የሰ/መ/ቁጥር 68190
ታህሳስ 5 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ትእግስት አሰፊ ቀረበች
ተጠሪ፡- ወ/ሮ እመቤት ቱርፋ - ወኪሌ አዯፌርሰው ዘውዳ ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ በብዴር የተወሰዯን ገንዘብ ሇማስመሇስ የቀረበውን ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ፣ ክሱ የተመሠረተው ባሌና ሚስት
በሆኑት አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ እና በአሁኑዋ ተጠሪ ሊይ ነው፡፡ ተከሣሾች ገንዘቡን የወሰደት
ሇእህሌ ንግዴ ሥራ እንዯሆነ እና በወቅቱ አጠናቀው ባሇመክፇሊቸው በቀሪ የሚፇሇግባቸውን
ገንዘብ ከእነ ወሇደ እንዱከፌለት ይወሰንሇት ዘንዴ አመሌካች
ጠይቆአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
ፌ/ቤትም የተከሣሾችን የመከሊከያ ክርክር ከሰማ በኋሊ፣ የአሁንዋን ተጠሪ /ሚስት/ በብዴር ውለ
ሊይ ስሇመፇረምዋ አሌተረጋገጠም በማሇት ከእዲው ነፃ አዴርጎአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት
ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን
ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ተጠሪ በብዴር የተወሰዯውን ገንዘብ የመክፇሌ
ኃሊፉነት
የሇበትም የተባሇው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ይህን
ጭብጥ ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር ፤ አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ተጠሪ የተከሰሰችው ከባሇቤትዋ ጋር በመሆን እንዯሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ባሇቤትዋ የሆነው
አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ ዕዲው ይመሇከተዋሌ ተብል በፌ/ቤት ተወስኖበታሌ፡፡ ተጠሪ ስትከራከር
የቆየችው ባሇቤቴ ገንዘቡን አሌተበዯረም በማሇት ሳይሆን፣ በብዴር ውለ ሊይ አሌፇረምኩም
በማሇት ነው፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም በፉርማው ሊይ ብቻ በመመሥረት እና ይህንኑ
በሊብራቶሪ አስመርምሮ የመጣሇትን ውጤት እንዯብቸኛ እና ፌጹማዊ የሆነ ማስረጃ በመቁጠር
ተጠሪን ከእዲው ነፃ አዴርጎአሌ፡፡ አመሌካች ከፉርማው በተጨማሪ ውለ ሲፇረም የነበሩ እማኞች
በምስክርነት እንዱሰሙሇት ስሇመጠየቁም ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ግን ክሱን የሰማው
ፉርማውን በተመሇከተ የመጣሇትን
የሊብራቶሪ ውጤት እንዯብቸኛ ማስረጃ በመቁጠሩ
ምስክሮቹን አሌሰማም፡፡ በላሊም በኩሌ ብዴሩ የተወሰዯው ሇንግዴ ሥራ ነው፡፡ የተጠሪ ባሇቤት
ነጋዳ ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በንግዴ ሔግ ቁጥር 19 ከተቀመጠው ዴንጋጌ ጋር ተገናዝቦ
ይታይሌኝ በማሇት ከአመሌካች ሇቀረበው ክርክርም ዋጋ አሌሰጠም፡፡ አመሌካች የሰበር
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አቤቱታውን ያቀረበው በማስረጃው አቀባበሌ እና በንግዴ ሔጉ የተመሇከተውን ዴንጋጌ አተረጓጎም
በሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪም ሁሇቱን ነጥቦች መሠረት በማዴረግ ክርክርዋን /መሌስዋን/
አቅርባሇች፡፡
እንዯምናየው አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ እና ተጠሪ ባሌና ሚስት ስሇመሆናቸው አሊከራከረም፡፡
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ በብዴር የተወሰዯው ሇእህሌ ንግዴ ሥራ እንዯሆነ እና አቶ
አዯፌርሰው ዘውዳም ነጋዳ ስሇመሆኑም እንዯዚሁ ክርክር የተነሳበት አይዯሇም፡፡ ተጠሪ እዲው
አይመሇከተኝም የምትሇው ባሇቤቴ /አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ/ ከአመሌካች የተበዯረው ገንዘብ
የሇም፣ ወይም የተበዯረው ሇንግዴ ሥራ ማስኬጃ አይዯሇም፤ ወይም ዯግሞ ነጋዳ አይዯሇም
በማሇት ሳይሆን፣ የኔ ስምምነት እስከላሇ ዴረስ ከብር 500/ አምስት መቶ ብር/ በሊይ ሇሆነው
ብዴር ተጠያቂ አይዯሇሁም፣ በብዴር ውለ ሊይ አሌፇረምኩም፣ በንግዴ ሔግ ቁጥር 19
የተቀመጠው
ዴንጋጌ በተሻሻሇው የፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 ተሽሮአሌ
የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ነው፡፡
አመሌካች ከሥር ጀምሮ እየተከራከረ ያሇው ተጠሪም ከባሇቤትዋ ጋር በመሆን በብዴር ውለ ሊይ
ፇርማሇች፡፡ ፉርማውን በሚመሇከት ከባሇሙያ የተሰጠው አስተያየት ብቻውን በብዴር ውለ
ሊሇመስማማቷ /ሊሇመፇረሟ/ ብቸኛ እና የተሟሊ ማስረጃ ተዯርጎ መወሰዴ የሇበትም፡፡ በብዴር
ውለ ሊይ አሌፇረመችም የሚባሌ እንኳን ቢሆን በንግዴ ህጉ በተቀመጠው ዴንጋጌ መሠረት
ዕዲው እስዋንም ይመሇከታሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪን ከእዲው ነፃ ማዴረጋቸው
ተገቢ አይዯሇም፡፡ ውሣኔው ሔግን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡
ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪን ከእዲው ነፃ
ያዯረጉአት በብዴር ውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የእሷ ስሇመሆኑ በባሇሙያ ሉረጋገጥ አሌቻሇም
በማሇት እና ይህ ከባሇሙያ የመጣውን አስተያየት እንዯብቸኛ ማስረጃ በመውሰዴ ነው፡፡ ፌ/ቤቶቹ
ላልቹን የአመሌካች ማስረጃዎች አሌሰሙም ወይም የባሇሙያው አስተያየት ከላልች
ማስረጃዎች ጋር በማገናዘብ አሌመዘኑም፡፡ የተካዯን ፉርማ ሇማጣራት የባሇሙያ አስተያየት
መጠየቁ አግባብ አይዯሇም የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአንዴ ሰው ፉርማ በተሇያዩ
ምክንያቶች ሉሇዋወጥ የሚችሌበት ሁኔታም ስሇሚኖር ላልች ተጨማሪ ማስረጃዎች ሳይሰሙ
እንዯበቂና ብቸኛ ማስረጃ ተዯርጎ መወሰደ አግባብ አይሆንም፡፡ ይህ የሰበር ችልትም እነዚህን
ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስግባት በሰበር መ/ቁ 14981 በሰጠው ውሣኔ ፉርማን በሚመሇከት
የሚቀርበው የባሇሙያ አስተያየት እንዯመጨረሻ ማስረጃ /conclusive evidence/
ተዯርጎ
ሉወሰዴ አይገባም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ፉርማውን
በሚመሇከት ከባሇሙያ የቀረበሊቸውን አስተያየት ብቻ መሠረት በማዴረግ መወሰናቸው ተገቢ
አይዯሇም፡፡ ይህ እንግዱህ በዚህ አግባብ የሚታይ ሲሆን ፣ ቀጥል መታየት ያሇበት ተጠሪ
በብዴር ውለ ተዋዋይ አሌነበረችም ቢባሌስ ከእዲው ከነጭራሹ ነፃ ነች ወይም እዲው እሷን
አይመሇከትም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ከመዯረሱ በፉት ሉመረመር የሚገባው የሔግ ነጥብ የሇም
ወይ? የሚሇው ነው፡፡
ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸው ብዴሩ የተወሰዯው ሇንግዴ ሥራ ማስኬጃ ነው፡፡ የሚነግዯው ባሌ
ወይም ሚስት የተዋዋሇው እዲ እንዯባሌና ሚስት ዕዲ እንዯሚቆጠር በንግዴ ሔግ ቁጥር 19
ተዯንግጎአሌ፡፡ በዚህ የንግዴ ሔግ ዴንጋጌ የባሌና ሚስት ዕዲን በተመሇከተ የተዯነገገው
የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 659 ተጠቅሶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በፌትሏብሓር ሔጉ መጽሏፌ ተካቶ
የነበረው የቤተሰብ ሔግ በአዋጅ ቁጥር 213/92 በመሻሻለ ወይም እራሱን የቻሇ የተሻሻሇ
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የፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ በመውጣቱ በአሁኑ ጊዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 659 የተቀመጠው ዴንጋጌ
ስሇባሌና ሚስት የጋራ ዕዲን በሚመሇከት ሇሚቀርበው ክርክር አወሳሰን በዋቢነት ሉጠቀስ
አይችሌም፡፡ በንግዴ ሔጉ የተቀመጠው ዴንጋጌ ቁጥር 19 ግን በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ
ተሽሮአሌ፡፡ የሚባሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግም ቢሆን በአንቀጽ 70
ስሇባሌና ሚስት ዕዲ በሚመሇከት የተዯነገገ በመሆኑ ሉባሌ የሚችሇው በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 659
የተቀመጠው ዴንጋጌ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 7ዏ ተተክቶአሌ ነው፡፡ ከባሌ ወይም
ከሚስት በግሌ የሚጠየቅ ዕዲ ከባሇዕዲው ተጋቢ የግሌ ሃብት ፣ የግሌ ሃብቱ ዕዲውን ሇመሸፇን
በቂ በማይሆንበት ጊዜ ከጋራ ሃብታቸው እንዯሚከፇሌ በተጠቀሰው አንቀጽ 7ዏ/1/ የተመሇከተ
ሲሆን ፣ ዕዲው የመጣው ሇባሌና ሚስቱ ትዲር ጥቅም ከሆነ ዯግሞ ከጋራ ሃብታቸው ፣
የጋራ ሃብታቸው ዕዲውን ሇመሸፇን በቂ በማይሆንበት ጊዜ ከባሌ ወይም ከሚስት የግሌ ሃብት
እንዯሚከፇሌ በንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጎአሌ፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ዕዲ በብዴር የተወሰዯው
ባሌናሚስቱ
ሇሚተዲዯሩበት የንግዴ ሥራ ማካሄጃ ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው የተጠሪ ክርክር ዕዲውን
ያመጣው ባሇቤቴ ነው ከማሇት ባሇፇ የንግዴ ሥራው የጋራ መተዲዯሪያችን አይዯሇም የሚሌ
አይዯሇም፡፡ በበኩሊችን እንዯምንገነዘበው ከአመሌካች ባንክ በብዴር የተወሰዯውን ገንዘብ
የባሌናሚስቱ የጋራ መተዲዯሪያ ሇሆነው የንግዴ ሥራ እንዱውሌ የተወሰዯ በመሆኑ የባሌና
ሚስቱ የጋራ ዕዲ ነው፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪን ከወዱሁ ከዕዲው ነፃ በማዴረግ
የሰጡት ውሣኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ በሔጉ አተገባበር
ረገዴ መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

1.

ኔ

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ተጠሪን የመክሰስ መብት የሇውም በማሇት
በመ.ቁ 62817 ጥቅምት 29
ቀን 2003 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እና ይህን ውሣኔ
በማፅናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 102296 የካቲት 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ክስ የቀረበበት ገንዘብ ብር 348,024.54 /ሶስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ ሃያ አራት ብር
ከሃምሣ አራት ሣንቲም/ የባሌና ሚስቱ /የአቶ አዯፌርሰው ዘውዳ እና የተጠሪ/ የጋራ ዕዲ
በመሆኑ ተጠሪ ከዕዲው ነፃ የምትሆንበት ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም
ገንዘቡን ከነወሇደ ተጠሪ ከባሇቤትዋ አቶ አዯፌርሰው ዘውዳ ጋር በመሆን እንዴትከፌሌ
ወስነናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ ውሣኔው ዛሬ ታሔሣሥ 18 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም
በችልት ተነገረ ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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