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የሰ/መ/ቁ. 47971 

ሚያዝያ 05 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ጅቦኒ ቱና - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ብርቂ ኢርክታ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ዋስትናን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኗ አመሌካች እና በላልች 
ሁሇት ግሇሰሶች በስር ቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ አመሌካች ሁሇት 
ግሇሰቦች (አቶ ፋዯሳ ሽኑ እና አቶ ዘውደ ሽመሌስ) የተጠሪን መኖሪያ ቤት ሰብረው ገብተው ስምንት ሊዯና ገብስ 
ሰርቀዋሌ ተብሇው በተጠረጠሩበት ጉዲይ በአካባቢ ሽማገላዎች እና በአከባቢው ቡዴን ፉት ቀርበው ፋዯሳ ሸኑ 
ሌጃቸው ስሇሆነ፣ ዘውደ ሽመሌስ ባሇቤታቸው ስሇሆነ በተጠረጠሩበት ጉዲይ ላባ እንዲሌሆኑ ቦኩ ሊይ ቀርበው 
ካሌማለ የተጠቁትን የእህሌ ግምት ገንዘብ እከፌሊሇሁ በማሇት የዋስትና ግዳታ በግዳታዋ መሰረት የተጠረጠሩትን 
ሰዎች በቦኩ አቅርባ ካሇማስማሎ በተጨማሪ ሰዎቹን ሸሽገው የእህለን ግምት ሳያስከፌለ የቀሩ መሆኑን ገሌፀው 
የእህለን ግምት እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸው የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኗ አመሌካችም 
የገቡት ግዳታ አሇመኖሩን ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የቀበላ ማህበራዊ 
ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር የአሁኗን አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ የእህለን ግምት ብር 
686.00(ስዴስት መቶ ሰማንያ ስዴስት ብር) እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት 
ይግባኛቸውን ሇወረዲው ፌርዴ ቤት የሰበር አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 አመሌካች ነሏሴ 01 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ከጉዲዩ 
ሇማስረጃነት በቀረበው ሰነዴ ሊይ የተገሇፀው የአመሌካች ግዳታ ተጠርጣሪዎቹን ሇማቅረብ ሆኖ እያሇ 
ሇተጠረጠሩበት እህሌ ግምት ክፌያ ትፇፅሚያሇሽ መባለ ከዋስትና ሔግ ዴንጋጌዎች መንፇስ ውጪ ስሇሆነ 
ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

 አቤቱታቸውም ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ጥር 19 ቀን 2002 
ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ 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 በሚከተሇው መሌኩ 
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም አመሌካች የገቡት የዋስትና ግዳታ አሇ ወይስ የሇም? የሚሇው ነጥብ 
በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
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 በመሰረቱ ዋስትና በሔጉ ጥበቃ የሚያገኘው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1922 ዴንጋጌ ስር የተመሇከተውን መስፇርት 
አሟሌቶ ሲገኝ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ዋስትና ግሌፅ መሆን ያሇበት ከመሆኑም በሊይ ከተዯረገው ውሌ 
ወሰን ሇማሇፌ የማይችሌ እና ሇግዳታው ዋስ የሆነበት የገንዘቡ ሌክ በዋስትናው ውሌ መገሇፅ አሇበት፡፡ ዋስትና 
ይህን ፍርማሉቲ ከማሟሊቱም በተጨማሪ ሇዋስትናው መሰረት የሆነው ዋናው ጉዲይም ሔጋዊ መሆን አሇበት፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ፇረሙ በተባለት ሰነዴ የዋስትና ገንዘቡ በግሌፅ ተገሌጾ የተቀመጠ 
ካሇመሆኑም በሊይ ሇግዳታው መሰረት ነው የተባሇው ዋናው ጉዲይም ተጠርጣሪዎች በሔግ አስገዲጅነት በላሇው 
ሁኔታ ቦኩ ሂዯው እንዱምለ የሚጠይቅ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በሔጉ አግባብ ጥበቃ የሚዯረግሇት የዋስትና ግዳታ 
አሇ ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በጀርማ ኮርጴሳ ቀ/ገ/ማ/ማህበራዊ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 050/2001 መጋቢት 02 ቀን 2001 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በኤሌፊታ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 09144 ሰኔ 02 ቀን 2001 ዓ.ም፣ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 86060 ሏምላ 15 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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