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የሰ/መ/ቁ. 56184 

ሔዲር 02 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ  

 ተሻገር ገ/ሥሊሴ    

 ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ኑን ስንታየሁ ጎዝ - ጠበቃ ሙለቀን ሌመንህ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ተስፊዬ ወ/ሚካኤሌ - ቀረቡ፡፡  

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ክርክርን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ባሌና ሚስት የነበሩ ሲሆን 
የካቲት 07 ቀን 1995 ዓ.ም በዋሇው ችልት በፌቺ ውሳኔ ጋብቻው ፇርሷሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ 
አመሌካች አይነቱንና መጠኑን በመሇየት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ሲያቀርቡ ተጠሪም የጋራ 
ሉሆን የማይችሇውን ንብረት አይነቱንና ብዛቱን በመሇየት ሇአመሌካች ክስ መሌስ ከመስጠታቸው 
በተጨማሪ የጋራ ነው የሚለትን ንብረትም ሇይተው እንዱካፇለ ይወሰን ዘንዴ ገሌፀው 
ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶና ተገቢ ነው ያሇውን ሁለ 
አጣርቶ ጉዲዩን በመመርመር በእያንዲንደ ንብረት ሊይ ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ፌርዴ 
ቤቱ በአመሌካች በኩሌ የጋራ እዲ ተብል በተጠቀሰው ገንዘብና አመሌካች ከተጠሪ ከተሇዩ በኋሊ 
ፌቺው በፌርዴ ቤት እስከሚወሰን ዴረስ የወሰደትን ዯመወዝ ሊይ እንዱሁም አንዴ አንዴ ንብረቶች 
ሊይ አመሌካች የግላ ናቸው በሚሌ ካቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ሊይ በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ 
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ 
የስር ፌርዴ ቤት ፌቺ ከመፇፀሙ በፉት ያገኙ የነበሩትን ገቢ እኩሌ ይካፇለ አመሌካች ከመስሪያ 
ቤታቸው የተበዯሩትን የብዴር ገንዘብ ተጠሪን አይመሇከታቸውም ተብል የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ 
ሲያፀናው የአመሌካች የግሌ ንብረቶች መሆናቸውን ያረጋግጣቸውን ንብረቶችን ሇይቶ ሇአመሌካች 
እንዱመሇስሊቸው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበው የበታች ፌርዴ ቤቶች ፌቺ ከመፇፀሙ በፉት አመሌካች ያገኙት የዯመወዝ ገቢ ከተጠሪ 
ጋር እኩሌ እንዱካፇለ አመሌካች ከመስሪያ ቤታቸው የተበዯሩት እስከ ፌቺው ጊዜ ዴረስ 
አሇመከፇለ የተረጋገጠው የብዴር ገንዘብ ግን ተጠሪን አይመሇከትም ተብል በተወሰነው የውሳኔ 
ክፌሌ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች በጠበቃቸው አማካኝነት 
ግንቦት 12 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር 



37 

 

ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ ተጠሪ እንዱቀርቡ ተዯርጏ ሏምላ 08 ቀን 2002 ዓ.ም 
በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም መስከረም 10 ቀን 2003 ዓ.ም 
በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡  

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

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ በትዲር ተሳስረው በነበረበት ዘመን 
ብር 265‚827.10 (ሁሇት መቶ ስሌሳ አምስት ሺህ ስምንት መቶ  ሃያ ሰባት ብር ከአስር ሳንቲም) 
የፌቺ ውሳኔ ከመሰጠቱ ከአስራ አንዴ አመት በፉት አመሌካች ከሚሰሩበት ከተባበሩት መንግስታት 
የአፌሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የብዴርና ቁጠባ ሔብረት ሥራ ማህበር ሊይ በተሇያዩ ጊዜአቶችና 
በተሇየዩ የወሇዴ መጠኖች ወስዯው ሇቤት መኪና መግዣ ሇተጠሪው የግሌ መኪና የሞተር እዴሳትን 
ጨምሮ ሇላልች እዴሳቶች፣ ሇተሇያዩ የቤት እቃዎች ማሟያ ሇባሇ አንዴ ፍቅ መኖሪያ ቤት 
መስሪያና ሇላልች የቤተሰብ ወጪዎች ማሟያ አገሌግልት እንዯአዋለ እዲው በትዲር ዘመን 
ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ ቆይቶ የፌቺ ውሳኔ በተሰጠበት የካቲት 07 ቀን 1995 
ዓ.ም ብር 147‚852.10 (አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺህ ስምንት መቶ ሃምሳ ሁሇት ብር ከአስር 
ሳንቲም) መቅረቱ በንብረት አጣሪዎቹ ትእዛዝ ከሔብረት ስራ ማህበሩ በቀረበ ማስረጃ መረጋገጡን 
አመሌካች ገሌፀው የሚከራከሩ መሆኑን ተጠሪ የብዴር ገንዘቡን እንዯማያውቁት እና በአመሌካች 
ሇተጠቀሱት ነገሮች ያሌዋሇ ሇትዲር ጥቅም ስሇመዋለ ያሌተረጋገጠ መሆኑንና ቤቱ የተሰራውም 
ከባንኩ ያጠራቀሙትን ገንዘብ ወጪ አዴርገው መሆኑን ገሌፇፀሙ  ሇእዲው ኃሊፉነት የሇብኝም 
በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ይሁን እንጂ ብዴሩ በአመሌካች ከመስሪያ ቤቻው ስሇመወሰደም 
ሆነ በትዲር ዘመን ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ ቆይቶ እስከፌቺው ውሳኔ ጊዜ ዴረስ 
ቀሪ ያሌተከፇሇ እዲ ያሇ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ነገር ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት እዲው 
የጋራ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው አመሌካች ከመስሪያ ቤታቸው 
የተበዯሩትን ገንዘብ በስማቸው ወይም ከተጠሪ ጋር በጋራ በባንክ ስሇማስቀመጣቸው አሊስረደም፣ 
በአቢሲኒያ  ባንክ ገነት ቅርንጫፌ እና ቦላ ቅርንጫፌ ከሚገኘው ሂሳብ ከመጋቢት 04 ቀን 1991 
ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 27 ቀን 1994 ዓ.ም ዴረስ 151‚651.74 (አንዴ መቶ ሃምሳ አንዴ ሺህ 
ስዴስት መቶ ሃምሳ አንዴ ብር ከሰባ አራት) ወጪ መዯረጉ መረጋገጡ ቤቱ የተሰራውና ሇተሇያዩ 
አገሌግልት የሚውሌ ብዴር ወስዯናሌ በማሇት አመሌካች የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው 
መሆኑን እንዱሁም አመሌካች በብዴር የወሰደትን ገንዘብ በአቤቱታቸው ሇዘረዘሯቸው ነገሮች 
መግዣ መዋሊቸውን አሊስረደም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡  

 እኛም ጉዲዩን ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 ጋር በማገናዘብ 
ተመሌክተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት በአዋጁ አንቀጽ 68(መ) ስር እንዯተመሇከተው በላሊ ሔግ በተሇየ 
ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ከብር አምስት መቶ በሊይ ሇመበዯር ወይም ሇማበዯር ወይም ሇላሊ ሰው 
ዋስ ሇመሆን የተጋቢዎች ስምምነት የግዴ ያስፇሌጋሌ፡፡ የስምምነት አሇመኖር ስሇሚያስከትሇው 
ውጤትም ሔጉ በአንቀጽ 69 ስር ያስቀመጠ ሲሆን የተጠቀሰው አንቀጽ ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ 
አንዯኛው ተጋቢ በአንቀጽ 68 ስር የመሇከተውን ባሇማክበር የውሌ ግዳታ ገብቶ የተገኘ እንዯሆነ 
ላሊኛው ተጋቢ ሇፌርዴ ቤት በሚያቀርበው ጥያቄ ግዳታው ሉፇርስ እንዯሚችሌ፣ በንዐስ ቁጥር 
ሁሇት ዯግሞ የይፌረስሌኝ ጥያቄ ጠያቂው ወገን ግዳታው መግባቱን ከአወቀበት ቀን ጀምሮ 
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ከስዴስት ወር በኋሊ ወይም በላሊ በማናቸውም ሁኔታ ግዳታው ከተገባ ከሁሇት ዓመት በኋሊ 
ሉቀርብ እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ብዴሩን ከተጠሪ ጋር 
ፇርመው ወስዯዋሌ ባይባሌም ብዴሩ ትዲሩ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ከመስሪያ ቤታቸው ተወስድ ከአስራ 
አንዴ አመታት  በሊይ ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ የነበረ መሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ 
ነው፡፡ ብዴሩ ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ የነበረ መሆኑ ሲታይ ዯግሞ ተጠሪ ስሇብዴሩ 
እውቅና አሌነበራቸውም ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ብዴሩ ስሇመኖሩ ተጠሪ ያወቁ 
እንዯነበር የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ አከራካሪው ጉዲይ ብዴሩ ሇትዲር ጥቅም የዋሇ መሆን 
አሇመሆኑ ሊይ ነው፡፡ ብዴሩ በትዲር ወቅት የተወሰዯ መሆኑ ከተረጋገጠ የሔግ ግምት ሇትዲር 
ጥቅም የዋሇ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ይኸው የሔግ ግምት ሉስተባበሌ የሚገባው ገንዘቡ ሇትዲር ጥቅም 
አሌዋሇም ብል በሚከራከረው ተጋቢ ነው፡፡ ይህ ስሇመሆኑም ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 71 
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ቤት ሇመስራት ወይም 
ሇቤተሰቡ የተሇያዩ ወጪዎች ብዴሩ አሇመዋለን የማስረዲት ሸክም ባሌተወጡበት ሁኔታ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች ሇቤት መስሪያ በላሊ ባንክ ገንዘብ የነበረ መሆኑ ተረጋጋጧሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ 
ተጠሪ ትዲር ከመፌረሱ በፉት  አስራ አንዴ አመታት በፉት ከመስሪያ ቤታቸው የወሰደትን የብዴር 
ገንዘብ ከወርሃዊ ዯመወዝ እየከፇለ ቆይተው ተጠሪ ምንም ተቃውሞ ባሊነሱት ሁኔታ ብዴሩ የጋራ 
ሉሆን አይገባም ተብል መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡  

 ላሊው አመሌካች ፌቺ በፌርዴ ቤት ከመወሰኑ በፉትና ከተጠሪ ጋር አብሮ መኖር ትተው 
በግሊቸው ሲኖሩ በነበሩበት ጊዜ ያገኙት ዯመወዝ የጋራ ገቢ ነው ተብል የመወሰኑን አግባብነት 
ተመሌክተናሌ፡፡ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 62(1) መሠረት ባሌና 
ሚስት ከግሌ ጥረታቸውና ከግሌ ወይም ከጋራ ንብረታቸው የሚያገኟቸው ገቢዎች ሁለ የጋራ 
ሃብቶቻቸው እንዯሚሆኑ የተዯነገገ ሲሆን ከግሌ ጥረት ከሚገኙት ገቢዎች አንደ ዯመወዝ መሆኑ 
ይታመናሌ፡፡ ሔግ አውጪው ዯመወዝ የተጋቢዎች የጋራ ሀብት ነው በማሇት የዯነገገው የትዲርን 
ወጪ ሇመሸፇን ሲሆን የትዲር ወጪን ዯግሞ ተጋቢዎች እያንዲንዲቸው እንዯ የአቅማቸውና 
ችልታቸው አስተዋጽኦ የማዴረግ ግዳታ ያሇባቸው መሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 72 ስር ከመመሌከቱም 
በሊይ በገቢው መፇጠር በቀጥታ ወይም  በተዘዋዋሪ መንገዴ ላሊው ተጋቢም አስተዋጽኦ አሇው 
ተብል የሚታሰብ መሆኑ እሙን ነው ሇዚህም ምክንያቶች ዯመወዝ የተጋቢዎች የጋራ ሃብት ነው 
ተብል በሔጉ ከተመሇከተ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጥያቄ  ፌቺው ከመፇፀሙ በፉት ተጋቢዎች 
ተሇያይተው በኖሩበት ወቅት የተገኘ ዯመወዝ የጋራ ነው ተብል ሉወሰዴ ይገባሌ ወይ የሚው ነጥብ 
ነው፡፡ የሔጉ ዓሊማ ከሊይ የተመሇከተው ከሆነ ተጋበዎች ተሇያይተው በነበሩበት ጊዜ የተጠሪ 
ዯመወዝ ሇቀሇቡ ጥያቄ በሔጉ አግባብ ከሚስተናገዴ በስተቀር እንዯላሊው ሀብት የጋራ ነው ተብል 
የሚወሰዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህም ምክንያት የበታች ፌርዴ ቤቶች በዚህ ረገዴ የሰጡት 
ውሳኔም መሠረታዊ የሆነ የሔግ  ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት 
ተሻሽሎሌ፡፡  

2. የፌቺ ውሳኔ ከመሰጠቱ ከአስራ አንዴ አመታት በፉት ጀምሮ ንብረት ማፌሪያና ሇትዲር ጥቅም 
የተወሰዯውን ብዴር ተጠሪው የጋራ እዲቸው መሆኑ ያውቁ የነበረ በመሆኑ እስከፌቺው ውሳኔ  
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ዴረስ አሇመከፇለ የተረጋገጠውን ብር 147‚852.10 (አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺህ ስምንት መቶ 
ሃምሳ ሁሇት ብር ከአስር ሳንቲም) ግማሽ ብር 73‚926.05 (ሰባት ሶስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ 
ስዴስት ብር ከዜሮ አምስት ሳንቲም) ሇአመሌካች እንዱተኩ ብሇናሌ፡፡  

3. አመሌካች ከተጠሪ ተሇይተው ከቤት ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ካገኙት ዯመወዝ ሇተጠሪ ግማሹን 
የሚከፌለበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም 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  

ፀ/መ 
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የሰ/መ/ቁ. 52569 

ሔዲር 13 ቀን 2003 ዓ/ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

       ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       ብርሃኑ አመነው 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለወርቅ ዋቼ - የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪ ፡- ማህበራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ተስፊዬ ሞገዯገኝ - ቀረቡ 

              መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                            ፌ ር ዴ 

     ጉዲዩ የጡረታ ተጠቃሚነት የሚቋረጥበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ 
የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካች የሟች አቶ ጋቲሶ ሚስት ስሇነበሩ የጡረታ አበሌ ተወስኖሊቸው 
ሲቀበለ ከቆዩ በሁዋሊ ላሊ ባሌ አግብተውም ከሔግ ውጪ አበለን መቀበለን መቀጠሊቸውን ገሌጾ 
ባሌ ሲያገቡ መቋረጥ ሲገባው የተቀበለትን መጠኑ ብር 5478.56 /አምስት ሺህ አራት መቶ ሰባ 
ስምንት ብር ከሃምሳ ስዴስት ሳንቲም/ የጡረታ አበሌ እንዱመሌሱ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት 
መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ ክስ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረቡት ክርክርም 
በላሊ መዝገብ በቀረበ ክርክር ሟች አቶ ጋቲሶ አዱሶ ከሞቱ በሁዋሊ ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑ 
መረጋገጡን የሚገሌጽ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ያቀረቡት ክርክርም የጡረታ አበለን እየተቀበለ 
ባለበት ጊዜ ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቶ ጉዲዩን 
ከመረመረ በሁዋሊ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንዘብ ሇተጠሪ 
እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የስር ፌርዴ 
ቤትን ውሳኔ መሌስ ሠጪን ሳይጠራ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

     የአመሌካች ጠበቃ ጥር 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አመሌካች ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑ በላሊ መዝገብ 
ተረጋግጦ ውሳኔ አግኝቶ እያሇ ይኸው ታሌፍና ተጠሪም አመሌካች ላሊ ባሌ ስሇማግባታቸው 
ሳያስረዲ ላሊ ባሌ አግብተዋሌ ተብል የጡረታ አበለን እንዱመሌሱ የተሰጠው ውሳኔ ያሊግባብ 
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ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው 
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታመኑ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት 
ቀርቦ የጽሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

     የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው 
አቢይ ነጥብ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት 
ይቻሊሌ; ወይስ አይቻሌም; የሚሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

     ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ላሊ ባሌ ያገቡ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ የፌሬ 
ነገር ክርክር  ሲሆን ይኸውም አመሌካች ላሊ ባሌ ያገቡ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ የፌሬ ነገር ክርክር 
ሲሆን ይኸው ፌሬ ነገር በሔጉ አግባብ ተቀባይነት ባሇው ማስረጃ ተረጋግጧሌ ተብል ውሳኔ 
መስጠቱን ነው፡፡ ይኸውም አመሌካች ላሊ ባሌ አግብተው የሚኖሩ መሆኑ በማስረጀ የተረጋገጠ 
ነጥብ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ማግኘቱን ነው፡፡ አመሌካች በዚህ ረገዴ 
የቀረቡትን የተጠሪ ማስረጃዎችን ያሊስተባበለ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በግሌፅ 
ያሳያሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን መከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ ያዯረገው ቃሊቸው 
አመሌካች ባሌ ማግኘቷን የሚገሌፅ ቢሆንም ታአማኒነት የሇውም በሚሌ ነው፡፡ ውሳኔው በግሌፅ 
የሚያሳየው የአመሌካች ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው የግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ ክብዯቱ 
ተመዝኖ መሆኑን ነው፡፡ አንዴ ጡረታ አበሌ የሚቀበሌ ተጋቢ ላሊ ተጋቢ ማግባት አሇማግባቱን 
በሰው ምስክር ሇማረጋገጥ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ ይህ ሁኔታ በሰው ማስረጃ ሉረጋገጥ የሚችሌ 
ነው ከተባሇ ዯግሞ ጉዲዩ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ እንጂ የሔግ አተረጎጎምን የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ 
እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 10 መሰረት ይህ ችልት ጉዲዩን የሚመሇከትበት አግባብ የሇም፡፡ አመሌካች ባሌ 
ማግባታቸው በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነው ከተባሇ በአዋጅ ቁጥር 209/1955 አንቀጽ 21 
እና በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 35/2/ መሰረት ባሌ አግብተው እያሇ የጡረታ አበሌ 
መቀበሌ ሔጋዊ ባሇመሆኑ ገንዘቡን የማይመሌሱበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇተገኘ 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት 
ፀንቷሌ፡፡ 

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

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ፌ/ዘ  
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