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 የሰ/መ/ቁ. 71927 

ሚያዝያ 10 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                            ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                    ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሣ 

                                     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ቄስ አብርሃ በርሄ  - አሌቀረቡም፡፡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ብርነሽ ሔለፌ  -  አሌቀረቡም፡፡ 

ጉዲዩን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር 
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ያቀረበውን የሰበር 
አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በመቀላ ወረዲ ፌርዴ ቤት በቀዲማዊ ወያኔ 
ምዴብ ችልት ነው፡፡ በወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 
ጉዲዩ የብዴር ገንዘብን የሚመሇከት ነው፡፡ 

አመሌካች ግንቦት 7 ቀን 1993 ዓ.ም በተፃፇ የብዴር ውሌ ተጠሪ ብር 12,000 /አስራ ሁሇት 
ሺህ ብር/ እስከ የካቲት 1994 ዓ.ም ሌትመሌስ፣ በዚህ ጊዜ ባትከፌሌ መቀጫ 8,000 /ስምስት 
ሺህ ብር/ በዴምሩ 20,000 /ሃያ ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ ተስማምታ በብዴር ወስዲሇች፡፡ ገንዘቡን 
ያሌከፇሇችኝ በመሆኑ በውለ መሠረት ብር 20,000 ከነወሇደ እንዴትከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ 
በማሇት ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በከሳሽነት ቀርበው ገንዘብ በብዴር 
አሌወሰዴኩም ፉርማውም የእኔ አይዯሇም በማሇት ክዯው ተከራክረዋሌ፡፡ የተጠሪ ነው የተባሇው 
ፉርማ እንዱመረመር ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ በምርመራው ፉርማው የማን እንዯሆነ መሇየት 
እንዲሌተቻሇ ተገሌጿሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ገንዘብ ሉከፌለ አይገባም በማሇት ወስኖ 
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውለ ሊይ የነበሩት ምስክሮች ሰምተህ ወስን በማሇት በይግባኝ ሽሮ 
መሌሶታሌ፡፡ በዚህ መሠረት የወረዲው ፌርዴ ቤት የምስክሮችን ቃሌ ከሰማ በኋሊ ምስክሮች 
ተጠሪ ስትበዴር አይተናሌ፣ በውለ ሊይ ፇርመናሌ ብሇው መመስከራቸውን በመጥቀስ ተጠሪ 
በብዴር የወሰዯችውን ብር 12,000 እና መቀጫ ብር 8,000 በዴምሩ 20,000 /ሃያ ሺህ ብር/ 
ዕዲው ተከፌል እስከሚያሌቅ የባንክ ወሇዴ ታስቦ ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ ይግባኝ ሇዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ በባንክ 
ወሇዴ እንዴትከፌሌ የሰጠውን ውሣኔ ብቻ በማሻሻሌ ላሊውን የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
አፅንቶታሌ፡፡ 

በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የወረዲው ፌርዴ ቤት 
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የሰው ምስክሮችን ቃሌ መሠረት በማዴረግ የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 
ዴንጋጌን የሚጥስ ነው በማሇት የወረዲውንና የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ በመሻር ተጠሪ 
ሇአመሌካች ገንዘብ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሇክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቤቱታ አቅርቦ የሰበር ችልት ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የሰጠውን ውሣኔ አፅንቷሌ፡፡ 

አመሌካች ነሏሴ 9 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በብዴር ገንዘብ የወሰዯች 
መሆኑን ሇማስረዲት ያቀረብኩት የሰነዴ ማስረጃ ነው፡፡ ተጠሪ በሰነዴ ሊይ ያሇውን ፉርማ 
ስሇካደና ፉርማውን በቴክኒክ ምርመራ ሇማረጋገጥ ስሊሌተቻሇ ውለ ሲፇረም የነበሩ ምስክሮች 
ተጠሪ በሰነደ ሊይ የፇረሙ መሆኑን ሇማረጋገጥ የሰጡትን ምስክርነት መሠረት በማዴረግ 
የተሰጠውን ውሣኔ አሊግባብ መሻሩ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር 
ችልት የሰጡት ውሣኔ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ኀዲር 4 ቀን 2004 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ ግንቦት 7 ቀን 1993 ዓ.ም ብር 
12,000 /አስራ ሁሇት ሺህ ብር/ ተበዴራ የወሰዯች መሆኑን ሇማስረዲት የቀረበው የሰነዴ ማስረጃ 
ማሇትም ግንቦት 7 ቀን 1993 ዓ.ም በተፃፇና በተዋዋይ ወገኖች የተፇረመ የብዴር ውሌ 
መሆኑን ከበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ ይህም አመሌካች የብዴር ውለን ሇማስረዲት 
ያቀረበው ማስረጃ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን መስፇርት 
የሚያሟሊና ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ መሆኑን ያሣያሌ፡፡  

ተጠሪ በብዴር ውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የእኔ ፉርማ አይዯሇም በማሇት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
2008 መሠረት ክዲ ተከራክራሇች፡፡ በውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የተጠሪ መሆኑን ሇማረጋገጥ 
የቴክኒክ ምርመራ የተዯረገ ቢሆንም ፉርማው የማን እንዯሆነ ሇማረጋገጥ እንዲተሌቻሇ፣ የፕሉስ 
ፍረንሲክ ሊብራቶሪ በመግሇፁ፣ ፉርማው የተጠሪ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ሇማረጋገጥ 
/Authenticate/ ሇማዴረግ በውለ ሊይ ስማቸው የተገሇፁት ሰዎች ተጠሪ በውለ ሊይ ስትፇርም 
ያዩ መሆኑን እንዱያረጋግጡ ተዯርጓሌ፡፡ እዚህ ሊይ ተበዲሪው በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 
ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የብዴር ውለን ሇማስረዲት በቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ሊይ ያሇው ፉርማ 
ተበዲሪው የእኔ አይዯሇም በማሇት የካዯ በሆነ ጊዜ ፉርማው የተበዲሪው መሆኑን ሇማረጋገጥ 
ምን ዓይነት ማስረጃ ተቀባይነት አሇው የሚሇው በሰነዴ ሊይ ያለ ፉርማዎችን ሇማረጋገጥ 
/Authenticate/ ተቀባይነት ያሊቸውን ማስረጃዎች መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡  

በሰነዴ ሊይ ያሇ ፉርማ በተካዯ ጊዜ ፉርማውን የማረጋገጫው የመጀመሪያው መንገዴ የቴክኒክ 
ምርመራ እንዱዯረግ ማዴረግ ነው፡፡ ሆኖም ፉርማውን በቴክኒክ ምርመራ የማን እንዯሆነ 
ሇማረጋገጥ ባሌተቻሇ ጊዜ ፉርማው ሲፇረም የነበሩ ምስክሮችን ቃሌ በመስማትና በላልች 
ማስረጃዎች ፉርማው የማን እንዯሆነ ሇማረጋገጥ /Authenticate/ ሇማዴረግ የሚቻሌ መሆኑ 
ከማስረጃ ሔግ ጠቅሊሊ መርሆች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በአገራችን ፉርማ በምስክሮች ቃሌና በላሊ 
ማስረጃ እንዲይረጋገጥ /Authenticate/ እንዲይዯረግ የሚከሇክሌ ግሌፅ የሔግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ 
በአንፃሩ ፉርማ በተካዯ ጊዜና ፉርማውን በፍረንሲክ ምርመራ ሇመሇየት የማይቻሌ በሆነ ጊዜ 
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በምስክሮች ቃሌና በላልች ማስረጃዎች ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ በፌርዴ ቤቶች ሇረዥም ጊዜ 
የዲበረው የአሰራር ሌምዴ ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና 
የሰበር ችልት የብዴር ውሌን በሰነዴ ማስረዲት በአስገዲጅነት የሚዯነግገውን የፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ በማስረጃነት በቀረበ ሰነዴ ሊይ ያሇ ፉርማ ሲካዴ ፉርማው 
ከሚረጋገጥበት ሁኔታ /Authentication/ ጋር ያሊቸውን ሌዩነት ሳያገናዝቡ አመሌካች በውለ ሊይ 
ያሇውን ፉርማ ከማረጋገጥ /Authentication/ ጋር አንዴና ተመሣሣይ አዴርጎ በመውሰዴ 
የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 1ን ይዘትና መሠረታዊ ዓሊማ 
ያሊገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በብዴር ውሌ ሊይ ያሇው ፉርማ የተጠሪ ፉርማ መሆኑን በማስረጃ ያረጋገጡት 
የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በብዴር የወሰዯችው ብር 12,000 /አስራ 
ሁሇት ሺህ ብር/ በተጨማሪ 8,000 /ስምስት ሺህ ብር/ ጨምራ እንዴትከፌሌ የሰጡት ውሣኔ 
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2472 ንዐስ አንቀጽ 3 የሚቃረንና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት 
የሰጡት ውሣኔ ሙለ በሙለ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ እንዯዚሁም የወረዲው 
ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ በከፉሌ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የቀዲማዊ ወያኔ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የመቀላ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሻሽሎሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ብር 12,000 /አስራ ሁሇት ሺህ ብር/ በዚህ ጉዲይ ሇወረዲ ፌርዴ ቤት ክስ ከቀረበበት 
ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ታስቦ ሇአመሌካች የመክፇሌ ኃሊፉነት 
አሇባት በማሇት ወስነናሌ፡፡  

4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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