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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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