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የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት  

ሰበር ችልት ውሣኔዎች 
 

 

ቅጽ-20 

 

 

 

 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ  

ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
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                                 ግንቦት 2009 ዒ.ም. 
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የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ፕሬዚዲንት መሌዕክት 

በተሻሻሇው የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/1/ ሥር የፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች በተሰየሙበት የሠበር ችልት የሚሰጠው የህግ ትርጉም 

በየትኛውም ዯረጃ ሊይ በሚገኙ የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ሊይ አስገዲጅነት ይኖረዋሌ 

ተብል መዯንገጉ ፌርዴ ቤቶች የሠበር ችልቱ የሰጠውን የህግ ትርጉም ተከትሇው በመስራት 

ሇተመሳሳይ ጉዲዮች ተመሳሳይ ውሳኔዎች እንዱሰጡ ሇማስቻሌ ነው፡፡ በሀገሪቱ ያለ ፌርዴ ቤቶች 

ሇተመሳሳይ ጉዲዮች ተመሳሳይ ውሳኔዎችን መስጠት መቻሊቸው የዲኝነት አገሌግልቱ ተገማች 

እንዱሆን ከማስቻለም በሊይ ባሇጉዲዮችን ካሌተገባ ወጭና ከእንግሌት ሉያዴናቸው እንዯሚችሌም 

ይታመናሌ፡፡ ይህን እውን ሇማዴረግ በተቻሇ መጠን የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ውሳኔዎች በአግባቡ ታትመው በመሊው ሀገሪቱ ሇሚገኙ ፌርዴ ቤቶችና ሇተሇያዩ አካሊት 

እንዱሁም ሇህብረተሰብ ክፌልች እንዱሰራጩ ይዯረጋሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔዎች በጥራዝ መሌኩ 

መዘጋጀታቸው ጥናትና ምርምር ሇሚያካሄደ የህግ ተመራማሪዎች፤ ሇህግ ባሇሙያዎች 

ሇጠበቆች፣ ሇምሁራንና በጠቅሊሊው ሇህብረተሰቡ ውሳኔዎችን ተዯራሽ ከማዴረግ አኳያ ከፌተኛ 

አስተዋጽኦ ያሇው መሆኑም ስሇ ታመነበት ጭምር ነው፡፡                                 

ዲኜ መሊኩ  

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ፕሬዚዲንት 



I 
 

የሰበር ችልት የህግ ትርጉም የሰጠባቸው ውሣኔዎች ዝርዝር ማውጫ ሰንጠረዥ /ቅፅ 20/ 

 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

አሠሪና ሠራተኛ                                                                                                   1                                                                                         

1.  የአሰሪውን ትእዛዝ አሌፇፀመም ተብል የስራ ስንብት ያዯረገ 

አሰሪ ትእዛዙ ያሇመፇጸሙን የማስረዲት ግዳታ ያሇበት 

ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13 

119639 የዯብረዘይት ሄሌሜክስ 

ቄራዎች ዴርጅት  

    እና 

እነ አየሇ ዱባባ 

 /ሦስት ሰዎች/ 

30/5/2008 ዒ.ም  2 

2.  በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ በግሌጽ በተቀመጡ ሁኔታዎች ካሌሆነ 

በስተቀር አንዱት ሰፌሰጡር ሴት ከወሉዴ በኋሊ አራት ወራት 

ውስጥ ከስራ ያሇመባረር መብት ያሊት ስሇመሆኑ  

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 25፣27፣29/3/ እና 87/5//6/ 

121063 መ/ርት ሙለነሽ መሇሰ 

እና 

ዋሉያ አጠቃሊይ 1ኛ ዯረጃ 

ት/ቤት 

24/06/2008 ዒ/ም  

 

5 

3.  

 

የግሌ አሰሪና ሠራተኛ (ስራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ) እና 

በሰራተኛ የሚነሳ ማንኛውም የስራ ክርክር የሚፇታው 

በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 4 

98771 እነ አቶ ታረቀኝ መኮንን  

      እና  

አሉ ሚፌታህ ኤጀንሲ 

 

24/8/2008 ዒ.ም 9 

4.  አንዴን ሰራተኛ በስራ ሊይ አሌተገኘም ማሇት የሚቻሇው የስራ 117862 ጎሌ ኢትዩጵያ  20/10/2008 ዒ.ም  13 



II 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ውለ ፀንቶ እስከቆየበት ጊዜ ዴረስ ብቻ ስሇመሆኑ፡-  

አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 27 (1) (ሇ)  

እና  

አቶ ዱዱሞ አጋቶ  

5.  የዝውውር ውሳኔን ተከትል ሰራተኛው ሇአምስት የሰራ ቀናት 

የሰራ ቦታ ሊይ አሌተገኘም በማሇት የማሰናበት እርምጃ 

ተገቢነት ሇማጣራት ፤ ከነባራዊ ሁኔታ እንዱሁም ሰራተኛው 

የሰራ ቦታ ሊይ መገኘት ከሚችሌበት ሁኔታ አንፃር እንዱሁም 

ከቀረበው ማስረጃ አንፃር በመመዘን የሚወሰን ስሇመሆኑ ፤ 

 

125004 አዱስ ፊና ጠቅሊሊ ሸቀጣ 

ሸቀጥ እና ሆቴልች ንግዴ 

አ.ማ 

እና  

አቶ ሉቁ ብርሃነ  

22/10/2008 ዒ.ም  17 

6.  አሰሪ የተጠየቀን የስራ ስንብት ክፌያን በተመሇከተ አጠቃሊይ 

ተቃውሞ አቀርቦበት እያሇ ፤ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት 

ሰላቱን በተመሇከተ አሌተቃወመም በሚሌ በመተርጎም 

በሰራተኛው የተጠየቀን የስንብት ክፌያ ዲኝነት ሙለ በሙለ 

በመወሰን የሚሰጥ ዲኝነት ተገቢ ስሊሇመሆኑ ፤ፌ/ቤቱ በሔጉ 

አግባብ አስሌቶ መጠኑን ሉወሰን የሚገባ ሰሇመሆኑ ፤ 

አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 40 (1 እና 2)  

 

119694 ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ 

አ.ማ  

እና  

አቶ አሇማየሁ ሁለቃ 

27/11/ 2008ዒ.ም 22 

7.  ሇጡረታ አፇፃፀም ተብል የመንግሰት ሰራተኛን የግሌ 

ማህዯር በኤጀንሲው እንዱሊክ ተጠይቆ፤ሰራተኛው የመንግስት 

127154 ኢትዩጵያ እህሌ ንግዴ 

ዴርጅት  

23/1/ 2009 ዒ.ም 28 



III 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ንብረት አሌመሇሰም በማሇት ማህዯር አሌክም ማሇት ህጋዊ 

ሰሊሇመሆኑ ፤ 

የጡረታ አበሌ የማግኘት መብት የዕዲ መያዣ ሉዯረግ ወይም 

በውርስ ወይም በማናቸውም መንገዴ ሉተሊሇፌ የማይችሌ 

ሰሇመሆኑ 

አዋጅ ቁጥር 345 /97 አንቀፅ 47 (2) ፣ 44 እና 55 (2)  

እና  

አቶ ካሳሁን በዛብህ  

8.  አሰሪ ሰራተኞችን ከማሰናበቱ በፉት በትክክሌ አጣርቶ 

እርምጃ መውሰዴ ሲገባው ፤ክርክር ከተጀመረ በኃሊ ከስንብት 

ዯብዲቤ ላሊ ዯብዲቤ መፃፈ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁን ዒሊማ 

እና መንፇስ የማያሟሊ ሰሇመሆኑ ፤ 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 91 (1) (3)  

አዋጅ ቁጥር 377/96  አንቀፅ 27 (1) (ሸ) ( ቀ) 

125778 ሲው ኢንፌራስትራክቸር  

እና  

እነ አቶ መሳይ 

ወ/ገብርኤሌ 

 ( አራት ሰዎች)  

23/1/ 2009 ዒ.ም 32 

9.  አንዴን ሰራተኛ የሥራ መሪ ነው ሉባሌበት ስሇሚቻሌበት 

አግባብ፡- 

የሥራ መሪን በተመሇከተ ክርክር ሲነሳ ተግባራዊ ሉሆኑ 

ስሇሚገባቸው ህጎች፡- 

የስራ መሪ የሚያቀርባቸው የመብት ጥያቄዎች ቀሪ 

ስሇሚዯረጉበት የይርጋ ጊዜ 

116038 ፌራውን ኮ/ህንፃ ተቋራጭ  

        እና 

እነ አቶ ካህሳይ 

ገ/እግዚአብሄር 

(ሁሇት ሰዎች) 

21/2 /2009 ዒ.ም  37 



IV 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀፅ 2(!)፣ 3(2(ሏ) 

የፌ/ሔ/ቁ.1677(1)፣1845፣2512፣2593 

10.  ተዋዋይ ወገኖች በስራ ውሌ ስምምነታቸው በግሌፅ ኮሚሽንን 

የዯሞዝ አካሌ አዴርገው እስከተዋዋለ ዴረስ ቅራኔ በተነሳ 

ሰዒት ኮሚሽንን እንዯ ዯመወዝ አይዯሇም በማሇት መውሰዴ 

ተገቢ ስሊሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ.377/1996 አንቀፅ 53(2(መ) 

117070 ወ/ሮ ወይንሸት በቀሇ  

     እና 

ኦልምፒያኮስ ሄኔኒክ 

አትላቲክስ ማህበር 

(ግሪክ ክሇብ) 

22/2/ 2009 ዒ.ም 46 

የፌትሏ ብሓር ሥነ- ሥርዒት                                                                                       49                                                                                     

11.  ቼክን በተመሇከተ በአጭር ስነ ስርዒት /Summary 

proceding/ ዲኝነት ታይቶ እንዱወሰን ክስ በቀረበበት ወቅት 

ተከሳሽ መከሊከያውን እንዱያቀርብ ጥያቄ አቅርቦ ተፇቅድሇት 

መሌስ እንዱያቀርብ ተዯርጎ መሌስና በሔግ አግባብ ምስክር 

ቆጥሮ እያሇ ምስክሮች ሳይሰሙ ይኼው ታሌፍ የቼክ 

ባሔርይን ብቻ መሰረት ተዯርጎ ዲኝነት የሚሰጥበት አግባብ 

ትክክሌ ስሊሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 285/1/  286 እና 291  

የን/ሔ/ቁ. አንቀጽ 717 

103478 አቶ ኤሌያስ ተፇራ 

 እና 

 አንዋር ሁሴን 

18/4/ 2008 ዒ.ም 50 

12.  አንዴ ከሳሽ ክሱን የመሰረተው በብዙ ጉዲዮች ወይም በተሇያዩ 109054 አቶ ነገሠ ግዛው  27/7/2008 ዒ.ም  55 



V 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ነገሮች ሊይ የሆነ እንዯሆነ በተሇይ በእያንዲንደ ጉዲይ 

እንዱታይ የሚጠይቀውን ዲኝነት መግሇጽ ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 224(2) 

   እና  

አቶ ሏረጳ ቤኛ 

13.  አንዴ በፌርዴ ቤት የተወከሇን ሰው በችልት ተገቢ ያሌሆነ ስነ 

ምግባር አሳይቷሌ በማሇት ፌ/ቤት የውክሌና ስሌጣንን መሻር 

የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣ 

ፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 58 

102141 አቶ አዯን የሱፌታረ  

     እና 

አቶአህመዴ አብደሊሂ 

ተረቢ 

29/7/2008 ዒ.ም 59 

14.  ተከሳሽ ከሳሽ ያቀረበውን ክስ አምኖ ነገር ግን ሔግ ወይም ላሊ 

ፌሬ ነገር በመጥቀስ የቀረበብኝ ክስ ዋጋ የሇዉም ብል 

የሚከራከር ከሆነ ሙግቱን የሚጀምረው ተከሳሽ ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 258/1/ 

114816 ዲዊት በሇጠ የጠጠር 

አምራች ዴርጅት  

እና 

አብደሌራዛቅ 

26/10/2008 ዒ.ም  63 

15.  የይግባኝ መዝገብ በዴሀ ዯንብ እንዱከፇት የሚቀርብ ጥያቄን 

ሇመወሰን አመሌካች ከአቅሙ በሊይ በሆነ ምክንያት ( ንብረት 

በመታገደ ፣ገንዘብ ማንቀሳቀስ የማይችሌ እና የሚከፌሇው 

ገንዘብ የላሇ እንዯሆነ) ሇዲኝነት የሚከፇሇው ገንዘብ ያሇው 

ወይም የላሇው መሆኑ መጣራት እና መረጋገጥ ያሇበት 

ሰሇመሆኑ፤ 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 567 ፣ፌ/ሔ/ቁ 1793/ሇ/ እና ሔገመንግስት 

117754 አክሰስ ሪሌ እስቴት 

     እና 

ጋቢኢንቨስትመንትኃ/የተ/የ

ግ/ማ 

8/10/ 2008 ዒ.ም 66 



VI 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

37(1) 

16.  መብቴን የሚነካ ፌርዴ ተሰጥቷሌ በሚሌ የሚቀርብ የፌርዴ 

መቃወሚያን ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይቅርብ በማሇት የሚሰጥ 

ውሳኔ ተገቢ ሰሊሇመሆኑ፤ 

መቃወሚያ መቅረብ ያሇበት ክርክሩን ሰምቶ ውሳኔውን 

ሇሰጠው ፌ/ቤት ሰሇመሆኑ 

ፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 418 

115892 ወ/ሮ መሰረት አንዲርጌ 

እና  

እነ አቶ ይበሌጣሌ ስመኝ 

 ( ሦስት ሰዎች) 

11/11/2008 ዒ.ም 70 

17.  በክርክር ሂዯት ሊይ ፤ የቀረቡት የባሇሙያ አሰተያየቶች 

ተቃራኒ ይዘት ካሊቸው ፤ ግሌፅ መሰፇረት እና ምክንያት  

በላሇበት አንዯኛውን ተቀብል ላሊውን ውዴቅ ማዯረግ ተገቢ 

ሰሊሇመሆኑ፤ 

ፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 250 እና 136(1) 

115963 አቶ ኤሌያስታምራት  

እና  

እነ ወ/ሮ አሰቴር መከተ  

(ሁሇት ሰዎች) 

8/11/ 2008 ዒ.ም 75 

18.  የሰበር አቤቱታ በህጉ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ 

ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ሳይቀርብ ጊዜው ካሇፇ የሰበር 

አቤቱታ ከመቅረቡ በፉት የይግባኝ ማስፇቅጃ ማመሌከቻ 

መቅረብ ያሇበት ሰሇመሆኑ፤ 

አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 22(4) ፣ ፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 324 

101277 የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 

እና 

ሚ/ር አቤንቻንዴ 

ፓፓትሊሌ 

23/1/ 2009 ዒ.ም 81 

19.  በፌ/ሥ/ሥ/ሔጉ በግሌፅ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር እንዯታመነ  121387 አፌሮ ፅዩን 26/1 /2009 ዒ.ም  84 



VII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ይቆጠራሌ የሚሇው ዴንጋጌ በሌዩ ስርዒት( በአጭር ሁኔታ) 

ሇሚመሩ ክርክሮች  ሊይ ጭምር  ሇቀረበ መሌስ ሊይም 

ተፇፃሚ የሚሆን ስሇመሆኑ፤ 

ፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 284 (ሀ) 

ኮ/ኃ/የተ/የግ/ማህ 

እና 

እነ አቶ ያሬዴ ተሾመ 

( ሦስት ሰዎች ) 

20.  ከሳሽ ያቀረበው ክስ እና የክሱ ዝርዝር ይዘት የተሇያየ ሆኖ 

የተገኘ ከሆነ ፤ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት ክሱ ተሻሽል 

እንዱቀርብ በማዘዝ ፤የክርክሩን ሂዯት መምራት ያሇበት 

ሰሇመሆኑ፤ 

ፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 90(1)  

122249 አቶ በሊይ አየሇ 

እና  

በአ/አ/ከ/አ/ከ/ፅ/ቤት አዱስ 

ዙ ፓርክ ማዕከሌ 

26/1 /2009 ዒ.ም 87 

21.  አንዴ የዲኝነት አካሌ የሥረ - ነገር ስሌጣን ባይኖረውም 

እንኳን የሰጠው ውሳኔ ሥርዒቱን ተከትል እስካሌተሻረ ዴረስ 

የፀናና የመጨረሻ በመሆኑ አዱስ ክስ በተመሳሳይ ጉዲይ 

ማቅረብ ተገቢ ስሊሇመሆኑ፣ 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5/1/ እና 212 

105677 እነ ወ/ሮ ጥሩነሽ ገ/ወሌዴ 

/ስዴስት ሰዎች/  

እና 

እነ አቶ መኮንን ገ/ወሌዴ/ 

ሶስት ሰዎች/ 

30/1/2009 ዒ.ም 90 

22.  በክርክር ወቅት ጣሌቃ እንዱገባ የተፇቀዯሇት ተከራካሪ 

በመጀመሪያ ሉያቀርብ የሚፇሌገውን መቃወሚያ እንዲያቀርብ 

የሚከሇክሇው ህግ የላሇ ስሇመሆኑ፣ 

( የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 41 ፣234/1/ 

108647 ወ/ሮ ወርቂቱ ገመዲ  

   እና 

ወ/ሮ ዯመቀች ብርሃኑ  

15/3/2009 ዒ.ም 96 



VIII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

23.  ሑሳብ አስተሣሣቢ የመመዯብ ሥሌጣን ያሇው ዋናው ጉዲይ 

በዲኝነት አይቶ የመወሰን ስሌጣን ያሇውና የግራ ቀኙን ክርክር 

የሰጠው ፌ/ቤት ስሇመሆኑ፣ 

አንዴን ጉዲይ ሇመወሰን የቀረቡት /የተሰጡት/ የሙያ 

አስተያየቶች ተቃራኒ ይዘት ባሇበት ሁኔታ የአንዴን ባሇሙያ 

አስተያየት ብቻ በመቀበሌ መወሰን ተገቢ ስሊሇመሆኑ፣ 

( የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 136፣145/1/፣246፣248 እና 264 

105956 

 

አምሣለ ወርቁ 

ኮንስትራክሽን 

እና 

ትዴሃር ኤክስካቬሽን Aርዝ 

ሙቪንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

19/3/2009 ዒ.ም 101 

24.  ፌ/ቤቶች እውነትን ሇማውጣት ማስረጃ አስቀርበው መስማት 

አሇባቸው ሲባሌ በቀረበው ማስረጃ እውነት እስከተረጋገጠ 

ዴረስ የግዴ ተጨማሪ ማስረጃ እንዱያቀርቡ የሚገዯዴበት 

ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ፣ 

የፌትሏብሓር ክርክር ማስረጃ የሚሰማውና ፌሬ ነገር 

እንዱጣራ የሚዯረገው በማስረጃ የሚገኘው ፌሬ ሇዲኝነት 

አሰጣጡ እጅጉን አስፇሊጊና የግዴ ሆኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ፣ 

109563 እነ አሰፊ መንግስቱ 

ኮንስትራክሽን ኪራይ 

/ሁሇት ሰዎች/  

እና 

ግልባሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ 

አክሲዮን ማህበር  

26/3/2009 ዒ.ም 112 

25.  ማናቸውም ተከራካሪ ወገን በመከሊከያ መሌሱ ወይም 

በማናቸውም ላሊ መንገዴ የተከሰሰበትን ነገር በሙለ ወይም 

በከፉሌ የሚያምን መሆኑን የገሇጸ እንዯሆነ ወይም በሚዯረግ 

ምርመራ የእምነት ቃለን የሰጠ እንዯሆነ ፌ/ቤቱ በታመነው 

107217 የዲንግሊ ወረዲ ውሃ ሀብት 

ሌማት ጽ/ቤት  

እና 

አቶ ሙለጌታ ገበየሁ 

29/3/2009 ዒ.ም  119 



IX 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ነገር ሊይ ብቻ ፌርዴ መሰጠት ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 83 ፣234/1/ /ሠ/ ፣ 241 እና 242 

26. ተ ተከራካሪ ወገኖች በፌርዴ ቤት የሚከራከሩበትን ጉዲይ በእርቅ 

መጨረስ የሚችለና የእርቅ ውለን ጉዲዩን ሇሚያየው ፌርዴ 

ቤት አቅርበው ማፀዯቅ እንዯሚችለ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የፀዯቀ 

የእርቅ ውሌ ሥምምነት በፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሳኔ ያህሌ 

አስገዲጅነትና ተፇፃሚነት ያሇው ከመሆኑ ባሻገር በዚህ እርቅ 

ውሌ ተካፊይ ያሌሆነ መብቴ ተነክቷሌ የሚሌ ወገን የፌርዴ 

መቃወሚያ ሉያቀርብ የሚችሌ ሥሇመሆኑ 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.276፣277(1) እና 358 

114623 እነ ሃጂ አባመጫ 

(ሁሇት ሰዎች)  

   እና 

የኦሮሚያ ክሌሌ ዯንና ደር 

አራዊት ዴርጅት 

(ሁሇት ሰዎች) 

22/06/2009 ዒ.ም 124 

ንብረት                                                                                                          128                                                                            

27.  በመንግስት የተወረሰን ቤት የባሇቤትነት መብት ከላሇው 

ሰው/አካሌ/ መግዛት የማይንቀሳቀስ ንብረትን በቅን ሌቦና 

ባሇሀብትነትን የሚያጎናጽፌ ስሊሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁጥር 47/67  

 

 

112190 አይከሌ ከተማ አገሌግልት 

ጽ/ቤት  

     እና 

ሼክ ሸምሱ መሀመዴ   

28/7/ 2008 ዒ.ም 129 

28.  ማንኛውም የቀበላ መኖሪያ ቤት የተከራየ ሰው የራሱ ቤት 123056 ወ/ሮ ትሁኔ አዲኔ  24/10/2008 ዒ.ም  133 



X 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ከገነባ ወይም የጋራ ሔንጻ ቤት ከገዛ ወይም የመንግስት ቤቶች 

ኤጀንሲን ቤት ካገኘ ወይም በላሊ በማናቸውም ምክንያት 

ቤቱን የሇቀቁ ከሆነ ቤቱን ባሇበት ሁኔታ ሇአስተዲዯሩ 

ማስረከብ ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

የአ.አ.ከ.አስተዲዯር ባወጣው የመንግስት ቤቶች አስተዲዯር 

መመሪያ ቁ. 3/2007 አንቀጽ 42/ሀ 

 

     እና  

በጉ/ክ/ከ/ወ/7/ኮ/ቤ/አ/ሌ/ፅ/ቤ

ት  

29.  ማንኛውም ሰው አግባብ ካሇው አካሌ ፇቃዴ ሳያገኝ በህጋዊነት 

ከያዘው ይዞታ ጎን ያሇን የከተማ ቦታ አስፊፌቶ መከሇሌና 

መጠቀም የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 5(2) 

111311 ን/ስ/ስ/ሊ/ክ/ከ/ወ ወረዲ 03  

   እና 

አቶ ሲሳይ ተስፊዬ 

23/7/2008 ዒ.ም  136 

30.  የከተማ ቦታ የሉዝ ይዞታ በሚቋረጥበት ወቅት /ሲቋረጥ / 

ባሇይዞታው እስከ አንዴ ዒመት ባሇው ጊዜ ውስጥ በቦታው 

ሊይ ያሰረፇውን ንብረት በማንሳት ቦታውን አግባብ ሊሇው 

አካሌ መሌሶ ማስረከብ ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 26(5) እና (6)   

 

107777 የሱለሌታ ከ/አስተዲዯር 

እና 

አቶ ዯባሌቄ ዯምሴ  

28/7/2008 ዒ.ም  140 

31.  በትግራይ ክሌሌ በገጠር መሬት ሊይ የሚዯረግ ሌውውጥ 106436 አቶ ተክላ ይይ ተስፊይ  25/8/2008 ዒ.ም 145 



XI 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ሔጋዊ ነው የሚባሇው በውሌና ማስረጃ ፀዴቆ የወረዲው 

የመሬት ዳስክ አውቆ በቅጽ ተሞሌቶ የተሇዋወጡ ከሆነ ብቻ 

ስሇመሆኑ፣ 

የትግራይ የመሬት አዋጅ ቁጥር 239/06 እና ዯንብ ቁጥር 

48/2000 

  እና 

ወ/ሮ ንግስቲ ገ/መዴህን 

32.  የመሬት የይዞታ መብት ያሇው ሰው ፤በይዞታው ሊይ የአሊባ 

የመጠቀም መበት መስጠቱ በላሊ ጊዜ ይዞታውን በስጦታ 

የማሰተሊሇፌ መብቱን የማይገዴብ ሰሇመሆኑ ፤ 

የአ/ብ/ክ/መ/መሬት አጠቃቀም አዋጁ 133/98 አንቀፅ 1፣7 

119557 አቶ ማናሇው ተካ 

     እና 

ወ/ሮ እቴነሽ ተካ  

19/11/2008 ዒ.ም  148 

33.  የገጠር መሬት የይዞታ ባሇመብት የሆነ በሙለ ፌቃዴ 

የሰጦታ ውሌ አዴርጎ እንዱሁም ውለ በሚመሇከተው አካሌ 

ከተመዘገበ በኃሊ ፤በውለ ሊይ ያሌተመዘገበ ቅዴመ ሁኔታ 

በመዘርዘር ውለ ፇራሽ እንዱሆን በማሇት የሚቀርብ ጥያቄ 

ውሌንም ህግንም የሚቃረን መሆኑ 

የአ/ብ/ክ/መ አዋጅ 133/98 አንቀፅ 15 እና 17 ፤ የአ/ብ/ክ/መ 

ዯንብ ቁጥር 51/99 እና የፌ/ሔ/ቁ 2436 ፣2437 ፣2438 

፣2439  

118191 አቶ ዴጋፋ ክፌላ  

እና  

አቶ ጎሣ ገዴሌ  

24/1/ 2009 ዒ.ም  152 

34.  የማይንቀሳቀስ ንብረት የሸጠ ሰው ንብረቱን ከላልች ሰዎች 100395 ወ/ሮ አማረች ማሬ 29/3/2009 ዒ.ም  157 



XII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ቁጥጥር ይዞታ ሥር ነፃ አዴርጎ ፣የማይንቀሳቀሰውን ንብረት 

ባሇሀብትነት ሇማስተሊሇፌ የሚያስችለ አስፇሊጊ ሰነድች ሇገዢ 

የማስረከብና የማይንቀሳቀሰዉን ንብረት የማይነካ 

የባሇሀብትነት መብት ሇገዥ ሇማስተሊሇፌ አስፇሊጊ የሆነ 

ተግባራትን የመፇጸም ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ  

የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2875፣ 2879(1)፣2281  

እና 

እነ ወ/ሮ ሜሪ ታዯሰ  

( ሦሰት ሰዎች)  

የዲኝነት ስሌጣን                                                                                                  164  104 

35.  የከተማ ቦታን በሉዝ በመጫረት ጨረታውን በማሸነፌ የሉዝ 

ውሌ የተፇጸመ እንዯሆነ ይህን የውሌ ግንኙነት ሇመዲኘት 

የሚችሇው ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ፣ 

የሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 

የፌ/ሓር/ሔ/ቁ. 1731፣1808/2/ 

 

117819 የወሊይታ ዞን የቦላ ከተማ 

ማዘጋጃ ቤት ዏ/ሔግ  

    እና  

ወ/ሮ ታዯሇች ዱባራ 

15/7/2008 ዒ.ም  165 

36.  በኦሮሚያ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ የሚነሱ የከተማ ቦታን 

ከማስሇቀቅና ምትክ ቦታ እና ካሣን ከመክፇሌ አንጻር የሚነሱ 

የመብት ጥያቄዎችን በመጀመሪያ ዯረጃ የማየት ስሌጣኑ 

በከተማው አስተዲዯር የተዋቀረው አካሌ ስሇመሆኑ፣ 

የኦሮሚያ ክሌሌ የመሬት ሉዝ አዋጅ ቁ. 721/2004 አንቀጽ 

114622    አቶ አወሌ አማን  

      (ሁሇት ሰዎች)  

         እና 

ወ/ሮ አሳሇፇች እንዲግቤ 

   /ሦስት ሰዎች/ 

9/9/2008 ዒ.ም  169 



XIII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ቁ. 26፣27፣28፣29 እና 30 

አዋጁን ሇማስፇጸም የወጣው ዯንብ ቁጥር 155/2005 አንቀጽ 

26፣55 እና 56   

 

37.  የአዱስ አበባ ከተማ ቦታ ማስሇቀቅና የካሳ ጉዲዮች ይግባኝ 

ሰሚ ጉባኤ የቤት ባሇቤትነት ክርክርን አጣርቶ የመወሰን 

ስሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ፣ 

110901 አቶ ተክሇስሊሴ ገሊን  

     እና  

ሌዯታ/ክ/ከ/የመ/ሌ/ከተማ 

ሌማት ጽ/ቤት 

25/9/2008 ዒ.ም 174 

38.  ከፉሌ የዲኝነት ሰሌጣን ሊሇው አካሌ በፌሬ ነገር ዯረጃ 

የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ መሆኑ በግሌፅ ተቀምጦ እያሇ፤ 

ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በሔግ አተረጎጎም ረገዴ ብቻ የተሰጠውን 

ስሌጣን በማሇፌ ማሰረጃን በመመዘን በፌሬ ነገር ሊይ 

የሚሰጠው ዴምዲሜ ሰርዒቱን የተከተሇ ስሊሇመሆኑ ፤ 

የአ/ብ/ክ/መ/ መገናኛ ብዙሀን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ 200/2005 

አንቀፅ 13(2) 

119704 

 

 

 

 

 

 

 

 

አማራ ብዙሃን መገናኛ 

ዴርጅት  

እና 

አቶ ዲንኤሌ ከፇሇ 

22/11/ 2008ዒ.ም 178 

39.  የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተዯራጀባቸውና ባሌተዯራጀባቸው 116154 እነ አቶ ሚሪንዲ ዋሲሁን 13/03/2009 ዒ/ም 181 



XIV 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ክሌልች ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ የሚነሱ 

ይግባኞች መቅረብ ያሇባቸው ከፋዯራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጋር 

አቻ ስሌጣን ሊሊቸው በየክሌለ ሊለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልቶች ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 154 የዑ.ፋ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት 

አንቀጽ 80/2/ አዋጅ ቁ. 322/95 

 ( አሥር ሰዎች) 

እና 

ኢትዩ ቴላኮም 

 

ጉሙሩክ                                              185 

40.  ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኋሊ የወጣ ህግ ሇተከሳሹ ወይም 

ሇተቀጣው ሰው ጠቃሚ  ሆኖ በተገኘ ጊዜ ተፇጻሚነት 

ሉኖረው የሚገባው ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኋሊ የወጣው ህግ 

ስሇመሆኑ፣ 

በአዱሱ የጉሙሩክ አዋጅ ቁ. 859/2006 አንቀጽ 182 ስር 

የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚገባው ክርክር 

ካሊስነሳው ጉዲይ በላልች ህጎች የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 

በማይነካ ሁኔታ ስሇመሆኑ፣ 

የኢ.ፋ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 22/2/ የኢፋዴሪ የወንጀሌ 

ህግ ጠቅሊሊ ክፌሌ በአንቀጽ 6 

 

101462 አቶ ነጂብ አዲም አቡባክር  

    እና  

የኢትዮ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን 

20/11/2009 ዒ.ም 186 



XV 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

41.  የተሻረው ህግ ይሰራ በነበረበት ጊዜ የተፇጸመ ወንጀሌ ሲኖርና 

በዚህ ህግ ግን እንዯወንጀሌ ያሌተቆጠረ ሲሆን ሉያስከስስም 

ሆነ ሉያስቀጣ አይችሌም ፣ ክሱም ተጀምሮ እንዯሆነ 

የሚቋረጥ ስሇመሆኑ፣ 

የኢ.ፋ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 5/3/ 

አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 99፣ አዋጅ ቁ. 859/2006 

111960 ወ/ሮ አባይነሽ ፇቀዯ 

/ሁሇት ሰዎች/  

እና 

የሺ ኃይላ 

06/3/2009 ዒ.ም  192 

ውሌ                                                                                                             196                                                                          

42.  የዋስትና ውሌ ግዳታ ሰራተኛው ተቀጥሮ በሚያገሇግሌበት 

ወቅት ሇሚዯርሰው የገንዘብና የንብረት መጥፊትና መጉዯሌ 

ተጠያቂ የሚያዯረግ ስሇመሆኑ፣ 

የፌ/ሓር/ሔ/ቁ. 1933/1/ 1897 

109392 አቶ ሶፍኒያስ ኃ/ማርያም  

     እና  

ካሌዱስ ኮፉ ኃ/የተ/የግ/ማ 

28/7/2008 ዒ.ም  

 

 197 

43.  በተሸጠ ነገር ሊይ የተገኘው ጉዴሇት ሇውሌ ማፌረሻ ምክንያት 

ሉሆን ስሇማይችሌበት ምክንያት 

የፌ/ሔ/ቁ.2344(2) ፣2289(1)   

 

107542 ኦሻምትሬዱንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

እና 

ኖንግፊን ሞተርስ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

14/8/2008 ዒ.ም  201 



XVI 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

44.  የስጦታ ዉሌ ውስጥ ተቃራኒ የሚሆን ቃሌ ከላሇ በቀር 

ስጦታ ከተዯረገ በኋሊ ሌጅ መወሇደ ስጦታውን ሇመሻር 

ምክንያት የማይሆን ስሇመሆኑ፣ 

ፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2450 

115981 እነ ሔጻን መይሙና ሀሰን 

/አምስት ሰዎች/ 

እና 

የሔጻን ሃሉሃ ሀሰን 

ሞግዚት 

26/09/2008 ዒ.ም  207 

45.  የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ በይዞታው ስር የሚገኙትን 

የመንግስት ቤቶች ሇማከራየት የሚያዯርጋቸው ውልች 

ያሌተጠበቁ ምክንያቶች ካሌተከሰቱ እና በተሇይም ዯግሞ 

ውለን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ በተከራይ ወገን በኩሌ ጥፊት 

ተፇጽሟሌ ካሌተባሇ በቀር በዴርጅቱና በተከራዮች መካከሌ 

የሚዯረጉ ውልች በየዒመቱ እየታዯሱ የሚቆዩ ስሇመሆኑ፣ 

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 

555/2000 አንቀጽ 6/1/ 

108638 አቶ መህቡክ ከዴር  

    እና  

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 

22/09/2008 ዒ.ም   212 

46.  በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2472 ሊይ ገንዘብ ሰሇመከፇለ 

ማሰረጃን በተመሇከተ የተዯነገገው ፤ ከብዴር ውጭ ሇሆነ 

ግንኙነት ከተከፇሇ ገንዘብ  ጋር በተያያዘ ተፇፃሚነት የላሇው 

ሰሇመሆኑ ፤  

 

116961 ወ/ሮ አስቴር አርአያ  

     እና  

ወ/ሮ አወጣሽ መሏሪ 

19/11/ 2008ዒ.ም  216 



XVII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

47.  በአንዴ ሰነዴ ሊይ ያሇን ፉርማ በቴክኒክ ምርመራ የማን 

እንዯሆነ ሇማረጋገጥ ባሌተቻሇ ጊዜ ፉርማው ሲፇረም የነበሩ 

ምስክሮችን ቃሌ በመስማትና በላልች ማስረጃዎች ፉርማው 

የማን እንዯሆነ በመመዘን ማረጋገጥ የሚቻሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ሔ/ቁ. 2472(1) 

114553 አቶ ኤሌያስ ስሜ ተሰማ  

  እና  

ወ/ሮ ዘነበች ተመስገን ጫካ 

29/11/2008 ዒ.ም  221 

48.  አንዴ ዕቃ ሇመሸጥ /በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሇማስረከብ/ 

የተዋዋሇ ወገን ከዕርሱ አቅም በሊይ በሆነ ችግር ምክንያት 

ውለን መፇጸም ባሌቻሇ ጊዜ በቅዴሚያ ሇዚሁ ስራ 

የተቀበሇውን ገንዘብ ከወሰዯበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ 

ጋር ከመመሇስ ውጭ ውለን ባሇመፇጸሙ ምክንያት ሇዯረሰው 

ኪሳራ እንዱከፌሌ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ፣ 

ፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2356/1/ 

117036 ፀጉ ብርሃን ትሬዱንግ 

ሀ/የተ/የግ/ማህበር 

እና 

ኮልኔሌ ይትባረክ አማረ 

12/3/2009 ዒ.ም   225 

49.  የዯረሰው ጉዲት አጓዥ በፇጸመው ተግባር ወይም ባዯረገው 

ጉዴሇት እንዱሁም ይህ ተግባር አዯጋ ሉያዯርስ ወይም 

ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑ እየታወቀ ሲሆን የኃሊፉነት መጠኑ 

በህጉ ከተቀመጠው ውጪ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ 

በሌጅ ቀሇብ አወሳሰን ረገዴ ሌንከተሊቸው ስሇሚገቡ መሰረታዊ 

መርሆች 

109061 ወ/ሮ ነጋሪነት ሰሇሞን 

የህጻን የአብስራ ቴዎዴሮስ 

እና 

ስካይ ባስ ትራንስፖርት 

ሲስተም 

19/3/2009 ዒ.ም  235 



XVIII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

( የን/ሔ/ቁ. 597፣ 599) 

(የፌ/ሔ/ቁ. 2091፣ 2092  

የኢ.ፋ.ዴ.ሪ የቤተሰብ ህግ ቁ.. 213/92 አንቀጽ 197 

50.  በአንዴ ውሌ ውስጥ ውሌን የሚያፇርሱ የስምምነት ቃልች 

ተገሌጾ ከተጻፇና የዚህም ስምምነት አፇጻጸም ጉዲይ ተሟሌቶ 

ከተገኘ አንዯኛው ተዋዋይ ውሌ ፇርሷሌ ሲሌ መግሇጽ 

የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ 

የፌ/ሔ/ቁ. 1786 

105752 አቶ አዱሱ ግርማሁን 

የኮንስትራክሽን 

ኢንተርፕራይዝ 

እና 

ጉዞ ኮንስትራክሽን 

ኢንተርፕራይዝ 

26/3/2009 ዒ.ም  246 

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት                                                                                             251                                                                                 

51.  በአንዴ ሰው ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ኃሊፉነትን በሚጥለ የተሇያዩ 

የህግ ዴንጋጌዎች ምክንያት ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሰዎች 

ሇጉዲቱ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ በሚሆኑበት ጊዜ ኃሊፉ 

ከሆኑት ሰዎች አንደ ብቻ ጥፊት የሰራ እንዯሆነ በመጨረሻ 

የተወሰነውን ዕዲ እርሱ እራሱ ብቻ የመቻሌ ኃሊፉነት ያሇበት 

ስሇመሆኑ፣ 

ፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2157 

117506 የመ/ፇ/አቅርቦት ኤጀንሲ     

እና 

አቶ አዱሱ ገዛኽኝ 

8/9/2008 ዒ.ም  252 



XIX 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

52.  በመሬት ይዞታዬ ሊይ ጉዲት ዯርሶብኛሌ በማሇት የሚቀርብ 

ክስ በሁሇት ዒመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያሇበት ሰሇመሆኑ  

ፌ/ሔ/ቁ 2143 

 

119563 ኢትዩጵያ ኤላክትሪክ 

ኃይሌ አገሌግልት  

እና  

አቶ ሏጂ ነገዋ 

 

26/1/ 2009 ዒ.ም 255 

ቤተሰብ                                                 258 234 

53.  እዴሜው ያሌዯረሰ ሌጅ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመሸጥ 

የሚያስችሌ የሞግዚት ስሌጣን ይሰጠኝ ጥያቄ ፌ/ቤቶች 

የህፃንን መብትና ዴህንነት ቅዴሚያ እንዱሰጠው በማዯረግ 

ሲወሰኑ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቀረበውን መሰረታዊ ጥያቄ እና 

አማራጭ መፌትሓ መኖሩን አሇመኖሩን በማጣራት መወሰን 

ያሇበት ሰሇመሆኑ  

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ መንግሰት 36 (2) ፣ ፌ/ብ/ሔ/ቁ 280 እና 

289(1)  

የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/1992 አንቀፅ 43 

116950 ወ/ሮ አስቴር በቀሇ ጭጭ 

አይበለ  

እና  

ተጠሪ የሇም 

( ተጠሪ የላሇበት ) 

23/7/ 2008 ዒ.ም  259 



XX 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

54.  የጋብቻ የምስክር ወረቀት ተገቢውን ስርዒት ተከትል የተሰጠ 

አይዯሇም ተብል መሰረዝ ጋብቻ አሌነበረም ሇማሇት 

የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑ፣ 

 

105694 አቶ ተሾመ ዘርፋ  

       እና 

ወ/ሮ ፇሰሰች ወንዴማገኝ 

27/7/2008 ዒ.ም  264 

55.  የገጠር መሬት እንዯላሊው ንብረት በመቁጠር ከቤተሰብ ህጉ 

አንጻር የሚታይ ስሊሇመሆኑ ፣ 

በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ 

ዯብተር በአንዴ ተጋቢ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ 

ቢፇፀምና ተጋቢዎቹ መሬቱን የጋራ ሇማዴረግ ሉስማሙ 

የሚችለ ስሇመሆኑ፣ 

የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁ. 133/1999 

አንቀጽ 24/3/ ዯንብ ቁ. 151/1999 አንቀጽ 20/6/ 

114279 ወ/ሮ ዯስታ ታከሇ 

እና 

አቶ ፀጋ ታዱያስ 

30/7/2008 ዒ.ም  268 

56.  ባሌ ወይም ሚስት የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ ሆነው ባለበት 

ፌቺ ቢከሰት የጡረታ መብት ተጠቃሚ የሆነው ባሌ ወይም 

ሚስት የጡረታ አበሌ ሇባሌ ወይም ሇሚስት ሉያካፌሌ የሚገባ 

ስሊሇመሆኑ ፣ 

የመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/95 አንቀጽ 

35 

113002 አቶ ባሌቻ አበባ   

  እና  

ወ/ዎ አሌማዝ አሉ 

28/8/2008 ዒ.ም 272 



XXI 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

57.  በአባት በኩሌ ያሇን መወሇዴ መቃወም የሚቻሇው የሌጁ አባት 

ነው ተብል በህግ ግምት የሚሰጠው ሰው እሱ የሞተ ወይም 

ችልታ ያጣ እንዯሆነ ከተወሊጆቹ አንደ የመካዴ ክስ በማቅረብ 

መቃወም የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ 

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992/አንቀጽ 

167፣174 እና 179 

116119 ወ/ሮ ሙለ በዲዲ  

   እና 

እነ ወ/ሮ ኩሪ በዲዲ  

22/9/2008 ዒ.ም  276 

58.  የመጀመሪያ ሚስት በንብረትዋ ሊይ ስምምነት ባሊዯረገችበት 

፤ባሌ ሁሇተኛ ሚስት ሲያገባ መቃወሚያ አሊቀረበችም 

በማሇት በንብረትዋ ሊይም ስምምነት አዴርጋሇች በማሇት 

በመዯምዯም ፤ሁሇተኛ ሚስት እኩሌ እንዴትካፇሌ በማሇት 

የሚሰጥ ውሳኔ ህጋዊ ስሊሇመሆኑ  

120844 አቶ ሃንዯግባ ሸኩር 

እና  

ወ/ሮ አሇምቴ ኢብራሑም 

27/8/ 2008 ዒ.ም 279 

59.  አንዴ ሰው ህጋዊ ባሇይዞታው ሳይቃወም በላሊ ሰው ይዞታ 

ሊይ ቤት ወይም ንብረት ያፇራ እንዯሆነ የዚሁ ቤት/ ንብረት/ 

ባሇመብት የሚሆን ስሇመሆኑ፣ 

የፌትሏ ብሓር ህግ ቁጥር 1179(1)(2) ከኢ.ፋ.ዴ.ሪ ህገ 

መንግስት አንቀጽ 40 አኳያ ሉታይ ስሇሚችሌበት አግባብ 

 

 

105125 አቶ አህመዴ ዐመር 

እና 

እነ አቶ ተስፊዬ አብርሃ 

/ሁሇት ሰዎች/ 

05/3/2009 ዒ.ም 284 



XXII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ውርስ                                                         291 296 

60.  በፌ/ብ/ህ/ቁ. 842/3/ መሰረት የተተኪ ወራሽነት ጥያቄ 

ተቀባይነት እንዱያገኝ ሉሟለ ስሇሚገባቸው ጉዲዮች፣ 

110040 እነወ/ሮእሴተማርያምአክል

ግ (ሶስት ሰዎች)  

እና 

የሇም 

3/06/2008ዒ/ም  292 

61.  ሇአንዴ ውርስ ወራሽ የሆነ አንዴ ሰው ውርስ ከተከፇተ በኋሊ 

የሞተ እንዯሆነ የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

ባያወጣም ሇውርሱ አይገባም እስካሌተባሇ ዴረስ የወራሸነት 

መብቶች ሇእርሱ ወራሾች የሚተሊሇፌ ስሇመሆኑ 

 

113529 ወ/ሮ እቴቱ ከንባው 

(ሁሇት ሰዎች) 

እና 

ወ/ሮ ቀሇሟ ዒሇማየሁ 

28/6/ 2008 ዒ.ም 295 

62.  አንዴ ፌ/ቤት የውርስ ክርክርን አስመሌክቶ የሚቀርብሇትን 

የውርስ አጣሪዎች ቃሇ- ጉባኤ ከማስጽዯቁ በፉት በእርግጥ 

የውርስ ሀብት የማጣራት ሔጋዊ ሂዯት ተከትል  የተካሄዯ 

መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

የፌ/ሔ/ቁ. 946፣950፣1062፣1079፣1080 

108328 ወ/ሮ ጫሌቱ ዋቀዬ 

እና 

አቶ ፌቃደ ዋቀዬ 

13/7/2008 ዒ.ም  299 

63.  ሟች በተወው ኑዛዜ መሰረት ውርሱ ሲጣራ እንዱሁም 

ኑዛዜው በፌ/ቤት ሲፀዴቅ ተቃውሞ ሳያቀርብ ፤ ኑዛዜው 

ከፀዯቀ በኃሊ ኑዛዜው ይሻርሌኝ በማሇት የሚቀርብ ቅሬታ 

118105  አቶ ተስፊዬ በቀሇ 

እና  

እነ ወ/ሮ እሸቷ ጎሸዬ  

23/1/ 2009 ዒ.ም 304 



XXIII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ ፤ 

በሥር ፌ/ቤት ያሌቀረበን ክርከር በይግባኝ ዯረጃ ሊይ ማቅረብ 

ተቀባይት የላሇው ሰሇመሆኑ፤ 

ፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 329 (1)  

( 3 ሰዎች ) 

64.  አንዴ ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ወራሽነት መብቱን ሇአካሊ 

መጠን ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 15 ዒመት ባሇው ጊዜ 

ውሰጥ የውርሱን ንብረት ሇመጠየቅ በይርጋ የማይታገዴበት 

ስሇመሆኑ ፤ 

ፌ/ብ/ሔ/ቁ 198 ፣ 1000(2)  

 

120841 ወ/ሮ ካባ ተካ 

እና  

አቶ ዴሪባ ዲዱ 

23/1/ 2009 ዒ.ም  308 

65.  የተሰጠ ወራሽነት ማረጋገጫ የተሰረዘ ከሆነ ፤በይግባኝ 

ካሌተሻረ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተሰጠ የውርስ ባሇቤትነት 

ውሳኔ የሰረዝሌኝ ጥያቄን ክርክር ስምቶ መወሰን ያሇበት 

እንጂ በቀዴሞ ያሌተነሳ የይርጋ ተቃውሞ በመቀበሌ 

ጥያቄው ውዴቅ ሉዯረግ የማይገባ ሰሇመሆኑ ፤ 

117435 አቶ ተስፊዬ መኮንን 

እና 

እነ ወ/ሮ ሰብሇ ሇማ  

( ሁሇት ሰዎች) 

24/1/2009 ዒ.ም  311 

66.  የአንዴ ሰው መብትና ግዳታ ሇተወሊጆቹ በውርስ ሉተሊሇፌ 

የሚችሇው በሟቹ ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆነ በቀር ሟቹ 

በሞተበት ቀን የነበሩት መብቶችና ግዳታዎች ስሇመሆናቸው፣  

110680 ወ/ሮ ፅጌሬዲ በቀሇ 

እና 

ወ/ሮ ፌቅርተ በቀሇ 

30/2/2009 ዒ.ም  314 



XXIV 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የፌ/ሔ/ቁ. 826/2/ 

ሟች የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ፇጽሞ ከዚያም ኑዛዜ ቢያዯርግና 

ይኽው ኑዛዜ የዴርሻ መሌቀቁን ውሌ እስካሌነካ ዴረስ የውለን 

ተፇጻሚነት ሉያስቀር የማይችሌ ወይም በአዱሱ ኑዛዜ 

ተተክቷሌ ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ 

የፌ/ሔ/ቁ. 900 እና 901 

ባንክና ኢንሹራንስ                                                             319 

67.  የመዴን ሥራ የሚሰሩ የመዴን ኩባንያዎች በመዴን ፖሉሲ 

ውስጥ ፖሉሲውን ተጠያቂነትን  አያስከትሌም ወይም 

በፖሉሲው መሰረት የካሳ ክፌያ ጥያቄ መነሻ የሆነው ክስተት 

ከዯረሰ በኃሊ  የተወሰነ ዴርጊት  ከተፇፀመ ወይም ሳይፇፅም 

ከቀረ ኃሊፉነቱ ቀሪ ይሆናሌ የሚሌ የውሌ ሁኔታ ተፇፃሚነት 

የላሇው ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁጥር 559/2000 በአንቀፅ 6 ንዐስ አንቀፅ 1   

88135 ብሓራዊ የኢትዮጵያ 

ኢንሹራንስ (አ.ማ) 

እና 

ወ/ሮ ነፃነት ሀቤቤ 

16/11/ 2005ዒ.ም 

 

320 

68.  የመዴን ውሌ ሽፊን ተጠቃሚ ሇተገሇገሇበት ጊዜ በውለ 

መሰረት የአርቦን ክፌያ መክፇሌ ያሇበት ስሇመሆኑ ፤ 

የአርቦን ክፌያ በአንዴ ወር ጊዜ ባሇመጠየቁ ውለ 

እንዯተቋረጠ ስሇሚቆጠር ክፌያውን የመጠየቅ መብት፤ 

117608 ኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት  

       እና 

የኖላ ካባ ወረዲ ጤና 

ጥበቃ ፅ/ቤት 

23/1/2008 ዒ.ም 323 



XXV 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ጉዲት ከዯረሰም ኃሊፉነት ሇመውሰዴ አይገዯዴም ከሚሌ 

መዯምዯሚያ ሇብዴር (ደቤ) ሊይ ሇተመሰረተ ግንኙነት 

ተፇፃሚ ሰሊሇመሆኑ ፤ 

የን/ሔ/ቁ 666 (4)  

69.  ከአንዴ በሊይ የሆኑ ከሳሾች በጋራ በመሆን የህብረት ክስ 

ሉያቀርቡ ስሇሚችሌበት ሁኔታ 

የመዴን ሰጪውና የመዴን ተቀባዩ ባዯረጉት የመዴን ሽፊን 

ውሌ ሊይ የማግሇያ ዴንጋጌ በስምምነታቸው እስካሰፇሩ ዴረስ 

ይኸው ሉጠበቅ የሚገባ ስሇመሆኑ 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.35 

104544 የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት  

      እና  

እነ አቶ ፀጋብ ገብሩ 

25/9/2008 ዒ.ም  328 

70.  ሇአንዴ ንብረት የሚከፇሇው የኢንሹራንስ ገንዘብ የመያዣ 

መብት ሊሊቸው ገንዘብ ጠያቂዎች ይሰጣሌ የሚሇው ዴንጋጌ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ኢንሹራንስ ሰጪው ሊሌተከፇሇ የአርቦን 

ክፌያ ኢንሹራንስ ገቢውን ከመጠየቅ ውጪ የመያዣ መብት 

ያሇውን አካሌ መጠየቅ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

የን/ሔ/ቁ.684(1) 

 

 

115763 ብሓራዊ የኢትዮጲያ 

ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ  

    እና 

የኢትዮጲያ ንግዴ ባንክ 

9/02/2009 ዒ.ም 334 



XXVI 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ወንጀሌ                                                                                                          337                         

71.  ፌ/ቤቶች የገንዘብ መቀጫን ሲወስኑ ከግምት እና ግንዛቤ 

ውሰጥ ሉያስገቡዋቸው የሚገቡ የተከሳሽ ግሊዊና የወንጀለን 

ሁኔታዋችን በማገናዘብና ፤ በወንጅሌ ህጉ እና በቅጣት 

መመሪያው ሊይ የተቀመጡ መሰፇርቶችን መሰረት በማዴረግ 

መወሰን ያሇባቸው እንጂ በዯፇናው የገንዘብ መቀጮ መወሰን 

ተገቢ ሰሊሇመሆኑ ፤ 

የወ/ሔ/ቁ 88 /2/  እ 90 90 (2)፤ የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁጥር 1/2000 

88542 አቶ ቢሆነኝ ዯምሴ 

እና 

የት/ብ/ክ/መ/ዒቃቤ ሔግ 

17/11/ 2005ዒ.ም 338 

72.  በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ሥርዒት ህግ መሰረት ክስ እንዱሻሻሌ  

መፌቀዴ የተፊጠነ ፌትህ የማግኘት መብትን የሚያጣብብ ነው 

የሚባሌ ስሊሇመሆኑ 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 188፣119 ኢፋዴሪ ሔግ መንግስት 

አንቀጽ 20(1) 

116405 የኦ/ሥ/ፀ/ኮሚሽን ዏቃቢ 

ሔግ 

   እና  

አቶ ቴዎዴሮስ አብርሃ 

ቀሇቲ 

 

2/7/2008 ዒ.ም 342 

73.  የወንጀሌ ጉዲዮችን በመጀመሪያ ዯረጃ ይሁን በይግባኝ ዯረጃ 

የሚመሇከት ፌ/ቤት ፌርዴ በሚሰጥበት ጊዜ የማስረጃውን 

አጭር መግሇጫ፣ ማስረጃውን የተቀበሇበትን እና 

113143 የአ/ብ/ክ/መ/ፌትህ ቢሮ  

እና 

እነ አቶ ሔሉና ሀይላ  

30/7/2008 ዒ.ም 346 



XXVII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ያሌተቀበሇበትን ምክንያቶች በፌርዴ ሊይ ማስፇር የሚገባው 

ስሇመሆኑ፣ 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 149/1/ 

 

(ሦስት ሰዎች) 

74.  ከአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት በኃሊ ተከታትል የተፇፀመ ዴርጊት 

፤አንዴን ወንጀሌ ከግብ ሇማዴረስ ሲሌ ተከታትል የተዯረገ 

ዴርጊት ከቀዴሞ አሳቡና ሉዯርስበት ከቀዯው ግብ ጋር 

የተያያዘ በዋናው ወንጀሌ የሚጠቃሇሌ ነው ወይስ አይዯሇም 

የሚሇው ነጥብ የሚጣራበት አግባብ፤ 

ዒ/ሔግ ባስከፇተው የይግባኝ መዝገብ ሊይ መ/ሰጭ ሔግን 

መሰረት አዴርጎ የሚቀርበው ክርክር ተቀባይት ሉያጣ 

የማይገባው ሰሇመሆኑ፤ 

ወ/ሔ/ቁ 88(3) 

119159 አቶ ዯጀኔ መኮንን  

እና  

ፋ/ዒ/ሔግ 

20/11/2008 ዒ.ም 353 

75.  በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ሊይ የተቀመጠው ያሌተገባ ጥቅም 

የማዋሌ ሒሳብ መርሔ ፤ ሇከባዴ እምነት ማጉዯሌ ወንጀሌም 

ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ ፤ 

ወ/ሔ/ቁ 675(3) እና 676 (2) (ሀ) 

118084 አቶ ንጉሴ አሉ  

እና  

ፋ/ዒ/ሔግ 

21/11/2008 ዒ.ም  359 



XXVIII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

76.  የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የቅጣት ውሳኔ መመሪያ መሰረት 

በማዴረግ በማረም የሚጠው ውሳኔ ከተጠየቀ ዲኝነት ውጭ 

ተሰጥቷሌ የሚያስብሌ ስሊሇመሆኑ 

 

የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ.2/2002 አንቀፅ 21(1) (ሀ) ፣ 

ወ/ሔ/ቁ 184(!0 (ሇ) እና 194 (1) (ሇ) 

 

117877 አቶ ማሰረሻ ገሰሱ  

እና  

የፋ/ዒ/ሔግ 

22/11/ 2008ዒ.ም 363 

77.  በሙከራ ዯረጃ ሇተፇፀመ ወንጀሌ ቅጣት እንዯሚቀንስ በግሌፅ 

በመመሪያ ቁ.2/2006 ሊይ ባይዯነገገም ነገር ግን በወንጀሌ ህጉ 

ቅጣትን በመሰሇው እንዱያቀሌ ሇፌ/ቤቱ በተፇቀዯበት ሁኔታ 

መሰረት ቅጣትን አቅል ሉወሰን የሚችሌ ሰሇመሆኑ ፤ 

የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ.2/2006 አንቀፅ 24 ፣ 

የወ/ሔ/ቁ 31 እና 180  

119500 ወ/ሮ ፀሀይ ውብዬ  

እና  

ፋ/ዒ/ሔግ 

22/11/ 2008ዒ.ም  367 



XXIX 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

78.  ሇሽብር ተግባር የሚያገሇግሌ ንብረት ይዞ መገኘት ወንጀሌ 

ተፇፅሟሌ የሚባሌበት አግባብ፤ 

በሌዩ ሁኔታ በህግ የማስረዲት ሸክም ወዯ ተከሳሽ ከዞረባቸው 

ወንጀልች ውጭ ፤ ዒ/ህግ የሚያቀርበውን ክስ የወንጀሌ 

ዯንጋጌውን የሚያቋቁሙት የህጋዊ ፣ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ 

ፌሬ ነገሮችን የማሰረዲት ሸክም የመወጣት ግዳታ ያሇበት 

ሰሇመሆኑ፤ 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 141 ፣ የወ/ሔ/ቁ 23(2) ፤ የፀረ ሽብር 

አዋጅ ቁጥ 652 

102982 ት/ብ/ክ/መ/ዒ/ሔግ 

እና 

አቶ ቡሽራ ያህያ 

26/11/ 2009ዒ.ም 371 

79.  የጉምሩክ ወንጀሌ ጋር በተያያዘ ፤ተከሳሽ በወንጀለ ጥፊተኛ 

ባይባሌም ንብረቱ የሚወረሰው ሰሇዴርጊቱ አፇፃፀም ሁኔታ 

የሚያሰረዲ አጥጋቢ ማስረጃ መቅረቡን ፌ/ቤቱ አሳማኝ ሆኖ 

ሲያገኘው  ስሇመሆኑ ፤ 

አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 104 እና አዋጅ ቁጥር 

859/2006  

108550 ኢ.ገ.ጉም.ባሇስሌጣን  

እና  

አቶ ሌዐሌ ገዲሙ  

26/11/ 2009ዒ.ም  375 

80.  በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት ወይም 

ግብረ አበርነት የተሳትፈ ተከሳሾች በግሌ ሁኔታዎች  ሉኖር 

ከሚችሇው ሌዩነት በስተቀር ሇተመሳሳይ የወንጀሌ አፇፃፀምና 

101003 መክብብ ሞገስ 

እና  

የፋዯራሌ ሥነ ምግባርና 

2/3/2009 ዒ.ም 380 



XXX 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የወንጀሌ ተሳትፍ ተመጣጣኝና ተመሳሳይ ቅጣት ሉወሰን 

የሚገባ ስሇመሆኑ 

የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ስርዒት ቁጥር 196(1) ሇሰበር 

ስርዒትም ተፇፃሚነት ያሇውና ከተከሳሾች አንዯኛው ያቀረበው 

የሰበር አቤቱታ ውዴቅ የሆነበትና አያስቀርብም የተባሇን 

ተከሳሽ ጭምር ሉያካትት የሚገባ ስሇመሆኑ፡- 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 25፣22  

የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ ፣4፣6  

የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ 2/2006 አንቀፅ.3(2) 

ፀረ ሙስና ኮምሽን  

81.  በወንጀሌ ተጠርጥሮ በህግ ከሇሊ ስር የሚገኝን ተጠርጣሪ 

በዋስትና የመሇቀቅ ጥያቄ ባነሳ ጊዜ ተጠርጣሪው በከተማው 

ውስጥ ቋሚ የመኖሪያ /የመታወቂያ/ አዴራሻ የሇውም በማሇት 

የዋስትና መብቱን መከሌከሌ ህገ መንግስታዊ ስሊሇመሆኑ፣ 

አንቀጽ 19/6/፣ 25 እና የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 69/ሀ/  

131863 መሏመዴ እንዴሪስ 

እና 

የኢትዮጵያ ገቢዎችና 

ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

ህዲር 8 ቀን 2009 

ዒ.ም  

386 

82.  ወንጀሌ ፇጽሞ የተከሰሰን ህፃን ዯህንነት ሉጠበቅበት 

ሥሇሚችሌበት አግባብ 

ሇአዋቂ ጥፊተኞች የተዯነገጉት መዯበኛ ቅጣቶች ሇወጣት 

ወንጀሌ አዴራጊዎች ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ስሇመሆኑ፡- 

118130 ህጻን አይማሲ አገዘ 

እና 

የአማራ ክሌሌ ዏ/ህግ 

30/3/2009 ዒ.ም  391 



XXXI 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የኢ.ፋ.ዴ.ሪ ህግ መንግሥት አንቀጽ 36 (2)፣ የህፃናት 

መብቶች ኮንቬንሽን አንቀጽ 3(1)፣ የአፌሪካ የህፃናት 

መብቶች ዯኅንነት ቻርተር በአንቀጽ 4 (1) 

የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 53 (1)፣ 157፣ 168 

የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ህግ 171፣180 

 

83.  የዋስትና መብት የሚነፇግባቸው ምክንያቶች ፌርዴ ቤቶች 

ከተሇያዩ ሁኔታዎች አንፃር እየተመሇከቱ ሉመዝኗቸው 

የሚገባቸው ስሇመሆኑ 

አንዴ ተከሣሽ የዋስትና መብት ቢከበርሇት ግዳታውን 

የሚፇጽም የማይመስሌ ነው ተብል ግምት የሚወሰዯው 

በቂና ህጋዊ ሉባለ በሚችለ ምክንያቶች ሉሆን እንዯሚገባ፤ 

እንዱሁም ምክንያቶቹ በቂና ህጋዊ ናቸው የሚሇው ጉዲይ 

ከተሇያዩ ከባባዊ ሁኔታዎችና ከጉዲዩ ሌዩ ባህርይ አንፃር 

ፌርዴ ቤቱ ሉገነዘበው የሚችሇው ተዯርጎ ሉወሰዴ የሚገባ 

ስሇመሆኑ 

የወ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67(ሀ)  

 

134228 አቶ ስማቸው ከበዯ 

እና 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤ 

ህግ 

08/6/2009 ዒ.ም. 

 

398 



XXXII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

አፇፃፀም                                                         417 345 

84.  የጋራ ወራሾች ሀብት በሆነ ንብረት ሊይ ከእንዲንደ የጋራ 

ባሇሀብቶች ሊይ ገንዘብ የመጠየቅ መብት ያሊቸው ሰዎች 

የባሇዴርሻውን ዴርሻ ሇመያዝ የሚችለ ስሇመሆኑ፣ 

በውርስ ሀብት እና የጋራ ወራሾች ያሌተከፊፇለ የውርስ 

ንብረት መካከሌ ስሊሇው ሌዩነት  

የፌ/ሔ/ቁ. 943፣1052፣1053፣1060 እና 1260 

117735 

 

ህጻን ሣራ ማርቆስ 

እና  

እነ አቶ ስዩም 

አሰፊ(አምስት ሰዎች) 

 

28/07/2008 ዒ.ም. 

 

 418 

85.  አንዴ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ በሏራጅ ይሸጥ የተባሇን ንብረት 

በባሇሙያው የተቀመጠውን የሏራጁ መነሻ ዋጋ አነሰ በማሇት 

የሏራጅ ሽያጩ ተከናውኖ ውጤቱ ባሌታወቀበት ሁኔታ 

የተጀመረው አፇጻጸም ቀሪ ይሁን ማሇት ተገቢ ስሊሇመሆኑ፣ 

104943 አቶ ይሌማ ፇሇቀ  

   እና 

አቶ ጥበቡ ፇሇቀ 

30/7/2008 ዒ.ም  424 

ሌዩ ሌዩ                                                                                                         428                                  

86.  አንዴ ጠበቃ በገባው ውሌ መሰረት እስከ መጨረሻው ዴረስ 

ጉዲዩን ከተከታተሇና ከሙያው አንጻር እውቀትና ጥረቱን 

ተጠቅሞ አገሌግልት ከሰጠ የተፇሇገው ውጤት ባሇመምጣቱ 

ብቻ የተሟሊ አገሌግልት አሌሰጠም ሉሰኝ የማይችሌ 

ስሇመሆኑ እና በውለ መሰረት የተስማሙበትን የጥብቅና 

አገሌግልት ክፌያ ቀሪ ሉያዯርገው የማይችሌ ስሇመሆኑ 

117907 እነ ወ/ሮ ዘውደ ፌቅሬ  

   እና  

አቶ አበራ ጌታነህ 

22/9/2008 ዒ.ም  429 



XXXIII 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

87.  አንዴ ጠበቃ ሔግን የማስከበር ፣ፌትህን የማስገኘትና ሇፌትህ 

አስተዲዯሩ የማገዝ ኃሊፉነቱን በመተው ተቃራኒ ተግባራትን 

ሲያከናውን የቆየ መሆኑ ከተረጋገጠ የጥብቅና ፌቃደ ሉሰረዝ 

የሚችሌ ስሇመሆኑ 

የአማራ ክሌሌ የጥብቅና ፌቃዴ አሰጣጥ ምዝገባና የጠበቆች 

ሥነምግባር ሇመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁ. 75/1994 

 

114888 አቶ አትሁነኝ አሌማው 

    እና 

የአ/ብ/ክ/ ፌትህ ቢሮ አቃቤ 

ህግ 

20/3/2008 ዒ.ም 431 

88.  በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት ተይዞ የሚሸጠው የማይንቀሳቀስ 

ንብረት ሁሇት /ከሁሇት በሊይ የሆኑ ሰዎች በህብረት የያዙት 

እና ያሌተከፊፇለት በሆነ ጊዜ ከተከፊዮቹ አንደ ንብረቱን 

ሇመግዛት በጨረታ ተወዲዲሪ ሆኖ የቀረበ እንዯሆነ የፌርዴ 

ባሇእዲው እንዯቀረበ ተቆጥሮ የተቀዲሚነት መብት የሚሰጠው 

ስሇመሆኑ፣ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 443፣ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 126/1/፣ 1386-1409 

124618 እነ ወ/ሮ ዯብካ መሰሇ 

እና 

ሣጅን ሀይለ ሞገስ 

22/3/2009 ዒ.ም  440 
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የሰ/መ/ቁ. 119639 

ጥር 30 ቀን 2008 ዒ.ም 

                              ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                     ሙስጠፊ አህመዴ 

                                     ተፇሪ ገብሩ 

                                     ሸምሱ ሲርጋጋ 

                                     አብርሃ መሰሇ 

 

አመሌካች -የዯብረዘይት ሄሌሜክስ ቄራ ዴርጅት- ተወካይ ፀጋ መርጋ ቀረቡ 

ተጠሪዎች - 1.አየሇ ዱባባ 

           2. ግርማ ፌቃደ ጠበቃ አቦነሽ በሊቸው ቀረቡ 

           3. መኮንን ሳህሇ 

 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩም የተጀመረው የአሁን ተጠሪዎች 

በአዴአ ወረዲ ፌ/ቤት በአሁኑ አመሌካች ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ነገርም 

ባጭሩ በዴርጅቱ ውስጥ በቆዲ መግፇፌ እርዴ ሥራ መዯብ ተቀጥረው ሲሰሩ ቆይተው ተከሳሽ 

ዴርጅት በቀን 14/06/2007 እና በ16/06/2007 በተጻፇ ዯብዲቤ የስራ ዉለን አቋርጦ ያሊግባብ 

ከስራ ያሰናበታቸው በመሆኑ እና በዯብዲቤ የተገሇፁት ምክንያቶች የስራ አስኪያጅ ትዕዛዝን 

አሇመቀበሌ፤ ስራን በመሰሌቸት ማጓተት፤ በቀን 8 ሰዒት አሇመስራት፤ እንዱሁም ከስጋ መጫን 

ጋር የተያያዘ ሲሆን አንቀበሌም ያሌንዉ የስራ አስኪያጅ ትዕዛዝ ባሇመኖሩ፤ ስራን ያሊጓተትን 

በመሆኑ፤ እንዯ ህጉ ሙለ የስራ ሰዒት አንሰራም ያሊሌን በመሆኑ እና የተቀጠርንበት የስጋ 

መግፇፌ ቢሆንም በተጨማሪ ስንታዘዝ ሇስጋ መጫን የተቀጠሩትን አግዘን ስንጭን የነበረ 

በመሆኑ የተጠቀሱት ምክንያቶች በሙለ ሆነ ተብሇው ከስራ ሇማሰናበት በተከሳሽ ዴርጅት 

የተፇጠሩ በመሆኑ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው ተብል ሌዩ ሌዩ ክፌያ ይከፇሇን በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተከሳሹ ሇክሱ በሰጠው መሌስ በቆዲ መግፇፌ ሥራ ሊይ የተሰማሩ ቢሆንም እነሱ ስራ በላሊቸው 

ጊዜ ተከሳሽ ላሊ ስራ ማሰራት እንዯሚችሌ በህጉ የተፇቀዯ በመሆኑ፤ ሰራተኛው ምን አይነት ስራ 

ቢሰራ ትርፌ ያስገኛሌ የሚሇውን ከግምት በማስገባት ሰራተኛውን ከተቀጠረበት ስራ ዉጪ 

ማሰራቱ ከስራ ስምሪት ስሌጣን የመነጨ መብት በመሆኑ፤ ከሳሾች ታዘው ስራ አንሰራም ስሊለ 

ስጋ በጊዜ ሳይጫን ቀርቶ በምን አገባኝነት የተከሳሽ ንብረት እንዱጠፊ ስሊዯረጉ ተከሳሽ በአዋጅ 
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ቁጥር 377/1996 መሰረት ያሇማስጠንቀቂያ አሰናብቷሌ፡፡ ነገር ግን ከሳሾች በ17/06/2007 ዒ.ም 

በተፃፇ ማመሌከቻ ወዯ ስራ ሇመመሇስ ጠይቀዉ ተከሳሽ ወዯ ስራ የመሇሳቸው ቢሆንም በገዛ 

ፇቃዲቸው ስራውን ትተው ክሱን ያቀረቡ በመሆኑ መሰናበታቸው ህጋዊ ነው ይባሌ፤ ከዒመት 

ዕረፌት በቀር ላልች ክፌያዎችም ሉከፇሎቸው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን በቅዴሚያ የተመሇከተው የወረዲ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ 

ተከሳሽ ያቀረበው መከራከሪያ በራሱ ምስክሮች ጭምር አሇመረጋገጡን በመጥቀስ ስንብቱ ህገ ወጥ 

ነው ብል ተከሳሽ በአዋጁ መሰረት ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን ሇከሳሾች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ይግባኙ 

የቀረበሇት የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ ውሳኔዉን 

በማሻሻሌ በአንቀፅ 38 መሰረት ክፌያ ሇዘገየበት የተወሰነውን ቅጣት በመሻር ላሊው የውሳኔ ክፌሌ 

እንዱፀና ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም መሰረታዊ የህግ ስህተት አሌተፇፀመበትም ተብል አቤቱታቸው ውዴቅ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ህዲር 

2/2008 ዒ.ም ያቀረቡት ማመሌከቻ ተመርምሮ ሇተጠሪዎች የተሰጠው ስራ ቀዴሞ ሲሰሩት 

ከነበረው ስራ ጋር ተያያዥነት (ተመሳሳይነት) ያሇው መሆን አሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች 

ተጣርቶ የመወሰን አሇመወሰኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ 

ተጠሪዎችም ቀርበው ታህሳስ 14/2007 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ የተቀጠሩበት የቆዲ ገፊፉነት ስራ 

ከጭነት የስራ መዯብ የተሇየ መሆኑን እና ሇሸክም ስራውም አሌታዘዙም የተባሇው ከእውነት 

የራቀ መሆኑን በመጥቀስ ውሳኔው መሰረታዊ የህግ ስህተት አሌተፇፀመበትም ተብል እንዱፀና 

ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቹ ክርክሩን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ከሊይ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን በበኩሊችን የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ 

መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ የሰበር አቤቱታ 

በቀረበበት ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን በጭብጥነት ይዘን 

ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪዎችን ከስራ ሇማሰናበት ምክንያት ያዯረገው የስራ ሰዒትን 

ተከትል በትጋት አሇመስራትንና ከስራ መዯባቸው ዉጭ የጭነት ስራ እንዱሰሩ ሲታዘዙ 

የተሰጣቸውን ትዕዛዝ አክብረው አሇመስራታቸውን ሲሆን ተጠሪዎች የተጠቀሱት ምክንያቶች ሆነ 

ተብል ሇስንብት የተዘጋጁ ናቸው በማሇት በመካዴ ተከራክረዋሌ፡፡  በአዋጅ ቁጥር 377/1996 

አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀጽ (2) እና (7) እንዯተመሇከተው ማንኛውም ሠራተኛ በስራ ዉለ እና 

በስራ ዯንቡ መሰረት በአሰሪው የሚሰጠውን ትዕዛዝ የመፇፀም እንዱሁም የአዋጁን ዴንጋጌዎች፤ 

የህብረት ስምምነትን፤ የስራ ዯንብንና በህግ መሰረት የሚተሊሇፈ መመሪያዎችንና ትዕዛዞችን 

የማክበር ግዳታ አሇበት፡፡ አመሌካች በዚህ የህጉ አግባብ ስራውን በመምራት ሇስራው 
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ውጤታማነትና ቅሌጥፌና የሚረደ የተሇያዩ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ሰራተኞችን 

ሇስራ የማሰማራት ተግባር እንዱያከናውን የተፇቀዯሇት ቢሆንም ሇስንብቱ የተጠቀሱት ምክንያቶች 

መኖራቸውን፤የሰጠው ትዕዛዝም አሇመከበሩን የማስረዲት ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

የተካዯውን ፌሬ ነገር በማስረጃ ሇማጣራትና ማስረጃንም ሇመመዘን ስሌጣኑ የተሰጠው የስር 

ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃዎች ሰምቶ ተጠሪዎች ሇስንብቱ የተጠቀሱትን ምክንያቶች 

አሇመፇፀማቸውን አረጋግጫሇሁ በማሇት የስንብቱን ህገ ወጥነት ወስኗሌ፡፡      

ተጠሪዎች የስራ ግዳታቸውን አሇመወጣታቸዉን በማንሳት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር በፌሬ 

ነገር ረገዴ ስሊሊስረዲ የስራ ውለን ማቋረጡ ህገወጥ ነው ተብል መወሰኑ የአሰሪና ሰራተኛ 

የአዋጁን ዴንጋጌዎች ይዘትና ዒሊማ ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በቀር የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘንውም፡፡ 

ስሇሆነም በውሳኔው የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ስሊሊገኘን ተከታዩን ውስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 41726 በ23/10/2ዏዏ7ዒ.ም. ተሻሽል 

የተሰጠው ፌርዴ እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ 229654 

በ04/02/2008 ዒ.ም ያሳሇፇው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. የተጀመረው አፇፃፀም ታግድ እንዱቆይ በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 6/2008 ዒ.ም በዋሇ ችልት 

የተሰጠው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

 

        መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

መ/ብ 
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የሰ/መ/ቁ/ 121063 

የካቲት 24 ቀን 2008 ዒ/ም  

ዲኞች፡- አሌማዉ ወላ 

      ዒሉ መሏመዴ 

        ተኽሉት ይመሰሌ 

      እንዲሻዉ አዲነ 

    ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች ፡- መ/ርት ሙለነሽ መሇሰ ወኪሌ ገ/አምሊክ አበጋዝ ቀረቡ      

 ተጠሪ፡-   ዋሉያ አጠቃሊይ 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት የቀረበ የሇም      

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 

አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በአ/ብ/ክ/መንግስት ጎንዯር ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ 

መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ነገርም ባጭሩ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በመምህርነት የስራ መዯብ 

ሊይ ከ2004 ዒ/ም እስከ 2007 ተቀጥረው ስራቸውን ሲሰሩ እንዯነበር፣ በስራቸው ሊይ እያለ 

ነፌሰጡር የነበሩ ቢሆንም የቅዴመ ወሉዴ ፇቃዴ ሳይወስደ በመውሇዲቸው በህጉ የተጠበቀሊቸውን 

የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ በመጠቀም ሊይ እያለ ያሌተጠቀሙበትን የቅዴመ ወሉዴ ጊዜ በዴህረ 

ወሉዴ በመጠቀም ወዯ ስራቸው ሲመሇሱ ተጠሪ አመሌካች ከስራ ተሰናብተሻሌ ያሊቸው 

መሆኑንና ይህም ከህጉ ይዘትና መንፇስ ውጭ መሆኑን ጠቅሰው የተጠሪ እርምጃ ህገ ወጥ ነው 

ተብል የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 

ተጠሪም ቀርቦ በሰጠው መሌስ አመሌካች በራሳቸው ጊዜ ያሌተጠቀሙበትን የቅዴመ ወሉዴ 

ፇቃዴ ሇዴህረ ወሉዴ መጠቀማቸው ህጋዊ ያሇመሆኑና ህጋዊ ፇቃዴ ሳይኖር ከስራ ገበታቸው 

በመቅረታቸው መሰናበታቸው ህጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ አመሌካች የቅዴመ ወሉዴ ፇቃዴ ሳይጠቀሙ 

በዴህረ ወሉዴ ጊዜ መጠቀማቸውና ከስራ መቅረታቸው ህጋዊ አይዯሇም በማሇት ስንብቱ ህጋዊ 

ነው በማሇት በዚህ ረገዴ የተጠየቁትን የአመሌካች ክፌያዎችን ውዴቅ አዴርጎ ከህዲር 01 ቀን 

እስከ ህዲር 12 ቀን 2007 ዒ/ም ዴረስ ያሇውን ውዝፌ ዯመወዝ ብቻ ይከፇሊት ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካችም በውሳኔው ቅር በመሰኘት ቅሬታውን ሇሰሜን ጎንዯር መስተዲዯር ዞን ፌ/ቤትና 

ቀጥልም ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም በሁሇቱም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

    አሁን የቀረበው የሰበር አቤቱታም ከፌ ሲሌ በተገሇጸው መሌኩ የተሰጡትን ውሳኔዎች  

በመቃወም ሇማስቀየር ሲሆን ይዘቱም ባጭሩ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በቅዴመ ወሉዴ 
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ጊዜ ያሌተጠቀመችበት የአንዴ ወር የእረፌት ጊዜ በዴህረ ወሉዴ ጊዜ ከሚሰጠው ሁሇት ወር 

የእረፌት ጊዜ ጋር መጠቀም አትችሌም በማሇት የሰጡት ውሳኔ የህጉን መንፇስና ይዘት ያሊገናዘበ 

ከመሆኑም በሊይ አንዴ ሴት ከወሇዯች በኋሊ ከአራት ወራት በፉት ከስራ መሰናበት የሇባትም 

ተብል በአዋጅ ቁጥር  377/96 አንቀጽ 87/4/ ስር  የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሊገናዘበ እንዱሁም 

በላልች የመንግስት ሰራተኞች ህግጋት የተመሇከተውን የመብት ጥበቃና የህግ አተረጓጎም 

ያሌተከተሇ ነው በማሇት መከራከራቸውን  የሚያሳይ ነው፡፡   

አቤቱታውም ተመርምሮ የስር ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት የህግ ትርጉም ተገቢ መሆን 

ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪም ቀርበው  

መሌስ ሉሰጡ ስሊሌቻለ መብታቸው ታሌፎሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ተይዞ ከነበረው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡  

በመሰረቱ የአሰሪና ሰራተኛ ህጉ በአንዴ በኩሌ ሰራኛው ያሇአግባብ ከስራ እንዲይፇናቀሌ ጥበቃ 

የሚያዯርግ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኢንደስትሪ ሰሊምን በመፌጠር የምርትና ምርታማነት 

እዴገቱ እንዱጨምር ዋስትና ሲጪም እንዯሆነ የሚታወቅ ነው፡፡ ይሄንኑ መሰረታዊ ሏሳብ መነሻ 

ባዯረገ መሌኩ ብልም የኢንደስትሪ ሰሊሙን ከመጠበቅ አኳያ አንዴ ሰራተኛ በአዋጅ ቁ/ 377/96 

አንቀጽ 27 ንዐስ አንቀጽ 1 ከፉዯሌ ‛ሀ“  እስከ ‛በ“ ባለት ስር የተዘረዘሩትን ጥፊት ፇጽሞ 

ከተገኘ አሰሪው ያሇቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ የስራ ውለን ማቋረጥ እንዯሚችሌ መዯንገጉን ከህጉ 

አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች ከአንቀጽ 87/6/ ዴንጋጌ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡  

እንዱሁም ህጉ ሇተሇዩ የሰራተኛ ክፌልች የተሇዬ ጥበቃ የሚያዯርግባቸው ምክንያቶች 

መኖራቸውን ህጉ ያሳያሌ፡፡ ህጉ በአዋጅ አንቀጽ 14፣ ከአንቀጽ 87 እስከ 88 ዴረስ ባለት 

ዴንጋጌዎች በተሇየ መሌኩ ዴንጋጌዎችን ከአስቀመጠሊቸው ሰራተኞች መካከሌ ሴት ሰራተኞች 

የሚገኙ ሲሆን እነዚህ ዴንጋጌዎች በአንዴ በኩሌ ሁለንም ሴት ሰራተኞችን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

በተሇየ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሴት ሰራኞችን የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ እርግዝናና ወሉዴ ዯግሞ 

ሴቶችን በተሇያየ ሁኔታ  ውስጥ እንዱገኙ የሚያዯርጉ ሁኔታዎች በመሆናቸው በእነዚህ 

ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ሴቶች ህጉ ሌዩ ጥበቃ ያዯርግሊቸዋሌ፡፡ ወሉዴን በተመሇከተ ህጉ 

ሇሴቶች የሚያዯርገው ሌዩ ጥበቃ የቅዴመ ወሉዴና የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ ከክፌያ ጋር የማግኘት 

መብትና እንዱሁም በላሊ ጊዜም ሀኪም እንዴታርፌ ካዘዘ  ከክፌያ ጋር እረፌት የማግኘት መብት 

ስሇመሆናቸው የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 88 ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ እንዱሁም አሰሪው 
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ሰራተኛዋ ነፌሰ ጡር ከሆነችበትና ከወሇዯችበት ቀን ጀምሮ በአራት ወራት ውስጥ ከስራ 

እንዱያሰናብታት ህጉ ጥበቃ የሚያዯርግ መሆኑን ከአዋጅ አንቀጽ 87/5/ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የቅዴመ ወሉዴ ፇቃዴ ባሌወሰደበት ሁኔታ የወሇደ 

ሲሆን በአዋጅ አንቀጽ 88/3/ የተጠበቀሊቸውን የስሌሳ ቀን የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ ከክፌያ ጋር 

አግኝተው በቅዴመ ወሉዴ ጊዜ ሉጠቀሙ ይችለ የነበረውን የሰሊሳ  ቀን  የወሉዴ ፇቃዴ በህጉ 

የተጠበቀሊቸው የዴህረ ወሉዴ ጊዜ ሲያሌቅ አንዴ ሊይ በመጠቀም ሊይ እያለ ተጠሪ በህጉ 

የተጠበቀሊቸው የዴህረ ወሉዴ ጊዜ በማሇቁ አመሌካች ስራ ሊይ አሌተገኘም በሚሌ የስራ ውሌን 

ያቋረጠባቸው መሆኑን ክርክሩ ያሳያሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው አንዱት ሴት በእርግዝና ምክንያት 

በህጉ የተጠበቀሊት የቅዴመ ወሉዴና የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ ጊዜ የሚታወቅ መሆኑን ህጉ 

ቢያስቀምጥም በቅዴመ ወሉዴ ጊዜ በህጉ የተጠበቀሊትን የፇቃዴ ጊዜ ሳትጠቀም ብትወሌዴ 

በቅዴመ ወሉዴ ጊዜ ይሰጥ የነበረው ፇቃዴ ያሌተጠቀመች ሴት ሰራተኛ ይህንኑ ጊዜ በዴህረ 

ወሉዴ ጊዜ መጠቀም የምትችሌ መሆኑን ያሇመሆኑን ግን ህጉ በግሌጽ አያስቀምጥም፡፡ ይሁን 

እንጂ ህጉ ከወሉዴ በኋሊ አንዴ ሴት ሰራተኛ አራት ወር ሳይሞሊት ከስራ ሌትሰናበት 

እንዯማትችሌ በአዋጅ አንቀጽ 87/5/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ በህጉ ያሇውን ክፌተት 

ሇመሙሊት የሚያስችሌ መሆኑን ተቀባይነት ያሊቸው የህግ አተረጓጎም ዯንቦች ያስገነዝባለ፡፡ 

አንዴ ሌዩ ህግ አግባብነት ባሇው ዴንጋጌ ውስጥ ግሌጽ የሆነ መፌትሓ ካሊስቀመጠ ይኸው 

ዴንጋጌ ባሇበት ክፌሌና ምእራፌ ስር ያለትን ዴንጋጌዎች አስተሳስሮ በማየት ተገቢውን  ትርጉም 

መስጠት የህግ ትርጉም ዯንቦች የሚፇቅደት ጉዲይ ነው፡፡  ከዚህ አንፃር ጉዲዩን ስንመሇከተው 

አመሌካች በአዋጅ አንቀጽ 25፣ 27 እና 29/3/ ዴንጋጌዎች አግባብ ካሌሆነ በስተቀር ከወሉዴ 

በኋሊ  አራት ወራት ውስጥ ከስራ  ያሇመባረር መብት ያሊቸው መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 377/96 

አንቀጽ 87 /5/ እና /6/ የሚያስቀምጥ በመሆኑና ተጠሪ ዯግሞ ሇስንብቱ ህጋዊ ምክንያት ነው 

በማሇት የሚያቀርበው  ክርክር በአዋጅ አንቀጽ 27 /1/ሇ// ዴንጋጌ ስር የተመሇከተውንና ህግ 

አውጪው ከወሉዴ ጋር ባሌተያያዘ ሁኔታ ተቀባይነት ያሇውን ዴንጋጌ በመጥቀስ በመሆኑና 

የአመሌካች ከስራ መባረር ከዱሲፕሉን ወይም ከቅነሳ ስርዒት ጋር የተያያዘ ስሇመሆኑ ባሊስረዲበት  

ክርክሩ የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች በህጉ ያሇውን ክፌተት በማየት 

ተገቢውን የህግ አተረጓጎም በመከተሌ ሇጉዲዩ በአዋጅ አንቀጽ 87/5/ የተመሇከተውን ጥበቃ 

ተግባራዊ ማዴረግ ሲገባቸው ሇጉዲዩ  ቀጥተኛ ተፇፃሚነት የላሇውን የአዋጅን አንቀጽ 88 /4/ 

ዴንጋጌን መሰረት በማዴረግ መወሰናቸው ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባው የህግ ትርጉም 

አተገባበር ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ቀጥል መታየት ያሇበት ውጤቱ ነው፡፡ የስራ ውሌ የተቋረጠበት 

አግባብ ከሔግ ውጭ ነው ከተባሇ ውጤቱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 42 እና ተከታይ 

ዴንጋጌዎች መሠረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት የጠየቁት የተሇያዩ 
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ክፌያዎች ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ ነው፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 35/1/ሇ/ 

መሠረት የሁሇት ወር ዯመወዝ፣ ክፌያ ሇዘገየበት ዯግሞ በአዋጁ አንቀጽ 38 መሠረት የሁሇት 

ወር ዯመወዝ፣ በአዋጅ አንቀጽ 43/4/ሀ/ ዯግሞ ካሳ በህጉ በተቀመጡት ስላቶች መሠረት 

አመሌካች ሉከፌሎቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የዒመት እረፌት የጠየቁ 

በመሆኑና ተጠሪ ዯግሞ አመሌካች የወሰደ ስሇመሆኑ ገሌጾ የሚከራከር በመሆኑ አመሌካች 

የአመት እረፌት ያሌተጠቀሙ መሆን ያሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተጣርቶ እንዱወሰን ማዴረጉ 

ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  ላሊው አመሌካች የጠየቁት የዲኝነት ጥያቄ ያሌተከፇሊቸው ዯመወዝ 

ነው፡፡ ሆኖም ይህ ክፌያ ከዴህረ ወሉዴ ፌቃዴ መጠናቀቅ በኃሊ ሇነበረው ጊዜ ስራ ስሊሌሰሩ 

በአዋጅ አንቀጽ 377/96 አንቀጽ 54 መሠረት እንዱከፇሊቸው ማዴረግ ሔጋዊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በመሆኑም በዚህ ረገዴ የተጠየቀው ክፌያ ህጋዊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በጎንዯር ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0122481 በ16/06/2007 ዒ.ም ተሰጥቶ 

በሰሜን ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0123818 በ30/06/2007 ዒ.ም በክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 46890 በ18/02/2008 ዒ.ም የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው ከሔግ ውጪ ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ሇአመሌካች 

በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 35/1/ሇ/ መሠረት የሁሇት ወር ዯመወዝ፣ ክፌያ ሇዘገየበት 

ዯግሞ በአዋጁ አንቀጽ 38 መሠረት የሁሇት ወር ዯመወዝ፣ በአዋጁ አንቀጽ 43/4/ሀ/ ዯግሞ 

ካሳ እና በአንቀጽ 39 እና 40  መሠረት ዯግሞ የአገሌግልት ክፌያ በህጉ በተቀመጡት 

ስላቶች መሠረት ሉከፇሎቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ የአመት እረፌትን በተመሇከተ ግን 

አመሌካች የወሰደ መሆን ያሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተጣርቶ እንዱወሰን ማዴረጉ ተገቢ 

ሆኖ ስሇተገኘ በዚህ ረገዴ የጎንዯር ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አጣርቶ እንዱወሰን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. ከዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ በኃሊ ሊሇው ጊዜ አመሌካች የሚከፇሊቸው ዯመወዝ የሇም ብሇናሌ፡፡  

4. የሰበር ክርክር ወጪና ኪሳራን ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ::  

መ/ተ 
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የሰ/መ/ቁ. 98771 

ሚያዝያ 24 ቀን 2008 ዒ/ም 

                          ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                  ሙስጠፊ አህመዴ 

                                  ተፇሪ ገብሩ 

                                  አብርሃ መሰሇ 

                                  ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካቾች፡-  1. አቶ ታረቀኝ መኮንን     ጠበቃ - አቶ ጥጉ ዯመመ - ቀረቡ 

            2. ወ/ሮ ፊንታነሽ አረጋ 

ተጠሪ፡-      አቢ ሚፌታህ ኤጀንሲ - አሌቀረቡም  

       መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው የአሁን አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤቶች የቀረበው ክስ እሌባት 

ማግኘት የሚገባው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቀጥር 377/1996 መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 632/2004 

የሚዯነግግ በመሆኑ ጉዲዩ ሌዩ ችልት የተቋቋመሇት ስሇሆነ  በመዯበኛው ፌትሏ ብሓር ችልት 

አይታይም በማሇት መዝጋቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአመሌካቾች ሌጅ ኩየት የቤት ሰራተኛነት 

ተቀጥራ ሄዲ አሰሪዎቿ ተገቢውን ጥንቃቄ ሇዴህንነትዋ ተገቢው እንክብካቤ ሳይዯረግሊት መቅረቱ 

በካርቦን ጭስ መርዝ ታፌና በሞት ተሇይታሇች፡፡ አመሌካቾች በሌጃቸው ሞት ምክንያት ኩየት 

ሆና በገንዘብ ትረዲቸው ስሇነበር የተቋረጠባቸው ጥቅም ሇማግኘት በኃሊፉነት ወዯ ኩየት አገር 

ሇሊካት በተጠሪ ሊይ በፋ/የመ/ዯ/ፌ/በት አራዲ ምዴብ 2ኛ ፌ/ብሓር ችልት ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት 

ክስ አቅርበዋሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱም ክሱ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት የሚታይ ስሇሆነ ሇስራ ክርክር ችልት 

የሚቀርብ ነው በማሇት እንዱዘጋ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ይህን ትዕዛዝ በመቃወም አመሌካቾች ጉዲዩ 

በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የሚሸፇን አይዯሇም፡፡ ይህ ጉዲይ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት በተዯነገገው 

በፌ/ብ/ህ/ቁ.2035፤2090፤2091 ነው መታየት ያሇበት ስሇዚህ የስር ፌርዴ ቤት ትእዛዝ 
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እንዱታረም በማሇት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ ቅሬታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ 

በይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ትእዛዝ በመመርመር ስህተት የሇውም 

በማሇት በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ትእዛዝ ሊይ የሰጡት ዲኝነት መሰረታዊ 

የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ 

ሇሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባ ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው መሌሳቸውን 

ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ 

እንዯተገሇፀው ሲሆን በዚህ መሰረትም ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፤ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና  

ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

አመሌካቾች ጉዲዩ መታየት ያሇበት ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 

አንቀጽ 3(1)(2)(መ) በቤት ሰራተኛነት በትርፌ ሊሌተመሰረተ የአግሌግልት ቅጥር የማይሸፌን 

መሆኑ ህጉ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ በተመሳሳይ ጉዲይም የፋዳራሌ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁጥር 

74111 ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት እንዯሚታይ አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በመ/ቁ. 

419560 ፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት መናገሻ ምዴብ ችልት 2ኛ ፌ/ብሓር ችልት ክስ 

አቅረበን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3 መሰረት አይሸፇንም በሚሌ መዝገቡ ተዘግቶብናሌ፡፡ 

በይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.130500 ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ዘግቶታሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቶች መሰረታዊ የህግ ክርክሮች ሳያዩትና ሳይመሇከቱ ሳይመረምሩ መዝገብ 

በመዝጋት የሰጡት ትእዛዝ መሰረታዊ የህግ ጥሰት ነው ስሇዚህ የሥር ፌርዴ ቤቶች ትእዛዝ 

በመሻር ጉዲዩ በመመሪያ ወዯ ታች ፌርዴ ቤት ተመሌሶ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ታይቶ 

እንዱወሰን አመሌክተዋሌ፡፡ 

በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ ግንኙነቱ የስራ ውሌ ነው፡፡ በስራ ሊይ እንዲሇች በዯረሰባት ጉዲት መሞቷን 

የተገሇፀ ስሇሆነ አዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 4፤20 ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3፤110 

መሰረት የሚስተናገዴ ነው፡፡ የአመሌካቾች ሌጅ ከተጠሪ ጋር የሥራ ውሌ ስምምነት በማዴረግ 

በውጭ ሀገር ሇስራ ሇሶስተኛ ሰው አገሌግልት እንዴትሰጥ በህጋዊ መንገዴ የሄዯች በመሆኑ 

አመሌካቾችም በስራ እንዲሇች በዯረሰባት ጉዲት መሞቷን የገሇፁ ስሇሆነ በመካከሊችን የሚኖረው 

ክርክር አፇታት አዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 4 በግሌፅ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 

ይታያሌ በማሇት በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 

632/2001 እና በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 መታየት አሇበት ማሇታቸው 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት የስር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ ሲሌ 

ተከራክረዋሌ፡፡  
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በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3 /2/መ/ መሰረት ሇትርፌ በሚካሄዴ ስራ ሊይ 

ያሌተመሰረተ የግሌ አገሌግልት ቅጥር ሊይ ህጉ ተፇፃሚነት  እንዯላሇው በግሌፅ የተዯነገገ ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 3/2/ መሰረት ዯግሞ በአሰሪና ሰራተኛ 

አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3 /2/መ/ ቢኖርም ሇትርፌ በሚካሄዴ ስራ ሊይ ሊሌተመሰረተ 

የግሌ አገሌግልት ስራ ሊይ ሇመቀጠር ወዯ ውጭ አገር በሚሄዴ ኢትዮጵያዊ ተፇፃሚነት 

ይኖረዋሌ ሲሌ ተዯንግጓሌ፡፡  

ስሇዚህ የቤት ሰራተኛ ወዯ ውጭ የተሊከ ከሆነ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ተፇፃሚነት ያሇው 

በመሆኑ በዚህ ረገዴ በአመሌካቾች የቀረበው ተቀባይነት የሇውም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 632/2001 

አንቀጽ 4 መሰረት የግሌ ስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ እና በሰራተኛ የሚነሳ ማንኛውም የስራ 

ክርክር የሚፇታው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ እንዯሚታይ ተመሌክቷሌ፡፡ አዱስ በወጣው 

የኢትዮጵያ የውጭ አገር ስራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 923/2008 አንቀጽ 71 በሰራተኛ መሰረት እና 

በአሰሪው ወይም በኤጀንሲው መካከሌ ካሇው የስራ ግንኙነት በመነጨ ማንኛውም የመብትና 

የጥቅም ክርክር ጉዲይ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት በተቋቋመ የስራ ክርክር ችልት ይታያሌ 

በማሇት ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የአመሌካቾች ጉዲይ በውሌ የስራ ግንኙነት የተመሰረተ በሌጃቸው የዯረሰው ጉዲት 

መስተናገዴ ያሇበት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሆኑን በዝርዝር ከሊይ እንዯተመሇከተው ነው፡፡ 

ስሇሆነም በአመሌካቾች የሚቀርበው ጉዲዩ መታየት ያሇበት ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ነው የሚሇው 

ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካቾች በመጀመሪያ ጉዲያቸው በአሰሪና ሰራተኛ 

አዋጅ መሰረት አቅርበው ፌርዴ ቤቱም በእንዯዚህ አይነት የስራ ግንኙነት በአዋጅ ቁጥር 

337/1996 አንቀጽ 2 እና 3 መሰረት ሉሸፇን የማይችሌ እና የክርክር መንፇስም ፌርዴ ቤቱ 

የማየት ሥረ ነገር ስሌጣን የሇውም በማሇት የተዘጋ መሆኑን ከመ/ቁ.41956 ጥር 15 ቀን 2005 

ዒ.ም በዋሇው ችልት ከተሰጠው ትእዛዝ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ የሚያመሇከተው ዯግሞ 

አመሌካቾች ጉዲያቸውን በፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱሰጣቸውና መብታቸውን ሇማሰጠበቅ በተሇያየ 

ጊዜ ከመጠየቅ ያሌተቆጠቡና ጥረት ያዯረጉ መሆናቸውን ነው፡፡  

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ትእዛዝ በህጉ አተረጓጎም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት የተፇፀመበት 

ነው የምንሌበት ምክንያት አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መ/ቁ.147425 የካቲት 13 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ 

ትእዛዝ እና የፋ/መ/ዯ/ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.111396 ታህሳስ 11 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ 

ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች ክሱን ማቅረብ የሚገባቸው ሇስራ ክርክር ችልት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡  

መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

የ/ማ 
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የሰ/መ/ቁ. 117862 

                                                    ሰኔ 20 ቀን 2008 ዒ.ም.                             

                            ዲኞች - ሙስጠፊ አህመዴ 

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   ሸምሱ ሲርጋጋ 

                                   አብርሃ መሰሇ   

                                   ፇይሳ ወርቁ  

አመሌካች - ጎሌ ኢትዮጵያ  ነ/ፇ ሙስሏረዴ ዯሳሇኝ ቀረቡ      

ተጠሪ - አቶ ዱዱሞ ኦጋቶ  - አሌቀረቡም  

             መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ የስራ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የጀመረው የአሁን 

ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በጋምቤሊ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡ 

የአቤቱታው ይዘት በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በመዛኝ የስራ መዯብ ተቀጥሬ እያገሇገሌኩ እያሇ 

በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1)(ሇ) ከተዯነገገው ውጭ የስራ ውለን 

ያቌረጠ በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 43(2) መሰረት ወዯ ስራዬ እንዱመሌሰኝ ወይም ጥቅማ ጥቅም 

ተከፌልኝ እንዱያሰናብተኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች 

ሇክሱ በሰጡት መሌስ ሇቅርብ አሇቃቸው ሆነ ሇላሊ ሇሚመሇከተው አካሌ ሳያሳውቁ ሇቀሩባቸው 

ሰባት ቀናት በቂና ህጋዊ ምክንያት ባሇማቅረባቸው ከስራ መባረራቸው በአዋጁ አንቀጽ 27(1) 

መሰረት ህጋዊ በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤት ማስረጃውን መርምሮ ከሳሽ በአያቱ ሞት 

ምክንያት ሃዘን ሊይ እንዯነበር የሚያስረዲ ማስረጃ በማቅረቡ በሃዘን ምክንያት በአዋጁ አንቀፅ 

81(1)(ሇ) መሰረት የሚሰጠው ፇቃዴ እና የሳምንት የእረፌት ፇቃዴ ተካቶ ሲሰሊ ከስራ 

ያሇምክንያት ቀርቷሌ ሉባሌ የሚችሇው ሇሁሇት የስራ ቀናት ብቻ በመሆኑ ስንብቱ ህገወጥ ነው፤ 

ስሇሆነም ዴርጅቱ ሰራተኛውን ወዯ ስራው እንዱመሌስ ወዯ ስራው መመሇስ ካሌፇሇገም ክፌያ 

እንዱፇፅም ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት ቅሬታቸውን ሇጋምቤሊ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት እና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመሌካች ጳጉሜ 2/2007 ዒ.ም ያቀረቡት የሰበር 

ማመሌከቻ ተመርምሮ ተጠሪ 5 (አምስት) ቀናት በመዯዲው ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረቱ 

በተረጋገጠበት ስንብቱ ህገወጥ ነው ተብል መወሰኑ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁን ዒሊማ እና ይዘት 

በአግባቡ ያገናዘበ መሆኑን ሇማጣራት ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ተጠሪ 
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መጥሪያውን ተረክበው መሌስ በሚሰጥበት ቀን ስሊሌቀረቡ መሌስ የመስጠት መብታቸው 

ታሌፎሌ፡፡ 

ከሊይ ባጭሩ ሇመግሇፅ የሞከርነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን ቅሬታ በቀረበበት ውሳኔ የተፇፀመ 

የህግ ስህተት ቢኖር መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነው አመሌካች በሰበር ቅሬታቸው ተጠሪ 

ሇዴርጅቱ ሳያሳውቁ ከየካቲት 23 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ ከስራ መቅረታቸውንና፤ በዚህም መነሻ 

ዴርጅቱ ከየካቲት 27 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ ከተጠሪ ጋር የነበረው የቅጥር ውሌ መቌረጡን 

የሚገሌፅ ዯብዲቤ መፃፈን በመካዴ አሌተከራከሩም፡፡ የስንብት ዯብዲቤውም ከመዝገቡ ጋር 

ተያይዟሌ፡፡ ነገር ግን ተጠሪ ከስራ ከቀሩ በአስራ ሁሇተኛው ቀን ማሇትም መጋቢት 4 ቀን 2007 

ዒ.ም ወዯ ዴርጅቱ መመሇሳቸውን እና ባቀረቡት የሀዘን ማስረጃ የሚሰጠው ሶስት የረፌት ቀናት 

እንዱሁም የበዒሌ እና እሁዴ ቅዲሜ የረፌት ቀናት ቢቀነሱ በአዋጁ አንቀፅ 27(1)(ሇ) 

ከተመሇከተው ጊዜ በሊይ ያሇምክንያት ከስራ መቅረታቸውን ስሇሚያሳይ ስንብቱ ህጋዊ ነው 

እንዱባሌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 27(1)(ሇ) እንዯተዯነገገው በመዯዲው ሇአምስት 

የስራ ቀናት ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረት አሰሪው የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቌረጥ 

ያስችሇዋሌ፡፡ ከዴንጋጌው መረዲት እንዯሚቻሇው ሰራተኛው ከስራ የቀረበት ቀን የሚቆጠረው እና 

የቀረበትም ምክንያት በቂ መሆን አሇመሆኑ የሚመዘነው የስራ ዉለ ፀንቶ እስከቆየበት ጊዜ ዴረስ 

ነው፡፡ ከዚህ በቀር የስራ ውለ ከተቌረጠ በኋሊ ሊለ ቀናት ሰራተኛው በስራው እንዱገኝ 

ስሇማይጠበቅ የቀረበትን ጊዜ መቁጠር እና የቀረበትን ምክንያት በቂነት መመዘን አያስፇሌግም፡፡ 

በመሆኑም በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ሠራተኛው ሇዴርጅቱ ሳያሳውቅ ከየካቲት 23 ቀን 2007 

ዒ.ም ጀምሮ ከስራ መቅረቱንና፤ በዚህ ምክንያት ዴርጅቱ ከየካቲት 27 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ 

ከተጠሪ ጋር የነበረው የቅጥር ውሌ መቌረጡን የሚገሌፅ ዯብዲቤ መፃፈን ሳይክደ ሰራተኛው 

መጋቢት 4 ቀን 2007 ዒ.ም ወዯ ዴርጅቱ መመሇሱን መሰረት በማዴረግ ከየካቲት 23 ቀን 2007 

ዒ.ም ጀምሮ ሲታሰብ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረቱን ያሳያሌ 

ስሇሆነም ስንብቱ ህጋዊ ሉባሌ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 

27(1)(ሇ) የተመሇከተውን ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዒሊማ መሠረት ያሊዯረገ፤ ዴንጋጌውን ተፇፃሚ 

ሇማዴረግ የሚያበቁ ሁኔታዎችን ያሊሟሊ ክርክር በመሆኑ የምንቀበሇው አይሆንም፡፡ የሥር 

ፌ/ቤቶች የአሁን ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት በሔጉ ከተዯነገገው ውጭ እንዱሰናበት ተዯርጓሌ 

ስሇሆነም ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው በማሇት ወዯ ስራው እንዱመሇስ ወይም ሇዚህ ዒይነት ሔገ-ወጥ 

ስንብት ሉከፇሌ የሚገባው ክፌያ እንዱከፇሌ ያሳሇፈት ውሳኔ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 

ስሊሊገኘነው በአብሊጫ ዴምፅ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የጋምቤሊ ከተማ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00700/07 በቀን 8/10/2ዏዏ7 ዒ.ም 

የሰጠው ውሳኔ፤ የጋምቤሊ ከፌ/ፌ/ቤት በ14/11/2007 ዒ.ም ያሳሇፇው ትዕዛዝ እንዱሁም 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በፌ/ሰ/መ/ቁ 00431/07 በ26/12/2007 ዒ.ም 

ያሳሇፇው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት መስከረም 12/2008 ዒ.ም አፇፃፀሙ እንዱታገዴ ተሰጥቶ የነበረው 

ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

          መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የሦስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ተ 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



16 
 

የሌዩነት ሏሳብ 

ተጠሪው ከ23/06/2007 ዒ.ም ጀምሮ እስከ 03/07/2007 ዒ.ም በስራ ሊይ ያሌነበሩ መሆኑ እና 

ወዯ ስራ ቦታው የመጡት በ04/07/2007 ዒ.ም መሆኑ የተረጋገጠ እና ክርክር ያሌቀረበበት ጉዲይ 

ነው ፡፡ ተጠሪው ከስራ ከቀሩባቸው ቀናት መካከሌ የሀዘን ፇቃዴ ነው ተብል በአመሌካቹ 

ተቀባይነት ያገኘው ሶስት ቀን ሲቀነስ ተጠሪው ከስራ የቀሩት በመዯዲው ከአምስት የስራ ቀናት 

በሊይ ነው፡፡ ተጠሪው ከስራ የቀሩበትን ቀን በማስሊት ከስራ የተሰናበቱት ከ23/06/2007 ዒ.ም 

ጀምሮ እንዯሆነ አመሌካች በስንብት ዯብዲቤው የገሇጸ ቢሆንም ዯብዲቤው የተጻፇው 

በ09/07/2007 ዒ.ም ነው፡፡ አመሌካቹ የሥንብት ዯብዲቤውን ከ24/06/2007 ዒ.ም ጀምሮ መጻፌ 

ሲችሌ እስከ 09/07/2007 ዒ.ም ዴረስ ያዘገየው ተጠሪው የቀሩበትን በቂ ምክንያት ያቀርቡ ቢሆን 

ሇመጠባበቅ እና እዴሌ ሇመስጠት ነው ከሚባሌ በቀር በላሊ አግባብ ሉተረጎም የሚገባው ሆኖ 

አሊገኘሁትም፡፡ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/ሇ/ ዴንጋጌ በመዯዲው ሇአምስት የስራ 

ቀናት ወይም በአንዴ ወር ውስጥ በጠቅሊሊው ሇአስር የስራ ቀናት ወይም በአንዴ ዒመት ውስጥ 

ሇሰሊሳ የስራ ቀናት ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረት ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌን ሇማቋረጥ 

የሚያስችሌ መሆኑን ከመዯንገግ አሌፍ አሰሪው በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ውለን ስሇማቋረጡ 

በዯብዲቤው ካሌገሇጸ በቀር ከስራ መቅረቱ በራሱ የሥራ ውለን አያቋርጥም የሚሌ ይዘት 

የሇውም፡፡ በመሆኑም ሰራተኛው ያሇበቂ ምክንያት በመዯዲው ሇአምስት የሥራ ቀናት ከስራ 

መቅረቱ የተረጋገጠ እስከሆነ ዴረስ ከሊይ በተጠቀሰው ዴንጋጌ መሰረት የስራ ውለ 

ያሇማስጠንቀቂያ የሚቋረጥ በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ተሸሮ ስንብቱ ሔጋዊ ነው 

ተብል ሉወሰን ይገባው ነበር በማሇት ስማችን በተራ ቁጥር አንዴ እና አራት የተመሇከቱት ዲኞች 

የሌዩነት ሀሳባችንን አስፌረናሌ ፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ. 125004 

                                                ሰኔ 22 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                     ዲኞች፡- ሙስጠፊ አህመዴ 

                            ተፇሪ ገብሩ 

                            ሸምሱ ሲርጋጋ 

                            አብረሃ መሰሇ 

                            ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- አዱስ ፊና ጠቅሊሊ ሸቀጣ ሸቀጥ እና ሆቴልች ንግዴ አ.ማ.  

         - ነ/ፇጅ  ወንዴሜነህ ተገኘ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ሉቁ ብርሃኑ - የቀረበ የሇም 

      መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም ተጠሪው በባህርዲር ወረዲ 

ፌርዴ ቤት በ27/11/2007 ዒ.ም. አዘጋጅተው ባቀረቡት ክስ ነው። 

የጉዲዩን አመጣጥ በተመሇከተ አመሌካች ተጠሪን ይሰሩበት ከነበረው የባህርዲር ቅርንጫፌ 

ከ13/08/2007 ዒ.ም. ጀምሮ ወዯ ጅማ ቅርንጫፌ ያዛወራቸው መሆኑን፣ የዝውውር ዯብዲቤው 

በ07/08/2007 ዒ.ም. የተጻፇ ሆኖ ሇተጠሪው የዯረሰው በ09/08/2007 ዒ.ም. መሆኑን፣ ተጠሪው 

ወዯ ተዛወሩበት ቦታ ሳይሄደ በባህርዲር ቅርንጫፌ ሲሰሩበት የነበረው የስራ መዯብ ሳይሰረዝ ወዯ 

ጅማ ቅርንጫፌ እንዱዛወሩ የተዯረገው አሇአግባብ መሆኑን ገሌጸው ዝውውሩን በመቃወም 

ሇምዕራብ አማራ አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ በ16/08/2007 ዒ.ም. ክስ አቅርበው 

መጥሪያውን በ17/08/2007 ዒ.ም. ሇአመሌካች ማዴረሳቸውን፣ተጠሪው ከ13/08/2007 ዒ.ም. 

ጀምሮ እስከ 17/08/2007 ዒ.ም. ዴረስ በመዯዲው ሇአምስት ቀናት በተዛወሩበት ጅማ ቅርንጫፌ 

በስራ ሊይ አሌተገኙም በሚሌ የስራ ውሊቸውን ስሇማቋረጡ አመሌካች 19/08/2007 ዒ.ም. 

በተጻፇ ዯብዲቤ ሇተጠሪው ያሳወቀ መሆኑን፣አመሌካቹ በቦርዴ ሇቀረበበት ክስ ተጠሪውን 

ያሰናበታቸው በመሆኑ ከስራ የተሰናበተን ሰራተኛ ጉዲይ ቦርደ የማየት ስሌጣን የሇውም የሚሌ 
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መቃወሚያ ማቅረቡን፣ቦርደም የአመሌካቹን የስንብት እርምጃ በ20/08/2007 ዒ.ም.  በተሰጠ 

ትዕዛዝ ካገዯው በኃሊ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን አሇኝ በማሇት በ04/09/2007 ዒ.ም. ብይን 

መስጠቱን፣አመሌካቹ በዕግዴ ትዕዛዙ መሰረት ተጠሪውን እስከ 29/09/2007 ዒ.ም. ዴረስ 

ሲያሰራው ቆይቶ በቃሌ ትዕዛዝ ያሰናበተው መሆኑን፣በላሊ በኩሌ የቦርደን ብይን በመቃወም 

አመሌካች ሇአማራ ብሓራዊ ክሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ባቀረበው ይግባኝ ሳቢያ ፌርዴ 

ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ቦርደ ከስራ የተሰናበተን ሰራተኛ ጉዲይ የማየት የስረ ነገር 

ስሌጣን የሇውም በሚሌ ብይኑን በመዝገብ ቁጥር 40770 በ03/11/2007 ዒ.ም. የሻረው መሆኑን፣ 

ተጠሪው ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረቡትም ከሊይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች በዝርዝር ገሌጸው 

ስንብቱ ሔገ ወጥ በመሆኑ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯስራቸው እንዱመሇሱ በመጠየቅ 

መሆኑን፣በፌርዴ ቤት በቀረበበት ክስ አመሌካቹ በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ በሰጠው መሌስ የአዱስ 

አዯረጃጀት እና ዯመወዝ ስኬሌ ጥናት በማዴረግ ከ01/11/2006 ዒ.ም. ጀምሮ አዱስ ምዯባ 

እንዲካሄዯ፣ ተጠሪውም እንዱዛወሩ የተዯረገው በዚሁ መሰረት እንዯሆነ፣ ከስራ እንዱሰናበቱ 

የተዯረገው ዯግሞ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት በተዛወሩበት ቦታ በስራ ሊይ ባሇመገኘታቸው 

እንዯሆነ እና በተዛወርኩበት ቦታ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት በስራ ሊይ ያሌተገኘሁት 

ዝውውሩን በመቃወም አቤቱታ እና ክስ በማቅረቤ ነው በሚሌ በሰራተኛው የሚቀርበው ምክንያት 

ሔጋዊ ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባ ስሊሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

በሰጠው አስገዲጀ የሔግ ትርጉም መሰረት የስንብት እርምጃው የተወሰዯው በአግባቡ እንዯሆነ 

ገሌጾ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ የተከራከረ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 

የወረዲው ፌርዴ ቤትም ክሱን እና የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኃሊ የስራ መዯቡ ባሌተሰረዘበት 

ሁኔታ አመሌካች ሇ30 ዒመታት ያገሇገለትን ሰራተኛ ወዯ ላሊ ቦታ ማዛወሩ ተገቢ 

አሇመሆኑን፣ዝውውሩ ተገቢ ነው ቢባሌ እንኳ ተጠሪው በነበሩበት ባህርዲር ቅርንጫፌ ርክክብ 

የጨረሱት በ12/08/2007 ዒ.ም. ስሇመሆኑ በተጠሪው ምስክሮች መረጋገጡን፣ ይህም ጉዞው 

ከሚፇጀው ጊዜ አንጻር ተጠሪው በ13/08/2007 ዒ.ም. በጅማ ቅርንጫፌ በስራ ሊይ ሉገኙ 

የሚችለበት ሁኔታ እንዲሌነበረ የሚያመሇክት መሆኑን፣ የቦርደ የዕግዴ ጊዜ ካበቃ በኃሊም 

ተጠሪው ወዯ ተዛወሩበት ቦታ እንዱሄደ አመሌካች ዕዴሌ ያሌሰጣቸው መሆኑን ገሌጾ ስንብቱ 

ሔገወጥ ነው በማሇት አመሌካች የአራት ወር ዯመወዝ ከፌል ተጠሪ ወዯ ስራ እንዱመሌሳቸው 

በመዝገብ ቁጥር 39453 በ18/06/2008 ዒ.ም.  ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበው የባህርዲር ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የአማራ 

ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የቀረበሊቸውን ይግባኝ እና አቤቱታ 

እንዯቅዯም ተከተሊቸው በመዝገብ ቁጥር 0305653 በ05/07/2008 ዒ.ም. እና በመዝገብ ቁጥር 

56209 በ07/07/2008 ዒ.ም. በትዕዛዝ ዘግተው በማሰናበታቸው ሲሆን የሰበር አቤቱታው 
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ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ተጠሪው ሇአምስት ተከታታይ ቀናት ከስራ በመቅረታቸው ተሰናብተዋሌ 

በማሇት የቀረበው የፉርማ መቆጣጠሪያ ሰነዴ በስር ፌርዴ ቤቶች ሳይታይ የመታሇፈን አግባብነት 

ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ 

የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን 

እኛም በጉዲዩ እሌባት ማግኘት የሚገባቸው፡- 

1. የስራ መዯቡ ባሌተሰረዘበት ሁኔታ አመሌካች ሇ30 ዒመታት ያገሇገለትን ሰራተኛ 

ወዯ ላሊ ቦታ ማዛወሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የወረዲው ፌርዴ ቤት የዯረሰበት 

መዯምዯሚያ ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? 

2. ስንብቱ ሔገ ወጥ በመሆኑ ተጠሪው ወዯስራ ሉመሇሱ ይገባሌ በማሇት  የተሰጠው 

ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ወይስ አይዯሇም? 

3. አመሌካች የአራት ወራት ውዝፌ ዯመወዝ ሇተጠሪው እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ወይስ አይዯሇም? 

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያው ነጥብ በተመሇከተ በመሰረቱ ተጠሪው ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረቡት 

ዝውውሩን ሳይሆን የስራ ስንብት እርምጃውን በመቃወም ነው፡፡ ዝውውሩ እና ስንብቱ 

ተያያዥነት ያሊቸው መሆኑን ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ የዝውውሩን 

አግባብነት እንዯ አንዴ የክርክር ጭብጥ አዴርጎ ውሳኔ ማሳረፈ ተገቢውን የክርክር አመራር 

ስርዒት መሰረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇስራው አስፇሊጊ መሆኑ ሲታመን 

አንዴ ሰራተኛ ከአንዴ የስራ መዯብ ተመሳሳይ ዯረጃ ወዲሇው ላሊ የስራ መዯብ ወይም ከአንዴ 

ቅርንጫፌ ወዯ ላሊ ቅርንጫፌ የማዛወር መብት በመሰረቱ የአሰሪው ነው፡፡ የሰራተኛው 

የአገሌግልት ዘመን መጠን እና የስራ መዯቡ አሇመሰረዝ በራሱ ሰራተኛውን ከአንዴ ቅርንጫፌ 

ወዯ ላሊ ቅርንጫፌ አዛውሮ ከማሰራት የሚከሇክሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የወረዲው 

ፌርዴ ቤት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ የወረዲው ፌርዴ ቤት ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው ሇማሇት ከቻሇባቸው 

ዒበይት ምክንያቶች አንደ ተጠሪው ርክክብ የጨረሱት በ12/08/2007 ዒ.ም. እንዯሆነ በማስረጃ 

የተረጋገጠ በመሆኑ ጉዞው ከሚፇጀው ጊዜ አንጻር ሰራተኛው በ13/08/2007 ዒ.ም. በተዛወሩበት 

ጅማ ቅርንጫፌ ሇመገኘት የሚችለበት ሁኔታ አሌነበረም የሚሌ ነው፡፡ በግራ ቀኙ በኩሌ 

ከተሰሙት ምስክሮች መካከሌ የተጠሪው 1ኛ ምስክር ተጠሪው ርክክብ የጨረሱት በ12/08/2007 

ዒ.ም. እንዯሆነ በመግሇጽ የመሰከሩ ሲሆን የተጠሪው የቅርብ አሇቃ መሆናቸውን የገሇጹት 
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የአመሌካቹ 2ኛ ምስክር በበኩሊቸው ተጠሪው ርክክብ ያጠናቀቁት በ09/08/2007 ዒ.ም. እንዯሆነ 

ገሌጸው መመስከራቸውን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ ምስክርነት መካከሌ የወረዲው 

ፌርዴ ቤት ተገቢ አዴርጎ የተቀበሇው በተጠሪው 1ኛ ምስክር የተሰጠውን ምስክርነት ነው፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታው ሊይ ርክክቡ የተፇጸመው በ09/08/2007 ዒ.ም. መሆኑን አስረዴተን 

እያሇ ተቀባይነት ያጣው አሇአግባብ ነው ከማሇት በቀር ተጠሪው ርክክቡን የፇጸሙት 

በ12/08/2007 ዒ.ም. ስሇመሆኑ በተጠሪው ምስክር የተሰጠው ምስክርነት ተቀባይነት የሚያጣበት 

ሔጋዊ ምክንያት ስሇመኖሩ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ርክክቡ የተፇጸመበትን ሰነዴ በማስረጃነት 

አቅርቦ የነበረ ስሇመሆኑም የመዝገቡ ግሌባጭ አያመሇክትም፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታው ሊይ ከስንብቱ ጋር የተያያዙትን ሰነድች ፌርዴ ቤት በማስረጃነት 

አቅርበን ነበር ከማሇት በቀር ካቀረቧቸው ሰነድች መካከሌ የርክክቡን ቀን የሚያመሇክት ሰነዴ 

ስሇመኖሩ አሌገሇጸም፡፡ በሰበር አጣሪ ችልት አቅርቦ ከመዝገቡ ካያያዛቸው ሰነድች መካከሌም ይህ 

ሰነዴ የሇም፡፡ ተጠሪው ከስራ የተሰናበቱት ከ13/08/2007 ዒ.ም. ጀምሮ እስከ 17/08/2007 ዒ.ም. 

ዴረስ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት በስራ ሊይ አሌተገኙም በሚሌ ሲሆን ርክክቡን ያጠናቀቁት 

በ12/08/2007 ዒ.ም. ከሆነ ዯግሞ ከባህርዲር ወዯ ጅማ የሚዯረግ ጉዞ የሚፇጀው ጊዜ የሚታወቅ 

በመሆኑ ተጠሪው በ12/08/2007 ዒ.ም. በስራ ሊይ አሌተገኙም ሉባለ የሚችለበት አግባብ 

አይኖርም፡፡ ተጠሪው ርክክቡን ባህርዲር ሊይ በ12/08/2008 ዒ.ም. አጠናቀው በ13/08/2007 ጅማ 

ቅርንጫፌ በስራ ሊይ ሇመገኘት የሚያስችሊቸው ሁኔታ የነበረ ስሇመሆኑም በአመሌካቹ በኩሌ 

የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ በመሆኑም ስንብቱ ሔገወጥ ነው ተብል ተጠሪው ወዯስራ እንዱመሇሱ 

የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች የወሰዯው 

የዝውውር እርምጃ ተቀባይነት የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት ባሇመኖሩ እና ተጠሪውም ወዯ ስራ 

መመሇስ የሚገባቸው በጅማ ቅርንጫፌ በመሆኑ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪው ወዯ ስራ 

የሚመሇሱበትን ቅርንጫፌ ሳይሇይ በዯፇናው ወዯስራ ሉመሇሱ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ 

ተገቢ ባሇመሆኑ ውሳኔው በዚህ አግባብ ብቻ ሉታረም የሚገባው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

ሶስተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ወዯ ስራው እንዱመሇስ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የስራ ክርከር 

ችልት የተወሰነሇት ሰራተኛ ከስዴስት ወራት የማይበሌጥ ውዝፌ ዯመወዝ እንዱከፇሇው ፌርዴ 

ቤቱ የሚወስን ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 በአንቀጽ 43 (5) የተመሇከተ በመሆኑ 

ሇተጠሪው የአራት ወራት ውዝፌ ዯመወዝ እንዱከፇሌ መወሰኑ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ጉዲዩ በይግባኝ ታይቶ የሰራተኛው ወዯስራ የመመሇስ ውሳኔ ከፀና ከአንዴ ዒመት 

ያሌበሇጠ ውዝፌ ዯመወዝ ፌርዴ ቤቱ ሇሰራተኛው የሚወስን ስሇመሆኑ በዚሁ ዴንጋጌ 

ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በዚህ ችልት ከቆየበት ጊዜ አንጻር ሇተጠሪው በተጨማሪ የሁሇት 

ወራት ዯመወዝ ሉወሰን የሚገባው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 
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ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት እና ሉታረም 

የሚገባው በመሆኑ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በባህርዲር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 39453 በ18/06/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ 

በባህርዲር ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት እንዯቅዯም ተከተሊቸው በመዝገብ ቁጥር 0305653 በ05/07/2008 

ዒ.ም. እና በመዝገብ ቁጥር 56209 በ07/07/2008 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የስራ ስንብት እርምጃው ሔገወጥ በመሆኑ ተጠሪው የአራት ወር ውዝፌ ዯመወዝ 

ተከፌሎቸው ወዯስራ ሉመሇሱ ይገባሌ በሚሌ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

3. በስር ፌርዴ ቤቶች ከተወሰነው በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 በአንቀጽ 43 (5) 

በተመሇከተው መሰረት አመሌካች የሁሇት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ሇተጠሪው ሉከፌሌ ይገባሌ 

በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. ወዯስራ የሚመሇሱበት ቅርንጫፌ ሳይሇይ ተጠሪው ወዯስራቸው ሉመሇሱ ይገባሌ በሚሌ 

በዯፇናው የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

5. ተጠሪው ወዯ ስራ ሉመሇሱ እና ውዝፌ ዯመወዝም ሉከፇሊቸው በተዛወሩበት ጅማ 

ቅርንጫፌ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6. በባህርዲር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 39453 የተያዘው አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ 

በዚህ መዝገብ በ09/07/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

7. የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡ 

8. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

9. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ብ/ይ 
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የሰ/መ/ቁ.119694 

ሏምላ 27 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

                          ዲኞች፡-  አሌማዉ ወላ 

                                 ዒሉ መሏመዴ 

                                 ተኽሉት ይመስሌ 

                                 እንዲሻዉ አዲነ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

 

አመሌካች.............ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ. -የቀረበ የሇም  

ተጠሪ...................አቶ አሇማየሁ ሁለቃ     -ቀርበዋሌ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የሥራ ስንብትን የሚመሇከት ክስን መነሻ ያዯረገ ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ 

ሲታይ፡--በሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች /የሥር ተከሳሽ/፣ የአሁን ተጠሪ /የሥር ከሳሽ/ ሆኖ 

ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር ከሳሽ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 

ባቀረበዉ ክስ በተከሳሽ ኩባንያ በኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ ሥራ አስኪያጅነት ተቀጥሬ እንዱሁም 

የኢንፍርሜሽን ሲስተም ፕሮጀክት ማናጀርነት በአጠቃሊይ ብር 11,327.00 እየተከፇሇኝ እየሰራሁ 

እያሇ ምንም ዒይነት የሥራ ብቃት ማነስ ሳይኖርብኝ እና ከሥራ ገበታዬም የቀረሁበት ቀን 

ሳይኖር ተከሳሽ መጋቢት 17 ቀን 2005 ዒ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ ከሔግ ዉጭ ከሥራ ስሊሰናበተኝ 

ወዯ ሥራ እንዱመሌሰኝ፣ ይህ ካሌሆነ በአጠቃሊይ ብር 219,439.56 እንዱከፌሇኝ በማሇት 

ከሷሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ ባቀረበዉ መሌስ ከሳሽ ከሥራዉ ሉባረር የቻሇዉ በሥራዉ ሊይ ባሳየዉ 

በብቃትና በጥራት ሇመስራት ያሇመቻሌ የብቃት ማነስ በመሆኑ ከሥራ የተሰናበተዉ በሔጉ 

አግባብ ስሇሆነ ያቀረበዉ ጥያቄ ተቀባይነት የሇዉም፣ ፌ/ቤቱ የሥራ ዉለ የተቋረጠዉ ከሔግ 

ዉጭ ነዉ የሚሌ ከሆነ የተከሳሽ ኃሊፉነት የ3 ወር ዯመወዝ ብቻ ነዉ፣ ወዯ ሥራ መመሇስ 

የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮች በመስማት፣ የቀረበዉ የሰነዴ ማስረጃዎች 

በማየት በመመዘን በሰጠዉ ዉሳኔ ተከሳሽ ከሳሽን ከሥራዉ ያሰናበተዉ የሥራ ጥራት እና አቅም 

ማነስ እንዱሁም አሇቃን ሳያሳዉቁ በሥራ ገበታ ሊይ አሇመገኘትን ሲሆን ይህን በማስረጃ 

ያስረዲዉ ነገር ስሇላሇ ተከሳሽ ከሳሽን ያሇ በቂ ምክንያት ከሥራዉ ያሰናበተዉ በመሆኑ፣ ከሳሽ 

ወዯ ሥራ ሉመሇስ አይገባም በማሇት ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፣ ተከሳሽ በአጠቃሊይ 

ብር 106,431.89 ዉሳኔዉ ከተሰጠ ቀን ጀምሮ ከ9% ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ እንዱከፌሇዉ በማሇት 
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ወስኗሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ 

ሲሆን ፣ የሥር ከሳሽም የመስቀሇኛ ይግባኝ ያቀረበ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር 

በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ፌ/ቤት የሥራ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ መባለን አግባብ እንዯሆነ 

በማረጋገጥ፣ ክፌያዎችን በተመሇከተ የስንብት ክፌያ ብር 35,146.23፣ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ 

ብር 21,400.66፣ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /4/ /ሀ/ መሰረት ብር 59,862 ብር 

ዉሳኔዉ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ከ9% ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ እንዱከፌሇዉ በማሇት 

በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካች ህዲር 3 ቀን 2008 ዒ.ም በተጻፇ ስዴስት ገጽ አቤቱታ የአሁን ተጠሪ የሥራ 

ብቃትና ችልታ የመመዘን ስሌጣን የኩባንያዉ ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆኑ በዚህ አግባብ የብቃት 

ማነስ ያሇባቸዉ መሆኑ ከተገመገመ በኋሊ ሇሥራ አመራር ቦርዴ ቀርቦም ከተጣራ በኋሊ ከሥራ 

የተሰናበት በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ተጠሪን እንዯሰራተኛ በመቁጠር በአዋጅ ቁጥር 377/96 /አዋጅ 

ቁጥር 494/98 እንዯተሻሻሇ/ አንቀጽ 39 /1/ /መ/ መሰረት የስንብት ክፌያ እንዱከፇሇዉ 

መወሰናቸዉ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ የስንብት ከፌያዉ ይከፇሌ ቢባሌ እንኳን ብር 15,796.92 ብቻ 

ሆኖ ሳሇ ብር 35,146.23 ብር እንዱከፇሇዉ መወሰኑ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ የአሁን 

አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተዉ በአግባቡ ሆኖ ሳሇ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /4/ 

/ሀ/ መሰረት ብር 59,862.00 እንዱከፇሇዉ መወሰኑ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ የአሁን 

ተጠሪ የተሰናበተዉ በችልታ ማነስ ምክንያት በመሆኑ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ብር 21,400 

የተወሰነዉ የሔግ መሰረት የሇዉም፡፡ የሥር ፌ/ቤት የሥራ ዉሌ የተቋረጠዉ ከሔግ ዉጭ ነዉ 

የሚሌ አቋም የሚይዝ ከሆነም የአመሌካች ኃሊፉነት የሶስት ወር ዯመወዝ ብቻ የማያሌፌ ሆኖ 

እያሇ አዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት በማዴረግ የወሰኑት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱታረምሌኝ በቂ ኪሳራ እንዱወሰንሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት ይህን ጉዲይ በማየት ፣ተጠሪ በሥራ መሪነቱ ከ3 ወር በሊይ ዯመወዝ በሊይ 

ሉከፇሇዉ አይገባም በማሇት አመሌካች ያቀረበዉን አቤቱታ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ 

ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘዉ መሰረት ጥር 6 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ 

ሶስት ገጽ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡--የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች ተጠሪ ከሔግ 

ዉጭ ከሥራ ያሳናበተዉ መሆኑን በማረጋገጥ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 እና 

በዴርጅቱ የሰዉ ሃይሌ አስተዲዯር፣ ግዢና ልጂስቲክ ፖሉሲ እና ፕሮሲጀር ማኑዋሌ መሰረት 

ዉሳኔዎችን የሰጡ በመሆኑ ዉሳኔዎቹ እንዱጸኑሌኝ ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌኝ በማሇት 

በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካች መሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታዉ 

መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም 

አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን 



24 
 

እንዯመረመርነዉ የአሁን አመሌካች የተጠሪን የሥራ ዉሌ በማቋረጥ ከሥራ ያሰናበተዉ ተጠሪዉ 

በሥራዉ የብቃት ወይም የችልታ ማነስ በማሳየቱ እና ከ19/3/2013--23/3/2013 እ.ኤ.አ. ያሇ 

ፇቃዴ ከሥራ ገበታዉ በመቅረቱ በሚሌ ምክንያት እንዯሆነ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች 

ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በበኩለ ባቀረበዉ ክስ ምንም ዒይነት የሥራ ብቃት ማነስ 

እንዯላሇበት እና ከሥራዉም ያሇፇቃዴ ቀርቶ እንዯማያዉቅ በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህ አንጻር 

የአሁን አመሌካች የአሁን ተጠሪን ከሥራዉ ያሰናበተበት ምክንያቶች መኖራቸዉን አግባብነት 

ባሇዉ ማስረጃ የማስረዲት ሸክም አሇበት፡፡ በዚህ አግባብ የአሁን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት 

ያቀረባቸዉ የሰዉ ምስክሮች በሰጡት የምስክርነት ቃሌ የአሁን ተጠሪ በሥሩ ሇነበረችዉ አንዴ 

ሠራተኛ በሰጠዉ ዝቅተኛ የሥራ ግምገማ ዉጤት ምክንያት በአመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጅ እና 

በሠራተኛዉ መካከሌ አሇመግባባት መፇጠሩን ከመግሇጽ ዉጭ ተጠሪ በሥራዉ ሊይ የብቃት 

ማነስ ሁኔታ ያሳየ መሆኑን ያሊረጋገጡ መሆኑን የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ያመሇክታሌ፡፡ በተጠሪ 

በኩሌ የቀረቡት የሰዉ ምስክሮች በሰጡት የምስክርነት ቃሌ ተጠሪ ሊሇፈት ሁሇት አመታት 

በተዯረገ የሥራ ግምገማ ከአጥጋቢ በሊይ የሥራ አፇጻጸም እንዯነበረዉ፣ በሥራዉ ዕዉቀት እና 

ችልታ እንዲሇዉ ማረጋገጣቸዉ ማስረዲታቸዉ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ያሳያሌ፡፡ በሶስተኛ ዒመት 

የሥራ ግምገማ ወቅት ከዋና ሥራ አስኪያጁ ጋር በተፇጠረዉ አሇመግባባት ምክንያት ዋና ሥራ 

አስኪያጁ ዝቅተኛ የስራ አፇጻጸም ዉጤት የሰጡት መሆኑን መስክሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሁን 

አመሌካች ተጠሪን ከሥራዉ ያሰናበተበት ምክንያት የአሁን ተጠሪ ያሇ ፇቃዴ ከ19/3/2013--

23/3/2013 እ.ኤ.አ. ከሥራ ገበታቸዉ ቀርተዋሌ የሚሌ ሲሆን አመሌካች ይህን የሚያረጋግጥ 

ማስረጃ እንዲሊቀረበ ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ማየት ይቻሊሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ግን ያሇ ፇቃዴ 

ከሥራዉ እንዲሌቀረ የህክምና ሠርትፌኬት እንዱሁም ሇቅርብ አሇቃዉ በማሳወቅ ሆስፒታሌ ሄድ 

እንዱታከም ከአመሌካች ኩባንያ ወዯ ሆስፒታሌ መሊኪያ ቅጽ እንዯተሰጠዉ ባቀረበዉ ማስረጃ 

ያረጋገጠ መሆኑን የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ያሳያሌ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች ፌሬ ነገርን በማስረጃ 

አጣርቶ ሇመወሰን በተሰጣቸዉ ሥሌጣን መሰረት ይህን ጉዲይ በማጣራት የግራ ቀኙን ማስረጃ 

በመመዘን በሰጡት ዉሳኔ የአሁን አመሌካች የተጠሪን የሥራ ዉሌ ያቋረጠዉ ያሇበቂ ምክንያት 

ከአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ እና ከኩባንያዉ ማንዋሌ ዉጭ መሆኑን በማረጋገጥ የሥራ ስንብቱ ሔገ 

ወጥ ነዉ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ነዉ ከማሇት ዉጭ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት የሇም፡፡  

በመሆኑም የአሁን አመሌካች የተጠሪን የሥራ ዉሌ በማቋረጥ ከሥራዉ የተሰናበተበት ሁኔታ 

ከሔግ ዉጭ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ በመሆኑ የዚህን ዉጤት በሔጉ አግባብ ማየቱ አስፇሊጊ 

ነዉ፡፡ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /2/ መሰረት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ሔገ ወጥ የስራ 

ስንብት ዉጤት ሠራተኛዉን ወዯ ሥራ መመሇስ ወይም ተገቢ ክፌያዎች ተከፌልት እንዱሰናበት 

ማዴረግ እንዯሆነ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት የሥር ፌ/ቤቶች በሰጡት ዉሳኔ የአሁን ተጠሪ ወዯ ሥራ 
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መመሇስ የሇበትም በማሇት የወሰኑትን በተመሇከተ የአሁን ተጠሪ በየዯረጃዉ ሊለት ፌ/ቤቶች 

ቅሬታዉን በማቅረብ ያስሇወጠዉ ነገር ስሇላሇ ይህን ነጥብ ማየቱ አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም 

መታየት ያሇበት የአሁን አመሌካች ተጠሪን ከሔግ ዉጭ ከሥራ በማሰናበቱ ሇተጠሪዉ ሉከፌሇዉ 

የሚገባዉ ክፌያዎች ምን እንዯሆኑ ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪ የሥራ መሪ ቢሆንም የአመሌካች የሰዉ 

ሃይሌ አስተዲዯር፣ ግዢና ልጂስቲክ ፖሉሲ እና ፕሮሲጀር ማንዋሌ በሚዯነግገዉ አግባብ 

ተጠሪዉ የስራ ዉሌ የተቋረጠ እንዯሆነ ከፌትሏብሓር ሔግ ከተዯነገገዉ ይሌቅ በአሠሪና ሠራተኛ 

አዋጅ ተጠቃሚ እንዯሚሆን ያስገነዝባሌ፡፡ ስሇሆነም ሇተጠሪ ሉከፇሌ የሚገቡት ክፌያዎች 

መታየት ያሇባቸዉ ይህን ማንዋሌ እና የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን ባማከሇ መሌኩ መሆን 

እንዲሇበት የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ የአሁን አመሌካች በዴርጅቱ ማንዋሌ መሰረት የሠራተኛዉን 

መብት ከፌትሏብሓር ሔጉ እና ከአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ በተሻሇ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚያዯርገዉ 

እስከሆነ ዴረስ ተፇጻሚ መሆን ያሇበት ይህ ማንዋሌ እንዯሆነ ግሌጽ ነዉ፡፡ በዚህ አግባብ የአሁን 

አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የተወሰኑትን ክፌያዎች ማየቱ ተገቢ ነዉ፡፡  

በዚህ መሰረት መጀመሪያ መታየት ያሇበት የስራ ስንብት ክፌያ ሲሆን የአሁን አመሌካች 

ባቀረበዉ ክርክር በኩባንያዉ ማንዋሌ ክፌሌ 1-ሀ ተራ ቁጥር 13.4 መሰረት የአሁን ተጠሪ 

የስንብት ክፌያ ተጠቃሚ እንዯሆነ ሳይክዴ ፣ ተጠሪዉ ሇአምስት አመት በኩባንያዉ ዉስጥ 

ስሊሊገሇገሇ የስንብት ክፌያ አይገባዉም የሚሌ ነዉ፡፡ ነገር ግን የአሁን ተጠሪ ከሥራዉ 

የተሰናበተዉ በራሱ ፇቃዴ ሳይሆን በአመሌካች አነሳሽነት ከሔግ ዉጭ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 

377/96 /አዋጅ ቁጥር 494/98 እንዯተሻሻሇ/ አንቀጽ 39 /1/ /ሸ/ ተፇጻሚነት የሇዉም፡፡ 

በመሆኑም የአሁን አመሌካች ተጠሪዉን ከሥራ ያሰናበተዉ ከሔግ ዉጭ በመሆኑ የኩባንያዉ 

ማንዋሌ በሚያመሇክተዉ አግባብ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ መሰረት የስንብት ክፌያ ሇተጠሪ 

ሉከፇሌ ይገባሌ፡፡ በዚህ መሰረት የሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ሇተጠሪ በአሠሪና ሠራተኛ 

አዋጅ አግባብ የሥራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሇዉ ይገባሌ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ነዉ 

ከሚባሌ በስተቀር የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ነገር ግን የአሁን 

አመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያ ስንት ብር ሇተጠሪዉ መከፇሌ አሇበት የሚሇዉ ስላቱ መታየት 

ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪ ባቀረበዉ ክስ ብር 35,146.23 የጠየቀ ሲሆን፣ የአሁን 

አመሌካች በበኩለ ባቀረበዉ ክርክር በአጠቃሊይ የሥራ ስንብት ክፌያ መክፇሌ የሇብንም የሚሌ 

ነዉ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች ተጠሪዉ የጠየቀዉን ገንዘብ 

በሙለ እንዱከፌሇዉ ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ይህን በመቃወም ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ባቀረበዉ ይግባኝ ሇተጠሪ የሥራ ስንብት ከፌያ መክፇሌ የሇብንም ፣ መክፇሌ ካሇብን ዯግሞ 

ተጠሪዉ የጠየቀዉን ገንዘብ በሙለ ሳይሆን ብር 15,796.92 ሉሆን ይገባሌ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ በተመሇከተ በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመሌካች 

የሥራ ስንብት ክፌያ መክፇሌ የሇብንም ከማሇት ዉጭ ስላቱን በተመሇከተ በሥር ፌ/ቤት 
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ያቀረበዉ ተቃዉሞ ባሇመኖሩ በዚህ ፌ/ቤት ዯረጃ ማቅረብ አይችሌም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ነገር ግን 

የአሁን አመሌካች ሇተጠሪዉ ሉከፌሇዉ የሚገባዉ የሥራ ስንብት ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 377/96 

አንቀጽ 40 አግባብ መሆን አሇበት እንጂ የአሁን ተጠሪ ዲኝነት ስሇጠየቀ ብቻ እሱ የጠየቀዉ 

ገንዘብ በሙለ ሉወሰንሇት ይገባሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ የአሁን አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር 

ሇተጠሪዉ የሥራ ስንብት ክፌያ መክፇሌ የሇብንም በማሇት አጠቃሊዩን እየተቃወመ በመሆኑ 

ስላቱን በተመሇከተ ያቀረበዉ መቃወሚያ የሇም ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇዚህ የአሁን አመሌካች 

ሇተጠሪዉ መክፇሌ ያሇበት የሥራ ስንብት ክፌያ በሔጉ አግባብ ተሰሌቶ ሉከፇሇዉ ይገባሌ እንጂ 

ተጠሪ የጠየቀዉ ገንዘብ በመለ ሉወሰንሇት የሚገባበት አግባብ የሇም፡፡ የአሁን ተጠሪ ዯመወዝ 

በወር ብር 9,977 /ዘጠኝ ሺህ ዘጠን መቶ ሰባ ሰባት/ እና ተጠሪዉ በአመሌካች ኩባንያ ሁሇት 

አመት ከዘጠኝ ወር ያገሇገሇ ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 40 /1፣ 2/ መሰረት ሲሰሊ 

የአሁን አመሌካች ሇተጠሪዉ መክፇሌ ያሇበት የሥራ ስንብት ክፌያ ብር 15,796.91 /አስራ 

አምስት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስዴስት ብር ከዘጠና አንዴ ሳንትም/ ነው፡፡ ስሇዚህ የሥር 

ፌ/ቤቶች ይህን ገንዘብ መወሰን ሲገባቸዉ ተጠሪዉ የጠየቀዉን ገንዘብ በሙለ አመሌካች 

እንዱከፌሌ መወሰናቸዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህ የአሁን 

አመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያ ብር 15,796.91 /አስራ አምስት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስዴስት 

ብር ከዘጠና አንዴ ሳንትም/ ሇተጠሪ መክፇሌ አሇበት ብሇናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ የካሳ ክፌያን በተመሇከተ የአመሌካች ኩባንያ ማንዋሌ ክፌሌ 1-ሀ በተራ ቁጥር 13.4 

መሰረት በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /4/ /ሀ/ መሰረት የካሳ ክፌያ 

ሉከፇሇዉ እንዯሚገባ ስሇሚዯነግግ፣ የአሁን አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁ.2574 /2/ መሰረት የሶስት 

ወር ዯመወዝ ብቻ ነዉ መከፇሌ ያሇበት በማሇት ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፡፡ ስሇዚህ 

በዚህ ረገዴ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በዚህ ሔግ ዴንጋጌ አግባብ የካሳ ክፌያዉን በማስሊት 

የአሁን አመሌካች ብር 59,862 /አምሳ ዘጠኝ ሺህ ስምንት መቶ ስሌሳ ሁሇት/ ዉሳኔዉ 

ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ሔጋዊ ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠዉ ዉሳኔ 

በሔጉ አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት 

አይቻሌም፡፡ 

ላሊዉ መታየት ያሇበት ፕሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያን የሚመሇከት ሲሆን የሥር ፌ/ቤቶች 

የአመሌካች ኩባንያ ዯንብ ተራ ቁጥር 1.4.3.2 መሰረት በማስሊት የአሁን አመሌካች ብር 

21,400.66 /ሀያ አንዴ ሺህ አራት መቶ ብር ከስሌሳ ስዴስት ሳንቲም/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ 

በማሇት የሰጡት ዉሳኔዎች በሔጉ አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነዉ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇዚህ ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሥራ ስንብት ክፌያ የገንዘብ ስላትን 

በተመሇከተ ብቻ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1.  ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.147858 በ09/02/2008 ዒ.ም የተሰጠዉ ዉሳኔ የሥራ 

ስንብት ክፌያን በተመሇከተ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2.  የአሁን አመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያን በተመሇከተ ብር 15,796.91 /አስራ አምስት 

ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስዴስት ብር ከዘጠና አንዴ ሳንትም ብቻ ሇተጠሪ ሉከፌሇዉ ይገባሌ 

ብሇናሌ፡፡ 

3.  የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ላልች ክፌያዎችን በተመሇከተ የሰጠዉ ዉሳኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡ 

4.  የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ፡፡ 

5.  ህዲር 23 ቀን 2008 ዒ.ም የተሰጠዉ የአፇጻጸም እግዴ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

6. ግራቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

             

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ይ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

የሰ/መ/ቁ 127154 

   መስከረም 23 ቀን 2008 ዒ.ም 

                      ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

ተኽሉት ይመስሌ 

ቀነአ ቂጣታ 

ሰናይት አዴነው 

ጳውልስ  አርሺሶ 

አመሌካቾች ፡-   የኢትዮጵያ እህሌ ንግዴ ዴርጅት -ወኪሌ ነ/ፇጅ ይግረም ነጋሽ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡-   አቶ ካሳሁን በዛብህ  -ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አሰሪና ሰራተኛ  ጉዲይን የሚመሇከትና ጡረታ ሇመውጣት ከመጠየቅ ጋር የተያያዘ ሲሆን 

ክርክሩም የተጀመረው የስር ከሳሽ የነበሩት የአሁን ተጠሪ በአማራ ክሌሌ ዯቡብ ወል ዞን ዯሴ 

ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ፌሬ 

ነገርም በአጭሩ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ሇ31 ዒመታት ሳገሇግሌ ቆይቼ እዴሜዬ 55 ሲሞሊ 

ጡረታ ሇመውጣት ማህበራዊ ዋስትና ብጠይቅም ማህበራዊ ዋስትና ሇአመሌካች ዴርጅት የግሌ 

ማህዯሬን እንዱሌክ በዯብዲቤ ብጠይቅም አመሌካች ዴርጅት  ሇመሊክ  ፌቃዯኛ አይዯሇምና የግሌ 

ማህዯሬን እንዱሌክ ይታዘዝሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው የአሁን አመሌካች 

በበኩለ ተጠሪ በስራ አጋጣሚ በእጁ የገባ የአመሌካች ንብረት ሳያስረክብ የግሌ ማህዯሩን ሇመሊክ 

አሌችሌም ስሇሆነም የተጠሪ ክስ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኃሊ 

ጉዲዩን በመመርመር ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት ንብረት አሌተረከብኩም አሊለም አስረክቤያሇሁ 

ቢለም ያቀረቡት ማስረጃ ካሇመኖሩም በተጨማሪ ያቀረባቸው ምስክሮች ተጠሪ ሉያስረክቡ ሲሄደ 

ቢሯቸው ክፌት ሆኖ ስሊገኙት ተመሇሱ ከማሇት ውጪ ንብረት ስሇማስረከባቸው አሊስረደም ብል 

ተጠሪ የአመሌካችን ዴርጅት ንብረት ሳያስረክቡ የግሌ ማህዯሬ ሇማህበራዊ ዋስትና ይሊክሌኝ 

ዘንዴ ይታዘዝሌኝ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 
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ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇዯቡብ ወል ዞን ከ/ፌ/ቤት ያቀረቡ 

ሲሆን ፌ/ቤቱም ቅሬታው መ/ሰጪን መሌስ እንዱያቀርብ በማዴረግ አከራክረዋሌ ፡፡ ቀጥልም 

ተጠሪ ከአመሌካች የተረከበውን ንብረት እንዱያስረክብ የስር ፌ/ቤት መወሰኑ ተገቢ ቢሆንም 

ንብረት ባሇማስረከቡ ብቻ ግን ሇጡረታው አፇጻጸም ከማህበራዊ ዋስትና  እንዱሊክ የታዘዘውን 

የግሌ ማህዯር አሇመሊክ የመንግስት ሰራተኛ ጡረታ አዋጅ ቁጥር. 345/95 አንቀጽ 47/2/ን 

የሚቃረን ነው በማሇት የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር አመሌካች የተጠሪን የግሌ 

ማህዯር ሇማህበራዊ ዋስትና ይሊክ በማሇት ወሰነ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁኑ አመሌካች 

ሇአማራ ክሌሌ፤ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታውን ቢያቀርብም የዞኑ  ከ/ፌ/ቤትን 

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱያርም ጉዲዩ የቀረበሇት የአማራ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት  ሰበር 

ሰሚ ችልት የከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ የሚጣራ መሰረታዊ የህግ ጭብጥ የሇውም በማሇት  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 /1/ን በመጥቀስ ሰርዞታሌ ፡፡ 

አሁን የቀረበው የሰበር አቤቱታም ይህን በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም 

እንዱታረም ሲሆን አቤቱታው በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ ተጠሪ የአመሌካችን ንብረት 

ሳያስረክብ አመሌካች የተጠሪን የግሌ ማህዯር የማስረከብ ግዳታ ከመንግስት ሰራተኞች ጡረታ 

አዋጅ ቁ. 345/95 አንጻር ተጠሪ ባሇበት ሇመመርመር ቅሬታው ተጠሪን ያስቀርባሌ ብል ግራ 

ቀኙ ቀርበው የጽሁፌ ክርክራቸውን አዴርገዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን እኛም በበኩሊችን አቤቱታው 

ሇዚህ ሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር ብቻ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ 

መርምረናሌ፡፡ 

በመሰረቱ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ሲሰሩ በስራው አጋጣሚ በእጃቸው የገባውን 

የአመሌካች ማንኛውም ንብረት የማስረከብ ግዳታ አሇባቸው ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ 

በአመሌካች ዴርጅት ተቀጥረው ሲሰሩ በስራ አጋጣሚ የገባ የአመሌካች ንብረት እንዲሇ የተረጋገጠ 

ሲሆን ተጠሪ አስረክቤያሇሁ ሲለ አመሌካች አሊስረከቡም ብሇዋሌ፡፡ 

ዋናው ጉዲይ ንብረት ማስረከብ ያሇማስረከብ ጉዲይ ሇተጠሪ ጡረታ መውጫ ፍርማሉቲ 

ከማህበራዊ ዋስትና የተጠየቀን የግሌ ማህዯር አመሌካች አሌሰጥም ማሇት ይቻሊሌ ወይስ 

አይቻሌም የሚሇው ሉታይ የሚገባው ጉዲይ ነው አመሌካች በህ/ስምምነታችን አንቀጽ 9/7/ 

መሰረት ሰራተኛ ያሇበትን ንብረት ሳያስረክብ ከማህበራዊ ዋስትና የታዘዘው የተጠሪን የግሌ 

ማህዯር መሊክ ይከሇክሊሌ ሲሌ ተጠሪ በበኩሊቸው የህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 9/7/ የሚከሇክሇው 

መሸኛና የስራ ሌምዴ ነው እንጂ በማህበራዊ ዋስትና የተጠየቀን የግሌ ማህዯር አይዯሇም ብሇዋሌ 

በመሆኑም ምንም እንኳን ከሊይ የተጠቀሰው የህብረት ስምምነት በተዋዋዮች መሀከሌ ህግ 
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በመሆኑ ሇማየት የሚቻሌ ቢሆንም ባሇመቅረቡ አሌታየም፡፡የህብረት ስምምነት አመሌካች ክርክር 

የሚዯግፌ ቢሆንም የህብረት ስምምነት በህግ ሇሰራተኞች የሚሰጠው መብት የበሇጠ የሚጠቅሞ 

ሆኖ ካሌተገኘ ተግባራዊ ሉሆን እንዯማይችሌ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 134/2/ ተፇጻሚ 

እንዯማይሆን ይዯነግጋሌ፡፡  

ላሊው ግን የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ. 345/95ን ስንመሇከት በአንቀጽ 47/2 ሊይ 

ማንኛውንም አሰሪ /ግሇሰብ/ ቀርቦ አስተያየትና መረጃ ወይም የጽሁፌ ማስረጃ እንዱሰጥ 

በማህበራዊ ዋስትና /በባሇስሌጣኑ/ ሲታዘዝ የመስጠት ግዳታ አሇበት ይሌና በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 

44 ሊይ  እንዯተመሇከተው የጡረታ አበሌ የማግኘት መብት የዕዲ መያዣ ሉዯረግ ወይም በውርስ 

ወይም በማናቸውም መንገዴ ሉተሊሇፌ አይችሌም ብል በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 55/2/ ሊይም ይህንን 

አዋጅ የሚቃረኑ ህጎችና ማሟያዎች ይህንን አዋጅ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆኑም 

ይሊሌ፡፡ 

ይህንን ህግ መነሻ ስናዯርግ ተጠሪ እንዲቀረቡት ዝርዝር የህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 9/7/ 

ሰራተኛው ንብረት ባሊስረከበ ጊዜ አሰሪ ሇመያዝ የሚችሇው የስራ ሌምዴና መሸኛ ካሌሆነ 

በስተቀር በማህበራዊ ዋስትና የሚታዘዘውን ማንኛውንም ሇጡረታ መውጫ የሚያስፇሌግ ማስረጃ 

የመስጠት ግዳታ በመንግስት ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/95 ሊይ የተጣሇበት ስሇሆነ 

ይህንን ሊሇመስጠት መስማማት የማይችሌና የጡረታ መብትን የማግኘት መብት በእዲ መያዣ 

ሉዯረግ እንዯማይገባ ከመዯንገጉም በተጨማሪ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 55/2 ሊይም ይህንን  ዴንጋጌ 

የሚቃረን ህ/ስምምነት ተፇጻሚ እንዯማይሆን የዯነገገ በመሆኑ ተጠሪ የአመሌካችን ንብረት 

ያሌመሇሰ ስሇሆነ ሳይመሌስ የተጠሪን የግሌ ማህዯር ሇማህበራዊ ዋስትና ሉሌክ አይገባም በማሇት 

የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ዉሳኔ በመሻር የስር ከ/ፌ/ቤት አመሌካች የተጠሪን 

ማህዯር ሇማህበራዊ ዋስትና እንዱሌክ መወሰኑንና የክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም ይህን 

ውሳኔ በማጽናት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ጥሰት አሇበት የሚያሰኝ ጉዴሇት ያሊገኘን 

በመሆኑ ውሳኔው የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም 

  በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. በዯቡብ ወል ዞን ከ/ፌ/ቤት በመ/ቀ 23359/ ታህሳስ 10 2008 ዒ.ም የአማራ ክሌሌ 

ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 03-13048 በቀን  ሚያዚያ6 ቀን 2008 ዒ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348 /1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ይህ ውሳኔ አመሌካች በተጠሪ ሊይ አሇኝ የሚለት ንብረት ካሇ ከመጠየቅ አያግዲቸውም  

3. በየዯረጃ ሇሚገኙ ፌ/ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ ይተሊሇፌ  

4. በዚህ ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረው የአፇጻጸም እግዴ ተነስቷሌ ይጻፌ 

5. ግራ ቀኙ የዚህ ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ተመሊሽ ይዯረግ ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ.125778 

መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

        ተኽሉት ይመሰሌ 

    ቀነዒ ቂጣታ 

        ክፌሇጽዮን ማሞ 

       ሰናይት አዴነዉ 

አመሌካች...........ሲዉ ኢንፌራስትራክቸር 

ተጠሪዎች........... 1. አቶ መሳይ ወ/ገብርኤሌ 

               2. አቶ አለሊ አበጋዘእ 

               3. አቶ በፌርዴ ጥሊሁን  

               4. አቶ ዘሪሁን ከዴር 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅን መነሻ ያዯረገ የሥራ ስንብትን የሚመሇከት ክርክር 

ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ፡--በሥር ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪዎች የሥር ከሳሾች፣ የአሁን 

አመሌካች የሥር ተከሳሽ ሁኖ ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር ከሳሾች በሀዋሳ 

ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ከሳሾች በተከሳሽ ዴርጅት በዲም ትራክ ኦፕሬተር 

ተቀጥረን ሥራችንን በቅንነትና በታማኝነት እየሠራን እያሇ እኛ ዯንብ በመጣስ የዴርጅቱ 

ተሽከርካሪ ታንከር ነዲጅ እንዲይሰረቅ የሚያዯርገዉን የተሻሇ የነዲጅ መያዣ ታንከር መቆጣጠሪያ 

መሳሪያ /የዯህንነት መጠበቂያ/ ሊይ ሆን ብሇን ያዯረሰን ጉዲት ሳይኖር ጉዲት አዴርሳችኋሌ 

በማሇት የሥራ ዉሊችንን  በሔገ ወጥ መንገዴ በማቋረጥ ስሊሰናበተን ተከሳሽ ተገቢዉን ክፌያዎች 

እንዱከፌሇን፣ የሥራ ሌምዴ እንዱሰጠን እንዱወሰንሌን በማሇት ከሷሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ አሻሽል 

ባቀረበዉ መሌስ 1ኛ ከሳሽ በ9/08/2007 ዒ.ም፣ 2ኛ፣ 3ኛ እና 4ኛ ከሳሾች በ10/08/2007 ዒ.ም 

እያንዲንዲቸዉ ሇሥራ በተረከቡት ተሽከርካሪ ሊይ የነዲጅ ስርቆትን ሇመከሊከሌ በታንከሩ ሊይ 

የተሰራዉን መሳሪያ ሊይ ጉዲት ማዴረሳቸዉ በዴርጅቱ የቴክኒክ ክፌሌ ተጣርቶ የተረጋገጠ ሲሆን 

ከሳሾች ጉዲቱ የዯረሰዉ በላሊ ሰዉ መሆኑን ባሇማረጋገጣቸዉ፣ በዴርጅቱ ንብረት ሊይ ጉዲት 

በማዴረሳቸዉ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 /1/ /ሸ፣ ቀ/ እና በዴርጅቱ ዉስጠ ዯንብ 

መሰረት ከሥራ የተሰናበቱ በመሆኑ ስንብቱ ሔጋዊ ነዉ ከሳሾች የጠየቁትን ክፌያዎች ሇመክፇሌ 

ኃሊፉነት የሇብንም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  
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ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮች በመስማት፣ የሰነዴ ማስረጃም በመመዘን፣ 

በሰጠዉ ዉሳኔ ተከሳሽ የከሳሾችን የሥራ ዉሌ ያቋረጠዉ ከሔግ ዉጭ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ 

ነዉ በማሇት ሇከሳሾች በሔጉ አግባብ ክፌያዎችን እንዱከፌሊቸዉ ወስኗሌ፡፡  

የሥር ተከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የሰበር አቤቱታ 

ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም ቅሬታዉ ተቀባይነት ሳይገኝ 

ዉዴቅ ተዯርጎ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔን በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን 

ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በ24/07/2008 ዒ.ም የተጻፇ ሶስት ገጽ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የአቤቱታዉም 

ይዘት፡-- የሥር ፌ/ቤት አመሌካች መሌሱን እንዱያሻሽሌ በፇቀዯሇት መሰረት በ22/12/2007 ዒ.ም 

የተጻፇዉን መሌስ ያቀረበ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ግን መሌሱን ከመሻሻለ በፉት የተያያዘዉን የሰነዴ 

ማስረጃ ከተሻሻሇዉ የመከሊከያ መሌስ ማስረጃ ጋር እያነጻጸረ የሰነዴ ማስረጃዎቹ እምነት 

የማይጣሌባቸዉ ናቸዉ በማሇት የአመሌካችን ክርክር ዉዴቅ ማዴረጉ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.91 /1/ 

ያሊገናዘብ ዉሳኔ ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪዎች በመመሳጠር ሇነዲጅ ስርቆት እንዱያመቻቸዉ 

የዴርጅቱን አራት መኪኖች የነዲጅ ታንከር በተከታታይ ቀናት በ9/8/2007 ዒ.ም እና በ10/8/2007 

ዒ.ም ሰብረዉት እና ቀዯዉት ጉዲት ማዴረሳቸዉን በሰነዴ ማስረጃ እና በሰዉ ምስክሮች 

አረጋግጠዉ እያሇ የሥር ፌ/ቤት እነዚህን የሰነዴ ማስረጃዎች መርምሮ አስፇሊጊም ከሆነ ገሇሌተኛ 

ባሇሙያዎችን በተጨማሪ ማስረጃነት አስቀርቦ ምርመራ ማዴረግ እየቻሇ ማስረጃዉን በማሇፌ 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ መብት ማሇፊቸዉ በመሆኑ እንዱሻርሌን፡፡ ስሇዚህ የአሁን አመሌካች 

ተጠሪዎች በዴርጅቱ መኪኖች የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት እና ጥፊት በማዴረሳቸዉ ስንብቱ ሔጋዊ 

በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 /1/ /ሸ፣ ቀ/ መሰረት መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱሻርሌን፣ ክፌያንም በተመሇከተ ቅሬታዉን በማቅረብ 

አመሌክቷሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት ይህን ጉዲይ በማየት ፣ተጠሪዎች ጥፊት ሇመፇጻማቸዉ አሌተረጋገጠም 

ተብል በሥር ፌ/ቤቶች ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ በሚሌ የመወሰኑን አግባብነት ከሰበር 

መ.ቁ.112733 አንጻር፣ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት የአሁን ተጠሪዎች 

መሌስ እንዱሰጡ በታዘዘዉ መሰረት ግንቦት 12 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ አራት ገጽ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡--የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች መኪኖች የነዲጅ መያዣ ክፌሌ ሊይ 

ጉዲት ያሊዯረስን ሲሆን የአሁን አመሌካች ያሇጥፊታችን የሥራ ዉሊችንን ማቋረጡ ያሇአግባብ 

በመሆኑ የቀረበዉ ቅሬታዉ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን እና የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ እንዱጸናሌን 

በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካችም የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመሌስ 

መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን፣ ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታዉ 

መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም 

አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩን 

እንዯመረመርነዉ የአሁን አመሌካች የተጠሪዎችን የሥራ ዉሌ በማቋረጥ ከሥራ ያሰናበታቸዉ 

ተጠሪዎች ከዴርጅቱ መኪኖች ታንከር ሊይ ነዲጅ እንዲይሰረቅ የሚከሊከሇዉን መቆጣጠሪያ መሳሪያ 

ሊይ ጉዲት በማዴረሳቸዉ በአመሌካች ንብረት ሊይ ሆን ብሇዉ ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ባዯረሱት 

ጉዲት ምክንያት እንዯሆነ ከሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የአሁን ተጠሪዎች የተሇያዩ 

ምክንያቶችን በመዘርዘር በመኪኖቹ የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት አሇማዴረሳቸዉን እና ስንብቱ ሔገ 

ወጥ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ያቀረበዉን መሌስ 

ሇማሻሻሌ ጥያቄ አቅርበዉ ሲፇቀዴሇት፣ በተሻሻሇዉ መሌስ የአሁን ተጠሪዎች በመኪኖቹ የነዲጅ 

ታንከር ሊይ ጉዲት አዯረሱ በማሇት መጀመሪያ ባቀረበዉ ክስ ሊይ የጠቀሰዉን ቀን እና መጀመሪያ 

የተጻፇዉን የስራ የስንብት ዯብዲቤ በመቀየር ላሊ የስራ የስንብት ዯብዲቤ አያይዞ ያቀረበ መሆኑን 

በሥር ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነዉ፡፡  

በዚህ ረገዴ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.91 /1፣ 3/ እንዯሚዯነግገዉ የክሱ ወይም የመከሊከያ መሌሱ 

ማሻሻሌ አስቀዴመዉ የቀረበዉን ሁኔታ የሚያብራራ ወይም የቀረበዉን ክርክር በተሻሻሇ ዒይነት 

ገሌጾ የሚያስረዲ ወይም ትክክሇኛ ፌትሔን ሇመስጠት የሚረዲ መሆኑን ፌ/ቤቱ ከገመተ ፌርዴ 

ከመሰጠቱ በፉት የቀረበዉን ክስ ወይም መሌስ እንዱሻሻሌ እንዯሚፇቅዴ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ 

መሰረት አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች መሌስ ሇማሻሻሌ አቤቱታ አቅርቦ 

የሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መሌሱን አሻሽል እንዱያቀርብ የፇቀዯሇት ሲሆን፣ 

አመሌካችም በ22/12/2007 ዒ.ም የተጻፇ የተሻሻሇ መሌስ ያቀረበ መሆኑን ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን የአሁን አመሌካች ባቀረበዉ መሌስ አስቀዴመዉ የአሁን ተጠሪዎች 

በአመሌካች መኪኖች የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት ተጠሪዎችን ከሥራ 

ያሰናበተባቸዉን የስንበት ዯብዯቤ ሙለ በሙለ በመቀየር ላሊ የስንብት ዯብዲቤ /ላሊ አዱስ 

ማስረጃ ፇጥሮ/ እንዲቀረበ ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ መረዲት ተችሎሌ፡፡ በዚህ መሰረት የአሁን 

አመሌካች አስቀዴመዉ ሇተጠሪዎች የሰጣቸዉን የስንብት ዯብዲቤ በመቀየር፣ ተጠሪዎች 

በመኪኖቹ የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ ያሇዉን ቀን በመቀየር ያቀረበ መሆኑን 

ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪዎች ክሳቸዉን ሲመሰርቱ የአሁን አመሌካች የጻፇሊቸዉን የስንብት 

ዯብዲቤ እና በስንብት ዯብዲቤዉ ሊይ በዴርጅቱ ንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሳችኋሌ የተባሇዉን ቀን 

እና ሁኔታ መሰረት በማዴረግ እንዯሆነ ግሌጽ ነዉ፡፡ የአሁን አመሌካች አሻሽል ባቀረበዉ መሌስ 

ይህን ሁለ ቀይሮ መሌሱን አሻሽል አቀረበ ማሇት ተጠሪዎችን ከሥራ ከማሰናበቱ በፉት 

በትክክሌ አጣርቶ እርምጃ መዉሰዴ ሲገባዉ አሁን ክርክር ከተጀመረ በኋሊ አስቀዴመዉ 

ተጠሪዎችን ካሰናበታቸዉ ዯብዲቤ ላሊ ዯብዲቤ መጻፈ ከሊይ የተመሇከተዉን 
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የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.91 /1፣ 3/ አሊማ እና መንፇስ የሚያሟሊ ሁኖ አይታይም፡፡ አመሌካች ራሱ 

በጻፇዉ የስንብት ዯብዲቤ መሰረት በማዴረግ የአመሌካችን እርምጃ በመቃወም ተጠሪዎች ክስ 

ከመሰረቱ በኋሊ አመሌካች ላሊ የስንብት ዯብዲቤ በማዘጋጀት መሌሱን አሻሽል ማቅረቡ በቀዴሞ 

መሌስ የቀረበዉን ሁኔታ የሚያብራራ ወይም የቀረበዉን ክርክር በተሻሻሇ ዒይነት ገሌጾ 

የሚያስረዲ ወይም ትክክሇኛ ፌትሔን ሇመስጠት የሚረዲ ሳይሆን አዱስ ክርክር እንዯማቅረብ 

የሚገመት ነዉ፡፡ እንዱያዉም ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክርክር ተገቢ መከሊከያ መሌስ ማቅረብ 

ሳይሆን ላሊ የማይገናኝ አዱስ ክርክር እንዯማቅረብ የሚቆጠር ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር ይህን ጉዲይ 

ማየቱ አስፇሊጊ ነዉ፡፡ የሥር ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች መኪኖች የነዲጅ ታንከር ሊይ 

ጉዲት ማዴረስ ወይም አሇማዴረሳቸዉ በተመሇከተ የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮችን በመስማት 

የሰነዴ ማስረጃ በመመዘን ዉሳኔ የሰጠ መሆኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መሰረት የሥር ፌ/ቤት 

የአሁን አመሌካች ተጠሪዎች በዴርጅቱ መኪኖች የነዲጅ ታንክር ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ በማሇት 

ከሥራ ያሰናብታቸዉ እንጂ የቀረበዉ የሰነዴ ማስረጃ እና የሰዉ ምስክሮች እምነት የሚጣሌባቸዉ 

እንዲሌሆኑ በማረጋገጥ፣ የሥራ ስንበቱ ሔገ ወጥ መሆኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ ማስረጃን በመመዘን 

ዉሳኔ መስጠቱን ችልቱ ተገንዝቧሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር ተጠሪዎችን በሔጉ 

አግባብ በጥፊታቸዉ የሥራ ዉሊቸዉን በማቋረጥ ያሰናበታቸዉ እና ስንብቱ ህጋዊ መሆኑን 

የማስረዲት ሸክሙን ያሌተወጣ መሆኑን ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ማየት ይቻሊሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

ባቀረበዉ ክርክር መሰረት ተጠሪዎች በዴርጅቱ መኪኖች የነዲጅ ታንከር መቆጣጠሪያ መሳሪያ ሊይ 

ጉዲት ማዴረሳቸዉን ባሊረጋገጠበት የተጠሪዎች የሥራ ስንብት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 

27 /1/ /ሸ፣ ቀ/ መሰረት ሔጋዊ ነዉ በማሇት ያቀረበዉ ክርክር የዴንጋጌዉን መንፇስና ይዘት 

ያሊገናዘበ ክርክር በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ ያስቀርባሌ ሲባሌ በተያዘዉ ጭብጥ ጉዲዩን በሰበር መ.ቁ.112733 ሊይ 

ከተሰጠዉ ዉሳኔ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ በሰበር መ.ቁ.112733 ሊይ አመሌካች 

ሲዉ ኢንፌራስትራክቸር ሲሆን፣ ተጠሪ አቶ ጴጥሮስ ስዩም በመሆን፣ ችልቱ ግራ ቀኙን 

በማከራከር በ4/6/2008 ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን ተጠሪ ከአመሌካች መኪና ነዲጅ እንዲይሰረቅ 

ሇመከሊከሌ የሚያገሇግሇዉን መቆጣጠሪያ መሳሪያ ሊይ ጉዲት ማዴረሱ በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ 

የሥር ፌ/ቤቶች የሥራ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሇበት ነዉ በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ በመሻር የአሁን አመሌካች ተጠሪን ከሥራ 

ያሰናበተዉ በሔጋዊ መንገዴ ነዉ፣ የሥራ ስንብቱ ሔጋዊ ነዉ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በሰበር 

መ.ቁ.112733 እና አሁን በተያዘዉ መዝገብ ሊይ ያሇዉ ክርክር ሲታይ በዚህ መዝገብ የአሁን 

ተጠሪዎች በአመሌካች መኪኖች ነዲጅ እንዲይሰረቅ የሚያገሇግሇዉን መሳሪያ ሊይ ጉዲት 

ማዴረሳቸዉ በማስረጃ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ በሰበር መዝገብ ቁጥር 112733 ውሳኔ ካገኘው 
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ጉዲይ ጋር ተመሳሳይ ጭብጥ ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ በዚህ ጉዲይ ሊይ አስገዲጅነት ያሇዉ የሔግ 

ትርጉም አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች የአሁን ተጠሪዎችን ከዴርጅቱ መኪኖች ታንከር 

ነዲጅ እንዲይሰረቅ ሇመቆጣጠር የሚያገሇግሇዉን መሳሪያ ሊይ ጉዲት ማዴረሳቸዉ በማስረጃ 

ባሌተረጋገጠበት የሥራ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ በማሇት አመሌካች ሇተጠሪዎች በሔጉ አግባብ 

ተገቢዉን ክፌያዎች እንዱከፌሊቸዉ የሰጡት ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፡ 

 

ዉ ሳ ኔ 

1.  የሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.07323 በ15/04/2008 ዒ.ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና ይህን ዉሳኔ በማጽናት የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.19019 

በ13/05/2008 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ እና የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ.ቁ.66951 በ20/7/2008 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2.  የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 

3.  ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

4.  ሚያዝያ 5 ቀን 2008 ዒ.ም የተሰጠዉ የአፇጻጸም እግዴ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ 

ይጻፌ፡፡ 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

    

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ    
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የሰ/መ/ቁ.116038 

                                                      ጥቅምት 21 ቀን 2009 ዒ/ም 

                      ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                            ሙስጠፊ አህመዴ 

                            ተፇሪ ገብሩ 

                            አብዬ ካሳሁን 

                            እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡-  ፌራውን ኮንስትራክሽን ህንጻ ተቋራጭ -የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡-    1. አቶ ካህሳይ ገ/ሄር             የቀረበ የሇም 

          2. አቶ ተመስገን ዘነበ 

                    መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የገንዘብ ይከፇሇኝ ጥያቄ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀረመው የአሁኑ ተጠሪዎች ባሁኑ 

አመሌካች ሊይ በመቐላ ሰሜን ክፌሇ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ 

ይዘትም፡- 1ኛው ተጠሪ  በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በፍርማን ስራ መዯብ ሊይ ማናጀር ሁነው 

ተቀጥረው ከጥቅምት 01 ቀን 2005 ዒ/ም እስከ  ሔዲር 30 ቀን 2006 ዒ/ም ዴረስ በወር ብር  

2,500.00(ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር) እየተከፇሊቸው ሰርተው የአስራ ሶስት ወራት ዯመወዝ 

ብር 32,500.00(ሰሊሳ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር) ያሌተከፇሊቸው መሆኑንና  በዚህ ዴርጅት 

ውስጥ ከፍርማን የስራ መዯብ ማናጀር ሁነው ከመቀጠራቸው በፉት በነበራቸው የኤላክትሪክ 

ኢንስታላሽን ሞያ ስራ የአመሌካቹ በሆነውና በአጉሊዕ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ግንባታ 

የኤላክትሪክ ስራውን ሇመስራት በቃሌ በአዯረጉት ስምምነት መሰረት ስራውን ሰርተው አስረክበው 

እያሇ አመሌካች ብር 3000.00 ብቻ ከፌሎቸው ቀሪውን ብር 5260.00(አምስት ሺህ ሁሇት መቶ 

ስሌሳ ብር) በስምምነቱ መሰረት ያሌከፇሊቸው መሆኑን ጠቅሰው በዴምሩ ብር 37,760.0 (ሰሊሳ 

ሰባት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሳ ብር) እንዱከፌሊቸው ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ 

በበኩሊቸው ባሊቸው የብረታ ብረት ንግዴ ዴርጅት መነሻ ከአመሌካች ዴርጅት ጋር ሁሇት መዝጊያ 
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በር በብር 7700.00(ሰባት ሺህ ሰባት መቶ ብር) ሇመስራት ስምምነት አዴርገው ቀብዴ ብር 

300.00(ሶስት መቶ ብር) ተቀብሇው ስራውን ሰርተው ሰኔ 26 ቀን 2005 ዒ/ም ያስረከቡ ቢሆንም 

ቀሪውን ገንዘብ ብር 7400.00(ሰባት ሺህ አራት መቶ ብር) አመሌካች ያሌከፇሊቸው መሆኑን 

ጠቅሰው ይህንኑ ገንዘብ አመሌካች እንዱከፌሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 

ነው፡፡ 

የአሁኑ አመሌካች  በተከሳሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስም ይርጋን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወያነት 

ያነሳ ሲሆን በፌሬ ነገሩ ረገዴ ዯግሞ 1ኛ ተጠሪ ጋር ምንም አይነት የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት 

የላሇው መሆኑን፣ የኤላክትሪክ ኢንስታላሽን ስራ ሰርቼአሇሁ በማሇት ያቀረቡት የዲኝነት 

ጥያቄም ስራውን ሇመስራት የሚያስችሊቸው የንግዴ ፇቃዴ ያሊቸው መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ 

ሳይቀርብ የቀረበ መሆኑን፣የ2ኛ ተጠሪ ክስም የውሌ ግንኙነት ሳይኖር ተጠሪው የአመሌካቹ 

ዴርጅት ሰራተኛ ሁነው ሇሰሩት ስራ የቀረበ በመሆኑ ተቀባይነት ሉሰጠው የማይገባ መሆኑን 

ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያ አሌፍ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመስማት ጉዲዩን መርምሮ 1ኛ ተጠሪ 

ከአመሌካች ዴርጅት ውስጥ የስራ መሪ ሁነው መስራታቸው መረጋገጡን፣ የስራ መሪ ሁነው 

ከመቀጠራቸው በፉት ዯግሞ አመሌካቹ ሲሰራ ከነበረው ግንባታ ንዐስ ስራ ተቆራጭ ሁነው 

ኤላክትሪክ ኢንስቶሌ የማዴረግ ስራ የሰሩና ሇሰሩት ስራም አመሌካችም መከፇሌ ያሇበትን ክፌያ 

ያሌከፇሊቸው መሆኑ መረጋገጡን፣ የ2ኛ ተጠሪ ክስም በማስረጃ የተዯገፇ መሆኑን ዘርዝሮና 

የአመሌካች ዴርጅት የ1ኛ ተጠሪን ዯመወዝ ስዴስት ወር ስሊሇፇው እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ 

በማሇት ያቀረበው ክርክር በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ሏ) ስር የተመሇከውን የሁሇት አመት ጊዜ 

ያሊገናዘበ መሆኑን፣ የ2ኛ ተጠሪን የክፌያ ጥያቄ በተመሇከተም አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 

2472(3) ዴንጋጌ መሰረት ስሇመክፇለ የሚያሳይ የጽሐፌ ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑን ጠቅሶ 

ውዴቅ በማዴረግ አመሌካችን ሇተጠሪዎች ክስ ኃሊፉ አዴርጎ በተጠየቀው ዲኝነት መሰረት ገንዘቡን 

ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን 

ሇመቐላ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን 

መርምሮ የወረዲው ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር 

አቤቱታውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቦ አጣሪ ችልቱ በጉዲዩ ሊይ 

በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት በመዝጋቱ ይህንኑ የሰበር 

አቤቱታ ሇዚሀ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- 1ኛ ተጠሪ 

ከአመሌካች ዴርጅት ጋር የነበራቸው ግንኙነት የአሰሪና ሰራተኛ ሁኖ እያሇ ተጠሪው የስራ መሪ 

ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ መሆኑን፣ የዯመወዝ ክፌያ ጥያቄው በይርጋ ይታገዲሌ እንዱሁም 
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ስዴስት ወር ያሇፇበት በመሆኑ እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ ተብል የቀረበው የአመሌካች ክርክር 

በበታች ፌርዴ ቤቶች መታሇፈ ያሊግባብ መሆኑንና 2ኛው ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ሁነው ክሱን 

በአንዴ ሊይ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው ህጋዊ ምክንያት ሳይኖር ክሱን አንዴ ሊይ ማቅረባቸውም 

ሆነ የተጠሪውንና የአመሌካቹ ግንኙነት የአሰሪና ሰራተኛ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ሉታገዴ የሚገባው 

መሆኑን ዘርዝሮ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እንዱሇወጥ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ በመዯረጉ ተጠሪዎች ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ 

እንዱከራከሩ ተዯርጎአሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ 

የሚያስፇሌጋቸው አበይት ጭብጦች፡- 

1.  አንዯኛ ተጠሪ የስራ መሪ ናቸው ተብል መወሰኑ በአግባቡ ነው? ወይስ 

አይዯሇም?፣ 

2. 1ኛ ተጠሪ የስራ መሪ ከተባለ የጠየቁት የአስራ ሶስት ወራት ዯመወዝ ክፌያ ጥያቄ 

በይርጋ ወይም በክፌያ ግምት ቀሪ የሚሆንበት አግባብ አሇ? ወይስ የሇም? 

3. ተጠሪዎች ክሱን በአንዴ ሊይ ማቅረባቸው ስነ ስርዒታዊ ነው ወይስ አይዯሇም 

የሚለትን ነጥቦችን የሚመሇከቱ ሁነው አግኝተናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-  1ኛ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክስ ሲመሰርቱ ከአመሌካች 

ዴርጅት ከጥቅምት 01 ቀን 2005 ዒ/ም እስከ ህዲር 30 ቀን 2006 ዒ/ም የስራ መሪ የነበሩ 

መሆኑንና በዚህ የስራ መዯብ ከመቀጠራቸው በፉት ዯግሞ በነበራቸው ሙያ መሰረት ከአመሌካች 

ዴርጅት ጋር የንዐስ ስራ ተቋራጭነት ውሌ አዴርገው የኤላክትሪክ "ኢንስታላሽን" ስራ የሰሩ 

መሆኑን ገሌፀው ሲሆን ይህ የተጠሪው የክስ ይዘት በግሌጽ የሚያሳየውም ተጠሪው ከአመሌካች 

ጋር በተሇያዩ ጊዚያት የተሇያዩ የግንኙነት አይነቶች የነበራቸው መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች ይህንኑ 

የተጠሪን የክስ ፌሬ ነገር በመካዴ ከተጠሪው ጋር የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ካሌሆነ በስተቀር ላሊ 

አይነት ግንኙነት ያሌነበረው መሆኑን ጠቅሶ የተከራከረ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤትም ይህንኑ የግራ 

ቀኙን ክርክር መሰረት አዴርጎ ተገቢ ነው ያሇውን ጭብጥ ይዞ ተጠሪው በአመሌካች ዴርጅት 

በሚከናወነው ግንባታ ሊይ ንዐስ ስራ ተቋራጭ ሁነው የኤላክትሪክ "ኢንስቶላሽን" ስራ ከጥቅምት 

01 ቀን 2005 ዒ/ም በፉት በነሏሴ ወር 2004 እና በመስከረም ወር 2005 ዒ/ም የሰሩ መሆኑንና 

ከጥቅምት 01 ቀን 2005 ዒ/ም እስከ ህዲር 30 ቀን 2006 ዒ/ም ዴረስ በአመሌካች ዴርጅት የስራ 

መሪ ሁነው የሰሩ መሆኑን ተጠሪው በማስረጃዎቹ ያስረደ መሆኑን፣ አመሌካች ዴርጅት ግን 
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በተጠሪ በኩሌ የቀረቡትን ማስረጃዎች ሇማስተባበሌ ያሌቻሇ መሆኑን በውሳኔው ሊይ በግሌጽ 

አስፌሮአሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪውን የስራ መሪ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰውም ተጠሪው 

በአመሌካች ዴርጅት በነበራቸው የፍርማን ስራ መዯብ ሰራተኛን የማሰናበት፣ የመቅጠር 

እንዱሁም አስተዲዯራዊ ስራዎችን ያካሂደ የነበሩ መሆኑ በምስክሮች ቃሌ መረጋገጡን መሰረት 

አዴርጎና የአዋጅ ቁጥር 377/96 ማሻሻያ በሆነው አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀፅ 2(ሏ) ስር 

የሰፇውን ዴንጋጌ ይዘት በመመሌከት መሆኑን ውሳኔው ያሳያሌ፡፡ ይኼው የሥር ፌርዴ ቤት 1ኛ 

ተጠሪ በስራ መዯቡ ሲያከናውኗቸው የነበሯቸው ተግባራት፤ ሰራተኛን የማሰናበት፣ የመቅጠርና 

እንዱሁም ላልች አስተዲዯራዊ ስራዎችን የመስራት ጉዲዮች የፌሬ ነገር ማጣራትና ማስረጃን 

የመመዘን ስሌጣን ባሇው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሙለ በሙለ ተቀባይነት ያገኙ መሆኑን 

የክርክሩ ሂዯት ያስገነዝባሌ፡፡  

ፌሬ ነገሩን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጧቸው 

እነኚህ ነጥቦች በዚህ ችልት ሉሇወጡ የማይችለ መሆኑን ሇዚህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ 

መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 ዴንጋጌዎች ከተሰጠው 

ስሌጣን አዴማስ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በፍርማንነት 

ሲሰሩ ሰራተኛን የማሰናበት፣ የመቅጠርና እንዱሁም ላልች አስተዲዯራዊ ስራዎችን የሚመሇከቱ 

ተግባራትን ሲያከናወኑ ነበር ተብል ከተረጋገጠ ዯግሞ ቀጥል መታየት ያሇበት የሔግ ጥያቄ 

እነዚህ ተግባራትን ማከናወን አንዴን ተቀጣሪ የስራ መሪ ነው ሇማሇት ያስችሊሌ? ወይስ 

አያስችሌም? የሚሇው ይሆናሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከት ምሊሽ ማግኘት የሚቻሇው 

በሔጉ የተቀመጡትን መሇኪያዎችን በመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው 

ሔግ የአዋጅ ቁጥር 377/96 በአዋጅ ቁጥር ቁጥር 494/98 እንዯተሻሻሇው ሲሆን የአዋጁ አንቀጽ 

3(2(ሏ) ሲታይም የሥራ መሪ ማሇት በሔግ ወይም እንዯ ዴርጅቱ የሥራ ፀባይ በአሠሪው 

በተሰጠ የውክሌና ሥሌጣን መሠረት የሥራ አመራር ፖሉሲዎችን የማውጣትና የማስፇጸም፣ 

ከእነዚሁ በተጨማሪ ወይም እነዚህኑ ሳይጨምር ሠራተኛን የመቅጠር፣ የማዘዋወር፣ የማገዴ፣ 

የማሰናበት፣ የመመዯብ ወይም የሥነ ሥርዒት ዕርምጃ የመውሰዴ ተግባሮችን የሚያከናውንና 

የሚወስን ግሇሰብን የሚመሇከቱ ሲሆን፤ እንዱሁም እነዚህን የሥራ አመራር ጉዲዮች አስመሌክቶ 

የአሠሪውን ጥቅም ሇመጠበቅ አሠሪው ሉወስዯው ስሇሚገባው ዕርምጃ በራሱ የውሳኔ ሏሳብ 

የሚያቀርብ ባሇሙያ የሥራ ኃሊፉንም ይጨምራሌ፤ በማሇት ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡  

ከዚሁ የሔጉ ዴንጋጌና ከማሻሻያው አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2(1) ዴንጋጌ ይዘት መረዲት 

የሚቻሇው አንዴ ሠራተኛ የሥራ አመራር ፖሉሲዎችን የሚያወጣና የሚያስፇጽም፣ ሠራተኛን 

የሚቀጥርና የሚያሰናብት፣ የሠራተኞችን የሥራ ዕዴገት የሚወስን ከዯረጃ ዝቅ የሚያዯርግ፣ 

በሠራተኞች ሊይ የሥነ ሥርዒት ዕርምጃ የመውሰዴ ተግባራትን የሚያከናውን ከሆነ ወይም 
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የሥራ አመራር ጉዲዮች አስመሌክቶ ሇአሠሪው የውሳኔ ሏሳብ የሚያቀርብ ከሆነ የሥራ መሪ 

ሉባሌ የሚችሌ መሆኑን ነው፡፡  ሠራተኛው ከእነዚህ አንደን ወይም ከዚያ በሊይ ሥራዎችን 

የሚሠራ መሆኑ በማስረጃ መረጋገጥ ያሇበት ሲሆን በሔጉ አግባብ ማስረጃ ቀርቦ በሔጉ 

የተመሇከቱት መስፇርቶች መኖራቸው ከተረጋገጠ ዯግሞ በአሰሪውና በተቀጣሪው መካከሌ ያሇው 

ግንኙነት በአዋጅ ቁጥር 377/96 የሚገዛበት አግባብ አይኖርም፡፡ ከዚህ አንፃር ጉዲዩን 

ስንመሇከመተው የበታች ፌርዴ ቤቶች 1ኛ ተጠሪ በፍርማንነት ሲሰሩ ሰራተኛን የማሰናበት፣ 

የመቅጠርና እንዱሁም ላልች አስተዲዯራዊ ስራዎችን የሚመሇከቱ ተግባራትን ሲያከናወኑ የነበሩ 

መሆኑን በሚገባ አረጋግጠው ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አግባብ አይገዛም በማሇት 

መዯምዯማቸው የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት ስሊሇገኘን በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረበውን 

ቅሬታ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- እንዯሚታወቀው በአገራችን የሥራ መሪና የአሠሪ ግንኙነትን 

በአዋጅ ቁጥር 377/96 ዴንጋጌዎች አግባብ የማይገዛ ስሇመሆኑ ከመዯንገጉ ውጪ ይህንኑ 

ግንኙነት እንዱገዛ ተብል ተሇይቶ የተቀረፀ ሔግ የሇም፡፡  

የሥራ መሪን የሚመሇከት ሔግ ከላሇ ተፇጻሚ ሉሆኑ የሚችለትና በተግባር እየተሰራባቸው 

ያለት ዯንቦች የሥራ ውሌ፣ የሥራ ዯንብና የፌትሏ ብሓር ሔጉ መሆናቸው ይታወቃሌ፡፡ የሥራ 

ውሌ አሠሪውና የሥራ መሪው በጽሐፌ በሚያርጉት ስምምነት የሚፇጸም ሁኖ ግራ ቀኙ በነፃ 

ፇቃዲቸው መብትና ግዳታቸውን የሚዘረዝሩበት ሰነዴ በመሆኑ የሥራ መሪውን መሠረታዊ 

የሥራ መብቶች የሚያስጠብቅ እስከሆነ ዴረስ ቀዲሚ ተፇጻሚነት ሉያገኝ የሚገባው ነው፡፡ 

እንዯዚህ አይነት ስምምነቶች የስራ መሪውን መብት ሇማስጠበቅ የሚችለትን ዴንጋጌዎች 

ሇይተው የሚያስቀምጡበትና በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ የተቀመጡ የሰራተኛ መብትና ጥቅሞችም 

ሇስራ መሪው ተፇፃሚ እንዱሆኑ የሚያዯርጉበት አግባብ መኖሩን በተግባር ይታያሌ፡፡ 

በሰ/መ/ቁጥር 84661 የተሰጠው የዚህ ችልት አስገዲጅ የሔግ ትርጉምም ይህንኑ የሚያሳይ ነው፡፡ 

የሥራ ዯንብ ዯግሞ የአሠሪውንና የሥራ መሪውን ግንኙነት የሚመሇከት ራሱን የቻሇ የውስጥ 

ዯንብ ካሇ ተፇጻሚ የሚሆንበትን አግባብ የሚመሇከት ሁኖ ዯንቡ በዴርጅቱ የሥራ ፀባይ የሥራ 

መሪዎች የሆኑትን ሠራተኞች ገሌጾ በመዯንገግ ያሊቸውን መብት፣ ግዳታና ሌዩ ጥቅም በስፊት 

እንዱገዛ አዴርጎ የሚዘጋጅ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ላሊውና የመጨረሻው የአሠሪና የሥራ መሪ 

ግንኙነት ሊይ ተፇጻሚ ሉሆን የሚችሇው የህግ ማዕቀፌ  በፌትሏ ብሓር ሔጉ ከአንቀጽ 2512 

እስከ 2593 ያለት "ስሇ ሥራ ውሌ በጠቅሊሊው" የተመሇከቱ ዴንጋጌዎችን የያዘው ነው፡፡ እነዚህ 

ዴንጋጌዎች የፌትሏ ብሓር ሔጉ በወጣበት ጊዜ ያለትን የሥራ ግንኙነቶች ሇማስተዲዯር የወጡ 

ሲሆኑ፣ በይዘታቸው የሥራ መሪ እንዲይገዛባቸው የሚከሇክሌ ዴንጋጌ ስሊሌያዙና ስሊሌተሻሩ 

የሥራ መሪን ግንኙነት እንዯሚገዙ ይታመናሌ፡፡  
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በዚህ ረገዴ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 21329 ጥቅምት 19 ቀን 2000 

ዒ.ም.፣ በሰበር መዝገብ ቁጥር 27704 ጥቅምት 5 ቀን 2000 ዒ.ም.፣ በሰበር መዝገብ ቁጥር 

15531 የካቲት 6 ቀን 1999 ዒ.ም.፣በሰበር መዝገብ ቁጥር 15815 ታኀሣሥ 10 ቀን 1998 

ዒ.ም. የተሰጡ አስዲጅ የሔግ ትርጉሞችን ሰጥቷሌ፡፡ 

የፌትሏ ብሓር ሔጉ የአሠሪና የሥራ መሪን ግንኙነት የሚገዛ ነው ከተባሇ ዯግሞ በሔጉ አግባብ 

የሚቀርቡ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያም ሆነ የፌሬ ነገር ክርክሮች እሌባት ማግኘት ያሇባቸው 

በዚሁ ሔግ አግባብ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ አመሌካች የ1ኛውን ተጠሪ 

ክፌያ በተመሇከተ ያቀረበው የይርጋና የክፌያ ግምት ክርክር ነው፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች 1ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ያነሳውን ይርጋን የሚመሇከት የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያ ማሇፈን ውሳኔው የሚያሳይ ቢሆንም  ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ሔግ 

ስሇመሇየቱ ግን የክርክሩ ሂዯት አሳይም፡፡ 1ኛ ተጠሪ በዚህ ሰበር ዯረጃ አጥብቀው የሚከራከሩትም 

አመሌካች የተጠሪውን የዯመወዝ ክፌያ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የሚከራከረው ሇጉዲዩ 

አግባብነት የላሇውን አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162(3) እና (4) ዴንገጌዎችን በመጥቀስ ነው 

በማሇት ነው፡፡ ይህም የሚያሳየው አመሌካች ይርጋ የሚሇውን ቃሌ በስር ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ አግባብነት አሇው በማሇት የጠቀሰው ግን አዋጅ ቁጥር 377/96 ስር 

የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን መሆኑን ነው፡፡  

በመሰረቱ በሔጉ በተጠቀሰው አግባብ ተከራካሪ ወገን የይርጋ መከራከሪያ ካነሳ ፌርዴ ቤቱ 

ተገቢውን ብይን መስጠት ያሇበት ሲሆን ተከራካሪ ወገን ክሱ በይርጋ እንዯሚቋረጥ ጠቅሶ 

ከመከራከር ውጪ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ሔግና ዴንጋጌን ሇይቶ እንዱከራከር በሔጉ ግዳታ 

ያሌተጣሇበት መሆኑን በስነ ስርዒት ሔጉ ስሇ አቤቱታ አጻጻፌ ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይዘት 

የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ዴርጅት የ1ኛ ተጠሪ ሇተሰራ ስራ ያሌተከፇሇ 

ዯመወዝ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት መከራከሩ እስከታወቀ ዴረስ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን 

ሔግ መሇየት የፌርዴ ቤቱ ኃሊፉነት በመሆኑ በዚህ ረገዴ 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክር 

አሌተቀበሌነውም፡፡ 

አመሌካች በዚህ ረገዴ የይርጋ ክርክሩን በሔጉ አግባብ ማንሳቱ ከተረጋገጠ ቀጥል መታየት 

ያሇበት የይርጋ ክርክሩ ተቀባይነት አሇው ወይስ የሇውም የሚሇው ጥያቄ ሲሆን ይህንኑ ጥያቄ 

ሇመመሇስ ዯግሞ አስቀዴሞ ሇጉዲዩ ገዥነት ያሇውን የሔግ ማእቀፌ መሇየትን ይጠይቃሌ፡፡ 

በዚሀም መሰረት ጉዲዩን ስንመሇከተው ከሊይ እንዯተገሇፀው የስራ መሪዎችን በተመሇከተ የተሇዬ 

ሔግ የላሇ ሲሆን በተግባር እየተሰራ ያሇው  በስራ ውሌ፣ በስራ ዯንብ ወይም በፌትሃ ብሓር 
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ሔጉ አግባብ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ በአመሌካችና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ ያሇውን ግንኘት የሚገዛ 

በመካካሊቸው የተዯረገ የስራ ውሌ ስምምነት ወይም እየተሰራበት ያሇ የስራ ዯንብ ስሇመኖሩ በግራ 

ቀኙ ክርክር አሌተገሇፀም፣ በበታች ፌርዴ ቤቶችም በዚህ ረገዴ የተረጋገጠ ነገር የሇም፡፡ እንዱህ 

ከሆነ ዯግሞ ጉዲዩ መገዛት ያሇበት በፌ/ብ/ሔጉ ከቁጥር 2512 እስከ 2593 ዴረስ በተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች አግባብ ነው፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ሲታዩ ዯግሞ የይርጋ ጊዜን በተመሇከተ አስፌረው 

አይገኙም፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዪ ቀጥተኛ ግንኙነት ያሇው ሔግ የይርጋ ጊዜውን ሇይቶ ያስቀመጠ 

ሁኖ አይታይም፡፡ ሆኖም አንዴን መብትና ግዳታ የሚጠብቅ ሌዩ ሔግ በይርጋ የማይታገዴ 

ስሇመሆኑ ሇይቶ እስካሊመሇከተ ዴረስ መብቱ ወይም ግዳታው የሚጠይቅበት የጊዜ ገዯብ በሌዩ 

ሔጉ ያሇመመሌከቱ ሇጉዲዩ ገዯብ የሇሽ የይርጋ ጊዜ ተቀምጦአሌ ብል ሇማሇፌ የሚያስችሌ 

ያሇመሆኑን ከይርጋ ሔግ ፅንሰ ሃሳብ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ጉዲዩን 

ስንመሇከተውም የተያዘው ጉዲይ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2512 እስከ 2593 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች 

ይገዛሌ ከተባሇ በእነዚህ ዴንጋጌዎች አግባብ የስራ መሪ የሚያቀርባቸው የመብት ጥያቄዎች 

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1677(1) እና 1845 ዴንጋጌዎች አግባብ በአስር አመት ጊዜ ሉታገዴ የሚገባው 

ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ይህንኑ ይዘን የተያዘውን ጉዲይ ስንመሇከትም የአስር አመት ጊዜ ያሊሇፇበት 

በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ  ከጥቅምት 01 ቀን 2005 ዒ/ም ጀምሮ ያሌተከፇሊቸው የአስራ ሶስት ወራት 

ዯመወዝ ብር 32,500.00 በይርጋ የሚታገዴ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

አመሌካች የ1ኛ ተጠሪ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 ዴንጋጌ አግባብ በስዴስት ወር ጊዜ 

እንዯተከፇሇ የሚቆጠር ነው በማሇት ይህንኑ ዴንጋጌ ሇጉዲዩ እንዯ ይርጋ ሔግና እንዯ ክፌያ 

ግምት ማስወሰጃ አዴርጎ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 እና 2024 ስር 

የተመሇተከቱት ዴንጋጌዎች የማስረጃ እንጂ የይርጋ ዯንቦች ያሇመሆናቸውን ይህ ሠበር ሰሚ 

ችልት በሰ/መ/ቁጥር 15493 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ በመሆኑ አመሌካች በዚህ 

ረገዴ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ እንዱሁም የስር ፌርዴ ቤት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 

2024(ሏ) ዴንጋጌ ሇጉዲዩ መጥቀሱም ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ይሌቁንም 

አንዴ የሥራ መሪ ሇሰራው ስራ ዯመወዝ መከፇለን ማስረጃ ሁኖ ሉቀርብ የሚገባው ማስረጃ 

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2593(1) በተመሇከተው አግባብ የሚቀርበው ዯረሰኝ ነው፡፡  በመሆኑም 1ኛ 

ተጠሪ ያቀረበው የዯመወዝ ክፌያ ጥያቄ አስር አመት ሳያሌፇበት የቀረበ በመሆኑ በይርጋ 

የሚታገዴበት አግባብ የላሇ ሲሆን አመሌካች ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ባሇው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 

2593(1) ዴንጋጌ አግባብም 1ኛ ተጠሪ የፇረሙበት የቀሪ ሂሳብ የመጨረሻ ዯረሰኝ በማቅረብ 

ዯመወዙ ሇተጠሪው ስሇመከፇለ ያስረዲበት አግባብ የላሇ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ 

ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇተጠሪ ብር 32,500.00 ያሌተከፇሇ ዯመወዝ እንዱከፌሌ መወሰኑ 

በውጤት ዯረጃ የሚነቀፌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 
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የመጨረሻውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ በአንዴ ሊይ ክስ ሉመሰርቱ 

የቻለት 1ኛ ተጠሪ በሙያው ሇስራው የኤላክትሪክ ኢንስቶላሽን ስራና በስራ መሪነቱ ስራ ሰርቶ 

ያሌተከፇሇውን ዯመወዝ አመሌካች እንዱከፇሇው ሲሆን 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ በውሌ መነሻ 

ሇአመሌካች ዴርጅት የገጠሙሊቸውን ሁሇት በር መሰረት አዴርገው መሆኑን የክርክሩ ሂዯት 

ያሳያሌ፡፡ የተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ መሰረት ያዯረገው ከአመሌካች ጋር በተናጠሌ ያዯረጓቸውን 

የተሇያዩ ውልችን መሆኑ ግሌፅ ሲሆን አመሌካች ከተጠሪዎች ከነበረው ግንኙነት አንጻር ክሱ 

በአንዴ ሊይ መቅረቡ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 35 (1) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ እንዱሁም ከፌትሒ 

ብሓር ስነ ስርዒት ሔጉ መሰረታዊ አሊማ አንጻር ሲታይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ያሇበት ነው 

ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሲጠቃሇሇም የበታች ፌርዴ ቤቶች የተጠሪዎችን ክስ አንዴ ሊይ በመቀበሌ አመሌካችን 

እንዯተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ ሇይተው መወሰናቸው በውጤት ዯረጃ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 

ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

                                 ው ሳ ኔ 

1. በመቐላ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 10912 በ30/04/2007 ዒ/ም ተሰጥቶ በመቐላ 

ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 16742 በ14/07/2007 ዒ/ም፣ በክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 74550 በ14/08/2007 ዒ/ም የፀናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. 1ኛ ተጠሪ ከጥቅምት 01 ቀን 2005 እስከ ህዲር 30 ቀን 2006 ዒ/ም የስራ መሪ ነበሩ 

ተብል የተወሰነው ፌሬ ነገሩ በሔጉ አግባብ ተጣርቶና በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 

3(2(ሏ) ስር የተመሇከቱት መመዘኛዎች መሰረት ተዯርጎ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የስራ መሪን በሚመሇከት የተሇዬ የሔግ ማእቀፌ ስሇላሇ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ካሇው 

የፌትሃ ብሓር ሔጉ ስንነሳ የስራ መሪ የመብት ጥያቄ ሊይ ተፇፃሚነት ሉኖረው 

የሚገባው የይርጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1677(1) እና 1845 ዴንጋጌዎች አግባብ የአስር 

አመት የይርጋ ጊዜ ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2023 እና 2024 ያለት ዴንጋጌዎች የይርጋ ዴንጋጌዎች ሳይሆኑ 

የክፌያ ግምት የሚወሰዴባቸው በመሆኑና ሇስራ መሪ ዯመወዝ ጥያቄም አግባብነት 

የላሊቸው በመሆኑ ሇተያዘው ጉዲይ ተፇፃሚነት የሊቸውም ብሇናሌ፡፡ 
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5. ተጠሪዎች ክሳቸውን በአንዴ ሊይ ማቅረባቸው ተገቢ ነው፣ አመሌካች ሇተጠሪዎች 

እንዱከፌሌ የተወሰነው የገንዘብ መጠንም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መሰረት ያዯረገ 

ነው ብሇናሌ፡፡ 

6. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

             መዝገቡ ተዘግቶአሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 117070 

ጥቅምት 22 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

           ሙስጠፊ አህመዴ 

      ተፇሪ ገብሩ 

        አብርሃ መሰሇ       

        አብዬ ካሰሁን 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ወይንሸት በቀሇ ከጠበቃ ወይንሽት ከበዯ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ኦልምፒያኮስ ሄላኒክ አትላቲክስ ማህበር /ግሪክ ክሇብ / የቀረበ የሇም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታው  ምክንያት የሆነው ጉዲይ  የተጀመረው  በፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ነው፡፡ አመሌካች ባቀረቡት ክስ፤በተጠሪ ዴርጅት ከጥር 16/1990 ዒ.ም ጀምሮ እየሰሩ 

እንዯሚገኙ ይሰሩት ከነበረው ተጨማሪ ስራ ዯርበው እንዱሰሩ በተዯረገ ጊዜ የዯመወዝ ማሻሻያ 

እንዱዯረግሊቸው ጠይቀው በዚሁ መሰረት ከነሏሴ 1 ቀን 1995 ዒ.ም ጀምሮ ዯመወዛቸው 

ተሻሽል ያገኙት ከነበረው በተጨማሪ በየወሩ ከሚገኘው አጠቃሊይ የመጠጥና የምግብ ሽያጭ ገቢ 

ሊይ 3% /ሶስት በመቶ/ የዯመወዝ አካሌ ሆኖ እንዱከፇሌ ወስኗሌ፡፡ በዚሁ ውሳኔ መሰረት ከነሏሴ 

11 ቀን 1995 ዒ.ም ጀምሮ እስከ ነሏሴ 2006 ዒ.ም ሇ11 ዒመታት እየተከፇሊቸው ሲሆን 

ምክንያቱ ባሌተወቀ ከ3% /ሶስት በመቶ/ ቀንሶ 1% /አንዴ በመቶ/ ብቻ እንዱከፇሌ በውሳኔ 

ያሳወቃቸው ስሇሆነ ከነሏሴ 1 ቀን 2006 ዒ.ም እስከ ህዲር 2007 ዒ.ም በጠቅሊሊ 95,445.95 

/ዘጠና አምስት ሺ አራት መቶ አርባ አምስት ከዘጠና አምስት ሳንቲም እንዱሁም ከታህሳስ 2007 

ዒ.ም ጀምሮ ዯመወዛቸውን 2% ኮሚሽን ክፌያውን አካቶ እንዱከፌሌ ውሳኔ ይሰጥሌኝ በማሇት 

ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በከተከሳሽነት ቀርበው አመሌካች የመጠጥና ምግብ ሰራተኞችን 

የሚቆጣጠሩ ኃሊፉ ስሇሆኑ የስራ መሪ ናቸው ፌርዴ ቤቱ ስሌጣን የሇውም በማሇት መቃወሚያ 

አቅርበዋሌ፡፡ በፌሬ ነገር ሊይም በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ አንቀጽ 53 መሰረት ኮሚሽን ዯመወዝ 

አይዯሇም ስሇሆነም ተጠሪ ከመጠጥና ከምግብ ሽያጭ የሚገኘው ገቢ 3% /ሶስት በመቶ/ 
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በፌቃዯኝነት ቢወስንም እንዯ አስፇሊጊነቱ ዯግሞ 1% /አንዴ በመቶ/ እንዱከፇሊቸው መወሰኑ 

እንዯ ጥፊት ተቆጥሮ ኮሚሽን እንዯ ዯመወዝ ይቆጠርሌኝ በማሇት የቀረበው ክስ ተቀባይነት 

የሇውም በማሇት መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም መቃወሚያውን በብይን ወዴቅ በማዴረግ 

አመሌካች የኮሚሽን ክፌያን እንዯ ዯመወዝ በመቁጠር ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም 

በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡  

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በሚሌ ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር 

እንዱቀርብ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ 

እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት 

ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም 

አመሌካች ከዯመወዛቸው በተጨማሪ 3% /ሶስት በመቶ/ ከጠቅሊሊው የምግብና የመጠጥ ሽያጭ 

እንዯሚከፇሊቸው በውሊቸው የተቀመጠውን ተጠሪው ይህንን ገንዘብ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ 

አይገባም? የሚሇውን ምሊሽ ማግኘት ያሇበት ነጥብ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

ከተጠሪው ነሏሴ 11 ቀን 1995 ዒ.ም ሇአመሌካች የተፃፇ ዯብዲቤ ይዘት መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

ስሇ ዯመወዝ ማሻሻያ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ስሇ ስራዎት ሁኔታ የክሇቡ ኮሚቴ አባሊት 

ተወያይተን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ ታታሪ ሰራተኛ መሆንዎ እና በሙለ ፌሊጎት ስራዎትን 

የሚያከብሩ መሆኑን በመገንዘብ ከመስከረም 1995 ጀምሮ የክሇቡ ተቆጣጣሪ እና ዋና ገንዘብ ያዥ 

መሆኖትን እና እንዱሁም ከአጠቃሊይ የምግብና የመጠጥ ሽያጭ ሊይ ኮሚሽን የዯመወዝዎ አካሌ 

ሆኖ እንዱከፇልት ወስነናሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች የጠየቁት የዯመወዝ ጭማሪ ነው፡፡ ተጠሪም 

ጥያቄቸው መሰረት በማዴረግ ከምግብና የመጠጥ ሽያጭ 3% /ሶስት በመቶ/ ከሚሽን የዯመወዝ 

አካሌ እንዯሆነ በሚገሌፅ ነው የፃፇሊቸው፡፡ አመሌካችም ያቀረቡት የዯመወዝ ጭማሪ ምሊሽ 

በማገነኘቱ ተስማምተው ሇ11 አመታት በዚሁ ስምምነት እየተከፇሊቸው እንዯነበረና መጠኑም 

በግራ ቀኙ ያሌተካደ ፌሬ ጉዲዮች ናቸው፡፡  

ከጅምሩ የአመሌካች ጥያቄ የዯመወዝ ጭማሪ እንጂ ኮሚሽን እንዱከፇሊቸው ያሌነበረ መሆኑን 

የዯብዲቤው ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ ከምግብና መጠጥ ሽያጭ ከሚገኝ ገቢ 3% /ሶስት በመቶ/ 

የዯመወዛቸው አካሌ መሆኑ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ ኮሚሽን ስሇሆነ በፌቃዴኝነት 

ያዯረኩትን በፇሇጉሁት ጊዜ ሁኔታዎች እየታየ የሚሰጥ እንጂ እንዯ ዯመወዝ በመቁጠር ሉጠየቅ 

አይገባም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም፡፡ ምክንያቱ ሇአመሌካች የተዯረገው 
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ጭማሪ በተጠሪ ተነሳሽነት ሳይሆን አመሌካች ባቀረቡት የዯመወዝ ማሻሻያ ጥያቄ መሆኑ ከሊይ 

በተገሇፀው መሰረት የተረጋገጠ ነው፡፡ በግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች ተስማምተውበት ሇ11 

ዒመታት የዯመወዝ አካሌ አዴርገው ተግባራዊ ያዯረጉትን ኮሚሽን ነው የዯመወዝ አካሌ 

አይዯሇም በማሇት በተጠሪ የሚቀርበው ክርክር ተቀበይነት የሇውም፡፡   

በአጠቃሊይ ተጠሪ በግሌፅ የዯመወዝ አካሌ አዴርጎ ሇአመሌካች ከምግብና ከመጠጥ ሽያጭ ገቢ 

3% /ሶስት በመቶ/ እየከፇሊቸው የነበረው ኮሚሽን ስሇሆነ ወዯ 1% /አንዴ በመቶ/ መቀነሱ 

ከስምምነታቸው ውጪ ሆኖ እያሇ፤የስር ፌርዴ ቤቶች የሚከፇሇው መዯበኛ ዯመወዝ አሇ በአሰሪና 

ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 53/2/መ/ ኮሚሽን እንዯ ዯመወዝ አይቆጠርም፤ዯመወዝ 

የሚያስብሌ መዯምዯሚያ ሊይ አያዯርስም ሲሌ መወሰኑ በበቂ የህግ ምክንያት ያሌተዯገፇ 

በመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 17578 ጥር 26 ቀን 2007 ዒ.ም 

በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 156579 ሰኔ 

4 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከተጠሪ ዴርጅት ከምግብና ከመጠጥ ሽያጭ ከሚገኘው ገቢ 3% /ሶስት በመቶ/  ኮሚሽን 

በስምምነታቸው መሰረት የአመሌካች ዯመወዝ አካሌ በመሆኑ ተጠሪ ብቻውን ሉቀንስ 

አይገባም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ከነሏሴ ወር 2006 ዒ.ም ብር 23,907.19፤ ከመስከረም 2007 

ዒ.ም 25,762.38፤ከጥቅምት 2007 ዒ.ም ብር 25,612.60፤ከህዲር 2007 ዒ.ም ብር 

20,165.73 በጠቅሊሊ 95,445.95 /ዘጠን አራት ሺ አራት መቶ አርባ አምስት ከ0.95/100 

/እንዱከፇሊቸው እንዱሁም ከታህሳስ 2007 ዒ.ም ጀምሮ ወዯፉት የተቀነሰውን 2% /ሁሇት 

በመቶ/ ኮሚሽን ክፌያውን ከዯመወዛቸው አካቶ ሇአመሌካች እንዱከፌሌ ወስነናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን 

ይቻለ ብሇናሌ፡፡    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡   

ሩ/ሇ    
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ፌትሏብሓር  

ሥነ-ሥርዒት 
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የሰ/መ/ቁ. 103478                                                          

ታህሳስ 18 ቀን 2008 ዒ/ም 

ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

     ዒሉ መሏመዴ 

     ተኽሉት ይመሰሌ 

     እንዲሻው አዲነ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አቶ ኤሌያስ ተፇራ - ጠበቃ ዲንኤሌ ፀጋዬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አንዋር ሁሴን - ቀረቡ 

                  መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የተጀመረው በተጠሪ ከሣሽነት አመሌካች ሇተጠሪ ፇርመው የሰጡትን ቼክ  

ተጠሪ ቼኩን እንዱከፌሊቸው ባንክ ሲያቀርቡ ቼኩ ሳይከፇሌ በመመሇሱ ምክንያት ብር 

500,000.00 (አምስት መቶ ሺህ) ከነ ሔጋዊ ወሇደ እና ላልች ተያያዥ ወጪዎች ጋር 

በአመሌካች እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ተጠሪ በተፊጠነ ስነ ስርዒት በፋዳራለ መጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 

አመሌካች በመቃወሚያነት በቼኩ የተመሇከተው ገንዘብ ሇተጠሪ የተሰጠው ከተጠሪ ጋር 

በነበራቸው የኪራይ ውሌ ግንኙነት የተነሳ በሔገ ወጥ መንገዴ ተጠሪ ጫና ፇጥረው ቼኩን 

የወሰደ በመሆኑ ቼኩ እንዲይከፇሌ አመሌካች ያሳገደ መሆኑን ገሌፀውና ይህንኑ ግንኙነት 

ሇማስረዲት እንዯሚችለ ገሌጸው በን/ሔ/ቁጥር 717 መሰረት ሇመቃወም የሚያስችሌ የመከሊከያ 

ማስረጃ ያሊቸው መሆኑን ጠቅሰው የቀረበውን ክስ ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሊቸው ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የአመሌካችን የማስፇቀጃ ጥያቄ መርምሮ አመሌካች የሚያቀርቡትን 

የመከሊከያ ማስረጃ መስማት አስፇሊጊ ሆኖ ማግኙቱን ገሌጾ የአመሌካችን የመከሊከያ መሌስ 

እንዱቀርብ የፇቀዯ ሲሆን በዚህም መሰረት አመሌካች መከሊከያ መሌሳቸውን በጽሐፌ 

አቅርበዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም የተጠሪ እናት የሆኑት ወ/ሮ ከዴጃ ሠዑዴ ከመንግስት የተከራዩትን 
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ቤት ሇአመሌካች ከ1997 ዒ/ም ጀምሮ አከራይተው አመሌካች የንግዴ ስራ ሲሰሩበት የቆየ 

መሆኑን፣ በኋሊም በመንግስት መመሪያ መሰረት ነጋዳዎች የንግዴ ፇቃዲቸውን ሇማሳዯስ ዲግም 

ምዝገባ እንዱያዯርጉ በሚዯረግበት ጊዜ የሚሰሩበት የንግዴ ቤት ከላሊ ሰው የተከራዩት ከሆነና 

አከራዩ በበኩለ ቤቱን ከመንግስት የተከራየው እንዯሆነ ከመንግስት ጋር ያዯረገውን የኪራይ 

ውሌ እንዱያቀርቡ በተጠየቁት መሰረት ተጠሪ ከመንግስት ጋር ያዯረገውን የኪራይ ውሌ 

እንዱያቀርቡ በተጠየቁት መስረት አመሌካች ተጠሪን ከመንግስት ጋር ያዯረጉትን የኪራይ ውሌ 

እንዱሰጡና ዲግም ምዝገባውን እንዱያካሂደ በሚጠይቅበት ወቅት ተጠሪ የእናታቸው ወኪሌ 

ሆነው ቤቱን ሇአመሌካች አከራይተው የነበሩ በመሆኑ ተጠሪ በማያውቁት መንገዴ አመሌካች 

ቤቱን በስማቸው ሇማዛወር የሚያዯርጉት ጥረት ነው በሚሌ ምክንያት የኪራይ ውለን 

አመሌካች እንዱሰጣቸው ከፇሇጉ አመሌካች ቼክ ፇርመው ሇተጠሪ እንዱሰጡ፣ያሇዚያ የኪራይ 

ውለን እንዯማይሰጧቸውና ቤቱንም ታስረክባሇህ ወይም ሇቀህ ትወጣሇህ በማሇታቸው ምክንያት 

አመሌካች ቼኩን ፇርመው ሇተጠሪ የሰጡ መሆኑን በመዘርዘር ተጠሪ በሔገ ወጥ መሌኩ 

የራሳቸው ባሌሆነ የመንግስት ቤት የማይገባቸውን ብሌጽግና ሇማግኘት በማሰብ ላሊ ከቤት 

ኪራይ ውሌ ውጪ ምንም ግንኙነት ከአመሌካች ጋር ሳይኖራቸው አጋጣሚውን በመጠቀምና 

ጫና በማሳዯር በአመሌካች የተፇረመ ቼክ ነው በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆንሊቸው 

ተከራክረዋሌ፡፡ ይህንኑ ሇማስረዲትም አለኝ ያሎቸውን የሰው ምስክሮች ቆጥረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ 

ቤትም በአመሌካች የተቆጠሩት የሠው ምስክሮች ሇጉዲዩ አግባብነት የሊቸውም በሚሌ ምክንያት 

አሌፍ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ከሰማ በኃሊ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ 

በማዴረግ ብር 500,000.00( አምስት መቶ ሺህ ብር) ቼኩ ሇክፌያ ከቀረበበት ከመጋቢት 18 ቀን 

2004 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ከመቶ ሔጋዊ ወሇዴ(9%)፣ ከመቶ 1/3ኛ እንዱከፌለና 

ተጠሪ የወጪና ኪሳራ ዝርዝር ማቅረብ መብታቸውን በመጠበቅ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 

ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተስርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ  የሰበር አቤቱታ 

የቀረበውም በዚሁ ነው፡፡ የአመሌከች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የስር ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን የመከሊከያ ማስፇቀጃ ጥያቄውን ከተቀበሇ በኋሊ ሔጋዊ ባሌሆኑ ምክንያቶችና 

የን/ሔ/ቁጥር 717 ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ አስገዲጅነት ካሊው የሰበሩ ውሳኔ ጋር ባግባቡ 

ሳያገናዝብ በአመሌካች የተቆጠሩትን የሠው ምስክሮችን ሳይሰማ ምንም ግንኙነት ሳይኖር 

ሇተጠሪ አከራካሪው ገንዘብ እንዱከፇሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ባሇመሆኑ ተሸሮ 

የአመሌካች ማስረጃዎች ተሰምተው በጉዲዩ ሊይ ተገቢው ዲኝነት እንዱሰጥ የሥር ፌርዴ ቤት 

ይታዘዝ ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የበታች ፌርዴ 

ቤቶች ሇን/ሔ/ቁጥር 717 አፇጻጸም የሰጡትን ትርጓሜ አግባብነት ሇማየት ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር 
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ሰሚ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን  ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበውም ግራ ቀኙ 

በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ሇዚህ 

ችልት ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘው ጭብጥ አንፃርና በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 284 እና ተከታዮቹ 

ዴንጋጌዎች መሠረት በአጭር ሁኔታ በሚወሰኑ ክርክሮች ሊይ ስሇሚፇፀም ሥነ ሥርዒት በሔጉ 

የተመሇከቱ ሥርዒቶችን መሠረት በማዴረግ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡  

በመሠረቱ በአጭር ሥነ ሥርዒት ዲኝነት ታይቶ እንዱወሰን ክስ የሚቀርብበት ጊዜ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 285/1/ እንዯተመሇከተው ከሔጉ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ቁጥር 2 መሠረት 

ተከሣሽ የሆነው ሰው መጥሪያ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በአሥር ቀናት ጊዜ ውስጥ ቀርቦ ክሱን 

ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ፌ/ቤቱን ፇቃዴ እንዱጠይቅ መዯረግ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች 

ቼኩ ሇተጠሪ የተሰጠበት ምክንያት በኪራይ ውሌ ግንኙነት መሆኑንና ይኼው የኪራይ ውሌ 

በመንግስት በወጣው መመሪያ የተነሳ በአመሌካችና በተጠሪ ያሇመግባባት ፇጥሮ በዚሁ ምክንያት 

ቼኩን ባሌተገባ መንገዴና ሁኔታ ሇተጠሪ ፇርመው የሰጡ መሆኑን በመጥቀስ ሇመከሊከሌ 

እንዱፇቀዴሊቸው በቃሇ መሏሊ የጠየቁ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ ይህንኑ 

የአመሌካችን ምክንያት በመቀበሌም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የመከሊከያ መሌስ እንዱያቀርቡ 

ፇቅድሊቸው አመሌካች ሙለ የሆነ መከሊከያ መሌስና አለኝ የሚሎቸውን የሰው ምስክሮችን 

ቆጥረው የማስረጃ ዝርዝር መግሌጫ ያቀረቡ መሆኑን የሰበር አጣሪ ችልት የያዘው የስር ፌርዴ 

ዋና መዝገብ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ 

የተጠሪ ዋና ክርክር በቼኩ ሊይ ሏተታ ወይም ገዯብ የሇበትም የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ 

ሇቼኩ መሰጠት መሰረቱ አመሌካች ከተጠሪ እናት ጋር ያሊቸው የመንግስት ቤት ሊይ የተዯረገ 

የኪራይ ውሌ የሚሌ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ እናት መካከሌ የኪራይ ውሌ መኖሩ 

አሌተካዯም፡፡  ከአመሌካች ጋር የተጠሪ እናት ያዯረጉትን የኪራይ ግንኙነትን የሚያስተዲዴሩት 

ዯግሞ ወኪሊቸው የሆኑት የአሁኑ ተጠሪ መሆኑን አመሌካች ጠቅሰው የሚከራከሩ መሆኑን 

የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ እንዱሁም በአመሌካች በመከሊከያ ፇቃዴ መጠየቂያ ማመሌከቻ ሊይም 

ይህ ግንኙነት መኖሩ ተገሌጿሌ፡፡ ይህንኑ ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች 

መከሊከያ መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ አዴርጓሌ፡፡ ምንም እንኳን ቼክ እንዯ ገንዘብ ሇተሇያዩ ሰዎች 

በቀሊለ ሉተሊሇፌ የሚችሌ ባሔርይ ያሇው የገንዘብ ሰነዴ በመሆኑ ቼክ አከፊፇሌ ሊይ ማንኛውም 

መቃወሚያ ሉቀርብበት እንዯማይችሌ በንግዴ ሔጉ የተዯነገገ በመሆኑ ሔጉ ሇይቶ ባስቀመጣቸው 

ጉዲዮች ካሌሆነ በስተቀር የቼክ ክፌያ በማናቸውም ምክንያት ሉቆምና ሉታገዴ የማይችሌ መሆኑ 

አከራካሪ ያሇመሆኑን የን/ሔ/ቁጥር 717 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በምንመሇከትበት የምንረዲው 
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ጉዲይ ነው፡፡ ነገር ግን በባሇጉዲዮቹ መካከሌ ግሌጽ የሆኑ ሁኔታዎች ወይም ግንኙነቶች በተፇጠሩ 

ጊዜ ብቻ ይህን መቃወሚያ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌ በን/ሔ/ቁ. 717/1/ ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው 

ጉዲይ አመሌካች ይህን መሠረት በማዴረግ ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ያቀረበውን ጥያቄ ፌ/ቤቱ  

የተቀበሇው ሲሆን በኋሊ ግን በአመሌካች የተቆጠሩትን የሠው ምስክሮች ሇጉዲዩ አግባብነት 

የላሊቸው ናቸው በማሇት ሳይሰማ አሌፍ የቼክ ክርክር በመሆኑ ብቻ የቼክን ባህርይ መሠረት 

በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡፡ ሆኖም በዚህ የፇቃዴ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ አመሌካች መከሊከያ 

መሌስ እንዱያቀርብ ተዯርጎ መሌስና በሔግ አግባብ ምስክር ቆጥረው እያሇ ምስክሮች ሳይሰሙ 

ይኼው ታሌፍ የቼክ ባሔርይ ብቻ መሰረት ተዯርጎ ዲኝነት የሚሰጥበት አግባብ የላሇ መሆኑን 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 286፣ 291 እና 717 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ በአንዴ ሊይ በማንበብ 

የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ያቀረበው ምክንያት ፇቃዴ 

የሚያሰጥ መሆኑ እስከታመነ ዴረስ የቼክ ባህርይ መሰረት ተዯርጎ ምስክሮችን የማሰማት 

መብታቸው ሉታሇፌ የሚችሌበት ምክንያት መኖሩን ከክርክሩ ሂዯት ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ 

ከፇቃዴ በኋሊ ያሇው የፌሬ ነገር ክርክር ማስረጃ ተሰምቶ ሉነጥር የሚገባውና ሇጉዲዩ አግባብነት 

ያሇውን የማስረጃ ምዘና መርህ በመከተሌ የሚታይ ይሆናሌ እንጂ የተከሳሽን የመከሊከሌ መብት 

ወዯ ኃሊ በመመሇስ መብቱን ሇማጥበብ የሚያስችሌ አይሆንም፡፡ ከዚህ አኳያ አመሌካች ከተጠሪ 

ጋር የነበረውን የኪራይ ውሌ ግንኙነት መሠረት በማዴረግ ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴ ፌ/ቤቱን 

ጠይቆ ተቀባይነት ያገኘው ጉዲይ ማስረጃ ሳይሰማ ውዴቅ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 

ስሇሆነም በጉዲዩ የስር ፌ/ቤቱ በአጭር ሥነ ሥርዒት እንዱታይ የሚቀርቡ ክሶች አመራር 

ሥርዒትን ሳይሆን የቼክ ባሔርይን መሠረት በማዴረግ ውሣኔ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሱ አግባብ 

ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ምክንያቱም አመሌካች ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት 

በፌ/ቤቱ አግኝቶ የተጠየቀውን ገንዘብ ሊሇመክፇሌ በቂ ምክንያት መሆን አሇመሆኑ የሚታወቀው 

ፌ/ቤቱ ከአጭር ሥነ ሥርዒት ወዯ መዯበኛ የክርክር ሥነ ሥርዒት ውስጥ በመግባት ግራ ቀኙን 

በአግባቡ በማስረጃ ካከራከረ በኋሊ ነው፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ 

መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 125412 ጥር 29 ቀን 2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ 

በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 99239 ግንቦት 09 2006 ዒ/ም 

የጸናው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  
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2. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክሩን በመ/ቁጥር 125412 ቀጥል ግራ ቀኙን በመዯበኛ 

የክርክር ሥርዒት አከራክሮና ማስረጃ ሰምቶ ተገቢውንውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

343(1) መሠረት መሌሰናሌ፡፡ይጻፌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  

    መዝገቡን ዘግተናሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ  
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                                                              የሰ/መ/ቁ.109054 

  መጋቢት 26 ቀን 2008 ዒ.ም.  

 ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

           ሙስጠፊ አህመዴ 

      ተፇሪ ገብሩ 

         ሸምሱ ሲርጋጋ 

       ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- አቶ ነገሰ ግዛው  -ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ሑርጳ ቤኛ  - ቀርበዋሌ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አቶ ነገሰ ግዛው ጥር 15 ቀን 2007 ዒ.ም 

በተጻፇ አቤቱታ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 

187309 ጥር 14 ቀን 2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት በሰጡት ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የቀረበ 

ነው፡፡ ቅሬታውም በዋናው መዝገብ ቁጥር 21302 በቀን 9-4-2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በተሰጠው ውሳኔ አዋሳኙ ተጠቅሶ 1 ቀርጥ የመሬት ይዞታ እንዯሆነ በግሌጽ ተጠቅሶ የቀረበ 

ሲሆን ሁሇት ተኩሌ ቀርጥ መሬት እንዴፇጽም መታዘዙ ተገቢ ባሇመሆኑ ይታረምሌኝ የሚሌ 

ነው፡፡ 

በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 21780 የአሁን ተጠሪ ሂርጳ ቤኛ 

የአፇጻጸም ክስ አቅርቦ ፌ/ቤቱ የቀበላው መስተዲዴር የአፇጻጸም ተከሳሽ አቶ ነገሰ ግዛው 

ከመሬቱ ሊይ ባህር ዛፍቹን ሇማንሳት ፌቃዯኛ ስሊሌሆነ ከባህርዛፍቹ ጋር ሇአፇጻጸም ከሳሽ 

አስረክበናሌ፡፡ ባህርዛፍቹ 1 ዒመት የሞሊቸው ሆኖ በሁሇት ቀርጥ ተኩሌ መሬት ሊይ የሚገኝ 

መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ የአፇጻጸም ተከሳሽ ሇአ/ከሳሽ የተወሰነሇት መሬት አንዴ ጥማዴ ብቻ 

በመሆኑ ላሊውን መፇጸም አይገባኝም ሲሌ የአ/ከሳሽ ዯግሞ ክስ ያቀረብኩትና የተወሰነሌኝ 

የመሬት አዋሳኝ ይሄው የተፇጸመሌኝ መሬት በመሆኑ ባግባቡ የተፇጸመ ነው በማሇት 
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የተከራከሩትን መዝግቦ የካቲት 6 ቀን 2006 ዒ.ም. በሰጠው ትዕዛዝ የተሰጠው ውሳኔ 

የመሬቱን አዋሳኝና ስፊቱ በክሱ ውስጥ የተቀመጠው ነው በማሇት ስሇተወሰነ ሇአፇጻጸም ከሳሽ 

የተፇጸመሇት መሬት የተወሰነሇትን ነው በማሇት ወስዯን ውሳኔው ፌጻሜ ስሊገኘ መዝገቡን 

ዘግተነዋሌ ሲሌ አዟሌ፡፡ የአፇጻጸም/ ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት 

ይግባኝ አቅርቦ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 00164 ነሏሴ 22/2006 ዒ.ም 

በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ የስር ፌርዴ ቤት በዋናው ውሳኔ በመ.ቁጥር 21302 ታህሳስ 

9/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ የመሬቱ አዋሳኝ በምስራቅ አቶ ጣፊ ሀይለ እና 

አበራ ሃይለ በምዕራብ እና በሰሜን በአፇጻጸም ተከሳሽ እና በዯቡብ የመኪና መንገዴ ሲሆን 

አንዴ ቀርጥ መሬት ነው፡፡ ቀበላው በውሳኔ ውስጥ የተጠቀሰውን አዋሳኝ መሬት 2 ቀርጥ 

ተኩሌ ያስፇጸመ መሆኑን በሪፖርቱ ጠቅሷሌ፡፡ የመሬቱ አዋሳኝ በውሳኔ በተጠቀሰው አዋሳኝ 

ውስጥ ያሇው መሬት ሁለ በመሆኑ ይግባኝ ባይ ቅሬታ ካሇው በይግባኝ ማስተካከሌ ነበረበት 

እንጂ እንዯውሳኔው በመፇጸሙ ቅር የሚያሰኝ አይዯሇም ሲሌ የወረዲ ፌ/ቤትን ትዕዛዝ 

አጽንቷሌ፡፡ አ/ተከሳሽ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርቦ የኦሮሚያ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 187309 ጥር 14/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በሰጠው ትዕዛዝ የቀረበው አቤቱታ በስር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሳኔና ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇጸመበት ባሇመሆኑ አቤቱታ አያስቀርብም ሲሌ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች ይህን ትዕዛዝ በመቃወም ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች በዋናው 

ፌርዴ ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ የተወሰነባቸው አንዴ ቀርጥ መሬት መሆኑን የስር ፌ/ቤት 

በውሳኔው ሊይ ገሌጾ አመሌካች ሇተጠሪ ያስረከቡት ግን ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ መሆኑን የቀረበው 

ሪፖርት የሚያሳይ ሆኖ እያሇ ከፌርደ ውጪ አንዴ ቀርጥ ተኩሌ መሬት በተጨማሪ ማስረከብ 

የሇብኝም ሲሌ አመሌካች ያቀረበውን ቅሬታ የስር ፌ/ቤት ሳይቀበሇው የመቅረቱን አግባብነት 

ሇማጣራት ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ግንቦት 26/2007 

ዒ.ም. በተጻፇ መሌስ የወረዲ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች መብቱ ያሌሆነውን እና በአዋሳኝ 

የማንገናኝ ይዞታየን ይዞ ባህር ዛፌ መትከለ ተረጋግጦ ባህርዛፈን አንስቶ ይዞታዬን 

እንዱሇቅሌኝ በውሳኔው መሰረት የተፇፀመ በመሆኑ አቤቱታው ውዴቅ ይሁንሌኝ ሲሌ 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም ሰኔ 18/2007 ዒ.ም. በተፃፇ የመሌስ መሌስ አቤቱታውን በማጠናከር 

ተከራክሯሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው ፡ በዋናው 

መዝገብ ቁጥር 21302 የተሰጠው ውሳኔ አንዴ ቀርጥ መሬት አዋሳኙ ተጠቅሶ የአሁን 

አመሌካች ሇተጠሪ እንዱሇቅሇት የተወሰነ ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ ውሳኔ 

የተሰጠበት መሬት ስፊቱ አንዴ ቀርጥ መሬት ሆኖ እያሇ ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ መሬት ሇአሁን 

ተጠሪ መፇጸሙን በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤት በዋናው መዝገብ ውሳኔ ሲሰጥ አዋሳኙ ተጠቅሶ 
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የተወሰነ በመሆኑና አሁንም ሇተጠሪ (የአፇጻጸም ከሳሽ) የተፇጸመው በዚሁ አዋሳኙ 

በተጠቀሰው ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው መሬት በመሆኑ አፇጻጸሙ ተገቢ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ሇዚህ ውሳኔያቸው ዴምዲሜ ምክንያት ያዯረጉት የዋናው መዝገብ ቁጥር 21302 ውሳኔ 

የመሬት አዋሳኝን መሰረት በማዴረግ ብቻ እንዯሆነ ከተዯረገው ክርክር መረዲት የሚቻሌ ነው፡፡ 

ይሁንና በዋናው መዝገብ አንዴ ቀርጥ የመሬት ይዞታ ውሳኔ ተሰጥቶበት ከእጥፌ በሊይ ሁሇት 

ቀርጥ ተኩሌ መፇጸሙ የመሬቱ አዋሳኝ በአንዴ በኩሌ በዯቡብ አቅጣጫ የአፇጻጸም ተከሳሽ 

(የአሁን አመሌካች) የሚያዋስነው ሆኖ እያሇና በዚሁ አቅጣጫ ወዯ አመሌካች የመሬት ይዞታ 

ሉታሇፌ የሚችሌበት ሁኔታ ሉኖር ስሇሚችሌ የስር ፌ/ቤት በሚከተለት 1. ክርክር ስሊስነሳው 

የእርሻ መሬት አዋሳኝ እና መጠን ጉዲይ ተጠሪዋ ክሳቸውን ባቀረቡበት ጊዜ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 

224(2) መሰረት የሰጡት መግሇጫ ይዘት ምን እንዯሆነ 2. በአመሌካቹ መሌስ ሊይ የተሰጡት 

ትችት ምን እንዯ ሆነ፡ 3. ክርክር ስሊስነሳው የእርሻ መሬት አዋሳኝ እና መጠን ጉዲይ በስረ 

ነገሩ ፌርዴ ሊይ የተገሇጸው የውሳኔ ክፌሌ የተሟሊ ይዘት ምን እንዯሆነ 4. ተጠሪዋ ክስ 

ያቀረቡበት እና የስረነገሩ ፌርዴ ያረፇበት የእርሻ መሬት ይታወቅ የነበረው በቀርጥ በምን ያክሌ 

መጠን እንዯ ሆነ፡ ከተጠቀሱት ነጥቦች በመነሳት በስረነገሩ ፌርዴ ሊይ በተገሇጸው መጠን እና 

በአፇጻጸም ጊዜ በተሇካው መጠን መካከሌ ሌዩነት ሉከሰት የቻሇበት አጠቃሊይ ምክንያት ምን 

እንዯሆነ ተጣርቶና ተሇይቶ ከታወቀ በኃሊ መፇጸም ነበረበት፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት በዋናው 

መዝገብ ውሳኔ የተሰጠበት መሬት አንዴ ቀርጥ ሆኖ እያሇ ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ የሆነበት 

ምክንያት ሳይጣራ አዋሳኙን ብቻ መሰረት በማዴረግ የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ እና ውሳኔ 

የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 187309 ጥር 14/2007 ዒ.ም. 

በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ ፣ የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁ. 00164 

ነሏሴ 22/2006  

ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ የሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት 

በመ. ቁ. 21780 የካቲት 6/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት በዋናው መዝገብ ቁ. 21302 የተሰጠው ውሳኔ አንዴ ቀርጥ 

መሬት አዋሳኙ ተጠቅሶ ሇአሁን ተጠሪ አመሌካች እንዱሇቅሇት ተወስኖ እያሇ 

የተፇጸመው መሬት ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ የሆነበት ምክንያት ከሊይ በፌርደ ክፌሌ 

ከተራ ቁጥር አንዴ እስከ ተራ ቁጥር አራት የተጠቀሱትን እና ተያያዥ ነጥቦችን ከስረ 
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ነገሩ ፌርዴ ይዘት እና ጉዲዩ ከሚመሇከተው አካሌ ጭምር በማጣራት ውሳኔውን 

እንዱያስፇጽም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. የውሳኔው ቅጂ በዚህ ውሳኔ መሰረት እንዱከወን ሇሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት 

እንዱያውቁት ዯግሞ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እና ሇምዕራብ ሸዋ 

ዞን ከፌ/ፌ/ቤት ይሊክ፡፡ 

4. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ       
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                                                    የሰ/መ/ቁ.102141                                                                                                                   

.                                         መጋቢት 29 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                      ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

                            ሙስጠፊ አህመዴ 

                            ተፇሪ ገብሩ 

                            ሸምሱ ሲርጋጋ 

                            አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- አቶ አዯን ዩሱፌ ታኒ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አህመዴ አብደሊሂ ተረቢ - ጠበቃ ሽፇራው በሊይ  

                  መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የይዞታ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክሱ በቀረበበት የድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተከሳሽ 

የነበሩት የአሁኑ አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የተጠሪው አባት መሆኑ 

በተረጋገጠው ይዞታ ሊይ ሇገነቡት ቤት የቤቱን የዋጋ ግምት ብር 346,292 (ሶስት መቶ አርባ 

ስዴስት ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና ሁሇት) ወስዯው ቤቱን ከነይዞታው ከሳሽ ሇነበሩት የአሁኑ ተጠሪ 

ሇቀው እንዱያስረክቡ በድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር M/13/06 በ06/05/2006 

ዒ.ም. ተሰጥቶ በሶማላ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር 

ችልቶች እንዯቅዯም ተከተለ በመዝገብ ቁጥር 05-33/06 በ03/08/2006 ዒ.ም እና በመዝገብ 

ቁጥር 05-1-91/06 በ14/09/2006 ዒ.ም. የፀናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 

ተጠሪ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ አመሌካች የተጠሪ አባት ይዞታ በሆነው ቦታ ሊይ 

አሊግባብ ቤት መስራታቸውን የሚገሌጽ ሆኖ ይህንኑ ይዞታና ቤት ሇቀው እንዱያሰረክቡ ዲኝነት 

የተጠየቀበት ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ይዘቱ ከሊይ የተገሇፀውን ውሳኔ የሰጠው የአመሌካቹን መሌስ 

የመስጠት መብት አሌፍ የተጠሪውን ምስክሮች በመስማት እና ቀጥልም ክሱን ከሰማ እና 

አመሌካቹ በይዞታው ሊይ የገነቡት ቤት በባሇሙያዎች ተገምቶ እንዱቀርብ ካዯረገ በኃሊ መሆኑን 

የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 
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አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ተጠሪው ባድ መሬት በብር 

100,000 ገምተው ክስ ማቅረባቸውን፣የአመሌካች ተወካይ ከክርክሩ እንዱሰናበቱ ተዯርጎ 

አመሌካች መሌስ ሇማቅረብ በቂ ጊዜ ሳይሰጣቸው መሌስ አሊቀረቡም በሚሌ መሌስ የመስጠት 

መብታቸው የመታሇፈን፣በኋሊም ቀርበው  የቃሌ ክርክር  አዴርገዋሌ ተብል ማስረጃ የማቅረብ 

ዕዴሌ ሳይሰጣቸው የተጠሪ ምስክሮች ብቻ ተሰምተው አመሌካች ከ35 ዒመት በሊይ ሰርተው 

የሚኖሩበትን ቤት ሇተጠሪው እንዱሇቁ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመወሰኑን እና ውሳኔው 

በክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች የመፅናቱን አግባብነት ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በክርክሩ እሌባት ማግኘት 

የሚገባው ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካቹን 

መሌስ የመስጠት መብት አሌፍ የተጠሪውን ክርክር እና ማስረጃ ብቻ መሰረት አዴርጎ ውሳኔ 

መስጠቱ በስነ ስርዒት ሔጉ የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ መሆኑን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከዚሁ ነጥብ አንፃር መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ በተመሇከተው የድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

አመሌካች ሇቀረበባቸው ክስ መሌስ ይዘው እንዱቀርቡ በተሰጣቸው የ19/03/2006 ዒ.ም. ቀጠሮ 

አሌቀረቡም በሚሌ በ30/03/2006 ዒ.ም. በተጻፇ መጥሪያ መሌሳቸውን ይዘው እንዱቀርቡ 

ሇ02/04/2006 ዒ.ም. ተሇዋጭ ቀጠሮ የተሰጣቸው መሆኑን፣በዚህ ቀነ ቀጠሮ የአመሌካቿ ሌጅ 

እና ተወካይ የጽሁፌ መሌሳቸውን ይዘው የቀረቡ መሆኑን፣ይሁን እንጂ መሌሱ ስህተት አሇበት 

በሚሌ አስተካክሇው እንዱያቀርቡ በተነገራቸው መሰረት ሇመፇጸም ተወካይዋ ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ 

እና ችልቱንም ስሇሰዯቡ በአመሌካች የተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ተሰርዟሌ በሚሌ አመሌካች 

ራሳቸው መሌሳቸውን ይዘው እንዱቀርቡ ሇ04/04/2006 ዒ.ም. ተሇዋጭ ቀጠሮ የተሰጣቸው 

መሆኑን፣የአመሌካቹ የጽሁፌ መሌስ የመስጠት መብት የታሇፇውም አመሌካች በዚህ ቀነ ቀጠሮ 

ሳይቀርቡ በመቅረታቸው መሆኑን፣ከዚህ በኃሊ ፌርዴ ቤቱ በ05/04/2006 ዒ.ም. ክርክር 

ያስነሳውን ቤት እና ይዞታ በአካሌ ሄድ የተመሇከተ መሆኑን፣በ07/04/2006 ዒ.ም. የተጠሪውን 

ምስክሮች የሰማ መሆኑን እና በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዒት ሔግ ቁጥር 241 ዴንጋጌ መሰረት 

የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ተሰምቷሌ የተባሇውም ከሊይ የተመሇከተው ሂዯት ሁለ ከተከናወነ በኃሊ 

በመጨረሻ ሊይ በ15/04/2006 ዒ.ም. መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 

በመሰረቱ ተገቢው የውክሌና ስሌጣን የተሰጣቸው እስከሆነ ዴረስ የዋናው ባሇጉዲይ 

ባሇቤት፣ወንዴም፣እህት፣ሌጅ፣አባት፣አያት ስሇዋናው ባሇጉዲይ ሆነው በወኪሌነት ሇመከራከር፣ 
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ሇመሟጋትና ነገሩን ሇመከታተሌ የሚችለ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዒት ሔግ ቁጥር 

58 (ሀ) ስር የተመሇከተ ሲሆን የአመሌካች ሌጅም በዚሁ ስርዒት መሰረት ከአባታቸው 

በተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን መሰረት በ02/04/2006 ዒ.ም. ቀነ ቀጠሮ የጽሁፌ መሌስ ይዘው 

ቀርበው እንዯነበረ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ ገሌጿሌ፡፡መሌሱ ስህተት አሇበት ከመባለ 

በቀር ስህተቱ  ምን እንዯሆነ እና ስርዒቱን ጠብቆ የተሰጠ የመሌስ ይሻሻሌ ትዕዛዝ ስሇመኖሩ 

የመዝገቡ ግሌባጭ አያመሇክትም፡፡የአመሌካች ሌጅ ከክርክሩ እንዴትሰናበት የተዯረገው አባቷን 

ወክሊ ሇመከራከር የሚያስችሌ ተገቢ የውክሌና ስሌጣን ስሊሌነበራት ነው በማሇት ተጠሪው በሰበር 

መሌሳቸው ያቀረቡት ክርክር የመዘገቡን ግሌባጭ መሰረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ከሊይ እንዯተገሇጸው 

ፌርዴ ቤቱ ከክርክሩ ያሰናበታትም  ሇችልቱ ያሌተገባ ሥነ ምግባር አሳይታሇች በሚሌ እንጂ 

ይዛው የቀረበችው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ ጉዴሇት አሇበት በማሇት አይዯሇም፡፡  

በመሰረቱ የአመሌካቹ ተወካይ ሇችልቱ ተገቢ ያሌሆነ ስነ ምግባር አሳይተዋሌ የሚባሌ ከሆነ 

የችልቱን ክብር ሇማስጠበቅ ፌርዴ ቤቱ በሔግ አግባብ ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ ይችሌ የነበረ 

ከመሆኑ ውጪ አመሌካች ሇሌጃቸው የሰጡትን የውክሌና ስሌጣን ሇመሰረዝ ወይም ሇመሻር 

የሚያስችሌ ስሌጣን የሇውም፡፡በላሊ በኩሌ ፌርዴ ቤቱ ተገቢ ምክንያቶች ሲያጋጥሙት ምክንያቱን 

በማስፇር ዋናው ባሇጉዲይ እራሱ እንዱቀርብ ትዕዛዝ መስጠት የሚችሌ ስሇመሆኑ በስነ ስርዒት 

ሔጉ የተመሇከተ ቢሆንም በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ራሳቸው መሌሳቸውን አዘጋጅተው 

እንዱቀርቡ የተሰጣቸው የሁሇት ቀናት ጊዜ ብቻ ነው፡፡ይህ ጊዜ ዯግሞ ከተሇያዩ ሁኔታዎች 

አንጻር ሲታይ በቂ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም የአመሌካች ወኪሌ ያቀረቡት 

የጽሁፌ መሌስ ተቀባይነት ያጣበት በቂ እና ሔጋዊ ምክንያት  መኖሩ ባሌተገሇጸበት እና ስርዒቱን 

ጠብቆ የተሰጠ የመሌስ ይሻሻሌ ትዕዛዝ በላሇበት ሁኔታ፣ እንዱሁም አመሌካች እራሳቸው 

መሌሳቸውን አዘጋጅተው ማቅረብ እንዱችለ በቂ የሆነ ጊዜ እንዱሰጣቸው ባሌተዯረገበት ሁኔታ 

የአመሌካቹ የጽሁፌ መሌስ የመስጠት እና ማስረጃ የማሰማት መብት ታሌፍ የተጠሪውን ክርክር 

እና ማስረጃ ብቻ መሰረት አዴርጎ አመሌካቹን ሇክሱ ኃሊፉ የሚያዯርግ ውሳኔ መሰጠቱ በሥነ 

ሥርዒት ሔጉ የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ 

ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ከሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. በድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር M/13/06 በ06/05/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ 

በሶማላ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ችልቶች 

እንዯቅዯም ተከተለ በመዝገብ ቁጥር 05-33/06 በ03/08/2006 ዒ.ም እና በመዝገብ ቁጥር 

05-1-91/06 በ14/09/2006 ዒ.ም. የፀናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ 

ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካቹ ሇዯረሳቸው ክስ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 334 (1) ዴንጋጌ 

መሰረት ተገቢ ነው የሚለትን የጽሁፌ መሌስ እንዱያቀርቡ ካዯረገ በኃሊ በስነ ስርዒት 

ሔጉ የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት አዴርጎ የግራ ቀኙን አጠቃሊይ 

ክርክር እና ማስረጃ ጭምር መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩ 

በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 343 (1) መሰረት ሇድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት እንዱመሇስ ወስነናሌ፡፡ 

3. የውሳኔው ግሌባጭ ተገቢውን መፇጸም ያስችሇው ዘንዴ ሇድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት፣እንዱያውቀው ዯግሞ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡ 

4. በሶማላ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05-1-91/06 

የተሰጠው ፌርዴ አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ በዚህ መዝገብ በ04/13/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ 

የነበረው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

5. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

6. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሃ/ወ 
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የሰ/መ/ቁ. 114816 

ግንቦት 26 ቀን 2008 ዒ/ም 

ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

           ሙስጠፊ አህመዴ 

     ተፇሪ ገብሩ 

        ሸምሱ ሲርጋጋ 

       አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች ፡- ዲዊት በሇጠ የጠጠር አምራች ዴርጅት  -ጠበቃ እሸቱ አሰፊ  -ቀረቡ 

ተጠሪ፡-   አቶ አብደራዛቅ ሙሳ ኡስማን  -አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ 

ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ ህግ ከዯነገገው ውጭ አመሌካች የስራ ውላን አቋርጧሌ፤ 

ስሇሆነም ሇህገውጥ ስንበት በህጉ የተፇቀዯው ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ይከፇሇኝ በማሇት የክፌያ 

አይነቶችን ዘርዝሮ ዲኝነት ሲጠይቅ፤ የአሁን አመሌካች በበኩለ ተጠሪ ከነሀሴ 30 ቀን 2006 

ዒ.ም ጀምሮ በመዯዲ ከስራ የቀረ በመሆኑ የስራ ውለ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/ሇ/ 

ስር በተመሇከተው መሰረት እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ፡፡ ስሇዚህ ስንብቱ ህጋዊ ስሇሆነ ክፌያ ሌንጠየቅ 

አይገባም፡፡ የ25 ቀን የዒመት እረፌት እንከፌሊሇን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች ምስክሮቹን ሇማቅረብ በተያዘው ቀጠሮ 

ቀን ያሊቀረበ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 199/1/ መብቱ የታሇፇ መሆኑን በመግሇፅ፤ አመሌካች 

ያቀረበው ማስረጃ ስሇላሇ ስንብቱ ህገወጥ ነው በማሇት ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን በማስሊት በዴምሩ 

ብር 23,000 ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡   

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ቢያቀርብም ተቀባይነት ስሊሇገኘ በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡ 
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የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 17 ቀን 2007 ዒ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ 

የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 

ባጭሩ:- ማስረጃ የማሰማት መብት የታሇፇው በግሌፅ የተካዯ ፌሬ ነገር በማስረጃ ሳይነጥር 

አምነዋሌ ተብል ውሳኔ መሰጠቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተብል እንዱሻርሌን ወጪና ኪሳራ 

እንዱተካሌን የሚሌ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አብቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ታህሳስ 18 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ መሌስ አቅርበዋሌ ፡፡ 

አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡  

የአመሌካች ጥያቄ የማስረዲት መብት በማሇፌ በማስረጃ ሳይረጋገጥ ውሳኔ መሰጠቱ ተገቢ 

አይዯሇም የሚሌ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ ዯግሞ አመሌካች አዱስ ነገር በማቀረቡ ክሱ የሚከፌተው 

ተከሳሽ በመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተከሳሽ የማሰረዲት ኃሇፉነቱ ነው ማሇቱ የሚነቀፌ አይዯሇም 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን የተሰጣቸው የስር 

ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት የአሁኑ አመሌካች ምስክሮቹ እንዱያቀርብ በተያዘው ቀጠሮ 

አሇመቅረቡን ነው፡፡  

ክስን መክፇትና ሙግትን የመጀመር መብት የከሳሽ ነው፡፡ ነገር ግን ተከሳሹ ከሳሽ ያቀረበውን ክስ 

አምኖ ነገር ግን ሔግ ወይም ላሊ ፌሬ ነገር በመጥቀስ የቀረበብኝ ክስ ዋጋ የሇውም ብል 

የሚከራከር ከሆነ ሙግቱን የሚጀምረው ተከሳሹ እንዯሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 258/1/ ስር 

ተመሌክቷሌ፡፡ ከሳሽ በማስረጃ አቀራረብ ረገዴ ጀማሪ የሚሆነው ሁሌ ጊዜ እንዲሌሆነ የስነ 

ስርዒት ህጉ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ 

ወዯ ያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ በተጠሪ የቀረበው ክስ የስራ ስንብቱ ህገወጥ ነው የሚሌ ሲሆን 

አመሌካች ዯግሞ ከስራ ያሰናበተው መሆኑን በማመን ነገር ግን በተከታታይ የስራ ቀናት 

በመቅረቱ ስንብቱ ህገወጥ ሉባሌ አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ እዚህ ሊይ አመሌካች ተጠሪን ከስራ 

ማሰናበቱን ከተቀበሇ ፤ ሇሰንብቱ ምክንያት የሆነው የተጠሪ ጥፊት መሆኑን የማሰረዲት ሸከሙ 

የስር ተከሳሽ የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ ተጠሪ በተከታታይ የስራ ቀናት መቅረቱን ማረጋገጥ 

ያሇበት አመሌካች እንጂ ተጠሪ እንዱያስረዲ አይጠበቅም፡፡ አመሌካች ምስክሮቹን እንዱያቀርብ 

በተያዘው ቀጠሮ ባሇማቅረቡ የታሇፇበት መሆኑ ከስር መዝገብ ተመሌክቷሌ፡፡  
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ተጠሪ ከህግ ውጭ ከስራ ስሊሰናበተኝ ተገቢውን ክፌያ ይከፇሇኝ የሚሌ ክስ ያቀረበው አመሌካች 

ያሰናበተው መሆኑን አምኖ የተሰናበተው በተጠሪ ጥፊት መሆኑን ገሌፆ ስሇተከራከረ መጀመሪያ 

ማስረዲት ያሇበት አመሌካች ነው፡፡ ነገር ግን በአመሌካች ጉዴሇት ምክንያት ምስክሮቹን በማቅረብ 

ማስረዲት አሌቻሇም፡፡ በማስረጃ ያሌተዯገፇ የፌሬ ነገር ክርክር ረቺ ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇዚህ 

ከሊይ በተዘረዘሩ ምክንያቶች አመሌካች ማስረጃ ሳይሰሙ መወሰኑ አግባብ አይዯሇም ሲሌ 

ያቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ሲጠቃሇሌ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡  በዚሁ መሰረትም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.54094 ሚያዝያ 28 ቀን 2007 ዒ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ /ፌ/ቤት በመ/ቁ. 10627 ሰኔ 4 ቀን 2008 

ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/በ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በፋ/መ/ዯ/ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 57878 የተጀመረው አፇፃፀም ታግድ እንዱቆይ በዚህ 

ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነሰቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው አካሌ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

           መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 117754 

                                                          ሏምላ 8 ቀን 2008 ዒ.ም  

                          ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ 

                                 አሌማው ወላ 

                                 ዒሉ መሏመዴ  

                                 ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አክሰስ ሪሌ ስቴት (አ.ማ)     

ተጠሪ፡-    ጋቢ ኢንቨስትመንት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር     

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

  

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የይግባኝ መዝገብ በዴሀ ዯንብ እንዱከፇትሇት ያቀረበውን 

ማመሌከቻ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውዴቅ ያዯረገው በህግ 

አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አይቶ ሇመወሰን ነው፡፡ አመሌካች 

መጋቢት 5 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ የቃሇ መሃሊ ማመሌከቻ፡- 

- በዴርጅቱ ሠራተኞች፣ ቤት ገዥዎችና ላልች ባሇመብቶች በፌርዴ ቤት ክስ ቀርቦበት 

የፌርዴ ባሇዕዲ በመሆኑ፣ 

- ዴርጅቱ ማናቸውም የባንክ ሑሳብ እንዲይከፌትና እንዲያንቀሳቅስ ብሓራዊ ባንክ 

በሰጠው መመሪያ የታገዯ በመሆኑ፣ 

- ዴርጅቱ በሉዝና በላሊ መንገዴ የያዛቸውና ያሇማቸው መሬቶች ሊይ ማናቸውንም 

እንቅስቃሴ እንዲያዯርግ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና ማኔጅመንት 

ቢሮ በሰጠው መመሪያ የታገዯ በመሆኑ  

- ዴርጅቱ በስሙ ያለትን ንብረቶች እንዲይሸጥ እንዲያከራይና በዕዲ እንዲያሲዝ የሰነድች 

ምዝገባና ማረጋገጫ ጽ/ቤት በሰጠው መመሪያ የታገዯ በመሆኑ በአሁኑ ወቅት ዴርጅቱ 

ባሇበት ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ሇዲኝነት የሚከፌሇው ገንዘብ ስሇላሇ የዴርጅቱ 
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ሁኔታ ሲሻሻሌ የዲኝነቱን ገንዘብ የሚከፌሌ ሆኖ ሇጊዜው የይግባኝ መዝገቡ በዴሃ ዯንብ 

ተከፌቶ እንዱታይ ትዕዛዝ ይሰጥሌኝ የሚሌ ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡  

2. ተጠሪ በበኩለ ዴርጅቱ በውጭ ኦዱተር ተመርምሮ ካሇው ካፒታሌ 3/4ኛው የጠፊ መሆኑ 

አሌተረጋገጠም፡፡ አክሲዮን ማህበሩ በፌርዴ ቤት የኪሣራ ውሳኔ አሌተሰጠበትም፡፡ 

የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት በስሙ የላሇው መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ በአንፃሩ 

የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ዴርጅቱ በቂ የገንዘብ አቅም ያሇው መሆኑንና ሇቤት ገዥዎች 

ቤታቸውን አጠናቅቆ ሉያስረክባቸው እንዱችሌ የከፇለት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው የሚጠይቁ 

የቤቱ ገዥዎች ገንዘባቸው የሚመሇስሊቸው መሆኑን ግሌፅ የሆነ መግሇጫ ሰጥተዋሌ 

ስሇዚህ አክሲዮን ማህበሩ ዯሃ ነው ሇማሇት ስሇማይችሌ ይግባኙ በዴሃ ዯንብ ሉከፇትሇት 

አይገባም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡  

3. ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ አመሌካች ይግባኝ ባይ /አመሌካች/ 

ካሇው ካፒታሌ 3/4ኛው የጠፊ ስሇመሆኑ በገሇሌተኛ ባሇሙያ ተጣርቶ ያሌቀረበ በመሆኑ 

በዴሃ ዯንብ ይግባኙ እንዱከፇትሇት ያቀረበው ጥያቄ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት 

የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች ያሇኝን ንብረት ሽጬ ወይም አከራይቼ 

ሇዲኝነት እንዲሌከፌሌ በተሇያዩ አካሊት በተሰጠ የዕግዴ ትዕዛዝ ምክንያት የማሌችሌ መሆኔን 

በገሇፅኩበት ሁኔታ ፌትህ የማግኘት መብቴን የሚያሳጣ ብይን መሰጠቱ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚሌ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው መሆኑን በመዘርዘርና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ያቀረባቸውን መከራከሪያ ነጥቦች በማጠናከር መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡  

4. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 

ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የፌተሏ ብሓር ሥነ 

ሥርዒት ሔግ ቁጥር 467 የዲኝነት የሚከፌሇው ገንዘብ የላሇውና ሇማግኘት የማይችሌ ሰው 

በነፃ ፊይሌ ማስከፇት እንዯሚችሌ በንዐስ አንቀጽ 1 ዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች የይግባኝ መዝገብ 

በነፃ እንዱከፇትሇት ጥያቄ ያቀረበው ያሇውን ንብረት እንዲይሸጥ፣ እንዲይሇውጥና 

እንዲያከራይ በተሇያዩ የመንግስት አካሊት ሇጊዜው የተሊሇፈ የዕግዴ ትዕዛዞች ስሊለ ያሇኝን 

ሀብት ሸጬ የባንክ ሑሳቤን አንቀሳቅሼ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መክፇሌ የሚገባኝን 

የዲኝነት ገንዘብ ሇጊዜው ሊገኝ አሌቻሌኩም በማሇት ነው፡፡ ይህም በመንግስት አካሊት በተሰጠ 

ትዕዛዝ አመሌካች ያለትን የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች እንዲይሸጥ፣ 

እንዲይሇውጥ የባንክ ሑሳብ እንዲይከፌትና እንዲያንቀሳቅስ ተዯርጎ ከሆነ አመሌካች በንግዴ 

ህጉ መሠረት ¾ የነበረውን ካፒታሌ የተጠቀመ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የከሰረ መሆኑ 

ባይረጋገጥም በፌተሏ ብሓር ህግ ቁጥር 1793 (ሇ) መሠረት አመሌካች ከአቅሙ በሊይ 
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በሆነ የመንግስት አካሊት ንብረቱን እንዲያንቀሳቅስ በሰጡት ዕግዴና ጊዜያዊ ክሌከሊ ምክንያት 

ሇጊዜው ይግባኙን ሇማሳየት የዲኝነት የሚከፌሇው ገንዘብ የላሇ መሆኑ ከተረጋገጠ ንብረቱን 

መሸጥ መሇወጥ ሲፇቀዴሇት በቅዴሚያ የዲኝነት ክፌያውን የሚከፌሌ ሆኖ ሇጊዜው ይግባኙ 

በነፃ እንዱከፇትሇት ከመጠየቅ የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 467 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች እና 

የህገ መንግስቱ አንቀጽ 37(1) ዴንጋጌ ይዘት፡- አመሌካች አሇኝ የሚሇውን ንብረት 

እንዲሊንቀሳቅስ ታግድብኛሌ ከሚሇው ክርክር ጋር በማገናዘብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ከዚህ 

አንፃር ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች ከነበረው ካፒታሌ ¾ኛ መጠቀሙ ስሊሌተረጋገጠ 

በነፃ ዲኝነት ሉከፇትሇት አይገባም በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ከሊይ የጠቀስናቸውን 

የህግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

5. በላሊ በኩሌ አመሌካች ሇጊዜው ይግባኙን ሇማሳየት የሚከፌሇው የዲኝነት ገንዘብ ሇመክፇሌ 

የማያስችሇው በተሇያዩ ንብረቶች ሊይ የተሇያዩ የመንግስት አካሊት የሰጡት ዕግዴ 

ያሇመሆኑን የገሇፀውን ፌሬ ነገር ይግባኝ ሰሚው ችልት ዕውነትነት ያሇው መሆኑን 

በጭብጥነት በመያዝ ያሊጣራው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ይግባኝ ሰሚው 

ችልት፡- 

ሀ) የዴርጅቱ ሠራተኞች ገዥዎች የፌርዴ ባሇመብት በመሆናቸው በፌርዴ ቤት የታገዯ 

የአመሌካች ገንዘብና የሚንቀሳቀስንና የማይንቀሳቀስ ንብረት፣ 

ሇ) አክስዮን ማህበሩ የባንክ ሑሳብ እንዲያንቀሳቅስና እንዲይከፌት ከብሓራዊ ባንክ     

   ሇላልች ባንኮች የተሰጠ መመሪያና ዕግዴ ያሇ መሆኑን፣ 

ሏ) ዴርጅቱ በሑሳብና በላሊ መንገዴ የያዛቸውና ያሇማቸው መሬቶች ሊይ ማናቸውንም    

እንቅስቃሴ እንዲያዯርግ ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና ማኔጅመንት 

ቢሮ ሇላልች አካሊት የተሰጠ መመሪያና ዕግዴ ያሇ መሆኑንና  

   መ) ዴርጅቱ በስሙ ያለትን የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች እንዲይሸጥ፣ 

እንዲይሇውጥ፣ እንዲያከራይ፣ በዕዲ እንዲያሲዝ ከሰነድች ምዝገባና ማረጋገጫ ኤጀንስ 

የተሊሇፇ መመሪያና የተሰጠ ዕግዴ ያሇ ስሇመሆኑ አመሌካች ማስረጃውን እንዱያቀርብ 

በማዴርግና ተጠሪም የአመሌካችን ማስረጃ የሚያስተባቡለ ማስረጃዎች እንዱያቀርቡ 

በማዴረግ አመሌካች በፌተሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 1793 (ሇ) በንብረቶች ሊይ 

ባስተሊሇፇው ዕግዴና ጊዛዊ ክሌከሊ መሠረት ይግባኙን በማሳየት መክፇሌ የሚገባውን 

የዲኝነት ገንዘብ ሇጊዜው መክፇሌ የማይችሌበት ሁኔታ አሇ ወይስ የሇም የሚሇው 

ጭብጥ ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343 (1) መሠረት 

መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 112204 ሰኔ 29 

ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. ይግባኝ ሰሚው ችልት በዚህ ፌርዴ የተገሇፁትን ነጥቦች በማጣራት የይግባኝ መዝገቡ 

በነፃ ሉከፇት ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  

    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

    የ/ማ 
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የሰ/መ/ቁ. 115892  

ሏምላ 4 ቀን 2008ዒ.ም  

ዲኞች፡ አሌማው ወላ 

       ዒሉ መሏመዴ 

         ተኽሉት ይመስሌ 

       እንዲሻው አዲነ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ መሰረት አንዲርጌ  

ተጠሪዎች፡-  

1. አቶ ይበሌጣሌ ስመኝ  

2. ወ/ሮ ትርንጎ ስመኝ  

3. አቶ ታዯሰ ስመኝ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 እና 

ተከታይ ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ ያቀረበችውን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ 

ሇመቀበሌና ጉዲዩን በዲኝነት አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሇኝ የዲኝነት ስሌጣን የሇኝም 

በማሇት የሰጠውን ብይን የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማጽናቱ 

አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 

ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ አመሌካችና ላልች የፌርዴ መቃወሚያ 

ማመሌከቻ አቅራቢዎች፣ የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ያቀረቡት የዯቡብ ጎንዯር ዞን 

ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 13904 አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ከሳሽ ሶስተኛው 

ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረው መጋቢት 16 ቀን 2001ዒ.ም የሰጠውን ውሳኔና 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንን በማሻሻሌ የሰጠውን ፌርዴ 

በመቃወም ነው፡፡  
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2. በመዝገብ ቁ. 13904 አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ከሳሽ በመሆን ቀርበው ተከሳሽ (3ኛ 

ተጠሪ) የወሊጅ አባታችን አቶ ስመኝ ባይህ የውርስ ንብረት የሆነ ንብረት በመያዝ 

ጠቅሊሊ ግምቱ ብር 2,856.000 /ሁሇት ሚሉዮን ስምንት መቶ ሃምሳ ስዴስት ሺ ብር/ 

የወሰዯ በመሆኑ፣ ይህንን ገንዘብ ከነወሇደ ዴርሻችንን እንዱያካፌሇን ይወሰንሌን በማሇት 

ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተከሳሽ ያቀረቡትን ክስ በመቃወምና በመከሊከሌ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና 

ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ተከሳሹ (ሶስተኛ ተጠሪ) ግምቱ ብር 1,867,728 /አንዴ ሚሉዮን 

ስምንት መቶ ስሌሳ ሰባት ሺ ሰባት መቶ ሃያ ስምንት ብር/ የሟችን የውርስ ንብረት 

የያዙ በመሆኑ የከሳሾችን /አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪን/ ዴርሻ ከነወሇደ እንዱከፌሌ 

በማሇት መጋቢት 16 ቀን 2001 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

3. ሶስተኛ ተጠሪ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 13904 መጋቢት 16 ቀን 2001ዒ.ም 

የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ 

ይግባኝ ሰሚው ችልት የሶስተኛ ተጠሪንና የአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪን የይግባኝ ክርክር 

በይግባኝ መዝገብ ቁ. 24731 ከሰማ በኋሊ፣ የከሳሾች (የአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ) የውርስ 

ንብረት ክፌያ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት ሚያዚያ 11 ቀን 2002 ዒ.ም የዞኑ 

ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት 

በመዝገብ ቁ. 24731 ሚያዚያ 11 ቀን 2002ዒ.ም የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም አንዯኛና 

ሁሇተኛ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት የአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ የሰበር አመሌካች 

ሶስተኛ ተጠሪ የሠበር ተጠሪ በመሆን ያቀረቡትን ክርክር በሰበር መዝገብ ቁ. 09914 

ከሰማ በኋሊ ይግባኝ ሰሚው ችልት የአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች የውርስ ንብረት 

ሇመካፇሌ ያቀረቡት ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ሽሮ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ወዯ 

ፌሬ ጉዲዩ ገብቶ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ውሳኔ ይስጥበት በማሇት ጉዲዩን 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341(1) መሰረት መሌሶሇታሌ፡፡  

4. የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቀዯም ሲሌ ዘግቶት የነበረውን የይግባኝ 

መዝገብ ቁ. 24731 ካንቀሳቀሰ በኋሊ (የይግባኝ ባዩን/ ሶስተኛ ተጠሪንና) የመሌስ 

ሰጭዎችን /አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች/ ክርከር ከሰማ በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ይግባኝ ባዩ /ሶስተኛ ተጠሪ/ ሇመሌስ ሰጭዎች (አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ) ግምቱ ብር 

1,867,728 /አንዴ ሚሉዮን ስምንት መቶ ስሌሳ ሰባት ሺ ሰባት መቶ ሃያ ስምንት ብር/ 

ከሆነው የውርስ ንብረት ዴርሻቸውን ያካፌሊቸው በማሇት የሠጠውን የውሳኔ ክፌሌ 

አፅንቶ፣ ሶስተኛ ተጠሪ ወሇዴ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን 
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የውሳኔ ክፌሌ ብቻ በመሻር ሶስተኛ ተጠሪ የውርስ ንብረት ወሇዴ የመክፇሌ ግዳታ 

የሇበትም በማሇት በይግባኝ መዝገብ ቁ. 24731 ሚያዚያ 17 ቀን 2005 ዒ.ም በዋሇው 

ችልት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

5. ሶስተኛ ተጠሪ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁ. 24731 

ሚያዚያ 14 ቀን 2005 ዒ.ም የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ወሇዴን በተመሇከተ የሰጠውን ውሳኔ 

በማሻሻሌ የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር አጣሪ ችልት 

አቅርቦ፣ የክሌለ የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት ትእዛዝ 

ሰጥቷሌ፡፡ ሶስተኛ ተጠሪ የሰበር አቤቱታ ሇዚህ ሰበር ችልት አቅርቦ፣ ይኽ ሰበር ችልት 

በሰበር መዝገብ ቁ. 96715 የሶስተኛ ተጠሪንና /የአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች/ ክርክር 

ከሰማ በኋሊ የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 13904 መጋቢት 16 ቀን 

2001 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁ. 

24731 ሚያዚያ 14 ቀን 2005 ዒ.ም እንዯተሻሻሇ አፅንቶታሌ፡፡ አንዯኛና ሁሇተኛ 

ተጠሪዎች በበኩሊቸው ይግባኝ ሰሚው ችልት በመዝገብ ቁ. 24731 ሚያዚያ 14 ቀን 

2005 ዒ.ም የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

አቅርበው፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇኝም 

በማሇቱ አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች የሰበር አቤቱታ ሇዚህ ሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ 

ይህ ሰበር ችልት በአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች አመሌካችነት መነሻ በሰበር መዝገብ ቁ. 

98329 ከሰማ በኋሊ የአንዯኛና የሁሇተኛ ተጠሪ የሰበር አቤቱታ በሰበር ሇመታየት ብቁ 

አይዯሇም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

6. አመሌካችና በዚህ ክርክር ተሳታፉ ያሌሆኑት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ 

አቅራቢዎች የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ከሳሽ ሶስተኛ ተጠሪ 

ተከሳሽ ሆነው በተከራከሩበት በመዝገብ ቁ. 13904 መጋቢት 16 ቀን 2001 ዒ.ም ውሳኔ 

የሰጠበት የውርስ ንብረት ሊይ እኛም ዴርሻ ያሇን በመሆኑ ወዯ ክርክሩ ገብተን ዴርሻችን 

ተረጋግጦ እንዱወሰንሌን በማሇት ያመሇከቱ ሲሆን አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች 

የመቃወም አመሌካችዎች የውርስ ንብረት ዴርሻ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ የሚሌና 

ላልች መከራከሪያዎችን አቅርበዋሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በጉዲዩ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁ. 24731 ሚያዚያ 14 ቀን 2005 ዒ.ም የዞኑ 

ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ ውሳኔ የሰጠበት በመሆኑ የፌርዴ መቃወሚያ 

ማመሌከቻው መቅረብ ያሇበት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው በማሇት 

የአመሌካችንና የላልቹን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች 

ይህንን ብይን በመቃወም ያቀረበችውን የይግባኝ ቅሬታ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ 
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መዝገብ ቁ. 40822 ሰኔ 30 ቀን 2007 ዒ.ም አይቶ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት 

ሰርዞታሌ፡፡  

7. አመሌካች የሟች አቶ ስመኝ ባይህን የውርስ ንብረት በተመሇከተ የሟች ተተኪ ወራሽ 

የሆንኩት አመሌካች በክርክሩ ተሳታፉ ሳሌሆን፣ አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ከሳሽ 

ሶስተኛ ተጠሪ ተከሳሽ ሆነው ተከራክረው የውርሱን ንብረት እንዱካፇለ ውሳኔ የሰጠበት 

የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ወሇዴን 

በተመሇከተ ብቻ ከማሻሻሌ ውጭ የዞኑን ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ ስሇዚህ 

የፌርዴ መቃወሚያው መታየት የሚገባው የውርስ ንብረቱን በተመሇከተ አከራክሮ ውሳኔ 

ሇሰጠው ሇዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት መሆን ሲገባው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ስሌጣን የሇኝም 

በማሇት የሰጠው ብይን ስህተት አሇበት በማሇት ያመሇከተች ሲሆን ተጠሪዎች ጉዲዩ 

እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት ዴረስ ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበት 

መሆኑን ገሌጸው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩ የፌርዴ መቃወሚያ የማየት ስሌጣን 

የሇኝም በማሇት የሰጠው ብይን የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

8. ከሊይ በዝርዝር እንዯተገሇጸው፣ አመሌካች መብቴና ጥቅሜ በክርክሩ ተካፊይ ሳሌሆን 

ውሳኔ ተሰጥቶበታሌ የምትሇውን የሟች ስመኝ ባይህን የውርስ ንብረት በተመሇከተ 

የአንዯኛና የሁሇተኛ ተጠሪን ክስና ማስረጃ የሶስተኛ ተጠሪን የመከሊከያ መሌስና ማስረጃ 

ሰምቶና የሟች ውርስ ብር 1,867,728 /አንዴ ሚሉዮን ስምንት መቶ ስሌሳ ሰባት ሺ 

ሰባት መቶ ሃያ ስምንት ብር/ እንዯሆነ በመግሇጽ፣ ይንን ገንዘብ ከነ ወሇደ ሶስተኛ 

ተጠሪ ሇአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ ዴርሻቸውን እንዱያካፌሌ በማሇት ውሳኔ የሰጠው 

የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 13904 መጋቢት 16 ቀን 2001 ዒ.ም 

በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ የወሇዴ ክፌያን 

በተመሇከተ ካሌሆነ በስተቀር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 24731 ሚያዚያ 14 

ቀን 2005 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔም ሆነ ይህ የሰበር ችልት በመዝገብ ቁ. 96715 እና 

በሰበር መዝገብ ቁ. 98329 በሰጠው ውሳኔ አሌተሇወጠም፡፡  

9. ይህም የሚያሳየው አመሌካች አጠቃሊይ ግምቱ ብር 2,801,592 /ሁሇት ሚሉዮን 

ስምንት መቶ አንዴ ሺ አምስት መቶ ዘጠና ስምንት ብር/ በሆነው የሟች ስመኝ ባይህ 

የውርስ ንብረት ሊይ ዴርሻ እያሇኝ የክርክሩ ተሳታፉ ሳሌሆን መብትና ጥቅሜን የሚጎዲ 

ውሳኔ ተሰጥቶብኛሌ በማሇት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 

ውሳኔ የሰጠበት የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ይህንን ፌርዴ 

በመቃወም አመሌካች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት 

የምታቀርበውን የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ተቀብልና የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ 

ቀዯም ሲሌ የተሰጠውን ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 360(2) መሰረት የማፅናት፣ የማሻሻሌ፣ 
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የመሰረዝ ወይም የመሻር ስሌጣን ያሇው አመሌካች በውሳኔው መብትና ጥቅሜ ተነክቷሌ 

የምትሇው የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

አመሌካች የፌርዴ መቃወሚያዋን ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ታቅርብ በማሇት የሰጠው ውሳኔ በጉዲዩ በየዯረጃው ያለ ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ 

ይዘትና የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 358 እና ተከታይ ዴንጋጌዎችን ይዘትና ተግባራዊ አፇጻጸም 

ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ብይን በትእዛዝ ማፅናቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

 

ው ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 13904 ግንቦት 13 ቀን 2007 

ዒ.ም የሰጠው ብይንና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ 

ቁ. 40822 ሰኔ 30 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡  

2. የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የአመሌካች የፌርዴ መቃወሚያ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት ተቀብልና የግራቀኙን 

ክርክር ሰምቶ ውሳኔ የመስጠት ስሌጣን አሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. የዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የፌርዴ መቃወሚያና 

ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341 መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡  

4. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 

 

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 115963 

                                                          ሏምላ 8 ቀን 2008 ዒ.ም  

                            ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                                   ዒሉ መሏመዴ  

                                   ተኽሉት ይመሰሌ 

                                   እንዲሻው አዲነ 

                                   ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አቶ ኤሉያስ ታምራት - ጠበቃ መኮንን ኪዲነ ጋር - ቀረቡ     

ተጠሪ፡-    1. ወ/ሮ አስቴር መከተ - ቀረቡ  

          2. የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር ጽ/ቤት - አሌቀረቡም     

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት አመሌካች አጥር አስዯግፍ የገነባውን ግንባታ እንዱያፇርስና የፇጠረው ሁከት 

እንዱወገዴ በማሇት የሰጡት ውሣኔ በህግ አግባብ የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 

ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበችው ክስ ነው፡፡ አንዯኛ 

ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርባ ከአንዯኛ ተከሳሽ /አመሌካች/ ጋር ወሰንተኞች ነን፡፡ 

አንዯኛ ተከሳሽ ባሇሁሇት ፍቅ ህንፃ ሇመገንባት ከክፌለ አስተዲዯር የግንባታ ፇቃዴ ሲወስደ 

እኔም ስምምነቴን ተጠይቄ ከዴንበሩ 0.70 ሣንቲ ሜትር በመራቅ ህንፃውን እንዱገነባ 

ተስማምቸ ፉርሜያሇሁ፡፡ ሆኖም አንዯኛ ተከሳሽ የከሳሽን የአጥር ግንብ ግዴግዲ በማዴረግ 

የቤቱን ፌሳሽ ወዯ ከሳሽ እንዱፇስ በማዴረግ ግንባታ በመገንባት ጉዲት እያዯረሰብኝ ይገኛሌ፡፡ 

ስሇዚህ አንዯኛ ተከሳሽ በከሳሽ አጥር ግንብ ሊይ የገነባውን ግንባታ እንዱያፇርስና የፇጠረው 

ሁከት እንዱወገዴ ውሣኔ ይስጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርባሇች፡፡  

2. አመሌካች በበኩለ በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተከሳሽ በመሆን ቀርቦ ህንፃውን የገነባሁት 

በራሴ ይዞታና በተሰጠኝ የግንባታ ፇቃዴ መሠረት ነው፡፡ ከከሳሽ አጥር ሊይ የሰራሁት 
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ግንባታ የሇም፡፡ የከሳሽን ይዞታ አሌገፊሁም በከሳሽ ሊይ የፇጠርኩት ሁከት የሇም በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ ክርክራችንን ይዯግፈሌናሌ በማሇት በተሇያየ ጊዜ 

በቀዴሞው አሰራር ቀበላ 01/09 አስተዲዯር የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር የሚመሇከተው 

ክፌሌ የፃፊቸውን የተሇያየ ይዘት ያሊቸውን ዯብዲቤዎች በማስረጃነት የያዙ መሆኑን የሥር 

ፌርዴ ቤት በውሣኔው አስፌሮታሌ፡፡  

3. የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተከሳሽ ከተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ ውጭ ህንፃ በመሥራት በከሳሽ 

ይዞታ ሊይ ሁከት የፇጠረ መሆኑ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ትዕዛዝ ሰጥቶ የቂርቆስ ክፌሇ 

ከተማ የይዞታና አስተዲዯር የሽግግር ጊዜ ፕሮግራም ጽ/ቤት ሀምላ 8 ቀን 2005 ዒ.ም 

የባሇሙያዎች ቡዴን ከቦታው ዴረስ በመሊክ ባዯረገው ማጣራት አንዯኛ ተከሳሽ /አመሌካች/ 

በከሳሽ /አንዯኛ ተጠሪ/ ይዞታ ውስጥ አሌገቡም፡፡ አንዯኛ ተከሳሽ ከመንግስት ይዞታ 26 ካሬ 

ሜትር የገቡ መሆኑ ተረጋግጧሌ የሚሌ መግሇጫ ሇሥር ፌርዴ ቤት በመሊኩ አንዯኛ 

ተከሳሽ በከሳሽ ይዞታ ሊይ የፇጠረው ሁከት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

4. በዚህ ውሣኔ አንዯኛ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

አቅርባሇች፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የቂርቆስ ክፌሇ 

ከተማ የግንባታ ፇቃዴና ቁጥጥር ጽ/ቤት አጣርቶ ውጤቱን እንዱሌክ ትዕዛዝ ሰጥቶ ጥር 20 

ቀን 2006 ዒ.ም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የክፌሇ ከተማው ግንባታና ፇቃዴ ቁጥጥር ጽ/ቤት ሰኔ 

16 ቀን 2006 ዒ.ም በሰጠው መሌስ አመሌካች ከዋናው ቤት በስተጀርባ የገነባው ሰርቪስ 

ኳርተር በስተቀኝ ያሇው ግዴግዲ ገፅ በይግባኝ ባይና በመሌስ ሰጭ መካከሌ ባሇው አጥር ሊይ 

የተገነባ መሆኑን አይተናሌ የሚሌ የፅሐፌ መግሇጫ ሌኳሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ይህንን ማስረጃ መሠረት በማዴረግ አመሌካች በአጥሩ ሊይ የገነባውን ኳርተር ሰርቪስ ግንባታ 

ይፌረስ በአንዯኛ ተጠሪ ይዞታ ሊይ የፇጠረው ሁከት ይወገዴ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ 

ሰሚው ችልት የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማ በኃሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 

በዴምፅ ብሌጫ አጽንቶታሌ፡፡  

5. አመሌካችና ተጠሪ የተስማሙበት ሰነዴ ዋናው ህንፃ የሚገነባበትንና ከዋናው መንገዴ ጋር 

ተያይዞ የሚገኘውን አጥር እንጂ ሰርቪስ ክፌለ ተዯግፍ የተሰራበትን አጥር የሚመሇከት 

አይዯሇም፡፡ ሰርቪስ ክፌለ ተዯግፍ የተሰራበትን አጥር ያጠርኩት አመሌካች 1984 ዒ.ም 

ሲሆን የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር አስቀምጨበት እኖር ነበር፡፡ የውሃ ታንከሩን በማውረዴ 

ግንባታ አካሄጀበታሇሁ፡፡ ይህንን በተመሇከተ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበችው ክስ ሳይኖርና 

የአጥሩን ባሇቤት በተመሇከተ በጭብጥነት ተይዞ የግራ ቀኛችን ማስረጃ ተሰምቶ ውሣኔ 

አሌተሰጠም ስሇሆነም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪ ክስ ካቀረበበት ጭብጥ 

ውጭ በመውጣት የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 329 (1) በሚቃረን ሁኔታ የሰጠው ውሳኔ 
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መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ሰኔ 30 ቀን 

2007 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡ 

6. አንዯኛ ተጠሪ ጥር 23 ቀን 2008 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች በአጥሬ ሊይ ግንባታ የገነባ 

መሆኑን በመግሇፅ ክስ አቅርቤያሇሁ፡፡ አመሌካች ይህንን ክስ በግሌፅ ክድ ካሇመከራከሩም 

በሊይ የክፌሇ ከተማው የግንባታ ፇቃዴና ቁጥጥር ጽ/ቤት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ትዕዛዝ የባሇሙያ ቡዴን በመመዯብ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ አጥር ሊይ ግንባታ የፇጸመ 

መሆኑን ማረጋገጫ አቅርበዋሌ፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 

ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት 

ያሊነሳውን የአጥር ባሇሀብትነት ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ስሇዚህ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ 

ይዯረግሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥታሇች፡፡ በሥር ፌርዴ ቤትና ጉዲዩ በይግባኝ በሚታይበት ጊዜ 

ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት የታየው ሁሇተኛ ተጠሪ አመሌካች ከተሰጣቸው የግንባታ ፇቃዴ 

ውጭ የገነባ በመሆኑ የፇጠረው ሁከት እንዱወገዴ የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው በማሇት 

ጥር 23 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 12 ቀን 2008 ዒ.ም 

የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

7. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ 

የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክፌሇ ከተማው 

ባሇሙያዎች በተሇያየ ጊዜ እቦታው ዴረስ በመሄዴ አንዴ ጊዜ አመሌካች ግንባታውን የገነባው 

ተሻሽል በተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ መሠረት ነው የሚሌ መግሇጫ የሰጡ መሆኑንና በላሊ 

ጊዜ ዯግሞ አመሌካች ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ ህንፃውን በመሥራት ከአንዯኛ ተጠሪን መብት 

እንዯተጋፊ የሚገሌጽ መግሇጫ ያቀረቡ መሆኑን አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ 

ቤት ያቀረቧቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች ይዘትና ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ የይዞታ አስተዲዯርና የሽግግር ፕሮግራም ጽ/ቤት 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በባሇሙያ አጣርቶ እንዱሌክሇት በሰጠው 

ትዕዛዝ መሠረት የባሇሙያ ቡዴን መዴቤ አዴርጌዋሇሁ ባሇው ማጣራት አመሌካች የተጠሪን 

ይዞታ ያሌተጋፊ መሆኑን በመግሇጽ ሀምላ 8 ቀን 2005 ዒ.ም የፅሁፌ መግሇጫ ሰጥቷሌ፡፡ 

በአንፃሩ ጉዲዩ በይግባኝ በሚታይበት ጊዜ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጥር 20 ቀን 2006 

ዒ.ም በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት የባሇሙያ ቡዴን መዴቤ ጉዲዩን አጣርቻሇሁ በማሇት ሰኔ 16 

ቀን 2006 ዒ.ም የፅሐፌ መግሇጫ የሰጠው የቂርቆስ ክፌሇ ከተማ የግንባታ ፇቃዴና ቁጥጥር 

ጽ/ቤት አመሌካች የሰርቪስ ኳርተር የአንዯኛ ተጠሪን አጥር አስዯግፍ ገንብቷሌ የሚሌ 

መግሇጫ ያቀረበ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡  

8. ከዚህ አንፃር ሲታይ የክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት የአንዯኛ ተጠሪና የአመሌካችን 

አቤቱታ መነሻ በማዴረግ ባሇሙያ መዴበው ባዯረጉት ማጣራት የዯረሱበት መዯምዯሚያና 



78 
 

የሰጧቸው ዯብዲቤዎች ዕርስበርሳቸው የሚቃረን ይዘት ያሊቸው መሆናቸውን ከበታች ፌርዴ 

ቤቶች ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የክፌሇ ከተማው የአስተዲዯር አካሊት ሇፋዳራሌ 

መጀመሪያ ፌርዴ ቤት ሇሰጠው ትዕዛዝ የባሇሙያ ቡዴን መዴበውና አጣርተው ሀምላ 8 ቀን 

2005 ዒ.ም የሰጠው መግሇጫና በተመሣሣይ ጭብጥ ሊይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በሰጠው ትዕዛዝ መነሻ ከቦታው ዴረስ ሄዯው አጣርተዋሌ የተባለ ባሇሙያዎች ሰኔ 16 ቀን 

2006 ዒ.ም ያቀረቡት መግሇጫ ዕርስ በርሱ የሚቃረን ይዘት ያሇው መሆኑ ሥር ፌርዴ 

ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ከሰጠው ውሣኔ ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡  

9. የክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት በተሇያዩ ጊዜ የመዯቧቸው ባሇሙያዎች የተሇያየ ውጤት 

ያሇው ሙያዊ መግሇጫ የሚያቀርቡት በመጀመሪያ ዯረጃ የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ 

ሰሚው ፌርዴ ቤት በጭብጥነት ሉያዙና ሉጣሩ የሚገቡ የፌሬ ጉዲይና የህግ ጭብጦች 

ሣይመሰርቱና የባሇሙያዎች ቡዴን አጣርቶ መግሇጫ ሉያቀርብባቸው የሚገቡትን አከራካሪ 

ፌሬ ነገሮች ማሇትም፡-  

(ሀ) አመሌካች ከአንዯኛ ተጠሪ ይዞታ 70 ሣንቲ ሜትር ርቆ ሇመገንባት የተስማማው 

ባሇሁሇት ፍቅ ህንፃውን ብቻ ነው ወይስ ሰርቪስ ቤቱን ከአጥሩ 70 ሣንቲ ሜትር ርቆ 

ሇመገንባት ተስማምቷሌ? ወይስ አሌተስማማም?  

(ሇ) ሇአመሌካች የተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ ህጋዊ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ተጠንቶ ተሻሽሎሌ 

ወይስ አሌተሻሻሇም? 

(ሏ) አመሌካች በአንዯኛ ተጠሪ ከተገነባው አጥር ሊይ አስዯግፍ ሰርቪስ ቤት የማይሠራ 

መሆኑን ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር ተስማምቷሌ ቢባሌ አመሌካች ሰርቪስ ኳርተር አሰጠግቶ 

የገነባበትን የአጥር ክፌሌ የገነባችው አንዯኛ ተጠሪ ናት ወይስ አመሌካች? 

(መ) አመሌካች ሰርቪስ ኳርተሩ የተገነባበትን የአጥር ክፌሌ አመሌካች የገነባው መሆኑ 

ሲረጋገጥ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች አጥሩን አስዯግፍ የገነባውን ሰርቪስ ኳርተር 

እንዱያፇርስ ሇመጠየቅ የሚያስችሊት የህግ መሠረት አሇ ወይስ የሇም? 

(ሠ)  አመሌካች ሰርቪስ ኳርተሩን የገነባበትን የአጥር ክፌሌ የሠራችው አንዯኛ ተጠሪ 

መሆኗ ቢረጋገጥ አመሌካች አጥሩን አስዯግፍ የሠራውን ሰርቪስ ኳርተር 

እንዱያፇርስ አንዯኛ ተጠሪ ሇመጠየቅ የሚያስችሊት የህግ መሠረት አሇ ወይስ የሇም? 

(ረ)  አመሌካች ባከናወነው ግንባታ የአንዯኛ ተጠሪን መብትና ጥቅም የሚጎዲ ህገ ወጥ 

ተግባር በመፇፀም በአንዯኛ ተጠሪ ሊይ ጉዲት በማዴረስ የሁከት ዴርጊት ፇፅሟሌ 

ወይስ አሌፇፀመም?  

(ሰ)  በአጠቃሊይ አመሌካች ህጋዊ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ከተሰጠው የግንባታ ፇቃዴ ውጭ   

ፇፅሟሌ ወይስ አሌፇፀመም? አመሌካች ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ ገንብቷሌ ቢባሌ 

በዚህ ግንባታ አንዯኛ ተጠሪ መብትና ጥቅሟ ተነክቷሌ፡፡ ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ 
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በተሠራው ግንባታ የአንዯኛ ተጠሪ መብትና ጥቅም አሌተነካም ቢባሌ ውጤቱ ምን 

ይሆናሌ? ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ በተሠራው ግንባታ የአንዯኛ ተጠሪ መብትና ጥቅም 

ተነክቷሌ ቢባሌ ውጤቱ ምን ይሆናሌ? የሚለትን ጭብጦች በግሌፅ በመያዝ 

ባሇሙያዎች ቦታው ሄዯው በማጣራት በተሇያየ ጊዜ ሇአመሌካችና ሇአንዯኛ ተጠሪ 

በተሇያዩ የክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት የተሰጣቸውን ሰነዴ ማስረጃዎች ይዘት፡- 

አግባብነት ካሇው የግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥ አዋጆች ዯንቦችና መመሪያዎች መሠረት 

በማዴረግ አጣርተው እንዱያቀርቡ ግሌፅ ትዕዛዝ ባሇመስጠታቸው ሌዩነት የተፇጠረ 

መሆኑን ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሇክፌሇ ከተማው የይዞታ አስተዲዯር 

የሽግግር ጊዜ ፕሮግራም ጽ/ቤት ሀምላ 8 ቀን 2005 ዒ.ም በባሇሙያ አጣርቶ 

የሰጠውን መግሇጫና ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክፌሇ ከተማው የግንባታ 

ፇቃዴ አሰጣጥና ቁጥጥር ጽ/ቤት ባሇሙያ ቡዴን አጣርቶ ሰኔ 16 ቀን 2006 ዒ.ም 

በጽሁፌ የሰጠውን መግሇጫ ይዘት በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

10. ይህም የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በባሇሙያ ተጣርተው ሉቀርቡ 

የሚገባቸው አከራካሪ የፌሬ ጉዲይ ጭብጦች በግሌጽ ሣይመሰርቱና መጣራት የሚገባቸውን 

ፌሬ ጉዲዮች በውሌ ሣይሇዩና በግሌጽ ሣይዘረዝሩ ባሇሙያዎች አጣርተው ያቅርቡ የሚሌ 

ጥሌቅ ትዕዛዝ በመስጠታቸው ተቃራኒ ይዘት ያሊቸው ማስረጃዎች (Contradictory 

Evidence) ከክፌሇ ከተማው የተሇያዩ አካሊት በተሇያየ ጊዜ ቦታው ዴረስ ሄዯው አይተው 

የሰጡ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ 

አንቀጽ 246፣ አንቀጽ 247 እና አንቀጽ 248 መሠረት አከራካሪ ጉዲዮችንና ጭብጦችን 

በአግባቡ ሣይመሰርቱና ሣያጣሩ ውሣኔ በመስጠት መሠረታዊ የህግ ስህተት የፇፀሙ 

መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡  

11. ከሊይ ከተገሇጸው በተጨማሪ የክፌሇ ከተማው ባሇሙያዎች በተሇያየ ጊዜ ከቦታው ዴረስ 

በመሄዴና የሥር ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇሰጡት ትዕዛዝ ተቃራኒ 

ይዘት ያሇው አስተያየት ካቀረቡ ተቃራኒ ይዘት ካሊቸው አስተያየቶች አንዯኛውን ተቀብል 

ላሊውን ውዴቅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ግሌፅ መስፇርትና ምክንያት ሉኖር ይገባሌ፡፡ 

በተመሣሣይ የሙያ ብቃትና ሌምዴ ትይዩ የሆነ ሥሌጣን ያሊቸው የክፌሇ ከተማው 

የተሇያዩ አካሊትና ባሇሙያዎች አንዴ መሠረታዊ ፌሬ ጉዲይ ሊይ ያቀረቡት መግሇጫ ዕርስ 

በርሱ የሚቃረን ሆኖ ዕውነታውን ሇመሇየት የማያስችሌ በሚሆንበት ጊዜ ተቃራኒ 

መግሇጫውን ያየው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በክፌሇ ከተማው ካሇ ባሇሙያዎች የተሻሇ ዕውቀትና 

የሥራ ሌምዴ ባሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የሚመሇከተው ቢሮ ባሇሙያዎች 

ተጣርቶ እንዱቀርብና ዕውነታው እንዱረጋገጥ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 250 እና 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136 (1) መሠረት ትዕዛዝ ሣይሰጥ አንዯኛውን መግሇጫ ተቀብል 
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ላሊውን ዕውነት ነው ብል ውሣኔ ሇመስጠት የሚቻሌበት የህግ መሠረት የሇም፡፡ በመሆኑም 

የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ ያዩት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዚህ ፌርዴ ተራ ቁጥር 8 የተገሇፁት ጭብጦች 

በግሌጽ ሣይዙና እንዱጣሩ ሣያዯርጉና የክፌሇ ከተማው ባሇሙያዎች ከሰጡት ዕርስበርሱ 

የሚቃረን ሙያዊ ምስክርነትና መግሇጫ ዕውነታው የትኛው እንዯሆነ የተሻሇ ሙያ 

ዕውቀትና ሌምዴ ባሊቸው የአዱስ አበባ አስተዲዯር ባሇሙያዎች ተጣርቶ እንዱቀርብሊቸው 

ሣያዯርጉ የሰጡት ውሣኔ ከሊይ የገሇፅናቸውን የፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ አንቀጽ 

246፣ አንቀጽ 247፣ አንቀጽ 248 አንቀጽ 250 እና አንቀጽ 136 (1) ዴንጋጌዎች 

ያሌተከተሇ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 57471 ጥቅምት 18 ቀን 

2006 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 142629 

ጥቅምት 20 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 108027 ሚያዝያ 22 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 

ተሽሯሌ፡፡  

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 9 የተገሇፁትን 

ጭብጦች በመያዝና እነዚህ አከራካሪ የፌሬ ነገር ጭብጦች የአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የሚመሇከተው አካሌ የካበተ ዕውቀትና ሌምዴ ያሊቸው ባሇሙያዎች መዴቦ 

አጣርቶ ውጤቱን እንዱያሳውቀው በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136 (1) መሠረት በማዴረግና 

ዕውነታውን ሇማረጋገጥ ይጠቅማለ ያሊቸውን ሰነድች በማስቀረብና የምስክሮችን ቃሌ 

በመስማት ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343 (1) መሠረት መሌሰን 

ሌከንሇታሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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ሰ/መ/ቁ.101277 

                                             መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ/ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

          ተኽሉት ይመሰሌ 

      ቀነዒ ቂጣታ 

         ክፌሇጽዬን ማሞ 

        ጰውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ ተወካይ አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- ሚ/ር አቤቻንዴ ፖፖትሊሌ ሜታ ወራሽ ጠበቃ አቶ ታዯሰ መንገሻ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የጀመረው በፕራይቬታዜሽንና የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች 

ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ ያቀረቡት አቤቱታ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

በቀዴሞ ወረዲ 2 ቀበላ 11 በአሁኑ አራዲ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 1 የቤት ቁጥር 271 የሆነ የቡና 

ማጠቢያና ማከማቻ መጋዘን ከነቢሮዎቹ ከአዋጅ ውጭ ስሇተወሰዯብን ይመሇስሌን የሚሌ ነው፡፡ 

ኤጀንሲውም ጉዲዩን አጣርቶ በአዋጅ ቁጥር 110/87 አንቀጽ2(3) ዴንጋጌ መሰረት ከአዋጅ ውጭ 

በቀሊጤ የተወሰዯ ንብረት በሚሇው ትርጓሜ ስሇሚሸፇን አቤቱታ የቀረበበት መጋዘን ከነቢሮዎቹ 

በመርህ ዯረጃ እንዱመሇስሊቸው ሲወስን ንብረቱን ግን ተጠሪ የሚረከበው በተጨማሪነት ሇተሰሩት 

ክፌልች የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ በሚያቀርበው ወጪ መሰረት ክፌያውን ሲፇጽም ነው 

በማሇት መጋቢት 20 ቀን 2004 ዒ/ም ወስኗሌ፡፡ የኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተርም መጋቢት 28 ቀን 

2004 ዒ/ም የውሳኔውን ትክክሇኛነት አረጋግጦ ሇመንግሥት ቤቶች አጄንሲ ጽፎሌ፡፡ የመንግሥት 

ቤቶች አጄንሲ ይግባኝ ሇፕራይቤታይዜሽን ቦርዴ አቅርቦ ቦርደም  የአጄንሲውን ውሳኔ 

የሚያስሇውጥ ህጋዊ ምክንያት አሊገኘንም በማሇት ግንቦት 30 ቀን 2004 ዒ/ም አጽንቷሌ፡፡  

አመሌካች ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበው አቤቱታ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው የቤት ቁጥር 271 

የቡና ማጠቢያና ማከማቻ መጋዘን ከነቢሮዎቹ በአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሰው ከጥቅምት 1 ቀን 
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1972 ዒ/ም ጀምሮ እስካሁን ዴረስ ሇሸቀጦች ጅምሊ ንግዴ አስመጪ ዴርጅት /ጅንአዴ/በማከራየት 

አመሌካች እያስተዲዯረ የሚገኘውን ሇተጠሪ ይመሇስ በማሇት የተወሰነው ውሳኔ  መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ይታረምሌን የሚሌ ነው፡፡ 

የሰበር አቤቱታው ከተመረመረ በኌሊ የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች 

ተቆጣጣሪ ኤጀንሲም ሆነ ቦርደ አከራካሪውን ቤት ሇተጠሪ እንዱመሌስ የወሰኑት አመሌካች 

በከርክሩ ተጠርቶ በአግባቡ ተከራክሮ መሆን ያሇመሆኑን እና በቤቶች ኤጀንሲ ስር ሆኖ የቆዬው 

የዴርጅት ቤትና መጋዘን ሇተጠሪ ይመሇስ ተብል የተወሰነው በአግባቡ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 

193/92 አንቀጽ 7 አንጻር ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ ታህሳስ 24 

ቀን 2007 ዒ/ም የተጻፇ ተቃውሞና መሌስ ያቀረበ ሲሆን ተቃውሞውም የሰበር አቤቱታ 

ማቅረቢያ ጊዜ ያሇፇ በመሆኑ ክርክሩ ሉቀጥሌ አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇውን የውሳኔ ይዘት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር ከመመርመሩ 

በፉት የሰበር አቤቱታ ማቅረቢያ ጊዜ  አሌፎሌ ወይስ አሊሇፇም? የሚሇውን በቅዴሚያ 

ተመሌክተናሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፕራይቤታይዜሽን ቦርዴ ውሳኔ የሰጠው ግንቦት 

30 ቀን 2004 ዒ/ም ነው፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው በ8/9/2006 ዒ.ም ነው፡፡ ይህም 

የይግባኝ ውሳኔ ከተሰጠ ከአንዴ ዒመት ከአስራ አንዴ ወር ከሰባት ቀን በኋሊ የቀረበ የሰበር 

አቤቱታ ነው፡፡ አመሌካች ግን የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ 

ኤጀንስ ሇፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ውክሌና ታግድ እንዱቆይ ካዯረገ በኃሊ የካቲት 25 ቀን 

2006 ዒ/ም እግደን ያነሳ በመሆኑ የይግባኝ ጊዜው ሉቆጠር የሚገባው ከዚህ ቀን ጀምሮ ነው 

በማሇት ተከራክሯሌ፡ ይህ ችልት የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ 

ኤጀንሲ አፇጻጸሙን አግዶሌ የተባሇውን ሇማጣራት ማኅዯሩን በትዕዛዝ አስቀርቦ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ኤጀንሲው ነሏሴ 11 ቀን 2004 ዒ/ም ሇአራዲ ክፌሇ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጻፇው 

ዯብዲቤ በኤጀንሲው ውሳኔ የተጠቀሰውን ቁጥር 271 የሆነውን መጋዘንና ቢሮዎች በአፇጻጸሙ 

መሰረት እንዱረከቡ በማዴረግ ጅንአዴ ሇማስረከብ ፇቃዯኛ  ያሌሆነባቸውን ቁጥር 006፣008/1 

እና 008/2 የሆኑትን መጋዘኖች በሚመሇከት በተሇዋጭ ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ እስከምናሳውቅ 

ዴረስ አፇጻጸሙ ሇጊዜው ታግድ እንዱቆይ የሚሌ ነው፡፡በዚህ ዯብዲቤ መሰረት መጀመሪያ ውሳኔ 

ያረፇበት ቤት አፇጻጸም አሌታገዯም፡፡ ይሌቁንም ዯብዲቤው ውሳኔ የተሰጠውን ቤት የፌርዴ 

ባሇመብት እንዱረከብ ፌርዴ ቤቱ እንዱያዯርግ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ የአመሌካች የይግባኝ 

ጊዜ ሉቆጠር የሚገባው ከ8/9/2006 ዒ/ም ጀምሮ ነው የሚሇው ክርክር ከዚህ አንጻር ሲታይ 

ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 22(4) እንዯተዯነገገው ሇሰበር ሰሚ 

ችልት የሚቀርበው አቤቱታ ውሳኔ በተሰጠ 90 ቀን ውስጥ መቅረብ አሇበት፡፡  በዚህ ጊዜ ውስጥ 

የሰበር አቤቱታውን ሇማቅረብ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ካጋጠመ የሰበር አቤቱታው ከመቅረቡ 
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በፉት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 324 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት የይግባኝ 

ማስፇቀጃ ማመሌከቻ ቀርቦ ሉወሰን ይገባሌ፡፡ ይህ ባሌተዯረገበት ሁኔታ አመሌካች ጊዜ ያሇፇበትን 

የሰበር አቤቱታ አቅርቦ ጭብጥ ተይዞ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የመሌስ ሌውውጥ ያዯረጉ 

ቢሆንም የሰበር አቤቱታው የስነ ሥርዒት ግዴፇት የተፇጸመበት በመሆኑ የክርክሩን ይዘት 

መመርመር ሳያስፇሌግ የሰበር አቤቱታውን ሰርዘናሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ው ሳ ኔ 

1. አመሌካች በህግ በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የሰበር አቤቱታውን ያሊቀረበ በመሆኑ 

የሰበር አቤቱታውን ውዴቅ አዴርገነዋሌ፡፡ 

2. የሰበር አቤቱታው መሰረዙን እንዱያውቅ የፌርደ ግሌባጭ ሇፕራይቬታይዜሽንና 

የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ይሊክ፡፡  

3. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ በተመሇከተ የግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥር 28 ቀን 2007 የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ ፡፡ 

ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡  

5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ይመሇስ፡፡  የአከራካሪው ንብረት ማህዯር በመጣበት 

አኳኋን ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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የሰ/መ/ቁ. 121387 

                                         መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም. 

                            ዲኞች - አሌማው ወላ                            

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   አብርሃ መሰሇ 

                                   አብዬ ካሳሁን 

                                   እትመት አሰፊ  

አመሌካች - አፌሮ ፅዮን ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር    ነ/ፇ ዘሊሇም ብሩክ ቀረቡ 

ተጠሪዎች -  1ኛ. አቶ ያሬዴ ተሾመ  

           2ኛ. አቶ አዴማሱ መርሻ               አሌቀረቡም 

           3ኛ. አቶ ገረመው አሰፊ 

              መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የተጀመረው የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ በአዲማ ሌዩ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአጭር ሁኔታ የሚወሰኑ ክርክሮች በሚታዩበት ስርዒት ታይቶ እንዱወሰን 

ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡    

የተጠሪዎች ክስ ይዘት ባጭሩ ተከሳሹ ከ1ኛ ተጠሪ ሊይ የውሃ ቦቴ ተሸከርካሪ ፤ ከ2ኛ ተጠሪ 

ልዯር ተሸከርካሪ እና ከ3ኛ ተጠሪ ግሪዯር እና ልዯር ተሽከርካሪ በመከራየት የኪራይ ዋጋ እንዯ 

ቅዯም ተከተሊቸው ብር 34,757.21 (ሰሊሳ አራት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ ሰባት ከ21/100) ፤ ብር 

21,555.00 (ሃያ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሃምሳ አምስት) እና ብር 302,201.42 (ሶስት መቶ 

ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ አንዴ ከ42/100) ስሊሌከፇሊቸው ይህን ገንዘብ ከነወሇደ ወጪና ኪሳራ 

ጨምሮ እንዱከፌሌ እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

አመሌካች ቀርቦ ክሱን ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት በ09/02/2008 ዒ.ም በተፃፇ ጠይቆ ተፇቅድሇት 

መሌስ አቅርቧሌ፡፡ ነገር ግን አመሌካች በ22/03/2008 ዒ.ም በተፃፇ ባቀረበው መሌስ የተከሰሰበት 

ገንዘብ ያሇበት መሆኑን አምኖ መሌስ ሰጥቷሌ ተብል ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ በተመሇከተው 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች የተከሰሰበትን ገንዘብ ከነወሇደ፤ ወጪና ኪሳራ ጨምሮ 

ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ ተወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ እና የሰበር 

አቤቱታ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡   

የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመሌካች ታህሳስ 19 ቀን 2008 

ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክስ ባሊስረደበት አግባብ የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ፤ 

እንዱሁም የአመሌካች ጠበቃ ከቅን ሌቦና ውጭ ክሱን ማመኑን ተከትል በተጨማሪ ማስረጃ 
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ሉረጋገጥ ሲገባው በማመን ብቻ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ 

ውሳኔው እንዱሻርሌን በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ታዞ በሰጡት መሌስ በኪራይ ውለ መሰረት በሚመሇከታቸው 

የዴርጅቱ ኃሊፉዎች ዴርጅቱ ባዘጋጀው የክፌያ ማዘዣ ፍርም ሊይ ተፇርሞ በተሰጣቸው የገንዘብ 

አሇብኝ መተማመኛ ሰነዴ ተዯግፍ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 284(ሀ) መሰረት የቀረበ ክስ በመሆኑ፤ 

እንዱሁም ጠበቃው የሰጠውን መሌስ ከመዴገም ውጭ የአሁኑ የአመሌካች ጠበቃ ሇቀረበው ክስ 

መከሊከያ መሌሱ በእንዱህ አይነት መሌኩ መሰጠት ይገባው ነበር ባሊለበት ሁኔታ አመሌካች 

ያቀረቡት ክርክር ሚዛን የሚዯፊ ባሇመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች ያሳሇፈት ውሳኔ የሚነቀፌበት 

ምክንያት የሇም ተብል እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡  

አመሌካች በሰጠው የመሌስ መሌስ በተጠሪዎች የክፌያ ማዘዣ ሊይ የገንዘብ መጠኑን በመጥቀስ 

ሰነዴ የሰጣቸው መሆኑን እና ይህንኑም ሰነዴ ሇክሱ በማስረጃነት አያይዘው ማቅረባቸውን 

በመግሇፅ ሆኖም ግን የስር ፌርዴ ቤት ክሱን ከማስረጃው አንፃር ትክክሇኛነቱን እና ተገቢነቱን 

ሳይመረምር የአመሌካች ጠበቃ አሊግባብ በማመኑ ብቻ ተቀብል ውሳኔ ማስተሊሇፈ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ነው የሚሇውን ክርክር በማጠናከር አቅርቧሌ፡፡  

ከፌ ሲሌ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ እና ግራ ቀኙ በሰበር ያዯረጉትን ክርክር ሲሆን 

በበኩሊችን ክርክሩን ቅሬታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ዴንጋጌዎች አንፃር 

መርምረናሌ፡፡  

ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇው አመሌካች ሇተጠቀመባቸው የተጠሪዎች ማሽነሪዎች 

የሚጠበቅበትን ክፌያ አሌከፇሇም በሚሌ የገንዘቡን መጠን በመጥቀስ እንዱከፇሊቸው ተጠሪዎች 

ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ክሱም ውሌን እና የገንዘብ አሇብኝ ሰነዴን መሰረት በማዴረግ በአጭር ሁኔታ 

እንዱወሰን የቀረበ ነው፡፡ የአመሌካች (ሥር ተከሳሽ) ጠበቃ በተወካይነቱ ቀርቦ ሇመከሊከሌ ፇቃዴ 

ጠይቆ ቢፇቀዴሇትም በሰጠው መሌስ ‘…. ከሳሾች በክሳቸው ሊይ ከተከሳሽ ጋር የስራ ውሌ 

በመዋዋሌ ስራ መስራታቸው የሚካዴ አሇመሆኑን፤ ከሳሾች ክፌያው እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት 

የክፌያ ጥያቄ አዱስ አበባ የሚገኘው የበሊይ አካሌ መሌስ እስኪሰጥ ዴረስ እንዱጠብቁ ተነግሯቸው 

ትዕግስት በማጣት ክስ አቀረቡ እንጂ ተከሳሽ ክፌያውን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ሳይሆን ቀርቶ 

አይዯሇም፤ ስሇዚህ ተከሳሽ ዴርጅት አሁንም ሇከሳሾቹ ክፌያ ሇመክፇሌ አዱስ አበባ ከሚገኘው ዋና 

መስሪያ ቤት ምሊሽ በመጠባበቅ ሊይ ይገኛሌ፤ ስሇሆነም ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ ይገንዘብሌን …..’ 

በማሇት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤት እንዯተጠሪዎች ጥያቄ ገንዘቡ እንዱከፇሌ 

የወሰነው ተከሳሽ የሰጠው መሌስ ገንዘቡ የላሇበት መሆኑን አሌካዯም፤ እንዱያውም አምኖ 

መከራከሩን ያሳያሌ በሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች መሰረታዊ ቅሬታ ክርክሩ የተመራበትን እና ውሳኔ የተሰጠበትን አግባብ በተመሇከተ 

ሲሆን የስር ፌርዴ ቤት ክርክሩን የመራበት እና ውሳኔ ሊይ የዯረሰበት አካሄዴ የህግ ስህተት 
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የተፇፀመበት መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ የፌትሃብሄር ሥነ ሥርዒት ህጉ 

በቁ 235 እና 83 ስር የሚዯነግገው በግሌፅ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር እንዯታመነ ይቆጠራሌ በሚሌ 

ሲሆን ይህ ሥነ ሥርዒታዊ ዴንጋጌ እንዯተያዘው ጉዲይ በሌዩ ስርዒት የሚመሩና ማስፇቀጃ 

ተጠይቆበት በፇቃዴ ሇቀረበ መሌስም ተፇፃሚ ነው፡፡  ከዚህም ላሊ ተከሳሽ ካመነ በአመነው 

መሰረት ውሳኔ ሇመስጠት የሚከሇክሌ በቂ የህግ ምክንያት እስከላሇ ዴረስ ውሳኔ መስጠት የሚገባ 

ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች የጠየቁት ሌኩ የታወቀ ገንዘብ መሆኑንና ክሱም 

የተመሰረተው በውሌ እንዱሁም በገንዘብ አሇብኝ ዯረሰኝ ምክንያት መሆኑን ግምት ውስጥ 

በማስገባት ጉዲዩ በተፊጠነ ሥነ ሥርዒት እንዱቀርብ መፌቀደ፤ አመሌካች ቀርቦ ሇመከሊከሌ 

ያቀረበውን ማመሌከቻ መቀበለ እና በቀረበው መሌስ መሰረት ውሳኔ መስጠቱን ከተዯረገው 

ክርክር መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን ከሥነ ሥርዒት ህጉ የሙግት አመራር መርህ አኳያ ጉዴሇት 

ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች ባሳሇፈት ውሳኔ እና ትዕዛዝ የተፇፀመ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ የአመሌካችን ቅሬታ ባሇመቀበሌ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

 

ው ሣ ኔ 

1. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 21704 በ24/03/08 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔና 

የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 233716 በ13/04/2008 ዒ.ም ያሳሇፇው 

ትዕዛዝ፤ እንዱሁም የክሌለ ሰበር ችልት በፊ/ቁጥር 232726 በ15/04/2008 ዒ.ም 

ያሳሇፇው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ በመ/ቁ 22293 የተጀመረው አፇፃፀም ታግድ እንዱቆይ ከዚህ ፌርዴ 

ቤት ታህሳስ 22/2008 ዒ.ም የተሰጠው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት ስሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

            መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

ሩ/ሇ                                       የማይነበብ የአምሰት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ. 122249 

መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ/ም 

 

                                ዲኞች፡-. አሌማው ወላ 

    ተፇሪ ገብሩ 

    አብርሃ መሰሇ 

    አብዬ ካሳሁን 

    እትመት አሰፊ 

 

አመሌካች፡- አቶ በሊይ አየሇ - ከጠበቃ ዮሴፌ አስምሮ ጋር - ቀረቡ   

ተጠሪ፡-    በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ከንቲባ ጽ/ቤት አዱስ ዙ ፓርክ ማዕከሌ -  

         ነ.ፇጅ አብይ አስናቀ - ቀረቡ   

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ሁከት እንዱወገዴ እና በሁከት ምክንያት የተቋረጠ ጥቅም ይከፇሇኝ በማሇት የቀረበን 

ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን 

አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ክስ ይዘት በአንበሳ ግቢ 

ውስጥ የሚገኘውን ቦታ ገንዘብ እና ንብረት በማፌሰስ የተሇያየ የሌጆች መጫወቻ የተከለበት 

መሆኑን፤ ስራውን ሲሰሩ የነበረው ብር 3300 /ሦስት ሺህ ሦስት መቶ ብር/ በመክፇሌ መሆኑን፤ 

ተከሳሹ በጨረታ አከራያሇሁ በማሇት ጨረታውን ያሸነፈ ግሇሰቦች ባሸነፈበት ዋጋ መቀጠሌ 

ስሊሌቻለ አመሌካች በሰጡት የጨረታ ዋጋ በብር 10921 /አሥር ሺህ ዘጠኝ መቶ ሏያ አንዴ 

ብር/ እየከፇለ እንዱቀጥለ እና የውሌ ቆይታ ጊዜውም በ6 ኪል የሚገኘው ጽ/ቤት አዱስ እያሰራ 

ወዲሇው የፒኮክ ፕሮጀክት ጽ/ቤት እስከሚዛወር ዴረስ መሆኑን በመግሇጽ ተከሳሹ የጻፇሊቸው 

መሆኑን፤ ሆኖም ተከሳሹ የውሇታው ጊዜ ሳያሌቅ ግቢ ሇቀህ ውጣ በማሇት የጻፇሊቸው መሆኑን፤ 

በመግሇጽ ተከሳሽ የፇጠረው ሁከት እንዱወገዴ እና በሁከቱ ምክንያት የተቋረጠባቸው ጥቅም 

እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት የጠየቁ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇቀረበበት 

ክስ በሰጠው መሌስ አስቀዴሞ ሇአመሌካች የተጻፇው ዯብዲቤ በሚመሇከተው አካሌ የተጻፇ 

አይዯሇም፡፡ ተጻፇ የተባሇው ዯብዲቤም በላሊ ዯብዲቤ ተሽሯሌ፡፡ አመሌካች ቀርበው ውሌ 

እንዱያዴሱ ጥሪ ቢዯረግሊቸውም ቀርበው ውሌ አሊዯሱም፡፡ እንዯውሌ ያቀረቡት ዯብዲቤም የውሌ 

ሰነዴ ተዯርጎ ሉቆጠር አይችሌም፡፡ ንብረቱን በተሻሇ ገንዘብ ሇማከራየት ሇአመሌካች ማስጠንቀቂያ 

በመስጠት ውለ እንዱቋረጥ መዯረጉ የሁከት ተግባር አይዯሇም፡፡ የተቋረጠ ጥቅም በማሇት 

የቀረበው ጥያቄም በማስረጃ የተዯገፇ ስሊሌሆነ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  
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ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ 

ተጠሪ መጋቢት 9 ቀን 2005 ዒ.ም ሇአመሌካች የጻፇው ዯብዲቤ እንዯውሌ ማሻሻያ የሚታይ 

እንጂ ተራ ዯብዲቤ አይዯሇም፡፡ ዯብዲቤው የኪራይ ማሻሻያን የሚመሇከት እና የውሌ ቆይታ 

ጊዜውም በስዴስት ኪል የሚገኘው የአዱስ ዙ ፕሮጀክት በመሠራት ሊይ ወዲሇው ፒኮክ ፕሮጀክት 

ጽ/ቤት እስኪዛወር የሚገሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም የውሌ ጊዜው ሳይጠናቀቅ አመሌካች እንዱሇቅ 

መዯረጉ የሁከት ተግባር ነው በማሇት ተጠሪ ሁከቱን አስወግድ አመሌካች ሥራውን እስኪጀምር 

ዴረስ ከጥቅምት ወር 2007 ዒ.ም ጀምሮ ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ አንዱከፌሌ 

በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ 

የቀረበሇት ፌ/ቤትም ሇአመሌካች መጋቢት 9 ቀን 2005 ዒ.ም የተጻፇ ዯብዲቤ በአንዴ ወገን 

የቀረበ ጥያቄ እንጂ አስቀዴሞ የነበረውን ውሌ ያራዘመ አይዯሇም፡፡ ተጠሪው ጥር 9 2006 ዒ.ም 

በጻፇው ዯብዲቤም አስቀዴሞ የጻፇውን ዯብዲቤ ሽሮታሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ በተሠጠው ስሌጣን 

መሠረት አመሌካች ሇቀው እንዱወጡ ማዴረጉ የሁከት ተግባር አይዯሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤት 

የሠጠውን ውሳኔ ሙለ በሙለ ሽሮታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 

ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው የነበረ ቢሆንም አቤቱታቸው 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት ተሰርዟሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 

ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- አመሌካች በአዱስ አበባ አስተዲዯር ከንቲባ 

ጽ/ቤት መጋቢት 9 ቀን 2005 ዒ.ም በተፃፇው የውሌ ማሻሻያ ሰነዴ ተቀብዬ በሰነደ ሊይ 

የተገሇጸውን የዋጋ ማሻሻያ ስከፌሌ ቆይቻሇሁ፤ በሰነደ ሊይ የኪራይ ውለ ቆይታ ጊዜ በስዴስት 

ኪል የሚገኘው የአዱስ ዙ ፕሮጀክት ጽ/ቤት አዱስ እያሰራ ወዲሇው ፒኮክ ፕሮጀክት ጽ/ቤት 

እስኪዛወር ዴረስ የሚቆይ መሆኑ ተመሌክቷሌ፤ በዴጋሚ ተጽፎሌ የተባሇው ዯብዲቤም የጸና 

ውሌ እያሇኝ ዴጋሚ የኪራይ ውሌ ሇማዴረግ የሚያስገዴዯኝ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ይግባኝ 

ሠሚው ፌ/ቤት ይህን በማሇፌ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ስሇሆነ 

ሉታረም የሚገባው ነው የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ችልት እንዱታይ 

የተዯረገ በመሆኑ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር 

በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በሰበር የተያዘው ጭብጥ ከመወሰኑ በፉት 

ከመነሻውም ቢሆን የሥር ፌ/ቤቶች ክርክሩን ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት በተጠየቀው ዲኝነት 

መምራት ነበረባቸው? ወይስ አሌነበረባቸውም? የሚሇውን ጭብጥ ማየቱ አስፇሊጊ ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡  
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አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ርዕስ ሁከት እንዱወገዴ እና በሁከቱ ምክንያት የተቋረጠ 

ጥቅም ሇማስከፇሌ በሚሌ የቀረበ ቢሆንም ዝርዝር ይዘቱ ሲታይ ከኪራይ ውሌ አፇፃፀም ጋር 

የተገናኘ ነው፡፡ በግራ ቀኝ ወገኖች የሚቀርብ የክርክር ይዘት ፌ/ቤቱ ሇሚይዘው ጭብጥ መሠረት 

ነው፡፡ በአግባቡ ያሌቀረበን ክስ መነሻ በማዴረግ በፌ/ቤቶች የሚሠጥ ፌርዴም ፌትሏዊ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ በተያዘው ጉዲይ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረቡትን  ክስ በመቀበሌ የተጠሪ 

ተግባር ሁከት ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ውሳኔ ከመስጠቱ ውጪ 

የክሱን ዝርዝር ይዘት በማየት ክርክሩ ከኪራይ ውሌ አፇጻጸም ጋር የተገናኘ መሆኑን ተገንዝቦ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 91/1 በሚፇቅዯው መሠረት ክሱ እንዱሻሻሌ አሊዯረገም፡፡  

የፌ/ቤቶች ዋነኛ ሚና ክርክሮች በተገቢው የሔግ ሥርዒት እንዱመሩ ማዴረግ ነው፡፡ ጉዲዩ 

የቀረበሇት ፌ/ቤት በክርክሩ ሊይ ባሇው የመሪነት ሚና ክሱ እንዱሻሻሌ ማዴረግ ሲገባው 

የቀረበውን ክስ አከራክሮ ውሳኔ መስጠቱ እና ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

182/2 በሚዯነግገው መሰረት ጉዲዩ የሚመራበትን ሂዯት ማረም ሲገባው ይህንኑ ሳያርም ተጠሪ 

የፇጠረው ሁከት የሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ሆኖ ስሊገኘነው ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 46548 ጥር 6 ቀን 2007 ዒ.ም የሠጠው 

ውሳኔ፤ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 166197 ጥቅምት 25 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው 

ውሳኔ፤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ. 120477 ታህሳስ 05 ቀን 

2008 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረቡት ክስ በሁከት ይወገዴሌኝ የሚታይ 

ሳይሆን ከውሌ አፇጻጸም ጋር የተገናኘ መሆኑን አውቆ አመሌካች ክሱን እንዱያሻሽለ እና 

ተገቢውን ዲኝነት እንዱከፌለ በማዴረግ ግራ ቀኙን አከራክሮ የመሠሇውን እንዱወስን ጉዲዩ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1 መሠረት ተመሌሶሇታሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡  

 

ት ዕ ዛ ዝ 

- የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የመ.ቁ. 46548 የሆነው መዝገብ ወዯ መጣበት 

ይመሇስ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡  

 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 



90 
 

                                                                         ????//?? //?? ..110055667777  

                                                                                  ?? ????????   3300  ?? ??  22000099  ??..??     

                                                        ???? ?? ??--  ???? ?? ??   ?? ??   

                    ?? ?? ??  ???? ??   

                          ???? ????   ?? ????  

                        ???? ??   ?????? ??  

                          ???? ?? ??   ??????   

???? ?? ???? ?? ??--  11..  ?? //??   ?? ?? ????  ???? ???? ?? ??   

                          22..  ?? //??   ???? ??   ???? ???? ?? ??   

                          33..  ?? //??   ???? ????   ???? ???? ?? ??   ?? ????   ?????? ?? ??  ???? ?? ??  ?? ????   

                          44..  ?? //??   ?? ????  ???? ???? ?? ??   

                          55..  ?? //??   ????????   ???? ???? ?? ??   

                          66..  ????   ?? ?? ?? ??  ??????     

?? ?? ???? ?? ??--  11..  ????   ?? ??????  ???? ???? ?? ??   

                    22..  ?? //??   ???? ??????   ???? ???? ?? ??   ?? ????   ?? ???? ??  ?? ??????  ?? ????   

                    33..  ?? //??   ?? ???? ????   ???? ?? ??   

?? ?? ???? ??  ?? ???? ????  ???? ???? ???? ??  ?? ????   ???? ?? ???? ????  

??   ??   ??   

?? ????  ???? ??????   ???? ?? ?? ??   ???? ?? ??  ?? ?? ??   ?? ??   ???? ?? ????   ?? ?? ??   113377337722  ?? ?? ??   1111  ?? ??  22000066  

??..??   ???? ????   ?? ?? ??   ?????? ??   ????????   ?? ?? ???? ??   ??????   ?????? ??   ???? ?? ???? ????   ?????? ??  ????????   



91 
 

?? ?? ??   ?? ?? ???? ?? ??  ?? ??????   ???? ????   ???? ?? ???? ??   ?? ????????   3300  ?? ??  22000077  ??..??   ???? ????   0033  ????   

????????   ???? ?? ??   ???? ?? ?????? ??   ???? ????  

????????   ???? ????  ???? ?? ??????   ?? ?? ??  ???? ?? ??????   ?? ?? ??  ???? ????   ?????? ??????   ???? ?? ?? ??   ???? ???? ????  

??????  ?? ????   ?? ??   ?????? ??  ???? ?? ???? ??   ?? ????????   ?? ?? ??   11????  22??  ?? ?? ???? ??   ???? ??   ????????   

?????? ?? ??   33??  ?? ?? ??  ?? ?? ??   ????   ??????  ???? ?? ??  ?? ???? ?????? ?? ????  ???? ????  ?? ????  ?? ????????   ???? ????   

?????? ??  11????  22??  ?? ?? ???? ??   ?????? ??   2288  ?? ??  22000033  ??..??   ???? ????   ????  ?????? ??  ?? ?? ???? ??   ????   

???? ?? ?????? ??   ?? ?? ??  ??????   ?? ????   ?????? ??   ?????? ?? ??   ???? ????   ????  ?? ??  ?? ????  ?? ????  ??????   ???? ??   

?? ????   ???? ????   ???? ?? ??   ???? ??   ?? ?? ????  ?? ??   ?? ???? ??   ???? ?? ??   ????   ????????   ???? ??  ??????   ???? ??   

?? ?????? ?? ?? ??  ???? ????   ?? ??  ?? ??   ???? ????  ???? ????   ?? ?? ?? ??  ?????? ??   ??11??  ??????  55??  ????   

???? ?? ???? ??   ????  11????  22??  ?? ?? ???? ??   ???? ?? ????   ??66????   ???? ?? ????   ???? ?? ???? ??   ???? ????   

???? ?? ?? ??   ??????   66????   ???? ?? ???? ??   11????  22??  ?? ?? ???? ??   ?????? ?? ??   ????   ?? ?? ????   ???? ?? ???? ??   

?????? ??   ?? ?? ??  ??????   ???? ?? ???? ??   ?? ???? ???? ??  ?????? ??  ???? ?? ???? ??   ????????   ?? ??   ?? ?? ??  ?? ?? ?? ??  

???? ?? ????   ?? ?? ??   ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ??  ??????????   ?? ????????   ???? ?? ??   ?? ?? ??  ?? ????   ?????? ???? ???? ??   

???? ?? ????   ???? ????  ???? ????  

???? ?? ???? ?? ??   ????   ?????? ?? ??   ?? ???? ??  0055  ?? ??  22000033  ??..??   ???? ????   ???? ???? ????  ??????  

?? ?? ?? ?? ??????   ???? ???? ??   ???? ?? ??????   ?? ????   ???? ??  ???? ??   ?? ???? ?????? ????   ??????  ?? ?? ?? ??   ?? ?? ????   

?? ????   ?? ??   ??????  ???? ?? ????  ?? ????  ??????  ???? ?? ??   ???? ??  ???? ??????   ????  ???? ?? ??   ???? ????  ?? ?? ?? ??  

??????   ???? ??  ???? ??   ?? ????  ????   ?????? ??   ?? ?? ??  ?????? ??????   ?? ??   ???? ?? ??  ???? ????   ?? ??   ???? ???? ?? ??   

??11??  ???? ?? ????   ????   ??????  ?? ?? ????   ?? ?? ????   ?? ?? ?? ?? ????   ???? ?? ??????   ???? ????   ???????? ??   ?? ????   

??11??  ?? ?? ??  ?? ?? ?? ??  ???? ?? ????   ?? ??????   ?? ????????   ???? ????  ?? ?? ???? ????  ?? ????  ???????? ?? ?? ??   ????   

????????   22????   ???? ?? ????   ???? ?? ?? ?? ?? ??   ?? ????????   ???????? ??  ???? ?? ??  ????????   ???? ???? ????   ??????????   

?? ??   ???? ??   6655,,000000  //???? ??  ???? ????   ?? ??  ?? ?? //  ?? ????   ?? ??   5500,,000000//?? ?? ??  ?? ??  ?? ?? //  ??22????   

???? ?? ????   ?????? ??  ?? ?? ?? ????  ???? ?? ???? ??   ?? ?? ??  ?????? ?? ???? ?? ??   ?? ??   ????????   ???? ???? ?? ??  

?? ????   ?? ????   ???? ?????????? ??   ?? ?? ?? ??  ?????????? ?? ??  ???? ?? ????   ?? ?? ???? ??   ???? ??  ?? ?? ????  

???????? ?? ??   ???? ?? ????  ????????   ???? ?????? ?? ????  

?? ??????  ???? ???? ????  ??????  ???? ?? ?????? ??   ???? ?? ?? ??   ???? ???? ????  ??????  ?? ????   ?? ?? ??   ?????? ??    

???? ?? ???? ??   ???? ??   ???? ?????? ??  ???? ???? ????  ??????  ?? ?? ?? ?? ??  ???? ?? ??????   ?????? ??   ?? ?? ??   

?? ?? ????????   ???? ??   ?? ?? ????   ?? ????   ?? ??   ??????   ????   ?? ?? ??   ?? ??????  ???? ????   ?? ?? ?? ??  ???? ????   

?? ?? ?? ??  ???? ?? ????  ?????? ??   ????????   ???? ??  ?? ????  ?? ????   ?? ??   ?????? ?? ??  ?? ????  ?? ????   ???? ?? ??   

???? ??  ???? ??????   ????  ???? ?? ??   ???? ????  ????   ???? ????   ???? ?? ?? ??   ???? ????   ?? ?? ??   ???? ????  ???? ????   
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???? ??   ?? ????  ????   ???? ?? ?? ?? ??  ?? ???? ??   ????????   ????  ?? ???????? ??   ???? ?? ???? ??   ?? ??   ???? ??   ???? ?? ??   

?? ?? ????  ?? ??????   ???? ????   ?? ???? ?? ????  

?? ?? ???? ??   ???? ??  ?? ????  ?? ??   ???? ??????   ???? ?? ?? ??   ???? ?? ??  ?? ????   ?? ??   ?? ?? ????  ?? ???? ???? ??   ?? ????   

?? ??   ???? ?? ?? ??   ?? ?? ???? ????   ?????? ??   ???? ????   ?? ?? ???? ??  ?? ?????? ?? ????  ????????   ???? ?? ?? ??   ???? ??????   

?? ??????  ????????   ???? ?????? ??   ???? ????  

?????? ?? ????   ????????   ???? ?? ??   ???? ??????   ??????   ?? //?? ?? ??   ????????   ?? ?????? ??   ??????   ?????? ??   

?? ?? ???? ???? ??   ???? ??   ?? ?? ??  ???? ?? ?? ??   ?????? ??   ???? ??   ?? ????   ?? ?? ??   ?????? ?? ??   ????????   

?? ??????????   ???? ?? ????  ?? ????  ??????  ?? ????   ????   ???? ?? ??   ???? ????  ????  ?? ?? ?? ????   ???? ???? ????   

?? ?? ?????? ??   ?? ?? ???? ??   ??????   ?????? ??   ???? ?? ???? ????   ????   ???? ?? ??  ?? ?? ?? ????   ?? ?? ?? ?? ??   

???? ????????   ???? ?????? ?? ??  

??????   ???? ????   ?? ?? ?? ??   ?? ?? ???? ??  ?? ???? ??   ???? ?? ???? ??   ???? ?? ???? ??   ????   ???? ???????? ??   ??????  

???? ?? ??   ???? ??  ?? ????   ???? ????   ????  ?? ??  ?? ????  ?? ????   ?? ??   ????  ???? ??????   ????????   ??????  ?? ?? ?? ??   

?? ?? ????   ?? ????  ?? ??   ??????   ????   ?? ?? ??   ??????  ???? ????  ???? ????   ?? ????   ?? ?? ??   ????  ?? ?? ????   

???? ??????   ???? ????   ???? ???? ??   ???? ???? ????  ??????  ?? ?? ?? ?? ??  ???? ??   ?? ????   ?? ?? ??   ?? ?? ??   

???? ?? ???? ??  ???? ???? ????   ???? ?? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ????????   ?????? ??????   ???? ????   ?? ?? ???? ??   ?? ?? ???? ?? ??  

???? ?? ???? ?? ??   ???? ?? ??  ?? ?? ???? ?? ??  ???? ?????? ?? ????    

????????   ???? ??  ???? ????   ?? ????   ?? ?? ?????? ????  ??????   ???? ?? ?? ??   ????????   ?????? ??????   ???? ????????   ???? ??   

????????   ?? ??????  ???????? ???? ????   ?? ?? ?? ?????? ????  ???????? ???? ?????? ??   ?? ????  ?? ?? ????   ???? ??????   ???? ??   

???? ??????   ?? ????   ????   ???? ?? ??   ???? ????  ????   ?? ?? ??  ???? ?????? ??  ???? ???? ??  ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??  

?? ?????? ?????? ????  

???? ?? ????   ?? ??????   ???????? ?? ????   ???? ?? ???? ??   ???? ????????   ???? ???? ???? ??   ???? ?? ??????   ?? ????   ?????? ??   

?? ?? ??   ?? ?? ????????   ???? ??   ?? ??  ?? ????  ?? ????   ?? ??   ?? ???? ??????  ???? ?? ????  ???? ?? ??   ???? ??  ???? ??????   

????  ???? ?? ??   ???? ????  ????   ???? ????   ?? ?? ??  ?? ?? ???? ??   ?????? ???? ??   ???? ?? ??????   ?? ????   ????????   

???? ??????????   ?? ?? ?? ??  ???? ????   ???? ?? ??   ????  ???? ?? ????   ???????????? ??   ???? ?? ???? ??  ?? ????????   

???? ????????   ?? ???? ???? ?? ????    

??????  ???? ??   ?? ??????  ????????   ???? ???? ????  ??????  ???? ?? ?? ??   ???? ???? ????  ??????  ?? ????   ?? ??   

?????? ???????? ??  ?? ?? ????   ?? ?? ??   117766220011  ?????? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ???? ??   ?????? ?? ??   ??????  ?? ?? ?? ??   

?? ?? ????   ?? ????   ?? ??   ????????   ???? ????????   ???? ????   ???? ?? ?? ?? ??  ???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????   ?? ??   ??????   
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?? ?? ????   ?? ?? ??   6633336600  ?????? ??????  ????????   ???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????????   ???? ????   ????  ???? ?? ??   

???? ????  ?? ?? ??  ?????? ?? ?? ??  ?? ???? ?????? ????  ???? ?? ??????   ?? ?? ?? ??   ???????? ???????? ??   ?????? ??  11????  22??  

?? ?? ???? ??   ??????   3300  ?? ??  22000022  ??..??   ???? ???? ??  ???? ??  ?? ????  ?? ????   ?? ??   ???? ?? ????   ?? ?? ??   0011998844  

?????? ??  ???? ?? ???? ??   ????   ???? ???? ??   ????  ??????????   ?? ????????   ???? ????   ???? ?? ???? ?? ??  ???? ?? ??  ???? ????   

???? ?? ???? ??  ?? ??   ???? ??   6655,,000000  ?? ???? ?? ???? ??  ?? ??   ?? ?? ????  ?? ??????   ?? ??   ????  ???? ??????   

???? ??????   ?? ????   ?? ??   ?? ??   2244  ?? ??  22000022  ??..??   ???? ????   ?? ?? ??   ?? ??   ?? ?? ?? ??  ???????? ?? ????  ?? ????  

???? ?? ?? ????  ?????? ??  ?? ?? ???? ??   ???? ??   ???? ??  ?? ????  ?? ?? ??   ?? ??   ?? ????  ?? ??   ???? ??????   ?? ?? ????  

???? ????   ????  ???? ?? ??  ?? ????   ?? ??   ???? ??????   ???? ?? ????   ?? ?? ??   1177881100  ?????? ??   1122  ?? ??  22000022  ??..??   

???? ????   ?? ?? ??   ?? ?? ???? ??  ??????  ?? ???????? ?? ?? ??   ?????? ??   ??????   ????   ?? ?? ??   ????????   ???? ?? ??   

???? ??????   ????????   ?? ?? ??  ??????   ???? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ??????  ???? ?? ??????   ???? ??  ???? ?? ????   ?? ?? ??   3377445500  

??????   3300  ?? ??  22000033  ??..??   ???? ????   ?? ?? ??   ?????? ??   ?? ??????   ????????   ???? ????   ???? ??   ???? ???? ??   

?? ??????   ???? ??????   ???? ?? ??   ?? ??????  ????????   ???? ????   ?? ?? ?? ??  ???????? ????   ???? ?? ????   ?? ?? ???? ??   

?? ?? ?? ??  ??????   ?? ????   ?? ??   ?? ?????? ?? ??  ?????? ???? ????   ?? ??????   ???? ?? ?? ????  ?? ?? ???? ?? ??   ?????? ??   

??????   ????   ?? ?? ??   ?? ??????  ???? ????   ?? ?? ?? ??  ????????   ?? ????   ?? ??   ???????? ?? ??   ?? ?? ?? ?? ?? ??  ???? ??   

???? ??   ????   ???? ?? ????   ???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????   ?? ??   ??????   ???? ??  ?? ?? ??   ???? ??????   ????????   ?? ?? ????   

?????? ??   ??????   ????   ?? ??????  ???? ????   ?? ?? ?? ??  ????????   ?? ????   ???? ???? ?? ????   ?? ?? ???? ??   ??????   

?????? ??   ?????? ??   ???? ????   ????????   ?? ?? ????   ?? ?? ??   6633336600  ????   ?????? ??   ?? ??????   ?? ????  ????????   

?? ?? ????   ???????? ?? ????  ?? ???? ?? ????  

???? ?? ???? ?? ??  ?? ?? ???? ??   ????????   ???? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????????   ???? ????   ???? ????   ?????? ?? ?? ??   

???? ?? ??????   ?? ????  ???????? ??   ????????   ??????   ???? ????????   ?? ?? ??  ???? ??  ?? ????  ?? ????   ?? ??   ???? ??   ??????   

????   ?????? ??   ?? ????  ???? ????   ????  ???? ?? ??  ?? ????   ?? ??   ?? ?? ????  ?? ???????? ??   ?? ?? ????   ???? ??????  

???? ?? ??   ??????????  ???? ?? ??   ?? ?????? ?????? ????  ?? ?? ???? ??   ???? ???? ???? ??   ?? ??????  ?????? ??   ??????   ???? ??????  

?? ?? ?? ??  ???? ????   ?? ?? ?? ??  ???? ?? ????  ?? ?? ???? ??  ?????? ??   ?? ?? ????   ???? ??   ??????   ????   ?? ??????  

???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????   ?? ??   ??????   ????   ?? ?? ??   ???? ?? ????  ????????????  ???? ????  ????   ???? ?? ????  

?? ????  ?? ???? ?? ??   ?? ????   ???? ?? ?? ??   ???? ????   ???? ????    

???? ?? ????   ?? ?? ???? ??   ?????? ??   ??????   ????   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??  ???? ????   ?? ?? ?? ??  ???? ?? ????  ??????   

???? ?? ?? ?? ?? ??  ?? ?? ?? ??  ??????   ?? ????   ?? ??   ?????? ???? ????   ?? ?? ???? ??   ?? ?? ?? ?? ?? ??  ???? ?? ?? ??   ??????   

????   ?? ?? ??   ???? ????   ?????? ??   ??????   ????   ?? ?? ??   ?? ??????  ???? ????   ?? ?? ?? ??  ??????   ?? ?? ??   

?????? ?? ???????? ??   ??????   ???? ??   ?? ????  ????   ???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????   ?? ??   ??????   ????   ?? ?? ??   

?? ???? ??   ?? ????  ?????? ???? ???? ??   ???? ???????? ????  ?? ??  ???? ??   ???? ??   ?? ????  ????   ??????   ???? ?? ??   
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?????? ?? ????   ???? ??  ?? ????  ?? ?? ??   ?? ??   ???? ???? ?? ????  ???? ?? ????  ???? ?? ?????? ??  ?? ????  ???? ?? ????  ?? ????  

???? ?? ??  ???? ??????????   ???? ?????? ????  ?????? ????   ?? ?? ???? ??   ???? ??  ?? ????  ?? ????   ?? ??   ?? ?? ????   

?????? ?? ????   ?? ????   ?? ?? ??   ???? ?? ??????   ???? ??   ??????   ?? ????  ????   ???????? ?? ??????   ??????  ?? ????   ?? ??   

?? ??????  ???? ??????   ?? ?????? ??  ?????????? ?? ?? ????    

???? ?? ????   ???????? ????????   ?? ???? ?????? ??   ???? ????   ???? ??   ???? ???? ??   ???? ?? ????  ?? ??????  ???? ?????? ?? ??   

???? ??????  ???? ??   ???? ??   ?? ???? ?????? ??   ?? ??????   ???? ??????   ???? ????   ???? ?? ?? ??   ?? ????   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??  

???? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ?? ????   ?? ?? ??   ?? ?????? ??  ???? ??   ?? ?? ??   2255//8888  ?????? ??   55((22))  ?? ?????? ???? ????  

?????? ??   ?? ????  ?? ????   ?? ?? ??   ???? ??   ???? ???? ??  ???? ?? ?? ??   ?? ????   ?? ?? ?? ??  ?? ?? ?? ??  ?? ?? ?? ????   

???????? ?? ?? ??   ???? ?? ?? ??  ????  ?? ???? ????   ?????? ??   8800  ??????   ?? ????????   ?? ?? ???? ????  ???? ?? ?? ??   ???? ??  

?? ????  ?? ????   ?? ??   ?? ??????  ??????   ???? ??  ??????   ?? ?? ?? ??  ???? ?? ????   ??????????  ?? ?? ??  ??????   ??????   ?? ????   

???? ????   ???? ??  ??????   ?? ?? ?? ??  ???? ????   ?? ????   ?? ??   ?? ?? ??   ???? ?? ????  ?? ????  ???? ?? ????  ???? ?? ????   

?????? ?? ??   ?? ??????   ???? ????  ????   ???? ?? ??????  ?????????? ????   ??????   ?? ?? ??   ???? ?? ??????   ?? ????????   

???????? ??  ???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????   ?? ??   ??????   ?? ?? ????   ?? ?? ??   8855771188  ????  ???? ?? ??   ???? ??????  

???? ????   ????   ?? ?????? ??   ????   ???? ????????   ???? ?? ?? ??   ?? ????   ?? ?? ??   ?? ???? ?? ??  ???? ??   ?? ?? ??   

445544//11999977  ?? ?? ????   ??????????   ?? ???? ??   ?? ???? ?? ?? ????  ?????? ????   ?? ??  ???? ??  ?? ????  ?? ????   ?? ??   

???? ?? ????   ?? ?? ??   0011998844  ???? ???? ??  ???? ??  ?? ?? ????   ???? ??  ?? ???? ??   ???? ?? ????  ?? ????  

???? //?? //?? //?? //????   ?? ?? ??   221122  ?? ?? ????   ?? ?? ???? ????   ?????? ??  ???? ?? ????  ?? ????  ???? ????    

?? ?? ??   ?? ????  ???? ?? ????   ?? ????   ?? ?? ?? ??  ???? ????   ?? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ??  ???? ???? ??  ???? ?? ????  

???? ?? ????  ?? ????  ??????  ?? ?? ???? ??   ???? ?? ??????   ?? ????   ???? ??  ????  ?? ?? ?????? ??   ?? ????   ??????   ?? ?? ??  

???? ?? ?? ??   ???? ???? ????  ??????  ?? ????   ?? ?? ??  ????   ???? ?? ??   ???? ????  ???? ??????   ???? ????   ?? ????   ?? ????   

??????   ?? ?? ??  ???? ????   ???? ??   ???? ????  ??????   ????????????????   ??????   ??????????   ??????   ???? ??  ??????   ?? ?? ?? ??  

???? ?? ???? ??   ???? ??  ?????? ??   ?? ????  ?? ?? ???? ??  ?? ???? ??   ???????? ?? ????  ?? ????  ????????  ???? ?? ????  

???? ?? ??   ?? ??  ?? ????  ??????  ???? ??  ????  ???? ?? ??????   ?? ????   ?? ?? ????   ???? ??   ???? //?? //?? //?? //?? //??   55  

?? ??   ???? ???? ??  ?? ????  ??????  ?? ????   ???? ??  ????  ?? ?? ????   ?? ?? ??   ???????? ?????? ????  ?????? ????   ?????? ??   

?? ?? ???? ??   ???? ?? ?? ??   ???? ???? ????  ??????  ?? ????   ?? ??   ???? ???? ??   ????  ?????? ?? ??   ???? ??  ?? ????  ?? ????   

?? ??   ???? ?? ????   ?? ?? ??   0011998844  ?????? ?? ???? ??   ?? ??   ???? ???? ???? ????   ?? ????   ????   ???? ?? ??   

???? //?? //?? //?? //?? //?? ..  55((11))  ?? ??   ???????????? ??  ???? ?? ????  ?? ????   ???? ?? ??   ???? ????  ?? ??   ??????  

???? ?? ?? ??   ?? ???? ????  ??????  ?? ????   ?? ??   ?? ?? ?? ?? ???? ??  ?? ????   ???? ?? ??  ?? ????????   ???? ???? ??   

?? ???? ??  ???? ?? ?? ??   ???? ?? ??  ?? ????   ?? ?? ??   ?? ??????  ???? ?? ????  ?? ?? ?? ????   ?????? ????   ?? ?? ???? ??   

??????   ?????? ??   ???? ?? ???? ????   ?? ??   ???? ???? ???? ?? ????  ???? ?? ?? ??   ???? ???? ???? ??  ?? ???????? ????  
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??   ??  ??  

11..  ???? ?? ?? ??   ???? ???? ????  ??????  ?? ????   ?? ??   ???? ?? ????   ?? ?? ??   117766220011  ?? ?? ?? ??   0022  ?? ??  22000055  

??..??   ???? ????   ?? ?? ??   ?????? ??   ?? ????  ?????? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ???? ?? ??  ?? ????   ?? ??   ???? ?? ????   

?? ?? ??   113377337722  ?? ?? ??   1111  ?? ??  22000066  ??..??   ???? ????   ?? ?? ??   ?????? ??   ?? ??????   

???? //?? //?? //?? //??   334488((11))  ?? ??????   ?? ???? ?? ????  

22..  ????????   ???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ????????   ???? ????   ?? ????   ??????   2244  ?? ??  22000022  ??..??   ???? ??  ?? ????  

?? ????   ?? ??   ???? ????   ??????   ???? ?? ??   ?? ?? ???? ??   ?? ??????  ?? ????  ?? ?? ???? ??  ?? ???? ????   ????????   

?? ??  ????  ?? ?? ????   ???? ?? ?? ??   ???? ????   ???? //?? //?? //?? //?? //??   55((11))  ?? ?? ????   ?? ???????? ????  

33..  ???? ??   ?? ????   ?? ?? ??   ?? ???????? ??   ???? ????  ?? ?? ?? ??  ?????? ???? ?? ??   ???? ??  ?? ?? ??   ?? ????  

?? ?? ????   ?? ?? ?????? ???? ?? ????  

44..  ???? ??   ?? ????   ?? ?? ??   ???? ?? ??   ?? ?? ??????   ?? ?? ????   ?? ?????? ????  

55..  ???? ??  ?? ?? ??   ????????   ???? ??   ?? ?? ??  ?? ????   ?? ?? ?? ??   ?????? ???? ?? ??  ?? ?? ?? ????  

?? ?? ????   ?? ???? ?? ??   ?? ??  ?? ?? ????   ?? ??   ?? ?? ????????  

???? ?? ??????   ?????? ????   ???? ??   ?? ????   ????????   

?? //??  
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                                    የሰ/መ/ቁ 108647 

                                                       ሔዲር 15 ቀን 2009 ዒ/ም 

                       ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                              ሙስጠፊ አህመዴ 

                              አብርሀ መሰሇ 

                              አብዬ ካሣሁን 

                              እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ወርቂቱ ገመዲ -አሌቀረቡም  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዯመቀች ብርሃኑ - ቀረቡ  

          መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ውርስ እንዱጣራ በማሇት የቀረበ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን ተጠሪ አመሌካች በዚህ የሰበር ክርክር የላለ አቶ ሳህለ 

ብርሀኑ እና ወ/ት አባይነሽ ብርሃኑ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ተጠሪዎች፤ የአሁን አመሌካች 

ዯግሞ ጣሌቃገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካቾች ክስ ይዘት በአጭሩ ከሟች አባታቸው 

መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖ በውርስ የተሊሇፇሊቸው በየካ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 ቤ.ቁ 389 የሆነው 

ቤት ከሥር ተጠሪዎች ጋር በጋራ ይዘው በአሊባው እየተጠቀሙበት መሆኑን፤ዴርሻቸው ሳይሇይ  

ቢቀጥሌ ችግር ሉገጥማቸው የሚችሌ መሆኑን በመጥቀስ ውርስ አጣሪ ተሹሞ ውርሱ እንዱጣራ 

በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የሥር 1ኛ ተጠሪ ዴርሻቸውን በስምምነት ይዘው እየተጠቀሙበት መሆኑን በመግሇጽ ውርሱ 

ሉጣራ አይገባም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የሥር 2ኛ ተጠሪም የይርጋ መቃወሚያ በማንሳት 

ውርሱ ሉጣራ አይገባም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ተጠቃሹን ቤት ይዘው 

የሚያስተዲዴሩት እና ተጠሪ በንብረቱ የማይጠቀሙ መሆኑን በመጥቀስ የተጠሪ ጥያቄ በይርጋ 

ይታገዲሌ በማሇት መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤት አመሌካች ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ የገቡት ፇሌገው 

ነው፤ በውርስ ማጣራቱ ሂዯት  የሚስትነት ዴርሻ ካሊቸው  ሇአጣሪው ማስረጃቸውን ከሚያቀርቡ 

በቀር የውርስ ሀብቱ እንዲይጣራ ሇመቃወም የሚያስችሌ መብት የሊቸውም፤ ያነሱት የይርጋ 
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ጥያቄም ከውርስ ማጣራት ጋር የሚገናኝ አይዯሇም በማሇት አመሌካች ያቀረቡትን የይርጋ 

መቃወሚያ በብይን ውዴቅ በማዴረግ የሟች መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖን የውርስ ሀብት 

የሚያጣራ ውርስ አጣሪ እንዱሾም አዴርጓሌ፤ ውርስ አጣሪው ያቀረበውን ሪፖርት ከመረመረም 

በኃሊ አመሌካች የሟች ሚስት በመሆናቸው አከራካሪው ቤት የሟች እና የአመሌካች የጋራ ሀብት 

እንዯሆነ ይገመታሌ፤ የተጠሪ ምስክሮች ቤቱ የተሰራበትን ትክክሇኛ ጊዜ አሊስረደም፤ ቤቱ 

በውርስ ወይም በላሊ መንገዴ ሇሟች የተሊሇፇ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሌቀረበም፤ የስጦታ 

ውሌ ነው በማሇት የቀረበው ሰነዴም ቦታ እንጂ ቤቱ ሇሟች የተሊሇፇ መሆኑን አያሳይም፤ የሟች 

አባት አቶ አያኖ አዯራ ሇሟች አቶ ብርሃኑ አያኖ ቤት መስራታቸውን ያሳያሌ የተባሇው ሰነዴም 

አዋሳኙን ያሌገሇጸ እና አከራካሪውን ቤት የሚመሇከት ነው ሉባሌ የማይችሌ በመሆኑ ክርክር 

የቀረበበት በየካ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 ቤ.ቁ 389 የሆነው ቤት የሟች መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖ 

እና የአመሌካች የጋራ ሀብት ነው፤ ቤቱን ተከፊፌሇው በመኖሪያ ቤትነት እና በማከራየት 

ሲጠቀሙበት የነበረ በመሆኑ የቤት ኪራይን በተመሇከተ በውርስ አጣሪው ሪፖርት ሊይ 

የተዘረዘሩት ነገሮች ተሰርዘዋሌ፤ ሇበር ማሠሪያ ተጠሪ ያወጡትን  ወጪ ዴርሻቸው ተቀንሶ 

አመሌካች እና የሥር ተጠሪዎች ሉከፌሎቸው ይገባሌ በማሇት ውርስ አጣሪው ያቀረበውን 

ሪፖርት በማሻሻሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ 

ሰሚው ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በተጠሪ በኩሌ ቀርበው የተሰሙት ምስክሮች ሇክርክሩ 

ምክንያት የሆነውን ቤት ሟች መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖ አመሌካችን ከማግባታቸው በፉት 

በአባታቸው አቶ አያኖ አዯራ ተሰርቶ የገቡበት እና እየኖሩበት የነበረ መሆኑን ያስረደ በመሆኑ 

በየካ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 ውስጥ የሚገኘው ቁጥሩ 389 የሆነው ቤት ሟች አቶ ብርሃኑ አያኖ 

አመሌካችን ከማግባታቸው በፉት በግሊቸው የነበራቸው ቤት ነው በማሇት ተጠቃሹ ቤት የሟች 

አቶ ብርሃኑ አያኖ የውርስ ሀብት ነው በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር 

በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት 

አቤቱታቸው ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር በፌ/ቤት 

የተፇቀዯሇት ወገን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አንስቶ እንዲይከራከር የሚከሇክሌ ሔግ በላሇበት 

ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረብኩትን የይርጋ መቃወሚያ በብይን ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ 

አይዯሇም፤ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት ሟች አባታቸው ከወሊጅ እናታቸው በውርስ 

የተሊሇፇሊቸው ይዞታ ሊይ ቤት ሰርተው በስጦታ የተሊሇፇሊቸው ነው በማሇት ከሚከራከሩ በቀር 

አቶ አያኖ አዯራ ቤቱን ሰርተው ሇሟች አባታቸው የሰጡ መሆኑን በመግሇጽ ያቀረቡት ክርክር 

በላሇበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ ካቀረቡት ክርክር ውጪ በመውጣት የሰጠው 
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ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱቱታ ተመርምሮ አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ያቀረቡት የይርጋ መቃወሚያ 

ውዴቅ መዯረጉን እና ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ ካቀረቡት የክርክር መሥመር ውጪ 

በመውጣት አከራካሪው ቤት የአመሌካች እና የሟች የጋራ ሀብት ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ የመሻሩን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ 

ተዯርጓሌ፡፡ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎ የጽሐፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ በሰጡት መሌስ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን የይርጋ 

መቃወሚያ በብይን ውዴቅ ካዯረገው በኋሊ በብይኑ ሊይ በይግባኝም ሆነ በመስቀሇኛ ይግባኝ 

አቤቱታ ቀርቦበት ይርጋውን በተመሇከተ የተወሰነ ነገር ስሇላሇ ይህ ችልት በይርጋው ሊይ 

የተያዘውን ጭብጥ የመመርመር ስሌጣን የሇውም፤አመሌካች እና ተጠሪ በአከራካሪው ቤት ውስጥ 

የራሳችንን ክፌሌ ይዘን የምንኖርበት በመሆኑ ቤቱ በአመሌካች እጅ ብቻ አይዯሇም፤ አመሌካች 

መብታቸው በማይነካበት ሁኔታ የራሳቸውን መብት ሇማስከበር ጣሌቃ በገቡበት ክርክር የይርጋ 

መቃወሚያን ሉያነሱ አይችለም፤ሟች የውርስ ሀብቱን ያገኙት ከማነው የሚሇው ነጥብ የፌሬነገር 

ክርክር እና የማስረጃ ምዘና በመሆኑ ችልቱ ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሇውም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር እና በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተው 

ነው፡፡ ይህ ችልትም ወዯ ዋናው ጉዲይ ከመገባቱ በፉት ጉዯዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት 

አመሌካች ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ የገቡት ፇሌገው በመሆኑ በውርስ ማጣራቱ ሂዯት  የሚስትነት 

ዴርሻ  ካሊቸው  ሇአጣሪው  ማስረጃቸውን  ከሚያቀርቡ በስተቀር የውርስ ሀብቱ እንዲይጣራ 

ሇመቃወም  የሚያስችሌ  መብት  የሊቸውም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ በአግባቡ ነው?ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡  

ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት አመሌካች ውርሱ እንዲይጣራ ሇመቃወም የሚያስችሌ መብት 

የሊቸውም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ የቻሇው አመሌካች ወዯ ክርክሩ የገቡት ፇሌገው 

ነው፤ በውርስ ማጣራቱ ሂዯት  የሚስትነት ዴርሻ ካሊቸው ሇአጣሪው ማስረጃቸውን ከሚያቀርቡ 

በስተቀር የውርስ ሀብቱ እንዲይጣራ ሇመቃወም  የሚያስችሌ  መብት የሊቸውም በሚሌ መሆኑን 

ከሰጠው ብይን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቱ የዯረሰበት ይህ ዴምዲሜ ተገቢ መሆን 

አሇመሆኑ ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዴንጋጌዎች ይዘት ጋር 

በማገናዘብ ሉመረመር ይገባሌ፡፡በከሳሽነት ወይም በተከሳሽነት የሙግት ተካፊይ ስሇመሆን 

አስመሌክቶ ከተዯነገጉት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዴንጋጌዎች ውስጥ ሦስተኛ ወገኖች በጣሌቃ ገብነት 
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የክርክር ተካፊይ መሆን ስሇሚችለበት ሥርዒት የተዯነገገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 ዴንጋጌ 

ተጠቃሽ ነው፡፡  

ይህ ዴንጋጌ በአንዴ ክርክር ያገባኛሌ የሚሌ ማናቸውም ሦስተኛ ወገን ከፌርዴ ውሳኔ በፉት 

ጣሌቃገብ ሆኖ ሇመከራከር እንዱችሌ እንዱፇቀዴሇት ማመሌከት ስሇሚችሌበት እና በክርክሩ 

ተካፊይ ሇመሆን ሉፇቀዴሇት ስሇሚችሌበት ሥርዒት የሚዯነግግ ነው፡፡የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዒሊማ 

ክርክርን በአጭር ጊዜ እና በአነስተኛ ወጪ በመምራት ፌትሀዊ ውሳኔ መስጠት ነው፡፡ ተጠቃሹ 

ዴንጋጌም ይህን ዒሊማ የማሳካት ዒይነተኛ ሚና ያሇው በመሆኑ የዴንጋጌው አተገባበርም 

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዒሊማ ጋር በማገናዘብ ሉሆን ይገባሌ፡፡ የሥነሥርዒት ሔጉ ዒሊማም ሉሳካ 

የሚችሇው በዴንጋጌው መሠረት ጣሌቃ እንዱገባ የተፇቀዯሇት ተከራካሪ ወገን አሇኝ የሚሇውን 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያም ሆነ የፌሬነገር ክርክር ማቅረብ ሲችሌ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

አመሌካች በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ጣሌቃ ገብተው እንዱከራከሩ ጠይቀው ተፇቅድሊቸው የክርክሩ 

ተካፊይ እንዯሆኑ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ያሳያሌ፡፡ አመሌካች በክርክሩ ተካፊይ እንዱሆኑ 

ከተፇቀዯሊቸው በኋሊ ያሊቸው መብት ሇጉዲዩ ይጠቅመኛሌ ያለትን መከራከሪያ ማቅረብ እንዯሆነ 

ከዴንጋጌው ይዘት እና ዒሊማ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አከራካሪው ጉዲይ አመሌካች ጣሌቃገብ ተከራካሪ 

ወገን በመሆናቸው በሚያቀርቡት መከራከሪያ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር ማቅረብ 

ይችሊለ? ወይስ አይችለም? የሚሇው ነው፡፡ 

አንዴ ተከራካሪ ወገን አሇኝ የሚሇውን መከራከሪያ ሳያቀርብ የሚሰጠው ውሳኔ ፌትሏዊ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 234/1/ሏ ተከሳሽ በሚያቀርበው መከሊከያ መሌስ የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያ ካሇው በመከሊከያ መሌሱ መግሇጽ እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የክርክሩ 

ተካፊይ  እንዱሆኑ  እስከተፇቀዯሊቸው  ዴረስ ይህ ዴንጋጌ በሚፇቅዯው መሠረት የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያ ካሊቸው ዘርዝረው የማቅረብ መብት ያሊቸው መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት አመሌካች ጣሌቃገብ ተከራካሪ ወገን ስሇሆኑ ውርሱ እንዲይጣራ 

ሇመቃወም የሚያስችሌ መብት የሊቸውም በማሇት ወዯ ዋናው ጉዲይ በመግባት ውሳኔ መስጠቱ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 ዴንጋጌን ትክክሇኛ አተገባበር ያሌተከተሇ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ተጠሪ የሥር ፌ/ቤት የይርጋ መቃወሚያውን ውዴቅ በማዴረግ በሰጠው ብይን ሊይ 

በይግባኝ ወይም በመስቀሇኛ ይግባኝ ቅሬታ ቀርቦበት ውሳኔ ያሌተሰጠበት በመሆኑ ይህ ችልት 

በይርጋው ሊይ የተያዘውን ጭብጥ የመመርመር ሥሌጣን የሇውም በማሇት መከራከሪያ 

አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት ከመነሻውም ቢሆን አመሌካች ውርሱ 

እንዲይጣራ ሇመቃወም የሚያስችሌ መብት የሊቸውም በማሇት የአመሌካችን መቃወሚያ 

ያሌተቀበሇው እና ጉዲዩ በይርጋ ይታገዲሌ? ወይስ አይታገዴም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ 
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ብይን ያሌሰጠበት በመሆኑ አመሌካች የይርጋ መቃወሚያውን መሠረት በማዴረግ ይግባኝ ወይም 

መስቀሇኛ ይግባኝ ማቅረብ ነበረባቸው የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት ስሇላሇ ተጠሪ በዚህ አግባብ 

ያቀረቡትን መከራከሪያ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በአጠቃሊይ ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት አመሌካች ውርሱ እንዲይጣራ ሇመቃወም 

የሚያስችሌ መብት የሊቸውም በማሇት ብይን መስጠቱ፤ በየዯረጃው ያለ ፌ/ቤቶችም ይህንኑ 

ሳያርሙ ማሇፊቸው መሰረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት  ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም 

ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡    

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ147733 ጥቅምት 03 ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ 

በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ 107370 ታሔሳስ 15 ቀን 2007 ዒ.ም በትዕዛዝ 

የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በውርስ ማጣራቱ ሂዯት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 መሠረት ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር 

የተፇቀዯሇት ተከራካሪ ወገን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ መሠረት አሇኝ የሚሇውን የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያ አንስቶ መከራከር ይችሊሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ  መቃወሚያ 

ክርክር ሊይ በጉዲዩ ተከራካሪ የነበሩት ወገኖች የሚያቀርቡትን ክርክር በመስማት እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ ተገቢ የሆነ ብይን እንዱሰጥበት፤ 

የሚሰጠው ብይን የአመሌካችን መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ  የሚሰጥ ከሆነ በዋናው 

ጉዲይ ሊይ ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1 

መሠረት ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ እና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡ 

ትዕዛዝ 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የመ.ቁ 147733 የሆነው መዝገብ ወዯመጣበት ይመሇስ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ብ/ይ 
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የሰ/መ/ቁ.105956 

ህዲር 19 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡-ዒሉ መሀመዴ 

                       ተኸሉት ይመስሌ 

                               ቀነዒ ቂጣታ 

                        ሠናይት አዴነው 

                        ጰውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡-አምሣለ ወርቁ ኮንስትራክሽን ዴርጅት 

ተጠሪ፡- ትዴሃር ኤስካቬሽንና ኤርዝ ሙቪንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር፡፡ 

            መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌርዴ 

1.ጉዲዩ የቀረበው የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 

በፌትብሓር ሥነ ሥርዒት  ሔግ ቁጥር 188 መሠረት በመዝገብ ቁጥር 32664 ያጣራውን 

የገንዘብ መጠን ውዴቅ በማዴረግ፣ በራሱ የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማትና ተገቢውን ማጣሪያ 

በማዴረግ፣ ተጠሪ ሇአመሌካች የሚከፌሇው ብር 1,500,144/አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ 

አንዴ መቶ አርባ አራት ብር/ ብቻ ነው በማሇት የሰጠውን ውሣኔ ይግባኝ ሰሚሌ ችልት ማፅናቱ 

በህግ አግባብ የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 

2. ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ነው በክሌለ ጠቅሇይ ፌርዴ 

ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የክርክሩ መነሻ ከሳሽ/አመሌካች/ 

ያቀረበው የክስ ማመሌቻ ነው፡፡ ከሳሽ ከተከሳሽ ዴርጅት ጋር ጥር 6 ቀን 2006 ዒ.ም 

በተዋዋሌኩት የግንባታ ሥራ ውሌ 1,00,000 ሜትር ኪዩብ ዴንጋይ ሇማውጣት ተስማምቻሇሁ 

በውለ መሠረት በሰኔ 8 ቀን 2004 ዒ.ም ጀምሮ  ስራውን ቀጥዬ በቀን 1500 ሜትር ኪዩብ 

ዴንጋይ ሇማንሳት ተስማምቻሇሁ፡፡ ተከሳሽ ሰኔ 16 ቀን 2004 ዒ.ም ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛሌ፡፡ 

ነሏሴ 2 ቀን 2004 ዒ.ም ተቆጣጣሪ መሃንዱሱ ያሇምንም ማስጠንቀቂያ ጥልኝ ሄዶሌ እኔም 

ካሇተቆጣጣሪ መሃንዱሱ መሥራት ስሇማሌችሌ 10 ቀናት ያህሌ ማሽነሪዎችን ያቆምኩ ሲሆን 
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ተከሳሹን ስጠይቀው ከዋናው ኮንተራክተር ጋር ያዯረገው ንዐስ የሥራ ውሌ የተቋረጠ መሆኑን 

ገሌጿሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሳሽ ከሳሽ ሇ30 ቀናት ሠርቼ 54,000 ሜትር ኪዩብ ያነሳሁበትንና ሇአስር 

ቀናት ማሽኖች የቆሙበት በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጣራው መሠረት ብር 

5,800,000 ማሽኖች ከቆሙበትና ከቫት ጋር የነዲጅ ወጪ በመቀነስ ተከሳሽ እንዱከፌሌ ውሣኔ 

ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

3. ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ ከሳሽ ብር 300,000የ/ሶስት መቶ ሺህ ብር/ ቅዴሚያ ክፌያ ወስድ 

100,000 ሜትር ኪዩብ በስሌሳ ቀናት ውስጥ አንስቶ እንዱጨርስ ከተከሳሽ ጋር ተስማምቷሌ፡፡ 

በውሊችን መሠረት ከሳሽ በቂ ማሽነሪ በማሠማራት በቀን 5,500 ኪዩብ ዴንጋይና አፇር ሇማንሳት 

ተስማምቷሌ፡፡ ሆኖም ከሳሽ በውለ የተገሇፀውን ስሌሣ ቀን ሇማጠናቀቅ ስዴስት ቀናት ሲቀረው 

የውሌ ግዳታውን ሇመፇፅም ባሇመቻለ ውለ እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ፡፡ ከሳሽ በክሱ የገሇፀውን 

54,000 ሜትር ኪዩብ አፇርና ዴንጋይ አሊነሳም፡፡ ዋናው ኮንትራክተር ሲሲሲሲ ከተከሳሽ ጋር 

የነበረውን የሥራ ውሌ አቋርጦ ከሳሽ የሠራውን  ሥራ ሲረከብ የተሠራው ጠቅሊሊ የእስካቬሽን 

ሥራ 8997 ሜትር ኪዩብ  መሆኑንና ከዚህ ውስጥ ከሳሽ የሠራው 2416.79 ሜትር ኪዩብ 

መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ከሳሽ ይህንን ሥራ ሇመምራት የወሰዯው 5021 ሉተር ነዲጅ ሲሆን ከሳሽ 

ከሠራው ሥራ የወሰዯው የነዲጅ ዋጋ ሲቀነስ ቀሪው ብር 195,660.50/አንዴ መቶ ዘጠና አምስት 

ሸህ ስዴስት መቶ ስሌሳ ብር ከሃምሣ ሣንቲም/ ነው፡፡ ስሇዚህ ተከሳሽ ያቀረቡት ገንዘብ የላሇ 

በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

4. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሳሽ ከተከሳሽ ጋር በገባው የሥራ ውሌ መሠረት ሇሥራ 

ያሰማራቸው ማሽነሪዎች በቀን ሥምንት ሠዒት ሠርተው ምን ያህሌ መጠን ያሇው የኢስካቬሽን 

ሥራ መሥራት እንዯሚችለ ከሙያ አንፃር መርመረው አሰተያየት እንዱሰጡበት ሇአራት 

የተሇያዩ ዴርጅቶች ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ከዯረሳቸው መካከሌ የኦሮሚያ ክሌሌ 

ከተማና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ በፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ መሰረት ሇመገመት እንዯማይችሌ ገሌፆ 

መሌስ የሰጠ ሲሆን፣ ሳፌኮን ኮንስትራክሽን የተባሇው ዴርጅት በቀን ከ320 ሜትር ኪዩብ እስከ 

384 ሜትር ኪዩብ ይሆናሌ በማሇት በፅሐፌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አረጋ አባተ ኮንሰትራክሽን የተበሇ 

ዴርጅት በቀን 1400 ሜትር ኪዩብ ሉያነሱ ይችሊለ በማሇት መሌስ የሰጠ ሲሆን የምስራቅ ሸዋ 

ኢንደስትሪና ከተማ ሌማት ጽ/ቤት በቀን 1120 ሜትር ኪዩብ ማንሳት ይችሊለ በማሇት በጽሐፌ 

መሌስ የሰጠ መሆኑን የክሌሌ ጠቅሇይ ፌ/ቤት በውሣኔው በግሌፅ አስፌሮታሌ፡፡ 

5. የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሳፌኮን የተባሇው ዴርጅት ማሽነሪዎች በቀን 320 ሜትር ኪዩብ 

ያነሳለ በማሇት የሰጠውን መግሇጫ በመወሰዴ አመሌካች በአርባ ስዴስት ቀናት 14720 ሜትር 

ኪዩብ ዴንጋይና አፇር ሇማንሳት የሚችሌ በመሆኑ የአንዴ ሜትር በብር 102 /አንዴ መቶ ሁሇት 
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ብር/ ሑሳበ ተከሳሽ ሇከሳሽ ብር 1,500,144/አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ አንዴ መቶ አርባ 

አራት ብር/ ተከሳሽ ሇከሳሽ ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 

ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት 

ተጠሪ ባቀረበው ይግባኝ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቷሌ፡፡ አመሌካች በይግባኝ ሰሚው ችልት 

በመሌስ ሰጭነት ቀርቦ ሇይግባኝ ባይ /ተጠሪ/ ይግባኝ ቅሬታ መሌስ ከመስጠቱ በተጨማሪ 

በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 340 መሠረት መስቀሇኛ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት 

የአመሌካችን መስቀሇኛ ይግባኝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 

ይግባኝ ሰሚው ችልት የተጠሪን ይግባኝ በመቀበሌና ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክር በመመርመር 

ይግባኝ ባይ /ተጠሪ/ ሇመሌስ ሰጭ የምከፌሇው ብር 195,660.05 /አንዴ መቶ ዘጠና አምሰት ሺ 

ስዴስት መቶ ስሌሣ ብር ከዜሮ አምስት ሣንቲም / ብቻ ከዚህ ውስጥ  መሌስ ሰጪ /አመሌካች 

/ከይግባኝ ባይ /ተጠሪ/ የወሰዯው ብር 300000 /ሶስት መቶ ሺህ ብር/ ቅዴመ ክፌያ ያሇ በመሆኑ 

መሌስ ሰጪ /አመሌካች/ ከይግባኝ ባይ ከሰራው ስራ በሊይ ገንዘብ የወሰዯ በመሆኑ ይግባኝ ባይ 

ሇመሌስ ሰጪ የሚከፌሇው ገንዘብ የሇም በማሇት  ሰጥቷሌ፡፡ 

6. አመሌካች መስከረም 10 ቀን 2007 ዒ.ም ፅፍ ባቀረባቸው የሰበር አቤቱታ የምስራቅ ሸዋ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ኦዱተሮች መዴቦ፣ አመሌካች ከተጠሪ የሚጠይቀው ብር 5,828,590/አምስት  

ሚሉዮን ስምንት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ አምስት መቶ ዘጠና ብር/ ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ 

ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ክሰ ያቀረብኩት የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 188 መሠረት ሑሳብ አስተሳስቦ የተሰጠውን ውሣኔ በማስረጀነት 

በማያያዝ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይህንን ማስረጃ ውዴቅ በማዴረግ ላሊ የባሇሙያ 

አስተያየት መጠየቅና ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ የሰጠው የቻይና መንገዴ ሥራ ኩባንያ /CCCC/ሇኦሮሚያ 

ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፃፇውን ዯብዲቤ ነው፡፡ ሆኖም የቻይና መንገዴ ሥራ ኩባንያ 

ዯብዲቤውን የፃፇው ከተጠሪ ያገኘውን መረጃ መሠረት በማዴረግ መሆኑን በዯብዲቤ የገሇፀውን 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሣያገናዝብ  ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ  

የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሮ የምስራቅ ሸዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባፀዯቀውና ተጠሪ 

በይግባኝ ያሊሻረው ብር 5,828,509.76 /አምስት ሚሉዮን ስምንት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ 

አምስት መቶ ዘጠኝ ብር ከሰባ ስዴስት ሣንቲም/ እንዱከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት 

አመሌክቷሌ፡፡ 

7. ተጠሪ የካቲት 25 ቀን 2007 ዒ.ም ባቀረበው መሌስ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የፌሬ ጉዲይና 
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የማስረጃ ምዘና ስህተት የፇፀመበት መሆኑን በሰፉው በመግሇፅ ነው፡፡ የፌሬ ጉዲይና የማስረጃ 

ምዘና ስህተት በዚህ ሰበር ችልት የሚታይና የማይታረም በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ 

ውዴቅ በማዴረግ ያሰናብተን፣ አመሌካች የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የሑሳብ 

ባሇሙያዎችን በመመዯብ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ተጠሪ የመክፇሌ ሃሊፉነት  ያሇበት መሆኑ 

ተረጋግጧሌ በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ በመሠረቱ አመሌካችና ተጠሪ የምንከራከርበት 

ጉዲይ የፋዳራሌ ጉዲይ ነው፡፡ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  መጠኑ በአመሌካች ክስ 

ማመሌከቻ የተገሇፀውን የፋዳራሌ ጉዲይ የመዲኘት ሥሌጣን የሇውም፡፡ በመሆኑም የዞኑ ከፌተኛ 

ፌ/ቤት በዲኘነት የማየት ስሌጣን በላሇው ጉዲይ ሑሳብ ታስቦ እንዱቀርብ ሇኦዱተሮች የሰጠው 

ትአዛዝም ሆነ ኦዱተሮች ያቀረቡሇትን ሪፖርት በማፅዯቅ የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት ውሣኔ ምንም አይነት የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ባሇመሆኑ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግሌኘ፡፡ አመሌካች ይግባኝ 

ሰሚው ችልት የቻይና መንገዴ ሥራ ዴርጅት የፃፇውን ዯብዲቤ በአግባቡ ያሌመዘነ መሆኑን 

በመግሇፅ ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የማስረጃ ምዘና ስህተት ክርክር ነው ይህም የህግ መሠረት 

የላሇው በመሆኑ  ውዴቅ ሉዯረግሌኝ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡አመሌካች መጋቢት 30 ቀን 

2007 ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

8. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ይዘት  

ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ግራ ቀኙ 

የሚከራከሩበትን ጉዲይ ሇመወሰን፣ የሚከተለትን የህግ ጭብጦች በዝርዝር ማየትና መመርመር 

አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዝርዝር መታየት ያሇባቸው ጭብጦችም የሚከተለት ናቸው፡፡ 

ሀ/የአሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት  

የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን የሑሳብ ማስተሳሰብ ጥያቄ ተቀብል 

ኦዱተሮች በመመዯብና ኦዱተሮች አጣርተው ያቀረቡሇትን ሪፖርት በመዝገብ ቁጥር 32664 

ታህሳስ 24 ቀን 2005 ዒ.ም በማፅዯቅ የሰጠውን ውሣኔ እንዯማናቸውም የሰነዴ ማስረጃ መዝነው 

ውዴቅ ማዴረጋቸው ህጋዊ አሠራርን የተከተሇ ነው ወይስ አይዯሇም? አመሌካች የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤቱ ሪፖርቱን በማፅዯቅ የሰጠው ውሣኔ በይግባኝ ያሌተሻረ በመሆን ሙለ በሙለ ክሱን 

ሇማስረዲት ተቀበይነት ያሇው ማስረጃ ተዯርጏ መወሰዴ አሇበት በማሇት ያቀረበው ክርክር የሔግ 

መሠረት አሇው ወይስ የሇውም? 

ሇ/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የቻይና መንገዴ ሥራ ኩባንያ CCCC       

የፃፇውን ዯብዲቤ ተቀበይነትና የአስረጅነት ብቃት ያሇው ማስረጃ ነው በማሇት ሇውሣኔው 

መሠረት ማዴረግ የማስረጃ አመዛዘን መርሆዎችን የተከተሇ ነው ወይስ አይዯሇም? ይግባኝ 
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ሰሚው ችልት ዯብዲቤውን የማስረጃ አቀባበሌና አመዛዘን ሥርዒትና መርህ ተከትል አሌመዘነም 

ቢባሌ ውጤቱ ምን ይሆናሌ? 

ሏ/የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትና የፋራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አስገዲጅ የሆኑ የሥነ ሥርዒትና የማስረጃ 

ዴንጋጌዎችን በመከተሌ መጣራት የሚገባቸው አከራካሪ ጭብጦች በአግባቡ እንዱጣሩ በማዴረግ 

ውሣኔ ሰጥተዋሌ ወይስ አሌሰጡም?የሚለትን ጭብጦች አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች 

ጋር በማገናዘብ መመርመር የሚጠይቅ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

9. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 32664 ኦዱተሮች ያቀረቡትን ሪፖርት 

በማፅናት የሰጠውን ውሣኔ በተመሇከተ፡-  

አመሌካች ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 32664 ያቀረበው ጥያቄ፤ 

ተጠሪ የሚፇሇግበት ገንዘብ ተጣርቶ ቀርቦ እንዱከፇሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ የሚሌ ይዘት ያሇው 

አይዯሇም፡፡ አመሌካች ያቀረበው ጥያቄ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ኦዱተሮች በመመዯብ 

በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 መሠረት ሑሳብ ያስተሳስበኝ  የሚሌ ይዘት 

ያሇው ነው፡፡ ይህም አመሌካች ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው ጥያቄ ከፌትሏብሓር 

ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 300 እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 306 በተዯነገገው 

ሥርዒት ወይም ከፌትሏበሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 307 እስከ ፌታብሓር ሔግ ቁጥር 

314 በተዯነገጉት ሌዩ ሁኔታዎች የማይሸፇንና በተፊጠነ ሥነ ሥርዒት /Accelerated 

procedures/ ታይቶ ውሣኔ የሚሰጥበት ጉዲይ እንዲሌሆነ ከህጉ  ዴንጋጌዎች ዝርዝር ይዘት 

ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

10.የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪን ሑሳብ የሚያስተሳስቡ ኦዱተሮች 

የመዯበውና የኦዱተሮች ሪፖርት ያፀዯቀው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት  ቁጥር 188 

መሠረት እንዯሆነ በመዝገብ ቁጥር 32664 ታህሳስ 24 ቀን 2005 ዒ.ም የኦዱተሮችን 

ሪፖርት ባፀዯቀበት ውሣኔ ጠቅሷሌ፡፡ ይህም በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 188 ሑሳብ አስተሳሳቢ 

የመመዯብ ሥሌጣን ያሇው ዋናው ጉዲይ በዲኝነት አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇውና  የግራ 

ቀኙን ክርክር የሰማው ፌርዴ ቤት ነው ወይስ ዋናው ጉዲይ በዲኝነት አይቶ የመወሰን 

ሥሌጣን የላሇው ጥያቄ የቀረበሇት ማናቸውም ፌርዴ ቤት የሚሇውን ጥያቄ የሚያስነሳ 

ነው፡፡ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ 

በምዕራፌ ስዴሰት ስሇ ፌርዴና ስሇ ትእዛዝ በሚሇው ርዕስ ውስጥ የተዯነገገ ዴንጋጌ ነው፡፡ 

ስሇ ፌርዴና ስሇ ትእዛዝ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በክፌሌ አንዴና በክፌሌ ሁሇት የተከፇለ 

ሲሆን በክፌሌ አንዴ ሥር አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች ከፌትሏበሓር ሥነ ሥርዒት ቁጥር 180 

እስከ ፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ 184 የተዯነጉትን ዴንጋጌዎች የሚያካተት ነው፡፡ 
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የምዕራፌ ስዴሰት ክፌሌ 2 በአንዴ አንዴ  ውሣኔ ስሇሚሰጥ የተሇየ መመሪያ የሚዯነገግበት 

ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ 

ቁጥር191 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች የያዘ ነው፡ 

11.ከሊይ የገሇፅነው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ምዕራፌ ስዴስት በክፌሌ አንዴና በክፌሌ 

ሁሇት ሥር የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች፣ ጉዲዩ በዲኝነት አይቶ፣ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 

ሰምቶ ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩ የቀረበሇት  ፌርዴ ቤት ፌርዴ ሲሰጥ ሉከተሊቸው የሚገቡ 

ሥነ ሥርዒቶችንና በዋናው አከራካሪ ጭብጥ ሊይ ፌርዴ ከሰጠ በኋሊ በቀጣይነት  ሉሰጣቸው 

የሚገቡ የተሇያዩ ትእዛዞችን የሚያሳዩ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ከዚህ አንፃር በፌትሏብሓር ሥነ 

ሥርዒት ሔግ ምዕራፌ ስዴስት በጠቅሊሊውና ተከራከሪዎቹ ሑሳብ ተሰርቶ እንዱቀርብ 

በፌትሏብሓር ሥነ ሥዒርዒት ሔግ ቁጥር 188 መሠረት ሌዩ ተፇፃሚነት ያሇው ትእዛዝ 

ሇመስጠት ፌርዴ ቤቱ ከሳሽና ተከሳሽ ያቀረቡትን የተሟሊ ክርክር ሇማሰማትና ማስረጃ 

በመቀበሌና በመመዘን ከሳሽና ተከሳሽ በሚከራከሩበት ጉዲይ ሊይ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት 

ሔግ አንቀጽ 3 መሠረት ፌርዴ ሇሚሇው ቃሌና ትአዛዝ ሇሚሇው ቃሌ በተሰጠው ትርጉምና 

ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 280 እስከ ፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 

291 የተዯነገጉትን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን 

በዲኝነት አይቶ ፌርዴ እና ሌዩ ተፇፃሚነት ያሇው ትእዛዝ የመስጠት ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ 

ቤት የሚመሇከት ሥርዒት ነው፡፡ 

12 ከዚህ አንፃር የፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 188 አንዴ ሰው ጉዲዩን በዲኝነት አይቶ የመወሰን 

ሥሌጣን ሇላሇው ማናቸውም ፌርዴ ቤት ከተከሳሽ ጋር ሑሳብ እንዴተሳሰብ ትእዛዝ ይሰጥሌኝ 

የሚሇውን ጥያቄ ተቀብል ሇማስተናገዴ የሚያገሇግሌ የሥነ ሥርዒት ዴንጋጌ 

አይዯሇም፡፡የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 ዴንጋጌ ይዘትም ሆነ መሠረታዊ ዒሊማ 

አንዴ ሰው ከላሊ ሰው አሇኝ የሚሇውን ሑሳብ በባሇሙያ ተጣርቶ እንዱቀብር ጉዲዩን አይቶ 

የመወሰን ሥሌጣን ሇላሇው ሇማናቸውም ፌርዴ ቤት ጥያቄ እንዱያቀርብ ሇመፌቀዴ የተዯነገገ 

የስነ ስርዒት ህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ በአንጻሩ ጉዲዩን በዲኝነት የማየት ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት 

የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ፌርዴ ከሰጠ በኃሊ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ገንዘብ 

መተሳስብን የሚጠይቅ ሲሆን፣ ሑሳቡ ተሰሌቶ እንዱቀርብ ቀጣይ ትዕዛዝ ሉሰጥ ስሇሚችሌበት 

ሁኔታ የሚዯነግግ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካችና 

ተጠሪ የሚከራከሩበትን ጉዲዩ በዲኝነት አይቶ የመወሰን ስሌጣን የላሇው መሆኑ ህገ መንግስቱን 

አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 4 እና የአዋጅ ቁጥር 25/1988  ዴንጋጌ በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ አንጻር ሲታይ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዲኝነት አይቶ ሇመወሰን በማይችሇው ጉዲይ ሊይ 

የሑሳብ ባሇሙያዎች የአመሌካችንና የተጠሪን ሑሳብ ሰርተው ሪፖርት እንዱያቀርቡሇት የሰጠው 
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ትዕዛዝና ሪፖርት ከቀረበሇት በኋሊ ሪፖርቱን በማጽዯቅ የሰጠው ውሳኔ የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 188 

ዯንጋጌ ይዘትና መሰረታዊ ዒሊማ ውጭ የሰጠውና በፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር ‛ፌርዴ“ 

‛ውሳኔ“ እና ትዕዛዝ ሇሚለት ቃሊት የተሰጠውን ህጋዊ ትርጉም የማያሟሊ መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ 

13. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 32664 ኦዱተሮችን መዴቦ፣ 

ኦዱተሮች አጣርተው ያመጡሇትን ሪፖርት በማጽዯቅ የሰጠው ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ፣ 

ህጋዊ አስገዲጅነትና ተፇጻሚነት እንዲሇው የፌርዴ ቤት ፌርዴ፣ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ 

ሇማየት የሚያስችሌ ባህሪም ሆነ ይዘት የሇውም፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ 

ህጋዊ ስርዒትን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ የሚነጻጸረው 

ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የላሇው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ከሰጠው 

ፌርዴ፣ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ጋር ሳይሆን፣ ከፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 132 

እስከ ፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 135 በተዘረጋው ስርዒት መሰረት አከራካሪ ፌሬ 

ጉዲይ በምትክ ዲኛ ተጣርቶ እንዱቀርብ በተሰጠ ትዕዛዝ መሰረት ምትክ ዲኞች በፌ/ስ/ስ/ህግ 

ቁጥር 134 መሰረት ከሚያቀርቡት የሑሳብ ምርመራ ውጤት ጋር ነው፡፡ 

14. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሑሳብ አጣርተው እንዱቀርቡ የተመዯቡ ኦዱተሮች 

በመጀመሪያ ዯረጃ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የተመዯቡ ምትክ ዲኞች 

ወይም ባሇሙያዎች አይዯለም፡፡ አመሌካችንና ተጠሪን የሚያከራክራቸው መሰረታዊ 

ጭብጥ አመሌካች ከተጠሪ ጋር በገባው የኮንስትራክሽን ስራ ውሌ መሰረት፣ መንገዴ 

ከሚሰራበት ስፌራ ቆፌሮ ያነሳው ዴንጋይና አፇር ምን ያህሌ ኪዩብክ ሜትር ነው የሚሇው 

የምህንዴስና ሙያ የሚጠይቅ ሆኖ እያሇ በሑሳብ ባሇሙያዎች የኦዱት ምርመራ ውጤት 

የቀረበበት በመሆኑ፣ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ እና በይግባኝ የማየት ስሌጣን ያሊቸው 

የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በላሇው የዲኝነት ስሌጣንና በህግ ከተዯነገገው 

ስርዒት ውጭ ኦዱተሮች (ምትክ ዲኞች) መዴቦ ያጸዯቀውን ሪፖርት እንዯማኛውም የሰነዴ 

ማስረጃ ህጋዊ ተቀባይነት (legal admissibility) ያሇውና ተዒማኒነት ያሇው መሆኑን 

መዝነው ውዴቅ በማዴረግ ጉዲዩን በላሊ መንገዴ የማጣራትና ላሊ ማስረጃን መሰረት 

በማዴረግ ሇመወሰን የተከተለት ስርዒት የፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 135 እና 

ላልች የማስረጃ አቀባበሌና አመዛዘን መርሆችን የተከተሇ ምንም አይነት የህግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡ 
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15. የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የተጻፇው ዯብዲቤ በተመሇከተ፣ አመሌካችና ተጠሪ 

አመሌካች በሰራው ስራና ጨርሶ ባነሳው ዴንጋይና አፇር መጠንና ተጠሪ ሇአመሌካች 

ሉከፌሌ በሚገባው የገንዘብ መጠን ሊይ ሰፉ ሌዩነት ያሊቸው በመሆኑ ግራ ቀኙ 

የሚካካደበትን ጭብጥ ሇመወሰን በጉዲዩ ገሇሌተኛ ሆኖ ትክክሇኛ ማስረጃ ሉሰጥ ይችሊሌ 

ተብል  የተሰጠው የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ፣ አከራካሪውን ጭብጥ በተመሇከተ 

አመሌካች የሰራው የኢስካቬሸን ስራ መጠን አጣርቶ እንዱያሳውቀው የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የዯረሰው የቻይና 

መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) በቁጥር CCCC(E) AA/2013/56 እንዯ አውሮፓዊያን 

አቆጣጠር ህዲር 11 ቀን 2013 ዒ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

16. የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ ከሊይ ቁጥሩ በተገሇጸው ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ በሰጠው ምሊሽ 

ተጠሪ 241647 ሜትር ኩዩብ ትሌቅ ዯንጋይና 283 ሜትር ኩዩብ ቀሊሌ ዴንጋይ አነስቶ 

ገንዘቡ ተከፌልት እንዯተሰናበት ከገሇጸ በኃሊ በዯብዲቤው መዯምዯሚያ ሊይ ‛በፌርዴ ቤት 

ትዕዛዝ መሰረት ከኢትዮጵያ መንገድች ስራ ጋር ኩባንያችን CCCC አንዴ ሊይ በመሆን 

እንዲንሇካ ቦታው በሰብቤዝና በአስፓሌት ተሸፌኗሌ፡፡ ስሇሆነም የመርመርነው ከመሌስ 

ሰጭው በተገኘው የጽሁፌ ማስረጃ ነው“ በማሇት ግሌጽ አዴርጓሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት የቻይና መንገዴ ስራ ካንፓኒ በዯብዲቤው የገሇጻቸውን ፌሬ ነገሮች የራሱን የሰነዴ 

ማስረጃዎች መነሻ በማዴረግ ሳይሆን የስር ተከሳሽ (ተጠሪ) የቀረበሇትን የሰነዴ ማስረጃ 

መሰረት በማዴረግ የሰጠው መረጃ መሆኑን በመገንዘብ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

17. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ግን፣ የዯብዲቤውን ሙለ ይዘት 

ሳይመረምር በተሇይም CCCC በዯብዲቤው የገሇጻቸውን ፌሬ ነገሮች ያገኘው የስር ተከሳሽ 

የአሁን ተጠሪ የቀረበሇትን የሰነዴ ማስረጃ በመመሌከት እንዯሆነ የገሇጸው መዯምዯሚያ 

ህጋዊ ውጤት ሳያገናዝብ ዯብዲቤው የአሰረጅነት ብቃት ያሇው የሰነዴ ማስረጃ ነው በማሇት 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይህ የይግባኝ ሰሚው ችልት አሰራር አንዴ ማስረጃ ሉመዘን የሚገባው 

ከማስረጃው ውስጥ ከሳሽን ወይም ተከሳሽን የሚጠቅመውን ክፌሌ ነጥል በመወሰዴ 

ሳይሆን የማስረጃውን ሙለ ይዘት በመመርመርና በመመዘን መሆን ይኖርበታሌ የሚሇውን 

መሰረታዊ የማስረጃ አመዛዘን መርህ የሚጥስ ነው፡፡ የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) 

በዯብዲቤው የገሇጻቸውና ፌሬ ነገሮች ያገኛቸው ተከሳሽ (ተጠሪ) ከቀረበሇት የሰነዴ ማስረጃ 

መሆኑን እንዯገሇጸ ሳያገናዝብና CCCC የሰጠው መረጃ የተከሳሽን (ተጠሪን) የቀረበበት 

ሰነዴ ሊይ ብቻ የተመሰረተ መሆኑ በራሱ የተከሳሽን ማስረጃ በቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ 

(CCCC) በኩሌ ተጽፍ ቁጥር ተሰጥቶና ዯብዲቤው የተጻፇበት ቀን ተገሌጾና በማህተም 
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ተረጋግጦ እንዱቀርብ ከማዴረግ ውጭ የተሇየ ህጋዊ ውጤት የላሇው መሆኑን ሳያገናዝብ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዯብዲቤውን ሇውሳኔው መሰረት 

አዴርጎ መጠቀሙ ከሊይ የገሇጸነውን የማስረጃ አመዛዘን መርህ ያሌተከተሇ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

18. ከዚህ አንጻር ሲታይ የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የጻፇው ዯብዲቤ ተጠሪ 

በመከራከሪያነት ያቀረባቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች በላሊ መንገዴ የሚገሌጽና የሚዯግም 

ሰነዴ እንጅ ስሇአከራካሪው ጭብጥ በቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) ወይም በላሊ 

ሶስተኛ ወገን (ኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን) እጅ ያለትን፣ ሰነድች መሰረት በማዴረግ 

የተጻፇ ዯብዲቤ ባሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ችልት ይህንን ዯብዲቤ መነሻ በማዴረግ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 

19. መጣራት የሚገባቸው ፌሬ ጉዲዩች ስሇመጣራቸው፣ 

   ከሊይ እንዯተገሇጸው የቻይና መንገዴ ስራ ዴርጅት (CCCC) ተጠሪ የቀረበሇትን ሰነዴ መሰረት 

በማዴረግ የጻፇውን ዯብዲቤ ሙለ ይዘት ሳይመዘን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ የማስረጃ አመዛዘን 

መሰረታዊ መርህ ያሌተከተሇ ነው፡፡ ይህም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠው 

መጣራት የሚገባቸውን አከረካሪ ፌሬ ጉዲዬች በአግባቡ በማጣራት ነው ወይስ አይዯሇም 

የሚሇውን ጭብጥ እንዴንመረምር የሚያስገዯዴ ነው፡፡ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሑሳብ ባሇሙያዎች መዴቦ ያገኘውን የኦዱት 

ሪፖርትም ሆነ የቻይና የመንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የጻፇውን ዯብዲቤ አከራካሪውን 

ጭብጥ ሇማስረዲት ተቀባይነትና የአስረጅነት ብቃት ያሊቸው ማስረጃዎች አይዯለም 

በማሇት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አከራካሪውን ጭብጥ 

ላልች ባሇሙያዎች የመንግስትና የግሌ ዴርጅቶች በኩሌ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት የሰጠው 

ትዕዛዝ የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 250 እና የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 136(1) ዴንጋጌዎች መሰረት 

ያዯረገ መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ 

20. አከራካሪው የህግ ጭብጥ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው 

ውሌ መሰረት የሰራው የኢስካቬሽን ስራ መጠንና ሇዚህ ስራው ሉከፇሇው የሚገባው ገንዘብ ምን 

ያህሌ ነው የሚሇውን አጣርተው መግሇጫ እንዱያቀርቡሇት ያዘዛቸው አራት ዴርጅቶች                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

የተሇያየና ተቃራኒ ይዘት ያሇው አስተያያት አቅርበውሇት እያሇ የአንዯኛውን ‛ሳፌኮን“ የተባሇው 

ዴርጅት የሰጠውን የሙያ አስተያየት ተቀብልና የላልቹን የሙያ አስተያየት ውዴቅ አዴርጎ 



110 
 

ውሳኔ የሰጠበት ህጋዊ ምክንያት ምንዴን ነው የሚሇው ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ስሇጉዲዩ አጥንተው የሙያ አስተያየት እንዱሰጥ ትዕዛዝ ከሰጣቸው ዴርጅቶች አንዯኛው ማሇትም 

የኦሮሚያ ከተማና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ፣ ሇመገመት እንዯማይቻሌ የገሇጸሇት ሲሆን ሳፌኮን 

ኮንስትራክሽን የተባሇው አመሌካች በቀን 320 ኩዩቢክ ሜትር ያነሳሌ በማሇት የገሌጸ ሲሆን አርጋ 

አባተ ኮንስትራክሽን የተባሇ ዴርጅት አመሌካች በቀን 1400 ኪዩብክ ሜትር አፇርና ዴንጋይ 

ያነሳሌ በማሇት ገሌጿሌ፡፡ የምስራቅ ሸዋ ዞን ኢንዱስትና ከተማ ጽ/ቤት በበኩሌ አመሌካች በቀን 

1120 ኩዩቢክ ሜትር ያነሳሌ በማሇት ጽፊሌ፡፡ 

21.  ከሊይ የገሇጽነው ተቃራኒ ይዘትና የተሇያየ የሙያ አስተያየት በተሰጠበት ሁኔታ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያሇምንም ህጋዊ ምክንያትና መነሻ ሳፌኮን የተባሇው ዴርጅት 

የሰጠውን የሙያ አስተያየት በመቀበሌ አመሌካች በቀን 320 ኩብቢክ ሜትር ስራ ይሰራሌ 

በማሇት የሰጠውን አስተያየት በመቀበሌና በላልች ዴርጅቶች የሰጡትን የሙያ አስተያየቶች 

ውዴቅ በማዴረግ መወሰኑ ህጋዊ መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ አንጻር የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከተሇያዩ የመንግስትና የግሌ ተቋማት የሚሰሩ በጉዲዩ ሊይ በቂ 

ዕውቀትና ክህልት ያሊቸውን ባሇሙያዎች በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 136(1) መሰረት በመመዯብ 

የተመዯቡት ባሇሙያዎች፡- 

ሀ. አመሌካች ከተጠሪ ጋር ባዯረገው ውሌ መሰረት የኤስካቬሸን ስራ ሲሰራ የተጠሪ አማካሪ 

ማህንዱስ ስራውን ሲቆጣጠርበት የነበረውን ሳይት ቡክ፣ 

ሇ. አመሌካችና ተጠሪ ማሽነሪዎች በየቀኑ ሇምን ያህሌ ሰዒት እንዯሰሩ የመዘገቡበትን ሰነዴ፣ 

ሏ. አመሌካች የተጠቀመው ነዲጅ 5021 (አምስት ሺ ሃያ አንዴ ሉትር) ነዲጅ አመሌካች ሇስራ 

ባሰማራቸው ማሸነሪዎች ምን ያህሌ የኢስካቬሸን ስራ ሉያሰራ እንዯሚችሌ በመገመት፣ 

መ. ተጠሪ ከቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) በአመሌካችና በራሱ አቅም ሇሰራው 

የኢስካቬሸን ስራ ምን ያህሌ ክፌያ እንዯተከፇሌ በማጣራትና፣ 

ሠ. የተጠሪ አማካሪ መሀንዱስ፣ ስራው ከሚሰራበት ቦታ ሇቅቆ ከመሄደ በፉት፣ አመሌካች ምን 

ያህሌ ኩዩብክ ሜትር አፇርና ዴንጋይ እንዲነሳ አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድችን ይዞ በመቅረብ 

በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 246(1) መሰረት ትዕዛዝ በመሰጠትና ላልች አከራካሪውን ፌሬ ጉዲይ 

ሇመወሰን የሚጠቅሙ የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን በትዕዛዝ በማቅረብና ተገቢውን 

ማጣራት በማዴረግ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ አንቀጽ 246፣ አንቀጽ 247፣ አንቀጽ 248፣ አንቀጽ 

145(1) አንቀጽ 136(1) እና  አንቀጽ 264(1) መሰረት አጣርቶ መወሰን ሲገባው የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሊይ በገሇጽነው ሁኔታ ጉዲዩን በማጣራት ሳይሆን ተቃራኒ ይዘት 
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ካሊቸው ሙያዊ አስተያየቶች የአንዯኛውን ዴርጅት አስተያየት መርጦ በመውሰዴ መወሰኑ 

ከሊይ የጠቀሰናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች ያሌተከተሇና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት የፇጸመውን ስህተት ሳያርም አመሌካች ያቀረበውን መስቀሌኛ ይግባኝ ውዴቅ 

ማዴረጉና የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የጻፇውን ዯብዲቤ ብቻ መሰረት በማዴረግ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 

በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 160114 ሚያዝያ 9 ቀን 2006 

ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ 

ቁጥር 100383 ሀምላ 28 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሙያው በቂ ዕወቀትና ክህልት ያሊቸውን 

ባሇሙያዎች በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 136(1) መሰረት መመዯብና በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 20 ከ 

‛ሀ እስከ ሠ“ የተዘረዘሩ መሰረታዊ ጉዲዮች መነሻ በማዴረግ አጣርተው እንዱያቀርበሇት 

በማዯረግ ትክክሇኛ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ የሚያስችለ የሰነዴ ማስረጃዎች በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 

145(1) መሰረት በትዕዛዝ በማሰቀረብና ተጠሪን በመወከሌ ስራውን ሲያሰራ የነበረውን 

አማካሪ መሃንዴስና ላልች ጠቃሚ የምስክርነት ቃሌ ሉሰጡ የሚችለ ሰዎች 

በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 264(1) መሰረት በምስክርነት ቀርበው ቃሊቸውን እንዱሰጡ በማዴረግ፣ 

አመሌካች ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው ውሌ መሰረት የሰራው የኢስካቬሽን ስራ መጠኑ ምን 

ያህሌ ነው? ተጠሪ ሇአመሌካች መክፇሌ የሚገባው ክፌያ (ገንዘብ) ምን ያህሌ ሉሆን 

ይገባሌ የሚለትን ጭብጦች አጣርቶ ውሳኔ እንዱሰጥባቸው ጉዲዩን በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 

343(1) መሰረት መሌስን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

            መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ብ/ግ 
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የሰ/መ/ቁ. 109563 

ሔዲር 26 ቀን 2009 ዒ.ም  

                             ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                                    ሙስጠፊ አህመዴ 

                                    አብርሃ መሰሇ 

    አብዬ ካሳሁን  

      እትመት አሰፊ 

አመሌካቾች፡- 1. አሰፊ መንግስቱ ኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ኪራይ - የቀረበ የሇም  

            2. ኒያሊ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክስዮን ማህበር (በሰበር መዝገብ ቁጥር 109563 

አመሌካች) ጠበቃ ጌታቸው ጎንፊ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ግልባሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክስዮን ማህበር የቀረበ የሇም  

ይህንን መዝገብ ከሰበር መዝብ ቁጥር 109563 ጋር አጣምረን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ 

ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ ይግባኙ ተቀባይነት የሇውም በማሇት መሰረዙ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌን ይገባሌ በማሇት 1ኛ 

አመሌካች ጥር 29 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ፤ 2ኛው አመሌካች ዯግሞ ጥር 22 ቀን 2007 ዒ.ም 

በተፃፇ የየራሳቸውን የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ክርክሩ በመኪና አዯጋ ሇዯረሰ ጉዲት ካሳን ሇማስከፇሌ በመዲረግ የቀረበ ክስን የሚመሇከት ሲሆን 

ክርክሩ በጀመረበት በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ ከሳሽ ሲሆኑ 1ኛ 

አመሌካች ተከሳሽ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ ጣሌቃ ገብ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ሇጉዲዩ መነሻ 

ምክንያት የሆነው የአሁኑ ተጠሪ ጥቅምት 27 ቀን 2004 ዒ.ም የተፃፇ ክስ በ1ኛው አመሌካች 

ሊይ በማቅረባቸው ሲሆን የክሱም ይዘት በአጭሩ፡-ንብረትነቱ የ1ኛ አመሌካች የሆነው የሰላዲ 
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ቁጥሩ 3-31175 ኢት. መኪና ንብረትነቱ የተጠሪ ዯንበኛ አቶ ሙሊት ሳጃ የሆነውን የሰላዲ 

ቁጥሩ 3-14981 የሆነ መኪና በመግጨት ሊዯረሰው ጉዲት ተጠሪው ሇዯንበኛቸው የከፇለትን ብር 

159,626.68 /አንዴ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ ስዴስት መቶ ሃያ ስዴስት ብር ከስሌሳ ስምንት 

ሳንቲም/ የጉዲት አዴራሹ መኪና ባሇቤት የሆኑት 1ኛ አመሌካች ሇክርክሩ ከሚወጣ ወጭና ኪሳራ 

ጋር እንዱተኩሊቸው ሇማስወሰን የቀረበ ነበር፡፡ 

1ኛ አመሌካችም ክሱ ዯርሷቸው ህዲር 18 ቀን 2004 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ሰላዲ ቁጥሩ 3-31175 

ኢት. የሆነው መኪና የ1ኛ አመሌካች ንብረት ስሇመሆኑ አምነው አዯጋው የዯረሰው በ1ኛ 

አመሌካች መኪና ጥፊት ሳይሆን በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ጥፊት መሆኑን፤ከፖሉስ የቀረበው 

ማስረጃ የሚታመን አሇመሆኑን፤ በ1ኛ አመሌካች መኪና ሊይ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ከገሇፁ 

በኋሊ ተጠሪ ጥፊተኛውን በአግባብ ሳይሇዩ ሇዯንበኛቸው የከፇለትን ገንዘብ 1ኛ አመሌካች 

የመተካት ኃሊፉነት የላሇባቸው መሆናቸውን በመከራከሪያነት ካቀረቡ በኋሊ ሇጉዲቱ ኃሊፉ 

የሚባለበት ምክንያት ካሇም ሇ1ኛ አመሌካች መኪና የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠው የአሁን 2ኛ 

አመሌካች ኒያሊ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክስዮን ማህበር ወዯ ክርከሩ ገብቶ እንዱከራከር 

እንዱታዘዝሊቸው አመሌክተዋሌ፡፡ 

የአሁን 2ኛ አመሌካች የሆነው ኒያሊ ኢንሹራንስ አክስዮን ማህበር ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ 

በሰጠው መሌስ በማስረጃነት የቀረበው የፖሉስ ሪፖርት ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም የ1ኛ 

አመሌካች መኪና የቀኝ መስመሩን ይዞ አሸዋ ሲጭን የተጠሪ ዯንበኛ መኪና ከላሊ አቅጣጫ 

በፌጥነት መጥቶ የ1ኛ አመሌካችን መኪና በመግጨቱ የዯረሰ ጉዲት ነው፡፡ ይህ ሆኖ እያሇ 

የፖሉስ ሪፖርቱ በመርማሪው ባሇሙያ ሳይዘጋጅ ያሊግባብ የቀረበ ነው፡፡ በምርመራ ሂዯቱ ሊይ 

የተሳተፇው የፖሉስ አባሌ ቀርቦ ምስክርነት እንዱሰጥ ይዯረግሌን ካሇ በኋሊ የኢንሹራንስ ሽፊን 

መጠኑም ብር 100,000/አንዴ መቶ ሺህ ብር/ መሆኑን በመግሇፅ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የግራቀኙን 

ወገኖች የቃሌ ክርክር እና ማስረጃዎች በመስማት፤በጉዲዩ ሊይ ቅሬታ ቀርቦበት ዴጋሚ ምርመራ 

ተዯርጓሌ የተባሇ በመሆኑ ይኸው የፖሉስ የምርመራ መዝገብ እንዱቀርብ፤እንዱሁም ስሇ 

ሁኔታው ያውቃለ የተባለት የፖሉስ አባሌ ቀርበው ምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ በማዴረግ 

ካጣራ በኋሊ አዯጋው የዯረሰው በ1ኛ አመሌካች መኪና ጥፊት ሇመሆኑ በቀረበው ምስክሮች ቃሌ 

ከፖሉስ መምሪያ በተጻፇ ዯብዲቤ እንዱሁም ፌርዴ ቤቱ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ያመች ዘንዴ 

አስቀርቦ ከሰማው ምስክር ቃሌ መገንዘብ መቻለን ገሌፆ የመኪናው ባሇቤት የሆኑት 1ኛ 

አመሌካች ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇባቸው በመሆኑ፤ 2ኛው አመሌካች በበኩሊቸው ሇ1ኛው 

አመሌካች ተሽከርካሪ በሰጡት የኢንሹራንስ ሽፊን መነሻነት ኃሊፉ ሆነው በመገኘታቸው ሁሇቱም 
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አመሌካቾች በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ብር 159,626.68/አንዴ መቶ ሃምሳ 

ዘጠኝ ሺህ ስዴስት መቶ ሃያ ስዯስት ብር ከስሌሳ ስምንት ሳንቲም/ ጉዲዩ ውሳኔ ካገኘበት 

ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ክፌያው ተፇፅሞ እስኪጠናቀቅ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ እና 

ከክርክር ወጭ ብር 1,000/አንዴ ሺህ ብር/ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ይክፇለ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ሊይ የአሁን አመሌካቾች ቅር በመሰኘት የየራሳቸውን የይግባኝ አቤቱታ ሇፋዳራለ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌ/ቤቱ አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ይግባኙን 

ሠርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንን ዲኝነት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው የስር ፌ/ቤቶች ዲኝነት መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇፅሞበታሌ በሚሌ ሲሆን 1ኛ አመሌካች በዚህ የሰበር መዝገብ እንዱሁም 2ኛ አመሌካች 

በሰበር መዝገብ ቁጥር 109563 ሊይ የየራሳቸውን የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የ1ኛው አመሌካች 

የሰበር አቤቱታ በአጭሩ፡- የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ማስረጃን 

መሠረት ያዯረገ አሇመሆኑን፤ሇውሳኔው መሰረት የሆነው የፖሉስ ሪፖርትም በሀሰት የተዘጋጀ 

መሆኑን፤ሇዯረሰው አዯጋ ጥፊተኛው የተጠሪ ዯንበኛ መኪና ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ማስረጃ 

አቅረበው በበቂ ሁኔታ ክሱን ማስተባበሊቸውን፤ በዴጋሚ የተሰራው የትራፉክ ምርምራ ሇውሳኔው 

መሰረት መዯረጉ ተገቢ አሇመሆኑን፤የ1ኛ አመሌካች ማስረጃዎች የታሇፈበት ምክንያት በግሌፅ 

አሇመጠቀሱን፤ ኒያሊ ኢንሹራንስ ወዯ ክርክሩ ገብቶ እስከ ብር 100,000 ሇ1ኛ አመሌካች 

የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሮ እያሇ የ1ኛ አመሌካች ኃሊፉነት እስከ ብር 

159,626.68 በአንዴነትና በነጠሊ መወሰኑ ተገቢ አሇመሆኑን በመግሇፅ እንዱታረምሊቸው 

ያቀረቡት ነው፡፡ 2ኛው አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 109563 ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ዯግሞ 

በይዘቱ ከ1ኛው አመሌካች ቅሬታ ጋር የሚመሳሰሌ ሆኖ በአጭሩ፡- የሥር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ያቀረበውን ማስረጃ መሠረት በማዴረግ አሇመወሰኑን፤የአመሌካቾች ማስረጃ ውዴቅ 

የተዯረገው በተገቢው ምክንያት ሊይ ተመስርቶ አሇመሆኑን፤ተጨማሪ ማስረጃ ሇማቅረብ 

የጠየቁበት የማስፇቀጃ ጥያቄ ያሊግባብ ውዴቅ መዯረጉን  የሚመሇከት ነው፡፡ 

ሰበር አጣሪው ችልቱም ሁሇቱንም መዝገቦች መርምሮ በዚህ ጉዲይ በሥር ፌርዴ ቤት 

ከተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች አንፃር አመሌካቾች የዯረሰውን ጉዲት የመተካት ኃሊፉነት አሇባቸው 

ተብል የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት ይህ የሚታሇፌ ከሆነ የኃሊፉነት መጠኑን አስመሌክቶ 

በአንዴትና በነጠሊ ይክፇለ የተባሇበትን አግባብ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ 

በማሇቱ ተጠሪ መሌሳቸውን አመሌካቾችም የመሌስ መሌሳቸውን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡  
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ክርክሩ በዚህ ዒይነት ሁኔታ ተጠናቋሌ፡፡ እኛም አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ 

አንፃር ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም አመሌካቾች የሚከራከሩት 

ጉዲት መዴረሱን ሳይክደ ጉዲቱ በተጠሪ ዯንበኛ መኪና አሽከርካሪ ጥፊት የዯረሰ በመሆኑ 1ኛው 

አመሌካችም ሆነ ሇእርሱ የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠው 2ኛው አመሌካች ጉዲቱን ሇመካስ ኃፉነት 

የሇብንም፤ በዚህ ረገዴ በማስረጃ ያረጋገጥነው ክርክር በሥር ፌርዴ ቤት ባግባቡ ታይቶ የተወሰነ 

አይዯሇም የሚሌ የጋራ ክርክር ያቀረቡ ሲሆን 1ኛው አመሌካች ኃሊፉነት አሇብህ የምባሌ ቢሆን 

እንኳን ብር 100,000 በ2ኛው አመሌካች ተሸፌኖ ቀሪውን 2ኛው አመሌካች እንዱከፌሌ ሉወሰን 

ይገባሌ እንጂ ሁሇቱ አመሌካቾች በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ሙለን ጉዲት እንዴንክስ 

የተሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የሇውም በሚሌ አቅርበዋሌ፡፡ 2ኛው አመሌካችም ተጨማሪ ማስረጃ 

እንዴናቀርብ ጠይቀን ሳይፇቀዴ ቀርቷሌ የሚሌ ቅሬታ አቅርበዋሌ፡፡ ስሇሆነም ከግራቀኙ ወገኖች 

ክርክር አንፃር ሲታይ የሥር ፌርዴ ቤት ኃሊፉነት ያሇበትን ወገን በመሇየት ረገዴ የፇፀመው 

መሰረታዊ የሆነ የክርክር አመራርና በማስረጃ የማጣራት ስህተት አሇ ወይስ የሇም? 1ኛ 

አመሌካች ከ2ኛ አመሌካች ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ሙለውን የካሳ መጠን ሇተጠሪ 

እንዱከፌለ መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? በአጠቃሊይ የሥር ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ 

የፇፀሙት መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇ ወይስ የሇም? የሚለት ነጥቦች ምሊሽ ማግኘት 

ያሇባቸው መሆናቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ ስንመሇከት ከመዝገቡ እንዯተረዲነው ንብረትነቱ የ1ኛው አመሌካች 

የሆነው ሰላዲ ቁጥሩ 3-31175 እና ንብረትነቱ የተጠሪ ዯንበኛ አቶ ሙሊት ሳጃ በሆነው የሰላዲ 

ቁጥሩ 3-14981 በሆነው ተሸከርካሪ መካከሌ በተፇጠረ የግጭት አዯጋ በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ 

ጉዲት መዴረሱ የተረጋገጠ ሲሆን በአመሌካቾች በኩሌም ቢሆን የቀረበው ክርክር የተጠሪ ዯንበኛ 

መኪና አሌተጎዲም የሚሌ ሳይሆን የ1ኛ አመሌካች ተሸከርካሪ ጥፊት የላሇበት በመሆኑ ካሳውን 

ሇመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብንም በማሇት መከራከራቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ ከሁሇቱም አመሌካቾች 

ክርክር መረዲት እንዯተቻሇው የተጠሪ ዯንበኛ መኪና በፌጥነት መጥቶ ቆሞ አሸዋ ሲጭን 

የነበረውን የ1ኛ አመሌካች መኪና በመግጨት የዯረሰ ጉዲት ሇመሆኑ ይከራከራለ፡፡ በጉዲዩ ሊይ 

በወቅቱ ፕሊን የማንሳትና የምርመራ ሥራ ተከናውኖ እንዯነበርና ይህ የትራፉክ ፕሊን አነሳስ እና 

የምርመራ ተግባር ችግር እንዲሇበት ሇሚመሇከተው የኦሮሚያ ክሌሌ ፖሉስ ኮሚሽን አቤቱታ 

ቀርቦ ላሊ ጉዲዩን በዴጋሚ የሚያጣራ አምስት አባሊት ያለት ቡዴን ተቋቁሞ ምርመራ ተዯርጎ 

እንዯነበር አመሌካቾች ሳይክደ አቅርበን ያሰማናቸው የመጀመሪውን ምርመራ ያከናወኑ አባሊትን 

በማስረጃነት አቅርበን አሰምተን እያሇን ማስረጃችን ያሇ ምክንያት ተቀባይነት አጥቷሌ በሚሌ 

ይከራከራለ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው አስቀዴሞ የተዯረገው ምርመራ ችግር እንዲሇበት ታምኖበት 

እንዯገና እንዱጣራ በመዯረጉ ምክንያት የኋሇኛው መርማሪ ቡዴን ያገኛቸውን ማስረጃዎች 
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መሠረት አዴርገው የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

አይዯሇም በማሇት ይከራከራለ፡፡ 

በመሠረቱ ፌርዴ ቤቶች ተገቢውን የክርክር አመራር መከተሌ እንዲሇባቸው፤ጉዲዩን ባግባቡ 

በማጣራት የግራቀኙን ወገኖች ማስረጃ በማስማትና ሇፌትህ አሰጣጥ አስፇሊጊ በሆነም ጊዜ 

ተጨማሪ ማስረጃ አስቀርበው በመስማትና በማጣራት ውሳኔ ሉሰጡ እንዯሚገባ በፌ/ብ/ሥ/ስ/ህ/ቁ 

145፤264፤266፤267፤345 እና በላልችም በግሌፅ ተመሌክቶ የሚገኝ ቢሆንም በፌትሏብሓር 

ክርክር ማስረጃ የሚሰማውና ፌሬ ነገሩ እንዱነጥር የሚዯረገውም በማስረጃ የሚነጥረው ፌሬ ነገር 

ሇዲኝነት አሰጣጡ እጅጉን አስፇሊጊና የግዴ ሆኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት 

ህጉ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን ፌርዴ ቤቶች እውነትን ሇማውጣት ማስረጃ አስቀርበው 

መስማት አሇባቸው ሲባሌ በቀረበው ማስረጃ እውነቱ እስከተረጋገጠ ዴረስ የግዴ ተጨማሪ ማስረጃ 

እንዱያስቀረቡ የሚገዯደበት ምክንያት ይኖራሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ተጨማሪ ማስረጃ 

ሇማቅረብ ማስፇቀጃ አቅርበን መታሇፈ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው በሚሌ 2ኛው አመሌካች 

የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

አመሌካቾች ያቀረብነው ማስረጃ በምክንያት ውዴቅ አሌተዯረገም በሚሌ የሚያቀርቡትን ክርክር 

በተመሇከተ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ይዘት የሚያመሇክተው በአመሌካቾች 

በኩሌ የቀረበው ክርክርና ማስረጃ ከተጠሪ ክርክርና ማስረጃ በተሻሇ ሁኔታ ሉታመን የማይችሌ 

መሆኑ ግምት ውስጥ ገብቶ ውዴቅ የተዯረገ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ ማስረጃን 

የማጣራት የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ያሇው የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ተገቢውን ጭብጥ ይዞ ጉዲዩን በማስረጃ ሇማጣራት የግራቀኙን ወገኖች ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ 

አስፇሊጊ ነው ብል ያመነበትንና ሰነዴና የሰው ምስክርም አስቀርቦ ሰምቷሌ፡፡ በአስፇሊጊነቱ ሊይ 

ያሊመነበትን ማስረጃ ሳያስቀርብ ቀርቷሌ፡፡ ከዚህ በመነሳትም ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበትን 

ወገን ሇመሇየት በግራቀኙ ወገኖች የቀረቡትንና ሇፌትህ አስጣጥ አመችነት ፌርዴ ቤቱ 

ያስቀረባቸውን ማስረጃዎች መሰረት በማዴረግ እንዱሁም የራሱን ምክንያት በመሰጠት አዯጋው 

ሇመዴረሱ ከማረጋገጡም በሊይ አዯጋውንም ያዯረሰው የ1ኛ አመሌካች መኪና የሆነው አሸዋ 

ሲጭን የነበረው የሰላዲ ቁጥሩ 3-31175 ኢት. የሆነው መኪና ሇመሆኑ አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ 

በመነሳትም በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2081(1) መሰረት የመኪናው ባሇቤት የሆነው 1ኛው 

አመሌካች ካሳውን ሇመክፇሌ ኃሊፉ መሆናቸውን ሲወስን 2ኛው አመሌካች ከ1ኛው አመሌካች 

ጋር የኢንሹራንስ ውሌ ያሊቸው ሇመሆኑ ስሊሌተካዯ ኃሊፉነት ያሇባቸው ሇመሆኑ ወስኗሌ፡፡ 

ስሇዚህ የሥር ፌርዴ ቤት ተገቢውን ጭብጥ በመመስረት በግራቀኙ ወገኖች የቀረቡትን 

ማስረጃዎች እንዱሁም አስፇሊጊ ነው ብል ያመነበትን ማስረጃ አስቀርቦ በመስማትና በመመርመር 
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መወሰኑን መዝገቡ ስሇሚያስረዲ በሥር ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

አመሌካቾች ኃሊፉ መሆናቸው ከተረጋገጠ የኃሊፉነት መጠናቸውን መመሌከቱ ተገቢነት ያሇው 

ይሆናሌ፡፡ ተጠሪ ሇዯንበኛቸው የከፇለትን ብር 159,626.68/አንዴ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ ስዴስት 

መቶ ሃያ ስዴስት ብር ከስሌሳ ስምንት ሳንቲም/ 1ኛ አመሌካች እንዱተኩሊቸው ዲኝነት ጠይቀው 

ሊቀረቡት ክስ በ1ኛው አመሌካች በኩሌ የቀረበ የካሳ መጠንን የሚመሇከት ክርክር የሇም፡፡ 2ኛው 

አመሌካች በሰጡት መሌስ ሇ1ኛው አመሌካች መኪና የሰጡት የኢንሹራንስ ሽፊን እስከ ብር 

100,000/አንዴ መቶ ሸህ ብር/ እንዯሆነ ገሌፀው መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የ2ኛው አመሌካች ኃሊፉነት 

ሇ1ኛው አመሌካች ከሰጡት የኢንሹራንስ ውሌ የሚመነጭ ከመሆኑም በሊይ መጠኑም በውለ ሌክ 

የሚወሰን ነው፡፡ ይህ ከሆነ የሁሇቱ አመሌካቾች ኃሊፉነት መጠን የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት 

ተብል የመወሰኑን አግባብነት መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር 2ኛው አመሌካች ሇተጠሪ 

እስከ ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሸህ ብር/ የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠ መሆኑ እስካሌካዯ ዴረስ 

ከተወሰነው የካሳ መጠን በዚሁ ገንዘብ ሌክ ሉከፌለ የሚገባቸው ይሆናሌ፡፡ 1ኛው አመሌካች 

ዯግሞ ቀሪውን የውሳኔ መጠን ሉከፌለ ይገባሌ ማሇት ነው፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤቶች  

በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ የዯረሰውን ጉዲት መጠን ብር 159,626.68/አንዴ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ 

ሺህ ስዴስት መቶ ሃያ ስዴስት ብር ከስሌሳ ሳንቲም/ መሆኑን ካረጋገጡ በኋሊ ሁሇቱም 

አመሌካቾች በአንዴነትና በነጠሊ ይህንኑ ገንዘብ ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 

ወሇዴና ከብር 1,000 /አንዴ ሺህ ብር/ የክርክር ወጭ ጋር ይክፇለ የተባሇበት አግባብ የ1ኛ 

አመሌካችንና የ2ኛ አመሌካችን የኢንሹራንስ ውሌ ግንኙነትና 1ኛ አመሌካች 2ኛውን አመሌካች 

ወዯ ክርክሩ እንዱገቡሊቸው የጠየቁበትን ዒሊማ ያሊገናዘበ በመሆኑ በመጠኑ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ ማስረጃ የመመርመር፤ የማጣራትና መመዘን ሥሌጣን የተሰጣቸው  

የሥር ፌርዴ ቤቶች በግራቀኙ ተከራካሪ ወገኖች በኩሌ የቀረቡ ክርክሮችን መሠረት በማዴረግ 

ተገቢውን ጭብጥ ይዘውና አጣርተው ከፌትሏ ብሓር ጉዲዮች ማስረጃ ምዘና አንፃር በመመሌከት 

አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክርና ማስረጃ የሚያሳምን አሇመሆኑን ጠቅሰው ውዴቅ በማዴረግ 

የተጠሪን ማስረጃ በመቀበሌ አመሌካቾች የዯረሰውን ጉዲት የመካስ ኃሊፉነት ያሇባቸው በመሆኑ 

ሊይ የዯረሱበት ዴምዲሜ የሚነቀፌበት ምክንያት አሌተገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ 2ኛው አመሌካች 

ሇ1ኛው አመሌካች እስከ ብር 100,000 ኢንሹራን ሽፊን የሰጡ ሇመሆናቸው በመሌሳቸው አምነው 

አቅርበው እያሇ ከተወሰነው የካሳ መጠን ውስጥ ብር 100,000 ከነወሇደ በ2ኛው አመሌካች 

እንዱሸፇን ሆኖ ቀሪውን 1ኛው አመሌካች እንዱከፌለ መወሰን ሲገባው ሁሇቱም አመሌካቾች 



118 
 

ሙለውን ካሳ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ የተሰጠው ውሳኔ ክፌሌ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ስሇሆነም የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 188781 ጥቅምት 28 ቀን 2006 

ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 147566 ሔዲር 01 ቀን 2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 

348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባቸው መባለና በዚህ 

ጉዲት ምክንያት የመጣ ካሳ ብር 159,626.68 ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ገንዘቡ 

ተከፌል እስኪያሌቅ የሚታሰብ በዒመት 9% ህጋዊ ወሇዴና ብር 1,000 /አንዴ ሺህ ብር/ 

የክርክር ወጭ ሇተጠሪ ሉከፇሌ ይገባሌ መባለ ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. አከፊፇለን በተመሇከተ ከዚሁ የካሳ መጠን ውስጥ ብር 100‚000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ 

ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ገንዘቡ ተከፊል እስኪያሌቅ ዴረስ ከሚታሰብ በአመት 

9% ወሇዴ ጨምሮ በ2ኛው አመሌካች የሚሸፇን ሆኖ ቀሪው የካሳ መጠን ከነወሇደና 

የክርክር ወጭ በ1ኛው አመሌካች እንዱከፇሌ ወስነናሌ፡፡ 

4. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በዚህ ችልት ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇፅም 

ተወስኗሌ፤ ይጻፌ። 

5. በዚህ ችልት ክርክር ሇወጣ ወጭና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

6. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ የሰበር መዝገብ ቁጥር 109563 አካሌ ይሁን ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ብ/ይ 
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የሰ/መ/ቁ.107217 

ህዲር 29 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ 

        ተኸሉትይመስሌ 

      ቀነዒ ቀጣታ 

         ሰናይት አዴነው 

        ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- የዲንግሊ ወረዲ ውሃ ሃብት ሌማት ፅ/ቤት ወኪሌ የፌትህ ቢሮ ዏቃቤ ህግ 

አሌቀረበም፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሙለጌታ ገበየሁ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጠ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የግንባታ ሥራ ውሌ የሚመሇከት ሲሆን የአሁን ተጠሪ የሥር ከሳሽ ሲሆን በአሁን 

አመሌካች የሥር ተከሳሽ ፅ/ቤት ሊይ ሇአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ተከሳሽ 

ፅ/ቤት ባሇ አራት መቀመጫ ሽታ አሌባ መፀዲጃ ቤት ሇመስራት ባወጣው ጨረታ ተወዲዴሬ 

በማሸነፌ ተከሳሽ ጋር በገባው ውሌ መሠረት አምስት ሳይቶችን ሰርቼ በማስረከብ ክፌያ 

እንዱፇፅሙሌኝ ብጠይቅና በፅ/ቤቱ መሀንዱስ ቢታዘዝም የአራት ሳይት ክፌያ ከፌሇውኝ 

የአምስተኛውን  ሳይት /የኳንች ኳኩርታን/ ሣይት ብር 68,776.71/ስሌሳ ስምንት ሺህ ሰባት 

መቶ ሰባ ስዴስት ሺህ ብር ከሰባ አንዴ ሣንቲም/ ያሌከፌለኝ ስሇሆነ ይህንኑ ክፌያ እንዱከፌሇኝ 

ይኸው ክፌያ በመሀንዱስ ከታዘዘበት ቀን ጀምሮ 379 ቀን ስሇሆነ የብር 68,776.71 / ስሌሣ 

ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ ስዯስት ከ ሰባ አንዴ ሣንቲም/1% x379 ቀን =ብር 

260,663.93/ሁሇት መቶ ስሌሳ ሺህ ስዴስት መቶ ስሌሳ ሶስት ብር ከዘጠና ሦስት ሣንቲም/ 

መቀጫ ግንባታውን አጠናቅቄ ካስረከብኩኝ አንዴ ዒመት ስሇሞሊ ሇዋስትና የተያዘ ብር 

3,725.38/ሶስት ሺህ ሰባት መቶ ሃያ አምስት ብር ከሰሊሳ ስምንት ሣንቲም/ የዲኝነት የጠበቃ 

አበሌ 10% እና ኪሣራ እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
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ተከሳሽ ፅ/ቤትም በወኪለ አማካኝነት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃሚያ ቢያቀርብም የታሇፇበት ሲሆን 

በአማራጭ ባቀረበው መሌስ ከሳሽ በውለ እና በተሰጣቸው የመሀንዱስ የስራ ዝርዝር መሠረት 

ግንባታውን ሰርተው ያስረከቡና በፅ/ቤት መሀንዱስ ሂሳቡ በትክክሌ ተሠርቶ በመስሪያ ቤቱ ፀዴቆ 

ሇወረዲው ፊ/ኢ/ሌ/ማ/ ፅ/ቤት ክፌያ እንዱፇፀም በዯብዲቤ ብጠይቅም ክፌያ ሉፇፀም አሌቻሇም 

እንጂ ተከሳሽ ጽ/ቤት ክፌያ አሌከሇከሊቸውም ካሇ በኋሊ መሌሴን ሊሻሸሌ ብል አሻሽል የሠጠው 

መሌስ ከሳሽ በውለ መሠረት ሽንት ቤቶቹ ሠርተው አስከርበው ክፌያ ያሌወሰደ ቢሆንም ክፌያ 

ያሌወሰደት ከሳሽ ከውሌ ዉጪ በተቆጣጣሪው መሀንዱስ ትእዛዝ የብር 17,358.46 /አስራ ሰባት 

ሺህ ሶስት መቶ ሃምሣ ስምንት ከ አርባ ስዴስት ሣንቲም/ሠርቻሇሁ እና ይህንን ሂሳብ 

ካሌረከፇሇኝ ላሊውን አሌበቀሌም በማሇታቸው ነው፡፡ የተጨማሪ ሥራ ክፌያ የሚፇፀመው 

ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ፅ/ቤቱ በግዢ አፇፃፀም መመሪያው ተጨማሪ ስራውን ሲያውቀው ነው፡፡ 

ባሊወቀው ስራ ክፌያ ሉጠይቅ አይገባም፡፡ ሇዋስትና ጉዲይ የተያዘውን ገንዘብ አሌተከሇከለም 

ስሇሆነም የወሰደት ገንዘብ ተቀንሶ ቀሪ ካሊቸው እንዱወስደ ይወሰንሌኝ ብሎሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ካዲመጠ በኋሊ በግራ ቀኙ ክርክር የሚጠነጥነውን ሇተጨማሪ 

ሥራ ክፌያ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ በግራ  ቀኙ ውሌ ገጽ 3 

ተራ ቁጥር 5/3/ ሥር እንዯተመሇከተው በተመዯበ ተቆጣጣሪ ወይም አማካሪ መሀንዱስ ሲዯገፌ 

ተጨማሪ ሥራ ሉሰራ እንዯሚችሌና ተጨማሪ ክፌያ ሉፇፀም እንዯሚገባ ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህም 

መሠረት ስራው ተሠርቶ መረከቡን ተከሳሽ ፅ/ቤት አምኗሌ ስሇሆነም ሇተጨማሪ ሥራ ክፌያ 

አሌፇፅምም መባለ አይዯሇም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ክፌያ ሇዘገየበት መቀጫን በተመሇከተ ፅ/ቤት ክፌያው እንዱፇፀምሇት ሇፊይናንስና 

ኢኮኖሚ ሌማት ፅ/ቤት ያስተሊሇፇ ቢሆንም ክፌያውን ፇፃሚው ፅ/ቤት ከተሰራው ስራ ሊይ በሊይ 

ከውሌ ውጪ የሚታየውን ብር 17,358.46/አስራ ሰባት ሺህ ሦስት መቶ ሃምሣ ስምንት ብር ከ 

አርባ ስዴስት ሣንቲም/በስተቀር ላልች ክፌያዎችን አሌቀበሌም ያለት ከሳሽ መሆናቸው ሲገሌፅ 

ከሳሽ እነዚህ ክፌያዎች በተከሳሽ ፅ/ቤት ምክንያት የዘገዩ ስሇመሆናቸው አሊስረደም በማሇት ከሳሽ 

የጠየቁትን ክፌያ ሇዘገየበት ሇ379 ቀን 1 ፏርሰንት ብር 260,663.93/ሁሇት መቶ ስሌሣ ሺህ 

ስዴስት መቶ ስሌሣ ሦሰት ከ ዘጠና ሦስት ሣንቲም/ መቀጫ ተከሳሽ ፅ/ቤት ሉከፌሌ አይገባም 

በማሇት የተቀሩትን ዋናውን ገንዘብ ብር 68,776.71/ስሌሳ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ ስዴስት 

ብር ከሰባአንዴ ሣንቲም/ ሇዋስትና የተያዘ ብር 3,725.38/ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ሃያ አምስት 

ብር ከሰሊሳ ስምንት ሣንቲም/ በጠቅሊሊው ብር 72,502.09/ሰባ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ሁሇት 

ብር ከ ዜሮ ዘጠኝ ሣንቲም/ክስ  ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ዲኝነት እና የጠበቃ 

አበሌ10% ተከሳሽ ሇከሳሽ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የአሁን ተጠሪ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የይግባኝ ቅሬታቸውን ያቀረቡ ሲሆን የቅሬታው ይዘትም በአጭሩ ክፌያ ሇዘገየበት ሇ379 ቀን 

መቀጮ ሉከፌሌ አይገባም ተብል መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ቅሬታው የቀረበሇት 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሥራው ተሰርቶ  የተጠናቀቀ መሆኑንና ክፌያው 

ያሇመፇፀሙ በተከሳሽ የታመነ ጉዲይ ነው ስሇሆነም የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሳሽ ባቀቡት ክስ 

መሰረት አሊስረደም ማሇቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇት በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁ. 348/1/ መሰረት ውሣኔውን 

በመሻር ክፌያ ሇዘገየበት ብር 260,663.73 /ሁሇት መቶ ስሌሣ ሺህ ስዴሰት መቶ ስሌሣ ሦስት 

ብር ከ ሰባ ሦስት ሣንቲም /ተከሳሽ ጽ/ቤት ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ሲወሰን በአሁን አመሌካች 

በበኩሌ የሠበር አቤቱታ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሠበር ሠሚ ችልት ቅሬታው ተጠሪን 

አያስቀርብም በማሇት በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337 መሠረት አቤቱታውን ሠርዞታሌ፡፡ 

ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሠበር አቤቱታውን ያቀረበው አመሌካች ፅ/ቤት 

ሲሆን አቤቱታው ክፌያ አዘግይተናሌ ብሇን በእምነት የሰጠነው ቃሌ የሇም፡፡ ከተጨማሪ ሥራ 

በስተቀር የተቀሩትን አሌወስዴም ያለት ተጠሪ ናቸው ስሇሆነም ክፌያው ሇዘገየበት ሌንከፌሌ 

አይገባም፤ ክፌያ ሇዘገየበት የምንከፌሌ ቢሆን እንኳን ክፌያ የዘገየበት የገንዘብ መጠን 1 ፏርሰንት 

ሳይሆን 0.1 ፏርሰንት ከመሆኑም በተጨማሪ በአማራ ክሌሌ የግዢ መመሪያ መሠረት ክፌያው 

ከዋናዋ ገንዘብ 10% በሊይ ሉሆን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

አጣሪው ችልትም የቀረበውን አቤቱታና የሥር መዝገብ መርምሮ የመቀጮ ክፌያ ከዋናው ገንዘብ 

10%በሊይ በስር ፌ/ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት ተጠሪ ባሇበት ሇማጣራት ያመች ዘንዴ ተጠሪ 

ቀርበው መሌስ እንዱሰጡ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪም በፅሐፌ በሰጡት መሌስ የመቀጮ መብዛትንም ይሁን ማነስ የፌሬ ነገር ክርክር 

ባሌሆነበት እና ይህን አስመሌክቶ አመሌካች ፅ/ቤት ያነሳው መከሊከያ ነጥብ በላሇበት የሠበር 

አጣሪው ችልት የያዘው ጭብጥ በሥር ያሌተነሳ ክርክር ነውና  የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

የሰጠው ውሣኔ ይፅናሌኝ ብሇዋሌ፡፡ እኛም የቀረበውን የሰበር አቤቱታ በሥር ፌ/ቤት ከተዯረገው 

ክርክርና ማስረጃ አንፃር የሠበር አቤቱታው የቀረበበትን ውሣኔ የሰጠው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ይግባኝ ሠሚ ችልት የሠጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት መሆን ያሇመሆኑን 

ከተገቢው ህግ አንፃር መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም የአሁን ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ፅ/ቤት ሊይ ባቀረቡት ክስ ከአመሌካች ጋር 

በነበረን የግንባታ ውሌ ግንባታውን ከተጨማሪ የመሀንዱስ ትአዛዝ ጋር ሠርቼ ሇፅ/ቤቱ 

ያስረከብኩኝ ቢሆንም አመሌካች ፅ/ቤት ክፌያውን አጠናቆ አሌከፇሇኝምና ያሌተከፇሇኝ ገንዘብ 

ከነቅጣቱና ተያያዥ ያሊቸውን ክፌያዎች እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ሲሆን፣ የአሁን 
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አመሌካች ፅ/ቤት በወኪለ አማካኝነት በሰጠው መሌስ ጽህፇት ቤቱ አሌከፌሌም አሊሇም 

የተጨማሪ ስራ ገንዘብ ካሌተከፇሇ አሌቀበሌም በማሇት ዋናውን ገንዘብ ያሌወሰደት ተጠሪ ናቸው 

ስሇሆነም ክፌያ ሇዘገየበት ሌጠየቅ አይገባም ብሇዋሌ፡፡ ምንም እንኳን በሰበር አጣሪው ችልት 

አቤቱታው ያስቀርባሌ የተባሇበት ምክንያት ክፌያ ሇዘገየበት መቀጫ ከዋናው ገንዘብ ከ10%በሊይ 

የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት ቢሆንም ይህ ነጥብ ከታየቱ በፉት ክፌያ ሇዘገየበት መቀጮ 

የአሁን አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ጭብጥ መመርመሩ ተገቢ 

ሆኖ አግኝተዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 242 ስር እንዯተዯነገገው ማናቸውም ተከራካሪ ወገን 

በመከሊከያ መሌሱ ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ የተከሰሰበትን ነገር በሙለ ወይም በከፉሌ 

የሚያምን መሆኑን የገሇፀው እንዯሆነ ወይም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241 መሠረት በሚዯረግ ምርመራ 

የእምነት ቃለን የሰጠን እንዯሆነ ፌ/ቤቱ በታመነው ነገር ሊይ ብቻ ፌርዴ መስጠት እንዲሇበት 

ይገሌፅና በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 83 እና 234/1/ሠ ሥር እንዯተዯነገው በግሌፅና በዝርዝር ያሌተካደ 

ነገሮች ሁለ እንዯታመኑ እንዯሚቆጠር ዯንግጓሌ፡፡ 

በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ከአመሌካች ፅ/ቤት በነበረው የግንባታ ውለ 

ግንባታውን ጨርሼ ያስረከብኩኝ ቢሆንም አመሌካች ፅ/ቤት ሉከፌሇኝ ከሚገባው ገንዘብ ውስጥ 

ብር 68,776.71 /ስሌሣ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ ስዴስት ብር ከሰባ አንዴ ሳንቲም/ያሌከፇሇኝ 

ስሇሆነ ይኸው ዋናው ገንዘብና ተያያዠነት ያሊቸው ክፌያዎች እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ 

ዲኝነት መጠየቃቸውን የአሁኑ አመሌካች ጽ/ቤት በግራ ቀኙ መሀከሌ ውሌ መኖሩን ተጠሪ 

በውለ መሠረት ግንባታውን አጠናቀው በተጨማሪም በመሃንዱስ ትአዛዝ ፅ/ቤቱ የማያውቀው  

የብር 17,358.43 /አስራ ሰባት ሺህ ሶስት መቶ ሃምሣ ስምንት ብር ከአርባ ሦስት ሣንቲም/ 

ተጨማሪ ሥራ መሥራታቸውንና በዚህም ምክንያት አመሌካች ጽህፇት ቤት የተጨማሪ 

ሥራውን ክፌያ አሌከፌሌም በማሇቱ ተጠሪ ሁለንም ክፌያ አሌወስዴም በማሇታቸው ክፌያ 

መዘግየቱን መሌስ በመስጠት መከራከሩን በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ከተዯረገ የግራ ቀኙ ክርክር 

መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

በዚህም ክርክር የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ፅ/ቤት በእርግጥም ተጠሪ ዲኝነት የጠየቁበት 

ገንዘብ ያሌተከፇሇው መሆኑን አምኗሌ ነገር ግን ያሌተከፇሇው በኔ ምክንያት አይዯሇም እስካሇ 

ዴረስ ታምኗሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፤በተጨማሪም ተጠሪ ክፌያው የዘገየው በአመሌካች ምክንያት 

ስሇመሆኑ አሊስረደም ስሇሆነም ክፌያ ሇዘገየበት አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ አይገባም በማሇት 

ሲወስን፤ የስር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች ጽህፇት ቤት ተጠሪ 

ስራውን ሰርተው ማስረከባቸውንና ጽ/ቤቱ ክፌያ ያሇመፇፀሙን እስካመነ ዴረስ ክፌያ የዘገየው 
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በአመሌካች ጽ/ቤት ምክንያት መሆኑ ታምኗሌ በማሇት አመሌካች ጽ/ቤት ክፌያ ሇዘገየበት 

ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔን በመሻር መወሰኑንና የስር 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ የስር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሣኔ በማጽናት መወሰኑ ከስር ፌርዴ ቤት መዝገብ መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

ነገር ግን ተጠሪ ክፌያ የዘገየው በአመሌካች ጽ/ቤት ምክንያት ነው ሲለ አመሌካች ጽ/ቤት ክፌያ 

የዘገየው በተጠሪ ምክነያት ነው እስካሇ ዴረስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.242 መሠረት የታመነ ጉዲይ 

ነው ወይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.234/1/ ሥር እንዯተመሇከተው ጉዲዩ በግሌፅ ያሌተካዯ ጉዲይ ነው 

ሉባሌ የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ክፌያ የዘገየው በማን ምክንያት ነው የሚሇው ነገር 

አከራካሪው ነው፡፡ በፌትሏብሓር ክርክር አንዴ መብት ወይም ግዳታ አሇ ብል የሚከራከር ወገን 

መብቱ ወይም ግዳታው ስሇመኖሩ የማስረዲት ሸክም አሇበት፡፡ የአሁን ተጠሪ ክፌያው የዘገየው 

በአመሌካች ፅ/ቤት ምክንያት መሆኑን ማስረዲት የሚጠበቅባቸው ቢሆንም ያሊስረደ መሆኑ ከስር 

ፌርዴ ቤት ክርክር መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

ከዚህ ሁለ ስንነሳ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ክፌያው የዘገየበት በአመሌካች ፅ/ቤት ምክንያት 

ስሇመሆኑ ተጠሪ አሊስረዲም በማሇት ክፌያ የዘገየበት የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ሲወስን 

የስር ጠቅሊይ ፌ/ቤት ክፌያ የዘገየው አመሌካች ጽ/ቤት መሆኑ ታምኗሌ በሚሌ የስር ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 

አንኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ውሣኔ 

1. በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 37313 ሰኔ  10 ቀን 2006 ዒ.ም ተሰጥቶ 

በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 41544 ጥቅምት 29 

ቀን 2007 ዒ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.07181 የካቲት 6 ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠው 

ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 338/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙን ሇዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያወጡትን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

ትእዛዝ 

1. በዚህ ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረው የአፇፃፀም እግዴ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡ 

2. የውሣኔው ግሌባጭ በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ መዝገቡ 

ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምሰት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ግ 
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የ/ሰ/መ/ቁ. 114623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ቀን 22/06/2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

    ተፇሪ ገብሩ 

    ቀነዒ ቂጣታ 

        አይሸሹም መሇሰ 

      ፀሃይ መንክር 

አመሌካችዎች፡- 1. ሀጅ ቢያ አባመጫ 

              2. አቶ ከሉፊ አባ ቆያስ          ጠበቃ ከዴር መሏመዴ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡-    1. የኦሮሚያ ክሌሌ ዯንና ደር አራዊት ዴርጅት አሌቀረበም 

              2. መራዋ አርሶ አዯሮች የህብረት ሥራ ማህበር ጠበቃ በሊይ እሸቱ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካችዎች ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር የእርቅ ሥምምነት በማዴረግ 

በፌርዴ ቤት እንዱመዘገብና እንዱፀዴቅ ካዯረጉ በኃሊ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበውን የፌርዴ 

መቃወሚያ በመቀበሌ የእርቅ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሰበር ችልት ውሳኔ የሰጠው በህግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም ?የሚሇውን ጭብጥ 

በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው ጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ነው፡፡ 

2. አመሌካችዎችና ሁሇተኛው ተጠሪ በፇረንጅ ፅዴ ሽያጭ ውሌ በተመሇከተ 

ባሇመስማማታቸው አመሌካቾች ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች 

ከሳሽ፣ሁሇተኛ ተጠሪ ተከሳሽ ሆነው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመከራከር ሊይ እያለ 

ጥር 5 ቀን 2001ዒ.ም ባዯረጉት ዕርቅ ውሌ አመሌካችዎች 1,200,000 /አንዴ ሚሉዮን 

ሁሇት መቶ ሺ ብር) ሇሁሇተኛ ተጠሪ ሉከፌለ ሁሇተኛ ተጠሪም የክርክሩ መነሻ 

የሆነውን የፇረንጅ ፅዴ ሇአመሌካችዎች ሉያስረክቡ ሥምምነት ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ 

አመሌካችዎችና ሁሇተኛ ተጠሪ የዕርቅ ሥምምነታቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
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አቅርበው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 14220 ህዲር 25 ቀን 2002ዒ.ም 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 277(1) መሠረት የዕርቅ ውሊቸውን በመቀበሌ ግራቀኝ በዕርቅ 

ውለ መሠረት እንዯፇፅሙ ትዕዛዝ በመስጠት መዝገቡን ዘግቶታሌ ፡፡ 

3. አንዯኛ ተጠሪ አመሌካችዎችና ሁሇተኛው ተጠሪ ጥር 5 ቀን 2001ዒ.ም አዴርገነዋሌ 

በማሇት ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ህዲር 25 ቀን 2002ዒ/ም ያፀዯቁት የዕርቅ 

ውሌ የፇፀሙበት የፇረንጅ ፅዴ የመንግስት ዯን መሆኑን ገሌፆ የዕርቅ ውለ ፇራሽ ነው 

እንዱባሌሇት ጥር 27 ቀን 2005ዒ/ም የተፃፇ የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ አቅርቧሌ፡፡ 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲያቸውን በዕርቅ ያዘጉት አመሌካችዎችና ሁሇተኛ ተጠሪ 

ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ አንዯኛ ተጠሪ ፌርደን ሇመቃወም የቀረበውን ክርክርና 

ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ የዕርቅ ስምምነቱ የፌርዴ መቃወሚያ አመሌካችን መብት 

የሚነካ በመሆኑ የዕርቅ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

4. አመሌካችዎች ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ 

ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የፌርዴ መቃወሚያ አቅርበው 

የዕርቅ ስምምነት በተዯረገበት የፇረንጅ ፅዴ ሊይ መብት የላሇው መሆኑ በወቅቱ 

በተያዘው ቃሇጉባኤ የተረጋገጠ ስሇሆነ ፣ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዕርቅ ውለ ፇራሽ 

ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ 

በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን በመቃወም 

የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት አቅርቧሌ ፡፡ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የዕርቅ ውሌ 

የተዯረገበት የፇረንጅ ፅዴ የመንግስት ዯን በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዕርቅ 

ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን 

ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

5. አመሌካችዎች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ እኛ የገዛነው የመንግስት ዯን ሣይሆን የሁሇተኛ 

ተጠሪ ንብረት የሆነ የፇረንጅ ፅዴ ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ከሻጭ ጋር ያሇንን ሌዩነት 

በዕርቅ ጨርሰን የዕርቅ ውለ በፌርዴ ቤት ከፀዯቀ በኃሊ ማስረጃ እንዱፃፌ በማዴረግ 

የዕርቅ ውለ እንዱፇርስ ማዴረጉ የሔግ መሠረት የላሇው በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በሰበር ታይቶ እንዯታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ ፡፡ 2ኛ 

ተጠሪ በበኩለ ንብረቴን ነው የሸጥኩት ከአመሌካችዎች ጋር የዕርቅ ውሌ የፇፀምኩት 

በንብረቴ ሊይ በመሆኑ የሁሇተኛ ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ 

በማሇት የአመሌካችዎችን የሰበር አቤቱታ በመዯገፌ መሌስ ሰጥቷሌ ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ 

ግራቀኙ ዕርቅ የፇፀሙበት የመንግስት ዯን በመሆኑ የአመሌካችዎች የሰበር አቤቱታ 
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ተቀባይነት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ ፡፡ አመሌካችዎች የመሌስ መሌስ 

አቅርበዋሌ፡፡  

6. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 

እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ሁሇት ተከራካሪ ወገኖች በፌርዴ 

ቤት የሚከራከሩበትን ጉዲይ በዕርቅ መጨረስ እንዯሚችለና የእርቅ ውለን ጉዲዩን 

ሇሚያየው ፌርዴ ቤት አቅርበው ማፅዯቅ እንዯሚችለ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የፀዯቀ የዕርቅ 

ውሌ ሥምምነት በፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሣኔ ያህሌ አስገዲጅነትና ተፇፃሚነት ያሇው 

መሆኑን ከፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ አንቀፅ 276 እና አንቀፅ 277(1) ዴንጋጌዎች 

ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

7. አመሌካችዎችና ሁሇተኛው ተጠሪ የፇረንጅ ፅዴ ሽያጭ ውሌ በተመሇከተ ጥር 5 ቀን 

2001ዒ.ም ያዯረጉትና ሇጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

277(1) መሠረት ያፀዯቁት የዕርቅ ውሌ የፌርዴ ያህሌ አስገዲጅነትና ተፇፃሚነት ያሇው 

በመሆኑ በዚህ ዕርቅ ውሌ ተካፊይ ያሌሆነ መብቴ ተነክቷሌ የሚሇው አንዯኛ ተጠሪ 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዕርቅ ውለን በማፅዯቅ የሰጠውን ትዕዛዝ በመቃወም 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሠረት ፤የፌርዴ መቃወሚያ 

ማመሌከቻ ማቅረቡና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአንዯኛ ተጠሪን የፌርዴ መቃወሚያና 

ማመሌከቻን ማስረጃ በመቀበሌ የዕርቅ ውለ የመንግስት ዯን የሚያስተዲዴረውን የአንዯኛ 

ተጠሪን መብትና ጥቅም የሚነካ በመሆኑ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ 

የሥነ ሥርዒት ሔግ ግዴፇት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም ፡፡ 

8. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ 

ሇማቅረብ መሠረትና ማስረጃ የሆነውንና አመሌካችዎች ከሁሇተኛው ተጠሪ ጋር የዕርቅ 

ሥምምነት የፇፀሙበት የፇረንጅ ፅዴ ጫካ የመንግስት ዯን መሆኑን የሚያረጋግጠውን 

የቴክኒክ ኮሚቴ ሪፓርትና ማስረጃ ያሇበቂ ምክንያት ውዴቅ በማዴረግ አከራካሪው 

የፇረንጅ ፅዴ ዛፌ ጫካ በጨረታ ሇአመሌካችዎች ከመሸጡ በፉት የተያዘውን ቃሇ ጉባኤ 

ነው መያዝ ያሇበት በማሇት አከራካሪው የፅዴ ዛፌ የሁሇተኛ ተጠሪ ሀብት ነው በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ የማስረጃ አመዛዘን መርህን ያሌተከተሇና መሠረታዊ የማስረጃ ህግ 

ዴንጋጌዎችን የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 250 እና የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136(1) 

ያሌተከተሇና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመገንዘብ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 

አሊገኘነውም ፡፡ በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

አመሌካችዎች እና አንዯኛ ተጠሪ የዕርቅ ሥምምነት ያዯረጉት የአንዯኛ ተጠሪ መብትና 

ጥቅም ባሇበት የመንግስት ዯን ሊይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ቀርቦሇት እያሇ 
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አንዯኛ ተጠሪ የዕርቅ ሥምምነቱን መቃወምና ፇራሽ ሇማስዯረግ የሚያስችሌ ህጋዊ 

ምክንያት የሇውም በማሇት የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሻሩ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 

    

ው ሳ ኔ 

 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 184867 

መጋቢት 14 ቀን 2007ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻቻለ ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

ንብረት 
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የሰ/መ/ቁ. 112190 

መጋቢት 28 ቀን 2008 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

    ተፇሪ ገብሩ 

       ሸምሱ ሲርጋጋ 

    ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች ፡--አይከሌ ከተማ አገሌግልት ፅ/ቤት ዏ/ህ ዮሃኒስ ተገኘ ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡ -ሼክ ሸምሱ መሀመዴ  ተ/ይ አሚናት ሸምሱ ቀርበዋሌ 

        መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አይከሌ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት የካቲት 30 

ቀን 2007 ዒ.ም. በተጻፇ አቤቱታ የአማራ ብ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. 

ቁጥር 41846 ታህሳስ 7 ቀን 2007 ዒ.ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት 

የቀረበ ሲሆን ቅሬታውም የሥር ፌ/ቤት የማይንቀሳቀስ ንብረት በቅን ሌቦና ባሇሀብትነት ሉገኝ 

የማይችሌ ሆኖ እያሇ የአይከሌ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በአዋጅ ቁጥር 

47/67 መሠረት የተወረሰ ቤት በተመሇከተ የመወሰን ስሌጣን የላሇው ሆኖ እያሇ የተወረሰን 

ቤት መብትና ጥቅም የላሇው አካሌ መሸጥ የማይችሌ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት የቤት ቁጥር 140 

የተወረሰ መሆኑን አረጋግጦ ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ ) በቅን ሌቦና ገዝተውታሌ ሲሌ የሰጠው 

ውሳኔ ስህተት በመሆኑ፣ ያከራከረውን ቤት ከ36 ዒመት በሊይ ቀበላው ሲያስተዲዴር የቆየ ሆኖ 

እያሇ ከሳሽ ገዛሁት የሚለትን ቤት ካርታና ፕሊን ያሊወጡበትና ገዛሁ ካለት ከ1983 ዒ.ም. 

ጀምሮ ቀበላው እንዱያስረክባቸው ጠይቀው በማያውቁበት ሁኔታ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው 

ውሳኔ ስህተት በመሆኑ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ሼክ ሸምሱ መሀመዴ በአማራ ብ/ክ/መ/ 

ጭሌጋ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ ተከሳሽ እሙሃይ ማናሇብሽ ጌታሁን ከሳሽ በአይከሌ 01 
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በካርታ ቁጥር 89911-92316 የሚታወቅ አዋሳኙን በመጥቀስ 4 ክፌሌ ቤት ያሊቸው ሲሆን 

ተከሳሽ ባሌታወቀ ምክንያት ቤቱ ውስጥ ገብተው የሚኖሩበት ሲሆን ጉዲዩ ሇአይከሌ ከተማ 

መሪ ማዘጋጃ ቤት ቤትና ቦታ አስሇቃቂ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ቀርቦ ጉባኤው በቁጥር 

ዯስ/26/2001 በቀን 27-5-2001 ዒ.ም. በተጻፇ ውሳኔ ቤቱ የተወሰነሌኝ ቢሆንም ተከሳሽ 

ሇመሌቀቅ ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው ቤቱን ይሌቀቁሌኝ ሲለ ከሰዋሌ፡፡ ተከሳሽም በሰጡት መሌስ 

ቤቱን ሇ35 ዒመት ያህሌ ሇቀበላ ኪራይ እየከፇሌኩበት የኖርኩበት በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ 

ይሆናሌ፡፡ ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሰረት የተወረሰ በቅጽ ተሞሌቶ ከቀበላ ተከራይቼ ሇ35 

ዒመት የኖርኩበት በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይሁንሌኝ ብሇዋሌ፡፡ ጣሌቃ ገቢ የአይከሌ ከተማ 

አገሌግልት ጽ/ቤት ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር በአ/ብ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ተወስኖ በመመሇሱ 

ጣሌቃ ገብቶ የሰጠው መሌስ ከሳሽ ከ1988 ዒ.ም. እስከ 2003 ዒ.ም.ከፌያሇሁ የሚለት ግብር 

በ2003 ዒ.ም.የከፇለትና ከመመርያ ቁጥር 4/2000 ጋር የሚጻረር ነው፡፡ ከሳሽ በዚህ ግብር 

ብቻ የቤቱ ባሇቤት ሉሆን አይችሌም፡፡ ቤቱ ከአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሶ ሇተከሳሽ የተከራየና 

ተከሳሽ ከ1968 ዒ.ም. ጀምሮ እስከ 1983 ኪራይ ከፌሇው የአይከሌ አውራጃ አስተዲዯር በጻፇው 

ዯብዲቤ ተከሳሽ የኪራይ ክፌያ አቋርጠዋሌ፡፡ ቤቱ የከሳሽ ባሇመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይሁንሌኝ 

ብሇዋሌ፡፡ 

በአማራ ብ/ክ/መ/ ጭሌጋ ወረዲ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 02912 አከራክሮ ሏምላ 16 ቀን 2005 

ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ ካሁን በፉት በዚህ ጉዲይ ውሳኔ ተሰጥቶ የሰሜን ጎንዯር 

መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሽሮ ጉዲዩን ከአዋጅ ቁጥር 47/67 ከቅጽ 

001፣004 እና 003 ታይቶ ውሳኔ እንዱሰጥ በመሇሰው መሰረት አይተነዋሌ፡፡ከሳሽ ያቀረቧቸው 

የተሇያዩ የአስተዲዯር ክፌሌ ሀሊፉዎች የጻፎቸው የሰነዴ ማስረጃዎችና የግብር ካሪኒዎች ይህ 

ክርክር የተነሳበት ቤት በመንግስት ያሌተወረስና የከሳሽ ህጋዊ ቦታ እና ቤት መሆኑን እጅግ 

ሚዛን በዯፊ ከፌ ባሇ ሁኔታ ያስረዲ በመሆኑ ተከሳሽ ቤቱን ሇከሳሽ ይሌቀቁሇት ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

ጣሌቃ ገብ የአይከሌ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት ሇሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ይግባኝ አቅርቦ የሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 01-17437 

አከራክሮ ግንቦት 16 ቀን 2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ ከሳሽ የገዙት ቤት 

አራት ክፌሌ ሲሆን የተገዛው ቤት ሇወፌጮ ቤት የሚውሌ ነበረ፡፡  

የጎንዯር አስተዲዯር አካባቢ ኢንደስትሪና እዯጥበብ ሇአይከሌ ሌዩ ከፌተኛ አንዴ ጽ/ቤት በጻፇው 

ዯብዲቤ ቤቱ በባንክ ዕዲ ታግድ የነበረና ቤቱ ተሸጦ ከባንክ ዕዲ ነጻ መሆናቸውን ገሌጾ የጻፇው 

ዯብዲቤ ማዘጋጃ ቤቱም ሽያጩን በማይንቀሳቀስ ንብረት ማስተሊሇፌያ ሰነዴ ቅጽ 13(1) 

መዝግቧሌ፡፡ የቦታ እና የይዞታ የምስክር ወረቀት 8991 መዝገብ የያዘው መሆኑ የሚያስረዲ 1 

ገጽ ጽሁፌ ቀርቧሌ፡፡ ከሳሽ የተወረሰ ቤት መሆኑን ሳያውቁ ከአራቱ ክፌሌ አንዴ ክፌሌ ቤት 
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በቅን ሌቦና የተወረሰ መሆኑን ሳያውቁ የገዙት መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ከሳሽ የአራቱም ቤቶች 

ባሇሀብት እንዯሆነ የሚገመትና ይህን ግምት ሉያስተባብሌ የሚችሌ ነገር የላሇ መሆኑን 

አረጋግጠናሌ፡፡ ከሳሽ ያከራከረውን አንዴ ክፌሌ ቤት የቅን ሌቦና ባሇሀብት ሉሆኑ እንዯሚገባ 

የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንተነዋሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጣሌቃ ገብ (የአሁን አመሌካች) 

ሇአብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበው የአብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 41846 ታህሳስ 7 ቀን 2007 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ 

ሇቀረበው አቤቱታ የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሊገኘንበትም 

አቤቱታውን አያስቀርብም ሲሌ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች 

ሇክርክር መነሻ የሆነው ቤት ከ36 ዒመት በሊይ እያስተዲዯረው እንዲሇ በተረጋገጠበት ቤቱ 

ሇተጠሪ በላልች ግሇሰቦች የተሸጠ ነው ተብል እንዱያስረክብ የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት 

ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ሏምላ 28 ቀን 2007 

ዒ.ም.በጻፇ መሌስ ያከራከረውን ቤት ጥር 3 ቀን 1983 ዒ.ም. 4 ዯጃፌ ቤት በሽያጭ ውሌ 

ህጋዊነቱ ተረጋግጦ ስመ ንብረቱ ወዯ ተጠሪ እንዱዛወር ተወስኖ በአይከሌ ከተማ ማ/ቤት 

በኩሌ ተሊሌፍሌኛሌ፡፡ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ሰነድች አከራካሪ የሆነው የወፌጮ ዴርጅት 

1 ክፌሌ ቤት በአመሌካች ይዞታ ስር ሆኖ ሇ36 ዒመት በይዞታው አዴርጎ እያከራየው የነበረ 

ስሇመሆኑ ሰነድቹ በእርግጠኝነት ስሇማያስረደ የበታች ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ስህተት ያሇበት 

ባሇመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ይሁንሌኝ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም ነሏሴ 14 

ቀን 2007 ዒ.ም. በተጻፇ የመሌስ መሌስ አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው፡ በከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) 

ክስ የቀረበበት ያከራከረው ቤት የስር ፌ/ቤት ተከሳሽ እሙሃይ ማናሇብሽ ጌታሁን ከቀበላ 

መስተዲዴር ተከራይተው ከ1968 ዒ.ም. ጀምሮ ሲኖሩበት እንዯነበር፣ ቤቱ በቀበላ መስተዲዴር 

ስር ሆኖ የቀበላው መስተዲዴር ሲያስተዲዴረው የነበረ መሆኑ በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠና 

የተወረሰ ቤት ስሇመሆኑ በሥር የአማራ ብ/ክ/መ. ሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌ/ፌ/ቤት 

አረጋግጦ የአሁን ተጠሪ ቤቱን የገዛው የተወረሰ መሆኑን ሳያውቅ በመሆኑ በቅን ሌቦና የቤቱ 

ባሇሀብት ይሆናሌ በሚሌ የወሰነ ሲሆን የአሁን ተጠሪ ያከራከረው ቤት ባሇሀብት ነኝ ብሇው 

የሚከራከሩት ዯግሞ በግዥ ተሊሌፍሌኛሌ በማሇት ነው፡፡ ቤቱን ሇአሁን ተጠሪ የሸጠሇት አካሌ 

የቤቱ ባሇሀብት አሇመሆናቸውና የተወረሰ ቤት መሆኑ፣ ቤቱ በቀበላው መስተዲዴር ስር ገብቶ 

ቀበላው ማስተዲዯር ከጀመረና ሇስር ተከሳሽ እሙሃይ ማንአሇብሽ ጌታሁን ከተከራየ በኋሊ 

የተመሇሰሇት ስሇመሆኑ የሚያሳይ ነገር የላሇና የአሁን ተጠሪም ሇሸጡሇት ግሇሰብ ከተመሇሰ 

በኋሊ የገዛሁት ነው ብል አይከራከርም፡፡ በመሆኑም ያከራከረውን ቤት የሸጠው ሰው የራሱ 
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ያሌሆነውን እና የባሇቤትነት መብት ሳይኖረው የተወረሰ ቤት ሸጦ ተጠሪም በመንግስት 

የተወረሰ ቤት ገዝቶት የቤቱ ባሇቤት የሚሆንበት የህግ ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪ ቤቱ መወረሱን 

ሳያውቅ በቅን ሌቦና ንብረቱ ካሌሆነው ሰው ሊይ ገዝቶም ከሆነ ካሇአግባብ የሸጡሇትን ሰዎች 

ከመጠየቅ ውጪ በመንግስት የተወረሰ ቤት መሆኑን ሳያውቅ መግዛቱ የቤቱ ባሇቤት 

የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የአሁን ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 47/67 የተወረሰ ቤት 

መብቱ ከላሇውና ባሇቤት ካሌሆነው ሰው ገዝቻሇሁ በማሇት ቤቱ እንዱሇቀቅሇት ያቀረበው ክስ 

ተቀባይነት የላሇውና የስር ፌ/ቤትም በመንግስት የተወረሰ ቤት መሆኑን መብቱ ከላሇው 

ግሇሰብ ሊይ የአሁን ተጠሪ የገዛ መሆኑ አረጋግጠው እያሇ በቅን ሌቦና ባሇቤት የሚሆንበት 

የህግ መሰረት ሳይኖር የአሁን ተጠሪ ያከራከረው ቤት ባሇቤት ስሇሆነ ይሇቀቅሇት ብሇው 

መወሰናቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአማራ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 41846 ታህሳስ 7/2007 

ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ፣ የሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ከፌ/ፌ/ቤት 

በመ. ቁ. 01-17437 ግንቦት 18/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔና 

የአ/ብ/ክ/መ. ጭሌጋ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 02912 ሏምላ 11/2005 ዒ.ም. በዋሇው 

ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ 

ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስነናሌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህ ውሳኔ ቅጂ ሇስር ፌ/ቤቶች እንዱያውቁት ይዴረሳቸው፡፡ 

4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ. 123056 

ሰኔ 24 ቀን 2008 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ሙስጠፊ አህመዴ 

 ተፇሪ ገብሩ 

    ሸምሱ ሲርጋጋ 

    አብርሃ መሰሇ 

  ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ትሁኔ አዲነ ጠበቃ አቶ ሙለጌታ ደሊ ጋር ቀረቡ  

ተጠሪ፡- በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 7 ኮንስትራክሽንና ቤቶች አስተዲዯር ሌማት ፅ/ቤት  

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው የአሁን አመሌካች አ/አ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪ ሊይ 

ባቀረቡት ክስ ሲሆን የክሱ ይዘት ጉሇላ ክ/ከ/ወረዲ 7 ቤ.ቁ 673 በሆነው የመንግስት መኖሪያ ቤት 

ውስጥ ከሟች ባሇቤቴ አቶ አረጋ ካሳ ጋር ስንኖርበት ነበር፡፡ ባሇቤቴ በሞት የተሇየኝ በመሆኑ 

ተከሳሽ የቤቱን ኪራይ ውሌ ሉያዛውርሌኝ ሲገባ ፇቃዯኛ ባሇመሆን ቤቱን ሇቃችሁ 

እንዴታስረክቡኝ በማሇት ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛሌ ተከሳሽ የቤቱን ኪራይ ውሌ በስሜ 

እንዱያዋውሇኝ የተሰጠኝ ማስጠንቀቂያም ይነሳሌኝ የሚሌ ነው፡፡፡ 

ተከሳሽ ሇክሱ በሰጠው መሌስ በመጀ/ዯ/መቃወሚያ ከሳሽ ክስ በቀረበበት ቤት ሊይ መብት የሊትም 

ክስ ማቅረብ አትችሌም የሚሌ እና በፌሬ ጉዲይ መሌሱ የከሳሽ ባሇቤት የቤ.ቁ 734 የሆነ ሔጋዊ 

የግሌ መኖሪያ ቤታቸውን በግሌፅ ኑዛዜ ከእነ ሙለ ዕቃው የወረሷቸው በመሆኑ በመመሪያ ቁ. 

3/07 መሰረት የመንግስት ቤት ከሳሽ ማስረከብ አሇባቸው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱ መቃወሚያውን በብይን በማሇፈ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃን መርምሮ ከሳሽ ከላልች 

ወራሾች ጋር በጋራ የወረሱት የግሌ ቤት እንዲሊቸው የቀረበው ማስረጃ ያረጋግጣሌ፡፡ በመመሪያ 

ቁ. 3/07 የግሌ ቤት ያሇው ግሇሰብ በመንግስት መኖሪያ ቤት ሊይ የኪራይ ውሌ ሇመዋዋሌ 

አይቻሌም በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ የቀረበውን ክስ አሌተቀበሌነውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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ከሳሽ በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ ሇአ/አ/ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርበው 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት የስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ የፀና ሲሆን ከሳሽ ሇሰበር ሰሚው 

ችልትም አቅርበው የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህን ውሳኔ 

በመቃወም ነው፡፡  

የስር አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች ከሟች ባሇቤታቸው ጋር የመንግስት ቤ.ቁ 763 

ተከራይተው ሲኖሩ በባሇቤታቸው ሞት ምክንያት የግሌ ቤት ቁ. 734 ሊይ ከላልች ወራሾች ጋር 

የኑዛዜ ወራሽ በመሆን ተጠቃሹን የመንግስት ቤት ሉሇቁ ይገባሌ ተብል የመወሰኑን አግባብነት 

ሇማጣራት ሲባሌ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 

አቅርበዋሌ፡፡   

የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ 

መነሻ ከሆነው ሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እና አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ 

አቤቱታው እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንፃር የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስህተት የተፇፀመበት መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

በመሰረቱ የመንግስት መኖሪያ ቤት ሇኪራይ የሚገባው የመኖሪያ ቤት ሇላሊቸው ነዋሪዎች ነው፡፡ 

ማንኛውም የቀበላ መኖሪያ ቤት የተከራየ ሰው የራሱ ቤት ከገነባ ወይም የጋራ ሔንፃ ቤት ከገዙ 

ወይም የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ቤት ካገኘ ወይም በላሊ በማናቸውም ምክንያት ቤቱን የሇቀቁ 

ከሆነ ቤቱን ባሇበት ሁኔታ ሇአስተዲዯሩ ማስረከብ ያሇበት ስሇመሆኑ የአ/አ/ከተማ አስተዲዯር 

በወጣው የመንግስት ቤቶች አስተዲዯር መመሪያ ቁ. 3/2007 አንቀፅ 42/ሀ/ ተመሌክቷሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሇክርክር ምክንያት በሆነው መኖሪያ ቤት አመሌካች ከባሇቤታቸው 

ጋር ሲኖሩበት የነበረ መሆኑ አሌተካዯም አመሌካች ከላልች ወራሾች ጋር በጋራ ሟች 

ባሇቤታቸው ባዯረጉት ኑዛዜ የግሌ ቤት የወረሱ መሆኑ ስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

አመሌካች በክሱ መሰማት ወቅት ባሇቤታቸው ቁጥሩ 734 የሆነ የግሌ ቤታቸውን የራሱን ዴርሻ 

ከላልች 4 ሌጆች ጋር እንዱወርሱ እንዯተናዘዙሊቸው ያመኑ መሆኑ ስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ 

ተመሌክቷሌ፡፡ በሰበር አቤቱታቸውም ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ የራሳቸውን ግማሽ ዴርሻ አመሌካች 

ከአራት ወራሾች ጋር በመሆን 1/5 ኛ ሇአመሌካች እንዱሰጥ የተናዘዙ መሆኑን እና የሟች 

የውርስ ንብረት ተጣርቶ ዴርሻዬ አሌተሇየም፡፡ የውርስ ዴርሻ አሇኝ ማሇት ሇመኖር የሚያስችሇኝ 

ቤት አሇኝ ማሇት አይዯሇም፡፡ በኑዛዜው መሰረት ገንዘብ ወይም ቤት ይዴረሰኝ አሌታወቀም 

በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ የአመሌካች ባሇቤት በኑዛዜ የራሳቸውን ዴርሻ እና 

ሙለ የቤት ዕቃ በቀጥታ ሰጥተዋቸዋሌ፡፡ ቤቱ ከ10 በሊይ ሰርቪስ ቤት ያሇው 720 ካ.ሜ ነው 
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ሇአራት ሰዎች የተሊሇፇ በመሆኑ አመሌካች ከዚህ የመኖሪያ ቤት አይዯርሳቸውም ብል ማሇት 

የሚቻሌ አይዯሇም ስር ፌ/ቤት ይህን በማጣራት ወስኗሌ፡፡ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

በስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ አመሌካች ከላልች ወራሾች ጋር በኑዛዜ የወረሱትን ቤት ይዘት እና 

ከዚህ ቤት ሇአመሌካች ሇመኖሪያ የሚሆን ቤት የሚዯርሳቸው ስሇመሆኑ መጣራቱን ውሳኔው 

አያመሇከትም፡፡ የአመሌካች ባሇቤት ባዯረጉት ኑዛዜ አመሌካች ከላልች 4 ወራሾች ጋር የቤ.ቁ 

734 የሆነውን የግሌ መኖሪያ ቤት በጋራ እንዱወርሱ ያለ ቢሆንም ቤቱ ሇወራሾች በዒይነት 

ተካፌል ሇአመሌካች ሇመኖሪያ የሚሆን ቤት በክፌፌለ ሉዯርሳቸው የሚችሌ መሆን አሇመሆኑን 

ስር ፌ/ቤት ሳያጣራ አመሌካች ከላልች ወራሾች ጋር የግሌ ቤት በኑዛዜ አግኝተዋሌ በሚሌ ብቻ 

የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉ ከዚህ በሊይ የተጠቀሰውን መመሪያ ቁ. 3/2007 ዒሊማና 

መንፇስ የተከተሇ ባሇመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ፇፅሟሌ፡፡ ሰሇሆነም ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ  

1. የአ/አ/ከ/አስ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 04308 በቀን 10/03/08 በዋሇው ችልት የሰጠው 

ፌርዴ፣ የአ/አ/ከ/አ/ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 24398 በቀን 1/4/08 እና ሰበር ሰሚ 

ችልቱ በመ/ቁ 24659 በቀን 20/5/08 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የአ/አ/ከ/አስ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት የተዘጋውን መ/ቁ. 04308 የሆነውን መዝገብ በማንቀሳቀስ 

የአመሌካች ባሇቤት የነበሩት ሟች አቶ አረጋ ካሳ ቤ.ቁ 734 ሊይ ባዯረጉት ኑዛዜ መሰረት 

በኑዛዜ ወራሾች መካከሌ ክፌፌሌ ቢዯረግ ሇአመሌካች መኖሪያ ቤት የሚዯርሳቸው 

መሆን አሇመሆኑን ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ እንዱወሰን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ 

መሰረት ጉዲዩን ወዯ ስር ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡  

3. የሰበር ክርክሩ ሊስከተሇው ወጭ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ 

ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ብ/ይ    
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የሰ/መ/ቁ 111311 

                                                       መጋቢት 23 ቀን 2008 ዒ.ም  

                      ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                             ዒሉ መሏመዴ 

                             ተኽሉት ይመሰሌ 

                             እንዲሻው አዲነ 

                             ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- በን/ስ/ሊፌቶ ክ/ከተማ ወረዲ 03 የግንባታ ፇቃዴ ቁጥጥር ጽ/ቤት  - አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- አቶ ሲሳይ ተስፊዬ  -አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው መርምሮ ፌርዴ ሇመስጠት ነው፡፡ በመሆኑም ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ 65367 በቀን 7/11/06 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ ሊይ ያቀረቡትን ይግባኝ የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሠሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ 22512 በቀን 7/02/07 እንዱሁም የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሠሚ ሰበር ችልት በመ/ቁ 22762 በቀን 02/06/07 ዒ.ም 

በማጽናታቸው መሠረታዊ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 

በማሇታቸው ነው፡፡  

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን አይቶ ውሳኔ የሠጠው የአሁን 

ተጠሪ በን/ስ/ሊ/ክ/ከተማ ወረዲ 3 ክሌሌ ውስጥ ከሚገኘው የቤት ቁጥር 1/17 የሆነ ቤታቸው ጋር 

በተያያዘ ከጏረቤት ጋር የወሰን ምሌክት ይሆን ዘንዴ አጥር ያጠሩበት ይዞታ መኖሩን በይዞታው 

ሊይ ሇ10 ዒመት ግብር የገበሩበት መሆኑን፣ አጥሩ በሉዝ ወዯ ህጋዊ ይዞታቸው እንዱጠቃሇሌ 

አመሌካችን ጠይቀው ተከሳሽም  ካርታ እንዱዘጋጅ በ7/10/2001 ዒ.ም የተጻፇ  ዯብዲቤ ሇክ/ከተማ 

ፅፍ የነበረ ቢሆንም በ2004 ዒ.ም ካወጣው የሉዝ አዋጅ ሥርዒት ጋር በተገናኘ ጥያቄው 

መቆሙን፣ ይህ በእንዱሀ እንዲሇ የአሁን አመሌካች በ20/02/2006 በተፃፇ ዯብዲቤ አጥሩ በ3 ቀን 
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እንዱፇርስ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሁከት የፇጠረብኝ በመሆኑ ሁከት እንዱነሳ ይወሰንሌኝ 

በማሇት በ20/03/2006 ዒ.ም ያቀረቡትን ክስ መነሻ በማዴረግ ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካች በሰጠው መሌስ ክርክር ያስነሳው አጥር ተጠሪ አስፊፌተው የያዙት ትርፌ ቦታ 

ሊይ የሚገኝ መሆኑን፣ አጥሩን ሇመስራት የግንባታ ፇቃዴ አሇማውጣታቸውን ማስጠንቀቂያው 

የተጣሇብኝን ኃሊፉነት የምወጣበት እንጂ ሁከት አሇመሆኑን በመገሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋሊ ከክ/ከተማው የመጡት ምሊሾች 

የአሁን ተጠሪ ያጠሩት ቦታ መንገዴ መሆኑንና መንገዴ ሆኖ አጏራባቾች ሲገሇገለበት ቆይተው 

በመሀሌ የተጠሪ መሆኑን የሚያስረደ አይዯለም፡፡ መንገዴ በከሳሽ ይዞታ ውስጥ የሚገኝ ቢሆንም 

የአሁን አመሌካች በላሊ አካሄዴ መጠየቅ ከሚችሌ በቀር በማስጠንቀቂያ መጠየቅ አይችሌም፡፡ 

የከተማ ሌማት ጥናቱ /LDP/ ወዯ ተግባር ያሌተሸጋገረ በመሆኑ እሱን መሠረት በማዴረግ 

ሇባሇይዞታው ሳይነግሩ ይዞታው እንዱፇርስ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷሌ፡፡ ይህም ሁከት በመሆኑ 

ይወገዴ በማሇት ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡ ይህንኑ ውሳኔ የከተማዋ አስተዯዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

በመዯበኛ ይግባኝ እና በሰበር ችልት ተመሌክቶ አፅንቶታሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅር በመሰኘት ሲሆን የአቤቱታው ይዘትም 

ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤት መመስረት የነበረበትን ጭብጥ ሳይመሰርት፣ የአሁን ተጠሪ በግሌፅ 

አከራካሪው ይዞታ ወዯ ይዞታቸው እንዱጠቃሇሌሊቸው የጠየቁ መሆኑን በማሇፊ ከከተማው 

የአስተዲዯር አካሊት የመጣውን ምሊሽ ያሇአግባብ በመረዲት፣ በአሁን አመሌካች የቀረቡትን 

ምስክሮች ሳይሰማ በዝምታ በማሇፊ፣ በስራ ሊይ የዋሇውን የኤሌዱ.ፒ ጥናት ስራ ሊይ ያሌዋሇ 

ነው በማሇት የመንግስት መሬት አያያዝ አዋጅና መመሪያዎችን ሳይመረምር ወዯ ጏን በመተው 

የአሁን አመሌካች ህጏችን ሇማስከበር የሠጠውን ግዳታ የሁከት ተግባር ነው በማሇት የሠጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ እንዱታረም የጠየቁ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

ተጠሪም የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ዯርሷቸው በሰጡት መሌስ ክርክር ባስነሳው ይዞታ  መሬት 

ይዞታን አስመሌክቶ በወጡ ህጏች መብት ያገኙ መሆናቸውን የስር ፌ/ቤት ከከተማው አስተዲዯር 

አካሊት የመጡትን ምሊሾች በትክክሌ ተረዴቶ የተገበረ መሆኑንና የኤሌ.ዱ ፒ ጥናት ከ20 ዒመት 

በፉት ሇተገነባ አጥር ተመሌሶ ተግባራዊ መሆን የላሇበት መሆኑን በመግሇፅ የሥር ፌ/ቤት 

ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ ፀንቶ አመሌካች የተጠሪን ወጪና 

ኪሳራ እንዱሸፌን ይታዘዝሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቹም የመሌስ መሌስ አቅርቦ 

ክርክሩን አጠናክሯሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም በዚህ ችልት ዕሌባት ማግኘት ያሇበት የአሁን አመሌካች ዴርጊት 

የሁከት ተግባር ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነው፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ሁከት ተፇጥሮብኛሌ ይወገዴሌኝ የሚሌ ተከራካሪ ወገን ሁከት ተፇጠረበት 

በተባሇው ንብረት ሊይ የተሻሇ መብት ያሇው መሆኑን የመሇየት ግዳታ ያሇበት መሆኑን ከፌ/ህ/ቁ 

1149 ዴንጋጌ መረዲት እንችሊሇን፡፡ 

በዚህ በያዝነው ጉዲይ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ አከራካሪ የሆነው አጥር 

የሚገኝበት ቦታ በሉዝ ሥሪት መሠረትም ወዯ ይዞታቸው እንዱገባሊቸው የጠየቁ መሆኑን፣ 

ቦታውን አጥር በማጠር የያዙት በራሳቸው የወሰን ምሌክት ይሆነኛሌ በማሇት እንዯሆነ ነው፡፡ 

በመሠረቱ ማንኛውም ሰው አግባብ ካሇው አካሌ ፇቃዴ ሳያገኝ በህጋዊነት ከያዘው ይዞታ ጏን 

ያሇን የከተማ ቦታ አስፊፌቶ መከሇሌና መጠቀምም ሆነ በሉዝ አዋጁ ከተዯነገገው ሥርዒት ውጭ 

የከተማ ቦታ መያዝ እንዯማይችሌ የሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 5/2/ እና /4/ 

ተቀምጧሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ አከራካሪ የሆነውን ቦታ በሉዝ ወዯ ይዞታቸው ሇመቀሊቀሌ አቅርበውት የነበረው 

ጥያቄም ተቀባይነት አግኝቶ ያሌተፇፀመ መሆኑን ገሌፀው ቦታውን የያዝኩት ከሉዝ አዋጁ 

መውጣት በፉት ሲሆን ነባር ይዞታን ወዯ ሉዝ ስሪት በመቀየር ከቀዴሞ ይዞታቸው ጋር 

እንዱካተትሊቸው እየጠየቁ በሂዯት ሊይ ያሇ ሁኔታ መኖሩን፣ የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ 

የሚመሇከታቸው የከተማዋ አስተዲዯር አካሊትም የሰጡት መሌስ እንዯሚያስረዲው በተጠሪ ካርታ 

ሊይ በተጠናው የኤሌ.ዱ.ፒ ጥናት መሠረት በቦታው ሊይ መንገዴ ያሇ መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡ 

የከተማ ቦታ አሰጣጥ ስርዒት ዯግሞ የህዝቡንና የከተሞችን ጥቅም በቀዲሚነት በማስከበር የከተማ 

ሌማትን በማፊጠንና ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ የዜጏችን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የሀገሪቱን ሌማት 

ቀጣይነት የሚያረጋጋጥ መሆን እንዲሇበት የሉዝ አዋጁ አንቀጽ 4/4/ ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም 

ተጠሪ በቦታው ሊይ የሉዝ ጥያቄ አቅርቤ በመጠየቅ ሊይ እገኛሇሁ ቢለ እንኳን ቦታው የከተማዋ 

ሌማት እንቅስቃሴ አካሌ የሆነው መንገዴ የሚሠራበት መሆኑን መሠረት በማዴረግ አመሌካች 

ሇተጠሪ  አጥሩን እንዱያፇርሱ የሰጠው ትዕዛዝ በህግ የተጣሇበትን ኃሊፉነት ሇመወጣት የወሰዯው 

እርምጃ ሆኖ እያሇ በስር ፌ/ቤቶች ተጠሪ አጥሩን እንዱያነሱ የፃፇው ዯብዲቤ የአመሌካችን 

ዴርጊት የሁከት ተግባር ነው ያሇው ያሇአግባብ ስሇሆነ ውሳኔውን መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 



139 
 

ው ሳ ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 05367 በቀን 

7/11/06 ዒ.ም ተሰጥቶ በከተማዋ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ 22512 በቀን 

7/02/07 ዒ.ም እና በከተማዋ አስተዲዯር ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 22762 በቀን 

02/06/07 ዒ.ም ያፀናው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ከህጋዊ ይዞታ ውጭ ያሇፇቃዴ ያጠረውን አጥር እንዱያነሳ አመሌካች የፃፇው 

ዯብዲቤ የሁከት ተግባር አይዯሇም፡፡ 

3. ግራ ቀኙ በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 107777 

                                                  መጋቢት 28/2008 ዒ.ም. 

                  ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                         ሙስጠፊ አህመዴ 

                         ተፇሪ ገብሩ 

                         ሸምሱ ሲርጋጋ 

                         ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- የሱለሌታ ከተማ አስተዲዯር  -አሌቀረቡም 

ተጠሪ ፡-  አቶ ዯባሌቄ ዯምሴ  -ቀርበዋሌ 

     መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች የሱለሌታ ከተማ አስተዲዯር ታህሳስ 

10/2007 ዒ.ም. በተጻፇ አቤቱታ ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) በመሬቱ ሊይ የነበረውን የከሳሽ 

(የአሁን ተጠሪ ) ንብረት በሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25(5 እና 6) መሰረት 

ያሇምንም ክፌያ ሉወሰዴ እንዯሚችሌ ዯንግጎ እያሇ የስር ፌ/ቤት ንብረቱ ይመሇስ ብል 

መወሰኑ ካሇአግባብ ነው፡፡ ከሳሽ የንብረቶቹን ትክክሇኛ ግምትና አይነት የሚያስረዲ ማስረጃ 

ባሌቀረበበት ንብረቱ ይመሇስ መባለ አግባብነት የሇውም፡፡ ተከሳሽ በጽሁፌ በሰጠው 

ማስጠንቀቅያ ከሳሽን ያሳወቀው በመሆኑ ሇንብረቱ መጥፊትና መበሊሸት ሃሇፉነት የሇበትም፡፡ 

ተከሳሽ ንብረቶቹን ሇማፌረስ ሇተጠቀመው የሰው ሀይሌ ወጪ ታሳቢ ሳይዯረግ የትኞቹ 

ንብረቶች መመሇስ እንዲሇባቸው ሳይሇይ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ ባሇመሆኑ ይታረምሌኝ 

የሚሌ ነው፡፡           

በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ ) አቶ ዯባሌቄ ዯምሴ በኦሮሚያ 

ብ/ክ/መ/ በፉንፉኔ ዙርያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ተከሳሽ የሱለሌታ 

ከተማ አስተዲዯር የከሳሽ ጋራዥ የሆነውን በሱለሌታ ከተማ ቀበላ 01 ውስጥ የሚገኝ 

ስፊቱ 1500 ካ/ሜ በካርታ ቁጥር 05-ስ-01/90 አዋሳኙን ጠቅሶ የካቲት 7/2001 ዒ.ም. 
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ስሊፇረሰብኝ በሁከት ከስሼ ሁከት የሇም ተብል ቢወሰንም አፌርሶ የወሰዯብኝን ንብረት 

ግምት ሇመጠየቅ ስሇምችሌ ግርግዲው በቆርቆሮ እና በእንጨት የተሰራ 2 ቤቶች፣ 

የተከሌኳቸው ባህር ዛፍች፣ 120 ቢያጆ ዴንጋይ፣ በቆርቆሮ የተሰራ አጥር፣ የአየር 

ኮምፕሬሰር ከነ ዕቃው፣ አንዴ የብረት መበየጃ፣ አንዴ ግራይንዯር፣ ትራንስፍርመር ጨምሮ 

የተሇያዩ መፌቻዎች ሁሇት የብረት ሳጥኖች በአጠቃሊይ ብር 1,330,100 እንዱከፌሇኝ ሲሌ 

ከሷሌ፡፡ ተከሳሽም በሰጠው መሌስ ከሳሽ በተጠቀሰው መሬት ሊይ ሇ3 ዒመት ከ1990 ዒ.ም. 

እስከ 1993 ዒ.ም. ዴረስ ሇመጠቀም ከተከሳሸ ሊይ በሉዝ ውሌ ወስድ እያሇ ሇ7 ዒመት 

ሇመሌቀቅ ፌቃዯኛ ስሊሌሆነ በአዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 25(5 እና 6) እና አንቀጽ 

16(1እና2) እንዱሁም በሉዝ አዋጅ ቀጥር 721/2004 አንቀጽ 25(5 እና 8 ) መሰረት 

ንብረቱን የማንሳት ስሌጣን ስሊሇን ቦታውን ሇህዝብ አገሌግልት እንዱውሌ ማዴረጋችን 

ህጋዊ በመሆኑ ከሳሽ የጠየቀውን ንብረት ግምት የመክፇሌ ግዳታ የሇብንም፡፡ ሃሊፉነት 

አሇባቸው ቢባሌ እንኳ ከመሬቱ ሊይ የተወረሰው ንብረት ከጭቃ እና እንጨት የተሰራ 2 

ቤት እና 2 ቢያጆ ዴንጋይ በአጠቃሊይ ግምቱ 50000 ብር የማይበሌጥ ሆኖ ሳሇ በከሳሽ 

የቀረበው ግምት የተጋነነ በመሆኑ ውዴቅ ይሁንሌኝ ብሎሌ፡፡ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ፉንፉኔ 

ዙርያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 09981 አከራክሮ ነሏሴ 15/2005 ዒ.ም. 

በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ ከሳሽ ሇክርክር ምክንያት የሆነው መሬት ከ1990 ዒ.ም. 

እስከ 1993 ዒ.ም. ዴረስ ተከራይቶ የክራዩ ዘመን ያበቃ ቢሆንም ሇ7 ዒመት ይዞ ሇመሌቀቅ 

ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ ተከሳሽ ከመሬቱ ሊይ ንብረቱን ስሊነሳ በሁከት ከሶት ሁከት የሇም ተብል 

ተወስኗሌ፡፡ በሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25(5) መሰረት የኪራይ ውሌ 

ከተጠናቀቀ በኋሊ በአንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ንብረቱን ካሊነሳ የሚመሇከተው አካሌ መሬቱን 

በሊዩ ሊይ ካሇው ንብረት ጋር ካሇክፌያ መውሰዴ እንዯሚችሌ በአዋጁ አንቀጽ 25(6) 

በመዯንገጉ የከሳሽ የሉዝ ውሌ ኪራይ በ1993 ዒ.ም. ካሇቀ በኋሊ በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ 

ንብረቱን አንስቶ መሬቱን ማስረከብ ሲገባው እስከ 7 ዒመት ይዞ በመቆየቱ ተከሳሽ ያሇ 

አንዲች ክፌያ ንብረቱን አንስቶ መሬቱን መውሰዴ ስሇሚችሌ ተከሳሽ ሇተጠየቀው ክፌያ 

ሃሊፉነት የሇበትም ሲሌ ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ሇኦሮሚያ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቅርበው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመ.ቁጥር 170402 ታህሳስ 1/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ትዕዛዝ 

ሇቀረበው የይግባኝ ቅሬታ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም 

ሲሌ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 337 መሰረት ይግባኙን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ሇኦሮሚያ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርቦ ኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በመ. ቁጥር 183036 አከራክሮ መስከረም 19/2007 በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ 

ከሳሽ ከ1990 ዒ.ም. እስከ 1993 ዒ.ም. በሉዝ ኪራይ የያዘውን መሬት ጊዜው ተጠናቆ 
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የውለ ዘመን የሚታዯስ ካሌሆነ ንብረቱን አንስቶ ይዞታውን ሇተከሳሽ መመሇስ እንዯሚገባው 

አያከራክርም፡፡ ከሳሽ ውለ ሳይታዯስ እስከ 2001 ዒ.ም. ዴረስ መቆየቱ ታውቋሌ ተከሳሽ 

ታህሳስ 3/2001 ዒ.ም. እስከ የካቲት 26/2001 ዒ.ም. ዴረስ ሇከሳሽ የማስጠንቀቅያ ዯብዲቤ 

መፃፈ ተረጋግጧሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 272/94 አንቀጽ 15(5) እና 16(1 እና 2) እንዱሁም 

በመሬት ሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25 (5 እና 6) ከመሬቱ ሊይ የነበረውን 

ንብረት ከሳሽ ሇማንሳት ፌቃዯኛ ባሇመሆኑና ተከሳሽ በማንሳቱ ካሳ ሇመክፇሌ የሚገዯዴ 

አይዯሇም፡፡ ይሁንና ተከሳሽ በመሬቱ ሊይ የነበረውን ንብረት ሇመውሰዴ የሚፇቅዴሇት ህግ 

ባሇመኖሩ የወሰዯውን ንብረት ሇአመሌካች መመሇስ አሇበት ሲሌ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ አሻሽል 

ተከሳሽ የወሰዯውን ንብረት ይመሌስ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች 

ሇተጠሪ በኪራይ የሰጠውን ቦታ የኪራይ ዘመኑ ካሇቀ በኋሊ  ተጠሪ መሬቱን ሇአመሌካች 

ሇመመሇስ ፉቃዯኛ ሳይሆን በመቅረቱ አመሌካች በቦታው ሊይ የነበረውን ቤት አፌርሶ 

መውሰደ አያስጠይቀውም በማሇት በክሌለ የስር ፌ/ቤቶች የተሰጡትን ውሳኔ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሽሮ አመሌካች የወሰዯውን ንብረት ይመሌስ በማሇት 

የሰጠውን ውሳኔ ከአዋጅ ቁጥር 272/1994 አንቀጽ 25(5) ዴንጋጌ አንጻር ሇማጣራት ሲባሌ 

ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ሚያዚያ 15/2007 ዒ.ም. 

በተጻፇ መሌስ የአመሌካች አቤቱታ በተሻረ አዋጅ ቁጥር 272/94 ን በመጥቀስ ከአዋጅ 

ቁጥር 721/2004 ጋር በመጻረር የቀረበ በመሆኑ ውዴቅ ይሁንሌኝ፡፡ አመሌካች ከአዋጁ 

ዴንጋጌ ውጪ ንብረቴን የወሰዯብኝ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ይህንኑ በመጥቀስ የሰጠው 

ውሳኔ ተገቢና ቅር የማያሰኝ በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ሆኖ የኦሮሚያ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ ይጽናሌኝ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም ግንቦት 

9/2007 ዒ.ም. በተጻፇ የመሌስ መሌስ አቤቱታውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው፡ የአሁን ተጠሪ የ3 

ዒመት የሉዝ ኪራይ ውሌ ማብቃቱ እና በቦታው ሊይ ያከናወነውን ግንባታ በህግ 

በተቀመጠው አንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ያሊነሳና ከዚያም በሊይ እስከ 7 ዒመት የቆየ መሆኑ 

ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይህ ሲሆን ዯግሞ የአሁን አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 721/2004 

በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ቦታውን ከነንብረቱ ያሇምንም ክፌያ ሉወስዴ እንዯሚችሌ 

በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25(6) ስር ተዯንግጓሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በአዋጁ አንቀጽ 

25(5) መሰረት ቦታውን የሉዝ ጊዜው እንዲሇቀ በአንዴ ዒመት ውስጥ ንብረቱን አንስቶ 

ቦታውን ሇሚመሇከተው አካሌ ያሊስረከበ መሆኑ በመረጋገጡ አመሌካች በቦታው ሊይ 

የነበሩትን ግንባታ አፌርሶ መውሰደ በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 25(6) መሰረት 
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ሃሊፉነት የሚያስከትሌበት አይዯሇም፡፡ በአዋጁ ቁ. 721/2004 አንቀጽ 25(5 እና 6) መሰረት  

ተጠሪ በሉዝ የያዘውን መሬት ጊዜው አሌቆና ባሇመታዯሱ በቦታው ሊይ ያሰፇረውን ንብረት 

አንስቶ ቦታውን ሇሚመሇከተው አካሌ ባሇማስረከቡ አመሌካች በቦታው ሊይ የሰፇረውን 

ንብረት አንስቶ መውሰዴ ይችሊሌ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ ይሁንና በቦታው ሊይ የሰፇረ ንብረት 

ሲባሌ ግን ቦታውን  ሇተፇሇገው ሥራ ጉዲይ እንዲያስቸግሩ ምቹ ሇማዴረግ  በቦታው ሊይ 

የተሰሩ ግንባታዎችንና ከዚሁ ጋር የሚያያዙ የመሳሰለትን ንብረቶች ሇማንሳት እንጂ 

በቀሊለ የሚነሱ የሥራ መገሌገያዎችን ጨምሮ የሚወረስ መሆኑን አያመሇክትም፡፡ 

በመሆኑም የአሁን አመሌካች በቦታው ሊይ በተጠሪ የተገነቡ ግንባታዎች ቤቶች፣ ዴንጋዮች፣ 

ባህር ዛፍች እና አጥር አንስቶ መውሰደ በአዋጁ መሰረት ሃሊፉነት ያሇበት አይዯሇም፡፡ ከዚህ 

ውጪ ያለትን ግን ተጠሪ በአመሌካች ተወስዯውብኛሌ ሲሌ የከሰሰውና አመሌካቸ በመሌሱ 

መውሰደን ያሊመነውን የሥራ መገሌገያ ንብረቶችን በተመሇከተ ሇመውረስ በአዋጁ 

የሚሸፇን ባሇመሆኑ ተጣርቶ ሇተጠሪ ሉመሇስ የሚገባ ነው፡፡ የስር የኦሮሚያ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰጠው ውሳኔ የአሁን አመሌካች ንብረቱን ከቦታው ሊይ ማንሳቱ 

ተገቢነቱን ተቀብል ንብረቱን ግን ሇመውረስ የሚፇቅዴሇት ህግ የሇም የወሰዯውን ንብረት 

ይመሌስ ሲሌ መወሰኑ በአዋጁ በግሌጽ ተቀምጦ ባሇና የሚመሇሱ ንብረቶችንም ሳይሇይ 

የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ ሉታረም የሚገባ ነው፡፡ በአዋጅ ቁ. 721/2004 አንቀጽ 25(6) 

አመሌካች ከቦታው ሊይ የሰፇሩ ንብረቶችን አንስቶ መውሰዴ እንዯሚችሌ ዯንግጎ እያሇ 

ተጠሪ ተወስዯውብኛሌ ሲሌ የከሰሰውና የአሁን አመሌካችም ወስጃሇሁ ያሊሊቸውን ንብረት 

በማስረጃ ሳይጣራና ሣይሇይ በዯፇናው አመሌካች የወሰዯውን ንብረት ይመሌስ ብል መወሰኑ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 193036  መስከረም 19/2007 

ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ፣ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

በመ. ቁ. 170402 ታህሳስ 1/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ፣ በፉንፉኔ 

ዙርያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁ. 09981 ነሏሴ 13/2005 ዒ.ም. በዋሇው 

ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ፉንፉኔ ዙርያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ በአሁን 

አመሌካች(ተከሳሽ) ተወስዯውብኛሌ ሲሌ በክሱ እንዱመሇሱሇት ከጠየቀው ንብረቶች 

ውስጥ ቤቶቹን፣ ዴንጋዮች፣ ባህርዛፍች እና አጥርን ሳይጨምር የተጠሪ ስራ መገሌገያ 

ንብረቶች የማይወረሱ ያሌናቸው እንዯ የአየር ኮምፕሬሰር፣ የብረት መበየጃ፣ 

ግራይንዯር ትራንስፍርመርን ጨምሮ፣ የተሇያዩ መፌቻዎች እና የብረት ሳጥኖች 
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ያሊቸውን እና በአመሌካች መወሰዲቸው ያሌታመኑ በመሆኑ በአመሌካች መወሰዴ 

አሇመወሰዲቸው በማስረጃ በማጣራት ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 343(1) 

መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

4. ሇኦ/ብ/ክ/መ/ ፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በዚህ ውሳኔ መሰረት 

እንዱከወን የዚህ ውሳኔ ቅጂ ይዴረሰው ሇላልች የስር ፌ/ቤቶች ዯግሞ እንዱያውቁት 

ይዴረሳቸው፡፡ 

      መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 106436 

                                                   ሚያዚያ 25 ቀን 2008 ዒ.ም.  

ዲኞች   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

         ሙስጠፊ አህመዴ 

    ተፇሪ ገብሩ 

       ሸምሱ ሲርጋጋ 

    ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች   - አቶ ተክኤ ፀጋይ ተስፊይ -ቀርበዋሌ 

ተጠሪ      - ወ/ሮ ንግስቲ ገ/መዴህን - ቀርበዋሌ 

               መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አቶ ተክኤ ፀጋይ ተስፊይ ጥቅምት 

11/2007 ዒ/ም. በተጻፇ አቤቱታ ከተጠሪ ጋር ያዯረግነው የመሬት ይዞታ ሌውጫ 

በፌሊጎታችን ተስማምተን ያዯረግነውና ሇ3 ዒመት ቆይቶ የሚፇርስበት ምክንያት ሳይኖር 

መሬቱን ይመሊሇሱ ተብል መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ የመሬት ሇውጥ ውሌ መኖሩን 

እያመነች በሥር ፌ/ቤት ወዯነበሩበት ይመሇሱ መባለ አሇአግባብ በመሆኑ ይታረምሌኝ 

የሚሌ ነው፡፡ 

በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ወ/ሮ ንግስቲ ገ/መዴህን በትግራይ 

ብ/ክ/መንግስት በፅምብሊ ወረዲ አስተዲዯር በዯብረአባይ ቀበላ መሬት አስተዲዯር ዲኝነት አካሌ 

ባቀረቡት ክስ ከሳሽና ተከሳሽ አቶ ተክኤ ፀጋይ መሬት ተሇዋውጠን በኔ የመሬት ይዞታ ሊይ 

ቤት ሰርቶበት የራሱን ግን ያሊስረከበኝ በመሆኑ መሬቴን ይመሌስሌኝ ስትሌ ከሳሇች 

ተከሳሽም በሰጠው መሌስ መሬት ተሇዋውጠናሌ ከተሇዋወጥን ከ3 ዒመት በኋሊ እና ቤት 

ሰርቼበት ካሇማሁ በኋሊ ይመሌስሌኝ ማሇቷ ተገቢ ባሇመሆኑ ክሷ ውዴቅ ይሁንሌኝ 

ብሎሌ፡፡ 
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የዯብረ አባይ ቀበላ መሬት አስተዲዯር የዲኝነት አካሌ አከራክሮ ጥር 14/2006 ዒ/ም. 

በሰጠው ውሳኔ ከሳሽና ተከሳሽ መሬት እንዱሇዋወጡ የቀበላው የመሬት አስተዲዯር ዴጋፌ 

ሰጥቷቸው እና በመሬት አስተዲዯር ዳስክ እንዴትጨርሱ ተብል የነበረ ቢሆንም ሳይጨርሱ 

ቀርተዋሌ፡፡ የከሳሽ መሬት በተከሳሽ እጅ ያሇው ወሰኑን በመጥቀስ ሇከሳሽ ይመሇስ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ ተከሳሽ ሇፅምብሊ ወረዲ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የፅምብሊ ወረዲ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 

04232/06 አከራክሮ ሚያዚያ 15/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ የግራ ቀኙ 

ምስክር ተሰምቶ ከሳሽና ተከሳሽ የተሇዋወጡት መሬት ተከሳሽ ሁሇት ቤት የሰራበት ቢሆንም 

የመሬት ሇውጡ በሚመሇከተው አካሌ አሌፀዯቀም፡፡ በመሆኑም ሌውጫው ህጋዊነት የላሇው 

በመሆኑ ወዯየራሳቸው ይመሇሱ ተከሳሽ የሰራውን ቤት በተመሇከተ የቤቱን ዋጋ 

ተስማምተው ሇተከሳሽ ይከፇሇው፡፡ ካሌሆነ ¼(አንዴ አራተኛ) ከሳሽ ሇተከሳሽ ትክፇሇው ሲሌ 

ወስኗሌ፡፡ተከሳሽ ሇሰሜን ምዕራብ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የሰሜን ምዕራብ ዞን 

ከፌ/ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 18282/06 አከራክሮ ግንቦት 29/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት 

በሰጠው ውሳኔ ግራ ቀኙ መሬት መሇዋወጣቸውን አይካካደም እየተከራከሩ ያሇው የመሬት 

ሌውጫው በሚመሇከተው አካሌ አሌፀዯቀም በሚሌ ነው፡፡ የመሬት መሇዋወጡ ከህግ ጋር 

እስካሌተቃረነ ዴረስ ውለ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህም በሊይ ውሌ ይፌረስ ቢባሌ 

እንኳ ወዯ ነበሩበት መመሇስ የሚችለ አይዯሇም ተከሳሽ በመሬቱ ሊይ በብር 70000 

የሚገመት ቤት ሰርቶበታሌ፡፡ በመሆኑም የተሇዋወጡትን መሬት ይዘው ይቆዩ ሲሌ የስር 

ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ ) ሇትግራይ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርባ የጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 68037 

አከራክሮ ጳጉሜ 3/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ በተከራካሪዎቹ መሀከሌ 

የመሬት ሌውጫ የተባሇው ህጉ በሚያዘው በአዋጅ ቁ. 239/06 እና ዯንብ ቁ. 48/2000 

መሰረት በውሌና ማስረጃ ፀዴቆ የወረዲው የመሬት ዳስክ አውቆ በቅፅ ተሞሌቶ የተሇዋወጡ 

ካሌሆነ ህጋዊ ሌውጫ አይዯሇም፡፡ ይህ ሆኖ እያሇ ከፌ/ፌ/ቤት የወረዲውን ውሳኔ እና 

የቀበላውን ውሳኔ መሻሩ ስህተት ነው በማሇት የከፌ/ቤት ውሳኔ ሽሮ የወረዲውንና 

የቀበላውን ውሳኔ በማፅናት ወስኗሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ግራ 

ቀኙ ይዞታቸውን ተሇዋውጠው ከቆዩ በኋሊ ሌውውጡ በሚመሇከተው አካሌ አሌፀዯቀም 

በሚሌ ብቻ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ 

መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ የካቲት 25/2007 ዒ/ም. በተፃፇ መሌስ በኔና አመሌካች 

ተዯርጎ የነበረውን የመሬት ሇውጥ የመሬት ውሌ አፅዲቂው አካሌ አመሌካች የመሬት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የላሇው ስሇሆነ አሊጸዯቀውም፡፡ በመሬቱ ሊይ የሰራቸው 
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ስራዎች እየተቃወምኩት የሰራው ነው፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር የሚያሰኝ 

ባሇመሆኑ ይጽናሌኝ ብሇዋሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ ባሇመቅረቡ ታሌፎሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው፡ በትግራይ ብ/ክ/መ. 

የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 239/06 የተመሇከተውን አሟሌቶ የመሬት 

ይዞታ መሇዋወጥ አሌተከሇከሇም፡፡ ይሁንና አመሌካች ከተጠሪ ጋር ተሇዋወጥን የሚለት 

የመሬት ይዞታ በአዋጅ ቁ. 239/06 መሰረት በውሌና ማስረጃ ጸዴቆ የወረዲው የመሬት 

ዳስክ ያሌመዘገበው በመሆኑ የክሌለ የመሬት አስተዲዯርና እና አጠቃቀም አዋጅና ዯንቡ 

በሚዯነግገው መሰረት ያሊሟሊ በመሆኑ የመሬት ይዞታ ሌውጫ በአመሌካችና ተጠሪ 

መሀከሌ ተፇጽሟሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በመሆኑም የትግራይ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት አይዯሇም፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የትግራይ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 68037 ጳጉሜ 

3/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ፣ የፅምብሊ ወረዲ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 

04232/06 ሚያዚያ 15/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ መዝገብ መጋቢት 23/2007 ዒ/ም. በዋሇው ችልት የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡  

4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነብ የአምስት ዲኞች ፉራማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ     
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የሰ/መ/ቁ. 119557 

ሏምላ 19 ቀን 2008 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

     ተፇሪ ገብሩ 

        ሸምሱ ሲርጋጋ 

        አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች ፡- አቶ ማናሇው ተካ - ተወካይ ታዳ ተካ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡-   ወ/ሮ እቴነሽ ተካ - ተወካይ አቶ ተስፊው ከቤ - ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ ጉዲዩ የተጀመረው በምስራቅ ጎጃም ዞን እነብሴ ሳር ምዴር ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁን 

ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ወሊጅ አባቴ አቶ ተካ አንተነህ በስጦታ ያስተሊሇፈሌኝን 

መሬት አመሌካች በጉሌበት በመያዝ እየተጠቀመበት ስሇሚገኝ እንዱሇቅሌኝ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች የሰጠው መሌስ ክስ የቀረበበት መሬት ሊይ ሇተጠሪ የስጦታ አስተሊሊፉ 

ከሆኑት ከአቶ ተካ አንተነህ ጋር አስቀዴሞ የካቲት 7 ቀን 2003 ዒ.ም በተዯረገ የእርቅ ስምምነት 

ያሇቀ በመሆኑ የተጠሪ ስጦታ አዴራጊ በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የማይችለ ከመሆኑም በሊይ መሬቱ 

ሇአመሌካች እናት ጭምር የተሰጠ ስሇሆነ የተጠሪ ክስ የአመሌካችን መብት የሚነካ ስሇሆነ 

ውዴቅ እንዱዯረግ በማሇት መሌሱን በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡  

በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አቶ ተካ 

አንተነህ አስቀዴሞ ያዯረጉት የእርቅ ስምምነት መሬቱን በስጦታ ከማስተሊሇፌ የሚከሇክሌ 

ባሇመሆኑ አመሌካች መሬቱን ሇተጠሪ ሉሇቅ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ 

ቅር በመሰኘት ይግባኝ ቅሬታ ሇምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ በይግባኝ 

የተመሇከተው ፌርዴ ቤቱም አቶ ተካ አንተነህ መሬቱን በተመሇከተ አስቀዴመው በእርቅ የጨረሱ 
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ስሇሆነ መሬቱን ሇላሊ ሰው የማስተሊሇፌ መብት የሊቸውም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ 

ሽሮታሌ፡፡  

ተጠሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአ/ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

እንዱሁም ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበው የክሌለ ሰበር ችልት አባ ተካ አንተነህና 

አመሌካች ያዯረጉትን ስምምነት ይዘት የአባ ተካ አንተነህ የይዞታ መሬት አመሌካች ይዞ እያረሰ 

ሰብሌ እንዱሰጥ የተስማሙበት እንጂ የአባ ተካን መሬት ወዯ አመሌካች የማስተሊሇፌ ህጋዊ 

ውጤት ያሇው ስምምነት አይዯሇም፤ የክፌለ መሬት አስተዲዲርም አስቀዴሞ የአባ ተካ መሬት 

ሇአመሌካች ያሇማስተሊሇፈን በመገንዘብ ሇተጠሪ የተሰጠውን ስጦታ መዝግቦታሌ በማሇት 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመሻር የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ጥቅምት 30 ቀን 2008 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ በክሌለ ሰበር ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ:- 

በአባ ተካ አንተነህ እና በአመሌካች መካከሌ የካቲት 7 ቀን 2003 ዒ.ም የተዯረገው እርቅና 

በፌርዴ ቤት የፀዯቀው ስምምነት ባሇበት ሁኔታ እንዱሁም በዚሁ ስምምነት መሰረት እንዱፇፀም 

የአፇፃፀም ትእዛዝ ባሇበት ሁኔታ ያዯረጉት ስምምነት መሬቱን ወዯ አመሌካች የማስተሊሇፌ ህጋዊ 

ውጤት የሇውም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ይህ 

ውሳኔ ተሽሮ የካቲት 7 ቀን 2003 ዒ.ም የተዯረገው ስምምነት እንዱፇፀም ሇተጠሪ የተዯረገው 

ስጦታ እንዱሻር በማሇት አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት የካቲት 2 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡  

የአመሌካች ጥያቄ ሇክርክር መነሻ የሆነው መሬት በእርቅ ስምምነት ያገኘሁት ሇተጠሪ ሌሇቅ 

አይገባም የሚሌ ሲሆን በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ በስጦታ ያገኘሁትና በአግባቡ በማስረጃ ተረጋግጦ 

የተሰጠ ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነው የመሬት ይዞታ አመሌካች ከስጦታ አዴራጊ አባ ተካ የእርቅ ስምምነት የነበራቸው መሆኑ 

እና ተጠሪም በስጦታ የተሰጣቸው መሆኑ አከራካሪ ነጥብ አይዯሇም፡፡ የሚያከራክረው 
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በአመሌካችና በአባ ተካ መካከሌ የተዯረገው የእርቅ ስምምነት ይዘት ሊይ ነው፡፡ ስሇሆነም የእርቁ 

ስምምነት አመጣጥ መመርመሩ ተገቢ ነው የሚሆነው፡፡ 

አመሌካች ሇአባ ተካ የመሬት ይዞታ እያረሰ በአሊባ እንዱጠቀም በነበራቸው ስምምነት 

አሇመግባባት በመፇጠሩ ጉዲያቸው ወዯ ፌርዴ ቤት ዯርሶ ሲከራከሩ ከቆዩ በኋሊ ባዯረጉት የእርቅ 

ስምምነት ሉቋጭ እንዯቻሇ ነው፡፡ ከዚያ በኋሊ አባ ተካ የአማራ/ብ/ክ/መ/ የገጠር መሬት 

አጠቃቀም አዋጅ አንቀጽ 15/1/፣17 ማንኛውም ሰው የይዞታ መብቱን በስጦታ ሇማስተሊሇፌ 

በሚፇቅዯው መሰረት በሚመሇከተው አካሌ ቀርበው ሇአሁን ተጠሪ በስጦታ መስጠታቸውን 

በክፌለ ተመዝግቦ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰጣቸው መሆኑ የፌሬ ነገር 

የማጣራትና የማስረጃ የመመዘን ስሌጣን በተሰጣቸው የስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋጋጠ ነው፡፡ 

የእርቁ ስምምነት ይዘት አባ ተካ የመሬት ባሇይዞታ በመሆን አመሌካች ዯግሞ በጉሌበቱ እያረሰ 

የአሊባ የመጠቀም መብት የሚሰጥ ነው፡፡ ይህ የእርቅ ስምምነት ሇአባ ተካ የመሬት ይዞታቸው 

በስጦታ ሇፇሇጉት ሰው የማስተሊሇፌ መብታቸውን የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ስምምነቱ 

አመሌካች የአባ ተካ ይዞታ እስካሇ ዴረስ የአሊባ የመጠቀም መብት የሰጠ ነው፡፡ ይዞታው ሇላሊ 

ሰው ከተሊሇፇ ተጠሪ በአሊባ የመጠቀም መብቱም የማቋረጥ ውጤት ነው ያሇው፡፡ አመሌካች ላሊ 

መከራከሪያ ነጥብ አባ ተካ ሇተጠሪ ያዯረጉት ስጦታ የእናቴ ይዞታ ጭምር ነው በማሇት 

ያቀረቡትን አቤቱታ በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤት የመሬት ይዞታው ሇአባ ተካ ተሇክቶ 

የተሰጣቸው መሆኑን ባዯረጉት ማጣራት የተረጋገጠ በመሆኑ ይህ ችልትም በፌሬ ነገር 

የማጣራትና የመመዘን ስሌጣን በህገ መንግስቱ አንቀፅ 80/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 

አንቀጽ 10 መሰረት ስሌጣን ያሌተሰጠው ስሇሆነ የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ በተያዘው ጉዲይ ሊይ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የአ/ብ/ክ/መ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.03-40156 ጥቅምት 9 ቀን 2008 ዒ.ም 

በዋሇው ችልት የምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.0116362 ታህሳስ 25 

ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የአ/ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ.37155 ሚያዝያ 2 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ ትእዛዝ በመሻር የእነብሴ ሳርምዴር 

ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.01-012499 ህዲር 30 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ ውሳኔ 

በማፅናት የሰጠው ውሳኔ  በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
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2. ከዚህ ፌርዴ ቤት የእነብሴ ሳርምዴር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.0112499 የተጀመረው 

አፇፃፀም ተሊሌፍ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነስተዋሌ፡፡ የሚመሇከው አካሌ ይፃፌ፡፡        

   3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

          መዝገብ ተዘግተዋሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

  የ/ማ  
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የሰ/መ/ቁ 118191 

                                   መስከረም 24 ቀን 2009 ዒ.ም 

                      ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ  

                             ተኽሉት ይመስሌ 

                             ቀነአ ቂጣታ 

                             ክፌሇፅዮን ማሞ 

                             ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡-  አቶ ዴጋፋ ክፌላ - የቀረበ የሇም   

ተጠሪ፡-     አቶ ጎሣ ገዴሌ - የቀረበ የሇም          

      መዝገቡ  መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡   

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የእርሻ መሬት ስጦታ ውሌ ክርክር የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በአ/ብ/ክ/መ/ሰሜን ሸዋ 

ዞን የምንጃር ወረዲ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በ22/03/2007 ዒ.ም 

በመዝገብ ቁጥር 011010715/07 ባቀረቡት ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- አመሌካች 

ካሊቸው የመሬት ይዞታ ሇተጠሪ አዋሳኙ በምስራቅ ወንዴአፇራሽ ፣በምዕራብ ገዯሌ፣ በዯቡብ ጎዯና 

በሰሜን ወንዝ የሚያዋስነው 3 ጥማዴ መሬት በሽተኛ በመሆናቸው ተጠሪ መሬቱን፣ በመሬቱ 

ሊይ ያሇ ዛፌ እና ዴንጋዮች እንዱቆጠርሊቸው የመሬት ግብር በየዒመቱ ተከታትል እንዱገብር 

በቀን 18/07/2005 ዒ.ም በተፃፇ የስጦታ ውሌ አዴርገው በስጦታ ይዞታ መሬቱን 

አስተሊሌፇውሇት ተጠሪው የመሬት ግብር እንኳ ሳይገብር ሇከፌተኛ ጉዲት መዲረጉን፣ በመሬቱ 

ሊይ ያለ ዛፍችም ያሌተንከባከባቸው የተቆራረጡ እንዱሁም የመሬቱ አጥርም መፌረሱን፤ 

አመሌካችን ሉጠይቃቸውና ሉያስታምማቸው አሇመቻለን በመግሇጽ የመሬት ስጦታ ውለ ፇራሽ 

እንዱሆንሊቸውና ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 

ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ በሰጠው መሌስም ከአመሌካች ጋር የስጋ ዝምዴና እንዲሊቸው አመሌካችን ሇረጅም 

ዒመታት ያሇጥቅም እያረሰ ምርት ሲሰጣቸው እንዯነበር ውሇታውም ማንም ሳያስገዴዲቸው 

በጤናማ አዕምሮ በራሳቸው ፌሊጎት የአካባቢ ሰዎች ሰብስበው በ03/07/2005 ዒ.ም በተፃፇ 

የስጦታ ውሌ መስጠታቸው፤ የስጦታ ውለ በሚመሇከተው አካሌ ከመመዝገቡ በፉት ሇአካሇ 
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መጠን ያሌዯረሱ ሔፃናት ወይም የቤተሰብ አባሌ እንዲለ፣ መሬቱ ሇ3ኛ ወገን ተሊሌፍ ወይም 

በኮንትራት የተሰጠ ከሆነ ከክትቻ ቀበላ የመሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት እንዱጣራ ተዯርጎ መጋቢት 

18 ቀን 2005 ዒ.ም በወረዲው የመሬት አስተዲዯር አጠቃቀም ፀዴቆ ማስረጃ እንዯተሰጠው 

የስጦታ ውለ ከህግም ከሞራሌም ተቃራኒ አሇመሆኑን ስጦታው በሚመሇከተው አካሌ ፉት 

የተዯረገና በስጦታ በተሊሇፇሇት መሬት በስሙ መገበሩን በይዞታ መ/ቁ. A/I/83/17/850 በሆነ 

ቋሚ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር እንዯወጣሇት በመግሇፅ አመሌካች ያቀረቡት የስጦታ ውሌ 

ይፌረስሌኝ ክስ ተገቢ ባሇመሆኑ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክራሌ፡፡   

የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ እንዱሁም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው 

የስጦታ ውሌ በማስቀረብ ከመረመረ በኋሊ ውለ የመሬት አዋጅ በሚያዘው አግባብ ስሇመዯረጉ፤ 

ተጠሪ በስጦታ ባገኘው መሬት ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር ማውጣቱን፣ አመሌካች ውለን 

ሇማፌረስ እንዯመከራከሪያ ያቀረቡት ምክንያት በማስረጃ ያሌተዯገፇ፣ ውለ በክሌለ የመሬት 

አዋጅ ቁጥር 133/98 አንቀጽ 17 አግባብ ተዯርጎ በሚመሇከተው አካሌ የፀዯቀ እና ሔጋዊ እውቅና 

ያሇው በመሆኑ የሚፇርስበት የሔግ ምክንያት የሇም በማሇት የአመሌካች ክስ ውዴቅ 

አዴርጎታሌ፡፡  

አመሌካች የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመቃወም ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቅሬታ 

ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የአ/ብ/ክ/መ/ የገጠር መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 133/98 ሆነ ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የወጣው የዯንብ ቁጥር 

51/99 የእርሻ መሬት ስጦታ የሚፇርስበት ምክንያት ያሌዯነገገ በመሆኑ አግባብነት ያሇውን 

የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2436 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት በማዴረግ መመሌከቱ ተገቢ እንዯሆነ፣ 

በእነዚህ ዴንጋጌዎች የስጦታ ውሌ የሚጸናው ስጦታ አዴራጊው ወድና ፇቅድ ስጦታ 

በአዯረገበትና የስጦታ ተቀባዩም ውለን በተቀበሇበት ቅጽበት መሆኑን የፌ/ህ/ቁ. 2436(1) በግሌጽ 

የሚያስነብብ ስሇመሆኑ ውለ ሉፇርስ የሚችሇው ስጦታ አዴራጊው ስጦታው ያዯረገው ጤነኛ 

ባሌሆነ አእምሮ ያዯረገው መሆኑን ያስረዲ እንዯሆነ ወይም ስጦታው የተዯረገው በህግ 

ከተፇቀዯው ውጭ የሆነ እንዯሆነ ወይም ስጦታ የተዯረገበት ነገር ግብረገብ ካሌሆነ ወይም ስጦታ 

አዴራጊው የመንፇስ መጫን ዯርሶበት እንዯሆነ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ.2437፣ 2438፣ 2439 

ዴንጋጌዎች እንዯሚያመሇክቱ፣ በተያዘው ጉዲይ እነዚህ ተግባራት መከናወናቸው አሌተረጋገጠም፡፡ 

ይሌቁንም ስጦታ አዴራጊው በጤነኛ አዕምሯቸው ስጦታው ያዯረጉ መሆኑን ስሌጣን በአሇው 

አካሌ ህጋዊነት ተረጋግጦ የስጦታ ውለ በጽሐፌ ከተዯረገ በኃሊ የጸዯቀ የተመዘገበ ስሇመሆኑ፣ 

ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በአንዴ ግቢ ጋር የሚኖሩ መሆኑንና የአመሌካች መሬት በነፃ እያረሰ የቆየ 

መሆኑን የምንጃር ሸንኮራ ወረዲ አካባቢ ጥበቃ መሬት አስተዲዯር አጣርቶ ስጦታውን ያጸዯቀ 

ከመሆኑም በሊይ በስር ፌ/ቤትም ይህንኑ በሰው ማስረጃ የአረጋገጠ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት የሰጦታ 

ውለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌ አይዯሇም በማሇት በማጽናት ወስኗሌ፡፡  
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አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 

በማሇት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታው መሠረታዊ ይዘትም የአሁኑ ተጠሪ አመሌካችን እየጦረና 

እየተንከባከበ ስሇመሆኑ አሊስረዲም፣ የመሬት ይዞታ ስጦታ ውሌ በፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች 

መታየት የሇበትም፤ አመሌካች አቅመ ዯካማና በሽተኛ በመሆናቸው ውለ ፇርሶ ወዯነበሩበት 

እንዱመሇሱ መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት 

ይቅረብ በመባለ ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ ተጠሪ በሰጠው መሌስም አመሌካች 

ካሊቸው 20 ጥማዴ መሬቱ 3 ብቻ እንዯሰጡት፤ ስጦታው ተጠሪ ሇረጅም ጊዜ ባበረከተው 

አገሌግልት የተሰጠው ስሇመሆኑ ውለም ገዯብ እንዯላሇበት፣ በሚመሇከተው አካሌ ተጣርቶ 

የተመዘገበ በመሆኑ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ይህ ችልትም ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ይረዲ ዘንዴ ግራ ቀኙ አዯረጉት የተባሇው የስጦታ ውሌ 

በማስቀረብ ተመሌክቶታሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ 

ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ 

‛በዚህ ጉዲይ አመሌካች በተጠሪ ሇመጦር የሰጡት የመሬት ስጦታ ውለ ይፌረስሌኝ ሲለ 

ያቀረቡት ክስ ውለ አይፇርስም የመባለን አግባብነት ከክሌለ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ 

ቁጥር 133/98 አንፃር“ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር የሚሌ ሆኖ አገኝቶታሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የስጦታ ውሌ ማዴረጋቸው 

ሳይክደ የአሁኑ ተጠሪ መሬቱ እንዲሌተንከባከበ ሉያስታምማቸው አሇመቻለን በመግሇጽ የስጦታ 

ውለ ፇራሽ እንዱሆን መጠየቃቸውን ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ የስጦታ ውለ በሔጉ አግባብ የተዯረገ 

በመሆኑ የሚፇርስበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች 

የመሬት ስጦታው ፇራሽ የሚሆንበት ምክንያት አሌተገኘም በማሇት የአመሌካች ክስ ውዴቅ 

አዴርገውታሌ፡፡ አመሌካች የስጦታ ውለ ሇማፌረስ እንዯምክንያት የጠቀሱዋቸው ነጥቦች በስጦታ 

ውለ ሊይ የተመዘገቡ ቅዴመሁኔታዎች /Conditions/ ስሇመሆናቸው የግራ ቀኙ ያዯረጉት የውሌ 

ስምምነት አያሳይም፡፡ አመሌካች ያዯረጉት ስጦታ የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም 

መወሰኛ ቁጥር 133/98 አንቀጽ 15 እና 17 መሰረት መዯረጉ በትዕዛዝ ከቀረበው ሰነዴ 

መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች እንዯውሌ ማፌረሻ የዘረዘሩዋቸው ምክንያቶች በስጦታ ውለ ሊይ 

ያሌተመዘገቡ መሆናቸው ግሌጽ ነው፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመሬት ስጦታ ውሌ ክርክር 

በቀረበበት ሁኔታ ፇራሽ መሆን ያሇመሆኑን ሇመወሰን የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98 ሆነ አዋጁን ሇማስፇጸም የወጣው ዯንብ ቁጥር 51/99 ግሌጽ 
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ዴንጋጌ እንዯላሊቸው በውሳኔው አስፌሯሌ፡፡ አመሌካች ባቀረቡት ክርክር ጉዲዩ ከፌትሏብሓር 

ሔግ አንፃር መታየት የሇበትም ያለ ቢሆንም የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሳኔው እንዲሰፇረው 

የስጦታ ውሌ የሚፇርስበት ሁኔታ ካሇ አግባብነት ካሊቸው የፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች 

አስተሳስሮ ማየቱ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በእርግጥ የገጠር መሬት የክርክር ይዘትና ባሔሪ 

እንዱሁም ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ በመሇየት ረገዴ ተገቢ ጥንቃቄ መዯረግ አሇበት፡፡ ይሁንና 

አመሌካች ያነሱዋቸው የስጦታ ውለ ያፇርሳለ የተባለ ምክንያቶች የሔግና የውሌ መሰረት 

ያሊቸው መሆን ያሇመሆኑን መርምሮ መወሰን ተገቢ ነው፡፡  

አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት ስጦታ በነፃ ፌሊጎት እና በትክክሇኛ የአእምሮ ሁኔታ እንዯነበር 

እንዱሁም ውለ አግባብ ባሇው አካሌ መመዝገቡን የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የስጦታ ውለ 

ሔገወጥ በሆነ ምክንያት ወይም የመንፇስ መጫን እንዯነበረ አመሌካች አሊስረደም፡፡ አመሌካች 

የስጦታ ውለ በገዯብ የማዴረግ መብት የነበራቸው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2455(1) 

ያስገነዝበናሌ፡፡ ይሁንና አመሌካች በስጦታ ውለ ሊይ ያስቀመጡት ቅዴመሁኔታ ስሇመኖሩ ውለ 

አያሳይም፣ ያቀረቡዋቸው ምስክሮችም ስጦታ ውለ በገዯብ /ግዳታ/ ሊይ የተመሰረተ አሇመሆኑን 

ፌሬ ነገር በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች ከዴምዲሜ ሊይ 

ዯርሷሌ፡፡ በአንፃሩ የአሁኑ ተጠሪ ሇረጅም ጊዜ ያገሇገሊቸው ስሇመሆኑ፣ ፌርዴ ቤቱ ግንዛቤ 

መወሰደን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች በገዛ ፇቃዲቸው 3 ጥማዴ መሬት 

መስጠታቸው እና ውለም ሥሌጣን ባሇው አካሌ ተረጋግጦ መመዝገቡን ባሇተካዯበት አመሌካች 

በውለ ሊይ ያሌተመዘገበ ቅዴመ ሁኔታዎች በመዘርዘር ውለ ፇራሽ እንዱሆን ያቀረቡት ክርክር 

የሔግም ሆነ የውሌ መሰረት የላሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት 

የእርሻ መሬት ስጦታ ሇማፌረስ የሚያስችሌ የሔግ ዴጋፌ ያሇው ክርክር አሇማቅረባቸው 

ተረዴተናሌ፡፡  

አመሌካች ሇተጠሪ ከሰጡት 3 ጥማዴ መሬት ውጭ ላሊ የመሬት ይዞታ ያሊቸው ስሇመሆኑ 

በትዕዛዝ ቀርቦ ከታየው የአመሌካች የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ በእርግጥ 

አመሌካች ስጦታ ከሰጡት መሬት ውጭ ላሊ መሬት እንዯላሊቸው ወይም ራሳቸው መቀሇብ 

በማይችለበት ዯረጃ የሚኖሩ ከሆነ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2458(1) በሚያዘው አግባብ ቀሇብ የመጠየቅ 

መብት እንዲሊቸው ተጠሪም ቀሇብ የመስጠት ግዳታ ያሇው በመሆኑ መብታቸውን በሔጉ አግባብ 

ማስከበር የሚችለበት ሁኔታ መኖሩን ችልቱ ይገነዘባሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ውለን 

ሇማፌረስ እንዯምክንያት የጠቀሱዋቸው ቀሇብ ከመጠየቅ ጋር በቀጥታ ግንኙነት የላሊቸው 

ከመሬቱ እንክብካቤና ግብር መክፇሌ የተያያዙ ናቸው፡፡ ይህ ዯግሞ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን 3 

ጥማዴ መሬት በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር የወጣበት በመሆኑ 

የሚመሇከተው አካሌ ከሚጠይቀው በስተቀር አመሌካች ስሇግብር መክፇሌና መሬቱ ሊይ መዯረግ 

ያሇበት እንክብካቤ የሚጠይቁበት ሥርዒትና የሔግ ምክንያት አይኖርም፡፡ በእነዚህ ሁለ 



156 
 

ምክንያቶች የሥር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት የስጦታ ውሌ የሚፇርስበት 

ምክንያት የሇም በማሇት የአመሌካች ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው ሔጉን በአግባቡ ተፇፃሚ 

አዴርጓአሌ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ የህግ ስህተት መፇጸማቸውን የማያሳይ በመሆኑ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የምንጃር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 01010775/07 በ15/05/2007፣ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 0116800 በ13/08/2007 የሰጡት ፌርዴ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት 030-6216 በ22/10/2007 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ጸንቷሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት የ3 ጥማዴ መሬት ስጦታ ውሌ በክሌለ የገጠር መሬት 

አስተዲዯርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 133/98 ይዘትና መንፇስ የተዯረገ በመሆኑ 

የሚፇርስበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ተመሇሰ፡፡  

                                        የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

   የ/ማ  
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የሰ/መ/ቁ.100395 

 ህዲር 29 ቀን 2009 ዒ.ም 

                      ዲኞች፡-  ዒሉ መሏመዴ 

                              ተኽሉት ይመስሌ 

                              ቀነዒ ቂጣታ 

                              ሠናይት አዴነው 

                              ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አማረች ማሬ ……………….. ጠበቃ ማስታወሌ ሀብታሙ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሜሪ ታዯሰ 

           2. ወ/ሪት ፇጣኑ ታዯሰ            ጠበቃ ሀይለ ዒይናሇም ቀረቡ 

           3. ወ/ሪት ሮማን ነስሩ 

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪዎች  እየኖሩበት ያሇውንና በ 300 ካሬ 

ሜትር ቦታ ሊይ ያረፇ ቤት ሇቀው እንዱያስረክቧት የመጠየቅ መብት የሊትም ንብረቱን 

የሸጠችሊትን ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ከሳ ትጠይቅ በማሇት የሰጡት ውሳኔ አግባብነት ያሊቸውን 

የሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ 

ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው 

በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪዎች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ ፡፡  

2. ከሳሽ ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት የመፇሊም ክስ ነው ከሳሽ በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ 

በቀበላ 03 የቤት ቁጥር 287 የግሌ ሀብቴ ስሇመሆኑ በክፌለ አስተዲዯር የባሇሀብትነትና 

ባሇይዞታነት ማረጋገጫ ማስረጃ (ካርታ) በእጁ ይገኛሌ፡፡ ተከሳሾች ከቤቴ ውስጥ በጥገኝነት 

እንዱኖሩ ፇቅጄሊቸው ሲኖሩ ቆይተዋሌ ፡፡  አሁን ግን ቤቴን እንዱሇቁ ብጠይቃቸው ፇቃዯኛ 

ባሇመሆናቸው ፌርዴ ቤቱ ተከሳሾች ቤቴን እንዱሇቁና እንዱያስረክቡ ውሣኔ ይሰጥሌኝ 

በማሇት ክስ አቅርባሇች ፡፡ 
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3. ተጠሪዎች በተከሳሽነት ቀርበው እኛ በከሳሽ ቤት በከሳሽ ፇቃዴ በጥገኝነት የምንኖር ሰዎች 

አይዯሇም ፡፡ ተከሳሾች በእጃችን አዴርገን ይዘን እየኖርንበት ያሇው ቤትና ይዞታ አያታችንና 

እናታችን ከዛሬ አርባ ዘጠኝ ዒመት ጀምሮ ይዘውት ሲኖሩበት የነበረ ቤት ነው፡፡ተከሳሾች 

ከአያታችንና  ከእናታችን ጋር ክስ ያቀረበበትን ቤት ይዘን ስንኖር ፣ወ/ሮ  አበራሽ ሂሩት 

በአያታችን ባድ የይዞታ ቦታ ሊይ በአንዴ በኩሌ ቤት ሠርታ ስትጠቀም ቆይታ ፣ቤቱን 

ሇአሁን ከሳሽ ሸጣሇታሇች ሆኖም እኛ የምንኖርበት ቤት ወ/ሮ ሂሩት አበራሽ   በእጇ አዴርጋ 

ይዛው የማታውቅና የራሱ የሆነ ይዞታና የወሰን አጥር ያሇው በመሆኑ ከሳሽ ቤቱን ሇከሳሽ 

የሸጠችውም ሆነ ከሳሽ የእኛን ቤትና ይዞታ በማጠቃሇሌ እንዳት ካርታና ፕሊን እንዲወጡ 

የክፌለ አስተዲዯር  እንዳት የእኛን ቤትና ይዞታ በማጠቃሇሌ እንዳት ካርታና ፕሊን 

እንዯሰጠ ይጠየቅሌን በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡  የስር ፌርዴ ቤት የክፌለ አስተዲዯር 

ተገቢዉን ማጣሪያ በማዴረግ መግሇጫ እንዱሰጥ ትዕዛዝ የቤቱ ስመ ሀብትና ከወ/ሮ እህተ 

ገብረማርያም ሂሩት አበራሽ ስም  ሂሩት ስም የተዛወረዉ በስር ትዕዛዝ ፊይሌ ቁጥር 

139/84 መስከረም 25 ቀን 1985 ዒ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት እንዯሆነና ከዚያ በኃሊ 

ሂሩት አበራሽ በውሌና ማስረጃ ከከሳሽ ጋር በተዋዋሇችው የቤት ሽያጭ ውሌ 1189 ሜትር 

ካሬ ሊይ ያረፇው ቤትና ይዞታ በከሳሽ ስም እንዱዘዋወር ተዯርጎ ከሳሽ የባሇሀብትነት ማስረጃ 

የሰጠ መሆኑን ተረጋግጧሌ ፡፡ 

4. የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ በወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ወ/ሮ 

እህተ ገብረማሪያም ጋር ባዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ የገዙት ዋናውን ቤት የቤት ቁጥር 287 

እንዯሆነ የሚገሌፅ ቢሆንም ገዥ ይህንን ዋናውን ቤት ተረክበውና በእጃቸው አዴርገውት 

አያውቁም ፡፡ ወ/ሮ ሂሩት አበራሽ ገብተውና ከሻጭም ተረክበው ይኖሩ የነበሩት ሰርቪስ ቤትና 

በባድ ይዞታ ሊይ ራሳቸው የሠሩትን ቤት ነው ፡፡ ገዥ ገዝቻሇሁ የሚለትን የቤት ቁጥር 287 

በ 300 ካሬ ሜትር ሊይ 1984 ዒ.ም ጀምሮ ተረክበውና በእጃቸው አዴርገውት አያውቁም 

ነገር ግን የሻጭን መሞት ምክንያት በማዴረግ ይህንን 1984 ዒ.ም ተረክበውና ይዘው 

የማያውቁትን ቤት ጨምሮ በሽያጭ ውለ መሠረት ተረክበው የሚኖሩበትን ይዞታ ሊይ 

ያሇው ቤት ስመሀብት እንዱዛወርሊቸው በማዴረግ የባሇሀብትነት ማስረጃ ተሰጥቷቸዋሌ ፡፡ 

ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት በፌርዴ ቤት ውሣኔ መነሻ የተሰጣቸውን የባሇሀብትነት ሰነዴ በማየት 

፣ከሟች እህተ ገ/ማሪያም ቤቱን ከገነባች ጀምራ ተረክባና በእጇ አዴርጋ የማታውቀውን የቤት 

ቁጥር 287 ዋናውን ቤት በ 300 ካሬ ሜትር እንዲረፇ ፣በእጇ አዴርጋ ስታካብት ከኖረችው 

ቤት ጋር አንዴ ሊይ ሇከሳሽ ሸጣ ቤቱና ይዞታው በተከሳሾች እጅ ባሇበት ከሳሽ በሻጭ ወ/ሮ 

አበራሽ ሂሩት እጅ ባሌነበረና ሆኖ በማያውቅ ቤትና ይዞታ ሊይ ጭምር የባሇሀብትነት ማስረጃ 

አውጥታሇች ፡፡ ይህም ሇከሳሽ ቤቱን የሸጠችው ወ/ሮ ሂሩት አበራሽ ተከሳሾች ይዘው 

የሚኖሩበትን ቤትና የይዞታ ቦታ በሽያጭ ውለ መሠረት ያሊስረከበቻትና ቤቱና ይዞታው 



159 
 

በተከሳሽ እጅ ባሇበት የሰነዴ ርክክብ ብቻ ያዯረገች መሆኑን ስሇሚያሳይ ከሳሽ ሻጭዋን ወ/ሮ 

አበራሽ ሂሩት እንጂ ተከሳሾች ቤቱን  እንዱያስረክቧት መክሰስ አትችሌም በማሇት ውሣኔ 

ሰጥቷሌ ፡፡ ይህንን ውሣኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ እንዱያየው አመሌካች 

ጠይቃ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

5. አመሌካች ሚያዝያ 27 ቀን 2008 ዒ.ም አመሌካች አከራካሪውን ቤት በውሌ ገዝታ የንብረት 

ባሇሀብት መሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ አሊት ይህ ከሆነ ንብረቷ እንዱሇቀቅ የመክሰስ መብት 

የሊትም በማሇት መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች 

ትክክሇኛ ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ ጭብጦችን አሌመሰረቱም ተጠሪዎች ቤቱን በጥገኝነት 

ስሇመያዛቸው ሇቀበላ ሇአስተዲዯር አመሌክተዋሌ በሻጭና በከሳሽ መካከሌ የተዯረገው ውሌ 

ተጠሪዎችን የሚመሇከት አይዯሇም ፡፡ አመሌካች የቤቱ ሻጭ በዋቢነት እንዴትቀርብሊት 

ሣትጠራ ፣ንብረቱ ሊይ ያገኛቸው የባሇሀብትነት መብት ሇማስከበርና ሇመፊሇም የሚከሇክሊት 

ህግ በላሇበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት  ያሇበት ነው በማሇት አመሌክታሇች ፡፡ 

6. ተጠሪዎች በመጀመሪያም ሂሩት አበራሽ ከሟች አያታችን እህተ ገ/ማሪያም ጋር ያዯረጉት 

የሽያጭ ውሌ አስመሌክቶ ሇአውራጃው ፌርዴ ቤት ክስ ስታቀርብ ሟች የሸጠችሊትን ቤት 

እጇ አዴርጋና ተረክባ እየኖረችበት መሆኑን ገሌፃሇች፡፡ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት እኛ 

የምንኖርበትን ቤትና በአዋሳኝ አጥር ታይቶ ያሇውን 300 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ ተረክባም ሆነ 

ይዛው አታውቅም ፡፡ እኛ በማናውቀው ሁኔታ የእኛን ቤትና ይዞታ ካርታና ፕሊን ማውጣቷና 

ሇከሳሽ መሸጧ ከሳሽን የቤቱ ባሇመብት አያዯርጋትም ፡፡ የባሇሀብትነት ካርታና ማስረጃውም 

በክፌለ አስተዲዯር የታገዯ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ ፡፡ 

አመሌካቾች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ ፡፡ ግራቀኙ የሚያከራክራቸውን ጭብጥ ሇመረዲት 

ችልቱ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ሰምቶ የቃሌ ክርክሩ ከትራንስክራይበር ማሽን ተገሌብጦ 

ከመዝገቡ ጋር ተያይዟሌ ፡፡ የክፌለ አስተዲዯር በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የፃፇውን  

መግሇጫ ሇማየት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 135280 እንዱቀርብ 

በታዘዘው መሠረት መዝገቡ ቀርቦ ተያይዟሌ ፡፡ 

7. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በዚህ ሰበር ችልት ግራቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 

ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩ እንዯመረመርነው አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ቤቱና 

ይዞታው እንዱሇቀቅሊቸው ክስ ያቀረቡት ተጠሪዎች የሚኖሩበትን ቤትና ይዞታ ከሻጭ 

ተረክበው የያዙትን ቤትና ይዞታ በዴምሩ 1139 ካሬ ሜትር ሊይ ያለትን ቤቶችና ይዞታ 

በብር 120,000 የካቲት 3 ቀን 1997 ገዝቼ የቤቱ ስመሀብት የተዛወረሌኝ በመሆኑ ተከሳሾች 

(ተጠሪዎች) የግሌ ሀብቴና ንብረቴ የሆነውን ቤትና ይዞታ ይሇቀቁሌኝ በማሇት ነው፡፡ 

ተጠሪዎች የሚከራከሩበት ከሳሽ የቤትና ይዞታውን ባሇቤትነት መብት በሽያጭ 
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አስተሊሌፊሌኛሇች የሚለት አበራሽ ሂሩት እኛ የያዝነውን ቤትና 300 ካሬ ሜትር ይዞታ 

ሇከሳሽ በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ መብት የሊትም ፡፡ ከሳሽ እኛን ከመጠየቋ በፉት በሽያጭ ውለ 

መሠረት እኛ የምንኖርበትን ቤትና 300 ካሬ ሜትር የይዞታ ቦታ ሻጭ ነፃ አዴርጋ 

እንዴታስረክባትና የሽያጭ ውለን እንዴትፇፅምሊት ከምትጠይቅ በስተቀር ከሳሽ የሽያጭ ውለ 

ሙለ በሙለ እንዯተፇጸመሊትና ንብረቱንም ከሻጭ እንዯተረከበች አዴርጋ በመቁጠር 

በቀጥታ እኛን ከቤት እንዴንወጣ የመጠየቅና ክስ የማቅረብ መብት የሊትም በማሇት 

የሚከራከሩ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ 

8. ግራቀኙ በሥር ፌርዴ ቤትና በዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር አመሌካችና ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩት ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የካቲት 3 ቀን 1997 ዒ.ም የተዋዋለት 

የቤት ሽያጭ ውሌ ሻጭ ሙለ ሇሙለ ፇፅማሇች ወይስ አሌፇፀመችም ሻጭ በሽያጭ ውለ 

መሠረት ግዳታዋን ሙለ በሙለ ካሌፇፀመችና ውለን በከፉሌ የፇፀመች መሆኑ ቢረጋገጥ 

ገዥዋ ሻጭ ቀሪውን ግዳታዋን እንዴትፇፅምሊት በሻጭ ሊይ ክስ ሣታቀርብ ወይም 

በተከሳሽነት አጣምራ ሳትከስ የውለ ተዋዋይ ያሌሆኑ ሶስተኛ ወገኖች ሊይ በቀጥታ ክስ 

ሇማቅረብ ትችሊሇች ወይስ አትችሌም ?የሚለት ነጥቦች መታየት ያሇባቸው ናቸው፡፡ 

9. ከሊይ ከተገሇፁት ነጥቦች አንፃር ስንመሇከተው የማይንቀሳቀስ ንብረት የሸጠ ሰው 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ የገባውን ግዳታ የሚፇፅምባቸው ሁሇት መሠረታዊ 

ኃሊፉነቶች አለ፡፡ የመጀመሪያው ሻጭ በሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ በአንደ ወይም 

በላሊ መሌኩ በስፌራው የሚገኙ ሰዎች የተሸጠውን የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዱሇቁ 

በማዴረግ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ይዞታ ከላልች ሶስተኛ ወገኖችና ከሻጭ ቁጥጥርና 

ይዞታ ነፃ በማዴረግ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ሇገዥ ማስረከብ እንዯሆነ ከፌታብሓር ሔግ 

ቁጥር 2875 እና ከፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 2274 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ ሇመረዲት 

ይቻሊሌ ሻጭ ከዚህ በተሇየ ሁኔታ በማይንቀሳቀሰው ንብረት ርዕስ መዝገብ ሊይ የተመዘገበና 

ገዢውንም ሉያስገዴደ የሚችለ የሶስተኛ ወገኖች መብት በሰጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ 

ካለ ይህንኑ የሶስተኛ ወገኖች መብት ካሇ ሻጭ ሇገዥ ማስታወቅ ያሇበት መሆኑ በፌታብሓር 

ሔግ ቁጥር 2880 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2881 ተዯንግጓሌ ፡፡ 

10. የሻጭ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ከሶስተኛ ወገን ይዞታና ቁጥጥር ነፃ በማዴረግ የማስረከብ 

ግዳታ ገዥ ሇሻጭ ከሚሰጠው የመነቀሌ ዋስትና ግዳታ የተሇየ ነው ፡፡ ሻጭ በንብረቱ ሊይ 

ያሰፇሩና በንብረቱ መዝገብ የተመዘገበ መብት የላሊቸውን ሰዎች የማይንቀሳቀሰውን ንብረት 

እንዱሇቁ በማዴረግ ሇሻጭ የማስረከብ ግዳታ የማይንቀሳቀስ ንብረት ውሌ በመፇፀም ሂዯት 

ገዥ ሻጭ ሉያከናውነው የሚገባ የመጀመሪያ ግዳታ ሲሆን በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2882 

እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሠረት ሻጭ ሇገዥ የሸጠሇት የማይንቀሳቀስ ንብረት የማይነቀሌ 

ስሇመሆኑ የሚሰጠው ዋስትና ገዥ የገዛውን የተረከበውን የማይንቀሳቀስ ንብረት ከላልች 



161 
 

ሰዎች ቁጥጥር ነፃ ሆኖ ከተረከበ በኃሊ ንብረቱ የእኔ ነው ባይ ቢመጣ ሻጭ በዋቢነት 

ሉቆምሇት የሚገባ መሆኑን የሚያመሇክቱ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ 

11. የማይንቀሳቀስ ንብረት የሸጠ ሰው ንብረቱን ከላልች ሰዎች ቁጥጥር ይዞታ ሥር ነፃ አዴርጎ 

ሇገዢ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2875 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2274 መሠረት 

የማስረከብ ግዳታ ያሇበት ከመሆኑ በተጨማሪ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ባሇሀብትነት 

ሇማስተሊሇፌ የሚችለ አስፇሊጊ ሰነድች ሇገዢ የማስረከብና የማይንቀሳቀሰዉን ንብረት 

የማይነካ የባሇሀብትነት መብት ሇገዥ ሇማስተሊሇፌ አስፇሊጊ የሆነ ተግባራትን የመፇጸም 

ግዳታ መሆኑ በፌትሀብሄር ህግ ቁጥር 2875 በፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 2879 ንሁስ  

አንቀጽ 1 እና የፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 2281 ዴንጋጌዎችን በጣምራ በማየት ሇመረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ 

12. ከሊይ በዝርዝር ካየናቸው የህግ ዴንጋጌዎች አንጻር ሲታይ 1139 ካሬ ሜትር የይዞታ ቦታ 

ሊይ ያረፇውን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሙለ በሙለ ሇአመሌካች የሸጠችው ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩት፣በሽያጭ ውለ መሰረት የማይንቀሳቀስውን  ንብረትና ይዞታውን ከላልች ሰዎች 

ቁጥጥርና ይዞታ ስር በማስሇቀቅ የማይንቀሳቀስ ንብረትና ይዞታውን በፌትሃብሄር ሔግ ቁጥር 

2875 በፌትሃብሄር ሔግ ቁጥር 2274 እና በፌትሃብሄር ሔግ ቁጥር 2888 መሰረት 

ሇገዥ(ሇአመሌካች)የመፇጸም ግዳታውን የተወጣችው ሙለ በሙለ ሳይሆን በከፉሌ 

ነው፡፡ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ተጠሪዎች የሚኖሩበትን ቤትና 300 ካሬ ሜትር ይዞታ 

ከተጠሪዎች አውራሽ ንብረቱን ገዛሁ ከምትሌበት 1984 ዒ.ም ጀምሮ ተረክባውና በእጇ 

አዴርጋው የማይታወቅ መሆኑና፣ቤቱን ሇአመሌካች ከሸጠችሊት በኋሊ ተጠሪዎች 

የሚኖሩበትን ቤትና ይዞታ፣ ተጠሪዎች በህግ አግባብ እንዱሇቁ በማዴረግ ሇአመሌካች 

ያሊስረከበችበት አመሌካችም በሽያጭ ውለ የተገሇጸውን ቤትና ይዞታ ሙለ በሙለ 

ሳይሆን፣ሻጭ(አበራሽ ሂሩት)ይዛው የነበረውን ቤትና ይዞታ ብቻ ከሻጭ የተረከበች መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ 

13. ገዥ ሻጭ በሽያጭ ውለ የገሇጸችውን የማይንቀሳቀስ ንብረትና ይዞታ፣ ተጠሪዎች 

የሚኖሩበት ቤትና ይዞታ ሳይጨምር በሻጭ እጅና ይዞታ ስር ያሇውን ቤትና ይዞታ 

የተረከበች ቢሆንም፣ሻጭ የሰጠቻትን ሰነዴ በመጠቀም በሽያጭ ውለ ሊይ የተመሇከተውን 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇመብት መሆኗን የሚሳይ ማስረጃ ከክፌለ አስተዲዯር 

ተሰጥቷታሌ፡፡ይህም ገዥዋ(አመሌካች)ከላልች ሰዎች ይዞታና ቁጥጥር እንዯዚሁም የመብት 

ጥያቄ ነጻ ሆኖ ከሽያጭ ያሌተረከበችውን ተጠሪዎች የሚኖሩበት ቤትና ይዞታ ባሇመብት 

መሆኗን የሚያረጋግጥ የባሇህብትነት ማስረጃ የተሰጣት መሆኑን ያሳያሌ፡፡አመሌካች የቤቱ 

ባሇሃብትነት መብት በሽያጭ ውሌ ከወ/ሮ አበራሽ ሂሩት የተሊሇፇሊት መሆኑን የሚያሳይ 

የሽያጭ ውሌ ሰነዴና በሽያጭ ውለ መሰረት በማይንቀሳቀሰው ንብረት ባሇሀብትነት 
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የተዛወረሊት መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ በማያያዝ በፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 1206 መሰረት 

ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብትና ጥቅም አሊት፡፡ነገር ግን አመሌካች ባቀረበችው የክስ መነሻ 

አከራካሪ ሆኖ የተገኘው ጭብጥ፤(ሀ) ቤቱን ንብረቴ ነው ካሇች ሇአመሌካች የሸጠችው ወ/ሮ 

አበራሽ ሂሩት አከራካሪውንና ተጠሪዎች የሚኖሩበትን ቤትና ይዞታ ባሇሃብትነት መብት 

ሇአመሌካች የማስተሊሇፌ እርግጠኛ የሆነ የባሇሀብትነት መብት በንብረቱ ሊይ አሊት ወይስ 

የሊትም? 

(ሇ)ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ተጠሪዎች የሚኖርበትን ቤትና 300 ካሬ ሜትር ይዞታ 

ጨምራ የባሇሀብትነትን ማስረጃና ካርታ ያሰራችው በህግ አግባብ ነው ወይስ 

አይዯሇም?አመሌካችስ 1139 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ ያሇው የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ባሇሀብትና ባሇይዞታ መሆኗን የሚያረጋግጥ የባሇህብትነት ማስረጃና ካርታ የተሰጣት 

በህግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም?(ሏ)ተጠሪዎች እየኖሩበት ያሇውን ቤትና 300 ካሬ 

ሜትር ይዞታ ቦታ ሇአመሌካች የመሌቀቅና የማስረከብ ግዳታ አሇባቸው ወይስ 

የሇባቸውም?የሚለት ሇአመሌካች 1139 ካሬ ሜትር የይዞታ ቦታ ሊይ ያሇውን 

የማይንቀሳቀስ ንብረት በሽያጭ ውሌ አስተሊሌፊሇች የተባሇችው ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት 

በክርክሩ ተሳታፉ ሳትሆን ውሳኔ ሉሰጥባቸው የሚችለ ጭብጦች አይዯለም፡፡ 

14. የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የቤቱ ሻጭ የሆነችውን ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ከሚከሱ በስተቀር 

በቀጥታ ተጠሪዎች ቤቱን እንዱሇቁሊት ክስ ማቅረብ አትችሌም በማሇት የሰጠው ውሳኔ ሻጭ 

በሽያጭ ያስተሊሇፇው ንብረት ሊይ ያሇውን መብትና ጥቅም ሇማስከበር ገዥው ከውሌ 

የመነጨ መብት ያሇው መሆኑን ያሊገናዘበና የፌትሃብሄር ህግ ቁጥር 1195 የፌትሃብሄር 

ህግ ቁጥር 1206 እና የፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 33(2) ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ በመሆኑ ስህተት 

ያሇበት ነው፡፡ነገር ግን የበታች ፌርዴ ቤቶች ቤቱን ሇአመሌካች የሸጠችው ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩት በክርክሩ ተከሳሽ መሆን አሇባት በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ የፌትሃብሄር ህግ 

አንቀጽ 2875፣ አንቀጽ 2274፣አንቀጽ 2888 እና የፌትሃብሄር ስነ-ስርዒት ህግ ቁጥር 40 

ንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ፌርዴ ቤቶች ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት 

በጉዲዩ ተከሳሽ መሆን አሇባት በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ በውጤት ዯረጃ የሚነቅፌ 

ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

15. የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች የቤቱን ሻጭ ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት መክሰስ አሇባት ካለ 

በኋሊ፣ይህ ውሳኔአቸው የሚያስከትሇውን ህጋዊ  ውጤት ሳይመዝኑ ተጠሪዎችን ከክስ 

ማሰናበታቸው አግባብነት ያሊቸውን የስነ-ስርዒት ህግ ዴንጋጌዎች የተከተሇ ሆኖ አሊገኘነውም 

አመሌካች ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት በሽያጭ ውለ መሰረት ተጠሪዎች የያዙትን ቤት አስሇቅቃ 

ታስረክበኝ የሚሌ ክስ ስታቀርብ በማይንቀሳቀሰው ንብረት ሊይ በማናቸውም ሁኔታ የሚገኙ 

ሰዎችን በተከሳሽነት አጣምራ መክሰስ እንዲሇባት የፌትሃብሄር ስነ-ስርዒት ህግ ቁጥር 36 
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ንዐስ አንቀጽ 4 አስገዲጅ በሆነ ሁኔታ ይዯነግጋሌ፡፡ይህም አመሌካች ሻጭዋን ወ/ሮ አበራሽ 

ሂሩትን በምትከስበት ጉዲይ ተጠሪዎች የግዴ በተከሳሽነት እንዱሳተፈ ማዴረግ የሚገባ 

መሆኑ በህግ የተዯነገገ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ዲኝነት ከፌሊ ያቀረበችውን ክስ የቤቱ 

ሻጭ በጉዲዩ የመጀመሪያ ተከሳሽ መሆን አሇባት በሚሌ ምክንያት ዘግቶ አመሌካችን 

ከሚያሰናብት፣በጉዲዩ የቤቱ ሻጭ በክርክሩ በተከሳሽነት ተሳታፉ እንዴትሆን በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 40 ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ትዕዛዝ መስጠት በዚህ ፌርዴ አንቀጽ ተራ ቁጥር 13 

በተመሇከቱና በላልች ጭብጦች ሊይ አመሌካች (የቤቱ ገዥ)፣ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት ሻጭና 

በአከራካሪው ቤትና ይዞታ ይዘው የሚኖሩት ተጠሪዎች የሚያቀርቡትን ክርክርና ማስረጃ 

ሰምቶ መወሰን ሲገባው፣አመሌካች ተጠሪዎችን የመክሰስ መብት የሊትም በማሇት መዝገቡን 

መዝጋቱና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ማጽናቱ ከሊይ በዝርዝር 

የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎችና የዲኝነት አካሄዴ ስርዒት ያሌተከተሇና መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 66605 የካቲት 29 ቀን 2005 

ዒ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 135280 

መጋቢት 2 ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሸሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ወ/ሮ አበራሽ ሂሩት በተከሳሽነት 

በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 40 ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት በመጨመር፣በዚህ ፌርዴ በተራ 

ቁጥር 13 የተመሇከቱትንና ላልች አከራካሪ ጭብጦች ሊይ ግራ ቀኙ የሚያቀርቡትን 

ክርክርና ማስረጃ በማሰማትና ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ ውሳኔ እንዱሰጥበት 

በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 343(1) መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ አምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ  
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የዲኝነት ስሌጣን 
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የሰ/መ/ቁ. 117819 

                                                       መጋቢት 15 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- አሌማዉ ወላ 

      ዒሉ መሏመዴ 

         ተኽሉት ይመሰሌ 

      እንዲሻዉ አዲነ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- በወሊይታ ዞን የበላ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዒ/ሔግ ኤርገና ቆሌቻ - ቀርበዋሌ  

ተጠሪ፡-   ወ/ሮ ታዯሇች ዲባራ - ተወካይ ታዯሇ ወ/ሚካኤሌ -  ቀርበዋሌ  

            መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ በዉሌ ያገኘሁትን የከተማ ይዞታ እንዱያስረክበኝ በማሇት የቀረበ ክስን መነሻ 

ያዯረገ ክርክር ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ፡ የአሁን አመሌካች የሥር 1ኛ ተከሳሽ፣ የአሁን 

ተጠሪ የሥር ተከሳሽ በመሆን ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በኪንድ 

ኮይሻ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ 1ኛ ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/ በበላ ቀበላ 02 በግብርና ሰፇር 

በኮዴ ቁ.0443፣ 300 ካ.ሜ ይዞታ ሇጨረታ አዉጥቶ እኔ ተወዲዴሬ አሸንፋ ተገቢዉን ክፌያ 

ሁለ ፇጽሜ ዉሌ ተዋዉዬ እያሇሁን፣ 2ኛ ተከሳሽ ተወዲዴሮ ያሸነፇዉ ኮዴ 0024፣ 200 ካ.ሜ 

ይዞታ ሁኖ እያሇ የመጀመሪያዉን ዉሌ አስቀርዴድ በቦታዉ ሊይ የተሇጠፇዉን ታፔሊ በመቀያየር 

ላሊ ክፌያ በመፇጸም ሇ2ኛ ተከሳሽ አሳሌፍ የሰጠ በመሆኑ፣ 1ኛ ተከሳሽ ይህን ይዞታ ከ2ኛ 

ተከሳሽ አስሇቅቆ ሇከሳሽ እንዱያስረክበኝ እንዱወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

ባቀረበዉ መሌስ ከሳሽ በተወዲዯረችበት ቦታ ሊይ ያቀረበችዉን የጨረታ ሰነዴ በሰም ያሌታሸገ 

በመሆኑና ሔጋዊ የይዞታ ማረጋገጫ አሰጣጥን ያሌተከሇተሇ ስሇመሆኑ በመረጋገጡ በ1ኛ ተከሳሽ 

ማኔጅመንት በሔግ አግባብ የከሳሽ ዉሌ እንዱመክን ተዯርጓሌ፤ ከሳሽ ይህን ክስ ያቀረበችዉ ከቅን 

ሌቦና በመሆኑ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር 2ኛ ተከሳሽ /አቶ ማቴዎስ 

ማያ/ ባቀረበዉ መሌስ ይህን ይዞታ በሔጋዊ መንገዴ ተወዲዴሬ ያገኘሁት በመሆኑ የቀረበዉ ክስ 

ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ ክርክሩን በማጣራት በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመሌካችን ክርክር በመቀበሌ 

የአሁን ተጠሪን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ፣ የአሁን ተጠሪ ከጨረታዉ ጋር በተያያዘ የከፇለት ገንዘብ 

ብር 3600 /ሶስት ሺህ ስዴስት መቶ ብር/ የአሁን አመሌካች እንዱከፌሊቸዉ ወስኗሌ፡፡ የአሁን 

ተጠሪ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ 

ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በሰጠዉ ዉሳኔ መዯበኛዉ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ አይቶ ሇመወሰን ስሌጣን 
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የሇዉም በማሇት የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ይህን ዉሳኔ 

በመቃወም ይግባኙን ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር 

በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች ጉዲዩ በአስተዲዯር በኩሌ ታይቶ እሌባት እንዱሰጣት አቤቱታዋን 

በየዯረጃዉ ሊለት የመንግስት መዋቅር አቅርበዉ ምሊሽ በማጣታቸዉ ይህን ክስ ሇፌ/ቤት ያቀረቡ 

በመሆኑ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አሇዉ፤ የሥር 2ኛ ተከሳሽ ተወዲዴረዉ 

ያሸነፈት በ200 ካ.ሜ ሲሆን፣ ከሳሽ በ300 ካ.ሜ ሊይ በጨረታ ተወዲዴረዉ አሸነፉዉ ዉሌም 

ተዋዉሇዉ ክፌያ ከፇጸሙ በኋሊ የአሁን አመሌካች በሰም የታሸገ ኤንቨልፕ አሊቀረብሽም በሚሌ 

ምክንያት ዉለን ዉዴቅ ማዴረጉ አግባብነት የሇዉም፣ በዉለ በተጠቀሰዉ መሰረት በጨረታ 

ያሸነፇችዉን ይዞታ 300 ካ.ሜ ሇከሳሽ እንዱያስረክባት በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

አሁንም ይህን ዉሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታዉን ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ያቀረበ ሲሆን ችልቱ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፌ/ቤት ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን 

ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡  

የአሁን አመሌካች ነሏሴ 20 ቀን 2007 ዒ.ም በተጻፇ አራት ገጽ አቤቱታ ተጠሪዋ ያሰነፇችበትን 

ዉጤት እንዱሰረዝ ዉሳኔ የሰጠዉ የወረዲዉ ማኔጅመንት ኮሚቴ በመሆኑ የሉዝ አዋጁን 

ሇማስፇጸም በወጣዉ መመሪያ መሰረት ቅሬታዋን ሇሚመሇከተዉ አስተዲዯር ማቅረብ ነበራባት 

እንጂ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇዉም፡፡ የአሁን ተጠሪ በጨረታ ሂዯት 

አሇአግባብ መብቴ ተነክቷሌ የምትሌ ከሆነ የሉዝ ኮሚቴ ወይም የመሬት ማኔጅመንት ኮሚቴ 

ቅሬታዋን አቅርባ በሚሰጠዉ ዉሳኔ ካሌተስማሙ ይግባኝ ሇዞን ይግባኝ ሰሚ ወይም ሇክሌለ 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ እንዲሇባቸዉ በሉዝ አዋጅ ቁ.721/2004 መሰረት ክሌለ ባወጠዉ 

መመሪያ ቁ/01/2005 አንቀጽ 74 መሰረት መሆን አሇበት፡፡ የሥር ፌ/ቤት በዚህ መቃወሚያ 

መሰረት የቀረበዉን ክስ ዉዴቅ ማዴረግ ሲገባዉ የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች የተጠሪዋን መሬት ሇላሊ ግሇሰብ አሣሌፍ ሇመስጠት ነዉ ዉጤቱን 

የሰረዘዉ፣ የተወዲዯሩበትን ታፔሊ ቀያይሯሌ የሚሌ ሲሆን ይህ ስሇመሆኑ በተጨባጭ ማስረጃ 

ያጣራዉ ነገር የሇም ወይም ወዯ ስር ፌ/ቤት መሌሶት እንዱጣራ ያዯረገዉ ነገር በላሇበት የሰጠዉ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ ስሇዚህ ይህን ጉዲይ የመዯበኛዉ ፌ/ቤት 

ሇማየት ስሌጣን ስሇላሇዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ 

እንዱሻርሌን፣ የወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ዉሳኔ እንዱጸናሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡  

ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን በማየት የሚጣራ ጉዲይ አሇ በማሇት አቤቱታዉ ያስቀርባሌ 

በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት በ10/02/2008 ዒ.ም የተጻፇ ሁሇት ገጽ መሌስ 

አቅርበዋሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇዉ በመሆኑ እንዱጸናሌኝ ወጪና ኪሳራ የመጠየቅ 



167 
 

መብት እንዱጠበቅሌኝ ወይም በቁርጥ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ 

መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ሇሰበር አቤቱታዉ መነሻ 

ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ፣ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ 

ሇማየት ስሌጣን አሇዉ ወይስ የሇዉም? የሚሇዉን ጭብጥ በመያዝ እንዯሚከተሇዉ 

መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነዉ የአሁን አመሌካች በበላ ቀበላ 02 በግብርና ሰፇር 

በኮዴ ቁ.0443፣ 300 ካ.ሜ ይዞታ ሇጨረታ ባቀረበዉ መሰረት የአሁን ተጠሪ ተወዲዴረዉ 

አሸንፇዉ ተገቢዉን ክፌያ ፇጽመዉ ዉሌ ያዯረጉ መሆኑን ግራ ቀኙ የሚካካደት ጉዲይ 

አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌም የአመሌካች መ/ቤት በዚህ አግባብ ተጠሪ ጨረታዉን አሸንፇዉ 

ተገቢዉን ሁለ ፇጽመዉ ዉሌ ከተዋዋለ በኋሊ ሇጨረታዉ ሲወዲዯሩ በሰም የታሸገ ኤንቨልፕ 

አሊቀረቡም የሚሌ ምክንያት በማንሳት በኮሚቴ በማየት ዉለን የሰረዘ መሆኑ በሥር ፌ/ቤት 

የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪ ባቀረቡት ክስ አመሌካች ይህን ዉሌ ያሇአግባብ የሰረዘ 

በመሆኑ በዉለ ሊይ በተመሇከተዉ መሰረት ይዞታዉን እንዱያስረክበኝ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ይህ ጉዲይ በአስተዲዯር አካሌ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ እንጂ 

መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇዉም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ አግባብ በሥር 

ፌ/ቤት የተረጋገጠዉን ፌሬ ነገር አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማየት መዯበኛ 

ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ የማየት ስሌጣን አሇዉ ወይስ የሇዉም የሚሇዉን ጭብጥ መመሌከቱ ተገቢ 

ነዉ፡፡  

ከዚህ አንጻር ሲታይ የአሁን አመሌካች የከተማ ቦታን በሉዝ ስሇመያዝ የወጣ አዋጅ ቁጥር 

721/2004 እንዱሁም ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የወጣ መመሪያ መሰረት ሇክርክር ምክንያት 

የሆነዉን ይዞታ ሇጨረታ አቅርቦ፣ የአሁን ተጠሪ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11 /1-6/ መሰረት 

ተወዲዴረዉ የጨረታ ሂዯቱን አሌፇዉ አሸንፇዉ በአንቀጽ 16 መሰረት የሉዝ ዉሌ የፇጸሙ 

መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በሔጉ የተመሇከተዉን ሂዯት ሁለ አሌፇዉ ዉሌ ከፇጸሙ 

በኋሊ አመሌካች ወዯ ኋሊ በመመሇስ ሇዉዴዴር ሲቀርቡ ተጠሪ በሰም የታሸገ ፖስታ ወይም 

ኤንቨልፕ ባሇማቅረባቸዉ የጨረታዉን ዉጤት የሆነዉን ዉሌ መሰረዙን ገሌጸዋሌ፡፡ ነገር ግን 

የአመሌካች መ/ቤት ተጠሪዋ በጨረታዉ ሇመሳተፌ የሚያስፇሌገዉን መስፇርቶች ሁለ ያሟለ 

መሆኑን ካረጋገጠ በኋሊ በጨረታዉ እንዱሳተፈ ያዯረጋቸዉ መሆኑ የሚያከራክር አይሆንም፡፡ 

የአሁን ተጠሪ አስፇሊጊዉን መስፇርት ባያሟለ ኖሩ በጨረታዉ ሊይ እንዱሳተፈ ያዯረጋሌ ተብል 

አይገመትም፡፡ ስሇዚህ የአሁን አመሌካች ተጠሪዋ በአግባቡ የጨረታ ሂዯቱን አሌፇዉ ዉሌ 

ከተዋዋለ በኋሊ በሰም የታሸገ ኤንቨልፕ አሊቀረቡም በማሇት ይህን ዉሌ መሰረዙ ከጨረታ ሂዯት 

አሌፍ አስገዲጅ የዉሌ ግዳታ በተገባበት ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ ከሆነ መታየት 

ያሇበት ከሊይ የተመሇከተዉ የሔግ ዴንጋጌ ብቻ ሳይሆን አጠቃሊይ የዉሌ ሔግ ዴንጋጌ 
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እንዯአግባብነቱ ተፇጻሚነት የሚኖረዉ ይሆናሌ፡፡ ምክንያቱም በግራ ቀኙ መካከሌ በሔግ ፉት 

የሚጸና መብት ግዳታ የሚፇጥር ዉሌ እስከተዯረገ ዴረስ ይህን ዉሌ የማፌረሱ ጉዲይ 

በአመሌካች መ/ቤት ብቻ የሚተዉ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይህ ማሇት  በግራ ቀኙ መካከሌ ይህ ዉሌ 

በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1731 መሰረት እንዯሔግ የሚቆጠር ነዉ፡፡ ግራ ቀኙ በዚህ ዉሌ መሰረት መብትና 

ግዳታቸዉን መወጣት እንዯሚጠበቅባቸዉ ግሌጽ ነዉ፡፡ ይህ ከሆነ ይህ ዉሌ የሚፇርስባቸዉ 

ሔጋዊ ምክንቶች አለ ወይስ የለም የሚሇዉን አይቶ ሇመወሰን ሇተዋዋይ ወገኖች ብቻ የሚተዉ 

ጉዲይ ሳይሆን ገሇሌተኛ በሆነ ፌ/ቤት ታይቶ መዲኘት ያሇበት ጉዲይ ሁኖ ይታያሌ፡፡ ይህን ዉሌ 

ሇማፌረስ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1808 ሥር የተመሇከቱት ዉሌን ሇማፌረስ ተገቢ የሆኑ ምክንያቶች 

መሟሊት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህ በመሆኑ እነዚህ ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች መሟሊታቸዉን 

አሇማሟሊታቸዉን በመዯበኛ ፌ/ቤት ታይቶ እሌባት ሉሰጥበት የሚገባ ጉዲይ ነዉ፡፡ ስሇሆነም ይህ 

ጉዲይ በህጋዊ መንገዴ የተቋቋመዉን ዉሌ ከማፌረስ ጋር የሚመሇከት በመሆኑ መዯበኛ ፌ/ቤት 

ይህን ጉዲይ የማያይበት ምክንያት የሇም፡፡ የአሁን አመሌካች መ/ቤት ማናቸዉንም ምክንያት 

በመፇሇግ በፇሇገ ጊዜ እያነሳ ይህን በሔግ አግባብ የተቋቋመዉን ዉሌ ሇመሰረዝ የሚያስችሇዉ 

የሔግ አግባብ የሇም፡፡  

የአሁን አመሌካች ይህን ዉሌ ሇመሰረዝ የጠቀሰዉ ምክንያት በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1808 /2/ ሥር 

የሚወዴቅ ሁኖ ስሇማይታይ ዉለን ሇመሰረዝ በቂ ምክንያት ነዉ ተብል ሉወሰዴ የሚችሌ ጉዲይ 

አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች መዯበኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን አሊቸዉ 

በማሇት የአሁን አመሌካች ያሇ በቂ ምክንያት ዉለን መሰረዙ ተቀባይነት የሇዉም አመሌካች 

በዉለ ሊይ የተጠቀሰዉን ይዞታ ሇአሁን ተጠሪ እንዱያስረክብ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ያሌተፇጸመበት በመሆኑ የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

 

ዉ ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.06872 በ13/09/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 07874 በ29/11/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇዉ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2.  የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 

3.  ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

4.  በ29/12/2007 ዒ.ም የተሰጠዉ የእግዴ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ.114622 

ግንቦት 9 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡-አሌማዉ ወላ 

     ዒሉ መሏመዴ 

       ተኽሉት ይመሰሌ 

     እንዲሻዉ አዲነ 

   ቀነዒ ቂጣታ 

 

አመሌካቾች፡-   1. አቶ አወሌ አማን      ተወካይ ሙስጠፊ አዋሌ   

              2. ወ/ሮ ሩቅያ ሙሳ     ቀርበዋሌ 

 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ አሳሇፇች አንዲግቤ    ተወካይ አቶ ግርማ ጥሊሁን ቀርበዋሌ 

           2. አቶ አስራት ግርማ 

           3. የአዲማ ከተማ የመሬት ሌማት እና ማናጅመንት ኤጄንሲ - የቀረበ የሇም 

 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የይዞታ ክርክርን የሚመሇከት ክስ መነሻ ያዯረገ ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ፡ 

የአሁን አመሌካቾች /የሥር ጣሌቃ ገቦች/፣ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች /የሥር ከሳሾች/፣ 

የአሁን 3ኛ ተጠሪ /የሥር ተከሳሽ/ ሆኖ ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን 1ኛ 

እና 2ኛ ተጠሪዎች በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ሇእያንዲንዲችን 200 ካ.ሜ ቦታ 

እንዱሰጠን ተወስኖ በዚሁ መሰረት ካርታ የተሰጠን ቢሆንም 1ኛ ከሳሽ በእጄ የዯረሰዉ ቦታ 90 

ካ.ሜ ሲሆን፣ 2ኛ ከሳሽ ዯግሞ በእጄ የገባዉ 110 ካ.ሜ ብቻ በመሆኑ ተከሳሽ እና ማዘጋጃ ቤት 

የተቀነሰዉን ቀሪ ቦታ አሟሌቶ እንዱያስረክበን በማሇት ከሷሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ መጥሪያ ዯርሶት 

ባሇመቅረቡ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፎሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ጉዲዩን በማየት በሰጠዉ ዉሳኔ 

ከሳሾች ሇእያንዲንዲቸዉ 200 ካ.ሜ እንዱሰጣቸዉ ተወስኖ ካርታ ተሰጥቷቸዉ መሬት 

ቢሰጣቸዉም በካርታ ሊይ የተጠቀሰዉ ሙለ ይዞታ በእጃቸዉ ስሊሌገባ ተከሳሽ እና ማዘጋጃ ቤት 

የተቀነሰዉን ቀሪ ቦታ አሟሌቶ እንዱያስረክባቸዉ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የአሁን 

አመሌካቾች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.358 መሰረት ባቀረቡት የመቃወሚያ አቤቱታ ከሳሾች እና ተከሳሽ 

የተስማሙበት ይዞታ ጣሌቃ ገቦች ከኃ/ስሊሴ ጊዜ ጀምሮ በገጠር መሬት ይዘን የቤት ቁጥር 188 
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እና ግምቱ 500,000.00 የሚያወጣ ቤት ሰርተንበት እየተጠቀምን ያሇን በመሆኑ፣ ተከሳሽ 

ንብረታችንን ሇከሳሾች እንዲያስክረብብን፣ ካሌሆነ ካሳ የመጠየቅ መብታችን እንዱጠበቅሌን በማሇት 

አመሌክተዋሌ፡፡ የሥር ከሳሾች እና የሥር ተከሳሽ ሇየብቻ ባቀረቡት መሌስ ከሳሾች ያቀረቡት 

አቤቱታ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

የወረዲዉ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮች በመስማት በሰጠዉ ዉሳኔ የከተማዉ አስተዲዯር 

በጣሌቃ ገቦች ይዞታ ሊይ ሇከሳሾች ካርታ ሰርቶሊቸዉ እንዯሆነ ወይም መሬቱን በሔጋዊ መንገዴ 

ወስድ እንዯሆነ ከመሬት ጉዲይ ጋር በተያያዘ በሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 26፣ 29፣ 

30 በዯንብ ቁጥር 155/2005 እና የኦሮሚያ ከተማ በሉዝ ሇማስተዲዯር የወጣ መመሪያ ቁጥር 

9/2005 መሰረት በአስተዲዯራዊ መንገዴ እዛዉ የሚታይ እንጂ በፌ/ቤት የሚቀርብ ጉዲይ 

አይዯሇም፣ የካሳ ጥያቄም ከሆነ መጠኑን ሇይተዉ ሇብቻ ክስ ማቅረብ ስሇሚቻሌ፣ ጣሌቃ ገቦች 

ያቀረቡት ክስ የክስ ምክንያት የሇዉም በማሇት የቀረበዉን የመቃወሚያ አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ 

የቀዴሞዉን ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካቾች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ 

ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ 

የሥር ከሳሾች የተጓዯሇዉ ይዞታ ተሟሌቶ እንዱሰጣቸዉ በማሇት ያቀረቡት ክስም ሆነ የሥር 

ጣሌቃ ገቦች ያቀረቡት አቤቱታ ፌ/ቤት የማየት ስሌጣን የሇዉም በማሇት ሇሥር ፌ/ቤት ቀዴሞ 

እና በኋሊ የተሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ የሥር ከሳሾች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ 

ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ ፌ/ቤት 

የሥር ከሳሾች ያቀረቡትን ጥያቄ ሇማየት ስሌጣን የሇዉም የሚያስብሌ ነገር የሇም፣ የወረዲዉ 

ፌ/ቤት ዉሳኔ ጸንቷሌ፣ የከፌተኛ ፌ/ቤት ዉሳኔ ተሽሯሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሥር ጣሌቃ ገቦች 

ይህን ዉሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡ 

ቢሆንም አቤቱታቸዉ ተቀባይነት ሳያገኝ ዉዴቅ ተዯርጎ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁን 

የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡  

የአሁን አመሌካቾች በ11/10/2007 ዒ.ም በተጻፇ ሶስት ገጽ አቤቱታ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ 

ተጠሪዎች የጎዯሇዉን መሬት አሟሌቶ 3ኛ ተጠሪ እንዱሰጣቸዉ ያቀረቡት ዲኝነት ፌ/ቤቶች  

በሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 እና የኦሮሚያ ክሌሌ የከተማ መሬትን አስተዲዯር ያወጣ ሉዝ 

አዋጅ ቁጥር 55/2006 ሇመወሰን ያሌተፇቀዯሊቸዉ ሆኖ ሳሇ ያሇስሌጣን የሰጡት ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ የአሁን አመሌካቾች በዋናነት ያቀረብነዉ የዲኝነት ጥያቄ ሇረጅም 

ዒመታት በእጃችን የቆየዉን ይዞታንና ንብረትን 3ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ማስረከብ 

አይገባዉም እንዱሁም በአማራጭ ማስረከብ አሇበት የሚባሌ ከሆነ ካሣ የመጠየቅ መብታችን 

እንዱጠበቅሌን በማሇት አመሌክተን እያሇ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጥያቄያችን የመሬት ካሳ 

ጥያቄ ስሇሆነ በፌ/ቤት የሚታይ አይዯሇም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 
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የተፇጸመበት ነዉ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ ተሽሮሌን፣ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ዉሳኔ እንዱጸናሌን ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን በማየት የሚጣራ ነጥብ አሇ በማሇት አቤቱታዉ ያስቀርባሌ 

በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ በታዘዘዉ መሰረት የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ሏምላ 

16 ቀን 2007 ዒ.ም የተጻፇ አራት ገጽ መሌስ እና የአሁን 3ኛ ተጠሪ በ15/01/2007 ዒ.ም 

የተጻፇ መሌስ ሶስት ገጽ አቅርበዉ ከመዝገቡ ጋር ተያይዟሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡ የአዲማ ወረዲ 

ፌ/ቤት፣ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የላሇዉ ትክክሇኛ ዉሳኔ ስሇሆነ እንዱጸናሌን ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት 

በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካቾችም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ 

መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ያሊቸዉን የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ፣ እንዱሁም 

መዯበኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ የማየት ስሌጣን አሇዉ ወይስ የሇዉም? የሚሇዉን እንዯጭብጥ 

በመያዝ እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነዉ ሇዚህ ክርክር መነሻ የሆነዉ 

የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ያቀረቡት ክስ ሲሆን፣ የዲኝነት ጥያቄአቸዉም በካርታ ሊይ 

ተጠቅሶ ሇእያንዲንዲችን የተሰጠዉ ቦታ 200 ካ.ሜ ቢሆንም በእጃችን የገባዉ የቦታ መጠን ከዚህ 

የሚያንስ በመሆኑ የጎዯሇዉ ይዞታ ተሟሌቶ እንዱሰጠን በማሇት 3ኛ ተጠሪን የከሰሱ ሲሆን፣ 

የወረዲዉ ፌ/ቤት ይህን የዲኝነት ጥያቄ መሰረት በማዴረግ ዉሳኔ የሰጠ በመሆኑ፣ የአሁን 

አመሌካች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይዞታችን ማስረከብ የሇበትም ካሌሆነ ካሳ ሉሰጥን ይገባሌ 

የሚሌ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ያቀረቡት ጥየቄ የጎዯሇዉ ይዞታ 

ተሟሌቶ እንዱሰጥን የሚሌ ሲሆን፣ የአሁን አመሌካቾች ዯግሞ ያሇምንም ምትክ ቦታ ወይም ካሳ 

ይዞታችን ሉወሰዴብን አይገባም የሚሌ መቃወሚያ ማቅረባቸዉን ማየት ይቻሊሌ፡፡ የግራ ቀኙ 

ክርክር የሚያተኩረዉ በአዲማ ከተማ አስተዲዯር ሥር ያሇውን የከተማ ቦታን የሚመሇከት ነዉ፡፡ 

የአዲማ ከተማ አስተዲዯር በኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት ዉስጥ የሚገኝ እንዯመሆኑ መጠን  ይህን 

የከተማ ቦታ የሚያስተዲዴረዉ የከተማ መሬት የሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004፣ ይህን አዋጅ 

መሰረት በማዴረግ ክሌለ ያወጠዉ የከተማ መሬትን በሉዝ ሇማስተዲዯር የወጣ ዯንብ ቁጥር 

155/2005 እና የከተማ መሬትን በሉዝ ሇማስተዲዯር የወጣ መመሪያ ቁጥር 9/2005 በተመሇከቱ 

መርሆዎች መሆን እንዲሇበት መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ከከተማ ቦታ ጋር በተያያዘ ሇሚነሱ 

ጥያቄዎች እንዱሁም ቦታን ከማስሇቀቅ እና ተያያዥነት ያሊቸዉ ጥያቄዎች የሚስተናገደት በዚህ 

አዋጅ፣ ዯንብ እና መመሪያ መሆን ይገባሌ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ አግባብነት ያሊቸዉ የአዋጁ 

ዴንጋጌዎች አንቀጽ 26፣ 27፣ 28፣ 29፣ እና 30 ሲሆን፣ የከተማ ቦታን ከማስሇቀቅና ምትክ 

ቦታ እና ካሳን ከመክፇሌ አንጻር ጉዲዩ የሚታይ መጀመሪያ በሔግ አግባብ በከተማዉ አስተዲዯር 
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የተዋቀረዉ አካሌ እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ የዯንብ 155/2005 አንቀጽ 26፣ 55 እና 56 እንዱሁም 

የመመሪያ አንቀጽ 33 እና 36 ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት እንዲሇዉ ማየት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ አግባብ 

ስሌጣን የተሰጠዉ የአስተዲዯር አካሌ የከተማ ቦታ ጋር በተያያዘ ሇሚነሱ የመብት ጥያቄዎች፣ 

ይዞታን ሇማስሇቀቅ ትዕዛዝ ከመስጠት፣ ምትክ ቦታ እና የካሳ መጠን ወስኖ ከማሳወቅ አንጻር 

ስሌጣን የተሰጠዉ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ አስተዲዯራዊ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇዉ አካሌ 

አቤቱታዉን እዛዉ በሔግ አግባብ በተዋቀረዉ አካሌ ዘንዴ ማቅረብ እንዲሇበት ነዉ፡፡ ይህ አካሌ 

በአቤቱታዉ ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇዉ አካሌ ይግባኙን በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ 

በተዋቀረዉ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ መብት እንዲሇዉ ከአዋጁ ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

በዚህ አካሄዴ ጉባኤዉ የሚሰጠዉ ዉሳኔ ካሳን በተመሇከተ ካሌሆነ በስተቀር ላልች ምትክ ቦታን 

ጨምሮ በላልች በሔግም ሆነ በፌሬ ነገር ክርክሮች ሊይ ጉባኤዉ የሚሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ 

ይሆናሌ፡፡ የካሳ ጥያቄም ቢሆን በይግባኝ ሇመዯበኛ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሉቀርብ እንዯሚገባ እንጂ 

ቀጥታ ክስ ሉቀርብ እንዯማይችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ የሚሆነዉ ግን እነዚህ አካሊት በሔጉ አግባብ 

ተዋቅረዉ ከከተማ መሬት ጋር በተያያዘ የሚነሱትን ክርክሮች የሚያስተናግደበት ሥርዒት 

የተዘረጋ እንዯሆነ ነዉ፡፡ የአሁን አመሌካቾችም ሆኑ የአሁን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ይህ 

አስተዲዯራዊ አካሌ በህጉ አግባብ ስሊሌተዋቀረ በመዯበኛ ፌ/ቤት ክስ ማቅረባቸዉን አግባብነት 

ባሇዉ ማስረጃ አስዯግፇዉ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ስሇዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ በግራ ቀኙ 

መካከሌ ያሇዉን የጎዯሇዉ ይዞታ እንዱሟሊሌን የሚሌ የዲኝነት ጥያቄ፣ ምትክ ቦታ እና ካሳ 

ሳይከፇሇን ከይዞታችን ሌንነቀሌ እና ማስረከብ የሇብንም የሚሇዉ የዲኝነት ጥያቄ በተመሇከተ 

በቀጥታ ክስ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ሉቀርብ የሚገባ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት 

ስሌጣን ሊሇዉ የአስተዲዯር አካሌ የሚቀርብ ጉዲይ ነዉ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ አግባብ 

በማየት ከግራ ቀኙ የቀረበዉን የዲኝነት ጥያቄዎች ሇመወሰን ስሌጣን ስሇላሊቸዉ የቀረቡትን 

የዲኝነት ጥያቄዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.244 /2፣ ሀ/ እና 245 /2/ መሰረት ዉዴቅ ማዴረግ 

ሲገባቸዉ፣ ጥያቄዉን በመቀበሌ የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇዉ በመሆኑ 

የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ዉ ሳ ኔ 

1.  የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ.68317 በ06/12/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የኦሮሚያ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.200569 በ13/08/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.204835 በ25/09/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡  
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2.  የአዲማ ሌዮ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.19245 በ04/03/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሌተፇጸመበት በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት 

ጸንቷሌ፡፡ 

3.  መዯበኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ በቀጥታ ክስ ተቀብል አከራክሮ ዉሳኔ ሇመስጠት ስሌጣን 

የሇዉም ብሇናሌ፡፡ 

4.  የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤት ይዴረስ፡፡ 

5.  ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

            መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሃ/ወ 
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የሰ/መ/ቁ. 110901 

    ግንቦት 24 ቀን 2008ዒ/ም 

                          ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                 ሙስጠፊ  አህመዴ 

                                 ተፇሪ ገብሩ 

                                  ሸምሹ ሺርጋጋ 

                                  አብርሃ መሰሇ                          

አመሌካች፡- አቶ ዴጋፋ ታዯሰ - ጠበቃ ሞገስ ናዯው ቀርቧሌ   

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ፌቅርተ ታዯሰ  ጠበቃ ክፌ አማከሇው ቀርቧሌ  

           2. አቶ ወንዴዬ ታዯሰ - ቀርቡ  

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇክርክር መነሻ የሆነው የአሁኑ አመሌካች የውርስ ሃብት ይጠራሌኝ ሲለ ባቀረቡት አቤቱታ 

ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መናገሻ ምዴብ ችልት ነው፡፡ 

የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ፡- አባታቸው አቶ ታዯሰ አበበ ሏምላ 11 ቀን 1974 ዒ.ም ከዚህ አሇም 

የተሇዩ ሲሆን ወራሽነታቸው የካቲት 11 ቀን 1975 ዒ.ም በመ/ቁ. 830/75 ያረጋገጡ 

መሆናቸው፤ ተጠሪዎች የወሊጅ አባታቸው በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 8 ውስጥ የሚገኘውን 

የቤት ቁጥር 092 የሆነውን መኖሪያ ቤት ይዘው ስሇሚገኙ የውርስ ሃብት ይጣራሌኝ በማሇት 

አመሌክተዋሌ፡፡ 

የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ የቀረበውን አቤቱታ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የውርስ ሃብት ይጣራሌኝ 

ጥያቄ በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/2/ መሰረት የውርስ ሃብቱ በተጠሪዎች መያዙን ካወቁ ሶስት አመት 

ካሇፇ በኋሊ የቀረበ ስሇሆነ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ በፌሬ ጉዲዩ ሊይም የውርስ ሏብቱ ተመዝግቦ 

የሚገኘው በተጠሪዎች ስም እንጂ በአባታችን አይዯሇም፡፡ በዚህ ንብረት ሊይ ከፌተኛ ንብረት 

አፌሰውበት ይዘው እንዯሚገኙ በመግሇፅ አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግሊቸው መከሊካያ 

መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡  
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በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የአሁን 2ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ በመፌቀዴ 

ክርክር ካከሄዯ በኋሊ አመሌካች አባታቸው ከሞቱ በኋሊ በ1975 ዒ.ም ወራሽነታቸው ያረጋገጡት 

በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/ የተጠቀሰው የ3 ዒመት ይርጋ ጊዜ ሳያሌፌ ስሇሆነ የቀረበው መቃወሚያ 

በብይን ውዴቅ በማዴረግ፤ የውርስ አጣሪ በመሾም ከዚያም በውርስ አጣሪው የቀረበውን ሪፖርቱ 

ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ስሊሌሆነ በማሇት ተቀብል መዝግቦታሌ፡፡  

ይህ ውሳኔ በመቃወም የአሁኑ ተጠሪዎች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ቅሬታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት 

ያቀረቡት የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄ በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/ መሰረት በ3 ዒመት ይርጋ ይታገዲሌ 

በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ብይንና ውሳኔ በመሻር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች 

ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቤቱታው ቢያቀርብም በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታም  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስሔተት የተፇፀመበት ስሇሆነ እንዱታረም በማሇት 

የቀረበ ነው፡፡ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 

ይዘቱም ባጭሩ፡- ያቀረብኩት አቤቱታ ወራሽነቴን አረጋግጫሇሁ በማናቸውም ጊዜ ውርስ ሀብቱን 

ሇመካፇሌ የፌ/ብ/ህ/ቁ.1060 አስከ 1113 ባሇው ህግ ስር የተሸፇነ ስሇሆነ በይርጋ የማይተገዴ 

እያሇ ይታገዲሌ ተብል የተሰጠ ውሳኔ የተፇፀመው መሰረታዊ የህግ ስህተት በማረም የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በማፅናት እንዱወሰንሇት አቤቱታውን አቅርበዋሌ፡፡ 

የቀረበው የሰበር አቤቱታ በመመርመር አመሌካች በወቅቱ ወራሽነቱን ማረጋገጡ አሌተካዯም 

ተጠሪዎችም የውርስ ንብረቱን በስማቸው በማዞር ካርታ ያሰሩት በ2004 ዒ.ም ከመሆኑ አንፃር 

የአመሌካችን የውርስ ንብረት ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ነው የመባለን አግባብነትና የይርጋ ጊዜው 

መቆጠር ያሇበት ተጠሪዎች ንብረቱን በሰማቸው አዴርገው ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ ነው ወይስ ሟች 

ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ ነው የሚሇውን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረትም ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ታህሳስ 14 ቀን 2008 ዒ.ም 

የተፃፇ 2 ገጽ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ ጥር 26 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ 

አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም አመሌካች ያቀረብኩት አቤቱታ ወራሽነቴን አረጋግጫሇሁ 
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በማናቸውም ጊዜ የውርስ ሀብቱን ሇመካፇሌ የፌ/ብ/ህ/ቁ.1060 አስከ 1113 ባሇው ህግ ስር 

የተሸፇነ ስሇሆነ በይርጋ አይታገዴም የሚሌ ነው፡፡ በተጠሪዎች በኩሌ ዯግሞ አመሌካች 

በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1060 ተጠቃሚ የሚሆነው በወቅቱ ውርስ አጣርተው የዉርሱ ንብረት በወራሾች 

የጋራ ስም ተመዝግቦ ወይም ታውቆ የተቀመጠ የውርስ ሀብቱን እንከፊፇሌ ብል ሇሚጠይቅ 

እንጂ የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄ ሇሚያቀርብ አይዯሇም፡፡ በስር ፌርዴ ቤት የቀረበው የውርስ 

ሃብት ይጣራሌኝ ስሇሆነ አቤቱታና ሪፖርት በይርጋ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተጠሪዎች የውርስ ሀብት ስሇያዙ የውርስ ሀብት ይጣራሌኝ የሚሌ መሆኑ 

በስር መዝገብ ተመሌክቷሌ፡፡ ከቀረበው አቤቱታ በመነሳት ነው በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ 

ቤትም የውርስ ሀብት የሚያጣራ በመሾም ሪፖርት ሉቀበሌ የቻሇው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች 

የውርስ ይጣራሌኝ ሳይሆን የውርስ ሀብት ክፌፌሌ ስሇሆነ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም የሚሌ 

ክርክር፤ በስር ያሌተነሳና ክርክር ያሌተካሄዯበት በዚህ ዯረጃ መነሳቱ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 83 እና 

329/1/ መሰረት ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡  

በላሊ በኩሌ የአመሌካች አቤቱታ ይዘት ሲመረመር ሇአቤቱታ መነሻ የሆነው የውርስ ሀብት ነው 

የተባሇው ቤት ይዘው የሚኖርበት ወይም በኪራይ በላሊ አግባብ ተጠቃሚ መሆናቸው 

የሚያመሇክት ክርክር የሇም፡፡ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ጥያቄ የወራሽነት እንጂ 

የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/ መሰረት በሶስት ዒመት ዋጋ 

የሚታገዴ ነው፡፡ ወራሾች ተሇይተው የውርስ ሀብቱ ዴርሻ ታውቆ ግን ዯግሞ ክፌፌሌ ሳይዯረግ 

የቆየውን የውርስ ሀብት በማናቸውም ጊዜ መጠየቅና በይርጋ የሚታገዴ እንዲሌሆነ ከፌ/ብ/ህ/ቁ. 

1060 እና ተከታዮቹ ቁጥሮች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን ውርስ ማጣራት በመሆኑ 

ወራሾች መሇየት፤ኑዛዜ መኖሩን አሇመኖሩን፤ ዕዲ ጠያቂዎች መኖራቸው አሇመኖራቸው፤ 

የእያንዲንደ ወራሽ ዴርሻ የሚታወቅበትና የሚጣራበት ነው፡፡ በመሆኑም የወራሽነት ጥያቄ አንዴ 

ወራሽ በላሊ በወራሽነት የውርስ ሀብት በያዘው ሰው ሊይ ክስ ሲያቀርብ ተፇፃሚነት ባሊው 

የፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1000/1/ ዴንጋጌ ስር በተመሇከተው በሶስት አመት ይርጋ የሚገዯብ በመሆኑ 

ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዚህ ረገዴ የፇጸሙት 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሇ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ.107852 ጥር 15 ቀን 2007 ዒ.ም የተሰጠ 

ትእዛዝ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.151632 ህዲር 18 ቀን 2007 ዒ.ም 

በዋሇ ችልት የፋ/የመ/ዯ/ ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር የተሰጠ ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ቁ.348/1/ 

መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡  

        መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

    መ/ተ 
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የሰ/መ/ቁ. 119704  

                                                    ሀምላ 22 ቀን 2008 ዒ.ም  

                            ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ  

                                   ሙስጠፊ አህመዴ 

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   ሸምሱ ሲርጋጋ  

                                   አብርሃ መሰሇ  

አመሌካች ፡- የአማራ ብዙሃን መገናኛ ዴርጅት - ነ/ፇ አብርሃም ጌቴ - ቀረቡ  

ተጠሪ ፡-  አቶ ዲንኤሌ ከፊሇ - አሌቀረቡም  

                  መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ወስነናሌ ፡፡  

                                ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ተጠሪ በስራ ገበታቸው ባሇመገኘታቸው የዱሲፕሉን ቅጣት ተቀጥተው እያሇ በዚህ 

ሳይታረሙ ሃሰተኛ የህክምና ፇቃዴ ማስረጃ በማቅረብ ከባዴ የዴሲፕሉን ጥፊት ፇፅመዋሌ 

ተብል ከስራ እንዱሰናበቱ በአመሌካች ዴርጅት የበሊይ አካሌ የተሰጠው ውሳኔ በአማራ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ችልቶች ታይቶ ውሳኔው መሻሩን በመቃወም 

አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ ይመሇከታሌ፡፡  

 ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇው የአሁን ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የይግባኝ 

አቤቱታ እንዯማንኛውም ታካሚ ካርዴ አውጥቼ የታከምኩ በመሆኑና ማስረጃውን ከፇሇገ ህይወት 

ሆስፒታሌ መቀበላ ባሌተካዯበት ሁኔታ በካርደ ሊይ የበሽታው አይነት አሌተጠቀሰም በሚሌ 

ምክንያት የህክምናው ማስረጃ በሃሰት የቀረበ ነው ተብል ጥፊተኛ ተብየ መቀጣቴ አግባብ 

አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በሰጡት መሌስ የይ/ባይ ቅሬታ የፌሬ ነገር እንጅ 

የህግ ስህተት ባሇመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም፤ ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተም 

ይ/ባይ በሃሰት የተዘጋጀ የህክምና ፇቃዴ ማስረጃ ያቀረበ ሇመሆኑ ማስረጃውን ሰጠ የተባሇው 

ሆስፒታሌ ያረጋገጠና ጥፊቱ ከባዴ ከመሆኑም በሊይ ከዚህ በፉትም በዱሲፕሉን የተቀጣ በመሆኑ 

ከስራው እንዱሰናበት መወሰኑ ተገቢ ነው ተብል ውሳኔው እንዱፀና ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የይግባኝ ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተሻሻሇው የክሌለ 

ብዙሃን መገናኛ ዴርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 200/2005 አንቀፅ 13(2) መሰረት ቦርደ በፌሬ 

ነገር ረገዴ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ሲሆን ውሳኔው የህግ ስህተት ያሇበት ከሆነ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ሇማየት ስሌጣን እንዲሇው መዯንገጉን፤ ከዱሲፕሉን መመሪያው 

አንፃር ከስራ ሉያሰናብተው የሚችሌ ጥፊት ፇፅሟሌ/አሌፇፀመም የሚሇው ጭብጥ የህግ ክርክር 

በመሆኑ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን እንዲሇው፤ ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተም በዴርጅቱ የሥነ ምግባር 

እና የዴስፕሉን መመሪያ ቁጥር 002/2006 አንቀፅ 24(3) መሰረት ሃሰተኛ ማስረጃ ማቅረብ ከባዴ 
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የዱሲፕሉን ጥፊት መሆኑ መዯንገጉን፤ ማስረጃውን ሰጠ የተባሇው ሆስፒታሌ የማስረጃውን 

ትክክሇኛነት እንዱያረጋግጥ ተጠይቆ የህክምና ካርደን አውጥቶ በመመሌከት ህመሙን 

የሚያስረዲ ነገር ካርደ ሊይ ያሌተገሇፀ በመሆኑ የህክምና ማስረጃው ህጋዊ አይዯሇም የሚሌ ምሊሽ 

መፃፈን፤ ነገር ግን የህክምና ፇቃዴ ማስረጃው ከሆስፒታለ የተሰጠ ሇመሆኑ ባሌተካዯበት ሁኔታ 

በካርደ ሊይ የበሽታው አይነት አሌተገሇፀም በሚሌ ምክንያት ተጠሪ ሀሰተኛ ማስረጃ አቅርቧሌ 

ተብል ጥፊተኛ መባለ አግባብ አይዯሇም በማሇት የዱሲፕሉን ኮሚቴው እና ዋና ስራ አስኪያጁ 

እንዱሁም ቦርደ የሰጡትን ውሳኔ በመሻር ተጠሪ ያሌተከፇሇው ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ስራው 

እንዱመሇስ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ የቀረበሇት የክሌለ ሰበር ችልት ቅሬታውን 

ሳይቀበሌ ቀርቷሌ፡፡  

አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ይህን በመቃወም ነው፡፡ ህዲር 3/2008 

ዒ.ም ያቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ ተመርምሮ የፇሇገ ህይወት ሆስፒታሌ ተጠሪ ያቀረበው 

የሏኪም ማስረጃ ህጋዊ አይዯሇም በማሇት እያረጋገጠ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሏሰተኛ ሰነዴ 

አሊቀረበም በማሇት ወዯ ስራው እንዱመሇስ የመወሰኑን አግባብ ሇማጣራት ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር 

ችልት እንዱቀርብ እና ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፅሁፌ እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡        

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

 ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው የዴርጅቱ ማቌቌሚያ አዋጅ ፌሬ ነገሩን ሇማጣራት እና ማስረጃውን 

ሇመመዘን ስሌጣን የተሰጠው የዴርጅቱ የበሊይ አካሌ ተጠሪ በተዯጋጋሚ በስራ ገበታው 

የማይገኝ፤ በምክር እና በቅጣትም ሉመሇስና ሉማር ያሇመቻለን፤ እንዱሁም ከስምሪትና ከተቌሙ 

ፇቃዴ ውጪ ሰቆጣ መሄደ እና እዚያ የታየ ስሇሆነ ሇዚሁ እንዱረዲው ከፇሇገ ህይወት 

ሆስፒታሌ የ10 (አስር) ቀን የህክምና ማስረጃ ማምጣቱን፤ ሆስፒታለም ስሇማስረጃው 

ትክክሇኛነት ተጠይቆ የተሰጠው የሀኪም ማስረጃ ትክክሇኛ አሇመሆኑን ገሌጾ መፃፈን ፤ ይህም 

በተቌሙ የዱሲፕሉን መመሪያ አንቀፅ 23 መሰረት ከስራ የሚያሰናብት ከባዴ ጥፊት መሆኑን 

በማረጋገጥ ከ19/05/2007 ዒ.ም ጀምሮ ከተቋሙ እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይህን ውሳኔ የሻረው የህክምና ፇቃዴ ማስረጃው ከሆስፒታለ የተሰጠ 

ሇመሆኑ አሌተካዯም፤ በካርደ ሊይ የበሽታው አይነት ሳይገሇፅ መገኘቱም ተጠሪ ሀሰተኛ ማስረጃ 

አቅርቧሌ አያሰኝም በማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ፌርዴ ቤቱ ስሌጣን ያሇው አካሌ በፌሬ ነገር ረገዴ 

ያረጋገጠውን ሳይቀበሌ ማሇፈና ማስረጃውን በመመዘን የራሱ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሱ በህጉ 

የተሰጠውን ስሌጣን የተከተሇ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ፌርዴ ቤቱ ማስረጃውን ይመዝን ቢባሌ እንኳ 

የህክምና ማስረጃው ወጣ የተባሇበት የፇሇገ ህይወት ሆስፒታሌ ሜዱካሌ ዲይሬክተር በቁጥር 

959/2687/06 በ26/12/06 ዒ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ ከሆስፒታለ ተወሰዯ የተባሇው የሀኪም ዕረፌት 
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ማስረጃ በተመሇከተ አጣርቶ ህጋዊ አሇመሆኑን እያረጋገጠ ፌርዴ ቤቱ ማስረጃው ከሆስፒታለ 

የተሰጠ ሇመሆኑ እስካሌተካዯ ሀሰተኛ ሉባሌ አይችሌም በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢ 

አይዯሇም፡፡  መብት ወይም ጥቅም ሇማግኘት ሲባሌ አንዴን ፌሬ ነገር ሇማረጋገጥ የሚያስችለ 

በማስረጃነት የሚቀርቡ ፅሁፍችን (ሰነድችን) በሃሰት መፌጠርም ሆነ በእነዚህና መሰሌ ፅሁፍች 

መገሌገሌ የዴሲፕሉን እና የወንጀሌ ጥፊተኝነትን የሚያስከትሌ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ የዯረሰበት 

ውሳኔ በህጉ የተዯነገገውን መሰረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ፌርዴ ቤቱ ማስረጃውን 

በተመሇከተ የሰጠው ትርጉምና የዯረሰበት መዯምዯሚያ እንዱሁም ይህን ተከትል ያሳሇፇው 

ውሳኔ ህጋዊ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡     

በአጠቃሊይ የአመሌካች ዴርጅት የበሊይ አካሌ (ቦርደ) በፌሬ ነገር ረገዴ የሚሰጠው ውሳኔ 

የመጨረሻ በመሆኑ ይኸው አካሌ በፌሬ ነገር ረገዴ በዯረሰበት መዯምዯሚያ ሊይ ተመስርቶ 

ያሳሇፇውን ውሳኔ ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተመሌክቶ ውሳኔው የህግ ስህተት ያሇበት 

ከሆነ ማረም ሲገባው ከዚህ አሌፍ ፌሬ ጉዲዩን ሇማጣራት ማስረጃውን መመዘኑ ህጉን የተከተሇ 

ካሇመሆኑም በሊይ ፌርዴ ቤቱ ማስረጃውን በመመዘን የዯረሰበት መዯምዯሚያም የተሻሻሇውን 

የክሌለ ብዙሃን መገናኛ ዴርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 200/2005 አንቀፅ 13(2) እና 

አመሌካች ያወጣውን የሥነ ምግባር እና የዱስፕሉን መመሪያ ቁጥር 002/2006 አንቀፅ 24(3) 

ዴንጋጌዎች እንዱሁም በሃሰተኛ ማስረጃ ስሇመገሌገሌ በህጉ የተዯነገገውን የጣሰና መሠረታዊ 

የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ሰሊገኘነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ያሳሇፇው ውሳኔ እና የሰበር ችልቱ የሰጠው ትዕዛዝ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ 

በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

 

ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ብ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 40498 ጥቅምት 02 ቀን 2008 

ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የክሌለ ሰበር ችልት በሰ/አ/መ/ቁ 51812 ጥቅምት 18 

ቀን 2008 ዒ/ም ያሳሇፇው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአማራ ብዙሃን መገናኛ ዴርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ በ7/5/2007 ዒ.ም፤ እንዱሁም 

ቦርደ በ22/7/2007 ዒ.ም የሰጡት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

3.  በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኙ 

የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

                መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

        የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡        

 የ/ማ 
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 የሰ/መ/ቁ. 116154 

                                                     ህዲር 13 ቀን 2009 ዒ/ም 

 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

         ሙስጠፊ አህመዴ 

      አብርሃ መሰሇ 

      አብዬ ካሣሁን 

      እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡-1. አቶ ሚሪንዲ ዋሲሁን 

         2. አቶ መንግስቱ በሇጠ 

         3. አቶ ፌቃደ 

         4. አቶ ሰይፈ ሇማ                የቀረበ የሇም 

         5. አቶ ውዴነህ ዘሇቀ 

         6. ወ/ሮ አመሇወርቅ ባቾላ 

         7. ወ/ሮ ገነት አዴነው 

         8. አቶ አብነት ዩሏንስ 

         9. ወ/ሮ ብርቄ መሻሸ 

         10. አቶ ሱሌጣን ኡስማን 

ተጠሪ፡- ኢትዩ ቴላኮም - ነ/ፇጅ አዯመ አየሇ ቀረበ 

             መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                              ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር ከአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ የተጀመረ ነው፡፡ ክርክሩ 

የበርሃ አበሌ  ከዯመወዝ ጋር ተዯምሮ የገቢ ግብር እንዱከፇሌበት መዯረጉ ያሊግባብ ነው 

በሚሇው የአመሌካቾች ክስ መነሻ የተጀመረ ነው፡፡  

አመሌካቾች ሇስራ ወዯ ጉጂ ዞን ሉበን ወረዲ ነገላ ከተማ አስተዲዯር በነገላ ቦረና ሾፕ ስር ተጠሪ 

መዴቧቸው በመስራት ሊይ እያለ በዚሁ አካባቢ ሇሚሰሩ ሰራኞች 30% የበረሃ አበሌ ምክንያት 

እስከ ግንቦት ወር 2004 ዒ/ም ዴረስ ሲከፇሊቸው መቆየቱንና ከግንቦት ወር 2004 ዒ/ም በኋሊ 

ግን ባሌታወቀ ምክንያት ይከፇሊቸው የነበረው የ30% የበርሃ አበሌ ሊይ በወር ከሚያገኙት 

ዯመወዝ ጋር በመዯመር ያሊግባብ ግብር እየተቆረጠባቸው ከፌተኛ የመብት ጉዲት እየዯረሰባቸው 

መሆኑን ገሌፀው ይኼው የተጠሪ እርምጃ ተገቢ ያሇመሆኑ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት 

መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው የመከሊከያ መሌስ ክርክርም 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በመጀመሪያ 
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ዯረጃ መቃወሚያት ያነሳውም ጉዲዩ በቦርደ ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አይዯሇም የሚሌ ሲሆን 

መቃወሚያው የቀረበሇት ቦርዴም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 147(1(ሀ)) ስር ስሌጣኑ በግሌጽ 

መዯንገጉንና የአመሌካቾች ጥያቄ ዯግሞ በዚህ ዴንጋጌ ስር የማይወዴቅ መሆኑን ገሌጾ ጉዲዩን 

የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት 

ይግባኛቸውን ሇሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ አመሌካቾች ጉዲዩ 

በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ስሌጣን ስር እንዯሚወዴቅ አምነው በቦርደ ሊይ ክስ 

ከአቀረቡና ተጠሪም ይህንኑ በመቃወሙ በተሰጠው ብይን ሊይ ይግባኙ መቅረብ ያሇበት በአዋጅ 

ቁጥር 377/96 አንቀፅ 139 (ሇ) መሰረት በክሌለ ሊሇው የዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሳይሆን በአዋጁ 

አንቀፅ 154 በተዯነገገው መሰረት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ይግባኛቸውን 

ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካቾች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት አቅርበውም ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ችልቱ የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን 

ብይን ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- ጉዲዩ የወሌ የሥራ ክርክር ሁኖ እያሇ ቦርደ 

በስሌጣኔ ስር አይወዴቅም ማሇቱም ሆነ የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙ የሚቀርበው 

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ብይን ሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት መፅናቱ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ 

የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ የጹሐፌ መሌስ የሰጠ ሲሆን 

በመሌሱ ሊይም ጉዲዩ በቋሚ ቦርዴ ስሌጣን ስር እንዯማይወዴቅና ጉዲዩን ሇማየት የሚችሌ 

አካሌም በአዋጅ ቁጥር 466/97 አግባብ በክሌለ ያሇ ቋሚ ቦርዴ ያሇመሆኑን፣ ተጠሪ እጅግ 

አስፇሊጊ ከሚባለት መንግስታዊ የሌማት ዴርጅቶች መካከሌ አንደ በመሆኑ የአመሌካቾች 

ጥያቄው በክስ ሉታይ የማይችሌ መሆኑን ዘርዝሮ በአመሌካቾች የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት 

ሉያገኝ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ይህም ችልት በቅዴሚያ ምሊሽ ሉሰጠው የሚገባው አቢይ የህግ ነጥብ ሊይ ብቻ በማተኮር 

መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ በዋነኛነት ሉፇታ የሚገባው የነገሩ ጭብጥ፡- አንዴ ጉዲይ የወሌ የስራ 

ክርክር ነው በሚሌ እምነት በቋሚ ቦርደ ከቀረበ በኋሊ ቋሚ ቦርደ በስሌጣኑ ስር የማይወዴቅ 

መሆኑን ገሌፆ መዝገቡን ሲዘጋው ይግባኙ መቅረብ ያሇበት ሇየትኛው ፌርዴ ቤት ነው? የሚሇው 

ጉዲይ ነው፡፡  

ሇተያዘው ጭብጥ ምሊሽ የማግኘቱ ጉዲይ ስሇ ስራ ክርክር፣ ስሇ ቦርዴና ስሇ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን 

የሚገሌጹትን የአዋጅ ቁ. 377/96 ዴንጋጌዎችን ተመስርቶ ጭብጡን መመርመርን ይጠይቃሌ፡፡ 

አዋጅ ቁጥር 377/96 ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 በኋሊ የወጣ ሲሆን በአንቀጽ 136(3) ስሇ ስራ 

ክርክር ምንነት ትርጓሜ የሚሰጥ ዴንጋጌ ከመያዙም በሊይ የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 137 ዯግሞ 

የስራ ክርክር ችልት መቋቋማቸውን በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአዋጁ አንቀጽ 147 
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ስሇቦርዴ ሥሌጣን የሚዯነግገው  ሲሆን የፌ/ቤት ስሌጣን ዯግሞ የሚዯነግገው የአዋጁ አንቀጽ 

138/2/ ነው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 138/1/ የተዘረዘሩትንና መሰሌ የግሌ የሥራ ክርክሮችን የመዲኘት 

ሥሌጣን ሇፌርዴ ቤት መስጠቱን ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አዋጁ የስራ ክርክርን የክሌሌና 

የፋዳራሌ ጉዲይ ነው የሚሌ መሇኪያ በመስጠት የስነ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን መከፊፇለን በግሌፅ 

አያሳይም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 322/95"ም" ሆነ በሔገ መንግስቱ መሰረት የክሌለ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ስራ ክርክርን አስመሌክቶ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስሌጣንን በውክሌና 

ሉመሇከት ይችሊሌ የሚባሌበት አግባብም የሇም፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 138(1) ዴንጋጌ መሰረት ሇፌርዴ 

ቤት የተሰጡትን የስራ ክርክሮችን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የክሌለ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት(የወረዲ ፌርዴ ቤት) መሆኑ በግሌፅ ተቀምጧሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 

139(1(ሀ)) ዯግሞ በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በስራ ክርክር ችልት የተሰጡ ውሳኔዎች 

ሊይ የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር ችልት የይግባኝ ስሌጣን እንዲሇው ያሳያሌ፡፡ 

በመሆኑም የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር ችልት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 

138 መሰረት በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሚታዩት ጉዲዮች ሊይ የይግባኝ ስሌጣን 

ያሇው መሆኑን የአዋጁ አንቀጽ 139(1(ሀ)) በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ በክሌሌ በተቋቋሙ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርድች በሚሰጡ ብይኖች እና 

ውሳኔዎች ይግባኙ የሚቀርበው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 154 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ 

የወጣውን አዋጅ ቁጥር 466/97 ዴንጋጌዎችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 154 እንዯተመሇከተው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ 

በተሰጠ ብይን ወይም ውሳኔ ሊይ ይግባኝ መቅረብ ያሇበት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 322/95 ከተዯነገገው ውጪ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

በመዯበኛነት የተዋቀሩት በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮች መሆኑ ይታወቃሌ፡፡፡ 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ- መንግሥት አንቀጽ 78/2/ እንዯተዯነገገው ክርክር የተነሣበትን ክሌሌ ጨምሮ 

በአፊር፣ በጋምቤሊ፣ በቤንሻንጉሌ፣ በሱማላና በዯቡብ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስታትም የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሇመዯራጀቱ በአዋጅ ቁጥር 322/95 አንቀጽ 2 ስር በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ 

ይህ ማሇት ግን በአዋጅ ቁጥር 377/96 የተዘረጋውን የይግባኝ ስርዒት ቀሪ የሚያዯርግ 

አይዯሇም፡፡ በዚህ ረገዴ ይህ  ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 113675 ሊይ በአዋጅ ቁጥር 

454/97 አንቀጽ 2(1) አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም ሰራተኞች ተጠሪን 

ከሚመስለ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ጋር በክሌልች የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርድች 

በሚያቀርቧቸው ክሶች የሚነሱ የይግባኝ ቅሬታዎች ሊይ ይግባኝ ማቅረብ ያሇባቸው በአዋጅ ቁጥር 

377/96 አንቀጽ 154(1) ስር የተቀመጠውን መሰረት በማዴረግ በአዋጅ ቁጥር 322/95 

የተዯነገገውን ስርዒትና በሔገ መንግስቱ በተሰጠው የውክሌና ስሌጣን አግባብ ሳይሆንን በአዋጀ 

ቁጥር 377/96 በተዘረጋው የይግባኝ አቀራረብ ስርዒት ነው፡፡ 
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ከዚህ አንጻር ሲታይ በአዋጅ ቁጥር 322/95 አግባብ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በተዯራጀባቸውና ባሌተዯራጀባቸው ክሌልች ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ የሚነሱ 

ይግባኞች መቅረብ ያሇባቸው በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 80(2) ዴንጋጌ መሰረት ከፋዳራለ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ጋር አቻ ስሌጣን ሊሊቸው ሇክሌለ ሊለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልቶች 

ስሇመሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 154 መገንዘብ የሚቻሌ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡  

ስሇሆነም አመሌካቾች ጉዲዩ የወሌ የስራ ክርክር ነው የሚሌ የዲኝነት ጥያቄ መሰረት ባዯረገ 

መሌኩ ክስ ያቀረቡ ስሇመሆናቸው የክርክሩ ሂዯት ስሇሚያሳይ እና ይኼው ጥያቄ የቀረበት ቦርዴ 

ዯግሞ ተገቢ ነው ያሇውን ብይን ከሰጠ በዚሁ ብይን ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ማቅረብ 

ያሇበት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 154(1) እና ሇዚህ ዴንጋጌ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/መ/ቁጥር 113675 በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት ሇዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና 

ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው፡፡ የሏዋሳ 

ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩ ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ የተነሳ መሆኑን 

የተገነዘበና ራሱ ይግባኙን አሊይም በማሇት ብይን መስጠቱ ተገቢ ቢሆንም ጉዲዩ ሇፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መቅረብ አሇበት በማሇት ብይን መስጠቱ ግን ከሊይ የተዘረዘረውን የሔግ 

ማዕቀፌና ስሇሔግ ማዕቀፈ ትክክሇኛ አተገባበር ይህ ችልት የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

ያሊገናዘበ በመሆኑና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም በዚህ ረገዴ የተፇጸመውን 

የሔግ ስህተት ሳያርም ብይኑን ማፅናቱ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙን የሚያሳይ 

ሁኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በመ/ቁጥር 64715 ሰኔ 01 ቀን 2007 ዒ/ም የጸናው ብይን  

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡ 

2. ጉዲዩ በይግባኝ ስሌጣን  ዯረጃ ሉታይ የሚገባው በክሌለ በተዯራጀው የፋዳራለ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ሳይሆን በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው ብሇናሌ፡፡ 

አመሌካቾች አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊለ ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡   
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የሰ/መ/ቁ. 101462 

                                           ሏምላ 20 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

                         ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                               ሙስጠፊ አህመዴ 

                               ተፇሪ ገብሩ 

                               ሸምሱ ሲርጋጋ 

                               አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- አቶ ነጂብ አዯም አቡበከር - ጠበቃ ጌቱ ሶሬሳ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏቃቤ ሔግ - ነስሪያ ሡሌጣን - ቀረቡ  

                መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ተጠሪ ያቀረበባቸውን ሁሇት የወንጀሌ ክሶች 

የተመሇከተው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሁሇቱም ክሶች ጥፊተኛ በማሇት 

በመዝገብ ቁጥር 179576 በ14/02/2006 ዒ.ም. እና በ22/02/2006 ዒ.ም. የሰጠባቸው እና 

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 143236 በ08/07/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው 

የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም 

ይገባሌ በማሇት ነው።   

ተጠሪ 1ኛ ተከሳሽ በነበሩት በአሁኑ አመሌካች እና የተጠሪ ተቋም ሰራተኛ በነበሩት የስር 2ኛ 

ተከሳሽ አቶ ስዩም በሊቸው ሊይ በ15/03/2004 ዒ.ም. አሻሽል ያቀረበው ክስ ይዘት ባጭሩ፡-

በአንዯኛ ክስ ተከሳሾቹ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32 (1) (ሀ) እና በጉምሩክ አዋጅ 

ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 95 (1) (ሏ) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ 1ኛ ተከሳሽ ረዲት የጉምሩክ 

አስተሊሊፉ፣2ኛ ተከሳሽ ዯግሞ የጉምሩክ መጋዘን ሰራተኛ ሆነው ሲሰሩ በ17/08/2003 ዒ.ም. 

ተሇይቶ ባሌታወቀ ሰዒት 1ኛ ተከሳሽ ቁጥሩ C-5446/2011 የሆነ ሀሰተኛ ዱክሊራሲዮን እና 

ሀሰተኛ የናሙና መጠየቂያ ፍርም ይዞ ወዯ መጋዘን ቁጥር 8 በመቅረብ እና የዚሁ መጋዘን 

ሰራተኛ የነበረው 2ኛ ተከሳሽም በዚሁ ዴርጊት በመተባበር በግሌ ተበዲይ ሇትውሌዴ ምስክር  

አስመጪነት በመጋዘኑ ውስጥ የነበረውን ኮንቴይነር ቁሌፌ ገንጥሇው ቀረጥና ታክስን ጨምሮ 

የዋጋ ግምታቸው ብር 54,733.07 የሆነ ሁሇት ቴላቪዥኖችን የወሰደ በመሆኑ አግባብ ካሇው 

የባሇስሌጣኑ ሹም ፇቃዴ ሳያገኙ እሽጎችን የመፌታት እና ምሌቶችን የማንሳት ወንጀሌ 

አዴርገዋሌ፤በሁሇተኛ ክስ ተከሳሾቹ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32 (1) (ሀ) እና 
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በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 94 (1) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ የባሇስሌጣኑን 

ሰነድች እና መሇያዎች ወዯ ሀሰት የመሇወጥ ወንጀሌ አዴርገዋሌ የሚሌ ነው። 

አመሌካቹ ያቀረቡት መቃወሚያ ውዯቅ ተዯርጎ የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቁ ወንጀለን 

አሊዯረግሁም በማሇታቸው ፌርዴ ቤቱ የግሌ ተበዲይን ጨምሮ በተጠሪው በኩሌ የተቆጠሩትን 

ስምንት ምስክሮች ከሰማ እና የተጠሪውን የሰነዴ ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ አመሌካቹ እንዱከሊከለ 

በሰጠው ብይን መሰረት ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር በመሆን ሶስት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርበው 

ያሰሙ ከመሆኑም በሊይ የተሇያዩ ሰነድችንም በመከሊከያ ማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ፌርዴ ቤቱም 

አመሌካቹ ባሰሟቸው ምስክሮች እና ባቀረቧቸው ሰነድች በተጠሪ ማስረጃ የተመሰከረባቸውን 

ማስረጃ ማስተባበሌ አሇመቻሊቸውን ገሌጾ በሁሇቱም ክሶች በተጠቀሱባቸው ዴንጋጌዎች ስር 

የጥፊተኝነት ውሳኔ ከሰጠባቸው በኃሊ የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብል ወንጀልቹ 

በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ዯረጃ ያሌወጣሊቸው መሆኑን ገሌጾ በሁሇቱም ክሶች 

ወንጀለን በዝቅተኛ ዯረጃ መዴቦ ሇእያንዲንደ ወንጀሌ መነሻ የሆነውን እንዯቅዯም ተከተለ ሰባት 

ዒመት እና አምስት ዒመት ዯምሮ የ12 ዒመት ጽኑ እስራት መነሻ አዴርጎ በመያዝ፣ይህ የቅጣት 

መጠን የሚወዴቀው በአባሪ አንዴ በእርከን  29 ስር መሆኑን በመግሇጽ፣ወንጀለ የተዯረገው 

በግብረአበርነት መሆኑን በምክንያትነት ይዞ በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 84 (1) (መ) መሰረት ቅጣቱን 

በአንዴ ማክበጃ ወዯ እርከን 30 ከፌ በማዴረግ እና ቀጥልም የቀዴሞ ጸባይ መሌካምነትን እና 

የቤተበሰብ አስተዲዲሪነትን በሁሇት የማቅሇያ ምክንያትነት ተቀብል ቅጣቱን ወዯ እርከን 28 ዝቅ 

በማዴረግ እና ሇሁሇቱ ወንጀልች የተቀመጠውን መነሻ መቀጮ እንዯቅዯም ተከተሊቸው ብር 

5,000 እና ብር 10,000 ዯምሮ ተከሳሾቹ እያንዲንዲቸው  በዘጠኝ ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር 

15,000 (አስራ አምስት ሺህ) መቀጮ እንዱቀጡ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሁሇቱ ተከሳሾች በተሇያዩ መዝገቦች ያቀረቡትን ይግባኝ አጣምሮ 

የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ በስር 2ኛ ተከሳሽ 

ሊይ በ2ኛ ክስ ተሰጥቶ የነበረውን የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በመሻር እና በ1ኛ ክስ ስር 

የተሰጠበትን የቅጣት መጠን በማሻሻሌ በአምስት ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር ሁሇት ሺህ 

መቀጮ እንዱቀጡ ሲወስን የአሁኑን አመሌካች ይግባኝ ግን ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጎ የስር 

ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡የስር 2ኛ ተከሳሽ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ውሳኔ ሊይ ያቀረቡት አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት በመዝገብ ቁጥር 101241 በ25/10/2006 

ዒ.ም. በተሰጠ ትዕዛዝ ውዴቅ የተዯረገ መሆኑንም መዝገቡን አስቀርበን ተመሌክተናሌ፡ 

አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በ1ኛው ክስ ስር 

ጥፊተኛ መባሊቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ 2ኛውን ክስ በተመሇከተ ግን ዴርጊቱን መፇጸሙ ግምት 
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የሚያስወስዴ ነው የመባለን አግባብነት ተጠሪው ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር 

ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም፡- 

1. አመሌካቹ በሁሇቱም የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ የተባለት በአግባቡ ነው ወይስ 

አይዯሇም? 

2. ቅጣቱ ሉሻሻሌ  ይገባሌ ወይስ አይገባም? 

የሚለትን ነጥቦች መሰረት በማዴረግ  ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካቹ ወንጀልቹን አሊዯረግሁም በማሇት የተከራከሩ 

ቢሆንም ተጠሪው ያቀረበው የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ አጠቃሊይ ይዘት ሲታይ አመሌካቹ ረዲት 

የጉምሩክ አስተሊሊፉ ሆነው ይሰሩ የነበረ መሆኑን፣በስራው ዯንብ መሰረት እሽጎች ተከፌተው 

ናሙና ሉወሰዴ የሚችሇው ባሇዕቃውን፣የጉምሩክ ሹምን እና የመጋዘን ኃሊፉውን ጨምሮ 

አግባብነት ያሊቸው አካሊት በተገኙበት መሆኑን፣አመሌካች ሀሰተኛ የናሙና መጠየቂያ ቅጽ ይዘው 

በመቅረብ እና ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር በመተባበር ሇናሙና ነው በሚሌ እሽጉን ከፌተው ሁሇት 

ቴላቪዥኖችን የወሰደት ከእርሳቸው እና ከመጋዘን ጠባቂው ውጪ ላሊ ሰው ባሌተገኘበት 

መሆኑን፣በግሌ ተበዲይ አስመጪነት ከመጣው ዕቃ ውስጥ ናሙና እንዱወሰዴ በባሇስሌጣኑ 

የተሰጠ ትዕዛዝ አሇመኖሩን፣ ቴላቪዥኖቹ ከተወሰደ በኃሊ አመሌካች ሞባይሌ ስሌካቸውን 

አጥፌተው ከግሌ ተበዲይ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ያቋረጡ መሆኑን እና መሰሌ ፌሬ ነገሮችን 

የሚያረጋግጥ ሲሆን ከተሰሙት የተጠሪ ምስክሮች መካከሌ በተጠሪ ተቋም መጋዘን የገቢ እና 

የወጪ ዕቃዎች መዝጋቢ መሆናቸውን የገሇጹት 8ኛው ምስክር አመሌካቹ ሰነደን በማቅረብ የስር 

2ኛ ተከሳሽ ከሚጠብቁት መጋዘን ቴላቪዥኖቹን ይዘው ሲወጡ ማየታቸውን በማረጋገጥ 

የመሰከሩ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡  

አመሌካቹ ወንጀልቹን አሇማዴረጌን ያስረደሌኛሌ በማሇት ያቀረቡት የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ 

የተጠሪን ማስረጃ ሉያስተባብሌ ያሌቻሇ ስሇመሆኑ ፌሬ ነገርን የማጣራት እና ማስረጃን የመመዘን 

ስሌጣን የተሰጣቸው ሁሇቱ የስር ፌርዴ ቤቶች የተስማሙበት ጉዲይ ሲሆን በ1ኛ ክስ 

የተሰጠባቸውን የጥፊተኝነት ውሳኔ አስመሌክቶ አመሌካቹ ያቀረቡት የአቤቱታ ነጥብ በአጣሪው 

ችልትም ቢሆን ተቀባይነት ያሊገኘ መሆኑን ከማስቀረቢያ ጭብጡ ይዘት መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡2ኛውን ክስ በተመሇከተ አመሌካች ዴርጊቱን መፇጸሙ ግምት የሚያስወስዴ ነው 

የመባለን አግባብነት ሇማጣራት በሚሌ በአጣሪው ችልት የተያዘውን ነጥብ በተመሇከተ በመሰረቱ 

ይህ አነጋገር የተገሇጸው በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ ሲሆን የተገሇጸውም የአሁኑን 
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አመሌካች በሚመሇከት ሳይሆን የስር 2ኛ ተከሳሽን በሚመሇከት ሆኖ ከዴርጊቱ አጠቃሊይ 

አፇጻጸም አንጻር 2ኛ ተከሳሽ በ1ኛው ክስ በተመሇከተው ወንጀሌ ከአሁኑ አመሌካች ጋር ወንጀለን 

በመተባበር ያዯረገው ስሇመሆኑ ግምት የሚወሰዴበት ነው ተብል ነው፡፡በላሊ በኩሌ አመሌካች 

ቴላቪዥኖቹን ከስር 2ኛ ተከሳሽ ጋር መሆኑን እሽጉን ከፌቶ የወሰዯው ሀሰተኛ የሆነ የናሙና 

መጠየቂያ ፍርም ሇተጠሪ 8ኛ ምስክር በማቅረብ ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ይህ በሁሇተኛ 

ክስ የተመሇከተው የባሇስሌጣኑ ሰነድችን ወዯ ሀሰት የመሇወጥ ተግባር ራሱን ችል በአዋጁ 

በወንጀሌነት የተዯነገገ በመሆኑ በማስረጃ በተረጋገጠው መሰረት አመሌካቹ በ2ኛው ክስ ጭምር 

ጥፊተኛ መባለን የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ከይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ በግሌጽ 

መገንዘብ እንዯሚቻሇው የስር 2ኛ ተከሳሽ ከ2ኛው ክስ በነጻ እንዱሰናበቱ የተዯረገው የሰነደን 

ሀሰተኛነት ያውቁ የነበረ ወይም ማወቅ ይገባቸው የነበረ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ እንጂ 

የሰነደ ሀሰተኛነት ጉዲይ ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኖ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካቹን በሁሇቱም 

ወንጀልች ጥፊተኛ በማዴረግ የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት አሊገኝንም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 

ዴንጋጌዎች ሲሆን ጉዲዩ በስር የመጀመሪያ ዯረጃ እና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ካገኘ 

በኃሊ በዚህ የሰበር ዯረጃ በክርክር ሊይ ባሇበት ሂዯት አመሌካቹ ጥፊተኛ ተብሇውበት የነበረው 

የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 ከ30/03/2007 ዒ.ም. ጀምሮ ተሽሮ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 

859/2006 ተተክቷሌ፡፡ አመሌካች የተከሰሱባቸው ዴርጊቶች በአዱሱ አዋጅም ቢሆን እንዯቅዯም 

ተከተሊቸው በአንቀጽ 170 (1) እና በአንቀጽ 167 (1) ስር በወንጀሌነት ተዯንግገዋሌ፡፡ሇ2ኛው ክስ 

በቀዴሞውም ሆነ በአዱሱ ሔግ የተዯነገገው የእስራት ቅጣት መጠን ተመሳሳይ ሲሆን በ1ኛው ክስ 

በቀዴሞው ሔግ በአንቀጽ 95 (1) (ሏ) ስር ከሰባት ዒመት እስከ አስር ዒመት ጽኑ እስራት 

ሉዯርስ ይችሌ የነበረው የቅጣት መጠን ግን በአዱሱ ሔግ ከአምስት ዒመት ወዯማያንስ እና 

ከአስር ዒመት ወዯማይበሌጥ ጽኑ እስራት ዝቅ የተዯረገ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በአንዴ በኩሌ አዱሱ የወንጀሌ ሔግ እንዱጸና ከተዯረገ በኃሊ አዴራጊው ሔጉ ከመጽናቱ በፉት 

ሊዯረገው ወንጀሌ ሲፇረዴበት ወንጀለን በፇጸመበት ጊዜ በስራ ሊይ ከነበረው ሔግ ይሌቅ አዱሱ 

ሔግ ቅጣትን የሚያቃሌሇት በሆነ ጊዜ ተፇጻሚ መዯረግ የሚገባው በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ 

የተመሇከተው ቅጣት ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ ጠቅሊሊ ክፌሌ በአንቀጽ 6 ተዯንግጎ 

የሚገኝ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በላልች ሔጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ  አዋጅ ቁጥር 

859/2006  ከጸናበት ቀን በፉት የተጀመሩ ጉዲዮች ፌጻሜ የሚያገኙት  በነበረው ሔግ መሰረት 

ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 859/2006  አንቀጽ 182 ስር ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በመሰረቱ ዯርጊቱ 

ከተፇጸመ በኃሊ የወጣ ሔግ ሇተከሳሹ ወይም ሇተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ በተገኘ ጊዜ 

ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚገባው ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኃሊ የወጣው ሔግ ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. 
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ሔገ መንግስት አንቀጽ 22 (2) ስር የተዯነገገ ከመሆኑም በሊይ አዋጅ ቁጥር 859/2006  ከጸናበት 

ቀን በፉት የተጀመሩ ጉዲዮች ፌጻሜ የሚያገኙት  በነበረው ሔግ መሰረት ስሇመሆኑ በአዋጁ 

አንቀጽ 182 ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚገባው ክርክር ስሊስነሳው ጉዲይ 

በላልች ሔጎች የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በማይነካ ሁኔታ ስሇመሆኑ ከሊይ ከተጠቀሰው የአዋጁ 

አንቀጽ 182 ዴንጋጌ አነጋገር መገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ በተያዘው ጉዲይ በአዋጁ አንቀጽ 182 

የተመሇከተው ዴንጋጌ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ ሔግ ጠቅሊሊ ክፌሌ በአንቀጽ 6 ስር የተመሇከተውን 

ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የማያስቀር መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም በ1ኛው ክስ በአመሌካቹ ሊይ 

ሇሚጣሇው ቅጣት መሰረት ተዯርጎ መያዝ የሚገባው በአዱሱ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 

በአንቀጽ 170 (1) ስር የተመሇከተው የቅጣት መጠን ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካቹ ወንጀልቹን ያዯረጉት በ17/08/2003 ዒ.ም. ሲሆን የጥፊተኝነት እና 

የቅጣት ውሳኔ የተሰጠባቸው ዯግሞ እንዯቅዯም ተከተለ በ14/02/2006 ዒ.ም. እና በ22/02/2006 

ዒ.ም. ነው፡፡ይህንኑ ጊዜ መሰረት በማዴረግ በስር ፌርዴ ቤቶች ቅጣቱ የተሰሊውም ከጥቅምት 1 

ቀን 2006 ዒ.ም. ጀምሮ በስራ ሊይ በዋሇው የተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት  

በማዴረግ ነው፡፡የጥፊተኝት እና የቅጣት ውሳኔ በተሰጠበት ጊዜ በስራ ሊይ ከነበረው የቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ይሌቅ ሇተከሳሽ ወገን ቅጣቱን የሚያቀሇው ወንጀለ 

በተዯረገበት ጊዜ በስራ ሊይ የነበረው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ከሆነ ሇቅጣቱ 

አወሳሰን መሰረት ተዯርጎ መያዝ የሚገባው ይኸው መመሪያ ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 95440 እና በላልችም መዝገቦች በሰጠው አስገዲጅ የሔግ 

ትርጉም መሰረት ሇቅጣቱ አወሳሰን መሰረት ተዯርጎ መያዝ የሚገባው የቀዴሞው መመሪያ 

መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ከሊይ በተገሇጸው ሁኔታ በሁሇቱ ወንጀልች በአመሌካቹ ሊይ ሉጣሌ 

የሚገባው መነሻ ቅጣት የአስር ዒመት ጽኑ እስራት ሲሆን ይህም በአባሪ አንዴ በእርከን 27 ስር 

የሚወዴቅ ነው፡፡ይህ የቅጣት መጠን በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ባገኘው አንዴ የማክበጃ 

ምክንያት ወዯ እርከን 28 ከፌ ከተዯረገ በኃሊ በተመሳሳይ ሁኔታ በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት 

ባገኙት ሁሇት የማቅሇያ ምክንያቶች ወዯ እርከን 24 ዝቅ የሚዯረግ በመሆኑ በአመሌካቹ ሊይ 

ሇሚጣሇው ቅጣት መነሻ ተዯርጎ መያዝ የሚገባው  በእርከን 24 ስር የተመሇከተው የቅጣት 

ፌቅዴ ስሌጣን ነው፡፡በተመሳሳይ ምክንያት በመቀጮው መጠን ሊይም ተገቢው ማሻሻያ ሉዯረግበት 

የሚገባ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ በአመሌካቹ ሊይ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የሚቻሌ ባይሆንም ከሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች በአመሌካቹ 

ሊይ ተጥል የነበረው የቅጣት መጠን ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሁሇቱም ክሶች በመዝገብ 

ቁጥር 179576 በ14/02/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 143236 በ08/07/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው  የጥፊተኝነት ውሳኔ በወንጀሇኛ 

መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሁሇቱ ክሶች በመዝገብ 

ቁጥር 179576 በ22/02/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 143236 በ08/07/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናውን የዘጠኝ ዒመት ጽኑ እስራት 

የብር አስራ አምስት ሺህ መቀጮ የቅጣት ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት በማሻሻሌ አመሌካቹ በዚህ ጉዲይ የታሰሩበት ጊዜ 

ሁለ ታስቦሊቸው በሰባት ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር ስምንት ሺህ መቀጮ 

እንዱቀጡ ወስነናሌ፡፡ 

3. በተሻሻሇው የጽኑ እስራት ቅጣት ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇጽም የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ 

ከመሸኛ ትዕዛዝ ጋር አመሌካቹ ሇሚገኙበት የአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ይሊክ፡፡ 

ሇአመሌካቹም በዚያው በኩሌ ይዴረስ፡፡ 

4. እንዱያውቁት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና 

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡ 

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

   የ/ማ 
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የሰ/መ/ቁ. 111960 

ህዲር 06 ቀን 2009 ዒ/ም 

 

                           ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

                                 ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

                                 ሰናይት አዴነው 

                                 ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የአዲማ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ዏ/ህግ - 

አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- ሰይፇ አበበ ንጉሴ - በላሇበት ታይቶ የተወሰነ በመሆኑ አሌቀረበም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የአሁኑ አመሌካች ሇአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ ተከሳሽ (ተጠሪ) አዋጅ ቁጥር 

622/2001 አንቀጽ 99 በመተሊሇፌ የኮንትሮባንዴ እቃ የጉምሩክ ስርዒት ያሌተፇጸመበት መሆኑን 

እያወቀ ወይም ማወቅ እያሇበት 21 ጀሪካን ዘይት ቀረጥና ታክስ መጠኑ በአጠቃሊይ ብር 

6025.45 (ስዴስት ሺህ ሃያ አምስት ብር ከአርባ አምስት ሳንቲም) የሆነ በመኖሪያ ቤት ውስጥ 

ሽንት ቤት ክፌሌ ውስጥ ተከማችቶ እጅ ከፌንጅ ስሇተያዘ የኮንትሮባንዴ እቃ ይዞ በመገኘት 

ወንጀሌ ፇጽሞ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽ በሰጠው የእምነት ክህዯት ቃሌ ፌቃዴ እያሇኝ ከእኔ ሊይ የተያዘው ስሇሆነ ህጋዊ ነኝ 

ጥፊት የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ከሳሽ የአሁኑ አመሌካች የሆነው ዏቃቤ ህግ ሁሇት 

ምስክሮችን ያሰማ ሲሆን ተከሳሽም ሁሇት መከሊከያ ምስክሮችን አቅርቦ አስመስክሯሌ፡፡ የጽሁፌ 

መከሊከያ ማስረጃ በቀን 30/01/2004 ዒ/ም የተሰጠ እስከ 2007 ዒ/ም የታዯሰ የምግብ ዘይት 

የንግዴ ፇቃዴ ተከሳሽ አቅርቧሌ፡፡ 
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ጉዲዩን የተመሇከተው የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተከሳሽን (የአሁኑ ተጠሪን) ተከሊክሎሌ 

በማሇት በወንጀሌ ስነስርዒት ህግ ቁጥር 149(2) መሰረት በነጻ እንዱሰናበት በማሇት የአሁኑ 

አመሌካች በውሳኔው ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ በወንጀሌ ስነ-

ስርዒት ህግ ቁጥር 195(1) መሰረት በመ/ቁ.200935 በቀን 01/07/2007 ዒ/ም ዘግቷሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአቤቱታው ይዘት በአጭሩ፡- 

1. የስር ፌርዴ ቤቶች በጅምሊ ተጠሪው የታዯሰ የንግዴ ፌቃዴ መኖሩን በማረጋገጡ ብቻ 

ከኮንትሮ ባንዴ ወንጀሌ ሃሊፉነት ያዴናሌ ማሇት መሰረታዊ የህግ አተረጓጎም ስህተት 

የተፇጸመበት ነው፣ 

2. የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 መሰረት ማንኛውም ስሪት ሃገሩ የውጪ 

የሆነ እቃ ቀረጥና ታክስ ሳይከፇሌበት በነጻ ዝውውር እንዯማይሇቀቅ በግሌጽ 

ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪው ከኮንትሮ ባንዴ ወንጀሌ ሃሊፉነት ነጻ ሇመሆን ሇእቃው የጉምሩክ 

ቀረጥና ታክስ መከፇለን የሚያስረዲ የእቃው ጉምሩክ ዱክሊራሲዮን (ሰነዴ) የማቅረብ 

ህጋዊ ግዳታ እያሇበት የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪው ታክስ ከፌል ንግዴ ፌቃዴ 

አውጥቷሌ በማሇት በነጻ ማሰናበታቸው የህግ ሰህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

እንዱታረምሌን እንጠይቃሇን የሚሌ ነው፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ 

ትዕዛዝ ተሰጥቶ አመሌካች ተጠሪን ፇሌጎ ያሇማግኘቱን ገሌጾ ጥሪ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ 

እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ሀምላ 6 ቀን 2007 ዒ/ም በታተመ አዱስ ዘመን ጋዜጣ 

ጥሪ ተዯርጎ ተጠሪ ስሊሌቀረበ በላሇበት ታይቶ እንዱወሰን ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 

የክርክሩ ሂዯት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሲሆን ጉዲዩን ከስር ፌርዴ ቤቶች 

ውሳኔ፤አመሌካች ካቀረበው አቤቱታ እንዱሁም አጣሪው ከያዘው ጭብጥ አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነውም በተጠሪ መኖሪያ ቤት ውስጥ በሚገኘው ሸንት ቤት ውስጥ በክሱ 

የተጠቀሰው 21 ጀሪካን ዘይት ተይዟሌ፡፡ በክሱ ውስጥ የተጠቀሰ መጋዘን እየታዯሰ ዘይቱ አዱስ 

ሸንት ቤት ውስጥ ከላልች የሱቅ እቃዎች ጋር መገኘቱን የከሳሽም ሆነ የተከሳሽ ምስክሮች 

በተመሳሳይ ሁኔታ መስክረዋሌ፡፡ ተከሳሽ (ተጠሪ) በ2004 ዒ/ም የተሰጠ የዘይት ንግዴ ፌቃዴ 

እስከ 2007 ዒ/ም ዴረስ የታዯሰውን ማቅረቡ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጧሌ፡፡ የአርሲ ዞን ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ተጠሪ ተከሊክሎሌ በማሇት በነጻ አሰናብቷሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 

መሰረት ተጠሪው ከተከሰሰበት ወንጀሌ ሃሊፉነት ነጻ ሇመሆን ሇእቃው የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ 

መከፇለን የሚያስረዲ የዕቃው ጉምሩክ ዱክሊራሲዮን (ሰነዴ) የማቅረብ ህጋዊ ግዳታ እንዲሇበት 
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ተመሌክቷሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪው የዘይት ንግዴ ፇቃዴ አሇው ከመባለ በስተቀር ዘይቱን 

ከማንና ከየት እንዯገዛ እንዱሁም ሇገዛበት ዘይት የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ መከፇለን የሚያስረዲ 

የእቃው ጉምሩክ ዱክሊራሲዮን (ሰነዴ) ተጠሪ አቅርቦ አሊረጋገጠም፡፡ ይህ በሆነበት ሁኔታ ተጠሪ 

ተከሊክሎሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሆኖም ግን አከራካሪ ሆኖ የታየው ተጠሪ በተከሰሰበት አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 ‛ህገ 

ወጥ እቃዎች ይዞ ስሇመገኘት“ ተብል የተዯነገገው ዴንጋጌ ይህን አዋጅ በተካው በአዋጅ ቁጥር 

859/2006 ሊይ ወንጀሌ ሆኖ ተዯንግጓሌ ወይስ አሌተዯነገገም? የሚሇውነው፡፡ የአዋጅ ቁጥር 

622/2001 አንቀጽ 99 ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 859/2006 ሊይ አሌተዯነገገም፡፡ በዚህ አዋጅ 

አንቀጽ 168 የተዯነገገው ‛የኮንትሮ ባንዴ ወንጀሌ“ በሚሌ ነው፡፡ ይህም በአዋጅ ቁጥር 622/2001 

አንቀጽ 91 ሊይ በተመሳሳይ ሁኔታ የተዯነገገነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 

የተዯነገገው በአዋጅ ቁጥር 859/2006 ካሌተዯነገገ ህጋዊ መፌትሓ (legal remedy) ምንዴነው? 

የሚሇው ምሊሽ ሉያገኝ ይገባሌ፡፡ ይህ አዋጅ ግን ይህንን ጥያቄ የሚመሌስ የህግ መርህ 

አይዯነግግም፡፡ በዚህ ጊዜ በኢፋዱሪ ህገ መንግስት የተዯነገገው መሰረታዊ መርህ እንዱሁም 

በወንጀሌ ህጉ በመርህነት የተዯነገገው ተግባራዊ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ በላሊ አነጋገር በኢፋዱሪ ህገ 

መንግስትና በወንጀሌ ህግ ከተዯነገገው መሰረታዊ መርህ አንጻር ታይቶ መተርጎም ይኖርበታሌ፡፡ 

በኢፋዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 22 የወንጀሌ ህግ ወዯኋሊ ተመሌሶ የማይሰራ ስሇመሆኑ 

የተዯነገገ ሲሆን የኢፋዱሪ የወንጀሌ ህግ አዋጅ ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 5 በተመሳሳይ መሌኩ 

ዯንግጎታሌ፡፡ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 22(2) ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኃሊ የወጣ ህግ ሇተከሳሹ ወይም 

ሇተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከዴርጊቱ በኃሊ የወጣ ህግ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ በማሇት 

ተዯንግጓሌ፡፡ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 5(3) የተሻረው ህግ ይሰራ በነበረበት ጊዜ የተፇጸመ ወንጀሌ 

ሲኖርና በዚህ ህግ ግን እንዯወንጀሌ ያሌተቆጠረ ሲሆን ሉያስከሰሰም ሆነ ሉያስቀጣ አይችሌም፤ 

ክሱም ተጀምሮ እንዯሆነ ይቋረጣሌ ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ የፇጸመው 

ዴርጊት ምንም እንኳን በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 99 ሊይ ወንጀሌ ሆኖ የተዯነገገ ቢሆንም 

በዚህ አዋጅ ምትክ በተተካው አዋጅ ቁጥር 859/2006 ወንጀሌ ሆኖ አሌተዯነገገም፡፡ ስሇዚህ 

በኢፋዱሪ ህገ መንግስት እና በወንጀሌ ህጉ በተዯነገገው መሰረታዊ መርህ አንጻር ሲዯመዯም 

ተጠሪ ጥፊተኛ ተዯርጎ ቅጣት የሚወሰንበት የህግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው 

ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 44610 በቀን 22/04/2007 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ 

እንዱሁም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 200935 በቀን 01/07/2007 ዒ/ም 

የሰጠው ውሳኔ ከሊይ በፌርዴ ሀተታው የተገሇጸውን የኢፋዱሪ ህገ መንግስቱንና 

የወንጀሌ ህጉን መሰረታዊ መርህ መሰረት ያዯረገ ባይሆንም በውጤት ዯረጃ ግን ሌዩነት 

ስሇላሇው በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 195(2) (ሇ) (2) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡  

              መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤትይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሃ/ወ 
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ውሌ 
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የሰ/መ/ቁ. 109392 

                                                      ቀን 28/7/2008 ዒ.ም 

                 ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                       ሙስጠፊ አህመዴ 

                       ተፇሪ ገብሩ 

                       ሸምሱ ሲርጋጋ 

                       ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- አቶ ሶፍኒያስ ሀብተማርያም ጠበቃ ሀ/ማርያም መሌካ  

ተጠሪ፡-    ካሌዱስ ኮፉ ኃሊ/የተ/የግ/ማ- ጠበቃ አሰፊ መኮንን - ቀርበዋሌ   

                መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አቶ ሶፋኒያስ ሀብተማሪያም ጥር 9/2007 ዒ.ም 

በተጻፇ አቤቱታ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 104228 ጥቅምት 2/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በሰጠው ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የቀረበ ሲሆን የአሁን አመሌካች የዋስትና ስምምነት 1ኛ ተከሳሽ 

የነበሩት አቶ ቢኒያም አሰፊ በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ በእስቶር ኪፏር ወይም ዕቃ ግምጃ ቤት 

ሰራተኛ የሥራ ቅጥር መዯብ ተመዴቦ ሲሰራ ሇሚዯርሰው የንብረት ጉዴሇት ዋስ መሆኔ 

እየታወቀ 1ኛ ተከሳሽ የገንዘብ ያዥነት ስራ እንዱያከናውን ከተመዯበበት ስራ ውጪ ከ100000 

ብር በሊይ በመስጠት በተሊሊኪነት ተጠሪ እራሱ አሰማርቶት በዯረሰው የገንዘብ ጉዴሇት አመሌካች 

ተጠያቂ ነው ተብል መወሰኑ አሇአግባብ በመሆኑ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ካሌዱስ ኮፉ የኃ/የተ/የግ/ማ በፋ.የመ.ዯረጃ 

ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ በከሳሽ ዴርጅት በቦላ ቅርንጫፌ ሇንብረት 

ክፌሌ ሲቀጠሩ 2ኛ ተከሳሽ አቶ ሶፋኒያስ ሀብተማሪያም እስከ ብር 50000 የዋስትና ግዳታ 

ነሏሴ 8/2004 ዒ.ም በተጻፇ የዋስትና ግዳታ ውሌ ገብቷሌ፡፡ 1ኛ ተከሳሽ በንብረት ክፌሌ 

ተቀጥረው በሚሰሩበት ጊዜ መስከረም 2/2005 ዒ.ም ወዯ ባንክ እንዱያስገባ ከሳሽ የሰጠውን ብር 

111552 ይዘው በመሰወራቸው 2ኛ ተከሳሽ በተገኙበት የንብረት ቆጠራ ተዯርጎ የብር 5643.49 
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ንብረት ጎሎሌ፡፡ ተከሳሽ በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ ሆነው የ1 ዒመት ከ7 ወር 

ቅጣት ተወስኖባቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ 1ኛ ተከሳሽ እና 2ኛ ተከሳሽ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1995 መሰረት በገቡት 

የዋስትና ውሌ ግዳታ ብር 117195.49 ከህዲር 2/2005 ዒ.ም በሚታሰብ ወሇዴ ጋር 

እንዱከፌለኝ ሲሌ ከሷሌ፡፡ የተከሳሾች መሌስ የ1ኛ ተከሳሽ መሌስ የስራ ኃሊፉነቴ የንብረት ክፌሌ 

ተቆጣጣሪ እንጂ ገንዘብ የማንቀሳቀስ ኃሊፉነት የሇብኝም፡፡ ስሇዚህ ሇብር 111552 በፌ/ብ/ህ/ቁ. 

1928(1) መሰረት ተጠያቂ ሌሆን አይገባም፡፡ የብር 5643.49 የንብረት ጉዴሇት ሇተባሇው ተጠያቂ 

ነኝ ሲሌ 2ኛ ተከሳሽም በሰጠው መሌስ የብር 5643.49 ንብረት ጉዴሇት ሇተባሇው ብቻ በገባሁት 

የዋስትና ውሌ ግዳታ መሰረት ተጠያቂ እሆናሇሁ፡፡ 1ኛ ተከሳሽ ከተቀጠረበት ስራ ውጪ 

አሰማርተውት ሇዯረሰው ጥፊት ሀሊፉነት የሇብኝም ብሇዋሌ፡፡  

የፋ.የመ.ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 07408 ግንቦት 27/2005 ዒ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው 1ኛ 

ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ ብር 111552 በሰነዴ ተረክበው ሇባንክ ገቢ ያሊዯረጉና የብር 5643.49 

ንብረት ያጎዯለ መሆኑን በቀረበው የሰነዴ ማስረጃና 1ኛ ተከሳሽም በጽሁፌና በቃሌ ክርክር ያመኑ 

በመሆኑ ተጠያቂ ናቸው፡፡ 2ኛ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታቸው 1ኛ ተከሳሽ የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ 

ሆነው ሲቀጠሩ ሇንብረት ጉዴሇት ኃሊፉነት እንጂ ከጥሬ ገንዘብ ብር ጋር በተገናኜ እንዲሌሆነ 

የቀረበው የዋስትና ግዳታ ውሌ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም 2ኛ ተከሳሽ ሇብር 5643.49 ንብረት 

ሇጎዯሇው ከ1ኛ ተከሳሽ ጋር በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1933(1) እና 1897 መሰረት በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ 

ነው 1ኛ ተከሳሽ ሇብር 111552 ከህዲር 2/2005 ዒ.ም ጀምሮ በሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ 

ይክፇሇው፡፡ 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች በአንዴነትና በነጠሊ ሇብር 5643.49 ከግንቦት 27/2005 ዒ.ም 

ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጨምሮ ሇከሳሽ ይክፇለት ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ሇፋ.ከፌ/ፌ/ቤት ከሳሽ 

ይግባኝ አቅርቦ የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 140236 አከራክሮ ሰኔ 16/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በሰጠው ውሳኔ 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ ተቀጥረው በሚያገሇግለበት ወቅት ሇዯረሰው 

የንብረት መጉዯሌ ብቻ ሳይሆን ሇገንዘብ መጥፊትና የንብረት መጉዯሌ 2ኛ ተከሳሽ (የአሁን መሌስ 

ሰጪ) በገቡት የዋስትና ግዳታ ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የመሌስ ሰጪን (2ኛ 

ተከሳሽን) የዋስትና ግዳታ ወሰን በግሌጽ ከተጻፇው የግዳታ ዝርዝር አንጻር ተመሌክቶ መወሰን 

ሲገባው 1ኛ ተከሳሽ የስራ መዯብ ባሌተቀየረበት እና የዋስትና ውለን ከሰራተኛው የስራ መዯብ 

ብቻ በማያያዝ አሇአግባብ መተርጎሙ የዋስትናውን ግዳታ ወሰን አሊማ ያሊገናዘበ በመሆኑ 

የዯረሰበት የውሳኔ መዯምዯሚያ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሳኔን አሻሽል 2ኛ 

ተከሳሽ (መሌስ ሰጪ) 1ኛ ተከሳሽ ብር 111552 ሇጎዯሇው እና በስር ፌ/ቤት የተወሰነውን ብር 

5643.49 ጨምሮ እስከ ብር 50000 ብቻ ተጠያቂ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች (2ኛ 

ተከሳሽ) ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 104228 ጥቅምት 
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24/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው ትዕዛዝ ይግባኝ የተባሇበት ውሳኔ ጉዴሇት የላሇበት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡  

የአሁኑ አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች ዋስ 

የሆነሇት አቶ ቢኒያም አሰፊ ሲቀጠር በዋስትና ውለ ሊይ የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ መሆኑ 

በተገሇጸበት ከስራ መዯቡ ውጪ ባንክ እንዱያስገባ በተጠሪ የተሰጠውን ገንዘብ ይዞ በመጥፊቱ 

አመሌካች ሃሊፉነት አሇበት ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና 

የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ግንቦት 28/2007 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ በአመሌካችና 

በተጠሪ መሃከሌ ነሏሴ 8/2004 ዒ.ም በተዯረገው የዋስትና ውሌ የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ 

በተጠሪ ዴርጅት ተቀጥረው በሚያገሇግለበት ወቅት ሇሚያዯርሱት የገንዘብና የንብረት መጥፊትና 

መጉዯሌ እስከ ብር 50000 በጋራ እና በተናጥሌ የዋስትና ግዳታ ውሌ ገብተዋሌ፡፡ በዚሁ 

መሰረት የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ቅር የሚያሰኝ ባሇመሆኑ ይጽናሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

አመሌካችም አቤቱታቸውን አጠንክረው ተከራክረዋሌ፡፡  

በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው የአሁን አመሌካች (የስር 

ፌ/ቤት 2ኛ ተከሳሽ) አጥብቀው የሚከራከሩት የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ 

በተጠሪ ዴርጅት ሲቀጠሩ የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ ሆነው ሲሆን የዋስትና ግዳታዬም የስር 

ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ በንብረት ክፌሌ ሰራተኛነት ሇሚያጎዴለት ንብረት እና ገንዘብ እንጂ 

ከተቀጠሩበት ስራ ውጪ እንዱሰራ ተዯርጎ ሇዯረሰው ጉዴሇት ሃሊፉነት ሉኖርብኝ አይገባም በሚሌ 

ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ አጉዴሇዋሌ የተባሇውን በአጠቃሊይ ብር 

117193.49 ያጎዯለት የስራ መዯባቸው ሳይቀየር የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ ሆነው እየሰሩ 

በነበሩበት ወቅት ነው፡፡ የአመሌካች የዋስትና ውሌ ግዳታ ሰራተኛው ተቀጥረው በሚያገሇግለበት 

ወቅት ሇሚዯርሰው የገንዘብና የንብረት መጥፊትና መጉዯሌ ተጠያቂ ሇመሆን ነው፡፡ በመሆኑም 

አመሌካች የገቡት የዋስትና ግዳታ ሰራተኛው በስራቸው ወቅት ሇሚያዯርሱት የገንዘብና የንብረት 

መጥፊትና መጉዯሌ እንጂ ሇሚከራከሩበት የንብረት መጉዯሌ ብቻ ተብል አይዯሇም፡፡ የስር ፌ/ቤት 

1ኛ ተከሳሽ ያጎዯለትን ገንዘብ የዴርጅቱ ሰራተኛ ሆነው በሚሰሩበት ወቅት በእጃቸው የገባ ገንዘብ 

መጉዯለ አመሌካች ከገቡት የዋስትና ግዳታ ውሌ ውጪ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር 

ፌ/ቤት አመሌካችን በገቡት የዋስትና ግዳታ ውሌ መሰረት ሃሊፉነት አሇባቸው በማሇት የሰጠው 

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 104228 ጥቅምት 24/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው 

ትዕዛዝ፣ የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 140236 ሰኔ 16/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው 

ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ መዝገብ ሏምላ 29/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው እግዴ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡  

4. የዚህ ውሳኔ ቅጂ የስር ፌ/ቤቶች እንዱያውቁት ይዴረሳቸው፡፡ 

5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

የ/ማ 
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የሰ/መ/ቁ. 107542 

ቀን 14/08/2008 ዒ/ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

      ዒሉ መሏመዴ 

         ተኽሉት ይመስሌ 

       እንዯሻው አዲነ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አሻም ትሬዱንግ ኤንዴ ኢንዯስትሪ ስራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - ስራ አስከያጅ አሸበር 

ውንዴሦስሽ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የንግፊን ሞተርስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር - ጠበቃ ዯባስ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች ተጠሪ የሽጠሌኝ ሉፊን መኪና ከአዱስ መኪና የማይጠበቅ 

በተዯጋጋሚ ብሌሽት ምክንያት ወዯ ተከሳሽ ጋራዥ የምትገባና መሰረታዊ ጉዴሇት ያሇባት 

በመሆኑ ተከሳሽ (ተጠሪ) በላሊ አዱስ መኪና እንዱተካ ወይም መኪናዋን ሇመግዛት 

የከፇሇኩትን ገንዘብ እንዱመሌስ ውሳኔ ይስጥሌኝ  በማሇት ያቀረበውን ጥያቄ የበታች ፌርዴ 

ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉት በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ 

ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የተያው በፉዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 

2. የክርክሩ መነሻ አመሌካች ያቀረበው ክስ ነው፡፡ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ሆኖ ቀርቦ 

ከተከሳሽ LF7132 የሞተር ጉሌበት 1300 cc የሆነ አዱስ መኪና ጥር 4 ቀን 2002 ዒ/ም 

በተዋዋሌነው ውሌ ሽጦሌኛሌ፡፡ ተከሳሽ መኪናዋን የሸጠሌኝ በብር 189,800 (አንዴ መቶ 

ሰማኒያ ዘጠኝ ሺ ስምንት መቶ ብር) ሲሆን ተከሳሽ ብር 94,900 (ዘጠና አራት ሺ ዘጠኝ 

መቶ ብር) በቅዴመ ክፌያ፣ ቀሪውን መኪናዋን ስረከብ ከፌያሇሁ፡፡ ተከሳሽ ሇከሳሽ የሸጠሌኝ 

መኪና በሃያ አራት ወራት ውስጥ 3000 ኪል ሜትር ሳትነዲ ጉዴሇት ቢገኝበት በራሱ ወጭ 

ሇማስተካከሌ ወይም ሇመቀየር የውሌ ግዳታ ገብቷሌ፡፡ ሆኖም መኪናዋን ከተረከብኩበት ጊዜ 

ጀምሮ ባሇበት መሰረታዊ ጉዯሇት በተዯጋጋሚ ወዯ ተከሳሽ ጋራዥ የገባች ሲሆን ጉዴሇት 
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ከአዱስ መኪና የማይጠበቅ በመሆኑ በላሊ አዱስ መኪና እንዱቀይርሌኝ ብጠይቀው ፇቃዯኛ 

አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ የሽያጭ ውለ ፇርሶ መኪናዋ ፌርዴ በተሰጠበት ቀን ከምታወጣው ዋጋ 

ሇከሳሽ ከወጭና ኪሳራ ጋር እንዱመሌስ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

3. ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ መኪናዋ የነበረባት አነስተኛ ጉዯሇቶች በተከሳሽ ጋራዥና ወጭ 

ተስተካክሊ በአዱስ ሁኔታ ሊይ ትገኛሇች፡፡ ከሳሽ መኪናዋን ተረክቦ ወስድ አገሌግልት ሊይ 

ሇማዋሌ የሚችሌ በመሆኑ ውለ ፇራሽ ይሁን በማሇት ያቀረበው ክስ የህግ መሰረት 

የሇውም፡፡ ከሳሽ መኪናዋን በጋራዣችን ትቶ የሄዯ በመሆኑ መኪናዋ በጋራዥ ሇቆየችበትና 

ወዯፉት ሇምትቆይበት ኪራይ የመጠየቅ መብታችን ይጠበቅሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር 

ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመር በኃሊ መኪናዋ መንገዴ ትራንስፖርት 

ባሇስሌጣን ባሇሙያዎች ተመርምራ መግሇጫ እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኃሊ መኪናዋ መሰረታዊ 

ችግር ያሇበት መሆኑ በማስረጃ ስሊሌተረጋገጠ የከሳሽ ክስ የህግ መሰረት የሇውም በማሇት 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ በፉዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

አጽንቶታሌ፡፡ 

4. አመሌካች ህዲር 30 ቀን 2007 ዒ/ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ የሸጠሌን መኪና ሶስት 

ሺ ኪ.ሜትር ሳይነዲ ሇአምስት ጊዜ ያህሌ ሞተሩ ጭምር በዴንገትና ሳይታሰብ እየቆመ 

ሇከፌተኛ አዯጋ ጭምር ያጋሇጠን መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃና ተጠሪ መኪናዋን በተዯጋጋሚ 

በራሱ ጋራዥ ቢጠግናትም መኪናዋ የአመራረትና የጥራት ጉዴሇት ያሇባት በመሆኑ 

ሉስተካከሌ አሇመቻለን ሇስር ፌርዴ ቤት በማስረጃ አስርዴተን እያሇ የስር ፌርዴ ቤት 

መኪናዋ መሰረታዊ ጉዴሇት የሇባትም በማሇት የሰጠው ውሳኔ አግባብነት ያሊቸውን የህግ 

ዴንጋጌዎች መሰረት ያሊዯረገና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

5. ተጠሪ ሚያዝያ 12 ቀን 2007 ዒ/ም በተጻፇ መሌስ፤ መኪናዋ መሰረታዊ ጉዯሇት የላሇበት 

መሆኑን የባሇሙያ ማስረጃ በማቅረብ ጥያቄ አቅርበን ነበር በመኪናዋ ሊይ የተከሰተው ችግር 

መሰረታዊና የማይጠገን ችግር አይዯሇም ተጠሪ መኪናዋን አስተካክል ሇመስጠት በውሌ 

የገባውን ግዳታ ሲፇጽም ቆይቷሌ፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ መኪናዋን ማስተካከሌ ከአቅሙ በሊይ 

መሆኑን ሳይገሌጽሊት መኪናዋን ከተጠሪ ጋራዥ ጥል ጠፌቷሌ፡፡ መኪናዋ የአመራረት 

ጉዴሇት የሇባትም ስሇዚህ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች ሚያዝያ 26 ቀን 2007 ዒ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

6. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ጽሐፌ ክርክር ከሊይ 

በአጭሩ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ 

ሇአመሌካች በክሱ አይነት የተገሇጸቸውን መኪና በብር 189,800 ( አንዴ መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ 



203 
 

ሺ ብር) የሽጠ መሆኑንና በመኪናዋ ሊይ ሇሚታይ ጉዴሇትም ዋስትና የሰጠ መሆኑ አከራካሪ 

ጭብጥ አይዯሇም፡፡ አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩት አመሌካች መኪናዋ ሶስት ኪል ሜትር 

ሳትነዲ የሞተርና ላልች ጉዴሇቶች ተከስተው ሇአምስት ጊዜ ከሻጭ ጋራዥ ገብታ፣ 

ሻጭ(ተጠሪ) የመኪናዋን ጉዴሇት ሇማስተካከሌ አሌቻሇም፡፡ አመሌካች በገዛት መኪና በአዱስ 

መኪና ሉያገኝ የሚገባውን አገሌግልት ያሊገኘ በመሆኑ መኪናዋ መሰረታዊ ችግር ያሇበት 

ስሇሆነ ውለ ፇራሽ ነው ይባሌሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ በተቃራኒው በመኪናዋ ሊይ 

የተከሰቱ ብሌሽቶች በማንኛውም አዱስ መኪና ሊይ ሉከሰቱ የሚችለ ቀሊሌ ብሌሽቶች 

ናቸው፡፡ አመሌካች በመኪናዋ ሊይ አለ የሚሊቸውን ጉዴሇቶች ሙለ በሙለ ያስተካከሌኩ 

በመሆኔ አመሌካች መኪናዋን ወሰድ ከመጠቀም በስተቀር የሽያጭ ውለ የሚፇርስበት ህጋዊ 

ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

7. ከሊይ ከተገሇጸውና ግራ ቀኙ ከተካካደባቸው ነጥቦች ሇመረዲት እንዯሚቻሇው ተጠሪ 

ሇአመሌካች በሽጣት መኪና ሊይ የታዩ ብሌሽቶችና መኪናዋ ወዯ  ሉፊን ጋራዥ እየገባች 

ጥገና ያገኘችበት ሁኔታ ከአዱስ መኪና የሚጠበቅ ነው ወይም አይዯሇም? ብሌሽቱ ከአዱስ 

መኪና የሚጠበቅ አይዯሇም ከተባሇ ውለን ፇራሽ ሇማዴረግ በቂ ምክንያት ነው ወይስ 

አይዯሇም? የሚለት ነጥቦች መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከሊይ የተገሇጹትን ነጥቦች፣ 

ሊይ ውሳኔ ሇመስጠት እንዱመቸው የስር ፌርዴ ቤት በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.136 ንዐስ አንቀጽ 1 

በሚዯነግገው መሰረት ሇጉዲዩ ገሇሌተኛ በሆኑ በመንገዴ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን ጉዲዩ 

ተጣርቶ የሙያ አስተያያት እንዱቀርብሇት ትዕዛዝ ሰጥቶ፣ የመንገዴ ትራንስፖርት 

ባሇስሌጣን ዕወቀትና ክህልት አሊቸው የሚሊቸውን ሶስት ባሇሙያዎች መዴቦ ባሇሙያዎቹ 

መኪናዋን በአካሌ ከፇተሸና ከመርመሩ በኃሊ ጥር 25 ቀን 2004 ዒ/ም ሪፖርት ያቀረቡ 

መሆኑን ከስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተረዴተናሌ፡፡ 

8. የመንገዴ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን ባሇሙያዎች መኪናዋን በአካሌ በፇተሸበትና 

በመረመሩበት ወቅት አመሌካች መኪናዋን ሉፊን ጋራዥ እንዱያስገባት ምክንያት የሆኑ 

ጉዴሇቶች ሉፊን ጋራዥ ያስተካከሊቸው መሆኑን ከሪፖርታቸው የገሌጸ ሲሆን፣ ባሇሙያዎች 

የመኪናዋን ፊይሌ በማስቀረብ የተመሇከቱ መሆኑንና መኪናዋ 3000 ኪል ሜትር ሳትነዲ 

ከአምስት ጊዜ በሊይ ወዯ ሉፊን ጋራዥ እየገባች የተሇያዩ የጥገና አገሌግልት የተሰጣት 

መሆኑን እንዲረጋገጡ ገሌጸው አንዴ አዱስ መኪና 3000 ኪል ሜትር ሳይነዲ እንዱዚህ 

አይነት የበዛ ችግሮች ማጋጠም ስሇላሇበት ከሊይ የተጠቀሱት ችግሮች ከአዱስ መኪና 

የሚጠበቁ ችግሮች አይዯለም በማሇት ሙያዊ አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

9. ተጠሪ ሇአመሌካች በሸጣትና በአገር ውስጥ ተጠሪ ባቋቋመው የመኪና መገጣጠሚያ ፊብሪካ 

በተገጣጠመችው አዱስ መኪና ሊይ በተዯጋጋሚ የተከሰተው ብሌሽት በፌትሏብሓር ህግ 

ቁጥር 2344 መሰረት የሽያጭ ውለ ፇራሽ ሇማዴረግ በቂ ምክንያት ነው ወይስ አይዯሇም 
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የሚሌውን ተመሌክተናሌ፡፡ ‛የተሸጠው ነገር ጉዴሇት“ የሚሌ ርዕስ ያሇው የፌታብሓር ህግ 

ቁጥር 2344 ‛የተሸጠው ነገር ሻጩ ሇገዥው ዋቢ ሉሆንሇት የሚገባው ጉዴሇት የተገኘበት 

እንዯሆነ ውለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ በንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ዯነግጋሌ፡፡ አንዴ ሻጭ የሸጠው 

ነገር ሇዯንበኛው አገሌግልት ወይም ንግዴ ረገዴ ሇመጠቀሚያነት ጥሩነት የላሇው ሲሆንና 

የሸጠው ነገር በውለ ውስጥ በግሌጽ ወይም በውስጣዊ ሀሳብ ሇተነገረው ሌዩ አገሌግልት 

የሚሆኑ አስፇሊጊ የሆኑ ጥሩነት የላሇው በሆነ  ጊዜ ሻጭ ሇገዥው ዋቢ እንዯሚሆን 

በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2289 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ 

10.  ከዚህ አንጻር ተጠሪ በሸጠው አዱስ መኪና ሊይ እስከ 3000 ኪል ሜትር ሇሚዯርስ ብሌሽት 

ዋቢ በመሆን ዋስትና የሰጠ ሲሆን፣ መኪናዋ 3000 ኪል ሜትር ሳትነዲ የተሇያየ ብሌሽት 

እያጋጠማት ከአምስት ጊዜ በሊይ ሉፊን ጋራዥ እየገባች ተጠግና መውጣቷ ተረጋግጧሌ፡፡ 

ይህም ገዥው አዱስ ከፊብሪካ የወጣ መኪና በመግዛትና በመረከብ ከገዥው የአጠቃቀም 

ጉዴሇት ካሌፇጸመ ወይም አዯጋ ካሊጋጠማት በስተቀር ቀሊሌና መሇስተኛ የሆኑ ጥገና ሇትንሽ 

ቀናት ብቻ እያቆመች መኪናዋን ሇትራንስፖርት እገሇገሌባታሇሁ በሚሌ ሀሳብ የገዛ 

መሆኑንና  ተጠሪ ሇአመሌካች የሸጣት መኪና ግን ሇአመሌካች መስጠት የሚገባትን መዯበኛ 

የትራንስፖርት አገሌግልት ሳትሰጥ በየወቅቱ የተሇያዩ ክፌልቿ እየተበሊሹ ሉፊን ጋራዥ 

ሇጥገና ስትገባ የቆየች መሆኑን በገሇሌተኛ ባሇሙያዎች የቀረበው ሪፖርት ያሳያሌ፡፡ 

11.  በተሸጠው ነገር ሊይ የተገኘው ጉዴሇት ሇውሌ ማፌረሻ ምክንያት የማይሆነው በፌታብሓር 

ህግ ቁጥር 2344 ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው ሁኔታ ሲሟሊ ነው፡፡ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 

2344 ንዐስ አንቀጽ 2 የአማርኛ ቅጅ ቃሌ በቃሌ ሲነበብ ‛እንዱህም በሆነ ጊዜ ጉዴሇቱ 

እጅግም የማይጎዲ እንዯሆነና ገዥው ጉዯሇቱን አውቆ ኖሮም ቢሆን ጉዯሇት የተገኘበትን ነገር 

ሳይገዛው የማይቀር እንዯነበር ሲታይ ውለን ሇማፌርስ አይችሌም“ የሚሌ ይዘት ያሇው 

ሲሆን የዚህ ዴንጋጌ የእንግሇኛው ቅጅ፣ ‛the contract may however not be cancelled 

where the defect is of small importance and it oppears that buyer would have 

bougut the thing had he known the defect“ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

12.  በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ሇአመሌካች በሽጠሇት መኪና ሊይ በየወቅቱ የታዩ ብሌሽቶች ከሞተር 

አሰራር ጀምሮ የፌሪስዮንና ላልች ችግሮች እየጋጠሙ መኪናዋ 3000 ኪል ሜትር ሳትነዲ 

ከአምስት ጊዜ በሊይ ሇጥገና ወዯ ሉፊን ጋራዥ የገባች መሆኑ ግራ ቀኙ ካዯርጉት ክርክርና 

ከስር ፌርዴ ቤት በውሳኔው ካስፇራቸው ነገሮች ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ የሚያከራከረው ከዚህ 

በፉት በመኪናዋ ሊይ የታዩ ጉዴሇቶችና ብሌሽቶች ቀሊሌ በመሆናቸው በተጠሪ በቀሊለ 

ተስተካክሇዋሌ በማሇት ነው፡፡ ሆኖም ተጠሪ ሇአመሌካች የሸጠው ያገሇገሇ መኪና ሳይሆን 

ከፊብሪካ ተገጣጥሞ የወጣ አዱስ መኪና ከመሆኑ አንጻር መኪናው ትንሽ ኪል ሜትር 

እየተነዲ በሚያጋጥመው ብሌሽት ምክንያት አመሌካች በመኪናው ሉያገኝ የሚገባውን መዯበኛ 
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የትራንስፖርት አገሌግልት ማግኘት ያሌቻለና በየወቅቱ መኪናዋን ወዯ ሉፊን ጋራዥ 

እየወሰዯ ጉዴሇቶችን በመዘርዘርና የስራ ትዕዛዝ በመስጠት፣ መኪናዋ በጥገና ሇመስተካከሌ 

የምትችሌ መሆኗን ምክሮ ያሌተሳካ በመሆኑ ውለ እንዯፇርስ የጠየቀ መሆኑን፣ ሇመገንዘብ 

ችሇናሌ፡፡ 

13.  ይህም ተጠሪ ሇአመሌካች የሸጣት መኪና ከአዱስ መኪና የማይጠበቅ ተዯጋጋሚ ብሌሽት 

የጋጠማትና ተጠሪ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2289 ንዐስ አንቀጽ 1 በዋቢነት ሉያሌፌበት 

የሚገባውን ሇመዯበኛው ትራንስፖርት አገሌግልት ጥሩነት የላሊት መሆኑን የሚያሳይ 

ከመሆኑም በሊይ አመሌካች መኪናዋ 3000 ኪል ሜትር ሳትነዲ ከአምስት ጊዜ በሊይ ጋራዥ 

እየገባች ሇጥገና የምትቆም መሆኑን መኪናዋን ከመግዛቱ በፉት ቢያወቅ ኖሮ መኪናዋን 

ይገዛታሌ ተብል የማይገመትን በመኪናዋ ሊይ የታዩት ብሌሽቶች ቀሊሌ ሉባለ የማይችለ 

እንዯሆኑ የሚያሳይ ነው፡፡ 

14.  ከዚህ አንጻር አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገውን የመኪና ግዥ ውሌ እንዱፇርስሇት 

ሇመጠየቅ የሚያስችሇውና ውሇንም ፇራሽ ሇማዴረግ የሚያስችለ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 

2289 ንዐስ አንቀጽ 1 በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2344 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 

የተገሇጹት ጉዯሇቶች ተጠሪ በሸጣት መኪና ሊይ የታዩ መሆኑን፣ የስር ፌርዴ ቤት 

በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 136 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት በመዯባቸው የመንገዴ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን 

ባሇሙያዎች ተጠሪ በሸጣት መኪና 3000 ኪል ሜትር ሳትነዲ ያጋጠሙ ብሌሽቶችና 

ችግሮች በአዱስ መኪና ሉታዩ የሚገቡ ችግሮች አይዯለም በማሇት የሙያ አስተያያት 

የሰጡበት ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤት መኪናዋ በተዯጋጋሚ ጋራዥ መግባቷ ውለን 

ሇማፌረስ በቂ ምክንያት አይዯሇም በማሇት መወሰኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2344 ንዐስ 

አንቀጽ 1 የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2289 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2344 

ንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘትና ዒሊማ ሳያገናዝብ የተሰጠና መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 

ቤት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

15.  ተጠሪ አመሌካች ጋር ያዯረገው የመኪና ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው ከተባሇ ውጤቱ ምን 

ይሆናሌ የሚሇውን በማስከተሌ መመሌከቱ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ መኪናዋ ሉፊን 

ጋራዥ የቆመችና ተጠሪ የተረከባት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች መኪናዋን 

ሇመግዛት የከፇሇው ብር 189,800 (አንዴ መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ሺ  ስምንት መቶ ብር) ተጠሪ 

ሇአመሌካች የመመሇስ ግዳታ አሇበት አመሌካች ተጠሪ በአሁኑ ወቅት መኪናዋ 

የምታወጣውን ዋጋ እንዱከፌሇው ጥያቄ ያቀረበ ቢሆንም፣ ይህ ጥያቄ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡ በአንጻሩ ተጠሪ አመሌካች የከፇሇውን ብር 189,800 (አንዴ መቶ ሰማኒያ 

ዘጠኝ ሺ ሰምንት መቶ ብር) አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት ክስ ካቀረበበት መጋቢት 14 ቀን 
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2003 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ሉመሌስ ይገባሌ በማሇት 

በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1815 እና በፌታብሓር ቁጥር 1751 መሰረት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 176453 ግንቦት 14 ቀን 

2005 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 137600 

ጥቅምት 17 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገው የመኪና ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው በማሇት 

በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2289 ንዐስ አንቀጽ 1፣ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2344 ንዐስ 

አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ወስነናሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ሉፊን ጋራዥ ገብታ የቆመችውን መኪና ተረክቦ ሇሚፇሌገው አገሌግልት  

ሉውሌ ይችሊሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. ተጠሪ አመሌካች መኪናዋን ሲገዛ የከፇሇውን ብር 189,800 (አንዴ መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ 

ሺ ስምንት መቶ ብር) ከመጋቢት 14 ቀን 2003 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት 

ወሇዴ ጋር ይክፇሌ በማሇት ወሰነናሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ወዯ 

መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ወ   
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የሰ/መ/ቁ 115981 

ግንቦት 26 ቀን 2008 ዒ.ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

      ዒሉ መሀመዴ 

        ተኽሉት ይመሰሌ 

       እንዯሻው አዲነ 

      ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካቾች፡-     1ኛ.  ሔፃን መይሙና ሀሰን 

                2ኛ. ሔፃን መሳይ ሀሰን 

                3ኛ. ሔፃን ረሂማ ሀሰን         ጠበቃቸው ጌታቸው አሇሙ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-   የሔፃን ሳሉሃ ሀሰን ሞግዚት ወ/ሮ ፀሃይ አዴማሱ ቀረቡ 

      መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በዯ/ብ/ብ/ሔ/ ክሌሌ 

ዱሊ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡በስር ወረዲ ፌርዴ ቤት የአሁኗ ተጠሪ 

አመሌካች፤አመሌካቾች ፤ተጠሪዎች፤ የአመሌካቾች ሞግዚት ወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ ጣሌቃ ገብ 

በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡የተጠሪ ሞግዚት ወ/ሮ ፀሏይ አዴማሱ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ 

ባጭሩ፡- ሟች ሀሰን አዱሌ የህፃን  ሳሉሃ  ሀሰን ወሊጅ አባት ከዚህ ዒሇም በሞት መሇየታቸውንና 

ህፃን ሳሉህ ሀሰን ወራሽ መሆኗ የተረጋገጠበትን ማስረጃ  አያይዘው በማቅረብ ሟች በህይወት 

እያለ ያፇሯቸውን ንብረቶች ዝርዝር አቅርበው የውርስ አጣሪ ተሹሞ ተጠርተው የህጻን ሳሉህ 

ሀሰን ዴርሻ እንዱወሰን በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 

የአሁኑ አመሌካቾች ሞግዚት በሰጡት መሌስም ጉዲዩ ከአሁን በፉት በፌርዴ ያሇቀ ስሇመሆኑ፤ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤትም የግሊቸው መሆኑን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ 

አመሌክቷሌ፡፡ 
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የስር ፌርዴ ቤትም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን በብይን ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ ሇክርክሩም 

ምክንያት የሆነው ቤት በጣሌቃ ገብ ስም የሚታወቅ ነው፡፡ተጠሪ የሟች ንብረት ስሇመሆኑ 

አሊስረዲችም፡፡ንብረት በአመሌካቾች ሞግዚት ስሇመኖሩ ተጠሪ አሊረጋገጠችም፡፡ላልች የቤት 

ቁሳቁሶች በአመሌካቾች ሞግዚት ስሇመኖሩ ተጠሪ በሰው ይሁን በሰነዴ ማስረጃ አሊስረዲችም 

በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡የአሁኗ ተጠሪ በስር ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት 

ሇጌዳኦ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርባ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙ ከአከራካረ እና ተገቢ ነው 

ያሇውን ማጣራት ከአዯረገ በኋሊ ሟች ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን የቤት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

ቁጥር 1303 የተሰጠው በ1988 ዒ.ም ሇአሁኗ የአመሌካቾች ሞግዚት ተሰጠ ከተባሇ በኋሊ በ1992 

ዒ.ም የእዴሳት ፌቃዴ ጠይቆ ማሳዯሱን፤ስጦታ ተሰጠ የተባሇው ቤትም መኖሪያ ቤቴ ነው በሚሌ 

ሲገብርበት እንዯነበረ ማስረጃ በመቅረቡ የስጦታ ውለን በዝምታ በመሻር ቦታውንና ቤቱን 

በባሇቤትነት ስር አዴርጎ ሲጠቀምበትና ሲገሇገሌበት የነበረ መሆኑን ያሳያሌ፡፤የስር ፌርዴ ቤት 

በአግባቡ ሳያጣራና ሳይመረምር የዯረሰበት መዯምዯሚያና የሰጠው ውሳኔ የሔግና የማስረጃ ዴጋፌ 

የላሇው ነው በማሇት ውሳኔውን ሽሮ በይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ቁጥር 1303 ሊይ 

ያሇውን ይዞታና ቤት ሟች አቶ አዝጊ (ሀሰን) አዱሌ እና የአመሌካቾች ሞግዚት ወ/ሮ ዙሌፊ 

ከማሌ የጋራ ንብረት በመሆኑ ሟች አቶ አዝጊ አዱሌ ዴርሻ የውርስ ሀብት ነው፡፡የሟች ሌጆች 

የአባታቸው የውርስ ዴርሻ ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡የአሁኑ አመሌካቾች ሞግዚት የጌዳኦ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ በመቃወም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ይግባኝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 የተሰረዘ ሲሆን በሰበር ስሌጣኑ የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች 

የሚያከራክረውን ንብረት ሊይ ዴርሻ የሊቸውም ያሇ አሇመሆኑን የአመሌካቾች ሞግዚት ባሇቤቷን 

በፌቺ ስሇተሇያዩ የዯረሰኝ ነው ትበሌ እንጂ ፌቺና የንብረት ክፌፌሌ መኖሩን 

አሊስረዲችም፡፡በይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ቁጥር 1303 የሆነውን የአመሌካቾች ሞግዚት 

ዴርሻ ከተሇየ በኋሊ የሟች ሌጆች ይክፇለ መባለ በአግባቡ ነው በማሇት የስር ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ ያቀረበውም የስር ከፌተኛ እና በየዯረጃውን ጉዲዩን 

የተመሇከቱት ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው:: 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡-ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤትና ይዞታ 

የግሊቸው ስሇመሆኑ፤የስጦታ ውለም እንዲሌተሻረ፤የተጠሪ ሞግዚት ከአሁን በፉት ክስ አቅርበው 

ውዴቅ የተዯረገባቸው ስሇመሆኑ፤ተጠሪ በማይመሇከታት ንብረት አጣርታ እንዯቀረበች በመግሇጽ 

ውሳኔው እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ይቅረብ በመባለ ግራ 

ቀኙ የፁሁፌ ክርክር አዴርጓሌ፡፡ተጠሪ በሰጠችው መሌስም ሟች ሌጅን መሻር 
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እንዯማይችሌ፤የተወሇዯቺው ከስጦታ በኋሊ ስሇመሆኑ ፤ስጦታውን በዝምታ የተሻረ መሆኑን 

በመጥቀስ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱጸና አመሌክቷሌ፡፡የመሌስ መሌስም ቀርበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ 

በጹሁፌ ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር 

በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ "በዚህ 

ጉዲይ አመሌካች አከራካሪውን ንብረት ከሟች ጋር በጋብቻ ተሳስረው በነበሩበት ወቅት በስጦታ 

ያገኙት እና ጋብቻቸው ሲፇርስ የንብረት ክፌፌሌ አዴርገው መሇያየታቸው እየገሇጹ ተጠሪ /ህጻን/ 

ሳሉህ ሀሰን ዴርሻ አሇው ተብል የመወሰኑን አግባብነት ከሰ/መ/ቁ 77735 አንጻር ሇመመርመር" 

የሚሌ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ከስር ፌርዴ ቤት አንስቶ አጥብቀው የሚከራከሩት 

ከሟች አቶ ሀሰን አዱሌ የነበራቸው ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ የንብረት ክፌፌሌ 

መዯረጉን፤በይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 1303 የሚታወቀው ቤትና ይዞታ በ1988 ዒ/ም 

ከሟች በስጦታ ያገኙትና የግሊቸው ቤትና ይዞታ ስሇመሆኑን ነው፡፡የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት 

በበኩሊቸው ከአሁን በፉት የተዯረገው ክርክር ሚስት መሆናቸውን መሰረት ያዯረገ እንጂ ተጠሪ 

ወራሽ በመሆኗ ምክንያት የቀረበ ክስ አሇመሆኑን ክርክር የተዯረገበት በቁጥር 1303 የሚታወቀው 

ቤት የአመሌካቾች ሞግዚት የግሌ ቤት አሇመሆኑን መከራከራቸውን ተመሌክተናሌ፡፡የስር ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ይህን ጉዲይ በይግባኝ እና ሰበር የተመሇከቱት ፌርዴ ቤቶች ቤቱ በመጀመሪያ የአሁን 

ተጠሪዎች ሞግዚት በስጦታ ያገኙት መሆኑን ገሌጸው፤ነገር ግን ሟች ከስጦታ በኋሊ 

በአከናወኗቸው ዴርጊቶች ስጦታቸው በዝምታ ተሸሯሌ ከሚሌ መዯምዯሚያ ዯርሰዋሌ፡፡ 

ከመዝገቡ ጋር ከተያያዙ ሰነድች መገንዘብ የተቻሇው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት ባሇቤትነት 

የምስክር ወረቀት 1303/83 የሚታወቀው የሟች ንብረት ስሇመሆኑ ሏምላ 17 ቀን 1988 ዒ.ም 

በተዯረገው ስጦታ ሇወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ መስጠታቸውን፤ስጦታውም በስረ ፊይሌ መዝገብ ቁጥር 

156/88 ፌርዴ ቤት ቀርቦ መጽዯቁን ነው፡፡በላሊ በኩሌ የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት በጌዳኦ ዞን ወናጎ 

ወረዲ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ 00726 ክስ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ 

በኋሊ ጥር 30/05/2003 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ ይዘትም የአሁኗ ተጠሪ 

ሞግዚት በይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር 1303/83 በሚታወቀው ቤት ሊይ ዴርሻ እንዲሊቸው የጠየቁ 

ቢሆንም የአሁን አመሌካቾች ሞግዚት በስጦታ ያገኙት ነው በማሇት የተጠሪ ሞግዚት ክስ ውዴቅ 

ማዴረጉን የሚያሳይ ነው፡፡ይህ ውሳኔም ጉዲዩን በየዯረጃው ባዩት ፌርዴ ቤቶች የጸና ሲሆን፤ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም በሰመ/ቁ 77735 በ12/08/2004 ዒ.ም መሰረታዊ 
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የህግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ከዚህ መረዲት የሚቻሇው 

የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት ዴርሻ አሇኝ በማሇት ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ ከመዯረጉ 

በተጨማሪ የአሁን አመሌካቾች ሞግዚት ቤትና ይዞታውን ያገኙት በስጦታ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ 

ጉዲይ ነው፡፡ከክርክሩ ይዘት መገንዘብ የተቻሇው የስጦታ ውለ የጸና ስሇመሆኑ ስሌጣን ባሇው 

ፌርዴ ቤት መወሰኑን ነው፡፡የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት በ2003 ዒ.ም በአመሌካቾች ሞግዚት ሊይ ክስ 

አቅርበው ውዴቅ ከተዯረገ በኋሊ በስር ወረዲ ፌርዴ ቤት ተጠሪን ወክሇው በ2005 ዒ.ም ክስ 

ማቅረባቸው መዝገቡ ያሳያሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤቶች ሟች የስጦታ ውለን በዝምታ ሽሮታሌ ከሚሌ 

ዴምዲሜ የዯረሱ ቢሆንም በ2003 ዒ.ም አስቀዴሞ በተሰጠው ውሳኔ የስጦታ ውለ የጸና 

ስሇመሆኑ በየትኛውም ፌርዴ ቤት ያሌተሻረ ውሳኔ መስጠቱን ካቀረቡት የውሳኔ ግሌባጮች 

መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ 

የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት በስር ፌርዴ ቤት ይሁን በሰበር ዯረጃ ባዯረጉት ክርክር ወሊጅ ሌጅን 

ከስጦታ መሻር አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ስጦታው የአሁኗ ተጠሪ ከመወሇዶ በፉት የተሰጠ 

ስሇመሆኑ አሌተካዯም፡፡ስጦታው በፌርዴ ቤት ቀርቦ መጽዯቁም ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ሟች 

ባዯረጉት ስጦታ በምስክር ወረቀት ቁጥር 1303/83 በስማቸው ተመዝገቦ የሚታወቀውን 27x12፡ 

324 ካሬ ሜትር ሊይ የተሰራውን አንዴ ክፌሌ ቆርቆሮ ክዲን ቤት ከነቦታው ሇወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ 

መስጠታቸው አረጋግጠዋሌ፡፡በመሰረቱ የስጦታ ውሌ በፌ/ብ/ሥ/ስ/ሔ/ቁ 2427 እና ተከታይ 

ዴንጋጌዎች የሚመራ ሲሆን ሟች ያዯረጉት ስጦታ በህጋዊነቱ ይሁን ፍረማሉቲ የተነሳ ክርክር 

የሇም፡፡ የተጠሪ ሞግዚት ስጦታው ውዴቅ ሇማዴረግ እንዯ ምክንያት ያቀረቡት ከስጦታ መዯረግ 

በኋሊ የተጠሪ መወሇዴን ነው፡፡የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት ክርክር ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 2450 አንጻር 

እንዯተመሇከተው ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡የዴንጋጌው ሙለ ይዘት "በተዯረገው የስጦታ 

ውሌ ውስጥ ተቃራኒ የሚሆን ቃሌ ከላሇ በቀር ስጦታ ከተዯረገ በኋሊ ሌጅ በመውሇደ ምክንያት 

ስጦታውን ሇመሻር አይቻሌም"፡፡በማሇት የተዯነገገ ሲሆን የእንግሉዝኛው አቻ ትርጉም " unless 

otherwise provided in the contract of donation, a donation may not be revoked 

where  a child is born to the donor" በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መሰረታዊ ይዘት 

እንዯተመሇከተው የስጦታ ውሌ ተቃራኒ ቃሌ ከላሇው በቀር የሌጅ መውሇዴ የስጦታ ውለን 

ሇመሻር በቂ ምክንያት አሇመሆኑን በግሌጽ ተዯንግጓሌ ሟች ሏምላ 17 ቀን 1988 ዒ/ም 

ያዯረጉት የስጦታ ውሌም ሇወ/ሮ ዙሌፊ ከሚሌ ከመስጠት ውጭ ላሊ ቅዴመ ሁኔታ 

የተቀመጠበት ስሇመሆኑ ከመዝገቡ ጋር የተያያዘው የስጦታ ውሌ አያሳይም፡፡ እንዱህ ከሆነ 

ዯግሞ የአሁኗ ተጠሪ በመውሇዶ ምክንያት የስጦታ ውለ የሚሽርበት የህግ ምክንያት አይኖርም፡፡ 

በመሆኑም የስር ከፌተኛ እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ እና ሰበር ሰሚ ችልት የስጦታ ውለ 

የጸና ስሇመሆኑ የፌርዴ ቤት የጸና ውሳኔ በቀረበበት /ባሇበት/ እና ሌጅ መውሇዴ ስጦታ ሇመሻር 
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ምክንያት እንዯማይሆን በፌ/ብ/ህ/ቁ/ 2450 በግሌጽ በተዯነገገበት ሁኔታ የሟች ስጦታ በዝምታ 

ተሸሯሌ ከሚሌ ዴምዲሜ የዯረሰው የስር ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሻራቸው መሰረታዊ የህግ 

ስህተት መፇጸማቸውን የሚያሳይ ነው ብሇናሌ፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው  ሳ  ኔ 

1. የጌድኦ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 09588 በሀምላ 17 ቀን 2006 በዋሇው ችልት 

የዱሊ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሏሮ ወሇቡ ምዴብ ችልት በመ/ቁ/ 00670 

በ18/02/2006 ዒ/ም የሰጠው ፌርዴ በመሻር የሰጠው ፌርዴ፤ የዯ/ብ/ብ/ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/63836 በ20/06/2007 ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ፣ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ/ 64413 በ18/09/2007 ዒ/ም 

የሰጠው ውሳኔ ተሸሮአሌ፡፡  

2. በይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ቁጥር 1303 ሊይ ያሇውን ይዞታና ቤት የአመሌካቾች 

ሞግዚት ወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ የግሌ ቤትና ይዞታ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. የዱሊ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 00670 በ18/02/2006 ዒ.ም የሰጠው 

ፌርዴ ጸንቷሌ፡፡  

4. በዚህ ፌ/ቤት የተዯረገው ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡  

   መዝገቡ ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ተ  
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የሰ/መ/ቁ.108638 

                                              ግንቦት 22 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                 ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                       ሙስጠፊ አህመዴ 

                       ተፇሪ ገብሩ 

                       ሸምሱ ሲርጋጋ 

                       አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡-አቶ መህቡብ ከዴር   -ጠበቃ ሂሩት ሂሊይ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ  -ነ/ፇጅ መብራቱ ግርማይ ቀረቡ 

                  መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች 

በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ክሳቸውን ውዴቅ በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ በመዝገብ ቁጥር 

209236 በ12/07/2006 ዒ.ም. የሰጠው እና በይግባኝ ሰሚው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 150986 በ05/02/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 

አመሌካች በ02/01/2006 ዒ.ም. አዘጋጅተው ያቀረቡት ክስ አጭር ይዘት በአራዲ ክፌሇ ከተማ 

በወረዲ 2 የሚገኝ ቁጥሩ 507 የሆነውን የንግዴ ቤት ከ18/12/2004 ዒ.ም. ጀምሮ ከተጠሪ 

ተከራይተው ሲገሇገለበት ከቆዩ በኃሊ የውለ ዘመን ሲጠናቀቅ ውለን ሇማዯስ አመሌካች 

በ17/12/2005 ዒ.ም. ብር 246.00 የቴምብር ቀረጥ፣እንዱሁም እስከ ጥቅምት ወር 2006 ዒ.ም. 

ዴረስ ያሇውን የሁሇት ወር ኪራይ የከፇለ መሆኑን፣በዚህ ሁኔታ ተጠሪ ውለን አራዝሞ ኪራይ 

ከተቀበሊቸው በኃሊ በ28/12/2005 ዒ.ም.በተጻፇ ዯብዲቤ ውለን ከ30/12/2005 ዒ.ም. ጀምሮ 

እንዲቋረጠ የገሇጸሊቸው መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ ተጠሪ የውሌ ማዯሻ እና የወዯፉቱን ኪራይ 

ከተቀበሇ በኃሊ የፇጸመው የውሌ ማቋረጥ ተግባር ተገቢ አይዯሇም ተብል ውሌ እንዱቀጥሌ 

ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት የተጠየቀበት ሲሆን ተጠሪው በበኩለ በ18/03/2006 ዒ.ም. በሰጠው 
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መሌስ በ18/12/2004 ዒ.ም. የተዯረገው የኪራይ ውሌ የሚቆየው ሇአንዴ ዒመት ብቻ 

መሆኑን፣ውለ ከዚህ በኃሊ ሊሇው ጊዜ የታዯሰ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ አሇመኖሩን፣ የውለ 

ዘመን ሲጠናቀቅ ተጠሪው ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውለን ሇማቋረጥ የሚችሌ መሆኑን፣የቴምብር 

ቀረጥ የተከፇሇውም ውለን ሇማራዘም ታስቦ ነው የሚያሰኝ አሇመሆኑን እና አመሌካች የቤቱን 

ኪራይ የከፇለት በራሳቸው አነሳሽነት በመሆኑ የኪራዩ መከፇሌ የውለን መታዯስ የሚያረጋግጥ 

አሇመሆኑን ገሌጾ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም ክሱን ከሰማ በኃሊ የግራ ቀኙን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ 

የመጀመሪያው ውሌ የጊዜ ቆይታ የተጠናቀቀ መሆኑን፣ውለ የታዯሰ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ 

አሇመኖሩን፣የውለ ዘመን ካበቃ በኃሊ የሁሇት ወር ኪራይ ተከፌል መገኘቱም  ውለ ሊሌተወሰነ 

ጊዜ እንዯተዯረገ የሚያስቆጥር መሆኑን እና ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገን ውሌ ዯግሞ በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 2966 በተመሇከተው መሰረት አከራዩ ማስጠንቀቀቂያ በመስጠት ማቋረጥ የሚችሌ 

መሆኑን ገሌጾ የኪራይ ውለ እንዱቀጥሌ እንዱወሰን የቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ የኪራይ ውሌ ማዯሻ ቅጽ 

ተሞሌቶ የቴምብር ቀረጥ ክፌያ ከተፇጸመ በኃሊ ጥፊት ተፇጽሟሌ ሳይባሌ ቀዯም ብል የነበረው 

የኪራይ ውሌ እንዱታዯስ አመሌካች ካቀረቡት ክስ አንጻር የስር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን በአግባቡ 

ያስተናገደ መሆን አሇመሆኑን ተጠሪው ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር 

እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ 

ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ክርክሩ የተስተናገዯበትን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት መዝገብ በማስቀረብ ጭምር አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇጉዲዩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርመረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት በ18/12/2004 ዒ.ም. ሇአንዴ ዒመት ተዯርጎ የነበረው የኪራይ ውሌ የቆይታ ጊዜ 

ያሇቀ መሆኑ ያሊከራከረ ሲሆን አመሌካች ውለ ሇተጨማሪ አንዴ ዒመት ታዴሷሌ በማሇት 

ቢከራከሩም ውለ በዚህ አግባብ የታዯሰ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ ስሇመኖሩ የመዝገቡ ግሌባጭ 

አያመሇክትም።ተጠሪው በ28/12/2005 ዒ.ም. ሇአመሌካች በጻፇው የውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤ ሊይ 

ውለን ማቋረጡን ከመግሇጽ በቀር ውለን ያቋረጠበትን ምክንያት አሌገሇጸም።ተጠሪው በስር 

ፌርዴ ቤት በሰጠው የጽሁፌ መሌስ የውለ ዘመን ሲያሌቅ ውለን የማቋረጥ መብት አሇን 

በማሇት የተከራከረ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው የውለ ዘመን 

ካበቃ በኃሊ የሁሇት ወር ኪራይ ተከፌል መገኘቱ ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረገ የሚያስቆጥር 

መሆኑን እና ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገን ውሌ ዯግሞ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2966 መሰረት 

አከራዩ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማቋረጥ የሚቻሌ መሆኑን በመግሇጽ ነው።ተጠሪው በሰበር ዯረጃ 

በሰጠው መሌስ የውለን አንቀጽ 10 (2) እና (4) ዴንጋጌዎች ጠቅሶ የተከራከረ ሲሆን እነዚህ 
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ዴንጋጌዎችም የውለ ዘመን ሲያሌቅ ውለ የሚቋረጥ መሆኑን እና የውለ ዘመን ያሊሇቀ በሆነ 

ጊዜ ዯግሞ አንዯኛው ወገን በሚሰጠው ማስጠንቀቂያ ውለ ሉቋረጥ የሚችሌ መሆኑን 

የሚያመሇክቱ ናቸው። 

በመሰረቱ ቤቱ በኪራይ የተሰጠው ሇንግዴ ዒሊማ ሲሆን ከተጠሪ ዴርጅት ስሌጣንና ተግባር 

መካከሌ አንደ በይዞታው ስር የሚገኙትን የመንግስት ቤቶች ማከራየት እና ኪራይ መሰብሰብ 

ስሇመሆኑ ኤጀንሲውን ሇማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀጽ 6 (1) ስር 

ተመሌክቷሌ።ይህም ውለን ሇማቋረጥ የሚያስችለ ያሌተጠበቁ ምክንያቶች ካሌተከሰቱ እና 

በተሇይ ዯግሞ ውለን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ በተከራይ ወገን በኩሌ ጥፊት ተፇጽሟሌ ካሌተባሇ 

በቀር በተጠሪው ዴርጅት እና በተከራዮች መካከሌ የሚዯረጉ ውልች በየዒመቱ እየታዯሱ ረዘም 

ሊሇ ጊዜ የሚቆዩ መሆኑን መገንዘብ የሚያስችሌ ነው።በመሆኑም በውለ ውስጥ የተመሇከቱት 

ከሊይ የተጠቀሱት የውሌ ማቋረጫ ዴንጋጌዎች፣እንዱሁም ተጠሪው በሔግ ያሇው የመዋዋሌ 

መብትና ነጻነት ሇኤጀንሲው በሔግ ከተሰጠው ስሌጣን እና ተግባር አንጻር በማናቸውም ሁኔታ 

ቢሆን የውለ ዘመን ሲያሌቅ ያሇማስጠንቀቂያ፣እንዱሁም የውለ ዘመን ያሊሇቀ በሆነ ጊዜ ዯግሞ 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሇተጠሪው ያሇተገቢ እና ሔጋዊ ምክንያት የኪራይ ውልችን ሇማቋረጥ 

መብት እንዯሚሰጡት ተዯርገው ሉተረጎሙ የሚገባቸው አይዯለም።በመሆኑም ተጠሪው በዚህ 

ረገዴ ያቀረበው መከራከሪያ በስር ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው በአግባቡ ነው ሇማሇት 

የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም። 

በላሊ በኩሌ ተጠሪው ሇዚህ ሰበር ችልት በሰጠው መሌስ ሊይ አመሌካች የንግዴ ዴርጅቱን 

የገዙት አቶ ዴራር ገዛኢ ከተባለ ኤርትራዊ ዜጋ መሆኑን እና ውለም እንዱቋረጥ የተዯረገው 

አመሌካች የንግዴ ዴርጅቱን ካሌተፇቀዯሇት ግሇሰብ የገዙት በመሆኑ ነው በማሇት 

ተከራክሯሌ።ይሁን እንጂ ተጠሪው ይህንን የክርክር ነጥብ በስር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በጽሁፌ 

መሌሱም ሆነ ክሱ በተሰማበት ጊዜ አንስቶ ያሌተከራከረበት መሆኑን ቀርቦ ከተያያዘው የስር 

መዝገብ ተገንዝበናሌ።በስር ፌርዴ ቤት ያሌተነሳ እና ሇውሳኔው መሰረት ያሌተዯረገ ክርክር ዯግሞ 

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 329 (1) መሰረት አሁን በሰበር ዯረጃ ሉስተናገዴ 

የሚችሌበት ስነ ስርዒታዊ አግባብ የሇም። 

ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ተጠሪው ውለን ስሊቋረጠበት ምክንያት በውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤው ሊይ 

የገሇጸው ነገር ባይኖርም በስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውለን ያቋረጠው ቤቱን ስሇፇሇገው 

እንዯሆነ በመግሇጽ የተከራከረ መሆኑን የስር መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡ይሁን እንጂ ተጠሪው 

በመዯበኛ ሁኔታ  የንግዴ ቤቶችን የሚያስተዲዴረው ሇሶስተኛ ወገን በኪራይ እየሰጠ እንዯመሆኑ 

መጠን ውለን ያቋረጠው በርግጥም ቤቱን ሇላሊ ተገቢ እና ሔጋዊ ምክንያት ፇሌጎት ከሆነ 
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ይህንኑ ምክንያት  ጠቅሶ መከራከር የሚጠበቅበት ሆኖ ሳሇ በዯፇናው ውለን ያቋረጥኩት ቤቱን 

ስሇፇሇግሁት ነው ከማሇት በቀር የፇሇገው ሇምን ዒሊማ እንዯሆነ በግሌጽ ያቀረበው ክርክር 

የሇም።ውለን ያቋረጥኩት ቤቱን ስሇፇሇግሁት ነው የሚሇውን የክርክር ነጥብ በዚህ ሰበር ዯረጃ 

በሰጠው መሌስ ውስጥም አሊካተተም።በመሆኑም ተጠሪው ውለን ያቋረጠው ቤቱን ሇማስሇቀቅ 

የሚያስችሌ ተገቢ እና ሔጋዊ ምክንያት ኖሮት ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም። 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

እና ሉታረም የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 209236 በ12/07/2006 

ዒ.ም. ተሰጥቶ በይግባኝ ሰሚው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

150986 በ05/02/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 348 (1) መሰረት  ተሽሯሌ። 

2. ተጠሪው ከአመሌካቹ ጋር የነበረውን የኪራይ ውሌ ያቋረጠው በአግባቡ አይዯሇም 

በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. እንዱያውቁት የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡ 

4. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቶቷሌ፡፡                                     

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 116961 

                                          ሏምላ 19 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                            ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ  

                                   ሙስጠፊ አህመዴ 

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   ሸምሱ ሲርጋጋ  

                                   አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች - ወ/ሮ አስቴር አርአያ     

ተጠሪ - ወ/ሮ አወጣሽ መሏሪ - ጠበቃ ሏየልም በቀሇ  

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው የአሁን አመሌካች ሰኔ 9 ቀን 2006 ዒ.ም 

በተፃፇ አቤቱታ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ 

የክሱ ይዘት፡- ባሊቸው የጥብቅና ሙያ ተከሳሽ ከባሇቤታቸው ከአቶ ወርቁ ወ/ማርቆስ ጋር 

የነበረባቸውን የፌች ክርክር እና የንብረት ክፌፌሌ ጉዲይ እንዱከታተለሊቸው በመፇሇግ ታህሳስ 

19 ቀን 1999 ዒ.ም በተዯረገ የጥብቅና አገሌግልት ውሌ በንብረት ክፌፌለ ተከሳሽ ከሚዯርሳቸው 

ዴርሻ 10% (አስር በመቶ) ሇመክፇሌ ተስማምተው ስራውን በመጀመር የፌች ውሳኔ በማሰጠት፤ 

የንብረት ክፌፌሌ አቤቱታ በማቅርብ እና በአፇፃፀም ጉዲዩ እስከ ፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት 

ሁሇት ጊዜ ዯርሶ ሲመሇስ ተከታትሇው የተከሳሽን መብት ሇማስከበር ከ8 ዒመት በሊይ ስራውን 

በአግባቡ በመስራት ግዳታቸውን እንዯተወጡ፤ ተከሳሽ መጋቢት 25/2006 ዒ.ም ባዯረጉት የዕርቅ 

ስምምነት ዴርሻቸውን ብር 11,000,000.00 (አስራ አንዴ ሚሉዮን) በመቀበሌ ክርክሮችን በሙለ 

እንዲቌረጡ፤ ከዚህ በኋሊ ግራ ቀኙ ባሊቸው የአገሌግልት ውሌ ስምምነት መሰረት ክፌያ 

እንዱፇፅሙ እና መዝገቦችን እንዱረከቡ ቢጠየቁም ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ በውለ መሰረት ካገኙት 

ገንዘብ አስር በመቶ ብር 1,100,000.00 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሺህ) ከነወሇደ እንዱከፌለ 

እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

ተጠሪ በሰጡት መሌስ ከከሳሽ ጋር የጥብቅና አገሌግልት ውሌ እንዯነበራቸው፤ በውለ 

እንዯተመሇከተውና በክሱም እንዲሌካደት ብር 65,000.00 (ስዴሳ አምስት ሺህ) የወሰደ በመሆኑ 

ይህን ሳይቀንሱ የጠየቁት ክፌያ አግባብነት እንዯላሇው፤ እንዱሁም ከሳሽ በገቡት  ግዳታ 

መሰረት ባሇመወጣታቸው ጉዲዩ ረጅም ጊዜ ስሇተጓተተና በአግባቡ እንዱከታተለ ሲጠየቁም 

ግዳታዬን ተወጥቻሇሁ በማሇት ድክመንቶችን ጥሇው በመሄዲቸው ላሊ ጠበቃ በመቅጠር ክርክር 

የቀጠለ መሆኑን፤ ከዚያ በኋሊ ብር 11,000,000.00 (አስራ አንዴ ሚሉዮን) በመውሰዴ ጉዲዩን 
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በዕርቅ እንዯጨረሱት፤ ተከሳሽም ከሳሽ በውለ መሰረት ጉዲዩን ሳይጨርሱ ቢያቌርጡም 

እስከሰሩበት ጊዜ ሉከፇሊቸው የሚገባ መሆኑን በማመን ከሳሽ ብር 800,000.00 (ስምንት መቶ 

ሺህ) ጠይቀው በመጨረሻ ብር 750,000.00 (ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ) ሇመክፇሌ በመስማማት 

ወዯ ኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሌዯታ ቅርንጫፌ በመሄዴ ተከሳሽ ቁጥሩ 1000043340011 ከሆነ 

የቁጠባ ሂሳባቸው ሚያዝያ 16 ቀን 2006 ዒ.ም ብር 750,000.00 (ሰባት መቶ ሃምስ ሺህ) ወጪ 

አዴርገው ከሳሽ በዚያው ባንክ ሂሳብ እንዱከፌቱ ተዯርጎ ብር 600,000.00 (ስዴስት መቶ ሺህ) 

ወዯ ሂሳባቸው እንዱተሊሇፇሊቸው የተዯረገ ሲሆን ቀሪውን ብር 150,000.00 (አንዴ መቶ ሃምሳ 

ሺህ) በእጃቸው እንዯተሰጡ፤ በዚህ መሌኩ ተከፌሎቸው እያሇ ከሳሽ አሌተከፇሇኝም በማሇት 

የጠየቁት አግባብነት እንዯላሇው፤ በውለ መሰረት ከተከሳሽ ዴርሻ 10% (አስር በመቶ) ሇከሳሽ 

ሉከፇሌ የሚገባው ጉዲዩን ተከታትሇው አስጨርሰው ንብረት ሲያስረክቡ ብቻ እንዯሆነ በመግሇፅ 

ከሳሽ በአጠቃሊይ ብር 815,000.00 (ስምንት መቶ አስራ አምስት ሺህ) የተቀበለ በመሆኑ እና 

ቀሪውም ሉከፇሊቸው የማይገባ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተከሳሽ ብር 65,000.00 (ስዴሳ አምስት 

ሺህ) አስቀዴመው የከፇለ መሆኑን ሇማስረዲት ያቀረቧቸው ምስክር ተከሳሽ ገንዘቡን ሇከሳሽ 

ከፌያሇሁ በማሇት በስሌክ ሲነጋገሩ መስማታቸውን ከሚገሌፁ በቀር ስሇመክፇሊቸው ላሊ ማስረጃ 

ስሊሊቀረቡ ተከሳሽ ከሚጠበቅባቸው ክፌያ ውስጥ ብር 65,000.00 (ስዴሳ አምስት ሺህ) 

እንዱከፌለ፤ በባንክ ቀርበው ክፌያ መፇፀሙን በተመሇከተ የቀረበውን ክርክር ሇማጣራት ፌርዴ 

ቤቱ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሌዯታ ቅርንጫፌ ስሇጉዲዩ ማብራሪያ እንዱሰጥ ጠይቆ ባንኩ በቁጥር 

ሌዯ/ዲአ/026/1/15 በቀን 18/5/2007 ዒ.ም በሠጠው ምሊሽ ተከሳሽ ሚያዝያ 16 ቀን 2006 ዒ.ም 

ብር 750,000.00 (ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ) ከሂሳባቸው እዲወጡ እና በዕሇቱም በከሳሽ ስም ሂሳብ 

ተከፌቶ ብር 600,000.00 (ስዴስት መቶ ሺህ) ወዯ ሂሳባቸው ገቢ እንዯተዯረገ መግሇፁን፤ ይህም 

የተከሳሽን ክርክር የሚያጠናክር አስረጅ ሆኖ መገኘቱን፤ ከዚህም ላሊ ገንዘቡ በከሳሽ ሂሳብ ገቢ 

መዯረጉን እና ቀሪው ገንዘብ በእጃቸው የተሰጣቸው መሆኑን ያውቃለ ተብሇው በእሇቱ የገንዘብ 

ሌውውጡን የሰሩት የባንክ ባሇሙያ አቶ ዯረጀ ካሳ ቀርበው በሚያዝያ ወር 2006 ዒ.ም ተከሳሽ 

በባንኩ ቀርበው ብር 750,000.00 (ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ) ከሂሳባቸው አውጥተው ብር 

600,000.00 (ስዴስት መቶ ሺህ) በዕሇቱ ወዯተከፇተው የከሳሽ ሂሳብ ገቢ እንዯተዯረገና ብር 

150,000.00 (መቶ ሃምሳ ሺህ) በጥሬ ገንዘብ ሇከሳሽ የተሠጠ መሆኑን እንዯሚያውቁ 

መመስከራቸውን፤ ስሇሆነም ባንኩ በሰጠው መግሇጫ እና ሂሳቡን የሰሩት ባሇሙያ ከሰጡት 

የምስክርነት ቃሌ ተከሳሽ በአጠቃሊይ ብር 750,000.00 (ሰባት መቶ ሃምስ ሺህ) የከፇለ መሆኑ 

በመረጋገጡ ይኸው ገንዘብ ከሳሽ ከጠየቁት ክፌያ ሉቀነስ እንዯሚገባ፤ በላሊ በኩሌ ከሳሽ ጉዲዩን 

ተከታትሇው ያሊስጨረሱ በመሆኑ ቀሪው ክፌያ ሉከፇሊቸው እንዯማይገባ ተከሳሽ ቢከራከሩም 

ፌርዴ ቤቱ ክርክር የተዯረገባቸውን መዝገቦች በትዕዛዝ አስቀርቦ እንዯተመሇከተው ከሳሽ 
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በየቀጠሮው ይከራከሩ እንዯነበር እና ከሳሽ ውለን ከፇረሙበት 1999ዒ.ም ጀምሮ እስከ 2006 

ዒ.ም ዴረስ ሇ 7 ዒመታት ተከሳሽን በመወከሌ የተከራከሩ መሆኑ ስሇተረጋገጠ ተከሳሽ በውለ 

መሰረት አገሌግልት አሌሰጡኝም በማሇት የሚያቀርቡት መከራከሪያ ተቀባይነት እንዯላሇው፤ 

ስሇሆነም ቀሪውን ክፌያ ብር 285,000.00 (ሁሇት መቶ ሰማንያ አምስት ሺህ) ሉከፌለ ይገባሌ 

ብሎሌ፡፡ በአጠቃሊይ ተከሳሽ ብር 285,000.00 + ብር 65,000.00 = ብር 350,000.00 (ሶስት 

መቶ ሃምሳ ሺህ) ተከፌል እስኪጠናቀቅ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ እንዱከፌለ፤ ወጪና 

ኪሳራ የየራሳቸውን እንዱቻቻለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኙ የቀረበሇት 

የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተጠሪ 

ሇአመሌካች ብር 750.000.00 (ሰባት መቶ ሃምስ ሺህ) ስሇመክፇሊቸው በፌ/ብ/ህ/ቁ/2472(2) እና 

(3) በተዯነገገው መሰረት ሉቀርብ በሚገባው ማስረጃ ማሇትም ዯረሰኝ ወይም የሰነዴ ማስረጃ 

አቅርበው ሳያረጋገጡ ይኸው ገንዘብ መከፇለ ተረጋግጧሌ ተብል መወሰኑ ስህተት በመሆኑ 

ታርሞ ገንዘቡን ከነወሇደ እንዱከፌለ እንዱወሰን፤ እንዱሁም የወጪና ኪሳራ ዝርዝር የማቅረብ 

መብቴ ሉጠበቅ ሲገባ ይቻቻለ ተብል የተሰጠው ውሳኔ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህጉን ዴንጋጌ የሚቃረን 

በመሆኑ ዝርዝር የማቅረብ መብቴ ተጠብቆ ይወሰንሌኝ ብሇዋሌ፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብና ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት የተዯረገ ሲሆን 

ተጠሪ በሰጡት መሌስ አመሌካች ቀዯም ሲሌ የተከፇሊቸውን ብር 750.000.00 (ሰባት መቶ 

ሃምስ ሺህ) ሙያዊ ኃሊፉነታቸውን ወዯ ጎን በመተው ሇሁሇተኛ ጊዜ እንዱከፇሊቸው ክስ 

ማቅረባቸው የሚያሳዝን እና የሙያውን ክብር የሚያዋርዴ በመሆኑ፤ ወጪና ኪሳራን በተመሇከተ 

ያቀረቡት ጥያቄም እንዯነገሩ ሁኔታ ሇመወሰን ፌርዴ ቤቱ ሙለ ስሌጣን ያሇው በመሆኑና 

በጉዲዩም ረችና ተረቺ ባሇመኖሩ ይኸው ግምት ውስጥ ገብቶ ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ ተብል 

መወሰኑ ምንም ስህተት ስሊሌተፇፀመበት ቅሬታው ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም 

ክርክራቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡    

ከሊይ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ እና በሰበር የተዯረገውን ክርክር ሲሆን ክርክሩን ቅሬታ 

ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ዴንጋጌ ጋር በማያያዝ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነው የአመሌካች መሰረታዊ ክርክር ብር 750.000.00 (ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ) 

ስሇመከፇለ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ባሌቀረበበት መከፇለ ተረጋግጧሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤት 

መወሰኑን የሚመሇከት ነው፡፡ በመሰረቱ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መሠረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት ያሇበትን የመጨረሻ ውሣኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ስሌጣን እንዲሇው 

በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እንዱሁም በፋዳራለ ፌርዴ ፌ/ቤቶች 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ ነገር ግን የሰበር ችልቱ የግራ 

ቀኝ ማስረጃዎችን ጥንካሬ በመመዘንና በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥ የቀረበው አቤቱታ  
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መሠረታዊ የህግ ስህተት ሇማረም ከሊይ በተጠቀሱት ህጎች ሇችልቱ የተሰጠውን ስሌጣንና 

ኃሊፉነት የተከተሇ ባሇመሆኑ የምንቀበሇው አይሆንም፡፡  

በላሊም በኩሌ አመሌካች ገንዘቡ ስሇመከፇለ በፌ/ብ/ህ/ቁ/2472(2) እና (3) በተዯነገገው መሰረት 

ሉረጋገጥ እንዯሚገባ የተከራከሩ ሲሆን ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው የጥብቅና አገሌግልት ውሌ 

እንጂ የብዴር ውሌ ባሇመሆኑና የፌ/ብ/ህ/ቁ 2472 ከብዴር ውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ከተከፇሇ 

ገንዘብ ጋር በተያያዘ ተፇፃሚ የሚሆንበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ ይኸው ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁ 

64397 እና ላልችም ተመሳሳይ መዛግብት የሠጠው አስገዲጅ ትርጉም ሇተያዘውም ጉዲይ 

ተፇፃሚነት እንዯሚኖረው ከአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2 ዴንጋጌ መረዲት ስሇሚቻሌ በዚህም 

ረገዴ የቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በአጠቃሊይ ፌሬ ነገሩን ሇማጣራት እና ማስረጃ ሇመመዘን በህግ ስሌጣኑ የተሰጣቸው የስር ፌርዴ 

ቤቶች ዲኝነት ከተጠየቀበት ገንዘብ ውስጥ ብር 750.000.00 (ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ) ሇአመሌካች 

አስቀዴሞ ስሇመከፇለ በማስረጃ በማረጋገጥ ውሳኔ ሊይ መዴረሳቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ አግባብነት 

እና ተቀባይነት ባሇው ማስረጃ የተረጋገጠው ገንዘቡ አስቀዴሞ መከፇለ ከሆነ ዯግሞ ይኸው 

ገንዘብ አመሌካች ከጠየቁት ክፌያ ሉቀነስ እንዯሚገባ በመወሰኑ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ 

የሚያሰኝ አይሆንም፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ በማሇት ያሳሇፇው ውሳኔም የስነ ስርዒት ህጉን የተከተሇ 

አይዯሇም በሚሌ ውሳኔው እንዱታረም ቅሬታ ቀርቧሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 462 እንዯተዯነገገው 

በክርክር ምክንያት የወጣን ወጭና ኪሣራ ማን እንዯሚከፌሌና ምን ያህሌ እንዯሚከፌሌ ፌ/ቤቱ 

በመሰሇው ሉወስን እንዱችሌ ፌቅዴ ስሌጣን ተሰጥቶታሌ ፡፡ ፌርዴ ቤቱ በህጉ የተሰጠውን ፌቅዴ 

ስሌጣን ተጠቅሞ ሲወስን ከግምት ውስጥ ሉገቡ የሚገባቸውን ጉዲዩች ሁለ ተመሌክቶና 

አረጋግጦ ሉወስን እንዯሚገባ በህጉ ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች እንዱከፇሊቸው 

ከጠየቁት ገንዘብ ከፉለን አስቀዴመው ስሇወሰደ በሙለ ሉከፇሊቸው እንዯማይገባ፤ በአንፃሩ 

ተጠሪ ብር 350,000.00 (ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ) ከነወሇደ እንዱከፌለ በመወሰኑ ባሇዕዲ 

መሆናቸውን፤ አመሌካች በራሳቸው ተጠሪ ዯግሞ በጠበቃ ተወክሇው መከራከራቸውን እና የነገሩን 

አጠቃሊይ ሁኔታ በማየት ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ ተብል መወሰኑ የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች ያሳሇፈት ውሳኔ እና ትዕዛዝ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ባሇመሆኑ 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ/ 153169 ሰኔ 12 ቀን 2007 ዒ.ም 

ያሳሇፇው ውሳኔና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 116173 ሏምላ 

27/2008 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በተጠሪ ቤት ሊይ በዚህ ፌርዴ ቤት የካቲት 16 ቀን 2008 ዒ.ም የተሊሇፇው የእግዴ 

ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው ሁለ ይፃፌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ስሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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የሰ/መ/ቁ 114553 

ሏምላ 29ቀን 2008 ዒ.ም 

                          ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                                 ዒሉ መሏመዴ  

                                 ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 እንዲሻው አዲነ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አቶ ኤሌያስ ስሜ ተሰማ ………….   አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዘነበች ተመስገን ጫካ…………..   አሌቀረቡም 

መዝገቡ የተቀጠረው መርምሮ ፌርዴ ሇመስጠት ነው፡፡ በመሆኑም ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 

198148 በቀን 08/09/2005 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ያቀረብኩትን የፋዯራለ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 140263 በቀን መጋቢት 15/2007 ዒ.ም ያፀናው በመሆኑ መሠታዊ ስህተት 

ያሇበት በመሆኑ ይታረምሌኝ በማሇታቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የብዴር ውሌን የሚመሇከት ነው በስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩት ተጠሪ ሲሆኑ ተጠሪ 

ተከሳሽ ነበሩ፡፡  የክሱ ይዘት ጥቅምት 28/2004 ዒ.ም በተዯረገ የብዴር ውሌ አመሌካች ነሏሴ 

30/2004 ዒ.ም ሇመመሇስ ብር 200,000 ተበዴረው ወስዯው ሉመሌሱ አሌቻለም ስሇዚሀ 

ዋናውን ገንዘብ፣ ወሇዴ፣ ወጪና ኪሳራ እንዱከፌለኝ የሚሌ ሲሆን አመሌካች በሰጡት መሌስ 

ከተጠሪ ጋር ገንዘብ ሉያስበዴር የሚችሌ ትውውቅ የሇንም አመሌካች በመ/ቁ 198149 በተጠሪ 

ባሇቤት ክስ የቀረበባት ወ/ሮ መስከረም አሰግዴ ሰፉ ቦታ ገዝተን አርት ጋሇሪ መስራት 

በመፇሇጋችን በኮሚሽን ሠራተኞች አማካኝነት በተጠሪ ባሇቤት አቶ ዯጁ አበራ ስም የተመዘገበውን 

በብር 700000 ሇመግዛት ተስማምተን በተፇራረምነው የቤት ሽያጭ ውሌ ሊይ ግን ብር 400000 

በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን ቤት የተገዛው ብር 500000 ቢሆንም በውሌና ማስረጃ 

በተዯረገው የሽያጭ ውሌ የተጻፇው ብር 300000 ሲሆን ከዚህ በኋሊ የከረረ ፀብ ውስጥ ነን 
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ውልቹ በአንዴ ኮምፒውተር መጻፊቸው ሙለ ፉርማዬ በሰነዴ ሊይ ያሇው አይዯሇም፡ ብፇርም 

ኖሮ ሙለ ስሜን ከጏን እጽፌ ነበር አጭር ፉርማዬን ሇማስመሰሌ የተሞከረ ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ 

ማጣራት ይችሊሌ ስሇሆነም ክሱ በሀሰት የቀረበብኝ በመሆኑ ኪሳራ ተከፌል በነፃ ሌሰናበት 

ብሇዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ የአመሌካች ፉርማ በፋዯራሌ ፖሉስ ፍረንሲክ ምርመራ መምሪያ እንዱጣራ 

ተዯርጏ ምስክሮችን ሠምቷሌ፡፡ በአመሌካች በብዴር ውለ ሉገዯደ የሚችለት የብዴር ውለን 

ከፇፀሙ ነው፡፡ በጽሁፌ የተዯረገውን የብዴር ውሌ በሰው ማስረጃ ማስተባበሌ አይቻሌም፡፡ 

አመሌካች የብዴር ውለን አሌፇፀምኩም የሚለት ፉርማውን በመካዴ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ 

ፉርማው እንዱመረመር አዞ በአመሌካች የተፇረመ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም በተጠሪና 

በአመሌካች መካከሌ የብዴር ውሌ መዯረጉን የሚያረጋግጥ ሲሆን በውለ ሊይ ያለ ምስክሮቹም 

የብዴር ውለ መዯረጉን አረጋግጠዋሌ፡፡ ስሇሆነም ክስ የቀረበበትን ገንዘብ የመክፇሌ ኃሊፉነት 

አሇበት በማሇት ብር 200000 ከነሏሴ 30 ቀን 2004 ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ እንዱሁም 

ወጪና ኪሳራ ብር 4850 ሇቴምብርና ቀረጥ ብር 10 ሇጥብቅና አገሌግልት ብር 15,000 

እንዱከፌሌ ብሎሌ፡፡ 

አመሌካች በዚሀ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ያቀረቡትን ይግባኝ የተመሇከተው የፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት አስቀርቦ ከመረመረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

የቀረበው ይህንን በመቃወም መሠረታዊ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት ሲሆን ይዘቱም ሙለ 

ፉርማዬ በሰነደ ሊይ ያሇው አይዯሇም፡፡ አጭር ፉርማ ስፇርም ስሜን ከጏን አሌጽፌም ስሇዚሀ 

አጭር ፉርማዬን ሇማስመሰሌ የተዯረገ ጥረት መኖሩን ሠነደ ያስረዲሌ በፌ/ሔ/ቁ 1728/1/ ፉርማ 

በውለ ተገዲጅ የሆነ ሰው እጅ መጻፌ እንዲሇበት የተዯነገገ በመሆኑና የሠነዴ ምርመራ ውጤትም 

የመጨረሻ ማስረጃ ባሇመሆኑ ባሌተሟሊ ፉርማ የተወሰነ በመሆኑ መሠረታዊ ስህተት 

የተፇፀመበት ነው፡፡ በሠነደ ተዒማኒነት ሊይ የተነሱትን ክርክሮች የስር ፌርዴ ቤት ሳይመረምር 

ማሇፈ የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 182/2/ መሠረት የውሌ ስምምነቱ አጠራጣሪ በሚሆንበት ጊዜ ተገዲጅ 

የሆነውን በሚጠቅም መሌኩ መታየት እንዲሇበት ከተዯነገገው አኳያ ሳይታይ የተሰጠ ውሳኔ 

በመሆኑ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ የቀረቡት ምስክሮች አመሌካችና ተጠሪ የብዴር ውለን 

አሇመፇፀማቸውን፣ አመሌካችም ከተጠሪ ገንዘብ መበዯር ዯረጃ የሚያዯርስ ግንኙነት የላሊቸው 

መሆኑን ይግባኙን የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም ከቀረበው ክርክርና ማስረጃ ውጭ ስሇጭብጥ 

አመሠራረት የተዯነገገውን መሠረት ያሊዯረገ በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ የአመሌከች ፉርማ የሇም እየተባሇ በግራ ቀኙ መካከሌ የብዴር 

ውሌ አሇ መባለንና ላልች ተያያዥ ጉዲዮችን ሇመመርመር ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በሰጡት 

መሌስ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የብዴር ውሌ እና የሽያጭ ውሌ በተመሳሳይ ቀን ተዯርጓሌ 

ምስክሮቹም አንዴ ናቸው፡፡ፌርዴ ቤቱም እነዚህኑ አስቀርቦ ሰምቷሌ፡፡ አመሌካች እኔ ስፇርም 
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ከጏኑ ስሜን እጽፊሇሁ ብሇው ክዯው ቢከራከሩም ፉርማው በፍረንሲክ ተመርምሮ ፉርማቸው 

መሆኑ ተረጋግጧሌ ፌርዴ ቤቱ በተጨማሪ በውለ ሊይ የተመሇከቱትን  ምስክሮችንም ሠምቶ 

አረጋግጧሌ፡፡ ይህንን አሊስተባበለም አመሌካች ከተጠሪ የተሻሇ እውቀት ያሊቸው ባሇሙያ ናቸው 

የውሌ ክፌለ ሳያነቡሊቸው እና ሳያረጋግጡ የሚፇርሙ አይዯለም ፉርማው የአመሌካች መሆኑ 

እስከተረጋገጠ ሙለ ፉርማ እና አጭር ፉርማዬ በማሇት ከኃሊፉነት ማምሇጥ አይችለም 

ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ይጽናሌኝ ብሇዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አንጻር አግባብነት 

ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምረነዋሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘበ የሚቻሇው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ጥቅምት 28 ቀን 2004 

ዒ.ም ተዯርጓሌ የተባሇውን የብር 200000 /ሁሇት መቶ ሺ ብር/ ብዴር ውሌ ሊይ አመሌካች 

ከተጠሪ ገንዘብ ሇማስበዯር የሚያዯርስ ትውውቅ የሇንም በውለ ሊይ የተመሇከተው ፉርማ የኔ 

አይዯሇም ሌገዯዴ አይገባም ሲለ ተጠሪ በመካከሊችን በነበረው መኖርያ ቤት ሽያጭ ውሌ 

ከአጠቃሊይ ገንዘቡ 100000 /አንዴ መቶ ሺ ብር ከፌሇውኝ/ ቀሪውን ብር 200000 /ሁሇት መቶ 

ሺ ብር/ በብዴር ውሌ ሇነሏሴ 30/2004 ዒ.ም ሇመመሇስ ተስማምተናሌ የሚሌ ነው፡፡ በአመሌካች 

እና በተጠሪ መካከሌ ውሌ አሇ ሇማሇት ከሚያስችለት ነጥቦች አንደ ዯግሞ በፌ/ሔ/ቁ 1728 

እንዯተመሇከተው በውለ ተገዲጅ የሆነው ሠው እጅ የተጻፇ ፉርማ መኖር ነው፡፡ በዚሀ ጉዲይ 

ዯግሞ ፉርማው የተካዯ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ እዚህ ሊይ ተበዲሪው በፌትሏብሓር ህግ 

ቁ. 2472/1/ መሠረት የብዴር ውለን ሇማስረዲት በቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ሊይ ያሇው ፉርማ 

የእኔ አይዯሇም በማሇት የካዯ በሆነ ጊዜ ፉርማው የተበዲሪ መሆኑን ሇማረጋገጥ ምን ዒይነት 

ማስረጃ ተቀባይነት አሇው የሚሇው በሰነዴ ሊይ ያለ ፉርማዎችን ሇማረጋገጥ /Authenticate/ 

ተቀባይነት ያሊቸው ማስረጃዎች መመሌከቱ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

በሰነዴ ሊይ ያሇ ፉርማ በተካዯ ጊዜ ፉርማውን የማረጋገጫው የመጀመሪያው መንገዴ የቴክኒክ 

ምርመራ እንዱዯረግ ማዴረግ ነው፡፡ ሆኖም ፉርማው በቴክኒክ ምርመራ የማን እንዯሆነ 

ሇማረጋገጥ ባሌተቻሇ ጊዜ ፉርማው ሲፇረም የነበሩ ምስክሮችን ቃሌ በመስማትና በላልች 

ማስረጃዎች ፉርማው የማን እንዯሆነ በመመዘን ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ ከማስረጃ ምዘና ጠቅሊሊ 

መርሆዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ፉርማውን በመካዲቸው ምክንያት 

ሇፋዯራሌ ፖሉስ ፍረንሲክ ምርመራ መምሪያ በኩሌ የቴክኒክ ምርመራ እንዱዯረግ አዞ 

የአመሌካች ፉርማ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ መሆኑን ገሌጿሌ ፌርዴ ቤቱ በአመሌካች የተፇረመ 

መሆኑ በቴክኒክ ምርመራ መረጋገጡ ሳያበቃ ሁሇተኛውን አማራጭም በመከተሌም በውለ ሊይ 
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ያለትን ምስክሮች በመስማት ፉርማው በአመሌካች የተፇረመ ስሇመሆኑ ፌሬ ነገርንና ማስረጃን 

በሚመዝንበት ወቅት አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ፉርማው አጭር እና ረጅም ሲሆን 

የሚፇጥሯቸውን ሌዩነቶች በመግሇጽ ከመከራከር ውጭ ፉርማውን የፇረመው በላሊ ህጋዊ 

ተጽፅኖ ወይም ግዳታ ምክንያቶች መሆኑን መሠረት በማዴረግ አሌተከራከረም፡፡ ፉርማ ሀሳብን 

ወይም ፇቃዴ መስጠትን የሚረጋገጥበት በመሆኑ በአመሌካች የተፇረመ መሆኑ ከተረጋገጠ 

አጭር እና ረጅም መሆኑ ዯግሞ በውጤቱ ሊይ ሌዩነት አያመጣም፡፡ በላሊው በብዴር ውለ 

ስምምነት ሊይ የመክፇያ ጊዜው ተወስኖ የተቀመጠ በመሆኑ አመሌካች በፌ/ሔ/ቁ 2482/2/ /3/ 

መሠረት የመመሇሻ ጊዜው ከማሇፈ በፉት የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት በመሆኑ አሇመክፇለ 

እስከተረጋገጠ ጊዜ ዴረስ የብዴሩን ገንዘብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡  

በአጠቃሊይ የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የብዴር ውሌ አሇ በማሇት በውለ ሊይ 

የተመሇከተውን ገንዘብ ከነወሇደ አመሌካች እንዱከፌሌ በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ መሠረታዊ 

ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ ተከታዩ ተወሰነ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 198148 በቀን 08/09/2005 እና 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 140263 መጋቢት 15 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጡት 

ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካችና ተጠሪ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

ትእዛዝ 

የስር ፌርዴ ቤት በአፇ/መ/ቁ 23365 የጀመረው አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ በ17/02/2008 

ዒ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ 

               መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

ሩ/ሇ                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ. 117036 

 ህዲር 12 ቀን 2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

         ተኸሉት ይመስሌ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

       ሰናይት አዴነው 

        ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ፀጉብርሃን ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር - አሌቀረቡም  

ተጠሪ፡- ኮልኔሌ ይትባረክ አማረ - ከጠበቃ ኃይሇስሊሴ ገ/መዴህን ጋር ቀረቡ  

    መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት አመሌካች የሽያጭ ውለን በወቅቱ ባሇመፇፀሙ በኃሊፉነት ይጠየቃሌ 

በማሇት አመሌካች የመኪና ሽያጭ ውለን ባሇመፇፀሙ ተጠሪ ሊይ የዯረሰበት ጉዲት 

ተጣርቶ እንዱቀርብ በማሇት የሰጡት ውሣኔ አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች 

መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን 

ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ /ከሳሽ/ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው የክስ 

ማመሌከቻ ነው፡፡ 

2. ከሳሽ ሇስር ፌርዴ ቤት ባቀረበው ክስ ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ፣ 

ከተከሳሽ ሁሇት ተሽከርካሪዎችን ሇመግዛት ተዋውል፣ የሁሇቱን መኪኖች ዋጋ ብር 

2,300,000 /ሁሇት ሚሉዬን ሶስት መቶ ሺህ ብር/ ገቢ አዴርጌአሇሁ፡፡ ተከሳሽ 

መኪኖቹን ውለን ከተፇራረምንበት ቀን ጀምሮ በአስራ አምስት የስራ ቀናት ማሇትም 

እስከ ነሏሴ 27 ቀን 2006 ዒ.ም ሉያስረክበኝ የውሌ ግዳታ ገብቷሌ፡፡ ከሳሽም መኪኖቹ 

ከቀረጥ ነፃ እንዱያስገባ ከሚመሇከተው አካሌ ፇቃዴ ሰጥቶኛሌ፡፡ ሆኖም ተከሳሽ በውለ 

መሠረት መኪኖቹን ያሊስረከበኝ በመሆኑ፣ ከሳሽ የከፇሌኩትን ገንዘብ እንዱከፌሌ 
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ይወሰንሌኝ፡፡ ከሳሽ ከነሏሴ 27 ቀን 2006 ዒ.ም መኪኖቹን እረከባሇው በሚሌ እምነት 

አንዴ ተሽከርካሪ በወር ብር 3000 /ሶስት ሺህ ብር/ ሁሇቱን በብር 6000 /ስዴስት ሺህ 

ብር/ አከራይቼ አገኝ የነበረውን ጥቅም ስሇቀረብኝና በዚህ ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ብር 

354,000 /ሶስት መቶ ሀምሳ አራት ሺህ ብር/ እንዱከፌሌና ዕዲው ተከፌል እስኪያሌቅ 

ዴረስ በወር ብር 6000 /ስዴስት ሺህ ብር/ እየተሰሊ ካሣ እንዱከፌሌ፤ የወሰዯውን ገንዘብ 

ወሇዴ እንዱከፌሌና፣ የገዯብ መቀጮ ብር 5000 /አምስት ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ ውሳኔ 

ይሰጥሌኝ የሚሌ ይዘት ያሇው ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

3. አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ሇከሳሽ ሁሇት መኪኖች ሇመሸጥና የመኪኖችን ዋጋ ከሳሽ 

መክፇለ የሚካዴ አይዯሇም፡፡ ተከሳሽ ሇከሳሽ መኪኖችን ሇማስረከብ የተሇያዩ ተግባራትን 

ከከሳሽ ሰራተኞች ጋር በመተባበር ሲፇጽም ቆይቷሌ፡፡ መኪኖችንም በውለ በተገሇፀው 

ጊዜ ውስጥ ሇማስረከብ ፇቃዯኛ ነበር፣ ነገር ግን በመዝገብ ቁጥር 24172 የፋዳራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ.ም በመኪኖቹ ሊይ የዕግዴ ትዕዛዝ 

ሰጥቷሌ፡፡ የዕግዴ ትዕዛዙን በመቃወም ተከሳሽ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

አቅርቤ በመዝገብ ቁጥር 157145 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን 

የዕግዴ ትዕዛዝ አፅንቶታሌ፡፡ በመሆኑም በሽያጭ ውለ መሠረት ያሌተፇፀመው ተከሳሽ 

ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት የፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ በመሆኑ ከሳሽ ሇውለ 

አሇመፇፀም ተከሳሽ ኃሊፉ እንዱሆንና ካሣ እንዱከፌሌ ሇማሇት ያቀረበው ክስ የሔግ 

መሠረት የሇውም፡፡ በሽያጭ ውለ አሇመፇፀም ብር 5000 /አምስት ሺህ ብር/ 

የሚያስቀጣ መሆኑ ከሳሽ ካሣ ይክፇሇኝ በማሇት የጠየቀው ተገቢ አይዯሇም የሚለና 

ላልች መከራከሪያዎችን በማንሳት መሌሰ ሰጥቷሌ፡፡ 

4. የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ ተከሳሽ ሇከሳሽ 

ከሰጣቸው ሁሇት መኪኖች መካከሌ የአንዯኛው መኪና የሳንሲ ቁጥር 

lzz5ewd77n847969 እና የሞተር ቁጥር 131107038497 መሆኑ ከሳሽ ባቀረበው 

የሰነዴ ማሰረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ተከሳሽ ከከሳሽ ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም በመሸጥ 

ሙለ ዋጋውን የተቀበሇበት የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የተጠቀሰውን መኪና ሀምላ 17 

ቀን 2006 ዒ.ም በተዯረገ ውሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠው መኪና መሆኑ 

ተረጋግጣሌ፡፡ ይህም ተከሳሽ ሇከሳሽ የሸጠውን አንዯኛው መኪና የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ 

ተሇይቶ የታወቀውን መኪና ሇከሳሽ በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ መብት ሳይኖረው 

የፇፀመው የሽያጭ ውሌ በመሆኑ ሇውለ አሇመፇፀምም ሆነ በከሳሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 

ተከሳሽ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በላሊ በኩሌ ተከሳሽ ብር 3000,000 /ሶስት ሚሉዬን ብር/ 

አስይዞ ዕግደን በማስነሳት መኪኖቹን ሇከሳሽ ማስረከብ እየቻሇ ይህንን ያሊዯረገ በመሆኑ 

ሇሽያጭ ውለ ኃሊፉ ነው በማሇት ከሳሽ የከፇሇውን የመኪኖቹን ዋጋ ከዘጠኝ ፏርሰንት 
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ወሇዴ ጋር እንዱመሌስ በውለ የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ ብር 5000 /አምስት ሺህ 

ብር/ እንዱከፌሌና በውለ አሇመፇፀም ምክንያት በከሳሽ ሊይ የዯረሰበት ኪሣራና /ጉዲት 

ተጣርቶ/ እንዱቀርብ በማሇት በመዝገብ ቁጥር 153576 ሰኔ 12 ቀን 2007 ዒ.ም ከፉሌ 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የአመሌካችን ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡  

5. አመሌካች ነሏሴ 5 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች 

ሇተጠሪ ከሸጣቸው ሁሇት መኪኖች አንዯኛው ቀዯም ሲሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠው 

መሆኑን በመግሇጽ ውሳኔ የሰጠው በማስረጃ ያሌተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ሊይ የተመሠረተ 

ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪም ጋር ሆነ ከአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ጋር በተዋዋሇው የመኪና 

ሽያጭ ውሌ ሊይ የመኪና የቫንሲ ቁጥርና የሞተር ቁጥር አሌጠቀሰም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

ተጠሪ የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ አንቀጽ 223፤አንቀጽ 137/1 እና አንቀጽ 256 መሠረት 

ያሊቀረበውን የሰነዴ ማስረጃ በመቀበሌ አመሌካች አንዯኛውን መኪና ሇተጠሪ ያሊስረከበው 

ቀዯም ብል መኪናውን በሽያጭ ሇላሊ ሰው ስሇሸጠው ነው በማሇት የዯረሰበት 

መዯምዯሚያ የማስረጃ አቀራረብ ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ነው፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ የሰጣቸውን ሁሇት መኪኖች ሇተጠሪ ሳያስረክብ 

የቀረው በባሌና ሚስት ክርክር መነሻ መኪኖቹ እንዲይሸጡ እንዲይሇወጡና ሇሶስተኛ ወገን 

እንዲይተሊሇፈ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ በመስጠቱና 

የዕግዴ ትዕዛዙን ሇማስነሳት አመሌካች ጥረት ቢያዯርግም ጥረቱ ውጤት አሌባ በመሆኑ 

ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ስሇገጠመው ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ የከፇሇውን ገንዘብ 

ከነወሇደ እንዱከፌሌ ውሣኔ ከሰጠ በኃሊ የሽያጭ ውለ ያሇመፇፀሙ ተጠሪ ሊይ 

ያዯረሰውን ኪሳራ አመሌካች የመሸፇን ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጠው ውሳኔ የሔግ 

መሠረት የሇውም፡፡ አመሌካች ተጠሪ ወለን ያሌፇፀመ ወገን ምንያህሌ ገንዘብ መክፇሌ 

እንዲሇበት ውሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት በውለ የተረጋገጠውን የገዯብ መቀጫ 

ማስከፇሌ ሲገባው ከገዯብ መቀጫው አሌፍ ሇተጠሪ አመሌካች ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት 

አሇበት በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

6. ተጠሪ በበኩለ ህዲር 8 ቀን 2008 ዒ.ም በተሰጠ መሌስ አመሌካች ሇተጠሪ ነሀሴ 7 ቀን 

206 ዒ.ም በተዯረገው የሽያጭ ውሌ ከሸጣቸው መኪናዎች ውስጥ የአንዯኛውን የሻንሲና 

የሞተር ቁጥር በመግሇጽ ሇገቢዎችና ጉሙሩክ ባሇስሌጣን ያሳወቀ በመሆኑ ተጠሪ 

ከገዛቸው መኪናዎች ውስጥ የአንዯኛው መኪና የሻንሲ እና የሞተር ቁጥር ተሇይቶ 

የታወቀ ነው፡፡ ሆኖም አመሌካች በተጠሪ ከሰጣቸው መኪናዎች ውስጥ ይህንን የሻንሲና 

የሞተር ቁጥሩን ሇይቶ ያሳወቀውን መኪና ቀዯም ሲም ሲሌ ሏምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም 
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በተዯረገ ውሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዴቅ የሸጠውና ይህንኑ መኪና ሇአቶግዯይ ገ/ፃዱቅ 

ሇማስረከብ የሚችሌ መሆኑን ገሌጾ የፃፇው ዯብዲቤ የአመሌካች ስራ አስኪያጅ በፇፀመው 

የማታሇሌ ወንጀሌ ክስ የቀረበበት መሆኑንና አቶግዯይ ገ/ፃዱቅ አመሌካች የሻንሲና 

የሞተር ቁጥሩ የተገሇፀውን መኪና እንዱያሰረክባቸው ከፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 153390 ክስ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ጳጉሜ 5 ቀን 2006 ዒ.ም እና 

መስከረም 12 ቀን 2007 ዒ.ም የዕግዴ ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን የሚያሳዩ ማስረጃዎች 

መኖራቸውን ያወቅነው ክሱንና የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ ሇፌርዴ ቤቱ ካቀረብን በኃሊ 

በመሆኑ ማስረጃዎቹን የስር ፌርዴ ቤት በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 256 መሠረት 

እንዴናቀርብ ፇቃዴ ጠይቀን በፌርዴ ቤቱ ፌቃዴ መሠረት ያቀረብናቸው የሰነዴ 

ማስረጃዎች በመሆናቸው አመሌካች የስር ፌርዴ ቤት ከሥነ-ሥርዒት ሔግ ውጭ 

ማስረጃ እንዯተቀበሇ በመግሇጽ ያቀረበው አቤቱታ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ ላሊውን 

መኪና በተመሇከተ አመሌካች ብር 3000,000 /ሶስት ሚሉዬን ብር/ በማስያዝ ዕግደን 

ማስነሳትና የውሌ ግዯታውን መወጣት እየቻሇ ይህንን አሊዯረገም አመሌካች ውለን 

ያሌፇፀመው በፌርዴ ቤቱ ዕግዴ ምክንያት አይዯሇም ስሇሆነም ውለን ያሌፇፀምኩት 

ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት የወሰዯውን ገንዘብ ወሇዴ ተጠሪ በውለ አሇመፇፀም 

የዯረሰበትን ኪሳራና በውለ ሊይ የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ እንዱከፌሌ የተወሰነው 

በአግባቡ ነው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ታህሳስ 14 ቀን 2008 

ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌሰ አቅርቧሌ፡፡ 

7. ይኸ ሰበር ችልት አመሌካችና ተጠሪ በቃሌ ሉከራከሩባቸው የሚገቡ ነጥቦችን ሰኔ 22 

ቀን 2008 ዒ.ም ሇይቶ ሇግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱዯርሳቸው ካዯረገና በተሇያየ ምክንያት 

የቃሌ ክርክር ሇማስማት የሰጠውን ቀነ ቀጠሮ ከተሇወጠ በኃሊ የቃሌ ክርክሩን የመጨረሻ 

ቀነ ቀጠሮ በሰጠበት ጥቅምት 24 ቀን 2009 ዒ.ም አመሌካች ወኪሌ ወይም ጠበቃ 

ባሇመቅረቡ የተጠሪን የቃሌ ክርክር ሰምቷሌ፡፡ አመሌካች ስሇ ማስረጃ አቀራረብ 

ሥርዒትና ላልች ነጥቦች የቀረበውን የሰበር ክርክር ሇማረጋገጥና ሇማገናዘብ እንዱቻሌ 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 153516 እንዱቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ 

መዝገቡን በትዕዛዙ መሠረት በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡ 

8. ከስር የክርክር አመጣጥና ግራቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 

ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ነሏሴ 7 ቀን 

2006 ዒ.ም ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው ሁሇት ገሌባጭ መኪኖች ሽያጭ መሠረት ሇተጠሪ 

የሚያስረክበው መሆኑን ገሌጾ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በፃፇው ዯብዲቤ የገሇፀውና 

ያሳወቀው የሻንሲ ቁጥር lzz5ewd77n847969 የሆነውና የሞተር ቁጥሩ 
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131107038497 የሆነውን መኪና ቀዯም ብል ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም ሇአቶ ግዯይ 

ገ/ፃዱቅ የሸጠውና ይህንኑ መኪና ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ሇማስረከብ እንዯሚችሌ ገሌጾ 

ዯብዲቤ የፃፇበት መሆኑን በአጠቃሊይ መኪናውን ሇሁሇት ሰው በመሸጥ ዋጋ የተቀበሇበት 

መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ተረጋግጧሌ፡፡ 

9. አመሌካች ተጠሪ የሻንሲ ቁጥሩና የሞተር ቁጥሩ ተሇይቶ የተገሇፀው መኪና ሇላሊ ሰው 

የተሸጠ መሆኑን ተጠሪ የፌትሏብሓር ሥን-ሥርዒት ሔግ በሚዯነግገው መሠረት የሰነዴ 

ማስረጃዎቹን አሊቀረበም በማሇት ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታና ክርክር 

ተገቢነት መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ እኛም የስር ፌርዴ ቤቶች መዝገብ 

በትዕዛዝ በማስቀረብ የስር ከሳሽ /ተጠሪ/ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የገሇፀውን መኪና 

ቀዯም ሲሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ይሸጠው መሆኑንና ይህንኑ መኪና ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ 

ሇማስረከብ የሚችሌ መሆኑን ገሌጾ ሇገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዯብዲቤ ጽፍ 

እንዯነበር የሚያሳይ የሰነዴ ማስረጃዎች ተጠሪ ክሱን ሲያቀርብ የማያውቃቸውና 

ያሊገኛቸው መሆኑን በመግሇጽ ፌርዴ ቤቱ ሰነድቹን በተጨማሪ ማስረጃነት ሇማቅረብ 

እንዱፇቅዴሇት የካቲት 12 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ጠይቋሌ፡፡ የስር ፌርዴ 

ቤት ከሳሽ /ተጠሪ/ ባቀረበው የተጨማሪ ማስረጃ የማቅረብ ጥያቄ ሊይ ተከሳሹ 

/አመሌካች/ አስተያየቱን እንዱያቀርብ የካቲት 12 ቀን 2007 ዒ.ም ትዕዛዝ ሰጥቶ 

አመሌካች የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝና አባሪውን የካቲት 16 ቀን 2007 ዒ.ም የዯረሰው 

መሆኑ በዴርጅቱ ማህተም ካረጋገጠ በኃሊ ተከሳሽ /አመሌካች/ ከሳሽ /ተጠሪ/ ባቀረበው 

የተጨማሪ ማስረጃ የማቅረብ ጥያቄ ሊይ አስተያየቱን ባሇማቅረቡ የሰነዴ ማስረጃዎች 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 256 መስፇርት የሚያሟለ መሆኑን በማረጋገጥ ማስረጃዎቹ 

እንዯቀረቡና ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዙ ሰኔ 12 ቀን 2007 ዒ.ም ብይን ከሰጠ በኃሊ 

የሰነዴ ማስረጃዎችን በመቀበሌ ሇፌርዴ በግብዒትነት የተጠቀመባቸው መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ 

10. ይኸ ሰበር ችልት በትዕዛዝ ካስቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 

153516 እንዯተረዲነው የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪን ተጨማሪ ማስረጃዎች በተጨማሪ 

ማስረጃነት ከመቀበለ በፉት አመሌካች አስተያየት የመስጠትና የመከራከር መብቱን 

ጠብቆ አመሌካች ዕዴለን ተጠቅሞ አስተያየቱን ባሇማቅረቡ ይህንኑ ምክንያቱን በግሌጽ 

በመዝገብ ሊይ በማስፇር ትዕዛዝ ሰጥቶ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ 

አመሌካች ሰነድቹ በተጨማሪ ማስረጃነት ሉቀርቡ አይገባም የሚሌበትን ምክንያት ሇሥር 

ፌርዴ ቤት ያሊቀረበውን ክርክርና አስተያየት ሇዚህ ሰበር ችልት ማቅረቡ ተገቢ ሆኖ 



230 
 

አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃ የማቅረብ ጥያቄው ሊይ 

አመሌካች አስተያየትና ክርክር የማቅረብ መብቱን መጠበቁ ብቻ ሳይሆን ከሳሽ /ተጠሪ/ 

በተጨማሪ ማስረጃነት ሇማቅረብ ጥያቄ ያቀረበባቸው የሰነዴ ማስረጃዎች 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁጥር 256 የተዯነገገውን መስፇርት የሚያሟለ ናቸው ወይስ አይዯለም 

የሚሇውን ነጥብ በአግባቡ በመመርመር ማስረጃዎቹን ሇመቀበሌ ብይን የሰጠ መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ 

11. ተጠሪ ሇስር ፌርዴ ቤት በተጨማሪ ማስረጃነት ያቀረባቸው የሰነዴ ማስረጃዎች ተጠሪ 

በአመሌካች ሊይ ክስ ሲያቀርብ ተገቢውን ትጋት በማዴረግ ሉያውቃቸውና ሉያገኛቸው 

የማይችሊቸው ማሇትም አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠው መሆኑን ገሌጾ ሇአዱስ አበባ ቃሉቲ 

ጉምሩክ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት በቁጥር TB.TP116/48/14 ነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ.ም በፃፇው 

ዯብዲቤ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የተገሇፀውን መኪና ቀዯም ሲሌ አመሌካች ሇአዱስ አበባ 

ቃሉቲ ጉምሩክ ቅርጫፌ ጽ/ቤት ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠው መሆኑን ቁጥሩ 

TB.TB1606/14 ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም በፃፇው ዯብዲቤ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩን 

የተገሇፀውን መኪና መሆኑን ይህንን መኪና ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም አመሌካች ሇአቶ 

ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠ መሆኑ ገሌፀው አቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 153390 ክስ ማቅረባቸውን በመጀመሪያ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ጰጉሜ 4 ቀን 2006 እስከ መስከረም 9 ቀን 2007 የሚቆይ የዕግዴ ትዕዛዝ መስጠቱንና 

መስከረም 9 ቀን 2007 ዒ.ም መኪናው ሇሶስተኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ የዕግዴ ትዕዛዝ 

የሰጠመሆኑን የሚያሳዩ የሰነዴ ማስረጃዎች እንዯሆኑ ተረዴተናሌ፡፡ እነዚህ በአመሌካችና 

በላሊ ሶስተኛ ወገን እጅ የነበሩ ማስረጃዎች ተጠሪ ክስ ሲያቀርብ የማያውቃቸውና 

ሉያገኛቸው የማይችሌ ማስረጃዎች በመሆናቸው በስር ፌርዴ ቤት የሰነዴ ማስረጃዎች 

በተጨማሪ ማስረጃነት እንዱቀርቡ በማዴረግ መርምሮና መዝኖ ውሳኔ የሰጠው 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 256 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሠረት በመሆኑ በዚህ አመሌካች 

ያቀረበው የሰበር አቤቱታና ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

12. አመሌካች ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም ከተጠሪ ጋር ባዯረገው የመኪና ሸያጭ ውሌ 

በአመሌካች የሸጠው የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የተገሇፀው አንዯኛው መኪና አመሌካች  

ቀዯም ብል ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሰጠው መሆኑንና 

አመሌካች መኪናውን ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሰጠ መሆኑን ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም 

በተፃፇ ዯብዲቤ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩን ጠቅሶ ሇኢትዩጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን ያሳወቀ መሆኑ የሔጉን ሥርዒት በመከተሌ ተጠሪ ባቀረባቸው ተጨማሪ 

የሰነዴ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ህጋዊ ውጤት ምንዴን ነው የሚሇውን ነጥብ 

ተመሌክተናሌ፡፡ ከሊይ በዝርዝር እንዯተገሇፀው አመሌካች ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም 
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በተዯረገ የሁሇት መኪናዎች ሽያጭ ውሌ መሠረት ሙለ ዋጋውን የተቀበሇበትና እስከ 

ነሏሴ 25 ቀን 2006 ዒ.ም ሇተጠሪ ሇማስረከብ የውሌ ግዳታ የገባበት የሞተር ቁጥሩ 

131107038497 እና የሻንሲ ቁጥሩ lzz5ewd77n847969 የሆነው መኪና አመሌካች 

ቀዯም ብል ሇላሊ ሰው የሸጠው መሆኑንም ሇገቢዎችና ጉምሩክ ጽ/ቤት ሀምላ 17 ቀን 

2006 ዒ.ም በፃፇው ዯብዲቤ ያረጋገጠው የመኪናውን ባሇሀብትነት የፌትሏብሓር ሔግ 

ቁጥር 2273 ንዐስ አንቀጽ 2 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2281 በተዯነገገው መሠረት 

ሇማስተሊሇፌ የማይችሌ መሆኑን እያወቀ የተዋዋሇው የሽያጭ ውሌ ነው፡፡ 

13. ከዚህ አንፃር ሲታይ ከሊይ ከሞተረኛ የሻንሲ ቁጥር የተገሇፀውን መኪና በተመሇከተ 

አመሌካች በሽያጭ ውለ መሰረት ያሌፇፀመው በባሌና ሚስት ክርክር ምክንያት 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ/ም የዕግዴ ትዕዛዝ 

በመስጠቱ ምክንያት ነው በማሇት አመሌካች የሚያቀርበው ክርክር በማስረጃ 

የተረጋገጡትን ኩነቶች /ፌሬ ነገሮች/ መሰረት ያዯረገ አይዯሇም አመሌካች ሇተጠሪ 

ከሸጣቸው መኪናዎች ውስጥ ሲታይ የሞተር ቁጥር የሻንሲ ቁጥር የተጠቀሰውን መኪና 

ሙለ የባሇሃብትነት መብት ሇተጠሪ ሇማስተሊሇፌ የማይቻሌበት የሶስተኛ ወገን መብትና 

ጥያቄ በመኪናው ሊይ ያሇ መሆኑን ተረጋግጧሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ባይኖር ወይም የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቶ ቢሆንም አመሌካች በሽያጭ ውለ መሰረት የመኪናውን ውሌ ባሇመብትነት 

ሉያስተሊሌፌ እንዯማይችሌና መኪናውን በቀዲሚነት ገዝቸ ዋጋ ከፌየበታሇሁ የሚሇው 

አቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦ ያሳገዯው መሆኑን ፣የአመሌካች 

ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ መኪናውን ሇላሊ ሻጭ ከሸጠ በኃሊ ያንኑ መኪና ሇተጠሪ መሸጥ 

የማታሇሌ ተግባር የፇፀመ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመወሰን ስሌጣን 

ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ ፡፡  

14 .ይህም አመሌካች የተጠሪን መብት በሚነካ ጉዴሇት ምክንያት የሞተርና የሻንሲ ቁጥር 

የተገሇፀሌን መኪና መኪናውን ከአመሌካች ቀዴሞ ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ/ም 

በተዯረገው ውሌ ከገዛው አቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ መብትና ጥያቄ ነፃ አዴርጎ ሇተጠሪ 

ሉያስረክበው እንዯማይችሌ እያወቀ የሸያጭ ውለን ከተጠሪ ጋር በመዋዋለ ምክንያት 

ውለ ፇራሽ እንዱሆን ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌዎች 

ሇመረዲት ይቻሊሌ ተጠሪ ውለን የተዋዋሇው መኪናውን ሇላሊ ሰው አመሌካች የሸጠው 

መሆኑን ሳያውቅ በመሆኑና አመሌካች የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 

የተጣሇበትን ግዳታ ያሌተወጣና ሉወጣ እንዯማይችሌ እያወቀ የፇፀመው የሽያጭ ውሌ 

በመሆኑ ተጠሪ ውለ ፇራሽ እንዱሆን ፣ ተጠሪ የተቀበሇውን የመኪናውን ዋጋ ከህጋዊ 

ወሇዴ ጋር እንዱመሇስሇትና አመሌካች መኪናውን በውለ መሰረት ባሇመፇፀሙ 
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ያዯረሰበት ኪሣራ እንዱከፌሌ ያቀረበው ጥያቄ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ 

አንቀፅ 1፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀፅ 1 የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 

2360 ንዐስ አንቀፅ 2 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎች 

መሰረት ያዯረገ ሆኖ አግኝቶታሌ ፡፡  

15 ከዚህ አንፃር አመሌካች የሞተርና የሻንሲ ቁጥር የተገሇፀውን መኪና ሙለ ባሇሀብትነት 

ሇተጠሪ ሉያስተሊሌፌ እንዯማይችሌና መኪናውን ሇላሊ ሰው አስቀዴሞ የሸጠው መሆኑን 

እያወቀ ከተጠሪ ጋር የመኪና ሽያጭ ውሌ በመዋዋሌ የመኪናውን ሙለ ዋጋ ከተቀበሇ 

በኃሊ የመኪናውን ሙለ ባሇሀብትነት ሇተጠሪ ሇማስተሊሇፌ የማይችሌ በመሆኑ 

ምክንያት የሽያጭ ውሌ ያፇረሰው በተጠሪ ጥፊት ምክንያት መሆኑን በማረጋገጥ 

አመሌካች ከተጠሪ የወሰዯውን ብር 1,150,000 ( አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃምሳ ሺ 

ብር ) ነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ፣ ውለን 

ባሇመፇፀሙ በውለ የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ ብር 5,000 (አምስት ሺ ብር )  እና 

ውለ ባሇመፇፀሙ በተጠሪ ሊይ የዯረሰበት ኪሣራ ተጣርቶ ሇአመሌካች እንዱከፌሌ 

በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሳኔ ከሊይ 

የገሇፅናቸውን ስሇ ሽያጭ ዉለ የተዯነገጉትን ሌዩ ዴንጋጌዎች ማሇትም የፌታብሓር 

ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀጽ 1 

የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2360 ንዐስ አንቀፅ 2 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 

ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት ያዯረገ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡  

16 አመሌካች ከተጠሪ ጋር ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ/ም በተዋዋሇው ውሌ የሸጠሇት ላሊውን 

አንዴ መኪና በተመሇከተ በባሌና ሚስት ክርክር መነሻ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ነሏሴ 25 ቀን 2006 ዒ/ም የዕግዴ ትዕዛዝ ባይሰጥና የዕግዴ ትዕዛዙን 

ሇማስነሳት አመሌካች በይግባኝ አቅርቦ የዕግዴ ትዕዛዝ ባይፀናበት በወለ መሰረት 

ሇመፇፀም የማያስችሇው ላሊ ምክንያት የላሇው መሆኑ የስር ፌ/ቤትና በውሳኔው 

ካሰፇራቸው ፌሬ ነገሮች ሇመረዲት ይቻሊሌ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች መኪናውን 

ሇተጠሪ ባሇማስረከቡ ሃሊፉነት አሇበት ያሇው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

የሰጠውን የዕግዴ ትዕዛዝ አመሌካች ብር 3,000.000 (ሶስት ሚሉዮን ብር) በማሲያዝ 

አስነስቶ መኪናውን ሇተጠሪ ሇማሰረከብ የሚችሌበት ሁኔታ ነበር በማሇት ነው ሆኖም 

የስር ፌርዴ ቤት በወቅቱ የባንክ ሂሳቡን በነፃነት ሇማንቀሳቀስና ብር 3,000.000 (ሶስት 

ሚሉዮን ብር) የባሌና የሚስት ክርክር ሲያይ የነበረውና የዕግዴ ትዕዛዙን በሰጠው ፌርዴ 

ማስያዝ አቅም እና ችልታ የነበረው ሇመሆኑ በተጠሪ በኩሌ የቀረቡሇት ማስረጃ 

ስሇመኖሩና ስሇመረጋገጡ በውሳኔው አሊሰፇረም፡፡  
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17 ይህም አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን ላሊውን አንዴ መኪናን በተመሇከተ በሽያጭ ውለ 

መሰረት ያሌፇፀመው በአመሌካች ጥፊት ወይም ቸሌተኝነት ሳይሆን የፌታብሓር ሔግ 

ቁጥር 1793/ሇ/ መሰረት አመሌካች በገባው የውሌ ግዳታ መሰረት መኪናውን ሇተጠሪ 

ሆነ ሇላሊ ሶስተኛ ወገን እንዱያስተሊሇፌ ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ/ም ስሌጣን ባሇው 

ፌርዴ ቤት ክሌከሊ የተዯረገበት ወይም የዕግዴ ትዕዛዝ የተሰጠበት በመሆኑ ምክንያት 

ሇመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች በተጠሪ የሸጠውን አንዴ 

መኪና ያሊስረከበውና እንዯ ውለ ያሌፇፀመው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት አይዯሇም 

በማሇት የሰጠውን ውሳኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793/ሇ/ ዴንጋጌ ያሊገናዘበ በመሆኑ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

18 አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን አንዴ መኪና ያሊስረከበውና እንዯ ውለ ያሌፇፀመው ከእሱ 

አቅም በሊይ በሆነ ችግር ምክንያት በመሆኑ አመሌካች የወሰዯውን የመኪናውን ዋጋ ብር 

1,150.000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሀምሳ ሺ ብር) ከነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም 

ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት 

ከመመሇስ ውጭ ውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በተጠሪ ሊይ የዯረሰውን ኪሣራ /ጉዲት/ 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት የሔግ 

መሰረት የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን አንዯኛውን መኪና 

በተመሇከተ በውለ መሰረት ባሇመፇፀሙ ተጠሪ የዯረሰበት ጉዲት የመክፇሌ ኃሊፉነት 

አመሌካች አሇበት በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 

በማሇት ወስነናሌ ፡፡  

 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 153516 ሰኔ 12 ቀን 2007 ዒ/ም 

የሰጠው ከፉሌ ፌርዴና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 115897 ሏምላ 23 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇተጠሪ የሞተር ቁጥር 131207038497 የሆነውና የሻንሲ ቁጥር LZZ5 

ELND77NB 847969 የሆነውን መኪና ሇተጠሪ ሇመሸጥ ውሌ የተዋዋሇውና 

የመኪናውን ሙለ ዋጋ የተቀበሇው የመኪናውን ሙለ ባሇሀብትነት መብት ሇተጠሪ 

ሉያስተሊሌፌሇት እንዯማይችሌና መኪናውን ሇላሊ ሰው አስቀዴሞ የሸጠው መሆንን 

እያወቀ በመሆኑ የመኪናውን ዋጋ ብር 1,150.000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃምሳ 



234 
 

ሺ ብር ) ከነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም ከሚወሌዯው ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር በውለ 

የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ ብር 5,000 (አምስት ሺ ብር) እና አመሌካች የሽያጭ ውለን 

ባሇመፇፀሙ ተጠሪ የዯረሰበት ኪሳራ / ጉዲት / ካሳ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ተጣርቶ ቀርቦ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት በፌታብሓር ሔግ 

ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀፅ 1 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2360 ንዐስ አንቀጽ 2 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 

ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

3. አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን ላሊውን አንዴ መኪና በሽያጭ ውለ መሰረት ያሌፇፀመው 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793 /ሇ/ በተዯነገገው መሰረት በፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ 

በመከሌከለ ምክንያት በመሆኑ የመኪናውን ዋጋ ብር 1,150.000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ 

መቶ ሃምሳ ሺ ብር)  ከነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት 

ወሇዴ ጋር የመመሇስ ግዳታ አሇበት በማሇት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793 /ሇ / እና 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት ወስነናሌ፡፡ ይህንን መኪና 

ሇተጠሪ ባሇማስረከቡ አመሌካች ሇተጠሪ ኪሳራ /ካሣ/ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም 

በማሇት ወስነናሌ ፡፡  

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ፡፡  

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 3 ቀን 2008 ዒ/ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡  

                                            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት   
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የሰ/መ/ቁ.109061 

ሔዲር 19 ቀን 2009 ዒ/ም 

                      ዲኞች፡-  አሌማው ወላ  

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 አብርሃ መሰሇ 

                                 አብዬ ካሣሁን 

                                 እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ነጋሪት ሰሇሞን ሞግዚት ሇሆኑሇት ሔፃን የአብስራ ቴዎዴሮስ-  

          ጠበቃ ሙሇታ  ዯበሌ   ቀርቡ 

ተጠሪ፡- ስካይ ባስ ትራንስፖርት ሲስተም አ.ማ - ጠበቃ በሊይ ከተማ ቀረቡ  

                መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ ግንኙነቱ የመጓጓዣ ውሌን መሰረት ያዯረገ ቢሆንም የጉዲት ካሳ ክፌያው ከውሌ ውጪ 

ኃሊፉነትን መሰረት አዴርጎ ሉከፇሇን ይገባሌ የሚሇውን የአመሌካችን ጥያቄ መነሻ አዴርጎ 

የታየውን ክርክር የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ 

በፋዳራለ  መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-

ንብረትነቱ የአሁኑ ተጠሪ የሆነና የታርጋ ቁጥር 3-40411ኢት በሚሌ የሚታወቀው የህዝብ 

ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ የአመሌካች ባሇቤትና ሞግዚትና አስተዲዲሪ ሇሆኑሇት ህጻን ዯግሞ ወሊጅ 

አባት የሆኑት አቶ ቴዎዴሮስ ጌታቸው ተሳፌረውበት ጥር 08 ቀን 2004 ዒ/ም  ከአዱስ አበባ 

ወዯ ጎንዯር እየተጓዙበት እያሇ አባይ በርሃ ሊይ ከአሽከርካሪው ጥንቃቄ ጉዴሇት የተነሳ ሇሔሌፇት 

የተዲረጉ መሆኑን፣ ሟች በሔይወት እያለ በወር ብር 3136.00 ገቢ በሚያስገኙ ስራ ሊይ 

ተሰማርተው በሚያገኙት ገቢ አመሌካችን ያስተዲዴሯቸው እንዯነበር፣የህጻኑንና የሟች እዴሜ 

በመግሇጽ እንዱሁም የሔሉና ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑን በመጥቀስና የተቋረጠባቸውን ጥቅም 

በመዘርዝር በዴምሩ ብር 395,816.00(ሶስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ስምንት መቶ አስራ 
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ስዴስት ብር) ሇክሱ ከአወጡት ወጪና ኪሳራ ጋር ተጠሪ ኃሊፉ ተብል እንዱከፌሌ ይወሰንሊቸው 

ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ በሰጠው መከሊከያ መሌስም፡-ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የግዛት ስሌጣን የላሇው 

መሆኑ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ከአስቀዯመ በኋሊ በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ ተጠሪ 

ጉዲቱን አምኖ መረጃዎችን በማሰባሰብ ወዯ መዴን ዴርጅት በማስተሊሇፌ የሚጠበቅበትን 

ማዴረጉን፣ አመሌካች የሚፇሇግባቸውን አሟሌተው ከመዴን ሰጪው ጋር ከመነጋገር ውጪ 

ተጠሪው ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን፣ ካሳው በአሰሪውና በሰራተኛው አዋጅ መሰረት በኢንሹራንስ 

ወይም በመጠባበቂያ ጡረታ ገንዘብ የሚሸፇን መሆኑን፣ መጠኑ ከጉዲቱ ጋር ተመጣጣኝ መሆን 

ያሇበት መሆኑን፣ ሇወዯፉቱ ሉዯርስ ይችሊሌ ተብል በሚገመተው ጉዲት የተረጋገጠ መሆን 

ያሇበት መሆኑን፣ ሟች በሔይወት ሳሇ ሇሔጻኑ ይህን ያህሌ ወጪ ያወጣ ነበር ተብል በማስረጃ 

ተዯግፍ ያሇመቅረቡን፣ በመተዲዯሪያ በኩሌ የተቋረጠ ገቢ ሳይኖር የቀረበ ክስ መሆኑን፣ የቀረበው 

መጠን በማስረጃ ያሇመረጋገጡን ዘርዝሮና በአጠቃሊይ የአስራ ሰባት አመት የተጠየቀው የሔግ 

መሰረት የሇውም በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን ሇመኪናው መዴን ሽፊን 

የሠጠው አካሌ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባሇትም ሇፌርዴ ቤቱ አመሌክቷሌ፡፡ 

 የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎም የሃሊፉነት መጠኑ እስከ ብር 

40,000.00(አርባ ሺህ) መሆኑን፣አመሌካች የህጻኑ እናት ስሇመሆናቸውና ከሟቹ ጋር የነበራቸው 

ምን እንዯሆነ እንዯማይታወቅ፣ሔጻኑ ሲወሇዴ ሟች በሔይወት ስሇላለ ህጻኑ ሉያገኘው የሚገባው 

ጥቅም ተቋርጧሌ የተባሇው ከእውነት የራቀ ምክንያታዊነት የላሇው መሆኑን፣ የሟች ዯመወዝ 

ብር 3,136.00 የተባሇው ተጣርቶ የሚዯርሳቸውን ያሇመሆኑን፣ የተቋረጠው የጥቅም መቋረጥ 

የተጋነነ እና ከሟች ችልታ እንዱሁም ከመሰረታዊ ፌሊጎት ውጪ የሆኑትን ያካተተ መሆኑን 

ዘርዝሮ ኃሊፉነት የሇብንም፣ አሇ ቢባሌ እንኳን ያሊግባብ የቀረበ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ተዯርጎ 

ሌንሰናበት ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት የአሁኗ 

አመሌካች በራሳቸው በኩሌ ያቀረቡት የካሣ ጥያቄ የላሇ መሆኑን ገሌፆና ህጻኑ ግን ወራሽነቱ 

ተረጋግጦ በሞግዚቱ በኩሌ ክስ የአቀረበ በመሆኑ ክስ ሇማቅረብ መብት እንዲሇው ገሌፆ በዚህ 

ረገዴ ተጠሪና ጣሌቃ ገቡ ያቀረቡትን ክርክር በማሇፌ በፌሬ ነገሩ ዯግሞ ሟች ከተጠሪ ጋር 

የመጓጓዣ ውሌ ግንኙነት የነበረው መሆኑ መረጋገጡን፣ በዚህ ምክንያትም ሇዯረሰው የሞት 

አዯጋ ተጠሪ በን/ሔ/ቁጥር 596 መሰረት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የካሣ 

መጠኑን በተመሇከተ ዯግሞ አዯጋው በመዯበኛ የመኪና ክስተት የዯረሰ በመሆኑ በን/ሔ/ቁጥር 

597 ከተመሇከተው የካሳ መጠን በሊይ ሉያሌፌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን ጠቅሶና ሟች 
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በየወሩ ያገኙ ከነበረው ዯመወዝ ውስጥ ሇህጻኑ ብር 500.00(አምስት መቶ ብር) ወጪ ሉያዯርጉ 

ይችለ እንዯነበር፣ ህፃኑ በወቅቱ የነበረው ዕዴሜ አንዴ አመት ሁኖ ቀሇቡ ሇምግብ፣ ሇሌብስ፣ 

ሇትምህርት፣ ሇጤና እና ሇላልች ሇመሌካም አስተዲዯግ የሚበጁ ፌሊጎቶች ሇቀጣይ አስራ ሰባት 

አመት ዴረስ የሚያስፇሌገው መሆኑን ጠቅሶ በዴምሩ ብር 102,000.00(አንዴ መቶ ሁሇት ሺህ 

ብር) ሉዯርስ እንዯሚችሌ ከገሇፀ በኋሊ በን/ሔ/ቁጥር 597 ዴንጋጌ መሰረት የጉዲት ካሳ መጠኑ 

ከብር 40,000.00(አርባ ሺህ) ሉበሌጥ አይችሌም በማሇት ይህንኑ ብር ተጠሪና ጣሌቃ ገብ 

ባሌተነጣጠሇ ሁኔታ እንዱከፌለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ የአሁኗ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ቢያቀርቡም ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ 

የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ኃሊፉነት በተመሇከተ አዯጋው 

በተሇመዯው የማሽከርከር ሂዯት የተከሰተ ነው የሚሇውን ዴምዲሜ ያሊግባብ ማስፇሩንና 

መረዲቱን፣ መኪናው መንገደን ስቶ መግባቱ በን/ሔ/ቁጥር 599 ዴንጋጌን መሰረት ተጠያቂነትን 

የሚያስከትሌ አይዯሇም በማሇት ሇህጻኑ በቀሇብ ረገዴ እንዱከፇሌ ካሳው ሲወሰን መጠኑ ከብር 

40,000.00 ሉበሌጥ አይችሌም መባለ የአመሌካችን ክስና ማስረጃ እንዱሁም የተጠሪን ክርክር 

ይዘት ያሊገናዘበ ነው በማሇት የተጠሪ ኃሊፉነት በን/ሔ/ቁጥር 599 ታይቶ የካሳው መጠንም 

በተጠየቀው አግባብ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 

ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ በመዯረጉ ተጠሪ ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዙት ጭብጦች መገንዘብ 

የተቻሇው፡- 

1. የአመሌካችን ኃሊፉነት አስመሌክቶ ከንግዴ ሔጉ አንቀጽ 599 አንጻር የሚታይ አይዯሇም 

ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?፣እና 

2. የካሳ መጠን አወሳሰኑ ሔጉን መሰረት ያዯረገ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚለ ነጥቦች 

በጭብጥነት ሉታዩ የሚገባቸው መሆኑን ነው፡፡፡ በመሆኑም እነዚህን ጭብጦችን መሰረት 

በማዴረግ በጉዲዩ ሊይ ዲኝነት የተሰጠበትን አግባብ ከንግዴ ሔጉና ስሇካሳ ክፌያ ከተዯነገጉት 

ላልች ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን እንዱሚከተሇው አይተነዋሌ፡፡ 
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የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች የሔዝብ 

ማመሊሇሻ በሆነው የአመሌካች መኪና በመጓጓዝ ሊይ እንዲለ መኪናው አባይ በርሃ ተብል 

በሚታወቀው አከባቢ ተገሌብጦ ሇሔሌፇተ-ሔይወት የተዲረጉ መሆኑ መረጋገጡን፣ አመሌካች 

አሁን አጥብቀው የሚከራከሩት የተሽከርካሪው አሽከርካሪ መንገዴ ስቶ መግባቱ ተረጋግጦ እያሇ 

አመሌካች አሽከርካሪው የፇፀመው ጥፊት ስሇመኖሩ የሚያሳይ ክርክርና ማስረጃ በአመሌካች 

አሌቀረቡም ተብል በተጠሪና እና በሟች መካከሌ ያሇው ግንኙነት የመጓጓዣ ውሌን መሰረት 

ያዯረገ በመሆኑ የካሳ መጠኑ ከብር 40,000.00 ሉበሌጥ አይችሌም በሚሌ መወሰኑ ያሊግባብ ነው 

በሚሌ መሆኑን ነው፡፡ 

በሟች ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረገው የአመሌካች መኪና የሔዝብ መጓጓዣ የሚሰጥ መሆኑን 

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ክስ ሲመሰርቱ ከመግሇጻቸውም በሊይ አዯጋው የዯረሰበትን ሁኔታ 

ሇማስረዲትም የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን ዘርዝረው ማቅረባቸውን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ በገጽ ሁሇት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ አመሌካች በሔጉ አግባብ የቆጠሩአቸው 

ምስክሮች ያሌተሰሙት በምን ምክንያት እንዯሆነ የስር ፌርዴ ቤትም ሆነ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 

ቤት ውሳኔ ግሌባጮች የሚያሳዩት ነገር የላሇ ሲሆን ሇጉዲዩ ቀረበ የተባሇው የሰነዴ ማስረጃ ግን 

ተሽከርካሪው መንገደን ስቶ በመግባቱ አዯጋው መዴረሱን እንዯሚገሌጽ ፌሬ ነገሩን የማጣራትና 

ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የተቀበለት ጉዲይ መሆኑን የክርክሩ 

ሂዯት የሚያሳይ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ተሽከርካሪው መንገደን ስቶ ገዴሌ መግባቱ 

መረጋገጡን ተቀብሇው ይህ ክስተት በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ተጠያቂነት አያስከትሌም ወዯሚሇው 

ዴምዲሜ የዯረሱት እንዱዚህ አይነት አዯጋ በመዯበኛ የመኪና ክስተት የዯረሰ መሆኑን የሚያስረዲ 

ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አንዴ አሽከርካሪ የመኪናውን መንገዴ ስቶ የሚገባው 

በመዯበኛው የማሽከርከር ሂዯት ነው ተብል ዴምዲሜ የሚያዝበት አግባብ የላሇ ሲሆን በማሽከርከር 

ሂዯት መንገዴ መሳት ሉከሰት የሚችሇው በመኪናው ሊይ በሚያጋጥመው የቴክኒክ ችግር ወይም 

በሹፋሩ የአነዲዴ ችግር ወይም ላሊ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ትክክሇኛውን መስመር ይዞ 

ሇማሽከርከር የማያስችሌ ሁኔታ ሲያጋጥም መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ አዯጋው 

መዯረሱን አምኖ መኪናው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ወይም በላሊ ሔጋዊና አሳማኝ ምክንያት 

አዯጋው የዯረሰ ስሇመሆኑ ገሌፆ ያቀረበው ክርክር የላሇ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ 

ከዚህ አንጻር ጉዲዩ ሲታይ መኪናው መንገደን ስቶ ገዯሌ የገባው በሹፋሩ በተፇፀመው የጥንቃቄ 

ጉዴሇት መሆኑን የሚያስረዲ እንጂ በተሇመዯበው የመኪና ክስተት ነው ሉባሌ የሚችሌ ሁኖ 

አሌተገኘም፡፡ የተጠሪ መኪና አሽከርካሪ ጥፊት የነበረበት ስሇመሆኑ በዚህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 

130972፣ 115724፣ እና 122676 በቀረቡት ጉዲዮች ሊይም የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም 

መኪናው መንገዴ ስቶ ገዴሌ መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ አመሌካች ከማቅረባቸውና ተጠሪ ዯግሞ 
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ሇአመሌካች ክስ በሰጠው መሌስ መኪናው መንገዴ ስቶ ገዯሌ የገባው ከአሽከርካሪው ጥንቃቄ 

ጉዴሇት ስሇመሆኑ ገሌጾ ያሌተከራከረ የመሆኑ ጉዲይ አዯጋው በአሽከርካሪው ጥፊት የዯረሰ 

ስሇመሆኑ ተመሳሳይ በሆኑ መዝገቦች ተረጋግጧሌ ተብል ዴምዲሜ ከመያዙ ጋር ተዲምሮ ሲታይ 

በዚህ ጉዲይም የአመሌካች ኃሊፉነት መጠን በን/ሔ/ቁጥር 597 የሚገዯብበትን አግባብ አሊገኘንም፡፡  

ሟቹን ሇሔሌፇት የዲረገው ተሽከርካሪ ሟቹ የመጓጓዣ ውሌ የመሰረቱበትና በጉዞ ሊይ እንዲለ 

ተገሌብጦ ጉዲቱ መዴረሱ ከተረጋገጠ ጉዲዩ መገዛት ያሇበት በንግዴ ሔጉ ስሇሰዎች መጓጓዣ 

በሚዯነግጉት ዴንጋጌዎች አግባብ ስሇመሆኑ በመርህ ዯረጃ በንግዴ ሔጉ የተዯነገገ ጉዲይ ነው፡፡ 

የመንገዯኛውን ግዳታ በሚዯነግገው በን/ሔ/ቁጥር 687 ስር መንገዯኛው በውለ ሊይ የተወሰነውን 

ዋጋ መክፇሌ፣ ጉዞውን በሚጀምርበትን ስፌራ በተወሰነው ሰዒት መዴረስና እንዱሁም በጉዞው ጊዜ 

ሁለ አጓዡ የሚሰጠውን ትዕዛዝና በሔግ የታዘዘውን ማክበር እንዯሚገባው በአስገዲጅ ሁኔታ 

ተዯንግጓሌ፡፡ አጓዡ ዯግሞ መንገዯኛውን በመሌካም ይዞታና ጥበቃ እንዱሁም ስሇ ምቾቱና 

ስሇጉዞው በውለ በተወሰነው ጊዜ አክብሮ እንዯተወሰነው መዴረሻው ስፌራ የማዴረስ ግዳታ ያሇበት 

መሆኑን የን/ሔ/ቁጥር 588 በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የመንገዯኛውን እና የአጓዡን 

ተነፃፃሪ ግዳታዎችን የሚዯነግጉ ሲሆን አጓዡን ኃሊፉነት ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 547/1999 

የተሻሻለት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሁነው ከቁጥር 589 እና ተከታይ ዴንግጌዎች ስር አስፌሯሌ፡፡ 

በመንገዯኛው አካሌ እና ሔይወት ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት የአጓዡን የኃሊፉነት መጠን በን/ሔ/ቁጥር 

597 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች ስር ያለት የአሊፉነት 

አይነቶች የሚከሰቱት በሔግ አግባብ የተቋቋመ የመጓጓዣ ውሌ መኖሩ ሲረጋገጥ መሆኑ ግሌጽ 

ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 547/1999 ያሌተሻረውን የሰው መጓጓዝን መሰረት አዴርገን ስናየው የመጓጓዣ 

ውሌ የሚባሇው አጓጓዥ ዋጋ በመቀበሌ ሰውን የተወሰነ ስፌራ ሇማዴረስ ግዳታ የገባበት ስምምነት 

ስሇመሆኑ በን/ሔ/ቁጥር 561 ስር የተዯነገገ ሲሆን የን/ሔ/ቁጥር 567(1) ዴንጋጌ ሲታይም ሰውን 

ሇማጓጓዝ የሚዯረግ ውሌ በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት መሰረት ስሇመሆኑና አጓዡ መንገዯኛው 

የማጓዣ ሰነዴ ትኬት ወይም የዯንበኛነት ቲኬት እንዱቀርብና ጉዞውን እስኪፇጽም ዴረስ ጠብቆ 

መያዝ የሚገባው መሆኑን ሉያስታውቀው እንዯሚችሌ ዯንግጓሌ፡፡ የን/ሔ/ቁጥር 567(2) ዴንጋጌ 

ዯግሞ የመጓዣ ሰነዴ ሳይኖረው የሚጓዝ መንገዯኛ ከዋጋው በሊይ ተጨማሪ ገንዘብ ይከፇሊሌ የሚሌ 

ማስታወቂያ ሉዯረግ እንዯሚችሌ ሲዯነግግ ሇመንገዯኛው በሚሰጠው ቲኬት ሊይ የሚከፇሇው ዋጋና 

የሰዒቱ መነሻና መዴረሻ የተመሇከተ መሆን እንዲሇበትም የተጠቃሹ ዴንጋጌ በንዐስ ቁጥር ሶስት 

ስር በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ጉዲዩን የሚገዛው ሌዩ ሔግ የንግዴ ሔጉ ነው ከተባሇ ዯግሞ የጉዲት ካሳ 

የሚሰሊውም በዚሁ ሔግ በተዘረጋው ስርዒት መሰረት ነው፡፡ 

በመሰረቱ በንግዴ ህግ ቁጥር 596 መሠረት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት ካሌቻሇ 

በመንገዯኛው ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በሀሊፉነት የሚጠየቅ መሆኑን የንግዴ ሔግ ቁጥር 597 ዴንጋጌ 
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ያሳያሌ፡፡ የሀሊፉነት መጠንን በተመሇከተ ዯግሞ ሇአንዴ መንገዯኛ ከብር 40,000 /አርባ ሺ ብር/ 

እንዯማይበሌጥ የንግዴ ህግ አንቀጽ 597 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በንግዴ ህግ አንቀጽ 

597 የተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን አጓዡ በንግዴ ህግ አንቀጽ 596 የተዯነገጉትና ከሀሊፉነት ነጻ 

የሚያዯርጉት ሁኔታዎች መኖራቸውን ሇማስረዲት ባሌቻሇበት ሁኔታና መንገዯኛው በንግዴ ህግ 

አንቀጽ 599 በሚዯነገገው መሠረት አጓዡ አዯጋ ሉያዯርስ የሚችሌ መሆኑን እያወቀ በፇጸመው 

ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት ባሌቻሇበት ጊዜ ተፇጻሚ 

የሚሆን ዴንጋጌ ነው፡፡  

በንግዴ ህግ ቁጥር 588 በሚዯነግገው መሠረት የመንገዯኛውን መሌካም ይዞታ ዯህንነትና ምቾት 

በመጠበቅ መንገዯኛውን የማጓጓዝ ሀሊፉነቱን ሉወጡ የሚገባቸውን ወገኖች የመኪና ባሇቤት፣ 

ሹፋር፣ረዲቱና ላልች ሰራተኞች ሉሆኑ የሚችለበት አግባብ መኖሩን፣ በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 

‛አጓዡ የተፇፀመው ተግባር ወይም ጉዴሇት“ የሚሇው ሀረግ አጓዡ በግለ የፇጸመውን ተግባር 

ወይም ጉዴሇት የሚመሇከት ሣይሆን የአጓዡ ሰራተኞች አዯጋ ሉያዯርስ ወይም ሉፇጠር 

እንዯሚችሌ እያወቁ የፇጸሙትን ተግባር ወይም ጉዴሇት የሚያካትት ስሇመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር 

67973 በሆነው መዝገብ ሊይ በቀረበው ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት 

በማናቸውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያሰገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ አስገዲጅ 

የሔግ ትርጉም የተያዘው ጉዲዩ ሲታይም አዯጋው የዯረሰው የአመሌካች መኪና ሲያሸከረክር 

የነበረው ሹፋር ባጠፊው ጥፊት ስሇመሆኑ በበታች  ፌርዴ ቤቶች የክርክር ሂዯት የተረጋገጠ  

በመሆኑ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው የን/ሔ/ቁጥር 599 ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች 

በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በንግዴ ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው በሊይ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት 

የሇብንም በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ መሠረት ያሇው አዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በንግዴ 

ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን በሊይ ሇተጠሪ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት 

እንዲሇባቸው የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ዴንጋጌ የሚያስገነዝበን በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች 

የካሳው መጠን ብር 40,000.00 ሉሆን ይገባሌ ሲለ የዯረጓት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 

ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡  ምክንያቱም የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ዴንጋጌ  በን/ሔ/ቁጥር 

597 ስር የጉዲት ካሳ ከብር 40,000.00 እንዯማይበሌጥ በመርህ ዯረጃ የተቀመጠውን የሀሊፉነቱን 

መጠን በሌዩ ሁኔታ የዯነገገ፣ መንገዯኛው ከአጓዡ ከብር 40,000 በሊይ ካሣ ሇመጠየቅና 

ሇማግኘት የሚችሌበትን ሌዩ ሁኔታ የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነውና፡፡ በን/ሔ/ቁ.  599 ዴንጋጌ 

መሠረት ሇመንገዯኛው ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት አጓዥ ሇመንገዯኛው የሚከፌሇው የካሣ 

መጠን ሇመወሰን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091 እና 2092 የተዯነገጉት የካሳ አከፊፇሌ መርሆች 

አግባብነት ያሊቸው ስሇመሆናቸውም ይህ ችልት ከሊይ በተጠቀሰው የሰበር መዝገብ አሰገዲጅ 

የሔግ ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡ 
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በተያዘው ጉዲይ ግን የተጠሪ ንብረት የሆነውን የህዝብ ማመሊሇሻ ያሽከረክር የነበረው የተጠሪ 

ሰራተኛና የመኪናው ሹፋር በፇጸመው ከባዴ ጥፊት ምክንያት አዯጋው መዴረሱ በሚገባ 

ተረጋግጧሌ፡፡ተጠሪ በዚህ ሰበር ዯረጃ አጥብቆ የሚከራከረው የተጠሪ ንብረት የሆነውን የህዝብ 

ማመሊሇሻ መኪናን ያሽከረክር የነበረው የተጠሪ ሰራተኛና የመኪናው ሹፋር የሆነው ከባዴ ጥፊት 

የነበረበት ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከሚመሇከተው ፖሉስ አሌቀረበም፣ ተሽከርካሪው 

ፌጥነት የነበረው ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም፣ አመሌካች ባቀረቡት የሰነዴ ማስረጃ 

መኪናው መንገዴ ስቶ ገዯሌ ገብቷሌ ተብል መጠቀሱ የአሽከርካሪውን ጥፊት የሚያሳይ አይዯሇም 

በማሇት ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ የክፌለ ፖሉሲ በሰ/መ/ቁጥር 130972፣ 122676፣115724 በቀረቡት ጉዲዮች ሇስር 

ፌርዴ ቤቶች በቁጥር 01514 በቀን 26/06/2007 ዒ/ም በሊከው ማስረጃ ስሇአዯጋው በወቅቱ 

የተዯራጀ የምርመራ መዝገብ እንዯላሇ፣ በተሽከርካሪው ሊይ የቴክኒክ ምርመራ ባሇመዯረጉ እና 

ፕሊን ባሇመነሳቱ በወቅቱ የነበረውን የተሽከርካሪውን ፌጥነት ሇማወቅ ያሇመቻለን በመግሇፁ 

የሥር ፌርዴ ቤቶች በእነዚህ መዛግብት በከሳሾች የተቆጠሩትን ምስክሮች መስማታቸውን 

የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ የሚያሳይ ከመሆኑም በሊይ የስር ከሳሾች በዚህ ረገዴ ሇይተው ያሰሟቸው 

ምሰክሮች በወቅቱ ተሳፊሪ የነበሩና መኪናው የነበረውን አጠቃሊይ እንቅስቃሴ በጊዜውና በቦታው 

ሁነው በስሜት ሔዋሳቶቻቸው በአዩት እና በተገነዘቡት መጠን የመሰከሩ መሆናቸውን ፌሬ ነገሩን 

የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተገሇጸው ስሇአዯጋው የተዯራጀ የትራፉክ ማስረጃ የላሇ መሆኑና በአሁኗ አመሌካች 

በኩሌ ቀረበ የተባሇው የሠነዴ ማስረጃም መኪናው መንገዴ ስቶ ገዴሌ መግባቱን የሚያሳይ 

ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን የተዯራጀ የትራፉክ ማስረጃ ቢቀርብ እንኳን ማስረጃው የባሇሙያ 

ማስረጃ እንዯመሆኑ መጠን ባሇሙያው መጨረሻ ሊይ የሚዯርስበት መዯምዯሚያ /ግኝት/ ሙያዊ 

አስተያየት /opinion/ ከመሆን አሌፍ ፌሬ ነገር /fact/ መሆን እንዯማይችሌ፣ ኤክስፏርቱ 

የሚዯርስበት የመጨረሻ አስተያየት ከሚኖረው ሙያዊ ዕውቀት አዴማስ ከሚታገዝበት መሣሪያና 

ከመሳሰለት ጋር የተሟሊና ሙለ ዕምነት የሚጣሌበት ማስረጃ /conclusive evidence/ ሉሆን 

ስሇማይችሌ በዒይን ምስክሮች የተነገረን ፌሬ ነገር ሇማስተባበሌ የሚያበቃ አቅም ሉኖረው 

አይችሌም፡፡ ይህ ሰበር ችልትም ቀዯም ሲሌ በሰበር መ.ቁ. 14981 የኤክስፏርት ማስረጃ ሙለ 

ዕምነት ሉጣሌበት የሚችሌ ማስረጃ እንዲሌሆነ የሔግ ትርጉም ሠጥቶበታሌ፡፡ ከዚህም ላሊ 

የኤክስፏርት ማስረጃ በማስረጃነት በቀረበ ጊዜ ይበሌጥ ተቀባይነት የሚኖረው ከቀጥተኛ ማስረጃ 

ጋር በተጣጣመ ጊዜ እንጂ ቀጥተኛ ማስረጃውን በሚፃረር ጊዜ የበሇጠ ክብዯት የሚሰጠው 

ሇቀጥተኛ ማስረጃው ስሇሆነ የኤክስፏርት ማስረጃው ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይችሌ መገንዘብ 

ስሇሚቻሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ፌሬ ነገሩን በቀጥተኛው ማስረጃ በማጣራት የተጠሪን 
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የሔዝብ ማመሊሇሻ መኪና ሲያሽከረክር የነበረው ሹፋር በማሽከርከር ሂዯቱ ከመጠን በሊይ ፌጥነት 

ጨምሮ ሲያሽከረክር የነበረ በመሆኑ ጥፊት መፇፀሙን ተረጋግጦ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች 

ከማስረጃ አቀራረብና አመዛዘን መሠረታዊ መርህ ውጪ በሆነ ሁኔታ አመሌካች ካሳው 

በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ የሚታይበትን ሁኔታ አሊስረደም በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ 

ተጠሪ ያቀረበውን ክርክር ባሇመበቀሌ ተጠሪ በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ሇጉዲዩ ኃሊፉ አሇበት 

ብሇናሌ፡፡ 

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-ከሊይ እንዯተገሇጸው የተጠሪ ሃሊፉነት መታየት ያሇበት 

በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ነው ከተባሇ ይህ ዴንጋጌ የካሳ መጠኑ በብር 40,000.00 የማይገዯብ 

መሆኑንና ካሳው ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በሚገዛው የሔግ ክፌሌ ስር ባለት ዴንጋጌዎች አግባብ 

መሰሊት እንዯሇአበት ያስገነዝባሌ፡፡እንዱህ ከሆነ ተጠሪ በሟች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በንግዴ ህግ 

አንቀጽ 597 ከተዯነገገው በሊይ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇብንም በማሇት የሚያቀርበው ክርክርም 

ሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶች ይህንኑ የተጠሪን ክርክር በመቀበሌ የሰጡት ዲኝነት የህግ መሠረት 

ያሇው አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ በን/ሔ/ቁ ህግ ቁጥር 599 ዴንጋጌ መሠረት ሇመንገዯኛው ካሣ 

የመክፇሇ ሀሊፉነት ያሇበት አጓዥ ሇመንገዯኛው የሚከፌሇው የካሣ መጠን ሇመወሰን 

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091 እና 2092 የተዯነገጉት የካሳ አከፊፇሌ መርሆች አግባብነት አሊቸው፡፡ 

በመሰረቱ ካሳ የሚከፇሇው ጉዲት መኖሩ ሲረጋገጥ ሲሆን የካሳ አተማመን ፣መጠንና አከፊፇሌን 

በተመሇከተ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2090፣2091፣2092 ፣ 2095 እና በላልች ዴንጋጌዎች የተቀመጠ 

ሲሆን ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇውም ካሳው በተቻሇ መጠን ከጉዲቱ ጋር መመጣጠን 

ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ 

ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በተመሇከተ የሚገዙት የፌትሒብሓር ሔጋችን ዴንጋጌዎች መንፇስ 

የጉዲትን ጠቅሊሊ ባህርይና የካሣ ሌክ አተማመን ሁኔታዎችን ያስገነዝቡናሌ፡፡ በዚህም መሠረት 

ጉዲት በሰው ጥቅም ሊይ ችግር የሚያዯርስ መሆኑን፣ ይህም ጥቅም ማቴሪያሊዊ /በሰው አካሌ 

ወይም ንብረት የዯረሠ/ ወይም ሞራሉዊ ሉሆን እንዯሚችሌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተጎዲ ሰው 

ዯግሞ መካስ እንዲሇበት ያስረዲለ፡፡ የካሣውን አተማመን በተመሇከተም መጠኑ በተበዲዩ ሊይ 

ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ መመዘን ያሇበት መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ 

የጉዲት ካሣ ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ ሲመዘንም በተጎጂው ሊይ በእርግጠኝነት መዴረሱ 

የታወቀ /actual damage/ ወይም ወዯ ፉት ሉዯርስ የሚችሌ ጉዲትን/future damage/ ግንዛቤ 

ውስጥ ማስገባት የግዴ የሚሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091/1/ እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ 

ያስረዲሌ፡፡ በእነዚህ ዴንዲጌዎች የጉዲት ካሣ ሉተመን የሚገባ መሆኑን ሔጉ በግሌጽ 



243 
 

ከማስቀመጡም በተጨማሪ የአተማመኑ ሥርዒትም እንዯጉዲቱ ዒይነትና ማስረጃ አቀራረብ 

ውስብስብነት ሉሇያይ የሚችሌ መሆኑን የሔጉ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡ ፡በዚህም መሠረት የጉዲት 

ካሣ መጠን አጥጋቢና በቂ ማስረጃን ወይም ርትዕን መሠረት በማዴረግ ሉወሰን የሚገባው 

መሆኑን የካሣ አከፊፇለን ሌክ በሚዯነግገው የሔጉ ክፌሌ የተቀመጡ ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ 

በመሆኑም ጉዲት መዴረሱ በማስረጃ ከተረጋገጠና ጉዲቱ እርግጠኝነት ያሇው መሆኑ ከተረጋገጠ 

ካሣ መወሰን ከአጠቃሊይ የሔጉ ዒሊማና ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ አኳያ 

አግባብነት ያሇው ነው፡፡ጉዲቱ መዴረሱና የጉዲቱ መጠን ከታወቀ ተጎጂው በጉዲቱ ሌክ ሉካስ 

የሚገባው መሆኑን በአጠቃሊይ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን ከሚገዛው ሔግ አሊማ ጋር አንዴ ሊይ 

የሚሄዴ ነው፡፡ ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የህፃን የአብስራ ወሊጅ አባት የሆኑት 

ቴዎዴሮስ ጌታቸው ከዚህ አሇም በሞት በመሇየታቸው ሔፃኑ ሇወዯፉቱ የተቋረጠበትንና 

ሉቋረጥበት የሚችሌ ጥቅም ያሇው መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ በመሆኑም ህፃኑ ሇወዯፉቱ 

የተቋረጠበት ጥቅም ምን ያህሌ እንዯሆነ ከወዱሁ በትክክሌ ማስቀመጥ የማይቻሌ መሆኑ 

የክርክሩ ሂዯትና ባህርይ ያስገነዝባሌ፡፡ ሟች በወቅቱ የብር 3136.00 ወርሃዊ ዯመወዝተኛ የነበሩ 

መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ከዚህ ገቢ ውስጥ ሇህጻኑ 

ቀሇብ ሉውሌ ይችሊሌ ያሇው መጠን ብር 500.00(አምስት መቶ) ነው፡፡ ይህንኑ መጠን ሲይዝም 

የቀሇብ ወጪ ሲታሰብ ግንዛቤ ውስጥ የሚገቡ የሌብስ፣ ምግብ፣ትምህርት፣ ጤና እና ላልች 

ሇመሌካም አስተዲዯግ የሚበጁ ፌሊጎቶች ወጪዎችን ሉያካትት እንዯሚገባ በውሳኔው ሊይ 

አስፌሯሌ፡፡ በእርግጥ በሌጅ ቀሇብ አወሳሰን ጊዜ ሉታዩ የሚገባቸው መሰረታዊ ጉዲዩች በህጉ 

በግሌጽ ባይመሇከቱም የሌጆችን ጥቅም ቀዲሚ ማዴረግ፣መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ታሳቢ 

ማዴረግንና መሠረታዊ ፌሊጎቶችና ሌዩ ወጪዎች ታሳቢ ማዴረግን የሚጠይቁ መሆኑን ከቀሇብ 

ባህርይና ከህጉ መሰረታዊ አሊማ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ወሊጆች ሇራሳቸው መሰረታዊ ፌሊጎቶች 

ሉያሟለ የሚያስፇሌጋቸውን ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ ማስገባትም የግዴ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡  

ከዚህ አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከትም የስር ፌርዴ ቤት ሟች አቶ ቴዎዴሮስ ጌታቸው በወቅቱ ያገኙ 

ይችለ የነበረውን ወርሃዊ ዯመወዝ ሇሟቹ ፌሊጎቶች ሉወጣ ከሚችሇው ወጪና ከሔጻኑ 

መሰረታዊ ፌሊጎቶችና ሌዩ ወጪዎች ጋር ሇማገናዘብ የሞከረ ቢሆንም ሟቹ በሔይወት ቢኖሩ 

ኑሮ ሇወዯፉቱ አቅማቸውን ገንብተውና ተገቢውን ጥረት በማዴረግ የተሻሻሇ ዯመወዝ ሊይ 

ሉዯርሱ የሚችለበትን ሁኔታንና ሇመሰረታዊ ፌሊጎቶች የሚወጣው ወጪ መጠን በየጊዜው ከፌ 

እያሇ የሚሄዴበት አጋጣሚ የሚከሰት ስሇመሆኑ ማገናዘቡን ግን የውሳኔው ግሌባጭ አያሳይም፡፡ 

ይህም ሇህጻኑ ጥቅም ቅዴሚያ በመስጠት መሌካም አስተዲዯግን በተቻሇ መጠንና አቅም 

በሚፇቅዯው ሁኔታ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የወጪ መጠን ሇመወሰን ግንዛቤ ውስጥ 

መገባት ያሇባቸው አጠቃሊይ ከባባዊ ሁኔታዎች ያሇመያዛቸውን የሚያሳይ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 



244 
 

ከዚህ አንጻር ሲታይ ሇሔጻን የአብስራ ቴዎዴሮስ በወር ሉወጣ የሚችሇው የቀሇብ ገንዘብ መጠን 

ብር 500.00(አምስት መቶ) ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት ተይዞ የነበረው መነሻ በተሻሻሇው 

የፋዳራለ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 197 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ስሇቀሇብ 

መጠን አወሳሰን የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን መሰረታዊ ይዘትና ዒሊማ ያሊገናዘበ ሁኖ አግኝቶናሌ፡፡ 

ሟች በሔይወት ቢኖሩ ኑሮ ከፌ ወዯ አሇ ዯረጃ በመዴረስ የተሻሇ ዯመወዝ ሉያገኙ የሚችለበት 

ሁኔታ መኖሩና ሇህጻኑ የወዯፉት ኑሮ የሚያስፇሌጉ መሰረታዊ ፌሊጎቶች ሉያስወጡ የሚችለት 

የወጪ መጠን ወዯፉት ሉኖር ከሚችሇው አጠቃሊይ የህብረተሰቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኑሮ 

ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ቢገባ እንኳ በእርግጠኝነት የቀሇቡን መጠን ከወዱሁ ሇመወሰን የሚያስችሌ 

ነው ሇማሇት የሚያስዯፌር አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ጉዲይ ሇህፃኑ የቀሇብ መጠኑን ሇመወሰን 

አስቸጋሪ ሁኔታ ያሇ መሆኑ ተገንዝበን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2102 ዴንጋጌ መሰረት በርትዕ መወሰኑ 

ተገቢ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇህጻኑ በወር ሇወዯፉቱ የሚያስፇሌገው ወጪ ብር 

1000.00(አንዴ ሺህ) ነው በማሇት ህጻኑ አባቱ በመኪናው አዯጋ በሞተበት ጊዜ የአንዴ አመት 

እዴሜ የነበረው መሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በተረጋገጠው መሰረት አስራ ስምንት አመት 

እስኪሞሊው የቀረበት የቀሇብ ጥቅም ታስቦ የሚመጣው ውጤት ማሇትም ብር1000.00x12x17= 

204,000.00(ሁሇት መቶ አራት ሺህ) ሇአመሌካች ሉከፇሊቸው የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

የቀሇቡን አከፊፇሌ በተመሇከተም አመሌካች የህጻኑ ወሊጅ እናትና ሞግዚት በመሆናቸው 

ተገቢውን ግዳታቸውን እንዯሚወጡና ሇተሻሇ ጥቅምም ገንዘቡን ሉያወለ የሚችለበት ነባራዊ 

ሁኔታዎች መኖራቸውን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባትና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2154 ዴንጋጌ ሇፌርዴ 

ቤቶች የሚሰጠውን ስሌጣን በማገናዘብ በአንዴ ጊዜ ተጠቃሌል እንዱከፇሌ ማዴረጉ ተገቢ ሁኖ 

ተገኝቷሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪን በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ተጠቂነት የሇበትም በማሇት 

የካሳ መጠኑን ብር 40,000.00(አርባ ሺህ ብር) አዴርገው የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 

ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወሰነናሌ፡፡ 

ውሣኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 09275 ጥቅምት 08 ቀን 2006 

ዒ/ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 142838 ጥቅምት 17 ቀን 

2007 ዒ/ም  የፀናው፣ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

የአመሌካች ሞግዚት የሆኑት ህጻን የአብስራ ቴዎዴሮስ በዯረሰው የሞት ጉዲት ምክንያት 

የጉዲት ከሳ በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ሉከፇሇው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 
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2. ሇህፃኑ ሉከፇሇው የሚገባው የጉዲት ከሳ መጠን ብር 204,000.00(ሁሇት መቶ አራት 

ሺህ) ሁኖ  አካፊፇለም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2154 ዴንጋጌ አግባብ በአንዴ ጊዜ ሉሆን 

ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች በህጻኑ ስም የባንክ ሂሳብ ከፌተው ገንዘቡን የሞግዚትነት ስሌጣን በሚፇቅዯው 

አካሄዴ በአግባቡ ጥቅም ሊይ እንዱያውለም ብሇናሌ፡፡ 

4. የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት በሰጠው የመዴን ሽፊን እስከ ብር 40,000.00(አርባ ሺህ) 

ሇመሸፇን የተስማማ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ በመሆኑ ብር 40,000.00(አርባ 

ሺህ ብር) ተጠሪና የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት ባሌተነጣጣሇ ሃሊፉነት ሉከፌለ ይገባሌ 

ብሇናሌ፡፡ ቀሪውን ብር 164,000.00(አንዴ መቶ ስሌሳ አራት ሺህ) ዯግሞ ተጠሪ 

ብቻውን ሉከፌሌ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ኪሳራና የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

መ/ተ 
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የሰ/መ/ቁ. 105752  

 ህዲር 26/2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡-   ዒሉ መሏመዴ 

          ተኽሉት ይመስሌ 

      ቀነዒ ቂጣታ 

         ሰናይት አዴነው 

         ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- አቶ አዱሱ ግርማሁን የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አከራይ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ጉዝ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፊዬ ታዳ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጠ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ፡- የኪራይ ውሌን መሰረት ያዯረገ ሲሆን የአሁን ተጠሪ የሆነው የስር ከሳሽ በአሁን 

አመሌካች የስር ተከሳሽ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ በኦሮሚያ ክሌሌ 

በአርሲ ዞን በሺርካ ወረዲ ሇሶል ዲጋልና ጎሌቤሳ ሴሩ መንገዴ ስራ አገሌግልት የሚውሌ ሞዳለ 

D7H CAT  ድዘር በሰዒት በብር 2,127.50 /ሁሇት ሺህ አንዴ መቶ ሃያ ሰባት ብር ከሃምሳ 

ሳንቲም/ ሂሳብ ሇ 200 ሰዒት ሉያቀርብሌኝ ተዋውሇን ህዲር 28/2005 ዒ.ም ብር 422,500.00 

/አራት መቶ ሃያ ሁሇት ሺኅ አምስት መቶ ብር/ ከፌየዋሇሁ፡፡ ተከሳሽም ድዘሩን አቅርቦ ከታሔሳስ 

4/2005  ዒ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 6/2005 ዴረስ ሇ 13 ሰዒት ያህሌ ከሰራ በኋሊ ተበሊሽቶ 

በመቆሙ ምክንያት ከተከሳሽ ጋር ውሊችንን አሻሽሇን ታህሳስ 17/2005 ዒ.ም  CAT 322L 

ኤክስካቫተር በሰዒት 1,322.50 /አንዴ ሺኅ ሶስት መቶ ሃያ ሁሇት ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ በጠቅሊሊ 

ሇ 301 ሰዒት በብር 398,072.50 /ሶስት መቶ ዘጠና ስምንት ሺኅ ሰባ ሁሇት ብር ከሃምሳ 

ሳንቲም/ ሉያቀርብሌኝ ተዋውሇናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከሳሽ ኤክስካቫተሩን አቅርቦ ታህሳስ 

23/2005 ዒ.ም ሇ 3፡45 የሰራና ታህሳስ 26/2005 ሇ 4፡45 በዴምሩ 8፡30 ሰዒት ብቻ ሰርቶ 

በብሌሽት ቆሟሌ፡፡  
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ተከሳሽ በድዘሩ ማሽን ሇ 13 ሰዒት ብቻ ያገሇገሇ በመሆኑ የ 13 ሰዒት ክፌያ 13X 2,127.50= 

27657.50 /ሃያ ሰባት ሺህ ስዴስት መቶ ሃምሳ ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ ሲሆን በኤክሳካቫተሩ ሇ 

8፡30 ያገሇገሇ በመሆኑ 8፡50 X በ 1,322.50= 11,241.25 በዴምሩ ብር 38,898.75 /ሰሊሳ 

ስምንት ሺኅ ስምንት መቶ ዘጠና ስምንት ብር ከሰባ አምስት ሳንቲም/ ተቀንሶ ቀሪው ብር 

386,601.30 /ሶስት መቶ ሰማኒያ ስዴስት ሺኅ ስዴስት መቶ አንዴ ብር ከሰሊሳ ሳንቲም/ 

እንዱመሌስሌኝ ብጠይቀው ፌቃዯኛ አይዯሇምና ዋናውን ገንዘብ ከነህጋዊ ወሇደ ይክፇሇኝ በማሇት 

ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡  

ተከሳሽ ኢንተርፕራይዝም በሰጠው መሌስ ከከሳሽ ጋር ውሌ መኖሩን አምኖ መጀመሪያ ሇድዘሩ 

የተዋዋሌነውን ውሌ በስምምነት ታህሳስ 17/2005 ዒ.ም በተጻፇ ውሌ ወዯ ኤክስካቫተር 

ሇውጠነዋሌ ኤክስካቫተሩ እስከ ታህሳስ 26/2005 ዒ.ም ሰርቶ ተበሊሽቶ ሇመቆሙ የማውቀው ነገር 

የሇም ከሳሽም በብሌሽት ሇመቆሙ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ ቢበሊሽ እኳን በውሊችን አንቀጽ 5 ሊይ 

ማሽኑ ሇአስር ተከታታይ ቀናት ካሌሰራ የተከፇሇው ገንዘብ እንዯሚመሇስ እየታወቀና በ 

26/4/2005 ዒ.ም ማሽኑ አገሌግልት መስጠቱን በከሳሽ እየታወቀ አስር ቀን ሳይሞሊው በ 

2/5/2005 ዒ.ም ከሳሽ ውሇታ አቋርጠናሌ ማሇቱ አግባብ አይዯሇም፤ በተጨማሪም ከተከሳሽ ብር 

422,500.00 /አራት መቶ ሃያ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር/ የተቀበሌኩ ቢሆንም አስራ 

አምስት ፏርሰንት ተጨማሪ እሴት ታክስ ሇመንግስት የከፇሌኩ ስሇሆነ የከሳሽ ትክክሇኛ ገንዘብ 

370,000.00 /ሶስት መቶ ሰባ ሺኅ ብር/ ብቻ ነው ብሎሌ፡፡  

ፌ/ቤቱ የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ተከሳሽ የመጀመሪያው ውሌ በሁሇተኛው ውሌ 

የተተካው በድዘሩ ብሌሽት ሳይሆን በግራ ቀኙ ስምምነት ነው ቢሌም የግራ ቀኙ ስምምነት 

የተዯረገው በድዘሩ መበሊሸት ምክንያት መሆኑን ከማሻሻያው ውሌ መረዲት ተችሎሌ፡፡  

በተጨማሪም ተከሳሽ ማሽኖቹን በራሴ ወጪ አጓጉዤ ሇማምጣት ወጪ አውጥቻሇሁ ቢሌም 

በውሊቸው ሊይ ተከሳሽ በራሱ ወጪ አጓጉዞ ሇማስገባት እና ማሽኑ በቀን ስምንት ሰዒት በሳምንት 

ስዴስት ቀን ሉሰራና ማሽኑ ሳይበሊሽ ስራ ካሌሰራ ሃሊፉ ከሳሽ መሆኑን፤ መስማታቸውንና፤ 

ማሽኑ ሇተከታታይ አስር ቀናት በብሌሽት ቢቆም የሰራበት ታስቦ ያሌሰራበትን ተከሳሽ ሉመሌስ 

የተስማሙ ቢሆንም ሁሇተኛው ማሽንም በብሌሽት ምክንያት ከ 23/4/2005 ዒ.ም ጀምሮ በየቀኑ 

አስር ሰዒት ሉሰራ አሇመቻለ በሰዒት መመዝገቢያ ሊይ ተመዝግቦ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም የከሳሽ 

ምስክሮች በወቅቱ በማሽኑ መበሊሸት ስራ ያሇመስራታቸውን ሲገሌጹ የተከሳሽ ምስክሮች ማሽኑ 

ስራውን ያሌሰራው በመበሊሸት ምክንያት ሳይሆን በገና በዒሌ ምክንያት ኦፕሬተሩና ረዲቱ ወዯ 

ቤተሰብ በመሄዲቸው ነው ብሇዋሌ፡፡  
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በተጨማሪም ማሽኑ ባሇመስራቱ ከሳሽ ሇተከሳሽ በ 2/5/2005 ዒ.ም በጻፇው ማስጠንቀቂያ ከጥር 

3/2005 ዒ.ም ጀምሮ ውለ መቋረጡን መግሇጹን በተከሳሽም ታምኗሌ በማሇት አትቶ ተከሳሽ 

ከተከፇሇው ገንዘብ ውስጥ ማሽኑ የሰራበት ብር 38,818.70 ሳ ተቀንሶ የተጨማሪ እሴት ታክስ 

ክፌያን ጨምሮ ብር 386,601.30 ከሚታሰብ ወሇዴ እና ተያያዥ ከሆኑ ክፌያዎች ጋር ይክፇሌ 

በማሇት ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን አመሌካች የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ቢያቀርብም ቅሬታው የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቅሬታው መሌስ ሰጭን አያስጠራም 

በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው የስር ፌ/ቤቶች 

የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌና ሉታረም ይገባሌ በሚሌ አመሌካች 

በመጠየቃቸው ነው፡፡ የሰበር አጣሪው ችልትም በግራቀኙ መካከሌ ያሇው ውሌ በአንቀጽ 5 ሊይ 

ኤክስካቫተሩ ሇአስር ተከታታይ ቀናት በብሌሽት ምክንያት ካሌሰራ ውለ እንዯሚቋረጥና 

የተከፇሇው ገንዘብ እንዯሚመሇስ የተስማሙና ማሽኑ እስከ ታህሳስ 26/2005 ዒ.ም ዴረስ የሰራ 

መሆኑ እየታወቀ አመሌካች የከፇሇውን ገንዘብ በተጨማሪ እሴት ታክስ ክፌያን ጨምሮ ሉከፌሌ 

ይገባሌ በማሇት የተወሰነበትን አግባብነት ተጠሪ ባሇበት ሇማጣራት ያስችሌ ዘንዴ ተጠሪን 

ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡  

ተጠሪም በወኪለ አማካኝነት በጽሐፌ በሰጠው መሌስ ተጠሪ በውሇታችን መሰረት መጀመሪያ 

ያቀረበው ማሽን በብሌሽት ምክንያት ባሇመስራቱ ውሇታችንን አሻሽሇን ላሊ ማሽን እንዱያስገባ 

ብንስማማም 2ኛው ማሽንም በውሊችን መሰረት በቀን 8 ሰዒት በሳምንት 6 ቀን ሉሰራሌኝ 

አሌቻሇም፡፡ ሇተጨማሪ እሴት ታክስ የተከፇሇም ቢሆን በማሽኑ ብሌሽት ምክንያት ስራ 

ሊሌተሰራበት ያሌተከፇሇ መሆኑን በማሳወቅ ተጠሪ ገንዘቡን ማስመሇስ ይችሊሌ በአጠቃሊይ የስር 

ፌ/ቤቶች ውሳኔ ተገቢ ነውና ሉጸና ይገባሌ ብሎሌ፡፡  

አመሌካችም የጽሐፌ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ የክርክሩ አመጣጥና በዚህ ችልት ግራቀኙ 

ያቀረቡት የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረነዋሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም ተጠሪ በገባው ውሌ መሰረት በቀን ሇስምንት ሰዒት በሳምንት ሇስዴስት ቀናት 

አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ ማሽን ማቅረብ ሲገባው ያቀረበው ማሽን በብሌሽት ምክንያት 

ሉሰራ አሌቻሇም በሚሌ የስር ፌ/ቤቶች ተጠሪ ሇአመሌካች የከፇሇውን ገንዘብና ተያያዥ 

ክፌያዎችን እንዱመሌስ መወሰናቸው አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 

መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  
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በመሰረቱ አመሌካችና ተጠሪ የማሽን ኪራይ ውሌ ያሊቸው መሆኑን በዚህም መነሻ ተጠሪ ብር 

422,500 ሇአመሌካች የከፇሇ መሆኑን አመሌካችም በውሇታው መሰረት ማሽን ማቅረቡንና ማሽኑ 

ሇ 3 ቀንና ሇ 13 ሰዒት መስራቱ በግራቀኙ የታመነ ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር 

በስምምነት ውሇታውን ወዯ ኤክስካቫተር ቀይረናሌ ሲሌ ተጠሪ ውለን ሌንቀይር የቻሌነው 

በማሽኑ ብሌሽት ምክንያት ነው ብሎሌ፡፡ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በውሳኔ ሊይ 

እንዲተተውም ውሇታቸው የተሻሻሇው በድዘሩ መበሊሸት ምክንያት መሆኑን ውሇታቸው የሚገሌጽ 

መሆኑን ነው፡፡ በመቀጠሌም አመሌካች በተሻሻሇው ውሇታ መሰረት ኤክስካቫተሩን ያቀረበ 

ቢሆንም ይህም ማሽን ሇሁሇት ቀን በዴምሩ ሇ 8፡30 አገሌግልት መስጠቱን በግራቀኙ የታመነ 

ጉዲይ ሲሆን ስራው የቆመው ግን አመሌካች የገና በዒሌ ስሇነበረ የማሽኑ ኦፏሬተርና ረዲቱ 

ሇበዒሌ ወዯ ቤተሰብ እንዱሄደ ከተጠሪ ጋር በተነጋገርነው መሰረት ነው ሲሌ ተጠሪ በብሌሽት 

ምክንያት መሆኑን ገሌጾ በዚሁ ምክንያት መሆኑን በሰውና በሰነዴ ማስረጃ መረጋገጡን የስር 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከተዯረገው ክርክርና ማስረጃ መረዲት ተችሎሌ፡፡  

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ዋናው ምክንያት በውሇታችን አንቀጽ 5 ሊይ ማሽኑ በቀን ሇስምንት ሰዒት 

በሳምንት ሇስዴስት ቀን አገሌግልት መስጠት እንዲሇበት ተዋውሇን እያሇ ማሽኑ ታህሳስ ታህሳስ 

23/2005 ዒ.ም ሇ 3፡45 ታህሳስ 26/2005 ዒ.ም ሇ 4፡45 ሰዒት የሰራ ሆኖ እያሇ ማሽኑ መስራት 

ካቆመ አስር ቀን ሳይሞሊ ጥር 2/2005 ዒ.ም ተጠሪ ሇአመሌካች የውሌ ማቋረጫ ማስጠንቀቂያ 

በመሊክ በቀን 3/5/2005 ዒ.ም ውለ መቋረጡ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ እኛም ይህን ጭብጥ 

አስመሌክቶ እንዯመረመርነው በግራቀኙ ውሌ አንቀጽ 5 ስር እንዯተመሇከተው ማሽኑ በቀን 

ሇስምንት ሰዒት በሳምንት ሇስዴስት ቀን ሉሰራ እንዯሚገባና በዚህ በተቀመጠው መሇኪያ 

/እስታንዲርዴ/ መሰረት ሇአስር ተከታታይ ቀናት አገሌግልት ካሌሰጠ ውለ ፇርሶ አመሌካች 

በውለ ምክንያት የተቀበሇውን ገንዘብ እንዱመሌስ መስማማታቸውን ከግራቀኙ ክርክር በመታመኑ 

ከመረጋገጡም በተጨማሪ በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ መሆኑን ከስር ፌ/ቤት መዝገብ 

ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዲ ተጠሪ የውሇታውን ገንዘብ መክፇለ ግሌጽ እስከሆነ ዴረስ 

አመሌካች በውሇታው መሰረት ማሽን አቅርቦ አገሌግልቱን የመስጠቱን ጉዲይ ሲታይ በውሊቸው 

የተስማሙት ማሽኑ በቀን 8 ሰዒት በሳምንት 6 ቀን አገሌግልት ሉሰጥ የነበረ ቢሆንም ማሽኑ 

በውለ መሰረት አገሌግልት ያሇመስጠቱን በግራቀኙ የታመነ ሆኖ አመሌካች በበአሌ ምክንያት 

ነው ቢሌም በዚህ መሌኩ ያሇማስረዲቱ ከስር ክርክር መረዲት ተችሎሌ፡፡  

በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1786 ስር እንዯተመሇከተው በአንዴ ውሌ ውስጥ ውሌን የሚያፇርሱ የስምምነቶች 

ቃሌ ተገሌጾ ከተጻፇበትና የዚህም ስምምነት አፇጻጸም ጉዲይ ተሟሌቶ ከተገኘ አንዯኛው ተዋዋይ 

ውሌ ፇርሷሌ ሲሌ ሇመግሇጽ እንዯሚችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ስንነሳ አመሌካች በገባው የውሌ 
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ግዳታ መሰረት ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑ ተጠሪ ውለን ያቋረጠ መሆኑን መግሇጹ 

ከውሇታቸውም ሆነ ከሔጉ የወጣ አሰራር አይዯሇም፡፡  

ሲጠቃሇሌ የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ በጠየቀው ዲኝነት መሰረት ውለ ስሇፇረሰ 

ሇአመሌካች ከተከፇሇው ክፌያ ውስጥ አገሌግልት የሰጠበት ሰዒት ክፌያ ብር 38,818.70 /ሰሊሳ 

ስምንት ሺህ ስምንት መቶ አስራ ስምንት ብር ከሰባ ሳንቲም/ ተቀንሶ የተጨማሪ እሴት ታክስን 

በተመሇከተ አመሌካች ከፌል ከሆነ በሚያቀርበው ማስረጃ ሇከፇሇው አካሌ ከሚጠይቅ በስተቀር 

ተጠሪ ሊሊገኘው አገሌግልት ሉከፌሌ አይገባም በማሇት ሇተጨማሪ እሴት ታክስ የተከፇሇ ክፌያን 

ጨምሮ ብር 386,601.30 /ሶስት መቶ ሰማኒያ ስዴስት ሺኅ ስዴስት መቶ አንዴ ብር ከሰሊሳ 

ሳንቲም/ ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9 ፏርሰንት ህጋዊ ወሇዴ ጋር፤ ውሳኔ ያገኘበት 

የገንዘብ መጠን 8 ፏርሰንት የጠበቃ አበሌ ብር 30,934.50 /ሰሊሳ ሺኅ ዘጠኝ መቶ ሰሊሳ አራት 

ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ ሇዲኝነት የተከፇሇ ብር 6716.05 /ስዴስት ሺኅ ሰባት መቶ አስራ ስዴስት 

ብር ከዜሮ አምስት/ አመሌካች ሇተጠሪ ይመሌስ፤ በማሇት ሲወሰን የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህን 

ውሳኔ በማጽናት መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም 

የሚከተሇው ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

ው ሳ ኔ 

1. የስር የፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 10332 የካቲት 20 ቀን 2006 ዒ.ም 

የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ. 150808 በቀን 

ሏምላ 23 ቀን 2006 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348 /1/ መሰረት 

ጸንቷሌ፡፡  

2. ሇዚህ ፌ/ቤት ክርክር ግራቀኙ ያወጡት ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

 

ትእዛዝ 

- በዚህ ፌ/ቤት የተሰጠው የአፇጻጸም እግዴ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡  

- የውሳኔው ግሌባጭ በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

መ/ይ    
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ከውሌ ውጪ 

ኃሊፉነት 
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የሰ/መ/ቁ. 117506 

ግንቦት 8 ቀን 2008 ዒ/ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

      ዒሉ መሀመዴ 

        ተኽሉት ይመሰሌ 

      እንዲሻው አዲነ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች ፡- የመዴኃኒት ፇንዴና አቅርቦት ኤጀንሲ ነገረ ፇጅ ኦስኒ በከር  ቀረቡ 

ተጠሪዎች ፡- አቶ አዱሱ ገዛኽኝ በላለበት ታይቷሌ   

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ባቀረበው የዲርጎት ክስ ተጠሪ ኃሊፉ የሚሆነው 

ሇግማሹ ብቻ ነው? በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ አግባብነት ያሊቸውን የህግ 

ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አይቶ 

ሇመወሰን ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች በተጠሪ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ ተጠሪ የአመሌካች ሠራተኛ ሆኖ ንብረትነቱ 

የአመሌካች የሆነውንና የመሇያ ቁጥር 4-01647 ኢት የሆነ መኪና እያሽከረከረ እያሇ አቶ 

ሚሌኬሣ ዯበሊ የተባለ ሰው ገጭቶ የሞት አዯጋ በማዴረሱ የአቶ ሚሌኬሣ ዯበሊ ወራሾች 

በአመሌካች ሊይ የጉዲት ካሳ ክስ አቅርበው አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ መሆኑ በፌርዴ 

ተረጋግጧሌ፡፡  

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከወሰነው የካሣ ክፌያ ውስጥ ብር 38,704 (ሰሊሣ ስምንት 

ሺህ ሰባት መቶ አራት ብር) የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ሇአቶ ሚሌኬሣ ዯበሊ ቤተሰቦች 

የከፇሇ ሲሆን አመሌካች በበኩለ ወጭና ኪሳራን ጨምሮ ብር 11234 /አስራ አንዴ ሺህ 

ሁሇት መቶ ሰሊሣ አራት ብር) ሇሟች ወራሾች በፌርዴ አፇፃፀም ተገድ ከፌሎሌ፡፡ አመሌካች 

ሟች ሊይ የዯረሰው አዯጋ በሹፋሩ (በተጠሪ) ጥፊት በሆነ ቸሌተኝነት መሆኑ ተረጋግጦ 

ተጠሪ በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 08383 በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ተብል የተቀጣ 
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መሆኑን ገሌፆ አመሌካች የመኪናው ባሇ ሀብት በመሆኑ ምክንያት ሇሟች ቤተሰቦች 

የከፇሇውን ብር 11234  /አስራ አንዴ ሺ ሁሇት መቶ ሰሊሳ አራት ብር) ሙለ በሙለ 

የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ተከሳሽ (ተጠሪ) በመሆኑ ገንዘቡን እንዱከፌሌ ውሳኔ ይሰጥሌኝ 

በማሇት አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት ከታየ 

በኃሊ ተከሳሽ መክፇሌ ያሇበት የራሱን ዴርሻ ብር 5617 /አምስት ሺህ ስዴስት መቶ አስራ 

ሰባት ብር) ብቻ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

3. አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 337 መሠረት 

ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች አዯጋው የዯረሰው በተጠሪ ጥፊት መሆኑ ተረጋግጦ ፤ ተጠሪ በወንጀሌ 

የተቀጣ በመሆኑ ጉዲዩን ሙለ በሙለ የመካስ ኃሊፉነት ያሇበት ተጠሪ ነው፡፡ ሆኖም የበታች 

ፌርዴ ቤቶች አግባብነት የላሇውን የህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ ተጠሪ አመሌካች የከፇሇውን ቀሪ 

ገንዘብ ግማሹን ብቻ ነው የሚሸፌነው በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካቷሌ፡፡ ተጠሪ ታህሳስ 22 ቀን 

2008 ዒ/ም ታትሞ በወጣው አዱስ ዘመን ጋዜጣ ተጠርቶ ያሌቀረበ በመሆኑ መሌስ 

የመስጠት መብቱ እንዱታሇፌ ይህ ሰበር ችልት ጥር 18 ቀን 2008 ዒ/ም በዋሇው ችልት 

ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

4. ከስር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 

መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ተጠሪ ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነውን 

ባሇሞተር ተሸከርካሪ ሲያሽከረክር አቶ ሚሌኬሣ ዯበሊን ገጭቶ የሞት አዯጋ ያዯረሰበት 

መሆኑ በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 45630 ህዲር 9 ቀን 2006 ዒ/ም በተሰጠው ውሳኔ 

ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በሟች ሊይ የሞት አዯጋ ያዯረሰው ተሸከርካሪ ባሇሀብት የተጠሪ 

አሰሪ በመሆኑ በሟች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በእሱ በኩሌ የተፇፀመ ዴርጊት ወይም ጥፊት 

ባይኖርም በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2081 (1) እና በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2130 መሠረት 

በኃሊፉነት ተጠያቂ ሆኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ የአመሌካችን መኪና ሲያሽከረክር በፇፀመው 

ጥፊት የሆነ ቸሌተኝነት በሟች ሊይ የሞት  አዯጋ በማዴረሱ ሇጉዲቱ በፌተብሓር ህግ ቁጥር 

2029 (1) እና በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2035 መሠረት ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በአጠቃሊይ ሲታይ 

አመሌካችና ተጠሪ ሇጉዲቱ በአንዴነትና በነጠሊ በኃሊፉነት የሚጠየቁ መሆኑን ከፌተብሓር 

ህግ ቁጥር 2155 ዴንጋጌዎች ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

5. በአንዴ ሰው ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ኃሊፉነትን በሚጥለ የተሇያዩ የህግ ዴንጋጌዎች ምክንያት 

ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሰዎች ሇጉዲቱ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ በሚሆኑበት ጊዜ ኃሊፉ ከሆኑት 

ሰዎች አንደ ብቻ ጥፊት የሠራ  እንዯሆነ በመጨረሻ የተወሰነውን ዕዲ ዕርሱ እራሱ ብቻ 

የመቻሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የፌተብሓር ህግ ቁጥር 2157 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ 
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በያዝነው ጉዲይ በሟች ሊይ ሇዯረሰው የሞት አዯጋ አይነተኛው ምክንያት የተጠሪ ቸሌተኝነት 

መሆኑ ተረጋግጦ ተጠሪ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 08383 

ህዲር 11 ቀን 2005 ዒ/ም በሰጠው የወንጀሌ ፌርዴ ተረጋግጧሌ፡፡  ይህም አመሌካች 

የባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇቤትና የተጠሪ አሠሪ በመሆኑ በሟች ሚሌኬሣ ዯበሊ ሊይ ሇዯረሰው 

የሞት አዯጋ ከተጠሪ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ነው ተብል በፌተብሓር የተወሰነበት  

ቢሆንም አዯጋው የዯረሰው በተጠሪ ጥፊት የሆነ ቸሌተኛነት ምክንያት መሆኑ የተረጋገጠ 

በመሆኑ በጉዲት ምክንያት አመሌካች የከፇሇውን ወጭ ሙለ በሙለ የመሸፇን ህጋዊ 

ግዳታ ያሇበት ተጠሪ መሆኑን ከፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2157 ዴንጋጌ ይዘት መሠረታዊ 

ዒሊማ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

6.  ከዚህ አንፃር ሲታይ አመሌካች ተጠሪ በፇጸመው ጥፊት ምክንያት ሇሟች ቤተሰቦች 

የከፇሇውን ብር 11234 /አስራ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሣ አራት ብር) ተጠሪ ሙለ 

በሙለ እንዱተካሇት አመሌካች በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2161 መሠረት ያቀረበውን ክስ የስር 

ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2157 ዴንጋጌዎች ይዘትና ህጋዊ ውጤት በአግባቡ 

ሣያገናዝብ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌተብሓር ህግ ቁጥር 2083 በመጥቀስ ተጠሪ 

የመሸፇን ግዳታ አሇበት አመሌካች ሇሟች ወራሾች የከፇሇውን ገንዘብ ግማሹን ብር 5617 

/አምስት ሺ ስዴስት መቶ አስራ ሰባት ብር ነው) በማሇት የሰጠው ውሳኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ማፅናቱ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 08383 ህዲር 

11 ቀን 2005 በተጠሪ ሊይ ያሰተሊሇፇው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በፌተብሓር ህግ 

ቁጥር 2157 መሰረት የሚያስከትሇውን ውጤት ያሊገናዘበ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 

ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 51830 ጥር 29 ቀን 2007 

ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 10501 ሀምላ 9 

ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. ተጠሪ አመሌካች ሇሟች ሚሌኬሳ ዯበሊ ቤተሰቦች የከፇሇውን ብር 11234 /አስራ አንዴ 

ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሣ አራት ብር ) ሙለ በሙለ ሇአመሌካች የመክፇሌና የመተካት 

ኃሊፉነት አሇበት በማሇት በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2157 እና በፌተብሓር ህግ ቁጥር 

2161 ዴጋጌዎች መሠረት ወስነናሌ፡፡  

3. አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭ ሇራሱ ይቻሌ  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡                   

ሩ/ሇ 



255 
 

የሰ/መ/ቁ. 119563 

መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

    ተፇሪ ገብሩ 

      አብርሃ መሰሇ 

     አብዬ ካሳሁን 

     እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኃይሌ አገሌግልት የአለቶ ሊንጋኖ ጂኦተርማሌ  

          አለቶ ኃይሌ  ማመንጫ ጣቢያ  -- ነ/ፇጅ ቦንቱ ቢራቱ ቀርበዋሌ፡፡         

ተጠሪ፡- አቶ ሏጂ ነገዎ አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በእርሻ መሬት ይዞታ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት በኃሊፉነት ስሇመጠየቅና የካሳ ክፌያ ጥያቄን 

የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የምስራቅ ሽዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን 

አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ከሳሽ በመሆን ተከራክሯሌ፡፡  

የተጠሪ ክስ አመሌካች በ2001 ዒ.ም መንገዴ ሲሰራ ሇውሃ መውረጃ ቦይ ሳያወጣ በመቅረቱ 

ውሃው 4 ቀረጥ የእርሻ መሬትን ስሊበሊሸ የ7 አመት የእርሻ ገቢ በመቋረጡ የ7 ዒመት ምርት 

178 ኩንታሌ ስንዳ በ900 ብር ሑሳብ 151,200 / አንዴ መቶ ሃምሳ አንዴ ሺ ሁሇት መቶ ብር 

/ ያጣሁ ስሇሆነ አመሌካች በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1254፤ 2027 እና 2092 መሰረት እንዱከፌሇኝ ሲለ ክስ 

አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ጉዲቱ ከዯረሰ 7 ዒመት ስሇሞሊው 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.2143 መሰረት በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

በማቅረብ በፌሬ ነገሩም የመከሊከያ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ክርክሩ የአሊባ ስሇሆነ 

በማሇት በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረበውን መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ በአመሌካች 

ጥፊት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የ6 ዒመት ምርት ብር 151,200 / አንዴ መቶ 

ሃምሳ አንዴ ሺ ሁሇት መቶ ብር / እንዱከፌሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር 
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በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የምስራቅ ምዴብ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ 

በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤቱም በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2143 ካሳ የሚመሇከት ሲሆን ካሳ ሇመጠየቅ 

ዯግሞ በሁሇት አመት ውስጥ የሚሌ ስሇሆነ በሁሇት አመት አሌጠየቀም፡፡ የሰባት ዒመት 

ሉጠይቅ አይችሌም ስሇሆነም የሁሇት አመት ብቻ ነው መጠየቅ የሚችሇው በማሇት የሶስት 

አመት እንዱከፇሇው ይኸውም የ151,200 ብር ግማሽ አመሌካች እንዱከፌሌ ሲሌ የስር ፌርዴ 

ቤት ውሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በሚሌ ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር 

እንዱቀርብ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡  

የአመሌካች ጥያቄ በ2001 ዒ.ም ይህን መንገዴ በከፌተኛ ወጪ ሲሰራ የቀበላውም ነዋሪዎች 

ከሳሽን ጨምሮ የወረዲውና የቀበላው መስተዲዴር አንዴ ሊይ በመሆን ከአዲሚ ቱለ አስከ አሇታ 

ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ዴረስ የሚሰራው መንገዴ ሇአከባቢው ህብረተሰብ ጠቃሚ መሆኑን 

አምኖበት በዯስታ ተቀብሇው መንገደን እየተገሇገለበት ሇ7 ዒመት ያህሌ ምንም አይነት ቅሬታ 

ሇአመሌካች ሆነ ሇላልች ጉዲዩን ስሌጣን ሊሊቸው የመንግስት አካሌ ሳያቀርቡ ዛሬ የቀረበው ክስ 

ተቀባይነት የላሇው፤ በሁሇት አመት ይርጋ ጊዜ የታገዯ ነው በሚሌ የቀረበው ክርክር ውዴቅ 

በማዴረግ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረበውን ግምት ሙለ በሙለ ይከፇሌ ብል ሲወሰን የክሌለ 

ጠ/ፌ/ቤትም የ3 ዒመት ይከፇሇው ሲሌ በማሻሻሌ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ ዯግሞ የቀረበው የይርጋ 

ጥያቄ ከጉዲዩ ጋር ስሇማይገናኝ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ትክክሇኛና ህገ መንግስታዊ 

መብቴን ያረጋገጠሌኝ ስሇሆነ ምንም የህግ ስህተት የሇበትም ይህ የሚታሇፌ ከሆነ በአማራጭ 

የጠቅሊይ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ እንዱያፀናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ቅዴሚያ መታየት 

ያሇበት ሇክርክር ምክንያት የሆነው ጉዲት ዯርሷሌ የተባሇው በ2001 ዒ.ም ከመሆኑ አኳያ 

አመሌካች ያነሳው የይርጋ ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤቶች በትክክሌ የመታየት ያሇመታየቱን ይህ 

ቢታሇፌ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው የሁሇት አመት ይርጋ ነው ካሇ 

በኋሊ ተመሌሶ የ3 አመት የታጣ ጥቅም የመወሰኑን አግባብነት ነው፡፡ አመሌካች ሇሚያሰራው 

የአለቶ ሊንጋኖ ጂኦተርማሌ አለቶ ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያ የሚወስዴ መንገዴ ስራ ምክንያት 

በተጠሪ መሬት ይዞታ ሊይ ጉዲት መዴረሱ ፌሬ ነገሩን የማጣራት ስሌጣን ባሇቸው በስር ፌርዴ 
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ቤቶች የተረጋገጠ ነው፡፡ በተጠሪ ክስ እንዯተመሇከተው በይዞታቸው ጉዲት የዯረሰው ከ2001 ዒ.ም 

ጀምሮ መሆኑና እስከ 2007 ዒ.ም ዴረስ ሳገኝ የነበረውን ጥቅም ማጣታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ የተጠሪ 

ጥያቄ በቀጥታ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ጋር የሚገናኝ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ በዚሁ መሰረትም ከስር 

ፌርዴ ቤት ጀምሮ በአመሌካች እየተነሳ ያሇው ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ መቃወሚያ ነው፡፡ 

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ምክንያት ጉዲት የዯረሰበት ሰው ጉዲቱ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በሁሇት 

ዒመት ውስጥ ክስ ማቅረብ እንዲሇበት በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2143 ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ማሇት ከሁሇት 

አመት በኋሊ የሚቀርብ ክስ በይርጋ የሚታገዴ ይሆናሌ፡፡  

ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ በተጠሪ ሀብት ወይም ጥቅም ጉዲት የዯረሰው ከ2001 ዒ.ም ጀምሮ 

መሆኑ አከራካሪ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በአመሌካች ተግባር ምክንያት ሇዯረሰባቸው ጉዲት ካሳ የሰባት 

ዒመት ማግኘት የነበረባቸውን የምርት ዘመን ገምተው ክስ የመሰረቱት  መጋቢት 23 ቀን 2007 

ዒ.ም ነው፡፡ ክሱ የቀረበው ከስዴስት ዒመት በኋሊ መሆኑ ነው፡፡ ተጠሪ በመሬት ይዞታቸው ሊይ 

ጉዲት መዴረሱን ከማወቅና በወቅቱ ከመጠየቅ ያገዲቸውን ምክንያት አቅርበው የተከራከሩበት 

ሁኔታ የሇም፡፡ በመሬት ይዞታቸው በየአመቱ ምርት የሚያገኙበት ሊይ ጉዲት ሇመዴረሱ ወይም 

የቀረባቸውን ጥቅም ሇማወቅ አንዴ የምርት ዘመን ጊዜ በቂ ነው፡፡ በተጠሪ በኩሌ ያቀረበው 

ክርክር ጉዲቱ በየአመቱ እየጨመረ የሄዯ እንጂ በአንዴ ጊዜ የተከሰተ አይዯሇም በማሇት ሊቀረቡት 

ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም የጉዲቱ መጠን ሉጨምር እንዯሆነ እንጂ ጉዲት 

ስሇመዴረሱ ሊሇማወቅ በቂ ምክንያት ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች ክሱ ከውሌ 

ውጭ ኃሊፉነት ሇሚዯርስ ጉዲት ካሳ ክስ መቅረብ ያሇበት በህጉ በግሇፅ የተቀመጠውን በማሇፌ 

ከስዴስት አመት በኋሊ የቀረበ ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴ ሆኖ እያሇ ይህንኑ በማሇፌ የተሰጠው 

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚሁ መሰረትም ተከታዩን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የምስራቅ ሽዋ ዞን ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.40951 ግንቦት 11 ቀን 2007 ዒ.ም 

የተሰጠ ውሳኔና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ በመ/ቁ.225865 መስከረም 

27 ቀን 2008 ዒ.ም የተሰጠ ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የተጠሪ ክስ በፌ/ብ/ህ/ቁ.2143 መሰረት ጉዲት ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በሁሇት አመት 

ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ስሇሆነ አመሌካች ሉጠየቅ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዘገብ ቤት ይመሇስ፡፡     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ.116950 

መጋቢት 23 ቀን 2008 ዒ.ም 

ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

      ዒሉ መሀመዴ 

         ተኽሉት ይመስሌ 

       እንዯሻው አዲነ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አስቴር በቀሇ ጭጭ አይበለ ሞግዚት አዴራጊ ህፃን ማህዯር የማነህ በሸህ  

ተጠሪ ፡-      የሇም ፡፡ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የማይንቀሳቀስ ንብረት (ቤት) ሇመሸጥ የሚያስችሌ የሞግዚትነት ስሌጣን ይሰጠኝ ጥያቄ 

የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን 

አመሌካች በመ/ቁ 562/07 ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ነው፡፡  

የአመሌካች አቤቱታ ባጭሩ በቦላ ክ/ከተማ ወረዲ 13 የቤት ቁጥር 1590 የሆነው መኖሪያ ቤት 

ከላልች ወራሾች ጋር የሚካፇሌ ዴርሻ ያሊቸው በመሆኑ አመሌካች ቤቱን መሸጥ መሇወጥ 

እንዱችለ ተጨማሪ የሞግዚትነት ስሌጣን እንዱሰጣቸው መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

የስር ፌርዴ ቤትም ምስክሮች አስቀርቦ እንዯሰማ አመሌካች ቤቱን በማከራየት በሚያገኙት ገቢ 

እንዯሚተዲዯሩ ቤቱን የሚወርሱ ላልች ሌጆችም እንዲለ ከእነዚህ የተወሰኑት ራሳቸውን ችሇው 

እንዯሚኖሩ አመሌካች ሞግዚት የሆኑሊት ዕዴሜዋ 15 ዒመት እንዯሆነ ከዚህ ቤት ውጪ ላሊ 

መኖሪያ ቤት እንዯላሊቸው በመግሇጽ መመስከራቸውን ፌ/ቤቱ መመዝገቡን የስር ፌ/ቤት ውሳኔ 

ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱም አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ ከመረመረ በኋሊ ህፃን ማህዯር የማነ ከሞግዚት 

ሇመውጣት የተቃረበች ሲሆን ላሊ መኖርያ ቤት ስሇላሊቸው እንዱሁም በዚሁ ቤት ኪራይ 
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እየተማረች እንዯምትገኝ አስቀዴሞ ቤቱ ቢሸጥ አካሇመጠን ስሊሊዯረሰኝ ዴርሻዬ ሉጠፊበት 

እንዯሚችሌ ፌ/ቤቱ ግምት በመውሰዴ እንዱሁም ቢሸጥ ላሊ መኖሪያ ቤት እንዯላሊቸው ፌ/ቤቱ 

የተገነዘበ ስሇሆነ የአመሌካችን አቤቱታ ፌ/ቤቱ ባሇመቀበሌ መዝገቡን በብይን ዘግቶታሌ፡፡   

አመሌካች በስር ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 

እንዱሁም ሇሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶችን ብይን ትዕዛዝና ውሳኔ በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም የጤና ችግር ያሇበቸው 

በመሆኑ የህፃን ማህዯር የማነን መሠረታዊ የኑሮ ወጪ ማሟሊት እንዲሌቻለ ቤቱ ተሸጦ የቀሇብ 

የሌብስ የትምህርት ወጪ ካሌተሸፇነ በቀር ቤቱን በማከራየት በሚያገኙት ገቢ ማሟሊት 

አሇመቻሊቸውን  ላልች ወራሾችም ቤቱ ቢሸጥ እንዯማይቃወሙ በተገሇጸበት ሁኔታ የስር ፌርዴ 

ቤቶች የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው በሔጉ አግባብ አይዯሇም የሚሌ ክርክር 

ማቅረባቸውን የሚያሳይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

አመሌካች ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ/ 562/07 

በ12/02/2007 ዒ/ም የማህዯር የማነ በሻህ ሞግዚትና አስተዲዲሪ መሆናቸውን ፌ/ቤቱ እውቅና 

መስጠቱን በኢፋዳሪ ፌትህ ሚኒስቴር የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ነሏሴ 01 ቀን 2007 

ዒ/ም የውክሌና ስሌጣን መውሰዲቸውን የሚያሰይ ማስረጃ ከመዝገቡ ጋር አያይዟሌ፡፡  

ይህ ሰበር ሰሚ ችልት መጋቢት 16/2008 ዒ/ም በሰጠው ትዕዛዝም ህፃን ማህዯር የማነ በሻህ 

በችልት ቀርባ እንዴታሰረዲ ያዯረገ ሲሆን መጋቢት 19 ቀን 2008 ዒ/ም በዋሇው ችልት 

በሰጠችው ቃሌ ወሊጅ እናቷ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ማሟሊት ከማይችለበት ዯረጃ የዯረሱ በመሆኑ 

ቤቱ ተሸጦ ከዚህ የሚገኘው ገንዘብ ሇቀሇብ፤ ሇትምህርት፤ ሌብስ እና ላልች ወጪዎች 

እንዱሸፇኑሊት ተቃውሞ እንዯላሊት አስረዴታሇች፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ከቤቱ የሚያገኙት ገቢ 

ላልች ወራሾችም የሚካፇለት እንዯሆነ የጤና ሁኔታቸውም በጥሩ ሁኔታ የላሇ በመሆኑ ቤቱ 

እንዱሸጥ አመሌክተዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ይዘት ያሇው ሲሆን ይህ ችልትም 

አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር 

በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  
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ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ በአመሌካች የቀረበው ተጨማሪ የሞግዚትነት ስሌጣን 

ይሰጠኝ ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ከህፃኗ የተሻሇ ጥቅም /Best 

interest of the child/ አንፃር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን መመርመር መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡  

አመሌካች ከስር ፌርዴ ቤት አንስቶ አጥብቀው የሚከራከሩት የሞግዚት አዴራጊያቸውን 

መሠረታዊ ፌሊጎቶች ማሟሊት ባሇመቻሊቻው ከአባቷ በውርስ የምታገኘው የማይንቀሳቀስ ቤት 

ተሸጦ ሇቀሇብ ፣ትምህርት፣ ሌብስና ተያያዥ ወጪዎች መሸፇኛ እንዱሆን ጠይቀው የስር ፌርዴ 

ቤት ተማሪ (ህፃን) ማህዯር የማነ ከሞግዚት ነፃ ሇመውጣት ጥቂት ዒመት የቀራት መሆኑ ላሊ 

ቤትም የላሊቸው መሆኑ በመረጋገጡ ቤቱ ሉሸጥ አይገባም ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 

አመሌካች አሁን ያሊቸው ህመም ቤተሰቡን ማስተዲዯር የሚችሌ ገቢ ሇማመንጨት 

የሚያስችሊቸው እንዲሌሆነና ቤቱ ካሌተሸጠ በቀር የህፃን ማህዯር የማነን የኑሮ ወጪ መሸፇን 

እንዯማይችለ ከስር ፌ/ቤት ጀምሮ ባቀረቡት ክርክር የገሇጹ ሲሆን አሁን ሇአከሇ መጠን 

ያሌዯረሰችውን ሌጅ ጨምሮ ሁለም ሌጆቻቸው ቤት ቢሸጥ ተቃውሞ እንዯላሊቸው የሚያሳይ 

ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ያነጋገራት ተማሪ ማህዯር የማነም እናቷ ቤተሰቡ 

የሚያስፇሌገውን መሠረታዊ ነገሮች ሇማሟሊት በማይችለበት ዯረጃ በመዴረሳቸው ቤቱ ቢሸጥ 

እንዯማትቃወም አስረዴታሇች፡፡  

በመሰረቱ አካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆች ሀብት በህጉ አግባብ ሉተዲዯር እንዯሚገባ ከፌ/ህ/ቁ. 280 

እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘት ያስገነዝቡናሌ፡፡ አካሇ መጠን ያሌዯረሰው ሀብት ሉሸጥ 

እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 289 (1) የተመሇከተ ሲሆን መቃወሚያ የሚቀርብበት ስርዒትም በዚህ 

ዴንጋጌ ንዐስ አንቀጽ 2 ተመሌክቷሌ፡፤ ፌርዴ ቤቶች ስሇህፃናት መብትና ጥቅም ሲወስኑ የጉዲዩ 

ዒይነት ይዘትና ባህሪ ያገናዘበ መሆን እንዲሇበት በየትኛውም መሌኩ መብትና ዯሔንናታቸው 

ቅዴሚያ ሉሰጠው እንዯሚገባ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህግ መንግስት አንቀጽ 36 (2) ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ፌቺ በሚወሰንበት ጉዲይም የህፃናቱ አያያዝና የቀሇብ ጉዲይ ትኩረት ከሚሹ 

ነጥቦች እንደ ስሇመሆኑ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር   213 /1992 አንቀጽ 113 ስር 

ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ መሸፇን 

አሇመቻሊቸውን በዝርዝር ምክንያት አሰዯግፇው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን 

ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው ህፃን ማህዯር የማነ ሇአካሇ መጠን እየዯረሰች እንዯሆነና ቤቱ ከተሸጠ 

ሇወዯ ፉቱ ችግር ሉያጋጥም ይችሊሌ በሚሌ እሳቤ ስሇመሆኑ ከመዝገቡ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካች ቤቱን በማከራየት የሚያገኙት 2000 ብር ሇላልች ወራሾችም ዴርሻ ዴርሻቸው 

እንዯሚያከፊፌለ ገሌጸው ይህ ቤት ከማከራየት የሚያገኙት ገቢ በየትኛውም መሌኩ አሁን 

ያሇውን ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት የማያሟሊ ስሇመሆኑ መከረከራቸውን ተረዴተናሌ፡፡  
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የአመሌካች መሰረታዊ ጥያቄ ሞግዚት የሆኑሇት ሌጅ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ቤቱን በማከራየት 

ከሚገኘው ገቢ የማይሸፇን ከሆነ ላሊ ህጋዊ መፌትሓ መስጠቱ የህፃን ማህዯር የማን ቀጣይ 

ሔይወት በተዯሇዯሇ መሠረት ሇማኖር ወሳኝ ነው፡፡ ህፃን ማህዯር የማነ የ10ኛ ክፌሌ ተማሪ 

እንዯሆነች በችልቱ ቀርባ አስረዴታሇች፡፡ ከዚህ መገንዘብ የምንችሇው እስከ ኮልጅ መግቢያ ዴረስ 

ያሇው ጊዜ ረጅም መሆኑን ነው፡፡ ወሊጅ እናቷም ካሊቸው የጤና እክሌ የህፃን ማህዲር የማን 

መሰረታዊ ፌሊጎት ማሟሊት በማይችለበት ዯረጃ መዴረሳቸውን ችልቱ ገሌጿሌ 

የስር ፌ/ቤት የተማሪ ማህዯር የማነ ከሚግዚት አስተዲዯር ነፃ ሇመውጣት የቀራት ጊዜ አጭር 

መሆንና ሇወዯ ፉቱ ያሇው ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገበ ቢሆንም ህፃን ማህዯር የማን አሁን 

ያሇው ተጨባጭ የኑሮ ሁኔታ መሸፇን የሚችሌ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ ያሊት ስሇመሆኑ 

አሌተረጋገጠም፡፡ የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት የማሟት ጉዯይ የማይታሇፌ 

መሰረታዊ ጥያቄ ከሆነ ቤቱን በመሸጥ ኑሮ እንዴትዯጉም ከማዴረግ ውጭ ላሊ ህጋዊ መፌትሓ 

ያሇውም፡፡ ህፃን ማህዯር የማነ ትምህርቷን ሳይስተጓጎሌ መቀጠሌ የምትችሇው መሰረታዊ 

የሆነውን ምግብ፣ ሌብስ ፣ህክምና የተሇያዩ የትምህርት መረጃ መፃሔፌት ማግኘት ስትችሌ ብቻ 

ነው፡፡ ህፃኗ ሇወዯፉቱ ራሷን መቻሌ የምትችሇው አሁን በሚሰራው ስራ ነው፡፡ ህፃን ማህዯር 

የማነ ትምህርቷን ሳታቋርጥ እስከ ዩኒቨርስቲ መዝሇቅ የምትችሇው ከወዱሁ በሚዯረግ ዴጋፌ 

ክትትሌና እንክብካቤ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ህፃን ማህዯር የማነ እና ላልች ወራሾች 

የሚጋሩት ቤት ሁለም ባሇመብቶች በተሳተፈበት አግባብ ሉሸጥ የሚገባው ነው፡፡ የስር ፌርዴ 

ቤቶች በአመሌካች የቀረበው ቤቱን በመሸጥ የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት 

ሊሟሊ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ ያሇበቂ ምክንያት ውዴቅ መዯረጉ በጉዲዩ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት መፇጸሙን የሚያሳይ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው፡፡  

አመሌካች ህፃን ማህዯር የማነ እና ላልች ወራሾች የሚጋሩት ቤት እንዱሸጥ መወሰኑ ተገቢ 

መሆኑ ከታመነ ቀጥል የሚነሳው ጥያቄ የህፃን ማህዯር የማነ ዴርሻ ገንዘብ በምን ሁኔታ 

ሉቀመጥ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ ቤቱ ከተሸጠ በኃሊ የህፃን ማህዯር የማነ ዴርሻ የሚታወቅ ሲሆን 

ገንዘቡ ሇረጅም ጊዜ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አግባብ እንዴትጠቀምበት ሞግዚት አዴራጊዋ በህፃኗ ስም 

የሂሣብ ቁጥር ከፌተው ገንዘቡን ሉያስቀምጡ ይገባሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአሁኗ አመሌካች በህፃን 

ማህዯር የማነ የባንክ ሂሣብ ዯብተር ከፌተው ቤቱ ከተሸጠ በኃሊ ገንዘቡን በሙለ ገቢ ካዯረጉ 

በኃሊ ሇሌጀቷ ተፇጥሮአዊና ሰብአዊ ፌሊጎቷ ሇቀሇብ፤ ሇትምህርት፤ሇመኖሪያ ቤት ሇጤና አጠበበቅ 

እና ሇሌዩ ሌዩ ወጪዎች በየወሩ 1,000 (አንዴ ሺህ/ ብር ወጪ እያዯረጉ ሉጠቀሙ ይገባሌ 

ብሇናሌ፡፡ በየወሩ ወጪ የሚዯረገው 1,000 ብር የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ 

ፌሊጎት የማያሟሊ ከሆነና ይኽውም በበቂ ምክንያት ተዯግፍ ከቀረበ የስር ፌ/ቤቶች ተገቢ ህጋዊ 

ትዕዛዝ የሚሰጡበት ሁኔታ በዚህ ውሳኔ የሚገዯብ አይሆንም፡:  
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በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረቡት ቤት ሇመሸጥ ይፇቀዴሌኝ 

ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት ያሊገናዘበ በመሆኑ 

ተገቢ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ቤቱም በንብረቱ መብት ያሊቸው ወገኖች በተሳተፈበት ይሸጥ በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ ቤቱ ከተሸጠ በኃሊ የህጻን ማህዯር የማነ ዴርሻ በስሟ በተከፇተ የሂሣብ ቁጥር ገቢ 

ሆኖ በየወሩ አንዴ ሺህ ብር ወጪ ይዯረግ ብሇናሌ፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ.562/07 በ19/09/2007 ዒ/ም የሰጠው 

ብይን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23752 በ8/10/2007 

ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ የአስተዲዯሩ ሰበር ሰሚ ችልት በወ/ቁ. 23834 በ14/11/2007 ዒ/ም 

የሰጠው ውሳኔ ተሸሯሌ፡፡  

2. አመሌካች የህፃን ማህዯር የማነ ወቅታዊ የኑሮ ወጪ ፌሊጎት ማሟሊት ባሇመቻሊቸው 

አመሌካች እና ላልች ወራሾች የሚጋሩት በአዱስ አበባ ከተማ ቦላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 13 

የቤት ቁጥር 1590 የሆነውን መኖሪያ ቤት ሁለም ባሇመብቶች ባሳተፇ መሌኩ ይሸጥ 

ብሇናሌ፡፡  

3. ሇክርከሩ ምክንያት የሆነው ቤት ከተሸጠ በኃሊ የአመሌካች ህፃን ማህዯር የማነ ዴርሻ በስሟ 

በተከፇተ የሂሣብ ቁጥር ገቢ ይሁን ብሇናሌ፡፡ ህፃኗ በየወሩ ሇሚያስፇሌጋት መሠረታዊ የኑሮ 

ወጪ 1,000 (አንዴ ሺህ /ብር በሞግዚቷ በኩሌ ወጪ እየተዯረገ ይከፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

በየወሩ ወጪ እንዱሆን የታዘዘው መጠን ገንዘብ የህፃኗ መሰረታዊ የኑሮ ወጪ የማይሸፌን 

መሆኑ ከተረጋገጠ ሇመሻሸሌ የሚቀርበውን ጥያቄ ይህን ውሳኔ አያግዴም ብሇናሌ፡፡  

4. መዝገቡ ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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የሰ/መ/ቁ.105694 

                                             መጋቢት 27 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                       ዲኞች-፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                              ሙስጠፊ አህመዴ 

                              ተፇሪ ገብሩ       

                              ሸምሱ ሲርጋጋ 

                              አብረሃ መሰሇ  

አመሌካች፡- አቶ ተሾመ ጎርፋ - ወራሽ ወ/ሮ መቅዯስ ተሾመ - ጠበቃ አብርሃም ሀዱስ ጋር 

ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፇሰሰች ወንዴማገኘሁ - ወራሽ አቶ ጣሰው ተሾመ - ጠበቃ ሃሌማ አቻሜ ጋር  

ቀረቡ 

                መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታን አስመሌክቶ የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን  

የተጀመረውም የአመሌካች ባሇቤት የነበሩት ሌጃቸው ወ/ሮ ተናኘ ተሾመ በሞት መሇየታቸውን 

እና በጋብቻ ውስጥ ያፇሩት ንብረት በአመሌካች እጅ የሚገኝ መሆኑን ገሌጸው ውርስ 

እንዱጣራሊቸው ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በ08/08/2004 ዒ.ም. 

አዘጋጅተው ባቀረቡት ክስ ሲሆን አመሌካቹም በ02/02/2005 ዒ.ም. በሰጡት መሌስ በአመሌካች 

እጅ ይገኛሌ የተባሇው ንብረት የሟች ወ/ሮ ተናኘ ተሾመ የጋራ ንብረት ሳይሆን የአመሌካቹ የግሌ 

ሀብት በመሆኑ ውርሱ ሉጣራ አይገባም ተብል ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡ፌርዴ 

ቤቱም ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብ አጣሪ የመዯበ ሲሆን አጣሪውም በተመራሇት መሰረት 

ውርሱን አጣርቶ በ14/05/2005 ዒ.ም. የተጻፇ ሪፖርት አቅርቧሌ፡፡ የሪፖርቱም ይዘት በአዱስ 

አበባ ከተማ በቦላ ክፌሇ ከተማ በወረዲ 7 የሚገኘው ቁጥሩ 1177 የሆነው ቤት የተጋቢዎቹ 

የጋራ ሀብት መሆኑ ስሇተረጋገጠ የቤቱ አጋማሽ እና ከኪራዩ የተገኘው ገንዘብ  ብር 35,400 

ውስጥ አጋማሹ ብር 17,700 የውርስ ሀብት ነው፣ሇቤቱ ዕዴሳት ወጣ የተባሇው ብር 4,400 

አጋማሽ የውርሱ ዕዲ አይዯሇም የሚሌ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 
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ፌርዴ ቤቱም በሪፖርቱ ሊይ የግራ ቀኙን አስተያየት ከተቀበሇ በኃሊ የአሁኑ አመሌካች ቤቱ 

የአመሌካቹ የግሌ ሀብት በመሆኑ ሪፖርቱ ሉመዘገብ አይገባም በማሇት ያቀረቡትን የመቃወሚያ 

አስተያየት ውዴቅ በማዴረግ ሪፖርቱን ተቀብል በመመዝገብ በመዝገብ ቁጥር 78124 

በ26/09/2005 ዒ.ም. ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት ይግባኙን የተመሇከተው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ከቤቱ ኪራይ የተገኘውን ገቢ ወዯ ብር 29,400 ዝቅ አዴርጎ የውርስ ሀብት ሉሆን 

የሚገባውን የኪራይ ገንዘብ ወዯ ብር 14,700 ዝቅ በማዴረግ እና ሇቤቱ ዕዴሳት የወጣ ነው 

ከተባሇው ብር 4,400 ውስጥ አጋማሹ ብር 2,200 የውርሱ ዕዲ መሆን ይገባዋሌ በማሇት የስር 

ፌርዴ ቤት ውሳኔን በዚህ አግባብ በማሻሻለ የሁሇቱም የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ሲሆን የሰበር አቤቱታው 

ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ በተጠሪ አውራሽ እና በአመሌካች መካከሌ በ1975 ዒ.ም. ባህሊዊ ጋብቻ 

ስሇመፇጸሙ የተረጋገጠ ነገር እንዯላሇ ከመንግስት ተቋም ተገናዝቦ የተሰጠ ማስረጃ ስሊሇመኖሩ 

ከመንግስት ተቋም ሇስር ፌርዴ ቤት ከተሰጠው ምሊሽ እና በባህሌ ጋብቻ ውለ ሊይ በእማኝነት 

የፇረሙት ግሇሰቦች በ1975 ዒ.ም. ከፉልቹ ያሌተወሇደ እና ከፉልቹም በወቅቱ ሇአካሇመጠን 

ያሌዯረሱ በመሆናቸው በግራ ቀኙ መካከሌ በ1975 ዒ.ም. ጋብቻ መፇጸሙ አሌተረጋጠም በማሇት 

የስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገውን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በምስክሮች ተረጋግጧሌ የሚሌ 

ምክንያት በመስጠት ብቻ የመሻሩን አግባብነት ተጠሪዋ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ 

ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በጉዲዩ እሌባት ማግኘት 

የሚገባቸው፡- 

1. አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት እና ሇሰበር ክርክሩ በጭብጥነት የተያዘው 

ነጥብ በስር ፌርዴ ቤቶች የተዯረገውን የክርክር ጭብጥ መሰረት ያዯረጉ ናቸው ወይስ 

አይዯለም? 

2. የአከራካሪው ቤት አጋማሽ እና የኪራይ ገቢው አጋማሽ የውርስ ሀብት ነው በሚሌ በስር 

ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ወይስ 

አይዯሇም? 

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ  ስህተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከእነዚሁ ነጥቦች አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው 

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 78124 በ26/09/2005 ዒ.ም. 

የተሰጠው ውሳኔ እና ይህንኑ ውሳኔ በከፉሌ በማሻሻሌ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 
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ቁጥር 137902 በ28/11/2006 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ይህንንም አመሌካቹ በ12/12/2006 

ዒ.ም. አዘጋጅተው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መግቢያ ሊይ በትክክሌ አስፌረዋሌ፡፡አመሌካቹ ይህንን 

በትክክሌ ካሰፇሩ በኃሊ ግን ዝርዝር አቤቱታቸውን ያቀረቡት በሁሇቱ የስር ፌርዴ ቤቶች ከሊይ 

በተጠቀሱት መዝገቦች በተሰጡት ውሳኔ ሊይ ሳይሆን ይሌቁንም የአመሌካች እና የተጠሪዋ 

አውራሽ የጋብቻ የምስክር ወረቀት ተገቢውን ስርዒት አሟሌቶ የተሰጠ ባሇመሆኑ ሉሰረዝ ይገባሌ 

በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05087 

በ02/04/2006 ዒ.ም. ከሰጠው ውሳኔ ጋር አያይዘው ነው፡፡ 

በመሰረቱ ይህ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ አመሌካቹን 

ተጠቃሚ የሚያዯርግ ሲሆን በይግባኝ የተሇወጠ ስሇመሆኑም የመዝገቡ ግሌባጭ የሚጠቁመው 

ነገር የሇም፡፡ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05087 

በ02/04/2006 ዒ.ም. በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ የተሰማው ወገን ካሇ ጉዲዩ ስርዒቱን ጠብቆ 

ሲቀርብ ከሚታይ በቀር በስር ሁሇቱ ፌርዴ ቤቶች ከነበረው ክርክር ጋር ግንኙነት የላሇውን 

ውሳኔ መሰረት አዴርገው አመሌካች የሰበር ክርክር ሉያቀርቡ የሚችለበት ስነ ስርዒታዊ አግባብ 

የሇም፡፡ በውርስ ማጣራቱ ጉዲይ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር ቤቱን ያፇራሁት 

ከጋብቻው በፉት ነው ከማሇት በቀር የተጠሪዋ አውራሽ ባሇቤታቸው የነበሩ ስሇመሆኑ አመሌካች 

ክዯው ያቀረቡት ክርክር ባሇመኖሩ ምክንያት በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

የተሰጠው ውሳኔ በውርስ ማጣራቱ ጉዲይ በስር ፌርዴ ቤቶች ከነበረው የክርክር ጭብጥ እና 

ከተሰጠው ውሳኔ ጋር ግንኙነት የላሇው መሆኑ እና ውሳኔው ተጠቃሚ የሚያዯርገውም 

አመሌካቹን መሆኑ እየታወቀ፣እንዱሁም በይግባኝ የተሇወጠ ስሇመሆኑ የመዝገቡ ግሌባጭ 

የሚጠቁመው ነገር ሳይኖር ውሳኔው የሰበር ክርከሩ መነሻ እንዯሆነ እና በበሊይ ፌርዴ ቤትም 

እንዯተሻረ ተወስድ በአጣሪው ችልት የተያዘው ጭብጥ የመዝገቡን ግሌባጭ መሰረት ያዯረገ 

አሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት እና ሇሰበር 

ክርክሩ በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ በስር ፌርዴ ቤቶች የተዯረገውን የክርክር ጭብጥ መሰረት 

ያዯረጉ ናቸው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ከሊይ እንዯተገሇጸው በውርስ ማጣራቱ ጉዲይ በመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር ቤቱን ያፇራሁት ከጋብቻው በፉት ነው ከማሇት በቀር የተጠሪዋ 

አውራሽ ባሇቤታቸው የነበሩ ስሇመሆኑ አመሌካች ክዯው ያቀረቡት ክርክር አሇመኖሩን የመዝገቡ 

ግሌባጭ በግሌጽ ያመሇክታሌ፡፡ ይህንን ክርክር በስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርቤ ነበር 

በማሇት አመሌካች በዚህ ሰበር ዯረጃም ቢሆን ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ አከራካሪው ቤት 

በአመሌካች እና በተጠሪዋ አውራሽ በጋራ የተሰራ ስሇመሆኑ በተጠሪዋ ብቻ ሳይሆን አመሌካች 

ራሳቸው ካሰሟቸው ምስክሮች መካከሌ በከፉልቹ ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ 
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ያመሇክታሌ፡፡አመሌካች ከስርዒት ውጪ የተሰጠ ነው የሚሇትን የጋብቻ የምስክር ወረቀት በአዱስ 

አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እንዱሰረዝ ካዯረጉ በኃሊ ይኸው ውሳኔ በተጨማሪ 

ማስረጃነት እንዱታይሊቸው በይግባኝ ሰሚው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጠይቀው የነበረ መሆኑን 

ከመዝገቡ ግሌባጭ ማረጋገጥ የተቻሇ ቢሆንም በመሰረቱ በስር ፌርዴ ቤት ክዯው 

ያሌተከራከሩበትን ነጥብ በይግባኝ ዯረጃ ክዯው እና ክርክራቸውንም ሇውጠው የሚከራከሩበት 

አግባብ በስነ ስርዒት ሔጉ በአንቀጽ 329 (1) ዴንጋጌ መሰረት ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጨማሪ ማስረጃ ጥያቄያቸውን አሌፍ የመዝገቡን ግሌባጭ መሰረት 

በማዴረግ ውሳኔ መስጠቱ የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት ካሇመኖሩም በሊይ አመሌካች 

በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሰጡት መሌስ ይዘት እና በግራ ቀኙ ምስክሮች ከተረጋገጠው ፌሬ 

ነገር አንጻር የጋብቻ የምስክር ወረቀቱ ተገቢውን ስርዒት ተከትል የተሰጠ አይዯሇም ተብል 

መሰረዙ በአመሌካች እና በተጠሪዋ አውራሽ መካከሌ ጋብቻ አሌነበረም ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ 

ሇመዴረስ የሚያስችሌ ባሇመሆኑ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 05087 በ02/04/2006 ዒ.ም. ከሰጠው ውሳኔ ጋር አያይዘው የሚያቀርቡት 

ክርክር ሔጋዊ ተቀባይነት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

                              ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 78124 በ26/09/2005 ዒ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 137902 በ28/11/2006 ዒ.ም. 

ተሻሽል የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና ሇፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡ 

3. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 225588 የተያዘው አፇጻጸም 

ታግድ እንዱቆይ በዚህ መዝገብ በ19/09/2007 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ፣እንዱሁም 

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 207228 የተያዘው አፇጻጸም 

ታግድ እንዱቆይ በዚህ መዝገብ በ26/09/2007 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

4. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡          ሃ/ወ                        
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የሰ/መ/ቁ. 114279 

   መጋቢት 30 ቀን 2008ዒ/ም 

                          ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 ተፇሪ ገብሩ 

                                 ሸምሱ ሲርጋጋ  

                                 አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዯስታ ታከሇ - ወኪሌ አቶ ታከሇ በቀሇ ቀርቧሌ /VC/ 

ተጠሪ፡-  አቶ ፀጋ ታዱየስ - አሌቀረቡም 

            መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በባሌና ሚስት በገጠር የእርሻ ይዞታ ሊይ የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 

የተጀመረውም ከሳሽ የነበረችው የአሁኗ አመሌካች በአንከሻ ጓግሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት ተከሳሽ 

በነበረው የአሁኑ ተጠሪ ሊይ ባቀረበችው ክስ ነው፡፡ ከሳሽ በ6/10/2006 ዒ.ም አዘጋጅታ 

ያቀረበችው ክስ ይዘትም ባጭሩ ከተጠሪ ጋር በባሌና ሚስትነት ስንኖር ጋብቻው በፌቺ የፇረሰ 

ሲሆን የጋራ የሆነ 8 ቃዲ መሬት በዴርሻዬ እንዱያካፌሇኝ ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቃሇች፡፡  

ተከሳሽ በበኩለ በ13/10/2006 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ማመሌከቻ በስሜ የተመዘገበ የግላ እንጂ 

አመሌካችን የሚመሇከታት አይዯሇም ሌትካፇሌ አትችሌም በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ሲሌ 

ተከራክሯሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ 4 ቃዲ መሬት መኖሩን 

በማረጋገጥ ግራ ቀኙ በጊዚያዊ የይዞታ መረጋገጫ ዯብተርና በጋብቻ ውሌ ያዯረጉ ስሇመሆኑ 

ተረጋግጠዋሌ፡፡ የአ/ብ/ክ/መ ቤተሰብ ህግ ቁጥር 79/1995 አንቀጽ 53/1/ የመሬት ይዞታ በአንደ 

ስም ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ ሲፇፀም ተጋቢዎች መሬትን የጋራ ሇማዴረግ ሉሰማሙ አንዯሚችለ 

አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 24/3/ ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇዚህ 4 ቃዲ ግማሹ ይሰጥ ወይም ያካፌሌ 
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ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ቢያቀርብም ይኸው ፌ/ቤት ይግባኙን በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ተቀባይነት በማግኘቱ የግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ይህ ጋብቻ 

ሲመሰረት የጋራ የማዴረግ ስምምነት የሇም፡፡ ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት በአዋጅ ቁጥር 79/1995 

አንቀጽ 58 መሰረት ጋብቻ የማዯስ ሁኔታ መኖሩን ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ውሌ ፌርዴ ቤት ቀርቦ 

መፅዯቅ አሇበት ካሌፀዯቀ ግን ፇራሽ ይሆናሌ፡፡ ግራ ቀኙ ያዯረጉት ጋብቻ የማዯስ ውሌ በፌርዴ 

ቤት አሌፀዯቀም ስሇሆነም ፇራሽ ነው በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች 4 ቃዲ ግማሽ 

ሌትካፇሌ ይገባሌ በማሇት የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር ተጠሪ ክስ የቀረበባቸውን መሬቶች 

ሉያካፌሌ አይገባም ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡    

የአሁኑ ሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች ግንቦት 11 ቀን 

2007 ዒ.ም የተፃፇ ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 

የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የምትሌበትን ምክንያቶች ዘርዝራ አቅርባሇች፡፡  

የቀረበውን የሰበር አቤቱታ በመመርመር በዚህ ጉዲይ ግራ ቀኙ ተጠቃሹን የመሬት ይዞታ በጋራ  

ሲጠቀሙበት የነበረ መሆኑ ባሌተካዯበት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የጋብቻ 

ውለ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ አሌተመዘገበም በማሇት የእርሻ መሬቱ የተጠሪ የግለ ነው ሲለ 

የመወሰናቸውን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጥበት ጥሪ የተዯረገሇት ቢሆንም ባሇመቅረቡ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፎሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡  

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መሬት አመሌካችና ተጠሪ 18 ዒመት በጋራ ሲጠቀሙበት ከዚያም 

ጋብቻቸው ጥር 23 ቀን 2005 ዒ.ም በተዯረገው የማዯስ ስምምነት የጋራ እንዯሆን ያዯረጉ 

መሆናቸው በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠና በተጠሪም የተካዯ አይዯሇም፡፡ ከስምምነት በኋሊ በይዞታ 

ማረጋገጫ ሊይ በጋራ በስማቸው የተቆጠረ መሆኑ የተረጋገጠ ነው፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ትዲር ፀንቶ ባሇበት የትዲር ውሌ በፌርዴ ቤት ያሌተመዘገበ ስሇሆነ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ አግባብነት ያሇውና የላሇው መሆኑን መመርመር ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

የተሻሻሇው የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 

24/3/ መሰረት የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ዯብተሩ በአንደ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ 

ከተፇፀመ ተጋቢዎቹ መሬቱን የጋራ ሇማዴረግ ሉስማሙ እንዯሚችለ በግሌፅ ተመሇክቷሌ፡፡ ይህ 
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አዋጅ ሇማስፇፀም የወጣው ዯንብ ቁጥር 51/1999 አንቀጽ 20/6/ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ 

ዯብተሩ በአንደ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ የተፇፀመ እንዯሆነ ተጋቢዎች ይህንኑ ፌሬ 

ነገር አግባብ ሊሇው የቀበላ መሬት አስተዲዯርና አጠቃመም ኮሚቴ በወቅቱ ገሌፀው የይዞታ 

ማረጋገጫ ዯብተሩ ተሻሽልና በሁሇቱም ስም ተዘጋጅቶ እንዱሰጣቸው ማመሌከት እንዯሚችለ 

ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ህጉን ተከትሇው በተጠሪ ሰም የነበረውን የጋራ ማዴረግ 

በመሰማማት ሇሚመሇከተው አካሌ ጥያቄ አቅርበው በሁሇቱ ተጋቢዎች ስም የመሬት ይዞታ 

ማረጋገጫ የተሰጣቸው መሆኑን ፌሬ ነገር የማጣራትና መመዘን ስሌጣን በተሰጣቸው የስር 

ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡  

የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀምን በተመሇከተ ባሇው ሌዩ ባህሪ ራሱን ችል ሔግ የወጣሇት 

ሲሆን የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ዯብተሩ በአንደ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ ከተፇፀመ 

ተጋቢዎቹ መሬቱን  የጋራ ሇማዴረግ ሲፇሌጉ እንዳት ሉሇወጥ እንዯሚችሌ ስርዒት የተዘረጋሇት 

መሆኑን ከህጉ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የገጠር መሬትን በሚመሇከት በሚነሱ ጉዲዮች ህጉ ግሌፅ 

እስከሆነ ዴረስ ተግባራዊ ማዴረግ የግዴ ይሊሌ፡፡ የገጠር መሬትን እንዯ ላሊው ንብረት በመቁጠር 

በቤተሰብ ህጉ አንፃር የሚታይ አይዯሇም፡፡ መታየት ያሇበት የግራ ቀኙ ተጋቢዎች በገጠር መሬት 

አዋጁ መሰረት በአንዴ ተጋቢ ሰም ብቻ የነበረውን የጋራ ሇማዴረግ ስምምነት መኖሩን ወይም 

አሇመኖሩን ነው፡፡ 

ስሇዚህ አመሌካችና ተጠሪ የገጠር መሬት አዋጅና ዯንብ ተከትሇው በመስማማት የጋራ ያዯረጉትን 

በሁሇቱ ስም የይዞታ መረጋገጫ ዯብተር የተሰጣቸውን በፌርዴ ቤት ያሌፀዯቀ ነው በማሇት 

አግባብነት የላሇው የቤተሰብ ህግ ቁጥር 79/1995 አንቀጽ 58 በመጥቀስ ውለ ፇራሽ ነው ሲሌ 

የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የአ/ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.38441 ግንቦት 10 ቀን 2007 

ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአንከሻ ጓግሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.2743/05 የካቲት 12 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ 

ውሳኔ እና በአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መ/ቁ. 01-08191 መጋቢት 5 ቀን 

2006 ዒ.ም የተሰጠ ትእዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

3. ተጠሪ 4 ቃዲ መሬት ግማሹን ሇአመሌካች ያካፌሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. የአንከሻ ጓግሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት በዚህ ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇፅም የውሳኔው ቅጂ 

ይሊክሇት፡፡  

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ብ/ይ 
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የሰ/መ/ቁ.113002                                                           

ሚያዚያ 28 ቀን 2008 ዒ.ም 

                            ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

ዒሉ መሏመዴ 

  ተኽሉት ይመሰሌ 

                                  እንዲሻው አዲነ 

                                  ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አቶ ባሌቻ አበበ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሌማዝ ዒሉ - ቀርበዋሌ 

መዝገቡ የተቀጠረው መርምሮ ፌርዴ ሇመስጠት ነው፡፡ በመሆኑም ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የልሜ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 44429 

በ12/12/2006 የሰጠውን ብይን የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 38920 በቀን 

09/04/2007 ዒ.ም የሻረው ቢሆንም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምስራቅ ችልት በመ/ቁ 

200327 በቀን 01/07/2007 የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ የሻረ እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ችልት በመ/ቁ 204019 በ17/07/2002 ዒ.ም መሠረታዊ ስህተት አሌተፇፀመም በማሇቱ በዚሀ 

ሰበር ችልት ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇታቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበው የጡረታ አበሌን አስመሌክቶ ከፌቺ በኋሊ ስሇሚኖረው ውጤት ነው በስር ፌርዴ 

ቤት ከሳሽ የነበሩት ተጠሪ ሲሆኑ አመሌካች ተከሳሽ ነበሩ፡፡ የክሱ ይዘት በአመሌካችና በተጠሪ 

መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ከተጠናቀቀ በኋሊ የንብረት ክፌፌሌ አዴርገዋሌ ፣አመሌካች 

በተጠሪ ኪራይ ቤት ሊይ የተዯገፇውን ቤትና ሱቅ አፌርሶ ያንሳሌኝ የጡረታ አበሌም እንዴንካፌሌ 

ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡፡ አመሌካችም በሰጠው መሌስ ሱቁን አስመሌክቶ በ5/11/2006 የተጻፇ 

የስምምነት ዯብዲቤ አሇ በዚሁ መሠረት ቀበላው አካፌልን ተሇያይተናሌ፡፡ የጡረታ አበሌን 

አስመሌክቶ የማግኘት መብት የሊትም ብሎሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም መርምሮ የሞጆ ከተማ ቀበላ 02 
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አስተዲዯር በቁጥር 602/930/2006 በ7/11/2006 በተጻፇ ዯብዲቤ በ5/11/2006 ዒ.ም የተስማሙ 

መሆኑን የገሇፀ በመሆኑ ቤቱን አፌርሶ እንዱያነሳ በማሇት የቀረበውን አሌተቀበሌኩም የጡረታ 

አበሌ አመሌካችና ተጠሪ አብረው በቆዩ ወቅት ከዯመወዝ ሊይ ተቆርጦ ሲከማች የኖረ በመሆኑ 

እንዯጋራ ሀብት የሚወሰዴ ነው ስሇዚህ እኩሌ ይካፇለ በማሇት ሲወስን አመሌካች በዚህ ውሳኔ 

ያቀረቡትን ይግባኝ የተመሇከተው የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች በጡረታ 

የሚኖር በመሆኑ በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 78/1/ መሠረት አብረው ሠርተው 

የሚያገኙትን እንጂ የጡረታ አበሌን አይጨምርም በአዋጅ ቁ 45/95 አንቀጽ 44 የጡረታ አበሌን 

እኩሌ ይካፇለ የሚሌ መሠረታዊ ህግ ያሇው ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም የቀበላ ቤት 

በስምምነት በኪራይ የሚገኝ ነው የግሌ ንብረት አይዯሇም ተጠሪ የግሌ ቤት እንዲሊት ከሞጆ 

ከተማ ቀበላ 02 የተጻፇ ዯብዲቤ ያሇ በመሆኑ የቀበላውን ኪራይ ቤት እንዴትሇቅ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምስራቅ ምዴብ ችልት ያቀረቡትን ይግባኝ ፌርዴ 

ቤቱ ተመሌክቶ የኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አዋጅ 83/96 አንቀጽ 78/1/ ባሌና ሚስት በጋብቻ ውስጥ 

እያለ የግሌም ሆነ የጋራ ንብረት ከጋራ ንብረት ሊይ የሚገኝ ገቢ ሁለ የጋራ ንብረት እንዯሆነ 

አስቀምጧሌ፡፡ በግሌ ጥረት የሚገኘው ዯመወዝ ሊይ የሚቆረጠው የጋራ ንብረት እንዱሆን ነው 

ጡረታ አዋጅ 345/1995 አንቀጽ 7 የጡረታ ገንዘብ ከዯመወዝ የሚቆረጥ ነው ሠራተኛው የሞተ 

እንዯሆነ ሚስት የሚከፇሊት ጡረታ ገንዘብ ግማሹን እንዯሆነ አንቀጽ 35 ዯንግጓሌ ስሇዚህ 

ከ1960 ጀምሮ ባሌና ሚስት ሆነው ከጋራ ዯመወዝ ሲቆረጥ የቆየው ገንዘብ ጡረታ በሚወጣ ጊዜ 

የሚከፇሇው ገንዘብ ስሇሆነ የጋራ ነው እኩሌ ይካፇለ የመንግስት ቤትን በተመሇከተ ዯሀ ሇሆኑ 

የግሌ ቤት መስራት ሇማይችለ አቅመ ዯካማ ተከራይተው እንዱኖሩ ነው ተጠሪ የግሌ ቤት 

እንዲሊት አሊስተባበሇችም ስሇዚህ ቤቱ ሇአሁን አመሌካች ሉሆን ይገባሌ በማሇት የቀበላ ቤት 

እንዴታስረክብ ብሎሌ፡፡ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልትም መሠረታዊ ስህተት 

የሇውም በማሇት አፅዴቋሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንን በመቃወም ሲሆን የሰበር አቤቱታው በአጭሩ 

አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ ሆኜ የተቀጠርኩት ተጠሪን ከማግባቴ 2 ዒመት በፉት ሲሆን 

ተጋብተን ብዙ ሌጆች ወሌዯን ጋብቻችን በፌቺ ከተቋረጠበት 2006 ዒ.ም በፉት በጡረታ ተገሌዬ 

ኖረናሌ፡፡ አብረን በመኖር ሊይ ሳሇን እኔ ቀዴሜ ብሞት ግማሽ ጡረታ የማግኘት መብት እንዲሊት 

የማይካዴ ቢሆንም ከፌቺ በኋሊ በእኔ ዴካም የተገኘውን የጡረታ አበሌ እንዴትካፇሌ የተሰጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ፌርዴ 

ቤቱም ይህንን አቤቱታ መርምሮ ባሌና ሚስት ጋብቻቸው ከፇረሰ በኋሊ ሇአንዯኛው ወገን ይከፇሌ 

የነበረ ጡረታ ሇላሊኛው ወገን ሉከፇሌ የሚገባ መሆን አሇመሆኑን ከአዋጅ ቁ 345/95 አንቀጽ 7 
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እና ከቤተሰብ ህጉ ዒሊማ አንጻር ሇመመርመር ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በሰጠችው መሌስ 

ስሇቀበላ ቤት እና ውርስ ቤት በተመሇከተ የተነሳው ክርክር በላሊ ፌርዴ ቤት እየታየ መሆኑን 

በመግሇጽ ያስቀርባሌ ከተባሇው ነጥብ አንጻር ሲመረመር አመሌካች የ9 ወር ዯመወዝ ከወሰዯ 

በኋሊ ነው ጋብቻ የመሰረትነው፣ በአመሌካች መ/ቤት በጡረታ ተመዝግቦ የጡረታ አበለን 7 

ዒመት ሙለ አብረን ተጠቅመናሌ ስሇዚህ የጋራ በመሆኑ ሌንካፇሌ የሚገባ ሲሆን በህይወት 

መኖርና ከዚህ ከጡረታ አበሌ ዴርሻዬን ብቻ እንጂ የአመሌካችን የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ የሚሌ 

ነው አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቅረበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ 

ከሆነው ውሳኔ እና ያስቀርባሌ ከተባሇው ነጥብ አንጻር አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ መርምረነዋሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች እና ተጠሪ በባሌና ሚስትነት ተጋብተው አብረው 

በሞጆ ከተማ ውስጥ ከ40 ዒመት ሊሊነሰ ጊዜ የኖሩ ቢሆንም ጋብቻቸው በፌቺ በመጠናቀቁ የፌቺ 

ውጤት በሆነው የንብረት ክፌፌሌ ክርክር አዴርገዋሌ፡፡ ተጠሪ እና አመሌካች በዚሁ የንብረት 

ክፌፌሌ ሊይ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እያገኘ በመጣው የቀበላ የኪራይ ቤት ባሇ ይዞታነት 

አስመሌክቶ በላሊ ፌርዴ ቤት ክርክር ሊይ በመሆናቸው በዚህ መዝገብ አሌተመረመረም ሆኖም 

የአመሌካችን የጡረታ ክፌያ አስመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤት የጋራ በመሆኑ ሉከፇሌ ይገባሌ 

በማሇት የሰጡትን ውሳኔ መሠረት በማዴረግ ተመርምሯሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ አመሌካች 

ከጋብቻ በፉት በመንግስት ሥራ ሊይ የጡረታ መዋጮ እየከፇለ የቆዩበትን ጊዜ በተመሇከተ 2 

ዒመት እና 9 ወር በማሇት ከመሇያየታቸው ውጭ በጋብቻ የቆዩበትን ጊዜ እና በጋብቻ ውስጥ 

እያለ አመሌካች በጡረታ ከሥራው መገሇለን አስመሌክቶ ሌዩነት የሊቸውም፡፡ ስሇሆነም በዚህ 

ሊይ ምሊሽ ማግኘት የሚገባው ከተጋቢዎቹ አንደ በጡረታ የሚተዲዯር በሆነ ጊዜ ጋብቻው በፌቺ 

ቢጠናቀቅ የጡረታ አበሌ ክፌያው በጋብቻ ወቅት በተዯረገ መዋጮ ወዯፉት የሚከፇሌ በመሆኑ 

የጋራ ሆኖ ሇተጋቢዎች የመከፇሌ ውጤት ይኖረዋሌ ወይስ አይኖረውም የሚሇው ነው፡፡ 

የጡረታ ገንዘብ ምንጩ ምን እንዯሆነ በወቅቱ ተፇፃሚነት በነበረው  በመንግስት ሠራተኞች 

የጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 5 እንዯተመሇከተው ከአሰሪው ስዴስት በመቶ /6%/ 

ከመንግስት ሠራተኛው አራት በመቶ /4%/ ነው፡፡ እዚህ ሊይ የአሁን ተጠሪ መከራከሪያ በጋብቻ 

ውስጥ በነበርን ጊዜ ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቀነሰ የሚከፇሇው 4% በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ 

አዋጅ ቁጥር 83/96 አንቀጽ 78/1/ መሠረት የጋራ ከሆነው ዯመወዝ በመሆኑ የጡረታ አበለ 

የጋራ ሉባሌ ይገባሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሚከራከረው የጡረታ አበሌ የሚከፇሇው 

ሇአመሌካች ነው ተጠሪ ሌትካፇሌ የምትችሇው በጋብቻ ውስጥ ሳሇን ብሞት ብቻ ነው ከፌቺ በኋሊ 
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ግን ሌትካፇሌ የሚያስችሌ መብት የሊትም በማሇት ነው፡ በመሠረቱ ሇጡረታ ተብል ከህግ 

በመነጨ ቅዴመ ሁኔታ የሚከማች ገንዘብ ባሌ ወይም ሚስት ካከማቹት ተጠራቅሞ እራሱን ችል 

ሇክፌያ ይውሊሌ ወይም ይሸፌናሌ ተብል መዯምዯሚያ ሉያሰጥ የሚችሌ አይዯሇም፡፡የጡረታ 

አበሌ ሇአንዴ ሠራተኛ የሚከፇሇው ዕዴሜው በገፊበት እና ጉሌበቱ በዯከመ ጊዜ መጦሪያ 

የሚሆነው ሇመኖር የሚያስፇሌገውን ወጪ በከፉሌም ቢሆን በመሸፇንና ማህበራዊ ዯህንነቱን 

ዋስትና ሇመስጠት መንግስት ካሇው የማህበራዊ ዯህንነት ዋስትና ፖሉሲ የመነጨ በመሆኑ 

እንዯማንኛውም ገቢ የጋራ ንብረት ነው የሚባሌ እንዲሌሆነ የሰበር ችልት በመ/ቁ 34384 

አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሠጥቶበታሌ፡፡አመሌካችና ተጠሪ በጋብቻ በነበሩ ጊዜ አመሌካች ጡረታ 

አበሌ ማግኘት መጀመሩን 7 ዒመት መኖራቸውን ከዚህ በኋሊ ፌቺ የተፇፀመ መሆኑ በስር 

ፌ/ቤት በማስረጃ የተረጋገጠ ሆኖ የሚገኝ ፌሬ ነገር ነው፡፡ አመሌካች በጡረታ ከተገሇለ በኋሊ 

ፌቺ መፇፀሙን ምክንያት በማዴረግም የጡረታ አበሌ ሉካፇሌ አይገባም የሚሇውን መከራከሪያ 

ያነሳለ በመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ 345/95 አንቀጽ 35 ሇሟች ሚስት ወይም ባሌ 

የሚከፇሇውን የጡረታ አበሌ ሲዯነግግ ሟች ያገኝ የነበረውን የጡረታ አበሌ 50% /ሃምሳ በመቶ/ 

የሚሆን እና ሆኖም ይህንን በመቀበሌ ሊይ እያሇ ካገባ በመከፇሌ ሊይ ያሇ አበሌ እንዯሚቋረጥ 

ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት የሚቻሇው ባሌና ሚስት በጋብቻ ውስጥ ሳለ የጡረታ 

ባሇመብት የሆነው ባሌ ወይም ሚስት ከሞቱ ስሇሚኖር የጡረታ አበሌ ክፌያ ነው ስሇሆነም ባሌ 

ወይም ሚስት የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ ሆነው ባለበት ፌቺ ቢከሰት የጡረታ መብት ተጠቃሚ 

የሆነው ባሌና ወይም ሚስት የጡረታ አበሌ ሇባሌ ወይም ሇሚስት ሉያካፌሌ የሚገባ ስሇመሆኑ 

አይዯሇም፡፡ስሇሆነም የአመሌካች የጡረታ አበሌ ሇተጠሪ ሉከፇሌ ይገባሌ በማሇት የስር ፌ/ቤቶች 

የዯረሱበትን ዴምዲሜ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት በመሆኑ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የልሜ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 44429 በ12/12/2006 የኦሮምያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ምስራቅ ችልት በመ/ቁ 200327 በቀን 01/07/2007 ዒ.ም እና የኦሮምያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ችልት በመ/ቁ 204019 በቀን 17/07/2002 የሰጡት ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ 

መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 38920 በቀን 04/04/2007 ዒ.ም የሰጠው 

ፌርዴ በውጤት ዯረጃ ፀንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካች የሚያገኘው የጡረታ አበሌ የጋራ ንብረት ተዯርጏ ሇተጠሪ ሉካፇሌ አይገባም 

ብሇናሌ፡፡ ግራ ቀኙ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  ት/ጌ 
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የሰ/መ/ቁ. 116119  

ቀን 22/09/08ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

    ተፇሪ ገብሩ 

       ሸምሱ ሲርጋጋ 

     አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለ በዲዲ -አሌቀረቡም  

ተጠሪዎች፡-  

1. ወ/ሮ ኩሪ በዲዲ  -ቀረቡ 

2. ወ/ሪት መስከረም በዲዲ     አሌቀረቡም 

3. ወ/ሪት ውዴነሽ በዲዲ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው አዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት 

ነው፡፡ አመሌካች ሇአ/አ/ከ/አስ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበውት በነበረው አቤቱታ መሰረት 

አመሌካች የሟች አቶ በዲዲ ባቱ ህጋዊ ወራሽ ናቸው፡፡ በማሇት የወሰነ ሲሆን ተጠሪዎች ይህን 

ውሳኔ በመቃወም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሰረት ባቀረቡት መቃወሚያ የመቃ/ተጠሪ የሟች አቶ 

በዲዲ ባቱ ሌጅ አይዯለም፡፡ የተሰጣቸው የወራሽነት ውሳኔ ይሻርሌን ብሇዋሌ፡፡ የመቃ/ተጠሪ 

በበኩሊቸው ሟች አባቴ ናቸው የተወሇዴኩት ሟች ከእናቴ ጋር በትዲር አብረው ሲኖሩ በነበሩበት 

ጊዜ ነው፡፡ የወራሽነት ውሳኔው ሉሻር አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ፌ/ቤቱ የግራቀኙን ክርክር ከቀረቡት ማስረጃ ጋር በመመርመር ሇመቃ/ተጠሪ ቀዯም ሲሌ የሰጠው 

የወራሽነት ውሳኔ እንዲይፇጸም በማገዴ የመቃ/ተጠሪ ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ሌጅነታቸውን 

አረጋግጠው በመጡ ጊዜ መዝገቡን የማንቀሳቀስ መብታቸው ተጠብቋሌ ብል መዝገቡን ዘጋው፡፡  
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የመቃ/ተጠሪ (የአሁን አመሌካች) በዚህ ትእዛዝ ሊይ ቅሬታቸውን በየዯረጃው ሇይግባኝ ሰሚ 

ችልቱ እና ሇሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ተቀባይነት አሊገኙም አመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ያቀረቡት የስር ፌ/ቤትን ትእዛዝ ሇማሳረም ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 

አመሌካች አቶ በዲዲ ባቱ ሌጅ መሆናቸው ተረጋግጦ የወራሽነት ማስረጃ ካገኙ በኋሊ ተጠሪዎች 

በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 167 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት የመካዴ ክስ 

ባሊቀረቡበት ሁኔታ በላሊ የመቃወም ዘዳ ተጠቅመው የአመሌካችን የወራሽት ማስረጃ ውዴቅ 

እንዱሆን ያዯረገበትን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከዚህ በሊይ የተመዘገበው ሲሆን እኛም የግራቀኙን ክርክር ሇሰበር 

አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ የሰበር አቤቱታው 

እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንጻር የስር ፌ/ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም፡- በአባት በኩሌ ያሇን መወሇዴ መቃወም የሚቻሇው የሌጁ አባት ነው ተብል 

በህግ ግምት የሚሰጠው ሰው፤ እሱ የሞተ ወይም ችልታ ያጣ እንዯሆነ ከተወሊጆቹ አንደ 

የመካዴ ክስ በማቅረብ ብቻ ስሇመሆኑ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 

167፣174 እና 179 ዴንጋጌዎች ተመሌክቷሌ፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪዎች ስር ፌ/ቤት የመቃወም አቤቱታ ያቀረቡት የአሁን 

አመሌካች የሟች አቶ በዲዲ ንጋቱ ሌጅ ሳይሆኑ የወሰደት የወራሽነት ማስረጃ ይሰረዝሌን በሚሌ 

ሲሆን የአሁን አመሌካች የተወሇዴኩት በጋብቻ ውስጥ ነው፡፡ ይህን መቃወም የሚቻሇው የመካዴ 

ክስ በማቅረብ ነው፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ስር ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት 

ክርክር ያዯረጉ መሆኑን ከስር ፌ/ቤት ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ስር 

ፌ/ቤት በነበረ ክርክር እና በዚህ ሰበር ችልት ባቀረቡት ክርክር በጋብቻ ውስጥ የተወሇደ መሆኑን 

ጠቅሰው የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪዎች ይህን በማስተባበሌ በሰበር መሌሳቸው በግሌጽ ያቀረቡት 

ክርክር የሇም፡፡ አመሌካች በጋብቻ ውስጥ የተወሇደ መሆኑ ካሌተካዯ ዯግሞ ሌጅነታቸውን 

እንዱያረጋግጡ አይጠበቅም፡፡ የአሁን ተጠሪዎች የአመሌካችን ተወሊጅነት ሇመካዴ ክስ ስሌጣን 

ሊሇው ፌ/ቤት ማቅረብ የሚገባቸው ሲሆን የስር ፌ/ቤት ከዚህ በሊይ በተጠቀሱ የቤተሰብ ህጉ 

ዴንጋጌዎች መሰረት ጉዲዩን ሇማየት በህግ ስሌጣን በተሰጠው ፋ/ፌ/ቤት የመካዴ ክስ 

እንዱያቀርቡ ትእዛዝ ሰጥቶ የመቃወም አቤቱታውን ውዴቅ ማዴረግ ሲገባው የግራቀኙን ክርክር 

እና ማስረጃን ተመሌክቶ ሇአሁን አመሌካች የተሰጠውን የወራሽነት ውሳኔ እንዲይፇጸም በማገዴ 

የአሁን አመሌካች ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ሌጅነታቸውን አረጋግጠው ባቀረቡ ጊዜ መዝገቡን 
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የማንቀሳቀስ መብታቸው ተጠብቋሌ በማሇት የሰጠው ትእዛዝ ህጉን የተከተሇ ባሇመሆኑ ጉዲዩን 

በይግባኝ እና በሰበር አቤቱታ የተመሇከተው የአ/አ/ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትም ይህን ሳያርም 

ማሇፈ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የአ/አ/ከተማ የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 893/07 በቀን 19/09/07 ዒ.ም በዋሇው ችልት፣ 

የአ/አ/ከ/አስ/ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 23748 ሰኔ 16 ቀን 2007ዒ.ም እና ሰበር ሰሚ 

ችልቱ በሰ/መ/ቁ. 23837 በቀን 26/10/2007ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ትእዛዝ 

በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. ተጠሪዎች የአመሌካችን ተወሊጅነት መካዴ የሚችለት የመካዴ ክስ ስሌጣን ሊሇው 

ፌ/ቤት በማቅረብ ነው ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ሰበር ችልት ግራቀኙ ያወጡትን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት::  

 

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 120844 

                                               መስከረም 27 ቀን 2009 ዒ.ም 

                        ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                               ተፇሪ ገብሩ 

                               አብርሃ መሰሇ 

                               አብዬ ካሳሁን 

                               እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- አቶ ሃንዯግባ ሽኩር - ቀርቧሌ፡፡  

ተጠሪ፡-    ወ/ሮ አሇምቴ ኢብራሂም - ወኪሌ ሇይሊ ሃንዲግባ - ቀርቧሌ፡፡ 

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመ/ቁ. 66280 

ህዲር 20 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌን በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ በተመሳሳይ ጥያቄ 

በሰ/መ/ቁ.120843 አመሌካች የሆኑት ወ/ሮ መኪያ ሏጂ ማመጫ ያሇው ክርክር ጭብጥ 

ተመሳሳይና አንዴ አይነት በመሆኑ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.11/1/ መሰረት እንዱጣመሩ ተዯርገዋሌ፡፡  

ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ 

ቤት አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ በትዲር 

የቆዩ ሲሆን ሇዚህ ክርክር መነሻው ጋብቻው በፌቺ በመፌረሱ የተጀመረው የጋራ ንብረት ከፌፌሌ 

ጉዲይ ነው፡፡ በአመሌካች እና ተጠሪ የነበረው ጋብቻ በመፌረሱ የአሁኗ ተጠሪ የንብረት ክፌፌሌ 

ጥያቄ በማቀርቧ ወ/ሮ ሚኪያ ሏጂ ሁሇተኛ ሚስት ጣሌቃ መግባቷን በስር መዝገብ 

ተመሌክቷሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ 

በኋሊ ተጠሪ በክስዋ ከተራ ቁጥር 1ኛ-4ኛ ዴረስ አዋሳኝ ተጠቅሶ በአራት ቦታዎች የሚገኙ 

መሬቶች በአጠቃሊይ 0.85 ሄ/ር ይካፇለ፡፡ ጣሌቃ ገብ/2ኛ ሚስት/ሇአሁን አመሌካች በሚዯርሰው 

የመሬት እርሻ መጠን ሊይ ግማሽ መብት አሊት፡፡ እሌፌኝ እና የሳር ክዲን ቤት የአመሌካች እና 

የተጠሪ የጋራ ንብረት በመሆኑ ቢቻሌ በአይነት አሉያም በገንዘብ ተገምቶ እኩሌ ይካፇለ፡፡ 

በጓሮው የሚገኘውን ጫትና ቡና ላልች አትክሌቶች ከብቶች እና እንስሳቶችን አመሌካች እና 

ተጠሪ እኩሌ ይካፇለ እንዱሁም በ2004 ዒ.ም ሇመንገዴ ስራ ምክንያት የተከፇሇ ብር 20,000 

/ሃያ ሺ ብር/ የንብረት ካሳን በተመሇከተ 1ኛ አመሌካች እና ተጠሪ እኩሌ እኩሌ ከተካፇለ በኋሊ 
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ጣሌቃ ገብ ከአመሌካች ዴርሻ ሊይ ግማሽ ወይም ከአጠቃሊዩ የካሳ ብር ሊይ 1/4ኛ ሉዯርሳት 

ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ስጥተዋሌ፡፡  

ይህን ውሳኔ በመቃወም የአሁኗ አመሌካችና ጣሌቃ ገብ የየራሳቸውን ሇስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ቅሬታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ሁሇቱንም ይግባኝ 

መዝገቦች  አጣምሮ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ አዴረጎ ከመረመረ 

በኋሊ በስር ፌርዴ ቤት በተገቢው ዲኝነት ሳይከፇሌበት የቀረቡትን ቅሬታዎች ዲኝነት ከፌሇው 

የመጠየቅ መብታቸው ከጠበቀ በኋሊ በተቀሩት ሊይ በመንገዴ ስራ ምክንያት ንብረት ካሳ የተከፇሇ 

ሙለ በሙለ ሇጋራ ጥቅም አሇመዋለን በበቂ ሁኔታ በተጠሪ ማረጋገጥ ሳይቻሌ የተሰጠ ውሳኔ 

ነው በማሇት ሽሮታሌ፡፡ በ2006 ዒ.ም የተገኘ መሬት ሊይ ተጠሪ 2.5 ኩንታሌ ስንዳ ይዴረሳት 

ተብል በስር ፌርዴ ቤት የተወሰነውን አጽንቶታሌ፡፡ እንዱሁም እሌፌኝ ቤት የስር ፌርዴ ቤት 

ሇሶስት እኩሌ ይካፇለ የተባሇው ውሳኔ የሚነቀፌበት ነጥብ የላሇው ሆኖ ሇአፇፃፀም እንዱመች 

የእሌፌኝ ቤቱን 1/3ኛ ግምት ሇተጠሪ እንዱከፇሌ በማሻሻሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ሁሇቱ ሚስቶች 

በየጓሯቸው ያሇውን አንዴ ጥማዴ እንሰት፤ጫት እንዱሁም አቡካድ ያሊቸው መሆኑን በወረዲ 

ፌ/ቤት በሰው ምስክር ያረጋገጡ ቢሆንም እንዱሁም ጣሌቃ ገብ ከ21 አመታት በሊይ በጋብቻ ሊይ 

ጋብቻ ስትፇጽም ተጠሪ ሳትቃወም እና በጋራ ስትኖር መቆየቷ እየታወቀ በጋራ የሚጠቀሙበትን 

አጠቃሊይ መሬት 1/4ኛ ብቻ ይገባታሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የላሇው በመሆኑ 

የወረዲው ውሳኔ ተሽሯሌ ካሇ በኋሊ እያንዲንዲቸው ሚስቶች በይዞታቸው በስተጀርባ ያሇውን 

እንሰትና አትክሌት ከአመሌካች ጋር እኩሌ ይካፇለ፤ ቀሪውን ሁሇት መሬት እና መሬቱ ሊይ 

የሚገኙ ዛፍች ዯግሞ ሶስቱም እያንዲንዲቸው 1/3ኛ መጠን ይካፇለ፡፡ በሬና ፇረስ እንዱሁም 

እሌፌኝ የሳር ቤቱን በተመሇከተ የወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔውን በማጽናት ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ 

አፇፃፀሙ ግን እያንዲንዲቸው 1/3ኛ ይካፇለ ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇዯ/ብ/ብ/ህ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ይግባኝ ብታቀርብም የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ሊይ ጉዴሇት የላሇው መሆኑን ገሌፆ 

የተጠሪን ይግባኝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337 መሰረት በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡ 

በተጠሪ አመሌካችነት ቀጥል በሰበር የተመሇከተው የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ግራ ቀኙ 

አስቀርቦ ከሰማቸው በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ቤት ጓሮ ያሇው የእርሻ ይዞታ ብቻ 

ከስር ተከሳሽ ጋር ይካፇለ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተጠሪ በላልች ይዞታዎች ሊይ ያሊትን መብት 

ያሊገናዘበ በመሆኑ በመሻር የምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት በአራቱ የተሇያዩ 

አዋሳኛቸው የተጠቀሱት ስፊታቸው 0.85 ሄ/ር ከሳሽና ተከሳሽ እኩሌ ሉካፇለ ይገባሌ በማሇት 

የሰጠውን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ እሌፌኝ የሳር ክዲን ቤት የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇሶስት 
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ይካፇለ ሇአፇፃፀም ያመች ዘንዴ ተጠሪ ግምት ትውሰዴ በማሇት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የወረዲ 

ፌ/ቤት ተጠሪና የስር አመሌካች እኩሌ እንዱካፇለ የሚሇውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

አሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች ታህሳስ 6 ቀን 2008 ዒ.ም 

በፃፈት ማመሌከቻ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን 

ምክንያት በመግሇፅ ስህተቱ እንዱታረምሊቸው ዘንዴ ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ 

ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ተጠሪም ሳትቃወም ጣሌቃ ገብ ከስር ተከሳሽ ጋር ከ1985 ዒ.ም ጀምሮ 

በጋብቻ ተሳስረው ንብረት ሁለ በጋራ ማፌራታቸው እየታወቀ አሁን በተጠሪና ተከሳሽ መካከሌ 

የነበረው ጋብቻ ፇርሶ የጋራ ንብረት ሲዯረግ አመሌካች በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የፇፀመች ስሇሆነ 

ዴርሻዋን ከስር ተከሳሽ ግማሹን ታግኝ በማሇት በክሌለ ሰበር ችልት የተሰጠውን ውሳኔ 

አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካቾችና  ተጠሪ 

ክርክራቸውን በፅሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን በዚህ መሰረትም አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ 

እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ አመሌካቾች በጣሌቃ ገብና ተከሳሽ ስም የተመዘገበ 

በዯማሊ ዯስይበር ቀበላ ስፊቱ 0.486 ሄ/ር ይዞታ መኖሩ ተረጋግጦ ከግብርና ሇፌርዴ ቤት 

ተሌኳሌ፡፡ ከተከሳሽ እናት ሇወ/ሮ ሚኪያ ሒጂ ጎጆ መውጫ መቋቋሚያ ይሆን ዘንዴ ከ21 አመት 

በፉት የሰጠችን ይዞታ ሊይ ከወ/ሮ ሚኪያ ሒጂ ጋር የሰራነው ቤት እና በጓሮው በቆጮና በላልች 

ቋሚ ሰብልች በማሌማት የቆየንበት የአሁኗ ተጠሪም ይዞታዋና ሌማቷን የማይነካ በመሆኑ 

ጋብቻችንን ሳትቃወም 21 አመት የቆየች ስትሆን የወ/ሮ መኪያ ሒጂ የራሷን ይዞታ እና መሬት 

በስሟ ግብር እየገበረች ቆይታ በ1997 ዒ.ም በስሟ ቁጥር 0316623 የሆነ የገጠር መሬት ይዞታ 

ማረጋገጫ ሰርቲፌኬት የሁሇታችን ፍቶ ያሇበት አውጥታበተሇች፡፡ ይህን ማስረጃ ስታወጣ ተጠሪ 

ተቃውሞ አሌነበራትም እስከ ዛሬ ዴረስ ተቃውሞ አቅርባ ዯብተሩን አሊሰረዘችም፡፡ በስሌጤ ዞን 

ከፌተኛ ፌ/ቤት ሔጉን ተከትል አጣርቶ የሰጠው ውሳኔ የክሌለ ሰበር ችልት በቂና አሳማኝ 

ምክንያት ሳይሰጥ መሻሩ እንዱሁም ከወ/ሮ መኪያ ጋር ያሇ ጋብቻ ሳይፇርስ ሁሊችንም 

እንዴንከፊፇሌ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የቤተሰብ ህግ መርህ የጣሰ በመሆኑ የክሌለ ሰበር 

የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ተሽሮ እንዱወሰሌን የሚሌ ነው፡፡ 

በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ ከአመሌካች ጋር በ1970 ዒ.ም ጋብቻ ከፇፅምን ጀምሮ መጠኑ 0.85 ሄ/ር 

በጋራ ማፌረታችን በማስረጃ ተረጋግጦ ከዚሁ ግማሽ ዴርሻ እንዴታገኝ የሰጠው ውሳኔ ስህተት 

የሇውም፡፡ አመሌካች ከወሊጅ እናቱ ሇማቋቋሚያ የተሰጠው አስመስል ያቀረበው በስር ወረዲ 

ፌ/ቤት ክርክር ያሌተነሳና በጭብጥነት ያሌተያዘ ከስነ-ስርዒት ህጉ ውጭ አዱስ የቀረበ ክርክር 

ስሇሆነ አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ ዴርሻ እንዴናገኝ የሰጠው ውሳኔ 

ጣሌቃ ገብ አመሌካች በዯረሰው ዴርሻ ሊይ መብት እንዲሊት በመግሇፅ የቤተሰብ ህግ እና 
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የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር በመ/ቁ. 45548 የሰጠው አስገዲጅ ትርጉም መሰረት አዴርጎ የተሰጠ 

ትክክሇኛና ፌትሒዊ ነው፡፡ የይዞታ ማረጋገጫ የተገኘበት መንገዴ የህግን አግባብ ያሌተከተሇ 

መሆኑ በማረጋገጥ ሰነደን ውዴቅ በማዴረግ የስር ተከሳሽና የተጠሪ ንብረት መሆኑን ማስረጃ 

የመስማትና የመመዘን ስሌጣን በተሰጠው የስር ፌርዴ ቤት ተረጋግጦ የተሰጠ ውሳኔ ነው፡፡ 

ጋብቻ ሲፇርስ የንብረት ክፌፌሌ ሲዯረግ የሁሇተኛ ሚስት ጋብቻ በፀናበት በንብረቶቹ ሊይ ያሇን 

ዴርሻ መወሰኑ የቤተሰብ ህግ መርህ የሚጥስ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ውሳኔ በአግባቡ 

ስሇሆነ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

በአመሌካችና ተጠሪ የተመሰረተው ጋብቻና አከራካሪው የእርሻ መሬት ይዞታዎች በምሪት 

የተሰጣቸው አመሌካችና ጣሌቃ ገብ ከመጋባታቸው በፉት መሆኑ በግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች 

የተካዯ አይዯሇም፡፡ አመሌካች እና በስር ጣሌቃ ገብ በመሬት ይዞታቸው ይገባናሌ የሚለት 

በስጦታ የተሰጠን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በስማችን ተመዝግቧሌ፤መቃወሚያ በማቅረብ አሌተሰረዘም 

የሚለ ናቸው፡፡ እነዚህ መከራከሪያ ነጥቦች በስር ክርክር ሂዯት ያሌነበሩና ያሌተረጋገጡ ናቸው፡፡ 

በክርክር አመራር ስርአት አንዴ ተከራከሪ ወገን ማንሳት የሚገባው በመጀመሪያ በሚሰጠው 

የመከሊከያ መሌስ በግሌፅ ማቅረብ እንዲሇበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.234 ስር ተመሌከቷሌ፡፡ በስር ፌርዴ 

ቤቶች ማስረጃ የመመዘንና የማጣራት ስሌጣን ባሇቸው ቀርቦ ውሳኔ ያሌተሰጠበት ነጥብ በዚህ 

ዯረጃ ማንሳቱ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.329 እንዱሁም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 80/3/ሀ/ አዋጅ ቁጥር 

25/1988 አንቀጽ 10 አንፃር ተቀባይነት የሇውም፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ የተሰጣቸው የእርሻ 

መሬት ይዞታ ከአመታት በኋሊ ወ/ሮ መኪያ ሏጂ በሁሇተኛ ሚስትነት ጋብቻ መመስረት የነበረው 

የመሬት ይዞታ ሊይ ተጠሪ ስምምነት ባሊዯረገችበት በቀጥታ እኩሌ የምታገኝበት የህግ ዴጋፌ 

የሇውም፡፡ ተጠሪ አመሌካች ሁሇተኛ ሚስት ሲያገባ መቃወሚያ ባሇማቅረብዋ በንብረቶችዋ ሊይም 

ተስማምታሇች ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇሆነም በክሌለ ሰበር ችልት በእርሻ መሬት ይዞታዎችና 

እሌፌኝ የሳር ክዲን ቤት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የወረዲ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ 

በማፅናት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

ው ሳ ኔ 

1. የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 66280 ህዲር 20 ቀን 2008 

ዒ.ም በክስ ተራ ቁጥር 1-4 የተዘረዘሩት የመሬት ይዞታዎች 0.85 ሄክታር እና እሌፌኝ የሳር 

ክዲን ቤት በተመሇከተ የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር የወረዲ ፌርዴ ቤትን 

ውሳኔ በማፅናት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
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2. የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.11537መስከረም 7 ቀን 2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በላልች ጉዲዮች የተሰጠ ውሳኔ አሌተነካም፡፡ 

3. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ከመ/ቁ.120843 ጋር እንዱያያዝ ይዯረግ፡፡ 

4. ከዚህ ፌርዴ ቤት በቀን 19/04/2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት በምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዲ 

በመ/ቁ. 03867የተጀመረው አፇፃፀም ሊይ ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ፡፡  

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

       መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

የ/ማ  
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የሰበር መ/ቁ 105125 

ሔዲር 05 ቀን 2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተኽሉት ይመስሌ 

  ቀነዒ ቂጣታ 

      ክፌሇፅዮን ማሞ 

      ሰናይት አዴነው 

      ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- አቶ አህመዴ ዐመር  

ተጠሪዎች፡- 1ኛ. አቶ ተስፊዬ አብራሃ 

           2ኛ. አቶ ኃይሇ ማሪያም አብራሃ  

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነውን ጭብጥ የመሬት ባሇይዞታ ሳይቃወም የተሰራ ቤት የሚኖረው 

ሔጋዊ ውጤት ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት፣ የፌትሏብሓር ሔግ አንቀፅ 1179/1/ እና ይህ ሰበር 

ሰሚ ችልት ከሰጠው አስገዲጅ ውሳኔዎች አንፃር አጣርቶ ሇመወሰን የቀረበ ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲዩ 

የተጀመረው በትግራይ ክሌሌ ምስራቃዊ ዞን ዒዱግራት ወረዲ ፌርዴ ቤቶች የአሰበሰበያ ምዴብ 

ችልት የአሁኑ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በፌ/መ/ቁ 020212 ባቀረቡት ክስ መነሻነት ነው፡፡ 

የአመሌካች ክስ ይዘትም አዋሳኙ በክሱ የተጠቀሰው 490 ካሬ ሜትር የመሬት ይዞታ ያሊቸው 

ሲሆን ተጠሪዎች በጉሌበታቸው በሔጋዊነት ሳይሰጣቸው በኃይሌ በ1998 አንዲንዴ ሰርቪስ ሁሇት 

ክፌሌ ቤት እንዯሰሩ፣ እንዱሁም በ2006 ዒ.ም በቀበላ በታገዯበት ሁኔታ ፉት ሇፉት ባሇው ይዞታ 

ሊይ በክብ ዴንጋይ ቆርቆሮ ተክሇው በሔጋዊ መንገዴ ከተሰጣቸው ይዞታ ሊይ ከሔግ ውጭ 

ስሇወሰደባቸው ተጠሪዎች የሰሩቷ ቤት በራሳቸው ወጪ አፌርሰው ይዞታውን እንዱመሌሱ 

እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪዎች በሰጡት መሌስም በ1998 ዒ.ም 

ቤቱን መስራታቸውን ሳይክደ ከዛ በኋሊ ግን ምንም እንዲሌሰሩና የሰሩት ቤትም አስተዲዯር 

በሰጣቸው ቦታ ስሇመሆኑ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የስር ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ አጠቃሊይ ይዘት በመዝገቡ ካሰፇረ 

በኋሊ የአሁኑ ተጠሪዎች የሰሩት ሰርቨስ ቤት በ1998 ዒ.ም መሆኑ እንዲሌተካዯ፣ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/6/ እና የፌትሏብሓር ሔግ አንቀፅ 1179/1/ መሰረት በማዴረግ 

አመሌካች ሳይቃወሙ የተሰሩት ሁሇት ሰርቪስ ሆነ አጥር ግቢው ሇመቃወም የሚያስችሌ ሔጋዊ 

ምክንያት የሊቸውም በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች 

በስር የወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇዞኑ ከፌተኛ እና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር 
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አቤቱታ ያቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማሳረም ነው፡፡ የአመሌካች ሰበር 

አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- አከራካሪው ይዞታ ሇቆዲና ላጦ ዴርጅት እንዯተሰጣቸው 

የተጠሪዎች ሔገ ወጥ ተግባር ይቃወሙ እንዯነበር በመግሇፅ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔና ትዕዛዝ 

እንዱሻር ማመሌከታቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ 

አከራካሪው ይዞታ የአሁኑ የሰበር አመሌካች መሆኑ በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ከመሆኑ 

አንፃር የሰበር አመሌካች ተጠሪዎች ቤቱን ሲሰሩ ሳይቃወም ነው ቤቱ የተጠሪ ነው በሚሌ አግባብ 

ተጠሪዎች ቤት የሰሩበትን ይዞታ መሌቀቅ የሇባቸውም ተብል የተሰጠው ውሳኔ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 

1179/2/ እና /3/ እና ፌ/ብ/ሔ/ቁ 1180 ዴንጋጌዎች አንፃር ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን 

ሇመመርመር ተጠሪዎችን ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ተጠሪዎች የካቲት 06 ቀን 2007 ዒ.ም 

በተፃፇ መሌስ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እንዱፀና አመሌክቷሌ፡፡ ከስር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር 

አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ በፅሁፌ ያዯረጉት ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ተገቢ ከሆነው ዴንጋጌ በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ 

ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም አመሌካች በሚመሇከተሇው የአስተዲዯር ክፌሌ 490 ካሬ ሜትር የተሰጣቸው 

ስሇመሆኑ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች አከራካሪ በሆነው ይዞታ ሊይ ቤት እንዱሰሩ 

በሚመሇከተው አስተዲዯር የተፇቀዯሊቸው መሆኑን በመግሇፅ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት 

ባያገኝም ሇክርክሩ መነሻ የሆኑ ቤቶች በ1998 ዒ.ም ስሇመስራታቸው ግን በፌሬ ነገር ዯረጃ 

የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች በአከራካሪው ይዞታ ሊይ ቤት ሲሰሩ አመሌካች 

ያቀረቡት ተቃውሞ እንዯነበረ ቢከራከሩም በስር ፌርዴ ቤት በተዯረገው የማጣራት ሂዯት ግን 

መቃወሚያ ስሇማቅረባቸው አሌተረጋገጠም፡፡ አንዴባሇይዞታ ሳይቃወም የተሰራ ቤት ቤቱን 

የሰራው ሰው ባሇመብት እንዯሚሆን በፌ/ሔ/ቁ 1179/1/ ስር በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች 

እየተከራከሩ ያለት የይዞታ ባሇቤት በማንኛውም ጊዜ ተጠሪዎችን የማስሇቀቅ መብት አሇው 

በሚሌ እሳቤ ነው፡፡ በእርግጥ የይዞታ ባሇመብት በይዞታው የተሰራው ቤት እንዱነሳሇት ወይም ከ 

¼ ኛ የማይበሌጥ ካሳ ከፌል ቤቱን የማስቀረት መብት እንዲሇው ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 1179/2/ እና 

1180 ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ነው፡፡ ይሁንና የፌትሏብሓር ሔግ በታወጀበት ዘመን 

መሬት በግሌ ባሇሀብትነት የሚያዝ በመሆኑ በየትኛውም መሌኩ በመሬቱ ሊይ ከሁለም የሰፊ 

መብት ያሇው በመሆኑ በባሇቤቱ መቃወሚያ ሳይቀርብ የተሰራ ቤት ጭምር እንዱፇርስ የመጠየቅ 

መብት እንዲሇው ተዯንግጎ ነበር፡፡ ከሊይ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የሔዝብና የመንግስት መሆኑን 

ከዯነገገው አንቀፅ 40/3/ ጋር በተጣጣመ መሌኩ ነው፡፡ በዚሔም መሰረት የመሬት ባሇይዞታ 

በፌትሏብሓር ሔግ አንቀፅ 1179/2/ እና 1180 በተዯነገገው አግባብ በይዞታ ሊይ ምንም ተቃውሞ 

ሳያቀርብ የተሰሩ ቤቶች ሊይ የፇሇገው እርምጃ የመውሰዴ መብት የሇውም፡፡ መሬት የሔዝብና 

የመንግስት ከመሆኑ አንፃር በባድ መሬት ሊይ የተሰራው ቤት ሊይ የመሬት ይዞታ መብት አሇኝ 
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የሚሇው ወገን ቤቱን ከሰሩ ሰዎች የተሻሇ መብት ሉኖረው አይችሌም፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

አመሌካች በ490 ካሬ ሜትር ሊይ የይዞታ ባሇመብት ሁኖ የነበረ ቢሆንም አመሌካች ሳይቃወም 

ተጠሪዎች በባድ መሬት ሊይ ቤት ገንብተዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በሔጉ አግባብ አሌተሰጣቸውም ቢባሌ 

እንኳ የሚመሇከተውን አስተዲዯር ከሚጠይቅ በቀር በባድ የመሬት ይዞታ ሊይ ጉሌበትና 

ገንዘባቸውን በማፌሰስ የሰሩበት ቤት ሊይ ከአመሌካች የተሻሇ መብት እንዲሊቸው ያከራከረ ጉዲይ 

አይዯሇም፡፡ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/7/ እንዯተመሇከተው ተጠሪዎች በአከራካሪው 

ይዞታ ሊይ የገነቡት ቤት ባሇይዞታ መሆናቸውን የሚያመሇክት ነው፡፡  

አመሌካች በአከራካሪው ይዞታ አሇኝ የሚለትን መብት ሇማስከበር ተገቢ ጥረት ባሇማዴረጋቸው 

ተጠሪዎች ከ1998 ዒ.ም ጀምሮ ቤት ሰርተው እየኖሩ እንዯሚገኙ ከስር ፌርዴ ቤት መዝገብ 

መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በፌትሏብሓር ሔጉ አንቀፅ 1179/2/ እና 1180 የተመሇከቱትን 

መሬት በግሌ መያዝ በተፇቀዯበት ስርዒት በነበረው አካሄዴ በማንኛውም ጊዜ ተጠሪዎችን ከሰሩት 

ቤት ማፇናቀሌ እንዯሚችለ በመግሇፅ ያቀረቡት ክርክር የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/2/ 

እና ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 30101፣ 36638 እና በላልች መዝገቦች የሰጠው አስገዲጅ 

የሔግ ትርጉም ያሊገናዘበ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የአሁኑ ተጠሪዎች አመሌካች ሳይቃወሙ 

የሰሩት ሁሇት ሰርቨስ ቤት ሆነ አጥር ግቢው ባሇይዞታ መሆናቸውን በማረጋገጥ በስር ፌርዴ 

ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 40/3/ እና /7/ እንዱሁም ይህ ሰበር 

ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 30101 እና 36638 የሰጣቸው ገዥ ውሳኔዎች መሰረት ያዯረገ ነው 

ከሚባሌ በስተቀር በጉዲዩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀሙን አያሳይም፡፡ በእነዚህ ሁለ 

ምክንያቶች አመሌካች ሳይቃወሙ የተሰሩ ቤቶች እንዱፇርሱ የመጠየቅ መብት የሊቸውም 

ብሇናሌ፡፡ ተጠሪዎች አመሌካች ሳይቃወሙ የሰሯቸው ቤቶች ባሇመብት ናቸው ብሇናሌ፡፡ 

በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የዒዱግራት ወረዲ ፌርዴ ቤቶች የአሰበሰበያ ምዴብ 

ችልት በመዝገብ ቁጥር 02012 በቀን 8/07/2006 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ፣ የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 17820 በቀን 13/09/2006 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ፣ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 66911 በ23/10/2006 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 

በዴምፅ ብሌጫ ፀንቷሌ፡፡  

2. ተጠሪዎች አመሌካች ሳይቃወሙ የሰሩት ሁሇት ሰርቨስ ቤት እና አጥር /ግቢው/ 

ባሇመብት ናቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳራቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇሰ፡፡ 

የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት             
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የሌዩነት ሏሳብ 

እኛ ስማችን በ2ኛ እና 4ኛ ተራ ቁጥር ሊይ የተጠቀሰዉ ዲኞች አብሊጫዉ ዴምጽ ከሰጠዉ ዉሳኔ 

በመሇየት የሚከተሇዉን የሌዩነት ሏሳባችንን እናስቀምጣሇን፡፡ 

በዚህ ጉዲይ መታየት ያሇበት አሁን በአገራችን ባሇዉ ሥርዒት እና የሔግ ማዕቀፌ ግሇሰቦች 

ወይም ዜጎች የመሬት ነክ ንብረት ጋር በተያያዘ ያሊቸዉ መብት ነዉ፡፡ የኃይሇ ስሊሴ ዘመነ 

መንግስት የመሬት ነክ ንብረት በግሇሰብ ዯረጃ በግሌ መያዝ እንዯሚቻሌ በወቅቱ በሥራ ሊይ 

የነበሩት የሔግ ማዕቀፌ የሚያመሇክት ጉዲይ ነዉ፡፡ የኃይሇ ስሊሴ መንግስት ከወቀዯ በኋሊ 

የመሬት ነክ ንብረት በግሇሰብ በግሌ የመያዝ ሁኔታ በዯርግ መንግስት ቀሪ መዯረጉ ይታወቃሌ፡፡ 

በአገራችን ከዯርግ መንግስት ዉዴቀት በኋሊ እና የኢህአዳግ መንግስት ስሌጣን ከያዘ ወዱህ 

የመሬት ነክ ንብረት ባሇቤትነት የኢትዮጵያ መንግስትና ሔዝብ ሀብት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  

በዚህ መሰረት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስት በ1987 ዒ.ም ከመዉጣቱ በፉት የገጠርም ሆነ የከተማ 

መሬት የመንግስትና የሔዝብ ሀብት መሆኑን ባረጋገጠ መሌክ የሔግ መዕቀፌ ወጥቶ ሲሰራበት 

እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ በዛን ወቅት የከተማ መሬትን በተመሇከተ የከተማ ቦታ በኪራይ ስሇመያዝ 

የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 80/1986 ዒ.ም መሰረት የሚመራ ነበር፡፡ በመቀጠሌ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሔገ 

መንግስት አንቀጽ 40 /3/ መሰረት የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፇጥሮ ሀብት ባሇቤትነት 

መብት የመንግስትና የሔዝብ ብቻ ነዉ፡፡ መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ ብሓሮች፣ 

ብሓረሰቦችና ሔዝቦች የጋራ ንብረት ነዉ፡፡ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም የገጠርም ሆነ የከተማ 

መሬት ባሇቤትነት የመንግስትና የሔዝብ እስከሆነ ዴረስ ግሇሰቦች በመሬቱ ሊይ ሉኖራቸዉ 

የሚችሇዉ የባሇይዞታነት መብት እንዯሆነ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡  

ይህን በሔገ መንግስቱ የተመሇከተዉን መርህ ተከትል የመንግስትና የሔዝብ የመሬት ባሇቤትነትን 

ባረጋገጠ መሌኩ እና ግሇሰቦች ዯግሞ የመሬት ባሇይዞታነት መብት የሚያገኙበት ሥርዒት እና 

ይህ መብት የሚከበርበት የሔግ ሥርዒት ተዘርግቶ እየተሰራበት ይገኛሌ፡፡ የከተማ መሬትን 

በተመሇከት የከተማ ቦታን በሉዝ መያዝን እንዯገና ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 272/1994 

ዒ.ም በሚዯነግገዉ አግባብ ሲመራ የነበረ ሲሆን፣ ይህ አዋጅ ከተሻረ በኋሊ በአሁኑ ወቅት የከተማ 

ቦታን በሉዝ ስሇመያዝ የወጣ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ዒ.ም እና ይህን አዋጅ ተከትል በወጣዉ 

ዯንብ መሰረት እየተሰራበት መሆኑ ግሌጽ ነዉ፡፡ ግሇሰቦች ወይም ዜጎች የመሬት ነክ ንብረትን 

በተመሇከተ የባሇይዞታነት መብት ሇማግኘት የሚችለት እነዚህ ሔገ መንግስቱን ተከትል በወጡት 

ዝርዝር ሔጎች መሰረት ስሌጣን ባሇዉ የመንግስት አካሌ መሆን አሇበት፡፡ ከዚህ ዉጭ ግን 

የከተማ መሬት መያዝ እንዯማይቻሌ እና ከዚህ ሔግ አግባብ ዉጭ ማንም ግሇሰብ የከተማ 

መሬትን በመያዝ ሔጋዊ የባሇይዞታነት መብት ሉያገኝ አይችሌም፡፡ በዚህ ሔግ አግባብ አንዴ 

ግሇሰብ የከተማ መሬት ስሌጣን ባሇዉ የመንግስት አካሌ የተሰጠዉ እንዯሆነ ይህ መብት 

ሉከበርሇት ይገባሌ፤ ከሔግ ዉጭ የባሇይዞታነት መብቱን በመንግስትም ሆነ በላሊ አካሌ ወይም 
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ግሇሰብ ሉነጠቅ አይገባም፡፡ ይህ ማሇት በዚህ አግባብ ባገኘዉ የከተማ መሬት ሊይ የግሌ ንብረት 

የማፌራት መብት አሇዉ፡፡ አንዴ ሰዉ በሔጉ አግባብ ባገኘዉ የከተማ መሬት ሊይ በጉሌበቱ፣ 

በእዉቀቱ ወይም በገንዘቡ ንብረትን ያፇራ እንዯሆነ የንብረቱ ባሇሀብት እንዯሆነ የሔገ መንግስቱ 

አንቀጽ 40 /2/ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም አንዴ ግሇሰብ የከተማ መሬት መያዝ የሚችሇዉ በሔጉ 

አግባብ ሲሆን፣ በዚህ አግባብ ባገኘዉ የመሬት ይዞታ ሊይ የግሌ ሀብት ማፌራት ይችሊሌ፡፡ ከዚህ 

ዉጭ የከተማ መሬትን በሔገ ወጥ መንገዴ በመያዝ በመሬቱ ሊይ ንብረት ስሊፇራ ብቻ 

የባሇይዞታነት መብት ሉሰጠዉ የሚችሌ አይሆንም፡፡ ሔግ የዘረጋዉን ሥርዒት ተከትል 

የተገኘዉን የባሇይዞታነት መብት በዚህ ይዞታ ሊይ ከተፇራ ንብረት መብት አንጻር በአግባቡ 

መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ የመሬት ባሇይዞታነት መብት ትሌቅ መብት በመሆኑ በሔገ ወጥ 

መንገዴ ተይዞ ንብረት ስሇተፇራ ብቻ ከባሇይዞታነት መብት ይሌቅ ሇንብረት መብት የበሇጠ 

ክብዯት በመስጠት ያነሰ ዋጋ ሉሰጠዉ አይገባም፡፡ ይህ ዯግሞ የመሬት ባሇይዞታነት መብትን 

ተገቢ ክብዯት የሚሰጥ ከመሆኑም በሊይ ሔገ ወጥ የሆነ የከተማ መሬት ወረራን ሇመከሊከሌም 

የሚያግዝ ነዉ፡፡ 

በዚህ መሰረት አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች ሇክርክር ምክንያት 

የሆነዉን 490 ካ.ሜ የከተማ መሬት በሔጉ አግባብ ስሌጣን ባሇዉ የመንግስት አስተዲዯር አካሌ 

የተሰጠዉ እና የባሇይዞታነት መብት ያገኘ መሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ 

ይህ በመሆኑ የአሁን አመሌካች በዚህ መሰረት ያገኘዉን የባሇይዞታነት መብት የሔግ አግባብ 

ተከትል ስሌጣን ባሇዉ አካሌ ከሚወስነዉ ዉሳኔ ዉጭ ይህን የባሇይዞታነት መብቱን ሉያጣ 

የሚችሌበት ሁኔታ ሉኖር አይችሌም፡፡ የአሁን አመሌካች ይህን ይዞታ ሇታሇመሇት ዒሊማ ያሊዋሇ 

እንዯሆነ የሚመሇከተዉ የአስተዲዯር አካሌ በሔግ አግባብ በሚወስዯዉ እርምጃ ይህን 

የባሇይዞታነት መብቱን ከሚያጣ በስተቀር ማንም ግሇሰብ ይህን ይዞታ ከሔግ ዉጭ ይዞበት 

ንብረት ስሊፇራ አመሌካች መብቱን የሚያጣበት አግባብ የሇም፡፡ የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ይዞታ 

ሊይ ሁሇት ሰርቪስ ቤቶችን መስራታቸዉ በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ ነገር ግን 

የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ይዞታ ሊይ ሰርቪስ ቤቶች ይስሩ እንጂ በይዞታዉ ሊይ የባሇይዞታነት 

መብት በሚመሇከተዉ የመንግስት አስተዲዯር አካሌ ማግኘታቸዉን በሥር ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት 

ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም የአሁን ተጠሪዎች ይህን የከተማ መሬት የባሇይዞታነት መብት የሔጉን 

አግባብ ተከትሇዉ ባሊገኙበት ሁኔታ በዚህ ይዞታ ሊይ ቤት በመሥራታቸዉ ብቻ የባሇይዞታነት 

መብት የሚያጎናጽፊቸዉ ነገር የሇም፡፡ ከሊይ የተመሇከቱትን የከተማ መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም አዋጅ እና ዯንብ ሲታይ በሔግ አግባብ ባሌተገኙ ይዞታ ንብረት ማፌራት የባሇይዞታነት 

መብት የሚያጎናጽፌ መሆኑን የሚያመሇክተዉ ነገር የሇም፡፡  

ከዚህ አንጻር በ1952 ዒ.ም በኃይሇ ስሊሴ መንግስት የታወጀዉን የፌትሏብሓር ሔግ አሁን ያሇዉ 

የመሬት ነክ ንብረት ተፇጻሚነት አሇዉ ወይ? የሚሇዉ ነጥብ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ ይህ 
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ሔግ የታወጀበት ወቅት መሬት እንዯግሌ ሀብት የሚታይ እና በግሌ መያዝ እና እንዯግሌ ሀብት 

እንዯሚቆጠር የሚያመሇክት ነዉ፡፡ በመሆኑም በዚህ ሔግ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ሲታዩ መሬት 

በግሌ ሀብትነት የሚያዝ መሆኑን በሚያመሇክት መሌኩ ‹‹ባሇመሬቱ›› በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ 

ረገዴ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1178፣ 1179 እና 1180 ማየት ይቻሊሌ፡፡ የእነዚህ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት 

ሲታይ መሬት በግሇሰብ እንዯግሌ ሀብት መያዝ በሚችሌበት ሥርዒት ዉስጥ እንዯሆነ ግሌጽ 

ነዉ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስት እና ሔገ መንግስቱን ተከትል ከወጡት 

ዝርዝር ሔጎች አንጻር ሲታይ እነዚህ የፌትሒ ብሓር ዴንጋጌዎች የከተማ መሬት ነክ ንብረትን 

በተመሇከተ ተፇጻሚነት የሊቸዉም፡፡ ሆኖም ግን በአሁኑ ወቅት የከተማ መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም ሇመቆጣጠር የወጡት ሔጎች አንዴ ሰዉ ሔጋዊ ባሇይዞታ መብት ሳይኖረዉ ሔጋዊ 

ባሇይዞታዉ ሳይቃወም በላሊ ሰዉ ይዞታ ሊይ ቤት ወይም ንብረት ያሳረፇ ወይም ያፇራ እንዯሆነ 

ይህ ጉዲይ በምን አግባብ ይታያሌ? የሚሇዉ ነጥብ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡  

በዚህ ረገዴ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መንግስትን ተከትሇዉ የከተማ መሬት ነክ ንብረትን ሇማስተዲዯር 

የወጡት ሔጎች የሚለት ነገር ባሇመኖሩ በግሇሰቦች መካከሌ የተፇጠረዉን አሇመግባባት 

ሇመፌታት የፌትሒ ብሓር ሔግ እንዯአግባብነቱ ተፇጻሚነት ሉኖረዉ ይገባሌ የሚባሌ ከሆነ የግራ 

ቀኙን መብት ፌትሒዊና ሚዛናዊ በሆነ መንገዴ በሚያስጠብቅ ሁኔታ ተፇጻሚ መዯረግ አሇበት 

እንጂ የአንደን ወገን ተጠቃሚነት ብቻ በሚያረጋግጥ መንገዴ ተፇጻሚ መዯረግ የሇበትም፡፡ ይህ 

ማሇት የባሇይዞታዉን መብት ብቻ ወይም በይዞታዉ ሊይ ንብረት ያፇራዉን ወገን መብት ብቻ 

ባስጠበቀ መሌኩ ተፇጻሚ መሆን የሇበትም፡፡ የሁሇቱንም ወገኖች መብት ፌትሒዊና ሚዛናዊ 

በሆነ መንገዴ ባስጠበቀ ሁኔታ ተፇጻሚ ማዴረጉ ተገቢ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት የአሁን አመሌካች 

በይዞታዉ ሊይ ተጠሪዎች የሰርቪስ ቤቶችን ሲሰሩ ባሇመቃወሙ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1179 /1/ ተፇጻሚ 

ሉሆን ይገባሌ የሚባሌ ከሆነ፣ የአንቀጹ ላልች ንዐስ አንቀጾችም ተፇጻሚነት ሉኖራቸዉ 

ይገባቸዋሌ፡፡ የዴንጋጌዉ ንዐስ አንቀጽ 1 እንዯሚዯነግገዉ ‹‹ባሇመሬቱ ሳይቃወም በላሊ ሰዉ 

መሬት ሔንጻ የሠራ ሰዉ የዚሁ ሔንጻ ባሇሀብት ነዉ›› የሚሌ ነዉ፡፡ አሁን ሇተያዘዉ ጉዲይ 

ይህን ዴንጋጌ ብቻ ተፇጻሚ አዴርጎ መተዉ፣ የተጠሪዎችን የንብረት መብት ብቻ ባስጠበቀ 

መንገዴ ተፇጻሚ መዯረጉን እንጂ የአመሌካችን የባሇይዞታነት መብት ከግምት ያስገባ ሆኖ 

አይታይም፡፡ ይህን ዴንጋጌ ፌትሒዊ በሆነ ሁኔታ ተፇጻሚ ማዴረግ ካስፇሇገ ሇንብረት መብት 

ብቻ ሳይሆን ሇባሇይዞታ መብትም ተገቢዉ ክብዯት ሉሰጠዉ ይገባሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ሉረጋገጥ 

የሚችሇዉ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1179 ሥር የተመሇከቱትን ንዐስ አንቀጾች በአጠቃሊይ ተፇጻሚ 

በማዴረግ ነዉ፡፡ ይህ ማሇት የፌትሏብሓር ሔግ አንቀጽ 1179 እና 1180 እንዯሚዯነግገዉ 

ባሇይዞታዉ በሔጉ በተዘረጋዉ ሥርዒት ሔንጻዉን ሇገነባዉ ሰዉ ተገቢዉን የካሳ ግምት በመክፇሌ 

ይዞታዉን የማስሇቀቅ መብቱ ሉጠበቅሇት ይገባሌ፡፡  
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አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች በዚህ ዴንጋጌ በተዘረጋዉ ሥርዒት 

መሰረት ሇአመሌካቾች ተገቢዉን የንብረት ካሳ ግምት በመክፇሌ ይዞታዉን የማስሇቀቅ መብቱ 

ሉጠበቅሇት ይገባዉ ነበር፡፡ ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶችም የአሁን አመሌካች ሇክርክር ምክንያት 

በሆነዉ ይዞታዉ ሊይ ተጠሪዎች የሰሩት ቤቶች ግምት ምን ያህሌ እንዯሆነ በባሇሙያ አስገምተዉ 

አመሌካች ተገቢዉን ካሳ ከፌል ይዞታዉን እንዱያስሇቅቅ ማዴረግ ሲገባቸዉ የተጠሪዎችን መብት 

ብቻ በሚያስጠብቅ መሌክ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1179 /1/ ተርጉመዉ ተፇጻሚ በማዴረግ የሰጡት 

ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ተሽሯሌ፡፡ እንዱሁም የሥር 

የወረዲዉ ፌ/ቤት ጉዲዩን ዴጋሚ በማየት በባሇሙያ ቤቱን በማስገመት አመሌካች ይህን ግምት 

ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ በማዴረግ ይዞታዉ ሇአመሌካች እንዱሇቀቅ ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ 

እንዱሰጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.343 /1/ መሰረት ሉመሇስሇት ይገባ ነበር በማሇት ወስነናሌ፡፡     

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡   

 

የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ይ 
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የሰ/መ/ቁ/ 110040 

የካቲት 3 ቀን 2008 ዒ/ም              

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

               ሙስጠፊ አህመዴ 

           ተፇሪ ገብሩ 

              ሸምሱ ሲርጋጋ 

            አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ እሴተማርያም አክልግ  

           2. ወ/ሪት ወይንሸት አክልግ  የቀረበ የሇም  

           3. አቶ መክብብ አክልግ  

ተጠሪ፡- የሇም  

             መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ይህ ጉዲይ ውርስ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካቾች ሇአ.አ.ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ባቀረቡት የአያታቸው ወ/ሮ ዯብረወርቅ ሀ/ሚካኤሌ ወራሽነት ይረጋገጥሌን በማሇት 

አቅርበዋሌ፡፡የአባታቸው ሻሇቃ አክልግ አዴማሱ ወራሽነት ያረጋገጡ ሲሆን የወሊጅ አባታቸውን 

እናት ወራሽነት ሇማረጋጥ የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡ወሊጅ አባታቸው በ1981 ዒ/ም ከዚህ አሇም 

በሞት የተሇዩ ሲሆን አያታቸው ወ/ሮ ዯብረወርቅ ሀብተ ሚካኤሌ የሞቱት ዯግሞ በ1978 ዒ/ም 

ነው፡፡ በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤቱም አያታችህ ከአባታችሁ ቀዴመው የሞቱ ስሇሆነ 

ተተኪ ወራሽ ሌትሆኑ አትችለም በማሇት ብይን ሰጥተዋሌ፡፡ በዚህ ብይን ባሇመስማማት 

አቤቱታቸውን ሇአ.አ.ከተማ ይግባኝ ሰሚና ሇሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት ሳያገኝ 

በትእዛዝ ሰርዞውታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔን 

በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች ተወካይ የካቲት 10 ቀን 2007 ዒ/ም በፃፈት የሰበር 
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አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ብይን ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን 

ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ወሊጅ አባታችን እናቱ ከሞቱ ጀምሮ እስከ 

ሞተበት ጊዜ ዴረስ በህመም ሊይ እንዯነበር ሇስር ፌርዴ ቤቶች አስረዴተን እያሇን የአያታች 

ወራሽነት አታረጋግጡም መባለ ከፌተኛ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ወሊጅ አባታችን ሇ3 አመት 

የአሌጋ ቁራኛ ሆኖ የእናቱን ወራሽነት ሳያረጋግጥ ቢቀርም አመሌካቾች ተተኪ ወራሾች 

የአያታችንን ወራሽነት የሚከሇክሇን አንዲችም ህግ የላሇ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን 

ብይንና ትእዛዝ በመሻር የአያታቸውን ወራሽነት እንዱረጋገጥሊቸው አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡  

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ተተኪ ወራሾች ሉሆኑ አይችለም በማሇት የተሰጠ 

ብይን ከፌ/ብ/ህ/ቁ/ 830፣831/3/844 እና 839 አንፃር ሇመመርመር በሰበር ችልቱ ሉታይ 

ይገባዋሌ በመባለ ሉቀርብ የቻሇው የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሲሆን ይህ 

ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ብይን እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

የአመሌካቾች ጥያቄ ወሊጅ አባታቸውን ተክተው የአያታቸው ወራሽነት እንዱረጋጥሊቸው ነው፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቶች ዯግሞ ተተኪ ወራሾች ሌትሆኑ አትችለም በማሇት ብይን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ/ 842/3/ ስር እንዯተመሇከተው የሟች ሌጆች የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች ሲሆኑ 

ሌጆች ቀዴመው ከሞቱና ወዯታች የሚቆጠር ተወሊጅ ትተው ከሆነ ተወሊጆቹ ወሊጃቻውን 

ተክተው ሟችን እንዯሚወርሱ ያመሊክታሌ፡፡ የተተኪ ወራሽነት የተፇፃሚነት ወሰን ወዯ ታች 

የሚቆጥሩ ተወሊጆች እንዯሆነ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ወሊጅ አባታቸው የእናታቸው የመጀመሪያ ዯረጃ 

ወራሽ ናቸው፡፡ አመሌካቾችም የወሊጅ አባታቸው የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች እንዯሆኑ የህጉ 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተተኪ ወራሽ ሇመሆን ከፌ/ብ/ህ/ቁ/ 842/3/ አንፃር ሲታይ የአመሌካቾች ጥያቄ 

የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ወሊጅ አባታቸው የእናታቸው የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ 

በመሆን የወረሱ ስሇሆነ የምትክ ጉዲይ ሉነሳ አይችሌም፡፡ በላሊ አነጋገር አመሌካቾች አባታቸውን 

ተክተው አያታቸውን መውረስ የሚችለት አባታቸው ከአያታቸው በፉት የሞቱ እንዯሆነ ብቻ 

ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይንና ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካቾች የሟች አባታቸውን ወራሽነት 

ስሇማረጋገጣቸው ከክርክሩ ስሇተረዲን አባታቸው የወረሱትን ንብረት ሇመጠየቅ ይህ ውሳኔ 

አያግዲቸውም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሰረትም የሚከተሇው ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪየ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ/ 1118/07 ጥር 6 ቀን 2007 

ዒ/ም የሰጠው ብይን፤ የአ/አ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ/23073 ጥር 21 

ቀን 2007 ዒ/ም እና የአ/አ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 23140 የካቲት 2 

ቀን 2007 ዒ/ም የሰጡት ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 348/1/መሰረት በአብሊጫ ዴምጽ 

ጸንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

  

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

የሌዩነት ሀሳብ                       

የአመሌካቾቹ መሰረታዊ የአቤቱታ ነጥብ ወሊጅ አባታችን ሻሇቃ አክልግ አዴማሱ ከወሊጅ 

እናታቸው ከወ/ሮ ዯብረወርቅ ሀብተ ሚካኤሌ በኃሊ የሞቱ በመሆኑ አባታችን የነበራቸው 

እናታቸውን የመውረስ መብት ሇእኛ ሇሻሇቃ አክልግ አዴማሱ ሌጆች እና ወራሾች የሚተሊሇፌ 

መሆኑ ተረጋግጦ ማስረጃ ይሰጠን የሚሌ መሆኑን ከስር ጀምሮ ከሚያቀርቡት ክርክር መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ በመሰረቱ ሇአንዴ ውርስ ወራሽ የሆነ አንዴ ሰው ውርሱ ከተከፇተ በኃሊ የሞተ እንዯሆነ 

የወራሽነቱ መብቶች ሇርሱ ወራሾች የሚተሊሇፈ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 833 

ተመሌክቷሌ፡፡ ከአውራሹ አስቀዴሞ የሞተን ወራሽ ተክቶ መውረስ (ቁጥር 844 (2) እና 

ከአውራሹ በኃሊ የሞተን ወራሽ ተክቶ መውረስ (ቁጥር 833) የተሇያዩ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በመሆም 

ሇአቤቱታው አግባብነት ያሇው የፌትሏብሓር ሔጉ ዴንጋጌ ቁጥር 844 (2) ሳይሆን 833 ነው፡፡ 

እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በቁጥር 833 ዴንጋጌ መሰረት ከአውራሹ በኃሊ የሞተ ወራሽ ተተኪ ወራሾች 

መሆናቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው አመሌካቾቹ ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት 

የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ ተሽሮ 

በአመሌካቾቹ አቤቱታ መሰረት ሉወሰን ይገባው ነበር በማሇት ስሜ በተራ ቁጥር ሁሇት 

የተመሇከተው ዲኛ የሌዩነት ሀሳቤን አስፌሬአሇሁ፡፡ 

መ/ተ                                       የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት  
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የሰ/መ/ቁ. 113529 

        የካቲት 28 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                   ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                         ሙስጠፊ አህመዴ 

                         ተፇሪ ገብሩ 

                         ሸምሱ ሲርጋጋ 

                         አብረሃ መሰሇ 

አመሌካቾች፡ 

1. ወ/ሮ እቴቱ ከንባው 

2. አቶ  ኃይለ ከንባው   ከጠበቃ ወንዯሰን ሸዋረጋ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ቀሇሟ ዒሇማየሁ   የቀረበ የሇም  

                 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                               ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ይገባኛሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም የአሁኖቹ አመሌካቾች 

የአባታቸው እናት ማሇትም የሴት አያታቸው የሟች ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ታፊይ ውርስ 

እንዱጣራሊቸው በአሁኗ ተጠሪ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ 

ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ተጠሪዋን መሌስ ከተቀበሇ በኃሊ ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብ ትዕዛዝ 

በመስጠቱ በ19/07/2006 ዒ.ም. የተዘጋጀ የውርስ አጣሪ ሪፖርት ቀርቦ ከመዝገቡ ጋር 

ተያይዟሌ፡፡ የሪፖርቱ ይዘትም የአመሌካቾቹ አባት አቶ ከንባው ወርቅነህ ሟች እናታቸው 

(የአመሌካቾች አያት) ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት በሞቱበት ጊዜ በሔይወት የነበሩ ሆኖ ነገር ግን 

የእናታቸው ወራሽ መሆናቸውን ሳያረጋግጡ ቆይተው የሞቱ በመሆኑ አመሌካቾቹ በአባታቸው 

እግር ተተክተው አያታቸውን ሉወርሱ የሚችለበት የሔግ አግባብ ባሇመኖሩ ውርሱን ከእናታቸው 

ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት በኃሊ ነገር ግን የእናታቸው ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጠው በሞቱት ሟች 

የሸዋመብራት ወርቅነህ እግር ተተክተው የእኒሁ የሸዋመብራት ወርቅነህ ሌጅ እና ወራሽ የሆኑት 

ተጠሪ፣እንዱሁም የወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ላሊ ወራሽ ካሇ እንዱቀርብ አጣሪው ባወጣው ማስታወቂያ 
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ተጠርተው የቀረቡት ወ/ሮ የማርያምወርቅ ወርቅነህ በጋራ ይወርሳለ የሚሌ ነው፡፡በሪፖርቱ ሊይ 

ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡ የተዯረገ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም የአሁኖቹን አመሌካቾች አስተያየት 

ውዴቅ አዴርጎ የአጣሪውን ሪ‹ፖርት በማጽዯቅ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾቹ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን ዘግቶ 

በማሰናበቱ ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ የተዯረገ ቢሆንም 

ተጠሪዋ በምስክሮች ፉት መጥሪያ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ሳይሆኑ መቅረታቸው በመሀሊ ቃሌ 

በመረጋገጡ መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፍ ጉዲዩ ሇምርመራ እንዱቀጠር የተዯረገ መሆኑን 

መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የአመሌካቾቹ ወሊጅ አባት 

አቶ ከንባው ወርቅነህ ከሟች እናታቸው ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት የሚያገኙት ውርስ ሇአመሌካቾቹ 

ሉተሊሇፌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት የአመሌካቾቹ አባት እናት (የአመሌካቾቹ አያት) የሆኑት ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት 

ታፊይ በሞት የተሇዩት በ14/02/1979 ዒ.ም. መሆኑን፣የአመሌካቾቹ አባት አቶ ከንባው ወርቅነህ 

የሞቱበትን ጊዜ የመዝገቡ ግሌባጭ የሚያመሇክት ባይሆንም የሞቱት ከእናታቸው ሞት በኃሊ 

ረዥም ጊዜ ቆይተው መሆኑን፣የተጠሪዋ እናትም የሞቱት በተመሳሳይ ሁኔታ ከእናታቸው ከወ/ሮ 

ሊቀች ቸርነት ሞት ከ24 ዒመታት በኃሊ በ2003 ዒ.ም. መሆኑን፣ የአመሌካቾቹ አባት የሞቱት 

የእናታቸው ሊቀች ቸርነት ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ሳይወስደ መሆኑን፣በአንጻሩ 

የተጠሪዋ እናት የሞቱት የእናታቸው ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ 

ማስረጃ በ1997 ዒ.ም. ከወሰደ በኃሊ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡እናታቸው 

በሞቱበት ጊዜ የአመሌካቾቹ አባት በሔይወት የነበሩ እና ሇወራሽነት አይገቡም ያሌተባለ በመሆኑ 

በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 830 ዴንጋጌ መሰረት እናታቸውን የመውረስ መብት አሊቸው፡፡አንዴ 

ሰው የሞተ እንዯሆነ በሞተበት ጊዜ ዋናው መኖሪያው ስፌራ በሆነበት ቦታ የሟቹ ውርስ 

የሚከፇት ስሇመሆኑ እና በሟቹ ሞት ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆኑ በቀር በውርሱ ውስጥ 

የሚገኙት የሟቹ መብቶች እና ግዳታዎች ሇወራሾቹ እና የኑዛዜ ባሇስጦታዎች የሚተሊሇፈ 

ስሇመሆኑ በዚሁ ሔግ በቁጥር 826 የተመሇከተ ሲሆን ሇአንዴ ውርስ ወራሽ የሆነ አንዴ ሰው 

ውርሱ ከተከፇተ በኃሊ የሞተ እንዯሆነ የወራሽነቱ መብቶች ሇእርሱ ወራሾች የሚተሊሇፌ 

ስሇመሆኑም በቁጥር 833 ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡በመሆኑም  ከሊይ በተጠቀሰው ቁጥር 833 ዴንጋጌ 

መሰረት የወ/ሮ የሸዋመብራት ወርቅነህ ዴርሻ ወራሻቸው ሇሆኑት የአሁኗ ተጠሪ እንዯተሊሇፇው 

ሁለ የአመሌካቾቹ አባት አቶ ከንባው ወርቅነህ ከእናታቸው ከሟች ሊቀች ቸርነት የሚያገኙት 
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የውርስ ዴርሻ ሇሟች ከንባው ወርቅነህ ወራሾች የሚተሊሇፌ ከሚሆን በቀር አቶ ከንባው ወርቅነህ 

በሔይወት እያለ የእናታቸው ሊቀች ቸርነት ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት 

ባሇመውሰዲቸው ብቻ የአቶ ከንባው ወርቅነህ የውርስ ዴርሻ ሇላልች የሟች ሊቀች ቸርነት 

ወራሾች እንዱተሊሇፌ ሉዯረግ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም የአመሌካቾቹ 

አባት ከእናታቸው የሚያገኙት የውርስ ዴርሻ ወዯ አሁኖቹ አመሌካቾች ሉተሊሇፌ የሚችሌበት 

የሔግ አግባብ የሇም በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ከሊይ የተጠቀሱትን የውርስ 

ሔግ ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ ሔጋዊ ተቀባይነት ሉሰጠው የሚችሌ ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ 

ከሊይ የሰፇረው ትችት እንዯተጠበቀ ሆኖ በስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር 

ተጠሪዋ በአመሌካቾቹ ሊይ የይርጋ መቃወሚያ አሊነሱም፡፡ከመዝገቡ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ወ/ሮ 

ሊቀች ቸርነት ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ የአመሌካቾቹ አባት በዚሁ የውርስ ቤት ውስጥ ሲኖሩ የነበረ 

በመሆኑ እና አመሌካቾቹም እየኖሩ የሚገኙት በዚሁ ቤት በመሆኑ የይርጋ መቃወሚያ ሉነሳ 

የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን ውርሱ እንዱጣራሊቸው አመሌካቾቹ ሊቀረቡት 

አቤቱታ ተጠሪዋ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾቹ ከቤቱ የውርስ ዴርሻ እንዲሊቸው 

በማመን ውርሱ ቢጣራ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን በመግሇጽ መሌስ የሰጡ መሆኑን መዝገቡ 

ያመሇክታሌ፡፡ በመሰረቱ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪዎቹ ወገኖች በዝርዝር ባሊቀረቡት 

ወይም በግሌጽ ባሊመሇከቱት ጉዲይ ሊይ ፌርዴ መስጠት የማይችሌ ስሇመሆኑ የፌትሏብሓር ስነ 

ስርዒት ሔግ ቁጥር 182 (2) በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካቾቹ አባት ከእናታቸው 

የሚያገኙት የውርስ ዴርሻ ወዯ አሁኖቹ አመሌካቾች ሉተሊሇፌ አይገባም በማሇት በስር ፌርዴ 

ቤቶች ውሳኔ የተሰጠው ከተጠሪዋም ሆነ ከላሊኛዋ ወራሽ ምንም ዒይነት ተቃውሞ ባሌቀረበበት 

እና ይሌቁንም የአመሌካቾቹ የመውረስ መብት በግሌጽ በታመነበት ሁኔታ ጭምር በመሆኑ 

አመሌካቾቹን ከውርሱ በማግሇሌ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በስነ ስርዒት ሔጉ 

የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት አዴርጎ የተሰጠ ነው ሇማሇት የሚቻሌ 

አይዯሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

እና ሉታረም የሚገባው በመሆኑ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1.  በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43731 በ03/01/2007 ዒ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 162716 በ30/06/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ 

የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡   

2. የውርስ አጣሪው በ19/07/2006 ዒ.ም. ባቀረበው ሪፖርት ሊይ ተገቢው ማስተካከያ ተዯርጎ 

የሟች ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ውርስ ከሆነው በጉሇላ ክፌሇ ከተማ በወረዲ 5 ከሚገኘው ቁጥሩ 147 

ከሆነው ቤት ውስጥ የአሁኗ ተጠሪ ወ/ሮ ቀሇሟ ዒሇማየሁ አንዴ ሶስተኛ፣ወ/ሮ የማርያምወርቅ 

ወርቅነህ አንዴ ሶስተኛ፣የአሁኖቹ ሁሇቱ አመሌካቾች ዯግሞ በጋራ አንዴ ሶስተኛ ዴርሻ አሊቸው 

በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. እንዱያውቁት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡ 

4. በዚህ መዝገብ በ24/02/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

5. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

6. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ተ 
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የሰ/መ/ቁ. 108328 

መጋቢት 13 ቀን 2008 ዒ.ም  

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

       ዒሉ መሏመዴ 

        ተኽሉት ይመስሌ 

       እንዯሻው አዲነ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ጫሌቱ ዋቀዬ - የቀረበ የሇም   

ተጠሪ፡- አቶ ፇቃደ ዋቀዬ - ቀረቡ  

 መዝገቡ መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክርክር የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የጀመረው በኦሮሚያ ክሌሌ የወሌመራ 

ወረዲ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በተጠሪ ሊይ በቀረበው ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘት 

ባጭሩ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ይዞታ የሟች አባታቸው አቶ ዋቀዬ ነገአ እና ወሊጅ እናታቸው 

ወ/ሮ እሼቱ አባሊቱ እንዯነበረ፤ ወሊጅ እናታቸው በ2001 ዒ.ም ከዚህ ዒሇም በሞት ከተሇዩ በኃሊ 

የቤተሰብ አባሊት የውርስ ንብረት የማጣራት ሥራውን በስምምነት ማከናወን ባሇመቻሊቸው 

በፌ/ቤት በኩሌ በመ/ቁ.20782 ጠይቀው ወራሾች እንዱቀርቡ በሚኖርበት አካባቢ በማስታወቂያ 

ጥሪ ቢዯረግም የቀረበ ሰው እንዲሌነበረ፤ የውርስ አጣሪዎች የውርስ ንብረቱን ሇይተው 

የየዴርሻቸውን እንዲስረከቡዋቸው፤ በዚሁም አመሌካች የዴርሻቸውን 2262 ካሬ ሜትር ይዞታ 

ሳይረሱት አክርመውት የአሁኑ ተጠሪ ያሇ አመሌካች ፇቃዴ በ2ዏዏ4/2ዏዏ5 ዒ.ም መሬቱን በማረስ 

ገብስ የዘራ በመሆኑ መሬቱን ሇቆ የሰብሌ ግምት የ4 ኩንታሌ ብር 4,000 እንዱከፌሌ እንዱወሰን 

ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  

የአሁን ተጠሪ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በፌሬ ጉዲዩም መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ 

መሬቱን ሇ5 ዒመታት የተጠቀሙበት መሆኑን በመግሇጽ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1000/1/ መሠረት የይርጋ 

መቃወሚያ እንዱሁም ጉዲዩ በፌርዴ ያሇቀ ነው የሚሌ ክርክር ያቀረቡ ሲሆን በፌሬ ጉዲዩም 
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አመሌካች ያቀረቡት የውርስ ንብረትና ወራሾችን በግሌጽ ያሊስቀመጠ እንዯሆነ ይዞታው ከተጠሪ 

እጅ በመውጣት በአመሌካች ይዞታ ሥር አሇመግባባቱን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ 

አመሌክቷሌ፡፡  

የሥር  ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ የይርጋ እና ጉዲዩን ውሳኔ 

ያገኘነው የሚሌ ክርክር ሳይቀበሌ በፌሬ ጉዲዩ ሇክርክር ምክንያት የሆነውን የመሬት ይዞታ 

በተጠሪ እጅ ያሇ ስሇመሆኑ አሌተካዯም፤ የተጠሪ ምስክሮች ይህ የውርስ ንብረት አሇመክፇለን 

አሊየሁም ይበለ እንጅ በአመሌካች የቀረቡ ምስክሮች በሚያሳምን መሌኩ አሁን ክርክር ያስነሳው 

ይዞታ የአቶ ዋቀዬ ነገአ ወራሾች ሃብት ሲከፊፇሌ ሇአመሌካች ዴርሻቸው የተሰጣችው ስሇመሆኑ 

ያረጋገጡ በመሆኑ ተጠሪ አመሌካች በውርስ ያገኙትን 2666 ካሬ ሜትር በእጃቸው የሚገኘውን 

እንዱሇቁ አመሌካች በ2004 ዒ.ም ያጡት የ2ዏዏ4 ዒ.ም ምርት 4,000 እንዱከፌለ ወስነዋሌ፡፡  

የአሁኑ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፌንፌኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ይግባኝ ተቀባይነት ባሇማግኘቱ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን  ክርክር ከመረመረ በኃሊ በውርስ 

አጣሪዎች ቀረበ የተባሇው ሪፖርት የውርስ ንብረት እና ወራሾች በአግባቡ የሇየ አሇመሆኑን 

የእያንዲንደ ወራሽ ዴርሻ ተሇይቶ ባሌተወሰነበት፤ ፌርዴ ቤትም የቀረበሇትን ሪፖርት አጣሪው 

በሥሌጣኑ መሠረት አጣርቶ ያቀረበው ስሇመሆኑ በማረጋገጥ ያፀዯቀው የአሁኑ ተጠሪ ይዞታ 

እንዱሇቅ እና የሰብሌ ግምት እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ አሇመሆኑን፤ አመሌካች 

አቤቱታቸው የይርጋ ጊዜ ሳያሌፇው ያቀረቡት በመሆኑ የእናታቸውን የውርስ ዴርሻ የመጠየቅ 

መብታቸው የተጠበቀ ነው ሲሌ የሥር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 

የቀረበውም የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርመሮ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ 

የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ አንኳር ነጥቦች ሇክርክሩ ምክንያት 

የሆነውን የመሬት ይዞታ በእጃቸው ገብቶ የነበረ ስሇመሆኑ የወራሾች ዴርሻ የተከፊፇሇ ነው፣ 

ሇአመሌካች ከሚዯርሳቸው በሊይ እንዲሌተሰጣቸው በመግሇጽ የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የማጣራት ሥራው ወራሾች ባሌተሳተፈበት ሁኔታ 

እንዯተከናወነ፤ አጣሪዎች በሔግ ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ በይዞታው እየተጠቀሙ ያለት 

ተጠሪ ስሇመሆናቸው በመግሇጽ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና አመሌክተዋሌ፡፡ የመሌስ መሌስም 

አቅርበናሌ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የውርስ አጣሪዎች ሪፖርት ነው ተብል በሥር ፌ/ቤት በመ/ቁ. 

20782 ቀርቦ የተመዘገበው ቃሇ-ጉባኤ የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡  
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በጽሐፌ 

ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህ ችልት ዕሌባት 

የሚያሻው ዒብይ ነጥብ የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው የውርስ ንብረት 

በአግባቡ ተጣርቶ የተወሰነ አይዯሇም በማሇት የሥር ወረዲ እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔንና 

ትዕዛዝ መሻሩ በሔጉ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ አመሌካች ባቀረቡት ክስ በውርስ አጣሪዎች 

ዴርሻቸው ተሇይቶ ከታወቀ በኃሊ የአሁኑ ተጠሪ ከሔግ ውጪ በመያዝ እየተጠቀመበት መሆኑን 

በመግሇጽ ተጠሪ ይዞታውን እንዱሇቁ እንዱሁም የሰብሌ ግምት አራት ሺህ ብር እንዱከፇሊቸው  

ዲኝነት መጠየቃቸውን  ነው፡፡ ተጠሪ ጉዲዩ በይርጋ እንዯሚታገዴ፤ ከአሁን በፉትም በፌርዴ ያሇቀ 

ጉዲይ ስሇመሆኑ እንዱሁም የወራሾች ዴርሻ በሔጉ አግባብ አሇመወሰኑን መከራከራቸውን 

ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች የውርስ ሃብት ሇወራሾች በአግባቡ ተከፊፌሎሌ ይበለ እንጂ በሥር 

ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 20782 ተመዘገበ የተባሇው የውርስ አጣሪዎች ሪፖርት ወራሾች እነማን 

አንዯሆኑ፤ የአውራሾቻቸው የሚንቀሳቀስና የማይቀሳቀስ ንብረት ምን እንዯሆነ፤ እያንዲንደ ወራሽ 

የሚዯርሰው የሃብት መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ? በግሌጽና በማያሻማ መሌኩ ያስቀመጠ 

ስሇመሆኑ ሰነደ አያሳይም፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት የውርሰ አጣሪዎች የተባለ ሽማግላዎችም 

ወራሾች በማጣራት ሂዯት እንዱሳተፈ በማስታወቂያ ጥሪ አዴርገን ነበር ያለ ቢሆንም በእርግጥ 

ከአመሌካች ውጭ ያለ ወራሾች በሔጉ አግባብ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ውርስ እንዯሚጣራ አውቀው 

በዲታኝነት የቀሩ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ አይዯሇም፡፡  

በመሰረቱ ውርስ የሚጣራው በወራሾች ሲሆን ስምምነት ከላሇ ወይም ላሊ ሔጋዊ ምክንያት ካሇ 

አጣሪዎች በፌ/ቤት እንዯሚሰየሙ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 946 እና 950 ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት 

የምንረዲው ነው፡፡ የውርስ ሃብት ማጣራት በሔጉ አግባብ ከተከናወነም ወራሾች ዴርሻቸውን 

የመጠየቅ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1062 ተመሌክቷሌ፡፡ የክፌፌሌ ሥርዒቱም 

በወራሾች ስምምነት ሉሆን እንዯሚችሌ፤ በውርስ ክፌፌሌ ጊዜ ያሌተወከሇ ወራሽ ካሇም በፌ/ቤት 

እንዯሚፀዴቅ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1079 እና 1080 ተዯንግጓሌ፣ የውርስ ሀብት የክፌፌሌ መርህም  

በዒይነት እንዯሚሆን፤ ንብረቱን በዒይነት ሇማከፊፇሌ ባሌተቻሇበት ሁኔታ በማቻቻሌ ሔጋዊ 

መፌትሄ እንዯሚያገኝ የፌ/ሔ/ቁ. 1086 እና 1087 ዴንጋጌዎች ያስገነዝቡናሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት ቀረበ ያሇውን የውርስ አጣሪዎች ቃሇ ጉባኤ ከማፅዯቁ በፉት በእርግጥ 

የውርስ ሃብት የማጣራት ሔጋዊ ሂዯት ተከትል ወራሾች እና የውርስ ሀብት በአግባብ የተካሄዯ 

መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት ነበረበት፡፡ ከዚህ አንፃር የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት የሟቾች የውርስ 

ሀብት ምን ምን እንዯሆነ፤ ወራሾች እነማን እንዯሆኑ እና ዴርሻቸውን በሔጉ አግባብ በመሇየት 
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ስሇመወሰኑ መዝገቡ አያሳይም፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት የውርስ ሀብት በሔጉ አግባብ ተጣርቶ የተወሰነ አይዯሇም በማሇት የወረዲውን ውሳኔ እና 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ውዴቅ ማዴረጉ በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ ምክንያቱም 

የወረዲው ፌርዴ ቤት ወራሾችና የውርስ ሀብት በአግባቡ በመሇየት ውሳኔ አሌሰጠም፡፡ በዚህ ረገዴ 

የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ 

የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች የውርስ ሃብት ዴርሻቸውን ከሰው 

የመጠየቅ መብታቸውን የጠበቀ ስሇመሆኑ የውሳኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ ይሁንና አመሌካች 

የውርስ ሃብት ዴርሻቸውን ሇመጠየቅ ክስ እንዲቀረቡ መዝገቡ ስሇሚያሳይ አመሌካች ላሊ ክስ 

ማቅረብ ሳይጠበቅባቸው አሇኝ የሚለትን ዴርሻ በሔጉ አግባብ ክሳቸውን እንዲያሻሽለ በማዴረግ 

እና ተገቢ ዲኝነት በመክፇሌ በሥር መ/ቁ. 46789 ክርክራቸውን የመቀጠሌ መብታቸው ሉነፇግ 

አይገባም፡፡ በዚህ ረገዴ የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች አዱስ ክስ 

እንዱያቀርቡ በሚጋብዝ አግባብ መወሰኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዒሊማ አንፃር ሲታይ ተገቢ አይዯሇም 

ብሇናሌ፡፡ በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሥር ወረዲ 

ፌ/ቤት ወራሾችና የውርስ ሀብት በመሇየት ውሳኔ አሌሰጠም በማሇት የውርስ አጣሪ ሪፖርት 

ውዴቅ ማዴረጉ በአግባቡ ሆኖ አመሌካች አዱስ ክስ እንዱያቀርቡ በመፌቀዴ የሰጠው የውሳኔ 

ክፌሌ ግን ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የኤሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ. 185583 በ26/01/2007 ዒ.ም 

በዋሇው ችልት የወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 46789 በ14/06/2006 ዒ.ም የሰጠው 

ፌርዴ፤ የአዱስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 72261 

በ6/09/2006 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በመሻር የሰጠው ፌርዴ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. የውርስ አጣሪዎች ሪፖርት ወራሾች እና የውርሰ ሀብት በአግባቡ ሇይቶ ያሊስቀመጠ ነው 

ተብል ውዴቅ መዯረጉ በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡  

3. አመሌካች ላሊ ክስ ማቅረብ ሳይጠበቅባቸው ዴርሻ አሇኝ ካለ በሔጉ አግባብ ክሳቸውን 

አሻሽሇውና ተገቢ ዲኝነት ከፌሇው ክርክሩን የመቀጠሌ መብታቸው የተጠበቀ ነው ብሇን 

ወስነናሌ፡፡ የወሌመራ ወረዲ ፌርዴ ቤትም የመ/ቁ. 46789 በመክፇት የውርስ ሀብት ክርክር 

ከቀረበ በሔጉ አግባብ ሇማጣራት ተገቢ ሔጋዊ ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ 

መሠረት  መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  
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4. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

5. መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማየነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ተ   
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የሰ/መ/ቁ. 118105 

መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች ፡- ዒሉ መሏመዴ 

      ተኽሉት ይመሰሌ 

  ቀነዒ ቂጣታ 

     ሰናይት አዴነው 

     ጳዉልስ አርሺሶ 

 

  አመሌካች፡-   አቶ ተስፊዬ በቀሇ …….ቀርበዋሌ    

     ተጠሪዎ ፡-  1. ወ/ሮ እሸቷ ጎሽዬ……..ቀርበዋሌ 

                2. አቶ ሀብታሙ በቀሇ…….ቀርበዋሌ 

             3. ወ/ሮ መብራት በቀሇ……ቀርበዋሌ   

 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ ኑዛዜን መነሻ ያዯረገ የዉርስ ክርክርን የሚመሇከት ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ 

ሲታይ፡- በሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች /የሥር ተጠሪ/፣ የአሁን ተጠሪዎች /የሥር 

አመሌካቾች/ ሁኖው ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር አመሌካቾች 

በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ሟች ሻምበሌ በቀሇ ዯምሴ ጥር 13 

ቀን 1988 ዒ.ም የሞተ ሲሆን፣ ሟች በሔይወት በነበረ ጊዜ በ22/11/1982 ዒ.ም የተጻፇ 

ኑዛዜ ያዯረገ ስሇሆነ የዉርስ አጣሪ ተሹሞ እንዱያጣራሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የሥር 

ተጠሪ ባቀረበዉ መሌስ አመሌካቾች የዉርስ ንብረቱን ሙለ ሇሙለ ይዘዉ እያለ ተጠሪን 

ተከሳሽ ማዴረጋቸዉ አግባብነት የሇዉም፣ እኔም ወራሽ ስሇሆንኩኝ የዉርስ ንብረቱ ቢጣራ 

አሌቃወምም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የዉርስ አጣሪ በማሾም የዉርስ አጣሪዉ የዉርስ ሀብቱን በማጣራት 

በ28/02/2006 ዒ.ም የተጻፇ ሪፖርት ያቀረበ ሲሆን ግራ ቀኙ በሪፖርቱ ሊይ አስተያየት 

አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የቀረበዉን ሪፖርት እና አስተያየት በማየት በሰጠዉ ዉሳኔ ግራ ቀኙ 

ሟች ያዯረገዉን ኑዛዜ በጋራ ፌ/ቤት አቅርበዉ የፀዯቁ በመሆኑ የዉርስ ማጣራት ሥራዉ 

እና ክፌፌለም መካሄዴ ያሇበት በዚህ አግባብ ነዉ፡፡ ይህ ኑዛዜ ገዯብ ያሇበት በመሆኑ 1ኛ 
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አመሌካች ወ/ሮ እሸቷ ጎሽዬ በሔይወት እስካለ ዴረስ በዚህ ቤት የመጠቀም መብት ስሊሊቸዉ 

ወራሾች የመኖሪያ ቤት፣ የቤት ኪራይ እንዱሁም የቤት ዉስጥ ቁሳቁስ ሇመጠየቅ መብት 

አይኖራቸዉም ፡፡ ነገር ግን ከ1ኛ አመሌካች ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ከጠቅሊሊ ንብረት 50% 

የ2ኛ አመሌካች አቶ ሀብታሙ በቀሇ በመሆኑ፣ ቀሪዉ 50% የተጠሪ አቶ ተስፊዬ በቀሇ እና 

3ኛ አመሌካች ወ/ሮ መብራት በቀሇ ዴርሻ እያንዲንዲቸዉ 25% ዴርሻ ይኖራቸዋሌ፣ ስሇዚህ 

በኑዛዜዉ መሰረት ሪፖርቱ በዚህ አግባብ ተሻሽሎሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሥር ተጠሪ ይህን 

ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን 

ባሇመቀበሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.337 መሰረት ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔን 

በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 

ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካች መስከረም 6 ቀን 2008 ዒ.ም በተጻፇ ሁሇት ገጽ አቤቱታ ሟች አባታችን 

በ22/11/1982 ዒ.ም ያዯረገዉ ኑዛዜ በግሌ ሀብት ሊይ ሳይሆን በአጠቃሊይ በዉርስ ሀብት ሊይ 

የተዯረገ ኑዛዜ በመሆኑ ኑዛዜዉ ተሽሮ የዉርስ ሀብት ሳይናዘዝ እንዯሞተ ሰዉ ተቆጥሮ 

የዉርስን ሀብት በሔግ አግባብ እንዴንካፇሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ኑዛዜዉን ወዯጎን በመተዉ የዉርስ 

ሀብት እንዱጣራሊቸዉ በሥር ፌ/ቤት ባመሇከቱት መሰረት ኑዛዜዉ የማይሰራ በመሆኑ 

የዉርስ ሀብቱን ዴርሻዬን 25% እንዲገኝ እንዱወሰንሌኝ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች 1ኛ ተጠሪ 

በሔይወት እስካለ ዴረስ ምንም ዒይነት የዉርስ ዴርሻ መጠየቅ አትችሌም በማሇት የሰጡት 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱሻርሌኝ እንዱሁም ኑዛዜዉ 

ተሽሮ የዉርስ ሀብቱን ሳይናዘዝ እንዯሞተ ሰዉ የዉርስ ሀብት ዴርሻ በሔግ አግባብ 

እንዱካፇሌ እንዱወሰንሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በመመርመር ፣የዉርስ ይጣራ ጥያቄ የቀረበዉ በኑዛዜዉ 

ተጠቃሚዎች ከመሆኑ አንጻር የግራ ቀኙ የዉርስ ዴርሻ ጭምር እንዱጣራ ያሇመዯረጉን 

አግባብነት፣ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ 

እንዱያቀርቡ በታዘዘዉ መሰረት የካቲት 17 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ ሁሇት ገጽ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡-የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት በመሆኑ እንዱጸናሌን፣ አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን፣ 

በዚህ ምክንያት የዯረሰዉን ወጪና የጠበቃ አበሌ እንዱወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት 

የግራ ቀኙን ክርክር ሇአቤቱታዉ መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር 

እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነዉ ሟች ሻምበሌ በቀሇ ዯምሴ 
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በሔይወት በነበሩ ጊዜ በ22/11/1982 ዒ.ም የተጻፇ ኑዛዜ ማዴረጋቸዉ ግራ ቀኙ የሚካካደት 

ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ እንዯሚያመሇክተው የአሁን አመሌካች እና 2ኛ 

ተጠሪ የሟች አባታቸዉ ወራሽ፣ 1ኛ ተጠሪ ዯግሞ የሟች ሚስት እንዯሆኑ እና 3ኛ ተጠሪ 

የኑዛዜ ወራሽ እንዯሆነች ተመሌክቷሌ፡፡ ከግራ ቀኙ ክርክር እና ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ 

መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ሟች ይህን ኑዛዜ ያዯረገዉ ጠቅሊሊዉን ንብረት በሚመሇከት ሲሆን 

የአሁን 1ኛ ተጠሪ በሔይወት እስካለ ዴረስ ሀብቱን የመጠቀም መብት እንዲሊቸዉ እና 

ማንም ተወሊጅ የአባቴ ዉርስ ይገባኛሌ በማሇት መጠየቅ እንዯማይችሌ እና ከ1ኛ ተጠሪ 

ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ከጠቅሊሊ ሀብቱ 2ኛ ተጠሪ 50% እንዱካፇሌ፣ አመሌካች እና 3ኛ 

ተጠሪ ቀሪዉን ሀብት 50% ሇሁሇት እንዱካፇለ (እያንዲንዲቸዉ 25%) እንዱካፇለ በማሇት 

የተናዘዘ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ግራ ቀኙ ይህን ኑዛዜ በመቀበሌ እንዱጸዴቅሊቸዉ በጋራ 

ሇፌ/ቤት አቤቱታ አቅርበዉ በፌ/ቤት ዉሳኔ የጸዯቀ መሆኑን ተማምነዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

በሥር ፌ/ቤት ያቀረበዉ ክርክር ሲታይ ሟች ያዯረገዉ ኑዛዜ በፌ/ቤት ቀርቦ ሲጸዴቅ 

ያሌተቃወመ መሆኑን፣ የዉርስ ማጣራትም ሆነ ክፌፌለ መሆን ያሇበት በኑዛዜዉ አግባብ 

መሆን እንዲሇበት ተከራክሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሁን ተጠሪዎች ባቀረቡት ክርክር የኑዛዜዉ 

ይዘት ሊይ የተሇያየ ክርክር ቢያቀርቡም የዉርስ ማጣራት ሂዯትም ሆነ ክፌፌለ በዚሁ 

አግባብ መሆን እንዲሇበት ገሌጸዉ ተከራክረዋሌ፡፡ እንዱሁም የሥር ፌ/ቤት የዉርስ አጣሪዉን 

ሪፖርት በማሻሻሌ ክፌፌለ በኑዛዜዉ አግባብ መሆን እንዲሇበት ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን የአሁን 

ተጠሪዎች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ያቀረቡት ቅሬታ የሇም፡፡ የሥር 

ፌ/ቤት ኑዛዜዉ ገዯብ ያሇበት መሆኑን በመገንዘብ 1ኛ ተጠሪ በሔይወት እስካለ ዴረስ 

ተጠሪዎች የዉርስ ሀብት መጠየቅ እንዯማይችለ እና ከ1ኛ ተጠሪ ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ 

ከጠቅሊሊ ሀብቱ 2ኛ ተጠሪ 50% እንዱካፇሌ፣ አመሌካች እና 3ኛ ተጠሪ ቀሪዉን ሀብት 

50% ሇሁሇት እንዱካፇለ እያንዲንዲቸዉ 25% እንዱካፇለ በማሇት የወሰነ መሆኑን መዝገቡ 

ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ፌ/ቤት የኑዛዜዉን ይዘት በማየት 

ተርጉሞ የሰጠዉን ዉሳኔ በተመሇከተ ሟች ኑዛዜዉን የሰጠዉ በአጠቃሊይ ሀብት ሊይ 

ሳይሆን በንብረቱ ግማሽ የግሌ ሀብታቸዉ ሊይ ነዉ ተብል እንዱወሰን ያቀረቡት ክርክር 

የሥነ ሥርዒት ሔጉን ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ የአሁን አመሌካች ሟች 

በሰጠዉ ኑዛዜ መሰረት ዉርስ ቢጣራ እና ክፌፌሌ ቢዯረግ እንዯማይቃወም እንዱሁም 

ኑዛዜዉ መጀመሪያ በፌ/ቤት ሲጸዴቅ እንዲሌተቃወመ በመግሇጽ ሲከራከር እንዯነበር የሥር 

ፌ/ቤት ዉሳኔ ያሳያሌ፡፡ እነዚህ ሁለ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መሆናቸዉ 

ግሌጽ ነዉ፡፡ እነዚህ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮችን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇዉ ተመርምሯሌ፡፡  
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የአሁን አመሌካች በኑዛዜዉ አግባብ የዉርስ መጣራት ሂዯቱም ሆነ ክፌፌሌ ቢዯረግ 

እንዯማይቃወም እየገሇጸ፣ ይህ ኑዛዜ በፌ/ቤት እንዱጸዴቅ ከተጠሪዎች ጋር ሇፌ/ቤት አቤቱታ 

አቅርበዉ ኑዛዜዉ በማጽዯቅ ከጨረሰ በኋሊ አሁን በኑዛዜዉ አግባብ የተሰጠዉን የሥር ፌ/ቤት 

ዉሳኔ እና ኑዛዜዉን እንዱሻርሌኝ በማሇት ያቀረበዉ ክርክር በሥር ፌ/ቤት ያሌቀረበ አዱስ 

ክርክር በመሆኑ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረበዉ ቅሬታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.329 /1/ መሰረት 

ተቀባይነት የሇዉም ፡፡ ላሊዉ የአሁን አመሌካች የሀብቱ 25% ዴርሻ እንዱሰጠኝ በማሇት 

ያቀረበዉ ክርክር ሲታይ የአሁን አመሌካች ከጠቅሊሊ ሀብት 25% እንዯሚገባዉ የሥር ፌ/ቤት 

በዉሳኔዉ ያረጋገጠ ሲሆን የአሁን አመሌካች ኑዛዜዉ ገዯብ ያሇበት ነዉ በማሇት እየተከራከረ 

እያሇ አሁን ዯግሞ ዴርሻዬ አሁን እንዱሰጠኝ በማሇት ያቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ 

ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤት ሟች የሰጠዉን ኑዛዜ እና በግራ ቀኙ ተቀባይነት ያገኘዉን ኑዛዜ 

መሰረት በማዴረግ ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት አሁን እንዯቅሬታ ያቀረባቸዉን 

ነጥቦች ያሊቀረበ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች በሔጉ አግባብ የተሰጡ ናቸዉ ከሚባሌ 

በስተቀር መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመባቸዉ ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ የሚከተሇዉ 

ተወስኗሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.42390 በ17/06/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

ይህን ዉሳኔ በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.167257 ሰኔ 19 ቀን 2007 

ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት በመሆኑ ጸንቷሌ፡፡ 

2. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ በዚህ ችልት ሇዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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       የሰ/መ/ቁ. 120841 

    መስከረም 23 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

                         ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

                                ተኽሉት ይመሰሌ  

                                ክፌሇጽዮን ማሞ 

                                ሰናይት አዴነው 

                                ጳውልስ አርሺሶ 

 

አመሌካች፡-  ወ/ሮ ካባ ተካ - አሌቀረቡም   

ተጠሪ፡-     አቶ ዴሪባ ዲዱ - አሌቀረቡም  

              መዝገቡን መርምረን የሚከተሇዉ ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የአሁን አመሌካች አባቷን ተክታ ሟች አያቷን ወራሽ መሆኗን 

መሰረት በማዴረግ ያቀረበችው የውርስ ንብረት የመካፇሌ ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ውዴቅ 

በመዯረጉ ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው በወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት መናገሻ ችልት ሲሆን ፌ/ቤቱ ከተጠሪ የቀረበውን 

የይርጋ መቃወሚያ በመቀበሌ እና በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1845 የተቀመጠውን የ10 ዒመት የጊዜ ወሰን 

መሰረት በማዴረግ ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ አመሌካች ውሳኔውን በመቃወም ሇፉኒፉኔ ዙሪያ 

ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ ብታቀርብም ፌ/ቤቱ የይግባኙ ቅሬታ መ/ሰጪን 

ያስቀርባሌ በማሇት አከራክሮ ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1000/1/ መሰረት በ 3 ዒመት ይርጋ ይታገዲሌ 

በማሇት የስር መጀመሪያ ፌ/ቤት ውሳኔን በማጽናት ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታው የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

አቤቱታው መሌስ ሰጪን አያስጠራም በማሇት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.337ን ጠቅሶ መዝገቡን 

ዘግቶታሌ፡፡  

አመሌካች ታህሳስ 5/2008 ዒ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ አቤቱታ ባቀረበችበት ውሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የምትሌበትን ምክንያት ገሌጻ ስህተቱን የሚያርም ውሳኔ ይሰጥሊት 

ዘንዴ ጠይቃሇች፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን 

ሰምተናሌ፤ ክርክሩ የተሰማው የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ የሆነው በአግባቡ ነው አይዯሇም 

የሚሇው ጭብጥ መሰረት ተዯርጎ ነው፡፡ በዚሁ መሰረትም ግራ ቀኙ ወገኖች ጭብጡን 

በማስመሌከት ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝበን 

መርምረናሌ፡፡  
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ከሊይ እንዯተመሇከተው አመሌካች ክስ የመሰረተችው የወራሽነት መብትን መነሻ በማዴረግ ነው 

ሇክስ ምክንያት የሆነው ንብረት ባሇሀብት የነበሩ የአመሌካች አያት የሞቱት ነሏሴ 10/1997 

ዒ.ም ሆኖ አመሌካች የውርስ ንብረቱ እንዱሰጣት ክስ የመሰረተችው ዯግሞ መስከረም 23 ቀን 

2007 ዒ.ም እንዯሆነ ከመዝገቡ ተረዴተናሌ ተጠሪ የይርጋ መቃወሚያ ያቀረበው ከዚህ በመነሳት 

ሲሆን ስር ፌ/ቤቶችም ተመሳሳይ ምክንያት በመስጠት ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት 

ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች ግን ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ ትክክሌ አይዯሇም በሚሌ ክርክሩን 

በመግፊት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች በዚህ ረገዴ የሰጠችው ምክንያት ሟች አያቴ የሞተችው 

በ1997 ዒ.ም ሲሆን በዚህ ወቅት እኔ የ9 ዒመት ሌጅ ነበርኩ የሚሌ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

በወቅቱ ክስ ሇማቅረብ እዴሜዬ አሌዯረሰም ነበር ብሊሇች፡፡ ተጠሪም የአመሌካች አያት የእኔ እናት 

የሞቱት በ1997 ዒ.ም ሳይሆን በ1992 ነው ከማሇት በስተቀር ሟቹ ሲሞቱ አመሌካች 9 አመቷ 

አሌነበረም በሚሌ የቀረበው መከራከሪያ የሇም፡፡ 

በተጨማሪም አመሌካች ሟች የሞቱት በ1997 ዒ.ም ነው ስትሌ ተጠሪ ሟች የሞቱት በ1992 

ዒ.ም ነው ቢለም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ ከማቅረቧ በፉት መስከረም 8/2007 ዒ.ም 

ወራሽነቷን በፌ/ቤት ውሳኔ ስታረጋግጥ ሟች የሞቱት በ1997 መሆኑን ጭምር ማረጋገጧን 

ያሳያሌ፡፡ ከዚህ መነሻ ሲዯረግ ሟች የሞቱት በ1997 ዒ.ም ሆኖ አመሌካች በወቅቱ 9 አመቷ 

እንዯነበር አመሌካች ስትገሌጽ ተጠሪ ያሌተቃወሙ በመሆኑ ሟች በ1997 ዒ.ም መሞታቸውንና 

አመሌካች 9 አመቷ የነበረ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም በ2007 ዒ.ም አመሌካች ወራሽነቷን 

ባረጋገጠችበት ጊዜና አመሌካች መብቷ ሊይ ክስ ባቀረበችበት ጊዜ የ19 ዒመት ሌጅ መሆኗን 

ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች የወራሽነት መብቷን ሇመጠየቅም ሆነ ሇመጠቀም ወይም ማናቸውንም 

ህጋዊው ተግባራት ሇማዴረግ ችልታ የሚኖራት በፌ/ብ/ሔ/ቁ.198 በተገሇጸው መሰረት 18 ዒመት 

ሲሞሊት ነው፡፡ ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ወራሽነት መብቱን አሊሇ መጠን ካዯረሰበት ጊዜ 

ጀምሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1000/2/ መሰረት በአሥራ አምስት ዒመት ውስጥ በፌ/ቤት ካረጋገጠ 

ንብረቱን ሇመጠየቅ በይርጋ እንዯማይታገዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር መዝገብ ቁጥር 

57114 እና በላልች መዛግብት አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ በ19 አመቷ 

አቤቱታ ማቅረቧ ግሌጽ ሲሆን ከዚህ መነሻ ሲዯረግ አመሌካች በመብቷ መጠቀም ከጀመረችበት 

ጊዜ አሥራ አምስት ዒመት ሳያሌፌ ወራሽነቷን ያረጋገጠች ስሇሆነ ያቀረበችው ክስ በይርጋ 

ሉታገዴ የማይገባ ሆኖ ሳሇ ስር ፌ/ቤቶችም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1000/1/ እና 1845ን በመጥቀስ 

የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጡት ውሳኔና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልትም የስር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ማረም ሲገባው ሳያርም ማሇፈ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇጽሞበታሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት መናገሻ ችልት በመ/ቁ. 54576 ታህሳስ 27/2007 ዒ.ም 

የፉኒፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 24039 ሰኔ 8 ቀን 2007 ዒ.ም 

የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 229962 ጥቅምት 8 ቀን 2008 ዒ.ም 

የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት  ተሽሯሌ፡፡  

2. የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

3. የወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት መናገሻ ችልት የተዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ ፌሬ ክርክሩን 

ሰምቶ እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341/3/ መሰረት ጉዲዩን መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡  

4. በየዯረጃው ሊለ ፌ/ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ፡፡  

             መዝገቡ ተዘግቷሌ ተመሊሽ ይዯረግ፡፡  

                                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

   

     የ/ማ     
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የሰ/መ/ቁ 117435  

መስከረም 24 ቀን 2009 ዒ.ም  

                         ዲኞች፡-  ዒሉ መሏመዴ  

                                ቀነዒ ቂጣታ 

                                ክፌሇጽዮን ማሞ 

                                ሰናይት አዴነው 

    ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች ፡-    አቶ ተስፊዬ መኮንን …….. ጠበቃ አቶ ጥባቡ ምህረቴ ቀረበ 

ተጠሪዎች ፡-   1ኛ. ወ/ሮ ሰብሇ ሇማ……   ቀረበ 

   2ኛ. ወ/ሮ ፀሏይ ሇገሰ …..  አሌቀረበም 

             መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጠ ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ያቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ የውርስ ሀብት 

ይጣራሌኝ ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ ተብል በፋዯራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤትና በፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ተቀባይነት ሳያገኝ በመቅረቱ ነው:: የጉዲዩ አመጣጥም ሲታይ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ 

ያቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ ሆኖ ይዘቱም እናቴ ወ/ሮ አየሇች ገ/ማርያም  በ1989 ዒ.ም ከዚህ 

ዒሇም በሞት የተሇዩና እኔ ብቸኛ ወራሽ ስሆን ተጠሪዎች የሟች የእህት ሌጆች ሆነው ሳሇ ሟች 

እናቴ ሌጅ የሊትም በማሇት እራሳቸውን ምትክ ወራሽ በማዴረግ የምትክ ወራሽነት ማስረጃ 

ከፌርዴ ቤት ከመውሰዲቸውም በተጨማሪ የሟች እናቴ ውርስ እንዱጣራ በማዴረግ የውርሱ 

ባሇሀብት ሆነዋሌ፡፡ እኔም ይህንኑ እንዲወኩኝ የፌርዴ መቃወሚያ የተጠሪዎችን  ምትክ 

ወራሽነት ተቃውሜ ማስረጃቸው ተሰርዞ ሇእኔ ህጋዊ ወራሽነቴ ተረጋግጦ ማስረጃ ተሰጥቶኛሌ 

ስሇሆነም በዚሁ መዝገብ የፌርዴ መቃወሚያ ተጠሪዎች የጸዯቀሊቸው የውርስ አጣሪ ሪፖርት 

እንዱሻርና የሟች እናቴ የውርስ ሃብት እንዯ አዱስ እንዱጣራሌኝ ወጪና ኪሳራም የመጠየቅ 

መብቴ እንዱጠበቅሌኝ የሚሌ ነው ፡፡ 
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ተጠሪዎችም በሰጡት መሌስ አመሌካች የሟች ወ/ሮ አየሇች ገ/ማርያም ሌጅ መሆኑን አምነው 

አመሌካች የሟች እናቱ ውርስ ሲጣራ የሚያውቅና በዚሁ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.39542 ውርሱ 

ሲጣራ መቃወሚያ አቅርቦ ውዴቅ የተዯረገበት ስሇሆነ 2 ጊዜ መቃወም አይችሌም በተጨማሪም 

ወሊጅ እናቱ ከሞቱ 21 ዒመት ያሇፊቸው ስሇሆነ መቃወሚያው በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የፋዯ/መጀ/ዯረጃ /ፌ/ቤት  የአመሌካች የፌርዴ መቃወሚያ 

በይርጋ ይታገዲሌ ወይስ አይታገዴም የሚሇውን ጭብጥ መስርቶ ከመረመረ በኃሊ የአመሌካች 

እናት የሞቱት ህዲር 29 ቀን 1989 ዒ.ም ሲሆን አመሌካች ወራሽነታቸውን ያረጋገጡት ጥር 25 

ቀን 2004 ዒ.ም በመሆኑ 15 ዒመት ካሇፇ በኃሊ ከመሆኑም በተጨማሪ ሟች በሞቱ በ3 ዒመት 

ውስጥ ወራሽነታቸውን ያሊረጋገጡ ሰሇሆነ የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታው በይርጋ ይታገዲሌ 

በማሇት ሲወስን ጉዲዩን በይግባኝ አይቶ እንዱያርም የይገባኝ ቅሬታ የቀረበሇት የፋዯራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ቅሬታው መ/ሰጪን ያስጠራሌ በማሇት ያከራከረ ቢሆንም በውሳኔ ረገዴ የስር 

የመ/ዯ/ፌ/ቤትን ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ሲሆን በቡኩሊችንም አመሌካች ነሏሴ 18 ቀን 2007 ዒ.ም 

በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበዉን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አቅርበን ክርክሩን 

ሰምተናሌ በመቀጠሌም ከግራ ቀኙ ወገኖች የቀረበውን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና 

ከህጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

በመሆኑም በዚህ ሰበር ችልት የሚመረመረው ጭብጥ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ወራሸ 

የሆኑበት ውሳኔ እንዱሰረዝ ሲያስዯርግና የሱን ወራሽነት  ሲያረጋግጥ የይርጋ መቃወሚያ ሳይነሳ 

ታሌፍ የተጠሪዎችን ወራሽነት አሰርዞና የሱን ወራሽነት አረጋግጦ የውርስ ማጣራት ሂዯቱ ሊይ 

በይርጋ ይታገዲሌ የተባሇበትን አግባብነት ሇማጣራት ሲሆን ተጠሪዎች ቀርበው የስር ፌርዴ 

ቤቶች የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ ይታገዲሌ ማሇታቸው ተገቢ ነው ሲለ አመሌካችም 

በበኩሊቸው ያቀረቡትን አቤቱታ በመሌስ መሌሳቸው አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከክርክሩ መረዲት የተቻሇው የአመሌካች እናትና የተጠሪዎች አክስት ወ/ሮ አየሇች ገ/ማርያም 

ህዲር 29 ቀን 1989 ዒ.ም ህይወታቸው ያሇፇ መሆኑን የአሁን አመሌካች የእናቱን ወራሽነት 

ጥር 25 ቀን 2004 ዒ.ም ያሳወጀ መሆኑን ተጠሪዎች ሚያዚያ 15 ቀን 2005 ዒ.ም ሟች ሌጅ 

የሊቸውም በማሇትና የእናታቸው ተተኪ ወራሽ መሆናቸውን ማስወሰናቸውንና መጋቢት 9  

2005 ዒ.ም የሟች ወ/ሮ አየሇች ውርስ ይጣራሌን ብሇው ባቀረቡት አቤቱታ ፌርዴ ቤቱ 

በ2/9/2005 ዒ.ም የውርስ አጣሪው ያቀረበውን ሪፖርት በማጽዯቅ መወሰኑን ነው፡፡ በመቀጠሌም 

የአሁን አመሌካች በሏምላ 22 ቀን 2005 ዒ.ም ባቀረበው አቤቱታ ተጠሪዎች የወራሽነት 
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አቤቱታ ሲያቀርቡ ሟች ሌጅ የሊትም ያለት በሏሰት ነውና እኔም ሌጅና ወራሽ ስሇሆንኩኝ 

ሇእነሱ የተሰጠው የወራሽነት ማረጋገጫ ይሰረዝሌኝ በማሇቱ ፌ/ቤቱ አጣርቶ ጥቅምት 4 ቀን 

2006 ዒ.ም የተጠሪዎችን የወራሽነት ማስረጃ በመሰረዝ መወሰኑን ነው፡፡  

በመቀጠሌም የአሁን አመሌካች ተጠሪዎችን አቅርበው ያስወሰኑት የውርስ ሀብት ባሇቤትነት 

ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ማቅረቡንና ተጠሪዎች የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ የሚታገዴ ነው 

ማሇታቸውን የስር ፌርዴ ቤቶችም ክርክሩ በይርጋ ይታገዲሌ ማሇታቸውን ነው፡፡ 

ይህንን መነሻ ስናዯርግ የተጠሪዎች ወራሽነት ማረጋገጫ የተሰረዘ መሆኑና በይግባኝ  ያሇመሻሩ 

ግሌጽ እስከሆነ ዴረስ ከወራሽነት ውሳኔው ጋር ተያይዞ የቀረበው የተሰጠ ውሳኔ ይሰረዝሌኝና  

የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ሲወስን የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማጽናቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ብሇናሌ  

በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መናገሻ ምዴብ ችልት በመ/ቁ 42445 በቀን 

9/1/2007 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 163312 ግንቦት 27 

ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካች የቀረበው የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ በይርጋ አይታገዴም ባሌነው መሰረት 

የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አቅርቦ የግራ ቀኙን የፌሬ ነገር ክርክርና 

ማስረጃ ሰምቶ የመሰሇውን እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341/1/ መሰረት ይመሇስ ብሇናሌ 

ይጻፌ፡፡ 

3. ሇዚህ ውሳኔ አሰጣጥ አስፇሊጊነት ከፋ/መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የመጣው መ/ቁ.42445 የሆነ 

መዝገብ ይመሇስ፡፡  

4. ሇዚህ ፌ/ቤት ክርክር ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ወጪ ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዝግቷሌ ተመሊሽ ይዯረግ ፡፡ 

ሩ/ሇ                                        የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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                                                 የሰ/መ/ቁ.110680                                                 

..                                        ጥቅምት 30 ቀን 2009 ዒ.ም. 

                       ዲኞች፡- አሌማው ወላ  

                             ሙስጠፊ አህመዴ 

                             ተፇሪ ገብሩ 

                             አብዬ ካሣሁን 

                             እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡-ወ/ሮ ጽጌረዲ በቀሇ   

ተጠሪ፡-ወ/ሮ ፌቅርተ በቀሇ   

          መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው  ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                               ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ውርስን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረውም የሟች አቶ በቀሇ ካሣ ውርስ ይጣራሌኝ 

ሲለ የአሁኗ አመሌካች በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ነው።የአሁኗ 

ተጠሪም በጉዲዩ በጣሌቃ ገብነት ተከራክረዋሌ።ግራ ቀኙ ከተሇያዩ እናቶች የተወሇደ የአንዴ አባት 

ሌጆች መሆናቸውን መዝገቡ ያመሇክታሌ። 

ፌርዴ ቤቱም በጣሌቃ ገቧ አቤቱታ ሊይ የአመሌካቿን አስተያየት ከተቀበሇ በኃሊ ጉዲዩን ወዯ 

ውርስ አጣሪ የመራው ሲሆን አጣሪዋም ውርሱን ካጣሩ በኃሊ አከራካሪ ሆኖ የቀረበውን በጉሇላ 

ክፌሇ ከተማ በወረዲ 3 የሚገኝ በቤት ቁጥር 460 የሚታወቀውን ቤት ሟች አቶ በቀሇ ካሣ 

ግማሹ የጣሌቃ ገቧ እናት የወ/ሮ በቀሇች ጎሽሜ ሆኖ ግማሹ ግን የእርሳቸው መሆኑን ገሌጸው 

የራሳቸውን ዴርሻ በ19/11/1997 ዒ.ም. በአዋዋይ ፉት በተዯረገ የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ሇጣሌቃ 

ገቧ እንዯሇቀቁ ከቀረቡት ማስረጃዎች አጣሪዋ መገንዘብ መቻሊቸውን፣ይሁን እንጂ  የቤቱን 

አጋማሽ ከእናታቸው በውርስ ያገኙት ሆኖ ቀሪው ግማሽ ዯግሞ በሟች አባታቸው በተዯረገሊቸው 

የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ መሰረት የቤቱን ስመ ሀብት ወዯ ራሳቸው አዛውረው እየተጠቀሙበት 

እንዯሚገኙ በአንዴ በኩሌ የአሁኗ ተጠሪ መከራከራቸውን፣በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች የዴርሻ 

መሌቀቅ ውለ ተዯረገ የተባሇው አመሌካችን ሆነ ብል ከውርስ ሇመንቀሌ በመሆኑ ተቀባይነት 

እንዯላሇው እና ሟች የዴርሻ መሌቀቅ ውለን አዯረጉ ከተባሇ በኃሊም ቤቱን በስማቸው አዴርገው 
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ሲጠቀሙበት እንዯቆዩ በመግሇጽ የዴርሻ መሌቀቅ ውለ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይገባ 

መከራከራቸውን ገሌጸው በጉዲዩ ሊይ ፌርዴ እንዱያርፌበት በሚሌ፣ እንዱሁም ከቤቱ ኪራይ 

የተገኘው ገንዘብ የውርስ ሀብት ነው የሚሌ እና ላልችም ፌሬ ነገሮች የተገሇጹበትን 

በ18/09/2005 ዒ.ም. የተዘጋጀ ሪፖርት አቅርበዋሌ። 

ፌርዴ ቤቱም በሪፖርቱ ሊይ የግራ ቀኙን አስተያየት ተቀብል ጉዲዩን ከመረመረ በኃሊ የቤቱ 

አጋማሽ በእናታቸው በኩሌ ሇተጠሪዋ በውርስ የተሊሇፇ ሆኖ ቀሪውን ግማሽ ዯግሞ ሟች በዴርሻ 

መሌቀቅ ውለ መሰረት ሇተጠሪዋ ማስተሊሇፊቸው የተረጋገጠ በመሆኑ ቤቱ የውርስ ሀብት አካሌ 

አይዯሇም፣ቤቱ የውርስ ሀብት አይዯሇም ከተባሇ ዯግሞ ከቤቱ የተገኘው የኪራይ ገንዘብም የውርስ 

ሀብት ሉሆን ስሇማይችሌ አጣሪዋ ከዚሁ ቤት የተገኘው የኪራይ ገንዘብ የውርስ ሀብት ነው 

በማሇት ሪፖርት ማቅረባቸው ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ገሌጾ ሪፖርቱን በዚህ አግባብ 

በማሻሻሌ በመዝገብ ቁጥር 40838 በ29/09/2006 ዒ.ም. ውሳኔ የሰጠ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ 

ያመሇክታሌ፡፡ 

አመሌካቿ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን 

በመዝገብ ቁጥር 154581 በ06/04/2007 ዒ.ም. ዘግቶ በማሰናበቱ ሲሆን የሰበር አቤቱታው 

ተመሮምሮ በዚህ ጉዲይ አከራካሪው ቤት የውርስ ሀብት ሳይሆን የተጠሪዋ የግሌ ሀብት ነው 

በሚሌ በስር ፌርዴ ቤቶች ተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት ሟች በ19/11/1997 ዒ.ም. ሇተጠሪ 

ጥቅም አዴርገውት የነበረውን ስጦታ በ26/12/1997 ዒ.ም. ባዯረጉት ኑዛዜ የተኩት እና ኑዛዜው 

ዯግሞ አመሌካችን ከውርስ የነቀሇ ነው ተብል በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 88358 በ30/11/2007 ዒ.ም. ከተሰጠው ገዥ ውሳኔ አንጻር ተጠሪዋ ባለበት 

ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር 

ተሇዋውጠዋሌ።የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ 

የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው 

ነጥብ አንጻር መርምረናሌ።   

በዚህም መሰረት የአንዴ ሰው መብትና ግዳታ ሇተወሊጆቹ በውርስ ሉተሊሇፌ የሚችሇው በሟቹ 

ሞት ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆነ በቀር ሟቹ በሞተበት ቀን የነበሩት መብቶችና ግዳታዎች 

ስሇመሆናቸው የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 826 (2) ዴንጋጌ ይዘት ያመሇክታሌ።በተያዘው ጉዲይ 

ሟች የአከራካሪው ቤት አጋማሽ ዴርሻ የሟች ባሇቤታቸው ማሇትም የአሁኗ ተጠሪ እናት 

መሆኑን በማረጋገጥ በቤቱ ሊይ ያሊቸውን ግማሽ ዴርሻ በ19/11/1997 ዒ.ም. በአዋዋይ ፉት 

በተዯረገ የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ሇአሁኗ ተጠሪ ያስተሊሇፈ ስሇመሆኑ እና በሞት የተሇዩትም 

በ28/08/2004 ዒ.ም. ስሇመሆኑ በአመሌካቿም ያሌተካዯ እና በክርክሩም የተረጋገጠ ፌሬ ነገር 
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ነው።ሟች በአከራካሪው ቤት ሊይ የነበራቸውን ግማሽ ዴርሻ አስቀዴመው በ1997 ዒ.ም. ሇተጠሪዋ 

በውሌ ማስተሊሇፊቸው ከተረጋገጠ ዯግሞ ይህ ቤት በሞቱበት 2004 ዒ.ም. የእርሳቸው ንብረት 

ነበር ሉባሌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም። 

አመሌካቿ አጥብቀው የሚከራከሩት ሟች አዴርገውት የነበረው የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ከአንዴ 

ወር በኃሊ አካባቢ በ26/12/1997 ዒ.ም. በተዯረገ ኑዛዜ የተተካ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ 

ቁጥር 900 እና 901 ዴንጋጌዎች መሰረት የዴርሻ መሌቀቅ ውለ ውጤት እንዯላሇው መቆጠር 

አሇበት በማሇት መሆኑን የሰበር አቤቱታቸው ይዘት ያመሇክታሌ።በቁጥር 900 የተመሇከተው 

ዴንጋጌ በኑዛዜ የተሰጠን ነገር በሙለ ወይም በከፉሌ ተናዛዡ ፇቅድ ሇላሊ ሰው ያስተሊሇፇ በሆነ 

ጊዜ አስቀዴሞ ተዯርጎ የነበረው ኑዛዜ ፇራሽ እንዯሚሆን የሚዯነግግ ሲሆን በቁጥር 901 

የተመሇከተው ዴንጋጌ ዯግሞ አንዴ ተናዛዥ አስቀዴሞ አንዴ ኑዛዜ ካዯረገ ከተወሰነ ጊዜ በኃሊ 

ላሊ ኑዛዜ አዴርጎ መገኘቱ የሚያስከትሇውን ሔጋዊ ውጤት የሚመሇከት  ነው።በተያዘው ጉዲይ 

ኑዛዜው የተዯረገው ከዴርሻ መሌቀቅ ውለ በኃሊ እንጂ በፉት ባሇመሆኑ እና ሟች ኑዛዜ 

አዴርገዋሌ የተባሇውም አንዴ ጊዜ ብቻ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ በቁጥር 900 እና 901 

የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው አይዯለም።ሟች በ26/12/1997 ዒ.ም. 

ባዯረጉት ኑዛዜም ቀዯም ሲሌ አዴርገውት የነበረው የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ እንዯተጠበቀ መሆኑ 

ከመገሇጹ ውጪ ሟች የዴርሻ መሌቀቅ ውለን በኑዛዜው የመተካት ሀሳብ የነበራቸው መሆኑን 

የሚጠቁም እንዲሌሆነ በዚሁ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 88358 ውስጥ ተያይዘው ከሚገኙት 

የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ እና የኑዛዜ ሰነድች ይዘት ተገንዝበናሌ። በመሆኑም ሟች ቀዯም ሲሌ 

አዴርገውት የነበረውን የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ በኑዛዜው እንዯተኩት ተዯርጎ በማስቀረቢያ ትዕዛዙ 

ሊይ የሰፇረው ፌሬ ነገር የመዝገቡን ግሌባጭ መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ 

አሌተገኘም። 

የኑዛዜ ይሰረዝሌኝ ጉዲይን አስመሌክቶ በግራ ቀኙ መካከሌ በመዝገብ ቁጥር 88358 በነበረው 

ክርክር በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በ30/11/2007 ዒ.ም. የተሰጠውን ውሳኔ 

በተመሇከተ ግራ ቀኙ ሲከራከሩ የነበረው የኑዛዜ ሰነደን ብቻ መሰረት በማዴረግ ሲሆን ፌርዴ 

ቤቱም በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር ከሔጉ አንጻር መርምሮ በኑዛዜው ሇአሁኗ ተጠሪ በአዱስ 

አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ቤት በተሰጠበት ሁኔታ ሇአመሌካቿ ብር አንዴ ሺህ ብቻ መሰጠቱ 

ከውርስ እንዯተነቀለ የሚያስቆጥር በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 938 እና 939 

ዴንጋጌዎች መሰረት ግራ ቀኙ የአከራካሪው ቤት እኩሌ ወራሽ ናቸው በሚሌ በስር ሁሇቱ የበሊይ 

ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ።በመዝገብ ቁጥር 88358 በነበረው 

ክርክር የአሁኗ አመሌካች መቃወሚያ ያቀረቡትም ሆነ በየእርከኑ ባለ ፌርዴ ቤቶች አከራካሪ 

ጭብጥ ሆኖ ቀርቦ የነበረው የኑዛዜው ዋጋ እና ሔጋዊ ውጤት እንጂ የዴርሻ መሌቀቅ ውለ 
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ሔጋዊነት ጉዲይ ጭምር አይዯሇም።በክርክሩ አመሌካች የነበሩት የአሁኗ ተጠሪ ‛…በሔግ አግባብ 

የተዯረገ ስጦታ አሇ የሚለ ከሆነ በዚህ ረገዴ የሚያቀርቡትን ክርክር ይህ ውሳኔ 

አያግዯውም..“በሚሌ ተፇጻሚነት ባሇው የውሳኔው ክፌሌ በተራ ቁጥር ሁሇት ስር በግሌጽ 

የሰፇረውም በዚሁ ምክንያት ነው።በመሆኑም በመዝገብ ቁጥር 88358 የተሰጠው ውሳኔ በስጦታ 

/በዴርሻ መሌቀቅ/ ውሌ ሊይ በቀጣይ ሉነሳ የሚችሇውን ክርክር ታሳቢ አዴርጎ የተሰጠ እንጂ 

የዴርሻ መሌቀቅ ውለ በኑዛዜ ስሇተተካ ሔጋዊ ውጤት የሇውም ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ 

የተዯረሰበት አይዯሇም።አመሌካቿ በሔጉ አግባብ ያሊፇሩት እስከሆነ ዴረስ ዯግሞ የዴርሻ መሌቀቅ 

ውለ ዋጋ የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት ባሇመኖሩ የስር ፌርዴ ቤቶች የቤቱ አጋማሽ በእናት 

መስመር በውርስ ሇተጠሪዋ የተሊሇፇ ሆኖ ቀሪውን ግማሽ ዯግሞ የግራ ቀኙ አባት በ19/11/1997 

ዒ.ም. በአዋዋይ ፉት በተዯረገ የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ሇአሁኗ ተጠሪ ያስተሊሇፈ በመሆኑ ቤቱ 

የሟች አቶ በቀሇ ካሣ የውርስ ሀብት አይዯሇም በሚሌ የዯረሱበት ዴምዲሜ እና ይህንኑ ዴምዲሜ 

መሰረት በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም።አከራካሪውን ቤት 

የግራ ቀኙ አባት የአሁኗን ተጠሪ እናት ከማግባታቸው በፉት ያፇሩት ነው ከማሇት በቀር በእናት 

መስመር ከቤቱ የውርስ ዴርሻ አሇኝ በማሇት አመሌካቿ በስር ፌርዴ ቤቶችም ሆነ በዚህ ሰበር 

ዯረጃ ያቀረቡት ክርክር አሇመኖሩን ተገንዝበናሌ። 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ  መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                        ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የውርስ አጣሪዋን ሪፖርት በማሻሻሌ በመዝገብ 

ቁጥር 40838 በ29/09/2006 ዒ.ም. የሰጠው እና በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 154581 በ06/04/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው  ውሳኔ በፌትሏብሓር 

ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት  ፀንቷሌ፡፡ 

2. የውሳኔው ቅጂ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡ 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. ውሳኔ ያገኘ ሰሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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የሐሳብ ሌዩነት 

አብሊጫው ድምጽ የቤቱ አጋማሽ በእናት መስመር በውርስ ሇተጠሪ የተሊሇፈ ሆኖ 

ቀሪውን ግማሽ የግራቀኙ አባት ሐምላ 19 ቀን 1997 ዓ.ም በአዋዋይ ፊት በተደረገ የድርሻ 

መሌቀቅ ውሌ ሇአሁን ተጠሪ ያስተሊሇፉ በመሆኑ ቤቱ የሟች አቶ በቀሇ ካሳ የውርስ ሀብት 

አይደሇም ከሚሌ መደምደሚያ ሊይ ደርሷሌ፡፡ ሆኖም ሟች ሐምላ 19 ቀን 1997 ዓ.ም 

በተደረገ የድርሻ መሌቀቅ ውሌ ስምምነት አከራካሪውን ቤት ከሟች  ባሇቤታቸው ወ/ሮ 

በሊይነሽ ጎሽሜ ጋር በጋራ ያፈሩት መሆኑን በመጥቀስ ድርሻቸውን ሇተጠሪ የሇቀቁ መሆኑን 

የሚያሳይ ቢሆንም ሟች ይህንኑ ቤት በተመሇከተ ነሐሴ 26 ቀን 1997 ዓ.ም ባደረጉት ግሌጽ 

ኑዛዜ ድርሻቸውን ሇተጠሪ የተናዘዙሊት መሆኑን የኑዛዜው ሰነድ ያሳያሌ፡፡ በዚህ የኑዛዜ 

ሰነድ ሊይ ክርክር ተደርጎበት የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 88358 

ሐምላ 30 ቀን 2007 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ሟች ያደረጉት ኑዛዜ አመሌካችን በተዘዋዋሪ 

መንገድ በዝምታ ከውርስ የነቀሇ በመሆኑ አመሌካች ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ 

ወራሽ በመሆን የውርስ ንብረቱን ሉከፋፈለት ይገባሌ በማሇት በአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት እና ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ መሆኑን 

ጠቅሶ ውሳኔውን በማጽናት ተጠሪ በሕግ አግባብ የተደረገ ስጦታ አሇ የሚለ ከሆነ በዚህ 

ረገድ የሚያቀርቡትን ክርክር ውሳኔው አያግደውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ሟች ነሐሴ 26 

ቀን 1997 ዓ.ም ባደረጉት ኑዛዜ ሐምላ 19 ቀን 1997 ዓ.ም ያደረጉት የድርሻ መሌቀቅ ውሌ 

ስምምነት የተጠበቀ ነው በማሇት የገሇጹ ቢሆንም የሟች ኑዛዜ አመሌካችን ከውርስ የነቀሇ 

ነው በማሇት አመሌካች ከጠቅሊሊ የኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ ወራሽ እንድትሆን በዚሁ ሰበር 

ሰሚ ችልት ውሳኔ የተሰጠበት በመሆኑ ሟች በቤቱ ሊይ አስቀድሞ ያደረጉት የድርሻ 

መሌቀቅ ውሌ ስምምነት ውጤት ያበቃሇት ነው፤ ይህ የሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች እና 

ተጠሪ እኩሌ ወራሽ ናቸው በማሇት በሰጠው ውሳኔ መሰረት የሟች ድርሻ ሉከፋፈሌ ይገባሌ 

በማሇት ስማችን በተ.ቁ. 3 እና 5 ሊይ የተጠቀሰው ዳኞች አብሊጫው ድምጽ ከደረሰበት 

ድምዳሜ በሃሳብ ተሇይተናሌ፡፡  

 

የማይነበብ የሁሇት ዳኞች ፊርማ አሇበት  

መ/ይ  
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ባንክና ኢንሹራንስ 
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የሰ/መ/ቁ 88135 

ሏምላ 16 ቀን 2005 ዒ.ም 

        ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

       ዒሉ መሏመዴ 

       ረታ ቶልሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

       ሙስጠፊ አህመዴ 

አምሌካች፡- ብሓራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ (አ.ማ) -  ነ/ፇጅ ወርቅነህ ዘውደ   ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ነፃነት ሀቤቤ    - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፤ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  እና የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ  

በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት  ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ጉዲዩ ተሸከርካሪ የሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት የተሰጠ የመዴን ሽፊን ኃሊፉነትን 

የሚመሇከት ነው፡፡ ከስር ፌርዴ ቤት በዚህ ክርክር  ወ/ሮ አሇምነሽ ገብረ ማርያም  በራሷና 

ሞግዚት በሆነችሊቸው እነ ህፃን አዱስ ብርሃኑ(አራት ሔፃናት) ስም ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ 

አመሌካች ዯግሞ ሶስተኛ ወገን ተከራካሪ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

1. የክርክሩ መነሻ ወ/ሮ አሇምነሽ ገብረማርያም  በተጠሪ ሊይ ያስቀረበችው ክስ ነው ወ/ሮ 

አሇምነሽ ገብረማርያም የተጠሪ ንብረት ቁጥር 3-178887 የሆነ መኪና የሌጆች አባት 

የሆነውን አቶ ብርሃኑ ጥሊሁንን የግጭት ጉዲት አዴርሶበታሌ ባሇቤቴና የሌጆቼ አባት 

በአዯጋው በዯረሰበት ጉዲት ምክንያት ስሇሞተ  በእኔና  ሌጆቹ በመተዲዯሪያ እረገዴ 

ሇዯረሰብን ጉዲት ብር 541,538 (አምስት መቶ አርባ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሰሊሳ ስምንት 

ብር)  ካሳ እንዱከፇሌ ውሳኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርባሇች ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርባ 

የተጠየቀውን የካሳ መጠን  በመቃወም ክርክር ያቀረበች ሲሆን አመሌካች የመዴን ሽፊን  
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የሰጠ በመሆኑ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ትዕዛዝ እንዱሰጥሊት ጠይቃሇች አመሌካች በክርክሩ 

ገብቶ የተጠሪ መኪና በሶስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ሇአንዴ ሰው እስከ ብር 

40,000 (አርባ ሺህ ብር) የመዴን ሽፊን የሰጠ መሆኑን  ከገሇፀ በኃሊ ተጠሪ በመዴን ታሳቢ 

መሠረት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን የማሳወቅ ግዳታዋን አሌተወጣችም፡፡ ስሇዚህ በመዴን 

ውለ መሰረት ሽፊን እንዴሰጥ አሌገዯዴም፡፡ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን መከራከሪያ ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪ ሇወ/ሮ አሇምነሽ  ገብረማርያና ሌጆቻቸው 

ብር 222,538 ወይም  /ሁሇት መቶ ሃያ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ሰሊሳ ስምንት 

እንዴትከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ የካሳ ገንዘብ አመሌካች ብር 40.000 (አርባ ሺህ) እንዱከፌሌ 

ወስኗሌ፡፡ 

2. አመሌካች በዚህ  ውሳኔ ቅር  በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች መጋቢት 10 ቀን 2005 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አዯጋው የዯረሰ 

መሆኑን በአስር ቀን ውስጥ ሇአመሌካች የማሳወቅ ግዳታ በመዴን ውለ ገብታሇች፡፡ ተጠሪ 

በ10 ቀን ውስጥ አዯጋ የዯረሰ መሆኑን ያሊሳወቀች  በመሆኑ  አመሌካች በመዴን ውሌ 

መሠረት ብር 40.00  የመክፌሌ ግዳታ የሇበትም የበታች ፌርዴ ቤቶች በግሌፅ 

የተቀመጠውን የውሌ ቃሌ በመተሊሇፌ አመሌካች በመዴን  ውሌ መሠረት ኪሳራውን 

እንዱጋራ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ሚያዝያ 21 ቀን 2005 ዒ.ም በተፃፇው መሌስ ተጠሪ በአስር ቀን ውስጥ አዯጋው 

የዯረሰ መሆኑን ሇአመሌካች  አሇማሳወቄ አመሌካች በመዴን ውሌ መሰረት ሇሶስተኛ ወገኖች 

የመዴን ሽፊን የሰጠበትን ገንዘብ የመክፇሌ  ኃሊፉነቱን አያስቀርም፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች 

ክርክር የህግ  ዴጋፌ የላሇው  በመሆኑ  አቤቱታው ውዴቅ  ይዯረግሌኝ በማሇት 

ተከራክራሇች አመሌካች ግንቦት 15 ቀን 2005 ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ  አቅርቧሌ፤ 

4. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና  በሰበር የቀረበው ክርክር  ከሊይ የተገሇፀው  ሲሆነ እኛም 

አመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጣት የመሇያ ቁጥር 3-17887 የሆነችው መኪና  በሟች ብርሃን 

ጥሊሁን ሊይ ባዯረሰው የሞት እዯጋ ተጠሪ ከተወሰነባት የካሳ ገንዘብ  ውስጥ አመሌካች ብር 

40,000 (አርባ ሺህ)  ሇሟች አቶ  ብርሃን ጥሊሁን  ሚስትና ሌጆች እንዱከፌሌ የተሰጠው 

ውሳኔ  በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ  በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

5. ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የተጠሪ መኪና በላሊ ሰው አካሌ ወይም ህይወት ሊይ  

ሇሚያዯርሰው  አዯጋ እስከ ብር 40,000 (አርባ ሺህ)  ኃሊፉነቱን ሇመጋራት የመዴን ሽፊን 

የሰጠ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ አመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጣት መኪና በሟች ብርሃን 

ጥሊሁን ሊይ የሞት አዯጋ  ማስከተሎና ተጠሪ  ሇጉዲቷ ኃሊፉ መሆኗ በፌርዴ ቤት  ውሳኔ 
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ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የሚከራከረው በሰጠሁት የመዴን ሽፊን  መሰረት ገንዘቡን ሇከሳሾች 

የምከፌሇው  ተጠሪ በመዴን ውለ መሰረት በአስር ቀን ውስጥ  አዯጋው የዯረሰ መሆኑን  

ብታሳውቀኝና  ግዳታዋን ብትወጣ ነበር፡፡ ተጠሪ የውሌ ግዳታዋን ያሌተወጣችና በአስር ቀን 

ውስጥ  አዯጋው መዴረሱን ያሊሳወቀችው በመሆኑ የመዴን ሽፊን የሰጠሁበትን ገንዘብ 

ሇከሳሾች የመክፇሌ ግዳታ የሇብኝም  በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ አዯጋው የዯረሰ መሆኑን በአሰር 

ቀን ውስጥ ሇአመሌካች ሇማሳወቅ የውሌ ግዳታ የገባች  መሆኑን በመካዴ ያቀረበችው 

ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ የምትከራከረው እኔና አመሌካች  በቅዴመ ሁኔታነት በመዴን ውሌ 

የተዋዋሌነው ሃይሇ ቃሌ በህግ ያሌተፇቀዯ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ነው፡፡ 

6. ሔግ  ከወሰናቸውና  ከከሇከሊቸው ነገሮች በቀር ተዋዋዮች ሁለ  የሚዋዋለበትን ጉዲይ 

የመወሰን መብት  ያሊቸው መሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1711 ተዯንግጓሌ፡፡  የመዴን 

ሥራ የሚሰሩ የመዴን ኩባንያዎች በመዴን ፖሉሲ ውስጥ ፖሉሲውን ተጠያቂነትን  

አያስከትሌም ወይም በፖሉሲው መሰረት የካሳ ክፌያ ጥያቄ መነሻ የሆነው ክስተት ከዯረሰ 

በኃሊ  የተወሰነ ዴርጊት  ከተፇፀመ ወይም ሳይፇጸም ከቀረ ኃሊፉነቱ ቀሪ ይሆናሌ የሚሌ 

የውሌ ሁኔታ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑ ስሇተሸከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን ዋስትና 

የወጣው አዋጅ ቁጥር 559/2000 በአንቀፅ 6 ንዐስ አንቀፅ 1  በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ 

የህግ ዴንጋጌ አንፃር ሲታይ አመሌካች ተጠሪ አዯጋው ከዯረሰ በኃሊ በአስር ቀን ውስጥ 

ካሊሳወቀችኝ በመዴን  ፖሉሲው  መሰረት ገንዘቡን ሇተጎጂዋ (ሇከሳሾች) የመክፇሌ ኃሊፉነት 

የሇብኝም  በማሇት ያቀረበው ክርክር ከሊይ ይዘቱ የተገሇፀውን  የህግ ዴንጋጌ የሚጥስና የህግ 

መሰረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  ከዚህ አንፃር አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች በመዴን 

ፖሉሲው መሠረት ብር 40,000 (አርባ ሺህ) ብር ሇከሳሾች እንዱከፌሌ መወሰናቸው 

መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት መጋቢት 16 ቀን 2005 ዒ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ 

ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ግ  
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የሰ/መ/ቁ 117608 

መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ/ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ 

         ተኽሉት ይመስሌ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

        ሠናይት አዴነው 

       ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ነገረ ፇጅ ጄሲያክን ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- የኖላ ካባ ወረዲ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት ተወካይ ተስፊዬ ተሾመ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የመዴን ዋስትና ክፌያ የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በኦሮሚያ ክሌሌ የምዕራብ 

ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 29030 በአሁኑ ተጠሪ ሊይ 

ባቀረበው ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘትም አመሌካች ንብረትነቱ የተጠሪ  ሇሆነው ሰላዲ ቁጥር 

4-02912 ኦሮ በውሌ ቁጥር 5041112020046113 ተጠሪ ባቀረበው ጥያቄ የኢንሹራንስ ዋስትና 

የብር 38,431.80 መስጠቱን የመዴን ዋስትናውም በንግዴ ህጉ መሠረት ተሟሌቶ ተፇርሞ 

ከየካቲት 9 ቀን 2005 ዒ.ም እስከ የካቲት የ9 ቀን 2006 ዒ/ም ዴረስ የሚቆይ የአንዴ ዒመት 

ዋስትና ተጠሪ የገዛ ቢሆንም የሚፇሇግበትን ክፌያ እንዱከፌሌ ሲጠየቅ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ 

አመሌካች ክስ ሇማቅረብ እንዯተገዯዯ በመግሇጽ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/መ/ቁ 24704 ከዚህ ጉዲይ ጋር ተመሳሰይነት ባሇው ጉዲይ አስገዲጅ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ 

ተጠሪ የሚፇሇግበትን ክፌያ እንዱፇጽም እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡  

ተጠሪ በበኩለ በሰጠው መሌስ የመዴን ዋሰትና ከአመሌካች ጋር የገባ መሆኑን ሳይክዴ 

ንብረትነቱ የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት የሆነ መኪና በኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ስር ውለ 

እንዱገባ ከኦሮሚያ ምክር ቤት በቀን 29/11/2005 ዒ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ ውሳኔ ስሇተሊሇፇ ውለን 
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ሉቀጥሌበት አይገባም፣ ተጠሪም አያስገዴዴም፡፡ በዚህ ውሌ ግዳታም የተፇፀመሌኝ ነገር የሇም 

በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆንሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በሰ/መ/ቁ. 24704 የሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ ከተያዘው ጉዲይ ተመሳሳይነት እንዯላሇው፣ በንግዴ 

ሔግ አንቀጽ 664 መሠረት ክፌያ ሇኢንሹራንስ ከተከፇሇ በኃሊ ቀጥል ቢሆንም ኖሮ ውሌ ተቀባይ 

ጉዲት በንብረቱ ሊይ የሚዯርስ ከሆነ ውለ እንዯ አዱስ መቀጠሌ እንዲሇበት የውለን ቀጣይነት 

ሇማረጋገጥ እንጂ አመሌካች በፇሇገበት ጊዜ ከሶ ክፌያ ማስፇጸም ወይም ውሌ እንዱያቋርጥ ገዯብ 

የላሇው መብት ሇማጎናፀፌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች በዚህ ውሌ የሚኖሩት መብቶች ካለ ክፌያ  

ፇፀሞ አንዴ ወር ካሇፇ ውለ እንዯተቋጠ ስሇሚቆጠር የሚመጣው ኋሊፉነት ሇመውሰዴ 

አይገዯዴም፡፡ በዚህ ክርክር ውስጥ ዯግሞ ተጠሪም ክፌያ ያቋረጠው ከዒመት በሊይ ከመሆኑም 

በሊይ የመዴን ውሌ ጊዜ ገዯቡም በቀን 09/06/2006 ዒ/ም የተጠናቀቀ ስሇሆነ ተጠሪ የመዴን 

ዋስትና ውሌ ገንዘብ እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት ሁኔታ ስሇላሇ የቀረበውን ክስ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 

33/2/ መሠረት ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪ በነፃ እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 337 

መሠረት ሰርዞታሌ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔና ትዕዛዝ 

በመቃወም ሇማሳረም ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ሠረታዊ ይዘትም የተጠሪ ንብረት 

የሆነውን የሰላዲ ቁጥር 4-02912 ኦሮ አምቡሊንስ ተሸከርካሪ ሇአንዴ ዒመት የሚቆይ በደቤ 

ማስታወሻ የመዴን ሽፊን የሰጠ ስሇመሆኑ የአርቦን ክፌያ ጊዜው በስምምነት ያሌተገሇጸ ስሇሆነ 

መዴን ሰጪ መብቱን ያሇ ምንም ቅዯመ ሁኔታ በ2 ዒመት ውስጥ ከሶ መጠየቅ እንዯሚችሌ 

የውሌ ግዳታውም ተጠሪ ሽፊን ሇተሰጠበት ጊዜ የ11 ወር ከ11 ቀን አርበን ተሰሌቶ ሉከፇሌ 

እንዯሚገባ የሚያስገዯዴ ስሇመሆኑ በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔና ትዕዛዝ ተሸሮ ተጠሪ 

የመዴን ሽፊኑ ሇተገሇገሇበት ጊዜያት አርበን ተሰሌቶ እንዱከፇሇው እንዱወሰን የሚጠይቅ ነው፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክር 

ተሇዋውጠዋሌ፡፡  

ይህ ችልትም መዝገቡን ከመረመረ በኋሊ ግራ ቀኙን ሏምላ 27/2008 ዒ/ም በቃሌ ከማነጋገሩ 

በተጨማሪ በተጠሪ ተፃፈ የተባለትን የኢንሹራንስ ውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤዎች ወዯ አመሌካች 

መቼ ገቢ እንዯተዯረጉ ሇመሇየት ዯብዲቤዎቹን በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡  

ከስር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 

ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነውን ውሳኔ አግባብነት ከሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
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በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህ ችልት ምሊሽ የሚያሻው  ዒብይ ነጥብ የስር 

ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ሇአመሌካች የመዴን ውለ ሽፊን ሇመክፇሌ አይገዯዴም በማሇት የሰጡት 

ውሳኔ በሔጉ አግባብነት ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ሆኖ አገኝቶታሌ፡፡  

ከስር የክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች እና ተጠሪ ሇአንዴ ዒመት ጸንቶ የሚቆይ 

የመዴን ዋስትና ውሌ ስምምነት ያዯረጉ ስሇመሆናቸው ያከራከራ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የአሁኑ 

ተጠሪ የመዴን ዋስትና ከአመሌካች ጋር መግባቱን ሊይክዴ በኦሮሚያ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

ውሳኔ መሠረት በክሌለ ያለ የመንግስት መኪናዎች ከኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ጋር ውሌ 

እንዱገቡ በመወሰኑ ከአመሌካች ጋር የነበረውን ግንኝነት ማቋረጡን በስር ፌርዴ ቤትና በዚህ 

ሰበር ሰሚ ችልት ካቀረበው ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

የንግዴ ህግ ቁጥር 666 የተረጎመበት አግባብ ተገቢ አሇመሆኑን፤ የኢንሹራንስ ውሌ ማቋረጫ 

ዯብዲቤ ሁሇት ጊዜ ቢፅፈም በአንዴ ቀን ጥር 22/2006 ዒ/ም የዯረሰው ስሇመሆኑ፤ የአርቦን 

ክፌያውም በደቤ ማስታወሻ የተሰጠ እንጂ ከመጀመሪያውኑ የመክፇያ ቀን ያሌተቆረጠሇት 

ስሇመሆኑ በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤቶች ዴምዲሜ ተገቢነት እንዯላሇው መከራከሩን ተገንዝበናሌ፡፡  

የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የአርቦን ከፌያው በአንዴ ወር ጊዜ ባሇመጠየቁ ውለ እንዯተቋረጠ 

ስሇሚቆጠር ክፌያውን መጠየቅም ሆነ ጉዲት ከዯረሰም ኋሊፉነት ሇመውሰዴ አይገዯዴም ከሚሌ 

ዴምዲሜ ሊይ መዯረሱን የውሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ አዯረጉት የተባሇው 

የመዴን ውሌ ቆይታው አንዴ ዒመት እንዯነበር አሊከራከረም ተጠሪ አመሌካች በአንዴ ወር ጊዜ 

ውስጥ የአርቦን ክፌያውን መጠየቅ ነበረበት የሚሌ ክርክር ያቀረበ ቢሆንም የግራቀኙ ስምምነት 

ክፌያው በአንዴ ወር ካሌተጠየቀ ቀሪ እንዯሚሆን ስሇመስማማታቸው በህግ የተዯገፇ ክርክር 

አሊቀረበም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገው የመዴን ውሌ ስምምነት በደቤ 

ማስታወሻ የተሰጠ ስሇመሆኑ ካቀረበው ክርክር ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ በግራ ቀኙ የነበረው 

የመዴን ውሌ ስምምነት በደቤ ሊይ የተመሰረተ አሇመሆኑን በመካዴ ያቀረበው ህጋዊ ክርክር 

የሇም፡፡ የግራ ቀኙ ግንኙነት በብዴር /ደቤ/ ሊይ የተመሰረተ ከሆነ ዯግሞ የስር ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ጉዲዩን የታወቀ ጊዜ የተቆረጠሇት የአርቦን ክፌያ እንዯሆነ በመውሰዴ የንግዴ ህግ ቁጥር 

666 (4) መሰረት በማዴረግ ከአንዴ ወር በኋሊ ክፌያ መጠየቅ እንዯማይቻሌ ዯምዴሞ 

የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ማዴረጉ በሔጉ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

የአሁኑ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ላሊ የክርክር ነጥብ እና በሥር የኦሮሚያ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተቀባይነት ያገኘው ውሌ የተቋረጠበት ጊዜ የተመሇከተ ነው፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ የክሌለ መንግስት በሰጠው ውሳኔ መሠረት የክሌለ መኪናዎች ከክሌለ እንሹራንስ 

ኩባንያ ጋር የመዴን ውሌ እንዱገቡ ያዘዘ በመሆኑ የውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤ በቀን 12/11/2005 
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እና በ20/05/2006 ዒ/ም ሇአመሌካች ጽፇናሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በበኩለ ከተጠሪ የተፃፈ 

ዯብዲቤዎች ገቢ የሆኑት ጥር 22/2006 ዒ/ም መሆናቸውን አጥብቆ ተከራክሯሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ 

ችልት አስቀርቦ የተመሇከታቸው ሁለቱም ዯብዲቤዎች ሇአመሌካች ጽ/ቤት ገቢ የሆኑት ጥር 22 

ቀን 2006 ዒ/ም መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇአመሌካች ተሊኩ የተባለ ዯብዲቤዎች 

በ12/11/2005 እና በ20/5/2006  የተፃፈ ስሇመሆናቸው ግሌጽ ቢሆንም ሇአመሌካች በተፃፈበት 

ቀን ገቢ ስሇመሆናቸው በተጠሪ በኩሌ የቀረበ ማረጋገጫ የሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ የአሁኑ 

ተጠሪ ውለ እንዱቋረጥ በወቅቱ ጠይቀናሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ መሠረት ያሇው ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በአመሌካች የተጠየቀው የአርቦን ክፌያ 

የመክፇሌ ግዳታ የሇበትም በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ የግራ ቀኙ ስምምነት የንግዴ ሔጉ 

መሠረታዊ ይዘትና ዒሇማ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህታት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡  

ተጠሪ በደቤ ሽፊን ሇተሰጠው ተሸከርክሪ መክፇሌ ያሇበት አርቦን መኖሩ ከተረጋገጠ ቀጥል 

መታየት ያሇበት የአርቦን መጠኑ ነው፡፡ በግራ ቀኙ ስምምነት መሰረት በአመት መከፇሌ ያሇበት 

የገንዘብ መጠን 38,431.80 መሆኑ አሊከራከረም፡፡ ተጠሪ ውሌ ማቋረጡን ያሳወቀው የውሌ 

ዘመኑ ከመጀረ ከ11 ወር ከ11 ቀን በኃሊ ስሇመሆኑ አመሌካች ካቀረበው የሰበር አቤቱታ 

ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ በሰበር ሰሚ ችልት በሰጠው መሌስ በአመሌካች የተጠቀሰው ጊዜ ተገቢ 

አሇመሆኑን በመካዴ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ የተገሇገሇበት የ11 ወር ከ11 ቀናት የአርቦን 

ክፌያ መጠን 36,403.45/ ሰሊሳ ስዴስት ሺህ አራት መቶ ሶስት ከአርባ  አምስት ሳንቲም 

/መሆኑን አመሌካች በሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በሰበር ችልት በሰጠው መሌስ 

ከሊይ የተገሇፀውን መጠን ገንዘብ አሇመሆኑን በግሌጽ ያቀረበው ክርክር የሇም በተጠሪ በኩሌ 

በግሌጽ ያሌተካዲ ፌሬ ጉዲይ እንዯታመነ የሚቆጠር ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 83 እና 235 

ያስገነዘቡናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ተጠሪ ውለን እስከ ተቋረጠበት ጊዜ ዴረስ ሇተገሇገሇበት የኢንሹራንስ 

ጊዜያት አርቦን ተሰሌቶ የ11 ወር ከ11 ቀናት ብር 36,403.45 የመክፇሌ ኋሊፉነት አሇበት 

ብሇናሌ፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የመዴን ውሌ 

ሽፊን ተጠሪ ሇተገሇገሇበት የኢንሹራንስ ጊዜያት በውለ መሰረት ተገቢ የአርቦን ክፌያ መክፇሌ 

እያሇበት ተጠያቂ ሉሆን አይገባም በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 

ስሇሆነ ሽረን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ የምዕራብ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 29030 በ19/06/2007 

ዒ/ም የሰጠው ብይን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 205391 በ25/9/2007 ዒ/ም 

የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2. ተጠሪ ሇተገሇገሇበት የኢንሹራንስ ጊዜያት አርቦን የመክፇሌ ኋሊፉነት አሇበት በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 36,403.45 (ሰሊሳ ስዴስት ሺ አራት መቶ ሶስት 

ከአርባ አምስት ሳንቲም) ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

      መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇሰ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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የሰ/መ/ቁ. 104544 

 ግንቦት 25 ቀን 2008 ዒ.ም. 

 

                    ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

                          ሙስጠፊ አህመዴ 

                          ተፇሪ ገብሩ 

                          ሸምሱ ሲርጋጋ 

                          አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - የቀረበ የሇም 

ተጠሪዎች፡- 

1. አቶ ፅጋብ ገብሩ 

2. ቄስ ካህሳይ ገ/ማርያም          የቀረበ የሇም 

3. ወ/ሮ ገርገስ ገ/አናንያ 

4. ወ/ሮ አማረች ወሊይ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ክርክሩ በተጀመረበት የሰሜን ምዕራብ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሽሬ እንዲስሊሴ ምዴብ ችልት 

ተከሳሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ ያቀረበው በሰጠው የመዴን 

ሽፊን መሰረት ሇክሱ ኃሊፉ መሆኑ በመረጋገጡ ከሳሾች ሇነበሩት የአሁኖቹ ተጠሪዎች በዴምሩ 

ብር 350,760.31 (ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ ሰባት መቶ ስሌሳ ከሰሊሳ አንዴ ሳንቲም) ካሳ 

እንዱከፌሌ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 16952 በ25/03/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ 

በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

63314 በ26/09/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 
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ተጠሪዎቹ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ይዘት ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ የሆነ የሰላዲ 

ቁጥር ኢት-312179 ማርቸዱስ የጭነት መኪና የ4ኛ ተጠሪ ሌጅ በሆነው አቶ ተከስተ ካህሳይ 

ሲሽከረከር በዯረሰበት የመገሌበጥ አዯጋ ሾፋሩ እና በጋቢናው ውስጥ ተሳፌሮ የነበረ አቶ 

ኃይሇማርያም ካህሳይ የሚባሌ የ2ኛ እና የ3ኛ ተጠሪዎች ሌጅ መሞታቸውን እና በተሸከርካሪው 

ሊይም ከፌተኛ ጉዲት የዯረሰ መሆኑን፣ተከሳሽ ዴርጅት በተሸከርካሪው ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲትም ሆነ 

በተሳፊሪ እና በአሽከርካሪው ሊይ ሇሚዯርስ የሞት አዯጋ የመዴን ሽፊን የሰጠ መሆኑን፣ከ2ኛ እስከ 

4ኛ ያለት ተጠሪዎች ከሟች ሌጆቻቸው ያገኙት የነበረው ዴጎማ የቀረባቸው መሆኑን እና ተከሳሽ 

ዴርጅት ተሽከርካሪውን ከወዯቀበት ያነሳ ቢሆንም ሇማስጠገንም ሆነ የማስጠገኛ ወጪ ሇመክፇሌ 

እንዱሁም ካሳ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ ሳይሆን መቅረቱን እና በዚህም ምክንያት  1ኛ ተጠሪ 

ተሽከርካሪውን በራሳቸው ወጪ ያስጠገኑ መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ፡- 

1. 1ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ሇተሽከርካሪው ማስጠገኛ የወጣውን ብር 220,760.31 እና 

ተሽከርካሪው ሇጥገና በቆመበት ጊዜ ሇተቋረጠ ጥቅም ብር 120,000 በዴምሩ ብር 

340,760.31፣ 

2. 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችን በተመሇከተ በሌጃቸው ሞት ምክንያት የተቋረጠውን ገቢ 

በመዴን ሽፊኑ መጠን ብር 40,000፣ 

3. 4ኛ ተጠሪን በተመሇከተ በአሽከርካሪው ሞት ምክንያት ሇተቋረጠ ጥቅም በመዴን 

ሽፊኑ መጠን ብር 90,000፣ 

በዴምሩ ብር 470,760.31 ተከሳሽ ዴርጅት ሇከሳሾች እንዱከፌሌ ዲኝነት የተጠየቀበት ሲሆን 

ተከሳሽ ዴርጅት በበኩለ ከላልች የክርክር ነጥቦች በተጨማሪ ተሽከርከሪው ሔጋዊ መንጃ ፇቃዴ 

በላሇው ሰው ሲሽከረከር ሇሚዯርስ ጉዲት መዴን ሰጪው ኃሊፉነት የላሇበት ስሇመሆኑ በ1ኛ 

ተጠሪ እና በአመሌካች መካከሌ በተዯረገው የመዴን ውሌ በአንቀጽ 3 የተመሇከተ መሆኑን፣አቶ 

ተከስተ ካህሳይ ይዘውት የነበረው ቁጥሩ 04-465219 የሆነው መንጃ ፇቃዴ የተሰጠው ሇአቶ 

ተከስተ ካህሳይ ሳይሆን ሇአቶ ቅደስ ሙለጌታ መሆኑን መንጃ ፇቃደን የሰጠው አካሌ ያረጋገጠ 

በመሆኑ ሀሰተኛ መንጃ ፇቃዴ በያዘ ሰው ሲሽከረከር ሇዯረሰው አዯጋ አመሌካች ኃሊፉነት 

የላሇበት መሆኑን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም ክሱን እና የ1ኛ ተጠሪን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ በመዴን ውለ አንቀጽ 3 አነጋገር 

አመሌካች ዴርጅት ኃሊፉነት የማይኖርበት አዯጋው በዯረሰበት ጊዜ ተሽከርካሪው ሲሽከረከር 

የነበረው መንጃ ፇቃዴ በላሇው ሰው በሆነ ጊዜ እንጂ ሔጋዊ መንጃ ፇቃዴ በላሇው ሰው በሆነ 

ጊዜ ጭምር ተዯርጎ መተርጎም የሚገባው አሇመሆኑን፣1ኛ ተጠሪም አሽከርካሪውን የቀጠሩት 

ግሇሰቡ የያዘውን መንጃ ፇቃዴ አይተው ስሇመሆኑ በምስክሮች ያስረደ መሆኑን፣መንጃ ፇቃደን 
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ከማየት በቀር ሔጋዊነቱን ከሚመሇከተው አካሌ የማረጋገጥ ግዳታ የመዴን ውለ 

የማይጥሌባቸው መሆኑን፣ከ2ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎችም በሟቾቹ ይረደ የነበረ ስሇመሆኑ 

እና ወራሽነታቸውን የሚገሌጽ ማስረጃ ያቀረቡ መሆኑን፣1ኛ ተጠሪ ሇተሽከርካሪው ማስጠገኛ 

ያወጡት ወጪ በማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን እና የተሽከርካሪው የተቋረጠ  ጥቅም ግን የመዴን 

ሽፊን ያሌተሰጠው መሆኑን ገሌጾ አመሌካቹን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ የተሽከርካሪውን የተቋረጠ  

ጥቅም አስመሌክቶ ከተጠየቀው ገንዘብ ውጪ ያሇውን በክሱ የተመሇከተውን የካሳ መጠን 

አመሌካች ሇተጠሪዎቹ እንዱከፌሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አዯጋው በዯረሰበት ጊዜ ተሽከርካሪውን 

ሲያሽከረክር የነበረው ግሇሰብ ይዞት የነበረው መንጃ ፇቃዴ ተገቢ ወይም ሔጋዊ ያሌሆነ መንጃ 

ፇቃዴ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የአመሌካች ክርክር በስር ፌርዴ ቤቶች ታሌፍ አመሌካች በንግዴ 

ሔጉ እና በመዴን ውለ መሰረት የመካስ ኃሊፉነት አሇበት ተብል የመወሰኑን አግባብነት 

ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ 

የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በጉዲዩ እሌባት ማግኘት 

የሚገባቸው ነጥቦች፡- 

1. ከ2ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በመሆን በቀጥታ በአመሌካች ሊይ  

ክስ ማቅረባቸው ስነ ስርዒታዊ ነው ወይስ አይዯሇም? 

2. አመሌካቹን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በክርክሩ 

የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? 

የሚለ መሆናቸውን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

መሆን አሇመሆኑን ከእነዚሁ ነጥቦች አንጻር መርምረናሌ። 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ ከአንዴ በሊይ የሆኑ ከሳሾች የህብረት ክስ ሉያቀርቡ 

የሚችለበትን ሁኔታ በተመሇከተ ብዙ ሰዎች በአንዴ ምክንያት ወይም ዒይነታቸው አንዴ በሆኑ 

በብዙ ምክንያቶች የተመሰረተ ክስ ሲያቀርቡና ምክንያቱም እያንዲንደን ከሳሽ የሚመሇከት ሲሆን 

ከሳሾቹም ተነጣጥሇው በየራሳቸው ስም ክስ ሇማቅረብ የሚችለ ሲሆኑ ሇክሱ መነሻ የሆነው 

ሀብት ወይም መብት የጋራ ወይም የየራሳቸው ቢሆንም እንኳ በሚቀርበው ክስ ሉወሰን 

የሚችሇው የሔግ እና የስረ ነገር ጭብጥ አንዴ ዒይነት ከሆነ ከሳሾቹ በሔብረት ሆነው አንዴ ክስ 

ብቻ ሇማቅረብ የሚችለ ስሇመሆኑ የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 35 ይዯነግጋሌ። 
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በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ የተሽከርካሪው ባሇቤት ሲሆኑ ክሱን ያቀረቡትም ከአመሌካች ጋር 

ያሊቸውን የመዴን ውሌ መነሻ በማዴረግ የመዴን ሽፊን የተሰጠውን እና የመገሌበጥ አዯጋ 

የዯረሰበትን ተሽከርካሪ ጠግኖ ወዯ ነበረበት ሇመመሇስ ተጠሪው ያወጡትን ወጪ ሇማስተካት እና 

የተቋረጠ ጥቅም ሇማስከፇሌ በመሆኑ በተናጠሌም ቢሆን በአመሌካቹ ሊይ ክስ ሇማቅረብ መብትና 

ጥቅም ያሊቸው መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም። ቀሪዎቹ ተጠሪዎቹ ክስ ያቀረቡት በተሽከርካሪው 

ተሳፌረው የነበሩት ሰው  እና የተሽከርካሪው ሾፋር በመሞታቸው ከሟቾቹ ስናገኘው የነበረው 

ጥቅም ቀርቶብናሌ በሚሌ ተገቢውን ካሳ ሇማስወሰን ነው። በመሰረቱ ጉዲቱን አዯረሰ የተባሇው 

ተሽከርካሪ ባሇንብረት 1ኛ ተጠሪ ናቸው። ስሇዚህ 2ኛ፣3ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎች ተቋርጦብናሌ 

ሇሚለት ጉዲት የካሳ ክፌያ ክስ ሉያቀርቡ የሚችለት አግባብነት ባሊቸው የፌትሏብሓር ሔግ 

ዴንጋጌዎች መሰረት በተሽከርካሪው ባሇቤት ሊይ እንጂ በአመሌካች ሊይ ሉሆን አይችሌም። 

2ኛ፣3ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎች በተናጠሌ በአመሌካቹ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚችለበት አግባብ ከላሇ 

ዯግሞ በጋራም በመሆን በአመሌካቹ ሊይ ክስ ሉያቀርቡ የሚችለበት ስነ ስርዒታዊ አግባብ 

አይኖርም።ተሽከርካሪው ሇሚያዯርሰው አዯጋ እና ጉዲት ከአመሌካች የተሰጠ የመዴን ሽፊን 

መኖሩም ቢሆን 2ኛ፣3ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎችን በቀጥታ በአመሌካቹ ሊይ ክስ ሇማቅረብ 

የሚያስችሊቸው አይሆንም። 2ኛ፣3ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎች ከአመሌካቹ ጋር ሉከራከሩ የሚችለት 

በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ መስርተው በ1ኛ ተጠሪ ጠያቂነት አመሌካች በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 43 ዴንጋጌ መሰረት ወዯ ጉዲዩ እንዱገባ የተዯረገ በሆነ ጊዜ ነው። በመሆኑም ከ2ኛ እስከ 

4ኛ ያለት ተጠሪዎች ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በመሆን በቀጥታ በአመሌካች ሊይ  ክስ ማቅረባቸው ስነ 

ስርዒታዊ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም። ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ይህንኑ ተገንዝቦ 

በክሱ አቀራረብ ስነ ስርዒታዊነት ረገዴ ተገቢውን ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ መስጠት ሲገባው ከስነ 

ስርዒት ውጪ በሆነ አግባብ የቀረበሇትን ክስ መርቶ ውሳኔ መስጠቱ እና ውሳኔውም በይግባኝ 

ሰሚው ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ማግኘቱ ሔጋዊ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም። 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የመዴን ውሌ 

በአንቀጽ 3 ስር የመዴን ሽፊን የተሰጠው ተሽከርካሪ ሇመንዲት ተገቢ የሆነውን መንጃ ፇቃዴ 

ባሌያዘ ወይም ይህን መንጃ ፇቃዴ እንዲይዝ በተከሇከሇ ግሇሰብ ሲነዲ ሇዯረሰ አዯጋ መዴን 

ሰጪው ኃሊፉነት የማይኖርበት መሆኑን የሚዯነግግ የማግሇያ ዴንጋጌ መኖሩ አሊከራከረም። የስር 

ፌርዴ ቤቶች በዚህ ረገዴ በአመሌካቹ የቀረበውን ክርክር ሳይቀበለ የቀሩት የማግሇያ ዴንጋጌው 

ተገቢውን መንጃ ፇቃዴ ባሌያዘ ወይም እንዲይዝ በተከሇከሇ ግሇሰብ  የሚሌ እንጂ ሀሰተኛ መንጃ 

ፇቃዴ በያዘ የሚሌ አነጋገር የላሇው መሆኑን፣እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ አሽከርካሪውን የቀጠሩት 

መንጃ ፇቃደን በማየት በመሆኑ እና የመዴን ውለም በተሽከርካሪው ባሇቤት ሊይ የመንጃ 

ፇቃደን እውነተኛነት የማረጋገጥ ግዳታ የማይጥሌ መሆኑን በመግሇጽ ነው። በመሰረቱ መንጃ 
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ፇቃዴ ማሇት ባሇሞተር ተሽከርካሪዎችን ሇመንዲት የሚያስችሌ አግባብነት ባሇው አዋጅ መሰረት 

በሚወጣ ዯንብና መመሪያ መሰረት የሚሰጥ የመንጃ ፇቃዴ ስሇመሆኑ በትራንስፖርት አዋጅ 

ቁጥር 468/1997 በአንቀጽ 2 (8) ስር ትርጉም የተሰጠው ሲሆን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ 

ፇቃዴ ሇመዯንገግ በወጣው አዋጅ ቁጥር 600/2000 በአንቀጽ 2 (3) የተመሇከተው የመንጃ 

ፇቃዴ ትርጉምም ተመሳሳይ ይዘት ያሇው ነው።የ1ኛ ተጠሪ ሰራተኛ የነበሩት የተሽከርካሪው 

ሾፋር በተጠቀሱት አዋጆች ዴንጋጌዎቸ መሰረት  የተሰጠ መንጃ ፇቃዴ ያሌነበራቸው እና 

ይዘውት የነበረው መንጃ ፇቃዴም የተሰጠው ሇእርሳቸው ሳይሆን ሇላሊ ግሇሰብ መሆኑ 

ከተረጋገጠ ዯግሞ ግሇሰቡ ይዘውት የነበረው  መንጃ ፇቃዴ ሀሰተኛ ነው ከሚባሌ በቀር ተገቢ 

መንጃ ፇቃዴ ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም። 

የማግሇያ ዴንጋጌው መሰረታዊ ዒሊማ ተሽከርካሪው ተገቢውን ትምህርት እና ስሌጠና ባሌወሰዯ 

እና ስሌጣን ካሇው አካሌ አግባብነት ባሇው ሔግ እና ዯንብ መሰረት ተገቢው መንጃ ፇቃዴ 

ባሌተሰጠው ግሇሰብ ሲነዲ ሇሚዯርሰው ጉዲት የመዴን ሰጪውን ኃሊፉነት ሇማስወገዴ እንዯሆነ 

የሚታወቅ በመሆኑ የተሽከርካሪው የመገሌበጥ አዯጋ የዯረሰው አሽከርካሪው አግባብነት ባሇው 

ሔግና ዯንብ መሰረት በባሇስሌጣኑ ያሌተሰጠውን ሀሰተኛ መንጃ ፇቃዴ ይዞ ሲያሽከረክር በነበረበት 

ጊዜ መሆኑ የተረጋገጠ እስከሆነ ዴረስ በማግሇያ ዴንጋጌ መሰረት መዴን ሰጪው በኃሊፉነት 

የሚጠየቅበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም። በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔዎች ሊይ የተጠቀሱት 

የንግዴ ሔግ ቁጥር 654፣664 እና 668 ዴንጋጌዎችም በመዴን ውለ አንቀጽ 3 ሊይ 

የተቀመጠውን የማግሇያ ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የሚያስቀሩ አይዯለም። በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ 

የማግሇያ ዴንጋጌው የመንጃ ፇቃደን ሔጋዊነት የማረጋገጥ ግዳታ የሚጥሌብኝ አይዯሇም 

በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም። 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በመገኘቱ 

የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ። 

ው ሳ ኔ 

1. ሰሜን ምዕራብ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሽሬ እንዲስሊሴ ምዴብ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

16952 በ25/03/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 63314 በ26/09/2006 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው 

ውሳኔ በፌትሏብሓር ሥነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሽሯሌ። 

2. ከ2ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በመሆን በአመሌካቹ ሊይ በጋራ ክስ 

ሉያቀርቡ የሚችለበት ሥነ - ስርዒታዊ አግባብ የሇም በማሇት ወስነናሌ። 
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3. ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ በሆነው ተሽከርካሪ ሊይ የመገሌበጥ አዯጋ የዯረሰው ተገቢውን መንጃ 

ፇቃዴ ባሌያዘ ወይም ሀሰተኛ መንጃ ፇቃዴ በያዘ ግሇሰብ ሲሽከረከር በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ 

ሊቀረቡት ክስ በመዴን ውለ አንቀጽ 3 በተመሇከተው የማግሇያ ዴንጋጌ መሰረት አመሌካች 

ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ። 

4. ከ2ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች መብታቸውን መጠየቅ የሚችለት የተሽከርካሪው ባሇንብረት 

ከሆኑት 1ኛ ተጠሪ ነው በማሇት ወስነናሌ። 

5. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ። 

6. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ። 

7. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሃ/ወ 
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የሰ/መ/ቁ 115763 

ቀን 09/02/2009 ዒ/ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

         ተኽሉት ይመስሌ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

        ክፌሇጽዮን ማሞ 

        ጳውልስ ኦርሲሾ 

አመሌካች፡- ብሓራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንሽ ኩባንያ አ.ማ ጌታቸው ገዲሙ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ትዕግስት ገ/እግዚአብሓር ነገረ ፇጅ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የተጀመረው አመሌካች የስር ከሳሽ በመሆን በአሁን ተጠሪ (1ኛ ተከሳሽ) እና በዛጌ አግሮ 

ኢንደስትሪ ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር (2ኛ ተከሳሽ) ሊይ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሌዯታ ምዴብ 

ችልት  በቀን 19/02/2006 ዒ/ም በመሰረተው ክስ ነው፡፡  

2ኛ ተከሳሽ ሌዩ ሌዩ ተሸከርካሪዎችን በዋስትና በማስያዝ ከ1ኛው ተከሳሽ ብዴር የወሰዯ ሲሆን 

አመሌካች ሇተሸከርካሪዎቹ የመዴን ሽፊን ሰጥቷሌ ክሱንም ሉመሠርት የቻሇው በሰጠሁት 

የመዴን ሽፊን መሠረት ያሌተከፇሇኝ ቀሪ የኦርቦን ክፌያ ስሊሇ ሁሇቱም (የስር) ተከሳሾች 

በአንዴነትና በነጠሊ ባሇ ዕዲ ናቸው በሚሌ ነው፡፡  

2ኛ ተከሳሽ የወሰዯውን የባንክ ዕዲ እንዯውለ አጠናቆ ሉከፌሌ ባሇመቻለ 1ኛው ተከሳሽ በመያዣ 

ውለ መሠረት ንብረቶቹን ካስቆጠረ በኋሊ በሏራጅ በመሸጥ በብዴር የሰጠውን ገንዘብ ሰብስቧሌ 

ቀጥል ሇአመሌካች በሊከው ማስታወሻ የመዴን ውለ እንዱቋረጥ አሳስቧሌ፡፡  

2ኛ ተከሳሽ በመክሰሩ ምክንያት ከ1ኛ ተከሳሽ (ተጠሪ) ጋር የነበረው ውሌ በመቋረጡና የመዴን 

ፖሉሲውም እንዱሰረዝ በመዯረጉ አመሌካች ገቢ ያሊዯረገው ብር 42,037.15 እንዱከፇሇው 

በሁሇቱ ተከሳሾች ሊይ ክስ መስርቷሌ የክሱ አመሠራረት ተጠሪን 1ኛ ተከሳሽ በማዴረግ ሲሆን 
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ይዘቱም በመዴን ፖሉሲው ሊይ ተጠሪ እና የስር 2ኛ ተከሳሽ እንዯጣምራ መዴን ገቢዎች ሆነው 

የተጻፈ ኦርቦኑንም እንዯ 2ኛ ተከሳሽ በመሆን 1ኛ ተከሳሽ (ተጠሪ) ሲከፌሌ የነበረ ፖሉሲው 

እንዱታይሇም ተጠሪ ሲፇቅዴም ሲስማማ የነበረ የመዴን ሽፊን የነበራቸው ተሸከርካሪዎች 

በመሸጥ ተጠሪ እዲውን የሰበሰበና በዚህም ተጠቃሚ የሆነ በመሆኑ 2ኛ ተከሳሽ መክሰሩን 

ተከትል ተጠሪ የማረውን አርቦን ሌከፌሌ አይገባም ማሇቱ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካች በበኩለ በሰጠው መሌስ ከአመሌካች ጋር ከሔግ ወይም ከውሌ የመነጨ ግንኙነት 

አሇመመስረቱን አመሌካች የመዴን ውለን የፇረመው ከ2ኛ ተከሳሽ ጋር እንጂ ከተጠሪ (1ኛ 

ተከሳሽ) ጋር አሇመሆኑን ተጠሪ የመዴን ግዳታ ውሌ ፇጽሞ አሇመግባቱን እንዱሁም የመዴን 

ውለ እንዱታዯስ መስማማቱ የውለ ተጠቃሚ በመሆኑ እንጂ ባሇእዲ ጌዳታ ያሇበት መሆኑን 

አያመሇክትም ብሎሌ፡፡  

2ኛ ተከሳሽ መጥሪያ ዯርሶት ሳይቀርብ በመቅረቱ ፌ/ቤቱ የአመሌካች (ከሳሽ) እና ተጠሪ (1ኛ 

ተከሳሽ) ክርክሮችንና ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋሊ ጉዲዩን መርመሯሌ እንዯመረመረውም 1ኛ 

ተከሳሽ (ተጠሪ) አርቦኑን ሲከፌሌ እንዯነበረ በመዴን ውለ ሊይም ሁሇቱም ተከሳሾች መዴን 

ገቢዎች ሇመሆናቸው ‛እና ‛ በሚሌ ቃሌ የተጠቀሱ መሆኑ መዴን ውለ እንዲይቋረጥ ሲከታተሌ 

ና እንዱታዯስ ሲፇቅዴ የነበረው 1ኛ ተከሳሽ  (ተጠሪ) በመሆኑ የሰጠውን ብዴር ከሰበሰቡ በኋሊ 

የተጠራቀመውን ኦረቦን አሌከፌሌም የሚሌበት አግባብ ባሇመኖሩ 1ኛው ተከሳሽ ከ2ኛ ተከሳሽ ጋር 

በአንዴነትና በነጠሊ ሃሊፉነት አሇባቸው ሲሌ ስር ፌ/ቤት ወስኗሌ፡፡ ፣ 

ተጠሪ የስር ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቅሬታውን 

አቅርቧሌ ተጠሪ ቅሬታውን ሲያቀርብ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተመሰረቱ የውሌ ግንኙነት 

ሳይኖር በአመሌካችና በ2ኛው ተከሳሽ መካከሌ የመዴን ውለ ከተመሠረተ በኋሊ በተዯረጉ 

በአመሌካችና በተበዲሪው በ2ኛ ተከሳሽ መካከሌ ከነበሩ የብዴር ውሌ ግዳታዎች አፇፃፀም ሊይ 

ተመስርቶ አመሌካችን እንዯመዴን ገቢ በመቁጠር የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ሉሻር ይገባዋሌ 

ብሎሌ፡፡ አመሌካችም በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸውን የክርክር ነጥቦች አጠናክሮ አቅርቧሌ፡፡  

ጉዲዩን የያዘው ከፌተኛ ፌ/ቤት በንግዴ ህግ ቁ. 675 (1) ሊይ በመመስረት መሌስ ሰጭ የአሁን 

አመሌካች ያቀረባቸውን መከራከሪያዎች ከመዘነ በኋሊ በይግባኝ ባይ (ተጠሪ) እና በመሌስ ሰጭ 

መካከሌ የመዴን ሰጭና መዴን ተቀባይ ውሌ አሇ ሇማሇት የማያስችለ በመሆኑ አረቦኑን መክፇሌ 

ያሇበት የስር 2ኛ ተከሳሽ ብቻ ነው በማሇት ወስኗሌ ፡፡  

ፌ/ቤቱ በተጨማሪም የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በተመሳሳይ ጉዲይ በአዋሽ ኢንሹራንስ 

ኩባንያና በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ መካከሌ በነበረው ክርከር በሰበር መዝገብ ቁ. 43886 በቀን 22 
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/4/2002 ዒ/ም የሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ የይግባኝ ባይን (የአሁን ተጠሪን) ክርከር የሚዯግፌ 

በመሆኑ የይግባኝ ባይ (አመሌካች) ማመሌከቻን አሌተቀበሌነውም ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት የቀረበው በከፌተኛው ፌ/ቤት ተፇጸመ የተባሇው የህግ ስህተት እንዱታረም 

ነው፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታው ተጠሪ ተሸከርክሪዎችን ተረክቦ ከ5 ዒመት በሊይ ካስተዲዯረና 

ዋስትናው እንዱታዯስ እየጠየቀ አርቦን በየአመቱ እየከፇሇ ከቆየ በኃሊ ንብረቶቹን ሽጦ ከብር 27 

ሚሉዮን በሊይ ከሰበሰበ በኋሊ ውለን በማቋረጥ አርቦንን አሌከፌሌም ያሇበትን ክርከር ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ተቀብል መወሰኑ አግባብ አይዯሇም ይታረምሌኝ ብሎሌ፡፡  

ተጠሪ በበኩለ የስር ክርክሩን በማጠናከር የከፌተኛው ፌ/ቤት አስገዲጅነት ያሇውን የሰበር ሰሚ 

ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 43886 መሠረት ያዯረገ ውሳኔ መስጠቱ በአግባቡ ነው ሲሌ መሌስ 

ሰጥቷሌ፡፡ እኛም መዝገቡን መርምረናሌ እንዯመረመርነውም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔውን 

መሠረት ያዯረገው በውሌ ፖሉሲው ሊይ ተጠሪና 2ኛ ተከሳሽ ‛እና“ በሚሌ በመጣመራቸው 

ሲሆን ተጠሪ ከውሌ የመነጨ ግዳታ ያሇበት ሇመሆኑ ግን አግባብ ያሇውን ህግ ወይም የሰበር 

ውሳኔ ጠቅሶ አሊብራራም፡፡  

በላሊ በኩሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከዚህ ቀዯም ሰበር ችልቱ በተመሳሳይ ጉዲይ በመዝገብ ቁ. 43886 

የሰጠውን አስገዲጅ ውሳኔ በመጥቀስ እና የንግዴ ህግ ቁጥሮች 654 እና 657 -659 ን በአግባቡ 

በመተርጎም የሰጠው ውሳኔ ምንም ስህተት አሌተገኘበትም፡፡ በዚህ መሠረት የሚከተሇውን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ 147374 በታህሳስ 13 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠውን 

በጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 110005 በሚያዝያ 14 ቀን 2007 ዒ/ም የፀናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 348 (1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. የስር 2ኛ ተከሳሽ ከተጠሪ ጋር በገባው የመዴን ውሌ መሠረት ያሌከፇሇውን የአርቦን ክፌያና 

ወሇዴ ተጠሪ በአንዴነትም ሆነ በነጠሊ የመክፇሌ አሊፉነት የሇበትም ፡፡  

3. የስር 2ኛ ተከሳሽ በገባው የመዴን ውሌ መሰረት የተጠየቀውን አርቦን ክፌያና ወሇዴ ሙለ 

በሙለ የመክፇሌ አሊፉነት አሊበት 

4. ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ ይጻፌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሩ/ሇ   
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የሰ/መ/ቁ 88542 

ሏምላ 17 ቀን 2005 ዒ.ም 

              ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

              ዒሉ መሏመዴ 

              ረታ ቶልሳ 

              አዲነ ንጉሴ 

              ሙስጠፊ አህመዴ 

አመሌካች፡- አቶ  ቢሆነኝ ዯምላ  - ጉዲይ ተከታታይ መንበሩ ተስፊው   -  ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የት/ብ/ክ/መንግስት ዏቃቤ ሔግ 

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ንግዴ ፇቃዴ ሳይኖረው የንግዴ ሥራን በህገ ወጥ  መንገዴ ማከናወን ወንጀሌን 

የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩም የተጀመረው በት/ብ/ክ/መንግስት አሊማጣ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት 

የአሁን ተጠሪ አመሌካች ሊይ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘትም አመሌካች 

ንግዴ ፇቃዴ ሳይኖረው በ17/11/2004 ዒ.ም ከጥዋቱ 3፡00 ሰዒት አካባቢ በአሊማጣ ከተማ 02 

ቀበላ ሌዩ ቦታው ወዯ ዋጃ መውጫ ተብል በሚጠራ አካባቢ አንዴ ኩንታሌ ስኳር በመኪና ሊይ 

ጭኖ ወዯ ቆቦ ወረዲ ሲጓዝ  ስሇተያዘ አዋጅ ቁ 686/2002  አንቀፅ 60/1/ ተሊሌፍ በፇፀመው  

ሔጋዊ ያሌሆነ ንግዴ ሥራ በማካሄዴ ተከሷሌ  የሚሌ ሲሆን ተከሳሹም ቀርቦ ስኳሩን  ወዯ ቆቦ 

ከተማ   ወስድ ሇመሸጥ  በመኪና እየተጓዘ  ሳሇ መያዙን ጠቅሶ ንግዴ ፇቃዴ ሳይኖረው ይሄንን 

የንግዴ ሥራ መፇፀሙ ጥፊት መሆኑን  በማመን የእምነት ክህዯት ቃለን ሰጥቷሌ፡፡ 

ጉዲዩን የተመሇከተው ወረዲ ፌ/ቤትም ተከሳሹ የሰጠውን የእምነት ክህዯት መነሻ በማዴረግ 

ተከሳሹን በተከሰሰበት ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ ካዯረገ በኃሊ በሁሇት ዒመት ፅኑ እስራትና ብር 

150,000 (አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ) ገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡ 

አመሌካችም ይህን ውሳኔ በመቃወሙ ቅሬታውን ሇዞኑ ከፌ/ፌ/ቤትና ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ዯረጃውን ጠብቆ ቢያቀርብም በሁሇቱም ዯረጃ ተቀባይነት አሊገኘም አሁን የቀረበው የሰበር 
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አቤቱታም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ሲሆን መሰረታዊ ይዘቱም አንደን ኩንታሌ 

ስኳር ገዝቼ ወዯ ቆቦ ከተማ ስንጓዝ የነበረው ሇንግዴ ወይም ሇሽያጭ ሳይሆን ወሊጅ አባቴና ሴት 

አያቴ በሞት በመሇየታቸው ምክንያት ሇሃዘን ሇሚመጡ ሰዎች ሻይና ቡና ማስተናገጃ ሆኖ ሳሇ 

ጥፊተኛ መባላ አሊግባብ  መሆኑን ሇንግዴ ነው ቢባሌ  እንኳ የቀረበብኝን  ክስ ሙለ በሙለ 

በማመን የእምነት ክህዯት  ቃሌን መስጠቴ የቤተሰብ አስተዲዲሪ መሆኔን  የወንጀሌ ሪከርዴ 

የላሇብኝ መሆኔ የግሌ ሁኔታዬና የገቢ ምንጭ በወንጀሌ ህግ ቁ 88/2/፤ 90/2/ እና እንዱሁም 

በወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በአግባቡ ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ ቅጣቱ መጣሌ ሲገባ 

ያሊግባብ በሁሇት ዒመት ፀኑ እስራትና 150,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዴቀጣ መወሰኑ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ውሳኔው ተሻሽል የጥፊተኝነት ዯረጃዬን 

ባገናዘበና የገንዘብ መቀጮውንም በተመሇከተ የመክፇሌ አቅሜን ባገናዘበ  መሌኩ  ይወሰንሌኝ 

የሚሌ ነው፡፡ 

አቤቱታውም ተመርምሮ ሇሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ መባለ ተጠሪም ቀርቦ 

የበኩለን መሌስ የሰጠበት ሲሆን አመሌካችም የመሌስ መሌሱን ሰጥቶበታሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የሰበር አቤቱታ በቀረበበት 

የጥፊተኝነትና  የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት መሆን አሇመሆኑን 

በጭብጥነት ይዘን ጉዲዩን በሚከተሇው  መሌኩ መርምረናሌ:: 

እንዯመረመርነውም የጥፊተኝነት ውሳኔን በተመሇከተ አመሌካቹ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ 

መፇፀሙን በዝርዝርና ሙለ በሙለ በማመን የእምነት ክዯት ቃለን መስጠቱና ፌ/ቤቱም 

ይህንኑ የአመሌካችን የእምነት ቃሌ መነሻ በማዴረግ የጥፊተኝነት ውሣኔ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ.134 

/1/ ዴንጋጌ አንፃር መሰጠቱን መገንዘብ  ተችሎሌ ሆኖም ግን አንዴ ሰው በተሰጠበት የጥፊተኝነት  

የቅጣት ውሳኔ ሊይ ዯረጃውን ጠብቆ ስሌጣን ሊሇው  ፌ/ቤት ይግባኝ ሇማሇት የሚችሌ ቢሆንም 

የጥፊተኝነት ውሳኔው የተሰጠው በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ134/1/ ስር  እንዯተመሇከተው የተከሳሹን 

የእምነት ቃሌ መነሻ በማዴረግ ከሆነ በቅጣቱ ሊይ ካሌሆነ በጥፊተኝነቱ ሊይ ይግባኝ ሇማቅረብ 

እንዯማይቻሌ በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ 185/1/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም በአንዴ በኩሌ አመሌካች 

ወንጀለን በህጉ አግባብ ሙለ በሙለ መፇፀሙን አምኖ የእምነት ክህዯት ቃለን ሰጥቶና 

የጥፊተኝነት ውሳኔም ይህንኑ መነሻ በማዴርግ ተሰጥቶ እያሇ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በበታች ፌ/ቤት 

ከሰጠው እምነት ቃሌ በተቃራኒ ያቀረበው የሰበር  አቤቱታ እርስ በራሱ የሚጋጭ በመሆኑ 

ተቀባይት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

የቅጣት ውሳኔን በተመሇከተ  አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት የህጉ ዴንጋጌ ከብር 150,000-

300,000 የገንዘብ መቀጮና እንዱሁም ከ7-15 ዒመት ፅኑ እስራት እንዯሚያስቀጣ የዯነገገ ሲሆን 
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ከዚህ አኳያ የእስራት ቅጣቱን በተመሇከተ የበታች ፌ/ቤቶች የወንጀለን ክብዯት የአመሌካቹን 

የግሌ ሁኔታና ላልች የቅጣት ማቅሇያዎች ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በዴንጋጌው ስር 

ከተመሇከተው መነሻ የእስራት ቅጣት (7 ዒመት ፅኑ እስራት) በመውረዴ አመሌካቹ በሁሇት 

ዒመት ፅኑ እስራት እንዱቀጣ የተወሰነበት ሲሆን ይህ ዯግሞ ሉነቀፌ የሚችሌበት የህግ አግባብ 

ባሇመኖሩ በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታም አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የገንዘብ መቀጮውን በተመሇከተ  በወ/ህ/ቁ 90/2/ ስር እንዯተመሇከተው ፌ/ቤቶች 

ይህንን የገንዘብ መቀጮ ሲወስኑ የወንጀለ ክብዯት የአጥፉውን  አዯገኛነት መጠን የሀብቱን 

ሁኔታ የገቢ ምንጩን ዕዴሜውንና የጤንነቱን  ሁኔታ ከቤተሰብ አስተዲዲሪነት አኳያ ያሇንበትን 

ሸክም  የሙያ ስራውንና ከስራው የሚያገኘውን ገቢ መጠን ከግምትና ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ 

ሁኔታ መቀጮው ሉጣሌ እንዯሚገባ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ይሁን  እንጂ በተያዘው ጉዲይ 

በአመሌካች ሊይ የተጣሇው የብር 150,000 የገንዘብ  መቀጮ  እነዚህ ከፌ ሲሌ የተጠቀሱትን 

የህጉን መስፇርቶች ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ አግባብ መሆን አሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 

አያሳይም የመቀጮ ቅጣቱ እነዚህ መስፇርቶችን ባሊገናዘበ ሁኔታ የሚጣሌ ሆኖ ከተገኘም 

የወንጀሌ ህጉ  ካሰበው ዒሊማ ውጭም በመውጣት አጥፉውንና ላልቹን ከማስተማር እና 

ከማስጠንቀቅ አሌፍ አሊስፇሊጊ ጫናና ችግር በተከሳሹና  በቤተሰቡ ሊይ እንዲይፇጥር ጭምር 

ጥንቃቄ ሉዯረግ ይገባሌ በተሇይም አመሌካቹ አርሶ አዯርና የቤተሰብ አስተዲዲሪ  ከመሆኑ አኳያ 

የሀብቱ ሁኔታ የገቢ ምንጩ  አዯገኛነቱና የወንጀለ ክብዯትም በተገቢ ሁኔታ ተመዝኖ መታየት 

ከነበረበት ባጠቃሊይ በህጉ እስካሌተከሇከሇ ዴረስ በህጉ ከተመሇከተው መነሻ መቀጮውም 

በመውረዴ (አጠቃሊይ የገንዘብ መቀጮው መነሻ እንዯተጠበቀ ሆኖ) መቀጮው በወንጀሌ ህጉ 

አግባብና በተሇይም በወ/ህ/ቁ88/2/ ፤ 90/2/ እና በፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በወጣው የወንጀሌ ቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁ 1/2002 አኳያ መጣሌ ሲገባ በዯፇናው አመሌካቹ በብር 150,000 እንዱቀጣ 

መወሰኑና ይኼውም  በዞኑ ከፌ/ፌ/ቤት እና ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መታረም ሲገባ መፅናቱ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፤ 

ው ሳ ኔ 

1. በአሊማጣ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት መ.ቁ 03421 በ15/2/2005 ዒ.ም ተወስኖ በከፌተኛ 

ፌ/ቤቱና ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የፀናው የጥፊተኝነትና የእስራት ቅጣቱ ውሳኔ ክፌሌ 

በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ.195/2/ /ሇ/ /2/ መሠረት ፀንቷሌ፤ 

2. ሆኖም ግን አመሌካች በብር 150,000 (መቶ ሃምሳ ሺህ) ገንዘብ መቀጮ ይቀጣ በማሇት 

የተሰጠው የቅጣቱ ውሳኔ  ክፌሌ ብቻ በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ 195/2/ /ሇ/ /2/ መሰረት 

ተሸሯሌ፤ 
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3. የአሊማጣ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት የራሱን መዝገብ በማንቀሳቀስና ግራ ቀኙን አስቀርቦ 

ካከራከረ በኋሊ ከዚህ በሊይ በፌርደ ሏተታ ክፌሌ በተገሇፀው አኳኋን የገንዘብ 

መቀጮውን ከወንጀሌ ህጉ ቁ 90/2/፤ 88 /2/ እና ከጉዲዩ ጋር አግባብነት ካሊቸው  

ላልች  ዴንጋጌዎችና እንዱሁም በፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በወጣው የወንጀሌ ቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁ 1/2002 አኳያ የገንዘብ ቅጣቱን በማገናዘብ ከመረመረ በኃሊ 

ተገቢውን አስሌቶ እንዱወስን ዘንዴ ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፤ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ግ    
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የሰ/መ/ቁ. 116405  

መጋቢት 2 ቀን 2008 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        ሙስጠፊ አህመዴ 

   ተፇሪ ገብሩ 

     ሸምሱ ሲርጋጋ 

    አብርሃ መሰሇ  

አመሌካች፡-  የኦሮሚያ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ዒቃቤ ህግ - ጉዲኔ ፇቃደ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ቴዎዴሮስ አብርሃ ቀሇቲ - ጠበቃ አማሊዩ ፀጋዬ ቀረቡ 

    መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ የወንጀሌ ክስ ማሻሻሌን የሚመሇከት ነው፡፡ በስር 1ኛ ተከሳሽ 

ዯርበው ሻንቆ እና 2ኛ ተከሳሽ በሆነው የአሁን ተጠሪ ሊይ አመሌካች የመሰረተውን ክስ ሇማሻሻሌ 

ያቀረበው አቤቱታ ጉዲዩን ሲመሇከት በነበረው የፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ/ 11311 በ23/4/2007 በዋሇው ችልት በትእዛዝ ውዴቅ የተዯረገ ሲሆን ትእዛዝ ሊይ 

አመሌካች ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁ/192830 በ3/6/2007 

በዋሇው  ችልት የስር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ትእዛዝ በመሻር ክሱ እንዱሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁን 

ተጠሪ ክስ እንዱሻሻሌ መፇቀደን በመቃወም የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር ችልት አቅርበው 

ችልቱ በመ/ቁ/ 203090 በ1/10/2007 የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የክስ ማሻሻሌ ጥያቄ 

የቀረበው መዝገቡ ሇምርመራ ከተቀጠረ በኋሊ በመሆኑ፣ በዚህ ሁኔታ ክሱ ይሻሻሌ ቢባሌ ክርክሩ 

እንዯ አዱስ የሚጀምር በመሆኑ፣ይህ ዯግሞ በኢፋዳሪ ህግ መንግስት አንቀጽ 20/1/ 

የተጠበቀውን አፊጣኝ ውሳኔ የማግኘት መብት የሚፃረር በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ያሳሇፇው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት ሽሮ የስር ፌርዴ ቤት 

ያሳሇፇውን ትእዛዝ አጽንቷሌ፡፡  
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የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ያቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ 

ተመርምሮ አመሌካች ምክንያቶችን በመዘርዘር በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በስር ፌርዴ 

ቤት ያቀረበው የክስ ሊሻሽሌ ጥያቄ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ማግኘቱ የኢፋዳሪ 

ህገ መንግስት አንቀጽ 20 /1/ የሚጥስ ነው ተብል ውዴቅ የመዯረጉን አግባብ ሇመመርመር 

ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ 

ተሇዋውጠዋሌ፡፡  

ከሊይ ባጭሩ የገሇጽነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን ቅሬታ ያስነሳውን ውሳኔ እና የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር ችልት ከተያዘው ጭብጥ እና ከህጉ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው አመሌካች መስርቶት በነበረው ክስ የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ዴርጅት የኦፕሬሽን 

ዘርፌ ምክትሌ ኃሊፉ የነበረው 1ኛ ተከሳሽ ከመንግስት የግዥ ወይም የጨረታ አወጣጥ ዯንብና 

ከዴርጅቱ መመሪያ ውጭ ስሌጣኑን ያሊግባብ በመገሌገሌ ንብረትነቱ የመንግስት የሆነ የሰላዲ 

ቁጥር ኢት 4-07074 ገሌባጭ መኪና ያሇምንም ጨረታና የበሊይ ኃሊፉ ውሳኔ ሇአሁን ተጠሪ 

በጥገና ሰበብ በ21/07/2007 ዒ/ም እንዱሰጥ በማዴረግ መንግስት ከሁሇት ሚሉዮን ብር በሊይ 

እንዱያጣ በማዴረጋቸው ክስ ቀርቦባቸው የዒቃቤ ህግ ማስረጃዎች ተሰምተው እንዱከሊከለ 

ተፇቅድሊቸው መከሊከያ ተሰምቶ መዝገቡ ሇምርመራ ተቀጥሮ ነበር፡፡  

ይህ በእንዱህ እያሇ አመሌካች ሇክሱ ምክንያት የሆነው መኪና ሇላሊ 3ኛ ወገን የተሸጠ መሆኑን፤ 

የገዛው ሰውም የህዝብ ማመሊሇሻ አውቶብስ የሰላዲ ቁጥር በዚህ መኪና ሊይ በመሇጠፌ ከአዱስ 

አበባ መንገዴ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን ሰራተኞች ጋር በመመሳጠር በህገ ወጥ መንገዴ የሻንሲ፤ 

የሞተር ቁጥርና ላልች መረጃዎችን ከሊዩ በመፊቅ የህዝብ ማመሊሇሻ አውቶብስ በማስመሰሌ 

ከትራንስፖርት ባሇስሌጣን እውቅና ላልች መረጃዎችን ከሊዩ በመፊቅ የህዝብ ማመሊሇሻ 

አውቶብስ በማስመሰሌ ከትራንስፖርት ባሇስሌጣን እውቅና ዯንብና መመሪያ ውጭ በሊዩ ሊይ 

እንዱመታ በማዴረግ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር /ሉብሬ/ በመውሰዴ በሽያጭ ሇላሊ ግሇሰብ 

አስተሊሌፍ መኪናው በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ በመስራት ሊይ እንዲሇ ከ6 ዒመታት ፌሇጋ በኋሊ 

ያሊግባብ በተጠሪ ተወስድ የተሰወረ መኪና እና በወንጀለ ውስጥ ተካፊይ የሆኑ ሰዎች የተያዙና 

የስር ተከሳሾች የሙስና ወንጀሌ ዴርጊት አፇፃጸምና የተገኘው ጥቅም በአግባቡ በግሌጽ 

በመታወቁ፤ እንዱሁም በወንጀለ ተካፊይ የሆኑ ሰዎች ሊይ እንዯተሳትፎቸው በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 

118 እና 119/1/ መሰረት ክስ አሻሽሇን ብናቀርብ ፌርዴ ቤቱ ትክክሇኛ እና ፌትሃዊ ውሳኔ 

ሇመስጠት ይረዲዋሌ በማሇት ክሱን አሻሽሇው ሇማቅረብ እንዱፇቀዴ ጠይቀዋሌ፡፡  

የተጠሪ ጠበቃ በበኩሊቸው ጉዲዩ 1 አመት ከ6 ወር የቆየ መሆኑን፤ መዝገቡም ክርክሩ ተጠናቆ 

ሇምርመራ መቀጠሩን ፤ ምንአሌባት ዒቃቤ ህግ ላልች ሰዎች ሊይ ክስ መመስረት ከፇሇገ 
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የሚገዴበው ነገር አሇመኖሩንና የተጠቀሰው ምክንያት ክሱን አሻሽል ሇማቅረብ የህግ ዴጋፌ ያሇው 

አሇመሆኑን በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩን በየዯረጃው የተመሇከቱት የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ከፌ ሲሌ የተመሇከቱትን ውሳኔዎች 

ሰጥተዋሌ፡፡ በተሇይ የክሌለ ሰበር ችልት ትክክሇኛ እና ፌትሃዊ ውሳኔ ሇመስጠት ሲባሌ ክሱ 

ሉሻሻሌ ይችሊሌ በማሇት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ቢቀበሇውም 

የክሱ መሻሻሌ አስቀዴሞ በእስር ሆነው ጉዲዩን ሲከታተለ የነበሩ ተከሳሾች አፊጣኝ ውሳኔ 

የማግኘት ህገ መንግስታዊ መብት የሚያጣብብ በመሆኑ የክስ ሊሻሽሌ ጥያቄው ተቀባይነት 

እንዯላሇው ወስኗሌ፡፡  

በመሰረቱ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በማንኛውም ጊዜ ክሱ እንዱሻሻሌ ፌርዴ ቤቱ ሉፇቅዴ የሚችሌ 

ሲሆን በዚህ መሌኩ ክሱ እንዱሻሻሌ ፇቃዴ ሲሰጥ ወይም የክሱ መሻሻሌ ሲከሇከሌ ፌርዴ ቤቱ 

ተቀባይነት ያሇው ህጋዊ ምክንያት እንዱሰጥ ይጠበቃሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ የክሌለ ሰበር ችልት 

ክሱ እንዱሻሻሌ በመፇቀደ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው ጉዲዩ 

ሇምርመራ ያዯረ በመሆኑ እና ክሱ ተሻሽል እንዯ አዱስ ቢጀመር አፊጣኝ ውሳኔ የማግኘት 

መብትን ይጋፊሌ በማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ከሊይ እንዯተገሇጸው የክሱ መሻሻሌ ፌርዴ ቤቱ 

ትክክሇኛ እና ፌትሃዊ ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሇው መሆኑ ተቀባይነት ያገኘ በመሆኑ፤ ጉዲዩን 

የሚመሇከተው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በማንኛውም ጊዜ ክሱ እንዱሻሻሌ መፌቀዴ 

እንዯሚቻሌ በህጉ የተመሇከተ በመሆኑ፤ እንዱሁም የተፊጠነ ፌትህ የማግኘት መብት 

የሚረጋገጠው በህግ የተዘረጋን ስነ ስርዒት ተከትል ጉዲዩን ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ በመምራት 

እንጂ በህግ የተዘረጋን ስነ-ስርዒት ወዯጎን በማሇት ባሇመሆኑ የክሌለ ሰበር ችልት የክሱ መሻሻሌ 

ሇትክክሇኛ ውሳኔ አሰጣጥ ተገቢ መሆኑን ተቀብል ነገር ግን ክርክሩ የዯረሰበትን ዯረጃ ብቻ ግምት 

ውስጥ በማስገባትና አፊጣኝ ፌትህ የማግኘት መብትን ህጋዊ አፇፃጸም ባሌተከተሇ መሌኩ ክሱ 

እንዱሻሻሌ ሉፇቀዴ አይገባም በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ እና ያሳሇፇው ውሳኔ ተገቢ ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡ የተፊጠነ ፌትህ የሚገኘው ጉዲዩ የወንጀሌ ክርክር በሚመራበት የወንጀሇኛ መቅጫ 

ህግ ስነ ስርዒት ዴንጋጌዎች አግባብ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ በመምራት በመሆኑ 

በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 118 እና 119 እንዱሁም ተያያዥ ዴንጋጌዎች መሰረት ተቀባይነት ባሇው 

ምክንያት ክስ እንዱሻሻሌ መፇቀደ የተፊጠነ ፌትህ የማግኘት መብትን የሚያጣብብ ነው የሚባሌ 

አይሆንም ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ችልት ክሱ እንዱሻሻሌ ሉፇቀዴ አይገባም በማሇት 

የይግባኝ ሰሚውን ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሻሩ የህግ ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ተከታዩም ተወስኗሌ፡፡ 
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ው  ሳ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ፌንፌኔ ዙሪያ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 11311 በ23/4/2007 

በዋሇው ችልት ያሳሇፇው ትእዛዝ እንዱሁም የኦሮሚያ ክሌሌ ሰበር ችልት በመ/ቁ/ 

203090 በ1/10/2007 የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመባቸው ስሇሆኑ 

በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ/ 195/2/ መሰረት ተሸረዋሌ፡፡ 

2. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 192830 በ3/6/2007 

ያሳሇፇው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡  

3. በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 11311 እየተካሄዯ የነበረው ክርክር ታግድ እንዱቆይ 

በዚህ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 15/2008 ዒ/ም የተሰጠው ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡  

4. አመሌካች የተሻሻሇውን ክስ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዱያቀርብ፤ የስር ፌርዴ ቤትም 

የተሸሻሇውን ክስ ተቀብል አከራክሮ እንዱወሰን ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

መ/ተ  
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የሰ/መ/ቁ.113143 

                                                መጋቢት 30 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                       ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

                              ሙስጠፊ አህመዴ 

                              ተፇሪ ገብሩ 

                              ሸምሱ ሲርጋጋ 

                              አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- የሏረሪ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ፌትሔ ቢሮ ዏቃቤ ሔግ  - የቀረበ የሇም  

ተጠሪዎች፡- 

1. አቶ ሔሉና ኃይላ 

2. አቶ ፊሲካ አዕምሮ      የቀረበ የሇም  

3. አቶ መሊኩ ዯምሴ 

                  መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                             ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው የሏረሪ ክሌሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 555 (ሏ) ስር በመዝገብ ቁጥር 40031 

እንዯቅዯም ተከተለ በ24/11/2006 ዒ.ም. እና በ29/11/2006 ዒ.ም. የሰጠባቸውን የጥፊተኛነት 

እና የእስራት ቅጣት ውሳኔ በከፉሌ ሽሮ እና በከፉሌ ዯግሞ አሻሽል 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችን 

በነጻ በማሰናበት እና 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ዯግሞ ዴንጋጌውን ወዯ 557 (1) (ሏ) ሇውጦ በብር 

2,000 እንዱቀጡ በማሇት የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 12394 በ13/05/2007 

ዒ.ም የሰጠው እና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 03061 

በ24/08/2007 ዒ.ም በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 
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አመሌካች በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪዎቹ ሊይ ያቀረበው ክስ ይዘት ባጭሩ፡-

ተከሳሾቹ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1) (ሀ) እና 555 ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ 

በሰው አካሌ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ አስበው በ19/03/2006 ዒ.ም. ከቀኑ 11፡00 ሰዒት ሊይ በሏረር 

ከተማ ቀበላ 10 ክሌሌ ሌዩ ስሙ ሥሊሴ ሏይቴክ ትምህርት ቤት አካባቢ ገ/መስቀሌ ገ/ሥሊሴ 

የተባሇውን የግሌ ተበዲይ ተባብረው ፉቱን እና አፌንጫውን በቦክስ በመምታት፣መሊ ሰውነቱን 

በመዯብዯብ፣በአፌንጫው ሊይ የአጥንት ስብራት ጉዲት፣በግራና በቀኝ ፉቱ ሊይ የእብጠት፣በቀኝ 

አይኑ እና በቀኝ ጆሮው መካከሌ እብጠትና የመሊሊጥ ጉዲት እንዱዯርስ በማዴረጋቸው በሰው 

አካሌ ሊይ ከባዴ ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ አዴርገዋሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪዎቹ ያቀረቡት 

መቃወሚያ ውዴቅ ተዯርጎ የእምነት ክዯት ቃሌ ሲጠየቁ ወንጀለን አሊዯረግንም በማሇታቸው 

አመሌካች እንዯክሱ ያስረደሌኛሌ በማሇት ከቆጠራቸው ሰባት ምስክሮች መካከሌ የግሌ ተበዲይን 

ጨምሮ ስዴስቱን አቅርቦ ያሰማ መሆኑን እና አንደ ምስክር በአዴራሻቸው አሌተገኙም በመባለ 

በምርመራ ጊዜ ሇፖሉስ የሰጡት ምስክርነት ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዝ የተዯረገ መሆኑን 

የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ፌርዴ ቤቱ የምስክሮቹን ቃሌ እና አመሌካቹ በሰነዴ ማስረጃነት 

ያቀረበውን የሀኪም ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ በተጠሪዎቹ ሊይ አመሌካች በክሱ መሰረት 

ያስረዲባቸው መሆኑን ገሌጾ መከሊከያቸውን ማሰማት እንዱጀምሩ በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ 

ስርዒት ቁጥር 142 መሰረት ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎቹ ከቆጠሯቸው 11 የመከሊከያ ምስክሮች 

መካከሌ እራሳቸውን ጨምሮ በዴምሩ ሰባት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡  

ከዚህ በኃሊ ፌርዴ ቤቱ በሁሇቱ ወገኖች የቀረበውን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ 

ተጠሪዎቹ ባሰሟቸው የመከሊከያ ምስክሮች በዏቃቤ ሔግ ማስረጃ የተመሰረተባቸውን ፌሬ ነገር 

ሇማስተባበሌ አሌቻለም በማሇት በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በክሱ በተጠቀሰባቸው ዴንጋጌ ስር 

የጥፊተኝነት ውሳኔ በማስተሊሇፌ ግራ ቀኙ የቅጣት አስተያየታቸውን በቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

ቁጥር 2/2006 መሰረት እንዱያቀርቡ አዴርጓሌ፡፡ በመቀጠሌም በአመሌካቹ በኩሌ የቀረበ የማክበጃ 

ምክንያት አሇመኖሩን፣በተጠሪዎቹ በኩሌ የቀረቡት የማቅሇያ ምክንያቶች ተቀባይነት የላሊቸው 

መሆኑን፣ወንጀለ ዯረጃ የወጣሇትና የሚመዯበውም በዯረጃ አንዴ መሆኑን እና በዴንጋጌው ስር 

በዯረጃ አንዴ ሇተመዯበ ወንጀሌ በመመሪያው የተመሇከተው ፌቅዴ ስሌጣን በአባሪ አንዴ በእርከን 

16 የተመሇከተው መሆኑን ገሌጾ በመመሪያው በእርከን 16 በተመሇከተው ፌቅዴ ስሌጣን 

መሰረት 1ኛ ተጠሪ በሶስት ዒመት ከአራት ወር ጽኑ እስራት፣2ኛ ተጠሪ በሶስት ዒመት ከሁሇት 

ወር ጽኑ እስራት፣ሶስተኛ ተጠሪ በሶስት ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ በመወሰን እና ተጠሪዎቹ 

ያቀረቡትን የቅጣት ገዯብ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ይግባኙን የተመሇከተው የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በከፉሌ ሇመሻር 

እና በከፉሌ ዯግሞ ሇማሻሻሌ የሰጠው ምክንያት የግራ ቀኙ ማስረጃ በማገናዘብ ሲመረመር በግሌ 
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ተበዲይ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት መንስኤ የሆነው እራሱ የግሌ ተበዲይ መሆኑን እና ጉዲቱም 

የዯረሰበት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ተያይዘው በኮብሌስቶን ዴንጋይ ሊይ በመውዯቃቸው መሆኑን 

የሚያስገነዝብ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔውን የሰጠው የግራ ቀኙን ማስረጃ በአግባቡ 

መዝኖ ነው ሇማሇት አሌተቻሇም የሚሌ መሆኑን የውሳኔው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡  

አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረበው አቤቱታ ተመርመሮ የአመሌካች የዒይን ምስክሮች ቃሌ በሁሇቱ 

ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብነት ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ 

ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመከሇተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር 

መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት ተጠሪዎቹ ተጠይቀው ወንጀለን አሊዯረግንም በማሇታቸው አመሌካች አቅርቦ 

ካሰማቸው ስዴስት ምስክሮች መካከሌ፡- 

 የግሌ ተበዲይ የሆኑት 1ኛ ምስክር በክሱ በተጠቀሰው ቀንና ሰዒት በመንገዴ ሊይ በመሄዴ 

ሊይ እያሇ 2ኛ ተጠሪ የግሌ ተበዲይን ‛ይህም የአጽብሃ ወንዴም ነው“ ብል አንቆ ከያዘው 

በኃሊ ትፇሇጋሇህ በማሇት በቦክስ ከፉቱ ሊይ እንዯመታው፣ 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በአካባቢው 

ከነበረ መኪና ውስጥ ወርዯው ወዯ ግሌ ተበዲይ በማምራት 1ኛ ተጠሪ በእጁ ይዞት በነበረው 

ጠፌጣፊ ነገር አፌንጫው ሊይ ሲመታው 3ኛ ተጠሪ ዯግሞ በጠረባ መቶት ከመሬት ሊይ 

እንዯጣሇው እና በወዯቀበትም ሶስቱም ተጠሪዎች እየረገጡ እንዯዯበዯቡት፣በዯረሰበት ዴብዯባ 

ምክንያትም የመስማት ችግር እንዲጋጠመው እና በአፌንጫው ስብራት እና ቁስሌ ምክንያት 

ማሽተት እንዯሚቸግረው በመግሇጽ  ምስክርነት መስጠቱን፤ 

 3ኛ እና 4ኛ ምስክሮች በአካባቢው ከሚገኝ ግቢ ውስጥ የአናጺነት ስራ በመስራት ሊይ እያለ 

‛ገዯሇው“ የሚሌ ጩኸት ሰምተው ሲወጡ ተጠሪዎቹ የግሌ ተበዲይን አሸባሪ ነው አያለ 

ሲናገሩ እንዯሰሙ፣ተበዲይ ዯምቶ እንዯነበረ እና ተጠሪዎቹ ቀበቶውን አውሌቀው ሲፇትሹት 

እንዯነበረ እና ጠቡን ግን ከጅምሩ እንዲሊዩ በመግሇጽ ምስክርነት መስጠታቸውን፤ 

 5ኛ ምስክር በቦታው በዯረሰበት ሰዒት ተበዲይ አፌንጫው ሊይ ዯምቶ ማየቱን፣የግሌ ተበዲይ 

ሽጉጥ ጥሎሌ በማሇት 1ኛ ተጠሪ ቆርቆሮ ስር ሲፇሌግ እንዯነበረ እና 3ኛ ተጠሪን ከቦታው 

እንዲሊየው በመግሇጽ ምስክርነት መስጠቱን፤ 

 6ኛ ምስክር በቦታው በዯረሰበት ሰዒት ተበዲይን 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች እጁን ግራና ቀን 

ይዘው ማየቱን፣የተበዲይ ፉት ዯም በዯም ሆኖ እንዯነበረ፣ምስክሩ ሲጠይቃቸው አሸባሪ ነው 

በማሇት እንዯመሇሱሇት፣ሽጉጥ ይዟሌ በማሇት ሲፇትሹት እንዯነበረ፣ምስክሩ የአካባቢው 
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ሰዎች ውሃ እንዱያመጡ አዴርጎ ፉቱን ሲያጥቡሇት 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ ያዙኝ ሌቀቁኝ ይሌ 

እንዯነበረ በመግሇጽ ምስክርነት መስጠቱን፤ 

 የግሌ ተበዲይ ወንዴም መሆኑን የገሇጸው 7ኛ ምስክር ከ1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጋር የቆየ 

ቂም እንዯነበረው፣በዚሁ ዕሇት ከምሽቱ 12፡30 ሊይ ሁሇት የፖሉስ አባሊትን ይዘው 

በመምጣት ምስክሩን ወዯ ፖሉስ ጣቢያ እንዯወሰደት፣እዚያ እያሇ የግሌ ተበዲይ አፈና 

አፌንጫው ዯምቶ እንዲየውና ተጠሪዎቹ የዯበዯቡት መሆኑን እንዯነገረው በመግሇጽ 

ምስክርነት መስጠቱን፤በመግሇጽ የመሰከሩ መሆኑን እና የሀኪም ማስረጃውም በግሌ ተበዲይ 

የግራ እና የቀኝ ፉት ሊይ እብጠትና የሰንበር ምሌክት መታየቱን፣በአፌንጫው ሊይ 

እብጠት፣በቀኝ አይኑና በቀኝ ጆሮው መካከሌ እብጠትና የመሊሊጥ ምሌክት መታየቱን እና 

በተዯረገሇት የራጅ ምርመራም የአፌንጫ አጥንት ስብራት መታየቱን የሚያረጋግጥ መሆኑን 

የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ ሶስቱን ተጠሪዎች ጨምሮ በተጠሪዎቹ በኩሌ የተሰሙት 

ሰባት የመከሊከያ ምስክሮች አመሰካከር ተጠቃል ሲታይ በዕሇቱ የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ 

ማንነቱ ከማይታወቅ ሰው ጋር በመሆን በ2ኛ ተጠሪ ሊይ ጸብ ማንሳታቸውን፣በዚህ ጸብም 

የግሌ ተበዲይና 2ኛ ተጠሪ ተያይዘው ከኮብሌስቶን ዴንጋይ ሊይ መውዯቃቸውን፣በግሌ ተበዲይ 

ሊይ ጉዲቱ የዯረሰውም በኮብሌስቶን ዴንጋይ ሊይ በመውዯቁ መሆኑን፣1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች 

በቦታው የነበሩ ቢሆንም በግሌ ተበዲይ ሊይ የፇጸሙት ነገር አሇመኖሩን የሚያመሇክት 

ነው፡፡ተጠሪዎቹ በጠበቃቸው አማካይነት በሰጡት የሰበር መሌስ ሊይ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ የግራ ቀኙን ማስረጃ የመመዘን ጉዲይን የሚመሇከት እንጂ የመሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ጥያቄን የሚያስነሳ ባሇመሆኑ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

25/1988 አንቀት 10 ዴንጋጌ አንጻር ሰበር ችልቱ ጉዲዩን የመመርመር ስሌጣን የሇውም 

በማሇት መከራከራቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ እንዯተባሇው የዚህ ሰበር ችልት ስሌጣን መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበትን የመጨረሻ ውሳኔ መርምሮ በማረም የተገዯበ በመሆኑ በሔግ 

ስሌጣን የተሰጣቸው የመጀመሪያ ዯረጃ እና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ፌሬ ነገርን በማጣራት 

እና ማስረጃን በመመዘን ረገዴ የዯረሱበትን ዴምዲሜ አግባብነት የመመርመር እና የማቃናት 

ስሌጣን የሇውም፡፡ይህ ማሇት ግን የማስረጃ ምዘናው በሔግ ተቀባይነት ያሊቸውን መሰረታዊ 

የማስረጃ ምዘና መርሆዎች በጣሰ መሌኩ በተከናወነ ጊዜ ጭምር ጉዲዩ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ጥያቄን አያስነሳም ወዯሚሌ ዴምዲሜ ሇማምራት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም 

አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ እና በውሳኔው ሊይ የቀረበው የሰበር አቤቱታ የማስረጃ ምዘና 

ጉዲይን የሚመሇከት እንጂ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ጥያቄን የሚያስነሳ ስሊሌሆነ ሰበር 

ችልቱ አቤቱታውን የማስተናገዴ ስሌጣን የሇውም በማሇት ተጠሪዎቹ ያቀረቡት ክርክር 

ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ 
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 በመሰረቱ የወንጀሌ ጉዲዮችን በመጀመሪያ ዯረጃ የሚመሇከት ፌርዴ ቤት ፌርዴ በሚሰጥበት 

ጊዜ የማስረጃውን አጭር መግሇጫ፣ማስረጃውን የተቀበሇበትን እና ያሌተቀበሇበትን 

ምክንያቶች በፌርደ ሊይ ማስፇር እንዯሚገባው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ በቁጥር 

149 (1) ስር ተመሌክቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ 

ቤትን ውሳኔ የማጽናት፣የማሻሻሌ ወይም የመሻር ስሌጣን እንዲሇው በዚሁ ሔግ ቁጥር 195 

ስር የተዯነገገ ቢሆንም በተሇይ ውሳኔውን የሚሽረው ከሆነ እና የሚሽረውም በማስረጃ ምዘና 

ምክንያት ከሆነ በጉዲዩ ከቀረበው እያንዲንደ ማስረጃ አንፃር በስር ፌርዴ ቤት የተከናወነው 

የማስረጃ ምዘና ተቀባይነት የሇውም የሚሌበትን ምክንያት እና በስር ፌርዴ ቤት የቀረበውን 

እያንዲንደን ማስረጃ የተቀበሇበትን  እና ያሌተቀበሇበትን ምክንያቶች በፌርደ ሊይ ማስፇር 

የሚጠበቅበት በመሆኑ የማስረጃ ምዘናን አስመሌክቶ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 149 (1) ስር የተመሇከተው መስፇርት ተፇጻሚነት የሚኖረው ሇይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤት ጭምር መሆኑን ከሁሇቱ ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ 

አያዲግትም፡፡በተያዘው ጉዲይ ተጠሪዎቹ ጸብ በማንሳት የዯበዯቡት እና ጉዲት ያዯረሱበት 

መሆኑን የግሌ ተበዲይ የሆነው ግሇሰብ ቀርቦ ምስክርነቱን ሰጥቷሌ፡፡የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ 

እንዯነበረ በተጠሪዎቹ መከሊከያ የተነገረ ቢሆንም ይህ የተባሇው ሽጉጥ አሌተያዘም፡፡ዴርጊቱ 

የተፇጸመው ቀን ሊይ በመሆኑ የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ ነበር የሚለ ከሆነ ተጠሪዎቹ የግሌ 

ተበዲይን ከዯበዯቡት በኃሊ ወዯ ፖሉስ ጽ/ቤት እንዯወሰደት ሁለ የግሌ ተበዲይ ይዞት ነበር 

የተባሇውን ሽጉጥ ወይም የግሌ ተበዲይ ሽጉጡን አቀብልታሌ የተባሇውን እና ማንነቱ 

አሌታወቀም የተባሇውን ግሇሰብ ጭምር ይዘው ሇፖሉስ ማዴረስ ያሌቻለበት ምክንያት 

ስሇመኖሩ በመከሊከያ ምስክሮች የተገሇጸ ነገር የሇም፡፡ይህም የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ 

እንዯነበረ እና ጠብ ቀስቃሽም እንዯነበረ በማስመሰሌ ተጠሪዎቹ እንዯዋነኛ የመከሊከያ ጭብጥ 

አዴርገው በመከሊከያ ምስክሮቻቸው ያስነገሩት ፌሬ ነገር የላሇ እና በማስረጃ ያሌተረጋገጠ 

መሆኑን በግሌጽ መገንዘብ የሚያስችሌ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪዎቹ 

የአመሌካችን ማስረጃ አስተባብሇዋሌ ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰውም ይህንን በማስረጃ 

ያሌተረጋገጠ ፌሬ ነገር እንዯዋነኛ የመከሊከያ ማስረጃ በመውሰዴ በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤት የተከተሇው የማሰረጃ ምዘና መርህ ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ 

ሆኖ አሌተገኘም፡፡በግሌ ተበዲይ ሰውነት ሊይ መዴረሱ በሔክምና ማስረጃ የተረጋገጠው የጉዲት 

ዒይነትም ቢሆን የሚያረጋግጠው እና የሚዯግፇው በአመሌካች ምስክሮች ከተመሰከረው ፌሬ 

ነገር ጋር እንጂ በተጠሪዎቹ የመከሊከያ ምስክሮች ከተነገረው ፌሬ ነገር ጋር እንዲሌሆነ ከግራ 

ቀኙ ምስክሮች ቃሌና ከህክምና ማስረጃው ይዘት በግሌጽ መገንዘብ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ 

ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በግሌ ተበዲይ ሊይ በህክምና ማስረጃው ሊይ የተመሇከተው ጉዲት 

ሉዯርስ የቻሇው ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ተያይዞ በወዯቀበት ጊዜ በኮብሌስቶን ዴንጋይ ጠርዝ 
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በመመታቱ ነው በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ በግሌ ተበዲይ ሊይ ስሇዯረሰው የጉዲት 

ዒይነት በህክምና ማስረጃው የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ 

ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 ሲጠቃሇሌ ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

የተሰጠውን ውሳኔ በከፉሌ በመሻር እና በከፉሌ ዯግሞ በማሻሻሌ የሰጠው እና በክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያገኘው ውሳኔ በሔግ ተቀባይነት ያሇውን የማስረጃ ምዘና 

መርህን የጣሰ በመሆኑ ምክንያት መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት እና ሉታረም 

የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ ተጠሪዎቹ በማቅሇያ ምክንያትነት እንዱያዙሊቸው 

የተሇያዩ ምክንቶችን በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርበው ውዴቅ የተዯረጉባቸው ቢሆንም 

የቀዯመ የወንጀሌ ሪከርዴ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ክርክር ባሇመኖሩ 

እና የቤተሰብ አስተዲዲሪዎች ሳሊሇመሆናቸውም በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ተቃራኒ ክርክር 

እና ማስረጃ ባሇመኖሩ የቀዯመ የዘወትር ጸባያቸው መሌካምነት እና የቤተሰብ 

አስተዲዲሪነታቸው በሁሇት የማቅሇያ ምክንያቶች ተይዘው የክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ሇቅጣቱ መነሻ አዴርጎ ከያዘው እርከን 16 በሁሇት እርከኖች ዝቅ ተዯርጎ በእርከን 14 

በተመሇከተው ፌቅዴ ስሌጣን መሰረት በቅጣቱ ረገዴ ተገቢው መሻሻሌ ሉዯረግበት የሚገባው 

መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1.  የሏረሪ ብ/ክ/መንግስት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 12394 በ13/05/2007 ዒ.ም. 

የሰጠው እና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 03061 

በ24/08/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ ስርዒት ቁጥር 

195 (2) (ሀ)  መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከሊይ በተራ ቁጥር አንዴ የተመሇከተው ውሳኔ በሔግ ተቀባይነት ያሇውን የማስረጃ ምዘና 

መርህ መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የሏረሪ ክሌሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 40031  የሰጠው ውሳኔ 

በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ ስርዒት ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2)  መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡ 

4. በተራ ቁጥር ሶስት ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 

555 (ሏ) ስር በ24/11/2006 ዒ.ም. የተሰጠው የጥፊተኝነት የውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

5. በተራ ቁጥር ሶስት ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በ29/11/2006 ዒ.ም. 

የተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ተሻሽል በዚህ ጉዲይ ከአሁን በፉት የታሰሩት የሚታሰብሊቸው ሆኖ 

1ኛ ተጠሪ አቶ ሔሉና ኃይላ በሁሇት ዒመት ከዘጠኝ ወር ጽኑ እስራት፣2ኛ ተጠሪ አቶ ፊሲካ 
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አዕምሮ በሁሇት ዒመት ከሰባት ወር ጽኑ እስራት፣3ኛ ተጠሪ አቶ መሊኩ ዯምሴ በሁሇት 

ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስነናሌ፡፡ 

6. የክሌለ ፖሉስ ኮሚሽን ከፋዳራሌ ፖሉስ ኮሚሽን ጋር በመሆን ተጠሪዎቹን ተከታትል 

በመያዝ ሇክሌለ ማረሚያ ቤት እንዱያስረክባቸው እና ማረሚያ ቤቱም ተጠሪዎቹ ተይዘው 

ሲቀርቡሇት ተረክቦ በቅጣት ውሳኔው መሰረት እንዱያስፇጽም ሇሶስቱም አካሊት ትዕዛዝ 

ይተሊሇፌ፡፡ 

7. በክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት 2ኛ ተጠሪ የተወሰነባቸውን መቀጮ ብር 2,000 

(ሁሇት ሺህ) ከፌሇው ከሆነ በሚያቀርቡት ዯረሰኝ መሰረት እንዱመሇስሊቸው ተጠሪው 

ሇሚጠይቁት አካሌ ይጻፌ፡፡ 

8. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ተ 
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የሰ/መ/ቁ. 119159 

                                           ሏምላ 20 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

                       ዲኞች፡ ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                             ሙስጠፊ አህመዴ 

                             ተፇሪ ገብሩ 

                             ሸምሱ ሲርጋጋ 

                             አብረሃ መሰሇ 

 

አመሌካች፡- አቶ ዯጀኔ መኮንን ሀብተማርያም - ጠበቃ በሬሳ በየነ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡-    የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - የቀረበ የሇም  

                 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 2ኛ ተከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች በፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተከሰሱት ከላልች ተከሳሾች ጋር በመሆን በ1ኛ ክስ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 

32 (1) (ሀ) እና 453 (1) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሀሰተኛ ምስክርነት የመስጠት ወንጀሌ 

አዴርገዋሌ፤በ2ኛ ክስ ዯግሞ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32 (1) (ሀ) እና 375 (ሀ) ስር የተዯነገገውን 

በመተሊሇፌ ሀሰተኛ ሰነዴ የመፌጠር ወንጀሌ አዴርገዋሌ ተብሇው ነው፡፡ 

የወንጀልቹ አፇጻጸምም በ1ኛ ክስ ሟች አቶ ተፇሪ በቀሇ ምንም ዒይነት ኑዛዜ ሳያዯርጉ አመሌካቹ 

በ16/04/1999 ዒ.ም. አዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቀርበው ሟች ሇስር 1ኛ 

ተከሳሽ ወ/ሮ ዕፀገነት ተፇራ ጥቅም በ27/11/1998 ዒ.ም. ኑዛዜ አዴርገዋሌ፣ኑዛዜው ሟች 

እየተናገሩ በላሊ ሰው የተጻፇ ነው፣ሇሟችም ሆነ ሇምስክሮች ተነቧሌ፣ኑዛዜ ሲያዯርጉ 

አንዯበታቸውም ሆነ ሔሉናቸው ትክክሌ ነበር በማሇት ሀሰተኛ ምስክርነት ሰጥተዋሌ የሚሌ 

ሲሆን በ2ኛ ክስ ዯግሞ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ሳይኖር ያሇ አስመስሇው ላልች ተከሳሾች ባዘጋጁት 

የኑዛዜ ሰነዴ ሊይ በምስክርነት በመፇረማቸው ሀሰተኛ ሰነዴ ፇጥረዋሌ የሚሌ መሆኑን የመዝገቡ 

ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 

አመሌካቹ ያቀረቡት መቃወሚያ በብይን ታሌፍ የእምነት ክዯት ቃሌ ሲጠየቁ ዴርጊቶቹን 

መፇጸማቸውን፣ይሁን እንጂ የፇጸሙት ሀሰተኛ ምስክርነት ሇመስጠት አስበው ሳይሆን የኑዛዜው 

ተጠቃሚ ናቸው ከተባለት የስር 1ኛ ተከሳሽ ባሇቤት ጋር በአንዴ መስሪያ ቤት ስሇሚሰሩ በእኒሁ 

የስራ ባሌዯረባቸው የተነገራቸውን ነገር እውነት እንዯሆነ አዴርገው በመቀበሌ ነው የሚሌ ቃሌ 

በማስመዝገባቸው ፌርዴ ቤቱ አመሌካቹ ክዯው እንዯተከራከሩ መዝገቦ የዏቃቤ ሔግን አንዴ 
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ምስክር ከሰማ እና የሰነዴ ማስረጃ ከተቀበሇ በኃሊ ተጠሪው በክሱ መሰረት ያስረዲባቸው መሆኑን 

ገሌጾ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 142 (1) መሰረት መከሊከያቸውን ማሰማት 

እንዱጀምሩ ብይን የሰጠ ቢሆንም የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ እንዯማይችለ በመግሇጻቸው በስር 

1ኛ ተከሳሽ በኩሌ የቀረበውን የሰው እና የሰነዴ የመከሊከያ ማስረጃ ከተቀበሇ በኃሊ በተከሳሾቹ ሊይ 

በሁሇቱም ክሶች በክሱ በተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ስር በመዝገብ ቁጥር 113071 በ17/08/2006 

ዒ.ም. የጥፊተኛነት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ቀጥልም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት መዝግቦ ቅጣቱን በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሰረት በማስሊት የጥፊተኛነት ውሳኔው በተመሰረተባቸው ዴንጋጌዎች 

ስር ከተመሇከተው የቀሊሌ እና የጽኑ እስራት ቅጣት አማራጭ መካከሌ ተገቢ ሆኖ የተገኘው 

የጽኑ እስራት ቅጣቱ መሆኑን፣የወንጀልቹ ዯረጃ በዝቅተኛ ዯረጃ የተመዯበ መሆኑን፣በ1ኛ ክስ 

ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው አንዴ ዒመት ከስዴስት ወር መሆኑን፣በ2ኛ ክስ 

ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው ሁሇት ዒመት መሆኑን፣ይህ የቅጣት መጠን 

በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184 (1) (ሇ) መሰረት ሲዯመር ሶስት ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት 

ሆኖ በእርከን 16 ስር የሚወዴቅ መሆኑን፣ወንጀለ ተዯራራቢ በመሆኑ በመመሪያው አንቀጽ 22 

(1) (ሀ) መሰረት በአንዴ ማክበጃ ወዯ እርከን 17 ከፌ የሚሌ መሆኑን፣ወንጀለ የተዯረገው 

በግብረአበርነት በመሆኑ ቅጣቱ በአንቀጽ 84 (1) (መ) መሰረት እንዱከብዴ ዏቃቤ ሔግ ያቀረበው 

ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን፣የአመሌካቹ የዘወትር ፀባይ መሌካምነት፣ የቤተሰብ 

አስተዲዲሪነት እና በመንግስት እና በማህበራዊ ተቋማት የሰጡት ረዥም አገሌግልት እንዯቅዯም 

ተከተሊቸው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 82 (1) (ሀ)፣82 (1) (ሠ) እና 86 ዴንጋጌዎች መሰረት 

በሶስት የማቅሇያ ምክንያትነት ሲያዙ እርከኑ ወዯ 14 ዝቅ የሚሌ መሆኑን ገሌጾ አመሌካቹ 

በሁሇት ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ሆኖ ነገር ግን የቤተሰብ ኃሊፉ እና የሌጆች 

አባት መሆናቸውን፣በርካታ አገሌግልት ፇጽመው በጡረታ ሊይ የሚገኙ እና ዕዴሜአቸውም ከ70 

ዒመት በሊይ መሆኑን በምክንያትነት በማስፇር የተወሰነባቸው የእስራት ቅጣት በአንቀጽ 192 

ዴንጋጌ መሰረት በሁሇት ዒመት የፇተና ጊዜ ከመፇጸም ታግድ እንዱቆይ በ15/09/2006 ዒ.ም 

የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት በስር 1ኛ ተከሳሽ እና በአመሌካች ሊይ ዏቃቤ ሔግ ባቀረበው ይግባኝ 

ሳቢያ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ከክብዯቱ እና ከአፇጻጸሙ 

አንጻር የወንጀለ ዯረጃ ሉመዯብ የሚገባው በመካከሇኛ ዯረጃ ሆኖ ሳሇ በስር ፌርዴ ቤት በዝቅተኛ 

ዯረጃ የተመዯበው አሊግባብ መሆኑን፣በ1ኛ ክስ ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው 

ሁሇት ዒመት ከሁሇት ወር መሆኑን፣በ2ኛ ክስ ሇተመሇከተው ወንጀሌ መነሻ ተዯርጎ የተያዘው 

አራት ዒመት መሆኑን፣ይህ የቅጣት መጠን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184 (1) (ሇ) መሰረት 

ሲዯመር ስዴስት ዒመት ከሁሇት ወር ጽኑ እስራት ሆኖ በእርከን 22 ስር የሚወዴቅ 
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መሆኑን፣ወንጀለ ተዯራራቢ ነው በሚሌ የስር ፌርዴ ቤት የመመሪያውን አንቀጽ 22 (1) (ሀ) 

ጠቅሶ ቅጣቱን ማክበደ ሔጋዊ መሰረት የላሇው መሆኑን፣የስር ፌርዴ ቤት አንዴ የማቅሇያ 

ምክንያት የሚያስቀንሰው አንዴ እርከን ብቻ እንዯሆነ አዴርጎ የወሰነ በመሆኑ ምክንያት 

አመሌካች ሇእያንዲንደ የማቅሇያ ምክንያት ሁሇት እርከን እንዱቀነስሊቸው በዏቃቤ ሔግ ይግባኝ 

ሊይ ያቀረቡት ጥያቄ ስነ ስርዒታዊ አሇመሆኑን፣በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ባገኙት ሶስት 

የማቅሇያ ምክንያቶች ቅጣቱ ከእርከን 22 ወዯ እርከን 19 ዝቅ የሚሌ መሆኑን እና የቅጣት 

ገዯብን አስመሌክቶ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 197 (1) ከተመሇከቱት ቅዴመ ሁኔታዎች መካከሌ 

ሇግሌ ተበዲይ ከፌሇዋሌ የተባሇ ካሳ ባሇመኖሩ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው የገዯብ ውሳኔ ሔጉን 

መሰረት ያዯረገ አሇመሆኑን ገሌጾ ውሳኔውን በማሻሻሌ አመሌካች በአራት ዒመት ከስዴስት ወር 

ጽኑ እስራት እንዱቀጡ እና ቅጣቱንም በማረሚያ ቤት ሆነው እንዱፇጽሙ በመዝገብ ቁጥር 

111560 በ01/02/2008 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት ይዘቱ ከሊይ የተመሇከተው የይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት 

ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በሁሇቱ ክሶች ጥፊተኛ የመባሊቸውን 

አግባብነት ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 61 (3) ዴንጋጌ አንጻር፣እንዱሁም ሇቅጣቱ አወሳሰን መሰረት 

ተዯርጎ መያዝ የሚገባው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ነው ወይስ ቁጥር  2/2006 

ነው? የሚለትን ነጥቦች ተጠሪው ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር 

እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ 

ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን  እኛም፡- 

1. አመሌካቹ በሁሇቱም የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ የተባለት በአግባቡ ነው ወይስ 

አይዯሇም? 

2. ቅጣቱ ሉሻሻሌ  ይገባሌ ወይስ አይገባም? 

የሚለትን ነጥቦች መሰረት በማዴረግ  ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካቹ ወንጀልቹን ማዴረጋቸውን ያሌካደ 

ከመሆኑም በሊይ ሟች አቶ ተፇሪ በቀሇ ከመሞታቸው በፉት በነበረባቸው ሔመም ምክንያት 

መናገርም ሆነ መጻፌ የማይችለ የነበረ መሆኑ፣ሟች ያዯረጉት ነው በተባሇው ኑዛዜ ሊይ 

ከስማቸው ትይዩ የተመሇከተው ፉርማም የእርሳቸው አሇመሆኑ በፍረንሲክ ምርመራ የተረጋገጠ 

መሆኑ፣የስር 1ኛ ተከሳሽ ይህንኑ ኑዛዜ  ሇፌርዴ ቤት አቅርበው በአመሌካች ምስክርነት ጭምር 

በሀሰት ተናዛዡ አባታቸው እንዯሆኑ በመግሇጽ የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ከወሰደ በኃሊ የሟች 

ንብረት የነበረውን ቤት የሸጡ መሆኑ፣የግሌ ተበዲይ ናቸው በተባለት የዏቃቤ ሔግ ምስክር 

አቤቱታ አቅራቢነት ኑዛዜውም ሆነ የኑዛዜ የወራሽነት ማስረጃው በፌርዴ ቤት እንዱሰረዝ 



356 
 

የተዯረገ መሆኑ በዏቃቤ ሔግ ማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን እና ይህንኑ ማሰረጃ ሇማስተባበሌ 

አመሌካቹ የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ ያሌቻለ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ።የወንጀሌ 

ሔጉ አንቀጽ 61 (3) ዴንጋጌ ተጠቅሶ የተያዘውን ጭብጥ በተመሇከተ ዴንጋጌው ሇአንዴ ጥፊት 

አንዴ ቅጣት መሆኑን የሚዯነግግ ሆኖ የንዐስ  ቁጥር (3) ዴንጋጌም አዴራጊው የተወሰነ ወንጀሌ 

ሇማዴረግ አሳብ አሇው ተብል በሚገመትበት ጊዜ በተሇይም የማይገባውን ብሌጽግና ሇማግኘት 

በንብረት ሊይ ወንጀሌ አዴርጎ እንዯሆነ ወይም የሏሰት ገንዘብ ሰርቶ እንዯሆነ ወይም ይህንኑ 

ገንዘብ እንዱዘዋወር አዴርጎ እንዯሆነ ወይም ሀሰተኛ ሰነዴ ሰርቶ ተጠቅሞበት እንዯሆነ 

የመጀመሪያውን የጥፊት ዒሊማውን ከግቡ ሇማዴረስ ሲሌ መሰረታዊ ከሆነው ወንጀሌ በኃሊ 

አከታትል ያዯረገው ዴርጊት ከቀዴሞ ሃሳቡና ሉዯርስበት ካቀዯው ግቡ ጋር የተያያዘ ሆኖ በዋናው 

ወንጀሌ እንዯሚጠቃሇሌ የሚዯነግግ ነው።የዚህ ንዐስ ቁጥር ዴንጋጌ ዒሊማ እና ይዘት የሀሰት 

ገንዘብ የሰራ አንዴ  ሰው ገንዘቡ እንዱዘዋወር ካሊዯረገ በቀር ወይም ሀሰተኛ ሰነዴ የሰራ ሰው 

ካሌተጠቀመበት በቀር በወንጀለ ያቀዯውን ዒሊማ ከግቡ ሉያዯርስ የማይችሌ በመሆኑ ምክንያት 

ተከታትሇው የተፇጸሙት አዴራጎቶች በአንዴ የወንጀሌ ማዴረግ ሀሳብ እንዯተፇጸሙ ተቆጥረው 

በዋናው ወንጀሌ እንዯሚጠቃሇለ እና አዴራጊው የሚጠየቀው በአንዴ ወንጀሌ መሆኑን 

የሚያመሇክት ነው።በተያዘው ጉዲይ ሏሰተኛ ሰነዴ የመፌጠሩ ወንጀሌ አስቀዴሞ ከተጠናቀቀ እና 

ፌጻሜ ካገኘ በኃሊ አመሌካች በፌርዴ ቤት ቀርበው ሟች ኑዛዜ ሲያዯርጉ በምስክርነት ተገኝተው 

ማየታቸውን እና መስማታቸውን በማረጋገጥ የሀሰት ምስክርነት መስጠታቸው በወንጀሌ ሔጉ 

አንቀጽ 63 ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት በሁሇቱ ወንጀልች ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ከሚሆን 

በስተቀር በአንቀጽ 61 (3) ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት በአንዴ ወንጀሌ የሚጠቃሇሌ ነው ሉባሌ 

የሚችሌ ሆኖ አሌተገኘም። በመሆኑም አመሌካቹን በሁሇቱም የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ በማዴረግ 

በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም። 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካቹ ወንጀልቹን ያዯረጉት በ16/04/1999 ዒ.ም. ሲሆን 

የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ የተሰጠባቸው ዯግሞ እንዯቅዯም ተከተለ በ17/08/2006 ዒ.ም. 

እና በ15/09/2006 ዒ.ም. ነው፡፡ይህንኑ ጊዜ መሰረት በማዴረግ በስር ፌርዴ ቤቶች ቅጣቱ 

የተሰሊውም ከጥቅምት 1 ቀን 2006 ዒ.ም. ጀምሮ በስራ ሊይ የዋሇውን የተሻሻሇውን የቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ መሰረት  በማዴረግ ነው፡፡የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በተሰጠበት ጊዜ 

በስራ ሊይ ከነበረው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ይሌቅ ሇተከሳሽ ወገን ቅጣቱን 

የሚያቀሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ከሆነ ሇቅጣቱ አወሳሰን መሰረት ተዯርጎ 

መያዝ የሚገባው ይኸው መመሪያ ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 95440 እና በላልችም መዝገቦች በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት 

ሇቅጣቱ አወሳሰን መሰረት ተዯርጎ መያዝ የሚገባው የቀዴሞው መመሪያ መሆኑን 

ተገንዝበናሌ፡፡ይግባኙን የተመሇከተው ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር 
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ሳይቀበሌ የቀረው አመሌካቹ የዚህ ዒይነት ክርክር ዏቃቤ ሔግ ባስከፇተው መዝገብ ሊይ ማቅረብ 

አይችለም በማሇት ነው። በመሰረቱ አመሌካች በስር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በተሰጠባቸው 

የጥፊተኝነት፣የቅጣት እና የገዯብ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ካሌነበራቸው ይግባኝ የሚለበት ሔጋዊ 

ምክንያት አይኖራቸውም። ክርክሩ የወንጀሌ እንዯመሆኑ መጠን ዏቃቤ ሔግ ባስከፇተው የይግባኝ 

መዝገብ ሊይ ሔጉ የሚሰጣቸውን መብት መሰረት አዴርገው የሚያቀርቡት ክርክር  ተቀባይነት 

የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም። ፌርዴ ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ 

ዴረስ ያሇውን በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን 

በወንጀሌ ሔጉ በአንቀጽ  88 (3) የተመሇከተው ዴንጋጌም ሆነ ተመሳሳይ ይዘት ያሊቸው በቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ የተካተቱት ዴንጋጌዎች ይህንኑ የሚያመሇክቱ ናቸው።በመሆኑም ዏቃቤ ሔግ 

ባስከፇተው የይግባኝ መዝገብ ሊይ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

አስመሌክቶ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ስነ ስርዒታዊ አይዯሇም በማሇት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 

ቤት የተያዘው አቋም ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም። 

ከሊይ በተገሇጸው ሁኔታ ሇሁሇቱ ወንጀልች መነሻ ተዯርጎ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተያዘው 

ቅጣት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184 (1) (ሇ) መሰረት ሲዯመር ስዴስት ዒመት ከሁሇት ወር ጽኑ 

እስራት ሆኖ በእርከን 22 ስር የሚወዴቅ ሲሆን ይህ የቅጣት መጠን በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት 

ባገኙት ሶስት የማቅሇያ ምክንያቶች በቀዴሞው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በእያንዲንደ 

የማቅሇያ ምክንያት በሁሇት እርከን ዝቅ ሲዯረግ ከእርከን 22 ወዯ እርከን 16 ዝቅ የሚሌ 

በመሆኑ በአመሌካቹ ሊይ ሇሚጣሇው ቅጣት መነሻ ተዯርጎ መያዝ የሚገባው በእርከን 16 ስር 

የተመሇከተው የቅጣት ፌቅዴ ስሌጣን ነው፡፡  

ሲጠቃሇሌ በአመሌካቹ ሊይ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ያሌተቻሇ በመሆኑ እና ከሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች 

በአመሌካቹ ሊይ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጥል የነበረው የቅጣት መጠን ግን ሉሻሻሌ 

የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሁሇቱም ክሶች በመዝገብ ቁጥር 

113071 በ17/08/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

111560 በ01/02/2008 ዒ.ም. በፌርዴ የጸናው  የጥፊተኝነት ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ 

ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በአመሌካቹ ሊይ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

111560 በ01/02/2008 ዒ.ም. የተሰጠውን የአራት ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት 

የቅጣት ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት 
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በማሻሻሌ አመሌካቹ በዚህ ጉዲይ የታሰሩበት ጊዜ ሁለ ታስቦሊቸው በሶስት ዒመት ከሶስት 

ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስነናሌ፡፡ 

3. በተሻሻሇው የጽኑ እስራት ቅጣት ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇጽም የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ 

ከመሸኛ ትዕዛዝ ጋር አመሌካቹ ሇሚገኙበት የአዱስ አበባ ማረሚያ ቤት ይሊክ፡፡ 

ሇአመሌካቹም በዚያው በኩሌ ይዴረስ፡፡ 

4. እንዱያውቁት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይሊክ።  

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

የ/ማ  
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የሰ/መ/ቁ.118084 

                                          ሏምላ 21 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                       ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                             ሙስጠፊ አህመዴ 

                             ተፇሪ ገብሩ 

                             ሸምሱ ሲርጋጋ 

                             አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡-አቶ ንጉሴ አሉ አስፊው   -ጠበቃ አወሌ ሰይዴ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ  -ሰሊማዊት ወንዴሙ ቀረቡ 

                 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                             ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

የተከሰሱት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 676 (2) (ሀ) ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ከባዴ የእምነት 

ማጉዯሌ ወንጀሌ አዴርገዋሌ ተብሇው ነው፡፡የወንጀለ አፇጻጸምም አመሌካቹ በን/ስ/ሊ/ክፌሇ ከተማ 

በቀበላ 15 የሊፌቶ ቁጥር 1 ኮንድሚኒየም ባሇቤቶች ኃሊፉነቱ የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር 

ውስጥ በዋና ገንዘብ ያዥነት በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ተመርጠው ሲሰሩ ከአባሊቱ ከተሰበሰበው 

ገንዘብ ብር 823,617.00 ውስጥ ብር 749,997.00 ብቻ በማህበሩ ስም በተከፇተ የባንክ ሂሳብ 

ገቢ አዴርገው ሌዩነቱን ብር 73,620.00 ገቢ ሳያዯርጉ አጉዴሇው ተገኝተዋሌ ተብሇው ሲሆን 

ያቀረቡት መቃወሚያ በብይን ታሌፍ የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቁ ወንጀለን አሊዯረኩም 

በማሇታቸው ፌርዴ ቤቱ ሶስት የዏቃቤ ሔግ ምስክሮችን ከሰማ እና የሰነዴ ማስረጃ ከመረመረ 

በኃሊ አመሌካቹ መከሊከያቸውን ማሰማት እንዱጀምሩ በወንጀሇኛ መቅጫ  ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 

142 (1) በሰጠው ብይን መሰረት ሶስት የመከሊከያ ምስክሮችን አሰምተዋሌ። የተሇያዩ ሰነድችን 

በማስረጃነት አቅርበዋሌ። 

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ በተጠሪ ማስረጃ 

የተመሰከረባቸውን ፌሬ ነገር በመከሊከያቸው አሊስተባበለም በማሇት በተከሰሱበት ዴንጋጌ ስር 
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በመዝገብ ቁጥር 71523 በ24/06/2007 ዒ.ም. የጥፊተኝነት ውሳኔ ሰጥቷሌ።ቀጥልም የግራ 

ቀኙን የቅጣት አስተያየት መዝግቦ ቅጣቱን በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 መሰረት 

በማስሊት የጥፊተኛነት ውሳኔው በተመሰረተበት ዴንጋጌ ስር ከተመሇከተው የቀሊሌ እና የጽኑ 

እስራት ቅጣት አማራጭ መካከሌ ተገቢ ሆኖ የተገኘው የጽኑ እስራት ቅጣት መሆኑን፣ወንጀለ 

በመካከሇኛ ዯረጃ የተመዯበ መሆኑን፣መነሻ ተዯርጎ የተያዘው አራት ዒመት ሆኖ ይህ የቅጣት 

መጠን የሚወዴቀው በአባሪ አንዴ በእርከን 19 ስር መሆኑን፣የአመሌካቹ የቀዴሞ የዘወትር ፀባይ 

መሌካምነት፣የቤተሰብ አስተዲዲሪነት እና የጤና ችግር በሶስት የማቅሇያ ምክንያትነት ሲያዙ 

ቅጣቱ በስዴስት እርከን ዝቅ ብል በእርከን 13 ስር የሚሸፇን መሆኑን ገሌጾ አመሌካቹ በሁሇት 

ዒመት ከሶስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ በ01/07/2007 ዒ.ም. ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቹ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን 

በመዝገብ ቁጥር 145422 በ16/10/2007 ዒ.ም. ዘግቶ በማሰናበቱ ሲሆን የሰበር አቤቱታው 

ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ዏቃቤ ሔግ ተፇጻሚነት ያሇው አዋጅ  የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ 

ቁጥር 147/1991 ስሇሆነ በወንጀሌ ሔጉ ክስ መቅረብ የሇበትም፣ክሴን አንስቻሇሁ እያሇ ፌርዴ 

ቤቱ በክርክሩ ቀጥል ውሳኔ መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም፣ይህ ቢታሇፌ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ 

ስሇማዴረጌ አንዴም ኦዱተር ቀርቦ አሊረጋገጠም በማሇት በአመሌካች የቀረበውን አቤቱታ ተጠሪው 

ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ 

ክርክር ተሇዋውጠዋሌ። 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇጉዲዩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር 

መርምረናሌ። 

በዚህም መሰረት የስር ፌርዴ ቤት አቤቱታ የቀረበበትን የጥፊተኝነት ውሳኔ የሰጠው አመሌካች 

ወንጀለን አሊዯረኩም ቢለም ከአባሊት የሰበሰቡት እና ባንክ ያስገቡት የገንዘብ መጠን ሲቀናነስ 

መጠኑ በክሱ የተጠቀሰው ገንዘብ በጉዴሇት የተገኘባቸው መሆኑ በተጠሪው የሰው እና የሰነዴ 

ማስረጃ የተረጋገጠ ሆኖ ሳሇ አመሌካቹ ያቀረቡት መከሊከያ የተጠሪውን ማስረጃ ሇማስተባበሌ 

ያሌቻሇ መሆኑን በመግሇጽ ሲሆን ፌሬ ነገርን በማጣራት እና ማስረጃን በመመዘን ረገዴ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተዯረሰበት ዴምዲሜ ተመሳሳይ ስሌጣን ባሇው ይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤትም ተቀባይነት አግኝቷሌ።አመሌካች በሰበር አቤቱታቸውም ቢሆን የህብረት ስራ 

ማህበራት የሂሳብ ምርመራ አዋጅ ቁጥር 147/1991 ‛ን“ በሚያስፇጽመው አካሌ ካሌሆነ በቀር 

በማህበሩ በራሱም ሆነ በላሊ አካሌ ኦዱት ሉዯረግ አይችሌም ከማሇት በቀር የተገኘባቸው ጉዴሇት 

ስሊሇመኖሩ ያቀረቡት ክርክር የሇም።አዋጁ አመሌካቹ የሚለት ዒይነት ትርጉም ያሇው ስሇመሆኑ 
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አመሌካች ጠቅሰው የሚከራከሩባቸው የአዋጁ ዴንጋጌዎች አያመሇክቱም።በማህበሩ የውስጥ 

ኦዱተርም ሆነ ሂሳቡን እንዯገና ባጣራው ገሇሌተኛ ኦዱተር የተገኘው ጉዴሇት ተመሳሳይ 

ስሇመሆኑም የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ። 

ተከሳሹ ሲጠየቅ በእምነት ወይም በአዯራ የተሰጠውን ዕቃ ወይም ጥሬ ገንዘብ ሇመመሇስ ወይም 

ሇመክፇሌ ወይም ዕቃው ያሇበትን ሁኔታ ሇማሳየት ወይም ሇተገቢው አገሌግልት ያዋሇው 

መሆኑን ሇማስረዲት ካሌቻሇ ንብረቱን ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ያሌተገባ ጥቅም የማዋሌ ሃሳብ 

እንዲሇው የሚቆጠር ስሇመሆኑ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 675 (3) የተመሇከተው መርህ አመሌካቹ 

ጥፊተኛ ሇተባለበት ዴንጋጌም ተፇጻሚነት ያሇው ነው።አመሌካች በእጃቸው እንዯገባ በተጠሪ 

ማስረጃ የተረጋገጠውን ገንዘብ በዚህ ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት ሇመመሇስ ወይም ሇመክፇሌ 

ወይም ዕቃው ያሇበትን ሁኔታ ሇማሳየት ወይም ሇተገቢው አገሌግልት ያዋለ መሆኑን 

ሇማስረዲት እንዲሌቻለ የተረጋገጠ እስከሆነ ዴረስ በተከከሱበት ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ መባሊቸው 

የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት አሌተገኘም። 

በላሊ በኩሌ ተጠሪ ክሱን አንስቶ እያሇ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ክርክሩን ቀጥል ውሳኔ ሰጥቶብኛሌ 

በማሇት አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው የተከራከሩ ቢሆንም ይህ ስሇመሆኑ የመዝገቡ ግሌባጭ 

አያመሇክትም።ይሌቁንም መዝገቡ የሚያረጋግጠው ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክሱ ከቀረበበት ጊዜ 

ጀምሮ የቅጣት ውሳኔ እስከተሰጠበት ጊዜ ዴረስ  የክርክሩ አካሌ የነበረ መሆኑን ነው።በስር ፌርዴ 

ቤት በነበረው ክርክር ክሴን አንስቻሇሁ በማሇት የገሇጸበት ጊዜ እንዲሌነበረም ተጠሪው አሁን 

በሰበር መሌሱ አረጋግጧሌ። በመሆኑም ተጠሪው በስር ፌርዴ ቤት ክሱ ቢነሳ አሌቃወምም 

ብሎሌ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም።አመሌካች 

በጥፊተኝነት ውሳኔው ሊይ ካሌሆነ በቀር በቅጣት ውሳኔው ሊይ ያቀረቡት የቅሬታ ነጥብ 

ካሇመኖሩም በሊይ የቅጣት ውሳኔውም የተሰሊው አና የተወሰነው ሔጉን እና አግባብነት ያሇውን 

የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በማዴረግ በመሆኑ የቅጣት ውሳኔው የሚነቀፌበት ሔጋዊ 

ምክንያት አሌተገኘም። 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ስሊሌተገኘ 

የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ። 
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ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 71523 በ24/06/2007 ዒ.ም. 

እና በ01/07/2007 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

145422 በ16/10/2007 ዒ.ም. የጸናው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ  በወንጀሇኛ 

መቅጫ  ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2) መሰረት ፀንቷሌ። 

2. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇስር ፌርዴ ቤቶች እና አመሌካቹ ሇሚገኙበት አዱስ 

አበባ ማረሚያ ቤት ይሊክ።ሇአመሌካቹም በዚያው በኩሌ ይዴረስ። 

3. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 117877 

ሏምላ 22 ቀን 2008 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

    ተፇሪ ገብሩ 

       ሸምሱ ሲርጋጋ 

       አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- አቶ ማስረሻ ገሰሱ  

ተጠሪ፡- የፋ/ዏ/ሔግ ወይን ገ/እግዚአብሓር  

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው የአሁን ተጠሪ አመሌካች ሊይ በፋ/ከፌ/ፌ/ቤት 

ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘት በክስ 1. ተከሳሽ የወ/ህ/አ 543(3) የተመሇከተውን 

በመተሊሇፌ ሲያሽከረክሩት የነበረው ሲኖትራክ ገሌባጭ መኪና የመጫን አቅሙ 132 ኩንታሌ 

ሆኖ እያሇ 200 ኩንታሌ ሲሚንቶ ጭኖበት ከአዱሱ ገበያ ወዯ ሰሜን ሆቴሌ አቅጣጫ ያሇጥንቃቄ 

በቂ ርቀት ሳይጠበቅ ሲያሽከረክር ከፉት ሇፉቱ በተመሳሳይ አቅጣጫ ሲሽከረከር የነበረውን ኤፌ 

ኤስ አር መኪና በሃይሌ ከፉት ሇፉት አካለ በመግጨት ወዯ ቀኝ ከመንገዴ ውጪ እንዱወጣ 

ካዯረገ በኋሊ አሌፍ በመሄዴ ሚኒባስ መኪና ገጭቶ መንገዴ ዲር ሊይ ቆመው ከነበሩ ሊዲዎች ጋር 

በማጋጨት ሟች ጥሩ ዯምሴ፣ ገነት ጽጌን እና ቄስ በቀሇ ዯምሴ ሔይወታቸው እንዱያሌፌ 

በማዴረጉ በፇጸመው በቸሌተኝነት ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ፡፡  

በክስ 2. የወ/ሔ/ቁ. 559(2) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በክስ 1. በተጠቀሰው አኳኋን ተከሳሽ 

መኪኖችን ገጭቶ በማገጫጨት በእግረኛ መንገዴ ሊይ የነበረችውን ወ/ሪት ሄሇን አበባን በፉት 

ሇፉት አካለ በመግጨት ከሊይኛው መንጋጋዋ ሊይ 2 ጥርሶችንና ከታችኛው መንጋጋዋ አንዴ 

ጥርስ እንዱወሌቅ በማዴረጉ፤ 
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በክስ 3. የወ/ሔ/ቁ. 559(2) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በክስ 1. በተጠቀሰው አኳኋን ተከሳሽ 

መኪኖችን ገጭቶ በመገጫጨት የሰ/ቁ. 3-12333 ኦሮ ሚኒባስ መኪና ውስጥ ተሳፊሪ 

የነበረችውን ወ/ሪት አስቴር ከፉት የዲላ አጥንት ስብራት እንዱዯርስባት ያዯረገ በመሆኑ 

በፇጸመው በቸሌተኝነት የአካሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ተከሷሌ፡፡  

በክስ 4. የወ/ሔ/ቁ. 572(1) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በክስ 1. በተጠቀሰው አኳኋን 

ኤፌ.ኤስ.አር መኪና ገጭቶ ከመንገዴ ወጥቶ ከላሊ መኪና እና ሱቅ ጋር በማጋጨት ብር 45,000 

የሚገመት ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረገ በመሆኑ በፇጸመው የትራፉክ ዯንብ በመጣስ በንብረት ሊይ 

ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) በአራቱም ክሶች ሊይ 

የተመሇከቱትን የወንጀሌ ዴርጊቶችን መፇጸማቸውንና ጥፊተኛ መሆናቸውን በማመናቸው 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 134(1) መሰረት ፌ/ቤቱ በተከሳሽ ሊይ በአራቱም ክሶች የጥፊተኝነት ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ በመቀጠሌም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት መዝገብ በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁ. 2/2006 መሰረት በማስሊት በየክሶቹ አራት የማቅሇያ ምክንያቶችን ወስድ በክስ 1. 

ተከሳሽ በ 3 አመት ከ 3 ወር እስራት እና በብር 2000 የገንዘብ ቅጣት በክስ 2 ተከሳሽ በ 2 ወር 

እስራት እና በብር 1000 የገንዘብ ቅጣት በክስ 3 ተከሳሽ በ 3 ወር እስራት እና በብር 1000 

የገንዘብ ቅጣት በክስ 4 አፇጻጸሙን ዝቅተኛ በማዴረግ በ 3 አመት ከ 10 ወር እስራት አና በብር 

500 የገንዘብ መቀጮ በዴምሩ በ 3 አመት ከ 10 ወር እስራት እና በብር 5000 የገንዘብ ቅጣት 

ተከሳሽ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ቅጣቱም በገዯብ እንዱቆይ ወስኗሌ፡፡  

ተጠሪ በዚህ የቅጣት ውሳኔ ሊይ ቅሬታውን ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱ ግራቀኙን አከራክሮ 

የተዯራራቢ ወንጀልች ቅጣት አወሳሰንን በተመሇከተ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184(1)(ሇ) 

ሇእያንዲንደ በተዯራራቢነት ሇተፇጸመ ወንጀሌ ተገቢ ቅጣት ተወስኖ እንዯሚዯመር ያስረዲሌ፡፡ 

የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 22 (1(ሀ) እና 23(5) የተዯራራቢ 

ወንጀልች ቅጣት አወሳሰን የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 184(1)(ሇ) የተከተሇ ሆኖ ወዯ ቅጣት ማክበጃ 

እና ማቅሇያዎች ከመግባቱ በፉት የእያንዲንደ ወንጀሌ መነሻ ቅጣት ተዯምሮ ዴምሩ የሚያርፌበት 

ዝቅተኛው የእስራት ቅጣት እርከን ተሇይቶ መያዝ እንዲሇበት ይገሌጻሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት በዚህ 

አግባብ ሳይሆን በእያንዲንደ ወንጀሌ የእስራት ቅጣት እርከን ሊይ የቅጣት ማቅሇያዎችን 

በመጠቀም በተናጠሌ በየክሱ ቅጣቱን በማቅሇሌ የወሰነው ከህጉ ውጭና መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ክስ 1. ዯረጃ 2 እርከን 21 የገንዘብ መቀጮ ዯግሞ እርከን 6 

ይሆናሌ፡፡ መ/ሰጪ የ 3 ሰዎች ሔይወት እንዱጠፊ ስሊዯረገ መነሻ ቅጣት 6 ዒመት ጽኑ እስራት 

በክስ 2 በወንጀለ ዴርጊት የግሌ ተበዲይ 3 ጥርሶች የወሇቁ በመሆኑ ወንጀለ ዯረጃ  3 እርከን 9 

የገንዘብ መቀጫ እርከን 3 ይሆናሌ፡፡ 1 አመት ከ 6 ወር እስራት ወዯ ጽኑ እስራት ሲሇወጥ በ 9 

ወር ጽኑ እስራት መነሻ ቅጣት በክስ 3 መነሻ ቅጣት ዯረጃ 1 እርከን 7 ሊይ የእስራት ቅጣቱን 



365 
 

ወዯ ጽኑ እስራት በመሇወጥ በ 7 ወር ጽኑ እስራት በክስ 4 የእስራት ቅጣቱን ወዯ ጽኑ እስራት 

በመሇወጥ በ 3 ወር ጽኑ እስራት መነሻ ቅጣት በመወሰን የአራቱንም ተዯራራቢ ወንጀልችን 

መነሻ ቅጣት በመዯመር 7 አመት ከ 7 ወር ጽኑ እስራት መነሻ ቅጣት ይዞ በአራት የቅጣት 

ማቅሇያ ምክንያቶች መነሻ ቅጣቱ ካረፇበት እርከን 24 ወዯ እርከን 20 ዝቅ በማዴረግ መ/ሰጪ 

(የስር ተከሳሽ) ሇፇጸመው ወንጀሌ በ 5 አመት ከ 4 ወር ጽኑ እስራት እና በብር 7,000 የገንዘብ 

ቅጣት እንዱቀጣ በመወሰን የስር ፌ/ቤትን የቅጣት ገዯብ ውሳኔ በማንሳት መ/ሰጪ የጽኑ እስራት 

ቅጣቱን እንዱፇጽም የስር ፌ/ቤትን የቅጣት ውሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት በዚህ ውሳኔ ሊይ ተፇጸመ ያለትን መሰረታዊ የሆነ የሔግ 

ስህተት ሇማሳረም ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ የጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ገዯብን 

አስመሌክቶ ይግባኝ ባሌተባሇበት ቅጣት ማቅሇያዎችን ከተቀበሇ በኋሊ የመጨረሻውን 5 አመት ከ 

4 ወር በማሳዯግ መወሰኑ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 194(2)(ሏ) እና ከቅጣት አወሳሰን መርህ 

አንጻር ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸውን 

በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ 

መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ አቤቱታው 

እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንጻር የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመ መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ እንዯቻሌነው ተጠሪ አመሌካች ሊይ በፋ/ከፌ/ፌ/ቤት አራት የወንጀሌ 

ክሶችን ያቀረበ ሲሆን አመሌካች የተከሰሱባቸውን አራቱም ክሶች ሊይ የተመሇከተውን ወንጀሌ 

መፇጸማቸውን በማመናቸው ፌ/ቤቱ በአራቱም ክሶች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ቅጣት 

ሲወሰን በወ/ሔ/አንቀጽ 184(1(ሇ) እና በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 

21(1)(ሀ) መሰረት ሇእያንዲንደ ወንጀሌ መነሻ ቅጣት በመወሰን እና መነሻ ቅጣቶቹን በመዯመር 

ዴምሩ የቅጣት መጠን የሚያርፌበትን ዝቅተኛ የቅጣት እርከን በመምረጥ ሇይቶ በመቀጠሌ ወዯ 

ቅጣት ማክበጃ እና ማቅሇያ ምክንያቶችን በማገናዘብ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት ተገቢ 

ነው የሚሇው ቅጣት መወሰን ሲገባው አመሌካች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ በተሰጠባቸው አራት 

ወንጀልች በእያንዲንደ ወንጀሌ በተናጠሌ አራት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችን በመውሰዴ ቅጣት 

ወስኗሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በዚህ የስር ፌ/ቤት ቅጣት አወሳሰን ቅሬታውን ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ያቀረበ 

ሲሆን ፌ/ቤቱ የስር ከፌ/ፌ/ቤት የቅጣት አወሳሰን የወንጀሌ ሔጉን እና የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያውን የተከተሇ ባሇመሆኑ በማረም በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 መሰረት 

ሇአራቱ ወንጀልች በተናጠሌ መነሻ ቅጣት ወስኖ በመዯመር ዴምሩ የሚያርፌበትን ዝቅተኛ 
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እርከን ከሇየ በኋሊ ሇአመሌካች ሇስር ፌ/ቤት የተያዘሊቸውን 4 ማቅሇያ ምክንያቶች ወስድ በእርከን 

20 ከተመሇከተው የቅጣት ፌቅዴ ስሌጣን በ 5 አመት ከ 4 ወር ጽኑ እስራት እና በብር 7,000 

የገንዘብ ቅጣት እንዱቀጡ እና የተሻሻሇው የቅጣት ውሳኔ ከ 5 አመት በሊይ ጽኑ እስራት 

በመሆኑ አመሌካች የቅጣት ውሳኔውን በማ/ቤት ሆነው እንዱከታተለ የሰጠው ውሳኔ የወ/ሔጉን 

አንቀጽ 184(1(ሇ) ፣ 194(1)ሇ) እና የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 21 (1(ሀ) 

እና 23(5) መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው ተጠሪ ሇስር ፌ/ቤት ባቀረበው 

ይግባኝ የስር ፌ/ቤት ቅጣት አሰሊሌ ሊይ የተፇጸመው ግዴፇት ይታረምሌኝ አሇ እንጂ ቅጣቱ ከፌ 

ተዯርጎ ይወሰንሌኝ አሊሇም ያለ ቢሆንም ተጠሪ ሇስር ፌ/ቤት ባቀረበው አቤቱታ የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት 

4 ማቅሇያ ምክንያቶችን ከወንጀሌ ሔጉ እና ከቅጣት አወሳሰን መመሪያው ውጭ በመዯጋገም 

ሇእያንዲንደ ወንጀሌ በመጠቀም ቅጣት መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ በክስ 2 ዯረጃ እና እርከን 

አሇአግባብ ተይዟሌ በአራቱም ክሶች ሊይ የተፇጸመው የቅጣት አሰሊሌ ግዴፇት ይስተካከሌን 

በማሇት ያቀረበውን ቅሬታ ተከትል ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው በወንጀሌ ህጉ እና በቅጣት አወሳሰን 

መመሪያው መሰረት የፋ/ጠ/ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤት የፋ/ከፌ/ፌ/ቤትን የቅጣት ውሳኔ በማረም 

መወሰኑ በይግባኝ ከተጠየቀው ዲኝነት ውጭ ወስኗሌ የሚያስብሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ባቀረበው ይግባኝ አቤቱታ ግራቀኙን አከራክሮ የስር 

ፋ/ከፌ/ፌ/ቤትን የቅጣት አወሳሰን በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 184(1)(ሇ) እና በቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 21(1) (ሀ) እና 23(5) መሰረት በማረም መወሰኑ እና አመሌካች 

ሊይ የተወሰነው ቅጣት ከ 5 አመት ጽኑ እስራት በሊይ በመሆኑ በወ/ሔጉ አንቀጽ 194(1)(ሇ) 

መሰረት የስር ፌ/ቤትን የቅጣት ገዯብ ውሳኔ በማንሳት አመሌካች የተወሰነባቸውን 5 አመት ከ 4 

ወር ጽኑ እስራት በማ/ቤት ሆነው እንዱፇጸሙ የሰጠው የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ባሇመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 107679 በቀን 19/10/2007 ዒ.ም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 195(2)(መ) መሰረት ጸንቷሌ፡፡  

2. መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ይ  
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የሰ/መ/ቁ. 119500 

                                            ሏምላ 22 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                  ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                         ሙስጠፊ አህመዴ 

                         ተፇሪ ገብሩ 

                         ሸምሱ ሲርጋጋ 

                         አብረሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ፀሀይ ውብዬ              አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡-    የፋዯራሌ/ዒ/ህግ 

              መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

                          ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የመንግስት ማህተምን ያሇአግባብ መገሌገሌ ሙከራ ወንጀሌ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ 

የተጀመረው የአሁን ተጠሪ በፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት በአመሌካች እና አብረዋቸው በተከሰሱ ተከሳሾች 

ሊይ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ሊይ የቀረበው ክስ ይዘት ተከሳሽ ሇመንግስት 

ስራ የሚውሌ ማህተምን ያሊግባብ ሇመገሌገሌ አስባ በዏ/ህግ 3ኛ ምስክር አማካኝነት ሇወ/ሮ ሜሮን 

ሚካኤሌ (1ኛ ተከሳሽ) 1000 ብር ከፌሊ የኢት/ንግዴ ባንክን ማህተም ከባንኩ ሰርቃ 

እንዴታመጣሊት ካዯረገች በኃሊ በምስክሯ ጥቆማ የተያዘች በመሆኑ የወ/ህ/አ 27(1) እና 363 (1) 

(ሇ) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የመንግስት ማህተም ያሇአግባብ መገሌገሌ ሙከራ ወንጀሌ 

ተከሰሊች የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካች (የስር ተከሳሽ) በክሱ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም 

በማሇት በመካዲቸው ዏ/ህግ ማህተሙ የጠፊበት የኢት/ን/ባንክ ሱማላ ተራ ቅርንጫፌ 

ሠራተኞችን ጨምሮ 3 ምስክሮችን አሰምቷሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ከዏ/ህግ ምስክሮች 1ኛ ተከሳሽ የሆኑት 

ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ በተጨማሪ ምስክርነት ሰምቶ አመሌካች ክሱ የቀረበበትን የወንጀሌ ዴርጊት 

ሇመፇፀማቸው የተመሰከረባቸው በመሆኑ እንዱከሊከለ ብይን የሰጠ ሲሆን አመሌካች የሰው 
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መከሊከያ ማስረጃ የሇኝም በሚሮን ሚካኤሌ የግሌ ስሌክ በወቅቱ ስሇመዯወላ ከኢት/ቴላኮም 

ዝርዝር ቀርቦ ይታይሌኝ ብሇዋሌ፡፡  

ፌ/ቤቱ ከሰኔ ወር መጀመሪያ እስከ ሏምላ ወር መጨረሻ 2006 ዒ/ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ 

ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ በግሌ ስሌካቸው የተዯወሇ የስሌክ ቁጥር ዝርዝር እንዱቀርብ ባዘዘው 

መሠረት ከኢት/ቴላኮም በቀረበው ዝርዝር ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ በሚጠቀሙበት ስሌክ ቁጥር 

አመሌካች በሚሰሩበት የመከሊከያ ሚ/ር የቢሮ ስሌክ ቁጥር ሊይ ተዯውል የነበረ መሆን 

አሇመሆኑን ባያሳይም ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌ ስሌክ ሊይ ተከሳሽ አሌዯወሇችም ብል ዴምዲሜ ሊይ 

ሇመዴረስ የሚያዲግት ነው በማሇት አመሌካች (ተከሰሽ) በተከሰሱበት የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ ስር 

ጥፊተኛ ናቸው ብል በመወሰን የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያያት በማገናዘብ በቅጣት አወሰሰን 

መመሪያው ቅጣቱን በማስሊት በ3 ዒመት ከ3 ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅሬታቸውን ሇፋ/ክሌሌ ፌ/ቤት በይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን 

በማከራከር አመሌካች ሊይ በስር ፌ/ቤት የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔን በማፅናት ወንጀለ 

በሙከራ ዯረጃ የቀረ እና በመንግስትና በህዝብ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ባሇመኖሩ ስር ፌ/ቤት 

የወንጀለን ዯረጃ በቀሊሌ ዯረጃ መመዯብ ሲገባው መካከሇኛ ዯረጃ መመዯቡ ተገቢ አይዯሇም ብል 

የወንጀለን ዯረጃ በቀሊሌ ዯረጃ በመመዯብ መነሻ ቅጣት 3 ዒመት ወስኖ በ2 ማቅሇያ ምክንያቶች 

ቅጣቱ ወዯ 2 ዒመት ፅኑ እስራት በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ ተፇፀመ ያለትን መሠረታዊ የህግ ስህተት በመጥቀስ 

እንዱታረምሊቸው የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች በስር ፌ/ቤቶች 

ጥፊተኛ ተብሇው ቅጣት የተወሰነባቸው በክሱ ሊይ የተጠቀሰውን የህግ አንቀጽ የሚያቋቁም 

ዴርጊት መፇፀማቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጦ መሆን አሇመሆኑን እና በዚህ ጉዲይ በስር 

ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ የነበሩትና ወ/ሮ ሜሮን ሚካኤሌን በአመሌካች ክስ በማጣሪያ ምስክርነት 

ጠርቶ የመስማቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ 

አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ 

የተመሇከተው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር  አቤቱታ ምክንያት ከሆነው ውሳኔ እና 

አግባብነት ካሇው የህግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመ መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

አመሌካች ተከሰው ጥፊተኛ የተባለት የወ/ህጉን አንቀጽ 27(1) እና 363 (1) ‛ሇ“ የተመሇከተውን 

ተሊሌፇው ሇመንግስት ስራ በተዘጋጀ ማህተም ያሇ አግባብ መገሌገሌ ሙከራ ወንጀሌ ሲሆን 

የዴንጋጌው ይዘት ሇመንግስት ስራ ጉዲይ ብቻ የሚታተምበትን የመንግስትን ወይም የመንግስታዊ 

አካሊት የአንደን ማህተም ያሇአግባብ የተገሇገሇ እንዯሆነ ከ3 ዒመት እስከ 10 ዒመት ሉዯርስ 
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በሚችሌ ጽኑ እስራት እንዯሚያስቀጣ ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች ሇኢት/ንግዴ ባንክ ሱማላ ተራ 

ቅርንጫፌ መገሌገያነት የተዘጋጀውን የመንግስት ማህተም በተጠሪ 3ኛ ምስክር እና በስር 1ኛ 

ተከሳሽ በሆኑት የባንኩ ተሊሊኪ ሠራተኛ አማካኝነት ማህተሙን ተቀብሇው የባንኩ ተሊሊኪ 

ሠራተኛ ሇሆኑት የስር 1ኛ ተከሳሽ ብር 1000 መሊካቸው ስር ፌ/ቤት በቀረበው ማስረጃ 

በማረገጋጥ አመሌካች ሊይ ያሳሇፇው የጥፊተኛነት ውሳኔ በህጉ አግባብ በመሆኑ የሚነቀፌ ሆኖ 

አሊገኘነውም በላሊ በኩሌ አመሌካች የተከሰሱት እና የጥፊተኛነት ውሳኔ የተሊሇፇባቸው በሙከራ 

ዯረጃ በቀረ ወንጀሌ በመሆኑ በወ/ሔ/አንቀጽ 31 እንዯተመሇከተው ተከሳሹ ጥፊተኛ በተባሇበት 

የሙከራ ወንጀሌ ዴርጊት የዯረሰ ጉዲት ከላሊ በወ/ህ/ቁ. 180 በተመሇከተው መሠረት ቅጣቱን 

በመሰሇው እንዯሚያቀሌ የተዯነገገ በመሆኑ እና በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 

2/2006 ቀዯም ሲሌ እንዯነበረው የቅጣት አወሳሰን በሙከራ ዯረጃ ሇተፇጸመ ወንጀሌ ቅጣት 

እንዯሚቀንስ በግሌጽ ባይመሇከትም በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ አንቀጽ 24 ስር 

በወንጀሌ ህጉ ቅጣትን በመሰሇው እንዱያቀሌ በፇቀዯ ጊዜ ፌ/ቤቱ በመመሪያው ሳይወሰን ቅጣትን 

በማቅሇሌ እንዯሚወሰን የተመሇከተ በመሆኑ እና ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም በተመሳሳይ በሰ/መ/ቁ. 

104937 አስገዲጅነት ያሇው የህግ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ ወንጀለ በሙከራ ዯረጃ የቀረ መሆኑን 

መሠረት በማዴረግ የስር ፌ/ቤት ቅጣቱን በመሰሇው ማቅሇሌ ሲገባው ይህን በማሇፌ በቀረቡሇት 2 

ማቅሇያ ምክንያቶች ሊይ ብቻ በመወሰን የሰጠው የቅጣት ውሳኔ ሉታረም የሚገባው በመሆኑ 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 121682 በቀን 6/11/2007 ዒ/ም በዋሇው ችልት እና 

የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 001102 በቀን 18/2/2008 ዒ/ም የሰጡት የጥፊተኛነት ውሳኔ እና 

ትዕዛዝ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 195(2) (ሇ) መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት ያሳሇፇው የቅጣት ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡  

3. አመሌካች ጥፊተኛ የተባለበት ወንጀሌ በሙከራ ዯረጃ የቀረ እና በመንግስት ሊይ የዯረሰ 

ጉዲት ባሇመኖሩ የወ/ህጉን አንቀጽ 27(1)፣31፣ 180፣ እና 363(1) (ሇ) እንዱሁም 

የተሻሻሇውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 24 መሠረት በማዴረግ 

ሇአመሌካች ስር ፌ/ቤት የተያዘሊቸውን ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችንም ከግምት 

በማስገባት አመሌካች ሇፇፀሙት ጥፊት ከዚህ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የታሰሩበት 

የሚታሰብሊቸው ሆኖ በአንዴ ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ የስር ፌ/ቤትን 

የቅጣት ውሳኔ በመሻሻሌ ወስነናሌ፡፡  
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4. አመሌካች ታስረው የሚገኙበት ማ/ቤት በዚህ በተሸሻሇው የቅጣት ውሳኔ መሠረት 

እንዱያስፇጽም ይፃፌ ብሇናሌ መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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የሰ/መ/ቁ.102982 

መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም  

                             ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

   ተፇሪ ገብሩ 

     አብርሃ መሰሇ 

    አብዬ ካሳሁን  

     እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ ዒ/ህግ -- አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- አቶ ቡሽራ ያህያ  አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ  

ጉዲዩ የቀረበው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይ/ሠ/ችልት በመዝገብ ቁጥር 99191 ሰኔ 20 ቀን 2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌኝ ይገባሌ በማሇት 

አመሌካች በቁጥር 1043/45/06 ሏምላ 10 ቀን 2006 ዒ.ም የተጻፇ 03 ገጽ የሰበር አቤቱታ 

በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ክርክሩ የወንጀሌ ጉዲይን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ በጀመረበት በትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ሇጉዲዩ 

መነሻ ምክንያት የሆነው አመሌካች በቁጥር 18162/05 ህዲር 06 ቀን 2005 ዒ.ም የተፃፇ 

የወንጀሌ ክስ በአሁኑ ተጠሪና በላልች ሁሇት ግሇሰቦች ሊይ በማቅረባቸው ሲሆን በ1ኛ ክስ 

የተጠቀሰውና ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው ክስ ይዘት በአጭሩ ሲታይ ተጠሪው የፀረ 

ሽብር አዋጅ ቁጥር 652/2001 በአንቀጽ 8 ሥር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሏምላ 16 ቀን 2004 

ዒ.ም ከቀኑ 5፡00 ሰዒት ሲሆን ውቅሮ ከተማ በሚገኝ መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ሇሽብር ተግባር 

ሇማዋሌ በማሰብ የኢህአዳግ መንግስት የአሜሪካንና የአይሁድች መንግስታት ጥቅም ሇማስጠበቅ 
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ፀረ እስሊም እንቅስቃሴ የሚያዯርግና የእስሊም አንዴነት ሇማጥፊት የሚሠራ መንግስት መሆኑን 

የሚገሌፁ፤ አህባሽ የሳውዱና የምዕራባዊን ተሌዕኮ የሚያስፇፅም በእስሌምና ሏይማኖት ሊይም 

ክህዯት የሚፇፅም ቡዴን በመሆኑ ሇመንግስትና ሇመጅሉስ እውቅና መስጠት የሇብንም የሚሌና 

ሁለም የእስሌምና ሏይማኖት ተከታይ በኢህአዳግ መንግስት በፀልት ተቃውሞውን ያቅርብ 

የሚሌ ይዘት ያሊቸው ሇሽብር ተግባር የሚያነሳሱ ሲዱዎችን ይዞ የተገኘ በመሆኑ ሇሽብርተኝነት 

ዴርጊት መፇፀሚያነት ንብረት መያዝ ወይም መጠቀም ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚሌ ነበር፡፡ 

ተጠሪም ፌርዴ ቤት ቀርበው ክሱን ክዯው የተከራከሩ ሲሆን አመሌካች የሰው ምስክሮችንና 

ላልች ጠቃሚ ናቸው ያሎቸውን ማስረጃዎች አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 

የተመሇከተው የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክስና ማስረጃ 

በመመርመር ተጠሪ እንዱከሊከሌ ትዕዛዝ ሰጥቶ መከሊከያ ምስክሮችን ሰምቷሌ፡፡ በመጨረሻም 

ተጠሪ በአመሌካች ማስረጃ የፀረ ሽብርተኝነት አዋጁን አንቀፅ 8 ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ሇሽብር 

ተግባር የሚያገሇግለ ንብረቶችን ይዞ የመገኘት ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ የተነገረባቸውን በመከሊከያ 

ማስረጃቸው ማስተባበሌ አሌቻለም በማሇት በተከሰሱበት ዴንጋጌ የጥፊተኝነት ፌርዴ ሰጥቶ 

ቅጣቱን በመመሪያው መሠረት በማስሊት ተጠሪው በስዴስት ዒመት ከስዴስት ወር ፅኑ እስራት 

እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ በማቅረባቸው 

ፌርዴ ቤቱ ቅሬታው መሌስ ሰጭን ያስቀርባሌ በማሇት ግራ ቀኙን አከራከሮ ሲያበቃ ከተጠሪ ቤት 

ውስጥ የተገኙት ሲዱዎች የያዙት ንግግር በቴፕ ተዯርጎ ሲዯመጥ የኢህአዳግ መንግስት 

ሙስሉሞችን እንዯሚጨቁን፤አሌሀባሽ የሚባሇው የመንግስት ካዴሬ እንዲሌሆነ፤ነባሩ የእስሌምና 

ሏይማኖት ፇርሶ በአዱስ እንዱተካ እንዯሚጠይቅ፤ ውሃብያ ሏይማኖት እንዱስፊፊ 

እንዯሚፇሌግ፤መንግስት በሀይማኖት ጣሌቃ እንዯሚገባ እና የመጅሉስ ነባር አባሊት የመንግስት 

ፇፃሚዎች ስሇመሆናቸው የሚገሌፅ መሌዕክት የያዘ ሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ 

መሆኑን ገሌፆ የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች የሚያቋቁሙት ሇሽብርተኝነት ዴርጊት መፇጸሚያ 

እንዱውለ ተጠሪው ንብረት መያዝን ሳይሆን በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 486(ሇ) ስር የሚሸፇን 

የሏይማኖት ሁከት የመቀስቀስ ወንጀሌን ነው በማሇት በዚሁ አግባብ የጥፊተኛነት ፌርዴ 

በመስጠት ቅጣቱን አስሌቶ ተጠሪ በአንዴ ዒመት ከስዴስት ወር ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንን ዲኝነት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይ/ሠ/ችልት ዲኝነት 

መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ በሚሌ ሲሆን አቤቱታው በአጭሩ ተጠሪ የፇጸመው 

ዴርጊት አመሌካች ጠቅሶ ያቀረበውን የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652/2001 አንቀጽ 8 ሥር 
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የተመሇከተውን ወንጀሌ የሚያቋቁም ሆኖ እያሇ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያሊግባብ ህጉንና 

ዴንጋጌውን በመሇወጥ ወስኗሌ የሚሌ ነው። 

ሰበር አጣሪው ችልትም መዝገቡን መርምሮ ተጠሪው ጥፊተኛ መባሌ ያሇበት በፀረ ሽብር አዋጅ 

ቁጥር 652/2001 አንቀጽ 8 ነው ወይስ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 486(ሇ) ነው? የሚሇውን ነጥብ 

ሇማጣራት አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን አመሌካች የመሌስ 

መሌሳቸውን ሉያቀርቡ ባሇመቻሊቸው መብታቸው መታሇፈን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡   

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

አንጻር ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ከተጠሪው ቤት የተገኙት 

ሲዱዎች ሇሽብርተኝነት ዴርጊት መፇፀሚያነት እንዱውለ ታስበው የተያዙ ሇመሆናቸው በፌሬ 

ነገር ዯረጃ አመሌካች አረጋግጧሌ ወይ? የሚሇው ጭብጥ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት መሆኑን 

ተገንዝበናሌ፡፡  

ኢትዮጵያ በ2001 ዒ.ም ያወጀችው የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ ሇሽብር ዴርጊት በቂ የህግ ማዕቀፌ 

ሇመስጠት ታስቦ ከመዯበኛው የወንጀሌ ህግ በተሻሇ ሁኔታ ከሽብር ጋር የሚገናኙ ዴርጊቶች 

ወንጀሌ በማዴረግ የሽብር ወንጀሌን መከሊከሌና መቆጣጠር ሇማስቻሌ ታስቦ የወጣ አዋጅ ነው፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች ሇክርክራቸው መሠረት ያዯረጉት የፀረ ሽብርተኝት አዋጅ አንቀጽ 8 ዴንጋጌ 

ሇሽብርተኝነት ዴርጊት መፇፀሚያነት እንዱውሌ ንብረት መያዝ ወይም መጠቀምን ወንጀሌ 

አዴርጎ ዯንግጎታሌ፡፡ የዴንጋጌውን ሙለ ይዘት ስንመሇከት ማንኛውም ሰው የሽብርተኝነት 

ዴርጊት ሇመፇፀም ወይም እንዱፇፀም ሇማመቻቸት እንዯሚውሌ እያወቀ ወይም እንዱውሌ 

በማሰብ ማናቸውንም ንብረት የያዘ ወይም የተጠቀመ እንዯሆነ የንብረቱ መወረስ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ከአምስት እስከ ሃያ ዒመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት ይቀጣሌ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ማስረጃ አቅርቦ ያረጋገጣቸው ፌሬ ነገሮች የተጠሪው ቤት  ብርበራ 

ተዯርጎ ሲዱዎች መገኘታቸው፤ እነዚህ ሲዱዎች የያዙት መሌዕክትም ሲዯመጥ  የኢህአዳግ 

መንግስት ሙስሉሞችን እንዯሚጨቁን፤አሌሀባሽ የሚባሇው የመንግስት ካዴሬ እንዯሆነ፣ ነባሩ 

የእስሌምና ሏይማኖት ፇርሶ በአዱስ እንዱተካ እንዯሚጠይቅ፤ ውሃብያ ሏይማኖት እንዱስፊፊ 

እንዯሚፇሌግ፤መንግስት በሀይማኖት ጣሌቃ እንዯሚገባ እና የመጅሉስ ነባር አባሊት የመንግስት 

ተሌዕኮ ፇፃሚዎች ስሇመሆናቸው የሚገሌፅ መሌዕክት የያዙ ሇመሆናቸው የሚያስረደ ሲሆኑ 

ተጠሪው እነዚህን ሲዱዎች የያዟቸውን መሌዕክቶችና ሲዱዎችን የሽብርተኝነት ተግባር 

እንዱፇፀም ሇማመቻቸት አስቦ የያዘ ሇመሆኑ የሚያረጋግጡ ፌሬ ነገሮች ሇመኖራቸው አመሌካች 
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ማስረጃ የመስማትና የማጣራት ሥሌጣን ሊሊቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች ባቀረቡት ማስረጃ 

አሊረጋገጡም፡፡ 

ወንጀሌና አፇፃጸሙን በተመሇከተ በሚዯነግገው የኢፋዱሪ የወንጀሌ ህግ በአንቀጽ 23(2) ሥር 

እንዯተዯነገገው የሚያስቀጣ ወንጀሌ ተፇፅሟሌ ሇማሇት ወንጀለን የሚያቋቁሙት ሔጋዊ፤ 

ግዙፊዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው መገኘት አሇባቸው፡፡ በሌዩ ሁኔታ በህግ 

የማስረዲት ሸክም ወዯ ተከሳሽ ከዞረባቸው ጥቂት ወንጀልች ውጭ በወንጀሌ የክርክር ሂዯት 

በበቂና አሳማኝ ሁኔታ ፌሬ ነገርን የማስረዲት ሽክም በዏ/ህጉ ሊይ የተጣሇ ኃሊፉነት ሇመሆኑ 

ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 141 ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ 

ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሇው የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ አንቀጽ 8 ሥር የሚገኙ ፌሬ ነገሮች 

የማስረዲት ሸክም በሌዩ ሁኔታ ወዯ ተከሳሹ የዞረ አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች 

ወንጀለን የሚያቋቁሙት ሔጋዊ፤ግዙፊዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች የማስረዲት ሸክሙን የመወጣት 

ግዳታ እንዲሇበት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች በተጠሪው እጅ ከሊይ የተገሇፀውን መሌዕክት የያዙ ሲዱዎች መገኘታቸውንና 

በሲዱዎች ያሇው መሌዕክት ሲዯመጥ ከሊይ የተገሇፀው መሆኑን በማስረዲቱ ብቻ አመሌካች 

የያዛቸው ሲዱዎችም ሆኑ በውስጣቸው የነበሩት መሌዕክቶች ሇሽብረተኝነት ተግባር ሇማመቻቸት 

የታሰቡ ነበሩ ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ተጠሪው ስሇመፇጸሙ የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች በፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 

652/2001 አንቀጽ 8 ሥር የሚሸፇን ወንጀሌን ያቋቁማለ በማሇት መወሰኑ አመሌካች 

የማስረዲት ሸክሙን ባሌተወጣበት ሁኔታ የተወሰነ ስሇነበር የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ተጠሪው የሽብርተኝነት ዴርጊት ሇመፇፀም 

ወይም እንዱፇፀም ሇማመቻቸት እንዯሚውሌ እያወቀ ወይም እንዱውሌ በማሰብ ማናቸውንም 

ንብረት የያዘ ወይም የተጠቀመ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ በውጤት ዯረጃ የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ ይግባኝ በመዝገብ ቁጥር 99191 ሰኔ 20 ቀን 2006 

ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 195(2)(ሇ)(2) በውጤት ዯረጃ 

ፀንቷሌ፡፡መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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የሰ/መ/ቁ. 108550 

                                                መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም 

                            ዲኞች - አሌማው ወላ                            

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   አብርሃ መሰሇ 

                                   አብዬ ካሳሁን 

                                   እትመት አሰፊ  

አመሌካች - የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇስሌጣን - ዒቃቤ ህግ   አሌቀረቡም 

ተጠሪ - አቶ ሌዐሌ አዲሙ ብዙነህ --ጠበቃ መአሪፌ  ሰዑዴ ቀረቡ 

              መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ ተጠሪው የኮንትሮባንዴ ዕቃ የጫነው 

መኪና ሾፋር እና ባሇቤት ከመሆኑም በሊይ ወንጀለ በታወቀበት ጊዜም መኪናውን ያሽከረክር 

የነበረው እሱ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ በነፃ ይሰናበት መባለ እና፤ መኪናውም የኮንትሮባንዴ ዕቃ 

ጭኖ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ሆኖ እያሇ ይሇቀቅ መባለ ከአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91 እና 

104 አንፃር ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው የክሱ መነሻ ንብረትነቱ የስር 1ኛ ተከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) በሆነውና እራሱ 

በሚያሽከረክረው የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3-93060 አ/አ በሆነ FSR መኪና ሊይ ሆን ብል ህገወጥ 

ጥቅም ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት በማሰብ ከ2ኛ ተከሳሽ አቶ ጉላ እንዲሇ (ረዲቱ) 

ጋር በመተባበር የ3ኛ ተከሳሽ አቶ ወገኔ ወርቅነህ ንብረት የሆኑትን 5 ካርቶን ጥፌር መቁረጫ፤ 

3 ብርዴ ሌብስ እና ሁሇት ጎማ ጭኖ መስከረም 4 ቀን 2007 ዒ.ም ከምሽቱ 6፡00 ሰዒት ከሃረር 

ወዯ መሃሌ አገር ሲጓዝ አዋሽ ጉምሩክ ኬሊ በፌተሻ ተይዟሌ በሚሌ በሶስቱም ተከሳሾች ሊይ 

የወንጀሌ ህግ ቁጥር 32(1)(ሀ) እና አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91/2/ ተጠቅሶ ክስ 

ቀርቦባቸዋሌ፡፡  

ተጠሪ ዴርጊቱ መፇፀሙን ገሌፆ ነገር ግን እኔ አሌፇፀምኩትም ጥፊተኛም አይዯሇሁም በማሇት 

ክድ የተከራከረ ሲሆን፤ 2ኛ ተከሳሽ (ረዲቱ) በበኩለ ዴርጊቱን ፇፅሜያሇሁ እቃዉን ጭኛሇሁ 

ኮንትሮባንዴ መሆኑን አሊወኩም አይቼ ባሇመጫኔ ጥፊተኛ ነኝ 1ኛ ተከሳሽ አያውቅም ነበር 

ብሎሌ፡፡ 3ኛ ተከሳሽ በበኩለ ዴርጊቱን ፇፅሜያሇሁ ንብረቱ የእኔ ነው ጥፌር መቁረጫ 

ኮንትሮባንዴ መሆኑን ባሇማወቅ ፇፅሜያሇሁ ማወቅ ነበረብኝ ጥፊተኛ ነኝ በማሇት አምኗሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የገቢ ረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾችን 

እንዯ ክሱ ዴርጊቱን ስሇመፇፀማቸው አምነዋሌ በማሇት ባመኑት መሰረት ጥፊተኛ ብል ቅጣት 
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ወስኗሌ፡፡ 1ኛ ተከሳሽን በተመሇከተ የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የዒቃቤ ህግ ምስክሮች 

በወቅቱ ፌተሻ ሲዯረግ ተጠሪ የሚያሽከረክረው መኪና ሊይ ዕቃውን ማግኘታቸውን 

ከመመስከራቸው ውጭ እንዯ ክሱ አቀራረብ ሆነ ብል ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ጥቅም 

ሇማስገኘት ብል የፇፀመው ሇመሆኑ አሇማረጋገጣቸውን፤ ተከሳሹም ዕቃው መገኘቱን ሳይክዴ 

በእኔ እውቅና አሌተጫነም በማሇት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርቦ ማሰማቱን፤ የቀረቡት 

የመከሊከያ ምስክሮች በእሇቱ ከተከሳሽ ጋር የራሳቸውን መኪና ይዘው የሽንኩርት ጭነት ጭነው 

ሳይሇያዩ ተከታትሇው መጓዛቸውን አሰበ ተፇሪ ሊይ ከምሽቱ 4፡00 ሰዒት ሲሆን አንዴ ሊይ እራት 

ሲበለ ረዲቱ (2ኛ ተከሳሽ) አሇመኖሩን እና 3ኛ ተከሳሽ አሰበ ተፇሪ ከተማ ሊይ የተሳፇረ 

መሆኑን፤ 1ኛ ተከሳሽ ዕቃው በፌተሻ ሲገኝበት ጉዴ ሰራኝ አሰበ ሊይ ተማሪ ነው ብል ያሳፇረው 

ሰው ብል ሲናገር እንዯነበርና በማያውቀው ሁኔታ እራት በሚበለበት ሰዒት 2ኛ ተከሳሽ 

አጋጣሚውን ተጠቅሞ ዴርጊቱን መፇፀሙን ማስረዲታቸውን፤ እንዱሁም 2ኛ እና 3ኛ  ተከሳሾች 

ዕቃውን የጫኑት 1ኛ ተከሳሽ ሳያውቅ እንዯነበር የሰጡት የዕምነት ቃሌ የመከሊከያ ማስረጃውን 

እንዯሚያጠናክር፤  ተጭኖ ሇነበረው ጎማ የዕጅ በዕጅ ሽያጭ ዯረሰኝ መቅረቡን በመጥቀስ ተጠሪ 

ዴርጊቱን ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት ያሌፇፀመው ስሇመሆኑ፤ ይሌቁንም ሉጠረጥር ወይም 

ሉገምት በማይችሌበት ሁኔታ ከእውቅናው ውጭ የተፇፀመ መሆኑን ፌርዴ ቤቱ አረጋግጧሌ 

በማሇት በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 149(2) መሰረት በነፃ እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በነፃ የተሰናበተ 

በመሆኑም የተያዘውን መኪና በተመሇከተ በአዋሽ ጉምሩክ መቅረጫ ጣቢያ በአስተዲዯር የገንዘብ 

ቅጣት ተቀጥቶ እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ይህን ውሳኔ እና ትዕዛዝ በመቃወም ሇአፊር ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ 

ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ በወንጀለ ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሇው 

በመሊ ሃሳቡ እና እውቀቱ ሇፇፀመው ተግባር እንጂ ከእሱ እውቅና ውጭ ላልች ሰዎች 

በፇፀሙት ተግባር አብሮ ስሇነበር ብቻ ኃሊፉ እና ተጠያቂ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፤ 2ኛ እና 

3ኛ ተከሳሾች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ ስሇተሰጠ ብቻ በዴርጊቱ ምንም አይነት ተሳትፍ 

ያሌነበረውን ባሇንብረት በማያውቀውና ባሌተመሰከረበት ነገር ጥፊተኛ ማዴረግ ስሇማይገባና 

የዒቃቤ ህግን ክስና ማስረጃ በሚገባ ስሇተከሊከሇ ከክሱ በነፃ እንዱሰናበት መወሰኑ በአግባቡ ነው 

በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ባሳሇፈት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇፅሞበታሌ በማሇት ሇማሳረም ነው፡፡ አመሌካች ያቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ ተመርምሮ ከፌ 

ሲሌ በመግቢያው የተጠቀሰው ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ እና ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት ተጠሪ የስር ክርክራቸውን በማጠናከር መሌስ የሰጡ 

ሲሆን አመሌካቹም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡                  
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሳኔዎችና አግባብነት ካሊቸው የህጉ ዴንጋጌዎች ጋር 

በማያያዝ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ተጠሪ ተከሊክሎሌ ተብል በነፃ እንዱሰናበት 

በመወሰኑ፤ እንዱሁም ተሸከርካሪውን በተመሇከተ ተጠሪ አስተዲዯራዊ ቅጣት ተቀጥቶ 

እንዱሇቀቅሇት በተሰጠው ትዕዛዝ የተፇፀመ የህግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን በስር ፌርዴ ቤት 

በማስረጃዎች ከተረጋገጡት ፌሬ ጉዲዮች እና አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ 

ተመሌክተናሌ፡፡  

አመሌካች በቅሬታቸው ክሱን አስረዴተው እያሇ እና ተጠሪም የቀረበበትን ክስ በአግባቡ 

ባሌተከሊከሇበት ሁኔታ በነፃ መሰናበቱ እንዱሁም ተሸከርካሪው በተጠሪ ሲሽከረከር የነበረ 

ከመሆኑም ላሊ የስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች ጥፊተኛ መባሊቸው በመኪናው የወንጀሌ ዴርጊቱ 

መፇፀሙን ስሇሚያረጋግጥ በአዋጁ አንቀፅ 104 መሰረት የውርስ ትዕዛዝ ሇመስጠት ከበቂ በሊይ 

ምክንያት እያሇ ተሸከርካሪው እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ መሰጠቱ የህግ ስህተት ነው በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡  

ተጠሪ በበኩሊቸው የመኪናው ሹፋር እና ባሇቤት ብሆንም ተዋዉዬ በህጋዊ መንገዴ የጫንኩት 

ሽንኩርት ብቻ መሆኑን አጣርቼ ከተጓዝኩ በኋሊ የስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች የእኔን አሇመኖር 

ሽፊን በማዴረግ ዯብቀው እና እንዲይታይ በማዴረግ የኮንትሮባንዴ ዕቃውን መጫናቸውን የስር 

ፌርዴ ቤቶች በማስረጃዎች እና 2ኛና 3ኛ ተከሰሳሾ በዕምነት ከሰጡት  ቃሌ አረጋግጠው ያሳሇፈት 

ውሳኔ የሚነቀፌበት ምክንያት ስሇላሇ ውሳኔው ሉፀና ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡    

በመሰረቱ የወንጀሌ ተጠያቂነት የሚኖረው በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 23(2) ሥር የተመሇከቱት 

ህጋዊ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ ሲሆን  በተያዘው 

ጉዲይም ሞራሊዊ ፌሬ ነገሩ የተሟሊ መሆን ያሇመሆኑን በመመሌከት ውሳኔ መስጠት የሚገባ 

ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 57 እንዯተመሇከተው ሇዴርጊቱ ኃሊፉ ሉሆን የሚገባው 

ሰው አስቦ ወይም በቸሌተኝነት አንዴ ወንጀሌ ካሊዯረገ በቀር በወንጀሌ ጥፊተኛ የማይሆን ሲሆን፤ 

የፇፀመው ዴርጊት በህግ የሚያስቀጣ ቢሆንም ምንም ጥፊት ያሊዯረገ ሆኖ ሲገኝ ሉፇረዴበት 

አይገባም፡፡ ከዚህም ላሊ በቸሌተኝነት ወንጀሌ ማዴረግን በተመሇከተ ማንም ሰው በቸሌተኝነት 

የወንጀሌ ተግባር አዴርጓሌ የሚባሇው ዴርጊቱ በወንጀሌ የሚያስቀጣ ውጤት ሉያስከትሌ 

እንዯሚችሌ እያወቀ አይዯርስም በሚሌ ግምት ወይም ባሇማመዛዘን፤ ወይም ዴርጊቱ በወንጀሌ 

የሚያስቀጣ ውጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ ማወቅ እያሇበት ወይም እየቻሇ ባሇመገመት ወይም 

ባሇማሰብ ዴርጊቱን የፇፀመ እንዯሆነ ስሇመሆኑ ከወ/ህጉ አንቀፅ 59(1) ግሌፅ ዴንጋጌ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው በአመሌካች ምስክሮች የተረጋገጠው ተጠሪ 

በሚያሽከረክረው መኪና ሊይ ዕቃው በፌተሻ መገኘቱ ብቻ ስሇመሆኑ፤ ከዚህ ውጭ እንዯ ክሱ 

አቀራረብ ሆነ ብል ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ጥቅም ሇማስገኘት ብል የፇፀመው ሇመሆኑ 
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አመሌካች በማስረጃ አሇማረጋገጡን፤ በአንጻሩ ተጠሪ በመከሊከያዎቹ በእሇቱ የሽንኩርት ጭነት 

ጭነው ከላልች አሽከርካሪዎች ጋር ሳይሇያዩ ተከታትሇው ይጓዙ እንዯነበር፤ አሰበ ተፇሪ ሊይ 

ከምሽቱ 4፡00 ሰዒት ሲሆን አንዴ ሊይ እራት ሲበለ ረዲቱ (2ኛ ተከሳሽ) ተጠሪ ያሇመኖሩን 

አጋጣሚ ተጠቅሞ ተማሪ ነው በማሇት 3ኛ ተከሳሽን ያሳፇረ መሆኑን፤ 1ኛ ተከሳሽ ዕቃው 

በፌተሻ ሲገኝበት ጉዴ ሰራኝ አሰበ ተፇሪ ሊይ ተማሪ ነው ብል ያሳፇረው ሰው ብል ሲናገር 

እንዯነበር፤ በአጠቃሊይ ዕቃው ተጠሪ በማያውቀው ሁኔታ በጉዞ መሃሌ ተዯብቆ መጫኑን የስር 

ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡  

ከዚህ የክርክር ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው ፌሬ ነገሩን ሇማጣራት እና ማስረጃ ሇመመዘን በህጉ 

ስሌጣን የተሰጣቸው የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ዴርጊቱን ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት 

ያሌፇፀመው ስሇመሆኑ፤ በአንፃሩ ከነበረው ሁኔታ እና ከተጠሪ የሹፋርነት ኃሊፉነት አንፃር 

ሉጠረጥር ወይም ሉገምት በማይችሌበት ሁኔታ ከእውቅናው ውጭ የተፇፀመ መሆኑን 

በማረጋገጥ ውሳኔ መስጠታቸውን ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ተጠሪ አስቦ ወይም በቸሌተኝነት ሉባሌ 

በሚችሌ መሌኩ ጥፊት መፇፀሙን የሚያሳይ አይዯሇም፡፡  

በመሆኑም ተጠሪ አስቦ ወይም በቸሌተኝነት የተጠቀሰውን የወንጀሌ ዴርጊት ማዴረጉ 

ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ጥፊተኛ ሉባሌ ይገባ ነበር በማሇት አመሌካች ያቀረቡት ክርክር  የወንጀሌ 

ህጉን አንቀጽ 23(2)፤ 57፤ 58 እና 59 ዴንጋጌዎች መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ተቀባይነት 

የሇውም፡፡  

ላሊው የክርክር ነጥብ ተሽከርካሪውን በተመሇከተ በተሰጠው ትዕዛዝ ተፇፀመ የተባሇውን የህግ 

ስህተት የሚመሇከት ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ ከቀረበባቸው የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ 

ክስ በነፃ ተሰናብተዋሌ፡፡ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነውና በተጠሪ 

ሲሽከረከር የነበረው መኪና የኮንትሮባንዴ ዕቃ ጭኖ መገኘቱ ተረጋግጦ 2ኛ ተከሳሽ (ረዲቱ) እና 

3ኛ ተከሳሽ (ባሇንብረቱ) ጥፊተኞች ተብሇው የተቀጡ ስሇሆነ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 

104 መሠረት መኪናው መወረስ ነበረበት በሚሌ ነው፡፡ 

በመሰረቱ ተከሳሽ በነፃ የተሰናበተ እንዯሆነ ተሽከርካሪው ሉወረስ የሚቻሌበት ሁኔታ በአዋጁ 

አንቀጽ 104/3/ሀ/ ስር በተሇየ ሁኔታነቱ (exceptional situation) ተመሌክቷሌ፡፡ የተሇየ 

ሁኔታነቱ መሰረታዊ ምክንያት ዯግሞ የንብረት ውርስ ከወንጀሌ ቅጣቶች አንደ መሆኑ እና 

ቅጣት የሚመጣው የወንጀሌ ጥፊተኝነትን ተከትል መሆኑ ነው፡፡ ሇዚህም ነው ጥፊተኛ 

ባይባሌም ንብረቱ የሚወረሰው ‘ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም ሁኔታ የሚያስረዲ አጥጋቢ ማስረጃ 

መቅረቡንና ፌ/ቤቱ አሳማኝ ሆኖ ሲያገኘው’ የሚወሰን ስሇመሆኑ በዴንጋጌው ይዘት የተመሇከተው 

አዱሱ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 ያሻሻሊቸው እና አዱስ ያካተታቸው ዴንጋጌዎች ይዘትም 

ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡ በዚህ መሰረት የማጓጓዣ ባሇቤቶች ጥፊት ሳይፇፅሙ በመጓጓዣው 

ወንጀሌ በመፇፀሙ ብቻ ተጥል የነበረው የገንዘብ ቅጣት ሁለ እንዱቀር ተዯርጓሌ፡፡ 
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ከዚህ አንፃር በዚህ መዝገብ የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት የስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች ጥፊተኛ 

ሆነው የተቀጡት በመኪናው የኮንተሮባንዴ ዕቃ ጭነው በመገኘታቸው ሲሆን በስር ፌ/ቤት 

በቀረበው እና በተረጋገጠው ፌሬ ነገር ተጠሪ በወንጀለ አፇፃፀም ውስጥ በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ ሃሳብ ወይም ቸሌተኝነት ነበረው ሉያሰኝ የሚችሌ ሁኔታ እንዲሌነበር ተመሌክቷሌ፡፡ 

ከዚህ አንፃር በህጉ አነጋገር የተጠሪ ንብረት የሆነው መኪና እንዱወረስ ሇማዴረግ ፌ/ቤቱን 

ሉያሳምን የሚችሌ ማስረጃ በአመሌካች በኩሌ ያሌቀረበ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም 

የተጠሪ መኪና እንዱወረስ በአመሌካች የቀረበው ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ባሇማግኘቱ 

በህጉ ረገዴ መሠረታዊ የሆነ ስህተት ተፇፅሟሌ ማሇት አሌተቻሇም፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአፊር ብ/ክ/መንግስት የገቢረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 03484 በ16/03/2007ዒ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ፤ እንዱሁም በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወ/ይ/መ/ቁ 3079 

በ27/04/2007 ዒ.ም የተሊሇፇው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195(2) (ሀ) መሰረት 

ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ጥር 12 ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ፡፡  

           መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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 የሰ/መ/ቁ.101003 

       ህዲር 02 ቀን 2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

         ተኽሉት ይመስሌ 

    ቀነዒ ቂጣታ 

       ሰናይት አዴነው 

       ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- መክብብ ሞገስ የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የቀረበ የሇም  

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነውን መሰረታዊ ጭብጥ አመሌካች በሌዩ ወንጀሌ ተካፊይነት 

በግብረአበርነት ጥፊተኛ ተብል ቅጣት ከተወሰነ በኋሊ ከሱ ጋር በግብረአበርነት ተከሰው ጥፊተኛ 

የተባለ ተከሳሾች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የተጣሇባቸው ቅጣት ከተሻሻሇ እና በግብረአበርነት 

ጥፊተኛ የተባሇው አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ግን በአጣሪ ችልት አያስቀርብም ተብል 

በመዘጋቱ ምክንያት ሇግብረአበሮቹ የተዯረገው የቅጣት ማሻሻያ አመሌካችን ተጠቃሚ የሚያዯርግ 

መሆን ያሇመሆኑን ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196፣አግባብነት ካሊችው ዴንጋጌዎች እና አስገዲጅ የሰበር 

ውሳኔዎች አንፃር አጣርቶ ሇመወሰን የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ 

ተጠሪ አመሌካችን ጨምሮ በሰባት ግሌሰቦች ያቀረበው ክስ ነው ፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት 

ባቀረበው ክስ 6ኛ ተከሳሽ ሲሆን በፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊትም በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1)(ሀ) 

እና(ሇ) ፣33 እና 407(1)(ሏ) (2) ሥር በአንዴ ክስ በሌዩ ወንጀሌ መፇፀሙን ተካፊይነት 

በግብረአበርነት ሥሌጣንን ያሇአግባብ መገሌገሌ የሙስና ወንጀሌ መፇፀሙ ተረጋግጦ ከ2ኛ ፣3ኛ 

እና 4ኛ ተከሳሾች ጋር ጥፊተኛ ነው ተብሎሌ፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ቅጣት ሇመወሰን 

ተፇፃሚነት ያሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሆኑን ግንዛቤ በመውሰዴ ቅጣት 
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ያሰሊ ሲሆን አመሌካች በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት (ክስ) ጥፊተኛ የተባሇ በመሆኑ መነሻ ቅጣቱ 8 

ዒመት ከ6 ወር ጽኑ እስራትና ብር 30,000 (ሰሊሳ ሺህ) በመያዝ የእስራት መነሻ ቅጣቱ በእርከን 

27 መቀጮ ዯግሞ በእርከን 9 ፌቅዴ ሥሌጣን የሚወዴቅ ነው በማሇት በአመሌካች በኩሌ ከቀረቡ 

የቅጣት ማቅሇያዎች አራቱ ተቀባይነት ያገኙ ስሇመሆኑ ፤በዚህም በእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ 

አንዴ እርከን ዝቅ የሚሌ በመሆኑ በእርከን 23 የሚወዴቅ መሆኑን በመግሇጽ በፌቅዴ ሥሌጣኑ 

ከተቀመጠው 6 ዒመት እስከ 7 ዒመት ከ2 ወር ፣መቀጮውም የወ/ሔ/ቁ.90(2) መሰረት 

በማዴረግ በስዴስት ዒመት ጽኑ እስራት እና በብር 25,000 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ 

ተወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/መ/ቁ.97541 ያቀረበው ይግባኝ ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም ተብል 

ውዴቅ የተዯረገ ሲሆን በመቀጠሌ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/መ/ቁ.101003 ያቀረበው የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የሇበትም ተብል ሰኔ 27 

ቀን 2006 ዒ.ም መዝገቡ ሇሰበር ችልት አይቀርብም በማሇት ትዕዛዝ ተሰጥቶበታሌ ፡፡ አመሌካች 

ሰኔ 15 ቀን 2007 ዒ.ም ሇዚህ ችልት ባቀረበው አቤቱታ ከሱ ጋር በግብረ አበርነት ጥፊተኛ 

የተባለ ግሇሰቦች ጉዲያቸው በሰበር ሰሚ ችልት ከታየ በኃሊ በሰ/መ/ቁ.101225፣102826 እና 

112435 በተሰጠው ውሳኔ ቅጣቱ መሰሊት ያሇበት በአዱሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ሳይሆን 

በቀዴሞው መመሪያ ቁጥር 1/2002 ነው ተብል ቅጣት ተሻሽልሊቸው የተወሰነ በመሆኑ እሱም 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196(1) መሰረት ተጠቃሚ እንዱሆን አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ 

የተዘጋው በራሱ ስሔተት ሳይሆን ከእርሱ ውጭ በሆነ ጉዲይ በመሆኑ በዴጋሚ እንዱታይሇት 

ጠይቋሌ ፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ ከመረመረ በኃሊ ጉዲዩን ሇአጣሪ ችልት 

ከሚያቀርብ በስተቀር በችልቱ እንዯማይስተናገዴ ሰኔ 24 ቀን 2007 ዒ.ም ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች አቤቱታውን ሇአጣሪ ችልት በዴጋሚ በማቅረቡ ሏምላ 09 ቀን 2007ዒ.ም ትዕዛዝ 

ተሰጥቷሌ አጣሪ ችልትም አመሌካች ከላልች ግብረአበሮቹ ጋር ተከሶ እንዯነበር በመግሇጽ 

‛በአመሌካችና በወንጀሌ ግብረ አበሮች ሊይ የቀረበባቸው ክስ የተጠቀሰባቸው የሔግ አንቀጽና 

የተሊሇፇባቸው የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔ በሥር ፌርዴ ቤቶች በተመሳሳይ ሲጓዝ ቆይቶ 

በሰበር ዯረጃ የግብረ አበሮቹ ጉዲይ ሇሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ተመርምሮ ቅጣቱ መሠሊት 

የነበረበት ወንጀለ በተፇጸመበትና ክስ በቀረበበት ወቅት ሥራ ሊይ በነበረው የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ እንጂ በአዱሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሆን አሌነበረበትም ተብል ቅጣት 

ሲቀነስሊቸው የአመሌካች አቤቱታ ወዯ ሰበር ችልት እንዱቀርብ ባሇመዯረጉ በስር ፌርዴ ቤቶች 

የተወሰነበትን ቅጣት እንዱፇጽም እየተዯረገ ያሇበት ሁኔታ አመሌካቹ በሔገ መንግስቱ 

የተቀመጠው በሔግ ፉት እኩሌ የመታየት መብቴ ተጥሷሌ በማሇት ከጠቀሰው የሔገ መንግስቱ  
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አንቀጽ 25 እና የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196 አንፃር ሉታይ ስሇሚገባው እና በተመሳሳይ መንገዴ 

በሰበር መ/ቁ 101056 ቀርቦ በመመርመር ሊይ ካሇው ጉዲይ ጋር እና ከዚህ ቀዯም ቀርበው 

ተመርምረው በሰበር መዝገብ ቁጥር 101225 እና 102826 ሊይ የተሰጠው ውሳኔ አመሌካችን 

ተጠቃሚ የሚያዯርግ መሆን አሇመሆኑን ‛ተጠሪን ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ ተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሇት 

ቀርቦ በ 05/12/2007 ዒ.ም መሌስ ያቀረበ ሲሆን ዋናው ይዘቱ ፡- የአመሌካች አቤቱታ አስቀዴሞ 

በሰበር አጣሪ ችልት ውዴቅ እንዯተዯረገ ፣የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ.ቁ.156 ሇአመሌካች ይጠቅማሌ 

የተባሇው ውሳኔ ይግባኝ ያሌጠየቀ ከሆነ እንጂ ይግባኝ የጠየቀ ከሆነ ተጠቃሚ እንዯማይሆን 

፣ውሳኔው ከእኩሌነት መርህ ጋር እንዯማይያያዝ ፣አጣሪ ችልቱ የራሱን ብይን መሌሶ መሻር 

እንዯማይችሌ በሰ/መ/ቁ.101225 እና 102826 ሊይ የተሰጡ ውሳኔዎች ሇአመሌካች ተፇፃሚ 

የሚሆንበት የሔግ አግባብ እንዯላሇ በመግሇጽ አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግ አመሌክቷሌ፡፡ 

አመሌካች አቤቱታውን የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ መስከረም 21 ቀን 2008 ዒ.ም አቅርበዋሌ፡፡ 

ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም የሰ/መ/ቁ.101225 እና የሰ/መ/ቁ102826 በማስቀረብ የተመሇከተ ሲሆን 

፤በመጀመሪያው መዝገብ ከአመሌካች ጋር ግብረአበር ሆኖ የተከሰሰው አቶ ገዛኻኝ አዴገህ(የሥር 

5ኛ ተከሳሽ ) ፤በሁሇተኛው መዝገብ አቶ ያረጋሌ አይሸሹም (የሥር 1ኛ ተከሳሽ) ያቀረቡዋቸው 

የሰበር መዝገቦች ሲሆኑ ጉዲዩን የመረመረው ይህ ችልትም ሁሇቱም ተከሳሾች ያቀረቡት ጥፊተኛ 

አይዯሇንም የሚሇውን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ በቅጣት ረገዴ ግን ተፇፃሚነት ያሇው የቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ወንጀለ ሲፇጸም ወይም ክስ ሲቀርብ ሥራ ሊይ የነበረው የቅጣት መመሪያ 

ቁጥር 1/2002 ስሇመሆኑ፣የኢፋዱሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 22 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 6 

እንዱሁም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ.95438 በሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ መሰረት በማዴረግ 

የቅጣት ማቅሇያ ዋጋ አሰጣጥ ሊይ ተመርኩዞ አቶ  ገዛኸኝ አዴገህ የስዴስት አመት ጽኑ እስራት 

በማሻሻሌ በሦስት ዒመት ጽኑ እስራት ፣አቶ ያረጋሌ አይሸሹም የሰባት ዒመት ጽኑ እስራት 

በማሻሻሌ በሦስት ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የገንዘብ መቀጮ 

ግን ሳይነካ ማጽናቱን የውሳኔ ግሌባጮቹ ያሳያለ፡፡ 

ከሥር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ግራቀኙ 

በጽሐፌ ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው 

ዴንጋጌዎች በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ እንዯሚከተሇው 

መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመረውም አመሌካች በሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር እና ፌርዴ ቤቱ 

በሰጠው ውሳኔ አመሌካች እና ግብረአበሮቹ ጥፊተኛ ተብሇው ሇጉዲዩ ቅጣት ሲወሰን ተፇፃሚነት  

የነበረው የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 አግባብነት እንዲሇው ተጠቅሶ ቅጣት 
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የተወሰነባቸው ስሇመሆኑ የሚያከራክር ሆኖ አሌተገኘም ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካች እና 

ላልች ግብረአበሮቹ ተገቢነው ያሇውን ቅጣት ከወሰነ በኃሊ በተናጠሌ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቅሬታ አቅርበው ተቀባይነት ባሇማግኘቱ ቀጥል በተናጠሌ 

ሇሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበው በሥር ፌርዴ ቤት 1ኛ እና 5ኛ ተከሳሾች የነበሩት 

ሇሰበር ችልት የቀረበሊቸው ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ግን አያስቀርብም ተብል መዘጋቱ 

በመዝገቡ የተያያዘው ትዕዛዝ አረጋጋጭ ነው፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልትም በሰ/መ/ቁ101225 እና 102826 የቀረቡሇትን የሰበር አቤቱታዎች ከመረመረ በኃሊ 

የጥፊተኝነት ውሳኔውን በማፅናት በቅጣት ረገዴ ግን ሇተያዘው ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇው የቀዯሞ 

የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 ነው በማሇት ቅጣቱን አሻሽል ወስኗሌ፡፡ የአመሌካች 

አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልቱ ውዴቅ በመዯረጉ ምክንያት ግብረአበሮቹ ያገኙትን የቅጣት ማሻሻያ 

ማግኘትና መጠቀም አሇመቻለን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ 

በመሰረቱ ቅጣት ሲወሰን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 1፣4፣41፣88  እና የቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

መሰረታዊ ዴጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የተከተሇ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት በዋና 

ወንጀሌ አዴራጊነት ወይም ግብረ አበርነት የተሳትፍ ተከሳሾች በግሌ ሁኔታዎች ማሇትም የቅጣት 

ማክበጃና ማቅሇያ ካሇ ሉኖር የሚችሇው ሌዩነት እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇተመሳሳይ የወንጀሌ 

አፇፃፀምና የወንጀሌ ተሳትፍ ተመጣጣኝና ተመሳሳይ ቅጣት ሉወሰን እንዯሚገባ ከኢፋዱሬ ህገ 

መንግስት አንቀጽ 25 የኢፋዱሪ የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 4 እና የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

2/2006 አንቀፅ.3.2 ሥር ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘትና መንፇስ የምንረዲው ነው ፡፡ በተያዘው 

ጉዲይ አመሌካች እና ላልች ግብረ አበሮቹ የተጠየቁበት የወንጀለ ሔግ አንቀጽ ሌዩነት የላሇው 

ሲሆን ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም ከአመሌካች ጋር በጋራ ተከሰው ጉዲያቸው በዚህ ችልት ከታየ 

በኃሊ በሰ/መ/ቁ101225 እና 102826 በተሰጠው ውሳኔ ተፇፃሚነት ያሇው የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ የቀዴሞ መሆኑን በመሇየት ቅጣት አሻሽሎሌ ፡፡ በአመሌካች እና በላልች ግብረ አበሮቹ 

የተፇጠረ ሌዩነት በወንጀሌ አፇፃፀም የተፇጠረ ሳይሆን በቅጣት ማቅሇያዎች ብዛትና ዋጋ ብቻ 

ነው ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት ውዴቅ በመዯረጉ በነባሩ /የቀዴሞ/የቅጣት 

መመሪያ ተጠቃሚ ሉሆን አይችሌም ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ነባሩ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

ሇተከሳሹ የሚጠቅም ከሆነ የቀዯም የቅጣት መመሪያ ሥራ ሊይ በነበረበት ጊዜ የተፇፀመ ወንጀሌ 

ወይም የቀረበ ክስ ከሆነ ቅጣቱ የሚወሰነው አዱሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ተፇፃሚ በሆነበት 

ጊዜ ቢሆንም የቀዴሞ የቅጣት መመሪያ ሇተከሳሹ በሚጠቅም አግባብ መተርጏም እንዲሇበት 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 22 የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 6 ዯንጋጌዎችን በመጥቀስ 

በሰ/መ/ቁ.95438 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ይህ ገዥ ውሳኔ በየትኛውም እርከን ባለ 

ፌርዴ ቤቶች ተፇፃሚነት እንዲሇው በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) ሥር ተዯንግጓሌ ፡፡ 
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አመሌካች አራት ማቅሇያዎች ያለት በመሆኑ ቅጣቱ በነባሩ የቅጣት መመሪያ ቢሰሊ ትርጉም 

ያሇው የቅጣት ሇውጥ እንዯሚያመጣ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ በአጣሪ ችልቱ አያስቀርብም የተባሇ በመሆኑ አመሌካች በነባሩ የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቅጣቱ ቢሰሊ ሉያገኝ የሚችሇው የእስራት ማሻሻያ ማግኘት አሌቻሇም፡፡ 

የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዒት ሔግ በ 1954 የታወጀ ከመሆኑ አንፃር ጉዲዮች በይግባኝ ከታዩ 

በኃሊ ሇሰበር ቀርበው የሚታዩበት ሥርዒት ያሌተዘረጋ ቢሆንም የሥነ ሥርዒት ሔጉ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገ መንግስት አንቀጽ(80(3)(ሀ) የተመሇከተው የሰበር ሥርዒት መሠረታዊ ዒሊማና ግብ 

በሚያሳካ መንገዴ ሉተረጎም የሚገባው ነው፡፡ ከተያዘው ጉዲይ ተመሳሳይነት ያሇው ይህ ሰበር 

ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ.101056 ሏምላ 30ቀን 2007ዒ/ም በሰጠው ገዥ ውሳኔ 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.196 ዴንጋጌ አሁን ሊሇው የሰበር ሥርዒት ሇመጠቀም ካሇው የሰበር ችልት 

አዯረጃጀትና አሰራር ጋር በሚጣጣምና የሰበርን መሰረታዊ ዒሊማ ሉያሳካ በሚችሌ መንገዴ 

መተርጎምና ስራ ሊይ ማዋሌ እንዯሚጠይቅ ገሌጽ አዴርጓሌ፡፡ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ196 ዴንጋጌ 

መሠረታዊ ይዘት የተፇረዯባቸው ብዙ ሰዎች ሆነው አንደ ብቻ ይግባኝ ጠይቆ ቅጣቱ ቢሻሻሌና 

የተሻሻሇው ቅጣት ይግባኝ ሊሌጠየቁ ጥፊተኞችም የሚጠቅም ከሆነ ይግባኝ ሊሌጠየቁ ጥፊተኞችም 

ተፇፃሚነት እንዲሇው የሚያመሇክት ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በነባሩ የቅጣት መመሪያ 

መሰረት ቅጣት ሉቀነስሇት እንዯሚችሌ ግሌጽ ነው፡፡ ምክንያቱም ከአመሌካች ጋር በግብረአበርነት 

የተከሰሱ ግሇሰቦች ሇሰበር ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት አግኝቶ ቅጣት ተቀንሶሊቸዋሌ፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ.101056 በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

መሰረት ጉዲዩ በዴጋሚ ታይቶ ቅጣቱን በቀዯም የቅጣት መመሪያ ተሰሌቶ ተጠቃሚ ሉሆን 

እንዯሚገባ ተረዴተናሌ፡፡ 

አመሌካች በሥር ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ከተባሇ በኃሊ መነሻ ቅጣቱ 8 ዒመት ከ 6 ወር 

ጽኑ እስራት ሁኖ ተይዟሌ ፡፡ ይህ መነሻ ቅጣት በእርከን 27 የሚወዴቅ ነው ፡፡ በአዱሱ የቅጣት 

መመሪያ እያንዲንደ ማቅሇያ 1 እርከን ብቻ እንዯሚቀንስ በመመሪያ ቁጥር 2/2006 አንቀጽ 23/1 

እና 4 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ቅጣቱ በቀዴሞ መመሪያ ቁጥር 1/2002 ቢሰሊ በእያንዲንደ ማቅሇያ 3 

እርከን እንዯሚቀነስ ከዚህ መመሪያ አንቀጽ 16(7) የምንገነዘበው ነው፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ 

ቤት ካቀረባቸው ማቅሇያዎች አራቱ ተቀባይነት አገኘቷሌ፡፡ ቅጣቱ አመሌካች ካቀረባቸው እና 

በሥር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ካገኙ ማቅሇያዎች አንፃር ቅጣቱ ሲሰሊ ከእርከን 27 ወዯ እርከን 15 

ዝቅ የሚሌ ሲሆን በዚህ እርከን ያሇው የፌርዴ ቤት ፌቅዴ ሥሌጣን ከ 2 ዒመት ከ 9 ወር እስከ 

3 ዒመት ከ3 ወር ነው፡፡ ይህ ችልትም አመሌካችን ሉያርምና ሉያስተምር ይችሊሌ ብል 

ያመነበት በዚህ ፌቃዴ ስሌጣን ከተቀመጠዉ ቅጣት በሶስት አመት ጽኑ እስራት ሉቀጣ ይገባሌ 

ብሇናሌ መቀጫ በተመሇከተ የስር ፌ/ቤት የግራቀኙን አስተያየት መሰረት አዴርጎ ተገቢ ነው 
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ያሇውን መወሰኑን ስሇተገነዘብን የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች 

አመሌካች ከእሱ ጋር ተከሰው ጥፊተኛ ተብሇው በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ቅጣት እንዯ 

ተሻሻሇሊቸው ተከሳሾች ተጠቃሚ እንዱሆን ማዴረግ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 

22፣25፣የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 4 እና 6 እንዱሁም የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ይዘትና 

መንፇስ በአግባቡ ተፇፃሚ የሚያዯርግ መሆኑን ስሇ ተገነዘብን በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 196(1) 

መሰረት በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን የቅጣት ውሳኔ አሻሽሇን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 112435 በቀን 02/05/2006 ዒ.ም 

የሰጠው የቅጣት ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ወንጀሌ ይግባኝ ችልት 

በወ/መ/ቁ.97541 በቀን 8/7/2006 የሰጠው ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ሔግ 

አንቀጽ 196 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት ተሻሽሎሌ ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር አጣሪ ችልት ሰኔ 27 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው 

ትዕዛዝ በዚህ ፌርዴ ተሇውጧሌ፡፡ 

3. አመሌካች በዚህ ጉዲይ ተጠርጥሮ እጁ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በሦስት አመት 

ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ወስነናሌ ፡፡ ገንዘብ መቀጮ አሌተነካም ፡፡ 

4. የቅጣት ውሳኔ የተሻሻሇ መሆኑን አውቆ ተከታትል እንዯያስፇጽም ሇክፌለ ማረሚያ 

ቤትና ሇአመሌካች ይዴረሳቸው ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ ፡፡ መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ   
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የሰ/መ/ቁ. 131863 

 ህዲር 8 ቀን 2009 ዒ/ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ  

        ተክሉት ይመስሌ  

        ቀነዒ ቂጠታ  

        ክፌሇጽዮን ማሞ  

        ጳውልስ አርሺሶ  

አመሌካች፡- መሏመዴ እንዴሪስ     

ተጠሪ፡- የኢትዮጲያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ሀዋሳ ቅርንጫፌ    

                  መዝገቡን መርምረን  የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ     ር    ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ ቀነ ቀጠሮውን አክብሮ ሉቀርብ፣ስሇማይችሌ 

በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ መብቱ ተነፌጎ በማረሚያ ቤት እንዱቆይ በማሇት የሲዲማ 

ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

የሰጡት ብይን አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ 

አይዯሇም /የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ ተጠሪ 

አመሌካች አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 168/2/ በመተሊሇፌ ንብረትነቱ የዯርባን 

ትራስፖርት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በሆነ የሰላዲ ቁጥር 430 Volvo መኪና 

የቀረጥና ታክስ መጠናቸው ብር 88,613.33 /ሰማንያ ስምንት ሺ ስዴስት መቶ አስራ 

ሶስት ብር ከሰሊሳ ሶስት ሳንቲም/ የሆኑ እቃዎቹን በመጫን ከዱሊ ወዯ ሀዋሳ መስመር  

ሰኔ 14 ቀን 2008 ዒ/ም ይዞ ሲጓዝ የተያዘ በመሆኑ የኮንትሮ ባንዴ ወንጀሌ ፇጽሟሌ 

በማሇት ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡  

2. አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ እኔ ረመዲን ፆም ጾሜ እያፇጠርኩ እያሇሁ፣ ረዲቱ ሳሊየው 

የጫናቸው እቃዎች ስሇሆነ ጥፊተኛ አይዯሇሁም፡፡ የዋስ መብቴ ይከበርሌኝ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካችን በዋስትና የመሇቀቅ ጥያቄ እቃወማሇሁ፡፡ ዋስትናውን 

የምቃወመው ተከሳሹ /አመሌካች/ በመታወቂያው ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
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ኮሌፋ ቀራንዮ ወረዲ 13 የቤት ቁጥር 2654 እንዯሆነ የተገሇጸ ሲሆን በመንጃ ፇቃዴ 

ሊይ አዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ የቤት ቁጥር 352 እንዯሆነ 

የተገሇጸ በመሆኑ ተከሳሹ ሆነ ብል አዴራሻውን የሚሇዋውጥ በመሆኑ በቀጠሮ ቀን ሊይ 

ሉቀርብ ይችሊሌ ብሇን ስሇማናምን የዋስትና ጥያቄው ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት 

መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዏቃቤ ህግን መቃወሚያ በመቀበሌ 

አመሌካች የተሇያየ አዴራሻ ያሇው በመሆኑ ሊይቀርብ ይችሊሌ በማሇት የአመሌካችን 

የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

3. አመሌካች ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የመንጃ ፇቃዴ 

ያወጣሁት በ1992 ዒ/ም ነው፡፡ በዚያ ጊዜ የምኖርበት የነበረው ቤት ሇቅቄዋሇሁ፡፡ ዯርባን 

ትራንስፖር ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ስቀጠር የምኖርበት የነበረው አዴራሻ ዯግሞ ከስዴስት 

አመት በፉት ስኖርበት የነበረው ነው፡፡ አሁን የምኖረው በላሊ ቦታ ሲሆን ይህንን 

አዴራሻዬን ሇመርማሪ ፖሉስ አስመዝግቢያሇሁ፡፡ ስሇዚህ በተሇያየ ጊዜ ከተሇያየ ቦታ 

መኖሬ  በቀጠሮው ቀን ሉቀርብ አይችሌም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የማያዯርስ በመሆኑ 

የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይን ሉሻርሌኝ ይገባሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 

አመሌካች ሶስት የተሇያዩ አዴራሻዎች ያለት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች 

የአመሌካቹን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም 

በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

4. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም 

ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው በወንጀሌ የተከሰሰው በዋስትና ወረቀት 

ተሇቅቆ ጉዲዩን የመከታተሌ መብት ያሇው መሆኑ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ 

አንቀጽ 16 ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ህገ መንግስታዊ ዴንጋጌ የምንገነዘበው በወንጀሌ 

የተጠረጠረ ወይም የተከሰሰ ሰው በዋስ መሇቀቅ መሰረታዊ መብት ሲሆን ህግ አውጭም 

በሌዩ ሁኔታ በህግ በዯነገጋቸው ምክንያቶችና ፌርዴ ቤቶች የሚቀርብሊቸው  ክርክር 

መረጃና ማስረጃ በሚሰጡት ብይን የተከሰሰ ሰው በዋስ የመሇቀቅ መብቱ የሚነፇግበት 

ሁኔታ እንዲሇ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

5. አመሌካች የተከሰሰበት የህግ ዴንጋጌ በዋስ የመሇቀቅ መብቱን የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ 

የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በዋስ ሇመሇቀቅ ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት 

የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት ህግ ቁጥር 67/ሀ/ በመጥቀስ ነው፡፡ ዴንጋጌው ተከሳሹ 

በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን በማክበር በቀነ ቀጠሮው ሉቀርብ የማይችሌ መሆኑን 

ፌርዴ ቤቱ ካመነ፣ የዋስትና ጥያቄውን ውዴቅ ሇማዴረግ የሚችሌ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው 
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መዯምዯሚያ ሊይ የሚዯርሰው በዘፇቀዴ አይዯሇም፡፡ ዏቃቤ ህግ ተከሳሹ ቀጠሮውን 

አክብሮ ሉመጣና የዋስትናውን ግዳታ ሉያከብር አይችሌም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ 

ፌርዴ ቤቱ ሉዯርስባቸው የሚችለ በቂ ምክንያትና መረጃ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡  

6. በያዝነው ጉዲይ አመሌካች የመንጃ ፇቃዴ ያወጣው 1992 ዒ/ም መሆኑን በዚያን ወቅት 

ይኖርበት የነበረውን አዴራሻ የሇቀቀ በመሆኑ አሁን ከሚሰራበት ዴርጅት ሲቀጠር 

ይኖርበት የነበረው አዴራሻ ከበፉቱ የተሇየ መሆኑን፣ የአመሌካችን መንጃ ፇቃዴና 

የመስሪያ ቤት መታወቂያ ካርዴ በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በ2008 ዒ/ም 

በተሰጠው የቀበላ ኗሪነት መታወቂያ ካርዴ ሊይ የተገሇጸው አዴራሻ ከስዴስት አመት 

በፉት ዯርባን ትራንስፖርት ሲቀጠር ይኖርበት ከነበረው አዴራሻ የተሇያየ መሆኑን ከግራ 

ቀኙ ክርክር ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች የመንጃ ፇቃዴ ሲያወጣ፣ ዯርባን ትራንስፖርት 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሲቀጠርና አሁን የሚኖረው በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር በተሇያየ ክፌሇ ከተማ፣ ወረዲና የቤት ቁጥር መሆኑ አመሌካች ቋሚ አዴራሻ 

የሇውም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡  

7. የመኖሪያ ቤት ከግሇሰብ ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች፣ በአመታት ውስጥ ሳይሆን 

በወራት ወይም በቀናት ሌዩነት የተከራዩትን ቤት በተሇያየ ምክንያት ሇቀው  በላሊ ክፌሇ 

ከተማ፣ ላሊ ወረዲ ላሊ ቤት ተከራይተው የሚኖሩ መሆኑንና በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ 

ከፌተኛ የሆነ የመኖሪያ ቤት እጥረት መኖሩ፣መንግስት በፖሉሲዎቹና ስትራቴጂዎች 

በግሌፅ ያመነውና የአዱስ አበባ የቤቶች ኮንስትራክሽን ሌማት ኤጀንሲ በአዋጅ በመቋቋም 

የጋራ መኖሪያ ቤቶች መምሪያ ቤቶች በመገንባት ችግሩን ሇመቅረፌ ጥረት እያዯረገ 

መሆኑ በግሌጽ የሚታወቅና ማስረጃ እንዱቀርብሇት የማያስፇሌግ ፌሬ ነገር ነው፡፡ ከዚህ 

አንፃር ሲታይ አመሌካች መንጃ ፇቃዴ ሲያወጣ የዛሬ አስራ አምስት አመት ይኖርበት 

የነበረውን አዴራሻ አስመዝግቧሌ፡፡ ይህንን መኖሪያ አዴራሻው ከስዴስት አመት በፉት 

ዯርባን ትራንስፖርት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሲቀጠር፣ የሇቀቀው መሆኑን 

በመግሇጽና አዱሱን አዴራሻውን ሇመስሪያ ቤቱ አሳውቋሌ፡፡ ባሁኑ ወቅት የሚኖርበት 

አዴራሻ በመ/ቤት ሲቀጠር ካስመዘገበው አዴራሻ የተሇየ መሆኑን የሚያረጋግጥ የቀበላ 

መታወቂያ ማቅረቡ፣ አመሌካች በአዴራሻው ተፇሌጎ እንዲይገኝ ሆነ ብል የፇጠረው ዘዳ 

ሳይሆን፣ አመሌካች የራሱ የሆነ ቋሚ መኖሪያ ቤት ስሇላሇው በተሇያየ ጊዜ በተሇያዩ 

ቦታዎች እየተዘዋወሩና ቤት እየተከራየ የኖረ መሆኑን እውነታ /ፌሬ ነገር/ የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡  

8. በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ በተሇያየ ክፌሇ ከተማዎች፣ ወረዲዎች በተሇያዩ ጊዜ 

እየተዘዋወረ ቤት እየተከራዩ የሚኖሩ ሰዎች፣ በዋስ ቢሇቀቁ ፣የዋስትና ጉዲያቸውን 

አክብረው በቀነ ቀጠሮው ቀን ሉቀርቡ አይችለም የሚሇውን መቃወሚያና መከራከሪያ 
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፣ሰዎች አዱስ አበባ ውስጥ የራሳቸው የሆነ የመኖሪያ ቤት ስሇላሊቸው ከቦታ ወዯ ቦታ 

እየተዘዋወሩ ቤት እየተከራዩ የሚኖሩ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ የዋስትና መብታቸው 

እንዲይፇቀዴ የሚጠይቅ፣ የሰዎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በአዱስ አበባ ከተማ 

አንዴ ቋሚ የሆነ አዴራሻና መኖሪያ ቤት ስሇላሊቸው ብቻ በህገ መንግስቱ  አንቀፅ 19 

ንዐስ አንቀፅ 6 የተረጋገጠሊቸው በዋስ የመሇቀቅ መብት እንዱነፇግ የሚጠይቅ በሔገ 

መንግስቱ አንቀፅ 25 የተዯነገገውን በሔግ ፉት እኩሌ የመሆንና እኩሌ የሔግ ጥበቃ 

የማግኘት መብትን የሚጥስ መቃወሚያና መከራከሪያ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው 

መቃወሚያ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች በተሇያየ ጊዜ በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር በተሇያዩ ክፌሇ ከተማዎች፣ ወረዲዎችና ቤቶች ውስጥ የኖረ መሆኑን 

የሚያረጋግጡ ሰነድች ማሇትም የመንጃ ፇቃዴ፣ የሚሰራበት መስሪያ ቤትና የመታወቂያ 

ካርዴና የቀበላ ኗሪዎች መታወቂያ ይዞ መገኘቱ አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና 

ግዳታውን አክብሮ በቀነ ቀጠሮው ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ 

የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 69/ሀ/ ዴንጋጌዎች 

ቋሚ የመኖሪያ ቤት ባሇመኖሩ ምክንያት በተሇያየ ጊዜ የተሇያየ ቦታ እየተዘዋዋረ ቤት 

እየተከራየ መኖሩን መነሻ በማዴረግ ብቻ ተከሳሹን የዋስትና መብቱን ሇመንፇግ ታስቦ 

የተዯነገገ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች 

በዋስትና ሇመሇቀቅ የቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት የሔገ መንግስቱን አንቀፅ 19 

ንዐስ አንቀፅ 6 እና የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 69/ሀ/ ከተዯነገገው ውጭ 

በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነዉ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

9. አመሌካች የተከሰሰበት የሔግ ዴንጋጌ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ መብትን የማያስከሇክሌ 

በመሆኑና ተጠሪ አመሌካች በዋስትና እንዲይሇቀቅ ያቀረበው መቃወሚያና መረጃ የወንጀሇኛ 

መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 69/ሀ/ መሰረታዊ ይዘትና አሊማ ውጭ በመሆኑ፣ አመሌካች 

ሇብር 20‚000 /ሃያ ሺህ ብር/ የሚበቃ ዋስ አቅርቦ ወይም ገንዘብን አስይዞ በዋስ ተሇቅቆ 

ሉከራከር ይገባሌ በማሇት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 75 መሰረት ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 39554 ሰኔ 28 ቀን 2008 

ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝና የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 68379 ሏምላ 12 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ 

ተሽሯሌ፡፡ 
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2. አመሌካች ብር 20‚000 /ሃያ ሺህ ብር/ በማስያዝ ወይም ሇዚህ ገንዘብ የሚበቃ ዋስ 

በማቅረብ የተከሰሰበትን ወንጀሌ በዋስ እያቀረበ ይከራከር በማሇት ወስነናሌ፡፡ ውሳኔው 

ሇሚመሇከተው ክፌሌ ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

መ/ተ 
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የሰ/መ/ቁ.118130 

                                                   ህዲር 30 ቀን 2009 ዒ/ም  

                               ዲኞች፡-ዒሉ መሏመዴ 

                                     ተኽሉት ይመሰሌ 

                                     ቀነዒ ቂጣታ 

                                     ሰናይት አዴነው 

                                     ጰውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- ህፃን አዴማሱ አገዘ--ከወሌዱያ ማረሚያ ቤት ጉዲይ የምትከታተሌ እህቱ እየሩሳላም 

አገዘ ቀርባሇች 

ተጠሪ፡-የአማራ ክሌሌ ዒቃቤ ህግ አቶ ታራቀኝ አረጋ ቀረበ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በተከሰሰበት የግብረ ሥጋ ዴፌረት ወንጀሌ 

በመፇጸም ጥፊተኛ ተዯርጎ በ10 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በጉባ ሊፌቶ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

የተወሰነበትን የሰሜን ወል ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በማጽናቱ እንዱሁም የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ 

መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በ5 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሇት 

ቅጣቱን አሻሽል የወሰነበትን በመቃወም አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡ 

የአሁኑ አመሌካች እዴሜው 11 (አስራ አንዴ) ዒመት ሲሆን በጉባሊፌቱ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁ. 0200915 እዴሜዋ 13 ዒመት ያሌሞሊትን የአራት ዒመት ህፃን ሌጅ አፀዯ ምስጌን 

አስገዴድ ክብረ ንጽህናዋን የዯፇራት በመሆኑ በፇጸመው የህፃናት ሌጆች ሊይ የሚፇጸም የግብረ 

ሥጋ ዴፌረት በዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ በማሇት በወንጀሌ ህግ ቁጥር 627(1) መሠረት ክስ 

ቀርቦበት በዚሁ ጥፊተኛ ተብል በ10 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሇት የተወሰነበትን 

በመቃወም ሇሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የወረዲ ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ በማጽናት 

ያሰናበተው በመሆኑ ሇአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

አቤቱታ አቅርቦ ሰበር ሰሚ ችልቱም ጥፊተኝነቱን በማጽናት አሌፍ ቅጣቱ በምን መሌክ ይፇጸም 
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የሚሇውን በአብሊጫ ዴምፅ ወዯ 5(አምስት) ዒመት ጽኑ እስራት ዝቅ በማዴረግ አሻሽል 

እንዱቀጣ ውሳኔ አስተሊሌፎሌ፡፡  

የአሁኑ አመሌካች እዴሜው የ11 (አስራ አንዴ) አመት ህፃን መሆኑን ጠቅሶ ምንም ዒይነት 

ቀጥተኛ ማስረጃ እንዲሌቀረበበት እና ጥፊተኛ ሉባሌ እንዯማይገባው እንዱሁም ጥፊተኛ ቢባሌ 

እንኳን ቅጣቱን በማረሚያ ቤት ከላልች አዋቂ ታራሚዎች ጋር መታሠር እንዯላሇበትና 

በቤተሰቦቹ ሥር ሆኖ ክትትሌ ሉዯረግበት እንዯሚገባ ገሌጾ ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ 

የሰበር ሰሚ ችልት የአመሌካች እዴሜ 11 ዒመት መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ ቅጣቱ በወንጀሌ 

ሔግ ቁጥር 157 እስከ 168 ባለት ዴንጋጌዎች ሇምን መፇጸም እንዯላሇበት የሥር ፌርዴ ቤቶች 

ሳይገሌጹ በመዯበኛ የቅጣት ዴንጋጌዎች የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሇሰበር ችልት 

ያስቀርባሌ በማሇት የክሌለ ዒቃቤ ህግ መሌስ እንዱሰጥበት ሲሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪም 

አመሌካች ቅጣቱን ከአዋቂ ታራሚዎች ጋር ይፇጸም ቢባሌ በአመሌካች ሊይ ሉያስከትሌ 

ከሚችሇው ጉዲት አንጻር ዕዴሜውን መሠረት ያዯረገ የቅጣትና የጥንቃቄ እርምጃ ተፇጻሚ ቢሆን 

እንዯማይቃወም ገሌጾ በቁጥር ወየሃ-424/08 በቀን 9/05/2008 ዒ/ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

የክርክሩ ሂዯት አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ እንዯተመዘገበው ሲሆን ጉዲዩን ከስር ፌርዴ ቤቶች 

ውሳኔ፣በዚህ ችልት ከተዯረገው ክርክር፣ አጣሪው ከያዘው ጭብጥ እንዱሁም አግባብነት ካሇው 

ህግ አንጻር መርምረናሌ፡፡ አካሇ መጠን ያሊዯረሱ ወጣቶች ወንጀሌ ፇጽመው በተገኙ ጊዜ 

የሚዯረገው የክስ ሥነ ሥርዒት በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 171 እና ተከታዩቹ 

ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ በነዚህ ዴንጋጌዎች መሠረት የምርመራውም ሆነ የክስ ሥነ ሥርዒት 

የሚመራው በፌርዴ ቤት ክትትሌና ቁጥጥር ነው፡፡ የቀረበው ክስ ከአስር ዒመት በሊይ በሆነ ጽኑ 

እስራት ወይም በሞት የሚያስቀጣ በሆነ ጊዜ አቃቤ ህግ የክስ ማመሌከቻውን አዘጋጅቶ 

እንዱያቀርብ ፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ እንዱሚሰጥ በተጠቀሰው የሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 172 (3) 

ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱሁም አካሇ መጠን ያሌዯረሰው ወጣት ከአስር ዒመት በሊይ በሆነ ጽኑ እስራት 

ወይም በሞት በሚያስቀጣ ወንጀሌ በተከሰሰ ጊዜ ፌርዴ ቤቱ አካሇ መጠን ያሌዯረሰውን ወጣት 

የሚረዲው ጠበቃ ያዝሇታሌ በማሇት በዚሁ የሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 174 (ሇ) ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ 

አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ወጣት የተከሰሰበትን የሚሰማው ችልት በላሊ ነገር ተሰይሞ 

ከሚያነጋግረው አኳኋንና ሁኔታ የተሇየ እንዯሆነ የሥነ ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 176 (2) 

ዯንግጓሌ፡፡እነዚህ ዴንጋጌዎች የሚያስገነዝቡት አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ወጣት በተከሰሰ ጊዜ 

የወጣቱን እዴሜ ባገናዘበ መሌኩ ያሇውን የአእምሮ ብስሇት፣ስሇ ጉዲዩ ያሇውን አረዲዴ፣የሞራሌ 

ሁኔታ፣ስሇተከሰሰው ህፃን ዯህንነት ህግ አውጪው ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ አሟጋች ፌርዴ ቤት 

ስሇ ጉዲዩ ሌዩ ትኩረት በመስጠት ክርክሩን እንዱመራ ሇማዴረግ ታስቦ ነው የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ 
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ያዯርሳሌ፡፡ ይህም ስሇ ህፃናት መብት ከተዯነገገው ከኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲዊ ሪፏብሉክ 

ህገ መንግሥት አንቀጽ 36 (2) ሔፃናትን የሚመሇከቱ እርምጃዎች በሚወሰደበት ጊዜ 

በመንግሥታዊ ወይም በግሌ የበጎ አዴራጎት ተቋሞች፣ በፌርዴ ቤቶች፣ በአስተዲዯር 

ባሇሥሌጣኖች ወይም በህግ አውጪ አካሊት የሔፃናት ዯኅንነት በቀዯምትነት መታሰብ አሇበት 

በማሇት ከተዯነገገው ዴንጋጌ ጋር የሚጣጣም እንዯሆነ ሇመመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በህፃናት መብቶች 

ኮንቬንሽን አንቀጽ 3(1) ሊይ የሰፇረው ይህ መርህ የመንግስትም ሆነ የግሌ ተቋማት 

በሚወስዶቸው እርምጃዎች ሇህጻናት ጥቅምና ዯህንነት ቅዴሚያ መስጠት ያሇባቸው መሆኑን 

ያሳስባሌ፡፡ የአፌሪካ የህፃናት መብቶች ዯህንነት ቻርተር በአንቀጽ 4 (1) ሊይ በተመሳሳይ መሌኩ 

ዯንገጓሌ፡፡ ወንጀሌ ፇጽሞ የተከሰሰ ህፃን ዯህንነት የሚጠበቀው የህፃኑን ሥነ ሌቦና 

በመጠበቅ፤በክርክር ሂዯት የሚዯርስበትን መሸማቀቅ በመከሊከሌ፤ እንዲይጨናነቅ በማዴረግ፣ 

አዋቂዎችን በሚያስችለበት ችልት አብሮ እንዲይሆን በማዴረግ፤ የሚረዲው ጠበቃ እንዱኖር 

በማዴረግ ነው፡፡  

በዚህ መሠረት የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ህጉም ሆነ የወንጀሌ ህጉ ሇህፃናት ወንጀሌ 

ፇጻሚዎች ከአዋቂዎች የተሇየ የምርመራ፣ የክስ፤ የፌርዴ እና የቅጣት ሁኔታን ማስቀመጥ 

ያስፇሇገው ህገ መንግሥቱ ኢትዮጵያ ከተቀበሇቻቸው አህጉራዊ እና ዒሇም አቀፊዊ ስምምነቶች 

ሊይ ከተዯነገጉ የህፃናት መብቶች በእጅጉ ሇማያያዝ ታስቦ ነው፡፡ የዚህም አስፇሊጊነት መዯበኛ 

የክርክር ሥርዒት ሇመዘርጋት ያሇመ ሳይሆን በህፃናት ሊይ ሇጥፊተኝነት የሚወሰን ቅጣት 

ማስተማርና ማረም እንጂ መበቀሌ እንዲይሆን ታሳቢ አዴርጎ ህፃናት በአከባቢያቸው አብሮዋቸው 

የሚውሇው፣ የሚያዩት፣የሚማሩበት በተሇይም በምርመራ፣ ክስ፣ ፌርዴ እና የቅጣት አፇጻጸም 

ሊይ ጥንቃቄ ካሌተዯረገ እነርሱን ከመጉዲት አሌፍ የመጡበትን ማኅበረሰብ፣አካባቢና ሀገር የሚጎዲ 

ማንነት እንዲይከሰት ነው፡፡በተጨማሪም ህፃናት እራሳቸውን የሚጠብቁና የሚቆጣጠሩ 

ባሇመሆናቸው ያጠፈት ጥፊት ቢኖር እንኳ እኩሌ ከአዋቂዎች ዒይነት የቅጣት አፇጻጸም 

ከመከተሌ ይሌቅ ስሇወዯፉት መሌካም አስተዲዯግ እና ዯኅንነታቸው ቅዴሚያ የሚሰጠው በመሆኑ 

ነው፡፡   

ይህን ዒሊማ ሇማሳካትም ሲባሌ ከህገ መንግሥት አንቀጽ 36 (2) እና (3)፣ ከአህጉሩና ዒሇም 

አቀፌ ስምምነት ሰነድች በተጨማሪ በዝርዝር የኢፋዳሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 157 እስከ 168 

እና የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ህግ 171 እስከ 180 ሊይ ዝርዝር የምርመራ፣ የክስ፣ 

የፌርዴ እና የቅጣት አፇጻጸም ዴንጋጌዎችም ሥራ ሊይ እንዱውለ የማዴረግ ኃሊፉነትና ግዳታ 

የተጣሇው በፌርዴ ቤት ሊይ  ነው፡፡ በላሊ አነጋገር በወንጀሌ ሇተከሰሱ ህፃናት ምቹ የሆነ የክርክር 

መሰማት ሥርዒትን ማስጠበቅና ማስከበር በዒሇም አቀፌ የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን፣ በአፌሪካ 

የህፃናት መብቶች ቻርተር፣ በኢፋዳሪ ህግ መንግሥት፣በወንጀሌ ህግ እና በወንጀሇኛ መቅጫ ህግ 
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ሥነ ሥርዒት በተዯነገገው መሠረት የፌርዴ ቤት ኃሊፉነት ነው፡፡ የተያዘውን ጉዲይ የተመሇከተው 

የጉባሊፌቶ ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዯሚያመሇክተው ከሊይ የተገሇጹትን ሥነ ሥርዒታዊ 

ዴንጋጌዎች ተከትል የተዯረገ ክርክር አይዯሇም፡፡ ፌርዴ ቤቱ በዚህ ረገዴ የሥነ ሥርዒት ግዴፇት 

እንዯፇጸመ መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ 

የጥፊተኝነት ውሳኔን በተመሇከተ አመሌካች የተከሰሰበትን የወንጀሌ ዴርጊት የፇጸመ መሆኑ 

በሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት በማስረጃ ተረጋገጦ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡  

ቅጣትን በተመሇከተ እዴሜያቸው ከዘጠኝ እስከ አስራ አምስት ዒመት የሞሊቸው ወንጀሌ ያዯረጉ 

ወጣቶች የሚወሰንባቸው ቅጣቶቸና የጥንቃቄ እርምጃዎች ከአንቀጽ 157 እስከ 168 የተዯነገጉ 

ብቻ ናቸው፡፡ ሇአዋቂ ጥፊተኞች የተዯነገጉት መዯበኛ ቅጣቶች ሇወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች 

ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፤ ከአዋቂዎችም ጋር አይታሰሩም በማሇት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 53 

(1) ይዯነግጋሌ፡፡ በወንጅሌ ህግ አንቀጽ 168 (2) ወጣቱ የፇጸመውን ወንጀሌ ከባዴነትና 

ጥፊቱንም በፇጸመበት ጊዜ የነበረውን የዕዴሜ ሁኔታ መሠረት በማዴረግ ታስሮ የሚቆይበትን 

የጊዜ ሌክ ፌርዴ ቤቱ ይወስናሌ፡፡ ጊዜውም ከአንዴ ዒመት ሳያንስ እስከ አስር ዒመት ሉዯርስ 

ይችሊሌ በማሇት ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የሚወሰነው ቅጣት ከአንዴ ዒመት እስከ 

አስር ዒመት ሲሆን የሥር አማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት  የስር ፌርዴ 

ቤቶችን የቅጣት ውሳኔን በማሻሻሌ አመሌካች በአምስት ዒመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ ሲሌ 

ወስኗሌ፡፡ ቅጣቱንም የወሌዲያ ማረሚያ ቤት እንዱያስፇጽም በአብሊጫ ዴምፅ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

አነስተኛው ዴምፅ የአመሌካችን አቆያየት በተመሇከተ የወንጀሌ ህግ ቁጥር 168 (1) ሀ) ሊይ 

ከወንጀለ ከባዴነት አንጻር ወንጀሇኛው ወዯ ፀባይ ማረሚያ ተቋም ሉሊክ እንዯሚችሌ ቢገሌጽም 

ይህ ዒይነት የማረሚያ ተቋም በአሁኑ ጊዜ የላሇ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የወንጀሌ ህግ ቁጥር 53 

(1) ዯግሞ በዚህ እዴሜ ክሌሌ የሚገኙ ወንጀሇኞች ከአዋቂዎች ጋር አይታሠሩም በማሇት ግሌጽ 

የሆነ ክሌከሊ አስቀምጧሌ፡፡ ይህ ከመሆኑ አንጻር አመሌካች ወዯ ማኅበረሰቡ እንዱቀሊቀሌ ተዯርጎ 

ፀባዩ በፖሉስ ክትትሌ ሉዯረግበት ሲገባ ግሌጽ የሆነውን የህግ ክሌከሊ በመተሊሇፌ አብሊጫው 

ዯምፅ አመሌካች ከአዋቂዎች ጋር እንዱታሠር መወሠኑ ተገቢነት የሇውም በማሇት ከአብሊጫው 

ዴምፅ ተሇይቷሌ፡፡  

የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት አጣሪ አቤቱታውን ሲያስቀርብ የአመሌካች እዴሜ 11 ዒመት መሆኑ 

በተረጋገጠበት ሁኔታ ቅጣቱ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 157 እስከ 168 ባለት ዴንጋጌዎች ሇምን 

መፇጸም እንዯላሇበት የሥር ፌርዴ ቤቶች ሳይገሌጹ በመዯበኛ የቅጣት ዴንጋጌዎች የመወሰኑን 

አግባብነት መመርመር ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇት ጭብጥ የያዘውም የአነስተኛውን ዴምፅ 
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ሌዩነት ሀሳብ ህጋዊ መሠረት ያሇው መሆኑን ተመሌክቶ ነው ወዯ ሚሌ ዴምዲሜ ያዯርሰናሌ፡፡ 

እኛም የስር ፌርዴ ቤት ሁሇት ዲኞች በሌዩነት ያነሱትን እንዱሁም አጣሪው የያዘውን ጭብጥ 

የምንስማማበት ነው፡፡ 

ይህ እንዲሇ ሆኖ ይህ ችልት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ህፃናት ፌትህ ፕሮጀክት ጽ/ቤት 

ተገቢውን ባሇሙያ በመመዯብ ስሇ አመሌካቹ ህፃን ጠባይ፣ ስሇአስተዲዯጉ፣ ስሇኑሮውና 

ስሇህይወቱ እንዱሁም የአካሌና የአእምሮ ሁኔታውን አስጠንቶ ውጤቱን እንዱያቀርብ ሚያዝያ 6 

ቀን 2008 ዒ/ም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ትዕዛዝ 

መሠረት የህፃናት ፌትህ ፕሮጀክት ጽ/ቤቱ የማኅበራዊ ሳይንስ ባሇሙያ በመመዯብ በወሌዱያ 

ማረሚያ ቤት ስሇሚገኘው ህፃን አዴማሱ አገዘ ሁኔታ ያጠናውን ጥናት በቁጥር ሂ/4-9-3/17920 

ሏምላ 19 ቀን 2008 ዒ/ም በተጻፇ መሸኛ ዯብዲቤ ሌኳሌ፡፡ ጥናቱም ከአመሌካቹ፣ ከቤተሰቦቹ፣ 

ከጓዯኛው፣ ከጎራቤቶቹ እና ከማረሚያ ቤቱ ሙያተኞች የተገኘ መረጃ እንዯሆነ ሲገሌጽ 

የሚከተለትን የጥንቃቄ እርምጃዎች ሇመውሰዴ የሚረደ ሃሳቦች ሇማግኘት እንዲስቻሇ 

ያመሇክታሌ፡፡ እነዚህም፡- 

1. አመሌካች ወንጀለን መፇጸሙን ባያምንም ከዚህ በኃሊ ፀባዩን ሇማሻሻሌና ትምህርቱ ሊይ 

ብቻ ሙለ ትኩረቱን ሇማዴረግ ማቀደ፣ 

2. ህፃኑ ከቤተሰቡ እና ከጓዯኞቹ ተሇይቶ ማረሚያ ቤት መግባቱ ከባዴ እንዯሆነ በመረዲቱ 

እና ሇወዯፉት ከወንጀሌ ነክ ነገሮች ሇመራቅ ማቀደ፣ 

3. ህፃኑ ወዯ ወሊጅ እናቱ ጋር ሇመኖር ከተመሇሰባቸው ምክንያቶች አንደ በሥራ ጫና 

ምክንያት ትምህርቱን ሊሇማቋረጥ ባዯረገው ትግሌ ከወሊጅ አባቱ እና ከእንጀራ እናቱ ጋር 

አሇመስማማት ተፇጥሮ መሆኑ፣ 

4. ከማረሚያ ቤቱ ሙያተኞች ሇመረዲት እንዯተቻሇው ህፃን አዴማሱ/አመሌካቹ/ ታዛዥ እና 

ምክርም የሚሰማ መሆኑ፤ 

5. ከቤተሰቦቹ፣ ከጓዯኛው እና ከመኖሪያ አካባቢው የተገኘውም መረጃ አመሌካች በባህሪይው 

ጨዋ እና ምስጉን እንዯሆነ እና ከዚህ በፉት በወንጀሌ ዴርጊት ተከሶም ሆነ ጥፊተኛ 

ተብል እንዯማያውቅ የሚያሳይ በመሆኑ፣  

6. የአመሌካች ወሊጅ እናትም ህጻኑ ወዯ ወንጀሌ ዴርጊት ሉገባ የቻሇው በተሇያየ ቦታ 

በማዯጉ ከአስተዲዯግ ክፌተት እና ከቤተሰብ ክትትሌ እና ቁጥጥር ማነስ ሉሆን 

እንዯሚችሌ በማመን ወዯፉት ኃሊፉነታቸውን በሚገባ ሇመወጣት እንዲቀደ የገሇጹ 

መሆኑ እና የተፇጠረውን ችግር ሇመቅረፌ ቤተሰቡ ተበዲይን ሇመካስ ጥረት 

ማዴረጋቸው በጥናቱ የተካተቱ ነጥቦች ናቸው፡፡ እነዚህ የጥናት ውጤቶች በአመሌካች 

ሊይ ሉወሰዴ የሚገባው ቅጣት ምን ሉሆን እንዯሚገባ ግንዛቤ የሚሰጡ ሆነው 
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ተገኝተዋሌ፡፡የወንጀሌ ህግ ቁጥር 157 አስከ 168 ሊይ የተመሇከቱት የቅጣት እና 

የጥንቃቄ እርምጃዎች ተፇጻሚ ሲሆኑም የወጣቱን ፀባይ እና የቀዴሞ ባህሪው ምን 

እንዯሚመስሌ መገንዘብ እንዯሚያስፇሌግ የዯነገገ ሲሆን የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ 

ሥርዒት ቁጥር 177 (2) ዴንጋጌም ይህንን ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ አንጻር አመሌካች 

የፇጸመው የወንጀሌ ዴርጊት ከእሱ ዕዴሜ በታች ሊይ የምትገኘው ህፃን ሌጅ ሊይ ግብረ 

ሥጋ ግንኙነት መፇጸሙ ወንጀለ ከባዴ የሚባሌ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር አመሌካች ጥፊተኛ 

ተብል የቅጣት እርምጃ መወሰደ ተገቢነት ቢኖረውም የቅጣት አፇጻጸም ሲታይ በምን 

መሌኩ ተፇጻሚ መሆን አሇበት የሚሇው ጉዲይ ከአመሌካቹ እዴሜ እና ስሇ ነበረው 

ባህሪ እና መሌካም ፀባይ በመነሳት ከወንጀሌ ህግ ቁጥር 157 እስከ 168 አኳያ የተሇያዩ 

እርምጃዎች ተፇጻሚ መሆን እንዯሚገባቸው ህጉ ያስቀመጠ በመሆኑ የተወሰነበትን 

የእስራት ቅጣት ከአዋቂ የህግ ታራሚዎች ጋር ይፇጽም ቢባሌ ወዯፉት በአመሌካች ሊይ 

ሉያስከትሌበት ከሚችሇው የሞራሌ እና የተሇያዩ ማኅበራዊ ችግሮች አኳያ ታይቶ 

ሉወሰን የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌም ከሊይ በዝርዝር እንዯተገሇጸው የስር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን የክስና የክርክር 

ሂዯት የመሩበት አካሄዴ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ ሥርዒት፣ የወንጀሌ ህጉን መሠረታዊ 

ዴንጋጌዎች እና በህገ መንግሥቱ ስሇህፃናት የተቀመጡ መርሆችን የተከተሇ ካሇመሆኑም ባሻገር 

ፌርዴ ቤቶቹ ቅጣቱን ሲወስኑ እንዱሁም ቅጣቱ ከአዋቂ ታራሚዎች ጋር እንዱፇጸም ትዕዛዝ 

መስጠታቸው ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ 

ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የጉባ ሊፌቶ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 0200915 በቀን 04/06/2007 ዒ/ም የሰጠው 

ውሳኔ፣የሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.0205865 በቀን 10/06/2007 ዒ/ም 

የሰጠው ትዕዛዝ፣የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በቁጥር 03-10537 ሏምላ 28 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ በወንጀሇኛ 

መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 195/2/ሇ/2/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የወንጀሌ ህግ ቁጥር 168/1/ሀ/ ከወንጀለ ከባዴነት አንጻር አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ወንጀሌ 

አዴራጊ ወዯ ፀባይ ማረሚያ ተቋም ሉሊክ እንዯሚችሌ ቢዯነግግም ይህ ዒይነት ማረሚያ 

ተቋም በአሁኑ ጊዜ ያሌተሟሊ ሲሆን የወንጀሌ ህግ ቁጥር 53/1/ ዯግሞ በዚህ እዴሜ 

ክሌሌ የሚገኙ ወንጀሌ አዴራጊዎች ከአዋቂዎች ጋር አይታሰሩም በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ 

ከእነዚህ ዴንጋጌዎች አንጻር አመሌካች ወዯ ማኅበረሰቡ እንዱቀሊቀሌ ተዯርጎ በፖሉስ 
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ክትትሌ ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡ በመሆኑም በሥር ፌርዴ ቤቶች የተወሰነው የቅጣት ውሳኔ 

በወንጀሌ ህግ ቁጥር 171 እና 192 መሠረት ታግድ እንዱቆይ ተወስኗሌ፡፡ 

3. ስሇ አመሌካቹ መሌካም አስተዲዯግና  ባህርይ  ክትትሌ እንዱያዯርጉ ሇአመሌካቹ እናትና 

አባት እንዱገሇጽ ታዟሌ፤ ይጻፌ፡፡ 

4. አመሌካች ከማረሚያ ቤት ወጥቶ በማኅበረሰቡ ውስጥ በሚቆይበት ጊዜ ሇፇተና 

በተሰጠው ሁሇት ዒመት ጊዜ ውስጥ የሚያሳየውን ባህርይ እንዯከታተሌ ሇሚገኝበት 

ወረዲ ፖሉስ በጽሁፌ እንዱገሇጽ ታዟሌ፡፡  

5. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇወሌዴያ ማረሚያ ቤት በመሸኛ እንዱዯርሰውና አመሌካቹንም 

እንዱፇታው የመፌቻ ዋራንት እንዱጻፌ ታዟሌ፡፡  

6. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡ 

7. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሩ/ሇ 
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የሰ/መ/ቁ.134228                                                                            

የካቲት 08 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሃመዴ 

                                  ተፇሪ ገብሩ 

                                  ቀነአ ቂጣታ 

                                  አይሸሹም መሇሰ 

                                  ፀሏይ መንክር 

አመሌካች፡- አቶ ስማቸው ከበዯ  

         - ጠበቆች ታምሩ ወ/አገኝ፤ ሲሳይ ሇምሇም ፌስሃ አሇማየሁ ቀረቡ    

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤ ህግ - ያሇምወርቅ አስታጥቄ ቀረቡ  

      መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ በግራ ቀኙ መካከሌ ባሇው የወንጀሌ ክስ ክርክር የቀረበን የዋስትና 

ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ክሱን እየተመሇከተ ሇሚገኘው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ከ2ኛው ክስ ነጻ ስሇወጣሁና ተከሊከሌ የተባሌኩባቸው ክሶች ሊይ 

የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ዋስትና የማያስከሇክለ በመሆኑ የዋስትና መብት ይፇቀዴሌኝ በማሇት 

ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ በሰጠው መሌስ ተከሳሽ የተከሰሱበት ወንጀሌ ከአስር ዒመት በሊይ የሚያስቀጣ 

መሆኑን፤ እንዱሁም ነፃ በወጡበት ጉዲይ ይግባኝ የጠየቁበት መሆኑን በማንሳት የዋስትና 

መብታቸው እንዱነፇግ ተከራክሯሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአመሌካች እና 19ኛ ተከሳሽ በሆነው 

ዴርጅታቸው ሊይ የቀረቡት 37ኛ፤ 38ኛ፤ 40ኛ፤ 41ኛ፤ 42ኛ፤ 43ኛ፤ 44ኛ፤ እና 45ኛ ክሶች 

የግብር ዒዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 96 እና 97፤ እንዱሁም የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49፤ 

50፤ 102 እና 56 መሰረት ያዯረጉ እና በእነዚህ 8 (ስምንት) ክሶች በዴምሩ ብር 50,374,960.00 

የሚጠጋ የመንግስት የገቢ ግብር እና ተጨማሪ እሴት ታክስ እዲ እንዲሇባቸው የሚያሳዩ ግብር 

አሳውቆ አሇመክፇሌን እና አሳንሶ ማሳወቅን የሚመሇከቱ የወንጀሌ ክሶች በመሆናቸው፤ በዴርጅቱ 

ሊይ የቀረቡትም ክሶች አመሌካችን የሚመሇከቱ እና በተዯራቢነት የሚታዩ በመሆናቸው፤ 

የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች በመርህ ዯረጃ ዋስትና የሚከሇክለ ባይሆንም ተዯራራቢ ቅጣትን 

ሉያስከትለ የሚችለ ተዯራራቢ ወንጀልች በመሆናቸው አመሌካች ሉከተሌ የሚችሇውን ከፌተኛ 

ቅጣት በመሸሽ በዋስ ቢወጡ ሉቀርቡ ይችሊለ ተብል መገመት አሇመቻለን፤ የክሱ የገንዘብ 

መጠን ከፌተኛ መሆኑና በሃገር ኢኮኖሚ የሚያሳዴረው ተፅእኖ ከፌተኛነት ሲታይ የዴርጊቱ 

አፇፃፀም አዯገኛነት እና የወንጀለን ከባዴነት ስሇሚያስገነዝብ አመሌካች በዋስትና ቢወጡ 
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ይቀርባለ ተብል ሇመገመት የማያስችሌ በመሆኑ፤ አመሌካች ያሊቸውን የኢኮኖሚ አቅም 

ተጠቅመው ከሃገር አይወጡም የሚሇውን ግምት የሚያስተባብሌ አሳማኝ ምክንያት ያሊቀረቡ 

በመሆኑ፤ በአጠቃሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች አመሌካች የዋስትና መብት ቢፇቀዴሊቸው 

የዋስትና ግዳታን አክብረው ፌርዴ ቤት በየቀጠሮው ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት ሉጣሌበት 

የሚያስችሌ ሁኔታ የሇም ብል ፌርዴ ቤቱ ስሊመነ የዋስትና ጥያቄውን አሌተቀበሌኩም በማሇት 

ብይን ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ይህን ብይን በመቃወም ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ብይኑን 

ሇመሇወጥ የሚያስችሌ በቂ እና አሳማኝ ምክንያት አሌተገኘም ተብል የይግባኝ ማመሌከቻው 

ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን በመቃወም ነው፡፡  

አመሌካች ህዲር 10 ቀን 2009 ዒ.ም ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የተከሰሱባቸው 

የወንጀሌ ክሶች በመርህ ዯረጃ የአመሌካችን የዋስትና መብት የሚያስነፌጉ ስሊሇመሆናቸው የሥር 

ፌርዴ ቤት ተቀብል ነገር ግን ክርክሩ ከተጠናቀቀ በኋሊ አመሌካች ጥፊተኛ ቢባለ 

ሉያስከትሌባቸው ከሚችሇው ቅጣት አንፃር አመሌካች ከሃገር ሉሸሹ ይችሊለ የሚሇውን ግምት 

መነሻ በማዴረግ የዋስትና መብት የመከሌከለን አግባብነት፤ እንዱሁም ከሃገር ሉሸሹ ይችለ 

ይሆናሌ የሚሌ ግምት ቢወሰዴም እንኳ ከሀገር ሇመሸሽ የማይችለበትን ሥርዒት ማስፇፀም 

እየተቻሇ መሰረታዊ የሆነውን የዋስትና መብት ሇመንፇግ የተሰጠው ምክንያት እንዯህጉ አነጋገር 

በቂ ምክንያትን የተመረኮዘ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ችልት ከዚህ ቀዯም በሰበር መ/ቁ 31734 ከሰጠው ትርጉም አንፃር ማየት ይቻሌ ዘንዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ይቅረብ ተብሎሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ግራ ቀኙ የስር ክርክራቸውን 

በማጠናከር በፅሁፌ ተሇዋውጠዋሌ፡፡               

ከፌ ሲሌ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን የዋስትና 

ጥያቄ ውዴቅ የማዴረጋቸውን አግባብነት መርምረናሌ፡፡ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 19(6) በግሌፅ 

እንዯተመሇከተው የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፇታት መብት ያሊቸው ሲሆን ዋስትና ሉከሇከሌ 

የሚችሇው በህግ በተዯነገጉ ሌዩ ሁኔታዎች ነው፡፡ በህጉ ከተዯነገጉት ሌዩ ሁኔታዎች መካከሌ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67(ሀ) ሥር የተዯነገገው ተጠቃሽ ነው፡፡ በዴንጋጌው ሥር እንዯተመሇከተው 

ተከሣሹ የዋስትና ግዳታውን ሉፇጽም አይችሌም ተብል ሲገመት ዋስትና መከሌከሌ ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር ቅሬታ በዋስ ቢሇቀቁ ተመሌሰው ሉቀርቡ አይችለም የሚሌ ግምት 

ሇመውሰዴ እና ዋስትና ሇመከሌከሌ የሚያስችሌ ማስረጃም ሆነ ምክንያት ሳይኖር፤ ይሌቁንም 

ከፌተኛ ባሇሃብት በመሆናቸው በቢሉዮን የሚቆጠር ሃብት የሚያንቀሳቅሱ እና አንዯኛ ዯረጃ ግብር 

ከፊይ ተብሇው መሸሇማቸውን፤ እንዱሁም ከፌተኛ የሥራ ዕዴሌ መፌጠራቸውን ሁለ ሇፌርዴ 

ቤቱ ተገሌፆ በገሃዴ ቀርቦ እያሇ ምንም ማፌረሻ ማስረጃ ሳይቀርብ በዯፇናው አይቀርቡም 

የሚሇውን ግምት ሉያስተባብለ አሌቻለም በማሇት መዯምዯሙ፤ እንዱሁም ጉሌህ ግምት ቢኖር 
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ያንን እንዲፇርስ ወይም እንዲስረዲ እንኳ እዴሌ ሳይሰጥ የተወሰነ ውሳኔ በመሆኑ በዚህ መሌኩ 

የተሰጠው ብይን ተሽሮ ዋስትና ሉፇቀዴ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡        

ነገር ግን ተከሣሹ የዋስትና ግዳታውን ሉፇጽም አይችሌም ሇማሇት የሚያስችሌ በበቂ ምክንያት 

የተዯገፇ ግምት ካሇ ይህ በመኖሩ ብቻ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 67/ሀ/ መሠረት ዋስትና መከሌከሌ 

የሚቻሌ ሲሆን በተያዘው ጉዲይ በስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የዋስትና መብት የተከሇከለት 

የዋስትና ግዳታን አክብረው ፌርዴ ቤት በየቀጠሮው ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት ሉጣሌበት 

የሚያስችሌ ሁኔታ አሇመኖሩን ፌርዴ ቤቱ በመቀበለ ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ እዚህ መዯምዯሚያ ሊይ 

የዯረሰው በአመሌካች እና በዴርጅታቸው ሊይ የቀረቡትን ተዯራራቢ ክሶች፤ ክሶቹ የያዙትን 

ከፌተኛ የገንዘብ መጠን እና ወንጀለም ግብር አሳውቆ ካሇመክፇሌ እና አሳንሶ ከማሳወቅ ጋር 

የተያያዙ ወንጀልች መሆናቸውን፤ እነዚህ ከፌተኛ ቅጣትን ሉያስከትለ የሚችለ ተዯራራቢ 

ወንጀልች በመሆናቸው፤ የዴርጊቱ አፇፃፀም አዯገኛነት እና የወንጀለ ከባዴነት ሁለ ሲታይ 

አመሌካች በዋስትና ቢወጡ ይቀርባለ ተብል ሇመገመት የማያስችሌ መሆኑን፤ እንዱሁም 

አመሌካች ያሊቸውን የኢኮኖሚ አቅም ተጠቅመው ከሃገር አይወጡም የሚሇውን ግምት 

የሚያስተባብሌ አሳማኝ ምክንያት ያሊቀረቡ መሆኑን በማንሳት ነው፡፡      

የወ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67(ሀ) በዋስትና ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካች የሚፇጽሙ 

የማይመስሌ እንዯሆነ በዋስትና የመሇቀቅ ማመሌከቻውን መቀበሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

ቢዯነግግም ፌርዴ ቤቱ ዋስትናውን ሇመከሌከሌ ግምቱን መነሻ የሚያዯርግባቸው ሁኔታዎች 

በግሌጽ አሌተመሇከቱም፡፡ በመሆኑም አንዴ ተከሣሽ የዋስትና መብት ቢከበርሇት ግዳታውን 

የሚፇጽም የማይመስሌ ነው ተብል ግምት የሚወሰዯው በቂና ህጋዊ ሉባለ በሚችለ ምክንያቶች 

ሉሆን እንዯሚገባ፤ እንዱሁም ምክንያቶቹ በቂና ህጋዊ ናቸው የሚሇው ጉዲይ ከተሇያዩ ከባባዊ 

ሁኔታዎችና ከጉዲዩ ሌዩ ባህርይ አንፃር ፌርዴ ቤቱ ሉገነዘበው የሚችሇው ተዯርጎ ሉወሰዴ 

እንዯሚገባ ይህ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 59304 እና ላልችም ተመሳሳይ መዛግብት ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም በወ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67 መሰረት የዋስትና መብት የሚነፇግባቸው ምክንያቶች 

ፌርዴ ቤቶች ከተሇያዩ ሁኔታዎች አንፃር እየተመሇከቱ ሉመዝኗቸው የሚገባቸው ናቸው፡፡  

በተያዘው ጉዲይ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ያሌተቀበሇው የዋስትና መብት 

ቢፇቀዴሊቸው የዋስትና ግዳታውን አክብረው ፌርዴ ቤት በቀነ ቀጠሮው ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት 

ሉጣሌበት የሚያስችሌ ሁኔታ አሇመኖሩን ነው፡፡ ሇዚህ በምክንያትነት የተጠቀሰው ከፌ ሲሌ 

እንዯገሇፅነው የቀረቡት ክሶች ተዯራራቢነት፤ ክሶቹ የያዙትን ከፌተኛ የገንዘብ መጠን፤ የወንጀለ 

አይነት እና የዴርጊቱ አፇፃፀም፤ ሉያስከትሌ የሚችሇው ከፌተኛ ቅጣት፤ እንዱሁም አመሌካች 

ያሊቸውን የኢኮኖሚ አቅም ተጠቅመው ከሃገር አይወጡም የማያሰኝ ሁኔታ አሇመኖሩን ነው፡፡ 

እነዚህ ምክንያቶች ሇግምቱ መነሻ እንዲይዯረጉ በህጉ ክሌከሊ ካሇመኖሩም በሊይ በምክንያትነት 

ተቀባይነት ሉኖራቸው አይገባም የሚባሌበት ሁኔታ ባሇመኖሩ የስር ፌርዴ ቤት በተጠቀሰው 
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ምክንያት እና ግምት ሊይ ተመስርቶ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻውን ባሇመቀበሌ 

በመወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ፇጽሟሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

በላሊም በኩሌ ቅሬታው ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

ከዚህ ቀዯም በሰበር መ/ቁ 31734 ከሰጠው ትርጉም አንፃር ሇማየትም እንዱቻሌ ተብል ቢሆንም 

በተጠቀሰው መዝገብ ተከሳሹ የብዙ ሃገር ፓስፖርትና ቪዛ በእጁ ስሇሚገኝ ብቻ የዋስትና 

ግዳታውን አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም ሇማሇት የሚያስችሌ በቂ መንዯርዯሪያ ምክንያት 

ስሊሇመሆኑ፤ እንዱሁም የዋስትና ግዳታውን አክብሮ እንዱቀርብ የሚያዯርግ ትዕዛዝ መስጠት 

እንዯሚቻሌ የተወሰነበት ከመሆኑ ውጭ በሁሇቱ መዛግብት የቀረበው ክርክር እና ዋስትና 

ሇመከሌከሌ መንዯርዯሪያ የተዯረጉት ምክንያቶች ተመሳሳይ ናቸው የሚባለ ሆነው 

አሊገኘናቸውም፡፡       

በአጠቃሊይ የስር ፌርዴ ቤት በህጉ ተቀባይነት የሊቸውም የማይባለ ምክንያቶች ሊይ በመመስረት 

አመሌካች የዋስትና መብት ቢፇቀዴሊቸው የዋስትና ግዳታውን አክብረው ፌርዴ ቤት በየቀጠሮው 

ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት ሉጣሌበት የሚያስችሌ ሁኔታ የሇም በማሇት በዋስትና ወረቀት 

የመሇቀቅ ማመሌከቻውን በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67/ሀ/ መሰረት ባሇመቀበሌ በመወሰኑ፤ እንዱሁም 

ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የይግባኝ ማመሌከቻውን ባሇመቀበሌ በመወሰኑ የተፇፀመ መሰረታዊ  

የህግ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወ/መ/ቁጥር 141352 ጥቅምት 1 ቀን 2009 ዒ.ም. የተሰጠው 

ብይን፤ እንዱሁም በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወ/ይ/መ/ቁ 133103 ጥቅምት 15 ቀን 2009 

ዒ.ም የተሊሇፇው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 75/2/ መሠረት በአብሊጫ ዴምፅ ፀንቷሌ፡፡ መዝገቡ 

ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት   

የሌዩነት ሃሳብ 

እኔ በተራ ቁጥር አንዴ ስሜ የተገሇፀው ዲኛ አብሊጫው ዴምፅ በዯረሰበት ዴምዲሜና ውሳኔ 

ያሌተስማማሁ በመሆኑ በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡ በሀሳብ የተሇየሁባቸውን ምክንያቶች ግሌፅ 

ሇማዴረግ በመጀመሪያ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያቀረባቸውን የወንጀሌ ክሶች ይዘት፣ የስር ፌርዴ 

ቤት የተጠሪን ማስረጃ ከተሰማ በኋሊ አመሌካች መከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ ሳያስፇሌገው 

በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 141 መሰረት በነፃ እንዱሰናበት የሰጠውን ብይንና 

ብይኑን በማስተካከሌ አመሌካች በዋስ ሌሇቀቅ ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ 

ሇማዴረግ የስር ፌርዴ ቤት የሰጣቸውን ምክንያቶች በአጭሩና በዝርዝር መግሇፁ አስፇሊጊ ነው 

ብየ ሰሇማስብ ከዚህ ቀጥል በአጭሩ አስፌሬሇሁ፡፡  
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1. ተጠሪ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 141352 ባቀረበው የወንጀሌ 

ክስ  

 አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 33፣ አንቀፅ 32 እና አንቀፅ 411 ንዐስ አንቀፅ 

1/ሏ/ እና ንዐስ አንቀፅ 2 በመተሊሇፌ ከሊይ ቁጥሩ በተገሇፀው የወንጀሌ መዝገብ 

አንዯኛና ሁሇተኛ ተከሳሽ ሆነው ከተከሰሱት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስጣኖች 

ጋር በመሆን የመንግስት ስራ በማያመች ሁኔታ የመምራት ከባዴ የሙስና ወንጀሌ 

ፇፅሟሌ በማሇት በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ 

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የሆነው ጄ ኤች ሴሚክስ ኃሊፉነቱ 

የተወሰነ የግሌ ማህበር ስራ አስኪያጅ እንዯሆነ ገሌፆ፤ 

 አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 49 በመተሊሇፌ ከ1998 ዒ.ም 

እስከ 2004 የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ ብር 20‚111‚328.94 አሳውቆ 

ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በሰሊሳ ሰባተኛው ወንጀሌ ክስ ሊይ የገሇፀ 

ሲሆን፣ አመሌካች የ19ኛ ተከሳሽ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሰራ የአዋጅ ቁጥር 

285/1994 አንቀፅ 56 እና አንቀፅ 49 በመተሊሇፌ በሰሊሳ ሰባተኛው ክስ የተገሇፀውን 

የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ በማሇት በሰሊሳ ስምንተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡  

 አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 50 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና 

ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ በመተሊሇፌ የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ አሳውቆ መክፇሌ 

ሲገባው 1998 ዒ.ም እስከ 2004 የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ ብር 

20‚111‚328.94 የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ በመዯበቅና የተጭበረበረ መረጃ 

ሇግብር አስገቢው መስሪያ ቤት የመስጠት ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በሰሊሳ ዘጠነኛው 

የወንጀሌ ክስ ሊይ የገሇፀ ሲሆን፣ አመሌካች የ19ኛ ተከሳሽ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሰራ 

የአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 56/1/ እና አንቀፅ 50 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና ንዐስ 

አንቀፅ 3/ሇ/ በመተሊሇፌ በሰሊሳ ዘጠነኛው ክስ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ 

በማሇት በአርባኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡  

 አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 96 የተመሇከተውን 

በመተሊሇፌ ከ2001 ዒ.ም እስከ 2004 29, 433, 214.24 ያገኘውን ትክክሇኛ ገቢ 

አሳውቆ መከፇሌ የሚገባውን ገቢ ግብር ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በአርባ 

አንዯኛው ወንጀሌ ክስ ሊይ የገሇፀ ሲሆን፣ አመሌካች 19ኛ ተከሳሽ ስራ አስኪያጅ ሆኖ 

ሲሰራ የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 102/1/ እና አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና 

ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ በመተሊሇፌ በአርባ አንዯኛው ክስ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት 

ፇፅሟሌ በማሇት በአርባ ሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ 
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 አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና 

ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከ2001 ዒ.ም እስከ 2004 ዒ.ም ብር 

29‚433‚214.24 ያገኘውን ትክክሇኛ ገቢ አሳውቆ መክፇሌ የሚገባው ገቢ ግብር 

በመዯበቅና ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በአርባ ሶስተኛው ወንጀሌ ክስ ሊይ 

የገሇፀ ሲሆን፣ አመሌካች 19ኛ ተከሳሽ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሰራ የአዋጅ ቁጥር 

286/1994 አንቀፅ 102/1/ እና አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ 

በመተሊሇፌ በአርባ ሶስተኛው ክስ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ በማሇት 

በአርባ አራተኞው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡  

 አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 98 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከቀረጥ 

ነፃ ያስገባቸውን የቀረጥ መጠናቸው 197556.61 የሆኑ መሳሪያዎች ከተፇቀዯሇት 

ተግባር ወጭ ተጠቅሟሌ በማሇት በአርባ አምስተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ 

2. አመሌካች በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ የተከሰሰበትን ወንጀሌ ማሇትም አመሌካች ከመንግስት 

ባሇስሌጣናት ጋር በመሆን በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 33 እና አንቀፅ 411 ንዐስ አንቀፅ 1/ሏ/ 

እና ንዐስ አንቀፅ 2 በመተሊሇፌ ፇፅሞታሌ የተባሇው ከባዴ የሙስና ወንጀሌ ከአስር አመት 

በሊይ የሚያስቀጣ የሙስና ወንጀሌ በመሆኑ፣ በአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀፅ 4/1/ መሰረት 

አመሌካች በዋስትና ወረቀት እንዱሇቀቅ የሔጉ ዴንጋጌ ስሇማይፇቀዴሇት አመሌካች 

በማረሚያ ቤት ሆኖ ሲከራከር ቆይቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሏምላ 26 ቀን 

2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት አመሌካች በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ የተከሰሰበትን ከባዴ 

የሙስና ወንጀሌ የፇፀመ ስሇመሆኑ ተጠሪ በበቂ ሁኔታ ያሊስረዲ በመሆኑ፣ ተከሳሹ 

የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ ሳያስፇሌገው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 141 

መሰረት በነፃ እንዱሰናበት በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የተጨማሪ 

እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 እና የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 በመተሊሇፌ 

በበኩሊቸው የወንጀሌ ክሶች ከሳሽ /ተጠሪ/ በበቂ ሁኔታ ያስረዲ በመሆኑ ተከሳሽ /አመሌካች/ 

የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ የስር ፌርዴ ቤት ብይን ሰጥቷሌ፡፡  

3. የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን ከሰማ በኋሊ አመሌካች ሏምላ 26 ቀን 2008 ዒ.ም 

በተፃፇ ማመሌከቻ፣ በአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀፅ 4/1/ መሰረት በዋስትና ወረቀት 

እንዲይሇቀቅ ከማያስከሇክሇው ከባዴ ሙስና የወንጀሌ ክስ ፌርዴ ቤቱ የመከሊከያ ማስረጃ 

ማቅረብ ሳያስፇሌገው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 141 መሰረት በነፃ 

እንዱሰናበት ብይን የተሰጠ መሆኑንና ተከሊከሌ የተባሇባቸው ላልች ወንጀልች በዋስትና 

የመሇቀቅ መብትን የሚያስከሇክለ መሆኑን ገሌፆ፣ በዋስ የመሇቀቅ መብቴ ይከበርሌኝ 

በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች ሊቀረበው የዋስትና ጥያቄ ተጠሪ ነሏሴ 2 ቀን 2008 ዒ.ም 
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እና መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ.ም መሌስ የሰጠ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ብይን ያሳያሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ በዋስትናው ጥያቄ ሊይ ያዯረጉትን ክርክር ከመረመረ በኋሊ፤   

 ተከሳሽ በተዯራራቢ ወንጀሌ ማሇትም በ37ኛ ፣ 38፣ 40፣ 41፣ 42፣43፣44፣ እና 

በ45ኛ በዴምሩ በስምንት ክሶች ብር 50,374,960 ተጨማሪ እሴት ታክስና ገቢ 

ግብር አሳውቆ ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል በተዯራራቢ ወንጀልች 

የተከሰሰና ክሶቹ ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት የሚያስከትለ በመሆናቸው፣ 

 ተከሳሽ የተከሰሰባቸው ተጨማሪ እሴት ታክስና ገቢ አሳውቆ ያሇመክፇሌ ተዯራራቢ 

ወንጀልች ሳይከፌሌ ቀርቷሌ የተባሇው ታክስና ግብር ከፌተኛ የገንዘብ መጠን 

ያሇው (ብር 50,374,960) በመሆኑና ወንጀለ በአገር ኢኮኖሚ ሊይ የሚያሳዴረው 

ተጽዕኖ ከፌተኛነት ሲታይ የዴርጊቱ አፇፃፀም አዯገኝነትና የወንጀለ ከባዴነት 

ተከሳሹ በዋስትና ቢወጣ ይቀርባሌ ብል መገመት የማያስችሌ ምክንያት 

በመሆኑና፣  

 ተከሳሹ ያሇውን ኢኮኖሚ አቅም ተጠቅሞ ከአገር አይወጣም የሚሇውን ግምት 

ሉያስተባብሌ የሚችሌ አሳማኝ ምክንያት በከሳሽ በኩሌ ስሊሌቀረበ በወንጀሇኛ 

መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 (ሀ) እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

መዝገብ ቁጥር 59304 በሰጠው አስገዲጅ ትርጉም መሠረት ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ 

የዋስትና ግዳታውን አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም የሚሌ እምነት ያሇን በመሆኑ 

ተከሳሹ በማረሚያ ቤት ሆኖ ይከራከር በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር 

አቤቱታ ያቀረበው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት የአመሌካችን ዋስትና 

መብት ሇመገዯብ የሰጡት ምክንያት የህገ መንግስቱንና የላልች ህግ ዴንጋጌዎችን 

የተከተሇ አይዯሇም በማሇት ሲሆን ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡  

4. በእኔ በኩሌ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ 

በብይኑ ሊይ ያሰፇራቸው ምክንያቶች ህጋዊ ተቀባይነት ያሊቸው ስሇመሆናቸው የስር ፌርዴ 

ቤት ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ ያሇውን ከፌተኛ የኢኮኖሚ አቅም ተጠቅሞ ከአገር የማይወጣ 

ስሇመሆኑ የማስረዲት ግዳታውን አሌተወጣም በማሇት የሰጠው ትርጉምና የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 የተሰጠውን አስገዲጅ የህግ 

ትርጉም በዋቢነት የጠቀሰበት ሁኔታ በሰበር ሉታረም የሚገባው መሠረታዊ የህግ ስህተት 

አሇበት የሚሌ ሀሳብ አሇኝ፡፡  

በመርህ ዯረጃ የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመፇታት መብት ያሊቸው መሆኑ በህገ መንግስቱ 

አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀፅ 6 የመጀመሪያው ሏረግ ‛የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፇታት መብት 

አሊቸው“ በማሇት ቃሌ በቃሌ የተዯነገገ ሲሆን በህግ በተዯነገጉ ሁኔታዎች ፌርዴ ቤት 

የተከሳሹን በዋስትና የመሇቀቅ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የተከሳሹ በዋስትና የመሇቀቅ መብት 
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ተገዴቦ ሉቆይ እንዯሚችሌ በህግ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6 ተከታዩ ሏረግ 

ይዯነግሌ፡፡ በአገራችን የተከሳሽን በዋስትና የመሇቀቅ መብት ሔግ አውጭው በሔግ 

የገዯበባቸው ሁኔታዎች አለ፡፡ ሔግ አውጭው የዋስትና መብትን አስገዲጅ በሆኑ የህግ 

ዴንጋጌዎች በከሇከሇባቸው ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎችን ዲኞች በዋስ የመፌታት ፇቃዯ 

ስሌጣን የሊቸውም፡፡ ሔግ አውጭው የተከሳሽን በዋስትና የመሇቀቅ መብት አስገዲጅ የህግ 

ዴንጋጌ የገዯበው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 63 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 

በተሻሻሇው ሌዩ የሙስና የስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 434/1997 አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ1 

በተመሇከቱ ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎችን የሚመሇከት ነው፡፡  

5. ሔግ አውጭው የተከሳሽን በዋስትና የመሇቀቅ መብት በህግ ከገዯበባቸው ከሊይ ከተመሇከቱት 

ሁኔታዎች ውጭ በሆኑ ላልች ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎች በመርህ ዯረጃ የቀረበባቸው 

የወንጀሌ ክስ ሉያስከትሌ የሚችሇው ከፌተኛ የወንጀሌ ቅጣትና በተከሳሹ ሊይ የቀረበው 

የወንጀሌ ክስ ብዛት ግምት ውስጥ ሳይገባ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6 

መሠረት በዋስ የመሇቀቅ መብት አሊቸው፡፡ በህግ በዋስትና የመሇቀቅ መብታቸውን 

በማያስገዴቡ ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት የሚገዯበው መንግስትና 

ሔዝብን ወክል የሚከራከረው ዏቃቤ ህግ የተከሳሹን በዋስ መሇቀቅ በመቃወም ክርክር 

ሲያነሳና ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙ በዋስትናው ሊይ ያቀረቡትን ክርክር ማስረጃ መርምሮ 

የተከሳሹን በዋስ የመሇቀቅ መብት የሚገዴብ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ሲሰጥ ነው፡፡ እዚህ ሊይ 

የሚነሳው ጥያቄ ዲኞች በህግ የተሰጣቸውን ፇቃዯ ስሌጣን በመጠቀም ተከሳሹ በዋስ 

እንዱሇቀቅ ወይም የተከሳሽ በዋስ የመሇቀቅ መብት ተገዴቦ እንዱቆይ ትዕዛዝ የሚሰጡት 

ምን ምን ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ ነው? የሚሇው ነጥብ ሲሆን ይህም በዝርዝር 

ሲታይ፡- 

 ፌርዴ ቤቶች በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6 የተረጋገጠው በወንጀሌ 

የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት የሚገዴብ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ 

የሚሰጡት ምን አይነት ሌዩ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው ነው?  

 ተከሳሹ በዋስ ሇመሌቀቅ የማያስችለና የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት በፌርዴ 

ቤት ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ በሌዩ ሁኔታ ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ያለ 

መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ያሇበት  ማን ነው? 

 ተከሳሹን በዋስ ሇመሌቀቅ የማያስችለና የተከሳሹን በዋስ የመሇቀቅ መብት በፌርዴ 

ቤት ውሳኔ (ትዕዛዝ በሌዩ ሁኔታ ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ያለ መሆኑን 

የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ወገን፣ የማስረዲት ግዳታውን የሚወጣው በምን ዯረጃ 

(standard of proof) እስከምን ዴረስ ነው? የሚለትን ነጥቦች በዝርዝር ማየት 

የሚጠይቅ ነው፡፡  
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6. ፌርዴ ቤቶች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6 የተረጋገጠውን በወንጀሌ የተከሰሱ 

ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት የሚገዴብ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ የሚሰጡባቸውን ጥቅሌ 

ሁኔታዎች ህግ አውጭው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 ሇማመሇከትና 

ሇመዯንገግ ሞክሯሌ፡፡ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 መሠረት አንዴ ተከሳሽ 

በዋስትና የመሇቀቅ መብቱን በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ የሚገዯበው፡-  

ሀ/ ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን የማይፇጽም የሚመስሌ የሆነ እንዯሆነ  

ሇ/ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ ላሊ ወንጀሌ ይፇጽም ይሆናሌ ተብል ሲገመት ወይም  

ሏ/ ምስክሮችን በመግዛት (በማባበሌ) ወይም አስረጅ የሚሆኑበትን ያጠፊሌ ተብል 

የሚገመት ሲሆን እንዯሆነ ቃሌ በቃሌ ተዯንግጓሌ፡፡  

ከሊይ ዝርዝር ይዘታቸው የተገሇጸው የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 

ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ዒሊማ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ በተጀመረው የወንጀሌ ምርመራ ወይም 

በፌርዴ ቤት በተጀመረው የወንጀሌ ፌርዴ ሂዯት ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ሉያሳዴሩ የሚችለ 

ተግባሮችን ሉፇጽም ይችሊሌ ብል ፌርዴ ቤቱ የሚገምተውን ተጠርጣሪ ወይም ተከሳሽ 

በዋስትና የመሇቀቅ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ በማረሚያ ቤት ሆኖ ክርክሩን እንዱከታተሌ 

በማዘዝ፣ ወንጀሌ ምርመራው ወይም የፌርዴ ሂዯቱ ተከሳሹ በዋስ ተሇቅቆ ሉፇጽማቸው 

ይችሊሌ ተብሇው ከሚገመቱ አለታዊ ተግባራት ነፃ በሆነ ሁኔታ እንዱጠናቀቅ ሇማስቻሌ 

መሆኑን የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 67 ዴንጋጌዎች ባህሪ ይዘትና 

መሠረታዊ ዒሊማ በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

7. ከሊይ የተገሇጸውን መሠረታዊ ዒሊማ ሇማሳካት የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት 

እንዱገዴብ ፌርዴ ቤቶች የሚሰጡት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ በህገ መንግስት አንቀጽ 19 ንዐስ 

አንቀጽ 6 ዕውቅናና ጥበቃ የተሰጠውን መብት የመገዯብ ውጤት ያሇው በመሆኑ፣ ፌርዴ 

ቤቱ የተከሳሹን በዋስ የመሇቀቅ መብት የገዯበው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 

ክርክር የሚያስነሳ ነው፡፤ ከሁለም በሊይ ፌርዴ ቤቱ የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት 

ሇመገዯብ የጠቀሳቸው ምክንያቶችና ያስቀመጣቸው ሁኔታዎች ህገ መንግስታዊና ህጋዊ 

መሰረት ያሊቸው ናቸው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ክርክር የሚያስነሱ ናቸው፡፡  

8. ሇዚህም መሠረት የሚሆነው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ይዘትና 

ትርጓሜ፣ ዴንጋጌው በመንግስት ሊይ የሚጥሇው ግዳታና ኃሊፉነት በወንጀሌ ፌርዴ ሂዯት 

ሊይ የሚኖረው ተግባራዊ ተፇፃሚነትና የሚያስከትሇው ህጋዊ ውጤት ነው፡፡ በህገ 

መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 ‛የተከሰሱ ሰዎች በፌርዴ ሂዯት ባለበት ጊዜ ሁለ 
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በተከሰሱበት ወንጀሌ እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠርና በምስክርነት እንዱቀርቡም ያሇመገዯዴ 

መብት አሊቸው“ በማሇት የሚዯነግግ  ሲሆን፣ የዚሁ ዴንጋጌ የእንግሉዘኛ ቅጅ ‛During 

proceedings accused persons have the right to be presumed innocent until 

proved guilty according to the law and not to be compelled to testify against 

themselves“ ተብል ተዯንግጓሌ፡፡  

9. ተከሳሹ ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት ህገ መንግስታዊ መብት ያሇው 

በመሆኑ፣ ተከሳሽ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ ሇወዯፉት ይዘታቸው ከሊይ የተገሇጹት በወንጀሇኛ 

መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 የተዯነገጉ አለታዊ ውጤት ከሚያስከትለ ተግባራት 

አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን ይፇጽማሌ ብል ፌርዴ ቤቱ ከጅምሩ ግምት 

እዲይዝበት ዋስትናና ጥበቃ ይሰጠዋሌ፡፡ ይህም ማሇት ፌርዴ ቤቱ ተከሳሹ ከቀረበበት 

የወንጀሌ ክስ ውጭ የሆኑ በቂ ምክንያትና ማስረጃ ሳይቀርብበት ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ 

በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 67 ከተዘረዘሩት የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብትን ሉያስገዴቡ 

ከሚችለ ተግባራት አንዯኛውን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን ሉፇጽም ይችሊሌ ብል ግምት 

ሇመያዝና የተከሳሽን ዋስትና ጥያቄ እንዱሰርዝ ከሊይ ይዘቱን የገሇጽነው ህገ መንግስታዊ 

ዴንጋጌ የሚፇቅዴ አይዯሇም በዚህ ምክንያት ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ በወ/መ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

67 ከተዘረዘሩት በዋስ የመሇቀቅ መብትን ሉያስገዴቡ ከሚችለ ተግባራት አንዯኛውን ወይም 

ከአንዴ በሊይ የሆኑትን ሉፇጽም ይችሊሌ ብል ፌርዴ ቤቱ ምክንያታዊ ግምትና 

መዯሚዯሚያ ሊይ ሉዯርስ የሚችሌባቸውን ፌሬ ነገሮች የማቅረብና የማስረዲት ግዳታ 

(burdon of proof) ያሇበት ዏቃቤ ህግ ነው፡፡ 

10.  በእርግጥ የዏቃቤ ህግ የማስረዲት ሸክም ዯረጃና መጠን (standard of proof) ተከሳሹ 

በዋስ ቢሇቀቅ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 67 ከተዘረዘሩት በዋስ የመሇቀቅ መብትን ሉያስገዴቡ 

ከሚችለ ተግባራት አንዯኛውን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን በእርግጠኝነት የሚፇፅም 

መሆኑን በበቂ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ማስረጃ በማቅረብ መሆን አይጠበቅበትም፡፡ የዏቃቤ ህግ 

የማስረዲት ሸክም ዯረጃና መጠን (stanedard of proof) ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ፣ የዋስትና 

ግዳታውን ሊይፇጽምና ቀጠሮውን አክብሮ ሊይመጣ ይችሊሌ፣ ወይም ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ 

ላሊ ወንጀሌ ይፇጽም ይሆናሌ ወይም ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ ምስክሮችን በመግዛት 

(በማባበሌ) ወይም አስረጅ የሚሆኑበትን ያጠፈሌ ብሇው ዲኞች የህሉና ግምት ሇመውሰዴ 

የሚያስችለ ህጋዊ ተቀባይነት ያሊቸውና ታዒማኒነት ያሊቸውን ፌሬ ነገሮች ከማቅረብ ያሇፇ 

አይዯሇም፡፡ ይህም ዲኞች የተከሳሹን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ የሚያዯርግ ትዕዛዝ የሚሰጡት 

በመጀመሪያ ዏቃቤ ህግ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ ከተከሰሰበት ጉዲይ ጋር በተያያዘ ወዯ ፉት 

የሚኖረው ባህሪ ሉፇጽም የሚችሊቸው ተግባራትና ስነ ምግባሩ ጥሩ አይሆንም ከሚሌ 
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ምክንያታዊ ጥርጣሬና ግምት ሊይ እንዱዯርሱ የሚያስችሌ ማስረጃ ወይም ፌሬ ነገር 

ሲያቀርብና ሲያስረዲ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

11.  ከሊይ የተገሇጸውን መሠረታዊ ሀሳብ ይዤ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን በዋስ የመሇቀቅ 

መብት ሇመገዯብ የሰጣቸውን ምክንያቶች አንዴ በአንዴ ተመሌክቻሇሁ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን በዋስ የመሇቀቅ መብት ሇመገዯብ የሰጠው የመጀመሪያው ምክንያት ተከሳሽ 

የተጨማሪ እሴት ታክስና የገቢ ግብር አሳውቆ ባሇመክፇለ ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት 

የሚያስከትለ ተዯራራቢ የወንጀሌ ክሶች ቀርበውበታሌ፡፡ አመሌካች በስምንት የወንጀሌ ክሶች 

መጠኑ ብር 50,374-960 ግብርና ታክስ ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል በተዯራራቢ 

ወንጀልች ተከሷሌ፡፡ ተከሳሽ የተከሰሰባቸው ተዯራራቢ የወንጀሌ ክሶች ተዯዯራቢና ከባዴ 

የወንጀሌ ቅጣት የሚያስከትለ በመሆናቸው በወንጀለ ያሌተከፇሇው የግብር የገንዘቡ መጠን 

ከፌተኛ በአገር ኢኮኖሚ ሊይ የሚኖረው አስተዋፅኦ የዴርጊቱ አፇፃፀም አዯገኛነት ያሇው 

በመሆኑ አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ አይቀርብም የሚሌ ነው፡፡  

12. ከሊይ እንዯተገሇጸው“ የተከሰሱ ሰዎች በፌርዴ ሂዯት ባለበት ጊዜ ሁለ በተከሰሱበት ወንጀሌ 

እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠርና በምስክርነት እንዱቀርቡም ያሇመገዯዴ መብት አሊቸው“ በማሇት 

የህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 መዯንገጉ፣ የአመሌካችን በዋስትና የመሇቀቅ 

መብት በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሇማስገዯብ ዏቃቤ ህግ በተከሳሽ ሊይ ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ 

ይዘት፣ ብዛትና ወንጀለ ሉያስቀጣ የሚችሇው ቅጣት ክብዯት መከራከሪያ አዴርጎ ሉያቀርብ 

እንዯማይችሌ እና ዏቃቤ ህግ መከራከሪያ አዴርጎ ቢያቀርበው እንኳ ይህ ምክንያት 

የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት ሇመገዯብ የሚያስችሌ ህጋዊ መሠረትና ተቀባይነት ያሇው 

ምክንያት ተዯርጎ በፌርዴ ቤት መወሰዴ የላሇበት መሆኑን ነው፡፡ በአንዴ ሰው ሊይ ዏቃቤ 

ህግ ብዙ የወንጀሌ ክሶች ማቅረቡ ብቻውን ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን 

አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው ምክንያታዊ ጥርጣሬና ግምት ሇማዴረስ የሚያስችሌ 

ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው ፌሬ ነገር (ማስረጃ) ሉሆን አይችሌም፡፡ ምክንያቱም አንዴ ተከሳሽ 

የተከሰሰው በአንዴ የወንጀሌ ክስ ወይም በብዙ የወንጀሌ ክሶች መሆኑ፣ተከሳሹ 

በተከሰሰባቸው ሁለም የወንጀሌ ክሶች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 

በተዯነገገው መሠረት እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠር መብቱን የሚያሳጣው አይዯሇም፡፡  የተከሳሽ 

ከፌርዴ በፉት ንፁህ ነው ተብል የመገመት ህገ መንግስታዊ መብት በአንፃራዊነት መብቱን 

የማክበርና ማስከበር ግዳታ ባሇበት መንግስት ሊይ በጠቅሊሊውና አግባብነት ባሊቸው 

የመንግስት አካሊት ሊይ በሌዩ ሁኔታ የሚያስከትሇው ኃሊፉነት አሇ፡፡  

13. የተከሳሽ በተከሰሰበት (በተከሰሰባቸው) ወንጀልች ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት 

ህገ መንግስታዊ መብት በተከሳሹ ሊይ የቀረበውን የወንጀሌ ክስ በሚያየው የዲኝነት አካሌ( 

ፌርዴ ቤት) እንዯ አንዴ የመንግስት አካሌና ጉዲዩን በሚያዩ ዲኞች ሊይ የሚጥሇው ግዳታና 
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ኃሊፉነት አሇ፡፡ ይኽውም ህገ መንግስታዊ ኃሊፉነትና ግዳታ ተከሳሽ በተከሰሰበት 

(በተከሰሰባቸው) ወንጀልች ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት መብት የማክበርና 

የማስከበር ግዳታ እንዯሆነ የህገ መንግስቱን አንቀጽ 20 ንኡስ አንቀጽ 3 እና የህገ 

መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች ይዘት ተግባራዊ ተፇፃሚነትና ህጋዊ 

ውጤት በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ የዲኝነት አካለ እንዯተቋምና የወንጀሌ ጉዲዩን 

የሚያዩት ዲኞች የተከሳሽን በተከሰሰበት (በተከሰሰባቸው) ወንጀልች ከፌርዴ በፉት ንፁህ 

ነው ተብል የመገመት መብት የማክበር ኃሊፉነታቸውን የሚወጡት የተከሳሹ ጉዲይ 

መታየት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ዴረስ በሚሰጡት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ 

ከህግ አግባብ ውጭ ሳይሸራረፈ ሇተከሳሹ መብት ዕውቅናና ከበሬታ መስጠታቸውን 

በሚያረጋግጥ ሁኔታ ጉዲዩን አይተው እሌባት ሲሰጡ መሆኑን የህገ መንግስቱን አንቀጽ 20 

ንዐስ አንቀጽ 3 እና የህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ 

14.  ይህም ዏቃቤ ህግ የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት ሇማስገዯብ የሚያቀርበው ምክንያት 

ፌሬ ጉዲይና ማስረጃ ተከሳሹ ከተከሰሰበት (ከተከሰሰባቸው) ወንጀልች ይዘት ብዛትና ክብዯት 

ውጭ የሆኑ ላልች ምክንያቶች መሆን ያሇበት መሆኑን ያሳያሌ፡፡ የወንጀሌ ጉዲዩን 

የሚያዩት ዲኞች የተከሳሽን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ 

የሚሰጡት በተከሳሽ ሊይ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ ወይም ክሶች ይዘት ብዛትና ክብዯት 

ተከሳሽ በዋስትና ወረቀት እንዲይሇቀቅ ሇመወሰን የሚያስችሌ በቂና ህጋዊ ምክንያት 

አዴርገው በመቀበሌ መሆን አይገባም፡፡ ምክንያቱም የተከሰሱ ሰዎች በፌርዴ ሂዯት ባለበት 

ጊዜ ሁለ በተከሰሱበት ወንጀሌ እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠርና በምስክርነት እንዱቀርቡም 

ያሇመገዯዴ መብት አሊቸው“ በማሇት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 

የተዯነገገው ዴንጋጌ ዲኞች የፌርዴ ሂዯቱ ሳይጠናቀቅና በተከሳሽ ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ 

ከመስጠታቸው በፉት ዏቃቤ ህግ በተከሳሽ ሊይ ብዙ የወንጀሌ ክስ ስሇቀረበበትና ተከሳሹ 

በቀረቡበት የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ ተብል ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት ሉጣሌበት ስሇሚችሌ 

ተከሳሹ ወዯ ፉት ጥፊተኛ ሆኖ ቢገኝ የሚጣሌበትን ተዯራራቢ ቅጣት በመፌራት የዋስትና 

ግዳታውን አክብሮ በቀጠሮው ቀን ፌርዴ ቤት ሊይቀርብ ይችሊሌ የሚሌ ግምትና 

መዯምዯሚያ እንዱይዙ የሚፇቅዴ አይዯሇም፡፡ ዏቃቤ ህግ በተከሳሹ ሊይ ያቀረባቸውን 

ወንጀሌ ክሶች ብዛትና ክብዯት መነሻ በማዴረግ የተከሳሽን ዋስትና መብት ሇመገዯብ ፌርዴ 

ቤቶች የሚሰጡት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ ከጅምሩ የተከሳሽን ከፌርዴ በፉት ንፁህ ነው ተብል 

የመገመት መብት የሚጥስ ነው፡፡  

15. በአንጻሩ ዏቃቤ ህግ በተከሳሽ ሊይ ብዙ የወንጀሌ ክስ ስሊቀረበበትና ተከሳሹ በቀረቡበት 

ወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ ተብል ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት ሉጣሌበት ስሇሚችሌ ተከሳሹ 

ወዯፉት ጥፊተኛ ሆኖ ቢገኝ የሚጣሌበትን ተዯራራቢ ቅጣት በመፌራት የዋስትና ግዳታውን 
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አክብሮ በቀጠሮው ቀን ፌርዴ ቤት ሊይቀርብ ይችሊሌ የሚሌ ግምትና መዯምዯሚያ በመያዝ 

ዲኞች ተከሳሽ በእስር እንዱቆይ የሚሰጡት ትዕዛዝ በአንደ ወይም በላሊ መሌኩ የተከሳሹን 

ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል መገመት መብት ከህግ አግባብ ውጭ የተሸራረፇና 

ያሌተከበረ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ በይዘቱም ሆነ 

በውጤቱ፣ ተከሳሽ በዏቃቤ ህግ ከቀረቡበት የወንጀሌ ክሶች በተወሰኑት የወንጀሌ ክሶች 

ወይም በሁለም የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ ሉባሌና ሉቀጣ ስሇሚችሌ፣ ተከሳሽ ወዯ ፉት 

ጥፊተኛ ቢባሌ በፌርዴ የሚወሰንበትን የወንጀሌ ቅጣት ሇማምሇጥ በዋስ ቢሇቀቅ ከአገር 

ሉጠፊ ይችሊሌ የሚሌ ዕምነትና ግምት  ዲኞች ያሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ ይህም በህገ 

መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 እና በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1 

በተዯነገገው መሠረት ዲኞች የተከሳሽን ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል መገመት መብት 

ባከበረና በሚያስከብር ሁኔታ ጉዲዩን አይተው እሌባት የመስጠት ግዳታና ኃሊፉነት በአግባቡ 

እየተወጡ መሆናቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ይሆናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የተከሳሽን 

ዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ የተጠቀመበት ከሊይ የተገሇፀው ምክንያት ዲኞች 

አስቀዴመው ተከሳሹ የተከሰሰባቸውን ወንጀልች ፇጽሟቸዋሌ የሚሌ ግምትና አቋም ሳይዙ 

ገሇሌተኛ ሆነው ጉዲዩን አይተዋሌ ወይም አሊዩም የሚሌ ክርክር የሚያስነሳ የህግ 

አተረጓጎም ነው፡፡  

16.  በእኔ እምነት ዏቃቤ ህግ የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት በመቃወም ካቀረበው ክርክር 

አንፃር፣ ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 76 (ሀ) 

በተዯነገገው መሠረት ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን የማይፇጽም ይመስሊሌ ወይም 

አይመስሌም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌርዴ ቤቱ መመሌከትና መመዘን ያሇበት 

በተከሳሹ ሊይ ዒቃቤ ህግ ያቀረበው ወንጀሌ ክስ ብዛትና ክብዯት ሳይሆን የተከሳሽ ግሊዊ 

ሁኔታ ባህሪውን፣ ስብዕናውን እና ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን በማክበር 

የፌርዴ ሂዯቱን እንዱከታተሌ ሉያዯርጉት የሚያስችለ ግሊዊ፣ ቤተሰባዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ሁኔታዎችና ላልች ተጨባጭ ኩነቶች መኖራቸውን ወይም አሇመኖራቸውን 

በመመዘን መሆን እንዲሇበት የሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6፣ አንቀጽ 20 ንዐስ 

አንቀጽ 3፣ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ- ስርዒት ሔግ ቁጥር 

67/ሀ/ ዴንጋጌዎች  የጣምራ ንባብ ይዘት፣ ዒሊማና ተግባራዊ ተፇጻሚነት ያሳያሌ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ ፌ/ቤቱ ጭብጡን መወሰን ያሇበት ተከሳሹ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ፣ ተከሳሽ 

የዋስትና ግዳታውን እንዱያከብር ሇማዴረግ የሚያስችለና ተከሳሹን በእስር ከማቆየት 

የተሻለ ላልች አማራጮች፣ ሇምሳላ ተከሳሽ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ ከአገር እንዲይወጣ 

ወይም ከሚኖርበት ከተማ ውጭ እንዲይንቀሳቀስ በመገዯብና ላልች አግባብነት ያሊቸውን 

ትእዛዞች በመስጠት ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን እንዱያከብር ሇማዴረግ የሚቻሌ መሆኑን 
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ወይም አሇመሆኑን በማገናዘብና በማጣራት መሆን ይገባዋሌ፡፡ በማጣራቱ ሂዯት ፌ/ቤቱ 

ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን እንዱያከብር ሇማዴረግ የሚያስችለና ተከሳሹን በእስር 

ከማቆየት የተሻለ ላልች አማራጮች መኖራቸውን ከተረዲ ተከሳሽ በዋስ እንዱሇቀቅ 

የሚሰጠውን ትእዛዝ ወይም ውሳኔ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን እንዱያከብር ሇማዴረግ 

ከሚያስችለ ሁኔታዎች /የመብት ማዕቀቦች/ ጋር ተጣምረው እንዱፇጸሙ ትእዛዝ በመስጠት 

፣ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6፣ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3፣ እና አንቀጽ 

13 ንዐስ አንቀጽ 1፣ እና የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት ሔግ ቁጥር 67 /ሀ/ ዴንጋጌዎች  

የጣምራ ንባብ ይዘትና ዒሊማ ማሳካት ይገባዋሌ ብዬ አስባሇሁ፡፡ 

17.  በእኔ እምነት በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት ሔግ ቁጥር 67/ሀ/ በተዯነገገው መሰረት 

ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን የማይፇጽም ይመስሊሌ ወይም አይመስሌም? 

የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን በተከሳሹ ሊይ ዒቃቤ ሔግ ካቀረበው የወንጀሌ ክስ ክብዯትና 

ብዛት በበሇጠ፣  

 ተከሳሽ በአገር ውስጥ ተሇይቶ የሚታወቅ ቋሚ አዴራሻ ያሇው መሆኑ ወይም አሇመሆኑ 

፣  

 ተከሳሹ የቤተሰብ አስተዲዲሪ መሆኑ ወይም አሇመሆኑና ተከሳሽ ከቤተሰቦቹ ጋር በአገር 

ውስጥ የሚኖር መሆኑ ወይም አሇመሆኑ፣  

 ተከሳሹ በአገር ውስጥ የሚተዲዯርበት ቋሚ ስራ፣ የገቢ ምንጭ ወይም ንግዴ ወይም 

ኢንቨስትመንት ያሇው መሆኑ ወይም አሇመሆኑ፣  

 ተከሳሹ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ ያሇበቂና አሳማኝ ምክንያት በቀጠሮው ቀን ፌርዴ ቤት 

ባይቀርብ ፌ/ቤቱ በሔግ አግባብ በቀጣይ በሚሰጠው ትእዛዝ ሉያጣው የሚችሇው 

መብትና ጥቅም ያሇ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን፣  

 ተከሳሽ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ በነጻነቱ ሊይ ላልች ገዯቦችን በመጣሌ ሇምሳላ ከአገር 

እንዲይወጣ በመገዯብ፣ እንዯግሇሰቡ ሁኔታ ተከሳሽ በሚኖርበት ከተማ ወይም ቀበላ 

በየቀኑ ወይም በየሳምንቱ ሇክፌለ ፖሉስ በአካሌ እየሄዯ ሪፖርት የሚያዯርግበትንና 

ፖሉስም ተከሳሹ በፌርዴ ቤት የታዘዘውን ገዯብና ሁኔታ እያከበረ ስሇመሆኑ ክትትሌና 

ቁጥጥር እንዱያዯርግና ፌ/ቤቱ ያስቀመጣቸውን ገዯቦችና ሁኔታዎች ተከሳሹ ጥሶ ባገኘው 

ጊዜ፣ ተከሳሹን በቁጥጥር ስር አውል በዋስ እንዱሇቀቅ ትእዛዝ ሇሰጠው ፌ/ቤት 

የሚያቀርብበትን አሰራር በመከተሌ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ እንዱቀርብ 

ሇማዴረግ የሚቻሌበት ሁኔታ ያሇ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን፣  

 በተከሳሹ ሊይ የቀረበው የወንጀሌ ክስ ተከሳሽ በላሇበት ታይቶ ሉወሰን የሚችሌ መሆኑን 

ወይም አሇመሆኑን፣  
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 ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን ባሇማክበሩ ጉዲዩ በላሇበት ቢታይና ተከሳሽ ጥፊተኛ ሆኖ 

ቢገኝ፣ ፌ/ቤቱ ሉወስን የሚችሇውን የወንጀሌ ፌርዴና ቅጣት፣ መንግስት ተከሳሽ 

በላሇበት የተሰጠውን የወንጀሌ ፌርዴና ቅጣት ተከትል በሔግ መሰረት በተከሳሽ ንብረት 

ሊይ የሚሰጠው የመወረስ ውሳኔ ተከሳሹ ሉያጣ የሚችሇው ገንዘብና ሃብት፣ ተከሳሹ 

በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ የፌርዴ ሂዯቱን ጥል እንዱፇረጥጥ የሚገፊፈ ናቸው ወይስ ተከሳሽ 

በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ የቀጠሮውን ቀን አክብሮ የፌርዴ ሂዯቱን እንዱከታተሌ 

የሚያስገዴደ ተጨባጭ ምክንያቶች የሚሇውን በማነጻጸር፣ ከእያንዲንደ ተከሳሽ ሁኔታ 

ጋር በማየትና በመመዘን ፌ/ቤቱ ምክንያታዊ ግምትና ልጅካሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ 

ይገባዋሌ የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡  

18.  ከዚህ አንጻር የስር ፌ/ቤት ዒቃቤ ሔግ በአመሌካች ሊይ ተዯራራቢ የወንጀሌ ክስ 

ማቅረቡንና ተከሳሽ ሉጣሌበት የሚችሇውን ተዯራራቢ ቅጣት ሇመሸሽ በዋስ ቢሇቀቅ ቀነ -

ቀጠሮውን አክብሮ ፌ/ቤት ሉቀርብ አይችሌም በማሇት የሰጠው ምክንያት ከሊይ በተራ ቁጥር 

15  እና 16 የገሇጽኳቸውን መሰረታዊ ሁኔታዎች ያሊገናዘበና ህጋዊ መሰረት ያሇው ሆኖ 

ያሊገኘሁት በመሆኑ አመሌካች በዋስ ሉሇቀቅ ይገባሌ በማሇት በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

19.  ከሊይ በዝርዝር የገሇጽኩት እንዲሇ ሆኖ፣ የስር ፌ/ቤት አመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ 

ሇማዴረግ አመሌካች በስምንት ተዯራራቢ የወንጀሌ ክሶች ማሇትም ተጠሪ በወንጀሌ መዝገብ 

ቁጥር 141352 ባቀረባቸው በ 37ኛ ፣ 38ኛ፣ 40ኛ፣ 41ኛ፣ 42ኛ፣ 43ኛ፣ 44ኛ እና በ 45ኛ 

በዴምሩ በስምንት ክሶች ብር 50,374,960 ግብርና ታክስ እንዲይከፇሌ በማዴረግ ወንጀሌ 

እንዯተከሰሰና መከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ ብይን እንዯተሰጠበት አዴርጎ በብይኑ ውስጥ 

ያሰፇረው ፌሬ ሃሳብ ሉታረምና ተገቢ የሔግ ትርጉም ሉሰጥበት የሚገባ ሆኖ አግኝቸዋሇሁ፡፡ 

ሇዚህም ምክንያቱ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን የዋስትና መብት ሇመገዯብ ተዯራራቢ ናቸው 

ብል የጠቀሳቸው ስምንት ክሶች፣ አመሌካች ሊይ የቀረቡትን የወንጀሌ ክሶች ብቻ 

የሚመሇከቱ ሳይሆኑ አመሌካቹ በስራ አስኪያጅነት ሲያስተዲዴረው የነበረውና በስር ፌ/ቤት 

አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የሆነው ጄ ኤች ሴሚክስ ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 

የተከሰሰባቸውን የወንጀሌ ክሶች ጨምሮ በመቁጠር የአመሌካችን ዋስትና መብት መገዯቢያ 

ምክንያት አዴርጎ የስር ፌ/ቤት ብይን የሰጠ በመሆኑ ነው፡፡  

20.  ከሊይ ይዘታቸውን በተራ ቁጥር 1 የገሇጽኳቸውና ተጠሪ በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 141352 

በ 37ኛ፣ 41ኛ እና በ 43ኛ ያቀረባቸው ወንጀሌ ክሶች አመሌካች በስራ አስኪያጅነት 

ሲያስተዲዴረው የነበረው በስር ፌ/ቤት አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ ሆነው ጄ ኤች ሴሚክስ 

ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የከሰሰባቸው የወንጀሌ ክሶች ናቸው፡፡ የንግዴ ዴርጅቱ 

የተከሰሰባቸው የወንጀሌ ክሶች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 34 ፣ በአዋጅ ቁጥር 285/94 እና 

በአዋጅ ቁጥር 286/94 ሌዩ ዴንጋጌዎች መሰረት የንግዴ ዴርጅቱ ሇተከሰሰበት ወንጀሌ 
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ጥፊተኛ ሆኖ ቢገኝ፣ አመሌካች ሳይሆን ራሱ የንግዴ ዴርጅቱ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 90 

ንዐስ አንቀጽ 3 መሰረት የሚወሰንበት የእስራትና የጽኑ እስራት ቅጣት ወዯ ገንዘብ 

ተሇውጦ የሚቀጣባቸውና ቅጣቱን እንዱፇጽም የሚዯረግባቸው የወንጀሌ ክሶች ናቸው፡፡ 

አስራ ዘጠነኛው ተከሳሽ ሔግ ወሇዴ ሰው በመሆኑ በፌርዴ ሂዯቱ በእስር ሊይ አይገኝም፡፡ 

በዚህ ምክንያት አስራ ዘጠነኛው ተከሳሽ ያቀረበውና ሉያቀርበው የሚችሇው የዋስትና መብት 

ጥያቄ የሇም፡፡ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ፣ ተጠሪ 

በአመሌካች ሊይ ያቀረባቸውን የወንጀሌ ክሶች ብቻ ሳይሆን፣ በስር ፌ/ቤት አስራ ዘጠነኛ 

ተከሳሽ የሆነው የንግዴ ኩባንያ የከሰሰባቸውን የወንጀሌ ክሶች ጨምሮ በመቁጠር አመሌካች 

ስምንት ተዯራራቢ ወንጀሌ ክሶች እንዯቀረቡበት አዴርጎ ብይን መስጠቱ በሰበር ሉታረም 

የሚገባው መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡  

21.  የስር ፌ/ቤት የተከሳሹ የዋስትና መብት ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገበት ላሊው ምክንያት ተከሳሹ 

ያሇውን የኢኮኖሚ አቅም ተጠቅሞ ከአገር ሉወጣ ይችሊሌ የሚሇውን ግምት ሉያስተባብሌ 

የሚችሌ አሳማኝ ምክንያት በተከሳሽ በኩሌ አሌቀረበም በማሇት ነው፡፡ ሲጀመር ከፌተኛ 

የገንዘብ አቅም ያሇው በወንጀሌ የተከሰሰ ባሇሃብት ያሇውን የገንዘብ አቅም ከቀረበበት 

የወንጀሌ ክስ ሇማምሇጥ ሉጠቀምበት ይችሊሌ የሚሌ ግምትና መዯምዯሚያ ዲኞች ከፌርዴ 

በፉት እንዱይዙ፣ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 እና በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 

13 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው የተከሳሽ ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል መገመት መብት 

የሚፇቅዴ አይዯሇም፡፡  

22.  በሁሇተኛ ዯረጃ ተከሳሽ በዋስ ቢፇታ ያሇውን የገንዘብ አቅም ከቀረበበት የወንጀሌ ክስ 

ሇማምሇጥ ሉጠቀምበት ይችሊሌ የሚሇውን ፌሬ ጉዲይ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ዒቃቤ 

ሔግ እንጅ ተከሳሹ አይዯሇም፡፡ ዒቃቤ ሔግ በህግ የተጣሇበትን የማስረዲት ግዳታ የሚወጣው 

ተከሳሹ ከፌተኛ የገንዘብ አቅም ያሇው መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ በማሳየት ብቻ አይዯሇም፡፡ 

በአንጻሩ ተከሳሹ በአገሪቱ ውስጥ ያጠራቀመው ሃብት ወይም ተከሳሹ ኢንቨስት ያዯረገበት 

የንግዴ ዘርፌ በባህሪው፣ ተከሳሽ በዚህ አገር ያሇውን እሴትና ገንዘብ በቀሊሌ ሰብስቦ ወዯ ላሊ 

አገር ሇማሻገር ውጣ ውረዴን የማያስከትሌ መሆኑን፣ ተከሳሹ በዚህ አገር የሚሳሳሇትና ወዯ 

ኋሊ የሚቀር በቀሊለ ሉያጓጉዘው የማይችሌ ቋሚ ሃብት የላሇው መሆኑን ተከሳሹ ከአገር 

ሉጠፊ ይችሊሌ የሚሌባቸውን፣ ላልች ተጨባጭ ምክንያቶች በማቅረብ መሆን አሇበት፡፡ 

23.  በያዝነው ጉዲይ ተከሳሽ በተከሰሰበት ወንጀሌ ሳይከፌሇው የቀረ ነው ተብል በወንጀሌ ክሱ 

ከተጠቀሰው የግብርና ታክስ ገንዘብ ብር 50,374,960 በብዙ እጥፌ የሚበሌጥ ካፒታሌ 

አውጥቶ በረዥም ጊዜ ኢንቨስትመንት ካፒታለን በሚመሌስ ሆቴሌ ግንባታ ስራ ያዋሇ 

መሆኑን ተጠሪ አይክዴም፡፡ ይህም ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ በዚህ አገር ኢንቨስት ያዯረገውን 

ሃብትና ገንዘብ በቀሊለ ሉያንቀሳቅሰው በማይችሇው የኢንቨስትመንት ዘርፌ ሊይ ያፇሰሰው 
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መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ተከሳሹ በዚህ አገር የሚሳሳሇትና ወዯ ኋሊ የሚቀር በቀሊለ 

ሉያጓጉዘው የማይችሌ ቋሚ ሀብት ያሇው መሆኑና ተከሳሹ ያሇው ቋሚ ሃብት በወንጀሌ 

ስራው አግኝቶታሌ ከሚባሇው የግብር ገንዘብ በብዙ እጥፌ የሚበሌጥ መሆኑ ካሊከራከረ፣ 

ይኸ ምክንያት ተከሳሹ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ  የፌርዴ ሂዯቱን እስከመጨረሻው 

እንዱከታተሌ የሚያዯርገው የንብረት መብትና ጥቅም ያሇው መሆኑን ሇመዯምዯምና 

ተከሳሽን በዋስ ሇመሌቀቅ የሚያስችሌ ምክንያት ከሚሆን በስተቀር ተከሳሽን የዋስትና 

መብት ሇመንፇግ የሚያስችሌ አይሆንም፡፡  

24.  ተከሳሽ ከፌተኛ ኢኮኖሚ አቅም ያሇው መሆኑን ፌ/ቤቶች የተከሳሽን የዋስትና መብት 

ሇመገዯብ በቂ ምክንያት አዴርገው መቀበሊቸው፣ ኢንቨስተሮችን ወዯ አገራችን ሇመሳብ 

በሚዯረገው እንቅስቃሴ ሊይ አለታዊ ውጤት የሚያስከትሌ የዋስትና ሔግ ዴንጋጌ 

አተረጓጎም ነው፡፡ መንግስት የተጀመረውን ፇጣን ሌማትና ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇማፊጠንና 

ሇማስቀጠሌ ኢንቨስትመንት ይፇሌጋሌ፡፡ መንግስት የአገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች 

መዋዕሇ ነዋይ፣ ገንዘብና ካፒታሌ ፌሰት ሇማሳዯግና ሇመሳብ ከላልች ኢንቨስትመንት 

ከሚቀበለ አገሮች ጋር በሔግ ፣ በአስተዲዯርና በፌትህ ዘርፌ ተወዲዲሪና ተመራጭ ሆኖ 

መገኘት ይጠበቅበታሌ፡፡ መንግስት ኢንቨስተሮችን ሇመሳብ የኢንደስትሪ ፓርክ በመገንባት፣ 

ከሉዝ ነጻ መሬት በመስጠት፣ የታክስ፣ የግብርና ላልች ማበረታቻዎችን በሔግ ከመዯንገግና 

ተፇጻሚ ከማዴረግ አሌፍ፣ ሇውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስተሮች ዒሇማቀፌ የመዴን ዋስትና 

እየሰጠ መሆኑን በዚህ ዙሪያ የወጡ የሔግ ማእቀፍችን፣ የተዯረጉ ዒሇማቀፌ ስምምነቶችን 

ይዘትና ተግባራዊ አፇጻጸም በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

25.  በአገር ዯረጃ የተሇያየ ማበረታቻ ተሰጥቷቸው፣ መዋዕሇ ነዋያችንን በዚህ አገር ኢንቨስት 

ማዴረግ ይሻሇናሌ ብሇው አገራችንን መርጠው የመጡ ከፌተኛ የገንዘብ አቅም ያሊቸው 

ባሇሃብቶች በወንጀሌ ተጠርጥረው ወይም ተከሰው በቁጥጥር ስር የሚውለበት አጋጣሚ 

ይኖራሌ፡፡ በእንዯዚህ አይነት ሁኔታ የስር ፌ/ቤት በግሌጽ በብይኑ ባሰፇረው መንገዴ፣ 

ተጠርጣሪዎቹ ወይም ተከሳሾቹ ባሇሃብቶችና ከፌተኛ የገንዘብ አቅም ስሊሊቸው ከአገር 

ሉጠፈ ይችሊለ የሚሌ ግምትና መዯምዯሚያ ፌ/ቤቶች እየያዙ የዋስ መብታቸውን 

የማያከብሩሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ ይህንን ግምትና የዋስትና ሔግ ዴንጋጌ አተረጓጎም 

ይህ ሰበር ችልት በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ ፣ በአዋጅ ቁጥር 

25/1988 አንቀጽ 10 እና በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 በተሰጠው ስሌጣን ሳያርመው 

ማሇፈ ተገቢ አይዯሇም ብዬ አስባሇው፡፡ ይህ የሔግ አተረጓጎም አገሪቱን መርጠው ኢንቨስት 

ሇሚያዯርጉ ባሇሃብቶች በወንጀሌ በተጠረጠሩ ወይም በተከሰሱ ጊዜ ይዘውት የመጡት ሃብት 

ከፌርዴ በፉት እነርሱን አስሮ ሇማቆየትና የዋስትና መብት ሇመንፇግ የሚያስችሌ በቂ 

ምክንያት ሉሆን እንዯሚችሌ የሚያረጋግጥ፣ ሇባሇሃብቶቹ ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል 
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የመገመትና የነጻነት መብት ዋስትናና ጥበቃ የማይሰጥ አስፇሪና ባሇሃብቶቹን በሩቁ 

እንዱሸሹ የሚያዯርግ የሔግ አተረጓጎም ይሆናሌ፡፡  

26.  የሔግ አተረጓጎማችን የኢንቨስተሮች /ባሇሃብቶች/ በወንጀሌ ተጠርጥረው በተያዙ ጊዜ 

ወይም በወንጀሌ በተከሰሱ ጊዜ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 

የተረጋገጠሊቸውን ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት መብት፣ አንቀጽ 19 ንዐስ 

አንቀጽ 6 የተረጋገጠሊቸውን በዋስ የመሇቀቅ መብትና በአንቀጽ 25 የተረጋገጠውን እኩሌ 

የሔግ ጥበቃና የዋስትና ማግኘት መብት የሚጥስና በኢንቨስትመንቱ ዘርፌ፣ ፇርጀ ብዙ 

የሆኑ ችግሮችን የሚያስከትሌ የሔግ አተረጓጎምና ውሳኔ ነው የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡ ከዚህ 

አንጻር የስር ፌ/ቤት አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ ያሇውን ኢኮኖሚ አቅሙን ተጠቅሞ ከአገር 

የማይወጣ ስሇመሆኑ ፌ/ቤቱን የሚያሳምን ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑ የዋስትና ጥያቄውን 

አሌተቀበሌነውም በሚሌ መንገዴ የተሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ እምነት ስሊሇኝ በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

27.  የስር ፌ/ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት ከዚህ በፉት፣ በሰበር መዝገብ 

ቁጥር 59304 በሰጠው አስገዲጅ ትርጉም የአመሌካችን ዋስትና መብት ሇመንፇግ በዋቢነት 

ሲጠቅስ በዚህ መዝገብ የተከሳሽ የዋስትና ጥያቄ ሲታይ የነበሩ ፌሬ ጉዲዮች፣ በሰበር 

መዝገብ ቁጥር 59304 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ከተሰጠባቸው ፌሬ ጉዲዮች የሚሇያዩበትና 

የተሇየ የሔግ ትርጉም ሇመስጠት የሚያስችለ ሁኔታዎች ያለ መሆኑን በአግባቡ 

አሊገናዘበም፡፡ በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 የዋስትና ክርክሩ የተነሳው ተከሳሾች የወንጀሌ 

ክስ እንዯቀረበባቸው ወዱያውኑ ክሱ በቀረበባቸው በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ነው፤ በዚህ 

መዝገብ የአመሌካች የዋስትና ጥያቄ አከራካሪ የሆነው አመሌካች በቀረበበት የወንጀሌ ክስ 

ምክንያት ሶስት አመት ከስዴስት ወር በሊይ በእስር ከቆየ በኋሊ ነው፡፡ አንዴ ተከሳሸ ከፌርዴ 

በፉት ታስሮ የቆየበት ጊዜ ተከሳሹ በዋስ እንዱሇቀቅ ወይም በእስር እንዱቆይ በመወሰን 

ሂዯት የራሱ የሆነ ትርጉምና ፊይዲ እንዯዚሁም ህጋዊ ውጤት አሇው፡፡ ረዥም ጊዜ በወሰዯ 

የፌርዴ ሂዯት ምክንያት፣ አመሌካች ከፌርዴ በፉት ረዥም ጊዜ በእስር የቆየ መሆኑ 

በራሱ፣ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው 

ልጅካሌ መዯምዯሚያና ግምት ሊይ ሇመዴረስ የማያስችሌና አመሌካቹን የዋስትና ጥያቄ 

ሇመቀበሌና በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 ከተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በመውጣት 

የአመሌካች የዋስትና ጥያቄ በሌዩ ሁኔታ አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሌ ምክንያት ነው፡፡  

28.  ከዚህ በተጨማሪ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 

አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሰጠውና የአመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው አዋጅ 

ቁጥር 285/1994 እና የአዋጅ ቁጥር 286/1994 የወንጀሌ ዴንጋጌዎች ይዘትና ቅጣት ሊይ 

መሰረታዊ የሔግ ማሻሻያና ሇውጥ በሔግ አውጭው ከመዯረጉ በፉት ነው፡፡ አንዴ ተከሳሽ 
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ተከሶበት የነበረው የወንጀሌ ዴንጋጌ፣ የተከሳሹ ጉዲይ በመታየት ሊይ እያሇ፣ ተከሳሽ 

የተከሰሰበትን የሔግ ማዕቀፌ በሂዯት በህግ አውጭው ተከሳሹን የሚጠቅም ይዘት ባሇውና 

ቀሊሌ ቅጣት በሚዯነግግ ላሊ ሔግ የተሻሻሇና የተሇወጠ መሆኑ የተከሳሹን የዋስትና ጥያቄና 

ከተሻሻሇው ህግ አንጻር አይቶ ሇመወሰን የሚጠቅም መሆኑ፣ የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት 

ሔግ ቁጥር 67 ዴንጋጌዎች ፣ ከሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 22 ንዐስ አንቀጽ 2 ፣የወንጀሌ 

አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 6 አስገዲጅ ዴንጋጌ ጋር በማጣመር ሇመተርጎምና ሇመረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ አመሌካችን በተዯራራቢ የወንጀሌ ክስ የተከሰሰባቸው የአዋጅ ቁጥር 285/1994 

እና የአዋጅ ቁጥር 286/1994 ወንጀሌ ዴንጋጌዎች፣ ሔግ አውጭው ባወጣው የፋዳራሌ 

የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ተሻሽሎሌ፡፡ የፋዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ 

ቁጥር 983/2008 ዴንጋጌዎች አመሌካችን የሚጠቅም ይዘትና ቅጣት መጠን ያሊቸው 

መሆኑን ዴንጋጌዎቹን በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሲሰጥ በወቅቱ 

ባመሇከቱት ተከሳሾች ሊይ ተፇጻሚነት ነበራቸው የአዋጅ ቁጥር 285/1994 እና የአዋጅ 

ቁጥር 286/1994 ወንጀሌ ዴንጋጌዎች፣ አመሌካችን የሚጠቅም ይዘት ባሇው አዋጅ ቁጥር 

983/2008 ዴንጋጌዎች የተሇወጡና የተሻሻለ መሆኑን ሳያገናዝብ የስር ፌ/ቤት የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በአሁኑ ወቅት የተሻረ የሔግ ማዕቀፌ መሰረት በማዴረግ 

በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም አሊግባብ በዋቢነት በመጥቀስ 

የአመሌካችን ዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገ መሆኑን የሚያሳይና መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሇበት ነው፡፡  

29.  ከሊይ በዝርዝር በገሇጽኳቸው የሔግ አተረጓጎም ሌዩነቶችና ዝርዝር ምክንያቶች የስር 

ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካችን የዋስትና ጥያቄ 

ውዴቅ ሇማዴረግ የሰጡት የሔግ ትርጉምና ውሳኔ ተሽሮ አመሌካች በዋስ ሉሇቀቅ ይገባሌ 

የሚሌ አቋም ስሊሇኝ በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት  

ብ/ይ 
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አፇፃፀም 
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የሰ/መ/ቁ. 117735 

                                             መጋቢት 28 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                       ዲኞች-፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                              ሙስጠፊ አህመዴ 

                              ሸምሱ ሲርጋጋ 

                              አብረሃ መሰሇ  

                              ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- ህጻን ሣራ ማርቆስ - ሞግዚት ብርነሽ ሁንዳ ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 

1. አቶ ስዩም አሰፊ 

2. አቶ ዮሏንስ አሰፊ        3ኛ ተጠሪ የ4ቱም ተጠሪዎች ጠበቃ 

3. ወ/ት አብነት አሰፊ        አቶ አያላው አሇማየሁ ቀረቡ   

4. አቶ ብሩክ ግርማ         

5. አቶ ማርቆስ አሰፊበሆኑት   - መብታቸው ታሌፎሌ 

 

              መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                       ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የፌርዴ አፇጻጸምን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት 

ያቀረቡት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 157255 በ17/07/2007 ዒ.ም. 

የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

111970 በ15/10/2007 ዒ.ም. የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 

የክርክሩን አመጣጥ በተመሇከተ፡-በስረ ነገሩ ጉዲይ የህጻን ሌጃቸውን ቀሇብ የአሁኑ 5ኛ ተጠሪ 

በየወሩ ብር 5,000 (አምስት ሺህ) እንዱከፌለ የአመሌካች ሞግዚት ውሳኔ ማሰጠታቸውን፣ 

በዚሁ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇጸም እንዱቻሌ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቁጥሩ 



419 
 

213611 የሆነ የአፇጻጸም መዝገብ አስከፌተው የፌርዴ ባሇዕዲው በአገር ውስጥ የላለ መሆኑን 

ጠቅሰው ፌርደ የፌርዴ ባሇዕዲው ከአሁኖቹ 1ኛ፣2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጋር  ከወሊጆቻቸው 

በጋራ በውርስ ያገኙት በየካ ክፌሇ ከተማ በወረዲ 5 የሚገኘው ቁጥሩ 327 የሆነው ቤት በሏራጅ 

ተሽጦ ከሽያጩ ገንዘብ የፌርዴ ባሇዕዲው ዴርሻ በፌርደ መጠን እንዱከፇሊቸው ጥያቄ 

ማቅረባቸውን፣ፌርዴ ቤቱም ይህንኑ ጥያቄ ተቀብል ቤቱ በሏራጅ ተሽጦ ከሽያጩ ገንዘብ ከአንዴ 

አራተኛው ውስጥ ውዝፌ ቀሇቡ ታስቦ ሇፌርዴ ባሇመብት እንዱከፇሌ፣ከውዝፌ ቀሇቡ የተረፇው 

ዯግሞ በህጻኗ ስም በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ተቀምጦ ዕዴሜዋ 18 ዒመት እስኪሞሊት ዴረስ 

በየወሩ ብር 5,000 ወጪ እየተዯረገ እንዱከፇሊት በመዝገብ ቁጥር 213611 በ29/11/2006 ዒ.ም. 

ትዕዛዝ መስጠቱን፣አፇጻጸሙ በዚህ ሂዯት ሊይ እያሇ የአሁኖቹ 1ኛ እስከ 4ኛ ተጠሪዎች ውርሱ 

ተጣርቶ የወራሾቹ ዴርሻ ባሌተሇየበት ሁኔታ በውርስ ሀብቱ ሊይ የሏራጅ ሽያጭ ትዕዛዝ 

የተሰጠው አሊግባብ ነው በማሇት በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 418 ዴንጋጌ መሰረት 

መቃወሚያ ማቅረባቸውን፣የአፇጻጸም ችልቱም የአመሌካቿን ሞግዚት አስተያየት ከተቀበሇ በኃሊ 

የመቃወሚያ አቅራቢዎቹን ክርክር ተገቢ አዴርጎ በመቀበሌ የሏራጅ ሽያጭ ትዕዛዙ እንዱቋረጥ 

በመዝገብ ቁጥር 213611 በ23/01/2007 ዒ.ም. ብይን መስጠቱን፣በዚህ ብይን ቅር በመሰኘት 

የህጻኗ ሞግዚት ባቀረቡት ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 

ከሰማ በኃሊ የአሁኖቹ 1ኛ፣2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የፌርዴ ባሇዕዲ ከሆኑት 5ኛ ተጠሪ ጋር 

የወሊጆቻቸው ወራሾች መሆናቸውን በጋራ በማረጋገጥ የተሰጣቸውን የወራሽነት ማረጋገጫ 

ማስረጃ ጉዲዩ በሚመሇከተው ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር አቅርበው ከቤቱ ማህዯር ጋር እንዱያያዝ 

ማዴረጋቸው መረጋገጡን፣መቃወሚያ አቅራቢዎቹ ላሊ ወራሽ ወይም የውርሱ ዕዲ ወይም 

የሟቾቹ ኑዛዜ መኖር አሇመኖሩ አሌተረጋገጠም ከማሇት በቀር ላሊ ወራሽ ወይም የውርሱ ዕዲ 

ወይም የሟቾቹ ኑዛዜ  ስሇመኖሩ ያቀረቡት ክርክር እና ማስረጃ አሇመኖሩን እና የወራሽነት 

ማስረጃ አቅርበው ከቤቱ ማህዯር ጋር ካያያዙ ከሁሇት ዒመት በኃሊም ቢሆን መቃወሚያ 

አቅራቢዎቹ  ውርሱ እንዱጣራ ያቀረቡት ጥያቄ አሇመኖሩ ውርሱን የማጣራት ፌሊጎት 

እንዯላሊቸው የሚያመሇክት መሆኑን ገሌጾ ብይኑን በመሻር አፇጻጸሙ በስር ፌርዴ ቤት 

በ29/11/2006 ዒ.ም. በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት እንዱቀጥሌ በመዝገብ ቁጥር 157255 

በ17/07/2007 ዒ.ም. ውሳኔ መስጠቱን፣በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁኖቹ 1ኛ እስከ 4ኛ 

ተጠሪዎች በተራቸው ባቀረቡት ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 

ከሰማ በኃሊ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመሻር ወራሾቹ በስምምነት ውርሱን የማያጣሩ ከሆነ 

ውርስ አጣሪ ሾሞ ውርሱ እንዱጣራ ካዯረገ በኃሊ በፌርዴ ባሇዕዲው ዴርሻ ሊይ ተገቢውን ትዕዛዝ 

እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 343 (1) መሰረት ወዯ ፋዳራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመመሇስ በመዝገብ ቁጥር 111970 በ15/10/2007 ዒ.ም. ውሳኔ 

መስጠቱን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 
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የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ውርሱ ስሊሌተጣራ በውርስ ሀብት ሊይ ፌርደን ማስፇጸም 

አይቻሌም በሚሌ በተሇይም የህጻን የመብት ጥያቄ ወዯ ጎን ተትቶ ውርሱ በቅዴሚያ ይጣራ 

ተብል የመወሰኑን አግባብነት በመዝገብ ቁጥር 34703 እና በመዝገብ ቁጥር 35710 ከተሰጠው 

ገዥ የሔግ ትርጉም አንጻር ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር 

እንዱቀርብ በመዯረጉ በጋዜጣ ማስታወቂያ ተጠርተው መሌስ ባሇመስጠታቸው ምክንያት 

መብታቸው ከታሇፇው 5ኛ ተጠሪ በስተቀር አመሌካች እና ቀሪዎቹ ተጠሪዎች የጽሁፌ ክርክር 

ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ 

የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው 

ነጥብ አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት ከ1ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 418 

ዴንጋጌ መሰረት መቃወሚያ ያቀረቡት እና ከስር ጀምረው የሚከራከሩት የውርስ ማጣራት ሂዯት 

ተከናውኖ ውጤቱ ባሌታወቀበት ሁኔታ ፌርደ ከውርስ ሀብቱ ውስጥ የ5ኛ ተጠሪ ነው በተባሇው 

ዴርሻ ሊይ ሉፇጸም አይገባም በማሇት መሆኑን የክርክራቸው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቤቱታ የቀረበበትን ውሳኔ የሰጠው በዋናነት 

የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 943 (3) ዴንጋጌን አነጋገር መሰረት አዴርጎ በመያዝ መሆኑን 

የውሳኔው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡በመሰረቱ በውርስ ማጣራት ሂዯት በአጣሪው የሚከናወኑት 

ተግባራት የውርስ ሀብቱ ምን እንዯሆነ እና የውርሱ ተቀባዮች እነማን እንዯሆኑ 

መወሰን፣ዕዲዎችን መክፇሌና መቀበሌ፣ሟቹ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ መፇሇግ፣የኑዛዜ ስጦታዎችን 

መክፇሌ፣የውርሱን ሀብት ማስተዲዯር ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሔጉ በቁጥር 944 እና 956 ስር 

ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡በዲኞች ትዕዛዝ ጊዜው እንዱራዘም ካሌተዯረገ በቀር የውርሱ የሑሳብ ማጣራት 

ስራ ሟቹ ከሞተ ከአንዴ ዒመት በኃሊ የሚዘጋ ስሇመሆኑ፣የውርሱ ሑሳብ ማጣራት በተዘጋ ጊዜ 

ከውርሱ ውስጥ ሆኖ የሚገኘው ንብረት ከወራሹ ላሊው ሀብት ጋር የሚቀሊቀሌ ስሇመሆኑ፣የጋራ 

ወራሾችም እንዲለ የውርሱ ሆኖ የሚገኘው ንብረት የጋራ ወራሾች ንብረት እንዯሚሆን፣የውርሱ 

አከፊፇሌ እስኪፇጸም ዴረስ በወራሾቹ መካከሌ ውርሱ ሳይነጣጠሌ የሚቆይ ስሇመሆኑ፣የጋራ 

ወራሾች የሆኑ ሰዎች ባሌተከፊፇለት የውርስ ንብረት ሊይ ያሊቸው መብት በፌትሏብሓር ሔጉ 

ስሇጋራ ባሇሀብትነት፣ስሇሪምና ስሇላልች ግዙፌ መብቶች በሚሇው አንቀጽ በተነገሩት ዴንጋጌዎች 

(ከቁጥር 1257 እስከ 1277) መሰረት የሚወሰን ስሇመሆኑ እና ከእያንዲንድቹ የጋራ ባሇሀብቶች 

ሊይ ገንዘብ የመጠየቅ መብት ያሊቸው ሰዎች የባሇዕዲውን ዴርሻ ሇመያዝ የሚችለ ስሇመሆኑ 

በዚሁ ሔግ በቁጥር 1052፣1053፣1060 እና 1260 ዴንጋጌዎች ስር በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች የአከራካሪው ንብረት የጋራ ወራሾች 

መሆናቸውን ገሌጸው ጥያቄያቸውን ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ የወራሽነት ማስረጃ በ2004 ዒ.ም. 
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የወሰደ መሆኑ፣ይህንንም የወራሽነት የምስክር ወረቀት የቤቱ ማህዯር በሚገኝበት ክፌሇ ከተማ 

አስተዲዯር በማቅረብ ከቤቱ ማህዯር ጋር እንዱያያዝ ያዯረጉ መሆኑ፣የውርስ ሀብቱ የሆነውን 

ቤትም በይዞታቸው ስር አዴርገው እየተገሇገለበት መሆኑ በተጠሪዎቹ ያሌተካደ እና በስር ፌርዴ 

ቤቶች በተዯረገው ክርክርም የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ናቸው፡፡የውርስ ማጣራት ሂዯት ተከናውኖ 

ውጤቱ ባሌታወቀበት ሁኔታ ፌርደ ከውርስ ሀብቱ ውስጥ የ5ኛ ተጠሪ ነው በተባሇው ዴርሻ ሊይ 

ሉፇጸም አይገባም በማሇት በዯፇናው ከመከራከር በቀር በአከራካሪው ቤት ሊይ መብት ያሇው ላሊ 

የኑዛዜም ሆነ የሔግ ወራሽ ስሇመኖሩ እነዚህ ተጠሪዎች በግሌጽ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡እነዚህ 

ሁኔታዎች ተጠቃሇው ሲታዩም 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች በሔጉ በተመሇከተው የውርስ 

ማጣራት ሂዯት ውስጥ ማሇፌ ሳያስፇሌጋቸው የውርስ ሀብት መሆኑ በተረጋገጠው ቤት ሊይ 

እያንዲንዲቸው እኩሌ ዴርሻ እንዲሊቸው ተስማምተው እና ቤቱንም በቁጥጥራቸው ወይም 

በይዞታቸው ስር አዴርገው በቤቱ ሊይ በጋራ ባሇሀብትነት መብት በማቋቋም እየተገሇገለበት 

መሆኑን መገንዘብ የሚያስችለ ናቸው፡፡ 

ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቤቱታ 

የቀረበበትን ውሳኔ የሰጠው በዋናነት የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 943 (3) ዴንጋጌን መሰረት 

በማዴረግ ሲሆን ይህ ዴንጋጌ ከወራሾቹ ከራሳቸው ገንዘብ ጠያቂ የሆኑ ሰዎች የውርሱ ሀብት 

በሚጣራበት ጊዜ በውርስ ሀብቱ ሊይ አንዲችም መብት የላሊቸው መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ 

በመሰረቱ የውርስ ሀብት እና የጋራ ወራሾች ያሌተከፊፇሇ የውርስ ንብረት የተሇያዩ ነገሮች 

መሆናቸውን ከቁጥር 943 እና 1060 ዴንጋጌዎች ይዘት በግሌጽ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አንዴ ሀብት 

የውርስ ሀብት ነው የሚባሇው ውርሱ በመጣራት ሂዯት ሊይ ባሇበት ጊዜ ስሇመሆኑ የቁጥር 942 

ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡በተያዘው ጉዲይ ግን ወራሾቹ በሔጉ በተመሇከተው የውርስ ማጣራት ሂዯት 

ውስጥ ማሇፌ ሳያስፇሌጋቸው ወራሽነታቸውን አረጋግጠው እና የውርስ ሀብቱንም በይዞታቸው 

ስር አዴርገው እና ወዯ ራሳቸው ንብረት ቀሊቅሇው የጋራ ባሇሀብትነት መብት በማቋቋም 

እየተገሇገለበት በመሆኑ አከራካሪው ቤት በቁጥር 1060 ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት የጋራ ወራሾች 

ያሌተከፊፇሇ የጋራ ንብረት እንጂ በቁጥር 942 እና 943 ዴንጋጌዎች አነጋገር መሰረት የውርስ 

ሀብት የሚባሌ ባሇመሆኑ ቁጥር 943 (3) ዴንጋጌ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ቤቱ 

የወራሾቹ የጋራ ሀብት መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ በቁጥር 1260 (2) ዴንጋጌ መሰረት ከጋራ 

ባሇሀብቶቹ መካከሌ ከአንዯኛው ገንዘብ ጠያቂ የሆነ ሰው የዚህኑ የጋራ ባሇሀብት ዴርሻ የመያዝ 

መብት ይኖረዋሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ አከራካሪው ቤት የውርስ ሀብት በመሆኑ የውርስ ማጣራት ሂዯት ተጠናቆ ውጤቱ 

ከመታወቁ በፉት ከወራሾቹ ሊይ ገንዘብ ጠያቂ ሇሆኑ ሰዎች የፌርዴ ማስፇጸሚያ ሉውሌ 

አይችሌም በማሇት በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሳኔ በክርክሩ 
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የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች እና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው 

ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከአከራካሪው ቤት 

ውስጥ የ5ኛ ተጠሪ ዴርሻ ሇአፇጻጸሙ ሉውሌ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ቢሆንም 4ኛ 

ተጠሪ በዚህ ቤት ሊይ የውርስ ዴርሻ ያሊቸው መሆን አሇመሆኑ በክርክር ሊይ እንዯሚገኝ የታወቀ 

ሆኖ እያሇ የክርክሩ ውጤት ባሌታወቀበት ሁኔታ ከቤቱ የሽያጭ ገንዘብ ውስጥ ሇአፇጻጸሙ 

ሉውሌ የሚገባው አንዴ አራተኛው ነው በማሇት የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ መታረም ያሇበት እና 

ሇአፇጻጸሙ ሉውሌ የሚገባው ከተጠሪዎቹ ቁጥር አንጻር  ከቤቱ የሽያጭ ገንዘብ  ውስጥ አንዴ 

አምስተኛ ሆኖ የ4ኛው ተጠሪ አንዴ አምስተኛ ዴርሻ ሇጊዜው በሞዳሌ 85 ተይዞ እንዱቆይ 

ከተዯረገ በኃሊ የወራሽነት ክርክሩ የመጨረሻ ውጤት ከታወቀ በኃሊ በዚህ በተቀማጩ ገንዘብ ሊይ 

በአፇጻጸም ችልቱ እንዯአግባብነቱ ተገቢው ትዕዛዝ እንዱሰጥበት ሉዯረግ የሚገባው መሆኑን 

ተገንዝበናሌ፡፡በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                            ው ሳ ኔ 

1. 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች ከወሊጆቻቸው በጋራ በውርስ ያገኙት በየካ ክፌሇ 

ከተማ በወረዲ 5 የሚገኘው ቁጥሩ 327 በሆነው ቤት የውርስ ሀብት በመሆኑ ውርሱ 

ተጣርቶ ውጤቱ እስካሌታወቀ ዴረስ ከወራሾቹ መካከሌ አንደ ከሆኑት 5ኛ ተጠሪ  

ሊይ ገንዘብ ጠያቂ በሆኑት አመሌካች  በአፇጻጸም ሉያዝ አይገባም በማሇት በፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 111970 በ15/10/2007 

ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት 

ተሽሯሌ፡፡ 

2. አከራካሪው ቤት የወራሾች የጋራ ሀብት እንጂ የውርስ ሀብት ባሇመሆኑ በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 1060 (1) እና (2) እንዱሁም በዚሁ ሔግ በቁጥር 1260 (2) ዴንጋጌ 

መሰረት ከወራሾቹ መካከሌ የአንዯኛው ዴርሻ ከዚሁ ወራሽ ሊይ ገንዘብ ጠያቂ በሆኑ 

ሰዎች ሉያዝ ይችሊሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 157255 በ17/07/2007 ዒ.ም. 

የተሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

4. በተራ ቁጥር 3 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ አከራካሪ ቤት በሏራጅ ተሽጦ የ5ኛ ተጠሪ 

ዴርሻ ሇአፇጻጸሙ ሉውሌ ይገባሌ በሚሌ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

5. በተራ ቁጥር 3 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ የ4ኛ ተጠሪን ክርክር በዝምታ በማሇፌ 

የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

6. 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች  ከወሊጆቻቸው በጋራ በውርስ ያገኙት በየካ ክፌሇ 

ከተማ በወረዲ 5 የሚገኘው ቁጥሩ 327 የሆነው ቤት በሏራጅ ከተሸጠ በኃሊ ከሽያጩ 
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ከሚገኘው ገንዘብ ውስጥ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

213611 በ29/11/2006 ዒ.ም. በሰጠው ትዕዛዝ በገሇጸው የአፇጻጸም ስርዒት መሰረት 

የፌርዴ ባሇዕዲው የ5ኛ ተጠሪ ዴርሻ የሆነው አንዴ አምስተኛው ሇአፇጻጸሙ 

እንዱውሌ፣ሶስት አምስተኛው ሇ1ኛ፣2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸው አንዴ 

አምስተኛ ወጪ ተዯርጎ እንዱከፇሌ፣ቀሪው አንዴ አምስተኛ በሞዳሌ 85 ተይዞ 

እንዱቆይ ከተዯረገ በኃሊ የ4ኛ ተጠሪ የአቶ ብሩክ ግርማ የወራሽነት ክርክር የመጨረሻ 

ውጤት ከታወቀ በኃሊ እንዯአግባብነቱ ተገቢው ትዕዛዝ እንዱሰጥበት በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 

7. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ተገቢውን መፇጸም ያስችሇው ዘንዴ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣እንዱያውቁት ዯግሞ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይሊክ፡፡ 

8. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

9. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ብ/ይ 
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የሰ/መ/ቁ. 104943  

መጋቢት 30 ቀን 2008 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         ሙስጠፊ አህመዴ 

   ተፇሪ ገብሩ 

      ሸምሱ ሲርጋጋ 

     አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- አቶ ይሌማ ፇሇቀ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ጥበቡ ፇሇቀ አሌቀረቡም  

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው ግራ ቀኙን ያከራከረው የአፇፃፀም ጉዲይ ይፇፀም ከተባሇው ፌርዴ 

ይዘት ውጭ እንዱፇፀም የሚገሌፅ ዲኝነት ተሰጥቷሌ ወይስ አሌተሰጠም? የሚሇውን አከራካሪ 

ነጥብ በክርክር ሂዯት ከተረጋገጠው የፌሬ ነገሮች ጉዲዮች እና አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌዎች 

ጋር አገናዝቦና ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡  

በዚህም መሰረት በጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙ ከአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጀምሮ እስከ ፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ባሇው ዯረጃ በተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ አሁን ሇዚህ ሰበር ጉዲይ መነሻ ሆኖ 

የተያዘውን እና ሇአፇፃፀሙ ክስ ምክንያት የሆነውን ጥቅምት 08 ቀን 2005 ዒ.ም በሽማግላ 

ዲኞች አማካኝነት ጉዲዩ በእርቅ እንዱያሌቅ ከማዴረጋቸው በፉት እርቅ ባዯረጉበት ምክንያት ግራ 

ቀኙ ከነበራቸው የንግዴ ሽርክና ውሌ የመነጨ የሀብት ዴርሻ ክፌፌሌ ጥያቄ ምክንያት ጉዲያቸው 

በፌ/ቤት ቀርቦ በመ/ቁ 10208 በሆነው መዝገብ የአሁን ተጠሪ በስሙ ተመዝግበው የሚገኙትን 

ንብረቶች ሇአሁን አመሌካች እንዱያካፌሌ ፌርዴ መስጠቱንና በዚህ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇፀም 

የአፇፃፀም ክስ ቀርቦ በክርክር ሊይ እያለ በአፇፃፀም ዯረጃ የዯረሰውን ጉዲይ አስመሌክቶ ግራ ቀኙ 

በሽማግላዎች አማካኝነት በእርቅ እንዱያሌቅ ተስማምተው፤ በሽማግላዎችም ታይቶ አሁን ሇዚህ 

ሰበር ጉዲይ ምክንያት በሆነው ጥቅምት 08 ቀን 2005 ዒ.ም በተዯረገው የእርቅ ስምምነት 
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መሰረት የአፇፃፀሙ ክስ እንዱዘጋ መዯረጉን ገሌፆ ሇክርክር የአሁን ተጠሪ ይህ በአዲማ ዞን 

ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 10208 በሆነው መዝገብ ሊይ አስቀዴሞ ፌርዴ ያገኘ ጉዲይ ነው በሚሌ 

የቀረበው ከስርዒት ውጭ የቀረበ ነው፤ ሇጉዲዩ አወሳሰን አግባብነት ያሇው ጥቅምት 8 ቀን 2005 

ዒ.ም የተዯረገው የእርቅ ስምምነት ብቻ ነው የሚሌ ክርክር ከማቅረባቸው በቀር በግሌፅ የካደት 

ጉዲይ አይዯሇም፡፡  

ከስርዒት ውጭ የቀረበ ክርክር በመሆኑ ምክንያት አንዴ ክርክር ውዴቅ ሉዯረግ የሚችሇው ዯግሞ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መነሻና ዋነኛ ዒሊማ የሆነውን የተከራካሪ ወገን የመዯመጥ መብት ሇማስከበር 

ሲባሌ ክርክርና ማስረጃ ስርዒቱን ጠብቆ በሚዯረግበት ፌ/ቤት እና የክርክር ዯረጃ እንዱቀርብ 

ሇማዴረግ ነው፡፡ ይህ አሁን በአሁን አመሌካች በኩሌ የጉዲዩን አመጣጥና መነሻ ሇማስረዲት ሲባሌ 

የቀረበው ክርክር ጉዲይ በፌ/ቤት ቀርቦና ታይቶ በመዝገብ ፌርዴ የተቋጨበት ነው የሚሌ 

እስከሆነና ይህም አሁን ክርክር ከተነሳበት ጉዲይ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሇው እስከሆነ ዴረስ 

ፌሬ ነገሩ እንዯተባሇው አይዯሇም፤ ሏሰት ነው የሚባሌ ከሆነ ይህንኑ በቀሊሌ ሇመግሇፅ እና 

ሇማስረዲት የሚቻሌ እንጅ ከሔግ ሏሳብ ውጭ በመራቅ የተሟሊ የክርክር ሂዯትን ጠብቆ በሙግት 

ዯረጃ ነጥሮ እንዯማይወጣ ጉዲይ ተቆጥሮ በዯፇናው በስርዒት ውጭ ያቀረበ ነው ሇማሇት 

የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ በዚህም የተነሳ እና ከክርክሩ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ሇአፇፃፀሙ ምክንያት 

የሆነውና በሽማግላዎች ፉት ጥቅምት 02 ቀን 2005 ዒ.ም ባዯረጉት የእርቅ ስምምነት ሊይ 

የካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ የተገሇፀው የንግዴ ቤት ሇግራ ቀኙ የሽርክና ስራ ውሌ 

በመነጨ የአሁን ተጠሪ ግማሽ ዴርሻ ሇአሁን አመሌካች ሉያካፌሌ ይገባሌ ተብል ፌርዴ ያረፇበት 

ይህንኑም ፌርዴ በማስፇፀም የአፇፃፀም ክስ ከቀረበ በኋሊ አፇፃፀም ዯረጃ የቀረበውን ክርክር በዚሁ 

የእርቅ ስምምነት አቋርጠው የእርቅ ስምምነት እንዯተካው ተዯርጎ በእርቅ ስምምነት መሰረት 

እንዱፇፀም የተዯረገ ስሇመሆኑ እስካሌተካዯ ዴረስ የካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ የተጠቀሰው 

ስህተት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 2008 እንዯተመሇከተው በእርቁ አፃፃፌ ጊዜ የተፇፀመ የአፃፃፌ 

ስህተት ነው ከሚባሌ የተሇየ ትርጉም የሚያሰጠው አይዯሇም፡፡ የአሁን ተጠሪም ይኽው ንብረት 

ክፌፌሌ የሚዯረግበት ከዚህ በፉት ፌርዴ ያረፇበት በኋሊም በሽምግሌና የእርቁ ሰነደ ሊይ 

የተጠቀሰውና ክፌፌሌ የሚዯረግበት ንብረት መሆኑን ተቀብል የንብረቱ ግምት በሽማግላዎች 

የእርቅ ሰነዴ ከተመሇከተው ሉያንስ አይገባም፤ በተከታዩም ቀጠሮ ይህ ክፌፌሌ የተዯረገበት 

ንብረት በባድ መሬትነት የሚታወቅ እንጅ ቤት የላሇው መሆኑን የከተማው አስተዲዯር አስቀዴሞ 

የሰጠውን ማረጋገጫ ቀይሮ ማስረጃ ሰጥቶኛሌ ስሇዚህ ባድ መሬት የህዝብና የመንግስት ስሇሆነ 

ሊካፌሌ አይገባም በሚሌ መከራከራቸውን ከመረጋገጡ በቀር በካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ 

የተሰየመው ንብረት አከራካሪ ሆኖ ከተገኘው ንብረት የተሇየ ነው በሚሌ ከስር ፌ/ቤት ጀምሮ 
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እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባሇው የክርክር ዯረጃ ያቀረበው የማስተባበያ ክርክና ማስረጃ የሇም፡፡ 

አሌተገኘም  

ስሇሆነም ከዚህ በፉት አስቀዴሞ በፌርዴ ተቋጭቶ ያዯረው የግራ ቀኙ ጉዲይ በአፇፃፀም የክስ 

ዯረጃ ዯርሶ እያሇ በግራ ቀኙ ስምምነት የአፇፃፀሙ ጉዲይ ጥቅምት 08/2005 ዒ.ም በሽማግላዎች 

አማካኝነት በተዯረገው የእርቅ ስምምነት መሰረት እንዱፇፀም አዴርገው መሰማማታቸው 

የተረጋገጠ ጉዲይ ሇመሆኑና በዚህም የእርቅ ስምምነት መሰረት በእርቅ ሰነደ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ 

ሇአመሌካች በዴርሻነት ሉያካፌሌ ይገባሌ በማሇት የተገሇፀውን ገንዘብ ከእነ መጠኑ የአሁኑ ተጠሪ 

ስሇመክፇለ ተረጋግጦ ቀሪውን ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን የንግዴ ቤት በሽምግሌና ዲኞች 

የእርቅ ስምምነት መሰረት ሽማግላዎች አሽጠው ዴርሻ ዴርሻቸውን ሇማከፊፇሌ ባዯረጉት ጥረት 

ያጋጠመውን መጓተት በማሳየት ቀሪው ተግባር በፌርዴ ቤት እገዛ እሌባት እንዱያገኘ የተዯረገበት 

አስቀዴሞ በፌርዴ የተቋጨው እና በአፇፃፀም ዯረጃ ዯርሶ የአፇፃፀሙ ጉዲይ በእርቅ ሰነደ መሰረት 

እንዱመራ የተዯረገበት የዚያው ተከታይ እና ቅጥያ ነው ከሚባሌ በቀር እራሱን እንዯቻሇ ፌርዴም 

ሉቆጠር የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 

በመሆኑም የካርታ ቁጥር 0442/2001 በሚሌ ጥቅምት 08 ቀን 2005 ዒ.ም ሇተዯረገው የእርቅ 

ሰነዴ ሊይ የተዯረገው የካርታ ቁጥር አጠቃቀስ በአፃፃፌ ስራ ምክንያት የተከሰተ ግዴፇት መሆኑን 

የስር የአዲማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተገንዝቦ ያው በፉትም ሆነ በኋሊ ስሇእርቁ ጉዲይ በተዯረሰው 

ስምምነት ሊይ የተጠቀሰው ንብረት እንጂ ላሊ የተሇየ ንብረት አሇመሆኑን በማረጋገጥ የአፃፃፌ 

ስህተቱ እንዱረታም አዴርጓሌ ከሚባሌ በቀር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ሊይ 

እንዲሰፇረው ትችት ሇአፇፃፀም መነሻ የሆነው የፌርዴ ይዘት በአፇፃፀም የክርክር ጉዲይ ሊይ 

እንዱሇወጥ ተዯርጓሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ 

የአሁን ተጠሪ በበኩለ አፇፃፀሙን ከዲር ሇማዴረስ ሲሌ  ፌ/ቤቱ ባከናወነው የባሇሙያ ግምት 

ስራ ውጤት አስቀዴመን በስምምነታቸው ሇተገሇፀው የንብረቱ ግምት መጠን በታች ሉሆን 

አይገባም በሚሌ ያቀረቡትን የመከራከሪያ ነጥብ እንዯተመሇከትነው በእርግጥም በእርቅ ሰነደ ሊይ 

የተመሇከተው የንብረቱ ግምት ብር 1‚000‚000.00 /አንዴ ሚሉዮን ብር/ ግምት ሽማግላዎች 

ሸጠው በሚሌ ተጠቅሶ እያሇ ፌ/ቤቱ ይህንኑ በሽማግላዎች አማካኝነት የተዯረሰውን የንብረት 

ክፌፌሌ ስራ ከዲር ሇማዴረስ ሲሌ የመሸጫ ዋጋውን እንዯገና ሲያስገምት ከዚሁ በሰነደ 

ከተገሇፀው በታች ስሇመሆኑ የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 

ይሁን እንጅ የዚህ አነስተኛ ሆኖ የተያዘው የንብረት ግምት ሇሏራጅ ሽያጭ ሥራ ሲባሌ የተያዘ 

የመሸጫ መነሻ ዋጋ ነው የሚባሌ እንጂ ንብረቱ በዚሁ በባሇሙያ ግምት መሰረት እንዱሸጥ 

የተዯረገ መሆኑን አያመሇክትም በዚሁ ግምት መሰረት ሉሸጥ የሚችሌ ነው የሏራጅ ውጤት 
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ከመታወቁ በፉት ሇመዯምዯም የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ውጤቱ እንዯስጋታቸው ሆኖ ከተገኘ 

ከውጤቱ በኋሊ ስርዒቱን ጠብቀው እንዱታረም ከማዴረግ በቀር የተጀመረውን የአፇፃፀም ጉዲይ 

ግን ቀሪ ሇማዴረግ የሚያበቃ የክርክር ይዘት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ከዚህ በሊይ በተዘረዘሩት የፌርዴ ሀተታዎች አንፃር የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ዲኝነት 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ብ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፊ/ቁ 175732 በቀን 

19/12/2006 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ ተሽሯሌ፡፡ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እንዯቅዯም ተከተለ በፌይሌ ቁጥር 16457 በቀን 

26/02/2006 እና በፊይሌ ቁጥር 172185 በቀን 11/03/2006 ዒ.ም የሰጡት ዲኝነቶች 

ፀንተዋሌ፡፡ 

2. በስር የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጀመረው የአፇፃፀም ክርክር ጉዲይ ሉቀጥሌ 

ይገባሌ መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ የሰበር ክርክር ምክንያት ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ሇየራሳቸው ይቻለ 

4. የዚህ የክርክር ውጤት እስከሚታወቅ ዴረስ በሚሌ በዚህ የሰበር መዝገብ ሊይ ጥቅምት 05 

ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ይ         
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ሌዩ ሌዩ 
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የሰ/መ/ቁ. 117907 

                                                   ግንቦት 22 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                            ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ  

                                   ሙስጠፊ አህመዴ 

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   ሸምሱ ሲርጋጋ  

                                   አብርሃ መሰሇ  

አመሌካቾች - 1ኛ- ወ/ሮ ዘውዳ ፌቅሬ -  

          2ኛ- አቶ ኃ/ሚካኤሌ ተስፊየ 1ኛ  አመሌካች በራሳቸው እና ስሇ 2ኛ አመሌካች ቀረቡ     

ተጠሪ ፡- አቶ አበራ ጌታነህ - አሌቀረቡም 

             መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የጥብቅና አገሌግልት ክፌያን የተመሇከተ ሲሆን ክርክሩ የጀመረው የአሁን ተጠሪ 

በአመሌካቾች ሊይ በአማራ ክሌሌ ዯብረብርሃን ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የክሱ 

ይዘት ሶስት የተሇያዩ ጉዲዮችን በመያዝ እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

ዴረስ ሇመከራከር የጥብቅና አገሌግልት ውሌ አዴርገን ተገቢውን አገሌግልት የሰጠሁ ሲሆን 

በውለ መሰረት ሉከፌለኝ የሚገባውን አበሌ ያሌከፇለኝ በመሆኑ ብር 39,850.00 (ሰሊሳ ዘጠኝ 

ሺ ስምንት መቶ ሃምሳ) ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፌለ እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ 

ነው፡፡ 

አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስ በጥብቅና ውለ መሰረት ተገቢውን አገሌግልት አሌሰጠም፤ 

በክርክሩም ያስገኘሌን ጥቅም የሇም በመሆኑም የጠበቃ አበሌ ሌንከፌሌ አይገባም፤ በአንፃሩ 

አገሌግልት ሳይሰጥ በመጀመሪያ ዯረጃ ከፌያ የወሰዯውን ብር 5,650.00 (አምስት ሺህ ስዴስት 

መቶ ሃምሳ) እንዱመሌስ እንዱወሰን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መርምሮ ከሳሽ በዉለ መሰረት 

አገሌግልት ሰጥቻሇሁ ይበሌ እንጂ የቀረቡት ማስረጃዎች በተዯረገው የጥብቅና ውሌ መሰረት 

እስከመጨረሻው አገሌግልት መስጠቱን የሚያስረደ ባሇመሆኑ የዲኝነት ጥያቄው ተቀባይነት 

የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተከሳሾች የቅዴሚያ ክፌያ ይመሇስሌን በማሇት ያቀረቡት ጥያቄም 

ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ጉዲዩ በይግባኝ በየዯረጃው እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

ዯርሶ የሰበር ችልቱ በመጨረሻ ባሳሇፇው ውሳኔ ተጠሪ ውሌ በተዯረገባቸው በሶስቱም 

መዛግብቶች እስከ ፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ቅሬታ አቅርቦ የሰበር አቤቱታው 

አያስቀርብም ተብል የተዘጋ ስሇመሆኑ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከፃፇው ዯብዲቤ መረዲት 
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ይቻሊሌ በማሇት ተጠሪ ሇሰጠው የጥብቅና አገሌግልት በቁርጥ ብር 20,000.00 (ሃያ ሺህ) 

አመሌካቾች እንዱከፌለት ወስኗሌ፡፡የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው በዚህ ነው፡፡ 

አመሌካቾች ነሀሴ 27/2007 ዒ.ም ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪ የአገሌግልት ክፌያ 

እንዱከፇሇው የተወሰነበትን አግባብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ 

ተዯርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙም የስር ሙግታቸውን በማጠናከር በፅሁፌ ተሇዋውጠዋሌ፡፡ከሊይ ባጭሩ 

የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን የክሌለ ሰበር ችልት የጥብቅና አገሌግልት እንዱከፇሌ 

ባሳሇፇው ውሳኔ የተፇፀመ የህግ ስህተት ቢኖር በጭብጥነት ይዘን መርምረናሌ፡፡ በአመሌካቾችና 

በተጠሪ መካከሌ የጥብቅና አገሌግልት ውሌ ስሇመዯረጉና  ስምምነቱም ተጠሪ ባሇው የጥብቅና 

ሙያ ጉዲዩን እስከ መጨረሻ ዴረስ ሉከራከርሊቸውና በአንፃሩ ሇአገሌግልቱ የተጠቀሰውን ዋጋ 

ሉከፌለ ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ አመሌካቾች የተሟሊ አገሌግልት ባሌተሰጠበት ብር 20,000.00 

እንዱከፇሌ የክሌለ ሰበር ችልት መወሰኑ የህግ ስህተት ነው በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ 

በበኩለ በሙያው ዯንብና ሌማዴ መሰረት ህግንና ማስረጃን ተንተርሶ እስከመጨረሻ ጉዲዩን 

በመከታተሌ በአፇፃፀም እንዱያገኙ ያዯረግሁ በመሆኑ የክሌለ ሰበር ችልት ማግኘት ከሚገባኝ 

ባነሰ ርትዕን መሰረት በማዴረግ መወሰኑ የሚነቀፌ አይዯሇም ተብል ውሳኔው እንዱፀና 

ተከራክረዋሌ፡፡   

እንዯመረመርነው ተጠሪ ይዘዋቸው በነበሩ ሶስት የአመሌካቾች ጉዲዩች እስከ ፋዳራለ ሰበር 

ችልት አቤቱታ አቅርበው የነበረ ስሇመሆኑና ሇሰበር አያስቀርብም በሚሌ የመ/ቁ 85890፤85891 

እና 84464 የተዘጉ ስሇመሆኑ ከፌርዴ ቤቱ የተፃፇው ዯብዲቤ ተጠቅሶ ከተሰጠው ውሳኔ 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በገቡት ውሌ መሰረት እስከ መጨረሻ ዴረስ ጉዲዩን ከተከታተለ እና 

ከሙያቸው አንፃር እውቀትና ክህልታቸውን ተጠቅመው አገሌግልት ከሰጡ የተፇሇገው ውጤት 

ባሇመምጣቱ ብቻ የተሟሊ አገሌግልት አሌሰጡም ሉሰኝ የሚችሌበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም 

ምንም አይነት ክፌያ ሉከፇሊቸው አይገባም በማሇት አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክር የውሌም ሆነ 

የህግ መሰረት ስሇላሇው የምንቀበሇው አይሆንም፡፡ የነገሩ አጠቃሊይ ሁኔታ ታይቶ ተጠሪ ሇሰጠው 

የጥብቅና አገሌግልት በቁርጥ ብር 20,000.00 ይከፇሌ ተብል በተሰጠው ውሳኔ የተፇፀመ 

መሰረታዊ የሚባሌ ህግ ስህተት ባሇመኖሩም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ 45107 ሰኔ 

9 ቀን 2007 ዒ.ም ያሳሇፇው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

                  መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡    
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የሰ/መ/ቁ. 114888 

                                                   ህዲር 20 ቀን 2008 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

  ዒሉ  መሏመዴ 

  ተኽሉት ይመሰሌ 

        እንዲሻው አዲነ 

        ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡-  አቶ አትሁነኝ አሌማው  ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የአማራ ብሓራዊ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ ዏ/ህግ አባይነህ ከበዯ  ቀረቡ                                         

            መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ በክሌለ የተሰጠ የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰረዝ የተሰጠን የዱሲፕሉን ውሳኔ ህጋዊነት 

የሚመሇከት ነው፡፡ የዴስፒሉን ክሱ የቀረበው አቶ ጓዙሁን አዘዘው የተባሇ የዴስፒሉን 

አቤቱታ አቅራቢ ነው፡፡ አቤቱታ አቅርበው በባህር ዲር ዙርያ ወረዲ ይነሳ 3ቱ ቀበላ በሟች 

አቶ ወንዳ ተገኘ የገጠር መሬት ይዞታ ምክንያት ከአቶ በሪሁን ወንዳ ጋር እየተከራከሩኩ 

እገኛሇሁ፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ የባህር ዲር ዙርያ ወረዲ የይነሳ 3ቱ ቀበላም ሆነ በኢትዮጲያ 

ውስጥ ኗሪ አይዯሇም፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ ሊሇፈት ሰሊሳ አንዴ አመታት በእስራኤሌ  አገር 

የሚኖር  ሰው ነው፡፡ ሆኖም የዱስፒሉን ተከሳሹ ከቀበላው ስራ አስኪያጅ ጋር በመመሳጠር 

በአገር ውስጥ ከላሇ ሰው በይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ በማስመሰሌ የሀሰት መታወቂያ በማውጣት 

ከጠበቆች ስነ ምግባር ውጭ ተገቢነት የላሇው ስራ በመምራትና ማስረጃ በማቅረብ ፌትህ 

የሚያጓዴሌ ስራ እያሰራ ስሇሆነ ፌትህ ቢሮ ክትትሌ አዴርጎ የእርምት እርምጃ 

እንዱወስዴበት በማሇት በጽሁፌ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 

2. አመሌካች የአቶ በሪሁን ወንዳ ጠበቃ ሆነው በተሇያዩ ፌ/ቤቶች የተሇያየ ክርክር እያቀረበ 

መሆኑን ገሌፆ፣ የጥብቅና አገሌግልት በዯንበኛዋ እየሰጠሁ ያሇሁት በክሌለ ፌትህ ቢሮ 

የሰነድችና ጠበቆች ማረጋገጫና ምዝገባዎች የስራ ሂዯት ተገኝተው ዯንበኛዬ ታህሳስ 22 ቀን 

2005 ዒ/ም በህጋዊ መንገዴ በሰጡኝ የውክሌና ሰነዴ መሰረት ነው፡፡ ሇአቶ በሪሁን ወንዳ 
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የቀበላ መታወቂያ አሊወጣሁም የውክሌና ሰነዴም በህገ ወጥ መንገዴ አሊወጣሁም፡፡ ዯንበኛዬ 

በእስራኤሌ አገር የሚኖር ቢሆንም ትውሌዲቸው ባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የይነሳ 3ቱ ቀበላ 

ነው፡፡  ሇዱስፒሉን ምክንያት የሆነው ጉዲይ በወረዲ ፌርዴ ቤትና በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

እየታየ ይገኛሌ፡፡ ፌትህ ቢሮ ህጋዊነቱን አረጋግጦ በሰጠኝ የውክሌና ማስረጃ ምክንያት 

ሌከስስ  አይገባኝም በማሇት መሌስ የሰጠ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡  

3. የክሌለ ፌትህ ቢሮ የጠበቆች ዱስፒሉን ጉባኤ በአመሌካች ሊይ የቀረበው የዱስፒሉን አቤቱታ 

እውነትነት ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚመሇከታቸውን የባህር ዲር ወረዲ አስተዲዯር 

አካሊትና የይነሳ 3ቱ ቀበላ አስተዲዯር እንዯዚሁም  የኢሜግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ  

አግባብነት ያሇው ማስረጃ እንዱሰጡት ጠይቋሌ፡፡ ከሚመሇከታቸው የአስተዲዯሩ አካሊት ጋር 

በመሆን ተገቢውን ማጣሪያ ያዯረገ መሆኑንና በማጣራቱ ሂዯት በ2005 ዒ/ም አቶ በሪሁን 

ወንዳ ወዯ አገር ውስጥ ስሇመግባቱም ሆነ ከአገር ስሇመውጣቱ መረጃ ያሊገኘ መሆኑን 

የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ በጽሁፈ የገሇጹሇት መሆኑን አቶ በሪሁን ወንዳ 

የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ አሇመሆኑን የቀበላው አስተዲዯር በፅሁፌ 

የገሇጽ መሆኑን፣ አቶ በሪሁን ወንዳ በአንዴ ወቅት ከእስራኤሌ አገር በመጣበት ጌዜ የይነሳ 

3ቱ ቀበላ ኗሪ  ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ የቀበላ መታወቂያ እንዱሰጠው ጠይቆ የነበረ 

መሆኑና የቀበላው ነዋሪ መሆኑን የሚያረጋግጥ መታወቂያ ማይሰጠው መሆኑን የባይነሳ 

ሶስቱ ቀበላ አስተዲዯር ተነገረው መሆኑ፣አቶ በሪሁን ወንዳ የባይነሳ ሶስቱ ቀበላ ነዋሪ 

መሆኑን ሚያረጋግጥ መታወቂያ ያሇው መሆኑን በመግሇፅ ሇባህርዲር ዙሪያ ወረዲ                                    

የመሬት አስተዲዯርና የአካባቢው ጽ/ቤት መታወቂያ ይዞ የአቀረበው አመሌካች መሆኑን 

እንዲረጋገጠ በመግሇጽና አመሌካች ከዚህ በፉት የጥብቅና ፇቃዴ ሇማውጣት የሀሰት ማስረጃ 

/የስራ ሌምዴ ተጠቅሟሌ የሚሌ ክስ ቀርቦበትና ይህም ተረጋግጦ በቢሮ ኃሊፉ ውሳኔ ሳይቀጣ 

የታሇፇ መሆኑን ገሌፆ የአመሌካች የሀሰት መታወቂያ በመጠቀም የተሟጋችነት ውክሌና 

ማስረጃ የወሰዯና አርሶ አዯሮችን  በመከሊከሌ በከፌተኛ እንግሌት በመዲረግ ከባዴ የዴስፒሉን 

ጥፊት ፇጽሟሌ በማሇት የአመሌካች የጥብቅና ፌቃዴ እንዱሰረዙና ስሙ ከጠበቆች መዝገብ 

እንዱሰረዝ የሚሌ የውሳኔ ሀሳብ አቅርቦ የዴስፒሉን ጉባኤውን የውሳኔ ሀሳብ የቢሮ ኃሊፉ 

ተቀብል አጽዴቆታሌ፡፡ ውሳኔ በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይገባኝ  ሰሚ ችልት ሰበር ችልት ጸንቷሌ፡፡  

4. አመሌካች ሰኔ 18 ቀን 2007 ዒ/ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በ2005 ዒ/ም አቶ በሪሁን ወንዳ 

ወዯ አገር ውስጥ መጥቶ የነበረ መሆኑን አቤቱታ አቅርበው ክድ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ 

የኢምግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ አመሌካች አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 አ/ም ወዯ አገር 

ውስጥ የገባም ሆነ የወጣ ስሇመሆኑ መረጃ አሊገኘንም ከማሇት ውጭ ወዯ አገር ውስጥ 

ያሌገባ ስሇመሆኑ የሰጠው ማስረጃ የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች በዱስፒሉን የተከሰሱበትን 

ጥፊት ስሇመፇጸሜ በበቂ ሁኔታ ሳይረጋገጥብኝ በከባዴ የዴስፒሉን ጥፊት ጥፊተኛ መባለ 
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መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የዱስፒሉን ጉባኤው አመሌካች በዴስፒሉን 

ባሌተከሰስኩበትና ያሌተከራከርኩበትን ጉዲይ ማሇትም ከዚህ በፉት ከጥብቅና ፇቃዴ አወጣጥ 

ሊይ የሀሰት ማስረጃ ተጠቅሟሌ ተብዬ የተከሰሰኩበትንና በቢሮ ኃሊፉው ውሳኔ ያሇምንም 

ቅጣት በነፃ የተሰናበትኩበትን ጉዲይ በመጥቀስ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ የሰጠብኝ 

በመሆኑ ውሳኔው የመከራከር መብቴን ያጣበበና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡  

ስሇሆነም አመሌካች የጥብቅና ፇቃዳን እንዱሰርዝ የተሰጠው ውሳኔ ከህግ አግባብ ውጭ 

የተሰጠና የዴስፒሉን ጥፊት ስሇመፇጸሜ በበቂ ሁኔታ ሳይረጋገጥብኝ የተሰጠ ስሇሆነ በሰበር 

ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት  አመሌክቷሌ፡፡    

5. የክሌሌ ፌትህ ቢሮ በሀምላ 15 ቀን 2007 ዒ/ም በተፃፇ መሌስ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌበትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ ቢሮው 

በአማራጭ ባቀረበው ክርክር አመሌካች የውጭ አገር ኗሪ ሇሆነ ሰው የክሌለ የገጠር መሬት 

አስተዲዯርና  አጠቃቀም አዋጅና አዋጅን ሇማስፇጸም የወጣው ዯንብ ከሚዯነገገው የገጠር 

መሬት ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በማሰራት በውጭ አገር ኗሪ የሆነ ሰው የባህር 

ዲር ዙሪያ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ የኗሪነት መታወቂያ በማውጣትና  በ2005 ዒ/ም ዯንበኛው አቶ 

በሪሁን ወንዳ ወዯ ሀገር ውስጥ ሳይገባ የሀሰት የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ በመውሰዴ 

እየተከራከረ በአርሶ አዯሮች ሊይ ከፌተኛ እንግሌት ያዯረሰ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ 

አመሌካች ዯንበኛውን በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ውስጥ የገባ መሆኑን የማያስረዲ ማስረጃ 

እንዱያቀርብ በጉባኤው ብቻ ሳይሆን በክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እዴሌ 

ተሰጥቶት አሊቀረበም፡፡ አመሌካች የጥብቅና ፇቃዴ ሲያወጣ ፇጽሟሌ ተብል ተከሶበት 

የነበረው የዴስፒሉን ጥፊትና ጉባኤው አጣርቶ የዯረሰበት እውነት በጉባኤው ውሳኔ ከመገሇጹ 

ውጭ ውሳኔው የጥፊተኝነትንም ሆነ የቅጣት ውሳኔ ሇመወሰን ጥቅም ሊይ አሌዋሇም 

ስሇሆነም አመሌካች ከባዴ የዴስፒሉን ጥፊት መፇጸሙ ተረጋግጦ የተሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ስሇሆነ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

6. ከስር የክርክሩ አመጣጥና በግራ ቀኙ የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸውን እኛም የክሌለ 

ፌትህ ቢሮ አመሌካች የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰረዝ በማሇት የሰጠው ውሳኔ በህግ አግባብ 

የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡  

7. ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የተሟጋችነት ውክሌና ወስድ የእርሻ መሬት ይዞታን 

በተመሇከተ የተሇያየ ክርክር የሚከራከርሇትና አመሌካች የጥብቅና አገሌግልት የሚሰጠው 

አቶ በሪሁን ወንዳ በባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ ባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ እንዲሌሆነ አቶ በሪሁን 

ወንዳ ከሰሊሳ አንዴ ዒመት በሊይ በቋሚነት የሚኖረው በእስራኤሌ አገር እንዯሆነ 

ተረጋግጧሌ፡፡ በእስራኤሌ አገር የሚኖረው አቶ በሪሁን ወንዳ መተዲዯሪያው የእርሻ ስራ 
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ሳይሆንና የቀበላው ኗሪ ባሌሆነበት ሁኔታ አቤቱታ አቅራቢው ከሰሊሳ አመት በሊይ በይዞታው 

አዴርጎ ሲጠቀምበት በኖረው የእርሻ መሬት ባሇይዞታ የመሆኑን የሚያረጋግጥ የይዞታ 

ማረጋገጫ ዯብተር አቤቱታ አቅርባው ሳያውቅ ያወጣ መሆኑን ገሌጾ  በሀሰት ሇአቶ በሪሁን 

ወንዳ የተሰጠው የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፌኬት እንዱሰረዝሇት አቤቱታ አቅርበው ሇባህር 

ዲር ዙሪያ የመሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጽ/ቤት ማመሌከቱንና አቶ በሪሁን ወንዳ የባህር ዲር 

ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ ሶስቱ ቀበላ ኗሪ መሆኑን የሚያረጋግጥ የቀበላ መታወቂያ እንዱያቀርብ 

ሲጠይቅ አመሌካች አቶ በሪሁን ወንዳ የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ 

መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ ሇወረዲው መሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት ይዞ 

በመቅረብ የሰጠ መሆኑ የወረዲው የመሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት በሰጠው 

ማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን የዴስፒሉን ጉባኤው ከሰጠው ውሳኔ ተረዴተናሌ፡፡  

8. ከሊይ በዝርዝር የተገሇጸው ፌሬ ጉዲይ አመሌካች  ዯንበኛው አቶ በሪሁን ወንዳ በእስራኤሌ 

አገር የሚኖርና የባህር ዲር ዙሪያ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ እንዲሌሆነ እያወቀ አቶ በሪሁን 

ወንዳ የባህር ዲር ዙሪያ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ እንዯሆነ የሚገሌጸውን ሀሰተኛ መታወቂያ 

ስሇ እርሻ መሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሇሚሰጠውና ውሳኔ ሇሚሰጠው ክፌሌ ወስዯው ያስረከቡ 

መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አቤቱታ አቅርበው አመሌካች ከቀበላው ስራ 

አስኪያጅ ጋር በመመሳጠር ሀሰተኛ መታወቂያ በበሪሁን ወንዳ ስም በማውጣት ሀሰተኛ  

ማስረጃ በመጠቀም ከጠበቆች ስነ ምግባር ውጭ እየተከራከረው መሆኑን ገሌፆ እውነታው 

እንዱጣራሇት ስሇጠየቀ ጉባኤው አመሌካች ታህሳስ 22 ቀን 2005 ዒ/ም ከአቶ በሪሁን ወንዳ 

ተሰጥቶኛሌ የሚሇው የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ ትክክሇኛነት የማጣራት ስራ የስራ 

መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ በተዯረገው የማጣራት ስራ በ2005 ዒ/ም አቶ በሪሁን ወንዳ 

አመሌካች ወዯ አገር ውስጥ የገባም ሆነ የወጣ ስሇመሆኑ መረጃ ያሌተገኘ መሆኑ 

የኢምግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ በጽሁፌ አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ይህ ማስረጃ 

ዯንበኛው አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ውስጥ ያሌገባ መሆኑን የሚያረጋግጥ 

በቂ ማስረጃ አይዯሇም በማሇት የሚከራከር መሆኑን አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ካቀረበው 

የሰበር ክርክርና የሰበር ማጣሪያ ችልት ከያዘው ጭብጥ ተረዴተናሌ፡፡  

9. የአመሌካች ዯንበኛ አቶ በሪሁን ወንዳ ቋሚ የመኖሪያ ቦታው እስራኤሌ አገር መሆኑን 

አመሌካች ክድ ያሌተከራከረ ከመሆኑም በሊይ አቶ በሪሁን ወንዳ እስራኤሌ አገር ኗሪ 

ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የዱስፒሉን አቤቱታ አቅርበው አቶ በሪሁ 

ወንዳ በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ቤት የመጣ መሆኑን ክድ አሌተከራከረም የሚሌ መከራከሪያ 

ከማቅረቡ ውጭ ዯንበኛው በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ውስጥ የገባ ወይም ከአገር የወጣ 

መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ሇጉባኤውና ሇይ/ባይ ሰሚ ችልት ያሊቀረበ መሆኑን የክሌለ 

ፌትህ ቢሮ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡትን ውሳኔ በማገናዘብ 
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ተረዴተናሌ፡፡  በመሰረቱ አመሌካች የዱስፒሉን አቤቱታ አቅራቢው አቶ  ጓዴይሁን አዘዘው 

የአመሌካች ዯንበኛ በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ቤት የመጣ መሆኑን ባቀረበው አቤቱታ ሊይ 

እንዲሌካዯ በመግሇጽ ያቀረበው ክርክር አቤቱታ አቅርበው የካቲት 3 ቀን 2006 ዒ/ም ጽፍ 

ያቀረበውን ፌሬ ጉዲይና የገሇጸውን እምነት የሚሳይ ክርክር ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

10. የዱስፒሉን አቤቱታ አቅራቢው አቶ በሪሁን ወንዳ ወዯ አገር ቤት የመጣ ስሇመሆኑ    

በአቤቱታው አሌገሇጸም፡፡ አቤቱታ አቅራቢው አቶ በሪሁን ወንዳ በእስራኤሌ አገር 

እንዯሚኖርና አንዴ ወቅት ወዯ አገር ቤት መጥቶ  እንዯነበር ወዯ አገር ቤት በመጣበትም 

ጊዜ ከህግ ውጭ እሱ በማያውቀው ሁኔታ ከሰሊሳ አምስት ዒመት በሊይ በእጅ አዴርጎ 

የሚጠቀምበትን የእርሻ መሬት የአቶ በሪሁን ወንዳ መሆኑን የማያረጋግጥ የይዞታ 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያስመጣበት መሆኑን የይዞታ ዯብተሩ እንዱሰረዝሇት 

ሇሚመሇከተው አካሌ ሲያመሇክት አመሌካች በእስራኤሌ አገር የሚኖረው በሪሁን ወንዳ 

የባህር ዲር ዙሪያ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ መሆኑን የሚገሇጽ ሀሰተኛ መታወቂያ 

በማስወጣትና ሀሰተኛ ማስረጃ በመጠቀም እየተከራከረው በመሆኑን በዱስፒሉን ጉዲይ 

እንዱታይ የሚገሌጽ ነው፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ አመሌካች ሀሰተኛ መታወቂያና ሀሰተኛ 

የተሟጋችነት ውክሌና አምጥቷሌ ከተባሇበት ጊዜ በፉት በአንዴ ወቅት ወዯ አገር ቤት 

መጥቶ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ እንዱሰጠው የቀበላውን 

አስተዲዲሪ ጠይቆ የነበረ መሆኑንና የቀበላው አስተዲዯርም መታወቂያው አይሰጥህም የሚሌ 

ምሊሽ እንዯሰጠው የዱስፒሉን ጉባኤው ከቀበላው አስተዲዯር ጋር ባዯረገው ማጣራት 

እንዲረጋገጠ በውሣኔው በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ አቤቱታ አቅራቢው አቶ በሪሁን ወንዳ በአንዴ 

ወቅት ወዯ አገር ቤት መጥቶ የነበረ መሆኑን ባቀረበው አቤቱታ መግሇፁ አቶ በሪሁን ወንዳ 

በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ቤት የመጣ መሆኑን በአቤቱታው ያመነና የገሇፀ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አቤቱታ አቅራቢው አቶ በሪሁን ወንዳ 

ሇዱስፒሉን ክስ መነሻ የሆኑት ዴርጊቶች ከመፇፀማቸው በፉት ወዯ አገር ቤት መጥቶ የነበረ 

መሆኑ በአቤቱታው ሊይ የገሇፀው ፌሬ ጉዲይ ዕውነትነት ያሇው መሆኑን በቀበላው 

አስተዲዯርም የተረጋገጠ መሆኑ ሲታይ አቤቱታ አቅራቢው በአቤቱታው ሊይ ትክክሇኛውን 

ፌሬ ጉዲይ ያሰፇረ መሆኑን ከሚያረጋግጥ ውጭ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር 

ቤት የመጣ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ መከራከሪያና ሰነዴ አይዯሇም፡፡ 

11. የዱስፒሉን አቤቱታ አቅራቢው የዱስፒሉን ክስ ዋና ይዘት አመሌካች በባህር ዲር ዙሪያ 

የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ ሊሌሆነው አቶ በሪሁን ወንዳ የቀበላው ነዋሪ መሆኑን የሚያረግጥ 

መታወቂያ በማውጣት ሀሰተኛ የውክሌና ሰነዴ በመጠቀም እየተሟገተኝ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካች ከአቶ በሪሁን ወንዳ የተሟጋችነት የውክሌና ሥሌጣን ተሰጥቶኛሌ የሚሇው 

ታህሣሥ 22 ቀን 2005 ዒ.ም ነው፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካች የተሟጋችነት ውክሌና ሰጥቶኛሌ 
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የሚሇው በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ውስጥ የገባ መሆኑን በጭብጥነት ይዞ 

ጉባኤው ማጣራቱ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር 

ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑ አከራካሪ ጭብጥ ከሆነ ስሇ ጉዲዩ መረጃ የመያዝና መረጃ 

የመስጠት ሥሌጣን ያሇው አካሌ መጠየቁ የግዴ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

12. አንዴ ሰው ወዯ አገር ውስጥ ስሇመግባቱና ከአገር ስሇመውጣቱ ቁጥጥርና ክትትሌ 

የሚያዯርገውና ወዯ አገር ውስጥ የሚገባም ሆነ ከአገር የሚወጣ ሰው ማሟሊት የሚገባውን 

ሥርዒት ያሟሊና የጉዞ ሰነድችን የያዘ መሆኑን የማረጋገጥ ሥሌጣን ያሇው የዯህንነት 

የኢሚግሬሽንና የስዯተኞች ጉዲይ ባሇሥሌጣን መሆኑን በኢሚግሬሽን አዋጅ ቁጥር 354/95 

ተዯንግጓሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 354/95 አንቀፅ 16 ባሇሥሌጣኑ የኢሚግሬሽን ኦፉሰሮችን 

በመመዯብ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡትንም ሆነ ከአገር የሚወጡ ሰዎች መንገዯኞች 

የሚከታተሌና መረጃ የሚይዝ ስሇመሆኑ በውጭ አገር የሚኖር ሰው ወዯ አገር ውስጥ 

ሲገባም ሆነ ሲወጣ አስፇሊጊ የጉዞ ሰነድች የያዘ መሆኑንና ከአገር ሲወጣ ሉይዘው 

የሚገባውን ማናቸውንም መረጃ እንዯሚይዝ ከዴንጋጌው ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ ከውጭ አገር ወዯ አገር ቤት አንዴ ሰው ተጓጉዞ ሲመጣና ሲወጣ ወዯ ኢትዮጵያ 

የሚገቡ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጡ መንገዯኞችን ያሣፇረ ማናቸውም ማጓጓዣ 

የመንገዯኖችን ስም ዝርዝር የያዘ ሰነዴ ሇሚመሇከተው የኢሚግሬሽን ኦፉሰር የመስጠት 

ግዳታ ያሇበት መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 354/95 አንቀጽ 17 ተዯንግጓሌ፡፡ 

13. ከዚህ አንፃር ሲታይ የአመሌካች ዯንበኛ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 አ.ም ወዯ አገር ውስጥ 

ስሇመግባቱም ሆነ ስሇመውጣቱ የተገኘ መረጃ የላሇ መሆኑን ገሌፆ የኢሚግሬሽንና ዜግነት 

ጉዲይ መምሪያ ሇዱስፒሉን ጉባኤው የሰጠው መግሇጫ በአዋጅ ቁጥር 354/95 በሚዯነግገው 

መሠረት የአመሌካች ዯንበኛ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ውስጥ በህጋዊ መንገዴ የገባ ስሇመሆኑ 

ማስረጃ የላሇ መሆኑን የሚሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ዯንበኛ በአዋጅ የተዯነገጉትን መስፇርቶች 

በማሟሊት በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ 

አሇመኖሩ በራሱ የአመሌካች ዯንበኛ ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሇመኖሩ 

በራሱ የአመሌካች ዯንበኛ በ2005 ዒ.ም በህጋዊ መንገዴ ወዯ አገር ውስጥ አሌገባም ብል 

ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ማስረጃ ነው፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካች ዯንበኛው በ2005 ዒ.ም በህጋዊ 

መንገዴ ወዯ አገር ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን 

በማቅረብ ወይም አመሌካች ዯንበኛው ህጋዊ መስፇርቶችን ሣያሟሊ በህገ ወጥ መንገዴ ወዯ 

አገር ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚሳይ ማስረጃ በማቅረብ ያቀረበበትን ማስረጃ 

ካሊስተባበሇ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም አገር ውስጥ አሌነበረም፡፡ አመሌካች ታህሣሥ 

22 ቀን 2005 ዒ.ም ከፌትህ ቢሮ የወሰዯው የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ አመሌካች አቶ 

በሪሁን ወንዳ የባህርዲር ከተማ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ ስሇመሆኑ የሚገሌፀውን ሀሰተኛ 
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መታወቂያ በመጠቀምና ላሊውን ሰው በሪሁን ወንዳ አስመስል በማቅረብ የወሰዯው ሀሰተኛ 

የውክሌና ማስረጃ ነው በማሇት የዱስፒሉን ጉባኤው የዯረሰበትን የማስረጃና የፌሬ ጉዲይ 

መዯምዯሚያ ሇመቃወም የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የላሇው መሆኑን የሚሳይ 

ነው፡፡  

14. አመሌካች ዯንበኛው በ2005 ዒ.ም ህጋዊ መስፇርቶችን በማሟሊት ወይም ከህግ አግባብ 

ውጭ ዴንበር ጥሶ ወዯ አገር ቤት መጥቶ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ዯንበኛው በ2005 ዒ.ም ወዯ 

አገር የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ካሇው ማስረጃውን እንዱያቀርብ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 345 መሠረት እዴሌ ሰጥቶት አመሌካች ማስረጃውን ሉያቀርብ 

ያሌቻሇ መሆኑን በውሣኔው በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ የክሌለ ፌትህ ቢሮ 

አመሌካች ዯንበኛው በሪሁን ወንዳ በእስራኤሌ አገር  ኗሪ መሆኑን እያወቀ በሪሁን ወንዳ 

የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ መሆኑን የሚገሌፀውን የሀሰት መታወቂያ 

መጠቀሙንና የሀሰት የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ በመያዝ ክርክር እያቀረበ መሆኑን ገሌፆ 

አመሌካች በክሌለ የጥብቅና ሥራ ፇቃዴ አሰጣጥ ምዝገባና የጠበቆችን ሥነ ምግባር 

ሇመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 75/1994 የሚጥስ ከባዴ የዱስፒሉን ጥፊት ፇፅሟሌ 

በማሇት የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰበር ችልት 

በማፅናታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

15. አመሌካች የዱስፒሉን ጉባኤው ከዚህ በፉት ተከሳሽ በቢሮ ኃሊፉው ውሣኔ በነፃ 

የተሰናበተበትን ጉዲይ በውሣኔ ውስጥ መግሇፁን ምክንያት በማዴረግ ባሌተከሰሰኩበት ጉዲይ 

ጥፊተኛ ተብዬ ተቀጥቻሇሁ የሚሌ የሰበር መከራከሪያ አቅርቧሌ፡፡ በእርግጥ ጉባኤው 

በአብሊጫ ዴምፅ በሰጠው ውሣኔ አመሌካች የክሌለ 2ኛ ና 1ኛ ዯረጃ የጥብቅና ፇቃዴ 

ሲያወጣ አግባብነት የላሇው የሥራ ሌምዴ ተጠቅሟሌ የሚሌ የዱስፒሉን ክስ ቀርቦበትና 

ሁኔታው ተጣርቶ አመሌካች የጥብቅና ፇቅዴ የወሰዯው አግባብነት የላሇው የሥራ ሌምዴ 

መሆኑን ተረጋግጦበት እንዯነበርና የቢሮ ኃሊፉው ቀዯም ብሇው በነበሩት የቢሮው አመራሮች 

ተምኖበት የተሰጠው መሆኑንና ፇቃደ ቢሰርዝ ሇአመሌካች ሊይ የሚዯርሰው ማህበራዊ እና 

ቤተሠባዊ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ቅጣት ሣይወሰንበት የቀረ መሆኑን በውሣኔው 

ገሌፆሌ፡፡ የሌዩነት ሀሳብ ይኸ ሀሳብ በዱስፒሉን ውሳኔ ሊይ መፃፈ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ 

ምክንያት የተፃፇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

16. የዱስፒሉን ጉባኤው የአመሌካች ማህዯር ሲመረምር ከማህዯሩ ጋር ተያይዞ ያገኘውን ፌሬ 

ጉዲይ በውሣኔው ውስጥ መግሇፅ በክሌለ አዋጅ ቁጥር 75/1994 የተከሇከሇ ተግባር ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡ በአንፃሩ የዱስፒሉን ጉባኤው አመሌካች ማህበር ጋር ተያይዞ የሚገኘውን 

የሥነ ምግባር ሁኔታ መግሇፁ በአዋጅ አንቀጽ 21 ንዐስ አንቀጽ 5 ጉባኤው አስፇሊጊ ሆኖ 
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ሲገኝ በጠበቃው ሊይ የሚጣሇውን ቅጣት በመወሰን የወንጀሌ ሪከርዴ የጠበቃውን የግሌ 

ማህዯር ወይም ላሊ ተመሣሣይ ማስረጃ የማስቀረብ የማሰማትና የመመርመር ሥሌጣን 

የተጠቀመ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ጉባኤው በአመሌካች ማህዯር ተያይዞ 

ያገኘውን ፌሬ ጉዲይ በውሣኔው ከመግሇፁ ውጭ ይህን ፌሬ ጉዲይ ቅጣቱን አቅሌልም ሆነ 

አክብድ ሇመወሰን ያሌተጠቀመበት መሆኑን ከውሣኔው ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ 

አመሌካች ጉባኤው ማህዯሩን ሲመረምር ያገኘውን ግኝት በውሣኔው ውስጥ መግሇፁ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት እንዯሆነ በመግሇፅ ያቀረበው አቤቱታ የአዋጅ ቁጥር 75/94 አንቀጽ 

21 ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

17. አመሌካች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 4፣ የፋዳራሌ የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ባወጣው አዋጅ ቁጥር 456/97 በክሌለ መሬት አስተዲዯር አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

133/98 እና በዯንብ ቁጥር 51/99 መሠረት የገጠር የእርሻ መሬት ይዞታ በስጦታም ሆነ 

በውርስ የማግኘት መብት የላሇው በእስራኤሌ አገር ነዋሪ የሆነውን አቶ በሪሁን ወንዳ 

የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ እንዯሆነ ተዯርጎ በሀሰት ተዘጋጅቶ 

የተሰጠውን መታወቂያ እያወቀ ሇባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የመሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጥበቃ 

ጽ/ቤት ያቀረበና ይህንኑ መታወቂያ በመጠቀም አቶ በሪሁን ወንዳ ወዯ አገር ውስጥ 

ባሌገባበት በአገር ውስጥ በላሇበት ታህሣሥ 22 ቀን 2005 ዒ.ም የሀሰት የተሟጋችነት 

ውክሌና በማውጣት አቤቱታ አቅራቢውንና ላልች አርሶ አዯሮችን በመክሰስ ከፌተኛ 

እንግሌት ያስከተሇና ዕውነት እንዲይወጣና ፌትህ  እንዱዛባ የሚዯርግ ጥፊት የፇፀመ መሆኑ 

ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የክሌለ ፌትህ ቢሮ የጠበቆች 

የዱስፒሉን ጉባኤና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ 

18. አመሌካች የፇፀመው የዱስፒሉን ጥፊት እጅግ ከባዴና በአዋጅ  ቁጥር 75/1994 አንቀጽ 13 

ንዐስ አንቀጽ 2(መ) እና በላልች አግባብነት ያሊቸውን የአዋጁን ዴንጋጌዎች የጣሰ አመሌካች 

ሔግን የማስከበር ፌትህን የማስገኘትና ሇፌትህ አስተዲዯሩ የማገዝ ኃሊፉነቱን ወዯ ጎን 

በመተው ተቃራኒ የሆነ ተግባር የፇፀመ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይኸም በመሆኑ 

አመሌካች ሊጠፊው ከባዴ የዱስፒሉን ጥፊት የጥብቅና ፇቃደ እንዱሰረዝ በማሇት የክሌለ 

ፌትህ ቢሮ የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር 

ችልት ማፅናታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ የጠበቆች የዱስፒሉን ጉባኤና የቢሮ ኃሊፉ የሰጠው ውሣኔ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 38431 የሰጠው ውሣኔና የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 49403 የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡    

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ተ       
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የሰ/መ/ቁ. 124618 

                                                ሔዲር 22 ቀን 2009 ዒ.ም. 

 

                       ዲኞች፡- 1. አሌማው ወላ 

                             2. ሙስጠፊ አህመዴ 

                             3. አብርሃ መሰሇ 

                             4. አብዬ ካሳሁን 

                             5. እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- 

1. ወ/ሮ ዴባካ መሰሇ - ቀረቡ 

2. ሀብቱ ሞገስ - ሞግዚት  ወ/ሮ ዴባካ መሰሇ - ቀረቡ 

3. የሽወርቅ ሞገስ - ሞግዚት  ወ/ሮ ዴባካ መሰሇ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሳጅን ኃይለ ሞገስ - የቀረበ የሇም  

       መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                             ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የፌርዴ አፇጻጸምን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን አመሌካቾቹ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት 

ያቀረቡትም ሇፌርዴ አፇጻጸሙ ምክንያት የሆነው መኖሪያ ቤት ክፌፌሌ መፇጸም የሚገባው 

በሀራጅ ተሽጦ ነው በሚሌ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ በፌርዴ በማጽናት 

በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 0311349 

በ16/06/2008 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም 

ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 

የጉዲዩን አመጣጥ በተመሇከተ፡- የ1ኛ አመሌካች ባሇቤት የነበሩት አቶ ሞገስ ጌታሁን በሞት 

መሇየታቸውን ተከትል በተነሳው የውርስ እና የጋራ ንብረት ክፌያ ክርክር በዋግኽምራ ዞን 

በሰቆጣ ከተማ በቀበላ 02 ክሌሌ በሟች ስም ተመዝግቦ ይታወቅ ከነበረው ቤት ውስጥ ግማሹ 

የአሁኗ 1ኛ አመሌካች ዴርሻ ሆኖ ቀሪው ግማሽ ዯግሞ ከሟች ሇሚወሇደት ሰባት ሌጆች 

እንዱከፊፇሌ ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን፣ ይህንን የስረ ነገር ፌርዴ ሇማስፇጸም 1ኛ አመሌካች 

በፌርዴ ባሇመብትነት ተሰይመው ባዯረጉት እንቅስቃሴ በከተማው አስተዲዯር በቀረበው የዋጋ 

ግምት መሰረት የቀሪዎቹን ወራሾች ዴርሻ 1ኛ አመሌካች ከፌሇው እና ከወራሾቹ መካከሌ የአሁኑ 
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ተጠሪ ቤቱ በጨረታ መሸጥ ከሚገባው በቀር ግምቱን ሇመቀበሌ አሌስማማም በማሇታቸው 

ዴርሻቸው በሞዳሌ 85 እንዱያዝ ተዯርጎ የቤቱ ስመሀብት አፇጻጸሙን በያዘው የሰቆጣ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ወዯ 1ኛ አመሌካች የተዛወረ መሆኑን፣ 1ኛ ተጠሪ በዚህ ትዕዛዝ 

ባሇመስማማት በየዯረጃው ያቀረቡት ክርክር በመጨረሻ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤቶችን የአፇጻጸም ትዕዛዝ ሽሮ ቤቱ 

ከተቻሇ በዒይነት፣ ካሌተቻሇ ግራ ቀኙ እርስ በእርስ በሚያዯርጉት ጨረታ፣ ይህም ካሌተቻሇ ሇ3ኛ 

ወገን በጨረታ እንዱሸጥ በመዝገብ ቁጥር 03-08523 በ26/04/2007 ዒ.ም. ውሳኔ የሰጠ 

መሆኑን፣ የወረዲው ፌርዴ ቤትም በዚሁ አግባብ ቤቱ በጨረታ እንዱሸጥ ሇማስቻሌ የጨረታ 

ማስታወቂያ እንዱወጣ ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን፣በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት 1ኛ አመሌካች 

ያቀረቡት ይግባኝ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 010913 በ02/10/2007 ዒ.ም. 

በትዕዛዝ የተዘጋ እና አቤቱታቸውም በክሌለ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር  0311349 

በ16/06/2008 ዒ.ም. በተሰጠ በፌርዴ ተቀባይነት ያጣ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካቾቹ በአከራካሪው ቤት ሊይ 

ያሊቸው የጋራ ዴርሻ በጣም ብዙ ሆኖ እያሇ እና የተጠሪው ዴርሻ ግን በዴርሻቸው ብቻ የታጠረ 

ሆኖ እያሇ፣ ይህንኑ ከግምት በማስገባትም 1ኛ አመሌካች ከአሁኑ ተጠሪ በቀር ሇቀሪው 

እያንዲንደ ወራሽ ግምቱን ከፌሇው ቤቱን በስማቸው አዛውረው እያሇ የአሁኑ ተጠሪ ግምቱን 

ሇመቀበሌ ባሇመስማማታቸው ብቻ ቤቱ በሀራጅ እንዱሸጥ የመታዘዙን አግባብነት ተጠሪው 

ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ 

ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም 

በጉዲዩ እሌባት ማግኘት የሚገባቸው፡- 

1. በስረ ነገሩ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ በቤቱ ሊይ የሀራጅ 

ሽያጭ ማስታወቂያ እንዱወጣ በወረዲው ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በክሌለ የበሊይ 

ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሚነቀፌበት ሔጋዊ 

ምክንያት አሇ ወይስ የሇም? 

2. አመሌካቾቹ ከአከራካሪው ቤት ሊይ አሇን የሚለትን አብሊጫ ዴርሻ መሰረት 

በማዴረግ ቤቱን ማስቀረት የሚችለበት የሔግ አግባብ አሇ ወይስ የሇም? 

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከእነዚሁ ነጥቦች አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ 1ኛ አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት ከአከራካሪው ቤት 

በሚስትነታቸው ያሊቸው ዴርሻ ግማሽ ሆኖ እያሇ እና የሰባት ወራሾች ዴርሻ ከሆነው የቤቱ 
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አጋማሽ ውስጥ ዯግሞ 1ኛ አመሌካች ሞግዚት የሆኗቸው 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች እያንዲንዲቸው 

አንዴ ሰባተኛ ዴርሻ ያሊቸው ሆኖ እያሇ እንዱሁም ከተጠሪው ውጪ ሊለት ቀሪ ወራሾች 1ኛ 

አመሌካች ዴርሻቸውን ከፌሇው እያሇ ከቤቱ አጋማሽ ውስጥ አንዴ ሰባተኛ ዴርሻ ብቻ ሊሊቸው 

የአሁኑ ተጠሪ ጥቅም ብቻ ሲባሌ ወዯ 1ኛ አመሌካች ስም ተዛውሮ የነበረው ቤት በሀራጅ 

እንዱሸጥ የተሰጠው ትዕዛዝ ፌትሏዊ አይዯሇም የሚሌ መሆኑን የአቤቱታቸው ይዘት 

ያመሇክታሌ፡፡ ይሁን እንጂ የክሌለ ሰበር ችልት የአፇጻጸም ሂዯቱን አስመሌክቶ ቀዯም ሲሌ ቤቱ 

ከተቻሇ በዒይነት፣ ካሌተቻሇ ግራ ቀኙ በመካከሊቸው በሚያዯርጉት ጨረታ፣ ይህም ካሌተቻሇ 

ዯግሞ ሇ3ኛ ወገን በጨረታ እንዱሸጥ በመዝገብ ቁጥር 03-08523 በ26/04/2007 ዒ.ም. ውሳኔ 

የሰጠው 1ኛ አመሌካች ከአሁኑ ተጠሪ ውጪ ሊለት ላልች ወራሾች ዴርሻቸውን ሰጥተው ቤቱን 

በስማቸው ካዛወሩ በኋሊ በመሆኑ የተጠሪው ዴርሻ ከቤቱ አጋማሽ ውስጥ አንዴ ሰባተኛ ብቻ ሆኖ 

እያሇ ቤቱ በሏራጅ ይሸጥ መባለ ተገቢ አይዯሇም የሚለ ከሆነ የሰበር አቤቱታቸውን በወቅቱ 

በስርዒቱ መሰረት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቅርበው ተገቢውን ውሳኔ 

ማሰጠት ይገባቸው የነበረ ከመሆኑ በቀር በክሌለ ሰበር ችልት ውሳኔ መሰረት ጉዲዩ ወዯ ወረዲው 

ፌርዴ ቤት ተመሌሶ የአፇጻጸም ሂዯቱ ከቀጠሇ በኃሊ ወዯኋሊ ተመሌሰው ቤቱ በሀራጅ እንዱሸጥ 

የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ ፌትሀዊ አይዯሇም በማሇት አሁን እያቀረቡ ያለት ክርክር ስነ 

ስርዒታዊ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም አፇጻጸሙን የያዘው የሰቆጣ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት ቀዯም ሲሌ በክሌለ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 03-08523 በ26/04/2007 ዒ.ም. 

የሰጠውን ውሳኔ ተከትል በስረ ነገሩ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ በቤቱ ሊይ የሀራጅ 

ሽያጭ ማስታወቂያ እንዱወጣ የሰጠው እና በክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው 

የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ከአከራካሪው ቤት 1ኛ አመሌካች ግማሽ ዴርሻ፣2ኛ እና 3ኛ 

አመሌካቾች ዯግሞ ከቤቱ አጋማሽ ውስጥ እያንዲንዲቸው አንዴ ሰባተኛ ዴርሻ ያሊቸው መሆኑ 

አሊከራከረም፡፡ ይህም 1ኛ አመሌካችም ሆኑ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ከቀሪዎቹ ወራሾች ጋር 

የአከራካሪው ቤት የጋራ ባሇሀብቶች መሆናቸውን መገንዘብ የሚያስችሌ ነው፡፡በፌርዴ አፇጻጸም 

ምክንያት ተይዞ የሚሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆኑ ሰዎች 

በሔብረት የያዙት እና ያሌተከፊፇለት በሆነ ጊዜ ከተካፊዮቹ አንደ ንብረቱን ሇመግዛት በጨረታ 

ተወዲዲሪ ሆኖ የቀረበ እንዯሆነ የፌርዴ ባሇዕዲው እንዯቀረበ ተቆጥሮ የተቀዲሚነት መብት 

የሚሰጠው ስሇመሆኑ የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 443 ይዯነግጋሌ፡፡ ከስነ ስርዒት ሔጉ 

በተጨማሪም የጋራ ባሇሀብቶች የሆኑ ሰዎች ያሌተከፊፇሇውን የጋራ ንብረት ከማንኛውም ሶስተኛ 

ወገን በፉት ቀዲሚ ሆነው በግዥ የማስቀረት ሔጋዊ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 1261 (1) የተዯነገገ ሲሆን ይህ መብት ተግባራዊ የሚዯረግበት ስርዒትም በዚሁ ሔግ 
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ከቁጥር 1386 እስከ 1409 ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካቾቹ አከራካሪውን ቤት 

ሇማስቀረት የሚችለት በቤቱ ሊይ በሚከናወነው ጨረታ መሰረት ከፌተኛ ዋጋ በማቅረብ አሸናፉ 

የሆነው ተጫራች ጨረታውን ያሸነፇበትን ዋጋ መሰረት በማዴረግ ከሊይ በተጠቀሱት ዴንጋጌዎች 

በተጠበቀሊቸው የቀዲሚነት መብት በመገሌገሌ ነው፡፡ በቀጣይ የአፇጻጸሙ ሂዯት አመሌካቾቹ 

ከፌተኛ ዋጋ በማቅረብ አሸናፉ የሆነው ተጫራች ጨረታውን ያሸነፇበትን ዋጋ መሰረት በማዴረግ 

የቀዲሚነት መብታቸውን ተግባራዊ የሚያዯርጉ ከሆነ በሰበር አቤቱታቸው እንዯሚከራከሩት 

ከአሁኑ ተጠሪ ውጪ ሊለት ላልች ወራሾች ዴርሻቸውን ከፌሇው በቤቱ ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ 

ከፌ ያዯረጉ መሆን አሇመሆኑ፣ ጨረታውን ካሸነፈበት የዋጋ መጠን ውስጥ የራሳቸው ዴርሻ 

ተቀንሶ ገቢ ማዴረግ የሚገባቸው የገንዘብ መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ እና መሰሌ የአፇጻጸም 

ጉዲዮች ፌርደን በሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት ተስተናግዯው ተገቢው ትዕዛዝ የሚሰጥባቸው 

ይሆናሌ። 

ሲጠቃሇሌ አመሌካቾቹ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 443 እንዱሁም በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 1261 (1)፣ 1386 እስከ 1409 በተዯነገገው የቀዲሚነት መብታቸው የመገሌገሌ 

መብታቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ አከራካሪው ቤት በሀራጅ እንዱሸጥ በወረዲው ፌርዴ ቤት 

የተሰጠው እና በክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው ትዕዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                         ው ሳ ኔ 

1. በሰቆጣ ወረዲ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በዋግኽምራ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 0101913 በ02/10/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ 

በፌርዴ በማጽናት በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ችልት በመዝገብ ቁጥር 0311349 በ16/06/2008 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ  

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የስረ ነገሩ ፌርዴ ያረፇበት ቤት በሀራጅ ይሸጥ መባለ በአግባቡ ነው በማሇት 

ወስነናሌ። 

3. አከራካሪው ቤት በሀራጅ በሚሸጥበት ጊዜ አመሌካቾቹ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት 

ሔግ ቁጥር 443፣ እንዱሁም በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1261 (1)፣ 1386 እስከ 

1409 በተዯነገገው የቀዲሚነት መብት የመገሌገሌ መብት አሊቸው በማሇት 

ወስነናሌ።  
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4. እንዱያውቁት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇሰቆጣ ወረዲ ፌርዴ ቤት፣ ሇዋግኽምራ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ችልት ይሊክ፡፡ 

5. በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ 

ቁጥር 0311349 በ16/06/2008 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ 

በዚህ መዝገብ በ06/07/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ። 

6. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

7. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ወ 

 

 

 

 

 

 

 

 


