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የሰ/መ/ቁ. 40752 

ሏምላ 28 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.  

                                      ዲኞች ፡- ሏጎስ ወሌደ  

   ሂሩት መሇሠ 

  ታፇሠ ይርጋ      

     በሊቸው አንሺሶ 

        ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች ፡- እነ ወ/ሮ ኤክራም መሃመዴ /2 ሠዎች/ - ጠ/አብዯሊ አሉ ቀረበ 

ተጠሪ ፡- አቶ ዘኪ መሏመዴ - አሌተጠሩም  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው በአፇፃፀም ጉዲይ ሉከፇሌ የሚገባውን የዲኝነት ገንዘብ የሚመሇከት ነው፡፡ 

አመሌካችና ተጠሪ በነበራቸው የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ክርክር ጉዲያቸው በቤተ ዘመዴ ሽምግሌና ጉባኤ ከተወሰነ 
በኋሊ አፇፃፀሙን በተመሇከተ በፋ/ከፌተኛ ሸሪአ ፌ/ቤት አንስቶ እስከ ፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሠበር ሠሚ ችልት ዴረስ ዯርሶ 
ውሣኔ አግኝቷሌ፡፡ ነገር ግን በፌ/ቤት በተሠጠው የአፇፃፀም ውሣኔ መሠረት ሉፇፀም ባሇመቻለ ግራ ቀኙ አፇፃፀሙን 
በተመሇከተ ስምምነት አዴርገው ስምምነቱን እንዱመዘግብሊቸው የፋ/ከፌተኛ ሸሪአ ፌ/ቤት ጠይቀው ፌ/ቤቱ ጥያቄያቸውን 
ውዴቅ በማዴረግ የፋ/ጠቅሊይ ሸሪአ ፌ/ቤት በሠጠው ውሣኔ ኋሊም የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሠበር ችልት ባፀናው ውሣኔ 
መሠረት እንዱፇፀምና የዲኝነት ብር 23,886(ሃያ ሦስት ሺህ ስምንት መቶ ሰማኒያ ስዴስት) እንዱከፇሌ ውሣኔ 
ሠጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ሇፋ/ጠቅሊይ ሸሪአ ፌ/ቤት ይግባኝ ጠይቀው ፌ/ቤቱም የፋ/ከፌተኛ ሸሪአ ፌ/ቤት ዕርቁን 
የማይመዘግብበት ምክንያት የሇም በማሇት ዕርቁን እንዱመዘግብ ሲወስን የዲኝነት እንዱከፇሌ የተሠጠውን ውሣኔ ግን 
አፅንቷሌ፡፡ 

የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካቾች ጥያቄም በህግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 
177/1945 አንቀፅ 2/ሠ/ መሠረት ግምቱ ከብር 1ዏ,ዏዏዏ(አስር ሺህ) በሊይ ሇሆነ አፇፃፀም ጉዲይ ዲኝነት መከፇሌ ያሇበት 
ብር 25.ዏዏ(ሃያ አምስት) ብቻ ሆኖ ሣሇ 23,886(ሃያ ሦስት ሺህ ስምንት መቶ ሰማንያ ስዴስት) ብር እንዱከፇሌ 
መወሠኑ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡  

ይህ ችልትም ሇቀረበው የአፇፃፀም ክስ እንዱከፇሌ የተወሠነው ገንዘብ ህግን መሠረት ያዯረገ መሆን አሇመሆኑን 
ሇመመርመር አቤቱታው ሇሠበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ የቀረበው ጥያቄም የዲኝነት ገንዘብ አከፊፇሌን በሚመሇከት 
በመሆኑ ተጠሪው በተከራካሪነት መቅረብ የሚያስፇሌጋቸው ሆኖ ባሇመገኘቱ መዝገቡ ባሇበት ሁኔታ ተመርምሯሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት እንዯተረዲነው ሇሠበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው ጉዲይ የጀመረው የውርስ ንብረት ክፌፌሌን 
አስመሌክቶ የግሌግሌ ዲኞች የሠጡት ውሣኔ እንዱፇፀም በቀረበ የአፇፃፀም ክስ ነው፡፡ ስሇፌ/ቤቶች ዲኝነት ገንዘብ 
አከፊፇሌ የወጣው የህግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 177/1945 አንቀፅ 2/ሠ/ እንዯሚያመሇክተው ከብር 1ዏ,ዏዏዏ /አስር 
ሺህ/ በሊይ ሇሆነ የአፇፃፀም ክስ ሉከፇሌ የሚገባው በዲኝነት ገንዘብ ብር 25.ዏዏ /ሃያ አምስት/ ብቻ መሆኑን በግሌፅ 
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ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ሇቀረበሊቸው የአፇፃፀም ክስ የፌ/ቤት ዲኝነት ገንዘብ አከፊፇሌ አስመሌክቶ 
ከወጣው ህግ ውጪ ከፌተኛ ገንዘብ እንዱከፇሌ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ሸሪዓ ፌ/ቤት በመ/ቁ 121ዏ/93 በ15/ዏ7/2ዏዏዏ ዓ.ም. እንዱሁም የፋ/ጠቅሊይ ሸሪአ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
26/2ዏዏዏ በ7/11/2ዏዏዏ ዓ.ም. የዲኝነት ገንዘብ አከፊፇሌን አስመሌክቶ የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአፇፃፀም ክስ ሲቀርብ የፌርዴ ባሇመብቱ ተገቢውን የአፇፃፀም ዲኝነት የከፇለ በመሆኑ አመሌካቾች ብር 
23,886 /ሃያ ሶስት ሺህ ስምንት መቶ ሰማንያ ስዴስት/ በዴጋሚ ሉከፌለ አይገባም ብሇዋሌ፡፡ 

3. አመሌካቾች የከፇለት በተ.ቁ. 2 ሥር የተጠቀሰው ገንዘብ ሇአመሌካቾች ሉመሇስሊቸው ይገባሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
4. የሥር ፌ/ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ጽ/ሽ 
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