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የሰ/መ/ቁ. 119571 

ሔዲር 14 ቀን 2009 ዒ.ም  

                          ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 አብርሃ መሰሇ 

                                 አብዬ ካሳሁን  

                                 እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡-  አቶ ባብሶ ቃሌቦሬ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ኩዘይማ ሁሴን - አሌቀረቡም  

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 65573 መስከረም 04 ቀን 2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ዲኝነት 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌኝ ይገባሌ በማሇት 

አመሌካች ጥቅምት 30 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ 02 ገጽ የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ክርክሩ የገንዘብ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን በተጀመረበት የሀሊባ ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት የአሁን 

አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ሇጉዲዩ መነሻ ምክንያት የሆነው 

የአሁን ተጠሪ ከአመሌካች /በብር 1000/አንዴ ሺህ ብር/ መስከረም ወር 2001 ዒ.ም የገዟትን 

አንዱት ሊም ከአመሌካች ዘንዴ እንዴትቆይ በተስማሙት መሠረት ከአመሌካች ጋር ሶስት 

ጥጆችን ወሌዲ በአሁኑ ጊዜ 14,500 ብር ሉገመቱ በሚችለበት ዯረጃ ሊይ የዯረሱ ቢሆንም 

አመሌካች ከብቶችን ሇተጠሪ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ከብቶችን በዒይነት እንዱመሌስ ወይም 

ግምታቸውን እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡት ክስ ነበር፡፡ 

አመሌካችም በተከሳሽነት ክሱ ዯርሷቸው በሰጡት መሌስ የተጠሪን ክስ በመካዴ ከአመሌካች ዘንዴ 

የተጠሪ ከብቶች የለም፡፡ ክሱም የሚታመን አይዯሇም ካለ በኋሊ ከብቶችን እንዱመሌሱ ወይም 
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ግምታቸውን እንዱከፌለ የሚወሰንበት ምክንያት ቢኖር እንኳን ከብቶችን ሇመንከባከብ ያወጡትን 

ብር 12,800 የሚገመት ገንዘብ ተጠሪ እንዱከፌለ ሉወሰንሌኝ ይገባሌ በማሇት ክርክር 

አቅርበዋሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የሀሊባ ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ወገኖች 

የቃሌ ክርክር እና ማስረጃዎች በመመርመር ተጠሪ ሇአመሌካች የመጀመሪዋን ሊም 

መስጠታቸው፤ይህችም ሊም ጥጆችን ወሌዲ በቁጥር አራት መሆናቸው፤ አመሌካችም እነዚህን 

ከብቶች ሇመመሇስ ፇቃዯኛ አሇመሆናቸው ተረጋግጧሌ በማሇት አመሌካች ተጠሪ በክሳቸው 

ዘርዝረው ያቀረቧቸውን ከብቶች እንዱያስረክቡ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇሀሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

በማቅረባቸው ፌ/ቤቱ ቅሬታቸው መሌስ ሰጭን ያስቀርባሌ በማሇት ግራቀኙን አከራከሮ  ሲያበቃ 

አመሌካች የተጠሪን ከብቶች ተረክበው ቆይተው ሉመሌሱ ባሇመቻሊቸው በእምነት ማጉዯሌ 

ወንጀሌ ተከሰው መቀጣታቸው የተረጋገጠ ቢሆንም የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች ከብቶችን 

እንዱመሌስ መወሰኑ ተገቢነት የሇውም፡፡ ይሌቁንም አመሌካች በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው 

የተቀጡ በመሆኑ በፌትሏ ብሓር ህግ አንቀጽ 1751 መሠረት 9% በዒመት ታስቦ አስቀዴመው 

ተጠሪ የሰጡትን ብር አንዴ ሺህ ሊቆዩት ስዴስት ዒመት ብር 1,585/አንዴ ሺህ አምስት መቶ 

ሰማንያ አምስት ብር/ ሉከፌለ ይገባሌ እንጂ ከብቶችን እንዱመሌሱ አይገዯደም በማሇት 

ወስኗሌ፡፡  በዚህ ውሳኔ የአሁን ተጠሪ ቅር ተሰኝተው ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት ቅሬታቸውን አቅርበው የሀሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማፅናት 

ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህም ዲኝነት ሊይ ባሇመስማማታቸው የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ክርክር ሲያዯረጉ ከቆዩ በኋሊ አመሌካች ሇተጠሪ ጊዯር 

እንዲሌሸጡ፤ እንዱሁም ጊዯሯም ከ2001 እስከ 2006 ዒ.ም ሶስት ጥጆች አትወሌዴም በማሇት 

ቢከራከሩም በአማራጭ ባቀረቡት ክርክር ጊዯሯን ሇመጠበቅ እና ሇእንክብካቤ ያወጡትን ብር 

12,800 መጠየቃቸውን ከምስክሮች ቃሌ ጋር በማገናዘብ ሲታይ ጊዯሯ ከተጠሪ ጋር እንዯቆየችና 

አራት ራስ መሆንዋ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የወረዲው ፌርዴ ቤት አጣርቶ 

የወሰነው ውሳኔ ተገቢ ሲሆን የሃሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሽሮ የአሊባ ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ በማፅናት ከወሰነ በኋሊ በአመሌካች በኩሌ በቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ሊይ ምንም 

ሳይሌ በዝምታ አሌፍታሌ፡፡ ይህ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

መሠረታዊ የህግ ስህተት ፇፅሟሌ በሚሌ ይህንኑ ዲኝነት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው የስር ፌ/ቤቶች ዲኝነት መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇፅሞበታሌ በሚሌ ሲሆን አቤቱታው በአጭሩ፡-የተጠሪን ጊዯር ከ2001 ዒ.ም እስከ 2006 ዒ.ም 

በመያዝ ሶስት ጥጆችን አሌወሇዯችም እንጂ ወሌዲ ከእኔ ጋር ቆይታሇች ቢባሌ እንኳን ከብቶችን 

ሇመንከባከብ ያወጣሁት ወጭ ሉታሰብ ይገባሌ በሚሌ ያቀረብኩት ክርክር በዝምታ ታሌፍ 

የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ ባሇመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ሰበር አጣሪው ችልቱም መዝገቡን መርምሮ በጉዲዩ ሊይ አከራካሪዎቹ ጊዯሮች ከአመሌካች ዘንዴ 

ከ2001 ዒ.ም እስከ 2006 ዒ.ም ቆይተዋሌ በተባለበት ሁኔታ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሇጊዯሮች መኖና 

ሇመሳሰለት የወጣ ወጭ በሥር ፌርዴ ቤቶች አሇመታሰቡን አግባብነት ሇማጣራት አቤቱታው 

ሇሰበር ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪ መሌሳቸውን አመሌካችም የመሌስ መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡  

ክርክሩ በዚህ ዒይነት ሁኔታ ተጠናቋሌ፡፡ እኛም አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ 

አንጻር ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የተጠሪ ከብቶች ከአመሌካች 

ጋር ከ2001 ዒ.ም ጀምሮ እስከ 2006 ዒ.ም መቆየታቸው በመረጋገጡ ምክንያት  ከብቶችን 

አመሌካች ሇተጠሪ እንዱመሌሱ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ተወስኗሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች 

የተጠሪን ከብቶች እየጠበቀ መቆየቱ አከራካሪ አይሆንም ማሇት ነው፡፡ ተጠሪ ሇከብቶች ጥበቃ  

አገሌግልት ሇአመሌካች የከፇለት ክፌያ ስሇመኖሩም ሆነ አመሌካች ከብቶች በነፃ የሚንከባከብበት 

ስምምነት ሇመኖሩ አሊረጋገጡም፡፡ አመሌካች ሇከብቶች እንክብካቤ ብር 12,800 ማውጣታቸውን 

ገሌፀው ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በየዯረጃው ያለ የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ይህንን ነጥብ 

በጭብጥነት ይዘውና አከራክረው ውሳኔ ከመስጠት ይሌቅ በዝምታ ማሇፌን መርጠዋሌ፡፡ 

በፌትሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 2784 ሥር እንዯተመሇከተው ያሇዋጋ ወይም በዯመወዝ ስሇሚሰጥ 

አዯራ ሲዯነግግ አዯራ ሰጭና አዯራ ተቀባዩ ስምምነት ካሊዯረጉ በስተቀር በአዯራ የሚቀመጥ ዔቃ 

ዋጋ የማይከፇሌበት መሆኑን ዯንግጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አዯራ ሰጭው  አዯራ ተቀባዩ ዔቃውን 

በመሌካም አያያዝ ሇማኖር ያወጣውን ወጭ ሁለ ሉከፌሇው እንዯሚገባ በዚሁ ህግ አንቀጽ 

2793(2) ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም ሇአመሌካች በህግ የተሰጠው መብት ሇመኖሩ ከተጠቃሹ 

ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን በጉዲዩ ሊይ የዲኝነት ጥያቄ እየቀረበ የሥር ፌርዴ ቤቶች 

ዝምታን መምረጣቸው ተገቢነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም የአመሌካች ጥያቄ ሥነ ሥርዒቱን 

ተከትል የቀረበ መሆኑን በመመሌከት ተቀብሇው ተጠሪም የበኩሊቸውን ክርክር እንዱያቀርቡ 

ካዯረጉ በኋሊ ጉዲዩን በማጣራት ተገቢው ዲኝነት ሉሰጡበት የሚገባው የክርክር ነጥብ ነበር፡፡ 

ስሇሆነም የዯቡብ ብሓር ብሓረሰብ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች አመሌካች የተጠሪን ከብቶች እየጠበቁ 

የቆዩ ሇመሆኑ ወይንም ከብቶቹ በአመሌካች ጥበቃ ሥር ሇመቆየታቸው ካረጋገጡ በኋሊ 

አመሌካች ሇከብቶቹ መሌካም አያያዝ ያወጡት ወጭ እንዱተካ ያቀረቡትን ዲኝነት አጣርተው 
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አሇመወሰናቸው፤ የዚህ ዒይነት ወጭ ሉተካ የማይችሌበት ምክንያት ቢኖር እንኳን ጉዲዩን 

ባግባቡ መርምረው ተገቢውን ዲኝነት አሇመስጠታቸውን ከመዝገቡ ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም 

የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

65573 መስከረም 04 ቀን 2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 

348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. በዚህም መሰረት አመሌካች ሇአሊባ ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት የተጠሪን ከብቶች 
በመሌካም አያያዝ ሇማኖር ያወጡት ወጭ ይከፇሇኝ ጥያቄ በአግባቡ ተመርምሮ ተገቢው 
ዲኝነት ሉሰጥበት የሚገባው በመሆኑ አመሌካች የተጠሪን ከብቶች ሇመንከባከብ ያወጡት 
ወጭ ምን ያህሌ ነው? ይህንን ወጭ ተጠሪ የማይሸፌኑበት ምክንያት አሇ ወይስ የሇም? 
የሚለ ነጥቦች በግራቀኙ ወገኖች ክርክርና ማስረጃ በማጣራት ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 343(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ላሊው የውሳኔ ክፌሌ አሌተነካም፡፡  

3. በዚህ ችልት ክርክር ሇወጣ ወጭና ኪሳራ ግራቀኙ የእየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. በዚህ ችልት የተሰጠው እግዴ ተነስቷሌ፤ ይጻፌ። 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ይ 
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