አምስተኛው ጭብጥ አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ መሰረት 
በኃሊፉነት ይጠየቃሌ ወይም አይጠየቅም? በኃሊፉነት ይጠየቃሌ የሚባሌ ቢሆን የአመሌካች 
የኃሊፉነት መጠን ምን ያህሌ ነው? ሚሇው ነው፡፡ አመሌካች አቶ መሏመዴ አብዯሊ ከተጠሪ 
በብዴር የወሰዯውን ገንዘብ በብዴር ውለ መሰረት ካሌከፇሇ እስከ ብር 1,600,000 (አንዴ 
ሚሉዮን ሥዴስት መቶ ሺህ ብር) የሚዯርስ ገንዘብ ሇተጠሪ ሇመክፇሌ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ 
ሰነዴ ሰጥተዋሌ፡፡ ተበዲሪው ዕዲውን በብዴር ውለ መሰረት አሇመክፇለ በስር ፌርዴ ቤት 
ተረጋግጧሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች የዋስትና ግዳታ እስከሰጠበት 
ብር 1,600,000 (አንዴ ሚሉዮን ስዴስ መቶ ሺህ ብር) ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት የሰጡት ውሳኔ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1930፣ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1924 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 1922 ንዐስ አንቀጽ 2ን የመሰረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ እንዯዚሁም የስር ፌ/ቤት በዚህ ጉዲይ ምክንያት ተጠሪ ሇዲኝነት የከፇሇውን 
ገንዘብና ላልች ወጪዎች አመሌካች እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1931 ን መሰረት ያዯረገ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ከሊይ በዝርዝር ባየናቸው ጭብጦች ሊይ የሰጡት የህግ ትርጉምና ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 36819 መስከረም 24 ቀን 1999 
ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 27357 መጋቢት 10 ቀን 2000 የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፣ ሇሚመሇከተው ይተሊሇፌ፡፡ 

   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት/ዘ 
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 የሰ/መ/ቁ. 47004 

                                              መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 
                                                             
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት- ነ/ፇጅ ናሆም ሸዋንግዛው ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ባላ ገጠር ሌማት ዴርጅት - ጠበቃ በሻዲ ገመቹ አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች ሰጠ የተባሇው የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና (performance Bond) 
የሚገዛበት የሔግ ክፌሌን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ 
ያቀረበው ክስ የመዴን ውሌን መሠረት ያዯረገ ነውና በንግዴ ሔግ ቁጥር 674 በይርጋ ቀሪ 
ሆኗሌ ሲሌ የግሌግሌ ጉባኤ በአብሊጫ ዴምጽ የሰጠው ውሣኔ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩ የሚገዛው በፌትሏ ብሓር በተመሇከተው የዋስትና ዴንጋጌዎች እንጂ 
በንግዴ ሔጉ በተመሇከቱት ባሇመሆኑና ይርጋውም የአስር አመት ጊዜ ሁኖ ያሊሇፇበት ነው 
ተብል በጉባኤው ውሣኔ መሻሩን በመቃወም ነው፡፡ 
 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ቦንዴ ሇስራ ተቋራጩ 
የተሰጠው አረቦን /Premium/ ማስከፇሌ በመሆኑ፣ ይህንን ቦንዴ የሰጠው የመዴን ዴርጅት 
መሆኑን እና እንዯመቼውም የመዴን ውልች ኮንትራክተሩ ሇሶስተኛ ወገን ጥቅም መዴን የገባ 
መሆኑ ተረጋግጦ እየሇ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሔጋዊ ዴጋፌ 
የላሊቸው ምክንያቶች /ትንታኔዎችን/ በመስጠት የግሌግሌ ጉባኤው አብሊጫ ዴምጽ የሰጠውን 
ውሣኔ መሻሩ በንግዴ ሔግ ቁጥር 654 እና በአሇም አቀፌ ዯረጃ የታወቁትን አሰራሮችን የሚፃረር 
ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች ሰጠ የተባሇው የመሌካም ስራ አፇፃፀም 
ዋስትና ቦንዴ የሚገዛው በንግደ ሔጉ ስሇመዴን በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ነው ወይስ በፌትሏ 
ብሓር ሔጉ ስሇ ዋስትና በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ነው የሚሇው ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ ሇሰበር 
ችልቱ እንዱያቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በጽሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 
 

ተጠሪ ሇሰበር ችልት በሰጠው መሌስም ተጠሪ ሇሚያስራው መንገዴ የጨረታ አሸናፉ የሆነው 
አክሱም ኮንስትራክሽን በኮንስትራክሽን ውለ አንቀጽ 6 መሠረት የመሌካም ሥራ አፇፃፀም 
ዋስትና /Performance bond/ ሇማቅረብ በገባው ግዳታ መሠረት የአሁን አመሌካች ስራ 
ተቋራጩ ሇሚያዯርሰው ማናቸውም የውሌ ቃሇ አሇመጠበቅ እስከ ብር 1,101,890 ኃሊፉነት 
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በመውሰዴ ጥቅምት 10 ቀን 1989 ዓ.ም የተፇረመ የመሌካም ሥራ ዋስትና ሇተጠሪ 
መስጠቱን፣ ኮንትራክተሩ በውለ የገባውን ግዳታ ባሇመውጣቱ በቀረበው ክስ የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካች የተሰጠው ሰነዴ በፌ/ብ/ሔጉ የተመሇከተው ዋስትና 
ሁኖ  በንግዴ ሔጉ የሚገዛ የመዴን ሽፌን አይዯሇም በማሇት በ10 ዓመት በይርጋ አይታገዯም 
ሲሌ የጉባኤውን ብይን መሻሩ ሔጋዊ ነው፤ ሰነደ የተፃፇው “surety” ተብል እንጂ “insurer” 
አሇመባለን፣ ሔንፃ ተቋራጩ “contracter” እንጂ “insured” ተብል አሇመገሇጽን፤ ላልችም 
በውለ ውስጥ የተጠቀሱት የተዋዋዮች ወገኖች ስያሜ በፌ/ብ/ሔግ የተጠቀሰውን እንጂ በንግዴ 
ሔጉ የተጠቀሰውን “መዴን ሰጪ” እና “መዴን ተቀባይ” ያሌተባሇ መሆኑን፣ የግዳታ አቀባበሌ 
ባሔርያትም የመዴን ውሌን የሚመሇከት መሆኑን አመሌካች በግሌጽ “ዋስ” ተብል መግሇጽን፤ 
እንዱሁም ስሇ “performace bond” እና “bond” በተሇያዩ የሔግ መዝገብ ቃሊት እና በመረጃ 
መረብ የተሰጡትን ትርጓሜዎች እና መሠረት ሌማት በሥራና ከተማ ሌማት ሚ/ር የተዘጋጀ 
“የሲቪሌ ስራ ፔሮጀክቶች የውሌ እስታንዲርዴ” አካሌ በተዯረገው ፋዱክ ሰነዴ /FIDIC/ 
የተሰጠውን ትርጉም የሚያሳየው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የዯረሰበት 
ዴምዲሜ ተገቢ መሆኑን በመዘርዘር ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል 
ሉፀና ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ 
መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቅርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ ሇጭብጡ ምሊሽ ሇመስጠት ያመች ዘንዴም የኮንስትራክሽን ስራ ሌዩ ባህሪይን 
መመሌከት የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ ወይም (ቦንዴ) ትርጉሙን ማየትና የዚህን 
ሰነዴ ዓሊማ ከኢንሹራንስ ውሌ ሌዩ ባህርይ አንፃር ማየቱ አግባብነት ያሇው ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
 
እንዯሚታወቀው የኮንስትራክሽን ውሌ መንገዴ፣ ሔንፃ፣ የሃይሌ ማመንጫ፣ የአውሮፔሊን 
ማረፉያ፣ የባቡር ሏዱዴ፣ የውሃና ግዴብና ቁፊሮ እና ላልች የሲቪሌ ምህንዴስና ስራዎች 
ሇማስገንባትና ሇመገንባት የሚዯረግ ውሌ ሲሆን የውለ አመሰራትና ውጤት በፌትሏ ብሓር 
ሔግና ላልች አግባብነት ባሊቸው ሔጎች የሚገዛ ነው፡፡ የኮንስትራክሽን ውሌ ባሔርይው ሲታይ 
በተዋዋይ ወገኖች ብቻ የሚፇፀም ሳይሆን በበርካታ የውሌ ትስስሮች የተያያዘና ውለን 
ሇመዋዋሌም ሆነ ሇመፇፀም ብዙ ስራዎችን የሚጠይቅ ከመሆኑም በሊይ አፇፃፀሙ ረዘም ያሇና 
ተገቢውን ጊዜ የሚያስፇሌገው መሆኑ ይታመናሌ፡፡ 
ወዯ መሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ /ቦንዴ/ ትርጉሙንና ዓሊማ ስንመጣ ዯግሞ ታዋቂው 
የብሊክስ ልው የሔግ መዝገበ ቃሊት፡-  
“Peroformance bond is a bond given by a surety to ensure the timely 
performance of contract, a third parties agreement to guarantee the completion of 
construction contract upon the default of the general contractor. Also termed as 
completion bond, surety bond contract bond.” Suretyship bond a contractual 
arrangement between the surety, the principal and the oblige where by the surety 
agrees to protect the oblige if he default in perfoming the principals’’ contractual 
obligation.” The bond is the instrument which binds the surety” በማሇት 
የሚተረጉመው ሲሆን ከዚህም በቀሊለ መረዲት የሚቻሇው የመሌካም ሥራ አፇፃፀም /ቦንዴ/ 
ሰነዴ በውለ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውሌ ስሇመፇፀሙ ሇማረጋጥ የሚሰጥ ሰነዴ፣ ሶስተኛ 
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ወገን የሆነ አካሌ ስራ ተቋራጩ የኮንስትራክሽን ውለን ካሌፇፀመ ስራው በውሌ መሠረት 
እንዱፇፀም የሚሰጠው የዋስትና ሰነዴ መሆኑን፣ ቃለም የአፇፃፀም /ማስጠንቀቂያ/ ሰነዴ፤ 
የዋስትና ሰነዴ፣ የውሌ ሰነዴ በሚለ ቃሊቶች ሉተካ የሚችሌ መሆኑን፣ የዋስትና ሰነዴ ሰጪ 
ዋስ ተብል የሚጠራ ሶስተኛ ወገን መሆኑን፣ ይህም በባሇገንዘብ እና በባሇ እዲ መካከሌ የተዯረገን 
ውሌ አፇፃፀም ሇመጠበቅ የሚገባ ግዳታ መሆኑም፣ እና ዋሱ ግዳታ የገባበት ሰነዴ መጠሪያም 
ቦንዴ የሚባሌ ሰነዴ መሆኑ ነው፡፡ ከሊይ የተመሇከተው የሔግ መዝገብ ቃሊት የቃለ ፌቺ ስሇ 
መሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ጉዲይ ሁሇት ውልች የሚዯረጉ መሆኑን እና ሶስት ወገኖች 
መኖራቸውን ያመሌክታሌ፡፡ ይህንን ዓይነት የዋስትና ሰነዴ /ቦንዴ/ የማውጣት ወይም በመስጠት 
የሚታወቁት በዋናነት ባንኮች እና መዴን ዴርጅቶች እንዯሆኑም ያመሇክታሌ፡፡ 
 
በአገራችን የሔግ ማእቀፌ ውስጥ ያለትን አግባብነት ያሊቸውን ሔጏች ስንመሇከትም ስሇ ቴምብር 
ቀረጥ አከፊፇሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 110/1990 አንቀጽ 2/2/ የአማርኛ ቅጂ፡- 
“ማገቻ” ማሇት የተወሰነ ነገር በመፇፀሙ ወይም ባሇመፇፀሙ አንዴ ሰው ሇላሊው ገንዘብ 
ሇመክፇሌ ግዳታ የሚያገባበት ማንኛውም ሰነዴን ይጨምራሌ” በማሇት ሲያስቀምጥ የእንግሉዝኛ 
ቅጂው ዯግሞ፡- 
“Bond includes any instrument…whereby a person obliges him self to pay money 
to another” በሚሌ አስቀምጦታሌ፡፡ 
በዚህ አዋጅ “ቦንዴ ወይም ማገቻ” ሰፊ ያሇ ትርጉም የተሰጠው ሲሆን በተግባር የሚታወቁት 
በርካታ የቦንዴ ዓይነቶች እንዲለና እነዚህም በትርጉም ውስጥ ሉሸፇኑ እንዯሚችለ ተጠቃሹ 
አዋጅ ያሳያሌ፡፡ በዚህ መሠረት የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና /performance bond/ bid 
bond ወይም /የጨረታ ሰነዴ/ bail bond /የዋስትና ወረቀት/ /Treasury bond/ /የግምጃ ቤት 
ሰነዴ/ የመሳሰለት ትርጉሙ ሉያጠቃሌሌ ይቻሊሌ፡፡ እነዚህ ሰነድች የተወሰነ የገንዘብ ነክ ግዳታ 
መፇጠሩን የሚያመሇክቱ የገንዘብ ሰነድች አሉያም እንዯ አግባቡ የዋስትና ሰነድች ሆነው 
ሉያገሇግለ የታሰቡ መሆናቸውን ከትርጉማቸው ይዘትና መንፇስ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የዋስትና 
ሰነዴ ማሇት ሇፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታን ሇመፇፀም የሚሰጥ ወይም 
የሚያዝ ነገር ሲሆን፣ የግምጃ ቤት ሰነዴን፣ የተስፊ ሰነዴንና ቦንዴን ይጨምራሌ በማሇት በአዋጅ 
ቁጥር 57/1989 አንቀጽ 2(18) 18 ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡ ይህንኑ አዋጅ ቁጥር 57/1989 
ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቀጥር 648/2001 አንቀጽ 2(20) ስር ዯግሞ የዋስትና ሰነዴ ማሇት 
የፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታ ሇመፇፀም የሚሰጥ ወይም የሚያዝ ማንኛውም 
ሰነዴ ሲሆን፣የግምጃ ቤት ሰነዴን፣ የተስፊ ሰነዴንና ቦንዴን ይጨምራሌ የሚሌ ትርጉም 
ተሰጥቶታሌ፡፡ 
 
እንግዱህ ከሊይ በተጠቀሱት አዋጆች ስሇቦንዴ ትርጉም የተሰጠ ሲሆን አከራካሪውን ጉዲይ ሉገዙ 
ይችሊለ ተብሇው በተከራካሪ ወገኖች ሇክርክር መሰረት በሆኑት የፌትሏ ብሓር ሔጉና የንግዴ 
ህጉ ግን በዚህ ረገዴ በግሌጽ የተቀመጡ ወይም አመሌካች የሆኑ ዴንጋጌዎች የለም፡፡ በአንዴ 
ጉዲይ ቀጥተኛ ተፇጽሚነት ያሇው ሔግ ስሇአንዴ ቃሌ ግሌጽ የሆነ ትርጓሜ ያሇማስቀመጡ 
ከታመነ በስራ ሊይ ባለት ሔጎች ውስጥ ያሇውን ትርጉም መፇተሽና ሇአከራካሪው ቃሌ ትርጓሜ 
መስጠት የሚፇቀዴ ስሇመሆኑ የሔግ አተረጓጉም ዯንቦች የሚያሣዩት ነጥብ ነው፡፡ በመሆኑም 
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ስሇአመሌካች የስራ አፇፃፀም ትርጉም ሇመስጠት የኢንሹራንስ ውለን 
ከሚገዙ ሔጏች ውጪ ያለትን ላልች ሔጎችን ሇውሣኔው መሠረት ማዴረግ ተቀባይነት የላሇው 
ነው በማሇት የሚያቀረቡት ክርክር ሔጋዊ መሰረት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም ከሊይ 
የተጠቀሱት ሔጎችን መሰረት በማዴረግም የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና መሠረታዊ ባሔርይ 
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ከኢንሹራንስ ውሌና ከዋስትና ውሌ ማነፃፀሩ ጉዲዩን የሚገዛውን የሔግ ማእቀፌ ሇመሇየት 
የሚያስችሌ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 
 
በዚህም መሰረት ስሇ የመዴን /ኢንሹራንስ/ ውሌ ምንነት እና አፇፃፀሙን ስንመሇክት ዯግሞ 
በ1952 ዓ/ም በወጣው የንግዴ ሔግ በአንቀጽ 654 እስከ 712 ተዯንግጏ እናገኛሇን፡፡ የመዴን 
ውልች በጽሐፌ ከመዯረጋቸውም በሊይ “ፕሉሲ” በሚሌ ሌዩ ሰነዴ ሊይ መዯረግ ያሇባቸው 
መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1725(ሇ)፣1720፣1727 እና 1719(2) እንዱሁም ከን/ሔ/ቁጥር 657(1) 
ዴንጋጌዎች መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመዴን ውለ የሚፀናው 
ሲፇረም መሆኑን የተመሇከትን ሲሆን በመዴን ስራ ትሌቁ ነገር ተብል ሉወሰዴ የሚችሇው 
የአረቦን ጉዲይ ሲሆን መዴን ሰጪዎች በመዴን ገቢዎች ሊይ ሇሚዯርሰው አዯጋ ካሣ የመክፇሌ 
ግዳታ የሚገቡት ከመዴን ገቢዎች በአረቦን መሌክ ገንዘብ ስሇሚሰበሰቡ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ 
በመዴን ውሌ ከሚታወቁት ነጥቦች መካከሌ አንደ የመዴን ጥቅም /insurable interest/ 
የሚባሇው ሲሆን ይህም ከመዴን ሰጪው ካሣ የሚቀበሇው ጉዲት በዯረሰበት እሇት ጉዲት 
በዯረሰበት ንብረት ወይም እቃ ሊይ የመዴን ጥቅም ያሇው ሰው መሆኑን የሚያስገነዝበን ሲሆን 
የመዴን ጥቅም የላሇው ሰው ካሣ ሇመጠየቅ የሚያስችሇው የሔግ መሰረት የሇውም፡፡ የመዴን 
ጥቅም ያሇው ሰው ሲባሌ እንግዱህ በዯረሰው አዯጋ ወይም ጉዲት በትክክሌ የተጎዲ ወይም ሉጎዲ 
የሚችሌ ሰው ስሇመሆኑ ይታመናሌ፡፡ ጠቅሇሌ ተዯርጏ ሲታይ በን/ሔ/ቁጥር 654(1) ስር 
እንዯተመሇከተው የኢንሹራንስ ውሌ ኢንሹራንስ ሰጪ ተብል የሚጠራ ሰው ፔሪሚየም 
ተከፌልት አንዴ አይነት አዯጋ ሲዯርስ ተጠቃሚ ተብል ሇሚጠራ ሰው የተወሰነ ገንዘብ 
ሇመክፇሌ የሚገባው ግዳታ ሲሆን በንብረት ወይም በሰው ሔይወትና ጤንነት ወይም በላሊ 
መብት ሊይ የአዯጋው መዴረስ የውለን ውጤት ሇማስገኘት መሠረታዊ ሁኔታ በመሆኑ 
የአዯጋው አይነት ብዙ በመሆኑ በኢንሹራንስ የሚሸፇነው አዯጋ በውለ ሊይ የተመሇከተው ብቻ 
ይሆናሌ፡፡ በአንፃሩ የዋስትና ውሌ የፌ/ብ/ሔጋችን አንቀጽ 1920 እስከ 1951 ተዯንግጓሌ፡፡ 
እነዚህን የሔግ ዴንጋጌዎች በማነፃፀር የዋስትና ውሌ ሌዩ ባህርያትን ስንመሇከት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
1921 ዴንጋጌ የዋስትና ውሌ በችሮታ ሊይ የተመሰረተ ግዳታ መሆኑን፤ እንዱህም ሲባሌ ዋሱ 
ዋስ በመሆኑ የሚያገኘው ጥቅም የላሇ በመሆኑ አንዴ ሰው ባሇእዲው ሳይጠይቅ ወይም ሳያውቅ 
ዋስ መሆን እንዯሚችሌ መመሌከቱ ግንኙነቱ የግዴ ጥቅም ሊይ ያሌተመሰረተ መሆኑን 
የሚያሣይ ነው፡፡ የዋስትና ውሌ ላሊው ሌዩ ባሔርይ ውለ ዯባሌ መሆኑ በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 
1926(1) ስር እንዯተመሇከተው አቢይ ግዳታ ሲቀር የዋስትናው ግዳታ አብሮ የሚቀር መሆኑ 
የተዯነገገ በመሆኑ የዋስትና ውሌ እንዱኖር በዋስትና ሉረጋገጥ የሚሌች ግዳታ መኖር አሇበት፡፡ 
እንዱሁም የዋስትና ውሌ ግሌጽና የማያሻማ ግዳታ መሆን እንዲሇበት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1922(1) 
እና (2) ዴንጋጌዎች የተቀመጠ ሲሆን ከዚህ ዴንጋጌ በስተጀርባ ያሇው ምክንያትም ዋስትና አንዴ 
ሰው ራሱ በግሌ ተጠያቂ ሇማይሆንበት ግዳታ ሇላሊ ሶሰተኛ ወገን ብል የሚሰጠው ማረጋገጫ 
በመሆኑ ግዳታ ገቢው በግሌጽ ተረዴቶ ግዳታ ውስጥ እንዱገባ በማዴረግ ኃሊፉነቱን መሸከም 
ተገቢ መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ የዋስትና ውሌ  ግዳታ ከዋናው ግዳታ እኩሌ ስሇመሆኑ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1924(1) ስር የተመሇከተ ሲሆን ውለ ሇባሇ ገንዘቡ ብቻ የሚሰጥ ማረጋገጫ 
በመሆኑ ውጤት የሚኖረው በተዋዋዮቹ ማሇትም በዋሱና በባሇ ገንዘቡ መሃሌ ነው፡፡ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1922 (3) ስር እንዯተመሇከተው ላሊው የዋስትና ውሌ ሌዩ ባሔርይ የዋስትና 
ውለ የዋሱን ግዳታ መጠን በግሌጽ ማስቀመጥ ያሇበት መሆኑ ሲሆን የዋስትና ገንዘብ መጠን 
ዋስትና ውሌ ሊይ በግሌጽ ካሌተቀመጠ ዋስትናው ውጤት የሇውም፡፡ ጠቅሇሌ ተዯርጎ ሲታይ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1920 እስከ 1951 ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የዋስትና ውሌ ማሇት ሁሇት 
ሰዎች ባዯረጉት የባሇገንዘብነትና የባሇእዲነት ግዳታ ግንኙነት ውስጥ ከእነዚህ ተዋዋዮች ውጭ 
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የሆነ ላሊ ሶስተኛው ባሇእዲው እዲውን በመለ ወይም በከፉሌ ያሌከፇሇ መሆኑ ከተረጋገጠ ወይም 
ግዳታውን በውለ በተመሇከተው አኳኋን በአግባቡ ያሌተወጣ ከሆነ እኔ በባሇእዲው ሥፌራና 
አቋም ሁኜ እዲውን እከፌሊሇሁ ወይም ግዳታውን እወጣሇሁ ሲሌ ሇባሇገንዘቡ ማረጋገጫ 
የሚሰጥበት በሔግ አግባብ መቋቋሙ ከተረጋገጠ ከስተጀርባው ሇአፇፃፀሙ የሔግ ጥበቃ የሚያገኝ 
ውሌ ነው፡፡ 
 
ላሊው ከሊይ እንዯተመሇከትነው የዋስትና ግዳታ ሰነዴ ብዙ ሰነድችን ሉይዝ የሚችሌ መሆኑ 
ከሊይ የተመሇከተ ሲሆን የገንዘብ ዋስትና ግዳታ (financial Gureantee Bond) የሚጠቅስ 
ነው፡፡ ይህ ሰነዴ ምን አይነት የህግ ተግባር እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ 
ቁጥር 23/2002 እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 በእንግሉዘኛ ቋንቋ ትርጉም የሰጠበት መሆኑን፣ 
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ፣ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1ንዐስ አንቀጽ 1 እና 
በመመሪያ ቁጥር 24/2004 ዓ.ም አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ3  “Financial guarantee bond 
shall mean an obligation undertaken by an insurance company to pay for the 
lending bank or another creditors  or supplier all outstanding claims arising from 
the non payemt by debtor or debtors” የሚሌ ትርጓሜ ያሇው መሆኑ፣ ይህ ሰነዴ 
በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1(1) እና በመመሪያ ቁጥር 
24/2004 ዓ.ም አንቀጽ 1(3) ሇገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የሰጠው ትርጉምና ከሊይ በተጠቀሱት የሔግ 
ማእቀፍች ሔግ አውጭው የሰጠው ትርጓሜዎች ሲታዩ መሠረታዊ ባህሪውም ሆነ በይዘቱ 
የመዴን ውሌ ወይም የኢንሹራንስ ፕሉሲ ጋር የማይመሳሰሌና መሠረታዊ መስፇርት የሚያሟሊ 
ስሊሇመሆኑና መገዛት ያሇበትም በንግዴ ህጉ በተመሇከተው የይርጋ ዴንጋጌዎች ሳይሆን በፌትሏ 
ብሓር ሔጉ ዋስትናን በተመሇከተ በሚገዙ ሔጏች መሰረት ስሇመሆኑ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 
40187 በቀረበው ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን 
የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም የሰጠበት ሲሆን በተያዘው ጉዲይ አከራካሪው 
ነጥብ ሰነደ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ ሳይሆን የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ ነው፡፡ 
በብሓራዊ ባንክ ወጥቶ ተግባራዊ የሆነው ከሊይ የተጠቀሰው መመሪያ ስሇዚህ ሰነዴ የሚሰጠው 
ትርጉም የሇም፡፡ መመሪያው ትርጉም የሠጠው ስሇገንዘብ ዋስትና ሰነዴ ሲሆን ሇዚህም 
“Financial guarantee bond” shall mean a bond payable on demand issued by an 
insurance company obliging such insurance compamy to pay to a lending bank or 
another creditor or supplier all outstanding claims arising form non-payment by 
principal debtor or debtrs; በማሇት ከገሇፀ በሁዋሊ “unconditional bond” shall mean a 
bond other than financial gurantee bond issued by an insrance company that is 
payable to the beneficaiary on demand, without any preconditions attached to 
such payemnt” ሲሌ ያስቀምጣሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና የሏረጉ 
ስያሜ እንዲሇ ሲታይ አንዴ ሰው አንዴን የተሇየና የተወሰነ ስራ ሇላሊ ሰው ሇመስራት ግዳታ 
ከገባ ይኸው ሰው በውለ መሠረት የገባውን ግዳታ መፇፀም የሚችሌ መሆኑን ሇማረጋገጥ 
ላሊው ሰው የሚያቀርበው  ውሌ ነው፡፡ በመሆኑም የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ 
ብሓራዊ ባንክ በውለ የተገባው ግዳታ በአግባቡ መከናወን የሚችሌ በመሆኑን ሇማረጋገጥ 
የሚሰጥ ሰነዴ በመሆኑ “uncondtional bond” ተብል በተሰጠው ትርጉም ውስጥ የሚወዴቅ 
አይዯሇም፡፡ 
 
ከኮንስትራክክሽን ሰዎች ጋር በተያያዘ ተፇጽሚነት አሊቸው ከሚባለት ሰነድች መካከሌ አንደ 
የ”ፉዱክ” የውሌ ፍርም ነው፡፡ አሰሪ የሆነው ተጠሪና የስራ ተቋራጭ ባዯረጉት ውሌ የሥራና 
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ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የሲቪሌ ስራዎች ፔሮጀክት ስታንዯርዴ የውሇታቸው አካሌ እንዱሆን 
መስማማታቸው በፌሬ ነገረ ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ በስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴ የሲቪሌ ስራዎች 
ፔሮጀክት ስታንዲርዴ ዯግሞ “The FIDIC form of contract” አካሌ ነው፡፡ ይህ የፋዱክ ውሌ 
ፍርሙ የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሇኮንስራክሽን ስራው በውለ መሠረት መከናወን ዋስትና 
የሚሰጥ ሰነዴ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ 
 

ከሊይ እንዯተመሇከተው የኢንሹራንስ ፕሉሲ አይነተኛ ባህርይ መዴን ገቢው የኢንሹራንስ ሽፊን 
በተሰጠው ጉዲይ ሊይ መብት ወይም ጥቅም (insurable interst) ያሇው መሆኑን ይጠይቃሌ፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ከስራ ተቆራጩ ጋራ ባዯረገው ውሌ አከራካሪውን የመሌካም ስራ 
አፇፃፀም ዋስትና የግዳታ ሰነዴ እንዱቀርብ የፇሇገበት አይነተኛ ምክንያት ተጠሪ ሇሚሰራው 
መንገዴ የጨረታ አሸናፉ የሆነው አክሱም ኮንስትራክሽን በኮንስትራክሽን ውለ አንቀጽ 6 
መሠረት የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና /performance bond/ ሇማቅርብ በገባው ግዳታ 
መሠረት የአሁን አመሌካች ስራ ተቋራጩ ሇሚያዯርሰው ማናቸውም የውሌ ቃሌ አሇመጠበቅ 
እስከ ብር 1,101,890 ኃሊፉነት በመውሰዴ ኮንትራክተሩ በውለ የገባውን ግዳታ ባይወጣ በውለ 
መሰረት ስራው ባሇመስራቱ ሇሚዯርሰው ጉዲት አመሌካች የሚከፌሇው መሆኑን በማመን ነው፡፡ 
ተጠሪ የመንገዴ ስራውን የሰጠው ተቋራጭ መንገደን በውለ መሰረት ባሇመስራት ሇተጠሪ 
ባሇእዲ ከመሆን አሌፍ አመሌካች ሇመሌካም ስራ አፇፃፀም ሇመክፇሌ በተሰማማው ገንዘብ 
መከፇሌ ወይም አሇመክፇሌ ሊይ የመዴን መብት ወይም ጥቅም (insurable interest) ያሇው 
ወገን አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በአመሌካችና በአክሱም ኮንስትራክሽን ዴርጅት መካከሌ የተዯረገው 
ውሌ መዴን ውሌ ነው፣ ተጠሪ ዯግሞ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ተጠቃሚ ነው ብል ሇመዯምዯም 
አይቻሌም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የሰጠው የመሌካም ስራ አፇፃፀም ሰነዴ ስራ ተቋራጩ በውለ 
በተመሇከተው ጊዜና ሁኔታ የመንገዴ ግንባታው ስራውን ካሊከናወነ ተጠሪ በመሌካም ስራ 
አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ የተገሇፀውን ገንዘብ ሇመክፇሌ በሰነደ ውስጥ ሇተገሇፀው ስራ ብቻ ዋስትና 
የሰጠ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች የሰጠው የመሌካም ሰራ አፇፃፀም 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ስራ ተቋራጩ ስራውን ባይሰራ አመሌካች መጠኑ በሰነደ የተገሇፀውን 
ገንዘብ ሇመክፇሌ የአንዴነትና የነጠሊ የዋስትና ግዳታ የገባ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነዴ ነው፡፡ 
ከዚህም አንፃር አመሌካች የሰጠው የመሌካም ስራ አፇፃፀም ሰነዴ በመሰረታዊ ባሔሪውና ይዘቱ 
የመዴን ውሌ ሣይሆን ያሌተነጣጠሇ የዋስትና ግዳታ የገባ መሆኑን የሚያሣይ ሰነዴ በመሆኑ 
ሉገዛ የሚገባው በንግዴ ሔጉ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሣይሆን በፌታሏ ብሓር ሔጉ 
በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች የገባው የመሌካም ሥራ አፇፃፀም 
ዋስትና ግዳታ ከሊይ በዝርዝር በተመሇከቱት የፌሬ ነገር እና የሔግ ምክንያቶች የመዴን ውሌ 
ሳይሆን በፌ/ብ/ሔግ አንቀጽ 1920 እና ተከታዮቹ የሚሸፇን የዋስትና ውሌ ነው፣ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
1845 ስር የተመሇከተው የአስር አመት ይርጋ ጊዜም አሊሇፇም ተብል የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 410054 መጋቢት 30 ቀን 
2001 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ 

2. የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ግዳታ የኢንሹራንስ ውሌ ሳይሆን የዋስትና ውሌ በመሆኑ 
የሚገዛው በፌ/ብ/ሔጉ በቁጥር 1921 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የመሠረተው ክስ የአስር ዓመት ጊዜ አሊሇፇበትም ተብል መወሰኑ 
በአግባቡ ነው ብሇናሌ 

4. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ይግባኝ ባይ ዝርዝር የማቅረብ መብት ተጠብቋሌ፡፡ 

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 71134 
 ሰኔ 04 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 
አመሌካች፡- አቶ ያሬዴ ሲሳይ ከጠበቃ ግሩም አየሇ ጋር ቀረቡ  
ተጠሪ፡- አሌግሪን አግሮ ኢንደስትሪ  ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  
       ጠበቃ ውቤ ጓዲ ቀረቡ  
መዝገቡ ያዯረው ሇውሣኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የማህበር ይፌረስሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው 
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ባቀረበው ክስ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ማህበሩ 
የሚፇርስበት በቂና ትክክሇኛ ምክንያት የላሇ በመሆኑ የቀረበውን ክስ ወዴቅ በማዴረግ ውሣኔ 
መስጠቱ እና የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይሄንኑ ውሣኔ በማጽናቱ የተፇጸመው መሠረታዊ የህግ 
ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ የቀረበ ነው፡፡ 
 
አመሌካች ሏምላ 11 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጸፇ ባቀረበው አቤቱታ ተፇጸመ ያሇውን  መሠረታዊ 
የህግ ስህተት በማንሳት የተከራከረ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ፡-  የበታች ፌርዴ ቤቶች ማህበሩ 
አይፇርስም ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር የተቀመጠውን የማፌረሻ 
ምክንያት ሳይሆን ስሇማህበሮች በጠቅሊሊው የተመሇከተውን በመሆኑ ፣ እንዯዚህ ዓይነቱ ማህበር 
ፌጹም የሆነ መስማማት የሚጠይቅ ሁኖ እያሇ  እና አሇመግባባቱ ፌርዴ ቤት በዯረሰበት ሁኔታ 
ብርቱ ጭቅጭቅ የሇም በሚሌ መወሰኑ፣ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ማህበሩን በውክሌና 
ማስተዲዯራቸው እና በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 8.11 ስር 3ኛ ወገን ሉወከሌ የሚችሇው 
በሁለም  ጉዲዮች ሳይሆን አስፇሊጊ ሁኖ በታየ ጊዜ ብቻ በመሆኑ፣ ማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ጠርቶ 
የማያውቅ፣ ኦዱት ተዯርጎ የማያውቅ፣ ስራ አስኪያጅ ማህበሩን ሀብት ሇግሌ ጥቅማቸው 
የሚያውለት ሁኖ እያሇ እና ጉዲዮችን በሽምግሌና ታይቶ እሌባት ማግኘት ባሌቻሇበት ሁኔታ 
ማህበሩ ሉፇርስ አይገባም በሚሌ ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇው በመሆኑ ማህበሩ 
እንዱፇርስ፣ ስራ አስኪያጅ ዯግሞ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት እንዱባሌ እና ሂሣብ 
እንዱጣራ የሚሌ ነው፡፡  
 
ጉዲዩ ያስቀርባሌ ተብል ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት  ታዞ መስከረም 15 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም 
በሰጠው መሌስ አንዴ ማህበር ሲፇርስ በቂና ህጋዊ ምክንያቶች ሉሟለ የሚገባቸው  ስሇመሆኑ 
በጠቅሊሊውም ሆነ በሌዩ የማህበራት ማፌረሻ የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች ስር ተመሌክቶ እያሇ 
ይሄንን ባሊሟሊ መሌኩ የቀረበው ክስ ተቀባይነት ማጣቱ በአግባቡ በመሆኑ፣ ማህበራት ዯግሞ 
ከተቋቋሙበት ዓሊማ አኳያ ያሇበቂ ምክንያት  የሚፇርሱበት አግባብ ባሇመኖሩ፣ ዴርጅቱም 
አመሌካች እንዯሚሇው የከሰረ ሳይሆን ስራውን በአግባቡ እያከናወነ ያሇ በመሆኑ፣ በዴርጅቱ 
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ውስጥም ብርቱ ጭቅጭቅ አሇ ሇማሇት የማይቻሌ በመሆኑ እና ስራውንም በአግባቡ እያከናወነ 
ያሇ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ማህበሩ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት የሰጡት 
ውሣኔ በአግባቡ ነው በሚሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡ 
 
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ፌርዴ ቤቱም 
የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ 
የነበረው ጭብጥ አከራካሪው ማህበር አይፇርስም የተባሇበትን አግባብ ሇመመርመር በሚሌ 
በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ ተይዞ ከነበረው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ 
 
በዚሁ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ማህበሩ እንዱፇርስ የጠየቀበት 
ምክንያት ስራ አስኪያጁ ከባንክ ቤት ሇማህበሩ ስራ መበዯር ያሇባትን ገንዘብ ያህሌ ያሌተበዯረች 
ስሇመሆኑ፣ የማህበሩን ገንዘብ ሇግሌ ጥቅሟ አውሊሇች፣ ማህበሩም ኪሣራ ሊይ ስሇመሆኑ 
ማህበሩን በውክሌና ማስተዲዯሯ እና አሇመግባባት ስሇመፇጠሩ በማመሊከት እንዯሆነ መመሌከት 
ይቻሊሌ፡፡ ጉዲዩን የተመሇከቱት የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇማህበር መፌረስ ምክንያት ሁነው 
የቀረቡት ነጥቦች በማስረጃ አሌተረጋገጡም፣ ብርቱ ጭቅጭቅ አሇ ሇማሇት የማያስችለ፣ ከስራ 
አስኪያጅ ጋር አሇመግባባት በራሱ ብርቱ ጭቅጭቅ ተብል ማህበርን ሉያፇርስ የሚችሌ 
አይዯሇም  በሚሌ እና የማህበሩን ስራ አስኪያጅነት በውክሌና ማስተዲዯርን በተመሇከተም 
በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 8/1/ ስር የተፇቀዯ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም በሚሌ ውሣኔ 
ተሰጥቷሌ፡፡ 
 
ከዚህ ሁለ መረዲት የሚቻሇው አመሌካች ማህበሩ እንዱፇርስ ያቀረበውን ምክንያት በፌሬ ነገር 
ረገዴ ያሊስረዲ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የቀረቡት ምክንያቶች ዯግሞ እስካሌተረጋገጡ ዴረስ ሇማህበሩ 
ማፌረሻ ምክንያት ተዯርገው የማይወሰደ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አንዴ ማህበር ሉፇርስ 
የሚችሇው ዯግሞ ከንግዴ ህጉ አንቀጽ 217፣ 218 ፣ 511 እና 543 መመሌከት እንዯሚቻሇው 
በዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱት በርካታ ምክንያቶች እንዯተጠበቁ ሁነው በቂ እና ህጋዊ ምክንያት 
እንዯዚሁም በአባሊት መካከሌ ብርቱ ጭቅጭቅ መኖር ያሇበት ስሇመሆኑ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ 
ጉዲይ ግን የቀረበው ብርቱ ጭቅጭቅ ስሇመኖሩ መሠረት ያዯረገ ክርክር ሲሆን ይሄ ስሇመኖሩ 
ዯግሞ ያሌተረጋገጠ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ 
አመሌካች ሇማህበሩ ማፌረሻ ምክንያት ነው በማሇት ያቀረበውን ነጥብ እስካሊስረዲ  ዴረስ ዯግሞ 
ማህበሩ የሚፇርስበት በቂ ምክንያት የሇም ተብል መወሰደ የሚነቀፌበት አግባብ የሇም፡፡ 
 
ሆኖም ግን አመሌካች በማህበሩ የስራ አስኪያጅ አመራር ሊይ የስራው በውክሌና መተዲዯርን 
ጨምሮ የተሇያዩ ቅሬታዎች እንዲለት ግሌጽ ነው፡፡ አንዴ የኃ/የተ/የግሌ ማህበር ስራው በአግባቡ 
አሌተመራም በሚሌበት ወቅት ባሇው የማህበሩ መተዲዲሪያ ዯንብ ወይም አግባብነት ባሊቸው 
ህጎች እንዱስተካከሌ መጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገመንግስት አንቀጽ 37/1/ ስር 
ፌትሔ የማግኘት መብትን ከሚመሇከተው ዴንጋጌ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ 
ማህበሩን በውክሌና አስተዲዴራሇች ወይስ አሊስተዲዯረችም? ፣ አስተዲዴራ ከሆነስ ከማህበሩ  
መተዲዯሪያ ዯንብ አኳያ እና ከላልች አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር ተገናዝቦ መፌትሓ የሚያገኝ 
ጉዲይ ሁኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ከቀረበው የማህበር ይፌረስሌኝ ጉዲይ ጋር በማያያዝ 
በመተዲዯሪያ ዯንቡ የተፇቀዯ ነው በማሇት ማሇፌ ሇተነሳው ክርክር አግባብነት ያሇው ዴምዲሜ 
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ባሇመሆኑ እና የማህበሩ የስራ አመራር እንዱስተካከሌ ከሚቀርብ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ሉታይ 
የሚችሌ ፤ አሁን ከተነሳው ክርክር ጋር የሚታይ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ሁኖ 
አሌተገኘም በመሆኑም ይሄም ጉዲይ አመሌካች የማህበሩ የስራ አመራር አካሄዴን በተመሇከተ 
ጥያቄ ሲያቀርብ አብሮ ታይቶ እሌባት ሉያገኝ ሚችሌ ነው ብሇናሌ፡፡ ሆኖም በዚህ የማህበር 
ይፌረስሌኝ የክርክር ነጥብ ሊይ ማህበሩ የሚፇርስበት በቂ ምክንያት የሇም ተብል ውሣኔ 
መሰጠቱ ከውጤት አኳያ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፌበት አግባብ አሊገኘንም፡፡ 
ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች አከራካሪው ማህበር የሚፇርስበት በቂ ምክንያት አሌቀረበም 
በሚሌ አመሌካች ያቀረበውን ክስ ወዴቅ ማዴረጉ በአግባቡና የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 
1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 110861 ሏምላ ዏ8 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 

የፋ/የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝ/ቁ 173919 በቀን 3ዏ/9/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
የሰጡት ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች ያቀረበው ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ይፌረስሌኝ ክስ ወዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው 
ብሇናሌ፡፡ ይሄ ውሣኔ አመሌካች የማህበሩን የስራ አመራር ጉዴሇት በተመሇከተ እንዱስተካከሌ 
በሚሌ ከመጠየቅ የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሏምላ 27 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ 
ተነስቷሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
                                        የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ. 40186                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                 

የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

                         ዲኞች፡-  መስፌን ዕቁበዮናስ 

                                 አማረ አሞኜ 

                                 ዓሉ መሏመዴ 

                                 ነጋ ደፌሳ 

                                 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አፌሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ) አቶ ብርሀኑ ታዯሰ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡-  ዲሸን ባንክ (አ.ማ) ነገረ ፇጅ አቶ ዮናታን አስፊው ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር ዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ  ፌርዴ  ቤት  በፌታሏብሓር መዝገብ 
ቁጥር 41632 የካቲት 27  ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የፌታሏብሓር ይግባኝ ችልት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 24055 ሏምላ  30  ቀን  2000  ዓ.ም  
የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ  የህግ  ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ችልት ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ ሇብዴር ውሌ የተሰጠ የገንዘብ 
ዋስትና ሰነዴ የሚያስከትሇውን ኃሊፉነት  የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ  የታየው 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ ግሬስ  
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አንዯኛ ተከሳሽ፣ አመሌካች ሁሇተኛ ተከሳሽ በመሆን 
ተከራክረዋሌ፡፡  

ከሳሽ (ተጠሪ) ሇሥር ፌርዴ ቤት ነሏሴ 30 ቀን 1997  ዓ.ም  ባቀረበው የክስ ማመሌከቻ፤ 
ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር፣ ከከሳሽ  በብዴር ከወሰዯው ገንዘብ  ውስጥ የከፇሇው 
ተቀናንሶ ብር 5,494,328.29 (አምስት ሚሉዮን አራት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ሶስት መቶ ሃያ 
ስምንት ብር ከሃያ ዘጠኝ ሳንቲም) ውስጥ ሁሇተኛ ተከሳሽ (አመሌካች)  መጠኑ 3,500,000 
(ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) የሚዯርስ የብዴር ገንዘብ ተበዲሪው የማይከፌሌ ከሆነ 
እሱ የሚከፌሌ መሆኑን በማረጋገጥ  መጋቢት 17 ቀን 1993 ዓ.ም የገንዘብ ዋስትና የግዳታ 
ሰነዴ የሰጠ ሲሆን ይህንኑ የገንዘብ የዋስትና ሰነዴ፣ የካቲት 5  ቀን 1994 ዓ.ም፣ መጋቢት 11 
ቀን 1995  እና የካቲት 22  ቀን 1996 ዓ.ም  አዴሶታሌ፡፡ አንዯኛ ተከሳሽ ብር 5,494,328.29 
(አምስት ሚሉዮን አራት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ሶስት መቶ ሃያ ስምንት ብር ከሀያ ዘጠኝ 
ሳንቲም) ዕዲ አሇበት፡፡  ሁሇተኛ ተከሳሽ በሰጠው ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ የዋስትና ግዳታ 
መሰረት እንዱከፌሇኝ ብጠይቀው ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ ሁሇተኛ ተከሳሽ ሇብዴሩ 
አከፊፇሌ በሰጠው የዋስትና ግዳታ መሰረት አንዯኛ ተከሳሽ   ከሚፇሇግበት ዕዲ ውስጥ 
3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺ ብር) ገንዘቡ ተከፌል እስከሚያሌቅ  ዴረስ  
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ከሚታሰብ  አሥራ አራት ፏርሰንት ወሇዴና በዚህ ክስ ምክንያት ከሳሽ ያወጣውን ወጭ ጨምሮ 
ተከሳሽ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ፡፡ ከሳሽ ክሱን ያስረደሌኛሌ የሚሊቸውን የሰነዴ ማስረጃዎችና 
ማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ ከክሱ ጋር በማያያዝ ያቀረበ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በውሳኔው  
አስፌሯሌ፡፡ 

በሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ የሆነው (አመሌካች) የመጀመሪያ ክስ መቃወሚያና የመከሊከያ መሌስ  
አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ዴርጅቱ የተቋቋመው ሇንብረት፣ ሇሰው አካሌና የሔይወት፣ 
ሇኃሊፉነት የመዴን ዋስትና ሇመስጠት ነው፡፡ የሁሇተኛ ተከሳሽ ባሇ አክሲዮኖችና የአስተዲዯር 
ቦርደ በማያውቁት ሁኔታ ከመዴን ሥራ ውጭ የአንዯኛ ተከሳሽን የብዴር ዕዲ  ሇመክፇሌ 
የተሰጠው  የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ከሁሇተኛ ተከሳሽ መመስረቻ ጽሁፌ፣ የመተዲዯሪያ 
ዯንብ፣ ስሇ መዴን ሥራ ፇቃዴ የወጣውን ህግ የሚጥስ  በመሆኑ ሁሇተኛው ተከሳሽ ኃሊፉነት 
የሇበትም፡፡ የሁሇተኛው ተከሳሽ ሥራ አስኪያጅ  በፌታብሓር  ህጉ፣ በአፌሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ) 
መተዲዯሪያ ዯንብና በንግዴ ሔጉ የተዘረዘሩትን የአስተዲዯር ተግባራትን ከማከናወን ውጭ ላልች 
ሌዩ ተግባራትን ማከናወን እንዯማይችሌ  በግሌጽ  ተቀምጧሌ፡፡  የሁሇተኛ ተከሳሽ ዋና ሥራ 
አስኪያጅ የሰጠውን የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ በመቀበሌ ሇከሳሽ የፇጸመው  ተግባር ከጅምሩ ሔጋዊ 
ውጤት የላሇውና ፌርስ  በመሆኑ ከሳሽ ሁሇተኛ ተከሳሽን የሚከስበት ምክንያት የሇም፡፡ 
በኢንሹራንስ ውሌ ምክንያት የሚቀርብ ማንኛውም ክስ ሉጠየቅ የሚችሇው ጉዲቱ ከዯረሰበት ጊዜ 
ጀምሮ በሁሇት ዓመት ውስጥ ብቻ  መሆኑ በንግዴ ህጉ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከሳሽ ክሱን 
ያቀረበው ሁሇት ዓመት ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ፡፡ 

የሁሇተኛ ተከሳሽ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሰጥቷሌ የሚባሌ ቢሆን ሰነደ የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 1725(ሀ) እና የፌታሏብሓር ህግ ቁጥር 1727(ሇ) በሚዯነግጉት መሰረት በሁሇት 
ምስክሮች ያሌተፇረመ  በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና ፇራሽ ነው፡፡ ከሳሽ  በሁሇተኛ 
ተከሳሽ  ተሰጥቶኛሌ የሚሇው ሰነዴ ገንዘብ መጠኑ ብር 3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት 
መቶ ሺህ ብር) መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ከሳሽ ሁሇተኛው ተከሳሽ በሰነዴ ከሰጠው ዋስትና በሊይ 
እንዱከፇሇው ያቀረበው ክስ የህግ መሰረት የሇውም፡፡ ከሳሽ ብዴሩን ሇወሰዯው ግሬስ ኃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ተበዴሮ የወሰዯ መሆኑን የሚሳይ ማስረጃ 
አሊቀረበም፡፡ ከሳሽ እዲው ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ የሚታሰብ አሥራ አራት ፏርሰንት ወሇዴ 
ሁሇተኛ ተከሳሽ እንዱከፌሇው ያቀረበው ክስ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2479 ንዐስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌዎች የሚጥስና የህግ መሰረት የላሇው በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ውዴቅ በማዴረግ ያሰናብተኝ፡፡ 
ከሳሽ ከሁሇተኛ ተከሳሽ ተሰጥቶኛሌ የሚሇው የዋስትና ሰነዴ ከሳሽ ከተበዲሪው ጋር ያዯረገው 
ብዴር ውሌ የተዯረገበት ጊዜና የብዴሩ መጠን የሚገናኝ  ባሇመሆኑ ሁሇተኛ ተከሳሽ በኃሊፉነት 
አይጠየቅም፡፡ የከሳሽ አዴራጎት የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ስሇ ገንዘብ ዋስትና ሰነድች ያወጣውን 
መመሪያ በመጣስ የተፇጸመ ስሇሆነ ክሱ ውዴቅ ሆኖ እንዱሰናበት በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተከሳሽ 
ክሱን ሇመከሊከሌ ይጠቅሙኛሌ የሚሊቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች ከመሌሱ ጋር በማያያዝ ያቀረበ  
መሆኑንና ማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ እንዲቀረበ ከሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

የፋዳራሌ  ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ተበዲሪውን  ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር  የብዴር  ሂሳብ መግሇጫ ከሳሽ እንዱቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ የብዴር የሂሳብ 
መግሇጫ ቀርቦሇታሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሁሇተኛ ተከሳሽ  ሥራ አስኪያጅ ወጭ አዴርጎ 
በሰጣቸው የገንዘብ ዋስትና ሰነድች በኃሊፉነት ይጠየቃሌ ወይስ አይጠየቅም? ሁሇተኛ ተከሳሽ  
በኃሊፉነት የሚጠየቅ ቢሆን የመክፇሌ ኃሊፉነቱ ምን ያህሌ ነው?  የሚለትን ጭብጦች 
መሥርቷሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ  ቤት ተከሳሽ የገንዘብ ዋስትና ሰነድችን መስጠት ከተቋቋመበት 
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ዓሊማ ውጭ የሆነ ተግባር አይዯሇም፡፡ ተከሳሽ  የኢትዮጵያ ብሓራዊ  ባንክ  ባወጣው መመሪያ 
ክሌከሊ እስካዯረገበት ጊዜ ዴረስ የሰጣቸው ገንዘብ ዋስትና ሰነድች ሔጋዊ ውጤት ያሊቸው 
ናቸው፡፡ የተከሳሽ ዴርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ  የገንዘብ  ዋስትና ሰነድችን የመፇረም ሥሌጣን 
በንግዴ ህጉ የተሰጠው በመሆኑና ሁሇተኛ ተከሳሽ  በህጉ  መሰረት  የሥራ አስኪያጁን ሥሌጣን 
ያሌገዯበ በመሆኑ፣ ሥራ አስኪያጁ ሇከሳሽ ፇርሞ በሰጣቸው የገንዘብ ዋስትና ሰነድች በኃሊፉነት 
ይጠየቃሌ፡፡  ከሳሽ  ክሱን ያቀረበው በንግዴ ህጉ የተመሇከተው  የይርጋ ጊዜ ገዯብ ከማሇፈ 
በፉት  ስሇሆነ የከሳሽ ክስ  በይርጋ  አይታገዴም፡፡  አንዯኛ ተከሳሽ ከሚፇሇግበት ዕዲ ውስጥ 
ሁሇተኛ ተከሳሽ ብር 3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) ከሣሽ ማስጠንቀቂያ 
ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ በአንዴነትና በነጠሊ የመክፇሌ ኃሊፉነት 
አሇበት በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታሏብሓር ችልት  አቅርቦ ይግባኝ  ሰሚው ችልት የሥር ፌርዴ ቤት 
ውሳኔ  አጽንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ነሏሴ 15 ቀን 2000 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር ማመሌከቻ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረባቸውን 
ክርክሮች በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የተቋቋመው አጠቃሊይ የመዴን ሥራና የረዥም 
ጊዜ የመዴን ዋስትና ሇመስጠት ነው፡፡  አመሌካች ከመዴን ሥራ ውጭ የብዴር ዕዲ ሇመክፇሌ  
የዋስትና ግዳታ ሰነዴ ሇመስጠት አይችሌም፡፡ ገንዘብ ዋስትና መስጠት በአመሌካች መመስረቻ 
ጽሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ፣ ስሇ መዴን ሥራ ፇቃዴ ከወጣው አዋጅ ቁጥር 86/1986 
ዴንጋጌዎች ውጭና አመሌካች ከተቋቋመበት መሰረታዊ ዓሊማ ውጭ የሆነ ሇባንክ ብቻ የተፇቀዯ 
ተግባር ነው፡፡ ተጠሪ ይህንን እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው የፇጸመው ተግባር ህገ-ወጥና ምንም 
አይነት ተጠያቂነት አያስከትሌም፡፡ የአመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጅ በዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብና 
በንግዴ ሔግ ቁጥር 363 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዘረዘሩትን የአስተዲዯር ተግባራትን ከማከናወን 
ውጭ ላልች ሌዩ ተግባራትን ማከናወን እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ የአመሌካች ዋና ሥራ 
አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ እንዱፇርም በንግዴ ህግ አንቀጽ 348 ንዐስ አንቀጽ 3 ሌዩና 
ግሌጽ የሆነ ሥሌጣን አሌተሰጠውም፡፡ ሥራ አስኪያጁ  የሰጠው የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ 
የኢንሹራንስ ፕሉሲ አይዯሇም፡፡  የስር ፌርዴ ቤት የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የኢንሹራንስ ፕሉሲ 
አንዴና ተመሳሳይ አዴርጎ በመውሰዴ ከጅምሩ ሔጋዊ ውጤት የላሇውና ፌርስ የሆነውን፣ 
ተግባር ህጋዊ ውጤት አሇው በማሇት የተሰጠው ውሳኔ የህግ  ስህተት  የተፇጸመበት ነው፡፡ 
የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች የሰጠው የዋስትና ሰነዴ ኢንሹራንስ ፕሉሲ ነው በማሇት የህግ 
ትርጉም ከሰጠ በኋሊ አመሌካች ያቀረበውን ሁሇት ዓመት የይርጋ መከራከሪያ  ውዴቅ ማዴረጉ  
እርስ በርሱ የሚቃረንና ወጥነት የላሇው ነው፡፡  በአመሌካች ተሰጠ የተባሇው የዋስትና ሰነዴ  
በሔግ የተዯነገገውን ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና  ፇራሽ  ነው፡፡  
የዋስትና ሰነደን የሰጠው በተጠሪና ብዴሩን በወሰዯው ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 
በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ተበዴሮ  ከመውሰደ በፉት ነው፡፡  በአመሌካችና  በተበዲሪው መካከሌ 
የብዴር ውሌ ከመፇረሙ በፉት የወጣ ሰነዴ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት ሉኖረውና አመሌካችን 
የሚያስገዴዴ አይዯሇም፡፡  የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሳኔ ከሊይ 
የዘረዘርናቸውን ተዯራራቢ መሰረታዊ የህግ ሥህተቶች የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ 
እንዱሻርሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ጥር 15 ቀን 2001 ጽፍ ባቀረበው መሌስ አመሌካች በሔግ 
ያሌተከሇከለ ሁለንም የመዴን ሥራዎች ሇመሥራት ይችሊሌ፡፡  የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ 
ባወጣው መመሪያ ቁጥር 23/2000  እና  24/2004  ሇገንዘብ  ዕዲ የሚሰጥ ዋስትና በመዴን 

www.abyssinialaw.com



405 
 

ዴርጅቶች የሚሰራ ተግባር መሆኑን  በመግሇጽ ትርጉም  ሰጥቶበታሌ፡፡  አመሌካች ክፌያ 
እየተቀበሇ መዴን አገሌግልት  የሚሰጥ በመሆኑ የዴርጅቱ ማኔጅንግ ዲይሬክተር ተገቢውን 
አረቦን በማስከፇሌ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የመስጠት ሥሌጣን አሇው፡  ከዚህ በተጨማሪ ንግዴ 
ህጉ አንቀጽ 35 የዴርጅቱ ማኔጅንግ ዲይሬክተር የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የመስጠት ሥሌጣን 
ያሇው ስሇመሆኑ የሚዯነግግ በመሆኑ የአመሌካች ማኔጅንግ  ዲይሬክተር የፇፀመው ተግባር 
ህጋዊ ውጤት አሇው፡፡ አመሌካች ክሱ ሁሇት ዓመት የይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት  
ያቀረብኩትን መከራከሪያ የስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ማዴረጉ  መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት 
በማሇት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የህግ መሰረት የሇውም፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በወጣው 
23/2002 ሇገንዘብ  ዕዲ  ስሇተሰጠ  የዋስትና ሰነዴ መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  አመሌካች ሰነደን 
የሰጠው 1993  ዓ.ም ሲሆን ሰነደን በየዓመቱ ሲያዴስ ቆይቶ ይህንኑ የገንዘብ ዋስትና  ሰነዴ  
መስከረም 5  ቀን 1997 የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 
3 መሰረት  እንዱራዘም  ያዯረገ  በመሆኑ  የይርጋ  ጊዜ  ገዯቡ አሊሇፇም፡፡ አመሌካች የዋስትና 
ሰነደ በሔግ የተዯነገገውን ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና  ፇራሽ  ነው 
በማሇት  ያቀረበው ውለ የመዴን ፕሉሲ አወጣጥ ፍርም የሚያሟሊ በመሆኑ ተቀባይነት 
የሇውም፡፡  ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሳኔ  የህግ ስሔተት 
የላሇበት በመሆኑ ሰበር ችልቱ በማጽናት እንዱያሰናብተኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
በሰበር አቤቱታው ያነሳቸውን ነጥቦች በማጠናከር ጥር 22 ቀን 2001 ዓ.ም. የተጻፇ ስዴስት ገጽ 
የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር  የክርክሩ  አመጣጥና  ግራ ቀኙ በሰበር ያቀረቡት ክርክር  ይዘት ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው በመጀመሪያ አመሌካች የሰጠው የገንዘብ 
ዋስትና ሰነዴ ህጋዊነትና የሰነደን ሔጋዊ ባሔሪና ሰነደ ህጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ ነው ወይስ 
አይዯሇም?  በሚለት ነጥቦች ሊይ ግራ ቀኙ ያቀረቧቸውን ክርክሮች ቅዴሚያ በማየት መወሰን 
አስፇሊጊ ሆኖ  አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የሰጠሁት የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ ምንም 
አይነት ኃሊፉነትን የማያስከትሌና  ምንም  አይነት ህጋዊ  ውጤት የላሇው ነው በማሇት 
ያቀረባቸው መከራከሪያዎች የህግ መሰረት ያሊቸው ናቸው ወይስ  አይዯለም?  የሚሇውን 
መሰረታዊ ጭብጥ በመያዝ የሚከተለትን ዝርዝር ጭብጦች በቅዯም ተከተሌ አይተናሌ፡፡  በሰበር 
የታዩት ዝርዝር የህግ  ጭብጦችም፡- 

1/አመሌካች የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መስጠት አመሌካቹ የኢንሹራንስ ኩባንያ 
ከተፇቀዯሇት፣ ከተቋቋመበትና ህጋዊ ህሌውና አግኝቶ ከተመዘገበበት የንግዴ ዓሊማ ውጭ 
የተፇጸመ ተግባር በመሆኑ፣ በህግ ተጠያቂ ሌሆን አይገባኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር፣ የሔግ 
መሰረት አሇው ወይስ የሇውም? 

2/ አመሌካች የዴርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ ሇማውጣት ሥሌጣን 
ሣይኖረው ፇርሞ የሰጠውን የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ በመቀበሌ ተጠሪ ሇፇጸመው ተግባር 
ህጋዊ ተጠያቂነት የሇብኝም፣ በማሇት ያቀረበውን ክርክር በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው 
ችልት የታሇፇው በአግባቡ ነው  ወይስ  አይዯሇም? 

3/አመሌካች የተሰጠው የገንዘብ ግዳታ የዋስትና ሰነዴ፣ ስሇ ዋስትና ውሌ የተዯነገጉትን 
ፍርማሉቲዎች የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና በኃሊፉነት የማያስጠይቅ 
ነው፣በማሇት ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት ያሇፈት በአግባቡ 
ነው ወይስ አይዯሇም ? 
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4/ ተጠሪ ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም?  

5/አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የገንዘብ  የዋስትና የግዳታ ሰነዴ መሰረት በኃሊፉነት ይጠየቃሌ 
ወይስ አይጠቅም?  በኃሊፉነት ይጠየቃሌ  የሚባሌ ቢሆን የአመሌካች የኃሊፉነት መጠን ምን 
ያህሌ ነው?  

1/የመጀመሪያው ጭብጥ አመሌካች እንዱሰራው ከተፇቀዯሇት መዴን ንግዴ ሥራና 
ከተቋቋመበትና ህጋዊ ህሌውና አግኝቶ ከተመዘገበበት የንግዴ ዓሊማ ጋር የተያያዘ ነው፡፡  አንዴ 
የንግዴ ዴርጅት በንግዴ መዝገብ ውሰጥ ያስመዘገበውንና በጋዜጣ ታትሞ የወጣውን ጉዲይ 
መከራከሪያ ሉያዯርገው እንዯሚችሌና  ሶስተኛ  ወገኖች በንግዴ መዝገብ የገባውን ጉዲይ 
አሊውቅም ነበር ብሇው ማስረጃ ማቅረብ የማይፇቀዴሊቸው መሆኑን በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 120 
ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡  አመሌካች በህግ ከተፇቀዯሇትና ኩባንያው ከተቋቋመበት የንግዴ 
ዓሊማ ውጭ በተፇጸመ ተግባር  በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባኝም በማሇት የሚከራከረው፣ የንግዴ 
ሔጉ አንቀጽ 26ና  የንግዴ  ሔጉ አንቀጽ 120 ንኡስ አንቀጽ 2  ዴንጋጌ  ሇጉዲዩ አግባብነትና 
ተፇጻሚነት  ያሊቸው በመሆኑ በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባኝም በማሇት ነው፡፡   

ሆኖም ከሊይ የተጠቀሱት የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 26ና አንቀጽ 120 ንኡስ አንቀጽ  2  ሇጉዲዩ  
አግባብነትና ተፇጻሚነት የሚኖራቸው በመጀመሪያ አመሌካች ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበር ከተጠሪ የተበዯረውን ገንዘብ ካሌከፇሇ አመሌካቹ እስከ 3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን 
አምስት መቶ ሺህ ብር) የሚከፌሌ መሆኑን በመግሇጽ የሰጠው የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
አመሌካች እንዱሰራው ያሌተፇቀዯሇት፣ አመሌካች  ከተቋቋመበት የንግዴ ዓሊማ  ውጭ የሆነ፣  
አመሌካች ከሚሰራው የመዴን ንግዴ ሥራ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላሇው ወይም 
አመሌካች እንዲይሰራው በህግ በግሌጽ የተከሇከሇ ተግባር መሆኑ ሲረጋገጥ በመሆኑ በመጀመሪያ 
ይህንን ነጥብ  ቅዴሚያ በመስጠት አይተነዋሌ፡ 

አከራካሪው የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee Bond) ምን አይነት የህግ 
ተግባር እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 እና በመመሪያ ቁጥር 
24/2004 በእንግሉዝኛ ቋንቋ ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ፣ በመመሪያ 
ቁጥር 23 /2002 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 1  እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 1 ንዐስ 
አንቀጽ 3  ” Financial guarantee bond  shall mean an obligation undertaken by an 
insurance company to pay for the lending bank or another creditors or supplier all 
outstanding claims arising from the  non Payment by debtor or debtors. “ የሚሌ 
ትርጓሜ ሰጥቶታሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ  እንዯ አውሮፒውያን አቆጣጠር 2002 ዓ.ም ና 
2004 በወጣው መመሪያ፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ  ዋስትና 
የግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee Bond)  የማውጣት ተግባር እንዲይፇጽሙ በግሌጽ 
ከሌክሎሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee Bond)  የማውጣት ተግባር እንዲይፇጽሙ 
በግሌጽ የተከሇከለ መሆኑን "Insurance companies are prohibited from issuing a 
Financial Guarantee Bond, by whatever name it may be referred to, in any form 
what so ever."  በማሇት በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1 የዯነገገ ሲሆን 
Insurance companies are prohibited from issuing a Financial Guarantee Bond,  by 
whatever name it may be referred to, in any form wether conditional or otherwise. 
በማሇት በመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1 ግሌጽ ክሌከሊ አዴርጎበታሌ፡      

www.abyssinialaw.com



407 
 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የመዴን ንግዴ ሥራ የሚሰሩ የኢንሹራንስ 
ኩባንያዎች፣ በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee 
Bond)   እንዲይሰጡ በመመሪያ በግሌጽ ከመከሌከለ በፉት በኢንሹራንስ ኩባንያዎች የተሰጡ 
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች የሚኖራቸውን ህጋዊ ውጤት ባወጣው መመሪያ ግሌጽ 
አዴርጓሌ፡፡ በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 እና በመመሪያ ቁጥር 
24/2004 ከመከሌከሊቸው በፉት በኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ የተሰጡ የገንዘብ የዋስትና ግዳታ 
ሰነድች የጸኑና ሔጋዊ ውጤት ያሊቸው መሆኑን በመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 3 በግሌጽ 
ተዯንግጓሌ፡፡ በላሊ አነጋገር አመሌካችና ላልች የኢንሹራንስ  ኩባንያዎች የኢትዮጵያ ብሓራዊ 
ባንክ  ባወጣው መመሪያ ቁጥር 23/2002  እና መመሪያ ቁጥር 24/2004 በማናቸውም ስያሜ 
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial Gurantee Bond) እንዲይሰጡ ከመከሌከሊቸው 
በፉት፣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ የመስጠት ሥራን እንዯ አንዴ የመዴን ንግዴ ሥራ 
አይነት ሲያከናውኑት የኖሩት ተግባር እንዯነበርና ይህም ተግባራቸው ህጋዊ ውጤት ያሇውና 
ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 86/86 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 4 ዴንጋጌና 
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ያወጣውን መመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 3  ዴንጋጌዎች በጣምራ 
በማንበብ  ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ  በመጀመሪያ መመሪያ ቁጥር 23/2002 
በማውጣት፣የኢንሹራንስ  ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
(Financial Guarantee Bond) እንዲይሰጡ የከሇከሊቸው፣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
መስጠት የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ከተቋቋሙበት የመዴን የንግዴ ዓሊማ ውጭ የሆነ ሥራ ነው 
በማሇት አይዯሇም፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የክሌከሊ መነሻ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የላሊውን 
ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሲሰጡ ተበዲሪው ብዴሩን ባሇመክፇለ 
ምክንያት በገቡት የዋስትና ግዳታ መሰረት ሇባሇመብቱ (አበዲሪው) የከፇለትን ገንዘብ ከባሇዕዲው 
ሇማስመሇስ የሚያስችሊቸው በቂ መያዣ የሚሆን የተበዲሪው ንብረት  ወይም ገንዘብ የማይዙ 
ወይም የማያገኙ በመሆኑና በአገሪቱ አስተማማኝ የሆነ የጠሇፊ መዴን ዋስትና የላሇ በመሆኑ 
ምክንያት፣ በኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሊይ የሚዯርሰውን ኪሳራ ሇመከሊከሌ በማሰብ  መሆኑን  
በመመሪያው  መግቢያ  ሊይ  በግሌጽ  አስፌሮታሌ፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር በተገሇጹት ምክንያቶች አመሌካች የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ግሌጽ መመሪያ  
በማውጣት፣ የኢንሹራንስ  ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
(Financial Guarantee Bond) እንዲይሰጡ ከመከሌከለ በፉት ወጭ አዴርጎ ሇተጠሪ የሰጣቸው 
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች (Financial Guarantee Bonds) ከተቋቋመበት የንግዴ ዓሊማ 
ውጭ የተፇጸሙ ተግባራት በመሆናቸው ሔጋዊ ውጤት የላሊቸውና አመሌካችን በኃሊፉነት 
ሉያስጠይቁ የማይችለ ናቸው በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ መሰረት የላሇው ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ 
ግሌጽ መመሪያ አውጥቶ ከመከሌከለ በፉት ሇተጠሪ የሠጣቸው የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች 
(Financial Guarantee Bonds)፣አመሌካች እንዱሰራ ከተፇቀዯሇት የመዴን ንግዴ ሥራና  
ከተቋቋመበት የንግዴ ዓሊማ ውጭ የተሰጡ ሰነድች በመሆናቸው ሔጋዊ  ውጤት የሊቸውም 
በማሇት ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

2/ ሁሇተኛው ጭብጥ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድቹ ወጭ በሆኑበት ወቅት የአመሌካች  ዋና 
ሥራ አስኪያጅ የነበረውን ሥሌጣንና ሉፇጽማቸው የሚችሊቸው የህግ ተግባሮች ምንዴን ናቸው? 
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አመሌካች የዋና ስራ አስኪያጁን  ሥሌጣን  በህግ የተቀመጡ ሁኔታዎች  በማሟሊት  ገዴቧሌ 
ወይስ አሌገዯበም  የሚለትንና ላልች ተያያዥነት ያሊቸውን ነጥቦች መመርመር የሚጠይቅ 
ነው፡፡  አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 86/1986 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 4 እና  
በአንቀጽ 6 የተዯነገጉትን ሌዩ መስፇርቶች በማሟሊት ተመዝግቦና ፇቃዴ አግኝቶ የመዴን ንግዴ 
ሥራ የሚያከናውን የአክሲዮን ማህበር (የኢንሹራንስ ኩባንያ) ነው፡፡  የመዴን ንግዴ ሥራ 
ሇማከናወን የተቋቋመና ፇቃዴ ያገኘ የአክሲዮን ማህበር 

 የመዴን ሥራውን  በዋና  ኃሊፉነት  የሚመራሇት ሥራ አስኪያጅ የሚኖረው መሆኑ፣  

 ሥራ አስኪያጁ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የሚወጣውን መስፇርት የሚያሟሊ መሆን 
እንዯሚገባውና ሥራውን የሚሰራው  በብሓራዊ  ባንኩ ስምምነትና ዕውቅና እንዯሚሆን፣ 

  የስራ አስኪያጁ  ማንነት የትምህርት  ዯረጃ ችልታና ላልች ዝርዝር ሁኔታዎች ብሓራዊ 
ባንክ  የስራ አስኪያጆችንና ረዲቶችን ዝርዝር ሁኔታዎች ሇመመዝገብ ባዘጋጀው መዝገብ 
የሚመዘገብ መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 86/1986 አንቀጽ 32፣ አንቀጽ 33ና አንቀጽ 34  
ዴንጋጌዎችን ይዘት በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

ሆኖም አዋጁ ከሊይ የተቀመጡትንና በብሓራዊ ባንክ የሚወጡ መስፇርቶችን ማሟሊቱ ተረጋግጦ 
የኢንሹራስ ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ስሇሚኖረው ሥሌጣንና ኃሊፉነት አዋጁ በዝርዝርና 
በግሌጽ አይዯነግግም፡፡  አዋጅ ቁጥር 86/1986 “ሥራ አስኪያጅ”  ማሇት በማናቸውም የማዕረግ 
ሥም  ቢጠራም የዴርጅቱን ሥራን ሇመምራት በዋና ኃሊፉነት  የሚጠራ  ሰውና  ሇእርሱ  
ወይም ሇምክትለ በቀጥታ ተጠሪ የሆኑ ላልች የኩባንያው ኃሊፉዎች ናቸው፤ በማሇት አንቀጽ 2 
ንዐስ አንቀጽ 20  ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡  በዚህ  ዴንጋጌ ሇኢንሹራስ ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ  
የተሰጠው ትርጓሜ የሥራ አስኪያጁን ሥሌጣንና ኃሊፉነት ሇመገንዘብ ጠቀሜታ ያሇውና 
አመሊካች (indicative) የሆነ ዴንጋጌ  ነው፡፡ ሆኖም ዴንጋጌው የኢንሹራስ ኩባንያ ዋና ሥራ 
አስኪያጅ ያሇውን ዝርዝር ሥሌጣንና ሉፇጽማቸው የሚችሊቸው የህግ ተግባሮች ሇመወሰን በቂ 
አይዯሇም፡፡  በመሆኑም የአመሌካች ዴርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ አከራካሪዎቹን የገንዘብ ዋስትና 
የግዳታ ሰነድች በተሰጡበት ጊዜ  የነበረውን ሥሌጣንና ሉፇጽማቸው የሚችሊቸው የህግ 
ተግባሮች ሇመወሰን አግባብነት ካሊቸውና ከሊይ ከጠቀስናቸው የአዋጅ ቁጥር 86/1986 
ዴንጋጌዎች በተጨማሪ የአንዴ አክሲዮን ማህበር  ሥራ አስኪያጅ በንግዴ ሔጉ የተሰጠውን 
ሥሌጣንና ኃሊፉነት መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በንግዴ ሔጉ መሰረት ስሇተቋቋሙ የአክሲዮን ማህበራት ፔሬዝዯንት፣ ዋና ሥራ አስኪያጅና 
ጸሏፉ ሥሌጣን  የሚዯነግገው የንግዴ ሔግ  አንቀጽ 348 ንዐስ አንቀጽ 3 ሥራ አስኪያጁ 
በአስተዲዯሩ ምክር ቤት እንዯሚሾምና የስራ አስኪያጁን ሥሌጣን  በተመሇከተ የንግዴ ህጉ 
አንዯኛ መጽሏፌ፣ አንቀጽ 34፣ አንቀጽ 35፣ አንቀጽ 109 ንዐስ አንቀጽ 1(ረ) እና አንቀጽ 121 
ንዐስ አንቀጽ (ሰ) ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ እንዯሚሆኑ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 
348 ንዐስ አንቀጽ 3 ስሇ ሥራ አስኪያጁ  አመዲዯብ (ሹመት) የሚዯነግገው  ክፌሌ ከሊይ 
በዝርዝር የተገሇጹት ማሻሻያዎች በአዋጅ ቁጥር 86/86 ዴንጋጌዎች ተዯርገውበታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 
በንግዴ ህጉ አንቀጽ 348 ንዐስ አንቀጽ 3 ስሇ ሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን ተገቢነት እንዲሊቸው 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች የአመሌካች ዴርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ በወቅቱ የነበረውን ሥሌጣን 
ሇመወሰን ገዥነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ የዴንጋጌዎቹን ይዘት ስንመሇከት 
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 የንግዴ ሔግ  አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 109 ንዐስ አንቀጽ(ረ) የአክሲዮን 
ማህበሩ (አመሌካች) በሥራ አስኪያጅነት የሾመውን ሰው በንግዴ መዝገብ ማስመዝገብ 
እንዯሚገባው  የሚዯነግጉ ናቸው፡፡ 

 የንግዴ ሔግ  አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 2 ከሊይ በተገሇጹት የህግ ዴንጋጌዎች መሰረት ንግዴ 
ዴርጅቱ ባይፇጽም የሚከተሇውን ውጤት ይዯነግጋሌ፡፡ ዴንጋጌው የአክሲዮን ማህበሩ (አመሌካች) 
የሥራ አስኪያጁን ሹመት በንግዴ መዝገብ ሳያስገባ ቢቀር እንኳን ሥራ አስኪያጁ  ከተሾመበት 
ቀን ጀምሮ ሥራውን ሇማከናወን የሚችሌ መሆኑን የሚዯነግግ  ይዘት ነው፡፡ 

 “ስሇ ሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን” የሚሌ ርዕስ ያሇው የንግዴ ሔግ  አንቀጽ 35“  ከሶስተኛ  
ወገኖች ጋር በሚያገናኙት ጉዲዮች ሁለ ሥራ አስኪያጁ ከነጋዳው ሥራ ጋር  ነክነት ያሊቸውን 
ማናቸውም ግዳታዎች ሇመፇረምና የሚተሊሇፈ ሰነድችን (ኔጎሸብሌ ኢንስትሩመንትስ) ጭምር 
መፇረም ሥሌጣን እንዲሇው ይቆጠራሌ”  በማሇት በንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ የሚዯነግግ ሲሆን፣ 

  “የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ( ሰ) ነጋዳው ወይም የአክሲዮን ማህበሩ የሥራ 
አስኪያጁ ሥሌጣን የቅርንጫፈን ወይም የውክሌናውን ሥራ ብቻ በማካሄዴ የተወሰነ መሆኑ 
በንግዴ መዝገብ በገባው ቃሌ ውስጥ የላለ ከሆነ ቅን ሌቦና ያሊቸው ሦስተኛ ወገኖችን 
መቃወሚያ ሉሆኑ  አይችለም”  በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  

 የአንቀጽ 35 ንኡስ አንቀጽ 2  በሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን  ሊይ  ሔግ  አውጭው  የተጣሇውን 
ገዯብ ምን እንዯሆነ የሚዯነግግ ሲሆን “ሥሌጣን ያሇው ሥራ አስኪያጅ በግሌጽ ሥሌጣን 
ካሌተሰጠው በስተቀር የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን መያዣ ማዴረግ፣ ንግዴ መዯብሩን መሸጥ፣  
ማከራየት ወይም በዕዲ ማስያዝ አይችሌም” በማሇት በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ 

አመሌካች  ዋና ሥራ አስኪያጁ የፇጸመው ተግባር  ከነበረው ሥሌጣን ውጭ ነው በማሇት 
በተጠሪ ሊይ ያቀረበው መከራከሪያ ተቀባይነት የሚኖረው ከሁሇት ሁኔታዎች አንዯኛው መሟሊቱ 
ሲረጋገጥ ነው፡፡ የመጀመሪያው ሥራ አስኪያጁ  ህግ አውጭው አስገዲጅ  በሆነው በንግዴ ህግ 
አንቀጽ 35 ንዐስ አንቀጽ 2 የዯነገገውን ክሌከሊ ወይም የስሌጣን ገዯብ በመተሊሇፌ አመሌካች 
በግሌጽ ሥሌጣን ሳይሰጠው በዴንጋጌው ከተዘረዘሩት አንዯኛውን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን 
ተግባራት የፇጸመ መሆኑ የተረጋገጠ  ሲሆን  ነው፡፡ ሁሇተኛው የዴርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ 
ፇቃጅነት ባሇው በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 35 ንዐስ አንቀጽ 1 የተሰጠውን ሥሌጣን አመሌካች 
የንግዴ ህግ አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ(ሰ) የተዯነገገውን መስፇርት በሟሟሊት የገዯበው ሆኖ 
እያሇ አመሌካች ያስቀመጠውን የስሌጣን  ገዯብ  በመተሊሇፌ ሥራ  አስኪያጁ  ተግባሩን  
የፇጸመ መሆኑ  ሲረጋገጥ  ነው፡፡  

ከሊይ በሔግ የተቀመጡትን ሁሇት መስፇርቶች መሰረት በማዴረግ የአመሌካችን ክርክር 
መዝነናሌ፡፡  የአመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጅ ተበዲሪው ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 
ከተጠሪ ተበዴሮ የወሰዯውን ገንዘብ በብዴር ውለ በተገሇጸው ጊዜ ውስጥ ካሌከፇሇ፣ አመሌካች 
በዋስትና ሰነደ  እስከገሇጸው ብር 3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) 
የሚከፌሌ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነዴ ፇርሞ የሰጠ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሰበር 
አከራካሪ አይዯሇም፡፡ ይህ የአመሌካች ሥራ አስኪያጅ የፇጸመው ተግባር፣ የኢትዮጵያ ብሓራዊ 
ባንክ በአዋጅ ቁጥር 86/86 አንቀጽ 4 ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
ወጭ አዴርጎ የመስጠት የመዴን ንግዴ ሥራ አይነት እንዯሆነ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ 
እንዯዚሁም የአመሌካች ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነደን የፇረመው የኢትዮጵያ 
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ብሓራዊ ባንክ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
ወጭ እንዲያዯርጉ በመመሪያ ከመከሌከለ በፉት ስሇመሆኑ በሥር ፌርዴ ተረጋግጧሌ፡፡  

የአመሌካች ሥራ አስኪያጁ የፇጸመውና በዚህ ጉዲይ አከራካሪ የሆነው ተግባር የአመሌካችን 
የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን መያዣ ማዴረግ ወይም ንግዴ መዯብሩን መሸጥ ወይም ማከራየት 
ወይም  ኩባንያውን በዕዲ የማስያዝ ተግባር አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የንግዴ ሔግ ቁጥር 
35 ንዐስ አንቀጽ 2 በመጥቀስ ሥራ አስኪያጁ የፇጸመው ተግባር  ፇራሽና  ሔጋዊ  ውጤት 
የላሇው ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር የዴንጋጌውን ይዘት ያሊገናዘበና የህግ መሰረት የላሇው 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሁሇተኛው አመሌካች “የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ (ሰ) 
የተዯነገገውን መስፇርት በማሟሊት የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ እንዲይፇርም ወይም 
ተመሳሳይ በሆነ ላሊ አገሊሇጽ የዋና ሥራ አስኪያጁን ሥሌጣን ያሌገዯበ መሆኑንና በሥራ 
አስኪያጁ ሥሌጣን ሊይ አዴርጌአሇሁ የሚሇውን ገዯብ ወይም ቅነሳ በንግዴ መዝገብ በገባው ቃሌ 
ውስጥ ያሊስመዘገበ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የዋና ሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን 
የተገዯበ መሆኑንና ሥሌጣኑ መገዯቡ በንግዴ መዝገብ በገባው ቃሌ ውስጥ የተመዘገበ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቅርቦ ያሊስረዲ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም በመሆኑ 
ዋና ሥራ አስኪያጁ አመሌካች እንዱሰራው በወቅቱ ተፇቀዯውሇት የነበሩ የመዴን የንግዴ 
ሥራዎች ጋር ግንኙነት የነበራቸውን ተግባራት የመፇጸም ሙለ ስሌጣን እንዯነበረው ግምት 
የሚወሰዴ መሆኑን ከንግዴ ሔግ አንቀጽ 35 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 36 ዴንጋጌዎችም  ይዘታቸው ግሌጽና ይህንኑ 
የሚያጠናክሩ ናቸው፡፡  

አመሌካች የዋና ሥራ  አስኪያጁ ስሌጣን የቀነሰ  መሆኑን በንግዴ መዝገብ  ሳያስመዘግብ፣   
ዋና ሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን  በአመሌካች መተዲዯሪያ ዯንብ ተገዴቧሌ፡፡ ሥራ አስኪያጁ 
በመተዲዯሪያ ዯንብ  ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ የፇጸመው ተግባር ህጋዊ ተጠያቂነት የሇብኝም 
በማሇት ሶስተኛ ወገን የሆነውን ተጠሪን ሇመቃወም  ያቀረበው ክርክር ሔጋዊ መሰረት ያሇው 
መሆኑን መርምረናሌ፡፡ አንዴ የአክሲዮን ማህበር በንግዴ መዝገብ እንዱያስመዘግባቸው  ህግ  
ግዳታ ያዯረገበት ጉዲዮች በንግዴ ሔጉ  አንቀጽ 323  ንዐስ አንቀጽ 3 ተዯንግገዋሌ፡፡  በአዋጅ 
ቁጥር 86/86  አንቀጽ 6 እና  በንግዴ ህጉ አንቀጽ 323 ንዐስ  አንቀጽ 2  የአክሲዮን ማህበሩ 
መመስረቻ ጽሐፌ፣ ማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ላልች አስፇሊጊ መረጃዎች ማሔበሩ ህጋዊ 
ህሌውና እንዱገኝና እንዱመዘገብ ሥሌጣን ሊሇው አካሌ ከሚቀርበው ማመሌከቻ ጋር  ተያይዘው 
መቅረብ እንዲሇባቸው ይዯነግጋለ፡፡ የአመሌካች ክርክር የዴርጅቱ የመመስረቻ ጽሐፈና 
መተዲዯሪያ ዯንቡን የአክሲዮን ማህበሩ  እንዱመዘገብ ከሚያቀርበው ማመሌከቻ ጋር አያይዘው 
መቅረባቸው ብቻውን የአክሲዮን ማህበሩ በመመስረቻ ጽሐፈና በመተዲዯሪያ ዯንቡ ውስጥ 
የተካተቱትን ሁለንም ጉዲዮች በንግዴ መዝገብ በገባው ቃሌ ውስጥ እንዲስመዘገበ 
የሚያስቆጥረው ነው ወይስ  አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ እንዴናይ የሚያስገዴዴ ነው፡፡  

አክሲዮን ማህበሩ በንግዴ መዝገብ ውስጥ እንዱመዘገብሇት ሥሌጣን በሔግ ሇተሰጠው አካሌ 
በሚያቀርበው ማመሌከቻ እንዱገሌጻቸው በህግ የሚገዯዯው፤ የማህበርተኞች ስም፣ ዜግነት 
አዴራሻና ሇመግዛት የፇረሙት የአክሲዮኖች ብዛት፣ የማህበሩ መጠሪያ፣ የማህበሩ ዋና መሥሪያ 
ቤትና ያለት ከሆነ የቅርንጫፍች ሥፌራ፣ ማህበሩ የቆመበት ጉዲይ፣ የተፇረመና ገቢ የሆነውን 
ገንዘብ ሌክ፣ የአክሲዮኑ ዋጋ ብዛቱ፣ አይነትና የአክሲዮኑ ሌዩነት፣ በአይነት የተዯረጉ 
መዋጮዎች ዋጋና የአገሌግልት አይነት፣ አስተዲዲሪዎቹን ብዛት ሥሌጣን እንዯዚሁም ሇማህበሩ 
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እንዯራሴ የመሆን አኳኋን፣ የተቆጣጣሪዎች ብዛትና ማህበሩ የሚቆይበትን ጊዜ መሆኑን የንግዴ 
ሔጉ አንቀጽ 348 ንዐስ አንቀጽ 3  እና  አንቀጽ  313 ከንዐስ አንቀጽ 1  እስከ ንዐስ አንቀጽ 
7፣  ከንዐስ አንቀጽ 10 እስከ ንዐስ አንቀጽ 12 የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በማየት ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ እንዯዚሁም የአክሲዮን  ማህበሩ ሥራ አስኪያጅ  የሾመ መሆኑንና የሥራ አስኪያጁን 
ማንነት ካሌሆነ  በስተቀር የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን ወሰን በንግዴ መዝገብ በሚገባው ቃሌ 
ውስጥ ማስመዝገብ ህጉ  ግዳታ ያሊዯረገው ተግባር መሆኑን ከንግዴ ህጉ አንቀጽ 348 ንዐስ 
አንቀጽ 3፣  አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 109 ንዐስ አንቀጽ(ረ) ዴንጋጌዎች 
አቀራረጽ ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአክሲዮን ማህበሩ  የሚጠቅመው ሆኖ ካገኘው  
የሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን መገዯብና የስራ አሰኪያጁ ሥሌጣን ሊይ የተዯረገውን ገዯብ  በንግዴ 
መዝገብ ውስጥ በሚጻፇው ቃሌ እንዱገባሇትና እንዱመዘገብሇት  በግሌጽ በሚያቀርበው 
ማመሌከቻ ውስጥ በመግሇጽ፣ የስራ አሰኪያጁ ሥሌጣን የተገዯበ መሆኑ በግሌጽ በንግዴ መዝገብ 
በተመዘገበው ቃሌ ውሰጥ እንዱመዘገብ ካሊዯረገ በስተቀር በሶስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ 
ሉያዯርገው እንዯማይችሌ ከንግዴ ህጉ አንቀጽ 36  እና አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ (ሰ) 
ዴንጋጌዎች አቀራረጽና ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

በመሆኑም አመሌካች የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን የተቀነሰ ወይም የተገዯበ መሆኑን በንግዴ 
መዝገብ በሰፇረው ቃሌ ወሰጥ ሳያስመዘግብ የዴርጅቱን መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ የስራ አስኪያጁ 
ሥሌጣን  የተቀነሰ  መሆኑን በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር፣ 

 የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 36 ንዐስ አንቀጽ 1 የሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን ያሇው ሰው የአንዴ 
ቅርንጫፌ ሥራ ሇማስኬዴ ብቻ ሥሌጣን በመስጠት ሥሌጣኑን የተወሰነ  ሇማዴረግ ይቻሊሌ፤ 
ስሇሆነም እንዯዚህ ያሇው የስሌጣን መቀነስ ማስታወቂያ በንግዴ መዝገብ ካሌተመዘገበ በስተቀር  
በዚህ ህግ አንቀጽ 121 መሰረት መቃወሚያ ሉሆንባቸው አይችሌም በማሇት በግሌጽ የዯነገገውን 
የሚተሊሇፌና፣ 

 በተሇይም በንግዴ ህጉ አንቀጽ 121  ንኡስ አንቀጽ(ሰ) እና የንግዴ ህጉ አንቀጽ 36 ንዐስ 
አንቀጽ 2 ላሊው አይነት የስሌጣን መቀነስ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉሆንባቸው 
አይችሌም፡፡ 

በማሇት ሇሶስተኛ ወገኖች በግሌጽ የሰጠውን ጥበቃ ያሊገናዘበና የሔግ ዴጋፌና መሰረት የላሇው 
ነው፡፡ ሔግ አውጭው እነዚህን ዴንጋጌዎች የዯነገገው በግብይት ሂዯት ውስጥ ከአመሌካች ጋር 
ውሌ የሚዋዋለ ሰዎች የዴርጅቱን መተዲዯሪያ ዯንብ መመርመርና ማንበብ 
እንዯማያስፇሌጋቸውና ዴርጅቱ በንግዴ መዝገብ ያስመዘገባቸውን ፌሬ ጉዲዮች ብቻ  በማየት 
ከአመሌካችጋር በቅን ሌቦና የሚዋዋለ ሶስተኛ ወገኖች ውሇታው በህግ ተፇጻሚነት የሚኖረው  
መሆኑን በማረጋገጥ ከፌ ያሇ ጥበቃ ሇመስጠት ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በዘረዘርናቸው 
ምክንያቶች አመሌካች የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ሥሌጣን ሳይኖረው የፇረማቸው የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነድች እኔ በኃሊፉነት አሌጠየቅም በማሇት ያቀረበውን ክርክር  የሥር ፌርዴ 
ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

3/ ሶስተኛ ጭብጥ አመሌካች የሰጠውን የገንዘብ ግዳታ የዋስትና ሰነዴ፣ ስሇ ዋስትና ውሌ 
የተዯነገጉትን ፍርማሉቲዎች የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና በኃሊፉነት 
የማያስጠይቅ ነው፣ በማሇት ያቀረበውን ክርክር የህግ መሰረት ያሇው መሆኑን መመርመር 
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የሚጠይቅ ነው፡፡ ይህንን ነጥብ ሇመወሰን በመጀመሪያ የአመሌካች ሥራ አስኪያጅ ፇርሞ 
የሰጠው ሰነዴ በመሰረታዊ ባህሪውና ይዘቱ የኢንሹራንስ  ፕሉሲ  ነው ወይስ የዋስትና ሰነዴ 
የሚሇውን ነጥብ ማየት ይጠይቃሌ፡፡ አመሌካች  ወጭ አዴርጎ ሇተጠሪ የሰጠው ሰነዴ Financial 
Guarantee Bond  በማሇት የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣  በመመሪያ ቁጥር 23/2002 እና 
በመመሪያ ቁጥር 24/2004 በእንግሉዝኛ ቋንቋ ግሌጽ ያዯረገውን በኢንሹራንስ ኩባንያ የሚሰጥ 
የዋስትና ሰነዴ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች የሰጠው የገንዘብ 
ዋስትና ግዳታ ሰነደን ሉያሟሊው የሚገባውን ፍርም፣ የሰነደን ባሔሪና የሚስከትሇውን ውጤት 
ሇመወሰን ሔግ አውጭው ሇገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የሰጠውን የህግ ትርጓሜ መመሌከቱ አስፇሊጊ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 የዋስትና ሰነዴን በተመሇከተ ሔግ አውጭው በተሇያየ ጊዜ ባወጣቸው የህግ ማዕቀፍች 
ይዞታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ትርጓሜዎችን የተጠቀመ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ዝርዝሩን 
ስንመሇከት፡- 

 የዋስትና ሰነዴ ማሇት የፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታን ሇመፇጸም የሚሰጥ 
ወይም የሚያዝ ነገር ሲሆን፣ የግምጃ ቤት ሰነዴን፣ የተስፊ ሰነዴንና ቦንዴን ይጨምራሌ  
በማሇት በአዋጅ ቁጥር 57/1989 አንቀጽ 2  ንዐስ  አንቀጽ 18 ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡ 

  በአዋጅ ቁጥር 57/1989 ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 
20 የዋስትና ሰነዴ ማሇት የፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታን ሇመፇጸም የሚሰጥ 
ወይም የሚያዝ ማንኛውም ሰነዴ ሲሆን፣ የግምጃ ቤት ሰነዴን፣ የተስፊ ሰነዴንና ቦንዴን 
ይጨምራሌ፣  የሚሌ ትርጉም ተሰጥቶታሌ፡፡ 

  ቦንዴ የሚሇውን የእንግሉዝኛ ቃሌ ማገቻ የሚሌ ፌች የሰጠው አዋጅ ቁጥር 110/1990  
ማገቻ የተወሰነ ነገር በመፇጸሙ ወይም ባሇመፇጸሙ ምክንያት የሚቀር ሆኖ፣ አንዴ ሰው 
ሇላሊው ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበት ማናቸውም ሰነዴ ወይም በምስክር የተረጋገጠ ሆኖ፣ 
ነገር ግን በትዕዛዝም ሆነ ሇአምጭው የማይከፇሌበት አንዴ ሰው ሇላሊው ገንዘብ ሇመክፇሌ 
ግዳታ የሚገባበትን ማናቸውንም ሰነዴ ይጨምራሌ በማሇት በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 
ትርጓሜ ሰጥቶታሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ ቁጥር 23/2002  አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 1  እና 
በመመሪያ ቁጥረ 24/2004  አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 3 የሰጠው ትርጉምና  ከሊይ በጠቀስናቸው 
የህግ ማዕቀፍች ሔግ አውጭው ተመሳሳይነት ባሊቸው አገሊሇጾች የሰጣቸውን ትርጓሜ 
ስንመሇከት አመሌካች  ወጭ አዴርጎ የሰጠው ሰነዴ በመሰረታዊ ባህሪውም ሆነ ይዘቱ የመዴን 
ውሌ ወይም የኢንሹራንስ ፕሉሲ መሰረታዊ መስፇርት የሚያሟሊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 
የኢንሹራንስ ፕሉሲ በመሰረታዊ ባህሪው መዴን ገቢው የኢንሹራንስ ሽፊን በተሰጠው ጉዲይ ሊይ 
መብት ወይም ጥቅም (Insurable Interest) ያሇው መሆኑን ይጠይቃሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
ከአመሌካች አከራካሪውን የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሇማግኘት ከአመሌካች ጋር ውሌ 
የተዋዋሇው ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር  ዋናው ፌሊጎቱ  ተጠሪ በብዴር የሚሰጠውን 
ገንዘብ ተበዲሪው ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ባይከፌሇው አመሌካች የሚከፌሇው 
መሆኑን  በማረጋገጥ የሰጠውን የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ተጠሪ በማየትና ስሇ ብዴሩ 
አከፊፇሌ ከተበዲሪው ውጭ የሆነ አስተማማኝ ዋስትና ያሇው መሆኑን በማመንና በማረጋገጥ 
የብዴር ገንዘቡን እንዱሇቅሇት ማዴረግና ገንዘቡን መበዯር ነው፡፡  ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 
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ማህበር አመሌካች የሰጠውን የዋስትና ሰነዴ አስይዞ  የብዴር ገንዘቡን ከወሰዯ በኋሊ ተጠሪ 
የሰጠውን ብዴር ገንዘብ  የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት ባሇዕዲ ነው፡፡  የተበዲሪው ባሇዕዲነት 
አመሌካች በሰጠው የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መሰረት ሇተጠሪ የብዴር ገንዘቡን ከከፇሇ 
በኋሊም የሚቀጥሌና አመሌካች  ተጠሪን (አበዲሪውን) በመተካት  ሉጠይቀውና ሉከታተሇው  
የሚችሇው ነው፡፡ የአመሌካች ዯንበኛ የሆነው  ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በጉዲዩ 
ዘሊቂ ባሇዕዲ  ከመሆን አሌፍ ተጠሪ በብዴር የሰጠውን ገንዘብ  የመከፇሌ  ጉዲይ ሊይ መብት 
ወይም ጥቅም (Insurable Interest) ያሇው ወገን ባሌሆነበት ሁኔታ በአመሌካችና በግሬስ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር መካከሌ የተዯረገው ውሌ የመዴን ውሌ ነው ተጠሪ ዯግሞ 
የኢንሹራንስ ፕሉሲ ተጠቃሚ ነው ብል ሇመዯምዯም አይቻሌም ፡፡ 

በአንጻሩ አመሌካች በሰጠው ሰነዴ ከተጠሪ የአጭር ጊዜ የብዴር ገንዘብ የወሰዯው ግሬስ 
ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በብዴር ውለ በተገሇጸው ጊዜ ዕዲውን ካሌከፇሇ 
አመሌካች እስከ ብር 3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) የሚዯርስ ገንዘብ 
ሇመክፇሌ በሰነደ ውስጥ ሇተገሇጸው ጊዜ ብቻ ዋስትና የሰጠ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች የሰጣቸው የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ግሬስ ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር  ከተጠሪ የወሰዯውን የብዴር ገንዘብ ተበዲሪው ባይከፌሌ አመሌካች እስከ 
ብር 3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ የአንዴነትና ያሌተነጣጠሇ 
የዋስትና ግዳታ የገባ መሆኑን የሚያረጋግጥ  ሰነዴ  ነው፡፡  ከዚህ አንጻር የሥር ፌርዴ ቤትና 
ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች የሰጠው የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ የኢንሹራንስ ፕሉሲ 
ነው በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ ከሊይ በዝርዝር የሰጠናቸውን ምክንያቶች ያሊገናዘበና 
መሰረታዊ የህግ ስሔተት ያሇበት ነው፡፡ 

ከዚሁ ጋር በማያያዝ አመሌካች ሰነደ ስሇ ዋስትና ውሌ የተዯነገጉትን ፍርማሉቲዎች የማያሟሊ 
በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበውን  ክርክር  መዝነናሌ፡፡  በመጀመሪያ 
የዋስትና ሰነደ አመሌካች የላሊ ሰው ዕዲ ማሇትም የግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 
የብዴር ዕዲ ሇመክፇሌ የተሰጠ ሰነዴ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ሰነደ ስሇዋስትና ግዳታ 
በፌታሏብሓር ሔግ አንቀጽ 1922  የተዯነገጉትን መሰረታዊ መስፇርት የሚያሟሊ መሆኑ የግዴ 
አስፇሊጊ ነው፡፡  ሔጉን ሲተረጉሙ ሰነደ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ነው የሚሌ የተሳሳተ ዴምዲሜ 
ሊይ የዯረሱ ቢሆንም አመሌካች የሰጠው ሰነዴ በፌታሏብሓር ህግ አንቀጽ 1922 ንዐስ አንቀጽ 2  
እና ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገጉትን መሰረታዊ ሁኔታዎች የሚያሟሊ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት 
ከሰጠው ውሳኔ ይዘት ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች የዋስትና ሰነደ የፌታሏብሓር ሔግ አንቀጽ 1725 
ንዐስ አንቀጽ (ሀ) እና የፌታሏብሓር ሔግ  አንቀጽ 1727 በተዯነገገው መሰረት በተጠሪና 
በሁሇት ምስክሮች አሌተፇረመም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ሆኖም ይህ የአመሌካች ክርክር ( Financial Guarantee Bond) እንዯ ማንኛውም የዋስትና 
ውሌ በተዋዋይ  ወገኖች የሚዘጋጅ ሰነዴ ሣይሆን የመዴን ንግዴ ሥራ እንዱሰራ የተፇቀዯሇት 
የኢንሹራንስ ኩባንያ በተሰጠው ሌዩ ፇቃዴ ተጠቅሞ፣ የሚያዘጋጀውና የላሊ ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ 
ራሱን ግዳታ ውስጥ የሚያስገባበት የማገቻ ሰነዴ እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በመመሪያ 
ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 1  እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 1 ንዐስ 
አንቀጽ 3 ሇገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee Bond) የሰጠውን ትርጓሜ  
ግንዛቤ ውስጥ የሚያስገባ ሆኖ አሊኘነውም፡፡ እንዯዚሁም አመሌካች የሰጠው የማገቻ ሰነዴ 
(Bond) የግዴ በምስክሮች መረጋገጥ የላሇበት መሆኑን ሔግ አውጭው በአዋጅ ቁጥር 
110/1990  በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 ሇማገቻ ትርጉም ሲሰጥ “አንዴ ሰው ሇላሊው ገንዘብ 
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ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበት ማናቸውም ሰነዴ ወይም በምስክር የተረጋገጠ ሆኖ ነገር ግን 
በትዕዛዝም ሆነ ሇአምጭው የማይከፇሌበት፣ አንዴ ሰው ሇላሊው ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ 
የሚገባበትን ማናቸውንም ሰነዴ ይጨምራሌ” በማሇት ከተጠቀመው አገሊሇጽ እና በወቅቱ ሥራ 
ሊይ የነበረው በአዋጅ ቁጥር 57/1989  አንቀጽ 2 ንዐስ  አንቀጽ 18 ሇዋስትና ሰነዴ ከሰጠው 
ትርጓሜ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

 ከዚህ በተጨማሪ የአመሌካች ክርክር በአዋጅ  ቁጥር 86/1986  አንቀጽ  2  ንዐስ  አንቀጽ  
4 ሥሌጣን የተሰጠው የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ አመሌካችና ላልች የኢንሹራስ ኩባንያዎች 
በማናቸውም ሥያሜ የገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee Bond) እንዲያወጡ 
በመመሪያ ከመከሌከሊቸው በፉት ወጭ ያዯረጓቸው የገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነድች (Financial 
Guarantee Bond) የጸኑና ህጋዊ ውጤት ያሊቸው መሆኑን ” Financial Guarantee Bond 
or other unconditional bonds issued by insurance companies and outstanding 
before the effective date of these directives shall remain enforce until the expiry 
date or shall be phased out in line with an action plan submitted by each 
insurance company and agreed with the bank.” በማሇት የገሇጸውን የመመሪያ ቁጥር 
24/2004 አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ይዘትና መሰረታዊ ዓሊማ የሚቃረንና የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች ተበዲሪውን ግሬስ ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ከተጠሪ 
የወሰዯውን የብዴር ገንዘብ ባይከፌሌ እሱ የሚከፌሌ መሆኑን በማረጋገጥ የሰጠውን የማገቻ ሰነዴ 
ሌዩ ባህሪ ያሇውና በኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሚዘጋጅና ወጭ የሚዯረግ የማገቻ ሰነዴ በመሆኑ 
አመሌካች ሰነደ በሁሇት ምስክሮች ስሊሌተረጋገጠ ሰነደ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት 
ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

4/ አራተኛው ጭብጥ ተጠሪ ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም? የሚሌ ነው 
አመሌካች የሰጠው ሰነዴ የመዴን ውሌ አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የላሊ ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ 
የአንዴነት የዋስትና ግዳታ የገባ ሰው የዋናውን ባሇዕዲ ግዳታ ነፃ የሚያዯርጉ የይርጋና ላልች 
መከራከሪያዎች በማቅረብ ከኃሊፉነት ነፃ እንዯሚሆን ከፌታሏብሓር ህግ ቁጥር 1926 ንዐስ 
አንቀጽ 1 ዴንጋጌ አቀራረጽ፣ ይዘትና ዓሊማ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  ከዚህ በተጨማሪ በዋሱ ሊይ 
ተፇጻሚነት የሚኖረው የይርጋ የጊዜ ገዯብ በዋናው ባሇዕዲ ሊይ ተፇጻሚነት ያሇው የይርጋ ጊዜ 
እንዯሆነ፤ በዋናው ባሇዕዲ ሊይ የተጀመሩ ክሶች ሇዋሱ መቆጠር የጀመረሇት የይርጋ ዘመን 
ያቋርጡበታሌ  በማሇት ሔግ አውጭው የፌታሏብሓር ህግ  ቁጥር 1929 የዯነገገበትን ምክንያት 
በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በአበዲሪው በተጠሪና በተበዲሪው ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበር መካከሌ የተዯረገው ብዴር ውሌ ሊይ ተፇጻሚነት  ያሇው  ስሇ  ውልች  በጠቅሊሊው  
የሚዯነግገው የይርጋ የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ የአመሌካች (የዋሱ) ግዳታ ቀሪ የሚሆነው የዋናው 
ባሇዕዲ ግዳታ በይርጋ ቀሪ የሚሆንበት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ ስሇሆነም ሇጉዲዩ አግባብነት 
ያሇው የህግ ዴንጋጌ በፌታሏብሓር ህግ  ቁጥር 1845 የተዯነገገው የይርጋ የአስር ዓመት የጊዜ 
ገዯብ ነው፡፡ ስሇሆነም  የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ንግዴ 
ህግ 674 ንዐስ አንቀጽ 1 እንዯሆነ  አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ ክርክር መቀበሊቸው 
መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ቢሆንም በውጤት ዯረጃ ክሱ በይርጋ አይታገዴም በማሇት 
የዯረሱበት መዯምዯሚያ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የህግ ዴንጋጌ 
የፌታሏብሓር ህግ አንቀጽ 1845  በመሆኑ አመሌካች የይርጋ ክርክር መታሇፈ ተገቢ አይዯሇም 
በማሇት ያቀረበው  ክርክር የህግ መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 
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5 አምስተኛው ጭብጥ አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ መሰረት 
በኃሊፉነት ይጠየቃሌ ወይም አይጠየቅም? በኃሊፉነት ይጠየቃሌ የሚባሌ ቢሆን የአመሌካች 
የኃሊፉነት መጠን ምን ያህሌ ነው? የሚሇው ነው፡፡ አመሌካች ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበር ከተጠሪ በብዴር የወሰዯውን ገንዘብ በብዴር ውለ መሰረት ካሌከፇሇ እስከ ብር 
3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር)  የሚዯርስ ገንዘብ ሇተጠሪ ሇመክፇሌ  
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሰጥቷሌ፡፡ ተበዲሪው ዕዲውን በብዴር ውለ መሰረት አሇመክፇለ 
በስር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ ግሬስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 
ሊበዯረው ብዴር የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ የሰጠው ብዴር ውለ ከመዯረጉ በፉት መሆኑን 
ገሌጾ መጀመሪያውኑ ሊሌነበረ የብዴር ውሌ የተሰጠ ዋስትና ግዳታ ህጋዊ ውጤት የሇውም 
በማሇት የቀረበው ክርክር  በፌታሏብሓር ህግ ቁጥር 1925 ንዐስ አንቀጽ 1 ወዯፉት ሇሚመጣ  
ወይም በአንዴ አይነት ሁኔታ ሇሚመጣ ግዳታ ዋስ መሆን  ይቻሊሌ በማሇት የዯነገገውን 
ያሊገናዘበና የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡  አመሌካች የሰጠው የዋስትና ግዳታ ሰነዴ አመሌካች 
እዲውን በአንዴነት ሇመክፇሌ የሚያረጋግጥ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች 
ተበዲሪው ግሬስ  ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና ተጠሪ ማጭበርበር ተግባር ፇጽመዋሌ 
በማሇት ሇሰበር በሰጠው የመሌስ መሌስ  ያቀረበው ክርክር ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ 
መስማት ሥሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ያሌተነሳና ያሌተጣራ 
የፌታሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329 ንዐስ አንቀጽ 1 የሚጥስ  ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
ከዚህ በተጨማሪ ይህ ክርክር ሇሰበር ችልት በህገ-መንግስቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3(ሀ) እና 
በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 የተሰጠውን ሥሌጣን ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡  
በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች በሰጠው የገንዘብ የዋስትና 
ሰነዴ መሰረት በኃሊፉነት ይጠየቃሌ በማሇት  የሰጡት ውሳኔ  ሔጉን  መሰረት  ያዯረገ  ሆኖ  
አግኝተነዋሌ፡፡ 

የአመሌካችን የኃሊፉነት መጠን በተመሇከተ ዕዲን ሇመክፇሌ ዋስ የሆነ ሰው ዕዲው ወሇዴ  
የሚያስከፌሌ እንዯሆነ  ተቃራኒ  ስምምነት ከላሇ  በቀር በዋስትናው ውሌ ውስጥ በተወሰነው 
ገንዘብ ሌክ በወሇደም እንዯተዋሰ እንዯሚቆጠር የፌታሏብሓር ህግ ቁጥር 1930 በግሌጽ 
ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የሰጠው የገንዘብ  ዋስትና የግዳታ ሰነዴ እስከ ብር 3,500,000 (ሶስት 
ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) ዴረስ ግዳታ የገባ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ሰነደ 
ስሇወሇዴ ተቃራኒ ቃሌ የላሇው መሆኑ ከስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተገንዝበናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች ሇብዴሩ ያሇበት ዋስትና ግዳታ እስከሰጠበት ብር 
3,500,000 (ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) ነው በማሇት የሰጡት ውሳኔ የፌታሏብሓር 
ህግ ቁጥር 1930፣ የፌታሏብሓር ህግ ቁጥር 1924 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የፌታሏብሓር ህግ 
ቁጥር 1922 ንዐስ አንቀጽ 2  መሰረት ያዯረገና የህግ ስሔተት የላሇበት  ሆኖ  አግኝተነዋሌ፡፡  
በበታች  በስር ፌርዴ ቤት ከታህሳስ 26 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ አመሌካች  በህግ  የተዯነገገውን 
ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ እንዱከፌሌ የወሰነው አመሌካች በገባው ዋስትና ግዳታ መሰረት 
ባሇመፇጸሙ ምክንያት ኃሊፉ ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ ምክንያት ተጠሪ ሇዲኝነት 
የከፇሇው ገንዘብና ላልች ወጭዎች አመሌካች እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ የፌታሏብሓር ህግ  
ቁጥር 1931 መሰረት ያዯረገ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሊይ በዝርዘር ባየናቸው ጭብጦች ሊይ 
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ ስሊገኘነውና የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት አመሌካች የሰጠው ገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ነው 
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ሇይርጋው ክርክር  አግባብነት ያሇው የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 674 ንኡስ አንቀጽ 1 ነው በማሇት  
የሰጡት ህግ ትርጉምና ምክንያት መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ቢሆንም በውጤት ዯረጃ  
የዯረሱበት መዯምዯምያ ተገቢ  ሆኖ ስሊገኘነው በእነዚህ ነጥቦች ሊይ የሰጡትን የህግ ትርጉምና 
ምክንያት ብቻ በመሇወጥ ውሳኔው መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌታሏብሓር መዝገብ ቁጥር 41632 የካቲት 29 ቀን 1998 
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታሏብሓር ይግባኝ ችልት 
በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 24055 ሏምላ 30 ቀን  2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ምክንያቱ ብቻ 
ተሻሽል ጸንቷሌ፡፡ 

2/ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
3/ በዚህ ችልት የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፣ ሇሚመሇከተው ይተሊሇፌ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/መ 
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 የሰ/መ/ቁ. 63200                         
                                                    ታህሣሥ 30 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1. ጣና ኢንጂነሪንግ ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር ጠበቃ ሰሇሞን ተሾመ ቀረቡ 

             2. ሚስስ ሴቬሪና ሴቲ  

             3. ሚስ አምብራ ዳሌጋውዱዮ            ጠበቃ አበበ አሣመር ቀረቡ 

             4. ሚስ ጂያዲ ዳሌጋውዱዮ  

ተጠሪ  ፡- ሚስተር አሌቸዱ ዳሌጋውዱዮ  ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ያሇአግባብ ከስራ አስኪያጅነት ተነስቻሇው የሚሌ ክስን የተመሇከተ ሲሆን የተጀመረው 
በፋ/የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ 
2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች እንዱሁም 2ኛ ተከሳሽ የ4ኛ ተከሳሽ ተወካይ በመሆን ህዲር 17 ቀን 2001 
ዓ.ም አዴርገነዋሌ ባለት ስብሰባ የማህበሩን ዯንብ እና መመስረቻ ፅሐፌ በማሻሻሌ 1ኛ ከሳሽ 
ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነት እንዱነሱ ተዯርጎ የ2ኛ ተከሳሽ ሌጅ 3ኛ ተከሳሽ ምክትሌ ስራ 
አስኪያጅ እንዱሆኑ ተዯርጎ ቃሇ-ጉባኤ የተያዘበት ቀኑ ሳይፃፌበት ከሳሾች ሳይጠሩ የተዯረገው 
ውሳኔ ሀሰተኛ  እና ህገ-ወጥ በመሆኑ፣ 1ኛ ከሳሽ ም/ስራ አስኪያጅ የሆነው የግራቀኙን ጥቅም 
ሇማስጠበቅ ሲባሌ በመሆኑ፣ 1ኛ ከሳሽ ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነታቸው መነሳታቸው ያሇአግባብና 
መስተካከሌ ያሇበት መሆኑን በስብሰባ ተማምነን ረቂቅ ማሻሻያ ተዘጋጅቶ በረቂቁ ሊይ አስተያዬት 
ከሰጠን በኋሊ በውሌና ማስረጃ ሇማስመዝገብ ፌቃዯኛ ሳይሆኑ የቀሩ በመሆናቸው፣ በ1995 ዓ.ም 
በተዯረገው  የመመስረቻ ፅሐፌ ማሻሻያ የኩባንያው ጠቅሊሊ ጉባኤ ከፌተኛ አካሌ ሆኖ እያሇ 
ከህግ ውጪ የጠቅሊሊ ጉባኤውን ስሌጣን በሙለ ሇዋና ስራ አስኪያጅ በህዲር 17 ቀን 2001 
ዓ.ም በመሰጠቱ፣ የሑሳብ ሰነድችንም እንዲናይ የተዯረግን በመሆኑ ተከሳሽ ከዋና ስራ 
አስኪያጅነታቸው እንዱነሱ አሌያም በአግባቡ እንዱሰሩ፡፡ እንዯዚሁም ህዲር 17 ቀን 2001 ዓ.ም 
የተዯረገው የመመስረቻና የመተዲዯሪያ ዯንብ ማሻሻያ ፅሐፌ እንዱሻር፣ 1ኛ ከሳሽ ከምክትሌ ስራ 
አስኪጅነታቸው ሉነሱ አይገባም እንዱባሌሌኝ፣ የሑሳብ ሰነድችን የመመሌከት መብታችን 
እንዱከበርሌን የሚሌ ነው፡፡ በቀረበው ክስ ሊይ ተከሳሾች መሌስ እንዱሰጡበት ታዘው በሰጡት 
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መሌስ 1ኛ ተከሳሽን በተመሇከተ መተዲዯሪያ ዯንቡና መመስረቻው በህጉ አግባብ የተዯረገና 
በሚመሇከተው አካሌ የፀዯቀ ነው፣ ቀኑም በፀዯቀበት ቀን ታትሟሌ፣ 1ኛ ከሳሽ ም/ስራ አስኪያጅ 
የሆኑት በተሻሻሇው የመመስረቻ ጽሁፌ እና ኩባንያው ሲመሰረትም ስራአስኪያጅ አይዯለም፣ 1ኛ 
ከሳሽ ጥሪ ተዯርጎሊቸው በስብሰባው ሊይ አሌተገኙም፣ የመጨረውሻን የስብሰባ አጀንዲ አውቀው 
የተሇያዩ ሃሳቦችን በማቅረብ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት ቀርቦ አሌፇረሙም፣ ሰነድቹም 
ተፇርሞባቸዋሌ፣ አሇመግባባት ተፇጥሮ በስምምነት ሇመጨረስ ተሞክሮ ሳይሳካ በመቅረቱ 
በአብሊጫ ዴምጽ የሚወሰኑ ውሳኔዎች በመሆናቸው በዚያው መሌኩ የተወሰነ በመሆኑ፣ ሰነደን 
አስፇቅዯው ኮፑውን መውሰዴ ስሇሚችለ ማስጠንቀቂያው ተቀባይነት አሇው እና 2ኛው ተከሳሽ 
ስራቸውን በአግባቡ የተወጡት በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
2ኛ፣ 3ኛ እና 4ኛ ተከሳሾችን በተመሇከተ ያቀረቡት መሌስ በቀጥታ የአንዯኛ ተከሳሽ መሌስ ጋር 
ተመሳሳይ ስሇመሆኑ ተመሌክቶ ሳይመዘገብ በበታች ፌርዴ ቤቶች ታሌፍአሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ግራቀኙን ከሊይ እንዯተመሇከተው 
ካከራከረ በኋሊ አራት የተሇያዩ ጭብጦችን በመያዝ ጉዲዩን መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም 
በተዯረገው ስብሰባ የመተዲዯሪያ ዯንቡ ሉሻሻሌ ስሇመቻለ በተመሇከተ በንግዴ ህጉ ቁ. 536(2) 
መሰረት የመተዲዯሪያ ዯንብ ሇውጥ ¾ ባሊቸው ባሇአክሲዮን የዴምጽ ብሌጫ መወሰን እንዲሇበት 
ስሇሚያመሊክት እና ተከሳሾች ያሊቸው የአክሲዮን ዴርሻ 77.50% በመሆኑ የተዯረገው 
የመተዲዯሪያ ዯንብ ሇውጥ ህጋዊ አይዯሇም የሚባሌበት አግባብ የሇም፤ አንዴ ስራ አስኪያጅ 
በስብሰባ የቀረቡትን እና የተወሰኑትን ዉሳኔዎች የማሳወቅ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ በንግዴ ህግ 
ቁ. 533 ስር የተዯነገገ በመሆኑ ይሄንኑ ኃሊፉነታቸውን መወጣት ያሇባቸው ስሇመሆኑ ወስኗሌ፤ 
የዴርጅቱ ባሇአክሲዮኖች ያዯረጉትን ስብሰባ በተመሇከተ በሚመሇከተው ባሇስሌጣን ፉርማ እና 
ማህተም የተረጋገጠ እና ቀንም ያሇው በመሆኑ የባሇስሌጣኑ ፉርማ እና ማህተም ያረፇበት ቀን 
ማሻሻያው እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ በማሇት ከሳሾች ቀኑ የማይተወቅ ነው በማሇት ያነሱትን 
ክርክር ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በመቀጠሌም 2ኛ ተከሳሽ ከስራ አስኪያጅነት እንዱነሱ በከሳሾች በኩሌ 
የተነሳውን ክስ ውዴቅ ሲያዯርግ በላሊ በኩሌ በባሇአክሲዮኖች በተዯረገው ስብሰባ የ1ኛ ከሳሽ 
ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነት መነሳትም በተመሳሳይ በምክንያት ያሌተዯገፇ ባሇመሆኑ በዚህ ነጥብ 
ሊይ የተዯረገው የመመስረቻ ጽሐፌ ማሻሻያ ክፌሌ ተሽሯሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ 
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ 
የፋ/የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው የሰበር አቤቱታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ 
የግራቀኙን ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በመጀመሪያ 
ዯረጃ ምክትሌ ስራ አስኪያጅ ስራ አስኪያጅን በሚመሇከቱ የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች ሉከራከር 
አይገባውም በማሇት የተነሳውን ክርክር በተመሇከተ ስሇስራ አስኪያጅ የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን 
ከንግዴ ህግ ቁ.525 እና ተከታዮቹን ስንመሇከት አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ስራ አስኪያጆች 
ሉሾሙ የሚችለበትን አግባብ ስሇሚያስቀምጥ እንዯዚሁም ህጉ ሇእነዚህ ኃሊፉነቶች በእነዚሁ 
ዴንጋጌዎች የሚስተናገደ እንጂ ሇእያንዲንደ የተሇያዬ ዴንጋጌዎችን ያስቀምጣሌ ተብል 
ስሇማይታሰብ ተቀባይነት ያሇው ክርክር አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በመቀጠሌ አመሌካች በቅሬታቸው 
አጥብቀው የሚከራከሩት በመተዲዯሪያ ዯንባችን አንቀጽ 2(2.4) ውስጥ ስራ አስኪያጅ 
በማህበርተኞች ጠቅሊሊ ጉባዔ የሚሻር ስሇመሆኑ ተመሌክቶ እያሇ ያሇበቂ ምክንያት ሉሻር 
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አይገባም መባለ አግባብነት የሇውም፣ የተባረረው ያሇበቂ ምክንያት ነው ቢባሌ እንኳ በንግዴ ህግ 
ቁ.527(3) መሰረት ኪሳራ ከሚቆረጥሇት በስተቀር ወዯ ስራ አስኪያጅነቱ ፌርዴ ቤት 
የሚመሌስበት አግባብ የሇም፡፡ እንዯዚሁም በባሇ አክሲዮኖች የተዯገረገው ስብሰባ ህጋዊ ነው 
ተብል ተወስኖ እያሇ በላሊ በኩሌ ም/ስራአስኪያጅ የተነሳበትን የቃሇ-ጉባኤ ክፌሌ መሰረዙ 
አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱሻርሌን  የሚሌ ነው፡፡ 
በላሊ በኩሌ ተጠሪ አጥብቆ የሚከራከረው ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነት የተሻርኩት በጠቅሊሊ ጉባኤ 
ሳይሆን ተከሳሾች እናት እና ሌጅ በመሆን ያዯረጉት በመሆኑ የመመስረቻው ጽሐፌ አንቀፅ 
ተጠቅሶ የቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፣ በንግዴ ህግ ቁ. 527(3) ስር የተጠቀሰው ፌርዴ 
ቤት ሉቀበሇው የሚችሌ በቂ ምክንያት ከላሇ በስተቀር ስራ አስኪያጅ ሉሻር የማይችሌ ስሇመሆኑ 
በመመስረቻ ጽሐፌ ስሇተቀመጠ ወይም ስሊሌተቀመጠ ሳይሆን ህግ በመሆኑ ሉተገበር ይገባሌ፡፡ 
እንዯዚሁም በ1995 ዓ.ም በተሸሻሇው የመመስረቻ ጽሐፌ ም/ስራአስኪያጅ የሆንኩት ከዴርጅቱ 
ህሌውና እና  የአክሲዮን አባሊቱ መብት ጋር ተያያዥነት ባሇው ሁኔታ በመሆኑ ይሄውም 2ኛ 
አመሌካች ስራ አስኪያጅ ሆነው የተጠሪን ዴርሻ ጨምሮ የላልች ሁሇት ባሇአክሲዮኖች እንጀራ 
እናት በመሆናቸው አዴል እንዲይፇጽሙ ታስቦ በመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ነው የሚሌ 
ነው፡፡ 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረዉ ጭብጥ የመሌስ ሰጪ ወዯ ምክትሌ ስራ 
አስኪያጅነት ይመሇስ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ የተያዘውን ጉዲይ ከዚሁ 
ጭብጥ አኳያ መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በንግዴ ህጉ ቁ. 525 እስከ 537 ዴረስ 
ያለት ዴንጋጌዎች የአንዴ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ስራ አስኪያጅ የሚመረጥበት እንዯዚሁም 
የሚሾምበት አግባብ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ጉዲዩን ስንመረምረው በመመስረቻ ጽሐፈ 
አንቀጽ 2(2.4) ስር በጠቅሊሊ ጉባኤው ስብሰባ ስራ አስኪያጅን ማንሳት የሚቻሌ ስሇመሆኑ 
በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ክርክር በተመሇከተ በዚህ መሌኩ ማንሳት እንዯሚቻሌ ስምምነት 
ቢኖርም ያሇበቂ ምክንያት እና በአባሊት ፌቃዴ ብቻ መሰረት በማዴረግ ማንሳት የሚቻሌ 
ስሇመሆኑ በስምምነቱ ውስጥ የተመሇከተ ስሇመሆኑ የቀረበ ክርክር ባሇመኖሩ ከሊይ 
የተመሇከተውን የመመስረቻ ጽሐፌ ዴንጋጌ በመጥቀስ የቀረበው ክርክር ከንግዴ ህግ ቁ.527(4) 
ጋር አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡  በእርግጥ የአሁን ተጠሪ ስራ አስኪያጅ ሆኖ የተሾመው 
በመመስረቻ ጽሐፈ ስሇመሆኑ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፤ በመመስረቻ ጽሐፌ የተመረጠ ስራ 
አስኪያጅ ሇመሻር ዯግሞ መመስረቻ ጽሐፌን ሇማሻሻሌ የሚያስፇሌገውን የ¾ኛ ካፑታሌ ዴርሻ 
ባሊቸው አባሊት መዯገፌ ያሇበት ስሇመሆኑ የንግዴ ህግ ቁ.527(1) እና 536(2) አጠቃሊይ ንባብ 
የሚያስገነዝብ ከመሆኑም በሊይ በዚህ ጉዲይ ስብሰባውን ያዯረጉት የአመሌካቾች ወገን 77.50% 
የካፑታሌ ዴርሻ ያሊቸው መሆኑን በማረጋገጥ በላልቹ የመመስረቻ ሰነደን ማሻሻሌ በተመሇከተ 
ህጋዊ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በማረጋገጥ ተቀብሇዋሌ፡፡ ሆኖም ግን ስራ አስኪያጅን 
ስሇመሻር በተመሇከተ በንግዴ ህግ ቁጥር 527 ስር የተዯነገጉትን አንዴ በአንዴ ስንመሇከት ከሊይ 
የተመሇከተው እና ስራ አስኪያጅን ሇመሻር የሚያስፇሌገው ዴምጽ በንግዴ ህግ ቁ.527(1) ስር 
የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሦስት ስር ስራ አስኪያጅ ፌርዴ ቤት 
ሉቀበሇው በሚችሌ በቂ ምክንያት ካሌሆነ ሉሻር እንዯማይችሌ፣ የተሻረው ስራ አስኪያጅ 
ከተሻረበት ጊዜ አንስቶ ስራውን መስራት የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ ፌርዴ ቤቱም የተሻረበት በቂ 
ምክንያት ያሇመሆኑን የተረዲው እንዯሆነ የተሻረው ስራ አስኪያጅ ኪሳራ እንዱያገኝ ሇመወሰን 
ይችሊሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ በንግዴ ህግ ቁ.527(3) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ዯግሞ 
ቀዯም ሲሌ ከተመሇከተው ከዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር አንዴ ቀጥል የመጣ በመሆኑ ስራ 
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አስኪያጅን ከስራ ሇማንሳት መሟሊት እንዲሇበት በተሇየ የሚዯነግገውን ቅዴመ ሁኔታዎቹ 
ስሇመሟሊት ወይም አሇመሟሊት መመሌከቱ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

የስራ አስኪያጅን መሻር በተመሇከተ ፌርዴ ቤት ሉያምንበት የሚችሌ በቂ ምክንያት ከላሇ 
በስተቀር ሉሻር እንዯማይችሌ በግሌጽ የዯነገገ በመሆኑ ፌርዴ ቤት ስራ አስኪያጁ የተሻረበትን 
አግባብ በመመርመር እንዯጉዲዩ አግባብ እየተመሇከተ ወዯ ስራው ሉመሌስ የሚችሌበት ምንም 
ህጋዊ አካሄዴ የሇም በማሇት በአመሌካቾች በኩሌ የተነሳው ክርክር በህጉ በግሌጽ የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በንግዴ ህግ ቁ.527(3) ሁሇተኛው እና 
ሶስተኛውን አረፌተ ነገር በተመሇከተ ከኃሊፉነት የተሻረ ስራ አስኪያጅ ወዱያውኑ እና ሇዘሇቄታው 
ስራውን ያቆማሌ መባለ ስራ አስኪያጁ የተሻረበትን አግባብ ሇመመርመር ሇፌርዴ ቤት 
የተሰጠውን ስሌጣን የሚነካ እና የሚቃረን ካሇመሆኑም በሊይ ያሇአግባብ የተሻረ ስራ አስኪያጅ 
ፌርዴ ቤቱ ኪሳራ እንዱቆረጥሇት መወሰን መቻለ ፌርዴ ቤቱ ማዴረግ የሚችሇው ኪሳራን 
መቁረጥ ብቻ ነው ከሚሌ ባሇመሆኑ እና እንዯየ ጉዲዩ አግባብ ሇመወሰን እንዱችሌ ፇቃጅ 
(permissive) በሆነ መሌኩ የተቀመጠ በመሆኑ ፌርዴ ቤት ኪሳራ ቆርጦ ከማሰናበት ውጪ 
ስራአስኪያጁ የተሻረው ያሇአግባብ መሆኑን ቢረዲም ወዯ ስራው እንዱመሇስ የሚወስንበት አግባብ 
የሇም በማሇት የተነሳውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ ምክንያቱም ያሇበቂ ምክንያት ሉሻር 
የሚችሌ ስራ አስኪያጅ እንዯሚኖር ሁለ በበቂ ምክንያትም የሚሻር ስራ አስኪያጅ ሉኖር 
ስሇሚችሌ ፌርዴ ቤቶች እንዯየጉዲዩ አግባብነት በመመሌከት መወሰን እንዱችለ ፇቃጅ በሆነ 
መሌኩ የተቀረጸ ዴንጋጌ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተጨማሪም ያሇበቂ ምክንያት የተሻረም 
ቢሆን እንዯየጉዲዩ አግባብነት ኪሳራ ተከፌልት እንዱሰናበት ሉዯረግ የሚችሌበት ሁኔታም ሉኖር 
ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ 

በላሇ በኩሌ በንግዴ ህግ ቁ. 527(3) ስር የተቀመጠውን ዴንጋጌ ከአቀማመጡ አኳያ በተሇየ 
ሁኔታ ስራአስኪያጅን ሇመሻር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያስቀመጠው በዚሁ ዴንጋጌ ንኡስ አንቀጽ 
አራት ስር የተቀመጠው ሲሆን ይሄውም በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ በማህበርተኞች ነጻ 
ፌቃዴ (at the pleasure of the members) ሉሻር የሚችሌ ስሇመሆኑ የተስማሙ እንዯሆነ 
በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም በእንዯዚህ ዓይነት መሌኩ የተስማሙ ስሇመሆኑ የቀረበ ክርክር 
የላሇ እና አመሌካች በቅሬታው ሊይ ያነሳው በጠቅሊሊ ጉባኤ ማንሳት እንዯሚቻሌ በመመስረቻ 
ጽሐፈ ተመሌክቷሌ የሚሌ ሲሆን ይሄ ማሇት ዯግሞ በንግዴ ህግ ቁ 527(4) ስር 
የተመሇከተውን የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት አመሌካቾች 
ተጠሪን ከም/ስራአስኪያጅነት ሇማንሳት ያቀረቡት በቂ ምክንያት ያሇመኖሩን በበታች ፌርዴ ቤት 
በፌሬ-ነገር የተረጋገጠ ከመሆኑም በሊይ በክርክር ሂዯት ግሌጽ የሆነው ዯግሞ ግራቀኙ 
የሚያስተዲዴሩት ዴርጅት እንዯማንኛውም ተቀጣሪ ስራ አስኪያጅ ሳይሆን በውርስ 
የተሊሇፇሊቸውና አመሌካቾች በአንዴ ወገን በመሆን ተጠሪ ዯግሞ በላሊ ወገን በመሆን የተሇያዩ 
ፌሊጎቶች በመከሰታቸው የተጠሪ ከም/ስራአስኪያጅነት አሇመነሳት በአግባቡ መሆኑን የሚያጠናክር 
ነጥብ ነው፡፡ 

ባጠቃሊይ የአሁን ተጠሪ ከምክትሌ ስራአስኪያጅነት የተነሳው ያሇአግባብ ነው በማሇት የበታች 
ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን ተመሌክተው ወዯ ስራው ይመሇስ በማሇት የሰጡት ውሳኔ በአግባቡና 
የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ ቁ.94715 ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
   የፋ/የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 140096 በቀን 05-9-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
   የሰጡት  ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 
2. የአሁን ተጠሪ ከምክትሌ ስራአስኪያጅነቱ የሚሻርበት ህጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት ጥር 02 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ሀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.abyssinialaw.com



422 
 

 

 

ንብረት 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.abyssinialaw.com



423 
 

የሰ/መ/ቁ 69291 

ህዲር 8 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       አሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ጀማሌ አማን  - ቀረቡ   

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ተዋበች ፇረዳ - ቀረቡ   

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን 
የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የእርሻ መሬት ይዞታና  የመጠቀም መብትን 
የሚመሇከት ነወ፡፡ 

ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአርሲ ዞን የጉፊ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ብር 1020 /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ 
ተበዴሬ በወሇዴ አግዴ ሶስት ቀርጥ የሚሆን መሬት ህዲር 1ዏ ቀን 1990 ዓ.ም በተፃፇ ውሌ 
ሰጥቸዋሇሁ፡፡ መሬቱን እንዱሇቅሌኝ ብጠይቀው እንቢተኛ ስሇሆነ በፌርዴ ተገዴድ ይሌቀቅሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች መሬቱን ብር 1ዏ2ዏ ተቀብሊ ከሰጠችኝ በኋሊ በገንዘቡ 
ችግሯን ከተወጣች በኋሊ መሬቱን እንዱሇቅሊት መጠየቁ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ ከሰጠችው ሶስት ቀረጥ መሬት አንዴ ቀርጥ መሬት ብቻ 
ሇተጠሪ ይሌቀቅሊት በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ በአርሲ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ 
ውለ ሇህግ ተቃራኒ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም፡፡ አመሌካች ተጠሪ መሬት ሊይ የሰራውን 
ቤት አንስቶ መሬቱን ሇተጠሪ ያስረክብ በማሇት የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ 
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

ተጠሪ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
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ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን 
ክርክር ከሰማ በኋሊ ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

ግንቦት 24 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ መሬቱን ይዞ አስራ አንዴ ዓመት እንዯቆየና 
የተጠሪ ክስ በይርጋ የሚታገዴ ሆኖ እያሇ መሬቱን እንዴሇቅ መወሰኑ ስህተት አሇበት፡፡ ግምቱ 
ብር 50,000 /ሃምሣ ሺህ ብር/ የሚያወጣ ባህር ዛፌ ተክየበት እያሇ እንዴሇቅ መወሰኑ ተገቢ 
አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ሰበር ችልት ፌርዴ ቤት ውሣኔ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች መሬቱን የያዘው በውሌ ነው፡፡ ስሇዚህ 
ይርጋን መከራከሪያ ማዴረጉ ተገቢ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ 
ስሇከፇሇ መሬቱን ይዞ የሚቆይበትና የእኔን የመሬት ባሇይዞታነትና ተጠቃሚነት መብት 
የሚያሳጣበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇዚህ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ የክሌለ አዋጅ ቁጥር 13ዏ/1999 ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት 
የላሇበት ነው በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1810 እና 1845 
በመጥቀስ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢ ነው ? ወይስ አይዯሇም ? የሚሇውን ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ህዲር 1ዏ ቀን 199ዏ 
ዓ.ም አዴርጌዋሇሁ የሚሇውን ውሌ ይዘትና መሠረታዊ ባህሪ መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የተሇያየ ንብረት አፌርቸበታሇሁ የሚሇው የእርሻ መሬት የተጠሪ ህጋዊ 
ይዞታ መሆኑን አሌካዯም፡፡ አመሌካች የሚከራከረው ተጠሪ ከፌተኛ የሆነ የገንዘብ ችግር 
አጋጥሟት እኔ ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ ሇችግር ማቅሇያ እንዱሆናት ሰጥቻት ተጠሪ 
የእርሻ መሬቱን እኔ እንዴጠቀምበት ሰጥታኛሇች፡፡ የእርሻ መሬቱንም ከሰጠችኝ አስር ዓመት 
ያሇፇው ስሇሆነ ተጠሪ የእርሻ መሬቴን ይሌቀቅሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ በይርጋ ይታገዲሌ 
በማሇት ነው፡፡ በእኛ በኩሌ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ህዲር 10 ቀን 1990 ዓ.ም የተዋዋሇው ውሌ 
በመሠረታዊ ይዘቱ አመሌካች ሇተጠሪ በሰጣት ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ መክፇያ 
እንዱሆን ተጠሪ ሶስት ቀርጥ መሬት ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዱጠቀምበት ግዳታ የገባች መሆኑን 
የሚያሣይ ነው፡፡ ውለ በመሠረታዊ ይዘቱም ሆነ በባህሪው ተጠሪ በመሬቱ ሊይ ያሊትን 
የመጠቀምና  የይዞታ መብት ሇዘሇቄታው ሇአመሌካች በብር 1020 /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/  
ሇመሸጥ የተስማማች መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ 

መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የመንግስትና የህዝብ ሀብት መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀፅ 4ዏ 
ንዐስ አንቀፅ 3 ተዯንግጓሌ፡፡ መሬት የመንግስትና የህዝብ ሀብት ሆኖ ማናቸውም ኢትዮጵያ 
አርሶ አዯር የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀምና  ከይዞታው ያሇመፇናቀሌ መብት 
ያሇው መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀፅ 4 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ መንግስት የአርሶ 
አዯሮችን የመሬት ባሇይዞታ የመሆን መሬት የመጠቀምና ከይዞታቸው ያሇመፇናቀሌ መብት 
ህጋዊና ተግባራዊ ሇማዴረግ የፋዳራሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 
456/93 እና በኦሮሚያ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 130/99 በማውጣት ተግባራዊ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ አንዴ አርሶ አዯር የእርሻ መሬቱን ከሶስት ዓመት በሊይ 
በኮንትራት መስጠት እንዯማይችሌ የዯነገገ ሲሆን ማንኛውም አርሶ አዯር መሬቱን በኮንትራት 
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ሇላሊ ሰው ሲሰጥ ውለ ሉያሟሊቸው የሚገባቸውን ጉዲዮች ይዘረዝራሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
የአንዴ አርሶ አዯርን የመሬት ይዞታና በመሬት የመጠቀም መብት  በውሌ በመውሰዴ በመሬቱ 
ሊይ ቋሚና ተንቀሣቃሽ ሀብት ያፇራ ሰው ንብረቱን አፌርሶ በመውሰዴ መሬቱን የመሌቀቅ 
ግዳታ እንዲሇበት በአዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀፅ 6 ተዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች ከተጠሪ ጋር አዴርጌዋሇሁ የሚሇው ውሌ በመሠረታዊ ይዘቱና ሞራሊዊ ባህሪው 
በህገመንግስቱ አንቀፅ 4ዏ ንዐስ አንቀፅ 3 እና በህገመንግስት አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 4 
የተዯነገገውን የአርሶ አዯሮች የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀምን  ከይዞታቸው 
ያሇመፇናቀሌ መብት የሚጥስ ከሆኑ በኋሊ የፋዯራሌ መንግስት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 456/97 
እና የኦሮሚያ ክሌሌ ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 130/99 ዴንጋጌዎች የሚቃረን ህገወጥ 
የሆነ ውሌ ነው፡፡ ውለ ህገወጥ ውሌ በመሆኑ ተጠሪ ውለ እንዱፇርስ ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ 
የሚታገዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺ ሃያ ብር/ በመክፌሌ የተጠሪን 
ሶስት ቀረጥ የእርሻ መሬት ሇዘሇቄታው ሇመውሰዴ የተዋዋሇው ውሌ ህገወጥ ውሌ በመሆኑ 
ውለ ፇራሽና ውጤት አሌባ ነው በማሇት የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ የህገ መንግስቱንና የፋዯራለ መንግስት ያወጣውን 
አዋጅ ቁጥር 456/97 እና የኦሮሚያ ክሌሌ ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 130/99 ዴንጋጌዎች 
መሠረት በማዴረግ የተሰጠና የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ሀምላ 6 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
     መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ 69302 
ታህሣሥ 20 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሸሇማ ነገሰ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ፊይሣ መንግስቱ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ  ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ    ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኖኖ ቤንጃ ወረዲ ፌርዴ ቤት፣  የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና 
የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ  የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ 
ሇመወሰን ነው፡፡ 

ጉዲዩ የእርሻ መሬትን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በኖኖ ቤንጃ ወረዲ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ  
በኖኖ ቤንጃ ቀበላ ውስጥ በሰሰኮ ጎጥ ጋሴ ቀርጫ ተብል ከሚጠራው ቦታ የተሇያዩ አትክሌቶች 
አርባ ግንዴ  ባህር ዛፌ አራት ግንዴ ጌሾ አባቴ ተክል ሲጠቀምበት የኖረውን መሬት ተከሣሽ 
በሥሌጣኑ ይዞታሌ፡፡ የሀገር ሽማግላዎች መሬቱን እኩሌ ያካፇለን ሲሆን መሬቱ የአባቴ 
በመሆኑና ሇእኔ ሉዯርሰኝ ስሇሚገባ የእርሻ መሬቱን እንዱሇቅሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ ክስ የቀረበበትን መሬት ከአሥራ ሁሇት ዓመት በፉት 
የከሣሽ አባት በህይወት እያሇ የነበረውን ባህር ዛፌ ገዝቼ መሬቱን በ1981 ዓ.ም. ተመርቼ ይኸው 
እየተጠቀምኩበት እገኛሇሁ፡፡ መሬቱ በአለ  ኤሌፇታ ቀበላ የሚገኝ ሲሆን አባቱ መሬቱን ሇቆ 
ወዯ ዯጋ ሲባ ቀበላ ሄዶሌ፡፡ መሬቱ የራሴ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የኖኖ ቤንጃ ወረዲ 
መሬትና የአካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት አመሌካችም ሆነ ተጠሪ በመሬቱ ሊይ ግብር እየከፇለ 
አይዯሇም፡፡  በፉት መሬቱ የከሣሽ አባት ነበር በማሇት ማስረጃ በመስጠቱ የወረዲው ፌርዴ ቤት 
ሇትክክሇኛ ፌትሔ አሰጣጥ ጠቃሚ መሆኑን በመገንዘብ የሰው ምስክሮችን ሰምቷሌ፡፡ የቀረቡት 
ምስክሮች የከሣሽ የተጠሪ አባት 1985 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየቱን ከዚህ በኋሊ ተከሣሽ 
አመሌካች መሬቱን ይዞ የሚገኝ መሆኑን እና ግራ ቀኙ በክርክር ሊይ ያለ መሆኑን የተጠሪ 
ምስክሮች የመሠከሩ ሲሆን የአመሌካች ምስክሮች አመሌካች ተመርቸዋሇሁ በማሇት መሬቱን 
እንዯያዘ ፣ ከቦታው ዴረስ ሄዯው እንዯሚያውቁ መሥክረዋሌ፡፡ 
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የወረዲው ፌርዴ ቤት የእርሻ መሬቱ የከሣሽ አባት የነበረ ስሇሆነ  ተከሣሽ መሬቱን ይሌቀቅ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇዞኑ ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት የይግባኝ 
ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 
መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር ችልት 
ያቀረበ ቢሆንም አቤቱታውን አሌተቀበለትም፡፡ 

አመሌካች 1981 ዓ.ም መሬቱ ባድ መሆኑን አመሌካች ሇእኔ ተሰጥቶኛሌ፡፡ አመሌካች በህጋዊ 
መንገዴ በይዞታዬ አዴርጌ አሥራ ሁሇት ዓመት ከተጠቀምኩበት በኋሊ ተጠሪ የአባቴ መሬት 
ነበር በማሇት ክስ አቅርቧሌ ፡፡ ከዚህ በፉት በዚሁ ጉዲይ የተጠሪ ወንዴም ክስ አቅርቦብኝ 
የማህበራዊ ፌርዴ ቤት መጋቢት 4 ቀን 1994 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇሆነም በፌርዴ 
በተቋጨ ጉዲይ ተጠሪ ያቀረበውን ክስ በመቀበሌ የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩለ ሀምላ 21 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ አመሌካች ያነሣው የይርጋ ክርክር 
ተገቢነት የሇውም፡፡ መሬቱንም አስራ ሁሇት ዓመት አሌያዘም፡፡ እኔም አካሇመጠን ያሌዯረስኩ 
ነበርኩ አመሌካች የማህበራዊ ፌርዴ ቤት ወስኖሌኛሌ ያሇው በሥር ፌርዴ ያሌተነሳ አዱስ 
ክርክር ነው፡፡ ስሇዚህ የሰበር አቤቱታውን ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተኝ በማሇት መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሀምላ 22 ቀን 2003 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች ሇረዥም ጊዜ መሬቱን በይዞታየ አዴርጌ እየተጠቀምኩበት ነው በማሇት 
ያቀረበውን ክርክር በማሇፌ መሬቱን ሇተጠሪ እንዱሇቅ የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች የክርክሩ መነሻ የሆነውን የእርሻ 
መሬት የያዘው ከመቼ ጀምሮ ነው? ተጠሪስ አመሌካች የእርሻ መሬቱን እንዱሇቅሇት ክስ 
ያቀረበው መሬቱን አመሌካች ከያዘው  ከስንት ጊዜ በኋሊ ነው የሚለትን ነጥቦች መመርመር 
አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካች የክርክሩ መነሻ የሆነውን የእርሻ መሬት 1981 ዓ.ም. ጀምሮ 
ይዥዋሇሁ በማሇት የተከራከረ ቢሆንም ይህንን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲሊቀረበ ከሥር ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች አከራካሪውን የእርሻ መሬት የተጠሪ አባት 
1985 ዓ.ም በሞት ከተሇየበት ጊዜ ጀምሮ የያዘው መሆኑ ተጠሪ ሇወረዲው ፌርዴ ቤት 
ባቀረባቸው ምስክሮች ተረጋግጧሌ፡፡ 

የተጠሪ ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ መነሻ በማዴረግ ተጠሪ አመሌካች የሟች የአባቱን 
ይዞታ መሬት እንዱሇቅሇት ክስ እስካቀረበበት 2ዏዏ3 ዓ.ም. ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲሰሊ አመሌካች 
ሇአሥራ ስምንት ዓመት የእርሻ መሬቱን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1140 በሚዯነግገው መሠረት 
በእጁ አዴርጎ በእውነት ሲያዝበት የኖረ መሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ 
ያቀረበው ሟች ወሊጅ አባቴ በመሬቱ ሊይ የነበረው የይዞታና በመሬቱ የመጠቀም መብት በውርስ 
ሇእኔ ተሊሌፍሌኛሌ በማሇት ነው፡፡ 

እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ የአርሶ አዯር አባታቸውን ወይም እናታቸውን የእርሻ መሬት ይዞታና 
የመጠቀም መብት ያሊቸው ወራሾች በውርስ ተሊሌፍሌናሌ የሚለትን መብት ሇማስከበር ክስ 
ማቅረብ የሚችለት በምን ያህሌ ጊዜ ውስጥ ነው? በላሊ አነጋገር የእርሻ መሬት የይዞታና 
የመጠቀም መብት ሇማስከበር በሚቀርብ ክስ ሊይ የይርጋ የጊዜ ገዯቡ ምን ይሆናሌ? የሚሇው 
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ነጥብ ነው፡፡ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አርሶ አዯር የእርሻ መሬት ባሇይዞታ የመሆንና ከይዞታው 
ያሇመፇናቀሌ መብት ያሇው መሆኑ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 4ዏ ንዐሰ አንቀፅ 4  በግሌፅ 
ተዯንግጓሌ፡፡ የፋዳራሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/97  እና  
የኦሮሚያ ክሌሌ ያወጣው የገጠር መሬት አስተዲዯርና  አጠቀቀም አዋጅ ቁጥር 13ዏ/99 የመሬት 
ባሇይዞታ የሆነና በመሬቱ የመጠቀም መብት ያሇው ሰው ሇሁሇት ዓመት ያህሌ መሬቱን 
በመተው ከአካባቢው ከጠፊ የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና  በመሬት የመጠቀም መብቱ ቀሪ 
እንዯሚሆን ይዯግጋለ፡፡ ሆኖም የህግ ማዕቀፍቹ የእርሻ መሬት ባሇይዞታና የመጠቀም መብቴ 
በላሊ ሰው ተዯፍሮብኛሌ የሚሌ አርሶ አዯር የመሬት ባሇይዞታነትና የመጠቀም መብቱን 
ሇማስከበር ክስ ማቅረብ ያሇበት በስንት ጊዜ ውስጥ እንዯሆነ የፋዳራለ አዋጅ ቁጥር 456/97 
እና የኦሮሚያ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 130/1999 በግሌፅ አይዯነግጉም፡፡ 

ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው በጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇውን የይርጋ ህግ ዴንጋጌ በህገ መንግስቱ 
አንቀፅ 4ዏ ንዐስ አንቀፅ 4 የተዯነገገውን የአርሶ አዯሮች የመሬት ባሇይዞታነትና የመጠቀም 
መብት በማያጣብብ ሁኔታ አግባብነት ያሊቸውን የፌታብሓር ህግ ዴንጋጌዎች በመተርጎም 
ውሣኔ መስጠት የሚገባው ጉዲይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሊቸው 
የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎች ስንመረምር በመጀመሪያው ዴንጋጌ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1149 
ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገው የሁሇት ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ ሆኖም ዴንጋጌው በተሇያየ 
መንገዴ የይዞታና በመሬት የመጠቀም መብታቸውን በላሊ ሰው የተዯፇረባቸው አርሶ አዯሮች 
በህገ መንግስቱ የተረጋገጠሊቸውን የእርሻ መሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀም መብት 
በፌርዴ ቤት ተከራክረው በማስከበር ሰፊ ያሇ የክስ ማቅረቢያ ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ በገጠር 
መሬት ሊይ ያሇን የባሇይዞታነትና በመሬት በመጠቀም  በሚቀርብ ክርክር ሊይ የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 1149 ንዐስ አንቀፅ 2 ተመራጭ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ማንኛውም አርሶ አዯር ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ በእርሻ መሬት ሊይ 
ያሇውን የይዞታና የመጠቀም መብት ሇማስከበር ተገቢውን ትጋት የማዴረግ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ 
ስሇሆነም በላልች የይርጋ የጊዜ ገዯብ በግሌፅ ባሌተዯነገገሊቸው ጉዲዮች ተፇፃሚነት ያሇው 
ስሇመሆኑ ይህ ሰበር ችልት ሇፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1677/1/ እና ሇፌትብሓር ህግ ቁጥር 
1845 የተዯነገገው የአሥር ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ አርሶ አዯሮች በህገ መንግስቱ 
የተከበረሊቸውን የመሬት ባሇይዞታነትና በመሬት የመጠቀም መብት በፌርዴ ከስሰው ሇማስከበር 
ሰፊ ያሇ እዴሌ የሚሰጠው የፋዳራሌ አዋጅ ቁጥር 456/97 እና  የኦሮሚያ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 
130/1999 መሠረታዊ ጋር የሚጣጣም ሆኖ አግኝተዋሌ፡፡ ስሇሆነም ይዞታውን በላሊ ሰው 
የተነጠቀ አርሶ አዯር ወይም ወራሾቹ ይዞታው በላሊ ሰው ከህግ ወይም ከውሌ ውጭ ከተያዘበት 
ቀን ጀምሮ በአስር ዓመት  ውስጥ የእርሻ መሬት የባሇይዞታነትና የመጠቀም መብቱን ሇማስከበር 
ክስ ካሊቀረበ ክሱ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1677/3/ እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1845 
በተዯነገገው  የአሥር ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ይታገዲሌ ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ 
ዯርሰናሌ፡፡ 

2. ተጠሪ አመሌካች በ1985 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇየው ወሊጅ አባቱ የእርሻ መሬት 
ሉሇቅሌኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው በ2ዏዏ3 ዓ.ም ነው፡፡ ተጠሪ ክስ ያቀረበው አመሌካች የእርሻ 
መሬቱን ሇአሥራ ስምንት ዓመት ይዞ ከተጠቀመበት በኋሊ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯትና ከሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች መሬቱን ሇአሥራ ስምንት ዓመት የያዘ መሆኑን 
በመግሇፅ ተጠሪ ክስ ሉያቀርብብኝ አይገባም የሚሇውን ክርክር ከወረዲ ፌርዴ ቤት ጀምሮ 
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ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት እንዲቀረበ 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

የወረዲ ፌርዴ ቤት ወዯ ፌሬ ጉዲይ ገብቶ የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ ከመስማቱ 
በፉት በመጀመሪያ አመሌካች ባነሣው የይርጋ የጊዜ ገዯብ መቃወሚያ ሊይ ብይን መስጠት 
እንዲሇበት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 244 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ 
አመሌካች የአባቱ ይዞታ የነበረውን መሬት እንዱሇቅሇት ክስ ያቀረበው  አመሌካች መሬቱን 
1985 ዓ.ም ጀምሮ ይዞ አሥራ ስምንት ዏመት  ከቆየ በኋሊ መሆኑ በተጠሪ ምስክሮች ጭምር 
ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በፌታብሓር ህግ  ቁጥር 1677/1/ እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1845 የተዯነገገው የአስር ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ አመሌካች መሬቱን 
እንዱሇቅሇት ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖ እያሇ የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ  
ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ በማሇፌ መሬቱን 
ሇተጠሪ እንዱሇቅ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኖኖ ቤንጃ ፌርዴ ቤት ፣ የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት  የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ  አመሌካች መሬት እንዱሇቅ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. አመሌካች መሬቱን ሇተጠሪ የመሌቀቅ ግዳታ የሇበትም  ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ 69821 

                                    ታህሳስ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                             ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

     አሌማው ወላ 

     ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡- አቶ ጥሊሁን ጎበዜ  - ቀረቡ 

ተጠሪ፡-   1. አቶ መከተ ኃይለ  - ቀረቡ 

         2. አቶ አወቀ ሙጨ  - በላለበት 
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የገጠር የእርሻ መሬት ይዞታ ክርክር ሲሆን የተጀመረው በአማራ ብሓ/ክሌሊዊ መንግሥት 
በፍገራ ወረዲ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ባቀረበው ክስ የተጀመረ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ 
ተከሣሾች በ1989 ዓ.ም በተዯረገው የመሬት ሽግሽግ የተመራሁትን ስሇያዙበኝ እንዱሇቁሌኝ 
በማሇት አዋሣኙን በመጥቀስ እንዱወሰንሇት ጠይቋሌ፡፡ ተከሣሾች በቀረበው ክስ ሊይ መሌስ 
እንዱሠጡበት ታዘው በሰጡት መሌስ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው መሬት ከ1989 ዓ.ም. በፉትም 
የራሳቸው የነበረ ስሇመሆኑ፣ በ1989 ዓ.ም. የመሬት ሽግሽግ ሲዯረግ ሇተከሣሾች የተቆጠረ 
ስሇመሆኑ፣ በ1997 ዓ.ም ጀምሮ ዯግሞ የይዞታ ማረጋገጫ ተሰጥቷቸው የሚጠቀሙበት 
የራሳቻው ይዞታ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ የወረዲ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ተከሣሾች 
በዚህ አከራካሪ በሆነው የእርሻ መሬት ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ስሇተሰጣቸው ያሇአግባብ የተሰጠ 
የይዞታ መረጋገጫ ከሆነ ይዞታውን ሇሰጠው አካሌ ከማቅረብ ውጭ በቀረበው ክስ መሬቱ የከሣሽ 
ነው በማሇት ማስሇቀቅ አይቻሌም በማሇት በእንዯዚህ ዓይነት መሌኩ ክስ መቅረቡ ህጋዊ 
አይዯሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
  
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ይግባኙን ሇዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ 
ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የበታች ፌ/ቤት ውሣኔን 
በመሻር ተከሣሾች ሇክርክር ምክንያት የሆነውን የእርሻ መሬት ሇከሣሽ (አመሌካች) እንዱያስረክቡ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው በዚህ የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቅር በመሰኘት 
ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ 
በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የወረዲውን 
ፌ/ቤት ውሣኔ በማጽናት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም የክሌለ የጠቅሊይ 
ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በአብሊጫ ዴምጽ በማጽናት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  
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አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን 
ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ ባሇመቅረቡ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፍአሌ፡፡ 
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የበታች ፌርዴ ቤቶች በቀረበው ክስ ሊይ ውሣኔ 
የሰጡት ተገቢውን የማጣራት ሂዯት በማዴረግ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ 
የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
 
በአማራ ብሓ/ክሌሊዊ መንግሥት የገጠር መሬት አዋጅ ቁ. 133/98 አንቀጽ 24(4) እና ይሄንን 
አዋጅ ሇማስፇጸም በወጣው የዯንብ ቁጥር 51/99 አንቀጽ 20(4) የይዞታ ማረጋገጫ የያዘ ሰው 
የመሬቱ ባሇይዞታ እንዯሆነ እንዯሚገመት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ ማሇት ግን በህጉ የተቀመጠው 
የባሇይዞታነት ግምት ሉስተባበሌ የማይቻሌ በራሱ ብቻ አሳሪ ማስረጃ ስሇመሆኑ የተመሇከተ ነገር 
የሇም፡፡ 
 
በአንዴ የፌትሏብሓር ክርከር በህጉ በተሇየ ሁኔታ የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓቱ የተገዯበ ካሌሆነ 
በጽሐፌ፣ በምስክር፣ በህሉና ግምት፣ በተከራካሪዎች እምነት፣ ወይም በመሒሊ ማስረጃ ማስረዲት 
እንዯሚቻሌ በፌተሏብሓር ህግ ቁ. 2002፣ 1195፣1196 እና በተሇያዩ ህጎች ውስጥ የማስረጃ 
አቀራረብ ሥርዓቶችን የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ዓሊማ፣ ይዘትና መንፇስ መረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በዚሁ መሠረት አመሌካች ተከሣሾች ይዞታዬን ይዘውብኛሌ እና እንዱሇቁሌኝ 
ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ ያቀረበ ሲሆን ተጠሪዎችም የራሳቸውን መከራከሪያና በ1997 ዓ.ም 
የተሰጣቸውን የይዞታ ማረጋገጫ አቅርበዋሌ፡፡ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌርዴ 
ቤት ግራ ቀኙ ያሊቸውን ማስረጃ በመስማት እና ከላሊ የመንግሥት አካሊትም መቅረብ ያሇበትን 
ማስረጃ በመቀበሌና የቀረቡትን ማስረጃዎች በማመዛዘን ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ሲገባው 
ተጠሪዎች የይዞታ ማረጋገጫ ያቀረቡ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሣኔ 
መስጠቱ አግባብነት የሇውም፡፡ የይዞታ ማረጋገጫም ቢሆን እንዯአንዴ ማስረጃ ተቀባይነት 
ያሇውና ሉመዘን የሚችሌ እንጂ ወሣኝ (conclusive evidence) ባሇመሆኑ ጉዲዩን በመጀመሪያ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ በመቀበሌ እና ላልች አስፇሊጊ ናቸው 
የሚሊቸውን ማስረጃዎች በመቀበሌ ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ሲገባ የይዞታ ማረጋገጫ 
ሉስተባበሌ እንዯማይቻሌ ማስረጃ በመውሰዴ እንዯዚሁም መስተባበሌ ካሇበት የይዞታ 
ማረጋገጫውን ሇሰጠው አካሌ አቤቱታ በማቅረብ ብቻ እንዯሆነና ፌርዴ ቤቱ በግራቀኙ ማስረጃ 
ጉዲዩን ተመሌክቶ የመወሰን ስሌጣን እንዯላሇው በመውሰዴ የቀረበውን ክስ ህጋዊ አይዯሇም 
በማሇት ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የሇውም፡፡ 
 
በላሊ በኩሌ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የዯቡብ ጎንዯር ከፌተኛ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ 
ያስቀርባሌ አያስቀርብም በማሇት ተገቢውን ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፉት ሇተጠሪዎች የተሰጠውን 
የይዞታ ማረጋገጫ የተሰጠበትን አግባብ የወረዲው የመሬት አስተዲዯር አካሌ መግሇጫ 
እንዱሰጥበት ማዴረጉ ተጠሪዎች የክርክሩ አካሌ ባሌተዯረጉበት ጊዜ በመሆኑ አግባብነት ያሇው 
የማስረጃ አሰባሰብ ስርአት ያሌተከተሇ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ምክንያቱም 
ማጣራቱ ተገቢ መሆኑን ፌርዴ ቤቱ ካመነበት ግራቀኙ የክርክሩ አካሌ በሆኑበትና የእኩሌነት 
መርህን በጠበቀ መሌኩ መከታተሌና በቀረበው ማስረጃ ሊይ አስተያዬት መስጠት በሚችለበት 
ሁኔታ መዯረግ ነበረበት፡፡ 
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ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው የእርሻ መሬት የማን ይዞታ ነው? 
የሚሇውን ነጥብ በግራቀኙ ማስረጃ በማጣራት እንዯዚሁም ከላሊ የመንግስት አካሌም ተጨማሪ 
ማስረጃ መቀበሌ አስፇሊጊ ከሆነም ይሄው ስርአት ተፇፅሞ የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት 
ሲገባው መሰረታዊ የማስረጃ አቀባበሌና ምዘና ስርአት ባሌተከተሇ መሌኩ የተሰጠው ውሣኔ 
አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

 
ው  ሣ  ኔ 

1. የአማራ ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት የመዝ.ቁ. 
07860 ሚያዝያ 24 ቀን 2003ዓ.ም በዋሇው ችልት፣የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
በመዝ.ቁ.25228 በቀን 03-7-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት፣ የዯቡብ ጎንዯር 
መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 21099 በቀን 11-10-2003 ዓ.ም. 
በዋሇው ችልት እና የፍገራ ወረዲ ፌ/ቤት መዝ.ቁጥር ባሌተጠቀሰ በቀን 15-4-2001 
ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሰረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው የእርሻ መሬት ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ 
በመያዛቸው ብቻ ሉስተባበሌ አይችሌም በማሇት የቀረበውን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው 
አግባብነት ያሇው አካሄዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የፍገራ ወረዲ ፌ/ቤት 
ግራቀኙ አከራካሪ በሆነው የእርሻ መሬት ሊይ ያሊቸውን ማስረጃ መስማትና ላልች 
ተገቢ ናቸው የሚሇውን ተጨማሪ ማስረጃዎች ከሚመሇከተው የመንግስት አካሌ 
በማጣራት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 343/1/ መሰረት 
መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን 
ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

 
       መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ሏ/አ 
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የሰ/መ/ቁ. 59504 

የካቲት 27ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

        አሌማዉ ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ እንዲሇ ወርቅነህ - አሌቀረቡም 

             2. ወ/ሮ ብዙነሽ ሰንበቶ - አሌቀረቡም 

             3. አቶ ኪዲኑ ቦቦ - ቀረቡ 

             4. አቶ ተስፊዬ ፇይሳ - አሌቀረቡም 

             5. ወ/ሮ በሊይነሽ ታዯሰ -አሌቀረቡም 

             6. ወ/ሮ ዙፊን ታዯሰ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ  ፡- አቶ ተሸሇ ቱቾ - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቅዴሚያ ግዥ መብት ጥያቄ የሚስተናገዴበትን የሔግ አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ 
የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪ በጉቶ ጊዲ ወረዲ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ 
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም የአሁኑ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካች ስዴስት ክፌሌ ቤቶች የካርታ ቁጥሩ 
968/አንቀፅ/ 96 የሆነውን በነቀምቴ ከተማ በዲርጌ አስተዲዯር ክፌሌ ውስጥ የሚገኘውን በዚህ 
ሰበር ችልት ከተራ ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት ሇተጠቀሱት በብር 360,000.00 
(ሶስት መቶ ስሌሳ ሺህ) ሽጠው ስም በማዛዋወር ሊይ እንዲለ ሰምተው ከነቀምት ከተማ 
አስተዲዯር ሊይ አጣርተው ይህን ቤት ሇመግዛት ቀዲሚ መብት እንዲሇቸው ማመሌከታቸውን፣ 
ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑት ቤቶች ተጠሪ የንግዴ ዴርጅታቸውን ከመግዛታቸው በፉት የአሁኑ 
1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ንብረት የነበረ ሆኖ የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ በእዲ ይዞ ይኸው አካሌ 
በሔግ አግባብ የሸጠሊቸው መሆኑን፣ በዚህ አግባብ በገዙት ንብረትም የባሇቤትነት ማስረጃ የካርታ 
ቁጥር 352/አንቀጽ/2000 በሆነው ተሰጥቷቸው ከተራ ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት 
የተጠቀሱት አመሌካቾች ከገዙት ቤት ጋር በግዴግዲ፣ በጣሪያውና በአንዴ ምሰሶ ተያይዞ የተሰራ 
መሆኑን፣ ይህን ቤት አሳሌፍ ሇሶስተኛ ወገን መሸጥ ማሇት አንዴን ቤት ሇሁሇት ከፌሇው መሸጥ 
መሆኑንና ይህም የተጠሪን መብት የሚጎዲ መሆኑን ዘርዝረው ገዥዎች የገዙትን ዋጋ ተጠሪ 
ከፌሇው በቀዲሚነት የመግዛት መብታቸው እንዱጠበቅሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም በተጠሪና በሻጮች መካከሌ 
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በቤቶቹ ሊይ የጋራ መብት ስሇመቋቋሙ የሚያሳይ ውሌ የላሇ መሆኑን፣ የቤቱ ጣሪያና ግዴግዲ 
አንዴ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የላሇ መሆኑን፣ የግዥና የሽያጭ ውለም ተመዝግቦ የባሇቤትነት 
ማስረጃ ሉሰራ ቁጥር ስሇመስጠታቸውና ተጠሪ የቅዴሚ ግዥ ጥያቄ ሇማቅረብ መብት የላሊቸው 
መሆኑን ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ከሰማና ጉዲዩን ተገቢ ነው ባሇው መንገዴ ከአጣራ በኋሊ ተጠሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1281 
መሰረት በቤቱ ሊይ የጋራ መብት ማቋቋማቸው መረጋገጡን፣ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1261፣ 1386 እና 1388 ዴንጋጌዎች መሰረት ተጠሪ በግዥ የተሊሇፇውን ቤት 
በቀዲሚነት የመግዛት መብት እንዲሊቸው የሚያሳይ መሆኑን ገሌፆ ተጠሪ የቤቱን ዋጋ ከፌሇው 
ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት ይግዙ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 
ሇምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም የኸው ፌ/ቤት ይግባኙን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን 
ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ በዴምጽ 
ብሌጫ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በቤቱ ሊይ የቀዲሚነት መብት አሊቸው 
ተብል በበታች ፌ/ቤቶች የተወሰነው በቤቱ ሊይ ግራ ቀኙ ያቋቋሙትን መብት አይነት፣ መብቱ 
የተቋቋመበትን መንገዴና ጊዜ እንዱሁም የጋራ መብት ያሊቸው ሰዎች የቀዲሚነት መብት 
የሚኖራቸው ምን ምን ሔጋዊ ሁኔታዎች ሲሟለ ነው የሚሇውን ሔጋዊ ጥያቄዎች ተገቢውን 
ምሌከታ ያሊዯረገና በክርክሩ ሂዯት ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ውጪ የተሰጠ ስሇመሆኑ ዘርዝረው 
ውሳኔው እንዱሻርሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ ተጠሪ 
ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን ቤቶች ሇመግዛት የቅዴሚያ መብት አሇው የተባሇው ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው በፅሁፌ በሰጡት መሌስ የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ 
ስሇጋራ ባሇሀብቶች የተዯነገጉትን የፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ ያገናዘበ 
በመሆኑ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ውሳኔው እንዱፀናሊቸው የተከራከሩ ሲሆን 
አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
የጽሁፌ ክርክር የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

በክርክሩ ሂዯት ክስ ሉመሰርቱ የቻለት የአሁኑ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ስዴስት ክፌሌ ቤቶች 
የካርታ ቁጥሩ 968/አንቀጽ/ 96 የሆነውን በነቀምቴ ከተማ በዲርጌ አስተዲዯር ክፌሌ ውስጥ 
የሚገኘውን በዚህ ሰበር ችልት ከተራ ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት ሇተጠቀሱት በብር 
360,000.00 (ሶስት መቶ ስሌሳ ሺህ) ሽጠው ስም ሇማዘዋወር ሊይ እንዲለ ሰምተው ከነቀምት 
ከተማ አስተዲዯር ሊይ አጣርተው ይህንን ቤት ሇመግዛት ቀዲሚ መብት እንዲሇቸው በማመናቸው 
መሆኑን፣ ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑት ቤቶች ተጠሪ የንግዴ ዴርጅታቸውን ከመግዛታቸው በፉት 
የአሁኑ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ንብረት የነበረ ሆኖ የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ በእዲ ይዞ የኸው 
አካሌ በሔግ አግባብ ሇተጠሪ የሸጠሊቸው መሆኑን፣ በዚህ አግባብ በገዙት ንብረትም የባሇቤትነት 
ማስረጃ የካርታ ቁጥር 352/አንቀጽ/2000 በሆነው የተሰጣቸው መሆኑን፣ ይኸው ቤት ከተራ 
ቁጥር ሶስት እስከ ተራ ቁጥር ስዴስት የተጠቀሱት አመሌካቾች ከገዙትና ሇክርክሩ ምክንያት 
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ከሆኑት ቤቶች ጋር በአንዴ በኩሌ በግዴግዲ በአንዴ በኩሌ ዯግሞ ብልኬት የተሰሩ ስሇሆኑ 
የወረዲው ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት የምስራቅ ወሇጋ ዞን ስራና ከተማ ሌማትና ጽ/ቤት 
በባሇሙያ አረጋግጦ ማስረጃ የሰጠ መሆኑን ነው፡፡ 

1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች ሇላልች አመሌካቾች ሸጡ የተባለት ቤትና ተጠሪ ከኢትዮጵያ ሌማት 
ባንክ ገዙ የተባሇበት ቤት የተያያዙበት ግዴግዲና ጣሪያ የጋራ ባሇሀብትነት መብት በሔግ አግባብ 
የተቋቋመ ነው፡፡ በህጉ መሰረት የተፇጠረ የጋራ ባሇሀብትነት ዯግሞ የሚገዛው አግባብነት ባሇው 
ህግ ነው፡፡ ከፌ/ህ/ቁ 1259-1277 ያለት ዴንጋጌዎች የሚያሳዩትም ይህንኑ ነው፡፡ የፌ/ህ/ቁ 
1260/1/ ዴንጋጌ የሚገሌጸው ዯግሞ እያንዲንደ የጋራ ባሇሀብት ዴርሻውን ሇመሸጥ ወይም 
በላልች መንገድች የማስተሊሇፌ ወይም ሇማስያዝ መብት ያሇው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም 
እነዚህ ስሌጣኖች ላልች የጋራ ባሇሀብቶች እየተቃወሙ ቢሆን እንኳን ባሇዴርሻው የጋራ 
ባሇሀብት የሚተገብራቸው፣ በህግ የተጠበቁ ናቸው፡፡ 

በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1281(1) ዴንጋጌ ስር እንዯተመሇከተው ያንዴ ቤት ሌዩ ሌዩ ፍቆች ወይም 
ሇመኖሪያ የተመዯቡ ክፌልች (አፒርታማ) የሌዩ ሌዩ ባሇሀብቶች ንብረት በሆኑ ጊዜ ተቃራኒ 
የሆነ ሰነዴ ከላሇ ከእነዚህ ሀብቶች አንደ ክፌሌ ሇአንዯኛው ባሇንብረት የግሌ አገሌግልት 
የሚጠቅም እንዱሆን ከተዯረገው በቀር የመሬቱና የላሊውም የቤቱ ክፌልች የጋራ ንብረት 
እንዯሆኑ የሚቆጠሩ ሲሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1289(1) ዴንጋጌ ስር ዯግሞ እያንዲንደ የጋራ 
ባሇንብረት የአንዴነት ሀብት ባሌሆነው ክፌሌ ንብረቱ ሊይ ህግ ሇባሇሀብቱ የሚሰጣቸው መብቶች 
እንዯሚኖሩት ተመሌክቷሌ፡፡ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1289(2) ዴንጋጌ በተሇይ ሲታይ ዯግሞ የግለ 
የሆነውን ሇመኖሪያ የተመዯቡትን ክፌልች (አፒርታማ) ወይም ፍቅ ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ፣ 
ሇማከራየት ወይም በዋስትና ሇማስያዝ ባሇሀብት መብት እንዲሇው ተዯንግጓሌ፡፡ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 
1290 ዯግሞ የአንዴነት ያሌሆኑት ክፌልች ሊይ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1289 ስር የተመሇከቱት 
መብቶች ያለት ባሇሀብት የተጣሇበት ገዯብ መኖሩ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም ምንጊዜም 
የማይንቀሳቀሰውን ንብረት የተመዯበበትን አግሌግልት አክብሮ መጠበቅ፣ እንዱሁም የተከፇሇ 
ዴርሻ የሆነው ንብረት እንዱያገሇግሌ የተመዯበበት ጉዲይም ሆነ የመጠቀሚያውን አይነተኛ ነገር 
ላልቹን ባሇሀብቶች በሚጎዲ ሁኔታ ሇመሇወጥ ያሇመቻሌ በሔጉ የተጣሇበት ገዯብ ነው፡፡ እነዚህ 
ዴንጋጌዎች በግሌጽ የሚያሳዩት አንዴን የማይንቀሳቀስ ንብረት በጋራ ባሇመብት የሚያዯርጋቸው 
የንብረቱ ክፌሌ ካሇ በዚሁ የጋራ ባሇንብረት በሚያዯርጋቸው የንብረቱ ክፌሌ ባሇሀብቶቹ 
የሚኖራቸው መብት ሇአንዴ ባሇሀብት ህጉ የሰጣቸው መብቶች ስሇመሆናቸው ነው፡፡ በዚህ ረገዴ 
የተዯነገጉትን የንብረት ህግ ዴንጋጌዎችን ስንመሇከት ባሇቤትነት ከሁለ የሰፊ መብት መሆኑን 
ያስገነዝባለ፡፡ በህግ የተቀመጡትን ገዯቦችንና ወሰኖችን (Restriction and Limitation) ሳያሌፌ 
የአንዴ ንብረት ባሇቤት በንብረት እንዯፇሇገው የመጠቀምና የመገሌገሌ መብቱና ነፃነቱ በህግ 
የተከበረሇት ስሇመሆኑም ዴንጋጌዎቹ ያሳያለ፡፡ ሇባሇሀብቱ የባሇቤትነት መብት ከሚሰጣቸው 
መብቶች መካከሌም ንብረቱን በህጉ አግባብ ማስተሊሇፌ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1184 እና 
1185 ዴንጋጌዎች ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ በአጠቃሊይ የባሇቤትነት መብት ከሁለ የሰፊ መብት 
ሲሆን በህጉ ከተጣለት ገዯቦች ውጪ የሚነካ ወይም ሇላሊ ተሊሌፍ እንዱሰጥ የሚዯረግ መብት 
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሔጉ የጋራ ባሇሀብት በህጉ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባቸው መብቶች ምን 
እንዯሆኑ ሇይቶ አስቀምጧሌ፡፡  

በዚህም መሰረት የፌ/ህ/ቁ. 1261፣ 1388 እና 1406 ዴንጋጌዎች ይዘት ሲታይ የጋራ ባሇሀብቶች 
ያሌተከፇሇውን የጋራ ንብረት ከማንኛውም 3ኛ ወገን በፉት፣ ሉሸጥ የታሰበውን ዴርሻ አስገዴድ 
ሇመግዛት የቅዴሚያ መብት ያሊቸው መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
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1281፣ 1289 እና 1290 ዴንጋጌዎች ተግባራዊ የሚዯረጉበትን አግባብ የሚገዴቡ አይዯለም፡፡ 
ይሌቁንም በበንብረቱ ሊይ ባሇሀብቶች ያሊቸው ዴርሻ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1281፣ 1289 እና 1290 
ዴንጋጌዎች መሰረት የሚገዛ መሆኑ ከተረጋገጥው ውጪ የጋራ የሆነው ሀብት ሉሸጥ ሲታሰብ 
የጋራ ባሇሀብቶች ከማንኛውም 3ኛ ወገን በፉት ሉሸጥ የታሰበውን ዴርሻ አስገዴድ ሇመግዛት 
የቅዴሚያ መብት ያሊቸው መሆኑን የሚያስገነዝቡ ናቸው፡፡ በመሆኑም አንዴ ቤት በአንዴ በኩሌ 
ግዴግዲውና ጣሪያው የተያያዘ መሆኑ በላልች ክፌልች ባሇሀብቱ ያሇውን መብት በፇሇገው 
የገበያ ዋጋና ግዥ ወይም ሇመሇወጥ ሳይችሌ በአንዴ በኩሌ የግዴግዲው ባሇሀብት ሇሆነው 
ባሇሀብት አጠቃል እንዱሸጥ በህግ ገዯብ አሌተጣሇበትም፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች ተጠሪ ሇክርክሩ 
መነሻ የሆነውን ቤት እንዱገዙት የወሰኑት ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሊቸው የፌ/ብሔ/ቁጥር 
1281፣1289 እና 1290 ዴንጋጌዎች ይዘት በፌሬ ነገር ዯረጃ ቤቱ የተያያዘው በአንዴ በኩሌ 
በግዴግዲና ጣሪያ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠው ነጥብና ከተጠሪ ዲኝነት ይዘት ጋር በአግባቡ ሳያገናዝቡ 
እና በተጠሪ ሊይ ሉዯርስ ይችሊሌ የተባሇው ጉዲትም ሳይረጋገጥ ነው፡፡ ሇአንዴ ጉዲይ ቀጥተኛ 
ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ እያሇ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ውሳኔ መስጠት 
ዯግሞ መሰረታዊ የህግ ስህተት መፇፀም ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ                                

ው ሳ  ኔ 

1. በጉቶ ጊዲ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 12896 ጥር 24 ቀን 2002 ዓ.ም. ተሰጥቶ በምስራቅ 
ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 11851 20710 የካቲት 05 ቀን 2002 ዓ.ም. በትዕዛዝ 
ፀንቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 100754 ነሀሴ 12 ቀን 2002 
ዓ.ም. በአብሊጫ ዴምጽ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 

2. በነቀምቴ ከተማ በዲርጌ አስተዲዯር ክፌሌ በካርታ ቁጥር 968/አንቀጽ/ 96 በሆነው በ1ኛ 
አመሌካች ስም ተመዝግቦ ያሇው ስዴስት ክፌሌ ቤቶች ሇተጠሪ በቅዴሚያ የሚሸጡበት የህግ 
አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት/ዘ 
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 የሰ/መ/ቁ 64014 

            የካቲት 28 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ድ/ር ገነት ሥዩም  -  ጠበቃ ተስፊዬ ተገኘወርቅ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 17/18 አስተዲዯር ፅ/ቤት - ነገረ ፇጅ 

          አሸናፉ ሥዩም ቀረቡ 

        2. ወ/ሮ አመሇወርቅ ሙሊቴ      ጠበቃ ሊውጋሇት ፀጋ ቀረቡ፡፡ 

        3. አቶ ባህረ ወ/ጊዮርጊስ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከሔግ ውጪ የተያዘብኝ ቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
የአሁኗ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ 
መነሻ ነው፡፡ 

የአመሌካች የክስ ይዘትም አመሌካች የዯርግ መንግስት በስሌጣን ሊይ በነበረበት ወቅት በነበራቸው 
የፕሇቲካ አመሇካከት ሀገር ውስጥ ሇመኖር ባሇመቻሊቸው ተሰዯው ውጭ ሀገር መቆየታቸውን፣ 
በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 17/18 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውና በካርታ ቁጥር 11442 
የሚታወቀውን በ1985 ዓ/ም በቁጥር 15/31238 የሆነ የከተማ ቤት የባሇቤትነት ዯብተር ከከተማ 
ሌማትና ቤት ሚኒስቴር የተሰጣቸው መሆኑን፣ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን 
ቤት የቤት ቁጥሮች 268፣ 269 እና 270 በሚሌ መሇያ ሰጥቶ ሇ2ኛ፣ 3ኛ እና ሇአቶ ዘሚካኤሌ 
ኃይላ አከራይቶ ጥቅም እያገኘበት መሆኑን፣ ቤቱን 1ኛ ተጠሪ እንዱያስረክባቸው ማስጠንቀቂያ 
ሰጥተውም ፇቃዯኛ ሁኖ ያሇመገኘቱን ገሌፀው ቤቱን ሇሔጋዊ ባሇቤት እንዱያስረክብ፣ 
ተከራዮችም ቤቱን እንዱሇቁ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 
1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስም አከራካሪው ቤት በህግ በመንግስት መወረሱንና በፌርዴ ቤት 
ስሌጣን ስር የማይወዴቅ መሆኑንና አመሌካች ክስ ሇማቅረብ የማይችለ መሆኑን በመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ ቤቱ በሔግ የተወረሰ መሆኑን 
ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ላልች ተጠሪዎችም ቤቱን ሇረዥም 
አመታት ተከራይተው የሚጠቀሙበትና በ1ኛ ተጠሪ የሚተዲዯር መሆኑን ጠቅሰው ክሱ ውዴቅ 
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ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ የቀረቡትን መቃወሚዎችን ውዴቅ አዴርጎ 
ፌሬ ጉዲዩን መርምሮ የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት አመሌካች መሆናቸው ተረጋግጧሌ በማሇት ቤቱን 
ተጠሪዎች ሇአመሌካች ሉያስረክቡ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪዎች ባሇመስማማት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩና 1ኛ ተጠሪ 
ተጨማሪ ማስረጃ እንዱያቀርብ ከተዯረገ በሁዋሊ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች አሇኝ የሚለት 
የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር መምከኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ 
በመሻር ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተስርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር 
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓቱ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345(1ሇ)) ዴንጋጌን ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በ1985 ዓ/ም ሇአመሌካች የተሰጠው 
የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ በክርክር ሊይ እያለ ዯብተሩ 
መክኗሌ ተብል አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ መብት የሊቸውም ተብል 
መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የነበረው 
የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓት ሔጉን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ የሚነቀፌ አይዯሇም በማሇት 
ውሳኔው ሉጸና ይገባሌ ሲለ በፅሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፣ አመሌካችም የሰበር አቤቱታቸውን 
በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኗ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ክስ ሲመሠረቱ ሇክርክሩ 
መነሻ የሆነው ቤት ንብረታቸው መሆኑን መጥቀሳቸውንና ይህንኑ መብታቸውን ያሳያሌ 
ያለትንና በ1985 ዓ/ም በከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስቴር ተሰጠኝ ያለትን የባሇቤትነት ማረጋገጫ 
ዯብተር ሇማስረጃነት ማቅረባቸውን፣ የአሁኑ ተጠሪዎች ባቀረቡት መከሊከያ መሌስ አመሌካች 
በቤቱ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም፣ አከራካሪው ቤት በአዋጅ ቁጥር 47/1967 መሰረት 
ተወርሶ 1ኛው አመሌካች ሇረዥም አመታት የሚስተዲዴረው መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን 
ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን፣ ይህንኑ የተጠሪዎችን ክርክር የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተርና ቤቱ 
ምትክ ያሌተገኘበት ወይም ካሳ ያሌተከፇሇበት ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ቀርቧሌ በሚሌ 
ምክንያት መሆኑን፣ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሊይ የይግባኝ ክርክር ሲዯረግ ዯግሞ 1ኛ 
ተጠሪ አመሌካች አሇኝ የሚለትን የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር የተሰረዘ መሆኑንና ማስረጃው 
ሳይቀርብ የቀረበትን ምክንያት ገሌፆ ማስረጃው እንዱቀርብ ጠይቆ ፌርዴ ቤቱ የባሇቤትነት 
ዯብተሩ መምከኑን የሚያሳየውን የ1ኛ ተጠሪ ማስረጃ ተቀብል ጉዲዩን በመመርመር የስር ፌርዴ 
ቤትን ውሳኔ የሻረው መሆኑን ነው፡፡ 

በመሠረቱ ከሣሽ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 222 መሠረት አዘጋጅቶ ከሚያቀርበው የክስ ማመሌከቻ ጋር 
በክሱ መሰማት ወቅት ሇጉዲዩ ማስረጃ ይሆኑኛሌ የሚሎቸውን የሠውም ሆነ የጽሁፌ 
ማስረጃዎችን ዝርዝርና ዋናውን ወይም ትክክሇኛ ግሌባጮቻቸውን ማቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 223 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 234 ዴንጋጌ ሲታይም 
በተከሳሹ ሊይ ተመሳሳዩን ግዳታ ይጥሊሌ፡፡ በተሇይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 137/3/ የሠነዴ 
ማስረጃዎችን በተመሇከተ ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ከአቤቱታው ጋር በማያያዝ ወይም ከቀነ 
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ቀጠሮ በፉት ወይም በመጀመሪያው ቀን ቀጠሮ ካሌቀረበ በቀር ማስረጃው ሉቀርብ ወይም 
ይቅረብሌኝ ተብል ሉጠየቅ እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሄው ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኘው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 256 ስር በተመሇከተው አኳኋን ማስረጃዎቹ ሣያቀርቡት የቀሩት ከባዴና በቂ 
በሆነ ምክንያት መሆኑን ፌ/ቤቱ ሲረዲ ብቻ ነው፡፡ 

የማስረጃ አቀራረብን በተመሇከተ በሥነ ሥርዓት ህጉ የተመሇከተው ላሊው ዯንብ የይግባኝ 
ሠሚውን ፌ/ቤት ሥሌጣን የሚመሇከት ነው፡፡ በዚህም መሠረት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 345 
ዴንጋጌ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በራሱ አስተያየት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ማናቸውም ዓይነት ሠነዴ 
ወይም ምስክር ወይም ላሊ ዓይነት ማስረጃ በተጨማሪነት እንዱቀርብሇት የማዘዝ ህጋዊ 
ሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡ የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 145/1/ ዴንጋጌም በላሊ ፌ/ቤት የሚገኝ 
ሠነዴ የፁሁፌ ማስረጃ ወይም ፌርዴ የተሠጠበት መዝገብ ሇውሣኔው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ 
ፌ/ቤቱ በራሡ አነሣሽነትም ሆነ በተከራካሪዎቹ ጠያቂነት እንዱቀርብሇት ማዘዝ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ ያስረዲሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇፀው ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች 
በቤቱ ሊይ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም በማሇት ውሣኔ የሠጠው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
345((1(ሇ)) ዴንጋጌ መሰረት የ1ኛ ተጠሪን የተጨማሪ ማስረጃ ጥያቄን ተቀብል ነው፡፡ ፌርዴ 
ቤቱ የማስረጃው መቅረብ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ተገቢ መሆኑን ማረጋገጡን የውሳኔው ይዘት 
ያሳያሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካችን የባሇቤትነትን መብት ሰርዟሌ የተባሇው ማስረጃ ግን ከሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ በኋሊ የተሰረዘበት አግባብ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑን አመሌካች ክርክር 
እንዱያቀርቡ እዴሌ የተሰጠ ስሇመሆኑ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በግሌጽ አያሳይም፡፡ 
በአስተዲዯር አካለ የሚሰጥ የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት ይህንኑ የምስክር ወረቀት በስሙ 
የተፃፇሇት ሰው የንብረቱ ባሇቤት ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ ይዘት ያሳያሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሔጉ የሚወሰዯው ግምት ስሇመኖሩ፣ 
ይኸው ግምት ግን አሳሪ ያሇመሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ጋር 
ተዲምሮ ሲነበብ ያስረዲሌ፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በአስተዲዯር አካለ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤት ነው 
ተብል የምስክር ወረቀት መስጠት ማስረጃውን ዴምዲሚ ወይም አሳሪ (Conclusive Evidence) 
የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ይኸው ማስረጃ የተሰጠበት አግባብ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 
ዴንጋጌ ስር በተመሇከቱት ሁኔታዎች መሰረት ስሇመሆኑ ማስረዲት ከተቻሇ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
1195 ስር የተመሇከተው ሔጋዊ ግምት ሉስተባበሌ የሚችሌ (rebuttable legal presumption) 
መሆኑን ከዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የአስተዲዯር 
አካለ የሰጠውን የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት በላሊ ጊዜ መሰረዙ ከታወቀ ማስረጃው የተሰረዘበት 
አግባብ ከሔግ ውጪ መሆን ያሇመሆኑ ተጣርቶ ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ ይኸው አካሌ 
ካርታውን አምክኗሌ ስሇተባሇ ብቻ ማስረጃው ክርክር ሳይዯረግበት ተቀባይነት የሚያግኝበት የሔግ 
አግባብ የሇም፡፡ የአስተዲዯር አካለ የሰጠውን የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት በላሊ ጊዜ ሲሰርዝ 
ማስረጃው የተሰረዘበት ሰው የአስተዲዯር አካለን እርምጃ ክርክር ሉያቀርብበት አይገባም፣ በፌርዴ 
ቤትም ሉጣራ የሚገባው አይዯሇም ከተባሇ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት በአንቀፅ 40(1 እና 2) 
የተረጋገጠውን የንብረት መብት ዋስትና ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባው ነው፡፡ አንዴ ሰው 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1206 መሰረት በንብረቱ ሊይ የሚያቀርበው የመፊሇም ክስ ተገቢው መጣራት 
ተዯርጎና የመከራከር መብቱ በአግባቡ ሳይጠበቅሇት ውዴቅ የሚሆንበት አግባብም የሇም፡፡ ፌርዴ 
ቤት እውነትን ሇማውጣት ከፌተኛ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት 
ሔጋቸውን ስሇ ማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ እነዚህ 
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ዴንጋጌዎች ዲኝነት ሉሰጥ የሚገባው የክርክሩ አካሄዴ በተሟሊ አኳኋን ሲመራ መሆኑንም 
ያስገነዝባለ፡፡ የክርክሩ አካሄዴ ሳይሟሊ የሚሰጥ ዲኝነት ሔጋዊ አይሆንም፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች የተያዘው የባሇቤትነት ማስረጃ ወረቀት በየካቲት 16 ቀን 
2001 ዓ.ም. የመከነን መሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በተጨማሪ 
ማስረጃነት እንዱቀርብ መዯረጉ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345(1(ሇ)) ዴንጋጌን የጣሰ ነው ሉባሌ 
የሚችሌበት አግባብ የላሇ ቢሆንም የአመሌካችን የባሇቤትነት ማስረጃ አመከነ የተባሇው ማስረጃ 
የመከነበት አግባብ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑ፣ የቤቱ ትክክሇኛ ባሇቤት ማን እንዯሆነ ግን ተገቢው 
ማጣራት ሳይዯረግ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ቤቱ የአመሌካች አይዯሇም ተብል መወሰኑ 
ፌርዴ ቤቶቹ የክርክሩን አመራር ከሊይ በተመሇከቱት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ የማስረጃ አቀራረብ 
ዯንቦች አሇመምራታቸውንና ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1195፣ 1196 ዴንጋጌዎች ይዘትና 
መንፇስ ጉዲዩን ያሇመመሌከታቸው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ የሠጡት የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓት 
ዴንጋጌዎች በማይዯግፈትና የፌርዴ አካሄደ ባሌተሟሊበት ሁኔታ በመሆኑ በየእርከኑ ባለ ፌርዴ 
ቤቶች የተሠጠው ውሣኔ እና ትዕዛዝ ሙለ በሙለ ሉሻሩ የሚገባና የስር ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ 
የቀረቡትን ሁለንም መከራከሪያ ነጥቦችንና የአመሌካችን የባሇቤትነት መብት አምክኗሌ የተባሇው 
ማስረጃ የመከነበትን ሔጋዊ አግባብ እንዱሁም በአጠቃሊይ የአከራካሪው ቤት ሔጋዊ ባሇቤት ማን 
ነው? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝና ተገቢውን ማጣራት ሁለ በማዴረግ ጉዲዩን እንዯገና 
በመመሌከት ውሳኔ እንዱሰጡበት ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 58891 ጥቅምት 12 ቀን 2003 ዓ.ም 
የተሠጠው ትዕዛዝ፣ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 78798 መጋቢት 22 ቀን 
2002 ዓ.ም የተሠጠው ውሣኔ እንዱሁም የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 135792 ጥር 29 ቀን 
2001 ዓ.ም የተሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ሙለ በሙለ 
ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 135792 ክርክሩን ቀጥል አመሌካች አሇኝ የሚለትን የባሇቤትነት 
ዯብተር 1ኛ ተጠሪ የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም. ያመከነበት አግባብ ሔጋዊ መሆን 
ያሇመሆኑን፣ የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት ማን እንዯሆነ ግራ ቀኙ አለን የሚሎቸውን ማስረጃዎችን 
በመስማትና ተገቢነት አሊቸው የሚሎቸውን ማስረጃዎችን ሁለ በማስቀረብ ጉዲዩን እንዯገና 
ተመሌክቶ ተገቢውን ውሣኔ ይሠጥበት ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሠረት 
መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
 

ቤ/መ 
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                                                               የሰ/መ/ቁ.70801 

የካቲት 30 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማዉ ወላ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዋት ኢንተርናሽናሌ ኃ/የተ/የግ/ማህበር - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ፍዚያ ቃዱ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡ የተቀጠረው፤- ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ    ር    ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የፌ/ቤት ውሳኔ በተከራካሪ ወገኖች ከቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ክሌሌ ወሰን 
ሉያሌፌ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ሇይቶ ተገቢውን ዲኝነት በመስጠት 
በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ የጉዲዩም መነሻ የአሁን አመሌካች በሥር የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በግዥ 
ባገኘሁት የንግዴ ዴርጅት ሊይ የአሁን ተጠሪ ሁከት የፇጠሩብኝ ስሇሆነ የተፇጠረው ሁከት 
ይወገዴሌኝ በማሇት ክስ መሥርቷሌ፡፡ 

ተጠሪም ባመሇከተው ክርክር የተነሳበት ንብረት ሉገመት ስሇሚቻሌ ተገምቶ ተገቢው የዲኝነት 
ገንዘብ ተከፌልበት ሉቀርብ ሲገባ ይህንኑ ሥርዓት አሟሌቶ የቀረበ አይዯሇም፡፡ በተጠሪ በኩሌ 
የቀረበው ውሌ የብዴር እንጂ የሽያጭ አይዯሇም፡፡ መፃፌ ስሇማሌችሌ በተንኮሌ የተዘጋጀ ካሌሆነ 
በቀር በእኔ የተዯረገ አይዯሇም ስሇሆነም ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ተመሌክቶ በህግ ፉት በማይፀና ውሌ ንብረቱ በእጅ ገብቷሌ ማሇት ስሇማይቻሌ 
እና በህግ ማሟሇት የሚገባውን ሂዯት ባሊሟሊ ውሌ ዯግሞ በሁከት ክስ ማስፇጸም አይቻሌም፡፡ 
ስሇሆነም ክሱ በፌ/ብ/ሥ./ሥ/ሔ/ቁ 33(2) መሰረት ውዴቅ ነው የሚሌ ዲኝነት ሰጥቶበታሌ፡፡ 

በዚህም የወረዲው ፌ/ቤት ውሳኔ ይግባኝ ተጠይቆበት በበሊይ ፌ/ቤቶች የሰበር ሰሚ ችልቱን 
ጨምሮ በየዯረጃው ተቀባይነትን አሊገኘም፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ዲኝነት ሊይ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚሌበትን 
ዝርዝር ነጥቦች አመሌካች በመጥቀስ የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ የተነሳ ሲሆን፤ ተጠሪም ከሊይ 
በመግቢያው ሊይ በተጠቀሰው ነጥብ ሊይ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጎ ግራ ቀኙ የፅሁፌ 
ክርክራቸውን አጠናቀዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 
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በከሳሽነት የተሰየመ ወገን አንዴ ንብረት በአንዴ ህጋዊ ተግባር ሳቢያ ወዯ እጄ ገብቷሌ በይዞታ 
ሊይ እያሇ ሁከት ተፇጠረብኝ የሚሌ ክስ ትክክሇኛውን የሁከት የህግ ፅንሰ ሀሳብ ተከትል 
ማቅረቡ ከተረጋገጠ፤ ሇዚሁ ክስ በተከሳሽነት የተሰየመው ወገን ከተሰማ በኋሊ በፌ/ቤቱ ሉሰጥ 
የሚገባው ዲኝነት ሁከት ተፇጥሯሌ ይወገዴ፤ ወይም የተፇጠረ ሁከት የሇም በማሇት የሚወሰን 
እንጂ በከሳሹ እጅ ሉገባ የቻሇበትን ህጋዊ ተግባር ሇመመርመር የሚያበቃ ወይም የሚያስችሌ 
ምክንያት አይኖርም፡፡ ከሳሹ የክሱን ምክንያት ዘርዝሮ ሉያገኝ የሚገባውን ዲኝነት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 224 ሲጠይቅ፤ ውሳኔው ይህንኑ የጠየቀውን ዲኝነት ማግኘት የሚቻሌ 
መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ሇይቶ ማዘዝ ስሇሚገባ የወረዲው ፌ/ቤት ሁከት የተፇጠረ ስሇመሆኑ 
አሌተረጋገጠም ካሇ የተፇጠረ ሁከት የሇም በማሇት መወሰን ሲገባው ከዚህ አሌፍ በላሊ የክርክር 
መስመር ታይቶና ተጣርቶ ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ ሁለ አካቶ ያሇ ቦታው የሽያጭ ውለ ዋጋ 
ያሇው ነው? ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ሊይ ዲኝነት መስጠቱ ከተጠየቀው ዲኝነት ክሌሌ የወጣ 
በመሆኑ ሥነ-ሥርዓታዊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የአሁን አመሌካችም በክስ ማመሌከቻው ዘርዝሮ ያቀረበው እና የጠየቀው ዲኝነት 
ተዲምሮ ሲታይ በሽያጭ ውሌ ምክንያት በእጁ የገባው የንግዴ ዴርጅት በተጠሪ ተወስድበት ከሆነ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 226 (3) እንዯተመሇከተው የተወሰዯን እና ተሇይቶ የታወቀን ንብረት 
ሇማስመሇስ የተፇሇገ እንዯሆነ የዚህኑ ንብረት ዋጋ ተገምቶ የሥረ-ነገር ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት 
ተገቢውን በመክፇሌ ክሱን አቅርቦ በዚሁ የክስ መስመር ተገቢውን ክርክርና ንጥጥር ተዯርጎ 
ተገቢውን ዲኝነት ማግኘት ሲገባ በሥር የወረዲው ፌ/ቤት ክስ የቀረበበት መንገዴ ተገቢ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149 እንዯተመሇከተው በሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ሉስተናገዴ 
የሚገባው ጉዲይ በንብረት ሊይ የተፇጠረን ሁከት ሇማስቆም (cessation of intereference) 
ወይም ከሁከት መፌጠር ተግባሩ እንዱታገዴ (injuction) ሇመጠየቅ እንጂ የተወሰዯን ንብረት 
እንዯገና ወዯ እጁ ሇማስገባት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 

ከእነዚህ ሁሇት ሏተታዎች አንጻር የስር ፌ/ቤቶች በየዯረጃው በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ዲኝነት ህጋዊ 
መሰረት ያሇው ሆኖ ባሇማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ  ኔ 

1. በዚህ ጉዲይ የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 45352 በ26/4/03፤ ይግባኝ ሰሚው የአዲማ ሌዩ 
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 10876 በ16/5/2003 ዓ.ም. እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
በመ/ቁ 129205 በ11/08/2003 ዓ.ም የሰጡት ዲኝነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348 (1) መሰረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአሁን ተጠሪ ክርክር ያስነሳውን ንብረት በሽያጭ ውሌ ካገኝ በኋሊ በተከሳሽ ዴርጊት ከእጁ 
ወጥቶ ከተገኘ ወይም በተከሳሽ ቁጥጥር ሥር ይገኛሌ ካሇ የህንኑ የሽያጭ ውሌ ያሇውን 
መነሻ አዴርጎ ንብረቱን መሌሶ ወዯ እጁ ሇማስገባት እንዯ ሥርዓቱ ዲኝነት የመጠየቅ መብቱ 
የተጠበቀ ነው ብሇናሌ፡፡ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤት ይተሊሇፌ፡፡ 

3. በዚህ የሰበር ችልት ግራ ቀኙ ባዯረጉት ክርክር ሳቢያ ሇወጣው ማናቸውም ወጪና ኪሳራ 
ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት/ዘ  
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የሰ/መ/ቁ 57186 

መጋቢት 1ዏ ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- ጉሇላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ6 አስተዲዯር ጽ/ቤት -  ነ/ፇጅ ሶስና ተስፊዬ ቀረቡ                

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ከፇለ ታረቀኝ  - ቀረቡ  
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን መሠረት ያዯረገን የባሇሃብትነት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአዱስ አበባ ከተማ ጉሇላ ክፌሇ ከተማ 
ቀበላ ዏ6 ክሌሇ ወስጥ የሚገኝ ቁጥሩ ዏ31 የሆነ ቤት በውርስ ከአባታቸው ያገኙትና 
የተሊሇፇሊቸው መሆኑንና የአሁኑ ተጠሪ ይገባኛሌ በማሇት የያዘባቸው መሆኑን ገሌፀው ቤቱ 
የግሌ ቤታቸው መሆኑ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው 
መከሊከያ መሌስ  ቤቱ የተጠሪ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ የላሇ መሆኑ ተጠሪ ከስ ሇማቅረብ 
መብት ወይም ጥቅም የላሊቸው መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ጠቅሶ ሲያቀርብ 
በፌሬ ነገር ዯረጃ ክርክር ዯግሞ አከራካሪው ቤት በአዋጅ የተወረሰና ሇተጠሪ የባሇቤትነት ዯብተር 
የተሰጣቸው ከአሰራርና  ከዯንብ ውጪ በመሆኑ ዯብተሩ ስሌጣን ባሇው  አካሌ መመዘኑንና 
በተሰረዘ ዯብተር ዯግሞ ተጠሪ ሉያገኙ የሚችለት መብት የላሇ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራከሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ አመሌካች በፌርዴ 
ኃይሌ መብቱን ከአጣ በኋሊ የአከራካሪው ቤት የተጠሪን ባሇሃብትነት የሚያሳይ ማስረጃ 
በአስተዲዯር አካለ መክኗሌ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ገሌጾ 
ቤቱን አመሌካች ሇተጠሪ ሇቆ ሉያስረክብ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም  ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት በሔግ አግባብ 
ተወርሶ በአመሌካች የሚተዲዯር ከመሆኑም በሊይ ተጠሪ የቤቱ ባሇመብት የሚያዯርጋቸው 
ማስረጃ በላሇበትና የነበረውም በተሰረዘበት ሁኔታ አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ ያስረክብ ተብል 
መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው  ተመርምሮም ሇክርክሩ 
ምክንያት የሆነው ቤት የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር ወረቀት የተሰረዘ መሆኑ እየታወቀ 
አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ ያስረክብ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሇ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
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እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ተጠሪ በፅሐፌ በሰጡት መሌስ 
አከራካሪው ቤት በውርስ ተሊሌፍሊቸው በሔግ አግባብ የባሇቤትነት ዯብተር የተሰጣቸው 
ከመሆኑም  በሊይ አመሌካች በፌርዴ ሃይሌ መብቱን ያጣ መሆኑ ተረጋግጦ በተሰጠው ውሣኔ 
ዯብተሩ ተሰርዟሌ  በሚሌ ምክንያት መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት 
የሚችሌበት አግባብ የሇም በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ እንዱፀናሊቸው ገሌፀው 
ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን 
በፅሐፌ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን  ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ክሱን የመሰረቱት አመሌካች 
ቤታቸውን ያሊግባብ የያዘባቸው መሆኑን በመጥቀስ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ቤቱን በሔግ አግባብ 
የያዘው መሆኑን ጠቅሶ የተከራከረ መሆኑን ፣ የስር ፌርዴ ቤትም አከራካሪው ቤት ባሇቤትነት 
የማን ነው? የሚሇውን ጭብጥ ከያዘ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ አከራካሪውን ቤት ተጠሪ በውርስ 
ከአባታቸው ያገኙት መሆኑን ፣ ይህን የሚያሳይ የሰነዴ ማስረጃም ያቀረቡ መሆኑን ፣ ተጠሪ 
ከላሊ ግሇሰብ ጋር ባዯረጉት ክርክርም ቤቱ የተጠሪ መሆኑን ተረጋግጦ ከመወሰኑም በሊይ 
አመሌካች ውሣኔው መብቴን ይነካሌ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታ 
አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ ሳይቀበሇው የቀረ በመሆኑን ፣ ይህ ከሆነ በኋሊ አመሌካች ተጠሪ በቤቱ ሊይ 
አሇኝ የሚለትንና ሚያዚያ ዏ1 ቀን 1994 ዓ.ም. ተሰጠኝ በማሇት ያቀረቡት የካርታ ቁጥር 
9/05531 መሰረዝ በሔግ አግባብ የተጠሪን ባሇሃብትነት  ቀሪ የሚያዯርግ አይዯሇም በማሇት 
ውሣኔ መስጠቱን ነው፡፡ አመሌካች ቤቱ በሔግ አግባብ የተወረሰ ስሇመሆኑ ገሌፆ በዚህ ረገዴም 
ማስረጃ ያሇው መሆኑን ጠቅሶ መከራከሩንም ከውሣኔው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡  

እንግዱህ ክርክሩ በይዘቱ አመሌካች ቤቱን ያሊግባብ ይዟሌ የሚሇውን የተጠሪን ክስ መሠረት 
ያዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀዴመው ከላሊ ግሇሰብ ጋር በአዯረጉት ክርክር አመሌካችም ቀርቦ ክርክር 
ተዯርጎበት ክርክሩ ተቀባይነት አጥቶ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ነኝ በማሇት የአፇጻጸም ክስ 
ያሊቀረቡ መሆኑን በግሌጽ የሚያሳይ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤቱም አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 99213 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታውን አቅርቦ 
ተቀባይነት አጥቷሌ በማሇት በፌርዴ ሏተታው ሊይ ያሰፇረው አገሊሇፅ የአመሌካችና የተጠሪ 
ማስረጃዎች ተሰምተው ክርክሩ ተዯርጎ ፌርደ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 360 መሠረት የማይሇወጥ 
ነው ተብል የፀና መሆኑን የሚያሳይ አሇመሆኑን የማያስገነዝበን ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ተጠሪ 
ራሳቸው ክስ ሲመሰርቱ በአመሌካች ሊይ በአዱስ መሌክ ቀጥታ ክስ ማቅረባቸውም በአመሌካች 
ሊይ ቀዴሞ ያረፇ ፌርዴ መኖር ያሇመኖር ሊይ ጥያቄን የሚያስነሳ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ እንዱህ 
ከሆነ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት አቤቱታ አቅርቦ 
ተቀባይነት ማጣቱን ሳይሆን ይኸው አቤቱታ ተቀባይነት ያጣበት ስርዓት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
358 መሠረት የሚቀርበው አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 359 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 
መሠረት የተስተናገዯ መሆን ያሇመሆኑን፣ ተጠሪ ከላሊ ግሇሰብ ጋር አዯረጉ የተባሇው ክርክርና 
የተሰጠው ውሣኔ አመሌካች የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ ሲያቀርብ የተሇወጠ መሆን 
ያሇመሆኑን የሚገሌፅ መሆኑን ያሇመሆኑ ግሌጽ ሉሆን ይገባ ነበር ፡፡ ይኸው ግሌጽ አሇመሆኑ 
በእርግጥም አመሌካችም በሔግ አግባብ በተካሄዯው ክርክር ተሸናፉ ከሆነ በሁዋሊ በስራው ባገኘው 
ሥሌጣን በመጠቀም  ካርታውን ማምከኑ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑ  በጭብጥነት ተይዞ 
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እንዲይታይ የሚያዯረግ ሁኖ ነው፡፡ ቀዴሞ የተወሰነ ውሣኔ ካሇም ተጠሪ በአዱስ መሌክ ክስ 
የአቀረበቡት ምክንያትም ሉጣራ የሚገባው እና ሥነ  ሥርዓታዊ መሆኑ ምሊሽ የሚያስፇሌገው 
ነበር፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያስፇረደት ፌርዴ የላሇ መሆኑን አምነው አዱስ ክስ ከአቀረቡ 
ዯግሞ በጭብጥነት ሉታይ  የሚገባው የቤቱ ባሇቤት ማን ነው የሚሇው  ነጥብ ሁኖ የግራ ቀኙ 
ማስረጃዎች መሰማትና ተገቢ ሆኖ ከተገኘም ፌርዴ ቤቱ በራሱ መነሻነት ፌሬ ነገሩን በማጣራት 
ትክክሇኛውን ፌርዴ መስጠት ነው፡፡ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የአስተዲዯር አካለ የሚሰጠው 
የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት በስሙ ማረጋገጫው የተሠጠው ሰው የምስክር ወረቀቱ 
ሇተጠቀሰው የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ጉዲይ 
ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195/1/ ዴንጋጌ ከሰፇረው ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ነጥብ 
ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሔጋዊ ግምቱ ሉስተባበሌ የሚችሌ መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ጋር 
ተዲምሮ ሲነበብ ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ በአስተዲዯር አካለ 
የሚሰጥ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር ዯምዲሚ ማስረጃ (conclusive evidence) ባሇመሆኑ  
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ስር የተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች አሇ የሚሌ ወገን በማናቸውም 
ማስረጃ ሉያስተባብሇው  የሚችሇው  ማስረጃ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአስተዲዯር አካለ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 መሠረት የሰጠውን የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ዯብተርን በላሊ ጊዜ 
ከሰረዘው ይኸው ተግባሩ በፌርዴ ቤት ሉስተናገዴ የሚችሌ አይዯሇም ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 1196  ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ  ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 
40/1/2/ እና 37 ዴንጋጌዎች አንፃር ተዲምሮ ሲታይ የሚያስገነዝበን ነው፡፡ አስተዲዯር አካሌ 
ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖረው አንዳ የሰጠውን የባሇቤትነት ዯብተር ከሰረዘ ይኸው አካሄዴ ሔጋዊ 
አይዯሇም  የሚሇው ሰው በፌርዴ ቤት መብቱን ሇማስከበር ክስ ሉያቀርብ የሚገባና ፌርዴ ቤቱም 
ጉዲዩን በማስረጃ አጣርቶ እና የንብረት ባሇቤትነት መብትን ከሚጠብቁ  አግባብነት ካሊቸው 
ሔጎች ጋር በማገናዘብ ተገቢውን ውሣኔ የሚሰጥበት ጉዲይ ነው፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በአዱስ መሌክ በቀረበው በተጠሪ ክስ ሊይ ተጠሪ አሇኝ 
የሚለትን የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር መሰረዙን ገሌፆ የተከራከረ ሲሆን ክሱ በአዱስ መሌክ 
የቀረበ እንዯመሆኑ መጠን አመሌካች ተጠሪ አሇኝ የሚለትን ካርታ የሰረዘው በሔጉ አግባብ 
በተዘረጋው  ስርአትና አሰራር ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ በግራ ቀኙ ማስረጃ 
እና ፌርዴ ቤቱ ተገቢ ነው ባሇው  መንገዴ ሁለ ተጣርቶ ጉዲዩ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ፣ 1196 
እና ከላልች አግባብነት ካሊቸው የንብረት መብት ሔጎች ጋር ተዛምድ ታይቶ ሉወሰን የሚገባው 
ሁኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ አዱስ ክስ ያቀረቡ መሆኑን ወዯ ጎን በመተው ወይም  ቀዴሞ 
ተጠሪ ከላሊ ግሇሰብ ጋር ሲያዯርጉ በነበሩት ክርክር በአመሌካች ሊይ የተሰጠው ውሣኔ አመሌካች 
የቤቱ ባሇሃብት አይዯሇም የሚሌ መሆን ያሇመሆኑን በግሌጽ ሳያረጋገጥ አመሌካች ቤቱን 
ሇተጠሪ ያስረክብ ተብል መወሰኑ የክርክሩ አካሄዴ በተሟሊ ሁኔታ ተከናውኖና ተጣርቶ 
ያሇመሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ አንዴ ክርክር በተሟሊ የሥነ ሥርዓት አካሄዴ ካሌተመራ ዯግሞ 
በውጤቱ የተከራካሪ ወገኖችን መሰረታዊ መብት የመጎዲት አጋጣሚ የሰፊ እንዱሆን የሚያዯረግ 
መሆኑ የሚታመን ስሇሆነ ተቀባይነት የላሇውና መሠረታዊ የሆነ ሔግ ስህተት መመዘኛን 
የሚያሟሊ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ  የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ሉሻር የሚገባውና በፌሬ ነገር ዯረጃ 
በተገቢው መንገዴ ያሌተጣሩ ነጥቦች ተጣርተው ጉዲዩ እንዯገና በስር ፌርዴ ቤት ታይቶ 
እንዱወሰን ማዴረጉ ተገቢ ሁኖ ስሇአገኘነው ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው   ሣ    ኔ 
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 77189 የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 91229 ሰኔ ዏ1 ቀን 2002 ዓ.ም. 
በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክሩን በመ/ቁጥር 77189 እንዱቀጥሌ በማዴረግ 
በቤቱ ሊይ አመሌካችን ባሇመብት እንዲይሆን በሔጉ አግባብ ተመርቶ የተሰጠ ውሣኔ መኖር 
ያሇመኖሩን ፣ የቤቱ ሔጋዊ ባሇሃብት ማን እንዯሆነ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎችን 
በመስማትና ተገቢውን ማጣራት ሁለ በማዴረግ ጉዲዩን እንዯገና ተመሌክቶ ተገቢውን 
ውሣኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 
ይጻፌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ ቁ. 65140 

                                               መጋቢት 10 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ በሊይነሽ ቢያዴግሌኝ ቀረበች፡፡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አስቴር ገበሬ አሌቀረበችም፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ በኮንድሚኒየም ቤት ሊይ የተዯረገው የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ በመጠየቅ በቀረበው ክስ 
መነሻነት የተዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረችው አመሌካች ስትሆን፣ ከተጠሪ ጋር ያዯረገችው የቤት ሽያጭ ውሌ 
የኮንዯሚኒየም ቤት ሇተወሰኑ ዓመታት በሽያጭ እንዲይተሊሇፌ የሚከሇክሇውን ሔግ በመቃረን 
የተዯረገ ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት እንዱፇርስሊት ዲኝነት ጠይቃሇች፡፡ ተጠሪ በበኩሌዋ 
ሇክሱ በሰጠችው መሌስ ውለ የሚፇርስበት የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ ምክንያት እንዯላሇ 
በመግሇጽ ተከራክራሇች፡፡ ከዚህ ላሊ ፌ/ቤቱ የሁሇቱን ወገኖች ክርክር በመመርመር ውለ 
የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲይ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ ሰርዟሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

አመሌካች በ22-11-2003 ዓ.ም. በፃፇችው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የምትሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ 
በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ 
የተሰማው የቤቱ ሽያጭ ውለ አይፇርስም የተባሇው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ 
ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ጭብጥ ግራ ቀኝ ወገኖች ካሰሙት ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት 
ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርመረናሌ፡፡ 

አመሌካች  ውለ መፌረስ አሇበት ሇሚሇው ክርክር መሠረት ያዯረገችው ዋነኛው ነጥብ የሔግ 
ክሌከሊ ነው፡፡ በእርግጥ ውለ የተዯረገው በስህተት እና በዴንገተኛ ተንኮሌ ነው የሚሌ 
መከራከሪያም እንዲሇት ከመዝገቡ ተመሌከተናሌ፡፡ ሔጉ በኮንድሚኒየም (በጋራ ህንፃ) ሊይ ቤት 
በእጣ የዯረሰው ሰው እጣው ከዯረሰው ቀን ጀምሮ እስከ አምስት ዓመት ዴረስ ባሇው ጊዜ ቤቱን 
መሸጥ አይችሌም የሚሌ እንዯሆነ በመግሇጽ ስሇመከራከርዋም ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራሌ 
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መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር ያሌተቀበሇው መሸጥ የሚከሇክሌ በሔግ ዯረጃ 
የወጣ አዋጅ የሇም፤ የሚከሇክሌ ዯንብ ወይም መመሪያ አሇ ቢባሌ እንኳን ከሣሽ (አመሌካች) 
ቤቱን ሇተከሣሽ (ተጠሪ) በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ ስምምነትም በሰጠችበት ወቅት የዚህ ግንዛቤ 
እንዯነበራት ግሌጽ ነው የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት እንዯሆነ ውሣኔው ያመሇክታሌ፡፡ 
አመሌካች መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የምትሇው በዚህ መሌክ የተሰጠውን ውሣኔ 
ሲሆን፣ ተጠሪ በበኩሌዋ ሇሰበር አቤቱታው በሰጠችው መሌስ አመሌካች የጠቀሰቻቸው አዋጅም 
ሆነ ዯንብ ቤቱን እንዲይሸጥ በግሌጽ አይከሇክለም፡፡ አመሌካች ቤቱን የሸጠችሌኝ ወዲና ፇቅዲ 
በመሆኑ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክራሇች፡፡ 

ከቀረበሌን ክርክር ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው በኮንድሚኒየም (የጋራ ቤት ህንፃ) የተያዘ ቤት 
እንዲይሸጥ ሇተወሰኑ ዓመታት ክሌከሊ ያዯርጋሌ ተብል የተጠቀሰው “የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 
ዱሞክራያዊ ሪፕብሉክ የጋራ ህንፃ ቤት ባሇቤትነት አዋጅ ቁጥር 370/1995” ነው፡፡ ይህ አዋጅ 
በእርግጥ በጋራ ህንፃ ቤት በእጣ የዯረሰው ቤቱ ሇላሊ ሰው ስሇሚሸጥበት ሁኔታ በሚመሇከት 
በግሇጽ ያስቀመጠው ዴንጋጌ የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ግን የከተማው አስተዲዯሮች አዋጁን 
ሇማስፇጸም የሚረዲ ዯንብ ሇማውጣት እንዯሚችለ በአንቀጽ 42 ግሌጽ የሆነ ዴንጋጌ 
ማስቀመጡን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በ1952 ዓ.ም በወጣው የኢትዮጵያ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
1281 እስከ ቁጥር 1360 ያለት ዴንጋጌዎች በአዋጅ መሠረት በሚስተዲዯር የጋራ ህንፃ ሊይ 
ተፇፀሚ እንዯማይሆኑ እንዯዚሁም ማንኛውም ሔግ፣ ሌማዴ ወይም አሠራር በአዋጅ የተዯነገጉ 
ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት እንዯማይኖረው በአንቀጽ 43 ስሇመዯንገጉም ተመሌክተናሌ፡፡ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት የሚገኝበት የጋራ ህንፃ (ኮንድሚኒየም) በአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር ከሚተዲዯሩት አንደ ነው፡፡ ከሊይ የተጠቀሰው አዋጅ ቁ. 370/95 ተፇጽሚ የሚሆነው 
በአዱስ አበባ እና በዴሮው ከተማ አስተዲዯሮች ሊይ እንዯሆነ በአዋጅ አንቀጽ 3 የተዯነገገ ሲሆን፣ 
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ምክር ቤትም በአዋጁ በተሰጠው አዋጁን ሇማሰፇጽም የሚረዲ 
ዯንብ የማውጣት ስሌጣን መሠረት አዋጅ ቁ. 19/97 አውጥቷሌ፡፡ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 14(2) 
እንዯተመሇከተውም በኮንድሚኒየም ቤት ያገኘ (በእጣ የተሰጠው) ሰው የቤቱን ጠቅሊሊ ዋጋ ከፌል 
ቢያጠናቅቅ እንኳ ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የሚችሇው ቤቱን ከገዛ 
(በእጣ ካገኘ) በኃሊ አምስት ዓመት ሲሞሊው ብቻ ነው፡፡ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን የተሇመዯ 
አሠራር ወይም ሔግ በአዋጁ በተሸፇኑ ጉዲዩች ሊይ ተፇፀሚነት እንዯላሇውም በአንቀጽ 21 
ተመሌክቷሌ፡፡ 

እንዯሚታየው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ምክር ቤት በወጣው አዋጅ የተቀመጠው 
የያዘነውን ክርክር የሚመሇከተው ዴንጋጌ ማሇት ነው በኮንድሚኒየም ቤት ያገኘ ሰው ቤቱን 
ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የሚችሌበት አግባብ በሔግ ገዯብ 
ተጥልበታሌ፡፡ በእርግጥ ገዯቡ በጊዜ (በዓመታት) የተወሰነ በመሆኑ ጊዜአዊ ቢሆንም፤ ጊዜው 
ከመዴረሱ በፉት የሚዯረገው ሽያጭ ግን ሔግን የጣሰ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ስሇውለ አመሠራረት 
በተመሇከተ የተዯነገገው የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1678 አንዴ ውሌ የሚፀና ውሌ ነው ሉባሌ የሚችሇው 
በቂ ሲሆን እርግጠኛነት ባሇው በሚቻሌና ሔጋዊ በሆነ ጉዲይ ሊይ መዯረግ እንዲሇበት 
ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው አከራካሪ ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው ሃይሇ ቃሌ 
ውለ ሔጋዊ በሆነ ጉዲይ ሊይ መዯረግ እንዲሇበት የሚገሌጽ ነው፡፡ ውለ የተዯረገበት ጉዲይ 
ወይም ምክንያት ከሔግ ውጪ የሆነ ነው በተባሇ ጊዜም ውለ ይፌርስ ዘንዴ ሇመጠየቅ 
እንዯሚቻሌ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1808(2) ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የሆነውም ይኸው ነው፡፡ 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን የውሌ ይውረስሌኝ ክርክር ውዴቅ ሇማዴረግ 
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የሰጠው ምክንያት ከዚህ አንፃር ሲታይ ሔጉን በአግባቡ ያሇገናዘብ እንዯሆነ ነው መገንዘብ 
የሚቻሇው፡፡ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የሽያጭ ውሌ በሔጉ የተቀመጠው 
የጊዜ ገዯብ ከማብቃቱ በፉት የተዯረገ ስሇመሆኑ ባሇከራከረበት ሁኔታ አይፇርስም ተብል 
ሇመወሰን የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ በሔጉ አተረጓጎም 
ረገዴ መሠታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 31385 ሚያዝያ 24 ቀን 2003 ዓ.ም. የሰጠው 
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 110331 ግንቦት 12 ቀን 2003 ዓ.ም. 
የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ (የኮንድሚኒየም ቤት) ውሌ በሔግ 
ክሌከሊ የተዯረገበት ስሇሆነ ፇራሽ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 67011 

መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም.  

                             ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

                                     ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                     አሌማዉ ወላ 

                                     ዓሉ መሏመዴ 

                                     ነጋ ደፌሣ                                 

አመሌካች፡- የወ/ሮ ጣይቱ ከበዯ ወራሾች 

1. ወ/ሪት ሔሉና ፌቃደ 
2. መቅዯስ ፌቃደ        ቀረቡ 

ተጠሪ  ፡-  1. ወ/ሮ ጥሩነሽ ኃየላ 

          2. አቶ ቴዎዴሮስ መኮንን       በ2ኛ ተጠሪ ተወካይነት ቀረቡ 

           3. በአራዲ ክ/ከተማ የቀበላ 03/09 አስተዲዯር ጽ/ቤት - ነገረፇጅ ናዝሬቱ ፇሇቀ  
 
            ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የባሇሀብትነት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት 
በአመሌካቾች ከሳሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ የወሊጅ እናታችን የወ/ሮ ጣይቱ ከበዯ በአራዲ 
ክ/ከተማ ቀበላ 03/09 ክሌሌ ውስጥ የቤት ቁጥር 615 የሆነ ከወሊጅ አያቴ ከአቶ ወንዴተገኝ 
በሊይነህ በውርስ የተሊሇፇሊትን የተፇቀዯ ቤት ከሳሾች የእናታችን የወ/ሮ ጣይቱ ከበዯ ወራሾች 
መሆናችንን በፌርዴ ቤት አረጋግጠናሌ፤ ቀዯም ሲሌ የከሳሾች ወሊጅ እናት በፋ/የመጀ/ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ክስ መስርተው ቤቱን እንዱሇቁ የተወሰነባቸው ሲሆን ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቅሬታ 
አቅርበው በመዝ.ቁ.11399 በቀን 04-6-96 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የስር ከሳሽ ዯብተር ወይም 
ካርታ አውጥተው ቤቱን ሇማስሇቀቅ ይችሊለ በማሇት ውሳኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ አውራሻችን ወ/ሮ 
ጣይቱ ከበዯ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ካርታ በካርታ ቁ. አ03/09/0673 መስከረም 12 ቀን 1998 
ዓ/ም የተሰጣቸው ሲሆን የቤትና ቦታ ግብር ከፌሇዋሌ፡፡ ነገር ግን የከሳሾች አውራሽ በቤቱ ሊይ 
ግብር እየከፇሇች መሆኑን እያወቁ 3ኛ ተከሳሽ በህገ-ወጥ አሰራር ቤቱን በማከራየት የሚጠቀም 
ሲሆን 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች የቤቱ ባሇቤትነት ማረጋገጫ ካርታ ከተሰጠበት መስከረም 12 ቀን 
1998 ዓ/ም ጀምሮ ቤቱን እንዱሇቁ ቢጠየቁም ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው ቤቱን እንዱያስረክቡ 
እንዯዚሁም የቤቱን ኪራይ እንዱከፌለ የሚሌ ነው፡፡ ተከሳሾች በቀረበው ክስ ሊይ መሌስ 
እንዱሰጡበት ታዞ መሌስ የሰጡ ሲሆን 3ኛ ተከሳሽ የሰጠው መሌስ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው 
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ቤት የከተማ ቦታ እና ትርፌ ቤትን የመንግስት ባዯረገው አዋጅ ቁ. 47/67 የተወረሰ ቤት 
በመሆኑ ከሳሾች በዚህ ቤት ሊይ መብት የሊቸውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት 
ከሳሾች ሇክሳቸው መሰረት ያዯረጉት በዚህ ቤት ሊይ በ1998 ዓ.ም. የተሰጣቸውን የባሇሀብትነት 
ማረጋገጫ ሲሆን ቀዴሞ በዚሁ መሌክ ተሰጥቶ የነበረው ካርታ መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም. 
የተሰረዘ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ የቀረበውን ቅሬታ 
በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩም ያስቀርባሌ በመባለ ችልቱ 
የግራ ቀኙን ክርክር በጽሁፌ ሰምቷሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ 
የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ አከራካሪ በሆነው ቤት ሊይ የቀረበው የአመሌካች 
የባሇሃብትነት ጥያቄ ተሰጥቶ የነበረው የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ተሰርዟሌ በማሇት ውዴቅ 
የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ ተይዞ ከነበረው ጭብጥ 
አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካቾች ያቀረቡትን ክስ 
ውዴቅ ያዯረጉት በአንዴ በኩሌ የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ካርታ በሚመሇከተው የአስተዲዯር 
ባሇስሌጣን የተሰጠው ሰው የንብረቱ ባሇሀብት ተብል የሚገመት ስሇመሆኑ እና በዚሁም መሰረት 
የአመሌካቾች አውራሽ በ1998 ዓ/ም ካርታ በስማቸው በዚሁ አከራካሪ ቤት ሊይ የተሰጣቸው 
በመሆኑ የዚሁ ቤት ባሇሃብት ተዯርገው የሚወሰደ ስሇመሆኑ በማመሊከት በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
በ1998 ዓ/ም ተስጥቶ የነበረው ይሄው ካርታ የሚመሇከተው መስተዲዯር አካሌ ግራ ቀኙ 
በክርክር ሊይ ባለበት ወቅት መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰረዘ በመሆኑ ባሇሃብትነታቸውን 
የሚያረጋግጠው ካርታ በመሰረዙ ምክንያት መብት የሊቸውም በማሇት ውሳኔ የሰጠ ስሇመሆኑ 
ከውሳኔው ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ የተነሳውን ክርክር ስንመሇከት በእርግጥ 
አንዴ የሚመሇከተው የአስተዲዯር ክፌሌ የሚሰጠው የባሇሃብትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 
ይሄንን የምስክር ወረቀት ሇያዘ ሰው ባሇሃብት ስሇመሆኑ ግምት የሚያሰጠው ስሇመሆኑ 
ከፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1195/1/ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አንዴ የማይንቀሳቀስ 
ንብረት የባሇቤትነት ማረጋገጫ የተሰጠው አግባብነት በላሇው መሌኩ በሆነ ጊዜ ተቃራኒ ማስረጃ 
በማቅረብ ማስተባበሌ የሚቻሌ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1196 ስር የተዯነገገ በመሆኑ 
እና ስራውን በአግባቡ ያሌተወጣ የሚመሇከተው የአስተዲዯር ክፌሌ ኃሊፉነት ሉያስከትሌበት 
የሚችሌ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1198 ስር ተመሌከቷሌ፡፡ ከእነዚህ ሁለ አጠቃሊይ 
ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇው አንዴ ሇማይንቀሳቀስ ንብረት የተሰጠ የባሇሃብትነት ማረጋገጫ 
የምስክር ወረቀት ባሇሃብትነትን በተመሇከተ የህግ ግምት የሚያሰጥ ቢሆንም በላሊ ተቃራኒ 
ማስረጃ ሉስተባበሌ የሚችሌ፣ በተቃራኒው ከሚቀርቡት ማስረጃዎች ጋር ሉመዘን የሚችሌ እንጅ 
ማስተባበያ ሉቀርብበት የማይችሌ ወሳኝ /conclusive evidence/ ያሇመሆኑን መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በተመሳሳይ አንዴ የሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ የምስክር ወረቀት ሲሰጥ ተገቢውን 
ስርዓት እና ዯንብ መከተሌ እንዲሇበት ሁለ የተሰጠን የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 
ሲሰረዝ አግባብነት ያሊቸውን ስርዓቶችን መከተሌ ያሇበት ስሇመሆኑ እና የዚህ አፇፃፀም ሂዯትም 
በአግባቡ ስሇመፇጸሙ ወይም አሇመፇጸሙ በፌርዴ ቤት ሉታይ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
ከፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1195 እስከ 1198 ዴረስ ካለት ዴንጋጌዎች ዓሊማ፣ ይዘት እና መንፇስ 

www.abyssinialaw.com



452 
 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኙ በክርክር ሊይ ባለበት ወቅት ሇአመሌካቾች አውራሽ 
ተሰጥቶ የነበረው የባሇሃብትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ 
ተሰርዟሌ በመባለ ብቻ አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ ውዴቅ መዯረጉ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ 
ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች ማዴረግ ያሇባቸው የቀረበው ክስ የባሇሃብትነት ክርክር 
እስከሆነ ዴረስ በግራ ቀኙ የሚቀርቡትን ማስረጃዎች በመመዘን እና የካርታውን መምከን 
በተመሇከተም የእርምጃው አግባብነት ባጠቃሊይ ከቀረቡት ማስረጃዎች ጋር ተመዝኖ የሚታይ 
ሆኖ እያሇ በንብረቱ ሊይ ተሰጥቶ የነበረው ካርታ በመምከኑ ብቻ ክሱን ውዴቅ ማዴረግ ከሊይ 
የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ህግ ዴንጋጌዎች ዓሊማ እና ይዘት ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት 
የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት አከራካሪው ቤት የአውራሻቸው አያት የአቶ 
ወንዴተገኝ በሊይነህ የምርጫ ቤት እንጂ በመንግስት የተወረሰ ቤት አይዯሇም በማሇት ሲሆን 3ኛ 
ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የተወረሰ ቤት ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይም የበታች 
ፌ/ቤቶች አከራካሪው ቤት የተወረሰ ስሇመሆኑ ወይም የተወረሰ ስሊሇመሆኑ ጭብጥ በመያዝ 
ያጣሩት ነጥብ የላሇ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የሚያከራከረው ቤት የተወረሰ ስሇመሆን 
ወይም አሇመሆን ክርክር በተነሳ ጊዜ ፌርዴ ቤቶች በግራ ቀኙ የሚቀርቡትን ማስረጃ 
በመመሌከት የተወረሰ ነው ወይም ያሌተወረሰ ቤት ነው በማሇት ውሳኔ ሉሰጡበት የሚችለ 
ስሇመሆኑ ከዚህ በፉት ይሄ ሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ.24627 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም 
የሰጠበት በመሆኑ ፌ/ቤቶች በተመሳሳይ በዚህም ጉዲይ መወሰን የሚችለ ስሇመሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ የበታች ፌ/ቤቶች ከሊይ እንዯተመሇከተው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ጭብጦች 
በመያዝ እና በግራ ቀኙ ማስረጃ ሳያጣሩ ውሳኔ መስጠታቸው በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.246 እስከ 248 
ዴረስ ያለትን የጭብጥ አመሰራረት እና ክስ ማጣራትን በተመሇከተ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች 
ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ የዯረሱት ተገቢውን ጭብጥ በመያዝ እና በማጣራት 
ባሇመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.95545 በቀን 17-5-2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት እና 
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.76167 በቀን 11-8-2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጡት 
ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348 (1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ 
በፌርዴ ሏተታው በተመሇከተው መሰረት ተገቢውን ጭብጥ በመያዝ እና በግራ ቀኙ ማስረጃ 
በማጣራት ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 343/1/ መሰረት መሌሰን 
ሌከንሇታሌ፡፡ 

3.በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡ 

                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ት/ዘ 
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                                                           የሰ/መ/ቁ 67631 

ሚያዝያ 24 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የአቶ አሰፊ አባዱዮ ባሇቤት እና ወራሾች - አሌቀረቡም 

ወራሾች፡-  1. ወ/ሮ ፅጌ ሽኔ 

          2. አቶ ዋሚ አሰፊ 

          3. አቶ እስጢፊኖስ አሰፊ 

          4. ወ/ሮ ሚሚ አሰፊ          አሌቀረቡም 

          5. ወ/ሮ ፊሲካ አሰፊ 

          6. አቶ ሱራፋሌ አሰፊ 

          7. ወ/ሮ ጫሌቱ አሰፊ 

ተጠሪ፡-    የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ አቶ ጌታቸው ምንተስኖት  

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው ከአዋጅ ውጭ የተወሰዯ ንብረት ነው በሚሌ ንብረት ያስመሇሰ ወገን፤ 
የንብረቱ አመሊሇስ አግባብነት የላሇው ሆኖ መገኘቱ ከተረጋገጠና ንብረቱ ወዯ ባሇቤቱ ወዯ 
መንግስት እንዱመሇስ ከተዯረገ ንብረቱ ያሇአግባብ በዕጁ በቆየበት ጊዜ ንብረቱ ያስገኝ የነበረውን 
ገቢ ወይም የታጣ ገቢ ጭምር የመክፇሌ ግዳታ አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚሇውን ነጥብ 
ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር በማገናዘብ ተመሌክቶ ተገቢውን ትርጉም ሇመስጠት በሚሌ 
ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካቾች መጋዘን ከአዋጅ ውጭ ተወርሶብናሌ በማሇት በ1992 ዓ.ም አቤቱታ 
በማቅረባቸው ይህንኑ ንብረት ሰኔ 29 ቀን 1997 ዓ.ም ተረክበዋሌ፡፡ ነገር ግን ይህ ንብረት 
ያሇአግባብ ወዯ አሁን አመሌካቾች እጅ ሉገባ የቻሇ መሆኑ ተጣርቶ እንዯገና ወዯ መንግስት 
እንዱመሇስ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የአሁን ተጠሪ ይህንኑ ሁኔታ መነሻ በማዴረግ ይህ መጋዘን ተገቢ ባሌሆነ መንገዴ 
በማስወሰናቸው የተነሳ ንብረቱ ሉያስገኝ ይችሌ የነበረውን ጥቅም በማስሊት በጠቅሊሊው ብር 
687,742.00 /ስዴስት መቶ ሰማንያ ሰባት ሺህ ሰባት መቶ አርባ ሁሇት/ ብር ይክፇለ በማሇት 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ ክስ መስርቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካቾችም በተከሳሽነት ንብረቱን ስሌጣን ባሇው አካሌ አስወስነን የተረከብነው በመሆኑ 
የታጣ ጥቅም የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብንም፤ይመሇስ በመባለ ሇታጣ ጉዲት ኃሊፉ ሌንሆን 
አይገባም፤ ሇጉዲዩ አግባብነት ባሇው አዋጅ አዋጅ ቁጥር 572/2000 መሰረት እንዯ ከሳሽ 
አቀራረብ ከሆነ የታጣ ጥቅም ሇመጠየቅ መብት አይሰጠውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር የተመሇከተው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የአሁን አመሌካቾች 
አውራሽ ባቀረቡት ጥያቄ መነሻ ንብረቱ ተመሌሶሊቸዋሌ፣ በ1997 ዓ.ም ተረክበዋሌ፡፡ በተጭበረበረ 
ማስረጃ መሰረት የተወሰደ ቤቶች በዴጋሚ ወዯ መንግስት እንዱመሇሱ ሇማዴረግ በወጣው ህግ 
አዋጅ ቁጥር 572/2000 መሰረት ጉዲዩ ታይቶ ይኸው ንብረት እንዯገና ወዯ መንግስት 
እንዱመሇስ ተዯርጓሌ፡፡ በወንጀሌ ጉዲይ ተከሰን አሌተቀጣንም ቢለም ቦርደ ሇታጣ ጥቅም 
ሉጠየቁ የሚችለ መሆኑን ገሌፆ ወስኗሌ፡፡ በወንጀሌ ጉዲይም አሇመጠየቅ የፌ/ብሓር ኃሊፉነትን 
አያስቀርም የሚሇውን ትንተና መሰረት አዴርጎ ንብረቱን ያሇአግባብ እንዱመሇስ በማዴረጋቸው 
ሳቢያ መንግስት ያጣውን ጥቅም የመተካት፤ የመካስ ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት ከወሰነ በኋሊ 
የታጣውን ጥቅም በሚመሇከት ብር 92,786 መሆኑን ሇይቶ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝተው የይግባኝ አቤቱታ በማቅረባቸው ይግባኝ ሰሚው 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት በስር 
ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ አፅዴቆታሌ፡፡ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበውም በዚህ አኳኋን የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇትና ምክንያቱን በመጥቀስ አመሌካቾች የሰበር 
አቤቱታ በማቅረባቸው ሲሆን፤ በወንጀለ ጉዲይ ተከሰው ጥፊተኛ መሆናቸው ሳይረጋገጥ ሇታጣ 
ጥቅም ኃሊፉ መባሊቸው አግባብ ነው አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ሇመሇየት ሲባሌ 
ተጠሪ ቀርቦ በዚህ ነጥብ ሊይ ክርክሩን በፅሐፌ አቅርቧሌ፡፡ 

በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ ሁሇቱም ወገኖች ያቀረቡት የፅሁፌ ክርክር በይዘቱ በሥር ፌ/ቤት 
ካቀረቡት የተሇየ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ጉዲይ ከሊይ ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን፤ ይህንኑ 
ክርክር ከስር ፌ/ቤቶች ዲኝነትና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡  

ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ንብረት ከአዋጅ ውጭ እንዯተወረሰ በማስመሰሌ ባቀረቡት አቤቱታ 
መነሻ ጉዲዩ ታይቶ ንብረቱ ወዯ አመሌካቾች መመሇሱንና በኋሊ ግን በዚህ አኳኋን ያሇአግባብ 
የተመሇሱ የመንግስት ንብረቶችን እንዯገና ሇማስመሇስ ሲባሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 572/2000 
መሰረት የአመሌካቾች ጉዲይ እንዯገና ተመርምሮ ንብረቱን ወዯ መንግስት እጅ እንዱመሌሱ 
መዯረጉን በስር ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ረገዴ በማስረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 

አከራካሪ ሆኖ የተገኘውና በሰበር ችልት ጉዲዩ ቀርቦ እንዱተረጎም የተዯረገበት ዋናው ጉዲይ 
በአዋጅ ቁጥር 572/2000 አንቀጽ 6 እንዯተመሇከተው ያሇአግባብ ንብረት ያስመሇሱ ሰዎች ሊይ 
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የወንጀሌ ክስ ሉመሰረትባቸው እንዯሚችሌ እና ጥፊተኛ ሆኖ ሲገኙም ከወንጀለ ቅጣት 
በተጨማሪ መንግስት ያገኝ የነበረውን ጥቅም በማጣቱ የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ በሚሌ 
መዯንገጉ ሇጉዲት ካሣ ጥያቄ በወንጀለ ጉዲይ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና መቀጣት ቅዴመ ሁኔታ 
ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ 

ይህንኑ አከራካሪ ነጥብ ሇይቶ ሇመወሰን በቅዴሚያ ሇጉዲይ በተሇይ አግባብነት ባሇው አዋጅ 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች እርስ በእርሳቸው በማቆራኘት፤ ዏውዯ ንባቡን መሰረት በማዴረግ 
ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

አሇአግባብ የተመሇሱ የመንግስት ንብረቶችን ሇማስመሇስ የሚቻሇው ቀዯም ሲሌ ንብረቱ በቂ 
ባሌሆኑ ወይም ሏሰተኛ በሆኑ ማስረጃዎች ሇአመሌካቾች እንዱመሇሱ ተዯርጎ የተገኘ እንዯሆነ 
ስሇመሆኑ በአዋጁ መግቢያ ሁሇተኛ አንቀጽ እና ንብረቶችን ሇማስመሇስ ኃሊፉነት የወሰዯውን 
አካሌ አዲዱስ ሥሌጣንና ተግባር በሚዘረዝረው አንቀጽ 4 ንዐስ ቁጥር 6 ተመሌክቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም የማስመሇሻ ምክንያቶች አንዴም በቂ ባሌሆነ ምክንያት ወይም ዯግሞ በሏሰተኛ ማስረጃ 
የተነሳ ተረክበውት የተገኙ እስከሆነ ዴረስ ያሇአግባብ ንብረት ያስመሇሱ ሰዎች ሁለ የወንጀሌ ክስ 
ይቀርብባቸዋሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ 

ይሁን እንጂ የመንግስት ንብረት ወዯ ግሇሰቦች እጅ ሉገባ የቻሇው በቂ ባሌሆነ ምክንያትም ሆነ 
ወይም በሏሰተኛ ማስረጃ መሰረት ያሇአግባብ እንዱመሇስ የተዯረገ የንግዴ ዴርጅት የተዘጋ ወይም 
ሉነጣጠሌ በማይችሌ ሁኔታ ከላሊ ንብረት ጋር የተቀሊቀሇ ከሆነ በርክክቡ ወቅት የነበረውን 
ንብረት ግምት ከእነ ወሇደ ሇመንግስት እንዱከፇሌ ይዯረጋሌ በሚሌ፤ የሚከፇሇውም ወሇዴ 
የሚታሰበው ዴርጅቱ ያሇአግባብ ከተመሇሰበት ቀን ጀምሮና በባንክ የማበዯሪያ ወሇዴ ተመን 
መሰረት ይሆናሌ በማሇት በአንቀጽ 5(2)(ሇ) እና 5(3) ከተዯነገገው መረዲት የሚቻሇው በወንጀሌ 
ሉያስጠይቅ በማይችሌ በቂ ባሌሆነ ምክንያት ንብረቱ የተመሇሰ መሆኑ ቢታወቅም እንኳ 
ንብረቱን ከመመሇስ ጋር ወሇዴ ሉከፇሌ የሚገባ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ወሇዴ ዯግሞ የታጣ 
ጥቅም ወይም የጉዲት ካሣ ሇማስከፇሌ ሲባሌ እንዯማካካሻ በህጉ የተቀመጠ አንደ መንገዴ 
ስሇመሆኑ ስሇ ውሌና ከውሌ ውጪ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት በህግ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ አንፃር 
በአዋጁ አንቀጽ 6 በወንጀለ ጥፊተኛ ሆነው ከተጣሇባቸው ቅጣት በተጨማሪ መንግስት ያገኝ 
የነበረውን ጥቅም በማጣቱ የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ በሚሌ የተዯነገገው በፌ/ብሓሩ 
ጉዲይ የታጣ ጥቅምን ሇመጠየቅ በወንጀለ ጉዲይ አስቀዴሞ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና መቀጣት 
ቋሚ ማሟያ መስፇርት ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሉያዯርስ አይችሌም፡፡ 

ይሌቁንም በዚሁ አንቀጽ 6 በወንጀለ ጉዲይ ጥፊተኛ ሆኖ ከመገኘትና ከመቀጣት ባሻገር የጉዲት 
ካሣ እንዱከፌለ የሚዯረጉት ንብረቱን ተረክበው በእጃቸው አዴርገው የተገሇገለበት ሰዎች ብቻ 
ሳይሆኑ በንብረቱ ሳይገሇገለ፤ ነገር ግን ንብረቱ ያሇአግባብ እንዱመሇስ በማስዯረጉ ረገዴ ተባባሪ 
ሆኖ የተገኘን ማናቸውም ሰው ሁለ የሚያካትት በመሆኑ በዴንጋጌው ስር በወንጀለ ጉዲይ 
ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና የቅጣት መጣሌ ያሇአግባብ በሏሰተኛ ማስረጃ ንብረት የማስመሇስ ተግባር 
ሉያስከትሌ የሚችሇውን የጎሊ ኃሊፉነት ሇማመሌከት እንጂ ምንጊዜም እና በማናቸውም ምክንያት 
የጉዲት ካሳ ክስ ሇማቅረብ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና ቅጣት እንዯ ቅዴመ ሁኔታ ሉወሰዴ 
የሚገባ መሆኑን ሉያሳይ የሚችሌ ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሉያዯርስ የሚችሌ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 
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በዚህ ሁለ ምክንያት በአዋጁ አንቀጽ 6 የወንጀሌ ኃሊፉነትን በሚመሇከት የተጠቀሰው አንዴን 
ንብረት አንዴ ሰው ያሇአግባብ ወስድ በተገኘ ጊዜ ንብረቱ በእጁ በነበረበት ጊዜ ያሇአግባብ 
በበሇፀገበት መጠን ከመካስ ጋር ንብረቱን የመመሇስ ግዳታ አሇበት በሚሌ በአጠቃሊይ በፌ/ብሓር 
ህጉ የተመሇከተውን ኃሊፉነት የተካ ሌዩ የሆነ አዋጅ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካቾች በአዋጅ ቁጥር 572/2000 አንቀጽ 6 የተመሇከተውን የወንጀሌ ኃሊፉነት 
ሇፌትሏብሓሩ ኃሊፉነት ቅዴመ ሁኔታ እንዯሆነ አዴርገው በመተርጎም ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ 
የህግ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፐብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 80(3) (ሀ) እና አዋጅ 
ቁጥር 25/80 አንቀጽ 10 መሰረት ይህ ሰበር ሰሚ ችልት አንዴን የመጨረሻ ፌርዴ ሉያርም 
የሚችሇው በፌርደ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ከተገኘ ብቻ መሆኑን 
መሰረት በማዴረግ የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 60439 የካቲት 15 ቀን 2003 ዓ.ም 
የሰጠውን የመጨረሻ ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሰረት አፅንተናሌ፡፡ 

2. አመሌካች በሰበር ዯረጃ ያቀረቡት የሠበር አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 
   በዚህ የሰበር ክርክር ሳቢያ ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጪና ኪሳራ በየግሊቸው ይቻለ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ዘ   
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የሰ/መ/ቁ. 69160 

         ሚያዚያ 24 ቀን 2004 ዓ.ም.  
ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

     ነጋ ድፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሶሬሳ ጋሪ  ከጠበቃ አቶ መሌካም አሇማየሁ ጋር ቀረቡ  
ተጠሪ፡- አቶ አብርሃም ፌቃደ - ቀረቡ  
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው አመሌካች ሇተጠሪ የሰጠሁትን ገንዘብ ብር 280,000.00 (ሁሇት 
መቶ ሰማንያ ሺህ ብር) ይመሌስሌኝ በማሇት ያቀረበው የክስ አቤቱታ እና የጠየቀው ዲኝነት 
የገንዘብ አዯራን መነሻ ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመሇየትና ጉዲዩን 
ከማስረጃ  አቀባበሌ ስርዓት  አንፃር ተመሌክቶ ተገቢውን የህግ ትርጉም ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡ 
የጉዲዩም አመጣጥ ባጭሩ የአሁኑን አመሌካች መኪና ሇመግዛት ወስኜ እያሇ በመካከለ ወዯ 
ቻይና ሀገር ሇመሄዴ በማቀዳ የመኪናውን ዋጋ ተጠሪ እንዱከፌለሌኝ ብር 280,000.00 (ሁሇት 
መቶ ሰማንያ ሺህ ብር) በአዯራ ሰጥቻቸዋሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ ብሩን እንዱከፌለኝ ብጠይቅ ዛሬ 
ነገ እያለ ፌቃዯኛ ስሊሌሆኑ ይመሌሱሌኝ በማሇት በአሁን ተጠሪ ሊይ ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
 
ተጠሪም በሰጡት መሌስ የሥጋ ዝምዴና፣ የሥራ ሽርክና ወይም የውክሌና ግንኙነት ሳይኖረን 
ይህንን ብር ሰጠሁ የሚለት ሏሰት ነው፡፡ አሌሰጡኝም፡፡ በማሇት ክድ ተከራክሯሌ፡፡ ክሱ 
የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ከዋናው የክርክር ዯረጃ ከመዴረሱ በፉት ከዚህ 
በሊይ ከተጠቀሰው የግራ ቀኙ የፅሐፌ ክርክር ሊይ በመመርኮዝ ከሳሽ የአሁን አመሌካች ገንዘቡን 
በአዯራ ሰጠሁ የሚሇው ገንዘብ ተቀባዩ እንዱገሇገሌበት ፇቅድ ከሆነ የግራ ቀኙ ክርክር 
በፌ/ብ/ህ/ቁ 2782(1) እንዯተዯነገገው የብዴር ውሌን በሚመሇከቱት ዯንቦች መሠረት ሉገዛ ወይም 
ሉወስን የሚገባው ነው፡፡ ስሇዚህ ከሳሽ የአሁኑ አመሌካች ገንዘቡን ሇተከሳሽ ሇአሁን ተጠሪ 
የሰጠሁት የመኪና ግዥ ዋጋ እንዱከፌለሌኝ ነው በሚሌ ምክንያት ሰጠሁ  ካለ ገንዘቡ 
ሳይታሸግና ሳይዘጋበት መሰጠቱን ያሳያሌ ገንዘብ ሳይታሸግና ሳይዘጋበት ተሰጥቶ ከሆነ ዯግሞ 
ገንዘብ ተቀባዩ እንዱገሇገሌበት ተፇሌጎ እንዯተሰጠ ስሇሚቆጠር ይህ የግራ ቀኙ ጉዲይ ስሇ ገንዘብ 
ብዴር በሚመሇከቱት ዯንቦች መሠረት ሉጣራ የሚገባው ነው፡፡ ከእነዚህም ዯንቦች መካከሌ 
በፌ/ብ/ህ/ቁ 2472 እንዯተመሇከተው ከብር 500.00 (አምስት መቶ ብር) በሊይ የተሰጠን የብዴር 
ገንዘብ ሇማስረዲት መቅረብ የሚገባው የማስረጃ አይነት የጽሐፌ እንጂ የሰው ምስክርነት ቃሌ 
አይዯሇም፡፡ ከሳሽ ክሱን ሇማስረዲት የቆጠረው የሰው ማስረጃ ስሇሆነ ማስረጃው ተቀባይነት 
የሇውም ስሇዚህ ክሱ ወዴቅ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
 
የአሁን አመሌካች ያቀረቡት የይግባኝ ቅሬታ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 
337 መሠረት ተቀባይነት የሇውም በሚሌ በመዘጋቱ ምክንያት ይህ የሰበር መዝገብ ሉቀርብ 
ችሎሌ፡፡ 
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በሰበር ቅሬታው ሊይ የአሁን አመሌካች ያቀረቡት እና በሰበር ፌ/ቤቶች ዲኝነት ያሊረፇበት አንደ 
የክርክር ነጥብ ሇዚሁ የፌታብሓር ብይን መነሻ በሆነው ገንዘብ ምክንያት  በተጠሪ ሊይ የወንጀሌ 
ክስ ቀርቦ ጉዲዩ ሲታይ ከቆየ በኋሊ ጥፊተኛ ተብል ቅጣት ተጥልበታሌ፡፡ ይህንን ማስረጃ በክሱ 
ሂዯት ሇስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በማስረጃነት ባቀርበውም ፌ/ቤት አሌተመሇከተሌኝም 
የሚሇው ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ በሥር ፌ/ቤት ያሌተሰማና ያሌታየን ማስረጃ እንዯ አዱስ በሰበር 
ዯረጃ ባሇ ክርክር ሇማቅርብ ስነ ስርዓት ህጉ ሰሇማይፇቅዴ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህ በቀር ሁሇቱም ወገኖች በዚህ ሰበር ዯረጃ ያቀረቡት ላልች የመከራከሪያ 
ነጥቦች በሥር ፌ/ቤት ያቀረቡትን ክርክር የሚያጠናክር በመሆኑ በዴጋሜ ማስፇሩ አስፇሊጊ ሆኖ 
አሌተገኘም፡፡ እንዱሁም የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡  
 
አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ባቀረበው የክስ አቤቱታ ከተገሇፁት የፌሬ ነገር ዝርዝር ጉዲዮች ገንዘቡን 
በአዯራ ሰጥቻቸዋሇሁ የሚሌ ሀረግ እንዯታከሇበት ይመሌከት እንጂ ዝርዝር የክስ ምክንያቱን 
ማየት እንዯሚቻሇው ገንዘቡን ሇተጠሪ ሰጠሁ የሚለበት ምክንያት እራሳቸው አመሌካች 
ሇፇፀሙት ውሌና ግዥ ሇክፌያ እንዱውሌ ክፌያውን እንዯ አመሌካች ሆነው እንዱፇፅሙሊቸው 
እንጂ ገንዘቡ የተሰጠው ተጠሪ በእጃቸው አዴርገው በአዯራ እንዱያቆዩሊቸው  የሚገሌጽ 
አይዯሇም፡፡ አዯራ የሚሇው ቃሌ መካተቱ የክሱን ጉዲይ በፌ/ብሓር ህጉ የተመሇከተውን የአዯራ 
የህግ ጽንስ ሀሳብ ሉያመሇክት የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአሁን አመሌካች እንዯ አባባሊቸው 
ገንዘቡን ሇተጠሪ ሰጥተዋሌ ወይስ አሌሰጡም? የሚሇውን ክርክር ሇማስረዲት የአሁን አመሌካች 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 223 መሰረት ዘርዝሮ ያቀረባቸው የሰው ማስረጃዎች ተቀባይነት ያሊቸው 
በመሆኑ ክሱ ከጅምሩ በህግ በተፇቀዯ ማስረጃ ተዯግፍ እንዲሌቀረበ ተቆጥሮ ወዴቅ ነው መባለ 
የክሱን አርእስተ ጉዲይ እና ጉዲዩን ሇማስረዲት የቀረበውን ማስረጃና የማስረጃ አቀባበሌ ስርዓትን 
ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  
 
በላሊ በኩሌ የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት በውሳኔው ሊይ እንዯገሇጸው ጉዲዩን የሚያስረዲሌኝ 
በወንጀሌ ችልት የተሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔና ቅጣት የስር ፌ/ቤት ሉመሇከትሌኝ አሌቻሇም 
በማሇት የአሁኑ አመሌካች ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 222 እና 223 
በሚያዘው መሠረት የቀረበ አሇመሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ ይሌቁንም ክሱ ሰኔ 15 ቀን 2002 ዓ.ም 
ከቀረበ በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ ሏምላ 23 ቀን 2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት በወንጀሌ ችልት 
ጥፊተኛ መባለ ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡ ሆኖም ይህ ማስረጃ እንዯ ሥርዓቱ የቀረበ ነው 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ግራ ቀኙ በየፉናቸው ሇሰበር ሰሚ ችልት ሇማስረዲት 
ካቀረቡት የጽሐፌ ክርክር መገንዘብ እንዯተቻሇው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሇዚህ 
ሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን የፌ/ብሓር ክስ ተከሳሹ በላሇበት እንዱታይ ብይን ሰጥቶ የነበረ 
መሆኑንና ተከሳሽ የአሁን ተጠሪ ይህንኑ እርሱ በላሇበት እንዱታይ የሚያዯርገውን ብይን 
ሇማስነሳት ከእርሱ ቁጥጥር ውጪ በሆነ በወንጀሌ እስር ምክንያት ማረሚያ ቤት የነበረ መሆኑን 
በማስረዲት አቅርቦት በዚህም ሳቢያ ጉዲዩ እርሱ ባሇበት ታይቶ ሉወሰን መቻለን አስመሌክቶ 
የአሁን አመሌካች ያቀረበውን ክርክር የአሁን ተጠሪ አሊስተባበሇም፡፡ በዚህ አኳኋን በእራሱ 
ተከሳሽ በነበረው ወገን የቀረበን ማስረጃ እኔ ሳሊውቀው እንዯ አዱስ የቀረበ ማስረጃ ስሇሆነ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ  239 የተመሇከተውን ሥርዓት የሚያሟሊ አይዯሇም በሚሌ የአሁን ተጠሪ 
ያቀረበው ክርክር የማስረጃ ማቅረቢያ ጊዜንና ዯረጃ አስመሌክቶ የተመሇከተውን ሥርዓት እና 
የህጉን መነሻ ዓሊማ መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ 
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አመሌካችም ቢሆን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 መሠረት ሇማረጋገጥ የቀረበን ማስረጃ በአንዴ በኩሌ  
ከቁጥር 78 አንፃር የበኩለን ክርክር ማቅረብ ወይም ማስረጃነቱን የሚቀበሇው ከሆነም ሲያየው 
ጉዲዩ ያሇውን አግባብነት በማሳየት እንዯ ሥርዓቱ በማስረጃ እንዱታይሇት መጠየቅ እንጂ በቁጥር 
78 መሠረት ተከሳሹ ባሇበት ክርክሩ ይታያሌ ወይስ አይታይም የሚሇው ጭብጥ ሇመሇየት 
በተዯረገው የክርክር ዯረጃ ማስረጃው እኔንም አንዯሚጠቅመኝ ገሌፀው ተከራክሪያሇሁ ሆኖም 
ፌ/ቤቱ አሇተመሇከተሌኝም የሚሇው መከራከሪያ ነጥብ የእራሱን የክርክር አቀራረብ ጉዴሇት 
ከሚያሳይ በቀር ፌ/ቤቱ የፇፀመውን የጉዲይ አካሄዴ ጉዴሇት አይመሇከትም፡፡ 
 
ይሁን እንጂ ማስረጃው ከፌ/ብሓር ክርክሩ ዘግይቶ መገኘቱን ክርክሩ ሇዯረሰበት ዯረጃ እና 
ማስረጃው ሇክርክሩ ካሇው አግባብነት አንፃር በማየት ጉዲዩን ሲመሇከተው የነበረው የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ይህንኑ ማስረጃ በማቅረብ ረገዴ የፇፀመውን የአቀራረቡ ሥርዓት 
እንዱታረምና እንዱስተካከሌ በማዴረግ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ሲባሌ መቀበሌ ይችሌ የነበረ 
ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 137፣256 እና 91 ዯንጋጌዎች አመሌካች ናቸው፡፡ 
 
በዚህ ሁለ ምክንያት ይህ ጉዲይ በይዘቱ ገንዘብ አዯራ ክርክር እንዯሆነ በመቁጠር ይህንንም 
ክርክር ሇማስረዲት የቀረቡት የሰው ማስረጃዎች ተቀባይነት ያሊቸው አይዯለም በማሇት 
የተሰጠው ትርጉም መሰረታዊ የሥነ ሥርዓት ህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ፤ እንዱሁም 
የአሁን ተጠሪ በዚሁ ጉዲይ በወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛ የተባሇበትና የቅጣት ውሣኔ የተሰጠበት 
የወንጀሌ ፌርዴ ሇፌትሏብሓሩ ክርክር  በማስረጃነት ቀርቦ ሉታይ የሚችሌበት ሥርዓትና 
አግባብ እያሇ ሳይታይ በዝምታ መታሇፈም ከማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓት አንፃር የታሇፇ ጉዴሇት 
በመሆኑ እነዚህ በጉዲዩ አመራር ሂዯት የተከሰቱት ሥነ ሥርዓታዊ ጉዴሇቶች የታረሙ ሆኖ 
በማግኘታችን  በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስ አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 
መሠረት የሚከሇተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 34280 መጋቢት 20 ቀን 2003 ዓ.ም. 

የሰጠው ፌርዴ እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ በመ/ቁ. 
107513 ግንቦት 2 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፌርዴ ሏተታው እንዯተገሇፀው የግራ ቀኙ ገንዘብ ነክ ክርክር የአዯራ ገንዘብ የሚመሇከት 
ሳይሆን የአሁን ተጠሪ የመኪና ግዥ ዋጋ እንዯ አመሌካች እንዯ ሥር ተከሳሽ  ሆኖ 
ሇመክፇሌ ብር 280,000.00 (ሁሇት መቶ ሰማንያ ሺህ ብር) ተቀብሎሌ ወይስ አሌተቀበሇም  
የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ የሚመሇከት በመሆኑና ይህንንም በሰው ማስረጃ ሇማስረዲት ህግ 
ስሇማይከሇክሌ እንዱሁም ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ጉዲዩን ሇማስረዲት የቀረበውን የወንጀሌ 
ጥፊተኝነት ውሳኔ በማስረጃነቱ ተይዞ በተሟሊ የክርክር አካሄዴ ግራ ቀኙን በማሰማት በጉዲዩ 
ሊይ  ተገቢውን ዲኝነት ይሰጥበት ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343(1) መሠረት መዝገቡን ወዯ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

3. ይህ የሰበር ክርክር ስሇተገኘው ወጪና ኪሣራ ሁሇቱም ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፤      
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 
 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሏ/አ  
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                                                               የሰ/መ/ቁ 67691 

ታህሳስ 16 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 06 አስተዲዯር  

           ነገረ ፇጅ አቶ አማረ ከፌያሇው -  ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ አሇምፀሏይ ወሌዳ ጠበቃ አቶ ፀጋዬ ተስፊዬ -  ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በሁከት ይወገዴሌኝ የቀረበን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበችው የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ 
በቂርቆስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 10 ቁጥሩ 059 ከመንግስት ተከራይተው ብቻቸውን በመኖር 
ሊይ እያለ አመሌካች ነሏሴ 27 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዯቤ በባሇቤትሽ ስም የመኖሪያ ቤት 
ያሇሽ በመሆኑ የያዝሽውን የቀበላ ቤት እንዴትሇቂ የሚሌ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛአሌ፡፡ ስሇዚህ ባሌ 
ያሇኝ ወይም የላሇኝ መሆኑን በአግባቡ ሣያረጋግጥ ቤቱን እንዴሇቅ ማስጠንቀቂያ በመፃፌ 
የፇጠረብኝ ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት 
ቀርቦ ከከሳሽ ጋር ያሇን ከቤት ኪራይ ውሌ የመነጨ ግንኙነት ነው፡፡ ከሣሽ በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ 
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02 ሁሇት ሌጆች በትዲር ከወሇደሊቸውና አብረዋቸው በሚኖሩት ባሇቤታቸው 
አቶ ክፌለ ኢሣያስ ስም ቤት እንዲሊቸው ስሇተረጋገጠ  ከቀበላ የተከራዩትን ቤት እንዱሇቁ 
ማስጠንቀቂያ መስጠታችን ተገቢ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ (ከሳሽ) 
በባሇቤታቸው ስም መኖሪያ ቤት ያሊቸው በመሆኑ አመሌካች (ተከሣሽ) የቀበላውን ቤት እንዱሇቁ 
ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ተገቢ ነው በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ ይግባኝ 
ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የአመሌካችን 
ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ- ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰረዞታሌ፡፡ ተጠሪ የሰበር አቤቱታ 
ሇከተማው የሰበር ችልት አቅርበዋሌ የከተማው የሰበር ችልት ተጠሪ ከአቶ ክፌለ ኢሳያስ ጋር 
ጋብቻ ያሊቸው ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጡትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ 
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አመሌካች ሚያዚያ 11 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በባሇቤታቸው ስም የግሌ 
የመኖሪያ ቤት እንዲሊቸው ተረጋግጦ እያሇ ከአመሌካች የተከራዩትን ቤት እንዲይሇቁ መወሰኑ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ሰኔ 20 ቀን 
2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ከአቶ ክፌለ ኢሣያስ ጋር ጋብቻ ወይም የጋብቻ ሁኔታ የላሇን 
መሆኑ ስሇተረጋገጠ የከተማው ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ሏምላ 18 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ የሚኖሩበት የቤት ቁጥር 059 ባሇሀብት መሆኑ 
አሊከራከረም፡፡ ተጠሪ በዚሀ ቤት ውስጥ የሚኖሩበት ከአመሌካች ጋር ባዯረጉት የኪራይ ውሌ 
መሠረት መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ እና በየዯረጃው ባቀረቡት ክርክር 
አረጋገጠዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ በኪራይ ውሌ የያዙትን ቤት እንዱሇቁ እና የኪራዩን ውሌ 
ሇማቋረጥ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? አመሌካች በኪራይ ውለ ይገዯዲሌ 
ወይስ አይገዯዴም? የሚለት ጭብጦች በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የኪራይ ውሌና 
አግባብነት ያሊቸውን የህግ ማእቀፍች መሠረት በማዴረግ የሚታይ ነው፡፡ 

አንዴ ሰው በላሊው ሰው ሊይ ሁከት ፇጠረ ተብል ውሣኔ የሚሰጠው የላሊ ሰውን ይዞታ 
የወሰዯበት ወይም በይዞታው ሊይ ሁከት የፇጠረበት መሆኑ ሲረጋገጥ እንዯሆነ በፌታብሓር ሔግ 
ቀጥር 1149 ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የቤቱ ባሇሀብት የሆነው አመሌካች 
ቤቱን በኪራይ የያዙት ተጠሪ እንዱሇቁሇት ማስጠንቀቂያ መፃፈና የኪራይ ውሌን የማቋረጥ 
ሀሣብ ያሇው መሆኑን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2966 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ማሳወቁ 
ከአከራይ ተከራይ ውሌና ግንኙነት  አንፃር የሚያታይ እንጂ እንዯ ሁከት ተግባር የሚቆጠር 
አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም ተጠሪ ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በግሌፅ ያቀረበችው የዲኝነት 
ጥያቄ አከራዩ አመሌካች ከህግ ውጭ የኪራይ ውሌን ሇማቋረጥ ማዴረጉ ተገቢ ስሊሌሆነ በኪራይ 
ውለ እንዱገዯዴ ውሣኔ ይሰጥሌኝ የሚሌ ሣይሆን አመሌካች ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሁከት 
እየፇጠረብኝ ስሇሆነ ሁከቱ ይወገዴሌኝ የሚሌ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ሁከት አሇ ወይስ የሇም? 
የሚሇውን ጭብጥ መወሰን ሲገባው አመሌካች የኪራይ ውለን ያቋረጠው በአግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመመርመር ውሣኔ መስጠቱ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ 
ቁጥር 182 ንዐስ አንቀጽ 2 የሚጥስ ሲሆን የከተማው የሰበር ችልትም አመሌካች በተጠሪ ሊይ 
የፇጠረው ሁከት አሇ ወይስ የሇም? የሚሇውን ጭብጥ ብቻ በመወሰን ውሣኔ መስጠት ሲገባው 
አመሌካች የኪራይ ውሌን ሇማቋረጥ ማስጠንቀቂያ የሰጠው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መወሰኑ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች ሁከት 
ፇጥሮብኛሌ ሁከቱ ይወገዴሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ የህግ መሠረት የላሇው ሆኖ እያሇ 
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ከጠየቀችው ዲኝነት በመውጣት አመሌካች 
የኪራይ ውለን ሇማቋረጥ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ 
ሊይ ውሣኔ መስጠታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ የፇፀመው የሁከት ተግባር የሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡  
3. ይኸ ውሣኔ ተጠሪ የኪራይ ውለን መሠረት በማዴረግ ሥሌጣን ሊሇው አካሌ መብቱን 

ከመጠየቅ የሚገዴባት አይዯሇም፡፡ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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ባንክ እና 
ኢንሹራንስ 
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የሰ/መ/ቁ. 68708 

ታህሣስ 05 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሣ 

   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የአቶ ናስር አባጃቢር አባጅፊር ሚስትና ወራሾች 

        1. ወ/ሮ ሉያ ታምራት               

 2. ፌራአሌ ናስር አባጃቢር            ጠበቃ ዴጋፋ ሇገሠ ቀረቡ 

 3. ፌሮሜ ናስር አባጃቢር 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ ባይሣ ኤዯሣ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የጉዲት ካሣ ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካቾች 
አውራሽ ባሁኑ ተጠሪ ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ 
ይዘትም ባጭሩ፡- ሰኔ 01 ቀን 1992 ዓ.ም እና ህዲር 22 ቀን 1993 ዓ.ም በተዯረገው የብዴር 
ውሌ በዋስትና ያስያዙት ንብረት በሏራጅ በተሸጠበት ወቅት ተጠሪ ሆነ ብል በእዲ ከያዘው 
ንብረቶች ውስጥ በሏራጅ መካተት የሚገባቸውን ንብረቶችን ባሇማካተቱና ንብረቱ በተገቢው 
መንገዴ ባሇመሸጡ ከሣሽ ብር 1,280 ,556.70 /አንዴ ሚሉዮን ሁሇት መቶ ሰማኒያ ሺህ 
አምስት መቶ ሃምሣ ስዴስት ብር ከሰባ ሣንቲም/ ያጡ መሆኑን ገሌጸው ተጠሪ ይህንኑ ገንዘብ 
ከእነ ወሇደ እንዱከፌሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸዉን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክሮችን 
አቅርቧሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበው ክርክርም ሏራጁ ከተከናወነ ከሶስት 
ዓመት ከስዴስት ወር በኋሊ ክሱ መቅረቡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 447/1/ ዴንጋጌ መሠረት የማይፇቀዴ 
በመሆኑ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትም  የከሣሽ 
ጥያቄ ንብረቱ በሏራጅ በመሸጡ ሊይ የቀረበ ተቃውሞ ሳይሆን በሏራጅ ጊዜ መካተት የሚገባቸው 
ንብረቶች ሣይካተቱ ቀርተው ጉዲት ዯርሶብኛሌ የሚሌ ነው የሚሌ ምክንያት በመያዝ ይኸው 
ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 447/1/ መሠረት በሁሇት ወር ጊዜ ውስጥ  ሉቀርብ ይገባ ነበር በማሇት 
ክሱን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ብይን የስር ከሣሽ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት 
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
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የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም በተጠሪ ሊይ የቀረበው ክስ ሇክርክሩ ምክንያት 
በሆኑት ንብረቶች ሊይ የተካሄዯው የሏራጅ ሽያጭ ይፌረስሌኝ ወይም ይሰረዝሌኝ ሳይሆን 
ንብረቶችን ያሇዋጋ ስሇአስተሊሇፊቸው ግምታቸውን ተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ የሚሌ ሁኖ እያሇ 
የበታች ፌ/ቤቶች ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 447/1/ በመጥቀስ ክሱ 
በሁሇት ወር ይርጋ የታገዯ ነው በማሇት ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢነት የላሇው ስሇሆነ ሉታረም 
የሚገባው ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇጉዲዩ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 447/1/ 
ተጠቅሶ ክሱ በሁሇት ወር ይርጋ ቀሪ ነው ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርበ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሇት 
ቀርቦ ግራ ቀኙ በጽሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን 
ውሣኔ ከህጉ ጋር አገናዝቦ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካቾች አውራሽና በተጠሪ መካከሌ የብዴር ውሌ 
ግንኙነት ያሊቸው መሆኑን ብዴሩ የተወሰዯውም በተሇያዩ ጊዜአት ሁኖ ተበዲሪው ገንዘቡን 
ሉመሌሱ ባሇመቻሊቸው ተጠሪ በብዴር ውለ በመያዣነት የያዘውን ንብረት በአዋጅ ቁጥር 
97/1990 መሠረት በሏራጅ መሸጡን ተበዲሪው ግንቦት 05 ቀን 2002 ዓ.ም ሇመሰረቱት ክስ 
መሠረት ያዯረጉት ምክንያትም ተጠሪ በዋስትና የያዘውን ንብረት ታህሣስ 20 ቀን 1999 ዓ.ም 
ሲሸጥ በሏራጁ መካተት የሚገባቸውን ንብረቶች ሳያካትት ቀርቶ ያሇዋጋ ማስተሊሇፊን የሚገሌጽ 
ሁኖ የጠየቁት ዲኝነት የእነዚህ ንብረቶች ግምት እንዱከፇሊቸው መሆኑን ነው፡፡ የስር ከሣሽ 
ከሏራጅ መሰረዝ ወይም መፌረስ ጋር አያይዘው ያነሱት የዲኝነት ጥያቄ የላሇ መሆኑንም 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሰረቱ የአንዴ መብትና ግዳታ ምንጭ ህግ ወይም ውሌ ነው በህግ ወይም በውሌ ጥበቃ ያገኘ 
መብት ወይም ግዳታ ጉዲት ሲዯርስበት ወይም ተገቢው ካሣ የሚያስከፌሌ ከሆነ በህጉ ተሇይቶ 
በተመሇከተው የጊዜ ገዯብና አካሌ ተገቢው ዲኝነት እንዱሰጥ ክስ ሉቀርብበት የሚገባው ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የስር ከሣሽ ሇክሳቸው መሠረት ያዯረጉት ተጠሪ ባንክ ሇብዴሩ 
በዋስትና የተሰጡትን ንብረቶች በሏራጅ ሲሸጥ በሏራጅ መካተት የሚገባቸውን ንብረቶችን 
ሳያካትት በመቅረቱ ያሇዋጋ ንብረቶችን በማስተሊሇፌ ጉዲት በማዴረሱ የንብረቶችን ግምት 
ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ባንክ በመያዣ የያዛቸውን ንብረቶች በሏራጅ መሸጥ እንዱችሌ 
በአዋጅ ቁጥር 97/90 አዋጅ ቁጥር 98/90 እና አዋጅ ቁጥር 216/92 መሠረት የህግ ሥርዓት 
ተዘርግቷሌ፡፡ ባንኩ መያዣውን ሲሸጥ ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓትም በ1958ቱ የፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርዓት ህጋችን ከቁጥር 394 እስከ 449 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መሠረት 
በማዴረግ ስሇመሆኑም አዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀጽ 6 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ የዚሁ አዋጅ 
አንቀጽ 7 ዴንጋጌ ሲታይም የሏራጅ ሽያጩ ሂዯት በህጉ አግባብ ካሌተፇጸመ እና ይህ በተገቢው 
መንገዴ ከተረጋገጠ ህጉ ባንኩን ሇተፇጸመው ስህተትና ውጤቱ ተጠያቂ እንዯሚያረገው 
ያስገነዝባሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ዯርጊት ከሊይ በተገሇጸው አግባብ የተፇጸመባቸው እና የጉዲት 
ኪሣራ የጠየቁም አይዯሇም፡፡ ሇክሳቸው መሠረት ያዯረጉት በአዋጁ መሠረት አመሌካች ሏራጁን 
ሲያወጣ መካተት የሚገባቸው ንብረቶች ሳይካተት ቀርቷሌ የሚሌ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ 
የአመሌካቾች አውራሽ የዲነኝት ጥያቄ መሠረት ያዯረገው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2027 እና 2028 
መሠረት የጉዲት ካሣ የሚጠየቅበትን አግባብ ነው፡፡ ምክንያቱም አንዴ ንብረት በሏራጅ ሲሸጥ 
በሏራጁ መካተት የሚገባቸው  ነገሮች ምን እንዯሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 423/2/ ስር 
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ተዘርዝረዋሌ፡፡ ይህ የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 አንቀጽ 6 መሠረት 
ባንኩ የሏራጁን ስራ በሚያከናውንበት ጊዜ ሉከተሊቸው ይገባቸዋሌ ተብሇው ከተጠቀሱት 
ዴንጋጌዎች ስር የሚገኝ ነው፡፡ ይህን ዯንጋጌ ባሇመከተሌ የሚዯርሰው ጉዲት /DAMAGE/ ዯግሞ 
የሚጠየቀው በአዋጅ ቁጥር 97/1990 አንቀጽ 7 መሠረት ነው፡፡ አንዴ ሰዉ ህግን በመጣስ በላሊ 
ሰው ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ከውሌ ውጪ ኋሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ ዯግሞ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2027፣ 2028 ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2035 ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም የውሌ 
ግንኙነትን መሠረት በማዴረግ በሚካሄዴ እንቅስቃሴና በአዋጅ ቁጥር 97/90 የተሰጠውን ስሌጣን 
ሇመጠቀም መነሻ ያዯረገ እርምጃን ሇመውሰዴ በህጉ የተመሇከተውን ስርዓት ያሇመከተሌ 
እንዯጥፊት በመቁጠር ባንኩ ካሣ እንዱከፌሌ አዋጅ ቁጥር 97/1990 አንቀጽ 7 ስሇሚዯነግግ እና 
ይህ ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2037 ዴንጋጌ ጋር ተዛምድ ሲታይ ከሊይ በተመሇከተው መንገዴ 
የሚጠየቀው የጉዲት ካሣ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2143/1/ ዴንጋጌ መሠረት እስከ ሁሇት ዓመት 
ክስ ሲቀርብ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር  447/1/ ስር የተመሇከተው የሁሇት ወር የጊዜ ገዯብ 
የሏራጅ ይፌረስሌኝ ወይም ይሰረዝሌኝ ጥያቄን የሚገዛ እንጂ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ፣ 
98/1990 እና 216/1992 በተዘረጋው ስርዓት መሠረት ሏራጁ በሚከናወንበት ጊዜ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 394 እስከ 449 ዴረስ ያለትን ዴንጋጌዎችን ባሇመከተሌ የሚዯርሰውን 
ጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም በፍርክልዠር ሔግ መሠረት 
የሚከናወን ሏራጅ በፌ/ቤት የሚሰርዝበትአግባብ የላሇ ሲሆን ሏራጁ በሔግ አግባብ ያሇመከናወን 
በባንኩ ሊይ የጉዲት ካሣ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 
ተቀምጧሌና፡፡   

በመሆኑም የበታች ፌ/ቤቶች የአመሌካች አውራሽ ጥያቄ የጉዲት ካሣ ጥያቄ ሆኖ እያሇ ሇጉዲዩ 
አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 447/1/ ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ ውዴቅ 
ማዴረጋቸው በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሇጉዲዩ 
ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሇው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2143/1/ ዴንጋጌ ስር የተመሇከተው የሁሇት ዓመት 
የጊዜ ገዯብ ማሇፌ ያሇማሇፊ ሲታይ የአመሌካቾች አውራሽ ክስ የመሰረቱት ግንቦት 05 ቀን 
2002 ሲሆን ንብረቶቹ በሏራጁ ሊይ ሳይካተቱ ተሸጡ የተባለት ጊዜ ዯግሞ ታህሣስ 20 ቀን 
1999 ነው፡፡ ይህም ጊዜ ሲሰሊ የሁሇት ዓመት የጊዜ ገዯብ ከአሇፇ በሁዋሊ በመሆኑ የበታች 
ፌ/ቤቶች ክሱን ውዴቅ ማዴርጋቸው በውጤት ዯረጃ የምንቀበሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም 
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 92618 ጥቅምት 26 ቀን 2003 ዓ.ም ተሰጥቶ 

በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/በት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 64130 የካቲት 28 ቀን 2003 
ዓ.ም በትዕዛዝ የጸናው ብይን ውጤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 342 መሠረት ምክንያቱ 
ተሇውጦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በተጠሪ ሊይ የቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2143/1/ መሠረት በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ 
የታገዯ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸዉን ይቻለ 
    ብሇናሌ፡፡ 
  መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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 የሰ/መ/ቁ. 70824 

  የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወጋገን ባንክ አ.ማ ነ/ፇጅ ገቢሣ ተሬሣ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  1. አቶ ብሩክ ጫካ 

        2. ወ/ሮ አማረች ጫካ               ጠበቆች 1. አማን አሰፊ  

        3. ወ/ሮ ሂሩት ጫካ                       2. ቴዎዴሮስ ምህረት ቀረቡ 

        4. አቶ ከበዯ ጫካ 

        5. ወ/ሮ አሇምጸሀይ ጫካ 

        6. ወ/ሮ አዲነች ጫካ 

        7. አቶ ጌታሁን ጫካ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አበዲሪ ባንክ ሇሰጠው ብዴር ሁሇትና ከዚያ በሊይ መያዣ ይዞ ቆይቶ ብዴሩ ባሇመመሇሱ 
ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሰረት መያዣውን ሇመሸጥ ሲንቀሳቀስ ከመያዣዎቹ መካከሌ 
ቀዴሞ መሸጥ ያሇበት ንብረት የትኛው እንዯሆነ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌ መሆን 
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚህ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪዎች 
ከሣሽ፣አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበሩ፡፡ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ የመሠረቱት ክስ 
ባጭሩ፡- አመሌካች ሇሚሇማ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ሇሠጠው ብር አምስት ሚሉዮን የኦቨር ዴራፌት 
ብዴር በዋስትና መያዥነት ተበዲሪው በቡራዩ ከተማ ካሇው መጋዘን ቤት በተጨማሪ በውርስ 
የተገኘውን የተጠሪዎችን መኖሪያ ቤት በተጨማሪ መያዥነት አስይዞ እንዯነበር፣ተበዲሪው 
የተበዯሩትን ብዴር ያሌመሇሱ መሆኑን፣አመሌካች ሇሠጠው ብዴር በመያዣነት የያዘውን 
የተበዲሪውን መጋዘን ሸጦ ሇብዴሩ ማስመሇሻ ማዴረግ ሲገባው የባሇዲውን መጋዘን ትቶ 
የተጠሪዎችን የውርስ ቤት በሏራጅ ሉሸጥ እንዯማይገባ ዘርዝረው በተጠሪዎች ቤት ሊይ 
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የጀመረውን የሏራጅ ሽያጭ አቁሞ በመጀመሪያ የተበዲሪውን ንብረት የዕዲው ማስመሇሻ አዴርጏ 
እንዱቀጥሌ፣የተጠሪዎችን የቤት ካርታ እንዱመሌስ ይወሠንሌን በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ 

አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስ በአዋጅ ቁ 97/90 እና 216/92 መሠረት ፌ/ቤቱ 
ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የላሇው መሆኑን፣ እዲው አሇመከፇለና ቤቱ መያዣ መሆኑ ባሇመካደ 
ተጠሪዎች ክስ ሇማቅረብ መብት የላሊቸው መሆኑን፣ተበዲሪ ካሌከፇሇ በቅዴሚያ በአንዯኛ ዯረጃ 
የተያዘው የተበዲሪው ንብረት ይሸጣሌ የሚሌ ስምምነት ባሇመኖሩ በዚህ በኩሌ የቀረበው ክርክር 
ተቀባይነት የላሇው መሆኑን፣የፌ/ሔጉን ዴንጋጌዎች በመጥቀስ የቀረቡ ክርክሮች ከአዋጅ ቁ 
97/90 ዴንጋጌ ውጪ መሆናቸውን፣አመሌካች ከአዋጅ ቁ 97/99 አንፃር ያመነበትን ንብረት 
መሸጥ የሚችሌ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ከሣሽና ተከሣሽ በቅዴሚያ 
የባሇዕዲው ንብረት ሉሸጥ ይገባሌ በማሇት በመያዣ በተሠጠ ንብረት ሊይ የተጀመረ ሏራጅን 
ሇማስቆም ይችሊሌ? ወይንስ አይችሌም? የሚሌ ጭብጥ መስርቶ መዝገቡን በመመርመር ባንክ 
የሠጠው ብዴር ሣይመሇስ ሲቀር መያዣውን በመሸጥ የባሇቤትነት መብት እንዱዛወር ሇማዴረግ 
ካባሇዕዲው ጋር መስማማትና በዚሁ ስምምነት ተፇጻሚ ማዴረግ እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 
97/90 መሰረት መዯንገጉን፣ክስ በቀረበበት ጉዲይም ከሣሽ በመያዣ የሰጡት ቤት ዕዲ ካሌተከፇሇ 
ባንኩ እንዱሸጥ መስማማቱን የመያዣ ውለ የሚያሳይ መሆኑን፣ይህ ሥርዓት በአዋጅ ሇባንኩ 
የተፇቀዯው ባንኩ የሰጠውን ብዴር በፌጥነት መሠብሰብ የማስቻሌ ዓሊማ የያዘ መሆኑ ግሌጽ 
መሆኑን፣አመሌካች በአዋጅ የተሠጠውን ሥሌጣን ተፇፃሚ ሇማዴረግ ሲንቀሣቀስ ተጠሪዎች 
የፌትሒ ብሓር ሔጉ ስሇተራ ዋስትና የዯነገገውን መነሻ በማዴረግ በቅዴሚያ የባሇዕዲው ንብረት 
ሣይሸጥ ባንኩ በተጠሪዎች ንብረት ሊይ ሏራጅ መቀጠሌ አይችሌም በማሇት መከራከራቸው 
አግባብነት የላሇውና አዋጁን የሚቃረን  መሆኑን በመዘርዘርና በምክንያትነት በመያዝ 
የተጠሪዎችን ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቶታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪዎች ባሇመስማማት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ በመያዣነት የቀረበው 
የተጠሪዎችን ንብረት ማረጋገጫ ሰነዴ በአመሌካች ዘንዴ እንዯሆነ አመሌካች በቅዴሚያ ሇዚሁ 
ብዴር በመያዣ የያዘውንና በቡራዩ ከተማ የሚገኘውን የተበዲሪውን ንብረት በጨረታ ሸጦ 
የሰጠውን ብዴር ያስመሌስ፣አመሌካች የሚሸጠው የተበዲሪው መጋዘን ብዴሩን በሙለ 
ካሊስመሇሰሇት የተጠሪዎችን የመያዣ ንብረት ሸጦ ቀሪውን ብዴር ያስመሌስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇውጥ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የአዋጅ ቁ 97/90 ዋና ዓሊማ በፌ/ቤት 
የሚፇጀውን ጊዜ በማሣጠር ሇሌማት እንቅስቃሴው የሚሠጡ ብዴሮችን ወቅቱን ጠብቆ 
እንዱሠበሰብ ማስቻሌ መሆኑን፣የዯረሠ ጉዲትን ከሚመሇከት ጉዲይ በስተቀር ጉዲዮች ወዯ ፌ/ቤት 
ሇመምጣት የማይችለ መሆኑን፣ ወዯ ፌ/ቤት መምጣት ይችሊለ ከተባሇ ወዯ ነበርንበት 
መመሇስና ባንኯችም ብዴራቸውን በጊዜው እንዲይሠበስቡ የሚያዯርጋቸው መሆኑን፣በተጠሪዎች 
የተጠቀሱት  የፌትሒ ብሓር ሔግ  ዴንጋጌዎች ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት የላሊቸው 
መሆኑን፣በሔጉ አግባብ በተዯረገው ውሌ መሰረት አከራካሪው ንብረት መያዣ መሆኑ 
ያሇመካደን፣እንዱህ ከሆነ ዯግሞ ግራ ቀኙ የሚገዙት በውለ መሆኑን፣በውለ ዯግሞ መጀመሪያ 
የተበዲሪውን ንብረት ሸጠህ ነው ወዯ እኔ የምትመጣው የሚሌ ስምምነት የላሇ መሆኑን፣ውለ 
የሚሇው ዕዲው ካሌተከፇሇ ንብረቱ ይሸጣሌ ስሇመሆኑ፣ የተበዲሪው መጋዘን ብር 12 ሚሉዮን 
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ያወጣሌ የተባሇውም በፌሬ ነገር ዯረጃ በሚገባ ያሌተረጋገጠ መሆኑን፣ ተበዲሪው በርካታ እዲ 
እንዲሇባቸው እና ተጠሪዎችም የተበዲሪው ዴርጅት እዲ በተዘዋዋሪ የሚመሇከታቸው መሆኑን፣ 
የመያዣውን ንብረት የመሸጥ መብት መያዣ ያዡ ባንክ እንጂ ተበዲሪው ከመያዣዎቹ ውስጥ 
መያዣ ያዡን ባንክ ይህን ሽጥ ይህን ዯግሞ አትሽጥ የማሇት መብት የላሊው መሆኑንና መብቱ 
የአመሌካች ባንክ መሆኑን፣ፌ/ቤቶች በአዋጅ ቁ 97/90 አፇጻጸም ሊይ ጣሌቃ የሚገባቡት መንገዴ 
የተሇየ መሆኑን በመዘርዘር የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ ተሸሮ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱፀና ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች 
የሰበር አቤቱታ ተመርመሮም አመሌካች በቅዴሚያ የተበዲሪውን ንብረት ሽጦ ሇእዲ መመሇሻ 
ያውሌ የመባለን እና ላልች ነጥቦችን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጽሐፌ 
የሰጡት መሌስ ባጭሩ፡- የአዋጅ ቁጥር 97/90 ዓሊማ ባንኮች በመያዣ የሚያዟቸውን ንብረቶች 
ሇፌ/ቤት ማመሌከት ሳያስፇሌጋቸው በራሳቸው መሸጥ እንዱችለ ሆኖ በመሆኑ የይግባኝ ሰሚ 
ችልት ውሳኔ በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ ያሇውን በውሌ ሊይ የተመሠረተ እኩሌነትን 
ያረጋገጠ መሆኑን፣አመሌካች የሰጠውን ብዴር እጥፌ የሚሸፌን ንብረት በእጁ እያሇ 
የተጠሪዎችን መኖሪያ ቤት ሇመሸጥ መንቀሣቀሱ ቅን ሌቦና የላሇው አካሄዴ መሆኑን፣ተበዲሪው 
ከአመሌካች ዘንዴ በመያዣ የተያዘውን በቡራዩ ከተማ የሚገኘውን መጋዘን ሸጬ የብዴሩ 
መመሇሻ እንዲዯርግ ይፇቀዴሌኝ ብል ጥያቄ አቅርቦ በአመሌካች ትብብር መከሌከለ ያሊግባብ 
መሆኑን፣ተጠሪዎች የተበዲሪው ንብረት በቅዴሚያ እንዱሸጥ ጠቁመው በአመሌካች ጥያቄአችን 
ውዴቅ ተዯርጎ የተጠሪዎች ንብረት ሇመሸጥ የሚያዯርገው እንቅስቃሴ ትክክሌ አይዯሇም ተብል 
በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት መወሰኑ የተጠሪዎችን በሔግ ፉት እኩሌነትና ፌትሔ የማግኘት 
መብትን ያረጋገጠና በሔግ፣ በሞራሌና ከአመክንዮ ጋር የተጣጣመ መሆኑን፣የብዴሩን መጠን 
በተመሇከተ አመሌካች በሰበር አቤቱታው ሊይ የጠቀሰውም በማስረጃ ያሌተረጋገጠ መሆኑን 
በመዘርዘር የይግባኝ ሰሚው ችልት ውሣኔ ምንም የሔግ ስህተት የሇውም ተብል ሉጸና ይገባሌ 
ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን  በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የተጠሪዎች ጥያቄ 
በፌርዴ ቤት ሉታይ የሚችሌበት ሔጋዊ አግባብ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት 
ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረቱት አመሌካች 
በመያዣ ከያዛቸው ንብረቶች መካከሌ አንደ የሆነውን የተጠሪዎችን ንብረት ከመሸጡ በፉት ላሊ 
መያዣ የሆነ የተበዲሪ ዴርጅት መጋዝን ስሇአሇ ይህንኑ መጋዝን ቀዴሞ ሉሸጥ ሲገባ 
የተጠሪዎችን መኖሪያ ቤት ሇመሸጥ መንቀሳቀሱ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት 
መሆኑን፣የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔውን ሉያሳሌፌ የቻሇው 
አከራካሪው ንብረት በመያዣ መሰጠቱን አረጋግጦ ከዚሁ ንብረት ጋር በመያዣነት የተሠጠ 
የተበዲሪ ንብረት ስሊሇ ይኸው ቀዴሞ ሳይሸጥ የተጠሪዎች ንብረት መያዣ በመሆኑ ብቻ 
የሚሸጥበት አግባብ የሇም በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ 

በመሠረቱ ባንክ በመያዣ የያዛቸውን ንብረቶች በሏራጅ መሸጥ እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 
97/90፣ 98/90 እና 216/92 የሔግ ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ ይህንን በሚያዯርግበት ጊዜ ባንኩ 
ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓትም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ከቁጥር 394- 449 ዴረስ ያለት ዴንጋጌዎች 
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ስር በተመሇከተው ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 97/90 በአንቀጽ 6 በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 
97/90 አንቀፅ 3  እና 4 መሰረት እንዯዚሁም በአዋጅ ቁጥር 216/19992 በተዯረገው ማሻሻያ 
ባንኮች ሇሰጡት ብዴር አከፊፇሌ በመያዣነት በዋስትና የተቀበለትን የሚንቀሳቀስም ሆነ 
የማይንቀሳቀስ ንብረት የብዴር እዲው እንዱከፇሇው በተወሰነው ጊዜ ሳይከፇሌ ከቀረ ከሰሊሳ ቀናት 
ያሊነሰ ማስጠንቀቂያ በመስጠት የመያዣ ንብረቱን በሏራጅ ሇመሸጥና ባሇቤትነቱንም ሇገዢው 
ሇማዛወር ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ከአዋጁ ዴንጋጌዎችም መረዲት የሚቻሇው አበዲሪው ባንክ 
በዋስትና የያዛቸውን ንብረቶች የብዴር ገንዘቡን ካሌተመሇሰሇት ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት 
አግባብነት ያሊቸውን የሔጉን ዴንጋጌዎችን በመከተሌ በሏራጅ ሽጦ ሇእዲው ክፌያ ማዋሌ 
እንዯሚችሌና በአሻሻጡ ሂዯት ባንኩ ሔጉን ባሇመከተሌ የፇጸመው ስህተት ቢኖርና በዚህም 
በባሇእዲው ሊይ ጉዲት ቢዯርስ ሇዚህ ጉዲት ባንኩ ሇባሇእዲው ካሳ የመክፇሌ  ኃሊፉነት ያሇበት 
መሆኑን ነው፡፡ የአዋጆቹ ዝርዝር ዴንጋጌዎች ይዘት ሲታይም የሔጎቹ ዓይነተኛ አሊማ ባንኮች 
የሚሰጧቸውን ብዴሮች በተቀሊጠፇ አኳኋን ሇመሰብሰብ እንዱችለ ስሇመሆኑ የሚያስገነዝብ 
ሲሆን ይህ ስሇመሆኑም አዋጅ ቁጥር 97/1990 መግቢያው ሊይ በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡ 

ባንክ ከሊይ በተጠቀሱት አዋጆች መሠረት በመያዣ የያዘውን ንብረት አስገምቶ ሏራጅ ቢያወጣና 
ቢሸጥ ወይም በሔጉ መሠረት ቢረከብ ግምቱን ወይም በመያዣ የተሰጡትን ንብረቶች አሻሻጥ 
ቅዯም ተከተሌ ምክንያት በማዴረግ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን እንዯገና እንዱያይ፣እንዱያስገምት ወይም 
ከመያዣዎቹ አንደ ቀዴሞ መሸጥ አሇበት ብል ሇመወሰን የሚያስችሌ ከሔግ የመነጨ ሥሌጣን 
የሇውም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀጽ 7 ስር የተዯነገገውን ዴንጋጌ መግቢያ በማዴረግ 
መያዣው በብዴሩ ወቅት በተገመተበት ግምት እንዱያዝ መጠየቅም ሆነ በሏራጅ ወቅት የወጣው 
መነሻ ግምት አነስተኛ ነው ብል ሇፌ/ቤት ጥያቄ ማቅረብ ከፌ/ቤቱ ስሌጣን ውጪ ከመሆኑም 
በሊይ አዋጁ የወጣበትን ዓሊማም ከግብ እንዲይዯርስ የሚያዯርግ ጭምር ስሇመሆኑ የሚታመን 
ነው፡፡ ይህ የሔጉ አጠቃሊይ ቅርፅ የሚያስገነዝበን ላሊው ቁም ነገር በመያዣ ውለ የተቀመጡት 
ንብረቶች ተሇይተው የታወቁ እስከሆነ ዴረስና የተያዙበት አግባብም አንደ መያዣ ከላሊው 
በቅዯም ተከተሌ የሚሸጥ አሇመሆኑን የሚያሳይ ከሆነ ከመያዣዎች ውስጥ ከፌተኛ ግምት ያሇው 
ንብረት ሳይሸጥ አነስተኛ ግምት ያሇው ቀዴሞ ሉሸጥ አይገባም በሚሌ የሚቀርበው የዲኝነት 
ጥያቄ የመያዣ ውለንና ከሊይ ከተጠቀሱት አዋጆች አሊማ ጋር የሚጣጣም ባሇመሆኑ ፌርዴ 
ቤት የሏራጁን ስርዓት በማስቆም የሚያስተናግዴበት አግባብ ሉኖር አይችሌም፡፡ 

ከሊይ እንዯተጠቀሰው ባንክ የሏራጅ ሽያጩን የሚያከናውነው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 394-449 ስር 
በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ የሏራጁ ሽያጭ ሂዯት በሔጉ አግባብ ካሇተፇፀመ እና 
ይህ ከተረጋገጠ ሔጉ ባንኩን ሇተፇፀመው ስህተትና ውጤቱ ተጠያቂ ያዯርገዋሌ፡፡ ይህም በአዋጅ 
ቁጥር 97/90 አንቀጽ 7 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ የምንገነዘበው ሏቅ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዴንጋጌዎች ተሊሌፍ በመያዣው ሊይ ሽያጭ ከተፇፀመ ሃሊፉነቱ የባንኩ 
እንዯሆነም በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ ከሊይ የተመሇከቱት የፌትሒ ብሓር ስነ ስርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች 
ተጥሰዋሌ የሚሇው ክርክር በባንኩ ሊይ በፌርዴ ቤት ሉቀርብ የሚችሇው ባንኩ ሏራጁን 
እንዲያከናውን በማዴረግ ሳይሆን የሏራጅ ስርአቱ ከተከናወነ በሁዋሊ ስሇመሆኑም የሚታመን 
ነው፡፡ ጥያቄው ከሏራጁ በፉት በፌርዴ ቤት ሉታይና ሏራጁ እንዱቆም ሉዯረግ ይችሊሌ ከተባሇ 
ከሊይ እንዯተገሇጸው በፍርክልዠር ሔጎች የታሰበው የብዴሮች በተቀሊጠፇ ሁኔታ የመሰብሰብ 
እዴሌ የተገዯበ እንዱሆን የሚያዯርግ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የተጠሪዎች ጥያቄ ይዘቱ ሲታይ 
አመሌካች በመያዣ ከያዛቸው ንብረቶች መካከሌ የመኖሪያ ቤቱ ከመሸጡ በፉት ሇእዲው 
ተመጣጣኝ የሆነ መጋዘን ስሊሇ ይህንኑ ንብረት መሸጥ አሇበት የሚሌና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
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394(2) ስር የተመሇከተውን የስነ ስርዓት ሔግ አጠቃሊይ መንፇስ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ 
በእርግጥ ይኸው ዴንጋጌ ባንኩ እንዱከተሇው በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ግዳታ የተጣሇበት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ ይኸው ዴንጋጌ ተጥሷሌ የሚሇው ወገን በፌርዴ ቤት ዲኝነት የሚያቀርበው የሏራጅ 
ስርዓቱ እንዱቆም በማዴረግ ሳይሆን ይኸው ዴንጋጌ በሏራጅ ጊዜ በባንኩ ባሇመጠበቁ የዯረሰ 
ጉዲት ካሊ ይህንኑ በማረጋገጥ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪዎች አመሌካች በመያዣ ከያዛቸው 
ንብረቶች መካከሌ ከፌተኛ ግምት ያሇውን የተበዲሪውን መያዣ ሉሸጥ ይገባሌ እንጂ በመያዣ 
የተሠጠውንና አነስተኛ ግምት ያሇውን መኖሪያ ቤት አመሌካች ሉሸጥ አይገባም በማሇት 
ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ በፌርዴ ቤት የሚስተናገዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አዋጅ ቁጥር 97/1990 እና 216/1992 ዓይነተኛ አሊማን 
ከተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ እንዱሁም አከራካሪው ንብረት በሔግ አግባብ በተቋቋመ የመያዣ 
ውሌ መሰረት የተያዘ ከመሆኑ አንፃር በመመርመር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማስተናገዴ ስሌጣን 
ያሇው መሆን ያሇመሆኑን ማገናዘብ ሲገባው አመሌካች ከያዛቸው ንብረቶች መካከሌ የተበዲሪ 
ዴርጅት መጋዘን ከፌተኛ ግምት ስሊሇው የተጠሪዎች መኖሪያ ቤት ከመሸጡ በፉት ቀዴሞ 
መሸጥ አሇበት ሲሌ የሰጠው ውሳኔ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 216/1992 ስር የተመሇከቱትን 
ግሌፅ ዴንጋጌዎችን የሚቃረን ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ግሌጽ ሔግ ዯግሞ ውጤት እንዲይኖር 
የሚዯረግበት የዲኝነት አሰጣጥ ስርዓትም ሆነ የሔግ አተረጎጎም ዯንብ የሇም፡፡ በመሆነም ከሊይ 
በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች የስር ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሁኖ ስሊገኘን የሚከተሇው ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 66087 ግንቦት 12 ቀን 
2003 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በሔግ አግባብ በተቋቋመ የመያዣ ውሌ ከተያዙት ንብረቶች መካከሌ የትኛው ንብረትና የማን 
ንብረት መሸጥ አሇበት የሚሇው ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እንዯተሻሻሇው የዋስትና 
መያዣዎችን ባንኮች ያሇምንም ጣሌቃ ገብነት ሸጠው ሇዕዲ ክፌያ ማዋሌ የሚችለ ስሇመሆኑ 
ከተዯነገገው ጋር የሚጣጣም ባሇመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉታይ የሚችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሰረት በተሠጠው ስሌጣን መሰረት 
በተጠሪዎች መኖሪያ ቤት ሊይ የጀመረው የሀራጅ እንቅስቃሴ የተበዲሪው ንብረት የሆነውና 
የብዴሩ መያዣ መጋዝን ከተሸጠ በሁዋሊ ሉከናወን ይገባሌ ብል ፌርዴ ቤት ሉወሰን 
የሚችሌበት ከሔግ የመነጨ ስሌጣን የሇውም ብሇናሌ፡፡  

3. የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 99689 የካቲት 07 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

4. በዚህ የክርክር ዯረጃ ያሇውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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 የሰ/መ/ቁ. 69966 
       ሚያዝያ 10 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
    ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 
                
                                    አሌማው ወላ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሳ 

                                    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ በሊቸው እሸቴ  - ጠበቃ አቶ ወርቅዬ አባይነህ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ነገረ ፇጅ ማህላት ዓሇሙ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ሇዯረሰው አዯጋ ተጠሪ ካሣ 
የመክፇሌ ከውሌ የመነጨ ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም በሚሇው ነጥብ ሲከራከሩ ቆይተው 
ተጠሪ አዯጋውን ያዯረሰው ጉዲት በመዴን ውለ መሠረት ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት 
ስሇመሆኑ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
 

የዚህ ክርክር መሠረታዊ ጉዲይ አመሌካች ማንነታቸው ባሌታወቀ ግሇሰቦች በእሳት የተቃጠሇችው 
ቁጥር ኮዴ 3-02549 ሇሆነችው መኪና በመዴን በውለ የተሰጠው ሽፊን ብር 150,000 /አንዴ 
መቶ ሃምሳ ሺህ ብር/ በመሆኑ በዚህ መሰረት ሉከፇሌ ይገባሌ በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ 
በበኩለ መኪናው አዯጋ በዯረሰበት ጊዜ  የነበረው ዋጋ ብር 95,099.92 እንዯሆነ በገሇሌተኛ 
ባሇሙያ ተገምቷሌ፡፡ ሌከፌሌ የሚገባው ይህንን ገንዘብ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ 
ቤት መኪናዋ አዯጋ ሲዯርስ የነበራትን ዋጋ አመሌካች እንዲሌተቃወመ በውሣኔው ገሌፆ፣ ተጠሪ 
ብር 95,099.92 /ዘጠና አምስት ሺህ ዘጠና ዘጠኝ ብር ከዘጠና ሁሇት ሣንቲም/ ሇአመሌካች 
እንዱከፌሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 6 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በብር 150,000 /አንዴ መቶ 
ሃምሳ ሺህ ብር/ ሑሳብ ፔሪሚየም ሲሰበሰብ ቆይቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት የሰጡት ውሣኔ የንግዴ ሔግ ቁጥር 654/1/ እና የንግዴ ሔግ ቁጥር 665/1/ መሠረታዊ 
ዴንጋጌዎች የሚጥስ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
ተጠሪ በበኩለ ኀዲር 18 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር መሌስ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የንግዴ 
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ሔግ ቁጥር 678 በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ የሔግ 
ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 
 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ በሰበር ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት በአመሌካች ሉከፇሇው የሚገባው መዴን 
የተገባሇት መኪና በአዯጋው ጊዜ የነበረትን ዋጋ ያህሌ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
 
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በንግዴ ሔጉ እውቅናና ጥበቃ ስሇተሰጣቸው የኢንሹራንስ 
/የመዴን ሽፊን/ አይነቶችንና ባህሪያት መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡ በንግዴ ሔጉ እውቅና 
የተሰጠው የመጀመሪያው የኢንሹራንስ ውሌ የዯረሰን ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት 
/Indemnity Insurance/ የሚዯረግ ውሌ እንዯሆነ በንግዴ ሔጉ አንቀፅ 654 ንዐስ አንቀጽ 2 
የተዯነገገ ሲሆን፣ የዯረሰን ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት /Indemnity Insurance/ የሚዯረግ 
የኢንሹራንስ ውልች በንብረት ሊይ ሇሚዯረስ ጉዲትና በፌታብሓር የሚመጣ ኃሊፉነት 
/Indemnity Insurance/ የሚያካትት እንዯሆነ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ሁሇተኛው ዓይነት 
የኢንሹራንስ ውሌ የዯረሰን ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት ሳይሆን አዯጋው ሲዯርስ በውለ 
የተገሇፀውን ገንዘብ ሇተጠቃሚው ወይም የመዴን ውሌ ሇገባው ሰው ሇመስጠት  የኢንሹራንስ 
ውሌ (non Indemnity Insurance or capital insurance) እንዯሆነና ይህም ሇህይወት ወይም 
በአካሌ ጉዲት ወይም በሔመም ሇሚዯርስ አዯጋ የሚሰጥ የመዴን ሽፊን እንዯሆነ በንግዴ ሔጉ 
አንቀፅ 654 ንዐስ አንቀፅ 3 ተዯንግጓሌ፡፡ የንግዴ ሔጉ በተሇያየ መንገዴ ፇርጆ ያስቀመጣቸው 
እነዚህ ሁሇት አይነት የመዴን ውልች በይዘታቸው፣ በባህሪያቸውና በሚኖራቸው ውጤት 
የሚመሳሰለበትና የሚሇያዩበት ሁኔታ መኖሩን ሔግ አውጭው በምዕራፌ ሁሇት ማሇትም 
ከንግዴ ሔጉ አንቀፅ 657 እስከ አንቀፅ 674 ጠቅሊሊ የመዴን ሔግ ዴንጋጌዎችን፣ በምዕራፌ ሶስት 
ማሇትም በንግዴ ሔጉ ከአንቀፅ 675 እስከ አንቀፅ 688 ስሇጉዲት ኪሣራ ኢንሹራንስ ሊይ ሌዩ 
ተፇፃሚነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎችን፣ በምዕራፌ ሶስት ማሇትም ከአንቀጽ 689 እስከ አንቀፅ 
712 የሰዎች ኢንሹራንስ ሊይ ተፇፃሚነት ያሊቸውን ሌዩ ዴንጋጌዎች በመዯንገግ በግሌጽ 
አሳይቶናሌ፡፡  
 
የንግዴ ሔግ አንቀጽ 665 በአጠቃሊይ ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት እና ሇሰዎች ኢንሹራንስ 
ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው ጠቅሊሊ ዴንጋጌ ሲሆን፣ በይዘቱ የመዴን ሽፊን የሚሰጠው የኢንሹራንስ 
ኩባንያ ሇመዴን ገቢው ወይም ሇተጠቃሚው ሉከፌሇው የሚችሇው ወይም ሉከፌሇው የሚገባው 
የኢንሹራንስ ገንዘብ በመዴን ውለ ከተገሇፀው ሉበሌጥ የማይችሌ መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ 
ንግዴ ሔግ አንቀፅ 678 ስሇንብረት የተዯረገ ኢንሹራንስ ውሌ የሚኖረውን ውጤት በሌዩ ሁኔታ 
የሚዯነግግ የሔግ ዴንጋጌ ነው፡፡ በመርሔ ዯረጃ ሇንብረት የሚሰጥ የኢንሹራንስ ሽፊን አዯጋው 
በዯረሰበት ጊዜ ንብረቱ የነበረውን ዋጋ የሚያካክስ መሆን እንዲሇበት የሚዯነግግ ነው፡፡ በንብረት 
የሚዯረግ ኢንሹራንስ መሠረታዊ ዓሊማው ንብረቱ በመጎዲቱ ወይም ንብረቱ በመውዯሙ 
በባሇንብረቱ ሊይ የዯረሰውን ኪሣራ ሇመተካት ነው፡፡ ይህም በመሆኑ የንብረቱ ዋጋ ከተሰጠው 
የኢንሹራንስ ሽፊን በሌጦ ሲገኝ መዴን ገቢው በመዴን ውለ ሽፊን ከተሰጠው ዋጋ በሊይ ሊሇው 
ገንዘብ ራሱ የመዴን ሽፊን እንዯሰጠ ተቆጥሮ፣ መዴን ሰጭው በውለ የተገሇፀውን ዋጋ ብቻ 
የሚከፌሌ ስሇመሆኑ፣ የዕቃው ዋጋ ከተሰጠው የመዴን ሽፊን አንሶ ሲገኝና መዴን ገቢው 
የማታሇሌ፣ የማጭበርበር ተግባር ያሌፇፀመ በሆነ ጊዜ የዕቃው እውነተኛ ዋጋ የሚከፇሇው 
መሆኑን በንግዴ ሔጉ አንቀፅ 680 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ እንዯዚሁም አንዴ ሰው አንዴን 
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ንብረት ሇተመሣሣይ አዯጋ ሇተሇያዩ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የመዴን ሽፊን እንዱኖረው 
ቢያዯርግ የመዴን ሽፊን የሰጡት ኩባንያዎች በውሊቸው ፔሮፕርሽናሌ በሆነ መንገዴ አዋጥተው 
የዕቃውን ዋጋ ብቻ የሚክሱት ስሇመሆኑና አንዴ ሰው ከዕቃው ዋጋ በሊይ የሆነ ገንዘብ አንዴን 
ዕቃ በተሇያየ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሽፊን እንዯሰጡት በማዴረግ ሉያገኝ እንዯማይችሌ በንግዴ 
ሔጉ አንቀጽ 681 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ 
 
ከሊይ ከገሇፅነው መሠረታዊ ዴንጋጌዎች አንፃር ስንመሇከተው የአመሌካች መኪና ጉዲት 
በዯረሰበት ጊዜ የነበራት ዋጋ በመዴን ውለ ከተገሇፀው ያነሰ እንዯሆነ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም 
ተጠሪ የሚከፌሇው በውለ የተገሇፀውን የገንዘብ መጠን ሳይሆን ንብረቱ በአዯጋው ውዴመት 
ሲዯርስበት የነበረውን ዋጋ ነው በማሇት የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ የንግዴ ሔግ አንቀፅ 678 እና የንግዴ ሔግ አንቀፅ 680 ንዐስ አንቀጽ 2 እና ስሇንብረት 
ጉዲት የተዯረገ የመዴን ውሌ የሚኖረውን ውጤት የሚዯነግጉ ላልች ሌዩ ዴንጋጌዎችን ይዘት፣ 
ባህሪያትና ውጤት ያገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡ 

                             የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ 74898 
 ሚያዚያ 25 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማው ወላ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የቀረበ የሇም  
ተጠሪ፡- 1- አቶ ፌቃደ ተስፊዬ  ቀረቡ  
       2- አቶ በጡሬ ሲማ  
       3- ወ/ሮ ዘብዯሩ ወኑ      አሌቀረቡም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ አንዴ የፌርዴ አፇፃፀም ጥያቄ በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ቀርቦ የባሇእዲው 
ንብረት እዲውን ሉሸፌን ባሇመቻለ በከፉሌ ተፇፅሞ ከቆየ በኋሊ የፌርዴ ባሇመብት የባሇእዲውን 
ንብረት አፇሊሌጎ በማግኘት አፇፃፀሙን ሇመቀጠሌ ሲፇሌግ ይርጋው ሉቆጠር የሚችሌበትን 
አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ የአፇፃፀም ክሱ /ክርክሩ/ የጀመረው በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ሲሆን ከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ በአፇፃፀም ክሱ እንዯተመሇከተው ሇአቶ ፇቃደ 
ተስፊዬ የሠጠው ብዴር በወለ መሠረት ባሇመከፇለ በፌርዴ ቤት ክስ መስርቶ የአፇፃፀም 
ተከሣሾች /የአሁኑ ተጠሪዎች/ በአንዴነት እና በነጠሊ ያሇባቸውን ቀሪ እዲ ብር 147,922.00 
/አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺህ  ዘጠኝ መቶ ሃያ ሁሇት ብር /እንዱከፌለ ሔዲር 2 ቀን 199ዏ 
ዓ.ም በዋሇው ችልት መወሰኑን ፣ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 97/1990 መሠረት በአገኘው መብት 
አፇፃፀሙን በራሱ ቀጥል ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም. በዝዋይ ከተማ ዏ2 ቀበላ ውስጥ በአቶ 
ፌቃደ ተስፊዬ  ስም ተመዝግቦ የሚገኘውንና ቁጥር 21/164/80 የሆነውን ቤት በብር  
5ዏ,4ዏዏ.ዏዏ በመሸጥ ይህንኑ የሽያጭ ገንዘብ ከእዲው የቀነሰ ሲሆን በወቅቱ የባሇእዲዎች ንብረት 
ባሇመኖሩ አፇፃፀሙን መቀጠሌ ያሇመቻለን ፣ ከዚህ በኋሊ የዋናው ተበዲሪ ዋስ በሆኑት በአሁኑ 
ሁሇተኛ ተጠሪ ስም የተመዘገበ ንብረት ማግኘቱን ገሌጾ ቀዴሞ በፌርዴ ቤት በአገኘው ውሣኔ 
መሠረት አፇፃፀሙን በዚሁ በዋሱ ንብርት እንዱቀጥሌሇት ጥቅምት 23 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ሇፌርዴ 
ቤቱ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የአፇፃፀም መዝገቡ የቀረበው በፌርዴ ቤቱ ውሣኔ 
ከተሰጠ ከአስራ አራት አመታት በኋሊ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት መዝገቡን 
ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም አመሌካች ቀሪ 
እዲ መኖሩን አውቋሌ ሉባሌ የሚችሇው የአቶ ፇቃደ  ተስፊዬ ንብረት ሽጦ ቀሪ እዲው መኖሩን 
ከአወቀበት ጊዜ ጀምሮ ሁኖ እያሇ ይርጋው ከሔዲር ዏ2 ቀን 199ዏ ዓ.ም ጀምሮ ነው መቆጠር 
ያሇበት ተብል የአፇፃፀም መዝገቡ መዝጋቱ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
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የአመሌካች የአፇፃፀም መዝገብ በይርጋ ቀሪ ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪዎች ቀርበው ግራ ቀኙ 
በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 
 
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች የብዴሩን ገንዘብ በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ 
ባሇመክፇሊቸው አመሌካች በፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦባቸው ፌርዴ ቤቱ ሔዲር  ዏ2 ቀን 1990 
ዓ.ም በዋሇው ችልት በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መስጠቱን ይህንኑ ውሣኔ መሠረት በማዴረግ 
አመሌካች አፇፃፀሙን በፌርዴ ሳይቀጥሌ ቆይቶ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 መሠረት በአገኘው 
መብት አፇፃፀሙን በራሱ ቀጥል ግምቱ ብር 5ዏ,4ዏዏ.ዏዏ /ሃምሳ ሺህ  አራት መቶ ብር/ 
የሆነውን የዋናውን ተበዲሪ ንብረት ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም በመሸጥ በፌርዴ ቤቱ 
ከተወሰነበት ከብር 147,922.ዏዏ ገንዘብ ውስጥ ተቀናሽ ማዴረጉንና ከዚህ በኋሊ በመያዣነት 
ያሌተያዘ የዋሱ ንብረት ተገኝቷሌ በሚሌ ምክንያት አፇፃፀሙን በፌርዴ ቤት በኩሌ ሇመቀጠሌ 
ጥቅምት 23 ቀን  2ዏዏ4 ዓ.ም መንቀሳቀሱን ነው፡፡ ከዚህ በቀሊለ መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች 
የዋናውን ተበዲሪ ቤት ሇእዲው መክፇያ ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም ቢያውሌም የቤቱ ግምት 
እዲውን ሙለ በሙለ ሳይሸፇን መቅረቱን ነው፡፡ የዋናውን ባሇዕዲ ቤት ሽጦ ከእዲው ተቀናሽ 
ቢያዯርግም በዚህ ረገዴ ተከፇሇ ሉባሌ የሚችሇው ዕዲ በተጠሪዎች ሊይ የሚፇሇገውን አጠቃሊይ 
ዕዲ የሚሸፌንሇት ሆኖ ባሇማግኘቱ ቀሪው ዕዲ እንዱከፇሇው በመጠየቁ የአፇፃፀም ክስ 
መስርቶአሌ፡፡ አመሌካች የዋሱን ቤት ሽጦ የሸያጩን ገንዘብ ከእዲ ተቀናሽ የአዯረገበት ጊዜ  ቀሪ 
እዲ የሚፇሌግ መሆኑን ያረጋገጠበት ጊዜ ነው የሚባሌ ከመሆኑም በሊይ ባሇእዲዎች በዚህ ጊዜ 
እዲውን ሇመሸፇን የሚያስችሌ ንብረት የነበራቸው ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡  
 
ሇአፇፃፀም የሚውሌ የባሇእዲ ንብረት ከላሇ አፇፃፀሙ መቀጠሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329/2/ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አፇፃፀሙን የያዘው 
ፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇእዲውን እንዯፌርደ ሇመፇፀም የማይቻሌ መሆኑን ከአረጋገጠ ፌርደ 
እንዱፇፀም  ትዕዛዝ እንዯማይሰጥ ሆኖም ሇመፇጸም ችልታ በሚያገኝበት በማናቸውም ጊዜ 
እንዱፇፀም ትእዛዝ ከመስጠት እንዯማይታገዴ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
384 ዴንጋጌ ሌዩ ሁኔታ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 384 ስር የተመሇከተው የአስር አመት 
የጊዜ ገዯብ የፌርዴ ባሇመብት ምንም እንቅስቃሴ ሳያዯርግ ቆይቶ ፌርደን ሇማስፇፀም ሲንቀሳቀስ 
ተፇፃሚ የሚሆን  ዴንጋጌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ቡዴሩን ሇማስመሇስ 
ስሌጣን የተሰጠው ባንክ አፇፃፀሙን ራሱ የሚመራው ቢሆንም የባሇእዲው መያዣ የሆነ ንብረት 
ያሇመኖሩንና መያዣ በሆነ ንብረት እዲውን መሸፇን ካሌቻሇ አፇፃጸሙን መቀጠሌ ያሇበት ይህንኑ 
ከአረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ ሉሆን ይገባሌ፡፡ አመሌካች በባሇእዲው ንብረት ሊይ ሔዲር 23 ቀን 
1990 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ ሇአፇፀፀም ሉቀርብ የሚገባው በአስር አመት በመሆኑ አመሌካች 
ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም በዋናው ባሇእዲ ንብረት ሊይ አፇፃፀም መቀጠለ የይርጋ ጊዜውን 
የሚያቋርጥ ሔጋዊ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም አዱሱ ይርጋ መቆጠር የሚጀምረው ከሔዲር 23 
ቀን 199ዏ ዓ.ም ጀምሮ ሳይሆን ከግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም. ጀምሮ በመሆኑ እና ከዚህ ጊዜ 
ጀምሮ እንዯገና እንዯአዱስ የይርጋ ዘመን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1852 መሠረት ሲቆጠር አመሌካች 
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የአፇጻጸሙን ክስ ያቀረበው ጥቅምት 23 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በመሆኑ በሔጉ የተመሇከተው የአስር 
አመት የይርጋ ጊዜ አሊሇፇም፡፡ ስሇሆነም ከግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ህዲር 21 
ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲታሰብ አስር ዓመት አሌሞሊም፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች 
የይርጋውን ጊዜ ያሰለት ከህዲር 23 ቀን 199ዏ ዓ.ም ጀምሮ በመሆኑ የአስር ዓመትን የይርጋ 
ጊዜ መሠረት በማዴረግ ክስ የማቅረቢያ ጊዜው አሌፍአሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሳቸው  
በህጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የሆነ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 29879 ሔዲር 19 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ተሰጥቶ 

በኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 137198 ህዲር 22 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በሰጠው ትዕዛዝ የጸናው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ አሌሆነም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የምስራቅ ሸዋ ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ክርክሩን በተጀመረው መዝገብ እንዱቀጥሌ  በማዴረግ በአፇፃፀም ክሱ ስረ 
ነገር ሊይ ግራ ቀኝ ወገኖች የሚያቀርቡሇትን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ተገቢውን 
ይወስን ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቶአሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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ከውሌ ውጪ 
ኃሊፉነት 
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የሰ/መ/ቁ. 67225 

የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዯነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-አቶ ኤርሚያስ ሒይለ የሆነስት የረር ማኔጂንግ ዲይሬክተር ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ብርሃኑ ዲምጠው ወኪሌ አስፊው  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

                                   ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ የጉዲት ካሳ ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች እና በአቶ በሊይ አያላው በአዲማ ሌዩ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-ንብረትነቱ የአሁኑ 
አመሌካች የሆነና በስር ሁሇተኛ ተከሳሽ በነበሩት በአቶ በሊይ አያላው ይሽከረከር የነበረ የሰላዲ 
ቁጥር 3-28569 እና ተሳቢው 3-070339  የሆነ ተሸከርካሪ በኋሊ ገጭቷአቸው በቀኝ እግራቸው 
ሊይ ተሳቢው ቆሞባቸው እግራቸውን ከጥቅም ውጪ ያዯረገባቸው መሆኑን፣በዚህም ምክንያት 
አሽከርካሪው በወንጀሌ ተከሶ የተቀጣ መሆኑን፣በወቅቱ ተጠሪ በግሌ ዴርጅት ተቀጥረው በወር 
ብር 1500.00 (አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር) እያገኙ ሲሰሩ እንዯነበርና  ይኸው ገቢ በጉዲቱ 
ምክንያት የተቋረጠባቸው መሆኑን ገሌጸው ወዯፉት ሇሰሊሳ አመት አመታት ቢኖሩ ሉያገኙ 
የሚችለትን የገቢ መጠን በማስሊት አጠቃሊዩን ዯምረው ብር 920,000.00 (ዘጠኝ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር)  ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስ ሇክሱ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን እና 
የጉዲት ካሳ መጠኑም እጅጉን የተጋነነ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡ የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ ግን በላለበት ጉዲዩ ታይቷሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማት ጉዲዩን 
መርምሮ አመሌካችን በመኪናው ባሇንብረትነቱ ሇተጠሪ አካሌ ጉዲት ኃሊፉ በማዴረግና የጉዲት 
ካሳ መጠኑን በተመሇከተም የተጠሪ ወርሃዊ ገቢው እንዱጣራ ፌርዴ ቤቱ ሲፇሌግ አመሌካች 
ትእዛዙን ሉያከብር ባሇመቻለ ታሌፍ ተጠሪ በወር 1200.00 (አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ብር) 
እንዯሚያገኙ ግንዛቤ በመውሰዴ ይህንኑ የገቢ መጠን አካሊቸው ሊይ ዯረሰ ከተባሇው የ70% (ሰባ 
ከመቶ) ጉዲት እና ተጠሪ ወዯፉት ሇሃያ አመታት ሉኖሩ እንዯሚችለ በመውሰዴ አስሌቶ ብር 
201,600.00 (ሁሇት መቶ አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ ብር) ሉሆን እንዯሚገባ፣ከዚሁ የጉዲት 
ገንዘብ ውስጥም ተጠሪ ብር 92,300.00 (ዘጠና ሁሇት ሺህ ሶስት መቶ ብር) በአመሌካች 
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የተከፇሊቸው መሆኑን አረጋግጦ ቀሪውን ብር 109,000.00 (አንዴ መቶ ዘጠኝ ሺህ ብር) 
አመሌካችና የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ በሊይ አያላው በአንዴነትና በነጠሊ እዱከፇለ ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚኅ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ብሓረዊ ክሌሊዊ መንግስት 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ሙለ 
በሙለ ጸንቷሌ፡፡ ከዚኅም በኋሊ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 10 ቀን 2003 ዓ.ም. በፃፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡-አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ ተብል መወሰኑም ሆነ የጉዲት ካሳ ስላቱ 
አግባብነት የላሇው መሆኑን በመዘርዘር መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው 
ተመርምሮም ይህ ችልት እንዱመሇከተው የተያዘው ጭብጥ አመሌካች ይካስ የተባሇውን ገንዘብ 
አከፊፇሌ አስመሌክቶ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2095(2) አንጻር ሲታይ አመሌካች በአንዴ ጊዜ ሉከፌሌ 
ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚሇውን ማየት እንዱቻሌ ሲባሌ ነው፡፡ ተጠሪ ቀርበውም የበታች 
ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ተገቢነት ያሳያለ ያሎቸውን ምክንያቶችን በመዘርዘር ውሳኔው መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል ሉጸና ይገባሌ ሲለ ሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ 
ማመሌከቻ መሌሳቸውን የሰጡ ሲሆን አመሌካችም ነሏሴ 10 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ 
ማመሌከቻ የሠበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ አከፊፇለ በአንዴ ጊዜ እንዱሆን መወሰኑ 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2095(2) ዴንጋጌ አንፃር ሇማየት ሲባሌ ነው፡፡ 

ተጠሪ በግሌ ዴርጅት ተቀጥረው በስራ ሊይ የነበሩ መሆኑና ሲያገኙት የነበረው የገቢ መጠንን 
ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ 
ጉዲይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች በጉዲቱ ምክንያት ወዯፉት ተጠሪ የሚቀርባቸውን ገቢና ከጉዲቱ 
ጋር ተያይዘው የወጡትን ወጪዎች በመሇየትን የካሣ መጠኑን መወሰናቸውን የውሳኔአቸው 
ይዘት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ 

በመሰረቱ ካሳ የሚከፇሇው ጉዲት መኖሩ ሲረጋገጥ ሲሆን የካሳ አተማመን ፣መጠንና አከፊፇሌን 
በተመሇከተ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2090፣2091፣2092 ፣ 2095 እና በላልች ዴንጋጌዎች የተቀመጠ 
ሲሆን ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇውም ካሳው በተቻሇ መጠን ከጉዲቱ ጋር 
መመጣጠን ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች በሚሰጡት የካሳ መጠን ሊይ ይግባኝ 
የላሇው መሆኑ በመርህ ዯረጃ በፌ/ብ/ሔ/ቁር 2152 ስር የተመሇከተ ሲሆን ይግባኙ በሌዩ ሁኔታ 
የሚፇቀዴባቸው ሁኔታዎች ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2153 ስር ተገሌጸዋሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 
በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ቅሬታ መሰረት ስናዯረግ በካሳ አተማመኑ ሊይ በሔጉ የተመሇከቱት 
ሁኔታዎች ግንዛቤ ውስጥ ሳይገቡ በበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ስሇመሠጠቱ 
የሚያሳይ ነገር ያሇ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ ተጠሪ አካሊቸው በሔገ መንግስቱም ጥበቃ የተዯረገሊቸው 
ሲሆን ካሳው ሲወሰንም ይህንኑና ጉዲቱ በአመሌካች የወዯፉት ኑሮ ሊይ ሉያስከትሇው የሚችሇው 
አጠቃሊይ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ሉወሰን የሚችሌ እንጂ ተጠሪ 70% (ሰባ ከመቶ) 
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ጉዲት ቢዯርስባቸውም ይሰሩ የነበሩትን ስራ ሊሇመስራት ወይም ላሊ ስራ ሊሇመስራት እንቅፊት 
አይሆንባቸውም በሚሌ ምክንያት ብቻ ካሳው ሉቀነስ ይገባሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡  

ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በተመሇከተ የሚገዙት የፌትሒብሓር ሔጋችን ዴንጋጌዎች መንፇስ 
የጉዲትን ጠቅሊሊ ባህርይና የካሣ ሌክ አተማመን ሁኔታዎችን ያስገነዝቡናሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
ጉዲት በሰው ጥቅም ሊይ ችግር የሚያዯርስ መሆኑን፣ይህም ጥቅም ማቴሪያሉዊ /በሰው አካሌ 
ወይም ንብረት የዯረሠ/ ወይም ሞራሉዊ ሉሆን እንዯሚችሌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተጎዲ ሰው 
ዯግሞ መካስ እንዲሇበት ያስረዲለ፡፡ የካሣውን አተማመን በተመሇከተም መጠኑ በተበዲዩ ሊይ 
ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሁኖ መመዘን ያሇበት መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ 
የጉዲት ካሣ ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ ሲመዘንም በተጎጂው ሊይ በእርግጠኝነት መዴረሱ 
የታወቀ /actual damage/ ወይም ወዯፇት ሉዯርስ የሚችሌ ጉዲትን /future damage/ ግንዛቤ 
ውስጥ ማስገባት የግዴ የሚሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091/1/ እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ 
ያስረዲሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች የጉዲት ካሣ ሉተመን የሚገባ መሆኑን ሔጉ በግሌጽ 
ከማስቀመጡም በተጨማሪ የአተማመኑ ሥርዓትም እንዯጉዲቱ ዓይነትና ማስረጃ አቀራረብ 
ውስብስብነት ሉሇያይ የሚችሌ መሆኑን የሔጉ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡  
 
በዚህም መሠረት የጉዲት ካሣ መጠን አጥጋቢና በቂ ማስረጃን ወይም ርትዕን መሠረት በማዴረግ 
ሉወሰን የሚገባው መሆኑን የካሣ አከፊፇለን ሌክ በሚዯነግገው የሔጉ ክፌሌ የተቀመጡ 
ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ በላሊ በኩሌ የካሣ አተማመን ሥርዓት ጠቅሊሊ የመሥራት አቅምን 
/General utility/ ሣይሆን ሌዩ ጠቀሜታ/specific utility/ መርህን ቢከተሌ ፌትሒዊነት ያሇው 
አሠራር መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ይህም አሠራር በተጨባጭ የዯረሰው ጉዲት ምን ያህሌ እንዯሆነ 
ማወቅ አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ የካሣውን ሌክ ያሊግባብ ሊሇማጋነንና ሊሇመቀነስ የራሱ የሆነ 
ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲት መዴረሱ በማስረጃ ከተረጋገጠና 
ጉዲቱም በተጎጂው የወዯፉት ሔይወት ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ማሣዲሩ እንዯማይቀር ምክንያታዊ 
እርግጠኝነት ያሇመሆኑ ከተረጋገጠ ካሣ መወሰን ከአጠቃሊይ የሔጉ ዓሊማና ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 
እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ አኳያ አግባብነት ያሇው ነው፡፡ መጠኑን በተመሇከተ በሔጉ 
ሇዲኞች በተሰጠው ሥሌጣን ወይም በጉዲዩ ሊይ በቀረበው ማስረጃ መሠረት በመተመን ሇተጎጂው 
መፌረዴ የሚቻሌበት ሁኔታ በሔጉ መኖሩን ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎችና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2101 እና 2102 ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ከዚህ ውጪ ጉዲቱ መዴረሱ እየታወቀ የአሁንና 
የወዯፉት ቁሣዊ ጉዲት /material damage/ ስሇመኖሩ ተጎጂው አሊስረዲም ተብል የመካስ 
መብት ማሳጣት ከአጠቃሊይ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን ከሚገዛው ሔግ አሇማ ጋር አንዴ ሊይ 
የሚሄዴ አይሆንም፡፡  
 
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ ንብረትነቱ የአመሌካች በሆነ መኪና በስር 2ኛ ተከሳሽ 
ሲሽከረከር ተግጭተው በአካሊቸው ሊይ 70% (ሰባ ከመቶ) ጉዲት መዴረሱ በሚገባ የተረጋገጠ 
ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲቱ ወዯፉት ሉጠፊ የሚችሌ ስሇመሆኑም የተገሇፀ ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች የመኪናው ባሇንብረት በመሆናቸው፣የስር 2ኛ ተከሳሽ ዯግሞ በጥፊታቸው መሰረት 
ተጠሪ ካሳ የማይከፇለበት ምክንያት የላሇ ሲሆን በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰሊው የካሳ መጠንም 
ከሊይ የተመሇከቱትን የካሳ አተማመን መንገድችን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው ከሚባሌ በስተቀር 
ጉሌሔ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 
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ወዯዋናውና በዚህ ችልት የሔግ ትርጉም ያስፇሌገዋሌ ተብል ወዯተያዘው ጭብጥ ስንመሇስም 
የጭብጡ መነሻ የካሳው አከፊፇሌ መንገዴ በጡረታ መሌክ በየወሩ እንዱከፇሌ መወሰን ሲገባ 
በአንዴ ጊዜ እንዱከፇሌ የተወሰነው ያሊግባብ ነው የሚሇው የአመሌካች  ቅሬታ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው ተብል የተጠቀሰው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2095(2) ዴንጋጌ ሲታይ አርዕስቱ "ስሇሞት አዯጋና የሟች አንዲንዴ የቅርብ ዘመድች ስሊሊቸው 
መብቶች በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን ይዘቱም ሲታይ ሇእነዚህ ወገኖች የጉዲት ካሳ አከፊፇሇን 
የሚዯነግግ በመሆኑና በዚህ ጉዲይ ዯግሞ ተጎጂው ራሳቸው ክስ አቅርበው የጉዲት ካሳ በመጠየቅ 
ሊይ ያለና በሔይወት ያለ በመሆኑ የተጠቀሰው ዴንጋጌ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሇው ሁኖ 
አሊገኘነውም፡፡ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሇው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2154 ዴንጋጌ  ሲታይም 
የጉዲት ካሳ አከፊፇሌ በአንዴ ጊዜ ሉሆን የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑን በአቀራረፁና ይዘቱ ሇፌርዴ 
ቤቱ ፇቃዴ የሠጠ ከመሆኑ አንፃር የካሣው አከፊፇሌ በጡረታ መሌክ ሉሆን ይገባሌ የሚሇው 
የአመሌካች ቅሬታ ተቀባይነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተመሇከቱት 
ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 08405 መጋቢት 27 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ተሰጥቶ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 106316 
ታህሳስ 07 ቀን 2003 ዓ.ም. በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 117820 
መጋቢት 09 ቀን 2003 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት 
ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ተብሇው ብር 109,300.00 (አንዴ መቶ ዘጠኝ 
ሺህ ሶስት መቶ ብር) ከአቶ በሊይ አያላው ጋር በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ መወሰኑ 
ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ  የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብናሌ፡፡ 

ት ዕ ዛ ዝ 
በዚህ ችልት ሰኔ 22 ቀን 2003 ዓ.ም. ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው 
አካሊት ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 
                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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   የሰ/መ/ቁ. 63231 

 ግንቦት 6 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማዉ ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፉሣ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  የኢትዪጵ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - ነ/ፇጅ ተስፊዬ ኬርጋ ቀረበ 

ተጠሪ፡-  አቶ ወሌዯ ሚካኤሌ ሻንቆ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ    ር   ዴ 

ጉዲዩ የካሳ ክፌያ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረዉ በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች 
ብሓ/ክሌሊዊ  መንግስት በሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ከሳሽነት ነዉ፡፡ የካሳ ክፌያ 
ክሱን የተመሇከተዉ ይሄዉ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር እና ማስረጃ በመስማት አመሌካች 
በዘረጋዉ የኤላክትሪክ መስመር ሊይ እሳት በመፇጠሩ ምክንያት በተከሰተ አዯጋ በተጠሪ የተሇያዩ 
የሰዉነት ክፌልች ሊይ ጉዲት የዯረሰ ስሇመሆኑ፣በዚህም ጉዲት ምክንያት የቀኝ እጁ 
ያሇመንቀሳቀስ ችግር፣የቀኝ ቀሇበት ጣት እና ትንሽ ጣት መቆረጥ፣የቀኝ መካከሇኛ 
ጣት፣አመሌካች ጣት እና የትሌቁ ጣት መዴረቅ እና ከአገሌግልት ዉጪ መሆን፣የቀኝ እግር 5ኛ 
ጣት መቆረጥ እና ስቃይ ዯርሷሌ፤ በተጠሪ ሊይ 63% ከፉሌ አቋም የአካሌ ጉዲት በመዴረሱ 
እንዯዴሮዉ የማስተማር ስራዉን ማከናወን ባሇመቻለ፣ ስራዉን በአግባቡ በሚያከናዉንበት ወቅት 
የወር ጥቅሌ ዯመወዙ ብር 1,692.00 /አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ ዘጠና ሁሇት/ ሁኖ ከዚህ ዉስጥ 
በእጅ የሚዯርሰዉ 1,403.42 ብር /አንዴ ሺህ አራት መቶ ሶስት ብር ከአርባ ሁሇት ሳንቲም/ 
በመሆኑ እስከ ጡረታ መዉጫ ዕዴሜ ታስቦ፣ የተሇያዩ ወጪና ኪሳራ እንዯዚሁም የሞራሌ ካሳን 
ጨምሮ ባጠቃሊይ 139,228.26 /አንዴ መቶ ሰሊሳ ዘጠኝ ሺህ ሁሇት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ 
ከሃያ ስዴስት ሳንቲም/ አመሌካች ዴርጅት እንዱከፌሇዉ በማሇት ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች 
በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ 
የቀረበሇትን ቅሬታ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አሁን የቀረበዉ ቅሬታ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በቀን 07-4-2003 ዓ.ም 
በተጻፇ አቤቱታ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሊቸዉን ነጥቦች ያነሳ ሲሆን 
ፌሬ-ሃሳቡ፡- አመሌካች ኃሊፉ ሉሆን በማይችሌበት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ከ2124 እስከ 2136 ዴረስ 
በተዘረዘሩት በላሊ ሰዉ ጥፊት የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ መዯረግ የላሇበት በመሆኑ፣አዯጋዉ 
ሉፇጠር የቻሇዉ የከሳሽ ጎረቤት አቶ ማቴዎስ የቴላቪዥን አንቴና የሰቀለበት የባህር ዛፌ 
እንጨት ከላሉቱ በግምት 9፡15 ሊይ በነፊስ ኃይሌ ተገፌትሮ በአከባቢዉ ከሚገኘዉ የኤላክትርክ 
መስመር ሊይ ሲወዴቅበት ቴላቪዥኑ ከፌተኛ ዴምጽ ሉያሰማ መቻለ፣ይሄዉ ጎረቤታቸዉ 
ቤታቸዉ ውስጥ በከፌተኛ ብርሃን ሲሞሊ አይተዉ የዴረሱሌኝ ዴምጽ ማሰማቱ፣ተጠሪም በዚህን 
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ወቅት ዯርሰዉ መስመሩን ሇማሊቀቅ ሲሞክሩ የዯረሰባቸዉ በመሆኑ ብቻ አመሌካች 
በፌትሏብሓር ህግ ቁ.2069 መሰረት ኃሊፉነት አሇበት ሉባሌ የማይገባ በመሆኑ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጡት ዉሳኔ አግባብነት የላሇዉና መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነዉ፡፡ ላሊዉ የክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ክስ ሲያቀርብ በየወሩ ያገኝ 
የነበረዉ ዯመወዝ በቀሇብ መሌክ እንዲይቋረጥበት ዕዴሜዉ 70 ዓመት እስኪሞሊቸዉ እንዱከፇሌ 
ሆኖ እያሇ  በዯረሰዉ ጉዲት መጠን ካሳ እንዱከፌሌ ውሳኔ መስጠቱ እና ይሰሩበት የነበረዉ 
መስሪያ ቤት የጡረታ መብታቸዉን እንዱጠብቅ ዉሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇዉ በመሆኑ 
እንዱታረምሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

የቀረበዉ ቅሬታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በፌትሏብሓር ህግ ቁ.2069 መሰረት በተጠሪ 
ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት በበታች ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት 
ሇመመርመር በሚሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ተብል ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ በጉዲዩ 
ሊይ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ ቀርቦ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ የሰጠዉ የመሌስ ፌሬ-ሃሳብ፡- 
የቀረበዉ ቅሬታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ የሚያመሊክት አይዯሇም፣ አመሌካች ላሊ 
ሰዉ ባጠፊዉ ጥፊት ኃሊፉ ሉሆን አይገባዉም ሇሚሇዉ ቅሬታ አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤት 
ጥፊተኛ የተባሇዉ አመሌካች በዘረጋዉ የኤላክትሪክ መስመር ምክንያት ጉዲት በመዴረሱ በዚህ 
ሁኔታ ዉስጥ ዯግሞ ምንም ዓይነት ጥፊት ባይኖርም በሰራዉ አዯገኛ ስራ ምክንያት 
በፌትሏብሓር ህግ ቁ.2069 መሰረት ኃሊፉነት ስሊሇበት በመሆኑ፣ የካሳ መጠኑን በተመሇከተም 
የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ ምክንያት የቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም 
የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች ባቀረበዉ የመሌስ መሌስ ቅሬታዉን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 

በግራቀኙ መካከሌ የተዯረገዉ የክርክር ሂዯት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው 
ሲሆን ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም በቅዴሚያ እሌባት ማግኘት ያሇበት ነጥብ 
የበታች ፌ/ቤቶች በቀረበው ክስ ሊይ ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ የኃሊፉነት እና የካሳ መጠን 
ውሳኔ የሰጡበት ስሇመሆኑ ወይም አሇመሆኑ መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በእርግጥ በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 2027 ስር ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት የሚመጡበትን አግባቦች 
የሚያመሇክት ሲሆን በተሇይ የዚህ ዴንጋጌ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ስር አንዴ ሰው በህጉ ሊይ 
እንዯተመሇከተው በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌ ስራ ከሰራ ወይም በእጁ የያዘው ነገር 
በላሊው ሰው ሊይ ጉዲት ካዯረሰ ኃሊፉ እንዯሚሆን ያመሊክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አንዴ ሰው 
ኃሊፉነት ሉመጣበት የሚችሇው ጥፊትን መሰረት አዴርጏ ስሇመሆኑ ከፌትሏብሓር ህግ ቁ. 
2028 እና ተከታዮቹ እንዯዚሁም ጥፊት ሳይኖርበት ኃሊፉነት ሉመጣበት እንዯሚችሌ 
ከፌትሏብሓር ህግ ቁ.2066 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ ከመሆኑም በሊይ 
እንዯየ ኃሊፉነቱ ዓይነት መሟሊት ያሇባቸውን ነጥቦች በዝርዝር ያስቀምጣሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው የኤላክትሪክ መስመሩ በራሱ 
ጉዲት አዴርሶ ሳይሆን የጎረቤት የቴላቪዥን አንቴና በተዘረጋው የኤላክትሪክ መስመር ሊይ 
በመውዯቁ እና ከፌተኛ ዴምጽ በዚህ ምክንያት በመፇጠሩ ጎረቤቶቹ የዴረሱሌኝ ዴምጽ 
በማሰማታቸው አመሌካች ሇእነዚሁ ጎረቤቶች እርዲታ ሇማዴረግ ሲሄዴ ሇክሱ ምክንያት የሆነው 
ጉዲት የዯረሰበት ስሇመሆኑ ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ወዯሚሇው 
መዯምዯሚያ የዯረሱት በዯፇናው በፌትሏብሓር ህግ ቁ. 2069 መሰረት አመሌካች አውቆ 
የሰራው ጥፊት ባይኖርም አጥፉ ሳይሆን ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ በመጥቀስ ነው፡፡ 
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ሆኖም አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም?፣ ኃሊፉነት አሇበት ከተባሇስ በየትኛው የህግ 
አግባብ እንዯሆነ ዴምዲሜ ከመዯረሱ በፉት ሉጣሩ የሚገባቸው በርካታ ነጥቦች እንዲለ መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ መጣራት ካሇባቸው ነጥቦች መካከሌ በተጠሪ ሊይ ጉዲት ሉዯርስ የቻሇው አመሌካች 
እንዯሚሇው የተጠሪ ጎረቤት የቴላቪዥን አንቴና በኤላክትሪክ መስመሩ ሊይ በመውዯቁ ምክንያት 
ነው ወይስ በላሊ ምክንያት?፣ ጉዲቱ ሉዯርስ የቻሇው በምን ዓይነት ሁኔታ እንዯሆነ፣ አመሌካችን 
ጥፊት ሳይኖር ኃሊፉ ሉያዯርጉ የሚችለ አዯገኛ ሁኔታዎችን ስሇመፌጠሩ የሚያመሊክት ነጥብ 
ስሇመኖር ወይም አሇመኖር፣ ወይም ጥፊትን መሰረት ያዯረገ ኃሊፉነት ሉያመጣ የሚችሌ እና 
አመሌካች በስራው ሉያዯርግ የሚገባውን ጥንቃቄ ሳያዯርግ የቀረ ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ 
በግራቀኙ ማስረጃ በበታች ፌርዴ ቤቶች መንጠር የነበረባቸው ፌሬ ነገሮች ናቸው፡፡ እነዚህ ፌሬ 
ነገሮች ሳይነጥሩ በዚህ ጉዲይ የበታች ፌ/ቤቶች ወዯ ዴምዲሜ መዴረሳቸው በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 
246፣247 እና ተከታዮቹ እንዯዚሁም በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ፣ 259 እና ተከታዮቹ ስር 
የተመሇከቱትን አግባብነት ያሊቸውን ጭብጥ ስሇመያዝ፣ ክስ ስሇመስማት እና ማስረጃን 
ስሇመመርመር በተመሇከተ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች ዓሊማ፣ ይዘት እና መንፇስ ያሊገናዘበ 
መሆኑን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት 
አሇበት በማሇት የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ውሳኔ የሰጡት ተገቢው ማጣራት ባሌተዯረገበት ሁኔታ 
በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ባጠቃሊይ የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የኃሊፉነት እና 
የካሳ ክፌያ ውሳኔ መስጠታቸው ተገቢው መጣራት ሳይዯረግበት በመሆኑ አግባብነት የላሇውና 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉ   ሳ   ኔ 

1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝ/ብሓ/ክሌ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.50846 በቀን 24-03-
2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት እና የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.06278 በቀን 19-2-
2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት ወዯሚሇው 
መዯምዯሚያ የዯረሱት ተገቢውን ማጣራት ሳያዯርጉ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ 
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌርዴ ሀተታው በተመሇከተው አግባብ የቀረበውን ክስ በግራ 
ቀኙ ማስረጃ በማጣራት ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 
343/1/ መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ   
ብሇናሌ፡፡ 

        መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ዘ 
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 የሰ/መ/ቁ. 69428 

የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አዋሽ ኢንሹራንስ አ.ማ ነገረ ፇጅ አቶ ነጌሣ አሉ  ቀረቡ   

ተጠሪዎች፡- 1- መሏመዴ አባ አሉ    

           2- ዘሀራ አባኑር            አሌቀረቡም    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው  አመሌካች የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ  ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸው ብር 1ዏዏዏ /አንዴ ሺህ ብር/ በዴምሩ ብር 
2ዏዏዏ /ሁሇት ሺህ ብር/ አመሌካች እንዱከፌሌ የሰጡትን ውሣኔ ህጋዊነት አጣርቶ ሇመወሰን 
ነው፡፡ አመሌካች ሇሞራሌ ካሣ በዴምሩ ከአንዴ ሺህ ብር በሊይ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ያመሇከተ ሲሆን ተጠሪዎች ባሇመቅረባቸው 
መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ 

እኛም ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ የተያዘውን ጭብጥ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
አመሌካች የተጠሪዎች ሌጅ በመሞቱ ምክንያት እንዱከፌሌ የተወሰነበትን የካሣ ገንዘብ 
በተመሇከተ ሇሰበር ችልት ጭብጥ ሆኖ ያሌቀረበ በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ የፀናና ተፇፃሚነት ያሇው ነው፡፡ 

የሞራሌ ጉዲት ሇዯረሰባቸው  ሰዎች የሚከፇሇው የካሣ መጠን በማናቸውም ሁኔታ ከብር አንዴ 
ሺህ ብር /ብር 1000/ መብሇጥ የላሇበት መሆኑን “የጉዲት ካሣውም  በማናቸውም ምክንያት 
ከብር 1ዏዏዏ  /አንዴ ሺህ ብር/ የበሇጠ ሉሆን አይችሌም” በማሇት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
2116 ንዐስ አንቀፅ 3 ይዯነግጋሌ፡፡ ይህም በአዯጋው ጉዲት የዯረሰባቸው ሰዎች ብዙ ቢሆንም 
ሇእነርሱ የሚከፇሇው የሞራሌ ካሣ ተዯምሮ ከብር 1000/አንዴ ሺህ ብር/ ሉበሌጥ የማይገባው 
መሆኑን ያሣያሌ፡፡ ስሇሆነም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች 
ሌጃቸው በአዯጋው በመሞቱ ምክንያት ሇዯረሰባቸው የሞራሌ ጉዲት ሇእያንዲንዲቸው ብር 1ዏዏዏ/ 
አንዴ ሺህ ብር/ በዴምሩ ብር 2ዏዏዏ /ሁሇት ሺህ ብር/ አመሌካች የሞራሌ ካሣ እንዱከፌሌ 
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የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2116 ንዐስ አንቀፅ 3 አስገዲጅ  ዴንጋጌን የሚጥስና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 

ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. የጅማ  ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ብር 

52,2ዏዏ /ሃምሣ ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ ብር/ ካሣ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. አመሌካች ሇተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸው ብር 5ዏዏ /አምስት መቶ ብር/ በዴምሩ ብር 1000 

/አንዴ ሺህ ብር/ ብቻ የሞራሌ ካሣ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት  ወስነናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 68613 
ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሏጂ መሏመዴ አመዳ ጠበቃቸው አቶ ብሥራት መኮንን ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ መኮንን መስፌን ጠበቃቸው አቶ ረዲኢ ባራኪ ቀረቡ 

መዝገቡ መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው በፋ/ከ/ፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇመብት በሆኑት የአሁኑ ሰበር 
ተጠሪና 2ኛ የፌርዴ ባሇ ዕዲ በሆኑት የሰበር አመሌካች መካከሌ በነበረው የአፇፃፀም ክስ የፌርዴ 
ባሇእዲው የሆነው ቤት ሇእዲው  እንዱሸጥ  የሰጠው ትእዛዝ ነው፡፡ የፌርዴ ባሇዕዲው በዋናነት 
የሚከራከሩት በፌርዴ ባሇ መብት ንብረት ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በአራት ተከሣሾች ሊይ ብር 
1,ዏዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን /እንዱንከፌሌ የተወሰነብን በመሆኑ ከዚሁ ገንዘብ  ውስጥ መክፇሌ  
የሚገባኝ ብር 25ዏ,ዏዏዏ እና የዚሁ ወሇዴ ነው በሚሌ ነው፡፡ 

የፌርዴ ባሇመብቱ በበኩሊቸው ሇፌርዴ ባሇዕዲው ክርክር በሰጡት መሌስ እዲው የመጣው 
በወንጀሌ ሀሊፉነት በመሆኑ ሀሊፉነቱ የሚከፊፇሌ ባሇመሆኑ የፌርዴ ባሇእዲው ዴርሻቸውን ብቻ 
ሇመክፇሌ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇዋሌ፡፡ 

ከፌተኛው ፌርዴ ቤትም በዋናው ፌርዴ የፌርዴ ባሇዕዲዎቹ ሇካሣው ክፌያ ሀሊፉነት አሇባቸው 
ስሇተባሇ የፌርዴ ባሇእዲው ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት የማይጠየቁበት ምክንያት የሇም ብሎሌ፡፡ 
የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤትም የፌርዴ ባሇዕዲው ያቀረቡትን ይግባኝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት 
በመዝጋት ይግባኝ ባዩን አሰናብቷሌ፡፡ 

የሰበር አመሌካችም በሰበር ቅሬታቸው በዋናነት የጠቀሱት የፌርዴ ባሇዕዲዎቹ ሀሊፉነት 
ያሌተነጣጠሇ ነው ከተባሇ በዋናው  ጉዲይ የተሰጠውን ፌርዴ መሠረት ያሊዯረገ ነው የሚሌ 
ነው፡፡ ተጠሪው በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ አመሌካች ገንዘቡን ከፌሇው ከላልች የፌርዴ 
ባሇዕዲዎች ከሚጠይቁ በስተቀር በዴርሻቸው ብቻ ሇመክፇሌ ያቀረቡት ክርክር የህግ መሠረት 
የሇውም ብሇዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም አመሌካች ያሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት 
ስሊሇባቸው በአፇጻጸም ክስ የቀረበውን ገንዘብ መክፇሌ አሇባቸው በሚሌ የተወሰነው በአግባቡ 
ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 
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ሇዚህ አፇፃፀም ክስ መነሻ የሆነውን ፌርዴ በመ/ቁ 11789  የሰጠው የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት ሲሆን  
የቀበረውም ክስ የአሁኑን የሰበር አመሌካች ጨምሮ በመዝገቡ ተከሣሾች የሆኑት በከሣሽ ንብረት 
ሊይ ሊዯረሱት ጉዲት ብር 1,457,934.50 ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት እንዱከፌለ ይወሰንባቸው የሚሌ 
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም  የአሁኑን የሰበር አመሌካች ጨምሮ 4 ተከሣሾች ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉነት 
አሇባቸው በሚሌ ብር 1,ዏዏዏ,ዏዏዏ/አንዴ ሚሉዮን ብር/ ክሱ ከተመሰረተበት ቀን ጀምሮ 
ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር ሇከሣሽ ይክፇለ ብል መወሰኑን መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ 
መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ አጠቃሊይ ይዘቱ ሲታይ አመሌካች እና በመዝገቡ ሀሊፉነት አሇባቸው 
የተባለ ተከሣሾች ገንዘቡን እንዱከፌለ ከመወሰኑ በስተቀር አከፊፇለን በተመሇከተ ሀሊፉነት 
አሇባቸው የተባሇውን የገንዘብ መጠን እያንዲንዲቸው ዴርሻቸውን እንዱከፌለ በሚሌ በግሌጽ 
ተሇይቶ አሌተወሰነም፡፡ የአመሌካች የክስ አቀራረብም ቢሆን የጉዲቱን መጠን በገንዘብ ተምኖ 
በማቅረብ ተከሣሾቹ ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት እንዱከፌለ የሚሌ እንጂ የሚፇሇግባቸውን ገንዘብ 
በዴርሻቸው ከፊፌሇው አሌጠየቁም፡፡ በፌ/ህ/ቁ 2155/1/  ብዙ ሰዎች አንዴ በሆነ ጉዲይ ሇዯረሰው 
ጉዲት ካሣን እንዱከፌለ የተገዯደ እንዯሆነ በአንዴነት እያንዲንዲቸው ሀሊፉ እንዯሚሆኑ በግሌጽ 
የተዯነገገ ሲሆን የካሣው  አከፊፇለም ቢሆን ሇበዯለ ተግባር አነሳሽ በሆነው ፣ በዋናው ወንጀሌ 
አዴራጊና በበዯለ ተግባር ተባባሪ በሆኑ ሰዎች መካከሌ ሌዩነት የማይዯረግ መሆኑን በዚሁ 
በተጠቀሰው ዯንጋጌ በንዐስ ቁጥር 2 ተመሌክቷሌ፡፡  
 
በመሆኑም የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት በአፇጻጸም 
የማይገዯደበት ምክንያት የሇም በሚሌ ዕዲውን  በዴርሻቸው መጠን ሇመክፇሌ ያቀረቡትን 
ክርክር ውዴቅ ማዴረጉ ዋናውን ፌርዴ መሠረት ያዯረገ ከመሆኑም በሊይ በፌ/ህ/ቁ 2155 
ስሇአንዴነት ሀሊፉነት የተዯነገገውን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ  በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝም ሆነ 
የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንኑ በማጽናት በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ የተፇጸመ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ባሇማግኘታችን ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 56822 በቀን 3ዏ/6/2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠውን ፌርዴ 
እና የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 67086 በቀን ዏ3/09/2003 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት አጽንተናሌ፡፡ 

2. አመሌካች ያሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት ያሇባቸው ስሇሆነ የአፇፃፀም ክስ የቀረበበትን ገንዘብ  
ሉከፌለ ይገዯዲለ በሚሌ የፋ/ከ/ፌርዴ ቤትና የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
የወሰኑት በአግባቡ ነው  ብሇናሌ፡፡ አመሌካች ባሌተነጣጠሇ ሀሊፉነት የተወሰነባቸውን ገንዘብ 
ከከፇለ በኋሊ ከዴርሻቸው  በሊይ የከፇለትን ገንዘብ ከመጠየቅ ይህ ውሣኔ የሚያግዲቸው 
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህ ፌርዴ ቤትን ወጪና ኪሣራ  የግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 65395 

        የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

                          ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

                                     አሌማው ወላ 

                                     ዓሉ መሏመዴ 

                                     ነጋ ደፌሳ 

                                     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ትዕዛዝ ኮሬ አሌቀረቡም፡፡  

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ነገረ ፇጅ አቶ ገብረ መዴህን ባህታ 

        ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በንብረት ሊይ ሇዯረሰ 
ጉዲት በኃሊፉነት ስሇመጠየቅና የካሣ ክፌያ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ 
ተከካሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካች ተከራይቶ የንግዴ ሥራ የሚያከናወንበት  የቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 03/05 ቁጥር 
382 በሆነ ቤት የሚያከናውነው ‘’ዮዴ አቢሲኒያ የባህሌ ምግብ አዲራሽ‘’ የሚሌ የንግዴ ስም 
የሚጠራ ዴርጅት ሚያዝያ 8 ቀን 2000 ዓ.ም. ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ተኩሌ ተከሳሹ /ተጠሪ/ 
ሉቆጣጠረው በሚገባው የኤላትሪክ መስመር ሊይ የተፇጠረው ብሌሽት ባስከተሇው ቃጠል 
በንብረቱ ሊይ ውዴመት ዯርሶብኛሌ፡፡ ስሇዚህ ሇጉዲቱ ተከሳሽ ኃሊፉ በመሆኑ ብር 1,024,563.02 
/አንዴ ሚሉዮን ሃያ አራት ሺህ አምስት መቶ ስሌሣ ሶስት ብር ከዜሮ ሁሇት ሣንቲም/ ክስ 
ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ የእሳት አዯጋው ዯርሶ ንብረቱ ከመውዯሙ በፉት የተበጠሰ ኤላትሪክ 
የሇም፡፡ የቃጠልው ምክንያት ኤላትሪክ ስሇመሆኑ የቀረበው ማስረጃ ተቀባይነት ያሇው 
አይዯሇም፡፡ መስመሩ ሲዘረጋ የንግዴ ዴርጅቱ አሌነበረም ስሇዚህ በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባኝም 
የሚሌ የፅሐፌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትን ጭብጥ ሇመመሥረት እንዱመቸው 
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 241 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት የግራ ቀኙን 
የቃሌ ክርክር አመሌካች ተጠሪ ሊዯረሰው ጉዲት በጥፊት ሊይ የተመሠረተ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 
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የኤላክትሪክ መስመሩ ተበጥሶ በከሳሽ ዴርጅት ሊይ በማረፈ ምክንያት የእሳት ቃጠል የተነሳ 
በመሆኑ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተከሳሽ /ተጠሪ/ በበኩለ 
እሳቱ የተነሳው የኤላትሪክ መስመሩ በመበጠሱ ምክንያት አይዯሇም፡፡ የኤላትሪክ መስመሩ 
ያሌተበጠሰ በመሆኑ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት የሇብንም የሚሇው የመከራከሪያ ነጥባቸው መሆኑን 
ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ጥር 29 ቀን 2001 ዓ.ም ባቀረቡት የቃሌ ክርክር አስመዝግበዋሌ፡፡ 

አመሌካች /ተከሳሽ/ የእሳት ቃጠልው የተነሳው ተጠሪ /ተከሳሽ/ ከዘረጋው የኤላትሪክ መስመር 
መሆኑን ያስረደሌኛሌ የሚሊቸውን የፅሐፌና የሰው ምስክሮች አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪም የሰውና 
የፅሐፌ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ተከሳሽ /ተጠሪ/ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት 
አሇበት ወይስ የሇበትም? ኃሊፉነት አሇበት ከተባሇ ተከካሸ ሇከሳሽ ምን ያህሌ ካሣ ሉከፌሌ 
ይገባሌ? የሚለትን ጭብጦች በመመሥረት፣ ከሳሽ የተከሳሹ ኃሊፉነት በጥፊት ሊይ የተመሰረተ 
ነው ብሎሌ፡፡ የከሳሽ የሰነዴ ማስረጃዎች ዴርጅቱ የተቃጠሇው ከሣሽ በዘረጋው የኤላትሪክ 
መስመር መሆኑን ያሣያለ፡፡ የከሳሽ የሰው ምስክሮችም ቃጠልም የዯረሰው የኤላትሪክ መስመሩ 
ተበጥሶ በቤቱ ቆርቆሮ ሊይ ከወዯቀ በኋሊ በተፇጠረው እሳት መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ ሆኖም 
ከሳሽ ቃጠልው የዯረሰው ተከሳሽ ሆን ብል ወይም በቸሌኝነት በፇፀመው ተግባር መሆኑን 
"የማያስረደ" በመሆኑ ተከሳሽ ሇጉዲቱ በኃሊፉነት አይጠየቅም፡፡ ከሳሽ ተከሳሽ ጥፊት የፇፀመ 
መሆኑን ስሊሊስረዲ የተከሳሹን ማስረጃ ታዓሚነትና ክብዯት መመርመር አስፇሊጊ አይዯሇም 
በማሇት የከሳሽን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ 
ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት የእሳት 
ቃጠልው የተነሳው አመሌካች በባሇቤትነት የሚያስተዲዴረው የኤላትሪክ መስመር ተበጥሶ በቤቱ 
ጣሪያ ሊይ በማረፈ ምክንያት መሆኑን አመሌካች በማስረጃ እንዲረጋገጠ በውሣኔው ውስጥ 
በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ ተጠሪ በባሇቤትነት የያዛቸው የሚያዝባቸውና የሚቆጣጠራቸው የኤላትሪክ 
መስመሮች በተሇያዩ ምክንያቶች ተበሊሽተው ወይም ተበጥሰው በላሊው ሰው ህይወትና ንብረት 
ሊይ አዯጋ እንዲያዯርሱ ተገቢውን ጥንቃቄ የማዴረግ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የተጠሪ 
የኤላትሪክ መስመር አዯጋው ከመዴረሱ በፉት ዯርሶበት አመሌካች ሪፕርት አዴርጎ ከተጠገነ 
በኋሊ ተጠሪ ያዯረገው ጥገና አስተማማኝ ባሇመሆኑ ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን 
አስረዴቻሇሁ፡፡ ይህም የተጠሪን ቸሌተኝነት የሚያረጋግጥ ሆኖ እያሇ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የተጠሪን ማስረጃ ሣይመዝን ተጠሪ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩለ ሚያዝያ 24 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች 
ከፕሉስ ያቀረቡትን ማስረጃ ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው፡፡ ተጠሪ የኤላትሪክ መስመሩ ባሇቤት 
ስሇሆነ ብቻ ሇዯረሰው ጉዲት በኃሊፉነት ሉጠየቅ አይገባም፡፡ የእሳት ቃጠልው የተነሳው ከተጠሪ 
የኤላትሪክ መስመር ሳይሆን በአመሌካች ወጥ ቤት በተነሣ የእሳት ቃጠል ምክንያት ስሇመሆኑ 
ተጠሪ ሙያዊ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ስሇዚህ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የሔግ ዴጋፌ የላሇው 
በመሆኑ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ግንቦት 19 ቀን 2003 
ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በፅሐፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇዯረሰው ጉዲት ተጠሪ ኃሊፉነት የሇበትም 
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በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 
መርመረናሌ፡፡ ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰንና የሥር ፌርዴ ቤት አግባብነት ያሊቸውን 
የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ተገቢውንና ትክክሇኛውን ጭብጥ የመሠረተና 
የግራ ቀኙን ማስረጃ መዝኖ ውሣኔ የሰጠ መሆኑን ሇመረዲት እንዴንችሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 74139 በትዕዛዝ በማስቀረብ ተመሌክተናሌ፡፡ 

ከሊይ የተገሇፀውን መሠረታዊ ጭብጥ ተጠሪ የኤላትሪክ የማመንጨት፣ የማስተሊሇፌ፣ 
የማከፊፇሌና የኤላትሪክ ኃይሌ የመሸጥ ተግባር ሲያከናወን በምን ዓይነት የጥራት ዯረጃ 
/quality standard/ ማከናወን አሇበት የሚሇውን ነጥብ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ ማንኛውም ኤላትሪክ 
የማመንጨት፣ የማስተሊሇፌ የማከፊፇሌና የመሸጥ ሥራዎችን እንዱሠራ የተፇቀዯሇት ዴርጅት 
አዋጅ ቁጥር 86/1989 እና ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም የወጡ ዯንቦችን፣ መመሪያዎችን 
እንዱሁም የአካባቢ ጥበቃ በሚመሇከት የወጡ ሔጏችንና በኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ 
የተወሰኑትን የጥራት ዯረጃዎች በማክበር ሥራውን ማከናወን እንዲሇበት አዋጅ ቁጥር 86/1989 
አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ የኤላትሪክ አቅርቦትን የመስመሮች እና የመሣሪያዎች 
ዯህንነት በሚመሇከት አቅርቦት፣ መስመሮችና መሣሪያዎች በተዘረጉበት የአካባቢ ሁኔታዎች 
የሚጠበቅባቸውን አገሌግልት መስጠት እንዱችለ በቂ ኃይሌ የመሸከምና የኢንሱላሽን ብቃት 
እንዯዚሁም በብሌሽት ወቅት ሉከሰት የሚችሇውን የኤላትሪክ መጠን የመቋቋም ችልታና በቂ 
የመካኒካሌ ጥንካሬ ዯረጃ ሉኖራቸውና በሰው፣ በእንስሳት በንብረት ሊይ አዯጋ በማያስከትሌ 
ሁኔታ ሉገነቡ፣ ሉገጣጠሙ፣ ሉጠበቁና ሉጠገኑ እንዯሚገባ አዋጅ ቁጥር 86/1989ን ሇማስፇፀም 
የሚኒስሮች ምክር ቤት ያወጣው ዯንብ ቁጥር 49/1991 አንቀፅ 35 የሚዯነገግ ሲሆን ማንኛውም 
ኤላትሪክ ሇመሥራት ሇማሰራጨትና ሇመሸጥ ፇቃዴ የተሰጠው ዴርጅት ሥራውን ሲያከናውን 
የሰውን ሔይወት፣ ንብረትና የአካባቢ ዯህንነት ሇማስጠበቅ የሚያስፇሌጉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን 
የመውሰዴ ግዳታ እንዲሇበት በዯንብ ቁጥር 49/91 አንቀፅ 23 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ አመሌካች አዯጋው ከመከሰቱ በፉት በመስመሩ ሊይ ብሌሽት ተከስቶ የነበረና 
ይህንንም ሇተጠሪ አመሌካችና ላልች በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች አሳውቀው ተጠሪ መስመሩን 
የጠገነ መሆኑን፣ ተጠሪ የጥገና ሥራውን ካከናወነ በኋሊ የኤላትሪክ መስመሩ ተበጥሶ 
ከአመሌካች ዴርጅት ቆርቆሮ ሊይ በማረፈ የእሳት አዯጋ በማስነሳቱ አመሌካች መስመሩን 
በንብረት ሊይ ጉዲት በሚያስከትሌ ሁኔታ የመጠገንና የመጠበቅ ግዳታውን ባሇመወጣቱ ንብረቱ 
ወዴሞብኛሌ፣ ተጠሪ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት በቃሌና በፅሐፌ ያቀረበ ቢሆንም በቃሌ ክርክር 
ወቅት ዋናው የመከራከሪያ ጭብጡ በአመሌካች ዴርጅት ሊይ ውዴመት ያስከተሇው የእሳት አዯጋ 
በኤላትሪክ መስመሩ ብሌሸት ወይም መበጠስ ምክንያት የዯረሰ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ 
እንዯሆነ ጥር 29 ቀን 2001 ዓ.ም በትራንስክራይበር ማሽን የተቀዲውና በፅሐፌ ተገሌብጦ 
ከሥር ፌርዴ ቤት ጋር ከተያያዘው የተጠሪን ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

አንዴ ፌርዴ ቤት የክርክሩን ጭብጥ የሚመሰርተው ከሳሽ ያቀረበውን የክስ ማመሌከቻና ክሱን 
ሇማስረዲት ያቀረባቸውን የፅሐፌ ማስረጃዎች ተከሳሽ ያቀረበውን የመከሊከያ መሌስና የመከሊከያ 
ማስረጃዎች እንዯዚሁም ፌርዴ ቤቱ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 241 ንዐስ አንቀፅ 
1 መሠረት የቃሌ ምርመራ ሲያዯርግ ተከራካሪዎች ያቀረቡትን ክርክር መሠረት በማዴረግ 
መሆን እንዯሚገባው የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 248 ዴንጋጌዎች በግሌፅ 
ይዯነግጋለ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ሚያዝያ 9 ቀን 2000 ዓ.ም ሇተነሳው የእሳት አዯጋ ዋናው 
መንስኤ አመሌካች በአግባቡ ሉጠብቀውና ሉጠግነው ከሚገባው የኤላትሪክ መስመር የኤላትሪክ 
ሽቦ ተበጥሶ በአመሌካች ዴርጅት የጣሪያ ሽፊን /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ነው ወይስ አይዯሇም? 
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በሚሇው ነጥብ ሊይ ሰፉ ሌዩነት ያሊቸው መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት በቃሌና በፅሐፌ ካዯረጉት 
ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ 

ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት ሉመሰርተው የሚገባው ጭብጥ የእሳት አዯጋው የተከሰተው 
በኤላትሪክ መስመሩ ብሌሽትና የኤላትሪክ ሽቦው ተበጥሶ በአመሌካች ዴርጅት የጣሪያ ክዲን 
/ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ነው? ወይስ በአመሌካች ኩሽና በተከሰተ ዴንገተኛ የእሳት አዯጋ የሚሇው 
ጭብጥ መሆን ነበረበት፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካችን ብቻ ሣይሆን ተጠሪ ይህንን ጭብጥ 
ሇማስረዲት ያቀረባቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች መመርመርና  ተጠሪ ታህሳስ 24 ቀን 2001 ዓ.ም 
ባቀረበው የመከሊከያ ማስረጃ ዝርዝር ማስረጃ ውስጥ ስማቸውን የጠቀሳቸውንና የሰማቸውን 
ሁሇት ምስክሮች ቃሌ መመርመርና መወሰን ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ የእሳት አዯጋው 
የተከሰተው ተጠሪ በሚያስተዲዴረው የኤላክትሪክ መስመር ሊይ በተከሰተ ብሌሽትና የኤላትሪክ 
ማስተሊሇፉያ ሽቦው ተበጥሶ ከአመሌካች ዴርጅት የጣሪያ ክዲን /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ምክንያት 
ነው የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረሰ፣ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 86/1989፣ በዯንብ ቁጥር 49/91 
እና የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ ያወጣቸውን የጥራት ዯረጃዎች ሙለ በሙለ አሟሌቶ 
መስመሩን የመጠገንና የመጠበቅ ግዳታውን የተወጣ መሆኑን የማስረዲት ሸክሙን ተዓማኒነትና 
ክብዯት ያሇው ማስረጃ በማቅረብ አስረዴቷሌ ወይስ አሊስረዲም? የሚሇውን ጭብጥ በመመዘን፣ 
አመሌካች በተጠሪ ጥፊት በሆነ ቸሌተኝነት ምክንያት ሇተከሰተው የእሳት አዯጋና በንብረት ሊይ 
ሇዯረሰው ውዴመት ተጠሪ በኃሊፉነት ሉጠየቅ ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን ክስ መቀበሌ ወይም 
ውዴቅ ማዴረግ ሲገባው፣ የሥር ፌርዴ ቤት ትክክሇኛውን ጭብጥ ሣይመሰረት፣ ተጠሪ በማስረጃ 
ዝርዝር መግሇጫው ስማቸውን የገሇፃቸው ምስክሮች ቃሌ ሣይሰማና የፌታብሓር የማስረጃ 
ምዘና መርህን መሠረት በማዴረግ ከአመሌካችና ከተጠሪ የተሻሇና ሚዛን የሚዯፊ ማስረጃ 
ያቀረበው የትኛው ነው? የሚሇውን ነጥብ ይዞ የአመሌካችና የተጠሪን ማስረጃ ተዓሚነትና 
ክብዯት ሣይመዝን የአመሌካችን ማስረጃ ብቻ በመመርመርና በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ ስሇ 
ጭብጥ አመሰራረት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 246፣ 247 እና  248 የተዯነገጉትን 
ዴንጋጌዎች መሠረት ያሊዯረገ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ጉዲይ የተሻሇና ሚዛን የሚዯፈ ማስረጃ 
ያቀረበው ጉዲዩን እንዲስረዲ ይቆጠራሌ የሚሇውን የፌታብሓር የማስረጃ አመዛዘን መርህ 
ያሌተከተሇና የተጠሪን የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌና የሰነዴ ማስረጃዎች ይዘት ተዓሚነትና ክብዯት 
አሌመረመረም፣ አሌመዘነም፡፡ እንዯዚሁም የሥር ፌርዴ ቤት በወቅቱ በአካባቢው ተጠሪ 
የኤላትሪክ ኃይሌ የማከፊፇሌ፣ የማሰራጨትና የመሸጥ ሥራ ሲያከናውን ሉያዯርጋቸው የሚገቡ 
ቴክኒካሌ፣ ሜካኒካሌና ላልች የጥንቃቄ መስፇርቶችን ያሟሊ መሆን አሇመሆኑን አግባብነት 
ያሊቸውን የአዋጅ ቁጥር 86/1989፣ ዯንብ ቁጥር 49/1991 እና የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ 
ያወጣቸውን የጥራት ዯረጃዎች መሠረት በማዴረግ መመርመርና መመዘን ሲገባው ይህንን 
ያሊዯረገ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሥር 
ፌርዴ ቤት የፇፀማቸውንና ከሊይ የዘረዘናቸውን ስህተቶች ሣያርም ውሣኔውን አፅንቶታሌ፡፡ 

በመሆኑም ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ተጠሪ በጉዲቱ በኃሊፉነት አይጠየቅም በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት 
ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካች ዴርጅት ሊይ የዯረሰው የእሳት አዯጋ መንስኤ 
/ምክንያት/ ተጠሪ የሚያስተዲዴረው የኤላትሪክ መስመር ሽቦ ተበጥሶ ከአመሌካች ዴርጅት 
ጣሪያ /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ነው ወይስ አይዯሇም? አዯጋው የዯረሰው የኤላትሪክ መስመሩ 
ተቆርጦ በተጠሪ ጣሪያ /ቆርቆሮ/ ሊይ በማረፈ ምክንያት ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ 
ከዯረሰ፣ ተጠሪ በአካባቢው የኤላትሪክ ኃይሌ ሲያሰራጭ፣ መስመሩን ሲዘረጋና እዴሳት 
ሲያዯርግ በአዋጅ ቁጥር 86/1989፣ በዯንብ ቁጥር 49/1991 እና በኢትዮጵያ ኤላትሪክ 
ኤጀንሲ የወጡትን የጥራት ዯረጃዎች በማሟሊት አገሌግልቱን የሰጠ መሆኑንና ተጠሪ 
ማዴረግ የሚገባውን ማናቸውንም ጥንቃቄ ያዯረገ መሆኑን የቀረበው ማስረጃ ያስረዲሌ ወይስ 
አያስረዲም? ተጠሪ በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ በአግባቡ የተወጣ መሆኑን ካሊስረዲ ሇዯረሰው 
ጉዲት ጥፊት በሆነ ቸሌተኝነት በኃሊፉነት ይጠይቃሌ ወይስ አይጠየቅም? ተጠሪ በኃሊፉነት 
ይጠየቃሌ ቢባሌ ሉከፌሌ የሚገባው የካሣ መጠን ስንት ነው? የሚለትን ጭብጦች በመያዝና 
የአመሌካችንና የተጠሪን የፅሐፌ ማስረጃና የምስክሮች ቃሌ በመመርመርና በመመዘን 
አስፇሊጊም ከሆነ የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኤጀንሲ  ሙያዊ ማብራሪያ እንዱያቀርብ በማዴረግ 
በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ 
መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
4. በትውስት የመጣው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/መ 
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                                               የሰ/መ/ቁ- 74111 

                                             ሏምላ  04 ቀን 2004 ዓ.ም.  

                                                                                      

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የማህዯር ኤጄንሲ ባሇቤት ወ/ሮ አሇምነሽ ኤርሞ የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ወ/ሪት አሇም መስፌን ተወካይ ገበየ ዯጉ ቀረቡ፡፡  
መዝገቡ ያዯረው ሇውሣኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የጉዲት ካሣ ክስ የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋ/የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪ 
ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ ተከሣሽ ከሣሽን ወዯ ቤይሩት ሇስራ ብር 8000 በማስከፇሌ 
የተከች ሲሆን አሰሪዬ ከ3ኛ ፍቅ ወርውራኝ በግራ እግሬ ሊይ 30%  ዘሊቂ ጉዲት ዯርሶብኛሌ፣ 
በተጨማሪም አሰሪዬ የስዴስት ወር ዯመወዝ በወር 100 ድሊር ወይም ብር 1300 ያሌከፇለኝ 
ሲሆን ሇህክምና እና ትራንስፕርት እንዱሁም ሇምግብ ወጪ አውጥቼያሇው፡፡ በመሆኑም ተከሣሽ 
ሇዯረሰብኝ ጉዲት ኃሊፉ ስሇሆነ ወዯፉት በወር ብር 130 የቀረብኝ ሆኖ ሇ33 ዓመት በጉዲት 
ምክንያት ያጣሁትን እና ላልች ወጪዎችን ጨምሮ ብር 200430 /ሁሇት መቶ ሺህ አራት 
መቶ ሰሊሳ ብር/ ተከሣሽ እንዱከፌሌ እንዱወስንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ በቀረበው ክስ ሊይ ተከሣሽ 
መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ በሰጠው መሌስ ተከሣሽ ብር 8000 /ስምንት ሺህ ብር/ አሌተቀበሇም፣ 
ተቀብል ቢሆንም ይመሌስሌኝ ማሇት አይችለም፣ በአሠሪያቸው ያሌተከፇሊቸው ዯመወዝም 
የሇም፣ የስዴስት ወራት ዯመወዝ በዌስተርን ዩኒየን ሇአቶ አያሌነህ ገና ተሌኳሌ፡፡ የከሣሽ 
ዯህንነት እንዱጠበቅ ተገቢውን አዴርገናሌ፣ አሰሪዋ ከፍቅ የወረወረቻት ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ 
የሇም፣ ተከሣሽም በሰብአዊነት አሣክሜያታሇሁ እንዯዚሁም ጉዲቱ የዯረሰው ከካንሰር በሽታ ጋር 
በተያያዘ እንጂ በመውዯቋ ባሇመሆኑ የቀረበው ክስ ውዴቅ እንዱሆን በማሇት ተከራክራሇች፡፡   

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ 
በመቀበሌ ጉዲቱ የዯረሰው በመውዯቋ ምክንያት ስሇመሆኑ የቀረቡት ማስረጃዎች አያስረደም 
በማሇት የተጠየቀውን የጉዲት ካሣ ክስ ውዴቅ ሲያዯርግ ተከሣሽን ወዯ ውጭ አገር ሇመሊኪያ 
በሚሌ ብር 8000 /ስምንት ሺህ ብር/ በአዋጅ ቁ. 632/2001 መሰረት መቀበሌ የላሇባቸውን 
የተቀበለ በመሆኑ ሇከሣሽ እንዱመሌሱ እና የከሣሽን ዯመወዝ በተመሇከተ የስዴስት ወራት 
ዯመወዝ ስሇመሊኩ ማስረጃ ስሇቀረበ ሁኖም ግን ከሣሽ የሰራችው ሇ11 ወራት በመሆኑ 
የቀሪዎቹን የ5/አምስት ወራት/ ዯመወዝ ተከሣሽ እንዱከፌሎት በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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የአሁን ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን 
ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ተጠሪ በተሊከችበት አገር 
አሰሪዋ ከ3ኛ ፍቅ ሊይ ተወርውራ በእግሯ ሊይ ጉዲት የዯሰረ ስሇመሆኑ እና በዚህም ምክንያት 
በዊሌቸር እየተንቀሳቀሰች እንዯሆነ ከማረጋገጡ በሊይ የቀረቡት የሰነዴ ማስረጃዎች ዯግሞ 
አመሌካች ከቤይሩት አገር አስመጡ የተባሇው እና ተጠሪ ከጥቁር አንበሣ ሆስፑታሌ ያቀረቡት 
የህክምና ማስረጃዎች ሲሆን 30% ቋሚ የአካሌ ጉዲት የዯሰረባት ስሇመሆኑ ስሇሚያመሊክቱ 
አመሌካች ከሰጠችው የምስክርነት ቃሌ ጋር አንዴ ሊይ ስንመሇከት በአሰሪዋ ከፍቅ ሊይ 
በመወርወሯ ምክንያት ከሊይ የተመሇከተው ጉዲይ የዯረሰባት ስሇመሆኑ ያረጋግጣሌ በማሇት 
157440/ አንዴ መቶ ሃምሣ ሰባት ሺህ አራት መቶ አርባ ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዴትከፌሌ 
በማሇት ክፌያው የሚፇጽምበትን አግባብ በማመሊከት እና የሞራሌ ካሣ ብር 1000 /አንዴ ሺህ 
ብር/ በተጨማሪ እንዱከፇሊት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 
ሇፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የቀረበውን ቅሬታ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 337 
መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ 
በመባለ የግራ ቀኙ ክርክር በጽሐፌ ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው 
ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም 
ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ አመሌካች ዯረሰ 
ሇተባሇው ጉዲት ኃሊፉት አሇባቸው በማሇት የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ 
የተያዘው ጉዲይ በዚህ መሌኩ ቀዯም ሲሌ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት 
ያሇበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚህ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በአሰሪና ሰራተኛ አገናኝ አገሌግልት 
ሥራ የተሰማራ እንዯመሆኑ መጠን የአዋጅ ቁ. 632/2001 አጠቃሊይ ንባብ መገንዘብ 
እንሚቻሇው በተሇይ ወዯ ውጭ አገር ሇስራ የሚሄደ ኢትዮጵያዊያን መብታቸው፣ 
ዴህንነታቸውና ክብራቸው ተጠብቆሊቸው ወዯ ስራ የሚሰማሩበትን አግባብ ሇማመቻቸት በመሆኑ 
እና ይሄንንም ኃሊፉነት መወጣት ያሇባቸው በዚሁ ስራ የተሰማሩት እንዯአመሌካች ዓይነት  
ዴርጅቶች ስሇመሆናቸው ያስገነዝባሌ፡፡ አመሌካችም ቢሆን በበታች ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር 
የተጠሪ ዴህንነት እንዱጠበቅ ተገቢውን ሁለ አዴርጌአሇሁ በሚሌ እንጂ ኀሊፉነት የሇብኝም 
በሚሌ የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ አሰሪዋ ሊዯረሰችው 
ጉዲት ኃሊፉነት የሇብኝም በሚሌ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ 
አሌተገኘም፡፡ 

ላሊው የዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት ከምን የተነሣ እንዯሆነ አመሌካች ተጠሪ ባሇባት የካንሰር 
በሽታ እንጂ በመውዯቅ የዯረሰ አይዯሇም በሚሌ ተከራክራሇች፡፡ ተጠሪ በበኩሎ ጉዲት የዯረሰብኝ 
አሰሪዬ ከ3ኛ ፍቅ ሊይ ስሇጣሇችኝ የዯረሰብኝ ነው በማሇት ተከራክራሇች፡፡ ይሄን  ክርክር 
በተመሇከተ በተሇይ የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በመውዯቋ ምክንያት ቋሚ 30% የአካሌ 
ጉዲት የዯረሰባት ስሇመሆኑ በሰው እና በሰነዴ ማስረጃ ተረጋግጧሌ ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ 
ዯርሷሌ፡፡ ይሄው የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ በፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ፀንቷሌ፡፡ በተጠሪ 
አካሌ ሊይ የዯሰረው ቋሚ የአካሌ ጉዲት የዯረሰው በመወዴቅ ምክንያት ነው ወይስ በላሊ 
ምክንያት የሚሇውን ክርክር ዯግሞ የፌሬ ነገር እንጂ የመሠረታዊ የህግ ስህተት ክርክር 
ባሇመሆኑ በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ ሉነሣ የሚችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

በዚህ የክርክር ነጥብ ሊይ ዯግሞ የበታች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ጉዲቱ የዯረሰው በዯረሰባት 
የመውዯቅ አዯጋ ምክንያት እንዯሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ ማስረጃን 
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መመዘን እና ፌሬ ጉዲይን ማጣራት ዯግሞ የበታች ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን በመሆኑ እና የዚህ 
የሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን መሠታዊ የህግ ስህተት ሲኖር ማቃናት ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ. ህገ 
መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10 ስር የተመሇከተ በመሆኑ በፌሬ 
ነገር ረገዴ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተዯረሰበትን ዴምዲሜ እንዲሇ የምንቀበሇው ይሆናሌ ማሇት 
ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት በመውዯቋ ሣይሆን በላሊ በሽታ 
ምክንያት ነው በማሇት የምታነሣው ክርክር በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ የሚስተናገዴ 
ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ አመሌካችም ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት ተብል ሇተጠሪ ካሣ 
እንዴትከፌሌ መወሰኑ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፌበትን ምክንያት አሊገኘንም፡፡ 

ባጠቃሊይ የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት አመሌካች ኃሊፉነት 
አሇባት በማሇት ካሣ እንዴትከፌሌ መወሰኑ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ይሄንን ውሣኔ 
ማጽናቱ በአግባቡና የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡  በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ. ቁ. 72389 ጥቅምት 22 ቀን 2004 ዓ.ም እና የፋ/ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 103953 ሏምላ 06 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ 
በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት በማሇት በፋ/የከፌተኛ 
እና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ታህሣስ 2 ቀን 2004 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው 
የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ   

 

 

www.abyssinialaw.com



498 
 

 

ጉምሩክ 

/ቀረጥ/ 
ግብር 
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የሰ/መ/ቁ. 54889 

መስከረም 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎች ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዏቃቤ ህግ አቶ ሽመሌስ አበበ 

           ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ንጉሴ ገብረፃዱቅ - ጠበቃ አቶ አበበ ታዬ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጡት የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ተሻሽል እንዱወሰንሌኝ 
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 
60/89 አንቀጽ 64/4 እንዯተሻሻሇ በመተሊሇፌ የጋራ ንብረቱ በሆነውና የሰላዲ ቁጥሩ 3-
02587/አ.አ/ የሆነውን መኪና በሹፋርነት እያሽከረከረ እያሇ ወዯ አገር ውስጥ እንዲይገባ በህግ 
የተከሇከሇ ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ከቡታጅራ ወዯ አዱሰ አበባ ሇማስገባት ሲሞክር ነሏሴ 1 ቀን 
2000 ዓ.ም. ከላሉቱ ዘጠኝ ሠዓት ሰበታ ከተማ ስሇተያዘ የጉምሩክን ህግ የመጣስ ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ በማሇት የወንጀሌ ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

ተጠሪ የወንጀለን ዴርጊት አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
ተጠሪ ሲያሽከረክረው በነበረው መኪና ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ተጭኖ የተገኘ መሆኑን 
የሚያስረዲ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ እንዱሁም ወንጀለ የተፇፀመበት የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/ 
የሆነው መኪና የተጠሪው የአቶ ንጉሴ ገ/ፃዱቅ እና የአቶ ጌታቸው ገዛኸኝ የጋራ ሀብት መሆኑን 
የሚያስረዲ የመኪናውን የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ዯብተርና ከአዱስ አበባ ትራንስፕርት ቢሮ 
የተፃፇ የሰነዴ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በወቅቱ እሱ ወባ ተነስቶበት ታሞ የነበረ መሆኑን 
ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ከእኔ እውቅና ውጭ የተጫነ መሆኑን ያስረደሌኛሌ በማሇት ሁሇት 
የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ ከመረመረና 
ከመዘነ በኋሊ ዏቃቤ ህግ ባቀረበው ክስ የጠቀሰውን አዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀፅ 64/4/ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 113/2/ መሠረት ወዯ አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 አንቀፅ 74 
በመሇወጥ ተጠሪ ከሊይ የአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀፅ 74 እንዯተሻሻሇው በመተሊሇፌ ወንጀሌ 
የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን 
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የቅጣት አስተያየት ከሰማ በኋሊ ተጠሪ በሶስት ዓመት እስራት እንዱቀጣና የተያዘው ዘጠኝ ቦንዲ 
ሌባሽ ጨርቅ ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪን 
ጥፊተኛ ያሇበት የህግ ዴንጋጌና የሰጠውን የቅጣት ውሣኔ በመቃወም ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኛነትና የቅጣት 
ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ሚያዝያ 7 ቀን 2002 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 60/89 እና 
የተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/ የተዯነገገውን በመተሊሇፌ በሀሊፉነት ይዞ 
በሚያሽከረክረውና የጋራ ንብረቱ በሆነው መኪና ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ይዞ መገኘቱ በማስረጃ 
ተረጋግጧሌ፡፡ የመጓጓዥያ ሀሊፉ የሚሇው ሀሳብ በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 2/14/ ግሌፅ 
ትርጉም ተሰጥቶታሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ በተሰጠው ትርጓሜ መሠረት ማንኛውም መጓጓዥያ በጉዞ 
ሊይ እንዲሇ እንዱይዝ፣ እንዱቆጣጠር ወይም ሥራውን እንዱመራ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው 
ወይም ወኪለን የሚያጠቃሌሌ መሆኑ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ የተጠሪ አዴራጎት በአዋጅ ቁጥር 
60/89 በአዋጅ ቁጥር 368/95 በአንቀፅ 64/4/ እንዯተሻሻሇው የሚሸፌን ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የህጉን ዴንጋጌ ግሌፅ ይዘት በመተሊሇፌ ተጠሪ የተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 
74 የተመሇከተውን በተመሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት ተይዞ የነበረው 
መኪና ሇተጠሪ እንዱመሇስሇት የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀፅ 79፣ አንቀፅ 80/1/ 
አንቀፅ 81 የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱሻሽሌን 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

ተጠሪ በበኩለ ታህሣሥ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ መሌስ በመኪናው ዘጠኝ 
ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ ተገኝቷሌ በተባሇበት ዕሇት በመኪናው ውስጥ የነበርኩ ቢሆንም እኔ 
ወባ ታምሜ ስሇነበረ ህጋዊ መንጃ ፇቃዴ ያሇው የመኪና ረዲት ሹፋር አቶ ሀይለ ቢሰጠኝ 
መኪናውን ያሽከረክር እንዯነበርና ሌባሽ ቦንዲ ጨርቁ በመኪናው ሊይ መጫኑን የማሊውቅ 
መሆኔን በመከሊከያ ማስረጃ አስረዴቻሇሁ፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ባቀረበው 
የወንጀሌ ክስ የጠቀሰውን የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4 ዴንጋጌ በመሇወጥ በአዋጁ አንቀፅ 
74 በተዯነገገው መሠረት ጥፊተኛ ብሇው የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔና ትዕዛዝ አግባብነት ያሊቸውን 
የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡   

አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረበው ማስረጃ ተጠሪ የጋራ ንብረቱ በሆነውና በወቅቱም 
በሀሊፉነት ይዞት በነበረው መኪና ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ መገኘቱን የሥር ፌርዴ ቤት 
በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ አረጋግጧሌ፡፡ ይህ የተጠሪ አዴርጎት በየትኛው የህግ ዴንጋጌ ያስጠይቃሌ 
የሚሇውን ስንመሇከት “በማጓጓዣው የውጭም ሆነ የውስጥ አካሌ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት 
ያሌተፇፀመበት ክሌከሊ፣ ገዯብ ወይም ቁጥጥር የተዯረገበትን ወይም የኮንትሮባንዴ ዕቃን 
ሲያጓጉዝ ከተገኘ ይህንን የወንጀሌ አዴራጎት ሇመከሊከሌ ተገቢነት ያሊቸውን ጥንቃቄዎች ሁለ 
መውሰደን ካሊሥረዲ ዕቃው ወይም ማጓጓዥያው መወረሱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዕቃው ሊይ ሉከፇሌ 
ከሚገባው ቀረጥ የማያንስ የገንዘብ መቀጮ እና ከአሥራ አምስት እስከ ሀያ ዓመት በሚዯርስ 
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እስራት ይቀጣሌ በማሇት በዯነገገው በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4 ዴንጋጌ የሚሸፇን 
ነው፡፡  

ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው የሥር ፌርዴ ቤት የማጓጓዥያ ሀሊፉነትን የሚዯነግገውን የአዋጅ 
ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4 በመጥቀስ አመሌካች ያቀረበውን ክስ በወንጀሇኛ መቅጫ 
ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 113/2/ በመቀየር ተጠሪ ህገ ወጥ ዕቃዎችን ይዞ ስሇመገኘት 
በሚዯነግገው የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀፅ 74 ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ የተጠሪን 
ግዙፌ ተግባር ሞራሊዊ ሁኔታ አግባብነት ካሇው የህጉ ዴንጋጌ ጋር ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
195/2//ሇ-2/ መሠረት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን የጥፊኝነት ውሣኔ በማሻሻሌ ተጠሪ 
በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀፅ 64/4 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ወዯ አገር ውስጥ እንዲይገባ 
የተከሇከሇ ዘጠኝ ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ የጋራ ባሇሀብት በሆነበት መኪና ሲያስገባ የተያዘ ጥፊተኛ 
ነው በማሇት የጥፊተኛነት ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

የቅጣቱን መጠን በተመሇከተ፣ ተጠሪ በሶስት ዓመት እስራት እንዱቀጣና የተያዘው ዘጠኝ ቦንዲ 
ሌባሽ ጨርቅ እንዱወረስ የበታች ፌርዴ ቤቶች ወስነዋሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ከሰጡት ከዚህ 
የቅጣት ውሣኔ በተጨማሪ ተጠሪ ጥፊተኛ ሆኖ በተገኘበት የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/ 
ዴንጋጌ መሠረት ተጠሪ አቶ ጌታቸው ገዛኸኝ ጋር የጋራ ባሇንብረት የሆነበት የሰሌዲ ቁጥሩ 3-
02587/አ.አ/ የሆነው መኪና ሊይ ተጠሪ ያሊቸው ዴርሻ ሉወረስ እንዯሚገባው ከህጉ ዴንጋጌ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የቅጣት ውሣኔ እንዯተጠበቀ ሆኖ 
ተጠሪ የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/ ሊይ ያሇው የባሇሀብትነት ዴርሻ ተወርሶ ሇመንግስት ገቢ 
ሉሆን ይገባሌ በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ 2/መ/ መሠረት በማሻሻሌ ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. ተጠሪ ከአቶ ጌታቸው ገዛኸኝ ጋር የጋራ ባሇሀብት የሆነበት የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/  
በመሆነው መኪና ሊይ ያሇው ዴርሻ ሇመንግስት ገቢ ሉሆን ይገባሌ በማሇት በአዋጅ ቁጥር 
368/95 አንቀፅ 64/4 መሠረት ወስነናሌ፡፡ 

3. ይኸ ውሣኔ አቶ ጌታቸው ገዛኸኝ የሰላዲ ቁጥሩ 3-02587/አ.አ/ በሆነው መኪና ሊይ ያሊቸውን 
ግማሽ የጋራ ባሇሀብትነት የሚነካ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

እ.ከ  
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 64115 

                                              ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-ተገኔ ጌታነህ 

     ሒጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡-1. አቶ አህመዴ ሁሴን                ጠበቆች ወርቅነህ በረዯዴና ሙለጌታ  

        2. አዞ ግልባሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር        ወንዴም አገኘሁ ቀረቡ  

ተጠሪ፡-የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን -  ዏ/ህግ ፌስሏ ዓሇማየሁ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የጉምሩክ ወንጀሌን ተከትል ሉጣሌ ስሇሚገባው ቅጣትና ፌርዴ ቤቱ በቅጣት አጣጣሌ 
ሉከተሇው ስሇሚገባው ስርዓት የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ 
አመሌካቾችና በላልች አምስት ሰዎች የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 93(1(መ) እና 
(2) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በአመሌካቾች አማካኝነት ወዯ አገር ውስጥ እንዱገባ የተዯረገ 
የባትሪ ዴንጋይ ባሌተሟሊ ሰነዴ ቀረጥና ታክስ ሳይከፌለ ፣ ፌተሻ ሳይዯረግ ፣ የጉምሩክ ሥነ 
ሥርዓት ሳይጠናቀቅ በማን እንዯተዘጋጀ ባሌታወቀ የእቃ መሌቀቂያ እንዱሇቀቅ በማዴረግ 
የጉምሩክ ማጭበርበር ወንጀሌ ፇፅመዋሌ፣ እንዱሁም በተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 97 ስር 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከሊይ የተገሇፀውን እቃ ቀረጥና ታክስ ሳይከፇሌበት እንዱቆይ 
በማዴረጋቸው የጉምሩክ ስነ ሥርዓትን የማሰናከሌ ወንጀሌ ፇጸመዋሌ በሚሌ በመሰረተው ክስ 
መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ክሱን ክዯው በመከራከራቸው አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን 
የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቦ አስምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች የወንጀሌ ዴርጊቶቹን 
ስሇመፇፀማቸው አቃቤ ሔግ በማስረጃዎቹ ማስረዲቱን ፌርዴ ቤቱ በማመን አመሌካቾች 
እንዱከሊከለ ሲሌ ብይን ሰጥቶ አመሌካቾች አለን ያሎቸውን ማስረጃዎችን አቅርበው 
አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም 
ጉዲዩን መርምሮ አመሌካቾች የተከሰሱባቸውን ወንጀልች ያሇመፇጸማቸውን በመካሊከያ 
ማስረጃዎቻቸው አስረዴተዋሌ ፣ በዚህም ምክንያት የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን አስተባብሇዋሌ 
በሚሌ ምክንያት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 149(2) መሰረት ከክሱ በነፃ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ 
ኢግዚብትን በተመሇከተ ግን 1ኛ አመሌካች በማጭበርበር ስራ ባይሳተፈም እንዯባሇንብረት 
ተከታትሇው ጉዲዩን ከማስፇጸም አንፃር ያዯረጉት ጥረት ስሇመኖሩ አሊስረደም በማሇት ንብረቱ 
ሉመሇስሊቸው የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም ሲሌ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 106 
መሰረት ሇመንግስት እንዱወረስ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
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ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የሥር ፌርዴ ቤት 
ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገው ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑን በመጥቀስና ሇጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሀ)) ስር የተመሇከተው 
መሆኑን በመሇየት በስር ፌርዴ ቤት ንብረቱ ሇመንግስት ውርስ ይሁን ተብል የተሰጠውን 
የውሳኔ ክፌሌ ሔጋዊ መሆኑን በመቀበሌ ውሳኔን በውጤት ዯረጃ አንፅቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካቾች ከወንጀሌ ተግባሩ ነፃ ተብሇው ከተወሰነ በሁዋሊ 
በኢግዚቢትነት የተያዘው እቃ በመንግስት እንዱወረስ ተብል የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ከአዋጅ 
ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሇ)) ዴንጋጌ አኳያ ሲታይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው በማሇት እንዱታረምሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካቾች ከተከሰሱበት ወንጀሌ ነጻ የተሰናበቱ ቢሆንም በተጠሪ መስሪያ ቤት 
የነበረው ንብረት በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሀ)) መሰረት ሉወረስ ይገባሌ 
የመባለን አግባብነት ከተጠቃሹ አዋጅ አንቀጽ 104(3(ሇ)) ዴንጋጌ አኳያ ሇመመርመር ሲባሌ 
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ከላልች ሰዎች ጋር በስር ፌርዴ ቤት ክስ 
የቀረበባቸው 1ኛ አመሌካች ወዯ ሀገር ውስጥ ባትሪ ዴንጋይ ሇማስገባት በዱክሊራሲዮን ቁጥር C-
22074 በስር ተከሳሽ በነበሩት የጉምሩክ አስተሊሊፉ ዴርጅትና ሰራተኞች አማካኝት ዱክሊራሲዮን 
ሲቀርብ ሇጉምሩክ ባሇስሌጣን የአዱስ አበባ ንግዴ እቃዎች ማስተናገጃ ቅርንጫፌ ፅ/ቤት 
ሇሚቀርበው ዱክሊራሲዮን ጋር አባሪ ሆኖ የቀረበው የእቃ ማስጫኛ ሰነዴ( packing list/ ብዛቱ 
60,480 ዯርዘን ኦሴሌ ባትሪ ዴንጋይ ወዯ አገር ውስጥ እንዯሚገባ የሚገሌፅ ሰነዴ ሇውጭ 
ምንዛሪ ማስፇቀጃ ሇአቢሲኒያ ባንክ በሚቀርበው 100,800 ዯርዘን ኦሴሌ ባትሪ ዴንጋይ ወዯ አገር 
ውስጥ እንዯሚገባ አዴርጎ በማቅረብ የጉምሩክ ሥነ ሥርአት ያሌተፇፀመበትና የቀረጥና ታክስ  
መጠኑ ብር 278,247.09 (ሁሇት መቶ ሰባ ስምንት ሺህ ሁሇት መቶ አርባ ሰባት ብር ከዜሮ 
ዘጠኝ ሳንቲም) ሳይከፇሌበት በ2ኛ አመሌካች መጋዘን በተዯረገ ብርበራ ብዛቱ 4200 ካርቶን የሆነ 
ኦሴሌ ባትሪ ዴንጋይ ተከማችቶ በመገኘቱ የጉምሩክ ማጭበርበር ወንጀሌና የጉምሩክ 
ስነሥርዓትን የማሰናከሌ ወንጀሌ ተከሰው የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው 
አስተባብሇዋሌ በማሇት በነፃ የተሰናበቱ መሆኑን ፣ ሇወንጀሌ ዴርጊቶች መሰረት የሆነውን የባትሪ 
ዴንጋይ ግን ሇመንግስት እንዱወረስ በማሇት የቅጣት ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ አዋጅ ቁጥር 622/2001 በክፌሌ አራት በጉምሩክ ሥራ ሊይ ስሇሚፇፀሙ ወንጀልች 
የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን የያዘ ሲሆን ይኸው የአዋጁ ክፌሌ በምዕራፌ አንዴ በባሇስሌጣኑ 
ሠራተኞች ስሇሚፇፀሙ ወንጀልችና ቅጣታቸው ሲዯነግግ በምዕራፌ ሁሇት ስር በተሇይም 
ከአንቀፅ 92 እስከ 108 ዴረስ በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በላልች ሰዎች ስሇሚፇፀሙ የጉምሩክ 
ወንጀልችና የቅጣት አይነትና መጠን እንዱሁም ስሇፌርደ ቤቱ ስሌጣን የሚዯነግግ መሆኑ 
ግሌጽ ነው፡፡ አሁን በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የቅጣት ውሳኔ የአዋጁን አንቀጽ 104(3(ሀ)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሰረት ማዴረጉ 
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ያሊግባብ ነው ፣ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የአዋጁ አንቀጽ 104(3(ሇ)) ስር የተመሇከተው 
ነው በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ ሁሇቱ ንዐስ ዴንጋጌዎች ጥፊተኛ ወይም ነጻ የማዴረግ ውሳኔ 
በውርስ ሊይ ስሇሚኖረው ውጤት በሚዯነግገው አንቀጽ ስር ያለ ሲሆን ተፇጻሚ የሚሆኑበት 
አግባብ የተሇያየ መሆኑን የዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 104(3(ሀ)) 
ዴንጋጌ ተፇጻሚ የሚሆነው የአዋጁን ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ የተከሰሰ ሰው በነፃ የተሰናበተ 
ከሆነ ፌርዴ ቤቱ እቃው ወይም ማጓጓዣው የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት የተፇፀመበት 
ስሇመሆኑ የቀረበሇት ማስረጃ አጥጋቢ ሆኖ ካገኘው የውርስ ትዕዛዝ የሚሠጥበትን አግባብ 
የሚዯነግግ ሲሆን  በፉዯሌ "ሇ" ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ዯግሞ እቃው ወይም ማጓጓዣው 
የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት የተፇፀመበት ስሇመሆኑ የቀረበሇት ማስረጃ አጥጋቢ ሆኖ 
ካሊገኘው ተገቢው ቀረጥና ታክስ እንዱከፇሌ ወይም ላሊ አግባብነት ያሇውን ትዕዛዝ በመስጠት 
እቃው ወይም ማጓጓዣው ሇባሇቤቱ ወይም ሇተያዘበት ሰው እንዱመሇስ የሚዯረግበትን አግባብ 
የሚዯነግግ ነው፡፡ ሁሇቱ ዴንጋጌዎች ይዘታቸው ሲታይ የሚፇጸሙበት አግባብ እጅጉን የተሇያየ 
ነው፡፡ በጉምሩክ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በነፃ የተሇቀቀ ቢሆንም ወንጀለ የተፇጸመበት እቃ ወይም 
ማጓጓዣ የሚወረሰው የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት ስሇመፇፀሙ ፌርዴ ቤቱን 
የሚያጠግብ ማስረጃ ሲቀርብ ሲሆን ማስረጃው አጥጋቢ ካሌሆነ ብቻ ፌርዴ ቤት እቃውን ወይም 
ማጓጓዣውን እንዲይወረስ በማዴረግ ተገቢው ቀረጥና ታክስ እንዱከፇሌ ሉያዝ የሚገባው 
መሆኑን ዴንጋጌዎቹ እንዯየቅዯምተከተሊቸው ያሳያለ፡፡ ሇጉዲዩ የቀረበው ማስረጃ አጥጋቢ መሆን 
ያሇመሆኑ ዯግሞ ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች 
የሚታይ ጉዲይ ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሇወንጀለ ክስ መሰረት የሆነው የባትሪ ዴንጋይ በአዋጁ ቁጥር 
622/2001 አንቀጽ 2(1) ስር ስሇእቃ የተሰጠውን ትርጉም የሚያሟሊ ሲሆን ከአመሌካቾች ጋር 
በስር ፌርዴ ቤት ተከሰው በነበሩት የተወሰኑት ሰዎች የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት 
የተፇፀመበት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት አቃቤ ሔግ በስር ፌርዴ ቤት የተያዘው ንብረት የጉምሩክ ሔግን የመተሊሇፌ ዴርጊት 
የተፇጸመበት ስሇመሆኑ ባቀረበው ማስረጃ በአጥጋቢ ሁኔታ ማስረዲቱን በውሳኔው ሊይ በግሌፅ 
አስፌሯሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት 
የዯረሰበት ዴምዲሜ በዚህ ችልት ተቀባይነት የማያገኝበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ 
ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ))እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘትና 
መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ምክንያቱም የማስረጃው አጥጋቢ መሆን ያሇመሆኑ የማስረጃ 
ምዘና ጉዲይ እንጂ የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካቾች የአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሇ)) ዴንጋጌ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ሉኖረው 
ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ሇወንጀሌ ዴርጊቱ መሰረት የሆነው እቃ የጉምሩክ ሔግን 
የመተሊሇፌ ዴርጊት የተፇጸመበት መሆኑን አቃቤ ሔግ በአጥጋቢ ማስረጃ አስረዴቶ በመገኘቱ 
ፌርዴ ቤቶቹ እንዱወረስ ያዘዙ መሆኑን ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ሲሆን የፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአዋጅን አንቀጽ 104(3)(ሀ)) ዴንጋጌ ሇምክንያቱ መሰረት በማዴረግ የሰጠው 
ውሳኔ ምንም አይነት የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 
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ው   ሣ   ኔ 
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 90364 ታህሳስ 12 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው 

ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው የአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104(3(ሀ)) ዴንጋጌ በመሆኑ 

የአመሌካቾች አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
        መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 66474 

ጥቅምት 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ የሰባተኛው ቀን አዯቬንቲስት ዓሇም አቀፌ ቤተክርስቲያን የአቃቂ    
አዴቬንቲስት ሚሲዮን ት/ቤት - ጠበቃ ድ/ር ዘውዴነህ በየነ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የአቃቂ ቃሌቲ ክፌሌ ከተማ ወረዲ 01 አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት - ዏቃቤ ህግ ቶሊኒ 
       ታከሇ -  ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌ/ቤት የከተማው ይግባኝ 
ሰሚ ፌ/ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ 
የቤትና የቦታ ኪራይና ግብር አፇጻጸም የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ 
ከተማ ወረዲ 1 አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት አመሌካች 1968 ዓ.ም እስከ 1992 ዓ.ም ያሌከፇሇው 
የቦታ ኪራይ የከተማው ቤት ግብርና መቀጮ ብር 734,110.20 /ሰባት መቶ ሰሊሣ አራት ሺህ 
አንዴ መቶ አስር ብር ከሃያ ሣንቲም/ እንዱከፇሌ የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ የሰጠው መሆኑን 
ገሌጾ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግብር ውሣኔውን እንዱያስፇጽም 
ያቀረበው የአፇጻጸም ክስ ነው፡፡ 

አመሌካች የበጏ አዴራጏት ዴርጅት በመሆኑ የቦታ ኪራይና ግብር ከመክፇሌ ነጻ መሆኑን 
በመጥቀስ ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌ/ቤት ባሇመቀበሌ በመወሰኑና የከተማው ይግባኝ ሰሚ 
ፌ/ቤትና ሰበር ችልት የስር ፌ/ቤት ውሣኔ በማጽናታቸው ጉዲዩ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰበር ችልት ቀርቦ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ሇትርፌ የተቋቋመ ዴርጅት ስሇመሆኑ ወይም የበጏ 
አዴራጏት ዴርጅት መሆኑን አጣርቶ እንዱወሰን ጉዲዩን ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መሌሶታሌ፡፡ በስር ፌ/ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 42319 ጥር 18 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ በሰጠው መመሪያ መሠረት አመሌካች 
የበጏ አዯራጏት ዴርጅት ስሇመሆኑ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ማህበር ኤጀንሲ ማብራሪያ 
እንዱሰጥበት በማዴረግና አመሌካች ከተማሪዎች ወርሀዊ ወይም ዓመታዊ ክፌያና የመመዝገቢያ 
ክፌያ የሚያስከፌሌ መሆኑን አመሌካች በግቢው ውስጥ ገቢ የሚያስገኙ የተሇያዩ የጓሮ አትክሌት 
ሌማት የድሮ እርባታ የከብቶች ወተትና የወተት ተዋጽኦ ገቢ የሚያገኝ መሆኑን ከዚህ 
በተጨማሪ ከወፌጮ ቤት አገሌግልት ከሱቅና ሇስሊሣ ሽያጭ ገቢ የሚያገኝ መሆኑን ትምህርት 
ቤቱ ትፌፊማ ሉሆን የሚችሌ ቢሆንም ባሇው ብሌሹ አስተዲዯር ምክንያት ትፌፊማ እንዲሌሆነ 
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በመግሇጽ  የኪራይና የቤት ግብር ከመክፇሌ ነጻ የሚያዯርጉ የበጏ አዴራጏት ዴርጅት መስፇርት 
አያሟሊም፡፡ ብር 611,798.20 /ስዴስት መቶ አስራ አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስምንት ብር 
ከሃያ ሣንቲም/ ሇፌርዴ ባሇመብቱ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ 
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአመሌካችን ይግባኝ አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇአዱስ 
አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሰበር ችልት አቅርቦ የከተማው የሰበር ችልት 
የአመሌካችን አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡ 

መጋቢት 9 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የአቃቂ አዴቬንቲስት ሚስዮን ትምህርት 
ቤት ህጋዊ ሰውነት ያሇው ተቋም አይዯሇም፡፡ ትምህርት ቤቱ በንግዴ ህግ ቁጥር 5 መሠረት 
የንግዴ ፇቃዴ ከንግዴ ቢሮ አውጥቶ የተቋቋመ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ትምህርት ቤቱ በአዋጅ 
ቁጥር 80/1968 አንቀጽ 14 መሠረት ከግብር ነጻ  መሆን ሲገባው በተጠሪ የተወሰነውን ግብር 
እንዱከፌሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች በአፇጻጸሙ 
ክስ ሊይ ያቀረበውን የይርጋ  መቃወሚያ በማሇፊ ከሀያ አራት ዓመት በኋሊ የቀረበ ክስ 
በማስተናገዴ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 384/1/ 
የሚጥስ በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌኝ ይገባሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ይህ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጉዲዩን 
ሲመሌስሇት እንዱጣራ ትዕዛዝ የሰጣቸውን ጉዲዮች በአግባቡ ሣያጣራ የሰጠው ውሣኔ በመሆኑ 
በትኩረት ሉታይሌን ይገባሌ፡፡ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችን ማህበራት ኤጀንሲ በዚህ ጉዲይ 
ማስረጃ የመስጠት ስሌጣን ያላሇው ሆኖ እያሇ በህግ የተሰጠውን ስሌጣን በመተሊሇፌ የሰጠውን 
አስተያየት መሠረት በማዴረግ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መስጠታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ነው፡፡ ስሇዚህ ተቋሙ ሀይማኖታዊ ተቋም ሆኖ እያሇ ተጠሪ የወሰነውን ግብር እንዱከፌሌ 
የሰጠውን ውሣኔ እንዱፇጽም የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በኩሌ ግንቦት 26 ቀን 2003 ዓ.ም ጽፍ 
ባቀረበው መሌስ የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት ከኢትዮጵያ የሰባተኛው ቀን አሇም አቀፌ 
ቤተክርስቲያን የተሇየ ህሌውና ያሇው የትምህርት ተቋም እንጂ ሀይማኖታዊ ተቋም አይዯሇም፡፡ 
የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት ከትምህርት ሚኒስቴር ፇቃዴ ተሰጥቶት ቁጥራቸው 
ከሁሇት ሺህ በሊይ ከሆኑ ተማሪዎች ከፌተኛ የሆነ ክፌያ በማስከፇሌ የትምህርት አገሌግልት 
የሚሰጥ ተቋም ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ በስሙ ስፊቱ 129051 ካሬ ሜትር ቦታ በውሌ የይዞታ 
ማረጋገጫ ማስረጃ ከስራና ከተማ ሌማት ቢሮ የተሰጠው ተቋም ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ 
ከተማሪዎች ከሚያስከፌሇው ከፌተኛ ክፌያ በተጨማሪ በይዞታው ሥር ባሇ ቦታ ሊይ የተሇያዩ 
ምርት እያመረታና የንግዴ ስራ እያከናወነ ከፌተኛ ገቢ የሚያገኝ ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ የበጏ 
አዴራጏት ዴርጅት አሇመሆኑ በአዱስ አበባ ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ መንግስታዊ 
ያሌሆኑ ዴርጅቶች የክትትሌና ዴጋፌ ክፌሌ ተረጋግጧሌ፡፡ ትምህርት ቤቱ ከሰባተኛ ቀን 
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን በርቀት የሚገኝ ከመሆኑም በሊይ ሇአማኞች የተዘጋጀ የጸልት 
ማከናወኛ ስፌራ ሣይሆን በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ ፇቃዴ የተሰጠው የትምህርት 
ግሌጋልት የሚሰጥና ላልች ከፌተኛ የንግዴ ስራዎችን የሚያከናውን ተቋም በመሆኑ አመሌካች 
አዋጅ ቁጥር 80/68 አንቀጽ 14 በመጥቀስ የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም፡፡ 
አመሌካች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 384 በመጥቀስ ያቀረበው ክርክርም 
የዴንጋጌውን ይዘት ያሌተከተሇ ነው፡፡ አመሌካች በ1997 በተዯረገው ግብር ማሻሻያ መሠረት 
ተጠሪ ግብሩን አሊሻሻሌንም በማሇት ያቀረበው ክርክር በወቅቱ መሟሊት የሚገባቸውን ሁኔታዎች 
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አመሌካች አሟሌቶ ያሌፇጸመ በመሆኑ ክርክሩ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካቹ 
ግብር ሊሇመክፇሌ ሇረዥም ጊዜ ጥረት የሚያዯርግ በመሆኑና የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያላሇበት በመሆኑ እንዱያጸናሌን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች 
ሰኔ 21 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

አመሌካች ትምህርት ቤቱ የሙያ ፇቃዴ ያሇው መሆኑ ራሱን የቻሇ ህሌውና ያሇው ተቋም 
የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ ትምህርት ቤቱ በቤተክርስቲያኑ ስር ያሇ ነው፡፡ ቤተክርስቲያኗ ሇትርፌ 
ያሌተቋቋመች ናት፡፡ በትምህርት ቤቱ የቅጥር ግቢ የጸልት ቤት አሇ፡፡ አስር ዓመት ያሇፇውን 
ግብር እንዴንከፌሌ መጠየቁ በይርጋ ቀሪ የሚሆን ነው፡፡ ግብር እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ በጽሀፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ በወሰነው ውሣኔ መሠረት 
እንዱፇጽም የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትና 
የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው መሠረታዊ ጭብጥ መታየት 
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች ሇክርክሩ መሠረት ያዯረገው የህግ 
ዴንጋጌ ይዘትና ዴንጋጌው አሁን ባሇው የህግ ሥርዓት ሉሰጠው የሚገባውን ትርጓሜ መመሌከት 
ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አመሌካች የቦታ ኪራይና የቤት ግብር የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የሚከራከረው 
የከተማ ቦታውንና የቤት ግብር ሇማስከፇሌ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 80/1968 አንቀጽ 14 
በመጥቀስ ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 14 ከኪራይና ከግብር ነጻ ስሇመሆን የሚሌ ርዕስ ያሇው ሲሆን 
በይዘቱም አንቀጽ 14 ንኡስ አንቀጽ 1 ከዚህ የሚከተለት ከኪራይና ከግብር ነጻ ይሆናለ፡፡ 

ሀ/ የህዝብ መንገድች አዯባባዮች መዝናኛዎችና የስፕርት ቦታዎች መካነመቃብር 

/ሇ/ ጸልት ቤቶችና ቅጥር ግቢያቸው ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ የግሌ ትምህርት ቤቶችና 
ሆስፑታልች የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች የመዝናኛና የስፕርት ቦታዎች 

/ሏ/ ከጠቅሊይ ግምጃ ቤት በሚሰጥ በጀት የሚተዲዯሩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በማሇት 
የሚዯነግግ ሲሆን የአንቀጽ 14 ንኡስ አንቀጽ 2 የዓመት ኪራይ ግምታቸው እስከ ሶስት መቶ 
ብር የሆኑ ቤቶች ከግብር ነጻ ይሆናለ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ 

ይህ አዋጅ በመጋቢት ወር 1968 ዓ.ም የወጣ ሲሆን ሇጸልት አገሌግልት ሇመስጠት ታስበው 
ከተገነቡ የሀይማኖት ተቋማትና ቅጥር ግቢያቸው ውጭ በሀይማኖት ተቋማት ባሇሀብት 
የሆኑባቸው ላልች ህንጻዎችና የንግዴ ዴርጅቶች የቦታ ኪራይና የቤት ግብር ከመክፇሌ ነጻ 
የማያዯርግ መሆኑን የአዋጁ አንቀጽ 14 ንኡስ አንቀጽ /ሇ/ "ጸልት ቤቶችና ቅጥር ግቢያቸው" 
በሚሌ መንገዴ ከገሇጸው አገሊሇጽ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የኢትዮጵያ  ሰባተኛው ቀን 
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤቱን ያቋቋመችው ትርፌ ሇማግኘት አይዯሇም የሚሌ 
መከራከሪያ በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ቢሆንም አመሌካች ትምህርት ቤቱ ያሇትርፌ የትምህርት 
አገሌግልት የሚሰጥ ተቋም መሆኑን የማስረዲት ግዳታና ሀሊፉነቱን አሌተወጣም፡፡ በአንጻሩ 
ትምህርት ቤቱ ከትምህርት ሚኒስቴር የተሰጠውን ዕውቅና እና ፇቃዴ በመጠቀም ከሁሇት ሺህ 
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በሊይ የሚሆኑ ተማሪዎችን በአገሪቱ ውስጥ በትርፌ የተቋቋሙ የግሌ ትምህርት ቤቶች 
ከሚያስከፌለት ክፌያ የማይተናነስ ከፌያ እየሰበሰበ የሚያስተምርና ላልች ትርፌ የሚያስገኙ 
የንግዴና የግብር ተግባራትን የሚያከናውን ስሇመሆኑ ተጠሪ በቂ ማስረጃ እንዲቀረበ የስር ፌ/ቤት 
በውሣኔው በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ አዋጅ ቁጥር 80/68 አሁን ያሇውን ህገ መንግስታዊ ሥርዓት ጋር ተጣጥመው 
ከወጡ ህጏች ጋር ተጣምሮ መተርጏምና ሥራ ሊይ መዋሌ አሇበት፡፡ አዋጅ ቁጥር 80/68 
በኢፋዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 49 እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየወቅቱ እያሻሻሇ 
ባወጣው የአዱስ አበባ ቻርተር መሠረት የከተማው አስተዲዯር ከተሰጠው ህግ የማውጣትና ህግ 
የማስፇጸም ስሌጣን ባገናዘበ መሌኩ መተርጏምና ስራ ሊይ መዋሌ ያሇበት የህግ ማዕቀፌ ነው፡፡ 
ከዚህ አንጻር ስናየው በአዱስ አበባ ከተማ ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች 
ከአዱስ አበባ የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ጋር ውሌ እየተዋዋለ የበጏ አዴራጏት 
ተግባራትን የሚያከናውኑ መሆኑንና የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት የበጏ አዴራጏት 
ተግባር ሇመስራት ከከተማው አስተዲዯር ጋር የፔሮጀክት ውሌ በመዋዋሌ አገሌግልት እየሰጠ 
ያሇ ተቋም እንዲሌሆነ በጽሁፌ ማረጋገጫ የሰጠ መሆኑን ከስር ፌ/ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ አዋጅ ቁጥር 80/1968 አሁን በአገራችን ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ ዴርጅቶች 
ስሇሚመዘገቡበትና ስራቸውን ሲያከናውኑ ሉዯረግ ስሇሚገባው ክትትሌና ቁጥጥር በዝርዝር 
የሚዯነግገውና የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲን የሚያቋቁመው አዋጅ ቁጥር 
621/2001 ዴንጋጌዎች ጋር በተጣጣም መንገዴ መተርጏምና ስራ ሊይ መዋሌ ያሇበት በመሆኑ 
የስር ፌ/ቤት ትምህርት ቤቱ በአሁኑ ወቅት በበጏ አዴራጏት ዴርጅትነት የተመዘገበ ወይም 
ያሌተመዘገበ መሆኑን የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና የማህበራት ኤጀንሲን መግሇጫ መጠየቁ 
ተገቢና መፇጸም የነበረበት ተግባር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ ተጠሪ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 80/68 አንቀጽ 14 /ሇ/ ከቦታ ኪራይና ከቤት ግብር ነጻ 
አሇመሆኑን አመሌካች ተማሪዎችን ክፌያ በማስከፇሌ የትምህርት አገሌግልት የሚሰጥና ላልች 
ትርፌ የሚያስገኙ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም መሆኑን ተጠሪ አስረዴቷሌ፡፡ አመሌካች የአቃቂ 
አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት ንብረትነቱ የኢትዮትጵያ የሰባተኛው ቀን አዴቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን መሆኑን በመጥቀስ ትምህርት ቤቱ የራሱ የህግ ሰውነት የሇውም ከሚሌ ውጭ 
ትምህርት ቤቱ ከላልች ሇንግዴ ከተቋቁሙ የግሌ ትምህርት ቤቶች በተሇየ ሁኔታ ነጻ ወይም 
ትርፌ የማያስገኝ ተግባር ሲያከናውን የኖረ መሆኑን አሊስረዲም፡፡ 

ትምህርት ቤቱ ከትምህርት ሚኒስቴር ዕውቅና ፇቃዴ አግኝቶ ትውሌዴ በትምህርት የማነጽ 
ሀሊፉነት እየተወጣ ባሇበት ሁኔታና በትምህርት ቤቱ ስም 129051 ካሬ ሜትር ቦታ በይዞታው 
ስር አዴርጏ የሚያዝበትና ሇዚህም የይዞታ ማረጋገጫ ማስረጃ ከከተማው አስተዲዯር የተሰጠው 
መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች ትምህርት ቤቱ የራሱ የሆነ ህሌውና የላሇው ተቋም 
በመሆኑና ትምህርት ቤቱ የተቋቋመው በኢትዮጵያ ሰባተኛው ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን 
በመሆኑ ከቦታ ኪራይና ከቤት ግብር ነጻ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የአዋጅ ቁጥር 
80/68 አንቀጽ 14 /ሇ/ ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማና የአዋጁን ዴንጋጌ አሁን ካሇው ህገ 
መንግስታዊ ሥርዓት ጋር ተጣጥሞ ስራ ሊይ የሚውሌበትን ሁኔታ ያሊገናዘበ በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ 
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ከዚህ አንጻር የበታች ፌ/ቤቶች የአቃቂ አዴቬንቲስት ትምህርት ቤት የቦታ ኪራይ እና የቤት 
ግብር የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት የሰጡት የህግ ትርጉምና ውሣኔ ተገቢና መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች የቦታ ኪራይና የቤት ግብር የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት መሆኑ ከሊይ በዝርዝር 
ገሌጸነዋሌ፡፡ በማስከተሌ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች መክፇሌ የሚገባው የቦታ ኪራይና የቤት 
ግብር መጠን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ እንዱከፌሌ ከወሰነው ግብር ውስጥ የይርጋ 
ዘመን ያሇፇበት አሇ በማሇት የተከራከረ ሲሆን የስር ፌ/ቤት ይህንን የአመሌካችን መቃወሚያ 
በመቀበሌ ይርጋው አሌፍበታሌ የሚሇውን ገንዘብ ተጠሪ ካቀረበው ጥያቄ ሊይ በመቀነስ ይርጋው 
አሊሇፇበትም ያሇውን ገንዘብ እንዱከፌሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች የይርጋን መቃወሚያ ሇማቅረብ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁ. 384 በመጥቀስ 
የተከራከረ ቢሆንም ይህ ዴንጋጌ ፌርዴ ሇማስፇጸም የተቀመጠ የይርጋ የጊዜ ገዯብ የሚመሇከት 
በመሆኑና ተጠሪ ሇአመሌካች የግብር ውሣኔ ማስታወቂያውን ከሰጠው በኋሊ አስር ዓመት 
ከመሙሊቱ በፉት ተጠሪ የአፇጻጸም ክስ ያቀረበ በመሆኑ ዴንጋጌው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

የቦታ ኪራይና የቤት ግብር በተመሇከተ አዋጅ ቁጥር 80/68 እና በህግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 
36/1968 በተቀመጠው ተመን መሠረት የመሬት ኪራይና የቤት ግብር የመክፇሌ ሀሊፉነት 
ያሇበት ተቋም ወይም ግሇሰብ ግብሩን በየዓመቱ የካቲት ሰሊሣ ቀን ዴረስ እንዯሚከፌሌ በአዋጅ 
አንቀጽ 8 ተዯንግጓሌ፡፡ በአዋጁ መሠረት የሚከፇሇውን ኪራይና ግብር በተወሰነው ጊዜ ያሌከፇሇ 
ግሇሰብ ቤተሰብ ወይም ዴርጅት ሇዘገየበት ሇእያንዲንደ ወር የኪራዩን ወይም የግብሩን አምስት 
በመቶ በመቀጫነት እንዯሚከፌሌ ሆኖም መቀጫው ከዋናው ሂሣብ ከሀምሣ በመቶ መብሇጥ 
እንዯላሇበት የአዋጅ ቁጥር 80/1968 አንቀጽ 16 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች 
ይዘት መንፇስና ዓሊማ ስንመሇከተው አመሌካች የቦታው ኪራይ ወይም የቤት ግብር ጥያቄው 
በይርጋ የሚታገዴ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ ዴጋፌና መሠረት የላሇው በመሆኑ በዚህ 
በኩሌ አመሌካች ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በአጠቃሊይ አመሌካች ያቀረበው ክርክር የህግ መሠረት እና ዴጋፌ የላሇው በመሆኑና የአዱስ 
አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ መጣራት የሚገባቸውን 
በማጣራትና አስፇሊጊ ማስረጃዎችን በማስቀረብ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ መሆኑን በማረጋገጥ 
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትና የከተማው የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትና የከተማው ሰበር 

ችልት የሰጡት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌ/ቤት የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭ ግራቀኙ ይቻቻለ፡፡   
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
እ.ከ 

 

www.abyssinialaw.com



511 
 

የሰ/መ/ቁጥር 69677 
ታህሳስ 20 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

 
አመሌካች፡- ዲሽን ባንክ አ.ማ - ነ/ፇጅ አዱስ ታዯሇ ቀረቡ  
ተጠሪ፡- አቶ ኑረዱን መሏመዴ -  ጠበቃ አብራር አዯም ቀረቡ  
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ    ር   ዴ 
ጉዲዩ በቤት ኪራይ የሚከፇሇውን የታክስ ክፌያን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን የፌርዴ ባሇመብት የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ 
በመሰረቱት  የአፇጻጸም ክስ በግሌግሌ ዲኞች ታይቶ የተወሰነው የቤት ኪራይ ይከፇሇኝ ጥያቄ 
እንዱፇጸምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የፌርዴ ባሇእዲ የሆነው የአሁኑ 
አመሌካች እንዯፌርደ እንዱፇፅም የማይገዯዴበት ምክንያት ካሇው ቀርቦ እንዱያስረዲ ወይም 
እንዯፌርደ ፇጽሞ እንዱቀርብ በማዘዙ አመሌካች ቀርቦ የቤቱን ኪራይ በግሌግሌ ዲኞች ውሳኔ 
መሰረት ሇመፇጸም ፇቃዯኛ መሆኑን፣ ነገር ግን ሇፌርዴ ባሇመብቱ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ 
2% የተቀናሽ ግብር በመቀነስ ሇመክፇሌ ቢሞክርም  ተጠሪ ግብሩ ሉቀነስብኝ አይገባም በማሇት 
ሉቀበለ ያሌቻለ መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግሌግሌ ዲኞች 
በሰጡት ውሳኔ ተጠሪ ተቀናሽ ግብር መክፇሌ እንዲሇባቸው አሌተመሇከተም ፣ ማን መክፇሌ 
እንዲሇበትም አሌተጠቀሰም የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ አመሌካች ሙለውን ክፌያ ሇተጠሪ 
እንዱፇፅሙ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ትዕዛዝ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን 
ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53 
እና በዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀፅ 24(2) መሰረት የተጣሇበትን ግዳታ ሇመወጣት ተቀናሽ 
የኪራይ ግብር ሇማስቀረት ሲንቀሳቀስ ይህንኑ ሇማዴረግ ውሳኔ አሊረፇበትም ተብል መወሰኑ  
ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች በግሌግሌ ዲኞች ውሳኔ አሌተሰጠበትም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ተቀናሽ የኪራይ 
ገንዘብ ማስቀረት አይችሌም በማሇት መወሰናቸው ከአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ  53፣ 91 
እና 101 ዴንጋጌዎች አንጻር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ 
እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርበው በሰጡት  መሌስም አመሌካች በግሌግሌ ዲኞች ዘንዴ 
በነበረው ክርክር ተቀናሽ የኪራይ ገንዘብ መኖር ያሇመኖሩን ገሌፆ ባሌተከራከረበትና በግሌግሌ 
ዲኞች የተሰጠ ውሳኔ በላሇበት ሁኔታ የተጠሪ የኪራይ ግብር ከፊይ መሆኑን የሚያሳይ የግብር 
ሰብሳቢ ባሇስሌጣን ማስታወቂያ ሳይኖር ግብሩ ሉቀነስ ይገባሌ የሚሇው የአመሌካች ክርክር 
የፌርዴ አፇጻጸም ስርዓቱን ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
አመሌካች ባቀረበው የመሌስ መሌስም የአመሌካች ግዳታ ከሔግ የሚመነጭ በመሆኑ ፌርዴ 
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አሊረፇበትም ተብል በአፇጻጸም መዝገብ የሚታሇፌ አይዯሇም በማሇት የሰበር አቤቱታውን 
አጠናክሮ ተከራክሯሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
 
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተጠሪው በኪራይ ይዞ እንዯተገሇገሇበት 
እንዱሁም ቤቱም ሇአመሌካች ጥቅም በአገሌግልት ሊይ በመዋለ ምክንያት አመሌካች ሇተጠሪ 
የኪራይ ገንዘብ እንዱከፌሌ በግሌግሌ ዲኞች ተወስኖ ይኸው ውሳኔ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ መሰረት እንዱፇጸምሊቸው ተጠሪ የአፇፃፀም መዝገብ አስከፌተው አመሌካች 
በፌርዴ ባሇእዲነቱ ቀርቦ ስሇፌርዴ አፇፃፀም ሲያስረዲ ሇተጠሪ ከሚከፌሇው ገንዘብ ውስጥ ተቀናሽ 
ገንዘብ ሁሇት ከመቶ (2%) የሚከፇሌ የኪራይ ገቢ ግብር ያሇ ስሇመሆኑ ሇተጠሪ ገሌፆ ቀሪውን 
ገንዘብ ሇተጠሪ ሇመክፇሌ ዝግጁ መሆኑን ቢያሳውቅም ተጠሪ ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸውን ጠቅሶ 
ተቀባይነት ማጣቱን ፣የስር ፌርዴ ቤት ግብሩ መከፇሌ ያሇበት መሆኑን አምኖና ተጠሪ ሇታክሱ 
ኃሊፉነት የሇባቸውም ሳይሌ የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ያሌተቀበሇው ውሳኔ አሊረፇበትም 
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 
 
በመሰረቱ ፌርዴ የሚፇጸመው በሔጉ አግባቡ ፌርዴ ያረፇበት ስሇመሆኑ ተረጋግጦ ስሇመሆኑ 
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 378 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 
አመሌካች ሇተጠሪ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ ውስጥ ተቀናሽ ማስቀረት አሇብኝ በማሇት 
የሚከራከረው ሇአፇጻጸሙ መሰረት በሆነው የግሌግሌ ዲኝነት ፌርዴ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ውሳኔ 
አርፍበታሌ በሚሌ ምክንያት ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53 እና በዯንብ ቁጥር 
78/1994 አንቀፅ 24(2) ዴንጋጌዎች በሔግ የተጣሇብኝ ግዳታ አሇ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች 
በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 53(1) በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀፅ 
24(2) ዴንጋጌዎች መሰረት ግብር ተቀንሶ ቀሪ እንዱዯረግበት ከተወሰነ ማናቸውም ክፌያ ሊይ 
ግብሩን የማስቀረት ግዳታ (Duty of withholding of Income Tax on payments)ግዳታ 
አሇበት፡፡ ይህን ግዳታ ያሇመወጣት ዯግሞ በወንጀሌ ተጠያቂነትን ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ 
የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 91 እና 101 ዴንጋጌዎች ይዘት ያሳያሌ፡፡ ግብር ተቀንሶ ቀሪ 
እንዱዯረግበት በሔግ ከተሇዩት ክፌያዎች መካከሌ ዯግሞ የህንጻ ኪራይ ገቢ ስሇመሆኑ የዯንብ 
ቁጥር 78/1994 አንቀፅ 24(2(ሸ)) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ከተከፊይ ሂሳቦች ሊይ ግብርን ቀንሶ 
እንዱያስቀር በሔግ ግዳታ የተጣሇበት ሰው ግዳታውን ሇመወጣት በአፇጻጸም መዝገብ በቀረበው 
ክርክር ቢያነሳ ተቀባይነት ሉያጣ ይችሊሌ ወይ? የሚሇው ጥያቄ ሲነሳ  ዯግሞ ይህንኑ 
የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 386(2) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲታይም 
የፌርዴ ባሇእዲ የሆነ ሰው እንዯፌርደ የማይፇጽምበት ሔጋዊ ምክንያት ካሇው ይህንኑ 
እንዱያስረዲ እዴሌ እንዱሰጠው የሚያዯርግ መሆኑ ሲታይ የፌርዴ ባሇእዲው በሔግ የተጣሇበትን 
ግዳታንም ቢያስረዲ እንዯፌርደ ሊሇመፇጸም በቂና ህጋዊ ምክንያት ነው ተብል  ሉወሰዴ 
የሚገባው መሆኑን የሚያስገነዝበን ነው፡፡ ከሁለም በሊይ የግዳታ ምንጭ ሔግ ፣ በሔጉ አግባብ 
የተቋቋሙ ውልችና የፌርዴ ቤት ውሳኔ መሆኑ የሚታመን በመሆኑ በሔግ የተጣሇውን ግዳታ 
የፌርዴ ቤት ወይም ጉዲዩን ሇመዲኘት ስሌጣን ባሇው አካሌ ታይቶ ፌርዴ አሊረፇበትም በሚሌ 
ምክንያት ውዴቅ ሇማዴረግ የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ በሔግ በተጣሇበት ግዳታ መሰረት 
ከተከፊይ ሂሳብ ሊይ ግብርን ቀንሶ ያስቀረን አካሌ ከግብሩ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ካሇው ገቢ 
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ጋር ተያይዞ በተነሳው ክርክር ከገቢው ግብሩን ሇመቀነስ እንዱችሌ የተሰጠ ውሳኔ የሇም በማሇት 
በአፇጻጸም መዝገብ ግብሩን ሳይቀንስ ሙለውን ገቢ እንዱከፌሌ ማስገዯዴ በሔጉ የተጣሇበትን 
ግዳታውን ሇመወጣት በእጁ ያስገባውን ገንዘብ እንዱሇቅ የሚያዯርግና በውጤቱ ዯግሞ 
ባሇግዳታውን ሇአሊስፇሊጊ ውዝግብ የሚዲርግ ነው፡፡ሲጠቃሇሌም አመሌካች በሔግ የተጣሇበትን 
ግዳታ ሇመወጣት ሲሌ ያቀረበው ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 286/1994  አንቀፅ 53  እና  ዯንብ 
ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 24(2) ዴንጋጌዎች ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 386(2) ዴንጋጌ ጋር 
ተጣምሮ ሲታይ ሔጋዊ በመሆኑ በአፇጻጸም መዝገብ ሊይ ፌርዴ ሳያርፌበት ሉያነሳ አይችሌም 
በማሇት የተሰጠው የበታች ፌርዴ ቤቶች ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው    ሣ    ኔ 
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 170985 ሏምላ 29 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ተሠጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 98673 ግንቦት 11 ቀን 2003 ዓ.ም. 
በትዕዛዝ የፀናው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 53 እና በዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 24(2) 
የተጣሇበትን ግዳታ ሇመወጣት የተቀናሽ ሂሳብ ጥያቄን በአፇፃጸም መዝገብ ሊይ ቢያነሳ 
የሚከሇከሌበት የሔግ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇተጠሪ ከሚከፌሇው 
የኪራይ ገንዘብ ውስጥ 2% (ሁሇት ከመቶ) ተቀናሽ ገቢ ማስቀረት ይችሊሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 74753  

                                                      ታህሳስ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡  ሒጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  1. ሏበሻ የባህሌ ማዕከሌና  

               የስእሌ ጋሇሪ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር     - ጠበቃ መስፌን አዯሴ ቀረቡ 

            2. አቶ በዴሩ ሙዘይን                                                                        

            3. ወ/ሪት መስከረም ጫሊ                               

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ገቢዎች ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ዓቃቤ ህግ  - ሽመሌስ አበበ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር ተያይዞ የተነሳን የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካቾች 
ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- 1ኛ አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ 
ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንዯተሻሻሇ በአንቀጽ 50//መ/2// ስር የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ከጥቅምት 01 ቀን 2001 ዓ.ም. ጀምሮ በወጣው የህዝብ ማስታወቂያ መሰረት 
የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ተጠቃሚ በመሆኑ ሇሚያከናውናቸው ግብይቶች ከሽያጭ 
መመዝገቢያ መሳሪያ በሚወጣ ፉስካሌ ዯረሰኝ መጠቀም ሲገባው በቀን 06/05/2002 ዓ/ም 
በግምት ከቀኑ 5፡00 ሰዓት አካባቢ ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከሚወጣ ዯረሰኝ ውጭ በሆነ 
ዯረሰኝ ባሇ 8.1 ግራም የሆነ የአገር ውስጥ የአንገት ሏብሌ በብር 93.15 የዴርጅቱ ሰራተኞች 
በሆኑት ሶሰተኛ አመሌካች አማካኝነት ግብይት ፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአሁኑ ሁሇተኛ 
አመሌካች  ዯግሞ የ1ኛ አመሌካች ዴርጅት ስራ አስኪያጅ ሁነው ኃሊፉነታቸውን ባሇመወጣት 
የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/1994 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንዯተሻሻሇው 
በአንቀፅ 50/መ(2)/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 1ኛ አመሌካች የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን 
የመጠቀም ግዳታ እያሇበት ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ውጪ ግብይት እንዱከናወን 
አዴርገዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ሶሰተኛ አመሌካችም የተጠቀሰውን አዋጅ አንቀጽ 55 እና በአዋጅ ቁጥር 
609/2001 እንዯተሻሻሇው በአንቀጽ 50/መ/2// ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በ1ኛ አመሌካች 
ዴርጅት ውስጥ የሽያጭ ሰራተኛ በመሆን ሲሰሩ ከሽያጭ መመዝገቢያ ዯረሰኝ ውጪ በሆነ 
ዯረሰኝ ባሇ 8.1 ግራም የሆነ የሏገር ውስጥ ሀብሌ በብር 93.15 በመሸጣቸው የወንጀሌ ዴርጊት 
ፇፅመዋሌ በሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ክሱ ተነቦሊቸው እንዱረደት ከተዯረገ በሁዋሊ በክሱ 
ሊይ ተቃውሞ ያሊቸው መሆኑን ገሌፀው ፌርዴ ቤቱም ተቃውሞውን ውዴቅ አዴርጎ ስሇዴርጊቱ 
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አፇፃጸም ዴርጊቱ መፇጸሙን አምነው ጥፊተኛ አይዯሇንም በማሇት በመከራከራቸው አቃቤ ሔጉ 
አለን ያሊቸውን ማስረጃዎች አቅርቦ እንዱያሰማ ተዯርጓሌ፡፡ የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች ቀርበው 
ሽያጩ ከሽያጭ  መመዝገቢያ ማሽን ከሚወጣ ዯረሰኝ ውጪ በሆነ ዯረሰኝ መከናወኑን 
በማረጋገጣቸው አመሌካቾች እንዱከሊኩ ተዯርጎ አመሌካቾች የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎቹን 
በመከሊከያ ማስረጃነት አቅርበው አስምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ 
ቤትም አመሌካቾች የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ ያሇመቻሊቸውን ገሌፆ የመከሊከያ 
ማስረጃዎችን ቃሌ ውዴቅ ከአዯረገ በሁዋሊ አመሌካቾችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ 
በቀረበባቸው ክስ መሰረት ጥፊተኛ አዴርጎ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾችን እያንዲንቸውን በሶስት ወር 
ቀሊሌ እስራት፣1ኛ አመሌካችን ዯግሞ በብር 7,000.00 (ሰባት ሺህ ብር) የገንዘብ መቀጮ 
እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሳኔ 
ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጥቅምት 01 ቀን 2002 
ዓ/ም የወጣው የሔዝብ ማስታወቂያ የሚመሇከተው የወርቅና የብር ጌጣጌጥ የንግዴ ፇቃዴ ስራ 
ሊይ የተሰማሩትን ነጋዳዎች ሁኖ አመሌካቾች የንግዴ ፇቃዴ ዯግሞ የሚመሇከተው የባህሌ 
እቃዎችንና ስእልችን መሸጥ በመሆኑ ማስታወቂያው አይመሇከተንም የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታውም 
ተመርምሮ ጥቅምት 1 ቀን 2002 ዓ/ም ሇሔዝብ የተሰጠ ማስታወቂያ አመሌካቾችንም 
የሚመሇከት ነው ተብል አመሌካቾች ጥፊተኛ ተብሇው የመቀጣታቸውን አግባብነት ሇመመርመር 
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇትም ቀርቦ በጽሐፌ 
መሌሱ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከራከሯሌ፡፡  
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሳኔዎችና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ አመሌካቾች ጥፊተኞች ተብሇው መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇው ሲሆን ቅጣት ጋር ተያይዞ የቀረበው ክርክር በዚሁ ጭብጥ እሌባት የሚያገኝ 
ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
      
በዚህም መሠረት አመሌካቾች በተጠሪ ተጠቅሶ በቀረበባቸው ዴንጋጌዎች መሰረት የወንጀሌ 
ዴርጊቱን ስሇመፇጸማቸው ተጠሪ በሔጉ አግባብ አስረዴቷሌ? ወይስ አሊስረዲም? የሚሇውን 
ጥያቄን በማንሳት በስር ፌርዴ ቤት በአቃቤ ሔጉ ማስረጃዎች ከተረጋገጡት ፌሬ ጉዲዮች እና 
አግባብነት ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡ 
 
አመሌካቾች ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከሚወጣው ዯረሰኝ ውጪ በላሊ ዯረሰኝ ግብይት 
መፇጸማቸውን ሳይክደ አጥብቀው የሚከራከሩት ጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ.ም. ሇሔዝብ 
የተሰጠው ማስታወቂያ የንግዴ ፇቃዲችንን የሚመሇከት አይዯሇም በማሇት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ 
የአመሌካቾች ንግዴ ፇቃዴ የባህሌ እቃዎችና የስዕሌ ውጤቶችን የሚመሇከት ቢሆንም ዴርጅቱ 
የባህሌ ጌጣጌጥና ወርቅ የሚሸጥበት እንዯነበረ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ ጥቅምት 01 
ቀን 2002 ዓ.ም. የወጣው ማስታወቂያ አመሌካቾችን ይመሇከታቸዋሌ በሚሌ ነው፡፡ የበታች 
ፌርዴ ቤቶችም አመሌካቾች የሚከራከሩበት የንግዴ ፇቃዴ አመሌካቾች የሚለትን የንግዴ ስራ 
የሚመሇከት መሆኑን፣ጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ.ም. ሇሔዝብ የተሰጠው ማስታወቂያም የወርቅና 
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የብር ጌጣጌጥ ነጋዳዎችን የሚመሇከት መሆኑን እንዱሁም አመሌካቾች የሽያጭ መመዝገቢያ 
ማሽን ባይገዙም በእሇቱ ሇተከናወነው ግብይት ግን ከሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ውጪ በሆነ 
ዯረሰኝ ግብይቱን መፇፀማቸውን በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋግጠው አመሌካቾች የወንጀሌ 
ተጠያቂያነት አሇባቸው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት ማስታወቂያው ይመሇከታቸዋሌ፣ 
በሚመሇከተው አካሌ ከተሰጠው የንግዴ ፇቃዴ ውጪ ስራውን ሲሰሩ የተገኙ መሆኑም 
ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡  
       
በመሰረቱ የአንዴ ሰው በወንጀሌ ተጠያቂነት የሚኖረው ሔጋዊ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ነገሮች 
በአንዴነት ተጣምረው ሲገኙ ብቻ ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ በአንቀፅ 23(2) 
ስር በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ የአመሌካቾች የሏሳብ ክፌሌ እና ሔጋዊ ተዋጽኦዎች 
በሚገባ የተሟለ መሆን ያሇመሆኑን መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካቾች 
የተከሰሱት ሽያጩን ከሽያጭ ማሽን በሚወጣው ዯረሰኝ መሸጥ ሲገባቸው ከማሽኑ ባሌወጣው 
ዯረሰኝ ሽጠዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ሇዚህም ተጠሪ ተጥሷሌ  የሚሇው የሔግ ማዕቀፌ በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት የወጣው ዯንብ ቁጥር 139/1999 ሲሆን ሇጉዲዩ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው ዴንጋጌም 
በዯንቡ በአንቀጽ 5(1(ሇ)) ስር የተመሇከተው ሁኖ ይዘቱም የሽያጭ መሳሪያውን ጥቅም ሊይ 
ሉያውሌ የሚችሇው በመሳሪያው ሇመጠቀም የሚያስችሇው ፇቃዴ ሊይ በተመሇከተው የንግዴ ስራ 
ብቻ ነው በሚሌ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ ዯንብ ዴንጋጌ መሰረትም የሽያጭ መመዝገቢያ 
መሳሪያውን ገዝተው የመጠቀም ግዳታ ያሇባቸው ታክስ ከፊዮች በየምዴባቸው መሳሪያውን 
ገዝተው መጠቀም የሚጀምሩበትን የሚያሳይ የጊዜ ሰላዲ በሔዝብ ማስታወቂያ እንዱወጣ 
እንዯሚዯረግ በአስገዲጅነት ዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ የዴንጋጌው ይዘት ሲታይም የሽያጭ መሳሪያውን 
የመጠቀም ግዳታ ያሇባቸው ታክስ ከፊዮች ማስታወቂያው ሲነገራቸው የንግዴ ፇቃዴ የስራ 
ዘርፌ በግሌፅ ተሇይቶ የሚነገራቸው መሆኑን ነው፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች 
በወንጀለ ተጠያቂ የሆኑት የንግዴ ፇቃዲቸው ወርቅና የብር ጌጣጌጥ በሚመሇከት ጥቅምት 01 
ቀን 2002 ዓ/ም የወጣው የህዝብ ማስታወቂያ ይመሇከታቸዋሌ ተብል ቢሆንም የንግዴ ፇቃደ 
የሚያሳየው ግን የባህሌና የስእሌ ውጤቶቹን የመሸጥ የንግዴ ስራ ፇቃዴ መሆኑን ነው፡፡ 
ስሇሆነም ጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ/ም የወጣው የህዝብ ማስታወቂያ የአመሌካቾችን የንግዴ 
ዘርፌ ይመሇከታሌ ሇማሇት የሚቻሌ ያሇመሆኑን ከዯንብ ቁጥር 139/1999 አንቀጽ 5(1(ሇ)) እና 
ከወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 23(2) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ የተጠሪ ማስታወቂያ የአመሌካቾችን የንግዴ ፇቃዴ የሚመሇከት ካሇመሆኑም በሊይ 
አመሌካቾች ሽያጩን የፇፀሙት ከማሽን ባሌወጣ ዯረሰኝ መሆኑ ሲታይ ዯግሞ አመሌካቾች 
ዴርጊቱን ሇመፇፀም የነበራቸው የሒሳብ ክፌሌ ከዴርጊቱ አፇጻጸም አንፃር ሉታይ የሚገባው እና 
ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ ይዘትም አኳያ ሲታይም ሔጉ የሚጠይቀው መመዘኛ 
ያሌተሟሊ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ከሃሳባቸው በሊይ ሉቀጡ 
የሚችለበት አግባብ የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም ሔጋዊና ሞራሊዊ ነገሮች ባሌተሟለበት ሁኔታ 
አመሌካቾች በወንጀለ ተጠያቂ መዯረጋቸው ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ ይዘት ውጪ 
በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመ ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 169689 ሰኔ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. 
የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ፣እንዱሁም ሰኔ 24 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው የቅጣት 
ውሳኔ እና በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 105743 ህዲር 20 ቀን 2004 
ዓ.ም. የጸናው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(2(ሇ-1)) መሰረት ሙለ በሙለ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23(2) ስር የተመሇከቱት ነገሮች ተጣምረው ባሌተገኙበት 
ሁኔታ በወንጀሌ የሚጠየቁበት ምክንያት አሊገኘንም ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት ዕ ዛ ዝ 

1. አመሌካቾች በላሊ ወንጀሌ የማይፇሇጉ ከሆነ ዛሬውኑ ከስር እንዱፇቱ ብሇናሌ፡፡ ሇማረ/ቤቱ 
መፌቻ ይፃፌ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ 66350 
ጥር ዏ2 ቀን 2004 ዓ.ም.  

                       ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ቴዎዴሮስ ዯበሊ ጠበቆች ሽፇራው ጉላና ተኮሊ መሸሻ ቀረቡ  
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሥሌጣን የሌዯታ ክፌሇ ከተማ አነስተኛ  
      ግብር ከፊዮች ቅርንጫፌ ጽ/ቤት  -  ነ/ፇጅ ተወዲጅ ሲማ ቀረቡ   
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ     ር     ዴ 
ጉዲዩ የግብር ሰብሳቢ ባሇስሌጣን አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ በሚሰጠው የግብር ማስታወቂያ ውሣኔ 
ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ሇግብር ጉባኤ ሇማቅረብ የተፇቀዯውን ጊዜና የጊዜውን ስላት 
የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሚያዚያ 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም አሻሽሇው ያቀረቡት 
አቤቱታ ነው፡፡ አመሌካች በአቤቱታቸው ከ1998 ዓ.ም እስከ 2ዏዏ1 ዓ.ም. ዴረስ ባሇው የግብር 
ዘመን እንዱከፇሌ የተወሰነብኝ የንግዴ ስራ ገቢ ግብር ያሊግባብ እና ከአቅሜ በሊይ ነው ፣ ይህንኑ 
ቅሬታ ሇተጠሪ መስሪያ ቤት አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ባቀርብም ኮሚቴው ተመሣሣይ ውሣኔ 
አስተሊሌፍብኛሌ በማሇት ጉባኤው አመሌካችን ያቀረቧቸውን ማስረጃዎችንና የግብር 
ማህዯራቸውን በማስቀረብ ጉዲዩን በመመርመር ፌትሏዊ ዲኝነት እንዱሰጥ ይወሰንሇት ዘንዴ 
ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  የአሁኑ ተጠሪም ቀርቦ በሰጠው መከሊከያ መሌስ የአመሌካች ይግባኝ 
ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የቀረበው በሔጉ የተመሇከተው የሰሊሣ ቀን የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ 
ከአሇፇ በሁዋሊ መሆኑን ጠቅሶ በዚህ መቃወሚያ መሠረት ይግባኙ ውዴቅ እንዱሆንና ይህ 
የሚታሇፌ ከሆነ ዯግሞ ፌሬ ጉዲዩም ተቀባይነት የሇውም የሚሌባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝሮ 
ተከራክሯሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ጉባኤም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያውን በጭብጥነት ይዞ 
ጉዲዩን በመመርመር ይግባኙ አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 1ዏ7/2/1/ በሚዯነግገው መሠረት 
በሰሊሣ ቀናት ውስጥ ያሌቀረበ ነው በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇማስማማት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱ 
ግራ ቀኙን ከአከራከረ እና የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሬጅስትራርን በመጥራት ጉዲዩን ከአጣራ 
በሁዋሊ የሰሊሣ ቀናት ጊዜ ሳያሌፌ አመሌካች ይግባኛቸውን ማቅረባቸው ተረጋግጧሌ በማሇት 
የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤን  ውሣኔ ሽሮ በፌሬ ነገሩ ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢውን እንዱወስን 
በማሇት ጉዲዩን ሇጉባኤው መሌሶሇታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇአዱስ 
አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ችልቱ የከተማው ይግባኝ 
ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠውን ውሣኔ 
አፅንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

አመሌካች መጋቢት ዏ7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በጻፊት አራት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ 
በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ በሔጉ በተመሇከተው ጊዜ ውስጥ የይግባኝ አቤቱታውን ሇግብር 
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ይግባኝ ጉባኤ አቅርበው አመሌካች የተጠሪ መስሪያ ቤት ሃምሣ ፏርሰንት /50%/ የይግባኝ 
ማስያዣ እና የዲኝነት ሂሣብ እንዱከፌሌ የግብር ይግባኝ ጉባኤ ሬጅስትራር አመሌካችን ሲያዝዙ 
አመሌካች የተተመነውን ሂሣብ በባንክ ሲፑኦ አሰርተው ካስገቡ በሁዋሊ የሲፑኦ ማስረጃ 
ስሇማንቀበሌ ሲፑኦው ወዯ ዯረሰኝ መሇወጥ አሇበት በማሇት አቤቱታቸውን ሬጅስትራሩ 
ባሇመቀበሊቸው ሇተከሰተው የጊዜ ማሇፌ አመሌካች የሚቀጡበት አግባብ የሇም በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች የይግባኝ ማስያዣና 
የዲኝነት ሂሣብ በሲፑኦ መጋቢት 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. አሰርተው ሇፊይናንስ ቢሮ መጋቢት 13 
ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ብር 223,696.52 /ሁሇት መቶ ሃያ ሶስት ሺህ ስዴስት መቶ ዘጠና ስዴስት 
ብር ከሃምሣ ሁሇት ሣንቲም /ሇዲኝነት ብር 83ዏ3.48/ ስምንት ሺህ ሶስት መቶ ሶስት ብር 
ከአርባ ስምንት ሣንቲም/ ከፌሇው ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በወቅቱ  አቅርበው  እያሇ 
የጉባኤው ሬጅስትራር ሲፑኦውን ወዯ ዯረሰኝ መሇወጥ አሇበት በማሇት አቤቱታውን 
ባሇመቀበሊቸው የይግባኝ ማቅራቢያ ጊዜ አሌፎሌ  የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ  
ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇትም ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ 
እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር በሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ 
በCPO መጋቢት 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በማሰራት ከተጠሪ ቢሮ ሰሊሣ ቀን ከማሇፊ በፉት ቀርበው  
የነበሩ መሆኑና ተጠሪ የገቢ ግብር ይግባኝ ሇማቅረብ በCPO አመሌካች ያቀረቡትን መያዣ 
ዯረሰኝ ቆርጦ 13/07/2002 ዓ.ም የሰጠ ሲሆን የገቢ ግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ሊይ ይግባኝ 
ሇማቅረብ በመያዣነት ያቀረቡትን CPO ወዯ ዯረሰኝ ካሌተሇወጠ በማሇት ሬጅስትራሩ ሳይቀበሇው  
ቀርቶ በ13/7/2002 ዓ.ም ግን ዯረሰኝ ቆርጦ የሰጠ  መሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ 
ነው፡፡ 

በመሰረቱ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 107 ዴንጋጌ መሠረት አንዴ በማንኛውም 
ግብር /ታክስ አወሳሰን ቅር የተሰኘ ግብር ከፊይ በአንቀፅ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ስር 
የተቀመጡትን ግዳታዎችን አሟሌቶ ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ይግባኙን ማቅረብ ያሇበት 
መሆኑ በሔጉ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሠረት በአዋጅ አንቀፅ 107/2/ ስር የተመሇከቱት 
ግዳታዎች ግብር ከፊዩ  አከራካሪ የሆነውን የግብር መጠን 50% /ሃምሣ ከመቶ/ ሇግብር 
አስገቢው ባሇስሌጣን ማስያዝ እንዯአሇበትና ይግባኙንም የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ሇግብር ከፊዩ 
በዯረሰው ወይም በአቤቱታው ኮሚቴ ውሣኔ በተሰጠ  በሰሊሣ ቀን ወስጥ መቅረብ እንዯአሇበት 
የሚያሳዩ ስሇመሆናቸው ንኡስ ዴንጋጌው በፋዯሌ “ሀ” እና “ሇ” ስር ዘርዝሮ አስቀምጧሌ፡፡ 
የአዋጅ አንቀጽ 108 ዴንጋጌ  ሲታይም ይግባኙ  የቀረበበት ቀን የሚባሇው በቀጥታ ሇይግባኝ 
ጉባኤው የቀረበ ሲሆን ይግባኙ ሇመዝገብ ቤት የተመዘገበበት ቀን ወይም በሪኮማንዳ የተሊከ 
ሲሆን በፕስታ ቤት የተመዘገበበት ቀን እንዯሚሆን አስቀምጧሌ፡፡ 

አመሌካችም ሆነ ተጠሪ በዚህ የህግ ይዘት ሊይ ክርክር የሊቸውም፡፡ ግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው 
አመሌካች በጊዜ ገዯቡ ይግባኛቸውን አቅርበዋሌ? ወይስ አሊቀረቡም? የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ 
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እዚህ ሊይ የሚነሣው ጥያቄ አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ መያዣው 
በሚፇፀመበት ሥርአት በCPO አሰርተው ሇተጠሪ ጊዜው ከማሇፈ በፉት ማቅረባቸው ከተረጋገጠ 
በCPO ሇክፌያ ያቀረበውን ገንዘብ አወራርድ ዯረሰኝ ሇመስጠት ተጠሪ በአጋጠመው የአሰራር 
ወይም ላሊ ችግር ምክንያት ቀናት ወይም ወራት ቢወሰዴበት ይግባኝ ባዩ ይግባኝ ሇማሇት 
መክፇሌ ያሇበትን ገንዘብ በጊዜው አሌከፇሇም ሉባሌ ይገባዋሌ ወይ? የሚሇው ነው፡፡ ይህ ጥያቄ 
ከሔጉ አጠቃሊይ መንፇስና ዓሊማና ሔግ አውጭው ሉያሣካው ከሚፇሌገው ግብ አንፃር 
መመርመርና ውሣኔ ማግኘት አሇበት፡፡ ሔግ አውጭው የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ የዯረሳቸው 
ሰዎች የውሣኔ ማስታወቂያ በዯረሳቸው በሰሊሣ ቀን ውስጥ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ 5ዏ% 
/ሃምሣ ከመቶ/ ሇግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት በማስያዝ ይግባኝ ማቅረብ እንዲሇባቸው በአዋጅ 
ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 107/2ሀ/ ሲዯነግግ ግብር ከፊዩ ሇግብር አስገቢው መሥሪያ ቤት 
ገንዘቡን ገቢ እንዱያዯርግ ሇማስገዯዴ እንጅ ገንዘቡ ገቢ ግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት ዯረሰኝ 
ሣይሰጥ ቢቆይ በመሥሪያ ቤቱ የአሰራር ችግር ምክንያት የግብር ከፊዩ ይግባኝ የማቅረብ መብቱ 
እንዱጣበብ በማሰብ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ተጠሪ ክፌያ የሚቀበሌበትን ሥርአት 
በማሟሊት ማሇትም በCPO መክፇሌ አሇብህ ተብል የተወሰነበትን የንግዴ ገቢ ግብር 50% 
የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ በዯረሰው በሰሊሣኛው ቀን ማሇትም 10/07/2002 ሇተጠሪ ገቢ 
አዴርጓሌ፡፡ ይህም አመሌካች ከሊይ በተጠቀሰው የሔግ ዴንጋጌ የተወሰነው ጊዜ ከማሇፊ በፉት 
ሇተጠሪ ገቢ ማዴረጋቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሰሊሣ ቀኑ ከማሇፊ በፉት  በCPO ገቢ 
ሇሆነሇት ገንዘበ ዯረሰኝ ቆርጦ የሰጠው ከሶስት ቀን በኋሊ ማሇትም 13/7/2002 መሆኑ ይግባኝ 
ሇማቅረብ ማስያዝ ያሇበትን ገንዘብ አመሌካች ከሰሊሣ ቀን በኋሊ ነው ገቢ ያዯረገው ከሚሇው 
መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 
የተከሰተውን ችግር አጣርቶ ችግሩ የአመሌካች ያሇመሆኑን በመዯምዯም ይግባኝ ጊዜው ያሇፇው 
በአመሌካች ችግር አይዯሇም በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት የተሇየ ፌሬ 
ነገር ስሇመኖሩ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ በግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት በኩሌ ያለ የአሰራር 
ችግሮችና ክፌተቶች መሰረታዊ የሆነውን የአመሌካችን ይግባኝ የማቅረብ መብት በማያጣብብ 
ሁኔታ በመተርጏም የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠው ውሣኔ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት 
መቀበለ የሔጉን ዴንጋጌ አተረጋጏምና ተፇፃሚነት ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባ በመሆኑ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 14957 ጥር 3ዏ ቀን 2ዏዏ3 

ዓ.ም. የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 14285 ሔዲር 29 ቀን 

2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
3. የአዱስ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አመሌካች የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ከማሇፈ 

በፉት በመያዣነት መከፇሌ የሚገባውን ገንዘብ ሇተጠሪ ያስያዙ በመሆኑ የቀረበሇትን ይግባኝ 
በመመርመርና የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን ሇግብር ይግባኝ 
ሰሚ ጉባኤ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 341/1/ መሠረት መሌሶ መሊኩ ተገቢ 
ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡     
መዝገቡተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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 የሰ/መ/ቁ.  69921 
                                                ጥር 2 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ አበበ ገ/እግዚአብሓር ጠበቃ ዮሏንስ ዘሇቀ  ቀረበ  

ተጠሪ፡- አራዲ ክፌሇ ከተማ ገቢዎች ጽ/ቤት ዏቃቤ ህግ ተወዲጅ ሲማ ቀረቡ    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ አስተዲዯር የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ፤ የአዱስ አበባ 
አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት  የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የንግዴ ሥራ ገቢ ግብርን የሚመሇከት ነው፡፡ 

የክርክሩ መነሻ አመሌካች የ2000 ዓ.ም የበጀት ዘመን ብር 472,594.89 /አራት መቶ ሰባ ሁሇት 
ሺህ አምሥት  መቶ ዘጠና አራት ብር ከሰማኒያ ዘጠኝ ሣንቲም/ ያሌተጠራ ትርፌ ያገኘ 
መሆኑን የሚያሣይ የሑሣብ መዝገብ አቅርቦ ብር 83,507.02 /ሰማኒያ ሶስት ሺህ አምስት መቶ 
ሰባት ብር ከዜሮ ሁሇት ሣንቲም/ የንግዴ ሥራ ከፌሎሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች በአመቱ ውስጥ 
ያገኙት ጠቅሊሊ ገቢ ብር 5,647,298.90 /አምስት ሚሉዮን ስዴስት መቶ አርባ ሰባት ሺህ ሁሇት 
መቶ ዘጠና ሥምንት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ መሆኑን አመሌካች ያቀረበው የሂሣብ መዝገብ 
የሚያሣይ መሆኑን ካረጋገጠ በኋሊ አመሌካች የተሠማራበት የፅሔፇት መሣሪያ አስመጭነት 
ሥራ ዘርፌ ዕቃዎች የጉምሩክ ፍርማሉቲ አሟሌተው ከገቡበት አሥራ አምስት ፏርሰንት 
ያሌተጣራ ትርፌ የሚገኝ መሆኑ በአዱስ አበባ አስተዲዯር ገቢዎች የተጠና ጥናትና የተዘጋጀ ቼክ 
ሉስት ያሇ መሆኑን በመግሇፅ በዚሁ ስላት አመሌካች ብር 3ዏ3,61ዏ.71 / ሶስት መቶ ሶስት ሺህ 
ስዴስት መቶ አስር ብር ከሰባ አንዴ ሣንቲም /ያሌተጣራ ትርፌ ስሊሇ በዚሁ ስላት  ግብር 
እንዱከፌሌ የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ተጠሪ ሇአመሌካች ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ተጠሪ በሰጠው የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ግብር 
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አቅርቧሌ፡፡ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ 
ተጠሪ የሰጠውን የገቢ ግብር ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 
ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ 
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አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
አቅርበው  አቤቱታቸው ተቀባይነት አሌተገኘም፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካች ያቀረብኩት የሂሣብ 
መዝገብ የዋጋ ማሣነስ ወይም underinvocing የላሇው ነው፡፡ አመሌካች የሑሣብ መዝገቡን 
ተቀብልታሌ፡፡ ይህ ከሆነ ተጠሪ ተጨማሪ ግብር እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 
286/94 ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ጥቅምት 14 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በተፃፇ 
ሇሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ ተጠሪ አመሌካች ባቀረቡት የሑሣብ መዝገብ ሊይ ያለትን 
ጥቃቅን ስህተቶች በማረም ውሣኔ የሰጠው የአዋጅ ቁጥር 286/94 ዴንጋጌዎችን መሠረት 
በማዴረግ በመሆኑ የፇፀመው መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 
አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ተጠሪ ቀዯም 
ብል በተዘጋጀ መመሪያና ቼክ ሉስት መሠረት በማዴረግ አመሌካች ተጨማሪ ግብር እንዱከፌሌ 
መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ ያቀረብኩትን የሑሣብ መዝገብ ከተቀበሇ በኋሊ 
በተሰማራሁበት የፅሔፇት መሣሪያዎች አስመጭነት ንግዴ ዘርፌ ሉገኝ ይችሊሌ ተብል በግምት 
የተዘጋጁ የትርፌ ተመን መሠረት የግብር ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት 
በማሇት  ተከራክረዋሌ፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 69/1/ ግብር ከፊዩ ምንም አይነት የሂሣብ መዝገብና ሰነዴ ያሌያዘ 
እንዯሆነ ወይም በማናቸውም ምክንያት የሂሣብ መዝገቡንና ሰነደን የግብር አስገቢው 
ባሇሥሌጣን ያሌተቀበሇው እንዯሆነ ወይም ግብር ከፊዩ በዚህ ህግ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ 
ገቢውን ያሊሣወቀ እንዯሆነ የግብር አስገቢው ባሇሥሌጣን የግብሩን ሌክ በግምት ሉወስን ይችሊሌ 
በማሇት ይዯግጋሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች በዓመት ውስጥ አስገብቸዋሇሁ በማሇት በሑሣብ መዝገብ 
ያሣወቀውን ብር 5,647,298.9ዏ እና ላልች የወጪ መግሇጫዎች የተቀበሇ መሆኑ ሇግብር 
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ባቀረበው ክርክር አረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች በበጀት ዓመቱ 
አግኝቻሇሁ በማሇት መግሇጫ ያቀረበበት ያሌተጣራ ትርፌ በዘርፈ ይገኛሌ  ተብል በጥናት 
ከተረጋገጠው እና  በመመሪያ ከተወሰነው አማካኝ ያሌተጣራ ትርፌ በታች መሆኑን በማገናዘብ 
ይህንን የሑሣብ ስህተት በማስተካከሌ የግብር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ተጠሪ የአመሌካችን የሑሣብ መዝገብ በከፉሌ በመቀበሌና በከፉሌ በማስተካከሌ አመሌካች 
ተጨማሪ የገቢ ግብር እንዱከፌሌ መወሰኑ የአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 71 ዴንጋጌ 
መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ጋር የሚቃረን ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም የህጉ ዴንጋጌ 
ተጠሪ አመሌካች ያቀረበው የሑሣብ  መዝገብ ሙለ በሙለ የማይቀበሌበት በቂ ምክንያት ካገኘ 
የአመሌካችን የሑሣብ መዝገብ ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግ ግብሩን በግምት የመወሰን 
ሥሌጣን ሇተጠሪ ይሰጠዋሌ፡፡ እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች  ያቀረበው የሑሣብ 
መዝገብ በከፉሌ  ተቀባይነት ያሊቸው የሑሣብ  መግሇጫዎችን የያዘ በከፉሌ ዯግሞ የሑሣብ 
አያያዝና የአሠራር ስህተት ያሇበት ሆኖ ቢገኝ ተጠሪ በሂሣብ  አያያዝ የተፇጠሩ ስህተቶችን 
በማስተካከሌ  የግብር ውሣኔ ከመስጠት የአዋጅ አንቀፅ 69 ዴንጋጌዎች የሚገዴቡ /የሚከሇክለ/ 
አይዯለም፡፡ 

www.abyssinialaw.com



523 
 

ከዚህ አንፃር ስንመዝነው ተጠሪ አመሌካች በ2ዏዏዏ ዓ.ም የበጀት ዓመት የፅህፇት መሣሪያዎችን 
በማስመጣት ስሊገኘው ጠቅሊሊ ገቢና ስሇላልች ወጭዎች ያቀረበውን የሂሣብ መግሇጫ 
ተቀብሎሌ፡፡ ሆኖም አመሌካች በበጀት ዓመቱ ወዯ አገር ውስጥ ያስገባውን የፅሔፇት መሳሪያ  
በመሸጥ አግኝቸዋሇሁ ብል በሑሣብ መዝገቡ መዝግቦ የያዘው ያሌተጣራ ትርፌ የፅሔፇት 
መሣሪያዎችን ወዯ አገር ውስጥ በማስገባት እንዯሚገኝ በጥናት ተሇይቶ ከተያዘው አማካኝ 
ያሌተጣራ የትርፌ መጠን ዝቅተኛ ሆኖ በመገኘቱ  አመሌካች በዓመት ውስጥ ስሊገኘው 
ያሌተጣራ ትርፌ ሠርቶ ያቀረበውን የሂሣብ መግሇጫ ተጠሪ ሙለ በሙለ ትክክሌ ነው ብል 
አሌተቀበሇውም፡፡ ስሇሆነም ያሌተጠራ የትርፌ መጠን ሇመወሰን የወጣውን መመሪያና ቼክ ሉስት 
መሠረት በማዴረግ የአመሌካችን ያሌተጣራ የትርፌ መጠን የሑሣብ መግሇጫ በማስተካከሌ 
አመሌካች ተጨማሪ የገቢ ግብር እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 69 
ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

 የአዱስ አበባ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፤  የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት  ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ   
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የሰ/መ/ቁ.65041 

     የካቲት 30 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማዉ ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሣ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- አቶ አንዲርጌ እሸቱ 

ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏቃቤ ህግ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ክስን የሚመሇከት ስሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተዉ የፋ/የመጀ/ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት አመሌካች ከላልች ግብረ አበሮች ጋር ፇጽሟሌ በሚሌ ከተከሰሰበት አጣቃሊይ አራት 
ክሶች መካከሌ በላልች ሁሇቱ ክሶች በነጻ ሲሰናበት በ4ኛ እና 5ኛ ክስ ስር በተመሇከቱት 
የጉምሩክ አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀጽ 100 ስር ሇምርመራ ሳምፔሌ በማሇት አንዴ ፒኬት ባትሪ 
ወስድ ባሇመመሇሱ እና በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 95/ሀ/ ስር የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ ምንም 
ዓይነት የጉምሩክ አስተሊሊፉነት ፌቃዴ ሳይኖረዉና ከጉምሩክ ባሇሥሌጣን ፌቃዴ ሳያገኝ በክሱ 
የተመሇከቱት ተሸከርካሪዎች የጫኑት የባትሪ ዴንጋይ ጭነት የታሸገበትን ፔልምፔ በመበጠሱ 
ተከሳሹ በፇጸመዉ እሽጎችን በመፌታት እና ምሌክቶችን በማንሳት የወንጀሌ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ 
ነዉ በማሇት ሇሁሇቱ የወንጀሌ ዴርጊቶች በስዴስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሇት ዉሳኔ 
በመስጠቱ እና የተሰጠዉም የጥፊተኝነት ዉሳኔ እና የቅጣት ዉሳኔ በፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በመጽናቱ የተፇጸመዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ 
የቀረበ ነዉ፡፡  

አመሌካች ባቀረበዉ የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ያሊቸዉን ነጥቦች 
ያነሳ ሲሆን የካቲት 03 ቀን 2002ዓ.ም የተጻፇ አራት ገጽ አቤቱታ ፌሬ-ሃሳብ፡- ሇናሙና 
የተወሰዯን ዕቃ አሌመሇሰም በማሇት በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሊሇፇበትን የጥፊተኝነት እና 
የቅጣት ዉሳኔ በተመሇከተ የጉምሩክ ስነ-ስርዓት ሂዯቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ አሽከርካሪዉ ሊዯረገሇት 
ትብብር በስጦታ መሌክ ሰጥቶት ይዞ የሄዯ እንጂ መጀመሪያ ሊይ ሇናሙና የተወሰደትን የመሇሱ 
ስሇመሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ ያሇአግባብ በመሆኑ፣ በመተሊሇፌ ሊይ ያለ ወይም የጉምሩክ 
ወዯብ በዯረሱ የጭነት ማሸጊያ በመፌታት ወንጀሌም ስር የዏቃቤ ህግ ምስክሮች በክሱ 
በተመሇከተዉ መሰረት ያስረደት ነጥብ ሳይኖር የተወሰነብኝ በመሆኑ እና ባጠቃሊይ የቀረቡብኝ 
ክሶች በበቂ ማስረጃ ያሌተረጋገጡ ከመሆኑም በሊይ በመከሊሇከያ ምስክሮች የተከሊከሌኩ በመሆኑ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሊሇፇብኝ የጥፊተኝነት ዉሳኔ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ የቅጣት ዉሳኔን 
በተመሇከተም ከብድ የተወሰነ በመሆኑ አግባብነት የላሇዉ ነዉ በማሇት የበታች ፌ/ቤቶች 
የሰጡት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ዉሳኔ ተሸሮ በነጻ እንዴሰናበት፤ ይሄ የማይቻሌ ከሆኑ ዯግሞ 
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የእስራት ቅጣቱ ቀልሌኝ በገዯብ እንዴታሇፌ በሚሌ ነዉ፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ 
መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ ግንቦት 6 ቀን 2003ዓ.ም በሶስት ገጽ በተጻፇ የሰጠዉ የመሌስ ፌሬ-
ሃሳብ፡- አመሌካች ጥፊተኛ በተባሇባቸዉ ሁሇቱም የወንጀሌ ዴንጋጌዎች ስር ባቀረብናቸዉ 
ምስክሮች የተረጋገጠ እና ያሌተከሊከሇ በመሆኑ የተሊሇፇበት የጥፊተኝነት ዉሳኔ የሚነቀፌበት 
አግባብ የላሇ በመሆኑ እና የተሊሇፇበት የቅጣት ዉሳኔም ስንመሇከት እጅግ ያነሰ በመሆኑ 
የቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ከተያዘዉ ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረዉም አመሌካች ከተከሰሰባቸዉ የጉምሩክ ወንጀሌ ህግ ዴንጋጌዎች መካከሌ በአዋጅ 
ቁ.622/2001 አንቀጽ 100 ስር ሇናሙና የወሰዯዉን ዕቃ ያሌመሇሰ ስሇመሆኑ እና በዚሁ አዋጅ 
አንቀጽ 95/ሀ/ በተሸከርካሪዉ ሊይ ያሇዉ ጭነት የታሸገበትን መሸጊያ ስሇመፌታቱ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች በፌሬ-ነገር ረገዴ ተረጋግጧሌ፡፡ አሁን በአመሌካች እየተነሳ ያሇዉ ክርክር የቀረበዉ የዏቃቤ 
ህግ ምስክር በክሱ መሰረት አሊስረዲም የሚሌ ሲሆን ይሄ ዯግሞ የፌሬ-ጉዲይ ክርክር እንጂ 
የመሰረታዊ የህግ ስህተት ጥያቄ ባሇመሆኑ እና ማስረጃን የመመዘን እና ፌሬ-ጉዲይን የማጣራት 
ስሌጣን ዯግሞ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተዉ ወይም በይግባኝ ያየዉ ፌርዴ ቤት በመሆኑ 
እና የዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን መሰረታዊ የህግ ስህተት ሲኖር ማቃናት ስሇመሆኑ 
በኢ.ፋ.ዳ.ሪ.ህገ-መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና በአዋጅ ቁ.25/88 አንቀጽ 10 ስር የተዯነገገ 
በመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ-ነገር ረገዴ የተዯረሰበትን መዯምዯሚ መቀበለ ተገቢ 
ይሆናሌ ማሇት ነዉ፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ የተረጋገጡትን ፌሬ-ነገሮች ይዘን አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበትን 
የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ ስንመሇከት በአዋጅ ቁ.622/2001 አንቀጽ 95/ሀ/ መሰረት ማንኛዉም ሰዉ 
አግባብ ካሇዉ የባሇስሌጣኑ ሹም ፉቃዴ ሳያገኝ በመተሊሇፌ ሊይ ያለ ወይም የጉምሩክ ወዯብ 
በዯረሱ ወቅት የዕቃዎች መያዣ ሊይ የተዯረገዉን ማሽጊያ የፇታ ወይም ያሊቀቀ እንዯሆነ በዚህ 
ዴንጋጌ ስር የወንጀሌ ኃሊፉነት የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
የተረጋገጠዉን ፌሬ-ነገር ስንመሇከት የአመሌካች ዴርጊት የወንጀሌ ኃሊፉነቱን ሉያቋቋም የሚችሌ 
ተግባር የፇጸመ ስሇመሆኑ ከዴንጋጌዉ ይዘት መገንዘብ ስሇሚቻሌ በዚህ የወንጀሌ ህግ ስር 
አመሌካች ጥፊተኛ መባለ በአግባቡ ነዉ ብሇናሌ፡፡ ላሊኛዉን የወንጀሌ ኃሊፉነት በተመሇከተ 
አዋጅ ቁ 622/2001 አንቀጽ 100 ን ስንመሇከት ማንኛዉም ሰዉ ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽግና 
ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰዉ ሇማስገኘት ወይም በላሊ ሰዉ ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ በማሰብ 
ሇናሙና የወሰዯዉን ዕቃ ያሌመሇሰ ወይም በዕቃዉ የተገሇገሇ ወይም ዕቃዉ እንዱጠፊ ያዯረገ 
እንዯሆነ በማሇት የሚዯነግግ ሲሆን አመሌካችም በዚሁ መሌኩ ሇናሙና የወሰዯዉን ዕቃ 
ሳይመሌስ የቀረ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ-ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ነጥብ በመሆኑ 
የወንጀሌ ኃሊፉነቱን ሉያቋቁሙ የሚችለ ተግባራትን የፇጸመ ስሇመሆኑ ከተረጋገጡት ፌሬ-
ነገሮች እና የወንጀሌ ዴንጋጌዉ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚሁ መሰረት በዚህ ዴንጋጌ ስር 
ጥፊተኛ መባለ በአግባቡ ነዉ ብሇናሌ፡፡ በአመሌካች ሊይ የተሊሇፇዉን የቅጣት ዉሳኔ 
በተመሇከተም በቅጣት አጣጣለ ሂዯት የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ 
የሚያመሊክት ነጥብ ባሇመኖሩ በዚህ ዙሪያ የተነሳዉን ቅሬታም አሌተቀበሌነዉም፡፡ 

ባጠቃሊይ በአመሌካች ሊይ የተሊሇፇዉ የጥፊተኝነት እና የቅጣት ዉሳኔ በአግባቡ እና የተፇጸመ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተዉን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ዉ   ሳ  ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ ቁ.91025 ጥር 20 ቀን 2003ዓ.ም በዋሇዉ ችልት እና 
የፋ/የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 155110 በቀን 8-6-2002ዓ.ም እና በቀን 22-6-2002 ዓ.ም 
በዋሇዉ ችልት የሰጡት ዉሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.195(2(ሇ(2))) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በአመሌካች ሊይ የተሊሇፇዉ የጥፊተኝነት እና የቅጣት ዉሳኔ በአግባቡ ነዉ ብሇናሌ፡፡  

3. የበታች ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ የጸና ስሇመሆኑ ሇሚመሇከተዉ ማረሚያ ቤት ይተሊሇፌ 
ብሇናሌ፡፡         

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                             የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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    የሰ/መ/ቁ. 68422                                                                                                        
      መጋቢት 14 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. ጀሪኮ ሰርቪስ  -  ዯሳሇኝ መስፌን ቀረቡ 

           2. አቶ ሀሰን አብዯሊ     

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - አሌቀረበም፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአንዯኛው አመሌካች ሊይ 
የወሰነው የገንዘብ መቀጮ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ አጣርቶ ሇመወሰን 
ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ በአንዯኛ አመሌካች ሊይ ያቀረባቸውን ሶስት የወንጀሌ ክሶችና የተጠሪን ማስረጃዎችና 
የአንዯኛ አመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎች ከመረመረ በኋሊ አንዯኛ አመሌካች ሇተጨማሪ 
እሴት ታክስ ከጥቅምት 1 ቀን 1999 ዓ.ም. ጀምሮ ከተመዘገበ በኋሊ እስከ ሰኔ 2000 ዓ.ም. 
ሇተከናወነው ግብይት መክፇሌ የሚገባውን ሇብር 161,870.13 ተጨማሪ እሴት ታክስ 
ባሇመክፇለ የአዋጅ ቁጥር 255/94 አንቀጽ 49 በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው 
በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ እንዯዚሁም አንዯኛ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 285/94 
በአዋጅ ቁጥር 609/2001 አንቀፅ 50/መ/1 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 34 በመተሊሇፌ ጥፊተኛ 
ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 
በመተሊሇፌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘበት ወንጀሌ ሇሚፇረዴበት የአምስት ዓመት ፅኑ እስራት ወዯ 
ገንዘብ በመሇወጥ ብር 100,000 እንዱቀጣ፣ እንዯዚሁም አዋጅ ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 
609/2001 አንቀፅ 50/መ/1 በመተሊሇፌ ጥፊተኛ በሆነበት ወንጀሌ ከሚወሰንበት ቅጣት ብር 
50,000፣ ሇሁሇቱ ወንጀልች ብር 150,000 /አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱከፌሌ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሰሰበት ግብር ባሇመክፇሌ ወንጀሌ በነፃ 
መሰናበት ተገቢ አይዯሇም፡፡ እንዯዚሁም የበታች ፌርዴ ቤት በጣምራ የገንዘብ መቀጮ መወሰን 
ሲገባው ሳይወሰን ማሇፈ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን 
አመሌካቾች የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔውን በመቃወም ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
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አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ይግባኝ መዛግብት በማጣመር 
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካቾች ያቀረቡትን የይግባኝ ቅሬታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 
በላሊ በኩሌ ተጠሪ አንዯኛ አመሌካች ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘበት የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 
የእስራት ቅጣት ብቻ ሣይሆን የገንዘብ መቀጮ የሚዯነግግ ነው በማሇት የቀረበውን ይግባኝ 
በመቀበሌ የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 45 መሠረት በማዴረግ የገንዘብ ቅጣቱን አስሌቶ አንዯኛ 
አመሌካች ብር 604,546.74 /ስዴስት መቶ አራት ሺህ አምስት መቶ አርባ ስዴስት ብር ከሰባ 
አራት ሣንቲም/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አንዯኛ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ወዯ ይግባኙ የሚያስገባ በቂ ምክንያት የላሇ 
መሆኑን በመግሇፅ የአመሌካችን ይግባኝ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ 
አንቀፅ 1 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች የሰበር አቤቱታው በሰበር ማጣሪያ ችልት 
ውዴቅ ከተዯረገው ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር ሚያዝያ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. በጋራ ባቀረበው 
የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ሆኖ ባሌተገኘበት የሔግ ዴንጋጌ ቅጣት የወሰነበት 
መሆኑን የገሇፀ ሲሆን በተሇይ ይግባኝ ሰሚው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአዋጅ ቁጥር 285/94 
አንቀፅ 49 በመተሊሇፌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው በእስራት ቅጣት ብቻ እንዯሚቀጣ የሔጉ 
ዴንጋጌ በግሌፅ ዯንግጎ እያሇ ዴንጋጌው በጣምራነት ገንዘብ መቀጮ እንዯሚያስቀጣ አዴርጎ 
የተረጎመው መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግሌፅ የሆነውንና 
ትርጉም የማያስፇሌገውን የሔግ ዴንጋጌ በመተርጎም በአስተዲዯራዊ ቅጣት ሉወስን የሚገባውን 
የገንዘብ መቀጮ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው ሉከፌሇው የሚገባው የወንጀሌ መቀጮ ነው 
በማሇት የገንዘብ ቅጣቱን የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 45 መሠረት በማስሊት የሰጠው ውሣኔ 
የሔጋዊነት መርህን የሚጥስና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ዴንጋጌ 
በአቀራረፅም ሆነ በይዘቱ ጥፊተኛው በእስራት ቅጣት ብቻ ሣይሆን በመቀጮ የሚቀጣ መሆኑን 
የሚዯነግግ ነው በማሇት ሰኔ 9 ቀን 2003 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሰኔ 21 
ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ የተያዘውን ጭብጥ ማሇትም አንዯኛ አመሌካች በእስራትና በመቀጮ 
እንዱቀጣ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

የተጨማሪ እሴት ታክስን ተግባራዊ ሇማዴረግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 285/1994 አስራ ሶስት 
ክፌልችና 66 አንቀፆች ያለት መሆኑን የአዋጁን ዴንጋጌዎች በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
የአዋጅ ቁጥር 285/94 አቀራረፅና አዯረጃጀት ስንመሇከት አዋጁ በአስራ ሶስት ክፌልች የተዯራጀ 
ነው፡፡ የአዋጁ ክፌሌ አንዴ ትርጓሜና ላልች ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎችን የያዘ ሲሆን የአዋጁ ክፌሌ 
ሁሇት ታክስ ስሇመጣሌና ከታክስ ነፃ ስሇሚሆኑ ግብይቶች ይዯነግጋሌ፡፡ የአዋጁ ክፌሌ ሶስት 
ታክስ የሚከፇሌባቸው አቅርቦቶች የሚከናወኑበት ቦታ ጊዜና ዋጋ ገዥነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
የያዘ ነው፡፡ ክፌሌ አራት ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ ዕቃዎች እሴትና የገቡበትን ጊዜ የሚመሇከቱ 
ዴንጋጌዎችን የያዙ ሲሆን ክፌሌ አምስት ስሇምዝገባ የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን የሚዯነግግ ነው፡፡  

የአዋጁ ክፌሌ ስዴስት ስሇታክስ ስላት የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን የያዘ ሲሆን ክፌሌ ሰባት 
ስሇተጨማሪ እሴት ታክስ አስተዲዯራዊ ሥርዓት ገዥነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ያካተተ ሆኖ 
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እናገኘነዋን፡፡ የአዋጁ ክፌሌ ስምንት የታክስ አሰባሰብና አፇፃፀም የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን፣ 
በክፌሌ ዘጠኝ ስሇ ሂሳብ ሰነድች በክፌሌ አስር ይግባኝ ስሇሚቀርብበት ሥርዓት ገዥነት ያሊቸውን 
ዴንጋጌዎች ይዟሌ፡፡ የአዋጁ ክፌሌ አስራ አንዴ ስሇ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች በሚዯነግጉ 
ዴንጋጌዎች የተዋቀረ ሲሆን ክፌሌ አስራ ሁሇት የወንጀሌ ጥፊቶችን የሚዘረዝር ዴንጋጌ ነው፡፡ 
የአዋጁ ክፌሌ አስራ ሶስት ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎችን የሚዯነግግ ነው፡፡  

አከራካሪው አንቀፅ 49 በአዋጁ በአስራ ሁሇተኛው ክፌሌ ውስጥ የተዯነገገ ዴንጋጌ ሲሆን ይዘቱን 
ስንመሇከተው “ሔጉን በመጣስ ታክስ ስሊሇመክፇሌ” የሚሌ ርዕስ ተሰጥቶታሌ፡፡ ዴንጋጌው “ሔግን 
በመጣስ የተሰበሰውን ታክስ ያሊሳወቀ ወይም የሚፇሇግበትን ታክስ ያሌከፇሇ ወይም መንግስትን 
ሇማጭበርበር በማሰብ የማይገባውን ተመሊሽ ታክስ የጠየቀ ማንኛውም ሰው ወንጀሌ እንዯፇፀመ 
ይቆጠራሌ፡፡ ስሇሆነም በዚህ አዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ መሠረት ከሚጣሌበት በተጨማሪ ጥፊተኛ 
መሆኑ ሲረጋገጥ ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት ይቀጣሌ” በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  

የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ዴንጋጌ የእንግዚኛ ቅጅ A person who evades the 
declaration of payment of tax, or a person who, with intention to defraud the 
government; applies for refund he is not entitled to, commits an offence and, in 
addition to any penalty under section 11, may be prosecuted and on conviction, 
be subject to a term of imprisonment of not less than five/5/ years” የሚሌ ይዘት 
ያሇው ነው፡፡ 

ከሊይ የተገሇፀው የአዋጅ አንቀፅ 49 ዴንጋጌ ሔግን በመጣስ የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ 
ያሊሳወቀ፣ ወይም የሚፇሇግበትን ታክስ ያሌከፇሇ ወይም መንግስት ሇማጭበርበር በማሰብ 
የማይገባውን ተመሊሽ ታክስ የጠየቀ ሰው በክፌሌ አስራ አንዴ የተዘረዘረውን አስተዲዯራዊ ቅጣት 
የሚያስቀጣ ፌታብሓራዊ ጥፊት የፇፀመ መሆኑ በተጨማሪ ወንጀሌ እንዯፇፀመ የሚቆጠርና 
በወንጀሌም ተጠያቂ እንዯሚሆን የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ ሆኖም አንቀፅ 49 ዴንጋጌን 
በመተሊሇፌ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው ሊይ የሚጣሇው የወንጀሌ ቅጣት ከአምስት 
ዓመት የማያንስ የእስራት ቅጣት መሆኑን ዴንጋጌው “በመሆኑም በዚህ አዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ 
መሠረት ከሚጣሌበት በተጨማሪ ጥፊተኛ መሆኑ ሲረጋገጥ ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት 
ይቀጣሌ” በማሇት የዯነገገውንና በእንግሉዝኛ ቅጅ “in addition to any penalty under section 
11, may be persecuted and on conviction to subject to the term of imprisonment 
not less than five years” ከሚሇው የዴንጋጌው አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት እንችሊሇን፡፡  

የታክስ አሰባሰብ ሥርዓቱን በሚያስተዲዴረው ባሇሥሌጣን መሥሪያ ቤት በአዋጁ ክፌሌ አስራ 
አንዴ ከአንቀፅ 45 እስከ አንቀፅ 47 የተዯነገጉትን አስተዲዯራዊ ቅጣቶች ሇመወሰንና ሇማስከፇሌ 
ግብር ከፊዩ በአዋጁ የተመሇከቱትን ግዳታዎች ያሌተወጣ መሆኑን በማረጋገጥ የሚወስነው 
ሲሆን አስተዲዯራዊ ቅጣቱን ሇመወሰንና ቅጣቱን ሇማስፇፀም የግብር ከፊዩ በወንጀሌ መከሰሱና 
በፌርዴ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘቱ አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ግብር ከፊዩ የተጨማሪ እሴት 
ታክስ አስተዲዯር ሥርዓት የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ ሥሌጣን ባሇው የመንግስት 
መሥሪያ ቤት በአዋጁ በክፌሌ አስራ አንዴ ከተዯነገጉት አስተዲዯራዊ ቅጣቶች በአንዯኛው ወይም 
በሁለም የተቀጣ መሆኑ፣ በዚያው ጉዲይ የሚቀርብበትን የወንጀሌ ክስና ቅጣት የማያስቀርሇት 
መሆኑን አንቀፅ 49 ግሌፅ የሚያዯርግ ዴንጋጌ ነው፡፡  
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አዋጅ ቁጥር 49 ግብር ከፊይ በአዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ ከተዯነገጉት አስተዲዯራዊ ቅጣቶች 
በአንዯኛው ወይም በሁለም መቀጣቱ በወንጀሌ ከመከሰስና ተጠያቂ ከመሆን የማያስቀር መሆኑን 
ከሚዯነግግ ውጭ በአንቀፅ 49 ጥፊተኛ ሆኖ በተገኘ ሰው ሊይ የወንጀለን ጉዲይ ያየው ፌርዴ 
ቤት ጥፊተኛውን ከአምስት ዓመት በማያንስ የእስራት ቅጣትና በአዋጅ ክፌሌ አስራ አንዴ 
የተዯነገገውን የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ውሣኔ መስጠት የሚችሌ መሆኑን የሚዯነግግ የሔግ 
ዴንጋጌ አሇመሆኑን ከሊይ በዝርዝር ያየነው የአዋጁን አወቃቀር የዴንጋጌውን አቀራረፅና ይዘት 
በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤት በሔግ በግሌፅ ከተዯነገገው በቀር የወንጀሌ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን 
መወሰን እንዯማይችሌ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2 በሁሇተኛው ፒራግራፌ 
ተዯንግጓሌ፡፡ ችልቱ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 3 በሚዯነግገው መሠረት ዴንጋጌውን 
አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ሲያውጅ ሔግ አውጭው ሉዯርስበት ያሰበውን ግብና 
የዴንጋጌውን መንፇስና ዓሊማ ሇመረዲት የኢፋዱሪ የሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር 
285/94 ከማወጁ በፉት በረቂቅ አዋጁ ሊይ ውይይት ያዯረገበትን ቃሇጉባኤ በማስቀረብ 
ተመሌክቷሌ፡፡ የሔግ አውጭ ምክር ቤት ውይይት ቃሇ ጉባኤ የሚያስረዲው ሔግ አውጭው 
በፌርዴ ቤት የሚወሰኑ ቅጣቶችና አስተዲዯራዊ ቅጣቶችና ውሣኔዎችን የማጣመር ሀሳብና 
ፌሊጎት የላሇው መሆኑን ነው፡፡ ሔግ አውጭው ሔጉን ሲያወጣ ባዯረገው ውይይት አስተዲዯራዊ 
ውሣኔዎችና ቅጣቶች በተጨማሪ እሴት ታክስ አስተዲዯር ሥርዓት ውስጥ የራሱ የሆነ ዴርሻና 
ዓሊማ ያሇው፣ በፌርዴ ቤቶች ከሚወሰኑ ውሣኔዎችና ቅጣቶች ጋር ሳይያያዝ መታየት የሚገባው 
መሆኑን የሚያከራሩ ሀሳቦች እንዲለበት ተረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም አንቀፅ 49 “በዚህ አዋጅ ክፌሌ 
አስራ አንዴ መሰረት ከሚጣሌበት በተጨማሪ” የሚሇው ቃሌ ወይም በእንግሉዝኛው ‘’in 
addition to any penalty under section 11’’ የሚሇው አገሊሇጽ ግብር ከፊዩን በአዋጁ ክፌሌ 
አስራ አንዴ ከተዘረዘሩት አስተዲዯራዊ ቅጣቶች በአንደ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ቅጣቶች 
መቀጣቱ በወንጀሌ ከመከሰስና ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘ ከአምስት ዓመት በማያንስ እስራት 
መቀጣቱን የማያስቀርሇት መሆኑን ሇማሣየት የገባ እንጅ፣ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው 
ከአምስት ዓመት በማያንስና በአዋጁ ክፌሌ አስራ አንዴ መሠረት እየተሰሊ በመቀጮ የሚቀጣ 
መሆኑን ሇመዯንገግ የገባ አሇመሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ከሊይ የገሇፅነውን አተረጓጎም ሔግ አውጭው የገንዘብና የእስራት ቅጣትን በጣምራ ሲዯነግግ፣ 
ዴንጋጌዎቹን ሇመቅረፅ የተጠቀመባቸውን የሔግ አቀራረፅ ጭብጦች የሚያጠናክሩ ናቸው፡፡ ሔግ 
አውጭው በአዋጅ ቁጥር 50 ንዐስ አንቀፅ 2/ሀ/….ከአንዴ ሺህ ብር በማያንስ ከብር ሃያ ሺህ 
በማይበሌጥ መቀጫና ከአንዴ ዓመት በማያንስ ከሶስት ዓመት በማይበሌጥ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 
በአንቀፅ 50 ንዐስ አንቀፅ 2/ሇ/…ከብር ሃያ ሺህ በማያንስና ከብር መቶ ሺህ በማይበሌጥ የገንዘብ 
መቀጮና ከሶስት ዓመት በማያንስና ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ እስራት ይቀጣሌ” በማሇት 
የገንዘብ መቀጮውንና የእስራት ቅጣቱን በጣምራ የሚወስኑ ቅጣቶች መሆናቸውን በግሌፅ 
በማስቀመጥ ከተጠቀመባቸው የሔግ አቀራረፅ ጥበቦች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 ከእስራት ቅጣት 
ጋር በጣምራ ጥፊተኛው በገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው በማሇት የሰጠው 
የሔግ ትርጉም የወንጀሌ ሔጉን አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 የዴንጋጌውን አቀራረፅ ይዘት፣ 
መንፇስና ዓሊማ እንዯዚሁም ሔግ አውጭው ሉያሣካው የፇሇገውን ግብ ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባና 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

www.abyssinialaw.com



531 
 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰራውን የሔግ 
ስህተት ሳያርም ማሇፈ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ሇአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49 የሰጡት የሔግ ትርጉምና ሇሔጉ የሰጡትን 
ትርጉም መነሻ በማዴረግ የወሰኑት የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው   ሳ   ኔ 
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በአንዯኛው አመሌካች ሊይ የሰጡት ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በአንዯኛው አመሌካች ሊይ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት 

ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. አንዯኛው አመሌካች ጥፊተኛ ሆኖ ሇተገኘባቸው ወንጀልች ብር 150,000 /አንዴ መቶ ሃምሳ 

ሺህ ብር/ መቀጮ ይክፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  
4. አንዯኛው አመሌካች በቁጥር 3 ከተወሰነው መቀጮ ውጭ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ጨምሮ 

የወሰነውን ብር 454,546.74 /አራት መቶ ሃምሳ አራት ሺህ አምስት መቶ አርባ ስዴስት ብር 
ከሰባ አራት ሣንቲም/ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ 65361 
                                                     ሚያዚያ 9 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገብረሥሊሴ 

     አሌማው ወላ 

     ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፌሳ 

   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዘመነ ዮሏንስ ጀኔራሌ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ ሙለጌታ ፀጋዬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዲውዴ ኢብራሂም ጠበቃ ክፌላ ታዯሰ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ መርምሮ 
ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የመጋዘን ኪራይ ውሌ አከፊፇሌ የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪ 
ሇተከራየው መጋዘን የስዴስት ወር ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ ስምንት ሺህ ብር) እንዱከፌሇው 
ተጠሪ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ይህንን ገንዘብ የምከፌሇው፣ የመንግስት ግብር ቅናሽ ተቀንሶ 
መሆን ይገባዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ግብር ሣይቀንስ ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ግብር ሣይቀንስ የቤቱን ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ 
ስምንት ሺህ ብር) ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የውሣኔ አዋጅ ቁጥር 286/1994 ዴንጋጌዎችን 
የሚጥስና በእኔም ሊይ የወንጀሌ ተጠያቂነት እና አስተዲዯራዊ ቅጣት የሚያስከትሌ ስሇሆነ በሰበር 
ይታረም በማሇት የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ የግብር እዲውን እኔ 
ከፌያሇሁ፡፡ እሱ የኪራይ ውለን አስመዝግቤያሇሁ፡፡ ስሇዚህ አመሌካች የሚቀነስበት ምክንያት 
የሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ ከጠቅሊሊ ግብር መክፇሊቸው አመሌካች ቀንሶ 
እንዱያስቀር በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ የሚያስቀር አይዯሇም በማሇት የመሌስ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡ ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረቡት የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 
በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የተጠሪን መጋዘን በወር ብር 
13,000 (አስራ ሶስት ሺህ ብር)  የተከራየ መሆኑና አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፌሇው የስዴስት 
ወር ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ ስምንት ሺህ ብር) እዲ ያሇበት መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ 
አመሌካችና ተጠሪን የሚያከራክራቸው አመሌካች የኪራይ ገንዘቡን በጥቅለ ሇተጠሪ የመክፇሌ 
ግዳታ አሇበት ወይስ በአዋጅ ቁጥር 286/1994 መሠረት መቀነስ የሚገባውን ግብር ቀንሶ 
ቀሪውን ሉከፌሌ ይገባዋሌ የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 
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አመሌካች ማናቸውንም የአገሌግልት ግዥ ሲፇፀም ሻጩ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ካሇው 
የገዛውን አገሌግልት ወይም እቃ ዋጋ ሁሇት ፏርሰንት፣ሻጭ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ከላሇው 
ሰሊሳ ፏርሰንት ቀንሶ በማስቀረት ሇግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት 
መሆኑ በአዋጅ 286/94 አንቀጽ 83 እና አንቀጽ 91 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር 
ባዯረግሁት የኪራይ ውሌ፣ ግብር የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ተከራይ ሣይሆን አከራዩ መሆኑ 
በግሌጽ ተመሌክቷሌ የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 
 
ተዋዋይ ወገኖች የሚዋዋለበትን ጉዲይ እንዯመሰሊቸው የመወሰን መብት (የመዋዋሌ) ነፃነት 
የሚኖራቸው ህግ ከወሰናቸውና ከከሇከሊቸው ነገሮች ውጭ ባለ ጉዲዩች እንዯሆነ የፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 1711 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የተጠሪን መጋዘን የተከራየው አመሌካች 
ሇተጠሪ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ የመንግስት ግብር ቀንሶ የማስቀረት ግዳታ እንዲሇበት 
በአዋጅ ቁጥር 286/1994 በአንቀጽ 56 እና አንቀጽ 91 በግሌጽ ተወስኗሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ 
ህግ በአስገዲጅነት የዯነገገውን ግዳታ ሇማስቀረት የሚችሌ ውሌ የመዋዋሌ መብት የሊቸውም፡፡ 
አመሌካችና ተጠሪ በህጉ በአስገዲጅነት የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ውሌ ተዋውሇው  ቢገኙ ውለ 
ህግን የሚቃረን በመሆኑ ፇራሽና ሔጋዊ ውጤት የላሇው መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 286/1994 
አንቀጽ 56 እና አንቀጽ 91 ዴንጋጌዎችና ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1716 ዴንጋጌዎች ጋር 
በማጣመርና በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 ዓ.ም የተጣሇበትን ህጋዊ ግዳታ 
በመተሊሇፌ ሇተጠሪ ከሚከፌሇው የኪራይ ገንዘብ ግብር ሣይቀንስ እንዱከፌሇው ተጠሪ ያቀረበውን 
ጥያቄ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1718 ዴንጋጌ መሠረት ተቀባይነት የላሇው መሆኑን በመግሇጽ 
ውዴቅ ማዴረግ ሲገባቸው አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አስገዲጅ ዴንጋጌዎች መሠረት 
የግብር ገንዘብ ሣይቀንስ የስዴስት ወር የቤት ኪራይ ብር 78,000 (ሰባ ስምንት ሺህ ብር) 
የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 

ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. አመሌካች ተጠሪ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ካቀረበ ሁሇት ፏርሰንት ተጠሪ የግብር ከፊይ 

መሇያ ቁጥር ካሊቀረበ ሰሊሣ ፏርሰንት በመቀነስ የስዴስት ወር የመጋዘን ኪራይ ሇተጠሪ 
የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/ዮ 
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 የሰ/መ/ቁ 72824 

                                                       ሏምላ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                        ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ስሊሴ        

                              አሌማው ወላ 

                              ዓሉ መሏመዴ 

                              ነጋ ደፉሳ 

                              አዲነ ንጉሴ    

አመሌካች፡-የቦላ ክፌሇ ከተማ ገቢዎች ፅ/ቤት 

ተጠሪ፡-አቶ ሚሉዮን አሰፊ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ አንዴ በሔጉ አግባብ ዯረጃው ተሇይቶ ግብሩን ሲከፌሌ የቆየ ግብር ከፊይ የገቢ መጠኑ 
ሲሻሽሌ  የግብር ከፊይነቱ ዯረጃ ሇወጥ የሚወሰነው በግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ነው ወይስ 
በግብር ከፊዩ ነው? የሚሇውን ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሲሆን በዚህ አካሌ ይግባኝ ያቀረቡት የአሁኑ 
ተጠሪ ናቸው፡፡ተጠሪ ሇዚህ አካሌ ባቀረቡት የይግባኝ ቅሬታ በጥብቅና አገሌግልት የጥብቅና 
ፇቃዴ በዯረጃ  "ሏ" ከፊይነት ያወጡ መሆኑ፣የአሁኑ አመሌካች መስሪያ ቤት ከዯረጃ "ሏ" ግብር 
ከፊይነት ወዯ ዯረጃ "ሇ" ግብር ከፊይነት እንዱሻሻሌ የሰጠው ውሳኔ ሳይኖር ተርን ኦቨር ታክስ 
አሳውቀህ አሌከፇሌህም፣የ ዯረጃ ሇ ግብር ከፊይ ሁነህ መዝገብ ሳትይዝ ቀርተሃሌ በሚሌ 
መዝገብ ባሇመያዝ ቅጣት የጣሇባቸው መሆኑንና ይህ ተግባር ከአዋጁ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 
48(1)፣89(1) እና ከዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 22(2)  ዴንጋጌዎች አንፃር ሔጋዊ 
ያሇመሆኑን ገሌፀው የአመሌካች መስሪያ ቤት ውሳኔ እንዱሻርሊቸው ዲኝነት 
ጠይቀዋሌ፡፡ጉባኤውም የአሁኑ አመሌካች መሌስ እንዱሰጥበት ያዯረገ ሲሆን አመሌካች ባቀረበው 
መሌስም ተጠሪ አመታዊ ገቢያቸው ከብር 100,000.00 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) በሊይ በመሆኑ 
የዯረጃ "ሇ" ግብር ከፊይ መሆናቸውን እንዯሚያሳይ፣የዯረጃ ሇ ግብር ከፊይ ዯግሞ የተጨማሪ 
እሴት ታክስ ተመዝጋቢ እስካሌሆነ ዴረስ በዯረጃው የሚጣሇውን ማንኛውንም ታክስ መክፇሌ 
እንዯሚኖርበት፣ በዚህም መሰረት በተቀመጠው የመክፇያ ወቅት ሉከፌለ እንዯሚገባ ስሇሚታወቅ 
ሉከፌለ እንዯሚገባ፣ ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱም በወቅቱ ባሌከፇሇውና ሉከፇሌ በሚገባው ግብር 
መነሻነት መዝገብ ካሇመያዝ መቀጫ መጣለ በሔግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት መሆኑን፣ተርን 
ኦቨር ታክስ በአዋጅ ቁጥር 308/1995 አንቀፅ 3 መሰረት ከታክስ ነፃ ካሌተዯረገ በቀር በተጨማሪ 
እሴት ታክስ ያሌተመዘገቡ ሰዎች ከአገር ውስጥ በሚሸጧቸው እቃዎችና አገሌግልት ሊይ ተርን 
ኦቨር ታክስ እንዯሚከፇሌ በግሌፅ የተቀመጠና ተጠሪ ቅሬታ በቀረበባቸው ዘመናት የተጨማሪ 
እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ባሇመሆናቸው የተርን ኦቨር ታክስ የመክፇሌ ግዳታ 
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እንዯአሇባቸው፣መዝገብ ባሇመያዝ የተጣሇው ቅጣትም ከዯረጃ "ሏ" ግብር ከፊዮች በስተቀር 
በንግዴ ስራ ሊይ የተሰማሩ በሙለ /በከፉሌ/ የሚከራዩ ሔንጻዎች ባሇቤት የሆኑ የሑሳብ 
መዝገብና ሰነድችን የመያዝ ግዳታ በህግ የተጣሇባቸው መሆኑን፣ማናቸውም የግብር ከፊይ 
ሇአንዴ የተወሰነ የግብር ዘመን መያዝ የሚገባውን ተገቢ የሂሳብ መዝገብና መግሇጫ ያሌያዘ 
እንዯሆነ የተወሰነበትን ግብር 20% መቀጫ እንዯሚከፌሌ በሔጉ መመሌከቱን፣ተጠሪውም የዯረጃ 
"ሇ" ግብር ከፊይ በመሆናቸው የሂሳብ መግሇጫ ሇመያዝ ግዳታ ባሇመወጣታቸው የተቀጡ 
መሆኑንና ይህንንም ሇማዴረግ የአሁኑ አመሌካች በሔጉ ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን ዘርዝሮ 
ተከራክሯሌ፡፡ ክርክሩ በዚኅ መሌክ የቀረበሇት ጉባኤም ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ የዯረጃ "ሇ" 
ከፌይነት ዯረጃውን ራሱ መሇወጥ ነበረበት የሚሇው የአሁኑአመሌካች ክርክር የሔግ ዴጋፌ 
የላሇው መሆኑንና ከ1999 እስከ 2001 ዓ.ም. ዴረስ ያሇውን ፌሬ ግብር አመሌካች ከተጠሪ 
ሙለ በሙለ ከተቀበሇ በኋሊ መቀጫው መወሰኑ የህግ ዴጋፌ እንዯላሇው በምክንያትነት ይዞ 
የአመሌካችን ውሳኔ ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪ መቀጫውን ሉከፌለ አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡በዚኅ 
ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ 
ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ተጠሪ የግብር ከፊይነት የዯረጃ ሇውጡን ራሳቸው አውቀው የዯረጃ ሇ 
ግብር ከፊይ በሔጉ የተጣሇበትን ግዳታ መወጣት ሲገባቸው የአሁኑ አመሌካች መስሪያ ቤት 
የዯረጃ ሇውጥ ውሳኔ አሊሳወቀኝም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክርና የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 
የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ አይዯሇም የሚሌ ምክንያት በመያዝ የጉባኤውን ውሳኔ በመሻር በመቀጫ 
ሊይ የአሁኑ አመሌካች መስሪያ ቤት በተጠሪ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ አስመሌክቶ ጉባኤው 
የመሰሇውን እንዱወስን ጉዲዩን መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ የሠበር 
አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የዯረጃ ሇውጥ 
ውሳኔ መሰጠት ያሇበት በግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት እንጂ በግብር ከፊዩ ሉሆን አይገባም በሚሌ 
ምክንያት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ተሸሮ የጉባኤው ውሳኔ በዴምጽ 
ብሊጫ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ የዯረጃ "ሏ" ግብር ከፊይ ሁነው ቆይተው 
ገቢያቸው ማዯጉን ራሳቸው አውቀው በዯረጃ ሇ ፌሬ ግብሩን ሲከፌለ ከቆዩ በኋሊ የዯረጃ ሇውጥ 
ስሇመኖሩ አመሌካች መስሪያ ወስኖ ስሊሊሳወቀኝ በዯረጃ "ሇ" ግብር ከፊይነት መዝገብ የመያዝ 
ግዳታ የሇብኝም በማሇት የሚያቀርቡትና በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አብሊጫ ዴምፅ 
ተቀባይነት ያገኘው ክርክር ሔጋዊ ዴጋፌ የሇውም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው 
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ስሇመሆኑ ታምኖ ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጽሐፌ በሰጡት መሌስ የአመሌካች መስሪያ 
ቤት ክርክር የሔግ ዴጋፌ የላሇው መሆኑን ያሳያለ ያሎቸውን ምክንያቶችን አንስተው 
ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች መስሪያ ቤት ነ/ፇጅም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ 
መሌሱን አቅርበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙኝ 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም የግብር ከፊይ ዯረጃ ሇውጥ መኖሩን 
የመወሰን ስሌጣን የግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ስሌጣን ነው? ወይስ የግብር ከፊዩ ነው? 
የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
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ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የተሰማሩበት የገቢ ማስገኛ ስራ 1ኛ ዯረጃ የጥብቅና 
ስራ ሲሆን የተጠየቁትም የ1999፣2000 እና የ2001 ዓ.ም. የግብር ዘመን መዝገብ ባሇመያዛቸው 
ቅጣት እንዱከፌለ እንዱሁም በ1999 እና 2000 ዓ.ም. የግብር ዘመን የተርን ኦቨር ታክስ ፌሬ 
ግብር፣ገቢን ባሇማስታወቅ ግብር በጊዜ ባሇመክፌሌ ቅጣት እንዯተወሰነባቸው የአመሌካች መስሪያ 
ቤት የውሳኔ ማስታወቂያ የሚገሌጽ መሆኑን ተጠሪ የአመሌካች መስሪያ ቤትን ውሳኔ 
እየተቃወሙ ያለት የዯረጃ ሏ ግብር ከፊይ በመሆን ገቢዬን ሳሌዯብቅ ያስታወቅሁና የተወሰነውን 
ግብር የከፇሌኩ ስሇሆነ ግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ዯረጃዬን ሳይሇውጥ በዯረጃ ሇ ግብር 
ከፊይ፣የተርን ኦቨር ታክስ ክፇሌ፣ገቢ ባሇማስታወቅና በጊዜ ባሇመክፇሌ እንዱሁም መዝገብ 
ባሇመያዝ ሌቀጣ አይገባም በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት የሚያሳይ 
መሆኑን፣ተጠሪ አመታዊ ገቢአቸው ብር 100,000.00 ስሇመሆኑ ገሌፀው በዚህ አግባብ ጥሬ 
ግብሩን ሲከፌለ የነበሩ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ መረጋገጡን ነው፡፡ 

በመሰረቱ ግብር አስፇሊጊነቱ ዘርፇ ብዙ በመሆኑ ሔጉ ይህንኑ የግብር አስፇሊጊነት ግንዛቤ ውስጥ 
በማስገባትና የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ውጤታማና ቀሌጣፊ ሇማዴረግ በማሰብ በግብር ከፊዩም 
በአጠቃሊይ፣እንዯታክስ ከፊይነቱ ዯረጃና እንዯ ታክሱ አይነት በታክስ ከፊዩ ሊይ የጣሇው ግዳታ 
ያሇ ሲሆን በግብር ሰብሰቢ መስሪያ ቤት ሊይም የጣሇው ግዳታ መኖሩ የሚታወቅ ነው፡፡ሁለም 
የግብር ከፊይ ተገቢ በሆነው የሂሳብ አያያዝ ስርኣትና የታክስ ባሇስሌጣኑ በሚያስቀምጠውና 
በሚፇቀዯው አኳኋን የሑሳብ መዛግብትንና ዯጋፉ ሰነድችን አሰናዴቶ በስራ ሂዯቱ መጠቀም 
ግዳታው ተብል ከሚጠቀሱ ነጥቦች አንደ ስሇመሆኑ ከገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994  እና 
ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው አዋጅ ቁጥር 608/2001፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ 
ቁጥር 285/1994 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው አዋጅ ቁጥር 609/2001፣ ከተርን ኦቨር 
ታክስ አዋጅ ቁጥር 308/1995  እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው አዋጅ ቁጥር 
611/2001፣ከኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር 307/1995 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው 
አዋጅ ቁጥር 610/2001 እንዱሁም ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 78/1994 እና በስራ 
ሊይ ካለት ላልች  አዋጆች፣ዯንቦች፣መመሪያዎች ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 

ከሊይ የተዘረዘሩት ሔጎችን ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤትን ከአቋቋመው አዋጅ ቁጥር 587/2001 
ጋር አንዴ ሊይ ስንመሇከትም ግብር ሰብሰቢ መስሪያ ቤት ግብር የሚሰበሰብበትን ጊዜና 
ቦታ፣እያንዲንደ ግብር ከፊይ የሚከፌሇውን የግብር መጠን እንዱሁም ግብር የሚሰበሰብበትን 
ሁኔታ የግብር መስብሰቢያ ጊዜ ከመዴረሱ በፉት በማያሻያማና ግሌፅ በሆነ ሁኔታ ሇግብር 
ከፊዩቹ ማሳወቅ ያሇበት መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ይህ በታክስ ስርዓት ግሌጽነት እንዱኖር 
የሚያዯርግ ሲሆን በታክስ ሔግ ጽንሰ ሀሳብም ሙለ ተቀባይነት ያሇውና በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ 
መንግስት አንቀፅ 12 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ አንፃር ሲታይም በአግባቡ ሉተገበር የሚገባው 
ጉዲይ ነው፡፡ከሊይ የተጠቀሱት ሔጎች፣ዯንቦችና በስራ ሊይ ያለ መመሪያዎች በአጠቃሊይ ሲታዩ 
ሇግብር ሰብሰቢው መስሪያ ቤት ስሌጣን ሰጪ ሲሆኑ መስሪያ ቤቱ ግብርን በወቅቱ 
የማስከፇሌ፣ግብር ከፊዩቹ የገቢና ወጪ ሰነዴ ካሌያዙ የግብር ክፌያ መጠንም ተምኖ 
የማስከፇሌን፣ግብር ከፊዩ በግብሩ አከፊፇሌ ስርኣት የግብር ህጎችን፣ዯንቦችንና አግባብነት 
ያሊቸውን መመሪያዎችን ጥሶ ከሆነ በሔግ እንዱጠየቅ ማዴረግን፣የግብር ከፊዩን ንብረት 
መያዝንና የመሳሳለት ስሌጣንና ተግባራት ያለት መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡እነዚህን ስሌጣንና 
ተግባራት ሇመወጣት ዯግሞ ግብር ከፊዬችን ዯረጃውን የመሇየት እና በተገቢው መንገዴ ማሳወቅ 
ያሇበት መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ሔጉ በግብር ከፊዩ ሊይ ከጣሊቸው መሰረታዊ ግዳታዎች መካከሌ 
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ገቢን ማሳወቅና በሔጉ አግባብ ግብሩን መክፇሌ ነው፡፡ገቢን የማሳወቅ ተግባር ሇግብር ከፊዩ ዯረጃ 
አወሳሰን ወሳኝ ሂዯት ሲሆን ግብርን ሇመክፇሌም ቀዴሞ መሟሊት ያሇበት ሁኔታ ነው፡፡ይህ 
የማሳወቅ ተግባር ዯግሞ በሔጉ አግባብ ሇእያንዲንደ የግብር አይነት በሔግ በተቀመጠሇት ጊዜና 
ባሇስሌጣኑ ተገቢ ነው ባሇው መንገዴ ተገቢውን ማስረጃ /ቅፅ /በመሙሊት መካሄዴ ያሇበት ጉዲይ 
ነው፡፡በአግባቡ ያሌተያዘ መዝገብም ሆነ በሔግ በተወሰነው ጊዜ ያሌተከናወነ ገቢውን አሳውቆ 
ግብር መክፇሌ ዴርጊት መቀጫን የሚያስከፌሌ ከመሆኑም በሊይ በወንጀሌ ጭምር ሉያስቀጣ 
የሚችሌ ነው፡፡ 

በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 11፣ 14 እና 17 ዴንጋጌዎች ስር እንዱሁም በዯንብ 
ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 18 ስር የግብር ከፊዮች ዯረጃ ተዘርዝሯሌ፡፡እነዚህ ዴንጋጌዎች ሇግብር 
ከፊዮች ዯረጃ መሰረት ያአዯረጉት አንደ መነሻ የግብር ከፊዩን የአመታዊ ገቢ መጠን ነው፡፡የዯንብ 
ቁጥር 78/1994  የእያንዲንደ ዯረጃ ግብር ከፊይ ስሊሇበት ግዳታ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡በዚህም 
መሰረት የዯንቡ አንቀፅ 19 መዝገብ የመያዝ ግዳታ ያሇባቸው  ግብር ከፊዮች ዯረጃ "ሀ" እና 
ዯረጃ "ሇ" መሆናቸውን የሚያሳይ ሲሆን የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 48(1) ዴንጋጌ የዯረጃ 
"ሏ" ግብር ከፊዮች መዝገብ የመያዝ ግዳታ የላሇባቸው መሆኑን ሲዯነግግ የተርን ኦቨር ታክስ 
አዋጅ ቀጥር 308/1995 አንቀፅ 10 ዯግሞ የተርን ኦቨር ታክስ ማስታወቂያ ማቅረብና ታክሱን 
የመክፌሌ ግዳታ የተሇያየ መሆኑን ያሳያሌ፡፡አንዴ ግብር ከፊይ በወጣሇት ዯረጃ መሰረት ግብር 
የመከፌለ ሁኔታ ሉቀጥሌ ወይም ሉሇወጥ የሚችሌበት አግባብ ስሇመኖሩም ዯንብ ቁጥር 
286/1994 በአንቀፅ 22(2) ስር ተዯግንጓሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ አግባብ የግብር ከፊይ ዯረጃ በነበረው 
ዯረጃ እንዱቀጥሌ ወይም እንዱሇወጥ የሚዯረገው ግብር ከፊዩ የሚያቀርበውን 
መግሇጫ፣መረጃዎችንና የአከባቢ ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ ሲሆን ይህ ተግባር በግብር 
አስገቢው ባሇስሌጣን መስሪያ ቤት ሉከናወን የሚችሇው ሇጉዲዩ ያገኛቸውን ማስረጃዎች 
በመመርመርና ክብዯታቸውን በመመሌከት ስሇመሆኑ የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ሔግ 
አውጪው በዯንቡ አንቀፅ 18 ስር ሇግብር ከፊዮቹ ዯረጃ ከአወጣሊቸው በኋሊ በዚሁ አግባብ 
ዯረጃው ቀጣይነት ሉኖር የማይችሌበት አጋጣሚ እንዯሚኖር በመገመት የዯረጃ ሇውጡን 
ባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት ሉወስን የሚችበትን አግባብ በዯንቡ አንቀፅ 22(2) ስር በግሌፅ 
አስፌሯሌ፡፡ይህ ዴንጋጌ ግብር አስገቢው መስሪያ ቤት የዯረጃ ሇውጡን ሉወስን ይችሊሌ ብል 
ፇቃጅነት ባሇው ሁኔታ  መዯንገጉ ግሌፅ ሲሆን ይኸው የዴንጋጌው ቅርፅና ይዘት ግን የዯረጃ 
ሇውጡ በግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ሳይወሰን ቢቀር ግብር ከፊዩ በራሱ የዯረጃ ሇወጡን መወሰን 
ያሇበት ስሇመሆኑ አያስገነዝብም፡፡ግብር ከፊዩ በራሱ ጊዜ የዯረጃ ሇውጡን መወሰን አሇበት ከተባሇ 
በግብር አሰባሰብ ስርዓት ሊይ የራሱ የሆነ አለታዊ ተእፅኖ ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ የሚታመን 
ነው፡፡የኸውም ግብር ከፊዩ ገቢውን አሳንሶ በማቅረብ ሉከፌሌ የሚገባውን ግብር ሳይከፌሌ 
እንዱቀር የማዴረግና በታክሱ ስርዓቱ ሊይ የማጭበርበር ዴርጊት እንዱስፊፊ ሰፉ በር የሚከፌት 
መሆኑ ይታመናሌ፡፡የግብር ሰብሳቢ ባሇስሌጣኑን ከአቋቋመው አዋጅ ቁጥር 587/2001ም ሆነ 
ከገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 38 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው 
የግብር አስገቢው ባሇስሌጣን በግብር ስርዓቱ ሊይ ከፌተኛ የቁጥጥር ስራ በማዴረግ የግብር 
ስርዓቱን ውጤታማና ቀሌጣፊ የማዴረግ ሃሊፉነት ና ተግባር የተሰጠው መሆኑን ሲሆን ይህንኑ 
የባሇስሌጣኑን ሃሊፉነትና ተግባር ውጤታማ እንዱሆን ከግብር ከፊዩ የሚጠበቀው ግዳታ በሔጉ 
የተጣለበትን ግዳታ መወጣት ነው፡፡በግብር ከፊዩ ሊይ በሔጉ የተጣለበት ግዳታዎች 
በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት በወጣሇት ዯረጃ መሰረት ግብሩን በወቅቱ፣በተገቢው  ቦታና ሁኔታ 
መክፇሌ እንጂ ዯረጃውን ጭምር ግብር ከፊዩ አውጥቶ ግብርን እንዱከፌሌ አይዯሇም፡፡ 
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ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ የዯረጃ "ሏ" ግብር ከፊይ ሁነው ከ1999 እስከ 2001 ዓ.ም. 
ዴረስ ያገኙትን ገቢ ሳይዯብቁ  ገቢያአቸውን ሇአመሌካች መስሪያ ቤት ማሳወቃቸው፣ግብር 
ባሇመክፇሌ ወይም አሳንስው በማሳወቃቸው የተወሰነባቸው ቅጣት የላሇ መሆኑ፣በአዋጅ ቁጥር 
308/1995 አንቀፅ 10(2(ሏ)) መሰረት ተጠሪ ግዳታቸውን አሌተወጡም የሚሌ ክርክር 
በአመሌካች በኩሌ ያሇመቅረቡን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው 
ጉባኤው ያረጋገጠው ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች አሁን አጥብቆ የሚከራከረው ተጠሪው 
ገቢያቸው ከብር 500,000.00 (አምስት መቶ ሺህ ብር) በሊይ መሆኑን እያወቁ የግብር ከፊይነት 
ዯረጃቸውን ከዯረጃ "ሏ" ወዯ ዯረጃ "ሇ" ራሳቸው ከፌ አዴርገው በመወሰን የዯረጃ "ሇ" ግብር 
ከፊይ ያሇበትን መዝገብ የመያዝ ግዳታ መወጣት ነበረባቸው በማሇት ነው፡፡ይሁን እንጂ ከሊይ 
በዝርዝር ከተመሇከትናቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ይዘትና አሊማ አንጻር ሲታይ አንዴ ግብር ከፊይ 
ገቢውን በሔጉ አግባብ ሇግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ከማሳወቅ ውጪ ዯረጃውን ራሱ ሉወስን 
እንዯሚገባ በሔጉ ግሌጽ ግዳታ የተጣሇበት ባሇመሆኑና የግብር ከፊዩን ዯረጃ ሇውጥ የመወሰን 
ስሌጣን የግብር አስከፊዩ መስሪያ ቤት በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ ሊይ መቀጮ የሚጥሌበት 
ሔጋዊ መሰረት የሇም፡፡የአመሌካቹ ክርክር የግብር ከፊዩን መብትና ግዳታ ከግብር ሰብሳቢው 
ባሇስሌጣን ሃሊፉነትና ተግባር ጋር ያሊገናዘበና ሇታክስ ስርዓቱ ውጤታማነትና ቀሌጣፊነትም 
አለታዊ ውጤት ያሇው በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ሲሆን የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ 
ችልት የሰጠው ውሳኔ በአንፃሩ የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 38፣የዯንብ ቁጥር 78/1994 
አንቀፅ 18 እና 22፣የአዋጅ ቁጥር 308/19995 አንቀፅ 10(2(ሏ)) እንዱሁም አዋጅ ቁጥር 
587/2001 እና ተቀባይነት ያሊቸውን የታክስ ህግ መርሆችን ያገናዘበ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም 
ምክንያት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 16215 ሏምላ 20 
ቀን 2003 ዓ.ም. በአብሊጫ ዴምፅ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) 
መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የአንዴ ግብር ከፊይ ዯረጃ ሇውጥ ሉወሰን የሚገባው በግብር ከፊዩ ሳይሆን በግብር ሰብሳቢው 
ባሇስሌጣን ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ. 69602 

      የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1.አቶ አካለ አሇሙ  -  ጠበቃ ወሌዯሥሊሴ ብርቱ ጋር ቀረቡ፡፡ 

          2. አቶ ተስፊዬ ጸጋዬ  - ጠበቃ መብራቱ መሇሰ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ ሔግ  -  የቀረበ የሇም፡፡ 

መዝገቡ ከሰ/መ/ቁጥር 69392 ጋር እንዱጣመር የታዘዘ በመሆኑ ሁሇቱም መዛግብት 
ተመርምረው ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ ከጉምሩክ አዋጅ ጋር የተያያዘ የወንጀሌ ጉዲይን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- 1ኛ 
አመሌካች አቶ  አካለ ዓሇሙ እ.ኤ.አ ከ1990 እስከ አፔሪሌ 2004 ዴረስ ከአሜሪካ ቆይተው ወዯ 
አገራቸው ሲመሇሱ በተሰጣቸው የቀረጥና ታክስ ነፃ መብት በመቀጠም የሰላዲ ቁጥር 2-544552 
አ.አ. የሞተር ቁጥር LM7-5892294፣ የሻንሲ ቁጥር 4T23 F 13 C64 UZ 79592 ቶዮታ፣ 
ከጃፒን መኪና አስገብተው ሇአሁኑ ሁሇተኛ አመሌካች አቶ ተስፊዬ ጸጋዬ አሳሌፇው በመስጠት 
እንዱጠቀሙበት ማዴረጋቸውን፣ እንዱሁም ይህንኑ ተሽከርካሪ ቀረጥና ታክስ ያሌተከፇሇበት 
ሇግሌ መገሌገያ የገባ በማንኛውም አገሌግልት ሊይ የማይውሌ መሆኑን እያወቁ ሇብር 
259,000.00 (ሁሇት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ ብር) ሇኢትዮጵያ ሌማት ባንክ መኪናውን 
በመያዣነት በመስጠት ብዴር የወሰደ መሆናቸውን፣ ሁሇተኛ አመሌካች ዯግሞ ከሊይ 
የተገሇጸውን መኪና ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባ መሆኑን እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው 
ከአንዯኛው አመሌካች ተቀብሇው እየተገሇገለበት እያሇ ሔዲር 23 ቀን 2001 ዓ.ም. ከቀኑ በግምት 
9፡00 ሰዓት ሜክሲኮ አዯባባይ ከሚባሇው አካባቢ ሲያሽከረክሩ የተያዙ መሆናቸውን በመዘርዘርና 
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 32(1(ሀ(ሇ)) እና የጉምሩክ ባሇስሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋምና 
አሰራሩን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 60/1989 እንዯተሻሻሇ አዋጅ ቁጥር 368/1995 አንቀፅ 
73(1(ሀ እና ሇ)) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ተሊሌፇዋሌ በሚሌ አመሌካቾች በወንጀሌ 
እንዱጠየቁ ክስ ማቅረቡን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካቾች በዚህ መሌኩ የቀረበባቸውን ክስ ክዴው 
ተከራክረው አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን ማስጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ አመሌካቾች 
እንዱከሊከለ ተዯርጎም የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን በመከሊከያነት አቅርበዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ 
ቤትም የአመሌካቾች መከሊከያ ማስረጃዎች እርስ በርሳቸው የሚጋጩ መሆናቸውን ጠቅሶ የዏቃቤ 
ሔጉን ማስረጃዎችን ሉያስተባብለ የሚችለ አይዯለም በሚሌ ምክንያት ክብዯት ባሇመስጠት 
ውዴቅ አዴርጎ አመሌካቾችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ በቀረበባቸው ክስ መሰረት ጥፊተኛ 
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አዴርጎ አንዯኛውን አመሌካች በዘጠኝ ወር፣ ሁሇተኛውን አመሌካች ዯግሞ በስዴስት ወር 
እስራት፣ እንዱሁም ብር 170,603.21 (አንዴ መቶ ሰባ ሺህ ስዴስት መቶ ሶስት ብር ከሃያ 
አንዴ ሳንቲም) እንዱቀጡ የወሰነ ሲሆን የእስራት ቅጣቱን እያንዲንዲቸው በሁሇት አመት ገዯብ 
ሁነው በውጪ እንዱጨርሱ፣ በኢግዚብትነት የተያዘው መኪና ዯግሞ ሇመንግስት እንዱወረስ 
ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን በተሇያዩ መዛግብት ያስከፇቱ 
ቢሆንም ጉዲዮቹ አንዴ ሊይ ተጣምረው እንዱታዩ ተዯርጓሌ፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘትም አንዯኛው አመሌካች በውጪ አገር ባፇሩት ገንዘብ በአገር ውስጥ ኢንቨስት 
ሇማዴረግ በሔጉ አግባብ ፇቃዴ ወስዯው አከራካሪውን መኪና በመያዣነት በባንኩ መመሪያና 
አሰራር መሰረት ያስያዙ መሆኑና ሇጥገና ሇሁሇተኛው አመሌካች አሳሌፇው የሰጡ መሆኑ 
በሰውና በሰነዴ ማስረጃዎች ተረጋግጦ እያሇ ጥፊተኛ መባሊቸው ያሊግባብ መሆኑን፣ 2ኛ 
አመሌካችም ተሽከርካሪውን በወቅቱ ይዘው የተገኙት ባሊቸው ሙያ የተሸከርካሪ ጥገና 
አገሌግልት ሇመስጠት ሁኖ እያሇ ጥፊተኛ መባሊቸው ያሊግባብ መሆኑን ዘርዝረው የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሠጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ተጠሪን ያስቀርባሌ 
ተብል ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡         

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ክሱን ሉመሰርት የቻሇው 1ኛ አመሌካች ያሇቀረጥ 
መብት ተጠቃሚ በመሆን ከውጪ ያስገቡትን የቤት መኪና በሔግ ሊሌተፇቀዯሇት ሰው 
አገሌግልት ሊይ እንዱውሌ አዴርገዋሌ፣ እንዱሁም ተሽከርካሪውን ሇግሌ መገሌገያ የገባና ሇላሊ 
ማናቸውም አገሌግልት ሊይ የማይውሌ መሆኑን እያውቁ ከባንክ ሇወሰደት ብዴር መያዣ 
ሰጥተው ተገኝተዋሌ በሚሌ ሲሆን 2ኛው አመሌካችም የ1ኛ አመሌካች መኪና ከቀረጥና ከታክስ 
ነፃ የገባ መሆኑን እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው ከ1ኛ አመሌካች ተቀብሇው እየተገሇገለበት 
እያሇ ተይዘዋሌ በሚሌ መሆኑን ነው፡፡ 1ኛ አመሌካችም ሆነ 2ኛ አመሌካች መኪናው በሔጉ 
(አዋጅ ቁጥር 60/89 በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 73(2) እንዯተሻሻሇ) ቤተሰብ ተብሇው 
ከተቀመጡት ውጪ በሆነ ሰው ሲሽከረከር በተጠሪ መያዙን ሳይክደ መኪናው በተያዘበት ወቅት 
መኪናውን ሲያሽከረክሩት የነበሩት የአሁኑ 2ኛ አመሌካች መኪናውን በወቅቱ ይዘው የተገኙት 
ሇጥገና ወዯ ጋራዥ ሇመውሰዴ ነው የተያዘው በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ በዚህ ረገዴ 
የቀረበውን የአመሌካቾችን ክርክር የበታች ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉት የግራ ቀኙን 
ማስረጃዎችን መርምረው የአመሌካቾች መከሊከያ ማስረጃዎች ቃሌ እርስ በርሱ የሚጋጭ 
በመሆኑ ሉታመን የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የስር ፌርዴ ቤቶች 
የአመሌካቾችን ክርክር ውዴቅ ያዯረጉት ፌሬ ነገርን አጣርተውና ማስረጃቸውን መዝነው ነው፡፡ 
የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በግሌፅ የሚያሳየው አመሌካቾች የመከሊከያ ጭብጣቸውን ሇማስረዲት 
የአቀረቧቸው ማስረጃዎች ታይተው ክብዯት የሚሰጣቸው ባሇመሆኑና የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎች 
ሉያስተባብለ ያሌቻለ መሆኑን ፌርዴ ቤቱ በመገንዘብ ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ እንግዱህ የስር 
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮችን መሰረት በማዴረግና ማስረጃን 
በመመዘን የተሰጠ ነው ከተባሇ የአመሌካች የሰበር ቅሬታ የሚያሳየው የስር ፌርዴ ቤት ፌሬ 
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ነገርን በማጣራትና ማስረጃን በመመዘን ረገዴ ስህተት ሰርቷሌ የሚሌ ይዘት ያሇው መሆኑ ግሌፅ 
ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 
80(3(ሀ))እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት የተሰጠው ስሌጣን በማናቸውም 
የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ ሲረጋገጥ ይህንኑ ስህተት 
ማረም ነው፡፡ በመሆኑም የማስረጃ ምዘና ጉዲይ የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን ሉያሟሊ 
የሚችሌ ባሇመሆኑ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚታይበት አግባብ የሇም፡፡ አመሌካች መኪናው 
ሇቤተሰብ አገሌግልት ሲውሌ የነበረ መሆኑን ባሊስረደበት ሁኔታ የሔግ ጥያቄ የሚነሳበትን 
ምክንያት አሊገኘንም፡፡ እንዱሁም ሇግሌ መገሌገያ ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባ መኪናን ከባንክ 
ብዴር ሇመውሰዴ የባንኩን መመሪያና ስርዓት መሰረት በማዴረግ በመያዣ መስጠትም ከአዋጅ 
ቁጥር 280/1994 እና የአዋጅ ቁጥር 60/1989 ማሻሻያ ከሆነው አዋጅ ቁጥር 345/1995 
የተፇፃሚነት ጊዜ ቅዯም ተከተሌ አኳያ ከሚኖረው የሔጎቹ አተረጓጎም መርህ አንፃር ሲታይ 1ኛ 
አመሌካችን ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነጻ ሉያዯርጋቸው የሚችሌ ሔጋዊ ምክንያት አይዯሇም፡፡ 
እንዱሁም 1ኛ አመሌካች የተከሰሱት ሇቤተሰብ አግሌግልት እንዱውሌ ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባ 
መኪና ሇብዴር መያዣነት ሰጥተዋሌ በሚሌ እንጂ ሇኢንቨስትመንት የተፇቀዯሊቸውን መኪና 
ሇብዴር መያዣ ሰጥተዋሌ በሚሌ ባሇመሆኑና አቃቤ ሔጉም እንዯክሱ ያረጋገጠ በመሆኑ 1ኛ 
አመሌካች አዋጅ ቁጥር 280/1994ን መሰረት በማዴረግ የሚያቀርቡት ክርክር ሔጋዊ መሰረት 
ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

ላሊው አመሌካቾች ያቀረቡት ቅሬታ የገንዘብ መቀጮን በተመሇከተ ሲሆን የአመሌካቾች የቅሬታ 
ይዘት አመሌካቾች እያንዲንዲቸው ብር 170,603.21 ሉከፌለ ይገባሌ ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች 
ይህንኑ ገንዘብ እያንዲንዲቸው እንዱከፌለ የወሰነው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በጥቅለ አመሌካቾች ብር 170,603.21 የገንዘብ መቀጮ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት በሰጠው 
የውሳኔ ክፌሌ የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን በማቅረቡ ነው፡፡ ከዚህ ከፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሇው የገንዘብ መቀጮው አመሌካቾች እያንዲንዲቸው 
እንዱከፌለ የተወሰነ መሆኑን ነው፡፡ እኛም የውሳኔውን ሔጋዊነት ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካቾች 
በወንጀሌ ህግ ቁጥር 32/1/ሀ እና አዋጅ ቁጥር 60/89 በአዋጅ ቁጥር 345/1995 እንዯተሻሻሇ 
አንቀጽ 73(1) በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች መሆናቸውን ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች 
ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ በእስራትና በገንዘብ መቀጮ በጣምራ የሚያስቀጣ የወንጀሌ ዴርጊት 
ነው፡፡ ቅጣት የሚወሰነው የእያንዲንደን ጥፊተኛ ግሊዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት 
እንዯሆነና ወንጀሌና የወንጀሌ ቅጣት ግሊዊ መሆናቸውንና ከአንደ ወዯ ላሊው የማይተሊሇፌ 
መሆኑ በ1996 በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 41 ስር ከተዯነገገው መሠረታዊ 
መርህ ሇመረዲት የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በአመሌካቾች ሊይ የገንዘብ መቀጮ የወሰነው የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት በመቀበሌ 
አመሌካቾች ያሊቸውን የቅጣት ማክበጃና ማቅሇያ ምክንያቶችና በህጉ የተቀመጠውን ዝቅተኛ 
የገንዘብ መቀጮ መነሻ በማዴረግና በማገናዘብ ነው፡፡ ስሇሆነም እያንዲንዲቸው ጥፊተኛ ሆነው 
የተገኙበት የህግ ዴንጋጌ በወቅቱ ሇመንግሥት ይከፇሌ የነበረውን ቀረጥና ታክስ ገንዘብ መነሻ 
በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ ሉወሰን የሚችሌ መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡  

በመሰረቱ ወንጀሌ በመፇፀሙ የሚወሰነው የገንዘብ ቅጣት በወንጀሌ ሔጉ የቅጣት አወሳሰን 
መርሆችን መሠረት በማዴረግ የሚወሰን ነው፡፡ በወንጀሌ ጥፊተኛ በተባለ ሰዎች ሊይ የሚጣሇው 
የገንዘብ መቀጮ በፌታብሓር ሇመንግሥት ሣይከፇሇው የቀረውን ቀረጥና ታክስ በአንዴነትና 
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በነጠሊ እንዱከፌሌ ሇማዴረግ ከሚቀርብ ክስና ከሚሰጥ ውሳኔ በእጅጉ የተሇየ ነው፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ አይነት ሇሚፇፀሙ የወንጀሌ ዴርጊቶች በአጥፉዎች ሊይ የሚጣሇው የገንዘብ መቀጮ 
በፌታብሓር ክርክር ጊዜ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ጋር ተመሳሳይነት የላሇውና በእያንዲንደ 
አጥፉ ሊይ ሉጣሌ የሚገባው መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 48956 በቀረበው 
ጉዲይ ሊይ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) ዴንጋጌ መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ 
ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሔጉ 
አግባብ አሌተሇወጠም፡፡ በመሆኑም በአመሌካቾች ሊይ የተጣሇው የገንዘብ ቅጣት ከሰ/መ/ቁጥር 
48956 የሔግ ትርጉም አንፃር ሲታይ የሚነቀፌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካቾች 
ሇዴርጊቱ በወንጀሌ ጥፊተኛ መሆናቸውም ሆነ እያንዲንዲቸው ሇመኪናው ይከፇሌ የነበረውን 
ቀረጥና ታክስ መከፇሌ ያሇበት ገንዘብ ሇፇፀሙት ወንጀሌ በመቀጫነት እንዱከፌለ ተብል 
የተሰጠው ውሳኔ ቀዯም ሲሌ በተመሳሳይ ሁኔታ በሰ/መ/ቁጥር 48956፣ 47087 እና በላልች 
በርካታ መዛግብት ከተሰጡት ውሳኔዎች ጋር የተጣጣመ በመሆኑ ውሳኔው የወንጀሌ ህጉን 
መሠረታዊ የማስረጃ አመዛዘንና የቅጣት አወሳሰን መርሆች የተከተሇና መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

                              ው  ሣ  ኔ 

 በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 153922 ጥቅምት 09 ቀን 2003 ዓ.ም.  
የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ፣ ይኸው ፌርዴ ቤት በተጠቃሹ መዝገብ ህዲር 03 ቀን 2003 
ዓ.ም. የሰጠው የቅጣት ውሳኔ፣ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 102670 በቀን 
17/08/2003 ዓ.ም. በመ/ቁጥር 102888 ሚያዚያ 19 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ 
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2)) መሰረት ፀንተዋሌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/መ 
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                                                         የሰ/መ/ቁ. 50985 

                  ሔዲር 5 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡-ተገኔ ጌታነህ 

     ሒጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1- አቶ ስሻህ ክፌላ  -  አሌቀረቡም  

          2- አቶ ሰጡኝ በቀሇ ጠበቃ ጌትነት ያሻነህ ቀረቡ   

ተጠሪ፡- 1- ወ/ሮ አፀዯ ደቤ    - አሌቀረቡም  

       2- ወ/ሮ አዛሇች ደቤ  - አሌቀረቡም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ ከውክሌና ሥሌጣን ውጭ የተፇፀመ የቤት ሽያጭ 
ውሌን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን የተከራከሩ ሲሆን ሁሇተኛ 
አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽ ተጠሪዎች የከሣች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክራቸው ይዘትም የአንዯኛ ተጠሪ ሌጅና የሁሇተኛ ተጠሪ ወንዴም የሆነው አንዯኛው 
አመሌካች የማይንቀሣቀስ ንብረት እንዱሸጥ ፣ እንዱሇወጥ ፣ ሇሶስተኛ ወገን እንዱያስተሊሇፌ 
የተሰጠው ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን የሇም፡፡ በአዯራ እንዱያስተዲዴር የሰጠነውን በመተሀራ ከተማ 
የሚገኝ ቤት ሇሁሇተኛው አመሌካች በመሸጥ ስመሃብቱ የተዛወረ መሆኑን ገሌፀው ውለ 
እንዱፇርስ እንዱወሰንሊቸው ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች በተከሣሽነት ቀርበው ሁሇተኛ ተከሣሽ 
የነበሩት ሁሇተኛው አመሌካች ቤቱን ውክሌና ካሇው ሰው የገዛሁት ነው የሽያጭ ውለ ሉፇርስ 
አይገባም የሚሌ መከራከሪያ አቅርበዋሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የአሁን ሁሇተኛ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ 
ቤቱን ከገዛሁ በኋሊ ብር 15ዏ,ዏዏዏ /አንዴ መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ ወጭ  በማዴረግና በማሻሻሌ 
ገንብቻሇሁ፡፡ ስሇዚህ የገነባሁት ቤት ባሇሀብት ነህ ተብል እንዱወሰንሌኝ  ይህ የሚታሇፌ ከሆነ 
ገንዘቡን በጋራና በተናጠሌ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

www.abyssinialaw.com



545 
 

ተጠሪዎች የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያ እና ላልች የመከራከሪያ ነጥቦች በከሣሽ 
ተከሣሽነት ቀርበው አንስተዋሌ፡፡  

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አንዯኛ ተከሣሽ 
ሇሁሇተኛ ተከሣሽ ቤቱን የሸጠው በተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት በመሆኑ ውለ 
የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር 
በመሰኘት ተጠሪዎች ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን ይግባኝ አሌተቀበሇውም፡፡ ተጠሪዎች የሰበር አቤቱታ 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት ተጠሪዎች አንዯኛ አመሌካች የማይንቀሣቀሥ ሀብት እንዱሸጥ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን 
ያሌሰጡ በመሆኑ አንዯኛው አመሌካችና በሁሇተኛው አመሌካች መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ 
ውሌ ፇራሽ ነው፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች ከፇሇገ አንዯኛ አመሌካችን ከሚከስ በስተቀር በተጠሪዎች 
ሊይ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ማቅረብ አይችሌም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ታህሣሥ 6 ቀን 2002 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1000/1/ በመጥቀስ ያቀረብነውን ክርክር አሊግባብ 
አሌፍታሌ፡፡ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች የሰጡት ውሌ አንዯኛ አመሌካች እንዯነሡ ሆኖ  
እንዱከራከርሊቸው ፣ ማናቸውም አቤቱታ አቅርቦ እንዱያስፇፅምሊቸው ቃሇመሃሊ ፉርሞ 
እንዱያቀርብ እነሡን በሚመሇከት ማስረጃ እንዴቀበሌ በእነሡ ስም ውሌ እንዱዋዋሌ ዕርቅ 
እንዱዯራዯር ገንዘብ እንዱቀበሌ እና በተጠሪዎች ስም የሚዛውር ንብረት ፍርማሉቲ እንዱያሟሊ 
እንዱያዛውር የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ውሌ እንዱዋዋሌ በተሰጠው የውክሌና 
ሥሌጣን ተጠቅሞ የተዋዋሇውን የቤት ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ መወሰኑ ተገቢነት የላሇውና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ውለ አይፇርስም እንጅ ይፇርሳሌ ቢባሌ ብር 25ዏ,ዏዏዏ 
በማውጣት አሻሽዬ የገነባሁት ሲሆን ስመሀብቱም ወዯ ሁሇተኛ ተጠሪ የዞረ በመሆኑ ተጠሪዎች 
ሊይ ያቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ታይቶ ውሣኔ ሉሰጥበት የሚገባው በመሆኑ ይህ ነጥብ 
መታሇፈ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በቃሌ 
ባቀረቡት ክርክር አንዯኛ አመሌካች የማይንቀሣቀሥ ንብረት በተጠሪዎች ስም እንዱያዛውር እንጂ 
በተጠሪዎች ስም ያሇን የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሇላሊ ሰው እንዱያስተሊሌፌ የተሰጠው ሌዩ 
ውክሌና የሇም፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ  የህግ 
ስህተት የሇበትም፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች ብር 15ዏ,ዏዏዏ እንዴንከፌሇው ያቀረበው ክስ የህግ 
መሠረት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በቃሌ ክርክር የሥር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር 
ዯረጃ ሣያጣራና ማስረጃ ሣይመዝን ሁሇተኛ አመሌካች ያቀረበውን የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ 
አሌፍታሌ ስሇዚህ የሁሇተኛ አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ በአግባቡ ታይቶ ውሣኔ 
አሌተሰጠበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ከሥር የቀረበው ክርክርና በሰበር የቀረበው የሰበር አቤቱታና በግራ ቀኙ የተዯረገው የቃሌ ክርክር 
ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካች ያዯረጉት የቤት ሽያጭ 
ውሌ ፇራሽ ነው ተብል የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? ሁሇተኛው አመሌካች 
ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ የሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው 
ፌርዴ ቤት ታይቶ የመጨረሻ ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ ወይስ አሌተሰጠበትም? የሁሇተኛው 
አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽነት  ክስ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የመጨረሻ 
ውሣኔ አሌተሰጠበትም የሚባሌ ቢሆን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ሁሇተኛ 
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አመሌካች አንዯኛ አመሌካችን እንጂ ተጠሪዎችን መክሰስ አይችሌም በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚለትን ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ጭብጥ ሇመወሰን ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች መጋቢት 13 ቀን 1985 
ዓ.ም በምዕራብ ሸዋ ዞን የውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት  በማረጋገጥ የሰጡትን የውክሌና ሥሌጣን 
መመርመሩ አስፇሊጊ ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች የሰጡት የውክሌና ሰነዴ ይዘት 
ስንመሇከተው “ ወካዮች በምንከስበትም ሆነ በምንከሰስበት ሁለ ተወካይ የአንዯኛ ተወካይ ሌጅ ፣ 
የሁሇተኛ ተወካይ ወንዴም እንዯመሆኑ መጠን ስሇእኛ ሆኖ እንዱከራከርሌን ማናቸውም አቤቱታ 
አቅርቦ እንዱያስፇፅምሌን ፣ ቃሇመሃሊና ማረጋገጫ ፇርሞ እንዱያቀርብ ፣ እኛን የሚመሇከቱ 
ሁለን ማስረጃዎች እንዱቀበሌሌን በእኛ ስም ውሌ እንዱዋዋሌ ፣ ዕርቅ እንዱዯራዯር ፣ ገንዘብ 
እንዱቀበሌሌን በእኛ ስም የሚዘዋወር ንብረት ማናቸውም ፍርማሉቲ እያሟሊ  እንዱያዛውርሌን 
ከአቅሙ በሊይ በሆነበት ጉዲይ ላሊ ወኪሌ ነገረ ፇጅ እንዱወክሌ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ 
ቁጥር 58 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2199 መሠረት የወከሌነው መሆኑን እናረጋግጣሇን ” 
የሚሌ ነው፡፡ ይህ የውክሌና ሥሌጣን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀፅ 58 የተዯነገገውን 
የነገረ ፇጅነት ሥሌጣን እንዱኖረውና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2204 መሠረት አንዯኛ አመሌካች 
የአስተዲዯር ሥራ እንዱሰራ ሥሌጣን ከመስጠት ባሻገር አንዯኛ አመሌካች በተጠሪዎች አውራሽ 
በአቶ ገ/ኪዲን ቦንጋ ስም የነበረውን ቤት ወዯ ተጠሪዎች ስም ካዛወረ በኋሊ ቤቱን ሇላሊ ሰው 
ሇመሸጥ የሚያስችሇው የውክሌና ሥሌጣን እንዲሌሆነ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች የሰጡትን 
ውክሌና ሥሌጣን ሰነዴ ሙለ ይዘት በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ተወካዩ ከአስተዲዯር ሥራ በቀር ላሊ ሥራ ሇመስራት የሚያስፇሌግ ሲሆን ሌዩ ውክሌና 
እንዱኖረው አስፇሊጊ መሆኑንና ተወካዩ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን ከላሇው በቀር የማይንቀሣቀሡ 
ንብረቶችን ሇመሸጥ ወይም አስይዞ ሇመበዯር የማይችሌ በመሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2205 
ንዐስ አንቀፅ 1 እና ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ተጠሪዎች አንዯኛ 
አመሌካች ወዯ ተጠሪዎች ሉዛወር የሚችሌ ማናቸውም ንብረት አስፇሊጊውን ፍርማሉቲ 
በማሟሊት በተጠሪዎች ሥም ሇማዛወር የሚችሌ የውክሌና ሥሌጣን የሰጡት ሲሆን አንዯኛ 
አመሌካች ወዯ ተጠሪዎች ሥም ያዛወረውን የማይንቀሣቀሥ ንብረት እንዱሸጥ ፣ እንዱሇውጥ ፣ 
በማያዣነት አስይዞ እንዱበዯር ሇሶስተኛ ወገን እንዱያስተሊሌፌ የሚሌ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን 
በግሌፅ ያሌሰጡት መሆኑ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች ከሰጡት የውክሌና ሰነዴ ይዘት 
ሇማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካቾች ተጠሪዎች ሇአንዯኛ አመሌካች መጋቢት 13 ቀን 1985 ዓ.ም. በሰጡት የውክሌና 
ሰነዴ “ በስማችን ውሌ እንዱዋዋሌ ” በማሇት የገሇፀ በመሆኑ ይህ አገሊሇፅ ተጠሪዎች አንዯኛው 
አመሌካች የማይንቀሣቀሥ ሀብት ሇመሸጥ ሇመሇወጥ የሚያስችሇው ሌዩ ውክሌና እንዯሰጡ 
ሉተረጎም ይገባሌ የሚሌ መከራከሪያ አቅርበዋሌ፡፡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2205 መሠረት 
የሚሰጥ ሌዩ ውክሌና በይዘቱ በሌዩ ውክሌና የሚፇፀሙ እያንዲንዲቸውን ተግባሮች በግሌፅ 
የሚያመሇክት መሆን ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ተጠሪዎች አንዯኛ አመሌካች “ 
በስማችን ውሌ እንዱዋዋሌ ” በማሇት የሰጡት ውክሌና አንዯኛ አመሌካች በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 22ዏ4 የተዘረዘሩትን የአስተዲዯር ተግባራት ሇመፇፀም የሚያስችለትን ውልች በተጠሪዎች 
ስም ሉፇፅም እንዯሚችሌ የሚያመሊክት እንጂ የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሇመሸጥ ሇመሇወጥ 
የሚያስችሇው ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን እንዯተሰጠው ተዯርጎ የሚተረጎምበት አግባብ የሇም፡፡ 
ሇዚህም ምክንያቱ የውክሌና ሥሌጣን የሚተረጎመው ሣይስፊፊ በጠባቡ መሆን እንዲሇበት 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2181 ንዐስ አንቀፅ 3 የሚዯነግግ ከመሆኑም በሊይ ተጠሪዎች ሇአንዯኛ 
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አመሌካች የሰጡት ውክሌና ሙለ ይዘት አንዯኛ አመሌካች በላሊ ሰው ስም ያሇን ንብረት 
በተጠሪዎች ስም ሇማዛወር የሚያስፇሌጉ ፍርማሉቲዎች በማሟሊት ወዯ ተጠሪዎች ሥም 
እንዱያዛውር የተወከሇ መሆኑን እንጂ አንዯኛ አመሌካች በተጠሪዎች በተሰጠው ውክሌና 
ተጠቅሞ በተጠሪዎች ስም ያዛወረውን የማይንቀሣቀሥ ሀብት ሇላሊ ሶስተኛ ወገን እንዱሸጥ 
እንዱሇውጥ ያሌተወከሇ መሆኑን የሚያሣይ በመሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ አመሌካች ቤቱን 
ሇመሸጥ የሚያስችሌ የውክሌና ሥሌጣን ሣይኖረው የተጠሪዎችን ቤት ሇሁሇተኛ አመሌካች 
ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ተጠሪዎችን የማያስገዴዴ ፇራሽ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪዎች በአንዯኛ አመሌካችና በሁሇተኛው አመሌካች 
መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው ተብል እንዱወሰንሌንና ቤታችንን እንዴንረከብ 
በማሇት ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ የዯረሰው ሁሇተኛ አመሌካች በፌታብሓር ሥነ 
ሥርዓት ህግ አንቀፅ 234/1/ሀ/ መሠረት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛው 
አመሌካች ቤቱንና ቦታውን በውሌ በመረከብ ተጠሪዎች ምንም አይነት ተቃውሞ ሣያቀርቡ በብር 
15ዏ,ዏዏዏ ቤቱን የገነባሁ በመሆኑ የገነባሁት ቤት ባሇቤት መሆኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1178 
እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1179 መሠረት ይወሰንሌኝ፡፡ ይህ የሚታሇፌ ቢሆን ተጠሪዎች 
በቤቱ ሊይ ያወጣሁትን ብር 15ዏ,ዏዏዏ ሇገዥው /ሇሁሇተኛ አመሌካች/ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪዎች ሁሇተኛ አመሌካች ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ሊይ 
የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያና ላልች የህግና የፌሬ ጉዲይ መከራከሪያዎችን እንዲቀረቡ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሰጠው ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች 
ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ሊይ ሁሇተኛ ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክርክረ በመመርመር 
ተገቢውን ጭብጥ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀፅ 246 ፣ አንቀፅ 247 እና አንቀፅ 248 
መሠረት በመመሥረትና የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማትና በመመርመር ውሣኔ አሌሰጠበትም፡፡ 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የፌሬ ጉዲይ ወይም የህግ ስህተት የላሇበት መሆኑን በመግሇፅ 
የተጠሪዎችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት የሰረዘው የኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሁሇተኛው አመሌካች ባቀረበው የተከሣሽነት ክስ ሊይ 
የሰጡት ውሣኔ የሇም፡፡ በመሆኑም ሁሇተኛው አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ያቀረበው የተከሣሽነት 
ክስ ጉዲዩን በመጀመሪያ ባየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ ያሌተሰጠበት መሆኑን አረጋግጠናሌ፡፡ 

3. ሶስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የዲኝነት 
ሥሌጣን መሠረታዊ የህግ ስህተት  ያሇበትን በክሌሌ ጉዲዮች የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ በሰበር 
አይቶ የማረም እንዯሆነ በህገመንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ ሁሇተኛ አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው የተከሣሽነት ክስን መነሻ በማዴረግ 
በሁሇተኛ ተከሣሽና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው ክርክር በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ 
በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተገቢው የፌሬ ጉዲይ ማጣሪያ ተዯርጎሇት ማስረጃ ተሰምቶና 
ተመዝኖ ውሣኔ አሌተሰጠበትም፡፡ ስሇሆነም የግራ ቀኙ ክርክር ከፌሬ ጉዲይና አግባብነት ያሊቸው 
የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ያሌተሰጠበትን የሁሇተኛ አመሌካች የተከሣሽነት ክስ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት ተጓዲኝ ጭብጥ አዴርጎ በማየት ሁሇተኛ አመሌካች በአንዯኛ አመሌካች ካሌሆነ በቀር 
ተጠሪዎች ሊይ ክስ ማቅረብ አይችሌም በማሇት የሰጠው ውሣኔ የህገ መንግስቱን አንቀፅ 8ዏ 
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ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ እና ከሊይ የዘረዘርናቸውን የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ዴንጋጌዎች 
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አንዯኛ አመሌካች የተጠሪዎች ወኪሌ ነኝ 

በማሇት ከሁሇተኛው አመሌካች ጋር ሰኔ 11 ቀን 1994 ዓ.ም የፇፀመው የቤት ሽያጭ ውለ 
ተጠሪዎችን የሚያስገዴዴና ፇራሽ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ በአንዯኛ አመሌካች 
የተጠሪዎች ወኪሌ ነኝ በማሇት ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ 
ተጠሪዎችን የሚያስገዴዴና ፇርሽ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ሁሇተኛ አመሌካች በተጠሪዎች 
ሊይ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ሇማቅረብ አይችሌም በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

4. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች በተጠዎች ሊይ ያቀረበውን 
የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ፣ ተጠሪዎች ሁሇተኛው አመሌካች ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ 
ሊይ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያዎችና ላልች የፌሬ ጉዲይና የህግ ክርክር 
፣ የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማትና በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር 
ሥነ ሥርዓት 341/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥር 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም.  የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡ 
6. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ. 72337 

የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

                ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

              አሌማው ወላ 

            ነጋ ደፌሳ 

             አዲነ ንጉሴ 

 አመሌካች፡- ወ/ሮ ንግስቲ እምነት -  ቀረቡ 

 ተጠሪ፡-  ቴዎዴሮስ ተክላ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቤት ሌረከብ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ 
መንግስት በደብቲ ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡ በዚህ ፌ/ቤት ክርክሩ ሲጀመር ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ 
ተጠሪ ሲሆኑ ተከሳሽ ዯግሞ አመሌካች ነበሩ፡፡ ተጠሪ በወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች 
በአዯራ እንዱጠብቁ ከተጠሪ አባት ሟች ተክላ ኪዲኔ የተሰጣቸውንና በልጊያ ከተማ ውስጥ 
የሚገኘውን መኖሪያ ቤት ህጋዊ ወራሽ ሇሆኑት ተጠሪ እንዱያስረክቡ ሲጠየቁ ፇቃዯኛ 
ያሇመሆናቸውን በመግሇፅ ቤቱን እንዱያስረክቡ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች 
በበኩሊቸው ቤቱን በሔጋዊ ውክሌና መሰረት ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ያስተሊሇፈ መሆኑን ገሌፀው 
ቤቱን ሇማስረከብ ሌገዯዴ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ 
አመሌካች አቶ ተክላ ኪዲኔ ኤርትራዊ በመሆናቸው ከአገር ሲወጡ ሇአመሌካች በሰጡት ውክሌና 
መሰረት ቤቱን አመሌካች ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ማስተሊሇፊቸው ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት 
በውክሌና ስሌጣን የተፇፀመ ተግባር አመሌካችን ቤቱን እንዱያስረክቡ አያስጠይቃቸውም በማሇት 
ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ 
ቀኙ ከተከራከሩና ተገቢው ማጣራትና ተጨማሪ ማስረጃዎች ከተሰሙ በኋሊ ጉዲዩ የዲኝነት 
ገንዘብ ተከፌልበት መታየት የነበረበት ነው በሚሌ ምክንያት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮ ጉዲዩ 
የዲኝነት ገንዘብ ተከፌልበት እንዱታይ ወዯ ስር ፌ/ቤት መሌሶታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪ 
የይግባኝ አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን የዲኝነት ገንዘብ ሲከፇሌበት የሚታይ ነው በማሇት መመሇሱ የስነ ስርዓት 
ሔጉን ያሌተከተሇ መሆኑን፣ እንዱሁም ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ጭብጡን ሇውጦ ዋናውን ጉዲይ 
ሉመሇከት የሚችሌበት የስነ ስርዓት ሔግ ዴንጋጌ መኖሩን ጠቅሶና ዴንጋጌውን ከሇየ በኋሊ 
ዋናውን ጉዲይ መርምሮ አመሌካች አሇ የሚለትን የውክሌና ስሌጣንና የሽያጭ ውሌ ማስረጃዎች 
በሚመሇከታቸው አካሊት በተሇያየ ጊዜያት የተሇያዩ መግሇጫዎች የቀረቡባቸው በመሆኑ የሰነዴ 
ማስረጃዎችን አጠራጣሪ የሚያዯርገው መሆኑን፣ አመሌካች አሇ የሚለት የውክሌና ሰነዴ 
ማስረጃ ይዘቱ ሲታይም አከራካሪውን ቤት ሇማስተዲዯር እንጂ ሇመሸጥና ሇመሇወጥ 
የማያስችሊቸው መሆኑን የሚያስገነዝብ መሆኑን ጠቅሶና የዞኑን ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ 
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በመሻር የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ 
ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በአቤቱታቸው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃውን የክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ያሇመቀበለ ከሰነደ ይዘት ውጪ ነው በማሇት ዘርዝረው ውሳኔው ተሸሮ ሇተጠሪ 
በውክሌና ስሌጣኑ መሰረት ቤቱን የሸጡበት ዋጋ ሔጋዊ ተቀናሽ ሂሳቦች ካለ የሚቀነሱ መሆኑ 
ተገሌፆ ውሳኔ እንዱሰጣቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ችልት ሇአመሌካች የተሰጠው ውክሌና 
ቤቱን ከማስተዲዯር ባሻገር ሇመሸጥ የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት አመሌካች ከውክሌና 
ሥሌጣናቸው አሳሌፇው ተገሌግሇዋሌ ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የአመሌካች 
የሠበር አቤቱታ መሰረት ያዯረገው በፌሬ ነገር ክርክር ሊይ በመሆኑ በሰበር ችልቱ ሉታይ 
የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የመሌሳቸውን ጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ጉዲዩ ሇሰበር 
ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሯሌ፡፡ 

ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የተጠሪ አባት ሟች ተክላ ኪዲኔ የሰጡት ፇቃዴና ውክሌና ሳይኖር 
አመሌካች አከራካሪውን ቤት ሇ3ኛ ወገን ማስተሊሇፊቸው ተረጋግጧሌ ተብል ነው በክሌለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ሉሰጥ የቻሇው፡፡ የተጠሪ ክስ ሲታይም አመሌካች ቤቱን በአዯራ ሇመጠበቅ 
ተረክበዋሌ የሚሌ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ከሊይ ከተገሇፀው ዴምዲሜ ሉዯርስ የቻሇው 
አመሌካች አሇ የሚለት የነሏሴ 19 ቀን 1990 ዓ.ም. የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ ትክክሇኛ 
ስሇመሆኑ የውክሌና ውለን መዝግቧሌ የተባሇው የክሌለ ፌትሔ ቢሮ መግሇጫ እንዱሰጥበት 
በፌርዴ ቤት ሲታዘዝ ሰነደ በቢሮው ሉገኝ አሌቻሇም ብል ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ ከሰጠ በኋሊ 
በዴጋሚ በፃፇው የማስተካከያ ዯብዲቤ የውክሌና ሥሌጣን ማስረጃው በቢሮው ተረጋግጦ 
የተመዘገበና በተገቢው ማህበር ውስጥ ተያይዞ የሚታወቅ መሆኑን መግሇፁና በሽያጭ ውለ ሊይ 
ማጣራት አዴርጎ መግሇጫ እንዱሰጥበት የታዘዘው የአስተዲዯር አካሌም መጀመሪያ በሰጠው 
መግሇጫ ውለ የማይታወቅ መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ ከገሇፀ በኋሊ በዴጋሚ ማስተካከያ ነው ብል 
በፃፇው ዯብዲቤ የሽያጭ ውለ በሔጉ አግባብ የሚታወቅ መሆኑን ማስታወቁ የሰነዴ ማስረጃዎቹ 
አጠራጣሪ መሆናቸውን ያሳያሌ፣ የውክሌና ስሌጣን ሰነደም ቤትን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ 
የሚያስችሌ አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶች ዘርዝሮ ነው፡፡ 

በቅዴሚያ ተጠሪ ጉዲዩ የፌሬ ነገርና የማስረጃ ምዘና ክርክር በመሆኑ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
የሚታይ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡትን መቃወሚያ ተገቢነት ተመሌክተናሌ፡፡ በእርግጥ ይህ 
ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፉ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(39ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 10 መሰረት የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም እንጂ ፌሬ ነገርን 
ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን ያሇመሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች የክሌለን 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔን በመቃወም የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት የውክሌና ሰነደ በመንግስት 
መስሪያ ቤት የተረጋገጠ ሆኖ እያሇና የሰነደ ይዘትም ሌዩ ውክሌና ሉባሌ የሚችሌ ሆኖ እያሇ 
ማስረጃው ተቀባይነት ማጣቱ ያሇአግባብ ነው በሚሌ መሆኑን ከቅሬታቸው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ 
እንዱህ ከሆነ ቅሬታቸው በውክሌና ማስረጃው ተቀባይነት ማጣቱ ሊይ በመሆኑና የሰነዴ ማስረጃ 
ተቀባይነት ዯግሞ የሔግ ጥያቄ በመሆኑ በሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ እንጂ የፌሬ 
ነገር ወይም የማስረጃ ክርክር ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው 
የተጠሪ ተቃውሞ የሔግ መሰረት የላሇው በመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ 

ወዯ ዋናው ስንመሇስም፤ በመሰረቱ የአስተዲዯር መ/ቤት አንዴ ጊዜ የሰጠው የዯብዲቤ መግሇጫ 
ትክክሇኛ ያሇመሆኑን በላሊ ጊዜ ከዯረሰበት በዚሁ ሊይ ላሊ ማስተካከያ ዯብዲቤ ቢጽፌ መ/ቤቱ 
ሁሇት ጊዜ የተሇያየ ይዘት ያሊቸውን ዯብዲቤዎች በመጻፈ ብቻ ዯብዲቤዎቹ ሇማስረጃነት ዋጋ 
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ሉሰጣቸው አይገባም ብል ሁሌጊዜ መዯምዯም የሚቻሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ዋናውና ቁሌፈ 
ነገር ከተፃፈት ዯብዲቤዎች መካከሌ የትኛው ነው ትክክሇኛ የሚሇውን በተገቢው መንገዴ 
ማጣራት ሲሆን ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠው ዯብዲቤ ካሇ ሇዚሁ ተገቢው የማስረጃነት ዋጋ ሉሰጥ 
ይገባሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች አሇ የሚለትን የውክሌና ስሌጣንና የሽያጭ ውለ በሚመሇከታቸው 
አካሊት ስሇመኖራቸው በዴጋሚ በተፃፈት የማስተካከያ ዯብዲቤዎች ተረጋግጠዋሌ፡፡ እነዚህ 
ማስተካከያ ዯብዲቤዎች ትክክሇኛ ያሇመሆናቸው ወይም ሔገ ወጥ በሆነ መንገዴ የተሰጡ 
ስሇመሆኑ ተጠሪ ያነሱት ክርክር ካሇመኖሩም በሊይ ፌሬ ነገሩን ያጣሩት ፌ/ቤቶችም በዚህ ረገዴ 
ያለት ነጥብ የሇም፡፡ በመሆኑም የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰነዴ ማስረጃዎችን ዋጋ ያሌሰጠበት 
ምክንያት ሔጋዊ ካሇመሆኑም በሊይ የውክሌና ማስረጃውን በተመሇከተም ማስረጃው ዋጋ የላሇው 
መሆኑን በውሳኔው ሊይ ከአሰፇረ በኋሊ ይዘቱን ተመሌክቶ የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔጋዊ 
አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ነሏሴ 19 ቀን 1990 ዓ.ም. የተዯረገ የተባሇው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ 
የተጠሪ አባት ሇአመሌካች አከራካሪውን ቤት እንዱጠብቁሊቸው፣ እንዱያስተዲዴሩሊቸውና ሽጠው 
ገንዘቡን በመቀበሌ እንዱሌኩሊቸው በሚሌ የተቀመጠ ስሇመሆኑ ይዘቱ ያሳያሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት በዚህ የውክሌና ስሌጣን ሇአመሌካች የተሰጣቸው ስሌጣን ቤቱን የማስተዲዯር ነው፣ 
እንዱህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች ማከናወን የሚችለት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2203 እና 2204 ስር 
በተመሇከተው መሰረት የማስተዲዯር ተግባራት የሚባለትን እንጂ ቤቱን የመሸጥ የመሇወጥ 
ተግባርን ጭምር አይዯሇም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ በውክሌና ስሌጣኑ አመሌካች ቤቱን 
ከማስተዲዯር በተጨማሪ መሸጥና መሇወጥ የሚችለ ስሇመሆኑ የሚያሳየውን የዓረፌተ ነገር 
ክፌሌ በመተው የተያዘ በመሆኑ ሔጋዊ ተቀባይነት የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ በእርግጥ ሇአመሌካች 
በተሰጠው ውክሌና ስሌጣን ሊይ አመሌካች ምን ምን አይነት ተግባራትን ማከናወን እንዯሚችለ 
ከተዘረዘረ በኋሊ የተጠቀሰው የፌትሒ ብሓር ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 2199  ነው፡፡  የማይንቀሳቀስ 
ንብረትን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ የሚያስችሌ ስሌጣን ሌዩ ውክሌና እንዯሚያስፇሌገው 
የፌ/በ/ሔ/ቁጥር 2205 በግሌፅ ያስቀመጠው ጉዲይ ነው፡፡ የዚህ ቁጥር ንዐስ አንዴ ዴንጋጌ 
ተወካዩ ከአስተዲዯር ስራ  በቀር ላሊ ስራ ሇመስራት የሚያስፇሌግ ሲሆን ሌዩ ውክሌና 
እንዱኖረው አስፇሊጊ መሆኑን ሲያስቀምጥ ንዐስ ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ የማይንቀሳቀሱ 
ንብረቶችን መሸጥ ወይም አስይዞ መበዯር የሚችሇው ሌዩ የውክሌና ስሌጣን ሲኖረው ስሇመሆኑ 
ያስገነዝባሌ፡፡  

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች አከራካሪውን ቤት ሇመሸጥ የሚያስችሊቸው ሌዩ ውክሌና የሊቸውም 
የተባሇው በውክሌና ሰነደ የተዘረዘሩት የተወካዩ ኃሊፉነቶች ሙለ በሙለ ይዘታቸው  ሳይታይ 
ከመሆኑም በሊይ በሰነደ ሊይ የተጠቀሰው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2199 መሆኑ ሇአመሌካች 
የተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ጠቅሊሊ ውክሌና ስሇመሆኑ ያሳያሌ በሚሌ ምክንያትም ጭምር 
ነው፡፡ ይሁን እንጂ የውክሌና ሰነደ ይዘት በግሌፅ  ውክሌና ተቀባዩ የተሰጠው ስሌጣን 
የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ሇመሸጥ የሚያስችሌ ስሇመሆኑ እየገሇፀ ስሇሌዩ ውክሌና አስፇሊጊነት 
የተቀመጠው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2205 በውክሌና ስሌጣን ሰነደ ያሇመጠቀሱ ውክሌናው ሌዩ 
የውክሌና  ስሌጣን አይዯሇም ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ስሇመሆኑ የሚያሳይ የሔግ ዴንጋጌ 
የሇም፡፡ ዋናውና ቁሌፌ ነገር ሇውክሌና ተቀባዩ የተሰጡት ተግባሮች በዝርዝርና ግሌጽ ሁኔታ 
ተጠቅሰው  በውክሌና ሰነደ ሊይ መገኘት እንጂ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ያሇመጠቀሳቸው 
አይዯሇም፡፡ የሰነደ ይዘት ግሌጽ መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች 
በውክሌና ስሌጣን ሰጪውና በውክሌና ስሌጣን ተቀባዩ አሌተጠቀሱም ተብል ሰነደ ዋጋ 
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እንዱያጣ ማዴረግ የተዋዋዮችን ሏሳብ ውጤት እንዲይኖረው የሚያዯረግ በመሆኑ በውሌ 
አተረጓጎም ዯንቦችም ተቀባይነት የላሇው አካሄዴ ነው የሚሆነው፡፡ ስሇሆነም የአፊር ብሓራዊ 
ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የውክሌና ሰነደን ይዘት ሙለ 
በሙለ ሳይመሇከትና በሰነደ ሊይ ስሇሌዩ ውክሌና ሥሌጣን የሚዯነግገው የፌትሒ ብሓር ሔግ 
ዴንጋጌ አሌተጠቀሰም በሚሌ እምነት አመሌካች ከተጠሪ አባት ቤቱን ሇመሸጥ የተሰጣቸው 
የውክሌና ስሌጣን የሇም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2179 ፣ 2205 እና 2ዏዏ5 
/1/ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

የተጠሪ አባት ቤት በአመሌካች የተሸጠው በሔጉ አግባብ በተሰጣቸው ስሌጣን መሠረት ነው 
ከተባሇ ቀጥል መታየት ያሇበት ተጠሪ ያሊቸው መፌትሓ ምንዴን ነው? የሚሇው ነው፡፡ ተጠሪ 
ሇአመሌካች የውክሌና ስሌጣን ሰጡ የተባለት ግሇሰብ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ መሆናቸው 
ከመረጋገጡም በሊይ አመሌካች ቤቱ የተሸጠበትን ገንዘበ ሇተጠሪ ወይም ላልች ሔጋዊ የሟች 
አቶ ተክላ ኪዲኔ ወራሾች ሰጥቼአሇሁ የሚሌ ክርክር በበታች ፌርዴ ቤቶችም ሆነ በዚህ ሰበር 
ሰሚ ችልት የሊቸውም፡፡ ይሌቁንም በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት የጽሐፌ መሌስ ቤቱ 
የተሸጠበትን ገንዘብ ሇተጠሪ ከመክፇሌ ውጪ ቤቱን ሇመመሇስ የሚገዯደበት አግባብ የላሇ 
መሆኑን ግሌጽ አዴርገው ጠቅሰዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በሔጉ አግባብ በተሰጠ የውክሌና ስሌጣን 
የተሸጠውን ቤት አመሌካች እንዱያስረክቡ መጠየቅ የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት ባይኖርም ቤቱ 
ተሸጠ የተባሇበትን ገንዘብ ግን በወራሽነት መብታቸው ሌክ መሠረት ከአመሌካች ከመጠየቅ 
አይታገደም፡፡ በመሆኑም ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 2310 ነሀሴ 12 ቀን 
2003 ዓ.ም አመሌካች አከራካሪውን ቤት ከማስተዲዯር ባሻገር ሇመሸጥ የሚያስችሊቸው  
የውክሌና ስሌጣን የሇም ተብል የተሰጠው የውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ 
መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ አባት ነሏሴ 19 ቀን 1990 ዓ.ም. የተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ 
በማስረጃነት ተቀባይነት የማይሰጥበት ሔጋዊ  ምክንያት የላሇ ሲሆን የሰነደ ይዘት ሲታይ 
አመሌካች አከራካሪውን ቤት ሇመሸጥ የሚያስችሊቸው በመሆኑ ሽያጩ የተከናወነው 
አመሌካች በተጠሪ አባት በተሰጣቸው  የውክሌና ስሌጣን  ስሇሆነ አመሌካች ሇተጠሪ ቤቱን 
እንዱያስረክቡ ሉገዯደ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች  ቤቱን  የሸጡበትን የሽያጭ ገንዘብ  ተጠሪ ካሊቸው የወራሽነት መብት መጠን 
አንጻር ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ  
   ብሇናሌ፡፡ 

                    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት.ዘ 
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የሰ/መ/ቁ. 68498 

ሰኔ 07 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ እግዛብሓር  

           ጠበቃ ገ/እግዚአብሓር ተስፊዬ     

ተጠሪ፡- ሳባ እምነበረዴ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር   

        ነገረ ፇጅ አቶ ቴዴሮስ  ገብረ ዮሏንስ  - ቀረበ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የእምነ በረዴ ሽያጭ ውሌ አፇፃፀምን የሚመሇከት ነው፡፡ 
ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው  በማዕከሊዊ  ዞን አዴዋ ምዴብ ችልት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት 
አመሌካች ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 
 
የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር 2781 
ሜትር ኩብ እምነበረዴ ከቫት ውጭ በብር 939,948 /ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ  ዘጠኝ  ሺህ ዘጠኝ መቶ 
አርባ ስምንት ብር/ ሇመግዛት ታህሣሥ 29 ቀን 2002 ዓ.ም  ውሌ የተዋዋሇና በዚህ ውሌ 
መሠረት ሻጭ /ተጠሪ/ 616.4 ሜትር ኩብ የእምነበረዴ በብር 2ዏ5,ዏ17.47 /ሁሇት መቶ 
አምስት ሺህ አስራ ሰባት ብር ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ አስረክቦኛሌ፡፡ ገዥው /አመሌካች/ ብር 
661,217.37 /ስዴስት መቶ ስሌሣ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ አስራ ሰባት  ብር ከሰሊሣ ሰባት 
ሣንቲም/ ቅዴሚያ  ክፌያ ከፌያሇሁ፡፡ ተከሣሽ/ ተጠሪ/ በሽያጭ ውለ መሠረት ዋጋው 
ከተጨማሪ እሴት ታክስ ውጭ ብር 734,93ዏ.55 የሆነ 2164.60 ሜትር ኩብ እብነበረዴ 
አሊስረከበኝም ስሇዚህ በሽያጭ ውለ መሠረት እብነበረደን እንዱያስረክብ ውሣኔ ይሰጥሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ እስጢፊኖስ አስፊው  የተባሇ የዴርጅቱ ግዥ ዋና ክፌሌ ኃሊፉ 
በክርክር ጣሌቃ እንዱገባ የጠየቀ ሲሆን ከከሣሽ /አመሌካች/ ጋር የተዋዋሌነው የእብነበረዴ ሽያጭ 
የሇም፡፡ ከሣሽ ብር 661,217.37 አሌከፇሇም፡፡ በህግ ፉት የፀናና ተጠሪን የሚያስገዴዴ 
የእብነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም  በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ የዴርጅቱ ግዥ ዋና ክፌሌ ኃሊፉ 
በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባሇት ባቀረበው  ጥያቄ መሠረት የሥር ፌርዴ ቤት በወቅቱ የዴርጅቱ 
ግዥ ዋና ክፌሌ ኃሊፉ የሆኑትንና በሽያጭ ውለ ሊይ የፇረሙት የተጠሪ የሥራ ኃሊፉ ወዯ 
ክርክሩ እንዱገቡ አዴርጓሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካች ምስክሮች የሰጡትን ቃሌና የተጠሪን 
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ምስክሮች ቃሌና በግራ ቀኙ በኩሌ የፅሐፌ  ማስረጃ ከመረመረና ከመዘነ በኋሊ  የተጠሪ የግዥ 
ዋና ክፌሌ ኃሊፉ ከከሣሽ /አመሌካች/ ጋር የእብነበረዴ ሽያጭ ውሌ የተዋዋሇው ሥራ አስኪያጅ 
በቃሌ ትዕዛዝ መሆኑን ገሌፆ የተከራከረ ሲሆን ጣሌቃ ገብ ይህንን በማስተባበሌ አሌተከራከረም፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች /ከሣሽ/ ሇተከሣሽ /ተጠሪ/  ብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት መቶ ሺህ ብር/ 
በቼክ የከፇሇ ሲሆን ተከሣሹም 616.4 ሜትር ኩብ እምነበረዴ ሇከሣሽ /ተጠሪ/ አስረክቧሌ፡፡ 
ስሇሆነም በከሣሽ /አመሌካችና/ በተከሣሽ /ተጠሪ/ መካከሌ የፀና የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ያሇ 
በመሆኑ ተጠሪ በሽያጭ ውለ መሠረት ከተጨማሪ እሴት ታክስ ውጭ ዋጋው ብር 
734,93ዏ.35 የሆነ 2164.60 ሜትር ኩብ እምነበረዴ የማስረከብ ግዳታ አሇበት በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታ  ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪን 
ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡  ተጠሪ የሥር ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጡት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪን  
በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ የሚችሌ የሽያጭ ውጭ የመዋዋሌና የመፇረም ሥሌጣን ያሇው የዴርጅቱ 
ሥራ አስኪያጅ ነው፡፡ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ከሥሌጣኑ ውስን ውጭ ከአመሌካች ጋር 
የተዋዋሇው  የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ዴርጅቱን የማያስገዴዴ በመሆኑ በአመሌካችና በተጠሪ 
መካከሌ የተዯረገ የእምነበረዴ ሽያጭ  ውሌ የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  
 

አቶ እስጢፊኖስ አስፊው ከሥራ አስኪያጁ በተሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ መሠረት የሽያጭ ውለን 
መዋዋለን በግሌፅ በማመን መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የሰው ምስክሮችም የሽያጭ ውለ ተፇፅሞ 
እብነበረዴ እርክክብ  የተጀመረ መሆኑን በማረጋገጥ አስረዴተዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት መሠረታዊ የህግ ስህተት የማረም ሥሌጣን ያሇው ቢሆንም በሥር ፌርዴ ቤት 
ያሌተነሳና በማስረጃ ያሌተጋገጠ ፌሬ ጉዲይ በማንሣት ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ  የሰበር ችልት የህሉና ግምት መሠረት በማዴረግ ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ ሥራ አስኪያጅ ባይፇርምበትም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የሽያጭ  ውሌ 
የተዋዋለ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪን 
የሚያስገዴዴ ውሌ የሇም በማሇት የሰጠው  ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

ተጠሪ በበኩለ የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በሰጠው መሌስ የተጠሪ ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ 
በውለ ሊይ ስሊሌፇረመበት ተጠሪ  የሽያጭ ውለን ሇማቋቋም አስፇሊጊ የሆነውን ፇቃደን 
ሰጥቷሌ ሇማሇት አይችሌም፡፡ በክርክሩ በተጠሪ ጠያቂነት ወዯ ክርክር የገቡት ሰው በሥር ፌርዴ 
ቤት የሰጡት መሌስ ሽያጩ የእጅ በእጅ ስሇሆነ የውሌ ሰነዴ አያስፇሌግም ነበር፡፡ የፅሐፌ 
ውክሌና ሣይኖረኝ በቃሌ ተነግሮኝ በስህተት የፇረምኩት ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ስሇዚህ 
ተጠሪን የሚያስገዴዴ ውሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ የፇረሙትና ተጠሪን 
የሚያስገዴዴ የፀና ውሌ አሇመኖሩን በማረጋገጥ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  አመሌካች  እኔ 
ስሇተጠሪ ውስጣዊ አሰራር የማውቀው ነገር የሇም፡፡ ከዚህ በፉት የገበያ ዋና ክፌሌ ኃሊፉው 
የፇረሙበት የሽያጭ ውሌ ከተጠሪ ጋር ተዋውየ ውለ ተፇፃሚ ሆኖሌኛሌ፡፡ የፅሐፌ ውክሌና 
አሌተሰጠም በሚሌ ምክንያት  ብቻ ውለ አሌተዯረገም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ተጠሪ ገንዘቡን በቼክ 
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ሲከፇሇው ተቀብሎሌ፡፡ ስሇዚህ ውሌ የሇም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም 
በማሇት ሀምላ 7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ተጠሪና አመሌካች የተዋዋለት የእምነበረዴ ሽያጭ 
ውሌ  የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 
ጭብጥ በመያዝ ጉዲይን መርምረናሌ፡፡   
1.  ጉዲዩን እንዯመረመርነው  ከሊይ የተፃፇውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌሬ ጉዲይ ማጣራትና ማስረጃ 
የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የማዕከሊዊ ዞን የአዴዋ ምዴብ ችልትና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያረጋገጧቸውን ፌሬ ጉዲዮች አግባብነት  ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር ማገናዘብ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  ጉዲዩን በመጀመሪያ  በማየት 
የአመሌካችንና የተጠሪን ምስክሮች ቃሌ የሰማውና የግራ ቀኙን የሰነዴ ማስረጃ የመዘነው የአዴዋ 
ምዴብ ችልት የተጠሪ የግዥ ክፌሌ  ኃሊፉና አመሌካች ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2  ዓ.ም የእምነ 
በረዴ ሽያጭ ውሌ የሚሌ ርዕስና ዝርዝር ይዘት ያሇው የፅሐፌ  ሰነዴ የተፇራረሙ መሆኑን 
አረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ጠቅሊሊ ዋጋው ቫት ሣይጨምር  ብር 939,948 /ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ ዘጠኝ 
ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ ስምንት ብር/ የሆነ 2781 ሜትር ኩብ እምነበረዴ ሇመሸጥ መስማማቱን 
አመሌካችና ተጠሪ ሰነደን  በተፇራረሙበት ዕሇት አመሌካች ብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት መቶ ሺህ 
ብር/ በቼክ የከፇሇ መሆኑንና ሰነደን ከተፇራረሙ በኋሊ ተጠሪ ከቫት ውጭ ዋጋው ብር 
2ዏ5,ዏ17.47 /ሁሇት መቶ አምስት ሺህ አስራ ሰባት  ብር ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ የሆነ መጠኑ 
616.4 ሜትር ኩብ  እብነበረዴ ሇአመሌካች ማስረከቡ በማስረጃ እንዯተረጋገጠ በውሣኔው 
ገሌፆሌ፡፡  ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪን በመወከሌ ፉርማቸውን በሰነደ ሊይ 
ያሣረፊት /የፇረሙት/ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ  ኃሊፉ  በጣሌቃ ገብነት ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ 
ተዯርጎ ሽያጩ የእጅ በእጅ ሽያጭ ስሇሆነ ሰነዴ አያስፇሌገውም ነበር፡፡ በስህተት ነው  
የፇረምኩት ሰነደ  ሊይ የፇረምኩት ሥራ አስኪያጁ በቃሌ ትዕዛዝ ስሇሰጡኝ ነው በማሇት መሌስ 
የሰጠ መሆኑ የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው  አስፌሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው 
የገሇፃቸውና ከሊይ የዘረዘርናቸው ፌሬ ጉዲዮች ትክክሇኛና የሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃ 
ያረጋገጣቸው በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪን ይግባኝ 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት በመሰረዝ አቋሙን በግሌፅ አሳይቷሌ፡፡ 
ይህም የሚያሣየን ከሊይ የተገሇፁት ፌሬ ጉዲዮችን በተመሇከተ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ተመሣሣይ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሡ መሆኑን ነው፡፡ 
 
2. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት ከሊይ በዝርዝር የተገሇፁትና ፌሬ ጉዲይ የማጣራት 
ሥሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የተረጋገጡትን ፌሬ ጉዲዮች 
በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ የተዯረገ 
መሆኑን ወይም ውሌ ያሌተዯረገ  መሆኑን ወይም ውለ ጉዴሇት ያሇበት መሆኑን ሇመወሰን 
ያሊቸውን ፊይዲ የተረደበትና አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች የተረጎመበት ሁኔታ 
መመሌከቱ ሁሇተኛው መሠረታዊ ጉዲይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ችልት ተጠሪን በመወከሌ  በህግ የፀና ውሌ የመዋዋሌ ሥሌጣን ያሇው የዴርጅቱ ሥራ 
አስኪያጅ ነው፡፡ የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በውለ ሊይ ያሌፇረመ በመሆኑ ተጠሪና አመሌካች 
ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ያዯረጉት የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 
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በሁሇት ሰዎች መካከሌ የሽያጭ ውሌ አሇ ሇማሇት ሻጭ የሆነው ወገን ገዥ ሇሆነው ላሊው ወገን 
ዋጋ በገንዘብ የተወሰነውን አንዴ ነገር ገዥው ሉከፌሇው ግዳታ በገባበት መሠረት ሉያስረክብና 
ባሇቤትነቱን ሉያስተሊሌፌበት የሚገዯዴበት ውሌ ሲመሠርት እንዯሆነ መሆኑ በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2266 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ ሇሽያጭ ውለ ዴርጅቱን በመወከሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1178/ሀ/ መሠረት ፇቃዴና ስምምነቱን መስጠት የሚችሇው የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ነው፡፡ 
በውለ ሊይ ሥራ አስኪያጁ ያሌፇረመበት በመሆኑ በህግ ፉት የፀና የሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት 
ይከራከራሌ፡፡ በእርግጥ ሥሌጣን ያሇው  ሥራ አስኪያጅ በንግዴ ዴርጅቱ ሥም በውክሌና 
የመፇረምና ሥራውንም ሇማካሄዴ እንዯሚችሌ በንግዴ ህጉ አንቀፅ 33 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ 
ሲሆን ፣ ሥራ አስኪያጁ የንግዴ ዴርጅቱ ሥራ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ማናቸውንም ግዳታ 
የመፇፀም ሙለ ሥሌጣን እንዲሇው እንዯሚገመት በአንቀፅ 35 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ 
ከሊይ የጠቀስናቸው የህግ ዴንጋጌዎች ተጠሪን በመወከሌ የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌም ሆነ ላልች 
ውልችን የመዋዋሌ ሙለ ሥሌጣን ያሇው የተጠሪ  ሥራ አስኪያጅ መሆኑን የሚያመሇክቱ 
ናቸው፡፡  እዚህ ሊይ  የሚነሳው ጥያቄ የተጠሪን ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ ያህሌ ሙለ ሥሌጣን 
የላሊቸው የተጠሪ የሥራ ኃሊፉዎች በሚያዯርጉት የሽያጭ ውሌ ተጠሪ በሌዩ ሁኔታ በኃሊፉነት 
የሚጠየቅበት ሁኔታ ይኖራሌ ወይስ አይኖርም? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 
 
በያዝነው ጉዲይ የተጠሪ ውክሌና ባሇሙለ ሥሌጣን የሆነው ሥራ አስኪያጅ አመሌካችና ተጠሪ 
ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተዋዋለት የእምነበረዴ ሽያጭ ስምምነት ሰነዴ ሊይ 
ባይፇርምም፣  ተጠሪ ሇአመሌካች  እምነበረዴ በመሸጥ የገባውን የውሌ ግዳታ ሰነደ ከመፇረሙ 
በፉት ያውቀው እንዯነበርና በውለ ሊይ ስምምነቱን በፉርማው ያረጋገጠው  የተጠሪ  የግዥ 
ክፌሌ ኃሊፉ በውለ ሊይ የፇረመው ከተጠሪ ሥራ አስኪያጅ በተሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ መሠረት 
መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው መሌስ አረጋግጧሌ፡፡ ይህንን ፌሬ ጉዲይ ተጠሪ 
አሊስተባበሇም፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ 
“የእጅ በእጅ ሽያጭ ስሇሆነ ውሌ አያስፇሌግም? የፅሐፌ ውክሌና ሳይኖረኝ በቃሌ ተነግሮኝ 
በስህተት የፇረምኩት ሰነዴ” ነው በማሇት የተከራከረ መሆኑን በግሌፅ ያሰፇሩ ሲሆን የዴርጅቱ 
ሥራ አስኪያጅ በፅሐፌ ሣይሰጠው የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ የፇረመው ሰነዴ ምንም አይነት 
ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 
የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ ዴርጅቱ ከአመሌካች ጋር የሚገባውን የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ግዳታ 
አስቀዴመው አውቀውትና ተስማምተውበት ሰነደን ሉፇርሙ የማይችለ በመሆናቸው የተጠሪ 
የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ውለን እንዱፇርሙ የቃሌ ትዕዛዝ የሰጡ መሆናቸውን ተጠሪ በግሌፅ ክድ 
ካሌተከራከረና ካሊስተባበሇ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ የሽያጭ ውለን የፇረመው ከሥራ 
አስኪያጁ በተሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ ነው የሚሇውን ፌሬ ጉዲይ እንዲመነ የሚቆጠር መሆኑን 
ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀፅ 2/ሠ/ እና ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ህግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  
የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ዴርጅቱን በመወከሌ የእምነበረዴ ሽያጭ 
ውለን እንዴዋዋሌ በሰጠው የቃሌ ትዕዛዝ መሠረት የግዥ ክፌሌ ኃሊፉው የእምነበረዴ ሽያጭ 
ውለን  ፇርሟሌ፡፡ የእምነ በረዴ ሽያጭ  ውሌ በሌዩ ፍርም  እንዱዯረግ የሚያስገዴዴ የህግ 
ዴንጋጌ የሇም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪን ዴርጅት የመወከሌ ሙለ ሥሌጣን  ያሇው ሥራ አስኪያጅ 
በሌዩ ሁኔታ ከአመሌካች ጋር የሚዯረገውን የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ዴርጅቱን በመወከሌ 
እንዴፇራረም ሇተጠሪ ግዥ ክፌሌ የሰጠው ውክሌና የግዴ በፅሐፌ  መሆን እንዯላሇበት “ 
ስሇውለ  አፇፃፀም ሔጉ አንዴ አይነት ፍርም እንዱዯረግ ያስገዯዯ እንዯሆነ ውለ የሚፇፀምበት  
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ሥሌጣን በዚሁ አይነት ፍርም ሇወኪለ መስጠት አሇበት ”  በማሇት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
218ዏ ዴንጋጌ ይዘትና ይኸው ዴንጋጌ በተቃራኒ ሁኔታ ሲታረጎም /acontrartio interpretation/  
የሚኖረውን ውጤትና  ተፇፃሚነት ወሰን በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  
 
ስሇሆነም የተጠሪ ዴርጅት ወኪሌና ባሇሙለ ሥሌጣን የሆነው የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2215 ንዐስ አንቀፅ 3 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2180 መሠረት 
በማዴረግ የሰጠውን የቃሌ ውክሌና በመቀበሌ የተጠሪ ዴርጅት የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ታህሣሥ 29 
ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ከአመሌካች ጋር ያዯረገው የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ በተጠሪ ዴርጅት ሥራ 
አስኪያጅ ዕውቅና ስምምነትና ትዕዛዝ የተፇፀመ የሽያጭ ውሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
3. ከሊይ በዝርዝር ከተገሇፀው በተጨማሪ ተጠሪ የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ  በቃሌ የሰጠው 
ትዕዛዝና ውክሌና የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉ ከአመሌካች ጋር ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 
የተፇራረመውን ሰነዴ ከተሰጠው ሥሌጣንና ውክሌና ውጭ ነው በማሇት ውለን በመቃወም 
ሇአመሌካች የፃፇው ዯብዲቤ ስሇመኖሩ አሊስረዲም፡፡ ተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሊፉው የተፇራረመውን 
ውሌ ያፀዯቀው መሆኑን በግሌፅ ባያረጋግጥም ይህንን ሰነዴ መሠረት በማዴረግ የተቀበሇውን 
የብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት መቶ ሺህ ብር/ ቼክ ጥቅም ሊይ ማዋለና ሰነደ ከተፇረመ በኋሊ ከቫት 
ውጭ  ዋጋው ብር 2ዏ5,ዏ17.47 /ሁሇት መቶ አምስት ሺህ አስራ ሰባት ብር ከአርባ ሳባት 
ሣንቲም/ የሆነ 616.4 ሜትር ኩብ እምነበረዴ  ሇአመሌካች ያስረከበ በመሆኑ በሥር ፌርዴ 
ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም የተጠሪ የግዥ ክፌሌ ኃሇፉ ከአመሌካች 
ጋር ያዯረገውን የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2214 ንዐስ አንቀፅ 1 
ዴንጋጌዎች መሠረት ፇቅድ እንዯተቀበሇው የሚያስቆጥረው ነው፡፡ ስሇሆነም  የትግራይ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው 
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሊይ ከገሇፅናቸው አግባብነት ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር ሣያገናዝብ በውለ ሊይ የተጠሪ ሥራ አስኪያጅ አሇመፇረማቸውን ብቻ መሠረት 
በማዴረግ በተጠሪና አመሌካች መካከሌ የተዯረገ የእብነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
 
4. ተጠሪና አመሌካች ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ 
በህግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ህግ መሆናቸውና የህግ ያህሌ 
አስገዲጅነት ያሊቸው መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1731 ንዐስ አንቀፅ 1  ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ 
ውለ ከተዯረገበት ቀን አንስቶ በአንዴ መቶ ሰማኒያ ቀን ውስጥ 2781 ሜትር ኩብ እብነበረዴ 
በብር 939,948 ሇአመሌካች ሇመሸጥ በገባው የውሌ ግዳታ መሠረት ዋጋው ብር 2ዏ5,ዏ17.47 
ሣንቲም ከቫት ውጭ የሆነ 616.40 ሜትር ኩብ የእምነበረዴ ብቻ ያስረከበ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 
ከዚህ አንፃር ስናየው ተጠሪ 2164.60 ሜትር ኩብ እብነ በረዴ የማስረከብ ግዳታና ኃሊፉነት 
ያሇበት መሆኑን ከፌትብሓር ህግ ቁጥር 2274 ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡  
 
በላሊ በኩሌ አመሌካች ተጠሪ ሇሚስረክበው እብነበረዴ በውለ መሠረት ዋጋውን የመክፇሌና 
የገዛውን ዕምነበረዴ የመረከብ ግዳታ ያሇበት መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 23ዏ3 ንዐስ አንቀፅ 
1 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች ውለን በተዋዋሇበት ቀን የብር 5ዏዏ,ዏዏዏ በቼክ ሇተጠሪ ክፌያ የፇፀመ 
መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች  በውለ 
መሠረት ሉከፌሌ የሚገባውን ብር 439,948 /አራት መቶ ስሊሣ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ 
ስምንት ብር / መክፇሌ ቀሪውን 2164.60 ሜትር ኩብ እብነበረዴ ተረክቦ የመውሰዴ ኃሊፉነት 
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አሇበት ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡትን ውሣኔ በመሻር 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገ የእምነበረዴ ሽያጭ ውሌ የሇም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው  ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የትግራይ ክሌሌ ማዕከሊዊ ዞን የአዴዋ ምዴብ ችልትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. ተጠሪና አመሌካች ታህሣሥ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ያፀናና ህጋዊ ውጤት ያሇው የእምነበረዴ 

ሽያጭ ውሌ ተዋውሇዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  
4. በውለ መሠረት ተጠሪ 2164.60 ሜትር ኩብ እምነበረዴ የማስረከብ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 
5. በውለ መሠረት አመሌካች ከዚህ በፉት በቼክ ሇተጠሪ ከከፇሇው ብር 5ዏዏ,ዏዏዏ /አምስት 

መቶ ሺህ ብር/ በተጨማሪ ብር 439,948 /አራት መቶ ሰሊሣ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ 
ስምንት ብር/ ሇተጠሪ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ. 73291 

ሀምላ 4 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገብረሥሊሴ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

ነጋ ደፇሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1/ አቶ አፅብሃ ወሌዲይ    አቶ ሀይማኖት ቢተው ቀረቡ 

          2/ አቶ ቅባቱ ግዯይ    

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዙሪያሽ አሰግዴ የክሌለ ፌትህ ቢሮ ዏቃቤ ህግ ፀሏይ አበራ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአሶሳ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርባ ሌጄ የሆነችው ወ/ሮ ዴንቄ 
መኮንን በአሶሳ ዞን ኩርሙክ ወረዲ በኩሙሩክ ከተማ ውስጥ ከወ/ሮ ምስራቅ ኣንጋለ ገዝታና 
አስፊፌታ ስትመራው የነበረውን የዴርጅት ቤት በውክሌና እንዱስተዲዴርሊት ሇአንዯኛ ተከሳሽ 
የውክሌና ሥሌጣን ሀምላ 13 ቀን 1996 ዓ.ም ሰጥታው ሄዲሇች፡፡ ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀምላ 
29 ቀን 1998 ዓ.ም. ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇየች በመሆኑ የአንዯኛው ተከሳሽ /አንዯኛው 
አመሌካች/ የውክሌና ሥሌጣን ቀሪ ሆኗሌ፡፡ ተከሳሾች /አመሌካች/ ሟች ከሞተች በኋሊ ሇሁሇት 
ዓመት የቤት ኪራይ ሲከፌለ ቆይተው ከዚያ በኋሊ ቤቱን ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ ሆነው ስሊሌተገኙ 
ክስ ያቀረበበትን ንብረት እንዱሇቁና በየወሩ ብር 2000 /ሁሇት ሺህ ብር/ ሂሳብ ኪራይ 
እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ ነው፡፡ አመሌካቾች በተከሳሽነት ቀርበው የተጠሪ 
ክስ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ ፌሬ ጉዲዩን 
በተመሇከተ አንዯኛ አመሌካች ከወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀምላ 13 ቀን 1996 ዓ.ም. በተሰጠው 
የመሸጥና የመሇወጥ የውክሌና ሥሌጣን መሠረት ቤቱን ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም. ሇሁሇተኛው 
ተከሳሽ /ሁሇተኛ አመሌካች/ የሸጡ መሆናቸውንና ገዥው ሁሇተኛው አመሌካችም ከ1997 ዓ.ም 
ጀምሮ ቤቱን ተረክበው እያሇሙና እያስፊፈ የሚገኙ መሆኑን በማንሣት ተከራክረዋሌ፡፡ የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ አንዯኛው አመሌካች ቤቱን 
ሇሁሇተኛ አመሌካች ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም. በተዯረገ የሽያጭ ውሌ የሸጠ መሆኑንና ሽያጩም 
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ፌትህ ቢሮ ቀርቦ የፀዯቀ መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪን ክስ ውዴቅ በማዴረግ አመሌካቾችን በነፃ 
አሰናብቷቸዋሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርባሇች፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪን ይግባኝ በፌታብሓር ስነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ ተጠሪ የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የሰበር ችልት አቅርባ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ 
በኋሊ አንዯኛ አመሌካች የሽያጭ ውለን ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ በመቅረብ ያስመዘገበውና  
ስመሃብቱም ሇገዥ ሇሁሇተኛው አመሌካች እንዱዛወር ያዯረገው ወካይም ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን 
ከሞቱ በኋሊ በ2001 ዓ.ም እና በ2003 ዓ.ም. በመሆኑ አንዯኛ አመሌካች የውክሌና ስሌጣኑ ቀሪ 
ከሆነ በኋሊ የፇፀመው ተግባር ህጋዊ ውጤት የላሇው ነው በማሇት አመሌካቾች ክርክር 
የተነሳበትን ቤት ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ በማሇት በአብሊጫ ዴምጽ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር  ችልት መስከረም 23 ቀን 2004 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ሁሇተኛ 
አመሌካች የቤቱ ባሇሀብት የሆነችው ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን የሰጠችው ውክሌናን በሚመሇከት 
ከአንዯኛ አመሌካች ክርክር የተነሳበትን ቤት ብር 4000/ አራት ሺህ ብር/ በመግዛት እስከ ብር 
400,000 /አራት መቶ ሺህ ብር/ በሊይ በማውጣት ገንብቻሇሁ፡፡ ስሇዚህ ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ 
ቢባሌ የማይቻሌ ሆኖ እያሇ ውለ ፇራሽ ነው መባለ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

አመሌካች ታህሣስ 13 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን የቤቱ ባሇሀብት 
ወኪሌ ከሆነው አንዯኛ አመሌካች ገዝቸአሇሁ በማሇት የሚከራከረው የህጉን ፍርም ሳያሟሊና 
ሟች በሞት ከተሇየችና የአንዯኛ አመሌካች የውክሌና ስሌጣን ቀሪ ከሆነ በኋሊ ከቅን ሌቦና ውጭ 
የፇፁሙት ተግባር ነው፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የቤት ሽያጭ ውለ 
በክሌለ ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት ሟች ከሞተች በኋሊ ቀርቦ የተመዘገበና አንዯኛ 
አመሌካች ይህንን ተግባር ያከናወነው ወካይዋ መሞቷንና የውክሌና  ሥሌጣኑ ቀሪ መሆኑን 
እያወቀ በመሆኑ በአንዯኛ አመሌካችና በሁሇተኛ አመሌካች መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ 
ውለ ውዴቅ መዯረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች 
ጥር 1 ቀን 2004 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የክሌለ ሰበር 
ችልት አንዯኛ አመሌካች በክሌለ ፌትህ ቢሮ በመቅረብ የሽያጭ ውለን ያስመዘገበው ወካይዋ 
ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ከሞተችና የውክሌና ስሌጣኑ ቀሪ ከሆነ በኋሊ በመሆኑ የቤት ሽያጭ ውለ 
ፇራሽ ወይም ህጋዊ ውጤት የላሇው ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አከራካሪው ቤት 
የሟች ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀብት የነበረ መሆኑና ዴንቄ መኮንን አንዯኛ አመሌካች ይህን ቤት 
እንዱያስተዲዴር እንዱሸጥ እንዱሇውጥ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2205 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት 
ሀምላ 16 ቀን 1996 ዓ.ም የሰጠችው መሆኗንና ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ሀምላ 29 ቀን 1998 
ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት የተሇየች መሆኑ የሚያከራክሩ ፌሬ ጉዲዮች አይዯለም፡፡ 

ወካዩ የሞቱ እንዯሆነ በሥፌራው አሇመኖሩ የተረጋገጠ እንዯሆነ ሇመስራት ችልታ ያጣ እንዯሆነ 
ወይም በንግዴ መውዯቅ ኪሣራ ዯርሶበት እንዯሆነ ሇጉዲዩ ተቃራኒ የሚሆን ውሌ ካሌተገኘ በቀር 
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የውክሌና ሥሌጣኑ ወዴያውኑ የሚቀር መሆኑን የፌታብሓር ሥ/ቁጥር 2232 ንዐስ አንቀጽ 1 
ይዯነግጋሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች በተሰጠኝ ውክሌና መሠረት ሇሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን የሸጥኩት 
ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም. ወካይዋ ከመሞቷ በፉት ነው በማሇት የሚከራከርና ሁሇተኛ 
አመሌካችም ይህንን የመከራከሪያ ነጥብ የሚያቀርቡ ቢሆንም የቤት ሽያጭ ውለ ፌትህ ቢሮ 
ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርቦ የተመዘገበው ሟች ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን በሞት ከዚህ ዓሇም 
ከተሇየች በኃሊና የአንዯኛ አመሌካች የውክሌና ሥሌጣን በፌትብሓር ህግ ቁጥር 2232 ንዐስ 
አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሠረት ቀሪ ከሆነ በኃሊ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

የአንዴን ንብረት ባሇሃብትነት በውሌ ሇላሊ ሰው የሚተሊሇፇው ባሇሃብት ወይም ባሇሃብቱ 
የንብረቱን ባሇቤትነት በውሌ ሇላሊ እንዱያስተሊሌፌ የፀና ሌዩ የውክሌና ስሌጣን ባሇው ሰው 
እንዯሆነ የህገ መንግስቱ  አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 1፣ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1204 ንዐስ 
አንቀጽ 2፣ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2005 ንዐስ አንቀጽ 2 እና የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2232 
ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎችን በጣምራ በማንበብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አንዯኛ 
አመሌካች ሟች ዴንቄ መኮንን በሰጠችኝ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን መሠረት ቤቱን በብር 4000 
(አራት ሺህ ብር) ሇሁሇተኛ አመሌካች የሸጠ መሆኑን በማረጋገጥ በክሌለ ፌትህ ቢሮ የውክሌና 
ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ያስመዘገበው በ2001 ዓ.ም መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

ይህም የሚያሣየው ሁሇተኛው አመሌካች በፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በኩሌ 
በ2001 ዓ.ም የሟች ወ/ሮ ዴንቄ መኮንን ቤት ሇመግዛት ያዯረጉት ውሌ የቤቱን ባሇሃብትነት 
ሇማስተሊሇፌ የፀና የውክሌና ስሌጣን ከላሇው ከአንዯኛው አመሌካች ጋር የተዯረገ በመሆኑ ህጋዊ 
ውጤት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አንዯኛ አመሌካች 
ሇሁሇተኛው አመሌካች የዴንቄ መኮንንን ቤት ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ፇራሽና ህጋዊ ውጤት 
የላሇው ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ የዘረዘርናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና 
የህግ ስህተት የላሇበት ነው፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አነስተኛው ዴምጽ የአንዯኛው አመሌካች ሟች ከሞተች 
በኃሊ በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በኩሌ ውለን ማስመዝገቡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2232 
ንዐስ አንቀጽ 2 የሚሸፇን ተግባር እንዯሆነ ትንታኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካችም የሽያጭ ውለ 
የተዯረገው ሰኔ 20 ቀን 1997 ዓ.ም ተዯርገ ውለ በክሌለ ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ በ2002 
ዓ.ም የተመዘገበ መሆኑን ጠቅሰው የአንዯኛው አመሌካች አዴራጎት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2232 ንዐስ አንቀጽ 2 የሚሸፇን ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም በመጀመሪያ ዯረጃ 
አንዯኛ አመሌካች ሁሇተኛ አመሌካች የቤት ሽያጭ ውሌ የፇፀመበት እርግጡን ቀን  ተብል 
የሚያዘው እነርሱ ውለ የተዯረገበት ቀን ነው ብሇው በውለ ሰነዴ ሊይ የፃፈት ቀን ሣይሆን 
የሽያጭ ውለን የክሌለ ፌትህ ቢሮ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ተቀብል የመዘገበበት ቀን 
እንዯሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2015(ሀ) በግሌጽ የተዯነገገ በመሆኑ የአመሌካቾች ክርክር 
የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2232 ንዐስ 
አንቅጽ 2 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ወካዩ ከሞተ በኃሊ ተወካዩ የቤት ሽያጭ ውሌ 
እንዱያከናውን ወይም የቤት ሽያጭ ውለን ሇመፇፀም የውክሌና ስራውን እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ 
ታስቦ የተቀረፀ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ አመሌካቾች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2232 ንዐስ 
አንቀጽ 2 ዴንጋጌን በመጥቀስ ያቀረቡትን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ሁሇተኛ አመሌካች ገዝቸዋሌሁ የሚለትን ቤት ባሇሃብትነት ሇማስተሊሇፌ መብት ወይም የፀና 
የውክሌና ስሌጣን ከላሇው ሰው ጋር ያዯረጉት ውሌ ከጅምሩ ፇራሽና ህጋዊ ውጤት የላሇው 
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ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ መዝገብ ከቀረበው ፌሬ ጉዲይ በእጅጉ የተሇየውንና ይህ ሰበር ችልት 
በሰበር መዝገብ ቁጥር 47800 ሰጥቶት የነበረውን የህግ ትርጉም በመጥቀስ ያቀረቡት ክርክር 
ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው 
ምክንያቶች የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በአብሊጫ ዴምጽ የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የቤንሻጉሌ ጉምዝ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. ሁሇተኛ አመሌካች ተጠሪ የማይገባትን ብሌጽግና አግኝታሇች የሚሌ ከሆነ አግባብነት ያሊቸው 

የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በተጠሪ ሊይ ክስ የማቅረብ መብቷን ይህ ውሣኔ 
የሚገዴበው አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 25 ቀን 2004 ዓ.ም. የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 74538 

ሏምላ 20 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፉሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  ወ/ሪት አሉያት ይማም ሙዘይን - ጠበቃ የሺጥሊ አሰፊ ቀረበ 

መሌስ ሰጭ፡-  አቶ እምነቴ እንዯሻው - አሌቀረቡም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የአሁን አመሌካች ወኪሌ ናቸው በተባለት እና በአሁን ተጠሪ መካከሌ ተዯረገ 
የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ አመሌካችን ሉያስገዴዴ የሚችሌበት አግባብ አሇ ወይስ የሇም? 
የሚሇውን ነጥብ ሇይቶ ሇመወሰን ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡ 

የጉዲዩም መነሻ የአሁን ተጠሪ በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሳሽ ሆነው በአሁን አመሌካች ሊይ 
ያቀረቡት ክስ ሲሆን፤ ይዘቱም፣ የአሁን አመሌካች በወኪሎ አማካኝነት በ1994 ዓ.ም በተዯረገ 
ውሌ በአዋሳ ከተማ በቀዴሞ ከፌተኛ 02 ቀበላ 04 ክሌሌ በካርታ የምስክር ወረቀት ቁጥር 5045 
የሚታወቀውን እና በ3000 ካ.ሜትር ያረፇውን ቤት በብር 300,000 (ሦስት መቶ ሺህ ብር) 
ሽጠውሌኛሌ፡፡ በዚህም የሽያጭ ውሌ መሰረት ብር 95,000.00 (ዘጠና አምስት ሺህ ብር) ውለ 
በተዯረገበት ዕሇት ወስዯዋሌ፡፡ ብር 20,000.00(ሃያ ሺህ ብር) ዯግሞ የካቲት 30 ቀን 1994 
ወስዯዋሌ፡፡ ስሇዚህ ቀሪውን 185,000,00 ተቀብሇው እንዯውለ እንዱፇጽሙ ይዯረግሌኝ የሚሌ 
ነው፡፡ የአሁን አመሌካችም በተከሳሽነት በሰጡት መሌስ የቤት ሽያጭ ውሌ ፇጸመ ሇተባሇው 
አባቴ ውሌ ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ የሰጠሁት የውክሌና ሥሌጣን የሇም ስሇዚህ በ1994 ዓ.ም. 
የሰጠሁት ውክሌና ስሇላሇ የሸጥኩትም ሆነ የተቀበሌኩት ገንዘብ የሇም፡፡ አይመሇከተኝም የሽያጭ 
ውሌ ነው የተባሇው በቅንብር እንዯተመዘገበ ሇማስመሰሌ የተዯረገ እንጂ በአዋዋይ ፉት የተዯረገ 
አይዯሇም፡፡ ተሸጠ የተባሇው ቤት አዋሳ ከተማ ስሇሚገኝ ሉመዘገብ የሚችሇው በዚሁ ከተማ 
አስተዲዯር ሥር በሚገኘው መዝጋቢ አካሌ እንጂ በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ሉሆን አይችሌም 
ይህ ተመዘገበ የተባሇውም የሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ በቁጥር 1304/2003 በተፃፇ ዯብዲቤ ይህ 
ውሌ በህጋዊ መንገዴ የተመዘገበ ውሌ ነው ሇማሇት የማይቻሌ መሆኑን ገሌፆ ማረጋገጫ 
ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇሆነም እኔ ሇአባቴ የውክሌና ሥሌጣን ከሰጠሁበት ከጥር 14 ቀን 1995 ዓ.ም 
በፉት የሽያጭ ውለ ተዯርጓሌ ስሇተባሇ እኔ ባሌሰጠሁት የውክሌና ሥሌጣን ተዯረገ በተባሇው 
ረቂቅ ውሌ እና በሏሰት ተመዝግቧሌ የተባሇው ውሌ እኔን የማይመሇከተኝ ስሇሆነ ከወጭና 
ኪሳራ ጋር እንዴሰናበት ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  
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ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና 
ማስረጃ ተመሌክቶ በፌ/መ/ቁ 10287 ሏምላ 13 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተወካይና 
ከሳሽ በ1994 ዓ.ም የሽያጭ ውሌ በተዋዋለበት ጊዜ ሻጩ ህጋዊ ውክሌና ያሌነበረው መሆኑ 
ቢታወቅም፤ ተወካዩ በ1994 ዓ.ም የገቡት ውሌ መስከረም 25 ቀን 1998 ዓ/ም መመዝገቡ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ውለ በተመዘገበበት ጊዜ ምስክሮች ውሌ አዋዋይ ፉት ቀርበው የመሰከሩ 
ባሇመሆኑ በውለ አመዘጋገብ ጊዜ የተፇጠረው ጉዴሇት እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ ይህ ውሌ 
ከተመዘገበበት ከ1998 ዓ.ም በፉት ጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም ተከሳሽ ሇወኪሊቸው ውክሌና የሰጡ 
ስሇሆነና ተወካዩ ያሇህጋዊ ውክሌና በ1994 ዓ.ም የገቡት ውሌ የውክሌና ሥሌጣን ከተገኘ በኋሊ 
በ1998 ዓ.ም በመመዝገቡ የሽያጭ ውለን ረቂቅነት ያስቀረዋሌ፡፡ ስሇዚህ በ1994 ዓ.ም. የተከሳሽ 
ወኪሌ እና ከሳሽ ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ተወካዩ ህጋዊ ውክሌና እስካገኘበት ጊዜ ዴረስ 
ረቂቅ ነው የሚባሌ ቢሆንም ረቂቅ መሆኑ በሲዲማ ዞን መምሪያ በ1998 ዓ.ም ቀርቦ ከተመዘገበ 
በኋሊ ህጋዊነቱን ስሊገኘ ተከሳሽን ያስገዴዲታሌ፡፡ ስሇሆነም እንዯውለ ሌትፇጽም ይገባሌ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ 

በአሁን አመሌካች የይግባኝ አቤቱታ አቅራቢነት ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በበኩለ 
ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በ1998 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የምዝገባ ስራ የአመዘጋገቡን ሥርዓት 
ካሊሟሊ ቅሬታ ያሇው ወገን በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀጽ 7 
መሰረት ሥርዓቱን ጠብቆ መፌትሄ ማግኘት ከሚቻሌ በቀር የማስረጃውን ተቀባይነት ከወዱሁ 
ውዴቅ ሇማዴረግ አይቻሌም፡፡ በዚህም አንቀጽ መሰረት አመሌካች አቤቱታ የማቅረብ መብቷ 
በይርጋ የታገዯ ነው በማሇት ከዚህ በፉት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
በተመሳሳይ ጉዲይ በሰበር መ/ቁ 20890 በሆነው በአመሌካች በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክና በወ/ሮ 
ዓሇምነሽ ኃይላ መካከሌ በነበረው ጉዲይ ትርጉም የሰጠበት መሆኑን ጠቅሶ ግራ ቀኙን 
የሚያከራክረው እና በ1994 ተዯረገ የተባሇው ውሌ በአዋዋይ ፉት የተዯረገ ሆኖ ተገኝቷሌ 
የሚሇውን መሰረት አዴርጎ የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ በማጽናቱ የተነሣ የአሁን አመሌካች በዚህ 
የፋዳራሌ ጉዲይ በሆነው የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ 
የሚለበትን የመከራከሪያ ነጥቦች በመዘርዘር ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን የሰበር አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

ተጠሪም ቀርቦ ሇሰበር አቤቱታው ዝርዝር መሌስ ሰጥቶበታሌ ግራ ቀኙ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
ስሇጉዲዩ ያቀረቡትን የፅሁፌ ክርክር እንዲየነው ሁሇቱም ወገኖች በየፉናቸው በሥር ፌ/ቤቶች 
ያቀረቡትን ክርክር በማጠናከርና በማብራራት የቀረበ ከመሆኑ በቀር የይዘት ሇውጥ ያሇው 
አይዯሇም፡፡ 

እንግዱህ የጉዲዩ አነሳስና አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን፤ እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሇነገሩ መነሻ የሆነው የቤት ሽያጭ ውሌ የተዯረገው 
የአመሌካች ወኪሌ የተባለት ሻጭ ከንብረቱ ባሇቤት ከአሁን አመሌካች ቤቱን ሇመሸጥ 
የሚያስችሌ የውክሌና ሥሌጣን ሳይኖራቸው በ1994 ዓ.ም ከአሁን ተጠሪ ጋር ያዯረጉት 
ስሇመሆኑና ይህም ውሌ በአዋዋይ ፉት ያሌተዯረገ ሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ 
የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም የተነሣ በዚህ አኳኋን የተዯረገው ውሌ እስከ 1998 ዓ.ም ዴረስ 
የረቂቅነት ዯረጃ እንዯነበረውም የስር ፌ/ቤቶች በሰጡት ዲኝነት ተረጋግጧሌ፡፡ 

ሆኖም የአሁን አመሌካች ጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም. ሻጭ ሇነበረው ወገን የውክሌና ሥሌጣን 
የሰጡ የመሆኑን እና በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ቀርቦ በ1998 
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ዓ.ም. ተመዝግቦ ተገኝቷሌ የሚለትን አውነታዎች (facts) በመያዝና ከዚሁም በመንዯርዯር 
በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ ረቂቅ መሆኑ ቢታወቅም በ1998 ዓ.ም በውሌ አዋዋይ ፉት 
የተመዘገበ ሆኖ ስሇተገኘ ረቂቅነቱ ቀርቷሌ ህጋዊ ዯረጃውን አግኝቷሌ፡፡ እንዱሁም ሻጭ ቤቱን 
በሸጠበት ጊዜ ከንብረቱ ባሇቤት ከአሁን አመሌካች ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ ሥሌጣን የነበረው 
ባይሆንም ውለ በአዋዋይ ፉት ቀርቦ ከመመዝገቡ በፉት ሻጭ በጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም. 
የውክሌና ሥሌጣን አግኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ በወኪሎ በአሁን 
አመሌካች እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ የሚሇውን አተረጓጎም በመከተሌ ውለ የአሁን አመሌካችን 
የማስገዯዴ ኃይሌ አሇው የሚሌ ዲኝነት ሰጥተዋሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተሰጠው ፌርዴ እንዯተገሇፀው ይህ ክርክር ያስነሳው 
የቤት ሽያጭ ውሌ በ1998 ዓ.ም በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ቀርቦ እንዯተመዘገበ ገሌፆ የአሁን 
ተጠሪ ቢከራከርም በሰነደ ሊይ በእማኝነት/በምስክርነት የተጠቀሱት ምስክሮች በአዋዋይ ፉት 
ቀርበው ያስመሰከሩ መሆኑን በፌሬ ነገር ረገዴ አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም በቀር እራሱ ውለን 
በእራሱ ፉት መዯረጉን አረጋገጠ የተባሇው የሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ በቁጥር 
ሲ/ዞ/ፌ/መ/1304/2003 በ14/10/2003 እና በቁጥር ሲ/ዞ/ፌ/መ/1403-03 በ06/11/03 ዓ.ም 
በተፃፇ ማረጋገጫ ውለ የተዯረገው አዱስ አበባ ወል ሰፇር፤ የምስክሮችም አዴራሻ አዱስ አበባ 
መሆኑንና ምስክሮችም በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ፉት ቀርበው የውለን መዯረግ 
አሇማረጋገጣቸውን አረጋግጧሌ፡፡ በተሇይም ውሌ አዋዋይ ፉት መሰከሩ ከተባለት ምስክሮች 
መካከሌ ቅዴስት በቀሇ የተባሇችውን አስቀርቦ እንዲረጋገጠው ውለ አዱስ አበባ ወል ሰፇር 
ተዯርጎ ምስክሮች በአዋዋይ ፉት ሳይቀርቡ እንዳት ተመዘገበ ሉባሌ እንዯቻሇ የአሁን ተጠሪ 
ቀርቦ እንዱያስረዲ ፌትህ መምሪያው ሲጠይቀው በተጠሪ ዴርጅት ዯብዲቤ በተረጋገጠ ተጠሪው 
በአዋሳ ከተማ ሉገኝ አይችሌም በሚሌ ምክንያት ቀርቦ ሉያስረዲ ያሌቻሇ መሆኑንና ውለ 
ተመዘገበ የተባለትን ሂዯት ሁለ ካጣራ በኋሊ ይህ 1994 ዓ.ም. ተዯረገ ተብል በ1998 ዓ.ም 
በሲዲማ ዞን ፌትህ መምሪያ ተመዘገበ የተባሇው ውሌ በህጋዊ መንገዴ የተመዘገበ አሇመሆኑን 
አረጋግጧሌ፡፡ 

በመሆኑም ከዚህ በሊይ በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ በፌሬ ነገር ረገዴ እንዯተረጋገጠው የውሌ 
አዯራረግ ሂዯትን የማረጋገጥ የመመዝገብ ሥሌጣን ባሇው አካሌ እና ክርክር ያስነሳውን ውሌ 
እንዯ ሥርዓቱ በእራሱ ያሌተመዘገበ መሆኑን እያረጋገጠ፣ ፌ/ቤቶችም ይህንኑ ፌሬ ነገር 
በማስረጃ መረጋገጡን እየተረደ የሥር የአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህ የውሌ አመዘጋገብ 
ጉዴሇት እንዯተጠበቀ ሆኖ…. በሚሌ አገሊሇጽ በዝምታ ማሇፈ፤ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ይህ 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 20890 በሆነው በአመሌካች 
በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክና በወ/ሮ ዓሇምነሽ ኃይላ መካከሌ ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ ከዚህ 
ከተያዘው ጉዲይ ጋር የማይመሳሰሌ እና ተመሳሳይ ትርጉም ሉከተሌ የማይችሌ መሆኑ እየታወቀ 
የአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሇቦታው በመጥቀስ ክርክር 
ያስነሳውና በ1994 ዓ.ም አ/አበባ ከተማ ወል ሰፇር ተዯረገ የተባሇው ውሌ በ1998 ዓ.ም በሲዲማ 
ዞን ፌትህ መምሪያ ቀርቦ ተመዝግቧሌ ከሚሌ ውሳኔ መዴረሳቸው ፌ/ቤቶች የሚሰጧቸው 
ትዕዛዞች፣ ብይኖች፣ ፌርድች እና ማናቸውም ዲኝነት በተከራካሪ ወገኖች የተነሱትን ክርክሮች 
ከተከራካሪ ወገኖች ክርክር አንፃር በጭብጥነት በተያዙት ጉዲዮች በግራ ቀኙ የተሰማውን ማስረጃ 
መሰረት በማዴረግና በዚህም በማስረጃ የተረጋገጠውን ጉዲይ ሇመቀበሌም ሆነ ውዴቅ ሇማዴረግ 
የቻሇበትን ምክንያትና አግባብነት ያሇውን ህግ መሰረት በማዴረግ ሉሆን ይገባሌ በሚሌ 
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 182 እና 183 ስሇፌርዴ አፃፃፌ የተመሇከተውን ሥርዓት የተከተሇ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

ስሇሆነም በ1994 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ ረቂቅ ሆኖ እስከ 1998 ዓ.ም የቆየ ቢሆንም በ1998 
ዓ.ም ውሌ አዋዋይ ፉት ቀርቦ የተመዘገበ ሆኖ ስሇተገኘ ህጋዊነቱን አግኝቷሌ የሚሇው የፌርዴ 
መነሻ ሀሳብ ህጋዊ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ሻጭ የተባሇው ወገን ንብረቱን በ1994 ዓ.ም 
ሸጧሌ ከተባሇ በኋሊ የአሁን አመሌካች ጥር 04 ቀን 1995 ዓ.ም ንብረቱን ሸጠ ሇተባሇው ወገን 
የውክሌና ሥሌጣን የመስጠታቸው ተግባር በእራሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1678(ሏ)፣ 1719(2) እና 1723 
በተዯነገገው መሰረት ህጉ የሚጠይቀውን ማሟያ አሟሌቶ ባሇመገኘቱ ምክንያት በህግ ፉት ሉፀና 
የሚችሌ ውሌ የሇም፤ ውለ ረቂቅ ነው የተባሇበትን ማናቸውም ክንውን ሇመቀበሌ ህግ 
አያስገዴዲቸውም፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን አመሌካች በ1995 ዓ.ም. የሰጡት የውክሌና ሥሌጣን 
አገሌግልት የውክሌና ሥሌጣን ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ሇሚከናወኑ ህጋዊ ተግባራት ተብል 
የተሰጠ መሆኑን ከሚያመሇክት በቀር የውክሌና ሥሌጣን ከመስጠቱ በፉት ወኪለ የፇፀመውንም 
ማናቸውም ተግባር ሇመቀበሌ እንዯፇቀደ፣ እንዯፇሇጉ ያስቆጥራቸዋሌ ሇማሇት የሚያበቃ የህግ 
መሰረት የሇውም፡፡ 

ምናሌባትም ይህ ዘግይቶ የውክሌና ሥሌጣን የመስጠት የአመሌካች ተግባር ቀዯም ሲሌ ወኪሌ 
የተባሇው ሰው ፇፀመ የተባሇውን የሽያጭ ተግባር ሇማፅዯቅ መፇሇጋቸውን ያሳያሌ በማሇት 
መተርጎም እንዲይቻሌ ሇዚሁ አግባብነት ባሇው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2190 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች 
ተፇፃሚ ሉሆኑ የሚችለት የውክሌና ሥሌጣን ኖሮ ተወካዩ ከውክሌና ሥሌጣኑ በሊይ አሳሌፍ 
ሇፇፀመው ተግባር እና የውክሌና ሥሌጣን ዘመኑ ካበቃ በኋሊ ወኪሌ የነበረው ሰው ሇፇፀማቸው 
ተግባሮች እንጂ አሁን እንዯተያዘው ሊሇው ፇፅሞ የውክሌና ሥሌጣን ባሌተሰጠበት ጉዲይ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት ክርክር ያስነሳውና የቤት ሽያጭ የተባሇው ውሌ የአሁን አመሌካችን 
ሉያስገዴዴ የሚችሌ የህግ መሰረት በላሇበት ሁኔታ የስር ፌ/ቤቶች ውለ አመሌካችን 
ይመሇከታሌ፤ እንዯውለ እንዱፇፅሙ ይገዯዲለ በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፤ 

ው   ሳ   ኔ 

1. የሰበር አቤቱታ የቀረበበት እና የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ መ/ቁ 
54799 በ19/12/2003 ዓ.ም የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ሀጂ ይማም ሙዘይን በውክሌና ሥሌጣን ከተጠሪ ከአቶ እምነቴ እንዯሻው ጋር በ1994 ዓ.ም 
ተፇፀመ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ ወካይ ናቸው በሚሌ ምክንያት የአሁን አመሌካችን 
ወ/ሪት አሉያት ይማምን ሉያስገዴዴ የሚችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጪና ኪሣራ በየራሳቸው           
ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ      
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የሰ/መ/ቁ. 67376 
ሏምላ 30 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

     አሌማው ወላ 

     ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፌሳ 

   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቶች፡- 1- ወ/ሮ ንግስት ኪዲኔ  አሌቀረቡም  

           2- አቶ ዐቁባይ ሚካኤሌ ገብረየሱስ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- 1- አቶ በሇጠ ወሌዯሰማያት  ቀረቡ  

       2- አቶ ገብረ እግዚአብሓር ሏዱስ ከጠበቃቸዉ ከአቶ ሏጏስ አብርሃ ጋር ቀረቡ  

መዝገቡ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ    ር    ዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሁን የሰበር አመሌካቾች ከሣሽነት የተጀመረው 
በፋ/ከ/ፌርዴ ቤት ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሣሾች ነበሩ፡፡ ከሣሾች ሰኔ ዏ9 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 
ባቀረቡት ክስ በቀዴሞ ወረዲ 2ዏ ቀበላ 29 በአሁኑ አጠራር በቂርቆስ ክ/ከተማ ቀበላ ዏ8/09 
የሚገኘውን ቁጥሩ 486 የሆነውን የግሌ ቤታችንን ከሣሾች በ1992 ዓ.ም. ከሀገር ስንወጣ ሇ1ኛ 
ተከሣሽ ውክሌና በመስጠት የሄዴን ቢሆንም 1ኛ ተከሣሽ ቤቱን የማስተዲዯር እንጂ የመሸጥና 
የመሇወጥ ስሌጣን ሳይሰጣቸው ሇ2ኛ ተከሣሽ የሸጡ ስሇሆነ የሽያጭ ውለ ፇርሶ ቤቱን 
እንዱያስረክቡን ፣ ያሇአግባብ የበሇጸጉበትን በወር ብር 3ዏዏዏ ስላት ብር 72,ዏዏዏ ከነወሇደ 
እንዱከፌለ ፣ ወዯፉትም የሚኖረውን ውዝፌ ገንዘብ ተከሣሾች በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ፣ 
ቤቱን መመሇስ የማይቻሌ ከሆነ ዯግሞ 1ኛ ተከሣሽ ብር 1,25ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌለ ይወሰንሌን 
ብሇዋሌ፡፡ 

ተከሣሾችም ክሱ በፌ/ህ/ቁ 1810 መሠረት በይርጋ የሚታገዴ ነው በሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን በአማራጭ በፌሬ ነገሩ ሊይ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ከሣሾችም ሇይርጋ 
መቃወሚያው በሰጡት መሌስ በፌ/ህ/ቁ 1810 የተጠቀሰው ይርጋ ተፇጻሚነት ሉኖረው 
የሚችሇው በፌ/ህ/ቁ 171ዏ/2/ መሠረት በተንኮሌ፣ በማሳሳት፣ በሀይሌ ወይም በእዴሜ መግፊት 
እና ከመጃጀት ጋር ተያይዞ የተፇጸሙ ውልች እንዱፇርሱ በሚሌ ሇሚቀርብ ክርክር ሲሆን 
የከሣሾች ክስ ግን ከዚህ የተሇየ በመሆኑ ሇዚህ ክርክር አግባብነት የሇውም፡፡ በእኛ እምነት ሇዚህ 
ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇው የፌ/ህ/ቁ 1845 ይርጋ ሲሆን ሽያጩን ካወቅነው ዯግሞ ሁሇት ዓመት 
ያሌሞሊው ስሇሆነ ክሱ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን የመረመረው የፋ/ከ/ፌርዴ ቤትም በሰጠው ብይን 1ኛ ከሣሽ ሇ1ኛ ተከሣሽ ከሰጡት 
ውክሌና ስሌጣን ተከሣሹ አሌፍ የከሣሽ ንብረት የሆነውን መኖሪያ ቤት የሸጠ በመሆኑ ሇጉዲዩ 
ስሇውልች በጠቅሊሊው ክፌሌ የተዯነገጉት የይርጋ ዴንጋጌዎች አግባብነት የሊቸውም፡፡ በወካይና 
በተወካይ መካከሌ ሇሚፇጠር አሇመግባባት ወይም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ክስ ሇማቅረብ ቢፇሇግ 
አግባብነት ያሇው የይርጋ ጊዜ በፌ/ህ/ቁ 2187 የተዯነገገው ሲሆን በዚሁ ዴንጋጌ መሠረትም ክሱ 
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በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም በተያዘው ጉዲይ ቤቱ ከተሸጠ ሁሇት 
ዓመት ካሇፇ በኋሊ በውክሌና ምክንያት በተሰራ ሥራ  የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ በሚሌ የቀረበ 
ክስ በመሆኑ በይርጋ የሚታገዴ ነው ነው ብሎሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የመረመረው የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን ወገን 
ካከራከረ በኋሊ የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት ብይን በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት አጽንቷሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታም የቀረበው በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ብይንና በፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት  
ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካቾች የጠቀሱት 
የቅሬታ ነጥብም፡- ከ199ዏ ዓ.ም. ጀምሮ ከአገር ውጪ ስንኖር የነበርን ሲሆን ቤቱ መሸጡን 
ያወቅነው 2ኛ አመሌካች ከወጪ ሀገር ከተመሇስኩ  ከሰኔ ዏ7/2002 ዓ.ም. ጀምሮ ሆኖ እያሇና 
ይህን ጊዜ ተጠሪዎች ሳያስተባብለ አግባብነት የላሇውን በፌ/ህ/ቁ 1810 የተዯነገገውን የሁሇት 
ዓመት ይርጋ በመጥቀስ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ የክስ መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን  
ከፌተኛው ፌርዴ ቤትም ተጠሪዎች ያሊነሱትን በፌ/ህ/ቁ 2187 የተዯነገገውን የሁሇት ዓመት  
ይርጋ በመጥቀስ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ሲሌ መዝገቡን በብይን የዘጋውና የፋዯራሌ ጠ/ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልትም ያጸናው ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡  

1ኛው ተጠሪ በሰጡት መሌስ በጊዜው በነበረው አጠራር የክሌሌ 14 መስተዲዴር በ18/08/1992 
ዓ.ም ከአገር የወጡ ኤርትራዊያን ንብረት በሰጡት ውክሌና መሠረት በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ 
ተወካዮቹ መሸጥ እንዯሚችለ ሇውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ባስተሊሇፇው የመንግስት መመሪያ 
መሠረት ከራሴ ፇቃዴ ውጪ ሽያጩን የፇጸምኩ ስሇሆነና ሽያጩም  ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ 
11 ዓመታት ስሊሇፈት ፌርዴ ቤቶች ክሱ በይርጋ የሚታገዴ ነው ሲለ የወሰኑት ተገቢ ነው 
በከፌተኛው ፌርዴ ቤት የይርጋ መቃወሚያ ሳቀርብ ጠቅሼ ያቀረብኩት  በፌ/ህ/ቁ 1810 
የተዯነገገውን የሁሇት ዓመት ይርጋ ቢሆንም በ1ኛ አመሌካችና በእኔ መካከሌ የነበረውን የወካይና 
ተወካይ ግንኙነት መነሻ በማዴረግ አመሌካቾች ቤቱን የሸጠው ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሇው 
ውክሌና ሳይሰጠው ነው በሚሌ ሊቀረቡት ክርክር ፌርዴ ቤቶቹ አግባብነት ያሇው ይርጋ በፌ/ህ/ቁ 
2187 የተጠቀሰው የሁሇት ዓመት ይርጋ ነው በሚሌ ክሱ በዚሁ በሁሇት ዓመት ጊዜ ወስጥ 
ያሌቀረበ ነው ሲለ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው፣ አመሌካቾች ሽያጩን ያወቅነው ሰኔ ዏ7 ቀን 
2ዏዏ2 ነው ቢለም ይህን አባባሊቸውን በማስረጃ አስዯግፇው ሇፌርዴ ቤቶች ስሊሊቀረቡ ተቀባይነት 
የሇውም ሲለ ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይን/ ውሣኔ እንዱጸና ጠይቀዋሌ፡፡ 

2ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው  የኤርትራዊያን ቤት ሇኢትየጵያዊያን እንዱሸጥ በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት 
ወቅት በመወሰኑ የኤርትራ መንግስት ሚዱያዎች ፣ የሰብአዊ መብት ተቋማት ፣ የኢትዮ  
ኤርትራ የዴንበር ኮሚሽን እና ላልች ወገኖች በግሌጽ ሲሟገቱበት የቆየ የአዯባባይ ሚስጥር 
ስሇሆነና አመሌካቾችም ይህን የአካባቢ ሁኔታ በግሌጽ የሚያውቁት ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም 
የሚያከራክረውን ቤት ሚያዚያ 1992 ዓ.ም ገዝቼ ስመ ሀብቱም ተዛውሮሌኝ ይዤ የምገኝ ሲሆን  
ይህንኑ ቤት ሇመረከብ አመሌካቾች ያቀረቡት ክስም በሁሇት ዓመት ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ 
ክሱ በፌ/ህ/ቁ 2187 መሠረት በይርጋ ይታገዲሌ ሲለ ፌርዴ ቤቶቹ የሰጡት ብይን/ውሣኔ 
ተገቢነት ያሇው ነው፣ ይህ ቢታሇፌ ቤቱ ከተሸጠበት ጊዜ አንስቶ ክስ እስከቀረበበት ያሇው ጊዜ 
ሲቆጠር 1ዏ ዓመት ያሇፇው በመሆኑ ክሱ በፌ/ህ/ቁ 1845 መሠረት በይርጋ የሚታገዴ ነው 
ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ ችልት ዯረጃም የግራ ቀኙ ወገኖች በቃሌ ተከራክረዋሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም፡- አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ በይርጋ 
የሚታገዴ ነው ሲለ ፌርዴ ቤቶቹ ክሱን ወዴቅ ያዯረጉት በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? 
የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇው የሚያከራክረው ቤት የተመዘገበው በ1ኛ የሰበር አመሌካች ስም 
መሆኑንና 1ኛ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዱያስተዲዴሩ ውክሌና ሰጥተው ከ2ኛ 
አመሌካቾች ጋር ወዯ ኤርትራ ሀገር በ199ዏ ዓ.ም. ሄዯው እያለ 1ኛ ተጠሪ ሇ2ኛ ተጠሪ 
ሚያዚያ ዏ5 ቀን 1992 ዓ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ቤቱን መሸጣቸውን ነው፡፡ አመሌካቾችም 
በክሳቸው ሽያጩን በመቃወም እንዱፇርስ ሰኔ ዏ9 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ክስ ያቀረቡት 1ኛ ተጠሪ 
ቤቱን የማስተዲዯር እንጂ የመሸጥና የመሇወጥ ስሌጣን ሳይሰጣቸው ሇ2ኛ ተከሣሽ ሸጠዋሌ 
በሚሌ ነው፡፡ አመሌካቾች ቤቱ የተሸጠ መሆኑን ያወቁት 2ኛ አመሌካች ወዯ ኢትዮጵያ 
እንዯተመሇሱ በሰኔ ዏ7/2002 ዓ.ም መሆኑን በክሳቸው ከመጥቀሳቸውም በሊይ በቃሌ ክርክር 
ጊዜም በዚሁ በተጠቀሰው ቀን ሽያጩን እንዲወቁ በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪዎችም ክሱን 
ሇመቃወም በዋናነት የጠቀሱት የይርጋ ህግ የፌ/ህ/ቁ 181ዏ ሲሆን  ፌርዴ ቤቶቹ ግን በወካይና 
በተወካይ መካከሌ ሇሚፇጠር አሇመግባባት ወይም ከዚሁ ጋር በተያያዘ አግባብነት ያሇው የይርጋ 
ጊዜው በፌ/ህ/ቁ 2187 የተዯነገገው ነው በሚሌ ክሱ በሁሇት ዓመት ይርጋ ይታገዲሌ 
ማሇታቸውን ከክርክሩ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የግራ ቀኙን ወገኖችን ሇሚያከራክረው ጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው የይርጋ ህግ ዴንጋጌ የትኛው እንዯሆነ መሇየት ተገቢነት ያሇው ነው፡፡ 
እንዯራሴው በፇጸመው ውሌ ምክንያት የሿሚውና የእንዯራሴው ጥቅሞች የሚቃወሙ የሆኑ 
እንዯሆነ ይህን ውሌ የፇረመው 3ኛ ወገን ይህን ሁኔታ ያወቀና ሉያውቀው የሚገባ የሆነ 
እንዯሆነ በሿሚው ጥያቄ መሠረት ውለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ በፌ/ህ/ቁ 2187/1/ የተመሇከተ 
ሲሆን በሿሚውም  ውለን ሇማፌረስ ክስ ሉያቀርብ የሚችሇው የዚሁ አካባቢ ሁኔታ ስሇመኖሩ 
ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ዴረስ መሆን እንዲሇበት የዚሁ ቁጥር ንዐስ ቁጥር 2 
ይዯነግጋሌ፡፡ ውክሌና ተወካዩ ሇወካዩ እንዯራሴ ሆኖ አንዴ ወይም ብዙ ህጋዊ ስራዎችን በወካዩ  
ስም ሇማዴረግ የሚዯረግ ስምምነት ስሇመሆኑ የፌ/ህ/ቁ 2198 የሚስገነዘብ ሲሆን ይህም 
ስምምነት ወካዩ የውክሌና ስራ በሚፇጽምበት ጊዜ የወካዩን ህጋዊ ሁኔታዎች የመሇወጥ ስሌጣን 
የሚሰጠው በመሆኑ ተወካዩ የውክሌናውን ስሌጣን ተጠቅሞ ሲሰራ ሇወካዩ ጥቅም ፌፁም 
ታማኝና በስራው ሁለ የወካዩን ጥቅም ብቻ የማስጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ ስራውን 
በሚያከናውንበት ጊዜም ይህንን ሇወካዩ ፌፁም የሆነ ታማኝነትና ሙለ ሇሙለ ሇወካዩ ጥቅም 
ሇማስጠበቅ የሚከሇክሇው ፌሊጎት ወይም ታማኝነቱን የሚከፊፌሌ ሁኔታ የሚያስከትሌ የጥቅም 
ግጭት ሲፇጠር ተወካዩ ሇስራው አፇጻጸም ጥንቃቄ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም እንዯራሴው 
የውክሌና ሥሌጣኑን በሚያከናውንበት ጊዜ ተቃዋሚ ጥቅሞችን የማስወገዴ ግዳታ አሇበት፡፡ 
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን በወካይና በተወካይ መካከሌ የጥቅም ግጭት ያሇ ስሇመሆኑ 
አመሌካቾች በክሳቸው ከሊመግሇጻቸውም ላሊ በቃሌ ክርክር ወቅትም በ1ኛ ተጠሪና በሿሚዋ 
መካከሌ የጥቅም ግጭት ስሇመኖሩ ያለት ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም ፌርዴ ቤቶቹ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ 
ተጠሪ ጋር በፇጸመው ውሌ ምክንያት የሻሚውና የ1ኛ ተጠሪ የጥቅም ግጭት ስሇመኖሩ 
አመሊካች ነገር ባሌተገኘበት ሁኔታ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የላሇውን የፌ/ህ/ቁ 2187/2/ 
የተመሇከተውን ይርጋ ሇብይኑ / ሇውሣኔ  መሠረት ያዯረጉት ተገቢነት ያሇው አይዯሇም፡፡  

ተጠሪዎች በዋናነት ወዲነሱት የፌ/ህ/ቁ 181ዏ ይርጋ ስንመሇስ አንዴ ውሌ በሚመሰረትበት ጊዜ 
የችልታ ወይም የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ችልታ አሌነበረኝም ወይም 
ፇቃዳን በአግባቡ አሌሰጠሁም በሚሇው ተዋዋይ ወገን ጠያቂነት ብቻ ውለ ሉፇርስ 
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እንዯሚችሌ፣ እንዯዚሁም ውለ የተዯረገበት ጉዲይ ሇህግ ወይም ሇሞራሌ ተቃራኒ ሆኖ 
በሚገኝበት ጊዜና የውለ አጻጻፌ ሥርዓትም ባሌተጠበቀበት ወቅት ከተዋዋይ ወገኖች መካከሌ 
ወይም በሙለ ጥቅም አሇኝ በሚሌ 3ኛ ወገን አማካይነት የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ቀርቦ ሉፇርስ 
እንዯሚችሌ በፌ/ሔ/ቁ 18ዏ8/1/ ተዯንግጓሌ፡፡ የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ ማቅረቢያ ጊዜን በተመሇከተ 
ውለ የማይረጋበት ምክንያት ከቀረበት ጊዜ አንስቶ በሁሇት ዓመት ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ 
የሚታገዴ መሆኑን በፌ/ህ/ቁ 181ዏ ተጠቅሷሌ፡፡ ይህን የይርጋ ዴንጋጌ በተመሇከተ ይህ ችልት 
በሰበር መ/ቁ 59139 በሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም ተፇጻሚነቱ ውለ የማይረጋበት ምክንያት 
ቀሪ በሚሆንበት ጊዜ ሲሆን ይህም የሚመሇከተው ከአንዯኛው ተዋዋይ ወገን ችልታ ወይንም 
ፇቃዴ ጉዴሇት ጋር ተያያዘ መሆኑን በፌርደ ሊይ አስፌሯሌ፡፡ በዚሁ መሠረትም ውለ በችልታ 
ማጣት ወይንም በፇቃዴ ጉዴሇት እንዱፇርስ የሚጠይቅ ወገንም በሁሇት ዓመት ውስጥ ክሱን 
ካሊቀረበ በዚሁ በተጠቀሰው የፌ/ህ/ቁ 181ዏ ይርጋ መሠረት የሚታገዴ ይሆናሌ፡፡  

በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን አመሌካቾች ውለ እንዱፇርስ የጠየቁት 1ኛ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ 
የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን በሙለ እንዱጠብቁ ፣ እንዱቆጣጠሩ ፣ ክፌያዎችን 
ተሳስበው እንዱከፌለ በአጠቃሊይ ንብረቶቹን በተመሇከተ በመንግስታዊ መ/ቤቶችና በህዝባዊ 
ዴርጅቶች እየቀረቡ ጉዲዮችን እንዱፇጽሙና እንዱያስፇጽሙ እንጂ ንብረቹን እንዱሸጡ ሥሌጣን 
ሳይሰጣቸው በህገወጥ መንገዴ ሇ2ኛ ተጠሪ ሽጠዋሌ በሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ውለ 
እንዱፇርስ ዲኝነት የጠየቁት የችልታ ወይም የፇቃዴ ጉዴሇትን መሠረት አዴርገው ሳይሆን 
የውለን ሔገ ወጥነት በመጥቀስ ስሇሆነ ተጠሪዎች ሇክርክራቸው መሠረት ያዯረጉት በፌ/ህ/ቁ 
1810 የተዯነገገው የሁሇት ዓመት ይርጋ አግባብነት የሇውም፡፡ 

ሇዚህ ጉዲይ የፌ/ሔ/ቁ 1810 እና 2187/2/ ይርጋ አግባብነት የሊቸውም ከተባሇ ጉዲዩን ስሇውልች 
በጠቅሊሊው በተዯነገገው ክፌሌ በሚገኘው በፌ/ህ/ቁ 1845 መሠረት መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በፌ/ህ/ቁ 1845 ዴንጋጌ መሠረት ህግ በላሊ አኳን ካሌወሰነ በቀር ውለ እንዱፇጸም  ወይም 
ከሊመፇጸሙ የተነሳ ስሇሚዯርስ ጉዲት ወይም ውለ እንዱፇርስ መብት ያሇው ወገን መብቱን 
በ1ዏ ዓመት ውስጥ ካሌጠየቀ መብቱ ቀሪ እንዯሚሆን በግሌጽ የተጠቀሰ ሲሆን አመሌካቾችም 
የሽያጭ ውለ 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇማስተሊሇፌ በፌ/ህ/ቁ 2205 መሠረት ሌዩ ውክሌና ሳይሰጣቸው 
የፇጸሙት ውሌ በመሆኑ ውለ ህገ ወጥ ነወ እስከሚለ ዴረስ ይህንኑ ህገወጥ ነው የሚለትን 
ውሌ እንዱፇርስ ክስ ማቅረብ የሚችለት በ1ዏ ዓመት ጊዜ ውስጥ ስሇሚሆን የግራ ቀኙን 
ተከራካሪዎች የይርጋ ክርክር ሇመወሰን አግባብነት ያሇው ይሄው የ1ዏ ዓመት የይርጋ ጊዜ ነው፡፡ 
ይርጋው የሚቆጥርበትን መነሻ ጊዜን በተመሇከተም አመሌካቾች የቤቱን ሽያጭ ያወቅነው ሰኔ 
ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ነው በሚሌ የሚከራከሩ ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ቤቱ የተሸጠው በሚያዚያ 
ወር 1992 ዓ.ም በመሆኑ ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ ምንም እኳን አመሌካቾች ከሀገር በ199ዏ ዓ.ም 
የወጡ ቢሆንም ከነበሩበት ከኤርትራ መንግስት ሚዱያዎች ፣ የሰብአዊ መብት ተቋማት ፣ 
የኢትዮ ኤርትራ የዴንበር ኮሚሽን እና ላልች ወገኖች በግሌጽ ስሇንብረታቸው የሚያውቁት 
ጉዲይ ነው ብሇዋሌ፡፡ ሆኖም እነዚህ የተጠቀሱት ምንጮች 1ኛ ተጠሪ ቤታቸውን የሸጡባቸው 
ስሇመሆኑ ያሣውቃለ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርሱ አይሆንም፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች በዚህ 
ረገዴ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡  

በላሊ በኩሌ 1ኛ የሰበር አመሌካች እስካሁን ዴረስ በውጪ ሀገር የሚኖሩ ስሇመሆናቸው ክርክሩ 
የሚያመሇክት ሲሆን 2ኛ ተጠሪም ወዯ ኢትዮጵያ የተመሇሱት ሰኔ ዏ7 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑን 
የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች በከፌተኛና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ካዯረጉት ክርክር የተረጋገጠ ፌሬ ነገር 
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ነው፡፡ በመሆኑም ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ ሲቆጠርም አመሌካቾች ውለ እንዱፇርስ ክስ ያቀረቡት 
በፌ/ህ/ቁ 1845 የተዯነገገው  የ1ዏ ዓመት የይርጋ ጊዜ ከማሇፈ በፉት ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ ፌርዴ 
ቤቶቹ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን በፌ/ህ/ቁ 2187/2/ የተዯነገገውን የይርጋ ጊዜ በመጥቀስ 
አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ በሁሇት ዓመት ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ በይርጋ የሚታገዴ ነው ሲለ 
የሰጡት ብይን /ውሣኔ ይህ ችልት በሰበር መ/ቁ 59139 በፌ/ህ/ቁ 181ዏ እና 1845 
የተዯነገጉትን የይርጋ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት በተመሇከተ የሰጠውን አስገዲጅ የህግ ትርጉም 
መሠረት ያሊዯረገ በመሆኑ ብይኑ/ ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
በማግኘታችን ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ    ኔ 

1. የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 95609 በቀን 26/02/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን 
ብይንና የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 62492 በቀን 16/07/2003 ዓ.ም. 
በዋሇው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ሽረናሌ፡፡ 

2. ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የይርጋ ጊዜ በፌ/ህ/ቁ 1845 የተዯነገገ ሲሆን በዚሁ የይርጋ ዴንጋጌ 
መሠረት አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ የክስ ማቅረቢያ 1ዏ ዓመት ከማሇፌ በፉት የቀረበ ስሇሆነ 
ክሱ በይርጋ የሚታገዴ  አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም  የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት በፌሬ ጉዲይ ሊይ 
የግራ ቀኙን ወገን በማከራከርና ማስረጃዎችን ሰምቶ በመመዘን የበኩለን ፌርዴ እንዱሰጥበት 
ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 341/1/ መሠረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌርዴ ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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አዕምሯዊ 
ንብረት 
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የሰ/መ/ቁ. 70500 

   ታህሳስ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡- ኢንጅነር አዴማሱ ገብሬ (ገብሬ አዴማሱ) ጠበቃ ገንዘቡ ገ/አምሊክ  - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ህግ   - የቀረበ የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ ሲሆን የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተጠሪ ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ 
የነበረው ክስ ተከሣሽ የብሩክ ፉሌምስ ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር ባሇቤት ከሆኑት የግሌ ተበዲይ አቶ 
ብሩክ መክብብ ጋር መንተዮቹ የሚሌ ርዕስ ያሇው የአማርኛ ፉሌም ሇመሥራት ተዋውሇው ሳሇ 
የግሌ ተበዲይ ሳያውቁ በግሌ ተበዲዩ (ፔሮዱዩሰሩ) የተሠራውን ፉሌም ከተጠናቀቀ በኋሊ ከግሌ 
ተበዲይ ሠራተኞች ጋር በመመሳጠር ከተቀበሇ በኋሊ ወዯ ኢትዮጵያ በማምጣቱ እና ርዕሱን 
በመቀየር ‹‹ሇአባቷ›› የሚሌ ርዕስ በመስጠት የፉሌሙ ባሇቤት ሳይሆን የፉሌሙ ባሇቤት 
በመምሰሌ ሇህዝብ እይታ በማቅረብ የቅጅና ተዘማጅ መብቶችን ሇመጠበቅ የወጣውን አዋጅ ቁ. 
410/96 አንቀጽ 7(1)(ሀ) እና 36(1) ሥር የግሌ ተበዲይን የኢኮኖሚ መብት በመጣስ ተከሰዋሌ 
የሚሌ ነው፡፡  

ተከሣሹ የቀረበበትን ክስ በመካዴ የተከራከረ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት 
በዚሁ በተከሰሰበት ወንጀሌ ሥር ጥፊተኛ ነው በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ከሰጠ በኋሊ 
አመሌካች በ2 ዓመት ከ6 ወራት እሥራት እንዱቀጣ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ 
ቅር በመሰኘቱ ይግባኙን ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ 
በማሇት ካከራከረ በኋሊ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማጽናት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን 
ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት 
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች በተከሰሰበት 
የወንጀሌ ዴንጋጌ ጥፊተኛ ተብል የተቀጣው በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ 
ተይዞ ጉዲዩ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ 
ስንመሇስ በአሁኑ አመሌካች እና የግሌ ተበዲይ መካከሌ የውሌ ግንኙነት ያሇ ስሇመሆኑ፣ በዚሁ 
የውሌ ግንኙነት መሠረት የግሌ ተበዲይ በአመሌካች የሚቀርብሇትን ዴርሰት ወዯ ፉሌም 
ሇመቀየር የተስማሙ ስሇመሆኑ፣ በዚህ ስምምነት መሠረት ሇመሌካች ሇሥራው ብር 800,000 
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ሉከፌሌና የግሌ ተበዲይ ዯግሞ ፉሌሙን በማጠናቀቅ ሇአመሌካች የሚያስረክብና አመሌካችም 
የፉሌሙ ባሇቤት እንዯሚሆን የተሰማሙ ስሇመሆኑ በበታች ፌ/ቤቶች በፌሬ ነገር የተረጋገጡ 
ነጥቦች ናቸው፡፡  

በላሊ በኩሌ በግራ ቀኙ መካከሌ በዚሁ የውሌ ግንኙነት መሠረት ያዯረገ የፌትሏብሓር ክርክር 
እስከዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ታይቶ በመዝ.ቁ. 69247 ሊይ እሌባት ያገኘ ሲሆን አመሌካች 
የፉሌሙ ባሇቤት ነው በማሇት የግሌግሌ ዲኞች የሰጡት ውሣኔ እና በፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የፀዯቀው የውሣኔ ክፌሌ በዚህ የሰበር ሰሚ ችልትም ያሌተነካ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በዚሁ 
የፌትሏብሓር ጉዲይ አከራካሪ ከሆነው ፉሌም ግራ ቀኙ ያሊቸው መብትና ግዳታ ምን እንዯሆነ 
የተመሇከተ ሲሆን ከሥራውም የሚገኘውን ትርፌ የሚከፊፇለበትን አግባብ በተመሇከተ ውሣኔ 
የተሰጠበት ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ 

ከሊይ የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ይዘን የወንጀሌ ኃሊፉነት ሇያቋቁሙ የሚችለ ተግባራት 
ስሇመፇፀማቸው መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 
23(2) መሠረት አንዴ ወንጀሌ ተዯረገ የሚባሇው ወንጀለን የሚያቋቋሙት ሔጋዊ፣ ግዙፊዊ እና 
ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ እንዯሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት 
አመሌካች የተከሰሰበት የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁ.410/1996 አንቀጽ 7(1)(ሀ) 
መሠረት ሇሥራው ባሇቤት የተሰጠን ተግባር ባሇቤት ሣይሆን ባሇቤት በመምሰሌ ፇጽሟሌ በሚሌ 
ሲሆን አመሌካች የፉሌሙ ባሇቤት ስሇመሆኑ የግራ ቀኙ የተሰማሙበትን ውሌ መሠረት 
በማዴረግ የግሌግሌ ዲኞች የሰጡት ውሣኔ አሌተሻረም፡፡ አመሌካች የፉሌሙ ባሇቤት በተባሇበት 
ሁኔታ ዯግሞ የዚህ የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ ተጥሷሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ በላሊ በኩሌም ባሇቤት 
የሆነ ሰው ፉሌሙን በእጁ አዴርጎ መገኘቱ ከዚሁ ባሇቤት ነኝ ከሚሌ ሃሣብ የተነሣ ከመሆኑ 
ባሻገር የወንጀሌ ተግባር ወይም የግሌ ተበዲይን የኢኮኖሚያዊ መብት በመጣስ ሃሣብ የፇጸመ 
ስሇመሆኑ የወንጀሌ ሞራሊዊ ፌሬ ነገር ስሇመረጋገጡ የተዯነገጉት የወንጀሌ ህግ ከአንቀጽ 57 
እስከ 59 ዯረስ ያለት ዴንጋጌዎች አያመሇከቱም፡፡ በዚሁ መሠረት አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት 
የወንጀሌ ዴንጋጌ ሥር የሞራሊዊም ሆነ የህግ ፌሬ ነገሮች ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ በመሆኑ 
ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ አግባብነት የላሇውና ወንጀለን የሚያቋቁሙ ፌሬ ነገሮች ባሌተሟሊበት 
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
 
ባጠቃሊይ በአመሌካችና በግሌ ተበዲይ መካከሌ ያሇው ግንኙነት የውሌ አፇፃፀምን የሚመሇከት 
የፌትሏብሓራዊ ባህሪይ ያሇው በመሆኑ አመሌካች በተከሰሰበት የወንጀሌ ዴንጋጌ ሥር ሔጋዊ 
ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ አግባብነት የላሇውና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1/ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 59998 ሰኔ 23 ቀን 2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት እና 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.74529 በቀን 19-12-2002 ዓ.ም እና በቀን 21-12-2002 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 195(2(ሇ(1)) 
መሠረት ተሸሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተከሰሰበት የወንጀሌ ዴንጋጌ ሥር ሔጋዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች ባሌተሟለበት 
ሁኔታ ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ አግባብነት የሇላውና መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇፀመበት በመሆኑ ከክሱ በነፃ እንዱሠናበት ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች በላሊ የወንጀሌ ጉዲይ የማይፇሇግ ከሆነ ከማረሚያ ቤት እንዱሇቀቅ ሇሚመሇከተው 
ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                           የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሏ/አ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.abyssinialaw.com



576 
 

የሰ/መ/ቁ. 68369 
 ጥር ዏ4 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1- ሳሙኤሌ ሃይለ - ቀረቡ 

          2- ሆራይዘን ማተሚያ ቤት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  -  

            ጠበቃ እንዲሌካቸው ይሊቅ ቀረቡ   

ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ስምረት አያላው /ዘጠኝ ሰዎች/  

      1ኛ. ወ/ሮ ስምረት አያላው            6ኛ. ቤተሌሄም አያላው  

      2ኛ. ወ/ሮ ፅዮን አያላው              7ኛ. አዱስ አያላው  

      3ኛ. ጳውልስ አያላው                8ኛ. ማህላት አያላው   

      4ኛ. የማነ አያላው                   9ኛ. ሙለጌታ አያላው  

      5ኛ.  ፌሬሔይወት አያላው - የሁለም ጠበቃ ተስፊዬ ቀሇመወርቅ -ቀረቡ   

መዝገቡ ከሰ/መ/ቁጥር 7ዏ38ዏ ከሆነው ጋር አጣምረን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ በቅጅ መብት ሔግ ጥበቃ የሚዯረገውን መብት ፣ የመብቱን ተጠቃሚዎችንና መብቱ 
ተጥሶ ሲገኝ በሔጉ ስሊሇው መፌትሓ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዯራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች ሲሆኑ ተከሣሾች የአሁኑ አመሌካቾች 
ነበሩ፡፡  የተጠሪዎች የክስ ይዘት ወሊጅ አባታቸው አሇቃ አያላው ታምሩ  በሔይወት ዘመናቸው 
ብዛት ያሊቸው ሏይማኖት ነክ የሆኑ የፇጠራ ስራዎችን መስራታቸውን፣ የተሇያዩ ፅሐፍችን 
ማዘጋጀታቸውን፣ በተሇያዩ ሚዱያዎች ሊይም በመጣጥፌና በቃሇመጠይቅ ዙሪያ ስብከቶችን 
ማዘጋጀታቸውንና በሔይወት ዘመናቸው የእነኚህ ስራዎች የፇጠራ ባሇቤት የነበሩና ከሔሌፇተ 
ሔይወታቸው በኋሊም መብቶቹ ሇወራሾች መተሊሇፊቸውን ፣ የአሁኑ 1ኛ አመሌካች 
የባሇመብቶችን ፇቃዴ ሳያገኝ የሟቹን የፇጠራ ስራ የሆኑትን ፅሐፍች በጋዜጣ እና በመፅሄት 
ሊይ የወጡ ቃሇመጠይቆችን ፣ መጣጥፍችን ፣ የሟች የመንፇቅ መታሰቢያ ፕስተር  ሊይ 
የወሰደትን የመፅሏፊን የሽፊን ሥእሌና የሀዘን መግሇጫ ግጥሞችን ጭምር በማሰባሰብ በ2ኛ 
ተጠሪ ማተሚያ ቤት አማካኝነት “ትምህርተ ሃይማኖት” በሚሌ ርዕስ ከሔግ ውጪ ማሳተሙን 
ገሌፀው በአዋጅ ቁጥር 41ዏ/1996 መሠረት ህትመቱ እንዱቆም ፣ የታተሙት መፌሏፍችን 
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እንዱወገደ የሞራሌ ካሣ ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ሺህ ብር/፣ ሶስት ሺህ መጽሏፍች 
በገበያ በመሸጣቸው ብር 6ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ስሌሳ ሺህ/፣ ተጠሪዎች ራሳቸው መጽሏፊን አሳትመው 
ቢሸጡ ኑሮ ይገኝ የነበረውን ገቢ ብር 250,000.00/ሁሇት መቶ ሃምሣ ሺህ ብር/ በአንዴነትና 
በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

የአሁኑ 1ኛ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ 
ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረቧቸው መከራከሪያ 
ነጥቦችም ሟች አሇቃ አያላው ታምሩ የስራው አመንጪ መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ 
ያሇመቅረቡን፣ የፅሐፌ ስራው የአሇቃ አያላው የግሌ ስራ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶድከስ 
ተዋህድ ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ሏይማኖት ጥያቄዎችን አስመሌክቶ ያሊቸውን የእምነት አቋም 
በተመሇከተ የጻፎቸው መሆናቸውን ስራውን ሲያቀርቡ ስራውን ሇማሰራጨት መብቱ የእሳቸው 
ብቻ መሆኑን የሚያሳይ  ነገር ያሇመኖሩን ፣ ጉዲዩ በሽምግሌና እየታየ ባሇበት ሁኔታ ክሱ 
ሉቀርብ እንዯማይገባ የሚገሌፁ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ ሟች አሇቃ አያላው ታምሩ 
ስራውን የማሰራጨት መብታቸውን ባሇመጠበቃቸው ስራው የራሳቸው የፇጠራ ስራ ነው ቢባሌ 
እንኳ ላልችን ከማሰራጨት ማገዴ እንዯማይችለ የሟች አያላው ታምሩ ስራ የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን እውቀት መሠረት በማዴረጉ የስራ አመንጪ ሉባለ እንዯማይችለ ፣ 
ስራው ወጥ ስራ ያሇመሆኑንና በሔግ ጥበቃ ሉያገኝ እንዯማይገባ ሟች የጀመሩትን ኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋህድ ትምህርት ሇሔዝብ ሇማሰራጨታቸው አመሌካቹ ሉከሰሱ እንዯማይገባ 
ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኑ ሁሇተኛ አመሌካች በበኩለ 
በሰጠው መከሊከያ መሌስ አንዯኛ አመሌካች ሇህትመት ባቀረቡት ፅሐፌ ምንጩ አሇቃ አያላው 
ታምሩ መሆናቸውን በመገሇፁ የሚያስጠይቀው መሆኑን የወራሾችን ፇቃዴ መጠየቅ ያሇበት 
አሳታሚ እንጂ አታሚ ያሇመሆኑን ፣ የሟች የፇጠራ ስራ ሇመሆኑ ማስረጃ አሇመቅረቡን ፣ 
አታሚዉ በራሱ አነሳሽነት ያሇማተሙንና የሟች አሇቃ አያላው ታምሩ ስራ ስሇመሆኑ 
የማያውቅ መሆኑን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በሁዋሊ 
ሁሇተኛ አመሌካችን /አታሚ ዴርጅቱን/ ከክሱ ነፃ ሲያዯርገው አንዯኛውን አመሌካች በተመሇከተ 
ግን ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና ፌሬ ነገር ክርክሮችን ውዴቅ በማዴረግ 
አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ብር 6ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ስሌሳ ሺህ/ ሇቁሳዊ ጉዲት ካሣ፣ ብር 
1ዏዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ሺህ/ ሇሞራሌ ካሣ ፣ በዴምሩ ብር 16ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ስሌሳ 
ሺህ/ እንዱከፌለ ፣ የሟች አሇቃ አያላው ታምሩን ስራ እንዲያሳትሙና መብቱን ከመጣስ 
ተግባር  እንዱቆጠቡ ፣ የታተሙትና ወዯፉት የሚታተሙት መፅሏፌት እንዱወገደ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አንዯኛ አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ በመባሊቸው ፣ ተጠሪዎች ዯግሞ ሁሇተኛ 
አመሌካች ከክሱ ነፃ ተብል በመወሰኑ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ  ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የአሁኑ አንዯኛ አመሌካች ያቀረቡትን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ሲሰርዘው የተጠሪዎችን ይግባኝ ግን ተቀብል ከአሁኑ 
ሁሇተኛ አመሌካች ጋር ከአከራከረ በሁዋሊ አመሌካችን ያሇባሇቤቱ ፇቃዴ የተጠሪዎችን አውራሽ 
ፍቶ ግራፌ ከእነፇጠራ ስራቸው በመጽሏፌ አትሞ ማውጣቱ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያትና 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 27 ፣ 29 እና 2ዏ27 ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ሇክሱ ኃሊፉ አዴርጎ 
ከአንዯኛ አመሌካች ጋር በአንዴነት እና በነጠሊ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተወሰነውን ካሣ 
እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካቾች በተናጥሌ ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ 
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መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ 
አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የአመሌካች የመከሊከያ ማስረጃዎች ሳይሰሙ ውሣኔ 
መሰጠቱና ስራው የሟቹ ወጥ ስራ ያሇመሆኑን  ፣ ሟቹ ስራው ሇሔዝብ እንዲይሰራጭ 
ባሇዯረጉበት ሁኔታ በቅጅ ሔግ ጥበቃ የሚሰጠው መብት ነው ተብል መወሰኑ ያሇግባብ መሆኑን 
ዘርዝረው ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
ሁሇተኛው አመሌካች ዯግሞ አታሚ እንዯመሆኑ መጠን  ሶስተኛ ወገን እንዱታተም ባቀረበው 
ጽሐፌ የሚጠይቅበት አግባብ የላሇ መሆኑንና ሇክሱ መሠረት የሆነው ስራም የሟቹ ወጥ ስራ 
ሳይሆን ሟቹ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን አገሌጋይ በነበሩበት ጊዜ ቤተክርስቲያንን 
ወክሇው መጽሏፌ ቅደስ እየጠቀሱ ሲያስተምሩ  የነበሩት የቤተክርስቲያኗ ስራ መሆኑና ሟቹም 
ያስተማሩትና መግሇጫ የሰጡበት ስራቸው ከሃሣቡ አመንጪ ፇቃዴ ውጪ ማባዛት ፣ 
ማሰራጨት  ማተም … ወዘተ የሚሌ ክሌከሊም ያስቀሙጡት ሁኔታ የላሇ መሆኑን ዘርዝሮ 
አመሌካቹ ሇክሱ ኃሊፉ መዯረጉ ከሔግ ውጪ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካቾች ሇክሱ ኃሊፉ ተብሇው የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯረጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ 
በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሣኔዎችና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር  
በማገናዘብ በሔግ ረገዴ  እንዯሚከተሇው ተመሌክቶታሌ፡፡ 

በመሰረቱ  አንዴን የፇጠራ ስራ በትክክሌ ስራ ሉስብሇው የሚችሇውና ሇቅጅ መብት ጥበቃ ብቁ 
የሚያዯርገው ስራው የመጀመሪያ ስራ ወይም በባሔርይው ሇየት ያሇ ስራ ሲሆን መሆኑ የአዋጅ 
ቁጥር 410/1996 ይዘትና መንፇስን የሚያስገነዝበን ነጥብ ነው፡፡ ስራው የመጀመሪያ ስራ / 
original/ ወይም ባሔርይው ሇየት ያሇ ስራ ነው ሉያስብሇው የሚችሇው ዯግሞ ውጤቱ የግሇሰብ 
የፇጠራ ጥረት መሆን ያሇበት መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ሔጉም ጥበቃ የሚያዯርገው የግሇሰቡን 
የፇጠራ ውጤት ነው፡፡ የፇጠራ ውጤት መኖሩ መረጋገጥ ዯግሞ የፇጠራ ስራ ሇቅጅ መብት 
ብቁ ከሚያዯርጉት መመዘኛዎች /መሇኪያዎች/ አንደ ሲሆን ጥበቃ የሚዯረገው ግሇሰቡ ሏሳቡን 
የገሇፀበት ቅርፅ እንጂ ሏሳብ ወይም በፇጠራ ስራው ውስጥ ያሇው መረጃ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም 
የሃሣብ አገሊሇፅ ቅርጽ በቅጅ መብት ጥበቃ የሚዯረግሇት ሲሆን ሃሣቡ በራሱ ብቻ ግን 
አይሆንም፡፡ የሃሣቡን ይዘት ሇላልች መግሌፅ የፇጠራ ስራ መብት ጥሰትን የሚያስከትሌ ሲሆን 
ላልች ሰዎች ሃሣቡንና መረጃውን የራሳቸው ሇየት ያሇና ነፃ ስራ ተጠቅመው መገኘት የፇጠራ 
ስራ ውጤትን እንዯመጣስ የማይቆጠር መሆኑን ሔጉ ሇጥበቃው ካስቀመጠው  መሇኪያ ይዘት 
የምንረዲው  ነው፡፡ የቅጅ መብት አይነተኛ አሊማ ሇስነ ፅሁፌ ፣ ኪነ ጥበብ እና ስነ ጥበብ 
ፇጠራዎች ሔጋዊ ጥበቃ ማዴረግ ነው፡፡ የሔጉ አጠቃሊይ ይዘት ሲታይ በቅዴሚያ የቅጅ መብት 
የሚጏናፀፈት የፇጠራ አመንጪዎች መሆናቸውን ያስረዲሌ፡፡ በቅጅ መብት ውስጥ መብት ተብል 
የሚታወቁት ዯግሞ የኢኮኖሚ መብቶችና የሞራሌ መብቶች ሲሆኑ በአዋጅ ቁጥር 410/96 
አንቀጽ 7 እንዯተዯነገገው ከኢኮኖሚያዊ መብቶች አንደ ተጥሶ በተገኘ ጊዜ የሞራሌ ጉዲት ጥሰት 
የሚኖር መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 7 የተመሇከቱት ኢኮኖሚያዊ 
መብቶች ዯግሞ ከአዋጅ አንቀፅ 9 እስከ 19 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የሥራ 
አመንጪ ወይም የአንዴ ሥራ ባሇቤት፡-  
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     ሀ/ ሥራን የማባዛት ፣ 

     ሇ/ ሥራን የመተርጏም ፣ 

     ሏ/ ሥራን የማመሳሰሌ ፣ የማቀናበር ወይም ወዯ ላሊ አይነት የመቀየር  

     መ/ በሽያጭ ወይም በኪራይ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን የማከፊፇሌ  

     ሠ/ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ከውጭ ሀገር የማስገባት  

     ረ/ ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ሇሔዝብ የማሣየት  

     ሰ/ ሥራን በይፊ የመከወን  

     ሸ/ ሥራን ብሮዴካስት የማዴረግ  

     ቀ/ ሥራን በላሊ መንገዴ የማሰራጨት መብቶችን ራሱ ሉፇጽም ወይም ላሊ ሰው 
እንዱፇፅማቸው  ሇመፌቀዴ ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ ተብል አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ 
ተቀምጧሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ የ1ኛ አመሌካች የተጠሪዎች አባት የፇጠራ ስራ የሆኑትን ፅሐፍች በጋዜጣ እና 
በመፅሄት ሊይ የውጡ ቃሇመጠይቆችን ፣ መጣጥፍችን ፣ የሟች የመንፇቅ መታሰቢያ ፕስተር 
ሊይ የወሰደትን የመፅሏፈን የሽፊን ሥእሌና የሀዘን መግሇጫ ግጥሞችን ጭምር በማሰባሰብ 
በ2ኛ ተጠሪ ማተሚያ ቤት አማካኝነት “ ትምህርተ ሃይማኖት ” በሚሌ ርዕስ 1ኛ አመሌካች 
ማሳተሙን ሳይክደ የታተሙት ስራዎች የሟቹ ወጥ ስራዎች ሳይሆኑ ሟቹ በኦርቶድክስ 
ቤተክርስቲያን አገሌጋይ ሁነው ሲሰሩ በቤተክስቲያን ሏይማኖት የነበራቸውን አቋም የገሇፁበት 
እንጂ  የራሳቸው ወጥ ስራ አይዯሇም ፣ 1ኛ አመሌካችም ሇሔዝብ ከማሰራጨት በሟቹ 
አሌተከሇከለም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት 
ክርክርም ሆነ በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት ክርክር የመጽሏፌ ገቢ ሇሟች ቤተሰቦች 
እንዱሆን በማሇት በመፅሏፊ መፃፊቸው የተረጋገጠ መሆኑ ሲታይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 83 
እና 235 ዴንጋጌዎች መሠረት የስራው ፇጠራ ባሇቤት የተጠሪዎች አባት መሆናቸውን 
ማመናቸውን የሚያስረዲ ነው፡፡ ስሇሆነም 1ኛ አመሌካችም ሆነ 2ኛ አመሌካች የስራው የፇጠራ 
ባሇቤት የተጠሪዎች አባት መሆናቸውን በግሌፅ ሳይክደ መቅረታቸው የተረጋገጠ በመሆኑ በጉዲዩ 
ሊይ መከሊከያ ማስረጃ ያሇመሰማቱ የአመሌካቾችን የመከሊከያ ማስረጃ ማሰማት መብት ያጣበበ 
ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሌ በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር የምንቀበሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

የተጠሪዎች አባት የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን አገሌጋይ በነበሩበት ጊዜ ስሇሏይማኖቱ የሰጡትን 
አስተያየት ማንም ሰው ሇማሳተም የሚችሌበት አግባብ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን ጥያቄ 
ስንመሇከት ዯግሞ ሏሳቡ የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን ሏይማኖታዊ ትምህርት ነው ቢባሌ እንኳ 
ሟቹ ሏሳቡን የገሇፁበት ቅርፅ ግን የራሳቸው የፇጠራ ስራ በመሆኑ በሔጉ ጥበቃ ሇማግኘት 
የሚያስችሇውን መመዘኛን ማሟሊቱን የክርክሩ ፌሬ ነገሮች የሚያስረደ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሔጉ በዋነኛነት ጥበቃ የሚያዯርገው የሏሳቡ አገሊሇፅ 
ቅርፅ እንጂ ሃሣቡን ራሱን አይዯሇም፡፡ 1ኛ አመሌካች የተጠሪዎች አባት ስሇሃይማኖቱ 
የገሇፁበትን የሏሳብ አገሇሊጽ ቅርጽ ሳይሇውጡ ሏሳቡ የተገሇፀበትን መንገዴ እንዲሇ መውሰዴና “ 
ትምህርተ ሏይማኖት ” የሚሌ ርዕስ በመስጠት ማሳተማቸውና ማሰራጨታቸው አሌተካዯም፡፡ 
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ይህ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 410/1996 አንቀጽ 7 የተመሇከተውን መብት መጣስ ነው፡፡ 
አመሌካቾች የአዋጁን አንቀጽ 13 በመጥቀስ የሚያቀርቡት ክርክርም ሲታይ ሔጉ ሇሔዝብ 
ስሇማሰራጨት እና ማባዛት እንዯቅዯም ተከተሊቸው በአንቀፅ 2/6/ እና 2/25/ ስር የተመሇከቱትን 
ትርጓሜዎችን የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የፇጠራ ባሇቤት የፇጠራ ስራዎቹን 
እንዲይሰራጩ አሌከሇከሇም ተብል አንዴን የፇጠራ ስራ በመፅሏፌ መሌክ ባሌታተመበት ሁኔታ 
በሔግ አግባብ መብት ያሊገኘ ሰው ሇሔዝብ ትምህርት ነው ብል ማሰራጨት ወይም ማባዛት 
በአዋጅ አንቀጽ 13/1/ መሠረት የቅጅ መብት ጥሰት አይዯሇም ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 41ዏ/1996 አንቀጽ 2/6/ እንዯተመሇከተው ሇሔዝብ ማሰራጨት ማሇት የአንዴ ስራ 
ክወና ፣ የዴምፅ ሪከርዴ ወይም ብሮዴካስት ምስሌ ፣ ዴምጽ ወይም ሁሇቱን በሽቦ ወይም ያሇሽቦ 
ማሰራጨትን የሚመሇከት ሲሆን ማባዛት ማሇት ዯግሞ አንዴን ስራ ወይም የዴምጽ ሪከርዱንግ 
በጊዜያዊነት ወይም በቋሚነት የኤላክትሮኒክ ማከማቻን ጨምሮ በማንኛውም አኳኋን ወይም 
መሌክ ስራውን ወይም የዴምጽ ሪከርደን በአንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ ቅጅዎች መገሌበጥ 
መሆኑን ዯግሞ የአዋጅ አንቀፅ 2/25/ ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ 

ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ጋር ተያይዞ የሚነሳው ዴንጋጌ በአዋጅ አንቀፅ 13/1/ የሰፇረ ሲሆን ይዘቱም 
በዚህ አዋጅ ቁጥር 7/1/ሀ/ ፣ /ሸ/ እና /ቀ/ የተዯነገገው ቢኖርም እስከተቻሇ ዴረስ የስራውን 
ምንጭና የስራ አመንጪውን ስም መጥቀስ እንዯተጠበቀ ሆኖ የቅጅ መብት ባሇቤቱ፣ የማባዛት ፣ 
ብሮዴካስት የማዴረግ ወይም ሇህዝብ የማሰራጨት መብቱ የስራው አመንጪ ወይም የቅጅ 
ባሇመብቱ መሆኑን በቅጅው ሊይ በግሌጽ የተጠቀሰ ነገር ከላሇ በወቅታዊ የኢኮኖሚ ፣ የፕሇቲካ 
ወይም የሃይማኖት ጉዲዮች ሊይ በጋዜጣ ፣ በመፅሓት የወጡ ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ኖሯቸው 
ብዴሮዴካስት የተዯረጉ መጣጥፍችን በላሊ ጋዜጣ መጽሄት ማባዛት ፣ በብሮዴካስቲንግ ወይም 
በላሊ የመገናኛ ብዙሃን ሇሔዝብ ማዴረሱን ሉከሇከሌ አይችሌም ተብል በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ 
የተጠሪዎች  አባት በሔይወት ዘመናቸው ብዛት ያሊቸውን ሏይማኖትን ነክ የሆኑ የፇጠራ 
ስራዎችን መስራታቸው ፤ የተሇያዩ ፅሐፍችን ማዘጋጀታቸውን ፣ በተሇያዩ ሚዱያዎች ሊይም 
በመጣጥፌና በቃሇመጠይቅ ዙሪያ ስብከቶችን ማዘጋጀታቸውንና የሟቹን የፇጠራ ስራ የሆኑትን 
ፅሐፍችን በጋዜጣ እና በመፅሄት ሊይ ወጡ ቃሇመጠይቆችን ፣ መጣጥፍችን ፣ ከሟች የመንፇቅ 
ዓመት መታሰቢያ ፕስተር ሊይ የወሰደትን የመፅሏፌን የሽፊን ሥእሌና የሀዘን መግሇጫ 
ግጥሞችን ጭምር በማሰባሰብ በ2ኛ ተጠሪ ማተሚያ ቤት አማካኝነት “ ትምህርት ሃይማኖት ”   
በሚሌ ርዕስ ታትሞ መውጣቱ ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም በግሌፅ መረዲት የሚቻሇው እነዚህ 
ስራዎች ሇህዝብ መረጃ አገሌግልት አሊማ የሚባዙና የሚሰራጩ ከሆነ በስራው ባሇቤት 
በወጡበት መንገዴ ከሚሆን በቀር በመጽሏፌ መሌክ ታትመው የሚባዙበት አግባብ የላሇ 
መሆኑን ከአዋጁ አንቀጽ 13/1/ ዴንጋጌ ከህዝብ ስሇማሰራጨትና ስሇማዛባት ሔጉ ከሠጠው 
ትርጓሜ ጋር ተዲምሮ ሲነበብ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 

በአዋጁ አንቀፅ 13/1/ ስር  “……. መፅሓት….” የሚሇው ቃሌ “ Periodical ”  የሚሇውን 
የእንግሉዝኛ ቃሌ የሚተካው መሆኑን ሔጉ የሚያሳይ በመሆኑ ይኸው ቃሌ በማንኛውም 
መሇኪያ መፅሏፌ የሚሇውን ቃሌ አይተካም፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች አዋጅ ቁጥር 410/1996 
አንቀጽ 13/1/ ዴንጋጌን በመጥቀስ የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 
በመሆኑም የተጠሪዎች አባት በዴንጋጌው በፉዯሌ “ ሀ ”   “ ረ ” እና “ ቀ ” የተመሇከተው 
ወጥ( “ኦርጅናሌ” ) ሥራን የማባዛት ፣ የማሳተም ወይም በላሊ መንገዴ የማሰራጨት መብት 
ተጥሷሌ፡፡ ይኸውም የፇጠራ ስራቸው ከአውራሾች ፇቃዴ ውጪ በመጽሏፌ መሌክ ታትሞ 
በገበያ ሊይ ውል በሔዝብ መነበቡ ነው፡፡ የሟቹ የፇጠራ ስራ ከወራሾቹ ፇቃዴ ውጪ  በ1ኛ 

www.abyssinialaw.com



581 
 

አመሌካች አሳታሚነት በመጽሏፌ መሌክ ገበያ ሊይ ውል መነበቡ ኦርጅናሌ ሥራውን ወይም 
ቅጅውን ሇሔዝብ ማሳየት/public display of original or copies of the work/ የሚሇው በሔጉ 
የተመሇከተው የሟች ወራሾች መብት ተጥሷሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ መብት ተጥሶ የሞራሌ  ጉዲት 
በዯረሰ ጊዜ የካሣው መጠን በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 34/4/ መሠረት ከ1ዏዏ,ዏዏዏ/አንዴ 
መቶ ሺህ ብር / የማያንስ የገንዘብ ካሣ ሉከፌሌ እንዯሚገባ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት 
በተጠሪዎች ሊይ የዯረሰውን የህሉና ጉዲት ሞራሌ ካሣ 1ኛ አመሌካች በተጠቀሰው አዋጅ 
መሠረት 1ዏዏ,ዏዏዏ/አንዴ መቶ ሺህ ብር / የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሁሇተኛው አመሌካች ከሊይ የጠቅስናቸውንና ተቀባይነት የላሊቸው የሔግ ክርክሮችን ከማንሳቱም 
በተጨማሪ በአታሚነቱ የሚጠየቅበት አግባብ የላሇ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡ የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካችን  ሇክሱ ኃሊፉ ያዯረገው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 27 ፣ 29 ፣ 
2027 ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ ነው፡፡ ይኸው ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች በአከራካሪው 
መፅሏፌ የሟች አሇቃ አያላው ታምሩን ፍቶ ግራፌ ሇጥፍ ማውጣቱን ፣ አሳታሚው አንዯኛው 
አመሌካች የሟቹን ፍቶ ግራፌ አትሞ ሇማውጣት በቅዴሚያ ስሇመወከለ ወይም ይህንን 
ሇማዴረግ ስሌጣን ያሇው መሆኑን ሁሇተኛ አመሌካች ያሇማጣራቱን ፍቶውን የያዘው መፅሏፌ 
በገበያ ሊይ መሰራጩቱን በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋግጧሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካችም እነዚህን ፌሬ 
ነገሮችን አሌካዯም፡፡ እንዱህ ከሆነ ሁሇተኛ አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 27/ ፣ 29 እና 2ዏ27 
ዴንጋጌዎች የማይጠየቅበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ሇጉዲዩ በአንዴነትና 
በነጠሊ ኃሊፉ ናቸው ተብል የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ    ኔ 
1. የአሁኑን አንዯኛ አመሌካችን በተመሇከተ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 88615 

ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በመ/ቁጥር 62371 የካቲት ዏ4 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛ አመሌካችን በተመሇከተ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በመ/ቁጥር 63119 ሚያዚያ 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካቾች ብር 6ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ስሌሳ ሺህ/ ሇቁሳዊ ጉዲት ካሣ ፣ ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ 
መቶ ሺህ / ሇሞራሌ ካሣ ፣ በዴምሩ ብር 16ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ/አንዴ መቶ ስሌሳ ሺህ/ እንዱከፌለ፣ 
የሟች አሇቃ አያላው ታምሩን ስራ እንዲያሳትሙና መብቱን ከመጣስ ተግባር እንዱቆጠቡ፣ 
የታተሙትና ወዯፉት የሚታተሙት መፅሏፌት እንዱወገደ ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
ት   ዕ  ዛ  ዝ 

በዚህ ችልት በመ/ቁጥር 70380 ሏምላ 2ዏ ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው 
እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡን ዘግተናሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 64129 

ህዲር 21 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

       ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ኢስሊሚክ ሪሉፌ ኢትዮጵያ - ጠበቃ ቃሲም መሏመዴ - ቀረቡ  
ተጠሪ፡- አቶ መሏመዴ ሠይዴ - የቀረበ የሇም 
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 
ጉዲዩ በግራ ቀኙ መካከሌ በነበረው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክር በፌርዴ ባሇቀና የአፇጻጸም 
መዝገቡ ሊይ የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ መሠረት የቀረበ ነው፡፡ በአሁኑ ተጠሪ 
ቀርቦ የነበረው የአሰራና ሰራተኛ ጉዲይ ክስ በአፊር ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት በዞን 4 እዋ ወረዲ 
ፌ/ቤት ውሣኔ ያገኘ ሲሆን ይዘቱ በተጠሪ ሊይ የተፇጸመው የስንብት እርምጃ ህገ ወጥ ነው 
በማሇት ሉከፌለ የሚገባቸውንም ተያያዥ ክፌያዎች በማመሊከት የተሰጠ ነው፡፡ በዚህ ውሣኔ 
ተከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ሇክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን 
ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በተጠሪ ሊይ የተወሰዯው እርምጃ ህገ ወጥ ስንብት መሆኑን 
በማጽናት ተያያዥ ክፌያዎችን በተመሇከተ የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ የወሰነ 
ስሇመሆኑ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አሁን አከራካሪ የሆነውና ሇዚህ ቅሬታ መሠረት የሆነው የአሁን 
ተጠሪ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው የአፇጻጸም ማመሌከቻ እና ፌ/ቤቱም የቀረበሇትን 
ማመሌከቻ በመቀበሌ ግራ ቀኙን በማከራከር ታህሣስ 20 ቀን 2000 ዓ.ም. በዋሇው ችልት 
የሰጠው ውሣኔ ነው፡፡ 
 
አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው የክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ የተመሇከተውን ጉዲይ 
ማስፇጸም ያሇበት ቀዴሞውኑ በወረዲው ፌ/ቤት ሊይ ተከፌቶ በነበረው የአፇጻጸም መዝገብ 
የወረዲው ፌ/ቤት እንጂ የዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አይዯሇም፡፡ ስሌጣኑ ካሇመሆኑም በሊይ የይግባኝ 
መብታችንን የሚያጣብብ በመሆኑ አግባብነት የሇውም የሚሌ ሲሆን በላሊ በኩሌ የዞኑ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በአፇጻጸም መዝገቡ ሊይ ትዕዛዝ ሲሰጥ ቀዴሞ ፌርዴ ያሊረፇበትን ክፌያዎች ሁለ 
በመጨመር በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
በይግባኝ አይቶ ውሣኔ የሰጠበት በመሆኑ የአፇጻጸም ጉዲዩን ተመሌክቶ ማስፇጸም ይችሊሌ 
ከፌርዴ ዉጪ ተጨምረዋሌ የተባለትን ክፌያዎች በተመሇከተ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
የወሰናቸው በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በሚሌ ተከራክሯሌ፡፡ 
 
ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ የተጠሪ የሥራ ውሌ ከህግ ውጪ 
ተቋርጧሌ ተብል የካሣ ክፌያ የ85 ቀናት ዯመወዝ ይከፇሇው ተብል የተሰጠው ፌርዴ እያሇ 
በአፇጻጸም ውሣኔው ሊይ የ180 ቀናት ዯመወዝ ይከፇሇው የመባለን አግባብነት የነበረ ቢሆንም 

www.abyssinialaw.com



584 
 

አሁን ችልቱ ጉዲዩን ሲመሇከተው ከተያዘው ጭብጥ በፉት የዞኑ ፌ/ቤት ያሇውን ስሌጣን 
መመሌከት ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት የአፇጻጸም 
መዝገቡን ተመሌክቶ ትዕዛዝ መስጠቱ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ ተይዞ 
የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
 
በዚሁ መሠረት በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክር በክሌለ የዞን አራት 
የእዋ ወረዲ ፌ/ቤት ውሣኔ ያገኘ ስሇመሆኑ ይሄ የወረዲ ፌ/ቤት በተጠሪ ሊይ የተወሰዯው 
የስንብት እርምጃ ህገ ወጥ ስሇመሆኑ የዞኑ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም በተመሳሳይ የተቀበሇውና 
ያጸናው ሲሆን የአሁን አመሌካች ባቀረበው ቅሬታ መሠረት የክፌያውን መጠን በተመሇከተ ብቻ 
የወረዲውን ውሣኔ ያሻሻሇው ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አንዴን ፌርዴ ማስፇጸም ያሇበት 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ተመሌክቶት ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ የአፇጻጸም ሥርዓት 
የሚመራበትን አግባብ የሚያመሇክተው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ በተሇይም በህጉ 
ከቁጥር 371- እስከ 385 ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ዓሊማ ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝቡን 
ናቸው፡፡ ይሄ አሰራር ዯግሞ በየዯረጃው ያለት ፌ/ቤቶች በበታች ፌ/ቤቶች የተሰጡትን ውሣኔዎች 
ሉያሻሽለ የሚችለበት በርካታ አጋጣሚዎች ሉኖሩ ቢችለም አፇጻጸሙ ግን አንዴ ሊይ ተጠቃል 
ጉዲዩን በመጀመሪያ በተመሇከተው ፌ/ቤት እሌባት ማግኘቱ ሇተከራካሪዎች ወጪ ቆጣቢ 
ከመሆኑም በሊይ በአፇጻጸም ሂዯት በሚሰጡት ትዕዛዞች ሊይ ቅሬታ ቢኖር እንኳ የይግባኝ መብት 
የማያጣብብ በመሆኑ ጠቀሜታው የጏሊ ነው፡፡ በተጨማሪም ቀዴሞ በወረዲው ፌ/ቤት ፌርዴ 
መሠረት የአፇጻጸም መዝገብ በወረዲው ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ያስከፇቱ ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን 
አሊከራከረም፡፡ በወረዲው ፌ/ቤት የተሰጠውም ውሣኔ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሻሻሇ ቢሆንም 
አፇጻጸሙ መቀጠሌ ያሇበት በመጀመሪያ ዯረጃ ጉዲዩን አይቶ ፌርዴ በሰጠው የወረዲ ፌ/ቤት 
መሆን ሲገባው የክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት የእዋ ወረዲ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻለ 
ብቻ የአፇጻጸም መዝገቡን አስከፌቶ ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ ባጠቃሊይ 
የአፇጻጸም ክስ መስተናገዴ ያሇበት በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ የሰጠው ፌ/ቤት ሆኖ እያሇ የክሌለ 
የዞን ፌ/ቤት ጉዲዩን ተመሌክቶ ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የአፇጻጸም ሥነ ሥርዓቶችን የጣሰና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ 
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የአፊር ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት የዞን አራት ከፌተኛ ፌ/ቤት ታህሣስ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. 
በመዝ.ቁ. 00039 ሊይ የተሰጠው የአፇጻጸም ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. በዚህ ጉዲይ የአፇጻጸም ክሱን በመጀመሪያ ተመሌክቶ ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ያሇበት 
በጉዲዩ ሊይ በመጀመሪያ ፌርዴ የሰጠው የወረዲ ፌ/ቤት እንጂ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ባሇመሆኑ 
በዚህ የአፇጻጸም መዝገብ ሊይ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሰርዟሌ፡፡  
የፌርዴ ባሇመብት በፌርደ መሠረት ሉፇጸምሇት የሚገባቸውን ነጥቦች በተመሇከተ በወረዲው 
ፌ/ቤት ከመጠየቅ የሚከሇክሇው ነገር የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
እ.ከ 
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 የሰ/መ/ቁ.70378 

       ጥር 04 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቶች፡- 1- አቶ ሌኡሌሰገዴ አጥሊባቸው 

            2- አቶ ሱፉያን አራርሶ  

            3- አቶ ረመዲን ኢዴሪስ             ጠበቃ አስፊው ገ/አሉፌ ቀረቡ  

            4- አቶ አብደሊዚዝ ኢብራሂም      

ተጠሪዎች፡-  1- ፌልራ ኢኮ ፕወር ኃ/የተ/የግሌ ዴርጅት- ነገረ ፇጅ ሽመሌስ ሣተናው ቀረቡ  

           2- የፌልራ ኢኮ ፕወር ሠራተኞች ማህበር-ተወካይ ዯሣሇኝ ግርማ ቀረቡ  

መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ የአፇፃፀም ክርክር የሚመሇከት ሲሆን አመሌካቾች በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት በኦሮሚያ 
ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የ1ኛ ተጠሪ የሆኑ  
ተሸከርካሪዎች በሀራጅ በሚሸጡበት ወቅት ግዢ የፇጸሙ እና ፌርዴ ቤቱም የሀራጅ ሽያጩን 
በተመሇከተ በአግባቡ አሌተከናወነም በማሇት ሰርዞ አመሌካቾቹም የተረከቡትን ማሽኖች እና 
ተሽከርካሪዎች እንዱመሌሱ በመወሰኑ ፣ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠውም ውሣኔ በክሌለ  
የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና በክሌለ የሰበር ሰሚ ችልት በመጽናቱ  የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ  
ስህተት እንዱታረምሌን በማሇት አመሌካቾችን በማመሌከታቸው የቀረበ ነው፡፡ 

አመሌካቾች ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት ቅሬታ መሠረታዊ የህግ ስህተት  
ተፇጽሞባቸዋሌ ያለትን ነጥቦች ያቀረቡ ሲሆን ሰኔ 2ዏ ቀን 2ዏዏ3   ዓ.ም በተጻፇ ስዴስት ገጽ 
የአቤቱታ ፌሬ ሃሣብ ፡- የገዛናቸው ተሽከርካሪዎች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በህጉ አግባብ 
ባወጣው ሀራጅ መሠረት ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ራሱ ያዘዘውን በራሱ መሌሶ መሻሩ አግባብነት 
የላሇው በመሆኑ ፣ በወጣው  ማስታወቂያ  መሠረት ጨረታውን ተሳትፇን የገዛነውን 
ተሽከርካሪዎች  እንዴንመሌስ መወሰኑ  አግባብ ባሇመሆኑ ፣ በጉዲዩ ሊይ ሃሣባችንን 
እንዴናቀርብ ሳይዯረግ የተዯረገው ሀራጅ መሻሩ አግባብነት ላሇው በመሆኑ ፣ ሇዚህ ጉዲይ 
አግባብነት ያሇው ተንቀሳቃሽ ንብረት  በተመሇከተ የሚዯረገውን ሀራጅ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 435 
መሠረት መታየት ሲገባው የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 445 ን በመጥቀስ  ሀራጁ 
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እንዱፇርስ መዯረጉ አግባብ  ባሇመሆኑ ፣ ሇተሽከርካሪዎቹ የከፌሌነውን ገንዘብ በተመሇከተ 
ምንም ሳይባሌ መታሇፊ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 
እንዱሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ  ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ታዞ 1ኛ 
ተጠሪ በቀን  4/2/2004 ዓ.ም በሶስት ገጽ እና 2ኛ ተጠሪም በቀን 3ዏ/1/2004 ዓ.ም በሶስት ገጽ 
በተጻፇ የጽሐፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ ፡-  የፌርዴ ባሇዕዲ ግዙፌ እና የተሇያዩ 
አገሌግልት ሰጪ ማሽኖችን እና ተሽከርካሪዎችን በቂ ዕውቀት ባሇው ባሇሙያ ሳይገመት 
የጨረታው ማስታወቂያ ህጉ በሚያዘው መሠረት ሳይወጣ ፣ የፌርዴ ባሇመብት በእጅ አዙር 
የገዛው ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጦ ጨረታው እንዱሰረዝ የተዯረገ  በመሆኑ 
የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካቾች የመሌስ መሌስም 
ቀርቧሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ  
ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን ሽያጭ የሚመሇከተው  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435 ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች የማይንቀሳቀስ ንብረቶችን 
የሚመሇከተውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 445 መሠረት በማዴረግ ጨረታውን የመሰረዛቸውን 
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ ከዚሁ ከነበረው ጭብጥ አኳያ ጉዲዩ ታይቶ እሌባት 
ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አከራካሪ የሆነው 
የሀራጅ ሽያጭ  የተካሄዯው በጋዜጣ ማስታወቂያ ሳይወጣ እና በወስጥ ማስታወቂያ ብቻ ሀራጅ  
መዯረጉ ፣ በሀራጅ ሽያጩ ሊይ የማጭበርበር ተግባር የተፇጸመ ስሇመሆኑ እንዯዚሁም ንብረቶቹ  
ከዋጋቸው በታች የተገመቱ እና የተሸጡ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ  
የተረጋገጡ ነጥቦች ናቸው፡፡ የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ይዘን  አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
ስንመሇከት በእርግጥ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተከናወነው ሀራጅ እንዱፇርስ ሲዯረግ የተጠቀሰው 
የህግ ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 445 መሆኑን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም ግን ሇዚህ ጉዲይ 
አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን የሚመሇከቱ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 432 እስከ  
438 ዴረስ ያለት ዴንጋጌዎች እና በተሇይም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435 በመሆኑ ከእነዚህ 
ዴንጋጌዎች አኳያ የተሰጠውን ውሣኔ አግባብነት መመሌከት ተገቢነት አሇው፡፡ 

በዚሁ መሠረት በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ይዘን በበታች ፌርዴ ቤቶች 
የተሰጠውን ውሣኔ ወይም የተከናወነውን ጨረታ መሰረዛቸው አግባብ ስሇመሆን ወይም 
አሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435 አኳያ መመርመሩ  ተገቢ  ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በዚህ 
የፌትሏብሓር ስነ ስርዓት ዴንጋጌ ርዕስ እንዯሚያሳየው የሽያጩ ስርዓት በትክክሌ ያሇመፇጸም 
ሽያጩን የሚያፇርስበት ሁኔታ በሚሌ የተቀመጠ በመሆኑ ፣ ወዯ ዴንጋጌው ይዘት ስንገባም 
በእርግጥ ሇሽያጩ በወጣው  ማስታወቂያ ሊይ ጉዴሇት በመገኘቱ ወይም የሽያጩ  ስነስርዓት  
በትክክሌ አሌተፇጸመም በማሇት ብቻ የተከናወነው ጨረታ በሰበብ አስባብ ሉፇርስ እንዯማይችሌ 
የሚዯነግግ ቢሆንም በሂዯቱ ሊይ ጉዲት አዴርሶ ከሆነ ሇጉዲቱ ኃሊፉ የሆነን ሰው ካሣ እንዱከፌሌ 
መወሰን የሚቻሌ ስሇመሆኑ ፇቃጅ  በሆነ  ሁኔታ የሚዯነግግ ከመሆኑም በሊይ እንዯ ጉዲዩ 
አግባብ እየታየ የተከናወነው ጨረታ ፇርሶ  የተሸጠውም ንብረት እንዱመሇስ የሚወሰንበት 
አግባብ  እንዲሇ ከዴንጋጌው አቀራረጽ ፣ ዓሊማ ፣ ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም የሚንቀሳቀስ ንብረት በሀራጅ በሚሸጥበት ጊዜ ማንኛውም ዓይነት ስህተት ቢፇጸም 
ጨረታው የሚሰረዝበት አግባብ የሇም በሚሌ መሌኩ  በአመሌካቾች የሚቀርበው ክርክር የዚህን 
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የፌታብሓር  ሥነ ሥርዓት ህግ ዓሇማ ያሊገናዘበ እና በሂዯቱ ፌትሏዊነት ሊይ ፌርዴ ቤቶች  
ያሊቸውን ሚና ያሊገናዘበ ነው ብሇናሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የተረጋገጡትን ፌሬ- ነገሮች  
በመመሌከት የተከናወነው ጨረታ እንዱፇርስ ውሣኔ መስጠታቸው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435  
አኳያ ሲታይ ተገቢ ነው ከሚባሌ በስተቀር  የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇ የሚያሰኝ 
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔውን ሲያስተሊሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 435ን 
መጥቀስ ሲገባቸው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 445. መጥቀሳቸው አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ ባይሆንም 
ከውጤት አኳያ ግን ተቀባይነት ያሇው መዯምዯሚያ በመሆኑ የተከናወነው ሀራጅ ይፌረስ  
መባለ የሚነቀፌበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ በዚሁ የሰበር ሰሚ  ችልት በመዝ.ቁ 
64628 ሊይ የፌርዴ ባሇመብት የነበሩት ግሇሰብ የተከናወነው ጨረታ ሉፇርስ አይገባም በማሇት 
በዚሁ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ በተመሣሣይ ቅሬታቸውን አቅርበው ጉዲዩ ያስቀርባሌ 
ተብል ከአሁኖቹ ተጠሪዎች ጋር ተከራክረው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ የጸና እና በዚሁ 
ጭብጥ ሊይ ንብረቶቹን ገዛን የሚለት የአሁኖቹን አመሌካቾች ክርክር ተመሌክተን ከሊይ 
በተመሇከቱት ነጥቦች ምክንያት ተመሣሣይ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ የክሌለ የዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በተካሄዯው የሀራጅ ሂዯት ጉሌህ ግዴፇቶች 
ስሇመከሰታቸው በፌሬ ነገር በተረጋገጠበት ሁኔታ ሀራጁ  ተሰርዞ አመሌካቾች የገዙትን ንብረት  
እንዱመሌሱ በመባለ የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ 124624 በቀን 26/7/2003 
ዓ.ም. በዋሇው ችልት ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካቾች በመዝ.ቁ 107688 ሊይ  
ያቀረቡትን ይግባኝ በመዝ.ቁ 107486 ሊይ በማጠቃሇሌ በቀን ዏ3/5/2003 ዓ.ም በዋሇው 
ችልት እና የምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 18376 በቀን 7/1/2003 ዓ.ም. 
በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በሀራጅ ሽያጭ ሂዯት ግዙፌ ግዴፇቶች በሚኖሩበት ጊዜ የተከናወነው ሀራጅ እንዱሰረዝ 
መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ዱ 
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  የሰ/መ/ቁ. 65814 

                                                     የካቲት 29 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሚ/ር ቺዛኖ ቤነኛ አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- አቶ ዘውደ ወሌዯሥሊሤ አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሲሚ ችልት የሰጠው ትእዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ አመሌካች የአሁን ተጠሪ 
ከፌርዴ ባሇእዲ ከአቶ ወንዴወሰን ካሣ ቤት ገዝተው ያሌከፇለት የቤቱ ዋጋ 100,000 /አንዴ 
መቶ ሺህ ብር/ አሇ፡፡ ይህንንም ሇማንም ሣያስተሊሌፈ ይዘው እንዱቆዩ ፌርዴ ቤት ትእዛዝ 
ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇዚህ ይህንን ገንዘብ ሇፌርዴ ባሇእዲው እዲ መፇፀሚያ እንዱሆን በማሇት አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በእኔ እጅ የነበረውን ገንዘብ ሇመንግስት መከፇሌ ሊሇበት የካፑታሌ ጌይን 
ታክስና ላልች እዲዎች ከፌያዋሇሁ በማሇት መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ.ም የፅሐፌ መቃወሚያ 
አቀርበዋሌ፡፡ 
 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ በእጃቸው የነበረውን የፌርዴ ባሇእዲ የቤት ዋጋ ሇካፑታሌ 
ጌይን ታክስና ሇላልች እዲዎች የከፇለ በመሆኑ ገንዘቡ የፌርዴ ማስፇፀሚያ ሉሆን አይችሌም፡፡ 
የፌርዴ ባሇመብቱ የፌርዴ ባሇእዲውን ላሊ ንብረት አጣርተው ያቅርቡ በማሇት መጋቢት 17 ቀን 
2002 ዓ.ም ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇይግባኝ ሰሚው 
ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የሥር ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ትእዛዝ አፅንቶአሌ፡፡ አመሌካች የካቲት 18 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ 
ተጠሪ የያዙት ብር 100,000 /አንዴ  መቶ ሺህ ብር/ ሇፌርዴ ባሇእዲው የሚከፇሌ ገንዘብ 
በመሆኑ ተጠሪና የፌርዴ ባሇእዲው ባዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ 
ይህን ገንዘብ ተጠሪ ይዞ እንዱቆይና ሇላሊ ወገን እንዲያስተሊሌፌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ትእዛዝ 
ሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ የፇፀመው ተግባር የሥር ፌርዴ ቤት ሉያፀዴቀው 
የሚገባው አይዯሇም፡፡ የካፑታሌ ጌይን ታክስ የመክፇሌ ግዳታ የገዥ ሣይሆን የሻጭ ግዳታ 
ነው፡፡ አመሌካች በገንዘቡ ሊይ ከፌርዴ የመነጨ የቀዲሚነት መብት ያሇው ሆኖ እያሇ ተጠሪ 
ገንዘቡን ሇግሌ ጉዲዩ ተጠቅመውበታሌ ስሇዚህ የተጠሪ አዴራጎት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 156ን የሚጥስ በመሆኑ ገንዘቡን ሇአመሌካች ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
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ተጠሪ በበኩሊቸው መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ የፌርዴ ባሇእዲው ብር 100,000 
/አንዴ መቶ ሺህ ብር/ በእኔ እጅ እንዱቆይ ትእዛዝ መሰጠቱ የሚታመን ነው፡፡ ገንዘቡ በእኔ እጅ 
የቆየው የፌርዴ ባሇእዲ የሸጠሇትን ቤት ወዯ እኔ ስም ሇማዘዋወር ሉከፌለት የሚገባውን 
የመንግስት ግብር ሇመክፇሌ ነው፡፡ ብር 84,580.47 /ሰማንያ አራት ሺህ አምስት መቶ ሰማኒያ 
ብር ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ ከፌዬ ቀሪው ብር 4,085.80 ሇቦታ ቅጣት የከፇሌኩ በመሆኑ የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ትእዛዝ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ገንዘቡ የተከፇሇው በፌርዴ ባሇእዲው በአቶ ወንዴወሰን ካሣ መሆኑ 
የቀረበው ዯረሰኝ ያሣያሌ ተጠሪ ከፌሎሌ ቢባሌ እንኳን ገንዘቡ ከፌርዴ ባሇእዲ ጋር ያዯረገውን 
ውሌ ማስፇፀሚያ ያዯረገው የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ በመጣስ በመሆኑ ህጋዊ እውቅና ሉሰጠው 
አይገባም በማሇት ሰኔ 26 ቀን 2003 ዓ.ም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ተጠሪ ሇፌርዴ 
ማስፇፀሚያ እንዱሆን ይዘው እንዱቆዩ የታዘዘውን ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ተጠሪ 
የፌርዴ ባሇ እዲው የሸጠሌኝን ቤት ስም ሇማዛወር ሇካፑታሌ ጌይን ታክስና ሇላልች እዲዎች 
ከፌያሇሁ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት መቀበሊቸው 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን የሥር አመሌካች ተጠሪ ሇፌርዴ 
ባሇእዲው ያሌከፇለትን ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ ሇማዴረግ 
ያቀረቡትን አቤቱታ፤ ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክርና የአፇፃፀሙን ክርክር ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 29879 በትእዛዝ በማስቀረብ አይቶታሌ፡፡ ከሥር ፌርዴ 
ቤት የአፇፃፀም መዝገብ እንዯተረዲነው የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲው 
አቶ ወንዴወሰን ካሣ ሇተጠሪ /አቶ ዘውደ ወ/ሥሊሤ የሸጡት ቤት ንብረትነት ሲዛወር የሚከፇሌ 
ብር በገዥው በተጠሪ እጅ ስሊሇ ገዥው ገንዘቡን ሇባሇእዲው ሣይከፌለ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ 
እና ይህንንም ሇመፇፀማቸው ቀርበው እንዱያስረደ ትእዛዝ ይሰጥሌኝ በማሇት ሏምላ 2 ቀን 
1996 ዓ.ም አመሌክተዋሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤትም ተጠሪ ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ሇባሇ 
እዲው ሣይከፌለ ይዘው እንዱቆዩ አዟሌ፡፡ እንዯዚሁም ፌ/ቤቱ የአሁን ተጠሪ በ ትእዛዙ መሠረት 
የፇፀሙ መሆኑን ወይም የማይፇጽሙበ ምክንያት ካሇ በሚቀጥሇው ቀጠሮ ቀርበው እንዱያስረደ 
በማሇት ሏምላ 2 ቀን 1996 ዓ.ም. ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ሇተጠሪም  የእግዴ ትእዛዙን ከመጥሪያ 
ጋር ሌኳሌ፡፡ 
 
የአሁን ተጠሪ መጥሪያው እና የእግዴ ትእዛዙ ከዯረሳቸው በኋሊ ሏምላ 26 ቀን 1996 ዓ.ም 
ከጠበቃ ጋር ቀርበው ከተባሇው ገንዘብ ውስጥ ብር 90,000 /ዘጠና ሺህ ብር/ ሇመንግስት ግብር 
ተከፌሎሌ በማሇት አስረዴተዋሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪ ክርክር ትክክሇኛ አይዯሇም ተጠሪ ገንዘቡን 
በሞዳሌ 85 ገቢ እንዱያዯርጉ ትእዛዝ ይሰጠሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ መርምሮ 
ብይን ሇመስጠት ሇህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷሌ፡፡ ህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም የሥር 
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ብር 90,000 /ዘጠና ሺህ ብር/ ሇመንግስት ግብር የከፇለ መሆኑን 
የሚያሣየው ማስረጃ ያሌቀረበሇት መሆኑን ገሌጾ ይህ ፌ/ቤት ገንዘቡ ታግድ እንዱቆይ የሰጠው 
ትእዛዝ እንዯተጠበቀ ሆኖ ተጠሪ ሇመንግስት ግብር የከፇሇ መሆኑን የሚያሣየውን ህጋዊ ዯረሰኝ 
ያቅርቡ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቶ ተጠሪ ዯረሰኝ የሚያቅርቡ ቢሆን ሇመጠባበቅ ሇህዲር 17 ቀን 
1997 ዓ.ም. ቀጠሮ ሰጥቷሌ፡፡ ህዲር 17 ቀን 1997 ዓ.ም. የተጠሪ ጠበቃ ቀርበው ባሇፇው 
ቀጠሮ ዯንበኛቸው ብር 90,000 /ዘጠና ሺህ ብር/ ሇመንግስት ግብር ከፌያሇሁ ያለት በስህተት 
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ነው ገንዘቡ ገና አሌተከፇሇም ወዯ ፉት የቤቱ ንብረትነት ከሻጭ ወዯ ገዥ ሲዛወር የሚከፇሌ 
በመሆኑ ሌንጠየቅ የሚገባው ክፌያ አይዯሇም በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ የፌርዴ 
ባሇእዲውን ገንዘብ ሇማንም ሣይከፌለ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ በማሇት ህዲር 17 ቀን 1997 
ዓ.ም ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በእኔ እጅ የነበረውን ገንዘብ የፌርዴ ባሇእዲው መክፇሌ 
የሚገባቸውን የካፑታሌ ጌይን ታክስና ሇትርፌ ቦታ ቅጣት ከፌያሇው የሚለት መጋቢት 26 ቀን 
1997 ዓ.ም. መሆኑን ሇሥር ፌ/ቤት ያቀረቧቸው ቁጥራቸው 981809 እና 931808 የሆኑ 
ዯረሰኞች ያሳያለ፡፡ ከሊይ ይዘታቸውን የገሇጽናቸው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጣቸው ትዕዛዞች 
ተጠሪ አከራካሪውን ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ የፌርዴ ባሇ ዕዲው ሉከፌሇው ሇሚገባው 
የግብር ዕዲም ሆነ በላሊ ምክንያት ወጭ ሳያዯርግ ባሇበት ሁኔታ ይዞ እንዱቆይ ግሌጽና 
የማያሻማ ትዕዛዝ ሰጥቶ እያሇና ተጠሪም ይህንን የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝ እያወቀ ገንዘቡን 
ሇካፑታሌ ጌይን ታክስና በትርፌ ቦታ ቅጣት የከፇሇ መሆኑን ነው፡፡   
 

የፌርዴ ባሇእዲ የሆነ ሰው በእጁ ያሌገባ ከላሊ ሰው የሚጠይቀው በሚተሊሇፌ ሰነዴ ያሌተዯገፇ 
ገንዘብ ያሇው መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ ገንዘቡን የመያዝ ወይም የማስከበሩ ሥርዓት የሚፇፀመው 
ፌርዴ ቤት ግሌጽ የሆነ ትእዛዛ እስከሚሰጥ ዴረስ ሇፌርዴ ባሇእዲው ገንዘብ መክፇሌ የሚገባው 
ሰው ይህንን የሚከፇሇውን ገንዘብ ሇማንም ሰው ሣይሰጥ በእጅ እንዱቆይ በማዴረግ እንዯሆነ 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 409 ንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ሀምላ 2 ቀን 1996 ዓ.ም፣ ህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም. እና ህዲር 17 ቀን 1997 
ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተጠሪ ገንዘቡ አንዴ ጊዜ ሇግብር እዲ ተከፌሎሌ፡፡ ላሊጊዜ ዯግሞ ወዯፉት 
ሇግብር እዲ የሚከፇሌና ጊዜ የማይሰጥ ነው በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም ገንዘቡን ሇማንም 
ሣይሰጥ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ ግሌፅና የማያሻማ ተዯጋጋሚ ትእዛዝ የሰጠ መሆኑንና 
ትእዛዙም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 409 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ያዯረገ 
መሆኑን ነው፡፡ 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ እጅ ተይዞ እንዱቆይ ትእዛዝ የሰጠበት ብር 100,000 /መቶ ሺህ 
ብር/ ሇአመሌካች የእዲ መክፇያነት መዋሌ አሇበት ወይስ ተጠሪ ከፌርዴ ባሇእዲው የገዙትን ቤት 
ስም ሇማዛወር መከፇለ አስፇሊጊ ሇሆነው የካፑታሌ ጌይን ታክስ ክፌያ መዋሌ አሇበት? 
የሚሇውን ጭብጥ ያሌወሰነውና ወዯፉት መርምሮ ትእዛዝ የሚሰጥበት መሆኑን ህዲር 9 ቀን 
1997 ዓ.ም በሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ ተጠሪ ገንዘቡን ይዞ እንዱቆይ 
ትእዛዝ የተሰጠበት ገንዘብ ሇአመሌካች እዲ መክፇያነት ይውሊሌ ወይም ተጠሪ ከፌርዴ ባሇእዲ 
የገዛውን ቤት ስመሀብት ሇመዛወር ሻጭ (የፌርዴ ባሇእዲው) ሇሚከፌለት የካፑታሌ ጌይን ታክስ 
መክፇያነት ይዋሌ የሚሇውን የሥር ፌርዴ ቤት ሣይወሰንና ግሌጽ ትእዛዝ ከመስጠቱ በፉት 
አመሌካች ከፌርዴ ባሇእዲው ጋር አዴርጌዋሇሁ የሚለትን የቤት ሽያጭ በውለ መሠረት የቤቱን 
ስመሀብት ሻጭ (የፌርዴ ባሇእዲው) ወዯ ገዥ (ተጠሪ) ሇማዛወር በህግ እንዯ ቅዴመ ሁኔታ 
የተቀመጠው የካፑታሌ ጌይን ታክስ ሇመክፇሌ የሥር ፌርዴ ቤት በተዯጋጋሚ የሰጠውን የእግዴ 
ትእዛዝ በመጣስ ገንዘቡን ወጭ ያዯረግሁ መሆኑን ያሳዩሌኛሌ የሚሎቸውን ዯረሰኞች በማያያዝ 
ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነውን ትእዛዝ ሇሰጠው ችልት ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ይኸው ተጠሪ 
አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ሏምላ 2 ቀን 1996 ዓ.ም፤ ህዲር 9 ቀን 1997 ዓ.ም ተጠሪ 
ገንዘቡን ሇማንም ሣይሰጡ በእጃቸው ይዘው እንዱቆዩ የሰጠው የእግዴ ትእዛዝ እዱነሣሊቸው 
የሥነ ሥርዓት ህጉን መሠረት በማዴረግ አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 409 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የሰጠው የእግዴ ትእዛዝ እንዱነሳ 
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ሣያዯርግ፣ ገንዘቡን በራሳቸው ፌሊጎትና ግሊዊ ውሣኔ የእሳቸውን መብትና ጥቅም ሇሚያስከብር 
ተግባር /ክፌያ/ ወጭ ያዯረጉት መሆኑን የሚያሣይ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ 

ፌርዴ የሚያስፇፀመው ፌርዴ ቤት አንዴ ሰው የተወሰነ ነገር ከመፇፀሙ እንዱታገዴ ትእዛዝ 
ሰጥቶ እያሇ ትእዘዝ የተሰጠው ሰው በትእዛዙ መሠረት ሉፇፀም ሲችሌ ሆነ ብል ሳይፇፀም የቀረ 
እንዯሆነ ወይም እንዲይፇፀም የተከሇከሇውን ነገር የፇፀም እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ የእንቢተኛውን 
ንብረት እንዱያዝና እንዱሸጥ አዴርጎ የተወሰነበትን ግዳታ እንዱፇፀም ሇማዘዝና ተገቢ መስል 
ከታየውም ከንብረቱ ሽያጭ ሇፌርዴ ባሇገንዘብ ካሣ ወይም ኪሣራ እንዱከፇሌ እንዯሚወስን 
በፌታብሓር ህግ  400 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 156 ንዐስ አንቀጽ 2 
የፌርዴ ቤትን የእግዴ ትእዛዝ ያሊከበረው ሰው ንብረት ሇፌርዴ ባሇገንዘቡ ገንዘብ መክፇያ 
በመሸጥ ሇማስከፇሌ ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ እንዯሚሰጥ የሚዯነግግ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ እግዴን 
ያሊከበረውን ሰው የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ በመጋፊቱ በችልት መዴፇር ወንጀሌ የወንጀሌ ቅጣት 
ሉወሰንበት እንዯሚችሌ የፌታብሓር የሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 156 ንዐስ አንቀጽ 1 
ይዯነግጋሌ፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ አመሌካች ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዱሆን ይከበርሌኝ በማሇት የፌርዴ 
ባሇእዲው ሀብት የሆነ ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ ሇማንም ሰው ሣይሰጥ በእጁ ይዞ እንዱቆይ 
የፋዳራሌ ከፌትኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ተዯጋጋሚና ግሌጽ ትእዛዝ እያወቀና ገንዘቡ የእግዴ 
ትእዛዝ ሉሰጥበት አይገባም የሚሌ መቃወሚያ ሲያቀርብና በችልት ሲከራከር ቆይቶ ፌርዴ ቤቱ 
የሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ሣይነሣና ተጠሪ ገንዘቡን የፌርዴ ባሇእዲ የሸጠውን ቤት ስመሀብቱ 
ሇማዛወር ቅዴመ ሁኔታ የሆነውን የካፑታሌ ጌይን ታክስና የትርፌ ቦታ ቅጣት መክፇያነት 
አውየዋሇሁ በማሇት ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት መቀበሊቸው 
ተገቢነት የላሇውና ከሊይ የጠቀስናቸው የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያሊዯረገ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
ማንም ሰው ህጉን በእጁ አዴርጏ እንዱጠቀምና በራሱ ጉዲይ ዲኛ ሆኖ እንዱወሰን 
አይፇቀዴሇትም፡፡ ተጠሪ የፌርዴ ባሇእዲው ብር 100,000 /መቶ ሺህ ብር/ በእሱ እጅ የነበረ 
መሆኑን በመጠቀም ገንዘቡን ሇማንም ሰው አሳሌፍ እንዲይሰጥ ወይም እንዲይከፇሌ ፌርዴን 
የሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ግሌጽ የእግዴ ትእዛዝ እያወቀ ሆነ ብል ገንዘቡን የፌርዴ 
ባሇእዲው ከእኔ ጋር ሊዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ ሇሚፇሇግበት የካፑታሌ ጌይን ታክስ እና 
የትርፌ ቦታ ቅጣት እጠየቃሇሁ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የፌታብሓር ህግ ቁጥር 409 
ንዐስ አንቀጽ 1፣ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 400 እና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 156 ዴንጋጌዎችን የሚጥስና የወንጀሌ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ተግባር ሆኖ እያሇ 
ተጠሪ አመሌካች ሊቀረበው የፌርዴ አፇፃፀም ጥያቄ ተጠያቂነት የሇበትም በማሇት የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም አመሌካች ሇማንም ሰው ሳይሰጥ ወይም ክፌያ ሣይፇጽም ፌርደን በሚያስፇፀመው 
ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ተዯጋጋሚ ግሌጽ ትእዛዝ በመጣስ የፌርዴ ባሇእዲው ከእኔ ጋር ባዯረገው 
ውሌ ምክንያት ሇነበረበት የካፑታሌ ጌይን ታክስና ሇትርፌ ቦታ መቀጫ ክፌየዋሇሁ የሚሇውን 
ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ሇፌርዴ ባሇመብት (አመሌካች) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት 
በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 409(1) የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
400 የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 156(2) መሠረት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ ከፌትኛ ፌርዴ ቤት መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ህዲር 22 ቀን 2003 ዓ.ም. የሰጠው ትእዛዝ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ ሇአመሌካች የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ውጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸው ይቻለ፡፡ 
 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 69385 

                                             የካቲት 28 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ድፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዲሽን ባንክ (አ/ማ) ነገረ ፇጅ አቶ ካላብ ተስፊዬ - ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሃዋ መሏመዴ  - ቀረቡ  

     2. አቶ ሏሴን አህመዴ  - አሌቀረቡም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረም 
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በአፇፃፀም ክርክር ጣሌቃ 
መግባትን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ የነበራቸው ጋብቻ በፌች 
ከፇረሰ በኋሊ የጋራ ንብረት ክፌፌሌን በተመሇከተ አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ሁሇተኛ 
ተጠሪ የፌርዴ ባሇዕዲ ወይም በአፇፃፀም የሚከራከሩባቸው ንብረቶች ተጠሪዎች በጋብቻ በነበሩበት 
ወቅት ሇወሰደት ብር 12,835,838.26 (አሥራ ሁሇት ሚሉዮን ስምንት መቶ ሰሊሣ አምስት ሺህ 
ስምንት መቶ ሰሊሣ ስምንት ብር ከሀያ ስዴስት ሣንቲም) በመያዣነት የተያዙ በመሆናቸው 
በአፇፃፀሙ ክርክር ጣሌቃ እንዴገባ ይፇቀዴሌኝ በማሇት ያቀረበውን ማመሌከቻ የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ንብረቶቹ ፌርዴ ያረፇባቸው በመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት በአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 170105 ታህሣሥ 5 ቀን 2003 ዓ.ም  ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች ግንቦት 24 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች ሇወሰደት ብዴር 
በመያዣነት የያዛቸውን ቁጥራቸው አስራ ሁሇት የሚሆኑ የማይንቀሣቀሱ እና የሚንቀሣቀሱ 
ንብረቶች በመዘርዘር አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ባሊቸው ክርክር መነሻ ንብረቶቹ በሀራጅ 
እንዱሸጡ የአፇፃፀም ትዕዛዝ ሰጥቶ ውክሌና ሇዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች ዕዲው የተጠሪዎች የጋራ ዕዲ ንብረቶቹም የተመዘገቡ የብዴር መያዣዎች 
መሆናቸውን በማስረዲት የቀዲሚነት መብት ሇማስከበር በአፇፃፀም ክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት 
ያቀረብኩት ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ይታረምሌኝ 
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በማሇት አመሌከቷሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች በአፇፃፀሙ ክርክር ጣሌቃ እንዴገባ ቢዯረግ 
ተቃውሞ የሇኝም በማሇት መሌስ የሰጠ ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ ንብረቶቹ የጋራ ንብረት 
መሆናቸው ፌርዴ ያረፇባቸው ስሇሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ የሔግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥታሇች፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው በአግባቡ ነው 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው 
አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ በጋብቻ ተሣሥረው የኖሩና ጋብቻቸው በፌች እንዱፇርስ የተዯረገ 
መሆኑንና ሁሇተኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇዕዲ በመሆን በአፇፃፀም 
የሚከራከሩት በጋብቻ ወቅት የገኙትን የጋራ ሀብት እንዱከፊፇለ የተሰጠን ውሣኔ ሇማስፇፀም 
በተከፇተው መዘገብ ነው፡፡ 

አመሌካች አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ የጋራ ሀብት ሇመከፊፇሌ በሚያዯርጉት የአፇፃፀም ክርክር 
ጣሌቃ ሇመግባት የሚጠይቀው አመሌካችና ተጠሪ የፀና ጋብቻ ሊይ በነበሩበት ወቅት ቁጥራቸው 
አስራ ሁሇት የሚሆኑ የማይንቀሣቀሱና የሚንቀሣቀሱ ንብረቶች በመያዝ ብር 12,835,838.26 
ብዴር የሰጠሁ በመሆኑ በንብረቶቹ ሊይ የቀዲሚነት መብት አሇኝ በማሇት ነው፡፡ ከባሌ ወይም 
ከሚስት አንዯኛው ወይም ሁሇቱም በፌርዴ የተረጋገጠባቸው ወይም ሁሇቱም ያመኑት ዕዲ 
መኖሩ የታወቀ እንዯሆነ ይኸው ዕዲ የባሌና የሚስት ሀብት ከመከፊፇለ በፉት ተቀንሶ የሚከፇሌ 
ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 89 ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች ሊበዯረው 
ብዴር በመያዣነት የያዛቸውን ንብረቶች ሸጦ የብዴሩ መክፇያ ሇማዴረግ ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ 
የማያስፇሌገው መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እንዯተሻሻሇ ህግ አውጭው አውጥቷሌ፡፡ 
እንዯዚሁም በፌርዴ አፇፃፀም ምክንያት ንብረት እንዲይያዝ፣ ወይም እንዲይከበር የመቃወም 
አቤቱታ ሲቀርብ ወይም በቡዙ ንብረት ሊይ ቀዲሚ መብት አሇኝ የሚሌ ተቃዋሚ አቤቱታ 
ያቀረበ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ መቀወሚያ ያቀረቡት ወይም እንዱያዝ በታዘዘው ንብረት ሊይ 
ተቀዲሚ መብት አሇን የሚለ ወገኖች በመጀመሪያው ክርክር ሊይ ተካፊይ ባይሆኑም በሚያዘው 
ንብረት ሊይ መብት እንዲሊቸው በመቁጠር የሚያቀርቡትን አቤቱታ ተቀብል መመርመር 
እንዲሇበት፣ አቤቱታውንና ማስረጃውን መርምሮ ውሣኔ መሰጠት እንዯሚገባው በፌታብሓር 
የሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 418 እና ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 419 ዴንጋጌዎች 
በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካች የተሻሻሇውን የቤተሰብ ህግና የፌታብሓር ህጉን ዴንጋጌዎችና ላልች የህግ ማዕቀፍች 
መሠረት በማዴረግ አመሌካችና ተጠሪ በአፇፃፀም እንዱከፊፇለአቸው ትዕዛዝ በተሰጠባቸው 
ንብረቶች ሊይ ያሇውን የቀዲሚነት መብት ሇማሣየት ያቀረበውን ጥያቄ በመቀበሌ ወዯ ክርክሩ 
እንዱገባ መፌቀዴ ሲገባቸው ንብረቶቹ ውሣኔ ስሇተሰጠባቸው በአፇፃፀም ጣሌቃ መግባት 
አይፇቀዴም በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ ከሊይ የጠቀስናቸውን የህግ 
ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ትዕዛዝ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች በአፇፃፀሙ ጣሌቃ ሇመግባት ያቀረበውን 
አቤቱታና ማስረጃ በመቀበሌና የተጠሪዎችን ክርክርና ማስረጃ በመቀበሌና በመመርመር ውሣኔ 
እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቀጥር 341 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት 
መሌስን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሏ/አ  
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                                                          የሰ/መ/ቁ 73041 

ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፉሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- ወ/ሮ ሰይዲ ዯበላ - ጠበቃ ዕዮብ ገ/ህይወት ቀረቡ          

ተጠሪ፡-  አቶ ሸሪፌ ሽኩር - በላለበት ታይቷሌ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡      

ፌ    ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የአፇፃፀም ክርክር ነው፡፡ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካችንና ተጠሪን በፌርደ መሰረት በስምንት መቶ ካሬ 
ሜትር ቦታ ሊይ ያሇውን ቤት ተከራካሪዎች የተሇያየ ዴንበር በማሣያታቸውና ቦታውም ሰነዴ 
አሌባ በመሆኑ ሇማካፇሌም ሆነ ሇመሸጥ አስቸጋሪ እንዯሆነ የመሬት አስተዲዯር ባሇስሌጣን 
ጽ/ቤትና ቀበላው የገሇፁት መሆኑን ምክንያት በማዴረግ አፇፃፀሙን መቀጠሌ አይቻሌም በማሇት 
መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት 
አቅርበው የከፌተኛው ፌ/ቤት የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች መስከረም 12 ቀን 2004 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በጋብቻ ዘመን በጋራ 
ያፇራነውን ቤት እኩሌ እንዴንካፇሌ የተሰጠውን ፌርዴ ማስፇፀም አስቸጋሪ ነው በሚሌ 
ምክንያት አፇፃፀሙ መዘጋቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት አመሌክታሇች፡፡ ተጠሪ መጥሪያ አሌቀበሌም ስሇማሇቱ በቃሇ መሀሊ አረጋግጣ ማመሌከቻ 
አመሌካች ስሊቀረበች መሌስ የመስጠት መብቱን በማሇፌ ጉዲዩን በላሇበት መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አፇፃፀም ሇመቀጠሌ አስቸጋሪ ነው የተባሇው ቤት አመሌካችና ተጠሪ 
በጋብቻ ሲኖሩ ያፇሩት የጋራ ሀብት መሆኑ ቀዯም ሲሌ ፌርዴ ተሰጥቶበታሌ፡፡ ቦታውና ቤቱ 
ግብር ሲከፇሌበት የኖረ መሆኑንና አመሌካችና ተጠሪ ቦታውን ሇረዥም ጊዜ ይዘውት እንዯነበሩ 
አመሌካች በሥርና በሰበር ካቀረበችው ክርክር ሇመረዲት የሚቻሌ ሲሆን በፌርደ መሰረት 
ቦታውና ቤቱን ሇማካፇሌ ወይም በሏራጅ ሇመሸጥ አይቻሌም በማሇት የሥር ፌ/ቤት የአፇፃፀም 
መዝገቡን የዘጋው ቦታው ሰነዴ አሌባ መሆኑን የመሬት አስተዲዯር ባሌስሌጣንና የክፌለ ቀበላ 
አስተዲዯር ፅፍሌኛሌ በማሇት ነው፡፡ 
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የፌርዴ አፇፃፀም ማመሌከቻ ፌርደን ሇሰጠው ፌ/ቤት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 
378 መሰረት ሲቀርብሇት፣ የፌርዴ ባሇዕዲው የሚያቀርበውን መሌስ በመቀበሌ፣ ፌ/ቤቱ ተገቢ 
የሆነውን ትዕዛዝ መስጠት እንዲሇበት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 386 
ተዯንግጓሌ፡፡ የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ሀብት በመሆኑ እኩሌ እንዱከፇሌ፤ እኩሌ ማካፇሌ 
የማይቻሌ ከሆነ ተሸጦ ገንዘቡን እኩሌ እንዱካፇለ ውሳኔ የተሰጠበት ንብረት የማይንቀሳቀስ 
ንብረት ነው፡፡ ይህ ንብረት ካርታ ፔሊን ባይኖረውም የማይንቀሳቀሰውን ንብረትና ይዞታ 
ሇመሇየት የሚያስችለ ሌዩ ምሌክቶችንና የንብረቱን አዋሳኞች በመሇየትና ግሌፅ በማዴረግ 
የማይንቀሳቀሰውን ንብረትና ቦታ ሇፌርዴ ባሇመብትና ሇፌርዴ ባሇዕዲ እኩሌ እንዱከፌለ ትዕዛዝ 
ሇመስጠት ወይም እኩሌ ሇማካፇሌ የማይቻሌ ከሆነ ቤቱና ቦታው ካርታና ፔሊን የላሇው 
መሆኑንና የንብረቱን አዋሳኞች በጨረታ ማስታወቂያው ሊይ በመግሇፅ ንብረቱን በመሸጥ 
ሇማካፇሌ የሚቻሌበት ሁኔታ ያሇ መሆኑን ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 225 ንዐስ 
አንቀጽ 2 እና የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 423 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

የፌርዴ አፇፃፀሙን የያዘው ፌ/ቤት በፌርዴ አፇፃፀም ሂዯት እንዯዚህ አይነት ችግሮች 
ሲያጋጥሙት ሇፌርደ አፇፃፀም ተስማሚ መስል የታየውን ትዕዛዝ የመስጠት ሥሌጣንና 
ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 392 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና 
ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ሀብት መሆኑ በፌርዴ ቀዯም ብል የተረጋገጠው ቤት ሰነዴ አሌባ 
በመሆኑ ንብረቱን ሇማካፇሌም ሆነ ሇመሸጥ አስቸጋሪ መሆኑን የአስተዲዯር አካሌ ፅፍሌኛሌ 
በማሇት የአፇፃፀም መዝገቡን መዝጋቱ፤ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 371 ንዐስ አንቀጽ 1 የተሰጠውን 
ፌርዴ የማስፇፀም ሥሌጣንና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 392 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች የሚቃረን 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የከፌተኛ ፌ/ቤትም የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ትዕዛዝ ሣያርም ማፅናቱ 
መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን እንዯገና በማየት ፌርደን ሇማስፇፀም አስፇሊጊ 

የሆነውን ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/392 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት በመስጠት ፌርደን 
እንዱያስፇፅም ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/343 ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት መሌሰን 
ሌከንሇታሌ፡፡ 

          መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ  

 

 

 

 

www.abyssinialaw.com



598 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የዲኝነት 
ስሌጣን 
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   የሰ/መ/ቁ. 77175 
                                                                                                               

ሏምላ 19 ቀን 2004 ዓ.ም.                                                                                                                 
 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፌ ኢትዮጵያ- ጠበቆች 1. ማርሻሌ ፌቅረ ማርቆስ ቀረቡ 

                                           2. ሰሇሞን እምሩ ቀረቡ   
ተጠሪ፡-1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር  -                            ነ/ፇጅ 

      2.. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና አስተዲዯር ቦርዴ   ጎሳዬ 

       3. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርና የመሬት አስተዲዯርና            አየሇ ቀረቡ 

          የግንባታ ፇቃዴ ባሇስሌጣን 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
 
ጉዲዩ ከሉዝ ውሌ አፇጻጸም ጋር የተያያዘ ሲሆን የተጀመረውም በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ሁኖ በአመሌካች ከሳሽነት ነው፡፡ የአመሌካች ክስ ይዘትም፡- በየካቲት 11 ቀን 1997 ዓ.ም የአዱስ 
አበባ ከተማ አስተዲዯር የሉዝ ቦርዴ ባሳሇፇው ውሳኔ በቀዴሞው ዞን 3፣ ወረዲ 28 መር ቀበላ 
ገበሬ ማህበር ክሌሌ ውስጥ (ባሁኑ አጠራር በአዱስ አበባ ከተማ የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 20/21 
ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ 303,000 ካ.ሜትር ቦታ በሉዝ እንዱሰጠው ተወስኖሇት በከተማ ቦታ 
የምስክር ወረቀት ሴሪ ቁጥር 0710 እና በካርታ ቁጥር ሉዝ 0236 ተረክቦ ቦታው  በአመሌካች 
ይዞታ ስር እንዯሚገኝ፣ ሆኖም የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት አስተዲዯር የግንባታ 
ፇቃዴ ባሇስሌጣን ቁጥር መአግፇባ/502/03 በ8/02/2003 ዓ.ም. በጻፇው ዯብዲቤ የመሬት 
ሌማትና አስተዲዯር ቦርዴ በ22/11/2002 በቃሇ ጉባኤ ቁጥር 16/2002 አሳሇፇ ያሇውን ውሳኔ 
በመጥቀስ አመሌካች ከክፌያ ነጻ በተሰጠው ቦታ ሊይ በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ግንባታ 
ሳያከናውን ቆይቶ የቦታ አገሌግልት ሇውጥ ጥያቄ በማቅረቡ የሉዝ ውለ ተሰርዞ ካርታው መክኖ 
ቦታው እንዱመሇስ መወሰኑን፣ ይህም ከሔግና ከሉዝ ውሌ ስምምነቱ ውጪ መሆኑን፣ 
ግንባታው በጊዜ ገዯቡ ውስጥ ካሌጀመረ ውለ እንዯሚሰረዝ ግሌፅ ስምምነት የላሇ መሆኑንና 
ግንባታው ሉዘገይ የቻሇውም የካቲት 2002 ዓ.ም. ዴረስ የቆየው አስተዲዯሩ በውለ አንቀፅ 3.1 
በገባው ግዳታ መሰረት ቦታው ሊይ የሰፇሩትን ሰዎች ካሳ ከፌል ባሇማሰናበቱና ሇውጥን 
በተመሇከተም አመሌካች የፔሮጀክት ሇውጥ እንዱዯረግሇት በውለ እና በሔግ መሰረት ጥያቄ 
ማቅረብ ስሇሚችሌ ሇውለ መሰረዝ ምክንያት ሉሆን እንዯማይችሌ ዘርዝሮ  ውለ መሰረዙ 
ያሊግባብ ነው ተብል የሉዝ ውለ ጸንቶ በይዞታው የመጠቀም መብቱ እንዱጠበቅሇት ይወሰን 
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ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች ሇክሱ በሰጡት መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክሮችን አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት 
የሚያነሱት ክርክር ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች እንጂ 
በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አይዯሇም የሚሌ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ የሉዝ ውለ 
የተሰረዘውና ካርታው የመከነው በውለ እና በሔጉ መሰረት መሆኑን ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌክ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም 
ክሱ የቀረበው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አካሊት ሊይ መሆኑና የክሱ መሰረትም የሉዝ ውሌ 
መሆኑን ጠቅሶና የአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 41(1(ሀ) ዴንጋጌን ዋቢ በማዴረጉ ጉዲዩን 
የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ናቸው 
በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጉዲዩ ከሉዝ ውሌ አፇጻጸም ጋር የተያያዘ ሁኖ 
ከከተማው መሪ ፔሊን ጋር የተያያዘ ባሌሆነበት ሁኔታ ግንኙነት የላሇው ዴንጋጌ ተጠቅሶ ጉዲዩን 
የማየት ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ናቸው ተብል የተወሰነው 
አግባብነት ካሇው ህግ ይዘትና በሰ/መ/ቁጥር 57435 ከተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ውጪ 
ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር 
ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች 
ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሰጡት መሌስ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ 
ቤቶች ናቸው ተብል መወሰኑ በተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 
361/1995 አንቀፅ 41(1(መ)) ዴንጋጌና በሰ/መ/ቁጥር 45091 ከተሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም 
አንጻር ሔጋዊ ነው በማሇት የተከራከሩ ሲሆን አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር 
የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 
 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙ 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯረመረውም ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር 
ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ናቸው? ወይስ የፋዳራሌ ፌርዴ 
ቤቶች ናቸው? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሏምላ 14 ቀን 1990 ዓ.ም 
በተፇረመ የከተማ ቦታ ሉዝ ውሌ ጠቅሊሊ ስፊቱ 303,000 (ሶስት መቶ ሶስት ሺህ) ካሬ ሜትር 
ቦታ በየካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 20/21 ክሌሌ ውስጥ ሇዘጠና አመታት መውሰደንና ተጠሪዎች 
አመሌካች ቦታውን በጊዜ ገዯቡ ሳያሇማ ሇአስራ ሶስት አመታት ይዞ በመቆየቱና የፔሮጀክት 
ሇውጥ ሇማዴረግ ጥያቄ አቅርቧሌ በሚሌ ምክንያት የሉዝ ውለን በመሰረዝ ካርታውን ያመከኑ 
መሆኑንና አመሌካች የሚጠይቀው ዲኝነትም የሉዝ ውለ እንዱጸናና በይዞታው የመጠቀም 
መብቱ እንዱጠበቅሇት መሆኑን ነው፡፡ 
 
በመሠረቱ ከኢ.ፋ.ዴ.ሪ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 37/1/፣ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 4፣ 9፣ 
231 እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 እንዱሁም ተሻሽል በወጣው ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
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ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው 
ፌርዴ ቤቶች አንዴን ጉዲይ ማየት እና ውሳኔ መስጠት የሚችለት በሔግ  በግሌጽ ተሇይተው 
በተሰጧቸው ጉዲዮች መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ሇእያንዲንደ ፌርዴ ቤት በሔግ የተሰጠው 
ስሌጣንም መጠበቅ ያሇበት ከመሆኑም በሊይ በአስተዲዯራዊ ውሣኔ የመጨረሻ እሌባት እንዱያገኙ 
በሔግ ተሇይተው የተቀመጡ ጉዲዮችን ፌርዴ ቤቶች የመዲኘት ስሌጣን የላሊቸው መሆኑ 
ሉስተዋሌ የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ 
         
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ /ክርክር/ መሠረት ያዯረገው ከ2ኛ 
ተጠሪ ጋር ባዯረገው የሉዝ ውሌ የተሰጠውን ቦታ በጊዜ ገዯቡ አሌሇማም፣ የፔሮጀክት ሇውጥ 
ተዯርጎአሌ ተብል የሉዝ ውለ መሰረዙና ካርታው መምከኑ ከሔግ ውጪ ነው የሚሌ ነው፡፡ 
ስሇሆነም ጉዲዩ ከሉዝ ውሌ አፇፃፀም ጋር የተያያዘ ሲሆን የሉዝ ውሌ መሰረዝን ሔጋዊነት 
በተመሇከተ ስራ ሊይ ባሇው የሉዝ አዋጅ፣ ዯንብና መመሪያ መሰረት የሚቀርበውን የዲኝነት 
ጥያቄ የከተማው አስተዲዯር በሚሰጠው አስተዲዯራዊ ውሣኔ የመጨረሻ እሌባት የሚሰጥበት 
መሆኑን ወይም ጉዲዩ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሉታይ የማይገባው መሆኑን የሚዯነግግ ሔግ 
የሇም፡፡ የከተማው አስተዲዯር ካርታ የመስጠት የመሠረዝ፣ የማሻሻሌ፣ የማምከን፣ የማገዴ እና 
አሻሽል የመስጠት ሙለ ስሌጣን ያሇው ቢሆንም የሉዝ ውሌን መሠረት አዴርጎ የተሰጠውን 
ካርታ መሌሶ ከሔግ ውጪ ሰርዞ ሲገኝ በእርምጃው ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤት 
እንዲያቀርብ የሚከሇከሌበት ስርዓት የላሇ ስሇመሆኑ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚና 
የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ስሌጣንና ኃሊፉነትን ሇመዯንገግ የወጣውና፣ ክርክሩ 
ሲጀመርም ሆነ ከተጀመረ በኋሊ በስራ ሊይ ያሇው ሔግ ያሣያሌ፡፡ ይሌቁንም የተሻሻሇው የአዱስ 
አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41/1/ሀ/ እና /መ/ ዴንጋጌዎች 
አንዴ ሊይ ተጣምረው ሲታዩ የተያዘውን ጉዲይ አይነት የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች 
ተቀብሇውና አከራክረው ሇመወሰን የስረ ነገር ሥሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ ያስገነዝባለ፡፡ የአዋጁ 
አንቀፅ 41(1(መ)) በተሇይ ሲታይም የከተማው አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት ወይም በከተማው 
አስተዲዯር ባሇቤትነት ስር ያለ ተቋማት የሚገቧቸውን አስተዲዯራዊ ውልች በተመሇከተ የሚነሱ 
ጉዲዮችን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ሇከተማው ፌርዴ ቤቶች የተሰጠ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ 
ክርክሩ በተነሳበት ጊዜ ተፇፃሚነት ካሊቸው ሔጎች ስንነሳም የሉዝ ውለም ከዯንብ ቁጥር 
29/2002 አንቀፅ 15 እና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3132 ዴንጋጌዎች አንፃር ሲታይ በአስተዲዯራዊ 
ውልች ስር የሚሸፇን ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡  
 
አመሌካች ይህ ሰበር ችልት አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም ሰጠ በማሇት የሚጠቅሱት መ/ቁጥር 
57435 ሲሆን በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ግን በሉዝ ውሌ በተገኘው ቦታ ሁከት ተፇጠረብኝ 
በሚሌ ምክንያት ሁከቱ እንዱወገዴ ዲኝነት የተጠየቀበት በመሆኑና እንዱህ አይነት ክርክር 
ከከተማው መሪ ፔሊን አፇፃፀም ጋር የተያያዘ ካሌሆነ በስተቀር በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች 
ስረ ነገር ስሌጣን ስር አይወዴቅም በሚሌ ምክንያትና የአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 
41(1(ሀ)) ዴንጋጌ በዋቢነት ተጠቅሶ ሲሆን በመዝገቡ ያለት መሰረታዊ ፌሬ ነገሮችና  ሇውሳኔው 
መሰረት የሆነው አብይ ምክንያት አሁን ከተያዘው ጉዲይ ጋር በፌሬ ነገር እና የሔግ ክርክር 
ሙለ በሙለ ግንኙነት አሇው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በሰ/መ/ቁጥር 45091 
በቀረበው ጉዲይ ሰበር ሰሚ ችልቱ ከሉዝ ውሌ አፇፃፀም ጋር በተያያዘ የከተማው አስተዲዯር 
አካሊት ተከራካሪ ወገኖች ሲሆኑ ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች እንጂ 
በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አይዯሇም በማሇት የአዋጁ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 41(1(መ)) 
ዴንጋጌን ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህ የሔግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) 
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አግባብም በሰ/መ/ቁጥር 57435 በቀረበው ጉዲይ ሊይ በግሌጽ ተሇውጧሌ ሇማሇትም የሚቻሌ 
አይዯሇም፡፡  በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ 
አሌተገኘም፡፡ 
 
ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካች በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ሳይሆን በአዱስ አበባ ፌርዴ 
ቤቶች  ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ነው በማሇት የሰጡት ብይን ከአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 
41/1/ሀ/ እና /መ/ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ አንፃር ሔጋዊ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ ምክንያት 
በውሣኔው ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 111380 ታህሳስ 10 ቀን 2004 ዓ.ም. ተሰጥቶ 

በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 75753 ጥር 08 ቀን 2004 ዓ.ም. በትዕዛዝ 
የጸናው ውሳኔ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት ወይም በከተማው አስተዲዯር ባሇቤትነት ስር 
ያለ ተቋማት የሚገቧቸውን የሉዝ ውሌን መሰረት አዴርጎ የሚቀርበውን የውሌ አፇፃጸምና 
ተያያዥ ጉዲዮችን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የከተማው ፌርዴ ቤቶች የስረ ስሌጣን ነው 
ብሇናሌ፡፡  

 
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ           

ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 66957 

                                                የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡ የኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ነ/ፇጅ አቶ አብርሃም አሻ ቀረቡ 
ተጠሪዎች ፡- በኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሏዋሳ ቁጥር 2 ሰባተኛ  ቀን  
           አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን የቦርዴ አባሊት፡- 

1. አቶ ፉሌጶስ ኪንድ 
2. ‹‹ ካሳሁን ይግዛው 
3. ‹‹ ታመነ ተሰማ 
4. ‹‹ ወንዴሙ ጆፋ 
5. ‹‹  ሀሳቡ ሀንቃሞ 
6. ‹‹ ሲሳይ ዮሏንስ 
7. ‹‹ አብሩ ዱቃሞ 
8. ‹‹ አበበ ደባሞ 
9. ‹‹ ኤብሶ አታሮ 
10. ‹‹ ተሾመ ላዲሞ 
11. ወ/ሮ አስቴር ሀናቃሞ 
12.  ‹‹ መስታወት አያላው 
13. አቶ ታዯገ ቶማስ 
14. ድ/ር ኤሌያስ አራጌ 
14. አቶ ብርሃኑ ለምቤሶ 
16. ፒስተር ተፇራ ወሌዯማርያም 
17. ወንጌሊዊ መስከረም ኃይላ 
18. አቶ አብርሃም ጫፊሞ 
19. ‹‹ ዯነቀ አሻግሬ 
20. ወ/ት ብርቱኳን ተስፊዬ 
21. አቶ ኢያሱ ረጋሳ 
22. ‹‹ ቡሌቻ ሊንጋኖ 
23. ‹‹ ዯስታ አኔቦ አቀረቡ 
24. ‹‹ማርቆስ መሇሰ 
25. ‹‹ ማርቆስ ጋለ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

www.abyssinialaw.com



604 
 

ፌ ር ዴ 
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ክስ በአሁን ተጠሪዎች ከሳሽነት የተጀመረው በሏዋሳ ከተማ 
ከፌ/ፌ/ቤት ሲሆን ተከሳሽ ዯግሞ የዯቡብ ኢትዮጵያ ስራ መስክ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም የሏዋሳ ቁጥር 2 የሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ህገ ዯንብና መመሪያ መሰረት 
የተቋቋመች የአጥቢያ ቤተክርስቲያን ስትሆን ቤተክርስትያኗ ከ300 እስከ 400  የሚዯርሱ 
መዕመናንን አቅፊ በአዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መሰረተ እምነትና የአምሌኮ ስርዓት እየሰራች 
እያሇ በ1967 ዓ.ም. ከወጣውና እስካሁን በስራ ሊይ ካሇው የአዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን 
መተዲዯሪያ ዯንብ ምዕራፌ 14 የተጠቀሰውን አብያተ ክርስቲያናት የሚቋቋሙበት፣ 
የሚዋሀደበትና የሚፇርሱበት ሁኔታን ባሌተከተሇ መሌኩ እንዱሁም አጥቢያ ቤተክርስቲያኗ 
እንዴትዘጋ፣እንዴትፌርስ የሚያዯርግ አንዴም ምክንያት ሳይኖር በታህሳስ 8-9/2001 ዓ/ም 
የሰበካው ጉባኤ ባዯረገው ስብሰባ በሀሰትና በፇጠራ ብቻ የአጥቢያ ቤተክርስቲያኗ እንዴትፇርስ 
ጉባኤው የወሰነ ስሇሆነ ውሳኔው ይሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽ በበኩሎ በሰጠችው መሌስ ቤተክርስቲያኗ እንዴትዘጋ የተወሰነው በአመጽና በክህዯት 
ተግባር ሲሆን ከሳሾችም ከተጠቀሱት ዴርጊቶች እንዱታቀቡ የተሀዴሶ ሰበካ ተዯርጎ እንዱሁም 
ከስህተታቸው ተመሌሰው ሇመተዲዯሪያ ዯንቡ ተገዢ ሆነው እንዱቀጥለ በመንፇሳዊ ርህራሓ 
ቢሇመኑም በእምቢተኝነት ስሇጸኑ እርምጃው ተወስዶሌ ብሊሇች፡፡  

የስር ከፌተኛው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማና የጽሁፌ ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋሊ 
በሰጠው ፌርዴ እንዴትዘጋ ውሳኔ የተሰጠባት ቤተክርስቲያን የአመጽም ሆነ የክህዯት ተግባር 
ስሇመፇጸሟ አሌተረጋገጠም፣ ቤተክርስቲያኗ የፇጸመቻቸው ዴርጊቶችም ቢሆኑ ከኢትዮጵያ 
ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መተዲዯሪያ ዯንብና በተዘጋጀው ማኑዋሌ መሰረት 
በመሆኑና የሰበካው ጉባኤ ውሳኔም ይሓንኑ የመተዲዯሪያ ዯንብና ማኑዋሌ የጣሰ ስሇሆነ 
ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ሰርዟሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በበኩለ ይግባኙን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 337 መሰረት በመዝጋት ይግባኝ ባይዋን አሰናብቷሌ፡፡  
በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች 
አቤቱታዋን ሇዚህ ችልት ያቀረበች ስትሆን በዋናነት የጠቀሰቻቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡- 

 ተጠሪዎች ከእናት ቤተክርስቲያን የተሰጣቸው ውክሌና ሳይኖር በስማቸው የመክሰስም ሆነ 
የመከሰስ መብት የሊቸውም ፣ ቤተክርስቲያኗ የተመዘገበችው በአዱስ አበባ በመሆኑ የስር 
ፌ/ቤቶች ጉዲዩን አከራክረው የመወሰን ስሌጣን የሊቸውም በሚሌ የቀረቡትን የመቃወሚያ 
ነጥቦችን አሇመቀበሊቸው  ህግ ስህተት ነው፣  
 አመሌካች ሀይማኖታዊ ተሌዕኮዋን ሇማሳካት ቅርንጫፌ ቤተክርስቲያናትን የማስፊፊትና 
እንዯአስፇሊጊነቱ የአሰራር ስርዓቷን ተከትሊ የመዝጋት ሙለ መብት ያሊት በመሆኑ የሏዋሳ 
ቁጥር 2 ቤተክርስቲያንን በመበተኗ ምክንያት ተጠሪዎች አንዴም ያጡትን መብት ወይም ጥቅም 
ባሊስረደበት የተወሰነው ከፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 33 ዓሊማ ውጪ ነው፣ 
 የስር ፌ/ቤቶች በማስረጃነት ከቀረበው የመተዲዯሪያ ዯንብ ገጽ 156 ቁጥር(3) መንፇስ ውጪ 
ዯንቡን በመተረጎም ጥፊቶቹ እንዯክህዯት ወይም አመጽ የሚፇረጁ አይዯለም ሲለ 
ቤተክርስቲያኗ እንዴትበተን የተሰጠውን ውሳኔ መሻራቸው ያሇ አግባብ ነው፣የሚለ ናቸው፡፡ 
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ተጠሪዎች በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ፡-  

 በፌ/ህ/ቁ/448(1) መሰረት ተጠሪዎች በቤተክርስቲያኒቱ አባሌነታችን  ያሌተቀበሌናቸውንና 
የቤተክርስቲያኒቱ መተዲዯሪያ ዯንብ የሚጥሱትን የጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔዎችን ሇማሻር ክስ 
የማቅረብ መብት አሇን፣  
 የስር ፌ/ቤቶችም ጉዲዩን ተቀብሇው አከራክረው የመወሰን ስሌጣን የሊቸውም በሚሌ አመሌካች 
ያቀረበችው መቃወሚያም ቢሆን የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ህጉን ያሌተከተሇ በመሆኑ 
ተቀባይነት የሇውም፣ 
 አመሌካች ሀይማኖታዊ ተሌዕኮን ሇማሳካት ቅርንጫፌ ቤተክርስቲያን የማስፊፊትና 
እንዯአስፇሊጊነቱም የአሰራር ስርዓቷን ተከትሊ የመዝጋት ሙለ መብት እንዯአሊት ብትገሌጽም 
ይህ መብትና ነጻነት ገዯብ የሇሽ ባሇመሆኑ በሀይማኖት ነጻነት መብቷ ሽፊን የራሷን ዯንብ 
በመጣስ ሇጥቂት ግሇሰቦች ፌሊጎት በሚሌ በብዙሀኑ ፌሊጎት ሊይ መጫን አይገባትም በሚሌ በስር 
ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 
 
የክርክሩ ሂዯት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከዚህ በሊይ የቀረበ ሲሆን እኛም ተጠሪዎች ያቀረቡት ክስ 
በፌርዴ ቤት የሚወሰን ጉዲይ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  
  
የሰበካው ጉባኤ ቤተክርስቲያኗ እንዴትፇርስ ውሳኔ ያስተሊሇፇው ቤተክርስቲያኗ በራሷ ስሌጣን 
እንዴያገሇግሎት የተመዯቡሊትን ፒስተር እና ወንጌሊዊ አባርራሇች፣ ሇፒስተር የቅስና ማዕረግ 
ሰጥታሇች፣ አስራትና መባ ሇዋናው መስሪያ ቤት አትሌክም፣ የተሰጣት ፇቃዴ ሳይኖር ሇላልች 
የአጥቢያ አዴቬንቲስት ቤተክርስቲናት አገሌግልት በመስጠት የክህዯትና የአመጽ ተግባር 
በመፇጸሟ ምክንያት ከዴርጊቷ እንዴትታቀብ የተሀዴሶ ትምህርት ቢሰጣትም ሌትመሇስ 
አሌቻሇችም በሚሌ ነው፡፡ የተጠሪዋ ቤተክርስቲያን የቦርዴ አባሊት በበኩሊቸው የክህዯት እና 
የአመጽ ተግባር አሇመፇጸማቸውንና በአዴቬንቲስት መሰረተ እምነትና የአምሌኮ ስርዓት የሚሰሩ 
ስሇመሆናቸው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ከፌተኛ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃዎች በመመርመርና 
በ1967 ዓ/ም የወጣውን የኢትጵያ አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መመሪያ በምዕራፌ 14 አብያተ 
ክርስቲያናትን ስሇማቋቋም፣ማዋሃዴ እና ስሇማፌረስ በተዯነገገው ስር በገጽ 156 በቁጥር 3 
ክህዯት የሚሇው ቃሌ በመመሪያው ያሌተብራራ መሆኑን ጠቅሶ የክህዯት እና አመጽ ዴርጊቶች 
ናቸው ተብሇው በአመሌካች በኩሌ የተነገሩትን ከምስክሮች ቃሌ አንጻር ሲታይ ተቀባይነት 
የሇውም፣ በከሳሾች በኩሌ የተፇጸሙ ዴርጊቶችም ቢሆኑ በመመሪያው መሰረት በቤተክርስቲያኗ 
ማኑዋሌ መሰረት የተፇጸሙ ናቸው ብሎሌ፡፡ 
      

እንዴትፇርስ የተወሰነባት ቤተክርስቲያን ማሇትም የሏዋሳ ቁጥር 2 አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን 
ከክርክሩ መገንዝብ እንዯሚቻሇው የአመሌካች ቤተክርስቲያን አንዴ አጥቢያ ቤተክርስቲያን 
ስትሆን በአጥቢያው ቤተክርስቲያኑዋና በሰበካው ጉባኤ እንዱሁም በኢትዮጵያ 7ኛ ቀን 
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መካከሌ ሉኖሩ የሚችለትን ከአምሌኮና ከቤተክርስቲያኗ የውስጥ 
አስታዲዯራዊ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ጉዲዮችን  በፌ/ቤት በመወሰን እሌባት መስጠት የሚቻሌ 
መሆን አሇመሆኑን መመርመር ተገቢ ነው፡፡ ሇዚህም የኢ/ፋ/ዱ/ሪ/ ህገ መንግስት አንቀጽ 37 
(1)ን መመሌከት ተገቢነት አሇው፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ መሰረት ማንኛውም ሰው (የተፇጥሮም ሆነ 
በህግ የሰውነት መብት ያሇው ዴርጅት) በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ (justiciable 
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matter) ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሳኔ 
ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት አሇው፡፡ በዚሁ አነጋገር በፌርዴ ቤት ወይም በላሊ በህግ የዲኝነት 
ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ተቀብል አከራክሮ ውሳኔ ወይም ፌርዴ ሉሰጥ የሚችሇው ዲኝነት 
የተጠየቀበት ጉዲይ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ በሀገራችን ኢትዮጵያ 
መንግስትና ሀይማኖት የተሇያዩ መሆናቸውንና መንግስት በሀይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ 
እንዲይገባ፣ሀይማኖትም በመንግስት ጉዲይ ጣሌቃ እንዲይገባ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/ህገ መንግስት አንቀጽ 
11(1) እና (3) በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በመሆኑም በኢትዮጵያ መንግስትና ሀይማኖት በህገ 
መንግስቱ የተሇያዩ ናቸው፡፡ ይህ እስከሆነ ዴረስ የመንግስት አንደ ክፌሌ የሆነው ፌርዴ ቤት 
አመሌካች እና ተጠሪዎች ባሊቸው ሀይማኖታዊ በሆነ አሇመግባባት ወይም በአምሌኮ ስርዓት 
ጣሌቃ ገብቶ ህገ ዯንቡን በመተርጎም የሚወስንበት የህግ መሰረት የሇውም፡፡  

በመሆኑም የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪዎች ያቀረቡትን በፌርዴ ሉወሰን የማይችሇውን ጉዲይ 
ተቀብል አከራክሮ መወሰኑም ሆነ የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በይግባኝ ተቀብል ማጽናቱ መሰረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 
 የሏዋሳ ከተማ ከፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 06162 በቀን 09/02/2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት 
የሰጠውን ፌርዴ እንዱሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 50948 
በቀን 19/5/2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/348(1) መሰረት 
ሽረናሌ፡፡  

 ተጠሪዎች ያቀረቡት ጉዲይ በሚከተለት ሀይማኖታዊ ስርዓት እና በሚመሩበት ዯንብ መሰረት 
እሌባት ከሚያገኝ በቀር በፌርዴ ቤት የሚወሰን ጉዲይ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

 የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

         መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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የሰ/መ/ቁ. 69064 
                                                                                                                       

ጥር 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 
 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አክሉሇ ገብሬ -  ጠበቃ ኪሩቤሌ ኃ/ማርያም ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- አቶ መሇኮት ክንፇሚካኤሌ - ጠበቃ ፌስሏ ሏጏስ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ በአዯራ የተሰጠ የንግዴ ዴርጅት ሌረከብ ጥያቄን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ጉዲዩ የተጀመረው 
የአሁኑ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ በመሰረቱት 
ክስ መነሻ ነው፡፡ አመሌካች ያቀረቡት የክስ ማመሌከቻ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም. የተጻፇ ሆኖ 
ይዘቱ በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 01/02 የሚገኝ የቤት ቁጥር 164 የሆነ ንግዴ ቤት 
በባሇቤታቸው በአቶ ወሌዯማሪያም ወሌዯሚካኤሌ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን፣ ባሇቤታቸው 
ከሞቱ በኋሊም ሚስትነታቸውን አረጋግጠው የቤቱ ኪራይ በስማቸው መዛወሩን፣ ከተጠሪ ጋር 
በነበራቸው ቤተሰባዊ ቅርርብም ዴርጅቱን እንዱሰሩበት በአዯራ ሰጥተዋቸው ሲሰሩበት ከቆዩ 
በሁዋሊ ዴርጅቱን እንዱያስረክቧቸው ቢጠይቋቸው ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸውን ገሌጸው ተጠሪ 
የንግዴ ዴርጅቱን ሇቀው ቤቱን እንዱያስረክቡ፣ እስከሚያስረክቡ ዴረስ ዯግሞ በወር ብር 
3,000.00 እየታሰበ እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስም ከአመሌካች በአዯራ የወሰደት የንግዴ ዴርጅት ቤት የላሇ 
መሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ክርክሩ መሰረት ያዯረገው 
የአዯራ ውለን መሆኑን በመገንዘብ የንግዴ ዴርጅቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የተዯረገ በመሆኑ 
በዚህ ዴርጅት ሊይ የአዯራ ውሌ ስሇመኖሩ መረጋገጥ ያሇበት በፌ/ሔ/ቁጥር 1723(1) 
በተመሇከተው ሔጋዊ መስፇርት ነው በማሇት እና አመሌካች ዯግሞ በፌ/ሔ/ቁጥር 1723(1) 
መሰረት የተዯረገ የአዯራ ውሌ ስሇመኖሩ ያቀረቡት ማስረጃ የሇም በማሇት ክሳቸውን ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ በዚህም አመሌካች ይግባኛቸውን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ፣ የሰበር አቤቱታቸውን 
ዯግሞ ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም በንግዴ ዴርጅት ቤት ሊይ የሚዯረገው የአዯራ 
ውሌ በፌ/ሔ/ቁጥር 1723(1) ዴንጋጌ መሰረት መዯረግ ያሇበት ነው ተብል የተወሰነው ያሊግባብ 
በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው 
ተመርምሮም ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪም ጥሪ ተዴርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ 
በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯረመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ ጉዲዩ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የከተማ ፌርዴ ቤቶች የስረ 
ነገር ሥሌጣን ስር የሚወዴቅ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
      
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በክሱ የጠየቁት ዲኝነት ቀበላው በባሇቤትነት 
የሚያስተዲዴረውን ቤት የተከራይነት መብት ያሊቸው መሆኑንና ይኸው መብት እያሊቸው 
ዴርጅቱን ተጠሪ እንዱሰሩበት በአዯራ ሰጥተው ተጠሪ ሲሰሩበት ከቆዩ በኋሊ እንዱያስረክቧቸው 
ሲጠየቁ ፇቃዯኛ አሌሆኑም በሚሌ መሆኑን፣ ተጠሪ ዯግሞ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት የአዯራ 
ውሌ የሇም ሲለ በመከራከራቸው የስር ፌርዴ ቤት የአዯራ ውሌ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን 
ጭብጥ ይዞ ይህንኑ ጭብጥ ሇመመሇስም አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌዎችን 
በመመመርመር ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ 
       
ከዚህ አንፃር ስንመረምረው የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ስሌጣንና ኃሊፉነት ከፋዳራሌ 
ፌርዴ ቤቶች ስሌጣንና ኃሊፉነት በአዋጅ ቁጥር 361/1995 እና በአዋጅ ቁጥር 408/1996 ተቆርሶ 
የተሰጠ ሲሆን በአዋጁ 361/1995 በአንቀጽ 41 ስር ዯግሞ የስረ ነገር ስሌጣናቸው በዝርዝር 
ተሇይቶ ተሰጥቷሌ፡፡ በሔጉ ተሇይተው ከተሰጡት የስረ ነገር ስሌጣኖች መካከሌ ንብረትነቱ 
የከተማው አስተዲዯር የሆነ ቤት ሊይ የሚነሱ ክርክሮችን አይቶ የመወሰን ስሌጣን አንደ 
ስሇመሆኑ በአዋጅ አንቀጽ 41(1)(ረ) በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ ይዘትም የከተማው  
ፌርዴ ቤቶች ንብረትነታቸው የከተማው አስተዲዯር ስሇመሆናቸው ክርክር በማይቀርብባቸው 
ቤቶች ሊይ የሚነሱ የይዞታ፣ የኪራይ እና ላልች ክርክሮችን አይተው የመወሰን ስሌጣን ያሊቸው 
መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ክርክሩ መሰረት ያዯረገው የከተማው አስተዲዯር የሚያስተዲዴረውን 
ቤት የሚመሇከት መሆኑ ብቻውን ሁለንም ቤቱን መሰረት አዴርገው የሚቀርቡትን ክርክሮች 
የከተማው አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ሇማስተናገዴ ስሌጣን የሚሰጣቸው አይዯሇም፡፡ 
  
በመሆኑም ክርክር የተነሳበት ቤት የከተማው አስተዲዯር ነው? ወይስ የላሊ ግሇሰብ? ወይም 
ዴርጅት? የሚሌ መሰረታዊ ክርክር ያሇበት ከሆነ የከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ይህንን የቤት ወይም 
የዴርጅት ባሇቤትነት ጥያቄ አስመሌክቶ በከተማው አስተዲዯርና በላልች ሰዎች መካከሌ 
የሚዯረግ ክርክር በዲኝነት አይተው ሇመወሰን የሚያስችሌ የሥረ ነገር ስሌጣን የላሊቸው 
መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 (1) (ረ) ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ የቤቱን ሔጋዊ ባሇቤትነትን አስመሌክቶ በአመሌካች በኩሌ ክርክር የቀረበበት ሳይሆን 
የንግዴ ዴርጅቱ የሚገኝበት ቤት ባሇቤት የሆነው ቀበላም የክርክሩ ተካፊይ አሌሆነም፡፡ የክርክሩ 
መሰረት የአዯራ ውሌ ሆኖ ተካራካሪ ወገኖች ዯግሞ ግሇሰቦች ሲሆኑ የጉዲዩ መሰረታዊ ጭብጥም 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የአዯራ ውሌ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ የቤት ይዞታ 
ወይም ከባሇቤትነት በመሇስ ያለ ላልች መብቶች ክርክር ባሇመሆኑ የከተማው አስተዲዯር ፌርዴ 
ቤቶች የቤት የይዞታ ክርክርንና ከባሇቤትነት መብት በመሇስ ያለትንና ላልች ክርክሮችን 
በተመሇከተ የዲኝነት ስሌጣን በሔጉ የተሰጣቸው አዯራ ውሌንም የሚጨምር ነው ሉባሌ የሚችሌ 
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአዯራ ውሌን መሰረት አዴርጎ የሚቀርብ ክርክር በከተማው ፌርዴ ቤቶች 
የስረ ነገር ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ስሇመሆኑም አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 እንዱሁም 
አዋጅ ቁጥር 408/1996 ዴንጋጌዎች የሚያሳዩት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ አንዴ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን 
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ከማየቱ በፉት የስረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ያሇው መሆኑን ማረጋገጥ ያሇበት ሲሆን የስረ ነገር 
የዲኝነት ስሌጣን በተከራካሪ ወገኖች ባይነሳም በማናቸውም የክርክር ዯረጃ ፌርዴ ቤቱ በራሱ 
ሉያነሳው የሚገባው ጉዲይ መሆኑን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 9 እና 231 (1(ሇ)) ዴንጋጌዎች 
ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም በየዯረጃው ያለ የአዱስ አበባ አስተዲዯር 
ከተማ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ሣይኖራቸው ጉዲዩን ሰምተውና 
አከራክረው የሰጡት ውሣኔ ህጋዊ አስገዲጅነት የላሇውና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 05273 ጥር 05 

ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣  የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 
15309 የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት 
በመዝገብ ቁጥር 15663 መጋቢት 27 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ የአዯራ ውሌን 
መሰረት በማዴረግ የሚነሳውን ክርክር አይቶ የመወሰን ውሳኔ የመስጠት የሥረ ነገር 
ስሌጣን የሊቸውም ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ያቀረቡት በአዯራ የተሰጠ የዴርጅት ቤት ሌረከብ ጥያቄን ሥሌጣኑ ሇሚፇቅዴሇት 
ፌርዴ ቤት ወይም አካሌ አቅርበው ተገቢውን ዲኝነት የመጠየቅ መብታቸውን ይህ ውሣኔ 
አይገዴባቸውም ብሇናሌ፡፡ 

4.  ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ  
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ሌዩ ሌዩ 
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የሰ/መ/ቁ. 54990 

              ሔዲር 18 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሸን ኮርፕሬሽን -   

ተጠሪ፡- አቶ ማርቆስ አበበ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአዱስ አበባ ከተማ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች አመሌካች የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን 
ተከራካሪ የሆነበትን ጉዲይ ተመሌክተው ሇመወሰን የሚያስችሌ ሥሌጣን ያሊቸው መሆን 
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡  

የጉዲዩም መነሻ የአሁኑ አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ የመሰረተው የጉዲት ካሳ ይከፇሇኝ ጥያቄ 
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነው የሰ/ቁ/ 2-61006 አ.አ ተሽከርካሪ በስር 
2ኛ ተከሳሽ በነበሩት ግሇሰብ ሲሽከረከር ግንቦት 07 ቀን 1999 ዓ.ም. የአመሌካች ንብረት 
የሆነውን የሠ/ቁጥር 4-06809 ኢ.ት. መኪና በመግጨት ጉዲት በማዴረሱ መኪናውን ወዯ 
ነበረበት ሇመመሇስ የወጣውን ወጪ ብር 4,537.50 (አራት ሺህ አምስት መቶ ሰሊሳ ሰባት ብር 
ከሃምሳ ሳንቲም) ተከሳሾች በአንዴነት እና በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪም በአመሌካች መኪና ሊይ ጉዲት አዯረሰ የተባሇው የሰ/ቁጥር 2-61006 የሆነውን መኪና 
ከሔዲር 15 ቀን 1998 ዓ.ም. ጀምሮ ሇአቶ ሄኖክ ታዯሰ በሽያጭ ውሌ ያስተሊሇፌኩ ስሇሆነ 
ግጭቱ በዯረሰበት ጊዜ የመኪናው ባሇንብረት ስሊሌሆንኩ ሌከሰስ አይገባም በማሇት የመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃም ግጭቱን አዯረሰ የተባሇውን መኪና በግጭቱ 
ወቅት በይዞታቸው ስር አዴርገው ሲጠቀሙ ያሌነበሩ በመሆኑ ተጠያቂነት የላሇባቸው መሆኑን 
ጠቅሰው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ሁሇቱንም ወገኖች ካከራከረ በኋሊ ተጠያቂ የሚሆነው 
መኪናውን የገዛው ሰው እንጂ ተጠሪ አይዯለም በማሇት የወሰነ ሲሆን በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇከተማው መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ይኸው ፌርዴ 
ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የመኪና ባሇቤት የሚታወቀው በሉብሬ ስሇመሆኑ የአዋጅ 
ቁጥር 256/60 አንቀፅ 6(1) እና የዯንብ ቁጥር 360/69 አንቀፅ 4 ዴንጋጌዎች ያሳያለ በማሇት 
ተጠሪን ሇጉዲቱ ኃሊፉ ያዯረጋቸው ሲሆን ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም  የሰበር አቤቱታቸውን 
ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ይኸው ሰበር ሰሚው 
ችልትም ወዯ ጉዲዩ ዘሌቆ ከመግባቱ በፉት ክሱ በአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ቀርቦ ሉታይ 
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የሚገባው ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው የሥሌጣን ጉዲይ በቅዴሚያ ሉመረመር የሚገባው 
ነጥብ መሆኑን በጭብጥነት ይዞ የአሁን አመሌካች በፋዳራሌ መንግሥቱ የተመዘገበ አካሌ 
ነው፣ይህን መሰሌ ወገን ተከራካሪ የሆነበትን ጉዲይ ተመሌክተው የመዲኘት ሥሌጣን ያሊቸው 
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/1/ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም የፋዳራሌ የሆነውን ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ተመሌክተው ሇመወሰን ከሔግ 
የመነጨ ሥሌጣን የሊቸውም በማሇት በየዯረጃው የተሰጠውን ውሣኔ ሽሮ ግራ ቀኙን 
አሰናብቷሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህ ከሊይ የተጠቀሰው ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 361/1995 
አንቀፅ 50(1) ስሇማኀበራዊ ፌ/ቤቶች የተሰጣቸውን ሥሌጣን ያገናዘበ አይዯሇም፣በሁሇቱም 
አዋጆች ሊይ ሥሌጣንን በሚመሇከት ግጭት አሇ እንኳ ቢባሌ አግባብነት ያሇውን አተረጓጎም 
ሌንከተሌ ይገባሌ፣ ከዚህ ቅዯም ተከተሌ አንፃር ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 
361/1995 እንጂ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አይዯሇም፣ ስሇሆነም የሔግ ስህተቱ ይታረምሌን 
በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በሰበር ችልት ሉታይ የሚገባው መሆኑ 
ታምኖበትም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ ይህ ችልትም ጉዲዩን በሚከተሇው 
መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የወሌ የፌትሏብሓር ሥሌጣንን በሚዯነግገው በአዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 5 (1) እና (6) መሠረት በጉዲዩ የተካተተው የገንዘብ መጠን ምንም ይሁን ምን 
የፋዳራሌ መንግሥቱ አካሌ ወይም በፋዳራሌ መንግስት የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት ወይም 
ማህበር ተከራካሪ የሆነበትን ማናቸውም ጉዲይ ተቀብሇው ሇማስተናገዴ ብቸኛ ሥሌጣን ያሊቸው 
የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ናቸው፡፡ ይህ አዋጅ በፋዳራለ መንግስት የወጣ ሲሆን በላሊ በኩሌ 
ተመሳሳይ በሆነ አካሌ (በፋዳራለ የሔግ አውጪ) የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶችን ሇማዯራጀት 
በወጣው አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 5ዏ ሊይ ዯግሞ ተከራካሪ ወገን ማንም ይሁን ማን 
እስከ ብር 5ዏዏዏ.00 ሉዯርስ የሚችሇውን የገንዘብ ክርክር ጉዲይ በአዱስ አበባ ሥር እስከተነሣ 
ዴረስ የአዱስ አበባ ከተማ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ተቀብሇው ሇመወሰን ሥሌጣን  የተሰጣቸው 
ስሇመሆኑ የተጠቃሹ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 5(1) እና (6) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ከአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 50 
ይዘትና መንፇስ ጋር ጋር ተገናዝቦ ሉታይ የሚገባው ነው፡፡ ይህን ሇማዴረግም ተገቢውን የሔግ 
አተረጓጎም ዘዳ መከተሌ የግዴ ይሊሌ፡፡ ከእነዚህም የአተረጓጎም ዘዳዎች ሌንከተሇው የሚገባው 
አንደ፤አንዴን ክርክር ያስነሳውን ጉዲይ ተቀብል ሇመወሰን ሥሌጣን ያሊቸው የትኞቹ ፌ/ቤቶች 
ናቸው? የሚሇውን አስመሌክቶ በእኩሌ ዯረጃ የሚገኙ ሔጎች /አዋጆች/ በተሇያየ ሁኔታ ዯንግገው 
ከተገኙ ከጊዜ ቅዯም ተከተሌ አንፃር በኋሊ የወጣው ሔግ ከፌተኛና በሌጦ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ 
የሚሇው የትርጉም መርህ  ነው፡፡ በመሆኑም አዋጁ ቁጥር 361/1995  ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 
ጋር እኩሌ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ ሔግ ሲሆን አዋጅ ቁጥር 361/1995 በኋሊ የወጣ በመሆኑ ከአዋጅ 
ቁጥር 25/1988 ቅዴሚያ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/1እና 6/ 
ዴንጋጌ መሠረት ይህ መሰሌ ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥር እንዯሚወዴቅ እየታወቀ ሔግ 
አውጪው ዘግይቶ ሥሌጣንን በገንዘብ መጠን ወሰን አበጅቶ በላሊ አነስተኛ የፌርዴ መዴረክ 
ሥር ቀርቦ እንዱታይ ማዴረጉ በክርክር ምክንያት የሚሰጠው ወጪና የሚባክነው ጊዜ ክርክሮች 
ከያዙት የገንዘብ መጠን ጋር የተመጣጠነ ሉሆን እንዯሚገባው ታሳቢ በማዴረግ የፋዳራሌ 
ፌ/ቤቶችን ሥሌጣን ቀንሶ ሇመስጠት ሲባሌ የወጣ ሔግ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በተሇይም 
ይህንኑ የትርጉም መስመር ይበሌጥ የሚያጠናክረው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን ተፇፃሚ 
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ከሚሆንበት ከዴሬዲዋ ከተማ ጋር በተያያዘ የዴሬዲዋ ከተማ ቻርተር ሇማቋቋም በወጣው በአዋጅ 
ቁጥር 416/1996 አንቀጽ 41 ሥር ስሇ ቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን ሲዯነግግ 
ከተሊሊፉ የገንዘብ ሰነድች እና ከኢንሹራንስ ጉዲይ በቀር ላልች ግምታቸው እስከ ብር 25ዏዏ.00 
ዴረስ ያለትን ገንዘብ ነክ ክርክሮች ሇማየት ሥሌጣን ያሊቸው የማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ናቸው 
በማሇት ከዚህ ቀዴሞ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5 ሥር የፋዳራሌ ጉዲይ መሆኑን 
ሇመሇየት መነሻ ከሆኑት 1ዏ ንዐስ ጉዲዮች መካከሌ ተሊሊፉ የገንዘብ ሰነዴና የኢንሹራንስ ጉዲዮች 
ሉያስነሱ ከሚችለት የተወሳሰበ የሔግ ጥያቄ አንፃር ሁሇቱን ብቻ በመሇየት የፋዳራሌ ሆነው 
እንዱቀሩ፣ ከላልች ጉዲዮች የሚነሳው ክርክር ግን ግምቱ እስከ 25ዏዏ.00 እስካሌበጠ ዴረስ 
ከፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ወጥተው በዴሬዲዋ ከተማ ቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች እንዱታዩ መዯረግ 
በገንዘቡ መጠን ትይዩ የሚታይበትን ፌርዴ ቤት እና የክርክር ዯረጃ ሇመሇየት ሆን ተብል የወጣ 
ሔግ መሆኑን የሚያስገነዝበን ነው፡፡ ይህም የሔግ አውጪው ሏሳብ ምን ነበር? የሚሇውን 
የአተረጓጎም መርህ በመከተሌ ሌንዯርስበት የምንችሇው ዴምዲሜ ነው፡፡ ስሇሆነም በተመሳሳይ 
አካሌ የወጡት ሔጎች ስሇፌርዴ ቤቶቹ ስሌጣን ያስቀመጧቸውን ዴንጋጌዎች ከሔጎች አወጣጥ 
ቅዯም ተከተሌና ሔጎችን እርስ በራሳቸው አጣጥሞ ከሔግ አውጪው ሏሳብ ጋር በማዛመዴ 
ከመተርጎም የሔግ አተረጓጎም ዯንቦች አንፃር ስንመሇከተው የአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 5ዏ 
ይዘት ከዚሁ ተሇይቶ የሚታይ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ከሥሌጣን አዯሊዯሌ አንፃር የሔግ 
ጥበቃ የተዯረገሇት የአሁን አመሌካች የፋዳራሌ መንግስት አካሌ ወይም በፋዳራሌ መንግስት 
የተመዘገበ መሆኑ ብቻ ጉዲዩን የፋዳራሌ ጉዲይ የማያዯርገው ሲሆን ተሇይቶ መታወቅ ያሇበት 
ክስ የቀረበበት ጉዲይ በባሔርይው ሲታይ ውስብስብ የሔግ ጥያቄ የሚያስነሳ መሆን ያሇመሆኑ 
ነው፡፡ በመሰረቱ ሇአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን የተሰጠው ከፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 
ስሌጣን ተቆርሶ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስር 
የሚወዴቅ የገንዘብ መጠንን መያዙ ብቻ ስሌጣኑን ሇቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች እንዱሆን 
የማያዯርገው ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 50(1) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
ከአዋጅ ቁጥር 416/1996 አንቀፅ 41 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ ጋር በማስተሳሰር ሌንገነዘበው 
የምንችሇው ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ የሚያስነሳው የሔግ ጥያቄና የጉዲዩ ሌዩ ባህርይ ትኩረት 
ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ሇክሱ መሰረት ያዯረገው የገንዘብ መጠን በአዋጅ ቁጥር 
361/1995 አንቀጽ 50 መሰረት የሚወዴቀው በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት የስረ ነገር ሥሌጣን 
ስር ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ክስ ያቀረበው ንብረቱ የሆነው ተሽከርካሪ በተጠሪ መኪና 
በመገጨት ጉዲት ስሇዯረሰበት የጉዲቱን ግምት ተጠሪ እንዱተኩሇት ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ግጭቱን 
ያዯረሰው መኪና የራሳቸው ንብረት የነበረ ሁኖ ግጭቱን አዯረሰ በተባሇት ጊዜ ዯግሞ በሽያጭ 
ወዯላሊ ሰው የተሊሇፇና ገዥው ሲጠቀሙበት በነበረበት ጊዜ በአመሌካች መኪና ሊይ ሇዯረሰው 
ጉዲት ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ስሇዚህ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነቱ የማን 
ነው?፣የሻጩ ወይስ የገዥው?፣አንዴ ሰው ከአዋጅ ቁጥር 256/60 እና ከዯንብ ቁጥር 360/1969 
እና ላልች አግባብነት ካሊቸው ሔጎች አንፃር ሲታይ የመኪና ባሇንብረት ነው የሚባሇው መቼ 
ነው?፣የመኪና ባሇንብረት መኪናው ሇሚያዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ የሚሆንበት የሔግ አግባብ 
ምንዴነው? የሚለትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከካሳ መጠኑ ጋር ተዛምዯው የሚነሱት ክርክሮች 
በባሔርያቸው ሲታዩ ውስብስብ የሔግ ጥያቄ የሚያስነሱ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ስሇሆነም በእጃችን 
ያሇው ጉዲይ ከራሱ ሌዩ ባህርይ አንፃር ሲታይ ውስብስብ የሔግ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ በመሆኑ 
በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአዱስ አበባ ከተማ 
ስር የሚገኙ የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች የገንዘብ መጠኑ ከብር 5000.00 (አምስት ሺህ ብር) 
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በታች የሆነውን ማንኛውንም የፌትሏብሓር ክርክር ሇመመሌከት ስሌጣን አሊቸው ተብል በአዋጅ 
ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 50(1) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተግባራዊ መሆን ያሇበት ተከራካሪው 
ወገን የፋዳራሌ መንግስት አካሌ ወይም በፋዳራሌ መንግስት የተመዘገበ ዴርጅት ያሇመሆኑ 
ሲረጋገጥ ሳይሆን የተከራካሪ ወገኖች በፋዳራሌ መንግስት አካሌነት ወይም የተመዘገቡ መሆኑ 
ግንዛቤ ውስጥ ሳይገባ የጉዲዩ ሌዩ ባሔርይ እየታየ በጉዲዩ ሊይ የሚነሳው የሔግ ጥያቄ 
ውስብስብነት በመመዘኛነት(መሇኪያነት) ተይዞ ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር ሊይ ያለት ተከራካሪ ወገኖች ማንነት እና በክርክሩ 
የሚነሳው የሔግ ጥያቄን መሠረት በማዴረግ ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 እና ከአዋጅ ቁጥር 
361/1995 አንቀፅ 50(1) አንፃር ተመሌክቶ ባሇው አግባብ ሉስተናገዴ የሚገባው ሆኖ ሳሇ የአዱስ 
አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የአመሌካችን የፋዳራሌ መንግስት አካሌ 
መሆኑን ብቻ በመመሌከት ጉዲዩ በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የስረ ነገር ስሌጣን ስር 
አይውዴቅም ያሇው የምክንያት ክፌሌ ተገቢነት የላሇው ቢሆንም የተያዘው ጉዲይ በተሇይ ሲታይ 
ግን ባሔርይው ውስብስብ የሔግ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ በመሆኑ የአዱስ አበባ ከተማ ማህበራዊ 
ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም የማህበራዊ ፌርዴ ቤቱ 
ይህንኑ ተገንዝቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 9 እና 231/1/ሇ/ መሠረት መዝገቡን መዝጋት 
ሲገባው በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት አመሌካች በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት የቀረበው ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች 
ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ እንጂ በአዱስ አበባ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ አይዯሇም 
በሚሌ የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው 
ትርጓሜ ሔጎቹ ከወጡበት ዘመን አንፃርም ሆነ የሔግ አውጪውን ሃሣብ ከመፇሇግ አንፃር ሉሰጥ 
የሚገባውን የሔግ አተረጓጎም ዘይቤ ያሌተከተሇ ስሇሆነ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
የምክንያት ክፌሌ ቢሆንም በውጤት ዯረጃ ግን ተገቢ ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዲር ፌ/ቤቶች ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 12394 በ21/05/2ዏዏ2 
ዓ.ም. የተሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 342 ምክንያቱን ሇውጠን ውጤቱን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት አፅንተነዋሌ፡፡  

2. ክርክር ያስነሳው ጉዲይ ከአመሌካች ማንነትና ከገንዘቡ መጠን አንፃር ሲታይ በመጀመሪያ 
ዯረጃ ከአዱስ አበባ የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት ሥሌጣን የሚጀምር ቢሆንም የጉዲዩ ሌዩ 
ባሔርይ ሲታይ ግን በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አይዯሇም 
ብሇናሌ፡፡ የተያዘውን ጉዲይ አይነት የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው የፋዳራሌ ፌርዴ 
ቤቶች ናቸው ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
   ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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የሰ/መ/ቁ. 55273 

ህዲር 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- አቶ ዘውደ ግዛው 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አየሇች ዯስታ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር 
ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ውሌ 
የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በወንድገነት ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡ በስር ፌ/ቤት 
አመሌካች ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ ሆነው ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በሌጁ ስም የገዛው ቤት በገዢ 
ስም እንዱዛወርሇት ክስ አቅርቦ የወረዲው ፌ/ቤት ቤቱ በገዢ ስም እንዱዛወር ሀምላ 6 ቀን 
2001 ዓ.ም. ውሣኔ ሲሰጥ ውለ ህጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የተጠሪ ሌጅ 
ወ/ሮ አይናሇም እርቅነው ፌርደን በመቃወም አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት በፉት 
የሰጠውን ውሣኔ በማጽዯቅ ሀምላ 6 ቀን 2002 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በውሣኔው ቅር 
በመሰኘት ይግባኝ ሇሲዲማ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ 
 
አመሌካች በወረዲውና በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት 
በማሇት ተጠሪ የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪን በችልት አስቀርቦ በማየትና ተጠሪ 
በዕዴሜያቸው በጣም የገፈ ማየትም ሆነ ማንበብና መጻፌ የማይችለ አሮጊት መሆናቸውን 
በማረጋገጥ እንዯዚሁም በውለ ሊይ ያሇው የጣት አሻራ ፉርማ የተጠሪ መሆኑን ሇማጣራት 
በውለ ሊይ የተገሇጸው ምስክሮች በማጣሪያ ምስክርነት አስቀርቦ በመስማት የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ 
ቀርበው ሣይከራከሩ ቀርበው እንዯተከራከሩ በማስመሰሌ የቤት ሽያጭ ውለ ተፇጻሚነት አሇው 
በማሇት የሰጠው ውሣኔ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1728 ንኡስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ የሚጥስና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት የወረዲው ፌ/ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 
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አመሌካች የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም ባቀረበው አቤቱታ ውለ በመጀመሪያ ሇወረዲው ፌ/ቤት 
ባቀረብኩት ክስ ክርክር ተዯርጏበት ቤቱን የገዛሁት አካሇ መጠን ባሌዯረሰ ሌጄ ስም ስሇነበር በእኔ 
በአባቷ ስም እንዱዛወር ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡ የተጠሪ ሌጅ ውክሌና ሣይኖራት የክስ 
መቃወሚያ በህግ ከተፇቀዯው ሥርዓት ውጭ አቅርባ ተሰርዞባታሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰበር ችልት በተከራካሪዋ ያሌተነሳ ነገር ራሱ በዝርዝር በማስፇር የቤት ሽያጭ ውሌ ስሇመኖሩ 
የተካዯበት ነጥብ በላሇበት ሁኔታ ከህግ ውጭ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ መሻሩ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
ተጠሪ ጥር 6 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የወረዲው ፌ/ቤት በመጀመሪያ ጉዲዩን አይቶ 
ሲወስን በፌ/ቤት ቀርቤ በቃሌ ክርክር እንዲመንኩ ተቆጥሮ በመዝገቡ በላሇሁበት ውሣኔ የሰጠ 
በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ውለ ሀሰተኛ መሆኑን በውለ ሊይ ስማቸው 
የተገሇጸውን ምስክሮች በማጣሪያ ምስክርነት በመስማት አረጋግጦ የወሰነው ውሣኔ በመሆኑ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ 
አቅርቧሌ፡፡ 
 
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በጽሁፌ ያቀረቡት አቤቱታ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
 
ከሊይ የተገሇጸውን ጭብጥ ሇመወሰን የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የተጠሪን ማንበብና 
መጻፌ አሇመቻሌ ተጠሪ ማየት የማይችለ በእዴሜ የገፈ መሆኑንና በውለ ሊይ ስማቸው 
የተገሇጹ ምስክሮችን በመስማት ፌሬ ጉዲይ በማጣራት እና ማስረጃ በመመዘን የሰጠው ውሣኔን 
ተገቢነት ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበትን 
በክሌሌ ጉዲዮች የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ስሌጣን እንዲሇውና 
ዝርዝሩ በህግ እንዯሚወሰን በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 ንኡስ አንቀጽ 3/ሇ/ 
ተዯንግጓሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት በክሌሌ ጉዲዮች በተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ 
ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትን ውሣኔ በሰበር አይቶ የማረም ስሌጣን 
እንዲሇው በክሌለ ህገ መንግስትና በክሌለ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ዴንጋጌዎች መኖሩን 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  
 
ከሊይ በዝርዝር ከገሇጽናቸው የህግ ማዕቀፍች የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራት ተጨማሪ ምስክር መስማትና ተጨማሪ ማስረጃ በመቀበሌ ማስረጃን በመመዘንና 
በመመርመር ውሣኔ መስጠቱ በክሌለ ጉዲይ በተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ ሊይ የተፇጸመ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ከማረም ስሌጣኑ ውጭ በመውጣት ውሣኔ የሰጠ መሆኑን የሚያሣዩ 
ናቸው፡፡ የሰበር ሥርዓት በመሠረታዊ ባህሪው ከይግባኝ ሥርዓት የተሇየ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት የሰበር ችልት በዚህ መዝገብ ተጨማሪ ምስክሮችን በመስማትና ላልች ፌሬ ጉዲዮችን 
በማጣራት ማስረጃ በመመዘን የሰጠው ውሣኔ የአመሌካቹን የመከሊከያ ማስረጃ የማቅረብና 
የመስማት መብት የሚያጣብብ ነው፡፡ አመሌካች በፌሬ ጉዲይና በማስረጃ ምዘና ሂዯት ተፇጽሟሌ 
የሚሇውን ስህተት በይግባኝ የማሣየት መብቱን የሚያሳጣ ነው፡፡ 
 
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጉዲዩን ባየበትና ተጠሪን አስቀርቦ በአካሌ በአየበት 
ወቅት ሣይሆን ወለን በተዋዋለበት ጊዜ ማየት የተሣናቸው ነበሩ ወይስ አሌነበሩም? ተጠሪዋ 
በወቅቱ ማሀይም ማንበብና መጻፌ የሚችለ ነበሩ ወይስ አይዯለም? የሚለት ነጥቦች ግራ ቀኙ 
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በስር ፌ/ቤት ያሌተከራከሩበትንና ማስረጃቸውን አቅርበው ያሊሰሙበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ውለ ሊይ ተጠሪ ስሇመፇረማቸው ወይም አሇመፇረማቸውና ስሇውሌ አፇራረም የግራ ቀኙ 
ማስረጃ አቅርበው ማሰማትና መከራከር ካሇባቸው በስር ፌ/ቤት እንጂ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የሰበር ችልት ሉሆን እንዯማይገባ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 ንኡስ አንቀጽ 3 /ሇ/ ና 
ከላልች የክሌለ የህግ ማዕቀፍች እንዯዚሁም ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ 
ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ችልት ተጠሪ በአሁኑ ወቅት ማየት የተሳናትና ማሀይም ናት በማሇት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ 
መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው ተጠሪ ውለ ከአመሌካች ጋር ተዋዋሇች በተባሇበት ወቅት ስሇነበረው 
ሁኔታ አመሌካች የበኩለን ማስረጃ እንዱያቀርብ እዴሌ ያሌሰጠና ከሊይ የተጠቀሱትን የህግ 
ዴንጋጌዎች የጣሰ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 

ተሽሯሌ፡፡ 
2. የወንድገነት ወረዲ ፌ/ቤት ተጠሪ ውለን ከአመሌካች ጋር በተዋዋለበት ጊዜ ማየት 

የተሣናቸው ነበሩ ወይስ አሌነበሩም? ተጠሪ ውለን በሚዋዋለበት ጊዜ ማንበብና መጻፌ 
የማይችለ ነበሩ ወይስ አሌነበሩም? ተጠሪ ውለን ከአመሌካች ጋር ተዋውሇዋሌ ወይስ 
አሌተዋዋለም? በሚለት ነጥቦች ሊይ የአመሌካችንና የተጠሪን ምስክሮቻቸውን እንዱያቀርቡ 
በማዴረግና በውለ ሊይ በምስክርነት ተገኝተው ፇርመዋሌ የተባለትን ምስክሮች ቃሌ 
በመስማት አመሌካች ከተጠሪ ጋር አዴርጌዋሇሁ የሚሇው ውሌ ፇራሽ ነው ወይስ 
አይዯሇም? ውለ ፇራሽ ነው የሚባሌ ቢሆን ውጤቱ ምን ይሆናሌ በሚለት ጭብጦች ሊይ 
ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት 
መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
     መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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የሰ/መ/ቁ. 64845 

የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሀብቱ ሀጋዚ - ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 1- የኮምቦሌቻ ግብርና ሙያ ማሰሌጠኛ ኮላጅ - አበበ ዘውደ ቀረቡ  

          2- አቶ ዐመር የሱፌ - አሌቀረቡም  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአንዯኛ ተጠሪ ንብረት የሆነችውን ኮዴ 4-00242  የሆነች መኪና 
በሁሇተኛው ተጠሪ በመሽከርከር ሊይ እያሇ የአካሌ ጉዲት  የዯረሰበት መሆኑን ገሌፆ ያቀረበውን 
የካሣ ጥያቄ  በመቀበሌ ፣ ሇዯረሰው  ጉዲት ሙለ በሙለ  ኃሊፉዎች ተጠሪዎች ናቸው፡፡ 
ተጠሪዎች ሇአመሌካች ብር 63,ዏዏዏ /ስሌሣ ሶስት ሺህ ብር/  ካሣና ሇህክምና የወጣውን ብር 
11,277.90/አሥራ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ሰባ ሰባት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ ይክፇለ በማሇት 
የሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05073  ሰኔ 29 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ 
አንዯኛ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇሏረሪ  ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የሏረሪ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪና  አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሇዯረሰው 
ጉዲት አመሌካች በከፉሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች ሇህክምና ወጭ 
ያዯረገውን ብር 11,277.90 /አሥራ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ሰባ ሰባት ብር  ከዘጠና ሣንቲም/ 
ብቻ ይክፇሌ  በማሇት በመዝገብ ቁጥር 01663 ጥቅምት 3ዏ ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረም ነው፡፡ 

አመሌካች ጥር 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ የሏረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በከፉሌ በመሻር የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመዘርዘር አመሌክተዋሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር የሚጣራ ነጥብ ያሇው 
መሆኑ ተገሌፆ ጭብጥ ተመርቶ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት መጥሪያ በመሊኩ ተጠሪ መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በፅሐፌ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  

እኛም በመጀመሪያ በሰበር የተያዘውን ጭብጥ  ከመወሰናችን  በፉት ጉዲዩ የይግባኝ ዯረጃውን 
የጨረሰና በሰበር ሇመታየት የሚችሌ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ማየቱ አስፇሊጊ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው በሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተከራከሩት ተከራካሪ ወገኖች  የሁሇት 
ክሌሌ ኗሪዎች ናቸው፡፡ አመሌካች የሏረሪ ክሌሌ ነዋሪ ሲሆን ተጠሪ የኦሮሚያ ክሌሌ የተቋቋመ 
የግብርና ሙያ ማሰሌጠኛ ኮላጅ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ የሏረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ጉዲዩን በመቀበሌ አከራከሮ የወሰነው በህገ መንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 4 በተሰጠው 

www.abyssinialaw.com



619 
 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የውክሌና ሥሌጣኑ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  
ጉዲዩን በይግባኝ በማየት የወሰነው በህገመንግስቱ  አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 2 በተሰጠው 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የውክሌና ሥሌጣን ነው፡፡ 

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት የፋዯራሌ ጉዲይ ከሆነና 
የሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የውክሌና ሥሌጣኑ አይቶ 
የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውክሌና 
በተሰጠው ሥሌጣን አይቶ ከሇወጠው  አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት ማቅረብ እንዲሇበት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 9 ንዐስ አንቀፅ 2 በግሌፅ 
ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው በመጀመሪያ ውሣኔው በይግባኝ እንዱታይሇት 
ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን ሣያቀርብና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የመጨረሻ ውሣኔ ሣይሰጥበት ነው፡፡ የፋዳራሌ  ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በዲኝነት 
አይቶ ውሣኔ የሚሰጠው በይግባኝ ታይተው የመጨረሻ ውሣኔ ባገኙ ጉዲዮች ሊይ እንዯሆነ በህገ 
መንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 3/ሀ/ ተዯንግጓሌ፡፡ 

ስሇሆነም  አመሌካች የይግባኝ ዯረጃውን ሣይጨርስ ጉዲዩ በሰበር ታይቶ እንዱወሰንሇት ያቀረበው  
አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
አመሌካች ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት  በማቅረብ ጉዲዩ 
የመጨረሻ ውሣኔ እንዱያገኝ ሣያመሇክት በሰበር ችልት ያቀረበውን አቤቱታ ሇማስተናገዴ 
የሚችሌበት የህግ መሠረት የላሇ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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                                   የሰ/መ/ቁ. 73549 

ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፉሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የዱሊ ዩንቨርስቲ - ነገረፇጅ ተዘራ ገዲሙ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-    1ኛ. አቶ የትናየት ጣፊ - የቀረበ የሇም  

           2ኛ. አቶ ዲግም ጫሊ - ቀረቡ 

           3ኛ. አቶ ነጌሳ ጥሊሁን - የቀረበ የሇም         

 መዝገቡ ያዯረው ሇውሳኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ ተጠሪዎች በዱሊ ዩንቨርስቲ በተፇጥሮ ሳይንስ የትምህርት ክፌሌ ከTA || ወዯ GA || 
የዯረጃ እዴገት እንዱሰጠን በተሇያዩ የስራ ክፌልች የተወሰነ ሆኖ ያሌተፇጸመ ስሇመሆኑ 
በማመሊከት የዯረጃ እዴገቱ እንዱሰጣቸው እና ክፌያውም ከተወሰነሊቸው ቀን ጀምሮ እንዱከፇሇን 
በማሇት የቀረበውን ክስ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የዯቡብ ክሌሌ የጌዴኦ ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር በመስማት የዯረጃ እዴገቱም እንዱሰጣቸው እና ክፌያውም 
እንዱፇጸምሊቸው ውሳኔ ሰጥቷሌ፣ ይሄው ውሳኔ በክሌለ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም በመጽናቱ 
አመሌካች የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከቱ የቀረበ 
ነው፡  

አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሊቸውን ነጥቦች 
ያነሳ ሲሆን ፌሬ ሃሳቡ፡- ተጠሪዎች በክሳቸው የተመሇከተውን የዯረጃ እዴገት እንዱያገኙ 
በትምህርት ክፌሊቸው አማካኝነት ሇፊኩሌቲው ቀርቦ እና ፊኩሌቲውም ሇተቋሙ ኘሬዚዲንት 
አስተሊሌፍታሌ፣ ሆኖም ይሄ የዯረጃ ዕዴገት ሉተገበር የሚችሇው የፋ/ሲቪሌ ሰርቪስ ውክሌና 
ያሇው የፋ/ትምህርት ሚንስቴር የቀረበሇትን የውሳኔ ሃሳብ ሲያጸዴቀው በመሆኑ እና ይሄንን 
በማጽዯቅ ያሌመሇሰ በመሆኑ የምፇጽመው የእዴገት ጥያቄ የላሇ በመሆኑ በኋሊ ሊይ በትምህርት 
ሚንስቴር በተሊሇፇው ሰርኩሊር መሰረት ዩንቨርስቲው የሚያያቸው የእዴገት ጥያቄዎች ሉታዩ 
የሚችለ ሁነው አሁን በፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ግን ከመመሪያ ውጭ እንዴንሰራ 
የሚያዯርግ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ቀዯም ሲሌ በዩንቨርስቲው የተጻፇው 
ዯብዲቤም ቢሆን ተጠሪዎች ወዯ ዯረጃ GA-| እንዱያዴጉ እንጂ ወዯ ዯረጃ GA-|| ባሇመሆኑ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጠት ውሳኔ አግባብነት የላሇው በመሆኑ እንዴታረምሌን የሚሌ ነው፡፡  
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ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ የስር ፌርዴ ቤቶች ይሄንን ጉዲይ አይተው 
ሇመወሰን የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው መሆን አሇመሆንን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.9 አንጻር 
ሇመመርመር በሚሌ ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት በመታዘዙ መሌሳቸውን 
ሰጥተውበታሌ፡፡ የተሰጠውም የመሌስ ፌሬ ሃሳብ፡- ሇፌርዴ ቤቱ ያቀረብነው ክስ በመካከሊችን 
ያሇውን ውሌ ይፇጸም እንጂ ያቀረብነው የዯረጃ እዴገት ባሇመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ይሄንን 
የፌታብሓር ክስ መመሌከት ይችሊሌ፡ አስፇሊጊውን ሰነድች ፌርዴ ቤቱ ከስራ ክፌሊችን 
በማስመጣት መመሌከት የሚችሌ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የሰጡት ውሳኔ በአግባቡ 
በመሆኑ እንዱጸናሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም ባቀረበው የመሌስ መሌስ አመሌካች 
የመንግስት መስሪያ ቤት እንዯመሆኑ መጠን የሚተዲዯረው በፋ/የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ 
ቁጥር 515/99 መሰረት በመሆኑ ፌርዴ ቤቶች ይሄንን ክስ የማስተናገዴ ስሌጣን የሊቸውም 
በሚሌ ቅሬታውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 
     
በግራቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ይሄንን ጉዲይ መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች በቀጥታ ክሱን ተመሌክተው ውሳኔ 
ሉሰጡበት የሚያስችሌ የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ በመመሌከት 
ሇተያዘው ጉዲይ እሌባት መስጠት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡  
       

በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪዎች የዯረጃ እዴገት እንዱያገኙ 
በዩንቨርሲቲው የተሇያዩ የስራ ክፌልች የውሳኔ ሃሳብ የተጻጻፈ ስሇመሆኑ፣ ሁኖም ግን 
በስተመጨረሻ ሇትምህርት ሚንስቴር የተጻፇ የውሳኔ ሃሳብ ስሇመኖሩ እና የትምህርት ሚንስተር 
የቀረበሇትን የዯረጃ እዴገት በማጽዯቅ ያሌመሇሰ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር 
የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ናቸው፣ ሆኖም ግን የክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች 
የተጠየቀውን የዯረጃ እዴገት ጥያቄ የትምህርት ሚንስተር በማጽዯቅ አሌመሇሰሌኝም በማሇት 
እጁን አጣጣፍ መቀመጥ የሇበትም በማሇት የዯረጃ እዴገቱም ሆነ ክፌያው እንዱፇጸምሊቸው 
ውሳኔ የሰጠ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  

ከዚህ ሁለ ክርክር እና በታች ፌርዴ ቤቶች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር መገንዘብ የሚቻሇው 
አከራካሪው ጉዲይ የዯረጃ እዴገት የሚሰጥበትን አግባብ የሚመሇከት እንጂ ተጠሪዎች 
እንዯሚለት የውሌ ግንኙነትን መሰረት ያዯረገ  የፌትሏብሓር ክርክር አሇመሆኑን ነው፡፡ ይሄ 
ከሆነ ዯግሞ ይሄንን የዯረጃ እዴገት ጥያቄ ፌርዴ ቤቶች በቀጥታ ተቀብሇው ማስተናገዴ የሚችለ 
ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ በመመሌከት ሇተያዘው ጉዲይ እሌባት መስጠት ተገቢነት ይኖረዋሌ 
ማሇት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ጉዲዩን ስንመሇከት ተጠሪዎች የዱሊ ዩኒቨርሲቲ የተፇጥሮ ሳይንስ 
የትምህርት ክፌሌ ውስጥ የሚሰሩ ስሇመሆኑ እና መስሪያ ቤቱም የመንግስት መስሪያ ቤት 
ስሇመሆኑ ግራቀኙን አሊከራከረም፡፡ ይሄ ከሆነ ዯግሞ ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇው የህግ 
ማዕቀፌ እንዲግባብነቱ የከፌተኛ ትምህርት ተቋማትን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ከእነዚህ የህግ 
ማዕቀፍች አጠቃሊይ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው ዯግሞ የፋዳራሌ የመንግስት ተቋም ባጠቃሊይ 
እና የከፌተኛ የትምህርት ተቋማትን በተሇይ የራሱ የሆነ የእዴገት አሰጣጥ፣ የቅሬታ አፇታት 
እና አጠቃሊይ አስተዲዯራዊ ስራዎችን የሚያከናውኑበትን አግባብ ያስቀመጡ ስሇመሆኑ 
መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  
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ይሄ ከሆነ ዯግሞ የተጠሪዎች የዯረጃ እዴገት ክርክር በእነዚሁ አዋጆች በተዘረጋው ስርዓት 
መሰረት ታይቶ እሌባት ከሚያገኝ በስተቀር በቀጥታ ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት የሚቀርብበት እና 
ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን በቀጥታ አይተው ውሳኔ የሚሰጡበት አግባብ አይኖርም፡፡ የበታች ፌርዴ 
ቤቶችም ጏዲዩ ሲቀርብሊቸው ስሌጣን እንዯላሊቸው በመገንዘብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 
9፣231/1/ሇ/ ፣244/2/ሀ/ መሰረት መመሇስ ሲገባቸው ክሱን በመቀበሌና በማከራከር ውሳኔ 
መስጠታቸው አግባብነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ 
ባቀረቡት የዯረጃ እዴገት ጥያቄ ሊይ ስሌጣን ሳይኖራቸው የሰጡት ውሳኔ አግባብነት የላሇውና 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡  

ው   ሳ   ኔ 
1. የዯቡብ ክሌሌ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 53540 በቀን 06-12-2003 ዓ.ም. በዋሇው 

ችልት እና የክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 05259 በቀን 08-09-2003 ዓ.ም. 
በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የመዯበኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ያቀረቡትን የዯረጃ እዴገት ጥያቄ በመመሌከት ውሳኔ 
ሇመስጠት የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም ብሇናሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን ተጠሪዎች መብታቸውን 
በህጉ በተቀመጠው ስርዓት መሰረት መብታቸውን ከመጠየቅ ይሄ ውሳኔ አያግዲቸውም፡፡  

3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡  

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኖች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ 
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የሰ/መ/ቁ. 68573 

መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

 ነጋ ደፌሣ 

 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. አቶ ጌታቸው ዯያስ    ወ/ሮ ፇንቱ ተስፊዬ ቀርበዋሌ 

     2. ወ/ሮ ፊንቱ ተስፊዬ   

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሩቅያ ከዴር 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 የተመሇከተውን ዴንጋጌ አፇፃፀምና ትርጉም 
የሚመሇከት ሲሆን፤ ዝርዝር ጉዲዩም፣ የአሁን አመሌካቾች በሻጭነት ተጠሪ በገዥነት 
ተሰይመው ጥር 24 ቀን 1999 ዓ.ም አዴርገውት በነበረው የቤት ሽያጭ ውሌ የተነሣ ግራ ቀኙ 
በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሆነው መዝገብ ሊይ ውለ ይፇርሣሌ ወይስ አይፇርስም በሚሇው ጉዲይ ሊይ 
ሲከራከሩ ከቆዩ በኋሊ ክሱን ሲመሇከት የነበረው የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሰኔ 23 ቀን 
2ዏዏዏ ዓ.ም በዋሇው ችልት በማይንቀሣቀስ ንብረት ሊይ የሚዯረግ የሸያጭ ውሌ ውሌ ሇማዋዋሌ 
ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ካሌተዯረገ በቀር የፀና ውሌ ሉሆን አይችሌም፡፡ ፇራሽ ነው በማሇት 
የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.21448 ግንቦት 3ዏ ቀን 1999 ዓ.ም ትርጉም የሰጠበት 
ስሇሆነና ይህም በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ውሌ ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት 
ያሌተዯረገ ስሇሆነ ፇራሽ ነው በማሇት በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 ሊይ ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ 

ይህ ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ ሻጭ የነበሩት የአሁን አመሌካቾች ከዚህ በፉት በግራ ቀኛችን መካከሌ 
ተዯርጎ የነበረው የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው ተብል የተወሰነ ስሇሆነ የሽያጭ ውሌ ከመዯረጉ 
በፉት ወዯነበርንበት ቦታ እንዴንመሇስ ይወሰንሌን በማሇት ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን 
ክስ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በተጠሪ ሊይ ክስ መሥርተዋሌ፡፡ 

ገዥ የነበሩትም የአሁን መሌስ ሰጭ ውለ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት እንዱመዘገብ አሇመዯረጉ 
የውለን መፌረስ የማያስከትሌ ስሇመሆኑ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
በሰ/መ/ቁ. 36887 በታህሣሥ 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የተወሰነ ስሇሆነ ውለ ሉፇርስ አይገባም፤ 
የፀና ነው ተብል ይወሰንሌኝ የሚሌ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 
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ፌ/ቤቱም ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር ተመሌክቶ በመ/ቁ. ዏ6799 በ19/9/2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው 
ችልት ከዚህ በፉት በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሆነው የግራ ቀኙ ጉዲይ ሊይ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት 
ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ በተመሣሣይ ጉዲይ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
በሰበር መ/ቁ. 21448 በግንቦት 3ዏ ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው የሔግ ትርጉም መሠረት ነው፡፡ 
ይህ ውሣኔ በየዯረጃው ባለት ፌ/ቤት በይግባኝም የተሻረ አይዯሇም አሁን ሇሁሇተኛ ጊዜ የቀረበው 
ክርክር ዯግሞ የሽያጭ ውለ ፇራሽ ነው ተብል የተወሰነውን መሠረት በማዴረግ ተዋዋይ 
ወገኖች ወዯ ነበሩበት ቦታ እንዱመሇሱ ማዴረግ ይቻሌ ዘንዴ ታይቶ እንዱወሰን ስሇሆነ ውለ 
ፇራሽ ነው ተብል ከተወሰነ በኋሊ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.36887 
በ1ዏ/4/2ዏዏ1 ዓ.ም የተሇየ ውሣኔ ወይም ትርጉም መስጠቱ ሇዚህ ሇተያዘው ወዯነበርንበት 
እንመሇስ ጥያቄ ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ሆኖም ይግባኝ ሰሚው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ክርክሩ በይግባኝ ቀርቦሇት ግራ ቀኙን ካከራከረ 
በኋሊ ከዚህ በፉት የሥር ፌ/ቤት በመ/ቁ.ዏ55ዏ8 በ23/1ዏ/2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በጊዜው 
ትክክሌ የነበረ ቢሆንም በተመሣሣይ ጉዲይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር 
መ/ቁ. 36887 በታህሣሥ 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ውሌ መኖሩ እስካሌተካዯ ዴረስ ውለ የፀና ነው 
ተብል ተወስኗሌ፡፡ በዚህ አኳኋን በሰበር ሰሚ ችልት ተስተካክል ከተወሰነ ወይም ከተተረጎመ 
ይህንኑ ከትርጉም በኋሊ የተሰጠን ሁሇተኛ ትርጉም መከተሌ የግዴ ስሇሆነ ከዚህ በፉት ፇርሷሌ 
የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ የፀና ነው በሚሌ ተስተካክል ሉወሰን ይገባሌ፡፡ ሉፇርስ አይገባም 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህም ውሣኔ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እንዱታረም ቀርቦ 
የሔግ ስህተት የተገኘበት ውሣኔ  አይዯሇም የሚሌ ዲኝነት በማግኘቱ ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ 
ችልት ሉቀርብ ችሎሌ፡፡ 

ሁሇቱም ወገኖች በዚህ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያዯረጉት የጽሐፌ ክርክር 
ከዚህ በፉት በሥር ፌ/ቤቶች ያቀረቡትን ክርክር የዯገመ እና ያብራራ ከመሆኑ በቀር በይዘቱ 
የተሇየ ባሇመሆኑ በዴጋሚ ማስፇሩ አስፇሊጊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የሠፇረው ሲሆን እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 8ዏ/3/ እና በአዋጅ ቁጥር 
25/88 መሠረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ትርጉም ያሇባቸው ውሣኔዎች 
የሰበር ሥርዓት መዘርጋት እንዲስፇሇገበት ዓሊማ በሀገሪቱ ሔጏች ወጥ የሆነ አተረጓጎምና የሔግ 
አፇፃፀም ይኖራቸው ዘንዴ ተከታይ በሆነው አዋጅ ቁጥር 454/97 እንዯተዯነገገው ይኸው ሰበር 
ሰሚ ችልት የሔግ ትርጉም የሰጠባቸው ውሣኔዎች በየትኛውም ዯረጃ በሚገኙ የሀገሪቱ 
ፌ/ቤቶችና የዲኝነት አካሊት በተመሣሣይ ተፇፃሚነት እንዲሊቸው ከዚሁ አዋጅ አንቀጽ 2 እና 
ተከታይ ዴንጋጌዎች ተመሌክቷሌ፡፡ በሀገሪቱ በየዯረጃው የሚገኙት ፌ/ቤቶችና ላልች አካሊት 
ሰበር ሰሚው ችልት በሰጠው ትርጓሜ መሠረት ተመሣሣይ ጉዲዬችን በማየት መወሰን 
የሚችለት ተመሣሣይ የሆነው ጉዲይ ክርክር ተዯርጎበት ሇውሣኔ በዯረሰበት ጊዜ ሰበር ሰሚው 
ችልት ትርጉም የሰጠበት ሆኖ ከተገኘ ነው፡፡ በዚህም መሠረት በእጅ የተያዘውን ጉዲይ 
ስንመሇከት በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሆነው መዝገብ ሊይ በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣው ጉዲይ ክርክር 
ተዯርጎበት ሇውሣኔ በዯረሰበት ጊዜ በተመሣሣይ ጉዲይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ መሆኑን የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ተገንዝቦ በአዋጅ 
ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 መሠረት ይህንኑ የሰበር ሰሚ ችልት የሰጠውን የሔግ ትርጉም 
በመከተሌ ወስኗሌ፡፡ 
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ከዘህ በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 እንዯተመሇከተው የሰበር ሰሚ ችልቱ ትርጉም 
የሰጠበት ጉዲይ ቢሆንም በላሊ ጊዜ የተሇየ ትርጉም ሇመስጠት ሥሌጣን ያሇው በመሆኑ ሙለ 
በሙለ ተመሣሣይ በሆነው ጉዲይ በላሊ ጊዜ የተሇየ ትርጉም መስጠቱ ቢታወቅ እንኳ የዚሁ 
በላሊ ጊዜ የሰጠው ትርጉም ተፇፃሚነት ወሰን የሔጉ ትርጉም ከተሰጠ በኋሊ በመጀመሪያ ዯረጃም 
ሆነ ሳይወሰን ሇሚነሱ ክርክሮችና ክርክሮች ተዯርገው ሇውሣኔ በዯረሱ ጉዲዮች ሊይ የሚገዯብ 
እንጂ በየዯረጃው ያለት ፌ/ቤቶችም ሆኑ ላልች የዲኝነት አካሊት በጎንዮሽም ሆነ በሊይኛው 
የክርክር እርከን ክርክር ተዯርጎ በውሣኔ የተቋጨን ጉዲይ ሁለ እየቀሰቀሱ እንዯገና ሇማየት 
በሚያስችሌ አኳኋን የተቀመጠ ሥሌጣን ሰጭ ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አሌተዯነገገም 
የሔጉ ዓሊማም ውሣኔ የሚያሻቸው ጉዲዮች ዓይነት ከዚህ በፉት በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 
ችልት ቀርበው ትርጉም ተሰጥቶባቸው ከሆነ በሀገሪቱ  ወጥ የሆነ የሔግ አተረጓጏምና አፇፃፀም 
ማስፇን እንዱቻሌ በተመሣሣይ ታይተው እንዱወሰኑ ሇማዴረግ እንጂ ሥርዓቱን አሟጦ በውሣኔ 
የተቋጩን ጉዲይ ሁለ እንዯገና እየቀሰቀሱ የተረጋጋውን ሁኔታ ሇማናጋት ወይም ተከራካሪ 
ወገኖችን ተገማች ሊሌሆነ የዲኝነት ሥርዓት ሇመጋበዝ ተፇሌጏ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት  የሰጡት ዲኝነት ከሊይ 
በዝርዝር እንዯሰፇረው በአዋጅ ቁጥር 454/97 የተፇፃሚነት አግባብ ሊይ የሰጡት ትርጓሜ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው በሔገ - መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ እና 
25/88 አንቀጽ 1ዏ መሠረት በማረም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 1ዏ634ዏ ጥር 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ፤ እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ሰበር ሰሚ ችልት 
በመ/ቁ. 124793 በ14/7/2ዏዏ3 ዓ.ም. የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ6799 በ19/9/2ዏዏ2 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
ፀንቷሌ፡፡ 

3/ በመ/ቁ. ዏ55ዏ8 በሰኔ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ 
በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት ታየቶ የመጨረሻ ዲኝነት 
ያገኘ ጉዲይ ስሇሆነ እንዯገና ውሣኔውን ከአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 አንፃር አይቶ 
ሇማረም የሚያስችሌ ሥርዓት የሇም ብሇናሌ፡፡ 
በዚህ ሰበር ችልት የተዯረገው ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ሁሇቱም ወገኖች 
የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ
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ቅጽ 12 
 

ተ.ቁ 
 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 
 

የሰ/መ
/ቁ 

 
ተከራካሪ 
ወገኖች 

ውሣኔው 
የተሰጠበት ቀን 

 
ገጽ 

                   ውሌ                                    1           
1.  አግባብነት ካሇው የመንግስት አካሌ ፇቃዴ ሳይኖር 

የከርሰ ምዴር ቁፊሮ ሥራን ሇመስራት የሚዯረግ ውሌ 
ህጋዊና አስገዲጅ ሉሆን የማይችሌ ስሇመሆኑ 

54249 ጌታሁን አበበ 
ቦጋሇ  

       እና  
ሏሰን ገአስ 
ሁመዴ 

ጥቅምት 16/2003 2 

2.  በህግ አግባብ ተመዝግቦ የሚገኝ የመያዣ ውሌ 
ተጠቃሚ የሆነ ወገን በህግ የተቀመጠው ጊዜ ከማሇፈ 
በፉት ውለ እንዱታዯስሇት ከጠየቀ የንብረቱ አስያዥ 
ፇቃዴ መኖሩ ሳይረጋገጥ ውለ ሉታዯስና ሉመዘገብ 
ስሇመቻለ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3058/1/ እና /2,/ 1632/2/ 

40109 የኢትዮጵያ 
ሌማት ባንክ 

እና 
አቶ ተክላ 

ዋከኔ 

ጥቅምት 01/2003 4 

3.  የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ከሚያስተዲዴራቸው ቤቶች 
ጋር በተያያዘ በፌርዴ ሃይሌ የኪራይ ውሌ እንዱዋዋሌ 
የሚዯረግበት ህጋዊ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ 

42150 የመንግስት 
ቤቶች ኤጀንሲ 

እና 
እነ አቶ ዲንኤሌ 
ካሣ /ሀያ ሁሇት 

ሰዎች/ 

ጥቅምት 29/2003 7 

4.  ውሌን በተመሇከተ በህግ የተቀመጠውን ፍርም 
አሌጠበቀም በሚሌ አቤቱታ ሇማቅረብ ስሇሚችሇው 
ሰው /ወገን/ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1808/2/ 

47617 ቄስ ገ/ሚካኤሌ 
አሇምነው 

እና  
ወ/ሮ መሌኬ 

ዯምሴ 

ህዲር 30/2003 14 

5.  የዋስትና ግዳታን ቀሪ ሇማዴረግ የሚቻሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1925/2/ 

49041 የአ/አ ከተማ 
አስተዲዯር ዋና 
ኦዱተር መ/ቤት 

እና   አቶ 
ኤሣው መዓዛ 
/ሦስት ሰዎች/  

ህዲር 02/2003 17 

6.  ከመኪና ሽያጭ ጋር በተገናኘ ሽያጩ ከመከናወኑ 
በፉት በነበረ የፌ/ቤት እገዲ መነሻነት ገዢው 
በባሇቤትነት መብቱ መገሌገሌ ሳይችሌ ቢቀር በሻጩ 
ሊይ የሚኖር ኃሊፉነትና የጉዲት ካሣውን በመወሰን 
በኩሌ የገዢው ተነፃፃሪ ግዳታ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2341/2/ 2281, 2336, 2329, 2360, 
1802, 1790 

52106 እነ አዋሽ 
ኢንተርናሽናሌ 
ባንክ አ.ማ 

/ሁሇት ሰዎች/ 
እና 

አቶ ታዯሰ 
አዯሬ 

ህዲር 13/2003 20 

7.  እቃን ሇመግዛት በጨረታ ማስታወቂያ ያወጣ ዴርጅት 
ተወዲዲሪዎች በጨረታ ሊይ ከተነገረው የተሇየን ዕቃ 
በማቅረብ ከተወዲዯሩ በኋሊ ዴርጅቱ ተወዲዲሪ የሆነው 
አካሌ በጨረታ ሰነደ ሊይ ሞሌቶ ያቀረበውን እቃ 
መሰረት በማዴረግ ውሌ የተዋዋሇ እንዯሆነ ይህንኑ 
ውሌ ሇመፇፀም የሚገዯዴ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1695/2/ 

53968 እነ የምስራቅ 
ወሇጋ ገንዘብና 
ኢኮኖሚ ሌማት 
ጽ/ቤት /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና 

አቶ ፀጋዬ ነጋ 

ህዲር 13/2003 24 

8.  በማህበር አባሊት ስምምነት የሚወጣ ዯንብን 
አስመሌክቶ በማህበሩ አባሊት መካከሌ ብልም 
በማህበሩ እና በአባሊት መካከሌ የሚነሱ 

54312 አቶ ሃይሊይ 
ተክሊይ 
እና 

ህዲር 28/2003 27 
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አሇመግባባቶችን እሌባት ሇመስጠት በፌትሏብሓር ህጉ 
ውስጥ ስሇ ውልች በጠቅሊሊው የተመሇከቱት 
ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ሉሆኑ የሚችለ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1676/1/ 

ውቁር የጨው 
አምራቾች 
ኃሊፉነቱ 

የተወሰነ የግሌ 
ማህበር 

9.  ውሌ ጋር በተያያዘ ተዋዋይ የሆነ ወገን ውለን 
የፇፀምኩት ተገዴጄና ከፌሊጏቴ ውጭ ነው በሚሌ 
የሚያዯርገውን ክርክር ዲኞች (ፌ/ቤቶች) የዚህን 
ተዋዋይ ወገን እዴሜ፣ ጾታ፣ የተዋዋይ ወገኖችን ሌዩ 
ግንኙነት እና አጠቃሊይ ተያያዥነት ያሊቸው 
አኳኋኖች ጭምር መሰረት በማዴረግ መወሰን 
ያሇባቸው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1706/1/,1678/ሀ/,1809 

55311 ወ/ሮ ብርሃኔ 
አጥናፈ 
እና 

ኢንስፓክተር 
ዮሃንስ ተሲሳ 

ህዲር 11/2003 31 

10.  ተዋዋይ ወገኖች በመካከሊቸው ሉፇጠር የሚችሇውን 
አሇመግባባት በግሌግሌ ዲኝነት ሇመፌታት ከተስማሙ 
በኋሊ አንዯኛው ወገን ፇቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ 
ላሊኛው ተዋዋይ ስምምነቱ እንዱፇፀም ሇፌ/ቤት 
የሚያቀርበው አቤቱታ የክስ ምክንያት የሇውም ሉባሌ 
የሚችሌ ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33/2/, 231 

56368 ድ/ር ሰሇሞን 
ነጋሽ 
እና 

የባህርዲር 
ዩኒቨርስቲ 

ህዲር 01/2003 37 

11.  የመያዣ ውሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ተዯርጏ 
ሇማስረጃነት ዋናውን ሰነዴ ማቅረብ ባሌተቻሇ ጊዜ 
የዋናው ሰነዴ ግሌባጭ ስሇመሆኑ ሥሌጣን በተሰጠው 
አካሌ ተረጋግጦ የቀረበ የዋናው ሰነዴ ኮፑ እንዯ በቂ 
ማስረጃ ሉወሰዴ የሚገባ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2011, 2008, 2009 

56682 የኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ 

እና  
እነ አንዋር 

አብደራህማን 
/ስምንት ሰዎች/ 

ህዲር 14/2003 39 

12.  የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024/ረ/  እና 2023 ሇውሃ ፌጆታ ክፌያ 
ተፇፃሚነት የላሊቸው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2023, 2024/ረ/ 

48857 የአዱስ አበባ 
ውሀና ፌሳሽ 
ባሇስሌጣን 

እና  
የአዱስ አበባ 
ከተማ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 

16/17 
አስተዲዯር 
ጽ/ቤት 

ታህሳስ 12/2003 42 

13.   የተሸጠሇትን ነገር የተረከበ ገዢ የሽያጩን ዋጋ 
ወዱያውኑ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 

 ገዥ ሇሻጭ /በሽያጭ/ ሇማስረከብ በውሌ 
ከተስማማው መካከሌ የተወሰነውን ክፌሌ ያስረከበ 
መሆኑና ሻጭም በተረከበው መጠን ክፌያ 
ያሌፇፀመ መሆኑ ሇውለ መፌረስ በቂ ምክንያት 
ሉሆን ስሇመቻለ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2278 

49635 ሂጦስ 
የገበሬዎች 

የህብርት ስራ 
ማህበር 
እና 

የምስራቅ 
ደቄት ፊብሪካ 

ጥር 23/2003 46 

14.  አንዴን ዕቃ በውሌ የተረከበ ሰው የተረከበው ዕቃ 
ጉዴሇት አሇው በሚሌ የሚያቀርበው አቤቱታ በአንዴ 
ዓመት ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2291, 2292, 2298/1/ 

55229 ወ/ሮ መሃዲ 
ይመር 
እና 

የኢትዮጵያ 
ሌማት ባንክ 

የአርሲ 
ቅርንጫፌ 

ጥር 09/2003 50 
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15.   የግንባታ ሥራን ሇመንግስት ሇመስራት ጨረታውን 
ያሸነፇ ሥራ ተቋራጭ ሥራውን ሙለ በሙለ 
ሇላሊ ሥራ ተቋራጭ /ሰው/ በህጋዊ መንገዴ 
ሉሇቀቅ ወይም ሉያስተሊሌፌ የሚችሌበት አግባብ 

 ከአሰሪ ጋር ያሌተዯረገና ከሥራ ተቋራጭ ጋር 
የተዯረገ የንዐስ ሥራ ተቋራጭነት ውሌና 
የሚኖረው ውጤት 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3202/1/ እና /2/ 3205, 3206, 
3244/1/, 2107 

56252 ተስፊዬ አበበ 
ሥራ ተቋራጭ 

እና 
ማዕረጉ ወርቁ 
ሥራ ተቋራጭ 

ጥር 24/2003 53 

16.   ውልችን ህገ ወጥ ናቸው ወይም በህግ 
የተቀመጠውን መስፇርት አሊሟለም (Unlawful 
contracts or illegal contracts) በሚሌ ሇመሇየት 
የሚቻሌበት አግባብ እና የሚያስከትለት ውጤት 

 በመያዣ ተይዟሌ በሚሌ ባሇገንዘብ በሆነ ባንክ 
በሏራጅ ንብረቱ የተሸጠበት ሰው ባንኩ ንብረቱን 
ሇመሸጥ መብት የሇውም በሚሌ /ውለ እንዱፇርስ/  
የሚያቀርበው የመቃወም አቤቱታ በሁሇት ወር ጊዜ 
ውስጥ መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 446,447 
አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 6 
አዋጅ ቁ. 216/92  

43226 ጌታ ትሬዱንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበ

ር  
እና 

የኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ 

የካቲት 7/2003 58 

17.  የከተማ ቦታ ውሌን መሰረት በማዴረግ በሉዝ 
የሚሰጥበትና ውለ ሉቋረጥ የሚችሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 272/94 አንቀጽ 15/1/ /ሇ/, 16 
 

54596 የአዱስ አበባ 
ከተማ 

አስተዲዯር 
የመሬት 
ሌማትና 
አስተዲዯር 
ቦርዴ 
እና 

ወ/ሮ ሊቀች 
መንግስቴ 

የካቲት 09/2003 65 

18.  ውሌን መሰረት በማዴረግ ቀብዴ የተቀበሇ ወገን 
የቀብደን አጠፋታ በመክፇሌ ውለ እንዱፇርስ 
ሇመጠየቅ ስሇመቻለ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1885/2/ 

56794 አቶ ሳህለ 
ሙለጌታ 

እና 
እነ አቶ ሰሇሞን 
ኤፌሬም /ሦስት 

ሰዎች/ 

የካቲት 07/2003 71 

19.   ተዋዋይ ወገኖች ውሌ ባሇመፇፀሙ አንዲቸው 
ሇላሊቸው መቀጮ /ገዯብ/ እንዱከፇሌ በማሇት 
የሚዯርሱበት ስምምነት ተፇፃሚ መዯረግ ያሇበት 
ስሇመሆኑ 

 በውሌ በተወሰነ የገንዘብ ቅጣት ሊይ የሚታሰብ 
የወሇዴ ክፌያ አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1891, 1892/1/, 1889 

58258 ወ/ሮ ዮርዲኖስ 
ሃጏስ  
እና 

ወ/ሮ ሀይማኖት 
ተፇራ 

 

የካቲት 21/2003 75 

20.  የእውቀት ሥራ /ግሌጋልት/ ውሌን አሰሪ የሆነ ወገን 
በተናጠሌ ሇማቋረጥ የሚችሇው ባሇሙያው ሥራውን 
ሙለ በሙለ አጠናቅቆ ሇአሰሪው ከማስረከቡ በፉት 
ስሇመሆኑና ባሇሙያው ሥራውን አስመሌክቶ 
በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሇው የሙያውን ዯንቦች 
በመጣስ ጥፊት የፇፀመ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2637/2/, 2636/2/ና/1/ 

60469 ኮከብ ደቄትና 
ፒስታ ፊብሪካ  

እና 
ሙለ አሇም 
የስራ አመራር 
አማካሪዎች 

የካቲት 21/2003 79 

21.  ከመንግስት አስተዲዯር መ/ቤት ጋር የሥራ ውሌ 60951 የኢትዮጵያ ግንቦት 19/2003 83 
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ያዯረገ ወገን እንዯውለ ሇመፇፀም ባሌቻሇ ጊዜ 
የአስተዲዯር መ/ቤቱ ተዋዋዩ ሇውሌ ማስከበሪያ 
(contract security) በሚሌ ካስያዘው ገንዘብ ሊይ 
ውለ ባሇመፇፀሙ የዯረሰበትን የጉዲት ኪሣራ መቀነስ 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 430/97 አንቀጽ 43 
የመንግስት የግዢ መመሪያ ቁ. 117/5/ /ሀ-ሏ/  

መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና 
ካንትሪ 

ትሬዱንግ 
ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር 

22.   በሃዋሊ የተሊከን ገንዘብ ባንክ ሇዕዲ ማስመሇሻ በሚሌ 
ያሇፌርዴ መያዝ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 በፌትሏብሓር ግንኙነት እዲን ሇማቻቻሌ 
ስሇሚቻሌበት አግባብ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1838/1/, 1840, 1841 

64203 የኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ 

እና 
አቶ መሏመዴ 
ሙሳ /አራት 

ሰዎች/ 

ግንቦት 15/2003 87 

23.  አንዴን ስሌጠና በአሰሪው ትብብር በውጪ አገር 
ተከታትል በምትኩ አገሌግልት ሇመስጠት የተስማማ 
ሠራተኛ አስቀዴሞ በውሌ የገባውን አገሌግልት 
የመስጠት ግዳታ ባሌተወጣበት ሁኔታ ላሊ 
/ተጨማሪ/ ስሌጠና መጀመሩ በውለ መሰረት 
ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሇመሆኑን የሚያሳይና በኃሊፉነት 
የሚያስጠይቀው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731 

46574 ሏዋሳ 
ዩኒቨርስቲ  

እና 
እነ ዮናስ ካሣ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

መጋቢት 
09/2003 

90 

24.   ከመኪና ሽያጭ ውሌ ጋር በተገናኝ ሻጭ 
ከመኪናው ጋር የተያያዙ አስፇሊጊ ሰነድችን ሇገዢ 
አሟሌቶ ያስረከበ መሆኑ ከተረጋገጠ ገዢ ስመ 
ሃብቱ በስሜ አሌተዛወረም በሚሌ ምክንያት ብቻ 
ውለ እንዱፇርስ የሚያቀርበው አቤቱታ 
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 

 ከመኪና ጋር በተገናኘ ስመ ሃብቱን ሇማዞር 
አስፇሊጊ ሁኔታዎችን አሟሌቶ ስም እንዱዛወርሇት 
ጥያቄ አቅርቦ መብቱ ሉረጋገጥሇት ያሌቻሇ ሰው 
በሚመሇከተው አካሌ ሊይ በፌ/ቤት ክስ መስርቶ 
መብቱን ሇማስከበር የሚችሌ ስሇመሆኑ  

56569 አቶ ዲዊት 
አሰፊ 
እና 

አቶ ተሻሇ 
ዯስታ 

መጋቢት 
23/2003 

9.3 

25.   በጽሁፌ እንዱዯረጉ በህግ የተዯነገጉ የውሌ 
አይነቶች ህጋዊና የተሟለ ናቸው ሇማሇት 
መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች /መስፇርቶች/ 

 የቤት ሽያጭ ውሌ ምስክር ሳይኖርበት በውሌና 
ማስረጃ ጽ/ቤት በመዯረጉ ብቻ ህጋዊና የሚፀና 
ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723/1/, 1727/2/, 2877 

57356 ወ/ሮ መሠረት 
በቀሇ  
እና 

ወ/ሮ ኤሌሳ 
ሶሞኔሊ 

መጋቢት 
22/2003 

98 

26.  ከግንባታ ሥራ ውሌ ጋር በተያያዘ የግንባታ ሥራ 
ፇቃዴ የሚሰጠው ሇባሇቤት ወይም ሇወኪለ ስሇመሆኑ 
የግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥ ክትትሌና ቁጥጥር ዯንብ 
ቁጥር 17, መመሪያ ቁ. 1/97 

55359 አቶ ተዴሊ 
ማሞ ጌታቸው 

እና 
እነ አቶ ፌስሏ 
ሱመር /ሁሇት 

ሰዎች/ 

ሚያዝያ 21/2003 101 

27.   ተዋዋይ ወገኖች ውሌ ሇማዴረግ ነፃ ቢሆኑም ህግ 
የወሰናቸውና የከሇከሊቸውን ነገሮች ባሇመገንዘብ 
/ባሇማክበር/ የሚዯረጉ ውልች የማይፀኑ እና 
የማይፇፀሙ ስሇመሆናቸው 

 በመንግስትና በህዝብ መሬት ሊይ ግሇሰቦች አንደ 
ሰጪ ላሊው ዯግሞ ተቀባይ በመሆን የባሇቤትነት 
መብት ሉመሰርቱ የማይችለ ስሇመሆኑ 

58157 አቶ ዮሏንስ 
ታዯሰ  
እና 

ወ/ሮ አማረች 
መንገሻ 

ሚያዝያ 06/2003 107 
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የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1716 
28.  ህጋዊ ባሌሆነ የቤት ሽያጭ ውሌ አማካኝነት የተሰጠን 

ገንዘብ ሇማስረዲት ህጉ የዯነገገው ሌዩ የማስረጃ 
አይነት የላሇና በማናቸውም ማስረጃ ማስረዲት 
የሚቻሌ ስሇመሆኑ/ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2472, 2001, 2019, 1808/2/, 1815, 
2162, 2164 

58636 እነ አቶ ተሾመ 
ካሣ 
እና 

አቶ ቤዛ ኩለ 
አዲም 

ሚያዝያ 19/2003 111 

29.   የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች በመያዣ (pledge) ሇላሊ 
ሰው ተሰጥተዋሌ ሇማሇት የሚቻሌበት ሁኔታ እና 
ውጤቱ  

 መኪና በመያዣነት ተሰጥቷሌ ሇማሇት የሚቻሌበት 
አግባብ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ.  2825, 2832, 2830, 1186/2/, 2828, 
1727, 2930, 2027, 2028, 2054 

43582 ራፑዴ 
ኮንስትራክሽን 
ስራ ተቋራጭ 

ዴርጅት 
እና 

ኦርቢስ ንግዴና 
ቴክኒክ ክፌሌ 
ሉሚትዴ 

ሰኔ 28/2003 114 

30.  ጥሬ ገንዘብን በአዯራ ከመስጠት ጋር በተያያዘ ክርክር 
የተነሳ እንዯሆነ ገንዘቡ በአዯራ መሌክ መሰጠቱን 
ሇማስረዲት ሉቀርብ ስሇሚችሌ ማስረጃ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2742 2782 2779 

60204 አቶ ታዯሰ 
ዯምሬ 
እና 

አቶ ጌታሁን 
ሇቻሞ 

ሰኔ 14/2003 120 

31.  አንዴን ሥራ ሇሥራ ተቋራጭ የሰጠ የመንግስት 
መ/ቤት በራሱ ጥፊት ጉዲት አዴርሶ ከሆነ ወይም 
የሥራ ተቋራጩን ሥራ መዯበኛ አፇፃፀም ከባዴ 
ያዯረገበት እንዯሆነ ሇሥራ ተቋራጩ ኪሣራ የመክፇሌ 
ኅሊፉነት የሚኖርበት ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3259 

61110 አሌ ናይሌ 
ቢዝነስ ግሩፔ 
ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር 
እና 

የኢትዮጵያ 
መንገድች 
ባሇስሌጣን 

ሰኔ 28/2003 124 

32.  የቤት ሽያጭ ውሌ ፇርሶ ወዯ ነበርንበት 
እንዴንመሊሇስና የከፇሌኩት ገንዘብ ይመሇስሌኝ በሚሌ 
ክስ መስርቶ ፌ/ቤት ጥያቄውን በህግ ፉት የሚፀና 
ውሌ የሇም በማሇት ውዴቅ ያዯረገበት ወገን ያሇአግባብ 
የተከፇሇ ገንዘብ እንዱመሇስሌኝ በማሇት የሚያቀርበው 
አቤቱታ ተገቢነት ያሇውና ህጋዊ ስሇመሆኑና 
በመጀመሪያው ክስ ተጠቃል መቅረብ የነበረበት ነው 
ሉባሌ የማይገባ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1815, 1880/2/, 2001-2019, 2162, 
2164 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 216/2/3/ 

62134 እነ ጣና 
ወ/ሰማያት 

እና 
ወ/ሮ አሌማዝ 

አሰጋኸኝ 

ሰኔ 28/2003 132 

33.   የጠፊ ዕቃን ሊገኘ ወይም ላሊ ነገር ሇፇፀመ ሰው 
ሽሌማት ይሰጠዋሌ ተብል በተሇጠፇ /በተነገረ/ 
ማስታወቂያ ወይም በአዯባባይ ሉታወቅ በሚችሌ 
ላሊ አይነት ማስታወቂያ መሰረት ዕቃውን አግኝቶ 
የመጣ ወይም የተባሇውን ሥራ የፇፀመ እንዯሆነ 
የተስፊ ቃለን የሰጠው ሰው የተገሇፀውን ሽሌማት 
/የገባውን ቃሌ/ የመፇፀም ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 

 በውሌ የተገባ ግዳታ ፌፁም የማይቻሌና 
የማይሞከር ነው ሇማሇት ተዋዋይ ወገን ብቻ 
ሳይሆን ማንም ሰው ሉፇጽመው የማይችሇው 
ግዳታ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 

 በአንዴ ከተማ የሚገኝና መጠኑ ተሇይቶ የታወቀ 
የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ በሽሌማት መሌክ 

62146 ወ/ሪት 
ፌሬወይኒ 
ቴዎዴሮስ 

እና 
ተርካንሬ 

ፔሮሞሽንና 
የማስታወቂያ 
ስራ ዴርጅት  

ሏምላ 12/2003 135 
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ሇመስጠት በውሌ የተገባ ግዳታ ሉፇፀም የማይችሌ 
ነው ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1715, 1741-1762, 1714, 1711, 
1736, 1734, 1689 

34.  የዯንበኛን ጉዲይ /ክርክር/ በፌ/ቤት ክስ መስርቶ 
ሙያዊ አገሌግልት ሇመስጠት የጥብቅና የውክሌና 
ስሌጣን የተሰጠው ጠበቃ በውሌ የገባውን ግዳታ 
በተገቢው ጊዜና ትጋት ሇመወጣት አሇመቻሌ 
በኃሊፉነት የሚያስጠይቅና ሇቅጣት የሚዲርግ 
ስሇመሆኑ 
ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 8/2//ሇ/ 3 
አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 24/3/ /ሇ-3/ 

66210 አቶ ተስፊዬ 
ጏሊ 
እና 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ 
ፌትህ ሚ/ር 

ሏምላ 29/2003 140 

35.   ከቤት ሽያጭ ውሌ ጋር በተገናኘ የስም መዛወር 
የሚፇፀመው በመንግስት አስተዲዯር ፉት እንጂ 
ሻጭ ነው የተባሇው ወገን ሉፇጽመው የማይችሌና 
ከህግ ወይም ከውሌ ይመነጫሌ ሉባሌ የማይችሌ 
ግዳታ ስሇመሆኑ 

 የስም ይዛወርሌኝ አቤቱታ የክስ ምክንያት የላሇው 
ስሇመሆኑ 

33945 አቶ ሳሌህ 
ሁሴን  
እና 

ዯግፋ ዯርቤ  
 

ጥቅምት 20/2001 143 

36.  ስሇ አስፇሊጊ አዯራ እና የማስረጃ አይነት 
 የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2782,2800,2802,2472 

64887  አቶ አዯም 
የሱፌ 

          እና  
አቶ 
አብደሠሊም 
ሙሏመዴ 

ሏምላ 29/2003  

37.  የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1810/2/ ሊይ የተመሇከተው የይርጋ ገዯብ 
ተፇፃሚ የሚሆነው ውሌ በፇቃዴ ጉዴሇት ወይም 
በችልታ ማጣት የተነሳ እንዱፇርስ ጥያቄ የቀረበ 
እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1810 

48012 አቶ ኡመር 
ከዴር 
እና 

አቶ በዲዲ ሰቦቃ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

ጥቅምት 03/2003 147 

38.  ተዋዋይ የሆነ ወገን ወይም ጥቅም ያሇው ማናቸውም 
ሰው ውለ የተዯረገበት ጉዲይ ወይም ምክንያት ከህግ 
ውጪ ነው ወይም ሇህሉና ተቃራኒ ነው ወይም 
ሇውለ አፃፃፌ የተዯነገገው ፍርም አሌጠበቀም የሚሌ 
መከራከሪያ ምክንያት በማቅረብ ወለ እንዱሰረዝ 
ሇመጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1808/2/ 

43379 አበበ አበጋዝ 
እና 

ጥሩነሽ ተክላ 

ታህሳስ 25/2003 150 

39.  የንግዴ መዯብር ሽያጭ ውሌ በግዳታ እንዱፇፀም 
ሇማዴረግ የሚቻሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2330, 2329, 1778/  

44873 አቶ ሰሚር 
ሱሩር 

እና         
እነ ወ/ሮ ስንደ 
ደባሇ 

ጥር 13/2003 153 

40.   በብዴር ከተወሰዯ ገንዘብ አከፊፇሌ ጋር በተያያዘ 
ብዴር መክፇያ ጊዜው የዘገየ እንዯሆነ ሇአበዲሪው 
በኪሣራ መሌክ የሚከፇሇው ህጋዊ ወሇዴ ብቻ 
ስሇመሆኑና ከዚህ ህጋዊ ወሇዴ በተጨማሪ 
በመቀጫ መሌክ ሇመክፇሌ የሚዯረግ ስምምነት 
ፇራሸ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2006/2/, 2005/1/, 2489, 1889 

59882 ወ/ሮ አሰገዯች 
ዘርጋው 
እና 

አቶ አየሇ ንዲኔ 

የካቲት 21/2003 157 

               ወንጀሌ                                 161                           
41.   ከ13 ዓመት እስከ 18 ዓመት ዴረስ ባሇው የዕዴሜ 46412 የሏረሪ ክሌሌ ጥቅምት 30/2003 162 
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ክሌሌ ውስጥ ከሚገኝ ሰው ጋር የግብረ ሥጋ 
ግንኙነት መፇፀም የወንጀሌ ተጠያቂነት 
የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 

 ዴርጊቱን የፇፀመው ሠው ዕዴሜ በዚሁ የእዴሜ 
ክሌሌ መገኘት የወንጀሌ ተጠያቂነቱን የማያስቀር 
ስሇመሆኑ  

የወ/ህ/ቁ. 626/1/, 211/1/, 48-56 

ዓቃቤ ሔግ 
እና 

ቦና አህመዴ 
አሚን 

42.  ህጋዊ ፇቃዴ ሳይኖር ሰዎችን ወዯ ውጪ አገር 
በመሊክ ወንጀሌ የተከሰሰን ሰው ጥፊተኛ ነው ሇማሇት 
እና ቅጣት ሇመጣሌ የሚቻሌበት አግባብ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 598/1/ /2/ 

54839 አቶ ኢምራን 
ጉዯሣ አብዱ 

እና 
የፋዳራሌ 
ዓቃቤ ሔግ 

ጥቅምት 30/2003 165 

43.  በህጋዊ መንገዴ ወዯ አገር ውስጥ የገባ የውጭ 
ምንዛሪን በህግ የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ 
ከአገር ይዞ ሇመውጣት መሞከር የሚያስከትሇው 
ኃሊፉነት /ውጤት 

47935 የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና 
ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን  
እና   ወ/ሮ 
እየሩሳላም 
ወንዳ 

ህዲር 30/2003 169 

44.  ከዋስትና መብት ጋር በተያያዘ ፌርዴ ቤቶች የተከሳሽን 
የዋስትና መብት ሇመንፇግ የተከሰሰባቸውን የወንጀሌ 
ክሶች ብዛትና ከባዴነት መነሻ ሉያዯርጉ ስሇመቻሊቸው 
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.67/ሀ/ 

59304 እነ አቶ 
አያላው ተሰማ 
/ሦስት ሰዎች/ 

እና 
የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና 
ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን 

ህዲር 15/2003 171 

45.  በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የዋስትና መብት እንዱከበርሇት 
ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋሊ ትዕዛዙ ተነስቶ ዋስትናውን 
ሉከሇከሌ ስሇመቻለ 
የወ/መ/ሥ/ህ/ቁ. 74 

59855 ወ/ሮ ሉዊዛ 
ሮርቤታ 
እና 

አቃቤ ሔግ 

ህዲር 28/2003 174 

46.  በሚያሽከረክረው መኪና ሊይ ተሳፌሮ ሲሄዴ የነበረ 
ሰው ወዴቆ ሇህሌፇተ ህይወት የተዲረገበት ሾፋር 
በወንጀሌ ህግ ቁጥር 543/2/ ሉጠየቅ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 543/2/ 

52075 አቶ ጌቱ 
ብርሃኑ 
እና 

የፋዳራሌ 
ዓቃቤ ሔግ 

ታህሳስ 26/2003 177 

47.   በወንጀሌ ጉዲይ ተከሳሽ በላሇበት ፌርዴ የተሰጠ 
እንዯሆነ ፌርዴ የተሰጠበት ተከሳሽ የሚያቀርበው 
የይግባኝ አቤቱታ ተቀባይነት ሉያገኝ የሚችሌበት 
አግባብ 

 በይግባኝ ዯረጃ ክስ የቀረበበት ተከሳሽ ጉዲዩ በላሇበት 
ታይቶ የተሰጠ የጥፊተኝነት ፌርዴ እንዯመጨረሻ 
ውሣኔ ተቆጥሮ በሰበር እንዱታረም ሇማዴረግ 
የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 193/2/, 197-202, 160, 164, 
163, 195/2/ /ሀ/ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 522, 526 
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 9, 10 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80/3/  

57632 ሰማኸኝ በሇው 
እና 

የፋዳራሌ 
ዓቃቤ ሔግ 

ታህሳስ 25/2003 179 

48.  ዓቃቤ ሔግ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በሚሌ የተጠረጠረና 
ምርመራ የተዯረገበትን ሰው ተከሳሽ ከሚሆን ይሌቅ 
ምስክር ቢሆን የተሻሇ ነው ብል ካመነ ይህንኑ 

57988 ዮርዲኖስ አባይ 
አሰፊ 
እና 

ጥር 10/2003 196 
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ሇማዴረግ የሚከሇክሇው ህግ የላሇ ስሇመሆኑ የፋዳራሌ 
አቃቤ ሔግ 

49.   ከወንጀሌ ጉዲዮች የክስ ሂዯት ጋር በተገናኘ ዓቃቤ 
ሔግ ሉያከናውናቸው የሚገቡ ተግባራትና 
ኃሊፉነቶች 

 የጥፊተኛነት ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ ፌርዴ ቤቶች 
ተከሳሽ በሆነ ወገን ሊይ ቅጣት ሉጥለ 
ስሇሚችለበት ሥርዓት /አግባብ/ 

የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 136/1/, 148/1/ ,149 

47755 የፋዳራሌ አቃቤ 
ህግ 
እና 

አቶ ሚፌታህ 
ኑረዱን 

ግንቦት 05/2003 198 

50.   በግዴያ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የወንጀሌ ቁጥር 540 
ወይም 541ን መሰረት በማዴረግ ጥፊተኛ አዴርጏ 
ሇመወሰን የወንጀሌ ዴርጊቱ አፇፃፀምን እንዱሁም 
መነሻ ሁኔታዎች በአግባቡ መመሌከት የሚያስፇሌግ 
ስሇመሆኑ 

 የወንጀሌ ህግ ቁጥር 78 ”ን” ተፇፃሚ ሇማዴረግ 
ሉሟለ ስሇሚገባቸው መስፇርቶች 

 ህጋዊ መከሊከሌን በማሇፌ የተፇፀመ የነፌስ ግዴያ 
በወንጀሌ ህግ ቁጥር 541 የሚያስጠይቅ ስሇመሆኑ  

የወንጀሌ ህግ ቁጥር 78, 540, 541 

57446 ሃሇቃ 
ገ/እግዚያብሓር 

ኃይለ 
እና 

የኦሮሚያ ክሌሌ 
ዓ/ሔግ 

ግንቦት 19/2003 202 

51.  የወንጀሌ እና የፌ/ብሓር ክሶች ተጣምረው ሉታዩ 
የሚችለት በወንጀሌ ህግ ቁጥር 101 አግባብ ብቻ 
ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 101 

59045 የስሌጤ ዞን 
ምርመራና ክስ 

ዓ/ሔግ 
እና  

እነ አቶ 
ጌታቸው 
አስራት 

/አምስት ሰዎች/ 

ግንቦት 16/2003 106 

52.  በወንጀሌ ዴርጊት በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት ያዯረሰ ሰው 
ከጉዲቱ በኋሊ ተጏጂውን ወዯ ህክምና ቦታ የወሰዯው 
መሆኑ ብቻ በዴርጊቱ የተፀፀተ መሆኑን ያሳያሌ 
በሚሌ ቅጣትን ከመነሻው በታች በመወረዴ ቀሌል 
እንዱወሰን ሇማዴረግ የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑ  
የወንጀሌ ህግ ቁ. 543/3/, 59/1/, 575/2/, 82/1/  
የትራንስፕርት ማሻሻያ ዯንብ ቁ. 279/56 አንቀጽ 35 

62332 አቶ ዘሇቀ ካሣዬ 
እና 

የፋዳራሌ 
ዓ/ሔግ 

ግንቦት 29/2003 211 

53.  በወንጀሌ ተከስሶ የቀረበ ተጠርጣሪ በፌ/ቤት በሰጠው 
የእምነት ቃሌ መሰረት ጥፊተኛ ተብል ቅጣት 
ከተጣሇበት በኋሊ በተሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔ ሊይ 
ይግባኝ ሇማሇት የማይችሌ ስሇመሆኑ 

63741 አቶ መሏመዴ 
ሰኢዴ አሉ 

እና 
የፋዳራሌ 
ዓ/ሔግ 

ግንቦት 15/2003 213 

54.  ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ በሥር ፌ/ቤቶች በፌሬ 
ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ እውነታ የተጠቀሰውን ወንጀሌ 
የሚያቋቁም መሆን አሇመሆኑ ጉዲይ የህግ ጭብጥ 
በመሆኑ በሰበር ችልት ሉመረመር የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 675/1/ 

64813  ያሲን አሔመዴ 
መሏመዴ 

እና 
የፋዳራሌ 
ዓ/ሔግ 

ግንቦት 17/2003 215 

55.   የመወሰን ስሌጣን የላሊቸውና የሙያ ግሌጋልት 
የመስጠት ኃሊፉነት ብቻ ያሊቸው ሰዎች /ሰራተኞች/ 
በወንጀሌ ጉዲይ በኃሊፉነት ሉጠየቁ የሚችለበት 
አግባብ 

 የተቀጠረበትን የሙያ ሥራ በጥንቃቄና በአግባቡ 
አሇመፇፀም በአዋጅ ቁ. 214/74 በስሌጣን 
ያሇአግባብ መገሌገሌ የሙስና ወንጀሌ ያስጠይቃሌ 
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

43049 አረጋኸኝ 
መርዕዴ 
እና 

የፋ/ስ/ፀ/ሙ/ኮ/
ዓ/ህግ 

 

ግንቦት 26/2002 217 
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56.  አንዴ ተከሳሽ በወንጀሌ ህግ ቁጥር 427/3/ መሰረት 
የሙስና ወንጀሌ ፇጽሟሌ በሚሌ ሉጠየቅ የሚችሌበት 
አግባብ 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 427/1/, /3/ 

55047 አቶ ነብይ 
በዴሩ ሽፊ 

እና 
የፋዳራሌ 

ሥ/ፀ/ሙ/ኮሚሽ
ን ዓ/ህግ 

መጋቢት 
05/2003 

221 

57.  ፌ/ቤት በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰን ሰው በተመሇከተ 
አስቀዴሞ የፇቀዯውን የዋስትና መብት በራሱ 
አነሳሽነት ወይም በማናቸውም ባሇጉዲይ አመሌካችነት 
አዱስ ነገር ተከስቷሌ ብል ካመነ ዋስትናው እንዱነሳ 
ትዕዛዝ ሉሰጥ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 74 

61275 አቶ ኤሌያስ 
ገረመው 
እና 

የኢት/ገ/ጉ/ባ/ዓ/
ህግ 

ሚያዝያ 18/2003 226 

58.   በከባዴ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ተከስሶ ጥፊተኛ 
መሆኑ የተረጋገጠ ተከሳሽ ስሇሚጠየቅበት አግባብ  

 የተመሰረተበት ክስ በዓቃቤ ሔግ በኩሌ እንዯክሱ 
አመሰራረት ያሌተረጋገጠበት ቢሆንም ተከሳሹ 
የቀረበው ማስረጃ ከቀረበበት ክስ ባነሰ የወንጀሌ 
ዴርጊት የሚያስጠይቅ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ 
ተከሳሹ በነፃ እንዱሰናበት ሉዯረግ የሚችሌበት 
አግባብ የማይኖር /የላሇ/ ስሇመሆኑ 

የወንጀሌ ህግ ቁ. 32/1/ /ሀ-ሇ/, 539/1/ /ሀ/, 84, 86, 
40, 445, 88 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 113/2/ 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 40, 445 

45595 የኦሮሚያ ክሌሌ 
ዓቃቤ ህግ  

እና 
እነ ኢዮስያስ 

አበራ 
ገ/ሚካኤሌ 

/አምስት ሰዎች/ 

ሰኔ 17/2003 229 

59.   በወንጀሌ ተከስሶ ጥፊተኛነቱ የተረጋገጠበት ተከሳሽ 
ሊይ የሚጣሇውን የቅጣት አይነትና መጠን 
ሇመወሰን ፌ/ቤቶች በህጉ ውስጥ ተካትተው 
የሚገኙትን የቅጣት ማቅሇያ እና ማከበጃ 
ምክንያቶች ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚችለበት አግባብ 

 የሞት ቅጣት ሉተሊሇፇ የሚችሌበት አግባብ 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 117, 32/1//ሀ-ሇ/, 539/1//ሀ/, 
84/1//ሀ-ሠ/, 183, 179, 180, 182, 88/2/, 87/1/ 

47831 እነ መስታወት 
ጌታነህ /አራት 

ሰዎች/ 
እና 

የፋዳራሌ 
ዓቃቤ ህግ  

ሰኔ 03/2003 240 

60.  “የሚያዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ማውጣት” በሚሌ 
በወንጀሌ ህጉ ውስጥ የተመሇከተውን የወንጀሌ 
ዴርጊት ሇማቋቋም ቼኩ ሇክፌያ ባንክ በቀረበበት ጊዜ 
በቂ ስንቅ የላሇው መሆኑን /ያሇመኖሩ/  ማረጋገጥ 
ብቻ በቂ ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 693/1/ 

67947 አቶ አደኛ 
አንበል  
እና 

የፋዳራሌ 
አቃቤ ህግ 

ሰኔ 15/2003 246 

61.   በህጉ በጠቅሊሊ የቅጣት ማቅሇያነት የተመሇከተን 
ምክንያት ወንጀለን ሇማቋቋም የቀረበ በሆነ ጊዜ 
ፌ/ቤቶች ይህንን ምክንያት እንዯ አንዴ የቅጣት 
ማቅሇያነት ሉጠቀሙበት የማይችለ ስሇመሆኑ 

 ፌርዴ ቤቶች በህጉ ሇዲኞች የሚሰጠውን አመዛዝኖ 
ቅጣትን የመወሰን ስሌጣን ሲጠቀሙ በቅጣት 
አወሳሰን ረገዴ ህጉ ያስቀመጣቸውን መሰረታዊ 
መርሆዎች ሉጥሱ የማይገባ ስሇመሆኑ 

የወንጀሌ ህግ ቁ. 82/2/, 189,86, 180, 179, 182, 
184, 82/1/, 88/2/ 

59356 የፋዳራሌ 
ዓ/ህግ 
እና 

በሪሁን ፌቃደ 

ሰኔ 03/2003 251 

62.  በሙስና ወንጀሌ ተጠርጥሮ ክስ ከቀረበበት ሰው ጋር 
በተገናኘ በሚካሄዴ የቅዴመ ክስ ሂዯት ጉዲዩን 
የሚያየው ፌ/ቤት እንዯቀረበው የወንጀሌ አይነት 
በመመርመር ወዯ ዋናው ክስ የመስማት ሂዯት 

57938 እነ አቶ አዯም 
አብደ /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና 

ሏምላ 14/2003 256 
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እንዱገባ በሚሌ ትዕዛዝ ሉሰጥ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 419 
አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀጽ 36/1//2/ 

የፋዳራሌ ስነ 
ምግባርና ፀረ 
ሙስና ኮሚሽን 

ዓ/ህግ 
63.   በሙስና ወንጀሌ ተጠርጥሮ ክስ የቀረበበት ሰው 

በዋስትና ወረቀት ሇመሇቀቅ የሚያቀርበውን ጥያቄ 
ፌ/ቤቶች ተከሳሹ በቀረበበት የሙስና ወንጀሌ ክስ 
ጥፊተኛ ሆኖ ቢገኝ ሉጣሌበት የሚችሇውን የቅጣት 
ጣሪያ መነሻ በማዴረግ ውሣኔ ሉሰጡበት የሚገባ 
ስሇመሆኑ  

 ተከሳሹ የተከሰሰበት ወንጀሌ ከአስር ዓመት በሊይ 
በእስራት ሉያስቀጣ የሚችሌ በሆነ ጊዜ በዋስትና 
ወረቀት እንዱሇቀቅ ሉፇቀዴ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀጽ 4/1/ 
አዋጅ ቁ. 239/93 አንቀጽ 2 
አዋጅ ቁ. 236/93 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 676/1/ 

63344 የዯ/ብ/ብ/ህ/ክ/የ
ሥ/ፀ/ሙ/ኮሚሽ

ን  
እና 

እነ ሊለ ሰይዴ 
አከሌታ 

ሏምላ 28/2003 258 

64.  ውሌን /ስምምነትን/ መሰረት ባዯረገ ግንኙነት አንዴን 
ንብረት ወስድ በውለ መሰረት ሇመመሇስ ፇቃዯኛ 
ያሌሆነ ሰው የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ 
በሚሌ የወንጀሌ ክስ ሉቀርብበት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 23/2/, 24, 57, 58 

65054 ብሩክ ሚካኤሌ  
እና  

የፋዳራሌ 
ዓ/ህግ 

ሏምላ 14/2003 261 

65.   ዓቃቤ ህግ በወንጀሌ በተከሰሰ ሰው ሊይ 
የሚያቀርበው የወንጀሌ ክስ የወንጀለን ዝርዝር 
ሁኔታ መያዝ እንዲሇበት በተሇይም ተከሳሹ 
የተከሰሰበትን ወንጀሌ ሇይቶ አውቆ መሌስ 
ሇመስጠት እንዱችሌ ክሱ ወንጀለንና ሁኔታውን 
መግሇጽ ያሇበት ስሇመሆኑ 

 አንዴ ሰው ከላልች ሰዎች ጋር የወንጀሌ ተካፊይ 
ሆኗሌ የሚባሇው በወንጀለ አፇፃፀም የግዙፌ 
ተግባር የሃሳብና የህግ ሁኔታዎችን መተሊሇፌ 
ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ 

የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 112  
የወንጀሌ ህግ ቁ. 32/1/ 23/2/ 

57644 መ/ር አወት 
ተካ 
እና 

የትግራይ ዓ/ህግ 

ሏምላ 25/2003 264 

66.  ተጨማሪ ማስረጃን ከመቀበሌ ጋር በተያያዘ በወንጀሌ 
ህግ ቁጥር 143/2/ ሥር የተመሇከተው ዴንጋጌ 
ፌ/ቤቱ ሇፌትህ አሰጣጥ ተገቢ ነው ብል ሲያመን 
ትዕዛዝ ሉሰጥበት የሚችሌ ስሇመሆኑ በፇቃጅነት 
(permissive) የተቀመጠ እንጂ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌ 
ስሊሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 143/2/ 

66767 አቶ ተስፊዬ 
ተሾመ 
እና 

የፋዳራሌ 
ዓ/ህግ 

ሏምላ 28/2003 269 

67.  በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰ ሰው የሚያነሳው የጤና 
ችግር ከዋስትና መብት አኳያ ሲታይ ስሊሇው ህጋዊ 
ጥበቃ 

68407 ወ/ሮ ውሌታ 
ዯሳሇኝ 
እና 

የኦሮሚያ ስነ 
ምግባርና ፀረ 
ሙስና ኮሚሽን 

ዓ/ህግ 

ሏምላ 14/2003 273 

68.   ወንጀሌና የወንጀሌ ቅጣት የእያንዲንደን ጥፊተኛ 
ግሊዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ውሣኔ 
ሉሰጥባቸው የሚገባ ስሇመሆኑ 

 የጉምሩክ ህግን በመተሊሇፇ ጥፊተኛ የተባለ ሰዎች 

48956 እነ ወ/ሮ ፌኖተ 
ፃዴቅ አበራ 

እና 
የጉምሩክ ዓ/ህግ 

መጋቢት 
10/2002 

276 
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/ተከሳሾች/ ሊይ የሚጣሇው የገንዘብ መቀጮ 
በእያንዲንደ ጥፊተኛ ሊይ ስሇመሆኑ 

የወንጀሌ ህግ ቁ. 41, 32/1/ሀ/ 
አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 73/1/ 
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/ 

69.  አንዴ ሰው በወር ዯመወዝ ከሚያገኘው ገቢ ውጪ 
ላሊ ህጋዊ የገንዘብ ምንጭ እንዲሇው ሇማስረዲት 
ባሌቻሇበት ሁኔታ በሚሉዮን የሚቆጠር ሀብትና 
ንብረት ባሇቤት መሆኑ ምንጩ ያሌታወቀ ገንዘብ ይዞ 
በመገኘት የሙስና ወንጀሌ የሚያስጠይቀው ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 419 

58514  አቶ ሃንካራ 
ሃርቃ ሃያሞ 

እና 
የዯ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ
/ሥ/ፀ/ሙ/ኮ/ዓ/

ህግ 

ጥር 09/2003 278 

70.  የንግዴ ፇቃዴ መብትን መጣስ በአዋጅ ቁ. 501/98 
መሰረት የወንጀሌ ተጠያቂነትን ስሇሚያስከትሌበት 
አግባብ 

69899  እነ ዮሴፌ 
ሀይለ ጠቅሊሊ 

ንግዴ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበ

ር /ሁሇት 
ሰዎች/  
እና 

የፋዳራሌ 
ዓቃቤ ሔግ 

ሏምላ 29/2003 280 

71.  በአሽከርካሪነት ሥራው ማዴረግ የነበረበትን ጥንቃቄ 
ሳያዯርግ ቀርቶ በላሊ ሰው ሊይ የሞት አዯጋ ያዯረሰ 
ሰው በወንጀሌ ህግ ቁጥር 543/2/ የሚጠየቅ 
ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 543/1/, /2/, /3/, 59/1/ 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 113 

55649 ኤሌያስ ዱጋ 
እና 

የፋዳራሌ 
ዓ/ሔግ 

መጋቢት 
06/2003 

286 

72.  የወንጀሌ ክስ ቀርቦ ተከሳሹ እንዱከሊከሌ በሚሌ 
በፌ/ቤት ብይን የተሰጠ መሆኑ ጉዲዩ የመጨረሻ 
ፌርዴ እንዯተሰጠበት በመቁጠር የሰበር አቤቱታ 
ሉቀርብበት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

59537 አነዚር 
ኢብራሂም 

እና      
የቤ/ጉ/ክ/ስ/ፀ/
ሙስና ኮሚሽን 

ሚያዝያ 19/2003 291 

73.  አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት በእርግጥም ተጀምሯሌ 
/ተፇጽሟሌ/ ሇማሇት የሚቻሇው የተዯረገው ተግባር 
በማያጠራጥር ሁኔታና በቀጥታ ወንጀለን ሇመፇፀም 
ወዯታሰበሇት ግብ ሇማዴረስ የተዯረገ መሆኑን 
ሇማረጋገጥ ሲቻሌ ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 27/1/ 540 555/ሀ//ሇ/ 

63727 ፊሲሌ ታምራት  
እና 

የሏዋሳ ከተማ 
ከፌተኛ 

መርማሪ ከሳሽ 

ሰኔ 13/2003 293 

           ፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት                              296                             
74.  በፌ/ቤቶች ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር ትዕዛዝ 

የተሰጠው ተከራካሪ ወገን ጥሪ ተሌኮሇት ቀርቦ 
መሌሱን አሌሰጠም በሚሌ ምክንያት ከክርክሩ ውጪ 
እንዱሆን የሚሰጥ ትዕዛዝ በክርክሩ ውስጥ ያለ 
ላልች ወገኖችን መብት የሚያጣብብና የሥነ-ሥርዓት 
ህግን የሚጥስ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70, 41/3/, 199 

53844 የወ/ሮ ቅጅነሽ 
አነስታሌ 

ወራሾች /ሦስት 
ሰዎች/  
እና 

የአዱስ አበባ 
ከተማ 

መስተዲዯር 
ስራና ከተማ 
ሌማት ቢሮ  

ጥቅምት 18/2003 297 

75.  በፌርዴ ሇላሊ ሰው የተሊሇፇ ንብረት የእኔ ነው በሚሌ 
የሚቀርብ አቤቱታ ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 418, 421, 455 

50835 እነ አቶ ምናሴ 
ኢትሶ /ሁሇት 

ሰዎች/ 

ጥቅምት 16/2003 300 
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እና 
ወ/ሮ ፊንታዬ 

ተረፇ 
76.   የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ እንዯ ፌ/ቤት የዲኝነት 

አካሄዴ ሁሌጊዜ ጥብቅ የሆነ የሙግት ሥርዓትን 
ተከትል ጉዲዩን ማየት የላሇበት ስሇመሆኑ 

 የግሌግሌ ጉባኤ ጉዲዩን ሇማየት ሉከፇሌ የሚገባውን 
የገንዘብ መጠን በተመሇከተ ተገቢ ነው ብል 
ያመነበትን ያህሌ ሉወስን ስሇመቻለ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 318/5/, 317/1/ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3345  

52942 አቶ ገብሩ ኮሬ  
እና 

አቶ አመዱዮ 
ፋዳሬቼ  

ጥቅምት 18/2003 303 

77.  ተከራካሪ ወገኖች የሚሟገቱበት ጉዲይ የሌዩ አዋቂ 
ምስክርነትና ማብራሪያ የሚያስፇሌገው ሆኖ 
በሚገኝበት ጊዜ ፌርዴ ቤቶች ይህ እንዱፇፀም ማዴረግ 
ያሇባቸው ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136/1/ 

48608 ወጋገን ባንክ 
አ.ማ 
እና 

አቶ ሃብቶም 
ረዘነ  

ህዲር 02/2003 306 

78.    ተከራካሪ ወገኖች እንዱሰሙሊቸው የሚቆጥሯቸው 
የሰው ማስረጃዎች የማሰረዲት ብቃት ሉታወቅ 
የሚችሇው ቃሊቸው ከተሰማ በኋሊ ስሇመሆኑ 
  የተቆጠሩ ማስረጃዎች የማስረጃ አግባብነትና 
ተቀባይነት መርህ (relevancy and admissibility) 
ካሌከሇከሇ በስተቀር በዝርዝር ሉሰሙ የሚገባ 
ስሇመሆኑ 
  በሰው ማስረጃነት የተቆጠረ ኦዱተር በኦዱት ሪፕርት 
ሊይ ከተመሇከተው ውጪ /የተሇየ/ ሉያስረዲ አይችሌም 
በሚሌ ምክንያት ሉሰማ አይገባም ሉባሌ የማይገባ 
ስሇመሆኑ  

49502 የኢትዮጵያ 
የእህሌ ንግዴ 

ዴርጅት  
እና 

እነ መርዕዴ 
ተፇራ /ስዴስት 

ሰዎች/ 

ህዲር 01/2003 309 

79.   መጥሪያ በጋዜጣ ጥሪ ሉዯረግ የሚገባው ላልች 
አግባብነት ያሊቸው የመጥሪያ አሊሊክ መንገድች 
ቅዯም ተከተሊቸውን በጠበቀ መሌኩ ከተከናወኑ 
በኋሊ ስሇመሆኑ 

 መጥሪያ በአግባቡ ዯርሷሌ ሇማሇት የሚሊክሇት ሰው 
ስም በተሟሊ ሁኔታ ተገሌጾ መሊክ ያሇበት ስሇመሆኑ  

 መጥሪያ በህጉ አግባብ እንዱዯርሰው ሳይዯረግ 
በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ ትዕዛዝ የተሰጠበት ወገን 
ትዕዛዙ እንዱነሳሇት የሚያቀርበው አቤቱታ ተገቢነት 
ያሇው ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 94-110, 7870/ሀ/ 

53113 እነ ወ/ሮ 
አበበች በጅጋ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

እና 
ድ/ር ተስፊዬ 

አካለ 

ህዲር 03/2003 311 

80.  በዋናው ክርክር ሊይ በተሰጠ ፌርዴ መብቱ የተነካበት 
ሰው በፌርዴ አፇፃፀም ወቅት መብቱ ከተነካበት ሰው 
በተሇየ ሥነ ሥርዓት ተቃውሞ ማቅረብ የሚገባው 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 418, 419 

53607 የምጥን መንዯር 
መኖሪያ ቤቶች 
የህብረት ስራ 

ማህበር  
እና 

እነ ወ/ሮ ባየች 
አይገምት 

/ሦስት ሰዎች/ 

ህዲር 14/2003 315 

81.  አስቀዴሞ የተሰጠን ውሣኔ ሇማስነሳት መቃወሚያ 
ማቅረብ የሚችሌ ወገን በክርክሩ መግባት የሚገባው 
ሆኖ ነገር ግን ተካፊይ ያሌነበረ እንዯሆነ 
ባሌተካፇሇበት ክርክር የተሰጠውን ፌርዴ መቃወም 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 41 

42714 የአዱስ አበባ 
ከተማ 

አስተዲዯር 
የፌትህና ህግ 
ጉዲዮች ቢሮ 
እና     እነ 

ህዲር 08/2003 318 
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የሸቀጣ ሸቀጦች 
ጅምሊ ንግዴና 
አስመጪ 

ዴርጅት /ሦስት 
ሰዎች/ 

82.  ከሳሽ የሆነ ወገን ያቀረበው ክስ ውዴቅ በተዯረገበት 
ሁኔታ ተከሳሽ የዲኝነት ክፌያውን ሇከሳሽ እንዱከፌሌ 
የሚዯረግበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 215, 462 

46281 ወ/ሮ አበባዬ 
አቢ ዯራወርቅ 

እና 
ይገረም ፇዬ 

ታህሳስ 28/2003 320 

83.   ሌዩ ዕውቀትና ክህልትን መሰረት በማዴረግ አንዴ 
ጉዲይ ተመርምሮ የተሰጠ የሙያ አስተያየት 
ሉስተባበሌ የሚችሇው በጉዲዩ ሊይ የተሻሇ የሙያ 
እውቀትና ክህልት ባሇው ባሇሙያ ጉዲዩን መርምሮ 
በሚሰጠው አስተያየት ስሇመሆኑ 

 አንዴን ሰው ሇማጓጓዝ ውሌ የተዋዋሇ ሰው በጉዞ 
ወቅት በተጓዡ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ሉከፌሌ 
የሚገባው የካሣ መጠን ከብር 40,000 መብሇጥ 
የላሇበት ስሇመሆኑ 

 የጉዲት ካሣ መጠኑ ከብር 40,000 ሉበሌጥ 
የሚችሇው በንግዴ ህግ ቁ. 599 የተመሇከተው 
መስፇርት መሟሊቱ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136/1/ 
የንግዴ ህግ ቁ. 597/1/ 

47960 አቶ ታከሇ 
ባሌቻ 
እና 

ወ/ሮ አዜብ 
ፀጋዬ 

ታህሳስ 12/2003 322 

84.   የበሊይ ፌርዴ ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሉሽር 
የሚችሇው ህጋዊና በቂ ምክንያት ሲኖረው ብቻ 
ስሇመሆኑ  

 በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች 
የበሊይ ፌርዴ ቤት ውዴቅ ሇማዴረግ የሚችሇው 
የማይቀበሌበትን ምክንያት በውሣኔው ሊይ በግሌጽ 
በማስፇር እንጂ በዯፇናው “በተገቢው 
አሌተረጋገጡም” የሚሌ ምክንያት በመስጠት ብቻ 
ስሊሇመሆኑና በዚህ መሌክ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔን 
በመሻር የሚሰጥ ፌርዴ አግባብነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 341 እና ተከታዮቹ 

58540 ኪዴስ ሉንክ 
ኢንተርናሽናሌ  

እና 
ሲስተር ገነት 
ወንዴሙ  

ጥር 27/2003 326 

85.  ሁሇት ተከራካሪ ወገኖች አንዯኛው በላሊኛው ሊይ 
የፌርዴ ባሇመብት ሆነው የአፇፃፀም አቤቱታው 
በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች በቀረበ ጊዜ በፌርዴ የበሰሇው 
ገንዘብ በመቻቻሌ እንዱፇፀም በሚሌ በአንዴ ፌርዴ 
ቤት ተጠቃል እንዱታይ ሇማዴረግ የሚሰጥ ትዕዛዝ 
አግባብነት ያሇውና ህጋዊ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 397 

57378 ወ/ሮ አስቴር 
አርአያ 
እና 

ወ/ሮ አምሳሇ 
ፀሏይ 

ጥር 23/2003 329 

86.  በባንክ በኩሌ ከተሊከ ገንዘብ ጋር በተገናኘ በአግባቡ 
ሇተሊከሇት ሰው አሌዯረሰውም በሚሌ የሚቀርብ 
አቤቱታ በሊኪው ወይም በተሊከሇት ሰው ስም ክስ 
ቀርቦ ከተወሰነ በኋሊ በላሊኛው 
/በሊኪው/በተሊከሇት/ሰው/ ስም የሚቀርብ አቤቱታ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥህ/ቁ. 5 የሚታገዴ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 

51223 ዲሽን ባንክ 
አ.ማ  
እና 
ወ/ሮ 

ሀመሌማሌ 
መኮንን 

የካቲት 24/2003 332 

87.  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 አቤቱታ እንዱያቀርብ 
ተፇቅድሇት ክርክር ተካሂድ ውሣኔ የተሰጠበት ወገን 
በዴጋሚ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447 ”ን” መሰረት 

53421 ወ/ሮ ወርቅነሽ 
ዋሴ 
እና 

የካቲት 22/2003 335 
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በማዴረግ የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418, 447, 354 

አቶ ባንተይርጋ 
ወርቁ 

88.  በመጀመሪያ በቀረበ የክስ መከሊከያ መሌስ 
ያሌተካተተን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ መሌስ 
እንዱሻሻሌ በሚሌ ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መነሻነት 
ተካትቶ ሲቀርብ ተቀባይነት ሉያገኝ የሚችሌበት የህግ 
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 91, 244  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1856 

55973 ወ/ሮ አፀዯ ኤድ  
እና  

አቶ ትኩ 
ዋቅሹም 

የካቲት 21/2003 339 

89.   ላልች ሰዎች ተከራካሪ በሆኑበት ጉዲይ ንብረትን 
አስመሌክቶ በፌርዴ ቤቱ የተሰጠ የማገጃ ትዕዛዝ 
ይነሳሌኝ በሚሌ አቤቱታ አቅርቦ ውዴቅ 
የተዯረገበት ሰው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሰረት 
ፌርዴ ከተሰጠ በኋሊ የሚያቀርበው አቤቱታ 
ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ 

 አንዴ ክርክር መጀመሩን ያወቀ ወገን የክርክሩን 
ውጤት ጠብቆ መብቱን የሚነካበት ሆኖ ባገኘው 
ጊዜ ከውሣኔው በኋሊ የሚያቀርበው አቤቱታ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሰረት ተቀባይነት 
የላሇው ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 153/3/, 418-421  

56795 አቶ ሙባረክ 
ከዴር  
እና 

እነ ሚስተር 
ኑዋምባ ሲርር 
/አምስት ሰዎች/ 

የካቲት 21/2003 342 

90.  ፌርዴ ቤቶች ከውሣኔ ሉዯርሱ የሚገባው የተከራካሪ 
ወገኖችን የመሰማት፣ የመከሊከሌ ብልም በእኩሌነት 
መርህ የመዲኘት መብት በጠበቀ መሌኩ ስሇመሆኑ 

52546 እነ አቶ በቀሇ 
አማረ /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና     ወ/ሮ 
ብዙነሽ ግርማ 

ታህሳስ 13/2003 347 

91.  ክስ ሇመስማት ቀጠሮ ከተሰጠ በኋሊ ያሌቀረቡ 
ከሳሾችን ከክርክሩ ውጪ እንዱሆኑ በማሇት ትዕዛዝ 
የሰጠ ፌ/ቤት /ችልት/ በራሱ ተነሳሽነት አስቀዴሞ 
የሰጠውን ትዕዛዝ በማንሳት ከክሱ ውጪ የሆኑትን 
ከሳሾች የክሱ አካሌ በማዴረግ የሚሰጠው ውሣኔ 
ከሥነ ሥርዓት ህግ ውጪ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73, 74, 78 

55078 ማበርፊይዴ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበ

ር 
እና 

እነ አሸናፉ 
አሇሙ /ዘጠኝ 

ሰዎች/ 

ታህሳስ 25/2003 350 

92.  የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 377 ተፇፃሚ ሉዯረግ የሚችሌበት 
አግባብ 
 
 

52193 የኮንስትራክሽን 
እና ቢዝነስ 
ባንክ አ.ማ 

እና 
እነ ወ/ሮ 
መዴሀኒት 

ሃይለ /ሁሇት 
ሰዎች/ 

ታህሳስ 27/2003 352 

93.  ክርክሩ በላሇበት እንዱቀጥሌ የተዯረገበት ተከሳሽ 
በተከታዩ ቀነ ቀጠሮ ቀርቦ በቂ ሆኖ በሚገመት እክሌ 
ምክንያት በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ያሇመቅረቡን 
ካስረዲ መከሊከያውን አቅርቦ የመከራከር መብት 
የሚኖረው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 72, 78/1/ 

61846 ወ/ሮ ፊጡማ 
ጀማሌ 
እና 

ወሮ ፊጡማ 
አስማን 

ግንቦት 29/2003 355 

94.  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 እና 418 መሰረት በተሰጠ 
ፌርዴ ሊይ ተቃውሞ የሚቀርብበት ሥርዓት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 359, 418, 222, 223, 
137/3/  

55842 የኦሮሚያ 
ከተሞች ፔሊን 
ኢንስቲትዮት  

እና 

መጋቢት 
23/2003 

358 

www.abyssinialaw.com



640 
 

እነ አቶ ካሣ 
ጭርሳ /አራት 

ሰዎች/ 
95.  በፌ/ብሓር ክርክር ፌ/ቤት አንዴን ጉዲይ /ጭብጥ/ 

ሇማስረዲት የሚቀርብን የሙያ ምስክርነት (expert 
witness) ውዴቅ በማዴረግ ባሇሙያ ባሌሆኑ 
ምስክሮች የተሰጠ የምስክርነት ቃሌን ሉቀበሌ 
የሚችሇው ይህን ሇማዴረግ የሚያስችሌ በቂ እና 
አሳማኝ ምክንያት ሲኖር ብቻ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136/1/ 

65930 የሱ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበ

ር 
እና 

እነ አቶ ዯጀኔ 
በቀሇ /ሁሇት 

ሰዎች/ 

ሰኔ 14/2003 362 

96.  ከኢትዮጵያ ውጪ በሚገኝ ፌርዴ ቤት የተሰጠ ፌርዴ 
በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች እውቅና ሉሰጠው ወይም 
ተቀባይነት ሉኖረው የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 456-461 

59953 ወ/ሮ አሇምነሽ 
አበበ 
እና 

አቶ ተስፊዬ 
ገሰሰ 

ሰኔ 02/2003 365 

97.   በህግ የተቀመጠው የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ካሇፇ 
በኋሊ የይግባኝ አቤቱታ ሇማቅረብ እንዱፇቀዴ 
የሚቀርብ አቤቱታ ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ 

 ይግባኙ በጊዜው ሉቀርብ ያሌቻሇው የባሇጉዲዩ 
ጠበቃ፣ነገረፇጅ ወይም ወኪሌ የሆነው ሰው 
ባሇመቅረቡ ወይም ከነዚህ ሰዎች ጋር በተያያዘ 
በተከሰተ ጉዴሇት መሆኑ ከታወቀ የማስፇቀጃ 
አቤቱታው በበቂ ምክንያት የተዯረገ ነው ሇማሇት 
የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 326/2/ /1/ 323/2/ 325 

57360 አፌሪካ 
ኢንሹራንስ 

አ.ማ 
እና 

የኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ 

ሏምላ 15/2003 369 

98.  በአንዴ በመካሄዴ ሊይ ባሇ የፌርዴ ቤት ክርክር 
ተሳታፉ ሇመሆን ጥያቄ አቅርቦ በብይን ውዴቅ 
የተዯረገበት እና በላሊ መዝገብ ክስ መስርቶ መብቱን 
እንዱያስከብር በሚሌ ትዕዛዝ የተሰጠበት ወገን በዚህ 
ትዕዛዝ መሰረት አዱስ መዝገብ በማስከፇት ወይም 
በላሊ መዝገብ በመግባት የክርክር ተሳታፉ ከመሆን 
የሚያግዯው ነገር የላሇ ስሇመሆኑ ወይም ጉዲዩ 
አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሇማሇት የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 

62173 ወ/ሪት 
ቤተሌሄም 
ታዯሰ 
እና 

እነ ወ/ሮ ሃና 
ታዯሰ /ሦሰት 

ሰዎች/ 

ሏምላ 11/2003 371 

99.  ግሌጽነት የጏዯሇው ክስ /አቤቱታ/ በቀረበ ጊዜ ክሱ 
በተከራካሪዎች አነሳሽነት ወይም ፌ/ቤቱ በራሱ ክሱ 
እንዱሻሻሌ ሳይዯረግ በዯፇናው የቀረበን የይገባኛሌ 
ጥያቄ ሊይ የሚሰጥ ፌርዴ ተገቢነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 91/1/ 

63699 አፓኖ 
ኢንጂነሪንግ 
ኮንስትራክሽን 

ዴርጅት 
እና 

አቶ ጥሩነህ 
ይመር 

ሏምላ 15/2003 375 

100.  ፌ/ቤቶች በባንክ ሇተሰጠ ብዴር መያዣነት የተሰጠ 
ንብረትን በአዋጅ ቁ. 97/90 ባንኩ ሲረከበው በብዴሩ 
ገንዘብ እና በንብረቱ ወቅታዊ የዋጋ ግምት መካከሌ 
ያሇውን ሌዩነት ማስሊት አስፇሊጊ መሆኑን ባመኑ ጊዜ 
ይህንን ሇማዴረግ ሌዩ የሂሳብ አዋቂ (expert 
witness) በመመዯብ ሇጉዲዩ እሌባት ሉሰጡ የሚገባ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136/1//2/ 

61227 የኢትዮጵያ 
ሌማት ባንክ 

እና 
እነ አቶ ኃይለ 
አምቦ /ሁሇት 

ሰዎች/ 

ሏምላ 14/2003 377 

101.   በፌርዴ ቤት የእግዴ ትዕዛዝ የተሰጠበትን 
የማይንቀሳቀስ ንብረት በተመሇከተ የእግደ ትዕዛዝ 

61637 ድ/ር አሌሐሴን 
በዴሌገዋዴ 

ሏምላ 11/2003 380 
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ተጥሶ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ 
ፉት በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሇሦስተኛ ወገን 
በተሊሇፇ ጊዜ ሉኖር ስሇሚችሌ ውጤት 

 እግደ ተጥሶ በተከናወነው ተግባር መብቱ 
የተጏዲበት ሰው የእግደን ትዕዛዝ በጣሰው ወይም 
እንዱጣስ ምክንያት በሆነው አካሌ ሊይ ተገቢውን 
አቢቱታ በማቅረብ መብቱን ሇማስከበር የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 156 
አዋጅ ቁ. 334/95 አንቀጽ 15/2/ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1204, 1206, 1184, 1185, 1195 

እና 
እነ ወ/ሮ ገነት 
ሏዴጏ /ሁሇት 

ሰዎች/ 

102.  በውጭ አገር የተሰጠ ፌርዴ በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤት 
እውቅና ካሌተሰጠው በስተቀር በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ 
የቀረበ አቤቱታ አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሉባሌ 
የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

54632 ወ/ሮ ራውዲ 
ሙሜ 

       እና  
አምባሳዯር 
አብዯሊ 
አብዴራህማን 

ግንቦት 29/2003 385 

103.  የኤክስፏርት ማስረጃ ሙለ እምነት ሉጣሇበት 
የሚችሌ ማስረጃ ስሊሇመሆኑ 

43453 አንበሳ የከተማ 
አውቶብስ 
አገሌግልት 
ዴርጅት  
እና 

እነ ወ/ሮ 
ዘነበወርቅ ከበዯ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

ህዲር 15/2002 388 

104.  የባሇሙያ ማስረጃ ፌፁም ስሊሇመሆኑና ከላልች 
ማስረጃዎች ጋር ተገናዝቦ ብቃቱና ተአማኒነቱ 
ሉመዘን የሚገባ ስሇመሆኑ 

14981 የኢትዮጵያ 
ሌማት ባንክ  

እና      ወ/ሮ 
ሀዋ መሏመዴ 

ግንቦት 04/1998 391 

105.  በህግ /ፌርዴ/ ኃይሌ የተወሰዯ ንብረት ሉመሇስ 
የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349/1/ 

44238  አቶ ማሞ 
ዯምሴ /ሦስት 

ሰዎች/ 
እና 

እነ አቶ 
አያላው 

ገ/እግዚአብሄር 
/ሦስት ሰዎች/ 

ጥር 09/2003 393 

106.  ከሀራጅ ሽያጭ ጋር በተያያዘ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447 
እና 453 ትርጉምና ሉፇፀሙ  የሚችለበት አግባብ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447, 453 

56130  ሉሲ ታነሪ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበ

ር 
እና 

እነ መአዛ 
አስፊው /ሦስት 

ሰዎች/ 

ጥር 26/2003 397 

107.   ክስ ሇመስማት በተቀጠረበት ዕሇት ሇመቅረብ 
ያሌቻሇው በቂ ሉባሌ በሚችሌ እክሌ /ችግር/ 
ምክንያት መሆኑን ያስረዲ ተከሳሽ በላሇበት ጉዲዩ 
እንዱታይ በሚሌ የተሰጠው ትዕዛዝ እንዱነሳሇት 
የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ 

 “በቂ ምክንያት” በሚሌ የሰፇረው ሃረግ ሉተረጏም 
የሚገባው ተከሳሹ ቀና ሌቦና ያሇው መሆኑንና 
የተሇያዩ አግባብነት ያሊቸው ነባራዊ ሁኔታዎችን 

54080 እነ አቶ ሊሌ 
ሮሊንዴ ቻፔ 

ማን 
እና 

አቶ ዜና 
ወ/ማሪያም 

ጥቅምት 19/2003 401 
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ከግምት ውስጥ በማስገባት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/, 72, 78/1/  

108.  የሌዩ አዋቂ ምስክሮች በፌ/ቤት የሚሾሙበት፣ የሙያ 
ግዳታቸውን የሚያከናውኑበት እና ፌ/ቤቶችም 
የሚቀርበውን ሙያዊ ምስክርነት ሉቀበለ የሚችለበት 
አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136 

44522 ጭሊል ስራ 
ተቋራጭ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበ
ር 
እና 

አፌሪካ 
ኢንጂነርስ 

ኮንስትራክሽን 

ታህሳስ 15/2003 404 

109.  ክስ የቀረበበት ጉዲይ ሇቃሌ ክርክር /ሇመስማት/ 
በተቀጠረበት ዕሇት ከሳሽ የሆነ ወገን በመቅረቱ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73 መሰረት የተዘጋ መዝገብን 
መነሻ በማዴረግ በቀጥታ ይግባኝ ሇማቅረብ የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73 74/2/ 

58487 ወ/ሮ አባይነሽ 
ገ/ህይወት 

እና 
ወ/ሮ እታገኝ 

ዯሳሇኝ 

መጋቢት 
22/2003 

407 

110.  በፌ/ቤት በተሰጠ ፌርዴ ሊይ የይግባኝ አቤቱታ 
ሇማቅረብ  የተቀመጠው የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌ 
ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌበትና የቀን አቆጣጠር ስላት 
ተፇፃሚ የሚዯረግበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 323/2/ 

59085 ወ/ሮ ብርሃኔ 
አደሊ 
እና 

ግርማ አብዱሳ 

መጋቢት 
05/2003 

410 

111.  ተከራካሪ ወገኖች የሚያቀርቡት የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያዎች ሊይ ብይን ሳይሰጥ በማሇፌ የሚሰጥ 
ውሣኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 244/2/ ሠ, 234 

59294 አቶ በቀሇ ጃፊር 
እና 

እነ ወ/ሮ 
ሙለነሽ ማሞ 

መጋቢት 
19/2003 

413 

112.  አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ጉዲይ ጋር በተያያዘ “ቀጥተኛ 
የፌሬ ነገር ጭብጥ” በሚሌ የተቀመጠው ሃረግ 
ትርጉም  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 244/2/ 

62330 አቶ አደኛ 
አጃው 
እና 

ቀስቅስ አየነው 

ሚያዝያ 03/2003 416 

              ባንክና ኢንሹራንስ                                  419                                         
113.  በባንክ ከተቀመጠ ገንዘብ ጋር በተያያዘ ትክክሇኛው 

ገንዘብ አስቀማጭ ከሆነ ሰው ውጭ ሇሆነ ሰው ገንዘብ 
ወጪ ተዯርጏ የተከፇሇ እንዯሆነ ባንኩ በሃሊፉነት 
ሉጠየቅ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ ያሊዯረገ ወይም 
የባንኩን የተሇመዯ አሰራር ሳይከተሌ የሰራ መሆኑ 
ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ 

41535 የኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ  

እና 
እነ ግልሪ 

ኃሊ/የተ/የግ/ማህ
በር /አራት 
ሰዎች/ 

ጥቅምት 03/2003 420 

114.  በንግዴ ህጉ የመዴን ሰጪን ግዳታና ኃሊፉነት 
በተመሇከተ የቀረቡ ዴንጋጌዎች መዴን ሰጪው 
ከመዴን ገቢዉ ጋር አንዲንዴ ኃሊፉነቶችን ሇማስቀረት 
በሚሌ ከተስማሙባቸው ዴንጋጌዎች ጋር ተገናዝበው 
ሥራ ሊይ መዋሌ ያሇባቸው ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁጥር 664/1/ 

50199 ግልባሌ 
ኡንሹራንስ 
ኩባንያ 
እና 

አቶ አያላው 
ወርቁ 

ታህሳስ 27/2003 423 

115.   ባንኮች ሊበዯሩት ገንዘብ በመያዣነት የያዙትን 
የማይንቀሳቀስ ንብረት በዕዲ መክፇያነት በሏራጅ 
ሇመሸጥ የተሰጣቸውን ስሌጣን በተግባር ሲያውለ 
ህግን በመተሊሇፌ በባሇዕዲው ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት 
ተጠያቂነት ያሇባቸው ስሇመሆኑ 

 በመያዣነት የተያዘውን ንብረት በሏራጅ ሇመሸጠም 
የፌርዴ ቤት ውሣኔ ወይም ፇቃዴ 
የማያስፇሌጋቸው ስሇመሆኑ 

65632 ህብረት ባንክ 
አ.ማ 
እና 

አቶ አሉ አብደ 

ሏምላ 13/2003 427 
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 አበዲሪ የሆነ ባንክ በአዋጅ ቁ. 97/90 የተሰጠውን 
ስሌጣን /መብት/ ትቷሌ (waive)  ሉባሌ 
ስሇሚችሌበት አግባብ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 394-449 
አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 3, 6 

116.  መዴን ገቢ የሆነ ወገን ጉዲት የዯረሰበትን መዴን 
የተገባሇት ንብረቱ ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ 
ሉጠገንሇት /ሉካስ/ ያሌቻሇ መሆኑን በተረዲ ወቅት 
በዚህ ምክንያት ሉከሰት የሚችሇውን የጉዲት ኪሣራ 
ሇመቀነስ አስፇሊጊ የሆኑ ተግባራትን የመፇፀም ግዳታ 
ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1802 

47076  አፌሪካ 
ኢንሹራንስ 
/አ.ማ/ 
እና 

ወ/ሮ ጣይቱ 
አመዳ 

መስከረም 
25/2003 

430 

117.  ግዳታውን ሇመፇፀም ያሌቻሇን ተበዲሪ ንብረት አበዲሪ 
ባንክ በአዋጅ  ቁ. 97/90 በንብረቱ ግምት ከተረከበ 
በኋሊ ቀሪውን ዕዲ በተመሇከተ የሚያቀርበው ጥያቄ 
በይርጋ ይታገዲሌ ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1846 

56010  የኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ  

እና 
እነ ቃዴሮ ኑሬ 

ሏምላ 29/2003 435 

              የዲኝነት ስሌጣን                                    408                                              
118.   የሉዝ ውሌ እንዱቋረጥ ሉዯረግ የሚችሌበት 

አግባብ እና ሉከተሌ የሚችሇው ውጤት 
 የሉዝ ውሌ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ የመብት 

ጥያቄ በአ.አ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች የሚታይ 
ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 455/97 አንቀጽ3/2/ 
አዋጅ ቁ. 272/94 አንቀጽ 2/7/, 15/1/ /ሇ/ 

54697 አዱስ 
ኢንተርናሽናሌ 

አካዲሚ  
እና 

እነ አቶ 
ሃይማኖት አበበ 
/ዘጠኝ ሰዎች 

መስከረም 
24/2003 

439 

119.   ከአዋጅ ውጪ የማይንቀሳቀስ ንብረት ተወስድብኛሌ 
በሚሌ በቀረበ አቤቱታ መነሻነት 
የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በህጉ አግባብ 
የሚሰጠው ውሣኔ እንዯ ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ሉቆጠር የሚችሌና ሇአፇፃፀም የሚቀርብ ስሇመሆኑ  

 አንዴን ጉዲይ የማየት ስሌጣን ከፌርዴ ቤት ውጪ 
ሇሆነ አካሌ የተሰጠ በመሆኑ በዚህ አካሌ እየታየ 
ባሇበት ተመሳሳይ ወቅት በፌርዴ ቤት ሉታይ 
የማይገባ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 110/87 
አዋጅ ቁ. 193/92 
አዋጅ ቁ. 572/2000 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 8 

48316 ወ/ሮ ዘነበች 
ተመስገን 

እና 
የመንግስት 

ቤቶች ኤጀንሲ 

ጥቅምት 04/2003 444 

120.   የፋዳራሌ ጉዲይን በውክሌና ስሌጣን ተመሌክቶ 
በክሌሌ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የተሰጠበትን ጉዲይ 
መሰረት በማዴረግ የይግባኝ አቤቱታ ማቅረብ 
ስሇሚቻሌበት ሁኔታ /አግባብ/ 

 የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ 
በሚነሳ ክርክር ሊይ እንዯ ፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ብልም በይግባኝ ዯረጃ ባሇ ክርክር ዯግሞ እንዯ 
ፋዳራሌ ይግባኝ ሰሚ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሆኖ 
የፋዳራሌ ጉዲዮችን ሇማስተናገዴ የሚያስችሌ 
የውክሌና ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ  

 አዋጅ ቁ. 322/95 የተወሰኑ የክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤቶች በህገ መንግስቱ ተሰጥቷቸው የነበረውን 
የፋዳራሌ ጉዲዮችን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣናቸው 

54577  
የኢትዮጵያ 

መዴን ዴርጅት  
እና 

አቶ ሰሇሞን 
ያቆብ  
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የማስተናገዴ የውክሌና ስሌጣንን ብቻ የሚያስቀር 
እንጂ በይግባኝ  ያሊቸውን ስሌጣን ጭምር 
የሚያስቀር ስሊሇመሆኑ  

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80/2/, /5/ 
አዋጅ ቁ. 322/95 

121.  የአ.አ. ከተማ አስተዲዯር ማኀበራዊ ፌ/ቤቶች 
የፋዳራሌ ተቋማት ተከራካሪ የሆኑበትንና የገንዘብ 
መጠናቸው ከ5ዏዏዏ ብር ያሌበሇጠ የፌ/ብሓር 
ጉዲዮችን ሇማስተናገዴ ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 361/95 
አዋጅ ቁ. 25/88 

56118 የኢትዮጵያ ቴላ 
ኮሙኒኬሽን 
ኮርፕሬሽን  

እና 
ወ/ሮ ወርቅነሽ 
ወ/ማርያም 

 

ህዲር 16/2003 451 

122.  በውጭ አገር መንግስት ሊይ የሚፇፀሙ ወንጀልችን 
የማየት የዲኝነት ስሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 12/1/ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 263, 71 

55299 ዓሇም ገብሩ 
እና 

 የትግራይ 
ዓቃቤ ህግ 

መጋቢት 
19/2003 

454 

123.   የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች በአዋጅ ቁ. 
67/89 ሥር የተዯነገጉ የወንጀሌ ዴርጊቶችን 
የተመሇከቱ ክርክሮችን አይቶ ሇመወሰን ስሌጣን 
ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ 

 ያሇ ንግዴ ፇቃዴ በመነገዴ ወንጀሌ የተከሰሱ 
ሰዎችን በተመሇከተ የቀረበ ክርክርን የአዱስ አበባ 
ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች ሇማየት ስሌጣን 
ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ 

 ሺሻ ጋር በተገናኘ የሚፇፀሙ የዯንብ መተሊሇፌ 
ወንጀልችን አይቶ ሇመወሰን የአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር ፌ/ቤቶች ስሌጣን የላሊቸው ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 67/89 አንቀጽ 46 
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41/2/, 52 

56893 የአቃቂ ቃሉቲ 
ክፌሇ ከተማ 
አቤቱታና 

ምርመራ ክስ 
አቀራረብ ንዐስ 
የስራ ሂዯት  

እና 
እነ ወ/ሪት 
ፌሬህይወት 
ፌቃደ /አስራ 
ሁሇት ሰዎች/ 

 

መጋቢት 
22/2003 

457 

124.   የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች 
ንብረትነታቸው የከተማው አስተዲዯር ሇመሆናቸው 
ክርክር በማይቀርብባቸው ቤቶች ሊይ የሚነሱ 
የይዞታ፣ የኪራይ እና ላልች ክርክሮችን አይተው 
ሇመወሰን ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ 

 የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ከከተማው መሪ ፔሊን ጋር 
እስካሌተያያዘ ዴረስ በከተማው ፌ/ቤቶች የሥረ ነገር 
ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ ስሊሇመሆኑ 

 የሥረ ነገር ስሌጣን ሳይኖር የሚሰጥ ፌርዴ 
እንዲሌተሰጠ የሚቆጠርና ህጋዊ አስገዲጅነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 

 ከቤት ይዞታ ጋር በተገናኘ ሇአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር ፌ/ቤቶች የተሰጣቸው ስሌጣን ሁከት 
ይወገዴሌኝ በሚሌ የሚቀርብ የዲኝነት ጥያቄን 
መሰረት ባዯረገ መሌኩ ሲቀርብ ስሊሇመሆኑ  

አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41/1//4//ረ/ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9 231 /1/ /ሇ/ 

64703 ሻምበሌ 
ሇታይ 

ገ/መስቀሌ 
እና 

በቂርቆስ 
ክ/ከተማ 
ወረዲ 1 
አስተዲዯር 
ጽ/ቤት 

 
 

ሏምላ 29/2003 641 

125.   የፕሇቲካ ተሿሚ የሆነ ሰው ከሥራ ኃሊፉነቱ 
መነሳቱን ተከትል ያሇውን ቅሬታ የመንግስት 
ሰራተኞች አዋጅን መሰረት በማዴረግ ሇአስተዲዯር 
ፌ/ቤት ጉዲዩን አቅርቦ ሉስተናገዴ የሚችሌበት የህግ 
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

63417 አቶ ትዕዛዙ 
አርጋው 
እና 

የቤንሻንጉሌ 
ጉሙዝ ክሌሊዊ 

ሏምላ 15/2003 464 
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 ፌ/ቤቶች በዚህ መሌኩ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን 
ተቀብል ሇማስተናገዴ የሥረ ነገር ስሌጣን 
የላሊቸው ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 12/2/ 
የቤንሻንጉሌ ብ/ክ/መ/የሲቪሌ ሰርቪስ አዋጅ ቁ. 29/95 
አንቀጽ 71 

ም/ቤት 

126.   የኢትዮጵያ የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ከአዋጅ 
ውጩ የተወሰደ ንብረቶችን በተመሇከተ የቀረበን 
ጉዲይ አከራክሮና አጣርቶ የመወሰን ስሌጣን በህግ 
የተሰጠውና ከፌ/ቤት ውጪ ያሇ የዲኝነት አካሌ 
ስሇመሆኑ 

 ውሣኔውን ሇማስፇፀምም አስፇሊጊውን እርምጃ 
ሇመውሰዴ የሚችሌና የሚሰጠውን ትዕዛዝ 
ሇማስፇፀምም ማንኛውም የመንግስት አካሌ 
ተገቢውን ትብብር ማዴረግ ያሇበት ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 110/87 አንቀጽ 74/ሏ/ 7 4 /ሏ/ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371/1/ 
አዋጅ ቁ. 146/91 አንቀጽ 26/2/ 28/2/ 

63627 ሼህ አሽራቅ 
ሰይዴ  
እና 

የቡታጅራ 
ከተማ ቀበላ 
02 አስተዲዯር 

ሏምላ 14/2003 467 

127.  የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች የተጨማሪ 
እሴት ታክስ (VAT) አዋጅን በመተሊሇፌ የሚፇፀሙ 
የወንጀሌ ጉዲዮችን ሇማየት ስሌጣን ያሌተሰጣቸው 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 52/4/ /5/ 41/2/ 
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 96 
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 49 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 349/1/ 

59723 አብደሌፇታህ 
መሏመዴ 

እና  
ኮሌፋ ቀራኒዮ 
ክ/ከተማ ፌትህ 

ጽ/ቤት 

ሰኔ 16/2003 471 

128.   የንግዴ አሰራር አጣሪ ኮሚሽን ያሌተገባ የንግዴ 
ውዴዴርን በሚመሇከት የሚነሳውን ክርክር 
የመዲኘት ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 

 ከንግዴ ምሌክት ጋር በተያያዘ አንዴ ዴርጊት 
ያሌተገባ የንግዴ ውዴዴር ነው ሉባሌ የሚችሌበት 
አግባብ 

አዋጅ ቁ. 329/95 አንቀጽ 10/2/ /ሀ/, 11, 15  
አዋጅ ቁ. 501/98 
የንግዴ ህግ ቁ. 133 

55162  ዩኒሉቭር 
ፑ.ኤሌ.ሲ.ፕር
ት ሰንሊይት 

ሚራሌ ማርሲ 
ሳይዴ 
እና 

ጌት እሸት 
ዱተርጀንት 
ማምረቻ እና 
ማከፊፇያ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበ
ር 

የካቲት 22/2003 473 

129.   አንዴን ጉዲይ ተመሌክቶ ዲኝነት ሇመስጠት 
ሥሌጣን የተሰጠው ሇላሊ የዲኝነት አካሌ ከሆነ 
ፌ/ቤቶች ጉዲዮን የማየት ስሌጣን የማይኖራቸው 
ስሇመሆኑ 

 የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ስሌጣን ሥር 
የሚወዴቅ አይዯሇም በሚሌ በኤጀንሲው 
የተረጋገጠ ጉዲይን ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ሇላሊ 
የዲኝነት አካሌ የተሰጠ ነው በሚሌ ክርክር 
እስካሌቀረበ ዴረስ ፌ/ቤቶች ተቀብሇው ማስተናገዴ 
የሚችለ ስሇመሆናቸው 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 231/1//ሇ/, 9/2/, 244/3/ እና 
328/3/ 
አዋጅ ቁ. 110/87 

37964  እነ አቶ 
መሏመዴ 

ሁሴን የእነ አቶ 
መሏመዴ 

ሁሴን ወራሾች 
/ሦስት ሰዎች/ 

እና 
እነ የመንግስት 
ቤቶች ኤጀንሲ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

 

ጥር 27/2003 476 
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አዋጅ ቁ. 47/67 
130.   በአስተዲዯራዊ ጉዲይ የመጨረሻ ውሣኔ እንዱያገኙ 

በህግ ተሇይተው የተቀመጡ ጉዲዮችን በተመሇከተ 
ፌ/ቤቶች የመዲኘት ስሌጣን የላሊቸው ስሇመሆኑ 

 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ሠራተኞች 
አስተዲዯር የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው 
ዯንብ መሰረት ከሥራ የተሰናበተ ሰራተኛ 
በየትኛውም የፌርዴ አካሌ ውሣኔ ወዯ ሥራ 
የመመሇስ መብት የማይኖረው ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 578/2000 አንቀጽ 19/1/ /ሇ/ 
ዯንብ ቁ. 155/2000 አንቀጽ 37/1/ /2/ 
 

51790   
እነ ወሌዲይ ዘሩ 
/ስሌሳ አንዴ 

ሰዎች/ 
እና 

የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና 
ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን 
ዓ/ህግ 

ግንቦት 16/2003 482 

131.   የንግዴ አሰራር አጣሪ ኮሚሽን ያሌተገባ የንግዴ 
ውዴዴርን በተመሇከተ የሚነሳ ክርክርን የመዲኘት 
ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 

 የንግዴ አሰራር አጣሪ ኮሚሽን ተግባርና ኃሊፉነት 
አዋጅ ቁ. 329/95 አንቀጽ 10/2/ /ሀ/, 3, 15 
አዋጅ ቁ. 501/98 አንቀጽ 49 

47682  አም.ኤ ሸሪፌ 
ኃ.የተ.የግ.ማህበ

ር 
እና 
ታዯሰ 

ኃ.የተ.የግ.ማህበ
ር 
 

መጋቢት 
06/2003 

486 

                        የንግዴ ህግ                                 409                                           
132.  በቼክ ሊይ የተፃፇሇትን ገንዘብ በህጉ በተቀመጠው ጊዜ 

ክፌያ ያሌጠየቀበት ሰው ወይም በይዞታው እያሇ 
የታገዯበት እንዯሆነ ይህንኑ ቼክ እንዯ ተራ ሰነዴ 
በማስረጃነት በማቅረብ ያሊግባብ የመበሌፀግ ክስ 
ሉመሰርት የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ. 799 

40173 አምባሰሌ 
የንግዴ ስራዎች 
ኃ/የተ/የግ/ማህበ

ር 
እና 
አቶ 

አብደሌቃዴር 
ጁሃር 

ጥቅምት 05/2003 491 

133.  የሏዋሊ ወረቀት በይርጋ ስሇሚታገዴበት አግባብ 
የንግዴ ህግ ቁ. 817/1/ /2/, 825 

48242 የኢትዮጵያ 
መዴን ዴርጅት  
እና     እነ 
ቦጋሇ መስቀላ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

ጥቅምት 04/2003 496 

134.  የአክስዮን ማህበር መሥራቾችና የአክሲዮን ዴርሻ 
መብት ጋር በተያያዘ በሚቀርብ አቤቱታ ሊይ የንግዴ 
ህግ ቁ. 416/2/ ተፇፃሚነት የላሇው ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ. 416/2/ 

52269 እነ አቶ ከዴር 
ሀዴ ሁሴን 

/ሁሇት ሰዎች/ 
እና 

 አቶ ጁሀር 
አሌይ 

ጥቅምት 17/2003 499 

135.   ቼክ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ የፌትሏብሓር ክስ 
ሇቼኩ መፃፌ /መውጣት/ ምክንያት ከሆነው ውሌ 
ጋር ተገናዝቦ ሉታይ የሚገባ ስሇመሆኑ 

 ውሌን መሠረት በማዴረግ የተፃፇ ቼክ ላሊው 
ወገን የውሌ ግዳታውን በአግባቡ አሌተወጣም 
በሚሌ ምክንያት ብቻ ቼኩን የፃፇው ወገን በቼኩ 
ከመጠየቅ ነፃ ሉሆን የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የንግዴ ሔግ ቁጥር 717 

55077 ወ/ሮ ጥሩወርቅ 
ዘገኑ 
እና 

አቶ ግዯይ 
አብርሃ 

ህዲር 28/2003 501 

136.  በባህር ሊይ በሚዯረግ የዕቃ ማጓጓዝ ሇዯረሰ ጉዲት 
የሚከፇሌ የጉዲት ካሣ አወሳሰን የባህር ህግ ቁ. 
198/1/ /3/ 

52667 ኒያሊ 
ኢንሹራንስ 
አክስዮን 

ታህሳስ 12/2003 503 
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ማህበር 
   እና  
የኢትዮጵያ 
ንግዴ መርከብ 

137.   የአክስዮን ማህበር አባሌ በመሆን የሚገኝ መብትና 
ጥቅም ሇላሊ ሰው ሉተሊሇፌ የሚችሌበት አግባብ 

 ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ባሇአክሲዮን የሆነ 
ሰው ሊሇበት የግሌ ዕዲ አክሲዮኖቹ /በወቅቱ የገበያ 
ዋጋ/ ተሸጠው እንዱከፇሌ ሇማዴረግ የሚቻሌ 
ስሇመሆኑ 

የንግዴ ህግ ቁ. 522-524 

57288 የኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ 

እና 
እነ አቶ አሸብር 
ታዯሰ /አምስት 

ሠዎች/ 

መጋቢት 
19/2003 

506 

138.  በባህር ሊይ በሚዯረግ የዕቃ ማጓጓዝ ሇሚዯርስ ጉዲት 
የአጓጓዡ የኃሊፉነት አዴማስ 
የባህር ህግ ቁ. 196, 138, 205, 197, 180/3/ 

56480 የኢትዮጵያ 
ንግዴ መርከብ 
    እና  
የኢትዮጵያ 
መዴን ዴርጅት 

ሰኔ 14/2003 512 

139.   የአክስዮን ማህበር ወይም የኩባንያ ሥራ አስኪያጅ 
የሆነ ሰው ዴርጅቱ የሚያዝበት ገንዘብ እንዯላሇው 
እያወቀ በዴርጅቱ ስም በሚያወጣው/ በሚሰጠው/ 
ቼክ በኃሊፉነት ሉያስጠይቀው የሚችሌ ስሇመሆኑ 

 የኩባንያ ሥራ አስኪያጅ በንግዴ ህጉ የተመሇከቱትን 
ዴንጋጌዎች ወይም የኩባንያውን መተዲዯሪያ ዯንብ 
በመጣስ መስራቱ የተረጋገጠ እንዯሆነ ከዴርጅቱ 
ጋር በአንዴነት ወይም እንዯነገሩ ሁኔታ በተናጠሌ 
ሉጠየቅ ስሇመቻለ 

የንግዴ ህግ ቁ. 530 

57932 ተክለ ካሣ 
ገብረየስ 
እና 

ማርኮ ባርዚ 

ሰኔ 30/2003 516 

140.  የንግዴና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 
ሇመስጠት የቀረበው የንግዴ ስም ቀዯም ሲሌ 
ከተመዘገቡ የንግዴ ስሞች ጋር አንዴ አይነት ወይም 
ተመሳሳይና አሳሳች አሇመሆኑን እንዱሁም ሇመሌካም 
ጠባይ ወይም ሥነ ምግባር ተቃራኒ አሇመሆኑን 
ማረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 67/89 አንቀጽ 16/2/ 14 20 
አዋጅ ቁ. 376/96 
የንግዴ ህግ ቁ. 137,138 

58931 የንግዴና 
ኢንዱስትሪ 
ሚኒስቴር 

እና 
ታይገር 

ልጀስቲክ እና 
የንብረት ጥበቃ 
ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር 

ሏምላ 15/2003 518 

141.   ከቼክ ጋር በተያያዘ “የግሌ ግንኙነት” በሚሌ 
የተቀመጠው ሀረግ ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ 

 በቼክ የሚገዯደ ሰዎች ሊይ አውጭው ክስ 
ሇማቅረብ የሚችሇው ቼኩ ከተፃፇበት ቀን አንስቶ 
እስከ አንዴ ዓመት ባሇው ጊዜ ውስጥ ስሇመሆኑ 

 በቼክ በተከሰሰና ሰነደን ይዞ በመጣው ሰው መካከሌ 
ያሇን “የግሌ ግንኙነት” በመቃወሚያነት ሇማቅረብ 
የሚቻሌ ስሇመሆኑ 

 ቼክ የሚሰጥበት ምክንያት በሰጪውና በተቀባዩ 
የሚወሰን እንጂ በህጉ የተዘረዘረ ባሇመሆኑ ቼኩን 
የፃፇው ሰው ቼኩን የሰጠሁት ሇዋስትናነት ነው 
በሚሌ ቼኩን ይዞ በመጣው ሰው ሊይ “የግሌ 
ግንኙነትን” መሠረት በማዴረግ የሚያቀርበው 
መቃወሚያ ቼክ በዋስትና ሉሰጥ የማይችሌ ነው 
በሚሌ ውዴቅ ሉዯረግበት የማይገባ ስሇመሆኑ 

የንግዴ ህግ ቁ. 717/1/-/3/, 855, 881/1/, /ሀ/, 854, 
640,868,752,850,827 - 840 

24435 ሀጂ መሃመዴ 
አዯም  
እና 

አቶ ፌፁም 
ግርማ 

 

የካቲት 04/2000 521 
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142.   ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አባሌ የሆነ ሰው 
ከአባሌነቱ ሇመውጣት የሚችሌበት ብልም ማህበሩ 
ሉመሰረትና ሉፇርስ የሚችሌበት አግባብ 

 የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 244/2/ /ረ/ ተከራካሪ ወገኖች 
አሇመግባባታቸውን በሽምግሌና ስምምነት 
ከመፊታት ጋር ተፇፃሚ የሚዯረግበት አግባብ 

የንግዴ ህግ ቁጥር 510/2/ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 244/2/ /ረ/ 

50537 ሲ/ር መአዛ 
ዮሴፌ 
እና 

ድ/ር ዮሴፌ 
ዯነቀው 

ግንቦት 02/2003 529 

143.   በንግዴ ህጉ ቁጥር 683 “ወኪልች” በሚሌ 
የተመሇከተው የእቃ አስተሊሊፉነት ሥራን ሇጥቅም 
የሚሰሩ ወገኖችን የማያካትት ስሇመሆኑ 

 መዴን ሰጪው ክስ ሉያቀርብባቸው የማይችሊቸው 
ወገኖች ከመዴን ገቢው ጋር የጠበቀ ግንኙነት 
ያሊቸውና ሇራሳቸው ጥቅም ሳይሆን ሇመዴን ገቢው 
ጥቅም የሚሰሩ ወገኖችን ስሇመሆኑ  

የንግዴ ሔግ ቁ. 683/3/   

49295 የኢትዮጵያ 
መዴን ዴርጅት 

እና 
እነ የቻይና 

ዋንቦ 
ኢንጂነሪንግ 
ኮርፕሬሽን 

/ሁሇት ሰዎች/ 

መጋቢት 
22/2003 

535 

                 አእምሯዊ ንብረት                                   543                                        

144.  የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የንግዴ ምሌክት 
እና የንግዴ ስምን አስመሌክቶ ፇቃዴ በሚሰጥበት 
ወቅት የህብረተሰቡን ግንዛቤ በማያዛባና ያሌተገባ 
የንግዴ ውዴዴር እንዲይከሰት ተገቢውን ጥንቃቄ 
በማዴረግ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 329/95 አንቀጽ 10/1/, /2//ሀ/, እና /ሏ/ 
አዋጅ ቁ. 501/98 
አዋጅ ቁ. 320/95 አንቀጽ 6/1/ 

57179 ኢትዮ ሴራሚክ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበ

ር  
እና 

እነ የኢትዮጵያ 
አእምሮአዊ 

ንብረት ጽ/ቤት 
/ሁሇት ሰዎች/ 

የካቲት 22/2003 544 

145.   የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በሚሰጣቸው 
ውሣኔዎች ሊይ ቅሬታ አሇኝ የሚሌ ወገን ያሇው 
መብት ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ይግባኝ ማቅረብ 
ነው እንጂ የቀጥታ ክስ ማቅረብ ስሊሇመሆኑ 

 የፋ/ጠፌ/ቤት ሦስት ዲኞች በሚሰየሙበት የሰበር 
ችልት የሚሰጠው ትዕዛዝ /ውሣኔ/ አስገዲጅ 
ስሊሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2/1/ 
አዋጅ ቁ. 25/88 
አዋጅ ቁ. 501/98 አንቀጽ 6, 17, 36, 49 
አዋጅ ቁ. 320/95 
አዋጅ ቁ. 410/96 

59025  የኢትዮጵያ 
አእምሯዊ 
ንብረቶች 
ጽ/ቤት 
እና 

አቶ ጥበበ አየሇ 

ግንቦት 19/2003 549 

                ውክሌና                                 554 
146.   አንዴ ሰው ሇላሊ ሰው በሰጠው ፌፁም የውክሌና 

ስሌጣን መሰረት የተከናወነውን ተግባር ሇማፌረስና 
መከራከሪያው ሉያዯርገው የሚችሇው ወካዩ ራሱ 
ስሇመሆኑ 

 የወካይ ወራሾች ወኪለ የውክሌና ስሌጣን ወሰኑን 
ሳያሌፌ የስራውን ተግባር የሚቃወሙበት ህጋዊ 
መሰረት ስሊሇመኖሩ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2189/1/ እና /2/ 

38721 ካፔቴን ዮናስ 
ሔለፌ 
እና 

እነ አቶ 
እስጢፊኖስ ኪዲኔ 
/አራት ሰዎች/ 

ህዲር 27/2003 555 

147.  የውክሌና ስሌጣን መስጫ ሰነዴ በህግ ስሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ቀርቦ ካሌተረጋገጠና ካሌተመዘገበ 
በስተቀር ህጋዊ ውጤት የማይኖረው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 334/95 አንቀጽ 5/1//ሇ/ 

59568 አቶ ቴዎዴሮ 
ስተስፊዬእና 
አቶ ሙለ አርጌ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

ሚያዝያ 
05/2003 

561 
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