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የሰ/መ/ቁ. 64887 

ሏምላ 29 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.  

 

                        ዲኞች ፡- ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- አቶ አዯም የሱፌ ቀረበ 

ተጠሪ ፡- አቶ አብደሰሊም መሏመዴ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤተታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ 
በመጀመሪያ የታየው በአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአሁን ተጠሪ 
ያቀረበው ክስ ነው፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሣሽነት ቀርቦ ያዯራ መቻሬ መንገዴ በንብረቴ 
ሊይ በመውጣቱ ምክንያት መስከረም 9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ብር 86,44ዏ /ሰማንያ ስዴስት ሺህ 
አራት መቶ አርባ ብር/ ካሣ ተሰጥቶኝ ተከሣሽ /አመሌካች/ የባሇቤቴ ዘመዴ ስሇሆነ ይህንን ገንዘብ 
ገጠር ይዘህ አትሂዴ ይገዴለሀሌ ገንዘቡን እኔ በአዯራ ሊስቀምጥሌህ ብልኝ መስከረም 13 ቀን 
2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰው ማስረጃ ባሇበት ብር 7ዏ,ዏዏዏ /ሰባ ሺህ ብር/ እንዯታሰረ ሰጥቸዋሇሁ፡፡ 
ተከሣሽ በአዯራ የሰጠሁትን ገንዘብ እንዱሰጠኝ ብጠይቀው ሉሰጠኝ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ገንዘቤን 
እንዱከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ ከከሣሽ በአዯራ 
የተቀበሌኩት ገንዘብ የሇም፡፡ ከብር 5ዏዏ /አምስት መቶ ብር/ በሊይ ብዴር ወይም የአዯራ ገንዘብ 
በሰው ማስረጃ ሇማስረዲት አይቻሌም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ 
ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ ተከሣሽ /አመሌካች/ ከከሳሽ /ተጠሪ/ በአዯራ ገንዘብ የተቀበሇ መሆኑ 
በማስረጃ ስሇተረጋገጠ ሉመሌስ ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር 
በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 
አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርቦ የነበረ ቢሆንም 
አቤቱታው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

አመሌካች ጥር 3ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ምንም አይነት የሰነዴ ማስረጃ 
ባሌቀረበበት ሁኔታ ብር 7ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌሌ በህግ ተቀባይነት የላሇውን የሰው ምስክር 
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በመስማት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር 
ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ እንዯ እኔ ካሣ ተቀብሇው ገንዘቡን 
ገጠር የወሰደ አርሶ አዯሮች በመዘረፊቸው ገንዘቡን ይኸው ገጠር ብሄዴ የዘረፊ ወንጀሌ 
ሉፇፀምብኝ ይችሊሌ በሚሌ ፌርሃት የሰው ምስክሮች ባለበት የሰጡት አዯራ በመሆኑ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች በመተርጎም የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ 
አመሌካች መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ከተጠሪ በአዯራ የተቀበሇውን ገንዘብ እንዱከፌሌ በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መመርመር 
አስፇሊጊ ነው፡፡  

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው 
ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ የዯረሱበትን መዯምዯሚያ መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡ የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪ በመንገዴ ሥራ ምክንያት በንብረቱ ሊይ 
ሇዯረሰበት ጉዲት ከመንግስት ከተከፇሇው የካሣ ገንዘብ ውስጥ ወዯምኖርበት የገጠር ቀበላ 
ይዠው ብሓዴ ሰዎች ሉገዴለኝና ሉዘርፊኝ ይችሊለ በሚሌ ምክንያት ብር 7ዏ,ዏዏዏ /ሰባ ሺህ 
ብር/ እንዯታሰረ ሇተጠሪ በአዯራ የሰጠ መሆኑን የግራ ቀኙን ምስክሮች በመስማት 
አረጋግጠዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 
በአዯራ ስሇሚቀመጥ አሊቂ ዕቃ ከሚዯነግገው በተሇየ ሁኔታ ተጠሪ ሇአመሌካች ገንዘቡን በአዯራ 
መስጠቱን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ አንዴ ሰው የራሱ ንብረት በሆኑት ዕቃዎች ሊይ የማይታገዴ 
እርግጠኛ አዯጋ የሚዯርስባቸው በሆነ ጊዜ እነዚህን ዕቃዎች ከቀረበው አዯጋ ሇማሸሽ ሲሌ ላሊ 
ሰው በአዯራ ተቀብል እንዱያስቀምጥሇት የሰጠ እንዯሆነ ይህ አዴርጎት አስፇሊጊ አዯራ 
የማስቀመጥ ዴርጊት የሚሌ ሌዩ የህግ ዕውቅናና ጥበቃ እንዯሚሰጠው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
28ዏዏ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አስፇሊጊ የአዯራ ማስቀመጥ ጉዲይ በማናቸውም የአሠራር 
ሥርዓት ነፃ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ንዐስ አንቀፅ 1 የሚዯነግግ ሲሆን አንዴ 
ሰው አስፇሊጊ አዯራ ሇላሊ ሰው የሰጠ መሆኑን በማናቸውም አይነት መንገዴ ማስረጃ ማቅረብ 
እንዯሚችሌ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ንዐስ አንቀፅ 2 ይዯነግጋሌ፡፡  
 
ከሊይ ይዞታቸው ከተገሇፀው የህግ ዴንጋጌዎች አንፃር በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠውን የፌሬ 
ጉዲይ ስናገናዝበው ተጠሪ በካሣ መሌክ የተቀበሇውን ገንዘብ ወዯሚኖርበት ገጠራማ ቦታ 
ቢወስዯው ዯህንነቱን ጠብቆ ሇማቆየትና ገንዘቡን ሇማስቀመጥ የማይችሌ በአንፃሩ ገንዘቡን 
ሇመዝረፌ ሲለ ሰዎች ሉገዴለት የሚችለ መሆኑን በግሌፅ ሇአሁን አመሌካች በማስረዲት ብር 
7ዏ,ዏዏዏ እንዱያስቀምጥሇት የፇፀመው ተግባር በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 የተገሇፀው አሊቂ 
ዕቃ በአዯራ የመስጠት ተግባር ሣይሆን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏዏ ሌዩ ትርጉም ህጋዊ 
ዕውቅናና ጥበቃ የተሰጠው አስፇሊጊ የሆነ አዯራ የመስጠት ተግባር ነው፡፡ ተጠሪ የፇፀመው 
አስፇሊጊ የሆነ አዯራ የመስጠት ተግባር ማናቸውንም አይነት ማስረጃ በማቅረብ ሇማስረዲት 
እንዯሚችሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገ በመሆኑ የሥር ፌርዴ 
ቤት ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 7ዏ,ዏዏዏ አስፇሊጊ የሆነ አዯራ ሲሰጥ ያዩትን ምስክሮች ቃሌ 
በመስማትና በመመዘን የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2472 ዴንጋጌዎች በአመሌካችና 
በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የህግ ግንኙነት ሇመወሰን ተፇፃሚነት የላሊቸው ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ 
ዴንጋጌዎቹ ስሇሚያሌቅ ነገር አዯራ አቀማመጥና የሚያሌቅ ነገር በአዯራ የተሰጠ ስሇመሆኑ 
ማስረዲት ስሇሚቻሌበት ሁኔታ የሚዯነግጉ ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች ሲሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
28ዏ2 በሌዩ ሁኔታ ስሇአስፇሊጊ አዯራ አቀማመጥና አስፇሊጊ አዯራን ስሇማስረዲት የሚዯነግግ 
ሌዩ ዴንጋጌ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰው ምስክር በመስማት 
የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2782 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2472 ዴንጋጌዎችን 
የሚጥስ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ ስሊሊገኘነው አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. አመሌካች ተጠሪ በአስፇሊጊ አዯራ ብር 7ዏ,ዏዏዏ የሰጠኝ መሆኑን ባቀረበው ማስረጃ አሊስረዲም 
የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 7ዏ,ዏዏዏ እንዯታሰረ በአስፇሊጊ 
አዯራ እንዱቀመጥሇት የሰጠው መሆኑን ባቀረባቸው ምስክሮች ከአመሌካች በተሻሇና ሚዛን 
በሚዯፊ ሁኔታ እንዲስረዲ በውሣኔቸው በግሌፅ አስፌረዋሌ፡፡ አመሌካች ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና 
ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠውን ፌሬ ጉዲይ በመካዴ በሰበር 
ዯረጃ ያቀረበው ክርክር ሰበር ችልት በህገ መንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 3/ሀ/ እና አዋጅ 
ቁጥር 25/88 አንቀፅ 1ዏ የተሰጠውን ሥሌጣን ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 
 

በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏዏ እና 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 28ዏ2 ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ አመሌካች ከተጠሪ የተቀበሇውን 
የአስፇሊጊ አዯራ ብር 7ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት የካቲት 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ  
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

         መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ አምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ጽ/ሽ  
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ወንጀሌ 
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