
 

 59 

  የሰ/መ/ቁ. 34544 

ጥቅምት 11 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን- ነገረ ፇጅ አቶ መስፌን ሃብቴ ይመር - ቀረበ 

መሌስ ሰጭ፡- ወ/ሮ ፊጤ ዓሉ - በላለበት የሚታይ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር መዝገብ ተከፌቶ የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ጉዲይ በይግባኝ ተመሌክቶ 
በኮ.መ.ቁ. 48755 ታህሳስ 07 ቀን 2000 ዓ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ ሊይ የአሁን አመሌካች ቅር ተሰኝቶ የሰበር 
አቤቱታውን በማቅረቡ ነው፡፡ 

 ጉዲዩ ባጭሩ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ የአሁን መሌስ ሰጭ በጋምቤሊ ህዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጋምቤሊ 
ከተማ ዙሪያ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሳሽ በመሆን በባሇቤቷ ሞት ምክንያት በእራሷ እና የሞግዚትነት ሥሌጣን ባገኘችባቸው 
ሌጆቿ ስም ዯረሰ ያሇችውን ጉዲት አስሌታ የጉዲት ካሣ ገንዘብ በአሁን አመሌካች ሊይ ከውሌ ውጭ በሚዯርስ ኃሊፉነት 
የተነሳ የክስ አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ 

 የአሁን አመሌካችም በዚህ አኳኋን ሇቀረበበት ክስ ጉዲቱ ዯርሷሌ ከተባሇበት ጊዜ ጀምሮ ክስ እስከቀረበበት ዴረስ 
ያሇው ጊዜ ሲታሰብ ሁሇት ዓመት ያሇፇው በመሆኑ ክሱ በይርጋ ይቋረጣሌ የሚሇውን ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያነት ካቀረበ በኋሊ ስሇ ፌሬ ጉዲዩም ያሇውን የመከራከሪያ ነጥቦች በመዘርዘር ተከራክሯሌ፡፡ 

 ክሱ በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረበሇት ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር አገናዝቦ ከመረመረ በኋሊ ክሱ ሇጉዲቱ ምክንያት 
የሆነው ዴርጊት ከተፇፀመ ሁሇት ዓመት ካሇፇው በኋሊ  የቀረበ መሆኑ ቢታወቅም ጉዲቱ ሞት ነው፤ የዯረሰው ጉዲት 
ሞት በሆነ ጊዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2143 የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ ተፇፃሚ ሉሆን አይችሌም የሚሇውን ምክንያት አስፌሮ 
ክሱ በይርጋ ሉቋረጥ አይችሌም የሚሌ ዲኝነት ሰጥቶ በአሁን አመሌካች ሊይ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ጠቅሶ የካሣ 
ገንዘቡን በሚመሇከት ብር 30,000.00 (ሰሊሳ ሺህ ብር) በርትእ እንዱከፇሌ ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ የአሁን አመሌካች ቅር ተሰኝቶ የይግባኝ አቤቱታ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በማቅረቡ ይኸው 
ፌ/ቤት በይግባኝ ዯረጃ ሙለ ክርክር ካዯረገ በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ውሳኔውን አጽንቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያውንም ሆነ የኃሊፉነቱን 
ነጥብ በሚመሇከት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በሚሌ ነው፡፡ 

 መሌስ ሰጭ በዚሁ የሰበር አቤቱታው መነሻነት ቀርባ መሌስ እንዴትሰጥበት ቢታዘዝም ጥሪ ዯርሷት ያሌቀረበች 
በመሆኑ ጉዲዩ በላሇችበት ታይቷሌ፡፡ 
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 እኛም ጉዲዩን አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ 
የተገኘው ይርጋን አስመሌክቶ ሇቀረበው ክርክር የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠው ትርጉም የሔግ መሰረት አሇው 
ወይስ የሇውም? የሚሇው ነው፡፡ 

 ምንም እንኳ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ ነጥብ በሚመሇከት ዲኝነት ያሌሰጠበት ስሇመሆኑ 
የውሳኔው ግሌባጭ ቢያስረዲም የአሁን አመሌካች ሇዚሁ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ያቀረበውን የይግባኝ ማመሌከቻ ቅጅ 
እንዲየነው የይርጋ ጉዲይ በመቃወሚያነት በመጀመሪያ ዯረጃው ፌ/ቤት እንስቶ የተከራከረበት መሆኑን ገሌፆ ክሱ 
በመቃወሚያው ክርክር መቋረጥ የሚገባው ሆኖ እያሇ ያሇአግባብ መታሇፈ ቅሬታ የፇጠረበት መሆኑን ጠቅሶ በይግባኝ 
የተከራከረበት ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ከክርክር አቀራረብ ሥርዓት አንፃር ይህ የሰበር አቤቱታ ዯረጃውን 
ሳይጠብቅ የቀረበ ነው ማሇት አይቻሌም፡፡ 

 ወዯ ተያዘው አከራካሪ ነጥብ ስንመሇስ ሇዚህ የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ክስ ጉዲቱ ዯረሰ ከተባሇበት ጊዜ 
ጀምሮ ሁሇት ዓመት ካሇፇ በኋሊ የቀረበ ሇመሆኑ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የክሱም ምክንያት ከውሌ ውጭ 
በሚዯርስ ኃሊፉነት ሊይ የተመረኮዘ ነው፡፡ ይህም ከሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2143 እንዯተዯነገገው ማናቸውም የጉዲት ካሣ ክስ 
ካሣ የሚጠየቅበት ጉዲት ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ዴረስ ካሌቀረበ በቀር ክሱ በይርጋ የሚቋረጥ ነው፡፡ 
ካሣ የሚጠየቅበት ጉዲት ሲባሌ ዯግሞ ሞትንም እንዯሚያካትት ይኸው ሔግ በማያሻማ አኳኋን ዯንግጏ እያሇ፤ ክሱ 
የቀረበሇት የጋምቤሊ ከተማ ዙሪያ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከዚህ በግሌጽ ከተዯነገገው ሔግ በመራቅ የሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ 
ጉዲት ሞት ሆኖ በተገኘ ጊዜ ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የይርጋውን ክርክር ውዴቅ ማዴረጉ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት መፇፀሙን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ቀዴሞውንም ቢሆን ስሇኃሊፉነቱ ከማከራከሩ በፉት ክሱ  በይርጋ 
ይቋረጣሌ በማሇት መዝገቡን መዝጋት ሲገባው በተሳሳተ የሔግ አተረጓጏም የተነሣ የተሟሊ የክስ መስማት ሂዯት 
ማከናወኑ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የጋምቤሊ ከተማ ዙሪያ ከፌተኛው ፌ/ቤት በፌት/መ/ቁ. 6/95 ግንቦት 06 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 48755 ታህሳስ 07 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው 
ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የአሁን መሌስ ሰጭ በአመሌካች ሊይ ያቀረበችው የጉዲት ካሣ ክስ ከውሌ ውጭ በሚዯርሰው ኃሊፉነት ሔግ 
እንዯተመሇከተው በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ የተቋረጠ ነው ብሇናሌ፡፡ 

ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተመሌሷሌ፡፡ 

                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት:: 

ቤ/ኃ 
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