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የሰ/መ/ቁ - 149861 

ቀን - 30/09/2010ዒ.ም 

ዲኞች፡-   ተኽሉት ይመሰሌ 

           ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

      ቀነዒ ቂጣታ 

        ተሾመ ሽፇራዉ 

       አብዬ ካሳሁን 

አመሌካች፡- አቶ ቶዉፉቅ ሊለ - ቀርበዋሌ ፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ስራጅ ጀማሌ - ቀርበዋሌ ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

      ክርክሩ የተጀመረዉ በስሌጤ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ 

ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ክስም በአጭሩ በ2004 ዒ.ም ወዯ 

አረብ አገር ስሄዴ ዋጋቸዉ በዴምሩ ብር 19,000.00 የሚያወጣዉን አንዴ በሬ፣ አንዱት 

ሊም ከነጥጃዋ እና አንዱት ሴት አህያ ተከሳሽ እንዱጠብቅሌኝ አዯራ ሰጥቻቸዋሇሁ፤ 

እንዱሁም መኖሪያ ቤት እና ንግዴ ቤት እንዱገዙሌኝ አረብ አገር ሆኜ ብር 320,000.00 

የሊኩሊቸዉ ቢሆንም ተከሳሽ ብር 120,000.00 መሌሰዉሌኝ ቀሪዉን ገንዘብ ሇመመሇስ 

ፉቃዯኛ አሌሆኑም፤ በመሆኑም ከብቶቹን እንዱሁም ቀሪዉን ገንዘብ ብር 200,000.00 

ተከሳሽ እንዱመሌሱ ይወሰንሌኝ የሚሌ ይዘት ያሇዉ ነዉ፡፡  

ተጠሪ ሇቀረበባቸዉ ክስ በሰጡት መሌስ በክሱ የተጠቀሱትን ከብቶች ከከሳሽ በአዯራ 

አሌተቀበሌኩም፤ ከሳሽ ቤት እንዱገዛሊቸዉ ዉጭ አገር ሆነዉ የሊኩሌኝ ገንዘብ የሇም፤ 

ተከሳሽ ተከፌልኛሌ ያለት ብር 120,000.00 ብዴር የሰጠሁት ነዉ በማሇት 

የቀረበባቸዉ ክስ ዉዴቅ እንዱሆን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በበኩሊቸዉ ባቀረቡት የተከሳሽ 
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ከሳሽነት ክስ በብዴር መሌክ በባንክ ሂሳባቸዉ ገቢ ያዯረግኩትን ገንዘብ ብር 120,000.00 

ከሳሽ እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን፤ አመሌካች በበኩለ 

ከተጠሪ የተበዯርኩት ገንዘብ የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት የወረዲ ፌርዴ ቤትም በዚህ መሌኩ ከግራ ቀኝ የቀረበዉን 

ክርክር እንዱሁም ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አመሌካች ከብቶቹን ሇተጠሪ አዯራ መስጠቱን 

ሇማስረዲት ቀርበዉ የተሰሙት የሰዉ ምስክሮች ቃሌ የተሇያየ እና እርስ በርሱ የሚጋጭ 

በመሆኑ በግራ ቀኝ መካከሌ በህግ አግባብ የተዯረገ የአዯራ ዉሌ ስሇመኖሩ 

አሇመረጋገጡን፤ እንዱሁም ከብር 500 በሊይ የሆነ ጥሬ ገንዘብን በአዯራ የመስጠት 

ዉሌ ስሇመኖሩ ማስረዲት የሚቻሇዉ በጽሐፌ በተዯረገ ዉሌ መሆኑን እና አመሌካች 

በዚህ መሌኩ ያቀረቡት ማስረጃ አሇመኖሩን (የፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2782(1) እና 

2472(1) በዋቢነት በመጥቀስ) የአመሌካችን ክስ ዉዴቅ ያዯረገ ሲሆን፤ ተጠሪ 

ሇአመሌካች ብር 120000.00 አበዴሬያሇሁ ያለትንም በተመሇከተ በፌትሏብሓር ህጉ 

አንቀጽ 2472(1) መሠረት ይህን የሚያስረዲ በጽሐፌ የተዯረገ የብዴር ዉሌ አሇመኖሩን 

ጠቅሶ የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱንም ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ 

ባሇመቀበሌ ሇስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም፣ የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤቱን ዉሳኔ በማጽናቱ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም የክሌለ ሰበር አጣሪ ችልት የቀረበዉን የሰበር አቤቱታ 

ሰርዞታሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ሲሆን፣ 

አመሌካች በቀን 20/03/2010 ዒ.ም ተዘጋጅቶ በቀረበ የሰበር አቤቱታ በስር በክሌለ 

በየዯረጃዉ ባለት ፌርዴ ቤቶች የተሰጡት ዉሳኔዎች እና ትዔዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት የተፇጸመባቸዉ ናቸዉ የሚለባቸዉን ምክንያቶች በመዘርዘር ታርሞ 

ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ ያስቀርባሌ በመባለም 

ተጠሪ በተዯረገሊቸዉ ጥሪ መሠረት ቀርበዉ ግራ ቀኝ ክርክራቸዉን በጽሐፌ 

ተሇዋዉጠዋሌ፡፡ 

   የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸዉ ነዉ፡፡ እኛም የስር ፌርዴ ቤቶች 

የአመሌካችን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጡትን ዉሳኔ አግባብነት ከግራ ቀኝ ክርክር እና 
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ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇዉ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ሊቀረቡት 

ክስ መሠረት ያዯረጉት ተጠሪ የተሇያዩ ከብቶችን ሉጠብቁሊቸዉ በአዯራ መቀበሊቸዉን 

እንዱሁም ቤት እንዱሰሩሊቸዉ አመሌካች የሊኩትን ገንዘብ ተቀብሇዉ አሇመመሇሳቸዉን 

ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸዉ ከብቶቹንም ሆነ ገንዘቡን ከአመሌካች በአዯራ አሇመቀበሊቸዉን 

ገሌጸዉ የተከራከሩ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም 

አመሌካች በክሱ የተመሇከቱትን ከብቶችም ሆነ ገንዘቡን ሇተጠሪ በአዯራ መሌክ 

የሰጣቸዉ ስሇመሆኑ በቅዴሚያ የማስረዲት ግዳታ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ከብቶቹን በአዯራ 

መስጠታቸዉን በተመሇከተ አመሌካች የሰዉ ምስክሮችን አቅርበዉ ያሰሙ ሲሆን፣ 

የወረዲዉ ፌርዴ ቤትም አመሌካች ያቀረቧቸዉን የሰዉ ምስክሮች ቃሌ በመመዘን፣ 

የቀረቡት የሰዉ ምስክሮች ቃሌ የተሇያየ እና እርስ በእርሱ የሚጋጭ መሆኑን ጠቅሶ 

የአዯራ ዉሌ በመካከሊቸዉ ስሇመዯረጉ አሊስረደም በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ መዴረሱን 

ተመሌክተናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በኢፋዱሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3-ሇ) እንዱሁም 

በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 መሠረት የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን መሠረታዊ 

የሆነ የህግ ስህተትን በማረም ሊይ የተገዯበ በመሆኑ ከፌሬ ነገር ጋር በተያያዘ በስር 

ፌርዴ ቤቶች የቀረቡትን ማስረጃዎች ዴጋሚ ሉመዝን የሚችሌበት ህጋዊ ምክንያት 

አይኖርም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በክሱ የተመሇከቱትን ከብቶች ሇተጠሪ በአዯራ 

ስሇመስጠቱ አሌተረጋገጠም በሚሌ የስር ፌርዴ ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ መሠረታዊ 

የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት የማይቻሌ በመሆኑ አመሌካች በዚህ 

ረገዴ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡ 

ከዉጭ አገር የተሊከ ገንዘብን በተመሇከተ አመሌካች የሚከራከሩት ተጠሪ የንግዴ እና 

የመኖሪያ ቤት እንዱሰሩሊቸዉ ገንዘቡን መሊካቸዉን ነዉ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ ተጠሪ 

የተሊከሊቸዉ የአዯራ ገንዘብ አሇመኖሩን ገሌጸዉ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር የወረዲዉ ፌርዴ 

ቤት በዉሳኔዉ እንዲመሇከተዉም፣ በአዯራ የተሰጠ ገንዘብ መኖሩን ሇማስረዲት 

ተቀባይነት የሚኖረዉ ማስረጃ በጽሐፌ የተዯረገ የአዯራ ዉሌ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር 

ህጉ አንቀጽ 2782 እና 2472(1) ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይሁንና 

አመሌካች በዚህ መሌኩ ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ በላሊ የሰዉ ወይም የሰነዴ ማስረጃ 

ዯግሞ ይህን ማረጋገጥ አይቻሌም፡፡ 
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በአጠቃሊይ የስሌጤ ወረዲ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ 

ዉሳኔ እንዱሁም የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የክሌለ ሰበር ችልት የወረዲዉን 

ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በማጽናት፣ በቅዯም ተከተሌ፣ የሰጡት ፌርዴ እና ትዔዛዝ በህግ 

አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 

አሊገኘንም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 08453 በቀን 

20/12/09 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት፣ የስሌጤ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/11642 

በቀን 19/06/09 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት እንዱሁም የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ/13236 በቀን 25/09/09 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉን ዉሳኔ 

በማጽናት፣ የሰጠዉ ትዔዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ችልት በተዯረገ ክርክር ምክንያት የወጣዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ 

የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በቀን 30/05/2010 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረዉ ዔግዴ ተነስቷሌ፤ 

ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 

አ/ጏ  
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