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የሰ/መ/ቁ. 67146 

ሏምላ 01 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- - ሒጎስ ወሌደ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

ነጋ ደፌሳ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ሻምበሌ ተሾመ ዯምሴ - ጠበቃው ያሇሇት ተሾመ - ቀረቡ  

ተጠሪ ፡- የፌትህ ሚኒስቴር ዏ/ሔግ ገበያው ስማቸው - ቀረቡ  

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የአሁኑ ተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ የሰጠው 
የዱስኘሉን ውሣኔ ሲሆን ውሣኔውም ሇተጠሪ መ/ቤት የበሊይ ሀሊፉ ቀርቦ ይፇፀም በመባለ ምክንያት 
ሇከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ በአሁኑ አመሌካች ይግባኝ ጠያቂነት ቀርቦ ከፌተኛው ፌ/ቤትም መሌስ 
ሰጪውን መጥራት ሳያስፇሌግ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን መዝገብ በመዝጋት ይግባኝ 
ባዩን በማሠናበቱ ሇዚህ ችልት ቀርቧሌ፡፡ 

ሇዱስኘሉን ኮሚቴ ውሣኔ መነሻ የሆነውን አቤቱታ ሇተጠሪ መ/ቤት ያቀረቡት ወ/ሮ ዮሊንዲ 
ካፐሲ ሲሆኑ የአቤቱታውም ፌሬ ቃሌ ከአቶ ሩፊኤሌ ዳሌጋውዱ ከተባሇው ጋር ባሌና ሚስት ሆነን 
ከቆየን በኋሊ በመካከሊችን በተፇጠረው አሇመግባባት በፌ/ቤት ጉዲያችን እየታየ ባሇበት ወቅት ባሇቤቴ 
የጋራ ሃብታችንን በሙለ በእጁ በማዴረጉ የንብረት ክፌፌለ እስከሚዯረግ ዴረስ ሇወዯፉት ከንብረቱ 
ከሚዯርሰኝ የሚታሰብ በየወሩ ብር 1ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌሇኝ ተወስኖሌኝ ሲከፌሇኝ ከቆየ በኋሊ ተጠሪው 
/የአሁኑ አመሌካች / የባሇቤቴ ጠበቃ በመሆናቸው ሇፌ/ቤቱ የካቲት ዏ2 ቀን 1999 ዓ/ም በሰጡት 
የመሌስ መሌስ እኔ ‛ ኢንተርናሸናሌ ቢዝነስ ግሩኘ“ የሚባሌ የግሌ ዴርጅት ሳይኖረኝ እንዲሇኝ 
በማስመሠሌ ሏሰተኛ የቢዝነስ ካርዴ በማዘጋጀት አቅርበው በፇፀሙት ህገወጥ ዴርጊት ከፌተኛ 
እንግሌትና ጉዲት ያዯረሱብኝ ስሇሆነ በዱስኘሉን ኮሚቴ ይጠየቅሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

የሥር ተጠሪውም /የአሁኑ አመሌካች/ በሰጡት መሌስ የአቤቱታ አቅራቢዋ ባሇቤት የቢዝነስ 
ካርደን ስሇሰጣቸው ሇፌ/ቤቱ እንዲቀረቡ ገሌፀዋሌ፡፡ 

የሥር የዱስኘሉን ኮሚቴውም የአሁኑ አመሌካች የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የጠበቆች ሥነ ምግባር 
ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 29/2/ እና አንቀጽ 56/4/6/ ሊይ የተዯነገጉትን የሥነ ምግባር ዴንጋጌዎች 
ጥሰዋሌ በማሇት በብር 10,000 /አሥር ሺህ / እንዱቀጡ ወስኖባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም 



517 

 

በተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ ውሣኔና በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ሊይ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ያለ ሲሆን በዋናነት የጠቀሱአቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡-  

 የተጠሪ የዱስኘሉን ኮሚቴ ሇውሣኔው መሠረት ያዯረጋቸው ዴንጋጌዎች ሊይ ያለት ነጥቦች 
ስሇመኖራቸው አሌተረጋገጠም ፣  

 የዱስኘሉን ኮሚቴው ማስረጃዬን ሳይሠማና ሳይመረምር ውሣኔ መስጠቱ ያሇአግባብ ነው፣  
 በዯንበኛዬ ትክክሇኛ መሆኑ ተገሌጾ የተሰጠኝ ሰነዴ ሀሰተኛ መሆን አሇመሆኑን የማጣራት ግዳታ 
የላሇብኝ ሆኖ ሣሇ ጥፊተኛ መባላ ያሇአግባብ ነው የሚለ ናቸው፡፡  

    ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ ሇሥር የዱስኘሉን ኮሚቴ አቤቱታው 
እንዱታይ የጠየቁት ግሇሰብ የንግዴ ዴርጅት ያሊቸው ስሇመሆኑ ምንም አይነት ህጋዊ ሠነዴ 
ከአመሌካች ዯንበኛ ሳይቀርብሊቸውና በቢዝነስ ካርደ የተመሇከቱት ዝርዝር ሁኔታዎችን በአግባቡ 
ሳያረጋግጡ አመሌካች ካርደን  ሇፌ/ቤቱ በማቅረብ ሇግሇሰቧ የሚከፇሇው ቀሇብ እንዱቋረጥ 
ማዴረጋቸው ከቅን ሌቦና  ውጪ የፇፀሙት መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሣሇ አመሌካች 
የሠነደን  ሀሰተኛነት አሊውቅም ያለት ከተጣሇባቸው ሙያዊ ግዳታ አንፃር ተቀባይነት የላሇው 
ነው፡፡ አመሌካች በሰበር ቅሬታቸው ማስረጃቸው ያሌተሰሙ መሆናቸውን ቢገሌጹም የተጠሪ 
የዱስኝሉን ኮሚቴ 7 የአመሌካች ማስረጃዎችን አቅርቦ የሰማ በመሆኑ በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ቅሬታ 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት የዱስኘሉን ኮሚቴውም ሆነ የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በውሣኔያቸው 
የፇፀሙት የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

    የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም አመሌካች በተከሰሱበት የዱስኘሉን ክስ 
ጥፊተኛ ናቸው ተብሇው በገንዘብ የተቀጡት በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 
ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ ውሣኔ እንዯሚያመሇክተው አመሌካች ጠበቃ  ሆነው 
ሲከራከሩ የነበሩት የወ/ሮ ዩሊንዲ ካፐሲ ባሇቤት ወክልአቸው ሲሆን አመሌካች የተባሇውን የቢዝነስ 
ካርዴ ያገኙት ከዯንበኛቸው መሆኑን እና ሇፌ/ቤቱ ግሇሰቧ የንግዴ ዴርጅት እንዲሊቸው ካርደን 
በማቅረብ ጭምር የገሇጹት ይኸው ዯንበኛቸው በሰጡት መረጃ መሠረት ነው ብሎዋሌ፡፡  ይበለ እንጂ 
ዯንበኛው ያቀረባቸውን ማስረጃዎች ባሇሙያው /ጠበቃው/ እንዲሇ ተቀብል ሇፌ/ቤት ማቅረብ አሇበት? 
ወይስ የሇበትም የሚሇውን ነጥብ መመሇስ ተገቢነት ያሇው ይሆናሌ፡፡ ሇዚህም በመጀመሪያ 
የፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 92/1/ን መመሌከት የሚገባ ሲሆን የተጠቀሰው የሥነ ሥርዓት ህግ ዴንጋጌ 
ስሇማናቸውም ጉዲይ የሚቀርብ አቤቱታ በላሊ ሁኔታ እንዱቀርብ የሚያዝ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር 
በአቤቱታው ማመሌከቻ ሊይ የተገሇፀው ነገር አቤት ባዩ ወይም ነገሩን የሚያውቅ ላሊ ሰው 
በአቤቱታው ግርጌ ይህ የቀረበው አቤቱታ እውነት መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት ይሊሌ፡፡ ከዚህ ከህጉ 
መንፇስ መረዲት እንዯሚቻሇው አቤቱታ አቅራቢው ያቀረበው አቤቱታ እውነት ስሇመሆኑ የማረጋገጥ 
የህግ ግዳታ አሇበት፡፡ በዚህ በተያዘውም ጉዲይ ቢሆን ዯንበኛቸውን በመወከሌ ግሇሰቧ የንግዴ 
ዴርጅት ያሊቸው  ስሇመሆኑ አመሌካች ካርደን ጭምር ይዘው ሇፌ/ቤት የቀረቡ ሲሆን ይህ አሇ 
የተባሇው የንግዴ ዴርጅት ስሇመኖሩ ዯግሞ አስቀዴሞ በእርግጠኝነት ሉያውቁ ይገባ ነበር፡፡  

ይህ ሆኖ ሣሇ አመሌካች በእርግጠኛነት የሚያውቁትን ጉዲይ ብቻ ክርክሩን ሇያዘው ፌርዴ 
ቤት ማቅረብ ሲገባቸው የቢዝነስ ካርደን ሏሰተኛ መሆንና አሇመሆን የማጣራት ግዳታ የሇብኝም 
ያለት ከተጠቀሰው የሥነ ሥርዓት ህግ ውጪ በመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው የሚገባ አይዯሇም፡፡ 
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በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የጠበቆች የሥነ ምግባር ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 3 
በመርህ ዯረጃ ማንኛውም ጠበቃ በተሇይም ሇዯንበኛው፣ ሇላልች የህግ ሙያተኞችና ተከራካሪ 
ወገኖች፣ ሇፌርዴ ቤት፣ ሇሙያው እና በአጠቃሊይ ሇህብረተሰቡ ያሇበትን የሙያ ሃሊፉነት በቅንነት፣ 
በታማኝነት እና በእውነተኛነት መውጣት እንዲሇበት የተዯነገገ ሲሆን በዯንቡ አንቀጽ 29/2/ ዯግሞ 
ማስረጃን ማሳሳት ወይም ላልች ሰዎች ይህን መሠሌ አዴራጏት እንዱፇጽሙ መምከር ወይም 
መርዲት የተከሇከሇ ተግባር እንዯሆነ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዯንቡ አንቀጽ 56/4/ 
ሆን ብል ፌርዴ ቤትን የሚያሳስት ወይም የተጋነነ ጽሁፍችንና ንግግር ማዴረግ ፣ እንዱሁም  
በአንቀጽ 56/6/ እንዯተዯነገገው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ማስረጃ አግባብነት እንዲሇው አስመስል 
ማቅረብ የማይፇቀደ ዴርጊቶች እንዯሆኑ ተጠቅሰዋሌ፡፡ 

ይህ ሆኖ ሣሇ አመሌካች ከፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 92/1/ ውጪ እና ከዚህ በሊይ ከተጠቀሰው 
የጠበቆች የሥነ ምግባር ዯንብ በሚቃረን መሌኩ የዯንበኛቸው ባሇቤት የነበሩት  ኢንተርናሽናሌ 
ቢዝነስ ግሩኘ የሚባሌ የንግዴ ዴርጅት ሳይኖራቸው አሊቸው በማሇት በሏሰት የተዘጋጀ የቢዝነስ 
ካርዴ ሇሥር ፌ/ቤት በማቅረብ ፌ/ቤቱን በማሳሳት ከቅን ሌቦና ውጪ ሇግሇሰቧ እንዱከፇሊቸው 
ተወስኖ የነበረውን ቀሇብ እንዱቋረጥ ማዴረጋቸው በተጠሪ የዱስኘሉን ኮሚቴ በማስረጃ ከተረጋገጠ 
በኋሊ አመሌካችንም ባቀረቡአቸው የመከሊከያ ማስረጃዎች ማስተባበሌ ባሇመቻሊቸው ጥፊተኛ 
ተዯርገው የቅጣት ውሣኔ የተሊሇፇባቸው እንዱሁም  የተጠሪው የዱሲኘሉን ኮሚቴ ውሣኔ በይግባኝ 
ቀርቦ መጽናቱ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን 
ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ በ14/05/2002 ዓ/ም ባዯረገው ስብሰባ የሰጠው ውሣኔ 
እንዱሁም የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 90784 በቀን 26/04/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት 
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች የመቀጮ ገንዘብ ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አሥር ሺህ / ሇመንግስት ገቢ እንዱያዯርጉ 
የተወሠነው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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