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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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