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ክብርት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዝዯንት መሌዕክት 

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተመረጡ የሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔዎችን ማሳተም ከጀመረ እነሆ 25ኛ 

ቅጽ ዯርሷሌ፡፡ በዚህም የተሇያዩ ወገኞች ማሇትም ዲኞች፣ ጠበቆች፣ ዓቃብያነ ሔግ፣ የሔግ ትምህርት 

ቤት ተማሪዎችና መምህራን እንዯዚሁም በዘርፈ እውቀትን ሇመገብየት የሚሹ ዜጎች ተጠቃሚ 

እንዯሆኑ ተስፊ አሇኝ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በተሇይም በአዱሱ የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁ. 1234/2013 

አንቀጽ 10 (3) በተጣሇበት ሔጋዊ ግዳታ እና ኃሊፉነት መሰረት በተሇይም ከቅርብ ጊዜ ወዱህ 

ሔትመቶቹን በኤላክትሮኒክስ ዘዳዎችም ጭምር በማሰራጨት ተዯራሽነታቸውን ሇማረጋገጥ ከመቸውም 

ጊዜ በሊይ ጥረት በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን ሔትመቶች አይኖሩም ማሇት አይሆንም፡፡ 

በተሇይም ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እና መሰረተ ሌማቶች ባሌተዲረሱባቸው የሃገራችን አካባቢዎች 

ሔትመቶቹን ሇማሰራጨት አሁንም ጥረቱ ተጠናክሮ መቀጠሌ ይኖርበታሌ፡፡ እንዯሚታወቀው የፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች በተሰየሙበት የሰበር ችልት የሚሰጠው የህግ ትርጉም 

በሁለም ዯረጃ ባለት የፋዯራሌ እና ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ሊይ አስገዲጅነት እንዲሇው በአዱሱ የፋዯራሌ 



ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁ. 1234/2013 አንቀጽ 10 (2) ሊይ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የዚህ አዋጅ ዴንጋጌ 

መሰረታዊ ዓሊማዎችም በሀገሪቱ ውስጥ የሚወጡ ሔግጋት ወጥነት ባሇው መንገዴ እየተተረጎሙ ሥራ 

ሊይ እንዱውለ እንዱሁም ተመሳሳይ የፌሬ ነገር እና የሔግ ክርክር ያሇባቸው ጉዲዮች ተመሳሳይ የፌርዴ 

ውሳኔ እንዱሰጥባቸው ሇማስቻሌ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ በዚህም ፌርዴ ቤቶች የሚያሳሌፎቸው 

ውሳኔዎች ጥራት፣ ተገማችነትና ቅቡሌነት እንዱጨምር ከማዴረጉም ባሇፇ የፌርዴ ቤቶችና የባሇጉዲዮች 

ጊዜ፣ ጉሌበትና ገንዘብ እንዲይባክን የማዴረግ ሃገራዊ ፊይዲ እንዲሇው እሙን ነው፡፡ ስሇዚህም ፌርዴ 

ቤታችን የሔትመቶቹን ቀጣይነት ሇማረጋገጥ በሚያዯርገው ያሌተቆጠበ ጥረትና እንቅስቃሴ ሁለም 

ባሇዴርሻ አካሊት የተሇመዯ እገዛቸውን እና የዘውትር ትብብራቸውን እጠይቃሇሁ፡፡ 

መዓዛ አሸናፉ መንግስቱ 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዝዯንት   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 



የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ምርምርና ሔግ ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት መሌዕክት 

ውዴ አንባብያን !!! 

በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 10 (2) እና (3) መሰረት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሊሇፈት በርካታ ዓመታት የተመረጡና አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የተሰጠባቸውን 

ውሳኔዎች በማሳተም ሲያሰራጭ መቆየቱ ይታወሳሌ፡፡ በነዚህ ዓመታት በርካታ አስገዲጅ የሆኑ የሰበር 

ሰሚ ችልቶች ውሳኔዎች ታትመው ሁለም የሚመሇከታቸው አካሊት ተጠቅመውባቸዋሌ ብሇን 

እናምናሇን፡፡ ከተጠቃሚዎችም በአንዴም ሆነ በላሊ መሌኩ አስተያየቶች ስንቀበሌ ቆይተናሌ ወዯፉትም 

ገንቢ የሆኑ አስተያየቶችን መቀበሊችንን እንቀጥሊሇን፡፡ 

የተወዯዲችሁ አንባብያን !!! 

አስገዲጅ የሆኑ የሰበር ሰሚ ውሳኔዎች የማሳተም ስራ እንዱህ በቀሊለ ወይም በአጭር ጊዜ የሚሰራ 

ሳይሆን ከዝግጅት እና ህትመት ጀምሮ እስከ ስርጭት ዴረስ ክቡራን ዲኞችን ጨምሮ ላልች 

የሚሳተፈበትና ውሳኔዎቹ ባለበት ሁኔታ በጥንቃቄ የሚሰራ ስራ መሆኑ ከግንዛቤ ውስጥ መግባት 

ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ በዚህ አጋጣሚ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በህትመትም ሆነ በኤላክትሮኒክስ ዘዳ 

ውሳኔዎችን በማዯራጀትና የተቋማችንን የሔትመት ቅርጽ በመጠቀም እያሳተሙ የሚያሰራጩ አካሊት 

ብቅ ብቅ ማሇት ጀምረዋሌ፡፡ ሆኖም ግን ከውሳኔዎቹ ጥራትና ተአማኒነት እንዱሀም እውነተኛነት 

አንጻር በዋነኛነት አንባብያን ይህንን ስራ እንዱሰራ በሔግ ግዳታና ኃሊፉነት የተሰጠው ተቋማችን 

እንዯመሆኑ መጠን በተቋማችን የሚታተመውንና የሚሰራጨውን ቅጽ ብቻ እንዱጠቀም በአክብሮት 

እያሳሰብን በቀጣዩ ማሇትም በቅጽ 26 እስከምንገናኝ ዴረስ መሌካም ንባብ እየተመኘሁ በዚሁ 

እሰናበታሇሁ፡፡ 

                                                                አመሰግናሇሁ !!! 

                                                        አሮን ዯጎሌ ሃብቱ 

                                 የምርምርና ሔግ ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር 

                                                            



 

i 
 

የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የህግ ትርጉም የሰጠባቸው ውሣኔዎች ማውጫ /ቅፅ 25/ 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

                           ፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት                                        1 

1. ወራሽ የሆነ ወገን አውራሽ ተካፊይ በነበረበት ክርክር ሊይ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.358 መሰረት መቃወም የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 

180551 ሀዊ ሁንዳ 

እና 

እነ አምበሳ አደና 

(26 ሰዎች) 

ህዲር 28/2013 ዓ.ም   2 

2. በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.358 መሰረት የቀረበ አቤቱታ የክርክር ውጤት ተጠብቆ 

የቀረበ ነው በሚሌ ውዴቅ ሇማዴረግ አቤቱታ አቅራቢው የቀዯመውን ክርክር 

ስሇማወቁ በተገቢው ማስረጃ ሉጣራ የሚገባ ስሇመሆኑ 

181236 አቶ ሸሇመ አበራ 

እና 

እነ አቶ መገርሳ ምትኩ 

(2 ሰዎች) 

ጥር 25/2013 ዓ.ም 6 

3. በፌትሀ ብሄር ስነ ስርአት ህግ ቁጥር 358 መሰረት የሚቀርብ የፌርዴ 

መቃወሚያ ወራሽነትን በማረጋገጥ በተሰጥ ማስረጃ ሊይ ሉቀርብ የማይችሌና 

በማስረጃው ምክንያት መብቴ ተነክቷሌ የሚሌ አካሌ ተገቢውን ዲኝነት 

ከፌል ተጓዯሇብኝ የሚሇውን መብት ማረጋገጥ የሚችሌ መሆኑን በሰበር 

መዝገብ ቁጥር 79871 ሊይ የተሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ የውርስ ሀብት 

ተሇይቶ በተሰጠ የወራሽነት ምስክር ወረቀት ክርክር ሊይ በአስገዲጅነት 

ሉጠቀስ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

181999 

 

ወ/ሮ ተሰሜ ገዲ 

እና 

እነ አቶ ሇማ ነጋሽ 

(2 ሰዎች) 

መስከረም 27/2013 

ዓ.ም 

12 



 

ii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

4. በፌርዴ የተረጋገጠ መብት ስነ ስርዓቱን ጠብቆ እስካሌተሻረ ዴረስ ሉፇፀም 

የሚገባ ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 392 

182361 አቶ ግርማ የሺጥሊ 

እና 

ወ/ሮ አመሇወርቅ እሸቴ 

ጥር 28 2013 ዓ.ም 16 

5. በፌትሀ ብሄር ስነ ስርአት ህግ ቁጥር 358 መሰረት ፌርዴ ሊይ መቃወሚያ  

ሇማቅረብ ተነካብኝ የተባሇው መብት ራሱን ችል ዲኝነት ሉጠየቅበት 

የማይችሌ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ  

181367 ወ/ሮ ስንቅነሽ አስፊው 

እና 

እነ ፌቅርተ ይሄይስ 

(9 ሰዎች) 

ጥቅምት 25/2013 

ዒ.ም 

 

22 

6. የውርስ ሀብት ተጣርቶ ወራሽነት እንዱረጋገጥ የቀረበ አቤቱታ ውዴቅ 

ከተዯረገ በኋሊ በዲግም ዲኝነት እንዱታይ ቀርቦ ፌ/ቤት የቀዯመውን ውሳኔ 

በመሻር በግማሽ የውርስ ሀብት ሊይ ውርስ እንዱጣራና አቤቱታ አቅራቢዎች 

ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጦ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ወራሾች በቀዯመው 

ክርክር ውሳኔ የተወሰነበትን ተከራካሪ ንብረት ከህግ አግባብ ውጭ ስሇያዘብን 

ይሇቀቅሌን በሚሌ ሇበሊይ ፌርዴ ቤት የሚያቀርቡት አዱስ ክስ በዲግም 

ዲኝነት የቀረበ ነው በሚሌ ውዴቅ የማይዯረግ ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5 

172008 እነ ወ/ሮ ፀሏይ ሏይለ 

(2 ሰዎች) 

እና 

ወ/ሮ ሰማ ሰይዴ 

ጥቅምት 30/2013 

ዓ.ም 

26 

7. በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ ዲግም ክስ ክሌከሊ ተፇፃሚነት በተከራካሪ ወገኖች 

በግሌፅ ዲኝነት ተጠይቆበት ፌርዴ ቤት በዝምታ ባሇፇው ጉዲይ ሊይ ጭምር 

ሲሆን ሆኖም በግሌፅ ዲኝነት በተጠየቀበት ሊይ ፌርዴ ቤት በዝምታ 

183339 እነ አቶ ሀጎስ ገ/ሂይወት 

(3 ሰዎች) 

እና 

የካቲት 26/2012 ዓ.ም 31 



 

iii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የከሇከሇው መሆን ያሇመሆኑ ከላሊኛው ተከራካሪ ወገን ከቀረበው ክርክር እና 

ጥያቄ ጋር ተገናዝቦ መታየት ያሇበትና ተከሳሽ ወገን በግሌፅ ክድ 

ሉከራከርበት የሚገባ ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5(3) 

እነ መ/ር ሀጎስ በርሀ 

(2 ሰዎች) 

 

8. ያሇፇበት ይግባኝ/የሰበር አቤቱታ/ ቀርቦ እንዱታይሇት አቤቱታ 

የሚያቀርብ ሰው ከአቤቱታው ጋር ጊዜው ሉያሌፌ የቻሇበትን ምክንያት 

የሚገሌፁ ማስረጃዎቹን ማቅረብና እነኚህ ማስረጃዎቹም ይግባኙ/የሰበር 

አቤቱታው/ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ያሌቀረበበትን ምክንያት የሚገሌፁ 

እና ውሳኔም እንዱሰጥበት በቂ ሆነው መገኘት ያሇባቸው ስሇመሆኑ 

 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.352 እና የተሻሻሇው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 216/2011 አንቀፅ 

27(2)  

184388 አቶ በዲዲ ኤጄርሳ 

እና 

አቶ ቦከና ጉርሙ 

 

መጋቢት 29 2013 

ዓ.ም 

36 
 

9. የጣሌቃ ገብነትን አቤቱታ ሇመቀበሌ በቀዯመው በሁሇት ተከራካሪ 

ወገኖች መካከሌ በተጀመረው ሙግትና በኋሊም በሚሰጠው ውሳኔ 

አፇፃፀም ጣሌቃ ገብ ሆኖ መከራከር የሚፇሌግ ሰው ጥቅሙ ይነካሌ 

ወይስ አይነካም የሚሇው መሰረታዊ መስፇርት በመሆኑ አቤቱታው 

ተቀባይነት ሉያገኝ የሚችሇው መብት የሚነካ መሆኑ ሲረጋገጥ፤ ፌፁም 

184509 አቶ ዘውዴነህ አባተ 

እና 

ወ/ሮ ከበቡሽ ጋሻው 

መጋቢት 28 ቀን 

2013 ዓ/ም                                     

39 



 

iv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የተሇየና ቀዯም ሲሌ ከተጀመረው ክርክር የማይጣጣም አዱስ ጭብጥና 

የግሌ የዲኝነት ጥያቄ ይዞ ያሌቀረበ ሲሆን ብቻ ስሇመሆኑ 

የፌትሀ ብሄር ስነ ስርአት ህግ ቁጥር 41 

10. እግዴ እንዱነሳ አቤቱታ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅራቢው 

እግደ እንዱነሳ ያቀረበው ምክንያት ግሌፅ በማዴረግ በቂ ምክንያት 

መኖሩን ባሊሳየበት ሁኔታ የቀረበው ምክንያት በቂ ነው በማሇት ተቀብል 

እግዴን ማንሳት የማይገባ ስሇመሆኑ 

የፌትሀ ብሄር ስነ ስርአት ህግ ቁጥር 158 

196172 የኢትዮ ጅቡቲ ምዴር 

ባቡር ዴርጅት 

እና 

የዴሬ ዲዋ ከተማ ስራ 

አስኪያጅ 

የካቲት 25 ቀን 2013 

ዒ.ም 

44 
 

11. ፌርዴ ቤቶች ተከሳሽ ሳይቀርብ ቀርቶ ጉዲዩ በላሇበት የሚታይ ወይም 

ተከሳሹ ቀርቦ መቃወሚያውን ያሊነሳው ቢሆንም ከሳሽ ያቀረበው ክስ 

አስቀዴሞ ፌርዴ ባገኘ ጉዲይ ሊይ የቀረበ መሆኑን በክርክሩ ሑዯት ባረጋገጡ 

ጊዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 ዴንጋጌ የተመሇከቱት መስፇርቶች መሟሊታቸው 

እስከተረጋገጠ ጊዜ ዴረስ አዱስ የቀረበውን ክስ አስቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ 

ጉዲይ ሊይ የቀረበ ነው በማሇት ውዴቅ የማዴረግ ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ 

(የፋ/ፌ/ቤቶችን አዋጅ እንዯገና ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 1234/2013 

መሰረት በፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀዯም ሲሌ በሰ/መ/ቁ 36780 እና 

124660 መዝገቦች ሊይ ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም ተሇውጧሌ፡፡) 

 

182044 

 

ወ/ሮ ጠጂቱ ጎረምሶ 

እና 

ወ/ሮ ወርቅነሽ በሻ 

ሏምላ 30 ቀን 2013 

ዓ.ም                                                        
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v 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

12.  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 394/1፣ ቁጥር 404 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 

መሰረት በፌርዴ አፇጻጸም መዝገብ ሊይ ንብረት ሇማስከበር በተሰጠ ትእዛዝ 

የፌርዴ ባሇእዲን የታክስ ከፊይ ንብረት ያስከበሩ የፌርዴ ባሇመብቶች ከላልች 

የቀዯምትነት መብት አሇኝ ብሇው ሇመጠየቅ እንዯሚችለ የተዯነገገ ባሇመሆኑ 

ንብረቱ ከመከበሩ ወይም ከመያዙ በፉት በንብረቱ ሊይ መብት የነበራቸዉና 

በክርክሩ ዉስጥ የላለ ሦስተኛ ወገኖች በሔግ፣በፌርዴ ወይም በዉሌ 

ንብረቶቹ ሊይ ያቋቋሙት የቀዯምትነት መብት የማይነካ ስሇመሆኑ 

 

 የፌርዴ ባሇእዲን ታክስ ከፊይ ንብረት ካስከበረ የፌርዴ ባሇመብት ይሌቅ 

በሔግ የቀዯምትነት ጥበቃ መብት የተሰጠዉ ታክስ ሰብሳቢ ባሇሥሌጣን 

መሥሪያ ቤት በታክስ ህግ መሰረት በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ ከፌርዴ 

ባሇመብቱ የቀዯምትነት መብት ያሇው በመሆኑ ከፌርዴ ባሇመብቱ ቀዴሞ 

ንብረቶቹን ያስከበረ ስሇመሆኑ ማስረጃ እንዱያቀርብ ሉጠየቅ የሚችሌበት 

የሔግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 418 

184757 የዯቡብ ኦሞ ዞን ዲሰነች 

ወረዲ ገቢዎች ባሇስሌጣን 

እና 

እነ ፌራኦሌ ኢትዮጵያ 

የእርሻ ሌማት ዴርጅት 

(2 ሰዎች) 

 

መስከረም 25 ቀን 

2012 ዓ/ም 
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13. የፌትሏ ብሓር ክርክር ተከራካሪን የተከተሇ (party doctrine) ሲሆን 

አቤቱታ የቀረበሇት የዲኝነት ነክ አካሌም ውሳኔው መመስረት ያሇበት 

ተከራካሪውን አስመሌክቶ የተጣሱ መብቶችን በማረም፣ አቤቱታውን 

192823 አቶ ፀጋይ ተስፊይ 

እና 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ብረታ ብረት 

ጥቅምት 23 ቀን 2013 

ዓ/ም 
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vi 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

በመመርመርና አመሌካች በጠየቀው መብት ሌክ/ዲኝነት ሊይ ስሇመሆኑ ኢንደስትሪ ሌማት 

ኢንስቲትዩት 

14.  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 151 መሠረት የሚሰጥ የንብረት 

ማስከበር ትዕዛዝ ሉነሳ ስሇሚችሌበት አግባብ የሚዯነግገዉ የህጉ አንቀጽ 

153(3) ዴንጋጌ ከፌርዴ በፉት በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ሊይ መብት 

አሇኝ የሚሌ ሦስተኛ ወገን መብት ያሇዉ መሆኑ የሚመረመረዉ በፌርዴ 

አፇፃፀም ሊይ ያሇዉ ንብረት የሶስተኛ ወገን መብት ያሇበት መሆኑ 

በሚመረመርበት ዓይነትና ሁኔታ ስሇሆነ መብቱን የሚያስከብረዉ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 158 ሳይሆን በአንቀጽ 418 እና ተከታዮቹ 

ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ስሇመሆኑ  

201182 ወ/ሮ ጦይባ እንዴሪስ 

እና 

ወ/ሮ መሠረት አበበ 

 

ሚያዝያ 29 ቀን 2013 

ዓ.ም 

68 

15. የግራ ቀኙን ክርክር ሇማጣራት ተከራካሪዎች የሰው ማስረጃቸውን 

እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ ቢሰጥም ከሳሾች ምስክሮችን ማግኘት ባሇመቻሊቸው 

ምትክ ምስክሮች ሇማቅረብ እንዱፇቀዴሊቸው ያቀረቡትን አቤቱታ ፌ/ቤት 

ሳይቀበሇው ቀርቶ ተከሳሾች ምስክሮቹን ማቅረብ እንዯሚችለ አስተያየት 

በመስጠታቸው በነሱ በኩሌ መጥሪያ እንዱዯርሳቸው ሲታዘዝ የሥነ 

ሥርዓት ጉዴሇት አሇበት በማሇት ትዕዛዙን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት አቤቱታው 

ቀርቦ ውዴቅ ከተዯረገ ሇክርክሩ የመጨረሻ የፌርዴ ውሳኔ ሆኖ ከሥረ ነገር 

ፌርዴ በፉት ይግባኝ የማይቀርብበት ስሇመሆኑ 

184447 እነ አቶ መስፌን ጌታቸዉ 

(2 ሰዎች) 

እና 

እነ አቶ መሇሰ ግርማ 

(3 ሰዎች) 

 

ህዲር 21 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.320 (1) እና (3) 

16. በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.74 (2) ዴንጋጌ መሰረት ‛በቂ ሆኖ የሚገመት እክሌ“ 

ምን እንዯሆነ የተመሇከተ ባይሆንም በቀጠሮ ሇመቅረት ምን ምክንያት 

እንዯሆነ አጠቃሊይ ሁኔታዉን መመርመር የሚያስፇሌግ ሆኖ፣ አመሌካች 

በራሱ ጉዴሇት ወይም ቸሌተኛነት ቀጠሮዉን ሳይከታተሌ ቀርቶ ካሌሆነ 

በቀር፣ ፌትሔ የማግኘትና የመከራከር መብት ከግምት በማስገባት አመሌካች 

የገጠመዉ እክሌ እንዯ በቂ ምክንያት በመዉሰዴ ሇተጠሪ ተገቢ ኪሳራና 

ወጪ በማስከፇሌ፣ የተዘጋዉ መዝገብ ተከፌቶ ክርክሩ እንዱሰማ መዴረጉ 

አግባብ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.32 (2) እና 74 (1) 

182136 አቶ ገ/ማርያም 

ገ/እግዚአብሓር 

እና 

ወ/ሮ ዓሇምፀሏይ ገብሩ 

ጥቅምት 24 ቀን 2013 

ዓ.ም 

78 

17.   እግዴ እንዱሰጥ የተጠየቀው ክስ ሳይቀርብ ከሆነ ተከሳሽ የሚሆነው 

ወገን ሊይ ያሌተገባ የመብት ገዯብ እንዲይዯረግበት፤ ጊዜያዊ እግዴ 

የሚጠይቀው ወገን ክስ ሇማቅረብ ዝግጅት ሊይ እንዲሇና የክስ ዝግጅቱ 

ተጨማሪ ጊዜ ያስፇሇገበትን ምክንያት፣ ክሱ እስኪቀርብ ዴረስ የእግዴ 

ትዕዛዙ ባይሰጥ የሚያስከትሇው ጉዲት ማሳየት ያሇበት ሲሆን ፌርዴ ቤቱም 

ክሱን ሇማቅረብ የሚያስፇሌገውን ምክንያታዊ ጊዜ ዴረስ ብቻ በጊዜ ገዯብ 

የተገዯበ የእግዴ ትዕዛዝ ሉሰጥ የሚችሌ ስሇመሆኑ 

191402 የማነ ግርማይ ጠቅሊሊ 

ሥራ ተቋራጭ 

ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

እና 

ቻይና ሲ ኢ ኤም ሲ 

ኢንጂነሪንግ ኩባንያ 

ሉሚትዴ 

 መስከረም 26 ቀን 

2013 ዓ/ም 
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viii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 154(ሇ) 

 የእግዴ ትእዛዝ እንዱሰጥ የተጠየቀው ያሇ ቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ 

የዋስትና ክፌያ ሊይ ከሆነ፣ የገንዘብ ግዳታ/ዋስትና ሠነዴ የፊይናንስ 

አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 2(20)ን ጨምሮ በተሇያዩ ሔጎች 

የፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታን ሇመፇጸም የሚሰጥ ወይም 

የሚያዝ ማንኛውም ሠነዴ ሲሆን የግምጃ ቤት ሠነዴን፣ የተስፊ ሠነዴን እና 

ቦንዴን ይጨምራሌ ተብል ትርጉም የተሰጠበትና፤ ዋስትናው የተሠጠው 

ያሇ ቅዴመ ሁኔታና የሚፇጸመውም ያሇ ቅዴመ ሁኔታ በመሆኑ፤ በዚህ 

ሊይ የሚቀርብ ክስ የሚታገዴ ከሆነ የውለን ባሔሪ የሚቀይረው፣ ህግንና 

ተዋዋዮች ያሰቡትን ዓሊማ ማሳካት የማይቻሌ ስሇመሆኑ  

ያሇ ቅዴመ ሁኔታ ሇመክፇሌ የተገባን የዋስትና ግዳታ እንዲይከፇሌ እግዴ 

ማቅረብ ህጋዊነት የላሇው ስሇመሆኑ 

(2 ሰዎች) 

 

 

18. አዱስ በቀረበ ክስ በጭብጥነት ተይዞ እሌባት ሉሰጥበት የሚገባ ጉዲይ በላሊ 

መዝገብ ሊይ በጭብጥነት ተይዞ እሌባት የተሰጠበት መሆኑ ከተረጋገጠ 

ምንም እንኳን በቀዯመዉ ክስ ሇተጠየቀዉ ዲኝነት ምክንያት የሆነዉ ጉዲይ 

አዱስ ከቀረበዉ ክስ ጋር የተሇያየ ቢሆንም አዱስ የቀረበዉን ክስ መሠረት 

በማዴረግ በጭብጥነት ተይዞ መጣራት የሚገባዉ ጭብጥ በቀዯመዉ ክርክር 

እሌባት የተሰጠበት መሆኑ ከተረጋገጠ አዱስ የቀረበዉ ክስ ዴጋሚ የቀረበ 

193312 እነ አቶ ጉዐሽ ካሳ 

(2 ሰዎች) 

እና 

አቶ ሲሳይ ታረቀኝ 

የካቲት 25 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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ix 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

(res judicata) ነዉ የሚባሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 5 
19.  በፌትሀ ብሄር ሥነ-ሥርዓት ህግ ከአንቀጽ 342-344 ያለት ዴንጋጌዎች 

በሥረ-ነገረ ታይቶ የተወሰነ ጉዲይ በተቻሇ መጠን ወዯ ሥር ፌርዴ ቤት 

ሳይመሇስ ጭብጡን በይግባኝ ሰሚ ችልት በኩሌ እንዱሇወጥ ተዯርጎ ክርክሩ 

እንዱቋጭ የሚያዝ፣ መጣራት የሚገባው ነገር ካሇ ግን ግራ ቀኙና 

ማስረጃዎች በቅርብ በሚገኙበትና ጉዲዩ በተጀመረበት ፌርዴ ቤት እንዱታይ 

እዴሌ የሚሰጥ፤ የተጣራው ውጤት ሲቀርብም አዱስ የይግባኝ መዝገብ 

ሳይከፇት ቀዴሞ በተመሇሰበት መዝገብ ተጠቃል ፌርዴ የሚሰጥበት እንጂ 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩ እንዯገና እንዱጣራ በሠጠው ውሳኔም ሆነ የሥር 

ፌርዴ ቤት አጣርቶ በዯረሰበት ዴምዲሜ ሊይ የይግባኝም ሆነ የሠበር 

አቤቱታ የማይቀርብበትና ተጠቃል ሲመጣ በሠበር አቤቱታ የሚታይ 

ስሇመሆኑ 

 በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343 መሠረት ይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ጉዲዩ 

በፌሬ ነገር የሚጣራና የሥር ፌርዴ ቤት እንዱመሇከተው የሚመሇስ ከሆነ 

ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ የመጨረሻ ፌርዴ የሚሰጥበት ሳይሆን ተጣርቶ 

እንዱቀርብሇት ባዘዘው መሰረት የሥር ፌርዴ ቤት አጣርቶ እስኪሌክ 

ውጤቱን የሚጠብቅበትና መዝገቡን ሇጊዜው በመዝጋት ውጤቱን መሊክ 

186816 ወ/ሮ ታንጉት ዱበኩለ 

እና 

እነ አቶ ይታያሌ ዱበኩለ 

(2 ሰዎች) 

መስከረም 26 ቀን 

2013 ዓ/ም 

94 



 

x 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

እንጂ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት እንዯ አዱስ እንዯገና 

በሔግ አግባብ የመሠሇውን እንዱወስን መመሇስ የሥነ-ሥርዓት ሔጉ 

ከሚያዘው ውጪ ስሇመሆኑ 
 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሰረት የሥር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን እንዯገና 

ተመሌክቶ ማስረጃ በማጣራትና ተገቢ ያሇውን እርምጃ በመውሰዴ 

ሇመሇሰሇት ፌርዴ ቤት አባሪ በማዴረግ የሚመሇስበት ሥርዓት ማስረጃ 

ማጣራትና መመዘን የሚጠይቅ ተግባር ከሆነ ሰበር ሰሚ ችልት ይህን 

የማዴረግ ሥሌጣን ስሇላሇው የሥር ፌርዴ ቤት አዱስ ያጣራውን አባሪ 

አዴርጎ ሳይሌክ ቀዴሞ ከተሰማው ማስረጃና ክርክር ጋር አጣምሮ እንዯ 

አዱስ ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ ሇሰበር ችልት ሉመሇስ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

20.  ከአንዴ በሊይ ዲኞች በተሰየሙበት ችልት የችልቱ ዲኞች ተሟሌተው 

በጉዲዩ ሊይ ውይይት አዴርገው በሙለ ዴምጽ ወይም በአብሊጫ ዴምጽ 

ሇመወሰን አቋም ሳይዙ ከተሰየሙት ዲኞች ከፉልቹ ብቻ ፇርመው 

የሚሰጡት ውሳኔ/ትዕዛዝ የስነ ስርዓት ጉዯሇት (irregular proceedings) 

ያሇበት ስሇመሆኑ 

 በዲኝነት ታይቶ የተሰጠ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት (irregular 

proceedings) ያሇበት ውሳኔ/ትዕዛዝ የማረም ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት 

ወይም ችልት ቀርቦ በሚሰጥ ዲኝነት ይታረማሌ እንጂ በተከራካሪ ወገኖች 

185837 
 

ጀፍር ኮንስትራክሽን       

እና 

አስማማዉ 

ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር 

መጋቢት 29 ቀን 

2013 ዓ/ም                        
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ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

አመሌካችነት ወይም በፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት አነሳሽነት በፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት በሚሰጥ አስተዲዯራዊ ውሳኔ በሚዯራጅ ችልት 

በዴጋሚ ታይቶ እንዱታረም ማዴረግ መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 209/1 እና 211/2፣ አዋጅ ቁጥር 25/1988 (በአዋጅ ቁጥር 

138/1991፣ በአዋጅ ቁጥር 254/1993 እንተሻሻሇው እና በአዋጅ ቁጥር 

454/1997 እንዯገና እንዯተሻሻሇው) አንቀጽ 16(2/ሀ)፣ 18(ሀ/1)፣ 21፣ 22 

እና 27(/1/ሏ) እንዱሁም የተሻሻሇው የፋዯራሌ ዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 684/2002 አንቀጽ 6(1/ሰ)      

21. ይግባኝ የተባሇበት ፌርዴ፣ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ በይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት 

የተሇወጠ ወይም የተሻሻሇ እንዯሆነ የተሻሻሇዉ ወይም የተሇወጠዉ ፌርዴ 

ወይም ዉሳኔ ከመሰጠቱ በፉት በነበረዉ የመጀመሪያ ፌርዴ፣ዉሳኔ ወይም 

ትእዛዝ መሰረት የተወሰዯ ነገር እንዱመሇስ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየዉ 

ፌርዴ ቤት ተስማሚዉን ትእዛዝ መስጠት ያሇበት ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 

193215 አቶ በቀሇ ኢሳያስ 

እና 

እነ አቶ በረከት እንዲሻው 

(9 ሰዎች) 

 

25/05/2013 ዓ/ም 120 

22.  በሔግ የውክሌና ስሌጣን መስጫ ሰነዴ አረጋግጦ አንዱመዘግብ ስሌጣን 

በተሰጠው አካሌ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገብ የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ 

በመያዝ ላሊ ሰው ወክል ሇመሟገት የቀረበን ሰው ሇመወከሌ ብቁ 

የሚያዯርግህን የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ ይዘህ አሌቀረብክም ብል ፌርዴ 

185273 አፌሪካ ጁስ ቲቢሊ አ.ማ 

እና 

እነ አቶ ታደ ጫሊ 

(7 ሰዎች) 

ሏምላ 28 ቀን 2012 

ዓ.ም 
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ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ቤቱ ሉያስናብተው የሚገባ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 63/1፣ አዋጅ ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 9(1/ሇ) እና አዋጅ 

ቁጥር 110/1990 10/1 

 አስቀዴሞ መከሊከያ መሌሱን ያሊቀረብ ተከሳሽ ክሱ በሚሰማበት ቀን 

የፌትሀ ብሄር ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 137ን ጠቅሶ ከማስረጃ መግሇጫ ጋር 

የሚያቀርበው የሰነዴ ማስረጃ ይያያዝሌኝ ጥያቄ በስነ ስርዓት ህጉ መሰረት 

ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 

23. በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 78 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ ነፃ 

እና ገሇሌተኛ የዲኝነት አካሌ በየዯረጃው ማቋቋም ያስፇሇገው ሰዎች ነፃና 

ገሇሌተኛ በሆነ አካሌ ፉት ቀርበው መብታቸውን በማስከበር ዲኝነታዊ 

መፌትሄ ማግኘት እንዱችለ፣ በህግ ፉት እኩሌ ጥበቃ እና ፌትህ የማግኘት 

መብታቸውን ሇማስከበር እንዱሁም ላልች የሰዎችን ሰብዓዊና 

ዱሞክራሲያዊ መብቶች ሇማስከበር በመሆኑ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በህግ 

በታወቀ ምክንያት በሔገ መንግስቱ የተሰጣቸውን የውክሌና ሥሌጣን 

መጠቀምና ሇዜጎች ፌትህ መስጠት በማይችለበት ሁኔታ ሊይ ሲሆኑ እና 

ጉዲዩም የፋዯራሌ ጉዲይ ሲሆን የሰዎችን ፌትህ የማግኘት መብት፣ እኩሌ 

የሔግ ጥበቃ የማግኘት መብት እና ላልች መብቶችን ሇማስከበር የፋዯራሌ 

ፌርዴ ቤቶች በቀጥታ ጉዲዩን ተቀብሇው የመዲኘት ሥሌጣን የሚኖራቸው 

219089 ኦሮሚያ ኢንሹራንስ 

አክሲዮን ማህበር 

እና 

እነ ወርሌዴ ቪዥን 

ኢትዮጵያ 

(2 ሰዎች) 

ሰኔ 27 ቀን 2014 

ዓ.ም 
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ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 25፣ 37/1፣ እና አንቀጽ 78 እና 

ተከታዮቹ፤ የተባበሩት መንግስታት የሰበዓዊ መብቶች መግሇጫ (Universal 

Declaration of Human Rights) አንቀጽ 7፣8 እና 10 እንዱሁም የዓሇም 

አቀፌ የሲቪሌና ፓሇቲካ መብቶች ቃሌኪዲን (International Covenant on 

Civil and Political Rights/ICCPR) አንቀጽ 2(3/ሀ እና ሇ)፣ 26  

                                      ውሌ                                         153 

24. በፌትሏ ብሓር ህግ አንቀጽ 1179 ሊይ የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ተፇፃሚነት 

የሚኖረዉ በባሇይዞታዉ እና ይዞታዉን ይዞ ቤት በሰራ ሰዉ መካከሌ 

የታወቀ ግንኙነት በላሇበት ሁኔታ ብቻ በመሆኑ የባድ ቦታ ሽያጭ ዉሌ 

መፌረሰን ተከትል በቦታዉ ሊይ የተሰራ ቤት ህጋዊ ዉጤትን አስመሌክቶ 

ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉ የፌትሏ ብሓር ህግ አንቀጽ 1818 ስሇመሆኑ 

189608 እነ ወ/ሮ ትርንጎ ገመቹ  

(3 ሰዎች) 

እና 

እነ ወ/ሮ ብርሀኔ ገመቹ  

(2 ሰዎች) 

የካቲት 29 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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25.  የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇከተ የሚዯረግ የሽያጭ ዉሌ ንብረቱ 

በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ መመዝገብ እንዲሇበት ህጉ ሲዯነግግ ገዥዉ ዉለ 

እንዱመዘገብ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ ሲቀርብ ንብረቱ በሻጭ ስም 

መመዝገብ አሇመመዝገቡን ወይም ሻጩ ዉለን ሇማዴረግ ህጋዊ መብት 

ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን ብቻ ሳይሆን በንብረቱ ሊይ ዕዲ እና እገዲ ያሇበት 

186626 
 
 

አቶ ሶሪ ጉተማ 

እና 

እነ ወ/ሮ ሀረገወይን 

ተ/ጽዮን 

(2 ሰዎች) 

የካቲት 24 ቀን 2013 

ዓ.ም  
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xiv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

መሆን ያሇመሆኑንም ሇማጣራት ዕዴሌ ያገኛሌ በሚሌ በመሆኑ ማንኛዉም 

ጠንቃቃ ገዥ ዉሌ ሲዋዋሌ ተገቢዉን ጥንቃቄ እንዱያዯርግ የሚጠበቅበት 

ስሇመሆኑ 

 የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት የሆነ ቤት ያሇ አንዯኛው ተጋቢ ፉቃዴና 

ስምምነት ሇሦስተኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ በፌርዴ ቤት አስቀዴሞ እግዴ 

የተሰጠበት ስሇመሆኑ ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ ተረጋግጦ እያሇ፣ 

የሽያጭ ዉለም መመዝገቡም ሆነ የሚመሇከተዉ አካሌ ዉለን ሲመዘግብ 

ወይም ሲያረጋግጥ ተገቢዉን ጥንቃቄ ሳያዯርግ ቤት በሽያጭ በመተሊሇፈ 

የገዛ ሰው እንዯ አንዴ ጠንቃቃ ገዥ ማዴረግ የሚገባዉን ጥንቃቄ 

አሇማዴረጉን የሚያሳይና አስቀዴሞ የተቋቋመ የላሊ ሰዉ መብትና ጥቅም 

ያሇበትን የማይንቀሳቀስ ንብረት በመግዛት የተዯረገ ዉሌ ጸንቶ የማይቀጥሌ 

ስሇመሆኑ  

የፌትሏ ብሓር ህግ አንቀጽ 1543-1566 እና 1185  

26. የፌርዴ ቤት እግዴ የተሰጠበትን ቤት በሽያጭ በማስተሊሇፌ የሚዯረግ 

የሽያጭ ውሌ ሔጋዊ ውጤት የላሇውና ሉፇርስ የሚገባ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.154 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች፣ የፌትሀ ብሄር ህግ 

ቁጥር 1808/2 

 

177862 ወ/ሮ አበበች ዘበርጋ 

እና 

እነ አቶ ሙሊት ሇጃ 

(4 ሰዎች) 

ጥር 28 ቀን 2012 

ዓ.ም 
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ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

27. ያሇፌርዴ ቤት ፇቃዴ የህፃን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመሸጥ የሚዯረግ ውሌ 

ህጋዊ ውጤት የላሇው ስሇመሆኑ 

194876 ፌቅሩ መገርሳ 

እና 

እነ ሚሉዮን ተካ 

(2 ሰዎች) 

ሚያዚያ 28 ቀን 2013 

ዓ.ም 

183 

28. በፀና አኳኋን ባሌተዯረገ ውሌ በተገኘ ቦታ ሊይ ቤት የሰራ ሰው ቤቱን 

ሇመገንባት ያወጣው ወጪ (Book Value) እንዱከፇሇው ክስ በማቅረብ 

መጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 

188881 አቶ ማስሬ ገዴፌ 

እና 

አቶ ፇንታሁን ቸኮሌ 

መጋቢት 29 ቀን 

2013 ዓ.ም 

197 

29. በጽሁፌ የተዯረገ ውሌ በይዘቱ ውለ ሇጥቅሙ የተዯረገሇትን ሶስተኛ ወገን 

የማይገሌጽ ከሆነ በውለ ሊይ በግሌጽ ከተመሇከቱት ከተዋዋዮች ሀሳብ ውጪ 

በመውጣት ተዋዋዩ ውለን በስሙ የተዋዋሇው ሇራሱ ጥቅም ሳይሆን ሇላሊ 

ሶስተኛ ወገን ጥቅም ነው በማሇት በውለ በግሌጽ ከተመሇከተው ተዋዋይ 

ውጪ ላሊ ሰው ተጠቃሚ እንዱሆን በማዴረግ ፌርዴ ቤቶች ውሌን 

አንዱተረጉሙ ህግ ስሇማይፇቅዴ በእኔ ገንዘብ የተገዛ ቤት ነው በሚሌ በላሊ 

ሰው ስም የተገዛና የተመዘገበ ቤት ሇማስሇቀቅ የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት 

የላሇው ስሇመሆኑ 

207885 አቶ መሌካምአየሁ መንገሻ 

እና 

እነ ወ/ሮ አሇም በርሄ 

(2 ሰዎች) 

ጥር 26 ቀን 2014 

ዓ.ም 
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30. የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ውሌ በውሌ አዋዋይ 

ፉት ተረጋግጦ የተመዘገበ ከሆነ በስጦታ ውለ ሊይ ውለ በስጦታ ሰጪና 

በምስክሮች ፉት የመነበብ ስርዓት የተፇፀመበት ነው ተብል ባይፃፌም 

193067 እነ መሰረት ወ/አማኑኤሌ 

(2 ሰዎች) 

እና 

ሏምላ 30 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የመነበብ ስርዓት በሰነዴ አረጋጋጩ እንዯተፇፀመ ተቆጥሮ የስጦታ ውለ 

ህጋዊ ውጤት እንዱኖረው ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ 

(የፋ/ፌ/ቤቶችን አዋጅ እንዯገና ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 1234/2013 

መሰረት በፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀዯም ሲሌ በሰ/መ/ቁጥር 

32337፣70057፣147331፣17429 እና 22712 ሊይ እና በላልች መዝገቦች 

ሊይ ከኑዛዜ እና ከስጦታ ውሌ ፍርምና ከመነበብ ስርዓት ጋር በተያያዘ 

የተሰጠ የሔግ ትርጉም ተሇውጧሌ፡፡) 

እነ ጌታቸው ይሌማ 

(3 ሰዎች) 

31.  የቅዴሚያ ክፌያ ማገቻ ሰነዴ (Advance Payment Guarantee/Bond) 

በሰነዴ ሰጪውና በተጠቃሚው (ቅዴሚያ ክፌያ በከፇሇው አሰሪ) መካከሌ 

የዋስትና ውሌ የሚያቋቁም ሰነዴ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1902 እና 

ተከታዮቹ ዴንጋጌዎችና በአንቀጽ 3271 መሰረት የሚገዛ ስሇመሆኑ 

 

 ዋናውን ውሌ ሇማከራከር ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት ተቀፅሊውን ውሌ 

የሚመሇከት ክርክር ተቀብል የመዲኘት ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 

211616 ቡና ኢንተርናሽናሌ ባንክ 

አ.ማ 

እና 

አዱስ አበባ ቤቶች ግንባታ 

ፕሮጀክት ጽ/ቤት 

ሰኔ 29 ቀን 2014 

ዓ.ም 
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32. የይመስሌ ውሌ (simulated contract) እና ሽሽግ ውሌ (counter-deed or 

back-letter) ተቋቁመዋሌ የሚያሰኙ ሔጋዊ መሰረቶችና ሔጋዊ 

ውጤታቸው፡- 

አንዴ ባሇእዲ ሇባሇገንዘቦች የገባውን ግዳታ ሊሇመወጣት ካሇው ዓሊማ 

207446 ወ/ሮ ፌሬህይወት ጋሜ 

እና 

እነ ወ/ሮ ኤሌሳቤት 

ኪ/ማሪያም 

መጋቢት 27 ቀን 

2014 ዓ.ም 
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xvii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

በመነሳት ብቻ ሳይከስር በእጁ ያሇው ሀብት ሇባሇገንዘቡ የመብት ጥያቄ 

ማስፇፀሚያ እንዲይውሌ በተሇያዩ መንገድች በተንኮሌ ንብረቱን በግዥ 

ወይም በስጦታ አገኘሁ ከሚሌ ሶስተኛ ወገን ጋር በመመሳጠር ባሇገንዘቡን 

የሚጎዲ የአጭበርባሪነት ተግባር በመፇፀም ንብረቱን ቢያስተሊሇፌ ከሶስተኛ 

ወገን ጋር የተዯረገው ውሌ ሔጋዊ ውጤት የማይኖረው ስሇመሆኑ 

(2 ሰዎች) 

 ንብረት 256 

33.  በባሇሀብትነት መብት አሇመጠን መገሌገሌ በተፇጠረ ጊዜ ይህንን 

አስመሌክቶ በፌ/ብ/ህ/ቁ 1149 እና 1225 መሰረት የሁከት ይወገዴሌኝ 

ክስ ማቅረብ የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

 

 የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ሉቀርብ የሚችሇው በተጨባጭ በይዞታ መብት 

ሊይ የተፇጠረን የሁከት ተግባር ሇማስወገዴ እንጂ ሉሰራ የታሰበ ሰራ 

ሉያስከትሌ የሚችሇውን ጫና በመገመት ባሌተፇፀመና ወዯፉት ሉፇጠር 

በሚችሌ ዴርጊት ሊይ የሁከት ክስ ሉቀርብ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1149 

181821 

 

አቶ መኮንን ስሜነህ 

እና 

አቶ ፀጋሁን ሁነኛው 

 

ጥቅምት 26/ 2013 

ዓ.ም 
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34. የአስተዲዯር አካሌ በክርክር ሂዯት በፌርዴ አዯባባይ ከተረታ በኋሊ 

ተከራካሪው ወገን መብት ያገኘበትን ካርታ በማምከን አስቀዴሞ የተሰጠው 

ውሳኔ እንዱሇወጥሇት የሚያቀርበው አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ የሚገባው 

184069 
 

ንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ 

ከተማ ወረዲ 10 ቤቶች 

አስተዲዯር ጽ/ቤት 

መጋቢት 27 ቀን 

2013 ዓ.ም                                                        
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xviii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 9(1) (2)፤ 12/1 እና 40/1 ዴንጋጌዎች 

እና የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1195 እና 1196 

እና 

ጂብሪሌ ሚስባህ 

 

35. በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1195 (1) መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትነት 

ምስክር ወረቀት በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የተሰጠው ሰው ባሇሃብት 

እንዯሆነ የተወሰዯውን የህግ ግምት ማስተባበሌ የሚቻሇው ማስረጃው 

የተገኘው ከህግ አግባብ ውጭ በሆነ ሁኔታ መሆኑን በማስረዲት እንዯሆነ 

በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1196 በተዯነገገበት ሁኔታ የሰው ምስክር በመስማትና 

ቦታው ዴረስ በመሄዴ የችልት ምሌክታ በማዴረግ የሚሰጥ ውሳኔ 

የምስክር ወረቀት በተሰጠበት ንብረት ሊይ ባሇሃብትነትን የማይሇውጥ 

ስሇመሆኑ   

183001 አቶ ነጋ ኃይለ 

እና 

ወ/ሮ ሀና ኃይለ 

ታህሳስ 22 2013 

ዓ.ም 
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36. የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ሁከት የተፇጠረ መሆን 

ያሇመሆኑን አጣርቶ በመወሰን ረገዴ ሁከት ተፇጠረ በተባሇበት ወቅት 

ንብረቱ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በከሳሽ ይዞታ ስር የነበረ መሆን 

አሇመሆኑን እና ተከሳሽ በክሱ የተጠቀሰዉን ተግባር ሇመፇጸም የሚያስችሌ 

መብት ያሇዉ መሆን ያሇመሆኑን እንጂ ከዚህ በሊይ በመሄዴ በዉርስ እና 

በይዞታ ባሇቤትነት ሊይ ተመስርቶ መወስን ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ 

የፌትሏ ብሓር ህግ አንቀጽ 1140፣ 1149 (1) እና 1149 (3) 
 

186348 
 
 

ወ/ሮ አሚና አዯን 

እና 

አቶ አብዱ ሙሀመዴ 

 

መጋቢት 30 ቀን 

2013 ዓ.ም 
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xix 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

37.  ከመሬት ጋር በተያያዘ የሚፇጠሩ መብቶች እና ግዳታዎች የሚመሩት 

በንብረት ህግ አጠቃሊይ መርሆዎች በመሆኑ የከተማም ሆነ የገጠር መሬት 

አስተዲዯር እና አጠቃቀምን አስመሌክቶ የሚወጡ ህጎች/አዋጆች በንብረት 

ህግ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚመዯቡ በመሆኑ ከንብረት ጋር በተገናኘ ያለ ጽንሰ 

ሃሳቦች፣ ህጎች እና መርሆዎች ከመሬት ጋር በተያያዘ ሇሚቀርብ ክርክር 

እንዯየአግባብነታቸዉ ተፇፃሚነት ያሊቸው ስሇመሆኑ 

 

 አንዴን ንብረት አስመሌክቶ የሚቀርበዉን ክስ ተከትል ንብረትን 

የሚመሇከት የህግ ክፌሌ ተፇፃሚ የሚሆነዉ ከሳሽ ክሱን ያቀረበዉ ንብረቱን 

በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በእጁ ካዯረገ በኋሊ በንብረቱ ሊይ ያሇዉ 

መብት እንዱከበርሇት የተረጋገጠ ሲሆን በመሆኑ የተጠየቀዉ ዲኝነት 

ንብረትን የሚመሇከት መሆኑ ብቻዉን ጉዲዩን የንብረት ክርክር የማያዯርገው 

ስሇመሆኑ 

186461 ሰይዴ ዐመር 

እና 

ወ/ሮ ሀዋ ሰይዴ 

 

መጋቢት 28 ቀን 2013 

ዓ.ም  
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38. በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1179 ስር የተመሇከተው በላሊ ሰው ይዞታ ሊይ የሚዯረግ 

ግንባታን የመቃወም ጉዲይ አግባብ ባሇው የአስተዲዯር አካሌ በተሰጠ ይዞታ 

ሊይ በሚዯረግ ግንባታ ሊይ ተፇፃሚነት የላሇው ስሇመሆኑ 

186946 
 

እነ ወ/ሮ አሇሚቱ ተክላ  

(2 ሰዎች) 

እና 

እነ ወ/ሮ እብስቴ ምስክር  

(2 ሰዎች) 

26/08/2013 ዓ.ም                      282 



 

xx 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

 ውርስ 289 

39. ተወሊጅ መሆን ሇወራሽነት ብቁ ከሚያዯርጉ ህጋዊ መስፇርቶች ውስጥ 

አንደ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ህግ ቁጥር 842 እና 830 ዴንጋጌዎች ጣምራ 

ንባብ መገንዘብ የሚቻሌ ቢሆንም ይህ ማሇት ግን የሟችን ንብረት 

ሇመውረስ ስሇተወሊጅነት በተመሇከተው ሥርዒት መሰረት መወሇዴን 

ማረጋገጥ የግዴ ማሇት ሳይሆን በተሇይ ውርሱ የሚመሇከተው ወዯታች 

የሚቆጠሩ ተወሊጆችን በሆነ ጊዜ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የተሰጠ 

የወራሽነት ማስረጃ መያዝ በቂ ስሇመሆኑ 

180281 ወ/ት ዮዱት ሰሇሞን 

    እና 

ወ/ሮ አይናሇም ወርቁ 

ጥቅምት 30 ቀን 2013 
ዓ.ም 
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40. አስቀዴሞ ከዉርስ ንብረት የተቀበሇ ወራሽ የዉርስ ክፌፌሌ ፊይሌ ሲከፇት 

የዉርስ ሀብቱን ሇመዉረስ ካሌጠየቀ አስቀዴሞ የወሰዯዉን ንብረት ወዯ 

ዉርስ ሀብት መሌሶ ሇመዉረስ የሚገዯዴበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሕ/ቁ.1073 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች  

 

191963 
 

እነ አቶ ምንዲዬ አስታጥቄ 

(2 ሰዎች) 

እና 

እነ ወ/ሮ በሊይነሽ 

አስታጥቄ 

(5 ሰዎች) 

 

 

 

ሚያዚያ 12 ቀን 2013 
ዓ.ም 
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xxi 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

 ቤተሰብ 300 

41. በባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ክርክር ወቅት ዴብቅ የጦር መሳሪያ 

መኖሩ እስከተረጋገጠ ዴረስ በሕግ አግባብ ስሌጣን ባሇዉ አካሌ  

አሇመመዝገቡ መሳሪያዉ የሇም የሚያስብሌ ሳይሆን የኢኮኖሚ ጥቅም 

ያሇዉ እና ባሌና ሚስት በትዲር እያለ ያፇሩት እስከሆነ ዴረስ 

ከሚመሇከተዉ አካሌ ተመዝግቦ መሳሪያዉን ሇመያዝ ፇቃዴ 

አሇመሰጠቱ፣ የተጋቢዎቹ የጋራ ሀብት እንዲይሆን የማያዯርገዉ 

ስሇመሆኑ 

የአማራ ክሌሌ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 79/1995 አንቀጽ 73 (1) እና 
101  

179121 አቶ ካሳ በሇጠ 

እና 

ወ/ሮ ሥራይቱ ነጋሽ 

ሏምላ 28 ቀን 2012 

ዓ.ም 
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42. ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ መፌረሱን ተከትል በንብረት ክርክር ወቅት የግሌ ዕዲ 

ነዉ ተብል ውሳኔ ያገኘ ዕዲ ፌ/ቤት ቀርቦ ባሌተሇወጠበት ሁኔታ 

በባሇዕዲው ተጋቢ በኩሌ ሇመጣው እዲ ላሊኛው ተጋቢ ተጠያቂነት 

የላሇበት ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 34 (1)፣ የፋዯራሌ የቤተሰብ ሕግ 

አንቀጽ 57፣ 70፣ 71፣ 89 እና 93 

 

 

190295 
 

ወ/ሮ ቱኒዝ ሙለጌታ 

እና 

እነ አቶ አብርሃም ከሇሇዉ 

(3 ሰዎች) 

ሚያዚያ 15 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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xxii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

 ግብር 315 

43.  ማንኛውም አካሌ ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ባስገባቸው እቃዎች በአንደም 

ሆነ በላልቹ ወይም በላሊ ምክንያት የሚፇሇግበት መክፇያ ጊዜው የዯረሰ 

የታክስ እዲ መኖሩን የኢትየጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ያረጋገጠ 

እንዯሆነ እዲው ተከፌል እስኪያሌቅ በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ የቀዲሚነት 

መብት ስሊሇው በታክስ አስተዲዯዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀፅ 41(4) 

(ሇ) መሰረት በማናቸውም የፌርዴ ሂዯት ዕገዲ በተዯረገበት ወይም የአፇፃፀም 

ትዕዛዝ የተሰጠበት ንብረትን ባሇስሌጣኑ የመያዝ ስሌጣን የላሇው መሆኑ 

የተመሊከተ ቢሆንም ዴንጋጌው ንብረትን የመያዝ ሁኔታን ብቻ የሚከሇክሌ 

እንጂ ባሇስሌጣኑ የግብር እዲውን ሇማስከፇሌ የሚኖረውን የቀዯምትነት 

መብት የሚያሳጣ ስሊሇመሆኑ 

የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/06 አንቀፅ 73(3)፣ እና 130፣122(1)፣ 6 እና  

የታክስ አስተዯዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/08 አንቀፅ 39(1 እና 2) 

 

 ከቀረጥ ነጻ የገባ ንብረት ተመሌሶ እስካሌወጣ ዴረስ ተገቢው የግብር እዲ 

ተከፌልበት ሀገር ውስጥ የሚቀር በመሆኑ ሇግብር እዲ በዋስትና ሉያዝ 

የሚችሌ ስሇመሆኑ 

192732 
 

መሏመዴ አብደሊሂ 

የማሽነሪ ኪራይ     

እና 

በጉምሩክ ኮሚሽን የአዱስ 

አበባ ቃሉቲ ቅርንጫፌ 

ፅ/ቤት 

ታህሳስ 22 ቀን 2013 
ዓ/ም                                                                                                                
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xxiii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

44. ፌ/ቤቶች በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 155 (3) እና በፋዯራሌ 

የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 57 (4) መሰረት ከግብር 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የቀረበሊቸዉን ጉዲይ የሔግ ስህተት ካሌሆነ በቀር ፌሬ 

ነገር በማስረጃ አጣርቶ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ ስሌጣን የላሊቸዉ ስሇመሆኑ 

187882 
 

ቲ.ኤም.ዜዴ.ቢ ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበር 

እና 

በኢትዮጵያ ጉምሩክ 

ኮሚሽን የሞጆ ጉ/ቅ/ፅ/ቤት 

 

ሚያዚያ 25 ቀን 2013 
ዓ.ም 
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45.  ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚከፇሌበትን እቃ ወይም አገሌግልት የሚሸጥ 

ማንኛውም የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ ሇተጠቃሚው የሚሸጠውን እቃ ወይም 

አገሌግልት ዋጋ ሲገሌፅ በዋጋው ሊይ 15 በመቶ ተ.እ.ታ አካቶ መግሇፅ 

ወይም ዋጋው ተ.እ.ታ ያሊካተተ ከሆነም ይህንኑ ሇገዥ በማያሻማ አኳኋን 

ማሳወቅና ተ.እ.ታ በዯረሰኝ የመሰብሰብ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 

 

 የእቃው ወይም የአገሌግልት ዋጋ ሊይ ተ.እ.ታ መካተቱ ሳይገሇጽ ወይም 

ዋጋው ሊይ ተ.እ.ታ አሌተካተተም ብል በግሌጽ ሇተጠቃሚው ሳይገሇጽ 

ግብይት የተፇፀመ እንዯሆነ የእቃው ወይም የአገሌግልቱ ዋጋ ነው ተብል 

በውለ የተጠቀሰው ገንዘብ ተ.እ.ታ እንዲካተተ የሚቆጠር ስሇመሆኑ 

 

 

194135 ዲይናሚክ ልጅስቲክ 

አቅርቦት የዴጋፌ 

አገሌግልት 

እና 

አቶ ፇሬሳ ኢድ 

 

የካቲት 29 ቀን 2013 
ዓ/ም                                                                                                                                                                                                                                                                    
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xxiv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

 የዲኝነት ስሌጣን 335 

46. የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት ይሰረዝሌን ጥያቄ ሰፉና ዉስብስብ 

ክርክሮች ተዯርጎ፣ በሔጉ አግባብ ተገቢ ማጣራትና ምርመራ ተዯርጎበት 

ዉሳኔ የሚሰጥበት እንጂ የምስክር ወረቀቱን ሇማግኘት ከሚቀርብ አቤቱታ 

ጋር ተመሳሳይነት ያሇዉ ባሇመሆኑ የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት 

እንዱሰረዝሌኝ በማሇት የሚቀርብ አቤቱታን መርምሮ ዉሳኔ ሇመስጠት 

የሥረ-ነገር ስሌጣን የፋዯራሌ ፌ/ቤቶች እንጂ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች 

ስሊሇመሆኑ 

171061 

 

አቶ ጌታቸዉ ሙለጌታ 

እና 

እነ አቶ መሊኩ ሙለጌታ 

(3 ሰዎች) 

መጋቢት 21 ቀን 

2012 ዓ.ም 
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47. ተገዴድ የመያዝ ህጋዊነትን የማረጋገጥ ጉዲይ አስመሌክቶ የዲኝነት 

ስሌጣኑ ተሇይቶ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያሌተሰጠ በመሆኑ 

የሚቀርብ አቤቱታን ተቀብል የማየት የመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት 

ስሌጣን ያሇው የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ 

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀፅ 5(1(ኘ)) እና 

11(1)፣ (3)    

 

 

 

  230167 የአዱስ አበባ ፖሉስ 

ኮሚሽን 

እና 

እነ ሙለጌታ መንግስት 

(3 ሰዎች) 

ሏምላ 28/2014 ዒ.ም 

 

341 
 



 

xxv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

 ንግዴና ኢንሹራንስ 346 

48. መዴን ሰጪ ሇሦስተኛ ወገን የከፇሇዉን ካሳ ከመዴን ገቢዉ ሇማስመሇስ 

በሚቀርብ ክስ ሊይ ተፇፃሚነት የሚኖረዉ ይርጋ በፌትሏ ብሓር ህጉ 

አንቀጽ 1676(1) መሠረት መቆጠር የሚችሇዉ ከሳሹ በመብቱ መስራት 

ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ነዉ የሚሇው በፌትሀ ብሄር ህግ አንቀጽ 1846 ሊይ 

በተመሇከተዉ ዴንጋጌ መሠረት ሲሆን በንግዴ ህግ አንቀጽ 674/1/ ሊይ 

የተመሇከተዉ የሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜዉ መቆጠር የሚጀምረዉ መዴን 

ሰጪዉ በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ካሳ ከከፇሇበት ቀን ጀምሮ 

ስሇመሆኑ   

  177907 
 

ሔብረት ኢንሹራንስ 

ኩባንያ አ.ማ 

እና 

ሚካኤሌ አባተ ሔንፃ 

ተቋራጭ 

 

መጋቢት 24 ቀን 

2012 ዓ.ም                       
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49.  በሦስተኛ ወገኖች ሊይ በተሽከርካሪ ሇሚዯርስ አዯጋ የኢንሹራንስ ሽፊን 

የሰጠ ኢንሹራንስ ኩባንያ በአንሹራንስ ዉለ ሊይ ኢንሹራንስ ገቢዉ ይህንን 

ካዯረገ ወይም ካሊዯረገ ተጠያቂነት አይኖርብኝም በማሇት ያስቀመጠዉን 

ሁኔታ መሰረት በማዴረግ በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ካሳ 

ሊሇመክፇሌ ጉዲት ሇዯረሰበት ሦስተኛ ወገን መከራከሪያ ሇማዴረግ የማይችሌ 

ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/1 

 በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲዉ ሊይ የተቀመጠዉን የማግሇያ ወይም ላሊ 

196878 
 

ፀሏይ ኢንሹራንስ አ.ማ 

እና 

እነ አቶ ሃብቴ አንማዉ 

(3 ሰዎች) 

የካቲት 30 ቀን 2013 

ዓ/ም                                              
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xxvi 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ሁኔታ መሰረት በማዴረግ ኢንሹራንስ ሰጪዉ በኢንሹራንስ ገቢዉ ሊይ 

መከራከሪያ ሉያዯርግ የሚችሇዉ በቅዴሚያ ጉዲት ሇዯረሰበት ሦስተኛ ወገን 

በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 16 እና በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉስዉ 

መሰረት ካሳ ከከፇሇ በኋሊ ስሇመሆኑ  

አዋጁ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2  

50. የገንዘብ መጠኑ እና ቀን ሳይፃፌበት በቼክ አውጭው ተፇርሞ የተሰጠ ቼክ 

(Blank Cheque) ቀንና የገንዘብ መጠን ተሞሌቶ ሇከፊዩ ባንክ በቀረበ ጊዜ 

በንግዴ ህጉ አንቀጽ 827 እና 828 ስር አንዴን ሰነዴ ቼክ የሚያሰኙ 

መገሇጫዎችን ስሇሚያሟለ እንዴ ቼክ የሚቆጠሩ እና ህጋዊ ውጤት 

ያሊቸው ስሇመሆኑ 

193270 አቶ ሏበን ጉዕሽ 

       እና 

ናይሌ ፔትሮሉየም 

ካምፓኒ ሉሚትዴ 

ኢትዮጵያ 

የካቲት 24 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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51. የኢንሹራንስ ሽፊን ወዯፉት ሇሚዯርስ አዯጋ የሚሰጥ የመዴን ሽፊን 

በመሆኑ በሌዩ ሁኔታ በግሌጽ ስምምነት ካሌተዯረገ በቀር በዋናው 

ኢንሹራንስ ውሌ ሊይ ሳይካተት የቀረውን የአዯጋ ምክንያት ሇማካተት 

የሚዯረግ የመዴን ሽፊን ማስፉያ (Extension) ውሌ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ 

ዋናው የኢንሹራንስ ውሌ ከተፇረመበት ቀን ጀምሮ ተፇፃሚ እንዱሆን 

መወሰን መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመሆኑ 

የንግዴ ህግ አንቀጽ 659/1 

 

173380 የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 

እና 

ሏበሻ ሲሚንቶ አክሲዮን 

ማህበር 

ጥቅምት 28 ቀን 2012 

ዓ.ም 
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xxvii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

52. አንዴ እቃ በአየር መንገዴ ተጭኖ ሲጓጓዝ ባሇእቃው ሲያስረክብ በእቃው 

ያሇውን ሌዩ ጥቅም በመግሇጽ ተገቢውን ተጨማሪ ዋጋ መከፇለን ካሊስረዲ 

በቀር እቃው ተጓጉዞ ርክክብ እስከሚፇፀም ዴረስ ባሇው ጊዜ ቢጠፊ ወይም 

ጉዲት ቢዯርስበት ካሳ ሉከፇሌ የሚገባው በጠፊው እቃ ወይም ጉዲት 

ሇዯረሰበት እቃ በአንዴ ኪል ግራም 17 ስፔሻሌ ዴሮዊንግ ራይት በመክፇሌ 

ስሇመሆኑ 

የሞንትሪያሌ ቃሌ ኪዲን (Montreal Convention of 1999) አንቀጽ 22 (3) አና 

አዋጅ ቁጥር 820/2006 

171352 የኢትዮጵያ አየር መንገዴ 

እና 

ብርሃን ኢንሹራንስ ኩባንያ 

አ.ማ 

ጥር 25 ቀን 2012 

ዓ.ም 
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53. ሇሶስተኛ ወገኖች የካሳ ክፌያ የፇፀመ የኢንሹራንስ ኩባንያ በዯንበኛው ሊይ 

የሚያቀርበውን ክስ ማቅረብ ያሇበት ሇሶስተኛ ወገን የካሳ ክፌያ ከፇፀመበት 

ቀን ጀምሮ ባሇው ሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንጂ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ 

አዯጋው ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ስሊሇመሆኑ 

የንግዴ ህግ አንቀጽ 674/1፣ አዋጅ ቄጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2 እና 

የፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1846 

179983 ኢትዮ ሊይፌ ኤንዴ 

ጄኔራሌ ኢንሹራንስ አ.ማ 

እና 

ወ/ሮ ሀሪያ ታዯሰ 

መጋቢት 24 ቀን 

2012 ዓ.ም 
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54.  አንዴ የንግዴ ምሌክት በባሇቤትነት ያስመዘገበ ሰው ሊስመዘገበበት የዓሇም 

አቀፌ ምዴብ የንግዴ ምሌክቱን በብቸኝነት የመጠቀም መብት (Exclusive 

Right) ያሇው ስሇመሆኑ፤ 

 በንግዴ ምሌክትነት እና በንግዴ ስምነት ተመዝግቦ ጥቅም ሊይ እየዋሇ 

192580 እንዯራስ ናሽናሌ 

ኃሊ/የ/የግ/ማህበር 

እና 

እንዯራስ የንብረት 

ጥር 26 ቀን 2013 

ዓ.ም 

391 



 

xxviii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ያሇ በላሊ ሰው ባሇቤትነት በንግዴ ስምነት ሉመዘገብ አይገባም ወይም 

የተመዘገበው ሉሰረዝ ይገባሌ የሚሌ ክርክር ሲቀርብ ተቃውሞ የቀረበበት 

አንዴ አይነት ስሇመሆኑ ወይም የሚመሳሰሌና ህዝብን የሚያሳስት 

እንዱሁም የአስመዘጋቢውን መብት የሚጎዲ ስሇመሆን አሇመሆኑ በማስረጃ 

ሉረጋገጥ የሚገባ እንጂ የህግ ማዕቀፌ የሇም ተብል የሚታሇፌ ስሊሇመሆኑ፤ 

 

ዓሇም አቀፌ እቃዎች እና አገሌግልቶች ምዴብ ሇመወሰን የወጣ ናይስ 
ስምምነት (Nice Agreement Concerning the International Classification 

of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks)፣ 
አዋጅ ቁጥር 813/2006፣ ከንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008፣ 
በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 እና የእነዚሁ 
አዋጆች ማስፇፀሚያ ዯንቦች  

አስተዲዯር 

ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር 

55. በኢንሹራንስ ውሌ ፓሉሲ ሊይ የተመሇከተው አዯጋ ዯርሶ ከሚከፇሇው ካሳ 

ወይም ጉዲቱን በማስጠገን ከሚወጣው ወጪ ሊይ ኢንሹራንስ ገቢው በውለ 

በተወሰነው ሌክ የራስ ኪሳራ/Own Damage (የአዯጋ መነሻ ወይም Excess) 

ኢንሹራንስ ሰጪው ቀንሶ እንዱያስቀር የሚዯረግ ስምምነት ህጋዊ ውጤት 

ሉሰጠው የሚገባ ስሇመሆኑ 

የንግዴ ህግ አንቀጽ 663/2፣ 654/1 እና 658፣ 678 አና የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 
1731/1  
 

197994 ብሓራዊ የኢትዮጵያ 

ኢንሹራንስ ኩባንያ 

አክሲዮን ማህበር 

እና 

አቶ ዲዊት ገ/ሀና 

ሚያዝያ 26 ቀን 2013 
ዓ.ም 
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xxix 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

56. የዯሊሊነት ስራ ሇመስራት የሚያስችሌ የንግዴ ፇቃዴ ሳይኖር የዯሊሊነት ስራ 

ሰርቻሇሁ ብል ክፌያ ሇማስከፇሌ የሚቀርብ ክስ የህግ ጥበቃ በላሇው መብት 

ሊይ ተመስርቶ የሚቀርብ ስሇሆነ ውዴቅ ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ 

የንግዴ ህግ አንቀጽ 5/19፣ 56 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 

204199 አቶ ዲዊት በሊይ 

እና 

አቶ ፀጋዬ ሰኚ 

ጥር 23 ቀን 2014 
ዓ.ም 
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57.  የብዴር ውሌ የአራጣ ውሌ ነው ሇማሇት መሟሊት የሚገባቸው ሁኔታዎች 178414 እነ ወ/ሮ ገነት በሊቸው 

(2 ሰዎች) 

እና  

አቶ ዮሴፌ አከበረኝ  

ሚያዚያ 26 ቀን 2012 

ዓ.ም 

 

415 

 --- ይህ ውሳኔ በቅጽ 24፤ ገጽ 252 ሊይ የታተመ ሲሆን በዚህ ቅጽ ጭብጡ 

ብቻ ተስተካክል ወጥቷሌ፡፡ 

አንዴ ባንክ ሇዯንበኛው ክፌያ የፇጸመዉ በዋናነት ተከፊዩ ሰዉ ብቻ 

ያዉቀዋሌ ተብል የሚገመተዉን ፌሬ ነገር ማሇትም ገንዘቡን የሊከዉ ሰዉ 

ማንነት፤የተሊከዉ ገንዘብ መጠን፤የሚስጥር ቁጥር እና የተሊከሇት ሰዉ ስም 

እና ተከፊዩ ሰዉ የሰጠዉ መረጃ ተዛማጅና ትክክሌ መሆናቸዉ በተሇመዯዉ 

አሰራር መሰረት በማረጋገጥ እስከሆነ ዴረስ ክፌያዉን የተቀበሇዉ ሰው 

ሀሰተኛ የቀበላ መታወቂያ ይዞ ስሇቀረበ ክፌያው ሇማይገባው ሰዉ ነዉ 

በሚሌ ምክንያት ባንኩ በዴጋሚ ገንዘቡን እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት የህግ 

ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ 

188419 
 

አባይ ባንክ አ.ማ 

እና 

አቶ ማርቆስ ጋትሮ 

 

መስከረም 25 ቀን 

2012 ዓ.ም                                                                                

 
 

---- 



 

xxx 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

አዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 2/2/መ/፣ 53 

 አፇፃፀም 424 

58.  የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 435 በጠባቡ መተርጎም ስሊሇበት በአክሲዮን 

ሽያጭ ማስታወቂያ ሊይ መገሇጽ የሚገባዉ ነገር ባሇመገሇጹ ወይም የሽያጩ 

ሥነ ሥርዓት በትክክሌ ባሇመፇጸሙ ምክንያት በተፇጠረ ጉዴሇት ሏራጁ 

ሉፇርስ የሚችሌበትን ሌዩ ሁኔታ ዴንጋጌዉ ባሇማመሊከቱ ጉዲት የዯረሰበት 

ማንኛዉም ሰዉ የሏራጅ ሽያጩ ሳይፇርስ ሇጉዲቱ አሊፉ በሆነዉ ሰዉ ሊይ 

ክስ አቅርቦ ተገቢውን ካሳ የሚካስ ስሇመሆኑ 

193115 አቶ ቶፉቅ መሇሰ 

እና 

እነ አቶ እንዴሪስ ሳቢር  

(2 ሰዎች) 

ጥር 27 ቀን 2013 
ዓ/ም 

425 

 የወንጀሌ ህግ 431 

59. የቅጣት ውሳኔ እንዲይገዯብ በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 194 ስር የተቀመጠው 

ክሌከሊ ባሌተሟሊበት ሁኔታ ተከሳሽ ክሱን ክድ ከመከራከሩም በሊይ 

ከተበዲይ ጋር ታርቆ ሇመካስ እና የፌርዴ ቤትን ወጪ ሇመሸፇን 

የሰጠው ማረጋገጫ የሇም በሚሌ በመሌካም ጠባይ የሚመራ ሇመሆኑ 

በፌርዴ ቤት እንዱያቀርብ የሚጠየቅ የዋስትና ማረጋገጫ ትዕዛዝ 

ቅጣትን ሇመገዯብ ቅዴመ ሁኔታ ተዯርጎ የሚወሰዴ ስሊሇመሆኑ 

185700 የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ 

ህግ 

እና 

አቶ ቢዝነስ ሇማ 

የካቲት 30 2013 ዓ.ም 
 

432 

60. በተዯጋጋሚ ወንጅሌ ፇጽሞ የተቀጣ ተከሳሽ አዱስ ወንጀሌ ፇጽሞ በተገኘ 

ጊዜ ፌርዴ ቤት ቅጣቱን ሇማክበዴ በወንጀሌ ሔግ ሌዩ ክፌሌ ከተዯነገገው 

186919 አቶ ብርሃኑ ምሊው 

እና 

ታሔሳስ 27 ቀን 2013 

ዓ.ም                                                        

435 



 

xxxi 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ጣራ ቅጣት በማሇፌ የዚህን መጠን እጥፌ በመያዝ መወሰን የሚችሌ 

ቢሆንም ይህ የሚቻሇው ወንጀለ የተዯጋገመ መሆኑን ብቻ በማየት ሳይሆን 

ጥፊተኛው የፇጸማቸው ወንጀልች ዓይነት፣ ክብዯት እና ብዛት እንዱሁም 

ወንጀሌ ሇመፇጸም የነበረው የአዯገኝነት መጠን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት 

ስሇመሆኑ 

የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 188 (1) እና (2)፣ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 

02/2006 አንቀጽ 22/2 

የትግራይ ክሌሌ ዓቃቤ 

ሔግ 

 

 

61. በቸሌተኝነት የሚፇፀሙ ዴርጊቶች እንዯ ሙከራ ሉቆጠሩ ይችሊለ 

የሚሌ አስተያየት ቢኖርም አንዴን የወንጀሌ ዴርጊት ሙከራ ነው 

ሇማሇት ዴርጊቱ በእውቀትና በፌሊጎት የተፇፀመ መሆኑን ማረጋገጥ 

መሰረታዊ መስፇርት ስሇሆነ በቸሌተኝነት የሚፇፀሙ ዴርጊቶችን እንዯ 

ሙከራ መቁጠር በአሁኑ ጊዜ ብዙም ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 

የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 27(1)፣ 23(2) እና 58(1) (ሇ) 

181206 አቶ ሏይለ (አብይ) ሲሳይ 

እና 

የኦሮሚያ ጠቅሊይ አቃቤ 

ህግ 

መስከረም 27 ቀን 

2013 ዓ/ም                                      

440 

62. በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 670፣ 672ና 240፣ የተዯነገጉት ውንብዴና፣ ዘረፊ 

እና ሽፌታነት የሚለት ቃሊት ቴክኒካዊ ሌዩነት በመካከሊቸው ያሇና 

በተናጠሌ የወንጀሌ ኃሊፉነትን የሚያስከትለ በመሆኑ የአንዴ ተከሳሽ 

የወንጀሌ ዴርጊት “ውንብዴና ነው” ወይም “ዘረፊ ነው” ወይም 

“ሽፌታነት ነው” ሇማሇት ከመነሻው አጠቃሊይ የተፇፀመው ዴርጊት እና 

209051 ዲኜ ዯጀኔ 

እና 

በዯቡብ ምዕራብ 

ኢትዮጵያ ህዝቦች 

ክሌሊዊ መንግስት የሸካ 

ጥር 27/2014 ዓ.ም 445 



 

xxxii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የተከሳሹ ተሳትፍ በተገቢው መንገዴ ተሇይቶ ሉታወቅ እና ሉረጋገጥ፤ 

በእምነት ቃሌ መሰረት ውሳኔ ሇመስጠትም የተሰጠው ቃሌ ተከሳሹ 

ከተከሰሰበት ወንጀሌ ዝርዝር ጋር አንዴ ሉሆን፤ ዝርዝር ቃለም ተከሳሹ 

ወንጀለን ሇመፇፀሙ የማያጠራጥርና ሙለ እምነት ሉጣሌበት የሚገባ  

ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 20፣ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ሥነ 

ሥርዒት ቁጥር 134 (1) እና 141  

ዞን ዏቃቤ ህግ 

63. በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 693(1) መሰረት የሚያዝበት በቂ ገንዘብ ሳይኖር 

ቼክ ማውጣት ወንጀሌ የተከሰሰ ቼክ አውጪ ቼኩን ሇመመንዘር ሳይሆን 

በግሇሰቦች መካከሌ በነበረው የንግዴ ግንኙነት መነሻነት ሇመተማመኛ 

የሰጠ በመሆኑ ከወንጀሌ ኃሊፉነት ነፃ ሉወጣ የሚችሇው ቼኩን ሇዋስትና 

ወይም ሇመያዥያነት የሰጠ ሇመሆኑ እና የዋስትና ወይም የመያዥያ 

ውለም በንግዴ ህግ እና በፌትሏ ብሔር ህግ በተመሇከተው መመዘኛ 

መሰረት ስሇመፇፀሙ በማስረዲት ከመሆኑ በቀር በሰው ምስክር የሚሰጥ 

ማረጋገጫ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ  

የንግዴ ህግ አንቀፅ 952 እና የፌ/ብ/ህ/ቁጥር 2864-2866   

(በፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሰረት 

በፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀዯም ሲሌ በሰ/መ/ቁ. 67947 ተሰጥቶ 

161448 የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ 

ህግ 

   እና 

የሺመቤት ጥሊሁን 

 

ሏምላ 29 ቀን 2013 
ዒ.ም 

450 



 

xxxiii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የነበረው የህግ ትርጉም ተሻሽሎሌ) 

 አሠሪ እና ሰራተኛ 462 
64.  የአሰሪና ሰራተኛ ሔግ ያስቀመጠው አስገዲጅ የክርክር መፌቻ መንገዴ 

ሳይጣስ በሔጉ ከተጠቀሱት ዘዳዎች በተሻሇ ሁኔታ የጊዜ፣ የሰው እና 

የገንዘብ ሀብት የሚቆጥብ እና በአሰሪና ሰራተኛ መካክሌ የሚከሰት 

አሇመግባባት ፌትሀዊ በሆነ አኳኋን የሚፇታበትን ዘዳ ወይም የስራ ክርክር 

እሌባት የሚያገኝበትን ስርዓት በኀብረት ስምምነት መዘርጋትን ህጉ 

የማይከሇክሌ ስሇመሆኑ 

አሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 136፣142፣144 

እና 145 

 ሇስራ ክርክር ችልት ክስ ማቅረብ የሚቻሇው በኀብረት ስምምነት 

በተመሇከተው መሰረት ቅሬታ ሇቅሬታ ሰሚ አካሌ ከቀረበ በኋሊ በሆነ ጊዜ 

የይርጋ ጊዜ መቆጠር ያሇበት ቅሬታ ሰሚ አካሌ ውሳኔ ከሰጠበት ቀን ቀጥል 

ካሇው ቀን ጀምሮ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 164/1 

219611 አቶ አስራኤሌ ለላ 

እና 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

ሰኔ 29 ቀን 2014 

ዓ/ም                                                                                                                                                                                                                                                                    
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65. በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 27/3 ስር የተዯነገገው ይርጋ ክስ 

የማቅረብ መብትን ቀሪ የሚያዯርግ ባሇመሆኑ ሰራተኛው የተሰናበተበትን 

ምክንያት፣ ምክንያቱ የተከሰተበትን ቀን እና ምክንያቱ የተከሰሰበትን ቀን 

222297 አቶ ተስፊሌኡሌ ቱፊ 

እና 

የኢትዮጵያ የኢንደስትሪ 

ግንቦት 02 ቀን 2014 

ዓ/ም                                                                                                                                                                                                                                                                    
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xxxiv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

አሰሪው መቼ እንዲወቀ በግሌጽ በማሰናበቻ ጽሁፌ ሊይ ሳይገሌጽሇት 

አሰናብቶት ከሆነ ወይም በላሊ ምክንያት ሇማወቅ ያሌተቻሇ እንዯሆነና 

እነዚህን ፌሬ ነገሮች ያወቀው አሰሪው ተከሶ በሰጠው መከሊከያ መሌስ ሊይ 

ከተገሇፀው ፌሬ ነገርና ከቀረበው ማስረጃ መነሻ የሆነ እንዯሆነ ክሱን 

ሇማሻሻሌ የግዴ ከሆነ የአዋጁን አንቀጽ 27/3 ይዘት ባገናዘበ መሌኩ ክሱን 

በማሻሻሌ አሉያም ክስ በሚሰማበት ጊዜ በቃሌ አንስቶ መከራከር የሚችሌ 

ስሇመሆኑ  

ግብዓቶች ሌማት ዴርጅት 

 ከውሌ ውጪ ኃሊፉነት 476 

66.   የፌትሀ ብሄር ህግ ቁጥር 2143/2 ዓሊማ ሇካሳ ጥያቄው መነሻ የሆነው 

ዴርጊት በወንጀሌ የሚያስቀጣና የይርጋ ጊዜውም ረዘም ያሇ ከሆነ ካሳ 

ጠያቂው ረዘም ያሇውን የወንጅሌ ህግ የይርጋ ጊዜ በመጠቀም ክሱን ማቅረብ 

እንዱችሌ ሇማስቻሌ በመሆኑ የወንጀሌ ሔግ ይርጋ ጊዜ ከ2 ዓመት ያነሰ 

በሆነ ጊዜ ተፇፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሔግ ቄጥር 2143/1 ሊይ 

የተዯነገገው ስሇመሆኑ 

 

  ኢንሹራንስ ኩባንያዎች በዯንበኛቸው በመዲረግ ጉዲት አዴራሹ ሊይ 

ሇሚያቀርቡት ክስ የይርጋ ጊዜ መቆጠር ያሇበት ካሳ ከከፇለበት ቀን ጀምሮ 

ስሇመሆኑ  

194880 
 

የኢትዮጵያ መዴን 

ዴርጅት 

እና 

ፇይሰሌ አህመዴ  

የካቲት 25 ቀን 2013 

ዓ/ም                                                                                                                                                                                                                                                                    
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xxxv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

67.  ከውሌ ውጪ በሆነ ኃሊፉነት ሇዯረሰ ጉዲት እንዱከፇሌ የሚወሰን ካሳ 

በተቻሇ መጠን ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ የሚመዛዘን መሆን ያሇበት 

ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2090/1 እና 2091 

 ኢንሹራንስ ሰጪዎች ቅሪት አካለ እንዱሰጣቸው ወይም የቅሪት አካለ 

ግምት ከካሳው ሊይ እንዱቀነስ በሚሌ የሚያቀርቡት ክርክር ካሳው ከዯረሰው 

ጉዲት ጋር እኩሌ መሆን አሇበት በሚሌ መከራከሪያ ማእቀፌ ውስጥ ሉታይ 

የሚገባ እንጂ ዲኝነት ተከፌል የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ መቅረብ አሇበት 

የሚባሌ ክርክር ስሊሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 234 (1/ረ) 

204256 የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 

እና 

ሳምራዊት ጫኔ 

ጥር 23 ቀን 2014 
ዓ/ም                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

486 

 የወንጀሌ ሥነ ስርዓት ህግ 491 

68. ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ ችልት ምስክር ሉሰማ አይገባም በሚሌ የተሰጠ 

ውሳኔ ራሱን ችል ይግባኝ የሚቀርብበት እንጂ ከዋናው ጉዲይ ጋር ተጠቃል 

በይግባኝ የማይታይ ስሇመሆኑ 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184/መ፣ የወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 6/1/ሇ እና 4/1/ቀ  

 

200520 የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ 

ሔግ 

እና 

እነ እስክንዴር ነጋ 

/5 ሰዎች/ 

የካቲት 10 ቀን 2013 
ዓ.ም                                                        
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xxxvi 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

69.   በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.184 መሠረት የትዕዛዝ ይግባኝ የላሇ ስሇመሆኑ 

የተዯነገገ ቢሆንም የተሰጠው ትዕዛዝ ወዯፉት በዋናው ጉዲይ ሊይ 

ከሚቀርበው ይግባኝ ጋር ተጠቃል ሉቀርብ የማይችሌና ውጤቱም 

የሚቀሇበስ ካሌሆነ በጊዜያዊ ትዕዛዝ ሊይ የተሰጠ ይግባኝ ነው በሚሌ 

ተቃውሞ የማይቀርብበትና በይግባኝ የሚታይ ስሇመሆኑ 

 

  ሇእስረኞች የሔክምና አገሌግልት የሚሰጠው በማረሚያ ቤት ውስጥ 

በተዘጋጀ የጤና ተቋም ቢሆንም በሔግ ጥሊ ስር የሚገኝ ተጠርጣሪ በጤና 

ተቋሙ ሇመታከም እምነት የላሇው በመሆኑ በመረጠው የግሌ የሔክምና 

ተቋም አገሌግልት እንዱያገኝ በጠየቅ ጊዜ ይህንን ሇማከናወን የፀጥታ ስጋት 

ቢኖርም መንግስት ጸጥታ እና ዯሔንነትን በማስጠበቅ ተጠርጣሪው 

ህክምናውን እንዱያገኝ ሉያመቻች የሚገባ ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሰት አንቀጽ 22/1፣ አዋጅ ቁጥር 1174/2012 

ዴንጋጌዎች 

203051 እነ አቶ ጀዋር ሲራጅ 

መሏመዴ  

(4 ሰዎች) 

እና 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ 

ሔግ 

የካቲት 22 ቀን 2013 
ዓ.ም                                                        
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xxxvii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

70. ክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ አቤቱታን ጨምሮ ተከራካሪ ወገኖች ዲኞች 

እና የፌርዴ ቤት አመራሮች በነፃነት እና ያሇ አዴል የመዲኘት ግዳታቸውን 

አሌተወጡም በማሇት የሚያቀርቡት ማናቸውም አቤቱታ ሔጋዊ መሠረት 

ያሇው እና በተጨባጭ ማስረጃ ተረጋግጦ ሉቀርብ የሚገባ ስሇመሆኑ 

 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 78 እና 79፣ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 

106፣ የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዓትን እና የፌትሏ ብሓር ሥነ 

ሥርዓት ሔግን ሇማሻሻሌ የወጣ አዋጅ ቁጥር 84/1968  

189472 አቶ አሸብር አውዳ 

እና 

በዯቡብ ብሓሮች 

ብሓረሠቦች እና ሔዝቦች 

ብሓራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት 

የወሊይታ ምዴብ ዓቃቤ 

ሔግ 

ሰኔ 30 ቀን 2013 
ዓ.ም                                                                                                                                                                         
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71. ብርብራ የሚዯረግበት የህግ ስርዒት ዝርዝር ሁኔታዎች የተመሊከቱ 

ቢሆንም በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.32(2) የተመሇከቱት ቀሪ ሁኔታዎች 

(Exceptions) በላለበት ብርበራ ያሇ ብርበራ ትዕዛዝ ቢከናወን ወይም 

በብርበራ ትዕዛዙ ከተመሇከተው ጊዜና ቦታ ውጪ ብርበራ ቢዯረግ 

አሌያም በብርበራ ትዕዛዙ ሊይ ከተመሇከተው እቃ ውጪ በሆነ ሁኔታ 

ፖሉስ በብርበራ የመያዙ አግባብነት ተጨማሪ የብርበራ ትዕዛዝ 

ሇማግኘት በቂ እና ምክንያታዊ ጊዜ ነበር የሚሇው የብርበራውን 

ህጋዊነት ሇመመዘን ከግምት ውስጥ ሉገባ የሚገባ መሰረታዊ መስፇርት 

ተዯርጎ የሚወሰዴ ስሇመሆኑ 

 

211525 እነ መንሱር ጁሃር 

(2 ሰዎች) 

እና 

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ 

ህግ 

መጋቢት 08 ቀን 

2014 ዓ/ም                                      
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xxxviii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

 ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ከተሰጠው የግሌ ህይወት የመከበርና 

የመጠበቅ መብት አንፃር በፌርዴ ቤት በብርበራ ትዕዛዝ ሊይ 

ከተመሇከተው ውጪ በሆነ ሁኔታ ፖሉስ የመያዙ አግባብነትን 

በተመሇከተ ቅዴሚያ ሉከበር የሚገባ የግሌ ህይወት የመከበርና 

የመጠበቅ መብት ያሇ መሆኑ የሚታይና የሚመዘን ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 26 (1)፣ የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.32(2)(ሇ) እና 

33 (1) 
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72.  ከህገ መንግስት ነክ ክርክሮች አወሳሰንና የህገ መንግስት ትርጉም 

አስፇሊጊነትን መወሰንን በተመሇከተ የህገ መንግስት ትርጉምን በማይጠይቁ 

ግሌጽ የሆኑ የህገ መንግስት ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ በህገ 

መንግስት ክርክሮች ሊይ ውሳኔ መስጠት እንዱሁም ትርጉም የማያሻቸው 

መሆኑን በፌርዴ መወሰን የፌርዴ ቤቶች ስሌጣን ስሇመሆኑ 

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 3(2) እና የህገ 

መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ አዋጅ ቁጥር 798/2005 አንቀጽ 4(2) 

  የክሌሌ ህገ መንግስት ዴንጋጌ ህገ መንግስታዊ መሆን አሇመሆኑ 

ሥሌጣን ባሇው አካሌ ተጣርቶ ውሳኔ እስካሌተሰጠበት ዴረስ ህገ 

መንግስታዊ ነው ተብል የሚገመት ስሇመሆኑ  

207036 የኢትዮጵያ ብሓራዊ 

ምርጫ ቦርዴ 

እና 

በሏረሪ ህዝብ ክሌሌ 

መንግስት የሏረሪ ብሓራዊ 

ጉባኤ 

ግንቦት 19 ቀን 2013 
ዓ.ም  
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xxxix 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤትን ሇማጠናከር እና ሥሌጣንና ተግባሩን ሇመዘርዘር 

የወጣው አዋጅ ቁጥር 251/1993 አንቀጽ 9 

 የኢትዮጵያ ብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት 

ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 6/1987 ባካሄዯው 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ 

በጉባኤው የተዯረሰበት ውሳኔ እና የክሌልች ሔገ መንግስት እንዱሁም 

እነዚህን ሰነድች መሰረት በማዴረግ የሚከናወን የምርጫ ሂዯት ሔገ 

መንግስታዊ አይዯሇም የሚሌ ከሆነ ይህንን ሇማስሇወጥ ጉዲዩን ወዯ 

ፋዯሬሽን ምክር ቤት አቅርቦ ከሚታይሇት በቀር ቦርደ በራሱ ውሳኔ 

የማይሰጥ ስሇመሆኑ 

የፋዯሬሽን ምክር ቤትን ሇማጠናከር እና ሥሌጣንና ተግባሩን ሇመዘርዘር 

የወጣ አዋጅ ቁጥር 251/1993 አንቀጽ 4(1) እና የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ 

መንግስት አንቀጽ 62(1) 

73. የምርጫ ውጤት ከዴምጽ መስጫ ወረቀት ጋር በተያያዘ ግዴፇት 

የተፇፀመበት ነው ተብል የምርጫ ውጤት ተሰርዞ ዴጋሚ ምርጫ 

እንዱዯረግ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ የኢትዮጵያ 

ብሄራዊ ምርጫ ቦርዴ እንዯ ፌርደ ዴጋሚ ምርጫ ሇማዴረግ መሰረት 

የሆነው የውሳኔ ሁኔታ የተቀየረና ዲግም ምርጫውን ማከናወን የማይቻሇው 

በመሆኑ የቀዯመውን የምርጫ ውጤት ተግባራዊ ማዴረጉን በመግሇጽ 

228650 የዯ/ብ/ብ/ክ/መንግስት 

ብሌጽግና ፓርቲ  

(ብሌጽግና ፓርቲ) 

እና 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ 

ምርጫ ቦርዴ፣ 

ሀምላ 6 ቀን 2014 

ዓ/ም  
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xl 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የሚሰጠው ውሳኔ የምርጫ ሂዯትን የሚመሇከት የመጨረሻ ውሳኔ ሆኖ 

ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሚቀርብበት እንጂ አስተዲዯራዊ ውሳኔ 

ነው በሚሌ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሚቀርብ ስሊሇመሆኑ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17(1) እና የኢትዮጵያ 

የምርጫ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 

1162/2011 አንቀጽ 155(4) 

የቁጫ ህዝብ 

ዱሞክራሲያዊ ፓርቲ 

(ቁህዳፓ) 

74. የምርጫ ክሌልችን አከሊሇሌ በሚመሇከት የሔዝብ እና ቤት ቆጠራን 

መሠረት በማዴረግ እና ተገቢውን ጥናት በማካሄዴ የኢትዮጵያ ብሄራዊ 

ምርጫ ቦርዴ ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት በሚያቀርበው የምርጫ ክሌሌ ረቂቅ 

መሠረት የፋዯሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ አዱስ የሔዝብ 

ቆጠራ ተዯርጎ የምርጫ ቦርዴ የምርጫ ክሌልች አከሊሇሌን በተመሇከተ 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 103(5) እና በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 

አንቀጽ 7/6 መሠረት ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት ረቂቅ አቅርቦ የተሰጠ ውሳኔ 

በላሇበት ሁኔታ ሇምርጫ ማስፇጸሚያ ዓሊማ በምርጫ አካባቢ በተዯራጀ 

የአገሪቱ ግዛት ሊይ ሇውጥ የማይዯረግ ስሇመሆኑ  

የኢትዮጲያ የምርጫ፤ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ-ምግባር 

አዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 13/1(ሀ) (ሇ) 

208898 የኢትዮጲያ ብሓራዊ 

ምርጫ ቦርዴ 

እና 

ሞቻ ዱሞክራሲያዊ ፓርቲ 

ሰኔ 11 ቀን 2013 
ዓ.ም                                                        
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xli 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

 ሌዩ ሌዩ  557 

75. ከማስታወቂያ ስርጭት ጋር በተያያዘ የአሰራጩ ሃሊፉነት፡፡ 

የማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 

193480 ኢቢኤስ ቴላቪዥን፣ 

የኢትዮጵያ ብሮዴካስቲንግ 

ኮርፖሬሽን 

እና 

እነ አምሳለ ሲሳይ 

(73 ሰዎች) 

ሏምላ 30 ቀን 2013 
ዓ.ም 
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76.  ከገጠር መሬት ይዞታ ክርክር ጋር በተያያዘ ሁሇት ዲኝነቶች በአንዴ ሊይ 

ተጣምረው ሲቀርቡ የፌርዴ ቤት ስሌጣንን በሚመሇከት የስነ ስርዓት ህግ 

ይዘት ያሊቸው ዴንጋጌዎች በገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ፣ 

በሥነ-ሥርዓት ሔግና በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ሊይ የተመሇከቱ ቢሆንም 

የክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ሌዩ ሔግ ስሇሆነ በሔግ 

አተረጓጎም መርሔ መሠረት ሌዩ ሔጉ በቀዲሚነት የሚተገበር ስሇመሆኑ 

የኦሮሚያ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 
130/1999 አንቀጽ 16(1)(ረ)፣ የኦሮሚያ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 
216/2011 አንቀጽ 30(3) 
 
 የገጠር መሬት ውርስን መሠረት አዴርጎ ሇቀረበ ክስ ከገጠር መሬት ጋር 

በተያያዘ ተፇፃሚነት ያሇዉ የይርጋ ዴንጋጌ ስሇመኖሩ የክሌሌ የገጠር 

191968 አቶ ዋኬኔ ዱንቃ 

እና 

እነ አቶ ኤብሳ እጅጉ  

(4 ሰዎች) 

ሚያዚያ 28 ቀን 2013 
ዓ/ም 
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xlii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ የተሇየ ዴንጋጌ በላሇው ጊዜ 

ተፇጻሚ የሚሆነው የይርጋ ዯንብ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1677(1) እና 1845 

የተመሇከተው የ10 ዓመት ጊዜ ስሇመሆኑ 

77. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት ጋብቻ በፌቺ ዉሳኔ እንዱፇርስ 

በወሰነበት ሁኔታ የፌቺ ዉጤቱንም ሰምቶ ሇመወሰን የሥረ ነገር የዲኝነት 

ስሌጣን ያሇዉ ይኼዉ የሸሪዓ ፌ/ቤት እንጂ የፋዯራሌ ፌ/ቤቶች የፌቺ 

ዉጤት የሆነዉን የንብረት ክፌፌሌ ሇማየት የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን 

የላሊቸው ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ መንግስት አንቀጽ 34 (5) እና አንቀጽ 78 (5)፣ የፋዯራሌ 

ሸሪዓ ፌ/ቤቶችን አቋም ሇማጠናከር የወጣ አዋጅ ቁጥር 188/1992 አንቀጽ 

5 (4)፤የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.244 (2፣ሀ) እና 245 (2) 

175719 

 

አቶ ረዱ አህመዴ 

እና 

ወ/ሮ መኪያ ሀሰን 

ጥቅምት 21 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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78. የመንግስት መኖሪያ ቤት የሚከራየው በከተማ ውስጥ ነዋሪ ኢትዮጲያዊ 

ዜግነት ሊሇው እና/ወይም በከተማው ውስጥ ነዋሪ ሇሆነ የጸና/የታዯሰ 

የኢትዮጲያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ ሊሇው የውጭ ዜጋ ብቻ ነው 

ተብል የተዯነገገው ከከተማው አስተዲዯር ቤትን ሇመጀመሪያ ጊዜ የሚከራዩ 

ሰዎችን የሚመሇከትና ውሌ በሚታዯስበት ጊዜም በዴንጋጌው ሊይ 

የተቀመጡት ቅዴመ ሁኔታዎች ሉሟለ ይገባሌ የሚባሌ ከሆነ ተከራይ 

ይህን ሇማዴረግ በሚያስችሌ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ መሆኑ በቅዴሚያ 

181359 እነ አቶ ዱክሳ ኪዲኔ  

(3 ሰዎች) 

እና 

የጉሇላ ክፌሇ 

ከተማ ወረዲ 9 ቤቶች 

ሌማት ጽ/ቤት 

 

ጥር 27 ቀን 2013 
ዓ.ም                                                        
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xliii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ሉረጋገጥ የሚገባ ስሇመሆኑ 

የአዱስ አበባ ከተማ ቤቶች አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 

43/ሀ፤ 44/3፤ 44/13 እና 45/2  

79.  የክሌሌ መንግስት የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ከገጠር 

መሬት ይዞታ ውርስ ጋር በተያያዘ መመዘኛዎችን ከማስቀመጥ ባሇፇ 

ወራሽነትን ቀዴሞ ያረጋገጠ ብቻውን የሚወርስ ስሇመሆኑ ባሌዯነገገበት 

ሁኔታ በወራሾች መካከሌ በተነሳ የገጠር መሬት ይዞታ ውርስ ይገባኛሌ 

ጥያቄ ወራሽነትን ቀዴሞ አረጋግጦ የውርስ ሀብት በመያዝና ቀዴሞ 

ወራሽነትን በማረጋገጥ ብቻ ሌዩ የመውረስ መብት የሚገኝ ስሊሇመሆኑ 

የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዲዯር እና 

አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀፅ 17 እና ተከታዮቹ 

181643 ወ/ት እንኳአየሁሽ ነጋሽ 

እና 

አቶ ካሳሁን ነጋሽ 

ህዲር 29/2013 ዓ.ም 
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80. የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት የሚመነጨው 

ከ1952ቱ የፌትሏ ብሓር ህግ አንቀፅ 398 በመሆኑ ቤተክርስቲያንዋ 

ተካፊይ የሆነችበት ክርክር እንዯ ክርክሩ ዒይነት፣ መጠን እና ቦታ ጉዲዩ 

በቀረበበት ክሌሌ የሚታይ ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ መንግሰት አንቀፅ 78(2)፣  80(2) ፣ (4) እና (5)፣ 

የፋዯራሌ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5(6) እና 

11(1) 

184533 አስገዲጅ ዯብረ መዊ ቅደስ 

ጊወርጊስ ቤ/ክርስቲያን 

እና 

ቄስ ሞሊ ሰማው 

 

መጋቢት 30 2013 
ዓ.ም 
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xliv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

81. ሇፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የዲኝነት ሥሌጣን ህግን መሰረት ያዯረገ 

የዲኝነት አገሌግልት መሰጠት በመሆኑ ይህ ማሇት በፌርዴ ቤት 

ሇሚሰጠው ማንኛውም ውሳኔ፤ በተሇይም መብትን የሚያሳጣ በሆነ ጊዜ 

ግሌፅ የህግ መሰረት ሳይጠቀስ ውሳኔ ከተሰጠ ተቀባይነት የላሇው 

ስሇመሆኑ  

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 78 እና 79   

181278 አቶ ሀፌቱ ኪሮስ 

እና 

የሀውሌቲ ክፌሇ ከተማ 

ማዘጋጃ ቤት 

ጥቅምት 26 2013 
ዓ.ም  
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82. የገጠር መሬት በዉርስ እንዱተሊሇፌ ዲኝነት የሚቀርብበትን የጊዜ ገዯብ 

በተመሇከተ የተሇየ የህግ ዴንጋጌ በላሇ ጊዜ ክርክሩ በወራሾች መካከሌ ሲሆን 

በእርሻ መሬት የዉርስ ጥያቄ ሊይ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉ የይርጋ ዯንብ 

ጠቅሊሊ የ10 አመት የይርጋ ጊዜ ሳይሆን በፌትሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 

1000(1) ሊይ የተዯነገገው የ 3 አመት የይርጋ ጊዜ ስሇመሆኑ 

የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

252/2009 

 187340 እነ ወ/ሮ ዙፊን መንግስቱ 

(2 ሰዎች) 

እና 

እነ አቶ በሌስቲ አባተ  

(4 ሰዎች) 

 

መጋቢት 29 ቀን 2013 

ዓ.ም 
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83. የክሌሌ የገጠር መሬት አጠቃቀም ሇመወሰን በወጣ አዋጅ መሰረት 

የገጠር መሬትን በሽያጭ ውሌ ማስተሊሇፌ ክሌከሊ የተዯረገበት ከሆነ 

መሬቱ ሊይ ቤት ቢኖርበትም ባይኖርበትም የሽያጭ ውለ 

ከመጀመሪያውኑ ህጉን ያሌተከተሇ ስሇሆነ በህግ ፉት የማይፀና ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(3) ፣ የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

186431 ወ/ሮ አዝመራ መኮንን 

እና 

እነ አቶ ገ/ሂወት መኮንን 

(2 ሰዎች) 

 

ሚያዝያ 26 ቀን 

2013 ዓ/ም                                      
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xlv 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

መንግስት የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 239/2006 

84. የተሻሻሇ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ከመውጣቱ 

በፉት በነባር ህግ መሰረት በሕይወት ያሇ ሰው የገጠር መሬት ይዞታውን 

በሚመሇከት የመሬት ስጦታ ውሌ አዴርጓሌ የሚባሇዉ በሥራ ሊይ 

በነበረዉ አዋጅ መሰረት እንጂ ከዛ ወዱህ የክሌሌ መንግስት የፖሉሲ 

ሇዉጥ በማዴረግ ያወጣዉን ሕግ መሰረት ተዯርጎ ስሊሇመሆኑ 

የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

133/1998 እና የተሻሻሇው የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 

252/2009 

185848 
 

አቶ ጌታሰዉ አገሩ 

እና 

እነ አቶ አስማማዉ ሇማ 

(3 ሰዎች) 

 

ሚያዚያ 28 ቀን 2013 
ዓ.ም 
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85. የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ዲኞች በጡረታ ከተሰናበቱ በኋሊ መብትና 

ጥቅማቸውን ሇመወሰን በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት ስሇተሰጠ 

የአገሌግልት ዘመን በፋዯራሌ መንግስት ታሳቢ የሚዯረግ ስሇመሆን 

አሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 653/2001 አንቀጽ 53/3 የዯነገገው ባይኖርም ዲኞች 

በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት እና በፕሬዝዲንትነት ማገሌገሊቸው 

እስከተረጋገጠ ዴረስ በገንዘብ ተሰሌተው የሚከፇለ የመቋቋሚያ አበሌ፤ 

የመኖሪያ ቤት አበሌ እና የተሽከርካሪ አበሌ ክፌያዎችን ሇማግኘት በፋዯራሌ 

ፌርዴ ቤት ያገሇገለበት ዘመን ሲቆጠር በክሌሌ በዲኝነት እና 

በፕሬዝዲንትነት የሰጡት አገሌግልት ታሳቢ የሚዯረግ ስሇመሆኑ 

201181 አቶ ጳውልስ አርሺሶ 

እና 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ገንዘብ 
ሚኒስቴር 

ሚያዝያ 26 ቀን 2013 
ዓ/ም                                                                                                                
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xlvi 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ አንቀጽ 50/2፣ አዋጅ ቁጥር 653/2001 

እና ማሻሻያው አዋጅ ቁጥር 1003/2009  

86. የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነት ሊይ የሔጋዊነት ጉዴሇት በመኖሩ ምክንያት 

ሇመፇጸም እምቢተኛ መሆንን በሚመሇከት የሚቀርብ ክርክር የግሌግሌ 

ሥምምነቱ በፌርዴ ቤት ክስ ቀርቦበት እንዱፇርስ መወሰኑን ሳይጠብቅ 

የግሌግሌ ጉባዔው ጉዲዩን ተመሌክቶ ሉወስን የሚችሌ ቢሆንም የግሌግሌ 

ዲኝነት ስምምነቱ ዋጋ ስሇማጣቱ እንዱሁም የግሌግሌ ጉባኤው ጉዲዩን 

ሇመመሌከት ስሌጣን የሇውም በሚሌ የሚቀርብ ክርክርን ሰምቶ የመወሰን 

ስሌጣን የመዯበኛ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1809፣3330 

180793 አቶ ያሬዴ ተስፊይ  

/ያሬዴ ተስፊይ ኤላክትሮ 

መካኒካሌ ኢንጂነሪንግ/ 

እና 

ዓዱግራት ዩንቨርስቲ 

ሚያዚያ 26 ቀን 2012 

ዓ/ም 
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87.  በፌትሏ ብሓር ሔግ አግባብ የተዯረገ የስጦታ ዉሌ መኖር ሳይረጋገጥ 

ክርክርን ከስጦታ ዉሌ ከማስመዝገብ አንጻር ብቻ በማየት የስጦታ ዉሌ 

እንዱመዘገብ የሚያስገዴዴ ሔግ ስሇላሇ መሬትን ይዞ በመጠቀም ብቻ  

በስጦታ የተሊሇፇ ነዉ ወዯሚሌ ዴምዲሜ የሚያዯርስ ስሊሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881 ወይም 882 

 የገጠር የእርሻ መሬት በስጦታ ማስተሊሇፌ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ሌዩ 

ሔግ ሆነዉ ተፇጻሚ መሆን ያሇባቸዉ ስሇገጠር መሬት አጠቃቀምና 

አስተዲዯር የወጡ ሔጎች ቢሆኑም በእነዚህ ሔጎች ባሌተሸፇኑ ጉዲዮች እና 

188853 
 

አቶ ሻረው ወርቅዬ 

እና 

እነ ሌክዬ ወርቅዬ 

(2 ሰዎች) 

መጋቢት 29 ቀን 2013 

ዓ/ም   
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xlvii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

ሔጎቹ ስራ ሊይ ባሌዋለበት ጊዜ የተፇጸሙ ሔጋዊያን ተግባራት ሊይ እንዯ 

ነገሩ ሁኔታ በፌትሏ ብሓር ሔግ የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ 

ስሇሚተሊሇፌበት የተዯነገገዉ ተፇጻሚነት ያሇው ስሇመሆኑ 

88. በመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 907/2007 አንቀጽ 5(2) 

የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ ሇማግኘት ቢያንስ አስር አመት ማገሌገሌ እና በአዋጅ 

ቁጥር 714/2003 አንቀጽ 18 መሰረት የጡረታ እዴሜ መዴረስ ቅዴመ 

ሁኔታ በመሆኑ ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ቢያንስ አስር አመት 

ያገሇገሇ እና በራሱ ፇቃዴ ወይም በአዋጁ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ 

ምክንያት አገሌግልት ካቋረጠ የጡረታ መውጫ እዴሜው ሲዯርስ 

የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ሇዘሇቄታው የማያገኝ ስሇመሆኑ 

(የፋ/ፌ/ቤቶችን አዋጅ እንዯገና ሇማሻሻሌ በወጣው በአዋጅ ቁጥር 454/1997 

መሰረት በፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀዯም ሲሌ በሰ/መ/ቁጥር 

132861 ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም ተሇውጧሌ፡፡) 

160792 የመንግስት ሰራተኞች 

ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ 

እና 

ተስፊዬ መብራቴ 

 

መጋቢት 30 ቀን 
2011 ዓ/ም 

645 

89. አንዴ ግሇሰብ የያዘውን የገጠር እርሻ መሬት በሔግ ስሌጣን የተሰጠው 

የመንግስት አካሌ ካሌሆነ በቀር ላሊ ግሇሰብ መሬቱ የተያዘው በሔገ-ወጥ 

መንገዴ ነው በማሇት አስሇቅቆ ሉይዝ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 

 

187618 አቶ የሸዋስ አስማረ 

እና 

አቶ ያሲን አሉ 

መጋቢት 27 ቀን 
2013 ዓ.ም 
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xlviii 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

90.  ከገጠር የእርሻ መሬት ኪራይ ውሌ ጋር በተያያዘ በሌዩ ሔግ የተዯነገገ 

የይርጋ ጊዜ ከላሇ ተፇፃሚነት የሚኖረው የይርጋ ጊዜ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1845 

ስር የተዯነገገው ስሇመሆኑ 

 ይርጋን በሚመሇከት መቃወሚያ ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ የሚገባው የክስ 

ምክንያትን መሰረት በማዴረግ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.33 (2 እና 3)፣ 80፣ 222 (1/ረ እና ሸ) እና 234(1/ሏ) 

187484 አቶ በየነ ከበዯ 

እና 

እነ ገረመው አይናሇም  

(2 ሰዎች) 

የካቲት 25 ቀን 2014 
ዓ.ም 

662 

91.   በወንጀሌ ምስክሮችና ጠቋሚዎች ጥበቃ አዋጅ 699/2003 አንቀጽ 4/1 

(ተ) እስከ (ሰ) እና (ዘ) ስር የተዘረዘሩት ጥበቃዎች በባሔርያቸው ከክርክር 

ሂዯቱ ጋር የተያያዙ ሆነው በአስፇፃሚ አካሌ የሚወሰደ ሳይሆን በአዋጁ 

አንቀጽ 23 (1) እና (2) ዴንጋጌ መሠረት በምክንያት ተዯግፇው የሚቀርቡ 

የፌርዴ ቤቶች የመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን ስሇመሆናቸው 

 በወንጀሌ ምስክሮችና ጠቋሚዎች ጥበቃ አዋጅ 699/2003 አንቀጽ 4 ስር 

የተዘረዘሩ የጥበቃ ዓይነቶች ውስጥ የጥበቃ ዓይነቱ ሲወሰን የተከሳሾችን ሔገ 

መንግስታዊ መብት ሉጎዲ በማይችሌ መሌኩ መሆን እንዲሇበት 

የሚዯነግገውን የአዋጁን አንቀጽ 5/3 ከግምት ያስገባ፣ በአንቀጽ 3/ሀ ስር 

የተገሇፀውን ቅዴመ ሁኔታ ሉያሟሊና የሚቀርብ ምክንያትም በቂ፤ አሳማኝ 

እና በአዋጁ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ ችልት ሆነው እንዱሰሙ 

የተፇቀዯበትን ዓሊማ የሚያሳካ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ስሇመሆኑ  

210997 
                         

 

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ 

ሔግ 

እና 

እነ እስክንዴር ነጋ  

(5 ሰዎች) 

ነሏሴ 10 ቀን 2013 
ዓ.ም                                                        
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xlix 
 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 20 

92. በጦር መሳሪያ አስተዲዯርና ቁጥጥር አዋጅ 1177/2012 አንቀፅ 4(2) 

መሰረት ሇቀረበ ክስ አዋጁን ሇማስፇፀም የመቆጣጣር ስሌጣን የተሰጠው 

አካሌ አዋጁ ከመውጣቱ በፉት ፇቃዴ የላሇውን የጦር መሳሪያ የያዙ 

ሰዎች መሳሪያውን አስመዝግበው ፇቃዴ ሇመውሰዴ የሚችለበትን የጊዜ 

ሰላዲ ወስኖ ወዯ ስራ ያሌገባ ስሇሆነ መሳሪያ ይዞ መገኘት ወንጀሌ 

አይዯሇም በሚሌ ህግ ወጥ የጦር መሣሪያ ማዘዋወር ወንጀሌ ክስን 

ውዴቅ ማዴረግ የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

የአዋጁ አንቀፅ 4(2)፣ 6 እና 23(2) እንዱሁም የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 808 

205727 የአማራ ብሔራዊ 

ክሌሊዊ መንግስት 

ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ 

እና 

 ባህሩ ታዬ 

 

ጥቅምት 29/2014 

ዒ.ም               
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93. የቡና ጥራት ቁጥጥርን አስመሌክቶ የህግ አውጪነት ስሌጣኑ የፋዯራሌ 

መንግስት አሌያም የክሌሌ መንግስታት ስሇመሆኑ በግሌፅ የተመሇከተ 

ነገር በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ መንግስት መሰረት ባይኖርም የክሌሌ መንግስታት 

የወንጀሌ ጉዲይን አስመሌክቶ በፋዯራሌ መንግስት ከወጣው ህግ ጋር 

የሚቃረን ወይም የማይጣጣም ህግ የማውጣት ስሌጣን ያሌተሰጣቸው 

በመሆኑ በህገ ወጥ መንገዴ ቡናን ከማጓጓዝ የወንጀሌ ኃሊፉነት እና 

የቅጣት ዴንጋጌዎች ጋር በተያያዘ ተፇፃሚነት ያሇው በፋዯራሌ 

መንግስት የወጣው አዋጅ ቁጥር 1051/2009 ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 55(5)  

209763 አቶ እምራን ታጁ 

እና 

የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ዏቃቤ ህግ 

 

ጥር 25/2014 ዒ.ም                         687 
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ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

  

 

የሰ/መ/ቁ 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

94. ተገቢው ቀረጥ እና ታክስ ያሌተከፇሇበት ንብረት በፌርዴ አፇፃፀም 

ምክንያት በሀራጅ በላሊ ሰው እጅ የገባ ቢሆንም የኢትዮጵያ ጉምሩክ 

ኮሚሽን ከንብረቱ ሊይ የሚፇሇገውን ቀረጥ እና ታክስ ሇማስከፇሌ 

ንብረቱን ተከታትል የመያዝ ከህግ የመነጨ ስሌጣን ያሇው በመሆኑ 

ሇዚህ አሊማ ኮሚሽኑ ንብረቱን በቁጥጥር ስር የማዋሌ ዴርጊት በህግ 

የተሰጠውን የመቆጣጣር ኃሊፉነት ተግባራዊ አዴርጓሌ ከሚባሌ በቀር 

የሁከት ተግባር ስሊሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሕ/ቁጥር 1149(3)፣ የጉሙሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 

130፣ 141፣ 2(22)፣ 2(38)፣ 143 እና 147 

210238 የኢትዮጵያ ጉምሩክ 

ኮሚሽን አዱስ አበባ 

ቅርንጫፌ ጽ/ቤት 

እና 

አቶ ጌታቸው ታዯሰ 

 

     

ህዲር 27/2014 ዒ.ም 
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ፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት 
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የሰ.መ.ቁ. 180551 

ህዲር 28/2013 ዒ.ም 

                                   ዲኞች፡- መዒዛ አሸናፉ 

እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

አመሌካች፡-   ሀዊ ሁንዳ     

ተጠሪዎች፡  1. አምበሳ አደና 

2. አደና ኢዳሳ 

3. ደዳሳ አያኖ  

4. ውላሳ ሇታ 

5. ሻምቦ ውላሳ 

6. ታዯሰ ውላሳ 

7. በንቲ ሇታ 

8. እናኑ ጉሬጃ 

9. ዲባ ሇታ 

10. ጫሌቺሳ እናኑ 

11. ሂርጴ ሰርዲ 

12. ገሸማ ጉሬጃ  

13. በዲዲ በንቲ 

14. ትርፋሳ ገሸማ 

15. ኢጃራ ሇታ 

16. ፈፊ ጣፊ 

  17. ቶሇሳ ጣፊ 

18. ጃሇኔ ሇታ 

19. ደጋሳ ውላሳ 

20. ገዯፊ አደኛ 

21. አደና ሰቦቃ 

22. ኢዳሳ አያኖ 

23. ዯበል ሙሇታ 

24. ሙሇታ አደና 

25. ነገሳ ሙሇታ 

26. ተፇራ አያኖ 



 

3 
 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሉቀርብ የቻሇው በፌትሏ ብሔር ክስ ክርክር ተከሳሽ የነበረ ሰው 

በክርክር ሊይ እያሇ መሞቱን ተከትል የሟቹ ወራሾች ሟቹን አስመሌክቶ የተሰጠውን ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት ሉቃወሙ አይችለም በሚሌ የተወሰነበትን የህግ አግባብ 

መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ጉዲዩ እንዱህ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪዎች የአመሌካችን እናት ጨምሮ በሶስት ሰዎች ሊይ የገጠር 

መሬት ይዞታን በተመሇከተ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ምዕራብ ሸዋ ዞን ግንዯበረት 

ወረዲ ፌርዴ ቤት ክስ ያቀርባለ፡፡ ጉዲዩ በክርክር ሊይ እያሇ የአሁን አመሌካች እናት ከዚህ ዒመት 

በሞት ይሇያለ፡፡ ክርክሩም በዚሁ ቀጥል ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ የአሁን አመሌካች ከእናታቻው አኳያ 

የተሰጠው ውሳኔ መብታቸውን የሚነካ መሆኑን ጠቅሰው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት 

የመቃወም አቤቱታ ውሳኔን ሇሰጠው ወረዲ ፌርዴ ቤት ያቀርባለ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በመቃወም 

አቤቱታው ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ክርክር የቀረበበት ይዞታ የአሁን አመሌካች እናት 

እና አባት መሆኑ እና በስማቸውም ተመዝግቦ የሚገኝ ስሇመሆኑ አረጋግጫሇሁ በሚሌ ምክንያት 

ቀዴሞ የተሰጠውን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ በዚሁ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም 

ይህንኑ ውሳኔን አፅንቷሌ፡፡  

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ በመ/ቁ/305233 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ሏምላ 

02/2011 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ አመሌካች የመቃወም አቤቱታ ባቀረቡበት ጉዲይ ሊይ የአመሌካች 

እናት የክርክሩ ተካፊይ ሆነው በክርክር ሊይ እያለ ከሞቱ አመሌካች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 50 

በሚያዘው መሰረት በእናታቸው እግር ተተክተው ክርክሩን ከሚያስቀጥለ በቀር በሚያውቁት ጉዲይ 

ሊይ ውሳኔውን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት ሉቃወሙ አይችለም በማሇት የስር ፌርዴ 

ቤቶችን ውሳኔ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሏምላ 05/2011 

ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም የአሁን ተጠሪዎች 

ክርክር የተነሳበት ይዞታ ይገባናሌ የሚሌ መከራከሪያ ከማቅረብ ባሇፇ አመሌካች በመቃወም 

አመሌካችነት ቀርባ ሌትከራከር አይገባም የሚሌ ክርክር ባሊቀረቡበት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ባሌተነሳ ጉዲይ ሊይ ውሳኔ መስጠቱ አግባብ አይዯሇም፤ ወሊጅ እናት ከተጠሪዎች ጋር በክርክር ሊይ 

የነበሩ ስሇመሆኑ የማውቀው ነገር የሇም፤ እናቴ በክርክር ሊይ እያለ ሞሞታቸውን ፌርዴ ቤቱ 



 

4 
 

ከተረዲ ከእርሳቸው አንፃር ጉዲዩን ማቋረጥ ሲገባው ክርክሩን ቀጥል በተጠሪዎች ማስረጃ ብቻ 

ውሳኔ መስጠቱ ከሥነ ሥርዒት ውጭ በመሆኑ እና የስር ፌርዴ ቤቶች ከዚህ አኳያ ስህተቱን 

አርመው የሰጡትን ውሳኔ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መሻሩ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች የውርስ ሀብቱን ሇመጠየቅ መብታቸው 

የሚቋቋመው እናታቸው ሲሞቱ ሆኖ እያሇ የአሁን ተጠሪዎች ከአመሌካች እናት ጋር ሲከራከሩ 

አመሌካች ታውቅ ነበር በሚሌ ምክንያት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ 

ቁጥር 358 ያቀረቡትን መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገበት አግባብ ሇዚህ ችልት ቀርቦ እንዱመረመር 

በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡  

በዚሁ አግባብ 24ኛ ተጠሪ መሞታቸው በመረጋገጡ ምክንያት ከእኚህ ተጠሪ ውጭ ያለት 

ተጠሪዎች በጠበቃቸው አማካኝነት ጥር 14/2012 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች የፌርዴ 

መቃወሚያ አቤቱታ ባቀረቡበት ጉዲይ ሊይ ወሊጅ እናታቸው በተከራካሪነት ተካፊይ የነበሩ 

ስሇመሆኑ እና ላልች ተከሳሾች የነበሩትም የአመሌካች ወንዴሞች በመሆናቸው አመሌካች 

ክርክሩን ታውቅ ነበር፤ አመሌካች በክርክሩ ተካፊይ መሆን የሚፇሌጉ ከሆነ አንዴም በክርክር ሊይ 

እያለ በሞቱት እናታቸው እግር ተተክተው ክርክሩን ማስቀጠሌ አሌያም ከውሳኔው በኋሊ ቅሬታ 

ካሊቸው በይግባኝ ከሚያሳርሙ በቀር መብቱ በውርስ እንዯተሊሇፇሊቸው ወራሽ ሳይሆን መብቱ 

እንዯተነካ 3ኛ ወገን ሆነው በፌርዴ ተቃዋሚነት ሉቀርቡ አይችለም፤ ወሳኔውም በአፇፃፀም ያሇቀ 

ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት መቃወሚያ የሚቀርብበት ባሇመሆኑ የክሌለ ሰበር 

ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበት ነጥብ የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም 

የሰበር ቅሬታቸውን የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡    

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የቀረበውን ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው 

ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ጥር 358 መሰረት የፌርዴ መቃወሚያ ማቅረብ የሚችሇው ቀዴሞ 

በተዯረገው ክርክር የሙግቱ አካሌ ሉሆን ይችሌ የነበረ ሆኖ እርሱ ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር 

በተሰጠው ውሳኔ መብቱ የሚነካ ሶስተኛ ወገን ነው፡፡ አንዴ ሰው ወይም አካሌ በፌርዴ ቤት በተያዘ 

ክርክር የክርክሩ አካሌ ሉሆን የሚችሇው በፌርዴ ቤት በሚሰጥ ትዕዛዝ፣ በራሱ በጣሌቃ ገብ 

አቤቱታ አቅራቢነት አሌያም በተከሳሽ ወገን ጥያቄ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 40፣ 41 እና 

43 ዴንጋጌዎች ይዘት መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከእነዚህ በሂዯት ሊይ በሚገኝ ሙግት መግቢያ 

መንገድች ውስጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ጥር 358 መሰረት በፌርዴ ተቃዋሚነት ሉቀርብ የሚችሇው 
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በዋናነት ቀዴሞ በተዯረገው ክርክር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 41 በተመሇከተው መሰረት በጣሌቃ 

ገብነት ቀርቦ መብቱን እና ጥቅሙን ማስከበር ይችሌ የነበረ ሶስተኛ ወገን ነው፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች ውሳኔ ያረፇበት ይዞታ የግሌ ይዞታዬ ነው በሚሌ ሳይሆን ከወሊጅ 

እናቴ በውርስ ሉተሊሇፌሌኝ የሚገባ ሀብት ነው የሚሌ ነው፡፡ አውራሻቸው የሆኑት ወሊጅ 

እናታቸው ዯግሞ ይህንን ይዞታ በተመሇከተ በአሁን ተጠሪዎች ክስ ቀርቦባቸው በክርክር ሊይ 

እያለ ስሇመሞታቸው የተካዯ አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ ይህ ከሆነ ሇክርክር ምክንያት የሆነውን ይዞታ 

በተመሇከተ አመሌካች የሚኖራቸው መብት ከአውራሻቸው የተሊሇፇሊቸው እንጁ እራሱን የቻሇ 

መብት ባሇመሆኑ ወሊጅ እናታቸው ተካፊይ ሇነበሩበት ክርክር 3ኛ ወገን የሚባለ አይዯሇም፡፡ 

ቀዴሞ በተዯረገ ክርክር እና በተሰጠ ውሳኔ 3ኛ ወገን ያሌሆነ ሰው ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 

358 መሰረት በፌርዴ ተቃዋሚነት የሚመጣበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ የአመሌካች ጉዲይም 

በክርክር ሊይ እያሇ የሞተን ተከሳሽ መብት የሚመሇከት በመሆኑ ጉዲዩ የሚመራው 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 50 እና ተከታዮቹ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አመሌካች በክርክር ሊይ 

የነበሩት ወሊጅ እናቴ ከሞቱ በኋሊ ወዯ ክርክሩ እንዴገባ እና የክርክሩ አካሌ እንዴሆን ሇሟች 

ወራሾች ተገቢው መጥሪያ አሌተዯረገም የሚሌ መከራከሪያ በአመሌካች በኩሌ አሌቀረበም፡፡ ይህ 

ባሌሆነበት አመሌካች አውራሻቸው ተከራካሪ በነበሩበት ጉዲይ ሊይ በፌርዴ ተቃዋሚነት ቀርበው 

የሚከራከሩበት የህግ አግባብ ባሇመኖሩ የክሌለ ሰበር ችልት የዯረሰበት ዴምዲሜ የሚነቀፌ ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/305233 ሏምላ 02/2011 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

 

ትዕዛዝ 
  

1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

                                                                                        

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/ኃ  
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 የሰ.መ.ቁ.181236 

ጥር 25/2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡-አቶ ሸሇመ አበራ  

ተጠሪዎች፡1. አቶ መገርሳ ምትኩ 

          2. ወ/ሮ ጠጂ በዲዲ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 ዴንጋጌን መሰረት አዴርጎ የቀረበ 

ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/303165 ሊይ ሚያዚያ 29/2011 ዒ.ም የሰጠውን ውሳኔ 

በመቃወም ነው፡፡     

የክርክሩ ሥረ ነገር የጀመረው የአሁን አመሌካች በወንጪ ወረዲ ፌርዴ ቤት በአሁን 2ኛ ተጠሪ 

ሊይ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የክሱም ይዘት ቦታ እና አዋሳኙ በክሱ ዝርዝር ውስጥ የተመሇከተው 

ይዞታ የወሊጅ አባታቸው መሆኑን፤ አባታቸው በ1992 ዒ.ም ከሞቱ ወዱህ የአሁን 2ኛ ተጠሪ 

በውርስ ሉተሊሇፌሊቸው የሚገባውን የአባታቸውን ዴርሻ ይዘው የሚገኙ መሆኑን በመግሇፅ 

እንዱያካፌሎቸው የሚጠይቅ ነው፡፡ የአሁን 2ኛ ተጠሪም “አመሌካች የአባታቸውን ዴርሻ ቢካፇለ 

ተቃውሞ የሇኝም” የሚሌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ በዚሁ ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ የአሁን 1ኛ 

ተጠሪ ወሊጅ አባት በአመሌካች እና 2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የአቤቱታው ጭብጥም “ግራ ቀኙ 

ተከራክረዉበት ውሳኔ ያረፇበት ይዞታ በ1ኛ ተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ቢሆንም ይዞታነቱ 
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የራሴ በመሆኑ ውሳኔው በይዞታዬ ሊይ የተሰጠ ነው” የሚሌ ነው፡፡ የመቃወም አቤቱታው የቀረበሇት 

ፌርዴ ቤትም በአቤቱታው ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ግንቦት 22/2010 በዋሇው ችልት 

የመቃወም አቤቱታውን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

ይህ ከሆነ በኋሊ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ግንቦት 29/2010 ዒ.ም በተፃፇ የመቃወም አቤቱታ በአመሌካች 

እና 2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 አቤቱታ 

አቅርበዋሌ፡፡ የመቃወም አቤቱታው መነሻም “ውሳኔ ያረፇበት ይዞታ ነባር ይዞታነቱ የአመሌካች 

ወሊጆች ቢሆንም ‘ግብር መገበር አሌቻሌንም’ በሚሌ ይዞታውን ሇአስተዲዯሩ በመመሇሳቸው 

ምክንያት በ1989 ዒ.ም ተሰጥቶኝ እስከ 1992 ዒ.ም ዴረስ ሳርስ ቆይቼ ከ1992 በኋሊ ዯግሞ 

በቦታው ሊይ ዛፌ እና ፅዴ ተክዬበት ከ21 ዒመት በሊይ በእጅ አዴርጌ እየተጠቀምኩበት ያሇ 

ይዞታዬ በመሆኑ በይዞታዬ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሉሰረዝ ይገባሌ” የሚሌ ነው፡፡  

በዚሁ አቤቱታ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘው መሰረት የአሁን አመሌካች እና 2ኛ ተጠሪ 

መቃወሚያ እና የስረ ነገር ክርክር በማቅርብ ተከራክረዋሌ፡፡ የመቃወሚያው ይዘትም የመቃወም 

አቤቱታ የቀረበበትን ውሳኔ በተመሇከተ ቀዯም ሲሌ የመቃወም አቤቱታ አቅራቢ ወሊጅ አባት 

ይዞታው በ1ኛ ተጠሪ ስም የሚገኝ ቢሆንም የራሴ ነው፤ 1ኛ ተጠሪም የአእምሮ ታማሚ እና ከእኔ 

ጋር የሚኖር በመሆኑ ውሳኔው በይዞታዬ ሊይ የተሰጠ ነው በሚሌ ያቀረቡት የመቃወም አቤቱታ 

ውዴቅ ተዯርጓሌ፤ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከወሊጅ አባቱ ጋር የሚኖር በመሆኑ ይህ ሲሆን ያውቃሌ፤ 

አቤቱታውም የቀረበው የክርክሩን ውጤት በመጠበቅ ወሊጅ አባቱ ሞክሮ ያሌተሳካሇትን በ1ኛ 

ተጠሪ በኩሌ ሇማሳካት ተመሳጥረው ያቀረቡት ነው፤ ክርክር መዯረጉን እያወቁ ውጤቱን በመጠበቅ 

የመቃወም አቤቱታ ማቅረብ የማይቻሌ ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በሰ/መ/ቁ/56745 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ የመቃወም አቤቱታ 

ሉያቀርብበት አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ በሥረ ነገር ክርክሩ ዯግሞ ውሳኔ ያረፇበት ይዞታ የአሁን 

1ኛ ተጠሪ ወሊጅ አባት ከ1992 ዒ.ም ጀምሮ በእኩላታ ሲያርሱ የቆዩ ከመሆኑ ውጭ ይዞታው የ1ኛ 

ተጠሪ አይዯሇም፤ 1ኛ ተጠሪ ይዞታው ከመንግስት ተሰጠኝ ባለበት 1989 ዒ.ም ህፃን የነበረ 

በመሆኑ በራሱ ስም ይዞታ ሇማግኘት በሚያስችሇው እዴሜ ሊይ አሌነበረም፤ አሁንም ቢሆን 1ኛ 

ተጠሪ የመንግስት ሰራተኛ እንጂ ገበሬ ባሇመሆኑ ይዞታው የራሴ ነው በሚሌ ያቀረበው አቤቱታ 

ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም በመቃወም አቤቱታው ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃን 

በመስማት እንዱሁም ስሇይዞታው ከክፌለ መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም ጽ/ቤት ተጣርቶ 

እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኋሊ በሰጠው ውሳኔ ክርክር የቀረበበት ይዞታ ነባር ይዞታነቱ የአሁን 

አመሌካች ወሊጅ አባት ነው፤ ይህንን ይዞታ ከ2001 ዒ.ም ጀምሮ ይዞ እያረሰ የሚገኘው የመቃወም 
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አቤቱታ አቅራቢው ሳይሆን ወሊጅ አባታቸው ነው፤ የመቃወም አቤቱታ አቅራቢ ወሊጅ አባት 

ዯግሞ ይዞታውን በተመሇከተ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ያቀረቡት አቤቱታ ግንቦት 22/2010 

ዒ.ም በዋሇው ችልት ውዴቅ ተዯርጓሌ፤ የይዞታው ስም ሀብት በመቃወም አመሌካች ስም 

ተመዝግቦ የሚገኝ ቢሆንም ይዞታውን ያገኘበት መንገዴ የማይታወቅ ስሇመሆኑ ከክፌለ አስተዲዯር 

የተገሇፀ በመሆኑ የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መያዛቸው ብቻ ከፌ/ብ/ህ/ቁ/1146(1-3) 

መሰረት የሚፇጥርሊቸው የይዞታ መብት የሇም፤ የይዞታ ማረጋጋጫ ምስክር ወረቀት 

በፌ/ብ/ህ/ቁ/1196 መሰረት ሉስተባበሌ የሚችሌ ማስረጃ በመሆኑ እና የመቃወም አመሌካች 

ማስረጃውን ያገኘበት መንገዴ የማይታወቅ እና ሥርዒቱን የጠበቀ ባሇመሆኑ የሚያጎናፅፊቸው 

መብት የሇም በማሇት አቤቱታውን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ይህንኑ ውሳኔን 

በመቃወም ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ይግባኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ህግ ቁጥር 337 መሰረት 

ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡  

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ ከሊይ በመግቢያው ሊይ በተመሇከተው 

የመዝገብ ቁጥር እና ቀን በሰጠው ውሳኔ ሇክርክር ምክንያት የሆነው ይዞታ ከ20 ዒመት በሊይ 

በአሁን 1ኛ ተጠሪ እጅ የሚገኝ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ መሆኑን፤ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ 

መንግስት አንቀፅ 40(3 እና 7) መሰረት መሬት በርስት የማይተሊሇፌ የህዝብ እና የመንግስት 

የጋራ ሀብት በመሆኑ ከ20 ዒመት ቆይታ በኋሊ አመሌካች ያቀረበው ጥያቄ በክሌለ ገጠር መሬት 

አስተዲዯር እና አጠቃቀም ዯንብ ቁጥር 151/2005 አንቀፅ 32 መሰረት በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት 

የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን ሽሯሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሏምላ 16/2011 ዒ.ም 

በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ መሰረታዊ ይዘቱም 1ኛ ተጠሪ የመቃወም 

አቤቱታ ያቀረቡበትን ውሳኔ አስመሌክቶ ቀዯም ሲሌ ወሊጅ አባታቸው ተመሳሳይ የመቃወም 

አቤቱታ አቅርበው ውዴቅ መዯረጉ እና የአሁን 1ኛ ተጠሪም የዚህኑ ክርክር ውጤት ጠብቀው 

መቃወምያውን ያቀረቡ ሇመሆኑ የቀረበው ክርክር እያሳየ አቤቱታው ተቀባይነት ማግኘቱ አግባብ 

አይዯሇም፤ ክርክር የቀረበበት ይዞታንም በተመሇከተ 1ኛ ተጠሪ በማይታወቅ መንገዴ የይዞታ 

ማረጋገጫ ከመያዛቸው በቀር ይዞታውን ይዘውም ሆነ ተጠቅመውበት እንዯማያውቁ በማስረጃ 

ተረጋግጦ እያሇ አባቱ በይዞታው ተጠቅሟሌ በሚሌ ሇሌጁ የይርጋ መብት መሰጠቱ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ነው፤ የ1ኛ ተጠሪ ወሊጅ አባትም ቢሆኑ በይዞታው መጠቀም የጀመሩት በ2001 ዒ.ም 

መሆኑን እና የአመሌካች ወሊጅ አባት በ1992 ዒ.ም ሲሞቱ አመሌካች የ5 ዒመት ህፃን የነበረ 

ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ከ1992 ዒ.ም ጀምሮ ያሇውን ጊዜ በመቁጠር ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ 

መባለ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ክርክር ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች የፅሁፌ 

መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ በዚሁ አግባብ ተጠሪዎች መጋቢት 02/2012 ዒ.ም የተፃፇ 

የተናጠሌ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የ1ኛ ተጠሪ መሌስ መሰረታዊ ይዘትም ክርክር በተነሳበት ይዞታ 

ሊይ ውሳኔ መሰጠቱን ያወቅሁት ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ እንጂ ከዚያን በፉት ወሊጅ አባቴ አቅርበዋሌ 

ስሇተባሇው የመቃወም አቤቱታም ሆነ ስሇክርክሩ የማውቀው ነገር የሇም፤ ይዞታውን በተመሇከተ 

የአመሌካች እናትና አባት በ1988 ዒ.ም መሬት ሇማስተዲዯር ስሌጣን ሊሇው አካሌ ቀርበው 

የመሬት ግብር መክፇሌ አሇመቻሊቸውን በመግሇፃቸው ምክንያት ከነበራቸው ይዞታ ሊይ ተቀንሶ 

አሁን ክርክር የቀረበበት ይዞታ ተሰጥቶኝ እስከ 1992 ዒ.ም ዴረስ ካረስኩ በኋሊ በ1992 ዒ.ም ፅዴና 

ባህርዛፌ ተክዬበት እና ቤት ሰርቼበት እንዱሁም በ1996 ዒ.ም የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

ወስጄበት እየተጠቀሙበት የምገኝ ህጋዊ ይዞታዬ እንጂ የውርስ ይዞታ አይዯሌም፤ በዚህ መሌኩ 

ይዞታውን በእጄ አዴርጌ ስጠቀምበት አመሌካች የሚያውቅ ሲሆን ያቀረበው መቃወሚያ 

አሇመኖሩን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አረጋግጦ ጥያቄን ውዴቅ ያዯረገ በመሆኑ ውሳኔው የሚነቀፌ 

አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ 2ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው በአመሌካች ጥያቄ መሰረት ቢወሰንሇት ቅሬታ 

የላሊቸው መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር ቅሬታቸውን የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ 

በመስጠት ሞግተዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የአሁን 1ኛ ተጠሪ የመቃወም አቤቱታውን ያቀረቡት ክርክር 

መኖሩን እያወቁ የክርክሩን ውጤት በመጠበቅ በመሆኑ የመቃወም አቤቱታ ሌታቀረቡ አይገባም 

በማሇት በአሁን አመሌካች የቀረበው መቃሚያ የታሇፇበት አግባብ በቅዴሚያ መጣራት ያሇበት 

ነጥብ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ጥር 358 መሰረት የፌርዴ መቃወሚያ ማቅረብ የሚችሇው ቀዴሞ 

በተዯረገው ክርክር የሙግቱ አካሌ ሉሆን ይችሌ የነበረ ሆኖ እርሱ ባሊወቀው እና ተካፊይ 

ባሌሆነበት ክርክር በተሰጠው ውሳኔ መብቱ የሚነካ ሶስተኛ ወገን ነው፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ተግባራዊ 

አፇፃፀም ጋር በተያያዘ አንዴ ሰው መብቱን የሚነካ ክርክር መጀመሩን እያወቀ የክርክሩን ውጤት 

ጠብቆ መብቱን የሚነካበት ሆኖ ባገኘው ጊዜ ከውሣኔው በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 358 መሰረት 

ፌርደን ሉቃወም የማይችሌ ስሇመሆኑ ይኸው ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ/56795 ሊይ አስገዲጅ 

የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ መቃወሚያ አቅራቢው ቀዴሞ ሲዯረግ የነበረውን ክርክር የሚያውቅ 

መሆኑን ያሇመሆኑ ጉዲይ ዯግሞ የህግ ነጥብ አሌያም በችልት ግንዛቤ ሉወሰዴበት የሚችሌ ክርክር 

ሳይሆን ተከራካሪ ወገኖች በሚያቀርቡት አግባብነት ያሇው ማስረጃ ነጥሮ የሚወጣ የፌሬ ነገር 

ክርክር በመሆኑ ከዚህ አኳያ ተከራካሪዎች የሚያቀርቡት ክርክር እና ማስረጃ በአግባቡ ሉታይ 

የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ 
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አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ በሰጡት መሌስ 1ኛ 

ተጠሪ ከወሊጅ አባቱ ጋር በአንዴ ቤት የሚኖር በመሆኑ እና አባቱ የመቃወም አቤቱታ አቅርቦ 

ውዴቅ ሲዯረግበት ክርክሩን ያውቅ የነበረ በመሆኑ የክርክሩን ውጤት ጠብቆ መቃወሚያ ሉያቀርብ 

አይገባም በማሇት ተቃውመዋሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው በዚህ መሌኩ የቀረበውን ክርክር 

ክዯዋሌ፡፡  

ከዚህ ጋር ተያይዞ “ቀዴሞ ሲዯርግ የነበረውን ክርክር ማወቅ” የሚሇው ሀረግ ሇፌርዴ መቃወሚያ 

አቤቱታው መሰረት የሆነውን ክርክር ብቻ የሚመሇከት ነው ወይስ ፌርደን በመቃወም 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 358 መሰረት ቀርቦ የተዯረገውን ክርክርንም የሚጨምር ነው የሚሇው 

በአግባቡ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ እንግዱህ ከሊይ እንዯተመሇከተው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 

358 መሰረታዊ ዒሊማ ባሊወቀው እና ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር በተሰጠ ፌርዴ መብቱ የተነካበት 

አካሌ ከፌርደ በኋሊ መብቱን የሚያስከብርበትን ሥርዒት መዘርጋት ነው፡፡ ከዚህ መሰረታዊ ዒሊማ 

አኳያ የመቃወም አቤቱታ አቅራቢው ክርክር እየተዯረገ ስሇመሆኑ የነበረው እውቀት በዋናው ጉዲይ 

ሊይም ሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 358 መሰረት በቀረበ አቤቱታ ሊይ መሆኑ የሚያመጣው ሇውጥ 

የሇም፡፡ እናም መብቴን እና ጥቅሜን ነክቷሌ በተባሇ ፌርዴ ሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 358 

መሰረት ክርክር ሲዯረግ የነበረ መሆኑን የሚያውቅ አካሌ ውጤቱን ጠብቆ ከፌርዴ በኋሊ በራሱ 

ፌርደን በመቃወም የሚያቀርበው አቤቱታ ፌርዴን መቃወም ከተፇቀዯበት መሰረታዊ ዒሊማ ውጭ 

በመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ የመቃወም አቤቱታ ባቀረቡበት ፌርዴ ሊይ ቀዴሞ ሲዯረግ የነበረውን 

ክርክር ከማወቃቸው ጋር ተያይዞ ግራ ቀኙ ተካክዯዋሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ 1ኛ ተጠሪ በእርግጥም 

እውቀቱ የነበራቸው መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ ግራ ቀኙ ባቀረቡት ማስረጃ በአግባቡ አጣርቶ 

መወሰንን ይጠይቃሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የወረዲው ፌርዴ ቤት የ1ኛ ተጠሪ ወሊጅ አባት ቀዯም ብሇው 

የመቃወም አቤቱታ አቅርበው ውዴቅ የተዯረገባቸው ስሇመሆኑ በፌርዴ ሀተታው ውስጥ ከመግሇፁ 

ውጭ 1ኛ ተጠሪ ያንን ክርክር ያውቁ የነበረ መሆኑ ስሊሇመሆኑን አስመሌክቶ ያዯረገው ማጣራትም 

ሆነ ከቀረበው መቃወሚያ አኳያ የወሰዯው ግሌፅ አቋም የሇም፡፡ 1ኛ ተጠሪ ቀዴሞ ሲዯረግ 

የነበረውን ክርክር ማወቅ ያሇማወቃቸው ጉዲይ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 358 ዴንጋጌ ይዘት እና 

መንፇስ አኳያ 1ኛ ተጠሪ የመቃወም አቤቱታ ማቅረብ የሚችለ መሆን ካሇመሆኑ ጋር በቀጥታ 

የሚገናኝ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የወረዲው ፌርዴ ቤት ይህንን ነጥብ በግራ ቀኙ ማስረጃ በተገቢ 

አኳኋን አጣርቶ አቋም ሳይያዝ በላሊው የክርክር ዘንግ ሊይ ውሳኔ መሰጠቱ እና በየዯረጃው ያለት 

የክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶችም ይህንን ሳያርሙ መቅረታቸው መሰረታዊ የሙግት አመራር 

ግዴፇት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ውሳኔ 

1. የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/303165 ሊይ ሚያዝያ 29/2011 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ የዯቡብ ምዕራብ ሸዋ 

ዞን ከፌትኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/47133 ሊይ ታህሳስ 04/2011 ዒ.ም የሰጠው ብይን 

እንዱሁም የወንጪ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/18497 ሊይ ህዲር 19/2011 ዒ.ም 

የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የአሁን 1ኛ ተጠሪ “ቀዴሞ የተዯረገውን ክርክር እያወቁ ውጤቱን ጠብቀው 

የመቃወም አቤቱታ ያቀረቡ በመሆኑ ፌርደን ሉቃወሙ አይችለም” በማሇት 

አመሌካች ያቀረቡት መቃወሚያ በተገቢው ማስረጃ ተጣርቶ አቋም ሳይያዝበት 

በላሊው የክርክር ዘንግ ሊይ ውሳኔ መሰጠቱ መሰረታዊ የሙግት አመራር ግዴፇት 

የተፇፀመበት ነው በማሇት ተወስኗሌ፡፡  

3. የወንጪ ወረዲ ፌርዴ ቤት በውሳኔ የዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ፤  

3.1. የአሁን 1ኛ ተጠሪ የመቃወም አቤቱታ ያቀረቡበት ጉዲይ ሊይ ክርክር  

ሲዯርግ ያውቁ የነበረ መሆን ስሊሇመሆኑ ግራ ቀኙ ቀዴሞ በጠቀሷቸው 

ማስረጃዎች በማጣራት፤ ቀዴሞ የተቆጠረ ማስረጃ ከላሇም ከዚህ አኳያ ግራ 

ቀኙ አሇን የሚለትን ማስረጃ እንዱያቀርቡ በማዴረግ ፌሬ ነገሩን ካጣራ 

በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 ረገዴ የሚኖረውን ውጤት በአግባቡ 

በመመርመር የመሰሇውን እንዱወስን፤ 

3.2. 1ኛ ተጠሪ የመቃወም አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ የሚባሌ ከሆነ በሥረ ነገር 

ክርክሩ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር እና ቀዴሞ የቀረቡትን ማስረጃዎች ይዘት 

በመመርመር እንዱሁም ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ አስፇሊጊ መስል 

የታየውን ተጨማሪ ምስክር በመስማት ወይም ማስረጃ በማስቀረብ 

ማስረጃዎቹን ከቀረበው ክርክር አኳያ ሁሇንተናዊ በሆነ መሌኩ መርምሮ እና 

መዝኖ የመሰሇውን እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 343(1) መሰረት 

መዝገቡ ይመሇስሇት፡፡      

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ 
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የሰ.መ.ቁ.181999 

መስከረም 27/2013 ዒ.ም 

                                  ዲኞች፡- እትመት አሰፊ 

 ፀሏይ መንክር 

 ኑረዱን ከዴር 

 መሊኩ ካሳዬ 

 እስቲበሌ አንደዓሇም  

አመሌካች፡ ወ/ሮ ተሰሜ ገዲ ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡ 1. አቶ ሇማ ነጋሽ ቀርበዋሌ 

                2. አቶ መሇሰ ዘውዳ ቀርበዋሌ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ  

ፌርዴ 

ጉዲዩ በፌርዴ ቤት በተሰጠ የወራሽነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቅት ሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 358 

መሰረት የቀረበ መቃወሚያን የሚመሇከት ሲሆን የሰበር አቤቱታው የቀረበውም የኦሮሚያ ብሓራዊ 

ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/310729፤ ሰኔ 10/2011 ዓ.ም በዋሇው 

ችልት የስር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ በማፅናት የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ነው በማሇት ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እንዱህ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ወሊጅ አባታቸው አቶ ገዲ ኡርጌሳ መስከረም  

11/2010 ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸውን እና ሟች በህይወት እያለ በስማቸው ተመዝግቦ 

የይዞታ ማረጋጋጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠበት 1.61 ሄክታር የገጠር እርሻ መሬት ያሊችው መሆኑን 

በመግሇፅ የወሊጅ አባታቸው ወራሽ መሆናቸው ተረጋግጦ የወራሽነት ምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው 

ሇዱክሰስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ባመሇከቱት መሰረት ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁ/15004 ሊይ ህዲር 17/2011 ዓ.ም 

ይህንኑ አረጋግጡ የወራሽነት ምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋሌ፡፡ ይህ ከሆነ በኋሊ የአሁን ተጠሪዎች ጥር 

2/2011 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ በፌርዴ ቤቱ የተሰጠው የወራሽነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

መብታችንን ነክቷሌ በሚሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 358 መሰረት ውሳኔውን በመቃወም ይቀርባለ፡፡ 

የአቤቱታቸው ይዘትም አመሌካች የወራሽነት ምስክር ወረቀት በወሰደበት ይዞታ ሊይ ቀዯም ሲሌ 
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የአመሌካች ወንዴሞች በዚያው ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/14008 ተመሳሳይ የውርስ ክስ በተጠሪዎች 

ሊይ አቅርበው ጥያቄያቸው በይርጋ ይታገዲሌ ተብል ውዴቅ ተዯርጎ ይኸው ውሳኔ እስከ ክሌለ ሰበር 

ሰሚ ችልት የፀና መሆኑን፤ ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ በይዞታቸው ሊይ ሇአመሌካች የተሰጠው የወራሽነት 

ምስክር ወረቀት መብታችንን የሚጎዲ በመሆኑ የተሰጠው የወራሽነት ምስክር ወረቀት ሉሰረዝ ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካች ሇዚሁ መቃወሚያ በሰጡት መሌስ መኖሪያ ቦታቸው ሰሜን ሸዋ ዞን ዯገም ወረዲ በመሆኑ 

በመዝገብ ቁጥር 14008 ሊይ ተዯረገ የተባሇውን ክርክር እንዯማያውቁ፤ የወራሽነት ምስክር ወረቀት 

የወሰደበት ይዞታ የወሊጅ አባታቸው ሲሆን እስከ 2010 ዓ.ም ዴርስ በወሊጅ አባታቸው ስም ግብር 

ሲገበርበት የቆየ መሆኑን፤ የአሁን ተጠሪዎች ይዞታውን በኪራይ ሇረዥም ጊዜ ሲያርሱ የነበረ በመሆኑ 

ከይዞታው ሊይ የተወሰነውን በመጀመሪያ ዙር የይዞታ ምዝገባ በወሊጅ አባታቸው ከተመዘገበ በኋሊ 

ሁሇተኛ ዙር አመሌካች ባሊወቁት መንገዴ በስማቸው ከማስመዝገባቸው ውጭ ከይዞታው ሊይ መብት 

የላሊቸው መሆኑን በመግሇፅ መቃወሚያቸው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ሞግተዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ጉዲዩ ከዚህ በፉት በአመሌካች ወንዴሞችና 

በተጠሪዎች መካከሌ ክርክር ተካሂድበት ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ አመሌካች የመውረስ መብት የሊቸውም 

በማሇት ቀዴሞ የሰጠውን የወራሽነት ማረጋገጫ ማስረጃውን ሰርዟሌ፡፡ ይኸው ውሳኔ በአርሲ ዞን 

ከፌተኛ ፌ/ቤትም ሆነ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ፀንቷሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ነሏሴ 01/2011 ዓ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ ስህተት ጠቅሰው 

በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ መሰረታዊ ይዘቱም የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

ሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 358 መሰረት መቃወሚያ ማቅረብ የማይቻሌ ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/79871 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶ እያሇ የስር ፌርዴ 

ቤቶች ይህንን ተሊሌፇው በተጠሪዎች መቃወሚያ አቤቱታ መነሻነት የወራሽነት ማረጋጋጫ 

ማስረጃቸውን መሰረዛቸው አግባብ እንዲሌሆነ፤ የወራሽነት ምስክር ወረቀት የተሰጠበት ይዞታም የሟች 

አባታቸው መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ተጠሪዎች በስማቸው ሳያስመዘግቡ በሀሰት ምስክርነት ውሳኔ 

መሰጠቱ የአመሌካችን የመውረስ መብት የሚያሳጣ መሆኑን፤ ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ በጉሌበታቸው 

እያሇሙ ከአመሌካች አባት ጋር በእኩሌ ሲጠቀሙ የነበረ ከመሆኑ ውጭ ከይዞታው ሊይ የሚጠይቁ 

መብት የላሊቸው መሆኑን፤ ተጠሪዎች የሀሰት ማስረጃ አያይዘው ከሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች ተጨማሪ 

ማስረጃ በማቅረብ ጉዲዩን ማጣራት ሲገባቸው ከላልች ሰዎች ጋር ሲከራከሩ የተሰጠ ውሳኔን መሰረት 

አዴርገው በህግ አግባብ የተሰጣቸውን የወራሽነት ማስረጃን መሰረዛቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት 

መሆኑን በመጥቀስ የተሰጠው ውሳኔ ሉሻር ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የአመሌካች የወራሽነት ማስረጃ የተሻረበት አግባብ ግራ ቀኙ 

በተገኙበት በዚህ ችልት እንዱፇተሽ በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

በዚሁ አግባብ ተጠሪዎች የካቲት 03/2012 ዓ.ም በተፃፇው ባቀረቡት መሌስ አመሌካች የአባቷ ወራሽ 

ብትሆንም መሬቱን ተጠሪዎች በህግ አግባብ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ በስማቸው ተመዝግቦ ካርታ 

ተሰርቶሊቸው ግብር እየገበሩበት ከ30 ዓመት በሊይ ይዘው እየተጠቀሙ ያለ መሆኑን፤ የአመሌካች 

ወንዴሞች በዚሁ መሬት ሊይ ቀዯም ሲሌ ክስ አቅርበዉባቸው እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ 

የተወሰነሊቸው መሆኑን፤ አመሌካች የግሌ ይዞታቸውን ከተጠሪዎች ይዞታ ጋር ቀሊቅሇው የወራሽነት 

ማስረጃ የወሰደበት በመሆኑ እና ውሳኔው መብታቸውን የሚነካ በመሆኑ መቃወማቸውም ሆነ የስር 

ፌርዴ ቤቶችም በመቃወሚያ መሰረት ማስረጃውን መሰረዛቸው አግባብ መሆኑን በመግሇፅ 

ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የሰበር ቅሬታቸውን የሚያጠናክር የመሌ መሌስ በማከሌ ሞግተዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክር ይዘት አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም የግራ 

ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ፤ በስር ፌርዴ ቤቶች 

ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡  

በመሰረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ጥር 358 መሰረት የፌርዴ መቃወሚያ ማቅረብ የሚችሇው አካሌ ቀዴሞ 

በተዯረገው ክርክር የሙግቱ አካሌ ሉሆን ይችሌ የነበረ ሆኖ እርሱ ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር በተሰጠው 

ውሳኔ መብቱ የሚነካው ማናቸውም አካሌ ስሇመሆኑ እና መቃወሚያውም ሉቀርብ የሚገባው ፌርዴ 

ከመፇፀሙ በፉት ስሇመሆኑ ከዴንጋጌው ይዘት መረዲት ይቻሊሌ፡፡    

በላሊ በኩሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ጥር 358 መሰረት የሚቀርብ የፌርዴ መቃወሚያ ወራሽነትን ሇማረጋገጥ 

በሚሰጥ ማስረጃ ሊይ ሉቀርብ እንዯማይችሌ፤ ይሌቁንም በማስረጃውም ምክንያት መብቴ ተነክቷሌ 

የሚሌ አካሌ ካሇ ተገቢውን ዲኝነት ከፌል ተጓዯሇብኝ የሚሇውን መብት ማረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ 

ይኸው ችልት በሰ/መ/ቁ/79871 ሊይ የካቲት 11/2005 ዓ.ም በዋሇው ችልተ አስገዲጅ የህግ ትርጉም 

ሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች በተሰየሙበት 

ችልት የሚሰጠው የህግ ትርጉም በማናቸውም ዯረጃ ባለት የፋዳራሌም ሆነ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ሊይ 

የአስገዲጅነት ኃይሌ ያሇው ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ እንዯገና ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 

454/1997 አንቀፅ 2/4/ ይዯነግጋሌ፡፡ 

ሆኖም የሰበር ችልቱ የህግ ትርጉም የአስገዲኝነት ባህሪ የሚኖረው በምን ዓይነት ጉዲይ ሊይ ነው 

የሚሇውን ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ይህንን ጉዲይ በተመሇከተ በሰበር ችልቱ የሚሰጠው የህግ ትርጉም 

የአስገዲጅነት ኃይሌ ወይም ባህሪ የሚኖረው ቀዴሞ በተሰጠው የህግ ትርጉም እና ዲኝነት ተጠይቆበት 

በክርክር ሊይ ባሇው ጉዲይ መካከሌ ተመሳሳይ የፌሬ ነገር እና የህግ ክርክር ሲኖር ብቻ እንዯሆነ (The 
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same fact and the same question of law) ይኸው ችልት በሰ/መ/ቁ/67924፣ 68573፣ 37964፣ 

52407፣ 84353፣ 58157 እና በላልች በርካታ መዝገቦች ሊይ ትርጉም ተሰጥቶ አቋም ተይዟሌ፡፡ 

የሰበር ችልቱ የሚሰጠው የህግ ትርጉም አስገዲጅ እንዱሆን የተፇሇገው በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ ህጎች 

በተመሳሳይ ሁኔታ ተተርጉመው እንዯ ሀገር ወጥ እና የተረጋጋ የህግ ሥርዓት እንዱሰፌን ሇማስቻሌ 

እንጂ ችልቱ በማናቸውም መሌኩ የሚጠቅሳቸው ጉዲዮች በሙለ እንዯ ህግ እንዱወሰደ አይዯሇም፡፡ 

ከዚህ አንፃር በሰ/መ/ቁ/79871 ሊይ ቀርቦ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ ወራሽነታቸውን በፌርዴ ቤት 

አረጋግጠው ማስረጃውን መሰረት በማዴረግ የውርስ ሃብት ነው በሚሌ የያዙትን ንብረት የሚመሇከት 

ክርክር ሲሆን በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ክርክር ዯግሞ የውርስ ሀብት ተሇይቶ በሀብቱ ሊይ የተሰጠ 

የወራሽነት ምስክር ወረቀትን የሚመሇከት ነው፡፡ እናም በሁሇቱ ጉዲዮች መካከሌ ተመሳሳይ የህግ እና 

የፌሬ ነገር ክርክር ባሇመኖሩ በሰ/መ/ቁ/79871 የተሰጠው ትርጉም በዚህ መዝገብ ሊይ ሇቀረበው ጉዲይ 

አግባብነት ያሇው ባሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ አስገዲጅ የህግ ትርጉምን ተሊሌፎሌ የሚባሌ 

አይዯሇም፡፡ 

ከዚህ በመሇስ ሇአሁን አመሌካች የተሰጠው የወራሽነት ማስረጃ የአሁን ተጠሪዎች በፌርዴ መብት 

ባገኙበት ይዞታ ሊይ የተሰጠ ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ መረጋገጡን ከቀረበው የስር 

ፌርዴ ቤቶች የፌርዴ ግሌባጭ መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ አመሌካች የወራሽነት ማስረጃ የወሰደበት ሀብት ላሊ 

ሰው በፌርዴ መብቱን ባረጋገጠበት ሀብት ሊይ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ ቀዯም ሲሌ የተሰጠው ማስረጃ 

መሰረዝ ያሇበት በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች በዚህ መሌኩ በመወሰናቸው የፇፀሙት መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ውሳኔ 

የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/310729 ሊይ ሰኔ 10/2011 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፤ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁ/88043 ሊይ የካቲት 29/2011 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና የዱክሰስ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁ/15004 ሊይ የካቲት 12/2011 ዓ.ም የሰጠው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) 

መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

                                                               የማይነበብ  የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ 
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የሰ.መ.ቁ.182361 

ጥር 28/2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡-አቶ ግርማ የሺጥሊ  

ተጠሪ፡-ወ/ሮ አመሇወርቅ እሸቴ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ በሁከት ይወገዴሌኝ ክስ መነሻነት ቀርቦ ውሳኔ ያገኘ የተከሳሽ 

ከሳሽነት ክስ አፇፃፀም ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ 30140 በቀን ሏምላ 18/2011 

ዒ.ም በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ የሻረበትን የመጨረሻ ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እንዱህ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአሁን ተጠሪ እና በከተማ አስተዲዯሩ ሶስት የመንግስት ጽ/ቤቶች ሊይ ክስ 

ያቀርባለ፡፡ በቀረበው ክስ የአሁን ተጠሪ 2ኛ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ ጭብጥም የአሁን 

ተጠሪ ከመንግስት ተከራይተው የነበረውን የንግዴ ቤት ሇሁሇት ከፌሇው ግማሹን ሇአሁን 

አመሌካች ያከራይዋቸው መሆኑን፤ በዚሁ አግባብ አመሌካች በተከራዩት ቤት የንግዴ ፇቃዴ 

አውጥተው በመስራት ሊይ እንዲለ መመሪያ ቁጥር 4/2004 በመውጣቱ እና በመመሪያው መሰረት 

የአሁን ተጠሪ ከመንግስት የተከራዩትን ንግዴ ቤት ሸንሽነው ሇ3ኛ ወገን እያከራዩ ስሇመሆኑ 

በማስረጃ በመረጋገጡ ምክንያት አመሌካች ከተጠሪ የተከራዩት ቤት በቤት ቁጥር 913(1) ተሰይሞ 

በስማቸው ከመንግስት ጋር የኪራይ ውሌ የተዋዋለ መሆኑን፤ ይህ ከሆነ በኋሊ በፌርዴ ቤቱ 1ኛ 

ተከሳሽ የነበረው የአዱስ አበባ ከተማ ዱዛይንና ግንባታ ሌማት አስተዲዲር ጽ/ቤት ያቋቋመው ግብረ 

ኃይሌ አመሌካች የተከራዩት ቤት ሇአሁን ተጠሪ ይገባሌ በሚሌ ባቀረበው የተሳሳተ ሪፖርት 
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መነሻነት “የንግዴ ቤቱ አሌተሸነሸነም፤ የአሁን ተጠሪም ገቢ የላሊቸው እና አቅመ ዯካማ ናቸው” 

የሚለ ነጥቦችን በመጥቀስ ተጠሪ በስማቸው የኪራይ ውሌ እንዱዋዋለ ያዯረገ መሆኑን፤ በዚሁ 

መነሻነት በቤቱ ሊይ የተሰጣቸው የንግዴ ፇቃዴም የተሰረዘባቸው መሆኑን በመጥቀስ የተከሳሾቹ 

ዴርጊት የሁከት ተግባር ነው ተብል ከአስተዲዯሩ ጋር የገቡት የኪራይ ውሌ እንዱቀጥሌ እና 

የተሰረዘባቸው የንግዴ ፇቃዴ ወዯነበረበት እንዱመሇስ ዲኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡ 

በዚሁ ክስ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘው መሰረት የአሁን ተጠሪ ክስ የቀረበበት ቤት የሚገባኝ 

መሆኑ ተጣርቶ የተወሰነሌኝ በመሆኑ የፇጠርኩት ሁከት የሇም የሚሌ የመከሊከያ መሌስ እና 

አመሌካች ክስ ያቀረበበትን ቤት ከህግ አግባብ ውጭ የያዘ በመሆኑ የ4 ወር ውዝፌ ኪራይ ከፌል 

ሉሇቅሌኝ ይገባሌ የሚሌ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአሁን ተጠሪ ሇክርክር ምክንያት 

የሆነውን ቤት ሸንሽነው ማከራየታቸው ተረጋግጦ እያሇ አስተዲዯሩ ከአመሌካች ጋር የገባውን 

የኪራይ ውሌ ማቋረጡ የሁከት ተግባር በመሆኑ ሉወገዴ ይገባሌ፤ የንግዴ ፇቃደም መሰረዙ 

አግባብ ባሇመሆኑ ወዯነበረበት ሉመሇስ ይገባሌ፤ የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱን በተመሇከተ አከራክሮ 

ሇመወሰን የሚያስችሌ የሥረ ነገር የዲኝነት ሥሌጣን የሇኝም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

በዚሁ ውሳኔ ሊይ በአሁን ተጠሪ ይግባኝ ባይነት ጉዲዩ የቀረበሇት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የተጠሪን ይግባኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 337 መሰረት ዘግቷሌ፡፡ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት 

በበኩለ በመ/ቁ/19288 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የካቲት 18/2005 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ 

የአሁን ተጠሪ ቀዯም ሲሌ ከአስተዲዯሩ ጋር የገቡት የንግዴ ቤት ኪራይ ውሌ ፀንቶ ባሇበት 

አስተዲዯሩ ከአሁን አመሌካች ጋር የገባው የኪራው ውሌ ህገ ወጥ ነው፤ የአሁን አመሌካችን የንግዴ 

ፇቃዴ በተመሇከተ በአዋጅ ቁር 686/2002 አንቀፅ 39(1(ሀ-ሰ)) መሰረት ፇቃደን የሚያሰርዝ 

ምክንያት በላሇበት መሰረዙ አግባብ ባሇመሆኑ ወዯነበረበት ይመሇስ ተብል መወሰኑ ተገቢ ነው፤ 

የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱን በተመሇከተ የከተማ አስተዲዯሩ አከራክሮ የመወሰን የሥረ ነገር የዲኝነት 

ስሌጣን ያሇው በመሆኑ በዚሁ ነጥብ ሊይ አከራክሮ ይወስን በሚሌ ጉዲዩን በነጥብ መሌሷሌ፡፡ 

በዚሁ ውሳኔ ሊይ የአሁን አመሌካች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር 

አቤቱታ አቅርበው በሰ/መ/ቁ/87917 ሊይ በመታየት ሊይ እያሇ የአሁን ተጠሪ ዯግሞ በከተማ 

አስተዲዯሩ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔው መሰረት ጉዲዩን ሇከተማ አስተዲዯሩ መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት በማቅረብ ክርክሩን አስቀጥሇዋሌ፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቱም በተከሳሽ ከሳሽነት 

ክሱ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ጥቅምት 08/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የአሁን 

አመሌካች ክስ የቀረበበትን ቤት ውዝፌ ኪራይ ከፌሇው ሇአሁን ተጠሪ እንዱሇቁ ወስኗሌ፡፡ በዚህ 

ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ስሇመባለ የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ የሚገሌፀው ነገር የሇም፡፡ 
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ይህ ከሆነ በኋሊ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/87917 ሊይ በመታየት ሊይ የነበረው የግራ ቀኙ 

የሰበር ክርክር ጥቅምት 22/2006 ዒ.ም ውሳኔ አግኝቷሌ፡፡ በውጤቱም የከተማ አስተዲዯሩ ሰበር 

ሰሚ ችልት የመስተዲዴሩ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ሇማየት የሥረ 

ነገር የዲኝነት ሥሌጣን አሇው ብል መወሰኑ በአግባቡ መሆኑን፤ ግራ ቀኙ ከአስተዲዯሩ ጋር 

የገቡትን ውሌ በተመሇከተ ከቀረበው ክርክር አኳያ የአሁን ተጠሪ በመመሪያ ቁጥር 4/2004 አንቀፅ 

6(1) መሰረት በሌዩ ሁኔታ በመመሪያው ተጠቃሚ ስሇመሆናቸው በአግባቡ ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ 

በቂ ማስረጃ ባሌቀረበበት ሁኔታ የስር ፌርዴ ቤቶች የውለን ህጋዊነት አስመሌክቶ በየፉናቸው 

ውሳኔ መስጠታቸው አግባብ አሇመሆኑን በመተቸት ከዚሁ አኳያ የግራ ቀኙ ክርክር በተጨማሪ 

ማስረጃ በዴጋሚ ተጣርቶ እንዱወሰን ጉዲዩን ሇመስተዲዴሩ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በነጥብ 

ተመሌሷሌ፡፡  

በዚሁ አግባብ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቱ ክርክሩን በመስማት ሊይ እንዲሇ የአሁን ተጠሪ 

የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ አስመሌክቶ በተሰጠው ውሳኔ መሰረት እንዱፇፀምሊቸው ግንቦት 18/2006 

ዒ.ም የተፃፇ የአፇፃፀም አቤቱታ ሇፌርዴ ቤቱ አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በዚሁ ነጥብ ሊይ የአሁን 

አመሌካችን መከራከሪያ ከሰማ በኋሊ ሏምላ 17/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የአፇፃፀም አቤቱታ 

የቀረበበት ውሳኔ የተሰጠው በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/87917 ሊይ 

በመታየት ሊይ የነበረው የግራ ቀኙ ክርክር ውጤት ሳይታወቅ መሆኑን፤ ሰበር ሰሚ ችልቱ 

ጥቅምት 22/2006 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ እንዯገና እንዱጣራ በሚሌ ካዘዘው ነጥብ አኳያ ውሳኔው 

በውጤት ዯረጃ የአፇፃፀም አቤቱታ የቀረበበትን ውሳኔ የሻረ በመሆኑ ውሳኔው ሉፇፀም የሚችሌ 

አይዯሇም ሲሌ የተጠሪን አቤቱታ በብይን ውዴቅ በማዴረግ በዋናው ጉዲይ ሊይ ክርክሩ 

እንዱቀጥሌ አዟሌ፡፡ ይኸው ብይን እስከ ከተማ አስተዲዲሩ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ክርክር 

ቀርቦበት ፀንቷሌ፡፡ 

ዋናውን ክርክር በተመሇከተ ሏምላ 01/2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት ክርክር የተነሳበትን ቤት 

አስተዲዯሩ በመመሪያ ቁጥር 4/2004 መሰረት የአሁን ተጠሪን ተጠቃሚ ያዯረገበት ሁኔታ አግባብ 

አሇመሆኑን ማረጋገጡን ጠቅሶ በአሁን አመሌካች ሊይ የተፇጠረው ሁከት ሉወገዴ ይገባሌ ሲሌ 

ወስኗሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ይህንን ውሳኔ በመቃወም ሇአስተዲዯሩ ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ሰሚ 

ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

በመቀጠሌ ተጠሪ የሰበር አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት አቅርበው በሰ/መ/ቁ/140055 ሊይ ሲታይ 

ቆይቶ መጋቢት 24/2010 ዒ.ም በተሰጠ ውሳኔ አስተዲዯሩ በቅሬታ ሰሚ አካሌ ጉዲዩን በማጣራት 

የአሁን ተጠሪ በመመሪያ ቁጥር 4/2004 አንቀፅ 6(1) መሰረት ሌዩ ተከራይነት ሉፇቀዴሊቸው 

እንዯሚገባ ያሳሇፇው ውሳኔ ሇአስተዲዯሩ በህግ ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ የተወሰነ ነው ወይም 
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በህግ የተመሇከቱ ሁኔታዎችን ወይም የተዘረጋውን ስርዒት ባሇመከተሌ የተወሰነ ነው የሚያሰኝ 

ባሇመሆኑ የአስተዲዯሩ ውሳኔ ፇራሽ የሚሆንበት ምክንያት የሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶችን 

ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ 

ይህንን ተከትል የአሁን ተጠሪ የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱን አስመሌክቶ ጥቅምት 08/2006 ዒ.ም 

በተሰጠው ውሳኔ መሰረት እንዱፇፀምሊቸው ሚያዝያ 26/2010 ዒ.ም የተፃፇ የአፇፃፀም አቤቱታ 

ሇፌርዴ ቤቱ አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም በዚሁ ጉዲይ ሊይ የአመሌካችን መሌስ ከሰማ በኋሊ ጥቅምት 

16/2011 ዒ.ም በዋሇው ችልት አፇፃፀም የተጠየቀበት ውሳኔ ቀዯም ሲሌ የአሁን ተጠሪ የአፇፃፀም 

አቤቱታ አቅርበዉበት ሏምላ 17/2006 ዒ.ም በተሰጠ ብይን ሉፇፀም የሚችሌ ውሳኔ የሇም በሚሌ 

ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ እና ይህ ብይን ፀንቶ ባሇበት የአፇፃፀም ጥያቄው በዴጋሚ መቅረቡ 

አግባብ አይዯሇም በማሇት የተጠሪን አቤቱታ በብይን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

በአሁን ተጠሪ ይግባኝ ባይነት በዚሁ ውሳኔ ሊይ ጉዲዩ የቀረበሇት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የተጠሪን ይግባኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 337 መሰረት ዘግቷሌ፡፡ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት 

በበኩለ በመ/ቁ/30140 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሏምላ 18/2011 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ 

የአሁን ተጠሪ ቀዯም ሲሌ አቅርበዉት የነበረው የአፇፃፀም አቤቱታ ሏምላ 17/2006 ዒ.ም በተሰጠ 

ብይን ውዴቅ የተዯረገው ከፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በተሰጠው ውሳኔ 

መሰረት ክርክሩ ሳይቋጭ የቀረበ ጥያቄ ነው በሚሌ መሆኑን፤ የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱን አስመሌክቶ 

በመስተዲዴሩ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ይግባኝ ተጠይቆበት ያሌተሇወጠ 

በመሆኑ ፀንቶ ያሇ ውሳኔ መሆኑን፤ በኋሊም እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በተዯረገ ክርክር የአሁን ተጠሪ ክርክር በቀረበበት ቤት ሊይ በፌርዴ የተረጋገጠ መብት ያገኙ 

በመሆኑ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቱ ቀዯም ሲሌ ፌርደ ሉፇፀም አይችሌም ያሇበት ምክንያት 

ቀሪ መሆኑን ተገንዝቦ አፇፃፀሙን ማስቀጠሌ ሲገባው በዴጋሚ የቀረበ ነው በሚሌ ውዴቅ ማዴረጉ 

በህግ አግባብ የተሰጠ ፌርዴንና በፌርዴ የተረጋገጠውን የተጠሪን መብት ዋጋ የሚያሳጣ መሆኑን 

በመግሇፅ የስር ፌርዴ ቤቶችን ብይን እና ትዕዛዝ ሽሮ በአፇፃፀም አቤቱታው መሰረት ጥያቄውን 

ተቀብል እንዱያስፇፅም ጉዲዩን ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቱ መሌሷሌ፡፡   

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ነሏሴ 9/2011 ዒ.ም 

በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በከተማ አስተዲዯሩ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የቀዴሞ ውሳኔዎች እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት ዯርሰው ሉፇጸም የሚችሌ ነገር የሇም ተብል በተሻረበት ሁኔታ የስር ፌ/ቤት አፇፃፀም 
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ይቀጥሌ በማሇት የወሰነበትን አግባብ ሇዚ ችልት ቀርቦ እንዱጣራ በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ 

ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ይህ 

ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ነጥብ አኳያ ሇሰበር 

አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

እንግዱህ ከሊይ በፌርዴ ሀተታው ሊይ በዝርዝር ከተመሇከተው የክርክሩ አመጣጥ በግሌፅ መረዲት 

እንዯሚቻሇው ግራ ቀኙን ሇዚህ የሰበር ችልት ክርክር ያበቃው የአሁን ተጠሪ ያቀረቡትን የፌርዴ 

አፇፃፀም አቤቱታን አስመሌክቶ በስር ፌርዴ ቤቶች የተወሰዯው አቋም ነው፡፡ የአፇፃፀም 

አቤቱታው የቀረበሇት የከተማ አስተዲዯሩ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጥያቄውን ውዴቅ ያዯረገው 

ቀዯም ሲሌ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦ ሉፇፀም የሚችሌ ውሳኔ የሇም በሚሌ ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ 

በዴጋሚ ሉቀርብ አይገባም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

በመሰረቱ አፇፃፀም የሚቀርበው በፌርዴ በተረጋገጠ መብት ሊይ ነው፡፡ የአፇፃፀም ጥያቄ የቀረበበት 

መብት ፌርዴ ያረፇበት ቢሆንም በተሇያየ ምክንያት ፌርደ በሙለም ሆነ በከፉሌ ሉፇፀም 

የማይችሌ ስሇመሆኑ አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ከተረዲ ስሇፌርደ አፇፃፀም ትዕዛዝ ሉሰጥ 

እንዯማይገባ፤ ይሌቁንም ፌርደ ሉፇፀም በሚችሌበት በማናቸው ጊዜ እንዯፌርደ እንዱፇፀም 

ሉታዘዝ የሚቻሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 392(2) ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት 

መገንዘብ የሚቻሇው መሰረታዊ ቁም ነገር በፌርዴ የተረጋገጠ መብት እንዯማናቸውም ክርክር 

ተቆጥሮ በዴጋሚ የቀረበ ነው በሚሌ ሙግት ሉቀርብበት የሚቻሌ ሳይሆን መብቱ እስከሚፇፀም 

ዴረስ አመቺ በሆነ ጊዜ ሁለ ስሇአፇፃፀሙ ተገቢው ትዕዛዝ ሉሰጥ የሚቻሌ መሆኑን ነው፡፡ እናም 

የአፇፃፀም አቤቱታ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት በዋናነት ማረጋገጥ ያሇበት የአፇፃፀም ጥያቄ የቀረበበት 

ጉዲይ ፌርዴ ያረፇበት እና ጥያቄው በቀረበበት ወቅት ሉፇፀም የሚችሌ መሆኑን እንጂ የአፇፃፀም 

ጥያቄው ስንት ጊዜ ቀረበ የሚሇው አይዯሇም፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች የሁከት ክስ ያቀረቡበትን ቤት አስመሌክቶ የአሁን ተጠሪ 

አቅርበዉት በነበረው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ መነሻነት አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ እንዱሇቁ እና 

ውዝፌ የቤት ኪራይም እንዱከፌለ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ ይህ ውሳኔ ይግባኝ ተጠይቆበት ስሌጣን 

ባሇው ፌርዴ ቤት ስሇመሇወጡም በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ እንዱያውም ውሳኔው 

ይግባኝ ያሌተጠየቀበት ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በእርግጥ ይህንን 

ቤት በተመሇከተ ከግራ ቀኙ መካከሌ ማን ህጋዊ የተከራይነት መብት እንዲሇው አስመሌክቶ 

በተሇያየ ጊዜ እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ክርክር ሲዯረግበት ቆይቷሌ፡፡ የመጀመሪያው 

የአፇፃፀም አቤቱታ የቀረበውም ይኸው የመብት ማረጋገጥ ክርክር መቋጫ ባሊገኘበት ወቅት 
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በመሆኑ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት በዚያ ዯረጃ ውሳኔው የሚፇፀም አሇመሆኑን ጠቅሶ የአፇፃፀም 

አቤቱታውን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

የተከራይነት መብቱን አስመሌክቶ በግራ ቀኙ የቀረበው ክርክር በየዯረጃው ባለት ፌርዴ ቤቶች 

ሲታይ ቆይቶ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ/140055 ሊይ መጋቢት 24/2010 ዒ.ም በተሰጠ 

ፌርዴ መብቱ የአሁን ተጠሪ ስሇመሆኑ በውሳኔ ተረጋግጧሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ዴጋሚ የአፇፃፀም 

አቤቱታ ያቀረቡትም ይህንኑ መነሻ በማዴረግ ነው፡፡ እናም የቤቱ የተከራይነት መብት የአሁን 

ተጠሪ ስሇመሆኑ በፌርዴ በተረጋገጠበት እና ከዚሁ ቤት ጋር በተያያዘ አመሌካች ውዝፌ ኪራይ 

ከፌሇው ቤቱን ሇአሁን ተጠሪ እንዱያስረክቡ የተሰጠ እና የፀና ውሳኔ ባሇበት የአፇፃፀም ጥያቄው 

ዴጋሚ የቀረበ ነው ተብል ውዴቅ መዯረጉ በእርግጥም በፌርዴ የተረጋጠ መብትን ዋጋ ያሳጣ 

መሰረታዊ የህግ አረዲዴ እና አተረጓጎም ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የከተማ አስተዲዯሩ ሰበር ሰሚ 

ችልትም ይህንኑ ተገንዝቦ በየዯረጃው ያለትን ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመሻር አፇፃፀሙ እንዱቀጥሌ 

ማሇቱ የጉዲዩን ባህሪ እና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁር 392 ዴንጋጌን መንፇስ የተከተሇ ነው ከሚባሌ በቀር 

የሚነቀፌበት ነጥብ የሇውም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/30140 ሊይ ሏምላ 18/2011 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

 

ትዕዛዝ 

 

1. የዚህን ሰበር ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/ኃ 
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የሰ.መ.ቁ.181367 

ጥቅምት 25/2013 ዒ.ም 

                                ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡ ወ/ሮ ስንቅነሽ አስፊው- ወኪሌ ጥሩእናት ከሌክላ ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡ 1. ፌቅርተ ይሄይስ       ቀርበዋሌ 

                 2. ምህረት ይሄይስ 

                 3. ትዕግስት ይሄይስ 

                 4. አብስራ ይሄይስ      ሞግዚት መስዋዕት ይሄይስ ቀርበዋሌ 

                 5. ሀብታሙ ይሄይስ 

                 6. በሊይ ይሄይስ 

                 7. የጉሇላ ክ/ከተማ ወረዲ 5 አስተዲዯር ጽ/ቤት 

                 8. የጉሇላ ክ/ከተማ ወረዲ 5 ፌትሕ ጽ/ቤት           የቀረበ የሇም 

                 9. የጉሇላ ክ/ከተማ ወረዲ 5 ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት የቀረበ መቃወሚያን 

የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/235677 ሊይ 

ሏምላ 04/2011 ዓ.ም በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማፅናት የሰጠውን 

የመጨረሻ ትዕዛዝ በመቃወም ነው፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እንዱህ ነው፡፡ የአሁን ከ1ኛ እስከ 6ኛ ያለት ተጠሪዎች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት በአሁን ከ7ኛ እስከ 9ኛ ባለት ተጠሪዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 

ውስጥ የቤት ቁጥር 789/3 የሆነውን የሻይ እና ምግብ መሸጫ ንግዴ ቤት ሇንግደ ሥራ አስፇሊጊ 
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የሆነውን ቅዴም ሁኔታ አሊሟሊችሁም በሚሌ ከጥር 22/2005 ዓ.ም ጀምሮ ቤቱ ውስጥ ካሇው ንብረት 

ጋር ቤቱን ያሸገባቸው መሆኑን፤ የንግዴ ስራው በመቋረጡ ምክንያት እሽጉን እንዱያነሱሊቸው 

በተዯጋጋሚ ቢጠይቁም ምሊሽ ያሌተሰጣቸው መሆኑን በመግሇፅ በፌርዴ ኃይሌ ተገዯው እሽጉን 

አንስተው ቤቱን እንዱያስረክቧቸው እና በቤቱ ውስጥ በነበሩት ንብረቶች ሊይም ሇዯረሰው ጉዲት 

ተገቢውን ካሳ የመጠየቅ መብታቸው እንዱጠበቅሊቸው ዲኝነት ይጠይቃለ፡፡  

በዚሁ ክስ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ የታዘዘ ቢሆንም ከ7ኛ እስከ 9ኛ ያለ ተጠሪዎች የፅሁፌ መሌስ 

ያሌሰጡ እና ክስ በሚሰማበት እሇትም ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ትዕዛዝ ይሰጣሌ፡፡ 

በዚሁ አግባብ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የከሳሽ ወገንን ምስክር ሰምቶ ታሽጓሌ ስሇተባሇው የንግዴ 

ቤትም በአሁን 7ኛ ተጠሪ በኩሌ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኋሊ አስተዲዯር ክፌለ ቤቱ 

ስሇታሸገበት ምክንያት ምንም መረጃ ማግኘት አሇመቻለን እና በቤቱ ሊይም እሽግ አሇመኖሩን የገሇፀ 

ቢሆንም ስሇመታሸጉ በሰው ምስክር ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ተከሳሾቹ እሽጉን በማንሳት ቤቱን 

ሇከሳሾች እንዱያስረክቡ ወስኗሌ፡፡ 

ይህ ከሆነ በኋሊ የአሁን አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት ውሳኔውን በመቃወም 

ይቀርባለ፡፡ የመቃወም አቤቱታቸው መሰረትም ታሸገ ተብል ክስ የቀረበበት ቤት በውርስ የተሊሇፇሊቸው 

እና በእጃቸው የሚገኝ መሆኑን፤ ቤቱም የንግዴ ቤት ሳይሆን መኖሪያ ቤት ሲሆን በማናቸውም አካሌ 

ያሌታሸገ እና በእጃቸው አዴርገው እየኖሩበት ያለ መሆኑን፤ ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ ባሊወቁት መንገዴ 

የአሁን ከ1ኛ እስከ 6ኛ ያለት ተጠሪዎች አስተዲዯር ክፌለ ሊይ ክስ አቅርበው ቤቱ የታሸገበት እሽግ 

ተነስቶ ቤቱን ሇመረከብ ያስወሰኑት ውሳኔ መብታቸውን የሚነካ መሆኑን በመግሇፅ በላለበት የተሰጠው 

ውሳኔ እንዱሰረዝ የሚጠይቅ  ነው፡፡ 

በዚህ መሌኩ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ትዕዛዝ ሰጥቶ ከ9ኛ ተጠሪ 

በስተቀር ላልቹ አሇን ያለትን ክርክር በፅሁፌ ማቅረባቸውን፤ መሌስ ከሰጡት ተጠሪዎች ውስጥም 7ኛ 

እና 8ኛ ተጠሪዎች የፅሁፌ መሌስ ብቻ ሰጥተው ከቀጠሮ በመቅረታቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ 

የተዯረገ መሆኑን፤ በኋሊም ፌርዴ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃን ሰምቶ ቀዴሞ የተሰጠውም 

ውሳኔ የሚያስሇውጥ ምክንያት አሊገኘሁም በሚሌ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚሁ ውሳኔ 

ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በዚህ ፌርዴ መግቢያ ሊይ በተጠቀሰው 

የመዝገብ ቁጥር እና ቀን በዋሇው ችልት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 337 መሰረት ይግባኙን ዘግቷሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሏምላ 17/2011 ዓ.ም በተፃፇ 

የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ ስህተት ጠቅሰው 

በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ያስቀርባሌ በመባለ 

ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ አዴማስ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡ በዚሁ መሰረት አመሌካች ያቀረቡት ጥያቄ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት 

የሚስተናገዴ የመሆኑ ጉዲይ በቅዴሚያ ሉጣራ የሚገባው ነጥብ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ጥር 358 መሰረት የፌርዴ መቃወሚያ ማቅረብ የሚችሇው ቀዴሞ 

በተዯረገው ክርክር የሙግቱ አካሌ ሉሆን ይችሌ የነበረ ሆኖ እርሱ ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር በተሰጠው 

ውሳኔ መብቱ የሚነካ ሶስተኛ ወገን ነው፡፡ አንዴ ሰው ወይም አካሌ በፌርዴ ቤት በተያዘ ክርክር 

የክርክሩ አካሌ ሉሆን የሚችሇው በፌርዴ ቤት በሚሰጥ ትዕዛዝ፣ በራሱ በጣሌቃ ገብ አቤቱታ 

አቅራቢነት አሌያም በተከሳሽ ወገን ጥያቄ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 40፣ 41 እና 43 

ዴንጋጌዎች ይዘት መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከእነዚህ በሂዯት ሊይ ባሇ ሙግት መግቢያ መንገድች ውስጥ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ጥር 358 መሰረት በፌርዴ ተቃዋሚነት ሉቀርብ የሚችሇው በዋናነት ቀዴሞ 

በተዯረገው ክርክር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 41 በተመሇከተው መሰረት በጣሌቃ ገብነት ቀርቦ መብቱን 

እና ጥቅሙን ማስከበር ይችሌ የነበረ ሶስተኛ ወገን ነው፡፡ 

በእርግጥ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 41 በላልች ተከራካሪ ወገኖች መካካሌ በመካሄዴ ሊይ ባሇ በአንዴ ክስ 

ያገባኛሌ የሚሌ ማንኛውም ወገን የመብቱን ሁኔታ በመግሇፅ የክርክሩ አካሌ መሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ 

ከመግሇፁ ውጭ ሇጣሌቃ ገብነት የሚያበቁ ግሌፅ እና ዝርዝር መመዘኛዎች አሊስቀመጠም፡፡ ሆኖም 

የዚህ ዴንጋጌ ይዘት ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 33(2) ዴንጋጌ ጋር ተዲምሮ ሲታይ የክርክሩ ተካፊይ 

ሉሆን የሚችሇው ክርክር ከቀረበበት ጉዲይ ሊይ መብት ወይም ጥቅም ያሇው ወገን እንዯሆነ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡      

እናም ሶስተኛ ወገን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 41 መሰረት ወዯ በሂዯት ሊይ ባሇ ተካፊይ ሇመሆን 

በመሰረታዊ ህግ የተረጋገጠ መብት ወይም ጥቅም ያሇው እና በክርክር ሊይ ያሇው ጉዲይም በህግም ሆነ 

በፌሬ ነገር ረገዴ ከዚሁ መብት እና ጥቅም ጋር የተያያዘ መሆኑን፤ በጣሌቃ ገብነት ቀርቦ ይህንን 

መብቱን ካሊስከበረ በቀር ላሊ መብት እና ጥቅሙን የሚያስጠብቅበት ዘዳ ወይም እዴሌ የላሇ መሆኑን 

እና በክርክሩ ውጤትም በቀጥታ የሚነካ አሌያም የክርክሩ ውጤት በቀጥታ ሉፇፀምበት የሚችሌ አካሌ 

ሉሆን እንዯሚገባ ከዚሁ ዴንጋጌ መንፇስ እና በዚሁ ዙሪያ ከተዯረጉ የምርምር ፅሁፍች መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ 

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች መቃወሚያ ባቀረቡበት ውሳኔ ሊይ የቀረበው ክርክር ያሊግባብ የታሸገው 

ቤት እሽጉ ሉነሳ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ጥያቄ ዯግሞ ታሽጓሌ የተባሇው ቤት ባሇቤት 

እኔ ነኝ የሚሌ ከባሇቤትነት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ የቀዯመውን ክርክር በተመሇከተ በጭብጥነት ተይዞ 

እሌባት ሉሰጥበት የሚችሇው ነጥብ ‛እሽጉ ሉነሳ ይገባሌ? ወይስ አይገባም?“ የሚሌ ሲሆን ከአመሌካች 

ጥያቄ አኳያ ዯግሞ በጭብጥነት ሉያዝ የሚችሇው ከቤቱ ትክክሇኛ ባሇቤትነት ጋር የተያያዘ ይሆናሌ፡፡ 
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እነዚህ ሁሇት ዲኝነቶች ሉነሳ ከሚችሇው የፌሬ ነገር እና የህግ ክርክር አኳያ የተሇያዩ ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም ቀዴሞ ከተዯረገው ክርክር ጋር በተያያዘ የእሽጉ መነሳት ወይም አሇመነሳትን አስመሌክቶ 

የሚሰጠው ውሳኔ የአሁን አመሌካች በንብረቱ ሊይ የይገባኛሌ ጥያቄን ከማቅረብ የሚያግዲቸው 

አይዯሇም፡፡  

ይህ ከሆነ ዯግሞ የአመሌካች ጥያቄ እራሱን ችል ዲኝነት ተጠይቆበት መፌትሄ ማግኘት የሚችሌ 

በመሆኑ በቀዯመው ክርክር በጣሌቃ ገብነት ተካፊይ የሚሆኑበትም ሆነ ከፌርዴ በኋሊ በተቃዋሚነት 

ሉቀርቡ የሚችለበት የህግ አግባብ ባሇመኖሩ የአመሌካች ጥያቄ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 

ሉስተናገዴ የሚገባ አይዯሇም፡፡  

ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን ጥያቄ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 ተቀብሇው 

ማስተናገዲቸው የዴንጋጌውን መንፇስ እና የተፇፃሚነት ወሰን መሰረት ያሊዯረገ መሰረታዊ የህግ አረዲዴ 

እና አተረጓጎም ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/235677 ሊይ ሏምላ 04/2011 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 

እና የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ/ 56417 ሊይ ሚያዝያ 08/2011 ዓ.ም 

የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

 

2. የአመሌካች ጥያቄ እራሱን ችል በተገቢ ሥነ ሥርዓት ዲኝነት ተጠይቆበት የሚስተናገዴ 

እንጂ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት የሚስተናገዴ አይዯሇም፡፡ 

 

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ 
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የሰ.መ.ቁ.172008 

ጥቅምት 30/2013 ዒ.ም 

                                 ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዓሇም 

አመሌካቾች፡-1. ወ/ሮ ፀሏይ ሏይለ 

           2. ህፃን ስመኝ መምሬ ፇይሳ /አሳዲጊ ወ/ሮ ፀሏይ ሏይለ/    

ተጠሪ፡ -ወ/ሮ ሰማ ሰይዴ    

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ የንብረት ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው 

የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/299397 ሊይ 

በ03/04/2011 ዓ.ም በዋሇው ችልት በአሁን አመሌካቾች የቀረበሇትን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ 

የሰጠውን የመጨረሻ ትዕዛዝ በመቃወም ነው፡፡  

የጉዲዩ ሥረ ነገር አመጣጥ እንዱህ ነው፡፡ የአሁን አመሌካቾች የእናታቸው የውርስ ሃብት ተጣርቶ 

ወራሽነታቸው እንዱረጋገጥሊቸው ሇበላ ወረዲ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ያቀርባለ፡፡ ፌርዴ ቤቱም 

በመ/ቁ/13772 ሊይ ጉዲዩን በማየት ሊይ እያሇ የአሁን ተጠሪ በጣሌቃ ገብነት ቀርበው በውርስ ሀብትነት 

እንዱጣራ የተባሇውን ቤት በ233 ካሬ ሜትር ይዞታ ሊይ እንዲረፇ ከአመሌካቾች ወሊጅ እናት ሊይ 

ግንቦት 19/2000 ዓ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ የገዙ መሆኑን ገሌፀው ‛ንብረቱ የውርስ ሃብት ሳይሆን 

የግሌ ንብረቴ በመሆኑ ሉጣራ አይገባም“ በማሇት ይቃወማለ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ከሰማ በኋሊ በውርስ ሀብትነት እንዱጣራ ተብል በአመሌካቾች የተጠየቀው ቤት የአሁን ተጠሪ 

የገዙት መሆኑን አረጋግጫሇሁ በማሇት ሰኔ 23/2006 ዓ.ም በዋሇው ችልት የአመሌካቾችን አቤቱታ 

ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡  
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ይህ ከሆነ በኋሊ የአሁን አመሌካቾች ተጠሪ የገዙት 122 ካሬ ሜትር ብቻ ሆኖ እያሇ 233 ካሬ ሜትር 

እንዯሆነ ተዯርጎ የቀረበው ውሌ የሀሰት መሆኑን ገሌፀው የቀዯመው ውሳኔ በዲግም ዲኝነት 

እንዱታረምሊቸው ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ጥያቄ ያቀርባለ፡፡  

በዚህ መሌኩ ጥያቄው የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የካቲት 17/2007 ዓ.ም 

በዋሇው ችልት የአመሌካቾች አውራሽ በሽያጭ ያስተሊሇፈት 122 ካሬ ሜትር ብቻ ስሇመሆኑ 

ማረጋገጡን ጠቅሶ በተቀረው የውርስ ሀብት ሊይ ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት በማዴረግ ሚያዚያ 

30/2007 ዓ.ም በዋሇው ችልት ዯግሞ በሽያጭ ሇአሁን ተጠሪ ከተሊሇፇው ውጪ ባሇው ንብረት ሊይ 

የአመሌካቾችን ወራሽነት በማረጋገጥ ወስኗሌ፡፡  

አመሌካቾች ይህንኑ መነሻ በማዴረግ የአሁን ተጠሪ በ186 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ ያረፇ ግምቱ 

450,000(አራት መቶ ሃምሳ ሺህ) የሆነ የውርስ ሀብት ያሇአግባብ ይዘው በወር በብር 600(ስዴስት 

መቶ) በማከራየት እየተገሇገለበት የሚገኙ መሆኑን ገሌፀው ተጠሪ ንብረቱን ሇቀው እንዱያስረክባቸው፤ 

ክስ እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ ያሇውን የኪራይ ዋጋ ብር 7,200(ሰባት ሺህ ሁሇት መቶ) እንዱከፇሎቸው 

እና ቀሪውን የኪራይ ዋጋ የመጠየቅ መብት እንዱጠበቅሊቸው ሇአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አዱስ ክስ 

አቅርበዋሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ ሇዚሁ ክስ በሰጡት መሌስ ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነው፤ ጉዲዩም የውርስ ክርክር በመሆኑ 

ፌርዴ ቤት ክርክሩን የማየት የሥረ ነገር ስሌጣን የሇውም የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና 

ቤቱን በግዥ ያገኘሁት በመሆኑ ሌሇቅ አይገባም የሚሌ የሥረ ነገር ክርክር በማቅረብ ሞግተዋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የመ/ቁ/70460 በሆነ ሊይ የግራ ቀኘን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሚያዝያ 26/2008 ዓ.ም 

በሰጠው ውሳኔ ‛የአመሌካቾች ጥያቄ የዲግም ዲኝነት ይታይሌኝ በመሆኑ ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነው 

ሉባሌ አይችሌም፤ የአመሌካቾች ክስ የውርስ ጥያቄ በመሆኑ ጉዲዩን የማየት የሥረ ነገር ሥሌጣን 

የሇኝም፤ የዲግም ዲኝነት ይታይሌኝ ጥያቄውም በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ በይርጋ 

ይታገዲሌ“ በማሇት የአመሌካቾችን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

በዚሁ ጉዲይ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/244480 ሊይ የግራ ቀኙን 

ክርክር ሰምቶ ህዲር 15/2009 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ‛አመሌካቾች ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት 

ክስ በውርስ የተሊሇፇሌን እና በፌርዴ የተረጋገጠሌን ንብረት ከህግ አግባብ ውጭ በተጠሪ ስሇተያዘብን 

ይሇቀቅሌን የሚሌ በመሆኑ የውርስ ክርክር ሉባሌ አይገባም፤ የውርስ ክርክር ነው ቢባሌ እንኳን 

የንብረቱ ግምት በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዲኝነት ሥሌጣን ውስጥ የሚወዴቅ በመሆኑ የሥረ ነገር 

ስሌጣን የሇኝም መባለ ተገቢ አይዯሇም፤ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የማየት የሥረ ነገር ሥሌጣን 

የሇኝም ካሇ ላሊውን ጉዲይ መመሌከቱ ተገቢ አይዯሇም“ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመሻር የዞኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሥረ ነገር ክርክሩ ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ እንዱወስን በነጥብ መሌሶሇታሌ፡፡  



 

28 
 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን የሥረ ነገር ክርክር ሰምቶ፤ ስሇጉዲዩም ተገቢ ነው ካሇው አካሌ 

ካጣራ በኋሊ የካቲት 17/2009 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ክስ የቀረበበት ቤት በሽያጭ ሇአሁን ተጠሪ 

የተሊሇፇ መሆኑን አረጋግጫሇሁ በሚሌ ምክንያት አመሌካቾች በቤቱ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው 

መብት እና ጥቅም የሊቸውም ሲሌ ክሱን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 33(2) መሰረት ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

ይህንኑ ውሳኔ በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/258621 ሊይ ግራ ቀኙን 

አከራክሮ ጥቅምት 08/2011 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ አመሌካቾች ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ 

በዴጋሚ የቀረበ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5 መሰረት ክሱን ውዴቅ ማዴረግ ሲገባው አከራክሮ 

መወሰኑ አግባብ አሇመሆኑን በመተቸት በውጤት ዯረጃ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማፅናት 

የአመሌካቾችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚሁ ውሳኔ ሊይ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የክሌለ ሰበር 

ችልት በበኩለ በመግቢያው ሊይ በተጠቀሰው የመዝገብ ቁጥር ሊይ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር አያበቃም ሲሌ 

ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካቾች የካቲት 08/2011 ዓ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡  

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ቀዯም ሲሌ በክሌለ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/13772 ሊይ 

የአሁን አመሌካቾች በ2000 ዓ.ም ከገዛችው ውጭ ያሇውን ንብረት እንዱወርሱ በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ 

እያሇ የስር ፌርዴ ቤቶች ይህንን ሳያገናዝቡ የወሰኑበት አግባብ ሇዚህ ሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ 

በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የቀረበውን ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ፤ በስር ፌርዴ ቤቶች ከተከናወነው 

ክርክር ይዘት እና አዴማስ አንፃር ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡  

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነው በሚሌ 

ምክንያት ነው፡፡ በእርግጥ ቀዴሞ በፌርዴ/ውሳኔ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ ዴጋሚ ክስ ማቅረብ የማይቻሌ 

ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5 ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ስር የተቀመጡት ዋና ዋና የዴንጋጌው 

ማቋቋሚያ ፌሬ ነገሮች ቀዴሞ የተሰጠ ፌርዴ/ውሳኔ መኖር፣ ይኸው ውሳኔ በክርክሩ ዋናው ጭብጥ(On 

the merit of the case/ ሊይ የተሰጠ መሆኑ፣ ውሳኔውን የሰጠው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት 

የዲኝነት የስረ ነገር ስሌጣን ያሇው መሆን፣ ቀዴሞ በፌርዴ በተወሰነው ክርክር ስረ ነገር እና የተያዘው 

ጭብጥ አንዴ ዓይነት መሆን፣ እንዱሁም በቀዯመው ፌርዴ/ውሳኔ ሊይ የነበሩት እና አሁን በክርክር ሊይ 

ያለት የክርክር አካሊት ተመሳሳይ ወይም ከእነርሱ መብት ያገኙ መሆን የሚለት ናቸው፡፡ እናም አንዴ 
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ጉዲይ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በዴጋሚ የቀረበ ነው ሇማሇት እነዚህን መመዘኛዎች በአግባቡ የሚያሟሊ 

መሆን ይጠበቅበታሌ፡፡  

 

አሁን በቀረበው ጉዲይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ ቀዯም ሲሌ በወረዲ ፌርዴ 

ቤት በመዝገብ ቁጥር 13772 ሊይ ቀርቦ የካቲት 17/2007 እና ሚያዝያ 30/2007 ዓ.ም ውሳኔ ያገኘ 

መሆኑን ጠቅሷሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተው በተጠቀሰው መዝገብ ሊይ ቀርቦ በሁሇቱ ቀናት ውሳኔ 

የተሰጠው አመሌካቾች ባቀረቡት የዲግም ዲኝነት ጥያቄን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ በዚሁ አግባብ የካቲት 

17/2007 ዓ.ም በዋሇው ችልት የአሁን ተጠሪ ከአመሌካቾች አውራሽ ሊይ የገዙት 122 ካሬ ሜትር ቦታ 

ሊይ ያረፇን ቤት ብቻ ነው በሚሌ ቀዯሞ የተሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ በተቀረው ይዞታ ሊይ ውርሱ 

ተጣርቶ እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ተጣርቶ የቀረበሇትን ሪፖርት መነሻ በማዴረግ ዯግሞ 

የአሁን አመሌካቾች ከ122 ካሬ ሜትር ውጭ ባሇው ይዞታ እና ንብረት ሊይ ወራሾች ናቸው በሚሌ 

ሚያዝያ 30/2007 ዓ.ም ውሳኔ መስጠቱን የቀረበው የውሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ 

 

በላሊ በኩሌ አመሌካቾች ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ይዘት ዯግሞ የዲግም ዲኝነት ውሳኔውን 

መሰረት በማዴረግ ተጠሪ 186 ካሬ ሜትር ይዞታ ሊይ ያረፇ የውርስ ሃብት ያሇአግባብ ይዘው የሚገኙ 

መሆኑን በመግሇፅ በፌርዴ ኃይሌ ተገዯው እንዱሇቁሊቸው ዲኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡ እነዚህ ሁሇቱ ክሶች 

በይዘት ዯረጃ ሲታዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሊይ የነበረው ክርክር ወራሽነትን ከማረጋገጥ ጋር የተያያዘ ሲሆን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሊይ የቀረበው ክስ ዯግሞ በፌርዴ ቤት የተረጋገጠ የወራሽነት ማስረጃ መሰረት 

ተዯርጎ ያሇአግባብ የተያዘ የውርስ ሃብት ሇማስሇቀቅ የቀረበ ክስ ነው፡፡ እናም ቀዴሞ ውሳኔ አግኝቷሌ 

በተባሇው ጉዲይ እና አመሌካቾች ኋሊ ሊይ ባቀረቡት ክስ መካከሌ ፌፁም የሆነ የስረ ነገር እና የክርክር 

ጭብጥ ሌዩነት ያሇ በመሆኑ ክሱ በዴጋሚ ቀርቧሌ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ 

 

ያም ሆኖ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቀዯም ሲሌ በመ/ቁ/244480 ሊይ ጉዲዩን 

በይግባኝ ተመሌክቶ በነጥብ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሲመሌስ ቀዴሞ ውሳኔ አግኝቷሌ የተባሇው ጉዲይ 

እና አመሌካቾች ኋሊ ሊይ ያቀረቡት ክስ የተሇያየ ስሇመሆኑ አቋም ይዞ በሥረ ነገር ጉዲይ ሊይ ውሳኔ 

እንዱሰጥ ወስኗሌ፡፡ ይህ ውሳኔ እያሇ ፌርዴ ቤቱ መሌሶ እራሱ ቀዴሞ የሰጠውን ውሳኔ በሚሽር 

አኳኋን የተሇየ አቋም መያዙ እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ይህንን ማረም ሲገባው ማሇፈ 

በእርግጥም ሉነቀፌ የሚገባው መሰረታዊ የህግ ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ 

ተሰጥቷሌ፡፡      
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ውሳኔ 

 

1. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/299397 ሊይ 

ታህሳስ 03/2011 የሰጠው ትዕዛዝ እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/256821 ሊይ ጥቅምት 08/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) 

መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

 

2. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በውሳኔ 

የዘጋውን የመ/ቁ/256821 በማንቀሳቀስ በቀረበሇት ይግባኝ የሥረ ነገር ክርክር ሊይ 

የመሰሇውን እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 343(1) መሰረት መዝገቡ ይመሇስሇት፡፡   

 

ትዕዛዝ 

             1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጨ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

          2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/ኃ 
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የሰ.መ.ቁ.183339 

                                                          የካቲት 26/2012 ዒ.ም 

 ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

  አመሌካቾች፡ 1. አቶ ሀጎስ ገ/ሂይወት 

       2. አቶ ገ/ሄር ወሌዯጊወርጊስ 

       3. አቶ ኃይለ በሊይ  

  ተጠሪዎች፡- 1. መ/ር ሀጎስ በርሀ 

2. ወ/ሮ አብርሃት ወሉሄት   

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5 ጋር የተያያዘ ክርክርን የሚመሇከት 

ሲሆን የተጀመረውም በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በአዴዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን 

አመሌካቾች በተጠሪዎች እና በላልች ሶስት ሰዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት 

አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ ጭብጥም ፣ አዋሳኙ እና መጠኑ በክሱ ዝርዝር ውስጥ የተጠቀሰውን 

ቤት እና ይዞታ የአውራሻቸው ሟች ወ/ሮ ብዙ ገብረሂዎት መሆኑን፤ ሟች ወዯታች የሚቆጠር 

ተወሊጅ የላሊቸው በመሆኑ የምትክ ወራሽነታቸውን በፌርዴ ቤት አረጋግጠው የሟች የውርስ ሃብት 

መጣራት ሲጀመር ተጠሪዎች ንብረቱ የእኛ ነው በማሇት የተቃወሙ መሆኑን በመግሇፅ ንብረቱ 

የውርስ ሀብት መሆኑ ተረጋግጦ በፌርዴ ኃይሌ እንዱያስረክቧቸው ዲኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡  

በዚሁ ክስ ሊይ ተከሳሾች መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘው መሰረት ተጠሪዎች የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያ እና አማራጭ የስረ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ የመቃወሚያው ይዘትም ክስ የቀረበበት 

ጉዲይ ቀዯም ሲሌ የአሁን አመሌካቾች አውራሽ ተጠሪዎች በቤቱ የኖሩበትን ኪራይ ከፌሇው 

እንዱሇቁ በሚሌ በአዴዋ ወረዲ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዉባቸው አቤቱታቸው በመ/ቁ/83/95 ሊይ 

ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ ዴጋሚ ክስ ሉቀርብ አይገባም፤ ቦታ እና 

ቤቱንም ከ25 ዒመት በሊይ ይዘን ስንጠቀምበት የቆየን በመሆኑ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ 
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ነው፡፡ አማራጭ የስረ ነገር ክርክሩ ይዘት ዯግሞ ክርክር የተነሳበትን ቤት እና ይዞታ ከሟች 

በስጦታ የተሊሇፇሌን በመሆኑ ሌንሇቅ አይገባም የሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነው የተባሇውን ክርክር አስመሌክቶ ቀዴሞ 

ውሳኔ አግኝቷሌ በተባሇበት መዝገብ ሊይ የቀረበው ክርክር የቤት ኪራይ ክርክር ስሇመሆኑ 

መዝገቡን አስቀርቦ በመመርመር ማረጋገጡን ጠቅሶ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያውን ውዴቅ 

አዴርጓሌ፡፡ በፌሬ ጉዲይ ሊይም ተጠሪዎች ክስ የቀረበበት ቤት እና ይዞታ በስጦታ የተሊሇፇሊቸው 

ሇመሆኑ አግባብነት ያሇው አስረጂ አሌቀረበም በማሇት ሇቀው ሇአመሌካቾች እንዱያስረክቡ 

ወስኗሌ፡፡  

በዚሁ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን የይግባኝ ክርክር 

ከሰማ በኋሊ በአሁን አመሌካቾች አውራሽ እና በተጠሪዎች መካከሌ በመ/ቁ/83/95 ሊይ በተዯረገው 

ክርክር በአመሌካቾች አውራሽ የተጠየቀው ዲኝነት የአሁን ተጠሪዎች በቤቱ የኖሩበትን ኪራይ 

ከፌሇው ቤቱን ሉሇቁሌኝ ይገባሌ የሚሌ መሆኑን፤ ፌርዴ ቤቱም በግራ ቀኙ መካከሌ የኪራይ ውሌ 

ግንኙነት ስሇመኖሩ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ተጠሪዎች የተጠየቀውን የኪራይ ዋጋ ሉከፌለ አይገባም 

በሚሌ ወስኖ የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን በዝምታ ያሇፇ መሆኑን፤ በግሌፅ ዲኝነት ተጠይቆበት 

ውሳኔ ያሊረፇበት ጉዲይ እንዯተነፇገ የሚቆጠር ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 5(3)የሚዯነግግ 

መሆኑን፤ አመሌካቾች ክስ ያቀረቡበት ጉዲይ ቀዯም ሲሌ በተዯረገው ክርክር ሊይ በአመሌካቾች 

አውራሽ ዲኝነት ተጠይቆበት ውሳኔ ሳይሰጥበት የታሇፇ በመሆኑ ዴጋሚ ክስ ሉቀርብበት አይችሌም 

በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመሇወጥ የአመሌካቾችን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ አመሌካቾች 

በዚሁ ውሳኔ ሊይ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካቾች ጳጉሜ 04/2011 ዒ.ም 

በተፃፇ አቤቱታ በክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የአቤቱታው ፌሬ ቃሌም ቀዯም ሲሌ 

በመ/ቁ/83/95 ሊይ የነበረው ክርክር የቤት ኪራይ ጉዲይን የሚመሇከት ሲሆን አሁን ክስ የቀረበው 

ዯግሞ በውርስ ሉተሊሇፌሌን የሚገባ የሟች ንብረት ይሇቀቅሌን የሚሌ በመሆኑ ሁሇቱ ጉዲዩች 

የተሇያዩ ሆነው እያሇ ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነው በሚሌ አቤቱታችን ውዴቅ መዯረጉ ከህግ አግባብ 

ውጭ በመሆኑ የክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ውዴቅ ተዯርጎ የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ 

ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ በዴጋሚ የቀረበ ነው ተብል 

ውዴቅ የተዯረገበት የህግ አግባብ ቀዯም ሲሌ በአዴዋ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/83/95 ሊይ ቀርቦ 



 

33 
 

ከነበረው እና ውሳኔ ከተሰጠበት ክርክር ይዘት አኳያ በዚህ ሰበር ችልት ቀርቦ እንዱመረመር 

በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካሇው ህግ 

ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

እንግዱህ ከክርክሩ አመጣጥ በግሌፅ መረዲት እንዯሚቻሇው የአመሌካቾች የክስ አቤቱታ ውዴቅ 

የተዯረገው ክስ የቀረበበት ንብረት በተመሇከተ በመ/ቁ/83/95 ሊይ ክርክር ሲዯረግ አሁን ዲኝነት 

የተጠየቀበት ጉዲይ በአመሌካቾች አውራሽ በግሌፅ ዲኝነት ተጠይቆበት ውሳኔ ሳይሰጥበት በዝምታ 

የታሇፇ በመሆኑ ክሱ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ በዴጋሚ የቀረበ ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

በእርግጥ ቀዴሞ በፌርዴ/ውሳኔ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ ዴጋሚ ክስ እንዲይቀርብ የሥነ ሥርዒት ህግ 

ቁጥር 5 ይከሇክሊሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ስር የተቀመጡት ዋና ዋና የዴንጋጌው ማቋቋሚያ ፌሬ ነገሮች 

ቀዴሞ የተሰጠ ፌርዴ/ውሳኔ መኖር፣ ይኸው ውሳኔ በክርክሩ ዋናው ጭብጥ(On the merit of the 

case/ ሊይ የተሰጠ መሆኑ፣ ውሳኔውን የሰጠው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት የዲኝነት የስረ ነገር 

ስሌጣን ያሇው መሆን፣ ቀዴሞ በፌርዴ በተወሰነው ክርክር ሊይ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ የነበሩት 

ጉዲዮች በዴጋሚ በቀረበው ክስ ሊይም ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ ሆነው የቀረቡ መሆን፣ 

እንዱሁም በቀዯመው ፌርዴ/ውሳኔ ሊይ የነበሩት እና አሁን በክርክር ሊይ ያለት የክርክር አካሊት 

ተመሳሳይ ወይም ከእነርሱ መብት ያገኙ መሆን የሚለት ናቸው፡፡ 

በዚህ ዴንጋጌ ማቋቋሚያ ፌሬ ነገር ውስጥ “ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ” የሚሇው ሀረግ 

የሚያመሇክተው በቀዯመው ክርክር ሊይ ከአንዯኛው ተከራካሪ ወገን ተጠይቆ በላሊኛው ወገን 

የተካዯ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የታመነና በዚሁ ሊይ የፌርዴ ውሳኔ ያረፇበትን የክርክር 

ነጥብ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ በቀዯመው ክርክርና ሙግት ሊይ በግሌፅ ዲኝነት ተጠይቆበት ጥያቄው 

ተቀባይነትን ሳያገኝ ከታሇፇ የተጠየቀው ዲኝነት እንዯተከሇከሇ የሚቆጠር በመሆኑ በዚያው ጉዲይ 

ሊይ ዴጋሚ ክስ ማቅርብ እንዯማይቻሌ የዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር 3 ዴንጋጌ ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ 

በእርግጥ በዚህ ንዐስ ዴንጋጌ ውስጥ “በግሌፅ ዲኝነት ተጠይቆበት ጥያቄው ተቀባይነት ሳያገኝ 

ከታሇፇ” የሚሇው አገሊሇፅ በተጠየቀው ዲኝነት ሊይ ግሌፅ ክሌከሊ መኖሩን የሚያሳይ ነው፡፡ ሆኖም 

የዴንጋጌው ይዘት ከስነ ስርዒት ህጉ የእንግሉዘኛ ትርጎም ጋር ተዲምሮ ሲታይ የንዐስ ዴንጋጌው 

አንኳር መሌዕክት በግሌፅ የተጠየቀውን ዲኝነት በዝምታ ማሇፌን የሚመሇከት ሇመሆኑ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አኳያ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5 ስር የተመሇከተው በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ 

ዲግም ክስ ክሌከሊ ተፇፃሚነት በተከራካሪ ወገኖች በግሌፅ ዲኝነት ተጠይቆበት ፌርዴ ቤት በዝምታ 

ባሇፇው ጉዲይ ሊይ ጭምር እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም በግሌፅ ዲኝነት በተጠየቀበት 
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ጉዲይ ሊይ ፌርዴ ቤቱ በዝምታ የከሇከሇው መሆኑን ያሇመሆኑ ጉዲይ ዲኝነት የተጠየቀበትን ጉዲይ 

አስመሌክቶ ከላሊኛው ተከራካሪ ወገን ከቀረበው ክርክር እና ጥያቄ ጋር ተገናዝቦ መታየት ያሇበት 

ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ፌርዴ ቤት በዝምታ ያሇፇውን የዲኝነት ጥያቄ ተከሳሹ ወገን በግሌፅ 

ክድ የተከራከረበት ሉሆን ይገባሌ ማሇት ነው፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካቾች አሁን ክስ ያቀረቡበትን ንብረት አስመሌክቶ አውራሻቸው 

ቀዯም ሲሌ ተጠሪዎች በቤቱ ውስጥ የኖሩበትን የ18 ወራት ውዝፌ የቤት ኪራይ ከፌሇው ቤቱን 

ያስረክቡኝ በሚሌ ክስ አቅርበው የነበረ መሆኑን፤ ተጠሪዎች ሇዚሁ ክስ በሰጡት መሌስ ክስ 

የቀረበበትን ቤት ተከራይተው ሳይሆን ያሇኪራይ እንዱኖሩበት የተሰጣቸው መሆኑን ገሌፀው ኪራይ 

ሌንጠየቅ አይገባም በማሇት የተከራከሩ መሆኑን፤ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም “በግራ ቀኙ 

መካከሌ የኪራይ ውሌ ግንኙነት አሇ? ወይስ የሇም?” የሚሌ ጭብጥ ይዞ የግራ ቀኙን ክርክር እና 

ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ተጠሪዎች ያሇኪራይ በቤቱ ውስጥ እንዱኖሩ በአመሌካቾች አውራሽ 

ተፇቅድሊቸው ሲኖሩ የነበረ ስሇመሆኑ አረጋግጫሇሁ በሚሌ መነሻነት ተጠሪዎች የተጠየቀውን 

ኪራይ ሉከፌለ አይገባም የሚሌ ውሳኔ ሰጥቶ ቤቱን ሇመረከብ የቀረበው ጥያቄ በዝምታ ያሇፇ 

መሆኑን አጣሪው ችልት አስቀርቦ ከመዝገብ ካያያዘው ሰነዴ እና የስር ፌርዴ ቤቶች የመዝገብ 

ግሌባጭ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡  

በመ/ቁ/83/95 ሊይ በቀረበው ክርክር የአሁን ተጠሪዎች የቤት ኪራይ ሌንጠየቅ አይገባም በሚሌ 

ከመከራከራቸው በስተቀር ቤቱን በተመሇከተ ያቀረቡት የይገባኛሌ ክርክር የሇም፡፡ ይህም ማሇት 

የአመሌካቾች አውራሽ ቤቱን ሇመረከብ ያቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄ ተጠሪዎች በግሌፅ ክዯው 

ያቀረቡት ክርክር አሇመኖሩን ያሳያሌ፡፡ የተጠየቀው ዲኝነት በላሊኛው ወገን በግሌፅ ባሌተካዯበት 

ሁኔታ ጉዲዩን የያዘው ፌርዴ ቤት የዲኝነት ጥያቄን በዝምታ ማሇፈ ዲኝነቱ እንዯተከሇከሇ 

የሚያስቆጥር አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ በጉዲዩ ሊይ አዱስ ክስ እንዲይቀርብ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ 

ቁጥር 5 የሚከሇክሌ ባሇመሆኑ አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ በዴጋሚ 

የቀረበ ነው የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡  

ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች ጥያቄ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ 

ዴጋሚ የቀረበ ነው በሚሌ ውዴቅ ማዴረጉ እና ሰበር ችልቱም ይህንኑ ሳያርም ማሇፈ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ህግ ቁጥር 5 ዴንጋጌን መሰረታዊ አሊማ እና የተፇፃሚነት ወሰን ያሊገናዘበ 

መሰረታዊ የህግ አተረጓጎም ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በ/መ/ቁ/116353 ሊይ ሰኔ 11/2011 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፤ እንዱሁም የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/112927 ሊይ መጋቢት 

27/2011 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት 

ተሽረዋሌ፡፡  

2. አመሌካችች ክስ ያቀረቡበት ጉዲይ ቀዯም ብል በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ 

የቀረበ አይዯሇም ተብል ተወስኗሌ፡፡ 

3. የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በውሳኔ የዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ በክሱ ሥረ ነገር ሊይ የቀረበሇትን 

የይግባኝ ቅሬታ መርምሮ የመሰሇውን እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 341(1) 

መሰረት ጉዲዩ ይመሇስሇት፡፡         

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ/መ/ቁ.184388 

መጋቢት 29/2013 ዒ.ም 

                                    ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡ አቶ በዲዲ ኤጄርሳ      

ተጠሪ፡ አቶ ቦከና ጉርሙ   

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ ጊዜ ያሇፇበት የሰበር አቤቱታ ይቅረብሌኝ አቤቱታን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው 

የቀረበው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቀ/318798 ሊይ መስከረም 27/2012 ዒ.ም በዋሇው ችልት በአሁን አመሌካች የቀረበሇትን 

“ጊዜው ያሇፇበት የሰበር አቤቱታ ሊቅርብ” የማስፇቀጃ ጥያቄን አስመሌክቶ በቂ ምክንያት 

አሌቀረበበትም በማሇት ውዴቅ ያዯረገበት ትዕዛዝ “መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው” 

በማሇት ሇማስሇወጥ ነው፡፡   

አመሌካች በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የማስፇቀጃ ጥያቄውን ያቀረቡት ቀዯም 

ሲሌ ስራ ሊይ በነበረው ህግ መሰረት የሰበር አቤቱታ ማቅረቢያ ጊዜ ሶስት ወር ሲሆን ተሻሽል 

በወጣው የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 216/2011 መሰረት ጊዜው ወዯ ሁሇት ወር 

ዝቅ ስሇመዯረጉ አሊውቅም ነበር የሚሌ ነው፡፡ ችልቱም ምክንያቱ በቂ አይዯሇም ሲሌ ውዴቅ 

አዴርጓሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች ጥቅምት 05/2012 ዒ.ም በተፃፇ 

የሰበር አቤቱታ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችል ተፇፅሟሌ ያለትም መሰረታዊ የህግ ስህተተ ጠቅሰው 

በዚሁ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም በገጠር የምኖር አርሶ አዯር በመሆኔ እና 

የክሌሌ ህግጋት እንኳንስ በገጠር በከተማም ተዯራሽ ባሇመሆናቸው አዱሱ ህግ ስሇመውጣቱ 
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አሊውቅም፤ የሰበር አቤቱታ ማቅረቢያ ጊዜም ያሇፇው በዚሁ ምክንያት ስሇመሆኑ ገሌጬ እያሇ 

በቂ ምክንያት አሌቀረበም በሚሌ ምክንያት የማስፇቀጃ አቤቱታዬ ውዴቅ መዯረጉ አግባብ 

ባሇመሆኑ ትዕዛዙ ተሽሮ የሰበር አቤቱታዬ ቀርቦ እንዱታይ ሉወሰን ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተምርምሮ ያስቀርባሌ በመባለ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ 

ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ይህ ችልትም ጉዲዩን 

መርምሯሌ፡፡ በዚሁ መሰረት በተሻሻሇው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ፌርዴ ቤቶች 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 216/2011 አንቀፅ 27(2) መሰረት የሰበር አቤቱታ ማቅረቢያ ጊዜ ሇሰበር 

አቤቱታው መነሻ የሆነው የመጨረሻ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት ተከታታይ 60(ስዴሳ) 

ቀናት ውስጥ እንዯሆነ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ የሚቀርቡ አቤቱታዎች ተቀባይነት 

የላሊቸው ስሇመሆኑ ከመዯንገጉ ውጭ ጊዜ ያሇፇበት የሰበር አቤቱታ ቀርቦ ሉታይ ስሇሚቻሌበት 

ሁኔታ አዋጁ የዯነገገው ነገር የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ እስከ አሁን ዴርስ በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ 

ዯረጃ ወጥቶ ተግባራዊ የተዯረገ ሌዩ የሰበር ሰሚ ችልት የሥነ ሥርዒት ህግ ባሇመኖሩ 

እየተሰራበት ያሇው በመዯበኛው የፌትሏ ብሔር ሥነ ሥርዒት ህግ ነው፡፡  

እስከ አሁን ስራ ሊይ ባሇው የ1958ቱ የፌትሏ ብሔር ሥነ ሥርዒት ህግ መሰረት ጊዜ ያሇፇበት 

ይግባኝ/የሰበር አቤቱታ/ ቀርቦ እንዱታይሇት አቤቱታ የሚያቀርብ ሰው ከአቤቱታው ጋር ጊዜው 

ሉያሌፇ የቻሇበትን ምክንያት የሚገሌፁ ማስረጃዎችን ማቅረብ ያሇበት መሆኑን እና ማስረጃዎቹም 

ይግባኙ/የሰበር አቤቱታው/ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ያሌቀረበበትን ምክንያት የሚገሌፁ እና ውሳኔም 

እንዱሰጥበት በቂ ሆነው መገኘት ያሇባቸው ሇመሆኑ በቁጥር 325(2) ዯንግጓሌ፡፡ 

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ማቅረቢያ ጊዜው ያሇፇባቸው አቤቱታ ማቅረቢያ 

ጊዜውን ያሻሻሇው ህግ መውጣቱን ባሇማወቃቸው እንዯሆነ ገሌፀዋሌ፡፡ እንግዱህ አንዴ ህግ 

ተፇፃሚ የሚሆነው በሀገሪቱ ባሇው የህግ ማውጫ/ማሳወቂያ ስርዒት መሰረት ከወጣበት ወይም በሌዩ 

ሁኔታ ተፇፃሚ እንዱሆን ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ እንጂ እያንዲንደ ዜጋ ህጉ ስሇመውጣቱ 

ካወቀበት ጊዜ አይዯሇም፡፡ በመሰረቱ ማንኛውም ምክንያታዊ ዜጋ በሀገሩ ውስጥ የሚወጡ ህጎችን 

ያውቃሌ ተብል ግምት የሚወሰዴ በመሆኑ ህግን ያሇማወቅ ይቅርታ የሚያሰጥ አይዯሇም፡፡ እናም 

ህግ መውጣቱን አሊውቅም ነበር የሚሇው ጉዲይ መከራከሪያ ሉሆን አይችሌም፡፡ ከዚህ አንፃር 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች ያቀረቡት ምክንያት በቂ አይዯሇም ብል ውዴቅ በማዴረጉ 

የፇፀመው መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡      
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ውሳኔ 

የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቀ/318798 ሊይ መስከረም 27/2012 ዒ.ም በዋሇው ችልት የአሁን አመሌካችን “ጊዜ 

ያሇፇበት የሰበር አቤቱታ ሊቅርብ” ጥያቄን ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ትዕዛዝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

 

1. የዚህን ሰበር ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/መ                  
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የሰ/መ/ቁ.184509 

መጋቢት 28 ቀን 2013 ዒ.ም 

                              ዲኞች፡- እትመት አሰፊ 

    ፀሏይ መንክር 

   ኑረዱን ከዴር 

  መሊኩ ካሣዬ 

         እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- አቶ ዘውዴነህ አባተ መኮንን   

 ተጠሪ፡- ወ/ሮ ከበቡሽ ጋሻው ተገኝ   

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን በዚሁ አግባብ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡    

ፌርዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የሁከት ይወገዴ ክርክርን የተመሇከተ ሲሆን አመሌካች 

በስር ፌ/ቤት ከሳሽ እና ተከሳሽ በሚያዯርጉት ክርክር ጣሌቃ ገብቼ እንዴከራከር ይፇቀዴሌኝ 

በማሇት ያቀረቡትን ክስ መነሻ ያዯረገ ሲሆን አመሌካች በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤት 

ጣሌቃ ገብ የነበሩ ሲሆን ተጠሪ ከሳሽ ነበሩ፡፡ 

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የጣሌቃ ገብነት አቤቱታም የስር ከሳሽ እና ተከሳሽ 

የሚከራከሩበት በቦላ ክ/ከ/ወ/10 የቤት ቁጥር አዱስ የሆነው ቤት አመሌካች ጳጉሜ 01 ቀን 2008 

ዒ.ም በተጻፇ የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ውሌ ስምምነት በሰነድች ማረጋጋጫና ምዝገባ ጽ/ቤት 

በቁ/ቅ8/283/2ሇ/2008 በ01/13/08 ዒ.ም የስር ተከሳሽ ቤቱን እና ቤቱን የተመሇከቱ ሰነድችን 

ሽጦሌኝ እና አስረክቦኝ በቤቱ በመጠቀም ሊይ ስሇምገኝ ክርክር ሇተነሰበት ቤት ባሇቤት እና 

ባሇመብት ስሇሆንኩ በፌ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 41(2) መሰረት ጣሌቃ ገብቼ መከራከር ይገባኛሌ በማሇት 

አመሌክተዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ በሰጡት መሌስ ጣሌቃ ገብ ያያያዙት ማስረጃ ውሌ ከስር ተከሳሽ ጋር ውሌ እንዯተዋዋለ 

ያስረዲሌ እንጂ የይዞታ ማረጋጋጫውና የግንባታ ፌቃደ አሁንም በስር ተከሳሽ በአቶ ዯረጀ ዯፊሩ 

ስም መሆኑን ከቀረበው ማስረጃ መረዲት ይቻሊሌ ክርክሩም አቶ ዯረጀ ዯፊሩ የተጠሪን አጥር 
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በማፌረስ እና በግቢዬ ሊይ መንገዴ በማውጣት የፇጠረውን ሁከት እንዱወገዴሌኝ በማሇት አቤቱታ 

አቀረብኩ እንጂ የአመሌካችን መብት አሌነካሁም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤት አመሌካች ባቀረቡት የጣሌቃ ገብ አቤቱታ ሊይ የተጠሪን 

አስተያያት በመቀበሌ በሰጠው ብይን ተጠሪ እና የስር ተከሳሽ የሚከራከሩበት ቤት አመሌካች ከስር 

ተከሳሽ የገዛሁት ቤት ነው በማሇት የባሇቤትነትን አቤቱታ ማቅረባቸውን፤ ተጠሪ በስር ተከሳሽ ሊይ 

የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ አቅርቦ እያሇ እና ሁከቱም ተፇጠረብኝ ያሇው በተጠሪ መኖሪያ ቤት ሊይ 

ሆኖ እያሇ አመሌካች ዯግሞ በስር ተከሳሽ የመኖሪያ ቤት ክርክር የባሇቤትነት ክርክር እንዱያዯርጉ 

ጣሌቃ እንዱገቡ መጠያቃቸው አግባብነት የላሇው እና ተጠሪ ከቀረበው ክስ ጋር ተመሳሳይነት 

የላሇው እና የአመሌካችንም መብትና ጥቅም የሚነካ ስሊሌሆነ አመሌካች በጉዲዪ ሊይ ጣሌቃ ገብቶ 

የሚከራከርበት የህግ አግባብ የሇም በማሇት አቤቱታው በብይን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም አመሌካች ከስር ተከሳሽ ሊይ 

የካርታ ቁጥር 10/55/4/12/36823/00 የሆነ ቤት ገዛሁ ቢለም ክርክር ባስነሰው ይዞታ /መንገዴ/ ሊይ 

ያሊቸውን መብትና ጥቅም አሊስረደም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡  

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታም በፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጀ ፌ/ቤት ተከሳሽ እና ተጠሪዋ 

አጎራባች መሆናቸውን፣ ተከሳሽ ሁከት ፇጠሩበት የተባሇውን ቤት ሇአመሌካች ሽጠውሌኝ የተከሳሽ 

መብትና ግዳታ ሁለ ጳጉሜ 1 ቀን 2008 ዒም ቤቱን ገዝቼ ወዯኔ እንዱዛወር ማዴረጌ፤ የስር 

ተከሳሽም ሆነ አመሌካች በላሇንበት ክርክሩ ተሰምቶ ውሳኔ ቢሰጥ በተሇይ በአመሌካች ሊይ 

ሉመሇስ የማይችሌ ጉዲት ሉዯርስብኝ ስሇሚችሌ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ በመግባት ተጠሪዋ በቤቱ 

ባሇቤት በነበሩት አቶ ዯረጀ ዯፊሩ ሊይ የመሰረቱት የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ የተሳሳተና በአንፃሩ 

ሁከት ፇጥረው በመካከሇችን 8 ሜትር መንገዴ ዘግተው መውጫ መግቢያ ያሰጡኝና ሕገ ወጥ 

ግንባታ ያዯረጉት ሁከትም የፇጠሩት ተጠሪዋ ራሳቸው መሆናቸውን አስረዴቼ ክሱ እንዲሊዘጋ ወዯ 

ክርክሩ አትገቢም መባላ አግባብ አይዯሇም፤ 

 አመሌካች ሁከት ተፇጠረብኝ የሚለትን መንገዴ ዘግተው ከተፇቀዯሊቸው ይዞታ አሌፇው 

የፇጸሙት ግንባታ ሕገ ወጥ በመሆኑ ግንባታውን እንዱያቆሙ መስተዲዴሩ በስሌጣኑ መሰረት 

ሕጋዊ ትዕዛዝ መስጠቱ ሁከት አንዯማያሰኘው ማስረዲት እንዴችሌ ጣሌቃ ሳያስገባኝ በክርክሩ 

መብትና ጥቅም የሇውም በማሇት የሰጠው ፌርዴ እና የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 

37742 እና 77322 ክርክር ከተነሳበት ንብረት ጋር ግንኙነትና መብት ያሇው አመሌካች በማስረጃ 

የተዯገፇ ጥያቄ ካቀረበ ወዯ ክርክሩ ገብቶ ሙግቱን እንዱያቀርብ መፌቀዴ ይገባዋሌ እንጂ 

ፌ/ቤቶች ላሊ ምክንያት በመስጠት ክርክሩን እንዲያቀርብ ሉያግደ አይገባም በማሇት የሰጠው 
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አስገዲጅ ውሳኔ መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ የተሰጠው ብይን መሰረታዊ የሕግ ስሕተት የተፇፀመበት 

በመሆኑ እንዱሻርሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

የስር ተከሳሽ የነበሩት ግሇሰብ የነበራቸውን ቤት እና ይዞታ ሇአሁን አመሌካች በሽያጭ 

አስተሊሌፇዋሌ በተባሇበት እና የስር ተከሳሽ በአሁኗ ተጠሪ ይዞታ ሊይ ሁከት ፇጥረዋሌ የተባሇው 

ከዚሁ ሇአመሌካቹ ካስተሊሇፈት ይዞታ ጋር በተያያዘ ሁኔታ መሆኑ በተገሇጸበት ሁኔታ እንዱሁም 

በክርክሩ መጨረሻ የሚሰጠው ውሳኔ የአመሌካቹን መብትና ጥቅም ሉነካ እንዯሚችሌ ግምት 

መውሰዴ በሚቻሌበት ሁኔታ አመሌካች በጣሌቃ ገብነት ገብተው ሇመከራከር ያቀረቡት ጥያቄ 

ውዴቅ የመዯረጉ አግባብ ሇማጣራት የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇ በኋሊ ተጠሪ በሰጡት 

መሌስ አመሌካች ከገዙት ቤት ካርታ ሊይ ያሌተመሇከተ እና ተያያዥነት የላሇው  ሲሆን በአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር መንገድች ባሇስሌጣን የመንገዴ ፕሊን የላሇውና ገና ሇወዯፉት ምን 

አሌባት አስፇቅዲሇሁ ብሇው የገመቱትን ቤት መንገዴ እንጂ በአሁኑ ዯረጃም ሆነ ከመግዛታቸውም 

በፉት ከገዙም በኋሊ መንገዴ ነው ተብል የተሰጠው ፕሊን እውቅና የሇውም፡፡ 

 በአጠቃሊይ አመሌካች የጣሌቃ ሌግባ ጥያቄ ያቀረቡበት ጉዲይ ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ሁከት 

ይወገዴሌኝ  በማሇት ካቀረብኩበት አቤቱታ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የላሇበት እና 

የአመሌካችን መብትና ጥቅምን የማይነካ በመሆኑ መብትና ጥቅም ስሇላሇው በክርከሩ ጣሌቃ 

መግባት የሇብህም ተብል የተሰጠው ውሳኔ አግባብ ያሇውና የሕግ ስሕተት የተፇፀመበት ባሇመሆኑ 

የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እንዱፀናሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌሳቸውን 

በማቅረብ ክርክራቸውን አጠናክረዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የሰበር ክርክሩን ያስቀርባሌ 

ከተባሇበት ነጥብ፣ ከተገቢው ህግና፤ከስር ፌርዴ ቤት ክርክር አንፃር እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡  

በመሰረቱ ከክርክር አመራር መርህ አንፃር የክርክሩን አዴማስ ቅጥ የሇሽ የሚያዯርጉትን እና 

መዘግየትን የሚያስከትለ አዲዱስ ጭብጦችን በማስቀረት ሇጉዲዩ መጨረሻ እንዱኖረው ማዴረግ 

የአንዴ ፌርዴ ቤት መሰረታዊ ግዳታው ነው፡፡በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.41 መሰረት የጣሌቃ ገብነት 

አቤቱታ ያቀረበው ወገን በተጀመረው ክርክር መብት ወይም ጥቅም ያሇው መሆኑ መረጋገጡ 

ግዳታ ቢሆንም ጣሌቃ ገብ እንዱሆን የተፇቀዯሇት ወገን ፌፁም የተሇየና ቀዯም ሲሌ ከተጀመረው 

ክርክር የማይጣጣም አዱስ ጭብጥና ጥያቄ ይዞ እንዱቀርብ ግን ሉፇቀዴሇት አይገባም፡፡የግለን 

የዲኝነት ጥያቄ ይዞ የሚቀርብ አቤቱታ አቅራቢ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.41 መሰረት ጣሌቃ ገብ ሆኖ 

እንዱከራከር ሉፇቀዴሇት የሚችሌበት የህግ አግባብ አይኖርም፡፡ 
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የጣሌቃ ገብነትን አቤቱታ ሇመቀበሌ በሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች መካከሌ በተጀመረው ሙግትና 

በኋሊም በሚሰጠው ውሳኔ አፇፃፀም ጣሌቃ ገብ ሆኖ መከራከር የሚፇሌገው ጥቅሙ ይነካሌ?ወይስ 

አይነካም ?የሚሇው መሰረታዊ መስፇርት በመሆኑ አቤቱታው ተቀባይነት ሉያገኝ የሚችሇው 

በክርክሩና ክርክሩን ተከትል በተሰጠው ውሳኔ አፇፃፀም ወቅት መብቱ የሚነካ መሆኑ ሲረጋገጥ 

ብቻ ነው፡፡አሁን በያዝነው ጉዲይ በስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ እዯተመሇከተው ተጠሪ በስር ተከሳሽ 

ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ክሱን ያቀረቡት በጊቢዬ ውስጥ የማከናውነውን ግንባታ ግቢዬ ውስጥ 

በመግባት እንዲሌገባና እንዲሌጠቀም አዴርጎኛሌ በዚህም የሁከት ተገባር ፇፅሟሌ በማሇት የስር 

ተከሳሽ የግሌ የሆነው የሁከት ተግባር እንዱወገዴሊቸው ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የቀረበው ክስ በተገቢው 

ማስረጃ ቢረጋገጥ እንኳ ሇጉዲዩ የሚሰጠው የስር ተከሳሽ ፇፀሙት የተባሇውን ዴርጊት ብቻ 

መሰረት የሚያዯርግ በመሆኑ አመሌካች በተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት የቀረበውን ክስ መሰረት 

ያዯረገው ክርክር መብትና ጥቅሜን የሚነካ ነው በማሇት ጣሌቃ ሇመግባት መጠየቃቸው 

የሚያሳምን ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በአጠቃሊይ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ የስር ተከሳሽ ፇፀመ ያለትን የሁከት ተግባር 

መሰረት ያዯረገ በመሆኑ አመሌካች ዯግሞ ወዯ ክርክር ጣሌቃ ሇመግባት መነሻ ያዯረጉት በግዢ 

አገኘሁ የሚለትን ቤትና ይዞታ አስመሌክቶ የመፊሇም ክስን መሰረት በማዴረግ ውሳኔው በቤቱ 

ሊይ ያሇኝን መብት ያጣብባሌ በማሇት በመሆኑ አመሌካች በቤትና በቦታው ሊይ አሇኝ የሚለት 

መብት የስር ተከሳሽን የግሌ ተግባር መሰረት አዴርጎ የቀረበን ክስ መርምሮ ሇሁከት ይወገዴሌኝ 

ክስ ተገቢውን እሌባት በሚሰጠው የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉጣበብ የሚችሌበት የህግ አግባብ 

ባሇመኖሩ የስር የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ይህንኑ መሰረት በማዴረግ የአመሌካችን 

የጣሌቃ ገብነት አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉ ህጉን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ፤ጉዲዩን በይግባኝ ያየው 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የአመሌካች የጣሌቃ ገብነት አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ እሌባት 

ባሊገኘበት ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ክርክር በመግባት የስር ተከሳሽ የላሊቸውን መብት ሇአመሌካች 

ሉያተሊሇፈ አይችለም በማሇት የስር ተከሳሽን የግሌ ተግባር መነሻ በማዴረግ በቀረበው የሁከት 

ይወገዴሌኝ ክርክር ሊይ አመሌካች ክርክር ባስነሳው ይዞታ ሊይ መብትና ጥቅም የሊቸውም በማሇት 

መወሰኑ አግባብ ባይሆንም ከውጤት አንፃር የስር ፌርዴ ቤትን ብይን ማፅናቱ  አግባብ በመሆኑ 

ተከታዪን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1.የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጀ ፌ/ቤት በመ/ቁ 84139 በቀን 16/07/2011 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 231614 በቀን 03/02/2012 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ 

ከውጤት አንፃር በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348(1) መሰረት ፀንተዋሌ፡፡ 

 2.በዚህ መዝገብ በፌ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 332 መሰረት በቀን 14/2/2012 ዒ.ም የተሰጠው ዕግዴ        

ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡   

3.ግራ ቀኙ በሰበር ክርክሩ ምክንያት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

                 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ይመሇስ፡፡ 
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      የሰ/መ/ቁጥር 196172 

      የካቲት 25 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡-እትመት አሰፊ 

     ፀሏይ መንክር 

    ኑረዱን ከዴር 

    መሊኩ ካሣዬ 

          እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- የኢትዮ ጅቡቲ ምዴር ባቡር ዴርጅት   

 ተጠሪ፡- የዴሬ ዲዋ ከተማ ስራ አስኪያጅ   

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን በዚሁ አግባብ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                ፌርዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ የነበረው እግዴ 

እንዱነሳ በስር ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ መሰጠቱና ይህ ትዕዛዝ በከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ መፅናቱ በስር 

ፌርዴ ቤቶች የተፇፀመን መሰረታዊ የህግ ስህተት የሚያሳይ በመሆኑ በሰበር ሰሚ ችልቱ ሉታረም 

ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ መሰረት በማዴረግ ሲሆን አመሌካች በፋ/መ/ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ 

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት በተጠሪ ሊይ ባቀረበው ክስም ንብረትነቱ የአመሌካች 

የሆነውን በዴሬዲዋ ከተማ ቀበላ 03 የሚገኘውን የቤት ቁጥር 2362 የሆነውን ቤት አከራይተን 

ተከራዩ በቤቱ ሊይ እዴሳት በማዴረግ ሊይ እያሇ ተጠሪ በቤቱ ሊይ አንዲችም መብት ሳይኖረው 

ተከራዩ በቤቱ ሊይ እዴሳት እንዲያዯርግና እንዲይገሇገሌ በማዴረግ ሁከት የፇጠረ በመሆኑ ሁከቱ 

እንዱወገዴ ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን ይህንን ተከትልም ተጠሪ ቤቱን ሇቃችሁ እንዴታስረክቡ በማሇት 

አስገዴድኛሌ በማሇት አመሌካች የእግዴ ትዕዛዝ እንዱሰጥሇት ጠይቆ በ29/11/2012 ዒም ፌርዴ 

ቤቱ የእግዴ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

ከዚህ በማስከተሌም ተጠሪ ጳጉሜ 03 ቀን 2012 ዒም በተፃፇ አቤቱታ ክርክር የተነሳበት ቤት 

ሇጅቡቲ ፕሬዝዲንት መኖሪያ ቤት ሇማስፊፉያነት እንዱጠቀምበት የተሰጠ መሆኑን በመግሇፅ 

እግደ እንዱነሳሇት ያመሇከተ ሲሆን አመሌካች መስከረም 04 ቀን 2013 ዒም በተሰጠ ምሊሽ 
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የዴሬዲዋ አስተዲዯር ካቢኔ የዴርጅቱን ንብረት አስመሌክቶ ውሳኔ ማሳረፌ የማይችሌ 

መሆኑን፤የከተማ አስተዲዯር ከላሊ ሀገር ጋር የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ በቀጥታ 

የዱፕልማቲክ ግንኙነት ሇማዴረግ የማይችሌ መሆኑን በመጥቀስ ቢከራከርም ፌርዴ ቤቱ 

መስከረም 04 ቀን 2013 ዒም በዋሇው ችልት በሰጠው ትዕዛዝ የከተማውን ይዞታ በአግባቡ 

የማሌማትና የማስተዲዯር ስሌጣኑ የአስተዲዯሩ መሆኑን ፤ ሇንብረቱ ተገቢው ካሳ የተወሰነ በመሆኑ 

ካሳው በቂ ካሌሆነ በመጠኑ ሊይ ቅሬታ ከማቅረብ ባሇፇ ይዞታውን አሊስረክብም ሇማሇት 

ስሇማይችሌ እግደ ሉነሳ ይገባሌ በማሇት በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.154 መሰረት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር ተሰኝተው ይግባኛቸውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው 

ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ትዕዛዝም በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ትዕዛዝ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት 

አቤቱታውን በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት መስከረም 20 ቀን 2013 ዒ.ም በተፃፇ ባቀረበው የሰበር 

አቤቱታም አመሌካች ዴርጅት የተቋቋመው በሁሇቱ ሀገሮች ስምምነት ሆኖ የዴርጅቱን ንብረትና 

ይዞታ ሇመጠበቅ በ1973 ዒም እና 1989 ዒም ግዳታ ገብተው ግዳታው ሉጠናቀቅ 14 አመት 

የሚቀረው ሆኖ እያሇ ይህ ስምምነት በህገ መንግስቱ አንቀፅ 9(4) መሰረት የሀገሪቱ የህግ አካሌ 

ተዯርጎ የሚወሰዴ ሆኖ እያሇ ተጠሪ በቤቱ ሊይ ከህግም ሆነ ከውሌ የመነጨ መብት ሳይኖረው 

እግዴ በማንሳት በንብረቱ ሊይ ጉዲት እንዱያዯርስ በመፇቀዴ ሇካቢኔ ውሳኔ ከአሇም አቀፌ 

ስምምነት እና ከህገ መንግስቱ ቅዴሚያ በመስጠት የተሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ነው፡፡ 

የከተማ አስተዲዯሩ በአሇም አቀፌ ግንኙነት ሊይ በቀጥታ ተሳታፉ ሇመሆን ስምምነቶችንም 

ሇማዴረግ የሚያስችሌ ህገ መንግስታዊ ስሌጣን የላሇው ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት 

ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፤ተጠሪ የፇፀመው ቤቱን ሇጅቡቲ ፕሬዝዲንት 

ማስፊፉያነት በማሇት በማፌረስ መስጠት ሇህዝብ ጥቅም ሉባሌ የማይችሌ አዋጅ ቁጥር 

455/1997ኝን የሚጣረስ ሆኖ እያሇ የእግደም መነሳት የክርክሩን መቋጨት የሚያስከትሌ ሆኖ 

እያሇ እግደ እንዱነሳ መታዘዙ መሰረታዊ የህግ ስህተት በስር ፌርዴ ቤቶች መፇፀሙን ስሇሚሳይ 

መዝገቡ ገና በቀጠሮ ሊይ እያሇ የመጨረሻ ውሳኔ አይነት ትእዛዝ መሰጠቱ አግባብ ስሊሌሆነ 

ትእዛዙ ተሸሮ ሁከት እንዱወገዴ ትዕዛዝ ይሰጥሌን፤ተጠሪ የዴርጅቱን ንብረት በመስበር እየፇፀመ 

ያሇው ተግባር ህገ ወጥ ስሇሆነ በግቢው ውስጥ ያሰማራቸውን ግሇሰቦች እንዱያወጣ ሇቀበላ 03 

አስተዲዯር ፅ/ቤትና ሇከዚራ ፖሉስ ጣቢያ ትዕዛዝ ይሰጥሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

በስር ፌርዴ ቤት የቀረበው የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክር የመጨረሻ ውሳኔ ባሊገኘበት ሁኔታ 

አሊስረክብም ማሇት አትችሌም በማሇት እግደ እንዱነሳ ትዕዛዝ የተሰጠበትን አግባብ ሇማጣራት 
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የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇ በኋሊ ሇተጠሪ መጥሪያ ዯርሶት ጥቅምት 26 ቀን 2013 ዒም 

የተፃፇ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ መሌሱም ክሌልች በክሌሊቸው የሚገኝን በማንኛውም አካሌ የተያዘን ይዞታ ፋዯራሌ 

መንግስት በሚያወጣው ህግ መሰረት ሀገራዊ ፊይዲ ሊሊቸው ጉዲዮች፤ሇኤምባሲዎች፤ሇህዝብ ጥቅም 

ወይም ሇተሻሇ ሌማት ወይም መንግስት ሇሚያካሂዯው የሌማት ስራ አስፇሊጊ ሆኖ ካመነበት 

ይዞታውን በማስሇቀቅ ሇታሰበው አሊማ የማዋሌ ስሌጣን እና ሃሊፉነት የተሰጣቸው መሆኑ በህገ 

መንግስቱ አንቀፅ 52(2)(መ) እና በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀፅ 12 እና 26(3) እንዱሁም በካሳ 

አዋጅ ቁጥር 1161/2011 አንቀፅ 5 የተመሇከተ ሲሆን 1973 እና 1989 በተዯረገው ስምምነት 

አንቀፅ 3 ሁሇቱ መንግስታት በየግዛታቸው በሚገኙ የምዴር ባቡር ዴርጅት መኖሪያ ቤቶች 

ሀዱድችና ጣቢያዎች ወዘተ መጠቀም እንዯሚችለ የሚዯነግግ በመሆኑ የአዱስ አበባ መስተዲዯርም 

በዚሁ አግባብ የዴርጅቱን ንብረቶች ሇሌማት እያዋሇው በመሆኑ አመሌካች የካሳ ግምቱ በቂ 

አይዯሇም የሚለ ከሆነ ሇተገቢው አካሌ ከማመሌከት ውጪ ካቢኔው የወሰነውን ይዞታ አሊስረክብም 

ሇማሇት አይችለም፤ተጠሪ ይዞታን ሇማስሇቀቅ የሚችሇው ሇህዝብ ጥቅም ብቻ ነው በማሇት 

አመሌካች ያቀረበው ክርከር የሉዝ አዋጁን መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ሇይዞታው ካሳ እንዱከፇሌ 

የተወሰነ በመሆኑ፤የእግደ መነሳት የክርክሩን መቋጨት የሚያስከትሌ ባሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች 

የሰጡት ትእዛዝ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡አመሌካች የመሌስ መሌሱን በማቅረብ 

ክርክሩን  አጠናክሯሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የሰበር ክርክሩን ያስቀርባሌ 

ከተባሇበት ነጥብ፣ ከተገቢው ህግና፤ከስር ፌርዴ ቤት ክርክር አንፃር እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክሱን ያቀረበው ክርክር የተነሳበትን ቤት አከራይቶ 

የመጠቀም መብቱን በመተሊሇፌ ቤቱን የተከራየው ሰው ቤቱን እንዲያዴሰና እንዲይገሇገሌ በአካሌና 

ዯብዲቤ በመፃፌ ሁከት የፇጠረ መሆኑን በመግሇፅ ሁከቱ እንዱወገዴ በመጠየቅ ሲሆን በዚህ 

አግባብ ክርክሩ እየተመራ ባሇበት ተጠሪ በ28/11/2012 ዒም በተፃፇ ዯብዲቤ ቤቱን በ7 ቀናት 

ውስጥ ሇቀው እንዱያስረክቡ መጠየቁን መነሻ በማዴረግ እግዴ እንዱሰጥሇት ጠይቆ በዚሁ 

አግባብም የእግዴ ትዕዛዝ መሰጠቱን የግራ ቀኙ የስር ፌርዴ ቤት ክርክር ያሳያሌ፡፡ 

በመሰረቱ ይህ የእግዴ ትዕዛዝ የተሰጠው በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.154(ሀ) አግባብ በመሆኑ የእግዴ ትዕዛዙ 

መነሻ ተጠሪ ንብረቱን ሇ3ኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ እያዯረገ ያሇው ጥረት እግዴ ትዕዛዝ ሳይሰጥበት 

እንዱቀጥሌ ቢዯረግ በዋናው ጉዲይ የተያዘው የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክር ዋጋ የሚያጣ መሆኑን 

መነሻ በማዴረግ መሆኑን ከግራ ቀኙ ክርክርና ፌርዴ ቤቱ ይህንን ተከትል ከተሰጠው ትዕዛዝ 

ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ፌርዴ ቤቱ ሇአመሌካች በአቤቱታው መሰረት የእግዴ ትዕዛዙን የሰጠው 
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እግደን ሇመስጠት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ቀርቦሇት በመሆኑ በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.158 እግደን ሉያነሳ 

የሚችሇው በህጉ በግሌፅ እንዯተመሇከተው እግደ እንዱነሳ የቀረበው “…አቤቱታ በቂ ምክንያት 

የሚያስገኝ መሆኑን …”ያረጋገጠ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ሉሆን እንዯሚገባ ከዴንጋጌው ይዘት ሇመረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ 

እግደ በስር ፌርዴ ቤት የተነሳው የተሰጠውን የእግዴ ትዕዛዝ ሇማስነሳት የሚያስችሌ በቂ 

ምክንያት ቀርቦ መሆን አሇመሆኑን ስንመረምረውም ተጠሪ እግደ እንዱነሳሇት የጠየቀው ክርክር 

የተነሳበት ቦታ ሇጅቡቲ ፕሬዝዯንት መኖሪያ ቤት ማስፊፉያ በካቢኔ ውሳኔ መሰጠቱን መነሻ 

በማዴረግ ሲሆን ተጠሪ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት መሌስም የእግደ መቀጠሌ 

“…በኢትዮጲያና በጅቡቲ መንግስታት መካከሌ የነበረውን የረዥም አመታት የጉርብትና ታሪክና 

መሌካም ግንኙነት 3000 ካሜ በማይሞሊ ቦታ ምክንያት…”ሉያበሊሸው ስሇሚችሌ እግደ ሉነሳ 

ይገባሌ በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም ይህ ምክንያት በምን አግባብ ክርክሩ ሳይጠናቀቅ እግደን 

ሇማንሳት በቂ ምክንያት እንዯሆነ ግሌፅ ያሊዯረገ ሲሆን ክርክሩ በህጉ አግባብ ተመርቶ በተገቢው 

ጊዜ እሌባት እስኪሰጠው ጊዜ ዴረስ የእግደ መቀጠሌ በምን አግባብ የሀገራቱን የጉርብትና ታሪክና 

መሌካም ግንኙነት እንዯሚያበሊሽ ተጠሪ ግሌፅ በማዴረግ እግደ እንዱነሳሇት ያቀረበው ምክንያት 

በቂ ምክንያት መሆኑን ባሊሳየበት ፌርዴ ቤቱ በተጠሪ የቀረበውን ምክንያት በቂ ነው በማሇት 

ተቀብል እግደን ማንሳቱ የፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.158ን መሰረት ያሊዯረገ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ሆኖ እያሇ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ ሉያርም ሲገባ ማፅናቱ አግባብ ሆኖ 

ስሊሌተገኘ ተከታዪን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ዴሬዲዋ ምዴብ ችልት በመ/ቁ.78425 በ04/01/2013 ዒ.ም በዋሇው 

ችልት በ15/11/2012 ዒም የሰጠውን የእግዴ ትዕዛዝ በማንሳት የሰጠው ትዕዛዝና ይህንን 

ትዕዛዝ በማፅናት ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁ.17124 በ15/01/2013 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 

በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348(1) መሰረት ተሸረዋሌ፡፡ 

2. በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ.78425 በ15/11/2012 ዒም የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ በግራ ቀኙ 

መሃሌ የተያዘው ክርክር በስር ፌርዴ ቤት ተገቢውን እሌባት እስኪያገኝ ዴረስ ወይም 

በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.158 እግደን ሇማንሳት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ቀርቦ በፌርዴ ቤቱ 

ተቀባይነት አግኝቶ እግደ እንዱነሳ ተገቢው ትዕዛዝ እስኪሰጥበት ዴረስ ፀንቶ ሉቆይ 

ይገባሌ ብሇናሌ፡፡       

3. ግራ ቀኙ በሰበር ክርክሩ ምክንያት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

            ጉዲዩ ተገቢውን እሌባት ስሊገኘ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ይመሇስ፡፡ 
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        የሰ.መ.ቁ 182044                                                                                                                               

ሏምላ 30 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

                         ዲኞች፡- መዓዛ አሸናፉ 

                                ሰሇሞን አረዲ  

                                እትመት አሠፊ 

                                ፀሏይ መንክር 

                                ኑረዱን ከዴር 

                                መሊኩ ካሣዬ 

                                እስቲበሌ አንደዓሇም  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ጠጂቱ ጎረምሶ ማገር 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ወርቅነሽ በሻ  

       መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሏምላ 29 ቀን 2011 ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሰበር 

አቤቱታ አመሌካች በስር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ይዞታና ቤቴ ይሇቀቅሌኝ፤ በተጠሪ ስም 

የተሰራው ካርታም እንዱመክን ይወሰንሌኝ  ሲለ ያቀረቡት ክስ አስቀዴሞ የመጨረሻ ፌርዴ ያገኘ ጉዲይ 

ነው ተብል በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 5 መሠረት ውዴቅ መዯረጉ እና ይህም ውሳኔ በይግባኝ መጽናቱ 

መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረምሌኝ ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረባቸው 

መነሻነት ነው፡፡  

አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት አቅርበውት የነበረው ክስ ይዘት በአጭሩ፡- በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ 

ወረዲ 08 ቤ.ቁ 147 የይዞታ መሇያ ቁጥሩ 559 የሆነ እና በ5ዏዏ ካ.ሜ. ሊይ ያረፇውን ቤት ተጠሪዋ 

በስጦታ ወይም በግዢ ሳይተሊሇፌሊቸው 25ዏ ካ.ሜ. የሆነውን ይዞታ በስማቸው ካርታ አሰርተው 

የያዙባቸው መሆኑን በመግሇጽ ይዞታውን እንዱሇቁ እና አሊግባብ ያሰሩት ካርታ እንዱመክን 

ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሊቸው ስሊሌቀረቡ 

ጉዲያቸው በላለበት የታየ መሆኑን ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ የቀረበሌን የውሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡   
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ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ክሱን ሲሰማ ተጠሪ በአሁን አመሌካችና በባሇቤታቸው ሊይ የሁከት 

ይወገዴሌኝ ክስ አቅርበውባቸው ክሱ ተቀባይነት አግኝቶ ሁከት እንዱወገዴ ተወስኖ ቤቱንም በአፇፃፀም 

ተገዯው በመሌቀቃቸው የመፊሇም ክስ ያቀረቡ መሆኑን ሇፌ/ቤቱ ገሌጸዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በተጠሪ ክስ 

አቅራቢነት ውሳኔ እና የአፇጻጸም ትዕዛዝ ተሰጥቶባቸዋሌ የተባለትን የመዝገብ ቁጥራቸው 14278 እና 

95883 የሆኑትን መዛግብት ካስቀረበ እና ጉዲዩ የሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌም ተጠሪ ቤቱን በምን 

አግባብ እንዯያዙ አጣርቶ እንዱሌክሇት ካዯረገ በኋሊ አመሌካች ያቀረቡት ክስ አስቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ 

ጉዲይ ሊይ የቀረበ ነው በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ 

አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን ክስ 

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 መሠረት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው ሲሌ አጽንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ሏምላ 29 ቀን 2011 ዓ.ም ጽፇው ያቀረቡት የሰበር አቤቱታው ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ የቀረበ ሲሆን ይዘቱም፡- ተጠሪ በአመሌካች እና 

በባሇቤቱ ሊይ በመ.ቁ 14278 ያቀረበችው ክስ ሁከት ይወገዴሌኝ በሚሌ የቀረበ እንጂ ይዞታ እንዱመሇስ 

ወይም ካርታ እንዱመክን በሚሌ የቀረበ ክስ አይዯሇም፣ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ የተሰጠውም የተፇጠረው 

ሁከት እንዱወገዴ በሚሌ እንጂ ይዞታው የተጠሪ መሆኑ ተገሌጾ የተሰጠ ውሳኔ የሇም፤ ጉዲዩ 

የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ተጠሪ ቀርባ ባሌተከራከረችበት እና ካርታውም ባሌመከነበት ሁኔታ ጉዲዩን 

ከሁከት ክስ ጋር አገናኝቶ አመሌካች ያቀረቡት ክስ አስቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ ነው በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡   

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ በሰበር አጣሪው ችልቱ ተመርመሮ ቀዯም ሲሌ በመዝገብ ቁጥር 14278 

በቀን 3ዏ/11/1999 ዓ.ም. ውሳኔ ያረፇበት ጉዲይ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ሆኖ አሁን የቀረበው ክስ ግን 

ባሇቤትነትን የሚመሇከት ሆኖ ሳሇ፤ ተጠሪዋም በዚህ ረገዴ ያቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

ሳይኖር ጉዲዩ አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ስሇሆነ በዴጋሚ የክርክር ምክንያት ሉሆን አይችሌም በሚሌ 

የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ተጠሪ መጥሪያ 

ተሌኮሊቸው መሌስ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው መሌስ የማቅረብ መብታቸው ታሌፎሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነውን 

ውሳኔ አመሌካች ካቀረቡት ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ፡- 

1. ፌርዴ ቤቶች ከሳሽ ያቀረበው ክስ አስቀዴሞ ፌርዴ ባገኘ ጉዲይ ሊይ የቀረበ በመሆኑ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 መሠረት ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌ መቃወሚያ ከላሊው ተከራካሪ 
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ወገን ባሌቀረበበት ሁኔታ ይህንኑ ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ የቀረበውን ክስ ውዴቅ ማዴረግ 

ይችሊለ? ወይስ አይችለም? 

2. ፌርዴ ቤቶች በላሊው ተከራካሪ ወገን የቀረበ መቃወሚያ ባይኖርም ከሳሽ ያቀረበው ክስ 

አስቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ መሆኑን በማናቸውም ምክንያት ባረጋገጡ ጊዜ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 መሠረት ክሱን ውዴቅ ማዴረግ ይችሊለ ከተባሇ የስር ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን ክስ በተጠቃሹ ዴንጋጌ መሠረት ውዴቅ ያዯረገው በዴንጋጌው ሊይ የተቀመጡት 

ሁኔታዎች የተሟለ መሆኑን አረጋግጦ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚለትን ጭብጦች በመያዝ 

ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡  

የመጨረሻ ውሳኔ ስሊገኙ ጉዲዮች የሚዯነግገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 በንዐስ ቁጥር (1) ሊይ በሔግ 

ስሌጣን የተሰጠው ማንኛውም ፌርዴ ቤት ክርክሩን ተቀብል የመጨረሻ የፌርዴ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ 

ቀዴሞ በፌርዴ የተወሰነው ክርክር ሥረ ነገር እና የተያዘው ጭብጥ አንዴ ዓይነት ከሆነ በክርክሩ ሊይ 

የነበሩት ወይም ከተከራካሪዎቹ መብት ያገኙ ሶስተኛ ወገኖች በዚያው ነገር ሁሇተኛ ክስ ወይም 

ማናቸውንም ዓይነት ላሊ ክርክር ሇማቅረብ አይችለም በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ አግባብ የሚቀርበው 

መቃወሚያም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የሚቀርብበትን ሥርዓት አስመሌክቶ በተዯነገገው 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 244 ዴንጋጌ ሊይ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የሚቀርቡ ናቸው ተብሇው 

ከተዘረዘሩት ውስጥ አንደ ነው፡፡ የዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር (3) የቀረቡት መቃወሚያዎች ከአንዴ 

በሊይ ሲሆኑ በተቻሇ መጠን በቶል ተጠቃሇው ሁለም መቅረብ እንዲሇባቸው፤ መቅረብ ከሚገባቸው 

መቃወሚያዎች ውስጥ ሳይቀርቡ የቀሩት ትክክሇኛውን ፌርዴ ሇመስጠት የማያሰናክለ ከሆኑ ባሇጉዲዩ 

ራሱ ሆነ ብል ሇማቅረብ ባሇመፇሇግ እንዯተዋቸው ይቆጠራሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  

ከሊይ በዝርዝር የተመሇከቱት የፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ ዴንጋጌዎች አንዴ ጉዲይ የመጨረሻ 

ውሳኔ ያገኘ ነው በሚሌ የሚቀርበው መቃወሚያ የሚቀርብበትን ሥርዓት የሚዯነግጉ ናቸው፡፡ ሆኖም 

ፌርዴ ቤቶች ተከሳሽ የሆነው ተከራካሪ ወገን ሳይቀርብ ቀርቶ ጉዲዩ በላሇበት የሚታይ በሆነ ጊዜ ወይም 

ተከሳሹ ቀርቦ መቃወሚያውን ባሊነሳው ጊዜ ከሳሽ የሆነው ተከራካሪ ወገን ያቀረበው ክስ አስቀዴሞ 

ፌርዴ ባገኘ ጉዲይ ሊይ የቀረበ መሆኑን በአንዴም ወይም በላሊ ምክንያት ባወቁ ጊዜ ሉኖራቸው 

የሚገባው ሚና በዚህ ችልት ምሊሽ ማግኘት ያሇበት የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ ነው፡፡ ስሇሆነም 

በጉዲዩ ሊይ ምሊሽ መስጠት ያስችሇን ዘንዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ 

36780 እና 124660 አንጻር እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ 36780 በሰጠው ውሳኔ በአብዛኛው ትኩረት 

ያዯረገው አስቀዴሞ በተሰጠው ፌርዴ ሊይ የነበረው የፌሬ ነገር ጭብጥ እና አሁን በቀረበው ጉዲይ ሊይ 

የተያዘው የፌሬ ነገር ጭብጥ ተመሳሳይ ነው? ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ሊይ ሲሆን የፌሬ ነገር 
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ጭብጥ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇበት መሆኑ ከተረጋገጠ እንዱሁም 

ጉዲዩ የመጨረሻ ፌርዴ አርፍበታሌ የሚሌ ተቃውሞ በተከራካሪ ወገን ከተነሳ ተቀባይነት አሇው በሚሌ 

በውሳኔ ሊይ በግሌጽ አመሌክቷሌ፡፡  ችልቱ ይህንኑ ውሳኔ በመጥቀስ በሰ.መ.ቁ 124660 የሰጠው ውሳኔ 

ዯግሞ የስር ፌርዴ ቤቱ ከተጠሪ ጋር የነበረውን ጋብቻ የፇረሰ መሆኑን በመግሇጽ የንብረት ክፌፌሌ 

እንዱዯረግ ያቀረቡትን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረገው ይህ ክርክር አስቀዴሞ ታይቶ አብቅቷሌ በማሇት 

ቢሆንም በአመሌካች የቀረበው አቤቱታ ሇተጠሪ ዯርሶ ተጠሪ መቃወሚያ አሊቀረቡበትም፤ ፌርዴ ቤቱ 

ተከሳሽ በጉዲዩ ሊይ መሌስ እንዱሰጡበት በማዴረግ አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ጉዲይ መሆኑን በመግሇጽ 

በዴጋሚ ሉቀርብ አይገባም በማሇት ያቀረቡት መቃወሚያ ካሇ ጉዲዩ አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ጉዲይ 

መሆን ያሇመሆኑን በማስረጃ አጣርቶ ከሚወስን በቀር ተከራካሪዎች ባሊነሱት መቃወሚያ በራሱ ጊዜ 

ማንሳት አይችሌም፤ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ተከራካሪዎች መሌስ ያሌሰጡበትን እና ያሊነሱትን 

መቃወሚያ በማንሳት ጉዲዩ በዴጋሚ ሉቀርብ አይገባም በማሇት አቤቱታውን ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ 

አይዯሇም ካሇ በኋሊ ግራ ቀኙ በስምምነት ፌቺ ፇጽመው የንብረት ክፌፌሊቸው በፌርዴ ቤት የጸዯቀ 

በመሆኑ ምንም እንኳን ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ መሌስ እንዱሰጡት ሳያዯርግ መቃወሚያው 

በተጠሪ ሳይነሳ በራሱ ጊዜ በማንሳት ጉዲዩ አስቀዴሞ ትዕዛዝ ተሰጥቶበታሌ በማሇት መዝጋቱ ተገቢ 

ባይሆንም የንብረት ክፌፌሊቸው በፌርዴ ቤት ጸዴቆ ባሇበት እና ይህ ስምምነት እንዱፇርስ ጠይቀው 

ባሊስፇረሱበት እንዯ አዱስ ንብረት እንዴንካፇሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ተገቢ 

አይዯሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በውጤት ዯረጃ ተቀብል ያጸናው መሆኑን 

የውሳኔው ይዘት ያሳያሌ፡፡  

ከሊይ ከተመሇከቱት ውሳኔዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው ሰበር ሰሚ ችልቱ በአንዴ በኩሌ ጉዲዩ 

አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው የሚሌ መቃወሚያ በተከራካሪ ወገኖች እስካሌቀረበ ዴረስ ፌርዴ ቤቱ ራሱ 

ማንሳት አይችሌም የሚሌ አቋም ያሇው መሆኑን፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በተመሳሳይ ጉዲይ የተሰጠ የጸና 

ፌርዴ ባሇበት ሁኔታ አዱስ በቀረበው ክስ ሊይ ውሳኔ የሚሰጥበት አግባብ አይኖርም የሚሌ አቋም ያሇው 

መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ይህም ሰበር ሰሚ ችልቱ ፌርዴ ቤቶች ተከሳሽ የሆነው ተከራካሪ ወገን 

ሳይቀርብ ቀርቶ ጉዲዩ በላሇበት የሚታይ በሆነ ጊዜ ወይም ተከሳሹ ቀርቦ መቃወሚያውን ባሊነሳው ጊዜ 

ከሳሽ የሆነው ተከራካሪ ወገን ያቀረበው ክስ አስቀዴሞ ፌርዴ ባገኘ ጉዲይ ሊይ የቀረበ መሆኑን ባወቁ 

ጊዜ አዱስ የቀረበው ክስ አስቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ የቀረበ ነው በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 

መሠረት ውዴቅ ማዴረግ የሚኖርባቸው ስሇመሆን አሇመሆኑ ግሌጽ የሆነ አቋም ያሌያዘበት መሆኑን 

የሚያሳይ ነው፡፡     

በመሠረቱ በሔግ ሥሌጣን በተሰጠው ማናቸውም ፌርዴ ቤት ታይቶ የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ጉዲይ 

ዴጋሚ ክስ ሉቀርብበት አይገባም በማሇት የተዯነገገበት ዋና ዓሊማ አንዴ ተከራካሪ ወገን በተመሳሳይ 
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ጉዲይ ሊይ በተሇያየ ጊዜ ክስ እየቀረበበት ጊዜውን እንዲያባክን፤ ተጨማሪ ወጪ እንዲያወጣ እና 

እንዲይሸማቀቅ ሇማዴረግ፤ አንዴ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ በበሊይ ፌርዴ ቤት እስካሌተሻረ ዴረስ 

በሔብረተሰቡ ዘንዴ ተቀባይነት እንዱኖረው ሇማዴረግ፤ ክርክሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ መቋጫ 

እንዱኖራቸው ሇማዴረግ፤ ሔጉ ሊሌተፇሇገበት ዓሊማ እንዲይውሌ በመከሊከሌ የፌትሔ አስተዲዯር 

ሥርዓቱ ተገማች እና ፌትሏዊ እንዱሆን ሇማዴረግ ስሇመሆኑ በዘርፈ ከዲበረው ሥነ ሔግ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇሆነም አንዴ ጉዲይ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ታይቶ ውሳኔ ያገኘ መሆኑ ከተረጋጠ አዱስ የቀረበውን 

ክስ በዴጋሚ አይቶ ውሳኔ መስጠት ከሊይ የተመሇከተውን የሥነ ሥርዓት ሔጉን አይነተኛ ዓሊማ 

የማያሳካ እና በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ የተጣረሰ ውሳኔ ሉሰጥ የሚችሌበትን ዕዴሌ የሚፇጥር በመሆኑ 

ፌርዴ ቤቶች ተከሳሽ የሆነው ተከራካሪ ወገን ሳይቀርብ ቀርቶ ጉዲዩ በላሇበት የሚታይ በሆነ ጊዜ ወይም 

ተከሳሹ ቀርቦ መቃወሚያውን ባሊነሳው ጊዜ ከሳሽ የሆነው ተከራካሪ ወገን ያቀረበው ክስ አስቀዴሞ 

ፌርዴ ባገኘ ጉዲይ ሊይ የቀረበ መሆኑን በአንዴም ወይም በላሊ ምክንያት ባወቁ ጊዜ በዴንጋጌው 

የተመሇከቱት መስፇርቶች መሟሊታቸው እስከተረጋገጠ ጊዜ ዴረስ አዱስ የቀረበውን ክስ አስቀዴሞ 

በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ የቀረበ ነው በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 መሰረት ውዴቅ ሉያዯርጉት ይገባሌ 

በማሇት ቀዯም ሲሌ የተሰጠውን የሔግ ትርጉም አሻሽሇን በያዝነው ጉዲይ የተሰጠው የሔግ ትርጉም ገዢ 

ሉሆን ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ፌርዴ ቤቶች በፉታቸው የቀረበሊቸው ጉዲይ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ የቀረበ 

መሆኑን በክርክሩ ሂዯት ባረጋገጡ ጊዜ ዴረስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 መሠረት አዱስ የቀረበውን ክስ 

ውዴቅ ማዴረግ ይችሊለ ከተባሇ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክስ ዴጋሚ የቀረበ ክስ ነው በማሇት 

ውዴቅ ያዯረገው በእርግጥም በዴንጋጌው ሊይ የተቀመጡት መስፇርቶች መሟሊታቸውን አረጋግጦ ነው? 

ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ቀጥሇን እንመሇከታሇን፡፡  

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5(1) ሊይ በግሌጽ እንዯተመሇከተው አንዴ ጉዲይ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ የቀረበ 

ነው ተብል ውዴቅ ሉዯረግ የሚችሇው ቀዴሞ በፌርዴ የተወሰነው ክርክር ሥረ ነገር እና የተያዘው 

ጭብጥ አሁን ከቀረበው ጉዲይ ጋር አንዴ ዓይነት ከሆነ እና አዱስ በቀረበው ክስ ሊይ ተከራካሪ በመሆን 

የቀረቡት ወገኖች ቀዴሞ በነበረው ክርክር ሊይ የነበሩ ወይም ከተከራካሪዎቹ መብት ያገኙ ሶስተኛ 

ወገኖች በሆኑ ጊዜ ነው፡፡  

በያዝነው ጉዲይ የአሁን ተጠሪ በአሁን አመሌካች እና በባሇቤታቸው ሊይ በመ.ቁ 14278 አቅርበውት 

የነበረው ክስ ይዘት ሁከት ይወገዴሌኝ በሚሌ የቀረበ ሲሆን አሁን በእጃችን ባሇው ጉዲይ አመሌካች 

ያቀረቡት ክስ ዯግሞ ተጠሪ አከራከሪ የሆነው ቤት በስጦታም ሆነ በሽያጭ ሳይተሊሇፌሊት ካርታ በስሟ 

ያወጣችበት ስሇሆነ ያሇአግባብ የተሰጣት ካርታ እንዱሰረዝሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ይህም ቀዴሞ በነበረው ክስ 
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ሉያዝ የሚችሇው ጭብጥ ሁከት ተፇጥሯሌ? ወይስ አሌተፇጠረም? የሚሌ መሆኑን አመሌካች 

ባቀረቡት አዱስ ክስ ሊይ ዯግሞ ሉያዝ የሚችሇው ጭብጥ የንብረቱ ባሇቤት ማነው? የሚሌ እና ከዚሁ 

ጭብጥ ጋር ተያያዥነት ያሇው ላሊ ጭብጥ መሆኑን ነው፡፡  ስሇሆነም ቀዴሞ በፌርዴ የተወሰነው 

ክርክር ሥረ ነገር እና የተያዘው ጭብጥ አሁን ከቀረበው ጉዲይ ጋር አንዴ ዓይነት ባሌሆነበት ሁኔታ 

የስር ፌርዴ ቤቶች አስቀዴሞ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ጸንቶ ባሇበት ሁኔታ በዴጋሚ አዱስ ክስ 

ማቅረባቸው ተገቢ አይዯሇም በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ 

የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረቡት 

ክስ በዴጋሚ የቀረበ አሇመሆኑን ተገንዝቦ አግባብነት ያሇውን ትዕዛዝ በመስጠት ጉዲዩን አጣርቶ 

እንዱወስን ማዴረግ ስነ- ስርዓታዊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ውሳኔ  

1) ከሊይ በፌርዴ ሏተታው በተገሇጸው ምክንያት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ.መ.ቁ 36780 እና 124660 የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ ፌርዴ ቤቶች ተከሳሽ የሆነው 

ተከራካሪ ወገን ሳይቀርብ ቀርቶ ጉዲዩ በላሇበት የሚታይ ወይም ተከሳሹ ቀርቦ መቃወሚያውን 

ያሊነሳው ቢሆንም ከሳሽ የሆነው ተከራካሪ ወገን ያቀረበው ክስ አስቀዴሞ ፌርዴ ባገኘ ጉዲይ ሊይ 

የቀረበ መሆኑን በክርክሩ ሑዯት ባረጋገጡ ጊዜ በዴንጋጌው የተመሇከቱት መስፇርቶች 

መሟሊታቸው እስከተረጋገጠ ጊዜ ዴረስ አዱስ የቀረበውን ክስ አስቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ 

ሊይ የቀረበ ነው በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 መሰረት ውዴቅ ሉያዯርጉት ይገባሌ በማሇት 

ወስነናሌ፡፡   

2) የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 61458 በቀን 02/ዏ5/2ዏ11 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፤ 

ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 222445 ሏምላ 17 ቀን 2011 

ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

3) የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረቡት ክስ በዴጋሚ የቀረበ አይዯሇም 

በማሇት የተወሰነ መሆኑን ተረዴቶ በውሳኔ የዘጋውን መዝገብ እንዯገና በማንቀሳቀስ አግባብነት 

ያሇውን ትዕዛዝ በመስጠት ጉዲዩን አጣርቶ ተገቢውን እንዱወስን በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 

341/1 መሠረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡   

ትዕዛዝ 

- የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡  

- ይህ ውሳኔ ይታተም ዘንዴ ሇሔግ እና ጥናት ክፌሌ ግሌባጩ ይዴረሰው፡፡  
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የሠ/መ/ቁጥር 184757 
                                                                                 የሠ/መ/ቁጥር  1847                                                                                                   

መስከረም 25 ቀን 2012 ዓ/ም 
 

ዲኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

     ተሾመ ሽፇራዉ 

  ዯረጀ አያና 

        ብርሃኑ መንግሥቱ 

  ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- የዯቡብ ኦሞ ዞን ዲሰነች ወረዲ ገቢዎች ባሇስሌጣን፡- አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች ፡- 1.ፌራኦሌ ኢትዮጵያ የእርሻ ሌማት ዴርጅት፡- አሌቀረቡም 

            2. የፋዳራሌ መንግስት ሌማት ዴርጅት ይዞታና አስተዲዯር ኤጀንሲ፡- ነ/ፇጅ ምህረቱ 

መኮንን ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በሔግ የተሰጠ የቀዯምትነት መብት አፇጻጸም የሚመሇከት ሆኖ የፌርዴ አፇጻጸም ክርክር 

በዉክሌና በሚታይበት በዯቡብ ኦሞ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 2ኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት 1ኛ ተጠሪ 

ዯግሞ የፌርዴ ባሇእዲ ሆነዉ በሚከራከሩበት መዝገብ ሊይ አመሌካች የመቃወም አመሌካች በመሆን 

የተከራከረ ነዉ፡፡ ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ የዯቡብ ኦሞ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ፌርደን እያስፇጸመ 

የሚገኘዉ 2ኛ ተጠሪ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ያስፇረዯዉን ፌርዴ እንዱያስፇጽም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በሰጠዉ የዉክሌና ሥሌጣን መነሻ ነዉ፡፡ ይህ የተወከሇዉ ፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇእዲዉ ንብረት 

የሆኑትን የዕርሻ መሳሪያዎች ፣የዕርሻና ኮንስትራክሽን መሳሪያዎች፣ ተቀጽሊ መሳሪያዎች፣ ሞተሮች፣ 

የዉሃ ፓምፖችና ጀኔሬተሮች፣ የወርክ ሾፕ መገሌገያ መሣሪያዎች እና የተሇያዩ አይነት መገሌገያ 

መሳሪያዎች ተከብረዉ እንዱቆዩ ካዯረገ በኋሊ የመነሻ ዋጋቸዉ እንዱታወቅ አዴርጎ በብር 

25,284,862.69 መነሻ ዋጋ በሏራጅ እንዱሸጥ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

ከሊይ የተመሇከተዉ ትእዛዝ ከመሰጠቱ በፉት የአሁን አመሌካች ሇፌርዴ ቤቱ ባቀረበዉ አቤቱታ 1ኛ 

ተጠሪ ብር 10,393,364.75 የግብር እዲ ስሊሇበት እንዱከበሩ(እንዱታገደ) በተዯረጉት በተጠቃሾቹ 
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ንብረቶች ሊይ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 እና በዯቡብ ክሌሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ 

ቁጥር 166/2009 አንቀጽ 39፣41፣እና 43 መሰረት 1ኛ ተጠሪ ባሌከፇሇዉ ዉዝፌ የግብር እዲ ሌክ 

አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ የቀዯመ መብት ስሊሇኝ በሔጉ መሰረት የቀዯምትነት መብት ይጠበቅሌኝ በማሇት 

ጠይቋሌ፡፡ 

ፌርደን እያስፇጸመ ያሇዉ የዯቡብ አሞ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ 

በመ/ቁጥር 11785 ሊይ በቀን 07/09/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ የአሁን 2ኛ ተጠሪ(የፌርዴ ባሇመብት) 

የንብረት ዝርዝርና ግምታቸዉን አቅርቦ ንብረቶቹ በሏራጅ ተሽጠዉ ገንዘቡ እንዱከፇሇዉ በጠየቀበት 

ሁኔታ የአሁን አመሌካች 1ኛ ተጠሪ(የፌርዴ ባሇዕዲዉ) ሊሇበት የግብር እዲ እነዚህን ንብረቶች 

በመያዣያነት ማስከበሩን የሚያስረዲ ማስረጃ ከአቤቱታዉ ጋር አያዞ አሊቀረበም፡፡ስሇሆነም መብቱን 

አስከብሮ ባሌቀረበበት በ2ኛ ተጠሪ በኩሌ የቀረቡት ንብረቶች በጨረታ ሲሸጥ የቀዯምትነት መብት 

ይሰጠኝ በማሇት መጠየቁ ተገቢነት የሇዉም፡፡ ነገር ግን ንብረቱ በሏራጅ ተሸጦ ከሚቀረዉ ቀሪ ገንዘብ 

ሊይ ገንዘቡን ከፌርዴ ባሇእዲዉ ሊይ መቀበሌ ይችሊሌ በሚሌ 2ኛ ተጠሪ በጠየቀዉ መሰረት ንብረቶቹ 

በሏራጅ ተሸጠዉ በፌርደ መሰረት ሇ2ኛ ተጠሪ እንዱከፇሇዉ አዟሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር 

በመሰኘት ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቅርቦ ችልቱ በመ/ቁጥር 

178407 ሊይ በቀን 18/11/2011 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ ትእዛዝ ይግባኙን በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

337 መሰረት ሰርዟሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 10/02/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ በዚህ አግባብ በተሰጠ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡የስር 

ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ትእዛዝ በአዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 39 ስር ያሌተከፇሇዉን የግብር እዲ 

አመሌካች የግብር ባሇእዲዉን ንብረት በማሸጥ ሇማስከፇሌ የቀዲምነት መብት እንዲሇዉ የተዯነገገዉን 

የሚቃረን ነዉ፡፡ የአዋጁን ዴንጋጌ አሇአግባብ በመተርጎም የቀዯምትነት መብት ተጠቃሚ ሇመሆን 

የግብር ባሇእዲዉ ንብረት በዋስትና መያዝና መያዣዉ መመዝገብ አሇበት በማሇት አመሌካች ያቀረበዉን 

አቤቱታ ዉዴቅ ማዴረጉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 418 እንዯተዯነገገዉ እና 

በሰ/መ/ቁጥር 48997 እና 86133 ሊይ በተሰጠዉ ትርጉም መሰረት በፌርዴ አፇጻጸም በታገዯዉ ንብረት 

ሊይ አመሌካች ተቀዲሚ መብት አሇኝ በሚሌ ያቀረበዉን አቤቱታ ተቀብል በመዯበኛ የሙግት አመራር 

መሰረት ግራ ቀኙን ሳያከራክር ፣የአመሌካችን የሠነዴ ማስረጃዎች ሳይመረምር የአመሌካችን አቤቱታ 

ዉዴቅ አዴርጎ አፇጻጸሙ እንዱቀጥሌ ማዘዙ ከስነ ስርዓት ሔጉ ዉጪ ነዉ፡፡2ኛ ተጠሪ ያሇዉ መብት 

በንብረቱ ወይም በሽያጭ ገንዘቡ ሊይ የቀዲሚነት መብት ያሇዉ አመሌካች ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሌገዉን 

የግብር እዲ በቀዲሚነት ካስከፇሇ በኋሊ የሚተርፇዉን ገንዘብ መዉሰዴ በመሆኑ አመሌካች በተጠየቀዉ 

መሰረት በንብረቱ ሊይ 2ኛ ተጠሪ ያሰጠዉ እግዴ እንዱነሳ ማዘዝ ሲገባዉ የሥር ፌርዴ ቤት ከአመሌካች 

ዲኝነት ጥያቄ ዉጭ ንብረቱ በሏራጅ ከተሸጠ በኋሊ ከ2ኛ ተጠሪ የሚተርፇዉን ገንዘብ መጠየቅ ይችሊሌ 
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በማሇት መወሰኑ በሰ/መ/ቁጥር 48042 ሊይ የተሰጠዉን አስገዲጅ ትርጉም እና የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

418 ሊይ የተዯነገገዉን ያሌተከተሇ በመሆኑ ስህተት ነዉ፡፡አመሌካች ዲኝነት ባሌጠየቀበት ንብረቱ 

በሏራጅ ሲሸጥ ንብረቱን አመሌካች በቀዯምነት የመግዛት መብት እንዱጠበቅሇት እንዯጠየቀ አዴርጎ 

የሥር ፌርዴ ቤት በትእዛዙ ሊይ መግሇጹም ስህተት ነዉ፡፡1ኛ ተጠሪ የግብር እዲ ዉሳኔ ማስታወቂያ 

ዯርሶት በተጠየቀ ጊዜ ካሌከፇሇ  አመሌካች የግብር እዲዉን ሇማስከፇሌ በሔግ የሚጠበቅበት ተግባር 

የባሇእዲዉን ንብረት አግድ በመሸጥ ግብር ያስከፌሊሌ እንጂ ሇፌርዴ ቤት ጥያቄዉን አቅርቦ ንብረቱን 

እንዱያስከብር አይገዯዴም፡፡ በተጨማሪም ንብረቱን ይዞ መሸጥ የሚችሇዉ ንብረቱ ሊይ በፌርዴ ቤት 

የተሰጠ እግዴ ካሇ እግደን ካስነሳ በኋሊ በመሆኑና 1ኛ ተጠሪ የግብር እዲ የሚፇሇግበት መሆኑን 

የሚያሳይ የግብር ማስታወቂያ ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ ሇ2ኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇእዲ ከመሆኑ በፉት አመሌካች 

ሇ1ኛ ተጠሪ መስጠቱን ሇስር ፌርዴ ቤት ያቀረብነዉ ማስረጃ የሚያሳይ ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን አቤቱታ ከሔግና ካቀረብነዉ ማስረጃ እንጻር ሳይመረምር የአመሌካችን አቤቱታ ዉዴቅ 

ማዴረጉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ሆኖ እያሇ ስህተቱን ይግባኝ ሰሚዉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

አሇማረሙ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ይታረምሌኝ ሲሌ አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡ 

                                                                                                                                                                                                                                                    

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች ከ1ኛ ተጠሪ እንዱከፇሇዉ ሇሚጠይቀዉ የግብር 

እዲ ንብረቱን በመያዣነት ስሊሊስከበረም የቀዲሚነት መብት የሇዉም የመባለን አግባብነት ከአዋጅ ቁጥር 

983/2008 እንቀጽ 39/1 ከዯቡብ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 166/2009 ጋር ተገናዝቦ እንዱመረመር ጉዲዩ 

ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ትዕዛዝ መስጠቱን ተከትል ተጠሪዎች እንዯቅዯም ተከተሊቸዉ በቀን 

01/05/2012 ዓ/ም እና በቀን 30/04/2012 ዓ/ም የተጻፇ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱ በአጭሩ 

የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ባቀረበዉ መሌስ 1ኛ ተጠሪ በዉጭ ባሇሀብቶች የተቋቋመ፣የኢንቨስትመንት እና የንግዴ 

ፇቃዴ የተሰጠዉ ከፋዳራሌ መንግስት በመሆኑ አመሌካች 1ኛ ተጠሪን ግብርና ታክስ የማስከፇሌ 

ሥሌጣን የሇዉም፡፡አመሌካች እየጠየቀ ያሇዉ የመሬት መጠቀሚያ ግብርና የቴምብር ቀረጥ ያሌተከፇሇኝ 

አሇ በሚሌ ቢሆንም መከፇሌ ያሇበትን የቴምብር ቀረጥ የከፇሌን ሲሆን የሉዝ ክፌያ የሇም እንጂ የሉዝ 

ክፌያ አሇ ቢባሌ እንኳን አመሌካች በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ክስ በማቅረብ ከመጠየቅ በስተቀር የቀዯምትነት 

መብት አሇኝ በሚሌ መጠየቅ የሚችሌበት የሔግ መሰረት የሇም፡፡የመሬት የሉዝ ክፌያ ማስከፇሌ 

እንዱችሌ በሔግ ከላልች ባሇመብቶች የቀዯመ መብት ሇአመሌካች አሌተሰጠዉም፡፡ የቀዯምትነት መብት 

የሚኖረዉ የሉዝና የቴምብር ቀረጥ ሇማስከፇሌ ሳይሆን ያሌተከፇሇ የንግዴ ግብርና የግብርና ግብር 

ክፌያ ሲኖር ብቻ ሲሆን ከዚህ አንጻር እዲ እንዯላሇብን የፋዳራሌ ግብር አስከፊይ መስሪያ ቤት በጽሁፌ 

ስሊሳወቀ አመሌካች አሇአግባብ የቀዯምትነት መብት አሇኝ በሚሌ ያቀረበዉን አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት 

ዉዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ስሇሆነ የሠበር አቤቱታዉ ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
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እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ ባቀረበዉ መሌስ አመሌካች የግብር ሰብሳቢ በመሆኑ ብቻ ያሇምንም ገዯብ የግብር 

ከፊይ ንብረት ሊይ ቀዲሚ መብት አሇኝ በማሇት የሏራጅ ማስታወቂያዉ እንዱታገዴና እግደ እንዱነሳ 

መጠየቅ አይችሌም፡፡በአዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 41(4/ሇ) መሰረት በማንኛዉም የፌርዴ ሂዯት 

እገዲ በተዯረገበት ወይም የአፇጻጸም ትእዛዝ በተሰጠበት ንብረት ሊይ የመያዣ ዋስትና መስጠት 

እንዯማይቻሌ ስሇተዯነገገ አመሌካች በንብረቱ ሊይ የቀዯምትነት መብት አሇኝ በማሇት ያቀረበዉ አቤቱታ 

የሔግ ዴጋፌ የሇዉም፡፡በአዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 39 እና በዯቡብ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 166/2009 

አንቀጽ 41 በተዘረጋዉ ስርዓት መሰረት ሇግብር እዲዉ ንብረቱን በመያዣያነት መያዙን የሚገሌጽ 

ማስረጃ በማቅረብ ሳያስረዲ እንዱሁም በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 418/3 መሰረት በንብረቱ ሊይ የቀዯምትነት 

መብት እንዲሇዉ የሚያሳይ የጽሁፌ ማስረጃ ሳያቀርብ በማንኛዉም ግብር ከፊይ ንብረት ሊይ ያሇምንም 

ቅዴመ ሁኔታ የቀዯምትነት (absolute preemption right) አሇኝ ሲሌ አቤቱታ ማቅረቡ የሔግ መሰረት 

ስሇላሇዉ የሥር ፌርዴ ቤት አቤቱታዉን ዉዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነዉ፡፡አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ በስነ 

ስርዓት ሔጉ መሰረት ሙግት ከተዯረገ በኋሊ ዉዴቅ የተዯረገ በመሆኑ ተገቢዉ ሙግት ሳይዯረግ ዉዴቅ 

እንዯተዯረገ በመቁጠር የሰ/መ/ቁጥር 48997 እና 86133ን በመጥቀስ ያቀረበዉ መከራከሪያም አግባብ 

አይዯሇም፡፡በእዲ ምክንያት በፌርዴ ቤት የተከበረ ንብረት እንዱሸጥ በተዯረገ ጊዜ ንብረቱን ያስከበረዉ 

ወገን የሚኖረዉ መብት ከሽያጭ ገንዘብ ሊይ የቀዯምትነት መብት ካሊቸዉ ባሇገንዘቦች የሚተርፌ ካሇ 

የመዉሰዴ መብት ብቻ እንዲሇዉ በሰ/መ/ቁጥር 48042 ሊይ አስገዲጅ ትርጉም ስሇተሰጠና አመሌካች 

በንብረቱ ሊይ የቀዯምትነት መብት እንዲሇዉ በማስረጃ ስሊሊስረዲ አመሌካች ያሇዉ መብት 

እንዯማንኛዉም መብት ጠያቂ ሇ2ኛ ተጠሪ ተከፌል በሚቀረዉ ገንዘብ ሊይ ብቻ ነዉ ተብል በመወሰኑ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ማንኛዉም ታክስ ከፊይ ታክስ የመክፇሌ ግዳታዉን ያሌተወጣ እንዯሆነ 

ባሇስሌጣኑ እዲዉን በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ ማስፇጸም የሚፇሌግ ከሆነ በዋስትናነት ማስመዝገብና 

ንብረቱን በማሸጥ ታክሱን እንዯሚያስከፌሌ የሚገሌጽ ማስታወቂያ ሇታክስ ከፊዩ ይሰጣሌ ተብል 

ተዯንግጓሌ እንጂ የግብር ዉሳኔ ማስታወቂያ እንዯዯረሰዉ የግብር ከፊይ ንብረት ይይዛሌ የሚሌ ሔግም 

ሆነ አሰራር ባሇመኖሩ በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ ትእዛዝ የተፇጸመ ስህተት የሇም ተብል አቤቱታዉ 

ዉዴቅ ይዯረግሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ከሊይ በአጭሩ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በዚህ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና በስር ፌርዴ 

ቤት የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ 

ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ 

ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነዉም አመሌካች የቀዯምትነት መብት አሇኝ በሚሌ የፌርዴ አፇጻጸሙን በመቃወም 

አቤቱታ ያቀረበዉ 2ኛ ተጠሪ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ያስፇረዯዉን የገንዘብ ፌርዴ ሇማስፇጸም 2ኛ ተጠሪ 

ባስከበረዉ የ1ኛ ተጠሪ ንብረቶች ሊይ በ1ኛ ተጠሪ የግብር እዲ ሌክ የቀዯምትነት መብት አሇኝ በሚሌ 
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እንዯሆነ ክርክራቸዉ ያሳያሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ዯግሞ የግብር እዲ ስሇላሇብኝ የጠቀሳቸዉን ሔጎች መሰረት 

በማዴረግ በንብረቶቹ ሊይ የቀዯምትነት መብት አሇኝ ብል መጠየቅ አይችሌም ብል ተከራክሯሌ፡፡ 

እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ አመሌካች ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሌገዉን እዲ ሇማስከበር ንብረቱን ከ2ኛ ተጠሪ 

አስቀዴሞ ያስከበረ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ ባሇማቅረቡ ይህንን ሳያዯርግ ሔግ የቀዯምትነት መብት 

አይሰጠዉም በሚሌ ተከራክሯሌ፡፡  

በመሰረቱ በፋዳራሌ ታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 39 እና በዯቡብ ክሌሌ የታክስ 

አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 166/2009 ስር በተመሳሳይ እንዯተዯነገገዉ መሰረት ታክስ ሰብሳቢ ባሇሥሌጣን 

መሥሪያ ቤት በታክስ ሔግ መሠረት ታክስ ከፊዩ መክፇሌ የሚገባዉ የመክፇያ ጊዜዉ የዯረሰ ታክስ 

በሙለ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ ባሇሥሌጣኑ በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ የቀዯምትነት መብት 

አሇዉ፡፡በዚህ ዴንጋጌ የታክስ ሔግ ተብል የተገሇጸዉ በአዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 2(36) ሊይ 

በተመሇከተዉ ትርጓሜ መሰረት የታክስ አስተዲዯር አዋጁን ጨምሮ የገቢ ግብር አዋጅ፣የተጨማሪ 

እሴት ታክስ አዋጅ፣የሴክሳይዝ ታክስ አዋጅ፣የቴምብር ቀረጥ አዋጅ፣የተርን ኦቨር ታክስ አዋጅ፣የጉምሩክ 

ሔግ ሳይጨምር ማንኛዉም ታክስ፣ ቀረጥ ወይም ክፌያ የሚጥሌ ሔግና እነዚህን አዋጆች ሇማስፇጸም 

የሚወጣ ዯንብና መመሪያ እንዯሆኑ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡በመሆኑም ታክስ የመጣሌና የመሰብሰብ 

የሥሌጣን ክፌፌለን ተከትል የፋዳራሌ እና የክሌሌ ታክስ ሰብሳቢ ባሇሥሌጣን የሚሰበስቡት የታክስና 

የቀረጥ ዓይነት እንዱሁም የእነዚሁ ምንጭ የሆኑ ሔጎች ሉሇያዩ የሚችለ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በፋዳራለ ታክስ አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 39(በክሌለ አዋጅም በተመሳሳይ እንዯተዯነገገዉ) መሰረት 

በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ የቀዯምትነት መብት የሚኖረዉ በእነዚህ ሔጎች መሰረት ታክስ ከፊዩ መክፇሌ 

የሚገባዉን የመክፇያ ጊዜዉ የዯረሰዉን ታክስ ቀረጥና ተያያዥ ክፌያ ሇማስከፇሌ መሆኑ ሉረጋገጥ 

ይገባሌ፡፡ይህም ቅቡሌነት ያሇዉ ዋና ግዳታ መኖሩን(valid principal obligation) መሠረት ያዯረገ ነዉ፡፡ 

ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት ታክስ ሰብሳቢ ባሇስሌጣን በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ የሚኖረዉን 

የቀዯምትነት መብት አፇጻጸምና አዴማስ ላልች ከታክስ ከፊዩ ገንዘብ የሚጠይቁ ሰዎች ከሚኖራቸዉ 

መብት ጋር በማነጻጸር መመርመር እና ያሊቸዉን ሌዩነት በግሌጽ ማወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡በዚህ መሌኩ 

በታክስ ከፊይ ሀብት ሊይ ታክስ ሰብሳቢዉ ባሇስሌጣን ያሇዉ የቀዯምትነት መብት በሔግ ጽንሰ ሏሳብ 

በእንግሉዝኛዉ Preferential/Preferred Creditor ተብል የሚታወቅ ሲሆን ጥቅሌ ሀሳቡም በአገራችን 

የታክስ አስተዲዯርና በላልች የታክስ ሔጎች ሊይ ጭምር እንዯተንጸባረቀዉ በመርህ ዯረጃ ገንዘብ ጠያቂ 

(በታክስ ጉዲይ ታክስ ሰብሳቢ ባሇስሌጣን) በባሇእዲዉ(በታክስ ከፊዩ) ሀብት ሊይ ከላልች ከባሇዕዲዉ 

ገንዘብ ከሚጠይቁ ተራ ባሇገንዘቦች(unsecured/ordinary creditor) ቅዴሚያ እንዱከፇሇዉ መብት 

የሚሰጠዉ ነዉ፡፡እንዱህ አይነት የገንዘብ ጠያቂዎች የቀዯምትነት መብት( Preferential/Preferred Creditor) 

ከባሇእዲዉ ሀብት ሊይ በቅዴሚያ እዲ የማስከፇሌ መብት እንዯመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1386ና 

ተከታዮቹ ፣በቁጥር 1410ና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ እንዱሁም በላልች የሔግ ዴንጋጌዎች ሊይ 
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ተዯንግጎ ከሚታወቀዉ ከሔግ ወይም ከዉሌ ከሚመነጨዉ አንዴን ንብረት በቀዯምትነት መግዛትን (Pre-

emption) ከሚመሇከተዉ የተሇየ ነዉ፡፡  

እንዱሁም ከፌርዴ በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 394/1 እና ከቁጥር 404 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 

መሰረት የፌርዴ ባሇእዲዉ የሆነዉን ታክስ ከፊይ ንብረት ያስከበሩ የፌርዴ ባሇመብቶች በሔግ 

የቀዯምትነት መብት ከተሰጠዉ ታክስ ሰብሳቢ ባሇሥሌጣን ጋር የሚኖራቸዉ የመብት ቅዯም ተከተሌ 

ምን እንዯሆነ መመርመር ይገባሌ፡፡በዚህ መሌኩ የሚሰጠዉ ንብረት የማስከበር ትእዛዝ ዓሊማዉ የፌርዴ 

ባሇዕዲዉ ዕዲዉን ከመክፇለ በፉት ይህንን ንብረት ሇላሊ ሰዉ እንዲይሰጥ፣እንዲይሸጥ፣እንዲይሇዉጥ 

ወይም በማናቸዉም ላሊ ሁኔታ መብቱን ሇማንም እንዲያዛዉር ሇማገዴና የፌርዴ ባሇእዲዉ እዲዉን 

መክፇሌ ካሌቻሇ ንብረቱን በሏራጅ በማሸጥ በፌርደ መሰረት ሇፌርዴ ባሇገንዘቡ ሇመክፇሌ ቢሆንም 

በዚህ መሌኩ የሚዯረገዉ ንብረት ማስከበር በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 3044 መሠረት በማይንቀሳቀስ 

ንብረት ሊይ በፌርዴ ከሚቋቋመዉ የመያዣያ መብትን (Judicial mortgage right) የተሇየ መሆኑን 

መገንዘብ ይገባሌ፡፡ምክንያቱም በፌርዴ የሚቋቋም መያዣ አስቀዴሞ በፌርዴ ቤት ወይም በግሌግሌ 

ዲኝነት አካሌ አንደ ተከራካሪ ወገን ሇላሊዉ ተከራካሪ ወገን እንዱከፌሌ የተወሰነን የገንዘብ እዲ 

ሇማስፇጸም ዲኝነት ተጠይቆ ተሇይቶ በሚታወቅ ንብረት ሊይ እዲ ሇማስከፇሌ የሚቋቋም በመሆኑ 

በፌርዴ አፇጻጸም መዝገብ ሊይ ንብረት ሇማስከበር ከሚሰጥ ትእዛዝ የተሇየ በመሆኑ ነዉ፡፡ስሇሆነም 

በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት የፌርዴ ባሇእዲዉን ንብረት ያስከበረ ሰዉ የቀዯምትነት መብት አሇኝ ብል 

ሇመጠየቅ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 404 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ አሌተዯነገገም፡፡ 

በላሊ በኩሌ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 39(2 እና 7) ሊይ እንዯተመሇከተዉ በታክስ ሰብሳቢዉ 

ባሇስሌጣን ታክስ ከፊዩ እንዱከፌሌ የጠየቀዉ ታክስ ከተከፊይ ሂሳብ ሊይ ተቀንሶ የሚከፇሌ 

ታክስ፣የተጨማሪ እሴት ታክስ፣የተርን ኦቨር ታክስ ወይም የኤክሳይስ ታክስ ካሌሆነ በስተቀር ባንኮች 

በንብረቱ ሊይ የዋስትና(የመያዣያ) መብት ያቋቋሙት ብዴሩን ከመስጠታቸዉ በፉት ታክስ ከፊዩ የታክስ 

እዲ የላሇበት መሆኑን ከታክስ ሰብሳቢ ባሇስሌጣን አረጋግጠዉ ከሆነ በታክስ ከፊዩ ንብረት ሊይ 

የዋስትና(የመያዣያ) መብት ያቋቋሙ ገንዘብ ጠያቂ ባንኮች (secured creditor) እና ከታክስ ከፊዩ 

ዯመወዝ የሚጠይቁ የታክስ ከፊዩ ተቀጣሪዎች ከታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ ከታክስ ሰብሳቢ ባሇስሌጣን 

የቀዯመ መብት አሊቸዉ፡፡ 

እንዱሁም ታክስ ከፊዩ ታክስ የመክፇሌ ግዳታዉን ያሌተወጣ እንዯሆነ ታክስ ሰብሳቢ ባሇስሌጣን በሔግ 

የተሰጠዉን የቀዯምትነት መብት በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ የሚጠቀም መሆኑን፣ ያሌተከፇሇዉን ታክስ 

እና ታክሱን ሇማስከፇሌ የሚወስዯዉ እርምጃ የሚያስከትሇዉን ወጪ እንዯሚያስከፌሇዉና በንብረቱ 

ሊይም የዋስትና መብት እንዯሚያስመዘግብ የሚገሌጽ ማስታወቂያ ሇታክስ ከፊዩ መስጠት እንዲሇበት 

በታክስ አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 39/3 ሊይ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡በተጨማሪም ታክስ ከፊዩ የታክስ 



  

60 
 

ማስጠንቀቂያ በዯረሰዉ በ30 ቀናት ዉስጥ ታክሱን አሇመክፇለን ምክንያት በማዴረግ ታክስ ሰብሳቢዉ 

ባሇሥሌጣን የታክስ ከፊዩ ንብረት በማናቸዉም የፌርዴ ሂዯት እገዲ ተዯርጎበት ከሆነ ወይም በንብረቱ 

ሊይ የፌርዴ አፇጻጸም ትእዛዝ ተሰጥቶበት ከሆነ ንብረቱ ሊይ የተሰጠዉን እግዴ ወይም የአፇጻጸም 

ትእዛዝ ካሊስነሳ በስተቀር የታክስ ከፊዩን ንብረት መያዝ (Seizure of Property) እንዯማይችሌ በአዋጅ 

ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 41(4/ሇ) ስሇተዯነገገ የቀዯምትነት መብቱን ከመጠቀም ጋር ተያይዞ የታክስ 

ከፊዩን ንብረት ሇመያዝ በንብረቱ ሊይ የተሰጠዉን የፌርዴ ቤት እግዴ ወይም የፌርዴ አፇጻጸም ትእዛዝ 

አሰቀዴሞ ማስነሳት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

በተያዘዉ ጉዲይ 2ኛ ተጠሪ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ያስፇረዯዉን ፌርዴ ሇማስፇጸም የ1ኛ ተጠሪን ንብረት 

ያስከበረ ተከራካሪ ወገን እንዯመሆኑ ያሇዉ መብት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 394/1፣ቁጥር 404 እና ተከታዮቹ 

ዴንጋጌዎች መሰረት እግደን የሠጠዉ ፌርዴ ቤት እግደን እስካሊነሳ ዴረስ ያስከበረዉን ንብረት 1ኛ 

ተጠሪ ዕዲዉን ከመክፇለ በፉት ሇላሊ ሰዉ እንዲይሰጥ፣ እንዲይሸጥ፣ እንዲይሇዉጥ ወይም በማናቸዉም 

ላሊ ሁኔታ መብቱን ሇማንም እንዲያዛዉር አስከብሮ ማቆየትና የፌርዴ ባሇእዲዉ እዲዉን መክፇሌ 

ካሌቻሇ ንብረቱ በሏራጅ ተሸጦ ገንዘቡ እንዱከፇሇዉ መጠየቅ ነዉ፡፡ ከዚህ ዉጭ የፌርዴ ባሇእዲውን 

በዚህ አግባብ ማስከበሩ ንብረቱ ከመከበሩ ወይም ከመያዙ በፉት በንብረቱ ሊይ መብት የነበራቸዉና 

በክርክሩ ዉስጥ የላለ የሦስተኛ ወገኖች በሔግ፣በፌርዴ ወይም በዉሌ በንብረቶቹ ሊይ ያቋቋሙትን 

የቀዯምትነት መብት የሚነካ አይዯሇም፡፡ ከያዝነዉ ጉዲይ ጋር በተያያዘ አመሌካች በፋዳራሌም ሆነ 

በክሌሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጆች ሊይ በተመሳሳይ በተዯነገገዉ መሰረት 1ኛ ተጠሪ አሌከፇሇም ብል 

ንብረቱን ይዞ በመሸጥ ሇማስከፇሌ የፇሇገዉ የክሌለን ታክስ የታክስ አስተዲዯር አዋጅን ጨምሮ ከገቢ 

ግብር አዋጅ፣ከተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ፣ከሲክሳይዝ ታክስ አዋጅ፣ከቴምብር ቀረጥ አዋጅ፣ከተርን 

ኦቨር ታክስ አዋጅ፣የጉምሩክ ሔግ ሳይጨምር ማንኛዉም ታክስ፣ ቀረጥ ወይም ክፌያ የሚጥሌ ሔግና 

እነዚህን አዋጆች ሇማስፇጸም ከወጣ ዯንብና መመሪያ የመነጨ መሆኑን እስካረጋገጠ ዴረስ በ1ኛ ተጠሪ 

ንብረት ሊይ ከ2ኛ ተጠሪ ቀዴሞ ንብረቱን በመሸጥ ያሇተከፇሇዉን ታክስና ቀረጥ የማስከፇሌ በሔግ 

ጥበቃ የተዯረገሇት መብት አሇዉ፡፡ ነገር ግን አመሌካች 1ኛ ተጠሪ እንዱከፌሇዉ የጠየቀዉ ታክስና 

ቀረጥ አንዱሁም ተያያዥ ክፌያ በዝርዝር ከተጠቀሱ ሔግጋት የመነጩ መሆናቸዉን እና በሥሌጣኑ 

ክሌሌ ዉስጥ የሚገኝ ታክስና ቀረጥ መሆኑን በላሊ አገሊሇጽ ቅቡሌነት ያሇዉ ዋና ግዳታ መኖሩን(valid 

principal obligation) ማስረዲት እና ፌርዴ ቤቶችም ማስረዲቱን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ሆኖም የዞኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

418 በሚጠይቀዉ የክርክር አመራር መሰረት ከዚህ አኳያ የግራ ቀኙን ክርክር ካሇመመርመራቸዉም 

በተጨማሪ ፌሬ ነገሮቹን ከሔግና ከማስረጃ አንጻር አሇማጣራታቸዉን ተገንዝበናሌ፡፡ 

እንዱሁም በሔግ የተሰጠዉን የቀዯምትነት መብት በ1ኛ ተጠሪ ሀብት ሊይ የሚጠቀም መሆኑን፣ 

ያሌተከፇሇዉን ታክስ እና ታክሱን ሇማስከፇሌ የሚወስዯዉ እርምጃ የሚያስከትሇዉን ወጪ 
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እንዯሚያስከፌሇዉና በንብረቱ ሊይም የዋስትና መብት እንዯሚያስመዘግብ የሚገሌጽ ማስታወቂያ 

አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ(ሇታክስ ከፊዩ) የሰጠ መሆኑን ማስረዲት የሚጠበቅበት ሲሆን ፌርዴ ቤቶችም 

አመሌካች ባቀረበዉ ማስረጃ ማስረዲቱን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ አመሌካች በዚህ መሌኩ ማስረዲት 

እስከቻሇ ዴረስ በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት በተከበሩት በ1ኛ ተጠሪ ንብረቶች ሊይ የቀዯምትነት መብት 

መጠቀም ይችሊሌ፡፡ አመሌካች በዚህ በቀዯምትነት መብቱ መጠቀም ይችሌ ዘንዴ ንብረቶቹን ሇማስከበር 

የተሰጠዉ የእግዴ ትእዛዝ እንዱነሳሇት መጠየቁ በፋዳራሌና በክሌለ ታክስ አስተዲዯር አዋጆችም ሆነ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 418 ስር የተዯነገገዉን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ከ2ኛ ተጠሪ ቀዴሞ ንብረቶቹን 

ያስከበረ ስሇመሆኑ ማስረጃ እንዱያቀርብ ሉጠየቅ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ምክንያቱም 

የቀዯምትነት መብት ያገኘዉ በሔግ በመሆኑና ንብረቶቹን መያዝና ሽጦ ታክስና ቀረጥ እንዱሁም ከሊይ 

ከተጠቀሱ ሔጎች የመነጩ ላልች ክፌያዎችን ማስከፇሌ የሚችሇዉ አስቀዴሞ በፌርዴ አፇጻጸም 

ምክንያት ንብረቶቹን ሇማስከበር የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ሲነሳሇት ብቻ በመሆኑና ሇዚህ የፌርዴ ዉሳኔ 

መነሻ የሆነዉን አቤቱታ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 418 መሰረት ያቀረበዉንም ሇዚሁ ዓሊማ በመሆኑ 

ነዉ፡፡ከዚህም ረገዴ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 418 በሚጠይቀዉ የክርክር አመራር መሰረት የግራ ቀኙን ክርክር 

ሳይመረምሩና ፌሬ ነገሮቹን ከሔግና ከማስረጃ አንጻር ማስረዲት ያሇበት ተከራካሪ ወገን እንዱያስረዲ 

በማዴረግ ሳያጣሩ በሔግ ጥበቃ የተዯረገሇትን የአመሌካችን የቀዯምትነት መብት ዉዴቅ ማዴረጋቸዉ 

ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የዯቡብ አሞ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 11785 ሊይ በቀን 07/09/2011 ዓ/ም የሰጠዉ 

ትእዛዝ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 178407 ሊይ በቀን 

18/11/2011 ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥ 348/1 መሰረት ተሸረዋሌ፡፡ 

2. 2ኛ ተጠሪ በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት ባስከበራቸዉ የ1ኛ ተጠሪ ንብረቶች ሊይ አመሌካች 

የቀዯምትነት መብት አሇዉ ብሇናሌ፡፡ሆኖም አመሌካች በዚህ የቀዯምትነት መብት መጠቀም 

የሚችሇዉ የክሌለን የታክስ አስተዲዯር አዋጅን ጨምሮ ከገቢ ግብር አዋጅ፣ከተጨማሪ እሴት 

ታክስ አዋጅ፣ከኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ፣ከቴምብር ቀረጥ አዋጅ፣ከተርን ኦቨር ታክስ 

አዋጅ፣የጉምሩክ ሔግ ሳይጨምር ማንኛዉም ታክስ፣ ቀረጥ ወይም ክፌያ የሚጥሌ ሔግና 

እነዚህን አዋጆች ሇማስፇጸም ከወጣ ዯንብና መመሪያ የመነጨ እና ይህም በአመሌካች 

እንዱሰበሰብ በሔግ ሇአመሌካች ሥሌጣን የተሰጠዉ መሆኑን እንዱሁም አመሌካች በሔግ 

የተሰጠዉን የቀዯምትነት መብት በ1ኛ ተጠሪ ሀብት ሊይ የሚጠቀም መሆኑን፣ ያሌተከፇሇዉን 

ታክስ እና ታክሱን ሇማስከፇሌ የሚወስዯዉ እርምጃ የሚያስከትሇዉን ወጪ እንዯሚያስከፌሇዉና 
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በንብረቱ ሊይም የዋስትና መብት እንዯሚያስመዘግብ የሚገሌጽ ማስታወቂያ ሇ1ኛ ተጠሪ(ሇታክስ 

ከፊዩ) መስጠቱ ሲረጋገጥ በመሆኑ የዯቡብ አሞ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ 

ከዚህ አኳያ ግራ ቀኙን አከራክሮና በማስረጃ ሉረጋገጡ የሚገባቸዉን ፌሬ ነገሮች በሥነ 

ሥርዓት ሔጉ አግባብ በማስረጃ እንዱረጋገጡ በማዴረግ ሔግን መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ እንዱሰጥ 

ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡    

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጪ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ/መ/ቁ. 192823 

                                                      ቀን፡- ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓ/ም 

                                ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

     ተሾመ ሽፇራው 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

      ብርሃኑ መንግስቱ 

 ነፃነት ተገኝ 

 አመሌካች፡- አቶ ፀጋይ ተስፊይ፡- ቀረቡ 

 ተጠሪ፡- የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ብረታ ብረት ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት-ነ/ፇጅ አዴማስ ዯምሳቸው ቀረቡ 

                        መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጠ፡፡ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ የዯረጃ ዕዴገት ውዴዴርን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ 

የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፌርዴ ቤት የመዝገብ ግሌባጭ እንዯተረዲነው አመሌካች በተጠሪ መሥሪያ 

ቤት ሠራተኛ ሲሆኑ በመሥሪያ ቤቱ በወጣው የገበያ ሌማት ቡዴን መሪ የዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር ሊይ 

ያሊቸው የሥራ ሌምዴ በቂ አይዯሇም ተብል ከውዴዴሩ ውጭ በመሆናቸው ሇቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 

ያመሇከቱ ሲሆን ኮሚቴው ሇሥራ መዯቡ ከሚያስፇሌገው ስምንት ዓመት የሥራ ሌምዴ አመሌካች 

ያሊቸው ሰባት ዓመት ከአስራ ስዴስት ቀን የሥራ ሌምዴ በመሆኑ ሇሥራ መዯቡ በቂ አይዯሇም በማሇት 

ቅሬታቸውን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ አመሌካች በውሳኔው ባሇመስማማት ሇፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ 

ኮሚሽን የአስተዲዯር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን አስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የዯረጃ እዴገት ውዴዴሩ 

ሇነባሩ የሥራ መዯብ የተዘጋጀውን ፍርም ቁጥር 14 መከተሌ ሲገባው በነጥብ የሥራ ምዘና ዯረጃ 

አወሳሰን አፇጻጸም መመሪያ ሇማስፇጸም በተዘጋጀው ፍርም-14 ሥራ መዘርዝር መሠረት የዯረጃ 

ዕዴገት ውዴዯሩ መዯረጉ ተገቢ አይዯሇም፡፡ በነባሩ የሥራ መዯብ የተዘጋጀው ፍርም ቁጥር 14 

መሠረት ሇገበያ ሌማት ቡዴን መሪ የሚጠይቀውን የትምህርት ዝግጅት አመሌካች ስሇማያሟለት 

በዯረጃ ዕዴገት ውዴዴሩ እንዲይሳተፈ መዯረጉ ተገቢ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ሇፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን አከራክሮ የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱን 

ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 
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ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም በሥር 

ከተከራከርንበት ጭብጥ እና ከቀረበው ማስረጃ ውጭ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ሇሁለም የዯረጃ ዕዴገት 

ውዴዴር በነጥብ የሥራ ምዘና ዯረጃ አወሳሰን አፇጻጸም መመሪያ ሇማስፇጸም በተዘጋጀው ፍርም-14 

ሥራ መዘርዝር መሠረት ተዯርጎ እያሇ ሇምንከራከርበት የሥራ መዯብ ብቻ በነባሩ የሥራ መዯብ 

የተዘጋጀው ፍርም ቁጥር 14 ተግባራዊ ይዯረግ መባለ ስህተት ነው፡፡ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን በነጥብ 

የሥራ ምዘና ዯረጃ አወሳሰን አፇጻጸም መመሪያ ሇማስፇጸም በተዘጋጀው ፍርም-14 ሥራ መዘርዝር 

መሠረት የተዯረጉ የዯረጃ ዕዴገት ውዴዴሮችን ውጤት አጽዴቋሌ፡፡ ሇሥራ መዯቡም ከስምንት ዓመት 

በሊይ የሥራ ሌምዴ ስሊሇኝ ሌወዲዯር ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን ተመሌክቶ 

ሇግራ ቀኙ ክርክር መነሻ የነበረው የአመሌካች ቀጥታ አግባብነት ያሇው የሥራ ሌምዴ ሇዯረጃ ዕዴገቱ 

በቂ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ ሆኖ ሳሇ የሥር ፌርዴ ቤቶች ግራ ቀኙ ባሌተከራከሩበትና ዲኝነት 

ባሌተጠየቀበት የትምህርት ዝግጅት ሊይ መሠረት በማዴረግ መወሰናቸው ሔጋዊነቱን ሇመመርመር 

ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱያቀርብ አዟሌ፡፡ ተጠሪ የሠጠው መሌስ 

የአመሌካች የሥራ ሌምዴ ሰባት ዓመት ከአስራ ስዴስት ቀን ብቻ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔም 

ከጭብጡ ውጭ ሳይሆን የውዴዴሩን መሠረት ያዯረገ ስሇሆነ ውሳኔው ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ 

ስህተት የሇም ብሎሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሠበር አቤቱታቸውን አጠናክረው 

ተከራክረዋሌ፡፡  

የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ክርክሩ የተዯረገው የሥነ-ሥርዓት ሔጉን 

ተከትል መሆን አሇመሆኑን? በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው አመሌካች በተጠሪ መሥሪያ ቤት ሠራተኛ ሲሆኑ በመሥሪያ ቤቱ በወጣው የገበያ 

ሌማት ቡዴን መሪ የዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር ሊይ ያሊቸው የሥራ ሌምዴ በቂ አይዯሇም ተብል 

ከውዴዴሩ ውጭ በመሆናቸው ሇፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን የአስተዲዯር ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ያቀረቡ ሲሆን አስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የዯረጃ እዴገት ውዴዴሩ ሇነባሩ የሥራ መዯብ የተዘጋጀውን 

ፍርም ቁጥር 14 መከተሌ ሲገባው በነጥብ የሥራ ምዘና ዯረጃ አወሳሰን አፇጻጸም መመሪያ ሇማስፇጸም 

በተዘጋጀው ፍርም-14 ሥራ መዘርዝር መሠረት የዯረጃ ዕዴገት ውዴዯሩ መዯረጉ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

በነባሩ የሥራ መዯብ የተዘጋጀው ፍርም ቁጥር 14 መሠረት ሇገበያ ሌማት ቡዴን መሪ የሚጠይቀውን 

የትምህርት ዝግጅት አመሌካች ስሇማያሟለት በዯረጃ ዕዴገት ውዴዴሩ እንዲይሳተፈ መዯረጉ ተገቢ ነው 

በማሇት ወስኗሌ፡፡   

ተጠሪ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 182/2002 ተጠሪነቱ ሇንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ሆኖ 

የተቋቋመ የፋዯራሌ መሥሪያ ቤት ስሇመሆኑ በዯንቡ አንቀጽ 3 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ሠራተኞችንም 

በፋዯራሌ የመንግሥት ሠራተኞች ሔጎች መሠረት የሚያስተዲዴር ስሇመሆኑ በዯንቡ አንቀጽ 11(2)(ሇ) 
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ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ እንዯ አስተዲዯር መሥሪያ ቤት ከሚፇጽመው የሥራ ተግባር እና ከሚያስተዲዴራቸው 

ሠራተኞች ጋር በተያያዘ አስተዲዯራዊ ውሳኔ የመስጠት የራሱ ብቸኛ ሥሌጣኑ ስሇመሆኑ የኢፋዱሪ 

ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 50(2) ሊይ የተመሇከተው የመንግሥት አካሊትን የሥሌጣን ክፌፌሌ መርህ 

(principle of separation of powers) ያሥገነዝባሌ፡፡ በሦስቱ የመንግሥት አካሊት በሆኑት ሔግ 

አውጭው፣ ሔግ አስፇጻሚው እና የሔግ ተርጓሚው መካከሌ የሥሌጣን ክፌፌሌ ያሇ ቢሆንም 

በመካከሊቸው የእርስ በእርስ ቁጥጥር (check and balance) ከላሇ ተቋማቱ በሔግ የተጣሇባቸውን 

የዜጎችን ሠብዓዊና ዱሞክራሲያዊ መብት ማክበርና ማስከበር አይችለም፡፡ የእርስ በእርስ ቁጥጥሩ 

ጣሌቃ መግባትን ካስከተሇ ከጥቅሙ ይሌቅ ጉዲቱ የሚያመዝንና የተጣሇባቸውን ግዳታ እንዲይወጡ 

ሉያዯርጋቸው ስሇሚችሌ ቁጥጥሩ በሔግ በተዘረጋው ሥርዓት አግባብ መፇጸም አሇበት፡፡  

አስተዲዯራዊ አካሊት የሚሠጧቸው ውሳኔዎች በፌ/ሔ/ቁ. 401(1) እንዯተመሇከተው ከተሠጣቸው 

ሥሌጣን በማሇፌ ከወሰኑ (ultra vires) ወይም በተሠጣቸው ሥሌጣን ስር ሆኖ ነገር ግን በሔጉ 

የተመሇከቱትን አስገዲጅ ሁኔታዎችና ፍርም ሳይከተለ የሚፇጽሙት ተግባር ወይም ውሳኔ ፇራሽ ነው፡፡ 

በኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 37 ሊይ ሠዎች ፌትሔ የማግኘት መብት ያሊቸው በመሆኑ 

አስተዲዯራዊ ውሳኔዎች የሰዎችን መብቶች ሲነኩ በዲኝነት አካሌ ጉዲዩ ቀርቦ ውሳኔያቸው ሔግን 

የተከተሇ መሆን አሇመሆኑ ይመረምራሌ፡፡ የመዲኘት ሥሌጣን የፌርዴ ቤቶች ቢሆንም የሔገ-መንግሥቱ 

አንቀጽ 78(4) እና 37 ሊይ አንዴ ሊይ ሲነበቡ በሔግ የተዯነገገን የዲኝነት ሥርዓትን የሚከተሌ የዲኝነት 

ነክ አካሊት በሔግ የመዲኘት ሥሌጣን ሉሰጣቸው እንዯሚችሌ ያስገነዝባሌ፡፡ የእነዚህ አካሊት የዲኝነት 

ሥሌጣን በተፇጥሮ የሚገኝ ሳይሆን በግሌጽ ሔግ ሇመዲኘት ሥሌጣን ሲሰጣቸውና የሚሰሩበት የተዯነገገ 

የዲኝነት ሥርዓት ሲኖራቸውና ይህን ተከትሇው ሲሰሩ የሚኖራቸው ሥሌጣን ነው፡፡ ይህም በዘመናዊው 

የመንግሥት ሥርዓት መንግሥት ብዙ ጉዲዮች ሊይ ሠፉ ሥሌጣን ያሇው በመሆኑ ሇመንግሥት የሔግ 

አስፇጻሚ አካሌ የዲኝነት ነክ ሥሌጣን አስፇሊጊ በመሆኑ፣ የተወሰኑ ጉዲዮች ዯግሞ ፌሬ ነገሮችን 

ሇመመሌከት ሌዩ ዕውቀት የሚጠይቁ (specialization) በመሆኑ እና ፌርዴ ቤቶች ሊይ ያሇውን የሥራ 

ጫና ሇማቃሇሌ ሥራ ሊይ ይውሊለ፡፡  

የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዲዯር ፌርዴ ቤትም በዚህ አግባብ የተቋቋመ የዲኝነት ነክ አካሌ 

ነው፡፡ ተጠሪ የሠጠው አመሌካችን ከዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር ውጭ የማዴረግ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ 

ይግባኝ የሚቀርብበት ስሇመሆኑ የፋዯራሌ መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010 አንቀጽ 81 

የተመሇከተ በመሆኑ ጉዲዩ በአስተዲዯር ፌርዴ ቤት በይግባኝ ተጀምሮ መመራቱ ሔጉን የተከተሇ ነው፡፡ 

ነገር ግን ጠንካራና አስተማማኝ የዜጎች ሰብዓዊ መብት የሚከበርበት ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ሇመገንባት 

የሔግ የበሊይነትን ማስፇን ወሳኝ ነው፡፡ በኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት መግቢያ ክፌሌ ሊይ እንዯተመሇከተው 

የሔግ የበሊይነት የሔገ-መንግሥቱ ዋነኛ መገሇጫ ሲሆን አንደ መስፇርት ዯግሞ የዲኝነት ሥሌጣን 

በነፃና ገሇሌተኛ ፌርዴ ቤት መታየቱ ነው፡፡ ሥሇሆነም ከመዯበኛ ፌርዴ ቤት ውጭ በሔግ የመዲኘት 
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ሥሌጣን የተሰጣቸው አካሊት የሚወስኑት ውሳኔ በዲኝነት ክሇሳ (judicial review) ሂዯት በማሇፌ 

በፌርዴ ቤት መታየት ይኖርበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይም አስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የሠጠው ውሳኔ 

በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዲኝነት ክሇሳ ሂዯት ታይቶ ሇዚህ ችልት የቀረበ 

የሠበር አቤቱታ ነው፡፡  

የሠበር አቤቱታው የተመሠረተው የሥር ክርክሩ አመሌካች ያሊቸው የሥራ ሌምዴ ሇሥራ መዯቡ በቂ 

ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ ሆኖ እያሇ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የትምህርት ዝግጅት ሊይ ተመስርቶ 

መወሰኑ ተገቢ የሆነ የዲኝነት አመራር ሂዯት አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ የዲኝነት ነክ አካሌ ከመዯበኛው 

ፌርዴ ቤት ውጭ በአስፇጻሚው አካሌ ሥር የሚቋቋም በሔግ በግሌጽ የተሇዩ ውስን ጉዲዮችን 

የሚመሇከት ዲኝነት ሰጭ አካሌ እንዯመሆኑ መጠን መዯበኛው ፌርዴ ቤት የሚመራበት ሥርዓትን 

መከተሌ ሳይገባው በሚወጣሇት ሌዩ ሥነ-ሥርዓት ተከትል ውሳኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን 

ማንኛውም የዲኝነት አካሌ ሉከተሇው የሚገባ የዲበረ የዲኝነት አሰጣጥ ዝቅተኛ መስፇርቶች አለ፡፡ ዋና 

ዋናዎቹም የቀረበሇትን ጉዲይ ሇመመሌከት ሥሌጣን ያሇው መሆኑ፣ ጉዲዩን ያቀረበው ሠው 

አቤቱታውን ሇማቅረብ መብት ያሇው መሆኑ (standing right)፣ መብቱ የበሰሇ ስሇመሆኑ (ripeness)፣ 

የግራ ቀኙን ወገን የመዯመጥ መብት (basic due process) ያከበረ መሆንና ውሳኔው የተመሠረተው 

በተጠየቀው ዲኝነት አግባብ መሆን ናቸው፡፡  

የፌትሏ ብሓር ክርክር ተከራካሪን የተከተሇ (party doctrine) ሲሆን አስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ 

የተመሇከተውም አቤቱታ የቀረበሇት በአመሌካች በመሆኑ ውሳኔው መመስረት ያሇበት አመሌካችን 

አስመሌክቶ የተጣሱ መብቶችን በመመርመርና አመሌካች በጠየቀው ዲኝነት ሊይ ነው፡፡ የአስተዲዯር 

መሥሪያ ቤት በራሱ አነሳሽነት ሆነ አቤቱታ ሲቀርብሇት በዯረጃ ዕዴገት ውዴዯሩ ሊይ ጥሰት ካገኘ 

ማንኛውንም አስተዲዯራዊ ጥሰት የማረም ሙለ ሥሌጣን ያሇው በመሆኑ ግዴፇቱን ማረም ይችሊሌ፡፡ 

ጉዲዩ ሇዲኝነት አካሌ ከቀረበ ግን የዲኝነት አካሌ የሚመራበት ሥርዓት ያሇው በመሆኑ ማንኛውንም 

ስህተት የማረም ሥሌጣን የሇውም፡፡ ማረም የሚችሇው አቤቱታውን ባቀረበው ሰው መብት ሌክና 

በተጠየቀው ዲኝነት አግባብ ነው፡፡ የአመሌካች ክርክር ሇዯረጃ ዕዴገት ውዴዴሩ በቂ የሥራ ሌምዴ አሇኝ 

የሚሌ ሆኖ እያሇ ባሌተጠየቀ ዲኝነት አስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ ውዴዴሩ መሠረት ያዯረግበትን ፍርምና 

የአመሌካች የትምህርት ዝግጅትን መሠረት በማዴረግ ውሳኔ መስጠቱም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ 

የተመሇከተው የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ስህተቱን ሳያርም ውሳኔውን ማጽናቱ 

መሠረታዊ የሆነ የዲኝነት አሰጣጥ ሂዯት ግዴፇት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 182944 ግንቦት 27 ቀን 2012 

ዓ/ም እና የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዲዯር ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 697/2011 

ነሀሴ 16 ቀን 2011 ዓ/ም የሠጡት ውሳኔ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዲዯር ፌርዴ ቤት አመሌካች በይግባኝ ማመሌከቻቸው 

በጠየቁት ዲኝነት አግባብ ሇሥራ መዯቡ የዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር ያሊቸው የሥራ ሌምዴ በቂ መሆን 

አሇመሆኑን አጣርቶ የመሠሇውን እንዱወስን ጉዲዩን በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሠረት 

መሌሠናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇወጣ ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ በውሳኔው መሠረት የፋዯራሌ ሲቪሌ 

ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዲዯር ፌርዴ ቤት እንዱፇፅም አዘናሌ፡፡ ይጻፌ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ/መ/ቁ. 201182 

ሚያዝያ 29 ቀን 2013 ዓ.ም  

                                  ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው 

      ተሾመ ሽፇራው 

       ሀብታሙ እርቅይሁን 

       ብርሀኑ መንግስቱ 

   ነፃነት ተገኝ 

አመሌካች- ወ/ሮ ጦይባ እንዴሪስ   

ተጠሪ- ወ/ሮ መሠረት አበበ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርደ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ ጉዲይ አንዴ የፌትሏብሓር ጉዲይ በክርክር ሂዯት ሊይ እያሇ የእግዴ ትዕዛዝ የተሰጠበትን 

ተሽከርካሪ ከተከሳሽ በግዥ ይዤ ባሇሀብት የሆንኩበት ነዉ በሚሌ ምክንያት የሚቀርብ የእግዴ ይነሳሌኝ 

አቤቱታ ተቀባይነት ሉያገኝ የሚችሌበትን አግባብ የሚመሇከት ነዉ፡፡ 

የጉዲዩም አመጣጥ ሲታይ የአሁን አመሌካች በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በዚህ 

ችልት የክርክሩ ተካፊይ ባሌሆኑት ወ/ሮ ዲግማዊት ጌታቸዉ ሊይ ያቀረቡት ክስ በሂዯት ሊይ እያሇ 

የሰላዲ ቁጥሩ ኢት 03-91811 የሆነ ጣሉያን አይቪኮ ተሸከርካሪ ታግድ እንዱቆይ በፌርዴ ቤቱ ታዟሌ፡፡ 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ ተጠሪ በቀን 07/03/2013 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ ሰኔ 03 ቀን 2011 ዓ.ም በተፃፇ 

የውሌ ስምምነት እግዴ የተሰጠበት ተሽከርካሪ የጋራ ባሇሀብት ከሆኑት ከስር ተከሳሽ እና አቶ ሰሇሞን 

ሰመረ ከተባለት ግሇሰብ በብር 700,000.00 ገዝቼ ውለ በተዯረገበት ቀን ብር 400,000.00 ከፌዬ 

ቀሪውንም ክፌያ በኋሊ ሊይ ከፌዬ ንብረቱን በእጄ አዴርጌ እየተጠቀምኩበት በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ 

የሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 158 መሠረት እንዱነሳ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡ 

አመሌካች በበኩሊቸው በቀን 11/03/2013 ዓ.ም ጽፇው ሇፌርዴ ቤቱ በሰጡት አስተያየት 

ተሸከርካሪው የታገዯው በአፇፃፀም ተይዞ እንጂ የክርክሩ መነሻ ባሇመሆኑ አቤቱታው መቅረብ ያሇበት 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 418 መሠረት እንጂ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 158 መሠረት መሆን አሌነበረበትም፤ የቀረበው 

የሽያጭ ውሌም በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት ያሌተመዘገበ ሲሆን ንብረቱን በእጅ ማዴረግ ብቻውን በቂ 

አይዯሇም፤ የንብረት ባሇቤትነት የሚረጋገጠው በተመዘገበ የሽያጭ ውሌ እና ስመ ንብረቱ ተሠርዞ በገዢ 
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ስም ሲተሊሇፌ ብቻ በመሆኑ የቀረበው የእግዴ ይነሳሌኝ ጥያቄ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባዋሌ በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

አቤቱታዉ የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም በተጠሪ እና የተሸከርካሪው 

ባሇንብረት በነበሩት ግሇሰቦች መካከሌ የሽያጭ ውሌ ስሇመኖሩ ባሌተካዯበት በአዋጅ ቁጥር 681/2002 

መሠረት የስም ምዝገባ ባሇመዯረጉ ብቻ በሽያጭ ውሌ የተገኘውን የባሇቤትነት መብት የሚያሳጣበት 

የህግ መሠረት የሇም በማሇት የሰጠውን የእግዴ ትዕዛዝ አንስቶታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኙት 

አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ቢሆንም ይግባኙ ተሠርዞባቸዋሌ፡፡ ሇዚህ 

ፌርዴ መነሻ የሆነው የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

አመሌካች በቀን 13/05/2013 ዓ.ም በተፃፇ ስዴስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች 

ተፇፅመዋሌ ያሎቸውን ስህተቶች በመዘርዘር በዚህ ችልት እንዱታረሙሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

የአቤቱታዉ ይዘትም በአጭሩ የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ተሸከርካሪው የእሳቸው ስሇመሆኑ ያቀረቡት 

ማስረጃ ሳይኖር እግደ እንዱነሳ የሰጡት ውሳኔ የህግ እና የማስረጃ መሠረት የላሇው በመሆኑ፤ በተጠሪ 

እና በተሸከርካሪው ባሇንብረቶች መካከሌ የተዯረገ የሽያጭ ውሌ የላሇ እና በማስረጃነት የቀረበውም 

ሀሰተኛ በመሆኑ፤ ተጠሪ ታግድብኛሌ በማሇት የሰላዲ ቁጥሩን የጠቀሱት ተሽከርካሪ እና እኔ ያሳገዴኩት 

ተሽከርካሪ የሰላዲ ቁጥር የተሇያየ በመሆኑ ባሊሳገዴኩት ተሸከርካሪ ሊይ የእግዴ አቤቱታ ይነሳሌኝ 

በማሇት አቤቱታ ሉቀርብ አይገባም ሲሌ ያቀረብኩት ክርክር ያሇበቂ ምክንያት መታሇፈ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ጉዲዩ በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ የሽያጭ ውሌ ስሇመኖሩ በሻጮች እና በተጠሪ 

አሌተካዯም በሚሌ ምክያት የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ እንዱነሳ የመወሰኑ አግባብነት ይህ ሰበር ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 24693 ከሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም አንፃር መጣራት አሇበት ተብል ስሇታመነበት 

ሇዚህ ሰበር ችልት ቀርቧሌ፡፡ በዚሁም መሠረት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት ጥሪ ተዯርጎሊቸው በቀን 

10/06/2013 ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት መሌስ ተሸከርካሪውን መግዛቴን የሚያሳይ የሽያጭ ውሌ ሰነዴ 

ካቀረብኩ፣ ሻጮችም የሸጡ መሆናቸውን ካረጋገጡ፣ እንዱሁም የሽያጭ ገንዘቡን ሇሻጮች ስሇመክፇላ 

ያቀረብኩት ማስረጃ የተሸከርካሪው ባሇቤት መሆኔን ሇማረጋገጥ በቂ በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ 

ውዴቅ ተዯርጎ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የሰበር 

አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ሲታይ ከሊይ 

የተገሇፀውን ሲመስሌ ይህ ችልትም ሇሰበር አቤቱታዉ ምክንያት የሆነዉን ብይን ከግራ ቀኝ ክርክር እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡  
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ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇዉ የአሁን አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ተከሳሽ በሆኑት ወ/ሮ 

ዲግማዊት ጌታቸዉ በተባለት ግሇሰብ ሊይ ያቀረቡት ክስ ከቼክ ጋር የተያያዘ ዕዲን የሚመሇከት እንጂ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ተሽከርካሪ የሚመሇከት አሇመሆኑን እና ጉዲዩ በሂዯት ሊይ እያሇ ተሽከርካሪዉ 

እንዱከበር የተዯረገዉ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ እንዱዉሌ ታስቦ መሆኑን ነዉ፡፡ ይህም እግደ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 151 መሠረት የሚሰጥ ዓይነት ይዘት ያሇዉ መሆኑን የሚያሳይ 

ነዉ፡፡ በዚህ መሌኩ የሚሰጥ የንብረት ማስከበር ትዕዛዝ ሉነሳ ስሇሚችሌበት አግባብ የሚዯነግገዉ የህጉ 

አንቀጽ 153(3) ዴንጋጌ ከፌርዴ በፉት በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ሊይ መብት አሇኝ የሚሇዉ 

ሦስተኛ ወገን መብት ያሇዉ መሆኑ የሚመረመረዉ በፌርዴ አፇፃፀም ሊይ ያሇዉ ንብረት የሦስተኛ 

ወገን መብት ያሇበት መሆኑ በሚመረመርበት ዓይነትና ሁኔታ መሆን እንዲሇበት ያስገነዝባሌ፡፡ ይህም 

ማሇት ክርክሩ ስሇሚመሇከተዉ ሳይሆን በላሊ ክርክር ምክንያት ከፌርዴ በፉት በሚሰጥ ትዕዛዝ በተከበረ 

ወይም በተያዘ ንብረት ሊይ መብት አሇኝ የሚሌ ሦስተኛ ወገን መብቱን የሚያስከብረዉ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 418 እና ተከታዮቹ ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ መሆን አሇበት ማሇት 

ነዉ፡፡ የህጉ አንቀጽ 158 ዴንጋጌ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ንብረት ወይም ሇክርክሩ መነሻ ከሆነዉ ጉዲይ 

ጋር ተያያዥነት ያሇዉ ንብረት ከፌርዴ በፉት በአንቀጽ 154 እና 155 መሠረት የታገዯ ሲሆን ተፇፃሚ 

የሚሆን ዴንጋጌ እንጂ ሇተያዘዉ ጉዲይ ዓይነት ማሇትም በላሊ ክርክር ምክንያት ከፌርዴ በፉት 

ስሇተከበረ ንብረት የሚመሇከት ባሇመሆኑ ሇተያዘዉ ጉዲይ ተፇፃሚነት የሇዉም፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩን ከዚህ 

አንፃር ማየት ሲገባዉ የስር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ንብረቱ የተከበረዉ ከፌርዴ በፉት 

እንጂ በአፇፃጸም ምክንያት አይዯሇም በሚሌ ምክንያት አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረበዉን ክርክር ዉዴቅ 

በማዴረግ በህጉ አንቀጽ 158 መሠረት መቅረቡ በአግባቡ ነዉ በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ መታረም 

ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ወዯ ዋናዉ የክርክር ነጥብ ስንመሇስ፣ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ፣ ተጠሪ ሊቀረቡት የእግዴ 

ይነሳሌኝ ጥያቄ መሠረት ያዯረጉት ተሽከርካሪዉን ገዝተዉ ተረክበዉ እየተጠቀሙበት የሚገኙ መሆኑን 

ሲሆን፣ ይህም የተጠሪ አቤቱታ ተሽከርካሪዉ የግላ እንጂ የስር ተከሳሽ አይዯሇም የሚሌ ይዘት ያሇዉ 

መሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡ አመሌካች ማሳገዲቸዉን ሳይክደ እግደ ተጠሪ በአቤቱታዉ ሊይ የጠቀሱትን 

ተሽከርካሪ አይመሇከትም በማሇት ነገር ግን የትኛዉን ተሽከርካሪ እንዲሳገደ ሇይተዉ ሳይገሌጹ በዯፇናዉ 

የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም እግዴ የተሰጠበት ተሽከርካሪ ተጠሪ 

በአቤቱታቸዉ የጠቀሱት ስሇመሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ እሌባት ሇመስጠት መያዝ 

የሚገባዉ ጭብጥ ተጠሪ በተሽከርካሪዉ ሊይ መብት ያሊቸዉ መሆኑን የሚያሳይ በህግ አግባብነት 

ያሇዉን ማስረጃ ያቀረቡ መሆን አሇመሆኑ ነዉ፡፡   

በዚህም መሠረት ተጠሪ ሇመቃወም አቤቱታቸዉ ምክንያት የሆነዉን ተሽከርካሪ ከስር ተከሳሽ 

እና ከባሇቤታቸዉ መግዛታቸዉንና ተሽከርካሪዉን ተረክበዉ እየተጠቀሙበት የሚገኙ መሆኑን እንጂ 
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የተሽከርካሪዉ ስመ ሀብት በስማቸዉ የተዛወረ ስሇመሆኑ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ አንዴን ንብረት 

አስመሌክቶ የሚዯረግ የሽያጭ ዉሌ የንብረቱን ባሇቤትነት ወዯ ገዥዉ ሇማስተሊሇፌ የሚዯረግ ዉሌ ነዉ 

(የፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2266 ይመሇከቷሌ)፡፡ ይሁንና ንብረትን በዉሌ የገዛ ሰዉ የንብረቱ ባሇቤት 

ሉሆን የሚችሇዉ እና የንብረት ባሇቤትነት መብት በሚሰጠዉ መብት ተጠቃሚ ሉሆን የሚችሇዉ 

ንብረቱ በዉለ መሠረት የተፇጸመ ሲሆን ማሇትም የንብረት ባሇቤትነት መብቱ በህግ አግባብ 

የተሊሇፇሇት መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ መሆኑንም መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇ ዉሌ መፇጸም በሚሌ ርዕስ 

በፌትሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 2273 እና ተከታዮቹ ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎችም ይህንኑ 

የሚያስገነዝቡ ናቸዉ፡፡ ይህም ማሇት አንዴን ንብረት መግዛት ብቻዉን በንብረቱ ሊይ የባሇቤትነት 

መብትን አያጎናጽፌም፤ የባሇቤትነት መብት የሚተሊሇፇዉ ወይም ገዥዉ በገዛዉ ንብረት ሊይ ባሇመብት 

የሚሆነዉ ንብረቱን በዉለ መሠረት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በእጁ ሲያዯርግ ነዉ፡፡ 

ስሇሆነም በዉሌ የገዛሁት ንብረት የባሇቤትነት መብቱ ከሻጭ ወዯ እኔ ተሊሌፍሌኛሌ የሚሌ ክርክር 

የሚያቀርብ ገዥ በእርግጥም በህግ አግባብ ይህ መብቱ የተሊሇፇሇት መሆኑን የማስረዲት ኃሊፉነት 

ይኖርበታሌ፡፡ በመሆኑም በተያዘዉ ጉዲይ ተጠሪ የሚከራከሩት በሽያጭ ዉለ መሠረት ሇክርክሩ መነሻ 

በሆነዉ ተሽከርካሪ ሊይ የባሇቤትነት መብት አግኝቻሇሁ በማሇት በመሆኑ ተሽከርካሪዉ በህግ አግባብ 

ከሻጮች የተሊሇፇሊቸዉ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ አሇባቸዉ፡፡  

በዚህ አግባብ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ተሽከርካሪ ከሻጮች ወዯ ተጠሪ የተሊሇፇ መሆን 

አሇመሆኑን ወይም ተጠሪ በእርግጥም የተሽከርካሪዉ ባሇቤት መሆን አሇመሆናቸዉን በመወሰን ረገዴ 

አንዴ ንብረት ከሻጩ ወዯ ገዥዉ በህግ አግባብ ተሊሌፎሌ የሚባሇዉ መቼ ነዉ? የሚሇዉን ጭብጥ 

መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ የፌትሏብሓር ህጉ የንብረት ባሇቤትነት የሚተሊሇፌበትን ሁኔታ በአንቀጽ 

1184 እና ተከታዮቹ ሊይ ይዯነግጋሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ሇተያዘዉ ጉዲይ አግባብነት ያሇዉ በአንቀጽ 

1186 ሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን፣ ይህ አንቀጽ የሚንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት የሚተሊሇፌበትን 

ሁኔታ የሚዯነግግ ሲሆን በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ሌዩ ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን የሚመሇከቱ ህጎች 

እንዯተጠበቁ ሆነዉ፣ አንዴ ሰዉ የሚንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት ተሊሌፍሇታሌ ማሇት የሚቻሇዉ 

ንብረቱን በእጁ ማዴረጉ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ ይህም ማሇት ሌዩ ተንቀሳቃሽ ንብረት ባሇቤትነት ከአንዴ ወዯ 

ላሊ ሰዉ ተሊሌፎሌ ሉባሌ የሚችሌበት ሁኔታ በህግ በተሇይ የተመሇከተ እንዯሆነ፣ ንብረቱ ተሊሌፎሌ 

ሉባሌ የሚችሇዉ ስሇጉዲዩ በሚዯነግገዉ ህግ በተመሇከተዉ መሠረት መሆኑ ሲረጋገጥ መሆኑን ነዉ፡፡ 

የተያዘዉ ጉዲይ ተሽከርካሪን የሚመሇከት ነዉ፡፡ የተሽከርካሪ መሇያ፣ መመርመሪያና 

መመዝገቢያ አዋጅ ቁጥር 681/2002 አንቀጽ 4 የተሽከርካሪ ባሇንብረት የባሇንብረት መታወቂያ (ሉብሬ) 

መያዝ ግዳታ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም ተሽከርካሪን አስመሌክቶ በተዯረገ ዉሌ የተሽከርካሪዉ 

ባሇንብረትነት ከሻጩ ወዯ ገዥዉ ተሊሌፎሌ ወይም ገዥ በዉለ መሠረት ተረክቧሌ ማሇት የሚቻሇዉ 

ከሊይ በተጠቀሰዉ አዋጅ አንቀጽ 6 እና 7 ሊይ በተዘረጋዉ ስርዓት መሠረት የመኪናዉ ባሇቤት መሆኑ 
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ተረጋግጦ የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በስሙ የተሰጠዉ መሆኑ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ አዋጁ 

ይህን ጥብቅ መስፇርት ሲያስቀምጥ የተሇያዩ ምክንያቶችን ታሳቢ በማዴረግ ሲሆን ከዚህም ዉስጥ 

አንደ አንዴ ተሽከርካሪ ከአንደ ወዯ ላሊ የሚተሊሇፌበትን ጥብቅ የምዝገባ እና የባሇቤትነት ማረጋገጫ 

መስፇርት በማስቀመጥ የሦስተኛ ወገኖችን መብትና ጥቅም ሇማስከበር እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ስሇሆነም 

ሇተያዘዉ ክርክር መነሻ የሆነዉ ተሽከርካሪ በግዥ ዉሌ መሠረት ተሊሌፍሌኛሌ በማሇት ተጠሪ ክርክር 

ያቀረቡ ቢሆንም ባሇሀብትነቱ ከሊይ በተመሇከተዉ አግባብ የተሊሇፇሊቸዉ ስሇመሆኑ ገሌጸዉ 

አሌተከራከሩም፤ ይሌቁንም የተሽከርካሪዉ ስመ ሀብቱ በስር ተከሳሽ ወ/ሮ ዲግማዊት ጌታቸዉ ስም ያሇ 

ስሇመሆኑ ግራ ቀኝ የተማመኑበት ፌሬ ነገር መሆኑን ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ ተጠሪ ሊቀረቡት የመቃወም 

አቤቱታ ምክንያት ያዯረጉት የተሽከርካሪዉ ባሇሀብት እኔ እንጂ የስር ተከሳሽ አይዯሇም የሚሌ ከመሆኑ 

አንፃር የአመሌካች የመቃወም አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 418 መሠረት ተቀባይነት ያሇዉ 

መሆን አሇመሆኑን አጣርቶ በመወሰን ረገዴ መመርመር ያሇበት ነጥብ፣ ከሊይ ሇመግሇጽ 

እንዯተሞከረዉ፣ በህግ አግባብ በተሽከርካሪዉ ሊይ የባሇቤትነት መብት ያገኙ መሆን አሇመሆኑ እንጂ 

የግዥ ዉለን ህጋዊነት አሇመሆኑንም መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ተሽከርካሪ ገዝቼ ባሇሀብት ሆኛሇሁ በማሇት 

የመቃወም አቤቱታ ያቀረቡ ቢሆንም ይህ የመቃወም አቤቱታቸዉ ተሽከርካሪዉን በዉለ መሠረት 

ተረክበዉ እና ባሇሀብትነትም በስማቸዉ መመዝገቡን በሚያሳይ ማስረጃ ባሌተዯገፇበት ሁኔታ የስር 

ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን ክርክር ከዉለ ህጋዊነት አንፃር ብቻ በመመርመር የቀረበዉን የመቃወም 

አቤቱታ በመቀበሌ እግደ ሉነሳ ይገባሌ በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ የተሽከርካሪ ባሇንብረትነት መብት 

ከአንደ ወዯ ላሊ ሉተሊሇፌ የሚችሌበትን ሁኔታ አስመሌክቶ ከፌ ሲሌ በዝርዝር የተመሇከቱትን 

ዴንጋጌዎች ያገናዘበ ባሇመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህ ሁለ 

ምክንያት ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡    
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ውሳኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 281065 በቀን 18/03/2013 ዓ.ም በዋሇዉ 

ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 260954 በቀን 

06/05/2013 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) 

መሠረት ተሽረዋሌ፡፡   

2. ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ተሽከርካሪ ተከብሮ እንዱቆይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ተሰጥቶ የነበረዉ ትዕዛዝ ሉነሳ አይገባም ተብሎሌ፡፡ 

3. የሰበር አጣሪ ችልት በቀን 14/05/2013 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ የእግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/መ                 
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የሰ.መ.ቁ.184447 

ህዲር 21 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡- 1. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

   2. ቀነዒ ቂጣታ 

  3. ፇይሳ ወርቁ 

   4. ዯጀኔ አያንሳ 

         5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ መስፌን ጌታቸዉ   

              2. ወ/ሮ ሂሩት አዴማስ      ጠበቃ - መሏመዴ አወሌ አህመዴ ቀርበዋሌ 

      

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ መሇሰ ግርማ 

           2. አቶ ሚኪያስ ግርማ        ጠበቃ - ስንታየሁ ባህሩ ቀርበዋሌ 

3. አቶ ሏየልም ግርማ 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የዉርስ ሀብት ክርክር የተጀመረዉ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን 

አመሌካቾች የሥር ከሳሾች፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ተከሳሾች ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ 

ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.239640 

በ02/12/2011 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ 

በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ።  

ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሇማጣራት ግራ ቀኙ የሰው ማስረጃቸውን እንዱያቀርቡ ታዞ 

በቀጠሮው ቀን አመሌካቾች 1ኛና 2ኛ ምስክሮቻችን ስሌካቸውን እየዘጉና እየተዯበቁ ፤ማግኘትም 

ስሊሌቻሌን ላልች ምትክ ምስክሮች እንዱቀርቡሊቸው የጠየቁ ሲሆን፤ ተጠሪዎች በበኩሊቸው 

የአመሌካቾች ምስክሮች ያለ በመሆኑ በሚኖሩበት ወረዲ በኩሌ ወይም እራሳቸው(ተጠሪዎች) 

ማቅረብ እንዯሚችለ አስተያየት በመስጠታቸው፣ ፌ/ቤቱም በአሁን ተጠሪዎች በኩሌ መጥሪያ 

እንዱዯርሳቸው በማዘዙ መጥሪያውን ሇአመሌካች ምስክሮች እንዱያዯረሱ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ። ይህን 
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ተከትል አመሌካቾች ባቀረቡት አቤቱታ የእኛን ምስክሮች የአሁን ተጠሪዎች እንዱያቀርቡ 

የታዘዘው ስነ ስርዒታዊ ባሇመሆኑ የተሰጠው ትዕዛዝ እንዱሻርሊቸው ቢጠይቁም ፌ/ቤቱ አቤቱታዉን 

በመመርመር በሰጠዉ ብይን የስነ ስርዒት ግዴፇት የሇበትም በማሇት በመወሰኑ እና ይህም ስህተት 

እንዱታረምሊቸው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ቢቀርቡም ፌ/ቤቱ ይግባኙ አያስቀርብም 

በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ብይንና 

ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነዉ። 

የአሁን አመሌካቾች በ6/2/2012 ዒ.ም በተጻፇዉ የሰበር አቤቱታ፡ እነዚህ ምስክሮች 

በተጠሪዎች ተፅዕኖ ስር ያለ በመሆኑና ትክክሇኛ ፌትህም ማስጠት የማይችለ በመሆኑ፤ በእኛ ሊይ 

ጉዲት የሚያዯርስ መሆኑ ሲረጋገጥ ትዕዛዙን በትዕዛዝ መበየን ሲችሌ፤የአመሌካቾችን ምስክሮች 

መጥሪያ የሚያዯርሰውና የሚያቀርበው አመሌካቾች ሆነው ሳሇ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.111 እንዱሁም 

ማስረጃችንን መሇወጥ የሚከሇከሌ አይዯሇም በማሇት በሰበር መ/ቁ.45984 ተወስኖ እያሇ 

ጥያቄያችን ውዴቅ መዯረጉ አግባብ አይዯሇም በማሇት የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እንዱሻርሌን በማሇት 

ጠይቀዋሌ፡፡ 

ይህ ችልት የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ 

ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት ተጠሪዎች ባቀረቡት መሌስ የአመሌካቾች አቤቱታ ጊዜያዊ ትዕዛዝ እንጂ 

የመጨረሻ ፌርዴ አይዯሇም፤የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.111 እና የሰበር ቅፅ.9 የመ/ቁ.45984 ምስክሮች 

ያሇመጥሪያ ከቀረቡ እና ፌ/ቤትም ምስክር ሇመቀየር በቂ ምክንያት እያሇ ካሇፇ እንጂ እንዯ 

አመሌካቾች ያሇን ምስክር ያሇበቂ ምክንያትና በስር ፌ/ቤት ባሌተነሳ ምክንያት ምስክር ሇመቀየር 

የሚቀርብ ጥያቄን አይዯሇም በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀናሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁን 

አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ። 

የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተጠቀሰዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት 

ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ በዚህ ጉዲይ ምሊሽ 

ማግኘት ያሇበት ፣በዚህ ጉዲይ የሥር ፌ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ይግባኝ የሚባሌበት ነዉ ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇዉ ነጥብ መሆኑን ተገንዝበናሌ። ከዚህ አንጻር የግራ ቀኙ ክርክር ሲታይ የአሁን 

አመሌካቾች ባቀረቡት አቤቱታ ሁሇት የሰዉ ምስክሮቻችን ስሌካቸዉን እየዘጉና እየተዯበቁን 

ሌናገኛቸዉ ስሊሌቻሌን፣ በእነርሱ ምትክ ላልች ምስክሮች እንዴናቀርብ እንዱፇቀዴሌን የሚሌ 

አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን፤ የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ጉዲይ ሊይ በሰጡት አስተያየት የአመሌካቾች 

ምስክሮች እንዲለ በመግሇጽ፣ አመሌካቾች ያሇበቂ ምክንያት ምስክሮችን ሇመቀየር ያቀረቡት 

አቤቱታ ተቀባይነት የሇዉም፤ ምስክሮቹ በወረዲዉ በኩሌ ወይም እኛ መጥሪያ እንያናዯርስ 

እንዱታዘዝሌን በማሇት መጠየቃችንን ተከትል፤ የሥር ፌ/ቤት የተጠሪዎችን አስተያየት በመቀበሌ 
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ተጠሪዎች ሇምስክሮቹ መጥሪያ እንዱያዯርሱ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ። የአሁን አመሌካች ይህ ትዕዛዝ 

የሥነሥርዒት ጉዴሇት አሇበት በማሇት አቤቱታ ቢያቀርቡም ፌ/ቤቱ አቤቱታዉን ዉዴቅ 

ማዴረጉን የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ።  

እንዯሚታወቀዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.320 [1] መሰረት ሕግ በላሊ አግባብ ካሌዯነገገ በስተቀር 

ከሳሽ ወይም ተከሳሽ በፌትሕ ብሔር ፌ/ቤት በተወሰነበት የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ሇማሇት 

እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ። እንዱሁም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.320 [3] ሥር የተዘረዘሩት ጉዲዮች 

በተመሇከተ ከሥረ ነገር ፌርዴ በፉት ይግባኝ ማሇት እንዯማይቻሌና ሇክርክሩ የመጨረሻ የፌርዴ 

ዉሳኔ ከተሰጠ በኋሊ እነዚህን ነገሮች የቅሬታ ምክንያቶች በማዴረግ ከሥረ ነገር ይግባኝ ጋር 

ማቅረብ እንዯሚቻሌ ያስገነዝባሌ።  

በዚህ መሰረት አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካቾች ክሳቸዉ 

የጠቀሱአቸዉን ምስክሮች ቀይሮ በእነርሱ ፊንታ ላልች ምስክሮች ሇማቅረብ በቂ ምክንያት 

የሇም፤ ሇምስክሮቹ በተጠሪዎች በኩሌ መጥሪያ ዯርሷቸዉ እንዱቀርቡ በማሇት ትዕዛዝ መስጠቱ፣ 

እና የአሁን አመሌካቾች ይህ ትዕዛዝ የስነሥርዒት ጉዴሇት አሇበትና እንዱታረምሌን በማሇት 

ያቀረቡትን አቤቱታ ዉዴቅ መዯረጉ፣ ይግባኝ የሚባሌበት ጉዲይ ነዉ ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉ 

ነጥብ መታየት አሇበት። ከፌ ሲሌ እንዯተጠቀሰዉ ሇክርክሩ የመጨረሻ የፌርዴ ዉሳኔ 

ባሌተሰጠበት ጉዲይ ሊይ ይግባኝ ማቅረብ እንዯማይቻሌ የተመሇከተ ከመሆኑ አንጻር የሥር ፌ/ቤት 

አመሌካቾች ምስክሮቻቸዉን ሇመቀየርና በምትካቸዉ ላልች ምስክሮች ሇማቅረብ ያቀረቡት 

ምክንያት በቂ አይዯሇም፤ ሇምስክሮቹ የፌ/ቤቱ መጥሪያ በተጠሪዎች በኩሌ ይዴረስ፤ ይህም ትዕዛዝ 

ዯግሞ የሥነሥርዒት ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የሰጠዉ ትዕዛዝ፤ በዚህ ጉዲይ የመጨረሻ የፌርዴ 

ዉሳኔ ተሰጥቷሌ ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም። ምክንያቱም የአመሌካቾች ምስክሮች በተጠሪዎች 

ወይም በወረዲዉ አስተዲዯር በኩሌ መጥሪያ ዯርሷቸዉ፣ ምስክሮቹ ቀርበዉ በሕጉ አግባብ 

የሚያዉቁትን ጉዲይ መመስከር የሚችለበት እዴሌ ሉኖር ስሇሚችሌ ነዉ። ከዚህም በሊይ 

ምስክሮቹ ቀርበዉ ቃሊቸዉን ከሰጡ በኋሊ እና በሥረ ነገሩ ጉዲይ ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ ከተሰጠ 

በኋሊ፤ አመሌካቾች የሥር ፌ/ቤት ምትክ ምስክሮች ሇማቅረብ ያቀረብነዉን ጥያቄ በቂ ምክንያት 

የሇዉም፣ ሇምስክሮቹ የፌ/ቤቱ መጥሪያ በተጠሪዎች በኩሌ ይዴረስ ማሇቱ እና ይህም ትዕዛዝ 

የሥነሥርዒት ጉዴሇት የሇዉም በማሇት የሰጡት ብይን መብታችንን ጎዴቶታሌ የሚለ ከሆነ፤ 

በሥረ ነገሩ ሊይ በሚሰጠዉ የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ ቅሬታ የሚያቀርቡ ከሆነ እነዚህን ምክንያቶችም 

ጨምሮ ቅሬታቸዉን ማቅረብ ይችሊለ። ስሇሆነም የአሁን አመሌካቾች በዚህ ጉዲይ ሊይ የሥር 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠዉ ብይን ሊይ የይግባኝ ቅሬታ የሚቀርብበት የመጨረሻ ፌርዴ 

ባሌሆነበት የይግባኝ ማመሌከቻ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ማቅረባቸዉ እና ፌ/ቤቱም ይህ ጉዲይ 
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በክርክሩ የመጨረሻ ፌርዴ በፉት ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም በማሇት ዉዴቅ ማዴረግ ሲገባዉ፣ 

የቀረበዉን ይግባኝ በማየት የሰጠዉ ትዕዛዝ የህግ መሰረት የሇዉም። 

ሲጠቃሇሌ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዚህ ጉዲይ የሰጠዉ ብይን ሊይ ይግባኝ 

የማይባሌበት ሆኖ እያሇ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካቾች ያቀረቡትን የይግባኝ ማመሌከቻ 

ይግባኝ የሚባሌበት ጉዲይ አይዯሇም በማሇት ዉዴቅ ማዴረግ ሲገባዉ ይግባኙ አያስቀርብም 

በማሇት የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ 

ተወስኗሌ። 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.239640 በ02/12/2011 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት ተሽሯሌ። 

2. አመሌካቾች ያቀረቡት ቅሬታ ከመሰረቱም ከሥረ ነገር ፌርዴ በፉት ይግባኝ የሚባሌበት 

ጉዲይ አይዯሇም ብሇናሌ። 

3. አመሌካቾች በሥረ ነገሩ ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ ከተሰጠ በኋሊ ይግባኝ የሚለ ከሆነ እነዚህን 

ምክንያቶች በሥረ ነገር ፌርዴ ሊይ ከሚያቀርቡት ቅሬታ ጋር ጨምሮ  ከማቅረብ ይህ ዉሳኔ 

የሚከሇክሊቸዉ አይሆንም ብሇናሌ። 

4. በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፤ መዝገቡ ተዘግቷሌ።    

     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ   
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የሰ.መ.ቁ.182136 

ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም 

ዲኞች፡- 1.  ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

  2.  ቀነዓ ቂጣታ 

 3. ፇይሳ ወርቁ 

 4. ዯጀኔ አያንሳ 

      5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካች፡- አቶ ገ/ማርያም ገ/እግዚአብሓር -የቀረበ የሇም  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዓሇምጸሏይ ገብሩ - ጠበቃ የሺዋስ ኢያሱ - ቀርበዋሌ 
 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የባሌና ሚስት የንብረት ክርክር የተጀመረዉ በትግራይ ክሌሌ የሒየልም ቀበላ ማህበራዊ 

ፌ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች የሥር ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር ከሳሽ ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በመ.ቁ.102019 በ21/9/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 

ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ በማሇት በማመሌከቱ ነዉ።  

የአሁን ተጠሪ በሥር ቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ከአሁን አመሌካች ጋር የነበራቸዉ 

ጋብቻ እንዱፇርስ፣ በጋራ ያፇራናቸዉ ንብረቶች እንዴንካፇሌ በማሇት ዘርዝሮ አቅርቧሌ። የአሁን 

አመሌካች በዚህ ክስ ሊይ ባቀረቡት መሌስ የአሁን ተጠሪ አሻሽሇዉ ያቀረቡት ክስ የክስ ማሻሻሌ ዓሊማን 

የሚቃረን ስሇሆነ ዉዴቅ እንዱዯረግሌኝ፣ ከተጠሪ ጋር ጋብቻ የፇጸምን በ1992 ዓ.ም ሳይሆን በ1997 

ዓ.ም ነዉ፣ የአሁን ተጠሪ ያሌዯከሙበትና ያሌጣሩበት ሃብት ሇመዉሰዴ በማሰብ እዉነታ የላሇዉ ክስ 

ስሇሆነ ዉዴቅ እንዱዯረግሌኝ በማሇት ዝርዝር ክርክር አቅርበዋሌ።  

የሒየልም ቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት፣ የሰዉ ምስክሮች በመስማት፣ 

የሰነዴ ማስረጃ በመመርመር የግራ ቀኙ ጋብቻ ከ11/6/2009 ዓ.ም ጀምሮ እንዱፇርስ፣ የጋራ ንብረቶች 

ናቸዉ ያሊቸዉን እንዱካፇለ እና የሌጆች ቀሇብ ወስኗሌ። የአሁን ተጠሪ በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ 

ይግባኝ ሇትግራይ ክሌሌ የሒወሌቲ ወረዲ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር ተገቢ 

ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ ሰጥቷሌ። የአሁን ተጠሪ አሁንም በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ይግባኝ ሇመቐሇ 

ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ 

ሰጥቷሌ።  

የአሁን አመሌካች በበኩሊቸዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበዉ አመሌካች በ27/7/2011 ዓ.ም በዋሇዉ ቀጠሮ መቅረብ ባሇመቻለ 
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መዝገቡ የተዘጋ ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች ጠበቃ በቀጠሮዉ ቀን ያሌቀረብኩት በሁሇት ፌ/ቤቶች ቀጠሮ 

ስሇነበረኝ ነዉ የሚሌ ምክንያት ያቀረቡ ሲሆን፣ የአሁን ተጠሪ በበኩሊቸዉ ባቀረቡት ክርክር የአመሌካች 

ጠበቃ ያቀረቡት ምክንያት በቂ ስሊሌሆነ መዝገቡ ሉንቀሳቀስ አይገባም በማሇት ተከራከሯሌ። ችልቱም 

የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር የአመሌካች ጠበቃ በቀጠሮ ቀርቶ መዝገቡ ሉዘጋ የቻሇዉ በላሊ 

ፌ/ቤት ቀጠሮ ነበረኝ የሚሌ እንጂ ላሊ በቂ ምክንያት ስሊሊቀረቡ እና ይህ ምክንያት ዯግሞ በቂ ሆኖ 

ስሊሊገኘነዉ የተዘጋዉ መዝገብ ሉከፇት አይገባዉም በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ 

የቀረበዉ በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነዉ።  

የአሁን አመሌካች ሏምላ 29 ቀን 2011 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የሥር የክሌሌ ሰበር ሰሚ 

ችልት በያዘዉ ቀጠሮ በችልቱ ብቻ ሳይሆን አራት የተሇያዩ መዝገቦች የነበሩ መሆኑ እየታወቀ 

መጋቢት 27 ቀን 2011 ዓ.ም የአመሌካች ጠበቃ በላሊ ፌ/ቤት ቀጠሮ ነበረኝ እንጂ ላሊ በቂ ምክንያት 

አሊቀረቡም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ። ምክንያቱም 

የሥር የሰበር ሰሚ ችልት ላሊ ቀጠሮ መኖሩን ተቀብል እያሇ ይህን ነባራዊ ሁኔታ፣ ከመከራከር 

መብትና የሔጉን ዓሊማ አንጻር ከግንዛቤ ሳይገባ በቂ ምክንያት አሌቀረበም በሚሌ መዝገቡን በመዝጋት 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱሻርሌኝ፣ መዝገቡ ተከፌቶ 

ክርክሩን ሰምቶ ዉሳኔ እንዱሰጥሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ።  

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣አመሌካች መዝገቡ በተዘጋበት ቀን ከላሊ ቦታ ሁሇት 

መዝገብ ቀጠሮ ያሇዉ መሆኑን ገሇጾ እያሇ ያከራከረዉ ምክንያት በቂ አይዯሇም የተባሇበትን አግባብ 

ሇማጣራት ሲባሌ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን፣ በ24/4/2012 ዓ.ም 

በሰጡት መሌስ ከአመሌካች ጋር በፌ/ቤት በ27/7/2011 ዓ.ም በነበረን ቀጠሮ አመሌካች ራሳቸዉ የቀረቡ 

ሲሆኑ ጠበቃቸዉ ግን በቀኑ በነበረን ሶስት ቀጠሮዎች አሌነበሩም፣ ስሇዚህ የሥር የክሌሌ ሰበር ሰሚ 

ችልት በዚህ ጉዲይ የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱጸናሌኝ 

በማሇት ተከራክሯሌ። የአሁን አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ።  

የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካሊቸዉ 

የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ 

አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በነበረዉ 

የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ክርክር አመሌካች የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታ 

ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበዉ ችልቱ ግራ ቀኙን ሇመስማት በቀጠረዉ ቀነ ቀጠሮ 

የአመሌካች ጠበቃ ከቀጠሮ በመቅረታቸዉ መዝገቡ የተዘጋ መሆኑን የግራ ቀኙ ክርክርና የችልቱ 

የትዕዛዝ ግሌባጭ ያሳያሌ። የአሁን ተጠሪ ካቀረቡት ክርክር መረዲት እንሚቻሇዉ በተባሇዉ ቀጠሮ 

አመሌካች ራሳቸዉ እንዯቀረቡና የአመሌካች ጠበቃ በቀኑ በነበራቸዉ ሶስት ቀጠሮዎች ያሌነበሩ 

መሆናቸዉን ገሌጸዋሌ። የሥር የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰጠዉ ትዕዛዝ 

እንዲረጋገጠዉ አመሌካች ጠበቃ በተያዘዉ ቀነ ቀጠሮ በላሊ ፌ/ቤት ቀጠሮ ነበረኝ በማሇት የተጠቀሰዉን 
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ፌሬ ነገር ከተቀበሇ በኋሊ ይህ በቂ ምክንያት ሉሆን አይችሌም፤ አመሌካች በቀጠሮዉ የቀሩበትን ላሊ 

በቂ ምክንያት አሊቀረቡም በማሇት ዉዴቅ አዴርጓሌ። ከክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ትዕዛዝ መረዲት 

እንዯሚቻሇዉ በላሊ ፌ/ቤት ቀጠሮ መኖሩ በቂ ምክንያት ሉሆን እንዯማይችሌ ነዉ።    

እንዯሚታወቀዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.73 መሰረት በአንዴ ነገር ክስ ያቀረበ ሰዉ ክርክሩ እንዱሰማ 

በተወሰነ ቀነ ቀጠሮ ሳይቀርብ የቀረ እንዯሆነና ተከሳሹ ቀርቦ የተከሰሰበትን ነገር በሙለ ወይም በከፌሌ 

ያመነ እንዯሆነ ከሳሹ በላሇበትም ቢሆን ፌ/ቤቱ ተከሳሹ በሙለ ወይም በከፉሌ ሊመነዉ ጉዲይ የፌርዴ 

ዉሳኔ ሇመስጠት ይችሊሌ። ከሳሹ የካዯ እንዯሆነ ግን መዝገቡን በመዝጋት ያሰናብተዋሌ በማሇት 

ይዯነግጋሌ። ይህ ዴንጋጌ ዯግሞ ሇይግባኝ ጉዲይም ተፇጻሚነት እንዲሇዉ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.32 [2] እና 

74 [1] ዴንጋጌ ይዘት መረዲት ይቻሊሌ። በዚህ ረገዴ ሇሰበር ጉዲይ የተሇየ የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌ 

እስከላሇ ዴረስ ይህ የፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ ዴንጋጌ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ ማሇት ነዉ።  

በዚህ መሰረት ከፌ ሲሌ በተጠቀሰዉ የሔግ ዴንጋጌ መሰረት ከሳሽ ክርክር በሚሰማበት ቀነ ቀጠሮ 

በመቅረቱ መዝገቡ የተዘጋ እንዯሆነ፣ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.74 [1] መሰረት መዝገቡ በተዘጋ በአንዴ ወር 

ጊዜ ዉስጥ እንዯገና ተከፌቶ ነገሩ እንዱታይሇት መጠየቅ እንዯሚችሌ እና ከሳሹ በቀዲሚዉ ቀነ ቀጠሮ 

ሳይቀርብ የቀረዉ በቂ ሆኖ በሚገመት እክሌ ምክንያት መሆኑን ፌ/ቤቱ የተረዲዉ እንዯሆነ ስሇ 

ኪሳራዉና ስሇ ወጪዉ አከፊፇሌ ተስማሚ መስል የታየዉን ዉሳኔ ከሰጠ በኋሊ የተዘጋዉ መዝገብ 

ተከፌቶ ነገሩ እንዯገና እንዱቀጥሌ ትዕዛዝ መስጠትና የሚሰማበትን ቀጠሮ መወሰን እንዯሚችሌ 

ተመሌክቷሌ። ነገር ግን በዚህ ዴንጋጌ ‛በቂ ሆኖ የሚገመት እክሌ“ ምን እንዯሆነ የሚጠቁም ነገር 

የሇዉም።  

በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ክርክር ሇመስማት በያዘዉ ቀነ ቀጠሮ ከችልት ሇመቅረት የቻሇዉ የአመሌካች ጠበቃ በቀጠሮዉ ቀን 

በላሊ ፌ/ቤት ቀጠሮ ስሇነበረዉ መሆኑን የችልቱ የትዕዛዝ ግሌባጭ ያሳያሌ። የሥር የክሌለ ሰበር ሰሚ 

ችልት የአመሌካች ጠበቃ በቀነ ቀጠሮዉ በላሊ ፌ/ቤት ቀጠሮ የነበረዉ መሆኑን አረጋግጦ ከተቀበሇ 

በኋሊ፣ ነገር ግን ይህ ምክንያት በቂ ሆኖ የሚገመት እክሌ አይዯሇም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ በመዴረስ 

የተዘጋዉ መዝገብ መከፇት የሇበትም ማሇቱን መረዲት ተችሎሌ። ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.74 [2] ዯንጋጌ መሰረት ‛በቂ ሆኖ የሚገመት እክሌ“ ምን እንዯሆነ የተመሇከተ 

ባይሆንም አመሌካች ቀጠሮ ሇመቅረት የቻሇዉ በምን ምክንያት እንዯሆነ አጠቃሊይ ሁኔታዉን 

መመርመር የሚያስፇሌግ ሆኖ፣ አመሌካች በራሱ ጉዴሇት ወይም ቸሌተኛነት ቀጠሮዉን ሳይከታተሌ 

ቀርቶ ካሌሆነ በስተቀር፣ ፌትሔ የማግኘትና የመከራከር መብት ከግምት በማስገባት አመሌካችን 

የገጠመዉ እክሌ እንዯ በቂ ምክንያት በመዉሰዴ ሇተጠሪ ተገቢ ኪሳራና ወጪ በማስከፇሌ፣ የተዘጋዉ 

መዝገብ ተከፌቶ ክርክሩ እንዱሰማ መዴረጉ አግባብ ነዉ። በመሆኑም አመሌካች ክርክሩን በጠበቃ 

ሇማካሄዴ ወስኖ በሔጉ አግባብ ተገቢዉን ዉክሌና ሰጥቶ እያሇ ጠበቃዉ ችልት በሚሰጠዉ ቀነ ቀጠሮ 

ተገኝቶ አመሌካችን ወክል ተገቢዉን ክርክር የማቅረብ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ። ነገር ግን ጠበቃ የተሇያዩ 
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ዯንበኞች ሉኖሩት ስሇሚችሌ ፌ/ቤት በሚሰጠዉ ቀነ ቀጠሮ በተቻሇ መጠን ሇዯንበኞቹ ተገቢዉን 

የጥብቅና አገሌግልት መስጠት በሚያስችሇዉ አግባብ አጀንዲዉን አስማምቶ ቀጠሮ እንዱያዝሇት 

ሇፌ/ቤቱ ማመሌከት ይጠበቅበታሌ። ይህም ሆኖ ቀጠሮ ተዯራርቦበት በአንዴ ጊዜ በተሇያዩ ችልቶች 

የሚቀርብበትን እዴሌ በማዛባቱ ምክንያት የባሇጉዲዩ መዝገብ ከፌ ሲሌ በተጠቀሰዉ የህጉ ዴንጋጌ 

መሰረት ተዘግቶ እንዯሆነ፣ አጠቃሊይ የነገሩን ሁኔታ በመመርመር፣ የአመሌካች የመከራከርና ፌትሔ 

የማግኘት መብት ታሳቢ በማዴረግ መዝገቡ ተከፌቶ ክርክሩ እንዱሰማ ማዴረጉ ተገቢ ነዉ።  

ሲጠቃሇሌ የአሁን አመሌካች ራሱ በችልት መገኘት በተጠሪ የተነገረ ቢሆንም ጠበቃዉ በላሊ ፌ/ቤት 

ቀጠሮ ስሇነበረዉና ባሇመቅረቡ መዝገቡ የተዘጋ መሆኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ የሥር የክሌሌ ሰበር ሰሚ 

ችልት የተቀበሇ እስከሆነ ዴረስ፣ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.74 [2] መሰረት መዝገቡ የተዘጋዉ ‛በቂ ሆኖ 

በሚገመት እክሌ ምክንያት መሆኑን“ የሚያስገነዝብ ሆኖ ሳሇ፣ የሥር የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ይህ 

እክሌ በቂ ምክንያት አይዯሇም በማሇት የተዘጋዉ መዝገብ ሉከፇት አይገባም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ። 

ዉሳኔ 
 

1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.102019 በ21/9/2011 ዓ.ም በዋሇዉ 

ችልት የተዘጋዉ መዝገብ ሉከፌት አይገባም በማሇት የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 [1] መሰረት ተሽሯሌ።  

2. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፌርዴ ሏተታዉ በተመሇከተዉ አግባብ 

የአመሌካች ጠበቃ ችልቱ ክርክሩን ሇመስማት በያዘዉ ቀነ ቀጠሮ ሳይቀርብ የቀረዉ ‛በቂ ሆኖ 

በሚገመት እክሌ ምክንያት“ ስሇሆነ የተዘጋዉ መዝገብ ተከፌቶ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ተገቢ 

ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ እንዱሰጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.341 [1] መሰረት ተመሌሶሇታሌ። 

3. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ። 

4. የአሁን አመሌካች በዚህ ምክንያት በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ ብር 5000 [አምስት 

ሺህ] ሇተጠሪ ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ። 

5. ይህ ችልት የካቲት 4 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠዉ የእግዴ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ። ይጻፌ።  

መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

             

     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ 
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የሰ/መ/ቁ. 191402                                           

    መስከረም 26 ቀን 2013 ዓ/ም 

                                ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው  

     ተሾመ ሽፇራው 

          ሀብታሙ እርቅይሁን          

        ብርሃኑ መንግሥቱ 

  ነፃነት ተገኝ 

     አመሌካች፡- የማነ ግርማይ ጠቅሊሊ ሥራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ፡- ጠበቃ አውግቸው 

ክብረት ቀረበ  

     ተጠሪ፡- 1. ቻይና ሲ ኢ ኤም ሲ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ሉሚትዴ ፡- ጠበቃ ሙላጌታ በሊይ ቀረቡ 

            2. ወጋገን ባንክ አ.ማ. ፡- ነ/ፇጅ በሊይ ተህሌቁ ቀረቡ 

         መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጠ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በሠጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፌርዴ ቤት የመዝገብ 

ግሌባጭ እንዯተረዲነው አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ 1ኛ ተከሳሽ እና 2ኛ ተጠሪ 

2ኛ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ አመሌካች ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥሮች 220837 እና 228090 

ያቀረባቸው ክሶች ተጣምረው የታዩ ሲሆን ይዘቱም 1ኛ ተጠሪ በወሌቃይት ስኳር ፊብሪካ የሲቪሌ ወርክ 

ሥራዎች ሇመገንባት ባወጣው ጨረታ አመሌካች አሸናፉ በመሆን ሚያዚያ 26 ቀን 2008 ዓ/ም 

የግንባታ ውሌ ተዯርጓሌ፡፡ ሇዚህም የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ብር 20,800,000.00 እና የመሌካም ሥራ 

አፇጻጸም ዋስትና ብር 28,801,383.62 ከ2ኛ ተጠሪ የተሠጠ በአመሌካች ቀርቧሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ 

ግንባታው ዘግይቷሌ በሚሌ ጥቅምት 17 ቀን 2011 ዓ/ም ውለን በመሠረዝ 2ኛ ተጠሪ በዋስትናው 

መሠረት እንዱፇጽምሇትም ጠይቋሌ፡፡ ግንባታው የዘገየው አመሌካች ባሇሀብት ሊይ በዯረሠ ከአቅም 

በሊይ በሆነ ምክንያትና በ1ኛ ተጠሪ ጥፊት በመሆኑ የሥምምነት ውሌ ማቋረጥ ተግባሩ ውዴቅ 

እንዱዯረግና የችሮታ ጊዜ እንዱሰጠኝ እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ የቅዴመ ክፌያ ዋስትና እና የመሌካም ሥራ 

አፇጻጸም ዋስትና ገንዘብ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዲይከፌሌ ትዕዛዝ እንዱሰጥ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ 
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የሠጠው መሌስ ውለ የተቋረጠው አመሌካች በሥምምነቱ መሠረት ባሇመፇጸሙ ነው፡፡ አመሌካች 

ጥፊት ባይኖርበትም ውለን የማቋረጥ በሔግ መብት አሇን፡፡ ውለ የችሮታ ጊዜን አይፇቅዴም፡፡ ሁሇቱም 

ዋስትናዎች ያሇ ቅዴመ ሁኔታ የሚከፇለ በመሆናቸው በፌርዴ ቤት ክርክር የሚቀርብባቸውና 

የሚታገደ አይዯለም፡፡ ስሇዚህ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ በበኩለ 

አመሌካች እግዴ ካሊሰጠ በስተቀር ክፌያውን ሇ1ኛ ተጠሪ እንፇጽማሇን ብሎሌ፡፡ 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን አከራክሮ ውለ የግንባታ ውሌ በመሆኑ በፌ/ሔ/ቁ. 3035 

መሠረት አሠሪው ተቋራጩ አንዲችም ጥፊት ባያዯርግም እንኳን የፇረመውን ውሌ ማፌረስ 

እንዯሚችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ሇሥራ ተቋራጩ የሠጠው መብት ላልች የይገባኛሌ መብቶች/ጥቅሞች ካለ 

ማቅረብ ነው፡፡ ስሇዚህ ሔጉ ውለን በተናጠሌ ማፌረስ ስሇሚፇቅዴ ውለ መፌረሱ ተገቢ ነው፡፡ በፇረሰ 

ውሌ የችሮታ ጊዜ ሉጠየቅ አይችሌም፡፡ ዋስትናዎቹም በፌ/ሔ/ቁ. 1925(1) መሠረት ያሇ ቅዴመ ሁኔታ 

የተዯረጉ በመሆኑ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ከመክፇሌ የሚያስቀር የሔግ ሆነ የውሌ ግዳታ የሇም 

በማሇት ክሱን ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት ያቀረበው ቅሬታ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት ተሠርዟሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም ከ1ኛ ተጠሪ ጋር 

ባዯረግነው የግንባታ ውሌ መሠረት ዝቀተኛ አፇጻጸም ነው ያሇን ወይስ አይዯሇም የሚሇውን እና ውለ 

ቢቋረጥ እንኳን የምንጠይቀውን የተሇያዩ ክፌያዎች መጠየቅ የምንችሇው በሥምምነታችን መሠረት 

በግሌግሌ ጉባዔ ሆኖ እያሇ የግንባታ ውለን አስመሌክቶ በፌርዴ ቤት ውሳኔ መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

ጉዲዩ ሇግሌግሌ ቀርቦ ውሳኔ እስኪያገኝ ዴረስም በዋስትናው የተያዘው ብር 48,300,000.00 ገንዘብ 

ታግድ እንዱቆይ ትዕዛዝ ሉሠጥ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን መርምሮ በውሊቸው 

አሇመግባባት የሚፇታው በግሌግሌ ጉባዔ እንዯሆነ ተመሌክቶ እያሇ ይህ ታሌፍ ውለ ተቋርጧሌ፤ 

በዋስትና የተያዘው ገንዘብም ሇ1ኛ ተጠሪ ይከፇሌ መባለ ተገቢ መሆን አሇመሆኑን ሇማጣራት 

ተጠሪዎች መሌስ እንዱያቀርብ በማዘዙ 1ኛ ተጠሪ ያቀረበው መሌስ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ 

በዋነኛነት መሠረት ያዯረገው እግዴ እንዱሰጥ ሲሆን የእግዴ ጥያቄ የሚቀርበው ዋና ክርክር ወይም ክስ 

ኖሮ ክርክሩ በፌርዴ ቤት እስኪወሰን ዴረስ ሇጊዜው የሚሰጥ ትዕዛዝ ነው፡፡ ዋና ክርክር በላሇበት ገና 

ሇገና ጉዲዩ በግሌግሌ እስኪታይ ዴረስ እግዴ ይሰጥሌኝ ብል ዲኝነት መጠየቅ በሔግ ያሌተፇቀዯ ነው፡፡ 

በሥር ፌርዴ ቤትም ያሌተነሳ ክርክር ነው፡፡ ክሱን ሇግሌግሌ ጉባዔ ማቅረብ እየቻሇና የእግዴ ጥያቄውን 

በዚሁ ማቅረብ እየተቻሇ ሆነ ብል ሥሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ክስ 

ሲያቀርብ ፌርዴ ቤቱ ሥሌጣን የሇውም በማሇት የተከራከረን ሲሆን አመሌካች ፌርዴ ቤቱ ሥሌጣን 

አሇው በማሇት ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ይህም በውለ መሠረት ሇግሌግሌ ጉባዔ ማቅረብ የሚችሇውን 

መብቱን እንዯተወ ይቆጠራሌ፡፡ ማንም ሠው በጥፊቱ ተጠቃሚ ሉሆን አይችሌም፡፡ ውለን ማቋረጥ 

መብት አሇን፡፡ ዋስትናውም ያሇ ቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ በመሆኑ እግዴ ሉቀርብበት አይገባም በማሇት 
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ተከራክሯሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ ሇሠበር አቤቱታው መሌስ ባያቀርብም በዚህ ችልት በነበረው የእግዴ ክርክር 

ሊይ ቀርቦ የዋስትናው ገንዘብ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዲይከፇሌ እግዴ ስሇተሠጠበት እንጂ አንከፌሌም አሊሌንም 

በማሇት ክርክር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሠበር አቤቱታውን በማጠናከር 

ተከራክሯሌ፡፡ 

የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ፌርዴ ቤት የግንባታ ውለን አስመሌክቶ ክርክር 

ሇማዴረግ ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የዋስትና ገንዘቡ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዲይከፇሌ እግዴ እንዱሰጥ 

ዲኝነት መቅረቡ የሥነ-ሥርዓት ሔጉን የተከሇተ መሆን አሇመሆኑን? በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን 

መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ እንዯመረመርነው አመሌካች ያቀረበው ክስ 1ኛ ተጠሪ በወሌቃይት ስኳር 

ፊብሪካ የሲቪሌ ወርክ ሥራዎች ሇመገንባት ባወጣው ጨረታ አመሌካች አሸናፉ በመሆን ሚያዚያ 26 

ቀን 2008 ዓ/ም የግንባታ ውሌ ተዯርጓሌ፡፡ ሇዚህም የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ብር 20,800,000.00 እና 

የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ብር 28,801,383.62 ከ2ኛ ተጠሪ የተሠጠ በአመሌካች ቀርቧሌ፡፡ 1ኛ 

ተጠሪ ግንባታው ዘግይቷሌ በሚሌ ጥቅምት 17 ቀን 2011 ዓ/ም ውለን በመሠረዝ 2ኛ ተጠሪ 

በዋስትናው መሠረት እንዱፇጽምሇትም ጠይቋሌ፡፡ ግንባታው የዘገየው አመሌካች ባሇሀብት ሊይ በዯረሠ 

ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያትና በ1ኛ ተጠሪ ጥፊት በመሆኑ የሥምምነት ውሌ ማቋረጥ ተግባሩ ውዴቅ 

እንዱዯረግና የችሮታ ጊዜ እንዱሰጠኝ እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ የቅዴመ ክፌያ ዋስትና እና የመሌካም ሥራ 

አፇጻጸም ዋስትና ገንዘብ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዲይከፌሌ ትዕዛዝ እንዱሰጥ ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ 

በበኩለ ውለ የተቋረጠው አመሌካች በሥምምነቱ መሠረት ባሇመፇጸሙ ነው፡፡ አመሌካች ጥፊት 

ባይኖርበትም ውለን የማቋረጥ በሔግ መብት አሇን፡፡ ውለ የችሮታ ጊዜን አይፇቅዴም፡፡ ሁሇቱም 

ዋስትናዎች ያሇ ቅዴመ ሁኔታ የሚከፇለ በመሆናቸው በፌርዴ ቤት ክርክር የሚቀርብባቸውና 

የሚታገደ አይዯለም፡፡ ስሇዚህ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪም አመሌካች 

እግዴ ካሊሰጠ በስተቀር ክፌያውን ሇ1ኛ ተጠሪ እንፇጽማሇን ብሎሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች ውለ የግንባታ 

ውሌ በመሆኑ በፌ/ሔ/ቁ. 3035 መሠረት አሠሪው ተቋራጩ አንዲችም ጥፊት ባያዯርግም እንኳን 

የፇረመውን ውሌ ማፌረስ እንዯሚችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ሇሥራ ተቋራጩ የሠጠው መብት ላልች 

የይገባኛሌ መብቶች/ጥቅሞች ካለ ማቅረብ ነው፡፡ ስሇዚህ ሔጉ ውለን በተናጠሌ ማፌረስ ስሇሚፇቅዴ 

ውለ መፌረሱ ተገቢ ነው፡፡ በፇረሰ ውሌ የችሮታ ጊዜ ሉጠየቅ አይችሌም፡፡ ዋስትናዎቹም በፌ/ሔ/ቁ. 

1925(1) መሠረት ያሇ ቅዴመ ሁኔታ የተዯረጉ በመሆኑ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ከመክፇሌ የሚያስቀር 

የሔግ ሆነ የውሌ ግዳታ የሇም በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርገዋሌ፡፡ 

የአመሌካች የሠበር አቤቱታ የተመሠረተው በግንባታው ውሌ መሠረት የሚጠየቁ ክፌያዎችን ሇመጠየቅ 

በውሊችን መሠረት አሇመግባባት የሚፇታው በግሌግሌ ጉባዔ በመሆኑ ግንባታ ውለን አስመሌክቶ 
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የተሠጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም እንዱሁም ክሱን ሇግሌግሌ ጉባዔ እስክናቀርብ ዴረስ 2ኛ ተጠሪ 

የቅዴመ ክፌያ ዋስትና እና የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ገንዘብ 48,300,000.00 ሇ1ኛ ተጠሪ 

እንዲይከፌሌ ታግድ ሉቆይ ይገባሌ የሚሌ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ በበኩለ ክሱን ሇግሌግሌ ጉባዔ ማቅረብ 

እየቻሇና የእግዴ ጥያቄውን በዚሁ ማቅረብ እየተቻሇ ሆነ ብል ሥሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ቤት ክስ 

አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ክስ ሲያቀርብ ፌርዴ ቤቱ ሥሌጣን የሇውም በማሇት የተከራከርን ሲሆን 

አመሌካች ፌርዴ ቤቱ ሥሌጣን አሇው በማሇት ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ይህም በውለ መሠረት ሇግሌግሌ 

ጉባዔ ማቅረብ የሚችሇውን መብቱን እንዯተወ ይቆጠራሌ፡፡ ማንም ሠው በጥፊቱ ተጠቃሚ ሉሆን 

አይችሌም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች ሆነ 1ኛ ተጠሪ በዚህ ችልት ባዯረጉት ክርክር የግንባታ ውለ አስመሌክቶ ያሇመግባባት ካሇ 

የሚፇታው በግሌግሌ ጉባዔ ስሇመሆኑ መስማማታቸውን ግራ ቀኙ ተማምነዋሌ፡፡ የዲኝነት ሥሌጣን 

በመርሔ ዯረጃ የሚወሰነው በሔግ ቢሆንም ተዋዋዮች በሔግ በተፇቀዯው አግባብ አሇመግባባት 

የሚታይበትን የዲኝነት አካሌ የመምረጥ መብት አሊቸው፡፡ ሰዎች በመካከሊቸዉ ከፇጠሩት ሔጋዊ 

ተግባራት በመነጨ ወይም ከዚህ ጋር በተያያዘ ሇወዯፉት በመካከሊቸዉ የሚፇጠረዉን አሇመግባባት 

ወይም ተፇጥሮ ያሇዉን አሇመግባባት ከመዯበኛ ፌርዴ ቤት ዉጭ በግሌግሌ ዲኝነት በኩሌ ሇመፌታት 

የመዋዋሌ ነጻነታቸዉን በመጠቀም መስማማት እንዯሚችለ የፌ/ሔ/ቁ. 3328 እና የፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

315(1) ያስረዲለ፡፡ የግሌግሌ ዲኝነት ሥምምነት በጽሁፌ በተዋዋለት በዋናዉ ዉሊቸዉ በሚያዯርጉት 

የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነት ቃሌ (Arbitration Clause) ወይም አስቀዴሞ በመካከሊቸዉ ተከስቶ ያሇዉን 

አሇመግባባት በግሌግሌ ዲኝነት ሇመፌታት ራሱን በቻሇ የጽሁፌ የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነት (Arbitral 

Submission) ሉመሇከት ይቻሊሌ፡፡  

ተዋዋዮች በውሌ አሇመግባባቱ የሚታይበትን ሥርዓት ከወሰኑ ውሌ በፌ/ሔ/ቁ. 1731(1) 

እንዯተመሇከተው በተዋዋዮች መካከሌ እንዯ ሔግ አስገዲጅ በመሆኑ በወሰኑት የዲኝነት አካሌ የመዲኘት 

ግዳታ ይጥሌባቸዋሌ፡፡ በግሌግሌ ዲኝነት ሉታይ የሚገባው ክስ ፌርዴ ቤት ከቀረበ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን 

የማየት ሥሌጣን የሇላው ስሇመሆኑ ውሊቸውን መሠረት በማዴረግ ተከራካሪዎች ወይም ፌርዴ ቤቱም 

በግሌግሌ እንዱታይ ሥምምነት መኖሩን ካወቀ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 9(2) መሠረት በማናቸውም የክርክሩ 

ዯረጃ ሉያነሳው ይችሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የማይኖረው በሔግ መሠረት ይሁን 

በተዋዋዮች የግሌግሌ ዲኝነት ጉባዔን መምረጥ ውጤቱ ተመሳሳይ ነው፡፡ ተዋዋዮች በግሌግሌ ዲኝነት 

ጉባዔ ሉታይ የሚገባን ጉዲይ ፌርዴ ቤት ካቀረቡ በኋሊ መሌሰው ጉዲዩን ሇግሌግሌ ጉባዔ ማቅረብ 

የማይችለት በሁሇትዮሽ የኢንቨስትመንት ሥምምነቶች (Bilateral Investment Treaties) ሁሇት 

አማራጮች የያዙ ዴንጋጌዎች (fork in the road provisions) ሲኖሩ ነው፡፡ መርሐ ተዋዋዮች 

አሇመግባባትን በዓሇም አቀፌ የግሌግሌ ጉባዔ ሆነ በሀገሪቱ ፌርዴ ቤት እንዱታይ ሥምምነት ሲያዯርጉ 

እና በመጀመሪያ በፌርዴ ቤት ከታየ ሥምምነታቸውን መሠረት አዴርገው ሇሁሇተኛ ጊዜ በዓሇም አቀፌ 
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የግሌግሌ ጉባዔ እንዱታይ ክስ ከማቅረብ የሚከሇክሌ ነው፡፡ ይሔም በሥምምነቱ ጉዲዩ በሀገሪቱ ፌርዴ 

ቤት ሆነ በግሌግሌ ጉባዔ እንዱታይ አማራጭ የሚሰጥ መሆኑን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ በዚህ አግባብ 

አማራጭ ሥምምነት ከላሇ ጉዲዮች ከፌርዴ ቤት ውጭ እንዱታዩ ካስፇሇገበት ዓሊማ አንደ የፌርዴ 

ሂዯት ቅሌጥፌና (efficiency) ሇመጨመር በመሆኑ ተዋዋዮች ጉዲዩ በግሌግሌ ጉባዔ እንዱታይ 

ከተስማሙ በኋሊ ሉተው እንዯሚችሌ መብት (waivable right) ተቆጥሮ ክሱን በፌርዴ ቤት ካቀረቡት 

ሇግሌግሌ ጉባዔ የማቅረብ መብታቸውን እንዯተውት የሚቆጠርና ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇመመሌከት 

ሥሌጣን የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ ሥሇሆነም  ጉዲያቸው  በግሌግሌ ዲኝነት ያዯረጉትን የፅሐፌ  

ስምምነት በተመሣሣይ የፅሁፌ ምምነት አዴርገው እስካሊሻሻለት ዴረስ የዲኝነት ሥሌጣን 

በተከራካሪዎች የክርክር አቀራረብ ሆነ ክርክሩ በዯረሰበት ዯረጃ ምክንያት የሚወሰን አይዯሇም፡፡ በግንባታ 

ውሌ አሇመግባባት ሊይ ዲኝነት ሇመስጠት ሥሌጣን ያሇው የግሌግሌ ጉባዔ በመሆኑ የሥር ፌርዴ 

ቤቶች አመሌካች የግንባታ ውሌ ማቋረጥ ተግባር ውዴቅ ተዯርጎ ውለን የሚፇጽምበት የችሮታ ጊዜ 

እንዱሰጠው የጠየቀውን ዲኝነት በሥረ-ነገሩ አከራክረው መወሰናቸው ሥሌጣን ሳይኖራቸው የተሠጠና 

መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ወዯ ሁሇተኛው ጭብጥ ስንመሇስ አመሌካች በሠበር አቤቱታው ሇግሌግሌ ጉባዔ የሚገቡንን ክፌያዎች 

በተመሇከተ ክስ እስከምናቀርብ ዴረስ ዋስትናዎች እንዲይከፇለ ታግድ እንዱቆይ ሉዯረግ ይገባሌ ያሇ 

በመሆኑ ሇክርክሩ አወሳሰን ዋናው ጭብጥ ክስ ባሌቀረበበት ሁኔታ የእግዴ ጥያቄ ሉቀርብ ይችሊሌን? 

ዋስትናዎቹ ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚከፇለ መሆናቸው ሲታይ እግዴ ሉሰጥባቸው ይችሊሌ ወይስ 

አይችሌም? የሚሇውን መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ በዚህ ረገዴ 1ኛ ተጠሪ የሚከራከረው የእግዴ ጥያቄ 

የሚቀርበው ዋና ክርክር ወይም ክስ ኖሮ ክርክሩ በፌርዴ ቤት እስኪወሰን ዴረስ ሇጊዜው የሚሰጥ 

ትዕዛዝ ነው፡፡ ዋና ክርክር በላሇበት ገና ሇገና ጉዲዩ በግሌግሌ እስኪታይ ዴረስ እግዴ ይሰጥሌኝ ብል 

ዲኝነት መጠየቅ በሔግ ያሌተፇቀዯ ነው በማሇት ነው፡፡  

እግዴ በሠው የንብረት መብት አጠቃቀም ሊይ ገዯብ የሚፇጥር ነው፡፡ በኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 

40(1) ሊይ ጥበቃ የተዯረገሇት ንብረት መብት ሊይ ገዯብ ሇማዴረግ ዯግሞ በሔግ በግሌጽ በተመሇከተ፣ 

ውስን ጉዲይና አፇጻጸሙም መብቱን መሌሶ የመውሰዴ ያህሌ ውጤት በማይፇጥር ሁኔታ ውስጥ ብቻ 

ሉሆን ይገባሌ የሚሇው ስሇሠብዓዊ መብት ጥበቃ የተዯረጉ የሥምምነት ዴንጋጌዎች ሆነ በሔገ-

መንግሥቱ ውስጥ የተቀረጸ የሔግ መርሔ ነው፡፡ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 151 መሠረት ከፌርዴ በፉት 

ንብረት ተከብሮ እንዱቆይ (attachment) የሚዯረግበትን ሥርዓትና ሁኔታ የሚመሇከተው ሆነ 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 154 መሠረት ነገሩ በፌርዴ እስኪወሰን ወይም ላሊ ትዕዛዝ እስኪሰጥ ዴረስ ንብረቱ 

እንዲሇ እንዱቆይ፣ ከመጥፊት እንዱዴን ወይም እንዲይበሊሽ፣ ሇላሊ ሰዉ ተሊሌፍ እንዲይሰጥ፣ ወዯ ላሊ 

ስፌራ እንዲይዛወር ወይም እንዲይባክን የእግዴ ትዕዛዝ የተጠየቀው ሇጥያቄው መሠረት የሆነው ክስ 
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ቀርቦ ከሆነ እግዴ መሰጠቱ የተከሳሹ ወገን የንብረት መበት አጠቃቀም ሊይ የሚያስከትሇውን ውጤት 

በመረዲት በጥንቃቄ መታየት ያሇበት ነው፡፡  

የእግዴ ትዕዛዝ በመርሔ ዯረጃ የቀረበ ክስን መሠረት ያዯረገ እና በሥነ-ሥርዓት ሔጉ አግባብ 

በተመሇከቱት መስፇርቶች የሚሰጥ ነው፡፡ ዓሊማው ዯግሞ ክሱ ያሇ ውጤት እንዲይቀርና ፌርዴ 

በሚሰጥበት ጊዜም የሚፇጸምበት ንብረት እንዱኖርና ዜጎች መብታቸውን ማስከበር የሚችለበትን ዕዴሌ 

የሚፇጥርና በሂዯቱም ፌርዴ ቤቶች ሊይ ያሊቸውን እምነት የሚጨምር ነው፡፡ በመሆኑም ሠዎች ክስ 

ከማቅረባቸው በፉት ነገር ግን በክስ ዝግጅት ሊይ እያለ ተከሳሽ የሚሆነው ወገን ጉዲዩን በመረዲት ክስ 

ሲቀርብ ክሱ ውጤት እንዲይኖረው በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 154(ሇ) እንዯተመሇከተው ተግባሮችን እየፇጸመ 

ከሆነ፤ ተግባሩን አሇመከሊከሌ ሥነ-ሥርዓት ሔጉ የተቀረጸበትን ዓሊማ እንዲይሳካ ያዯርገዋሌ፡፡ ነገር ግን 

እግደ እንዱሰጥ የተጠየቀው ክስ ሳይቀርብ ከሆነ ተከሳሽ የሚሆነው ወገን ሊይ ያሌተገባ የመብት ገዯብ 

እንዲይዯረግበት፤ ጊዜያዊ እግዴ የሚጠይቀው ወገን ክስ ሇማቅረብ ዝግጅት ሊይ እንዲሇ፣ የክስ ዝግጅቱ 

ተጨማሪ ጊዜ ያስፇሇገበትን ምክንያት፣ ክሱ እስኪቀርብ ዴረስ የእግዴ ትዕዛዙ ባይሰጥ የሚያስከትሇው 

ጉዲት ማሳየት ያሇበት ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ክሱን ሇማቅረብ የሚያስፇሌገውን ምክንያታዊ ጊዜ ዴረስ 

ብቻ በጊዜ ገዯብ የተገዯበ የእግዴ ትዕዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

አመሌካች እንዱሰጥ የጠየቀው የዋስትና ክፌያ የእግዴ ትዕዛዝን እንዯተመሇከትነው በግሌግሌ ጉባዔ  

ክፌያ እንዱከፇሇው የሚያቀርበው ክስ ካሇ ሇምን እስካሁን እንዲሊቀረበ፣ ክስ ሇማቅረብ እያዯረገ ያሇው 

ዝግጅትና የክስ ዝግጅቱ በዚህ ጊዜ ሂዯት ሁለ ያሌተጠናቀቀበትን ምክንያት ሊይ ክርክር ያሊቀረበና 

ያሊስረዲ በመሆኑ የእግዴ ትዕዛዝ እንዱሰጥ ያቀረበው ጥያቄ የሔጉን መስፇርት ያሊሟሊ ስሇሆነ 

አሌተቀበሌነውም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የእግዴ ትእዛዝ እንዱሰጠው የሚጠይቀው ያሇቅዴመ ሁኔታ 

የሚከፇሌ የዋስትና ክፌያን (irrevocable and unconditional bank bond guarantee) ነው፡፡ 

የገንዘብ ግዳታ/ዋስትና ሠነዴ የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 2(20) ጨምሮ 

በተሇያዩ ሔጎች የፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታን ሇመፇጸም የሚሰጥ ወይም የሚያዝ 

ማንኛውም ሠነዴ ሲሆን የግምጃ ቤት ሠነዴን፣ የተስፊ ሠነዴን እና ቦንዴን ይጨምራሌ ተብል ትርጉም 

ተሰጥቶታሌ፡፡ ዋስትናው የተሠጠው ያሇቅዴመ ሁኔታ በመሆኑ የሚፇጸመውም በውለ አግባብ ያሇ 

ማናቸውም ቅዴመ ሁኔታ መሆን ይገባዋሌ፡፡ ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሇን ዋስትና ክስ ስሇሚቀርብ 

የሚታገዴ ከሆነ የውለን ባሔሪ የሚቀይረው ስሇሚሆን ሔጉ ሆነ ተዋዋዮች ያሰቡትን ዓሊማ ማሳካት 

አይችሌም፡፡ ሥሇሆነም ያሇቅዴመ ሁኔታ ሇመክፇሌ በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የተገባውን 

የዋስትና ግዳታ ውሌ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዲይከፌሌ እንዱታገዴሇት ያቀረበው ጥያቄ ሔጋዊ 

ባሇመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች ጥያቄውን ውዴቅ ማዴረጋቸው ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

የሇም ብሇናሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 186987 የካቲት 13 ቀን 2012 

ዓ/ም እና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 228090 ሔዲር 16 ቀን 2012 ዓ/ም  

የሠጡት ውሳኔ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች የግንባታ ውሌ ማቋረጥ ተግባር ውዴቅ ተዯርጎ ውለን የሚፇጽምበት የችሮታ ጊዜ 

እንዱሰጠው የጠየቀውን ዲኝነት በሥረ-ነገሩ መወሰኑ ሥሌጣን ሳይኖራቸው የተሠጠ በመሆኑ 

ተሽሯሌ፡፡ 

3. የዋስትና ክፌያ ሉታገዴ አይገባም ተብል የተሠጠው ውሳኔ በውጤት ዯረጃ ጸንቷሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇወጣ ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡  

 የካቲት 20 እና ሚያዚያ 08 ቀን 2012 ዓ/ም የተሠጠው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ/መ/ቁ. 193312 

  የካቲት 25 ቀን 2013 ዓ.ም  

                       ዲኞች፡-ብርሀኑ አመነው  

                               ተሾመ ሽፇራው  

                               ኑረዱን ከዴር  

                               ብርሀኑ መንግስቱ  

                                ነፃነት ተገኝ 

አመሌካቾች- 1. አቶ ጉዐሽ ካሳ 

           2. አቶ ዲንኤሌ ጸጋዬ 

ተጠሪ- አቶ ሲሳይ ታረቀኝ 

         መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አንዴ ክስ በዴጋሚ የቀረበ ነዉ ሉባሌ የሚችሌበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነዉ፡፡ ክርክሩ 

በተጀመረበት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ ሲሆን አመሌካቾች ዯግሞ ተከሳሾች በመሆን 

ተከራክሯሌ፡፡  

የተጠሪ ክስ ይዘትም ተከሳሾች ባሇአክሲዮኖች የሆኑበት ጂዴጂ የኮንስትራክሽን ስራዎች 

ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር የሚባሌ ኩባኒያ በህዲሴ ግዴብ ዉስጥ የምንጣሮ ስራ ሇመስራት ከብረታ ብረት 

ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር ዉሌ የፇጸመ ሲሆን ከሳሽ እና ላልች ጓዯኞቼ ዯግሞ የምንጣሮ ስራዉን 

ሇመስራት ከኩባኒያዉ የንዐስ ተቋራጭነት ዉሌ ፇጽመን ስራዉን የሰራን ቢሆንም ኩባኒያዉ 

የሰራንበትን ገንዘብ ሉከፌሇን ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበን ብር 

21,362,40.00 ከታህሳስ 21 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ ተወስኗሌ፡፡ 

ይሁንና ኩባኒያዉ በዉሳኔዉ መሠረት ገንዘቡን ባሇመክፇለ የአፇፃፀም ክስ ያቀረብን ቢሆንም 1ኛ 

ተከሳሽ (1ኛ አመሌካች) ኩባኒያዉ ምንም ዓይነት ገንዘብ የላሇዉ እና በምንጣሮ ስራዉ የተከፇሇዉ 

ገንዘብ ያሇመኖሩን ሇፌርዴ ቤቱ ገሌጸዋሌ፡፡ ይሁንና ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ ኩባኒያዉ ብር 22,408,085 

የተከፇሇዉ መሆኑንና ሇተከሳሾችም ከ02/08/2006 ዓ.ም እስከ 19/10/2007 ዓ.ም ባሇዉ ጊዜ ዉስጥ 

በአጠቃሊይ ብር 16,420,383.00 ሇተከሳሾች የተከፇሇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተከሳሾች የኩባኒያዉን 

ትርፌ የተከፊፇለት በንግዴ ህጉ አግባብ ኩባኒያዉ ትርፌ ማግኘቱ በኦዱተር ሳይረጋገጥ መሆኑ 
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ክፌፌለን ህገ ወጥ የሚያዯርገዉ ሲሆን ተከሳሾች ይህን በማዴረግ ከሳሽ በፌርዴ ባገኘሁት መብት 

እንዲሌጠቀም ምክንያት በመሆናቸዉ ወሇደን ጨምሮ ከተወሰነዉ ብር 2,811,436.48 ዉስጥ የእኔን 

ዴርሻ ብር 702,859.12 ክሱ ከቀረበበት ጀምሮ ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ 

የሚሌ ነዉ፡፡ 

አመሌካቾች ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነዉ የሚሌ የመጀመሪያ መቃወሚያ በማስቀዯም የተሇያዩ 

የፌሬ ነገር ክርክሮችን አቅርበዉ የተከራከሩ ሲሆን፣ ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነዉ በሚሌ ሊቀረቡት 

የመጀመሪያ መቃወሚያ መሠረት ያዯረጉትም ከሳሽ ከላልች ከሳሾች ጋር አብሮ በመሆን በፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 161772 በጂዱጂ የኮንስትራክሽን ስራዎች ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር ሊይ 

ያቀረቡት ክስ የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠዉ በመሆኑ በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ ዴጋሚ ዲኝነት ማቅረብ 

አይችሌም የሚሌ ነዉ፡፡ 

ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መሌኩ 

የቀረበዉን ክርክር ከሰማ በኋሊ ከሳሽ ከላልች ጋር በመሆን ክስ መስርተዉ ከኩባኒያዉ ጋር ባዯረጉት 

የንዐስ ኮንትራት ዉሌ መሠረት ብር 2136240.00 እንዱከፇሊቸዉ ተወስኗሌ፤ ፌርደ ባሇመፇጸሙ 

ምክንያት በአፇ/መ/ቁጥር 205193 አቅርበዉ ከሳሾች የአፇፃፀም ተከሳሽን ንብረት ወይም ገንዘብ 

አጣርተዉ ሲያቀርቡ አፇፃፀሙ የሚቀጥሌ መሆኑን ጠቅሶ ፌርዴ ቤቱ መዝገቡን መዝጋቱ መረጋገጡን፤ 

ይህ ከሆነ በኋሊ የኩባኒያዉ ወራሾች በሆኑት ተከሳሾች ሊይ ከሳሽ ያቀረበዉ ክስ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ 

አንቀጽ 5 መሠረት በዴጋሚ የቀረበ ነዉ በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ 

የተመሇከተዉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በበኩለ ተጠሪ ከላልች ሰዎች ጋር በመሆን ቀዯም ሲሌ 

በመ/ቁጥር 161772 በሆነዉ መዝገብ ጂዱጂ ኮንስትራክሽን ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር ሊቀረቡት ክስ ዉሌን 

መሠረት ያዯረገዉ ሲሆን በመ/ቁጥር 210891 በአሁን አመሌካቾች ሊይ ተጠሪ ያቀረቡት ክስ ዯግሞ 

አመሌካቾች የማህበሩን ገንዘብ ወዯ እራሳቸዉ በማዛወራቸዉ የተወሰነሊቸዉ ገንዘብ እንዲይፇጸምሊቸዉ 

በማዴረግ ጉዲት አዴርሰዋሌ የሚሌ ያሊግባብ መበሌጸግን የሚመሇከት በመሆኑ በዴጋሚ የቀረበ ነዉ 

ሇማሇት አይቻሌም በማሇት የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱን ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ሲሆን፣ አመሌካቾች 

በጠበቃቸዉ አማካይነት ሏምላ 22 ቀን 2012 ዓ.ም አዘጋጅተዉ ባቀረቡት አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ የሚለባቸዉን ምክንያቶች 

በመዘርዘር ታርሞ እንዱወሰንሊቸዉ ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን፣ የአቤቱታቸዉ መሠረታዊ ይዘትም በአጭሩ 

የአሁን ተጠሪ አስቀዴመዉ መርጠዉ እና ወስነዉ አመሌካቾችን መክሰስ ሲችለ ሆን ብሇዉ ትተዉ 

ጂዱጂ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር ሊይ በመ/ቁጥር 161770 ሊይ ዲኝነት ጠይቀዉ 

ተወስኖሊቸዉ የኩባኒያዉን ንብረት ባገኙ ጊዜ መዝገቡን ማንቀሳቀስ እንዱችለ መብት ተጠብቆሊቸዉ 
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እያሇ በአመሌካቾች ሊይ ያቀረቡት ክስ በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ በዴጋሚ የቀረበ ሆኖ እያሇ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ክሱ በዴጋሚ የቀረበ አይዯሇም በሚሌ የሰጠዉ ዉሳኔ ክስ በዴጋሚ እንዲይቀርብ 

የሚከሇክሇዉን የፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉን ዓይነተኛ ዓሊማ ያገናዘበ አይዯሇም የሚሌ ነዉ፡፡ 

የሰበር አቤቱታዉ በአጣሪ ችልት ተመርምሮም ተጠሪ ያቀረቡት የመጀመሪያ መቃወሚያ 

ተቀባይነት የማግኘቱን አግባብነት ከፌ/ብ/ህጉ አንቀጽ 5 አንፃር ሇማጣራት ሲባሌ ሇሰበር ያስቀርባሌ 

በመባለ ተጠሪ በተዯረገሊቸዉ ጥሪ መሠረት ህዲር 23 ቀን 2013 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ በስር ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የቀረቡት ሁሇቱ ክሶች የተሇያዩ በመሆናቸዉ ክሱ በዴጋሚ የቀረበ አይዯሇም በማሇት 

በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተሰጠ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት አሇመሆኑን 

ጠቅሰዉ ጸንቶ እንዱወሰንሊቸዉ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቾች ባቀረቡት የመሌስ መሌስ አቤቱታቸዉን 

በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡   

ከስር ጀምሮ የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸዉን ሲመስሌ 

ይህ ችልትም መዝገቡን ሇማስቀረብ በሰበር አጣሪ ችልት የተያዘዉን ጭብጥ ከግራ ቀኝ ክርክር እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመረዉም ተጠሪ ከላልች ሰዎች ጋር በመሆን ጂዱጂ ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር ሊይ ባቀረቡት ክስ 

ከማህበሩ ጋር ባዯረጉት የምንጣሮ ስራ ዉሌ መሠረት ሇሰሩት ስራ ያሌተከፇሊቸዉ ገንዘብ መኖሩን 

ጠቅሰዉ ዲኝነት መጠየቃቸዉን ተከትል የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 15ኛ ፌትሏብሓር ችልት 

ጉዲዩን በመ/ቁጥር 161772 ሊይ አስተናግድ ከታህሳስ 21 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር 

ብር 2136240.00 እንዱከፇሊቸዉ መወሰኑንና ማህበሩ እንዯ ፌርደ ባሇመፇጸሙ ምክንያትም የአፇፃፀም 

ክስ ቀርቦበት ማህበሩ ገንዘብ እንዯላሇዉ በመረጋገጡ ምክንያት ተጠሪን ጨምሮ በፌርደ መብት ያገኙት 

ላልች ሰዎች ማህበሩ ገንዘብ ሲያገኝ የማንቀሳቀስ መብታቸዉ ተጠብቆ የአፇፃፀም መዝገቡ ሇጊዜዉ 

እንዱዘጋ ስሇመዯረጉ የግራ ቀኝ ክርክር እና የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ ይዘት ያሳያሌ፡፡  ተጠሪ ሇዚህ 

የሰበር አቤቱታ ምክንያት በሆነዉ ክስ ሇጠየቁት ዲኝነት መሠረት ያዯረጉት አመሌካቾች የጂዱጂ 

ኃሊ/የተወ/የግሌ ማህበር ባሇአክሲዮኖች በተሇይም 1ኛ አመሌካች የማህበሩ ስራ አስኪያጅ በመሆን 

የማህበሩን ስራ ባሌተገባ መንገዴ በመምራት ማህበሩ ትርፌ ማግኘቱ ሳይረጋገጥ ሇማህበሩ የተከፇሇዉን 

ገንዘብ የንግዴ ህጉ ከሚፇቅዯዉ ዉጪ ያሊግባብ ተከፊፌሇዉ ማህበሩ ገንዘብ እንዲይኖረዉ በማዴረግ 

ተጠሪ በማህበሩ ሊይ ያስፇረዯዉን ገንዘብ እንዲያገኝ ምክንያት መሆናቸዉን ስሇመሆኑ ሇመገንዘብ 

ተችሎሌ፡፡ እንግዱህ የተጠሪ ክስ ይዘት ይህ ከሆነ ቀዯም ሲሌ በማህበሩ ሊይ በቀረበዉ ክስ መነሻነት 

የተሰጠ ዉሳኔ ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ያቀረበዉን ክስ በዴጋሚ የቀረበ ነዉ የሚያስብሇዉ መሆን 

ያሇመሆኑ የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያሻዉ መሠረታዊ ጭብጥ ይሆናሌ፡፡ 
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 በመሠረቱ የፌትሏብሓር የክርክር አመራር ሥርዓት ዓይነተኛ ዓሊማ የክርክርን ሂዯት 

ሇማቀሊጠፌና አንዴ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ መቋጫ ሇማበጀት መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ይህን ዓሊማ ሇማሳካት 

ከተዯነገጉት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ጽንሰ ሃሳቦች ዉስጥ አንደ የመጨረሻ ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች 

(Res judicata) የሚሇዉ ጽንሰ ሃሳብ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጋችን አንቀጽ 5 ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 5 ዴንጋጌ መሠረት ማንኛዉም ፌርዴ ቤት ወይም በህግ የዲኝነት 

ስሌጣን የተሰጠዉ አካሌ ክርክሩን ተቀብል የመጨረሻ ዉሳኔ ከሰጠ በኋሊ ቀዴሞ በፌርዴ የተወሰነዉ 

ክርክር ሥረ ነገርና የተያዘዉ ጭብጥ አንዴ ዓይነት ከሆነ በክርክሩ ሊይ የነበሩት ወይም ከተከራካሪ 

መብት ያገኙት 3ኛ ወገኖች በዚያዉ ነገር ሊይ ሁሇተኛ ክስ ወይም ማናቸዉም ዓይነት ላሊ ክርክር 

ሉቀርብባቸዉ አይችሌም፡፡ አንዴ ጉዲይ አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነዉ ሇማሇት መረጋገጥ ካሇባቸዉ 

ሁኔታዎች ዉስጥ ቀዯም ሲሌ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ የነበሩ ጉዲዮች በዴጋሚ በቀረበዉ ክስም ሊይ 

በቀጥታ የፌሬ ነገር ጭብጥ ሆነዉ መቅረባቸዉ፣ ቀዯም ሲሌ የነበረዉን ክርክር አሁን በክርክር ተሳታፉ 

በሆኑ ወገኖች ወይም ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸዉ ወገኖች መሆኑንና እነዚህ ጉዲዮችም ቀዯም ሲሌ 

በተካሄዯዉ ሙግት የመጨረሻ ዉሳኔ ያረፇባቸዉ መሆኑን ስሇመሆኑ ከዴንጋጌዉ መገንዘብ የሚቻሌ 

ሲሆን ይህ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁጥር 28522፣ 36780 እና በላልች መዛግብት ሊይ የሰጣቸዉ የህግ 

ትርጉሞችም ይህንኑ የሚያስገነዝቡ ናቸዉ፡፡ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ የሚሇዉ ሏረግ አጠቃሊይ 

ይዘቱ ሲታይም በመጀመሪያዉ ክርክር ሊይ በአንዯኛዉ ወገን ተጠይቆ በላሊኛዉ ወገን የተካዯ ወይም 

በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የተካዯ እና በዚህ ጉዲይ ሊይም ዉሳኔ የተሰጠበት ወይም ሉሰጥበት ይገባ 

የነበረ መሆኑንም መገንዘቡ ተገቢ ነዉ፡፡ አዱስ በቀረበዉ ክስ መሠረት በጭብጥነት ተይዞ እሌባት 

ሉሰጥበት የሚገባ ጉዲይ በላሊ መዝገብ ሊይ በጭብጥነት ተይዞ እሌባት የተሰጠበት መሆኑ ከተረጋገጠ 

ምንም እንኳ በቀዯመዉ ክስ ሇተጠየቀዉ ዲኝነት ምክንያት የሆነዉ ጉዲይ አዱስ ከቀረበዉ ክስ ጋር 

የተሇያየ ቢሆንም አዱስ የቀረበዉን ክስ መሠረት በማዴረግ በጭብጥነት ተይዞ መጣራት የሚገባዉ 

ጭብጥ በቀዯመዉ ክርክር እሌባት የተሰጠበት መሆኑ ከተረጋገጠ አዱስ የቀረበዉ ክስ ዴጋሚ የቀረበ 

(resjudicata) ነዉ የማይባሌበት ምክንያት የሇም፡፡  

ከዚህ አንፃር የተያዘዉን ጉዲይ ስንመሇከት፣ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸዉ፣ ተጠሪ ከላልች ሰዎች 

ጋር በመሆን ቀዯም ሲሌ በማህበሩ ሊቀረቡት ክስ መሠረት ያዯረጉት በመካከሊቸዉ የተዯረገዉን 

የምንጣሮ ስራ ዉሌ ሲሆን በክሱ ሊይ የተመሇከተዉን ገንዘብ ማህበሩ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆን 

ያሇመሆኑን አጣርቶ በመወሰን ረገዴ በጭብጥነት የሚያዘዉ ወይም በጭብጥነት ተይዞ ሉሆን 

የሚችሇዉ በመካከሊቸዉ የምንጣሮ ስራ ዉሌ ግንኙነት መኖር ያሇመኖሩ እና ዉለ መኖሩ ካሌተካዯ 

ወይም መኖሩ በማስረጃ ከተረጋገጠ ማህበሩ በዉለ መሠረት ገንዘቡን የማይከፌሌበት ህጋዊ ምክንያት 

መኖር ያሇመኖሩ ነዉ፡፡ በአንፃሩ ሇዚህ ሰበር አቤቱታ ምክንያት በሆነዉ ጉዲይ ሊይ ግን ተከሳሾች 

የአሁን አመሌካቾች እንጂ ማህበሩ (ማህበሩ ምንም እንኳን በአመሌካቾች የተቋቋመ ቢሆንም ራሱን 
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የቻሇ ህሇረዉና ያሇዉ መሆኑን ሌብ ይሎሌ) አይዯሇም፤ አመሌካቾች ከፌሬ ነገር ጋር በተያያዘ 

ያቀረቡትን ክርክር መሠረት በማዴረግም በፌርዴ ቤቱ የሚያዘዉ ጭብጥ አመሌካቾች ሇማህበሩ መከፇሌ 

የነበረበትን ገንዘብ ከህግ አግባብ ዉጪ ተከፊፌሇዉ በዚህም ምክንያት ማህበሩ ገቢ እንዱያጣ 

አዴርገዋሌ? ወይስ አሊዯረጉም? ዴርጊቱን መፇጸማቸዉ ከተረጋገጠ ይህ ዴርጊታቸዉ ተጠሪ በማህበሩ 

ሊይ ያስወሰነዉን ገንዘብ እንዲያገኝ ምክንያት ሆኗሌ ወይ? አሌሆነም? የሚለ እና ተያያዥ ጭብጦች 

እንዯሚሆን ይታሰባሌ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ባቀረበዉ ክስ እና በቀዯመዉ 

መዝገብ ሊይ በሚያዙ የክርክር ጭብጦች መካከሌ ሌዩነት መኖሩን ነዉ፡፡ ሇዚህ ሰበር አቤቱታ ምክንያት 

የሆነዉን ክስ መሠረት በማዴረግ ከሊይ በተመሇከተዉ መሌኩ የሚያዙ ከጭብጦች በቀዯመዉ ክርክር 

በጭብጥነት አሌተያዙም፤ መያዝ የሚገባቸዉ ጭብጦችም አይዯለም፡፡ በመዝገብ ቁጥር 161772 ሊይ 

በቀረበዉ ክስ መነሻነት ሇተሰጠ ዉሳኔ ምክንያት የሆነዉ ዉሌ ሲሆን፣ አሁን በተያዘዉ ጉዲይ 

ሇተጠየቀዉ ዲኝነት ምክንያት የሆነዉ ከዉሌ ዉጪ ኃሊፉነትን የሚመሇከት መሆኑ ሲታይ በሁሇቱ 

መዝገቦች ሊይ የቀረቡት ክሶች የተሇያዩ የክስ ምክንያቶችን መሠረት ያዯረጉ መሆናቸዉን ነዉ፡፡  

በአጠቃሊይ በመ/ቁጥር 161772 ሊይ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠ ዉሳኔ ተጠሪ ሇዚህ 

ሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነዉን ክስ እንዲያቀርብ የሚከሇክሌ ባሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት፣ የተጠሪ ክስ በዴጋሚ የቀረበ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር፣ የሰጠዉ ዉሳኔ በሁሇቱ መዝገቦች ሊይ በቀረቡት ክሶች መካከሌ 

ያሇዉን መሠረታዊ ሌዩነት እና ባህሪ ክስ በዴጋሚ ቀርቧሌ ሇማሇት የሚቻሌበትን ሁኔታ አስመሌክቶ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 5 ሊይ ከተመሇከተዉ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ የተሰጠ ትክክሇኛ ዉሳኔ 

ነዉ ከሚባሌ በስተቀር በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌ መሠረታዊ የህግ ሰህተት የተፇጸመበት ነዉ 

ሇማሇት የሚያስችሌ ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 178204 በቀን 28/07/2012 ዓ.ም በዋሇዉ 

ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ፀንተዋሌ፡፡  

2. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/መ                      
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የሰ/መ/ቁ.186816                            

መስከረም 26 ቀን 2013 ዓ/ም 

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

      ተሾመ ሽፇራው 

           ሀብታሙ እርቅይሁን 

        ብርሃኑ መንግስቱ 

   ነፃነት ተገኝ 

     አመሌካች፡- ወ/ሮ ታንጉት ዱበኩለ  

     ተጠሪ፡- 1. አቶ ይታያሌ ዱበኩለ 

             2. ወ/ሮ የወጌ በሌስቲ 

መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጠ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር መዝገቡ የቀረበው የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሠበር ችልት በሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፌርዴ ቤት የመዝገብ ግሌባጭ 

እንዯተረዲነው አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ሲሆኑ ተጠሪዎች ተከሳሾች ነበሩ፡፡ አመሌካች 

ያቀረቡት ክስ በአዱስ ዓሇም ወረዲ በሚገኘው ይዞታዬ ሊይ ያሇን የባህር ዛፌ አትክሌት ተጠሪዎች 

ቆርጠው ስሇወሰደ ግምቱን ብር 100,000.00 እንዱከፌለኝ የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪዎች ያቀረቡት መሌስ 

የአመሌካችን ባህር ዛፌ ቆርጠን ጉዲት ያሊዯረስን በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ በአማራ ክሌሌ የአዱስ ዓሇም ንዐስ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 00749 ጉዲዩን 

መርምሮ አመሌካች ሊይ ሇዯረሠው የንብረት ጥቅም ጉዲት ተጠሪዎች ብር 15,000.00 እንዱከፌለ ሠኔ 

28 ቀን 2010 ዓ/ም ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በጉዲት መጠኑ ሊይ ባሇመስማማት ይግባኝ ሇምዕራብ ጎጃም 

ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ በመዝገብ ቁጥር 73226 ሔዲር 25 ቀን 2011 ዓ/ም 

በሠጠው ውሳኔ የዯረሠው ጉዲት ግራ ቀኙ በመረጧቸው ገሇሌተኛ ሽማግላዎች እንዱገመትና ቀዴሞ 

ከተሰሙት ምስክሮች ቃሌ ጋር በመመዘን በጉዲዩ ሊይ እንዯገና ውሳኔ እንዱሰጥበት ሇወረዲ ፌርዴ ቤቱ 

ጉዲዩን በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሠረት መሌሶታሌ፡፡ የአዱስ ዓሇም ንዐስ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

የዯረሠውን ጉዲት ካስገመተ በኋሊ ሇአመሌካች ብር 8,000.00 ከወጭና ኪሣራ ጋር እንዱከፇሊቸው 
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ግንቦት 12 ቀን 2011 ዓ/ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ያቀረቡትን ይግባኝ የምዕራብ ጎጃም ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት ሠርዟሌ፡፡ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሠበር አጣሪ ችልት የአመሌካች የሠበር አቤቱታን በአብሊጫ ዴምጽ ሇሠበር ሰሚ ችልቱ አያስቀርብም 

በማሇት ወስኗሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም ተጠሪዎች 

የጉዲት ካሣ ብር 15,000.00 እንዱከፌለ በተሠጠው ውሳኔ ሊይ ያቀረቡት ይግባኝ የሇም፡፡ ካሣው 

አንሷሌ በማሇት ይግባኝ ያቀረብኩት አመሌካች ሆኜ እያሇ የመጀመሪያ ቅሬታዬን ባሊገናዘበ መሌኩ 

ቀዴሞ ከተወሰነው በታች ብር 8,000.00 እንዱከፇሇኝ መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት 

የሚሌ ነው፡፡ የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን ተመሌክቶ አመሌካች ባቀረቡት ይግባኝ መነሻነት ግምቱ 

እንዯገና እንዱሰራ ጉዲዩ ሲመሇስ ቀዴሞ ከተወሰነው በታች መወሰኑ ሔጋዊነቱን ሇማጣራት ተጠሪዎች 

መሌስ እንዱያቀርቡ በማዘዙ ተጠሪዎች መጥሪያ ዯርሷቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት ታይቷሌ፡፡  

የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ክርክሩ የሥነ-ሥርዓት ሔጉን ተከትል የተመራ 

መሆን አሇመሆኑን? በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው አመሌካች ያቀረቡት ክስ በአዱስ ዓሇም ወረዲ በሚገኘው ይዞታዬ ሊይ ያሇን የባህር ዛፌ 

አትክሌት ተጠሪዎች ቆርጠው ስሇወሰደ ግምቱን ብር 100,000.00 እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ 

ሲሆን ተጠሪዎች የሚከራከሩት የአመሌካችን ባህር ዛፌ ቆርጠን ጉዲት ያሊዯረስን በመሆኑ ክሱ 

ተቀባይነት የሇውም በማሇት ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት አመሌካች ሊይ 

ሇዯረሠው የንብረት ጥቅም ጉዲት ተጠሪዎች ብር 15,000.00 እንዱከፌለ ሲወስን አመሌካች በጉዲት 

መጠኑ ሊይ ባሇመስማማት ይግባኝ አቅርበው ይግባኝ ሰሚ ችልት የዯረሠው ጉዲት ግራቀኙ 

በመረጧቸው ገሇሌተኛ ሽማግላዎች እንዱገመትና ቀዴሞ ከተሰሙት ምስክሮች ቃሌ ጋር በመመዘን 

በጉዲዩ ሊይ እንዯገና ውሳኔ እንዱሰጥበት ሇወረዲ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) 

መሠረት መሌሶታሌ፡፡ ጉዲዩ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤትም የዯረሠውን ጉዲት ካስገመተ በኋሊ ሇአመሌካች 

አስቀዴሞ ከተወሰነው ካሣ በመጠኑ የሚያንስ ብር 8,000.00 እንዱከፌሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአመሌካች የሠበር አቤቱታም ተጠሪዎች ይግባኝ ባሊቀረቡበት ሁኔታ አስቀዴሞ ከተወሰነው ካሣ በታች 

መወሰኑ የሥነ-ሥርዓት ሔጉን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ መመርመር ያሇበት ጭብጥም የሥር 

ፌርዴ ቤቶች የክርክር አመራር ሥርዓት ነው፡፡ ክርክሩን በፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ መሰረት 

መምራት እና መቆጣጠር የፌርዴ ቤቱ ኃሊፉነት ሲሆን በተገቢው ሁኔታ ካሌተመራ የሥነ-ሥርዓት 

ሔጉን ዓሊማዎች የሆኑትን እንዯ አንጻራዊ እውነትን የመፇሇግ፣ ሥነ-ሥርዓታዊ ፌትህ፣ ክርክርን 

ውጤታማ፣ ወጭና ጊዜ ቆጣቢ በሆነ አግባብ መምራት የመሳሰለትን ማሳካት ስሇማይቻሌ 

የተከራካሪዎችን መብት ይነካሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከው ፌርዴ ቤት ክሱን በሥረ-ነገሩ 



  

96 
 

አከራክሮና ማስረጃ ሰምቶ ሇአመሌካች ተገቢ ነው ያሇውን ካሣ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በካሣ መጠኑ ሊይ 

ይግባኝ በማቅረባቸው ይግባኝ ሰሚ ችልቱ ጉዲዩ እንዯገና ተጣርቶ እንዱወሰን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

343(1) መሠረት ሇሥር ፌርዴ ቤት መሌሶታሌ፡፡  

በሥነ-ሥርዓት ሔጉ ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን ወዯሥር ፌርዴ ቤት የሚመሇስበት ሁኔታ 

የመጀመሪያው በአንቀጽ 341(1) የተመሇከተ ሲሆን ይህም የሥር ፌርዴ ቤት ወዯ ሥረ-ነገሩ ሳይገባ 

በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ውሳኔ ከሰጠና ውሳኔው በይግባኝ ሠሚ ችልት ከተሇወጠ 

ሉመረምራቸው የሚገቡ ነጥቦችን በመሇየት ጉዲዩን የሚመሇስበት ሥርዓት ነው፡፡ ሁሇተኛው 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343 እና 344 ሊይ የተዯነገገው በዚህ ችልትም ሇተያዘው ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇው 

ሲሆን ውሳኔው በሥረ-ነገሩ የሠጠው ፌርዴ ቤት መያዝ የሚገባውን ጭብጥ ባሇመያዙና ማጣራት 

የሚገባውን ፌሬ ነገር በተገቢው ሁኔታ ሳያጣራ ሲወሰን ይግባኝ ሰሚ ችልቱ እንዯገና እንዱመረምርና 

ማስረጃ እንዱሰማ ጉዲዩ የሚመሇስበት ሥርዓት ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት መያዝ የሚገባውን ጭብጥ 

አሇመያዙ ሁሌጊዜ ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ ሇመመሇስ በቂ ምክንያት አይዯሇም፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

342 እንዯተመሇከተው በሥር ፌርዴ ቤት የቀረበው ማስረጃ በቂ ከሆነ የተያዘውን ጭብጥ በማሻሻሌ 

ወይም በመሇወጥ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሳይመሇስ የመጨረሻ ፌርዴ ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ ይህም 

የሥነ-ሥርዓት ሔጉ ጊዜና ወጪ ቆጣቢ በሆነ አግባብ ክርክሩ እንዱመራ ያሇውን ዓሊማ ያሳያሌ፡፡ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 342 መሠረት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሚሰጠው ፌርዴ የመጨረሻ መሆኑ መገሇጹ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሠረት የሚሰጠው ፌርዴ የመጨረሻ አሇመሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሠረት ጉዲዩ ሲመሇስ የሥር ፌርዴ ቤት ያጣራውን ማስረጃ፣ የወሰዯውን 

እርምጃና ሇነገሩ አወሳሰን ምክንያት ያዯረገውን በመግሇጽ ሇይግባኝ ሰሚ ችልት እንዯሚሌክ በዴንጋጌው 

ንዐስ ቁጥር ሁሇት ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አጣርቶ የሚሌከው ማስረጃ ሆነ ማናቸውም 

ዓይነት ውሳኔ የቀዴሞው መዝገብ አባሪ ሆኖ እንዯሚቆጠር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(2) ሊይ 

ተገሌጿሌ፡፡ ሥሇሆነም ይግባኝ ሰሚ ችልት የመጨረሻ ፌርዴ የሚሰጠው የመዝገቡ አባሪ ተሟሌቶ 

ውጤቱ ከቀረበሇት በኋሊ ነው፡፡ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 344(1) መሠረት የሥር ፌርዴ ቤት በአዱስ አጣርቶ 

በሊከው የመዝገቡ አባሪ ሊይ መቃወሚያ ያሇው ወገን ክርክሩን (አስተያየቱን) የሚያቀርበው ይግባኝ ሰሚ 

ችልት በሚወስነው ጊዜ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የሚሌከው አባሪ እንዯ አዱስ ውሳኔ 

የማይቆጠርና ራሱን ችል ይግባኝ የማይባሌበት በመሆኑ አዱስ የይግባኝ መዝገብና ቅሬታ የሚቀርብበት 

አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ሰሚ ችልት አዱስ በመጣው የመዝገብ አባሪ ሊይ ግራ ቀኙ ክርክር 

እንዱያዯርጉበት እዴሌ ከሠጠ በኋሊ አስቀዴሞ ከተከፇተው የይግባኝ መዝገብና ክርክር ጋር መርምሮ 

በይግባኙ ሊይ ውሳኔ ይሠጣሌ፡፡    

የሥነ-ሥርዓቱ ሔጉ ከ342-344 ያለት ዴንጋጌዎች በሥረ-ነገሩ ታይቶ የተወሰነ ጉዲይ ሊይ በተቻሇ 

መጠን ወዯ ሥር ፌርዴ ቤት ሳይመሇስ ጭብጡን በይግባኝ ሰሚ ችልቱ በኩሌ እንዱሇወጥ ተዯርጎ 
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ክርክሩ እንዱቋጭ የሚያዝና መጣራት የሚገባው ነገር ካሇ ግን ግራ ቀኙ ሆኑ ማስረጃዎች በቅርብ 

በሚገኙበትና ጉዲዩ በተጀመረበት ፌርዴ ቤት እንዱታይ እዴሌ የሚሰጥና የተጣራው ውጤት ሲቀርብም 

አዱስ የይግባኝ መዝገብ ሳይከፇት ቀዴሞ በተመሇሰበት መዝገብ ተጠቃል እንዱታይ መዯረጉ የሥነ-

ሥርዓት ሔጉ ክርክርን ውጤታማ፣ ወጪና ጊዜ ቆጣቢ በሆነ ሁኔታ እንዱመራ ያሇውን ሃሳብ ያሳያሌ፡፡ 

በፌርዴ ቤቶች በተግባር የሚሰራበት የተሰማው ማስረጃ በቂ ሆኖ የተያዘው ጭብጥ ስህተት በመሆኑ 

ብቻ ጉዲዩ የሚመሇስበት ሥርዓት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 342ን ዴንጋጌ ያሌከተሇና ሉታረም የሚገባው 

ነው፡፡ጉዲዩ በፌሬ ነገሩ የሚጣራና የሥር ፌርዴ ቤት እንዱመሇከተው በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343 መሠረት 

የሚመሇስ ከሆነም ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ የመጨረሻ ፌርዴ የሚሰጥበት ሳይሆን የሥር ፌርዴ ቤት 

አጣርቶ እስኪሌክ ውጤቱን የሚጠብቅበትና የሥር ፌርዴ ቤት ባጣራው ነጥብ ሆነ በወሰዯው እርምጃ 

ሊይ አዱስ ይግባኝ ሳይቀርብበበት ከቀዴሞ ይግባኝ መዝገብ ጋር አባሪ በመሆን የሚቀርብ ነው፡፡ ተጣርቶ 

ከቀረበ በኋሊ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤቱ አንዴ ሊይ ፌርዴ የሚሰጥበት ነው፡፡ በፌርዴ ቤቶች ያሇው 

አተገባበሩ ግን ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩ እንዯገና እንዱጣራ በሠጠው ውሳኔ ሆነ የሥር ፌርዴ ቤት 

አጣርቶ በዯረሰበት ዴምዲሜ ሊይ በሀለቱም ውሳኔዎች ሊይ ይግባኝ ሆነ የሠበር አቤቱታ በማቅረብ 

አንዴ ጉዲይ የተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች ሊይ እንዱታይ የሚያዯርግ አሊስፇሊጊ የፌርዴ ቤቱን ሆነ 

የተከራካሪዎችን ጊዜና ወጪ የሚወስዴ እና ፌርዴ ቤቶች ሊይ የሥራ ጫና በመፌጠር ውጤታማ 

እንዲይሆኑ የሚያዯርግ ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ካሰበው ዓሊማ ውጭ የሆነ መታረም ያሇበት የክርክር 

አመራር ግዴፇት ነው፡፡   

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በተወሰነው ካሣ አነሰኝ በማሇት ይግባኝ ያቀረቡ በመሆኑ ጉዲዩ በሥረ-ነገሩ 

የተወሰነ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩ እንዯገና እንዱወሰን የመሇሰበት ፌርዴ ሊይ 

በቀጥታ ይግባኝ ሆነ የሠበር አቤቱታ ባይቀርብበትም በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 119851 ቅጽ 23 ሊይ ተጠቃል ሲመጣ የሠበር አቤቱታ ሉቀርብበት የሚችሌና በሰበር 

ችልት የሚመረመር ስሇመሆኑ በተሠጠው ትርጉም መሠረት የውሳኔው ተገቢነትን ተመሌክተናሌ፡፡ 

ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ ሇካሣ አወሳሰኑ የንብረቱ ግምት መገመት አስፇሊጊ ነው ካሇ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

343(1) እንዯተመሇከተው ግምቱ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት በማዘዝ መዝገቡን ሇጊዜው በመዝጋት 

ውጤቱን መሊክ ሲገባው ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት እንዯ አዱስ እንዯገና እንዱወስን 

መመሇሱ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤት ካሣ መጠኑ ሊይ መርምሮ ቀዴሞ ከወሰነው 

ብር 15,000.00 በመቀነስ ብር 8,000.00 ሇአመሌካች እንዱከፇሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካችም የሚከራከሩት 

ብር 15,000.00 ካሣ ሲወሰን አነሰኝ በማሇት ይግባኝ ያቀረብኩት እኔ ሆኜ እያሇ ተጠሪዎች ካሣ መጠኑ 

በዛ በማሇት ያቀረቡት ይግባኝ ሳይኖር ቀዴሞ ከተወሰነው በታች መወሰኑ ይግባኝ ያቀረብኩበትን ዓሊማ 

ይጥሳሌ በማሇት ነው፡፡ ይግባኝ የሚቀርበው በሥር ፌርዴ ቤት የተሰራውን ስህተት ሇማረምና በይግባኝ 

ባይ መብት የዯረሰውን ጉዲት ሇማስተካከሌ ነው፡፡ የፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343 እና 344 በሚያዘው አግባብ 
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የንብረቱ ግምት ተጣርቶ እስኪመጣ ጠብቆ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ ቢወስን ኖሮ ቀዴሞ ከተወሰነውና 

ይግባኝ ከቀረበበት ከብር 15,000.00 በታች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ ሉወሰን አይችሌም ነበር፡፡ 

ምክንያቱም ብር 15,000.00 ካሣ መወሰኑን ተጠሪዎች ተቀብሇውት ይግባኝ ያሊቀረቡበት በመሆኑ ነው፡፡ 

ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ከሚያዘው ውጭ ጉዲዩ ሊይ የሥር ፌርዴ ቤት በሥረ-ነገሩ እንዯገና እንዯ አዱስ 

እንዱወስን በመመሇሱና ፌርዴ ቤቱም በሔግ አግባብ የመሠሇውን የመወሰን ነጻነት ያሇው በመሆኑ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ቀዴሞ የወሰነውን በመሇወጥ ወስኗሌ፡፡ ውጤቱም 

አመሌካች የካሣ መጠኑ በቂ አይዯሇም በማሇት ይግባኝ ካቀረቡበት ብር 15,000.00 በታች የሆነ ብር 

8,000.00 ካሣ እንዱወስን ሆኗሌ፡፡ በዚህም ይግባኝ የሚቀርበው በሥር ፌርዴ ቤት የተሰራውን ስህተት 

ሇማረምና በይግባኝ ባይ መብት የዯረሰውን ጉዲት ሇማስተካከሌ ዓሊማ ቢሆንም በሂዯቱ የይግባኝ 

ሥርዓትን ዓሊማ የሇወጠና ይግባኝ ባሇው ሠው ሊይም የመብትና የጥቅም ጉዲት በሚያመጣ ሁኔታ 

ክርክሩ ተመርቷሌ፡፡ አመሌካች ሊይ የመብት ጥሰት ያስከተሇው የሥር ፌርዴ ቤቶች የክርክር አመራር 

ግዴፇት መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 

የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የግምት ውጤት ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ከተሊከ በኋሊ ግራ ቀኙ ክርክር 

አዴርገውበት አመሌካች አስቀዴሞ ባቀረቡት የይግባኝ መዝገብና ቅሬታ መሠረት በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 

ቤቱ ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባ ጉዲይ ነው፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያይዞ ሉመረመር የሚገባው ጭብጥ የፌብ/ሥ/ሥ/ሔ.ቁ. 343(1) አተገባበር በሰበር ችልት 

ያሇው ውጤት ነው፡፡ የሠበር ችልት በዋነኛነት የሚመራበት ሥርዓት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት፣ 

በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 እና ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 454/1997 የተመሇከቱ ሌዩ 

ዯንቦች ካሌሆነ በቀር፤ ሌዩ የሥነ-ሥርዓት ዯንብ እስካሌወጣሇት ዴረስ፤ በፌትሔ ብሓር ሥነ-ሥርዓት 

ሔግ ስሇይግባኝ አቀራረብ የተመሇከተው ሇሰበር ችልቱም ተፇጻሚ ነው፡፡ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 80(3) ሆነ የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ሊይ 

በመጨረሻ ውሳኔ ሊይ በተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት እንጂ ማስረጃው ተመዝኖ የተዯረሠበትን 

የፌሬ ነገር ዴምዲሜ ሊይ እንዱመሇከት ሥሌጣን አሌተሠጠውም፡፡ ይህም ማስረጃ ማጣራትና መመዘን 

ሥሌጣን እንዯላሇው ያስገነዝባሌ፡፡ ማስረጃ ሇመስማትና ሇመመዘን ሥሌጣን የሇውም ማሇት ግን 

ከማስረጃ ጋር የተያያዘ ጭብጥ ያሇውን የሠበር አቤቱታ አይመሇከትም ማሇት አይዯሇም፡፡ ማስረጃ 

ሇመመዘን ሥሌጣን የተሠጠው ፌርዴ ቤት ማስረጃ ሲቀበሌ የተከራካሪዎችን እኩሌ የመዯመጥ መብት 

ካሊከበረ፣ የማስረዲት ሸክም (burden of production) የማን ነው የሚሇውን ካሌሇየ፣ የማስረጃ 

ተቀባይነትና ተገቢነት ሊይ መከተሌ የሚገባውን ሥርዓት ካሌተከተሇ፣ በምዘና ጊዜ የሁለንም 

ተከራካሪዎች ማስረጃ አብሮ ካሌመዘነ፣ የተሇየ የማስረዲት ዯረጃ (standard of proof) የሚጠይቁ 

ጉዲዮችን በሚጠይቀው ዯረጃ ሌክ መረጋገጡን ካሊሳየ እና በመሠረታዊ ሔግ ሆነ በሥነ-ሥርዓት ሔግ 

ያለትን የማስረጃ ሔጎችና መርሆች ካሊከበረ ጉዲዩ የማስረጃ ምዘና ሳይሆን የሔግ አተረጓጎም ስህተትና 
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ፌርዴ ቤት ያሇበትን ኃሊፉነት አሇመወጣት ስሇሚሆን የሰበር ሰሚ ችልቱ የሚመሇከተው ጉዲይ 

ይሆናሌ፡፡ 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 342 በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት በሥር ፌርዴ ቤት የቀረበው ማስረጃ በቂ ከሆነ 

ነገር ግን የጭብጥ አመሠራረቱ የፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 246 እና ተከታይ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያሊዯረገ 

ከሆነ የተያዘውን ጭብጥ በማሻሻሌ ወይም በመሇወጥ ጉዲዩን ሳይመሌስ የሰበር ችልቱ ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡ ከዚህ ውጭ ማስረጃ ማጣራትና መመዘን የሚጠይቅ ተግባር ከሆነ እና በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

343(1) እንዯተመሇከተው ሇሥር ፌርዴ ቤት የሚመሇስ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤት አጣርቶ የሚሌከው 

ውጤት ቀዴሞ ከተሰማው ማስረጃ ጋር ምዘና የሚጠይቅ ከሆነ ሰበር ችልት ማስረጃን በመመዝን የፌሬ 

ነገር ዴምዲሜ ሊይ ሉዯርስ ስሇማይችሌ ጉዲዩ የተመሇሰሇት የሥር ፌርዴ ቤት አዱስ ያጣራውን አባሪ 

አዴርጎ ሳይሌክ ቀዴሞ ከተሰማው ማስረጃና ክርክር ጋር አጣምሮ ተመሌክቶ ጉዲዩ ሊይ እንዯገና እንዯ 

አዱስ ውሳኔ የሚሰጥበት ይሆናሌ፡፡ ይህም የሥነ-ሥርዓት ሔጉ አቀራረጽና አተገባበር ሊይ የተሇየ 

ውጤት የሚያስከትሌ ነው፡፡  

የሥነ-ሥርዓት ሔጉ የወጣው የኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት ሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት በመሆኑ የክርክር 

አመራር ሥርዓቱ በሔገ-መንግሥቱ ስሇ ሰበር ችልት የተሠጠውን ሥሌጣን ታሳቢ ያዯረገ አይዯሇም፡፡ 

ሔገ-መንግሥቱ በአንቀጽ 9(1) ሊይ እንዯተመሇከተው የሀገሪቱ የበሊይ ሔግ በመሆኑ የሥነ-ሥርዓት ሔጉ 

በሔገ-መንግሥቱ ሰበር ችልት ካሇው ሥሌጣን ጋር ተጣጥሞ መተርጎም ይኖርበታሌ፡፡ ሥሇሆነም 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) የተመሇከተው ጉዲዩ የሥር ፌርዴ ቤት እንዯገና ተመሌክቶ ማስረጃ 

በማጣራትና ተገቢ ያሇውን እርምጃ በመውሰዴ ሇመሇሰሇት ፌርዴ ቤት አባሪ በማዴረግ የሚመሇስበት 

ሥርዓት ማስረጃ እንዯገና እንዱመዘን የሚያዯርግ ከሆነ ሰበር ሰሚ ችልቱ ይህን የማዴረግ ሥሌጣን 

ስሇላሇው ጉዲዩ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤት እንዯ አዱስ ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ 

ሉመሇስ አይችሌም በማሇት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 90436 ጥቅምት 21 ቀን 2012 

ዓ/ም፣ የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 73226 ሔዲር 25 ቀን 2011 ዓ/ም 

እና በመዝገብ ቁጥር 75183 ሠኔ 12 ቀን 2011 ዓ/ም እንዱሁም የአዱስ ዓሇም ንዐስ ወረዲ ፌርዴ 

ቤት በመዝገብ ቁጥር 00749 ግንቦት 12 ቀን 2011 ዓ/ም የሠጡት ውሳኔ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 73226 የዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ 

የሥር ንዐስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ስሇካሣ አወሳሰኑ በመዝገብ ቁጥር 00749 የቀረበውን የንብረት 
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ግምት ውጤት አመሌካች አስቀዴመው ካቀረቡት የይግባኝ መዝገብና ቅሬታ ጋር መርምሮ 

የመሠሇውን እንዱወስን ጉዲዩን በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) መሠረት መሌሠናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇወጣ ወጭና ኪሣራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በውሳኔው መሠረት እንዱፇጽም አዘናሌ፡፡ ይጻፌ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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  የሠ/መ/ቁጥር 185837 

    መጋቢት 29 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                                                                         

                          ዲኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                ተሾመ ሽፇራዉ 

                                ኑረዱን ከዱር 

                               ብርሃኑ መንግሥቱ 

                               ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- ጀፍር ኮንስትራክሽን 

ተጠሪ ፡- አስማማዉ ኃሊ/የተ/የግ/ማኅበር 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የግንባታ ሥራ ዉሌ አፇጻጸምን መሰረት ሊዯረገዉ ክርክር የተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ተብል የቀረበ አቤቱታ መነሻ ያዯረገ ሆኖ ይህ ዉሳኔ የተሰጠዉ ሇሰበር 

የሚያበቃ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት ተብል የሚወሰንበትን ሥርዓትና በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ፕሬዚዲንት አንዴ ጉዲይ ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩት ሇማዴረግ በሔግ 

የተሰጣቸዉ ሥሌጣን ተግባራዊ የሚሆነዉ መቼና በምን ሁኔታ ነዉ የሚለትን ጭብጦች በተመሇከተ 

ነዉ፡፡ 

አመሌካች በግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ በተጠሪ ሊይ በመሰረተዉ ክስ ከተጠሪ ጋር በቀን 20/01/2006ዓ/ም 

በፇጸመዉ የሔንጻ ግንባታ ዉሌ ሁሇት ምዴር ቤቶች፣አንዴ የመነሻ ፍቅና ዘጠኝ ፍቆች ያለት የሆቴሌ 

ሔንጻ በጠቅሊሊ ዋጋ በብር 44,475,608.75 ሇመገንባት ተስማምቶ የዋጋዉን 10% ቅዴመ ክፌያ 

ተቀብሎሌ፡፡ተጠሪ አንዴ ተጨማሪ ፍቅ እንዱጨመር በመጠየቁ የዱዛይን ክሇሳ ከተዯረገ በኋሊ 

በአመሌካች ሇተሰራዉ ስራ ክፌያ ተጠይቆ አምስት ጊዜያዊ የክፌያ ምስክር ወረቀቶች (Interim payment 

certificates) ተዘጋጅተዉ በተዋዋዮችና በአማካሪ መሏንዱሱ በጊጋር ኮንሰሌት እየጸዯቁ ቢቀርቡም ተጠሪ 

በመጀመሪያዉ የክፌያ ምስክር ወረቀት የተጠየቀዉን ቢከፌሌም ከሁሇተኛ የክፌያ ምስክር ወረቀት 

ያሌተከፇሇዉን ቀሪ ክፌያ፣ ከሶስተኛ እስከ አምስተኛ ምስክር ወረቀቶች የተጠየቀዉን ክፌያ 

አሌከፇሇም፡፡በዉለ ጠቅሊሊ ሁኔታዎች አንቀጽ 59.2.4 መሰረት ክፌያ አሇመፇጸም ዉለን ሇማቋረጥ 

የሚያበቃ መሰረታዊ የዉሌ ጥሰት ነዉ፡፡በተጨማሪም ተጠሪ የዉለን አንቀጽ 59.2.2 በመተሊሇፌ 
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ሥራዉ ከ28 ቀናት በሊይ እንዱቆም አዴርጓሌ፡፡በእነዚህ ምክንያቶች አመሌካች ዉለን በማቋረጥ በዉለ 

ሊይ በመጀመሪያ ጉዲዩ ሇአማካሪ መሏንዱስ ታይቶ መወሰን ስሊሇበት ሇአማካሪ መሏንዱሱ አቅርቦ 

ማስወሰኑን ገሌጾ ከሁሇተኛ ክፌያ ምስክር ወረቀት ሳይከፇሌ የቀረዉን፣ ከሶስተኛ እስከ አምስተኛ 

ምስክር ወረቀቶች ተጠይቆ ያሌተከፇሇዉን ብር 9,282,136.82፣ክፌያ ሇዘገየበት ጊዜ የታሰበ ወሇዴ ብር 

1,022,707.50፣የቀረ የትርፌ ጥቅም ብር 1,695,261.09፣ሥራዉ በመዘግየቱ ያስከተሇ ተጨማሪ ወጪ 

ብር 1,770,691.38፣ተቀንሶ የተያዘ ክፌያ ብር 874,183.94፣በግንባታ ስፌራ የሚገኙ ቁሳቁሶች ዋጋ 

ብር 31,344.16፣ተጨማሪ እሴት ታክስ(ተ.እ.ታ) ብር 655,722.02 በዴምሩ ብር 14,447,339.50 

ተጠሪ እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡    

ተጠሪ ሇክሱ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማስቀዯም በሰጠዉ የፌሬ ነገር መሌስ ዉለ ከተቋረጠ 

በኋሊ ጊዜያዊ የክፌያ ምስክር ወረቀት መሰረት በማዴረግ (የመጨረሻ የክፌያ ምስክር ወረቀት 

ባሇመሆኑ) ክፌያ አሌተፇጸመም በሚሌ ምክንያት ክስ መመስረት አይችሌም፡፡ አማካሪ መሀንዱሱ 

የክፌያ ምስክር ወረቀቶቹን ያጸዯቀዉ በአመሌካች ጋር በመመሳጠር ነዉ፡፡ይህ በመታወቁ አማካሪ 

መሏንዱሱ በላሊ ሊይፌ ኮንሰሌት በተባሇ አማካሪ መተካቱ ሇአመሌካች ተገሌጾሇት እያሇ ሇዚህ አማካሪ 

አመሌካች የክፌያ ጥያቄ አሊቀረበሇትም፡፡በዉለ አንቀጽ 43.1 መሰረት የወሇዴ ጥያቄዉ በአማካሪ 

መሏንዱሱ ያሌጸዯቀ በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም፡፡በኋሇኛዉ አማካሪ መሏንዱስ በተዘጋጀዉ የማጠቃሇያ 

ክፌያ ምስክር ወረቀት አመሌካች የሠራዉ ሥራ ሙለ በሙለ ግዴፇት ያሇዉ(Defective)መሆኑ 

ስሇተረጋገጠ በዉለ ጠቅሊሊ ሁኔታዎች አንቀጽ 57 እና 60/2 መሰረት አመሌካች ሉያነሳዉ የሚችሌ 

የክፌያ ጥያቄ አይኖርም፡፡አማካሪ መሀንዱሱ ባጸዯቀዉ የመጨረሻ ክፌያ የምስክር ወረቀት አመሌካች 

በዉለና በዉለ መሰረት በጸዯቁት የሥራ ሇዉጥ ትእዛዞች (Variation Orders)መሰረት የሰራዉ ሥራ ዋጋ 

ብር 11,563,316.00 ሲሆን የተከፇሇዉ ከተ.እ.ታ በፉት ብር 11,311,995.00 ነዉ፡፡በአጠቃሊይ 

አመሌካች የሔንጻዉን የመዲረሻ ወሇሌ(Lobby entrance floor)ከዋናዉ የቦላ መንገዴ ጋር በእኩሌ 

ከፌታ መስራት ሲገባዉ ከመንገደ በሊይ 1.34 ሜትር አስበሌጦ በመስራቱ ሔንጻዉ ሇታቀዯሇት ተግባር 

እንዲይዉሌ ስሇሚያዯርገዉ በዱዛይኑ መሰረት እንዱያስተካክሌ ተጠይቆ ፇቃዯኛ ሳይሆን 

ቀርቷሌ፡፡የመሰረቱ የኮንክሪት ንጣፌ፣የግዴግዲ አፇር መጠበቂያ ስራዉ፣ እና የኮንክሪት ምሰሶዎች በሔግ 

የተቀመጠዉን ዯረጃ በጠበቀ አኳኋን አሌተሰሩም፡፡እንዱሁም የዉሃ መከሊከያ ጥጋቱ በሸክሊ መሰራት 

ሲገባዉ ዉስጡ ክፌት በሆነ ብልኬት የተሰራ በመሆኑ እነዚህ ግዴፇቶች ሔንጻዉን በማይጠገንበት ዯረጃ 

ያዯረሱ ስሇሆኑና ይህም በአመሌካች ጥፊት የዯረሰ በመሆኑ በዉለ መሰረት ሇአመሌካች ክፌያ 

አይገባዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡   

እንዱሁም ተጠሪ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በማቅረብ የግንባታ ሥራዉ በአግባቡ አሌተሰራም በማሇት 

አስቀዴሞ ሇአመሌካች የተከፇሇ ገንዘብ እንዱመሇስሇት፣የካሳ ክፌያና የተሰራዉ ሥራን ሇማስፇረስ 

የሚያስፇሌግ ወጪ ጨምሮ በዴምሩ ብር 17,126,759.00 እንዱከፇሇዉ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡አመሌካች 
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ሇተከሳሽ ከሳሽነቱ ክስ በሰጠዉ መሌስ ሇተከሳሽ ከሳሽነቱ ክስ መሰረት ያዯረገዉ ሊይፌ ኮንሰሌት 

የተባሇዉ አማካሪ መሏንዱስ የሰራዉን ሪፖርት ነዉ፡፡ተጠሪ አማካሪ መሏንዱሱን የቀጠረዉ ዉለ 

ከተቋረጠ ከረጅም ጊዜ በኋሊ በመሆኑና ግንባታዉን ሲቆጣጠርና ዉለን ሲያስተዲዴር የነበረዉ ጊጋር 

የተባሇዉ አማካሪ መሏንዱስ የቁጥጥር ሥራዉን ሰርቶ ክፌያዉን ያጸዯቀ በመሆኑ ግንባታዉን 

ተቆጣጥሮ ያሌሰራዉን መሏንዱስ አማካሪ አዴርጎ መቅጠሩም ሆነ ይህ አማካሪ ያቀረበዉን ሪፖርት 

መሰረት አዴርጎ ያቀረበዉ ክስ የሔግም ሆነ የዉሌ ዴጋፌ ስሇላሇዉ ክሱ ዉዯቅ ሉሆን ይገባሌ 

የሚለትንና ላልች መከራከሪያዎችን በማንሳት ክሱ ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  

የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የግራ ቀኙን ክርክር፣ምስክሮች፣የሙያ ምስክርነት በመስማት እና የሰነዴ 

ማስረጃዎች በመመርመር በቀን 18/01/2011ዓ/ም በአብሊጫ ዴምጽ በሰጠዉ ዉሳኔ ተጠሪ ዉለ 

ከተቋረጠ በኋሊ ሊይፌ ኮንሰሌት የተባሇዉን አማካሪ ስሇቀጠረ ይህ አማካሪ በቀጣይ የሚኖረዉን የግንባታ 

ሂዯት በተመሇከተ የሙያ ዴጋፌ ሉሰጥ ከሚችሌ በስተቀር በግራ ቀኙ መካከሌ በነበረዉ ዉሌ መነሻ 

የተሰራዉን ግንባታ በተመሇከተ ወዯ ኋሊ ተመስርቶ አማካሪ መሏንዱስ መሆን ስሇማይችሌ ይህ አማካሪ 

መሀንዱስ ያዘጋጃቸዉን ማስረጃዎች ተቀባይነት የሇዉም በማሇት እነዚህን ማስረጃዎች መሰረት 

በማዴረግ ተጠሪ ያቀረበዉን ክርክር ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡አመሌካች የግንባታ ሥራዉን በዉለ እና 

በዱዛይኑ መሰረት ባሇመስራቱ እና የተሰራዉ የሔንጻ ግንባታ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ እያሇ ዉለን 

አሇአግባብ አቋርጧሌ በማሇት አመሌካች በክፌያ ምስክር ወረቀቶቹ ሉከፇሇኝ ይገባሌ ሲሌ የጠየቀዉን 

እና ሇላልች በክሱ የጠየቃቸዉ ክፌያዎች እንዱሁም በግንባታ ሥፌራ ቀርተዋሌ የተባለ እቃዎች 

ከነዋጋ ግምታቸዉ በማስረጃ የተዯገፇ አይዯለም በማሇት ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ተጠሪ ያቀረቡትን 

የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በተመሇከተ በአመሌካች የተሰራዉ ግንባታ ሥራ ሊይ ያሇዉ ጉዴሇት በተጨማሪ 

ሥራ ሉስተካከሌ እንዯሚችሌ በማስረጃ በመረጋገጡና ይህም በተጠሪ ሊይ ተጨማሪ ኪሳራ 

ስሇሚያስከትሌበት አመሌካች ከሁሇተኛ እስከ አምስተኛ የክፌያ ምስክር ወረቀቶች እንዱከፇሇዉ ጠይቆ 

ሳይከፇሇዉ የቀረዉ ብር 7,461,146.02 ተጠሪ ጉዴሇቱን ሇማስተካከሌ የሚዯርስበትን ኪሳራ ሇመካስ 

በቂ ነዉ በማሇት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2102/1 የተዯነገገዉን በመጥቀስ በርትእ በመወሰን ሇተጠሪ 

የሚከፇሌ ክፌያ የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሁሇቱም ወገኖች በተሇያዩ መዝገቦች ሊይ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ በመ/ቁጥር 165539 ሊይ በቀን 30/01/2012 ዓ/ም 

በሰጠዉ ዉሳኔ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የሰጠዉን ዉሳኔ በማሻሻሌ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ በሊይፌ 

ኮንሰሌት የቀረበዉን ሙያዊ አስተያየት ሳይቀበሌ ከግራ ቀኙ የቀረቡትንና ላልች ማስረጃዎችን መሰረት 

አዴርጎ የግራ ቀኙን ክርክር ማየቱ ተገቢ ነዉ፡፡እንዱሁም የግሌግሌ ዲኝነት አካለ አመሌካች የሰራዉ 

ግንባታ ጉዴሇት አሇበት በማሇት እንዱሁም አመሌካች እንዱከፇሇዉ የጠየቀዉ የተሇያዩ ክፌያዎች 

ሉከፇሇዉ አይገባም ሲሌ የሠጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ነዉ በማሇት ወስኗሌ፡፡በላሊ በኩሌ የተሇያዩ ጭብጦችን 
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በመያዝ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ግራ ቀኙ በሚመርጡት ወይም በላሊ ገሇሌተኛ ኮሚቴ ወይም 

በባሇሙያ እንዱጣራ አዴርጎ የመሰሇዉን እንዱወስን ጉዲዩን በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 343/1 መሰረት 

ሇግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ መሌሶሇታሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 09/03/2012 ዓ/ም በ20 ገጽ ሊይ የተጸፇ የሰበር የአቤቱታ ያቀረበዉ ከሊይ 

በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት ሲሆን ይዘቱ 

በአጭሩ፡-የግንባታ ሥራዉን የሚቆጣጠረዉና ዉለን የሚያስተዲዴረዉ አማካሪ መሏንዱስ በኩሌ 

አመሌካች የሠራዉ ግንባታ ጉዴሇት አሇበት በሚሌ አሌተረጋገጠም፡፡በሁሇቱም በኩሌ ያለት የሔንጻዉ 

መግቢያዎች በየአቅጣጫዉ ካሇዉ መንገዴ ጋር ታሳቢ ተዯረጎ ዱዛይን የተሰራዉ ዋናዉ የቦላ መንገዴ 

እንዯገና ከመሰራቱ በፉት ሲሆን የቦላ መንገዴ ፇርሶ እንዯ አዱስ በመሰራቱና መንገደ ቀዴሞ ከነበረበት 

ዝቅ በማሇቱ ምክንያት የሔንጻዉ ሁሇቱ መግቢያዎች በኩሌ ያሇዉ የመንገዴ ከፌታ ቢሇያይም ይህንን 

ታሳቢ በማዴረግ በአማካሪ መሏንዱሱ በተሰጠ ማስተካከያ መሰረት በአመሌካች ግንባታ ተፇጸመ እንጂ 

በአመሌካች ጥፊት ምክንያት የተፇጠረ ጉዴሇት አይዯሇም፡፡ተጠሪ በአማካሪ መሏንዱሱ በጸዯቁት 

ከሁሇተኛ እስከ አምስተኛ የክፌያ ምስክር ወረቀቶች የተጠየቁ ክፌያዎች ቅሬታ ካሇዉ ሇአማካሪ 

መሏንዱሱ በማቅረብ ከማሳረም በስተቀር ክፌያዉን አሌፇጽምም ማሇት ስሇማይችሌና አማካሪ 

መሀንዱሱ የተሰራዉ ስራ ትክክሌ መሆኑን አረጋግጦ እያሇ ከሁሇተኛ እስከ አምስተኛ የክፌያ ምስክር 

ወረቀቶች የተጠየቀዉን ክፌያ ተጠሪ እንዱከፌሌ አሇመወሰኑ በሰ/መ/ቁጥር 44604 ሊይ የተሰጠዉን 

አስገዲጅ ትርጉም እና የዉለን አንቀጽ 24 የሚቃረን ነዉ፡፡ተጠሪ ግንባታዉ እንዱቆም የሰጠዉ ትእዛዝ 

በ28 ቀናት ዉስጥ አሇማንሳቱና በአማካሪ መሃንዱሱ የተፇረሙ የክፌያ ምስክር ወረቀቶችን በ90 ቀናት 

ዉስጥ አሇመክፇለ መሰረታዊ የዉሌ ጥሰት በመሆኑ በአማካሪ መሃንዱስ የተረጋገጡ ክፌያዎች 

ከ13.75 ወሇዴ ጋር ሇአመሌካች እንዱከፇሌ አሇመወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም በክሱ 

የተጠየቁ ላልች ክፌያዎች ሇአመሌካች ሉከፇሌ እንዯሚገባ ዉሌንና ሔግን መሰረት በማዴረግ በማስረጃ 

ተዴግፍ ተጠይቆ እያሇ በግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉና በይግባኝ ሰሚዉ ችልት ዉዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ነዉ፡፡የተጠሪ የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱን ያቀረበዉ የግንባታ ሥራዉን ሲቆጣጠርና ዉለን 

ሲያስተዲዴር ባሌነበረ እና የግንባታ ዉለ ከተቋረጠ ከረጅም ጊዜ በኋሊ የተቀጠረዉ አማካሪ ያቀረበዉን 

ማስረጃ መሰረት በማዴረግ በመሆኑ የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ዉዴቅ መዯረግ ነበረበት፡፡ዉሳኔዎቹ ተሽረዉ 

በዴምሩ ብር 14,447,339.40 ከነወሇደ ሇአመሌካች ሉከፇሌ ይገባሌ ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት 

አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡ 

አንዯኛ ሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ በቀን 30/06/2012 ዓ/ም በሁሇት ዲኞች ተፇርሞ 

በኮምፒዩተር በተዘጋጀ የትእዛዝ ፍርም ሊይ ተፇርሞበት ትእዛዝ መሰጠቱን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡የትእዛዙ 

ይዘትም፡- ‛በቀረበዉ የሰበር አቤቱታ በግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤና በይግባኝ ሰሚዉ ችልት በተሰጡ 

ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተሰርቷሌ ሇማሇት የሚያስችሌ እንዲሌሆነ ገሌጾ ጉዲዩ ሇሰበር 
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ችልት የሚያስቀርብ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ስሇተዘጋ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ“ የሚሌ ይዘት 

ያሇዉ ሲሆን በተጨማሪም በዚሁ ትእዛዝ በእጅ በእስክርብቶ ተጽፍ ‛የሏሳብ ሌዩነት ከመሰጠቱ በፉት 

ሇመነጋገር“ የሚሌ ጽሁፌ እንዯተጨመረበትና በችልቱ ከተሰየሙት ሶሰት ዲኞች መካከሌ ሰብሳቢዉ ዲኛ 

በትእዛዙ ሊይ ፉርማቸዉን እንዲሊኖሩ መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካች በቀን 14/07/2012 ዓ/ም ሇፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት በጻፇዉ አቤቱታ ‛… የሰበር 

አቤቱታ አቅርቤ መዝገቡ ሇተመራሇት ሇ1ኛ ሰበር አጣሪ ችልት ቅሬታዬን ያሰማሁ ቢሆንም በዲኝነት 

ሥራ ፌጹም ባሌተሇመዯ መሌኩ ችልቱ እስከ ዛሬ ዴረስ በቅሬታዬ ሊይ ምንም አይነት ትእዛዝ 

ሳይሰጥበት መዝገቡም ከቀጠሮ ዉጪ ሆኖ በመንከራተት ሊይ እገኛሇሁ…በግሌግሌ ዲኝነት አካሌና 

በይግባኝ ሰሚዉ ችልት የተሰጠዉ ዉሳኔ ሰበር ሰሚ ችልት አስቀዴሞ የሰጠዉን አስገዲጅ ዉሳኔ 

የሚቃረን በመሆኑ የፌትህ መጓዯሌን ያስከተሇ ፌርዴ ሆኖ እያሇ ሳይታረምና መዝገቡ ከነጭራሹ 

ከቀጠሮ ዉጪ መሆኑ ተገቢነት የላሇዉ ስሇሆነ ክብርነቶዎ ይህንኑ ተገንዝበዉሌኝ ሔጉ በሚፇቅዯዉ 

አግባብ ጉዲዩ ታይቶ ተገቢዉ ትእዛዝ እንዱሰጥ አመሇክታሇሁ፡፡“ሲሌ ጠይቋሌ፡፡ይህንን ተከትል የፌርዴ 

ቤቱ ፕሬዚዲንት አቤቱታዉን በማጠፌ የሚከተሇዉን በማስፇር፡- 

            ‛በዚህ ጉዲይ ሊይ በችልቱ ዲኞች የሀሳብ ሌዩነት ስሇተከሰተ እና ጉዲዩም 

ወሰብሰብ ስሇሚሌ ሁሇት ዲኞች (ዲኞች በስም ተጠቅሰዋሌ) ተጨምረዉ በአምስት እንዱታይ 

ታዟሌ፡፡“ በጊዜዉ ሇነበሩት ሇ1ኛ ሰበር አጣሪ ችልት ሰብሳቢ ዲኛ አቤቱታዉን መርተዋሌ፡፡ 

በመቀጠሌም በችልቱ በነበሩት ሶስት ዲኞች ሊይ ሁሇት ዲኞች ተጨምረዉ አምስት ዲኞች በተሰየሙበት 

ችልት የሰበር አቤቱታዉ ተመርምሮ በግሌግሌ ዲኝነት አካለና በይግባኝ ሰሚዉ ችልት በተሰጡ 

ዉሳኔዎች ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ያሇዉን ነጥቦች በመሇየት ጉዲዩ 

ሇሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ እንዱታይና ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ በአብሊጫ ዴምጽ በቀን 29/07/2012ዓ/ም 

ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ከተሰየሙት አምስት ዲኞች ሁሇቱ ዲኞች አስቀዴሞ በሰጠነዉ ትእዛዝ በነበረን 

አቋማችን ጸንተናሌ በማሇት በሀሳብ ተሇይተዋሌ፡፡ ይህንን ተከትል ተጠሪ በቀን 02/10/2012ዓ/ም 

የአመሌካች አቤቱታ በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገዉ ፌጹም ከሔግ እና ከሥነ ሥርዓት ዉጪ ነዉ 

ያሇበትን ምክንያት እና ዋናዉን ጉዲይ የሚመሇከት መከራከሪያ በ13 ገጽ ጽፍ ያቀረበ ሲሆን አቤቱታዉ 

ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገበት አግባብ ከሔግ ዉጪ ነዉ ያሇበትን ምክንያት በአጭሩ በሚከተሇዉ 

መሌኩ አቅርቧሌ፡- 

አመሌካች ያቀረበዉን የሰበር አቤቱታ አቅርቦና ሶስት ዲኞች ሇተሰየሙበት ችልት ካስረዲ በኋሊ 

የተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት የሚያስችሌ ባሇመሆኑ ጉዲዩ 

ሇሰበር ሰሚ ችልት አያስቀርብም ሲሌ በቀን 30/06/2012ዓ/ም በአብሊጫ ዴምጽ ወስኖ መዝገቡ 

እንዱዘጋ አዟሌ፡፡ በአብሊጫ ዴምጽ የተሰጠዉ ዉሳኔ በፌርዴ ቤቱ ዴህረገጽ ሊይ ከመሇጠፈም በተጨማሪ 
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በፌርዴ ቤቱ የመረጃ ቋት (data base) እና በፌርዴ ቤቱ አጭር የስሌክ ቁጥር 992 በአጭር 

መሌእክት(SMS) ተገሌጾሌናሌ፡፡ የሌዩነት ሀሳብ መጻፌ የነበረባቸዉ ዲኛ የሌዩነት ሀሳብ ጽፇዉ መዝገቡን 

ሳይመሌሱ አዘግይተዋሌ፡፡ከዚህ በኋሊ አመሌካች በቀን 14/07/2012ዓ/ም ፌትህ ተጓዯሇብኝ የሚሌ 

አቤቱታ አቅርበዉ የፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት በአብሊጫ ዴምጽ ዉሳኔ በተሰጠበት ጉዲይ ‛የሀሳብ ሌዩነት 

ስሇተከሰተ እና ጉዲዩም ዉስብስብ ነዉ በሚሌ ምክንያት ጉዲዩን አምስት ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩት 

በማሇት በማዘዝ“ ጉዲዩ በዴጋሚ እንዱታይ ሇማዴረግ በሔግ ሥሌጣን አሌተሰጣቸዉም፡፡የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት አንዴን ጉዲይ አምስት ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ ማዴረግ እንዱችለ 

ሔጉ ሥሌጣን የሚሰጣቸዉ ጉዲዩ ዉሳኔ ከማግኘቱ በፉት እንጂ ጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ ከተሰጠ በኋሊ 

አይዯሇም፡፡በተያዘዉ ጉዲይ በተሰጠ ዉሳኔ ሇሰበር ሰሚ ችልት የሚያስቀርብ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

አሌተፇጸመም ተብል በአብሊጫ ዴምጽ ዉሳኔ የተሰጠ በመሆኑ ከዚህ በኋሊ አምስት ዲኞች ተሰይመዉ 

ጉዲዩን እንዱያዩ በማዴረግ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ እንዱታይ የተዯረገበት አግባብ በአዋጅ ቁጥር 

25/1988 አንቀጽ 22 መሰረት የተሰጠ ዉሳኔ ዉጤት አሌባ አዴርጓሌ፡፡ ይህም በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 

79/3 እና በአሇም አቀፌ እና አህጉራዊ ስምምነቶች ዲኞች የዲኝነት ተግባራቸዉን በሙለ ነጻነት 

ያከናዉናለ ከሔግ በስተቀር በላሊ ሁኔታ አይመሩም በማሇት የዯነገጉትን መርሆ እና የሔግ የበሊይት 

የጣሰ ነዉ፡፡በመሆኑም የፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት በቀን 22/07/2012ዓ/ም ጉዲዩ በአምስት ዲኞች 

እንዱታይ የሰጡት ትእዛዝም ሆነ በዚህ መነሻ አምስት ዲኞች ተሰይመዉ በአብሊጫ ዴምጽ ጉዲዩ ሇሰበር 

ሰሚ ችልት ቀርቦ እንዱታይ የሰጡት ትእዛዝ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 9/1 መሰረት ተፇጻሚነት 

የሇዉም በማሇት ከሥነ ሥርዓት ዉጪ በሆነ አግባብ የቀረበዉ የሰበር አቤቱታ ዉዴቅ እንዱዯረግ 

በመጠየቅ መሌሱን በመስጠት ተከራክሯሌ፡፡  

አመሌካች በቀን 17/02/2013ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ በአብሊጫ ዴምጽ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ 

ችልት አያስቀርብም ተብል ተወስኖ አቤቱታዉን ሊቀረበዉ አመሌካች በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ 180 እና 181 

መሰረት ተነብቦ የተገሇጸሌን ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ የሇም፡፡ ተጠሪ በሁሇት ዲኞች ተሰጠ ባሇዉ ትእዛዝ 

መዝገቡ ተዘግቶ እንዯነበር ያወቅነዉ አምስት ዲኞች ተሰይመዉ ጉዲዩን አይተዉ ያስቀርባሌ ብሇዉ 

መጥሪያ ስናወጣ ነዉ፡፡በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 181 መሰረት ሇተከራካሪ ወገኖች ያሌተገሇጸ ዉሳኔ 

እንዯረቂቅ እንጂ እንዯ ዉሳኔ ሉቆጠር አይችሌም፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ካቀረብኩና ከተሰማሁ 

በኋሊ መዝገቡ ሊይ ትእዛዝ ባሇመሰጠቱ ስመሊሇስ በዲኞች ጉዲዩ ሇሰበር አያስቀርብም ተብል መዝገቡ 

ተዘግቷሌ በሚሌ ስሊሌተገሇጸሌኝ ሇፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት አቤቱታ አቅርቤ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 

አንቀጽ 21/1 ስር በተሰጣቸዉ ስሌጣን መሰረት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠ ዉሳኔ እንዯላሇ አረጋግጠዉ ጉዲዩን 

አምስት ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ ያዯረጉት በሔግ በተሰጣቸዉ ስሌጣን በመሆኑ ተጠሪ ያሇአግባብ 

አቤቱታ ስሊቀረበ ሥነ ሥርዓታዊ እርምጃ ሉወሰዴበት ይገባሌ፡፡ተጠሪ አያስቀርብም በሚሌ ተገሌጿሌ 
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ብል የገሇጸዉ በዲታ ቤዝ ሠራተኞች በተፇጠረ ስህተት መሆኑ ተረጋግጦ ስህተቱ ስሇታረመ አምስት 

ዲኞች ተሰይመዉ የተሰጠ ትእዛዝ ሔጉን የተከተሇ ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመሇከተዉ የግራ ቀኝ ክርክር፣ በግሌግሌ ዲኝነት አካሌ እና በይግባኝ ሰሚ ችልት 

የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት እና ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇበትን አግባብ የሚያሳይ ሲሆን እኛም 

ዋናዉ ጉዲይ ከመመርመሩ በፉት ተጠሪ የሰበር አቤቱታዉ ሇዚህ ችልት የቀረበዉ በሔግ ከተዯነገገዉ 

ሥነ ሥርዓት አግባብ ዉጭ ነዉ በማሇት ባቀረበዉ መከራከሪያ መነሻ ሇተዯረገዉ ክርክር አስቀዴሞ 

ዉሳኔ መስጠት አስፇሊጊ መሆኑን በማመን 1) ሇሰበር የሚያበቃ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት ብል 

እንዱወስን መዝገቡ የተመራሇት አጣሪ ችልት አስቀዴሞ ሰጠ የተባሇዉ ትእዛዝ የሚኖረዉ ሔጋዊ 

ዉጤት ምንዴን ነዉ? 2) የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት አንዴ ጉዲይ ከአምስት ያሊነሱ 

ዲኞች በተሰየሙበት ችልት እንዱታይ ሇማዴረግ በሔግ የተሰጣቸዉ ሥሌጣን ተግባራዊ የሚሆነዉ 

መቼና በምን ሁኔታ ነዉ? እንዱሁም 3) ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ቀርቦ እንዱታይ የተዯረገዉ በሔግ 

የተዘረጋዉን ሥነ ሥርዓት በመከተሌ ነዉ ወይ ? የሚለ ጭብጦችን በመያዝ እንዯሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡ 

በመጀመሪያም ሇሰበር የሚያበቃ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት ብል እንዱወስን መዝገቡ የተመራሇት 

ሰበር አጣሪ ችልት አስቀዴሞ ሰጠ የተባሇዉ ትእዛዝ የሚኖረዉ ሔጋዊ ዉጤት ምንዴን ነዉ?በሚሌ 

የያዝነዉን ጭብጥ መርምረናሌ፡፡በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 22/1 ስር 

በተዯነገገዉ መሰረት አንዴ ዉሳኔ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 መሰረት በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በሰበር የሚሰማዉ አስቀዴሞ ሦስት የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኞች የተሰየሙበት ችልት ዉሳኔዉ ሇሰበር 

የሚያበቃ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት ብል ሲወስን ነዉ፡፡በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አንዴ የመጨረሻ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሌ ጭብጥ መርምሮ ሰበር ሰሚ 

ችልት መወሰን የሚችሇዉ ሦስት የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኞች የተሰየሙበት ችልት(በተሇምድ ሰበር 

አጣሪ ችልት የሚባሇዉ) ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት ብል ሲወስን ነዉ፡፡በዚህ 

ዴንጋጌ ሶስት ዲኞች የተሰየሙበት የሚሇዉ የሔጉ ይዘት የሚያሳየዉ ሶስቱም ዲኞች አመሌካቹ 

ያቀረበዉን አቤቱታና ዉሳኔዉን መርምረዉና እንዯነገሩ ሁኔታ አመሌካቹን በመስማት ተወያይተዉ 

በጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ መስጠት እንዲሇባቸዉ ነዉ፡፡ በተጠቃሹ ዴንጋጌ መሰረት ሰበር አጣሪ ችልት የሰበር 

አቤቱታዉንና ሇአቤቱታዉ መሰረት የሆነዉን ዉሳኔ መርምሮ ሇሰበር የሚያበቃ መሠረታዊ የሔግ 

ስህተት አሇበት ወይም የሇበትም ብል የሚሰጠዉ ትእዛዝ እንዯ ዉሳኔ የሚቆጠር ነዉ፡፡በአዋጅ ቁጥር 

25/1988 ሊይ ሰበር አጣሪ ችልት ዉሳኔ የሚሰጥበት ጊዜ፣ዉሳኔ የሚሰጥበት ሁኔታና የዉሳኔዉ 

ይዘት(ፍርም) ምን ሉሆን እንዯሚገባ በግሌጽ አሌተዯነገገም፡፡በመሆኑም አንዴን የሔግ ዴንጋጌ እንዯነገሩ 

ሁኔታ አገናዝቦ ተግባራዊ ማዴረግን የሚፇቅዯዉን መርህ (Principle of mutatis mutandis) የሰበር 

ባህሪይን ባገናዘበ መሌኩ በመጠቀም እንዯ ጉዲዩ አይነት ስሇ ፌርዴ ዉሳኔ አሰጣጥ እና አጻጻፌ 
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እንዱሁም ዉሳኔዉ ስሇሚነበብበት አግባብ በፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት እና በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት 

ሔግጋት የተዯነገገዉን እንዯ አግባብነቱ ተግባራዊ እንዱያዯርግ ይጠበቃሌ፡፡የተያዘዉ ጉዲይ የፌትሏ 

ብሓር ጉዲይ በመሆኑ ስሇፌርዴ ዉሳኔ አሰጣጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 180 እና ተከታዮቹ 

ዴንጋጌዎች የተመሇከተዉን እንዯ አግባብነታቸዉ ተፇጻሚ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 12/1 ሊይ እንዯተዯነገገዉ የመንግስት አሠራር ሇሔዝብ ግሌጽ በሆነ 

መንገዴ መከናወን አሇበት፡፡ፌርዴ ቤት አንዯኛዉ የመንግስት አካሌ እንዯመሆኑ በሔግ በተዯነገገ ሌዩ 

ሁኔታ ካሌሆነ በስተቀር የሚሰጠዉን የዲኝነት አገሌግልት ሇተከራካሪ ወገኖች ብቻ ሳይሆን ሇሔዝብ 

ግሌጽ በሆነ አኳኋን መተግበር ይኖርበታሌ፡፡ይህንን ግዳታዉን ሇመወጣት ከሚከተሌባቸዉ ሥነ 

ሥርዓቶች መካከሌ ክርክሮችን በግሌጽ ችልት መስማት እና ሇክርክሮች የሚሰጠዉን እሌባት ሇተከራካሪ 

ወገኖች ግሌጽ በሆነ አኳኋን መስጠትና መግሇጽ(ማሳወቅ)አንደ ነዉ፡፡በተሇይ ከፌርዴ ዉሳኔ አሰጣጥና 

ዉሳኔዉን ከማሳወቅ/ከመግሇጽ ጋር በተያያዘ የሰበር አጣሪ ችልት የቀረበዉን የሰበር አቤቱታ ከሰማና 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ የተባሇዉን ዉሳኔ ከመረመረ በኋሊ ወዱያዉኑ ወይም 

በሚወስነዉ አጭር ቀነ ቀጠሮ በግሌጽ ችልት ዉሳኔ መስጠት እንዲሇበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 180 

ስር የተዯነገገዉ ያስገነዝባሌ፡፡እንዱሁም የሚሰጠዉ ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ በጽሁፌ ተዘጋጅቶ በአስቻለት 

ዲኞች/ዲኛ ተፇርሞ ሇተከራካሪ ወገኖች መነበብ እንዲሇበት እና በአብሊጫ ዴምጽ የተሰጠ ዉሳኔ ከሆነም 

ገዥ የሚሆነዉ ዉሳኔ አብሊጫ ቁጥር ባሊቸዉ ዲኞች የተወሰነዉ ሆኖ በሀሳብ የተሇየዉ ዲኛ የሌዩነት 

ሀሳቡን በጽሁፌ ማስፇር እንዲሇበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 181(1 እና 2) ስር የተዯነገገዉ ያሳያሌ፡፡ 

በተጨማሪም ዉሳኔ ሇተከራካሪዎች በንባብ ከማሰማት ጋር በተያያዘ ዉሳኔዉን የሰጡ ዲኞች በዉሳኔዉ 

ሊይ ፉርማቸዉን እስካኖሩ ዴረስ ላሊ ዲኛ ዉሳኔዉን በንባብ ሉያሰማ ይችሊሌ(በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

181/3 ይመሇከቷሌ)፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ መዝገቡ እንዯሚያሳየዉ ሶስት ዲኞች በተሰየሙበት በሁሇት ዲኞች ተፇርሞ በቀን 

30/06/2012 ዓ/ም በተጻፇ ትእዛዝ የሰበር አቤቱታ በቀረበበት ዉሳኔ ሊይ ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት እንዲሌተፇጸም ተገሌጾ መዝገቡ እንዱዘጋ መታዘዙን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ በዚሁ ትእዛዝ 

ሊይ በእጅ በእስክሪብቶ ተጽፍ ‛የሏሳብ ሌዩነት ከመሰጠቱ በፉት ሇመነጋገር“ የሚሌ ጽሁፌ 

እንዯተጨመረበትና በችልቱ ከተሰየሙት ሶሰት ዲኞች መካከሌ ሰብሳቢዉ ዲኛ በትእዛዙ ሊይ 

ፉርማቸዉን እንዲሊኖሩ አረጋግጠናሌ፡፡በሔግ ስሇዲኞች አሰያየም ሲዯነገግ ከግምት የሚገቡ መሰረታዊ 

ሁኔታዎች የጉዲዩን የክብዯት ዯረጃ፣ ዉስብስብነት፣ጉዲዩ በተከራካሪዎችና በአጠቃሊዩ ሔብረተሰብ ሊይ 

የሚኖረዉን አዉንታዊም ሆነ አለታዊ ፊይዲ እና የመሳሰለትን ምክንያቶች ሲሆኑ የሚሰየሙት ዲኞች 

ቁጥር ብዛት ሦስትና ከሦስት በሊይ እየተዯረገ በሔግ የሚዯነገግበት ዓሊማ ዯግሞ የዲኞቹ ቁጥር 

ሲጨምር በዲኞች መካከሌ በሚዯረግ ዉይይትና በጋራም ሆነ በተናጠሌ ዲኞቹ በጉዲዩ ሊይ በሚያዯርጉት 

ምርምር አከራካሪዉን ፌሬ ነገር በአግባቡ በመሇየት ሇሚያከራክረዉ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇዉን ሔግ 
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በአግባቡ በመሇየትና በመተርጎም እና/ወይም ተፇጻሚ በማዴረግ በአንጻራዊነት ትክክሇኛ ዉሳኔ መስጠት 

ይቻሊሌ በሚሌ እምነት ነዉ፡፡ከዚህ አንጻር በቀን 30/06/2012 ዓ/ም ተጽፍና በሁሇት ዲኞች ተፇርሞ 

በመዝገቡ ዉስጥ የተቀመጠዉን ትእዛዝ ስንመሇከት ትእዛዙ በአንዴ በኩሌ ከተሰየሙት ሶስት ዲኞች 

ሁሇቱ በመፇረማቸዉ አብሊጫ ቁጥር ባሊቸዉ ዲኞች ሇሰበር የሚያበቃ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

አሌተፇጸመበትም ተብል ዴምዲሜ ሊይ መዯረሱን አመሊካች ሲሆን በላሊ በኩሌ ከሦስቱ ዲኞች አንዯኛዉ 

ዲኛ ‛የሏሳብ ሌዩነት ከመሰጠቱ በፉት ሇመነጋገር“ በሚሌ ያሰፇሩት ሀሳብ ዲኛዉ የሌዩነት ሀሳባቸዉን 

እንዲሰፇሩ እንዱቆጠር የሚያዯርግ መግሇጫ ሳይሆን በጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ ከመሰጠቱ በፉት በሶስቱም 

ዲኞች መዯረግ የነበረበት ዉይይት አሇመጠናቀቁን የሚያሳይ ሀሳብ ነዉ፡፡ከዚህ በመነሳት በቀን 

30/06/2012 ዓ/ም በመዝገቡ ሊይ በተሰጠዉ ትእዛዝ ሊይ ከዲኞች ቁጥር አኳያ ሦስት ዲኞች በስም 

ቢጠቀሱም በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 22/1 ስር ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

መፇጸም አሇመፇጸሙ መወሰን ያሇበት ሦስት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት ነዉ የሚሇዉን በሚቃረን 

መሌኩ ከሶስቱ ዲኞች አንዯኛዉ ዲኛ በተሟሊ ሁኔታ ጉዲዩን ሳይመረምሩና በጉዲዩ ሊይ መዯረግ ያሇበት 

ዉይይት ሳያሌቅ የተሰጠ ትእዛዝ በመሆኑ ባሌተሟለ ዲኞች እንዯተሰጠ ትእዛዝ የሚቆጠር በመሆኑ 

የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት (irregular proceedings) ያሇበት ነዉ የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ስሇሆነም 

በሔጉ ሶስት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት ሇሰበር አቤቱታዉ መሰረት የሆነዉ ዉሳኔ ተመርምሮ ሇሰበር 

የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩ መወሰን አሇበት ተብል በተዯነገገዉ መሰረት 

የተሰየሙት ሦስቱም ዲኞች ተወያይተዉበት በጉዲዩ ሊይ በማያሻማ አኳኋን በሙለ ዴምጽ ወይም 

በአብሊጫ ዴምጽ ሇመወሰን በሚያስችሌ መሌኩ በቂ ዉይይት አዴርገዉ ዴምዲሜ ሊይ ባሌዯረሱበት 

የሚሰጥ ዉሳኔ ሔጉ ታሳቢ ያዯረገዉን ዓሊማ የማያሳካ እና ባሌተሟለ ዲኞች እንዯተሰጠ ዉሳኔ/ትእዛዝ 

የሚቆጠር በመሆኑ ሔጋዊ ዉጤት ሉሰጠዉ የሚገባ አይዯሇም፡፡የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ችልት በሰ/መ/ቁጥር 73696 ሊይ (በቅጽ 13 ሊይ እንዯታተመዉ)“የዲኞች ቁጥር ሳይሟሊ የሚሰጠዉ 

ትእዛዝ ወይም ዉሳኔ ሔጋዊ ዉጤት ሉኖረዉ እንዯማይገባ የሰጠዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ይህንኑ 

የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇጸዉ በመዝገቡ ሊይ በቀን 30/06/2012ዓ/ም የተሰጠዉ ትእዛዝ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት 

ያሇበት ነዉ በሚሌ የዯረስነዉ ዴምዲሜ እንዲሇ ሆኖ ይህ ትእዛዝ ሇተከራካሪ ወገኖች ተነብቦሊቸዋሌ 

ወይስ አሌተነበበሊቸዉም?ያሇመነበብ ዉጤት ምንዴን ነዉ?የሚለ ነጥቦችም ክርክር የተነሳባቸዉ ስሇሆኑ 

የዚህን ችልት ምሊሽ የሚሹ ናቸዉ፡፡ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 181/3 ስር እንዯተዯነገገዉ በመርህ ዯረጃ 

የተሰጠዉ ዉሳኔ/ትእዛዝ ሇተካራከሪ ወገኖች መነበብ አሇበት፡፡ ይሔም የዲኝነት ሥራ ግሌጸኝነትን 

የሚያረጋግጥ ነዉ፡፡ በላሊ በኩሌ ዉሳኔዉን የሰጡት ዲኞች ወይም ላሊ ዲኛ ዉሳኔዉን በንባብ 

ባሊሰሙበት ጊዜ ፌርዴ ቤቱ ስሌክና መሰሌ የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ መሣሪያዎችን 

በመጠቀም በዘረጋዉ አሰራር መሰረት ዉሳኔዉን ሇተከራካሪ ወገኖች በማዴረስ ወይም በመግሇጽ ያሳወቀ 
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ከሆነ ዉሳኔዉን በሰጡት ዲኞች ዉሳኔዉ ባሇመነበቡ ብቻ ዉሳኔዉ ሔጋዊ ዉጤት እንዲይኖረዉ 

የሚያዯርግ የሔግ መሰረት የሇም፡፡በተጨማሪም ተከራካሪ ወገኖች ባሇመቅረባቸዉ ምክንያት በንባብ 

ማሰማት የማይቻሌበት ሁኔታ ሉኖር ስሇሚችሌ ዉሳኔ በንባብ አሇማሰማት የአንዴን ዉሳኔ ሔጋዊ 

ዉጤት ሉያስቀር የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በጸና አኳኋን ያሌተሰጠ ዉሳኔ ወይም የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት 

ያሇበት ዉሳኔም ስሇተነበበ ብቻ መታረም ባሇበት ሥርዓት ሉታረም አይችሌም ወዯሚሌ ዴምዲሜ 

መዴረስ አይችሌም፡፡ በተያዘዉም ጉዲይ ፌርዴ ቤቱ ስሌክና መሰሌ የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖልጂ መሣሪያዎችን በመጠቀም በዘረጋዉ አሰራር መሰረት በቀን 30/06/2012 ዓ/ም የተሰጠዉን 

ትእዛዝ ሇተከራካሪዎች ማሳወቁን ስሇተገነዘብን ዉሳኔዉ አሇመነበቡ ብቻዉን ትእዛዙ የሇም የሚያስብሌ 

ወይም ትእዛዙን እንዯረቂቅ የሚያስቆጥር አይዯሇም፡፡በመሆኑም በዚህ መዝገብ ሊይ በቀን 30/06/2012 

ዓ/ም የተሰጠዉ ትእዛዝ በዲኝነት ታይቶ ሉታረም የሚችሌ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት እንዲሇበት ትእዛዝ 

ከሚቆጠር በስተቀር ትእዛዙ ሇተከራካሪ ወገኖች ባሇመነበቡ ብቻ አብሊጫ ቁጥር ባሊቸዉ ዲኞች 

በተፇረመበት ሁኔታ እንዯረቂቅ እንዱቆጠር የሚያዯርግ የሥነ ሥርዓት ሔግ አግባብ ባሇመኖሩ ከዚህ 

አኳያ አመሌካች ያቀረበዉን ክርክር አሌተቀበሌንም፡፡ ይህ ማሇት ግን ከሊይ በተጠቀሰዉ ምክንያት 

ባሌተሟለ ዲኞች ያተሰጠ ትእዛዝ ስሌክና መሰሌ የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ መሳሪያዎችን 

በመጠቀም ተከራካሪዎች እንዱያዉቁት በመዯረጉ ብቻ ትእዛዙ የስነ ሥርዓት ጉዴሇት የሇዉም ወዯሚሌ 

ዴምዲሜ ተዯርሷሌ ማሇት እንዲሌሆነ ሌብ ይሎሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ በሰበር አጣሪ ችልቱ በቀን 30/06/2012 ዓ/ም የተሰጠዉ ትእዛዝ ባሌተሟለ 

ዲኞች የተሰጠ በመሆኑ ሔጋዊ ዉጤት የሇዉም ከተባሇ ትእዛዙ ሔጋዊ ዉጤት የሇዉም የሚሌ ዉሳኔ 

መቼ፣ በምን አግባብና በማን ሉሰጥ ይገባሌ የሚሇዉ ጭብጥ የዚህን ችልት ምሊሽ የሚሻ ላሊዉ ጭብጥ 

ነዉ፡፡ እንዯሚታወቀዉ የዲኝነት ነጻነት በዓሇም አቀፌ ሔግጋት፣ በኢ.ፉ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥትና በተሇያዩ 

አገራዊ ሔግጋት እዉቅና የተሰጠዉና ጥበቃ የተዯረገሇት መርህ ነዉ፡፡በተሇይ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ 

መንግሥት አንቀጽ 78/1 እና 79(2 እና 3) ስር ስሇፌርዴ ቤቶች ተቋማዊ ነጻነት እና የዲኞች ግሊዊ 

ነጻነት በተመሇከተ እንዯተዯነገገዉ ፌርዴ ቤቶች ከማንኛዉም የመንግሥት አካሌ፣ከማንኛዉም 

ባሇሥሌጣን ሆነ ከማንኛዉም ላሊ ተጽእኖ ነጻ እንዯሆኑና ዲኞችም ከሔግ በስተቀር በላሊ ሁኔታ 

ሳይመሩ የዲኝነት ተግባራቸዉን በሙለ ነጻነት እንዯሚያከናዉኑ ተዯንግጓሌ፡፡በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

አዋጅ ቁጥር 25/1988 (በአዋጅ ቁጥር 138/1991 እና በአዋጅ ቁጥር 454/1997 እንዯተሻሻሇዉ) አንቀጽ 

16(2/ሀ) ፣18(ሀ/1) እና 21/1 እንዱሁም በተሻሻሇዉ የፋዳራሌ ዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ ማቋቋሚያ 

አዋጅ ቁጥር 684/2002 አንቀጽ 6(1/ሰ)  ስር እንዯተዯነገገዉ ዲኞችን በየችልቱ መዴቦ የማሰራት 

ሥሌጣንና ተግባር በፌርዴ ቤቶች ተቋማዊ ነጻነት ማእቀፌ ዉስጥ የሚታይ በመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት እና/ወይም የዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ ሥሌጣንና ተግባር ነዉ፡፡ የዲኝነት ነጻነት 

መርህ ዲኞች በተመዯቡበት ችልት የዲኝነት ተግባራቸዉን ከማናቸዉም ተጽእኖ ወይም ጣሌቃ ገብነት 
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ነጻ ሆነዉ እንዱያከናዉኑ በዲኞች ሊይ ግዳታ የሚጥሌ ነዉ፡፡ የፌርዴ ቤቶች ፕሬዚዲንቶችም አግባብ 

ባሇዉ ሔግ በተዯነገገዉ መሰረት በችልት ተሰይመዉ ሉሰሩ የሚችለ ቢሆንም ላልች ዲኞች ተሰይመዉ 

በዲኝነት በሚያዩት ጉዲይ የዲኝነት ተግባራቸዉን በነጻነት እንዲይተገብሩ ከሚያዯርጉ ጣሌቃ ገብነት 

ራሳቸዉን መቆጠብና ላሊ ማንኛዉም ሰዉ የዲኝነት ነጻነትን የሚነካ ተግባር እንዲይፇጽም መከሊከሌ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ዲኞችን ከሚያስተዲዴር አካሌም ይሄዉ ይጠበቃሌ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት በቀን 30/06/2012 ዓ/ም በመዝገቡ ሊይ የተሰጠዉ ትእዛዝ 

ከሊይ ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸዉ ባሌተሟለ ዲኞች የተሰጠ ትእዛዝ በመሆኑ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት 

(irregular proceedings) ያሇበት ነዉ፡፡ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 209/1 እና 211/2 ስር ከተዯነገገዉ 

መንፇስና ይዘት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ያሇበት ትእዛዝ ከእነጉዴሇቱም ቢሆን 

ጉዲዩ በዲኝነት ታይቶ የተሰጠ ትእዛዝ በመሆኑ የማረም ሥሌጣን ሊሇዉ ፌርዴ ቤት ወይም ችልት 

ቀርቦ በሚሰጥ ዲኝነት የሚታረም እንጂ በተከራካሪ ወገኖች አመሌካችነት ወይም በፌርዴ ቤት 

ፕሬዚዲንት አነሳሽነት ታይቶ በፕሬዚዲንት በሚሰጥ አስተዲዯራዊ ዉሳኔ እንዱታረም የሚፇቅዴ የሔግ 

አግባብ የሇም፡፡ በዚህ አግባብ ሥርዓቱን ጠብቆ ካሌተሻረ ከእነጉዴሇቱም ቢሆን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ሔግ 

ቁጥር 212 መሠረት የጸና ይሆናሌ፡፡ ይሔ በቀን 30/06/2012 ዓ/ም የተሰጠዉ ትእዛዝ በምን አግባብ 

ሉታረም ይችሊሌ የሚሇዉን የተመሇከትን እንዯሆነ ይህ ትእዛዝ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ተፇጽሞ 

የተሰጠና ትክክሇኛ ፌርዴ ከመስጠት የሚያግዴ ሆኖ ከታየ ትእዛዙን በመሻር(ትእዛዙ እንዲሌተሰጠ 

በመቁጠር) ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ የሚያዯርግ ትእዛዝ በመስጠት ማረም ይቻሊሌ(የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 211/2 ይመሇከቷሌ)፡፡በግሌጽ እንዯሚታየዉ የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 211/2 ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 

ቤት የሚጠቀመዉ ዴንጋጌ ነዉ፡፡ ሆኖም እስካሁን ሰበር ችልት የሚመራበት ሌዩ ሥነ ሥርዓት ስላሇ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 211/2 ስር የተዯነገገዉን አንዴን የሔግ ዴንጋጌ  አገናዝቦ ተግባራዊ በማዴረግ 

መርህ (mutatis mutandis) መሰረት ከሰበር ባህሪ አንጻር በማገናዘብ በሰበር በሚታይ ጉዲይ ሊይም 

ተፇጻሚ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ መዝገብ ሊይ በቀን 30/06/2012ዓ/ም የተሰጠዉ ትእዛዝ 

ባሌተሟለ ዲኞች የተሰጠ በመሆኑ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ስሊሇበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 211/2 

መሰረት ሉሻር የሚገባዉ ነዉ ብሇናሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 (በአዋጅ ቁጥር 454/1997 እንዯገና እንዯተሻሻሇዉ)አንቀጽ 21 ስር 

ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ ከማዴረግ አንጻር ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ፕሬዚዲንት የተሰጠዉ ስሌጣን ተፇጻሚ የሚሆነዉ መቼና በምን ሁኔታ ነዉ የሚሇዉን መመርመር 

ያስፇሌጋሌ፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 21 ስር በተሇያዩ ምክንያቶች በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት ትእዛዝ 

እና በሔጉ በተጠቀሱት ምክንያቶች ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ የሚያዩባቸዉ ጉዲዮች 

ተመሌክቷሌ፡፡በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ስር በተዯነገገዉ መሰረት የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ፕሬዚዲንት በራሳቸዉ አነሳሽነት ወይም በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ችልት አሳሳቢነት ወይም 
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ከተከራካሪ ወገኖች በአንደ ጥያቄ ሲቀርብሊቸዉ አንዴን ጉዲይ ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ 

እንዱያዩት ሇማዴረግ ይችሊለ፡፡በዚህ ዴንጋጌ የፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት አንዴ ጉዲይ ከአምስት ያሊነሱ 

ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ ሉያዯርጉ የሚችለት የትኞቹን ጉዲዮች እንዯሆነ በግሌጽ ባይዯነገግም ከንኡስ 

አንቀጽ 2 ጋር አገናዝበን ካየን በንኡስ አንቀጽ 2 ስር ከተጠቀሱት ጉዲዮች ዉጭ በላልች ጉዲዮች 

ሇማሳያነትም ጉዲዩ ዉስብስብ ነዉ ብሇዉ ሲያምኑ ወይም ዯግሞ አምስት ዲኞች ተሰይመዉ ቢያዩ 

ትክክሇኛ ፌርዴና የሔግ ትርጉም ሉሰጥ ይችሊሌ ብሇዉ ሲገምቱ ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ 

እንዱያዩት ማዴረግ ይችሊለ፡፡ከዚህ አንጻር የያዝነዉን ጉዲይ ስንመሇከት አመሌካች በቀን 14/07/2012 

ዓ/ም ሇፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት በጻፇዉ አቤቱታ ጉዲዩ በአምስት ዲኞች ይታይሌኝ በማሇት በግሌጽ 

አሌጠየቀም፡፡ በተጨማሪም ጉዲዩን ሲመሇከት የነበረዉ ሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን ከአምስት ያሊነሱ 

ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ እንዱዯረግ ማሳሰቡን መዝገቡ አያሳይም፡፡ይሌቁንም ከመዝገቡ የተገነዘብነዉ 

ጉዲዩን አምስት ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ የተዯረገዉ በፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት አነሳሽነት አመሌካች 

በቀን 14/07/2012 ዓ/ም ጽፍ ሊቀረበዉ አቤቱታ በተሰጠ ምሊሽ ሇሰበር አጣሪ ችልት ሰብሳቢዉ ዲኛ 

በሰጡት ትእዛዝ ነዉ፡፡ይህም ሇፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት በአዋጁ አንቀጽ 21/1 የተሰጠ ሥሌጣን በመሆኑ 

ከዚህ አንጻር የተፇጸመ ስህተት አሊገኘንም፡፡  

ነገር ግን የአዋጁ አንቀጽ 21/1 የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት አንዴን ጉዲይ ከአምስት 

ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ ሉያዯርጉ የሚችለት መቼ ነዉ የሚሇዉን በግሌጽ አሊመሊከተም፡፡ 

ይህም የሆነበት ምክንያት የፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት እየታየ ባሇዉ አከራካሪ ጉዲይ ሊይ ጉዲዩን ሲያዩ 

በነበሩት በችልቱ ዲኞች በሙለም ሆነ በአብሊጫ ዴምጽ የመጨረሻ ሉባሌ የሚችሌ ትእዛዝ ወይም 

ዉሳኔ ከመሰጠቱ በፉት በማንኛዉም ጊዜ ጉዲዩን ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩት 

ሇማዴረግ ይችለ ዘንዴ ሰፉ ሥሌጣን ሇመስጠት ታስቦ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡በመሆኑም የፌርዴ ቤቱ 

ፕሬዝዲንት በዚህ ረገዴ የተሰጣቸዉን ሥሌጣን ከመጠቀማቸዉ በፉት አስቀዴሞ ጉዲዩ ተመርቶሊቸዉ 

ጉዲዩን በዲኝነት ሲያዩ የነበሩት ዲኞች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ትእዛዝ/ዉሳኔ አሇመኖሩን ማረጋገጥ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡እንዱሁም አስቀዴመዉ ጉዲዩን በዲኝነት ሲያዩ የነበሩ ዲኞች የሰጡትን ትእዛዝ/ዉሳኔ 

ዋጋ በሚያሳጣ አኳኋን ያንኑ ጉዲይ ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ እንዱዲኙ ማዴረግ እንዱችለ 

ተጠቃሹ ዯንጋጌ ሥሌጣን አይሰጣቸዉም፡፡ከሊይ እንዯገሇጽነዉ በቀን 30/06/2012ዓ/ም የተሰጠዉ ትእዛዝ  

የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ያሇበት ትእዛዝ መሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም መታረም ያሇበት በሥነ ሥርዓት 

ሔጉ መሰረት በዲኝነት ታይቶ በመሆኑ ከዚህ ዉጭ በሆነ አኳኋን የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ያሇበትን 

ትእዛዝ በአስተዲዯራዊ ዉሳኔ ዉጤት እንዲይኖረዉ ማዴረግ በሔግ ከተዘረጋዉ ስርዓት ዉጭ በዲኞች 

የተሰጠ ትእዛዝ/ዉሳኔ እንዲይፇጸም የሚያዯርግ ዉጤት በማስከተሌ የዲኝነት ነጻነት መርህን ስሇሚቃረን 

ተቀባይነት የሚሰጠዉ የዲኝነት ሥራ አመራር አይዯሇም፡፡በመሆኑም በቀን 30/06/2012ዓ/ም የተሰጠ 

ትእዛዝ ያሇበት ጉዴሇት በዲኝነት ታይቶ ሳይታረም ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ ጉዲዩን 
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እንዱመረምሩ አስተዲዯራዊ ዉሳኔ መስጠት በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 21/1 ስር የተሰጠዉን 

ሥሌጣን በዲኝነት ሥራ ጣሌቃ በሚያስገባ መሌኩ በሰፉዉ በመተርጎም ተግባራዊ ማዴረግ ስሇሚሆን 

እና በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 22/1 ስር የሰበር አቤቱታ ስሇሚመረመርበትና ሇሰበር የሚያስቀርብ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ተብል የሚወሰንበትን ሥነ ሥርዓት አሇመከተሌ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባዉ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡     

በተጨማሪም ጉዲዩ ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች በተሰየሙበት ችልት እንዱታይ የሚዯረግበት ዓሊማ ጉዲዩን 

በአብሊጫ ዴምጽ መወሰን እንዱቻሌ ብቻ ሳይሆን ከጉዲዩ ባህርይ አንጻር ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች 

አከራካሪ የሆነዉን የሔግና የፌሬ ነገር ጉዲይ ቢመረምሩ አከራካሪዉን ነጥብ በአግባቡ በመሇየት ሔግን 

መሰረት ያዯረገ ፌትሀዊ ዉሳኔ ይሰጣለ ተብል ስሇታመነ ነዉ፡፡ በዲኝነት አገሌግልት አሰጣጥ ዲኞች 

የቀረበሊቸዉን ጉዲይ በገሇሌተኛነት አይተዉ ዉሳኔ እንዱሰጡ ይጠበቃሌ፡፡ገሇሌተኝነት ከሚረጋገጥበት 

መንገዴ አንደ አንዴን ጉዲይ በዲኝነት የሚያዩ ዲኞች በዲኝነት የሚያዩትን ጉዲይ አስቀዴመዉ በዲኝነት 

በማየትም ሆነ በላሊ ሁኔታ አቋም ያሌያዙበትና ይሔንንም አቋማቸዉን ሇሔዝብ ይፊ ያሊዯረጉ መሆን 

እንዲሇባቸዉ በማዴረግ ነዉ(አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 27(1/ሏ) ይመሇከቷሌ)፡፡ ስሇሆነም 

የሚሰየሙት አምስት ዲኞች ጉዲዩን አስቀዴመዉ በዲኝነት አይተዉ አቋም የያዙ መሆን የሇባቸዉም፡፡ 

ሆኖም በያዝነዉ ጉዲይ ሇሰበር ሰሚ ችልት የሚያስቀርብ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሌተፇጸመበትም 

ብሇዉ አስቀዴሞ በቀን 30/06/2012ዓ/ም በተሰጠ ትእዛዝ አቋም የያዙ ዲኞች በዴጋሚ በዚያዉ ጉዲይ 

ሊይ ተሰይመዉ እንዱያዩ መዯረጉ የገሇሌተኛነት መርህን ያሊገናዘበ ከመሆኑም በተጨማሪ እነዚሁ 

ጉዲዩን የሚያዉቁ ዲኞች በተሰየሙበት ጉዲዩ መታየቱ ከዲኞች ቁጥር አንጻር ሲታይም በሔጉ አግባብ 

ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዋሌ ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ በመዝገቡ ሊይ አስቀዴሞ ከተሰየሙት ሶስት ዲኞች አብሊጫ ቁጥር ያሊቸዉ የችልቱ ዲኞች 

ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሌተፇጸመበትም በማሇት በቀን 30/06/2012 ዓ/ም በሰጡት 

ትእዛዝ መዝገቡ እንዱዘጋ ያዘዙ ቢሆንም በዚህ አግባብ በሁሇቱ ዲኞች የተወሰነዉ በአዋጅ ቁጥር 

25/1988 አንቀጽ 22/1 መሰረት ከችልቱ ሶስተኛ ዲኛ ጋር ተገቢዉ ዉይይት ሳያዯርግና የሶስተኛዉን 

ዲኛ የመወሰን ሥሌጣን በሚያሳጣ መሌኩ በመሆኑ ባሌተሟለ ዲኞች የተሰጠ ትእዛዝ ነዉ 

ብሇናሌ፡፡ይህም የዉሳኔ አሰጣጥ ከትክክሇኛ የዉሳኔ አሰጣጥ ተቃራኒ እና የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ያሇበት 

በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም ይህ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት 

ያሇበት ትእዛዝ በዲኝነት ታይቶ ባሌታረመበት ይህንን ትእዛዝ ዋጋ በሚያሳጣ መሌኩ ጉዲዩን ከአምስት 

ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩ አስተዲዯራዊ ዉሳኔ መሰጠቱና ጉዲዩን አምስት ዲኞች መርምረዉ 

በአብሊጫ ዴምጽ በተሰጠ ትእዛዝ ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ተብል 

የታዘዘዉም በአዋጁ አንቀጽ 21/1 እና 22/1 ስር የሰበር አቤቱታ ስሇሚመረመርበትና ሇሰበር የሚያበቃ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ? አሌተፇጸመም ?የሚሇዉን መርምሮ ሇመወሰን የተዘረጋዉን ሥነ 
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ሥርዓት ካሇመከተለም በተጨማሪ ሇዚህ ችልት የቀረበበት አግባብ የዲኝነት ነጻነት መርህን የሚቃረን 

በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ፡፡በላሊ በኩሌ በተፇጠረዉ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ምክንያት የሰበር 

አቤቱታዉ በአግባቡ ባሇመመርመሩና ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ወይም 

አሌተፇጸመም የሚሌ ዉሳኔ በሔግ በተዘረጋዉ ሥርዓት መሰረት ባሇመሰጠቱ ምክንያት በተከራካሪ 

ወገኖች ሊይ ፌትህ ሉዛባ ወይም ሉጓዯሌ ስሇማይገባ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት ያሇበት ትእዛዝ እና ይህንን 

ተከትል አምስት ዲኞች ተሰይመዉ የሰጡት ትእዛዝ ተሽሮ አመሌካች የሰበር አቤቱታዉን የዲኝነት ክፌያ 

መክፇሌ ሳይጠበቅበት አስቀዴሞ በከፇሇዉ ዲኝነት በአዱስ መዝገብ ሊይ አቅርቦ ሉታይሇት ይገባሌ 

ብሇናሌ፡፡ አመሌካች በዚህ አግባብ አቤቱታ ሲያቀርብ በላሊ የመዝገብ ቁጥር አዱስ መዝገብ ተከፌቶ 

አስቀዴሞ ጉዲዩን ያሊዩ ዲኞች በሔጉ በተመሇከተዉ አግባብ በተሰየሙበት ችልት አቤቱታዉ ተመርምሮ 

ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ወይስ አሌተፇጸመም በሚሇዉ ጭብጥ ሊይ 

ተገቢዉ ዉሳኔ  ሉሰጥበት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡በመሆኑም በአብሊጫ ዴምጽ ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. በዚህ መዝገብ ሊይ በቀን 30/06/2012 ዓ/ም እና በቀን 29/07/2012 ዓ/ም የተሰጡ ትእዛዛት 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 211/2 መሰረት ተሰርዘዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች የሰበር አቤቱታዉን አስቀዴሞ በከፇሇዉ ዲኝነት በዴጋሚ ማቅርብ እንዱችሌ መብት 

ተጠብቆሇታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሲያቀርብ አቤቱታዉ በአዱስ መዝገብ ሊይ በላሊ የመዝገብ 

ቁጥር እንዱከፇትና አስቀዴሞ ጉዲዩን ያሊዩ ዲኞች ሇተሰየሙበት አጣሪ ችልት እንዱመራና ችልቱም 

አቤቱታዉንና ዉሳኔዉን መርምሮ ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ወይስ 

አሌተፇጸመም በሚሌ ነጥብ ሊይ ሔግን መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ ይስጥበት ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. ከሊይ በዉሳኔ ተራ ቁጠር 2 ሊይ በተመሇከተዉ መሰረት ጉዲዩ በሚመራሇት ችልት ዉሳኔ 

እስከሚሰጥ ዴረስ የዉሳኔዉ ክፌሌ ብቻ ጉዲዩ ሇሚመራሇት ችልት ሉቀርብ ይገባሌ፡፡ ሆኖም 

የፌርዴ ዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇግራ ቀኙ ሲጠይቁም ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሌዩነት ሀሳብ 

እኛ ስማችን በተራ ቁጥር 1 እና 2 ሊይ የተሰየምን ዲኞች ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የቀረበበት አግባብ የሥነ-

ሥርዓት ጉዴሇት (procedural irregularity) የተፇፀመበት እና የዲኝነት ነፃነት የሚቃረን ነው በሚሌ 

ተጠሪ ያቀረበውን መቃወሚያ በአብሊጫ ዴምጽ ተቀባይነት ማግኘቱ ሊይ ባሇመስማማት የሌዩነት 

ሀሳባችንን እንዯሚከተሇው አስፌረናሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገ የግንባታ ዉሌ አፇጻጸም የሚመሇከት ሲሆን የስር ፌርዴ 

ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ በሚሌ አመሌካች ሇሰበር ያቀረበው 

አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ተጠሪ በመሌስ እንዱሰጥ መዯረጉን ተከትል ተጠሪ 

ባቀረበዉ መሌስ ሊይ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የቀረበው ከሔግ እና ከሥነ-ሥርዓት ዉጪ ነው በሚሌ 

መቃወሚያ አቀርቧሌ፡፡  

የተጠሪ መቃወሚያ መሰረት ያዯረገዉ የአመሌካች አቤቱታ ሦስት ዲኞች በተሰየሙበት ሰበር አጣሪ 

ችልት ተሰምቶ የካቲት 30 ቀን 2012 ዓ.ም በተሰጠ ትዕዛዝ ጉዲዩ ሇሰበር አያስቀርብም ተብል 

በአብሊጫ ዴምፅ ተወስኖ መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መዝገብ ቤት እንዱመሇስ ከተባሇ በኋሊ የሌዩነት ሀሳብ 

ያሊቸው ዲኛ ሌዩነት ሀሳብ አስፌረው መዝገቡን መመሇስ ሲገባቸው አዘግይተዋሌ፡፡አመሌካች በዚህ 

አጋጣሚ መጋቢት 14 ቀን 2012 ዓ.ም ሇፋዯራሌ ጠ/ፌርዴ ቤት ፕሬዝዲንት አቤቱታ አቅርቦ 

ፕሬዝዲንቷም ከህግ ውጪ አምስት ዲኞች እንዱያዩት አዴርገዋሌ፡፡ይህም አካሄዴ የዲኝነት ነፃነትና የሔግ 

የበሊይነት የሚፃረር ነው፤ስሇዚህም አምስት ዲኞች ተሰይመዉ በአብሊጫ ዴምፅ ጉዲዩ ሇሰበር እንዱቀርብ 

የሰጡት ትዕዛዝ ተፇፃሚነት የሇውም ተብል ውዴቅ እንዱዯረግ የሚሌ ነው፡፡ተጠሪ ያቀረበዉ 

መቃወሚያ ሊይ በአመሌካች በኩሌ የቀረበው መከራከሪያ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገው  

በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 21 መሠረት ስሇመሆኑ በመግሇፅ በአቀራረቡ ሊይ የተፇፀመ የሥነ-

ሥርዓት ጉዴሇት የሇም በሚሌ መቃወሚያው ውዴቅ ተዯርጎ በስረ ነገር ክርክር ሊይ ውሳኔ እንዱሰጥ 

አመሌክቷሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ አምስት ዲኞች በተሰየሙበት አጣሪ ችልት ተመርምሮ ሇሰበር የቀረበበት 

ሂዯት በመቃወም ተጠሪ ያቀረበዉ መከራከሪያ ተቀባይነት አሇዉ ወይስ የሇዉም (objection 

sustainable or not) የሚሇውን ጭብጥ ችልቱ መርምሯሌ፡፡ተጠሪ ያቀረበው መቃወሚያ ተቀባይነት 

አሇው ሲሌ አብሊጫው ዴምፅ የዯረሰበት ዴምዲሜ ተገቢ አይዯሇም የምንሌበትን ምክንያት አግባብነት 

ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ እንመሇከታሇን፡፡ 

በመሰረቱ የሰበር ሥርዓት ዋነኛ ዓሊማ ወጥነትና ተገማችነት ያሇው የሔግ አተገባበር እና አተረጓጎም 

እንዱረጋገጥ ማዴረግ ነው፡፡በላሊ አነጋገር የሰበር ሥርዓት ተቀዲሚ ተግባር በአንዴ ጉዲይ የቀረቡትን 
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ተከራካሪ ወገኖች መብትና ግዳታ ከማረጋገጥ ባሻገር በክርክር አመራር ስርዓት ወይም ሂዯት እና 

በሚሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ ህጋዊነት እና የህግ የበሊይነት መከበሩን እና ህጎች በሁለም ሊይ በተመሳሳይ 

ሁኔታ ተፇጻሚ መዯረጋቸዉን በማረጋገጥ ሰዎች በፌትህ ስርዓቱ ሊይ እምነት እንዱኖራቸዉ ምቹ 

ሁኔታ መፌጠር ነዉ፡፡ሇዚህም ነዉ የሰበር ስርዓት ዓሊማ ከተከራካሪ ወገኖች ፌሊጎት ወይም በአንዴ 

መዝገብ ከቀረበዉ ክርክር ባሻገር ተገማች የሆነ ፌርዴ ማረጋገጥ ነዉ የሚባሇዉ፡፡የሰበር ሥርዓት 

በፋዯራሌም ሆነ በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ተግባራዊ እንዱዯረግ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት መዯንገጉ 

ይህንኑ ዓሊማ ሇማሳካት ታስቦ እንዯሆነ እሙን ነው፡፡ይህንኑ ህገ መንግስት ዴንጋጌ ተከትል የወጡት  

የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች እንዱሁም የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጆች የሰበር አቤቱታ አቀራረብ ሥርዓት 

የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ይዘዉ እናገኛሇን፡፡በእርግጥ ህጎቹ አስፇሊጊና ዝርዝር ዴንጋጌዎችን አሟሌተዉ 

ባሇመቀረጻቸዉ በክርክር አመራር ረገዴ እንዯአግባብነቱ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ወይም የወንጀሌ ስነ ስርዓት ህግ 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ እንዯሚዯረጉ ይታወቃሌ፡፡  

የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶችን በተመሇከተ የሰበር ሥሌጣንና እና የአቤቱታ አቀራረብ ሥርዓት መሰረታዊ 

ዴንጋጌዎች በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 10 እና 22 ስር የተዯነገገ ሲሆን ተጨማሪ መሰረተ ሀሳቦች 

በማሻሻያ አዋጆችም ተካተዉ እናገኛሇን፡፡በዚህ ረገዴ የሰበር ችልቱ የህግ ትርጉም አስገዲጅነት (binding 

effect) እንዱኖረዉ አዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(4) ሊይ የተዯነገገዉ ተጠቃሽ ነዉ፡፡በአዋጅ ቁጥር 

25/88 እንዯተዯነገገው በስር ፌርዴ ቤቶች በተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ አቤቱታ ሲቀርብ ጉዲዩ ሇሰበር የሚቀርበው ሦስት የጠቅሊይ ፌ/ቤት ዲኞች 

የተሰየሙበት ችልት አቤቱታውን መርምሮ ውሣኔው ሇሰበር የሚያበቃ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 

አሇበት ብል ሲወስን ስሇመሆኑ በአንቀፅ 10 እና 22(1) ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ችልቱ አቤቱታዉን 

መርምሮ ዉሳኔዉ ሇሰበር የሚያበቃ የሔግ ስህተት የሇውም ብል ካመነ አቤቱታውን ዉዴቅ ማዴረግ 

እንዯሚችሌ የዚህ ዴንጋጌ ተቃራኒ ንባብ ያስገነዝባሌ፡፡ስሇሆነም የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አሇው ወይም 

የሇውም የሚሌ ውሳኔ የሚሰጠው ሦስት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት (በተሇምድ ሰበር አጣሪ ችልት 

ተብል የሚታወቀዉ ማሇት ነዉ) እንዯመሆኑ የውሳኔ አሰጣጥ ሥርዓትም በአዋጁ የተሇየ ዴንጋጌ 

ባሇመኖሩ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ የሚመራ መሆኑ ሌብ ይሇዋሌ፡፡የሰበር አጣሪ ችልት ውሳኔ እንዯማናቸውም 

የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ የሚታይ እና የፌርዴ አሰጣጥና አፃፃፌ ሥርዓት ተከትል መፇፀም እንዲሇበት 

አከራካሪ አይዯሇም፡፡በዚህ ረገዴ ዉሳኔዉ ስርዓቱን ያሟሊ መሆን አሇመሆኑ ከፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ  ቁጥር 180 

እና 181 አንጻር መታየት አሇበት ሲሌ አብሊጫ ዴምጽ የሰጠዉ ምክንያት እኛም የምንስማማበት ነዉ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አቤቱታዉ የተመራሇት ሦስት ዲኞች የተሰየሙበት ሰበር አጣሪ ችልት የአመሌካችን 

የሰበር አቤቱታ ሰምተዉ በ30/06/2012 ዓ.ም አቤቱታዉ ሇሰበር አያስቀርብም በማሇት በአብሊጫ ዴምፅ 

ውሳኔ ሰጥተዋሌ የሚሌ መከራከሪያ ነጥብ በተጠሪ በኩሌ ቀርቧሌ፡፡መዝገቡ ጋር የተያያዘዉ ትእዛዝ 

ይዘት ሲታይ በተጠቀሰው ዕሇት በመዝገቡ ሊይ ከተሰየሙት ሶስት ዲኞች ሁሇቱ ዲኞች አቤቱታዉ 
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ሇሰበር አያስቀርብም በሚሌ ትእዛዝ ሰጥተዉ ፉርማቸዉን ያኖሩ ቢሆንም አንዯኛው ዲኛ ‛የሀሳብ ሌዩነት 

ከመሰጠቱ በፉት ሇመነጋገር“ (ሠርዝ የተጨመረበት) የሚሌ ጽሁፌ የሰፇረበት ስሇመሆኑ እንጂ ዲኛዉ 

የሌዩነት ሀሳባቸው አሌገሇፁም ወይም በአብሊጫ ዴምፅ ተስማምተው ፉርማቸውን አሊስቀመጡም፡፡ 

ይህም፣ በአብሊጫዉ ዴምጽ ዉሳኔ ሊይ እንዯተመሇከተዉም በጉዲዩ ሊይ በቂ ዉይይት ተዯርጎ የሁለም 

ዲኞች ሃሳብ በአግባቡ ተንሸራሽሮ አቋም ያሌተያዘበት መሆኑን አመሊካች ነዉ፡፡ በጉዲዩ ሊይ ውይይት 

አሇመጠናቀቁን ብቻ ሳይሆን በችልቱ የተሰየሙት ሦስት ዲኞች በተመሳሳይ ዴምፅ ወይም በአብሊጫ 

ዴምፅ ዉሳኔ ስሇመስጠታቸው በፉርማቸው ያሊረጋገጡ መሆኑንም የሚያሳይ ነዉ፡፡ ከሊይ 

እንዯተመሇከትነው የሰበር አጣሪ ችልት ውሳኔ ሰጥቶበታሌ ሉባሌ የሚችሇው በችልቱ የተሰየሙት 

ሦስቱም ዲኞች በአብሊጫ ዴምጽ ወይም በተመሳሳይ (ያሇ ሌዩነት) ዴምጽ ውሳኔ መስጠታቸውን  

በፉርማቸው ማረጋገጥ ሲችለ ነው፡፡የፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 181(2 እና 3) ይመሇከታሌ፡፡በመሆኑም 

የካቲት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተሰጥቷሌ የተባሇው ውሣኔ በሦስት ዲኞች ፉርማ ያሌተረጋገጠ ስሇሆነ 

ውሳኔ ያገኘ ጉዲይ ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ ከዚህም ጋር በተያያዘ ባሌተሟሊ ዲኛ የተሰጠ ውሳኔ 

እንዲሌተሰጠ ይቆጠራሌ ሲሌ ይህ ሰበር ችልት የሰጠው የህግ ትርጉም ይህንኑ ሀሳብ የሚያጠናክር 

ነው፡፡ ሰበር መ/ቁ 73696 ቅጽ 13 ይመሇከታሌ፡፡ስሇሆነም በዚህ ጉዲይ ሊይ የካቲት 30 ቀን 2012 ዓ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ አብሊጫው ዴምፅ እንዯሚሇው የሥነ-ሥነዓት ጉዴሇት (procedural irregularity) 

ያሇበት ነዉ ተብል በስነ ስርዓት ህጉ የሚታረም ጉዲይ ብቻ ሳይሆን ባሌተሟሊ ዲኛ የተሰጠ ዉሳኔ 

ስሇሆነ ዉሳኔው እንዲሌተሰጠ ይቆጠራሌ የሚሌ  አቋም ወስዯናሌ፡፡ 

ጉዲዩ በዚህ ሁኔታ ሊይ እያሇ አመሌካች መዝገቡ ባሌታወቀ እና ባሌተሇመዯ ሁኔታ ከቀጠሮ ውጪ ሆኖ 

በመቆየቱ ፌትህ ተጓዴልብኛሌ በሚሌ በ14/7/2012 ዓ.ም የተፃፇ አቤቱታ ሇፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዲንት 

ማቅረባቸውን ተሇትል በዚህ አቤቱታ መነሻ መዝገቡ ሊይ ተጨማሪ ሁሇት ዲኞች ተሰይመዉ 

እንዱያዩት መዯረጉን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ የፋዯራሌ ጠ/ፌ/ቤት ፕሬዚዲንት አምስት ዲኞች እንዱያዩት 

ማዴረጋቸው ከህግ ዉጪ ነው ሲሌ ተጠሪ ያቀረበው መከራከሪያ በአብሊጫ ዴምፅ ተቀባይነት ማግኘቱ 

ሊይ አሌተስማማንም፡፡በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ችልቶች በአንዴ ጉዲይ ሊይ ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች 

ተሰይመዉ እንዱያዩት የሚዯረገዉ በሁሇት አግባብ ወይም መንገዴ ስሇመሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 25/88 

አንቀጽ 21(1 እና 2) ዴንጋጌዎች የምንገዘበዉ ጉዲይ ነዉ፡፡ አንዯኛዉ የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት ተብል በሰበር ችልት የሚታይበትን አግባብ አስመሌክቶ በህግ 

የተመሇከቱ ሁኔታዎችን ተከትል ሲሆን ሁሇተኛዉ ጉዲይ ዯግሞ ሇፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት በተሰጠዉ 

ስሌጣን የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ አንዴ ጉዲይ በአምስት ዲኞች እንዱታይ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሇወስንበት 

አግባብ የሚዯነግገዉ የአዋጁ አንቀጽ 21/1/ የፋዳራሌ ጠ/ፌርዴ ቤት ፕሬዝዲንት በራሱ አነሳሽነት 

ወይም በፋዯራሌ ጠ/ፌርዴ ቤት ችልት አሳሳቢነት ወይም ከተከራካሪ ወገኖች ባንደ ጥያቄ ሲቀርብሇት 

አንዴን ጉዲይ ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመው እንዱያዩት ማዴረግ እንዯሚችሌ ተመሊክቷሌ፡፡ ይህ 
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ዴንጋጌ ተፇጻሚ የሚሆነዉ በየትኛዉ ችልት እና ጉዲይ ሊይ ነዉ የሚሇዉን ዴንጋጌዉ በግሌጽ ሇይቶ 

ያሊስቀመጠ በመሆኑ ሉኖረዉ የሚችሇዉ አንዴምታ ከሶስቱ አንዯኛዉ ምክንያት መኖሩ ሲረጋገጥ 

በየትኛዉም የፌርዴ ቤቱ ችልት እና በማናቸዉም ጉዲይ ሊይ ተፇጻሚ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌ ሇፌርዴ 

ቤቱ ፕሬዝዲንት የተተወ ፇቅዯ ስሌጣን መሆኑን ያሣያሌ፡፡ነገር ግን የዚህ ፇቅዯ ስሌጣን አተገባበር 

የዲኝነት ነጻነትን በማይነካ አኳኋን በጥንቃቄ እና በጠባቡ ተግባራዊ መሆን እንዲሇበት ይታመናሌ፡፡ 

በተያዘውም ጉዲይ አቤቱታዉ አምስት ዲኞች ተሰይመዉ በሰበር አጣሪ እንዱታይ የተዯረገው በአመሌካች 

አቤቱታ መነሻ ስሇመሆኑ መዝገቡ ያሣያሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከትነው ሦስት ዲኞች የተሰየሙበት ሰበር አጣሪ ችልት በአንዴ በኩሌ ተጨማሪ 

ዉይይት እንዱዯረግበት በተገሇጸበት ትዕዛዝ ሊይ ጉዲዩ ዉይይት ተዯርጎበት አቋም እንዯተያዘበት ተዯርጎ 

በሁሇቱ ዲኞች መፇረሙ፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ መዝገቡ ሳይመሇስ በእንጥሌጥሌ ሊይ መቆየቱ አመሌካች 

ሂዯቱን እንዱጠራጠር ምክንያት ይሆናሌ፡፡ በዉጤቱ ሊይ አመኔታ እንዲይኖረዉም ምክንያት ይሆናሌ፡፡ 

አዋጁ ከሊይ በተመሇከተዉ ዴንጋጌ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዚዲንት አንዴ ጉዲይ በአምስት ዲኞች 

እንዱታይ መወሰን እንዯሚችሌ ስሌጣን ከተሰጠባቸዉ ምክንያቶች ዉስጥ አንደ በእንዯዚህ መሰሌ 

ጉዲዮች ምክንያት ሉፇጠር የሚችሇዉን የፌትሔ መጓዯሌ ሉኖር የሚችሌበትን ሁኔታ ሇማስቀረት 

እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ስሇሆነም ተጨማሪ ውይይት ሇማዴረግ በሚሌ ጊዜ በመውሰደ እና መዝገቡ 

በእንጥሌጥሌ በመቆየቱ ፌትህ ተጓዴልብኛሌ በሚሌ አመሌካች ያቀረበዉን አቤቱታ ፕሬዝዲንቷ 

ተቀብሇዉ ጉዲዩ በአምስት ዲኞች እንዱታይ ማዴረጋቸው ውሳኔ ባገኘ ጉዲይ ጣሌቃ እንዯመግባት 

የሚያስቆጥር ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ይሌቁንም የጉዲዩ ባህርይ እና የቀረበዉን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ 

አምስት ዲኞች እንዱያዩት ማዴረጋቸዉ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 16/1/ እና 21/1/ መሠረት ያዯረገ 

ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡          

እንዱሁም ቀዯም ሲሌ ሁሇቱ ዲኞች የሰጡት ዉሳኔ ባሌተሟሊ ዲኛ የተሰጠ ዉሳኔ በመሆኑ እንዲሌተሰጠ 

ይቆጠራሌ የሚሇዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዲኞቹ የሰጡት ዉሳኔ በፌርዴ ቤቱ ዴረገጽ (web site) እና 

መረጃ ቋት (data base) ተመዝግቧሌ የሚሇዉ የተጠሪ ክርክር ስንመሇከት በስነ ስርዓት ህጉ 

የተዯነገገዉን የዉሳኔ አሰጣጥ ስርዓት ተከትልና ተሟሌቶ የተሰጠ ዉሳኔ አሇመሆኑ እስከተረጋገጠ 

ዴረስ በፌርዴ ቤቱ ዴረገጽ መሇቀቁም ሆነ በመረጃ ቋት መመዝገቡ በራሱ ዉሳኔዉን የተሟሊ እና 

አስገዲጅ ሉያዯርገዉ አይችሌም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ መረጃዉ የተሇቀቀበት አካሄዴ ስህተት እንዯነበር 

እና ስህተቱም የተፇጠረዉ በፌርዴ ቤቱ የመረጃ ክፌሌ ሰራተኞች ስሇመሆኑ በወቅቱ ከፌርዴ ቤቱ 

የተሰጠዉ መግሇጫ ያሣያሌ፡፡ የችልቱ ዲኞች ቀዯም ሲሌ በቂ ውይይት አዴርገዉ አቋም የወሰደበት 

መሆኑን ካመኑበት ከላልች ዲኞች ጋር በዴጋሚ አንሰየምም ወይም ከችልቱ እንነሳሇን ማሇት 

ይጠበቅባቸዉ ነበር፡፡ በላሊ በኩሌ ሁሇቱ ዲኞች በጉዲዩ ሊይ ከላልች ዲኞች ጋር ተሰይመው ማየታቸው 

አስቀዴሞ የመጨረሻ ውሳኔ አሇመስጠታቸው እንዱሁም በጉዲዩ ሊይ በቂ ዉይይት ተዯርጎበት በአግባቡ 
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ሃሳብ ተንሸራሽሮበት አቋም ያሌተያዘበት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ስሇዚህም በዚህ ጉዲይ 

በ30/06/2012ዓ.ም የመጨረሻ ዉሳኔ ተሰጥቶበት እና መዝገቡ ተዘግቶ እያሇ የፌርዴ ቤቱ ፕሬዚዲንት 

ላልች ሁሇት ዲኞች ተጨምረዉ አምስት ዲኞች ተሰይመዉ እንዱያዩት ማዴርጋቸዉ እና በዚህ አግባብ 

አቤቱታዉ ሇዚህ ሰበር ችልት መቅረቡ ከህግ ዉጪ ነዉ በማሇት ተጠሪ ያቀረበው መከራከሪያ መዝገቡ 

ዉስጥ ያሇዉን እዉነታ ያገናዘበ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የካቲት 30 ቀን 2012 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ ባሌተሟሊ ዲኛ የተሰጠ በመሆኑ ውሳኔዉ 

እንዲሌተሰጠ የሚቆጠርና ተፇጻሚነት የላሇዉ መሆኑን እንዱሁም ጉዲዩ በአምስት ዲኞች እንዱታይ 

የተዯረገዉ አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ መነሻ ሆኖ በአዋጁ አንቀጽ 21(1) መሠረት መሆኑን 

የተገነዝብን ስሇሆነ በሂዯቱ ሊይ የስነ ስርዓት ግዴፇትም ሆነ ከህግ ዉጪ የተፇጸመ ተግባር ባሇመኖሩ 

ተጠሪ ያቀረበው ተቋውሙሞ ውዴቅ ተዯርጎ በስረ ነገር ጉዲይ ሊይ ውሳኔ መስጠት ይቻሊሌ የሚሌ 

ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ ስሇዚህም አብሊጫዉ ዴምጽ አቤቱታዉ ሇሰበር ችልት የቀረበዉ ከህግ አግባብ 

ውጪ ነው በማሇት አቤቱታዉ እንዯገና በላሊ ሰበር አጣሪ ችልት እንዱታይ የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ 

አይዯሇም በማሇት የሌዩነት ሀሳባችንን አጠቃሇናሌ፡፡ 

                            የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ   
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 የሠ/መ/ቁጥር 193215                                                                                                                                           

ቀን 25/05/2013 ዓ/ም 

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                                     ተሾመ ሽፇራዉ 

                                     ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                     ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                     ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡-አቶ በቀሇ ኢሳያስ  - አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች ፡- 1. አቶ በረከት እንዲሻው 

           2. አቶ አንደአሇም ስሇሺ 

           3. ወ/ሪት ቤተሌሓም ስሇሺ      አሌቀረቡም 

           4. ተማሪ ናትናኤሌ ስሇሺ  

           5. አቶ መሪሁን መኮንን 

           6. ወ/ሮ መረተች መኮንን     ቀረቡ 

           7. ወ/ሮ እመቤት እንዲሻው 

           8. ወ/ሮ ታምሯ እንዲሻው    አሌቀረቡም 

           9. ወ/ሮ ንግስት እንዲሻው     ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የፌርዴ አፇጻጸምን የሚመሇከት ሲሆን ፌርደን በሚያስፇጽመዉ ፌርዴ ቤት ከተራ ቁጥር 1 

እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት የተፇጸመ ሀራጅ እንዱፇርስ በማመሌከት 

የተከራከሩ ሲሆን 5ኛ እና 6ኛ ተጠሪዎች የፌርዴ ባሇመብት በመሆን ፣ከተራ ቁጥር 7 እስከ 9 

የተጠቀሱት የፌርዴ ባሇእዲ በመሆን እንዱሁም አመሌካች በሏራጅ የተሸጠዉ ቤት ገዥ በመሆን 

በክርክሩ የተሳተፈ ናቸዉ፡፡ ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ በፌርዴ አፇጻጸም መዝገብ ሊይ ባቀረቡት አቤቱታ 

የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 20628 ሊይ በሟች ወ/ሮ በየነች ንጉሴ ስም በአዱስ አበባ 
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ከተማ ጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 1 ቀጠና 8 ውስጥ የሚገኝ ቤት የውርስ ሀብት እንዯሆነ በመግሇጽ 

በወራሾች መካከሌ በስምምነት ክፌፌሌ እንዱፇጸም ይህ ካሌሆነ በሏራጅ ተሽጦ የፌርዴ ባሇመብትና 

ባሇእዲ ሆነዉ የተሰየሙ ተከራካሪዎች እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት በቀን 06/07/2010 ዓ/ም ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ዉሳኔ መሰረት በተሰጠ የፌርዴ አፇጻጸም ትእዛዝ በወጣ የሏራጅ ማስታወቂያ መነሻ 

አመሌካች በጨረታ ተሳትፇዉ በቀን 09/12/2010 ዓ/ም ቤቱን በብር 208,000.00 ገዝተዋሌ፡፡ 

አመሌካች የሽያጩን ገንዘብ ገቢ አዴረገዉ የቤቱ ስመ ሀብት በስማቸዉ ከመዞሩ በፉት ከተራ ቁጥር 1 

እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ፌርደን በመቃወም አቤቱታ በማቅረባቸዉ አፇጻጸሙ ታግድ መዝገቡ 

ተዘግቶ ቆይቷሌ፡፡ 

ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ፌርደን በመቃወም በመ/ቁጥር 20628 ሊይ ባቀረቡት 

አቤቱታ መነሻ በተጠሪዎች መካከሌ ክርክር ተዯርጎ በቀን 21/03/2011 ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ ከተራ 

ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች በዉርስ ሀብቱ ሊይ ዴርሻ እንዲሊቸዉ በመግሇጽ ከሏራጅ ሽያጩ 

ገንዘብ ሊይ እንዱካፇለ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 360/2 መሰረት ዉሳኔዉን አሻሽል ወስኗሌ፡፡በዚህ ዉሳኔ 

ቅር በመሰኘት ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ባቀረቡት ይግባኝ መነሻ እነዚህ ተጠሪዎች 

ወራሾች በመሆናቸዉ ሁለም ተጠሪዎች ተጠቃሹን የጋራቸዉ የሆነዉን የዉርስ ሀብት የሆነ ቤት 

በስምምነት እንዱካፇለ፣ስምምነት ሊይ ካሌዯረሱ በሔጉ መሰረት በሀራጅ ተሽጦ እንዱካፇለ በማሇት 

የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 74413 ሊይ በቀን 30/12/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 

አሻሽል ወስኗሌ፡፡  

ከሊይ የተጠቀሰዉን ዉሳኔ ተከትል ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች የውርስ ሀብት 

በሆነው ቤት ሊይ ዴርሻ እንዲሇን በፌርዴ ስሇተረጋገጠ የአፇጻፀም ክርክሩ ተካፊይ ባሌሆንበት የተካሄዯው 

ሀራጅ የቀዯምትነት መብታችንን የጎዲ፣ቤቱም በአነስተኛ ገንዘብ የተሸጠ በመሆኑ ሀራጁ እንዱፇርስ 

እንዱታዘዝሌን እና ይህ ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ተሻሽል በተወሰነዉ መሰረት የፌርዴ አፇፃፀሙ 

እንዱጀመር ተዯርጎ ሏራጁም በዴጋሚ እንዱወጣ እንዱታዘዝሌን በማሇት የፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 444 ጠቅሰዉ 

አቤቱታ ሇሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ሇዚህ አቤቱታ በተራ ቁጥር 6 እና 7 

የተጠቀሱ ተጠሪዎች በሰጡት መሌስ ይህ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 20628 ሊይ በቀን 21/03/2011 ዓ/ም 

በሰጠው ውሳኔ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ከውርስ ሀብቱ ሽያጭ ዴርሻቸውን 

እንዱያገኙ አሇ እንጂ ሽያጩ እንዯ አዱስ ተከናውኖ ክፌፌሌ ይፇፀም ሲሌ የሰጠው ውሳኔ የሇም፡፡ 

በመሆኑም አቤቱታዉ ውዴቅ ተዯርጎ በቀዴሞ ትዕዛዝ መሰረት በፌርዴ ቤቱ እጅ ያሇው ገንዘብ 

ሇወራሾቹ ክፌፌሌ ሉዯረግ ይገባሌ በማት ተከራክረዋሌ፡፡ ከተራ ቁጥር 7 እስከ 9 የተጠቀሱ ተጠሪዎች 

ዯግሞ ፌርዴ ቤቱ በሔግ አግባብ የመሰሇውን ውሳኔ ቢሰጥ አንቃወምም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካችም በአቤቱታዉ ሊይ አስተያየት እንዱሰጡ ተዯርጎ በሰጡት መሌስ ከተራ ቁጥር 1 

እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ሏራጅ እንዱፇርስ ያቀረቡት ጥያቄ ጊዜዉ ያሇፇበትና የሥነ ሥርዓት 
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ሔጉን አንቀጽ 444/1 እና 447/1 የሚቃረን ከመሆኑም በተጨማሪ የሏራጅ ሽያጩን የሚያስፇርስ 

ምክንያት ስሇላሇ አቤቱታዉ ዉዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌርደን እያስፇጸመ የሚገኘዉ የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 24263 ሊይ ግራ ቀኙን ከሊይ 

በተመሇከተዉ መሰረት ሰምቶ በቀን 07/05/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ መጀመሪያ በመ/ቁጥር 20628 

ሊይ የተሰጠዉ ዉሳኔ በቀን 21/03/2011ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ ተሻሽል የተወሰነዉ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 

4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች የዉርስ ሀብት የሆነዉ ተጠቃሹ ቤት በሀራጅ ተሽጦ ከተገኘዉ ገንዘብ 

ዴርሻቸዉን እንዱያገኙ የሚሌ እንጂ የሏራጅ ሽያጩ እንዱፇርስ የሚሌ ዉሳኔ እንዲሌሆነ፤በሀራጅ 

ሽያጩ ተሳታፉ አሇመሆን የሏራጅ ሽያጩን የሚያስፇርስ ምክንያት እንዲሌሆነ፤በጨረታ ተወዲዲሪ 

ሆነዉ ሳይቀርቡ የቀዯምትነት መብት ተጠቃሚ ሉሆኑ አይችለም የሚለ ምክንያቶችንና የሏራጅ 

ሽያጩ እንዱፇርስ አቤቱታ ያቀረቡት በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥ 447/1 ስር የተዯነገገዉ የሁሇት ወር ጊዜ 

ካሇፇ በኋሊ ነዉ የሚለ ምክንያቶችን መሰረት በማዴረግ የሏራጅ ሽያጩ ሉፇርስ አይገባም በማሇት 

ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ያቀረቡትን አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ በይኗሌ፡፡ 

ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች በዚህ ብይን ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 74456 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 30/12/2011 ዓ/ም 

በሰጠው ዉሳኔ ፌርደ መፇጸም ያሇበት ተሻሽል በተወሰነዉ መሰረት ሉሆን 

እንዯሚገባ፤በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 447/1 ስር የተዯነገገው የ2 ወር የይርጋ ጊዜ ተፇጻሚነት 

በአፇፃፀም ክርክሩ ተሳታፉ በነበረ ሰዉ ሊይ እንጂ በአፇጻጸም ክርክር ተሳታፉ ባሌሆኑት ከተራ ቁጥር 1 

እስከ 4 በተጠቀሱ ተጠሪዎች ሊይ አሇመሆኑን፤ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ፌርደን 

በመቃወም ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ አፇጻጸሙ ታግድ በመቆየቱና በጉዲዩ ሊይ የተሰጠዉ ዉሳኔ ተሻሽል 

ከተወሰነ በኋሊ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ሏራጁ እንዱፇርስ አቤቱታ ያቀረቡት 

የሁሇት ወር ጊዜ ሳይዯርስ በመሆኑ፤በተቃውሞ መሰረት በቤቱ ሊይ መብት ያሊቸው መሆኑን ፌርዴ 

ቤቱ ከማረጋገጡ በፉት ሏራጁ እንዱፇርስ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች አቤቱታ 

ማቅረብ ስሇማይችለ፤ የጋራ ባሇሀብቶች የሆኑ ሰዎች ያሌተከፊፇሇውን የጋራ ንብረት ከማንኛውም 

ሶስተኛ ወገን በፉት ቀዲሚ ሆነው በግዥ የማስቀረት ሔጋዊ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 1261/1 እና ከቁጥር 1386-1409 የተዯነገገ መሆኑን፤ እንዱሁም ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 

የተጠቀሱ ተጠሪዎች በፌርዴ ባሇመብት የሆኑበትን ቤት በስምምነት ሇመከፊፇሌ ካሌቻለ ቤቱ እንዱሸጥ 

ትዕዛዝ ሲሰጥ በቀረበው የቤቱ መነሻ ግምት ሊይ ክርክር የማቅረብ መብት ስሊሊቸዉ አከራካሪው የውርስ 

ቤት የተሸጠበት ዋጋ በጣም ዝቅተኛ ነው በማሇት ያነሱት ክርክር ተገቢነት ያሇው ነዉ የሚለ 

ምክንያቶችን መሰረት በማዴረግ የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ 

ተጠሪዎች ሏራጁ እንዱፇርስ ያቀረቡትን አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር ዋናዉ 

ፌርዴ ተሻሽል በተወሰነዉ መሰረት የተከናወነውን ሽያጭ በማፌረስ ፌርዴ ያረፇበትን የውርስ ሀብት 
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የሆነዉን ቤት ባሇመብቶች በስምምነት እንዱከፊፇለ ፤ ስምምነት ሊይ ካሌዯረሱ በሔጉ መሰረት ሏራጅ 

እንዱወጣ በማዴረግ እንዱሁም የቀዯምትነት እና የመሳሰለት ጥያቄዎች ከቀረቡ በሔጉ መሰረት 

በመመርመር አፇጻጸሙን እንዱመራ ጉዲዩን ሇሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መሌሶሇታሌ፡፡  

አመሌካች ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጠ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ቤት 

ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 186757 ሊይ በቀን 14/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ ይግባኙን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 መሰረት ሰርዟሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ችልት በቀን 21/11/2012 ዓ/ም 

የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጡ ዉሳኔዎች መሠረታዊ የሔግ 

ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸው ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡  

የስር ፌርዴ ቤቶች በግሌፅ በሏራጅ ጨረታ የተሸጠ ንብረት በዝቅተኛ ዋጋ የተሸጠ ነው በሚሌ ሽያጩን 

በማፌረስ የሰጡት ውሳኔ በሰ.መ.ቁጥር 37503(ቅጽ 8) ፣በሰ.መ.ቁጥር 39175(በቅፅ 16)  እና 

በሰ.መ.ቁጥር 945571 ሊይ የአንዴ ንብረት ከፌተኛ ወቅታዊ ዋጋ እንዱሁም ትክክሇኛ ዋጋ ንብረቱ 

በጊዜው በሏራጅ ሇሽያጭ ቀርቦ የሚያወጣው ዋጋ ነዉ ሲሌ የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በግሌፅ 

የሚቃረን ነዉ፡፡አመሌካች ቤቱን በጨረታ የገዛሁት ከስምንት ተጫራቾች ጋር በመወዲዯር ሆኖ እያሇ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቤቱ ጉዲዩን ሳያጤን በዝቅተኛ ዋጋ ተሽጧሌ ተብል የቀረበዉን አቤቱታ 

መቀበለ ስህተት ነዉ፡፡  ቀዯም ሲሌ የውርስ ሀብቱ ሲጣራ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ 

ተጠሪዎች በወራሽነት ተሇይተው የውርስ መብታቸው ተጠብቆ የነበረ ከመሆኑም በተጨማሪ በአፇጻጸም 

መዝገብ እየተዯረገ የነበረዉን ጨረታ እያወቁ ሳይቃወሙ እንዯቆዩ እየታወቀ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

444/1 ሊይ አቤቱታ ማቅረብ የሚቻሇዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት ከመሸጡ በፉት ነዉ የሚሇዉን በተቃረነ 

መሌኩ በተጠናቀቀ ጨረታ ሊይ የቀረበዉን አቤቱታ በመቀበሌ የሏራጅ ሽያጭ እንዱፇርስ መወሰኑ 

ስህተት ነዉ፡፡ሽያጩ ከተካሄዯ ከአራት ወራት በኋሊ ሽያጩ እንዱፇርስ መዯረጉ እና የ2 ወር የይርጋ 

ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ጨረታው ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ ሉሆን ሲገባ በዋናው መዝገብ ቀዴሞውኑ 

በተረጋገጡ ፌሬ ጉዲዮችን እንዯአዱስ የሚወሰን ነገር እንዯነበር በማስመሰሌ ያቀረቡትን ያሌተገባ 

ምክንያት መሰረት በማዴረግ የአመሌካች የይርጋ መከራከሪያ ታሌፍ ጨረታው እንዱፇርስ መወሰኑ 

ስህተት ነዉ፡፡ ተጠሪዎች በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት የቀዯምትነት ጥያቄ በላሇበት  ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤቱም ቀዯምትነትን በተመሇከተ ምንም ውሳኔ ባሌሰጠበት ተጠሪዎች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ሔግ ቁጥር 447(1 

እና 3) ስር የተዯነገገዉን በመፃረር እና በሰ.መ.ቁጥር 31963 እና 97206 ሊይ የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ 

ትርጉም በሚቃረን መሌኩ በጨረታ ሂዯት የተፇጸመ የማጭበርበር ወይም በጨረታ ስነ ስርዓቱ ሊይ 

የተፇፀመ ግዙፌ የሆነ ጉዴሇት እና ትክክሇኛ ያሌሆነ ተግባር በላሇበት ጨረታዉ እንዱፇርስ መወሰኑ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ይታረምሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡  
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የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤቶች የሏራጅ ሽያጩ እንዱፇርስ የሰጡትን 

ውሳኔ አግባብነት ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 443 እና 447 አንጻር ሇማጣራት መዝገቡ ሇሰበር ችልት 

ቀርቦ እንዱመረመር የሰጠዉን ትእዛዝ ተከትል ተጠሪዎች በተናጠሌ እና በጋራ በቀን 24/02/2013 

ዓ/ም የተጻፇ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ባነሱት መከራከሪያ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ 

ሊይ የተወሰነዉ በቀን 14/05/2012 ዓ/ም ሆኖ እያሇ አመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረቡት የአቤቱታ 

ማቅረቢያ ጊዜ ነዉ ተብል በሔጉ የተመሇከተዉ የሶስት ወር ጊዜ ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ አቤቱታዉ 

ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ እንዱሁም በዋናዉ ጉዲይ ሊይ ከ5ኛ እና 6ኛ ተጠሪዎች በስተቀር 

ሁለም ተጠሪዎች ባቀረቡት መሌስ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፉዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ትእዛዝ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ዋናዉን ፌርዴ በመቃወም 

በፌ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 358 መሰረት ያቀረቡትን መቃወመሚያ በመቀበሌ የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁጥር 20628 ሊይ በቀን 21/03/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ አስቀዴሞ የሰጠዉን ዉሳኔ 

በማሻሻሌ ከዉርስ ሀብቱ ሽያጭ ሊይ ዴርሻቸዉን እንዱያገኙ በሚሌ ወስኗሌ፡፡ሆኖም በዚህ ዉሳኔ ቅር 

በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ በመቅረቡ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 74413 ሊይ ግራ ቀኙን 

አከራክሮ በቀን 30/12/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች 

ባሌተሳተፈበት በተዯረገ ሏራጅ ከተሸጠ ቤት ገንዘብ ሊይ ዴርሻቸዉን እንዱያገኙ መወሰኑ ስህተት ነዉ 

በማሇት ዉሳኔዉን አሻሽል ቤቱ ሇተጠሪዎች የጋራ የዉርስ ሀብት በመሆኑ ከተቻሇ 

በስምምነት፤ስምምነት ከላሇ በሏራጅ እንዱሸጥ በተወሰነዉ መሰረት እንዱፇጸም የተዯረገ በመሆኑ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ሏራጁ የተከናወነው በቀዴሞ ውሳኔ መሰረት በመሆኑ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 

የተጠቀሱ ተጠሪዎች በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 358 መሰረት ያቀረቡት አቤቱታ ዉሳኔ ከማግኘቱ በፉት 

በመሆኑና በመቃወሚያዉ ሊይ ዉሳኔ እስከሚሰጥ ዴረስ ታግድ በነበረዉ የፌርዴ አፇጻጸም ሊይ 

መቃወሚያ ወይም ሏራጁ እንዱፇርስና የቀዯምትነት መብት እንዱከበር ሇመጠየቅ የሚቻሌበት የስነ 

ስርዓት ሔግ አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ቤቱ ከመሸጡ 

በፉት ሽያጩ እንዱፇርስ ወይም እንዱታገዴ ክርክር አቅርበዉ በፌርዴ ያገኙት መብት ባሇመኖሩ 

መቃወሚያቸዉን ተከትል ጉዲዩ ዉሳኔ ካገኘ በኋሊ ሏራጅ እንዱፇርስ አቤቱታ ያቀረቡት በሔጉ 

የተመሇከተዉ የይርጋ ጊዜ ሳያሌፌ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ሏራጁ እንዱፇርስ በመወሰናቸዉ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በ5ኛ እና 6ኛ ተራ ቁጥር ሊይ የተጠቀሱ ተጠሪዎች ዯግሞ አመሌካች ያቀረቡት ቅሬታ 

በአግባቡ ስሇሆነ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሳኔ ተሽሮ የስር የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ በማሇት መሌሳቸዉን ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 

በማቅረብ አቤቱታ ሳያቀርቡ የሶስት ወር ጊዜ ያሇፇባቸዉ በኮቪዴ 19 ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ፌርዴ 
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ቤቶች ዝግ ሆነዉ በመቆየታቸዉ ምክንያት እንዯሆነ በመግሇጽና ዋናዉን ጉዲይ በተመሇከተም 

አቤቱታቸዉን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተመሇከተዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡት ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 

እኛም ሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብል ከያዘዉ ጭብጥ፣ ከግራ ቀኝ ክርክር እና 

አግባብነት ካሇዉ ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ ፡፡ 

በመጀመሪያም አመሌካች የሰበር አቤቱታቸዉን በሔጉ በተመሇከተዉ 90 ቀናት ዉስጥ ስሊሊቀረቡ 

አቤቱታቸዉ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን መቃወሚያ መርምረናሌ፡፡አመሌካች ሇዚህ 

መቃወሚያ በሰጡት መሌስ አቤቱታቸዉን በ90 ቀናት ዉስጥ ማቅረብ ያሌቻለት በኮቪዴ 19 ቫይረስ 

ወረርሽኝ ምክንያት ፌርዴ ቤቶች ዝግ ሆነዉ በመቆየታቸዉ ምክንያት ስሇሆነ አቤቱታዬ ሉሰረዝ 

አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የኮቪዴ 19 ቫይረስ ወረርሽኝ በአገራችን መከሰቱን ተከትል የቫይረሱን 

ሥርጭት ሇመከሊከሌ፣ ሇመቆጣጠር እና የሚያስከትሇዉን ጉዲት ሇመቀነስ የወጣዉን የአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጅ ቁጥር 3/2012 እና ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 466/2012 

ወጥቶ ሥራ ሊይ ዉል እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ በተጠቃሹ ዯንብ አንቀጽ 2/2 እና 3/1 ስር 

እንዯተዯነገገዉ ከአራትና ከዚያ በሊይ ሆኖ በአንዴ ቦታ በአካሌ መገኘት ሇቫይረሱ ስሇሚያጋሌጥ 

ሇመንግስታዊ ሥራም ሆነ በዯንቡ ሇተመሇከቱ ተግባራት መሰብሰብ የተከሇከሇ ነዉ፡፡ እንዱሁም 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የዲኝነት አገሌግልት አሰጣት ከአራት ሰዉ በሊይ በአንዴ ቦታ 

እንዱሰባሰብ የሚያዯርግበት ሁኔታ መኖሩን፣የወረቀት ቅብብልሽ ሇቫይረሱ አጋሊጭ መሆኑንና ከየክሌለ 

ከከተማ አስተዲዯሮች የሚመጡ ባሇጉዲዮች ትራንስፖርት ተጠቅመዉ ሲመጡ ሇቫይረሱ እንዱጋሇጡ 

የሚያዯርግ አጋጣሚ እንዯሚፇጥር ታሳቢ በማዴረግ የተጠቀሰዉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ዯንብ 

ከመጽናቱ በፉትና በኋሊ በቀን 09/07/2012 ዓ/ም ሇመጀመሪያ ጊዜ በወጣዉ መግሇጫ ፤በመቀጠሌ በቀን 

23/07/2012 ዓ/ም፣በቁጥር W/1-38/8434 በቀን 30/08/2012 ዓ/ም፣በቁጥር ህ/ግ/0012 በቀን 

28/09/2012 ዓ/ም ባወጣቸዉ መግሇጫዎች የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችን በከፉሌ ዝግ አዴርጎ አቆይቷሌ፡፡ 

ቀጥልም በቀን 10/11/2012 ዓ/ም ባወጣዉ የሥራ መመሪያ እና ባወጣዉ መርሀ ግብር መሰረት 

ከታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ/ም ጀምሮ የመጨረሻ ዉሳኔ ባገኙ ጉዲዮች ሊይ የሚቀርብ የሰበር አቤቱታ 

ከነሏሴ 01 ቀን 2012 ዓ/ም ጀምሮ መዝገብ የመክፇት ሥራ እንዯሚጀምር ገሌጿሌ፡፡  

በተያዘዉ ጉዲይ ሊይ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የመጨረሻ ዉሳኔ የተሰጠዉ በቀን 14/05/2012 

ዓ/ም ሲሆን አመሌካች የሰበር አቤቱታ ጽፇዉ ያቀረቡትና ፊይሌ ያስከፇቱት በቀን 21/11/2012 ዓ/ም 

ነዉ፡፡ ምንም እንኳን በመካከለ ያሇዉ ጊዜ ሲታይ አመሌካች አቤቱታቸዉን ያቀረቡት የሠበር አቤቱታ 

ማቅረቢያ ጊዜ ነዉ ተብል በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 22/4 ሊይ 

የተመሇከተዉ የ90 ቀናት ጊዜ ካሇፇ በኋሊ ቢሆንም ይህ የ90 ቀን ጊዜ ያሇፇዉ በአመሌካች ጉዴሇት 
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ምክንያት ሳይሆን ከሊይ በተገሇጸዉ አግባብ ከዓቅም በሊይ በሆነ ዓሇም አቀፌ ወረርሽኝ ምክንያት ፌርዴ 

ቤቶች መዝገብ የመክፇት አገሌግልት እንዯማይሰጡ በይፊ ሇሔዝብ በማሳወቅ በከፉሌ ዝግ ሆነዉ 

በመቆየታቸዉ ምክንያት ነዉ፡፡ስሇሆነም ፌርዴ ቤቱ ያቋረጠዉን አገሌግልት አሰጣጥ ሇመጀመር 

ባወጣዉ መመሪያና መዛግብት የሚከፇቱበት ጊዜ ነዉ ብል ባወጣዉ የሥራ መርሀ ግብር መሰረት 

አመሌካች የሰበር አቤቱታቸዉን በማቅረብ መዝገብ ስሊስከፇቱ 1ኛ አመሌካች ከዚህ አኳያ ያቀረቡትን 

መቃወሚያ አሌተቀበሌንም፡፡ 

ዋናዉን ጉዲይ በተመሇከተ የያዝነዉን ጭብጥ እንዯመረመርነዉ አመሌካች የተጠሪዎች የዉርስ ሀብት 

የሆነዉን ቤት በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት በተሰጠ ትእዛዝ ቤቱን በብር 208,000.00 የገዙት በቀን 

09/12/2010 ዓ/ም በተከናወነ ሏራጅ ነዉ፡፡ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ዯግሞ 

በዋናዉ መዝገብ ሊይ የተሰጠዉን ፌርዴ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 358 መሰረት ተቃዉመዉ ያስወሰኑት 

በመጀመሪያ በሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 20628 ሊይ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 360/2 

መሰረት በቀን 21/03/2011 ዓ/ም ነዉ፡፡እንዱሁም ይሄዉ ዉሳኔ በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁጥር 74413 ሊይ በይግባኝ አሻሽሇዉ ያስወሰኑት ዯግሞ በቀን 30/12/2011 ዓ/ም ነዉ፡፡ይህም 

የሚያሳየዉ ቤቱ በሏራጅ ሇአመሌካች የተሸጠዉ በተሸጠዉ ቤት ሊይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 4 የተጠቀሱ 

ተጠሪዎች የዉርስ ዴርሻ አሊቸዉ ተብል ከመወሰኑ በፉት መሆኑን ነዉ፡፡በመሆኑም አመሌካች ከተራ 

ቁጥር 1 አስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 360/2 መሰረት በዉርስ ሀብቱ ሊይ ዴርሻ 

አሊቸዉ ተብል ከመወሰኑ በፉት ወራሾች ናቸዉ ተብል ስሇተወሰነሊቸዉ የዉርስ ሀብት ከፌፌሌ 

ሇማስፇጸም ሲዯረግ የነበረዉን የፌርዴ አፇጻጸም እያወቁ ሳይቃወሙ እንዯቀሩ በመግሇጽ ያቀረቡትን 

ክርክር የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔዎች ስሇማያሳዩ ከዚህ አኳያ ያቀረቡትን ቅሬታ አሌተቀበሌንም፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ አመሌካች አከራካሪዉን ቤት በሏራጅ የገዙት ከተራ ቁጥር 1 አስከ 4 የተጠቀሱ 

ተጠሪዎች ፌርደን በመቃወም የዉርስ ሀብቱ ሊይ ዴርሻ እንዲሊቸዉ ከማስወሰናቸዉ በፉት መሆኑ 

ከተረጋገጠ የሏራጅ ሽያጩ እንዱፇርስ ማዴረግ አስፇሊጊ ነበር ወይ ሇሚሇዉ ነጥብ ተገቢዉን ምሊሽ 

መስጠት ይቻሌ ዘንዴ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 4 ሇተጠቀሱ ተጠሪዎች በፌርዴ የተረጋገጠሊቸዉ መብት 

ምንዴን ነዉ የሚሇዉን ማወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ የስር የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከተራ ቁጥር 1 

አስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ባቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ መነሻ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 360/2 

መሰረት በመ/ቁጥር 20628 ሊይ በቀን 21/03/2011 ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ የተወሰነሊቸዉ ከዉርስ ሀብቱ 

ሽያጭ ሊይ ዴርሻቸዉን እንዱያገኙ በመሆኑና ከተራ ቁጥር 1 አስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች የሏራጅ 

ሽያጩ ከተፇጸመበት ቀን ጀምሮ በሁሇት ወር ጊዜ ዉስጥ ሏራጁ እንዱፇርስ አቤቱታ ስሊሊቀረቡ 

የሏራጅ ሽያጩ ሉፇርስ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ዯግሞ ይህ በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ በይግባኝ ታይቶ በመ/ቁጥር 

74413 ሊይ በቀን 30/12/2011 ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ ተሻሽል ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ 
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ተጠሪዎች ባሌተሳተፈበት በተዯረገ ሏራጅ ከተሸጠ ቤት ገንዘብ ሊይ ዴርሻቸዉን እንዱያገኙ መወሰኑ 

ስህተት ነዉ ተብል ቤቱ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 ሇተጠቀሱ ተጠሪዎችና ሇተቀሩት ተጠሪዎች የጋራ 

የዉርስ ሀብት በመሆኑ ከተቻሇ በስምምነት፤ስምምነት ከላሇ በሏራጅ እንዱሸጥ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ስሇሆነም በዚህ መሌኩ ከመወሰኑ በፉት ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ሏራጁ 

እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት ስሇማይኖራቸዉ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት የሏራጅ ሽያጩ ሉፇርስ 

ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ የምንረዲዉ የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 

የተጠቀሱ ተጠሪዎች ሏራጁ እንዱፇርስ በመጠየቅ ያቀረቡትን አቤቱታ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ዋናዉን ጉዲይ በይግባኝ አይቶ በመ/ቁጥር 74413 ሊይ በቀን 30/12/2011 ዓ/ም አሻሽል ከሰጠዉ 

ዉሳኔ አንጻር መርምሮ መወሰን ሲገባዉ በዚህ ዉሳኔ መሰረት አይቶ አሇመወሰኑን ነዉ፡፡ 

በፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጋችን ስሇ ፌርዴ አፇጻጸም በሚዯነግገዉ ሰባተኛ መጽሏፌ ስር ካለ 

ዴንጋጌዎች እንዯምንረዲዉ ፌርደን የሚያስፇጽመዉ ፌርዴ ቤት ፌርደን ማስፇጸም ያሇበትና በፌርዴ 

አፇጻጸም ሂዯት የተከናወኑ ተግባራትን በመቃወም የሚቀርቡ አቤቱታዎችን መርምሮ መወሰን 

የሚገባዉ ፀንቶ ከሚገኘዉ የፌርዴ ዉሳኔ አንጻር ሉሆን ይገባሌ፡፡እንዯሚታወቀዉ አንዴ የፌርዴ ዉሳኔ 

ከተሰጠ በኋሊ ይሄዉ የፌርዴ ዉሳኔ ፌርደን በሰጠዉ ፌርዴ ቤት ወይም/እና በይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ 

ቤት ወይም/እና በሰበር ሰሚ ችልት በሚሰጡ ዉሳኔዎች ተሇዉጦ ሉወሰን ይችሊሌ(የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ 

ቁጥር 6፣360/2፣348/1 እና አዋጅ ቁጥር 25/1996 10 እና የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 

80(3/ሀ)ይመሇከቷሌ፡፡)፡፡ ዲግመኛ ዲኝነት የተጠየቀበት፣ተቃዉሞ፣ ይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ 

የቀረበበት ፌርዴ፣ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 6፣332፣ 359/4፣ 418/4 እና  በላልች 

አግባብነት ባሊቸዉ ዴንጋጌዎች መሰረት ሳይፇጸም ታግድ እንዱቆይ ካሌተዯረገ በስተቀር 

ፌርደን፣ዉሳኔዉን ወይም ትእዛዙን በተሰጠዉ ፌርዴ ቤት ወይም/እና ጉዲዩን በይግባኝ ባየዉ ፌርዴ 

ቤት ወይም/እና በሰበር ሰሚ ችልት ታይቶ እስከሚሇወጥ ዴረስ ሉፇጸም የሚችሌበት አግባብ መኖሩን 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ እንዱሆን ያስፇሇገበት ምክንያት ከዲኝነት ነጻነት ገጽታዎች መካከሌ አንደ 

የዲኝነት አካለ የሰጠዉን ዉሳኔ ማስፇጸም መቻለ በመሆኑና የሥነ ሥርዓት ሔጋችንም ጸንቶ የሚገኝ 

ፌርዴ በሥነ ሥርዓት ሔጉ አግባብ እስካሌታገዯ ዴረስ መፇጸም አሇበት የሚሌ አቋም በመያዙ ምክንያት 

ነዉ፡፡ ይህ ማሇት ግን ፌርደ፣ዉሳኔዉ ወይም ትእዛዙ በተሇይም በይግባኝ ታይቶ እስከሚሻሻሌ ወይም 

እስከሚሇወጥ ዴረስ በሚኖረዉ የክርክር ሂዯት ፌርደ፣ዉሳኔዉ ወይም ትእዛዙ ተፇጽሞ የተወሰዯ ነገር 

ካሇ ሥነ ሥርዓት ሔጉ መፌትሓ አሊስቀመጠም ማሇት አይዯሇም፡፡ሇዚህ የሥነ ሥርዓት ሔጉ 

ያስቀመጠዉ መፌትሓ በቁጥር 349 ስር የተዯነገገዉ አንደ ሲሆን ይኸዉም ይግባኝ የተባሇበት 

ፌርዴ፣ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ በይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት የተሇወጠ ወይም የተሻሻሇ እንዯሆነ 

የተሻሻሇዉ ወይም የተሇወጠዉ ፌርዴ ወይም ዉሳኔ ከመሰጠቱ በፉት በነበረዉ የመጀመሪያ 



  

128 
 

ፌርዴ፣ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ መሰረት የተወሰዯ ነገር እንዱመሇስ ነገሩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየዉ ፌርዴ 

ቤት ተስማሚ ትእዛዝ መስጠት እንዲሇበት የሚዯነግገዉ ነዉ፡፡ 

በያዝነዉም ጉዲይ የሏራጅ ሽያጭ የተፇጸመዉ ዋናዉን ፌርዴ ሇማስፇጸም ስሇሆነ የሏራጅ ሽያጩ 

ከተፇጸመ በኋሊ ሏራጁ ሲፇጸም የነበረዉ ዉሳኔ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ፌርደን 

በመቃወም ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 360/2 

መሰረት በተሰጠ ዉሳኔ ተሻሽል ተወስኗሌ፡፡ ይሄዉ ዉሳኔ በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ 

ታይቶ ሇአመሌካች ቤቱን በሏራጅ የተሸጠበትን ክንዉን (ሽያጭ) የሚንዴ ዉጤት ባሇዉ መሌኩ ከተራ 

ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ባሌተሳተፈበት በተዯረገ ሏራጅ ከተሸጠ ቤት ገንዘብ ሊይ 

ዴርሻቸዉን እንዱያገኙ በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መወሰኑ ስህተት ነዉ ተብል ቤቱ ከተራ 

ቁጥር 1 እስከ 4 ሇተጠቀሱ ተጠሪዎችና ሇተቀሩት ተጠሪዎች የጋራ የዉርስ ሀብት በመሆኑ ከተቻሇ 

በስምምነት፤ስምምነት ከላሇ በሏራጅ እንዱሸጥ ተወስኗሌ፡፡ በዚህ መሌኩ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 

ታይቶ የቀዴሞዉ ዉሳኔ ተሇዉጦ የተወሰነበት ዉሳኔ ጸንቶ እስካሇ ዴረስ የፌርዴ አፇጻጸሙ ሉተገበር 

እና ፌርደን ሇማስፇጸም የተፇጸመዉን የሏራጅ ሽያጭ በመቃወም ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ 

ተጠሪዎች ያቀረቡት አቤቱታ በዲኝነት ታይተዉ እሌባት ሉያገኝ የሚገባዉ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ዋናዉን የፌርዴ ዉሳኔ ሇዉጦ በወሰነዉ መሰረት ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

በመሆኑም የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ያቀረቡትን 

አቤቱታ በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተሇወጠዉን ዉሳኔ መሰረት አዴርጎ አከራክሮ አሇመወሰኑ 

የፌርዴ አፇጻጸም መመራት ያሇበት ጸንቶ የሚገኘዉን የመጨረሻዉን የፌርዴ ዉሳኔ መሰረት አዴርጎ 

ሉሆን ይገባሌ ተብል በሥነ ሥርዓት ሔጉ የተዘረጋዉን ሥርዓት የተከተሇ ባሇመሆኑ የሰጠዉ ብይን 

መታረሙ ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ ከሚባሌ በስተቀረ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ 

አመሌካች በአቤቱታቸዉ በጠቀሷቸዉ የሰበር ዉሳኔዎች የተሰጠዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ከተያዘዉ 

ጉዲይ ጋር ተመሳሳይ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ የተሰጡ ስሊሌሆኑ ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት 

የሊቸዉም፡፡እንዱሁም በተሇይም ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 ሇተጠቀሱ ተጠሪዎች በይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ 

ቤት ዋናዉ ዉሳኔ ተሇዉጦ በተወሰነዉ ዉሳኔ መሰረት የተረጋገጠሊቸዉን መብት ሇማስከበር ከተራ 

ቁጥር 1 እስከ 4 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት የዉርስ ሀብት የሆነዉን ቤት 

ሇአመሌካች በሏራጅ ሇመሸጥ የተዯረገዉ ሏራጅ እንዱፇርስ መወሰኑም በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 349 

ማዕቀፌ ወስጥ ሉታይ የሚችሌ በመሆኑ የሥነ ሥርዓት ሔጉን የተከተሇ በመሆኑ ከዚህም አኳያ 

ከዉጤት አንጻር በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ስሇሆነም 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ዉ ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 74456 ሊይ በቀን 30/12/2011 ዓ/ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 186757 ሊይ በቀን 

14/05/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ 
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የሠ/መ/ቁጥር 185273                                                                                                                                      

ሀምላ 28 ቀን 2012 ዓ/ም 

                                                    ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                               ተሾመ ሽፇራዉ  

                               ሀብታሙ እርቅይሁን 

                               ብርሃኑ መንግሥቱ 

                               ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- አፌሪካ ጁስ ቲቢሊ አ.ማ  

ተጠሪዎች፡- 1/ አቶ ታደ ጫሊ  

           2/ አቶ ቴዎዴሮስ ስጣርጌ 

           3/ አቶ አሇማየው ዯጀን 

           4/ አቶ ቴዎዴሮስ አስማማው 

           5/ አቶ ሰሇሞን አባተ 

           6/ አቶ ፊኖስ አንዲሳ 

           7/ አቶ አብደሌናስር መሀመዴ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአመሌካች መሌስ የመስጠት መብቱ የታሇፇበት አግባብና ከዚህ በኋሊ ክሱ በተሰማበት እሇት 

የሰነዴ ማስረጃ እንዱያያዝሇት ያቀረበዉ አቤቱታ ተቀባይነት እንዲያገኝ የተዯረገበት አግባብ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ በሚሌ በቀረበ አቤቱታ መነሻ የተዯረገ ክርክር የሚመሇከት ሲሆን 

ጉዲዩ በመጀመሪያ በታየበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪዎች ዯግሞ 

ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ 

በተሇያየ የስራ መዯብ ሲያገሇግለ ቆይተዉ ከሔግ ዉጭ እንዲሰናበታቸዉ በመግሇጽ ከተራ ቁጥር 1-5 

ሇተጠቀሱ ተጠሪዎች የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸዉ 6ኛ እና 7ኛ ተጠሪዎችን ዯግሞ ወዯ ሥራቸዉ 

እንዱመሌሳቸዉ እንዱወሰንሊቸዉ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ ያሇዉን መሌስ ሬጅስትራር 

ጽ/ቤት ቀርቦ እንዱሰጥ ታዞ አመሌካችን ወክል ወዯ ፌርዴ ቤት የቀረበዉ ሰዉ ዉክሌና ይዞ ባሇመገኘቱ 

እንዱሁም ከመሌሱ ጋር አያይዞ ያቀረባቸዉ ሰነድች የቴምብር ቀረጥ ተክፌልበት ተሟሌቶ አሇመቅረቡን 

በመግሇጽ መሌሱን ሬጅስትራር ሳይቀበሇዉ ቀርቷሌ፡፡ከዚህ በኋሊ አመሌካች ሇችልቱ አቤቱታ አቅርቦ 

ችልቱ በቀን 17/04/2011ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ አመሌካች መሌሱን እንዱያቀርብ በታዘዘበት ቀነ ቀጠሮ 

የዉክሌና ሰነዴ የያዘ ተወካይ ያሊቀረበበትንም ሆነ ከመሌሱ ጋር ተያይዞ የሚቀርበዉን የሠነዴ 
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ማስረጃዎች የቴምብር ቀረጥ ከፌል አሟሌቶ ያሊቀረበበትን ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ሳይገሌጽና 

ይህንን አሟሌቶ ማቅረብ የራሱ ግዳታ ሆኖ ሳሇ በራሱ ጉዴሇት ምክንያት መሌስ በጽሁፌ ሳያያይዝ 

በመቅረቱ ተጨማሪ ጊዜ የሚሰጥበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 196/3ን 

በመጥቀስ የአመሌካችን አቤቱታ ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

በመቀጠሌ አመሌካች ፌርዴ ቤቱ ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ ክስ ሇመስማት በቀጠረበት እሇት 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 137ን በመጥቀስ የሰነዴ ማስረጃዎች ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዝሇት ጠይቆ ፌርዴ 

ቤቱ በቀን 20/06/2011ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ አመሌካች መሌሱን በጽሁፌ የማቅረብ መብቱ ስሇታሇፇ 

መሌስ የመስጠት መብቱ ከታሇፇ በኋሊ የሰነዴ ማስረጃ እንዱያያዝሇት ያቀረበዉ ጥያቄ የሥነ ሥርዓት 

ሔጉን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ዋናዉን ጉዲይ በተመሇከተም በመ/ቁጥር 61569 

ሊይ በቀን 21/09/2011 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች ተጠሪዎችን ከሔግ ዉጭ 

አሰናብቷሌ በማሇት ከተራ ቁጥር 1-5 ሇተጠቀሱ ተጠሪዎች በአዋጅ ቁጥር 377/1996 ሔገወጥ 

ስንብትን ተከትል የሚከፇለ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸዉ እንዱሁም 6ኛ እና 7ኛ ተጠሪዎችን ወዯ ሥራ 

መዯባቸዉ እንዱመሌሳቸዉ ወስኗሌ፡፡በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 233368 ሊይ በቀን 20/02/2012 ዓ/ም በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ 337 

መሰረት በሰጠዉ ብይን ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ አመሌካች በቀን 28/02/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ 

ያቀረበዉ በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን 

የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

አመሌካች በስር ፌ/ቤት የመከሊከያ መሌሳችንን በቀጠሮ ሰዓት ይዘን የቀረብን ሲሆን ፌ/ቤቱ ግን 

የውክሌናው ዯብዲቤ በሰነድችና ማረጋገጫ አሌተረጋገጠም የቀረበውም መሌስ ቴምብር 

አሌተሇጠፇባቸውም ሲሌ በአመሌካች ጉዴሇት ባሌሆነ ምክንያት መሌስ የማቅረብ መብታችንን አሌፎሌ፡፡ 

ይህንን ተከትል ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ይረዲ ዘንዴ መሌሳችንን በአቤቱታ አስዯግፇን አቅርበን 

ተሇዋጭ ቀጠሮ በመስጠት አመሌካች መሌሱን እንዱያቀርብ ማዴረግ ሲገባው ጥያቄያችንን ውዴቅ 

ማዴረጉ የስር ፌርዴ ቤት ያሇበቂ እና ህጋዊ ምክንያት ባሌሆነበት ስነ ስርዓታዊ የሆነውን እንዯ ጉዴሇት 

በመውሰዴ መሰረታዊ የሆነውን መሌስ የማቅረብ መብታችንን እንዴናጣ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ እንዱሁም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 137 በሚፇቅዯው መሰረት ክስ 

በሚሰማበት ወቅት ከተራ ቁጥር 1ኛ እስከ 3ኛ የተጠቀሱ ተጠሪዎች የስራ መሪ መሆናቸውንና ስንብቱ 

ሔገ ወጥ ነዉ የሚባሌ ቢሆን እንኳን ሇ2ኛ ፣3ኛ ፣6ኛ እና 7ኛ ተጠሪዎች ዯግሞ የስራ ውሊቸው ከሔግ 

ውጪ ነው ቢባሌ እንኳን በሔግ አግባብ ሉፇጸምሊቸው የሚገባው ማንኛውም ክፌያ የተፇፀመሊቸው 

መሆኑን፤ እንዱሁም 1ኛ፣4ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች የፇፀሙትን ጉሌህ የስራ ግዴፇት ከሚያሳይ ዝርዝር 

አቤቱታ ጋር ያቀረብነዉን የሰነዴ ማስረጃዎች የስር ፌርዴ ቤት አይያያዝም በማሇት ጥያቄያችንን ዉዴቅ 
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ማዴረጉ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 137ን እና በሰ/መ/ቁጥር 37105 የሰጠውን አስገዲጅ ትርጉም 

የሚቃረን በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ ተብል ይታረምሌን በማሇት አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች መሌስ እንዱያቀርብ በተቀጠረበት ቀን ሬጅስትራር 

ሳይቀበሇው መቅረቱ ሇችልቱ አመሌክቶ እያሇ መሌስ የመስጠት መብቶ ታሌፍ የተወሰነበትን አግባብነት 

ከመዯመጥ መብት አንፃር እንዱጣራ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ብል ትዕዛዝ በመስጠቱ 

ተጠሪዎች በቀን 07/04/2012 ዓ/ም የተፃፇ በአጭሩ የሚከተሇዉን መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካች በተሰጠዉ ጊዜ መሌሱን ይዞ ባሇመቅረቡ መብቱ እንዯታሇፇበት የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ 

በግሌፅ ያስረዲሌ፡፡ሰበር አጣሪ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ የያዘዉ ጭብጥ አመሌካች 

መሌሱን አቅርቦ ነበር ወይስ አይዯሇም የሚሌ ፌሬ ነገርን አጣርቶ መወሰንን የሚጠይቅ በመሆኑ በሰበር 

ችልት የሚታይ ባሇመሆኑ ዉዴቅ ይዯረግሌን፡፡አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ሬጅስትራር በሰዓቱ ሳያቀርብ 

በመቅረቱ እና መሌስ ባሇማቅረቡ ከጅምሩ መሌስ የማቅረብ መብቱን በራሱ ጊዜ እንዯተወዉ 

ያስቆጥረዋሌ እንጂ የመዯመጥ መብቱን ፌርዴ ቤቱ ሳያከብርሇት እንዯቀረ አያሳይም፡፡ ይህም ሇቀጠሮው 

ምክንያት የሆነ መሰረታዊ ጉዲይ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ስነ ስርዓት ሔጉ በሚፇቅዯው መሌኩ የማቅረብ 

መብቱን ሉያሌፇው ችሎሌ፡፡አመሌካች በከፌተኛ ቸሌተኝነት ወይም መሌስ ሇማቅረብ ፇቃዯኛ ሳይሆን 

በመቅረቱ በስር ፌርዴ ቤት የተከናወኑት ቀጠሮ ቀናቶች በግሌፅ የሚያስረደት የስር ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን የመዯመጥ መብቱን ሇማስከበር ጥረት ማዴረጉን የሚያሳይ በመሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች 

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇም ተብል የአመሌካች አቤቱታ ዉዴቅ ይዯረግሌን በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም በቀን 01/05/2012ዓ/ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሰበር አቤቱታውን 

በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ያያዘዉን ጭብጥ እና አመሌካች ክሱ 

በተሰማበት እሇት ከመዝገቡ ጋር የሰነዴ ማስረጃ እንዱያያዝሇት ያቀረበዉ ጥያቄ ዉዴቅ ተዯርጎ በስር 

ፌርዴ ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት 

ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም አመሌካች ሇቀረበበት ክስ መከሊከያ መሌሱን በፌርዴ ቤቱ ሬጅስትራር ጽ/ቤት ዘንዴ 

ቀርቦ እንዱሰጥ በተያዘሇት ቀነ ቀጠሮ መከሊከያ መሌሱን ይዞ የቀረበዉ ተወካይ የተሟሊ የዉክሌና 

ስሌጣን ማስረጃ ይዞ እንዲሌቀረበና ይህ የዉክሌና ስሌጣን ማስረጃ ሳይዝ የቀረበዉ ሰዉ ሇሬጅስትራር 

ካቀረበዉ መሌስ ጋር አያይዞ ያቀረበዉ የሰነዴ ማስረጃ የቴምብር ቀረጥ የተከፇሇበት መሆኑን ማረጋገጫ 

የሚሆን ቴምብር የተሇጠፇበት ባሇመሆኑ የፌርዴ ቤቱ ሬጅስትራር አሌቀበሌም ብል እንዯመሇሰሇት 

ከስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ተመሌክተናሌ ፡፡  
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በፌትሏብሓር ክርክር ባሇጉዲዩ ራሱ ቀርቦ እንዱከራከር ፌርዴ ቤት ካሊዘዘ በስተቀር ወይም ራሱ 

እንዱቀርብ የሚያስገዴዴ ሔግ ከላሇ ራሱ ሇመቅረብ የማይችሌ ወይም የማይፇቅዴ ሲሆን ነገሩን 

ሇማስረዲት ወይም ሇመከራከር ሇሚጠየቀዉ ሁለ በቂ መሌስ ሇመስጠት የሚችሌ ሰዉ በዋናዉ ባሇጉዲይ 

ተተክቶ በነገረ ፇጅነት ፣በወኪሌነት እና በጠበቃነት መከራከር እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 57 

ስር ከተዯነገገዉ መረዲት ይቻሊሌ፡፡እንዱሁም ተሟጋች ስሇማቆም በሚዯነግገዉ የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

63(1 እና 2) ስር እንዯተመሇከተዉ ከሳሽም ሆነ ተከሳሽ ስሇራሱ ሆኖ እንዱከራከርሇት ሇሚፇሌግ ሰዉ 

እንዯራሴነት ካሌሰጠዉ ወይም ነገረ ፇጅ ሆኖ እንዱሰራ ቀጥሮት ወኪሌ አዴርጎ በመሾም የጽሁፌ 

ዉክሌና ካሌሰጠዉ በስተቀር ይህ ሰዉ ስሇላሊ ሰዉ ጉዲይ (ማንኛዉንም ተከራካሪ ወገን ወክል) ፌርዴ 

ቤት ቀርቦ ሇመከራከር እንዯማይችሌና ይህም የዉክሌና ስሌጣን ማስረጃ ከክሱ ወይም ከመሌሱ ጋር 

ቀርቦ ክርክሩ በሚዯረግበት የፌርዴ ቤቱ መዝገብ ዉስጥ መቀመጥ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ በእነዚህ 

የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌዎች ሊይ ዉክሌናዉ በጽሁፌ የተሰጠና በወካዩ የተፇረመ መሆን እንዲሇበት 

የተዯነገገ ቢሆንም የዉክሌና ስሌጣን ማስረጃዉ በሔግ ስሌጣን በተሰጠዉ ዉሌ አዋዋይ አካሌ ተረጋግጦ 

መመዝገብ እንዲሇበት አሌተዯነገገም፡፡አንዴ ተከራካሪ በሔግ ስሌጣን በተሰጠዉ ዉሌ አዋዋይ አካሌ 

ተረጋግጦ ያሌተመዘገበ ነገር ግን በጽሁፌ በተዯረገ የዉክሌና ስሌጣን ማስረጃ ሊይ ፇርሞበት ሇተወካዩ 

ዉክሌና ቢሰጥና የተወከሇዉ ሰዉ ይህንኑ ይዞ ሇፌርዴ ቤቱ ቢያቀርብ ፌርዴ ቤቱ አሌተሟሊም ብል 

ተወካይ ነኝ ሲሌ የቀረበዉን ሰዉ እንዯተወካይ ሳይመዘግብ ያሰናብተዋሌ ወይስ ሰነደን ተቀብል 

ተከራካሪዉን ወክል እንዱከራከር ይፇቅዴሇታሌ የሚሇዉን ከላልች ሔጎች አንጻር መመርመር 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 922/2008 ስር አንቀጽ 9(1/ሇ) ስር በግሌጽ እንዯተመሇከተዉ 

የዉክሌና ሥሌጣን መስጫ ሰነዴ በዚህ አዋጅ ሰነድችን እንዱያረጋግጥና እንዱመዘግብ ሥሌጣን 

ሇተሰጠዉ አካሌ ቀርቦ ተረጋግጦ መመዝገብ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ በዚሁ አንቀጽ የመግቢያ ዏረፌተ 

ነገር ሊይ እንዯተመሇከተዉ የዉክሌና ሥሌጣን መስጫ ሰነዴ በአዋጁ በተመሇከተዉ መሰረት 

ካሌተረጋገጠና ካሌተመዘገበ ሔጋዊ ዉጤት እንዯማይኖረዉ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ስነ ስርዓት እንዱፇጸም 

ሔግ አዉጪዉ የዯነገገበት ምክንያት ዉክሌና ሰዎች በራሳቸዉ መፇጸም የማይችለትን ሔጋዊ ተግባራት 

በላሊ ሰዉ ማስፇጸም የሚችለበትን ሁኔታ የሚያመቻች የዉሌ አይነት ከመሆኑም በተጨማሪ መብትና 

ጥቅም የማስተዲዯር፣ የማስተሊሇፌ እንዱሁም የወካዩ መብትና ጥቅም እንዲይጎዲ የመጠበቅና መሰሌ 

ተግባራት እንዱፇጸም ሇተወካዩ ሥሌጣን የሚሰጥ ሰነዴ በመሆኑ ሇወካዩ ፣ ሇሦስተኛ ወገን መብትና 

ጥቅም እንዱሁም በዉክሌና ሥሌጣን የሚዯረጉ ግብይቶች በማሳሇጥ ሇንግዴ እንቅስቃሴዉና 

ተሳታፉዎቹ ጥበቃ ሇማዴረግ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ የዉክሌና ሥሌጣን መስጫ ሰነዴ ሥሌጣን ባሇዉ አካሌ ተረጋግጦ እንዱመዘገብ 

የሚፇሇግበት ላሊዉ ምክንያት በቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር 110/1990(በአዋጅ ቀጥር 612/2001 
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እንዯተሻሻሇዉ) አንቀጽ 3/11 መሰረት የቴምብር ቀረጥ ሇማስከፇሌ ጭምር ነዉ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት 

የቴምብር ቀረጥ ሳይከፇሌበት የቀረበ የዉክሌና መስጫ ሰነዴ(ላልች ሰነድችንም እንዯሚጨምር ሌብ 

ይሎሌ) ከ10 ብር ያሊነሰ ሁሇት እጥፌ የቴምብር ቀረጥ ከተከፇሇበት በኋሊ ላሊ ጊዜ በማስረጃነት ሉቀርብ 

የሚችሌ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ በሔግ ማስረጃ የመቀበሌ ሥሌጣን ባሇዉ ሰዉ ወይም የመንግስት 

መሥሪያ ቤት ዘንዴ በማስረጃነት ተቀባይነት እንዯማይኖረዉ፣ ምሌክት አዯማይዯረግበት ወይም 

ማረጋገጫ አንዯማይሰጥበትም በዚሁ ሔግ አንቀጽ 10(1 እና 4) ስር ተዯንግጓሌ፡፡ በመሆኑም በሔግ 

የዉክሌና ሥሌጣን መስጫ ሰነዴ አረጋግጦ እንዱመዘገብ ሥሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ያሌተረጋገጠና 

ያሌተመዘገበ የዉክሌና ሥሌጣን ማስረጃ በመያዝ ላሊ ሰዉ ወክል ሇመሟገት የቀረብን ሰዉ ሇመወከሌ 

ብቁ የሚያዯርግህን የዉክሌና ሥሌጣን ማስረጃ ይዘህ አሌቀረብክም ብል ፌርዴ ቤቱ ሉያሰናብተዉ 

ይገባሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመጣ አመሌካች ሔጋዊ ሰዉነት የተሰጠዉ ሰዉ እንዯመሆኑ የቀረበበትን ክስ 

መከሊከሌ የሚችሇዉ በተፇጥሮ ሰዉ በመወከሌ ስሇሆነ ሇቀረበበት ክስ ሬጅስትራር ጽ/ቤት ቀርቦ መሌስ 

እንዱሰጥ በታዘዘዉ መሰረት መሌሱን ማቅረብ የሚችሇዉ ሇሚሟገትሇት ሰዉ በሔግ ሥሌጣን 

በተሰጠዉ አካሌ የተረጋገጠና የተመዘገበ የዉክሌን ሥሌጣን ማስረጃ በመስጠት ሉሆን ይገባዋሌ፡፡በዚህ 

አግባብ ሇሚሟገትሇት ሰዉ የዉክሌና ሥሌጣን ማስረጃ ካሌሰጠ መሌሱን ይዞ የቀረበዉ ሰዉ በሱ 

የተወከሇ ሰዉ መሆኑን ሇማረጋገጥ ስሇሚያዲግት ሇራሱ መብት ጥበቃ ሇማዴረግ እና የዉክሌና 

ሥሌጣን መስጫ ሰነደ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገበ በመሆኑ የቴምብር ቀረጥ ስሊሌተከፇሇበት ከሊይ 

በተጠቀሱ ሔጎች ዴንጋጌዎች መሰረት የፌርዴ ቤቱ ሬጅስትራር በሰነደ ሊይ ምሌክት አዴርጎበት 

ከመዝገቡ ማያያዝ አይችሌም፡፡ 

እንዱሁም አመሌካች ከመሌሱ ጋር አያይዞ ያቀረባቸዉ ሰነድች በአዋጅ ቁጥር 110/1990 (ከአዋጁ ጋር 

የተያያዘዉን ሰንጠረዥ ጨምሮ) የቴምብር ቀረጥ ሉከፇሌባቸዉ የሚገቡ ሰነድች አይዯለም ብል 

አመሌካች ያሰማዉ ክርክር ባሇመኖሩ ከመሌሱ ጋር አያይዞ ያቀረባቸዉ ሰነድች ከመዝገቡ ጋር ሉያያዙ 

የሚችለት የቴምብር ቀረጥ ሉከፇሌባቸዉ ሇሚገቡ ሰነድች የቴምብር ቀረጥ የተከፇሇባቸዉ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ ቴምብር ካሌተመታበት ከሊይ በተጠቀሰዉ አዋጅ ቁጥር 110/1990 አንቀጽ 10/1 መሰረት 

በመዝገቡ ሉያያዙ አይችለም፡፡ ስሇሆነም የፌርዴ ቤቱ ሬጅስትራር አመሌካችን ወክል የቀረበዉን ሰዉ 

እንዯ አመሌካች ተወካይ ቆጥሮ ይዞ የቀረበዉን ያሌተመዘገበዉን የዉክሌና ሥሌጣን ማስረጃ እና 

የቴምብር ቀረጥ ያሌተከፇሇባቸዉን ከመከሊከያ መሌሱ ጋር ተያይዘዉ የቀረቡ ሰነድችን በመዝገቡ 

አሇማያያዙ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 63/1 ፣ አዋጅ ቁጥር 922/2008 ስር አንቀጽ 9(1/ሇ) እና አዋጅ 

ቁጥር 110/1990 አንቀጽ 10/1 ስር የተዯነገገዉ ስሇማይፇቅዴሇት ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ ከሚባሌ 

በስተቀር የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡  
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በተጨማሪም ስሇጊዜ እና ስሇቀጠሮ አወሳሰን በሚዯነግገዉ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጋችን ክፌሌ 

በሚገኘዉ አንቀጽ 196/3 ስር እንዯተዯነገዉ ተጨማሪ ጊዜ ወይም ተሇዋጭ ቀጠሮ እንዱሰጠዉ 

የሚጠይቅ አመሌካች ሉፇጽም የሚገባዉን ነገር በመጀመሪያ በተሰጠዉ የጊዜ ዉሳኔ ዉስጥ ሳይፇጽም 

የቀረዉ ከአቅሙ በሊይ ባሌሆነ ምክንያት ሳይሆን በሥራ ብዛት፤ በዝንጋታ፤ በቸሌተኝነትና በራሱ 

ጉዴሇት መሆኑ የታወቀ አንዯሆነ አዱስ የጊዜ መራዘም ዉሳኔ እንዯማይሰጥ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ 

አንዯሚታወቀዉ የሥነ ሥርዓት ሔጉ ዓሊማ ክርክሮች ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ እና በአነስተኛ 

ወጪ(በሂዯቱ ተሳታፉ ሇሚሆን የሰዉ ሀብትና ቁሳቁስ የሚወጣ ወጪና በክርክሩ ምክንያት የሚዯርስ 

ኪሳራ አነስተኛ በሆነ ሁኔታ) ታይተዉ ፌትሏዊ ዉሳኔ በመስጠት ሇክርክሮች እሌባት ማስገኘት 

ነዉ፡፡ይህ የሥነ ሥርዓት ሔጉ ዓሊማ ሉሳካ የሚችሇዉ ክርክሮች የተቀመጠሊቸዉን ሂዯቶች ተከትሇዉና 

ሇሂዯቶቹ ጥበቃ ሇማዴረግ የተዘረጋዉ ሥርዓትና ዴንጋጌዎች በጥብቅ ዱስፕሉን ተጠብቀዉ ሲፇጸሙ 

ብቻ ነዉ፡፡ በሔጉ የተዘረጋዉ ሥነ ሥርዓት የተከራካሪ ወገኖችን የመሰማትና ፌትህ የማግኘት መብት 

በማስጠበቅ መሰረታዊ ሔጎች ሊይ የተረጋገጡ መብቶችና ጥቅሞች ተግባራዊ ይሆናለ ተብል 

ታምኖባቸዉ በመሆኑ የተከራካሪ ወገኖች የመሰማትና ፌትህ የማግኘት መብት የሥነ ሥርዓት ሔጉን 

ዴንጋጌዎች ጠብቆ ዲኝነት በሚስጥበት ሂዯት የሚረጋገጥ ነዉ፡፡ 

አመሌካች ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት ወዯ ፌርዴ ቤቱ መሌስ እንዱያቀርብሇት የሊከዉ ሰዉ ያቀረበዉ 

የዉክሌና ሥሌጣን ማስረጃና መሌስ የፌርዴ ቤቱ ሬጅስትራር ሳይቀበሇዉ በመቅረቱ መሌሱን 

እንዱያቀርብ በተሰጠዉ ቀነ ቀጠሮ ሳያቀርብ ቀርቷሌ፡፡ ይህም ተገቢ መሆኑን ከሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በመቀጠሌ አመሌካች ችልቱ ተሇዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ መሌሱን እንዱቀበሇዉ ሇችልቱ አቤቱታ አቅርቦ 

ችልቱ አቤቱታዉን ሇተጠሪዎች እንዱያዯርስ ትእዛዝ ሰጥቶት በተሰጠዉ ጊዜ አመሌካች ሇተጠሪዎች 

ሳያዯርስ ቢቀርም ፌርዴ ቤቱ በዴጋሚ እንዱያዯርስ ትእዛዝ ሰጥቶና የተጠሪዎችን አስተያየት ሰምቶ 

በሰጠዉ ትእዛዝ አመሌካች መሌሱን እንዱያቀርብ በታዘዘበት የመጀመሪያዉ ቀነ ቀጠሮ የዉክሌና ሰነዴ 

የያዘ ተወካይ ያሊቀረበበትንም ሆነ ከመሌሱ ጋር ተያይዞ ሊቀረበዉ የሠነዴ ማስረጃዎች የቴምብር ቀረጥ 

ከፌል አሟሌቶ ያሊቀረበበትን ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት አሇመግሇጹን፤ አሟሌቶ የማቅረብ ግዳታ 

የራሱ ሆኖ ሳሇ በራሱ ጉዴሇት ምክንያት መሌስ በጽሁፌ ሳያያይዝ በመቅረቱ ተጨማሪ ጊዜ የሚሰጥበት 

የሔግ አግባብ የሇም በማሇት አቤቱታዉን ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ይህም ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 196/3 

አንጻር ሲታይ አመሌካች ማሟሊት ያሇበትን ነገር በማሟሊት መሌሱን በመጀመሪያ በተሰጠዉ ቀጠሮ 

ሳያቀርብ የቀረዉ ከአቅሙ በሊይ የሆነ ምክንያት ገጥሞት እንዯሆነ ሇፌርዴ ቤት ካሊስረዲ በስተቀር 

ተሇዋጭ ቀጠሮ ሉሰጠዉ አይችሌም፡፡ የገጠመዉን ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ማስረዲት ካሌቻሇ 

በመጀመሪያዉ ቀጠሮ አሟሌቶ ያሌቀረበዉ በሥራ ብዛት፤ በዝንጋታ፤ በቸሌተኝነትና በራሱ ጉዴሇት 

እንዯሆነ ስሇሚያሳይ የሥር ፌርዴ ቤት ተሇዋጭ ቀጠሮ አሌሰጥህም ማሇቱ የሔጉን ዓሊማ የሚያሳካ 

በመሆኑ የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ ነዉ፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች የመሰማትና ፌትህ የማግኘት መብት ሉጠበቅ 
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የሚገባዉ ክርክሮችን በዘፇቀዯ በመምራት ሳይሆን የሥነ ሥርዓት ሔጉ በዘረጋዉ ሥነ ሥርዓት 

ማእቀፌ ዉስጥ በመሆኑ ከዚህም አኳያ በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ የተፇጸመ ስህተት አሊገኘንም፡፡  

በመቀጠሌ አመሌካች ክሱ በተሰማበት እሇት ክሱን ሇመከሊከሌ ያቀረብኳቸዉን የሰነዴ ማስረጃዎች የስር 

ፌርዴ ቤት ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆኑ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 137 ስር የተዯነገገዉን የሚጥስ 

በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ በሚሌ ያቀረበዉን አቤቱታ በተመሇከተ የያዝነዉን ጭብጥ 

መርምረናሌ፡፡ አመሌካች በዚህ መሌኩ ያቀረበዉን አቤቱታ ፌርዴ ቤቱ ሳይቀበሇዉ የቀረዉ አመሌካች 

መሌሱን በጽሁፌ የማቅረብ መብቱ ስሇታሇፇ መሌስ የመስጠት መብቱ ከታሇፇ በኋሊ የሰነዴ ማስረጃ 

እንዱያያዝሇት ያቀረበዉ ጥያቄ የሥነ ሥርዓት ሔጉን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት መሆኑን መዝገቡን 

አስቀርበን በመመሌከት አረጋግጠናሌ፡፡  

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 223/1፣ 234/1 እና 145 ጣምራ ንባብ መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ተከሳሽ 

ክርክሩ በሚሰማበት ጊዜ ክርክሩን የሚያስረደሇት የሰነዴ ማስረጃዎች ካለት የሰነዴ ማስረጃዎቹን 

ዘርዝሮና የሚያስረደሇትን ፌሬ ነገር ሇዚህ በተዘጋጀ የማስረጃ መግሇጫ ሊይ አመሊክቶ እንዱሁም 

ሰነድቹ በእጁ የማይገኙና በፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ የሚቀርቡ ከሆነም ይህንኑ በመግሇጽ በእጁ የሚገኙት 

ሰነድች ትክክሇኛ ግሌባጭ ከመከሊከያ መሌሱ ጋር አያይዞ ማቅረብ እንዲሇበት በአስገዲጅነት ተዯንግጓሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 137(1-3) ስር እንዯተዯነገገዉ ተከራካሪ ወገኖች በእጃቸዉ 

የሚገኘዉን ወይም ሇማቅረብ የሚችለትን ወይም ሇክርክራችን ይጠቅመናሌ ብሇዉ የሚያምኑበትን 

ወይም ፌርዴ ቤቱ እንዱቀርብ የጠየቀዉንና አስቀዴመዉ ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን የጽሁፌ ማስረጃ ሁለ 

ዝርዝራቸዉንና ብዛታቸዉን ከሚገሌጽ ጽሁፌ ጋር በመጀመሪያዉ ቀነ ቀጠሮ [ክሱን ሇመስማት 

በተያዘዉ ቀነ ቀጠሮ] ወይም ከዚህ ቀነ ቀጠሮ በፉት ማቅረብ እንዯሚችለ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ 

ከሳሽም ሆነ ተከሳሽ የጽሁፌ ማስረጃ ሇማቅረብ ሲፇሌጉ የሚጠቀሙት እንዯመሆኑ በዚህ አግባብ 

የተቀረጸበት ምክንያት ከሳሽም ሆነ ተከሳሽ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 223/1 መሰረት አስቀዴሞ እንዯ 

ቅዯም ተከተሊቸዉ የክስ አቤቱታ እና መከሊከያ መሌሳቸዉን ማቅረብ እንዲሇባቸዉ ታሳቢ ያዯረገ ነዉ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ አንዴ የፌትሏብሓር ክርክር የሚጀምረዉ የፌትሏብሓር ክስ አቤቱታ በሔጉ 

በተዘረጋዉ ስርዓት በጽሁፌ አስቀዴሞ ከቀረበ በኋሊ በመሆኑ ይህ መስፇርት ሇከሳሽ አስቸጋሪ 

አይዯሇም፡፡ ተከሳሹ ግን በተሇያየ ምክንያት መከሊከያ መሌሱን የማያቀርብበት ሁኔታ ስሇሚኖር ተከሳሽ 

አስቀዴሞ መከሊከያ መሌሱን በስነ ስርዓት ሔጉ መሰረት በጽሁፌ ያሊቀረበ ከሆነ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 137ን በመጥቀስ ማስረጃ ይያያዝሌኝ በማሇት የሚያቀርበዉ ክርክር በዚህ ዴንጋጌ በስተጀርባ 

ታሳቢ የተዯረገዉን ቅዴመ ሁኔታ ስሇማያሟሊ ተቀባይነት ሉሰጠዉ አይገባም፡፡ ምክንያቱም በተሇያዩ 

ምክንያቶች ተከሳሽ መከሊከያ መሌሱን በተሰጠዉ ጊዜ ማቅረብ ካሌቻሇ ወይም የመከሊከያ መሌሱን 

የማቅረብ መብቱ ከታሇፇ የሠነዴ ማስረጃ የሚቀርበዉ በመከሊከያ መሌሱ ሊይ ክድ መሌስ የሰጠበትን 
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ፌሬ ነገር ሇመከሊከሌ እንዯመሆኑ አንዴን ፌሬ ነገር ክድ መሌስ ባሌሰጠበት ሁኔታ ክሱ በሚሰማበት 

ጊዜ የሰነዴ ማስረጃዎች እንዱያያዝሇት የሚያቀርበዉ ጥያቄ ምን ሇመከሊከሌ እንዯሆነ በግሌጽ 

የሚታወቅ ባሇመሆኑ ከዚህ አኳያ ማስረጃ ይያያዝሌኝ ብል የሚነሳዉ ክርክር አመክኖያዊ ካሇመሆኑም 

በተጨማሪ ጥያቄዉን መቀበሌ በሥነ ሥርዓት ሔጉ የተዘረጋዉን የክርክር አመራር ሂዯቱን የሚያፊሌስ 

በመሆኑ ነዉ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ አስቀዴሞ በራሱ ጉዴሇት (ቸሌተኝነት) መከሊከያ መሌሱን ያሊቀረበ ተከሳሽ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 137ን በመጥቀስ ማስረጃዎቹ ምን እንዯሚያስረደሇት ከሚገሌጽ ጽሁፌ ጋር 

የሰነዴ ማስረጃዎች እንዱያቀርብ መፌቀዴ በሔጉ የተዯነገገዉን ስርዓት ተከትሇዉ የመከሊከያ 

መሌሳቸዉንና ከመከሊከያ መሌሳቸዉ ጋር ያሊቸዉን የሰነዴ ማስረጃ ማቅረብ እየቻለ በቀጣይ ባሇዉ 

ሂዯት እናቀርባሇን የሚለ ግዯየሇሽ ተከራካሪዎችን የማበራከት ዉጤት ስሇሚኖረዉና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 223/1 እና 234/1 ዴንጋጌዎችን ዉጤታማ ተፇጻሚነት ስሇሚቀንስ አስቀዴሞ መከሊከያ መሌሱን 

ያሊቀረበ ተከሳሽ ክሱ በሚሰማበት ቀን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 137ን ጠቅሶ ከማስረጃ መግሇጫ ጋር 

የሚያቀርበዉ የሰነዴ ማስረጃ ይያያዝሌኝ ጥያቄ የሥነ ሥርዓት ሔጉ ዴጋፌ ያሇዉ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም 

ከዚህም አኳያ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች መሌሱን በጽሁፌ የማቅረብ መብቱ 

ስሇታሇፇ መሌስ የመስጠት መብቱ ከታሇፇ በኋሊ የሰነዴ ማስረጃ እንዱያያዝሇት ያቀረበዉ ጥያቄ የሥነ 

ሥርዓት ሔጉን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት ዉዴቅ በማዴረጉና በዚህ ሊይ የቀረበዉ ይግባኝ በመሰረዙ 

የተፇጸመ ስህተት አሊገኘንም፡፡በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን መከሊከያ መሌስ እና የሰነዴ ማስረጃዎች ይያያዝሌኝ 

አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ በመ/ቁጥር 61569 ሊይ በቀን 21/09/2011 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዋሇዉ ችልት በመ/ቁጥር 233368 ሊይ በቀን 20/02/2012 

ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡የሥር ፌርዴ ቤት መዝገብ 

ይመሇስ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ሊይ በቀን 10/03/2012 ዓ/ም የተሰጠዉ እግዴ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሠ/መ/ቁጥር 219089                                                                                                                                 

ሰኔ 27 ቀን 2014 ዓ/ም                           

                         ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                               ተሾመ ሽፇራዉ 

                               ሀብታሙ እርቅይሁን 

                               ብርሃኑ መንግሥቱ 

                               ነጻነት ተገኝ  

አመሌካች ፡- ኦሮሚያ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር 

ተጠሪዎች ፡- 1/ ወርሌዴ ቪዥን ኢትዮጵያ 

            2/ አዋሽ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ ሲሆን የተጀመረዉ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሆኖ 

አመሌካች ከሳሽ 1ኛ ተጠሪ ተከሳሽ 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች 

ከዯንበኛው ከወ/ሪት ብርሃን ገ/ጻዴቃን ግዯይ ጋር በተዋዋሇዉ የኢንሹራንስ ዉሌ የሰላዲ ቁጥሩ 3-

05135 ትግ ሇሆነ ተሽከርካሪ ከቀን 19/11/2006ዓ/ም እስከ 18/11/2007ዓ/ም ዴረስ ጸንቶ የሚቆይ 

እስከ ብር 1000,000.00 ካሳ ሇመክፇሌ የመዴን ሽፊን ሰጥቷሌ፡፡ ይህ ተሽከርካሪ በጉዞ ሊይ እያሇ 

በትግራይ ክሌሌ ክሌታ አዉሊዕል ወረዲ ሏዉዛ ተብል በሚጠራ አካባቢ በቀን 28/08/2007ዓ/ም 

ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ የሆነ በሰላዲ ቁጥር 35-3337 የሆነ ተሽከርካሪ መስመሩን ሇቆ ወዯ አመሌካች 

ዯንበኛ ተሽከርካሪ መስመር 1.20 ሜትር በመግብት የአመሌካችን ዯንበኛ ተሽከርካሪ ገጭቶ ጉዲት 

አዴርሶበታሌ፡፡ ተሽከርካሪዉ ከወዯቀበት በክሬን ተንስቶ ወዯ አዱስ አበባ እንዱመጣ ተዯርጎ የዯረሰበትን 

ጉዲት ሇማስጠገን የሚያስፇሌገዉ ወጪ ተጣርቶ የጥገና ወጪዉ ከገበያ ሊይ ተሽከርካሪዉን ከሚገዛበት 

ዋጋ በሊይ በመሆኑ የቅሪት አካለ ዋጋ፣ የአዯጋ ተቀናሽ(excess) እና ላልች ወጪዎች ተቀንሶ 

አመሌካች ሇዯንበኛዉ ብር 505,363.00 መክፇለን በመግሇጽ 1ኛ ተጠሪ ከ9% ሔጋዊ ወሇዴ ጋር 

እንዱተከሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  

1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ አመሌካች በዯንበኛው ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት ስሇመዴረሱ ተዓማኒነት 

ባሇዉ ማስረጃ አስዯግፍ ያሊቀረበ በመሆኑ ክሱ ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ፡፡ አመሌካች የዯንበኛው ተሽከርካሪ 

የእርጅና ዋጋ ሳይቀንስ የገበያ ዋጋ ግምት ብል ያቀረበው የገንዘብ መጠን በትክክሌ የገበያ ጥናት 
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ያሌተዯረገበት ነው፡፡ የተሽከርካሪውን ቅሪት በጣም በዝቅተኛ ዋጋ ሽጦ ይህንን ሌዩነት ተቀናሽ አዴርጎ 

ተጠሪ እንዱከፌሌ መጠየቁ ተገቢ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠዉ 2ኛ ተጠሪ ጣሌቃ 

እንዱገባ በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የአሁን 2ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ የሰጠዉን ትእዛዝ ተከትል 2ኛ ተጠሪ 

በሰጠዉ መሌስ ከኃሊፉነት መጠን ጋር በተያያዘ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ በ3ኛ ወገኖች ንብረት ሊይ 

ሇሚያዯርሰው ጉዲት ወጪና ኪሳራን ጨምሮ እስከ ብር 100,000.00 ሇመክፇሌ ግዳታ ስሇገባ ከዚህ 

በሊይ ሌጠየቅ አይገባም፡፡ ግጭቱ ሉፇጠር የቻሇው በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት 

እንጂ በተጠሪ ተሽከርካሪ እንዲሌሆነ እና አመሌካች ያቀረበው የትራፉክ ፖሉስ አዯጋ ሪፖርትም 

ትክክሇኛ ያሌሆነ እና እንዱታረም የተጠየቀበት ስሇሆነ ይህንን ማስረጃ መሰረት በማዴረግ አመሌካች 

ያቀረበው ክስ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ እንዱሁም የተጠየቀው የጉዲት ካሳ ግምት የተጋነነ ነው፡፡ 

የአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ የ2010 ስሪት እንዯሆነ ከአምስት ዓመታት በሊይም አገሌግልት የሰጠ እና 

አመቺ ባሌሆነ መንገዴ እና መሌከዓ ምዴር ሲነዲ የቆየ ስሇሆነ ቢያንስ የተሽከርካሪ አካሌ ሊይ በአዱስ 

መሇዋወጫ ሲተኩ ከ40-50 % የእርጅና ቅናሽ መዯረግ ነበረበት፡፡ በተሽከርካሪው ዉስጣዊ ክፌለ ሉዯርስ 

የሚችሇዉ ጉዲት ከብር 95,000.00 እስከ ብር 175,000.00 መሆኑ ተገምቶ እያሇ አመሌካች ተፇቶ 

ባሌታየበት ሁኔታ አመሌካች አጋኖ ማቅረቡ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የቅሪት አካለ በብር 275,000.00 

በባሇሙያ ተገምቶ እያሇ አመሌካች በብር 120,000.00 ቀንሶ መሸጡ የጉዲት ኪሳራ ካሳ መቀነስ ሲገባው 

አሌቀነሰም የሚለትንና ላልች የካሳ መጠን የሚመሇከት መከራከሪያ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 190749 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች ሰምቶና ማስረጃዎቻቸዉን 

መርምሮና መዝኖ በቀን 26/02/2012 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ በአመሌካች ዯንበኛ እና በ1ኛ ተጠሪ 

ተሽከርካሪዎች መካከሌ ግጭት ሉከሰት የቻሇዉ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት 

ምክንያት መሆኑን በተሻሇ ሁኔታ ሚዛን በሚዯፊ ማስረጃ ተረጋግጧሌ በማሇት በአመሌካች ዯንበኛ 

ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት 1ኛ ተጠሪ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ክሱን ዉዴቅ 

በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚችልት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 187653 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 

12/02/2014 ዓ/ም በተሰጠው ውሳኔ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጉዴሇት የሇበትም ሲሌ በማጽናት 

ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 04/05/2014 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉም ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት 

በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ፡- 

በመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 208/2003 አንቀፅ 

85(3/ሀ እና ሇ) መሰረት በበሊይ ትራፉክ ፖሉስ ፅ/ቤት ወይም በይግባኝ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ባሇው 
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አካሌ ካሌሆነ በስተቀር በትራፉክ ፖሉስ ሌዩ እውቀት ሊይ ተመስርቶ የቀረበውን የትራፉክ ፕሊን ዉዴቅ 

ማዴረግ እንዯማይቻሌ ተዯንግጓሌ፡፡ የመቀላ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ መሀንዱሶች የ1ኛ ተጠሪ ሠራተኞች 

የሆኑት አዯጋው ሲዯርስ በቦታው ስሊሌነበሩ የአይን ምስክሮች አሌነበሩም፡፡የ1ኛ ተጠሪ ምስክሮችና 

የመቀላ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ መሏንዱሶች በትራፉክ መርማሪ ፖሉስ የተሰራዉን የትራፉክ ፕሊን 

ሇመሻር በሔግ የተሰጣቸዉ ሥሌጣን የሊቸዉም፡፡የስር ፌርዴ ቤት የመቀላ የኒቨርሲቲ መካኒካሌ 

መሏንዱሶች የሰጡትን ማስረጃና የ1ኛ ተጠሪን ምስክሮች ምስክርነት ቃሌ ተቀብል የትራፉክ ፖሉሲ 

ያነሳዉን የአዯጋ ፕሊን ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ ከሊይ የተጠቀሰዉን ዯንብ እና በሰ/መ/ቁጥር 

43452 ሊይ የተሰጠዉን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚቃረን በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነዉ፡፡  የመቀላ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ መሀንዱሶች ግጭቱን በተመሇከተ ሰሩ የተባሇው 

ሶፌትዌር አዯጋው ከዯረሰና ተሽከርካሪዎቹ ከቦታው ከተነሱ ከ2 ዓመት ተኩሌ በኋሊ የተሰራ በመሆኑ 

የትራፉክ ሪፖርቱን ሇማስተባበሌ ብቃት የላሇዉና በንዴፇ ሀሳብ ሊይ ተመሰረተ ማስረጃ ነዉ፡፡መካኒካሌ 

ምህንዴስና ስሇማሽን ንዴፇ ሃሳብ አሰራር ወይም አመራረት እና ጥገና የሚያጠና ትምህርት ዘርፌ 

እንጂ የትራፉክ ዯንብ በመተሊሇፌ ቀኝ ዘርዝን ትቶ ወዯ ግራ መግባትና ከፉት ሇፉት የሚመጣን ተሊሊፉ 

ተሸከርካሪ አሇመኖሩን ሳያረጋግጥ በማሇፌ ገጭቷሌ የተባሇዉን አከራከሪ ነጥብ የሚያጠና የትምህርት 

ዘርፌ ባሇመሆኑ ከዚህም አኳያ ሲታይ የስር ፌርዴ ቤት በመካኒካሌ መሏንዱሶች የቀረበዉን ማስረጃ 

መሰረት አዴርጎ መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ይታረምሌን በማሇት 

አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡   

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች ከትራፉክ ፖሉስ የተሰጠውን ማስረጃ መሰረት 

በማዴረግ በ1ኛ ተጠሪ አሽከርካሪ ጥፊት በዯንበኛዉ ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ሇዯንበኛዉ የከፇሇዉ 

ካሳ ብር 505,363.00 እንዱተካሇት ያቀረበዉን ክስ የስር ፌርዴ ቤት የመቐሇ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ 

ምህንዴስና ትምህርት ክፌሌ የቀረበዉን መረጃ መሰረት አዴርጎ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠውን ውሳኔ 

ከመሰረታዊ የክርክር አመራርና ማስረጃ ምዘና መርህ አንፃር ተጠሪዎች ባለበት እንዱመረመር ትእዛዝ 

በመስጠቱት ተጠሪዎች በቀን 22/07/2014 ዓ/ም በተናጠሌ የተፃፇ መሌሳቸውን ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱም 

በአጭሩ፡- 

አመሌካች ያቀረበው የትራፉክ ፕሊን በተገቢው ሁኔታ ያሌተሰራና በአዯጋው ቦታ ከነበረው እውነታ ጋር 

በተጣረሰ እና አጠራጣሪ በሆነ መሌኩ የተሰራ ሪፖርት በመሆኑ በ2ኛ ተጠሪ ተጽፍ ቅሬታ ሇትግራይ 

ክሌሌ ፖሉስ ኮሚሽን ቀርቧሌ፡፡ ይህ ቅሬታ ቀርቦ እያሇ የአመሌካች ዯንበኛ ሹፋር ሇዯረሰበት ጉዲት ካሳ 

ይከፇሇኝ ሲሌ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 86558 ሊይ ባቀረበው 

ክስ መነሻ ፌርዴ ቤቱ ይህ የትራፉክ ፕሊን አጠራጣሪና ቅሬታ የቀረበበት መሆኑን ከግምት በማስገባት 

በጉዲዩ ሊይ ወገንተኛ ያሌሆነና ሚዛናዊ ሙያዊ አስተያየት እንዱሰጥበት ሇማስቻሌ ከክሌለ ፖሉስ 

ኮሚሽን በተወኩ የትራፉክ ፖሉስ አባሊት እንዱሁም ከመቐላ ዩኒቨርሲቲ በተውጣጡ ባሇሙያዎች 
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በጋራ በተዋቀረ ኮሚቴ የአዯጋው መንስዔ ተጣርቶ ሇፌርዴ ቤቱ እንዱቀርብ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት 

የአዯጋውን መንስኤ በቪዱዮ በተዯገፇ ሲሙላሽን በግሌፅና ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ የሚያስረዲ ሙያዊ 

ትንታኔ ቀርቦሇታሌ፡፡በሰ/መ/ቁጥር 43453 ሊይ በተሰጠ የሔግ ትርጉም ሊይ እንዯተመሇከተዉ የሙያ 

ምስክርነት የሚሰጠዉ በቀጥታ ዴርጊቱን በአይን በማየት ሳይሆን በሙያ ተመርምሮ የሚሰጥ ቀጥተኛ 

ያሌሆነ ማስረጃ ወይም የሙያተኛ አስተያየት በመሆኑ ሙለ ሇሙለ እምነት ሉጣሌበት የሚችሌ 

ማስረጃ አይዯሇም፡፡የትራፉክ ፖሉሲ የአዯጋ ሪፖርትም አዯጋዉ ከዯረሰ ከሰዓታት በኋሊ ከአዯጋዉ ቦታ 

በዯረሰ የትራፉክ ፖሉስ የተሰራ በመሆኑ አዯጋዉ ከዯረሰበበት ቦታ አቀማመጥ አንጻር የተሻሇ የሙያ 

ሀሳብ ሉያቀርቡ የሚችለ ባሇሙያዎች ያለበት ኮሚቴ ተዋቅሮ አዯጋዉ የተከሰተበት ሁኔታ በሳይንሳዊ 

ሙያ ተመርምሮ አዯጋዉ የዯረሰዉ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ነዉ የሚሌ ማስረጃ 

በመቅረቡ የስር ፌርዴ ቤት ይህንን ማስጃና የምስክሮች ቃሌ መሰረት በማዴረግ ተጠሪዎች አመሌካች 

ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇባቸዉም ሲሌ በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡የመቀላ ዩኒቨርሲቲ 

መካኒካሌ ምህንዱስና ትምህርት ክፌሌ ያቀረበዉ ሪፖርት የትራፉክ ፖሉስ ሪፖርትን የመሻር ሥሌጣን 

የሇዉም ሲሌ ያቀረበዉም ክርክር ሪፖርቱ የቀረበበትን አግባብ ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት 

የሇዉም፡፡እንዱሁም የመካኒካሌ መሀንዱስና ትምህርት ዘርፌ ሌዩ ሌዩ ዘርፌ ያሇዉ በመሆኑና ካለት 

ዘርፍች መካከሌ ኃይሌን እና እንቅስቃሴን የሚያጠና ዲይናሚክስ (Dynamics) የሚባሌ ዘርፌ ስሊሇዉ 

በተያዘዉ ጉዲይ አዯጋ የዯረሰበት ቦታ ፣መንገዴ ስፊት፣ተሽከርካሪዎቹ የወዯቁበት ቦታ፣የአዯጋዉ ስፌራ 

አቀማመጥ ከትራፉክ ፖሉስ ሪፖርት ሊይ በመዉሰዴ ሇአዯጋዉ መንስኤ የሆነዉ የትኛዉ ተሽከርካሪ 

ነዉ የሚሇዉን ሇይተዉ ሙያዎ አስተያየት ሇማቅረብ ብቃት ስሊሊቸዉ አመሌካች ከዚህም አኳያ 

ያቀረበዉ ክርክር ተገቢ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ማስረጃዎችን መዝኖ ሇዯረሰዉ ጉዲት የ1ኛ 

ተጠሪ አሽከርካሪ ጥፊት የሇበትም በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ በመወሰኑ ከማስረጃ ምዘና አኳያ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም በቀን 08/07/2014 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇ መሌኩ የተገሇጸዉ የግራ ቀኙን ክርክርና በጉዲዩ ሊይ የተሰጡ ዉሳኔዎችን 

የሚመሇከት ሲሆን እኛም 1) የስር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱን ተቀብል የመዲኘት ሥሌጣን 

አሇዉ ወይስ የሇዉም? 2) የስር ፌርዴ ቤት ክሱን ተቀብል መዲኘቱ ተገቢ ነዉ የሚባሌ ከሆነ 

አመሌካች የኢንሹራንስ ዉሌ መሰረት በማዴረግ ሇዯንበኛ በካሳ መሌክ የከፇሇዉ ገንዘብ እንዱተካሇት 

ያቀረበዉን ክስ ዉዴቅ አዴርጎ በመወሰኑ ከማስጃ ምዘና መርህ አተገባበር አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግና ከሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

በመጀመሪያም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱን ተቀብል የመዲኘት ሥሌጣን ያሇዉ መሆን 

አሇመሆኑን መርመረናሌ፡፡እንዯመረመርነዉም አመሌካች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ በቀን 02/06/2009ዓ.ም ጽፍ 
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ክስ የመሰረተዉ የመዴን ሽፊን የሰጠዉን የዯንበኛዉ ንብረት የሆነ በሰላዲ ቁጥሩ 3-05135 ትግ 

የሚታወቅ ተሽከርካሪ ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ የሆነ ከተቃራኒ አቅጣጫ የሚጓዝ ተሽከርካሪ በትግራይ 

ክሌሌ ክሌታ አዉሊዕል ወረዲ ሏዉዛ ተብል በሚጠራ አካባቢ ከመስመሩ በመዉጣት ገጭቶ ጉዲት 

በማዴረሱ ሇዯንበኛዉ በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት ካሳ መክፇለን በመግሇጽ በካሳ መሌክ የከፇሇዉ ገንዘብ 

እንዱተካሇት ዲኝነት በመጠየቅ ነዉ፡፡ የስር የፋዳራሌ ከፌተኛ ጉዲዩን ከስረ ነገሩ አንጻር መርምሮ 

በአመሌካች ዯንበኛ ተሸካሪ ሊይ ጉዲቱ የዯረሰዉ በ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት አይዯሇም 

በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ 

በኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 78/2 መሠረት የሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2/3ኛ ዴምጽ 

የፋዳራሌ  ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እንዱዯራጅ እስካሌወሰነ ዴረስ 

የፋዳራሌ  ከፌተኛና የፋዳራሌ  የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን በውክሌና ሇክሌሌ ፌርዴ 

ቤቶች ተሰጥቷሌ፡፡ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጉዲይ በውክሌና በተሠጠ ሥሌጣን ሊይ የፋዳራሌ  ፌርዴ 

ቤቶች ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን አሊቸው ወይስ የሊቸውም? የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ ክርክሩን በፌትሏ 

ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ መሰረት መምራት እና መቆጣጠር የፌርዴ ቤቶች ኃሊፉነት ሲሆን በዚህ 

ሂዯት ፌርዴ ቤቶች በቀዲሚነት መመርመር ከሚጠበቅባቸዉ ጉዲዮች መካከሌ ጉዲዩ ሊይ ሇመወሰን 

ሥሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑ መርምሮ መወሰን ዋነኛው ነው፡፡ የፌርዴ ቤት ሥሌጣን ብሓራዊ 

የመዲኘት ሥሌጣን (judicial jurisdiction)፣ የሥረ-ነገር ሥሌጣን (material jurisdiction) እና የግዛት 

ወይም አካባቢያዊ ሥሌጣን (local or territorial jurisdiction) በሚሌ የተከፊፇሇ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ የፋዳራሌ  የመንግሥት አወቃቀር ሥርዓትን በ1987 ዓ/ም በወጣው የኢፋዱሪ ሔገ-

መንግሥት መከተሎን ተከትል ሥሌጣን በክሌልችና በፋዳራሌ መንግሥት የተከፊፇሇ ስሇመሆኑ በሔገ-

መንግሥቱ ከአንቀጽ 50-52 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህም ክሌልች በሥሌጣናቸው ሥር ባለ ጉዲዮች 

ለዓሊዊ ሥሌጣን አሊቸው፡፡ ክሌልች እንዯ ፋዳራሌ መንግሥት ሔግ-አውጪ፣ ሔግ አስፇጻሚና 

የዲኝነት አካሌ ያዯራጃለ፡፡ በኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 78 መሠረት የዲኝነት አካለ በፋዳራሌ 

እና በክሌሌ መንግሥት ዯረጃ መቋቋሙ እና በአንቀጽ 80(1)(2) ሊይ በፋዳራሌ ጉዲዮች የፋዳራሌ  

ፌርዴ ቤት፤ በክሌሊዊ ጉዲዮች የክሌሌ ፌርዴ ቤት የመጨረሻ ሥሌጣን ያሇው መሆኑ መመሌከቱ 

በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ የፌርዴ ቤት የሥሌጣን ክፌፌሌ እንዲሇ ያሳያሌ፡፡ የፋዳራሌ  

ወይም የክሌሌ ጉዲዮች የሚሇው በጉዲይ ዓይነት የተከፊፇሇ ሥሌጣን ስሇሆነ የፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን 

የተሇየው የሥረ-ነገር ሥሌጣንን መሠረት ያዯረገ ቢመስሌም ጉዲዩ ከለዓሊዊ ሥሌጣን እና ክሌሊዊ 

ጉዲይ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ቢታይ ከጣሌቃገብነት ጋር የተያያዘ በመሆኑ ጉዲዩ የብሓራዊ ዲኝነት 

ሥሌጣንን የሚያስነሳ ነው፡፡ በፋዳራሌ  መዋቅር የብሓራዊ የዲኝነት ሥሌጣን መሠረቱ ዓሇምአቀፌ 

ሔግ ሳይሆን ሔገ-መንግሥት ነው፡፡ ሔገ-መንግሥቱ የፋዳራሌና የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ያቋቋመና አንደ 

የላሊዉን ሥሌጣን አክብረው ሇማስከበርም ግዳታ የጣሇ ነው፡፡ይህንን ጉዲይ ከአሇም አቀፌ አጠቃሊይ 
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መርሆዎች አንጻር ሳይሆን በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ ከሚኖረዉ ግንኙነት አንጻር 

አጥበን ያየን እንዯሆነ በአንዴ ሀገር ያለና በሔገ-መንግሥቱ የሔግ የበሊይነትን በማረጋገጥ አንዴ 

የኢኮኖሚና የፖሇቲካ ማሔብረሰብ ሇመፌጠር በሚሠሩ ተቋማትና ዜጎች ሊይ፣ የተሇያየ ሥሌጣን 

ቢሆንም የጋራ የሆኑ ጉዲዮች ዯግሞ ባሊቸው ተቋማት መካከሌ የሚነሳ ስሇሆነ የተሇየ ያዯርገዋሌ፡፡ 

ይኸዉም በፋዳራሌ መዋቅር የፋዳራሌ መንግሥት ለዓሊዊነቱ በመሊው የኢትዮጵያ ግዛት ነው፡፡ ነገር 

ግን በግዛቱ ሥር ሁለንም በፇቃደ መወሰንና መፇጸም የሚችሌ ሳይሆን በግሌጽ በሔግ በተዘረጋው 

ሥርዓት ሥሌጣኑን የሚጠቀም መሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇክሌሌ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን መሠረቱ 

ግን በግዛት ክሌሌ ሥር ያሇ ሰውና ንብረት መሆን አሇመሆኑን መሠረት ያዯረገ (limited sovereignty) 

ነው፡፡  

በሔገ-መንግሥቱ የሥሌጣን ክፌፌለም የክሌሌ ከፌተኛና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች የፋዳራሌ ጉዲዮችን 

በውክሌና ማየት የሚችለ ሲሆን ክሌሊዊ ጉዲዮች በክሌልች ለዓሊዊ ሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ (exclusive 

jurisdiction of state courts) ያሇ በመሆኑ፤ በሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 80(3/ሀ) ሇፋዳራሌ  ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሠበር ሰሚ ችልት የተሠጠው ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ የፋዳራሌ  ፌርዴ ቤቶች ማየት 

አይችለም፡፡ ይሔም ክሌሊዊ ጉዲዮች ሊይ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የመዲኘት ሥሌጣን (judicial 

jurisdiction) የላሊቸው መሆኑን ሲያሳይ በውክሌና እና በጣምራ ሥሌጣናቸው ከሚመሇከቱት በሥተቀር 

የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች የፋዳራሌ ጉዲዮችን ማየት አይችለም፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ መመርመር ያሇበት 

በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተው የፌርዴ ቤቶች የጣምራነት ሥሌጣን (concurrent jurisdiction) እና 

የፋዳራሌ ጉዲዮች የሚወሰኑበት ሥርዓት ነው፡፡ የፋዳራሌ ጉዲዩች ምን እንዯሆኑ በሔገ-መንግሥቱ 

ያሌተወሰነ ቢሆንም የተያዘዉ ጉዲይ ሇስር ፌርዴ ቤት በቀረበበት ጊዜ ተፇጻሚ ሲሆን በነበረዉ 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 3 መሠረት የፋዳራሌ ጉዲዮች ሔገ-

መንግሥቱን፣ የፋዳራሌ መንግሥት ሔጎችንና ዓሇም አቀፌ ሥምምነቶችን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች 

(based on laws)፤ በፋዳራሌ  ሔግ ተገሌጸው በተወሰኑ ባሇጉዲዮች (parties) እና በሔግ በተገሇጹ ቦታዎች 

(places) ሊይ የሚነሱ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በፋዳራሌ  ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 4 እና 

5 መሠረት የተዘረዘሩት የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት በብቸኝነት ሥሌጣኑ የሚመሇከታቸው ሔግንና 

ባሇጉዲዮችን መሠረት አዴርጎ የተሇዩ የፋዳራሌ ጉዲዮች ሲሆን በላልች ሔጎች በግሌፅ ሇፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤት የተሠጡ ጉዲዮችን ይጨምራሌ፡፡ የአዋጁን አንቀጽ 11 እና ተከታዮችን ስንመሇከት ዯግሞ ቦታን 

መሠረት በማዴረግ አዱስ አበባና ዴሬዲዋ ከተሞች ሊይ የሚነሡ ጉዲዮች የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት 

የሚመሇከታቸው የፋዳራሌ ጉዲዮች እንዯሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡  

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 3 መሠረት ሔግን መሠረት አዴርጎ የተሇዩት 

የፋዳራሌ ጉዲዮች ውስጥ የፋዳራሌ መንግሥት ሔጎችን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች ያለበት በመሆኑና 
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በአዋጁ የትርጉም ክፌሌ አንቀጽ 2/3 ሊይ የፋዳራሌ  መንግሥት ሔጎች ማሇት በሔግ በተሠጠው 

ሥሌጣኑ ክሌሌ ሥር ያለ ነባር ሔጎችን የሚጨመር መሆኑ ሲታይ በሔግ በግሌጽ የፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤት ሥሌጣን ሥር ከተመሇከቱት ሔግን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች እና በፋዳራሌ ሥሌጣን ሥር 

እንዱታዩ ከተወሰኑት ባሇጉዲዮች ውጭ ያለ የፋዳራሌ ሔግን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች የፋዳራሌና 

የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በጣምራ ሥሌጣናቸው የሚመሇከቷቸው ናቸው፡፡ ሥሇሆነም የፋዳራሌ ሔግን 

መሠረት ያዯረጉ ላልች ጉዲዮች እንዯተነሱበት ቦታ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ወይም የክሌሌ ፌርዴ ቤት 

በክሌሊዊ ሥሌጣኑ ሉመሇከተው ይችሊሌ፡፡  

በሔገ መንግስቱ በአገራችን የተዘረጋዉን የፋዳራሌ ሥርዓት መሠረት ተዯርጎ የተዋቀረው የዲኝነት 

ሥሌጣን የፋዳራሌ እና የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ካሊቸው የጣምራነት ሥሌጣን ባሇፇ በሔገ-መንግሥቱ 

አንቀጽ 78/2 እና 80(4-6) የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት በብቸኝነት ሥሌጣኑ የሚመሇከታቸውን ጉዲዮች 

የክሌሌ ጠቅሊይና ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች በውክሌና እንዱመሇከቱ ሥሌጣን ሰጥቷሌ፡፡ ይህም ሔገ-

መንግሥቱ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶችን ማብቃትን (empowerment)፣ተዯራሽነትን፣ የክሌልችን ተሳትፍ 

ማሳዯግ ሊይ ዓሊማ ያሇውና ተቋሞቻቸው ሊይ አመኔታ ያሇው መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ በሔገ-መንግሥቱ 

የዲኝነት አካሌ በፋዳራሌና በክሌሌ ዯረጃ በየእርከኑ መዋቀሩ ሲታይ አዯረጃጀቱ በተዋረዴ ያሇ የትይዩ 

አቀራረጽ (dual system) ያሇው ቢሆንም የፋዳራሌና የክሌሌ ጉዲይን የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች 

መመሌከታቸው የተዯባሇቀ (integrated system) እንዯሚከተሌም ያሳያሌ፡፡ 

የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በጣምራ ሥሌጣናቸው በክሌሌ ግዛታቸው የተነሱ ጉዲዮች የመመሌከት ሥሌጣን 

ያሊቸው በመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን አይኖረውም፡፡ ጉዲዩ በክሌሌ ፌርዴ 

ቤት የሚታየው ጉዲዩ የተነሳበትን ቦታና ተከራካሪውን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ የጣምራነት ሥሌጣን 

መሠረቱ የፋዳራሌ መንግሥት ሔግን መሠረት ያዯረገ የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤት በፋዳራሌ  ጉዲይ ሊይ ብሓራዊ የመዲኘት ሥሌጣን የሇውም ሉባሌ አይችሌም፡፡ ነገር ግን 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አቀራረጽ መሠረት ከተሇዩት ውስን የፋዳራሌ  ፌርዴ 

ቤት ሥሌጣኖች ውጭ ያለ በክሌሌ ግዛት የሚነሱ ጉዲዮችን የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች እንዱመሇከቷቸው 

የተተወ በመሆኑ ጉዲዩ የሥረ-ነገር ሥሌጣን ጥያቄ የሚያስነሳ ይሆናሌ፡፡  

በተመሳሳይ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት በብቸኝነት እንዱታዩ የተሇዩ ጉዲዮችን 

(exclusive jurisdiction) በግዛታቸው በተከሠቱ ጉዲዮች፣ ባለ ሰዎች ወይም ንብረቶች ጋር የሚነሱ 

ሲሆን በውክሌና (delegation) እንዱመሇከቱ በሔገ-መንግሥት ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በክሌሌ የሚነሱ 

የፋዳራሌ ጉዲዮች ሊይ ጉዲዩ የፋዳራሌ በመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ብሓራዊ የመዲኘት ሥሌጣን 

አሊቸው፡፡ በፋዳራሌ  ፌርዴ ቤት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 4 እና 5 የተመሇከቱት የፋዳራሌ 

ጉዲዮችን በተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የሥረ-ነገር ሥሌጣናቸውን ያከፊፇሇ በመሆኑ 
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ይሄዉ ሔግ መሠረት ተዯርጎ ሲታይ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇመዲኘት የሥረ-ነገር ሥሌጣን 

እንዲሇው ያሳያሌ፡፡ የአፊር፣ የቤንሻንጉሌ ጉሙዝ፣ ጋምቤሊ፣ ሶማላና የዯቡብ ብሓሮች፣ ብሓረሰቦችና 

ሔዝቦች ክሌልች በሔገ-መንግሥቱ የተሰጣቸዉ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ሥሌጣን በውክሌና 

በክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶቻቸዉ የማየት ሥሌጣን በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማዯራጃ አዋጅ 

ቁጥር 322/1995 ሲነሳ በእነዚህ ክሌልች የፋዳራሌ  ክፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯራጀቱ ታወጀ እንጂ 

በአምስቱ ክሌልች ግዛቶች የሚነሱ ጉዲዮችን የመመሌከት የሥረ-ሥሌጣን እንዯ አዱስ ሇፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አሇመሠጠቱ ቀዴሞውንም በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 

መሠረት የሥረ-ነገር ሥሌጣን ተወስኖ ያዯረ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ከአዱስ አበባና ዴሬዲዋ ከተሞች ውጭ በእነዚህ ክሌልች ሲዯራጅ የማስቻያ ቦታው የተወሰነ 

በመሆኑ ጉዲዮችን ሇማየት የግዛት ክሌሌ ሥሌጣን ያገኛሌ፡፡በአዋጅ ቁጥር 322/1995 መሰረት 

ከተጠቃሾቹ ክሌልች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዉክሌና ስሌጣን ቢነሳም የእነዚህ ክሌልች 

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የዉክሌና ሥሌጣንም ሆነ የላልቹ ክሌልች የዉክሌና ሥሌጣን 

በሔገ መንግስቱ በተዯነገገዉ አግባብ እስካሁን አሌተነሳም፡፡ ይሔም የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በግዛታቸው 

ባለ ሰዎቸ ወይም ንብረቶች ጋር የሚነሳ በውክሌና የሚመሇከቱትን የፋዳራሌ ጉዲይ ውክሌናቸው 

ሳይነሳ ጉዲዩ ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ቀርቦ ከታየ በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተውን የፌርዴ ቤቶች 

የጣምራነት ሥሌጣን (concurrent jurisdiction) አሇመከተሌ ስሇሚሆን ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ይሆናሌ፡፡ 

በዚህ መሌኩ በሔገ-መንግሥቱ ሇክሌልች የተሰጠዉን ሥሌጣን አተገባበር በተመሇከተ ይህ ሰበር ሰሚ 

ችልት በሰ/መ/ቁጥር 182775 ሊይ በቀን 22/04/2013 ዓ/ም እና የሠ/መ/ቁጥር 201652 እና በቀን 

05/02/2014 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ እንዯተገሇጸዉ በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተው የፌርዴ ቤቶች 

የጣምራነት ሥሌጣን (concurrent jurisdiction) በፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ከተመሇከተው የግዛት 

ክሌሌ ሥሌጣን የተሇየ አተገባበርና ውጤት ያሇው እንዯሆነ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡  

በመሆኑም ጉዲዩ በሥነ-ሥርዓት ሔጉ እንዯተቀረጸው የግዛት ክሌሌ ሥሌጣን በዋነኛነት አመቺነትን ብቻ 

መሠረት ያዯረገ ስሇሆነ አመቺ እስከሆነ ዴረስ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ሉታይ ይችሊሌ ከተባሇ በሔገ-

መንግሥቱ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ውክሌና ሉነሳ የሚችሇው በሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 2/3ኛ ዴምጽ 

ብቻ ስሇመሆኑ በአንቀጽ 78/2 ሊይ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ፤ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በሔገ-መንግሥቱ 

የተሠጣቸውን የውክሌና ሥሌጣን በሔጉ በተገሇጸው አግባብ ሳይነሳ በፌርዴ ቤቶች ውክሌናውን 

የማንሳት ውጤት ያስከትሊሌ፡፡ ሔገ- መንግሥቱ የፋዳራሌ ጉዲይን በውክሌና በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች 

እንዱታይ በማዴረግ ሉያሳካው የፇሇገው ዓሊማም ከግብ እንዲይዯርስ ያዯርጋሌ፡፡  
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በተጨማሪም ጉዲዩን የሚመሇከተው ፌርዴ ቤት ሥሌጣን የሚወሰነው በሔግ ሆኖ እያሇ በክሌሌ ፌርዴ 

ቤት በውክሌና ሉታይ የሚችሌ ሥሌጣን በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት የሚቀርብ ከሆነ ተከራካሪዎች ክሱን 

የሚያቀርቡበት ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ወይስ የክሌሌ ፌርዴ ቤት መሆን አሇበት የሚሇዉን በራሳቸው 

ምርጫ እንዱወስኑ (forum shopping) ስሇሚያዯርግ ተገቢ ያሌሆነ የዲኝነት አሠጣጥ ሥርዓት 

እንዱፇጠር ዕዴሌ ይፇጥራሌ፡፡ ስሇሆነም በእነዚህ ምክንያቶች የክሌሌ ጠቅሊይ እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች 

በሔገ-መንግሥቱ የፋዳራሌ ጉዲዮችን በውክሌና እንዱመሇከቱ የተሠጣቸው ሥሌጣን መሠረቱ 

የፋዳራሌ አወቃቀር በመሆኑ ውክሌናቸው በሔግ እስካሌተነሳ ዴረስ ጉዲዮቹ ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤት 

ሉቀርቡ አይችለም፡፡ ጉዲዮቹ ቀርበው በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ከታዩ ውጤቱም አስገዲጅነት ያሇውን 

የፌርዴ ቤት ሥሌጣን ክፌፌሌ የሚጥስ ስሇሆነ ጉዲዩ በየትኛውም ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲዯርስ 

በተከራካሪዎች ሆነ በፌርዴ ቤቱ የሥሌጣን ጥያቄው ተነስቶ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ እና ከዚህ ሥርዓት 

ዉጭ የተሰጠ ዉሳኔ ካሇም ሉሻር ይገባሌ፡፡  

ይህ ከሊይ የተመሇከተዉ የሔግ ትርጉም ተግባራዊ መዯረግ የሚችሇዉ ጉዲዩን ሇመመሌከት ሥሌጣን 

ያሇዉ ክሌሌ መዯበኛ የዲኝነት አገሌግልት በሚሰጥበት ሁኔታ ሊይ ሲሆን ብቻ እንዯሆነ ግሌጽ ነዉ፡፡ 

አከራካሪ የሚሆነዉ አንዴ ክሌሌ በተሇያየ ምክንያት በክሌለ ዉስጥ መዯበኛ የዲኝነት ሥሌጣን መስጠት 

በማይችሌበት ሁኔታ ሊይ ከሆነ በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተው የፌርዴ ቤቶች የጣምራነት ሥሌጣን 

(concurrent jurisdiction) አተገባበር ምን መሆን አሇበት የሚሇዉ ከሰዎች ፌትህ ከማግኘት እና በሔግ 

ፉት እኩሌ ጥበቃ ከማግኘት መብቶች ጋር ተገናዝቦ ታይቶ ምሊሽ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ ፌትህ የማግኘት መብት (Right to Access to Justice) በራሱ ሰብዓዊ መብት ሆኖ 

በተሟሊ መሌኩ ላልች ሰብዓዊ መብቶችን ሇማስከበር የሚያስችሌ መሰረታዊ መብት ነዉ፡፡ይህ መብት 

ኢትዮጵያ በተቀበሇቻቸዉና ባጸዯቀቻቸዉ ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ሔግጋት ፣ዓሇም አቀፌ 

የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና  ዓሇም አቀፌ ሠነድች መርሆዎች ሊይ እዉቅና ያገኘ መብት 

ነዉ፡፡ሇአብነት ሇመጥቀስ ያህሌ በዓሇም አቀፌ የሲቪሌና ፖሉቲካ መብቶች ቃሌኪዲን(International 

Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) አንቀጽ 2(3/ሀ እና ሇ) 26 ሊይ ማንኛዉም ሰዉ ፌትሔ 

የማግኘት መብት እና በሔግ ፉት እኩሌ ሆኖ የመታየትና እኩሌ የሔግ ጥበቃ የማግኘት መብት 

እንዲሇዉ ዯንግጓሌ፡፡እነዚህን ዴንጋጌዎች አተገባበር በተመሇከተ የተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ 

መብቶች ኮሚቴ እንዲብራራዉ አገራት ሰዎች መብቶቻቸዉ ሲጣስ አቤቱታ አቅርበዉ ዲኝነታዊ 

መፌትሓ እንዱሰጣቸዉ መጠየቅ የሚችለበትንና ዉጤታማ ፌትህ የሚያገኙበትን ተዯራሽና ሥሌጣን 

ያሇዉን አካሌ በሔግ ስርዓታቸዉ የማቋቋምና የማመቻቸት ግዳታ አሇባቸዉ፡፡እንዱሁም በተባበሩት 

መንግስታት የሰብዓዊ መብቶች መግሇጫ(Universal Declaration of Human Rights) አንቀጽ 7፣8፣እና 10 

ሊይ እንዯተመሇከተዉ ማንኛዉም ሰዉ በአገራት ሔግ ወይም ሔገ መንግስት በተዯነገገዉ አግባብ ነጻና 
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ገሇሌተኛ በሆነ አካሌ ፉት ቀርቦ መብቱን ሇማስከበር የሚያስችሌ ዲኝነታዊ መፌትሄ የማግኘት እና 

በሔግ ፉት እኩሌ ጥበቃ የማግኘት መብት እንዲሇዉ ተዯንግጓሌ፡፡ 

በተመሳሳይ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 25 ሊይ ሁለም ሰዎች… በመካከሊቸዉም ማንኛዉም 

ዓይነት ሌዩነት ሳይዯረግ በሔግ እኩሌ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ ሲሌ ዯንግጓሌ፡፡እንዱሁም ማንኛዉም ሰዉ 

በፌርዴ ሉወሰን የሚገባዉን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በሔግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠዉ አካሌ 

የማቅረብና ዉሳኔ የማግኘት መብት እንዲሇዉ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37/1 ስር 

ተዯንግጓሌ፡፡በተጨማሪም ሔገ መንግስቱ ማንኛዉም ሰዉ እነዚህንና ላልች መብቶቹን የሚያስከብርበትን 

ነጻና ገሇሌተኛ ፌርዴ ቤቶችን በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 78 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ አቋቁሟሌ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ጉዲይ ከዉሌ ዉጭ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ የጉዲት ካሳ 

ሇማስከፇሌ የቀረበ ክስን መሰረት ያዯረገ ሆኖ ሇክሱ ምክንያት የሆነዉ ጉዲት በአመሌካች ዯንበኛ 

ተሽከርካሪ ሊይ የዯረሰዉ በትግራይ ክሌሌ ዉስጥ በሚገኝ ስፌራ በዯረሰ የተሽከርካሪ ግጭት ምክንያት 

ነዉ፡፡አዯጋዉ የዯረሰዉ በቀን 28/08/2007ዓ/ም ሲሆን አመሌካች ሇዯንበኛዉ የከፇሇዉ ካሳ እንዱተካሇት 

በዯንበኛዉ በመዲረግ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ መስርቶ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱን ያቀረበዉ 

ዯግሞ በቀን 02/06/2009ዓ/ም ነዉ፡፡በዚህ ጊዜ በትግራይ ክሌሌ መንግስት እና በፋዳራሌ መንግስት 

መካከሌ ጤናማ ግንኙነት የነበረበት ጊዜ በመሆኑና የትግራይ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች መዯበኛ የዲኝነት 

አገሌግልት እየሰጡ የሚገኙበት ጊዜ ነበር፡፡በሚንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ጉዲት በዯረሰ ጊዜ ክሱ የሚቀርበው 

ጉዲቱ በዯረሰበት ሥፌራ በሚገኝ ፌርዴ ቤት መሆኑን ስሇግዛት ክሌሌ በሚዯነግገው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 27/1 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሔም ክሱ በትግራይ ክሌሌ ዉስጥ በሚገኝ ፌርዴ ቤት እንዯሚታይ 

ያስረዲሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የተከራካሪዎችን ማንነት ስንመሇከት አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ በፋዯራሌ 

መንግሥቱ የተመዘገቡ የንግዴ ዴርጅቶች መሆናቸዉ እንዱሁም 1ኛ ተጠሪም በፋዳራሌ መንግስት 

የተመዘገበ በጎ አዯራጊ ማኅበር መሆኑ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5/6 

መሠረት ጉዲዩን የመዲኘት ሥሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ 

ምክንያት ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ ቢሆንም ጉዲዩ የተነሳው በትግራይ ክሌሌ በመሆኑ በሔገ-መንግሥቱ 

በተሠጠው ውክሌና መሠረት ክስ ከቀረበበት ገንዘብ መጠን አንጻር ጉዲዩ መታየት ያሇበት በክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ነው፡፡በመሆኑም አመሌካች ከሊይ በተመሇከተዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም እና 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/2 መሰረት ክሱን ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ 

ሲገባዉ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረቡም ሆነ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በትግራይ 

ክሌሌ ዉስጥ የተከሰተን ከዉሌ ዉጭ የሆነ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ የካሳ ጉዲይ የሚመሇከት ክስ 

በዉክሌና ሥሌጣን በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሉታይ የሚገባዉ ነዉ ብል ዉዴቅ ማዴረግ 

ሲገባዉ ጉዲዩን በስረ ነገሩ ተመሌከቶ ዉሳኔ መስጠቱ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ነዉ፡፡ 
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ሆኖም የትግራይ ክሌሌ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት በሚቃረን አኳኋን በክሌለ ምክር ቤት የምርጫ 

ሔግ በሚሌ አዋጅ ቁጥር 352/2012ን በማዉጣት፣ የምርጫ ኮሚሽን በማቋቋም እና ክሌሊዊ ምርጫ 

ማካሄደ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት የሚቃረን ስሇሆነ ይህ አዋጅም ሆነ ይህንን አዋጅ ተከትል 

የተዯረገዉ ምርጫም ሆነ የተቋቋመ የክሌሌ መንግስት ኢ-ሔገ መንገስታዊ ስሇሆነ ማንኛዉም ሔጋዊ 

ዉጤት እንዯላሇዉና ከፋዳራሌ መንግስት ጋር ኦፉሴሊዊ ግንኙነት ማዴረግ እንዯማይችሌ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. 

ፋዳሬሽን ምክር ቤት ነሏሴ 30 ቀን 2012ዓ/ም ባካሄዯዉ አስቸኳይ ስብሰባ ዉሳኔ አስተሊሌፎሌ፡፡ከዚህ 

በኋሊም በተፇጠረ ግጭትና ይህንን ተከትል በፋዳራሌ መንግስቱ በተወሰዯ ሔግ የማስከበር እርምጃ 

በትግራይ ክሌሌና በፋዳራሌ መንግስት መካከሌ ኦፉሴሉያዊ ግንኙነት እየተዯረገ አይዯሇም፡፡ በዚሁ 

መሌኩ ግንኙነቱ የተቋረጠዉ በክሌለና በፋዳራሌ አስፇጻሚ አካሊትና ከምክር ቤቶች ጋር ብቻ ሳይሆን 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችና በክሌለ ፌርዴ ቤቶች መካከሌ ያሇዉ ዲኝነታዊና አስተዲዯራዊ ጉዲዮች 

ግንኙነት ጭምር እስካሁን ተቋርጦ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም በክሌለና በአካባቢዉ የሰሊምና መረጋጋት 

እጦት ችግር ምክንያት ወዯ ክሌለና ከክሌለ ወዯ ላልች የአገራችን ክፌሌ የሰዎች ዝዉዉር የተገዯበ 

ሆኗሌ፡፡ እነዚህም እዉነታዎች በገሀዴ (በተግባር) የሚታይ በመሆኑ ችልቱ የዲኝነት ግንዛቤ(judicial 

notice) የወሰዯበት ጉዲይ ነዉ፡፡ በዚህ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በሔገ 

መንግስቱ የተሰጣቸዉን የዉክሌና ሥሌጣን ተግባራዊ ማዴረግ በማይችለበት ሁኔታ ሊይ መሆናቸዉን 

ተገንዝበናሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ ምንም እንኳን ክሱ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በቀረበበት ጊዜ ጉዲዩን በሔገ 

መንግስቱ አንቀጽ 80/2 መሰረት የመዲኘት የዉክሌና ሥሌጣን ያሇዉ የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት በመሆኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን የሇኝም በማሇት ክሱን ዉዴቅ ማዴረግ ሲገባዉ 

ክሱን ተቀብል ጉዲዩን በስረ ነገሩ ተመሌክቶ ዉሳኔ መስጠቱ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ቢሆንም በዚህ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 9 መሰረት 

በዚህ ችልት ቢሻር አመሌካች ክሱን ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ስሇማይችሌ ፌትህ 

የማግኘት መብቱን ያጣሌ፡፡ እንዱሁም ተመሳሳይ የፋዳራሌ ጉዲይ ያሊቸዉ ላልች ሰዎች መሰሌ ችግር 

በላሇባቸዉና የዉክሌና ሥሌጣን ባሊቸዉ ክሌልች በሚገኙ ፌርዴ ቤቶች ክስ አቅርበዉ እንዱሁም የክሱ 

ምክንያት የተከሰተዉ በአዱስ አበባ እና በዴሬ ዲዋ ከተሞች ሲሆን ዯግሞ በቀጥታ ሇፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤቶች ክስ በማቅረብ ዲኝነታዊ መፌትሄና የሔግ ጥበቃ ሲያገኙ አመሌካች ዯግሞ የክሱ ምክንያት 

የተከሰተዉ በትግራይ ክሌሌ በመሆኑና ክሌለ ከፋዳራሌ መንግስት ጋር ያሇዉ ግንኙነት በተቋረጠበት 

ሁኔታና በጸጥታ ችግር ምክንያት የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 80/2ን መሰረት በማዴረግ የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ ሽሮ መተዉ ዯግሞ በዓሇም አቀፌ ሰብዓዊ መብቶች ሰነድችና በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገ መንግስት ጥበቃ የተሰጣቸዉን የአመሌካችን ፌትህ የማግኘት መብት ከማሳጣትም ባሇፇ ሰዎች 
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ሁለ በመካከሊቸዉ ማንኛዉም ሌዩነት ሳይዯረግባቸዉ እኩሌ የሔግ ጥበቃ የማግኘት መብት አሊቸዉ 

የሚሇዉን በሚቃረን አኳኋን በዚህ ረገዴ የአመሌካችን መሰረታዊ መብት ማሳጣት ይሆናሌ፡፡  

ስሇሆነም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 78 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ ነጻ እና ገሇሌተኛ 

የዲኝነት አካሌ በየዯረጃዉ ማቋቋም ያስፇሇገዉ እነዚህንና ላልች የሰዎችን ሰብዓዊና ዱሞክራሲያዊ 

መብቶች ሇማስከበር በመሆኑ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በሔጋዊ ምክንያት በሔገ መንግስቱ የተሰጣቸዉን 

የዉክሌና ሥሌጣን መጠቀምና ሇዜጎች ፌትህ መስጠት በማይችለበት ሁኔታ ሊይ ሲሆኑ እና ጉዲዩም 

የፋዳራሌ ጉዲይ ሲሆን የሰዎችን ፌትህ የማግኘት መብት ፣ እኩሌ የሔግ ጥበቃ የማግኘት መብት እና 

ላልች መብቶችን ማስከበር እንዱችለ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች በቀጥታ ጉዲዩን ተቀብሇዉ የመዲኘት 

ሥሌጣን አሊቸዉ ብሇናሌ፡፡ በተጨማሪም አመሌካች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በአሁኑ ጊዜ 

መዯበኛ የዲኝነት ሥራ እየሰራ ባሇመሆኑ ቀጥል ክሱን ማቅረብ የሚችሇዉ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

በሆነበት ሁኔታ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱ በቀረበሇት ጊዜ በቀጥታ ክሱን ተቀብል ሇመዲኘት 

ሥሌጣን አሌነበረዉም በሚሌ መነሻ ብቻ ዉሳኔዉ የሚሻር ከሆነ በአንዴ ክርክር ተመሳሳይ የሆነ የጊዜ፣ 

የገንዘብና የሰዉ ጉሌበት(ሀብት) ብክነት እንዱከሰት በማዴረግ  የፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ 

ዓሊማ እንዲይሳካ ያዯርጋሌ፡፡ በመሆኑም እነዚህን ምክንያቶች ከግምት በማስገባት የስር ፌርዴ ቤት 

ዉሳኔ ሔገ መንግስታዊ የሆነዉን የፌርዴ ቤቶች የዉክሌና ሥሌጣን የተከተሇ አይዯሇም በሚሌ 

ምክንያት ሉሻር አይገባም ብሇናሌ፡፡  

ሁሇተኛዉን ጭብጥ እንዯመረመርነዉም አመሌካች በዯንበኛዉ ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰዉ በ1ኛ 

ተጠሪ አሽከርካሪ ጥፊት ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ በሆነ ተሽከርካሪ ተገጭቶ ስሇሆነ ሇዯንበኛዬ 

የከፇሌኩትን ካሳ 1ኛ ተጠሪ ሉተካሌኝ ይገባሌ በማሇት ክስ የመሰረተ ሲሆን 1ኛ ተጠሪም ሆነ 2ኛ 

ተጠሪ ጉዲቱ በ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት የዯረሰ ባሇመሆኑ አመሌካች ሇዯንበኛዉ 

የከፇሇዉን ካሳ የመተካት ኃሊፉነት የሇብንም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አንዴን ፌሬ ነገር ማስረጃ አቅርቦ 

የማስረዲት ሸክምን ከሚመሇከተዉ መሠረታዊዉ መርህ (Basic Principle of Burden of Proof) መረዲት 

እንዯሚቻሇዉ አንዴ አከራካሪ ፌሬ ነገር አሇ ወይም የሇም ብል የሚከራከር ሰዉ ፌሬ ነገሩ መኖሩን 

ወይም አሇመኖሩን ተገቢነትና ተቀባይነት ያሇዉን ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲት ሸክም(ግዳታ) አሇበት፡፡ 

(የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 258-260 እና የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2001 ይመሇከቷሌ)፡፡ በተያዘዉ ጉዲይ 

በአመሌካች የዯንበኛ ተሽከርካሪ ሊይ የመገጨት አዯጋ የዯረሰበትና በዚህ መነሻ ካሳ የተከፇሇበት ጉዲት 

ሉዯርስ የቻሇዉ በ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት መሆኑን በቀዲሚነት ማስረዲት 

ይኖርበታሌ፡፡ በመቀጠሌም ተጠሪዎች እንዯነገሩ ሁኔታ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት 

የዯረሰዉ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት እንዲሌሆነ ማስረዲት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ግራ 

ቀኙ በዚህ መሌኩ የማስረዲት ሸክም ያሇባቸዉ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማስረጃ 

የመስማት፣የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸዉ ፌርዴ ቤቶችም በግራ ቀኙ በቀረቡ ማስረጃዎች 
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ሳይገዯቡና የገሇሌተኛነት ሚናቸዉንም ሳይተሊሇፈ አንጻራዊ እዉነታን የማፇሊሇግ ኃሊፉነታቸዉን 

መወጣት በሚያስችሊቸዉ መሌኩ በተከራካሪ ወገኖች ሆነ በራሳቸዉ አነሳሽነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

136 ፣ 145/1፣249 ፣264 (1 እና 2) እና 345 መሰረት ተጨማሪ ምስክሮችን፣የሰነዴ ማስረጃዎችን፣ 

የሙያ ምስክሮችን አስቀርበዉ መስማትና መመርመር ይችሊለ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ አመሌካች ሇዯንበኛዉ ካሳ እንዱከፌሌ ያዯረገዉ ጉዲት በዯንበኛዉ ተሽከርካሪ ሊይ 

የዯረሰዉ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት መሆኑን ሇማስረዲት ያቀረበዉ ማስረጃ 

በወቅቱ ስሇአዯጋዉ ክስተት በትራፉክ ፖሉስ የተነሳዉን የአዯጋ ፕሊን እና ሪፖርት ሲሆን ተጠሪዎች 

ዯግሞ ይህ አመሌካች ያቀረበዉ ማስረጃ በአዯጋዉ ምክንያት በሰዉ ሊይ ሇዯረሰ አዯጋ ካሳ ሇማስከፇሌ 

በቀረበ ክስ መነሻ በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተከፇተ መዝገብ ሊይ በተሰጠ ትዕዛዝ የመቀላ 

ዩኒቨርስቲ ባሇሙያዎችና የትራፉክ ፖሉሶች ያለበት ኮሚቴ ተቋቁሞ ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ እንዱጣራ 

ተዴርጓሌ፡፡ ኮሚቴዉ የአዯጋዉ መንስኤ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ነዉ ተብል አስቀዴሞ 

የቀረበዉ የትራፉክ ፖሉሲ የአዯጋ ፕሊንና ሪፖርት ትክክሌ እንዲሌሆነና ሇአዯጋዉ መንስኤ የሆነዉን 

ጥፊት የፇጸመዉ የአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ እንዯሆነ አረጋግጠዉ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ያቀረቡትን ሪፖርት በማስረጃነት በመመርመርና የምስክሮችን ቃሌ ጭምር በመመዘን ጉዲቱ 

የዯረሰዉ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት በመሆኑ ተጠሪዎች ክስ የቀረበበትን 

ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇባቸወም ሲሌ ክሱን ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3/ሀ) እና በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 

1234/2013 አንቀጽ 2/4 እና 10 መሰረት ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠዉ ሥሌጣን መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበትን የመጨረሻ ዉሳኔ እንዱያርም ነዉ፡፡ ሰበር ችልት የማስረጃ አቀራረብን፣ 

አግባብነትንና ተቀባይነትን (Production, relevancy and admissibility of evidence)እንዱሁም የማስረዲት 

ሸክምንና የማስረጃ ምዘናን (burden of proof and weight of evidence) የሚመሇከቱ መሰረታዊ መርሆዎች 

በግሌጽ ተጥሶ የተሰጠ የመጨረሻ ዉሳኔ መኖሩን አረጋግጦ ስህተቱ እንዱታረም ሉወስን ከሚችሌ 

በስተቀር ተከራካሪ ወገኖች ማስረጃ ሇመቀበሌ፣ሇመስማትና ሇመመዘን ሥሌጣን ሇተሰጣቸዉ የስር ፌርዴ 

ቤቶች አቅርበዉ ማስረጃዎቹ ተመርምረዉና ተመዝነዉ የተዯረሰዉን የፌሬ ነገር ዴምዲሜ ወዯ ጎን 

በመተዉ ማስረጃዎችን በዴጋሚ የመመዘን ተግባር ዉስጥ በመግባት ማስረጃዎችን በመመርመርና 

በመመዘን አከራካሪ የሆነዉ ፌሬ ነገር መኖር አሇመኖሩን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ሥሌጣን 

አሌተሰጠዉም፡፡ 

 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ የስር ፌርዴ ቤት በዋናነት መሰረት የዯረገዉ ማስረጃ በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ትእዛዝ የመቀላ ዩኒቨርሲቲ ባሇሙያዎች እና የትራፉክ ፖሉሶች ያለበት ኮሚቴ ተቋቁሞ 

ተጣርቶ የቀረበዉን ማስረጃ መሰረት በማዴረግ ነዉ፡፡በዚህ መሌኩ ኮሚቴ ተዋቅሮ የአዯጋዉ መነሻ 
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ምክንያት እንዱጣራ የተዯረገዉ በመቀላ ዩኒቨርሲቲ ባሇሙያዎች አነሳሽነት ሳይሆን በትግራይ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተሰጠ ትእዛዝ ነዉ፡፡ከሊይ እንዯገሇጽነዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዚህ መሌኩ 

አንዴ አከራካሪ ጭብጥ በባሇሙያ ተጣርቶ ማስረጃ እንዱቀርብሇት ሇማዘዝ እንዱችሌ የፌትሏ ብሓር 

ሥነ ሥርዓት ሔግ ይፇቅዴሇታሌ፡፡በዚህ መሌኩ የቀረበዉ ማስረጃ ዯግሞ አመሌካች በማስረጃነት 

ያቀረበዉንና አስቀዴሞ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊተኛ እንዯሆነ ተገሌጾ የቀረበዉ የትራፉክ 

ፖሉስ የተዘጋጀ የአዯጋ ፕሊን/ሪፖርት  ትክክሇኛ ዴምዲሜ አይዯሇም የሚያስብሌ በመሆኑ የስር ፌርዴ 

ቤት በሳይንሳዊ መንገዴ ስሇአዯጋዉ መንስኤ የሚያስረዲዉን ኋሇኛዉን ማስረጃ መሰረት አዴርጎ መወሰኑ 

ከማስረጃ አቀባበሌም ሆነ ምዘና መርሆዎች አተገባበር አንጻር ጉዴሇት ፇጽሟሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ 

 

እንዱሁም አመሌካች ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት የመቀላ ዩኒቨርስቲ ባሇሙያዎችና የትራፉክ ፖሉሶች 

ያለበት ኮሚቴ ተዋቅሮ ተጣርቶ የቀረበዉን ማስረጃ መቀበሌ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

208/2003 አንቀጽ 85(3/ሀ እና ሇ) ስር የተዯነገገዉን እና በሰ/መ/ቁጥር 43452 ሊይ የተሰጠዉን 

አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚቃረን ነዉ በማሇት ያቀረበዉንም ክርክር መርምረናሌ፡፡የመንገዴ 

ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 208/2003 በዯንብ ቁጥር 

395/2009 የተሻሻሇ ሲሆን በዚህ በተሻሻሇዉ ዴንብ አንቀጽ 85 ሊይ የተዯነገገዉ በጠቅሊሊዉ በዯንብ 

ተሊሊፉዎች ሊይ ስሇሚጣሌ ቅጣት የተዯነገገ ሲሆን በተሇይ በንኡስ አንቀጽ 4( ሀ እና ሇ) ሊይ ዯግሞ 

ዯንብ ተሊሊፉ ነዉ ተብል ቅጣት የተጣሇበት ሰዉ ቅሬታ ሲያዴርበት መቼ ሇማን ቅሬታዉን ማቅረብ 

እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ዉጭ በዚህ ዴንጋጌም ሆነ በዯንቡ ላልች ክፌልች ሊይ ስሇአንዴ 

የትራፉክ አዯጋ በትራፉክ ፖሉስ የተነሳ የአዯጋ ፕሊን ወይም የትራፉክ ፖሉስ የአዯጋ ሁኔታ ማሳያ 

ሪፖርት አጠራጣሪ ሆኖ ሲገኝ በፌርዴ ቤት ትእዛዝ በላሊ ባሇሙያ ወይም በላሊ የትራፉክ ፖሉስ 

ባሇሙያ ተጣርቶ እንዱቀርብ የሚከሇክሌ ዴንጋጌ አሌተዯነገገም፡፡ በትራፉክ ፖሉስ የተዘጋጀ የአዯጋ 

ሁኔታ የሚያሳይ ፕሊን/ሪፖርት እንዯማንኛዉም የሙያ ምስክርነት ከፌተኛ ዋጋ (high probative value) 

ተሰጥቶ እንዯሚመዘን አጠቃሊይ የማስረጃ መርህ የሚያስገዴዴ ቢሆንም እንዱህ አይነት የሙያ 

ምስክርነት አጠራጣሪ በሆነ ጊዜ በላሊ ባሇሙያ የሙያ ምስክርነት ማጣራትን የሚከሇክሌ ወይም 

አስቀዴሞ የመጀመሪያዉ የሙያ ምስክርነት የማይስተባበሌ ማስረጃ (አሳሪ/conclusive evidence) ነዉ 

የሚሌ የሔግ ዴንጋጌም ሆነ ከዚህ አንጻር የተሰጠ የሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሇም፡፡ 

በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት ሇዉሳኔዉ መሰረት ያዯረገዉ ማስረጃ ተጠቃሹን የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ እና የሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚጥስ ነዉ በሚሌ አመሌካች ያቀረበዉን 

ክርክር አሌተቀበሌንም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት ኋሇኛዉ የሙያ ምስክርነት ማስረጃ እና 

የምስክሮች ቃሌ መሰረት አዴርጎና የተሻሇ ዋጋ ሰጥቶ በመመዘኑ የተፇጸመ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 190749 በቀን 26/02/2012 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 187653 ሊይ በቀን 

12/02/2014 ዓ/ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

                                   ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇይግባኝ ሰሚዉ ችልትና ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ 

ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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የሰ/መ/ቁ. 189608 

የካቲት 29 ቀን 2013 ዓ.ም  

                       ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው  

                             ተሾመ ሽፇራው  

                             ሀብታሙ እርቅይሁን  

                             ብርሀኑ መንግስቱ  

                             ነፃነት ተገኝ 

አመሌካቾች- 1. ወ/ሮ ትርንጎ ገመቹ 

           2. አቶ ቱፊ ዯስታ            አሌቀረቡም 

3. ወ/ሮ ሙለዬ ያሇው 

ተጠሪዎች - 1. ወ/ሮ ብርሀኔ ገመቹ   

           2. ወ/ሮ መገርቱ ገመቹ       ጠበቃ እዳሣ አራርሶ ቀርበዋሌ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ ጉዲይ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇከተ ከተዯረገ ዉሌ ይዘት ጋር በተገናኘ ክርክር ሲኖር 

የዉለን ይዘት ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚገባዉን ማስረጃ የሚመሇከት ነዉ፡፡ 

የጉዲዩም መነሻ  የአሁን ተጠሪዎች ከሳሽ በመሆን በአመሌካቾች ባቀረቡት ክስ በሟች እናታችን 

ወ/ሮ ነዱ ሆርድፊ ስም በሱለሌታ ከተማ ቀሶ ወሰርቢ ቀበላ ሌዩ ቦታው ሹፈኔ ተብል ከሚጠራው ስር 

የሚገኝ መጠኑ 1.260 ሄክታር የሆነውን መሬት 1ኛ አመሌካች እና ከላሊዋ እህታችን ወርቄ ገመቹ 

ጋር በውርስ አግኝተን በቀን 01/06/2005 ዓ.ም ባዯረግነው የውሌ ስምምነት እያንዲንዲችን 2565 ካ.ሜ 

ዯርሶን የተከፊፇሌን ቢሆንም በግንቦት ወር 2007 ዓ.ም 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች እንዱሁም የስር 2ኛ 

ተከሳሽ የነበሩ ግሇሰብ በተጠሪዎች ዴርሻ ሊይ አጥር ሰርተው ይዘውብናሌ፤ ይዞታችንን ሇምን እንዯያዙ 

ብንጠይቃቸው ከ1ኛ አመሌካች ሊይ ገዝተው እንዯሆነና የስር 5ኛ ተከሳሽ የነበረው የሱለሌታ ከተማ 

አስተዲዯርም የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዯሰጣቸው ገሌጸውሌናሌ፡፡ ውለን እንዱያሳዩን ስንጠይቃቸው 

እኛም በ9500 ካ.ሜ ይዞታ ሊይ ያሇውን ባሇ 30 ቆርቆሮ ቤት እንዯሸጥንሊቸው የሚያሳይ በሀሰት 

የተዘጋጀ በቀን 02/08/2002 ዓ.ም የተፃፇ ውሌ ይዘው ቀርበዋሌ፡፡ በቀን 28/04/2007 ዓ.ም 1ኛ 
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አመሌካች መሬቱን መንግስት ሇሌማት ስሇሚፇሌገው ካሳ ሇመውሰዴ ቅጽ መሙሊች አሇባችሁ በማሇት 

ጠርታን የተሇያዩ ወረቀቶች ሊይ የፇረምን ሲሆን አመሌካቾች ያቀረቡት ውሌ ሊይ ያሇው ፉርማ የእኛ 

ሆኖ እንኳን ቢገኝ ተጭበርብረን የፇረምነው እና ሽያጩም ባድ መሬትን የሚመሇከት በመሆኑ ህገ-ወጥ 

ስሇሆነ ውለ ተሠርዞ መሬታችንን እንዱሇቁ ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች በሰጡት መሌስ 1ኛ አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር ያዯረግኩት ውሌ ስሇላሇ በእኔ ሊይ 

የቀረበው ክስ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት፣ 2ኛ አመሌካች ዉለ ከተዯረገ ሰባት  ዓመት ስሇሞሊው 

ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት፣ 3ኛ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪዎች መሬቱ የእነሱ ስሇመሆኑ ያቀረቡት 

ምንም ማስረጃ ስሇላሇ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚለ መቃወሚያዎችን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩን 

በመጀመሪያ የተመሇከተዉ የሱለሌታ ወረዲ ፌርዴ ቤትም የተከሳሾችን የመጀመሪያ መቃወሚያ ተቀብል 

ክሱን በብይን ውዴቅ ያዯረገዉ ቢሆንም ጉዲዩን በይግባኝ ያየው በፉንፌኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ብይኑን በመሻር በፌሬ ነገሩ ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ የመሰሇውን እንዱወስን 

ጉዲዩን መሌሶ ሇወረዲ ፌርዴ ቤቱ ሌኮሇታሌ፡፡ በዚሁም መሠረት በጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙን ያከራከረውና 

እና ማስረጃ የሰማው የወረዲ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ ያሇውን ቤት ከ1ኛ አመሌካች እና 

ከእህታቸው ወርቄ ገመቹ ጋር በጋራ በመሆን ባዯረጉት ውሌ በብር 390,000.00 የሸጡ መሆናቸው 

በቀረበው ውሌ እና በምስክሮች ቃሌ መረጋገጡን ጠቅሶ አመሌካቾች ይዞታውን ሉሇቁ አይገባም በማሇት 

የተጠሪዎችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ 

ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን 

ይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት በበኩለ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው እና በቀን 02/08/2002 ዓ.ም የተዯረገው 

ውሌ በባድ ቦታ ሊይ የተዯረገ እና ቀኑ በሀሰት ወዯ ኋሊ ተዯርጎ የተፇረመ ስሇሆነ እንዱሰረዝ እና 

አመሌካቾችን ጨምሮ በስር ፌርዴ ቤት 4ኛ ተከሳሽ የሆነው ግሇሰብ በይዞታው ሊይ የሰሩትን ግንባታ 

አፌርስው ይዞታውን እንዱሇቁ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች በበኩሊቸው በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት 

ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም በይግባኙ ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ 

ውለ በይዞታው ሊይ የተሰራውን ቤት ተጠሪዎች ስሇመሸጣቸው ገሌጾ እያሇ እና በምስክርም ተረጋግጦ 

እያሇ የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ በባድ መሬት ሊይ የተዯረገ የሽያጭ ውሌ ነው በማሇት ውለን መሠረዙ 

አግባብ አይዯሇም በማሇት የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ በመሻር የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

በማፅናት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ችልቱም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የሰጠውን ውሳኔ በመሻር አመሌካቾች ግንባታውን አፌርሰው ይዞታውን ሇተጠሪዎች እንዱመሌሱ፤ 

ተጠሪዎች ዯግሞ የተቀበለትን ብር 390,000.00 እንዱመሌሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች ሇዚህ ፌርዴ 

መነሻ የሆነውን የሰበር አቤቱታ ያቀረቡትም ይህንኑ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
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አመሌካቾች በቀን 20/05/2012 ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት 04 ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ 

ቤቶች ተፇፅመዋሌ ያሎቸውን ስህተቶች ዘርዝረው በማቅረብ እንዱታረሙሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

የአቤቱታቸዉ ይዘትም በአጭሩ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ውለ በይዞታው ሊይ የተሰራውን ባሇ 30 ቆርቆሮ ቤት በግዢ ሇአመሌካቾች የተሊሇፇሌን 

ስሇመሆኑ ተገሌጾና በምስክሮችም ጭምር ተረጋግጦ እያሇ ሽያጩ የባድ መሬት ሽያጭ ስሇሆነ ውለ 

ፇራሽ ነው በማሇት መወሰናቸው፣ ተጠሪዎች 1ኛ አመሌካች አሳስታን ውለ ሊይ አስፇርማናሇች ብሇው 

ቢከራከሩም ስሇመሳሳታቸው በማስረጃ ሳያስረደ በብር 2,000,000.00 ወጪ የሰራነውን ቤት አፌርሳችሁ 

ይዞታውን መሌሱ መባለ፣ በ 9500 ካ.ሜ ሊይ የተሰራን ቤት መግዛት መሬቱን ሇመግዛት ያሇን ሀሳብ 

ያመሇክታሌ መባለ ውለን ያሇገናዘበ እና መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም 

ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩ በአጣሪ ችልት ተመርምሮ በግራ ቀኙ መካከሌ የቤት ሽያጭ ውሌ የተፇፀመ ሇመሆኑ 

በቀን 02/08/2002 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ ቀርቦ እያሇ ውለ የተዯረገው በጋራ መሬት ስሇሆነ ፇራሽ ነው 

ተብል የተወሰነበት አግባብ መጣራት አሇበት በሚሌ ሇዚህ ሰበር ችልት ቀርቧሌ፡፡ በዚሁም መሠረት 

ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጎ በቀን 18/02/2013 ዓ.ም ጽፇው በሰጡት መሌስ አመሌካቾች 

ተዯርጓሌ የሚለት ውሌ ሊይ የሰፇረው ቀን ወዯ ኋሊ ተዯርጎ የተፃፇ ሲሆን በጊዜውም መሬቱ ቤት 

የላሇበት የእርሻ መሬት ነበረ፤ እስከ 2005 ዓ.ም ዴረስም ቤት አሌነበረበትም፤ የቀረበው ውሌም በሀሰት 

የተዘጋጀ እንጂ እኛ የፇረምንበት አይዯሇም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ብር 

390,000.00 ሇአመሌካቾች እንዴንመሌስ ከሰጠው ውሳኔ ውጪ ሉፀና ይገባዋሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተው ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀውን 

ሲመስሌ ይህ ችልትም የአመሌካችን የሠበር አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት ከተያዘው ጭብጥ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመረዉም ተጠሪዎች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ ሇጠየቁት ዲኝነት መሠረት ያዯረጉት 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ይዞታ በዉርስ ከተከፊፇለ በኋሊ ያዯረጉት የሽያጭ ዉሌ ሳይኖር ወይም 

የተጭበረበረ የሽያጭ ዉሌ ሰነዴ መሠረት በማዴረግ ይዞታዉን የአሁን 1ኛ አመሌካች ሇ 2ኛ እና 3ኛ 

ተጠሪዎች ማስተሊሇፎን እና ሽያጩም በባድ ቦታ ሊይ የተዯረገ መሆኑን በመጥቀስ ሲሆን፤ አመሌካቾች 

በበኩሊቸዉ ቤቱን የገዙት በተጠሪዎች ስምምነት መሆኑንና የተሸጠዉም ቤት እንጂ ባድ ቦታ 

አሇመሆኑን በመግሇጽ ክሱ ዉዴቅ ሆኖ እንዱወሰንሊቸዉ መከራከራቸዉን ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ ይህም 

የሚያሳየዉ በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገ የሽያጭ ዉሌ በተጠሪዎች መዯረጉን እንዱሁም ተዯረገ 

የተባሇዉ የሽያጭ ዉሌም ቤትን ወይም ባድ ቦታን የሚመሇከት መሆን ያሇመሆኑም ግራ ቀኝን ያከራከረ 

ነጥብ መሆኑን ነዉ፡፡ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ይዞታ ቀዯም ሲሌ የተጠሪዎች፣ የ1ኛ አመሌካች እና 
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የላሊ አንዴ እህታቸዉ የዉርስ ዴርሻ የነበረ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ ይዞታዉ በህጋዊ መንገዴ ሇ2ኛ እና 

3ኛ አመሌካቾች ተሊሌፎሌ ማሇት የሚቻሇዉ የሽያጭ ዉለ በተጠሪዎች ስምምነት ወይም ይሁንታ 

የተዯረገ መሆኑ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ ከዚህም አሌፍ በኢፋዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(3) መሠረት 

የገጠርም ሆነ የከተማ መሬት በሽያጭ ማስተሊሇፌ የተከሇከሇ በመሆኑ እና በዚህም ምክንያት ባድ ቦታን 

አስመሌክቶ የሚዯረግ የሽያጭ ዉሌ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1716 መሠረት ህገ ወጥ ዉሌ ነዉ፡፡ 

ስሇሆነም 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በቤትና ቦታዉ ሊይ መብት ኖሯቸዉ ይዘዉ መቀጠሌ የሚችለት 

ዉለ በተጠሪዎች ይሁንታ ወይም ስምምነት የተዯረገ መሆኑ እንዱሁም የዉለ ይዘት ቤትን እንጂ ባድ 

ቦታን የማይመሇከት መሆኑ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ ከዚህ አንፃር የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያሻዉ መሰረታዊ 

ጭብጥ ዉለ ስሇመዯረጉ ብልም ዉለ ባድ ቦታን ሳይሆን ቤትን የሚመሇከት መሆን አሇመሆኑን 

ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚገባዉ ማስረጃ ምን ዓይነት ሉሆን ይገባዋሌ? የሚሇዉ ነጥብ ነዉ፡፡ ይህንንም 

ጉዲዩ ዉለ የማይንቀሳቀስ ንብረትን የሚመሇከት መሆኑን ከግምት ዉስጥ በማስገባት እንዯሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ የአገራችን የፌትሏብሓር ፌትሔ ሥርዓት የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባ 

ሇዜጎች የንብረት መብት ጥበቃ ከማዴረግ አንፃር ፊይዲዉ የጎሊ ስሇመሆኑ ግምት ዉስጥ በማስገባት 

በፌትሏብሓር ህጉ የተሇያዩ አንቀፆቹ ስሇ ምዝገባ ይዯነግጋሌ (አንቀጽ 1553-1646 እንዱሁም 1723፣ 

2878 እና 3052 ይመሇከቷሌ)፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የየራሳቸዉ የሆኑ ዓሊማዎች የሚኖሩት ቢሆንም፤ 

አጠቃሊይ ዓሊማቸዉ ግን ሇማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ሌዩ ጥበቃ በመስጠት እነዚህን ንብረቶች በተመሇከተ 

ባሇይዞታዉ መብቱን ሲያገኝ ወይም ንብረቱ በሆነ ምክንያት ወዯ ላሊ ሦስተኛ ወገን በሚያስተሊሌፌበት 

ወቅት የመመዝገብ ስሌጣን በተሰጠዉ መንግስታዊ አካሌ ካሌተመዘገበ ህግ ፉት የሚጸና መብት 

እንዲይኖረዉ በማዴረግ ዜጎች በዚህ ግዙፌነት ያሇዉ ንብረት ያሊቸዉን መብት ከፌሊጎታቸዉ ዉጪ 

በሆነ መንገዴ እንዲያጡ ጥበቃ ሇመስጠት፤ ብልም ንብረቱ ወይም ንብረቱን የሚመሇከቱ መብቶች 

በዉሌ ሉተሊሇፈ የሚችለ መሆን ያሇመሆኑንም በማጣራት የዉለን ህጋዊነት ሇማረጋገጥ ጭምር 

ስሇመሆኑ ከየዴንጋጌዎቹ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇከተ 

ከሚከናወኑት ህጋዉያን ተግባራት ጋር በተያያዘ ምዝገባ ወይም ዉለ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ 

እንዱረጋገጥ የግዴ ከሚሌባቸዉ ዉስጥም አንደ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1723(1) ስር የተመሇከተዉ 

ዴንጋጌ ሲሆን፣ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇማስተሊሇፌ የሚዯረጉ ዉልች 

በጽሐፌና ዉሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ፉት መሆን አሇበት፡፡ ህግ አዉጪዉ ይህ እንዱሆን 

የፇሇገበት ምክንያትም ዉለ በተዋዋዮች መካከሌ ስሇመዯረጉ ሇማረጋገጥ (certainty in transactions) 

ስሇመሆኑ በዙሪያዉ ከተፃፈት አንዲንዴ ጽሐፍች መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን፤ ይህ ሰበር ችልትም 

በሰ/መ/ቁጥር 36887 ሊይ በሰጠዉ የህግ ትርጉም በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የሚከናወን የማይንቀሳቀስ 

ንብረት ሽያጭ ምዝገባ ዓሊማ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ዉሌ መኖሩን ሇማስረዲት ስሇመሆኑ ወስኗሌ፡፡ 



  

158 
 

በላሊ በኩሌ ተከራካሪ ወገኖች ዉለ መዯረጉን ተማምነዉ ነገር ግን የዉለን ይዘት አስመሌክቶ 

የተሇያዩ መከራከሪያዎችን ሉያቀርቡ ይችሊለ፡፡ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2005 በጽሐፌ ሰነደ ሊይ 

ስሇሚገኘዉ የስምምነት ቃሌ እንዱሁም ስሇተፃፇዉ ቀን በተፇራራሚዎቹ መካከሌ ሙለ እምነት 

የሚጣሌበት በቂ ማስረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁንና ይህ ሉሆን የሚችሇዉ እንዯ ዉሇታዉ ዓይነት የጽሐፌ 

ዉሌ አዯራረግን ሥርዓት አስመሌክቶ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1678(ሏ) እና 1719(1) መሠረት 

አስፇሊጊ የሆነዉን የዉሌ አዯራረግ ሥርዓት አሟሌቶ የያዘ ስሇመሆኑ ከግምት ዉስጥ ሉገባ ይገባሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ የዉሌ አዯራረግ ሥርዓት በተሇየ አኳኋን እንዱዯረግ በህግ ከተመሇከተዉ ዉስጥ 

አንደ የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ የሚዯረግ ዉሌ በጽሐፌ ሆኖ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ 

መረጋገጥ እንዲሇበት የሚዯነግገዉ የፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1723(1) ዴንጋጌ ነዉ፡፡ በመሆኑም 

የዉለን ይዘት አስመሌክቶ ማሇትም ዉለ የተዯረገዉ መቼ ነዉ? የሽያጭ ዉሌ ከሆነ በምን ያህሌ ዋጋ 

ነዉ የተዯረገዉ? ሇዉለ ምክንያት የሆነዉ ምን ዓይነት ንብረት ነዉ? የትስ የሚገኝ ነዉ? የሚለት እና 

መሰሌ የይዘት ክርክሮች የተነሱ እንዯሆነ ይህን ሇማጣራት ሉቀርብ የሚገባዉ ማስረጃ ዓይነትም 

በጽሐፌ ሆኖ ዉሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇዉ አካሌ ፉት የተዯረገ ዉሌ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህን 

አስመሌክቶም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 78398 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ መዯረጉን ብልም የሽያጭ ዉለን 

ይዘት አስመሌክቶ የሚነሳን ክርክር ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚገባዉ ማስረጃ ዉለ ዉሌ ሇማማዋሌ 

ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ዘንዴ ቀርቦ መመዝገቡን ወይም መረጋገጡን የሚያሳይ ሉሆን የሚገባዉ 

መሆኑን እና ሇእንዯዚህ ዓይነት ክርክር የሰዉ ምስክር ወይም ላሊ ማስረጃ አቅርቦ ማስረዲት የማይቻሌ 

መሆኑን ነዉ፡፡  

ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች ዉለ መዯረጉንና የዉለም ይዘት ባድ ቦታን ሳይሆን 

ቤትን የሚመሇከት መሆኑን የሚያሳይ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1723(1) መሠረት ዉሌ ሇማዋዋሌ 

ስሌጣን ባሇዉ አካሌ ዘንዴ የተረጋገጠ ወይም የተመዘገበ ዉሌ ያቀረቡ ስሇመሆኑ መዝገቡ አያሳይም፡፡ 

ስሇሆነም በእርግጥም ተዯረገ የተባሇዉ ዉሌ የተጠሪዎችን ስምምነት መሠረት ያዯረገ ስሇመሆኑ ጥያቄ 

ዉስጥ የሚያስገባ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዉለ ቤትን የሚመሇከት ስሇመሆኑ አመሌካቾች ከሊይ 

በተመሇከተዉ አግባብ ያቀረቡት ማስረጃ ከላሇ የዉለ ይዘት ባድ ቦታን ሳይሆን ቤትን የሚመሇከት ነዉ 

በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ አይቻሌም፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸዉ ባድ ቦታን የሚመሇከት ዉሌ 

ዯግሞ በህግ ፉት ተፇፃሚነት የላሇዉ በመሆኑ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በዉሌ መሠረት ይዘናሌ 

በሚለት ይዞታ ሊይ ባሇይዞታ ሆኖ ሉቀጥለ የሚችለበት ሁኔታ አይኖርም፡፡ በመሆኑም የስር የዞኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ከዚህ አንፃር 

ማየት ሲገባዉ ዉለን ሇማስረዲት የግራ ቀኝን ምስክሮች እና የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን መሠረት 

ማዴረጉ የጉዲዩን ሌዩ ባህሪ መሠረት ያሊዯረገ የማስረጃ አቀባበሌ በመሆኑ ስህተት ቢሆንም፣ ዉለ 
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ሉጸና አይገባም በሚሌ ዉለ ፇርሶ አመሌካቾች የያዙትን መሬት ሉሇቁ ይገባሌ በሚሌ የሰጡት ዉሳኔ 

ከዉጤት አንፃር ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡  

ላሊዉ መታየት የሚገባዉ ነጥብ በቦታዉ ሊይ ወጪ አወጥተን ቤት ሰርተናሌ በማሇት 2ኛ እና 

3ኛ አመሌካቾች የሚያቀርቡት ክርክር ነዉ፡፡ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤትና ቦታ የሚገኘዉ በሱለሌታ 

ከተማ አስተዲዯር ስር መሆኑ አሊከራከረም፡፡ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ቤትና ቦታዉን ይዘን በቦታዉ ሊይ 

ገንብተናሌ ሇሚለት ቤት ምክንያት የሆነዉ ዉሌ ከሊይ በተመሇከተዉ ምክንያት ህጋዊ ዉጤት የላሇዉ 

በመሆኑ ይዞታዉን ይዞ የመቀጠሌ መብት የሊቸዉም፡፡ የዉሌ መፌረስ በዉሌ የተቋቋሙ መብቶችና 

ግዳታዎች እንዱቋረጡ ወይም ተፇፃሚነት እንዲይኖራቸዉ ማዴረግን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 

በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1807(ሀ) እና 1815 ሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ዉሌ ሲሰረዝ ወይም ሲፇርስ ተዋዋዮች በተቻሇ መጠን ዉለ ከመዯረጉ በፉት ወዯነበሩበት ሁኔታ 

እንዱመሇሱ እና ዉለን ሇመፇጸም የተሠራ ሁለ ቀሪ ሆኖ በማናቸዉም አኳኋን ዉጤት እንዯላሇዉ 

የሚዯነግገዉ የህጉ አንቀጽ 1815 ዴንጋጌ በተሇይ ሲታዩ በዉሌ መሠረት አንደ ሇላሊዉ የፇጸመዉ 

ተግባር ካሇ ቀሪ ተዯርጎ ግራ ቀኝ ከዉለ በፉት ወዯ ነበሩበት ሁኔታ እንዱመሇሱ ማዴረግ ግዳታ 

መሆኑን ነዉ፡፡ በመሆኑም ዉለ አንዴን ንብረት በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ከሆነ እና ዉለ 

የማይረጋበት ምክንያት መኖሩ ከተረጋገጠ ዉጤቱ የሚሆነዉ ንብረቱን ገዝቶ በዉለ መሠረት 

የተረከበዉ ተዋዋይ ንብረቱን ሇሻጩ መሌሶ እንዱያስረክብ፣ ሻጩም ዯግሞ በዉለ መሠረት የተቀበሇዉ 

ገንዘብ ካሇ ገንዘቡን ሇገዥዉ እንዱመሌስ ማዴረግ ነዉ፡፡ ይህም ማሇት ግራ ቀኝ የተቀባበለትን ነገር 

ባለበት ሁኔታ አንደ ሇላሊዉ እንዱመሌስ ከማዴረግ ዉጪ ሻጩ በዉለ መሠረት ከተቀበሇዉ ገንዘብ 

በሊይ ገዥዉም ዯግሞ ከተረከበዉ ንብረት በሊይ አንደ ሇላሊዉ ሇመመሇስ የማይገዯደ መሆኑን ነዉ፡፡  

ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ህጋዊ ዉጤት የማያስከትሌ መሆኑ 

ተረጋግጦ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እንዱፇርስ በተወሰነዉ ዉሌ መነሻነት 

በእጃቸዉ ባስገቡት ይዞታ ሊይ በእራሳቸዉ ወጪ ተጨማሪ ቤቶችን የገነቡ መሆኑን ገሌጸዉ 

ይከራከራለ፡፡ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1815 መሠረት ዉለ በመፌረሱ ምክንያት 2ኛ እና 3ኛ 

አመሌካቾች በዉለ ምክንያት በእጃቸዉ የገባዉን ይዞታ ሇተጠሪ የማስረከብ ግዳታ እንዱሁም በዉለ 

ምክንያት የከፇለት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸዉ የመጠየቅ መብት ያሊቸዉ ሲሆን፣ ተጠሪዎች በበኩሊቸዉ 

ገንዘቡን የመመሇስ ግዳታ እንዱሁም 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በእጃቸዉ ያስገቡትን ይዞታ መሌሰዉ 

እንዱያስረክቧቸዉ የመጠየቅ መብት ይኖራቸዋሌ፤ ይህ ዉለ በመፌረሱ ምክንያት ግራ ቀኝ 

የሚኖራቸዉ መብትና ግዳታ ሲሆን፣ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በቦታዉ ሊይ በእራሳቸዉ ወጪ የገነቡት 

ቤት በዚህ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚታይ አይሆንም፡፡ በዚህ ረገዴ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በእጃቸዉ በገባዉ 

ቤትና ይዞታ ሊይ የሰሩትን ተጨማሪ ግንባታ አስመሌክቶ ሁሇቱ አማራጮች ይኖራቸዋሌ፡፡ አንዯኛዉ 

አማራጭ በይዞታዉ ሊይ በእራሳቸዉ ወጪ የሰሩትን ቤት አፌርሰዉ ባድ ቦታዉን ብቻ ሇተጠሪዎች 
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ማስረከብ ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ በተጨማሪነት በቦታዉ ሊይ የተሰራዉን ቤት እዚያዉ በመተዉ ቤቱ 

የተሰራበትን ወጪ ተጠሪዎች እንዱከፌለ መጠየቅ ነዉ፡፡ አመሌካቾች ሁሇተኛዉን አማራጭ ከመረጡ 

ይህ ጥያቄአቸዉ የሚስተናገዯዉ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1818 ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ነዉ፡፡  

በፌትሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 1818 ዴንጋጌ መሠረት ዉለ ከመፌረሱ የተነሳ ንብረትን 

የመመሇስ ግዳታ ያሇበት ሰዉ ንብረቱን ሇዉጦ ወይም በዚሁ ሊይ ወጪ አዴርጎ እንዯሆነ ከዚህ 

መሇዋወጥ ወይም ወጪ የተነሳ ያለትን መብቶች በከዉሌ ዉጪ ኃሊፉነት ዴንጋጌዎች መሠረት 

መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ እንዯሚታወቀዉ በዉሌ አንዴ ሰዉ አንዴን ንብረት በእጁ ካስገባ በኋሊ በእራሱ ወጪ 

የተሇያዩ ማሻሻያዎችን ያዯረገ እንዯሆነ በእራሱ ወጪ ተጨማሪ ነገር የሰራዉ ተዋዋይ ንብረቱን መሌሶ 

ሲያስረክብ ከነማሻሻያዎቹ ሇላሊኛዉ ተዋዋይ ሉያስረክብ የሚችሌበት ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ ይህ መሆኑ 

በአንዴ በኩሌ ንብረቱ የተመሇሰሇት ሰዉ ያሊግባብ እንዱበሇጽግ፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ንብረቱን የማስረከብ 

ግዳታ ያሇበት ወገን ያሊግባብ ተጎጂ ሉሆን የሚችሌበት ዕዴሌ ሉኖር ይችሊሌ፡፡ የፌትሏብሓር ህጉ 

አንቀጽ 1818 ዴንጋጌም ሇእነዯዚህ ዓይነት ሁኔታዎች መፌትሓ የመስጠት ዓሊማ ያዯረገ በመሆኑ 

የዴንጋጌዉ አፇፃፀምም ከሊይ በተመሇከተዉ ምክንያት ሉፇጠር የሚችሇዉን ተወዲዲሪ ጥቅም 

(computing interests) ማስታረቅ በሚያስችሌ መሌኩ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በመሆኑም በተያዘዉ ጉዲይ 2ኛ 

እና 3ኛ አመሌካቾች ዉለን ተከትል በእጃቸዉ በገባዉ ይዞታ ሊይ ቤት ገንብተዉ ከሆነ ቤቱን 

ሇመገንባት ያወጡትን ወጪ ተጠሪዎች እንዱከፌሎቸዉ መጠየቅ ይችሊለ፡፡ ይህ የዲኝነት ጥያቄም 

የገንዘብ መጠኑ (ግምቱ) ተገሌጾ ዲኝነት ተከፌልበት የሚጠየቅ ነዉ፡፡ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በቦታዉ 

ሊይ የሰሩት ቤት ግምት ጠቅሶ ከማቅረብ ዉጪ ተጠሪዎች ቤቱን ሇመስራት ያወጡትን ወጪ 

እንዱከፌሎቸዉ እንዱወሰንሊቸዉ ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ስሇመኖሩ መዝገቡ አያሳይም፡፡ 

ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1179 ሊይ የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ተፇፃሚነት 

የሚኖረዉ በባሇይዞታዉ እና ይዞታዉን ይዞ ቤት በሰራ ሰዉ መካከሌ የታወቀ ግንኙነት በላሇበት ሁኔታ 

ብቻ በመሆኑ ዉለ መፌረሱን ተከትል 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በቦታዉ ሊይ የሰሩት ቤት ህጋዊ 

ዉጤትን አስመሌክቶ ተፇፃሚነት ያሇዉ ዴንጋጌ አይዯሇም፤ ይሌቁንም ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉ ከሊይ 

የተመሇከተዉ የፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1818 ዴንጋጌ ነዉ፡፡ ከዚህም አሌፍ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ 

ቦታ በከተማ ዉስጥ የሚገኝ መሆኑ በመረጋገጡ የገጠር መሬትን አስመሌክቶ አሁን በስራ ሊይ ያሇዉ 

አዋጅ ቁጥር 130/99 በጉዲዩ ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረዉም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት የፌትሏብሓር ህጉን አንቀጽ 1179 እንዱሁም የገጠር መሬት የገዛ ሰዉ ቤቱን አፌርሶ 

መሄዴ እንዲሇበት አዋጅ ቁጥር 130/99 ሊይ የተመሇከተዉን በዋቢነት በመጥቀስ 2ኛ እና 3ኛ 

አመሌካቾች የሰሩትን ቤት አፌርሰዉ ሉሄደ ይገባሌ በሚሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ የጉዲዩን መሠረታዊ 

ባህሪ ከግምት ዉስጥ ያሊስገባ ዴንጋጌ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  
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በአጠቃሊይ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ይዞታ የያዙት በህግ ፉት 

ተቀባይነት በላሇዉ ዉሌ መሠረት በመሆኑ ዉለ ፇርሶ ይዞታዉ ሇተጠሪዎች ሉመሇስ ይገባሌ በሚሌ 

በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠዉ ዉሳኔ በአግባቡ ሆኖ ነገር ግን 2ኛ 

እና 3ኛ አመሌካቾች በቤቱ ሊይ የሰሩትን ቤት ሉያፇርሱ ይገባሌ በሚሌ የተሰጠዉ ዉሳኔ በአግባቡ ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 311491 በቀን 

16/03/2012 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) 

መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ዉለ ፇራሽ ነዉ በሚሌ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ይዞታ ሇተጠሪዎች 

ሉመሇስ ይገባሌ በሚሌ የተሰጠ የዉሳኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፤ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በቦታዉ ሊይ 

ሇሰሩት ቤት ያወጡትን ወጪ ሉጠይቁ አይችለም በሚሌ ምክንያት ቤቱን አፌርሰዉ ሉሄደ 

ይገባሌ በማሇት የተሰጠ የዉሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

3. 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በቦታዉ ሊይ የሰሩት ቤት ካሇ ቤቱን ሇመስራት ያወጡትን ወጪ 

በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1818 መሠረት ተጠሪዎች እንዱከፌሎቸዉ ዲኝነት የመጠየቅ መብት 

አሊቸዉ ተብሎሌ፡፡    

4. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ሠ/ኃ 
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     የሰ/መ/ቁ. 186626 

የካቲት 24 ቀን 2013 ዓ.ም  

                         ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው  

                               ተሾመ ሽፇራው  

                               ሀብታሙ እርቅይሁን  

                               ብርሀኑ መንግስቱ  

                                ነፃነት ተገኝ 

አመሌካች- አቶ ሶሪ ጉተማ  

ተጠሪዎች- 1. ወ/ሮ ሀረገወይን ተ/ጽዮን 

           2. አቶ ያሲን ኑሩ 

          መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ዉሌ በህግ ተቀባይነት ባሇዉ 

ምክንያት ሉፇርስ ወይም ዉለ ዉጤት እንዲይኖረዉ ሉዯረግ የሚችሌበት ሁኔታ ቢኖርም የሦስተኛ 

ወገንን መብትና ጥቅም ሇመጠበቅ ሲባሌ ጸንቶ ሉቀር የሚችሌበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነዉ፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች ሇፌርዴ ቤቱ 

ያቀረበዉን የመቃወም አቤቱታ መነሻ ያዯረገ ነዉ፡፡ አመሌካች ያቀረበዉ የመቃወም አቤቱታ ይዘትም 

በተጠሪዎች መካከሌ የነበረዉ ጋብቻ በፌርዴ ቤት መፌረሱን ተከትል በተዯረገ የንብረት ክርክር 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ የተጠሪዎች የጋራ ሀብት ናቸዉ ተብሇዉ ዉሳኔ ከሰጠባቸዉ ዉስጥ በሻሸመኔ 

ከተማ አላለ ቀበላ 10 ውስጥ በ2ኛ ተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚታወቅ ቤት 20/07/2009 ዓ.ም በተፃፇ 

ውሌ በብር 410,000.00 ከ2ኛ ተጠሪ ወኪሌ ገዝቼ ዉለም በከተማው አስተዲዯር ውሌ ምዝገባ ክፌሌ 

ቀርቦ ከተረጋገጠ በኋሊ ስመ ንብረቱ በስሜ ዞሮ ማስረጃ ተሰጥቶኝ እና ተጨማሪ ገንዘብ አውጥቼ ቤት 

ሰርቼበት አየተጠቀምኩበት እያሇ ቤቱ የተጠሪዎች የጋራ ንብረት ስሇሆነ ይካፇለት ተብል መወሰኑ 

መብቴን ስሇሚነካ ውሳኔው ይሻርሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ሇመቃወም አቤቱታዉ በሰጡት መሌስ ቤቱ የተጠሪዎች የጋራ ንብረት እንጂ 

የአመሌካች አይዯሇም፤ ቤቱ ስሇመሸጡም አሊውቅም፡፡ ቤቱ ሇአመሌካች በሽያጭ ተሊሌፎሌ የተባሇው 

በቀን 29/09/2009 ዓ.ም ሲሆን ቤቱ በፌርዴ ቤት የታገዯው ዯግሞ በቀን 22/07/2007 ዓ.ም ነው፡፡ 2ኛ 
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ተጠሪ ንብረቱ መታገደን እያወቀ በጋራ ያፇራነውን ሀብት ሉያሳጣኝ ሲሌ ሆን ብል እንዱሸጥ ያዯረገ 

እና ውለን ያዋዋሇው አካሌም ቤቱ የታገዯ መሆኑን እያወቀ እንዱሸጥ ማዴረጉ ተገቢ ስሊሌሆነ 

የአመሌካች ተቃውሞ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባዋሌ በማሇት ተከራክራሇች፡፡ 2ኛ ተጠሪ በበኩለ እኔና 1ኛ 

ተጠሪ በ 2005 ዓ.ም ቤቱን ወ/ሮ ቤሩት ቀነዓ ሇምትባሌ ግሇሰብ በብር 80,000.00 በመሸጥ ገንዘቡንም 

ሇቤተሰብ ጥቅም ያዋሌነው ሲሆን 1ኛ ተጠሪ በውለ ሊይ ባትፇርምም መሸጡን ታውቃሇች፡፡ ቤቱ 

ከተሸጠ በኋሊ የእኔና የ1ኛ ተጠሪ ጋብቻ በቀን 29/02/2006 ዓ.ም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የፇረሰ ሲሆን 

የቤቱ ስመ ንብረት ሳይዘዋወር 1ኛ ተጠሪ ቤቱ እንዱታገዴ ያዯረገች ሲሆን ቤቱ መሸጡን 1ኛ ተጠሪ 

ታውቃሇች፡፡ ፌርዴ ቤቱ እግደን በቀን 26/06/2007 ዓ.ም ሲያነሳ ስመ ንብረቱን ሇማዞር እንዱቻሌ 

ቤቱን በመጀመሪያ ሇገዛችን ግሇሰብ ሙለ ውክሌና ሰጥቻት፣ እሷም ሇላሊ ግሇሰብ ውክሌና ሰጥታ ቤቱን 

ሇአመሌካች ተሸጠ እንጂ እኔ ከአመሌካች ጋር ግንኙነት የሇኝም፡፡ ስምምነቱ ሉፇርስ የሚገባበት 

ምክንያት የሇም፡፡ በአቤቱታው መሰረት ሇአመሌካች ቢወሰንሇት ተቃውሞ የሇኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የመቃወም አቤቱታዉ የቀረበሇት የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ 

መሌኩ የቀረበዉን ክርክር እና ማስረጃ ሰምቶ እንዱሁም ከሚመሇከታቸዉ አካሊት ተጨማሪ ማስረጃ 

አስቀርቦ ከመረመረ በኋሊ የግራ ቀኙ የጋራ ንብረት ስሇመሆኑ እና 2ኛ ተጠሪ ቤቱ ተሽጦ ሇቤተሰቡ 

የጋራ ጥቅም ስሇመዋለ አሇማስረዲቱ ተረጋግጦ ተወስኖ እያሇ እና ቤቱ እንዲይሸጥ እንዲይሇወጥም 

ታግድ እያሇ 2ኛ ተጠሪ ሇ3ኛ ወገን ውክሌና ሰጥቶ ቤቱ በወኪልቹ አማካኝነት እንዱሸጥ ማዴረጉ 

ያሊግባብ ነው፤ ቤቱ የተጠሪዎች የጋራ ንብረት ነው በማሇት የአመሌካችን የመቃወም አቤቱታ ውዴቅ 

አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኘው አመሌካች የይግባኝ አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ በመቀጠሌ የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም ውዴቅ ተዯርጎበታሌ ፡፡ ሇዚህ ፌርዴ መነሻ የሆነው የሰበር 

አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

አመሌካች በቀን 26/03/2012 ዓ.ም በተፃፇ 04 ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች 

ተፇፅመዋሌ ያሊቸውን ስህተቶች በመዘርዘር በዚህ ሰበር ችልት እንዱታረሙሇት ጠይቋሌ፡፡ የአመሌካች 

የሰበር አቤቱታ ይዘትም በአጭሩ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ጅምር ቤት በምገዛበት ወቅት በፌርዴ 

ቤት ትዕዛዝ የታገዯ መሆኑን የማሊውቅ ሲሆን እግዴ መኖሩን ማረጋገጥ ህጋዊ ግዳታ ያሇበት ሰነዴ 

አረጋጋጩ ሲሆን ሇሚዯርሰው ጉዲትም ሃሊፉነቱን የሚወስዯው ይኸው አካሌ መሆን ሲገባው በቅን 

ሌቦና እና በህጋዊ መንገዴ ቤቱን የገዛሁትን አመሌካችን የሚጎዲ ውሳኔ በስር ፌርዴ ቤቶች መሰጠቱ፤ 

ተጠሪዎች የውለን አዯራረግ ፍርማሉቲ በሚመሇከት ክርክር ሳያቀርቡ የስር ፌርዴ ቤቶች በራሳቸው 

ተነሳሽነት በማንሳት መወሰናቸው፤ እንዱሁም ውለ አመሌካች እና ተጠሪ በመመሳጠር የፇፀሙት 

የሽያጭ ዉሌ ነው የሚሌ ክርክር በተጠሪዎች ሳይቀርብ የስር ፌርዴ ቤቶች ውለ በክፈ ሌቦና የተፇፀመ 

ነው በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ ፌርዴ ቤቶች የቀረበሊቸውን ክርክር በህግ እና በማስረጃ 
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የማጣራት ሃሊፉነት አሇባቸዉ የሚሇዉን መርህ ያሌተከተሇ በመሆኑ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌ 

ነው፡፡ 

የሰበር አቤቱታዉም በአጣሪ ችልት ተመርምሮ አከራካሪዉን ቤት አመሌካች ውክሌና ካሇው 

ግሇሰብ ሊይ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት በተዯረገ ውሌ የገዛ መሆኑን ገሌፆ እየተከራከረ 

የተጠሪዎች የጋራ ንብረት ስሇሆነ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ የመባለን አግባብነት ግራ ቀኝ በተገኙበት 

አጣርቶ ሇመወሰን ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ በዚህም መሠረት 1ኛ ተጠሪ ባቀረበችው መሌስ አመሌካች ቤቱ 

እግዴ እያሇበት በህገ-ወጥ መንገዴ ገዝቶ እያሇ ውለ በውሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ በመሆኑ ሉጸና 

ይገባሌ ቢሌም ይህ ብቻውን ውለን ህጋዊ አያዯርገውም፤ ውለ የተፇፀመውም ከቅን ሌቦና ዉጪ 1ኛ 

ተጠሪን ሇመጉዲት ታስቦ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሉፀና ይገባዋሌ በማሇት 

ተከራክራሇች፡፡ 2ኛ ተጠሪ በበኩለ በስር ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር ሊይ የሰጠውን መሌስ በማጠናከር 

ቤቱ ሲሸጥ እግዴ እንዯላሇበት፤ 1ኛ ተጠሪ በውለ ሊይ ባትፇርምም በጋራ የሸጥነው በመሆኑ አመሌካች 

ባቀረበው አቤቱታ መሠረት ቢወሰንሇት ተቃውሞ የሇኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር 

አቤቱታውን በሚያጠናክር መሌኩ የመሌስ መሌስ ሰጥቶ ተከራክሯሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀውን ሲመስሌ ይህ 

ችልትም ሇሰበር አቤቱታዉ ምክንያት የሆነዉን ዉሳኔ ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረዉም ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነዉ ቤት የተጠሪዎች የጋራ ንብረት የነበረ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ አመሌካች በመቃወም አቤቱታዉ 

ሇጠየቀዉ ዲኝነት መሠረት ያዯረገዉ ቤቱን መጋቢት 20 ቀን 2009 ዓ.ም በተዯረገ የሽያጭ ዉሌ ከ2ኛ 

ተጠሪ ወኪሌ መግዛቱንና ዉለንም በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ አስመዝግቦ የቤቱም ስመ ሀብት ወዯ 

ስሙ ተዛዉሮ ማስረጃ የተሰጠዉ መሆኑን ነዉ፡፡ በላሊ በኩሌ በተጠሪዎች መካከሌ ሲዯረግ በነበረዉ 

የባሌና ሚስት ንብረት ክርክር መነሻነት ቀዯም ሲሌ በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት ቤቱን አስመሌክቶ 

በፌርዴ ቤቱ ተሰጥቶ የነበረዉ የእግዴ ትዕዛዝ ክርክሩ በዉሳኔ መቋጨቱን ተከትል መጋቢት 26 ቀን 

2007 ዓ.ም የተነሳ ቢሆንም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

መጋቢት 24 ቀን 2007 ዓ.ም በሰጠዉ ትዕዛዝ ቤቱ ሇሦስተኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ በዴጋሚ እግዴ 

የሰጠበት ስሇመሆኑ በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ ሲሆን፣ አመሌካችም በዚህ ችልት ባቀረበዉ 

አቤቱታ ይህን ክድ አይከራከርም፡፡ ይህም የሚያሳየዉ አመሌካች ቤቱን የገዛዉ እግዴ እያሇበት መሆኑን 

ነዉ፡፡ አመሌካች ይህን ሳይክዴ፣ በተሇይም ሇዚህ ችልት ባቀረበዉ አቤቱታ፣ አጥብቆ የሚከራከረዉ 

ዉለ ሲዯረግ ቤቱ እግዴ እንዲሇበት እንዯማያዉቅ፤ ዉለንም በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ አስመዝግቦ 

ተጨማሪ ግንባታ ማካሄደን፣ ይህ በሆነበት ሁኔታ  ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ መባለ ያሊግባብ መሆኑንና 

ቤቱ እግዴ እያሇበት መሸጡ ዉለን ከመመዝገቡ በፉት እግዴ ያሇበት መሆን ያሇመሆኑን የማጣራት 

በህግ ግዳታ ያሇበት አካሌ ይህን ግዳታዉን ባሇመወጣት ዉለን ያረጋገጠዉ አካሌ ኃሊፉነቱን 
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እንዱወስዴ ምክንያት ከሚሆን በቀር ዉለን ሇማፌረስ ምክንያት ሉሆን አይገባም በማሇት ነዉ፡፡ በዚህም 

መነሻነት የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያሻዉ ጭብጥ ቤቱ ሇሦስተኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ በፌርዴ ቤት 

የተሰጠዉ የእግዴ ትዕዛዝ ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ ተያይዞ እያሇ ቤቱን ሇአመሌካች 

ሇማስተሊሇፌ የተዯረገዉ ዉሌ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ በመመዝገቡ ብቻ ዉለ ጸንቶ አመሌካች የቤቱ 

ባሇቤት ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታ መኖር ያሇመኖሩ ነዉ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇጸዉ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት የተጠሪዎች የጋራ ንብረት የነበረ ስሇመሆኑ 

ያሊከራከረ ሲሆን፣ በዚህም ምክንያት በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 84(ሀ) መሠረት ያሇ 1ኛ ተጠሪ 

ስምምነት እና ፌቃዴ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ብቻዉን ሇማስተሊሇፌ መብት የላሇዉ በመሆኑ አመሌካች ከ2ኛ 

ተጠሪ ጋር ባዯረገዉ ዉሌ መሠረት በገዛዉ ሇክርክሩ መነሻ በሆነዉ ቤት ሊይ ባሇቤት ሆኖ መቀጠሌ 

የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑን የመወሰኑ ጉዲይ ሇዉለ ሦስተኛ ወገን የሆነችዉንና ከቤቱ ዴርሻ ያሊትን 

የ1ኛ ተጠሪን የባሇቤትነት መብትና ጥቅም ግምት ዉስጥ ባስገባ መሌኩ ሉሆን ይገባሌ፡፡ የንብረት 

ባሇቤትነት መብት ከሁለ የሰፊ መብት ሲሆን፣ ይህም መብት ያሊግባብ የተያዘን ወይም ሇላሊ ሰዉ 

የተሊሇፇን ንብረት ሇማስመሇስ ክስ የማቅረብ መብትን እንዯሚያጠቃሌሌ በህጉ አንቀጽ 1204(1) እና 

1206 ሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተያዘዉ ጉዲይ ምንም እንኳ 1ኛ ተጠሪ 

በአመሌካች እና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ እንዱፇርስ የጠየቀችዉ ዲኝነት ባይኖርም 

አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት የሇዉም፤ ቤቱ የእኔ እና የ2ኛ ተጠሪ ነዉ በማሇት የምትከራከረዉ 

የጋራቸዉ በሆነዉ ቤት ሊይ 2ኛ ተጠሪ ብቻዉን መወሰን የማይችሌ መሆኑንና በዚህም ምክንያት 

አመሌካች የቤቱ ባሇቤት እኔ ነኝ ሲሌ ያቀረበዉ ዉሌ ህጋዊ ዉጤት የማያስከትሌ መሆኑን በመግሇጽ 

ነዉ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ከቤቱ ዴርሻ ያሊት መሆኑ እንዱሁም ያሇ እርሷ ስምምነት ሇአመሌካች በዉሌ 

የተሊሇፇ መሆኑ ከተረጋገጠ በመርህ ዯረጃ ዉለ ህጋዊ ዉጤት የላሇዉ ሲሆን፣ በሌዩ ሁኔታ ዉለ 

ህጋዊ ዉጤት ኖሮት አመሌካች የንብረቱ ባሇቤት ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሇዉ የሽያጭ ዉለን ያዯረገዉ 

ሻጩ የቤቱን ባሇቤትነት ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሇዉ ህጋዊ መብት ያሇዉ መሆኑን እንዱሁም ንብረቱ 

የ3ኛ ወገን መብት ወይም ጥቅም የላሇበት መሆኑን እንዯ አንዴ ጠንቃቃ ገዥ ተገቢዉን ጥንቃቄ ሁለ 

በማዴረግ መሆኑ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ ከዚህ ጀርባ ያሇዉ የፖሉሲ ምክንያትም ንብረቱ የሻጭ መሆኑን 

በማመን መግዛቱ ከተረጋገጠ ዉለ እንዲይፇርስ ወይም ንብረቱን የገዛዉ ሰዉ በዉለ ባገኘዉ መብት 

መሠረት የንብረቱ ባሇቤት ሆኖ እንዱቀጥሌ በማዴረግ ግብይቶች ዋስትና እንዱያገኙ ሇማዴረግ እንዯሆነ 

ይታመናሌ፡፡  

በመሆኑም እንዯዚህ ዓይነት ክርክር የቀረበሇት ፌርዴ ቤት በአንዴ በኩሌ ባሇ ሀብቱ በንብረቱ 

ሊይ ያሇዉን ከሁለ የሰፊ መብት (widest right) ያሊግባብ እንዲያጣ፣ በላሊ በኩሌ ገዥዉ ንብረቱን የገዛዉ 

ተገቢዉን ጥንቃቄ አዴርጎ በርግጥም ንብረቱ የሻጩ ነዉ በሚሌ ወይም የላሊ ሰዉ መብትና ጥቅም 

የሇበትም በሚሌ እምነት መሆኑ ከተረጋገጠ በተቻሇ መጠን ዉለ እንዲይፇርስ በማዴረግ ግብይቶች 
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ዋስትና (security of transactions) እንዱያገኙ በማዴረግ ሁሇቱንም ተወዲዲሪ ጥቅሞች (computing 

interests) አመዛዝኖ ዉሳኔ ሊይ የመዴረስ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡ ግዥዉ የተፇጸመዉ ተገቢዉ ጥንቃቄ 

ተዯርጎ ነዉ በሚሌ ምክንያት ዉለ ጸንቶ እንዱቀጥሌ የሚዯረገዉ የገዥዉ መብት ከባሇንብረቱ፣ ወይም 

አስቀዴሞ በንብረቱ ሊይ መብትና ጥቅም ካገኘዉ ሰዉ፣ በሊይ በመሆኑ ሳይሆን የማይንቀሳቀስ ንብረትን 

አስመሌክቶ የሚዯረጉ ግብይቶች ጥያቄ ዉስጥ እንዲይገቡ ጥበቃ በማዴረግ አጠቃሊይ የማህበረሰቡን 

(general public interest) ጥቅም ሇማረጋገጥ በመሆኑ የማጣራቱ ሂዯት ይህን ሁለ ግምት ዉስጥ ባስገባ 

መሌኩ በጥንቃቄ ሉከናወን ይገባሌ፡፡ ንብረቱን የገዛ ሰዉ እንዱያዯርግ የሚጠበቅበት የጥንቃቄ ዯረጃ 

እስከምን ዴረስ ነዉ? የሚሇዉን መሇየቱ ቀሊሌ ባይሆንም፣ በተሇይም የማይንቀሳቀስ ንብረትን የሚገዛ 

ሰዉ ንብረቱን ከመግዛቱ በፉት ንብረቱ እርሱ የሚፇሌገዉ ዓይነት መሆኑን ብልም በርግጥም የሻጩ 

መሆኑን ወይም ሻጩ ንብረቱን ሇመሸጥ በህግ ስሌጣን ያሇዉ መሆን ያሇመሆኑን ሇማረጋገጥ ተገቢዉን 

ሁለ ካዯረገ በኋሊ የገዛ ስሇመሆኑ የተሇያዩ አካባቢያዊ ሁኔታዎችን ግምት ዉስጥ በማስገባት መመዘን 

ያስፇሌጋሌ፡፡ የተሸጠዉ ንብረት የሦስተኛ ወገን መብትና ጥቅም ያሇበት መሆኑ ከተረጋገጠ፣ ቤቱን 

የገዛዉ ተገቢዉን ጥንቃቄ አዴርጎ መግዛቱን የማስረዲቱ ሸክም የገዥዉ እንጂ የባሇንብረቱ ወይም 

ከንብረቱ መብትና ጥቅም አሇኝ የሚሌ ወገን አሇመሆኑንም መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ጠንቃቃ ገዥ በሚሌ 

መስፇርት የሦስተኛ ወገንን ንብረት በሻጭ ሇማስተሊሇፌ የሚዯረግ ዉሌ ጸንቶ እንዱቀጥሌ ወይም 

ገዥዉ የንብረቱ ባሇቤት ሆኖ እንዱቀጥሌ የሚዯረገዉ በሌዩ ሁኔታ (exception) በመሆኑ በጠባቡ 

መተርጎም እንዲሇበትም ይታመናሌ፡፡  

ከስሙም መረዲት እንዯሚቻሇዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት በባህርዉ በሆነ ቦታ ሊይ ተወስኖ 

የሚቆይ ንብረት (fixed asset) በመሆኑ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ ማንቀሳቀስ ስሇማይቻሌ ጥበቃ 

የሚያገኘዉ በምዝገባ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ በዚህም መሠረት የአገራችን የፌትሏብሓር ፌትሔ ሥርዓት 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባ ሇዜጎች የንብረት መብት ጥበቃ ከማዴረግ አንፃር ፊይዲዉ የጎሊ 

ስሇመሆኑ ግምት ዉስጥ በማስገባት በፌትሏብሓር ህጉ የተሇያዩ አንቀፆቹ ስሇ ምዝገባ ይዯነግጋሌ 

(አንቀጽ 1553-1646 እንዱሁም 1723፣ 2878 እና 3052 ይመሇከቷሌ)፡፡ የህጉ አንቀጽ 10 (Title 10) 

በተሇይ ሲታይ በመሠረታዊነት ሁሇት የምዝገባ ዓይነቶች እንዲለ የሚያስገነዝብ ነዉ፤ አንዯኛዉ 

የህጋዉያን ተግባራት ምዝገባ (registration of juridical acts) ሲሆን ሁሇተኛዉ  የባሇቤትነት ምዝገባ 

(registration of ownership) ናቸዉ፡፡ የመጀመሪያዉ ዓይነት ምዝገባ የሽያጭ ዉሌን ጨምሮ 

የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ የሚቋቋሙትን የተሇያዩ መብቶችና ግዳታዎችን የሚመሇከት ነዉ 

(በህጉ ከአንቀጽ 1567-1574 ይመሇከቷሌ)፡፡ ይህ እንዯ አጠቃሊይ ሲሆን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ 

ዉሌ በሦስተኛ ወገን ሊይ መቃወሚያ ይሆን ዘንዴ ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ መመዝገብ 

እንዲሇበት የህጉ አንቀጽ 2878 ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የየራሳቸዉ የሆኑ ዓሊማዎች 

የሚኖሩት ቢሆንም፤ አጠቃሊይ ዓሊማቸዉ ግን ሇማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ሌዩ ጥበቃ በመስጠት እነዚህን 
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ንብረቶች በተመሇከተ ባሇይዞታዉ መብቱን ሲያገኝ ወይም ንብረቱ በሆነ ምክንያት ወዯ ላሊ ሦስተኛ 

ወገን በሚያስተሊሌፌበት ወቅት የመመዝገብ ስሌጣን በተሰጠዉ መንግስታዊ አካሌ ካሌተመዘገበ ህግ 

ፉት የሚጸና መብት እንዲይኖረዉ በማዴረግ ዜጎች በዚህ ግዙፌነት ያሇዉ ንብረት ያሊቸዉን መብት 

ከፌሊጎታቸዉ ዉጪ በሆነ መንገዴ እንዲያጡ ጥበቃ ሇመስጠት፤ ብልም ንብረቱን የሚገዛ ወይም 

በንብረቱ ሊይ ማናቸዉንም መብት ማቋቋም የሚፇሌግ ሦስተኛ ወገን ንብረቱ ያሇበትን ሁኔታ ወይም 

በንብረቱ ሊይ አስቀዴሞ የተቋቋመ መብትና ግዳታ መኖር አሇመኖሩን እንዱያዉቅ ሇማዴረግ ነዉ፡፡ 

ስሇሆነም ከማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባ እና የሚያስከትሇዉን ዉጤት በተመሇከተ የሚዯረግ ክርክር 

ይህንኑ ከግምት ዉስጥ ባስገባ መሌኩ እሌባት ሉሰጠዉ ይገባሌ፡፡     

በተያዘዉ ጉዲይ ከሊይ እንዯተገሇጸዉ አመሌካች ቤቱን ከመግዛቱ አስቀዴሞ ቤቱ ሇሦስተኛ ወገን 

እንዲይተሊሇፌ በፌርዴ ቤት ታግዶሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባን አስመሌክቶ ከሊይ የተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች ታሳቢ የሚያዯርጉት የሚመሇከታቸዉ አካሊት ምዝገባዉን ሲያከናዉኑ በህግ አግባብ 

እንዱያዯርጉ የሚጠበቅባቸዉ ጥንቃቄ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ከንብረቱ መብትና ጥቅም የተሊሇፇሇት ሰዉም 

ሇንብረቱ መተሊሇፌ ምክንያት የሆነዉን ህጋዊ ተግባር (juridical act) እንዱሁም የባሇቤትነት መብቱን 

ሲያስመዘግብ (አንቀጽ 1543-1566 እና 1185 ማየት ይቻሊሌ) በንብረቱ ሊይ አስቀዴሞ የተቋቋመ 

መብት ወይም ጥቅም ወይም ንብረቱ ሇላሊ እንዲይተሊሇፌ የሚከሇክሌ ወይም የንብረቱን መተሊሇፌ 

አጠራጣሪ የሚያዯርገዉ ሰነዴ ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ዉስጥ የሚገኝ መሆን ያሇመሆኑን 

በጥንቃቄ የማጣራት ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ነዉ፡፡ የፌትሏብሓር ህጉ በአንቀጽ 1561 ሊይ 

የማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገቦች ሇህዝብ ግሌጽ መሆን እንዲሇባቸዉ የዯነገገዉም በዚሁ ምክንያት 

እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ስሇሆነም የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇከተ የሚዯረግ የሽያጭ ዉሌ ንብረቱ 

በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ መመዝገብ እንዲሇበት ህጉ ሲዯነግግ ገዥዉ ዉለ እንዱመዘገብ 

በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ ሲቀርብ ንብረቱ በሻጭ ስም መመዝገብ አሇመመዝገቡን ወይም ሻጩ ዉለን 

ሇማዴረግ ህጋዊ መብት ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን ብቻ ሳይሆን በንብረቱ ሊይ ዕዲ እና እገዲ ያሇበት 

መሆን ያሇመሆኑንም ሇማጣራት ዕዴሌ ያገኛሌ በሚሌ መነሻ እንዯሆነ መገንዘቡ ተገቢ ነዉ፡፡ ይህ 

ማንኛዉም ጠንቃቃ ገዥ እንዱያዯርግ የሚጠበቅበት ነዉ፡፡ በላሊ በኩሌ ንብረቱ አስቀዴሞ ሇላሊ ሰዉ 

የተሊሇፇ መሆኑን ወይም ሻጩ የንብረቱን ባሇቤትነት ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሇዉ ሙለ መብት 

እንዯሇላዉ ወይም ንብረቱ እዲ እና እገዲ ያሇበት መሆኑን የሚያሳይ ሰነዴ ንብረቱ በተመዘገበበት 

መዝገብ ሊይ እያሇ ይህን ሳያረጋግጥ ዉለን በንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ ያስመዘገበ ሰዉ 

ከአንዴ ጠንቃቃ ገዥ የሚጠበቀዉን ጥንቃቄ ሊሇማዴረጉ አመሊካች ነዉ፡፡ በዚህም ምክንያት የህግ ጥበቃ 

የማይሰጠዉ በመሆኑ ዉለ ጸንቶ የሚቀጥሌበት ወይም በዉለ መሠረት ባገኘዉ ንብረት ሊይ ባሇሀብት 

ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታ ጥያቄ ዉስጥ የሚገባ ነዉ፡፡  
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ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የሽያጭ ዉለን ከማዴረጉ በፉት ቤቱ ወዯ ሦስተኛ 

ወገን እንዲይተሊሇፌ በፌርዴ ቤት የተሰጠ እግዴ ከመዝገቡ ጋር የተያያዘ መሆኑ ተረጋግጧሌ፤ 

አመሌካች እንዯ አንዴ ጠንቃቃ ገዥ ዉለን ከማዴረጉ በፉት ከቤቱ ጋር በተያያዘ ንብረቱ በተመዘገበበት 

መዝገብ ሊይ የተመሇከቱትን ሰነድች ማየት ቢችሌ ኖሮ በቤቱ ሊይ እግዴ መኖሩን በቀሊለ ይዯርስበት 

ነበር፡፡ ይህን ማዴረግ ሲገባዉ የሽያጭ ዉለን ማዴረጉ አመሌካች አንዴ ጠንቃቃ ገዥ እንዱያዯርግ 

የሚጠበቅበትን ግዳታ አሇመወጣቱን የሚያሳይ ነዉ፡፡ ይህ በሆነበት ሁኔታ ዉለ መመዝገቡ ብቻዉን 

አመሌካች ዉለን ሲያዯርግ ተገቢዉን ጥንቃቄ ማዴረጉን የሚያሳይ ባሇመሆኑ በዉለ ምክንያት የቤቱ 

ባሇቤት ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታ የሇም፡፡ ዉለ መመዝገቡም ሆነ የሚመሇከተዉ አካሌ ዉለን 

ሲመዘግብ ወይም ሲያረጋግጥ ተገቢዉን ጥንቃቄ አሇማዴረጉ ዉለ እንዱጸና ምክንያት ሉሆን 

አይችሌም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በዚህ ረገዴ የሚያቀርበዉ መከራከሪያ የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባ 

አስፇሊጊ የሆነበትን መሠረታዊ ዓሊማ እንዱሁም አስቀዴሞ የተቋቋመ የላሊ ሰዉ መብትና ጥቅም 

ያሇበትን የማይንቀሳቀስ ንብረት በመግዛት የተዯረገ ዉሌ ጸንቶ ሉቀጥሌ የሚችሌበትን ሁኔታ ከግምት 

ዉስጥ ያስገባ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇዉ ክርክር ሆኖ አሌተገኘም፡፡  

ሲጠቃሇሌ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት የተጠሪዎች የጋራ ንብረት ሆኖ ያሇ 1ኛ ተጠሪ ፉቃዴና 

ስምምነት ሇአመሌካች በሽያጭ የተሊሇፇ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን፣ ንብረቱ አስቀዴሞ እግዴ የተሰጠበት 

ስሇመሆኑ ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ሊይ እያሇ አመሌካች ቤቱን መግዛቱ እንዯ አንዴ ጠንቃቃ ገዥ 

ማዴረግ የሚገባዉን ጥንቃቄ አሇማዴረጉን የሚያሳይ በመሆኑ ዉለ ጸንቶ የማይቀጥሌ በመሆኑ እና 

በዚህም ምክንያት አመሌካች የቤቱ ባሇቤት ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሌበት የህግ ምክንያት ባሇመኖሩ 

የአመሌካችን የመቃወም አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ እስከ 

ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በትዕዛዝ የጸናዉ ዉሳኔ በአግባቡ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር 

በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም 

ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡  
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ዉ  ሳ  ኔ 

1. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 20638 በቀን 10/08/2011 ዓ.ም በዋሇዉ 

ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ፣ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመ/ቁጥር 308239 በቀን 13/10/2011 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት ችልት እንዱሁም ሰበር 

ሰሚዉ ችልት በቁጥር 318574 በቀን 02/03/2012 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጡት ትዕዛዝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2.  በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን 

ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ 
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  የሠ/መ/ቁጥር 177862 

                        ጥር 28 ቀን 2012 ዓ/ም                                                                                                            

ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

     ተሾመ ሽፇራዉ 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

       ብርሃኑ መንግሥቱ 

  ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡-  ወ/ሮ አበበች ዘበርጋ  

ተጠሪዎች ፡-1. አቶ ሙሊት ሇጃ 

           2. አቶ ኃይለ ቱሼ 

           3. እቴነሽ እስራኤሌ 

           4. በአዲማ ከተማ የጎሮ ቀበላ መሬት ሌማት ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የፌርዴ ቤት እግዴ የተሰጠበትን ቤት በሽያጭ ማስተሊሇፌ የሚኖረዉን ዉጤት በሚመሇከት 

የተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ በሚሌ በቀረበ አቤቱታ መነሻ የተዯረገ ክርክር 

የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ በተጀመረበት በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካች ከሳሽ 

ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡   

ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ ባሌና ሚስት ሲሆኑ በአዲማ ከተማ ጎሮ ቀበላ ዉስጥ 

የሚገኝ በካርታ ቁጥር 5522/95 በ200 ካሬ ሜትር ስፊት ሊይ የተገነባ የጋራ ሀብት የሆነ ቤት፤ይህ 

ቤት በአመሌካች ስም ተመዝግቦ ይታወቅ የነበረና በ1ኛ ተጠሪ በዉክሌና ይተዲዯር የነበረ ሲሆን 

አመሌካች በ2008 ዓ/ም ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የነበራቸዉ ጋብቻ እንዱፇርስ የፌቺ ክርክር ሲያዯርጉ ይህ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ታግድ እንዱቆይ ሇአዲማ ከተማ ፌርዴ ቤት አመሌክተዉ ፌርዴ ቤቱ በቀን 

03/02/2008ዓ/ም በዋሇዉ ችልት ቤቱ ታግድ እንዱቆይ ሇ4ኛ ተጠሪ ትእዛዝ ሰጥቶ 4ኛ ተጠሪም በቀን 

09/02/2008ዓ/ም በጻፇዉ ዯብዲቤ በትእዛዙ መሰረት ማገደን ሇፌርዴ ቤቱ ማሳወቁን እና ዕግደም 
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እስካሁን አሇመነሳቱን በመግሇጽ መከራከሯን የዉሳኔዎቹ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ ሆኖም 1ኛ ተጠሪ በቤቱ 

ሊይ እግዴ መሰጠቱን እያወቀ የአመሌካችን መብት ሇማሳጣት በማሰብ ዘመደ ሇሆነዉ ሇ2ኛ ተጠሪ 

የዉክሌና ስሌጣን በመስጠት 2ኛ ተጠሪ የዉክሌና ስሌጣኑን በመጠቀም የቤቱን ዋጋ ዝቅ በማዴረግ 

ባሇቤቱ ሇሆነችዉ ሇ3ኛ ተጠሪ በብር 170,000.00 በቀን 22/05/2010 ዓ/ም በተዯረገ የቤት ሽያጭ ዉሌ 

በመፇጸም የቤቱ ስመ ሀብት ወዯ 3ኛ ተጠሪ እንዱተሊሇፌ አዴርገዋሌ በማሇት የቤት ሽያጭ ዉለ 

የተፇጸመዉ በቤቱ ሊይ የተሰጠዉን እግዴ በመተሊሇፌ በመሆኑ ዉለ እንዱፇርስ እንዱወሰንሊት እና 4ኛ 

ተጠሪ ወዯ 3ኛ ተጠሪ ያዛወረዉን ስመ ሀብት ወዯ አመሌካች ስም እንዱያዛዉር እንዱወሰንሊት ዲኝነት 

ጠይቃሇች፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ሇክሱ ባሰማዉ ፌሬ ነገር በሚመሇከተዉ ክርክሩ የሽያጭ ዉለ የተፇጸመዉ አመሌካች 

በሰጠችኝ የዉክሌና ስሌጣን በመሆኑ የሽያጭ ዉለ የተፇጸመዉ ከአመሌካች ጋር ነዉ፡፡ቤቱን በቀን 

20/01/2008ዓ/ም በተዯረገ ዉሌ ሇ2ኛ ተጠሪ በብር 130,000.00 ሽጫሇሁ፡፡ ቤቱ ሲሸጥ ቤቱን ሇመሸጥ 

የሚያስችሇኝ በአመሌካች የተሰጠኝ ዉክሌና ጸንቶ ይገኛሌ፡፡ ቤቱ ከተሸጠ በኋሊ ገዥዎች ተጨማሪ 

ግንባታ በማከናወን የቤቱን ስመ ሀብት ወዯ ስማቸዉ እንዱዛወር አዴርገዋሌ፡፡በቤቱ ሊይ እግዴ 

መሰጠቱን አሊዉቅም፡፡የተሰጠ እግዴም የሇም፡፡የቤቱ ዋጋም ዝቅ አሌተዯረገም በሚሌ ክሱ ዉዴቅ 

እንዱዯረግ በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ 

2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በጋራ ባቀረቡት ክርክር አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ የባሌና ሚስት ክርክር ሲያዯረጉ 

በቤቱ ሊይ እግዴ አሌተሰጠበትም፡፡በቤቱ ሊይ እግዴ አሇመኖሩን አጣርተን የገዛነዉ ቤት ነዉ፡፡ አመሌካች 

ሇ1ኛ ተጠሪ የሰጠችዉ ዉክሌና ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ መሆኑን፣ እንዱሁም ይህ ዉክሌና ተወካይ 

3ኛ ወገን ሇመወከሌ የሚያስችሌ ስሌጣን የሚሰጥ መሆኑንና 1ኛ ተጠሪ ከአመሌካች በተሰጠዉ ዉክሌና 

መነሻ 2ኛ ተጠሪን በቀን 23/05/2010 በቁጥር 02285/2010 ቤቱን ጭምር መሸጥ እንዱችሌ በሰጠዉ 

የዉክሌና ስሌጣን ዉክሌናዉ ያሌተሻረ መሆኑን አረጋግጠን የቤቱን ሽያጭ ዋጋ ክፌሇን በቅን ሌቦን 3ኛ 

ተጠሪ የገዛሁት ቤት ከመሆኑም በተጨማሪ የቤቱ ስመ ሀብት እዲና እገዲ እንዯላሇዉ ተጣርቶ በቀን 

25/05/2010ዓ/ም ወዯ 3ኛ ተጠሪ ስም ዞሮ እንዱመዘገብ ያዯረግነዉ ቤት በመሆኑ አመሌካች በቤቱ ሊይ 

መብት አሇኝ የምትሌ ከሆነ ዴርሻዋን ከ1ኛ ተጠሪ መጠየቅ አሉያም እግዴ እያሇበት ተሸጧሌ የምትሌ 

ከሆነም ከ4ኛ ተጠሪ ከምትጠይቅ በስተቀር 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪን ሌትጠይቅ ስሇማትችሌ ዉለ ሔጋዊ 

ነዉ ተብል ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡   

4ኛ ተጠሪ መጥሪያ ዯርሶት ቀርቦ ባሇመከራከሩ ክርከሩ 4ኛ ተጠሪ በላሇበት እንዯታየ የአዲማ ሌዩ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ያሳያሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ዲኝነት ሥሌጣን ያየዉ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 

29574 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ በቀን 07/03/2011 ዓ/ም በዋሇዉ 
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ችልት በሰጠዉ ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ በአመሌካች የተሰጠዉን ዉክሌና በመጠቀም ሇ2ኛ ተጠሪ ዉክሌና 

የሰጠዉ በቀን 23/05/2010 ዓ/ም ሆኖ 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ የዉክሌና ስሌጣን አሇኝ በሚሌ ቤቱን ሇ3ኛ 

ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊሇፇዉ በቀን 22/05/2010ዓ/ም የዉክሌና ስሌጣን ሳይሰጠዉ በመሆኑ የዉክሌና 

ስሌጣን ሳይኖር የተፇጸመ የቤት ሽያጭ ዉሌ ከሔግ ዉጭ የተፇጸመ ዉሌ እንዯሆነ፤ እንዱሁም በቤቱ 

ሊይ እግዴ ተሰጥቶበታሌ የተባሇበትን መዝገብ ቁጥር 91309 የሆነዉን መዝገብ ከአዲማ ወረዲ ፌርዴ 

ቤት አስቀርቦ እንዯተመሇከተና በመዝገቡ ሊይ ፌርዴ ቤቱ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ታግድ እንዱቆይ 

በቀን 03/02/2008ዓ/ም ትእዛዝ ሰጥቶ ሇ4ኛ ተጠሪ ማሳወቁንና እግደ አሇመነሳቱን ከመዝገቡ 

ማረጋገጡን፤ እግደ ጸንቶ እያሇ በቀን 22/05/2010ዓ/ም የቤት ሽያጭ ዉሌ ተፇጽሞ የቤቱ ስመ ሀብት 

በቀን 25/05/2010ዓ/ም ወዯ 3ኛ ተጠሪ መዛወሩን ማረጋገጡን፤ እንዱሁም የቤቱን ማህዯር አስቀርቦ 

በማህዯሩ ዉስጥ የእግዴ ትእዛዙ መኖሩን ማረጋገጡን በመግሇጽ እግደ እያሇ 3ኛ ተጠሪ ቤቱን 

መግዛታቸዉ ቤቱን በቅን ሌቦና ገዝተዋሌ አያስብሌም በሚሌ በ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች መካከሌ 

የተፇጸመዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ እና በ3ኛ ተጠሪ ስም የተመዘገበዉ የባሇቤትነት መብት ፇርሷሌ በማሇት 

አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ የቤቱ ባሇቤቶች ናቸዉ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ይግባኝ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 301126 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 03/08/2011ዓ/ም በሰጠዉ 

ዉሳኔ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ በቁጥር 5562/2005 በቀን 15/12/2005 የሰጠችዉ ዉክሌና ቤቱን 

የመሸጥ ስሌጣን የሚሰጠዉ ዉክሌና በመሆኑና ዉክሌናዉ እስካሁን ጸንቶ የሚገኝ በመሆኑ አመሌካች 

ዉክሌናዉ በሔግ አግባብ እንዱሻር ባሊዯረገችበት የዉክሌና ዉለ ተፇጻሚ እንዲይሆን ያሰማችዉ ክርክር 

የሔግ መሰረት እንዯላሇዉ፤ እንዱሁም ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት 1ኛ ተጠሪ በቀን 23/05/2010 

ዓ/ም 2ኛ ተጠሪ ይህንን ቤት መሸጥ መሇወጥ የሚያስችሇዉን የዉክሌና ስሌጣን እንዯሰጠዉ፣ 2ኛ 

ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ የተሰጠዉን ሙለ ዉክሌና በመጠቀም በቀን 23/05/2010ዓ/ም በተጻፇ የሽያጭ ዉሌ 

ሇ3ኛ ተጠሪ በመሸጡ ዉለ ጸዴቆ ስመ ሀብቱ ወዯ 3ኛ ተጠሪ መተሊሇፈን ማረጋገጡን ፤ በቤቱ ማህዯር 

ዉስጥም ተሰጠ የተባሇዉ እግዴ እንዲሌተገኘ በመጥቀስ እግደ በማህዯሩ ዉስጥ አሌተገኘም እንጂ እግደ 

ቢኖር እንኳን እግደ በማህዯሩ ዉስጥ መኖር አሇመኖሩን መመርመር የከተማ አስተዲዯሩ ስራ በመሆኑ 

የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ማህዯሩን ወስዯዉ መመርመር ስሇማይችለ አመሌካች በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 2183 እና 2184 መሰረት የዉክሌና ስሌጣኑን ባሊሻረችበት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ከሊይ 

በተገሇጸዉ መሰረት የገዙትንና በስማቸዉ ያስመዘገቡት ቤት ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤት የዉክሌና 

ስሌጣኑ የሚያስከትሇዉን ዉጤት ሳያገናዝብ እና በቤቱ ማህዯር ዉስጥ እግደ መኖሩን ሳያረጋግጥና 

ማህዯሩን መመርመር 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችን የማይመሇከት ጉዲይ ሆኖ እያሇ ዉለ እንዱፇርስ 

መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በመሻር 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ቤቱን 

በሔጋዊ መንገዴ በቅን ሌቦና ስሇገዙ ዉለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
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አመሌካች ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ ያቀረበች ቢሆንም 

ችልቱ በመ/ቁጥር 310074 ሊይ በቀን 30/08/2011 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ ትእዛዝ ሇሰበር 

ችልት አያስቀርብም በማሇት አቤቱታዋን ሰርዟሌ፡፡አመሌካች ከሊይ በተጠቀሰዉ መሰረት በተሰጠ ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ በቀን 21/09/2011 ዓ/ም ጽፇዉ ያቀረቡት የሠበር አቤቱታ 

ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት እንዲይሸጥ ሊሳግዴ የቻሌኩት ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ከነበረን የጋብቻ 

ፌቺ ክርክር መነሻ 1ኛ ተጠሪ (ባሇቤቴ) በነበረዉ የዉክሌና ስሌጣን ቤቱን ይሸጥብኛሌ በሚሌ ጥርጣሬ 

ነዉ፡፡2ኛ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት መሸጥ እንዱችሌ በ1ኛ ተጠሪ ዉክሌና የተሰጠዉ በቀን 

23/05/2010ዓ/ም ሲሆን 2ኛ ተጠሪ ግን የሽያጭ ዉለን ባሇቤቱ ከሆነችዉ 3ኛ ተጠሪ ጋር ያዯረገዉ 

በቀን 22/05/2010ዓ/ም ዉክሌና ሳያገኝ በመሆኑ በዚህ ምክንያት ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ ተብል 

የተወሰነዉን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፤ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ 

ቤት በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 91309 ሊይ በቀን 03/02/2008ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ 

እንዲይሸጥ እንዲይሇወጥ በማንኛዉም መንገዴ ወዯ 3ኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ ታግድ እንዱቆይ ትእዛዝ 

ተሰጥቶበት 4ኛ ተጠሪ በቀን 09/02/2008ዓ/ም በጻፇዉ መሌስ በትእዛዙ መሰረት ቤቱን ማገደን ሇፌርዴ 

ቤቱ ማሳወቁን፤ እንዱሁም እግደ አሇመነሳቱን የአዲማ ሌዩ ዞን መዝገቡን አስቀርቦ ተመሌክቶ 

አረጋግጦ እግደ ጸንቶ እያሇ የተፇጸመ የቤት ሽያጭ ዉሌ እንዱፇርስ የሰጠዉ ተገቢ ዉሳኔ መሻሩ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት እንዯሆነ፤ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በቤቱ ፊይሌ ዉስጥ እግደ እያሇና 

እግዴ የተሰጠበትን ፊይሌ መርምሮ ያገዯዉ አካሌ እግዴ የሇበትም የሚሌ ማረጋገጫ ሳይሰጥበት በቤቱ 

ማህዯር ዉስጥ እግደ የሇም ቢኖር እንኳን መኖር አሇመኖሩን የማረጋገጥ ኃሊፉነት የከተማ አስተዲዯር 

ሥራ እንጂ የ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ኃሊፉነት አይዯሇም በሚሌ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ከራስ ጋር 

ያዯረጉትን የጥቅም ግጭት ያሇበት የሽያጭ ዉሌ መሆኑ ጭምር ተረጋግጦ እንዱፇርስ የተሠጠዉን 

ዉሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚና ሰበር 

ሰሚ ችልቶች የሰጡት ዉሳኔዎች ይሻርሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡                                                                           

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ የንብረት ክርክር ሊይ በነበሩበት 

ጊዜ ክርክር ያስነሳዉ ቤት በፌርዴ ቤት ታግድ እያሇ ይህ እግዴ ሳይነሳ በሽያጭ ሇ3ኛ ወገን ተሊሌፎሌ 

ተብል መወሰኑ ከፌርዴ በፉት ከሚሰጥ እግዴ ዓሊማ እና አፇጻጸም አንጻር አግባብ ስሇመሆኑ እና 

በተሰጠዉ እግዴ መሰረት የሚመሇከተዉ አካሌ ቤቱን ስሇማገደ እግደን ሇሰጠዉ ፌርዴ ቤት መሌስ 

ሰጥቶ እያሇ እግደ የቤቱ መዝገብ ዉስጥ የሇም የተባሇበት ሁኔታን ሇማጣራት ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ 

ችልት ያስቀርባሌ ብል ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎች በሚከተሇዉ መሰረት መሌሳቸዉን በማቅረብ 

ተከራክረዋሌ፡፡ 
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1ኛ ተጠሪ በቀን 29/11/2011ዓ/ም በተጻፇ መሌሳቸዉ አመሌካች ቤቱ ታግድ እያሇ እንዯተሸጠ 

በመግሇጽ የተከራከረች ቢሆንም ቤቱ የተሸጠዉ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ በሰጠችኝ ቤቱን መሸጥ መሇወጥ 

በሚያስችሌ ዉክሌና እግደ ከመሰጠቱ በፉት ከአመሌካች ጋር አብረን በቀን 20/01/2008ዓ/ም ሽጠን 

በጋብቻ ዉስጥ ገንዘቡን ከተጠቀምን በኋሊ ዉክሌና መስጠቷን ሳትክዴ አመሌካች በቀን 

20/01/2008ዓ/ም የተዯረገዉ ዉሌ ሳይፇርስ ከዚህ በኋሊ የተዯረገ ዉሌ እንዱፇርስ መጠየቋ ተገቢነት 

የሇዉም፡፡ አመሌካች የፌቺ ክርክር ባዯረግንበት መዝገብ ሊይ የነበረንን ክርክር በእርቅ ጨርሰን አብረን 

እየኖርን እያሇ ከ2 ዓመት በኋሊ ቤቱ ታግድ ነበር በማሇት የምታነሳዉ ክርክር ተቀባይነት 

የሇዉም፡፡በቤቱ ማህዯር ዉስጥ ምንም እግዴ ባሇመኖሩና ቤቱ ጅምር ቤት በመሆኑ በቅን ሌቦና በብር 

170,000.00 ከተሸጠ በኋሊ ገዥ ጅምር ቤቱን አፌርሳ በአዱስ መሌክ ከ1,500,000.00 ብር በሊይ ወጪ 

አዉጥታ ገንብታ ወዯ ስሟ አዛዉራ እየተጠቀመች እያሇ አመሌካች ጉዲት ሳይዯርስባት አሇአግባብ 

ሇመበሌጸግ ያቀረበችዉ ክስ መሆኑ ተረጋግጦ ክሱ ዉዴቅ መዯረጉ ተገቢ በመሆኑ ያቀረበችዉ የሰበር 

አቤቱታ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በጋራ በቀን 29/11/2011 ዓ/ም በተጻፇ መሌሳቸዉ አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ 

ዉክሌና የሰጠችዉ በቀን 15/2/2005ዓ/ም ሲሆን ይህንን የዉክሌና ስሌጣን በመጠቀም 1ኛ ተጠሪ 2ኛ 

ተጠሪን የወከሇዉ በቀን 23/05/2010 ዓ/ም ነዉ፡፡ ቤቱ ከእዲና እገዲ ነጻ መሆኑን የቤቱ ፊይሌ 

ከሚገኝበት ከአሁን 4ኛ ተጠሪ አረጋግጠን ዉለን ዉሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ፉት ቀርበን 

በቀን 24/05/2010ዓ/ም ተዋዉሇናሌ፡፡ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዉለ እንዱፇርስ ሲወስን በአከራካሪዉ ቤት 

ሊይ እግዴ መኖሩን ከ4ኛ ተጠሪ አስቀርቦ አሊረጋገጠም፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ግን የቤቱን ፊይሌ 

ከ3ኛ ተጠሪ በትእዛዝ አስቀርቦ በማጣራት በቤቱ ፊይሌ ሊይ እግዴ እንዯላሇና እግደ አሇ ቢባሌ እንኳን 

የቤቱን ፊይሌ መመርመር የገዥ ሳይሆን የከተማ አስተዲዯሩ እንዯሆነና ቤቱም የተሸጠዉ አመሌካች 

በሰጠችዉ ሌዩ ዉክሌና እንዯሆነና 3ኛ ተጠሪ ቤቱን በቅን ሌቦና መግዛቴን በማረጋገጥ ዉለ ሉፇርስ 

አይገባም በቤቱ ሊይ አመሌካች ያሊትን መብት ያሳጣት ወገን ካሇ መጠየቅ ትችሊሇች ብል የሥር ፌርዴ 

ቤትን ዉሳኔ በመሻሩ የፇጸመዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ እግደ መኖሩን 2ኛ እና 3ኛ 

ተጠሪዎች አናዉቅም ሇማወቃችን በስር ፌርዴ ቤት የቀረበ ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡እግዴ በቤቱ 

ፊይሌ ሊይ አሇመኖሩን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ባረጋገጠበት ሁኔታ ይህ ችልት ተጠሪዎች እግደ 

መኖሩን ያዉቁ ነበር ወይስ አይዯሇም የሚሇዉን የማስረጃ ክርክር ተቀብል ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን 

የሇዉም፡፡3ኛ ተጠሪ በ4ኛ ተጠሪ ዘንዴ ካሇዉ የቤቱ ማህዯር እግዴ እንዯላሇ አረጋግጠን ቤቱን በቅን 

ሌቦና ከገዛሁ እና ስመ ሀብቱን በስሜ ካስመዘገብኩ በኋሊ ብር 1,500,000.00 በሊይ ወጪ አዉጥቼ 

ተጨማሪ ግንባታ በመፇጸም ቤቱን በመያዣነት በመስጠት ከብዴርና ቁጠባ ተቋም ከፌተኛ ገንዘብ 

ተበዴሬበታሇሁ፡፡ በዚህ ሁኔታ ሊይ የሚገኝ ቤት ስሇሆነ አመሌካች ዉሌ እንዱፇርስሊት መጠየቋ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 47800 ፣15551፣39336፣ 46527 እና 
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47378 ሊይ የሰጠዉን ዉሳኔ የሚቃረን በመሆኑ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዉለ አይፇርስም ተብል 

መወሰኑ የሚነቀፌ አይዯሇም እንዱባሌሌን፡፡ በሽያጭ ዉለ አናት ሊይ ዉለ የተዘጋጀበት ቀን ጥር 22 

ቀን 2010 ዓ/ም ተብል የተጻፇ ቢሆንም ዉለን በዉሌ አዋዋይ ፉት የተፇራረምንበት ቀን 

24/05/2010ዓ/ም በመሆኑ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 36740 እና 98583 ሊይ በሰጠዉ ትርጉም 

እና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2015/ሀ መሰረት ዉለ የተዯረገበት ቀን ጥር 24 ቀን 2010 ዓ/ም በመሆኑ 

አመሌካች ከዚህ አንጻር ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም፡፡እንዱሁም ባሌ ከሚስት ፌቃዴ ዉጭ 

ንብረቱን ሽጦ ቢገኝ የተሸጠዉ ቤት ወዯ ገዥ ተዛዉሮ ከተገኘ ሚስት በተሸጠዉ ቤት ያጣችዉን ዴርሻ 

ከባሎ መጠየቅ ከምትችሌ በስተቀር 3ኛ ወገን መጠየቅ እንዯማትችሌ በኦሮሚያ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 

114 እና 115 የተዯነገገዉን በመጥቀስ የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 28663 አስገዲጅ 

ትርጉም ስሇሰጠ አመሌካች ባላ ቤቱን አሊግባብ ሽጦብኛሌ የምትሌ ከሆነ ከባሎ መጠየቅ ከምትችሌ 

በስተቀር ዉሌ ይፌረስሌኝ በማሇት መጠየቅ አትችሌም ተብል አቤቱታዋ ዉዴቅ ይዯረግሌን በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

አመሌካች ከተራ ቁጥር 1-3 በተጠቀሱ ተጠሪዎች በቀረበ መሌስ ሊይ በቀን 30/01/2012ዓ/ም የተጻፇ 

የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 4ኛ ተጠሪ መጥሪያ ዯርሶት ባሇመቅረቡ ክርክሩ በላሇበት 

ተሰምቷሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠ ዉሳኔና ትእዛዝ ይዘት ሲሆን 

እኛም የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፇጸመ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡  

እንዯተመረመረዉም 1ኛ ተጠሪ እና አመሌካች ባሌና ሚስት የነበሩ ሲሆን ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ 

በአዲማ ከተማ ጎሮ ቀበላ ዉስጥ የሚገኝ በካርታ ቁጥር 5522/95 በአመሌካች ስም ተመዝግቦ የነበረዉና 

በ200 ካሬ ሜትር ስፊት ሊይ የተገነባ ነዉ የተባሇዉ ቤት ዯግሞ አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ በጋብቻ ወቅት 

ያፇሩት የጋራ ሀብት የሆነ ንብረት አንዯነበር በስር ፌርዴ ቤቶች በተዯረገ ክርክር የተረጋገጠ ፌሬ ነገር 

ነዉ፡፡ እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ ይህንን ቤት መሸጥ እንዱችሌና ይህንኑ ስሌጣኑን ሇ3ኛ ወገን በዉክሌና 

ማስተሊሇፌ እንዱችሌ የሚፇቅዴ በቁጥር 5562/2005 በቀን 15/12/2005 የተመዘገበ የዉክሌና ስሌጣን 

አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ መስጠቷን በግራ ቀኝ የታመነና በማስረጃ ጭምር የተረጋገጠ ፌሬ ነገር መሆኑን 

ከክርክሩ ተረዴተናሌ፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁጥር 91309 ሊይ የጋብቻ ፌቺ ክርክር ሲያዯርጉ በነበሩበት ጊዜ በአመሌካች ጠያቂነት በዚህ 

መዝገብ ሊይ በቀን 03/02/2008 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት የአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት አከራካሪዉ ቤት 

እንዲይሸጥ፣እንዲይሇወጥ በማናቸዉም መንገዴ ሇ3ኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ እግዴ መስጠቱንና እግደም 
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እንዱነሳ ተሇዋጭ ትእዛዝ አሇመስጠቱን የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እግዴ ተሰጠ የተባሇበትን 

መ/ቁጥር 91309 ከአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት አስቀርቦ ማረጋገጡን የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡  

1ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ያገኙትን ከሊይ የተጠቀሰዉን የዉክሌና ስሌጣን በመጠቀም 2ኛ ተጠሪ 

አከራካሪወን ቤት መሸጥ መሇወጥ እንዱችለ በቀን 23/05/2010 በቁጥር 02285/2010 በተመዘገበ 

የዉክሌና ስሌጣን 2ኛ ተጠሪን መወከሊቸዉም የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ በዚህ አግባብ 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ 

ተጠሪ ባገኙት ዉክሌና ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ሇ3ኛ ተጠሪ መሸጣቸዉንና ሽያጩን ተከትል 

በአመሌካች ስም ተመዝግቦ የነበረዉ የቤቱ ስመ ሀብት ወዯ 3ኛ ተጠሪ ተሊሌፍ እንዯሚገኝም የተረጋገጠ 

ፌሬ ነገር ሲሆን አመሌካች እንዱፇርስ ዲኝነት የጠየቁበት የቤት ሽያጭ ዉሌም ይኸዉ የቤት ሽያጭ 

ዉሌ ነዉ፡፡       

ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መኖራቸዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ የቤት ሽያጭ ዉለ 

የተፇጸመበት ቀን መቼ ነዉ የሚሇዉ እና ተጠሪዎች የቤት ሽያጭ ዉለን የፇጸሙት በቤቱ ሊይ 

የተሰጠዉ እግዴ መኖሩንና እግደ አሇመነሳቱን እያወቁ ነዉ ወይስ አይዯሇም ? በቤቱ ሊይ የተሰጠ 

እግዴ መኖሩን እያወቁ ወይም እግደ መነሳቱን ሳያረጋግጡ የተፇጸመ ዉሌ ነዉ የሚባሌ ከሆነ ዉለ 

ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚለ ጉዲዮች ግራ ቀኙን ያከራከሩ ጭብጦች ናቸዉ፡፡  

ዉለ የተፇጸመበትን ቀን በተመሇከተ አመሌካች ይፌረስሌኝ እያሇች ያሇችዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ 2ኛ 

ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ የተሰጠዉን የዉክሌና ስሌጣን በመጠቀም ፇጸመ የተባሇዉን የቤት ሽያጭ ዉሌ 

በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በቀን 20/01/2008ዓ/ም ያዯረኩት የቤት ሽያጭ ዉሌ እያሇ ከዚህ 

በኋሊ የተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ እንዱፇርስ መጠየቁ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ የተከራከረ ቢሆንም 

2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በቀን 20/01/2008ዓ/ም በተዯረገ የቤት ሽያጭ ዉሌ ቤቱን ገዝቻሇሁ በሚሌ 

ግሌጽ ክርክር ያሊነሳ በመሆኑ ከዚህ አኳያ 1ኛ ተጠሪ ያቀረበዉን ክርክር አሌፇነዋሌ፡፡ አመሌካች 

እንዱፇርስ ዲኝነት የጠየቀችበት ዉሌ የተፇጸመዉ በቀን 22/05/2010 ዓ/ም ነዉ በማሇት የተከራከረች 

ሲሆን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ዯግሞ በዉለ ሰነዴ ሊይ ቀን 22/05/2010 ዓ/ም ተብል የተጻፇዉ የዉሌ 

ሰነደ የተዘጋጀበት ቀን እንጂ ዉለ የተፇጸመበት ቀን አይዯሇም ፤ በቀን 22/05/2010 ዓ/ም የተዘጋጀዉ 

ዉሌ በዉሌ አዋዋይ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ አካሌ ፉት ተዋዋዮች ፇርመንበት ተረጋግጦ 

የተመዘገበዉ በቀን 24/05/2010 ዓ/ም በመሆኑ ዉለ እንዯተዯረገ የሚቆጠረዉ ዉለ በዉሌ አዋዋይ 

ፉት ቀርቦ ተፇርሞ በተመዘገበበት ቀን ነዉ በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡  

ከዚህ አኳያ የቀረበዉን ክርክር መርምሮ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክርክር 

በመቀበሌ ዉለ የተፇጸመዉ በቀን 22/05/2010 ዓ/ም በመሆኑና 1ኛ ተጠሪ ዯግሞ ሇ2ኛ ተጠሪ 

የዉክሌና ስሌጣን የሰጠዉ በቀን 23/05/2010 ዓ/ም ነዉ በሚሌ 3ኛ ተጠሪ የዉክሌና ስሌጣን 
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ባሌተሰጠዉ ጊዜ የቤት ሽያጭ ዉለን መፇጸሙ ዉለን የሚያፇርስ ምክንያት ነዉ ብል የወሰነ ቢሆንም 

የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማስረጃ መርምሮ የቤት ሽያጭ ዉለ 2ኛ ተጠሪ 

ከ1ኛ ተጠሪ ባገኙት ዉክሌና በቀን 23/05/2010 ዓ/ም ተፇጽሞ ወዱያዉ ዉለ ስሌጣን ባሇዉ አካሌ 

መጽዯቁ ተረጋግጧሌ በሚሌ የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡ አመሌካችም ዉለ በዉሌ አዋዋይ 

ተረጋግጦ በቀን 24/05/2010 ዓ/ም አሌተመዘገበም (authenticate አሌተዯረገም) በሚሌ በግሌጽ ክዲ 

አሌተከራከረችም፡፡ 

እኛም ከዚህ አንጻር የቀረበዉን ክርክር እንዯመረመርነዉ እንዱፇርስ ዲኝነት የተጠየቀበት የቤት ሽያጭ 

ዉሌ የተፇጸመዉ በሔግ ስሌጣን በተሰጠዉ ዉሌ አዋዋይ ፉት መሆኑ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ በዉሌ አዋዋይ ፉት ዉሌ ከሚዯረግበት ዓሊማዎች መካከሌ አንደ ዉለ 

የተዯረገበትን እርግጠኛ ቀን ማረጋገጥ ነዉ፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2015/ሀ ስር በተዯነገገዉ መሰረት 

የሽያጭ ዉሌ በዉሌ አዋዋይ ፉት ተዯርጎ ከሆነ የሽያጭ ዉለ ተፇጽመ የሚባሌበት እርግጠኛ ቀን ዉለ 

በሔግ ስሌጣን በተሰጠዉ ዉሌ አዋዋይ ፉት ቀርቦ ተረጋግጦ የተመዘገበበት ቀን ነዉ፡፡ ከዚህ ጋር 

በተያያዘ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 36740 ሊይ በቀን 

23/03/2001 ዓ/ም በተመሳሳይ ጉዲይ አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በዚህ መሌኩ የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰጠዉ ዉሳኔ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችን አዋጅ ሇማሻሻሌ በወጣዉ 

አዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2/1 መሰረት በየትኛውም ዯረጃ ሊይ በሚገኙ ፌርዴ ቤቶች ዘንዴ 

አስገዲጅነት ያሇዉ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ በዉሌ አዋዋይ ፉት 

ተረጋግጦ የተመዘገበበት ቀን 1ኛ ተጠሪ ሇ2ኛ ተጠሪ አከራካሪዉን ቤት የመሸጥ የመሇወጥ የዉክሌና 

ስሌጣን ከሰጡ በኋሊ እንዯሆነ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማስረጃ መርምሮ 

ያረጋገጠዉ ፌሬ ነገር በመሆኑ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በዴጋሚ የሰነዴ ማስረጃዎቹን ሇመመርመር 

የሚያስችሌ ሥሌጣን ስሇላሇዉ ከዚህ አኳያ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዉሌ የተዯረገዉ ሇ2ኛ 

ተጠሪ ዉክሌና ከመሰጠቱ በፉት ነዉ በሚሌ እንዯ አንዴ የዉሌ ማፌረሻ ምክንያት የተዯረሰበትን 

ዴምዲሜ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሻሩ ተገቢ በመሆኑ በዚህ ረገዴ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሊገኘንም፡፡ 

ተጠሪዎች የቤት ሽያጭ ዉለን የፇጸሙት በቤቱ ሊይ የተሰጠዉ እግዴ መኖሩንና እግደ አሇመነሳቱን 

እያወቁ ነዉ ወይስ አይዯሇም ? በቤቱ ሊይ የተሰጠ እግዴ መኖሩን እያወቁ ወይም እግደ መነሳቱን 

ሳያረጋግጡ የተፇጸመ ዉሌ ነዉ የሚባሌ ከሆነ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚለት 

አከራካሪ ነጥቦች እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 154 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መንፇስና ይዘት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ 

በፌርዴ ቤት የእግዴ ትእዛዝ የሚሰጠዉ ተከሳሹ የባሇመብቶችን ጥቅም ሇመጉዲት ሲሌ ንብረቱን ሇላሊ 
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ሰዉ አሳሌፍ ሇመስጠት ወይም ሇመሸጥ ወይም ሇማሸሽ ወይም ሇማባከን ወዘተ ማቀደ በመሀሊ ቃሌ 

በተረጋገጠ አቤቱታ በማስረዲት ሲጠየቅ በክርክሩ ሂዯት ረቺ ሇሚሆነዉ ወገን ምቹ ሁኔታን ሇመፌጠር 

ንብረቱ እንዲሇ እንዱቆይ፣ ከመጥፊት እንዱዴን፣ እንዲይበሊሽ፣ ሇላሊ ሰዉ ተሊሌፍ እንዲይሰጥ ገዯብ 

ሇመጣሌ ካሇዉ ዓሊማ የሚሰጥ ትእዛዝ ነዉ፡፡ አንዴ ሰዉ በሔግ አግባብ ሇላሊ ሰዉ ሉያስተሊሌፌ 

የሚችሇዉ መብት በሔግ ወይም በፌርዴ ገዯብ ያሌተጣሇበትና ያሇዉ መብት መሆን አሇበት፡፡ይህም 

ማሇት ሔግ ጥበቃ የሚያዯርገዉ አንዴ ሰዉ ያሇዉን መብት እና በሔግ ወይም በፌርዴ ገዯብ 

ያሌተጣሇበትን መብት የሚያስተሊሌፌ ሔጋዊ ተግባር ሲፇጽም ነዉ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 156/1 

ስር በተዯነገገዉ መሰረት ዯግሞ በፌርዴ ቤት የተሰጠዉን የማገጃ ትእዛዝ አሇማክበር በወንጀሌ ሔጉ 

መሰረት ወንጀሌ ሆኖ የሚያስቀጣ ተግባር ጭምር ነዉ፡፡ 

በተያዘዉ ጉዲይ አከራካሪዉ ቤት ሇክርክሩ መነሻ በሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ ከመሸጡ በፉት 

የአመሌካችና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ሀብት የነበረ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነዉ ቤት በአመሌካችና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በነበረዉ በመ/ቁጥር 91309 

በሚታወቅ የጋብቻ ፌቺ ክርክር መዝገብ ሊይ እንዲይሸጥ፣እንዲይሇወጥ በማናቸዉም መንገዴ ሇ3ኛ ወገን 

እንዲይተሊሇፌ በቀን 03/02/2008 ዓ/ም በተሰጠ የእግዴ ትእዛዝ በማሳገዶ ትእዛዙ ሇ4ኛ ተጠሪ ዯርሶት 

4ኛ ተጠሪም እግደን መመዝገቡን ገሌጾ በቀን 09/02/2008ዓ/ም በጻፇዉ ምሊሽ ሇፌርዴ ቤቱ አሳዉቋሌ 

በማሇት ተከራክራሇች፡፡ከተራ ቁጥር 1-3 የተጠቀሱ ተጠሪዎች ዯግሞ እግደ በተጠቀሰዉ መዝገብ ሊይ 

መሰጠቱንና 4ኛ ተጠሪም እግደን መዝግቤያሇሁ ማሇቱን አናዉቅም፤ በቤቱ ማህዯር ዉሰጥ እግዴ 

አሇመያያዙን አጣርተን የፇጸምነዉ ዉሌ ነዉ በማሇት ከመከራከራቸዉ በስተቀር በተጠቀሰዉ መዝገብ 

ሊይ አከራካሪዉ ቤት ታግድ እንዱቆይ እግዴ አሌተሰጠም በሚሌ በግሌጽ ክዯዉ ያሰሙት ክርክር 

የሇም፡፡  

እንዱሁም 4ኛ ተጠሪ እግደን እንዱያዉቅ እግደን የሰጠዉ ፌርዴ ቤት ባዘዘዉ መሰረት 4ኛ ተጠሪ 

በቀን 09/02/2008 ዓ/ም ሇፌርዴ ቤቱ በጻፇዉ ምሊሽ በትእዛዙ መሰረት በቤቱ ሊይ የተሰጠዉን እግዴ 

መመዝገቡን አሳዉቋሌ ተብል በአመሌካች የቀረበዉን ክርክር ተጠሪዎች ከስር ጀምሮ በዚህ ችልት 

ጭምር ክዯዉ አሌተከራከሩም፡፡ 4ኛ ተጠሪ በቀን 09/02/2008 ዓ/ም እግደን ሇሰጠዉ ሇአዲማ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት በጻፇዉ ምሊሽ በትእዛዙ መሰረት በቤቱ ሊይ የተሰጠዉን እግዴ መመዝገቡን እንዲረጋገጠ 

በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተረጋግጦ ተወስኖ እያሇ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪ ፌርዴ ቤቱ 

አሊረጋገጠም በሚሌ ይህንን የፌርዴ ቤቱን ዴምዲሜ ሉያፇርስ የሚችሌ ምንም አግባብነትና ተቀባይነት 

ያሇዉ ማስረጃ በስር ፌርዴ ቤት አቅርበዉ ባሊስረደበት ያሰሙት ክርክር የሔግ መሰረት ያሇዉ 

አይዯሇም፡፡ 
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በቤቱ ሊይ ተሰጠ የተባሇዉ እግዴ መኖር አሇመኖሩን እንዱሁም እግደ ካሇ መነሳት አሇመነሳቱን 

ሇማረጋገጥ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት የእግዴ ትእዛዝ የተሰጠበት 

ቁጥር 91309 የሆነ መዝገብ አስቀርቦ በመመሌከት በመዝገቡ ሊይ አከራካሪዉ ቤት እንዲይሸጥ በቀን 

03/02/2008 ዓ/ም የእግዴ ትእዛዝ መሰጠቱንና ይህም የእግዴ ትእዛዝ በላሊ ተሇዋጭ ትእዛዝ 

አሇመነሳቱን አረጋግጧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዉሳኔዉ ሊይ በዚህ መሌኩ በዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የተረጋገጠዉ እዉነት እንዲሌሆነ ወይም እግደ መነሳቱን ማረጋገጡን በመግሇጽ የሰጠዉ 

ዉሳኔ የሇም፡፡ 

በላሊ በኩሌ እግዴ በተሰጠበት መዝገብ ሊይ የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ተከራካሪ ወገኖች 

ባሇመሆናቸዉ በመዝገቡ ሊይ እግዴ መሰጠቱን በቀጥታ ያዉቃለ ተብል ባይገመትም 1ኛ ተጠሪ ግን 

በመዝገቡ ሊይ ተከራካሪ ወገን በመሆናቸዉ 4ኛ ተጠሪ ዯግሞ እግደን በመመዝገብ በመሳተፈ (በቤቱ 

ማህዯር እንዱያያዝ ማዴረጉ በመረጋገጡ) በቤቱ ሊይ የተሰጠዉ እግዴ መኖሩን እንዯሚያዉቁ 

ተረዴተናሌ፡፡ እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ በዉክሌና ስሌጣን ቤቱን ሇ3ኛ ተጠሪ ሲሸጡ የቤት ሽያጩን በወካይ 

ስም ስሇተዋዋለ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በነበራቸዉ በዚህ ግኝኑነት በቤቱ ሊይ ተሰጥቶ የነበረዉን እግዴ 

ያዉቁ እንዯነበር ያመሊክታሌ፡፡ በተጨማሪም ተጠሪዎች የቤት ሽያጭ ዉሌ ሲፇጽሙ በቤቱ ሊይ የተሰጠ 

እግዴ እንዯላሇ ከ4ኛ ተጠሪ አረጋግጠን በቅን ሌቦና የፇጸምነዉ ዉሌ ነዉ በሚሌ ከመከራከራቸዉ 

በስተቀር በቤቱ ሊይ እግዴ አሌተሰጠም ወይም ተሰጥቶ የነበረዉ እግዴ ተነስቷሌ በሚሌ ይህንን 

ክርክራቸዉን የሚዯግፌ ማስረጃ ከ4ኛ ተጠሪ ወይም ጉዲዩ ከሚመሇከታቸዉ ላሊ የአስተዲዯር አካሊት 

ተሰጥቶናሌ በሚሌ በማስረጃ አስዯግፇዉ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን እና በይግባኝ ሊዩት ሇክሌለ 

ፌርዴ ቤቶች ያሰሙት ክርክር ስሇመኖሩ የስር ክርክር ግሌባጭ አያሳይም፡፡ 

እንዱሁም የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአከራካሪዉ ቤት ሊይ የተሰጠዉን እግዴ በሚመሇከት 

እግዴ መሰጠቱን፣4ኛ ተጠሪ እግደን መመዝገቡን በመግሇጽ እግደን ሇሰጠዉ ፌርዴ ቤት አሳዉቆ የነበረ 

መሆኑንና እግደም እንዲሌተነሳ እግደ ከተሰጠበት መዝገብና ከቤቱ ማህዯር በማረጋገጥ የዯረሰበትን 

ዴምዲሜ ሉያስተባብሌ የሚችሌ ተቃራኒ ማስረጃ ሳይቀርብሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት እግደ ቢኖር እንኳን የቤቱን ማህዯር በመመርመር እግዴ መኖር አሇመኖሩን የማረጋገጥ 

ኃሊፉነት የከተማ አስተዲዯሩ እንጂ የ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች አይዯሇም በሚሌ ቤቱን በዉክሌና 

የሸጠዉም ሆነ የቤቱ ገዥ ቤቱ ከእዲና እገዲ ነጻ መሆኑን የሚያሳይ ማረጋገጫ ከሚመሇከተዉ 

አስተዲዯር አካሌ እንዱሰጣቸዉ የማዴረግ ኃሊፉነት እንዯላሇባቸዉ አዴርጎ በመዉሰዴ አንዴ ጠንቃቃ 

ገዥ ሉያዯርገዉ የሚገባዉን ተገቢ ጥንቃቄ ማዴረግ እንዯላሇበትና 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪም ከዚህ አኳያ 

ተገቢ ጥንቃቄ አሇማዴረጋቸዉን ካመሊከተ በኋሊ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በመሻር 

መወሰኑ የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ አይዯሇም፡፡ 
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በተጨማሪም ምንም እንኳን አመሌካች 1ኛ ተጠሪ ቤቱን መሸጥና ላልች ተግባራትን መፇጸም 

እንዱችሌ በቁጥር 5562/2005 በቀን 15/12/2005 ተመዝግቦ በአመሌካች ዉክሌና የተሰጠዉ ቢሆንም 

አመሌካች በመ/ቁጥር 91309 ሊይ ቤቱ እንዲይሸጥ በቀን 03/02/2008 ዓ/ም የእግዴ ትእዛዝ ሲያሰጡ 

ከዚህ የዉክሌና ስሌጣን ሊይ ቤቱን የመሸጥ ፣የመሇወጥ እና በማናቸዉም ሁኔታ ወዯ 3ኛ ወገን 

የማስተሊሇፌ እና እነዚህን ተግባራት ላሊ 3ኛ ወገን ወክል ሇማስፇጸም የሚያስችሌ የ1ኛ ተጠሪ 

የዉክሌና ሥሌጣን መገዯቡን ያሳያሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2208 ስር ተወካዩ ከወካዩ ጋር 

በሚያስተሳስረዉ ግንኙነት ዉስጥ ጥብቅ የሆነ የቅን ሌቦና ሉኖረዉ እንዯሚገባና የዉክሌናዉ ሥሌጣን 

የሚያስቀሩትን ምክንያቶች… ሇወካዩ አሳብ ማቅረብና ማሳታወቅ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ከዚህ አንጻር 

ሲታይ 1ኛ ተጠሪ በአመሌካች በተሰጣቸዉ ዉክሌና በራሱ በወካይነት ሲሰራም ሆነ 2ኛ ተጠሪ ወክል 

ሲያሰራ ጥብቅ በሆነ የቅን ሌቦና ሉሰራና በተሇይም ቤቱን መሸጥ ቢያስፇሌግ በቤቱ ሊይ የተሰጠዉ 

እግዴ እንዱነሳ ሇአመሌካች ማሳወቅና እግደ ከተነሳ በኋሊ ቤቱ እንዱሸጥ ማዴረግ ሲገባዉ በእግደ 

ምክንያት ቤቱን በራሱ ወይም ላሊ ሰዉ ወክል እንዱሸጥ የተሰጠዉ የዉክሌና ስሌጣን ቀሪ ሆኖ 

(ተገዴቦ) እያሇ ሇአመሌካች ሳያሳዉቅ በ2ኛ ተጠሪ አማካኝነት ቤቱ እንዱሸጥ ማዴረጉ ሔጉ የጣሇበትን 

ጥብቅ የሆነ የቅን ሌቦና መርህ መጣሱን የሚያሳይ ነዉ፡፡ በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የ1ኛ 

ተጠሪን የዉክሌና ስሌጣን ከዚህ አንጻር ሳይመረምር አመሌካች ዉክሌናዉን እስካሊሻረች ዴረስ 1ኛ 

ተጠሪ በዉክሌና ስሌጣን በራሱም ሆነ በ2ኛ ተጠሪ አማካኝነት ቤቱን በመሸጥ ያዯረገዉ ዉሌ በጸና 

ዉክሌና የተፇጸመ ዉሌ በመሆኑ ሉፇርስ አይገባም ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሆነ የዉክሌና 

ስሌጣን አፇጻጸም ባህርይ ያሊገናዘበ በመሆኑሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነዉ፡፡  

እንዱሁም ምንም እንኳን ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ በሔግ ስሌጣን በተሰጠዉ ዉሌ 

አዋዋይ ፉት የተዯረገ ቢሆንም በዚህ አግባብ በተዯረገ ዉሌ የተሸጠዉ ቤት እንዲይሸጥ እግዴ የተሰጠበት 

በመሆኑና የፌርዴ ቤትን እግዴ በመጣስ የሚፇጸም ተግባር በወንጀሌ ጭምር የሚያስጠይቅ ሔገ ወጥ 

ተግባር በመሆኑ ዉለ በዉሌ አዋዋይ ፉት መዯረጉ ከመነሻዉ ሔገ ወጥ የሆነን ተግባር ሔጋዊ 

ሉያዯርግ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ሔግ ሇግብይት ሥርዓት ጥበቃ የሚያዯርገዉ ግብይቱ ሔግን ተከትል 

ሲፇጸም ብቻ ነዉ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በቤቱ ሊይ የተሊሇፇዉ እግዴ ጸንቶ 

እያሇና በቤቱ ሊይ የተሰጠዉ እግዴ ተነስቷሌ ወይም በቤቱ ማህዯር ዉስጥ ተመዝግቦ አይታወቅም 

የሚሌ ማረጋገጫ ሳይሰጣቸዉና ይህንን የሚያሳይ ማስረጃ ሳይዙ የቤት ሽያጭ ዉለን በመፇጸማቸዉ 

ተገቢዉን ጥንቃቄ ሳያዯርጉ ሇፇጸሙት ግብይት ሔግ ጥበቃ አያዯርግሊቸዉም፡፡ የፌርዴ ቤቱን የእግዴ 

ትእዛዝ በመጣስ ወንጀሌ ጠቀስ ተግባር ተፇጽሞ የተዯረጉ ግብይቶች ወይም ዉልች ጸንተዉ 

እንዱቀጥለ ማዴረግ ሔገ ወጥ ተግባራትን በማበረታታት የሔግ የበሊይነት እንዱጠፊ የሚያዯርግ 

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ፡፡ እንዱሁም የሚንቀሳቀስ ንብረት ካሌሆነ በስተቀር የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ሽያጭ ዉሌ በቅን ሌቦና የተዯረገ ነዉ ተብል በሔግ ጥበቃ የሚዯረግበት የሔግ ስርዓት ስሇላሇን ከዚህም 
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አንጻር ከተራ ቁጥር 1-3 የተጠቀሱ ተጠሪዎች የሚያነሱት ክርክርና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም 2ኛ 

እና 3ኛ ተጠሪዎች ቤቱን በቅን ሌቦና ስሇገዙ የቤት ሽያጭ ዉለ ሉፇርስ አይገባም በሚሌ መወሰኑ 

ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ 

በላሊ በኩሌ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በዚህ የሰበር ችልት ዯረጃ የቤት ሽያጭ ዉሌ ከፇጸሙ በኋሊ ከብር 

1,500,000.00 በሊይ የሆነ ገንዘብ ወጪ በማዴረግ ተጨማሪ ግንባታ መፇጸማቸዉን በመግሇጽ 

የተከራከሩ ቢሆንም 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ይህንን ክርክራቸዉን ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ዲኝነት 

ስሌጣንና በይግባኝ ባዩት በክሌለ ፌርዴ ቤቶች አንስተዉ የተከራከሩ ስሇመሆኑ የፌርዴ ቤቶቹ 

ዉሳኔዎች ይዘት አያሳዩም፡፡ይህንን የሚመሇከት በማስረጃ ሉረጋገጥ የሚገባ አዱስ የፌሬ ነገር ክርክር 

በዚህ ችልት ዯረጃ አንስተዉ እንዱከራከሩና ችልቱም እንዱህ አይነት ክርክር ሰምቶ እንዱወስን 

የሚፇቅዴ የሔግ ስርዓት የሇም፡፡ ከዚህ አንጻር ምንም እንኳን 1ኛ ተጠሪ ከስር ፌርዴ ቤት ጀምሮ የቤቱ 

ገዥ ተጨማሪ ግንባታ ፇጽመዋሌ የሚሌ ክርክር ያነሳ ቢሆንም እንዱህ አይነት ክርክር 1ኛ ተጠሪ  

አንስቶ ሇመከራከር የሚያስችሌ መብትና ጥቅም የላሇዉ ከመሆኑም በተጨማሪ ስሇ 2ኛ እና 3ኛ 

ተጠሪዎች ሆኖ እንዱህ አይነት ክርክር ሇማንሳት በስነ ስርዓት ሔጉ የተዘረጋዉ የክርክር አቀራረብ 

ስርዓት አይፇቅዴሇትም፡፡በመሆኑም ምን እንኳን በፌ/ብ/ሔጉ ቁጥር 1817/1 ስር ዉሌ ሲፇርስ ወይም 

ሲሰረዝ ተዋዋዮች ወዯነበሩበት የመመሇስ መርህ ተግባራዊ ማዴረግ የማይቻሌ ከሆነ ወይም ሇአንዯኛዉ 

ተዋዋይ ከፌተኛ ጉዲት የሚያስከትሌ ከሆነ ዉለን ሇመፇጸም የተከናወኑ ተግባራት ጸንተዉ እንዱቆዩ 

ሉዯረግ እንዯሚገባ የተዯነገገ ቢሆንም 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የተጠቀሰዉን ገንዘብ ያህሌ ወጪ 

አዴርገዉ ተጨማሪ ግንባታ በመፇጸማቸዉ ዉለን አፌርሶ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ማዴረግ ከፌተኛ 

ጉዲት እንዯሚያስከትሌባቸዉ በመግሇጽ በስር ፌርዴ ቤቶች የሥነ ስርዓት ሔጉ በሚያዘዉ መሰረት 

ያቀረቡት ክርክር ባሇመኖሩ ከዚህም አኳያ የቀረበዉ ክርክር በሰበር ችልት ዯረጃ ሉታይ የማይችሌ ፌሬ 

ነገርን የሚመሇከት ክርክር በመሆኑ አሌተቀበሌንም፡፡ይህ ማሇት ግን 3ኛ ተጠሪ የዯረሰባቸዉ ጉዲት ካሇ 

በሚመሇከተዉ ሰዉ ሊይ ክስ በማቅረብ ከመጠየቅ ይህ ፌርዴ ሉያግዲቸዉ አይችሌም፡፡ 

በአጠቃሊይ አመሌካች በፌርዴ ኃይሌ እንዱፇርስሊቸዉ ዲኝነት የጠየቁበት የቤት ሽያጭ ዉሌ አመሌካች 

ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በጋብቻ ዉስጥ ያፇሩት በአመሌካች ስም ተመዝግቦ የሚገኝና እንዲይሸጥ 

፣እንዲይሇወጥ እንዱሁም በማናቸዉም መንገዴ ሇ3ኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ በፌርዴ ቤት እግዴ 

በተሰጠበት ቤት ሊይ እግደ ሳይነሳ እና እግደ ስሇመነሳቱ ሳይረጋገጥ የፌርዴ ቤትን የእግዴ ትእዛዝ 

በመተሊሇፌ ከሔግ ዉጭ የተፇጸመ ዉሌ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱሁም የቤት ሽያጭ ዉለ 

በተፇጸመበት ቀን በቤቱ ማህዯር ዉስጥ እግደ እንዲሌነበረ ወይም ዯግሞ የነበረዉ እግዴ ተነስቶ 

እንዯነበር የሚያሳይ ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጣቸዉን ማስረጃ ተጠሪዎች ሇክሌለ ፌርዴ ቤቶች በማቅረብ 

ተገቢዉን ጥንቃቄ አዴርገዉ የፇጸሙት ግብይት መሆኑን ማስረዲታቸዉን የፌርዴ ቤቶቹ ዉሳኔዎች 

ግሌባጭ አያሳይም፡፡4ኛ ተጠሪም መጥሪያ ቢዯርሰዉም ከስር ጀምሮ ቀርቦ ባሇመከራከሩ የቤት ሽያጭ 
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ዉለ ሲፇጸም በቤቱ ሊይ የተሰጠዉ እግዴ በአስተዲዯሩ አይታወቅም ወይም እግደ ተነስቶ ነበር የሚሌ 

ክርክር ከ4ኛ ተጠሪ በኩሌ አሌቀረበም፡፡ የሽያጭ ዉለ ከተፇጸመ በኋሊ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 

ስሌጣን ያየዉ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በቤቱ ማህዯር ዉስጥ እግዴ መኖሩንና 

አሇመነሳቱን ማህዯሩን አስቀርቦ ተመሌክቶ ባረጋገጠበት ሁኔታ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን 

በይግባኝ ባየበት ጊዜ የቤቱን ማህዯር አስቀርቦ ተመሌክቷሌ ቢባሌ እንኳን አስቀርቦ በተመሇከተበት ጊዜ 

በማህዯሩ ዉስጥ እግደ አሇመኖሩ ቤቱ በተሸጠበት ጊዜ በማህዯሩ ዉስጥ እግደ አሌነበረም ወዯሚሌ 

ዴምዲሜ የሚያዯርስ ባሇሆነበት በዚህ ምክንያት ዉለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት መወሰኑ ስህተት 

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ፡፡ስሇሆነም በቤቱ ሊይ የተፇጸመዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ በቤቱ ሊይ የተሰጠዉ 

እግዴ ጸንቶ እያሇ የተፇጸመ በመሆኑ በሔግና በፌርዴ ጥበቃ የተዯረገሇትን አመሌካች በቤቱ ሊይ 

ያሊቸዉን የባሇቤትነት መብት የሚያሳጣ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር1808/2 መሰረት ሉፇርስ ይገባሌ ሲሌ 

የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ሆኖ እያሇ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት ዉለ ሉፇርስ አይገባም ብል መሻሩና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ስህተቱን ማረም ሲገባዉ 

የቀረበሇትን የሠበር አቤቱታ በትእዛዝ መዝጋቱ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 301126 ሊይ በቀን 03/08/2011ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 310074 ሊይ በቀን 

30/08/2011 ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ  በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 29574 ሊይ በቀን 07/03/2011 ዓ/ም በዋሇዉ 

ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት በተዯረገ ክርክር መነሻ ያወጡትን ወጪ የየራሳቸዉን እንዱችለ ወስነናሌ፡፡ 

ትእዛዝ 

- በዚህ መዝገብ ሊይ በቀን 08/11/2011 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት በተሰጠ ትእዛዝ በአዲማ ከተማ 

ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 10189 ሊይ እየታየ ያሇዉ አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ 

የተሰጠዉ ትእዛዝ ተነስቶ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 29574 ሊይ 

በቀን 07/03/2011 ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ መሰረት እንዱፇጸም ታዟሌ፡፡ 

- የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡  

- መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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                                                                 የሠ/መ/ቁጥር 194876 

                                                             ሚያዚያ 28 ቀን 2013 ዓ/ም                        

                                                                                                                                     
                         ዲኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                ተሾመ ሽፇራዉ 

                                ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- ፌቅሩ መገርሳ 

ተጠሪዎች ፡-1. ሚሉዮን ተካ 

          2. ዓሇምነሽ እሼቱ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ዉሌ ሇማስፇረስ የተጠየቀ ዲኝነት የሚመሇከት ነዉ፡፡ አመሌካች በፉንፉኔ ዙሪያ 

ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአሁን ተጠሪዎች ሊይ በመሰረተዉ ክስ በቡራዩ ገፇርሳ ቀበላ 

በቀዴሞ የቤት ቁጥር 665 በኢዱሱ የቤት ቁጥር 4765 የሚታወቅ በ100.8ካሬ ሜትር ስፊት ቦታ ሊይ 

የተሰራ አራት ክፌሌ ያሇዉን አዋሳኞቹ በክሱ የተጠቀሰዉን መኖሪያ ቤት ከአባቴ በዉርስ 

ተሊሌፍሌኛሌ፡፡ይህንን ቤት ተጠሪዎች አታሇዉኝ በቀን 24/10/2007ዓ/ም እዴሜዬ 14 ዓመት ሆኖ እያሇ 

በዉክሌና ሥሌጣን ቁጥር ቅ2/6107/13/07 ሇ2ኛ ተጠሪ እንዱሰጣት በማዴረግ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ 

በብር 40,000.00(አርባ ሺህ ብር) ሽጣሇታሇች፡፡ በዉለ ሊይ ዯግሞ በብር 300,000.00 እንዯተሸጠ 

ተዯርጎ ተጽፎሌ፡፡በወቅቱ እዴሜዬ 14 ዓመት ስሇነበር ዉሌ ሇማዴረግ በምችሇበት እዴሜ ሊይ 

ስሊሌነበርኩ በኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 83/1996 አንቀጽ 233/3 እና 316 ዉለ ፇራሽ 

ነዉ፡፡ቤቱ ተሽጦ የተገኘዉ ገንዘብም ሇእኔ ጥቅም የዋሇ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም 2ኛ ተጠሪ የፌርዴ ቤት 

ፇቃዴ ሳታገኝ ንብረቴን መሸጧ መብቴን የጎዲ በመሆኑ ዉለ ፇርሶ ቤቴን እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ 

በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  
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1ኛ ተጠሪ ሇክሱ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማስቀዯም በሰጠዉ መሌስ ዉለ የተፇጸመዉ በቀን 

24/10/2007ዓ/ም ነዉ፡፡የቤቱ ሽያጭ ዉሌ ሲፇጸም ቤቱ አንዴ ክፌሌ የነበረ ነዉ፡፡በአሁኑ ወቅት ብር 

250,000.00 ወጪ አዉጥቼ አራት ክፌልችን ሰርቻሇሁ፡፡አመሌካች በ1989ዓ/ም ስሇተወሇዯ በ2007 

ዓ/ም የቤቱ ሽያጭ ዉሌ ሲፇጸም የአመሌካች እዴሜ 18 ዓመት ነበር፡፡ይህንንም የቀበላ መታወቂያ 

እንዱሰጠዉ ከጠየቀበት፣ ቁጥር 4630/07 ከሆነዉ መታወቂያዉና ከመዝገቡ ዉስጥ ከሚገኘዉ ማስረጃ 

ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ይህንን መታወቂያዉን ይዞ የዉክሌና ሥሌጣን በፋዳራሌ ሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት 

ቀርቦ ሇ2ኛዋ ተጠሪ ሰጥቷታሌ፡፡2ኛ ተጠሪም በዚህ ዉክሌና በመጠቀም ቤቱን ሽጣሌኛሇች፡፡ስሇዚህ 

አመሌካች እዴሜዬ 18 ዓመት ሳይሞሊኝ ነዉ የሸጥኩት በማሇት ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት 

የሇዉም፡፡አመሌካች ይህንን ክርክሩን በ2ኛ ተጠሪ ሊይ እንጂ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ መከራከሪያ ሉያዯርግ 

አይችሌም፡፡አመሌካች ሆነ ብል ቤቱን መሌሶ ሇመዉሰዴ እዴሜዉ 18 ዓመት ሳይሞሊ የተዯረገ 

ሇማስመሰሌ ሥሌጣን በላሇዉ አካሌ የተሰጠ ማስረጃ ስሊቀረበ ተቀባይነት ሉሰጠዉ አይገባም፡፡አመሌካች 

ቤቱ የተሸጠዉ በብር 40,000.00 እንጂ በብር 300,000.00 አይዯሇም በማሇት ያቀረበዉ ክርክር 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723 መሰረት ተቀባይነት የሇዉም፡፡ቤቱን ከገዛሁ በኋሊም ብር 250,000.00 ወጪ 

አዉጥቼ ተጨማሪ ግንባታ ስሇፇጸምኩ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡   

2ኛ ተጠሪም ሇክሱ በሰጠችዉ መሌስ እኔ የአመሌካች እናቱ ሆኜ አመሌካች በዉርስ ያገኘዉን ቤት 

በማስተዲዯር ሊይ እያሇሁ በገጠመኝ ችግር ምክንያት ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ተማክሬ አመሌካች በሰጠኝ 

የዉክሌና ሥሌጣን ቤቱን በብር 40,000.00 ሇ1ኛ ተጠሪ ሽጨሇታሇሁ፡፡1ኛ ተጠሪ የአመሌካች እዴሜ 

14 ዓመት እንዯሆነ እያወቀ ያጋጠመኝን ማህበራዊ ችግር ተገን አዴርጎ አመሌካች ሇእኔ ዉክሌና 

እንዱሰጠኝ በማዴረግ ዉለ እንዱፇጸም አዴርጓሌ፡፡1ኛ ተጠሪ የማይገባዉን ብሌጽግና ሇማግኘትና 

የአመሌካችንና የ2ኛ ተጠሪን መብት ሇመጣስ ብል ቤቱ በብር 40,000.00 ተሽጦ እያሇ በብር 

300,000.00 እንዯተሸጠ አዴርጎ አሳስቶ ጽፍ አስፇርሞኛሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካችን ሇመጉዲት ብዬ 

የፇጸምኩት ዉሌ ባሇመሆኑ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክራሇች፡፡  

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 36019 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች በመስማት እንዱሁም የአመሌካች 

እዴሜ ተመርምሮ ማስረጃ እንዱቀርብ በማዴረግ የቀረቡሇትን ማስረጃዎች በመመርመር በቀን 

18/02/2012 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ የዉክሌና ሥሌጣን በሰጠበትና የቤት ሽያጭ ዉሌ በተዯረገበት ጊዜ 

የአመሌካች እዴሜ 16 ዓመት እንዯነበር በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡በኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 

233/3 መሰረት እዴሜዉ 18 ዓመት ያሌሞሊዉ ሰዉ የሚፇጽመዉ ማንኛዉም ዉሌ በሔግ ፉት 

የማይጸና ነዉ ሲሌ በመዯንገጉ አመሌካች እዴሜዉ 16 ዓመት ሊይ ሆኖ ሇ2ኛ ተጠሪ የሰጠዉ የዉክሌና 

ሥሌጣን የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ አይዯሇም፡፡ነገር ግን 2ኛ ተጠሪ አመሌካች በዉርስ ያገኘዉን ይህንን ቤት 

ስታስተዲዴር እንዯነበር ስሇተረጋገጠ በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 237/1 መሰረት አባት በህይወት በላሇበት 

ሁኔታ እዴሜያቸዉ ሇአቅመ አዲም/ሄይዋን ሊሌዯረሱ ሌጆች አሳዲጊ ሞግዚት/አስተዲዲሪ እንዯምትሆን 
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በመዯንገጉ 2ኛ ተጠሪ ሇምታሳዴገዉ አመሌካች ጥቅም ሇማዋሌ ማንኛዉንም ዴርጊት መፇጸም 

ትችሊሇች፡፡ቤቱ የተሸጠዉ የአመሌካች እዴሜ 18 ዓመት ሳይሆን 18 እንዯሞሊዉ በማዴረግ መታወቂያ 

በማዉጣትና ሇ2ኛ ተጠሪ ዉክሌና እንዱሰጥ የተዯረገዉ ሆን ተብል አመሌካችን ሇመጉዲት ተብል 

ሳይሆን ቤቱ ተሽጦ በተገኘዉ ገንዘብ ሊይ ላሊ ገንዘብ በመጨመር ሇአመሌካች ቤት የገዛችሇት መሆኑ 

በምስክሮች ቃሌ ተረጋግጧሌ፡፡የ1ኛ ተጠሪ ምስክሮችም 1ኛ ተጠሪ ዉለን አመሌካችን ሇመጉዲት ብል 

እንዲሌፇጸመ መስክረዋሌ፡፡እንዱሁም በ2ኛ ተጠሪ የቀረቡ ምስክሮች ያስረደት ቤቱ ሉሸጥ የቻሇዉ 2ኛ 

ተጠሪ ቤቱን የአካባቢዉ ሰዎች ስሊስቸገሯት ቤቱ ወዲሇበት አካባቢ ሄዲ በመቆጣጠር ሇማስተዲዯር 

ባሇመቻሎ ምክንያት ነዉ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የተቻሇዉ ቤቱ የተሸጠዉ ሇአመሌካች ጥቅም ተብል 

እንዯሆነ ነዉ፡፡የኦሮሚያ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 294 ሊይ ሞግዚት የሚንቀሳቀስ ንብረት ሲሸጥ የፌርዴ 

ቤት ፇቃዴ ማግኘት እንዲሇበት የዯነገገ ቢሆንም ቋሚ ንብረት ሽያጭ በተመሇከተ የዯነገገዉ ነገር 

የሇም፡፡የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 46490 ሊይ ሇሔጻኑ ጥቅም 

የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጥ እንዯሚቻሌ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡በሰ/መ/ቁጥር 103151 ሊይ በኦሮሚያ ሔግ 

ስሇማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ባይዯነገገም በፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 306 እና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

2207/1 ስር የተዯነገገዉን የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጥ እንዯሚቻሌ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡2ኛ ተጠሪ 

ቤቱን ሉሸጡ የቻለት ሇአመሌካች ጥቅም በማሇት በመሆኑ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉለ 

ሉፇርስ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌርዴ 

ቤቱም በመ/ቁጥር 321147 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮና በስር ፌርዴ ቤት የቀረቡትን ማስረጃዎችን 

መዝኖ በቀን 14/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን የሸጠችዉ ባሊት አመሌካችን የማሳዯግ 

ሥሌጣን ቢሆንም 2ኛ ተጠሪ ሇአመሌካች ጥቅም የዋሇችዉ ነገር የሇም፡፡ዉለ ሲዯረግ የአመሌካች 

እዴሜ 18 ዓመት ስሊሌሞሊዉ በፌርዴ ቤት ፇቃዴ ካሌሆነ በስተቀር ከሌጁ ጋር ማንኛዉንም ዉሌ 

መፇጸም እንዯማይቻሌ በኦሮሚያ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 306/1 ስር በመዯንገጉ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ 

ዉክሌና በሰጠበት ጊዜ እዴሜዉ ሇአቅመ አዲም እንዲሌዯረሰ 1ኛ ተጠሪ እያወቀ አመሌካችን በማታሇሌ 

ቤቱን መግዛቱ ተረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም ተጠሪዎች የአመሌካች እዴሜ ሇአቅመ አዲም አሇመዴረሱን 

እያወቁ በክፈ ሌቦና አታሇዉ ዉክሌና እንዱሰጥ በማዴረግ የፇጸሙት ዉሌ በመሆኑና ከሽያጩ 

የተገኘዉም ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም ስሊሌዋሇ ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1704/1 እና 1808/1 መሰረት 

እንዱፇርስ በመወሰን የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች 

እንዱያስረክብና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1815/1 መሰረት አስቀዴሞ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡  

በመቀጠሌ 1ኛ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሠበር አቤቱታ አቅርቦ ችልቱም በመ/ቁጥር 

320926 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 15/07/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ 

ሲመዘን 1ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛዉ ዉክሌና ከወሰዯችዉ 2ኛ ተጠሪ ሊይ ነዉ እንጂ እዴሜዉ ሇአቅመ 
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አዲም ያዯረሰዉ ሌጅ አሳዲጊና የንብረት አስተዲዲሪ ሊይ ነዉ የሚሌ አይዯሇም፡፡የተረጋገጠዉ 1ኛ ተጠሪ 

ቤቱን የገዙት ዉክሌና ካሊት 2ኛ ተጠሪ ሊይ ነዉ፡፡በመሆኑም አመሌካች እዴሜዉ ሇአቅመ አዲም 

ዯርሷሌ ወይስ አሌዯረሰም እንዱሁም ዉክሌና መስጠት ይችሌ ነበር ወይ በሚሌ የሚጣራበት ምክንያት 

የሇም፡፡ይህ ቢሆን እንኳን የተሸጠዉ ቤት ሇአመሌካች ጥቅም እንዯዋሇ ከግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ 

መረዲት ስሇተቻሇና ቤቱ ከተሸጠ በኋሊ በቤቱ ሊይ መሰረታዊ ሇዉጥ መዯረጉን መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ከዚህ 

በተጨማሪ ቤቱ የተሸጠበት ዋጋ መረጋገጥ ያሇበት በጽሁፌ ከተዯረገዉ ዉሌ ሊይ በመሆኑ በብር 

300,000.00 እንዯተሸጠ ተረጋግጧሌ፡፡በአጠቃሊይ ዉሌን የሚያስፇርስ ምክንያት ሳይኖር ዉለ 

እንዱፇርስ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት የሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ አጽንቷሌ፡፡ አመሌካች በቀን 

26/12/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ በዚህ መሌኩ በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

አመሌካች በዉርስ ያገኘሁት ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ በተሸጠበት ጊዜ እና አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ የዉክሌና 

ሥሌጣን በሰጠሁበት በቀን 24/01/2007ዓ/ም እዴሜዬ ሇአቅመ አዲም እንዲሌዯረሰ ባቀረብኩት ማስረጃና 

የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፍሬንሲክ እንዱመረመር አስዯርጎ አረጋግጧሌ፡፡ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሰ ህጻን 

ምንም አይነት ዉሌ ማዴረግ እንዯማይችሌና ዉሌ አዴርጎ ከሆነም ዉለ ፌርስ እንዯሆነ በኦሮሚያ 

ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 233/1፣316 እና 321/1 ስር በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ሰሚ 

ችልት 1ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛዉ ሌዩ ዉክሌና ካሊት 2ኛ ተጠሪ ሊይ ስሇሆነ ዉለ ሉፇርስ አይገባም 

በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡1ኛ ተጠሪ ዉሌን በቅን ሌቦን የፇጸምኩት ነዉ 

የሚሌ ክርክር በግሌጽ አሊነሳም፡፡ይሌቁንም አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት ባቀረብኩት ማስረጃ ዉለ በቅን 

ሌቦና እንዲሌተፇጸመ አስረዴቻሇሁ፡፡አመሌካች ይህንን ቤት ሇማግኘት በአቶ አየሇ ባሻ ተወክዬ በምእራብ 

ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስከራከር 1ኛ ተጠሪ እህቴን ቅዴስት መገርሳን ወክል ሲከራከር ስሇነበር 

ቤተሰብ ስሇሆነ እዴሜዬ ሇአቅመ አዲም እንዲሌዯረሰ እንዯሚያዉቅ ሇስር ፌርዴ ቤት በቀን 

30/09/2000ዓ/ም የተጻፇ ቃሇ ጉባኤ አቅርቤ አስረዴቻሇሁ፡፡2ኛ ተጠሪ ቤቱን አከራይተሽ እንዲትጠቀሚ 

የአካባቢዉ ደርዬዎች ያስቸግሩሻሌና ሽጭሌኝ በማሇት 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪን እንዯጠየቃት እና 

አመሌካች ሇአቅመ አዲም ሳሌዯርስ እንዯ ዯረስኩ ተዯርጎ መታወቂያ እንዱወጣሌኝና ሇ2ኛ ተጠሪ 

ዉክሌና እንዱሰጥ 1ኛ ተጠሪ በራሱ መኪና አዱስ አበባ ኳስ ሜዲ አካባቢ ወዯሚገኘዉ ዉሌና ማስረጃ 

ወስዯዉኝ አዴሜዉ ሇአቅመ አዲም አሌዯረሰም በሚሌ እንዲባረሯቸዉና መሳሇሚያ አካባቢ ወዯአሇዉ ላሊ 

ዉሌና ማስረጃ መስሪያ ቤት ሄዯን ትሌቅ ጃኬት አሌብሰዉኝ እንዱሁም ወዯ ዉስጥ ገብቶ አነጋግሮ 

ወጥቶ እንዲስፇረመኝ በመግሇጽ በመመስከራቸዉ 1ኛ ተጠሪ ቅን ሌቦና እንዲሌነበረዉ ተረጋግጧሌ፡፡ዉለ 

ሲዯረግ የአመሌካች እዴሜ ሇአቅመ አዲም ዯርሶ ቢሆን ኖሮ በቀጥታ ከእኔ ጋር በመዋዋሌ ዉለን 

መፇጸም ስሇሚቻሌ እኔ ዉክሌና እንዱሰጥ ማዴረግ አይጠበቅበትም ነበር፡፡ቤቱም የተሸጠዉ በብር 
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40,000.00 እንጂ በብር 300,000.00 እንዲሌሆነ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ከሽያጩ የተገኘዉን ገንዘብ 

2ኛ ተጠሪ ከማባከኗ በስተቀር ሇእኔ ጥቅም አሊዋሇችም፡፡ሇእኔ ጥቅም ያዋሇች ስሇመሆኑም የቀረበ 

ማስረጃ የሇም፡፡በመሆኑም የአመሌካች ፇቃዴ የተገኘዉ እዴሜዬ ሇአቅመ አዲም ባሌዯረሰበት በመሆኑ 

ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1710 መሰረት ሉፇርስ ይገባሌ ተብል የተሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ሆኖ እያሇ 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ይህንን ዉሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስተት ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇት 

አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት የተሸጠዉ አመሌካች አቅመ 

አዲም ሳይዯርስ ሇ2ኛ ተጠሪ በሰጠዉ ዉክሌና ሥሌጣን ሆኖ እያሇ የቤት ሽያጭ ዉለ ሔጋዊ ነዉ 

ተብል የተወሰነበትን አግባብ ከኦሮሚያ ክሌሌና ከፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግጋት ጋር በማገናዘብ 

ሇመመርመር ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎች በተናጠሌ የተጻፇ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ በቀን 21/05/2012ዓ/ም በተጻፇ መሌሱ በቀን 24/10/2007ዓ/ም በተዯረገ ዉሌ ንብረትነቱ 

የአሁን አመሌካች የሆነን ቤት ሞግዚቱና አሳዲጊ እናቱ 2ኛ ተጠሪ በነበራት የዉክሌና ሥሌጣን ሶስት 

ምስክሮች ይዛ ቀርባ በብር 300,000.00 ሽጣሌኛሇች፡፡ ከሽያጩ በተገኘዉም ገንዘብ 2ኛ ተጠሪ 

ሇአመሌካች በስሙ ወዱያዉኑ በሆሇታ ከተማ ዉስጥ ሳዲሞ በሚባሌ ቀበላ ዉስጥ መኖሪያ ቤት 

ገዝታሇት አመሌካች እስካሁን በዚህ ቤት እየተጠቀመ ሲሇሚገኝ በሰ/መ/ቁጥር 103151 ሊይ በተሰጠዉ 

ዉሳኔ መሰረት ገንዘቡ ሇአመሌካች ጥቅም ስሇዋሇ ዉለ ሉፇርስ አይገባም ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ 

ስህተት የሇም፡፡ ሇአመሌካች ቤቱን በዉርስ ተከራክሮ ያገኘሇት አቶ አየሇ ባሳ ምስክር ሆኖ ቀርቦ ሽያጩ 

ያሇምንም ማታሇሌ እንዯተፇጸመና ሇአመሌካች ቤት እንዯተገዛሇት መስክሯሌ፡፡እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ ብር 

250,000.00 የሚጠጋ ወጪ አዉጥቼ አስፊፌቼ ስርቼ እየተጠቀምኩ እንዯሚገኝ 

አስረዴቻሇሁ፡፡አመሌካች በሽያጩ ገንዘብ ቤት ተገዝቶሇታሌ በሚሌ በ1ኛ ተጠሪ የቀረበዉን ክርክር ክድ 

አሌተከራከረም፡፡አመሌካች ክሱን ያቀረበዉ ቤቱን ከገዛሁ በኋሊ አስፊፌቼ ስሇሰራሁ ትሌቅ ዋጋ ያወጣሌ 

በሚሌ በቁጭት በመነሳሳት እንጂ በቅን ሌቦና ዉጭ የፇጸምኩት ነገር ስሊሇ አይዯሇም፡፡ብር 250,000.00 

ወጪ አዉጥቼ ተጨማሪ ሶስት ክፌሌ ስሇሰራሁ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1815/1 መሰረት ወዯነበርንበት ቦታ 

መመሇስ የማይቻሌ ሆኗሌ፡፡ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዉለ ሉፇርስ አይገባም ብል የወሰነዉ 

ሔግን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ይጽናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

2ኛ ተጠሪ በቀን 21/05/2013ዓ/ም በተጻፇ መሌሷ 1ኛ ተጠሪ ቤቴን ጠያይቆ መጥቶ ደርዬዎች 

ስሇሚያስቸግሩሽ ሽጭሌኝ በማሇት በማባበሌ እንዱሸጥሇት አዴርጓሌ፡፡ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሰ ሌጅ ቤት 

መሸጥ እንዯማይችሌና እኔም በእናትነቴ ብቻ ቤቱን መሸጥ እንዯማሌችሌ ስሊወቀ 1ኛ ተጠሪ እኔን 

በማታሇሌ ሌጄ ምንም በማያወቅበት እዴሜ ሊይ እያሇ ዉክሌና እንዱሰጠኝ አዴርጎ በሔጋዊ መንገዴ 
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እንዯገዛ በማስመሰሌ ያዯረገዉ ዉሌ ነዉ፡፡ቤቱን በብር 300,000.00 እንዯገዛ አስመስል አስፇረመኝ እንጂ 

ቤቱን የገዛዉ በብር 40,000.00 ነዉ፡፡ቋሚ ንብረት ሇመሸጥ እናት መሆነ ብቻ በቂ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም 

በአመሌካች አቤቱታ ሊይ የተገሇጸዉ ሁለ እዉነት ስሇሆነ በጠየቀዉ መሰረት ቢወሰንሇት አሌቃወመም 

በማሇት መሌሷን ሰጥታሇች፡፡አመሌካችም የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ማስቀረቢያ ነጥብ ከግምት በማስገባት በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ  

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን ከኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ እና ከላልች 

አግባብነት ካሊቸዉ ሔግጋት ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉም አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ የመሰረተዉ በዉርስ ያገኘዉን በክሱ የተጠቀሰዉን 

ቤት 2ኛ ተጠሪ ሞግዚቱ ሆና ስታስተዲዴር በነበረችበት ጊዜ ተጠሪዎች እዴሜዬ ሇአካሇመጠን 

እንዲሌዯረስኩ እያወቁ የዉክሌና ሥሌጣን ሇ2ኛ ተጠሪ እንዴሰጥ በማዴረግ ተጠሪዎች በፇጸሙት 

የሽያጭ ዉሌ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ቤቴን ከሔግ ዉጭ በሆነ አኳኋን ሇ1ኛ ተጠሪ ስሊስተሊሇፇችና 

ከሽያጩም የተገኘዉ ገንዘብ ሇእኔ ጥቅም ስሊሌዋሇ ዉለ ፇርሶ ቤቱን እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ 

ዲኝነት በመጠየቅ ነዉ፡፡ 1ኛ ተጠሪ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ ዉክሌና ሲሰጥና የቤት ሽያጭ ዉሌ 

በተዯረገበት ጊዜ በ2007ዓ/ም የአመሌካች እዴሜ 18 አመት ሆኖታሌ፤2ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ባገኘችዉ 

የዉክሌና ሥሌጣን በመጠቀም በብር 300,000.00 ሽጣሌኝ ከብር 250,000.00 ብር በሊይ ወጪ 

አዉጥቼ ተጨማሪ ክፌሌ ቤቶችን ስሇገነባሁ ዉለ ወዯማይፇርስበት ዯረጃ ሊይ ስሇዯረሰ እና የቤቱ ዋጋ 

ጨምሯሌ በሚሌ ፌሊጎት የቀረበ ክስ ስሇሆነ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡2ኛ ተጠሪ ዯግሞ 

አመሌካች ዉክሌና በሰጣት ጊዜ የአመሌካች እዴሜ 14 ዓመት እንዯነበርና በነበራት ማኅበራዊ ችግር 

ምክንያት 1ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዴትሸጥሇት ጠይቆ ቤቱን በብር 40,000.00 ብቻ ገዝቶ እያሇ ያሌተገባ 

ጥቅም ሇማግኘት አስቦ ቤቱ በብር 300,000.00 እንዯተሸጠ አዴርጎ የተፇጸመ የቤት ሽያጭ ዉሌ 

እንዯሆነ በመግሇጽ ተከራክራሇች፡፡ አመሌካችም ቤቱ የተሸጠዉ በብር 40,000.00 ሆኖ እያሇ በብር 

300,000.00 እንዯተሸጠ ተዯርጎ በዉለ ተጠቅሷሌ በማሇት ተከራክራሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 

ዲኝነት ሥሌጣን ያየዉ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት አመሌካች ሇሞግዚቱ ሇ2ኛ ተጠሪ የዉክሌና ሥሌጣን በሰጠበት ጊዜም ሆነ ይህንን የዉክሌና 

ሥሌጣን በመጠቀም አመሌካች በዉርስ ያገኘዉን ቤት 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ በሸጠችበት በ2007 ዓ/ም 

አመሌካች እዴሜዉ ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ ወይም እዴሜዉ 16 ዓመት እንዯነበር በሳይንሳዊ ዘዳ 

በምርመራ ያረጋገጡት ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ከግራ ቀኙ ክርክር እና በማስረጃ ከተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር 

በመነሳት የዚህን ችልት ዉሳኔ የሚሻዉ ጭብጥ አመሌካች እዴሜዉ ሇአካሇመጠን ሳይዯርስ ሞግዚቱ 

ሇሆነችዉ 2ኛ ተጠሪ እንዱሰጥ በተዯረገዉ የዉክሌና ሥሌጣን በዉርስ ያገኘዉን ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ 
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በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የተዯረገዉ ዉሌ ሉፇርስ አይገባም ተብል በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመወሰኑ 

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን የሚመሇከት ነዉ፡፡   

ሇክርክሩ መነሻ በሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ የተሊሇፇዉ ቤት የሚገኘዉ እና ተዋዋዮች በተሇይም 

አመሌካች ዉለ በተዯረገበት ጊዜ ሲኖር የነበረዉ በኦሮሚያ ክሌሌ ዉስጥ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ በዋናነት 

ተፇጻሚነት ያሇዉ የኦሮሚያ ክሌሌ የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 83/1999 

ሲሆን፣እንዯአግባብነታቸዉ በፌትሏ ብሓር ሔግ ስሇዉሌና ስሇዉክሌና የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ 

ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

በኦሮሚያ ክሌሌ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 316 ስር አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ከሥሌጣኑ በሊይ 

የሚፇጽማቸዉ ሔጋዊ ዴርጊቶች ሁለ ፇራሽ እንዯሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ከሊይ እንዯተመሇከተዉ አመሌካች 

ሇሞግዚቱ የዉክሌና ሥሌጣን በሰጠበት ጊዜ በ2007ዓ/ም እዴሜዉ ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ ወይም 

እዴሜዉ 16 ዓመት እንዯነበር በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡እንዯሚታወቀዉ ዉክሌና ዉሌ 

በመሆኑና አመሌካች የሰጠዉም የዉክሌና ሥሌጣን ግዙፌ የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት የሆነዉን 

መኖሪያ ቤቱን 2ኛ ተጠሪ በሽያጭ ማስተሊሇፌ ትችሌ ዘንዴ ሥሌጣን የሚሰጣት በመሆኑ ዉክሌና 

የተሰጠበት ጉዲይ ሇአመሌካች እንዯእሇት ጉዲይ(Acts of everyday life) ሉቆጠር የሚችሌ 

አይዯሇም፡፡በመሆኑም በተሻሻሇዉ የኦሮሚያ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 316 እና 310 ጣምራ ንባብ መሰረት 

አመሌካች የመኖሪያ ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ የዉክሌና ሥሌጣን ሇ2ኛ ተጠሪ በሰጠበት ጊዜ እዴሜዉ 

ሇአካሇመጠን ያሌዯረሰ በመሆኑ ያሇፌርዴ ቤት ፇቃዴ የዉክሌና ሥሌጣን መስጠት ስሇማይችሌ ሇ2ኛ 

ተጠሪ የሰጠዉ የዉክሌና ሥሌጣን ፇራሽ ወይም ሔጋዊ ዉጤት የላሇዉ (shall be of no effect) ነዉ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ የአመሌካች አባት መሞቱን ተከትል 2ኛ ተጠሪ በእናትነቷ 

የአመሌካች አሳዲሪና ሞግዚት ሆኖ ሇክሱ መነሻ በሆነዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ የተሸጠዉን ቤት 

ስታስተዲዴር ቆይታሇች፡፡2ኛ ተጠሪ በዚህ አግባብ የአመሌካች አሳዲሪና ሞግዚት በመሆን የአመሌካችን 

ንብረት የማስተዲዯር መብት እና ሥሌጣን እንዲሊት በክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 237፣286 እና 

ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን መኖሪያ ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ 

ያስተሊሇፇችዉ በዉክሌና ሥሌጣን ነዉ ወይስ በሞግዚትነት ሥሌጣን ነዉ የሚሇዉን ቀጥሇን 

የምንመሇከተዉ ሆኖ 2ኛ ተጠሪ የሞግዚትነት ሥሌጣኗን ተግባራዊ ማዴረግ ያሇባት 

የሔጻኑን(የአመሌካችን) ሀብትና ንብረት ነክ ጥቅሞቹን ሉያስከብር በሚችሌ መሌኩ ከፌተኛ ጥንቃቄ 

በማዴረግ በክሌለ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 286/2 ስር ከተዯነገገዉ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሞግዚት 

የሞግዚትነት ሥሌጣኑን በሔጉ አግባብ ተግባራዊ አዴርጓሌ ወይስ አሊዯረገም የሚሇዉን ጉዲይ 

በተመሇከተ መርምረዉ ዉሳኔ የሚሰጡ አካሊት ፌርዴ ቤትን ጨምሮ የሚሰጡት ዉሳኔ የሔጻኑን 

ዯህንነትና መሌካም አስተዲዯግ ወይም ጥቅሙን(best interest of child) የሚያስቀዴም መሆኑን ማረጋገጥ 
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ይጠበቅባቸዋሌ፡፡(የኢፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት እና የኦሮሚያ ክሌሌ የተሻሻሇዉ ሔገ መንግስት አንቀጽ 

36/2 እና የኦሮሚያ ክሌሌ የተሻሻሇዉ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 286/2 እና 235 ይመሇከቷሌ፡፡) 

2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን መኖሪያ ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊሇፇችዉ በዉክሌና ሥሌጣን ነዉ 

ወይስ በሞግዚትነት ሥሌጣን የሚሇዉን በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ ከተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር አንጻር 

መርምረናሌ፡፡በክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 322 ስር እንዯተዯነገገዉ 2ኛ ተጠሪ በኃሊፉነት 

ከማይጠየቁበት ምክንያቶች ዉስጥ አንደ ሇአመሌካች ጥቅም ሇፇጸመችዉ ሔጋዊ ተግባራት ነዉ፡፡ሔጋዊ 

ተግባራት የሚባለት ዯግሞ በሔግ የተጣለ ግዳታዎችንና ስርዓቶችን በመጠበቅ የተፇጸሙ ተግባራት 

እና ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ናቸዉ የተባለትን ተግባራት አሇመፇጸም ነዉ፡፡ 2ኛ ተጠሪ የአመሌካች 

ሞግዚትና አሳዲሪ በመሆኗ ሇአመሌካች መሌካም አስተዲዯግ ይረዲ ዘንዴ የአመሌካችን ጥቅም 

በሚያስጠብቅ መሌኩ የአመሌካችን ሀብት እና ንብረት የምትጠቀምበትን መንገዴ መወሰን ትችሊሇች፡፡ 

ይህም ማሇት ሇአመሌካች እዴገት ንብረት መሸጥ የግዴ ሲሌ በሔግ የተጣለ ግዳታዎችን በመወጣት 

በሔግ የተዘረጋዉን ሥርዓት በመከተሌ ንብረቱን በመሸጥ ሇአመሌካች ጥቅም ማዋሌ ትችሊሇች ማሇት 

ነዉ፡፡ከእዚህ ጋር ተያይዞ 2ኛ ተጠሪ እንዯሞግዚት በፌርዴ ቤት ፇቃዴና የፌርዴ ቤት ፇቃዴ መጠየቅ 

ሳያስፇሌጋት በሽያጭ ሌታስተሊሇፌ የምትችሇዉ ንብረት አይነቶች ምንዴንናቸዉ የሚሇዉን ሇይቶ 

ማወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡በክሌለ ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 294 ሊይ በዴንጋጌዉ ርእስና በይዘቱ እንዯተመሇከተዉ 

ሞግዚት መሸጥ የሚችሇዉ የሚንቀሳቀሱ ግዙፌ የሔጻኑን ንብረቶች ፣አክሲዮኖችንና የገንዘብ ሰነድች 

ተብሇዉ የተጠቀሱትን ንብረቶችን እንዯሆነ በግሌጽ ተዘርዝሮ ተመሌክቷሌ፡፡ከዚህ ዴንጋጌ መንፇስና 

ይዘት መረዲት እንዯሚቻሇዉ የተዘረዘሩትን ንብረቶች ሇመሸጥ ሞግዚት የፌርዴ ቤትን ፇቃዴ አስቀዴሞ 

ማግኘት እንዲበት ሔጉ አያስገዴዯዉም፡፡  

በላሊ በኩሌ ከተዘረዘሩት ንብረቶች መካከሌ የማይንቀሳቀስ ንብረት አሇመካተቱ ሲታይ በሔጉ በግሌጽ 

ሞግዚት የማይንቀሳቀስ ንብረት ሲሸጥ አስቀዴሞ የሚመሇከተዉን ፌርዴ ቤት ማስፇቀዴ እንዲሇበት 

ባይዯነገግም የማይንቀሳቀስ ንብረት በአገራችን ካሇዉ ከፌተኛ የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ፊይዲ አንጻር 

ሞግዚት ፌርዴ ቤትን ማስፇቀዴ ሳያስፇሌገዉ በፇሇገዉ ጊዜ የሔጻኑን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመሸጥ 

ይችሊሌ የሚሌ አቋም በሔግ አዉጪዉ ተይዟሌ ብል ሇመዯምዯም የሚቻሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም 

ሞግዚት ሇሔጻኑ አስተዲዯግ የሔጻኑን የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጥ የግዴ እንዯሚሌ ካመነ በሽያጭ 

ከማስተሊሇፈ በፉት የፌርዴ ቤት ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ ማሇት ነዉ፡፡ከዚህም በተጨማሪ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መዝገብ ቁ.46490 መጋቢት 21 ቀን 2002 ዓ/ም እና 

በሰ/መ/ቁጥር 103151 እና መስከረም 24 ቀን 2008ዓ/ም በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሞግዚት 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇሌጆች መሌካም አስተዲዯግና ጥቅም የሸጠ መሆኑ ከተረጋገጠ የሽያጭ ውሌ 

ሇማፌረስ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ ማሇት የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ሽያጭን በተመሇከተ የሽያጭ ውለ ሉፇርስ አይገባም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ የሚቻሇዉ ሽያጩ 
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የተከናወነዉና ከሽያጩ የተገኘዉ ገንዘብ ያሇበት ሇሌጆች ቅጥም የዋሇ መሆን ተጣርቶ ከተረጋገጠ በኋሊ 

መሆኑን ሇማሳየት እንጂ በማንኛዉም ጊዜ ያሇፌርዴ ቤት ትእዛዝ ሞግዚት የህጻኑን የማይንቀሳቀስ 

ንብረት የመሸጥ ሥሌጣን አሇዉ የሚሌ ትርጉም መሰጠቱን የሚያስገነዝብ አይዯሇም፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነዉ መኖሪያ ቤት በ2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ 

የተሊሇፇዉ 2ኛ ተጠሪ በነበራት የሞግዚትነት ሥሌጣን ሳይሆን አመሌካች አዴሜዉ 16 አመት ሆኖ 

እያሇ በሰጣት ቤቱን የመሸጥ የዉክሌና ሥሌጣን መሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ 

ነገር ነዉ፡፡በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ እንዯተረጋገጠዉ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በሞግዚትነት ሥሌጣን ሽጣ 

ቢሆን ኖሮ የአመሌካች እዴሜ 18 ዓመት ሳይሞሊዉ 18 ዓመት እንዯሆነዉ በማስመሰሌ ሇ2ኛ ተጠሪ 

ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ የዉክሌና ሥሌጣን እንዱሰጣት ማዴረግ ባሊስፇሇገ ነበር፡፡ አመሌካች ሇ2ኛ 

ተጠሪ የሰጠዉ የዉክሌና ሥሌጣን ተረጋገጦ የተመዘገበዉ በአዱስ አበባ ከተማ ዉስጥ መሆኑ በስር 

ፌርዴ ቤት ከሰነደ በመረጋገጡ አመሌካች የዉክሌና ሥሌጣን ሇመሰጠት የሚያስችሌ ችልታ 

እንዲሇዉ(እዴሜዉ ሇአካሇመጠን መዴረሱን) የማረጋገጥ ኃሊፉነት በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ 

ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 3፣9(1/ሇ) እና 14 መሰረት የዉክሌና ሥሌጣኑን አረጋግጦ የመመዝገብ 

ሥሌጣን የተሰጠዉ የፋዳራሌ የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ነዉ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ በመርህ 

ዯረጃ 1ኛ ተጠሪ ከማያዉቀዉ ሰዉ ጋር ያዯረገዉ ዉሌ ቢሆን ሇ2ኛ ተጠሪ የተሰጣት የዉክሌና ሥሌጣን 

በሚመሇከተዉ አካሌ የተመዘገበና ቤት ሇመሸጥ የሚያስችሌ ሌዩ የዉክሌና ሥሌጣን እንዲሊት 

ከማረጋገጥ ባሇፇ የወካዩን እዴሜ የማረጋገጥ ኃሊፉነት እንዯማይኖርበት ነዉ፡፡ሆኖም ጉዲዩን በይግባኝ 

የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ መርምሮና መዝኖ አመሌካች ሇ2ኛ 

ተጠሪ ዉክሌና ሲሰጥ አመሌካች አካሇመጠን ያሌዯረሰ መሆኑን 1ኛ ተጠሪ እያወቀ አመሌካች ሇ2ኛ 

ተጠሪ ዉክሌና መስጠት እንዱችሌ መታወቂያ እንዱያወጣና የዉክሌና ሥሌጣን ማስረጃ 

ወዯተመዘገበበት መስሪያ ቤት በመዉሰዴ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ተሳትፍ ማዴረጉን ከምስክሮች ቃሌ 

አረጋግጧሌ፡፡ 

ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በማስረጃ ከተረጋገጠዉ መገንዘብ የሚቻሇዉ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ 

ዉክሌና እንዱሰጥ ሲዯረግም ሆነ 2ኛ ተጠሪ የዉክሌና ሥሌጣኑን ተጠቅማ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የቤት 

ሽያጭ ዉለ ስትፇጸም አመሌካች ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ 1ኛ ተጠሪ ያዉቅ እንዯነበር ነዉ፡፡በዚህ 

መሰረት 1ኛ ተጠሪ አመሌካች ሇአካሇመጠን አሇመዴረሱን ያዉቅ ከነበረ በክሌለ የተሻሻሇዉ የቤተሰብ 

ሔግ አንቀጽ 318/2 ስር እንዯተዯነገገዉ የአመሌካችን አሊዋቂነት መጠቀሙን ስሇሚያሳይ የቤት ሽያጭ 

ዉለን ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የፇጸመዉ በቅን ሌቦና ነዉ ብል ሇመዯምዯም አይቻሌም፡፡ እንዱሁም አመሌካች 

እዴሜዉ ሇአካሇመጠን ሳይዯርስ እንዯዯረሰ ተዯርጎ መታወቂያ በማዉጣት የዉክሌና ሥሌጣን እንዱሰጥ 

መዯረጉ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማስረጃ ተመዝኖ የተረጋገጠ ቢሆንም ባይረጋገጥ እንኳን በክሌለ 

የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 321/1 መሰረት አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅ አካሇመጠን ሳይዯርስ 
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ዯርሻሇሁ ብል ቢናገርም እንኳን ይህን በመናገሩ ብቻ አካሇመጠን ባሇመዴረሱ ምክንያት በሔግ 

የሚዯረግሇትን ጥበቃ ሉያጣ አይችሌም፡፡በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ አመሌካች ሇአካሇመጠን ያሌዯረሰ 

መሆኑን እያወቀ እዴሜዉ 18 ዓመት ያሌሞሊዉ አመሌካች ዉክሌና ሇ2ኛ ተጠሪ እንዱሰጥ በማዴረግ 

በመቀጠሌም 2ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዴትሸጥሇት ያዯረገዉ የቅን ሌቦና ጉዴሇት ያሇበት መሆኑን 

ያሳያሌ፡፡በዚህ አኳያ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 1ኛ ተጠሪ ዉለን 

ያዯረገዉ በቅን ሌቦና እንዲሌሆነ አመሊክቶ የሰጠዉ ዉሳኔ የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ በመሆኑ የሚነቀፌ 

አይዯሇም፡፡ 

በተጨማሪም 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊፇችዉ አካሇመጠን ያሌዯረሰዉ አመሌካች 

በሰጣት የዉክሌና ሥሌጣን እንጂ በሞግዚትነት ሥሌጣኗ አሇመሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም የቤት ሽያጭ 

ዉለን በሞግዚትነት ሥሌጣኗ ፇጽማሇች ተብል ቢታሰብ እንኳን በተሻሻሇዉ የክሌለ የቤተሰብ ሔግ 

አንቀጽ 323 መሰረት የሔግ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ ሞግዚቱ ሇሚፇጽማቸው ዴርጊቶች፤ ወኪሌ የሆነ 

ሰው ከተሰጠው ሥሌጣን በሊይ በሚሠራበት ጊዜ አግባብነት ያሊቸው የውክሌና ሔግ ዴንጋጌዎች 

ተፇጻሚ እንዯሚሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡በዚህ መሰረት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2207/1 ስር ተወካዩ ከስሌጣኑ 

ውጭ የሠራው ስራ በቅን ሌቡና ሆኖ ሲገኝ ሥራውን ወካዩ እንዱያጸዴቅሇት እንዯሚዯረግ ተዯንግጓሌ፡፡ 

በዚህ አግባብ የአመሌካች ሞግዚት የሆነችዉ 2ኛ ተጠሪ "ቅን ሌቡና" መታየት ያሇበት የቤት ሽያጭ 

የፇጸመችዉ ሇአመሌካች ጥቅም ጥቅም ነዉ ወይስ አይዯሇም? ከሚሌ አንጻር መሆን አሇበት፡፡ከዚህ ጋር 

በተያያዘም በሰ/መ/ቁጥር 103151 አስገዲጅ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ አንጻር 2ኛ ተጠሪ ከቤት ሽያጭ 

ዉለ የተገኘዉን ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም አዉያሇሁ በማሇት አሌተከራከረችም፤ይህንን የሚያስረዲ 

ማስረጃ በማንኛዉም ተከራካሪ በስር ፌርዴ ቤት ስሇመቅረቡ ግራ ቀኝ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት 

ክርክር አያሳይም፡፡እንዱሁም ከቤቱ ሽያጭ የተገኘ ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም መዋለን የሚያመሇክት 

ማስረጃ መቅረቡን የሥር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ ያረጋገጡት ነገር እንዯላሇ አረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም 

ከዚህም አንጻር ከሽያጩ የተገኘዉ ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም አሌዋሇም በሚሌ ዉለ እንዱፇርስ ጉዲዩን 

በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰዉ ማስረጃን መርምሮ የመመዘን 

ሥሌጣኑን በመጠቀም በመሆኑና የማስረጃ ምዘና መርህን ተግባራዊ ከማዴረግም አንጻርም የተፇጸመ 

ስህተት ባሇመኖሩ የቤት ሽያጭ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔግን መሰረት ያዯረገ 

ነዉ ብሇናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት የቤት ሽያጭ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ ተብል ጉዲዩን በይግባኝ 

ባየዉ የከሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ የሚባሌ ከሆነ የዉለ 

መፌረስ ዉጤት ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሇዉ ቀጥል ዉሳኔ የሚሻ ነጥብ፡፡አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ ቤቱ 

ሇ1ኛ ተጠሪ በሽያጭ የተሊሇፇዉ በብር 40,000.00 እንጂ በብር 300,000.00 አይዯሇም ብሇዉ ሲከራከሩ 

1ኛ ተጠሪ ዯግሞ ቤቱን በብር 300,000.00 መግዛቱን በመግሇጽ ተካራክሯሌ፡፡እንዱሁም ከስር ጀምሮ 
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1ኛ ተጠሪ ቤቱን ከገዛ በኋሊ ብር 250,000.00 ተጨማሪ ወጪ አዉጥቶ ተጨማሪ ክፍልችን 

መገንባቱን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ 

የዉሌ መፌረስ በዉሌ የተቋቋሙ መብቶችና ግዳታዎች እንዱቋረጡ ወይም ተፇፃሚነት እንዲይኖራቸዉ 

ማዴረግን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ በፌትሏ ብሓር ሔግ ቁጥር 1807/ሀ እና 1815 ሊይ ከተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ዉሌ ሲሰረዝ ወይም ሲፇርስ ተዋዋዮች በተቻሇ መጠን ዉለ ከመዯረጉ 

በፉት ወዯነበሩበት ሁኔታ እንዱመሇሱ እና ዉለን ሇመፇጸም የተሠራ ሁለ ቀሪ ሆኖ በማናቸዉም 

አኳኋን ዉጤት እንዯላሇዉ የሚዯነግገዉ የሔጉ አንቀጽ 1815 ዴንጋጌ በተሇይ ሲታዩ በዉሌ መሠረት 

አንደ ሇላሊዉ የፇጸመዉ ተግባር ካሇ ቀሪ ተዯርጎ ግራ ቀኝ ከዉለ በፉት ወዯ ነበሩበት ሁኔታ 

እንዱመሇሱ ማዴረግ የግዴ የሚሌ መሆኑን ነዉ፡፡ በመሆኑም ዉለ አንዴን ንብረት በሽያጭ 

ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ከሆነ እና ዉለ የማይረጋበት ምክንያት መኖሩ ከተረጋገጠ ዉጤቱ የሚሆነዉ 

ንብረቱን ገዝቶ በዉለ መሠረት የተረከበዉ ተዋዋይ ንብረቱን ሇሻጩ መሌሶ እንዱያስረክብ፣ ሻጩም 

ዯግሞ በዉለ መሠረት የተቀበሇዉ ገንዘብ ካሇ ገንዘቡን ሇገዥዉ እንዱመሌስ ማዴረግ ነዉ፡፡ ይህም 

ማሇት ግራ ቀኝ የተቀባበለትን ነገር ባለበት ሁኔታ አንደ ሇላሊዉ እንዱመሌስ ከማዴረግ ዉጪ ሻጩ 

በዉለ መሠረት ከተቀበሇዉ ገንዘብ በሊይ ገዥዉም ዯግሞ ከተረከበዉ ንብረት በሊይ አንደ ሇላሊዉ 

ሇመመሇስ የማይገዯደ መሆኑን ነዉ፡፡ በተሻሻሇዉ የክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 319 ስር አካሇመጠን 

ካሌዯረሰ ሌጅ ጋር የሚዯረግ ዉሌ ሲፇርስ የሚኖረዉን ዉጤት በተመሇከተ የተዯነገገዉም ይህንን 

በፌ/ብ/ሔጉ የተዯነገገዉን የሚዯግፌ ነዉ፡፡በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ የሽያጭ ዉለ በተዯረገበት ጊዜ 

የነበረዉን ቤት ሇአመሌካች ሉያስረክብ ይገባሌ ብል ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሠጠዉ ዉሳኔ ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ ብሇናሌ፡፡  

ላሊዉ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ በፌ/ብ/ ሔጉ ቁጥር 1815 ስር የተዯነገገዉ ዉለ በመፌረሱ ምክንያት 

ግራ ቀኝ የሚኖራቸዉ መብትና ግዳታ ሲሆን ተጠሪ በቦታዉ ሊይ በእራሱ ወጪ የገነባዉ ቤት በዚህ 

ዴንጋጌ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚታይ አይሆንም፡፡ በፌ/ብ/ ሔግ ቁጥር 1818 ዴንጋጌ መሠረት ዉለ 

ከመፌረሱ የተነሳ ንብረትን የመመሇስ ግዳታ ያሇበት ሰዉ ንብረቱን ሇዉጦ ወይም በዚሁ ሊይ ወጪ 

አዴርጎ እንዯሆነ ከዚህ መሇዋወጥ ወይም ወጪ የተነሳ ያለትን መብቶች በከዉሌ ዉጪ ኃሊፉነት 

ዴንጋጌዎች መሠረት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ እንዯሚታወቀዉ በዉሌ አንዴ ሰዉ አንዴን ንብረት በእጁ 

ካስገባ በኋሊ በእራሱ ወጪ የተሇያዩ ማሻሻያዎችን ያዯረገ እንዯሆነ በእራሱ ወጪ ተጨማሪ ነገር 

የሰራዉ ተዋዋይ ንብረቱን መሌሶ ሲያስረክብ ከነማሻሻያዎቹ ሇላሊኛዉ ተዋዋይ ሉያስረክብ የሚችሌበት 

ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ ይህ መሆኑ በአንዴ በኩሌ ንብረቱ የተመሇሰሇት ሰዉ ያሊግባብ እንዱበሇጽግ፤ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ ንብረቱን የማስረከብ ግዳታ ያሇበት ወገን ያሇአግባብ ተጎጂ ሉሆን የሚችሌበት ዕዴሌ 

ሉኖር ይችሊሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔጉ ቁጥር 1818 ዴንጋጌም ሇእንዯዚህ ዓይነት ሁኔታዎች መፌትሓ የመስጠት 

ዓሊማ ያዯረገ በመሆኑ የዴንጋጌዉ አፇፃፀምም ከሊይ በተመሇከተዉ ምክንያት ሉፇጠር የሚችሇዉን 
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ተወዲዲሪ ጥቅም (computing interests) ማስታረቅ በሚያስችሌ መሌኩ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በዚህ መሠረት 

በያዝነዉ ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ በእጁ በገባዉ ይዞታ ሊይ የሰራዉ ተጨማሪ ክፌሌ ቤቶች ካለ ሁሇት 

አማራጮች ይኖረዋሌ፡፡ አንዯኛዉ አማራጭ በይዞታዉ ሊይ በእራሳቸዉ ወጪ የሰሩትን ቤት አፌርሶ ባድ 

ቦታዉን ብቻ ሇአመሌካች ማስረከብ ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ በተጨማሪነት በቦታዉ ሊይ የተሰራዉን 

ቤት እዚያዉ በመተዉ ቤቱ የተሰራበትን ወጪ አመሌካች እንዱከፌሌ መጠየቅ ነዉ፡፡ ተጠሪ 

ሁሇተኛዉን አማራጭ ከመረጠ ይህ ጥያቄዉ የሚስተናገዯዉ በፌ/ብ/ ሔጉ ቁጥር 1818 ሊይ 

በተመሇከተዉ ይሆናሌ፡፡ከዚህ አንጻር ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 1704/1 እና 1808/1 መሰረት የቤት ሽያጭ ዉለ እንዱፇርስ እና 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች 

እንዱያስረክብና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1815/1 መሰረት አስቀዴሞ ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ብል ሲወስን 

የሚመሇሰዉ የሽያጩ ገንዘብ ምን ያህሌ እንዯሆነ ግራ ቀኙ በመካካዲቸዉ የቤት ሽያጭ ዉለ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723/1 መሰረት በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ባሇመሆኑ ይዘቱ ባከራከረ ጊዜ በዉለ 

ሊይ የተመሇከቱ ምስክሮችን በመስማትና በላሊ ማስረጃ ማረጋገጥ የሚቻሌ መሆኑን በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

2009 ስር የተዯነገገዉ ያሳያሌ፡፡ስሇሆነም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ትክክሇኛዉን ቤቱ የተሸጠበትን ገንዘብ መጠን በማስረጃ ማረጋገጡ የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ ነዉ፡፡ በዚህም 

መሰረት በቤት ሽያጭ ዉለ ሊይ ቤቱ በብር 300,000.00 እንዯተሸጠ ቢገሇጽም ቤቱ በእርግጥ በብር 

40,000.00 ብቻ እንዯተሸጠና 1ኛ ተጠሪም ሇ2ኛ ተጠሪ የሰጠዉ ብር 40,000.00 ብቻ እንዯሆነ 

በምስክሮች ቃሌ አረጋግጦ 2ኛ ተጠሪ ብር 40,000.00(አርባ ሺህ ብር)ሇ1ኛ ተጠሪ እንዴትከፌሌ 

የሰጠዉ ዉሳኔ ሔግን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ የሚነቀፌበትን ምክንያት አሊገኘንም፡፡   

ሲጠቃሇሌ አመሌካች እዴሜዉ ሇአካሇመጠን ሳይዯርስ በዉርስ ያገኘዉን መኖሪያ ቤት 2ኛ ተጠሪ 

በሽያጭ እንዴታስተሊሌፌ የሰጠዉ የዉክሌና ሥሌጣን ሔጋዊ ዉጤት የሇዉም፡፡ይህንን ሔጋዊ ዉጤት 

የላሇዉን የዉክሌና ሥሌጣን በመጠቀም 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ቤቱን በሽያጭ ማስተሊሇፎ ተረጋግጦ 

እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 1ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዛዉ ዉክሌና ካሊት 2ኛ ተጠሪ በመሆኑ አመሌካች 

እዴሜዉ ሇአቅመ አዲም ዯርሷሌ ወይስ አሌዯረሰም እንዱሁም ዉክሌና መስጠት ይችሌ ነበር የሚለ 

ጭብጦች ተይዘዉ ሉጣሩ አይገባም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሠጠዉን 

ዉሳኔ በመሻር የከፌተኛዉን ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በማጽናት የሰጠዉ ዉሳኔ በፋዳራለም ሆኖ በክሌሌ ሔገ 

መንግስት እንዱሁም በተሻሻሇዉ የክሌለ ቤተሰብ ሔግ በወቅቱ ሔጻን ሇነበረዉ አመሌካች የተዯረገሇትን 

ሔጋዊ ጥበቃ ያሊገናዘበ እና ሇሔጻን ጥቅም አጽንኦት ሰጥቶ እንዱወስን በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ 

ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን መኖሪያ ቤት ሇ1ኛ 

ተጠሪ በሽያጭ ያስተሊሇፇችዉ በአመሌካች ስም ሆኖ እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 2ኛ ተጠሪ ዉለን 

ሇመፇጸም ያስቻሊትን የሥሌጣን ምንጭ ሔጋዊነት መመርመር አያስፇሌግም ብል የዯረሰበት ዴምዲሜ 

የወካይና የተወካይ ግንኙነት ጽንሰ ሀሳብና ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተሻሻሇዉ የክሌለ ቤተሰብ ሔግ እና 
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በፌ/ብ/ሔጉ የተዯነገገዉን ያገናዘበ ባሇመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ አተገባበር ስህተት 

ነዉ፡፡በተጨማሪም አመሌካች የዉክሌና ሥሌጣን ሇ2ኛ ተጠሪ ሲሰጥም ሆነ የቤት ሽያጭ ዉለ ሲዯረግ 

ሇአካሇመጠን እንዲሌዯረሰ 1ኛ ተጠሪ እያወቀ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ የዉክሌና ስሌጣን እንዱሰጥ 

በማዴረግ ሂዯት ተሳትፍ ማዴረጉ ስሇተረጋገጠ አመሌካች በቅን ሌቦና የፇጸመዉ ዉሌ ካሇመሆኑም 

በተጨማሪ 2ኛ ተጠሪም የአመሌካች ንብረት የሆነዉን ቤት በሽያጭ ያስተሊሇፇችዉ ሇአመሌካች ጥቅም 

ስሇመሆኑም ሆነ ከቤቱ ሽያጭ የተገኘዉን ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም ያዋሇች ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም 

በማሇት ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔግንና 

ማስረጃን መሰረት ያዯረገ ሆኖ እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ያሇዉ ስሌጣን መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ካሇ መርምሮ ማረም ብቻ ሆኖ እያሇ በራሱ ማስረጃ ወዯመመርመር ዉስጥ ገብቶ ከቤቱ ሽያጭ የተገኘዉ 

ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም መዋለ ተረጋግጧሌ ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ነዉ፡፡በላሊ በኩሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዉለ እንዱፇርስ 

መወሰኑ ተገቢ ቢሆንም ግራ ቀኙ ወለ ከመዯረጉ በፉት ወዯነበሩበት የሚመሇሱበትን አግባብ ሲወስን 

1ኛ ተጠሪ ተጨማሪ ክፌሌ ቤቶችን ሰርቻሇሁ ብል ካሰማዉ ክርክር አንጻር በመግሇጽ ዉሳኔ 

አሇመስጠቱ ሉታረም የሚገባዉ ስህተት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 320926 ሊይ በቀን 

15/07/2012ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁጥር 36019 ሊይ በቀን 18/02/2012 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1 

መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 321147 ሊይ በቀን 

14/05/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

3. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ከሊይ በፌርደ መግቢያ ሊይ የተጠቀሰዉን 

መኖሪያ ቤት ሇመሸጥ 2ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ያገኘችዉን የዉክሌና ስሌጣን የማይጻና ነዉ በማሇት 

በዚህ የዉክሌና ሥሌጣን 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በቀን 24/10/2007ዓ/ም የፇጸመችዉ የቤት 

ሽያጭ ዉሌ እንዱፇርስ 1ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች እንዱያስረክብ እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ 

ተጠሪ ብር 40,000.00 (አርባ ሺህ ብር) እንዴትከፌሌ የሰጠዉ ዉሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 

4. 1ኛ ተጠሪ በተሸጠዉ ቤት ተጨማሪ ክፌልችን ገንብቶ ከሆነ ክፌልቹን ሇመስራት ያወጣዉን ወጪ 

በፌትሏ ብሓር ሔግ ቁጥር 1818 መሠረት አመሌካች እንዱከፌሇዉ ክስ በማቅረብ ዲኝነት 

የመጠየቅ መብት አሇዉ ብሇናሌ፡፡    

5. በዚህ ችልት የወጣ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

1. በዉሳኔዉ መሰረት እንዱፇጽም ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የውሳኔው ግሌባጭ  

ይተሊሇፌ፡፡ሇግራ ቀኙም የዉሳኔዉ ግሌባጭ እንዱሰጣቸዉ ሲያመሇክቱ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ካሇ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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የሠ/መ/ቁጥር 188881 
                                                                                                                                        

መጋቢት 29 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                   
                              ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

ተሾመ ሽፇራዉ 

     ሀብታሙ እርቅይሁን 

  ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                    ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- አቶ ማስሬ ገዴፌ 

ተጠሪ፡- አቶ ፇንታሁን ቸኮሌ  

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በዉሌ አዋዋይ ፉት ተዯርጎ ባሌተመዘገበ(ባሌተረጋገጠ) ዉሌ የተሸጠዉ ባድ ቦታ እንጂ ቤት 

አይዯሇም የሚሌ ክርክር ሇማስረዲት መቅረብ ያሇበትን ማስረጃ የሚመሇከት ነዉ፡፡ጉዲዩ በተጀመረበት 

በአማራ ክሌሌ ጣቁሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች በተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ በምስራቅ አሇባቸዉ 

ጌቴ፣በምዕራብ መንገዴ፣በሰሜን መንገዴ፣ በዯቡብ ሲሳይ ወሌዳ የሚዋሰነዉንና በካርኒ ቁጥር 12116 

ከተሰጣቸዉ 400 ካሬ ሜትር ቦታቸዉ ሊይ ተጠሪ መብትና ጥቅም ሳይኖራቸዉ ገንዘብ ወስድብኛሌ 

በሚሌ ምክንያት በ180 ካሬ ሜትር ቦታዬ ሊይ ግንባታ እየገነባ ስሇሆነ ቦታዬን እንዱሇቅሌኝ እና 

ግንባታዉን እንዱያቆምሌኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ በእማኝ ፉት በቀን 03/11/2006 ዓ.ም በተዯረገ ዉሌ 9 x 20ሜትር 

ወይም 180 ካሬ ሜትር ቦታ 10 ዚንጎ ቆርቆሮ ቤት ያሇበትን በብር 9,000.00(ዘጠኝ ሺህ ብር) 

አመሌካች ሽጠዉሌኝ እኔም በዚህ አግባብ በያዝኩት ሊይ 54 ዚንጎ ቆርቆሮ ቤት በ2006 ዓ/ም ሰርቼ 

ሌጆቼ ሥራ እየሰሩበት የሚገኝ ቦታ እንጂ በጉሌበት የያዝኩት ባሇመሆኑ አመሌካች በሀሰት ያቀረቡት 

ክስ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 94754 ሊይ ግራ ቀኙ ያሰሙትን ክርክርና ምስክሮች እንዱሁም የቀረቡሇትን 

የሰነዴ ማስረጃዎች መርምሮ አመሌካች ክሱ ሲሰማ ሇተጠሪ ብር ቸግሮኝ ባድ ቦታ ሽጨሇታሇሁ የሚሌ 

ክርክር ማሰማታቸዉን መሰረት በማዴረግ ግራ ቀኝ የተሻሻጡበት ባድ ቦታ ነዉ ወይስ ከቤት ጋር ? 

የሚሌ ጭብጥ በመያዝ በቀን 09/08/2010 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የዉለ ይዘት የሚያሳየዉ ከ10 ዚንጎ 

ቆርቆሮ ቤት ጋር የሚሌ ነዉ፡፡አመሌካች በቃሌ ክርክር ጊዜ የሽያጭ ዉለ መኖሩን አምነዉ ነገር ግን 
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የዉለን ይዘት ክዯዉ ተከራክረዋሌ፡፡ተጠሪ ያቀረቧቸዉ ምስክሮችና የሰነዴ ማስረጃዎች የዉለ ይዘት 

ቤትና ቦታ እንዯሆነ በበቂ ሁኔታ አስረዴተዋሌ፡፡በአንጻሩ አመሌካች ያቀረቧቸዉ ምስክሮችና ያያዙት 

ዯረሰኝ በቦታዉ ሊይ የምርት ባሇቤት የነበሩ መሆኑን ነዉ፡፡የቦታዉ የምርት ባሇቤት አመሌካች የነበሩ 

ሇመሆኑ ዯግሞ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡አመሌካች የዉለ ይዘት ቤት ሳይሆን ቦታ ብቻ እንዯሆነ 

በማስረጃ አሊረጋገጡም በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 

ይግባኝ ሇሰሜን ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዉ የነበረ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 01-

39775 ሊይ በቀን 06/10/2010 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሰረት ሰርዞባቸዋሌ፡፡ 

በመቀጠሌ አመሌካች ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበዉ ችልቱ 

በመ/ቁጥር 03-78624 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 02/04/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ግራ ቀኝ 

የሽያጭ ዉሌ የተዋዋለ ሇመሆኑ አሌተካካደም፡፡ግራ ቀኙ የተሇያዩት በተሸጠዉ ነገር ምንነት ሊይ 

ነዉ፡፡አመሌካች ባድ ቦታ ነዉ በማሇት ሲከራከሩ ተጠሪ ዯግሞ ቤትና ቦታ ነዉ በማሇት በመከራከራቸዉ 

ነዉ፡፡ግራ ቀኙ በቀን 03/11/2006ዓ ዓ.ም ባዯረጉት የሽያጭ ዉሌ ሊይ ዯግሞ አመሌካች ቦታዉን 10 

ዚንጎ ቆርቆሮ ቤት እንዯያዙ ሇተጠሪ በብር 9,000.00 የሸጡ ሇመሆኑ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡የዚህን 

ዉሌ መዯረግ አመሌካች እየካደ ያለት የተሸጠዉ መሬት ብቻ ነዉ በሚሌ ይዘቱን ብቻ በመሆኑ ይህ 

ክርክራቸዉ ሙለ ሇሙለ ከተጠሪ ጋር የሽያጭ ዉለን ክዯዉታሌ ተብል የተዯረገዉ የሽያጭ ዉሌ 

ከፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723 አኳያ መመዝገብ አሇመመዝገቡ በጭብጥነት ተይዞ ሉጣራ የሚችሌበት አግባብ 

የሇም፡፡ስሇሆነም በስር ፌርዴ ቤቶች በተሰጠ ዉሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 29/04/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት፡- በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት 

አንቀጽ 40 ሊይ መሬት መሸጥ መሇወጥ እንዯማይቻሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ሇተጠሪ የተሸጠዉ በምሪት 

ያገኘሁትን ባድ መሬት መሆኑን በምስክሮች ተመስክሮ እያሇ የስር ፌርዴ ቤቶች ዉለ ፇራሽ ነዉ 

በማሇት ተጠሪ የያዙብኝን 180 ካሬ ሜትር ቦታ እንዱሇቁሌኝ አሇመወሰናቸዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ስሇሆነ የሥር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ ተሽሮ ተጠሪ ይዞታዬን እንዱሇቁ ይወሰንሌኝ በማሇት በመጠየቅ 

ነዉ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ከግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃዎች አንጻር ተሸጠ የተባሇዉ 

መሬት ቤት ያሇበት ነዉ በሚሌ የአመሌካች ክስ ዉዴቅ የተዯረገበት አግባብ እንዱመረመር ጉዲዩ ሇሰበር 

ሰሚ ችልት አንዱቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ መጥሪያ ሇተጠሪ ቢዯርሳቸዉም ተጠሪ መጥሪያ ስሇመቀበሊቸዉ 

ማረጋገጫ ሇመስጠት ፇቃዯኛ አሇመሆናቸዉን አመሌካች በመሏሊ ቃሌ በማረጋገጣቸዉና ተጠሪ 

ቀርበዉም ባሇመከራከራቸዉ ተጠሪ መሌስ በማቅረብ ሇመከራከር እንዲሌፇሇጉ ተቆጥሮ በላለበት 

ተመርምሯሌ፡፡  
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ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ጭብጥ ከግምት በማስገባት በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገዉ የሽያጭ ዉሌ 

በዉሌ አዋዋይ ፉት ተዯርጎ የተመዘገበ(የተረጋገጠ) ባሌሆነበት የሽያጭ ዉሌ መዯረጉን አመሌካች 

አምነዉ ይዘቱን ብቻ ስሇካደ እንዯተካዯ አይቆጠርም በሚሌ ባድ ቦታ ሇመሸጥ የተዯረገ ሳይሆን ቤት 

ሇመሸጥ የተዯረገ ዉሌ ነዉ በሚሌ ክሱ ዉዴቅ ተዯርጎ በመወሰኑ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም አመሌካች ሇተጠሪ የሸጥኩት በምሪት ያገኘሁትን ባድ ቦታ እንጂ ቤት ስሊሌሆነ 

እየፇጸሙ ያለት ግንባታ ቆሞ የያዙብኝን 180 ካሬ ሜትር እንዱሇቁ ይወሰንሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ዯግሞ በቀን 03/11/2006 ዓ.ም በተዯረገ ዉሌ 180 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ የተሰራ 10 ዚንጎ 

ቆርቆሮ ቤት ያሇበትን በብር 9,000.00(ዘጠኝ ሺህ ብር) አመሌካች በምስክሮች ፉት ሽጠዉሌኝ እኔም 

በዚህ አግባብ በያዝኩት ሊይ 54 ዚንጎ ቆርቆሮ ቤት በ2006ዓ/ም ሰርቼ እየተጠቀምኩ እገኛሇሁ፤ 

የገዛሁት ባድ ቦታ አሇመሆኑን የዉለ ይዘት ያሳያሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ በአገራችን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሔዝቡ ዘንዴ ካሇዉ ከፌተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታ የተነሳ የፌትሏ ብሓር ሔጋችንና የፌትሏ ብሓር ፌትህ አስተዲዯሩ በአጠቃሊይ ሇዜጎች 

የማይንቀሳቀስ የንብረት መብት ሌዩ ጥበቃ ያዯርጋሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ከዘረጋዉ የጥበቃ ሥርዓት ዉሰጥ 

አንደ በፌትሏ ብሓር ሔጉ የተሇያዩ አናቅጽ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇማስተሊሇፌ የሚዯረጉ ዉልች 

መከተሌ ያሇባቸዉ ፍርማሉቲዎች እና ስሇ ምዝገባ የተዯነገገዉ ነዉ፡፡ (አንቀጽ 1553-1646 እንዱሁም 

1723፣ 2878 እና 3052 ይመሇከቷሌ)፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የየራሳቸዉ የሆኑ ዓሊማዎች ያሊቸዉ 

ቢሆንም፤ አጠቃሊይ ዓሊማቸዉ ግን ሇማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ሌዩ ጥበቃ በመስጠት እነዚህን ንብረቶች 

በተመሇከተ ባሇይዞታዉ መብቱን ሲያገኝ ወይም ንብረቱ በሆነ ምክንያት ወዯ ላሊ ሦስተኛ ወገን 

በሚያስተሊሌፌበት ወቅት የመመዝገብ ስሌጣን በተሰጠዉ መንግስታዊ አካሌ ካሌተመዘገበ ሔግ ፉት 

የሚጸና መብት እንዲይኖረዉ በማዴረግ ዜጎች በዚህ ግዙፌነት ባሇዉ ንብረት ሊይ ያሊቸዉን መብት 

ከፌሊጎታቸዉ ዉጪ በሆነ መንገዴ እንዲያጡ ጥበቃ ሇመስጠት፤ ብልም ንብረቱ ወይም ንብረቱን 

የሚመሇከቱ መብቶች በዉሌ ሉተሊሇፈ የሚችለ መሆን ያሇመሆኑንም በማጣራት የዉለን ሔጋዊነት 

ሇማረጋገጥ ጭምር ስሇመሆኑ ከየዴንጋጌዎቹ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡  

የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇከተ ከሚከናወኑት ሔጋዉያን ተግባራት ጋር በተያያዘ ምዝገባ ወይም 

ዉለ በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ እንዱረጋገጥ የግዴ ከሚሌባቸዉ ዉስጥም አንደ በፌትሏ ብሓር ሔጉ 

አንቀጽ 1723(1) ስር የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ሲሆን፣ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የማይንቀሳቀስ ንብረትን 

ሇማስተሊሇፌ የሚዯረጉ ዉልች በጽሐፌና ዉሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ፉት መሆን 

አሇበት፡፡ ሔግ አዉጪዉ ይህ እንዱሆን የፇሇገበት ምክንያትም ዉለ በተዋዋዮች መካከሌ ስሇመዯረጉ 
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ሇማረጋገጥ (certainty in transactions) ስሇመሆኑ በዙሪያዉ ከተፃፈት አንዲንዴ ጽሐፍች መገንዘብ 

የሚቻሌ ሲሆን፤ ይህ ሰበር ችልትም በሰ/መ/ቁጥር 36887 ሊይ በሰጠዉ የህግ ትርጉም በዚህ ዴንጋጌ 

መሠረት የሚከናወን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ምዝገባ ዓሊማ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ዉሌ 

መኖሩን ሇማስረዲት ስሇመሆኑ ወስኗሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ተከራካሪ ወገኖች ዉለ መዯረጉን ተማምነዉ ነገር ግን የዉለን ይዘት አስመሌክቶ የተሇያዩ 

መከራከሪያዎችን ሉያቀርቡ ይችሊለ፡፡ በፌትሏ ብሓር ሔጉ አንቀጽ 2005 በጽሐፌ ሰነደ ሊይ 

ስሇሚገኘዉ የስምምነት ቃሌ እንዱሁም ስሇተፃፇዉ ቀን በተፇራራሚዎቹ መካከሌ ሙለ እምነት 

የሚጣሌበት በቂ ማስረጃ እንዯሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁንና ይህ ሉሆን የሚችሇዉ እንዯ ዉሇታዉ ዓይነት 

ዉለ የጽሐፌ ዉሌ አዯራረግ ሥርዓትን(ፍርማሉቲን) አስመሌክቶ በፌትሏብሓር ሔጉ አንቀጽ 1678/ሏ 

እና 1719/1 መሠረት አስፇሊጊ የሆነዉን የዉሌ አዯራረግ ሥርዓት አሟሌቶ የያዘ ስሇመሆኑ ከግምት 

ዉስጥ ሉገባ ይገባሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ የዉሌ አዯራረግ ሥርዓት በተሇየ አኳኋን እንዱዯረግ 

በሔግ ከተመሇከተዉ ዉስጥ አንደ የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ የሚዯረግ ዉሌ በጽሐፌ ሆኖ 

በሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ መረጋገጥ እንዲሇበት የሚዯነግገዉ የፌትሏ ብሓር ሔጉ አንቀጽ 1723/1 

ዴንጋጌ ነዉ፡፡ በመሆኑም የዉለን ይዘት አስመሌክቶ ማሇትም ዉለ የተዯረገዉ መቼ ነዉ? የሽያጭ 

ዉሌ ከሆነ በምን ያህሌ ዋጋ ነዉ የተዯረገዉ? ሇዉለ ምክንያት የሆነዉ ምን ዓይነት ንብረት ነዉ? 

የትስ የሚገኝ ነዉ? የሚለት እና መሰሌ የይዘት ክርክሮች የተነሱ እንዯሆነ ይህን ሇማጣራት ሉቀርብ 

የሚገባዉ ማስረጃ ዓይነትም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723/1 ስር በተዯነገገዉ አግባብ በጽሐፌ ሆኖ ዉሌ 

ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇዉ አካሌ ፉት የተዯረገ ዉሌ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህን አስመሌክቶም ይህ ሰበር 

ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 78398 ሊይ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

በመሆኑም የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ መዯረጉን እና የሽያጭ ዉለን ይዘት አስመሌክቶ ተክድ 

ክርክር በቀረበ ጊዜ እንዱህ አይነት ክርክር ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚገባዉ ማስረጃ ዉለ ዉሌ ሇማማዋሌ 

ሥሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ፉት ተዯርጎ መመዝገቡን ወይም መረጋገጡን (Authentication) የሚያሳይ 

ሉሆን የሚገባዉ መሆኑን እና እንዯዚህ ዓይነት ክርክር ምስክር ወይም ላሊ ማስረጃ አቅርቦ ማስረዲት 

አንዯማይቻሌ መገንዘብ ይገባሌ፡፡  

በያዝነዉ ጉዲይ አመሌካች የሸጥኩት ቤት ሳይሆን ባድ ቦታ ነዉ በሚሌ እስከተከራከሩ ዴረስ ተጠሪ 

ዉለ መዯረጉንና የዉለም ይዘት ባድ ቦታን ሳይሆን ቤትን የሚመሇከት መሆኑን የሚያሳይ 

በፌትሏብሓር ሔጉ አንቀጽ 1723/1 መሠረት ዉሌ ሇማዋዋሌ በሔግ ሥሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ፉት 

የተረጋገጠ ወይም የተመዘገበ ዉሌ በማስረጃነት በማቅረብ አሇማስረዲታቸዉን የስር ፌርዴ ቤቶች 

ዉሳኔዎች ያሳያለ፡፡ ዉለ ባድ ቦታን ሳይሆን ቤትን በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ስሇመሆኑ ተጠሪ 

ከሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ያቀረቡት ማስረጃ ከላሇ የዉለ ይዘት ባድ ቦታን ሳይሆን ቤትን የሚመሇከት 
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ነዉ በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ አይቻሌም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን ከዚህ አንፃር 

ማየት ሲገባቸዉ ዉለን ሇማስረዲት የግራ ቀኝን ምስክሮች እና የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን መሠረት 

በማዴረግ የተሸጠዉ ባድ ቦታ ሳይሆን ቤት ስሇሆነ ዉለ የጸና ነዉ በማሇት መወሰናቸዉ የጉዲዩን ሌዩ 

ባህሪ መሠረት ያሊዯረገና አከራካሪንዉን ፌሬ ነገር ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚገባዉን ማስረጃ ያሊገናዘበ 

በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡  

ላሊዉ መታየት የሚገባዉ ነጥብ ተጠሪ በቦታዉ ሊይ ቤት ገንብቻሇሁ በማሇት በስር ፌርዴ ቤት 

ያቀረቡት ክርክር ነዉ፡፡ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቦታ ሇመኖሪያ ቤት መስሪያት የተሰጠ ቦታ መሆኑን 

ወይም ዯግሞ ቦታ የገጠር የእርሻ መሬት አሇመሆኑን ከክርክሩ ተገንዝበናሌ፡፡ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች 

ቤትና ቦታዉን ይዘን በቦታዉ ሊይ ገንብተናሌ ሇሚለት ቤት ምክንያት የሆነዉ ዉሌ ከሊይ በተመሇከተዉ 

ምክንያት ሔጋዊ ዉጤት የላሇዉ በመሆኑ ይዞታዉን ይዞ የመቀጠሌ መብት የሊቸዉም፡፡ የዉሌ 

መፌረስ በዉሌ የተቋቋሙ መብቶችና ግዳታዎች እንዱቋረጡ ወይም ተፇፃሚነት እንዲይኖራቸዉ 

ማዴረግን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ በፌትሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 1807/ሀ እና 1815 ሊይ ከተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ዉሌ ሲሰረዝ ወይም ሲፇርስ ተዋዋዮች በተቻሇ መጠን ዉለ ከመዯረጉ 

በፉት ወዯነበሩበት ሁኔታ እንዱመሇሱ እና ዉለን ሇመፇጸም የተሠራ ሁለ ቀሪ ሆኖ በማናቸዉም 

አኳኋን ዉጤት እንዯላሇዉ የሚዯነግገዉ የሔጉ አንቀጽ 1815 ዴንጋጌ በተሇይ ሲታዩ በዉሌ መሠረት 

አንደ ሇላሊዉ የፇጸመዉ ተግባር ካሇ ቀሪ ተዯርጎ ግራ ቀኝ ከዉለ በፉት ወዯ ነበሩበት ሁኔታ 

እንዱመሇሱ ማዴረግ ግዳታ መሆኑን ነዉ፡፡ በመሆኑም ዉለ አንዴን ንብረት በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ 

የተዯረገ ከሆነ እና ዉለ የማይረጋበት ምክንያት መኖሩ ከተረጋገጠ ዉጤቱ የሚሆነዉ ንብረቱን ገዝቶ 

በዉለ መሠረት የተረከበዉ ተዋዋይ ንብረቱን ሇሻጩ መሌሶ እንዱያስረክብ፣ ሻጩም ዯግሞ በዉለ 

መሠረት የተቀበሇዉ ገንዘብ ካሇ ገንዘቡን ሇገዥዉ እንዱመሌስ ማዴረግ ነዉ፡፡ ይህም ማሇት ግራ ቀኝ 

የተቀባበለትን ነገር ባለበት ሁኔታ አንደ ሇላሊዉ እንዱመሌስ ከማዴረግ ዉጪ ሻጩ በዉለ መሠረት 

ከተቀበሇዉ ገንዘብ በሊይ ገዥዉም ዯግሞ ከተረከበዉ ንብረት በሊይ አንደ ሇላሊዉ ሇመመሇስ የማይገዯደ 

መሆኑን ነዉ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ በፌትሏ ብሓር ሔጉ አንቀጽ 1815 ስር የተዯነገገዉ ዉለ በመፌረሱ ምክንያት 

ግራ ቀኝ የሚኖራቸዉ መብትና ግዳታ ሲሆን፣ ተጠሪ በቦታዉ ሊይ በእራሳቸዉ ወጪ የገነቡት ቤት 

በዚህ ዴንጋጌ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚታይ አይሆንም፡፡ በፌትሏብሓር ሔጉ አንቀጽ 1818 ዴንጋጌ መሠረት 

ዉለ ከመፌረሱ የተነሳ ንብረትን የመመሇስ ግዳታ ያሇበት ሰዉ ንብረቱን ሇዉጦ ወይም በዚሁ ሊይ 

ወጪ አዴርጎ እንዯሆነ ከዚህ መሇዋወጥ ወይም ወጪ የተነሳ ያለትን መብቶች በከዉሌ ዉጪ ኃሊፉነት 

ዴንጋጌዎች መሠረት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ እንዯሚታወቀዉ በዉሌ አንዴ ሰዉ አንዴን ንብረት በእጁ 

ካስገባ በኋሊ በእራሱ ወጪ የተሇያዩ ማሻሻያዎችን ያዯረገ እንዯሆነ በእራሱ ወጪ ተጨማሪ ነገር 

የሰራዉ ተዋዋይ ንብረቱን መሌሶ ሲያስረክብ ከነማሻሻያዎቹ ሇላሊኛዉ ተዋዋይ ሉያስረክብ የሚችሌበት 
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ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ ይህ መሆኑ በአንዴ በኩሌ ንብረቱ የተመሇሰሇት ሰዉ ያሊግባብ እንዱበሇጽግ፣ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ ንብረቱን የማስረከብ ግዳታ ያሇበት ወገን ያሊግባብ ተጎጂ ሉሆን የሚችሌበት ዕዴሌ ሉኖር 

ይችሊሌ፡፡ የፌትሏ ብሓር ሔጉ አንቀጽ 1818 ዴንጋጌም ሇእንዯዚህ ዓይነት ሁኔታዎች መፌትሓ 

የመስጠት ዓሊማ ያዯረገ በመሆኑ የዴንጋጌዉ አፇፃፀምም ከሊይ በተመሇከተዉ ምክንያት ሉፇጠር 

የሚችሇዉን ተወዲዲሪ ጥቅም (computing interests) ማስታረቅ በሚያስችሌ መሌኩ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

በዚህ መሠረት በያዝነዉ ጉዲይ ተጠሪ በእጃቸዉ በገባዉ ይዞታ ሊይ የሰሩትን ተጨማሪ ግንባታ 

አስመሌክቶ ሁሇት አማራጮች ይኖራቸዋሌ፡፡ አንዯኛዉ አማራጭ በይዞታዉ ሊይ በእራሳቸዉ ወጪ 

የሰሩትን ቤት አፌርሰዉ ባድ ቦታዉን ብቻ ሇአመሌካች ማስረከብ ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ በተጨማሪነት 

በቦታዉ ሊይ የተሰራዉን ቤት እዚያዉ በመተዉ ቤቱ የተሰራበትን ወጪ አመሌካች እንዱከፌለ መጠየቅ 

ነዉ፡፡ ተጠሪ ሁሇተኛዉን አማራጭ ከመረጡ ይህ ጥያቄአቸዉ የሚስተናገዯዉ በፌትሏ ብሓር ሔጉ 

አንቀጽ 1818 ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ነዉ፡፡  

ሲጠቃሇሌ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ይዞታ የያዙት በሔግ ፉት በሚፀና አኳኋን በተዯረገ ዉሌ 

መሆኑን ባሊስረደበት የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ዉለ የጸና ነዉ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ ሉታረም የሚገባዉ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ በመሆኑም ዉለ ፇርሶ ተጠሪ አከራካሪዉን ይዞታ 

ሇአመሌካች ሉመሇስ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡እንዱሁም ተጠሪ በቦታዉ ሊይ የሰሩት ቤት ካሇ ቤቱን ሇመገንባት 

ያወጡትን ወጪ (Book Value) አመሌካች እንዱከፌሎቸዉ የገንዘብ መጠኑን (ግምቱን) ጠቅሰዉ ክስ 

በማቅረብ መጠየቅ ይችሊለ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የጣቁሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94754 ሊይ በቀን 09/08/2010ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

፣የሰሜን ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 01-39775 ሊይ በቀን 06/10/2010 ዓ/ም 

የሰጠዉ ትእዛዝ እና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 03-

78624 ሊይ በቀን 02/04/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት 

ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በግራ ቀኙ መካከሌ በቀን 03/11/2006ዓ/ም የተዯረገ ዉሌ ፇርሷሌ፡፡ ተጠሪ ከሊይ አዋሳኙ 

የተጠቀሰዉን 9 x 20ሜትር የሆነ ወይም 180 ካሬ ሜትር ቦታ ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ 

ተወሰኗሌ፡፡ 

3. ተጠሪ በቦታዉ ሊይ የሰሩት ቤት ካሇ ቤቱን ሇመስራት ያወጡትን ወጪ በፌትሏ ብሓር ሔጉ 

አንቀጽ 1818 መሠረት አመሌካች እንዱከፌሎቸዉ ክስ በማቅረብ ዲኝነት የመጠየቅ መብት አሊቸዉ 

ብሇናሌ፡፡    

4. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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  የሠ/መ/ቁጥር 207885                                                                                                          

ጥር 26 ቀን 2014 ዓ/ም                        

                          ዳኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                ተሾመ ሽፈራዉ 

                                ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                ነጻነት ተገኝ 

አመልካች፡- አቶ መልካምአየሁ መንገሻ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ አለም በርሄ 

           2. ወጣት አቤል ታደለ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዲዩ አመሌካች በእኔ ገንዘብ ሇእኔ ጥቅም የተገዛ ቤት ነዉ በማሇት በተጠሪዎች ስም የተመዘገበ ቤት 

አስሇቅቀዉ ሇመረከብ ያቀረቡት ክስ ዉዴቅ ተዯርጎ በመወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ 

በሚሌ የቀረበ የሰበር አቤቱታ የሚመሇከት ነዉ፡፡አመሌካች በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪዎች 

ሊይ በመሰረቱት ክስ የ1ኛ ተጠሪ ባሇቤት እና የ2ኛ ተጠሪ አባት እንዱሁም የአመሌካች ወንዴም በሆኑት 

አቶ ታዯሇ መስፌን ስም ቤት ሇመግዛት ፇሌጌ በቀዴሞ ወረዲ 22 በአሁኑ በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ 

ከተማ ቀበላ 02 ወይም ወረዲ 02 የካርታ ቁጥር 02/35/8608/1237/01 የተመዘገበ የቦታዉ ስፊት 263 

ካሬ ሜትር የወ/ሮ ቀነኔ ዲርጌ ንብረት የሆነዉን ቤት ቅዴመ ክፌያ ብር 385,000.00 በባንክ ሂሳባቸዉ 

በወንዴሜ ስም ገቢ አዴርጌያሇሁ፡፡ብር 578,600.00 ሇሻጭ ወኪሌ በመክፇሌ በተሇምድ የመንዯር ዉሌ 

በሚባሇዉ በሟች ወንዴሜ ታዯሇ መስፌን ስም የቤት ግዥ ፇጽሜያሇሁ፡፡ሇስም ማዛወሪያና ሇተያያዥ 

ወጪዎች ብር 100,000.00 ከፌያሇሁ፡፡አመሌካች በዜግነት ካናዲዊ ስሇሆንኩ የመቆያ ጊዜዬ 

ስሇተጠናቀቀ ቀሪዉን ሟች ወንዴሜ እንዱጨርሱ ዉክሌና በመስጠት ተከራይቶ የሚኖርበትን ቤት ሇቆ 

በዚህ ቤት ዉስጥ በጠባቂነት እንዱቀመጥበትም አዴርጌያሇሁ፡፡ከዚህ በኋሊ ሟች ቤቱን በብር 

200,000.00 እንዯተገዛ በማስመሰሌ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት እንዱመዘገብ በማዴረግ 

ህይወታቸዉ እስካሇፇበት መስከረም 2003 ዓ/ም ዴረስ በመኖሪያነት ቀሪዎቹን ክፌልች ጨምረዉ 

ሲገሇገለበት ነበር፡፡ ተጠሪዎች ቤቱን በአዯራ መሌክ የተቀመጡበት መሆኑን እያወቁ የቤቱን ስመ ሀብት 

በስማቸዉ አዛዉረዉ አስመዝግበዋሌ፡፡ስሇሆነም ተጠሪዎች ምንም ገንዘብ ያሊወጡበትንና ያሊፇሩትን 
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ከሔግ ዉጪ አሇአግባብ ሇመበሌጸግ ይዘዉ አሇቅም ስሊለ ቤቱን ሇቀዉ እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ 

በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡   

ተጠሪዎች ሇክሱ በሰጡት መሌስ የ1ኛ ተጠሪ ባሇቤትና የ2ኛ ተጠሪ አባት ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን 

ከቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት በቀን 13/04/2003 ዓ/ም በሔጋዊ መንገዴ ግዥ ፇጽመዉ ያገኙትና ስመ ሀብቱም 

በስማቸዉ ተዛዉሮ ይገኝ የነበረ ነዉ፡፡አቶ ታዯሇ መስፌን ከሞቱ በኋሊም ዉርሱ ተጣርቶ ስመ ሀብቱ 

ወዯ ተጠሪዎች ስም ዞሯሌ፡፡አመሌካች ሟች በአዯራ የቤቱ ጠባቂ ነበሩ በማሇት የገሇጹት የሔግ መሰረት 

የሇዉም፡፡ሟች የወሰደት ገንዘብ ካሇ የብዴር ግንኙነት መኖሩን መሰረት በማዴረግ ከሚጠይቁ በስተቀር 

ሇተያዘዉ ጉዲይ አግባብነት ስሇላሇዉ ክሱ ዉዯቅ ይዯረግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 210270 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች መርምሮ በቀን 23/07/2013 

ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች በክሳቸዉ ሊይ ቤቱን በአዯራ በጠባቂነት እንዱይዙ ሰጥቻቸዋሇሁ በማሇት 

የገሇጹ ቢሆንም ይህ ሉሆን የሚችሇዉ በቤቱ ሊይ ተጠሪዎች መብት እንዯላሊቸዉ ሲያረጋግጡ 

ነዉ፡፡ቤቱን በሰነድች ማረጋገጫና ምዘገባ ጽ/ቤት በቀን 13/04/2003ዓ/ም በተዯረገ ዉሌ ገዥ በመሆን 

ከሻጮች ጋር የተዋዋለት ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን ናቸዉ፡፡ አመሌካች ሇቤቱ መግዣ የተከፇሇዉ 

ገንዘብ የእኔ ነዉ ቢለም ይህንን የሚገሌጽ ፌሬ ነገር በዉለ ዉስጥ አሌተመሇከተም፡፡አቶ ታዯሇ መስፌን 

ዉለን ያዯረጉት በራሳቸዉ መብት እንጂ በዉክሌና አይዯሇም፡፡በዚሁ እሇት አቶ ታዯሇ መስፌን ከሻጩ 

ጋር የመንዯር ዉሌ ያዯረጉት በራሳቸዉ ስም ነዉ፡፡ይህ ባይሆን እንኳ የመንዯር ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

1720/1 መሰረት እንዯረቂቅ የሚቆጠር ነዉ፡፡በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገዉ ዉሌ መሰረት ሆኖ የቤቱ 

ስመ ሀብት ወዯ አቶ ታዯሇ ስም ዞሮ ተመዝግቧሌ፡፡አቶ ታዯሇ ከሞቱ በኋሊ ወዯ ተጠሪዎች ስም 

ተሊሌፍአሌ፡፡በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1195 መሰረት በቤቱ ሊይ የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት ያሊቸዉ 

ተጠሪዎች ሲሆኑ አመጣጡም በሔጋዊ ዉሌ ሊይ የተመሰረተና ዉለም እስካሁን ስሊሌፇረሰ ባሇቤት 

ስሇመሆናቸዉ የሚወሰዯዉ ግምት አሌተስተባበሇም፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1731/1 እና 1952/1 መሰረት 

የሽያጭ ዉለ መብትና ግዳታ የሚፇጥረዉ በተዋዋዮች መካከሌ ስሇሆነ ተዋዋይ ያሌሆኑት አመሌካች 

በዉለ ሊይ ሇእሳቸዉ ጥቅም የተዯረገ ስሇመሆኑ የተገሇጸ ነገር ባሇመኖሩ ዉለ የሚሰጣቸዉ መብት 

የሇም፡፡አመሌካች ይህንን ዉሌ አሊስፇረሱም፡፡አመሌካች ሇቤቱ መግዣ ወይም ሇእኔ ግዛሌኝ ብሇዉ 

ገንዘብ ሰጥተዉ ከሆነ ገንዘቡን ከሚጠይቁ በስተቀር በዉለ ሔጋዊነት ሊይ የሚያመጣዉ ሇዉጥ 

የሇም፡፡ተጠሪዎችም ቤቱን በሔጋዊ መንገዴ መያዛቸዉን አያስቀረዉም፡፡ተጠሪዎች ቤቱ በሔጋዊ መንገዴ 

በቤተስብ እና በዉርስ ሔግጋት መሰረት ተሊሌፍሊቸዉ ስሇያዙት በአዯራ ይዘዋሌ ወይም አሇአግባብ 

በሌጽገዋሌ ሇማሇት እንዯማይቻሌ ከፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1162 እና 2779 ይዘት መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ስሇሆነም ተጠሪዎች ክስ የቀረበበትን ቤት የያዙት የባሇሀብትነት መብት በሔጋዊ መንገዴ 

ተሊሌፍሊቸዉ ስሇሆነ ሇአመሌካች ሇቀዉ ሉያስረክቡ እና በስማቸዉ የተመዘገበዉ ሉሰረዝ አይገባም 
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በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡እንዱሁም አመሌካች ሇሟች አቶ ታዯሇ መስፌን የሰጡት 

ገንዘብ ካሇ የሚመሇከተዉን ሰዉ ከሰዉ የመጠየቅ መብታቸዉ የተጠበቀ ነዉ ሲሌ ወስኗሌ፡፡   

አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ 

በመ/ቁጥር 200412 ሊይ በቀን 18/06/2013ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 

መሰረት ሰርዞባቸዋሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 18/09/2013 ዓ/ም የተጻፇ አቤቱታ ያቀረቡት ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጠ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ፡-በስር ፌርዴ 

ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 246 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት ጭብጥ ተይዟሌ በሚሌ 

በዉሳኔዉ የገሇጸዉ ፌጹም ሀሰት እና የአመሌካችን ፌትህ የማግኘት እና በእኩሌ የመዯመጥ መብት 

ያሊከበረ ስሇሆነ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 25 እና 37 ስር የተዯነገገዉን የሚቃረን ነዉ፡፡የስር ፌርዴ ቤት 

ክርክሩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 246 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት አሌመራም፡፡አመሌካች 

ያቀረብኩትን 20 ገጽ የሰነዴ ማስረጃዎች እና የኤላክትሮኒክስ ዱጂታሌ ማስረጃዎችን በአንዴነት 

ሳይመረምርና ምስክሮች ቃሊቸዉን ሳይሰጡ እንዱሁም ተገቢዉን ጭብጥ ሳይመረምር የሰጠዉ ዉሳኔ 

ነዉ፡፡አመሌካች ያቀረብኩት ክስ በቅን ሌቦና ሊይ የተመሰረተ ሆኖ ከሔግ አግባብ ዉጭ ያቀረብኩት ክስ 

ዉዴቅ መዯረጉ ሳያንስ ሇተጠሪዎች ወጪና ኪሳራ የመጠየቅ መብት ጠብቆ የሰጠዉ ዉሳኔ የሔጉን 

መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበ ነዉ፡፡ስሇሆነም የተፇጸመዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ታርሞና የስር ፌርዴ 

ቤት ዉሳኔ ተሽሮ ተገቢዉ ጭብጥ ተመስርቶ የአመሌካች የመሰማት መብት ተጠብቆ፣ በአመሌካች 

ማስረጃዎች ተጣርቶና ተመርምሮ እንዱወሰን ጉዲዩ ሇስር ፌርዴ ቤት ሉመሇስ ይገባሌ በማሇት 

አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃዎች ሳይሰማ 

የወሰነበትን አግባብ ከመሠረታዊ የክርክር አመራር መርሆዎች አንጻር ተጠሪዎች ባለበት እንዱመረመር 

ትእዛዝ በመሰጠቱ ተጠሪዎች በቀን 25/02/2014 ዓ/ም የተጻፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡የመሌሳቸዉም ይዘት 

በአጭሩ፡- አመሌካች ያቀረቡት ክስ የቤት ባሇቤትነትን የመፊሇም ነዉ፡፡አመሌካች በክሳቸዉ መሰረት እና 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1206 መሰረት ቤቱን በእጃቸዉ ይዘዉ ሲያዙበት እንዯነበር እና በቤቱ ሊይ 

ከተጠሪዎች የበሇጠ መብትና ጥቅም እንዲሊቸዉ የሚያሳይ ማስረጃ በማቅረብ አሊስደም፡፡ አመሌካች 

ቤቱን በስሜ ግዛሌኝ በማሇት ከሟች ጋር ያዯረጉት ዉሌ የሇም፤ማስረጃ ሆኖም አሌቀረበም፡፡ቤቱን በሟች 

አቶ ታዯሇ መስፌን ስም የገዙ ስሇመሆኑ የሚያሳይ አንዴም የሰነዴ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ተጠሪዎች ቤቱ 

በስማችን ተመዝግቦ የሚገኝ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ አቅርበን አስረዴተናሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ 

የኤላክትሮኒክስ እና የሰነዴ ማስረጃ ስሊሇኝ አቀርባሇሁ እያለ በችልት ሁሌጊዜ በቃሌ ከመናገር ባሇፇ 

ዉሳኔ እስከተሰጠበት እሇት ዴረስ ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ማስረጃ አቅርበዉ ባሊስረደበት ሁኔታ የስር 

ፌርዴ ማስረጃ ካሇ ሇወዯፉት ይቅረብ ብል ትእዛዝ ሇመስጠት የሚችሌበት የሔግ አግባብ ሳይኖር 
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እንዯተከሇከለ አስመስሇዉ ያቀረቡት ክርክር በሔግ ተቀባይነት የሇዉም፡፡የስር ፌርዴ ቤት የክርክር 

አመራርም ሆነ የተሰጠዉ ዉሳኔ ከጭብጥ አመሰራረት አኳያም ሆነ ከማስረጃ ምዘና አንጻር 

የአመሌካችን ፌትህ የማግኘት መብት ታሌፍ የተሰጠ ነዉ ሉባሌ የሚችሌ ስህተት ያሌተፇጸመበት 

በመሆኑ እንዱሁም ምስክሮች ያሌተሰማዉ የቀረበዉ ማስረጃ የመፊሇም ክስ ሊይ ዉሳኔ ሇመስጠት በቂ 

ሆኖ ስሇተገኘ በመሆኑ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

በአመሌካች በኩሌ የቀረበ የመሌስ መሌስ የሇም፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇመሌኩ የተገሇጸዉ የግራ ቀኙን ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች 

ይዘት የሚመሇከት ሲሆን እኛም ሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ጭብጥ ከግምት በማስገባት የስር ፌርዴ 

ቤት አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት ተጠሪዎች እንዱሇቁሊቸዉ ሇማስወሰን ያቀረቡትን ክስ 

ዉዴቅ በማዴረግ በሰጠዉ ዉሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት 

ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉም የአመሌካች ክስ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት በሰጠኋቸዉ ገንዘብ የ1ኛ ተጠሪ 

ባሇቤትና የ2ኛ ተጠሪ ወሊጅ አባት ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን በስሜ ሇእኔ ጥቅም የገዙሌኝ ሆኖ ሳሇ 

በመጀመሪያ በሟች ስም በኋሊም በተጠሪዎች ስም ያሇአግባብ ስመ ሀብቱ ሉመዘገብ ችሎሌ በማሇት 

የቤት ባሇሃብት ስሇሆንኩ ተጠሪዎች በአዯራ በጠባቂነት የያዙትን ቤት ሇቀዉ እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ 

በማሇት ዲኝነት የጠየቁበት ነዉ፡፡ተጠሪዎች ዯግሞ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት ሟች በስማቸዉ 

የገዙትና በስማቸዉ ተመዝግቦ የነበረና በኋሊም ሲሞቱ በሔግ አግባብ ወዯ ተጠሪዎች ስም ዞሮ 

የተመዘገበ እንጂ አመሌካች በክሳቸዉ እንዯገሇጹት በአመሌካች ገንዘብ የተገዛና በአዯራ የያዝነዉ 

አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ የወሰነዉ ቤቱ በአመሌካች 

ገንዘብ ሇአመሌካች ጥቅም በሟች አቶ ታዯሇ መስፌን ስም የተገዛ ስሇመሆኑ እና አመሌካች ከተጠሪዎች 

የተሻሇ በቤቱ ሊይ የባሇቤትነት መብት ያሊቸዉ ስሇመሆኑ ከተጠሪዎች የተሻሇ ማስረጃ በማቅረብ 

አሊስረደም በማሇት ነዉ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ በሌዩ ሔግ በተሇየ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር የፌትሏ ብሓር ክርክር መመራትና እና 

እሌባት ማግኘት ያሇበት በፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ የተዘረጋዉን ሥነ ሥርዓት ተከትል ሉሆን 

ይገባሌ፡፡ይህም ያስፇሇገበት ምክንያት ክርክሮች ፌትሏዊ በሆነ አግባብ እንዱታዩ ያዯርጋሌ ተብል 

ታምኖበት በተዘረጋዉ ሥነ-ሥርዓት አግባብ ታይተዉ የጊዜ የገንዘብና የሰዉ ሀብት ብክነት በሚቀንስ 

አግባብ በቅሌጥፌና ታይተዉ ፌትሏዊ እሌባት እንዱያገኙ ሔጉ ያቀዯዉ ዓሊማ እንዱሳካ ሇማዴረግና 

የሥነ ሥርዓት ሔጉ መሠረታዊ ግብ የሆነዉን ከሥረ ነገር ሔጎች (Substantuve Laws) ወይም ከዉሌ 

የተገኙ መብትና ግዳታዎችን ማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ ነዉ፡፡በሥነ ሥርዓት ሔጉ ከተዘረጉ ሥነ 

ሥርዓቶች መካከሌ አንደ ስሇ ጭብጥ አመሰራርት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 246-248 እና 251-252 
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የተዯነገገዉ ነዉ፡፡በዚህ አግባብ ጭብጥ መመስረት የሚያስፇሌግበት ምክንያት ግራ ቀኙ በተከራከሩበት 

ነጥብ ሊይ ብቻ ተመስርቶ አከራካሪዉን ጭብጥ ከተገቢዉ ማስረጃ ወይም ሔግ አንጻር መርምሮ የሥነ 

ሥርዓት ሔጉን ዓሊማ እና ግብ በሚያሳካ መሌኩ ፌትሏዊ ዉሳኔ መስጠት ይቻሌ ዘንዴ ነዉ፡፡በዚህ 

አግባብ ጭብጥ የሚመሰረተዉ ዯግሞ ክሱን የሚሰማዉ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ቀርቦ 

ከሆነ ዉሳኔ ከሰጠ በኋሊ ክሱንና ቀርቦም ከሆነ መከሊከያ መሌሱን መሰረት በማዴረግ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 241 መሰረት ተከራካሪዎችን ከመረመረ በኋሊ የክሱን ይዘት፣መከሊከያ መሌሱን፣ በተከራካሪ 

ወገኖች የቀረበዉን የጽሁፌ ማስረጃ፣ ግራ ቀኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 241 ተመርምረዉ የሰጡትን 

መሌስ እና ሔግን መሰረት በማዴረግ እንዯሆነ በሔጉ በቁጥር 248 ሊይ የተዯነገገዉ 

ያስገነዝባሌ፡፡እንዱሁም ጭብጥ የሚመሰረተዉ በተከራካሪ ወገን የተካዯዉን የሔግ ወይም የፌሬ ነገር 

ክርክር መሰረት በማዴረግ ሲሆን ዋነኛ ዓሊማዉም ሇጉዲዩ ትክክሇኛ ዉሳኔ መስጠት ይቻሌ ዘንዴ 

ነዉ፡፡(የሔጉ ቁጥር 246/1 እና 247 ይመሇከቷሌ፡፡)   

እንዱሁም አንዴን ፌሬ ነገር ማስረጃ አቅርቦ የማስረዲት ሸክምን ከሚመሇከተዉ መሠረታዊዉ መርህ 

(Basic Principle of Burden of Proof) መረዲት እንዯሚቻሇዉ አንዴ አከራካሪ ፌሬ ነገር አሇ ወይም የሇም 

ብል የሚከራከር ሰዉ ፌሬ ነገሩ መኖሩን ወይም አሇመኖሩን በማስረጃ የማስረዲት ሸክም(ግዳታ) 

አሇበት፡፡ (የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 258-260 እና የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2001 ይመሇከቷሌ)፡፡ በፌትሏ ብሓር 

ክርክር ማስረጃ የሚቀርበዉ ተከራካሪ ወገን በተመቸዉ ጊዜ ሁለ ሳይሆን በሥነ ሥርዓት ሔጉ 

በተዘረጋዉ ሥነ ሥርዓት አግባብ ነዉ፡፡ይኸዉም ከሳሽም ሆነ ተከሳሽ የሆነ ወገን አሇኝ የሚሇዉንና 

በእጁ የሚገኘዉን ማስረጃ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 223/1 እና 234 መሰረት ዘርዝረዉና ምን 

እንዯሚያስረዲሊቸዉ ገሌጸዉ እንዱሁም በእጃቸዉ የማይገኘዉንና በራሳቸዉ ማቅረብ የማይችለትን 

ማስረጃዎች የሚገኝበትን ቦታ ገሇጸዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 145 መሰረት በፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ 

እንዱቀርብሊቸዉ መጠየቅና ከክሱ እና ከመከሊከያ መሌሳቸዉ ጋር ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡እንዱሁም 

በሌዩ ሁኔታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 137 መሰረት አስቀዴሞ ያሌቀረበ ማስረጃ ክሱ ከመሰማቱ በፉት 

ክስ እስከሚሰማበት ቀን ዴረስ ማቅረብ እንዯሚቻሌ፤ እንዱሁም በከባዴና በበቂ ምክንያት አስቀዴሞ 

ማቅረብ ያሌተቻሇዉን ማስረጃ በፌርዴ ቤቱ ፇቃዯኝነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 256/1 ስር 

በተዯነገገዉ አግባብ ማቅረብ እንዯሚቻሌ ተዯንግጓሌ፡፡ከዚህ ዉጭ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136፣249፣ 

264(1 እና 2) እና 345 በዯነገገዉ አግባብ ፌርዴ ቤቱ አንጻራዊ እዉነታ የመፇሇግ ኃሊፉነቱን 

ሇመወጣት ወይም ትክክሇኛ ፌርዴ ሇመስጠት ያስችሇዉ ዘንዴ ፌርዴ ከመስጠቱ በፉት በማንኛዉም ጊዜ 

ማስረጃ አስቀርቦ ወይም ምስክሮች ጠርቶ መስማት ከሚችሌ በስተቀር በተከራካሪ ወገኖች ማስረጃ 

በዘፇቀዯ በማንኛዉም ጊዜ የሚቀርብበት ሥነ ሥርዓት የሇም፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ አመሌካች የስር ፌርዴ ቤት ጭብጥ ሳይመሰርት ጭብጥ እንዯመሰረተ አዴርጎ 

የመሰማትና ፌትሔ የማግኘት መብቴን በሚጎዲ አኳኋን ዉሳኔ ሰጥቷሌ በማሇት አጥብቀዉ 
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ተከራክረዋሌ፡፡ በመሰረቱ በፌትሏ ብሓር ፌትሔ አስተዲዯር የተከራካሪ ወገኖች የመሰማት መብት 

የሚከበረዉ ክስ የቀረበበት ተከሳሽ መጥሪያ በአግባቡ ዯርሶት አሇኝ የሚሇዉን መሌስ በጽሁፌ በማስረጃ 

አስዯግፍ እንዱያቀርብ በቂ ጊዜ በመስጠት ቀጥልም በሥነ ሥርዓት ሔጉ በተዘረጋዉ ሥርዓት አግባብ 

ክርክሩን በዲኛዉ መሪነት እንዱያሰማና ማስረጃዉ እንዱመረመርሇት ወይም እንዯየክርክሩ አይነት 

ምስክሮቹን አቅርቦ በማሰማት ክርክሩን የሚያስረዲበትን አግባብ በማመቻቸት ነዉ፡፡ከሊይ 

እንዯተመሇከተዉ አመሌካች ክሱን የመሰረቱት የቤቱ ባሇቤት መሆናቸዉን ገሌጸዉ ተጠሪዎች በቤቱ 

እየኖሩበት የሚገኙት በጠባቂነት በአዯራ በመያዝ እንዯሆነና በመጀመሪያ ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን 

አሇአግባብ በስማቸዉ እንዲስመዘገቡት በኋሊም አቶ ታዯሇ መስፌን ሲሞቱ የሟቹ ባሇቤት በሆኑት በ1ኛ 

ተጠሪና በሟቹ ሌጅ 2ኛ ተጠሪ ስም አሇአግባብ አዛዉረዉ አስመዝግበዋሌና ይሌቀቁሌኝ በማሇት 

በመሆኑ ክሱ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1206 ስር የተዯነገገዉን የመፊሇም ክስ (petitory action) የሚመሇከት 

ነዉ፡፡ተጠሪዎች ዯግሞ ቤቱን በዉሌ ገዝተዉ በስማቸዉ ያስመዘገቡት ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን 

እንዯሆኑና የእሳቸዉን ሞት ተከትል በሔግ አግባብ ተሊሌፍሊቸዉ የቤቱ ስመ ሀብት በስማቸዉ 

ተመዝግቦ እንዯሚገኝ እና በክሱ ሊይ እንዯተገሇጸዉ በአዯራ የያዙት እንዲሌሆነ በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ የመሰረቱት ክስ ባሇቤትነትን መፊሇምን የሚመሇከት መሆኑን 

ተመሌክተናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ይህንን የክሱን ሥረ ነገር እና የተጠሪዎችን ክርክር መሰረት 

በማዴረግ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 241 በሚያዘዉ መሰረት ተከራካሪዎችን መመርመሩን ወይም 

የመጀመሪያዉን የክስ አሰማም ሥነ ሥርዓት ማከናወኑን እንዱሁም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 241 

መሰረት ግራ ቀኙን መርምሮ የሰማዉንና የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክርና ማስረጃዎችን መሰረት 

በማዴረግ በጉዲዩ ሊይ ትክክሇኛ ዉሳኔ ሇመስጠት ያስችለኛሌ ያሊቸዉን ጭብጦች መመሰርቱን 

ከዉሳኔዉ ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡ የያዛቸዉ ጭብጦችም ‛ተጠሪዎች ክስ የቀረበበትን ቤት ሇቀዉ 

ሇአመሌካች ሇማስረከብ ይገዯዲለ ወይስ አይገዯደም? ይገዯዲለ ከተባሇ ስመ ሃብቱ በአመሌካች ስም ዞሮ 

ሉመዘገብ ይገባሌ ወይስ አይገባም?“ የሚለ ናቸዉ፡፡ እነዚህ ጭብጦች የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች 

መሰረት ያዯረገ ከመሆኑም በተጨማሪ አመሌካች ሊቀረቡት የመፊሇም ክስ እና በተጠሪዎች በቀረበ 

ክርክር ሊይ ትክክሇኛ ዉሳኔ ሇመስጠት የሚያስችለ ስሇሆኑ ጉዴሇት ያሇባቸዉ እንዲሌሆኑ 

ተገንዝበናሌ፡፡ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት ክስ በመስማት ሇጉዲዩ ትክክሇኛ ዉሳኔ ሇመስጠት 

የሚያስችለትን ተገቢ ጭብጦች የመሰረተ በመሆኑ ከክስ አሰማምና ከጭብጥ አመሰራረት ጋር በተያያዘ 

የአመሌካችን የእኩሌነት ፣የመሰማትና ፌትህ የማግኘት መብት በሚነካ አኳኋን የተፇጸመ የክርክር 

አመራር ጉዴሇት ስሇላሇ አመሌካች ከዚህ አኳያ ያቀረቡትን ክርክር አሌተቀበሌንም፡፡  

በተጨማሪም አመሌካች ክሳቸዉን በሔግ ተቀባይነት ያሇዉንና ተገቢዉን ማስረጃ በማቅረብ አሊስረደም 

በሚሌ በስር ፌርዴ ቤት በተዯረሰበት ዴምዲሜ የተፇጸመ ስህተት መኖር አሇመኖሩን መርምረናሌ፡፡ 

አመሌካች ንብረት የሚገኝበትን ሔጋዊ መንገዴ ተከትሇዉ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ባሇሀብት 
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መሆናቸዉን ተገቢዉንና ተቀባይነት ያሇዉን ማስረጃ በማቅረብ ማስረዲት ይኖርባቸዋሌ፡፡በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 1184 እና 1185 ስር እንዯተመሇከተዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት መሆን የሚቻሇዉ በሔግ 

ወይም በዉሌ ወይም በኑዛዜ (በሔጋዉያን ተግባሮች/Juridical acts) መሰረት ነዉ፡፡ በዉሌ ወይም 

በኑዛዜ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነትን ሇማስተሊሇፌ ወይም በዉሌ ወይም በኑዛዜ መሰረት 

ባሇሀብት መሆን የሚቻሇዉ በማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገብ ሊይ ማስመዝገብ ሲቻሌ መሆኑን 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1185 እና ከቁጥር 1553 እስከ 1646 ዴረስ ከተዯነገገዉ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡እንዱሁም 

የአንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት መሆኑን የሚያረጋግጥ የባሇሃብትነት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት በስሙ በአስተዲዯር አካሌ የተሰጠዉ ሰዉ የዛ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት ነዉ ተብል 

እንዯሚቆጠር በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1195/1 ስር ተዯንግጓሌ፡፡ይህ የሔግ ግምት ሉስተባበሌ የሚችሌ ግምት 

እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1195/2 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ከሊይ ከተመሇከተዉ አንጻር ስናይ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት አስቀዴሞ በሔግ ዉሌ ሇማዋዋሌ 

ሥሌጣን በተሰጠዉ አዋዋይ ፉት ባሌተዯረገ(በተሇምድ የመንዯር ዉሌ በሚባሇዉ) ሟች አቶ ታዯሇ 

መስፌን ስም የተገዛ በኋሊም በቀን 13/04/2003ዓ/ም በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ዘንዴ 

በተዯረገ የቤት ሽያጭ ዉሌ ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን በስማቸዉ የገዙት ቤት እንዯሆነ የስር ፌርዴ ቤት 

በማስረጃነት ከቀረቡ የዉሌ ሰነድች ያረጋገጠዉ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡አመሌካች ቤቱን በራሴ ገንዘብ የተገዛና 

በሟች ወንዴሜ ስም መግዛት ስሇፇሇግሁ የሟቹ ስም በገዥነት በዉለ ሊይ ሉጠቀስ ችሎሌ በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡በመርህ ዯረጃ ዉሌ መብት እና ግዳታ የሚፇጥረዉ ዉለን ባቋቋሙ ሰዎች መካከሌ 

ነዉ፡፡ በሌዩ ሁኔታ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1953 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ 

አንዴ ሰዉ በዉለ ሊይ የተመሇከተዉን መብት ላሊ ሰዉ እንዱጠቀምበትና ከዉለ የሚመነጨዉንም 

ግዳታ እንዱወጣ ሇላሊ ሰዉ ጥቅም በሚሌ ዉሌ ሉዋዋሌ ይችሊሌ፡፡በዚህ አግባብ አንዴን ዉሌ የተዋዋሇ 

ሰዉ በዉለ የመጠቀሱ ጉዲይ የእንዯራሴነት አይነት ይሆናሌ፡፡ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መንፇስና ዓሊማ 

መረዲት እንዯሚቻሇዉ አንዴ ዉሌ ከተዋዋዮች ዉጭ ሇሆነ ላሊ ሰዉ ጥቅም የተዯረገ ነዉ እንዱባሌ 

ዉለ ሇጥቅሙ የተዯረገሇት ሰዉ ማን እንዯሆነ በዉለ ሊይ በግሌጽ መገሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ምክንያቱም 

በጽሁፌ የተዯረገ ዉሌ በይዘቱ ዉለ ሇጥቅሙ የተዯረገሇትን ሦስተኛ ወገን የማይገሌጽ ከሆነ በዉለ ሊይ 

በግሌጽ ከተመሇከቱት ከተዋዋዮች ሀሳብ ዉጭ በመዉጣት ተዋዋዩ ዉለን በስሙ የተዋዋሇዉ ሇራሱ 

ጥቅም ሳይሆን ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ጥቅም ነዉ በማሇት በዉለ በግሌጽ ከተመሇከተዉ ተዋዋይ ዉጭ 

ላሊ ሰዉ ተጠቃሚ እንዱሆን በማዴረግ ፌርዴ ቤቶች ዉለን እንዱተረጉሙ ሔግ ስሇማይፇቅዴሊቸዉ 

ነዉ፡፡(የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1733 ይመሇከቷሌ፡፡)ከዚህ አንጻር የስር ፌርዴ ቤት ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን 

አከራካሪዉን ቤት በገዙበት ዉሌ ይዘት ሊይ ቤቱ የተገዛዉ ሇአመሌካች ጥቅም መሆኑ የሚያመሊክት 

ነገር እንዯላሇ አረጋግጧሌ፡፡ የዉለ ይዘት አከራካሪዉ ቤት የተገዛዉ ሇአመሌካች ጥቅም መሆኑን 
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የማያሳይ ከሆነ ዉለ የተዯረገዉ ሇአመሌካች ጥቅም ነዉ የሚሇዉን በምስክሮች የሚረጋገጥበት የሔግ 

አግባብ የሇም፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት ሟችም ሆኑ ተጠሪዎች በጠባቂነት እየኖሩ 

እንዯያዙ በክሳቸዉ ሊይ በገሇጹበት አግባብ በቤቱ ሊይ ከሟች አቶ ታዯሇ መስፌን ወይም ከተጠሪዎች 

በተሻሇ ሁኔታ ባሇቤት ናቸዉ ተብል እንዱገመት የሚያያዯርግ ማስረጃ በማቅረብ ማስረዲት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡አመሌካች ይህንን ማዴረግ የሚችለት ዯግሞ ከሊይ በተመሇከተዉና በክሳቸዉ ሊይ 

በገሇጹት አግባብ ቤቱ የተገዛዉ ሇእሳቸዉ ጥቅም መሆኑን በዉለ ማስረጃነት ማስረዲት ቢችለ 

ነበር፡፡ሆኖም በዚህ አግባብ አሊስረደም፡፡ይሌቁንም ዉለ የአመሌካችን ክርክር የሚዯግፌ ይዘት የላሇዉ 

ከመሆኑም በተጨማሪ ሟች አቶ ታዯሇ መስፌን ቤቱን በዉሌ በስማቸዉ ገዝተዉ በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 

1553 እስከ 1646 ዴረስ ስመ ሀብቱን በማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገብ አስመዝግበዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

1195 መሰረት የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት በስማቸዉ ወስዯዉ የያዙት እንዯሆነና አቶ 

ታዯሇ መስፌን ከዚህ ዓሇም በሞት ከተሇዩ በኋሊም በቤተሰብ እና በዉርስ ሔጋግት መሰረት የቤቱ ስመ 

ሀብት ወዯ ተጠሪዎች ስም ዞሮ እንዯተመዘገበ የስር ፌርዴ ቤት የቀረቡሇትን ማስረጃዎች መርምሮና 

መዝኖ አረጋግጧሌ፡፡ይህም ቤቱ በሟች አቶ ታዯሇ መስፌን ተይዞ የነበረዉም ሆነ ተጠሪዎች ቤቱን 

የያዙት በአመሌካች ክስ ሊይ እንዯተገሇጸዉ በጠባቂነት ሳይሆን የቤቱ ባሇሀብት በመሆናቸዉ ምክንያት 

እንዯሆነ የሚያስቆጥር ነዉ፡፡በዚህ አግባብ ከክሱና ከመሌሱ ጋር በግራ ቀኙ በቀረቡ ማስረጃዎች እነዚህ 

ፌሬ ነገሮች እስከተረጋገጡ ዴረስ የሥር ፌርዴ ቤት ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት በያዛቸዉ ጭብጦች ሊይ 

ትክክሇኛ ዉሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሇዉ በመሆኑና ከዚህ ዉጭ ምስክሮችን በመስማት ሉረጋገጥ 

የሚገባ የፌሬ ነገር ጭብጥ የላሇ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ምስክሮችን ሳይሰማ በጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ 

መስጠቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 255 ስር የተዯነገገዉን መሰረት ያዯረገ የዉሳኔ አሰጣጥ ነዉ ከሚባሌ 

በስተቀር የክርክር አመራር ጉዴሇት ፇጽሟሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የስር ፌርዴ ቤት በሥነ ሥርዓት ሔጉ አግባብ የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት በጉዲዩ ሊይ 

ዉሳኔ ሇመስጠት አስፇሊጊ የሆኑ ጭብጦች በመመስረት ክርክሩን እንዯመራ አረጋግጠናሌ፡፡ ግራ ቀኙን 

ያከራከሩትን ጭብጦች ከማስረጃ እና ከሔግ አንጻር አገናዝቦ ዉሳኔ ከመስጠት አንጻርም አመሌካች 

ባቀረቡት ክስ መሰረት አከራካሪዉ ቤት ሇእሳቸዉ ጥቅም የተገዛ እና የቤቱ ባሇሃብት መሆናቸዉን 

እንዱሁም ተጠሪዎች ቤቱን የባሇቤትነት መብት ሳይኖራቸዉ በጠባቂነት ይዘዉ አንሇቅም ማሇታቸዉን 

በማስረጃ አሇማስረዲታቸዉን የቀረቡሇትን ማስረጃዎች የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣኑን በአግባቡ 

ተጠቅሞና ተገቢዉን ሔግ መሰረት በማዴረግ የሥር ፌርዴ ቤት አረጋግጧሌ፡፡እንዱሁም የአከራካሪዉ 

ቤት ባሇሀብቶች ተጠሪዎች እንዯሆኑ የሥር ፌርዴ ቤት የቀረቡሇትን ማስረጃዎች መርምሮና መዝኖ 

አረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት ተጠሪዎች ባሇሀብት የሆኑበት 

እንዯሆነ በማረጋገጥ ተጠሪዎች ቤቱን ሉሇቁ አይገባም በማሇት የአመሌካችን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ 
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በሰጠዉ ዉሳኔና በዚህ ዉሳኔ ሊይ የቀረበዉን ይግባኝ ይግባኝ ሰሚዉ ችልት በመሰረዙ ከክርክር አመራር 

ረገዴም ሆነ ከሔግ አተገባበር አኳያ በዚህ ችልት ዯረጃ ሉታረም የሚችሌ የተፇጸመ ስህተት ባሇመኖሩ 

ተከታዩን ወስኗሌ፡፡  

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 210270 ሊይ በቀን 23/02/2013ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር በመ/ቁጥር 200412 ሊይ በቀን 18/06/2013ዓ/ም 

የሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ፀንተዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ዯረጃ ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ሇግራ ቀኙም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፤ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                         
 
 

 
 
 

 



  

213 
 

   የሠ/መ/ቁጥር 193067  

ሏምላ 30 ቀን 2013 ዓ/ም 

                               ዲኞች፡- መአዛ አሸናፉ 

ሰሇሞን አረዲ 

  ብርሃኑ አመነዉ 

  ተሾመ ሽፇራዉ 

      ሀብታሙ እርቅይሁን 

    ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                     ነጻነት ተገኝ 

አመሌካቾች ፡- 1. መሠረት ወ/አማኑኤሌ 

             2. ፌቅሩ ዯበበ  

ተጠሪዎች፡- 1. ጌታቸዉ ይሌማ  

          2. አሌማዝ ይሌማ 

          3. ፀዯቀ ኃይላ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የሚዯረግ ዉሌ መከተሌ የሚገባዉን ፍርማሉቲና 

ሔጋዊ ዉጤቱን የሚመሇከት ነዉ፡፡ ተጠሪዎች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች 

ሊይ በመሰረቱት ክስ አመሌካቾች ከሟች እናታችን ወ/ሮ ስንቅነሽ ወሌዯአማኑኤሌ በዉርስ 

የሚተሊሇፌሌንን ቤት ይዘዉ በቀን 06/07/2009ዓ/ም በተዯረገ የስጦታ ዉሌ ሟች አስተሊሌፇዉሌናሌ 

በማሇት የዉርስ ሀብት አካሌ ሆኖ ሉጣራና ክፌፌሌ ሉፇጸምበት አይገባም በማሇት ተቃዉመዋሌ፡፡ሆኖም 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 እና 881/2 በተዯነገገዉ መሰረት በስጦታ ዉለ ሊይ ሇስጦታ አዴራጊዋ መነበብ 

እንዲሇበት የተመሇከተዉ ሥርዓት የተፇጸመ ስሇመሆኑ ዉለ አያሳይም፡፡የስጦታ ዉለ ተጠሪዎችን 

ከዉርስ የሚነቅሌ ነዉ፡፡ እንዱሁም የስጦታ ዉለ ተዯረገ በተባሇበት ጊዜ የሟች እዴሜ ከ90 አመት 

በሊይ ስሇሆነ በስጦታ ዉለ ሊይ ያሇዉ ፉርማ አና ስም በሟች እናታችን የተጸፇ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም 

የስጦታ ዉለ ፇራሽ ነዉ ተብል ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  
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አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስ የስጦታ ዉለን ሟች በምስክሮች ፉት ተነቦሊቸዉ ፇርመዋሌ፡፡የስጦታ 

ዉለ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተዯረገ በመሆኑ የዉለን ይዘትና ፉርማዉን ማስተባበሌ 

አይቻሌም፡፡ሟች ከመሞታቸዉ በፉት ባሊቸዉ በንብረታቸዉ ሊይ የመወሰን መብት ተጠቅመዉ በስጦታ 

ባስተሊሇፈሌን መሰረት የቤቱ ስመ ሀብት በቀን 17/09/2009 ዓ/ም በአመሌካቾች ስም ተመዝግቦ የይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታ ተሰጥቶናሌ፡፡ሟች የስጦታ ዉለን ሲያዯርጉ እዴሜያቸዉ ከ80 ዓመት በሊይ የማይሆን 

ቢሆንም እዴሜያቸዉ 80 ወይም 90 ዓመት በመሆኑ የስጦታ ዉለን ተገንዝበዉ ሉፇርሙ አይችለም 

ሉባሌ አይችሌም፡፡ሰነድችን ሇማፇራረምና ሇመመዝገብ ሥሌጣን የተሰጠዉ የመንግስት አካሌ ሟች 

በስጦታ ዉለ ቤቱን ሇማስተሊሇፌ ሙለ ፌሊጎት እንዲሊቸዉ አረጋግጦ ዉለን ስሇመዘገበ ከዚህ አኳያ 

የቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፡፡ሟች በህይወት እያለ ሇአመሌካቾች በስጦታ ስሊስተሊሇፈና ሟች 

ኑዛዜ ትተዋሌ የሚያሰኝ ነገር ባሇመኖሩ ሟች በስጦታ ባስተሊሇፈት ንብረት ሊይ የዉርስ ጥያቄ ሉነሳ 

ስሇማይችሌ ተጠሪዎች ከዉርስ ተነቅሇናሌ በሚሌ የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የሇዉም የሚለ 

መከራከሪያዎችን በማንሳት ክሱ ዉዴቅ እንዱሆን በመጠየቅ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 72640 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ እና የስጦታ ዉለን ከሔግ ጋር አገናዝቦ 

በመመርመር በቀን 19/02/2011ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የስጦታ ዉለ የመጨረሻዉ ክፌሌ ‛ስጦታ አዴራጊ 

ሇስጦታ ተቀባይ ወዯዉና ፇቅዯዉ ተስማምተዉ በዉለ የተጠቀሰዉን መኖሪያ ቤት በስጦታ 

ሉያስተሊሌፈና በዉለም ሊይ ሲፇራረሙ ማየታችንን በፉርማችን እናረጋግጣሇን፡፡“ በማሇት ምስክሮች 

ማረጋገጣቸዉንና መፇረማቸዉን የሚያሳይ ቢሆንም በዉለ ሊይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 እና 881/2 

ስር በአስገዲጅነት በተዯነገገዉ መሰረት የስጦታ ዉለ ስሇመነበቡ በግሌጽ የሰፇረ ነገር የሇም፡፡ሔጉ 

ኑዛዜዉ መነበብ አሇበት የሚሌ ብቻ ሳይሆን የተነበበ ስሇመሆኑም ተገሌጾ መጻፌ አሇበት የሚሌ 

በመሆኑ በሔጉ አግባብ በዉለ ሊይ የመነበብ ስርዓት መፇጸሙን በሚያመሊክት መሌኩ 

አሌተገሇጸም፡፡ዉለ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተመዘገበ ቢሆንም ይህ አካሌ በሔጉ በጥብቅ 

የተዯነገገዉን መስፇርት ማስቀረት አይችሌም፡፡ዉለ በዉሌ አዋዋይ ፉት መዯረጉ ዉለ በሔጉ 

የተመሇከተዉን መስፇርት ማሟሊት አሇማሟሊቱን ከመመርመር የሚያግዴ አይዯሇም፡፡በመሆኑም ሟች 

ወ/ሮ ስንቅነሽ ወ/አማኑኤሌ በቀን 06/07/2009 ዓ/ም በተዯረገ የስጦታ ዉሌ በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ 

ወረዲ 06 ክሌሌ ዉስጥ የሚገኘዉን የቤት ቁጥር 338 የሆነ መኖሪያ ቤት ሇአመሌካቾች በስጦታ 

ሇማስተሊሇፌ ያዯረጉት ዉሌ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 እና 881/2 ስር በተዯነገገዉ እና በሰ/መ/ቁጥር 

700057 ሊይ በተሰጠዉ አስገዲጅ ትርጉም መሰረት የመነበብ ሥርዓት የተፇጸመበት ስሇመሆኑ 

የተገሇጸበት ስሊሌሆነ ፇርሷሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካቾች ከፌ ሲሌ በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጠ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን በመ/ቁጥር 222201 አከራክሮ በቀን 28/09/2011 ዓ/ም 

በሰጠዉ ዉሳኔ በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ኑዛዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 882 መሰረት ዋጋ እንዱኖረዉ በ2 
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ምስክሮች ፉት መዯረጉ ብቻ በቂ ነዉ፡፡በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ኑዛዜዉ ሇምስክሮች መነበብ እንዲሇበት 

እንዯቅዴመ ሁኔታ አሌተዯነገገም፡፡ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 

17(1/ሀ እና ሏ) ስር ተረጋግጦ የሚመዘገብ የስጦታ ዉሌ በምስክሮች ፉት መነበብ እንዲሇበት 

አሊስቀመጠም፡፡ይህም የሆነዉ ገሇሌተኛ የሆነዉ አካሌ በግሌጽ የተዯረገ ኑዛዜን ሲያረጋግጥ የኑዛዜዉን 

ፌሬ ነገር ሇምስክሮችም ሆነ ሇተናዛዡ በመግሇጽ(በማንበብ) ያረጋግጣሌ ተብል ስሇሚጠበቅ ሔግ 

አዉጪዉ በዚህ አግባብ የሚረጋገጠዉን ሰነዴ ሇምስክሮች ማንበብ ይገባዋሌ ብል መዯንገግ 

አሊስፇሇገዉም፡፡ስሇዚህ ኑዛዜዉ በምስክሮች ፉት አሌተነበበም ተብል ክርክር ሉቀርብበት የሚገባ 

አይዯሇም፡፡ከዚህ አኳያ በአዋጅ ቁጥር 922/2008 ሊይ የተዯነገገዉ ግሌጽ ነዉ፡፡ ይህ አዋጅ ከፌትሏ 

ብሓር ሔግ በኋሊ የወጣ ሔግ በመሆኑ በሁሇቱ ሔጎች መካከሌ ተቃርኖ ካሇ የፌትሏ ብሓር ሔጉ 

ተፇጻሚነት አይኖረዉም፡፡ስሇሆነም የስጦታ ዉለ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተዯረገ ስሇሆነና 

ስሇኑዛዜ ከተዯነገገዉ አንጻር የሚታይበት ምክንያት ስሇላሇ የስር ፌርዴ ቤት ዉለ የፌትሏ ብሓር ሔግ 

ያስቀመጠዉን ፍርማሉቲ አሊሟሊም በማሇት እንዱፇርስ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም ሲሌ የስር ፌርዴ 

ቤትን ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡  

በመቀጠሌ ተጠሪዎች ይግባኝ ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዉ ችልቱም 

በመ/ቁጥር 179562 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 29/07/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ በአከራካሪዉ ዉሌ 

ሊይ ስጦታ አዴራጊዋ ተነቦሊቸዉ የፇረሙ ስሇመሆኑ በግሌጽ የሚያሳይ ሀረግ የሇም፡፡ዉለ በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 881/2 ስር ኑዛዜዉ በተናዛዡ ፉት መነበብ አሇበት ተብል የተዯነገገዉ ሥርዓት የተፇጸመበት 

አይዯሇም፡፡ዉለ በዉሌ አዋዋይ ፉት መዯረጉ በሔግ በአስገዲጅነት የተዯነገገዉን ይህንን ሥርዓት 

የሚያስቀር ካሇመሆኑም በተጨማሪ ሇስጦታ ሰጭዋ የተነበበ ስሇመሆኑ በሰነደ ሊይ አሌተገሇጸም የሚሌ 

ክርክር ከማቅረብ የሚከሇክሌ አይዯሇም፡፡እንዱሁም የስጦታ ዉለ ስጦታ ሰጭ በህይወት እያለ 

የሚፇጸም መሆኑም የሔጉን መስፇርት እንዲያሟሊ የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም የስጦታ ዉለ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 ስር በተዯነገገዉና በሰ/መ/ቁጥር 107020፣147331 እና 70057 ሊይ በተሰጠዉ 

አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት በስጦታ ሰጪዋ ፉት ስሇመነበቡ ስሇማያሳይ በፋዳራሌ መጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዉለ እንዱፇርስ መወሰኑ ተገቢ ነዉ በማሇት የከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በመሻር 

ወስኗሌ፡፡አመሌካቾች ሇዚህ ችልት በቀን 15/11/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ይግባኝ 

ሰሚዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ 

አጭር ይዘት የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

ስጦታ ሰጭዋ በህይወት እያለ ስመ ሀብቱ ወዯ አመሌካቾች ስም ዞሮ ተመዝግቧሌ፡፡ ስጦታ ሰጭዋ 

በሞቱበት ጊዜ ቤቱ በእጃቸዉ ስሊሌነበረ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881 እና 2443 ተፇጻሚነት የሇዉም፡፡እነዚህ 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት የሚኖራቸዉ ስጦታ ሰጭዋ የስጦታ ዉለ የሚፇጸመዉ እኔ ከሞትኩ በኋሊ 

ነዉ በሚሌ ያዯረጉት ስጦታ ቢሆን ነበር፡፡ስጦታ አዴራጊ በህይወት እያሇ የሚፇጸም የስጦታ ዉሌ 
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ከሆነና የንብረቱ ስመ ሀብት ወዯ ስጦታ ተቀባይ የዞረ ከሆነ ስሇኑዛዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881 

የተዯነገገዉ ተፇጻሚነት የሇዉም በማሇት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 61421(ቅጽ 10) የሔግ 

ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡በዚህ መሰረት አከራካሪዉ ዉሌ በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 882 መሰረት በሁሇት ምስክሮች ፉት የተዯረገ ዉሌ ከሆነ በቂ ነዉ፡፡በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 

ስር የተዯነገገዉ ተፇጻሚነቱ በዉሌ አዋዋይ ፉት ሊሌተዯረገ(በተሇምድ የመንዯር ዉሌ በሚባሇዉ አኳኋን 

ሇተዯረገ የስጦታ(ኑዛዜ)) ብቻ ነዉ፡፡የስጦታ ዉለ በተዯረገበት ጊዜ ስጦታ ሰጭ በንብረታቸዉ ሊይ 

የመወሰን መብታቸዉን ተጠቅመዉ ሇአመሌካቾች ሲያስተሊሌፈ በምስክሮች ፉት ፇቃዲቸዉ ተጠይቆና 

ተረጋግጦ የተመዘገበ ዉሌ ሆኖ እያሇ ስሇመነበቡ የሚገሌጽ ሀረግ በዉለ ሊይ ባሇመገሇጹ ብቻ ኑዛዜዉ 

ፇራሽ ሉሆን እንዯማይችሌ በሰ/መ/ቁጥር 17429(ቅጽ 2) ሊይ አስገዲጅ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡በአዋጅ 

ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 17/ሀ መሰረት የተዯረገ የስጦታ ዉሌ ሔጋዊነቱ ተረጋግጦ የተመዘገበ ስሇሆነ 

ወይም ይዘቱና ፉርማዉ እምነት የሚጣሌበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 መሰረት የመነበብ 

ስርዓት አያሟሊም ተብል ይዘቱ ሉስተባበሌና ሉፇርስ የሚገባ አይዯሇም ተብል ይግባኝ ሰሚዉ ችልት 

በሰጠዉ ዉሳኔ የተፇጸመዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ታርሞ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ 

ይፅናሌን በማሇት አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሟች ሇአሁን አመሌካቾች ያዯረጉት የስጦታ ዉሌ በዉሌ 

አዋዋይ ፉት የተዯረገ መሆኑ ባሌተካዯበት ሁኔታ ሟች በህይወት እያለ ስመ ሀብቱ የተዛወረን ቤት 

የስር ፌርዴ ቤት ፍርማሉቲ አያሟሊም በማሇት ዉለ ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ የወሰነበት የሔግ 

አግባብ ተጠሪዎች ባለበት እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎች በቀን 17/02/2013 ዓ/ም የተፃፇ 

በአጭሩ የሚከተሇዉን መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሟች በህይወት እያለ በስጦታ ንብረታቸዉን አስተሊሌፇዉሌናሌ በማሇት ያነሱት ክርክር 

ተጠሪዎች የማናዉቀዉና አዱስ ክርክር በመሆኑ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 329 ሊይ የተዯነገገዉን 

የሚቃረን በመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረዉ አይገባም፡፡ተጠሪዎች የስጦታ ዉሌ መኖሩን ያወቅነዉ ዉርስ 

በተጣራበት ጊዜ ነዉ፡፡የስጦታ ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443፣881/2 እና 882 ስር የተዯነገገዉን 

ፍርማሉቲ የማያሟሊ በመሆኑ ፇራሽ ነዉ ተብል መወሰኑ ሔግን መሰረት ያዯረገ ስሇሆነ የተፇጸመ 

ስህተት የሇም፡፡እናታችን በህይወት እያለ የቤቱ ስመ ሀብት ወዯ አመሌካቾች ስም ዞሮ የተመዘገበዉ 

የስጦታ ዉለ ሔጉ ያስቀመጠዉን ፍርማሉቲ ባሊሟሊበት ሁኔታ በመሆኑና ተጠሪዎችም የዉርስ 

ሀብቱን እንዲንካፇሌ በማሰብ ከቅን ሌቦና ዉጭ ያዯረጉት በመሆኑ ስመ ሀብቱ በአመሌካቾች ስም ዞሮ 

መመዝገቡ የሔጉን ፍርማሉቲ የማያሟሊ ዉሌ እንዲይፇርስ የሚከሇክሌ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 2443 መሰረት የስጦታ ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881-883 ስር የተዯነገገዉን ፍርማሉቲዎች 

ማሟሊት እንዲሇበት በአስገዲጅነት የተዯነገገዉን ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የስጦታ ዉሌ እንዯማያሟሊ 

ተረጋግጦ የተወሰነ በመሆኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም ተብል የሰበር አቤቱታዉ ዉዴቅ ይዯረግሌን 
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በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾችም በቀን 14/03/2013 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ 

ተከራክረዋሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

ሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን ከግራ ቀኝ ክርክር፣ከዚህ ቀዯም ከጉዲዩ ጋር በተያያዘ በሰበር ሰሚ 

ችልት ከተሰጠ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም እና አግባብነት ካሇዉ ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም ሟች ወ/ሮ ስንቅነሽ ወ/አማኑኤሌ በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 06 ክሌሌ 

ዉስጥ የሚገኘዉን የቤት ቁጥር 338 የሆነ መኖሪያ ቤታቸዉን በቀን 06/07/2009ዓ/ም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ፉት ተረጋግጦ በተመዘገበ የስጦታ ዉሌ ሇአመሌካቾች በስጦታ 

ሇማስተሊሇፌ ዉሌ መዋዋሊቸዉን ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን የተሰጣቸዉ የስር ፌርዴ ቤቶች ከግራ 

ቀኝ ክርክርና ማስረጃዎች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡አንዱሁም ሟች ወ/ሮ ስንቅነሽ ወ/አማኑኤሌ ከዚህ 

አሇም በሞት የተሇዩት በቀን 05/06/2010ዓ/ም መሆኑን፣ተጠሪዎች የሟች ወራሾች መሆናቸዉን 

ያረጋገጡት በቀን 17/07/2010ዓ/ም እንዯሆነና የስጦታ ዉለን ተከትል በሟች ስም የነበረዉ ቤት ወዯ 

አመሌካቾች ስም ዞሮ ተመዝግቦ ሇአመሌካቾች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የተሰጣቸዉ በቀን 

17/09/2009ዓ/ም እንዯሆነ ከስር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዝገብ ተመሌክተናሌ፡፡ግራ 

ቀኙን ያከራከረዉና የዚህን ችልት የሔግ ትርጉም የሚሻዉ ጭብጥ ሟች ወ/ሮ ስንቅነሽ ወ/አማኑኤሌ 

መኖሪያ ቤታቸዉን ሇማስተሊሇፌ ያዯረጉት የስጦታ ዉሌ በስጦታ ሠጭዋና በምስክሮች ፉት ካሌተነበበና 

በዉለ ሊይ የማንበብ ሥርዓት ስሇመፇጸሙ ያሌተመሇከተ ከሆነ ሔጋዊ ዉጤቱ ምን ሉሆን ይገባሌ? 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ተፇጻሚነት ያሊቸዉ ሔጎች ትክክሇኛ ትርጉም ምን ሉሆን ይገባሌ? የሚለ ናቸዉ፡፡ 

ሇክርክሩ መነሻ በሆነዉ የስጦታ ዉሌ ሊይ የዉለ ጉዲይ የሆነዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ 

ማስተሊሇፌ በመሆኑ በፌትሏ ብሓር ሔጉ ቁጥር 2443 ስር በተዯነገገዉ የስጦታ ዉሌ ፍርም ሥርዓት 

መሰረት መፇጸም ይኖርበታሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ ሊይ የማይንቀሳቀስ ንብረት ስጦታ ዉሌ የሚፇጸምበት 

ፍርም በሚከተሇዉ መሰረት ተዯንግጓሌ፡፡ 

ቁ.፪ሺ፬፻፵፫ የስጦታ ሥርዓት ፍርም(፩) የማይንቀሳቀስ ንብረቶች  

‛በማይንቀሳቀስ ንብረት ወይም በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ መብትን የሚሰጥ 

ስጦታ በግሌጽ በሚዯረግ ኑዛዜ አሠራር ዏይነት ካሌተዯረገ ፇራሽ ነዉ፡፡“  

የሔጉ የእንግሉዝኛዉ ቅጅ Art. 2443 - Form – 1. Immovabes 
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 ‛A donation relating to an immovable or a right on an immovable shall be of 

no effect unless it is made in the form governing the making of a public will 

(Art. 881-883).” 

ከሊይ ይዘቱ የተመሇከተዉን ዴንጋጌ አፇጻጸምና ትርጓሜ ከመመሌከታችን በፉት ስሇስጦታ ምንነት 

መመርመሩ ተጠቃሹ ዴንጋጌ ሉኖረዉ የሚገባዉን ትክክሇኛ አፇጻጸምና ትርጉም(Application and 

interpretation) ሊይ ሇመዴረስ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ከስጦታ ዉሌ ሔግ(Law of Contracts of Donation) ጽንሰ 

ሀሳብና በዘርፈ ከተጻፈ ዴርሳናት እንዯምንገነዘበዉ ስጦታ ሁሇት ገጽታዎች አሇቱ፡፡ይሄዉም ስጦታ 

ሰጪዉ በህይወት እያሇ ስጦታ ተቀባዩ የተሰጠዉን ንብረት የግሌ አዴርጎ እንዱጠቀም መብት የሚሰጥ 

ስጦታ ዏይነት በሊቲን donation inter vivos (የቁም ኑዛዜ) ተብል የሚታወቀዉ አንዯኛዉ ነዉ፡፡ ይህም 

ስጦታ ሰጭ በህይወት እያሇ በንብረቱ ሊይ ያሇዉን የመወሰን ወይም ከሁለ የሰፊ የባሇቤትነት መብት 

በመጠቀም ሇፇሇገዉ ሰዉ ንብረቱን የሚያስተሊሌፌብትን ሥርዓት የሚመሇከት ነዉ፡፡ሁሇተኛዉ ዏይነት 

ዯግሞ ስጦታ ሰጪዉ ከዚህ ዓሇም በሞት ሲሇይ ተፇጻሚ የሚሆን [የ]ስጦታ [ዉሌ] በሊቲን donation 

mortis causa በሚሌ የሚታወቀዉ ነዉ፡፡ ይህም አንዴ ሰዉ ሲሞት ንብረቱን የሚወስዯዉን ወይም 

የሚወርሰዉን ሰዉ ከወዱሁ በስጦታ ዉሌ የሚወስንበት ሥርዓት ሲሆን ስጦታ ተቀባዩ ስጦታ 

በተዯረገሇት ንብረት ተጠቃሚ መሆን የሚጀምረዉ ስጦታ ሰጪዉ መሞቱን ተከትል በመሆኑ እንዯ 

ኑዛዜ ስጦታ የሚቆጠር ነዉ፡፡እንዱሁም ይህ ሁሇተኛዉ ዏይነት የስጦታ ዉሌ የሟቹን ሀሳብ በአግባቡ 

ተግባራዊ ከማዴረግ (executing the will of the deceased) አንጻር እና ስጦታ ያሌተዯረገሊቸዉ የሟቹ 

ወራሾች ሉኖራቸዉ የሚችሇዉ የዉርስ መብት ከግምት እየገባ በዉርስ ሔጉ መሰረት ሟቹ ያዯረገዉ 

የስጦታ ዉሌ አፇጻጸም ሉመረመር ስሇሚችሌ በእንዱህ አይነት ስጦታ የስጦታ ሰጭዉ መብት 

በአንጻራዊነት በሔግ በተመሇከተዉ ምክንያት ሉገዯብ የሚችሌ ነዉ፡፡ 

ይህንን አጠቃሊይ የስጦታ ጽንሰ ሀሳብ ይዘን ከሊይ ይዘቱ የተመሇከተዉን ዴንጋጌ 

እንመሌከት፡፡በአገራችን ስጦታንና ኑዛዜን የሚገዙ ዴንጋጌዎች በፌትሏ ብሓር ሔጉ በሁሇት የተሇያዩ 

ዘርፍች ተዯንግገዋሌ፡፡ በፌትሏ ብሓር ሔጉ ከቁጥር 2427 እስከ 2470 ስሇ ስጦታ በጠቅሊሊዉ የተዯነገገ 

ሲሆን በፌትሏ ብሓር ሔጉ አንቀጽ (Title) አምስት ስር ስሇወርስ በጠቅሊሊዉ እና በተሇይ ዯግሞ 

በክፌሌ 3 ከቁጥር 857 ጀምሮ ባለ ዴንጋጌዎች ስሇኑዛዜ ተዯንግጓሌ፡፡ከሊይ ይዘቱ የተመዘገበዉ 

የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 ከርዕሱ ጀምሮ የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ ሲተሊሇፌ ዉለ መዯረግ 

ስሊሇበት ፍርም በጠቅሊሊዉ የሚመሇከት መሆኑን በግሌጽ የሚያሳይ ነዉ፡፡በዴንጋጌዉ ሊይ 

የተመሇከተዉን ፍርም መከተሌ ያሇበት የትኛዉ ዏይነት የስጦታ ዉሌ ነዉ የሚሇዉን ዴንጋጌዉ ሌዩነት 

አሇማስቀመጡንም የዴንጋጌዉ ይዘት ያሳያሌ፡፡ ይህም ስጦታ ሰጭ በህይወት እያሇ ተፇጻሚ የሚሆነዉን 

የስጦታ አይነት (donation inter vivos) በተመሇከተ የሚዯረግ ዉሌም ሆነ ስጦታ ሰጭ ከሞተ በኋሊ 
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ተፇጻሚ የሚሆነዉን ስጦታ (donation mortis causa) በተመሇከተ የሚዯረግ ዉሌ በዴንጋጌዉ ሊይ 

በተመሇከተዉ መሰረት በግሌጽ ሇሚዯረግ ኑዛዜ በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 881 እስከ 883 የተዯነገገዉን 

ተከትል መዯረግ እንዲሇበት በአስገዲጅነት መዯንገጉን የሚያሳይ ነዉ፡፡ በዚህ መሌኩ ጥብቅ የሆነ የዉሌ 

አዯራረግ ሥርዓት የተዯነገገበት ምክንያት ስጦታ ሰጭ ያሇዋጋ ስጦታ ወይም ችሮታ በማዴረግ 

ሀሳብ(without consideration) ንብረቶቹን (ከንብረቶቹ አንደን) ሇመስጠት ግዳታ የሚገባበት በመሆኑ 

ዉለ የስጦታ ሰጭዉን ፇቃዴ (ፌሊጎት) በማያሻማ መሌኩ የሚገሌጽ መሆኑን ሇማረጋገጥ እንዱያስችሌ 

ሇማዴረግ ካሇዉ ዓሊማ ነዉ፡፡ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 የተዯነገገዉ ሁሇቱም ዏይነት የስጦታ ዉሌ መከተሌ ስሊሇበት ፍርም የተዯነገገ 

መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ሇሁሇቱም ዏይነት ስጦታ ዉሌ በተመሳሳይ ሁኔታ 

ተፇጻሚ የሚሆኑት በፌትሏ ብሓር ሔግ ስሇኑዛዜ በሚመሇከተዉ ክፌሌ ዉስጥ ካለ ዴንጋጌዎች 

መካከሌ በግሌጽ ስሇሚዯረግ ኑዛዜ ፍርም ከቁጥር 881 እስከ 883 ዴረስ የተመሇከቱት ሲሆኑ ከእነዚህ 

ዴንጋጌዎች በስተቀር ኑዛዜን የሚገዙ ላልች ዴንጋጌዎች ስጦታ ሰጭ በህይወት እያሇ ተፇጻሚ 

የሚሆነዉን የስጦታ ዏይነት (donation inter vivos) በተመሇከተ ተግባራዊ የሚሆኑ አይዯለም፡፡ይህንን 

ዴምዲሜ የሚያጠናክረዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2428 ሊይ በሞት ምክንያት የሚዯረጉ ስጦታዎች 

(donation mortis causa) በሚሌ ርዕስ ስር ‛ሰጪዉ ሲሞት ይፇጸማለ ተብሇዉ በተወሰኑት ስጦታዎች 

ሊይ ስሇኑዛዜ የተነገሩት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች ይሆናለ፡፡“በሚሌ መዯንገጉ ነዉ፡፡በመሆኑም ስጦታ 

ሰጭ በህይወት እያሇ ተፇጻሚ የሚሆነዉን የስጦታ ዉሌ ፍርም (forms of donation inter vivos) 

በተመሇከተ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881-883 ዴረስ የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ሲሆኑ በላልች 

ይሄኛዉን የስጦታ ዉሌ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ የሚሆኑ ዴንጋጌዎች በፌ/ብ/ሔግ በቁጥር 

2427 እና ተከታዮቹ ስሇስጦታ የተዯነገጉት ናቸዉ፡፡ 

ቀጥሇን በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር ከቁጥር 881 እስከ 883 ስር በግሌጽ ሇሚዯረግ ኑዛዜ (ከዚህ በኋሊ ኑዛዜ 

ተብል የተገሇጸዉ እንዯነገሩ ሁኔታ የስጦታ ዉሌንም የሚመሇከት ነዉ) ከተቀመጡ የፍርም ሥርዓቶች 

መካከሌ ከተያዘዉ ጉዲይ ጋር በተያያዘ ትርጉም ሇሚሹ ዴንጋጌዎች አጽንኦት ሰጥተን እንመረምራሇን፡፡ 

በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 881 እስከ 883 ዴረስ ባለ ዴንጋጌዎች በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ ማሟሊት ያሇባቸዉ 

ናቸዉ ተብሇዉ የተጠቀሱ መስፇርቶች፡- 1)ኑዛዜዉ በጽሁፌ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ(የፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 881/1 ይመሇከተዋሌ)፣2) ስሇምስክሮች ብዛት፣ችልታ እና ስሇተናዛዡና ስሇምስክሮች 

ፉርማ(የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881(1 እና 3)፣882 እና 883 ይመሇከቷሌ)፣ 3) ኑዛዜዉ በተናዛዡና በአራት 

ምስክሮች ፉት መነበብና ይኸዉ ሥርዓት መፇጸሙንና የተፇጸመበትን የሚያመሊክት መሆን ያሇበት 

ስሇመሆኑ(በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 ይመሇከቷሌ) እንዱሁም 4) እነዚህን መስፇርቶች አሇማሟሊት 

ስሇሚያስከትሇዉ ዉጤት ተዯንግጓሌ፡፡ምንም እንኳን በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ በዉሌ አዋዋይ ፉት 
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እንዱዯረግና እንዱመዘገብ (Authentication) ሔግ ባያስገዴዴም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 882 ስር 

እንዯተመሇከተዉ በግሌጽ የተዯረገዉ ኑዛዜ በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ እንዯሆነ ኑዛዜዉ በሁሇት 

ምስክሮች ፉት የተዯረገና የተፇረመ ከሆነ በቂ ሲሆን ከዚህ ዉጭ በሆነ አኳኋን በተሇምድ የመንዯር 

ዉሌ በሚሌ በሚገሇጸዉ አኳኋን የተዯረገ ከሆነ ግን ኑዛዜዉ(የስጦታ ዉለ) በአራት ምስክሮች ፉት 

ተዯረጎ በአራቱም ምስክሮች የተፇረመ መሆን አሇበት፡፡ 

ላሊዉ ትርጉም የሚሻዉ ነጥብ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 ስር ኑዛዜዉ በተናዛዡና በአራት ምስክሮች 

ፉት መነበብና ይኸዉ ሥርዓት መፇጸሙንና የተፇጸመበትን የሚያመሊክት መሆን አሇበት የሚሇዉ 

መስፇርት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 882 መሰረት በዉሌ አዋዋይ ፉት ሇተዯረገ ግሌጽ ኑዛዜ ጭምር ሉፇጸም 

የሚገባ ሥርዓት ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሇዉ ነዉ፡፡ አንዴን ሔግ ተግባራዊ ሇማዴረግ ወይም 

ሇመተርጎም ጥቅም ሊይ የሚዉለ የተሇያዩ መርሆዎች፣ድክትሪኖችና ቴክኒኮች ያለ ሲሆን የሔጉን 

ቃሊት በቀጥታ ተግባራዊ ማዴረግ (Texutualism ) ተብል የሚታወቀዉን የአተረጓገም አካሄዴ የሚከተለ 

ዲኞች (ፌርዴ ቤቶች) ሔግ አዉጪዉ አካሌ ያወጣቸዉን ሔግጋት ሔጎቹ በወጡበት ጊዜ ያሊቸዉን 

ሁኔታ ታሳቢ በማዴረግ ተፇጻሚ ማዴረግ አሇባቸዉ እንጂ ሔግ አዉጪዉ በቃሊቶቹ ሇማስተሊሇፌ 

የፇሇገዉን ዓሊማ መፇሇግ የሇባቸዉም የሚሌ አስተሳሰብ የሚከተለ ናቸዉ፡፡ ላሊዉ የሔግ አተረጓጎም 

አካሄዴ ዓሊማዊነት (Purposeivism)  ተብል የሚታወቀዉ ሲሆን ይህንን ዘዳ ተከትሇዉ ሔግ 

የሚተረጉሙ ዲኞች(ፌርዴ ቤቶች) ትርጉም የሚያስፇሌጋቸዉን ሔግጋት ሲተርጉሙ ሔግ አዉጪዉ 

ሔጉን ሲያወጣ የነበረዉ ሀሳብና ሉያሳካ የፇሇገዉ ዓሊማ ምን እንዯሆነ አዉቀዉ መተርጎም አሇባቸዉ 

የሚሇዉን ኃሊፉነት መወጣት አሇባቸዉ የሚሇዉን ታሳቢ ያዯርጋለ፡፡ይህንንም ኃሊፉነት ሇመወጣት 

ማንኛዉም ሔግ የራሱ የሆነ ዓሊማ ይዞ የሚወጣ በመሆኑ ዲኞች የሚተረጎመዉን ሔግ 

ቃሊቶች፣አዉዴ፣የጉዲዩን ምንነት፣ዉጤት እና የሔጉን መንፇስ ተከትሇዉ ወዯ ሔግ አዉጪዉ ዓሊማ 

የሚያዯርስ ትርጉም መስጠት አሇባቸዉ ይሊለ፡፡በዋናነት የሚጠቀሱ የሔግ አተረጓጎም እነዚህ ቢሆኑም 

ከዓሊማዊነት አተረጓጎም ጋር ተቀራራቢ ዉጤት ያሇዉ ቴሉ'ልጅካሌ የሔግ አተረጓጎም(teleological 

interpretation of law) እና ላልች የሔግ አተረጓጎም ሥርዓቶች መኖራቸዉም የሚታወቅ ነዉ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ መንግስት አንቀጽ 79/1 ስር እንዯተዯነገገዉ በአገራችን የዲኝነት 

ሥሌጣን የፌርዴ ቤቶች በመሆኑ ዲኝነት በተጠየቀበት ጉዲይ ሊይ አግባብነት ያሇዉን ተፇጻሚ ሔግ 

ሇይቶ በቀጥታ ተግባራዊ ማዴረግም ሆነ ሇሔጉ ትርጉም መስጠት ባስፇሇገ ጊዜ ሔጎችን በመተርጎም 

ዲኝነት መስጠት የፌርዴ ቤቶች ሥራ ነዉ፡፡ ሔግ መተርጎም ማሇት ሇአንዴ ሔግ ምክንያታዊ በሆነ 

መሌኩ ፌቺ መስጠት ማሇት ነው፡፡በአገራችን ዲኞች ሔግን ሲተረጉሙ መከተሌ ስሊሇባቸዉ መርሆዎችና 

ዘዳዎች ወጥ በሆነ መሌኩ የወጣ ሔግ ባይኖርም በተሇያዩ ሔጎች ሊይ በተበታተነ መሌኩ 

የተዯነገገዉንና(ሇአብነት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1733-1737) በዲኝነት ሥራ በተግባር የዲበረዉን (Judicial 

jurisprudence) መሰረት በማዴረግ ትርጉም የማያሻቸዉ ሔጎች ሲሆኑ በቀጥታ ተግባራዊ በማዴረግ 
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ትርጉም የሚፇሌጉትን ዯግሞ ሔግ ፉዯሌ ብቻ ሳይሆን ፉዯሌና መንፇስ (letter and sprit) መሆኑን 

ታሳቢ ባዯረገ መሌኩ ፉዯለን ብቻ ሳይሆን መንፇሱንም የተከተሇ እንዱሆን በማዴረግ የሔግ አተረጓጎም 

ዘዳዎችን በየሚዛናቸዉ በማየት ሲተረጎም ይስተዋሊሌ፡፡ይህ ሰበር ሰሚ ችልት እስከአሁን በሰጠዉ 

የሔግ ትርጉሞች ሊይ በአብዛኛዉ በዚህ መሌኩ ትርጉም ሇሚፇሌጉ ሔግጋት ትርጉም ሲሰጥ 

ቆይቷሌ፤እየተሰጠም ይገኛሌ፡፡የተያዘዉም ጉዲይ በዚሁ አግባብ ተመርምሯሌ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ሊይ ትርጉም ከሚሹ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በተያያዘ አስቀዴሞ በሰበር ሰሚ ችልት 

የተሰጡ ትርጉሞችን የተመሇከትን እንዯሆነ በሰ/መ/ቁጥር 70057(ቅጽ 13 ሊይ እንዯታተመዉ) ሊይ 

በተሰጠ የሔግ ትርጉም የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 882 የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/1 ተከታይ ሆኖ የተዯነገገ 

በመሆኑና በዉሌ አዋዋይ ፉት ሇሚዯረግ ግሌጽ ኑዛዜ ስሇመነበብ ሥርዓት የተዯነገገዉ በኋሇኛዉ 

ዴንጋጌ አስፇሊጊ አይሆንም ተብል ስሊሌተዯነገገ በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ኑዛዜ ቢሆን እንኳን 

በተናዛዡና በምስክሮች ፉት ኑዛዜዉ ስሇመነበቡ በሰነደ ሊይ ካሌተመሇከተ ኑዛዜዉ ፇራሽ ነዉ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ በሰ/መ/ቁጥር 147331 ሊይም ተመሳሳይ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ ዯግሞ በላልች 

በሰ/መ/ቁጥር 17429(ቅጽ 2 ሊይ እንዯታተመዉ) እና በሰ/መ/ቁጥር 22712(ቅጽ 4 ሊይ እንዯታተመዉ) 

ሔጉ ኑዛዜ መነበብ አሇበት ብል ያስቀመጠበት ዓሊማ ኑዛዜዉ በሚነበብት ወቅት የተናዣዡ ፇቃዴ 

መሟሊቱን ማረጋገጥ እንዱቻሌ በመሆኑ በኑዛዜዉ ሊይ ስሇመነበቡ ባይገሇጽም በኑዛዜዉ ሊይ ‛ሲናዘዙ 

ሰምተናሌ፤አይተናሌ“ በሚሌ የተገሇጸዉ አገሊሇጽ ምስክሮች ያዩትና የሰሙት ኑዛዜዉ ሲዯረግና 

የተጻፇዉ ሲነበብ ነዉ ተብል ሉገመትና ሇኑዛዜዉ ዉጤት ሉሰጠዉ ይገባሌ የሚሌ ትርጉም 

ተሰጥቷሌ፡፡  

እንዱሁም ከቁም ኑዛዜ (ከስጦታ ዉሌ )ጋር በተያያዘ በሰ/መ/ቁጥር 32337(ቅጽ 5 ሊይ እንዯታተመዉ) 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቁም ኑዛዜ (donation inter vivos) በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ በመሆኑ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 መሰረት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 882 ስር የተዯነገገዉን ፍርማሉቲ የሚያሟሊ ነዉ 

በሚሌ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡ 

ስሇአንዴ ጉዲይ ሇተዯነገገ ዴንጋጌ ትርጉም ሲሰጥ የሚሰጠው ትርጉም የተሇያየ ሳይሆን ካለት የተሇያዩ 

ትርጉሞች ውስጥ ሇዴንጋጌዉ ህይወት ሇሰጡት ቃሊትም ተገቢዉን ዋጋ በመስጠት ሔጋዊ ተቀባይነት 

ያሇውንና ወዯ ግቡ የሚያዯርስ ትርጉም መስጠት ይገባሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 መስፇርት 

የተዯነገገዉ በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ ወይም ዯግሞ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 ሊይ በተዯነገገዉ መሰረት 

ሁሇቱም ዏይነት ስጦታ ሲዯረግ የስጦታ ዉለ ሉከተሌ የሚገባዉ ፍርም አካሌ ሆኖ የተዯነገገ 

ነዉ፡፡በዚህ መሌኩ ስሇፍርም ሇተዯነገገዉ ዴንጋጌ ትርጉም ሲሰጥ ቃሊቱን ብቻ ሳይሆን በዴንጋጌዉ 

በተካተቱ ቃሊት ሇማሳካት የተፇሇገዉን ዓሊማ ከግብ በሚያዯርስ መሌኩ ወጥ የሆነና በአግባቡ ጥቅም 

ሊይ ሉዉሌ የሚችሌ ትርጉም ሉሰጥ ይገባሌ፡፡በተጨማሪም ከዚህ ዴንጋጌ አፇጻጸም ጋር በተያያዘ 
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በተሇይም ኑዛዜ ወይም የስጦታ ዉሌ በሔግ ሥሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ወይም ዉሌ አዋዋይ ፉት 

የተዯረገ በሆነ ጊዜ ከዚህ ዴንጋጌ ጋር ግንኙነት ያሇዉ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 

922/2008 እና ይህንን አዋጅ ተግባራዊ ሲያዯርግ የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ የሚከተሇዉ 

አሰራር ከግምት ገብቶ ሉመረመር ይገባሌ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ ኑዛዜ እና የስጦታ ዉሌ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723/1 ስር በተዯነገገዉ መሰረት የግዴ 

በዉሌ አዋዋይ ፉት እንዱዯረጉ የማይጠበቅባቸዉ የዉሌ አይነቶች ናቸዉ፡፡ ስሇኑዛዜና ስሇስጦታ ዉሌ 

ሔጉ ባስቀመጠዉ ፍርም ሊይ በተሇይም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 ስር ‛ኑዛዜዉ መነበብ እንዲሇበትና 

ይኸዉ ስሇመፇጸሙ በኑዛዜዉ ሰነዴ ሊይ መመሌከት አሇበት‛ የሚሇዉ መስፇርት የተቀመጠበት ዓሊማ 

በኑዛዜዉ ወይም በስጦታ ዉለ ሊይ የሰፇረዉ ቃሌ የተናዛዡ ወይም የስጦታ ሰጭዉ መሆኑን 

በመቆጣጠር ፇቃደን ያሇእንከን መስጠቱን ማረጋገጥ ይቻሊሌ በሚሌ ዓሊማ ነዉ፡፡ ይህንን ዓሊማ 

ሇማሳካት የተቀመጠዉ መስፇርት በዉሌ አዋዋይ ፉት ያሌተዯረገ ኑዛዜ ወይም የስጦታ ዉሌ ሲሆን 

ኑዛዜዉ ወይም የስጦታ ዉለ በተናዛዡ (በስጦታ ሰጭ) እና በአራት ምስክሮች ፉት ካሌተነበበና ይኸዉ 

ሥርዓት መፇጸሙ በኑዛዜ ሰነደ ወይም በስጦታ ዉለ ሊይ ካሌተመሇከተ በሰነደ ሊይ የሰፇረዉ ቃሌ 

የተናዛዡ(የስጦታ ሰጪዉ)መሆኑ ሉረጋገጥ የሚችሌበት መንገዴ ስሇማይኖር በጥብቅ ተግባራዊ 

ሉዯረግና ይኸዉ ሥርዓት ካሌተፇጸመም ኑዛዜዉ ወይም የስጦታ ዉለ ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ኑዛዜ ወይም የስጦታ ዉሌ በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 

ስር የተዯነገገዉ የፍርም አካሌ የሆነዉ መስፇርት ሲሆን በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 

922/2008(በቀዴሞዉ የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 334/1995/በአዋጅ ቁጥር 467/1997 

እንዯተሻሻሇዉ በተመሳሳይ እንዯተመሇከተዉ) ዓሊማና በአዋጁ ዝርዝር ዴንጋጌዎች አንዴን ሰነዴ ሇማረጋገጥ 

ከተዘረጋዉ ሥርዓት ጋር ተገናዝቦ መታየት አሇበት፡፡በዚህ አዋጅ መግቢያ ሊይ 

እንዯተመሇከተዉ…በሰዎች መካከሌ የሚዯረጉ ማኅበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ላልች መስተጋብሮችን 

በሚመሇከት የሚፇጸሙ የዉሌ እና ላልች ግንኙነቶችን በሔግ አግባብ በማረጋገጥ እምነት የሚጣሌበት 

ሰነዴ ማመንጨት በአዋጁ በተዘረጋዉ ሥርዓት ሇማሳካት የታሇመ ዓሊማ ነዉ፡፡ 

በተጨማሪም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7/3 ስር እንዯተመሇከተዉ ማንኛዉም ሰነዴ የማረጋገጥና የመመዝገብ 

ተግባር እንዱፇጽም በአዋጁ ሥሌጣን የተሰጠዉ አካሌ የዜጎችን የግሌ ንብረት የማፌራት፣የመጠቀም 

እና በሔጋዊ መንገዴ የማስተሊሇፌ መብቶችን በማስከበር የፌትሔ ሥርዓቱን በማገዝ የሔግ የበሊይነትን 

የማስጠበቅ ዓሊማ ከግብ የማዴረስ ኃሊፉነት አሇበት፡፡በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 2(2 እና 5) ፣8/5 እና 10/2 

ስር ሰነዴ አረጋጋጩ አዱስ ሰነዴ በአዘጋጁ ወይም ጉዲዩ በሚመሇከተዉ ሲፇረም ማየትና ይኸዉ 

መፇጸሙን ማረጋገጥ ወይም በትክክሌ መስፇሩን በማረጋገጥ እንዱፇረም ማዴረግ ፣ሇመረጋገጥ 

የሚቀርቡ ሰነድችን ሔጋዊነት ማረጋገጥ እንዱሁም በአዋጁ አንቀጽ 17 ስር የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ 
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ሆኖ አግባብ ባሊቸዉ ሔጎች የተዯነገገዉን ሥርዓት መከተሌ የሰነዴ አረጋጋጩ ተግባርና ኃሊፉነት 

እንዯሆነ ተዯንግጓሌ፡፡ በተጨማሪም ሰነዴ አረጋጋጩ ሰነዴ ከማረጋገጡና ከመመዝገቡ በፉት የሰነደን 

ይዘት የመሇወጥ ወይም የማስሇወጥ ሥሌጣን ባይኖረዉም የሰነደን ይዘት ትክክሇኛነት የማረጋገጥና 

የሰነደ ይዘት ሔግንና ሞራሌን የማይቃረን መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት እንዲሇበት በአዋጁ አንቀጽ 13 

ሊይ የተዯነገገዉ ያሳያሌ፡፡ 

ሰነዴ አረጋጋጩ ከሊይ በተጠቀሰዉ መሰረት የማረጋገጥ ኃሊፉነቱን በአግባቡ ይወጣሌ በሚሌ እምነት 

ሔግ አዉጪዉ በአዋጁ አንቀጽ 17 ስር የስጦታ ዉሌ ወይም ኑዛዜ የማረጋገጥና የመመዝገብ ተግባር 

በሚፇጸምበት ጊዜ ሁሇት ምስክሮች እንዱፇርሙ ማዴረግ እንዯሚገባ ከመዯንገጉ በስተቀር በዚህ በአዋጁ 

አንቀጽ 17 ሊይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 በተዯነገገዉ መሰረት ሰነዴ አረጋጋጭ ‛ኑዛዜ መነበብ 

እንዲሇበትና ይኸዉ ስሇመፇጸሙ በኑዛዜዉ ሰነዴ ሊይ መመሌከት አሇበት‛ የሚሇዉ በኑዛዜ ሰነደ ወይም 

በስጦታ ዉለ ሊይ መመሌከቱን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ በሚሌ አሌዯነገገም፡፡ሔግ አዉጭዉ ይህንን 

መስፇርት በዝምታ ያሇፇበት ምክንያት የስርዓቱ መፇጸም አስፇሊጊ አይዯሇም በሚሌ ሳይሆን ሰነዴ 

አረጋጋጭ ኑዛዜ ወይም የስጦታ ዉሌ ከማረጋገጡና ከመመዝገቡ በፉት(before authenticating and 

registering) የሰነደን ይዘት ትክክሇኛነት የማረጋገጥና ይዘቱ ሔግንና ሞራሌን የማይቃረን መሆኑን 

የማረጋገጥ ኃሊፉነት በአግባቡ ይወጣሌ በሚሌ እምነት ሰነደ ሊይ በቃሊት ባይገሇጽም አረጋጋጩ 

የማረጋገጥ ተግባሩን ሲወጣ የታሇመዉ ዓሊማ ከግብ ይዯርሳሌ በሚሌ ነዉ፡፡ 

በመሆኑም በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ(ሥሌጣን በተሰጠዉ ዉሌ አዋዋይ ፉት) ተረጋግጦ 

በተመዘገበ የኑዛዜ ሰነዴ ወይም የስጦታ ዉሌ ሊይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 በተዯነገገዉ መሰረት ‛ኑዛዜ 

መነበብ እንዲሇበትና ይኸዉ ስሇመፇጸሙ በኑዛዜዉ ሰነዴ ሊይ መመሌከት አሇበት‛ የሚሇዉ ሥርዓት 

ስሇመፇጸሙ በግሌጽ ያሌተገሇጸ ቢሆንም እንኳን ይህ ተግባር ኑዛዜ ወይም የስጦታ ዉሌ ከመረጋገጡና 

ከመመዝገቡ በፉት በሰነዴ አረጋጋጩ እንዯተፇጸመ ሉቆጠር ይገባሌ እንጂ ይህ ሥርዓት ስሇመፇጸሙ 

የሚያመሊክቱ ቃሊት ወይም ሏረጋት በኑዛዜ ሰነደ ወይም በስጦታ ዉለ ሊይ አሌተመሇከተም በሚሌ 

ኑዛዜዉ ወይም የስጦታ ዉለ ፇራሽ ሉሆን አይገባም፡፡   

ከሊይ ከተመሇከተዉ የሔጎቹ አቋምና ትርጉም አንጻር የያዝነዉን ጉዲይ ስንመሇከት ሟች ወ/ሮ ስንቅነሽ 

ወ/አማኑኤሌ በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 6 ክሌሌ ዉስጥ በካርታ ቁጥር 018352/1 የተመዘገበ 

በቤት ቁጥር 338 የሚታወቀዉን መኖሪያ ቤታቸዉን በቀን 06/07/2009ዓ/ም በሰነድች ማረጋገጫና 

ምዝገባ ጽ/ቤት ተረጋግጦ በተመዘገበ ዉሌ ሇአመሌካቾች በስጦታ ማስተሊሇፊቸዉ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር 

ነዉ፡፡በዉለ ሊይ ስጦታ ሰጭና ሁሇት ምስክሮች መፇረማቸዉ ተመሌክቷሌ፡፡ እንዱሁም የስጦታ ዉለ 

ሊይ አመሌካቾች ሟች በህይወት እያለ መኖሪያ ቤቱን በስማቸዉ እንዱጠቀሙበት ሟች 

መስማማታቸዉ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት ሟች በህይወት እያለ የመኖሪያ ቤቱ ስመ ሀብት ከሟች 
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ስም ወዯ አመሌካቾች ስም ዞሮ መመዝገቡ ስሇተረጋገጠ ስጦታዉ ስጦታ ሰጭ በህይወት እያሇ ተፇጻሚ 

የሚሆን የስጦታ ዏይነት (donation inter vivos) ነዉ፡፡ ሇእንዱህ ዏይነት ስጦታ ከዉለ ፍርም ዉጭ ሊለ 

ጉዲዮች ተፇጻሚ የሚሆኑ ዴንጋጌዎች በፌትሏ ብሓር ሔጉ ስሇስጦታ የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች 

በመሆናቸዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2463 መሰረት ስጦታ ተቀባዮች ስጦታዉን መቀበሊቸዉን ዉለ 

ያሳያሌ፡፡በስጦታ ዉለ ሊይ ከፍርም አንጻር ስሇመፇጸሙ በቃሊት ወይም በሏረጋት ያሌተመሇከተዉ 

ሥርዓት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881/2 ስር የተዯነገገዉ ‛ኑዛዜ(የስጦታ ዉለ) መነበብ እንዲሇበትና ይኸዉ 

ስሇመፇጸሙ በኑዛዜዉ ሰነዴ(በስጦታ ዉለ) ሊይ መመሌከት አሇበት‛ የሚሇዉ ነዉ፡፡ይህ በስጦታ ዉለ 

ሊይ ስሇመፇጸሙ ያሌተመሊከተዉ የፍርም መስፇርት ከሊይ እንዯተገሇጸዉ የስጦታ ዉለ በሰነድች 

ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ተረጋግጦ የተመዘገበ በመሆኑ በሰነዴ አረጋጋጩ ዉለ ተረጋግጦ 

በተመዘገበበት ጊዜ እንዯተፇጸመ የሚቆጠር በመሆኑ ሥርዓቱ ስሇመፇጸሙ በዉለ ሊይ በቃሊትና 

በሏረጋት ባሇመገሇጹ ብቻ እንዲሌተፇጸመ ተቆጥሮ ዉለ ፇራሽ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የስጦታ ዉሌ ስጦታ ሰጪዉ በህይወት እያሇ የሚፇጸምም ሆነ ስጦታ ሰጭዉ ከሞተ በኋሊ 

የሚፇጸም ቢሆንም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 ስር በተዯነገገዉ መሰረት በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 881 እስከ 

883 ዴረስ በግሌጽ ሇሚዯረግ ኑዛዜ የተዯነገገዉን ፍርም ተከትል መፇጸም አሇበት፡፡ሆኖም የስጦታ 

ዉሌ በዉሌ አዋዋይ ፉት ተረጋግጦ የተመዘገበ ከሆነ ግን በስጦታ ዉለ ሊይ ዉለ በስጦታ ሰጭና 

በምስክሮች ፉት የመነበብ ሥርዓት የተፇጸመበት እንዯሆነ የሚያመሊክት አገሊሇጽ ያሌተመሇከተ 

ቢሆንም የመነበብ ሥርዓት በሰነዴ አረጋጋጩ እንዯተፇጸመ ተቆጥሮ ዉለ ዉጤት ሉኖረዉ 

ይገባሌ፡፡በዚህ መሰረት በሰ/መ/ቁጥር 70057(ቅጽ 13 ሊይ እንዯታተመዉ)፣በሰ/መ/ቁጥር 

147331፣በሰ/መ/ቁጥር 17429(ቅጽ 2 ሊይ እንዯታተመዉ) እና በሰ/መ/ቁጥር 22712(ቅጽ 4 ሊይ 

እንዯታተመዉ) እና በላልች መዝገቦች ሊይ ከኑዛዜና ከስጦታ ዉሌ ፍርም ጋር በተያያዘ የተሰጠ የሔግ 

ትርጉም ተፇጻሚነታቸዉ በዉሌ አዋዋይ ፉት ተረጋግጠዉ ባሌተመዘገቡ ኑዛዜዎችና የስጦታ ዉልች 

ሊይ ብቻ ነዉ በሚሌ በአዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 26 መሰረት ተሻሽሇዋሌ፡፡እንዱሁም 

በሰ/መ/ቁጥር 32337(ቅጽ 5 ሊይ እንዯታተመዉ) በተሰጠ የሔግ ትርጉም ሊይ የቁም ኑዛዜ(ስጦታ ሰጭ 

በህይወት እያሇ የሚፇጸም የስጦታ ዉሌ/donation inter vivos) በዉሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ከሆነ 

በፌ/ብ//ሔግ ቁጥር 2443 መሰረት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 882 ስር የተዯነገገዉን ፍርማሉቲ ካሟሊ በቂ 

እንዯሆነ በሚያመሊክት መሌኩ መተርጎሙ- በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 ሊይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881 እስከ 

883 ዴረስ የተዯነገጉ የፍርም አካሌ የሆኑ ላልች መስፇርቶችን ያሊገናዘበና ሰነዴ አራጋጋጭ የሰነደን 

ይዘት ትክክሇኛነትና የስጦታ ሰጭዉን ፇቃዴ ከማረጋገጥ ጋር ያሇበትን ኃሊፉነት ቀሪ እንዯሆነ 

በሚያመሊክት መሌኩ የተሰጠ ትርጉም በመሆኑ በመዝገቡ ሊይ ከፍርም ጋር በተያያዘ የተሰጠዉ የሔግ 

ትርጉም ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጠ ትርጉም እንዱተካ በአዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 26 

መሰረት ተሇዉጧሌ፡፡ስሇሆነም የስር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተዉ 
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የስጦታ ዉለ ፇራሽ ነዉ ብል መወሰኑ እንዱሁም ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ጉዲዩን ከሊይ በዝርዝር በተመሇከተዉ መሰረት በማየት የስጦታ ዉለ ዉጤት እንዱኖረዉ 

በማዴረግ መወሰን ሲገባዉ አዋጅ ቁጥር 922/2008ን መሰረት በማዴረግ የስጦታ ዉለ ሉፇርስ 

አይገባም ሲሌ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የወሰነዉን በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

881/2ን ዓሊማ እና የአዋጅ ቁጥር 922/2008ን ዓሊማና በአዋጁ የተዘረጋዉን ሰነዴ የሚረጋገጥበትን 

ሥርዓት ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡   

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 72640 ሊይ በቀን 19/02/2011ዓ/ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 179562 ሊይ በቀን 

29/07/2012ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 222201 ሊይ በቀን 28/09/2011 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

ከሊይ በፌርደ ሀተታ ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ በተወሰነ ዯረጃ ምክንያቱ ተሻሽል በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ 

ቁጥር 348/1 መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. በሰ/መ/ቁጥር 70057፣ በሰ/መ/ቁጥር 147331፣በሰ/መ/ቁጥር 17429 እና በሰ/መ/ቁጥር 22712 ሊይ 

እና በላልች መዝገቦች ሊይ በተመሳሳይ ከኑዛዜ እና ከስጦታ ዉሌ ፍርም ጋር በተያያዘ የተሰጠ የሔግ 

ትርጉም ከፌ ሲሌ በፌርደ ሊይ በተመሇከተዉ ሌክ ተሻሽሇዋሌ፡፡እንዱሁም በሰ/መ/ቁጥር 32337 ሊይ እና 

በተመሳሳይ በላልች መዝገቦች ሊይ የተሰጠ የሔግ ትርጉም ከቁም ኑዛዜ(ከስጦታ ዉሌ) ፍርም ጋር 

በተያያዘ የተሰጠዉ የሔግ ትርጉም በዚህ ፌርዴ ማጠቃሇያ ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ተሇዉጧሌ፡፡  

4. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ ሲጠይቁ ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

3. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ ዕግዴ ካሇ ተነስቷሌ ፤ይጻፌ፡፡ 

4. የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ 

5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሠ/መ/ቁጥር 211616                                                                                                                       

ሰኔ 29 ቀን 2014 ዓ/ም                                    

                    ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                              ተሾመ ሽፇራዉ 

                              ሀብታሙ እርቅይሁን 

                              ብርሃኑ መንግሥቱ 

                              ነጻነት ተገኝ 

 አመሌካች፡- ቡና ኢንተርናሽናሌ ባንክ አ.ማ  

 ተጠሪ፡- አዱስ አበባ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ፅ/ቤት  

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቅዴመ ክፌያ ዋስትና አፇጻጸም መነሻ ያዯረገ እና ከዚህ ጋር የተያያዘ ክርክር የመዲኘት ስሌጣን 

የሚመሇከት ነዉ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም በአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተወስኖ 

በየዯረጃዉ በይግባኝና በሰበር ታይቶ በትእዛዝ በጸናዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ 

በሚሌ ነዉ፡፡ተጠሪ በአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአሁን አመሌካች ሊይ እና በስር 

1ኛ ተከሳሽ ከበዯ ካሳዬ የሔንጻ ሥራ ተቋራጭ ሊይ እና በስር 3ኛ ተከሳሽ ቡና ኢንሹራንስ አ.ማ ሊይ 

በመሰረተዉ ክስ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር በቀን 23/11/2007 ዓ/ም ባዯረግነው በቦላ አራብሳ ሳይት የጋራ 

መኖሪያ ቤት ግንባታ ውሌ በጠቅሊሊ ዋጋ ተጨማሪ እሴት ታክስ(ተ.እ.ታ) ጨምሮ በብር 

26,801,738.00 ሇመስራት ውሌ ተዋዉል ሇግንባታው የዋናውን ውሌ 20% ቅዴመ ክፌያ 

እንዱከፇሇው ከአሁን አመሌካች ሇብር 5,360,347.60 ተ.እ.ታ ጨምሮ የቅዴመ ክፌያ ጋራንቲ 

አቅርቧሌ፡፡እንዱሁም ከስር 3ኛ ተከሳሽ ዯግሞ የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ቦንዴ አቅርቧሌ፡፡ተጠሪ የቅዯመ 

ክፌያ ዋስትና በመቀበሌ ብር 5,360,347.60 ሇስር 1ኛ ተከሳሽ ክፌያ ተፇፅሟሌ፡፡ ነገር ግን የስር 1ኛ 

ተከሳሽ በገባው ውሌ መሰረት ግንባታውን ባሇመፇፀሙና በማጓተቱ በተሇያዩ ጊዜያት ማስጠንቀቂያ 

ቢሰጠውም ግንባታውን ሉያጠናቅቅ ባሇመቻለ በቀን 04/13/2008 ዓ/ም ውለን አቋርጠናሌ፡፡ በመሆኑም 

አመሌካች በሰጠው የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና መሰረት ግዳታውን ያሌተወጣ በመሆኑ የስር 1ኛ ተከሳሽ 

ወስድ ሥራ ሊይ ያሊዋሇውን ብር 422,500.66 (አራት መቶ ሃያ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር ከስሌሳ 

ስዴስት ሳንቲም) ሇባንኩ ካሳወቅንበት ከቀን 27/01/2009 ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ ጋር 

እንዱከፌሇን ይወሰንሌኝ የሚሌ ዲኝነት በመጠየቅ ክስ መስርቷሌ፡፡  
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አመሌካች ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ የግንባታ ዉሌ የአስተዲዯር ዉሌ ባሇመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን 

የመዲኘት ሥሌጣን የሇዉም የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማስቀዯም በአማራጭ በሰጠዉ 

መሌስ አመሌካች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር የገባው የዋስትና ውሌ ግዳታ ውለ ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ 

ውስጥ ተጠሪ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ባሇው ውሌ 1ኛ ተከሳሽ በውለ ውስጥ የተጣሇበትን ግዳታ 

መወጣት እንዲሌቻሇ ገሌፆ ብቻ የክፌያ ጥያቄ ሲያቀርብ ሇመክፇሌ ነው፡፡ ተጠሪ በቀን 27/01/2009ዓ/ም 

በጻፇዉ ዯብዲቤ ዋስትናዉ ታግድ እንዱቆይ የጠየቀዉ ከዋስትና ዉለ መንፇስ ዉጭ ነዉ፡፡ ክፌያዉን 

ማገዴ ከአመሌካች ሥሌጣን ዉጭ እና ከዋስትና ውለ መንፇስ ውጪ በመሆኑ ትርጉም የማይሰጥና 

የክፌያ ጥያቄም እንዲሌቀረበ የሚያሳይ ስሇሆነ አመሌካች ክፌያዉን ሇመፇጸም አይገዯዴም፡፡ተጠሪ በቀን 

01/07/2010ዓ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ የዋስትና ገንዘቡን አመሌካች በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ገቢ 

እንዱዯረግሌን በማሇት የጻፇዉ ዯብዲቤ ሇአመሌካች አሌዯረሰዉም፡፡ስሇመዴረሱም ማስረጃ አሌቀረበም፡፡ 

በዋስትና ሰነደ መሰረት የክፌያ ጥያቄ ማቅረብ የሚቻሇዉ ከቀን 04/02/2008ዓ/ም እስከ ቀን 

28/01/2009ዓ/ም ዴረስ በመሆኑና ተጠሪ በተጠቀሰዉ ጊዜ ዉስጥ የክፌያ ጥያቄ ያሌቀረበ ስሇሆነ 

የመክፇሌ ግዳታ የሇብንም በማሇት ክሱ ዉዴቅ እንዱዯረግሇት በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 18052 ሊይ በሰጠዉ ብይን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ 

ካሇፇ በኋሊ ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ ግራ ቀኙን አከራክሮና ማስረጃዎችን ከተገቢው ሔግ ጋር በማገናዘብ 

በቀን 20/01/2013 ዓ/ም ውሳኔ የሰጠ ሲሆን አመሌካችን በተመሇከተ በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች የቅዴመ 

ክፌያ ዋስትና መስጠቱ የተረጋገጠ ነዉ፡፡ እንዱሁም የስር 1ኛ ተከሳሽ ከተቀበሇዉ ቅዴመ ክፌያ ሊይ 

ብር 422,500.06 ሥራ ሊይ አሇማዋለም በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡በቁጥር ቢአይቢ/ኬ5ቢ/052/2015 

እ.ኤ.አ በቀን 15/10/2015 ቅዴመ ክፌያ ዋስትና መሰረት ተጠሪ ክፌያ ሇመጠየቅ 1ኛ ተከሳሽ የዉሌ 

ግዳታዉን ሇመወጣት ሳይችሌ ሲቀር ዉለ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ ዉስጥ በዯብዲቤ ገሌጾ ሲያቀርብ 

የካሳ ክፌያ ይከፌሊሌ የሚሌ ነዉ፡፡ተጠሪ በቀን 27/01/2009 ዓ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ 1ኛ ተከሳሽ በዉለ 

መሰረት እየሰራ ባሇመሆኑ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ዉለ ስሇመቋረጡ ጠቅሶ ብሩ ይታገዴሌኝ የሚሌ 

በመሆኑ የክፌያ ጥያቄ አሌዯረሰንም የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ በተጠሪ በቀን 27/01/2009 ዓ/ም የተጻፇዉ 

ይህ ዯብዲቤ በቀን 06/07/2010 ዓ/ም ሇአመሌካች እንዯዯረሰዉ ተረጋግጧሌ፡፡የዚህ ዯብዲቤ ይዘት ዉለ 

ጸንቶ በነበረበት ጊዜ የክፌያ ጥያቄ መቅረቡን አያሳይም በሚሌ አመሌካች ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት 

ያሇዉ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠዉ የቅዴመ ክፌያ ዋስትና መሰረት ብር 

422,500.06 መመሇስ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ ከሚታሰብ 9% ሔጋዊ ወሇዴ ጋር ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር 

በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ሇተጠሪ ይክፇሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ 

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 32651 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 18/09/2013 ዓ/ም በተሰጠው ውሳኔ 

የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ በመቀጠሌ አመሌካች አቤቱታዉን ሇከተማዉ ሰበር ሰሚ 
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ችልት ቢቀርቡም ችልቱ በመ/ቁ 33981 ሊይ በቀን 12/11/2013 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ አቤቱታውን 

ሰርዞበታሌ፡፡  

አመሌካች በቀን 19/11/2013 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጠ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ፡-ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነዉ ዉሌ የግንባታ ዉሌ እንጂ የአስተዲዯር ዉሌ አሇመሆኑንና አመሌካች በፋዳራሌ መንግስት 

የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት መሆኑን ምክንያት በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የመዲኘት ሥሌጣን 

የሇዉም ሲሌ አመሌካች ያቀረበዉን መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ብይን ጉዲዩን በስረ ነገሩ 

ተመሌክቶ በአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 41 እና በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 

አንቀፅ 5(1/ተ) ስር የተዯነገገዉንና በሰ/መ/ቁጥር 149221 እና 145053 ሊይ የተሰጠዉን አስገዲጅ የሔግ 

ትርጉም የሚቃረን ነዉ፡፡ በቅዴመ ክፌያ ዋስትና ዉለ መሰረት አመሌካች የክፌያ ጥያቄ ማቅረብ 

ያሇበት ዉለ ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ሲሆን ተጠሪ በቀን 27/01/2009ዓ/ም የጻፇዉ የዋስትና ገንዘብ 

ይታገዴሌኝ የሚሌ እንጂ የክፌያ ጥያቄ አይዯሇም፡፡የክፌያ ጥያቄ አይዯሇም እንጂ ነዉ ቢባሌ እንኳን 

ተጠሪ ክፌያዉ የሚፇጸምበትን አሰራር አሇመግሇጹም የሚያሳየዉ ጥያቄዉ የክፌያ ጥያቄ አሇመሆኑን 

ነዉ፡፡በአጠቃሊይ ተጠሪ ሇአመሌካች የጻፇዉ ዯብዲቤ የዋስትና ገንዘቡ ታግድ እንዱቆይሇት ብቻ በመጠየቅ 

በሆነበት እንዯ ክፌያ ጥያቄ ሉቆጠር የሚችሌ ነዉ ማሇቱ ስህተት ነዉ፡፡የቅዴመ ክፌያ ዋስትና ጊዜ 

ገዯብ ካሇፇ በኋሊ ተጠሪ የክፌያ ጥያቄ አቅቦ እያሇ አመሌካች ክፌያ እንዱፇጽም የሥር ፌርዴ ቤቶች 

የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡   

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤት የግንባታና ዋስትና ውልችን 

መነሻ ያዯረገና ያሌተከፇሇ ገንዘብ ሇማስመሇስ የቀረበውን ክስ ተቀብል ሇማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሇዉ 

መሆን ስሊሇመሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 41(1/መ) እና በሰበር መ/ቁጥር 149221 እና 

በላልች ተመሳሳይ መዝገቦች ከተሰጠዉ ትርጉም አንፃር እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 

23/05/2014 ዓ/ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ይዘቱም በአጭሩ፡- ተጠሪ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር ባዯረገዉ 

የግንባታ ዉሌ መሰረት የግንባታ ሥራዉን እና ሂዯቱን ሇማሳሇጥ ሇግንባታ የሚያስፇሌጉ ማናቸዉንም 

ግብአቶች የማቅረብ ኃሊፉነት እንዱሁም የግንባታ ሥራ አፇጻጸሙን ያሇማቋረጥ ተከታትል የማሰራት 

እና ጉዴሇት ሲኖርም እርምጃ የመዉሰዴ የአሠሪዉ መስሪያ ቤት እንዯሆነ በዉለ የተመሇከተ በመሆኑ 

ሇክሱ መነሻ የሆነዉ ዉሌ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 3132/ሇ እና በሰ/መ/ቁጥር 80464 እና 178806 ሊይ 

በተሰጠዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት የአስተዲዯር ዉሌ በመሆኑ ይህንን ዉሌ መነሻ ያዯረገ ክስ 

የመዲኘት ሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41(1/መ) መሰረት የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ሥሊሇዉ በዚህ ረገዴ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ የዋስትና ውሌ እራሱን ችል 

የሚቆም የውሌ ግንኙነት ሳይሆን ላሊ ውሌን መሰረት አዴርጎ የሚፇፀም የውሌ አይነት ሲሆን 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1923/1 መሰረት ዋናው የውሌ ግዳታ ከላሇ የዋስትናው ውሌ ግዳታም 
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እንዯማይኖር ይዯነግጋሌ፡፡ በግራ ቀኛችን ያሇው ክርክር ዋናው ውሌ ጉዴሇት የላሇበት ከመሆኑም በሊይ 

አመሌካች ውለ የአስተዲዯር መስሪያ ቤት ውሌ መሆኑን እያወቀ ዋስትና የሰጠና ዋስትና ውለም 

የግንባታ ውለን የሚከተሌ በመሆኑ የስረ ነገር ስሌጣንም በዚሁ መሌክ የሚታይ ስሇሆነ አመሌካች 

ያነሳው መከራከሪያ ተቀባይነት የሇውም፡፡የዋስትና ሰነደ ያሇቅዯመ ሁኔታ የተዯረገ ስሇሆነ ተቋራጩ 

እንዯዉለ አሇመፇጸሙን ተከትል ተጠሪ በጠየቀዉ በማንኛዉም ሰዓት ሇመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

ተቋራጩ እንዯ ዉለ አሇመፇጸሙን ተከትል ተጠሪ ጥያቄ ያቀረበ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ተጠሪ 

ዋስትናዉ ታግድ እንዱቆይ የጠየቀዉ አመሌካች ሇቅዴመ ክፌያ የሰጠዉን የዋሰትና ገንዘብ ብር 

5,360,347.60 በሙለ ከመጠየቅ የተሰራዉን ስራ አጣርቶ እና ከክፌያዉ ሊይ ቀናንሶ ፌትሏዊ በሆነ 

አኳኋን ተቋራጩ ሥራ ሊይ ያሊዋሇዉን ሇመጠየቅ በሚሌ በመሆኑ አመሌካች ከሥራ ተቋራጩ ጋር 

በፌ/ብ/ሔጉ ስሇዋስትና በተዯነገገዉ መሰረት የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት ስሊሇበት የዋስትና ገንዘቡ 

እንዱታገዴ መጠየቁ እንዯ ክፌያ ጥያቄ ማስጠንቀቂያ ሉቆጠር ይገባሌ ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ 

ስህተት የሇም፡፡የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 36935 እና 40186 ሊይ 

በሰጠዉ ዉሳኔ የቅዴመ ክፌያ ዋስትና እንዯብዴር ዋስትና (financial guaranty bond) ያሇምንም 

ቅዴመ ሁኔታ ሇባሇገንዘቡ መክፇሌ እንዲሇበት አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡በዚህ መሰረት የስራ ተቋራጩ 

ያሌመሇሰዉ የቅዴመ ክፌያ መኖሩ ከታወቀ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1845 ስር የተዯነገገዉ የ10 ዓመት 

የይርጋ ጊዜ ዉስጥ መጠየቅ ይቻሊሌ፡፡የዋስትና ዉለ ሊይ ያለ ኃይሇ ቃሊት መተርጎም ያሇባቸዉ 

የግንባታ ዉለንና በግንባታ ዉሌ ተፇጻሚነት ያሊቸዉን አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች መሰረት አዴርጎ 

ሉተረጎም ይገባሌ፡፡እንዱሁም በሰ/መ/ቁጥር 96697 እና 47004 ሊይ በተሰጠዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

መሰረት በዋስትና ዉለ ሊይ ያለ ቅዴመ ሁኔታዎች የተጠሪን መብት በሚገዴብና የአመሌካችን 

የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት በሚያስቀር መሌኩ ሉተረጎም ስሇማይገባ የስር ፌርዴ ቤቶች በሰጡት 

ዉሳኔ የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት መሌሱን በመስጠት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም በቀን 

15/06/2014 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇመሌኩ የተመሇከተዉ የግራ ቀኙ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች 

ይዘት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ማስቀረቢያ ጭብጥ በተጨማሪ አመሌካች በቅዯመ 

ክፌያ ዋስትና ዉለ መሰረት ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ይክፇሌ ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

በመጀመሪያም የስር የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇመዲኘት የሚያስችሌ 

የዲኝነት ሥሌጣን ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን በተመሇከተ መርምረናሌ፡፡ተጠሪ በአመሌካች እና አሁን 

በዚህ መዝገብ ተከራካሪ ባሌሆኑት በስር 1ኛ ተከሳሽ (በሥራ ተቋራጭ) እና በስር 3ኛ ተከሳሽ(የመሌካም 

ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ስጭ) ሊይ ክስ የመሰረተ ሲሆን የክሱም ይዘት የስር 1ኛ ተከሳሽ በግንባታ ዉለ 

ሊይ በተመሇከተዉ አግባብና ጊዜ ዉስጥ ባሇመፇጸሙ በቀን 04/13/2008ዓ/ም ዉለ እንዱቋረጥ 
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መዯረጉን ገሌጾ ቅዴመ ክፌያ ተከፌልት ተመሊሽ ያሊዯረገዉን ገንዘብ ብር 422,500.06፣ ከተጠሪ 

የግንባታ ግብአቶችን ተረክቦ በሥራ ሊይ ያሊዋሇዉን ብር 11,890,574.81፣ የዉሃ ፌጆታ ክፌያ ብር 

11,604.06፣ ሥራ በመጓተቱ ምክንያት በዉለ መሰረት የመዘግየት ክፌያ ብር 26,801.73፣ በመጓተቱ 

ምክንያት ኪሳራ ብር 750,448.66 1ኛ ተከሳሽ ከሔጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ፤ የሥር 3ኛ ተከሳሽ 

ዯግሞ በመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና መሰረት ብር 2,330,585.91 እንዱከፌሌ እና የአሁን 

አመሌካች ዯግሞ በቅዴመ ክፌያ ዋስትና መሰረት የሥር 1ኛ ተከሳሽ ተመሊሽ ያሊዯረገዉን ብር 

422,500.66 ከቀን 27/01/2009 ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ ዲኝነት 

የጠየቀበት ነዉ፡፡ አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት ባቀረበዉ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በፋዳራሌ 

መንግስት አካሌ የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት በመሆኑና ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የግንባታ ዉሌ 

የአስተዲዯር ዉሌ ባሇመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የመዲኘት ሥሌጣን የሇዉም ሲሌ ተቃዉሞዉን ያቀረበ 

ቢሆንም የስር ፌርዴ ቤት ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የግንባታ ዉሌ የአስተዲዯር ዉሌ ነዉ በሚሌ የዲኝነት 

ሥሌጣን እንዲሇዉ በመግሇጽ የአመሌካችን መከራከሪያ ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 3131 እና 3132 ስር በተዯነገገዉ መሰረት አንዴ ዉሌ የአስተዲዯር መሥሪያ ቤት 

ዉሌ ሇመባሌ ከተዋዋዮቹ አንዯኛዉ ወገን መንግስት ወይም ላሊ የአስተዲዯር መሥሪያ ቤት ሆኖ፡- (ሀ) 

ሔግ ወይም ተዋዋዮች ግሌጽ በሆነ ቃሌ የአስተዲዯር መሥሪያ ቤት ዉሌ ነዉ ብሇዉ ሇዉለ ስያሜ 

ሲሰጡት፤ (ሇ) ዉለ ከሔዝብ አገሌግልት ሥራ ጋር የተያያዘና ሇሥራዉም አፇጻጸም የተዋዋዩን 

የአስተዲዯር መሥሪያ ቤቱን ሥራ ተካፊይነት ሳይቋረጥ የሚጠይቅ ሲሆን፤ (ሏ) በዉለ ዉስጥ 

በአስቸኳይ ሇጠቅሊሊ ጥቅም (urgent considerations of general interest) ብቻ የሚያስፇሌጉና የግሌ ሰዎች 

በሚያዯርጓቸዉ ዉልች ዉስጥ የማይገኙ አንዴ ወይም ብዙ ዉሇታዎች ያለበት ሲሆን ነዉ ከሚለ 

መመዘኛዎች አንደን አሟሌቶ ሲገኝ ነዉ፡፡ በተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ 

ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41(1/መ) የከተማው አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት ወይም በከተማው 

አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር ያለ ተቋማት የሚገቧቸውን አስተዲዯራዊ ውልች (administrative contracts) 

በተመሇከተ የሚነሱ ክርክሮችን የመዲኘት ሥሌጣን በከተማው ፌርዴ ቤት ሥር የሚወዴቅ የዲኝነት 

ሥሌጣን ነው፡፡እንዱሁም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ውሌ የከተማው አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት ወይም 

በከተማው አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር ያለ ተቋማት ያዯረጉት የአስተዲዯር ውሌ እስከሆነ ዴረስ 

በየትኛውም ገንዘብ መጠን ሊይ የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

ሇክርክሩ መሰረት የሆነዉ ተጠሪ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር በቦላ አራብሳ ሳይትአራት ባሇ ሰባት ፍቅ ወጪ 

ቆጣቢ የጋራ መኖሪያ ሔንጻዎች ሇማስገንባት የተፇጸመዉ ዉሌ በግሌጽ የአስተዲዯር ውሌ የተባሇ 

አሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

አስፇጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት እንዯገና ሇማቋቋም ባወጣዉ አዋጅ ቁጥር 35/2004 

አንቀጽ 5/5 እና 24 ሊይ እንዯተመሇከተዉ ተጠሪ ሇከተማዋ ነዋሪዎች ግሌጋልት የሚዉሌ ምቹና 



  

231 
 

ተዯራሽ መኖሪያ ቤቶች ሇመገንባትና ሇማስገንባት የከተማ አስተዲዯሩ አስፇጻሚ አካሌ ሆኖ የተቋቋመ 

በመሆኑ ሇግራ ቀኙ ክርክር መሰረት የሆነዉ ዉሌ የአስተዲዯር አካሌ ከሆነዉ ተጠሪ ጋር የተፇጸመ 

መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች ሔንጻዎቹን ሇመገንባት የሚያገሇግለ የግንባታ እቃዎችን ሇስር 1ኛ 

ተከሳሽ እያቀረበ 1ኛ ተከሳሽ እነዚህን የሚቀርቡሇትን ግብዓቶች እየተጠቀመ ግንባታዉን የሚፇጽም 

መሆኑን የግራ ቀኙ ክርክር ያሳያሌ፡፡ ግብዓቶቹን የሚያቀርበዉ ተጠሪ ከሆነ ግብዓቶቹ ሇሚገነቡት 

ሔንጻዎች ጥቅም ሊይ መዋሊቸዉን ሇማረጋገጥ የተጠሪን ክትትሌ የሚጠይቅ ዉሌ መሆኑን መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ አመሌካችም በዯፇናዉ የግንባታ ዉለ የአስተዲዯር ዉሌ አይዯሇም ብል ከመግሇጽ ባሇፇ 

በዉለ አፇጻጸም ሊይ ተጠሪ ስሊሇዉ ተሳትፍ ክድ አሌተከራከረም፡፡ ተጠሪ የመኖሪያ ቤቶቹን 

የሚያስገነባዉ ሇከተማዉ ነዋሪዎች መሆኑ፣የመሬትና የመሰረተ ሌማት አቅርቦት መኖሩን የማረጋገጥ 

ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑ፣ ሇቤቶች ግንባታ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችና የግንባታ እቃዎችን ገዝቶ 

የማቅረብ እና ከዱዛይን እስከ ኮንስትራክሽን ያለት የሥራ ሂዯቶች ዯረጃቸዉን እንዱጠብቁ በማዴረግ 

የቤት ሌማት ፕሮግራሙ በቅሌጥፌና እንዱከናወን የማዴረግ ተግባርና ኃሊፉነት የተሰጠዉ የአስተዲዯር 

መሥሪያ ቤት እንዯሆነ በከተማ አስተዲዯሩ አዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 24 ሊይ የተመሇከተዉ 

ያሳያሌ፡፡ ተጠሪ የከተማ አስተዲዯሩ አስፇጻሚ አካሌ (የአስተዲዯር መሥሪያ ቤት) ሆኖ የተቋቋመ 

መሆኑ፣ በተጠሪና በስር 1ኛ ተከሳሽ መካከሌ የተፇጸመዉ የግንባታ ዉሌና ሔግ ተጠሪ ሊይ ከጣሇበት 

ተግባርና ኃሊፉነት መገንዘብ የሚቻሇዉ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ዋናዉ የግንባታ ዉሌ ከሔዝብ 

አገሌግልት ሥራ ጋር በቀጥታ የተያያዘና የተጠሪን የግንባታ ግብዓት ከማቅረብ ጀምሮ በግንባታ 

ሥራዉ አፇጻጸም ሊይ ያሌተቋረጠ ተካፊይነት እንዯነበረዉ የሚያሳይ ነዉ፡፡  

ስሇሆነም ሇክሱ መሰረት የሆነዉ ዋናዉ የግንባታ ዉሌ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 3132/ሇ ስር በተመሇከተዉ 

መመዘኛ መሰረት የአስተዲዯር ዉሌ መሆኑን በግሌጽ የሚያሣይ ነዉ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤት 

በተሻሻሇዉ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41(1/መ) ስር 

የከተማዉ አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት ወይም በከተማዉ አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር ያለ ተቋማት 

የሚገቧቸዉን አስተዲዯራዊ ዉልች በተመሇከተ የሚነሱ ክርክሮችን የመዲኘት ሥሌጣን የተሰጠው 

በመሆኑና ተጠሪና የስር 1ኛ ተከሳሽ ያዯረጉት የግንባታ ዉሌ የአስተዲዯር ውሌ በመሆኑ የአዱስ አበባ 

ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን ያሇው ሆኖ አግንኝተነዋሌ፡፡  

ላሊው ከከተማው አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን ጋር ተያይዞ ሉታይ የሚገባው የፋዯራሌ 

መንግስት አካሌ ተመዝጋቢ የሆነዉ የአሁን አመሌካችና የስር 3ኛ ተከሳሽ የክርክሩ ተሳታፉ መሆናቸዉ 

በዲኝነት ስሌጣን ሊይ ሇውጥ ያመጣሌ አያመጣም የሚሇው ነው፡፡ ተጠሪ ከግንባታ ውሌ አንጻር 

አመሌካች ሊይ ክስ ሲያቀርብ በአመሌካች ሊይ ዯግሞ የቅዴመ ክፌያ ዋስትና ውሌ አኳያ ክሱን አጣምሮ 

አቅርቧሌ፡፡ክሱ በቀረበበት ጊዜ ሥራ ሊይ በነበረዉ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 

አንቀጽ 5/6 ሊይ በፋዯራሌ መንግሥቱ አካሌ የተመዘገቡ የንግዴ ዴርጅቶችን በሚመሇከት የሚነሱ 
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ክርክሮችን የመዲኘት ስሌጣን የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች እንዯሆነ ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች የቅዴሚያ ክፌያ 

ዋስትናዎች የሰጠው በተጠሪ እና በስር 1ኛ ተከሳሽ መካከሌ የተዯረገውን የግንባታ ውሌ ውጤታማ 

ሇማዴረግ እንዯመሆኑ ከአመሌካች ጋር የተዯረገው የዋስትና ውሌ የዋናው ውሌ ማሇትም የግንባታ 

ውለ ተቀጽሊ ተዯርጎ የሚወሰዴ ይሆናሌ፡፡ እንዱህ ዓይነት በአንዴነት ተጣምረው መታየት የሚችለ 

ጉዲዮች በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች ተነጥል ከታየ ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ሉያሳካው የፇሇገውን ጉሌበት፣ወጭና 

ጊዜ(ሀብት) ቆጣቢ በሆነ አግባብ ክርክርን የመምራት ዓሊማ እንዲይሳካ ያዯርጋሌ፡፡  

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 17/2 ሊይ በአንዴ ክስ ውስጥ የተሇያዩ ዲኝነቶች ሲቀርቡ ዋናውን ወይም 

ከፌተኛውን ዲኝነት የሚመሇከተው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን እንዲሇው ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 

ያቀረቡት ዋናው የክስ መሠረት ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር የተዯረገው የአስተዲዯር ውሌ የሆነው የግንባታ 

ውሌ ሲሆን በዚህ ውሌ ሊይ ማን ግዳታውን አሌተወጣም የሚሇውን ተከትል የአመሌካች ኃሊፉነትም 

የሚወስን በመሆኑ አመሌካች ሊይ የተጠየቀው ዲኝነትም ተከታይና ተጨማሪ ዲኝነት በመሆኑ ዋናውን 

ዲኝነት ሇመወሰን ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት አብሮ መወሰን ይኖርበታሌ፡፡ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 96216 ቅጽ 16 ሊይም ተመሳሳይ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች የሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 149221 ሊይ በሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ እንዯተመሇከተዉ 

የግንባታ ግብአቶች የማቅረብና ግብአቶቹ ሇግንባታ ሥራዉ መዋሊቸዉን የመከታተሌ ኃሊፉነት 

የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ባሌተሰጠ ዉሌ ሊይ የተመሰረተ ክርክር መነሻ ተዯርጎ የተሰጠ የሔግ ትርጉም 

በመሆኑ እና በሰ/መ/ቁጥር 145053 ሊይ የተሰጠዉም የሔግ ትርጉምም ከዲኝነት ሥሌጣን ጋር የተያያዘ 

ቢሆንም የክሱ ስረ ነገር የነበረዉ የዉሃ ፌጆታ ዉሌ በመሆኑ አሁን ከተያዘው ጉዲይ ጋር የጭብጥ 

ሌዩነት ያሇበት በመሆኑ ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሊቸዉ አይዯለም፡፡ይሌቁንም ከተያዘዉ ጉዲይ ጋር 

በተያያዘ በሰ/መ/ቁጥር 178806 በቀን 28/11/2012 ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ(ያሌታተመ) ሊይ የተጠቀሰዉ 

አይነት የአስተዲዯር አካሌ ተሳትፍ ያሇባቸዉ የግንባታ ዉልች የአስተዲዯር ዉሌ የሚያሰኝ መስፇርት 

እንዯሚያሟለ እንዱሁም በሰ/መ/ቁጥር 193208 በቀን 30/06/2013 ዓ/ም (ያሌታተመ) በተሰጠዉ 

ዉሳኔ ሊይ የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት ሥሌጣን ከሚመሇከተዉ የአስተዲዯር ዉሌ ጋር 

ተያይዞ የቅዴመ ክፌያ እና የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ዉልች በተመሇከተም የከተማ አስተዲዯሩ 

ፌርዴ ቤቶች የመዲኘት ሥሌጣን እንዲሇቸዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡  

በመሆኑም ከሊይ እንዯተመሇከተው ከዋናው የግንባታ ውሌ ጋር ተያይዞ የተነሳውን ክርክር የመዲኘት 

ስሌጣን የከተማው ፌርዴ ቤቶች በመሆኑ ከአመሌካች አንጻር የተጠየቀውን ዲኝነትም የከተማው ፌርዴ 

ቤቶች የመዲኘት ስሌጣን አሊቸው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የስር የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ጉዲዩን የመዲኘት ሥሌጣን እንዲሇዉ ገሌጾ የአመሌካችን መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ በመወሰኑ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡  
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ላሊዉ የዚህን ችልት ዉሳኔ የሚሻዉ ጭብጥ አመሌካች በቅዯመ ክፌያ ዋስትና ዉለ መሰረት ክስ 

የቀረበበትን ገንዘብ ሇተጠሪ ይክፇሌ ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር 

አሇመኖሩን?የሚመሇከት ነዉ፡፡እንዯመረመርነዉም አመሌካች በስር 1ኛ ተከሳሽ ጠያቂነት ሇተጠሪ 

የሰጠዉ በሰነደ ሊይ Advance payment Guarantee ተብል የተገሇጸ የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና መሆኑ 

አከራካሪ አይዯሇም፡፡አመሌካች በዚህ የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ሰነዴ መሰረት የስር 1ኛ ተከሳሽ ከተጠሪ 

ሊይ በቅዴመ ክፌያ መሌክ የወሰዯዉን ገንዘብ ከቀን 04/02/2008ዓ/ም እስከ ቀን 28/01/2009ዓ/ም ዴረስ 

ባይመሌስ በዚህ ጊዜ ዉስጥ በተጠሪ ጥያቄ ሲቀርብሇት አመሌካች እስከ ብር 5,360,347.60 ዴረስ 

ሇተጠሪ ሇመክፇሌ ግዳታ መግባቱን የሥር ፌርዴ ቤት ከሰነደ ያረጋገጠዉ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ግራ ቀኙን 

ያከራከረዉ ተጠሪ በሰነደ ሊይ በተጠቀሰዉ ጊዜ የስር 1ኛ ተከሳሽ በቅዴሚያ ክፌያ መሌክ የወሰዯዉን 

ገንዘብ ሥራ ሊይ አሇመዋለን ገሌጾ አመሌካች በቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ሰነደ መሰረት የክፌያ ጥያቄ 

አቅርቧሌ ወይስ አሊቀረበም? በሰነደ ሊይ በተመሇከተዉ ጊዜ ዉስጥ ተጠሪ የክፌያ ጥያቄዉን ያሊቀረበ 

ከሆነ ሔጋዊ ዉጤቱ ምን ሉሆን ይችሊሌ የሚለ ጭብጦች ናቸዉ፡፡ከዚህ አኳያ ተጠሪ ያነሳዉ ክርክር 

በቀን 27/01/2009 ዓ/ም ሇአመሌካች በጻፇዉ ዯብዲቤ የስር 1ኛ ተከሳሽ በዉለ መሰረት እየሰራ ስሊሌሆነ 

ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ዉለ ስሇተቋረጠ ብሩ ይታገዴሌኝ በሚሌ ስሇጠየቅሁ የክፌያ ጥያቄ እንዯቀረበ 

ይቆጠራሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ ከቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ሰነደ ዉጭ ዋስትናዉ 

ታግድ እንዱቆይ መጠየቁ በቅዴሚያ ዋስትና ዉለ መሰረት የክፌያ ጥያቄ እንዲቀረበ አያስቆጥርም 

በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የወሰነዉ 

ተጠሪ በቀን 27/01/2009 ዓ/ም የጻፇዉ ዯብዲቤ የዋስትና ዉለ ጸንቶ ባሇበት ጊዜ የተጻፇ በመሆኑና 

ይህ ዯብዲቤ ተጠሪ በቀን 05/07/2010 ዓ/ም ክፌያ ይፇጸምሌን ሲሌ ከጻፇዉ ጋር ተያይዞ ሲታይ ተጠሪ 

የክፌያ ጥያቄዉን ዉለ ጸንቶ ባሇበት ጊዜ አሌጠየቀም የሚያስብሌ አይዯሇም በማሇት ነዉ፡፡    

ከሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ሇቀረበዉ የግራ ቀኙ ክርክር ተገቢዉን ዉሳኔ ሇመስጠት ይረዲ ዘንዴ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ሰነዴ (Advance Payment Guarantee/Bond) ምነትና 

ከላልች የዋስትና አይነቶች ያሇዉ አንዴነትና ሌዩነት ምን እንዯሆነ ማየቱ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡በዚህ ረገዴ 

መታየት ያሇበት ይህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 36935፣ 40186 

እና 47004 (ቅጽ 13 ሊይ የታተሙ)የሔግ ትርጉም ነዉ፡፡በእነዚህ መዛግብት ሊይ በተሰጡ ዉሳኔዎች 

ሊይ የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ሰነዴ (Performance Guarantee Bond) እና የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ 

(Financial Guarantee Bond) በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1920 እስከ 1951 ዴረስ በተመሇከቱ ዴንጋጌዎች 

መሰረት የሚገዙ የዋስትና ዉልች ናቸዉ የሚሌ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡በሰ/መ/ቁጥር 

47004 ሊይ በተሰጠ ዉሳኔ ሊይ እንዯተመሇከተዉ የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ሰነዴ 

(Performance Guarantee Bond) ማሇት አንዴ ሰዉ አንዴን የተሇየና የተወሰነ ሥራ ሇላሊ ሰዉ ሇመስራት 

ግዳታ ከገባ ይኸዉ ሰዉ በዉለ መሰረት የገባዉን ግዳታ መፇጸም የሚችሌ መሆኑን ሇማረጋገጥ ላሊዉ 
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ሰዉ የሚያቀርበዉ ዉሌ ነዉ፡፡ እንዱሁም ከኮንስትራክሽን ሥራ ጋር በተያያዘ የሚሰጥ የመሌካም ሥራ 

አፇጻጸም ዋስትና ሇኮንስትራክሽን ሥራዉ በዉለ መሰረት መከናወን ዋስትና የሚሰጥ ሰነዴ እንዯሆነ 

ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ በሰ/መ/ቁጥር 36935 እና 40186 ሊይ በተሰጠ የሔግ ትርጉም ሊይ 

እንዯተመሇከተዉ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ (Financial Guarantee Bond) ላሊ ሰዉ ያሇበትን የገንዘብ እዲ 

በገባዉ ዉሌ መሰረት ባይከፌሌ ላሊ ሰዉ ራሱ ሇአበዲሪዉ እንዯሚከፌሌ ገሌጾ ራሱን ግዳታ ዉስጥ 

የሚያስገባበት የማገቻ ሰነዴ እንዯሆነ የተሇያዩ ሔግጋትን በማጣቀስ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

 

ከሊይ በተጠቀሱት የሰበር ሰሚ ችልት የሔግ ትርጓሜዎች ሊይ ስሇ ቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና (Advance 

Payment Guarantee/Bond) ምንነትና ከመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና እና ከገንዘብ ዋስትና ሰነዴ ጋር 

ያሇዉ አንዴነትና ሌዩነት ምን እንዯሆነ የተመሇከተ ነገር ባሇመኖሩ ምንነቱን መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፊይናንስ ዯንብ ቁጥር 17/1989 አንቀጽ 2/1 ስር በተሰጠዉ ትርጓሜ 

መሰረት ‛የቅዴሚያ ክፌያ“ ማሇት የዋጋ ሌዉዉጥ ያሌተዯረገበት እና ተቀባዩ ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ 

የሚያወራርዯዉ ክፌያ ሲሆን ዉሌን መሰረት በማዴረግ በዉለ የተመሇከተዉ ግዳታ ከመጠናቀቁ በፉት 

በየዯረጃዉ የሚዯረግን ክፌያ አይጨምርም የሚሌ ትርጉም ተሰጥቶታሌ፡፡በላሊ በኩሌ ስሇቴምብር ቀረጥ 

አከፊፇሌ በወጣ አዋጅ ቁጥር 110/1990 አንቀጽ 2/2 ሊይ ‛ማገቻ(Bond)  ማሇት የተወሰነ ነገር 

በመፇጸሙ ወይም ባሇመፇጸሙ ምክንያት የሚቀር ሆኖ አንዴ ሰዉ ሇላሊዉ ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ 

የሚገባበት ማናቸዉንም ሰነዴ ወይም በምስክር የተረጋገጠ ሆኖ፣ ነገር ግን በትእዛዝም ሆነ ሇአምጪዉ 

የማይከፇሌበት አንዴ ሰዉ ሇላሊዉ ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበትን ማናቸዉንም ሰነዴ 

ይጨምራሌ፡፡“የሚሌ ትርጓሜ ሰጥቶታሌ፡፡በተጨማሪም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 3271 ስር ሥራ ተቋራጩ 

ከመስሪያ ቤቱ ጋራ ስሇ ተዋዋሇዉ ሥራ አስቀዴሞ ገንዘብ ሇመቀበሌ የሚችሇዉ ሇዚሁ አስቀዴሞ 

ሇሚከፇሇዉ ገንዘብ እጅግ ቢያንስ ግማሹን መሌሶ ሇመክፇሌ የሚችሌ አንዴ ዋስ ወይም ላሊ ዋስትና 

ከሰጠ በኋሊ ሆኖ በዚህ መሌኩ አስቀዴሞ የሚከፇሇዉ ገንዘብ በሥራዉ ዉሌ ጊዜ በተወሰነዉ መሰረት 

ወዯፉት ሥራ ተቋራጩ ከሚፇሌጋቸዉ ቀሪ ገንዘቦች ሊይ ተቀናሽ የሚሆን ገንዘብ እንዯሆነ 

ተዯንግጓሌ፡፡ከተጠቃሾቹ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇዉ በተሇይ ከግንባታ(ከኮንስትራክሽን) ዉሌ ጋር 

በተያያዘ ሥራ ተቋራጩ ከአሠሪዉ ጋር በገባዉ ዉሌ መሰረት ሥራ ከመጀመሩ በፉት ሇወዯፉት ሥራ 

ሰርቶ በየጊዜዉ ከሚከፇሇዉ ክፌያ ሊይ እየተቀነሰ ሇአሰሪዉ ተመሊሽ እንዯሚያዯርግ ወይም 

እንዯሚከፌሌ በመስማማት አስቀዴሞ የሚቀበሇዉ ገንዘብ ቅዴሚያ ክፌያ የሚባሌ ሲሆን፤ በዚህ መሌኩ 

ሥራ ተቋራጩ ከአሠሪዉ በቅዴሚያ የሚቀበሇዉን ገንዘብ በዉለ በተወሰነዉ ጊዜ የግንባታ ሥራ ሰርቶ 

ከሚከፇሇዉ ገንዘብ ሊይ በየጊዜዉ እየቀነሰ ሇአሰሪዉ(ሇከፊዩ) ካሌመሇሰ ወይም መመሇስ ካሌቻሇ ላሊ 

ሶስተኛ ወገን በዚህ መሌኩ በቅዴሚያ ክፌያ መሌክ ሇሥራ ተቋራጩ የተሰጠዉን ገንዘብ ወይም ሥራ 

ተቋራጩ ሳይመሇስ የቀረዉን ገንዘብ እከፌሊሇዉ ብል ራሱን ግዳታ ዉስጥ የሚያስገባበት ዉሌ ዯግሞ 

የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ዉሌ (Advance Payment Guarantee/Bond) እንዯሚባሌ ነዉ፡፡  
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ስሇሆነም የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ዉሌ (Advance Payment Guarantee/Bond) የሚሰጥበት ምክንያት 

ከመሇየቱ በስተቀር ዓሊማዉ ቅዴሚያ ክፌያ ሇሥራ ተቋራጩ የከፇሇዉ አሠሪ ሥራ ተቋራጩ በዉለ 

መሰረት የተቀበሇዉን ገንዘብ በየጊዜዉ ከአሠሪ ከሚከፇሇዉ ገንዘብ ሊይ እየተቀነሰ ተመሊሽ እንዱዯረግ 

ማዴረግ ባሌቻሇ ጊዜ ሦስተኛ ወገን ወይም በተግባር እንዯሚሰራዉ ዯግሞ ባንኮች ሇሥራ ተቋራጩ ዋስ 

በመሆን የሚሰጡት የዋስትና ሰነዴ በመሆኑ የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ሰነዴ (Performance 

Guarantee Bond) እና የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ (Financial Guarantee Bond) ከሚሰጥበት ዓሊማ ጋር 

ተመሳሳይ ዓሊማ ያሇዉ ነዉ፡፡ በሰ/መ/ቁጥር 36935፣ 40186 እና 47004 (ቅጽ 13 ሊይ የታተሙ) 

በተሰጡ ዉሳኔዎች ሊይ የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ሰነዴ (Performance Guarantee Bond) እና 

የገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee Bond) በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1920 እስከ 1951 ዴረስ 

በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት የሚገዙ የዋስትና ዉልች ናቸዉ ተብል አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

እንዯተሰጠዉ ሁለ በሥራ ተቋራጩ በቅዴሚያ ክፌያ መሌክ የተወሰዯዉ ገንዘብ ሇአሠሪዉ የሚመሇስ 

ስሇመሆኑ ዋስትና እንዱሆን የሚሰጥ የቅዴሚያ ክፌያ ማገቻ ሰነዴም (Advance Payment 

Guarantee/Bond) በሰነዴ ሰጪዉና በተጠቃሚዉ(ቅዴሚያ ክፌያ በከፇሇዉ አሠሪ) መካከሌ የዋስትና ዉሌ 

የሚያቋቁም ሰነዴ በመሆኑ በእነዚሁ የሔግ ዴንጋጌዎች መሰረት የሚገዛ ነዉ፡፡ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በያዝነዉ ጉዲይ ሊይ እንዯሆነዉ የግንባታ ዉለ የአስተዲዯር ዉሌ በሆነ ጊዜ የአስተዲዯር ዉሌ በሆነዉ 

የግንባታ ዉሌ መነሻ የተሰጠ ቅዴሚያ ክፌያ ገንዘብ ተመሊሽ የሚዯረግ ስሇመሆኑ ዋስትና እንዱሆን 

በላሊ ሰዉ የሚሰጥ ሰነዴ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 3271 ስር እንዯተዯነገገዉ የዋስትና ዉሌ ተዯርጎ የሚቆጠር 

ነዉ፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ሰነደ እንዯዋስትና 

ዉሌ የሚቆጠር ስሊሌሆነ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1920 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት የሊቸዉም 

ሲሌ ያቀረበዉን ክርክር አሌተቀበሌንም፡፡ 

 

በላሊ በኩሌ ከሊይ በተጠቀሱት በሰ/መ/ቁጥር 36935፣ 40186  እና 47004 ሊይ በተሰጡ ዉሳኔዎች ሊይ 

መሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ሰነዴ (Performance Guarantee Bond) እና የገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነዴ 

(Financial Guarantee Bond) መሰረት ያዯረገ የክፌያ ጥያቄ የሚመሇከት ክስ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1845 

መሰረት በ10 ዓመት ይርጋ ጊዜ ዉስጥ ክሱ ካሌቀረበ ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ እንዯሚሆን 

አስገዲጅ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡በዚህ መሌኩ የሔግ ትርጉም የተሰጠዉ ዉልቹ የዋስትና ዉሌ 

በመሆናቸዉ በዋሱ ሊይ ተፇጻሚ የሚሆነዉ የይርጋ ጊዜ በዋናዉ ባሇዕዲ ሊይ ተፇጻሚነት ያሇዉ የይርጋ 

ጊዜ ስሇሆነ እና ግንኙነቱም የኢንሹራንስ ዉሌ ግንኙነት ስሊሌሆነ በንግዴ ሔግ ቁጥር 674/1 ስር 

የተዯነገገዉ የይርጋ ጊዜ ተፇጻሚነት የሇዉም በሚሌ መነሻ ነዉ፡፡የሔግ ትርጉሙ ሉሰጥ የቻሇዉም 

በግሌጽ በመዝገቦቹ ሊይ የይርጋ መቃወሚያ ተነስቶ ክርክር ተዯርጎበት በበታች ፌርዴ ቤቶች የይርጋ 
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መቃወሚያ እና ተፇጻሚነት ስሊሇዉ ሔግ በተመሇከተ ግሌጽ ዉሳኔ ተሰጥቶ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት 

ቀርቦ ስሇነበር ነዉ፡፡  

 

በያዝነዉ ጉዲይ አመሌካች በግሌጽ ቅዴሚያ ክፌያ መነሻ በማዴረግ ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ 

ታግዶሌ ሲሌ በግሌጽ በፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ሊይ በተዘረጋዉ ሥርዓት መሰረት ያቀረበዉ 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የሇም፡፡ የቀረበዉ ክርክር ተጠሪ በዋስትና ሰነደ መሰረት የክፌያ 

ጥያቄዉን ከቀን 04/02/2008ዓ/ም እስከ ቀን 28/01/2009ዓ/ም ዴረስ አሊቀረበም የሚሌ ነዉ፡፡ ከሊይ 

እንዯተመሇከትነዉ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ሰነዴ የዋስትና ዉሌ በመሆኑ 

ይህንን ዉሌ መነሻ ያዯረገ ክስ ማቅረብ የሚቻሇዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1845 ስር በተዯነገገዉ መሰረት 

በ10 ዓመት ጊዜ ዉስጥ ነዉ፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1855 ስር በተዯነገገዉ መሰረት ክስ የማቅረብ መብት 

ቀሪ የሚሆንበት ጊዜ ገዯብ ወይም ይርጋ የሚዯነገገዉ በሔግ ሲሆን ሔግ የወሰነዉ የይርጋ ጊዜ 

እንዱቀር ወይም እንዱሇወጥ አስቀዴሞ ሇመስማማት ወይም ሇመዋዋሌ አይቻሌም፡፡በመሆኑም በግራ 

ቀኙ መካከሌ በተፇጸመዉ የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ዉሌ ሊይ ‛ከቀን 04/02/2008ዓ/ም እስከ ቀን 

28/01/2009ዓ/ም ዴረስ“ ተብል የተመሇከተዉ ጊዜ ተጠሪ ሇአመሌካች የክፌያ ጥያቄ የሚያቀርብበት 

ጊዜ እንጂ ክስ የማቅረቢያ ጊዜ ገዯብ ተዯርጎ ሉወሰዴ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 

ሆኖም ተጠሪ በ10 ዓመት ጊዜ ዉስጥ የቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ዉሌ መሰረት ያዯረገ ክስ ማቅረብ 

የሚችሇዉ በዋስትና ዉለ በተመሇከተዉ ጊዜ ዉስጥ ማሇትም ከቀን 04/02/2008 ዓ/ም እስከ ቀን 

28/01/2009ዓ/ም ዴረስ“ ባሇዉ ጊዜ ዉስጥ ይከፇሇኝ የሚሌ ጥያቄ ሇአመሌካች አቅርቦ አመሌካች 

የክፌያ ጥያቄዉን ሳይቀበሌ ከቀረበት ቀን ጀምሮ ነዉ፡፡ ዉለ የዋስትና ዉሌ ቢሆንም ከላሊዉ ዋስትና 

ሌዩ የሚያዯርገዉ ባህርይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1920 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ የተመሇከተዉ ዋስ 

የዋስትና ግዳታ ዉስጥ የሚገባዉ ሇራሱ ጥቅም በማግኘት ባሇመሆኑ፤በባንኮች ወይም በኢንሹራንስ 

ኩባንያዎች የሚሰጥ ቅዴመ ክፌያ ዋስትና፣የመሌካም ስራ አፇጻጸም ዋስትና …ወዘተ ግን ባንኮች 

ወይም የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የንግዴ ዴርጅቶች በመሆናቸዉ ዋስትናዎቹን ሲሰጡ ዋስትና 

እንዱሰጠዉ ከሚያመሇክተዉ ሰዉ ሊይ ባሊቸዉ አሰራር መሰረት ክፌያ ወይም መያዣ በመቀበሌ 

በመሆኑ እና በዚህ መሌኩ የሚቀበለት ክፌያ ወይም መያዣ በጊዜ የተገዯበ ስሇሚሆን በዋስትና ሰነደ 

ሊይ ከተመሇከተዉ ጊዜ ዉጭ የዋስትና ሰነደ ተጠቃሚ የክፌያ ጥያቄ ባቀረበበት በማንኛዉም ጊዜ ክፌያ 

መፇጸም አሇባቸዉ የሚባሌ ከሆነ በባንኮች፣ በስተጀርባቸዉ ባለት ባሇአክሲዮን፣ ገንዘብ አስቀማጮች ሊይ 

ብልም በአገር ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሊይ ጉዲት ስሇሚዯርስ የዋስትና ሰነደ ተጠቃሚ የክፌያ ጥያቄዉን 

በዉለ በተመሇከተዉ ጊዜ ዉስጥ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

እንዱሁም በቅዴሚያ ዋስትና ሰነደ ሊይ ‛…በዚህ ዋስትና ስር የሚቀርብ ማንኛዉም የክፌያ ጥያቄ እስከ 

ቀን 28/01/2009ዓ/ም ዴረስ መቅረብ የሚኖርበት ሲሆን በእኛ በኩሌ ጥያቄዎች ተቀባይነት 
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የሚኖርባቸዉ ከመቀበያዉ ቀን በፉት ወይም በእሇቱ ነዉ፡፡…“ በሚሌ የተገሇጸዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

1865 ስር በስምምነቱ ወይም በሌዩ ሁኔታዉ ሇባሇገንዘቡም እንዱጠቅም ተብል ካሌተዯረገ በቀር 

የጊዜዉ መሰጠት ሁሌጊዜ ሇባሇዕዲዉ ጥቅም እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ በሚሌ ከተዯነገገዉ ጋር ተገናዝቦ 

ሲታይ በቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ሰነደ ሊይ የተመሇከተዉ ተጠቃሹ ጊዜ በዋናነት ሇአመሌካች ጥቅም 

የተቀመጠ እንዯሆነ የሚያሳይ ነዉ፡፡በመሆኑም የተጠሪ ክስ ተቀባይነት አግኝቶ አመሌካች ክስ 

የቀረበበትን ገንዘብ እንዱከፌሌ ሉወሰን የሚችሇዉ ተጠሪ የክፌያ ጥያቄዉን እስከ ቀን 28/01/2009ዓ/ም 

ዴረስ ማቅረቡ ሲረጋገጥ ብቻ ነዉ፡፡ 

ነገር ግን የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ የክፌያ ጥያቄዉን በቅዴሚያ ክፌያ ዉለ በተመሇከተዉ ጊዜ ዉስጥ 

አቅርቧሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ የማስረጃ ምዘና ከሚመሇከተዉ መሰረታዊ መርህ አተገባበር አኳያ 

መመርመር ያሇበት እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤት ወዯዚህ ዴምዲሜ የዯረሰዉ ተጠሪ በቀን 

27/01/2009ዓ/ም በቁጥር ቢ/ግ/ቅ/13/24/246/09 ሇአመሌካች የጻፇዉን ዯብዲቤ ይዘት ጠቅሶ የዯብዲቤዉ 

ይዘት ‛የስር 1ኛ ተከሳሽ በዉለ መሰረት እየሰራ ባሇመሆኑ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ዉለ ስሇመቋረጡ 

ጠቅሶ ብሩ ይታገዴሌን ፡፡“ የሚሌ በመሆኑ የዚህ የዯብዲቤ ይዘት ተጠሪ በቀን 05/07/2010ዓ/ም ክፌያ 

ይፇጸምሌኝ ብል ሇአመሌካች ከጻፇዉ ዯብዲቤ ጋር ተገናዝቦ ሲታይ ተጠሪ በቀን 27/01/2009 ዓ/ም 

በጻፇዉ ዯብዲቤ የክፌያ ጥያቄ አሊቀረበም የሚያስብሌ አይዯሇም በሚሌ ነዉ፡፡ሆኖም ተጠሪ ተገቢዉን 

ማስረጃ አቅርቦ ማስረዲት የሚገባዉና የስር ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ማስረዲቱን ማረጋገጥ የሚጠበቅበት 

ተጠሪ የክፌያ ጥያቄዉን እስከ ቀን 28/01/2009ዓ/ም ዴረስ ሇአመሌካች ማቅረቡን ቢሆንም ተጠሪ በቀን 

27/01/2009ዓ/ም ሇአመሌካች የጻፇዉ ዯብዲቤ ይዘት በግሌጽ የሚያሳየዉ በዚህ ዯብዲቤ የጠየቀዉ 

የዋስትና ገንዘብ እንዱታገዴ እንጂ በዋስትና ሰነደ ሊይ የተመሇከተዉ ገንዘብ እንዱከፇሇዉ መጠየቁን 

የሚያሳይ አይዯሇም፡፡እንዱሁም በዋስትና ዉለ ሊይ የተመሇከተዉ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ 1 ዓመት ከ6 ወር 

በሊይ ቆይቶ ክፌያ ይፇጸምሌኝ በማሇት ተጠሪ በቀን 05/07/2010 ዓ/ም ሇአመሌካች የጻፇዉ ዯብዲቤም 

በቀን 27/01/2009ዓ/ም ከተጻፇዉ ዯብዲቤ ጋር ተጣምሮ መታየቱም የሔግ መሰረት የላሇዉና በዉለ 

የተመሇከተዉ ጊዜ ሇአመሌካች ጥቅም መቀመጡን ዋጋ የሚያሳጣ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇዉ 

አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ በቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና ዉለ ሊይ በተመሇከተዉ ጊዜ ዉስጥ የክፌያ 

ጥያቄ አቅርቧሌ በማሇት አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ሇተጠሪ ይክፇሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ 

ተጠሪ በማስረጃነት ባቀረበዉና በቀን 27/01/2009ዓ/ም ከተጻፇዉ የሰነዴ ማስረጃ ግሌጽ ይዘት ዉጭ 

ከመሆኑም በተጨማሪ የዉለን የጊዜ ሁኔታና ዓሊማ ያሊገናዘበ ነዉ ብሇናሌ፡፡ አንዴን ክርክር ሇማስረዲት 

የቀረበ ማስረጃ ይዘትን ያሊገናዘበ ዉሳኔ መስጠት የማስረጃ ምዘና የሚመሇከት መሰረታዊ መርህ የጣሰ 

ሰሇሚሆን መሰረታዊ የሔግ ስህተት እንዯሆነ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/መ/ቁጥር 44804 ሊይ(በቅጽ 11 እንዯታተመዉ) እና በሰ/መ/ቁጥር 121094 ሊይ እና በላልች 
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መዛግብት ሊይ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡በመሆኑም አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ 

ሇአመሌካች እንዱከፌሌ በአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተወሰኖ በየዯረጃዉ በከተማዉ 

ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት እና በሰበር ሰሚ ችልት የጸናዉ ዉሳኔ የማስረጃ ምዘና መሰረታዊ መርህና 

የሔግ አተገባበር ጉዴሇት ያሇበት በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ተከታዩ 

ተወስኗሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 18052 ሊይ በቀን 20/01/2013 ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 32651 ሊይ በቀን 

18/09/2013 ዓ/ም የሰጠው ዉሳኔ እና የከተማዉ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 33981 ሊይ በቀን 

12/11/2013ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ቅዴሚያ ክፌያ ዋስት ዉሌ መሰረት ተዯርጎ የተጠየቀዉን ብር 422,500.00(አራት መቶ 

ሃያ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር) ሇተጠሪ ሉከፌሌ አይገባም ብሇናሌ፡፡ይህንን ገንዘብ የስር 1ኛ 

ተከሳሽ ሇተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት የተባሇዉ የዉሳኔ ክፌሌ እና ላሊዉ የዉሳኔ ክፌሌ 

አሌተነካም፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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የሠ/መ/ቁጥር 207446                                                                                                                        

መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ/ም                     

                           ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                   ተሾመ ሽፇራዉ 

                                   ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                   ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                   ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ ፌሬህይወት ጋሜ 

ተጠሪዎች፡- 1ኛ. ወ/ሮ ኤሌሳቤት ኪ/ማሪያም 

           2ኛ. ኤስኤን ቢ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ቤት ገንብቶ የማስረከብ ዉሌ አፇጻጸም መነሻ ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነዉ፡፡ክርክሩ 

የተጀመረዉ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ሊይ በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ መነሻ ሲሆን 

የአሁን አመሌካች ዯግሞ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠ ዉሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 መሰረት በመቃወም የተከራከሩ ናቸዉ፡፡ የክሱም ይዘት በአጭሩ፡- 

ከተጠሪ ጋር በቀን 19/11/2003 ዓ/ም በተዯረገ ውሌ ስምምነት 2ኛ ተጠሪ G+1 የሆነ የቤተሰብ መኖሪያ 

ቤት በ9 ወራት ውስጥ ገንብቶ ስመ-ንብረቱን በ1ኛ ተጠሪ ስም ሇማስረከብ ግዳታ የገባ ሲሆን፤ 1ኛ 

ተጠሪ ዯግሞ ብር 4,478,000.00 ሇመክፇሌ ስምምነት አዴርገናሌ፡፡በዚህ መሰረት 1ኛ ተጠሪ በውለ 

አንቀፅ 3/6 ስር በተቀመጠው የአከፊፇሌ መንገዴ በአጠቃሊይ ብር 3,950,000 የከፇሌኩ ቢሆንም 

ተከሳሽ በውለ መሰረት በ9 ወራት ውስጥ ቤቱን ገንብቶ ስመ ንብረቱን በ1ኛ ተጠሪ ስም አስመዝግቦ 

የማጠቃሇያ ሥራ አከናውኖ በውሌ በገባው ግዳታ መሰረት ሉያስረክበኝ አሌቻሇም፡፡ በመሆኑም 2ኛ 

ተጠሪ በውለ መሰረት በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 ከተሰሩት 28 ነጠሊ የቤተሰብ ቤቶች ቪሊ ውስጥ 

በስሜ ሲከፇሌበት የነበረውን ብልክ ሲ6 የካርታ ቁጥር 4/9/9/22/521/00 የሆነውን ቤት ገንብቶ አጠናቆ 

ስመ ንብረቱን በ1ኛ ተጠሪ ስም አስመዝግቦ ከሉዝ ክፌያ ነፃ የሆነ ቤት በውለ ግዳታ መሰረት 

እንዱያስረክበኝ፤ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ገንብቶ ሉያስረክበኝ ከሚገባው ጊዜ በእጅጉ የዘገየ በመሆኑ ማስረከብ 
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ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ የሚታሰብ በወር ብር 5,000.00 እና ሇዯረሰብኝ መጉሊሊት ኪሳራ በውለ መሰረት 

ተሰሌቶ እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡   

2ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በሏምላ 19 ቀን 2003 ዓ/ም ሊይ ቤት ገንብቶ 

ሇማስረከብ የውሌ ስምምነት እንዲዯረገ አምኖ ነገር ግን ከመንግስት በተሰጠ ትዕዛዝ በተያዘው መሬት 

ሊይ ማንኛውም የቤት ግንባታ እንዲይዯረግ እገዲ ተጥልበት ከቆየ በኋሊ እግደ የተነሳው በቀን 

15/12/2006 ዓ/ም ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሇሁሇት ዓመታት ያህሌ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት 2ኛ 

ተጠሪ የቤት ግንባታውን ማከናወን አሌቻሇም፡፡ 1ኛ ተጠሪ በተሇያየ ጊዜ ሇ2ኛ ተጠሪ የከፇለት በክሱ 

ሊይ እንዯገሇፁት ሳይሆን ብር 3,450.000 ብቻ ነው፡፡ በውለ መሰረት ቀሪ ክፌያቸውን ብር 

1,028,000.00 ከፌሇው እንዱረከቡ 2ኛ ተጠሪ በተዯጋጋሚ በቃሌና በፅሁፌ የጠየቀ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ 

ግን ብር የሇኝም በማሇት ሉከፌለ አሌቻለም፡፡ 2ኛ ተጠሪ የፅሁፌ ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው ከ9 ወራት 

በኋሊ በቀን 09/09/2009 ዓ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ 1ኛ ተጠሪ እንዯ ውለ ሉፇፅሙ ባሇመቻሊቸው በውሌ 

ስምምነታችን መሰረት ከከፇለት ገንዘብ ሊይ 3 ፏርሰንት ተቀንሶ የከፇለት ገንዘብ ከሚመሇስሊቸዉ 

በቀር ቤት ሇመረከብ ክስ ማቅረብ አይችለም፡፡ በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ በውሌ ስምምነታችን መሰረት 

ክፌያ ባሇመፇፀማቸው 2ኛ ተጠሪ 1ኛ ተጠሪ የጠየቁትን ክፌያ በርትዕ የሚከፌሌበት ምክንያት 

የሇም፡፡ዉለ የፇረሰዉ 1ኛ ተጠሪ ግዳታቸዉን ባሇመወጣታቸዉ ምክንያት በመሆኑ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን 

ሇማስረከብ አይገዯዴም ተብል ክሱ ዉዴቅ እንዱዯረግሇት በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 199597 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 03/05/2010 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 

ተጠሪዎች በቀን 19/11/2003 ዓ/ም ባዯረጉት ውሌ መሰረት 1ኛ ተጠሪ ያሇባቸዉን ቀሪ ክፌያ 

ባሇመክፇሊቸዉ የበኩሊቸዉን ግዳታ ሳይወጡ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇማስረከብ አይገዯዴም ሲሌ ክሱን 

ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡1ኛ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 153192 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 06/09/2010 

ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በጊዜዉ ገንብቼ ማስረከብ ያሌቻሌኩበት ምክንያት ግንባታ 

እንዲይካሄዴ በመንግስት እግዴ በመሰጠቱ ነዉ በማሇት የተከራከረዉን በተመሇከተ 2ኛ ተጠሪ እግደ 

ሳይሰጥ በፉት 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ገንብቶ ሇማስረከብ የሚያስችሌ በቂ ጊዜ ነበረዉ፤2ኛ ተጠሪ ቤቱን 

ገንብቶ አስረክቦ በዉለ መሰረት መሰብሰብ ሲገባዉ ዉለን በተናጠሌ ማቋረጡ ተገቢ አይዯሇም፡፡የስር 

ፌርዴ ቤት 1ኛ ተጠሪ ግዳታቸዉን ሳይወጡ 2ኛ ተጠሪ ግዳታቸዉን እንዱወጡ መጠየቅ አይችለም 

ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔ የግራ ቀኙን ዉሌ ይዘት ያገናዘበ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠዉን 

ዉሳኔ በመሻር በክሱ የተጠቀሰዉን ቤት ግንባታ አጠናቆ ስመ ሀብቱን ወዯ 1ኛ ተጠሪ እንዱያዛዉሩ፤2ኛ 

ተጠሪም ቀሪ ክፌያ የመጠየቅ መብት አሇዉ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

በመቀጠሌ 2ኛ ተጠሪ በፋዯራሌ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ በመ/ቁጥር 159065 ሊይ አቅርቦ ችልቱም 

ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 24/03/2011 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ የይግባኝ ሰሚዉን ውሳኔ በማሻሻሌ 2ኛ 
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ተጠሪ ቤቱን አጠናቆ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱያስረክብ እና ስመ ሀብቱን እንዱያዛውር ሲሌ የሰጠውን የውሳኔ 

ክፌሌ በማፅናት ቀሪ ክፌያውን በተመሇከተ 2ኛ ተጠሪን ክስ አቅርቦ የመጠየቅ መብት በመጠበቅ 

የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ በመሻር ክርክሩ በዚያው መዝገብ ቀጥል ክፌያውን በተመሇከተ ውሳኔ 

ሉሰጥበት ይገባሌ ሲሌ ጉዲዩን በዚህ ረገዴ ሇፇዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መሌሷሌ፡፡  

ጉዲዩ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት ከተወሰነ በኋሊ እንዯገና የተንቀሳቀስዉ አመሌካች በይግባኝ ሰሚዉ 

ችልት በተሰጠ ዉሳኔ መብታቸዉ እንዯተነካ በመግሇጽ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 መሰረት 

ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ሲሆን የአቤቱታቸዉም ይዘት በአጭሩ፡- የመቃወም አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ 

በቀን 10/01/2010 ዓ/ም ዴርዴር ተዯርጎ በቀን 27/01/2010 ዓ/ም በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ፅ/ቤት 

በተዯረገ ዉሌ 2ኛ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት ሇአመሌካች በብር 4,500,000.00 

ሽጧሌ፡፡አመሌካች ቤቱን የገዛሁት ቤቱ ከዕዲና እገዲ ነጻ መሆኑን በማረጋገጥ ነዉ፡፡በዚህ አግባብ 

አመሌካች የቤቱ ባሇሀብት ከሆንኩ በኋሊ ቤቱን ተረክቤ ብር 873,120.00 ተጨማሪ ወጪ በማዉጣት 

ቤቱን በአመሌካች ፌሊጎት መሰረት ምቹ ሇማዴረግ ተጨማሪ ማስተካከያ/ግንባታ አዴርጌያሇሁ፡፡ 2ኛ 

ተጠሪም ከአመሌካች ጋር ግብይት ባዯረገ ጊዜ በቤቱ ሊይ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ክርክር እንዲሇው 

አሊሳወቀኝም፡፡ አመሌካች ቤቱን ከ2ኛ ተጠሪ ስሇተረከብኩ 1ኛ ተጠሪ ከግንባታ ዉለ ጋር የተያያዘ 

ግንኙነት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ከሚኖረዉ በስተቀር በቤቱ ሊይ መብት የሊቸዉም ተብል ዉሳኔዉ 

እንዱሻርሊቸዉ አቤታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡  

ይግባኝ ሰሚዉ ችልት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎችን መርምሮና መዝኖ በቀን 15/06/2011 ዓ/ም 

በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች የ2ኛ ተጠሪ ማኅበር 50 ከመቶ ባሇአክሲዮ/ባሇዴርሻ የሆኑት የአቶ ዲዊት 

ዘሪሁን ባሇቤት በመሆናቸዉ ሽያጩ እዉነት አይዯሇም እንጂ እዉነት ነዉ ቢባሌ እንኳን ሽያጩ 

ከባሇቤታቸዉ ጋር የተዯረገ በመሆኑ አስቀዴሞ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ያዯረገዉ ፀንቶ ባሇበትና ክርክርም 

በፌርዴ ቤት መኖሩን ባሇአክሲዮኖች እያወቁ አመሌካች የትዲር አጋራቸዉ በመሆናቸዉ ጉዲዩ በፌርዴ 

ቤት ተይዞ ያሇ በመሆኑ በዴጋሚ መሸጥ ያሌተገባ ዴርጊት ነዉ፡፡በመሆኑም አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር 

አዯረጉት የተባሇዉ ዉሌ በእዉነት ሊይ የተመሰረተ ግብይት ሳይሆን ሆነ ተብል ቤቱ ሇ1ኛ ተጠሪ 

እንዲይተሊሇፌና ፌርዴ እንዲይፇጸም ሇማዴረግ የቀረበ አቤቱታ ነዉ በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ 

ዉዴቅ በማዴረግ አስቀዴሞ የሰጠዉን ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 360/2 በመሰረት በማጽናት 

ወስኗሌ፡፡ 

በመቀጠሌ አመሌካች ሇዚሁ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበዉ ችልቱም በመ/ቁጥር 172487 ሊይ 

ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 28/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ በግሌጽ የቀረበን ክርክር እና የተቆጠረን 

ማስረጃ መሰረት በማዴረግ ተገቢዉን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን አጣርቶ ዉሳኔ አሇመስጠት መሰረታዊ 

የክርክር አመራር ጉዴሇት ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 246 እና ተከታዮቹን መሰረት በማዴረግ 
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በሰ/መ/ቁጥር 37105፣39144 እና በተሇያዩ የሰበር መዝገቦች ሊይ አስገዲጅነት ያሇዉ ዉሳኔ 

ተሰጥቷሌ፡፡አመሌካች አስቀዴሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 41 መሰረት ወዯ ክርክሩ መግባት ይችለ 

ነበር የሚሇዉ የ1ኛ ተጠሪ መከራከሪያ ተገቢነትና ዉጤቱ፣ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ 

የተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ የማስመሰሌ ዉሌ ነዉ በማሇት 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡት መከራከሪያ እና 

ማስረጃዎች ተገቢነትና ዉጤቱ፣ዉለ እዉነተኛ ዉሌ ነዉ ቢባሌ እንኳን ዉለ የተዯረገዉ በአመሌካች 

እና የአመሌካች የትዲር አጋር ባሇአክሲዮን በሆኑበት 2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገ ዉሌ መሆኑ ከሦስተኛ 

ወገን መብት አንጻር የሚኖረዉ ዉጤት ከሔግ አንጻር የሚያስከትሇዉ ዉጤት፣ በአመሌካችና በ2ኛ 

ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ ከ1ኛ ተጠሪ መብት አንጻር ተፇጻሚነት ሉኖረዉ አይገባም 

ቢባሌ አመሌካች በቤቱ ሊይ ተጨማሪ የማስተካከያ ግንባታ አዴርገዋሌን?አዴርገዋሌ ከተባሇ የወጪ 

መጠንና ዉጤቱስ ምን ሉሆን ይገባሌ? አመሌካች ቤቱን ከገዙ በኋሊ ቤቱ አሁን በሚገኝበት ሁኔታ 

የዯረሰዉ በአመሌካች ገንዘብ ነዉ ከተባሇ እና በላሊ በኩሌ ሻጭ ሇማስረከብ የሚገዯዯዉ በ1ኛ ተጠሪ 

ገንዘብ የተገነባዉን ነዉ የሚሇዉንና ቤቱ በሶስተኛ ወገን እጅ መኖሩ የሚፇጥረዉ ሔጋዊ ዉጤት ምን 

ሉሆን ይገባሌ የሚለትንና ተያያዥ ጭብጦች በማስረጃ አጣርቶ ሔግን መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ እንዱሰጥ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1 መሰረት ሇይግባኝ ሰሚዉ ችልት መሌሶሇታሌ፡፡  

ይግባኝ ሰሚዉ ችልት መዝገቡን አንቀሳቅሶ ከፌ ሲሌ በተገሇጸዉ መሰረት የተያዙትን ጭብጦች ከግራ 

ቀኙ ክርክርና ማስረጃዎች አንጻር መርምሮ በቀን 26/08/2013ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ አከራካሪዉን ቤት 

በተመሇከተ ክስ መቅረቡንና ክርክር መኖሩን አስቀዴሞ አመሌካች ያዉቁ የነበረ መሆኑን ሇማስረዲት 1ኛ 

ተጠሪ አቅርበዉ ያሰሟቸዉ ምሰክሮች በክርክራቸዉ መሰረት አሊስረደም፡፡ የ2ኛ ተጠሪ ባሇዴርሻ የሆኑት 

አቶ ዲዊት ዘሪሁን የአመሌካች የትዲር አጋር በመሆናቸዉና አቶ ዲዊት ዘሪሁን ዯግሞ የክርክሩን መኖር 

ያዉቁ ስሇነበር በተዘዋዋሪ መንገዴ አመሌካች የክርክሩን መኖር ያዉቁ እንዯነበር ግምት ይወሰዴሌኝ 

ሲለ 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡት ክርክር በግምት ሊይ የተመሰረት ከሚሆን በስተቀር በማስረጃ የተረጋገጠ 

አይዯሇም፡፡ስሇሆነም 1ኛ ተጠሪ አመሌካች የክርክሩን መኖር አስቀዴመዉ ያዉቁ ነበር በማሇት 

ያቀረቡትን ክርክር በማስረጃ አሊስረደም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አንዱሁም በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ እዉነተኛ ዉሌ ነዉ ወይስ የማስመሰሌ 

ዉሌ ነዉ የሚሇዉን ጭብጥ በተመሇከተም የ2ኛ ተጠሪ ባሇዴርሻዎች አቶ ቴዎዴሮስ ዘሪሁን ሊቀዉ እና 

አቶ ዲዊት ዘሪሁን ሊቀዉ መሆናቸዉ እና አቶ ዲዊት ዘሪሁን ከአመሌካች ጋር በጋብቻ ተሳስረዉ 

የሚኖሩ መሆናቸዉ ግራ ቀኙ የማይካካደትና በማስረጃም የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ናቸዉ፡፡አመሌካች 

የቤት ሽያጭ ዉለን ባሇቤታቸዉ አባሌ ከሆኑበት ኃሊፉነቱ ከተወሰነ የግሌ ማኅበር ጋር መዋዋሊቸዉ 

በራሱ ዉለን የማስመሰሌ ዉሌ የሚያዯርገዉ አይዯሇም፡፡ሆኖም 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ 

የመሰረቱት በቀን 24/02/2010ዓ/ም ሲሆን ክስ ከማቅረባቸዉ በፉት ከ2ኛ የመቃወም ተጠሪ ጋር በቤቱ 

ጉዲይ አሇመግባባት ዉስጥ ገብተዉ የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ዉሌ 
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በአዋዋይ ፉት ያዯረጉትም 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ስሊዯረጉት ዉሌ አፇጻጸም ጉዲይ አሇመግባባት 

ሊይ በነበሩበት ጊዜ በቀን 27/01/2010ዓ/ም ነዉ፡፡የአመሌካች ባሇቤት የ2ኛ ተጠሪ ማኅበር ሥራ 

አስኪያጅ መሆናቸዉ ባይረጋገጥ እንኳን ከላሊኛዉ የማኅበሩ ባሇዴርሻ ጋር ባሊቸዉ ቤተሰባዊ ትስስር 

ምክንያት በማኅበሩና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ በዉለ አፇጻጸም ጉዲይ አሇመግባባት መከሰቱን አያዉቁም 

ነበር ማሇቱ የማኅበራዊ ኑሮን ገሀዲዊ እዉነታ መሰረት ያዯረገ ሉሆን አይችሌም፡፡ቤቱ የተገዛዉ ጋብቻዉ 

ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ነዉ፡፡ቤቱ የአመሌካች የግሌ ንብረት እንጂ የባሇቤታቸዉ ዴርሻ ያሇበት አይዯሇም 

በሚሌ በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ክርክር የሇም፡፡በመሆኑም የማኅበሩ ባሇዴርሻ የአከራካሪዉም ቤት የጋራ 

ባሇሀብት ይሆናለ፡፡እንዱህ አይነት ግብይት በመሰረቱ የሦስተኛ ወገኖችን መብት የሚነካ እስካሌሆነ 

ዴረስ በንግዴ ሔጉም ሆነ ሇጉዲዩ አግባብነት ባሊቸዉ ላልች ሔጎች ክሌከሊ ያሇበት አይዯሇም፡፡ይሁን 

እንጂ የማኅበሩ አንዯኛ ባሇዴርሻ ባሇቤት የሆኑት አመሌካች ወዯግዥዉ የገቡት በተሇመዯዉ የክንዉኖች 

ፌሰት ተመርተዉ ሳይሆን በማኅበሩ አንዯኛዉ ባሇዴርሻ ባሇቤት/አመሌካች/ አማካኝነት የ1ኛ ተጠሪን 

መብትና ጥቅም ሇመጉዲት እና 1ኛ ተጠሪ ተከራክረዉ ሉያሰጡ የሚችለትን ፌርዴ ከወዱሁ 

ሇማጨናገፌ በማሰብ 2ኛ ተጠሪ በወሰዯዉ እርምጃ መነሻ መሆኑን ክርክሩ ያሳያሌ፡፡በመሆኑም 

በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ የሽያጭ ዉሌ ከ1ኛ ተጠሪ መብት አንጻር የማስመሰሌ 

ዉሌ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር አዉነተኛ ዉሌ ነዉ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ዉለ በአዋዋይ ፉት 

መዯረጉም የማስመሰሌ መሆኑን የሚያስቀር አይዯሇም፡፡ዉለ ከአመሌካች አንጻር እዉነተኛ ነዉ ቢባሌ 

እንኳን አመሌካች የዯረሰባቸዉን ጉዲት ከ2ኛ ተጠሪ መጠየቅ የሚችለ ከሚሆን በቀር 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ 

ተጠሪ ጋር የገባዉን በፌርዴ ጭምር የተረጋገጠዉን የዉሌ ግዳታ እንዲይፇጽም እንዯመከሊከያ 

ሉያገሇግሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ሇእንዱህ አይነት የዉሌ ማሰናከያ መንገድች መፌቀዴ ዜጎች በዉልች 

ሊይ እምነት እንዱያጡ የሚያዯርግ ነዉ፡፡ስሇሆነም በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ በቀን 

27/01/2010ዓ/ም የተዯረገዉ የ1ኛ ተጠሪን መብትና ጥቅም ሇመጉዲት በማሰብ የተዯረገ የማስመሰሌ 

ዉሌ ነዉ የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ 

በተጨማሪም አመሌካች ባቀረቡት ማስረጃዎች ቤቱን ሇክርክሩ መነሻ በሆነዉ ዉሌ ገዝተዉ ከያዙ በኋሊ 

አንዲንዴ የማጠናቀቂያ ሥራዎችን መስራታቸዉን ያስረደትን 1ኛ ተጠሪ ሥራዉ አሇመሰራቱን 

በማስረዲት አሊስተባበለም፡፡በላሊ በኩሌ በ1ኛ ተጠሪና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ በተዯረገዉ ዉሌ መሰረት 2ኛ 

ተጠሪ የተጠናቀቀ ቤት ገንብቶ ሇማስረከብ ግዳታ ገብቷሌ፡፡አመሌካች ብር 873,120.00 ሇቤቱ ተጨማሪ 

ወጪ ያወጡት የዱዛይን ሇዉጥ በማዴረግ የተወሰኑ ግንባታዎችን በማፌረስ እንዯሆነ አቤቱታቸዉ 

የሚያሳይ ሲሆን ያቋረቧቸዉ ምስክሮችም የግዴግዲ ቁምሳጥን፣የኪችን ሥራ፣የዯረጃ 

መወጣጫ፣የጂብሰም ሥራ እና ላልችንም ተመሳሳይ ሥራዎችን መስራታቸዉን መስክረዋሌ፡፡ከዚህ 

ዉጭ የዱዛይን ሇዉጥ በማዴረግ እና የተወሰኑ ግንባታዎችን በማፌረስ የሇዉጥ ሥራዎችን የሠሩ 

ስሇመሆኑ ግን ምስክሮቹ የሰጡት ምስክርነት አያሳይም፡፡በአመሌካች በተሰሩ ሥራዎች መካከሌ 
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አንዲንድቹ የቤቱ ግንባታ አካሌ ሆነዉ በ2ኛ ተጠሪ ሉሰሩ የሚችለ ቢሆኑም ያወጡትን ወጪ ከ2ኛ 

ተጠሪ መጠየቅ ከሚችለ በስተቀር የተሰሩ ሥራዎች የዋጋ ግምት ከአጠቃሊይ ቤቱ እና ከቤቱ ዋጋ ጋር 

ሲነጻጸር ቤቱን ይዘዉ እንዱቀሩ ሇመወሰን የሚያስችሌ ዉጤት የሚያስከትለ አይዯለም፡፡ስሇሆነም ይህ 

ችልት አስቀዴሞ በቀን 06/09/ 2010ዓ/ም እና በቀን 15/06/2011ዓ/ም የተሰጠዉን ዉሳኔ 

የሚያስሇዉጥ ምክንያት አሌተገኘም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 360/2 መሰረት በማጽናት 

ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በቀን 11/09/2013 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት 

በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን ይዘቱም በአጭሩ፡- የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ ያዯረጉት ውሌ ሆነ ብሇው 1ኛ ተጠሪን 

ሇመጉዲት አስበው ነው ሲሌ በማስረጃ ያሌተረጋገጡ ፌሬ ነገሮችን በመውሰዴ በሔግ ግምት 

እንዱወሰዴባቸው ያሌተዯነገጉ ፌሬ ነገሮች ሊይ ግምትን መሰረት በማዴረግ የሰጠዉ ውሳኔ 

ነዉ፡፡አመሌካች ቤቱን የገዙት 1ኛ ተጠሪ የዉሌ ግዳታቸዉን መወጣት ባሇመቻሊቸዉ 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ 

ተጠሪ ጋር ያሇዉን ዉሌ ከሠረዘ በኋሊ ነዉ፡፡ ይግባኝ ሰሚዉ ችልት የአመሌካች ባሇቤት አቶ ዲዊት 

ዘሪሁን የ2ኛ ተጠሪ ባሇአክሲዮን ከሆኑት አቶ ቴዎዴሮስ ዘሪሁን ጋር ባሊቸው ቤተሰባዊ ትስስር 

ምክንያት በ2ኛ እና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ ያሇውን አሇመግባባት አቶ ዲዊት ዘሪሁን አያውቁም ብል 

መገመት አይቻሌም ያሇበት አግባብ እና ግብይቱ 1ኛ ተጠሪን መብትና ጥቅም ሇመጉዲት የተዯረገ ነዉ 

ሲሌ በማስረጃ ባሌተረጋገጠ ፌሬ ነገር ሊይ ግምት በመዉሰዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ በሰ/መ/ቁጥር 

38683፣37105 እና በላልችም ሊይ የተሰጠ አስገዲጅ ትርጉም የሚቃረን በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ አንዴ ባሇአክሲዮን ባሇአክሲዮን የሆነበትን ኩባንያ የዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴ 

እንዱያዉቅ አይጠበቅም ወይም ያዉቃሌ ተብል የሔግ ግምት አሌተሰጠበትም፡፡2ኛ ተጠሪ ሲሰራ 

የነበረዉ 45 ቪሊ ቤቶችን እና ላልች አፓርታማ ቤቶችን ስሇሆነ ስሇዚህ ቤቶች ሁለ ሽያጭ ሥራ 

አስኪያጅ ያሌሆኑትና በ2ኛ ተጠሪ የሥራ እንቅስቃሴ ዉስጥ ተሳትፍ የላሊቸዉ ባሇአክሲዮን ያዉቃለ 

ተብል ሉገመት አይችሌም፡፡አመሌካች ዉለን በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ከመፇራረማቸዉም 

በተጨማሪ የቤቱን ሽያጭ ዋጋ ስሇመክፇሊቸዉ የተጨማሪ እሴት ታክስ(ተ.እ.ታ) ዯረሰኝ በማቅረብ 

አረጋግጠዋሌ፡፡ተ.እ.ታ ሇመንግስት ተከፌልበት ክፌያ የተፇጸመበት ሽያጭ የማስመሰሌ ዉሌ አሇመሆኑ 

አንደ አመሊካች ነገር ነዉ፡፡ 

በተጨማሪም ይግባኝ ሰሚዉ ችልት ግን በዚህ መከራከሪያ ነጥብ ሊይ ምንም ሳይሌ አሌፎሌ፡፡ዉለ 

የማስመሰሌ ቢሆን ኖሮ አመሌካች ብር 873,120.00 የሚያህሌ ከፌተኛ ወጪ በማዉጣት ቤቱ ሊይ 

ከፌተኛ ግንባታ አያካሂደም ነበር፡፡ይግባኝ ሰሚዉ ችልት ከዚህም አንጻር ሇቀረበዉ ክርክር ምንም ሳይሌ 

አሌፍታሌ፡፡የማስመሰሌ ዉሌ የሚባሇዉ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ እዉነተኛ ዉሌ ሳይኖር፣ሇሶስተኛ 

ወገን ግን ዉሌ ያሇ እንዱመስሌ ተዯርጎ የሚገባ ዉሌ ሲሆን ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም ጉዲዩን ሇይግባኝ 
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ሰሚ ችልት ሲመሌስ ከዚህ አንጻር እንዱጣራ ሆኖ እያሇ ችልቱ ግን የተዋዋይ ወገኖችን ሀሳብ 

በመመርመር ቅን ሌቦናን መሰረት አዴርጎ የተፇጸመ ዉሌ ነዉ ወይስ አይዯሇም ከሚሌ አንጻር አይቶ 

ግምትን መሰረት አዴርጎ ዴምዲሜ ሊይ እንዱዯርስ ባሇመሆኑ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡እንዱሁም አመሌካች በገዙት ቤት ሊይ ከፌተኛ ግንባታ በማከናወን 

እንዯሰሩ ስሇተረጋገጠ ዉለን አፌርሶ ወዯ ነበሩበት ሇመመሇስ የማይቻሌ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

1817 መሰረት የአመሌካች የቤት ባሇቤትነት እንዯ ረጋ እንዱቀር በአንጻሩ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ 

ተመሳሳይ ቤት የመተካትን እና መሰሌ አማራጭ የካሳ አከፊፇሌ መንገድች በመከተሌ አሇመወሰኑ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ አመሌካች በቤቱ ሊይ ሔጋዊ ባሇቤት ስሇሆኑ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇ1ኛ 

ተጠሪ ያስረክቡ ተብል የተሰጠዉ ዉሳኔ ይሻርሌኝ በማሇት በመጠየቅ አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡  

ሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ ሇክርክር ምክንያት በሆነዉ ቤት ሊይ እገዲና እዲ ያሇመኖሩን 

አረጋግጦና ግዥ ፇጽመዉ ስመ ሀብቱ በስማቸዉ ዞሮ በሚመሇከተዉ አካሌ ተመዝግቦ እና በአመሌካች 

ተጨማሪ ግንባታ አካሂዯዉ ባለበት የስር ፌርዴ ቤት በተጨባጭ ያሌተረጋገጡ ግምቶችን በራሱ ጊዜ 

በመዉሰዴ አመሌካች ቤቱን እንዱሇቁ የወሰነበትን አግባብ ከፌትሏ ብሓር ሔግ ቁጥር 1817፣ 2330፣ 

2090፣2119 እና ከሰ/መ/ቁጥር 37105፣43845፣39336 እና ተያያዥ ትርጉሞች ጋር ተገናዝቦ 

እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎች በሚከተሇዉ መሰረት መሌሳቸዉን አቅርበዋሌ፡፡   

1ኛ ተጠሪ በቀን 22/11/2013 ዓ/ም ጽፇዉ ባቀረቡት መሌስ፡- አመሌካች ሇክርክር መነሻ የሆነው ቤት 

ስመ ሀብት በአመሌካች ስም የዞረ ነው በሚሌ የተከራከሩ ቢሆንም የቀረበ ማስረጃ የሇም፡፡ የስር ፌርዴ 

ቤት ውሳኔ የሰጠዉ የቀረቡሇትን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎች መሰረት አዴርጎ እንጂ በግምት ሊይ 

ተመስርቶ አይዯሇም፡፡ የአመሌካች ባሇቤት እና የ2ኛ ተጠሪ ባሇዴርሻ መካከሌ ያሇው ቤተሰባዊ ትስስር፣ 

2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር በመሆኑ ቤተሰባዊ ትስስር ባሊቸዉ ሰዎች የተቋቋመ መሆኑ 

አመሌካች እንዲለት ትርጉም የማይሰጥ ተራ ነገር ተዯርጎ የሚታሇፌ አይዯሇም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

እነዚህንና በአመሌካች እና የ2ኛ ተጠሪ በባሇአክሲዮኖቹ መካከሌ ያሇዉ ግንኙነት ሆነ ተብል የ1ኛ 

ተጠሪን መብት ሇመጉዲት የተዯረገ ዉሌ እንዯሆነ ያሳያሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ በቀረቡት የሰውና 

የሰነዴ ማስረጃዎች የተረጋገጡትንና በክርክሩ ሂዴት ያሌተካደ ፌሬ ነገሮችን መሰረት ያዯረገ 

ነዉ፡፡በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ በተዯረገ ዉሌ ሊይ ገንዘቡ በዉለ ዯረሰኝነት እንዯተከፇሇ 

መገሇጹ፣ነገር ግን አመሌካች በማስረጃነት ያቀረቡት ዯረሰኝ ቁጥር 001 አዱስ ተዘጋጅቶ የቀረበ መሆኑ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የደቤ ሽያጭ እንዯተፇጸመ የሚያሳይ መሆኑ አመሌካች ከተ.እ.ታ ጋር ክፌያ 

ፇጽመናሌ ያለት እንዯከፇለና ሽያጩ እዉነት እንዯሆነ ሇማስመሰሌ ያቀረቡት እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡የሽያጭ 

ዉለ ገንዘብ ሳይከፇሌ እንዯተከፇሇ ተዯርጎ ዉሌ መፇጸሙ በእርግጥ ንብረቱን በሽያጭ ስም ከ1ኛ ተጠሪ 

በማዉጣት በባሇቤታቸዉ አቶ ዲዊት ዘሪሁን በኩሌ የዴርጅቱ ባሇዴርሻ ሇሆኑት ንብረት የማሸሽ መንገዴ 

እንጂ በቅን ሌቦና የዉሌን መሰረተ ሃሳቦች ባከበረ መሌኩ የተዯረገ ዉሌ አሇመሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡ 
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እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ሰርቶ እንዱያስረክበኝ 1ኛ ተጠሪ በ2003ዓ/ም ሲዋዋሌ የቤቱ ዋጋ ብር 

4,478,000.00 የነበረ ሲሆን ከ7 ዓመት በኋሊ አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር አዯረኩኝ ባለት ዉሌ ሊይ 

ቤቱ በብር 4,500,00.00 ሇወዯፉት ሰርቶ ሲያስረክቡ አንዴ ቤት ያሇዉ ዋጋ እና ምንም አይነት ክፌያ 

ሳይፇጽም ያሇቀ ቤት የሚሸጥበት ዋጋ በማንኛዉም ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አንዴ ወይም ተቀራራቢ 

ሉሆን ስሇማይችሌ ማስረጃን እንዯሚመዝን ፣ፌሬ ነገሮችን ትርጉም ባሇዉ እና ምክንያታዊ በሆነ አግባብ 

ሇሚተነትን ፌርዴ ቤት በእርግጥ ሽያጩ የ1ኛ ተጠሪን መብት በመጉዲት ንብረቱን በቤተሰብ ዯረጃ 

የማስቀረት ስሌት መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡የአመሌካች እና የ2ኛ ተጠሪ ባሇዴርሻ አቶ ዲዊት ዘሪሁን 

ሚስት መሆናቸዉ ላሊኛዉ ባሇዴርሻ አቶ ቴዎዴሮስ ዘሪሁን ዯግሞ የአቶ ዲዊት ወንዴም መሆናቸዉ 

ያሇዉ እንዴምታ 2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በመሆኑ ከሚኖረዉ ባህርይ ጋር ተገናዝቦ 

ሲታይ ሚስት በሚሉዮን ብር ቤት ሲገዙ ባሌ አያዉቅም ተብል ሰሇማይገመት፣በ2ኛ ተጠሪ ዉስጥ 

ያሇዉ ግማሽ የአክሲዮን ዋጋ የአመሌካች ባሇቤት ብቻ ሳይሆን የአመሌካች የጋራ ሀብት ጭምር 

መሆኑ፣ ሚስት ቤቱን እየገዙ ያለት የጋራ ንብረታቸዉ ከሆነዉ 2ኛ ተጠሪ ሊይ መሆኑ የሚያሳየዉ 

በቤተሰባዊ ትስስር የ1ኛ ተጠሪን መብት ሇመጉዲትና አሇአግባብ ሇመበሌጸግ እንዯሆነ የሚያሳይ 

ነዉ፡፡አመሌካች በቤቱ ሊይ ተጨማሪ ግንባታ ማካሄዲቸዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1817 እና 2330 መሰረት 

ቤቱን የእሳቸዉ የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡አመሌካች በቤቱ ሊይ የፉኒሽንግ ሥራ ከመስራት ባሇፇ በቤቱ 

ሊይ መሰረታዊ ሇዉጥ የሚያመጣ አፌርሶ የመስራት ሥራ አሌሰሩም፡፡የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1817 

ተፇጻሚነትም በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ እንጂ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ አይዯሇም፡፡የቤቱ ዋጋ በአሁኑ ጊዜ 

ከብር 15,000,000.00 በሊይ ስሇሚያወጣ አመሌካች አወጣሁኝ ያለት ወጪ እጅግ አነስተኛ 

ነዉ፡፡የቤቱን 20 በመቶ የማያክሌ ሥራ ወዯነበርንበት ሇመመሇስ አስቸጋሪ ነዉ በማሇት የቀረበዉም 

ክርክር የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠዉ ፌሬ ነገሮችን በሚገባ 

አረጋግጦ በመሆኑ ጉዴሇት ስሇላሇበት ይጽናሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

2ኛ ተጠሪ በቀን 30/10/2013ዓ/ም በሰጠዉ መሌስ 2ኛ ተጠሪ ሇአመሌካች ቤቱን ሸጠዉ ዕዲና እገዲ 

ያሇመኖሩ ተጣርቶ፣በሁሇተኛ ተጠሪና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ የነበረዉ ዉሌ ተቋርጦ በነበረበት ጊዜ 

በመሆኑ፣አመሌካች ቤቱን የገዙት በቅን ሌቦና በመሆኑ፣ይግባኝ ሰሚዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ ከፌሬ 

ነገር ይሌቅ በግምት ሊይ የተመሰረተ በመሆኑና ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በተሇያዩ ጊዜያት የሰጠዉን 

የሔግ ትርጉም የሚቃረን በመሆኑ፣በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ የማስመሰሌ 

ዉሌ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ ሳይኖር ይግባኝ ሰሚዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ ነዉ በማሇት መሌሱን 

ሰጥቷሌ፡፡አመሌካችም የመሌስ መሌስ በማቅረብ አቤቱታቸዉን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ በአጭሩ የተመሇከተዉ የግራ ቀኙን ክርክርና በተሇያየ ጊዜ ከጉዲዩ ጋር በተያያዘ በየዯረጃዉ 

ባለ ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት የሚመሇከት ሲሆን እኛም አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ቤቱን 

ስሇገዛሁና ተጨማሪ ግንባታም ስሇፇጸምኩበት 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካች ሉያስረክብ ይገባሌ ተብል 
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የተሰጠዉ ዉሳኔ መብቴን ስሇሚነካ ይሻርሌኝ በማሇት ያቀረቡት የተቃዉሞ አቤቱታ ዉዴቅ በመዯረጉ 

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯተመረመረዉም በ1ኛ ተጠሪ እና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ በቀን 19/11/2003 ዓ/ም በተዯረገ ውሌ 

መሰረት 2ኛ ተጠሪ በክሱ የተጠቀሰዉን ቤት ግንባታዉን አጠናቆና ስመ ሀብቱን በ1ኛ ተጠሪ ስም 

አዴርጎ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱያስረክብ ይግባኝ ሰሚዉ ችልት ጉዲዩን በመ/ቁጥር 153192 ሊይ በይግባኝ 

ተመሌክቶ በቀን 06/09/2010 ዓ/ም ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይህ የዉሳኔ ክፌሌ በዚሁ ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/መ/ቁጥር 159065 ሊይ በቀን 24/03/2011ዓ/ም በተሰጠዉ ዉሳኔ ፀንቷሌ፡፡አመሌካች 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 መሰረት በመቃወም አቤቱታ ያቀረቡት 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ 

እንዱያስረክብ ዉሳኔ የተሰጠበትን ቤት በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ ተቋርጦ በነበረበት ጊዜ 

ከዕዲና እገዲ ነጻ መሆኑን በማረጋገጥ በዉሌ አዋዋይ ፉት በቀን 27/01/2010 ዓ/ም በተዯረገ ዉሌ ገዝቼ 

በመረከብ ተጨማሪ የማሻሻያ ግንባታ ያዯረኩበት በመሆኑ ባሇቤት የሆንኩበትን ቤት 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ 

ተጠሪ እንዱያስረክብ የተሰጠዉ ዉሳኔ መብቴን የሚነካ ስሇሆነ ሉሻር ይገባሌ በማሇት ነዉ፡፡1ኛ ተጠሪ 

በዚህ የተቃዉሞ አቤቱታ ሊይ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ በዝርዝር የተመሇከተ ሲሆን በዋናነት ክርክራቸዉ 

አመሌካችና የ2ኛ ተጠሪ ግማሽ ባሇዴርሻ ባሇትዲሮች በመሆናቸዉ የማኅበሩ 2ኛ ባሇዴርሻም የአመሌካች 

ባሌ ወንዴም በመሆናቸዉ፣ በማኅበሩ ዉስጥ የአመሌካች ባሌ ባሊቸዉ ዴርሻ ሊይ አመሌካችም የጋራ 

ባሇሀብት በመሆናቸዉ፣ቤቱም የተገዛዉ ከዚሁ የጋራ ባሇሀብት ከሆኑበት 2ኛ ተጠሪ ሊይ በመሆኑ እና 

አመሌካች በሚሉዮኖች ብር ቤት ሲገዙ ባሇቤታቸዉ አያዉቁም ተብል ስሇማይገመት ከቤት ርክክብ ጋር 

በተያያዘ በተጠሪዎች መካከሌ የነበረዉን አሇመግባባት እያወቁ 1ኛ ተጠሪ ቤቱን እንዲይረከቡ በማዴረግ 

የ1ኛ ተጠሪን መብትና ጥቅም በመጉዲት ቤቱን 2ኛ ተጠሪ በሽያጭ እንዲስተሊሇፇ በማስመሰሌ ሇማሸሽ 

የተዯረገ ዉሌ ነዉ፡፡እንዱሁም የቤቱ ዋጋ ከ7 ዓመት ባሊይ ቆይቶ በተቀራራቢ ዋጋ እንዯተሸጠ መገሇጹና 

አመሌካች የቤቱን ዋጋ ሳይከፌለ እንዯከፇለ ተዴርጎ በዉለ ሊይ መጻፈ ዉለ የይስሙሊ መሆኑን 

ስሇሚያሳይ የአመሌካች አቤቱታ ዉዯቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪም ሇአመሌካች 

ቤቱ የተሸጠዉ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የተዯረገዉ ዉሌ ተቋርጦ ባሇበት ጊዜ በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ 

ተገቢ ነዉ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ ከግራ ቀኙ ክርክር በመነሳት ከሊይ ሇያዝነዉ ዋና ጭብጥ ተገቢዉን ዉሳኔ ሇመስጠት ይረዲ ዘንዴ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ ሇይምሰሌ 

የተዯረገ ዉሌ (simulated contract) ነዉ ወይስ በ1ኛ ተጠሪና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ 

እንዲይፇጸም ሇማዴረግ (2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ያሇበትን ግዳታ ሊሇመወጣት) ብል በተንኮሌ የተፇጸመ 

ዉሌ ነዉ? ዉለ ሇይምሰሌ የተዯረገ መሆኑ በምን አግባብ ሉረጋገጥ ይችሊሌ? ሇይምሰሌ የተዯረገ ዉሌ 

በሦስተኛ ወገን መብት ሊይ የሚያስከትሇዉ ሔጋዊ ዉጤት ምንዴን ነዉ? በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ 
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መካከሌ የቤት ሽያጭ ዉሌ የተዯረገዉ 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ያሇበትን ግዳታ ሊሇመወጣት ብል 

በተንኮሌ የፇጸመዉ ዉሌ ነዉ የሚባሌ ከሆነ የተንኮሌ ተግባር መኖሩስ በምን አግባብ ሉረጋገጥ ይገባሌ? 

የሚለ ተጓዲኝ ጭብጦች አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር ተገናዝቦ ዉሳኔ ማግኘት ያሇባቸዉ ናቸዉ፡፡ በዚህ 

ረገዴ ይግባኝ ሰሚዉ ችልት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች መርምሮና መዝኖ በሰጠዉ ዉሳኔ 

በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ በእርግጥም ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት በሽያጭ 

ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ሳይሆን ቤቱን 1ኛ ተጠሪ እንዲይረከቡ በማዴረግ የ1ኛ ተጠሪን መብትና ጥቅም 

ሇመጉዲት ታስቦ የተዯረገ የማስመሰሌ ዉሌ በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት የሇዉም የሚሌ 

የፌሬ ነገር ዴምዲሜ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 

በቀዲሚነት በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ ሇይምሰሌ የተዯረገ ዉሌ (simulated 

contract) ነዉ ወይ? በሚሌ የያዝነዉን ጭብጥ መርምረናሌ፡፡የይምሰሌ ዉሌ (simulated contract) 

በታዋቂዉ ብሊክስ ልዉ መዝገበ ቃሊት(በ9ኛ እትም ገጽ 373) ሊይ የሚከተሇዉ ትርጓሜ ተሰጥቶታሌ፡- 

simulated contract … A contract that, by mutual agreement, does not express the true intent of the 

parties.- A simulated contract is absolute when the parties intend that the contract will impose no 

obligations; no obligations are enforceable on the parties by such a contract. A simulated contract is 

relative if the parties intend it to impose obligations different from those recited in the contract; the 

intended obligations are enforceable if all relevant conditions are met. A simulated contract may affect the 

rights of third parties.ይህም በግርዴፈ የይምሰሌ ዉሌ ማሇት የተዋዋዮችን እዉነተኛ ሀሳብ(ፌሊጎት) 

የማያሳይ ስምምነት ነዉ፡፡የይምሰሌ ዉሌ ፌጹማዊ እና አንጻራዊ ተብል የሚታወቅ ሲሆን 

የመጀመሪያዉ አይነት የይምሰሌ ዉሌ በተዋዋዮች ሊይ ምንም ግዳታ የማይፇጥር እና የሚፇጸም 

ምንም ግዳታ የላሇበት ነዉ፡፡ሁሇተኛዉ አንጻራዊ የይስሙሊ ዉሌ የሚባሇዉ ዯግሞ ተዋዋዮች በዉሌ 

ከተስማሙት በተሇየ ሁኔታ ግዳታ ሇማቋቋም አስበዉ ያዯረጉት ከሆነ በዚህ መሌኩ ያቋቋሙት ግዳታ 

ላልች አስፇሊጊ ሁኔታዎች ሲሟለ እንዱፇጸም የሚዯረግ ነዉ፡፡የይምሰሌ ዉሌ የሦስተኛ ወገኖችን 

መብት ሉነካ የሚችሌ ነዉ የሚሌ ሀሳብ የያዘ ነዉ፡፡ 

 

የይስሙሊ ዉሌ በተመሇከተ የሔግ ትንታኔ የጻፇ አንዴ አዴሪያን ጋብሪኤሌ ዱነስኩ(Adrian-Gabriel 

Dinescu) የተባለ የሔግ ምሁር “simulated contract is nothing else than to lie about something,to present a 

distorted truth and which is presented to the outsider world as true …whilest between the parties ,a secret 

agreement is drawn, the true expression of their will, and which is adversely different than the apparent 

contract.” በሚሌ ይገሌጸዋሌ፡፡ይህም በግርዴፈ የይምሰሌ ዉሌ ስሇአንዴ ተግባር ከመዋሸትና እዉነታዉን 

ከማዛባት የዘሇሇ ካሇመሆኑም በተጨማሪ በምስጢር የተዯረገዉ ላሊ እዉነተኛ ስምምነት እያሇ 
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ከተዋዋዮቹ ዉጭ ሇሆኑ ሰዎች እዉነተኛዉ ዉሌ ይህ ሇይምሰሌ የተዯረገዉ ዉሌ እንዯሆነ አስመስል 

ሇማቅረብ የሚፇጸም ተግባር ነዉ በሚሌ ሉገሇጽ የሚችሌ ነዉ፡፡ 

 

ይህንን ትርጓሜ ይዘን ከዚህ ጉዲይ ጋር በተያያዘ በፌትሏ ብሓር ሔጋችን የተዯነገገዉን የተመሇከትን 

እንዯሆነ በመርህ ዯረጃ አንዴ ሰዉ የላሊ ሰዉ ባሇዕዲ በመሆኑ ብቻ ከንብረቱ ጋር በተያያዘ ዉሌ 

ከመዋዋሌ አይታገዴም፡፡እንዱህ አይነት ክሌከሊ ማስቀመጥ የመዋዋሌ ነጻነቱን እና የንብረት ባሇሀብትነት 

መብቱን ዋጋ ቢስ ማዴረግ ይሆናሌ፡፡አንዴ ሰዉ ሀብቱ ሊይ በዚህ አግባብ ዉሌ የፇጸመ እንዯሆነ ዉለ 

ከእርሱ ሊይ ገንዘብ ያሊቸዉን ሰዎች መመሇሻ እንዯሚሆን እና ዉለ ከተረጋገጠበት ቀን (the date of 

authentication) ጀምሮ ወይም እንዱህ አይነት ዉሌ ሇሔዝብ ይፊ እንዱዯረግ ሔግ የሚያዝ ከሆነ ይሄዉ 

ሥርዓት ከተፇጸመበት ጊዜ ጀምሮ ከዚህ ሰዉ ንብረት ሊይ ሌዩ መብት በሚያገኙት ሦስተኛ ወገኖች ሊይ 

መቃወሚያ እንዯሚሆን በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1989 ስር የተዯነገገዉ ያሳያሌ፡፡በዚህ መሌኩ በተሇይም 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1989/1 ስር የተዯነገገዉን ፕሮፋሰር ጥሊሁን ተሾመ የኢትዮጵያ የዉሌ ሔግ 

መሠረተ ሀሳቦች በሚሌ ባሳተሙት መጽሏፊቸዉ ገጽ 333 ሊይ ‛አንዴ ሰዉ የላሊ ሰዉ ዕዲ እያሇበት 

ንብረቱን ቢሸጠዉ፣ቢሇዉጠዉ ወይም በስጦታ ቢያስተሊሌፇዉ የእርሱ ባሇገንዘብ የሆነዉ ሰዉ ንብረቱ 

የተሊሇፇሇትን ሰዉ 'የገዛኸዉ ንብረት፣ የሇወጥከዉ ዕቃ፣ወይም የተቀበሌከዉ ስጦታ የእኔ ባሇእዲ የሆነ 

ሰዉ ሀብት ነዉ፤እርሱ የእኔን ዕዲ ሳይከፌሌ ሀብቱን ሇአንተ ሉያስተሊሌፌ አይችሌም' ብል አዱሱን 

ተረካቢ ሉከሇክሇዉ መብት የሇዉም፡፡“ በማሇት አብራርተዉ ጽፇዋሌ፡፡ ይህም የሚያስገነዝበዉ የባሇዕዲዉ 

የመዋዋሌ ነጻነት እና ባሇዕዲ ቢሆንም በንብረቱ ሊይ ያሇዉን የባሇቤትነት መብቱን የመጠቀም መብት 

ሉረጋገጥሇት እንዯሚገባ ነዉ፡፡ 

 

ከሊይ በተመሇከተዉ መሌኩ በመርህ ዯረጃ ሇላሊ ሰዉ ባሇዕዲ የሆነዉ ሰዉ ስሊሇዉ መብት የተዯነገገዉ 

ሁሇት ሌዩ ሁኔታዎች አለት፡፡አንዯኛዉ ሌዩ ሁኔታ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1990 ስር የተዯነገገዉ ሌዩ 

መብት ስሊሊቸዉ ገንዘብ ጠያቂዎች(Preferred/Secured Creditors) የተዯነገገዉ ሲሆን ይሓዉም በሔግ 

አግባብ በንብረቱ ሊይ የመያዣ መብት ያቋቋሙ ሰዎች ወይም በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 

1156/2011 አንቀጽ 168 ሊይ ሥሇሠራተኞች የቅዴሚያ መብት የተዯነገገዉን ዓይነት መብቶች 

በተመሇከተ ሲሆን ሁሇተኛዉ ሌዩ ሁኔታ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1991/1 ስር እንዯተዯነገገዉ 

ባሇዕዲዉ ንብረቱን በተመሇከተ ያዯረገዉ ዉሌ የይምሰሌ ዉሌ ሲሆን ነዉ፡፡በእነዚህ ሌዩ ሁኔታዎች 

መሰረት አንዴ ሇላሊ ሰዉ ባሇዕዲ የሆነ ሰዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1989 ስር በተዯነገገዉ መሰረት ንብረቱን 

በተመሇከተ ዉሌ የመዋዋሌ ነጻነት ስሊሇዉ ብቻ ወይም ንብረቱ ሊይ የባሇሀብትነት መብት ስሊሇዉ ብቻ 

ከላሊ ሰዉ ጋር በሚያዯርገዉ እዉነተኛ ዉሌ ወይም በይምሰሌ ዉሌ ሌዩ መብት ያሊቸዉን ገንዘብ 

ጠያቂዎቹን መብት እና ከእሱ ገንዘብ የሚጠይቁ ሰዎችን መብት መጉዲት አይችሌም፡፡  
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የይምሰሌ ዉሌ (simulated contract)ም ሆነ ላሊ ሽሽግ ዉሌ (counter-deed or back-letter) በተመሳሳይ 

ተዋዋይ ወገኖች መካከሌ የሚዯረግ ነዉ፡፡ ሇይምሰሌ የተዯረገ ዉሌ ካሇ ላሊ ይህንን የሚቃረን ሁሇተኛ 

ዉሌ እንዲሇ ያስገነዝባሌ፡፡ ሁሇቱም ዉልች እርስ በእርስ የሚጣረሱ ዉልች ስሇሚሆኑ ሇሁሇቱም 

ዉልች ዉጤት መስጠት አዲጋች ይሆናሌ፡፡በዚህን ጊዜ ከሁሇቱ ዉልች አንደን ማስፇጸም የግዴ 

ይሊሌ፡፡የይምሰሌ ዉለን የሚዋዋለት ዉለ ዉጤት እንዱኖረዉ አስበዉ እንዲሌሆነ (lack of the 

intention obligandi) ይቆጠራሌ፡፡ በዚህ መሰረት የይምሰሌ ዉሌ የተዋዋለበት ዓሊማ ይህ ሇይምሰሌ 

የተዯረገ ዉሌ ዉጤት እንዱኖረዉ በማሰብ ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1991/2 ስር እንዯተዯነገገዉ 

ሇመዯበቅ የፇሇጉት ዉሌ ወይም ዴብቅ የሆነዉ ዉሌ (counter-deed or back-letter) በተዋዋዮች መካከሌ 

ብቻ ተፇጻሚ እንዱሆን ይዯረጋሌ ማሇት ነዉ፡፡ በመሆኑም አንዴ ከንብረቱ ጋር በተያያዘ ወይም በላሊ 

ምክንያት ሇላሊ ሰዉ ባሇዕዲ የሆነ ሰዉ ንብረቱን በተመሇከተ የይምሰሌ ዉሌ ተዋዉል የተገኘ እንዯሆነ 

ከዚህ ሰዉ ገንዘብ የሚጠይቀዉ ሰዉ ሇይምሰሌ ከተዯረገዉ ዉሌ ዉጭ ላሊ ሽሽግ ዉሌ እንዲሇ 

በማስረዲት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1991 እና በቁጥር 1994 ስር የተዯነገገዉን መሰረት በማዴረግ ባሇዕዲዉ 

ያዯረገዉ ዉሌ የማስመሰሌ እንጂ ተፇጻሚ እንዱሆን የተዯረገ እዉነተኛ ዉሌ አሇመሆኑን በመግሇጽ 

በሽሽግ ዉለ መሰረት መብቱ በፌርዴ እንዱከበርሇት ሇመከራከር ወይም ዲኝነት ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

ይህንንም ከያዝነዉ ጉዲይ ጋር አያይዘን ያየን እንዯሆነ ሁሇተኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በገባዉ ዉሌ 

መሰረት ያሇበትን ግዳታ ሊሇመወጣት(ግንባታዉን አጠናቆ ሇ1ኛ ተጠሪ ሊሇማስረከብ) ብል አመሌካች 

ቤቱን እየጠበቁ ያሇዋጋ እንዱገሇገለበት የሚፇቅዴ እዉነተኛ ዉሌ ወይም ሽሽግ ዉሌ (counter-deed or 

back-letter) ካዯረገ በኋሊ 1ኛ ተጠሪና ላሊዉ ሰዉ ቤቱን ሇአመሌካች እንዯሸጠ እንዱቆጥሩሇት በማሰብ 

ብቻ ከአመሌካች ጋር በዉሌ አዋዋይ ፉት በተዯረገ ዉሌ ቤቱን እንዯሸጠ በማስመሰሌ ቢዋዋሌ የሽያጭ 

ዉለ ሇይምሰሌ እንዯተዯረገ ዉሌ ይቆጠራሌ፡፡በዚህን ጊዜ 1ኛ ተጠሪ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1991/2 እና 

1994 መሰረት የሽያጭ ዉለ የይምሰሌ ዉሌ በመሆኑ እዉነተኛዉና ሉፇጸም የሚገባዉ አመሌካች 

ቤቱን ያሇ ዋጋ በጠባቂነት እንዱገሇገለበት የተዯረገዉ ዉሌ ነዉ በማሇት ይህ አዉነተኛ ዉሌ ቀሪ ሆኖ 

ቤቱን 2ኛ ተጠሪ አንዱያስረክባቸዉ የመጠየቅ መብት ይኖራቸዋሌ ፡፡ 

 

ሆኖም ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በያዝነዉ ጉዲይ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ በዉሌ አዋዋይ 

ፉት በቀን 27/01/2010 ዓ/ም ከተዯረገዉ ከአከራካሪዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ ዉጭ ይሄኛዉን ዉሌ 

የይምሰሌ ዉሌ እንዱሆን የሚያዯርግ ሽሽግ ዉሌ (counter-deed or back-letter) ስሇመኖሩ በተጨባጭ 

በማስረጃ ተረጋግጦ በ1ኛ ተጠሪ የቀረበ ግሌጽ ክርክር የሇም፡፡በመሆኑም በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ 

መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ የይምሰሌ(የማስመሰሌ/simulated) ዉሌ ነዉ ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ 

ምክንያት አሌተገኘም፡፡ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ የይምሰሌ ዉሌ 

አይዯሇም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ስሇዯረስን ከዚህ ጋር በተያያዘ ዉለ ሇይምሰሌ የተዯረገ መሆኑ በምን 
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አግባብ ሉረጋገጥ ይችሊሌ? ሇይምሰሌ የተዯረገ ዉሌ በሦስተኛ ወገን መብት ሊይ የሚያስከትሇዉ ሔጋዊ 

ዉጤት ምንዴን ነዉ?በሚሌ የያዝናቸዉን ጭብጦች መመርመር አስፇሊጊ ባሇመሆኑ አሌፇናቸዋሌ፡፡ 

 

በላሊ በኩሌ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የቤት ሽያጭ ዉሌ የተዯረገዉ በ1ኛ ተጠሪና በ2ኛ ተጠሪ 

መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ እንዲይፇጸም ሇማዴረግ ወይም 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ ያሇበትን ግዳታ 

ሊሇመወጣት ብል በተንኮሌ የተፇጸመ ነዉ ወይስ አይዯሇም? የተንኮሌ ተግባር መኖሩስ በምን አግባብ 

ሉረጋገጥ ይገባሌ? በሚሌ የያዝናቸዉን ጭብጦች ቀጥሇን መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነዉም ተንኮሇኛ 

ባሇዕዲ ሇቅን ሌቦና ተቃራኒ በሆነ ተግባር ሀብቱ ሇባሇገንዘቡ የመብት ጥያቄ ማስፇጸሚያ እንዲይዉሌ 

በተሇያዩ መንገድች በሦስተኛ ሰዎች ስም የማዛወር ወይም የመሰወር ተግባር ሉፇጽም ይችሊሌ፡፡ 

ፕሮፋሰር ጥሊሁን ተሾመ ከሊይ በተጠቀሰዉ መጽሏፊቸዉ ገጽ 341-342 እዉቁን ፇረንሳዊ የሔግ ሉቅ 

ፕሊንዮሌን ጠቅሰዉ እንዲሰፇሩት ‛…ንብረቱ ሇባሇገንዘቦቹ የመብት ጥያቄ መመሇሻ እንዯሚዉሌ 

የተረዲዉ ባሇዕዲ ሀብቱን ከእነዚህ ባሇገንዘቦች ሇመሸሸግ… ንብረቱን በግዥ ወይም በስጦታ አግኝቻሇሁ 

ከሚሌ ሦስተኛ ወገን ጋር በመመሳጠር ባሇገንዘቡን የሚጎዲ ሸር ሉያዉጠነጥን ይችሊሌ፡፡…ሇራሱ ምንም 

ባይጠቀም እንኳን ክፊት በማሰብ ብቻ ሀብቱን ሇጓዯኞቹና ሇዘመድቹ በማከፊፇሌ ባሇገንዘቡን የሚጎዲ 

ተግባር ሉፇጽም ይችሊሌ፡፡…እንዱህ በዋዛ ሉታወቁና ሉረጋገጡ በማይችለ  እጅግ በርካታ መንገድች 

የባሇገንዘቡን መብት ሇመጉዲት የሚችለ አጋጣሚዎችን ባሇዕዲዉ ሉጠቀም ይችሊሌ፡፡“ሔግ ዯግሞ ምን 

ጊዜም ሇቅን ሌቦና አሠራር የማያወሊዲ አቋም ስሊሇዉ የባሇዕዲዉን የተንኮሌ ሥራ የሚገታበትን መንገዴ 

ሇባሇገንዘቡ ይዘረጋሌ በሚሌ ስሇተንኮሇኛ ባሇዕዲ ባህርይ ገሌጸዋሌ፡፡ ይህንን አባባሊቸዉን በሚዯግፌ 

አኳኋን በፌትሏ ብሓር ሔጋችን ከቁጥር 1995 እስከ 2000 ዴረስ ባለ ዴንጋጌዎች ባሇገንዘቦች 

መብታቸዉን የሚያስከብሩበት አግባብ ተዯንግጓሌ፡፡ የእነዚህ ዴንጋጌዎች ዓሊማ ማንኛዉም ሰዉ በላሊዉ 

ኪሳራ ሇመበሌጸግ ብል የሠራዉ ሥራ ባሇገንዘቡን በሚጎዲ አኳኋን በሔግ ፉት ዉጤት ሉሰጠዉ 

አይገባም የሚሇዉን ርትዓዊ አተያይን መሰረት ያዯረገ ነዉ፡፡በዚህ መሰረት በተሇይ ከባሇዕዲዉ መክሰር 

ዉጭ ያለ የባሇዕዲዉን ዴርጊቶች በተመሇከተ ባሇገንዘቡ እንዱያረጋግጥ የሚጠበቅበት ባሇዕዲዉ ንብረቱን 

ወይም ያሇዉን መብት ሆነ ብል እየሇቀቀ ወይም እያስተሊሇፇ መሆኑንና ይህንንም እያዯረገ ያሇዉ 

ባሇገንዘቡ የመብት ጥያቄዉን የሚያስፇጽምበትን ንብረት እንዱያጣ ሇማዴረግ ተንኮሌ አስቦ 

እንዯሆነ፤ባሇዕዲዉ ሆነ ብል እየሇቀቀ ወይም እያስተሊሇፇ ያሇዉ ይህ መብት(ንብረት) ሇባሇገንዘቡ መብት 

አፇጻጸም መዴን በመሆኑ የዚህ ሀብት መጥፊት ወይም ላሊ ሰዉ መተሊሇፌ የባሇገንዘቡ ጥያቄ 

መፌትሓ እንዲያገኝና ጉዲት እንዱዯርስበት በማሰብ መሆኑን እና ይህ መብት(ንብረት) ባሇገንዘቡ በራሱ 

ስም በሚጠይቀዉ ጥያቄ ሌክ መሆኑን ማስረዲት እንዯሚጠበቅባቸዉ በዘርፈ የተጻፈ ዴርሳናትና 

በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 1995 - 1999 የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች መንፇስና ይዘት ያስገነዝባለ፡፡ 
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ከዚህ ጋር በተያያዘ የባሇዕዲዉ የማጭበርበር ተግባር ከባሇዕዲዉ መክሰር ጋር ሉያያዝና በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 2000 እና በንግዴ ሔጉ ስሇመክሰር በተዯነገገዉ አግባብ ባሇዕዲዉ ከስሯሌ ተብል ተወስኖ በንግዴ 

ሔጉና በላሊ ሔግ በተዯነገገዉ አግባብ የባሇገንዘቦቹ መብት ጥበቃ እንዱያገኝ የሚዯረገዉ መቼ ነዉ 

የሚሇዉን ማየት ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ በእኛ እምነት የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2000 ተፇጻሚ የሚሆነዉ 

ባሇእዲዉ ሇባሇገንዘቦች የገባዉን ግዳታ ሊሇመወጣት ካሇዉ ዓሊማ በመነሳት ብቻ ሳይከስር በተንኮሌ በእጁ 

ያሇዉ ሀብት ሇባሇገንዘቡ የመብት ጥያቄ ማስፇጸሚያ እንዲይዉሌ በተሇያዩ መንገድች ንብረቱን በግዥ 

ወይም በስጦታ አገኘሁኝ ከሚሌ ሦስተኛ ወገን ጋር በመመሳጠር ባሇገንዘቡን የሚጎዲ የአጭበርባሪነት 

ተግባር በመፇጸም ንብረቱን ባስተሊሇፇበት በማንኛዉም ጊዜ ሁለ ሳይሆን ባሇዕዲዉ ተቃዉሞ 

የቀረበባቸዉን ሥራዎች የሠራዉ ራሱን ሇማክሰር የፇጸመዉ ተግባር ሲሆንና መክሰሩም ሲረጋገጥ ብቻ 

ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 

በያዝነዉ ጉዲይ ከሊይ በዝርዝር እንዯተመሇከተዉ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 መሰረት 

በ1ኛ እና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የነበረዉ ክርክር ተሰምቶ 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር ያዯረገዉን ዉሌ 

በተናጠሌ መሰረዙ ተገቢ አይዯሇም ተብል 2ኛ ተጠሪ ሇ1ኛ ተጠሪ በክሱ የተጠቀሰዉን ቤት ገንብቶ 

ሇማስረከብ በገባዉ የዉሌ ግዳታ መሰረት የቤቱን ግንባታ አጠናቆ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱያስረክብ 

ተወስኗሌ፡፡በዚህ መሌኩ ዉሳኔ ከመሰጠቱ በፉት እና 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የፇጸመዉን ዉሌ 

በተናጠሌ ሠርዣሇሁ ከማሇቱ በፉት በተጠሪዎች መካከሌ ከቤት ርክክብና ከቀሪ ክፌያ አፇጻጸም ጋር 

በተያያዘ ሇረጅም ጊዜ የቆየ አሇመግባባት እንዯነበር የግራ ቀኙ ክርክር ያሳያሌ፡፡  

 

ከንግዴ ሔጋችን ከተሇያዩ ዴንጋጌዎች እና በአገራችን በሌማዴ ከዲበረዉ አሠራር መረዲት እንዯሚቻሇዉ 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር ምንም እንኳን የራሱ የሆነ ሔጋዊ ሰዉነት ያሇዉ የንግዴ ማኅበር 

ቢሆንም ሇሔዝብ ግሌጽ በሆነ አኳኋን አክሲዮኑ ሇማንኛዉም ሰዉ ሇሽያጭ ቀርቦ በባሇአክሲዮኖች 

የሚቋቋም ሳይሆን ዘመዲሞች የሆኑ ወይም በጓዯኝነት ወይም በሙያ እርስ በእርሳቸዉ በዯንብ 

የሚተዋወቁ ሰዎች ካፒታሌ በማዋጣት የሚቋቋሙት ነዉ፡፡እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነቱ የተወሰነ 

የግሌ ማኅበር ሆኖ የተቋቋመ መሆኑ አከራካሪ ካሇመሆኑም በተጨማሪ 2ኛ ተጠሪ የተቋቋመዉ ካሇዉ 

ካፒታሌ ግማሹን የአመሌካች ባሇቤት ባሇዴርሻ በመሆንና ቀሪዉን ግማሽ ዴርሻ ዯግሞ የአመሌካች ባሌ 

ወንዴም ዴርሻ በመሆን ያቋቋሙት እንዯሆነ በይግባኝ ሰሚዉ ችልት በማስረጃ የተረጋገጠና 

በአመሌካችም ያሌተካዯ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡2ኛ ተጠሪ በዚህ መሌኩ ዘመዲሞች በሆኑ ሁሇት ሰዎች 

የተቋቋመ በመሆኑ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት ርክክብና ከቀሪ ክፌያ አከፊፇሌ ጋር በተያያዘ 

በተጠሪዎች መካከሌ የነበረዉን አሇመግባባት ክርክሩ ወዯ ፌርዴ ቤት ከመምጣቱ በፉት 2ኛ ተጠሪን 

ያቋቋሙ ማኅበረተኞችም ሆኑ አመሌካችም ማኅበረተኛ ከሆኑት ባሇቤታቸዉ በኩሌ አያዉቁም ተብል 

አይገመትም፡፡ 
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በተጨማሪም አመሌካች አከራካሪዉን ቤት በቀን 27/01/2010 ዓ/ም በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ 

አጅንሲ በተዯረገ ዉሌ ከ2ኛ ተጠሪ ሊይ በብር 4,500,000.00 ገዝቻሇሁ ያለትን በሚሉዮኖች ብር 

የተዯረገ ግብይት ባሇቤታቸዉ (የ2ኛ ተጠሪ ግማሽ ባሇዴርሻ) አመሌካች ቤቱን ከማንና በምን ያህሌ 

ገንዘብ ሇመግዛት ዉሌ እንዯተዋዋለና በቤቱ ሊይ አስቀዴሞ መብት ያቋቋመ ሰዉ መኖር አሇመኖሩን 

በተመሇከተ ከአመሌካች ጋር መረጃ የመሇዋወጥ እዴሌ እንዲሊቸዉ ይግባኝ ሰሚዉ ችልት የግራ ቀኙን 

ክርክርና ማስረጃዎችን መሰረት አዴርጎ ያረጋገጠዉ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ ሇክርክሩ 

መነሻ የሆነዉን ቤት በየጊዜዉ ተከፌል በሚጠናቀቅ የአከፊፇሌ ሥርዓት ገንብቶ ሇ1ኛ ተጠሪ ሇማስረከብ 

በ2003ዓ/ም ስምምነት ያዯረዉ በብር 4,478,000.00 ሆኖ ግንባታዉ በመጠናቀቅ ዯረጃ ያሇዉን ይህንኑ 

ቤት ከ7 ዓመት በኋሊ ሇአመሌካች በአንጻራዊነት ዝቅተኛ እንዯሆነ በሚገመት ዋጋ በብር 4,500,000.00 

በሽያጭ ማስተሊሇፈና (በዉለ ሊይ ቤቱ የተሸጠበት ገንዘብ በዉለ ዯረሰኝነት እንዯተከፇሇ የሚገሌጽ 

ቢሆንም የይግባኝ ሰሚዉ ችልት መዝገብ እንዯሚያሳየዉ የሽያጩ ዋጋ በዉለ ዯረሰኝነት የተከፇሇ 

ሳይሆን በተ.እ.ታ. ዯረሰኝ ቁጥር 001 በደቤ ሽያጭ የተፇጸመ ግብይት እንዯሆነ) የተረጋገጠ ፌሬ ነገር 

ነዉ፡፡  

 

ሲጠቃሇሌ ከዚህ በሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ከተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መገንዘብ የተቻሇዉ 2ኛ ተጠሪ 

የማኅበሩ አንዯኛዉ ባሇዴርሻ ሚስት ሇሆኑት አመሌካች በአንጻራዊነት ዝቅተኛ እንዯሆነ ግንዛቤ 

በሚወሰዴ ዋጋ በሽያጭ ያስተሊሇፇዉ ቤት ሇ1ኛ ተጠሪ በገባዉ የዉሌ ግዳታ መሰረት 1ኛ ተጠሪ 

ያስገነበቱ ቤት መሆኑ ከግራ ቀኙ ክርክር፣ ከቀረቡት ማስረጃዎችና ከአጠቃሊይ ነባራዊ ሁኔታ 

የተረጋገጠ ነዉ፡፡በዚህ መሌኩ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት ሇአመሌካች በሽያጭ ያስተሊሇፇዉ ከ2ኛ 

ተጠሪ ጋር ባዯረገዉ ዉሌ ሊይ የተመሇከተዉን ቤት በመሆኑ ይህንን ያዯረገዉ 1ኛ ተጠሪ በክርክሩ 

የሚረቱና 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ያስረክብ የሚባሌ ከሆነ 2ኛ ተጠሪ የማስረክበዉ ቤት በይዞታዬ ስር 

አይገኝም ሇማሇት እና 1ኛ ተጠሪ የሚረከቡትን ቤት እንዱያጡና በዚህም ምክንያት በመብትና 

ጥቅማቸዉ ሊይ ጉዲት እንዱዯርስባቸዉ ሇማዴረግ በማሰብ የፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር እንዯሆነ 

ያሳያሌ፡፡ይግባኝ ሰሚዉ ችልት በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ በእርግጥም ሇክርክሩ 

መነሻ የሆነዉን ቤት በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የተዯረገ ሳይሆን ቤቱን 1ኛ ተጠሪ እንዲይረከቡ በማዴረግ 

የ1ኛ ተጠሪን መብትና ጥቅም ሇመጉዲት ታስቦ የተዯረገ ዉሌ ነዉ በሚሌ ያረጋገጠዉ የፌሬ ነገር 

ዴምዲሜም ይህንኑ የሚያስገነዘብ ነዉ፡፡የተንኮሌ ተግባር ዴርጊቱን ተመካክረዉ ከሚፇጽሙ ሰዎች 

ዉጭ ሇማንኛዉም ሰዉ በግሌጽ በሚታይና በሚሰማ አኳኋን የሚሰራ ባሇመሆኑ የተንኮሌ ተግባር 

መኖሩን ሇማረጋገጥ የሚቀርብ ማስረጃም ይህንኑ ሁኔታ ታሳቢ ባዯረገ መሌኩ ከተረጋገጡ ፌሬ ነገሮችና 

ከነባራዊ ሁኔታዎች በመነሳት ግንዛቤ( factual inferences) ሉወሰዴበት የሚችሌ ነዉ፡፡ይግባኝ ሰሚዉ 

ችልትም በተጠቀሰዉ አግባብ አስቀዴሞ ሰበር ሰሚ ችልት ይዞ የመሇሰሇትን ጭብጦች በግራ ቀኙ 
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የታመኑትንና በማስረጃ የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች መነሻ በማዴረግ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሷሌ ከሚባሌ 

በስተቀር አከራካሪ ጭብጦችን በሙለ በግምት ሊይ ተመስርቶ ወስኗሌ የሚያስብሌ ባሇመሆኑ በዚህ 

ረገዴ በአመሌካች የቀረበዉን ክርክር አሌተቀበሌንም፡፡ 

እንዱሁም በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ ዉሌ እንዱፇርስ የተሰጠ ዉሳኔ ባይኖርም 

አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ የከፇለት ገንዘብ ካሇ እና 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በገባዉ የዉሌ ግዳታ ሊይ 

ከተመሇከተዉ የግንባታ ሥራ ዉጭ የፇጸሙት ግንባታ ካሇ ከ2ኛ ተጠሪ ሊይ ሇተጨማሪ ግንባታ 

ያወጡት ወጪ እንዱተካሊቸዉ መጠየቅ እንዱችለ በይግባኝ ሰሚዉ ችልት ተወስኖሊቸዋሌ፡፡እንዱሁም 

2ኛ ተጠሪ መስራት ይገባዉ ከነበረዉ ግንባታ በሊይ በቤቱ ሊይ አመሌካች በራሳቸዉ ገንዘብ የሰሩት 

ተጨማሪ የማሻሻያ/የግንባታ ሥራ ካሇ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ አመሌካች ጋር በፇጸሙት ዉሌ ሊይ 

ከተመሇከተዉ በሊይ የሆነ ወይም የተሻሇ የግንባታ ማሻሻያ የተዯረገሇትን ቤት ተረክበዉ አሇአግባብ 

እንዲይበሇጽጉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2162 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሠረት አሊግባብ ስሇመበሌጸግ 

በተመሇከተው የሔግ ክፌሌ አግባብ አመሌካች ክስ በማቅረብ መጠየቅ ይችሊለ፡፡ ከዚህ ዉጭ የሔጉ 

ዴንጋጌዎች የ2ኛ ተጠሪን የተንኮሌ ተግባር የመቅጣትና የ1ኛ ተጠሪን(የገንዘብ ጠያቂን) መብት 

የማስከበር ዓሊማ ያሇዉ በመሆኑ አመሌካች ተጨማሪ ግንባታ/ማሻሻያ በቤቱ ሊይ አዴርጌያሇሁ 

በማሇታቸዉ ብቻ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ ጸንቶ እንዱቀጥሌ 

የሚዯረግበት አግባብ የሇም፡፡ይህ ይሆን የነበረዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1997 መሰረት ቤቱን የገዙት በቅን 

ሌቦና መሆኑ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ነገር ግን በዚህ ዴንጋጌ ተቃራኒ ንባብ መሰረት ከሊይ እንዯተመሇከተዉ 

አመሌካች ቤቱን የገዙት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ባሊቸዉ ግንኙነት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በመመሳጠር በተንኮሌ 1ኛ 

ተጠሪ እንዱጎደ ሇማዴረግ መሆኑ ስሇተረጋገጠ ከዚህ አንጻር ያነሱት ክርክር የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ 

አይዯሇም፡፡በመሆኑም ይግባኝ ሰሚዉ ችልት አስቀዴሞ በመዝገቡ ሊይ የወሰነዉን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 360/2 መሰረት በማጽናት የሰጠዉ ዉሳኔ ከፌ ሲሌ በዝርዝር በተመሇከተዉ አግባብ በተወሰነ 

ዯረጃ ምክንያቱ ከመሇወጡ በስተቀር ከዉጤት አንጻር ሲታይ ጉዴሇት ያሇበት ባሇመሆኑ ተከታዩ 

ተወስኗሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 153192 ሊይ በቀን 

26/08/2013ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

                                   ት እ ዛ ዝ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አስቀዴሞ በሰ/መ/ቁጥር 159065 ሊይ በቀን 24/03/2011ዓ/ም 

በተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት በቀሪዉ ጉዲይ ሊይ ተገቢዉን እንዱወስን የዉሳኔዉ ግሌባጭ 

ይተሊሇፌሇት፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት 

ይመሇስ፡፡  
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ንብረት 
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        የሰ.መ/ቁ.181821 

                             ጥቅምት 26/2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡- እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- አቶ መኮንን ስሜነህ  

ተጠሪ፡ - አቶ ፀጋሁን ሁነኛው  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት የቀረበው አመሌካች በተጠሪ መኖሪያ ቤት አካባቢ የወፌጮ ቤት ስራ 

ሇመስራት እንቅስቃሴ መጀመራቸው የሁከት ተግባር በመሆኑ ሉቆም ይገባሌ በማሇት የተወሰነበትን 

የህግ አግባብ መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡   

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን ተጠሪ በዯቡብ አቸፇር ወረዲ ፌርዴ ቤት በአሁን አመሌካች ሊይ 

ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የቀረበው ክስ ይዘትም አመሌካች ሇሆቴሌ ስራ በሚገሇገለበት G+2 ህንፃቸው 

ጎን የወፌጮ ስራ ሇመስራት ቤት ገንብተው እና የመብራት ቆጣሪ አስገብተው በዝግጅት ሊይ 

መሆናቸውን፤ በቦታው ሊይ ወፌጮ ከተተከሇ ሇጤናም ሆነ ሇማህበራዊ ኑሮ ችግር የሚያዯርስባቸው 

መሆኑን በመግሇፅ ዴርጊቱ የሁከት ተግባር ነው ተብል እንዱወገዴሊቸው ዲኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡  

የአሁን አመሌካችም ሇዚሁ ክስ በሰጡት መሌስ ክሱ የቀረበው ወዯፉት ሁከት ይፇጠርብኛሌ በሚሌ 

ሲሆን በተጠሪ እና በወፌጮ ቤቱ መካከሌ የ50 ሜትር ርቀት ያሇ በመሆኑ እና የተጠቀሰው ህንፃም 

ሇሆቴሌ ስራ ሳይሆን ሇብረታ ብረት እና ላልች እቃዎች ንግዴ እየዋሇ ያሇ በመሆኑ የሚፇጠር 

ሁከት የሇም፤ ተጠሪ በራሳቸው በቦታው ሊይ የወፌጮ ስራ ሇመስራት በባሇቤታቸው ስም ፇቃዴ 

አውጥተው በሂዯት ሊይ ያለ በመሆኑ ሁከት ይፇጠርብኛሌ በሚሌ ክስ ሉያቀርቡ አይችለም 

በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት የወረዲው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃን በመስማት እንዱሁም 

ስሇ ጉዲዩ አግባብነት አሇው ካሇው የአስተዲዯር ክፌሌ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኋሊ 
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የወፌጮ ስራው በቦታው ሊይ መቀጠሌ በተጠሪ አኗኗር ሊይ ሁከት የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 

አረጋግጫሇሁ በሚሌ ምክንያት ግንባታው እንዱቆም ወስኗሌ፡፡  

ይህንኑ ውሳኔ በይግባኝ የተመሇከተው የባህር ዲር እና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የከተማው 

መሪ ፕሊን የትኛው ስራ በየትኛው ሳይት ሊይ መሰራት እንዲሇበት ሇይቶ ባሊስቀመጠበት 

አመሌካች በህጋዊ መንገዴ በቦታው ሊይ የወፌጮ ስራ ሇመስራት የሚያስችሊቸውን ንግዴ ፇቃዴ 

አውጥተው ስራ መጀመራቸው የሁከት ተግባር ነው የሚባሌ አይዯሇም በሚሌ የስር ፌርዴ ቤት 

ውሳኔን ሽሯሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም ይህንኑ ወሳኔን አፅንቷሌ፡፡  

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ በሰ/አ/መ/ቁጥር 03-76409 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ሰኔ 

05/2011 ዒ.ም በዋሇው ችልት የክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ እና ትዕዛዝ በመሻር 

የወረዲ ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡  

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔን በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሏምላ 25/2011 

ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም የወፌጮ ስራው 

ባሌተጀመረበት እና ሁከት ስሇመፇፀሙም የተረጋገጠ ነገር በላሇበት ሁከት ተፇጥሯሌ መባለ 

ከህግ አግባብ ውጪ ነው፤ ከተጠሪ ጋር የማንዋሰን እና በመካከሊችንም የአራት ሰዎች ቤት እያሇ 

እንዱሁም ተጠሪ በራሱ ተመሳሳይ ስራ ሇመስራት በሂዯት ሊይ እያሇ የወፌጮ ስራው መጀመር 

ሁከት ይፇጥራሌ በሚሌ መወሰኑ አግባብ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡   

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በመግቢያው ሊይ የተገሇፀውን ነጥብ ግራ ቀኙ በተገኙበት 

አጣርቶ ሇመወሰን ሲባሌ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ በመታዘዙ ምክንያት ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ 

ተጠሪ ህዲር 29/2012 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ የሁከት ክስ በተፇጠረ ሁከት ሊይ ብቻ ሳይሆን ወዯፉት 

ሉፇጠር በሚችሌ ዴርጊት ሊይም ሉቀርብ የሚችሌ በመሆኑ እና የስር ፌርዴ ቤቶችም በዚሁ 

መሌኩ የወፌጮ መተከሌ በተጠሪ ኑሮ እና ጤና ሊይ እርግጠኛ የሆነ ጉዲት ሉያዯርስ እንዯሚችሌ 

አጣርተው የወሰኑ በመሆኑ ውሳኔው ሉነቀፌ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር 

አቤቱታቸውን የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ በማቅረብ ሞግተዋሌ፡፡    

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የግራ ቀኙ ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ፤ በስር ፌርዴ ቤቶች 

ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 
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ከክርክሩ አጀማመር መረዲት እንዯሚቻሇው የአሁን ተጠሪ ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ 

አመሌካች በቤቴ አጎራባች ሊይ ሉሰራ በሂዯት ሊይ ያሇው የወፌጮ ስራ በኑሮ እና ጤናዬ ሊይ 

ችግር የሚያስከትሌ በመሆኑ ዴርጊቱ የሁከት ተግባር ነው ተብል ሁከቱ ይቁምሌኝ የሚሌ ነው፡፡   

እንግዱህ የአንዴ ንብረት ባሇይዞታ የሆነ ሰው ንብረቱን በተመሇከተ በህግ ከተረጋገጡሇት መብቶች 

ውስጥ አንደ በሀብቱ ሊይ የተፇጠረው ህገ ወጥ ሁከት እንዱወገዴሇት የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ 

ማቅረብ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1149(1) ይዯነግጋሌ፡፡ በመሰረቱ የፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1149(1) 

የሁከት ተግባርን የሚያቋቁሙ ፌሬ ነገሮችን ከመጥቀስ ባሇፇ በራሱ “ሁከት” ሇሚሇው ቃሌ የሰጠው 

ግሌፅ ትርጉም የሇም፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ እንዯሚቻሇውም የሁከት ተግባር 

የሚያቋቁሙ ፌሬ ነገሮች ተብሇው የተጠቀሱት ሁሇት ዴርጊቶች ናቸው፡፡ አንዯኛው ባሇይዞታው 

በሀብቱ ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ በመጠቀም መብቱ ሊይ የሚዯረግ ጣሌቃ ገብነት አሌያም የሚፇጠር 

እንቅፊት (Interferance) ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ በባሇይዞታው እጅ የነበረን ንብረት/ይዞታ/ 

በሙለ ወይም በከፉሌ በመውሰዴ ባሇይዞታውን በዚያው መጠን ይዞታ አሌባ ማዴረግን 

(Dispossession) የሚመሇከት ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ የሁከት ተግባሩ በሁሇት መንገዴ ሉፇፀም የሚችሌ ስሇመሆኑ በዚሁ ዙሪያ ከተዯረጉ 

የምርምር ፅሁፍች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አንዯኛው ይዞታውን ከባሇይዞታው እጅ በመውሰዴ 

ወይም በይዞታው ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ የመጠቀም መብት ሊይ በተጨባጭ/በተግባር/ የሚፇፀም 

ጣሌቃ ገብነት/Disturbance in fact/ ነው፡፡ ላሊኛው ዯግሞ በባሇይዞታው የይዞታ መብት ሊይ በህግ 

ረገዴ የሚፇጠር ሁከት/Disturbance in law/ የሚሌ ነው፡፡ ሁሇተኛው የሁከት ዒይነት አብዛኛውን 

ጊዜ የሚፇፀመው አስተዲዯር ክፌሌ ይዞታውን በተመሇከተ በራሱ ተነሳሽነትም ሆነ በላሊ ወገን 

ጠያቂነት በተሇያየ መንገዴ የባሇይዞታውን የይዞታ መብት በሚነካ መሌኩ በሚወሰዯው 

አስተዲዯራዊ እርምጃ ነው፡፡ ይህ አስተዲዯራዊ እርምጃ እንዯየሁኔታው ባሇይዞታው ይዞታውን 

በተመሇከተ አንዴን ዴርጊት እንዱፇፅም ወይም እንዲይፇፅም በማዴረግ አሌያም የባሇሃብትነት 

መብቱን የሚያሳጣ ወይም የሚገዴብ ተግባር በመፇፀም ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

በእነዚህ ሁኔታዎች በይዞታው ሊይ ሁከት የተፇጠረበት ባሇይዞታ የተወሰዯበት ነገር እንዱመሇስሇት 

ወይም የተነሳው ሁከት እንዱወገዴሇት እና በዴርጊቱ ስሇዯረሰው ጉዲት ኪሳራ እንዱሰጠው በህጉ 

በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ መጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ እና ዲኞችም ይኸው ስሇመፇፀሙ 

ሲያረጋግጡ የተፇጠረው ሁከት እንዱወገዴ እና ተገቢ ሆኖ ሲገኝም ካሳ እንዱከፇሌ ሉወስኑ 

እንዯሚችለ ከፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1149 ዴንጋጌ ጠቅሊሊ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ ሲሆንም ፌርዴ 

ቤቶች በሁከት ክስ አርዕስት የቀረበው ጉዲይ በላሊ የህግ ማዕቀፌ ከሚስተናገዴ ክርክር ጋር 
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እንዲይቀሊቀሌ ተገቢውን ጥንቃቄ ሉያዯርጉ እና ክርክሩንም ሆነ የቀረበውን ማስረጃ ከዚሁ አኳያ 

ብቻ ሉመሇከቱ ይገባሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ ክስ ያቀረቡት በተጨባጭ በይዞታ መብታቸው ሊይ 

የተፇጠረን የሁከት ተግባር ሇማስወገዴ ሳይሆን ሉሰራ የታሰበው የወፌጮ ቤት ስራ ሉያስከትሌ 

የሚችሇውን ጫና በመገመት ነው፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ በተጨባጭ ባሇተፇፀመ ዴርጊት ሊይ 

በይሆናሌ የሁከት ክስ የሚቀርብበት የህግ ማዕቀፌ የሇም፡፡ ከተጠሪ ክስ ጭብጥ በግሌፅ መረዲት 

የሚቻሇውም ጉዲዩ በቀጥታ የሚመሇከተው በፌትሏ ብሔር ህግ ቁጥር 1225 ስር የተመሇከተውን 

በባሇሀብትነት መብት አሇመጠን ስሇመገሌገሌ ጉዲይን እንጂ በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1149 ስር 

የተመሇከተውን በይዞታ ሊይ የሚፇጠር የሁከት ተግባርን አይዯሇም፡፡  

በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1225 መሰረት በባሇሃብትነት መብት አሇመጠን የመገሌገሌ ተግባር መኖር 

አሇመኖሩ የሚሇየው የመብቱ አጠቃቃም በጉርብትና አኗኗር ሉታገሱት ከሚቻሇው በሊይ 

በአጎራባች ነዋሪዎች መብት ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ መሆኑን በማረጋገጥ ነው፡፡ ይህን ሇማረጋገጥ 

ዯግሞ በዚህ መሌኩ ክስ የቀረበበት ሰው በንብረት መብቱ ቢያንስ መጠቀም መጀመርን የሚጠይቅ 

ይሆናሌ፡፡ 

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች የወፌጮ ስራ ሇመስራት የሚያስችሊቸውን ሂዯቶች ከመጀመር 

ባሇፇ ስራው በተጨባጭ አሌተጀመረም፡፡ ይህ ባሌሆነበት የወፌጮ ስራው በተጠሪ አኗኗር እና 

ጤና ሊይ ጉሌህ የሆነ ጉዲት የሚያዯርስ ስሇመሆኑ በተጨባጭ የሚታወቅ ነገር የሇም፡፡ እናም የስር 

ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን በዚህ መሌኩ ሉያስተናግደ ሲገባ ሇጉዲዩ አግባብነት የላውን የህግ ዴንጋጌን 

ጠቅሰው ግማሹ ሁከት አሇ ሲሌ ላሊው ዯግሞ ሁከት የሇም በማሇት መወሰናቸው መሰረታዊ የህግ 

አረዲዴ እና አተገባበር ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/አ/መ/ቁጥር 

03-76409 ሊይ ሰኔ 05/2011 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት 

ተሽሯሌ፡፡ 

 

2. በባህር ዲር እና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ/0312523 ሊይ ጥር 08/2010 ዒ.ም 

ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት በፌ/መ/ቁ/01.47520 ሊይ ሚያዝያ 

05/2010 ዒ.ም የፀናው ውሳኔ ምክንያቱ ተሇውጦ በውጤት ዯረጃ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 

348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ.መ.ቁ 184069 

  መጋቢት 27 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

                             ዲኞች፡- እትመት አሠፊ 

                                    ፀሏይ መንክር 

                                    ኑረዱን ከዴር 

                                    መሊኩ ካሣዬ 

                                   እስቲበሌ አንደዓሇም  

አመሌካች፡- ንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 10 ቤቶች አስተዲዯር ጽ/ቤት  

ተጠሪ፡- ጂብሪሌ ሚስባህ 

መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች መስከረም 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው የሰበር 

አቤቱታ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 108602 በቀን 06/03/2010 ዓ.ም የሰጠው 

ውሳኔ፤ ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 208039 በቀን 18/11/2011 

ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት 

አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የቤት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር የአሁን አመሌካች የመቃወም አመሌካች፣ የአሁን ተጠሪ 

እና በዚህ የሰበር ክርክር የላለ ወ/ሮ አብረኸት አሇማየሁ እና አቶ ንዲጋ ከማሌ ዯግሞ የመቃወም 

ተጠሪዎች ሆነው ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው የመቃወም አቤቱታ 

ይዘት በአጭሩ፡- ፌርዴ ያረፇበት በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 10 ቤ.ቁ 1223 የሆነው ቤት 

አካሌ የሆነው አንዴ ክፌሌ ቤት ባሇቤትነቱ የአመሌካች መሆኑ እና የስር 2ኛ እና 3ኛ የመቃወም 

ተጠሪዎች ተከራይተው የሚኖሩበት ቤት መሆኑን፤ የተጠቀሰው ቤት በአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሷሌ 

ወይስ አሌተወረሰም የሚሌ ጥያቄ የሚያስነሳ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ ስሌጣን 

ሳይኖረው የወሰነ መሆኑን ይህንኑ ቤት አስመሌክቶ የተሰጠው ውሳኔ ይሻርሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን 

የሚያሳይ ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ በሰጡት መሌስ ፌርዴ ያረፇበት ቤት የግሌ ቤት መሆኑን በመግሇጽ ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ 

ቤት በሚመሇከት አስቀዴሞ የሰጠው ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  
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የስር 2ኛ እና 3ኛ የመቃወም ተጠሪዎች እንዯ አመሌካች አቤቱታ አቀራረብ ፌርዴ ያረፇበት የመንግስት 

ቤት ነው ተብል ይወሰንሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ከሚመሇከተው አካሌ ስሇጉዲዩ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኋሊ 

በአመሌካች የቀረቡት ሰነድች በሙለ የቤት ቀጥር 1224 ን የሚመሇከቱ ናቸው፤ ፌርዴ ያረፇበት 

በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 10 ቁጥሩ 1223 የሆነው እና በካርታ ቁጥር 18/36/3523/00 

የሚታወቀው ቤት የተጠሪ ቤት መሆኑ የክፌሇ ከተማው የይዞታ አስተዲዯር የሽግግር ጊዜ አገሌግልት 

ፕሮጀክት ጽ/ቤት በሰጠው ማስረጃ ተረጋግጧሌ፤ ጽ/ቤት ከዚህ ቀዯም በሰጠው ማስረጃም የስር 2ኛ እና 

3ኛ የመቃወም ተጠሪዎች የሚኖሩበት ቤት ሇተጠሪ በተሰጠው ካርታ ውስጥ የተካተተ መሆኑን 

አረጋግጧሌ፤ የአመሌካች የመቃወም አቤቱታን መነሻ በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ በዴጋሚ በሰጠው ትዕዛዝም 

በተሰጠው  የቤት ቁጥር 1223 የተጠሪ ቤት መሆኑ እና የቤት ቁጥር 1223 እና 1224 የተሇያዩ ቤቶች 

ወይም አንዴ ቤት መሆን አሇመሆናቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ መረጃ እንዯላሇው ገሌጾአሌ፤ 

በተመሳሳይ የንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ የቤቶች አስተዲዯር ጽ/ቤት በሰጠው ምሊሽም ቁጥሩ 1223 

የሆነው ቤት የግሌ ቤት መሆኑ እና ቁጥር 1224 ዯግሞ የመንግስት ቤት መሆኑን ሁሇቱም ቤቶች 

በአንዴ ግቢ በአንዴ ጣራ ተያይዘው የሚገኙ እና የያራሳቸው ክፌሌ ያሊቸው ቤቶች መሆናቸውን 

አረጋግጧሌ፤ ሇተጠሪ የተሰጠው የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ሇጊዜው የታገዯ መሆኑን የተገሇጸ ቢሆንም 

ካርታው መታገደ ቤቱ የአመሌካች መሆኑን አያረጋግጥም፤ ካርታው በሔጉ አግባብ አስካሌመከነ ዴረስ 

ተጠሪ ባሇቤት እንዯሚሆኑ ግምት ይወሰዲሌ፤ ስሇሆነም ይህንኑ ቤት አስመሌክቶ ፌርዴ ቤቱ አስቀዴሞ 

የሰጠው ውሳኔ ሉሻር አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ 

አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ መዝገቡን ሇውሳኔ ከቀጠረ በኋሊ አመሌካች 

የአከራካሪው ቤት ካርታ ግንቦት 13 ቀን 2010 ዓ.ም የመከነ መሆኑን የሚያሳይ ተጨማሪ ማስረጃ 

እንዲሇው ገሌጾ ፌርዴ ቤቱ ይህን ማስረጃ እንዱቀበሇው አመሌክቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም አመሌካች 

ተጨማሪ ማስረጃ እንዱያያዝሇት ያቀረበውን አቤቱታ ክርክሩ ተጠናቆ መዝገቡ ሇፌርዴ ከተቀጠረ በኋሊ 

የቀረበ ስሇሆነ ጥያቄው ስነ ስርዓታዊ አይዯሇም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በመቀጠሌም የግራ ቀኙን 

ክርክር መርምሮ ተጠሪ የጠየቀው ዲኝነት በሔጋዊ ካርታ ግብር እየከፇሌኩ የምጠቀምበት ቤት 

ይሇቀቅሌኝ የሚሌ በመሆኑ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 47/67ን በመጥቀስ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት 

የሚያስችሌ ስሌጣን የሇውም በማሇት ያቀረበው መከራከሪያ አግብብነት የሇውም፤ ተጠሪ አከራካሪውን 

ቤት አስመሌክቶ የተሰጠው ካርታ ስሇመምከኑ የቀረበ ማስረጃ ስሇላሇ ተጠሪ የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት 

እንዯሆነ ይገመታሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ 
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የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ 

ሲሆን ይዘቱም፡- አከራካሪው ቤት ሇረጅም ዓመታት በመንግስት እጅ የቆየ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን 

ሇማየት የሚያስችሌ የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም፤ አመሌካች የተጠሪ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በቀን 

20/08/2009 ዓ.ም ታግድ እንዯነበረ እና በቀን 13/09/2010 ዓ.ም እንዯ መከነ የሚያሳይ ተጨማሪ 

ማስረጃነት እንዱያያዝ ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርቧሌ፤ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ማስረጃው ሉያያዝ አይገባም በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገ ቢሆንም ይህንኑ በፌርደ ሊይ 

ሳያስቀምጥ ካርታው ስሇመምከኑ የቀረበ ማስረጃ የሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 

ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች ሇክርከሩ ምክንያት የሆነውን ቤት አካቶ ሇተጠሪ 

ተሰጥቶ የነበረው ካርታ እንዱመክን የተዯረገ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ ዯብዲቤ በተጨማሪ ማስረጃነት 

እንዱታይሇት ሇስር ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 327(3) መሠረት 

አቤቱታ አቅርቦ በብይን ውዴቅ በተዯገረበት ሁኔታ ካርታው ስሇመምከኑ የቀረበ ማስረጃ የሇም በሚሌ 

የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ የማጽናቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት 

እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ሇተጠሪ የተሰጠው ካርታ እንዱመክን ዯብዲቤ ከተጻፇ በኋሊ ሇተጠሪ 

እንዱፃፌ እና እንዱያውቀው ሳያዯርጉ ስሙን በቀዴሞ ሻጭ በማዴረግ ጉዲዩ ሇብይን ከተቀጠረ ከ10 

ወራት በኋሊ ተጨማሪ ማስረጃ ይያያዝሌን በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ አግባብነት የሇውም፤ አመሌካች 

ተወርሷሌ ተብሇው በመንግስታዊ እና ህዝባዊ ተቋማት ቁጥጥር ስር ያለ ቤቶች በተያያዘ መርምሮ 

የመወሰን ስሌጣን የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ እንጂ የፌርዴ ቤቶች አይዯሇም በማሇት የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጣቸውን ውሳኔዎች በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር ሇጉዲዩ 

አግባብነት የሇውም፤ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡   

አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ የቻሌነው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአሁን ተጠሪ እና በስር 

2ኛ እና 3ኛ የመቃወም ተጠሪዎች መካከሌ ሲዯረግ በነበረው ክርክር መርምሮ ውሳኔ የሰጠው በቀን 

26/11/2008 ዓ.ም መሆኑን፤ አመሌካች ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት 

አቤቱታ ያቀረበ መሆኑን እና ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ ሇተጠሪ የተሰጠው 
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ካርታ እስካሌመከነ ዴረስ ተጠሪ የአከራካሪው ቤት ባሇቤት እንዯሆነ ይገመታሌ በማሇት በቀን 

06/03/2010 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ አስቀዴሞ በመዝገቡ የሰጠውን ውሳኔ ያጸና መሆኑን፤ አመሌካች 

ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበ 

መሆኑን፤ በመቀጠሌም በቀን 15/02/04 ዓ.ም በካርታ ቁጥር 18/36/3523/00 የተሰጠው ካርታ ከቀበላ 

ቤት ጋር ተቀሊቅል የወጣ መሆኑ ስሇተገሇጸ የክፌሇ ከተማው መሬት ሌማት ማኔጅመንት በቀን 

03/09/2010 ዓ.ም ባጸዯቀው መሠረት መክኗሌ በማሇት ግንቦት 13 ቀን 2010 ዓ.ም የጸፇውን ዯብዲቤ 

በተጨማሪ ማስረጃነት እንዱቀበሇው ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቤቱታ ያቀረበ መሆኑን፤ ጉዲዩን 

በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ዯግሞ አመሌካች ያቀረበውን የተጨማሪ ማስረጃ ሊያይዝ ጥያቄ 

መዝገቡ ሇውሳኔ ከተቀጠረ በኋሊ የቀረበ ነው በማሇት ውዴቅ አዴርጎ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

ያጸና መሆኑን ነው፡፡ ስሇሆነም በዚህ ችልት ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ 

ፌርዴ ቤቱ የአሁን ተጠሪን እና የስር ተከሳሾችን አከራክሮ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ እንዱሁም አመሌካች 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት ባቀረበው አቤቱታ መነሻነት ግራ ቀኙን አከራክሮ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ 

ካርታዉ መምከኑ ፌርደን የሚያስሇዉጥና ተጠሪ በፌርዴ ያረጋገጠዉን መብት የሚያሳጣ ነው? ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ መብት ያገኙበት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዱመክን የተዯረገው ከፌርዴ ቤት ውሳኔ 

በኋሊ ሲሆን ካርታውን ሇማምከን አስተዲዯሩ የሰጠው ምክንያት ከቀበላ ቤት ጋር ተቀሊቅል የተሰጠ 

ነው በሚሌ ነው፡፡   

በመሠረቱ መንግስት የሔዝብና የመንግስትን ንብረት የመጠበቅና የማስጠበቅ ሃሊፉነት እና ግዳታ 

እንዲሇበት ሁለ የግሇሰቦችን የንብረት መብት የማክበርና የማስከበር ሃሊፉነት እንዲሇበት ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ 

መንግስት አንቀጽ 9(1)(2)፤ 12/1 እና 40/1 ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህን 

ሁሇት መሠረታዊ የመንግስት ሀሊፉነቶች መነሻ በማዴረግ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1195 የማይንቀሣቀስ ንብረት ባሇሃብትነትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የምስክር ወረቀት 

ሲሰጥ የምስክር ወረቀቱን ያገኘው ሰው የማይንቀሣቀሰው ንብረት ባሇሀብት ሆኖ ሉገመት እንዯሚገባ 

ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም ይህ የሔሉና ግምት ካርታው የተሰጠው ከዯንብ ውጪ በሆነ አሰራር ወይም ይህን 

ሇመስጠት ስሌጣን በላሇው የአስተዲዯር ክፌሌ ወይም በማይረጋ የምስክር ወረቀት መሠረት ማስረጃ 

ተሰጥቶ ከሆነ ማፌረስ እንዯሚቻሌ የዚሁ ሔግ ቁጥር 1196 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ ስሇሆነም አንዴ 

የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የሚሰረዝበት አካሄዴ ሔጋዊ ስርዓት የተበጀሇት ከሆነና በሔግ 

አግባብ የተገኘውን ማስረጃ መሠረት አዴርጎ የመፊሇም ክስ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት አቅርቦ ዲኝነት 

ያገኘ ሰው በዚሁ ፌርዴ መሠረት መብቱ ከሚከበርሇት በቀር ከፌርዴ በኋሊ የባሇቤትነት ማረጋገጫ 
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ዯብተሩ ተከራካሪ ሁኖ በተረታው አካሌ በመሰረዙ ምክንያት በፌርዴ የተረጋገጠሇትን መብት ሉያጣ 

አይገባም፡፡   

የአስተዲዯር አካለ በፌርዴ ቤት ክርክር መረታቱን ከተረዲ በኃሊ በሔጉ የተሰጠውን ስሌጣን መነሻ 

በማዴረግ ሇፌርደ መስጠት መሠረት የሆነውን ማስረጃ ዋጋ በማሣጣቱ ምክንያት ጉዲዩ እንዯ አዱስ 

ሉታይ ይገባዋሌ ከተባሇ ውጤቱ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 37 ሊይ ሇዜጎች የተሰጠውን ፌትሔ 

የማግኘት መብት እንዲይረጋገጥ እና ከሁለም በሊይ ዯግሞ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 78/1 እና 79(1) 

እና (4) ስር የተረጋጠውንና የተከበረውን የነፃ ፌርዴ ቤት መኖርንና የዲኝነት ስሌጣን ትርጉም አሌባ 

የማዴረግ እና ክርክሮች መቋጫ እንዲይኖራቸው የማዴረግ ውጤት አሇው፡፡  

ስሇሆነም አመሌካች በክርክር ሂዯት በፌርዴ አዯባባይ ከተረታ በኋሊ ተጠሪ መብት ያገኘበትን ካርታ 

በማምከን አስቀዴሞ የተሰጠው ውሳኔ እንዱሇወጥሇት ያቀረበዉ አቤቱታ አግባብነት የሇውም፡፡ 

በመሆኑም የስር ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በውጤት ዯረጃ ተቀብሇን 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 208039 ሏምላ 18 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

 

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

  ሰ/ጥ 
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የሰ.መ.ቁ፡-183001 

ቀን፡-ታህሳስ 22/2013 ዓ.ም 

                        ዲኞች፡- መዒዛ አሸናፉ 

                               እትመት አሰፊ 

                               ፀሏይ መንክር 

                               ኑረዱን ከዴር 

                               መሊኩ ካሳዬ 

አመሌካች፡- አቶ ነጋ ኃይለ    

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሀና ኃይለ    

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌርዴ 

ጉዲዩ የቤት ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም በሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት የአሁን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ ያቀረቡት ክስ ጭብጥም ቦታ እና 

አዋሳኙ በክሱ ዝርዝር ውስጥ የተጠቀሰውን በ287.88 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ ያረፇን ጠቅሊሊ ንብረት 

ጥር 09/2002 ዒ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ወንዴማቸው በሆኑት በአሁን አመሌካች ስም በብር 

35,000(ሰሊሳ አምስት ሺህ) ገዝተው አመሌካች ቤቱን እንዱያስተዲዴሩሊቸው ሰጥተው ወዯ ውጭ 

ሀገር የሄደ መሆኑን፤ ውጭ ሀገር ሆነውም ሇቤቱ ማስጨረሻ የሚሆን ብር በአመሌካች ስም እየሊኩ 

ቤቱን ያሰሩ መሆኑን፤ ከውጭ ሀገር ከተመሇሱ በኋሊ አመሌካች በእማኞች ፉት ቤቱ የእርሳቸው 

መሆኑን አምነው ቤቱን የሚመሇከቱ ሰነድችን በሙለ ያስረከባቸው ቢሆንም በቤቱ ውስጥ 

የነበሩትን ተከራዮች አስወጥተው እንዱያስረክቧቸው ሲጠይቁ ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን 

ጠቅሰው በፌርዴ ኃይሌ ተገዯው ቤቱን እንዱያስረክቧቸው ዲኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡  

አመሌካች ሇዚሁ ክስ በሰጡት መሌስ ቤቱን ሇራሳቸው እንጂ ሇአሁን ተጠሪ እንዲሌገዙ፤ በሽያጭ 

ውለ ሊይም ተጠሪ በ4ኛ ምስክርነት ከመፇረም በቀር በቤቱ ሊይ መብት የላሇቸው መሆኑን፤ ውጭ 

ሀገር ሆኜ ገንዘብ ሌኬ አሰርቻሇሁ ያለትም ሀሰት መሆኑን፤ ቤቱን ሇማሰራት ከብር 200,000(ሁሇት 

መቶ ሺህ) በሊይ ወጪ ያዯረጉ ሲሆን ተጠሪ ይህንን ገንዘብ ሇመሊክ አቅም ያሌነበራቸው መሆኑን፤ 

ተጠሪ ከውጭ ሀገር የሊኩትም 320(ሶስት መቶ ሃያ) የኩዌት ገንዘብ ብቻ ሲሆን ይህም በእሇቱ 
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የምንዛሪ ተመን 1,000(አንዴ ሺህ) የኢትዮጵያ ብር ብቻ መሆኑን፤ ቤቱን የሚመሇከቱ ሰነድችን 

ሇተጠሪ የሰጡት የነበረባቸውን እዲ እንዱከፌሎቸው ተጠሪ ይጨቀጭቋቸው የነበረ በመሆኑ ሇእዲ 

መያዥያነት በሚሌ እንጂ ቤቱ የሚመሇከታቸው ሆኖ እንዲሌሆነ፤ የቤት ባሇቤትነት የሚረጋገጠው 

ህጋዊ ሰነዴ በማቅረብ እንጂ በሰው ምስክር ባሇመሆኑ እና ከዚህ አኳያ ተጠሪ ቤቱ የራሳቸው 

ሇመሆኑ ያቀረቡት የሰነዴ ማስረጃ ባሇመኖሩ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃን ሰምቶ እንዱሁም ቦታው ዴረስ 

ሄድ የችልት ምሌክታ ካዯረገ በኋሊ በሰጠው ውሳኔ የአሁን ተጠሪ ያቀረቧቸው ምስክሮች ክስ 

የቀረበበት ቤት የተጠሪ ሇመሆኑ ሲያስረደ በአሁን አመሌካች በኩሌ የቀረቡት ዯግሞ አመሌካች 

ቤቱን ሲያስተዲዴሩ የነበረ ከመሆኑ ውጭ ቤቱ የራሳቸው ሇመሆኑ አሊረጋገጡም በሚሌ ምክንያት 

አመሌካች ቤቱን ሇተጠሪ ሉሇቁ ይገባሌ ብሎሌ፡፡ ይኸው ውሳኔ እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ፀዴቋሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ነሓሴ 24/2011 ዒ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ ስህተት 

በመጥቀስ በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የአቤቱታው መሰረታዊ ይዘትም ሇክርክር 

ምክንያት የሆነውን ቤት በስማቸው ሲገዙም ሆነ ውሌ ሲዋዋለ የአሁን ተጠሪ በአካሌ ተገኝተው 

በ4ኛ ምስክርነት ስሇመፇረማቸው እና የቀረቡት ላልች የሰነዴ ማስረጃዎችም የንብረቱ ህጋዊ 

ባሇቤት አመሌካች መሆናቸውን በማያሻማ ሁኔታ የሚያረጋግጡ ሆነው እያሇ የስር ፌርዴ ቤቶች 

ማስረጃውን በማዴበስበስ አሌፇው የሰጡት ውሳኔ ከህግ አግባብ ውጭ ነው፤ ቤቱን የሸጡ ግሇሰብ 

በምስክርነት ቀርበው ቤቱን የገዛሁትም ሆነ ገንዘብ የከፇሌኩት አመሌካች ሰሇመሆኔ አስረዴተው 

እያሇ እንዱሁም ቤቱ ሊይ ህጋዊ የባሇቤትነት መብት ያቋቋምኩ ሇመሆኔ ተገቢነት ባሊቸው እና 

በማናቸውም መሌኩ ሉስተባበለ በማይችለ እጅግ በርካታ የሰነዴ እና የሰው ማስረጃዎች አረጋግጬ 

ባሇበት የስር ፌርዴ ቤቶች እነዚህን ማስረጃዎች ወዯ ጎን በማሇት ውሳኔ መስጠታቸው ስህተት 

ነው፤ በአንፃሩ የአሁን ተጠሪ ክስ የቀረበበት ቤት ሊይ መብት ያሊቸው ሇመሆኑ የሚያስረዲ ማስረጃ 

አሌቀረበም፤ ቤቱ ተሰርቶ ያሇቀው ተጠሪ ውጭ ሀገር በነበሩበት ወቅት ሲሆን ሇአመሌካች የሊኩት 

320 የኩዌት ገንዝብ ብቻ ነው፤ ከዚህ በሊይ ገንዘብ የተሊከ ሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የሇም፤ የስር 

ፌርዴ ቤቶች እነዚህን አሌፇው ቤቱን ሇተጠሪ እንዴሇቅ መወሰናቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት 

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡      

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ክስ የቀረበበትን ይዞታና ቤት በተመሇከተ የይዞታ 

ማረጋገጫው በአመሌካች ስም የሚገኝ ሇመሆኑ ከመረጋገጡ አንፃር የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት 
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ውሳኔ የፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1195 ዴንጋጌን ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑ ሇዚህ ችልት ቀርቦ 

እንዱመረመር በመታዘዙ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ 

በዚሁ አግባብ ተጠሪ የካቲት 26/2012 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የቀረበው መሌስ ፌሬ 

ቃሌም ቤቱ በተገዛበት ወቅት አመሌካች ምንም ገንዘብ ያሌነበረ ሲሆን ተጠሪ ቤቱን የገዛሁት 

ከባሇቤቴ ጋር ተፊትቼ በንብረት ክፌፌሌ ከዯረሰኝ ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ) ውስጥ ነው፤ ቤቱም 

ሲገዛ ይዞታው የገጠር ይዞታ የነበረ በመሆኑ እና በእንዯዚህ ዒይነት ቦታ ሊይ ውክሌና መስጠት 

አይቻሌም በመባለ ምክንያት እና አመሌካች ወንዴሜ በመሆኑ በመተማመን በስሙ እንዱገዛ 

አዴርጌ ወዯ ውጪ ሀገር ሄጃሇሁ፤ ውጭ ሀገር ሆኜም በአመሌካች ስም ገንዝብ እየሊኩ ቤቱን 

ማሰራቴን፤ ከውጭ ሀገር ከ6 ዒመት ቆይታ በኋሊ ስመጣም አመሌካች በሽማግላዎች ፉት ቤቱን 

የሚመሇከቱ ሰነድችን አስረክቦኛሌ፤ አሇመግባባቱም የመጣው በቤቱ መኖር ስሇምፇሌግ ውስጥ 

የነበሩ ተከራዮችን እንዱያስሇቅቅሌኝ በመጠየቄ ነው፤ የቤቱ ስመ ሀብት በአመሌካች ስም መሆኑ 

ባሇሀብት እንዯሆነ ግምት የሚያስወስዴ ቢሆንም ባቀረብኳቸው ማስረጃዎች ቤቱ የራሴ መሆኑን 

በማስረዲት አስተባብያሇሁ፤ የስር ፌርዴ ቤቶችም ያቀረብኳቸውን ማስረጃዎች ብቻ ሳይሆን 

በቦየታው ዴረስ ሄዯው በችልት ምሌከታ የተገነዘቡትን መሰረት አዴርገው የወሰኑ በመሆኑ ውሳኔ 

የሚነቀፌበት ነጥብ የሇውም የሚሌ ነው፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታቸውን የሚያጠናክር የመሌስ 

መሌስ በማቅረብ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሉሻር ይገባሌ በማሇት ሞግተዋሌ፡፡     

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የግራ ቀኙ ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው 

ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

እንዯተመረመረውም ግራ ቀኙ የሚከራከሩት በቤት ይገባኛሌ ጉዲይ በመሆኑ ክርክሩ የማይንቀሳቀስ 

ንብረትን የሚመሇከት ነው፡፡ በዚህ ንብረት ሊይ የባሇሃብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

የተሰጠው ሇአሁን አመሌካች ስሇመሆኑ ግራ ቀኙ የተካካደት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የማይንቀሳቀስ 

ንብረት ባሇሃብትነትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የባሇሃብትነት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው 

የዚሁ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብት እንዯሆነ የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህግ ቁጥር 

1195(1) ይዯነግጋሌ፡፡ በእርግጥ በዚህ መሌኩ የተሰጠ ምስክር ወረቀት በራሱ ፌፁም ሳይሆን 

ሉስተባበሌ የሚችሌ ማስረጃ ነው፡፡ ሉስተባበሌ የሚችሌውም የባሇሀብትነት ምስክር ወረቀቱ 

የተሰጠው ከዯንብ ውጭ በሆነ አሰራር ወይም ማስረጃውን ሇመስጠት ሥሌጣን በላሇው አስተዲዲር 

ክፌሌ መሆኑን፤ ወይም ማስረጃው የተሰጠው በማይረጋ ፅሁፌ መሰረት ወይም ሇከሳሹ መቃወሚያ 

ሉሆን በማይችሌ ፅሁፌ መሰረት መሆኑን፤ ወይም ማስረጃው የተሰጠበት ንብረት የተገኘው 

የምስክር ወረቀቱ ከተሰጠ በኋሊ ስሇመሆኑ በማስረዲት እንዯሆነ ከፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1196 ዴንጋጌ 
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መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ አጠቃሊይ መንፇስ የሚያስገነዝበው በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1195(1) 

የባሇሃብትነት ማስረጃን በመያዝ ብቻ የተወሰዯውን የህግ ግምት ማስተባባሌ የሚቻሇው ማስረጃው 

የተገኘው ከህግ አግባብ ውጭ በሆነ ሁኔታ መሆኑን በማስረዲት እንዯሆነ ነው፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች ክስ በቀረበበት ንብረት ሊይ በአስተዲዯር ክፌሌ የተሰጠ 

የባሇሀብትነት ማረጋጋጫ ምስክር ወረቀት ያሊቸው ሇመሆኑ ተጠሪ በራሳቸው አሌካደም፡፡ ከዚህ 

ጋር በተያያዘ በዚህ ሰበር ችልት ክርክር ያቀረቡት መከራከሪያ የንብረቱ ስመ ሀብት በአመሌካች 

ስም የሚገኝ ቢሆንም ንብረቱ የራሴ ሇመሆኑ ባቀረብኳቸው ማስረጃዎች በማረጋገጥ በፌ/ብ/ህግ 

ቁጥር 1195 መሰረት የተወሰዯውን የህግ ግምት አስተባብያሇሁ የሚሌ ነው፡፡ እንግዱህ አስተዲዯር 

ክፌሌ በአንዴ ንብረት ሊይ የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀትን የሚሰጠው ማስረጃው 

የተጠየቀበት ንብረት በእርግጥም የጠያቂው ስሇመሆኑ በራሱ በኩሌ ተገቢን ማጣራት አዴርጎ ነው 

የሚሌ ግምት ይወሰዲሌ፡፡ እናም በዚህ መሌኩ የተሰጠ ማስረጃን ማስተባበሌ የሚቻሇው ንብረቱ 

የእኔ ነው የሚሇውን ፌሬ ነገር በማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ማስረጃውም ከህግ እና የአሰራር ዯንብ 

ውጭ የተሰጠ መሆኑን በማረጋገጥ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ ተጠሪ ቤቱ የራሴ ነው በማሇት ይህንኑ 

የሚያረጋግጡሊቸውን የሰው ምስክር ከማቅረብ ባሇፇ ቤቱ ሊይ ሇአመሌካች የተሰጠው የባሇሃብትነት 

ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1196 ስር በተመሇከተው አግባብ ከህግ እና አሰራር 

ዯንብ ውጭ የተሰጠ ስሇመሆኑ ያቀረቡት መከራከሪያም ሆነ ያረጋገጡት ነገር የሇም፡፡ ይህ 

ባሌተረጋገጠበት ተጠሪ ማስረጃውን አስተባብሇዋሌ የሚያስብሌ ነገር ባሇመኖሩ ተጠሪ አረጋገጫሇሁ 

የሚለት ፌሬ ነገር ሇአመሌካች የተሰጠውን ማስረጃ ዋጋ የሚያሳጣው አይሆንም፡፡  

ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ በየዯረጃው ያለት የክሌለ ፌርዴ ቤቶች በህግ አግባብ የተሰጠ እና ባሇው 

የህግ ስርዒት ያሌተስተባበሇ የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ማስረጃን ወዯ ጎን በማሇት አመሌካች ቤቱን 

እንዱሇቁ መወሰናቸው ግሌፅ የህግ ዴንጋጌን የተሊሇፇ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ በእርግጥም 

የሚነቀፌ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/75008 ሊይ ግንቦት 30/2011 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፤ 

የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/26077 ሊይ መጋቢት 18/2011 ዒ.ም የሰጠው 

ትዕዛዝ እንዱሁም የሀዋሳ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/03140 ሊይ ታህሳስ 

28/2011 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

 

2. ክስ በቀረበበት ንብረት ሊይ አመሌካች በአስተዲዯር ክፌሌ የተሰጣቸው የባሇሃብትነት 

ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የፌ/ብ/ህ/ ቁጥር 1196 በሚያዘው አግባብ ያሌተስተባበሇ 

በመሆኑ አመሌካች የምስክር ወረቀቱ በተሰጠበት ንብረት ሊይ ባሇሃብት ናቸው ተብሎሌ፡፡  

ትዕዛዝ 

  

1. የዚህን ሰበር ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሄ/መ                                          
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የሰ/መ/ቁ. 186348 

መጋቢት 30 ቀን 2013 ዓ.ም  

                            ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው  

                                  ተሾመ ሽፇራው  

                                  ሀብታሙ እርቅይሁን  

                                  ብርሀኑ መንግስቱ  

                                 ነፃነት ተገኝ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሚና አዯን ኡመር 

ተጠሪ፡- አቶ አብዱ ሙሀመዴ ኡመር 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የገጠር መሬትን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በሱማላ ክሌሌ አውበሬ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት ሲሆን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረበው ክስ አዯን ኡመር ከተባለ ግሇሰብ ሊይ ገዝቼው 

ይዞታነቱ የእኔ የሆነውና በቦዴሇይ ቀበላ የሚገኘው ስፊቱ 192 ሜትር፣ ርዝመቱ ዯግሞ 226 ሜትር 

የሆነውና ሇ24 ዓመታት ያክሌ ያሇማንም ተቃውሞ ስጠቀምበት የቆየሁበት የእርሻ መሬት ሊይ 

አመሌካች ሁከት የፇጠረች በመሆኑ ሁከት እንዱወገዴ ይወሰንሌኝ በማሇት የጠየቀዉን ዲኝነት መነሻ 

ያዯረገ ነዉ፡፡ 

አመሌካች በበኩሎ በሰጠችው መሌስ አከራካሪውን መሬት ከአባቴ በውርስ ያገኘሁት ሲሆን 

ተጠሪ መሬቱን ከማንም ሊይ የመግዛት መብት የሇውም፤ ከተጠሪ ጋር የሚያገናኘን ምንም ነገር የላሇ 

ሲሆን አመሌካች በአካባቢው መሬት የሇውም፤ በዚሁ መሬት ሊይ በቀበላው አስተዲዯር እና በወረዲው 

ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሰጥቶኛሌ በማሇት የተጠሪ ክስ ውዴቅ እንዱዯረግሊት ተከራክራሇች፡፡ 

የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ የሰማው የወረዲዉ ፌርዴ ቤት አከራካሪውን መሬት አመሌካች 

በውርስ ከአባቷ ያገኘችው ነው በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ 

የተመሇከቱት የፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ የግራ ቀኙ ክርክር ጭብጥ የነበረው ሁከት 

ይወገዴሌኝ ሆኖ እያሇ መሬቱ ሇአመሌካች ከዉርስ ጋር የተያያዘ ጭብጥ ተይዞ ውሳኔ መሠጠቱ ስህተት 
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ነው፤መሬቱንም ተጠሪ ሇ24 ዓመታት ያህሌ በእጁ ይዞ የቆየና አመሌካችም በሀገር ውስጥ እንዲሌነበረች 

በመረጋገጡ መሬቱ የተጠሪ ነው በማሇት የስር ሁሇቱ ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ ሇዚህ 

ፌርዴ መነሻ የሆነው የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

አመሌካች በቀን 22/03/2012 ዓ.ም በተፃፇ ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ተፇጽመዋሌ ያሇቻቸውን ስህተቶች በመዘርዘር በዚህ ችልት እንዱታረምሊት 

ጠይቃሇች፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም በአጭሩ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ክርክሩ የሁከት ይወገዴሌኝ ሆኖ ሳሇ ይዞታው የማነው የሚሇው ጭብጥ ተይዞ ውሳኔ መሰጠቱ 

አግባብ አይዯሇም በማሇት የስር ሁሇቱ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሲሽር ሁከት ተፇጥሯሌ ወይስ 

አሌተፇጠረም የሚሌ ጭብጥ መስርቶ የስር ፌርዴ ቤት የመሰሇውን እንዱወስን ጉዲዩን መመሇስ 

እየተገባው በህግ ከተሰጠው ስሌጣን በመውጣት ማስረጃን መዝኖ መሬቱ የተጠሪ ነው በማሇት የሰጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ጉዲዩም በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በስር 

ፌርዴ ቤት የቀረበው ክስ ሁከት ይወገዴሌኝ ሆኖ እያሇ ይዞታው የማነው የሚሌ ጭብጥ ተይዞ ውሳኔ 

መሰጠቱን ስህተት ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ ሽሮ እራሱ መሌሶ ይዞታው 

የአመሌካች ነው ሲሌ የሰጠዉን ዉሳኔ አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 

ቀርቧሌ፡፡ ተጠሪም በጉዲዩ ሊይ መሌስ አንዱሰጥበት ተዯርጎ በቀን 02/07/2012 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው 

መሌስ አከራካሪውን መሬት ከአቶ አዯን ኡመር ሊይ ገዝቼ አጥር አጥሬበት፣ ቤት ሰርቼ እና እያረስኩት 

ሇ25 ዓመታት ያህሌ የተጠቀምኩበት ሲሆን ሇ15 ዓመታት ያህሌ ዯግሞ በስሜ ግብር ስከፌሌበት 

ቆይቻሇሁ፡፡ አመሌካች ይህንን ይዞታዬን ሌቀቅ በማሇት አጥር ማፌረስ ስትጀምር ሁከት እንዱወገዴሌኝ 

የከሰስኳት ሲሆን የወረዲ ፌርዴ ቤቱ ካቀረብኩት ዲኝነት ውጪ ይዞታው የማነው የሚሌ ጭብጥ 

በመያዝ ይዞታውን አመሌካች በውርስ ያገኘችው ነው በማሇት የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት በመሻር መሬቱ የተጠሪ ይዞታ ነው ሲሌ የሰጠው ውሳኔ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ሉፀና ይገባዋሌ 

በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታዋን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥታሇች፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀውን ሲመስሌ 

ይህ ችልትም የአመሌካችን የሠበር አቤቱታ በሰበር አጣሪ ችልት ከተያዘው ጭብጥ እና ሇጉዲዩ 

አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመረዉም ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረበዉ ክስ ሇጠየቀዉ ዲኝነት መሠረት ያዯረገዉ ሇ24 

ዓመታት በእጁ በነበረዉ ይዞታ ሊይ አመሌካች ሁከት የፇጠረችበት መሆኑን ሲሆን የጠየቀዉ ዲኝነትም 

ሁከት ይወገዴሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ እንዯሚታወቀዉ ማንኛውም ዜጋ በንብረት መብቱ ሊይ ከሚፇጸም 

የመብት ጥሰት በህግ ጥበቃ ይዯረግሇታሌ፡፡ ሇዚህም መሠረታዊ ምክንያት ማንኛዉም ሰዉ ንብረቱን 
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በሠሊም እንዱጠቀምበት ወይም እንዱገሇገሌበት ሇማስቻሌ ነዉ፡፡ በዚህም መሠረት የንብረት ባሇመብት 

ወይም ባሇይዞታ መሆን ከሚሰጣቸዉ መብቶች ዉስጥ አንደ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ አቅርቦ 

የባሇይዞታነት መብትን ማስከበር ነው፡፡ በመሆኑም በህጋዊ ይዞታዉ ሊይ ሁከት የተፇጠረበት ወይም 

ከህግ ዉጪ ንብረቱ የተወሰዯበት ሰዉ ሇፌርዴ ቤት ክስ በማቅረብ በይዞታዉ ሊይ የተፇጠረዉ ሁከት 

እንዱወገዴ ወይም የተነጠቀዉ ንብረቱ እንዱመሇስ እንዱሁም እንዯ ሁኔታዉ በሁከቱ ምክንያት 

የዯረሰበት ጉዲት ካሇ ካሳ እንዱከፇሇዉ ሇፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ ይችሊሌ (የፌትሏ ብሓር ሔጉ አንቀጽ 

1149/1/ ይመሇከቷሌ)፡፡ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ሁከት የተፇጠረ መሆን 

ያሇመሆኑን አጣርቶ በመወሰን ረገዴ ግምት ዉስጥ እንዱያስገባ የሚጠበቅበት ሁከት ተፇጠረ በተባሇበት 

ወቅት ንብረቱ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በከሳሽ ይዞታ ስር የነበረ መሆን አሇመሆኑን እና 

ዴርጊቱን የፇጸመዉ ሰዉ ወይም ተከሳሽ በክሱ የተጠቀሰዉን ተግባር ሇመፇጸም የሚያስችሌ መብት 

ያሇዉ መሆን ያሇመሆኑን ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1140፣ 1149(1) እና 1149(3) ሊይ 

ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ ሁከት መኖር አሇመኖሩን በመወሰን 

ረገዴ ከግራ ቀኝ የንብረቱ ህጋዊ ባሇቤት ማን ነዉ? የሚሇዉን ጭብጥ ይዞ መመርመር አግባብነት 

የላሇዉ መሆኑን ነዉ፡፡ የፌትሏብሓር ጉዲይ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የግራ ቀኝን ክርክር መሠረታዊ 

ባህርይ ከግምት ዉስጥ ያስገባ ትክክሇኛ የህግ እና የፌሬ ነገር ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን የመምራት 

ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 246(1)፣ 247 እና 248 ሊይ ከተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህን አሇማዴረግ ክርክሩ ከጊዜ እና ከወጪ አንፃር ዉጤታማ 

እንዲይሆን የሚያዯርግ ከመሆኑም በሊይ በተሳሳተ ዴምዲሜ ሊይ ሉያዯርስ የሚችሌ መሆኑንም ሌብ 

ይሎሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ይዞታ ሇብዙ ዓመታት በተጠሪ እጅ የነበረ 

መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ በክሱ ሊይ ያመሇከተዉን ተግባር የፇጸመች ስሇመሆኑ ክዲ 

አትከራከርም፡፡ የአመሌካች ክርክር ይዞታዉ ከአባቴ በዉርስ የሚተሊሇፌሌኝ ነዉ፤ እንዱሁም ተጠሪ 

ይዞታዉን ከማንም ሇመግዛት መብት የሇዉም፣ ሽያጩ ከመነሻዉም ዉጤት የላሇዉ ነዉ የሚሌ ነዉ፡፡ 

በእርግጥ የሽያጭ ዉለ ህገ-ወጥ ሉሆን ይችሊሌ፤ ይዞታዉም እንዱሁ በዉርስ የሚተሊሇፌሊት ሉሆን 

ይቸሊሌ፡፡ ይሁንና አመሌካች ይዞታዉ የሟች አዉራሼ ነዉ የምትሌ ከሆነ ይህንኑ በማረጋገጥ እና 

የሽያጭ ዉለም በህግ አግባብ እንዱፇርስ በማዴረግ ተጠሪ በህግ አግባብ ይዞታዉን ሇቆ እንዱያስረክባት 

መጠየቅ ከምትችሌ በስተቀር በተጠሪ እጅ የሚገኘዉን ይዞታ በኃይሌ ሇመያዝ መብት የሊትም፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ሊይ የፇጸመችዉ ዴርጊት የሁከት ተግባር ነዉ የማይባሌበት 

ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተዉ የወረዲዉ ፌርዴ ቤት 

እንዱሁም ይግባኙ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ጉዲይ መሠረታዊ ባህርይ 

ባሊገናዘበ መሌኩ ይዞታዉ ሇአመሌካች በዉርስ የሚተሊሇፌሊት ነዉ በማሇት የተጠሪን ክስ ዉዴቅ 
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ማዴረጉ ስህተት በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሁሇቱ ፌርዴ ቤቶች በዚህ 

አግባብ የሰጡት ዉሳኔ ከክርክሩ ጭብጥ ዉጪ ነዉ በማሇት መተቸቱ በአግባቡ ነዉ፡፡ ነገር ግን ተጠሪ 

በአመሌካች እጅ ያሇዉን ይዞታ በኃይሌ መያዟን ብቻ መሰረት በማዴረግ ሁከት እንዱወገዴ መወሰን 

ሲገባዉ ከዚያ በሊይ ሄድ ይዞታዉ የተጠሪ ነዉ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔም ከክርክሩ ጭብጥ ዉጪ 

በመሆኑ መታረም የሚገባዉ ነዉ፡፡  

በአጠቃሊይ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ መሬት ሇረጅም ጊዜ በተጠሪ ይዞታ ስር የሚገኝ መሆኑ የተረጋገጠ 

በመሆኑ አመሌካች ከይዞታዉ መብት አሇኝ የምትሌ ከሆነ በህግ አግባብ መብቷን ማስከበር እየቻሇች 

ይዞታዉን በኃይሌ መያዟ በእርግጥም የሁከት ተግባር መፇጸሟን የሚያሳይ ሲሆን፣ በክሌለ በየዯረጃዉ 

ያለ ፌርዴ ቤቶች የሁከት ተግባር ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚቻሌበትን ሁኔታ አስመሌክቶ ከሊይ 

የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ህግ ዴንጋጌዎች መሰረት አጣርቶ የተፇጸመ የሁከት ዴርጊት መኖር 

አሇመኖሩን መወሰን ሲገባቸዉ ከዚህ በሊይ በመሄዴ በዉርስ እና በይዞታ ባሇቤትነት ሊይ የሰጡት ዉሳኔ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ዉሳኔ 

1. የአዉበረ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 106/09 በቀን 08/10/2010 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት 

የሰጠዉ ዉሳኔ፣ የፊፇን ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 08/10/2011 በቀን 

09/05/2011 ዓ.ም እንዱሁም የሶማላ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁጥር 05-01-90/011 በቀን 26/02/2012 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጡት ዉሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ይዞታ የተጠሪ ነዉ በሚሌ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት የተሰጠዉ ዉሳኔ ተሽሮ በአንፃሩ ይዞታዉን አስመሌክቶ የፇጸመችዉን ሁከት 

እንዴታቆም ተወስኗሌ፡፡ 

3. አመሌካች በይዞታዉ ሊይ መብት አሇኝ የምትሌ ከሆነ መብቷን ሇማስከበር ሌታቀርብ 

የምትችሇዉን ክስ ይህ ዉሳኔ አይከሇክሌም፡፡    

4. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ/መ/ቁ. 186461 

መጋቢት 28 ቀን 2013 ዓ.ም  

                            ዲኞች ፡- ብርሀኑ አመነው  

                                    ተሾመ ሽፇራው  

                                    ሀብታሙ እርቅይሁን  

                                    ብርሀኑ መንግስቱ  

                                    ነፃነት ተገኝ 

አመሌካች፡- ሰይዴ ዐመር 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሀዋ ሰይዴ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ጋብቻ በአንዯኛዉ ተጋቢ ሞት ምክንያት መፌረሱን ተከትል የሟች ወራሽ የሆነ ሰዉ 

የገጠር መሬትን አስመሌክቶ በሚያቀርበዉ የዴርሻ ክፌፌሌ ጥያቄ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇዉን የይርጋ 

ዯንብ የሚመሇከት ነዉ፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በዯቡብ ወል ዞን ወረ ባቦ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች 

ከሳሽ በመሆን በተጠሪ ሊይ ባቀረበዉ ክስ ተጠሪና ወሊጅ አባቴ በ1976 ዓ.ም በዴሌዴሌ መሬት ያገኙ 

ሲሆን ተጠሪ የአባቴን ዴርሻ መሬት እንዴታካፌሇኝ ብጠይቃትም ፌቃዯኛ ስሊሌሆነች የአባቴን ዴርሻ 

መሬት እንዴትሰጠኝ ይወሰንሌኝ በማሇት የጠየቀዉን ዲኝነት መነሻ ያዯረገ ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩሎ 

በሰጠችዉ መሌስ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ፣ አመሌካች መብትና ጥቅም የሇውም የሚለ የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያዎች ያቀረበች ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም አመሌካች አባቱ ሲሞት መሬቱን እኩሌ ተካፌሇን 

በየግሊችን የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር አሰርተን አመሌካች የአባቱን ዴርሻ የያዘ በመሆኑ ሉጠይቀኝ 

አይገባም በማሇት ተከራክራሇች፡፡   

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተዉ የወረዲዉ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መሌኩ የቀረበዉን 

ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ተጠሪ የአመሌካች አባት ዴርሻ የሆነውን መሬት የያዘች በመሆኑ 

ሇአመሌካች ታስረክብ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኘችዉ ተጠሪ ይግባኟን ሇዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የወረዲው ፌርዴ ቤት የተጠሪን 

የይርጋ መቃወሚያ ያሇፇው በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ከመረመረ በኋሊ የአመሌካች አባት ከሞቱበት 
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ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ተጠሪ ይዞታውን በስሟ በዯብተር ሊይ አስመዝግባ ይዛ የምትጠቀምበት በመሆኑ፤ 

አመሌካችም አባቱ በህይወት እያሇ የጎጆ መውጫ መሬት ተሰጥቶት ሲጠቀም እንዯቆየ በሰውና ማስረጃ 

በመረጋገጡ፤ የአመሌካች አባት ከሞተ ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ክስ እስከቀረበበት ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲታይ 

20 ዓመት ያሇፇው መሆኑን ጠቅሶ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የወረዲ ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ 

ሽሮታሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ቢያቀርብም ውዴቅ ተዯርጎበታሌ፡፡ በመቀጠሌ የሰበር አቤቱታውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት ያቀረበ ሲሆን ይህም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ ሇዚህ ፌርዴ መነሻ የሆነው የሰበር 

አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

አመሌካች በቀን 22/03/2012 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ 

ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ይዞታውን በህጋዊ መንገዴ ይዛ ስትጠቀምበት ነበር በማሇት በዯፇናው ገሌጾ ክሱ 

በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት ቢወስንም በምን ዓይነት ህጋዊ መንገዴ እንዯተያዘ አሌገሇጸም፤ በይዞታው 

ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር ማውጣቷም ይዞታውን ህጋዊ አያዯርገውም፤ በህገ-ወጥ መንገዴ 

መሬትን የያዘ ማንኛውም ሰው የይርጋ መቃወሚያን ሉያነሳ እንዯማይችሌ እየታወቀ ክሱ በይርጋ 

ይታገዲሌ ተብል መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቃሇች፡፡ 

የሰበር አቤቱታዉ ተመርምሮም የገጠር መሬት ውርስን በሚመሇከት ተፇፃሚነት ያሇው የይርጋ 

ዯንብ የትኛው እንዯሆነ ግራ ቀኝ በተገኙበት አጣርቶ ሇመወሰን ሲባሌ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ 

በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ባቀረበዉ መሌስ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው የይርጋ ዯንብ በውርስ ህጉ ሊይ 

ያሇው የይርጋ ዯንብ ሲሆን ይህንኑ መሠረት አዴርጎ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ ትክክሇኛ 

እና ተገቢ በመሆኑ ሉፀና ይገባዋሌ በማሇት ተከራክራሇች፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር 

የመሌስ መሌስ ሰጥቶ ተከራክሯሌ፡፡  

ከስር ጀምሮ የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ሲታይ 

ከሊይ የተገሇፀውን ሲመስሌ ይህ ችልትም መዝገቡን ሇማስቀረብ በሰበር አጣሪ ችልት የተያዘውን 

ጭብጥ ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን 

እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ባቀረበዉ 

ክስ ሇጠየቀዉ ዲኝነት መሰረት ያዯረገዉ የአባቱ የነበረ እና በዉርስ የሚተሊሇፌሇትን ይዞታ ተጠሪ 

ዴርሻዉን ሌታካፌሇዉ ፌቃዯኛ አሇመሆኗን በመጥቀስ ሲሆን፣ተጠሪ በበኩሎ አባቱ መሞቱን ተከትል 

አመሌካች ዴርሻዉ የተሰጠዉ ከመሆኑም በሊይ የአመሌካች አባት በ1990 ዓ.ም በዚህ ዓመት በሞት 

የተሇየ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ሉታገዴ ይገባሌ በማሇት መከራከሯን ነዉ፡፡አባቱ በ1990 ዓ.ም ከዚህ 

ዓሇም በሞት የተሇዩ ስሇመሆኑ አመሌካች ክድ አይከራከርም፡፡ የዉርስ ዴርሻ ይገባኛሌ ጥያቄ ሳያቀርብ 
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የቆየበት የተሇየ ምክንያት ያሇዉ ስሇመሆኑም አመሌካች የገሇጸዉ ነገር የሇም፡፡ ከፌ ሲሌ 

እንዯተመሇከተዉ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካች ክስ በይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ 

የዯረሰዉም ክሱ የቀረበዉ አዉራሽ ከሞተበት ከ 20 ዓመት በኋሊ መሆኑን በመጥቀስ ቢሆንም ሇዚህ 

ተፇፃሚነት ያሇዉ ህግ (ዴንጋጌ) ግን አሌጠቀሰም፡፡ አመሌካች በዚህ ችልት ባቀረበዉ ክርክር ክሱ 

በይርጋ አይታገዴም በማሇት አጥብቆ የሚከራከረዉ በአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 

252/2009 አንቀጽ 55 መሠረት በህገ ወጥ መንገዴ የተያዘን መሬት ሇማስሇቀቅ የሚቀርብ ክስ በይርጋ 

አይታገዴም በማሇት ነዉ፡፡ ስሇሆነም ይርጋን አስመሌክቶ ከገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም 

አዋጁ ሊይ የተመሇከተዉ የይርጋ ዴንጋጌ ሇተያዘዉ ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇዉ መሆን ያሇመሆኑ 

አመሌካች ሇጠየቀዉ ዲኝነት መሠረት ካዯረገዉ የክስ ምክንያት ጋር በማገናዘብ ማየቱ አስፇሊጊ ሆኖ 

ተገኝቷሌ፡፡  

 በመሠረቱ የፌትሏብሓር ጉዲይ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት በቀዲሚነት እንዱያከናዉን ከሚጠበቁበት 

ተግባራት ዉስጥ አንዴ እና መሠረታዊዉ ሇቀረበሇት ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇዉ የህግ ክፌሌ የመሇየት 

ተግባር (identification of applicable law) ነዉ፡፡ አስቀዴሞ ይህን ማዴረግ የቀረበዉ ክስ የክስ ምክንያት 

ያሇዉ መሆን አሇመሆኑ፣ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን እና ላልች 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች ካለ አስቀዴሞ በመሇየት መርምሮ ተገቢዉን ዉሳኔ ሇመስጠት 

የሚያችሇዉ ሲሆን፣ ጉዲዩ ወዯ ሙለ የክርክር ሂዯት (full scale trial) የሚገባ ከሆነም በጉዲዩ ሊይ 

ትክክሇኛ ዉሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሇዉን ጭብጥ ይዞ ክርክሩን በመምራት ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉን 

ዴንጋጌ በአግባቡ ሇይቶ ፌትሏዊ ዉሳኔ ሇመስጠት ያስችሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ አስቀዴሞ በጉዲይ ተፇፃሚነት 

ያሇዉን የህግ ክፌሌ መሇየት ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከክርክር አመራር ሥርዓት ጋር በተያያዘ በሥ/ሥርዓት 

ህጉ የተመሇከቱትን ዯንቦች እና ዴንጋጌዎች መሠረት ባዯረገ መሌኩ ክርክሩን ይመራ ዘንዴ 

ያስችሇዋሌ፡፡ የክርክር አመራርን አስመሌክቶ በህጉ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ጉዲዩን 

መምራት፣ የክርክር አመራሩ ፌትሏዊ እና ሚዛናዊ እንዱሆን በማዴረግ የተከራካሪ ወገኖችን ሥነ 

ሥርዓታዊ ፌትሔ እንዱረጋገጥ የሚያስችሌ ከመሆኑም በሊይ፤ ሇጉዲዩ ትክክሇኛ ጭብጥ በመያዝ፣ 

ተቀባይነት እና አግባብነት ያሇዉን ማስረጃ ሇይቶ በማስቀረብ እና በመመርመር ወሳኝ የሆኑ ፌሬ ነገሮች 

ነጥሮ እንዱወጡ በማዴረግ ብልም ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉን የህግ ዴንጋጌ ሇይቶ ተፇፃሚ ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ ፌትሏዊ ዉሳኔ እንዱሰጥ ያስችሊሌ፡፡ በክስ አቤቱታ ሊይ የሚገሇጹ 

ነገሮችን አስመሌክቶ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 222 ሊይ ከሳሽ ሇክሱ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች 

እንዱሁም ተከሳሽ ሇክሱ ምክንያት በሆነዉ ነገር ሊይ በኃሊፉነት የሚጠየቅበትን ሁኔታ ከሳሽ በግሌጽ 

በክሱ ማካተት እንዲሇበት፤ እንዱሁም የሚጠየቀዉ ዲኝነት በግሌጽ መመሌከት እንዲሇበት በአንቀጽ 224 

በአስገዲጅ መሌክ ከዯነገገባቸዉ ምክንያቶች ዉስጥ አንደ ክስ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት 

ያሇዉን የህግ ክፌሌ አስቀዴሞ እንዱሇይ ሇማስቻሌ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ 
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ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ፣ ከሊይ እንዯተገሇጸዉ፣ አመሌካች ባቀረበዉ ክስ የጠየቀዉ ዲኝነት 

ተጠሪ በእጇ የሚገኘዉን የአባቱ ዴርሻ የሆነዉን መሬት እንዴታካፌሇዉ ነዉ፡፡ ይህም ዲኝነቱ ከገጠር 

መሬት ጋር የተያያዘ መሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡ ምንም እንኳ አሁን በአገራችን በስራ ሊይ ባሇዉ የመሬት 

ስሪት መሠረት መሬት የህዝብ እና የመንግስት በመሆኑ እንዱሁም መሬት የእራሱ የሆነ የተሇየ ባህርይ 

ያሇዉ ቢሆንም፤ ከመሬት ጋር በተያያዘ የሚፇጠሩ መብቶች እና ግዳታዎች፣ አጠቃሊይ ግንኙነቶች 

የሚመሩት በንብረት ህግ አጠቃሊይ መርሆዎች በመሆኑ የከተማም ሆነ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና 

አጠቃቀምን አስመሌክቶ የሚወጡ ህጎች/አዋጆች በንብረት ህግ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚመዯቡ መሆኑንም 

መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇሆነም ከንብረት ጋር በተገናኘ ያለ ጽንሰ ሃሳቦች፣ ህጎች እና መርሆዎች 

ከመሬት ጋር በተያያዘ ሇሚቀርብ ክርክር እንዯየአግባብነታቸዉ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ በጽንሰ ሃሳብ 

ዯረጃ የንብረት ህግ ማሇት ሇአንዴ ንብረት ባሇመብት ወይም ባሇይዞታ የሆነ ሰዉ ከላልች ሰዎች ጋር 

የሚኖረዉን ግንኙነት የሚገዛ ነዉ፡፡ የንብረት ህግ አንዴ ሰዉ በአንዴ ንብረት ሊይ ባሇቤትነት ወይም 

ባሇይዞታ ሉሆን የሚቻሌበትን መንገዴ፤ የመብቱ ዓይነት፣ ስፊት እና ማዕቀፌ፤ መብቱ ከአንደ ወዯ ላሊ 

ሉተሊሇፌ የሚችሌበትን ሥርዓት የሚዯነግግ የህግ ክፌሌ ነዉ፡፡ ንብረትን የመከታተሌ መብት፣ በመብቱ 

ማዕቀፌ ያሇ ማንም ጣሌቃ ገብነት የመጠቀም መብት እንዱሁም ክስ አቅርቦ መብትን የማስከበር መብት 

የንብረት ባሇ ሀብት ወይም ባሇይዞታ መሆን ከሚሰጣቸዉ መብቶች ዉስጥ ዋነኞቹ ስሇመሆናቸዉ 

መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡  

አንዴ ሰዉ የአንዴ ንብረት ባሇመብት ወይም ባሇይዞታ መሆኑ የሚታወቀዉ እና የንብረት ባሇ 

ሀብት ወይም ባሇይዞታ መሆን በሚሰጣቸዉ መብቶች ተጠቃሚ ሉሆን የሚችሇዉ ንብረቱን በህግ 

አግባብ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በእጁ ካዯረገበት ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑም ከአጠቃሊይ 

የንብረት ህግ ጽንሰ ሃሳብ የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡ ስሇሆነም አንዴን ንብረት አስመሌክቶ የሚቀርበዉን ክስ 

ተከትል ንብረትን የሚመሇከት የህግ ክፌሌ ተፇፃሚ የሚሆነዉ ከሳሽ ክሱን ያቀረበዉ ንብረቱን በቀጥታ 

ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በእጁ ካዯረገ በኋሊ በንብረቱ ሊይ ያሇዉ መብት እንዱከበርሇት የቀረበ ክስ 

መሆኑ በክሱ የተረጋገጠ ሲሆን ነዉ፡፡ ይህም ማሇት አንዴ ከሳሽ ባቀረበዉ ክስ የጠየቀዉ ዲኝነት 

ንብረትን የሚመሇከት መሆኑ ብቻዉን ጉዲዩን የንብረት ክርክር አያዯርገዉም ማሇት ነዉ፡፡ በአጠቃሊይ 

ንብረትን የሚመሇከት ሇፌርዴ ቤት የሚቀርብ ዲኝነት ሁሇት ገጽታዎች ያለት ሲሆን አንዯኛዉ የንብረት 

ባሇሀብትነት ወይም ባሇይዞታነትን ወይም ከንብረቱ ጋር በተያያዘ ያሇዉን ማንኛዉንም መብት 

ሇማስከበር የሚቀርብ ዲኝነት ሲሆን፤ ሁሇተኛዉ የንብረት ባሇቤትነት ወይም ባሇይዞታነት መብት 

በፌርዴ ኃይሌ እንዱተሊሇፌሇት በዚህም የንብረቱ ባሇሀብት ወይም ባሇይዞታ ሇመሆን የሚቀርብ ዲኝነት 

ነዉ፡፡ የመጀመሪያዉ በንብረት ህግ ማዕቀፌ የሚመራ ሲሆን፣ ሁሇተኛዉ ዓይነት ሇቀረበዉ የመብት 

ይተሊሇፌሌኝ ጥያቄ መሠረት የሆነዉን ምክንያት መሠረት በማዴረግ የሚወሰን ሲሆን እንዯየጉዲዩ 

ባህርይ በተሇያዩ የህግ ማዕቀፍች መሠረት የሚዲኝ ነዉ፤ ይህም ማሇት ሇቀረበዉ የመብት ይተሊሇፌሌኝ 
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ዲኝነት መሠረቱ ዉሌ ከሆነ የዉሌ ህግ ዴንጋጌዎች፣ ዉርስ ከሆነ የዉርስ ህግ ዴንጋጌዎች፣ ጋብቻ 

መፌረሱን ተከትል የቀረበ ከሆነ የቤተሰብ ህግን መሠረት በማዴረግ ሉታይ የሚችሌበት ሁኔታ ይኖራሌ 

ማሇት ነዉ፡፡ ይህ፣ ከፌ ሲሌ በተመሇከተዉ ምክንያት፣ ከመሬት ጋር የተያያዘ ሇሚቀርቡ የመብት 

ጥያቄዎችም እንዯየአግባብነታቸዉ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረበዉ ክስ ሇጠየቀዉ ዲኝነት 

መሠረት ያዯረገዉ የሟች አባቱ ባሇቤት የነበሩት ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት ይዛ 

ስሇምትገኝ የአባቱን ዴርሻ እንዴታካፌሇዉ ነዉ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ አመሌካች የወራሽነት መብቱን 

ተጠቅሞ የአባቱን የባሌነት ዴርሻ መሬት ተጠሪ እንዴታካፌሇዉ መጠየቁን የሚያሳይ ነዉ፡፡ በአመሌካች 

አባት እና በተጠሪ መካከሌ የነበረ ጋብቻ በሞት ምክንያት መፌረሱን ተከትል የቀረበ የባሌና ሚስት 

ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን የሚመሇከት በመሆኑም ጉዲዩ የሚመራዉ የባሌና ሚስት ንብረት ክፌፌሌ 

በተመሇከተ በቤተሰብ ህጉ ሊይ በተመሇከቱት ዯንቦች እና መርሆዎች መሠረት ነዉ፡፡ ይሁንና ጋብቻ 

መፌረሱን ተከትል የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የሚቀርብበትን የጊዜ ገዯብ የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት የቤተሰብ ህግ የተሇየ ዴንጋጌ የሇዉም፡፡ የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም 

አዋጅ ቁጥር 252/2009ም ሆነ ከዚህ በፉት የነበረዉ አዋጅ ቁጥር 133/98 ይህን ጉዲይ የሚገዛ ዴንጋጌ 

የሊቸዉም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 ሊይ የተመሇከተዉ የይርጋ ዯንብም ቢሆን ያሊግባብ 

የተያዘን የገጠር መሬት ሇማስሇቀቅ ሇሚቀርብ የዲኝነት ጥያቄ እንጂ (ይህ የይርጋ ዯንብ ይዞታዬ 

ያሊግባብ ተይዟሌ በሚሌ ሇሚቀርቡ ሇሁለም ጉዲዮች ተፇፃሚነት አሇዉ ወይ? የሚሇዉ ጥያቄ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ) የባሇ ይዞታነት መብት ይተሊሇፌሌኝ በሚሌ ሇሚቀርብ ክስ ተፇፃሚነት ያሇዉ 

አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 17937 ሊይ 

(በቅጽ 4 ሊይ እንዯታተመዉ) ጋብቻ በአንዯኛዉ ተጋቢ ሞት ምክንያት በፇረሰ ጊዜ የንብረት ክፌፌሌ 

ጥያቄ በአስር ዓመት ጊዜ ዉስጥ ካሌቀረበ ጥያቄዉ በይርጋ እንዯሚታገዴ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ይህ 

ዉሳኔ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 መሠረት በተያዘዉ ጉዲይ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇዉ ነዉ፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች አባቱ ከሞቱበት ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ጥያቄ ሳያቀርብ ቆይቶ ከ20 ዓመት በኋሊ 

ያቀረበዉ የዴርሻ ይገባኛሌ ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴ ነዉ፡፡ ስሇሆነም፣ ምንም እንኳን ሇቀረበዉ ክስ 

ምክንያት የሆነዉን ጉዲይ በአግባቡ በመመርመር ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉን የይርጋ ዴንጋጌ መሇየት 

ሲገባዉ ይህን ባሇማዴረግ በዯፇናዉ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ማሇቱ ስህተት ቢሆንም፣ የዯቡብ ወል ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካች ክስ በይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ 

ከዉጤት አንፃር ሲታይ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡       
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ዉሳኔ 

1.  የዯቡብ ወል ዞን መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 39263 በቀን 

02/05/2010 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ፣ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 01-07795 በቀን 09/07/2011 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት 

እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 0325868 በቀን 02/03/2012 ዓ.ም 

በዋሇዉ ችልት የሰጡት ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ  
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የሰ/መ/ቁ.186946 

                                                             ቀን፡-26/08/2013 ዓ.ም    

                                ዲኞች፡-  እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካቾች፡ 1. ወ/ሮ አሇሚቱ ተክላ 

    2. ሻሇቃ ዮሏንስ አበበ 

ተጠሪዎች፡ 1. ወ/ሮ እብስቴ ምስክር 

                 2. የእንጅባራ ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት   

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ የከተማ ይዞታ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው 

የቀረበው የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/አቤ/መ/ቁ/03-76609 ሊይ ህዲር 02/2012 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም 

ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን አንዯኛ ተጠሪ የካቲት 10/2001 ዒ.ም ፅፇው በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት አዊ ዞን ብሔረሰብ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአሁን ሁሇተኛ ተጠሪ እና አመሌካቾች ሊይ 

ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ሇፌርዴ ቤቱ ባቀረቡት ክስ ቦታ እና አዋሳኙ በክሱ ዝርዝር 

ውስጥ የተጠቀሰውን 1100 ካሬ ሜትር የከተማ ይዞታ አቶ ግርማ ጓሌየ የተባሇው ሟች ሌጃቸው 

በ1989 ዒ.ም በህጋዊ መንግዴ ሇዲቦ ቤት ስራ በሚሌ ከመንግስት ተመርቶ ይህንኑ ይዞታ እሊዩ 

ካሇው ጅምር ግንባታ ጋር በመያዥያነት አስይዞ ከሌማት ባንክ ብር ተበዴሮ እዲውን ሳይከፌሌ 

የሞተ መሆኑን፤ እርሱ ከሞተ በኋሊ በወራሽነት ሟች የተበዯረውን እዲ ከፌሇው በመጨረሳቸው 

ንብረቱ እንዱተሊሇፌሊቸው ከሌማት ባንክ ማረጋገጫ አፅፇው ወዯ ሁሇተኛ ተጠሪ ጽ/ቤት ሲሄደ 

ጽ/ቤቱ ከይዞታው ሊይ በስሜን አቅጣጫ 20X8 ሜትር በአጠቃሊይ 160 ካሬ ሜትር ይዞታ ሇአሁን 

አመሌካቾች አስተሊሌፍ አመሌካቾቹም በይዞታው ሊይ ቤት ሰርተው መያዛቸውን ያረጋገጡ 

መሆኑን፤ ይኸው ይዞታ እንዱሇቀቅሊቸው ቢጠይቁም ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን ገሌፀው 
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ተከሳሾቹ በፌርዴ ኃይሌ ተገዯው በይዞታው ሊይ ያሇውን ቤት በራሳቸው ወጪ አፌርሰው 

እንዱያስረክቧቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

በዚሁ ክስ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘው መሰረት ሁሇተኛ ተጠሪ እና አመሌካቾች አሇን ያለትን 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የስረ ነገር ክርክር በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ በዚሁ አግባብ 

ጉዲዩ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ከታየ በኋሊ ክስ በቀረበበት ይዞታ 

ሊይ የአሁን አመሌካቾች ቤቱን ሲሰሩ ከአሁን አንዯኛ ተጠሪ የቀረበ ተቃውሞ መኖር ያሇመኖሩ 

በግራ ቀኙ ምስክር እንዱጣራ እንዱሁም ክርክር የተነሳበት ይዞታ መጠን እና የአሁን አንዯኛ 

ተጠሪ ተቀነሰብኝ የሚለት የይዞታ መጠን በባሇሙያ ተጣርቶ እንዱወስን በነጥብ ሇዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የተመሇሰ መሆኑን፤ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም እንዱያጣራ በተባሇው ነጥብ ሊይ የግራ 

ቀኙን ምስክር በመስማት እና ስሇይዞታው ከክፌለ አስተዲዯር ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ካዯረገ በኋሊ 

በሰጠው ውሳኔ አመሌካቾች ቤቱን ሲሰሩ የአሁን አንዯኛ ተጠሪ ተቃውመው የነበረ ሇመሆኑ 

አረጋገጫሇሁ፤ አስተዲዯር ክፌለም የላሊውን ሰው ይዞታ ቀንሶ ሇላሊው መስጠት አይችሌም፤ 

አመሌካቾች በቦታው ሊይ ስሊወጡት ወጪ ከፇሇጉ አስተዲዯሩን ከሚጠይቁ በቀር የአሁን አንዯኛ 

ተጠሪ በይዞታው ሊይ ያሊቸውን መብት የሚያጡበት ምክንያት ባሇመኖሩ በይዞታው ሊይ የሰሩትን 

ቤት አፌርሰው ሉያስረክቧቸው ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ በነበረው ክርክር የከተማ አስተዲዯሩ የክርክሩ አካሌ ያሌነበረ በመሆኑ ጉዲዩ እስከዚህ 

ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ታይቶ በሰ/መ/ቁ/119930 ሊይ ሚያዝያ 24/2009 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

የአሁን ሁሇተኛ ተጠሪ የክርክሩ አካሌ ተዯርጎ እና የሚያቀርበው መከራከሪያ ተሰምቶ እንዱወሰን 

ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በነጥብ ተመሌሷሌ፡፡  

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም በታዘዘው መሰረት ሇሁሇተኛ ተጠሪ መጥሪያ 

ሌኮሇት ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ አዟሌ፡፡ ዋናውን የክርክር ጭብጥ በተመሇከተ 

የአሁን አመሌካቾች ቤት የሰሩበትን ይዞታ በህጋዊ መንገዴ ከሚመሇከተው አስተዲዯር ክፌሌ 

የወሰደ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ ቤቱን አፌርሰው ይዞታውን ሉሇቁ አይገባም፤ የአሁን ተጠሪ 

ይዞታቸው ሇላሊ አካሌ በመጠሰቱ ምክንያት ሇዯረሰባቸው ጉዲት ከፇሇጉ አስተዲዯሩን ይችሊለ 

በማሇት ቀዴሞ የሰጠውን ውሳኔ በማጠናከር ወስኗሌ፡፡ በዚሁ ውሳኔ ሊይ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ የይግባኝ ሰሚ ችልቱን ውሳኔ በመሻር የከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ውሳኔን አፅንቷሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔን በመቃወም ነው፡፡ አመሌካቾች ታህሳስ 

01/2012 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም 
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ይዞታው ስሌጣን ባሇው አስተዲዯዯር አካሌ በህጋዊ መንገዴ የተሰጠን ሲሆን ግንባታውን 

ያከናወነውም ተገቢውን የግንባታ ፇቀዴ በማውጣት ነው፤ በይዞታው ሊይ ግንባታ ስናከናውንም 

የአሁን አንዯኛ ተጠሪ በራሳቸው የግንባታ እቃ ሲሸጡሌን የነበረ እና ግንባታውን የሚያውቁ 

ቢሆንም ቤቱ እንዲይሰራ ያቀረቡት ተቃውሞ አሌነበረም፤ በዚህ መሌኩ ቤቱ ከተሰራ ከአምስት 

ዒመት በኋሊ አፌርሰው ይዞታውን ይሌቀቁሌኝ ተብል ክስ መቅረቡም ሆኖ የክሌለ ሰበር ሰሚ 

ችልት ይህንኑ ተቀበል መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ሉሻር ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካቾች ሇክርክር ምክንያት የሆነውን ቤት የሰሩት 

በህግ አግባብ ከሁሇተኛ ተጠሪ ባገኙት 160 ካ.ሜ ይዞታ ሊይ ስሇመሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ እና 

አንዯኛ ተጠሪ በወቅቱ አንስቼ ነበር የሚለትን መቃወሚያ እንዲሌገፈበት በተረጋገጠበት ሁኔታ 

አመሌካቾች ቤቱን አፌርሰው ይዞታውን ያስረክቡ ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇዚህ ችልት 

ቀርቦ እንዱመረመር በመታዘዙ ምክንያት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡  

በዚሁ መሰረት አንዯኛ ተጠሪ ጥር 18/2012 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካቾች ቤቱን ሲሰሩ 

መቃወሜን በከፌተኛው ፌ/ቤት ቀርበው በተሰሙት ምስክሮች የተረጋገጠ በመሆኑ ግንባታውን 

አሌተቃወምሽም ሌባሌ አይገባም፤ በባንክ እዲ ምክንያት ይዞታው ታግድ ባሇበት እና 

ስሇመታገደም ማዘጋጃ ቤት በራሱ እያወቀ ሇመኪና ማቆሚያ ተብል በተተው ቦታ ሊይ ቅን ሌቦና 

በጎዯሇው መሌኩ በካርታ ሊይ ካርታ ከመሰጠቱም በሊይ ግንባታው በህገ ወጥ መንገዴ የተገነባ 

በመሆኑ እንዱፇርስ መወሰኑ ተገቢ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩለ ጥር 08/2012 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ ቦታው ሇአሁን አመሌካቾች ሲሰጥ 

ክፌት እና የሚቆጣጠር ሰው ያሌነበረው ነው፤ በቦታው ሊይ ግንባታ ሲከናወንም የአሁን አንዯኛ 

ተጠሪ አሸዋ እና ጠጠር ሇአመሌካቾች ሲሸጡ የነበረ እና ስሇግንባታውም የሚያውቁ ቢሆንም 

ያቀረቡት ተቃውሞ አሌነበረም፤ አመሌካቾች በቦታው ሊይ የሰሩት ግንባታ ከሚፇርስ ይሌቅ 

ሇአሁን አንዯኛ ተጠሪ ላሊ ተመጣጣኝ ይዞታ ቢሰጣቸው የተሻሇ ይሆናሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ በማቅረብ ሞግተዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔዎች፤ በስር ፌርዴ 

ቤቶች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ አመጣጥ መረዲት እንዯሚቻሇው የአሁን አንዯኛ ተጠሪ ክስ ያቀረቡበት ይዞታ ቀዯም 

ብል ሇአሁን አንዯኛ ተጠሪ አውራሽ ሌጅ የነበረ ሲሆን ከዚሁ ይዞታ ሊይ 160 ካሬ ሜትር ተቀንሶ 

ሇአሁን አመሌካቾች የተሰጠ መሆኑ እና አመሌካቾችም በዚሁ ይዞታ ሊይ ቤት የሰሩ ስሇመሆኑ 
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አሊከራከረም፡፡ የአንዯኛ ተጠሪ ዋነኛ መከራከሪያ ይዞታው ከህግ አግባብ ውጭ ተቀነሶ 

ሇአመሌካቾች የተሰጠ በመሆኑ በይዞታው ሊይ የተሰራው ቤት ፇርሶ ይዞታውን ሌረከብ ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡ አመሌካቾች በበኩሊቸው ቤቱን የሰራነው በህጋዊ መንገዴ በተሰጠን ቦታ ሊይ በተገቢ 

የግንባታ ፇቃዴ በመሆኑ እና ግንባታውንም ስናከናውን የቀረበብን ተቃውሞ ባሇመኖሩ አፌርሰን 

ሌንሇቅ አይገባም በማሇት አጥብቀው ይሞግታለ፡፡ 

እንግዱህ ከዚህ የክርክር አዴማስ በዋናነት ሁሇት አብይት ነጥቦች ምሊሽ ማግኘት የሚጠበቅባቸው 

መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አንዯኛው በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1179 ስር የተመሇከተው በላሊ ሰው ይዞታ 

ሊይ የሚዯረግን ግንባታ የመቃወም ጉዲይ ስሌጣን ባሇው አስተዲዯር አካሌ በተሰጠ ይዞታ ሊይ 

የሚዯረግ ግንባታን ያጠቃሌሊሌ? ወይስ አያጠቃሌሌም? የሚሌ ነው፡፡ ሁሇተኛው ዯግሞ አግባብ 

ካሇው የአስተዲዯር ክፌሌ በህጋዊ መንገዴ በተሰጠ ይዞታ ሊይ ይዞታ ተቀባዩ ሀብትና ንብረቱን 

አፌስሶ ግንባታ ካከናወነ በኋሊ ይዞታው የላሊ ሰው መሆኑን ቢረጋገጥ ውጤቱ ምን ሉሆን ይገባሌ? 

የሚሇው ነው፡፡ እነዚህ ሁሇቱ ነጥቦች በሚከተሇው መሌኩ በተናጠሌ ታይተዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ ባሇመሬቱ ሳይቃወም በላሊ ሰው መሬት ሊይ ህንፃ የሰራ ሰው 

የዚሁ ህንፃ ባሇሃብት እንዯሆነ የፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1179(1) ይዯነግጋሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መሰረታዊ 

ሀሳቡ የሚመነጨው ከፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1178 ነው፡፡ የፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1179 ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ህግ 

ቁጥር 1178 ይዘት ጋር ተዲምሮ ሲታይ መገንዘብ የሚቻሇው አንደ ቁምነገር ህንፃ የሚገነባው ሰው 

ህንፃውን የሚገነባው የራሱ ሳይሆን በላሊ ሰው ይዞታ ሊይ ስሇመሆኑ የሚያውቅ እና የሚቀበሌ 

መሆኑን፤ ህንፃውን የሰራው ሰውም በገነባው ህንፃ ሊይ የሚኖረው መብት ትክክሇኛ ባሇይዞታው 

ግንባታውን አስመሌክቶ በሚኖረው እውቀት እንዱሁም ግንባታውን በመቃወም ወይም 

አሇመቃወሙ ሁኔታ ሊይ የሚመሰረት መሆኑን ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የፌ/ብ/ህ ቁጥር 1179 ዴንጋጌ 

የሚመሇከተው በአንዴ መሬት ትክክሇኛ ባሇይዞታ እና በዚሁ ይዞታ ሊይ መብት ሳይኖረው ህንፃ 

በሰራ ሰው መካከሌ የሚኖረውን የመብት አዴማስ ነው፡፡  

በአንፃሩ ስሌጣን ባሇው አስተዲዯር አካሌ በተሰጠው ይዞታ ሊይ ህንፃ የሚሰራ ሰው በይዞታው ሊይ 

ግንባታ የሚያከናውነው በይዞታው ሊይ ትክክሇኛ ባሇመብት ነኝ በሚሌ ስሜት እንጂ ይዞታው የላሊ 

ሰው ቢሆንም ባሇው የህግ አግባብ ወዯፉት የህንፃው ባሇሃብት እሆናሇው በሚሌ እንዲሌሆነ ግንዛቤ 

ሉወሰዴበት የሚችሌ ጉዲይ በመሆኑ ግንኙነቱ በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ ሳይሆን በመንግስት እና 

በባሇይዞታው መካከሌ ነው፡፡ እናም አግባብ ካሇው አስተዲዯር አካሌ በተሰጠ ይዞታ ሊይ 

በባሇይዞታው የሚከናወን ግንባታን አስመሌክቶ ይዞታው ይገባናሌ የሚለ ላልች ሰዎች ግንባታውን 

መቃወም አሇመቃወማቸው ህንፃውን በሰራው ሰው የባሇሀብትነት መብት ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ 

የሇም፡፡ በመሆኑም በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1179 ስር የተመሇከተው በላሊ ሰው ይዞታ ሊይ የሚዯረግ 
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ግንባታን የመቃወም ጉዲይ አግባብ ባሇው አስተዲዯር አካሌ በተሰጠ ይዞታ ሊይ በሚዯረግ ግንባታ 

ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ውጤቱ ሀገሪቱ ከምትከተሇው የመሬት ስሪት ባህሪ፣ ከዜጎች ህገ 

መንግስታዊ የንብረት ባሇቤትነት መብት እና ኋሊ ሊይ ትክክሇኛ ባሇይዞታ መሆኑ የተረጋገጠው 

ሰው በላሊ መንገዴ ከመካስ አኳያ ከሚኖረው ተነፃፃሪ መብት ጋር ተገናዝቦ ሉታይ የሚገባው 

ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ መንግስት ከታወጀ በኋሊ የገጠርም ሆነ የከተማ 

መሬትና የተፇጥሮ ሃብት ባሇቤትነት መብት የመንግስትና የህዝብ ብቻ መሆኑን እና መሬት 

የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት በመሆኑ ዜጎች 

በባድ መሬት ሊይ የሚኖራቸው የይዞታ መብት ብቻ ስሇመሆኑ የህገ መንግስት አንቀፅ 40(3) 

ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ በመሬት ሊይ ጉሌበት እና ገንዘባቸውን አፌስሰው ሀብት ያፇሩ ዜጎች የዚያው ንብረት 

የባሇሀብትነት መብታቸው በህገ መንግስት ጥበቃ የተዯረገሇት ስሇመሆኑ የህገ መንግስቱ አንቀፅ 

40(7) ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ ከዚህም የተነሳ በባድ መሬት ሊይ መብት አሇን ከሚለት ሰዎች 

ይሌቅ ይዞታውን በእጁ አዴርጎ እና ንብረት አፌርቶበት የያዘ ሰው የተሻሇ መብት ያሇው 

ስሇመሆኑ ይኸው ችልት በሰ/መ/ቁ/105125 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ አንፃር 

ሇክርክር ምክንያት የሆነው ይዞታ መሰረቱ የአሁን አንዯኛ ተጠሪ አውራሽ የነበረ ቢሆንም 

አመሌካቾች ይህንኑ ይዞታ ስሌጣን ካሇው አስተዲዯር አካሌ አግኝተው ንብረት ያፇሩበት በመሆኑ 

ባድ ይዞታው ይገባኛሌ ከሚለት አንዯኛ ተጠሪ ይሌቅ የተሻሇ መብት አቋቁመዉበታሌ፡፡ እናም 

ባድ ይዞታው የእኔ ነው በሚሌ መነሻ ምክንያት ብቻ አመሌካቾች በይዞታው ሊይ ያፇሩትን ንብረት 

አፌርሰው እንዱሇቁ የሚገዯደበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአንፃሩ የአሁን አንዯኛ ተጠሪ ጥያቄ 

ባድ ይዞታን የሚመሇከት በመሆኑ እና በተወሰዯባቸው ይዞታ ምትክ ተመጣጣኝ ይዞታ ሇማግኘት 

እዴለ ያሊቸው እና ሁሇተኛ ተጠሪም በዚሁ መሌኩ ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ስሇመሆኑ ካቀረበው 

መከራከሪያ መረዲት የሚቻሌ በመሆኑ በዚሁ መሌኩ እንዱካሱ ማዴረጉ ተገቢ ይሆናሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ከዚህ አኳያ ማየት ሲገባው 

አመሌካቾች ቤት የሰሩበት ይዞታ የላሊ ሰው ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት በመያዝ 

አመሌካቾች ግንባታውን አፌርሰው ይዞታውን እንዱሇቁ መወሰኑ የፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1179 ዴንጋጌ 

የተፇፃሚነት ወሰን፤ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት የተመሇከተውን የመሬት ስሪት ባህሪና የዜጎች 

የንብረት ባሇቤትነት መብት እንዱሁም አንዯኛ ተጠሪ በላሊ መንገዴ ከመካስ አኳያ የሚኖራቸውን 

ተነፃፃሪ መብት ያሊገናዘበ መሰረታዊ የህግ አረዲዴ እና አተረጓጎም ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 

ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ተሰጥቷሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/አቤ/መ/ቁ/03-76609 ሊይ ህዲር 02/2012 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ 

ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/36997 ሊይ መጋቢት 07/2010 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 

348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ሁሇተኛ ተጠሪ ከአሁን አንዯኛ ተጠሪ ይዞታ ሊይ ቀንሶ ሇአመሌካቾች በሰጠው 160 

ካሬ ሜትር ይዞታ ምትክ ተመጣጣኝ መጠን እና ዯረጃ ያሇውን ይዞታ 

እንዱተካሊቸው ተወስኗሌ፡፡  

ትዕዛዝ  

 

1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ሊይ የተሰጠ የእግዴ ትዕዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሄ/መ                                       

የሀሳብ ሌዩነት 

እኔ ስሜ በተራ ቁጥር 2 ስር የተሰየምኩት የችልቱ ዲኛ በባሌዯረቦቼ ሃሳብ የማሌስማማ በመሆኑ 

የሌዩነት ሀሳቤን እንዯሚከተሇው እገሌፃሇሁ፡፡ 

በዚህ መዝገብ እያከራከረ ያሇው ይዞታ ሇአመሌካች ሌጅ በህጋዊ መንገዴ ተሰጥቶ እና በባንክ እዲ ተይዞ 

የነበረ መሆኑ ግራ ቀኙን እና አመሌካችም የሌጃቸው ወራሽ መሆናቸው አሊከራከረም፡፡ 

የሚያከራክረው ይዞታ ሇሌጃቸው ባንክ ሊበዯረው ብዴር በመያዣ ተይዞ የነበረ መሆኑም እንዱሁ 

የሚታወቅ ነው፡፡ አመሌካች ሌጃቸው ከሞተ በኋሊ ዕዲውን ከፌሇው ይዞታውንና ቤቱን መረከብ 

የሚገባቸው በመሆኑ እዲ ከፌሇው ይዞታውን ሉረከቡ ሲለ ግን ከሊዩ ሊይ 160 ካ.ሜ. ይዞታ አስተዲዯሩ 

ቀንሶ የሰጠ በመሆኑ አመሌካች በዚህ ይዞታ ሊይ ያሊቸውን የወራሽነት መብት የሚጥስ ከመሆኑም 

በሊይ በባንክ በዕዲ የተያዘን ቦታ ቤት ሲሰራበት አሌታቀወምሽም ሉባሌ የሚገባው ባሇመሆኑ እንዱሁም 

አስተዲዯሩ አንዴን ይዞታ ከመሬት ባንክ አውጥቶ ሇግሇሰቦች የሚሰጥ እስካሌሆነ ዴረስ ይዞታው ሊይ 
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ተገቢ ጥናት ማዴረግና ከይገባኛሌ ክርክር ነፃ የሆነ መሆኑን ማረጋገጥ እየተገባው በአንዴ በኩሌ 

ሇአመሌካች ሌጅ ሰጥቶ እና በባንክ ሇዕዲ መያዣ ሆኖ እያሇ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሌክ ባሇቤት እንዯላሇው 

ይዞታ ሇግሇሰቦች የሸነሸነ መሆኑ ፌትሀዊነት የላሇውና የአስተዲዯሩን አሰራር ብሌሹነት የሚያሳይ 

በመሆኑ ይህ ይዞታና ቤት በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሇአመሌካች እንዱሇቀቅ መወሰኑ 

ተገቢ እንጂ የሚነቀፌና መሰረታዊ የህግ ስህተትም ያሌተፇጸመበት በመሆኑ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሉፀና 

እንጂ ሉሻር የሚገባው አሌነበረም የሚሌ ሀሳብ ስሊሇኝ ከአብሊጫው ዴምጽ በዚህ ምክንያት 

ተሇይቻሇሁ፡፡ 

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡ 
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     የሰ.መ.ቁ 180281 

                                                             ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም 

                                 ዲኞች፡እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- ወ/ት ዮዱት ሰሇሞን    

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አይናሇም ወርቁ    

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ችልት የቀረበው የምትክ ወራሾች የአውራሾቻቸውን ተወሊጅነት ስሊሊረጋገጡ ሉወርሱ 

አይችለም በሚሌ የተሰጠን የመጨረሻ ውሳኔ ህጋዊ አግባብነት መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡  

የክርክሩ ሥረ ነገር አመጣጥ እንዱህ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች የሴት አያታቸው የኑዛዜ ወራሽነት 

ባረጋገጡበት የወረዲ ፌርዴ ቤት መዝገብ ሊይ የአሁን ተጠሪ በመቃወም አመሌካችነት ቀርበው 

በመከራከራቸው ኑዛዜው በህግ የተቀመጠውን ፍርማሉቲ አያሟሊም በሚሌ ውዴቅ ይዯረጋሌ፡፡ ከዚህ 

በኋሊ አመሌካች የወሊጅ አባታቸው ምትክ ወራሽነት በፌርዴ ቤት በማረጋገጥ የአሁን ተጠሪ ይዘው 

የሚገኙትን የአያታቸውን የውርስ ሃብት እንዱያካፌሎቸው አዱስ ክስ ያቀርባለ፡፡ ይኸው ጉዲይ እስከ 

ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዯርሶ የሰበር ሰሚ ችልቱ የአሁን አመሌካች የኑዛዜ ወራሽነት ውዴቅ መዯረጉ 

ምትክ ወራሽነቷን የሚከሇክሌ መሆኑ አሇመሆኑ ተጣርቶ እንዱወሰን ሇወረዲው ፌርዴ ቤት በነጥብ 

ይመሌሳሌ፡፡  

በዚህ መሌኩ ጉዲዩ የተመሇሰሇት የወረዲው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃን ከሰማ 

በኋሊ ግራ ቀኙ የአያታቸው ወ/ሮ ማሰሬ ወሌዯዓብ የምትክ ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጫሇሁ በሚሌ 

ክርክር የተነሳበትን የሟች የውርስ ሃብት ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱያካፌለ ይወስናሌ፡፡  

በአሁን ተጠሪ ይግባኝ ባይነት ይህንኑ ውሳኔ በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ 

በነጥብ ከተመሇሰ በኋሊ የተሰሙት የግራ ቀኙ የሰው ምስክሮች ሇየቀረቡሊቸው ተከራካሪ ወገኖች እንዯ 

ክሱ እና መከሊከያ መሌሱ ያረጋገጡ መሆኑን፤ የኑዛዜ ወራሽነት ክርክር በተዯረገበት መዝገብ ሊይ 
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የተሰሙት ምስክሮች ዯግሞ የሟች ብቸኛ ሌጅ የተጠሪ ወሊጅ እናት መሆናቸውን ያረጋገጡ መሆኑን፤ 

የተጠሪ እናት በሞቱ ጊዜም ሟች ወ/ሮ ማሰሬ ወሌዯዓብ የሞተችው ሌጄ ነች በሚሌ ሇቅሶ ተቀምጠው 

እዴርም የበለ ስሇመሆኑ መረጋጡን በምክንያትነት በመጥቀስ አመሌካች ሌትወርስ አይገባም በማሇት 

የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በበኩለ 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመሻር የወረዲ ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡  

በዚሁ ጉዲይ ሊይ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/291900 ሊይ የግራ 

ቀኙን የሰበር ክርክር ከሰማ በኋሊ ሚያዝያ 08/2011 ዓ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ ግራ ቀኙ 

የአያታችን ምትክ ወራሾች ነን ከማሇት ባሇፇ ወሊጆቻቸው በእርግጥም የአያታቸው ተወሊጅ 

ስሇመሆናቸው በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 769 እና 770(1 እና 2) ወይም በክሌለ የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 171፣ 

172፣ እና 174 በተመሇከተው አግባብ ባሌተረጋገጠበት ምትክ ወራሽ ናቸው ተብል መወሰኑ አግባብ 

አይዯሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ሽሮ ግራ ቀኙ ሉወርሱ አይችለም ብሎሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔን በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሀምላ 02/2011 ዓ.ም 

በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ፌርዴ መግቢያ ሊይ የተጠቀሰውን ነጥብ ግራ ቀኙ 

በተገኙበት ሇማጣራት ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የቀረበውን ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ፤ በስር ፌርዴ ቤቶች ከተከናወነው 

ክርክር ይዘት እና አዴማስ አንፃር ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡  

በመሰረቱ መወሇዴ እና ወራሽነት ሁሇቱም በቤተሰብ ህግ የሚገዙ ፅንሰ ሀሳቦች ቢሆኑም አንዴ ዓይነት 

ዓሊማ እና ግብ ያሊቸው አይዴለም፡፡ የመወሇዴ መሰረተ ሀሳብ ዋናው ዓሊማ ወሊጅን እና ቤተዘመዴን 

ሇይቶ ከማወቅ ጋር የተያያዘ የማንነት ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን የወራሽነት ፅንሰ ሀሳብ መሰረታዊ 

ዓሊማ ዯግሞ ከሞት በኋሊ የሟቹ ንብረት የመውረስ መብት ሊሊቸው ሰዎች የሚተሊሇፌበትን ሥርዓት 

የሚመሇከት ነው፡፡ በቤተሰብ ህግ ውስጥ ሁሇቱ መሰረተ ሀሳቦች የሚረጋገጡበት መንገዴም የተሇያየ 

ነው፡፡ መወሇዴ የሚረጋገጠው በቀዲሚነት የሌዯት ምስክር ወረቀት በማቅረብ መሆኑን፤ በዚህ መሌኩ 

የሚቀርብ የሌዯት ምስክር ወረቀት ከላሇ ዯግሞ ተወሊጅነት በሁኔታ የማረጋገጥ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ህግ 

ቁጥር 769 እና 770(1) ዴንጋጌዎች እንዱሁም ከኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የቤተሰብ ህግ 

አዋጅ ቁጥር 69/1995 እና 83/1996 አንቀፅ 171-174 ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
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በአንፃሩ የወራሽነት መብት ከኑዛዜ አሌያም ያሇ ኑዛዜ የሚመነጭ መሆኑን ከማረጋገጥ ባሇፇ በህግ 

ተሇይቶ የተቀመጠ ማረጋገጫ መንገዴ የሇም፡፡ በእርግጥ የሟች ተወሊጅ መሆን ሇሟች ወራሽነት ብቁ 

ከሚያዯርጉ ህጋዊ መስፇርቶች ውስጥ አንደ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ህግ ቁጥር 842 እና 830 ዴንጋጌዎች 

ጣምራ ንባብ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን የሟችን ንብረት ሇመውረስ ስሇተወሊጅነት 

በተመሇከተው ሥርዓት መሰረት መወሇዴን ማረጋገጥ የግዴ ይሊሌ ማሇት እንዲሌሆነ ሉጤን ይገባሌ፡፡ 

በተሇይ ውርሱ የሚመሇከተው ወዯታች የሚቆጠሩ ተወሊጆችን በሆነ ጊዜ (የማስረጃውን ህጋዊነት 

የመቃወሙ ጉዲይ እንዯተጠበቀ ሆኖ) ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የተሰጠ የወራሽነት ማስረጃ መያዝ 

በቂ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ህ/ቁጥር 996-998 ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች ወሊጅ አባትዋ የሟች ወ/ሮ ማሰሬ ወሌዯዓብ ሌጅ መሆናቸውን እና 

አባትዋ ሟችን ቀዴመው የሞቱ ስሇመሆኑ ተረጋግጦ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የምትክ ወራሽነት 

ማስረጃ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ የዚህን ማስረጃ ህጋዊነት አስመሌክቶ የቀረበ ተቃራኒ ክርክርም ሆነ የተረጋገጠ 

ነገር ባሇመኖሩ አመሌካች በወሊጅ አባትዋ እግር ተተክተው የውርስ ሀብት የተባሇውን ንብረት ሇመጠየቅ 

በህግ የተቋቋመ መብት አሊቸው ማሇት ነው፡፡ እናም በዚህ መሌኩ የተረጋገጠ መብት እያሇ አመሌካች 

የአባታቸውን ተወሊጅነት እንዱያረጋግጡ የሚገዯደበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡  

ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በህግ ያሌተቀመጠን መመዘኛ ጠቅሶ አመሌካች የወሊጅ 

አባታቸውን ተወሊጅነት ስሊሊረጋገጡ ሉወርሱ አይችለም በሚሌ ከአመሌካች አኳያ የሰጠው ውሳኔ 

የተወሊጅነት እና የወራሽነት ፅንሰ ሃሳቦችን ባህሪ እና መሰረታዊ ሌዩነት ያሊገናዘበ መሰረታዊ የህግ 

አረዲዴ እና አተረጓጎም ስህተት ሆኖ በመገኘቱ በእርግጥም የሚነቀፌ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ 

ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡         

ውሳኔ 

1.የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/291900 ሊይ 

ሚያዝያ 08/2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

 

2. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/286137 

ሊይ ሰኔ 21/2010 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
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 የማይነበብ  የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሄ/መ 

የሃሣብ ሌዩነት 

እኔ በሶስተኛ ተራ ቁጥር ስሜ የተጠቀሰው ዲኛ አመሌካችና ተጠሪ በዚህ መዝገብ የተከራከሩበትን  

ጉዲይ /ጭብጥ/ በመመርመር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የስር ወረዲ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ 

በማፅናት የሰጠውን ውሳኔ በማፅናት አብሊጫው ዴምፅ በሰጠው የህግ ትርጉምና ውሣኔ 

ያሌተስማማሁ በመሆኔ ሇሌዩነት ምክንያት የሆኑኝን ነጥቦች ከዚህ ቀጥል እገሌፃሇሁ፡፡ 

በመሰረቱ የሟችን ንብረት ሇመውረስ ስሇተወሊጅነት በተመሇከተው ስርአት መወሇዴን ማረጋገጥ 

ሁላም ግዳታ ነው ብዬ አሊምንም፡፡ተከራካሪ ወገኖች ተወሊጅነት ሊይ ክርክር ከላሊቸው የሟችን 

ንብረት ሇመውረስ ተወሊጅነትን አረጋግጣችሁ ቅረቡ ሉባለ የሚችለበት አግባብ አይኖርም፡፡ነገር 

ግን ተወሊጅነት ያሇኑዛዜ ሇመውረስ መነሻ ነውና ተወሊጅነት ሊይ ክርክር ከቀረበ ግን ይኸው ነጥብ 

በአግባቡ ተጣርቶና ተረጋግጦ እሌባት ሉያገኝ ይገባሌ ብዬ አምናሇሁ፡፡አሁን በያዝነው ጉዲይ 

የአመሌካች ወሊጅ አባት የሟች ወ/ሮ ማስሬ ወሌዯዒብ ሌጅ አሇመሆናቸውን ገሌፀው ተጠሪ 

መከራከራቸውን የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙ ክርክር የሚያሳይ ሲሆን የዞኑ ከፌተኛ ፌዴ ቤትም 

ይህንኑ መነሻ በማዴረግ የኑዛዜ ወራሽነት ክርክር በተዯረገበት መዝገብ ሊይ የተሰሙትን ምስክሮች 

የምስክርነት ቃሌ በመጥቀስ የአመሌካችን የወራሽነት ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው ሲሆን የክሌለ ሰበር 

ሰሚ ችልትም ከዚህ በማሇፌ የግራ ቀኙ አውራሾች የወ/ሮ ማስሬ ተወሊጅ መሆናቸው ሊይ ጥያቄ 

የሚያስነሱ ሁኔታዎች መኖራቸውን ጠቅሶ የግራ ቀኙን የተተኪ ወራሽነት ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ 

የአመሌካች አውራሽ ተወሊጅነት ሊይ ክርክር መቅረቡን ያሳያሌ፡፡ 

ይህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች ተሠጠኝ የሚለት የምትክ ወራሽነት ማስረጃ እንዯ ፌፁም 

የማይስተባበሌ ማስረጃ የሚቆጠር ሳይሆን በማስረጃነት በቀረበበት መዝገብ ሊይ አግባብነቱ ሊይ 

እንዯ አንዴ ማስረጃ አይነት ክርክር ሉቀርብበት የሚችሌ ሉተችና ሉስተባበሌ የሚችሌ ከመሆኑ 

አንፃር የአመሌካች አውራሽ ተወሊጅነት በቅዴሚያ ተረጋግጦ ከቀረበ በኋሊ ወራሽነትን አስመሌክቶ 

የቀረበው ክርክር ሉታይ ይገባሌ ብዬ አምናሇሁ፡፡የስር ወረዲ ፌርዴ ቤቱ ሰጥቶት በጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤቱ የፀናው ውሳኔ ይህንን የአመሌካችን አውራሽ ተወሊጅነት መረጋገጥ አሇመረጋገጥ አስመሌክቶ 

በግራ ቀኙ የቀረበውን ክርክር ከግምት ውስጥ ያስገባ ባሇመሆኑ፤ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ የአመሌካች 

አውራሽ ተወሊጅነታቸው ሊይ በላሊ መዝገብ ሊይ የተሰጠን የምስክርነት ቃሌ በመውሰዴ ከዚህ 

የምስክርነት ቃሌ አንፃር አመሌካች ያሊቸውን ክርክርና ማስረጃ ሳይሰማ ውሳኔውን መስጠቱ 

አግባብ ባሇመሆኑ፤  ሰበር ሰሚ ችልቱም አመሌካችን አስመሌክቶ የሰጠው ውሳኔ ከሊይ የከፌተኛ 
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ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ ሇመተቸት በተመሇከተው ምክንያት አግባብ ባሇመሆኑ ተጠሪን አስመሌክቶም 

ተጠሪ  ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ሳይኖር ወራሽ ሉሆኑ አይችለም ብል መወሰኑ አግባብ ባሇመሆኑ 

እነዚህ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔዎች ተሸረው የአመሌካች የተተኪ ወራሽነት የዲኝነት ጥያቄ 

በቅዴሚያ የአውራሻቸው ተወሊጅነት በህጉ አግባብ ተረጋግጦ ሢቀርብ የሚታይ ነው ተብል ሉዘጋ 

ይገባ ነበር በማሇት ከስራ ባሌዯረባዎቼ በሃሳብ ተሇይቼያሇሁ፡፡ 

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሄ/መ                                        
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የሰ.መ.ቁ.191963 

ሚያዚያ 12 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡….1. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

   2. ቀነዒ ቂጣታ 

   3. ፇይሳ ወርቁ 

   4. ዯጀኔ አያንሳ 

        5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካቾች፡……..1. አቶ ምንዲዬ አስታጥቄ 

                2. አሇሚቱ አስታጥቄ         ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡……….1. ወ/ሮ በሊይነሽ አስታጥቄ  

                2. ብርቱካን አስታጥቄ 

                3. ጌጤ አስታጥቄ            ተወካይ ወ/ሮ አሇሜ ነገሰ ቀርበዋሌ 

                4. ዯነቀ አስታጠቄ 

                5. ናትናኤሌ አስታጥቄ   

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌርዴ 

ይህ የዉርስ መሬት ክርክር የተጀመረዉ በኦሮሚያ ክሌሌ አርሲ ዞን በሄጦሳ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን፣ 

የአሁን አመሌካቾች የሥር 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ከሳሾች፣ በዚህ ችልት 

የክርክሩ ተካፊይ ያሌሆኑ ባሻዉ አስታጥቄ እና ዲምጦ አስታጥቄ የሥር 3ኛ እና 4ኛ ተከሳሾች 

ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካቾች የኦሮሚያ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.3095 በ19/5/2011 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ 

የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ።  

የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ ከሳሾች (የአሁን ተጠሪዎች) በሥር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ወሊጅ አባታችን 

አቶ አስታጥቄ ረታ በ2008 ዒ.ም ከዚህ ዒሇም በሞት የተሇዩ ሲሆን የሟች የዉርስ ይዞታ የሆነዉን 

8 ገመዴ የእርሻ መሬት የተሇያየ መጠን ተከሳሾች ይዘዉ ስሇሚገኙ አንዴ ሊይ ተመሌሶ ሇወራሾች 

ክፌፌሌ እንዱዯረግሌን እንዱወሰን በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 

የሥር 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች (የአሁን አመሌካቾች) በዚህ ክስ ሊይ ባቀረቡት መሌስ አባትና 

እናታችን በ1987 ዒ.ም አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ሰጥተዉን እስካሁን እየተጠቀምንበት 



  

296 
 

ያሇን ስሇሆነ ሌንጠየቅ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር 3ኛ እና 4ኛ ተከሳሾችም በሰጡት 

መሌስ አባትና እናታችን በ1998 ዒ.ም አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ሰጥተዉን ሇአስራ ሶስት 

አመታት በየግሊችን ስንጠቀምበት የነበረ ስሇሆነ ክሱ በይርጋ ዉዴቅ ነዉ፣ 3ኛ ተከሳሸ ከአባቴ 3 

ገመዴ መሬት በኪራይ የተቀበሌኩኝ ስሇሆነ የኪራይ ጊዜዉ ሲያሌቅ መከፊፇሌ ይችሊለ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ የሥር የወረዲዉ ፌ/ቤት የሰዉ ምስክሮች በመስማት በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ ከ1ኛ-

3ኛ የተጠቀሱት ተከሳሾች አባታቸዉ በሕይወት እያሇ አንዴ አንዴ ገመዴ መሬት ሰጥቷቸዉ 

ሲጠቀሙበት የቆዩ ስሇሆነ ይህ መሬት የዉርስ ይዞታ ስሊሌሆነ የከሳሾች ጥያቄ ዉዴቅ ነዉ፤ 3ኛ 

ተከሳሽ 3 ገመዴ መሬት በኪራይ ይዣሇሁ እና 4ኛ ተከሳሽ አንዴ ገመዴ መሬት በስጦታ 

ተሰጥቶኛሌ የሚለትን በተመሇከተ በማስረጃ ስሊሌተረጋገጠ የዉርስ መሬት በመሆኑ የሟች ሌጆችና 

ወራሾች እንዱከፊፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሥር ከሳሾች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇአርሲ 

ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን በትዕዛዝ ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት 

ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡  

የሥር ከሳሾች አሁንም በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡ ሲሆን ችልቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር 

ተከሳሾች ሇክርክር መነሻ የሆነዉን መሬት በስጦታ አግኝተናሌ የሚለበት የስጦታ ዉሌ 

በሚመሇከተዉ አካሌ ያሌተመዘገበ ስሇሆነ መሬቱ የዉርስ ሀብት ነዉ፤ መሬቱም ሟች ከሞተ በኋሊ 

የተያዘ መሆኑ በሰዉ ማስረጃ እና ከመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ጽ/ቤት የቀረበ ማስረጃ 

ያረጋገጠ ስሇሆነ ሟች ከሞተ በኋሊ ሶስት አመት ስሊሌሞሊ የቀረበዉ ክስ በይርጋ የሚታገዴ 

ባሇመሆኑ፣ ሇክርክር መነሻ የሆነዉ 8 ገመዴ የእርሻ መሬት የዉርስ ሀብት በመሆኑ፣ የሟች ወራሾች 

8 ቦታ እኩሌ እንዱከፊፇለ በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ዉሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር 

አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማሻር ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካቾች በ30/6/2012 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በአመሌካቾች እጅ የሚገኘዉን 

አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት አባትና እናታችን በ1987 ዒ.ም ሰጥተዉን ሇ23 ዒመታት ያህሌ 

እየተጠቀምንበት ያሇን መሆናችን በማስረጃ አረጋግጠን እያሇ እና ይህ ዯግሞ በተጠሪዎች ማስረጃ 

ባሌተስተባበሇበት፣ ተጠሪዎች ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴ ሆኖ ሳሇ፣ የሥር ፌ/ቤቶች 

በአመሌካቾች እጅ የሚገኘዉን የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ ሀብት ተቀሊቅል እኩሌ እንካፇሌ የሚሌ 

ዲኝነት ባሌተጠየቀበት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ 

እንዱሻርሌን፤ የሥር የወረዲዉ ፌ/ቤት እና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዉሳኔ እንዱጸናሌን፣ ወጪና 

ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት በዝርዝር አመሌክቷሌ፡፡ 
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ይህ ችልት የሰበር አቤቱታ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት 

በ16/3/2013 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ፡ አከራካሪዉ መሬት ከአመሌካቾች ተሰጥቶ የግሊቸዉ መሆኑን 

የሚያሳይ ተጨባጭ ማስረጃ የሇም፤ መሬቱ የዉርስ ሀብት መሆኑ ስሇተረጋገጠ የገቢ ምንጭ የላሇን 

እኛ ተጠሪዎች በመሆናችን በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ መሰረት 

ቅዴሚያ የማግኘት መብት አሇን፣ አመሌካቾች የዉርስ ሀብት እንካፇሌ የሚለ ከሆነ በእጃቸዉ ሊይ 

ያሇዉን የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ ቀሊቅሇዉ እንዱካፇለ፣ ይህ ካሌሆነ በእጃቸዉ ሊይ ያሇዉን 

ይዞታ ይዘዉ እንዱቀሩ እንዱወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካቾች ባቀረቡት 

የመሌስ መሌስ ሇክርክር መነሻ የሆነዉና በእጃችን ሊይ ያሇዉ መሬት በስማችን ተመዝግቦና 

የባሇይዞታነት ማረጋገጫ ዯብተር የተሰጠን ሆኖ ሳሇ፣ እኛ በእጃችን ያሇዉ ሀብት ይበቃናሌ እንጂ 

የቀረዉን የዉርስ ሀብት ከላልች ወራሾች ጋር እንዴንካፇሌ ያቀረብነዉ ጥያቄ ስሇላሇ ተጠሪዎች 

ያቀረቡት መሌስ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት የሰበር አቤቱታቸዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት 

ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነዉ በዚህ ጉዲይ ምሊሽ 

ማግኘት ያሇበት የአሁን አመሌካች የዉርስ ሀብት እንዴካፇሌ የሚሌ ጥያቄ ባቀረቡበት ቀዯም ሲሌ 

በወሊጆቻቸዉ ተሰጥቷቸዉ ሇረጅም አመታት ሲጠቀሙበት የቆዩትን አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ 

መሬት ወዯ ዉርስ ሀብት መሌሰዉ ከላልች ወራሾች ጋር እንዱካፇለ መባለ ተገቢ ነዉ ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇዉ ነጥብ መሆኑን መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሰረት የአሁን አመሌካቾች ከሥር 

ጀምሮ ባቀረቡት ክርክር ወሊጆቻችን በሕይወት እያለ የሰጡትን አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ 

መሬት የግሊችን ስሇሆነ ሌንጠየቅ አይገባም ብል ከመከራከር ባሇፇ የወሊጆቻችን ቀሪ የዉርስ ሀብት 

ከላልች ወራሾች ጋር እንዴንካፇሌ በማሇት የጠየቁት ዲኝነት ያሇመኖሩን መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ 

ተጠሪዎችም ባቀረቡት ክርክር አመሌካቾች የዉርስ ሀብት እንካፇሌ የሚለ ከሆነ የእርሻ መሬቱን 

ወዯ ዉርስ እንዱቀሊቅለ፤ ይህ ካሌሆነ የያዙትን መሬት ይዘዉ እንዱቀሩ፣ ቀሪ የዉርስ ሀብት 

እንዲይጠየቁ በማሇት መከራከራቸዉ ሲታይ አመሌካቾች በእጃቸዉ ያሇዉ የእርሻ መሬት 

እንዲይጠየቁ እንጂ ቀሪ የዉርስት ሀብት መጠየቃቸዉን አስረግጠዉ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ 

በሥር ፌ/ቤት በማስረጃ የተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር ሲታይ የአመሌካቾች ወሊጆች በሕይወት እያለ 

በ1987 ዒ.ም አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ሇአመሌካቾች ሰጥቷቸዉ አመሌካቾች ከዛን ጊዜ 

ጀምሮ በመሬቱ ሲጠቀሙበት መቆየታቸዉን የሥር ፌ/ቤት የዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም 

የአሁን አመሌካቾች ቀዯም ሲሌ በወሊጆቻቸዉ ተሰጥቷቸዉ ሇረጅም አመታት ሲጠቀሙበት 

የነበረዉ የእርሻ መሬት እንዲይጠይቁ እንጂ ቀሪ የዉርስ ሀብት ሇመካፇሌ ያቀረቡት ጥያቄ 

አሇመኖሩን ያስገነዝባሌ፡፡ ይህ ከሆነ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት ጉዲይ አመሌካቾች ቀሪ የዉርስ ሀብት 
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ሇመካፇሌ ጥያቄ ባሊቀረቡት አስቀዴመዉ በወሊጆቻቸዉ ተሰጥቷቸዉ ሲጠቀሙበት የነበሩትን 

የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ መመሇስ አሇባቸዉ ወይ? የሚሇዉ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡   

እንዯሚታወቀዉ በፌ/ብ/ሕ/ቁ.1073 መሰረት ዉርሱን አሌቀበሌም ያሇ ወራሽ ከሟቹ አስቀዴሞ 

የወሰዯዉን ነገር በዉርስ ዉስጥ መሌሶ መግባት እንዯላሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ማሇት ወራሽ 

አስቀዴሞ ከዉርስ የተቀበሇዉ ንብረት/ነገር ካሇ እና ዉርስ ሲከፇት የዉርስ ሀብቱን ሇመዉረስ 

ካሌጠየቀ ይህን አስቀዴሞ የወሰዯዉን ንብረት/ነገር ወዯ ዉርስ መሌሶ የዉርስ ሀብቱን ሇመዉረስ 

የሚገዯዴበት አግባብ የሇም፤ ወራሹ የዉርስ ሀብት ሇመዉረስ ከፇሇገ ግን አስቀዴሞ የወሰዯዉን 

ነገር ሳይመሇስ የዉርስ ሀብት የሚዉርስበት አግባብ ስሇላሇ በፌ/ብ/ሕ/ቁ.1074 እና ተከታዮቹ 

ዴንጋጌዎች መሰረት የሚፇጸም ይሆናሌ ማሇት ነዉ፡፡ 

በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካቾች ወሊጆቻቸዉ አስቀዴሞ 

የሰጧቸዉን አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ሌንጠየቅ አይገባም ብሇው ከመከራከራቸዉ 

በስተቀር የዉርስ ሀብት ሌንካፇሌ ይገባሌ ብል ያቀረቡት ጥያቄ አሇመኖሩን ካቀረቡት ክርክርም 

ሆነ ከሥር ፌ/ቤቶች የዉሳኔ ግሌባጭ የምንገነዘበዉ ጉዲይ ነዉ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካቾች 

አስቀዴሞ የተሰጣቸዉ የእርሻ መሬት ይዘዉ እንዱቀሩ ከመጠየቅ ባሇፇ የሟች አባታቸዉን የዉርስ 

ሀብት ሇመካፇሌ የጠየቁት ዲኝነት እስከላሇ ዴረስ ከፌ ሲሌ በተጠቀሰዉ የህግ ዴንጋጌ አስቀዴሞ 

የወሰደትን የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ ሀብት ሇመመሇስና ዉርሱን ከላልች ወራሾች ጋር ሇመካፇሌ 

የሚገዯደበት የህግ አግባብ የሇም ማሇት ነዉ፡፡ ስሇሆነም የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት አመሌካቾች አስቀዴሞ የወሰደትን የእርሻ መሬት ሌንጠየቅ አይገባም ከማሇት ባሇፇ 

የዉርስ ሀብት ሇመካፇሌ ያቀረቡት ጥያቄ በላሇበት አስቀዴሞ የወሰደትን የእርሻ መሬት ወዯ 

ዉርስ መሌሰዉ ከላልች ወራሾች ጋር ሉከፊፇለት ይገባሌ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ ከፌ ሲሌ 

የተጠቀሰዉን የህግ ዴንጋጌ ዒሊማና የግራ ቀኙን ክርክር ያሊገናዘበ ስሇሆነ የህግ ዴጋፌ የሇዉም 

ብሇናሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የአሁን አመሌካቾች አስቀዴሞ 

የወሰደትን አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ መሌሰዉ የዉርስ ሀብቱን ከላልች 

ወራሾች ጋር ሉከፊፇለት ይገባሌ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ ከፌ ሲሌ በተጠቀሰዉ አግባብ መሰረታዊ 

የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

1. የሄጦሳ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ.26761 በ9/4/2011 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የአርሲ ዞን 

ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.83480 በ27/5/2011 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ እና የኦሮሚያ ክሌሌ 
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ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.309550 በ19/5/2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመባቸዉ ስሇሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 (1) መሰረት 

ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. የሥር የወረዲዉ ፌ/ቤት እና የሥር የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካቾች አስቀዴሞ 

የወሰደትን አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ መመሇስ የሇባቸዉም በማሇት 

የሰጡት የዉሳኔ ክፌሌ አሌተነካም ጸንቷሌ፡፡ ነገር ግን እነዚህ ፌ/ቤቶች የሥር 3ኛ ተከሳሽ 

አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ መመሇስ የሇበትም በማሇት የሰጡት ዉሳኔ ክፌሌ 

ተሽሯሌ፡፡ 

3. የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የአሁን አመሌካቾች አስቀዴሞ 

የወሰደትን የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ መሌሰው የዉርስ ሀብቱን ከላልች ወራሾች ጋር 

እንዱከፊፇለ በማሇት የሰጠዉ የዉሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ ነገር ግን የሥር 3ኛ ተከሳሽ 

በተመሇከተ እና ቀሪዉ የዉሳኔ ክፌሌ አሌተነካም ጸንቷሌ፡፡ 

4. የአሁን አመሌካቾች አስቀዴሞ የወሰደትን አንዴ አንዴ ገመዴ የእርሻ መሬት ሌንጠየቅ 

አይገባም ከማሇት ባሇፇ የዉርስ ሀብት ሇመካፇሌ ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ስሇላሇ፤ 

አመሌካቾች ይህን አስቀዴሞ የወሰደትን የእርሻ መሬት ወዯ ዉርስ ሇመመሇስ አይገዯደም 

ብሇናሌ፡፡ አመሌካቾች አስቀዴሞ የወሰደትን የእርሻ መሬት ይዘዉ ከሚቀሩ በስተቀር ቀሪ 

የዉርስ የእርሻ መሬትን ከላልች ወራሾች ጋር ሇመካፇሌ አይችለም ብሇናሌ፡፡ 

በአመሌካቾች እጅ ካሇዉ የእርሻ መሬት በስተቀር የሟች አባታቸዉ የዉርስ መሬት 

(ስዴስት ገመዴ የእርሻ መሬት) አመሌካቾችን ሳይጨምር በላልች ወራሾች /ተጠሪዎች/ 

መካከሌ እኩሌ ሉከፊፇለት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

5. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 

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

7. ይህ ችልት በ2/7/2012 ዒ.ም በሄጦሳ ወረዲ ፌ/ቤት በአፇጻጸም መ.ቁ.30585 ሊይ 

የተጀመረዉ የአፇጻጸም ክርክር ታግድ እንዱቆይ የሰጠዉ እግዴ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ 

ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ.መ.ቁ.179121 

ሏምላ 28 ቀን 2012 ዒ.ም 

ዲኞች፡- 1.ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

   2.ቀነዒ ቂጣታ 

    3. ፇይሳ ወርቁ 

    4. ዯጀኔ አያንሳ 

         5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካች፡- አቶ ካሳ በሇጠ  

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ሥራይቱ ነጋሽ     

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌርዴ 

ይህ የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የተጀመረዉ በባህርዲር ዙሪያ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን፣ 

የአሁን አመሌካች የሥር ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር ከሳሽ ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ 

ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

ፌ/ቤት በመ.ቁ.83938 ግንቦት 8 ቀን 2011 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ። 

የአሁን ተጠሪ ከአሁን አመሌካች ጋር በነበረን ጋብቻ ዉስጥ ያፇረናቸዉ ንብረቶች እንዱያካፌሇኝ 

በማሇት ዘርዝራ ካቀረበቻቸዉ መካከሌ አጭር ሚኒሽር መሳሪያ የጋራ ሀብታችን ስሇሆነ የአሁን 

አመሌካች እንዱያካፌሇኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቃሇች።  

የአሁን አመሌካች በዚህ ክስ ሊይ ባቀረበዉ ከአሁን ተጠሪ ጋር ያፇራነዉ አጭር ሚኒሽር መሳሪያ 

የሇም ሏሰት ነዉ፣ ላልች ንብረቶችን በተመሇከተ ክርክሩን አቅርበዋሌ።  

ከዚህ በኋሊ የሥር የወረዲዉ ፌ/ቤት ጉዲዩን በመመርመር የሚኒሻ ጽ/ቤት ስሇመሳሪያዉ አጣርቶ 

እንዱሌክ በታዘዘዉ መሰረት አጭር ሚኒሽር መሳሪያ በአሁን አመሌካች ስም ተመዝግቦ እንዯላሇ 

የገሇጸዉን እና የሰዉ ምስክሮች በመስማት በሰጠዉ ዉሳኔ አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ መኖሩ 

በማስረጃ ያሌተረጋገጠ ስሇሆነ የአሁን ተጠሪ ጥያቄ ተቀባይነት የሇዉም፣ በላልች ንብረቶች እና 
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በሌጆች ቀሇብ ጋር በተያያዘ ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ ሰጥቷሌ። የአሁን ተጠሪ በዚህ ዉሳኔ ቅር 

በመሰኘት ይግባኝ ሇባህርዲር እና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበች ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን 

በትዕዛዝ ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ።  

የአሁን ተጠሪ አሁንም በዚህ ዉሳኔ እና ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇአማራ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበች ሲሆን ችልቱ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ 

ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትን መሬት እና ባህርዛፌ በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት፤ 

አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ በተመሇከተ ግን የአሁን ተጠሪዎች የሰዉ ምስክሮች በሰጡት 

የምስክርነት ቃሌ የአሁን አመሌካች ዴብቅ አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ ያሇዉ መሆኑን ያስረደ 

ስሇሆነ፣ ይህ መሳሪያ ዴብቅ በመሆኑ አሇመመዝገቡ መሳሪያዉ የሇም የሚያሳኝ ስሊሌሆነ፣ የአሁን 

አመሌካች ይህን መሳሪያ ሇአሁን ተጠሪ ሉያካፌሊት ይገባሌ፣ የሚኒሽር የጦር መሳሪያ ግምት ብር 

10,000 ስሇሆነ ይህን መሳሪያ እጣ በማጣጣሌ በእጣዉ አጭር ሚኒሽር መሳሪያዉ የዯረሰዉ 

ሇላሇዉ ብር 5,000 እንዱከፌሌና አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ እንዱወስዴ በማሇት በዚህ ረገዴ 

የሥር ፌ/ቤቶችን ዉሳኔ በመሻሻሌ ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር 

በመሰኘት ሇመሻር ነዉ።  

የአሁን አመሌካች በ22/9/2011 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ፡ ሇክርክር መነሻ የሆነዉ አጭር 

ሚኒሽር መሳሪያ በስሜ ተመዝግቦ እንዯማይገኝ የሚኒሻ ጽ/ቤት ገሌጾ እያሇ የሥር የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የአሁን ተጠሪ የሰዉ ምስክሮች ዘመዴ አዝማዴ ሆኖ በሀሰት በሰጡት 

የምስክርነት ቃሌ ዴብቅ መሳሪያ አሇ በሚሌ ተጠሪ እንዴትካፇሌ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ የህግ 

ግዴፇት ያሇበት ስሇሆነ እንዱሻርሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ።  

ይህ ችልት የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዯትሰጥ ባዘዘዉ መሰረት 

በ15/6/2012 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ፡ የሥር ፌ/ቤት አከራካሪዉን የጦር መሳሪያ እኩሌ እንካፇሌ 

የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ስሇሆነ እንዱጸናሌኝ በማሇት ተከራክራሇች። የአሁን አመሌካች የመሌስ 

መሌስ ስሊሊቀረበ ታሌፎሌ።  

የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተጠቀሰዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካሊቸዉ 

የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ በዚህ ጉዲይ ምሊሽ ማግኘት 

ያሇበት ፣የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሇክርክር ምክንያት የሆነዉ አጭር 

ሚኒሽር የጦር መሳሪያ የጋራ ሀብት ስሇሆነ ግራ ቀኙ እንዱካፇለ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉ ነጥብ መሆኑን 

ተገንዝበናሌ። የአሁን ተጠሪ ባቀረበችዉ ክስ አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ የጋራ ሀብታችን 

ስሇሆነ እንዱያካፌሇኝ በማሇት የጠየቀች ሲሆን፣ አመሌካች በበኩለ ይህ የጦር መሳሪያ የሇም 
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በማሇት ተከራክሯሌ። የሚኒሻ ጽ/ቤት በጻፇዉ ዯብዲቤ አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ በአሁን 

አመሌካች ስም ተመዝግቦ እንዯላሇ ገሌጾዋሌ። በላሊ በኩሌ የአሁን ተጠሪ የሰዉ ምስክሮች 

በሰጡት የምስክርነት ቃሌ የአሁን አመሌካች ዴብቅ አጭር ሚነሽር የጦር መሳሪያ እንዲሇዉ 

መመስከራቸዉን የሥር ፌ/ቤት የዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ። በመሆኑም የአሁን ተጠሪ ሇክርክር 

ምክንያት የሆነዉ ዴብቅ አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ ያሇዉ በመሆኑ ባይመዘገብም መሳሪያዉ 

መኖሩን የሰዉ ምስክሮች የመሰከሩ ሲሆን፣ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት የሰዉ ምስክሮች ስሇዚህ 

መሳሪያ ያለት ነገር አሇመኖሩን የሥር ፌ/ቤት የዉሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ። ይህ ማሇት የአሁን 

አመሌካች ዴብቅ አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ ያሇዉ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ መሳሪያዉ 

በሕጉ አግባብ ስሌጣን ባሇዉ የሚኒሻ ጽ/ቤት ዘንዴ አሇመመዝገቡ መሳሪያዉ የሇም የሚያስብሌ 

አይዯሇም። ይህ ሚኒሽር የጦር መሳሪያ መኖሩ እስከተረጋገጠ ዴረስ በሕጋዊ መንገዴ ስሇመያዙ 

ከሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ ተመዝግቦ ፇቃዴ አሇመሰጠቱ መሳሪያዉ የሇም እና የኢኮኖሚ ዋጋ 

የሇዉም የሚያስብሌ ነገር አይሆንም። ይህ የጦር መሳሪያ የኢኮኖሚ ጥቅም ያሇዉ መሆኑን 

በመገንዘብ የአማራ ክሌሊዊ መንግስት ምክር ቤት በ2007 ዒ.ም ባወጣዉ የጦር መሳሪያ ዋጋ ተመን 

ማሻሻያ መሰረት የሚኒሽር የጦር መሳሪያ ግምቱ ብር 10,000 መሆኑን አመሌክቷሌ። ይህ የጦር 

መሳሪያ የኢኮኖሚ ጥቅም ያሇዉ ንብረት እና ባሌና ሚስት ይህን መሳሪያ በትዲር እያለ ያፇሩ 

እስከሆነ ዴረስ፣ ከሚመሇከተዉ አካሌ ዘንዴ መሳሪያዉ ተመዝግቦና መሳሪያዉን ሇመያዝ ፇቃዴ 

አሇመሰጠቱ፣ የተጋቢዎቹ የጋራ ሀብት እንዲይሆን የሚያዯርገዉ እና ጋብቻቸዉ በፌቺ ሲፇርስ 

የሚካፇለት ንብረት አይሆንም የሚያስብሌ አይዯሇም። ይህም ከአማራ ክሌሌ የቤተሰብ ሕግ አዋጅ 

ቁጥር 79/1995 አንቀጽ 73 [1] እና 101 አንጻር ማየት ይቻሊሌ። ስሇሆነም ሇክርክር መነሻ የሆነዉ 

አጭር ሚኒሽር የጦር መሳሪያ መኖሩ በማስረጃ እስከተረጋገጠ ዴረስ፣ ግራ ቀኙ ይህን ንብረት 

እንዱካፇለ መባለ ተገቢ ነዉ። ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዳ.ሪ.ሕገ መንግስት አንቀጽ 80 [3፣ ሀ] እና 

በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ከተሰጠዉ ስሌጣን አንጻር የአሁን አመሌካች 

ያቀረበዉ ቅሬታ የሥር ፌ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 

መሆኑን የሚያስገነዝብ ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ። 

ሲጠቃሇሌ የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሇክርክር መነሻ የሆነዉ አጭር 

ሚኒሽር የጦር መሳሪያ የግራ ቀኙ የጋራ ሀብት ስሇሆነ እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት የክፌፌሌ 

ሥርዒቱን በማመሌከት የሰጠዉ ዉሳኔ በሕጉ አግባብ የተሰጠ እንጂ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ። 
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ዉሳኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ፌ/ቤት በመ.ቁ.83938 ግንቦት 8 ቀን 2011 

ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 

[1] መሰረት ጸንቷሌ። 

2. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ። 

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

መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ 
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   የሰ.መ.ቁ.190295 

ሚያዚያ 15 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡….1.  ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

   2.  ቀነዒ ቂጣታ 

  3. ፇይሳ ወርቁ 

  4. ዯጀኔ አያንሳ 

        5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካች፡……..ወ/ሮ ቱኒዝ ሙለጌታ- ጠበቃ ብርሃኑ ተሻገር ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡………1. አቶ አብርሃም ከሇሇዉ- ቀርበዋሌ 

                2. አቶ ዲንኤሌ ይስፈሌኝ         ጠበቃ ይሌማ አቻሜ ቀርበዋሌ 

                3. ወ/ሮ እመቤት አዴማሱ  

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌርዴ 

ይህ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብትና የግሌ ዕዲን የሚመሇከት ክርክር የተጀመረዉ በፋዯራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች የሥር አመሌካች፣ የአሁን 1ኛ ተጠሪ የሥር 

ተጠሪ፣ የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የሥር የመቃወም አመሌካቾች ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ 

ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.247544 

በ20/5/2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ 

በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ።  

የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ የአሁን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ባቀረበችዉ ክስ የአሁን አመሌካች እና 

የአሁን 1ኛ ተጠሪ በመካከሊቸዉ የነበረዉ ጋብቻ በፌቺ ዉሳኔ መፌረሱን ተከትል አመሌካች 

ባቀረበችዉ የንብረት ዝርዝር በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከ/ክ/ማ ወረዲ 8 የሱቅ ቁጥር 380 ሸራ 

ተራ አካባቢ በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘዉ ሇተጠሪ የግሌ እዲ በሏራጅ የተሸጠ ስሇሆነ ንብረቱ 

የጋራ ሀብታችን በመሆኑ የሽያጭ ገንዘቡ ግማሽ ዴርሻዬ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ያመሇከተች 

ሲሆን፤ የአሁን 1ኛ ተጠሪ በበኩለ ባቀረበዉ ክርክር በፌርዴ የተረጋገጠዉ ዕዲ የባሌና ሚስት እዲ 

ስሇሆነ እዲዉ ተከፌል የሚተርፌ ገንዘብ ካሇ እኩሌ ሌንካፇሌ ይገባሌ እንጂ እዲዉ ሳይከፇሌ 

ግማሽ ዴርሻ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበችዉ ክስ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
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ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን በማጣራት በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን 1ኛ ተጠሪ የተባሇዉ እዲ መጠንና 

ባሇገንዘቦቹ እነማን እንዯሆኑ፣ ከአመሌካች ጋር የጋራ ዕዲቸዉ መሆኑን በማስረጃ ያስረዲዉ ነገር 

ስሇላሇ ከተያዘዉ ገንዘብ ሊይ ግማሹ የአሁን አመሌካች ዴርሻ ነዉ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ይህን ዉሳኔ ተክትል የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 መሰረት የመቃወሚያ 

ማመሌከቻ ያቀረቡ ሲሆን፣ የአሁን 2ኛ ተጠሪ ባቀረቡት አቤቱታ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ሇንግዴ 

ሥራቸዉ ምክንያት ህዲር 15 ቀን 2005 ዒ.ም የሚመነዘር ቼክ ብር 350,000 ጽፇዉ ሰጥቶኝ በቂ 

ስንቅ ስሇላሇዉ ክስ አቅርቤ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.246856 በሰጠዉ ዉሳኔ 

የአሁን 1ኛ ተጠሪ ገንዘቡን ከተሇያየ ወጪና ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ የተወሰነባቸዉ ስሇሆነ 

ከአመሌካች ጋር የጋራ ዕዲቸዉ በመሆኑ የጋራ ንብረታቸዉ ተሽጦ ከተቀመጠዉ ገንዘብ ዉስጥ 

እዲዉ አስቀዴሞ እንዱከፇሌኝ፣ ዉሳኔዉ እንዱነሳሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ የአሁን 3ኛ ተጠሪ 

በበኩለ ባቀረበዉ አቤቱታ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ሇንግዴ ሥራቸዉ ምክንያት ብር 300,000 መጋቢት 

20 ቀን 2004 ዒ.ም የሚመነዘር ቼክ ጽፇዉ ሰጥተዉኝ በቂ ስንቅ ስሇላሇዉ ክስ አቅርቤ የፋዯራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.246809 በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ይህን ገንዘብ 

ከወሇዴና ከተሇያዩ ወጪዎች ጋር እንዱከፌሇኝ ስሇወሰነበት፣ እዲዉ ከአመሌካች ጋር የጋራ እዲዉ 

ስሇሆነ ይህን ገንዘብ እንዱከፌለኝ እንዱወሰንሌኝ፣ ዉሳኔዉ እንዱሻሻሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች በዚህ የመቃወም ማመሌከቻ ሊይ በሰጠችዉ መሌስ የአሁን 2ኛ እና 3ኛ 

ተጠሪዎች የጠቀሱት እዲ የተወሰነዉ በአሁን 1ኛ ተጠሪ ሊይ ነዉ፣ እዲዉ ከጋብቻዉ በፉት 1ኛ 

ተጠሪ የገባዉ ነዉ፣ እዲዉ እኔን የሚመሇከት አይዯሇም በማሇት ተከራክራሇች፡፡ የአሁን 1ኛ ተጠሪ 

በበኩለ የተጠቀሰዉ እዲ በትዲር ዉስጥ የተፇጠረ ስሇሆነ የጋራ እዲ ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በዚህ ሊይ በሰጡት መሌስ ይህ እዲ የተፇጠረዉ የአሁን አመሌካች 

እና 1ኛ ተጠሪ በጋብቻ ዉስጥ እያለ በመሆኑ በቤተሰብ ሕጉም ሆነ በንግዴ ሕጉ የጋራ እዲቸዉ 

ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ከዚህ በኋሊ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና የአሁን 2ኛ እና 3ኛ 

ተጠሪዎች እዲን በተመሇከተ በአሁን 1ኛ ተጠሪ ሊይ ዉሳኔ ያሰጡበትን መዛግብት በማየት የአሁን 

1ኛ ተጠሪ ሇአሁን 2ኛና 3ኛ ተጠሪዎች እንዱከፌሌ የተወሰነበት እዲ የግሌ እዲ ነዉ ወይስ ከአሁን 

አመሌካች ጋር የጋራ እዲቸዉ ነዉ? የሚሇዉን ጭብጥ በመያዝ በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.246856 እና 246809 በሆኑት መዝገቦች ሇዉሳኔ 

መሰረት የሆኑት ሁሇቱም ቼኮች የተጻፇባቸዉ ቀን የአሁን አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ ጋብቻ 

ከፇጸሙ በኋሊ ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች ይህን የሚያስተባብሌ ማስረጃ በማቅረብ ያስረዲችዉ ነገር 

የሇም፤ በፋዳራለ የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 70 (1) መሰረት ከአሁን 1ኛ ተጠሪ የግሌ 
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ሀብት የሚጠየቅ ቢሆንም ይህን ዕዲዉን ሇመሸፇን በቂ ካሌሆነ ከአሁን አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ 

የጋራ ሀብት ሊይ ከ1ኛ ተጠሪ ዴርሻ እንዱከፇሌ፤ ይህም ዕዲዉን የማይሸፌን ከሆነ ከአሁን 

አመሌካች ዴርሻ እንዱከፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት 

ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበች ቢሆንም ፌ/ቤቱም ቅሬታዉን አያስቀርብም በማሇት 

የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር 

በመሰኘት ሇማሻር ነዉ፡፡  

የአሁን አመሌካች በ28/5/2012 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ፡ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች 

የመቃወሚያ ማመሌከቻ ያቀረቡበት ፌርዴ መብታቸዉን የማይነካ ሆኖ ሳሇ የሥር ፌ/ቤቶች 

አቤቱታቸዉን በመቀበሌ የሰጡት ዉሳኔ ሉታረም ይገባሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት በፌርደ እንዲረጋገጠዉ 

2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ያስፇረደት እዲ የ1ኛ ተጠሪ የግሌ እዲ እንጂ 

አመሌካችን የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ ዕዲዉ የአሁን 1ኛ ተጠሪ የግሌ እዲ ነዉ ተብል በፌርዴ 

ተረጋግጦ እያሇና እዲዉ ሇትዲር ጥቅም መዋለ ፌርዴ ባሌተሰጠበት እዲዉ ከአመሌካች የግሌ 

ሀብት እንዱከፇሌ መባለ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.246856 

እና 246809 ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ በሰጠዉ ቼኮች ስሇሆነ አመሌካችን አይመሇከትም፤ 

በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ በነበረዉ ክርክር 1ኛ ተጠሪ እዲ መኖሩን ጠቅሶ የተከራከረ 

ቢሆንም በማስረጃ ማስረዲት ባሇመቻለ ዉዴቅ ተዯርጎበታሌ፡፡ እነዚህ ቼኮች ሇክፌያ ያቀረቡት 

ጋብቻችን ከፇረሰ እና ቼኮቹ ሇክፌያ መቅረብ ከሚገባቸዉ ጊዜ የ2ኛ ተጠሪ 3 ዒመት ከ11 ወር 

በኋሊ እና የ3ኛ ተጠሪ 4 ዒመት ከ7 ወር ካሇፇ በኋሊ የቀረቡና የክፌያ ጊዜያቸዉ ያሇፇባቸዉ ሆኖ 

ሳሇ፣ 1ኛ ተጠሪ በእነዚህ ቼኮች የቀረበዉን ክስ በተመሇከተ በቂ መከሊከያ እያሇዉ ማስፇቀጃ 

ሳያቀርብና ሳይከራከር ዉሳኔ እንዱሰጥበት ሆኗሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ በእነዚህ ቼኮች በወንጀሌ ተከሶ 

የተቀጣ ሆኖ ሳሇ፣ አሁን የቀረበዉ ክርክርና የተሰጠዉም ፌርዴ የአመሌካችን ጥቅም ሇመጉዲት 

ሆን ተብል የተጻፇ ቼክ መሰረት ተዯርጎ የተሰጠ ዉሳኔ ነዉ፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱሻርሌኝ አመሌካች እዲዉን 

ሌትከፌሌ አይገባትም ተብል እንዱወሰንሌኝ ወጪና ኪሳራም እንዱወሰንሌኝ በማሇት 

ተከራክራሇች፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣በሥር ፌ/ቤት ክርክር ያስነሳዉ እዲ የግለ ነዉ ተብል 

ከተወሰነ በኋሊ የባሇእዲዉ ሀብት እዲዉን የማይሸፌን ከሆነ አመሌካች ትክፇሌ የተባሇበት እና 

ከጋብቻ ፌቺ በኋሊ የቀረበ እዲም የግሌ ነዉ ተብል ከተወሰነ የጋራ የሚሆንበት አግባብነት፣ 

ሇማጣራት ሲባሌ የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ታዟሌ፡፡  
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የአሁን 1ኛ ተጠሪ ባቀረበዉ መሌስ ሇክርክር መነሻ የሆነዉ ሱቅ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ ዉስጥ 

ያፇራነዉ ንብረት በመሆኑ፣ ቼኩም ከአመሌካች ጋር በጋብቻ ዉስጥ ሇእያንዲንደ እቃዎች መግዣ 

በደቤ ስንጠቀምበት የነበረዉ ስሇሆነ እዲዉ የአመሌካችም ጭምር ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪ ህዲር 3 ቀን 2013 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ፡ ተጠሪዎች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ 

በቼክ ጉዲይ ክስ አቅርበን በመ.ቁ.246856 እና 246809 ሊይ አስወስነንበታሌ፡፡ ይህ እዲ 

የአመሌካችና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ እዲቸዉ ስሇሆነ የጋራ ሀብታቸዉ ከመከፊፇሊቸዉ በፉት እዲዉ 

መከፇሌ አሇበት፡፡ ይህ እዲ በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ በትዲር ዉስጥ እያለ የተፇጠረ እዲ 

በመሆኑ ከ1ኛ ተጠሪ የግሌ ሀብት፣ ይህ ካሌሆነ ከጋራ ንብረታቸዉ ሇ1ኛ ተጠሪ የሚዯርሰዉ ዴርሻ፣ 

ይህም እዲዉን ሇመክፇሌ በቂ ካሌሆነ ከአመሌካች ዴርሻ እንዱከፇሌ ተወስኗሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ነጋዳ 

የነበሩ በመሆናቸዉ እና አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ በትዲር ዉስጥ እያለ የተገባ እዲ በመሆኑ፣ በቼክ 

ክርክር የተሰጠዉ ዉሳኔ አሇመሻሩን በመገንዘብ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ የሚነቀፌበት የሕግ 

አግባብ ስሇላሇ፣ አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት የሇዉም ተብል፣ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ 

እንዱጸናሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ተጠሪዎች ያቀረቡት መሌስ ተቀባይነት 

የሇዉም የምትሌባቸዉን ምክንያቶች በመዘርዘር የሰበር አቤቱታዋን በማጠናከር የመሌስ መሌስ 

አቅርባሇች፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙ ክርክር፣ የሥር ፌ/ቤቶች 

የተሰጡት ዉሳኔ እና ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ በዚህ መሰረት እንዯመረመርነዉ፡ 

1. የአሁን አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ በ5/5/2004 ዒ.ም ጋብቻ ፇጽመዉ ባሌና ሚስት ሆነው 

አብረዉ ሲኖሩ ቆይተዉ፤ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.53007 በ26/4/2008 

ዒ.ም በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ ዉሳኔ የአመሌካች እና የ1ኛ ተጠሪ ጋብቻ በፌቺ ዉሳኔ 

እንዱፇርስ መወሰኑን የሥር ፌ/ቤት የዉሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ አመሌካች ከ1ኛ ተጠሪ 

ጋር የነበራቸዉ ጋብቻ በዉሳኔ ከፇረሰ በኋሊ የፌቺ ዉጤትን በተመሇከተ የጋራ ንብረት 

እንዱያካፌሊት የጠየቀች ሲሆን፤ በዚህ መሰረት በአዱስ አበባ አዱስ ከ/ክ/ከተማ ወረዲ 8 

ዉስጥ የሚገኘዉ የሱቅ ቁጥር 380 የአመሌካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ሀብታቸዉ መሆኑ 

ያሊከራከረ ጉዲይ ነዉ፡፡ በመሆኑም የዚህ ሱቅ የሽያጭ ገንዘብ በፋዯራለ የተሻሻሇዉ 

የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 213/1992 አንቀጽ 62 (1) መሰረት የአመሌካች እና የ1ኛ ተጠሪ 

የጋራ ሀብታቸዉ እስከሆነ ዴረስ፣ ንብረቱ በዚህ ሕግ አንቀጽ 90 መሰረት ሇሁሇቱም እኩሌ 

የሚከፊፇሌ ይሆናሌ፡፡ ይህ መብት ሕግ ከዘረጋዉ አግባብ ዉጭ ሉሸራረፌ እና 

የአንዯኛዉን ተጋቢ የጋራ ሀብት የመካፇሌ መብት የሚነፌግ ሁኔታ መኖር እንዯላሇበት 

መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡  
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2. አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ መካከሌ በነበረዉ የንብረት ክፌፌሌ ክርክር፣ የአሁን አመሌካች 

የጋራ ንብረታችን እንዴንካፇሌ በማሇት ዲኝነት የጠየቀች ሲሆን፤ 1ኛ ተጠሪ በበኩለ የጋራ 

ንብረት መኖሩን በማመን ተከራክሮ፣ ባሌና ሚስት በትዲር ዉስጥ በአንደ በፌርዴ ዕዲ 

መኖሩ ከተረጋገጠ የባሌና ሚስት ንብረት ከመከፊፇለ በፉት እዲዉ መከፇሌ አሇበት 

በማሇት የተከራከሩ ሲሆን፤ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.53007 

በ23/5/2008 ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ የጋራ እዲ ስሊሇብን ቅዴሚያ መከፇሌ አሇበት 

ከማሇት ዉጭ እዲዉ ምን ያህሌ እንዯሆነ መጠኑን ጠቅሰዉ ባሇገንዘቦቹ እነማን እንዯሆኑ 

በጽሁፌም ሆነ በቃሌ ተብራርቶና ግሌጽ ተዯርጎ በማስረጃ ተዯግፍ የቀረበ ነገር የላሇ 

በመሆኑ፣ 1ኛ ተጠሪ የጋራ እዲ አሇብን ስሇሆነም እዲዉ በቅዴሚያ እንዱከፇሌ ዉሳኔ 

እንዱሰጥሌኝ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የትኛዉ እዲ እንዯሆነ ስሇማይታወቅ የሕግና 

የማስረጃ ዴጋፌ የላሇዉ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህ ዉሳኔ ይዘት 

መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ በትዲር ዉስጥ በነበረን ጊዜ የጋራ እዲ 

አሇብን በማሇት 1ኛ ተጠሪ ያቀረበዉ ክርክር በፌ/ቤት ተጣርቶ በተሰጠዉ ፌርዴ 

ተቀባይነቱ የቀረ በመሆኑ፣ አመሌካች በተጠሪዉ በኩሌ ሇሚመጣዉ እዲ ተጠያቂ 

የምትሆንበት አግባብ አይኖርም፡፡ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በጋብቻ ዉስጥ 

በነበረን ጊዜ የጋራ እዲ አሇብን በማሇት ይህን ዉሳኔ የሚቃወም ከሆነ በሕግ ስሌጣን 

ሇተሰጣቸዉ በየዯረጃዉ ሊለት ፌ/ቤቶች ቅሬታዉን አቅርቦ ዉሳኔዉን ማስሇወጡን 

የሚያሳይ ነገር የሇም፡፡ የአሁን 1ኛ ተጠሪ በዚህ አግባብ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ስሌጣን 

ሊሇዉ ፌ/ቤት ቅሬታዉን አቅርቦ ያስሇወጠዉ ነገር በላሇበት አሁን ሇተነሳዉ ክርክር 

ከአመሌካች ጋር በጋብቻ በነበርን ጊዜ የጋራ እዲ ስሊሇብን የጋራ ንብረታችን ከመከፊፇለ 

በፉት እዲዉ መከፇሌ ይገባዋሌ በማሇት የሚያቀርበዉ ክርክር ተቀባይነት ሉኖረዉ 

የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ 

3. በላሊ በኩሌ የአሁን 2ኛ ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.246856 ሊይ 

በአሁን 1ኛ ተጠሪ ሊይ ከቼክ ጋር በተያያዘ ጥቅምት 24 ቀን 2009 ዒ.ም በተፊጠነ ሥነ-

ሥርዒት ባቀረበዉ ክስ 1ኛ ተጠሪ ህዲር 15 ቀን 2005 ዒ.ም የሚመነዘር ቁጥሩ BT 

1873998 በሆነዉ ቼክ ብር 350,000 ጽፇዉ ሇ2ኛ ተጠሪ የሰጠ ስሇሆነ ባንክ ሲጠየቅ በቂ 

ገንዘብ የላሇዉ መሆኑ ስሇተረጋገጠ ገንዘቡን ከነወሇዴና ወጪ ጋር እንዱከፌሇኝ 

እንዱወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን፤ ፌ/ቤቱም 1ኛ ተጠሪ መጥሪያ ተቀብል 

ሇመከሊከሌ ስሊሌጠየቀ መሌስ የማቅረብ መብቱን በማሇፌ በ29/3/2009 ዒ.ም በዋሇዉ 

ችልት በሰጠዉ ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ ብር 350,000 ቼኩ ሇባንክ ሇክፌያ ከቀረበበት 

ከ28/2/2009 ዒ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር ሇ2ኛ ተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ የአሁን 3ኛ ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.246809 ሊይ 
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በአሁን 1ኛ ተጠሪ ሊይ ከቼክ ጋር በተያያዘ ጥቅምት 22 ቀን 2009 ዒ.ም በተፊጠነ ሥነ-

ሥርዒት ባቀረበችዉ ክስ 1ኛ ተጠሪ መጋቢት 20 ቀን 2004 ዒ.ም የሚመነዘር ቁጥሩ BT 

1575795 በሆነዉ ቼክ ብር 300,000 ጽፇዉ ሇ3ኛ ተጠሪ የሰጠ ስሇሆነ ባንክ ሲጠየቅ በቂ 

ገንዘብ የላሇዉ መሆኑ ስሇተረጋገጠ ገንዘቡን ከነወሇዴና ወጪ ጋር እንዱከፌሇኝ 

እንዱወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት የጠየቀች ሲሆን፤ ፌ/ቤቱም 1ኛ ተጠሪ መጥሪያ ተቀብል 

ሇመከሊከሌ ስሊሌጠየቀ መሌስ የማቅረብ መብቱን በማሇፌ የካቲት 24 ቀን 2009 ዒ.ም 

በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ ብር 300,000 ቼኩ ሇባንክ ሇክፌያ ከቀረበበት 

ከ3/13/2008 ዒ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ እና ከወጪዎች ጋር ሇ3ኛ ተጠሪ 

እንዱከፌሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ እንዯሚታወቀዉ ከንግዴ ሕግ አንቀጽ 854 ዴንጋጌ ማየት 

እንዯሚቻሇዉ ቼክ እንዯቀረበ የሚከፇሌበት ሲሆን በዚህ ሕግ አንቀጽ 855 መሰረት ቼክ 

የወጣበት ቀን ከግምት ዉስጥ ሳይገባ በቼኩ ሊይ የተጻፇዉ ቀን አንስቶ በሚከተለት 

ስዴስት ወራት ዉስጥ እንዱከፇሌበት መቅረብ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ ከፌ ሲሌ 

በተጠቀሱት መዛግብት ሊይ የተሰጠዉ ዉሳኔ ይዘት ሲታይ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ራሱ ቼኩን 

ፇርሞ ሇተጠሪዎች የሰጠ ሲሆን ቼኩን መሰረት አዴርጎ ሇቀረበዉ ክስ ዯግሞ በሕግ አግባብ 

ሇመከሊከሌ ማስፇቀጃ በማቅረብ የመከሊከያ መሌሱን አቅርቦ ሳይከሊከሌና ሳይከራከር  ዉሳኔ 

የተሰጠ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ እንዱሁም አሁን በግራ ቀኙ መካከሌ በተያዘዉ ክርክር የአሁን 

1ኛ ተጠሪ ቼኩን ሇምን ዒሊማ ፇርሞ ሇ2ኛ እና ሇ3ኛ ተጠሪዎች ሉሰጣቸዉ እንዯቻሇ 

በሕግና በማስረጃ አስዯግፍ ያረጋገጠዉ ነገር እንዯላሇ የሥር ፌ/ቤት የዉሳኔ ግሌባጭ 

ያመሇክታሌ፡፡ ይሌቁንም ፌ/ቤቶች በሰጡት ዉሳኔ 1ኛ ተጠሪ ሇ2ኛ እና ሇ3ኛ ተጠሪዎች 

ፇርሞ በሰጣቸዉ ቼኮች ምክንያት የመጣዉ እዲ የግሌ እዲዉ መሆኑን በማረጋገጥ ዉሳኔ 

ማሳሇፊቸዉን ነዉ፡፡ 

4. እንዯሚታወቀዉ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 34 (1) ሥር እንዯተዯነገገዉ ጋብቻ 

ፇጽመዉ ቤተሰብ የሚመሰርቱ ወንድችና ሴቶች በጋብቻ አፇጻጸም፣ በጋብቻዉ ዘመንና 

በፌቺ ጊዜ እኩሌ መብት እንዲሊቸዉ ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤትም ሆነ ማንኛዉም 

አካሌ ከተጋቢዎች ጋብቻ ጋር በተያያዘ ሇሚወስደት እርምጃም ሆነ ሇሚሰጡት ዉሳኔ ይህን 

የሕገ መንግስታዊ መርህን ባከበረና ባስጠበቀ መሌኩ መፇጸም የሚገባዉ ጉዲይ ነዉ፡፡ 

በዚህ መሰረት ባሌና ሚስት በትዲራቸዉ ዘመን የጋራ ሀብታቸዉን በተመሇከተ እና ከፌቺ 

ዉጤት ጋር በተያያዘ የጋራ ንብረት ክፌፌሌ አስመሌከቶ መወሰን የሚገባዉ በሕገ 

መንግስቱ የተመሇከተዉን የእኩሌነት መርህ በጠበቀና ባከበረ አግባብ መሆን አሇበት፡፡ 

በፋዳራሌ መንግስት ዯረጃ ጋብቻ በንብረት በኩሌ የሚያስከትሇዉ ዉጤት በፋዯራለ 

የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 57 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 

አግባብ የሚመራ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ በፋዯራለ የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 70፣ 71፣ 
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89 እና 93 ዴንጋጌዎች ሥር ዯግሞ የባሌና ሚስት እዲን የሚመሇከቱ ጉዲዮች 

ተመሌክቷሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች የባሌና ሚስት የግሌ እዲ እና የጋራ እዲ በምን አግባብ 

መታየት እንዯሚገባዉ ተዯንግጎ እናገኛሇን፡፡ በዚህ ሕግ አንቀጽ 70 (1) መሰረት ከባሌ 

ወይም ከሚስት በግሌ የሚጠየቅ ዕዲ፣ ከባሇዕዲዉ ተጋቢ የግሌ ሀብት፣ የግሌ ሀብቱ ዕዲዉን 

ሇመሸፇን በቂ በማይሆንበት ጊዜ ከጋራ ሀብታቸዉ ይከፇሊሌ በማሇት ተዯንግጎ እናገኛሇን፡፡ 

በዚሁ የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 89 ሥር እንዯተመሇከተዉ ከባሌና ሚስት አንዯኛዉ ወይም 

ሁሇቱም በጋራ በፌርዴ የተረጋገጠባቸዉ ወይም ሁሇቱም ያመኑት ዕዲ መኖሩ የታወቀ 

እንዯሆነ፣ ይኸዉ ዕዲ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ከመከፊፇለ በፉት ተቀንሶ የሚከፇሌ 

እንዯሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ሕግ አንቀጽ 93 ሥር ዯግሞ ጋብቻዉ ከፇረሰ በኋሊ ከባሌና 

ሚስት ስሇሚጠየቅ ዕዲ ያመሇክታሌ፡፡  

5. በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ 

በነበረዉ የባሌና ሚስት የንብረት ክርክር ወቅት 1ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የጋራ ዕዲ 

ስሊሇብን የጋራ ንብረታችን ከመካፇሊችን በፉት ዕዲዉ ተቀንሶ እንዱከፇሌ በማሇት 

የተከራከረ ቢሆንም ፌ/ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ዕዲ አሇብን ጥያቄ ተቀባይነት 

አጥቶ የተወሰነ ሲሆን፤ 1ኛ ተጠሪ ሇ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ቼክ ፇርሞ የሰጠ ቢሆንም 

ሇምን ዒሊማ እንዯሰጣቸዉ አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ ያሌተረጋገጠ መሆኑን፤ 2ኛ እና 3ኛ 

ተጠሪዎች ቼክን መሰረት በማዴረግ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ ያቀረቡት የተጋቢዎቹ ጋብቻ 

በፌቺ ዉሳኔ ከፇረሰ በኋሊና የቼኩ የመክፇያ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ ቢሆንም 1ኛ ተጠሪ ቀርቦ 

ተገቢዉን የመከሊከያና መከራከሪያ ነጥቦች አንስቶ ሳይከራከር የግሌ ዕዲዉ መሆኑ 

ተረጋግጦ ዉሳኔ መሰጠቱን መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ተጠሪዎች የአመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ 

ጋብቻ ከፇረሰ በኋሊ ቼኩን መሰረት በማዴረግ ክስ ያቀረቡት በ1ኛ ተጠሪ ብቻ ሊይ ሲሆን 

አመሌካችን ጨምሮ ዉሳኔ የተሰጠበት ሁኔታ የሇም፡፡ የአሁን 1ኛ ተጠሪ በፌርዴ 

የተረጋገጠበት ዕዲ ያሇ ቢሆንም ከአመሌካች ጋር በነበረዉ ክርክር የጋራ ዕዲ አሇብን 

በማሇት ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም ተብል የተወሰነ ሲሆን፤ አመሌካች እና 1ኛ 

ተጠሪ አብረዉ ተከሰው በጋራ በፌርዴ የተረጋገጠባቸዉ ዕዲ መኖሩን የሚያሳይ ነገር 

የሇም፡፡ በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ ሇምን ዒሊማ ፇርሞ ሇ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች እንዯሰጠ 

በማይታወቅ ቼክ፣ ጋብቻቸዉ ከፇረሰ በኋሊና የክፌያቸዉ ጊዜ ባሇፇ ቼክ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ 

የቀረበዉን ክስ ተከትል 1ኛ ተጠሪ በሕግ አግባብ ቀርቦ መከራከሪያና መከሊከያ ሳያቀርብ 

የግሌ ዕዲዉ ነዉ ተብል ሇተወሰነ ዕዲ፣ አመሌካች ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በነበራቸዉ ክርክር 

የጋራ ዕዲ አሇን በማሇት 1ኛ ተጠሪ ያቀረበዉ ክርክር ዉዴቅ ሆኖ ሳሇ፤ አመሌካች ከ1ኛ 

ተጠሪ ጋር ተከሳ እዲዉ የጋራቸዉ መሆኑን ዉሳኔ ባሌተሰጠበት፤ ይህ ዕዲ የ1ኛ ተጠሪ እና 

የአመሌካች ጋር የጋራ ዕዲቸዉ ስሇሆነ አመሌካች ከጋራ ሀብታቸዉ ዴርሻዋን ሳትወስዴ 
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በፉት ዕዲዉ መከፇሌ አሇበት መባለ አመሌካች የጋራ ንብረት ሊይ ያሊትን መብት 

የሚያሳጣትና በሕገ መንግስቱ የተመሇከተዉን የእኩሌነት መርህ የሚጋፊ ጉዲይ ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡   

በመሆኑም የአሁን 1ኛ ተጠሪ የግሌ ዕዲዉ የሆነዉ ከፌ ሲሌ በተጠቀሱት ምክንያቶች ከአመሌካች 

ጋር የጋራ ዕዲቸዉ የሚሆንበት አግባብ ባሇመኖሩ በፋዯራለ የተሻሻሇዉ የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 70 

(1) መሰረት ከጋራ ሀብታቸዉ ከአመሌካች ዴርሻ ሊይ የሚከፇሌበት ምክንያት አይኖርም፡፡ የሥር 

ፌ/ቤቶች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የተወሰነዉ የግሌ ዕዲዉ ሆኖ እያሇ እና አመሌካች ሇዕዲዉ ተጠያቂ 

የምትሆንበት አግባብ ሳይኖር፣ ከጋራ ንብረታቸዉ ከሆነ የሱቅ ቁጥር 380 የሽያጭ ገንዘብ 

የአመሌካች ግማሽ ዴርሻ የሚከፇሌበት አግባብ ሳይኖር፣ ሇዕዲዉ ክፌያ የ1ኛ ተጠሪ የግሌ ሀብትና 

ከጋራ ሀብቱ የእሱ ዴርሻ ያሌበቃ እንዯሆነ፣ ከአመሌካች ዴርሻ መከፇሌ አሇበት በማሇት የሰጡት 

ዉሳኔ ከፌ ሲሌ የተጠቀሱት የሕግ ዴንጋጌዎች የሚቃረን ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ የግሌ ዕዲ ከጋራ ንብረት ከግማሽ 

ዴርሻዋ ሇመክፇሌ ኃሊፉነት ሳይኖርባት፣ ከጋራ ንብረት ከሆነዉ የሱቅ ቁጥር 380 የሽያጭ ገንዘብ 

ግማሹን ተካፌሊ የመዉሰዴ መብት እያሇት፣ አመሌካች ግማሽ ዴርሻዋን ከመዉሰዶ በፉት 

አስቀዴሞ ዕዲዉ መቀነስ አሇበት በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.53007 በ2/4/2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.247544 በ20/5/2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ 

የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመባቸዉ ስሇሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 (1) መሰረት በአብሊጫ 

ዴምፅ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ አቅርበዉ ያስወሰኑት 

ዕዲ የ1ኛ ተጠሪ የግሌ ዕዲ ሆኖ ሳሇ ከአመሌካች ጋር የጋራ ዕዲቸዉ ነዉ ተብል አመሌካች 

ከሚዯርሳት የንብረት ግማሽ ዴርሻ ሊይ አስቀዴሞ ዕዲዉ መከፇሌ አሇበት በማሇት የሰጡት 

የዉሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

3. የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን 1ኛ ተጠሪን በተመሇከተ የሰጡት የዉሳኔ ክፌሌ አሌተነካም 

ጸንቷሌ፡፡ 

4. የአሁን አመሌካች የ1ኛ ተጠሪን የግሌ ዕዲ ከጋራ ንብረት ግማሽ ዴርሻዋ ሇመክፇሌ 

ኃሊፉነት የሇበትም፣ ዕዲዉ አመሌካች አይመሇከታትም ብሇናሌ፡፡ 

5. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 
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6. ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

7. ይህ ችልት በ9/7/2012 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 

በመ.ቁ.53007 የተጀመረዉ የአፇጻጸም ክርክር እንዱታገዴ የሰጠዉ የእግዴ ትዕዛዝ በዚህ 

ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

8. የመ.ቁ.246856 እና 246809 ሇፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሌዯታ ምዴብ ችልት 

ይመሇሱ፡፡ የመ.ቁ.53007 ሇፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ኮ/ቀራንዮ ምዴብ ችልት 

ይመሇስ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

         የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ማ/አ 

 

የ/ሰ/መ/ቁ 190295 

                                                   ቀን 16/8/2013 ዒ.ም 

ስሜ በተራ ቁጥር 3ኛ ሊይ የምገኘው ዲኛ የሌዩነት ሃሳቤን እንዯሚከተሇው አስቀምጫሇሁ 

ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ምክንያት የሆነው ጉዲይ የቀረበው፡- በአሁን አመሌካችና ተጠሪ 

መካከሌ ባሇው የባሌና ሚስት ንብረት ክርክር የአሁን ተጠሪ ሇተበዯረው ብዴር የግሌ አዲው ነው 

ተብል የተወሰነ ሲሆን ይህ የግሌ እዲው ከግሌ ንብረቱ ሊይ እንዱከፇሌ ከግሌ ንብረቱ የማይሸፌን 

ከሆነ ከጋራ የባሌና ሚስት ንብረታቸው ከሱ ከአሁን 1ኛ ተጠሪ /ከባሌ/ ዴርሻ ይከፇሌ፣ ከሱ ዴርሻ 

የማይሸፇን ከሆነ /ከሚስት/ የአሁን አመሌካች ዴርሻ ይከፇሌ ተብል በመወሰኑ ነው፡፡ የተሻሻሇው 

የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 70/1/ ከባሌ ወይም ከሚስት በግሌ የሚጠየቅ 

እዲ ከባሇእዲው ተጋቢ የግሌ ሀብት፣ የግሌ ሀብቱ እዲውን ሇመሸፇን በቂ በማይሆንበት ጊዜ ከጋራ 

ሀብታቸው እንዱከፇሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የዚህ አንቀፅ ዴንጋጌ የጋራ ሀብታቸው ሲሌ የባሌንም 

የሚስትንም ዴርሻ ጨምሮ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ እንዱሁም ይሄው አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 የግሌ 

እዲው የመጣው ሇትዲር ጥቅማቸው ከሆነ ከባሌ ወይም ከሚስት የግሌ ሃብት መከፇሌ እንዲሇበት 

ጭምር ይገሌፃሌ፡፡ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ምክንያት የሆነው ጉዲይ የባሌ የአሁን 1ኛ 

ተጠሪ የግሌ እዲ መሆኑ የተወሰነ ሲሆን በስር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሳኔም የተሻሻሇው የፋዯራሌ 

የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 70/1/ ዴንጋጌ መሰረት መጀመሪያ ከሱ /ከባሌ/ የግሌ 

ሀብቱ እንዱከፇሌ፣ እዲው ከግሌ ሀብቱ የማይሸፇን ከሆነ ከባሌና ሚስት የጋራ ሃብት ይከፇሌ ተብለ 
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የተሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ ይህ ውሳኔ ከተሻሻሇው የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ እዋጅ ቁጥር 213/92 

አንቀፅ 70/1/ ትርጉም አንፃር ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም፡፡  

የባሌ የግሌ እዲ ከባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ከሚስት ዴርሻ መከፇለ ፌትሏዊ አይዯሇም የሚባሌ 

ከሆነ የተሻሻሇው የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 70/1/ ዴንጋጌ ሇሁሇቱም 

ወገን ሇወንደም ሇሴቷም የሚሰራ ዴንጋጌ እንጂ በሴቷ ሊይ ብቻ የሚፇፅም አይዯሇም፡፡ የሚስት 

የግሌ እዲም ሲሆን እንዱሁ በተመሳሳይ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 70/1/ በባሌ ሊይ ተፇፃሚነት 

የሚኖረው ነው፡፡ የተሻሻሇው የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 70/1/ የሴቶችን 

መብት የሚጎዲ ነው የሚባሌ ከሆነም የቤተሰብ ህጉ ይህ አንቀፅ መሻሻሌ ያሇበት እንጂ ፌ/ቤቶች 

ህጉን የማሻሻሌ ስሌጣኑ የሊቸውም፡፡ በመሆኑም ህግ የማሻሻሌ ስሌጣን የፋዯራሌ የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ስሌጣን ሲሆን የተሻሻሇው የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 70/1/ 

የሴቶችን የእኩሌ መብት የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 34/1/ የሚፃረር ነው በሚሌ ምክንያት 

የተሻሻሇው የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 70/1/ በመጣስ ውሳኔ መስጠቱ 

ተገቢ ነው ብዬ አሊምንም፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

ባሇመሆኑ ሉፀና የሚገባው ነው እሊሇሁ፡፡  

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት 

                               

ማ/አ 
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የሰ/መ/ቁጥር 192732 

ታህሳስ 22 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                                

                          ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው 

                                 ተሾመ ሽፇራው  

                                 ሀብታሙ እርቅይሁን  

                                ብርሀኑ መንግስቱ  

                                ነፃነት ተገኝ 

    አመሌካች፡- መሏመዴ አብደሊሂ የማሽነሪ ኪራይ፡- ጠበቃ በፌቃደ ስዩም ቀረቡ 

    ተጠሪ፡- በጉምሩክ ኮሚሽን የአዱስ አበባ ቃሉቲ ቅርንጫፌ ፅ/ቤት፡- ነ/ፇጅ፡- አሸናፉ ማሞ ቀረበ                                

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌርዴ 

ክርክሩ አፇፃፀምን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ጉዲዩ በተጀመረበት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች 

የፌ/ባሇመብት ዩኢቲ አሌሳሜክስ ኢኮ አስፊሌት ኢትዮጵያ 35 የፌርዴ ባሇእዲ የአሁን ተጠሪም ተጠሪ 

በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡    

በስር ፌ/ቤቶች ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች የስር የፌ/ባሇእዲው ብር 

1,778,477.29 (አንዴ ሚሉዮን ሰባት መቶ ሰባ ስምንት ሺ አራት መቶ ሰባ ሰባት ከ29/100) 

እንዱከፌሇው ባቀረበው የአፇፃፀም ክስ መነሻነት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤቱ ንብረትነቱ የፌ/ባሇእዲው 

የሆነ የአስፊሌት ፓቺንግ ፕሊንት ማሽን በሏራጅ ተሽጦ ሇፌ/ባሇመብቱ ክፌያ እንዱፇፀምሇት ሇፋዯራሌ 

ፌ/ቤቶች ፌርዴ አፇፃፀም ዲይሬክቶሬት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ዲይሬክቶሬቱም ሏራጁን እያከናወነ ባሇበት 

የክፌለ ፖሉስ ንብረቱ በጉምሩክ ፅ/ቤት ታግዶሌ በማሇቱ አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ አሇመቻለን ገሌፆ ሰኔ 12 

ቀን 2011 ዓ.ም ፌ/ቤቱ መመሪያ እንዱሰጥበት ጠይቋሌ፡፡ የአፇፃፀም ችልቱም ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ ምሊሽ 

እንዱሰጥበት ያዯረገ ሲሆን ተጠሪ በሰጠው ምሊሽ በፌ/ባሇእዲው ስም ያሌተከፇሇ የጉምሩክ ቀረጥ እና 

ታክስ ብር 98,474,858.17 (ዘጠና ስምንት ሚሉዮን አራት መቶ ሰባ አራት ሺ ስምንት መቶ ሀምሳ 

ስምንት ከ17/100) የሚፇሇግበት በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 983/2008 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት 

ማገደን ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡  
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ፌ/ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ ከፌ/ባሇእዲው የሚፇሌገው ገንዘብ የፌ/ባሇእዲው ያሇ ቀረጥና ታክስ 

ወዯ ሀገር ውስጥ ሊስገባቸው የተሇያዩ እቃዎች(ማሽኖች) ሇእያንዲንደ ሉከፌሌ የሚገባውን ጠቅሊሊ 

ገንዘብ የሚመሇከት ነው፡፡ በመሆኑም የፌ/ባሇእዲው ንብረት በሆነው የአስፊሌት ፓንቺንግ ፕሊንት ማሽን 

ሊይ የፌርዴ አፇጻፀም ዲይሬክቶሬቱ ሏራጁን እንዱቀጥሌ እና በዚህ ንብረት ሊይ በተጠሪ የሚፇሇገውን 

ቀረጥና ታክስ ከሽያጭ ገንዘቡ ሊይ ተቀናሽ ሆኖ ተራፉው ሇአመሌካች እንዱከፇሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡   

ተጠሪ ይህን ብይን በመቃወም ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታውን 

አቅርቧሌ፡፡ የይግባኝ አቤቱታው ይዘት ባጭሩ ጉዲዩን በመጀመሪያ በተመሇከተው የከፌተኛ ፌ/ቤት 

ከፌ/ባሇእዲው የሚፇሇገው ጠቅሊሊ የቀረጥ እና ታክስ እዲ ብር 98,474,858.17 መሆኑን እና ማሽኑን 

ቀዴመን ሇአጠቃሊይ እዲው መያዣ የያዝን መሆኑን በመግሇፅ ማስረጃዎችንም ጭምር በማቅረብ 

ተከራክረናሌ፡፡ ተጠሪ ባሇው የቀዯምትነት መብት መሰረት ማሽኑን እና ላልች ንብረቶችን ይዞ በግሌፅ 

ጨረታ በመሸጥ ሇእዲው ማካካሻነት ማዋሌ እንዯሚችሌ በፋዯራሌ ታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

983/2008 አንቀፅ 41/8 እና አንቀፅ 41/9 ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት በማሽኑ ሊይ ብቻ 

የሚፇሇግ እዲ ተቀናሽ ሁኖ ተራፉው ሇአመሌካች እንዱከፇሌ መወሰኑ የታክስ አስተዲዯዯር አዋጁ 

አንቀፅ 41(8)(9)፣ 122(6)፣ የጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀፅ 122(6) እና 148(2)ን ስሇሚቃረን 

ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ሇይግባኝ አቤቱታው በሰጠው መሌስ ተጠሪ በስር ፌ/ቤት 

አቤቱታውን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ወይም 418 አግባብ አሊቀረበም፡፡ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ 

አንቀፅ 41(4)(ሀ) መሰረት በክርክር ታግድ በአፇፃፀም ተይዞ ትዕዛዝ የወጣበትን ንብረት መያዝ 

ስሇማይቻሌ እና ተጠሪው የፌ/ባሇእዲው ያሇበትን የግብር እዲ እንዱከፌሌ ጠይቆት እንቢተኛ መሆኑ 

ባሌተረጋገጠበት ማሽኑ ሇጠቅሊሊ እዲ ክፌያው ሉውሌ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት 

የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ይግባኙን የተመሇከተው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ በማይንቀሳቀስ 

ንብረት ሊይ በሔግ አግባብ የተቋቋመ የመያዣ መብት በሔግ ጥበቃ የሚዯረግሇት ስሇመሆኑ 

በፌ/ሔ/ቁጥር 2828፣ 2857(1) እና 3059 ተመሊክቷሌ፡፡ ይህ መብት ያሇው ሰው ከላሊው ሰው 

የቅዴሚያ መብት አሇው፡፡ ተጠሪ የግብር ሰብሳቢ ተቋም በመሆኑ በአዋጁ ቁጥር 983/08 አንቀፅ 39(1) 

መሰረት የመክፇያ ጊዜው የዯረሰ ታክስ በሙለ ተከፌል እስኪያሌቅ ዴረስ በባሇእዲው ማንኛውም 

ንብረት ሊይ የቀዯምትነት መብት ያሇው በመሆኑ በዚህ አግባብ እዲው ተከፌል ሳያሌቅ የአስፊሌት 

ፓንቺንግ ፕሊንት ማሽኑ ሊይ ብቻ የሚፇሇገው እዲ ተቀናሽ ተዯርጎ ቀሪው ሇአመሌካች እንዱመሇስ 

የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ችልት ግንቦት 6 ቀን 2013 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታውን ያቀረበው የይግባኝ 

ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔውን በመቃወም ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/06 

አንቀፅ 73 መሰረት ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ሇግንባታ ስራ ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ማሽነኖች ስራቸውን 

ከጨረሱ በኋሊ ተመሌሰው ከሀገር ውስጥ የሚወጡ በመሆኑ ሇተጠሪ የቅዴሚያ መብት አይፇጥሩም፡፡ 
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ተጠሪ የስነ ስርዓት ሔጉ በሚፇቅዯው አግባብ አቤቱታ አቅርቦ አሌተከራከረም፡፡ የፌ/ባሇእዲውንም ጠይቆ 

እዲውን አሌከፌሌም ባሊሇበት ሁኔታ የከፌተኛ ፌ/ቤቱ የሠጠው ውሳኔ መሻሩ አግባብ አይዯሇም፡፡ 

በተጠሪ አና በፌ/ባሇእዲው መካከሌ በውሌ የተቋቋመ የመያዣ መብት መኖሩ ሳይረጋገጥ እንዱሁም 

ማሽኑ ሌዩ ተንቀሳቃሽ እንጂ የማይንቀሳቀስ ንብረት ስሊሌሆነ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የፌ/ሔ/ቁጥር 

2828፣2857(1) እና 3059ን ጠቅሶ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚሌ 

ነው፡፡  

ጉዲዩ በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ ጨረታ የወጣበት ንብረት ሇግንባታ ስራ ከቀረጥ ነፃ የገባ ሁኖ 

የቀረጥ እዲ አሇብህ ክፇሌ ተብል ማስታወቂያ ባሌወጣበት አመሌካች በስር ፌ/ቤት የጠቅሊሊ እዲ 

ተጠያቂ የሆነበት አግባብነት ከጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/06 እና ከፋዯራሌ ታክስ አስተዲዯዯር አዋጅ 

ቁጥር 983/08 አንቀፅ 41(8)(9) እንዱሁም ጉዲዩን በይግባኝ ያየው ጠ/ፌ/ቤት ንብረቱ በመያዣ ውሌ 

እንዯተያዘ እና እንዯማይንቀሳቀስ ንብረት በመውሰዴ በፌ/ሔ/ቁጥር 2828፣ 2857(1) እና 3059 አንፃር 

ጉዲዩን ያየበትን አግባብ ሇማጣራት ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌሱን እንዱያቀርብ ታዟሌ፡፡  

ተጠሪ ሏምላ 10 ቀን 2012 ዓ.ም የተፃፇ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱ ይዘት ባጭሩ አመሌካች 

የጉምሩክ አዋጅ 859/06 አንቀፅ 73ን መሰረት አዴርጎ ያቀረበው አቤቱታ በስር ፌ/ቤቶች ያሌተነሳ 

በመሆኑ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329 መሰረት ተቀባይነት የሇውም፡፡ ተቀባይነት አሇው ቢባሌ እንኳ ተጠሪ 

ባሇእዲው መክፇሌ የነበረበትን የቀረጥ እና ታክስ እዲ ብር 98,474,858.17 በዴህረ እቃ አወጣጥ ኦዱት 

አረጋግጦ በቁጥር 4.3/አ52/1025 መጋቢት 27 ቀን 2011 ዓ.ም ሇዴርጅቱ ወጪ ተዯርጓሌ፡፡ ዴርጅቱም 

በ15 ቀናት ውስጥ ባሇመክፇለ በአዋጅ ቁጥር 859/06 አንቀፅ 122(6) እና 983/08 አንቀፅ 41(8) እና 

41(9) መሰረት የዴርጅቱ ንብረት ሇቀረጥ እና ታክስ እዲው ዋስትና በመሆናቸው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 

ተጠሪ የቀዯምትነት መብት አሇው በማሇት መወሰኑ አግባብ ነው፡፡ ተጠሪ በክርክሩ ተሳታፉ የሆነው 

ፌ/ቤቱ በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ገብቶ መሌስ እንዱሰጥ ባዘዘው መሰረት ነው፡፡ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቱ 

የፌ/ሔ/ቁጥር 2828፣2857(1)ን የጠቀሰው ተጠሪ ከሊይ በተጠቀሱት አዋጆች የተሰጠውን የቀዯምትነት 

መብት ሇማጠናከር ሲሆን በፌ/ሔ/ቁ 1127 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት ማሽን ሌዩ ተንቀሳቃሽ 

በመሆኑ እንዯማይንቀሳቀስ ንብረት የሚቆጠር በመሆኑ የፌ/ሔ/ቁጥር 3059 መጠቀሱም ተገቢ ነው 

በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበው የመሌስ መሌስ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር 

ተከራክሯሌ፡፡  

የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልቱ ያስቀርባሌ ሲባሌ 

የተያዘውን ጭብጥ በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች ከተዯረጉ ክርክሮች፣ በማስረጃ ከተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡ 
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እንዯመረመርነውም አመሌካች በዋናነት የሚከራከረው በፌርዴ አፇፃጸም የተያዘው ንብረት ከቀረጥ ነፃ 

የገባ እና ተመሌሶ ከሀገር ውስጥ የሚወጣ ስሇሆነ ሇተጠሪ የቅዴሚያ መብት የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ 

ተጠሪም የፌርዴ ባሇእዲው የግብር እዲውን እንዱከፌሇው ሳይጠይቅ እና የስነ ስርዓት ሔጉን ተከትል 

አቤቱታውን ሳያቀርብ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሇጉዲዩ ተገቢነት የላሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች 

በመጥቀስ በፌርዴ አፇጻጸም የተያዘውን ንብረት ሇጠቅሊሊ የግብር እዲ ክፌያው ሉውሌ ይገባሌ በማሇት 

የሠጠው ውሳኔ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ በአንፃሩ ተጠሪ የሚከራከረው የፌርዴ ባሇእዲው ጠቅሊሊ 

የሚፇሇግበትን የግብር እዲ ብር 98,474,858.17 ባሇመክፇለ በማንኛውም የፌርዴ ባሇእዲው ንብረት 

ሊይ ተጠሪ የቀዯምትነት መብት ስሊሇው የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ ተገቢ መሆኑን በመጥቀስ 

ነው፡፡   

በመጀመሪያ አመሌካች የአፇፃፀም ትዕዛዝ የተሰጠበት ማሽን ከቀረጥ ነፃ የገባ እና ተመሌሶ ከሀገር 

የሚወጣ ስሇሆነ ሇተጠሪ የቅዴሚያ መብት አይፇጥርም በማሇት የሚያቀርበውን መከራከሪያ መመሌከቱ 

ተገቢ ነው፡፡ በአመሌካች እና በፌ/ባሇእዲው መካከሌ በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤቱ በነበረው የአፇፃፀም 

ክርክር መነሻነት ችልቱ ንብረትነቱ የፌ/ባሇእዲው የሆነ የአስፊሌት ፓቺንግ ፕሊንት ማሽን ተሽጦ 

ሇአመሌካች እንዱከፇሌ ሇፋዯራሌ ፌ/ቤቶች የአፇፃፀም ዲይሬክቶሬት በሰጠው ትዕዛዝ መነሻነት 

ዲይሬክቶሬቱ ንብረቱን በሏራጅ ሇመሸጥ እንቅስቃሴ ሊይ ባሇበት ተጠሪ አፇፃፀሙ እንዲይቀጥሌ 

አዴርጓሌ በማሇት ፌ/ቤቱ ትዕዛዝ እንዱሰጥበት ጠይቋሌ፡፡ በዚህ መነሻነት ችልቱ ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ 

ምሊሽ እንዱሰጥ እና በክርክሩ ተሳታፉ እንዱሆን አዴርጎ ግራ ቀኙን ሲያከራክር አመሌካች ማሽኑ 

ከቀረጥ ነፃ የገባ በመሆኑ ተጠሪው የቀዯምትነት መብት የሇውም በማሇት ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ 

በመሆኑም በስር ፌ/ቤቶች ያሊነሳውን አዱስ መከራከሪያ በዚህ ችልት ሉያነሳ የሚችሌበት አግባብ ስሇላሇ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329 መሰረት ተቀባይት የሇውም፡፡ በተጨማሪም ከቀረጥ ነጻ የገባ ንብረት ተመሌሶ 

እስካሌወጣ ዴረስ ተገቢው የግብር እዲ ተከፌልበት ሀገር ውስጥ የሚቀር በመሆኑ ሇግብር እዲ በዋስትና 

የማይያዝበት የህግ አግባብ የሇም፡፡  

በቀጣይ መታየት ያሇበት ጉዲይ በስር ፌ/ቤቶች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 እና 418 መሰረት ተጠሪ 

አቤቱታ አቅርቦ አሌተከራከረም በማሇት አመሌካች የሚያነሳው ክርክር ነው፡፡ በመሰረቱ 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 በክርክሩ ተሳታፉ ያሌሆነ አካሌ በላልች ተከራካሪዎች መካከሌ በተዯረገ 

ክርክር መብቱን የሚነካ ፌርዴ የተሰጠ እዯሆነ በዴንጋጌው የተጠቀሱ መመዘኛዎችን በማሟሊት ፌርደን 

በመቃወም ሇማስሇወጥ አቤቱታ የሚያቀርብበትን አግባብ የሚመሇከት ሲሆን በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ 

ዋናውን ፌርዴ በመቃወም የሚያቀርበው መከራከሪያ በላሇበት በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አቤቱታውን 

ማቅረብ ነበረበት ሉባሌ አይችሌም፡፡ በተጨማሪም የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 418 በፌርዴ አፇጻፀም ምክንያት 

የተከበረ ወይም የተያዘ ንብረት ሊይ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሌ አካሌ የሚያነሳው መከራከሪያ 

የሚስተናገዴበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ይህም ዴንጋጌ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሇው 
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ተከራካሪ በክርክሩ ተሳታፉ የሚሆነው የግዴ ግሇሰቡ ወይም ተከራካሪው በቅዴሚያ በራሱ አነሳሽነት 

በፌርዴ ቤት በሚያቀርበው አቤቱታ መነሻነት ብቻ ስሇመሆኑ በአስገዲጅነት የሚያስቀምጠው መመዘኛ 

የሇም፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪው በጨረታ እንዱሸጥ በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የወጣበት የፌ/ባሇእዲው 

የሆነውን ንብረት በግብር እዲ ዋስትናነት ይዤዋሇው በሚሌ እንዲይሸጥ በማዴረጉ ፌ/ቤቱ ጥሪ አዴርጎ 

በጉዲዩ ሊይ የግራ ቀኙን ማስረጃ እና ክርክር ሰምቶ ተገቢ ነው የሚሇውን ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በመሆኑም 

ተጠሪ በዚህ ረገዴ የሚያነሳው መከራከሪያ የሔግ መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በሶስተኛ ዯረጃ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ የፌ/ሔ/ቁጥር 2828፣2857 እና 3059 

ዴንጋጌን የመጥቀሱ አግባብነት ነው፡፡ በመሰረቱ ማንኛውም ፌ/ቤት በተከራካሪዎች የሚቀርቡ ክርክሮችን 

መርምሮ እና የክርክሩን ጉዲይ በመሇየት አግባብነት ያሇውን የሔግ ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ውሳኔ 

መስጠት ያሇበት ስሇመሆኑ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 182 መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አከራካሪው 

ነገር በአፇፃፀም በተያዘው የአስፊሌት ፓቺንግ ፕሊንት ማሽን ሊይ ግብር ሰብሳቢ ባሇስሌጣን የሆነው 

ተጠሪ የቀዯምትነት መብት አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ነው፡፡ ተጠሪም በንብረቱ ሊይ 

የቀዯምትነት መብት አሇኝ በማሇት የሚያነሳው ክርክር የግብር እዲን መነሻ ያዯረገ ስሇሆነ ሇጉዲዩ 

በቀጥታ ተፇፃሚነት ያሇው የጉምሩክ አዋጁ እና ላልች ግብርን የሚመሇከቱ ሌዩ ሔጎች ናቸው፡፡ ይሁን 

እንጂ ጉዲዩን ከሚገዙ ሌዩ ሔጎች በተጨማሪ እንዯ አስፇሊጊነቱ ፌ/ቤቱ ሇጉዲዩ ተገቢነት ያሊቸውን 

ዴንጋጌዎች በማመሳሰሌ እንዲይጠቀም የሚከሇክሇው ነገር የሇም፡፡ በተያዘው ጉዲይ የአስፊሌት ፓንቺንግ 

ፕሊንት ማሽኑ ተንቀሳቃሽ ንብረት በመሆኑ እና የቀዯምትነት መብት የሚኖረውን ውጤት ሇማሳየት 

የፌ/ሔ/ቁጥር 2828 እና 2857ን መጥቀሱ የሚያስነቅፌ ባይሆንም የማይንቀሳቀስ ንብረትን የሚመሇከት 

የፌ/ሔ/ቁጥር 3059 ዴንጋጌን በውሳኔው ሊይ መጠቀሱ አግባብነት የሇውም፡፡  

በመጨረሻ አከራካሪ በሆነው የአስፊሌት ፓቺንግ ፕሊንት ማሽን ሊይ ተጠሪ የቀዯምትነት መብት አሇው 

ተብል የመወሰኑን አግባብነት መመሌከቱ አስፇሊጊ ነው፡፡ የግንባታ ስራን ሇማከናወን ከቀረጥ እና ታክስ 

ነፃ ተዯርገው በጊዜያዊነት ወዯ ሀገር ውስጥ የገቡ እቃዎች ስራው በተጠናቀቀ የ3 ወር ጊዜ ውስጥ 

ከሀገር ውስጥ ተመሌሰው መውጣት ያሇባቸው ስሇመሆኑ እና ከሀገር ውስጥ በሔግ በተጠቀሰው ጊዜ 

ውስጥ ተመሌሰው ካሌወጡ ወይም በላሊ መንገዴ ሇ3ኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ አስመጪው አካሌ ተገቢውን 

ቀረጥና ታክስ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ ከጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/06 አንቀፅ 73(3) እና 

130 መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የፌርዴ ባሇእዲው የተጠቀሰውን ማሽን ሇግንባታ ስራ ከቀረጥ ነፃ ያስገባው እና 

ከሀገር ውስጥ ተመሌሶ ያሌወጣ መሆኑ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ በተጨማሪም ታክስ በማንኛውም 

ሁኔታ ያሌተከፇሇ ወይም ሉከፇሌ ከሚገባው በታች የተከፇሇ መሆኑ በዴህረ ኦዱት ምርመራ 

የተዯረሰበት እንዯሆነ ባሇስሌጣኑ ዱክሊራሲዮን አቅራቢውን ሉያስከፌሇው የሚችሌ ስሇመሆኑ በአዋጁ 

አንቀፅ 122(1) ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡ በዴንጋጌው ንዐስ አንቀፅ 6 መሰረትም ባሇእዲው የቀረጥ እና ታክስ 

እዲውን ያሌከፇሇ እንዯሆነ ባሇስሌጣኑ በገቢ ግብር አዋጁ የተመሇከተውን ንብረት ይዞ የማስፇፀም 
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ስርዓት ተፇፃሚ የሚያዯርግ ስሇመሆኑ ተመሊክቷሌ፡፡ ከዚህም ላሊ የታክስ አስተዯዲዯር አዋጅ ቁጥር 

983/08 አንቀፅ 39(1 እና 2) በሚመሇከተው አካሌ የተመዘገበ ማንኛውም ቀዲሚ ዋስትና የተሰጠበት 

መብት (ባንኮች ዋስትና የተቀበለባቸው የገንዘብ ጥያቄዎች እና የተቀጣሪዎች የዯመወዝ ቅዴሚያ 

መብት) እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በታክስ ሔግ መሠረት ታክስ ከፊዩ መክፇሌ የሚገባው የመክፇያ ጊዜው 

የዯረሰ ታክስ በሙለ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ ባሇሥሌጣኑ በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ የቀዯምትነት 

መብት የሚኖረው ስሇመሆኑ ተመሊክቷሌ፡፡ ይህም ማንኛውም አካሌ ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ባስገባቸው 

እቃዎች በአንደም ሆነ በላልቹ ወይም በላሊ ምክንያት የሚፇሇግበት መክፇያ ጊዜው የዯረሰ የታክስ እዲ 

መኖሩን ባሇስሌጣኑ ያረጋገጠ እንዯሆነ እዲው ተከፌል እስኪያሌቅ በታክስ ከፊዩ ሀብት ሊይ የቀዲሚነት 

መብት ያሇው ስሇመሆኑ ያረጋግጣሌ፡፡ ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር ፌ/ቤቶች የፌርዴ 

ባሇእዲው በጠቅሊሊው ብር 98,474,858.17 ያሌተከፇሇ (የበሰሇ) የግብር እዲ ያሇበት ስሇመሆኑ 

የተረጋገጠ ሲሆን አመሌካችም የገንዘብ መጠኑን ወይም የመክፇያ ጊዜው የዯረሰ አሇመሆኑን 

አስመሌክቶ በመቃወም ክርክር ቢያቀርብም ክርክሩን የሚዯግፌ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ በታክስ አስተዲዯዯር 

አዋጁ አንቀፅ 41(4) (ሇ) መሰረት በማናቸውም የፌርዴ ሂዯት ዕገዲ በተዯረገበት ወይም የአፇፃፀም 

ትዕዛዝ በተሰጠበት ንብረትን ባሇስሌጣኑ የመያዝ ስሌጣን የላሇው መሆኑ የተመሊከተ ቢሆንም 

ዴንጋጌው ንብረቱን የመያዝ ሁኔታን ብቻ የሚከሇክሌ እንጂ ባሇስሌጣኑ የግብር እዲውን ሇማስከፇሌ 

የሚኖረውን የቀዯምትነት መብት የሚያሳጣ አይዯሇም፡፡  

በመሆኑም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የፌርዴ ባሇእዲው ሊሇበት ጠቅሊሊ የግብር 

እዲ ተጠሪ በባሇእዲው ንብረት ሊይ የቀዲሚነት መብት አሇው በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ይ/መ/ቁጥር 183044 መጋቢት 29 ቀን 

2012 ዓ.ም በዋሇው ችልት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁጥር 230663 ነሏሴ 3 ቀን 

2011 ዓ.ም የሰጠውን ብይን ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) 

መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ችልት የተዯረገው ክርክር ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

ትእዛዝ 

በዚህ መዝገብ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ.መ.ቁ.187882 

ሚያዚያ 25 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡….1. መዒዛ አሸናፉ  

              2. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)  

        3. ቀነዒ ቂጣታ 

       4. ፇይሳ ወርቁ 

             5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካች፡- ቲ.ኤም.ዜዴ.ቢ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉ/ቅ/ፅ/ቤት - የቀረበ የሇም 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ በዱክሊራሲዮን ከተገሇጸ ዕቃ ዉጭ ማስመጣትና በዚህ ሊይ የሚወሰን ቀረጥ የሚመሇከት 

ክርክር የተጠሪ ጽ/ቤት የወሰነዉን የመዉረስ ዉሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤ ክርክሩ የተጀመረ ሲሆን አመሌካች ይግባኝ እና ተጠሪ ዯግሞ መሌስ ሰጭ ሆኖ ሲከራከሩ 

ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

በመ.ቁ.162466 መስከረም 22 ቀን 2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ።  

የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ የተጠሪ ጽ/ቤት አመሌካች ከዉጭ ያስመጣዉ ጥሬ ዕቃ እንዱወረስ 

የሰጠዉን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ፣ ሇፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ያቀረበ ሲሆን፤ 

የይግባኙ አጭር ይዘት፡ ይግባኝ ባይ በጨርቃ ጨርቅ አምራች ኢንደስትሪ የተሰማረ ሲሆን 

በከፉሌ ያሇቁ (semi-finished) ጥሬ እቃዎችን ከውጪ በማስመጣት በግብአትነት የሚጠቀም 

በመሆኑ በመሌስ ሰጭ በኩሌ በዱክሊራሲዮን ቁጥር.C.23969/15 ዱክላር አዴርገን ሇሌጆች ሌብስ 

መስሪያ ጥሬ እቃ (track suit) የሚሆን በከፉሌ ያሇቀሇት (finished material recycled closed 

polyster fabric) ያስመጣንና መሌስ ሰጭም ይህን ስያሜ መስጠት ሲገባው፣ ካስመጣነው ጥሬ እቃ 

ጋር በማይመሳሰሌ 100 % polyster knitted fabric ነው ሲሌ ስያሜ ሰጥቶት ያሌጠበቅነውን ዋጋ 

በመስጠቱ ሇመሌስ ሰጪ በየዯረጃው ቅሬታችንን ብናቀርብም ውዴቅ በመዯረጉ ሇግብር ይግባኝ 

ሰሚ ጉባኤ አመሌክተን ክርክር ሊይ ባሇንበት ወቅት የእቃውን መወረስ የሰማን በመሆኑ ህጉ ሇዚህ 
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ዘርፌ የሰጠውን ማበረታቻን ከግምት ዉስጥ ያሊስገባ ስሇሆነ የመሌስ ሰጭ የዉርስ ዉሳኔ ዉዴቅ 

ሆኖ ሇመንግስት ቀረጥና ታክስ ተፇሊጊዉን ዋስትና አስይዘን ያስመጠናዉን ጥሬ ዕቃ ወዯ ምርት 

እንዴንሇዉጥ እንዱወሰንሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

በዚህ ይግባኝ ሊይ መሌስ ሰጭ ባቀረበዉ መሌስ ይግባኝ ባይ በዱክሊራሲዮን ቁጥር C.23969/15 

ሇማስመጣት ዱክላር ያዯረገው blanket material (semi-finished) ሲሆን፣ ግን ያስገባዉ በባሇሙያ 

በተዯረገዉ አካሊዊ ፌተሻ እንዯተረጋገጠዉ knitted/crouched fabric for the manufacturing of 

baby cloth ሆኖ በመገኘቱ በአስመጪዉ የቀረበው የግብይት ዋጋ ተቀባይነት እንዯማያገኝና 

የእቃዉ ታሪፌ ምዯባም የሚቀየር ሲሆን ፣ይግባኝ ባይ ያስገባዉ የቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ 2.8 

USD/Kg በመሆኑ፣ በዱክሊራሲዮኑ ሊይ ከተጠቀሰው የቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ 1.8 USD/Kg ስሇሆነ፣ 

ከተጠየቀዉ ከ50% በሊይ የዋጋ ሌዩነት ስሊሇው መወረሱ ህጋዊ እንዯሆነ በአዋጅ ቁ.859/2006 

አንቀጽ 8፣ 13፣ 102  እና መመሪያ ቁ.111/2008 አንቀጽ 5 (2) (ሀ) ሊይ ተዯንግጓሌ፤ ይግባኝ ባይ 

ያስገባው እቃ በዱክሊራሲዮን ቁጥር 32078/14 ከዚህ ቀዯም ከገባዉ እቃ ጋር ተመሳሳይና ከአንዴ 

ሊኪ ዴርጅት ከመጡና ከጉምሩክ ዲታ ቤዝ በተገኘ መረጃ ነው፤ በዚህ ምክንያት ይግባኝ ባይ 

ያቀረበውን ስያሜ ውዴቅ በማዴረግ ጥሬ ዕቃዉን መውረሱ በህግ አግባብ ስሇሆነ የጽ/ቤቱ ዉሳኔ 

እንዱጻናሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ የፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ ይግባኝ 

ባይ ከዉጭ ያስመጠዉ ጥሬ እቃ ሊይ ከኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ሌማት 

ኢንስቲትዩት የቀረበዉ የባሇሙያ አስተያየት ዕቃዉ ብርዴ ሌብሶችን ሇማምረት የሚያገሇግሌ 

መሆኑን አረጋግጠናሌ የሚሌ ሲሆን፤ ይግባኝ ባይ መንግስት የሀገር ውስጥ አምራችን ማበረታቻ 

እንዱያገኙ ሇማዴረግ እና ጉምሩክ ታሪፌ ማበረታቻ ተጠቃሚ ስሇሆኑ ይህን እዴሌ ሇመጠቀምና 

በዱክሊራሲዮኑ ሊይ ያሇው ትክክሌ አሇመሆኑን በመረዲት semi-finished recycled polyster fabric 

for truck suit የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ከነመቀጫዉ መክፇሌ ያሇበት ሲሆን መሌስ ሰጭ በግብአቱ 

ሊይ ያስተሊሇፇው የመውረስ ውሳኔ ከህግ ውጪ ነው በማሇት በመሻር ወስኗሌ፡፡  

የሥር መሌስ ሰጪ ጽ/ቤት (ይግባኝ ባይ) በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ይግባኝ ባይ (መሌስ 

ሰጭ ማህበር) ወዯ ሀገር ውስጥ የገባዉ ጥሬ ዕቃ ሊይ ሇውጥ መዯረጉ በግሌጽ ተረጋግጦ ሲሆን 

በዚህ ሇውጥ የዋጋ ሌዩነት ከ50% በሊይ ያሳያ መሆኑ እየታወቀና ይህም ባሌተስተባበሇበት ሁኔታ 

የመንግስትን ማበረታቻ እንዱያገኙ የሚሌ ምክንያት በመጥቀስ ይግባኝ ባይ እቃዉ እንዱወረስ 

የተሊሇፇውን ውሳኔ መሻሩ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 147 (1) (ሇ) እና መመሪያ ቁጥር 
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112/2006 አንቀጽ 15 (2) (ሇ) ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ ነው በማሇት የጉባኤዉን ዉሳኔ በመሻር 

ወስኗሌ፡፡   

የሥር መሌስ ሰጭ ማህበር በዚህ ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበ 

ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር የከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ 

በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ 

ነዉ፡፡  

የአሁን አመሌካች በ20/4/2012 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ፡ የፋዳራሌ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 

አመሌካች ወዯ ሀገር ዉስጥ ያገባዉ ዕቃ ስያሜ ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሇዉን ጭብጥ በመያዝ 

በማጣራት ተጠሪ semi-finished recycled polyster fabric for truck suit በመመዯብ የሰጠዉ 

የዉርስ ዉሳኔ ተገቢ አሇመሆኑን በመወሰን በመሻር ወስኗሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በግብር ይግባኝ ጉባኤ በሚዯረጉ ክርክሮች ሊይ በይግባኝ ሇመዲኘት 

የተሰጣቸዉ የዲኝነት ስሌጣን ከሕግ ጭብጥ ጋር የተያያዘ ብቻ መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 859/2006 

አንቀጽ 155 (2) (4) እና የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 112 (1) ሊይ በግሌጽ 

ተመሌክቶ እያሇ ፌ/ቤቶች ከዚህ ዉጭ የማስረጃ ምዘና ስሌጣን ሳይኖራቸዉ፣ የጥሬ ዕቃዉ ስያሜና 

ዋጋዉን ተጠሪ ሳያስረዲ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ 

የጉባኤዉ ስያሜና ዉሳኔ እንዱጸናሌን በማሇት በዝርዝር አመሌክቷሌ፡፡    

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣ያከራከረው የአሁን አመሌካች ወዯ አገር ውስጥ ያስገባው 

እቃ ሇመወረስ እንዯምክንያት የቀረበው ሇማስመጣት የተጠየቀውና ያስመጣው ዋጋ ሌዩነቱ ከ50% 

በሊይ ሆኗሌ በሚሌ በመሆኑ አስመጣሇው ያሇው እቃና በኢንስቲትዩቱ የተረጋገጠው እቃ ዋጋ 

ከ50% በሊይ መሆኑ ስሇመረጋገጡ ሇማጣራት የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጥ ታዟሌ፡፡  

የአሁን ተጠሪ በ25/6/2012 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ፡ አመሌካች በዱክሊራሲዮን ቁጥር C.23969/15 

ሇማስገባት መግሇጫ blanket material (semi-finished) ሆኖ ሳሇ የተጠሪ መ/ቤት ባዯረገዉ አካሊዊ 

ፌተሻ ዕቃዉ knitted/crouched fabric for the manufacturing of baby cloth መሆኑ የተረጋገጠ 

ሲሆን በዚህ የአገሊሇጽ ሌዩነት የቀረጥና ታክስ ሌዩነት ከ50% በሊይ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን 

አመሌካች ይህን ያስተባበሇበት ሁኔታ የሇም፣ የኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ ኢንስትቲዩት የሊከዉ 

መግሇጫ ዕቃዉ ባህር ከሚገሌጽ በስተቀር የዕቃዉን ምንነት ያስቀመጠ ነገር የሇም፣ ይህ መግሇጫ 

የተጠሪ መ/ቤት በፌተሻ አገኘሁ የሚሇዉን ዕቃ ይባሌጥ የሚገሌጽ አስተያየት ነዉ፡፡ ተጠሪ 

አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ዕቃ ሇማስገባት ከገሇጸዉ ዕቃ ሌዩነት ስያሜ ምክንያት የዕቃዉ ዋጋ 

ሌዩነት ከ50% በሊይ መሆኑ በማስረጃ ነጥሮ ተረጋግጦ የዉርስ ዉሳኔ የተሊሇፇ ስሇሆነ በዚህ ረገዴ 
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የቀረበ ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ስሇሆነ 

እንዱጸናሌን ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የሰበር 

አቤቱታዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት 

ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ከተባሇዉ 

ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነዉ የአሁን አመሌካች ወዯ አገር 

ሇማስገባት በዱክሊራሲዮን ቁጥር C.23969/15 መግሇጫ በሰጠዉ እና በተጨባጭ ወዯ አገር 

ያስገባዉ ጥሬ ዕቃ መካከሌ የስያሜ ሌዩነት እንዲሇ ከግራ ቀኙ ክርክርና ከሥር በግብር ይግባኝ 

ሰሚ ጉባኤ እና የሥር ፌ/ቤቶች የዉሳኔ ግሌባጭ መረዲት የሚቻሌ ጉዲይ ነዉ፡፡ በግብር ይግባኝ 

ሰሚ ጉባኤም ሆነ በሥር ፌ/ቤቶች እንዯተመሇከተዉ አመሌካች ወዯ አገር ሇማስገባት መግሇጫ 

የሰጠዉ ጥሬ ዕቃ blanket material (semi-finished) ሆኖ ሳሇ፣ በተጨባጭ ወዯ አገር ያስመጣዉ 

ግን ከዚህ ስያሜ ዉጭ መሆኑን እና የተጠሪ መ/ቤት በባሇሙያዎቼ አዴርጌአሇሁ ባሇዉ አካሊዊ 

ፌተሻ ዕቃዉ knitted/crouched fabric for the manufacturing of baby cloth መሆኑን በመግሇጽ፣ 

የዚህን ጥሬ ዕቃ ስያሜ መነሻ በማዴረግ መከፇሌ ይገባሌ ያሇዉ የቀረጥና ታክስ ዋጋ መተመኑን 

መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ የሥር የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በበኩለ ወዯ አገር የገባዉ ጥሬ ዕቃ እና 

ሇማስገባት የተሰጠዉ መግሇጫ ሊይ የተጠቀሰዉ ጥሬ ዕቃ ሌዩነት ያሇዉ መሆኑን በመቀበሌ፣ 

የኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ስሇጉዲዩ ሙያዊ አስተያየት 

እንዱሰጥ በጠየቀዉ መሰረት ግንቦት 3 ቀን 2008 ዒ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ አስተያየቱን መስጠቱን 

ከጉባኤዉ የዉሳኔ ግሌባጭ የምንረዲዉ ነዉ፡፡ አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ጥሬ ዕቃ ባህርና 

የዕቃዉ አገሌግልት ከሚያብራራ በስተቀር የዕቃዉን ስያሜ እንዯማይገሌጽ እና የተጻፇዉን 

ዯብዲቤ ይዘት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በዉሳኔዉ በዝርዝር ማስቀመጡን ማየት ይቻሊሌ፡፡ ይህ 

ከሆነ አመሌካች በዱክሊራሲዮን ሊይ ከገሇጸዉ ጥሬ ዕቃ ዉጭ ወዯ አገር ያስመጣ መሆኑ 

እስከተረጋገጠ ዴረስ፣ ከፌ ሲሌ የተጠቀሰዉ ኢንስቲትዩት የጻፇዉ ሙያዊ አስተያየት የዕቃዉን 

ባህርና አገሌግልት የሚገሌጽ እንጂ ስያሜዉን የማያመሇክት በሆነበት፣ የሥር የግብር ይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤ የዕቃዉ ስያሜ semi-finished recycled polyster fabric for truck suit ተብል እንዯተጻፇ 

በመዉሰዴ፣ በዚህ አግባብ አመሌካች የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ከነመቀጫዉ በመክፇሌ የተጠሪ 

መ/ቤት በግብዒቱ ሊይ ያስተሊሇፇው የመውረስ ዉሳኔ መሻሩን የዉሳኔዉ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ ይህ 

ጉዲይ በይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛና ጠቅሊይ ፌ/ቤት የቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቶቹ ጉባኤዉ ሇዕቃዉ 

የሰጠዉ ስያሜ ተገቢ አሇመሆኑን በመግሇጽ ዉሳውኔን መሻራቸዉን ማየት ይቻሊሌ፡፡ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት በዉሳኔዉ እንዲመሇከተዉ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሇጥሬ ዕቃዉ ስያሜ 

ሇመስጠት መነሻ ያዯረገዉ ኢንስቲትዩቱ የጻፇዉ ዯብዲቤ ቢሆንም የዯብዲቤዉ ይዘት ሲታይ 
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ጉባኤዉ ሇዉሳኔዉ መሰረት ያዯረገዉን ስያሜ እንዲማያመሇከትና የተሊከዉ ዯብዲቤ ይዘት 

በዝርዝር በማስቀመጥ፤ የተጠሪ መ/ቤት ሇዕቃዉ የሰጠዉ ስያሜ ተገቢ መሆኑን በማረጋገጥ 

መወሰኑን የዉሳኔዉ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤዉ ከኢንስቲትዩቱ ግንቦት 

3 ቀን 2008 ዒ.ም ተጽፍ የተሊከዉን ዯብዲቤ ይዘት ያሊስቀመጠ በመሆኑ፣ የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ዯግሞ በሰጠዉ ዉሳኔ የዯብዲቤዉን ይዘት በግሌጽ ያመሇከተ በመሆኑ፣ ፌ/ቤቱ በዉሳኔዉ 

የገሇጸዉ የዯብዲቤዉ ይዘት ትክክሇኛ መሆኑን ይህ ችልት ተገንዝቧሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ 

የፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የተሊከዉ ዯብዲቤ የዕቃዉን ስያሜ በማይገሌጽበት ሁኔታና 

የዯብዲቤዉ ይዘት የማይሇዉን ትርጉም በመስጠት፣ ማስረጃዉ የማይሇዉን መሰረት በማዴረግ፣ 

አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉን ዕቃ ስያሜ በማስጠት፣ ይህን መሰረት አዴርጎ የተጠሪ መ/ቤት 

ያስተሊሇፇዉ የዉርስ ዉሳኔ በመሻር አመሌካች የዕቃዉን ቀረጥና ታክስ ከነመቀጫዉ በመክፇሌ 

እንዱወስዯዉ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ የቀረበዉን ማስረጃ መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ ነዉ ሇማሇት 

አይቻሌም፡፡ ፌ/ቤት ወይም በሕግ የዲኝነት ስሌጣን የተሰጠዉ አካሌ የቀረበዉን ማስረጃ ይዘቱን 

በትክክሌ ካስቀመጠ በኋሊ ማስረጃዉን መዝኖ ተገቢ ነዉ ያሇዉ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ የማስረጃ 

ምዘና መርህ የሚዯግፇዉ አግባብ ቢሆንም ማስረጃዉ የማይሇዉን እንዯሚሌ በመግሇጽና ይዘቱን 

በመሇወጥና የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት ይህን መሰረት በማዴረግ ዉሳኔ መስጠት የማስረጃ ምዘና 

መርህን የሚቃረን ነዉ፡፡ በዚህ አግባብ የሚሰጥም ዉሳኔ የቀረበዉን ማስረጃ መሰረት ያዯረገ ወይም 

በማስረጃ የተዯገፇ ነዉ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር የግብር 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠዉ የጥሬ ዕቃዉን ስያሜ የሚዯግፌ ላሊ ማስረጃ ማቅረቡን የሚያመሇክት 

ነገር የሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የሥር ፌ/ቤቶች የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አመሌካች ወዯ አገር 

ያስገባዉ ጥሬ ዕቃ በተመሇከተ የሰጠዉ ዉሳኔ በማስረጃዉ የተዯገፇ አይዯሇም በማሇት ዉዴቅ 

በማዴረግ፣ የተጠሪ መ/ቤት የሰጠዉን ስያሜ ማሇትም knitted/crouched fabric for the 

manufacturing of baby cloth ነዉ በማሇት ዴምዲሜ ሊይ በመዴረስ የሰጡት ዉሳኔ የጉምሩክ 

አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 155 (3) እና የፋዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

983/2008 አንቀጽ 57 (4) ሥር ከግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የቀረበዉን ዉሳኔ የህግ ጉዲይ ሊይ 

ብቻ ዲኝነት አይቶ እንዱወስኑ ከተሰጣቸዉ ስሌጣን ዉጭ ወጥቶ ፌሬ ነገር አይተዋሌ የሚያስብሌ 

አይሆንም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ጥሬ ዕቃ knitted/crouched fabric for the 

manufacturing of baby cloth ነዉ ብሇዉ የሥር ፌ/ቤቶች የዯረሱበትን ዴምዲሜ ይህ ችልት 

ፌሬ ነገር የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን በሕግ የተሰጠዉ ስሌጣን ስሇላሇዉ ይህን የዕቃዉን 

ስያሜዉ የሚቀበሇዉ ይሆናሌ፡ በዚህ ረገዴ የአሁን አመሌካች የሥር ፌ/ቤቶች ከስሌጣናቸዉ ዉጭ 

ወጥተዉ ፌሬ ነገር አጣርቶ ዉሳኔ አሳሌፎሌ በማሇት ያቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም 

ብሇናሌ፡፡ 
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በላሊ በኩሌ በዚህ ጉዲይ መታየት ያሇበት የአሁን ተጠሪ አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉን ጥሬ ዕቃ 

ሇመዉረስ የሚያስችሇዉ ሁኔታ ተሟሌቷሌ ወይስ አሌተሟሊም? የሚሇዉ ነጥብ መሆኑን 

ተገንዝበናሌ፡፡ በዚህ መሰረት አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር ወዯ አገር ያስገባዉ ዕቃ ከተመዘገበዉ 

አጠቃሊይ ዋጋ ከ50% በሊይ መሆኑን ተጠሪ የማስረዲት ግዳታዉን ባሌተወጣበት፣ የዋጋዉ ሌዩነቱ 

ተጣርቶ ዕቃዉን የዉርስ ዉሳኔ ሇማስተሊሇፌ የሚያበቃ መሆኑ ሳይረጋገጥ የተሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ 

አይዯሇም የሚሌ ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ባቀረበዉ ክርክር አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ዕቃ 

በዱክሊራሲዮን ሊይ ከተመዘገበዉ ጠቅሊሊ ዋጋ ሌዩነቱ ከ50% በሊይ ማሇትም 55.5% መሆኑን 

በተጠሪ መ/ቤት በተሰጡት ዉሳኔዎች ጋር ተያይዞ በተሰሩት ቀመር አስረዴተናሌ፣ ስሇሆነም 

በአዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 147 (1) (ሇ) እና በመመሪያ ቁጥር 112/2008 አንቀጽ 15 (2) 

መሰረት የዉርስ ዉሳኔ መሰጠቱ ተገቢ ነዉ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ከዚህ አንጻር የሥር የግብር 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እና ፌ/ቤቶች አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ዕቃ ዋጋ በዱክሊራሲዮን ሊይ 

ከተመዘገበዉ አጠቃሊይ ዋጋ ከ50% በሊይ ነዉ ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉን ነጥብ ያዩበት አግባብ 

መታየት አሇበት፡፡ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤዉ ተጠሪ የዉርስ ዉሳኔ ያስተሊሇፇበትን የዕቃዉን 

ስያሜ ስሇቀየረዉ፣ በዚህ ምክንያት የዋጋዉ ሌዩነቱ ከ50% በሊይ አሇመሆኑን ስሇተገነዘበ፣ ተጠሪ 

የዉርስ ዉሳኔ በሰጠበት የዕቃዉ ስያሜ መሰረት የዋጋዉ ሌዩነት ከ50% በሊይ ነዉ ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇዉን ፌሬ ነገር ሇማጣራት የሄዯበት መሆኑን የሚያሳይ ነገር የሇም፡፡ የሥር 

የከፌተኛ ፌ/ቤት በበኩለ ሇዕቃዉ ተጠሪ የሰጠዉን ስያሜ በመቀበሌ በዚህ ምክንያት የተፇጠረዉ 

ሇዉጥ የዋጋ ሌዩነት ከ50% በሊይ ያሳዩ መሆኑ የሚታወቅና ያሌተስተባበሇ ነዉ ብል ዉሳኔ 

ከመስጠት በስተቀር የሥር ጉባኤዉ በተሰጠዉ ስሌጣን መሰረት የዋጋዉን ሌዩነት በማስረጃ አንጥሮ 

ስሇማዉጣቱ የገሇጸዉ ነገር የሇም፡፡ በዚህ ረገዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ 

ሲታይ በዕቃዉ ስያሜ ሌዩነት ምክንያት የተፇጠረዉ የዋጋ ሌዩነት ከ50% በሊይ እንዯሆነ 

በጉባኤዉ እና በዚህ ፌ/ቤት ዘንዴ ከተዯረገዉ ክርክር የምንገነዘበዉ ነዉ በማሇት ማሇፈን እንጂ 

የዋጋዉን ሌዩነት በተመሇከተ በምን አግባብ እንዯተጣራ የሚገሌጽ ሆኖ አሌተገኘም፡፡  

እንዯሚታወቀዉ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 147 (1) (ሇ) መሰረት ተዯብቆ 

የተገኘዉ ዕቃ ዋጋ በዱክሊራሲዮን ከተመዘገበዉ አጠቃሊይ ዋጋ ከ50% በሊይ ሆኖ ሲገኝ ተዯብቀዉ 

የተገኙት ዕቃዎች ዉርስ ሆነዉ ሇመንግስት ገቢ እንዯሚዯረጉ ይዯነጋግሌ፡፡ እንግዱህ አመሌካች 

ያስገባዉ ዕቃ ዋጋ በዱክሊራሲዮን ከተመዘገበዉ አጠቃሊይ ዋጋ አንጻር ሲታይ የዋጋዉ ሌዩነት 

ከ50% በሊይ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 147 (1) (ሇ) መሰረት ዕቃዉን የሚያስወርስ 

ሲሆን፣ የዋጋዉ ሌዩነቱ ግን ከዚህ በታች ከሆነ ዕቃዉ ሊይ የዉርስ ዉሳኔ ሇማሳሇፌ የሚያበቃ 

አይሆንም ማሇት ነዉ፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ባስገባዉ ዕቃ እና በዱክሊራሲዮን ሊይ ከተመዘገበዉ 

አጠቃሊይ ዋጋ መካከሌ ያሇዉ የዋጋ ሌዩነት ከ50% በሊይ መሆን አሇመሆኑ ፌሬ ነገር የማጣራት 
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ስሌጣን ባሇዉ የፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ተጣርቶ መረጋገጥ ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ 

የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 155 (1) ማየት ይቻሊሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች በጉምሩክ 

አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 155 (3) እና በፋዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

983/2008 አንቀጽ 57 (4) መሰረት ከግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የቀረበሊቸዉን ጉዲይ የሕግ ስህተት 

ያሇበት ከሆነ ብቻ ስሇሚያዩ ፌሬ ነገር በማስረጃ አጣርቶ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ ስሌጣን 

የሊቸዉም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ዕቃ 

በዱክሊራሲዮን ሊይ ከተመዘገበዉ አጠቃሊይ ዋጋ መካከሌ የዋጋ ሌዩነቱ ከ50% በሊይ መሆን 

አሇመሆኑን በማጣራት፣ አመሌካች ያስገባዉን ዕቃ ሇዉርስ የሚያበቃዉ ሁኔታ መሟሊት 

አሇመሟሊቱ ሊይ ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ የመስጠት ስሌጣን አሇዉ፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ 

ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በዚህ አግባብ በማጣራት አመሌካች ያስመጣዉ ዕቃ ሊይ የዉርስ ዉሳኔ 

ሇማስተሊሇፌ የሚያበቃ ምክንያት አሇ ወይስ የሇም? የሚሇዉን ነጥብ በማጣራት ዉሳኔ መስጠት 

ሲገባዉ ይህን ሳያዯርግ የሰጠዉን ዉሳኔ የሥር ፌ/ቤቶች ዯግሞ በጉባኤዉ ዘንዴ በግሌጽ ተጣርቶ 

ዉሳኔ እንዯተሰጠበት በማመሌከት መወሰናቸዉ የህግ ዴጋፌ የሇዉም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ጉባኤ አመሌካች ያስመጣዉን ጥሬ ዕቃ ሇማስወረስ የሚያበቃ 

ነገር ከዋጋ ሌዩነት አንጻር መኖር አሇመኖሩን በአግባቡ ሳያጣራ የሰጠዉ ዉሳኔ እና የሥር 

ፌ/ቤቶች በዚህ ረገዴ ጉባኤዉ ሳያጣራ የሰጠዉን ዉሳኔ በማረም አጣርቶ ዉሳኔ እንዱሰጥበት 

ማዴረግ ሲገባቸዉ ይህን ሳያዯርጉ የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 

ስሇሆነ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ዉ  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.205263 ሏምላ 13 ቀን 2010 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.162466 መስከረም 22 ቀን 2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመባቸዉ ስሇሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 (1) መሰረት 

ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ መስከረም 30 ቀን 2010 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 

(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

3. የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ጥሬ ዕቃ ስያሜ knitted/crouched fabric 

for the manufacturing of baby cloth ነዉ በማሇት የሰጡት የዉሳኔ ክፌሌ አሌተነካም 

ጸንቷሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ያስገባዉ ዕቃ በዱክሊራሲዮን ሊይ ከተመዘገበዉ 

አጠቃሊይ ዋጋ ሌዩነት ምን ያህሌ እንዯሆነ በጉባኤዉ ዘንዴ መጣራቱን ሳያረጋግጡ 
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የዋጋዉ ሌዩነት ከ50% በሊይ ነዉ በማሇት በዕቃዉ ሊይ ዉርስ ዉሳኔ በተጠሪ መሰጠቱ 

ተገቢ ነዉ በማሇት የሰጡት የዉሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

4. የፋዳራሌ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የተዘጋዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ በፌርዴ ሏተታዉ 

በተመሇከተዉ መሰረት አመሌካች ወዯ አገር ያስገባዉ ዕቃ knitted/crouched fabric for 

the manufacturing of baby cloth መሆኑን በመገንዘብ፤ ይህ የገባዉ ዕቃ በዱክሊራሲዮን 

ሊይ ከተመዘገበዉ አጠቃሊይ ዋጋ ሌዩነቱ ከ50% በሊይ ነዉ ወይስ አይዯሇም? የዋጋ ሌዩነት 

አሇ ከተባሇ ዕቃዉ ዉርስ ሆኖ ሇመንግስት ገቢ የሚያስዯርግ ነዉ ወይስ አይዯሇም? 

የሚለትን ነጥቦች አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ በማጣራት ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ 

እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.343 (1) መሰረት ተመሌሶሇታሌ፡፡  

5. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 

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

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ 
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የሠ/መ/ቁጥር 194135                                                                                                                                   

የካቲት 29 ቀን 2013 ዓ/ም                      
                           ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                ተሾመ ሽፇራዉ  

                                ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- ዲይናሚክ ልጅስቲክ አቅርቦት የዴጋፌ አገሌግልት  

ተጠሪ፡- አቶ ፇሬሳ ኢድ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከሽያጭ ዋጋ ጋር ተጨማሪ እሴት ታክስ(ተ.እ.ታ) በግሌጽ ተሇይቶ መገሇጽ አሇመገሇጹ 

የሚያስከትሇዉን ሔጋዊ ዉጤት የሚመሇከት ነዉ፡፡ አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

በተጠሪ ሊይ በመሰረተዉ ክስ አመሌካች የሰላዲ ቁጥር 03-853387 ኢት የሆነ አውቶብስ መኪና በቀን 

15/11/2009 ዓ/ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ በብር 310‚000.00 ሇተጠሪ ሽጦሇት ተጠሪ ብር 250‚000.00 

በመክፇሌ መኪናውንና ሉበሬውን ተረክበዋሌ፡፡ ቀሪውን ብር 60‚000.00 እና የተ.አ.ታ ብር 45‚000.00 

በዴምሩ ብር 106‚500.00 የሚከፌለት እስከ ቀን 25/11/2009 ዓ/ም ዴረስ ተጠሪ ያሊገባ የሚሌ ማስረጃ 

አሟሌተዉ አቅርበዉ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ፅ/ቤት ቀርበው የመኪናው ስመ ሀብት በተጠሪ ስም 

ሲዞር ነው በሚሌ ስምምነት የተዯረገ ቢሆንም ተጠሪ የበኩሊቸዉን ግዳታ አሌተወጡም፡፡ ማስጠንቀቂያ 

ቢሰጣቸውም እንዯውለ ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሌሆኑም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የከፇለትን ቃብዴ ሇቀውና 

ተ.እ.ታ ከፌሇው መኪናውንና ሉበሬውን ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ በውሊችን መሰረት የመኪናውን ባሇቤትነት እንዱያዛውርሌኝ፤ ከግብር ነፃ 

ነው የሚሌ ማስረጃ እንዱያቀርብ ወይም ውክሌና ሰጥቶኝ ቀሪውን ክፌያ እንዴሰጠው በተዯጋጋሚ 

ብጠይቅም ፌቃዯኛ አሌሆነም ፡፡ በውለ ሊይ ተጠሪ ተ.እ.ታ ሇመክፇሌ አሌተስማማሁም፡፡ ብር 

250‚000.00 ስከፌሌ ተ.እ.ታ አሌጠየቀኝም፡፡ የውለ አብዛኛው ክፌሌ የተፇፀመ ስሇሆነና ዉለን 

የሚያስፇርስ ሔጋዊ ምክንያት ስሇላሇ ውለ ሉፇርስ አይገባም ተብል ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግሌኝ 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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እንዱሁም ተጠሪ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በማቅረብ አመሌካች በውለ መሰረት ግዳታውን ሇመወጣት 

ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ በውለ መሰረት ከግብር እዲ ነፃ ማስረጃ እና ያሊገባ የሚሌ ማስረጃ ይዞ በመቅረብ 

የሸጠዉን መኪና በሚመሇከተው አካሌ ፉት ቀርቦ ስመ ሀብቱን በተጠሪ ስም እንዱያዛወር ይወሰንሌኝ 

በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

አመሌካች ሇተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ በሰጠዉ መሌስ ከውለ ቀነ ገዯብ በፉት መንገዴና ትራንስፖርት 

ቀርበን የውሌ ፍርም ሞሌተን እኔ ፇርሜ ተጠሪ በፍርሙ ሊይ ሳይፇርሙ ስሇቀረ ውለ ሳይፇፀም 

ቀርቷሌ፡፡ አመሌካች እንዯ ውለ ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ሆኖ ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ ጭምር ሰጥቶ ተጠሪ 

ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ክሳቸው ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 73223 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች ሰምቶ በቀን 25/08/2011 ዓ/ም 

በሰጠው ውሳኔ ግራ ቀኝ በመካከሊቸው በቀን 15/11/2009 ዓ/ም የመኪና ሽያጭ ውሌ ማዴረጋቸው 

አሌተካካደም፡፡ በአመሌካች ክስ ሊይ እንዯተመሇከተው በውለ ሊይ ተጠሪ ተ.እ.ታ.ብር 46‚500.00 

ሇአመሌካች ሇመክፇሌ አሌተስማሙም፡፡ በውለ ሊይ ተጠሪ የተስማሙት ቀሪ ብር 60‚000.00 

የመኪናው ስመ ሀብት ሲዞርሊቸው ሇመክፇሌ ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ ተ.እ.ታ ጨምሮ ብር 

106‚500.00 ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት የገሇፀው መከራከሪያ ከውለ ውጪ ነው፡፡ ስሇሆነም በውለ 

ያሌተመሇከተዉን ተ.እ.ታ ተጠሪ እንዱከፌለ በመጠየቁ ምክንያት ውለ ሉፇርስ አይገባም፡፡ እንዱሁም 

በወለ ሊይ አመሌካች ተሽከርካሪው ከእዲና እገዲ ነፃ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ እንዲሇበት 

ስሊሌተመሇከተና የመኪናውም ስመ ሀብት ወዯ ተጠሪ ያሌተዛወረው በዚህ ምክንያት መሆኑ 

ስሊሌተረጋገጠ አመሌካች ከግብር እዲ ነፃ ማስረጃ እንዱያቀርቡ የተጠየቀው ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

በመሆኑም በሽያጭ ውለ መሰረት አመሌካች ያሊገባ ማስረጃ አቅርቦ ተጠሪም ቀሪውን ብር 60‚000.00 

ከፌሇው ግራ ቀኝ ውለን ያስመዝግቡ በማሇት ወስኗሌ፡፡   

በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ 

በመ/ቁጥር 240838 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 14/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፌርዴ 

ቤትን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ አመሌካች በቀን 16/11/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ 

በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ 

ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በቀን 15/12/2009 ዓ/ም በተዯረገ የመኪና ሽያጭ ውሌ ሊይ ዋጋዉ 

ብር 310,000.00 ተብል የተጠቀሰዉ የመኪና መሸጫ ዋጋ (Selling value) ነዉ፡፡ተጠሪ ተ.እ.ታ 

የመከፇሌ ግዳታ እንዲሇባቸዉ ቀዴሞ ተነግሯቸዋሌ፤እንዱሁም ተጠሪ የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ ስሇሆኑና 

ባሊቸዉ ሰፉ የንግዴ ሌምዴ ተ.እ.ታ እንዯሚከፌለ ያዉቃለ፡፡እንዱሁም ተ.እ.ታ በባህሪው ሸማች ሊይ 

የተጣሇ ኃሊፉነት በመሆኑ ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት ግብይት ሲፇፅም ይህንኑ ታሳቢ ማዴረግና 
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ተ.እ.ታ የመክፇሌ ሔጋዊ ግዳታቸዉን ሉወጡ ይገባሌ፡፡ ዋናው ውሌ የሚዯረገው በመንገዴና 

ትራንስፖርት ባሇሥሌጣን ፉት በመሆኑ የመኪና ሽያጭ ውሌ ሲዯረግ በመንዯር ውሌ የመኪናው ዋጋ 

ብቻ ተጠቅሶ ቅዴሚያ ክፌያ ይከፇሊሌ፡፡በዚህ መሰረት የሽጭ ዋጋው ታይቶ የተ.እ.ታ ክፌያ መጠኑ 

ሇተጠሪ ሲገሇፅ በመንገዴ ትራንስፖርት ባሇሙያ የተዘጋጀውን ውሌ ግዳታዬ አይዯሇም ብሇዉ ትተዉ 

መሄዲቸዉ በስር ፌርዴ ቤት በምስክሮች ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ተ.እ.ታ 

ሉከፌለ አይገባም በማሇት መወሰናቸዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇት አቤቱታ 

አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ በተዯረገው የመኪና ሽያጭ ዉሌ ሊይ ተ.እ.ታ የመክፇሌ 

ኃሊፉነት የሻጭ ነው ተብል የመወሰኑ አግባብነት ከተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ አንጻር እንዱመረመር 

ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 18/03/2013 ዓ/ም የተፃፇ መሌስ 

ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱም በአጭሩ፡- 

አመሌካች በውሌ ስምምነት ሊይ የላሇን የተ.እ.ታ ክፌያ በተጨማሪነት ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት 

ያቀረበዉ ጥያቄ ከስምምነታችን ውጪ አሇአግባብ ሇመበሌጸግ ነዉ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 

23 መሰረት ተ.እ.ታ ተመዝጋቢ የሆነ ነጋዳ ሽያጭ ፇፅሞ ገንዘብ ከተቀበሇ ሇተቀበሇው ገንዘብ የተ.እ.ታ 

ዯረሰኝ ሉቆርጥ እንዯሚገባ ፤ የተቀበሇውን ገንዘብ ሰብስቦ ሇሚመሇከተው የታክስ ባሇስሌጣን ታክሱን 

በወቅቱ ገቢ ማዴረግና ሪፖርት ማዴረግ እንዯሚገባዉ የዯነገገ ቢሆንም አመሌካች በቼክ ቅዴመ ክፌያ 

ብር 250,000.00 ሲቀበሌ የተ.እ.ታ ዯረሰኝ ሇተጠሪ አሌሰጠም፡፡ አመሌካች ሽያጭ መፇጸሙንም 

ሇገቢዎች መስሪያ ቤት አሇማሳወቁን አረጋግጫሇሁ፡፡በዚህ ምክንያት ጉዲዩ በወንጀሌ እየታየ ይገኛሌ፡፡ 

በስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት የመኪናው ስመ ሀብት ዝውውር የተፇፀመ በመሆኑ አመሌካች 

የተ.እ.ታ ክፌያ ጥያቄ ሇማንሳት ከውሌም ከሔግም የመነጨ መብት ስሇላሇዉ በስር ፌርዴ ቤቶች 

የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም በቀን 21/05/2013 ዓ/ም የተፃፇ የመሌስ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተመሇከተዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 

እኛም የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፇጸመ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም በግራ ቀኙ መካከሌ በቀን 15/11/2009 ዓ/ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ አመሌካች 

የሰላዲ ቁጥር 03-853387 ኢት የሆነ አውቶብስ መኪና በብር 310‚000.00 ሇተጠሪ ሽጦሇት ተጠሪ ብር 

250‚000.00 በመክፇሌ መኪናውንና ሉበሬውን እንዯተረከቡና ሇአመሌካች ሉከፌለ የሚገባ ቀሪ ብር 

60‚000.00 እንዯሆነ በዉለ ሊይ ከተመሇከተዉ የስር ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ግራ 
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ቀኙም በዉለ ሊይ የተገሇጸዉ ይሄዉ እንዯሆነ ይተማመናለ፡፡ በዉለ ሊይ ስሇተ.እ.ታ በግሌጽ የተባሇ 

ነገር አሇመኖሩንም ግራ ቀኙ የሚካካደት አይዯሇም፡፡ ግራ ቀኙን ያከራከረዉና የዚህን ችልት ምሊሽ 

የሚሻዉ ጭብጥ በዉለ ሊይ የመኪናዉ ሽያጭ ዋጋ ነዉ ተብል የተገሇጸዉ ብር 310,000.00 ተ.እ.ታ 

ያካተተ ነዉ ወይስ አይዯሇም?ዋጋዉ ተ.እ.ታ አሊካተተም የሚባሌ ከሆነ ዉጤቱ ምን ሉሆን ይገባሌ? 

የሚለ ናቸዉ፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ አመሌካች በዋጋዉ ሊይ ተ.እ.ታ ስሊሌተካተተ ተጠሪ በዋጋዉ ሊይ 

የተ.እ.ታ ብር 46‚500.00 ተ.እ.ታ ጨምረዉ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ሲከራከሩ ተጠሪ ዯግሞ 

አመሌካች የመጀመሪያዉን ክፌያ ሲቀበለ የተ.እ.ታ ዯረሰኝ ሳይሰጡኝ ክፌያዉን ከመቀበሊቸዉም 

በተጨማሪ አመሌካች በተ.እ.ታ ስም ሉከፇሇኝ ይገባሌ ብሇዉ የጠየቁትን ገንዘብ መክፇሌ እንዯሚገባኝ 

ግሌጽ ስምምነት ባሇማዴረግና በዉለም ሊይ ስሊሌተመሇከተ ሌከፌሌ አይገባም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤቶችም የተጠሪን ክርክር በመቀበሌ ወስነዋሌ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ የተ.እ.ታ በፌጆታ ዕቃ ወይም በተጠቃሚው ወጪ ሊይ የተመሠረተ ታክስ ሲሆን 

የሚሰበሰበውም ምርት ከውጭ አገር ወዯ አገር ውስጥ ሲገባ ወይም ማንኛውም ታክስ የሚከፇሌበት 

የዕቃና የአገሌግልት ግብይት ሲካሄዴ ከተጠቃሚዉ ሊይ በመሆኑ ቀጥተኛ ያሌሆነ ታክስ አይነት 

ነው፡፡ ይህንን ታክስ ሌዩ ከሚያዯርጉት ባህሪያት አንደ በዯረሰኝ ሊይ ተመስርቶ መከናወን መቻለና በዚህ 

ምክንያት በቀሊለ ሳይከፇሌ ሉታሇፌ ወይም ሉጭበረበር አሇመቻለ ነዉ፡፡ በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ 

ቁጥር 285/1994 አንቀጽ 7(1 እና 3) ሊይ በተመሇከተዉ መሰረት የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ ከተ.እ.ታ ነጻ 

ከተዯረጉ እቃዎች ወይም አገሌግልቶች በስተቀር እቃዎች ፣ አገሌግልቶች ፣ የግብአት አቅርቦቶች 

ሽያጭ ሲያከናዉን 15 በመቶ ተ.እ.ታ በእቃዉ ዋጋ ሊይ ጨምሮ ከገዥ ወይም ከተጠቃሚዉ ሊይ 

መሰብሰብ ይጠበቅበታሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ የእቃዉ ወይም የአገሌግልቱ ዋጋ የሚባሇዉ 

በእቃዉ/በአገሌግልቱ ሊይ በተጨመረዉ እሴት ሊይ ተ.እ.ታ ተጨምሮ በተጠቃሚዉ የሚከፇሌ ገንዘብ 

ነዉ፡፡ስሇሆነም ተ.እ.ታ የሚከፇሌበትን እቃ ወይም አገሌግልት የሚሸጥ ማንኛዉም የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ 

ሇተጠቃሚዉ የሚሸጠዉን እቃ ወይም አገሌግልት ዋጋ ሲገሌጽ በዋጋዉ ሊይ 15 በመቶ ተ.እ.ታ አካቶ 

መግሇጽ ወይም ዋጋዉ ተ.እ.ታ ያሊካተተ ከሆነም ይህንኑ ሇገዥ በማያሻማ አኳኋን ማሳወቅና በዯረሰኝ 

መሰብሰብ ይኖርበታሌ፡፡(አዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀጽ 7 እና የንግዴ ዉዴዴርና ሸማቾች ጥበቃ አዋጅ 

ቁጥር 813/2006 አንቀጽ 15/2 ይመሇከቷሌ፡፡) በመሆኑም ተ.እ.ታ መክፇሌ የተጠቃሚዉ ግዳታ 

ቢሆንም የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ የሆነ ሰዉ ተ.እ.ታ የሚከፇሌበትን እቃ/አገሌግልት ሽያጭ ሲያከናዉን 

ተ.እ.ታ የመሰብሰብ ግዳታ ስሊሇበት በእቃዉ ወይም በአገሌግልት ዋጋ ሊይ ተ.እ.ታ ማካተቱን ሳይገሇጽ 

ወይም ዋጋዉ ሊይ ተ.እ.ታ አሌተካተተም ብል በግሌጽ ሇተጠቃሚዉ ሳይገሇጽ ግብይት የፇጸመ 

እንዯሆነ የእቃዉ ወይም የአገሌግልቱ ዋጋ ነዉ ተብል በዉለ የተጠቀሰዉ ገንዘብ ተ.እ.ታ ያካተተ 

እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡ይህም ሻጭ ግብይቱን የፇጸመዉ ተ.እ.ታ በመሰብሰብ እንዯሆነ ይቆጠራሌ 

እንዯማሇት ነዉ፡፡ 
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እንዱሁም በአንዴ የሽያጭ ዉሌ ስሇዋጋ የሚዯረገዉ ስምምነት ከዉለ ጉዲዮች አንደ በመሆኑ 

ስሇሚሸጠዉ እቃ ዋጋ በተዋዋዮች ግሌጽ ስምምነት ተዯርጎ በማያሻማ አኳኋን በዉለ ሊይ መገሇጽ 

እንዲሇበት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1680/1፣1711፣ 1714 እና 2266 ስር ከተዯነገገዉ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ሇሽያጭ ዉሌ ዋጋ የዉለ አይነተኛ ጉዲይ እንዯመሆኑ በዉለ ከተመሇከተዉ በሊይ የእቃዉን 

ዋጋ መጨመር የገዥን ግዳታ ማክበዴ ስሇሚሆን ገዥ በዚህ አግባብ ዋጋዉ ከፌ እንዯሚሌ ቢያዉቅ 

ኖሮ ዉለን ሊይዋዋሌ ይችሌ ስሇነበር በዉለ ሊይ ተቃራኒ ስምምነት ካሌተዯረገ በስተቀር ዉለ መፇጸም 

ያሇበት ገዥ በዉለ በግሌጽ የተመሇከተዉን ዋጋ ብቻ እንዱከፌሌ በማዴረግ ሉሆን ይገባሌ፡፡በተያዘዉም 

ጉዲይ በመኪና ሽያጭ ዉለ ሊይ በግሌጽ የመኪናዉ ዋጋ ነዉ ተብል የተገሇጸዉ ብር 310,000.00 

ስሇሆነና በዉለ ከተመሇከተዉ ዋጋ ወጪ ብር 46‚500.00 ተ.እ.ታ ተጠሪ እንዯሚከፌለ በዉለ 

ያሌተመሇከተ በመሆኑ ተጠሪ ሇመክፇሌ የሚገዯደት ይህንን ያህሌ ገንዘብ ብቻ ነዉ፡፡ 

 

ሲጠቃሇሌ የመኪናዉ ዋጋ ነዉ ተብል በዉለ አንቀጽ 310,000.00 ተ.እ.ታ ያካተተ እንዯሆነ 

ይቆጠራሌ፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤቶች እንዯዉለ እንዱፇጸም ሲወስኑ አመሌካች በዉለ ሊይ 

ያሌተመሇከተዉን የተ.እ.ታ ብር 46‚500.00 ተጠሪ በመኪናዉ ዋጋ ሊይ ጨምረዉ እንዱከፌለ 

ያቀረበዉን ዲኝነት ጥያቄ ዉዴቅ በማዴረግ መወሰናቸዉ ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር 

የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 73223 ሊይ በቀን 25/08/2011 ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 240838 ሊይ በቀን 14/05/2012 

ዓ/ም  የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሰ.መ.ቁ.171061 

መጋቢት 21 ቀን 2012 ዒ.ም 

  ዲኞች፡….1.ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

2. ቀነዒ ቂጣታ 

3. ዯጀኔ አያንሳ 

4. ኑረዱን ከዴር 

5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካች፡………….አቶ ጌታቸዉ ሙለጌታ 

ተጠሪዎች፡………. ..1. አቶ መሊኩ ሙለጌታ 

                   2. አቶ ምንተስኖት ሙለጌታ 

                   3. ወ/ሮ ሌኬሇሽ ወሌዳ የሟች አቶ ፊሲሌ ሙለጌታ ተተኪ ወራሽ 

 ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌ ር ዴ 

ይህ የዉርስ ሀብት ክርክር የተጀመረዉ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 

ሲሆን፣የአሁን አመሌካች የሥር የመቃወም ተጠሪ፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር የመቃወም 

አመሌካቾች ሆነው ሲከራከሩ ነበር።ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የአዱስ 

አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.28837 ጥር 21 ቀን 2011 ዒ.ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ በማሇት 

በማመሌከታቸዉ ነዉ። 

የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ የአሁን አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 

ባቀረበዉ አቤቱታ ሟች አቶ ሙለጌታ ጉዱሳ በሕይወት እያለ ጥቅምት 11 ቀን 1977 ዒ.ም 

የተጻፇ ኑዛዜ ስሊተረፈሌኝ የዉርስ ሀብቱ እንዱጣራሌኝ በማሇት ያቀረበዉን ተከትል፣ ፌ/ቤቱ 

የዉርስ አጣሪ ያቀረበዉን ሪፖርት መሰረት በማዴረግ የአሁን አመሌካች የሟች አቶ ሙለጌታ 

ጉዱሳ የኑዛዜ ወራሽ ነዉ በማሇት የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰጠዉ ወስኗሌ።  

ይህን ዉሳኔ ተከትል የአሁን ተጠሪዎች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 መሰረት በማዴረግ ባቀረቡት 

የመቃወም አቤቱታ ሟች አቶ ሙለጌታ ጉዱሳ ጥቅምት 11 ቀን 1977 ዒ.ም አዴርገዋሌ በተባሇዉ 

ኑዛዜ እኛ ወዯ ታች የሚቆጠሩ ተወሊጆች እና የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች ሆነን እያሇ ከዉርስ 

የነቀሇን ስሇሆነ እኛ ባሌተከራከርንበት ኑዛዜዉን መሰረት አዴርጎ የተሰጠዉ ዉሳኔ መብታችን 

የሚጎዲ ስሇሆነ ሇአሁን አመሌካች የተሰጠዉ የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰረዝሌኝ እና 

ዉሳኔዉ እንዱሻርሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ። የአሁን አመሌካች በዚህ አቤቱታ ሊይ ባቀረበዉ 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ፌ/ቤቱ ይህን አቤቱታ ሇማየት የዲኝነት ስሌጣን የሇዉም፤ የቀረበዉ 
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አቤቱታ በይርጋ የሚታገዴ ነዉ፤ የአሁን ተጠሪዎች በኑዛዜዉ ከዉርስ አሌተነቀለም፣ የተሰጠኝ 

የወራሽነት ማስረጃ በአግባቡ ስሇሆነ አቤቱታዉ ዉዴቅ ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ። 

ከዚህ በኋሊ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኛቸዉን ክርክር በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ 

ሟች አቶ ሙለጌታ ጉዱሳ ጥቅምት 11 ቀን 1977 ዒ.ም አዴርገዋሌ የተባሇዉ ኑዛዜ ሲታይ የአሁን 

ተጠሪዎች ከዉርስ ስሊሌተነቀለ ሇአሁን አመሌካች የተሰጠዉ የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ሉሰረዝ 

አይገባም በማሇት ወስኗሌ።  

የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ ሟች አቶ ሙለጌታ ጉዱሳ 

ጥቅምት 11 ቀን 1977 ዒ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ሌጆቻቸዉ የሆኑትን የአሁን ተጠሪዎች ከዉርስ 

የነቀሊቸዉ ስሇሆነ የአሁን ተጠሪዎች የኑዛዜዉ ተጠቃሚ ከሆነዉ ከአሁን አመሌካች ጋር የዉርስ 

ሀብቱን እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት የሥር ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ። ይህ ጉዲይ የቀረበሇት የአዱስ 

አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር የሥር የይግባኝ 

ሰሚ ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር 

በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነዉ። 

የአሁን አመሌካች የካቲት 11 ቀን 2011 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ፡ በዚህ ጉዲይ የከተማዉ 

ሰበር ሰሚ ችልት ከዚህ ቀዯም በሰጠዉ ዉሳኔ ጭብጥ በመያዝ ወዯ ሥር ፌ/ቤት ሲመሇስ ጥቅምት 

11 ቀን 1977 ዒ.ም የተሰጠዉ የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት የአሁን ተጠሪዎች 

ያቀረቡት አቤቱታ ሊይ አከራክሮ ዉሳኔ እንዱሰጥ የሚሌ ሆኖ የሥር የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ከዚህ 

ዉጭ በመዉጣት ተጠሪዎች ከኑዛዜ ተጠቃሚዎች ጋር እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት የሰጠዉ ወሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ስሇሆነ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን በማሇት አመሌክቷሌ። 

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት፣በዚህ ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ኑዛዜዉ 

ተጠሪዎችን ከዉርስ ነቅሎሌ እና ንብረቱን እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት የመወሰን ስሌጣን ያሇዉ 

መሆን አሇመሆኑን፣ ሇመመርመር ሲባሌ የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ 

እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት በ22/9/2011 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ፡ በዚህ ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ 

ፌ/ቤቶች ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች የሆኑትን ተጠሪዎች ከዉርስ የነቀሇ 

መሆኑን በማየት ከኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት ሇመወሰን ስሌጣን ያሊቸዉ 

ስሇሆነ ዉሳኔዉ እንዱጸናሌን አቤቱታዉ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ። 

የአሁን አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ። 

እንዯሚታወቀዉ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሕገ መንግስት የፋዳራሌ ጉዲዮች፣ ሇላሊ በሕግ የዲኝነት ስሌጣን 

ሇተሰጠዉ አካሌ እስካሌተሰጠ ዴረስ፣ በዲኝነት የማየት ስሌጣን የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች መሆኑን 

ይዯነግጋሌ። ይህን የሕገ መንግስቱን ዴንጋጌ ተከትል ዯግሞ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች አዋጅ ቁጥር 
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25/1988 መሰረት የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የፌትሏ ብሔርም ሆነ የወንጀሌ ጉዲዮችን የዲኝነት ስሌጣን 

በዝርዝር ተመሌክቶ እናገኛሇን።  

በላሊ በኩሌ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሕገ መንግስት የአዱስ አበባ ከተማ በተመሇከተ የተዯነገገዉን ተከትል 

የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የፌትሏብሔርም ሆነ የወንጀሌ/የዯንብ መተሊሇፌ ዲኝነት ስሌጣን 

በተሻሻሇዉ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር ሊይ ተመሌክቶ አናገኛሇን።የተሻሻሇዉ የአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 በአንቀጽ 10 [1፣ መ] መሰረት 

ካዯራጃቸዉ አካሊት መካከሌ የከተማዉ የዲኝነት አካሊት እንዯሆነ ያመሇክታሌ። በዚህ አዋጅ 

አንቀጽ 41 መሰረት ዯግሞ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን ተዯንግጓሌ። እንዱሁም 

የተሻሻሇዉ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣ አዋጅ ቁ.408/1996 

አንቀጽ 2 [1] መሰረት የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የወራሽነት፣ የባሌና ሚስትነት፣ የሞግዚትነት 

እና የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታ ሇማየት ስሌጣን እንዲሊቸዉ ይዯነግጋገሌ። 

የዚህ ዴንጋጌ እንግሉዚኛ ቅጂ ዯግሞ “The Addis Ababa City Courts shall have jurisdiction 

over application for certificates of succession, marriage and guardianship” በማሇት 

ይዯነግጋሌ። ይህ ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የወራሽነት የምስክር ወረቀት፣ የባሌና 

ሚስትነት የምስክር ወረቀት፣ የሞግዚትነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታ ሇማየት 

የሥረ-ነገር ስሌጣን እንዲሊቸዉ ያስገነዝባሌ። የወራሽነት የምስክር ወረቀት ዯግሞ በሕግ ወራሽ 

የሆነዉን እና የኑዛዜ ወራሽ የሚያካትት መሆኑ ግሌጽ ነዉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ መታየት ያሇበት 

ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች በአዋጁ አንቀጽ 2 [1] ሥር የተመሇከተዉን የምስክር ወረቀት 

ሇመስጠት ስሌጣን ያሊቸዉ ከሆነ፣ እነዚህ የምስክር ወረቀቶች እንዱሰረዝ የሚቀርበዉን አቤቱታ 

ተቀብል ተከራካሪ ወገኖችን አከራከሮ ሰምቶ ዉሳኔ ሇመስጠት የስረ-ነገር ስሌጣን አሇዉ ወይስ 

የሇዉም? የሚሇዉ ነጥብ ነዉ።   

በዚህ ረገዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ.105211 ጥቅምት 1 ቀን 2008 

ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤት የሰጠዉን የወራሽነት የምስክር ወረቀት 

በመቃወም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 መሰረት የሚቀርበዉን የመቃወሚያ አቤቱታ በማየት 

የማስረጃዉን ትክክሇኛ እና ህጋዊነት በማረጋገጥ ዉሳኔ ሇመስጠት ስሌጣን ያሊቸዉ አዱስ አበባ 

ከተማ ፌ/ቤቶች መሆናቸዉን አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ። በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ.75560 ሏምላ 26 ቀን 2004 ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ የአዱስ 

አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የባሌነት ወይም የሚስትነት ማስረጃ በተመሇከተ የቀረበዉን ጥያቄ 

ትክክሇኛነቱን እና ሕጋዊነቱን በማረጋገጥ በማስረጃነቱ ዉሳኔ [Declaratory Judgment] ከመስጠት 

ዉጪ ማስረጃዉ የተሰጠበትን ዉሳኔ መሰረት በማዴረግ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 መሰረት 

የተቃዉሞ አቤቱታ በመቀበሌና የጋብቻ መኖር አሇመኖርንና ላልች ተያያዥነት ያሊቸዉን 

ክርክሮችን ሇማስተናገዴ የሥረ-ነገር ስሌጣን የሊቸዉም፤ የጋብቻ መኖር ያሇመኖር ዉስብስብ 
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ያሌሆነ ክርክር የሚቀርብበት ሳይሆን ክርክር ተዯርጎበት ዉስብስብ የህግ ጥያቄ ምሊሽ የሚሰጥበት 

በመሆኑ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሊቸዉም በማሇት አስገዲጅ የህግ 

ትርጉም ሰጥቷሌ።  

እንዱሁም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ.172282 የካቲት 27 ቀን 2012 ዒ.ም በሰጠዉ አስገዲጅ 

የህግ ትርጉም የሞግዚትነት የምስክር ወረቀት መሰጡቱን በመቃወም፣ ማስረጃዉ እንዱሰረዝ 

የሚቀርብ አቤቱታ ሲታይ አስቀዴሞ ማስረጃዉን የወሰዯዉ እና ማስረጃዉ እንዱሰረዝሌኝ በማሇት 

አቤቱታ ባቀረበዉ ሰዉ መካከሌ ከሌጆች አስተዲዯግ ጋር በተያያዘ የፌትሏብሔር ስነ ስርዒት ሕግ 

እና አግባብነት ካሊቸዉ ከአሇም አቀፌ ሰነድችና ኢትዮጵያ ተቀብሊ ካጸዯቀቻቸዉ እነዚህ 

የቃሌኪዲን ሰነድች እና የሀገራችን ሕጎች መሰረት ሙለ ክርክርን ማዴረግንና አግባብነት ባሇዉ 

ማስረጃ ጉዲዩን አጣርቶ መወሰንን የሚጠይቅ ጉዲይ ነዉ። የሞግዚትነት የምስክር ወረቀት 

ይሻርሌኝን ጥያቄ በዚህ አግባብ ክርክሩን በመምራትና አግባብነት ካሊቸዉ ሕጎች አንጻር ሰፉና 

ዉስብስብ ክርክር ተዯርጎ እና ተገቢ የሆነ የማጣራት ሂዯት ተካሂድ መወሰንን የሚጠይቅ መሆኑን 

የሚያስገነዝብ ነዉ። በመሆኑም የሞግዚትነት የምስክር ወረቀት እንዱሻርሌኝ በማሇት የሚቀርብ 

አቤቱታን ተቀብል ተከራካሪ ወገኖችን ሰምቶ አከራከሮ አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች 

አንጻር አጣርቶ መርምሮ ዉሳኔ ሇመስጠት የሥረ-ነገር ስሌጣን ያሊቸዉ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች እንጂ 

የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች አይዯለም በማሇት መወሰኑን መገንዘብ ተችሎሌ። 

በዚህ መሰረት አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን ተጠሪዎች የአዱስ አበባ ከተማ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሟች አቶ ሙለጌታ ጉዱሳ ጥቅምት 11 ቀን 1977 ዒ.ም አዴርገዋሌ 

የተባሇዉ ኑዛዜ መሰረት በማዴረግ የአሁን አመሌካች የሟች የኑዛዜ ወራሽነት በማረጋገጥ የኑዛዜ 

ወራሽነት የምስክር ወረቀት መስጠቱን በመቃወም የምስክር ወረቀቱ እና ዉሳኔዉ እንዱሰረዝሊቸዉ 

ማመሌከታቸዉን ከግራ ቀኛቸዉ ክርክር መረዲት ተችሎሌ። ይህ ጥያቄ ዯግሞ ሇክርክር መነሻ 

የሆነዉ ኑዛዜ የህጉን ፍርማሉቲዎችን አሟሌቶ የተዯረገ ነዉ ወይስ አይዯሇም? ኑዛዜዉ በሕጉ 

የተመሇከተዉን መስፇርቶችን አሟሌቶ የተዯረገ እንዯሆነ የሟች ወዯ ታች የሚቆጠሩ ተወሊጆችን 

ከዉርስ ነቅሎሌ ወይስ አሌነቀሇም? ዉጤቱስ ምን ይሆናሌ? የሚለትን የክርክር ጭብጦችን 

የሚያስነሳ መሆኑን ማየት ይቻሊሌ። ይህ ከሆነ ዯግሞ ከግራ ቀኛቸዉ የሚቀርበዉን ሰፉና 

ዉስብስብ ክርክሮችን መሰረት በማዴረግ፣ የፌትሏብሔር ሕጉን ኑዛዜን የሚመሇከቱትን 

ዴንጋጌዎች መሰረት በማዴረግ የሚቀርበዉን ክርክር ሰምቶ አጣርቶ መርምሮ ዉሳኔ መስጠትን 

የሚመሇከት ጉዲይ ነዉ። በመሆኑም የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት ይሰረዝሌን ጥያቄ ሰፉና 

ዉስብስብ ክርክሮች ተዯርጎ፣ በሕጉ አግባብ ተገቢ ማጣራትና ምርመራ ተዯርጎበት ዉሳኔ 

የሚሰጥበት ነዉ እንጂ የምስክር ወረቀቱን ሇማግኘት ከሚቀርብ አቤቱታ ጋር ተመሳሳይነት ያሇዉ 

ሆኖ አይገኝም። በመሆኑም የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰረዝሌኝ በማሇት 
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የሚቀርበዉን አቤቱታ መርምሮ ዉሳኔ ሇመስጠት የሥረ-ነገር ስሌጣን ያሊቸዉ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች 

ናቸዉ እንጂ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች አይዯለም ብሇናሌ። 

ሲጠቃሇሌ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች በሰጡት ዉሳኔ የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት 

እንዱሰረዝሌን በማሇት የሚቀርበዉን አቤቱታ ተቀብል የግራ ቀኛቸዉን ሙለ ክርክር ሰምቶ 

አግባብነት ካሊቸዉ የሕግ ዴንጋጌዎች አንጻር አጣርቶ መርምሮ ዉሳኔ ሇመስጠት የሥረ-ነገር 

ስሌጣን ያሊቸዉ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች እንጂ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች አይዯለም በማሇት 

የአሁን ተጠሪዎች ያቀረቡትን አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ መወሰን ሲገባቸዉ የሰጡት ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ። 

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.2586/01 በ26/8/2010 ዒ.ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ.ቁ.28443 በ20/11/2010 ዒ.ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ.ቁ.28837 ጥር 21 ቀን 2011 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመባቸዉ ስሇሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት ተሽሯሌ።  

2. የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰረዝሌኝ በማሇት የሚቀርበዉን አቤቱታ ተቀብል 

ግራ ቀኛቸዉን አከራክሮ ሰምቶ እና በሕጉ አግባብ ተገቢዉን ማጣራትና ምርመራ 

በማዴረግ ዉሳኔ ሇመስጠት የሥረ-ነገር ስሌጣን ያሊቸዉ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች እንጂ የአዱስ 

አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች አይዯለም። የአሁን ተጠሪዎች ሇአሁን አመሌካች የተሰጠዉ የኑዛዜ 

ወራሽነት የምስክር ወረቀት ሉሰረዝሌን ይገባሌ የሚለበት ሕጋዊ ምክንያት ያሊቸዉ 

እንዯሆነ አቤቱታቸዉን ስሌጣን ሊሇዉ ፌ/ቤት ከማቅረብ ይህ ዉሳኔ አያግዲቸዉም 

ብሇናሌ። 

3. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ። 

4. ግራ ቀኛቸዉ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ። 

 

                                                                 መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

 
        የማይነበብ  የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 
ፅ/ወ 
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የሰ.መ.ቁ.230167 

ሏምላ 28/2014 ዒ.ም 

                                ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር  

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡-የአዱስ አበባ ፖሉስ ኮሚሽን  

ተጠሪዎች፡- 1. ሙለጌታ መንግስት  

            2. ካሳሁን መኳንንት 

            3. ዮሓንስ ጌታቸው   

አመሌካች 1ኛ ተጠሪን በተመሇከተ በዚህ መዝገብ ሊይ፤ እንዱሁም 2ኛ እኗ 3ኛ 

ተጠሪዎችን አስመሌክቶ እንዯቅዯም ተከተሊቸው በሰ/መ/ቁ/230168 እና 230169 

ሊይ የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም በሶስቱም መዝገቦች ሊይ የቀረበው የሰበር 

ቅሬታ ነጥብ ተመሳሳይ በመሆኑ ሶስቱም መዝገቦች ቀዴሞ በተከፇተው በዚህ 

መዝገብ ሊይ ተጣምረው ተመርምረው ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

በሶስቱም መዝገቦች ሊይ የቀረበው ጉዲይ ተገዴድ የመያዝ ህጋዊነትን ሇማረጋገጥ የቀረበ አቤቱታን 

የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሉቀርብ የቻሇውም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ተገዴድ የመያዝ ህጋዊነትን ሇማረጋገጥ የሚቀርብን አቤቱታ ተቀብል የማየት የሥረ 

ነገር ሥሌጣን ያሇው መሆኑን መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን ተጠሪዎች በተናጠሌ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ባቀረቡት አካሌን ነፃ ማውጣት አቤቱታ ነው፡፡ የአቤቱታቸው ፌሬ ቃሌም በአሁን አመሌካች 

አቤቱታ አቅራቢነት ሇወንጀሌ ምርመራ በሚሌ የጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶባቸው የተጠረጠሩበት ወንጀሌ 

ሲጣራ ከቆየ በኋሊ አመሌካች በዴጋሚ ያቀረበው የተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ አቤቱታ 
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ውዴቅ የተዯረገ ቢሆንም አመሌካች ከህግ አግባብ ውጭ አስሮ ያቆያቸው መሆኑን በመግሇፅ 

ዴርጊቱ ህገ ወጥ ነው ተብል ከእስር እንዱሇቀቁ የሚጠይቅ ነው፡፡  

አመሌካች በበኩለ ፌርዴ ቤቱ የቀረበውን አቤቱታ ተቀብል ሇማየት የዲኝነት የሥረ ነገር ስሌጣን 

የሇውም የሚሌ መቃወሚያ እና ተጠሪዎች በእስር የቆዩት በህግ አግባብ ነው የሚሌባቸውን 

ምክንያቶች ጠቅሶ አቤቱታው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሰረት 

ተገዴድ የመያዝን ህጋዊነት ማጣራት የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን ሲሆን ስሌጣኑም 

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአዋጁ አንቀፅ 11 ስር በዝርዝር በተሰጠ የፌትሓ ብሔር ስሌጣን 

ውስጥ አሌተጠቀሰም፤ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባሌተሰጠ የፋዳራሌ ጉዲይ ሊይ የፋዳራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ የዲኝነት ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 14 

ስር ተመሌክቷሌ የሚሌ እና ላልች ምክንያቶችን ጠቅሶ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን አሇኝ በሚሌ 

መቃወሚያውን በብይን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ የተጠሪዎችን በእስር የመቆየት ህጋዊነትንም 

አስመሌክቶ የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ እስሩ ህገ ወጥ ነው በሚሌ ተጠሪዎች በዋስትና 

ከእስር እንዱሇቀቁ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህንኑ በመቃወም ሇፋዳራሌ ክፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ጉዲይ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በሶስቱም መዝገቦች ሊይ 

በተሇያየ ቀን በፃፊቸው የሰበር አቤቱታዎች በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያሊቸውን 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ጠቅሶ በዚህ ችልት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ በሶስቱም መዝገቦች ሊይ 

አመሌካች ያቀረባቸው የሰበር አቤቱታዎች ተመርምረው ከሊይ በዚህ ፌርዴ መግቢያ ሊይ 

የተመሇከተውን ነጥብ ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር ያስቀርባሌ በመባለ ግራ ቀኙ 

በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና መሰረታዊ የክርክሩ ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን 

ሲመስሌ ችልቱም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ 

ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት 

ካሊቸው ሕጎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡  

ከክርክሩ አመጣጥ መገንዘብ እንዯሚቻሇው የግራ ቀኙ ክርክር ከፌርዴ ቤት የሥረ ነገር የዲኝነት 

ስሌጣንን ጋር የተያያዘ ነው፡፡ የዲኝነት የሥረ ነገር ስሌጣን አንዴን በፌርዴ ቤት የቀረበ ክርክርን 

አይቶ የመወሰን የዲኝነት ችልታን የሚመሇከት ነው፡፡ የዲኝነት የሥረ ነገር ስሌጣን የሚመነጨው 

በዋናነት ከጉዲዩ ዒይነት እና ሇክርክር ምክንያት ከሆነው የገንዘብ መጠን ነው፡፡ ከጉዲዩ ዒይነት 
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የሚመነጭ የዲኝነት ሥረ ነገር ስሌጣን ማሇት ተሇይተው የታወቁ ጉዲዮችን አስመሌክቶ የሚነሱ 

ክርክሮችን የመዲኘት ስሌጣን በህግ ተሇይቶ ሇአንዴ ፌርዴ ቤት ሲሰጥ ማሇት ነው፡፡ ሇክርክር 

ምክንያት ከሆነው የገንዘብ መጠን የሚመነጨው የዲኝነት ስሌጣን ዯግሞ በገንዘብ ሉተመን 

የሚችሌን ጉዲይ መሰረት አዴርጎ የሚኖር ስሌጣን ማሇት ነው፡፡  

በዚሁ አግባብ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 የፋዳራሌ መንግስቱን ፌርዴ 

ቤቶች በሶስት ዯረጃ ካዋቀረ በኋሊ ፌርዴ ቤቶቹ በወንጀሌም ሆነ በፌትሏ ብሔር በወሌ እና 

በተናጠሌ ስሇሚኖራቸው የዲኝነት የሥረ ነገር ሥሌጣን በዝርዝር አስቀምጧሌ፡፡ የፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤቶች የፌትሓ ብሔር የዲኝነት ስሌጣን በአዋጁ አንቀፅ 5 ስር ዘርዝሯሌ፡፡ በእነዚህ በፋዳራሌ 

መንግስቱ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን ስር ከሚሸፇኑ የፌትሓ ብሔር ጉዲዮች ውስጥ በሶስቱም 

ዯረጃ ያለት ፌርዴ ቤቶች የሚኖራቸው የመጀመሪያ ዯረጃ እና የይግባኝ ስሌጣን በአንቀፅ 10፣ 11 

እና 14 ስር በተናጠሌ ተመሌክተዋሌ፡፡ 

በአዋጁ መሰረት የፌትሓ ብሔር ጉዲይን አስመሌክቶ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠውን 

የመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ስሌጣን በሁሇት ከፌል ማየት ይቻሊሌ፡፡ የመጀመሪያ በክርክሩ የገንዘብ 

መጠን ተሇይቶ የተሰጠ ሲሆን ላሊኛው ዯግሞ በጉዲይ ዒይነት ተሇይቶ የተሰጠ የዲኝነት ስሌጣን 

ነው፡፡ ከክርክሩ የገንዘብ መጠን አንፃር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

የዲኝነት ሥረ ነገር ሥሌጣን ሥር በሚሸፇኑ እና ግምታቸው ከብር 10,000,000(አስር ሚሉዮን 

ብር) በሊይ በሆኑ ማናቸውም የፌትሓ ብሔር ጉዲይ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ስሌጣን ያሇው 

ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 11(1) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ከጉዲዩ ዒይነት አኳያ ዯግሞ ሇፌርዴ ቤቱ 

የተሰጠው የዲኝነት ስሌጣን በአዋጁ አንቀፅ 11(2) እና (3)  ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በጉዲይ ዒይነት 

ሇፌርዴ ቤቱ ተሇይተው የተሰጡት የዲኝነት ስሌጣናት በአዋጁ አንቀፅ 5(1(ሀ) እስከ (ሠ)) ስር 

የተመሇከቱት ጉዲዮች፣ በህግ በሚወሰን መሰረት የሚቀርብ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

በመታየት ሊይ ያሇን የክስ ይዛወርሌኝ ጉዲይ፤ እንዱሁም በፌርዴ ታይተው ሉወሰኑ በሚችለ በህገ 

መንግስቱ ምዕራፌ ሶስት ስር የተመሇከቱት መሰረታዊ መብቶች እና ነፃነቶች ሇማስከበር 

የሚቀርብን አቤቱታ ነው፡፡ በዚህ መሌኩ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በግሌፅ ያሌተሰጠ 

የዲኝነት ስሌጣን የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስሇመሆኑ ከአዋጁ አንቀፅ 11፣ 

እና 14 ዴንጋጌዎች አቀራረፅ እና የቃሊት አጠቃቀም መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የቀረበው ክርክር ተገዴድ የመያዝን ህጋዊነት ሇማረጋጥ የሚቀርብን 

አቤቱታ የሚመሇከት ነው፡፡ በዚህ መሌኩ የሚቀርብ አቤቱታ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት 

የሥረ ነገር ሥሌጣን ስር የሚሸፇን ሰሇመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 5(1(ኘ)) ዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዒይነት 

ጉዲይ ሇፋዳራሌ ክፌተኛ ፌርዴ ቤት በጉዲይ ዒይነት ተሇይተው በተሰጡት የመጀመሪያ ዯረጃ 
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የዲኝነት የሥረ ነገር ሥሌጣን ስር በግሌፅ አሌተመሇከተም፡፡ በእርግጥ ከህግ አግባብ ውጭ 

ያሇመታሰር መብት በህገ መንግስቱ ምዕራፌ ሶስት ውስጥ ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ከተዯረገሊቸው 

መሰረታዊ መብቶች ውስጥ አንደ ስሇመሆኑ የህገ መንግሰቱ አንቀፅ 17 ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ 

በአዋጁ አንቀፅ 11(3) መሰረት በህገ መንግስቱ ምዕራፌ ሶስት ስር የተመሇከቱትን መሰረታዊ 

መብቶች እና ነፃነቶችን አስመሌክቶ የሚቀርቡ ጉዲዮችን የማየት የዲኝነት ስሌጣን የተሰጠው 

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሆኑ ተገዴድ የመያዝ ህጋዊነትን ሇማረጋገጥ የሚቀርብ አቤቱታ 

መቅረብ ያሇበት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው ሉባሌ ይችሌ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ህግ አውጪ 

አካሌን ነፃ የማውጣት ጉዲይ በአዋጁ አንቀፅ 11(3) ማዕቀፌ ውስጥ እንዱታይ ሀሳብ ቢኖረው ኖሮ 

በህገ መንግስቱ ምዕራፌ ሶስት ስር ጥበቃ ከተዯረገሊቸው በርካታ መሰረታዊ መብቶች እና ነፃነቶች 

ውስጥ ነጥል እራሱን በቻሇ አንቀፅ መዯንገግ አያስፇሌገውም ነበር፡፡ 

በአዋጁ አንቀፅ 11(3) ስር የተመሇከሇተው ሀሳብ ቀዯሞ በነበሩት ህጎች ውስጥ ያሌነበረ እና አዋጁ 

ካስተዋወቃቸው አዲዱስ ሀሳቦች ውስጥ አንደ ነው፡፡ ሀሳቡ አዱስ እንዯመሆኑ መጠን በአተገባበር 

ረገዴ በርካታ ውስብስብ እና እንግዲ የሆኑ ነገሮች ሉፇጠሩ እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ፡፡ እንዱህ 

ዒይነት ጉዲይ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱታይ የተፇሇገበት አንደ ምክንያትም ይኸው 

ሉሆን እንዯሚችሌ ይታመናሌ፡፡ በአንፃሩ ተገዴድ የመያዝ ህጋዊነትን ሇማረጋገጥ የሚቀርብ 

አቤቱታ በህገ መንግስቱ ጥበቃ ከተዯረገሊቸው መሰራዊ መብቶች እና ነፃነቶች ውስጥ አንደ 

ቢሆንም አዋጅ ቁጥር 1234/2013 ከመውጣቱ በፉትም ቢሆንም በፌርዴ ቤት በዲኝነት ሲታይ 

የነበረ እና የተሇመዯ ጉዲይ በመሆኑ ያን ያክሌ ውስብስብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር 

በአዋጁ አንቀፅ 11(3) ስር የተመሇከተው አዱስ ሀሳብ በአዋጁ አንቀፅ 5(1(ኘ)) ውጭ ያለትን በህገ 

መንግስቱ ምዕራፌ ሶስት ስር የተመሇከቱትን እና በፌርዴ ሉያሌቁ የሚችለ መሰረታዊ መብቶች 

እና ነፃነቶችን ሇማመሌከት እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተገዴድ የመያዝ ህጋዊነትን የማረጋገጥ 

ጉዲይ አስመሌክቶ የዲኝነት ስሌጣኑ ተሇይቶ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያሌተሰጠ በመሆኑ 

በአዋጁ አንቀፅ 11(1) እና 14 መሰረት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ነው፡፡  

በመሆኑም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተገዴድ የመያዝ ህጋዊነትን ሇማረጋገጥ 

የሚቀርብ አቤቱታን የማየት የዲኝነት ስሌጣኑ የእኔ ነው ማሇቱ በህጉ አግባብ በመሆኑ የሚነቀፌበት 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇውም፡፡ የአቤቱታውን ጭብጥ አስመሌክቶም የተጠሪዎች እስር ህገ ወጥ 

ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋግጦ የወሰነ በመሆኑ በውሳኔው ሊይ የተፇፀመ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ውሳኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/208998፣ 208670 እና 208669 

እንዯቅዯም ተከተሊቸው ሰኔ 27/2014 እና ሰኔ 23/2014 ዒ.ም የሰጠው ብይን እና ውሳኔ፤ 

ይህንኑ በማፅናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ/293599፣ 293581 እና 

293561 ሊይ ሰኔ 28/2014 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት 

ፀንቷሌ፡፡ 

 

2. በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሰረት ተገዴድ የመያዝን ህጋዊነት 

ሇማረጋገጥ የሚቀርብን አቤቱታ ተቀብል የማየት የመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ስሌጣን 

ያሇው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡  

 

ትዕዛዝ 

 

1. የዚህ ፌርዴ ግሌባጭ ከሰ/መ/ቁ/230168 እና 230169 ጋር ይያያዝ፡፡  

2. በሶስቱም መዝገቦች ሊይ ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
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ንግዴና ኢንሹራንስ 
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የሰ/መ/ቁ.177907 

           መጋቢት 24 ቀን 2012 ዓ.ም                       

ዲኞች፡-ብርሀኑ አመነው 

     ተሾመ ሽፇራው 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

     ብርሀኑ መንግስቱ 

 ነፃነት ተገኝ 

አመሌካች- ሔብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ 

ተጠሪ- ሚካኤሌ አባተ ሔንፃ ተቋራጭ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ መዴን ሰጪ ሇሦስተኛ ወገን የከፇሇዉን ካሳ ከመዴን ገቢዉ ሇማስመሇስ በሚቀርብ ክስ 

ሊይ ተፇጻሚነት የሚኖረዉን ይርጋ እና አቆጣጠሩን የሚመሇከት ነዉ፡፡ ክርክሩ የጀመረው በፋዯራሌ 

የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካች ባቀረበው ክስ ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነው የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3-35810 ኢት የሆነ 

ተሸከርካሪ ተገቢ ባሌሆነ የመንጃ ፌቃዴ ሲሽከረከር በፇፀመው ጥፊት በላሊ ሶስተኛ ወገን በሆነው 

የሰላዲ ቁ. ኮዴ 2-A24910 በሆነ አሸከርካሪና ግሇሰብ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ ሲሆን አመሌካች ሇተጠሪ 

በገባው የሶስተኛ ወገን የመዴን ሽፊን ግዳታ መሠረት ጉዲት የዯረሰበትን ተሸከርካሪ ያስጠገነና ሇዯረሰው 

የአካሌ ጉዲትም ካሳ በዴምሩ ብር 92,987.4 መክፇለን ጠቅሶ ይህንኑ ገንዘብ ተከሳሽ ከወጪና ኪሳራ 

ጋር እንዱከፌሌ እንዱወሰንሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ክሱ የቀረበው ጉዲቱ ከዯረሰ ከሁሇት 

ዓመት በኋሊ በመሆኑ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ የመጀመሪያ መቃወሚያ በማቅረቡ ጉዲዩን በመጀመሪያ 

ዯረጃ የተመሇከተዉ ፌርዴ ቤት በመቃወሚያዉ ሊይ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ከሳሽ ክሱን ያቀረበው 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ጉዲይ ከተፇጠረ ከሁሇት ዓመት በኋሊ በመሆኑ በንግዴ ህጉ አንቀፅ 674 

መሠረት በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የፋዯራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤትም መዝገቡን አስቀርቦ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በማፅናት 

ወስኗሌ፡፡  



  

348 
 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከሊይ የተጠቀሱትን የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔዎች በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ሲሆን፣ አመሌካች በቀን 22/09/2011 ዓ.ም በተፃፇ 03 ገፅ የሰበር አቤቱታ በስር ፌ/ቤቶች 

ተፇፅመዋሌ ያሊቸውን ስህተቶች በመዘርዘር እንዱታረሙሇት ጠይቋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ይዘትም በአጭሩ በስር ፌ/ቤት ባቀረብነው ክስ ዴርጊቱ በሰው አካሌና በንብረት ሊይ ጉዲት ማዴረስ 

ስሇሆነ በወንጀሌ የሚያስቀጣ በመሆኑ በፌትሏ ብሓር ህጉ መሠረት የይርጋው ዘመን አምስት ዓመት 

ቢሆንም በተፇፀመው ዴርጊት ምክንያት የመጨረሻውን የካሳ ክፌያ ከተፇፀመበት 12/11/2009 ዓ.ም 

ጀምሮ የተሻሻሇው ክስ እስከቀረበት ጊዜ ዴረስ አንዴ አመት እንኳ አሌሞሊውም፡፡ የይርጋ ጊዜው 

ሉቆጠር የሚገባውም አዯጋው ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን ካሳውን ከከፇሌንበት ጊዜ አንስቶ መሆን 

አሇበት፡፡ በዚህ ረገዴ የስር ፌ/ቤቶች መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ነዉ የሚሌ ነው፡፡  

    ጉዲዩም በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ በግራ ቀኙ መካከሌ ሊሇው ክርክር ተፇፃሚነት 

ያሇው የንግዴ ህጉ አንቀፅ 674 ነው? ወይስ የፌ/ህ/ቁ 2143 ነው? የሚሇው መጣራት አሇበት በሚሌ 

ታምኖበት ሇዚህ ሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚሁም መሠረት ተጠሪ በጠበቃው አማካኝነት 

በቀን 23/03/2012 የተፃፇ መሌሱን ያቀረበ ሲሆን የመሌሱ ይዘትም አመሌካች ሇፇፀመው የካሳ ክፌያ 

ተጠሪ ወጪውን እንዱተካሇት የጠየቀው ግንቦት 27 ቀን 2007 ዓ.ም ሲሆን ተጠሪ ወጪውን 

እንዯማይተካ በግንቦት 29 ቀን 2007 ዓ.ም አሳውቋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ክሱን 

ያቀረበው ሰኔ 22 ቀን 2009 ዓ.ም ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤት በማስረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ 

በኩሌ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው የኢንሹራንስ ውሌ ስምምነት ሲሆን ይህንን መሰረት አዴርጎ 

ሇሚቀርብ ክስ ተፇፃሚነት የሚኖረው የንግዴ ህጉ እንጂ የፌትሏ ብሓር ህጉ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካችም በሰጠው የመሌስ መሌስ የሰበር አቤቱታውን በሚያጠናክር መሌኩ ተከራክሯሌ፡፡ 

    የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀውን ሲመስሌ ይህ 

ችልትም የአመሌካችን የሠበር አቤቱታ በሰበር አጣሪ ከተያዘው ጭብጥና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረዉም አመሌካች 

የሰላዲ ቁጥሩ 3-35810 ኢት ሆኖ ንብረትነቱ የአሁኑ ተጠሪ በሆነዉ ተሽከርካሪ በፇጸመዉ ጥፊት 

በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ የመዴን ሽፊን መስጠቱ አሊከራከረም፡፡ አመሌካች በዚህ ተሽከርካሪ 

ምንክያት በ3ኛ ወገን ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ካሳ ከከፇሇ በኋሊ በተጠሪ ሊይ ባቀረበዉ ክስ ሇጠየቀዉ ዲኝነት 

መሠረት ያዯረገዉ ጉዲቱ የዯረሰዉ ተገቢ ባሌሆነ መንጃ ፌቃዴ በያዘ አሽከርካሪ ምክንያት መሆኑን እና 

ይህም ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 799/2005 መሠረት ከተጠሪ የማስመሇስ መብት ያሇዉ መሆኑን በመጥቀስ 

ነዉ፡፡ ሇጉዲቱ መንስኤ የሆነዉ አዯጋ የዯረሰዉ በ17/05/2007 ዓ.ም መሆኑ፣ አመሌካች ክፌያዉን 

ሇሦስተኛ ወገን የፇጸመዉ ሏምላ 12 ቀን 2008 ዓ.ም መሆኑ እንዱሁም ክሱ የቀረበዉ ሰኔ 22 ቀን 

2009 ዓ.ም ስሇመሆኑ በግራ ቀኝ የታመነ ነዉ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ የስር ፌርዴ ቤቶች 

የተጠሪን የመጀመሪያ መቃወሚያ በመቀበሌ የአመሌካችን ክስ በይርጋ ዉዴቅ በማዴረግ ሇሰጡት ዉሳኔ 
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መሠረት ያዯረጉት አዯጋዉ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ክሱ እስከቀረበበት ቀን ዴረስ ያሇዉ ጊዜ ሲቆጠር 

ከሁሇት ዓመት በሊይ መሆኑን በንግዴ ህጉ አንቀጽ 674 (1) ሊይ የተመሇከተዉን ዴንጋጌ በዋቢነት 

በመጥቀስ ስሇመሆኑ ከዉሳኔዎቹ ይዘት የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡   

በተሽከርካሪ አዯጋ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት የሚሰጥ የመዴን ሽፊን የሚመነጨዉ 

በመዴን ሰጭዉና በመዴን ገቢዉ መካከሌ በሚዯረግ የመዴን ዉሌ ፖሉሲ መነሻ ቢሆንም በተሽከርካሪ 

አዯጋ በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ የመዴን ሽፊን ሇመስጠት በወጣ አዋጅ ቁጥር 799/2005 

በተዘረጋዉ ስርዓት መሰረት በመዴን ዉለ ተዋዋይ ወገን ያሌሆኑ አዯጋ የዯረሰባቸዉ ሦስተኛ ወገኖች 

በሽፊኑ ተጠቃሚ እንዱሆኑ የሚያዯርግ ግንኙነት መፇጠሩን መገንዘብ የሚቻሌ ነዉ፡፡ በዚህ አግባብ 

ምንም እንኳን ግራ ቀኝ የመዴን ዉለ ተዋዋዮች ቢሆኑም ከዉለ ተጠቃሚዎች ሦስተኛ ወገኖች 

ጭምር በመሆናቸዉ የመዴን ዉሌ ፖሉሲዉ እና አዋጅ ቁጥር 799/2005 የሦስትዮሽ ግንኙነትን 

እንዲቋቋመ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክሱን የመሰረተዉ የመዴን ዉለን እና በአዋጅ 

ቁጥር 799/2005 መሰረት በማዴረግ በመሆኑ ግንኙነታቸዉ በመዴን ዉሌ ሊይ የተመሰረተ በመሆኑ 

ሇጉዲዩ አግባብነት የሚኖረዉ የይርጋ ዴንጋጌ ይህንን በዉሌ ሊይ የተመሰረተዉን ግንኙነት መሰረት 

ያዯረገ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ግንኙነቱም የመዴን ዉሌን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉ 

በንግዴ ህጉ አንቀጽ 674 ሊይ የተመሇከተዉ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች በዉሳኔያቸዉ ይህን ዴንጋጌ 

መጥቀሳቸዉ በመሠረቱ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ከዉሌ ዉጭ የሆነ ኃሊፉነት መነሻ በማዴረግ 

ካሳ ሇማስከፇሌ ሇሚቀርብ ክስ ተፇጻሚነት እንዱኖረዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ስር የተዯነገገዉ 

የይርጋ ዴንጋጌ ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት ስሇላሇዉ አመሌካች ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇዉ የይርጋ ዴንጋጌ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ስር የተዯነገገዉ ነዉ በሚሌ ያቀረበዉን ክርክር አሌተቀበሌነዉም፡፡  

ይሌቁንም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚሻ ጭብጥ የሁሇት ዓመቱ የይርጋ ጊዜ የሚቆጠረዉ ሇጉዲቱ 

ምክንያት የሆነዉ አዯጋ ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ ነዉ የሚሌ የስር ሁሇቱ ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበት 

ዴምዲሜ የግራ ቀኝን ክርክር መሠረታዊ ባህርይ ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑ ነዉ፡፡ ስሇ ሦስተኛ ወገን 

ኢንሹራንስ የሚዯነግገዉ አዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2 መዴን ሰጪዉ በአዯጋ ምክንያት ሇዯረሰ 

ጉዲት ካሳ ሇሦስተኛ ወገን ከከፇሇ በኋሊ መዴን ገቢዉ እንዱተካሇት መጠየቅ እንዯሚችሌ ያመሇክታሌ፡፡ 

ይሁንና እንዱህ ዓይነት ክስ መቅረብ ያሇበትን የይርጋ ጊዜ በተመሇከተ አዋጁ በተሇይ አይዯነግግም፡፡ 

ከኢንሹራንስ ዉሌ ጋር የተያያዙ ክሶችን ይርጋ በተመሇከተ የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 674/1 ስር 

በኢንሹራንስ ዉሌ ምክንያት የሚቀርብ ማንኛዉም ክስ የሚታገዯዉ ሇክሱ ምክንያት የሆነዉ ጉዲት 

ከተዯረገበት ወይም በጉዲዩ ጥቅም ያሊቸዉ ወገኖች ጉዲቱን ካወቁበት ቀን ጀምሮ (በእንግሉዘኛዉ ቅጅ፡ 

…from the occurrence giving rise to the claim or from the day when the parties knew 

of the occurrence) ከሁሇት ዓመት በኋሊ ነዉ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ የይርጋ ጊዜዉ 

መቁጠር የሚጀምረዉ ጉዲቱ ከዯረሰበት ወይም መብት ያሊቸዉ ወገኖች ጉዲት ስሇመዴረሱ ካወቁበት ጊዜ 
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ጀምሮ እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡ መዴን ሰጪዉ ሇሦስተኛ ወገን የከፇሇዉን ካሳ መዴን ገቢዉ እንዱተካሇት፣ 

በመካከሊቸዉ ያሇዉን የመዴን ዉሌ ወይም ህግ መሠረት በማዴረግ፣ መጠየቅ የሚችሇዉ በቅዴሚያ 

ካሳዉን ሇሦስተኛ ወገን መክፇለ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ እሙን ነዉ፡፡ ይህ ዯግሞ ሦስተኛ ወገኑ ካሳዉ 

እንዱከፇሇዉ የሚያቀርበዉን ጥያቄ መሠረት በማዴረግ በመሆኑ የመዴን ሰጪዉ የይተካሌኝ ዲኝነት 

ጥያቄ የሚያቀርበዉ ሦስተኛ ወገኑ ካሳ እንዱከፇሇዉ በሚያቀርበዉ ሁኔታ እና ጊዜ ሊይ የሚወሰን 

መሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡ ስሇሆነም መዴን ሰጪዉ ሇሦስተኛ ወገን የከፇሇዉ ካሳ በመዴን ገቢዉ 

እንዱተካሇት ሇመጠየቅ ባሇዉ መብቱ መስራት የሚችሇዉ በሦስተኛ ወገን ጥያቄ መሠረት ካሳዉን 

ከከፇሇዉ በኋሊ በመሆኑ ጉዲቱ ከዯረሰበት ወይም ስሇጉዲቱ ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ የይተካሌኝ ክስ 

ያቀርባሌ ተብል አይጠበቅም፡፡ ይህ እየታወቀ የሁሇት ዓመት ጊዜዉ መቆጠር የሚጀምረዉ ጉዲቱ 

ከዯረሰበት ወይም ጉዲቱ መዴረሱ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ነዉ በሚሌ መወሰን ‛መብታቸዉን በተገቢዉ 

ጊዜ ሇማስከበር የሚተጉ ሰዎችን ሇማበረታት (to encourage diligence and to discourage 

negligence) ነዉ“ የሚሇዉን የይርጋን መሠረታዊ ዓሊማ የሚያፊሌስ ከመሆኑም በሊይ እንዯ አመሌካች 

ያለ ሰዎችን ፌትሔ የማግኘት መብት የመገዯብ ዉጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ መገንዘቡም ተገቢ 

ነዉ፡፡ ይህ በመሆኑም ሇያዝነዉ ዓይነት ጉዲይ የሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረዉ መቼ 

ነዉ? ሇሚሇዉ ነጥብ በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገዉ የመዴን ዉሌ በባህሪዉ የሦስትዮሽ ግንኙነትን 

የሚመሇከት ከመሆኑ አንፃር በማገናዘብ ትርጉም መስጠቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ ሇዚህ ክርክር መነሻ የሆነዉ ጉዲይ የዉሌ ግንኙነትን መሠረት ያዯረገ 

ነዉ፡፡ ከዉሌ የሚመነጩ ግንኙነቶች የሚገዙበት የይርጋ ዯንቦች ስሇ ዉልች በጠቅሊሊዉ በሚዯነግገዉ 

የፌትሏብሓር ህጉ ክፌሌ ከአንቀጽ 1845-1856 የተመሇከቱ ሲሆን፣ ከእነዚህም ዴንጋጌዎች ዉስጥ 

አንደ ‛የይርጋው መነሻ ጊዜ“ በሚሌ በአንቀጽ 1846 ሊይ የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ነዉ፡፡ ይህ ዴንጋጌ 

‛የይርጋ ቀን መቆጠር የሚጀምረው ግዳታዉን ሇመጠየቅ ተገቢ ከሆነዉ፤ ወይም ዉለ የሚሰጠዉ 

መብት ከተሰራበት ቀን ጀምሮ ነዉ“ በማሇት የሚዯነግግ ሲሆን፣ እንግሉዝኛዉ ‛The period of 

limitation shall run from the day when the obligation is due or the rights under the 

contract could be exercised‛ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የመዴን ዉሌን መሠረታዊ ባህርይ 

ከግምት ዉስጥ በማስገባት የንግዴ ህጉ አንቀጽ 674/1 ከመዴን ዉሌ የሚመነጩ ክሶች የሚቀርቡበትን 

የይርጋ ጊዜ በተሇይ የሚዯነግግ ቢሆንም፣ ከሊይ እንዯተገሇጸዉ፣ ‛በመብት መስራት መጀመር“ የይርጋ 

መቁጠሪያ መነሻ ጊዜ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ በግሌጽ አሊመሊከተም፡፡ በመሆኑም የይርጋ መቁጠሪያ 

መነሻ ጊዜን በተመሇከተ በፌትሏብሓር ህጉ እና በንግዴ ህጉ መካከሌ ቅራኔ (contradiction) አሇ 

ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በተሇያዩ የህግ ክፌልች በሚገኙ ዴንጋጌዎች መካከሌ ቅራኔን ከማፇሊሇግ ይሌቅ 

ተዯጋጋፉ ሆነዉ የጋራ ዓሊማ የሚያሳኩበትን የህግ ትርጉም መሻት የህግ ባሇሙያዎች ሉመርጡት 

የሚገባ የህግ አተረጓጓም ዘይቤ በመሆኑ ሌዩ ህግ ጠቅሊሊ ዓሊማ ካሇዉ ህግ ቅዴሚያ ይሰጠዋሌ (the 
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special prevails over the general) የሚሇዉን የህግ አተረጓጓም ተከትል ዉሳኔ ሊይ ከመዴረስ 

በፉት በሁሇቱ የህግ ክፌልች መካከሌ የማይታረቅ፣ ምክንያታዊ የሆነ፣ በሊቀ የህግ አዉጪዉ ፌሊጎት 

የተዯገፇ ግጭት መኖሩን ማረጋገጥ እንዯሚያስፇሌግ ይህ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁጥር 21448 ሊይ 

በሰጠዉ የህግ ትርጉም ሊይ ካሰፇረዉ ሃሳብ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ከይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ጋር 

በተያያዘ በንግዴ ህጉ እና በፌትሏብሓር ህጉ ሊይ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መካከሌ የሚታይ ቅራኔ 

(apparent contradiction) የላሇ በመሆኑ የይርጋ ጊዜ አቆጣጠርን አስመሌክቶ በንግዴ ህጉ ሊይ 

የተመሇከተዉን ብቻ በመቀበሌ አንዴ ሰዉ ሇፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ የሚችሇዉ በመብቱ መስራት 

ከሚችሌበት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን ከአጠቃሊይ የይርጋ መሠረታዊ ዓሊማ ጋር በማገናዘብ በፌትሏብሓር 

ህጉ አንቀጽ 1846 ሊይ የተመሇከተዉን ዴንጋጌ ወዯ ጎን በመተዉ ከዉሳኔ ሊይ መዴረስ ትክክሇኛ የህግ 

አተረጓጎም ዘይቤ አይዯሇም፡፡ በዚህ ችልት እምነት በዚህ ጉዲይ ሊይ ተመራጭ የሚሆነዉ የአተረጓጓም 

ዘይቤ በንግዴ ህጉ ሊይ የተመሇከተዉን የሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ በመዉሰዴ፣ የይርጋዉ ጊዜ መቆጠር 

የሚጀምርበትን ጊዜ አስመሌክቶ ግን የያዝነዉን ጉዲይ መሠረታዊ ባህርይ ግምት ዉስጥ በማስገባት 

በፌትሏብሓር ህጉ ሊይ የተመሇከተዉን ዴንጋጌ ተፇፃሚ በማዴረግ ሁሇቱ የህግ ክፌልች ተዯጋጋፉ 

ሆነዉ ተፇፃሚ እንዱሆኑ በማዴረግ የይርጋን መሠረታዊ ዓሊማ ሉያሳካ የሚችሌ ዘዳን መከተሌ ነዉ፡፡  

በዚህም መሠረት፣ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 674/1/ ሊይ የተመሇከተዉ የይርጋ ጊዜ ሇተያዘዉ ጉዲይ 

ተፇፃሚነት ያሇዉ ቢሆንም ጉዲዩ የሦስተኛ ወገን ኢንሹራንስ ዉሌ ያሇዉን ሌዩ ባህርይ ግምት ዉስጥ 

ባስገባ መሌኩ ከሳሹ በመብቱ መስራት የቻሇበት ቀን የይርጋዉ መቁጠሪያ መነሻ ቀን እንዯሚሆን 

በግሌጽ አሊመሇከተም፡፡ ይህ የህጉ ክፌተት በመሆኑም በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1676(1) ሊይ 

በተመሇከተዉ ዴንጋጌ መሠረት የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚችሇዉ ከሳሹ በመብቱ መስራት ከጀመረበት 

ቀን ጀምሮ ነዉ በሚሌ በህጉ አንቀጽ 1846 ሊይ የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ተፇፃሚ ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ 

ተገኝቷሌ፡፡  በመሆኑም ጉዲት ሇዯረሰበት ሦስተኛ ወገን የሚገባዉን ክፌያ ከፇጸመ በኋሊ መዴን ሰጭዉ 

በመዴን ገቢዉ ሊይ የሚያቀርበዉ የካሳ ይተካሌኝ ክስ ሲሆን፣ በንግዴ ህጉ ሊይ የተመሇከተዉ የሁሇት 

ዓመት የይርጋ ጊዜዉ መቆጠር የሚጀምረዉ ጉዲቱ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ሳይሆን መዴን ሰጪዉ 

በአዯጋዉ ምክንያት በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ካሳ ከከፇሇበት ቀን ጀምሮ ሉሆን ይገባሌ፡፡  

ከዚህ አንፃር ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ፣ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ ሇጉዲቱ መንስኤ 

የሆነዉ አዯጋ የዯረሰዉ በ17/05/2007 ዓ.ም ቢሆንም፣ አመሌካች ክፌያዉን ሇሦስተኛ ወገን የፇጸመዉ 

ሏምላ 12 ቀን 2008 ዓ.ም ሆኖ ክሱ የቀረበዉ ሰኔ 22 ቀን 2009 ዓ.ም መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  ይህም 

አመሌካች ክሱን ያቀረበዉ ሇሦስተኛ ወገን ካሳ ከፌል የሁሇት ዓመት ጊዜ ከማሇቁ በፉት በመሆኑ ክሱ 

በሁሇት ዓመት ይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

የተጠሪን መቃወሚያ በመቀበሌ ሇተያዘዉ ጉዲይ አግባብነት የላሇዉን አዯጋዉ የዯረሰበትን ቀን ሇይርጋ 
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አቆጣጠር መነሻ በማዴረግ የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ታግዶሌ በማሇት መዝገቡን 

መዝጋቱና ጉዲዩን በይግባኝ ያየዉ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይህን ስህተቱን ሳያርም ማሇፈ 

ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 45499 ሊይ በቀን 19/11/2010 ዓ/ም 

የሰጠዉ ብይን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 223537 ሊይ በቀን 27/06/2011ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተዘግቶ የነበረዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ ፌሬ ነገሩን 

በተመሇከተ ግራ ቀኙን አከራክሮና እንዯአስፇጊነቱ ማስረጃ ሰምቶና መርምሮ ተገቢዉን ዉሳኔ 

እንዱሰጥ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 341/1/ መሰረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

ትዕዛዝ 

- ዉሳኔዉ ይታተም ዘንዴ ግሌባጩ ሇጥናትና ህግ ስራ ክፌሌ ይዴረስ  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሠ/መ/ቁጥር 196878                                                                                                                                                

የካቲት 30 ቀን 2013 ዓ/ም                                      

                            ዲኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                 ተሾመ ሽፇራዉ 

                                 ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                 ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                 ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- ፀሏይ ኢንሹራንስ አ.ማ 

ተጠሪዎች ፡- 1. አቶ ሃብቴ አንማዉ 

            2. ወ/ሮ መሬም አሰፊ 

            3. አቶ አዯራዉ እንቻሇዉ 

         መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የሦስተኛ ወገን የመዴን ሽፊን የተገባሇት ተሽከርካሪ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ ተብል 

ካሳ ሇማስከፇሌ ዲኝነት ተጠይቆ በቀረበ ክርክር መዴን ሰጪዉ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ጉዲቱ የዯረሰዉ 

በመዴን ገቢዉ ጥፊት ነዉ በሚሌ የሚያነሳዉን ክርክር ሔጋዊ ዉጤት የሚመሇከት ነዉ፡፡ 1ኛ ተጠሪ  

በምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአሁን አመሌካች ፣በ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሊይ እና በስር 

3ኛ ተከሳሽ ሊይ በመሰረቱት ክስ ንብረትነቱ የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በሆነ በሰላዲ ቁጥር 

አማ03-12248 በሚታወቅ የሔዝብ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ ተሳፌረዉ ሲጓዙ በግምት 40 ሜትር ዝቀታማ 

ቦታ ሊይ በመግባቱ ምክንያት በዯረሰዉ አዯጋ የግራ እግራቸዉ የጭን አጥንት የመሰበር ጉዲት እና 

የሔሉና ጉዲት እንዯዯረሰባቸዉ በመግሇጽ ሇህክምና የወጣ ወጪ፣ከጉዲቱ ሇማገገም ሇአሌሚ ምግብ 

የወጣ ወጪ፣ሇህክምና ሇመመሊሇስ ሇትራንስፖርትና ሇአሌጋ የወጣ ወጪና የሞራሌ ጉዲት ካሳ ጨምሮ 

በዴምሩ ብር 74,358.00 አመሌካች፣የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች እንዱሁም የስር 3ኛ ተጠሪ 

አሽከርካሪዉ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት እንዱከፌለ እንዱወሰንሊቸዉ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰባቸዉ በተሽከርካሪዉ ተሳፌረዉ ሲሄደ በመሆኑ 

ሉከፇሊቸዉ የሚገባዉ የካሳ መጠን በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 579 መሰረት ከብር 40,000.00 ሉበሌጥ 

አይገባም፡፡ የህሉና ጉዲት ካሳም ከብር 1000.00 በሊይ ሌንጠየቅ አይገባም፡፡ ሇምግብ፣ ሇአሌጋና 

ሇትራንስፖርት አወጣሁኝ ብሇዉ የጠየቁት የሔግና የማስረጃ ዴጋፌ የላሇዉና የተጋነነ ነዉ በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ 
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አመሌካች ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ በፖሉስ ሪፖርት መሰረት አዯጋዉ የዯረሰዉ ተሽከርካሪ መጫን 

ከሚገባዉ በሊይ ከ40 እስከ 48 ሰዉ ጭኖ ሲሄዴ በመሆኑ በአመሌካችና የተሽከራከሪዉ ባሇሀብቶች 

በሆኑት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች መካከሌ በተዯረገዉ የኢንሹራንስ ዉሌ የማግሇያ አንቀጽ 2 መሰረት 

ጉዲቱ ተሽከርካሪዉ በሔጋዊ መንገዴ እየተሽከረከረ ባሇበት ሂዯት የዯረሰ ባሇመሆኑ አመሌካች ካሳ 

የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ኃሊፉነት አሇብህ ከተባሇም 1ኛ ተጠሪ እንዱከፇሊቸዉ 

የጠየቁት ካሳ የተጋነነ በመሆኑና በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት የአመሌካች ኃሊፉነት ከብር 40,000.00 

በሊይ ሉሆን አይገባም፡፡የሞራሌ ካሳ ሇመክፇሌ የመዴን ሽፊን አሌሰጠሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 0141524 ሊይ ግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች በመስማት የአሁን 2ኛ እና 3ኛ 

ተጠሪዎች ከስር 3ኛ ተከሳሽ ጋር በመሆን በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት በአሁን 1ኛ ተጠሪ ሊይ በዯረሰዉ 

ጉዲቱ ምክንያት 1ኛ ተጠሪ ያወጡትን ሌዩ ሌዩ ወጪዎች በተመሇከተ እና ሇህሉና ጉዲት ካሳ ብር 

63,858.00 እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡እንዱሁም አመሌካች በክርክሩ ሊይ እንዯገሇጸዉ መኪናዉ በ1ኛ ተጠሪ 

ሊይ ጉዲት በዯረሰበት ጊዜ ብዙ ሰዎች በትርፌነት ጭኖ ሲያጓጉዝ የነበረ መሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ 

ቢሆንም አመሌካች ከ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጋር የፇጸመዉ የመዴን ዉሌ የ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች 

ተሽከሪካሪ በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርስ ጉዲት ካሳ ሇመክፇሌ የተዯረገ በመሆኑና አመሌካች በክርክሩ 

በገሇጸዉ መሰረት በኢንሹራንስ ዉለ ሊይ በማግሇያነትም እንዲሌተመሇከተ ገሌጾ አመሌካች ካሳ 

የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም ብል መከራከር አይችሌም በማሇት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችና የስር 3ኛ 

ተከሳሽ ይክፇለ ከተባሇዉ ገንዘብ ሊይ አመሌካች ብር 40,000.00(አርባ ሺህ ብር) ሇአሁን 1ኛ ተጠሪ 

እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ እንዱሁም በክሱ ምክንያት የአሁን 1ኛ ተጠሪ ያወጡትን ወጪዎች በተመሇከተም 

አመሌካች፣ የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችና የስር 3ኛ ተከሳሽ ብር 4,585.00 ሇአሁን 1ኛ ተጠሪ 

እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡   

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ፌርዴ 

ቤቱ በመ/ቁጥር 53800 ሊይ በቀን 26/09/2012 ዓ/ም በሰጠው ትዕዛዝ ይግባኙን በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

337 መሰረት ሰርዞበታሌ፡፡አመሌካች በቀን 10/02/2013 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ በዚህ 

መሌኩ በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት 

በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡  

በተሽከርካሪዉ ሊይ አዯጋ በዯረሰ ጊዜ ተሽከርካሪዉ መጫን ከሚገባዉ 24 ሰዉ በሊይ ከ40-48 ሰዉ ጭኖ 

እንዯነበር በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡የኢንሹራንስ ዉሌ አንዯማንኛዉም ዉሌ ሔጋዊ ተግባራት ሲከናወኑ 

ሇሚዯርስ አዯጋ የካሳ ክፌያ የሚፇጸምበት ዉሌ እንጂ በሔገ-ወጥ ዴርጊት ምክንያት ሇመጣ ጉዲት 

ጭምር የመካስ ኃሊፉነት የሚያስከትሌ አይዯሇም፡፡የኢንሹራንስ ዉለ ተሽከርካሪዉ ከአቅሙ በሊይ ጭኖ 

ሲሽከረከር ሇሚዯርስ አዯጋ አመሌካች የመዴን ሽፊን እንዯማይሰጥ ወይም በዉሌ እንዯተገሇሇ 
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የተገሇጸዉን ባሇማገናዘብ ካሳዉን ሙለ በሙለ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች እንዱከፌለ መወሰን ሲገባዉ 

የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ብር 40,000.00 ካሳ እንዱከፌሌ መወሰኑ ከመዴን ዉለና ከሔጉ ዉጭ 

ስሇሆነ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ አመሌካች ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት ከተባሇም የአመሌካች 

ኃሊፉነት እስከ ብር 40,000.00 ሆኖ እያሇ አመሌካች ከላልች ተከሳሾች ጋር በክሱ ምክንያት የወጣዉን 

ወጪ ብር 4,585.00 ሇ1ኛ አመሌካች እንዱከፌሌ መወሰኑ ከኢንሹራንስ ዉለ ዉጭ በመሆኑ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ በማሇት አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡    

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ጉዲት አዴራሹ ተሽከርካሪ ከተፇቀዯሇት ተሳፊሪ በሊይ 

በመጫኑ የተነሳ አዯጋዉ የዯረሰ መሆኑ በተገሇጸበት አመሌካች በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት ካሳ ሉከፌሌ 

ይገባሌ በሚሌ የተወሰነበትን አግባብ ከሔጉና ከኢንሹራንስ ዉለ አንጻር እንዱጣራ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ 

ችልት አንዱቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በቀን 06/04/2013 ዓ/ም የተፃፇ በአጭሩ 

የሚከተሇዉን መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ተሽከርካሪዉ መጫን ከሚገባዉ ሰዉ በሊይ ጭኖ አሌተገኘም፡፡ከአቅም በሊይ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ 

በሰዉም ሆነ በንብረት ሊይ በሚያዯርሰዉ ጉዲት የመዴን ሽፊን እንዯማይሰጥ የመዴን ዋስትና ዉለ ሊይ 

በግሌጽ የዯነገገዉ ነገር የሇም፡፡ስሇሆነም አመሌካች ካሳ ሉከፌሌ አይገባም በማሇት ያቀረበዉ የዉሌና 

የሔግ ዴጋፌ ያሇዉ ባሇመሆኑ ዉዴቅ ይዯረግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም በቀን 06/05/2013 

ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ መጥሪያ ዯርሷቸዉ መሌሳቸዉን ባሇማቅረባቸዉ መሌስ የመስጠት መብታቸዉ ታሌፎሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

ሰበር አጣሪ ችልት ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን 

አግባብነት ካሇዉ ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም በ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ባሇቤትነት በሰላዲ ቁጥሩ አማ03-12248 በሚታወቅ 

የሔዝብ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሉሚያዯርሰዉ አዯጋ አመሌካች የኢንሹራንስ ሽፊን 

መስጠቱና በዚህ ተሽከርካሪ ተሳፌረዉ ሲጓዙ ተሽከርካሪዉ ገዯሌ ዉስጥ በመግባት በ1ኛ ተጠሪ ሊይ 

ጉዲት መዴረሱ ተረጋግጧሌ፡፡ግራ ቀኙን ያከራከረዉ 1ኛ ተጠሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰዉ ተሽከርካሪዉ 

እንዱጭን ከተፇቀዯሇት በሊይ ብዙ ሰዉ ትርፌ ጭኖ በማጓጓዝ ሊይ እያሇ በመሆኑ በኢንሹራንስ ዉለ 

የማግሇያ (Exception) አንቀጽ 2 መሰረት በእንዱህ አይነት ምክንያት ጉዲት ሲዯርስ ካሳ የመክፇሌ 

ኃሊፉነት የሇብኝም ሲሌ አመሌካች ያቀረበዉ መከራከሪያ ነዉ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ በተሽከርካሪ አዯጋ ምክንያት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት የሚሰጥ 

የኢንሹራንስ ሽፊን የሚመነጨዉ በኢንሹራንስ ሰጪዉና በኢንሹራንስ ገቢዉ መካከሌ በሚዯረግ 
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የኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ መነሻ ነዉ፡፡ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ በተሽከርካሪ አዯጋ በሦስተኛ ወገን ሊይ 

ሇሚዯርስ አዯጋ የኢንሹራንስ ሽፊን ሇመስጠት በወጣ አዋጅ ቁጥር 799/2005 በተዘረጋዉ ስርዓት 

መሰረት በኢንሹራንስ ዉለ ተዋዋይ ወገን ያሌሆኑ አዯጋ የዯረሰባቸዉ ሦስተኛ ወገኖች በሽፊኑ 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ የሚያዯርግ ግንኙነት በሔግ ተፇጥሯሌ፡፡ በዚህ አግባብ ምንም እንኳን አመሌካችና 

የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የኢንሹራንስ ዉለ ተዋዋዮች ቢሆኑም ከዉለ ተጠቃሚዎች ሦስተኛ 

ወገኖች ጭምር በመሆናቸዉ የኢንሹራንስ ዉሌ ፖሇሲዉ እና አዋጅ ቁጥር 799/2005 የሦስትዮሽ 

ግንኙነትን እንዲቋቋመ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

አመሌካች ክርክሩን ያቀረበዉ በኢንሹራንስ ዉለ ማግሇያ አንቀጽ 2 ስር የተዯነገገዉን ኢንሹራንስ 

ሠጪዉ ኃሊፉ የማይሆንበትን የማግሇያ ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ነዉ፡፡ ሆኖም የኢንሹራንስ ዉለ 

በተሽከርካሪ አዯጋ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ የሚዯርሰዉን ጉዲት ሇመካስ የተዯረገ እንዯመሆኑ ይህ 

የአመሌካች መከራከሪያ በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6 ስር ከተዯነገገዉ አንጻር ተገናዝቦ መታየት 

ይኖርበታሌ፡፡በአዋጁ አንቀጽ 6/1 ስር በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲዉ ዉስጥ ተጠያቂነትን አያስከትሌም 

የሚሌ ወይም በፖሉሲዉ መሰረት ሇካሳ ጥያቄ መነሻ የሚሆነዉ ክስተት ከዯረሰ በኋሊ የተወሰነ ዴርጊት 

ከተፇጸመ ወይም ሳይፇጸም ከቀረ ኃሊፉነት ቀሪ ይሆናሌ የሚሌ ሁኔታ ቢቀመጥ ሔጋዊ ዉጤት 

እንዯማይኖረዉ ተዴንግጓሌ፡፡ከዚህ መገንዘብ የሚቻሇዉ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ በተሽከርካሪ ሇሚዯርስ 

አዯጋ የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠ ኢንሹራንስ ኩባንያ በአንሹራንስ ዉለ ሊይ ኢንሹራንስ ገቢዉ ይህንን 

ካዯረገ ወይም ካሊዯረገ ተጠያቂነት አይኖርብኝም በማሇት ያስቀመጠዉን ሁኔታ መሰረት በማዴረግ 

በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ካሳ ሊሇመክፇሌ ጉዲት ሇዯረሰበት ሦስተኛ ወገን መከራከሪያ 

ሉያዯርግ እንዯማይችሌ ነዉ፡፡በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲዉ ሊይ የተቀመጠዉን የማግሇያ ወይም ላሊ 

ሁኔታ መሰረት በማዴረግ ኢንሹራንስ ሰጪዉ በኢንሹራንስ ገቢዉ ሊይ መከራከሪያ ሉያዯርግ የሚችሇዉ 

በመጀመሪያ ጉዲት ሇዯረሰበት ሦስተኛ ወገን በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 16 እና በኢንሹራንስ 

ዉሌ ፖሉስዉ በተመሇከተዉ መሰረት ካሳ ከከፇሇ በኋሊ እንዯሆነ በአዋጁ አንቀጽ 6/2 ስር የተዯነገገዉ 

ያስገንዝባሌ፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች ከ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጋር በፇጸመዉ የኢንሹራንስ ፖሉሲ ሊይ የተመሇከተዉን 

ኃሊፉነት የሚያስቀር ማግሇያ በመጥቀስ በ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሊይ መከራከሪያ ሉያዯርግ የሚችሇዉ 

አስቀዴሞ በተሽከርካሪዉ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የዯረሰዉን ጉዲት ከካሰ በኋሊ ነዉ ብሇናሌ፡፡ስሇሆነም የሥር 

ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም ሲሌ ያቀረበዉን መከራከሪያ 

ዉዴቅ በማዴረግ በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ይክፇለ ተብል ከተወሰነዉ ሊይ 

ብር 40,000.00 አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱከፌሌ መወሰናቸዉ ሔግን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡  
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እንዱሁም በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ እና በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 16(1/ሇ) መሰረት አመሌካች 

በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ሇዯረሰዉ የአካሌ ጉዲት ሇመክፇሌ የሚገዯዯዉ የካሳ መጠን እስከ ብር 40,000.00 

ዴረስ ብቻ እንዯሆነ የተመሇከተ ቢሆንም ይህ ኃሊፉነት በቀጥታ ኢንሹራንስ በተገባሇት ተሽከርካሪ 

ሦስተኛ ወገን በሆኑት 1ኛ ተጠሪ አካሌ ሊይ የዯረሰዉን ጉዲት ከመካስ ጋር የተያያዘ ነዉ፡፡በክሱ 

ምክንያት የወጣ ወጪ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱከፇሊቸዉ የተወሰነዉ ዯግሞ በኢንሹራንስ ዉለና በሔግ 

በተዯነገገዉ መሰረት ካሳ ባሇመከፇለ ምክንያት 1ኛ ተጠሪ ሇክስ በመዲረጋቸዉና በክርክሩ 

በመርታታቸዉ በክሱ ምክንያት ያወጡት ወጪ ሉተካሊቸዉ እንዯሚገባ በመታመኑ ነዉ፡፡ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 462 ስር በተዯነገገዉ መሰረት በክርክሩ የረታዉ ሰዉ በክሱ ምክንያት ያወጣዉን 

ወጪ ተረቺዉ እንዱተካሇት ፌርዴ ቤቱ ትክክሌ ነዉ ብል በሚገምተዉ መሰረት መወሰን እንዯሚችሌ 

ተዯንግጓሌ፡፡ በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ በክሱ ምክንያት ያወጡትን ወጪ አመሌካች ከላልች ተከራካሪዎች 

ጋር በመሆን መጠኑ ከሊይ የተጠቀሰዉን ገንዘብ ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱከፌሌ መወሰኑ ሥነ ሥርዓት ሔጉን 

የተከተሇ በመሆኑ በዚህም ረገዴ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡   

ዉ ሳ ኔ 

1.በምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0141524 ሊይ በቀን 03/06/2012ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 53800 ሊይ በቀን 26/09/2012 

ዓ/ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/መ                            
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                                                           የሠ/መ/ቁጥር 193270 

                                                              የካቲት 24 ቀን 2013 ዓ/ም 

                              ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

   ተሾመ ሽፇራዉ 

    ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                    ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                    ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- አቶ ሏበን ጉዕሽ 

ተጠሪ፡- ናይሌ ፔትሮሉየም ካምፓኒ ሉሚትዴ ኢትዮጵያ 

 
መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የገንዘብ መጠኑ እና ቀን ሳይጻፌበት በቼክ አዉጭዉ ተፇርሞ የተሰጠ ቼክ (Blank Cheque) 

የሚኖረዉን ሔጋዊ ዉጤት የሚመሇከት ነዉ፡፡ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በአጭር ሥነ ሥርዓት ታይቶ እንዱወሰንሇት በመሰረተዉ ክስ አመሌካች በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አዱስ 

አበባ ቅርንጫፌ በሂሳብ ቁጥር 10000002172 ካሇዉ ገንዘብ ሊይ በቼክ ቁጥር ID3905680 ብር 

6,988,527.14 እንዱሁም በቼክ ቁጥር ID 3905681 ብር 5,136,773.70 በዴምሩ ብር 

12,125,300.84(አሥራ ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሦስት መቶ ብር ከሰማንያ አራት 

ሳንቲም) በያዙ ቼኮች ባንኩ ክፌያ እንዱፇጽም አመሌካች ቼኮቹን ፇርሞ ሇተጠሪ ሰጥቷሌ፡፡ሆኖም ተጠሪ 

ቼኮቹን ሇባንኩ ሲያቀርብ ባንኩ በአመሌካች ሂሳብ ዉስጥ በቂ ገንዘብ የላሇ በመሆኑ መክፇሌ 

እንዯማይችሌ በመግሇጽ በቀን 10/09/2008ዓ/ም የተጻፇ ማስረጃ ሰጥቷሌ፡፡ስሇሆነም አመሌካች በቼኮቹ 

ሊይ የተመሇከተዉን ብር 12,125,300.84(አሥራ ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሦስት 

መቶ ብር ከሰማንያ አራት ሳንቲም) ቼኮቹን ከሰጡበት ከቀን 03/09/2008ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ህጋዊ 

ወሇዴና ክሱ ከሚያስከትሇዉ ወጪ ጋር እንዱከፌለ እንዱወሰንሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሇክሱ መከሊከያ እንዲሊቸዉ ገሌጸዉ ያቀረቡትን ማስፇቀጃ ፌርዴ ቤቱ መቀበለን ተከትል 

ባቀረቡት መሌስ ሇክሱ መነሻ የሆኑ ቼኮች ተጠሪ እጅ ሉገቡ የቻለት አመሌካች ነዲጅ ሇመግዛት ከተጠሪ 

ጋር ባዯረገዉ የቃሌ ንግግር መሰረት ዉሌ ሇመዋዋሌ በሂዯት ሊይ ስሇነበርን ሇቅዴመ ክፌያ ሇዋስትና 

ተብል የገንዘብ መጠንና ቼኩ የሚከፇሌበትን ቀን ሳይጻፌ ፉርማ ብቻ በመፇረም ሇተጠሪ የተሰጠ 

ነዉ፡፡በቼኮቹ ሊይ የገንዘብ መጠኑ እና ቼኩ የሚከፇሌበት ቀን የሚጻፇዉ ግን ዉሌ ከተፇራረምንና 
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የነዲጁ ዋጋ ታዉቆ በዉለ መሰረት ነዲጅ ከወሰዴኩ በኋሊ ነዉ፡፡ስሇሆነም ተጠሪ ክፌያ እንዱፇጸምሇት 

ሇባንኩ ከማቅረቡ በፉት የተዯረገ ዉሌና የተሠራ ሥራ ካሇ በዚሁ መሰረት አመሌካች ያሌተወጣሁት 

ግዳታ መኖሩን አረጋግጦ መሆን እያሇበት ተጠሪ ያሇምንም ምክንያት ቼኮቹ ሊይ የገንዘብ መጠኑንና 

ቀኑን ሞሌቶ ክፌያ መጠየቁ የቅን ሌቦና አሠራርን የሚቃረንና ቼኮቹ ከተሰጠበት ዓሊማ ዉጭ ነዉ፡፡ 

ተጠሪ ዉሌ ስሇመኖሩ ወይም የተወሰዯ ነዲጅ ስሇመኖሩ በክሱ ካሇመግሇጹም በተጨማሪ ይህንን 

የሚያሳይ ማስረጃ ባሇማቅረቡ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡     

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 179745 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር እና ምስክሮች በመስማት በቀን 20/02/2012 

ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ቼክ እንዯቀረበ ሉከፇሌ የሚገባ ሰነዴ መሆኑን በንግዴ ሔግ አንቀጽ 732፣827/ሀ 

እና 854 ሊይ መዯንገጉን፤አመሌካች በዴምሩ ብር 12,125,300.84 ዋጋ ያሊቸዉን ቼኮች 

መስጠታቸዉን፤ቼክ አዉጪዉ በባንክ ሂሳቡ በቂ ስንቅ እንዲሇዉ እርግጠኛ መሆን እንዲሇበት በንግዴ 

ሔጉ አንቀጽ 830/2 ሊይ መዯንገጉን ፤አመሌካች ሇተጠሪ በሰጡት ቼኮች ሇመክፇሌ የማይገዯደት በንግዴ 

ሔጉ አንቀጽ 717 ስር የተመሇከቱትን መቃወሚያዎች በማስረዲት እንዯሆነ፤አመሌካች ያቀረቡት 

መከራከሪያ ሇክርክሩ መነሻ በሆኑት ቼኮች ሊይ የተጻፇዉን ገንዘብ ተጠሪ ራሱ በሚያመቸዉ መንገዴ 

የሞሊዉ ስሇሆነ ሇመክፇሌ አሌገዯዴም የሚሌ ቢሆንም ቼኮቹን መስጠታቸዉን በቼኮቹ ሊይ ያሇዉ 

ፉርማ የራሳቸዉ እንዯሆነ ስሊሌካደ ቼኮቹ የሚከፇለበት ቀንና የገንዘብ መጠኑ በተጠሪ መሞሊቱ ቼኩን 

ዋጋ እንዯማያሳጣዉ፤ተጠሪ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 137 መሰረት ባቀረበዉ ማስረጃ ከዚህ ቀዯም 

በነበራቸዉ ግንኙነት መነሻ አመሌካች ሇተጠሪ በቼክ ቁጥር ID 3905671 የሚታወቅ ቼክ ፇርመዉ 

ሰጥተዉ ተጠሪ በቼኩ ሊይ ብር 1,544,941.38 ጽፍ ቼኩን በመመንዘር ክፌያዉን በቀን 24/06/2008 

ዓ/ም መቀበለን ተጠሪ ማስረዲቱን፤ይህም ክሱ ከመመስረቱ በፉት በግራ ቀኙ መካከሌ ግንኙነት 

እንዯነበረና በቼኩ ሊይ የገንዘብ መጠን እየሞሊ ተጠሪ ገንዘቡን ሲቀበሌ የነበረ መሆኑን፤አመሌካች 

በቼኮቹ ሊይ የተጻፇዉን ቀን ገንዘብ እንዲሌጻፈ በመግሇጽ በፍሬንሲክ እንዱመረመር ቢጠይቁም ይሔንን 

መከራከሪያ ያነሱት ከተጠሪ ጋር የቀዯመ ግንኙነት እንዯላሊቸዉ አስመስሇዉ ቢሆንም በመካከሊቸዉ 

የቀዯመ ግንኙነት እንዯነበራቸዉ በመረጋገጡ ከዚህ አኳያ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ተአማኚነት 

የላሇዉ ከመሆኑም በተጨማሪ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 717 ስር ከተዘረዘሩት መቃወሚያዎች ስር 

የሚካተት አሇመሆኑን፤እንዱሁም መከሊከያ እንዲሊቸዉ በመግሇጽ መሌስ እንዱሰጡ እንዱፇቀዴሊቸዉ 

ባቀረቡት ማስፇቀጃ ሊይ ቼኮቹን ሇተጠሪ የሠጡት ወንዴማቸዉ ከአቶ ቢነጋ ጉዕሽ ጋር የፔትሮሉየም 

ምርቶች ሇማከፊፇሌ ከተጠሪ ጋር በተዋዋለት ዉሌ መነሻነት ሊሌተከፇሇ ክፌያ የተጠየቀ ክፌያ እንዯሆነ 

በመግሇጽ መሌሳቸዉን እንዱያቀርቡ ካስፇቀደ በኋሊ ባቀረቡት መከሊከያ መሌስ ሊይ ዯግሞ ሇክሱ መነሻ 

የሆኑትን ቼኮች ሇተጠሪ የሰጡት ራሳቸዉ ከተጠሪ ጋር በቃሌ ባዯረጉት ንግግር የፔትሮሉየም ምርቶች 

የማከፊፇሌ ስምምነት እስከሚፇጸም ሇቅዴሚያ ክፌያ ዋስትናነት ነዉ በማሇት መሌስ መስጠታቸዉ 

ክርክራቸዉ እርስ በእርሱ የሚቃረን መከራከሪያ መሆኑን ያሳያሌ እንዱሁም የተጠሪ ምስክሮች በግራ 
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ቀኝ መካከሌ ዉሌ መኖር አሇመኖሩን እንዯማያዉቁ መመስከራቸዉ በሁሇቱም መካከሌ ዉሌ የሇም ብል 

ሇመዯምዯም አያስችሌም የሚለትን ምክንያቶች በመዘርዘር አመሌካች ክስ የቀረበበትን ብር 

12,125,300.84(አሥራ ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሦስት መቶ ብር ከሰማንያ አራት 

ሳንቲም) ከቀን 03/09/2008 ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡   

አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ 

በመ/ቁጥር 187796 ሊይ በቀን 13/06/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 337 መሰረት 

ሰርዞባቸዋሌ፡፡አመሌካች በቀን 22/11/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡትም በዉሳኔዉ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡  

አመሌካች ሇክሱ መነሻ የሆኑትን ቀንና የገንዘብ መጠን ያሌተጻፇባቸዉን ቼኮች ሇተጠሪ የሰጠሁት 

ከተጠሪ ሇምረከበዉ ነዲጅና ቅባት አከፊፇሌ ሇዋስትና እንዱሆን በቃሌ በተነጋገርነዉ መነሻ ቢሆንም ዉሌ 

ባሇመፇጸማችን የተረከብኩት ምንም አይነት ምርት አሌነበረም፡፡ በሁሇቱም ባድ ቼኮች ሊይ ቀንና የገንዘብ 

መጠኑን አመሌካች አሇመጻፋንና የሞሊዉ ተጠሪ መሆኑን ተጠሪ አምኖ እያሇ ቼኮቹን አመሌካች 

ሰጥቷሌ በማሇት ከተጠሪ እኔም ሆንኩ ወንዴሜ የተረከብነዉ ምርት መኖሩ ሳይረጋገጥ የሥር ፌርዴ 

ቤት ዉሳኔ መስጠቱ ስህተት ነዉ፡፡በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 እና 828 መሰረት በቼኮቹ ሊይ 

የተመሇከተዉ ገንዘብና የመክፇያዉ ቀን ከአመሌካች እዉቅና እና ፇቃዴ ዉጭ የተጻፇ በመሆኑ ሇክሱ 

መነሻ የሆኑት እንዯቼክ የሚቆጠሩ አይዯለም፡፡የሥር ፌርዴ ቤት ቀንና የገንዘብ መጠኑ ያሌተገሇጸ ቼክ 

አመሌካችን ያስገዴዯዋሌ ወይ?ተጠሪስ በቼኩ ሊይ እነዚህን ነጥቦች ከአመሌካች እዉቅና ዉጭ ራሱ 

ሞሌቶ ክፌያ መጠየቅ ይችሊሌን?እንዱሁም ከዚህ ቀዯም አመሌካች ሇተጠሪ የሠጠዉ አንዴ ባድ ቼክ 

ሇክሱ መነሻ ከሆኑ ቼኮች ጋር ምን ግንኙነት አሊቸዉ?በባድ ቼኮች ሊይ ተጠሪ የፇሇገዉን የገንዘብ መጠን 

ጽፍ ቢጠይቅ ተጠሪ የጻፇዉን ሁለ አመሌካች ሇመክፇሌ ይገዯዲሌን?የሚለ ጭብጦችን ይዞ መርምሮ 

መወሰን ሲገባዉ ተገቢ ጭብጦች ሳይዝና ክርክሩን በአግባቡ ሳይመራ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች 

በአግባቡ ሳይመረምር ዉሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ተጠሪ በነዲጅ ኩባንያዎችና በነዲጅ 

ገዥዎች መካከሌ በቼክ ሊይ የገንዘብ መጠን ሳይጻፌ (Blank Cheque) የሚሰጥበት አሰራር በዓሇም 

አቀፌም ሆነ በኢትዮጵያ የተሇመዯ አሰራር ነዉ በማሇት የተከራከረ ቢሆንም ተጠሪ አመሌካች የነዲጅ 

ምርት መዉሰዳን ካሇማስረዲቱም በሊይ በቀን 29/06/2011 ዓ/ም በተጻፇ አቤቱታዉ ተጠሪ ክስ 

የመሰረተበትን ገንዘብ የጠየቀዉ የአመሌካች ወንዴም አቶ ቢነጋ ጉዐሽ ሇወሰዯዉ ምርት ክፌያ እንዯሆነ 

ያረጋገጠዉን ታሌፍ አመሌካችን በማይመሇከተኝ ጉዲይ ባሇእዲ የሚያዯርገኝ ዉሳኔ መሰጠቱ ስህተት 

ነዉ፡፡በቼኮቹ ሊይ የፇሇገዉን ገንዘብ መጠን በፇሇገዉ ቀን እንዱከፇሇዉ የጻፇዉ ራሱ ተጠሪ በመሆኑ 

አመሌካች ሇራሴም ሆንኩ ሇወንዴሜ እዲ ሇመክፇሌ የምገዯዴበትን የዉሌ ወይም የሔግ ምክንያት ተጠሪ 

በክርክሩና በማስረጃ እንዱያስረዲ ሳያዯረግ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም በንግዴ 

ሔጉ አንቀጽ 717 መሰረት መቃወሚያ በማቅረብ መከራከር የሚቻሇዉ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 እና 
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828 መስፇርት መሰረት የተሟሊ ቼክ በተሰጠ ጊዜ ሆኖ እያሇ ቼኮቹ ሊይ የተጻፇዉን ገንዘብና ቀን እኔ 

አሌጻፌኩም ብዬ ያነሳሁትን ክርክር ባሊገናዘበ መሌኩ ሇዴንጋጌዎቹ የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት 

የዯረሰበት ዴምዲሜ ነዉ፡፡በተጨማሪም አመሌካች በቼክ ክፌያ ሇመፇጸም ትእዛዝ ሰጥተሃሌ ሉባሌ 

የሚገባዉ በቼኮቹ ሊይ የገንዘብ መጠን እና ቀን በመጻፌ ትእዛዝ ስሰጥ እንጂ የቼኩ አምጪ ሲጽፌባቸዉ 

አይዯሇም፡፡በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827(ሀ እና መ) እና 828 መሰረት ሇክፌያዉ ተጠያቂ የሆነዉ ቼክ 

አዉጪ በቼኩ ሊይ የገንዘብ መጠንና ቀን ጽፍ ፇርሞ ካሌሰጠ እንዯቼክ ስሇማይቆጠር የስር ፌርዴ 

ቤቶች ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ተጠሪ በክሱ በተጠቀሱት ቼኮች መነሻ 

አመሌካችን ክፌያ መጠየቅ አይችሌም ተብል ይታረምሌኝ በማሇት አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡ 

ሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ አመሌካች በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 እና 828 መሰረት 

አስገዲጅ የሆነ ክፌያ ሉፇጸምበት የሚችሌ ቼክ ሇተጠሪ መስጠት አሇመስጠታቸዉ ተጣርቶ መወሰን 

አሇመወሰኑ? በአከራካሪዎቹ ቼኮች መሟሊት ያሇባቸዉ ፍርማሉቲዎች በአመሌካች ተሟሌተዋሌ ወይስ 

አሌተሟለም ?አመሌካች ሰጡ በተባለት ባድ ቼኮቾ በተጠሪ የገንዘብ መጠን እንዳት እንዯተሞሊ 

ከመሰረታዊ የማስረጃ ሔግ አንጻር የስር ፌርዴ ቤቶች አጣርተዉ መወሰን አሇመወሰናቸዉን ጉዲዩ ሇሰበር 

ሰሚ ችልት ቀርቦ እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 25/03/2013 ዓ/ም የተጻፇ መሌስ 

የሰጠ ሲሆን ይዘቱ በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 እና 828 ሊይ ቼክ እንዯ ቼክ ሇመቆጠር በቼኩ ሊይ የተጠቀሰዉን ገንዘብና 

የመክፇያዉ ቀን በቼክ አዉጪ መጻፌ አሇበት በሚሌ አሌተዯነገገም፡፡በቼኩ ሊይ ቀንና የገንዘቡ መጠን 

በቼክ አዉጪ አሇመሞሊቱ ወይም በቼኩ ተካፊይ በሆነ ሰዉ መሞሊቱ በአመሌካች ሇተጠሪ የተሰጠዉ 

ሰነዴ ቼክ መሆኑን ቀሪ አያዯርገዉም፡፡የገንዘብ መጠንና ቀን በቼክ ሊይ መጻፌ ያሇበት በቼኩ አዉጪ 

ብቻ ነዉ ብል የሚያስገዴዴ ሔግ የሇም፡፡እንዱህ አይነት የሔግ ግዳታ ባሇመኖሩም ባንኮች 

ሇሚቀርብሊቸዉ የቼክ ክፌያ ጥቄያ ቼኩ ሊይ የተጠቀሰዉ ገንዘብ እና ቀን በቼክ አዉጪዉ በእርግጥም 

መጻፈን የማረጋገጥ ሌማዴም ሆነ አሰራር የሇም፡፡ ነዲጅና የነዲጅ ዉጤቶችን በማከፊፇሌ ሥራ ሊይ 

የተሰማሩ እንዯ አመሌካች ያለ ነጋዳዎች በሙለ በሚባሌ ዯረጃ ተጠሪን ከመሰለ ነዲጅና የነዲጅ 

ዉጤቶችን ከሚያቀርቡ ዴርጅቶች ምርቶቹን በደቤ ስሇሚወስደ ተጠሪን የመሰለ ነጋዳዎች በደቤ 

ሇሚሰጡት ምርት ክፌያቸዉን በቀሊለ መሰብሰብ ይችለ ዘንዴ ቀን እና የገንዘብ መጠን ያሇተጻፇባቸዉን 

ቼኮች (Blank Cheque) በመቀበሌ ሥራዉ እንዯሚሰራ በስፊት የተሇመዯና የታወቀ አሰራር ነዉ፡፡የስር 

ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ ይህንን የተሇመዯ የንግዴ ሥራ ተግባር እና ሔጉን በሚጠብቅና በማያፇርስ 

መሌኩ የሰጡት ዉሳኔ ስሇሆነ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በነበረዉ 

ግንኙነት አመሌካች የሰጠዉ ቀን እና የገንዘብ መጠን ያሌተጻፇበት ቼክ- ቼክን መሆኑ የሚያረጋግጠዉ 

ላሊኛዉ ጉዲይ የገንዘብ መጠንና ቼኩ የተጻፇበትን ቀን ሳይጠቅስ ቁጥሩ ID3905671 የሆነ ቼክ 

አመሌካች ሇተጠሪ በመስጠቱ ብር 1,544,941.38 የሆነ ገንዘብ እና ቀን ተጠሪ ቼኩ ሊይ ጽፍ ይህንኑ 
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ቼክ በመመነዘር ክፌያዉን ቼኩን መንዝሮ መቀበለ ተረጋግጧሌ፡፡ይህም በቼክ ሊይ የገንዘብ መጠንና ቀን 

በተጠሪ እየተጻፇ በቼክ ክፌያ መፇጸሙ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የቆየ የንግዴ ሥራ ግንኙነት 

በግሌጽ የሚያሳይ ሆኖ እያሇ አመሌካች በደቤ ሇወሰደት የነዲጅና የነዲጅ ዉጤቶች ምርት በተጠቀሰዉ 

መሌክ ክፌያ ሲፇጽሙ ቆይተዉ አሁን ሇተጠሪ የሰጡትን ቀን እና የገንዘብ መጠን ያሌተጻፇበት ስሇሆነ 

እንዯ ቼክ ሉቆጠር አይገባም በማሇት ከቅን ሌቦና ዉጪ በሆነ መንገዴ ያቀረቡት ክርክር ነዉ፡፡በስር 

ፌርዴ ቤት የተያዘዉ ጭብጥ አመሌካች ሇክሱ ከሰጡት መሌስ አንጻር ተገቢ በመሆኑና አመሌካች 

መያዝ ነበረበት ያለት ጭብጦች ተይዘዉ እንኳን ቢሆን በክርክሩ ዉጤት ሊይ የሚያመጣዉ ሇዉጥ 

ባሇመኖሩ በዚህም ረገዴ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡እንዱሁም የስር ፌርዴ ቤት በግራ ቀኙ የቀረቡ 

ማስረጃዎችን ሰምቶና መርምሮ የመመዘን ሥሌጣኑን ተጠቅሞ የሰጠዉ ዉሳኔ ሆኖ እያሇ የትኛዉ 

ማስረጃ ሳይመረመር እንዯቀረ እንኳን ሳይገሌጹ ያቀረቡት መከራከሪያ በመሆኑ ተቀባይነት ሉሰጠዉ 

አይገባም በማሇት መሌሱን በመስጠት ተከራክሯሌ፡፡አመሌካችም በቀን 09/04/2013ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝን ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት 

የሚመሇከት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችልት ማስቀረቢያ ነጥብ ከግምት በማስገባት የገንዘብ መጠኑ 

እና ቀን ሳይጻፌበት በቼክ አዉጪዉ ተፇርሞ ሇአምጪዉ የተሰጠ ቼክ (Blank Cheque) የሚኖረዉን 

ሔጋዊ ዉጤት እና ከዚህ አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት 

ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነዉም በቼክ አዉጪዉ ተፇርሞበት ነገር ግን የሚከፇሇዉ ገንዘብ መጠን እና ቀን 

ሳይጻፌበት ሇአምጪዉ የተሰጠ ቼክ በአገራችን ሔግ ያሇዉን ቦታና የሚኖረዉን ሔጋዊ ዉጤት 

ከማየታችን በፉት እንዱህ አይነት ቼክ ምንነት መመሌከቱ ጠቃሚ ይሆናሌ ፡፡ እንዱህ አይነት ቼክ 

በዘርፈ በእንግሉዝኛ መጠሪያዉ “Blank Cheque” ተብል የሚታወቅ ነዉ፡፡ በታዋቂዉ ብሊክስ ልዉ 

መዝገበ ቃሊት ይህ አይነት ቼክ(Blank Check):- is a check signed by the drawer but left blank as to the 

payee or the amount, or both.( Black's Law Dictionary (8th ed. 2004) P. 711) የሚሌ ፌቺ  የተሰጠዉ 

ሲሆን በላሊ መዝገበ ቃሊት ሊይም በተመሳሳይ Blank Cheque is a cheque that has been signed but does 

not yet have the amount of money written on it.(Cambridge Dictionary) የሚሌ ፌቺ ተሰጥቶታሌ፡፡ይህም 

አዉጪዉ በቼኩ ሊይ ፇርሞበት ነገር ግን በቼኩ ሊይ በተሇይም የሚከፇሇዉን ገንዘብ መጠን ሳይጽፌበት 

ሇቼክ አምጪዉ የሚሰጠዉ ቼክ አይነት እንዯሆነ የሚያሳይ ነዉ፡፡ በንግዴ ሥራ ዘርፌ ቀን እና የገንዘብ 

መጠን ያሌተጻፇበት ቼክ (Blank Cheque) በቼክ አዉጪዉ (drawer) ተፇርሞበት ሇቼክ አምጪ (bearer) 

የሚሰጥበት አሰራር በተሇይም በሚተማመኑ የንግዴ ዘርፌ ሰዎች መካከሌ የተሇመዯ አሰራር እንዯሆነ 

በዘርፈ የተጻፈ የሔግ ዴርሳናት ያሳያለ፡፡ በእኛም አገር እንዱህ አይነት ቼክ (Blank Cheque) የመጠቀሙ 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cheque
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/sign
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/yet
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/amount
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/money
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ሌማዴ በሚተማመኑ ነጋዳዎች መካከሌ የሚሰተዋሌ ወይም በቼክ አዉጪዉና አምጪ መካከሌ ባሇ 

መተማመን ሊይ ተመስርቶ የሚፇጸም የክፌያ አፇጻጸም ሌማዴ እንዲሇ የንግደ ዘርፌ ነባራዊ ሁኔታ 

ያሳያሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በቼክ አዉጪዉ ተፇርሞበት ነገር ግን የሚከፇሇዉ ገንዘብ መጠን እና ቀን ሳይጻፌበት 

ሇአምጪዉ የተሰጠ ቼክ በአገራችን ሔግ ያሇዉን ቦታና የሚኖረዉን ሔጋዊ ዉጤት መርምረናሌ፡፡ 

በ1952 ዓ/ም በወጣዉ የንግዴ ሔግ አራተኛ መጽሏፌ ስሇሚተሊሇፈ የገንዘብ ሰነድችና የባንክ ሥራ ሔግ 

በሚሌ አብይ ርእስ ስር ባለ ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች እና በተሇይ ዯግሞ ስሇቼክ በተዯነገጉት የሔጉ አንቀጽ 

827 እና ተከታዮች ስር ቼክ በሁሇት ሰዎች መካከሌ የክፌያ ስምምነት መኖሩን የሚያሳይ የሚተሊሇፌ 

የንግዴ ወረቀት (Commercial Negotiable Instrument) እንዯሆነ የሚያሳዩ በርካታ ዴንጋጌዎች ያለ 

ቢሆንም በሔጉ ቀን እና የገንዘብ መጠን ያሌተጻፇበት ነገር ግን በአዉጪዉ ስሇተፇረመበት ቼክ (Blank 

Cheque) በግሌጽ  ተዘርዝሮ የተዯነገገ ነገር የሇም፡፡ይህ ማሇት ግን እንዱህ አይነት ቼክ በሔጉ ምንም 

ቦታ የሇዉም ወይም ሔጉ በእንዱህ አይነት ቼክ ሇሚፇጸም ክፌያ ሔጋዊ ዉጤት አይሰጠዉም ማሇት 

እንዲሌሆነ ሌብ ማሇትና ሔጉንና በንግዴ ሥራ ዘርፈ የክፌያ አፇጻጸም ሇማሳሇጥ የካበተዉን ሌማዴ 

ማየትና መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡  

በቼክ ሊይ የሚጻፈ አስፇሊጊ መግሇጫዎች ናቸዉ ተብሇዉ በንግዴ ሔግ አንቀጽ 827 ከፉዯሌ ሀ እስከ ሠ 

ባለት ንኡሳን አናቅጽ የተጠቀሱ መግሇጫዎች(Contents)፡- ሀ) የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ ሏተታ 

የላሇበት ትእዛዝ፤ ሇ) መክፇሌ የሚገባዉ ከፊይ ስም፤ ሏ) የሚከፇሌበት ቦታ፤ መ) ቼኩ የወጣበት 

ቦታና ጊዜ እና ሠ) ቼኩን ያወጣዉ ሰዉ ፉርማ የሚለ ናቸዉ፡፡በዚሁ ሔግ አንቀጽ 828 ስር ባሇዉ 

የመግቢያ ዏረፌተ ነገር ሊይ እንዯተመሇከተዉ ከእነዚህ መግሇጫዎች አንደ እንኳን የላሇበት ሰነዴ እንዯ 

ቼክ እንዯማይቆጠር ተመሌክቷሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ ሊይ ‛ከእነዚህ መግሇጫዎች አንደ እንኳን የላሇበት 

ሰነዴ እንዯ ቼክ አይቆጠርም“ የሚሇዉ አገሊሇጽ ሊይ ሊዩን ሲታይ ግሌጽ ቢመስሌም አገሊሇጹ 

የሚያገሇግሇዉ መግሇጫዎቹ ያሌተሟሊ ቼክ በቼክ አዉጪዉ ተፇርሞ ሇአምጪዉ በሚሰጥበት ጊዜ 

ነዉ ወይስ ቼኩ ሇክፌያ ሲቀርብ ነዉ የሚሌ ጥያቄ በማንሳት ሲታይ ግን ግሌጽነት የሚጎዴሇዉ 

(አሻሚ) ስሇሚሆን ትርጉም የሚያሻ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመርህ ዯረጃ እነዚህ በሔጉ አንቀጽ 827 ስር በቼክ ሊይ መጻፌ ያሇባቸዉ ናቸዉ ተብሇዉ የተዘረዘሩ 

መግሇጫዎች በቼክ አዉጪዉ መጻፌ እንዲሇባቸዉ የሚጠበቅ ቢሆንም መግሇጫዎቹ አንዴ በአንዴ 

ሲታዩ ግን የቼክ አዉጪዉን ፉርማ ከሚመሇከተዉ መስፇርት በስተቀር ቀሪዎቹ መግሇጫዎች በቼክ 

አዉጪዉ ስምምነት ወይም ፇቃዴ በቼክ አምጪዉ ወይም በላሊ ሰዉ ሉጻፈ(ሉሞለ) የሚችለ ናቸዉ፡፡ 

ይህም በአንቀጽ 827 ስር በዝርዝር ከተጠቀሱ መግሇጫዎች (Contents) መካከሌ አንደ ወይም 

የተወሰኑት በአንዴ ቼክ ሊይ ሳይሞሊ ቼኩ ሇባንክ ሇክፌያ ቢቀርብ ሰነደ እንዯ ቼክ ተቆጥሮ በባንክ 
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አይመነዘርም ወይም ክፌያ አይፇጸምም ከሚሌ መንፇስና አሊማ የተዯነገገ እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡ በላሊ 

አገሊሇጽ በዴንጋጌዉ ከተጠቀሱት መግሇጫዎች(ይዘቶች) በተሇይም በቼኩ ሊይ መጻፌ ያሇበት ቀን እና 

የገንዘብ መጠን ቼኩ ከቼክ አዉጪዉ ሲወጣ ባይሞሊም(በቼክ አዉጪዉ ባይጻፌም) በቼኩ ሊይ ላልች 

መግሇጫዎች በቼክ አዉጪዉ ተሞሌተዉና ተፇርሞ ሰነደ ሇቼክ አምጪዉ ከተሰጠ በኋሊ በአምጪዉ 

የቼኩን መክፇያ ቀን እና የሚከፇሇዉን ገንዘብ መጠን ሞሌቶ ሰነደን ሇባንክ ባቀረበ ጊዜ ሰነደ እንዯ ቼክ 

አይቆጠርም የሚሌ እንዴምታ ያሇዉ አይዯሇም፡፡ይሌቁንም በአንዴ የቼክ ሰነዴ ሊይ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 

827 ስር የተዯነገጉ መግሇጫዎች ተሞሌቶበትና በቼክ አዉጪዉ ተፇርሞበት ሇባንክ ከቀረበ ባንኩ 

ቀኑንና የገንዘብ መጠኑን ማን ጻፇዉ የሚሇዉን ማረጋገጥ ሳይጠበቅበት በቼኩ ሊይ ያሇዉ ፉርማ በቼክ 

አዉጪዉ መፇረሙን ባሇዉ አሰራር መሰረት አመሳክሮ አረጋግጦ በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉን ገንዘብ 

መጠን ከቼክ አዉጪዉ ተንቀሳቃሽ(የቼክ) ሂሳብ ሊይ ቀንሶ የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ ምክንያቱም 

በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 829፣ 830 እና 840 ሊይ በተዯነገገዉ እና በዴንጋጌዎቹ በስተጀርባ ባሇዉ 

አስተሳሰብ መሰረት ከአምጪዉ የቼክ ሰነዴ ተቀብል ክፌያ የሚፇጽመዉ ባንክ ወይም በሔግ እንዯ ባንክ 

የሚቆጠር የፊይናንስ ተቋም በመሆኑ ቼኩ ሇባንክ ሲቀርብ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 ስር የተጠቀሱትን 

መግሇጫዎች የሚያሟሊ እስከሆነ ዴረስ ባንኩ/ተቋሙ ቼኩን ተቀብል ከቼክ አዉጪዉ ሂሳብ ሊይ ቀንሶ 

በቼኩ የተመሇከተዉን ገንዘብ ሇአምጪዉ ሇመክፇሌ የሔግ ግዳታ ስሊሇበት ነዉ፡፡ ስሇሆነም አንዴ ቼክ 

እንዯሚተሊሇፌ የንግዴ ወረቀት (Commercial Negotiable Instrument) ወይም እንዯሚተሊሇፌ የክፌያ ሰነዴ 

የሚቆጠረዉም ይህንኑ በመተማመን በመሆኑ በአንቀጽ 827 እና 828 ስር ‛ከእነዚህ መግሇጫዎች 

አንደ እንኳን የላሇበት ሰነዴ እንዯ ቼክ አይቆጠርም“ የሚሇዉ አገሊሇጽ የቼክን ሌዩ ባህርይና በዚህ ሰነዴ 

የሚፇጸመዉን የክፌያ ሥርዓት በሚያሳሌጥ መሌኩ በቼኩ ክፌያ እንዱፇጸም በመጠየቅ ሇባንክ ሲቀርብ 

ተፇጻሚ የሚሆን እንዯሆነ ተቆጥሮ ተግባራዊ ሉዯረግ የሚገባ ነዉ፡፡ይህም የቼክ ሰነዴ በአዉጪዉ 

ተፇርሞ ሇአምጪዉ በተሰጠ ጊዜ ከንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 አንጻር የተሟሊ ባይሆንም ሇከፊዩ ባንክ 

በቀረበ ጊዜ ተሟሌቶ ከቀረበ ሔጉ ሇእንዱህ አይነት ቼክ (Blank Cheque) ሔጋዊ ዉጤት ይሰጠዋሌ 

ወዯሚሌ ዴምዲሜ የሚያዯርስ ነዉ፡፡  

በተጨማሪም በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 732 ስር እንዯተመሇከተዉ ቼክ በንግዴ ሥራ እንቅስቃሴ ዉስጥ ጥሬ 

ገንዘብን ተክቶ ግብይትን እንዱያሳሌጥ የተፇጠረ የሚተሇሇፌ የንግዴ ወረቀት (Commercial Negotiable 

Instrument) እንዯመሆኑ ቼክ አዉጪ የተፇረመበትን የቼክ ጥራዝ/ወረቀት በጥንቃቄ መያዝ ፣ገንዘቡን 

በቼክ ሉያዝበት መብት እንዲሇዉ እና ቼኩን ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ቼኩ ሇክፌያ እስከሚቀርብበት ቀን 

ዴረስ ከከፊዩ ባንክ ዘንዴ የገንዘብ ሥንቅ እንዲሇዉ ማረጋገጥና ሰነደን ከታሇመሇት ዓሊማ አንጻር 

መጠቀም ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን ባሇማዴረግ ሇሚመጣበት ኃሊፉነት በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 840 

በመጀመሪያዉ ኃይሇ ቃሌ ሊይ እንዯተመሇከተዉ ቼክ አዉጪዉ በቼኩ ሊይ ስሇተጻፇዉ ገንዘብ አከፊፇሌ 

ዋስ እንዯሆን ሔግ ግዳታ ይጥሌበታሌ፡፡ ስሇሆነም አንዴ የቼክ ሰነዴ በቼክ አዉጪዉ ተፇርሞበት ነገር 
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ግን የሚከፇሌበት ቀን እና የገንዘብ መጠን በቼክ አዉጪዉ ሳይጻፌ ሇቼክ አምጪ ከተሰጠና በዚህ የቼክ 

ሰነዴ (Blank Cheque) ሊይ አምጪዉ የገንዘብ መጠን እና የሚከፇሌበትን ቀን ጽፍበት ሇባንክ ካቀረበ 

ቼኩ በቼክ አዉጪዉ ተሞሌቶ እንዯተሰጠ ቼክ ተቆጥሮ ሉመነዘር የሚገባ እንጂ በቼኩ ሊይ ያሇዉ ቀን 

እና የገንዘብ መጠን በአምጪዉ በመጻፈ ብቻ ሰነደ የቼክነት ባህርይዉንና ሔጋዊ ዉጤቱን ሉያጣ 

አይችሌም፡፡  

እንዱሁም ቼክ አዉጪ በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉ ገንዘብ ሇአምጪዉ እንዱከፇሌ 

ስሇመስማማቱ/ስሇማዘዙ ማረጋገጫ የሚሆነዉ ቼክ አዉጪዉ ቼኩ ሊይ ፉርማዉን አኑሮ ቼኩን 

ሇአምጪዉ መስጠቱ ነዉ፡፡ በመሆኑም ቼክ አዉጪዉ በቼኩ ሊይ ፉርማዉን ብቻ ጽፍ በቼኩ 

የሚከፇሇዉን የገንዘብ መጠን እና ቀን ሳይጽፌ ሇአምጭዉ መስጠቱ ከተረጋገጠ ላሊ በሔጉ የተፇቀዯ 

ተቃራኒ መከራከሪያ በማስረጃ ተዯግፍ እስካሌቀረበ ዴረስ ይህንን ያዯረገዉ ከቼክ አምጪዉ ጋር ያሇዉን 

መተማመን መሰረት አዴርጎ በቼኩ ሊይ የሚጻፇዉን ገንዘብ መጠንና የሚከፇሌበትን ቀን አምጪዉ ጽፍ 

ሇባንክ አቅርቦ ክፌያ እንዱጠይቅ ቼክ አዉጪዉ የመዋዋሌ ነፃነቱን (Freedom of Contract) ተጠቅሞ 

እንዯተስማማ ይቆጠራሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ቼክ አዉጪዉ መከራከሪያ አዴርጎ ማንሳት የሚችሊቸዉ በሔግ የተፇቀደ መቃወሚያዎች 

ምንዴን ናቸዉ የሚሇዉን መመርመር ሇያዝነዉ ጉዲይ ተገቢዉን ዉሳኔ ሇመስጠት ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ 

ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸዉ ቼክ እንዯ ገንዘብ ወዯተሇያዩ ሰዎች በቀሊለ ሉተሊሇፌ የሚችሌ ባህርይ ስሊሇዉ 

የቼክ አከፊፇሌ ሊይ በሔጉ በግሌጽ ተሇይተዉ ከተመሇከቱት በስተቀር ማንኛዉንም መቃወሚያ ማቅረብ 

አይቻሌም፡፡በዚህ አግባብ በመከራከሪያነት ሉነሱ የሚችለ መቃወሚያዎች በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 717 

፣841 እና 850 ስር የተዯነገጉት ናቸዉ፡፡ በጥቅለ በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሰረት መቃወሚያ ሆነዉ 

ሉነሱ የሚችለ መከራከሪያዎች ሁሇት ገጽታዎች ያሊቸዉ ሆነዉ አንዯኛዉ ሰነደ ከሚመሇከተቻዉ 

ሰዎች መካከሌ(ጋር) ያሇዉን የግሌ ግንኙነትን መነሻ ያዯረገ (Defense in Personal Relation)  ሲሆን 

ሁሇተኛዉ ዯግሞ ማንኛዉም በቼክ የተከሰሰ ሰዉ ሉያነሳቸዉ የሚችሌና የቼኩን ሰነዴ መሰረት ያዯረገና 

በዚህ የሔግ ዘርፌ Real Defense ተብል የሚታወቅ ነዉ፡፡ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 717 ፣841 እና 850 ስር 

በመቃወሚያነት ሉነሱ የሚችለ መከራከሪያዎች፡- በቼክ አዉጪዉ(እዲ ከፊዩ) እና ከአምጪዉ (ሰነደን 

በያዘዉ ሰዉ) መካከሌ ያሇዉን የግሌ ግንኙነት መሰረት ያዯረገ፣በሰነደ አጻጻፌ ፍርም፣በሰነደ ሊይ 

በተጻፈ ቃልች ሊይ በተዯረገ ሇዉጥ (Alteration)፣ፉርማዉ ተመሳስል የተፇረመ መሆኑን የሚመሇከት፣ 

ቼኩ ሲወጣ ቼክ አዉጪዉ ችልታ ወይም የዉክሌና ሥሌጣን የላሇዉ መሆን፣ ክስ ሇማቅረብ አስፇሊጊ 

የሆኑት ሁኔታዎች አሇመሟሊት፣በቼክ አምጪዉ ቼኩ የተገኘዉ በክፈ ሌቦና እዲ ከፊዩን ሇመጉዲት 

በማሰብ ወይም ከባዴ ጥፊት በመፇጸም መሆኑን የሚመሇከቱ ናቸዉ፡፡  
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ከዚህ ጋር ተያይዞ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 841 ስር የተዯነገገዉን ሇይተን ያየን እንዯሆነ ቼኩ በሚወጣበት 

ጊዜ ጉዴሇት ቢኖርበት እንኳን (incomplete when issued) ቼክ አዉጪዉ ቼኩ በቼክ አምጪዉ የተገኘዉ 

በክፈ ሌቦና መሆኑን ወይም አምጪዉ ቼኩን ከባዴ ጥፊት በመፇጸም ያገኘዉ መሆኑን በማስረዲት 

ካሊረጋገጠ በስተቀር ስሇቼኩ አሞሊሌ የተዯረጉ ስምምነቶችን በሚቃረን መሌኩ የተሞሊ ቼክ ቢሆንም 

እንኳን ቼክ አዉጪዉ በስምምነቶቹ መሰረት አሇመፇጸሙን በአምጪዉ ሊይ መቃወሚያ ሉያዯርግ 

እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ በአንዴ በኩሌ የንግዴ ሔጉ በአንቀጽ 827 ሊይ የተመሇከቱ 

መግሇጫዎች ተሟሌቶ ያሌተገሇጸ ቼክ ተፇርሞ ሇአምጪዉ የሚስጥበትን አግባብ በመዯንገግ ሇእንዱህ 

አይነት ቼክ (Blank Cheque) እዉቅና መስጠቱን የሚያሳይ ሲሆን በላሊ አግባብ ዯግሞ በቼክ ሊይ 

የሚጻፈ መግሇጫዎች ካሇመሟሊት ጋር በተያያዘ ሉነሱ የሚችለ መቃወሚያዎች በዴንጋጌዉ ተሇይተዉ 

የተገሇጹት እንጂ ማናቸዉም መቃወሚያዎች እንዲሌሆኑ የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ 

እንዱሁም ቼክ በዋስትናነት አይሰጥም በሚሌ በሔግ የተዯነገገ ክሌከሊ ባሇመኖሩ በመርህ ዯረጃ ቼክ 

ሇዋስትና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ሆኖም በሰ/መ/ቁጥር 166392 ሊይ በቀን 26/08/2012 ዓ/ም በተሰጠ ዉሳኔ 

ሊይ ቼኩ የተሰጠዉ ሇዋስትና አሊማ እንዯሆነ ተገሌጾ በጽሁፌ የዋስትና ዉሌ ስምምነት ካሌተዯረገ 

በስተቀር ቼክ ሇዋስትና አሊማ ተሰጥቷሌ በሚሌ የሚቀርብ ክርክር ተቀባይነት እንዯላሇዉ አስገዲጅ 

የሔግ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ ዕዲ ከፊዩ ወይም ቼክ አዉጪዉ በሔጉ የተፇቀደትን መቃወሚያዎች 

በማንሳትና ተገቢዉን ማስረጃዎች በማቅረብ ማስረዲት የሚችሌ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ አምጪዉ 

ቼኩን ሇባንክ አቅርቦ ባንኩ በቼክ አዉጪዉ ሂሳብ ዉስጥ በቂ ስንቅ አሇመኖሩን ምክንያት በማዴረግ 

ወይም በላሊ መሰሌ ምክንያት በቼኩ የተመሇከተዉን ገንዘብ ሇአምጪዉ መክፇሌ እንዯማይችሌ 

የሚገሌጽ የእንቢታ ማስታወቂያ ሇመስጠት ይገዯዲሌ፡፡አምጭዉም የእንቢታ ማስታወቂያዉን በማያያዝ 

ወይም ክስ ሇማቅረብ አስፇሊጊ የሆነዉን ሁኔታ በማሟሊት በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉ ገንዘብ ከወሇዴና 

አግባብነት ካሊቸዉ ወጪዎች ጋር እንዱከፇሇዉ ዲኝነት በመጠየቅ በአዉጪዉ ሊይ ክስ መመስረት 

እንዯሚችሌና ጉዲዩን የሚዲኘዉ ፌርዴ ቤትም በዚሁ አግባብ ሉወስን እንዯሚችሌ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 

716/1 እና 873 ስር ከተዯነገገዉ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር የተመሇከተዉን መሰረት በማዴረግ የያዝነዉን ጉዲይ ስንመሇከት አመሌካች በቼኮቹ 

የሚከፇሇዉን ገንዘብ መጠን እና ቀን በቼኮቹ ሊይ ራሳቸዉ ባይጽፈም ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን ቼኮች 

ፇርመዉ ሇተጠሪ መስጠታቸዉ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ በቼኮቹ ሊይ የተጻፇዉን ቀን እና የገንዘብ 

መጠን የሞሊዉ ተጠሪ መሆኑም የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ አከራካሪዉና በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ 

ዲኝነት የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን ሇመመርመር ያስፇሇገዉ ነጥብ የገንዘብ 

መጠኑ እና ቀን ሳይጻፌበት በቼክ አዉጭዉ ተፇርሞ ሇአምጪዉ የተሰጠ ቼክ (Blank Cheque) 
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የሚኖረዉን ሔጋዊ ዉጤት የሚመሇከት ነዉ፡፡ከሊይ በዝርዝር እንዯተዲሰሰዉ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 

ስር ከተዘረዘሩት መግሇጫዎች አንደ እንኳን የላሇበት ሰነዴ እንዯ ቼክ አይቆጠርም በሚሌ በአንቀጽ 

828 የተዯነገገዉ ተፇጻሚ መሆን ያሇበት የቼክን ሌዩ ባህርይና በቼክ የሚፇጸመዉን የክፌያ ሥርዓት 

በሚያሳሌጥ መሌኩ በቼኩ ክፌያ እንዱፇጸም በመጠየቅ የቼኩን ሰነዴ ተቀብል ክፌያ ሇሚፇጽመዉ ባንክ 

ቼኩ በሚቀርብበት ጊዜ ነዉ፡፡ በመሆኑም ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ሁሇቱም ቼኮች በአመሌካች 

ተፇርመዉ ሇተጠሪ በተሰጡ ጊዜ ከንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 አንጻር ቀንና የገንዘብ መጠናቸዉ ባሇመጻፈ 

የተሟለ ባሇመሆናቸዉ እንዯ Blank Cheque የሚቆጠሩ ቢሆኑም ተጠሪ ቀንና የገንዘብ መጠን ሞሌቶ 

ሇከፊዩ ባንክ ባቀረበ ጊዜ ተሟሌተዉ ቀርበዋሌ፡፡ክፌያ ያሌተፇጸመባቸዉም በአመሌካች ተንቀሳቃሽ ሂሳብ 

በቂ ስንቅ ባሇመኖሩ ምክንያት እንዯሆነ ስሇተረጋገጠ የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827 እና 828 

ያስቀመጣቸዉን አንዴን ሰነዴ ቼክ የሚያሰኙ መገሇጫዎችን የሚያሟለ ወይም እንዯ ቼክ የሚቆጠሩ 

እና ሔጋዊ ዉጤት ያሊቸዉ ናቸዉ፡፡  

እንዱሁም የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 827ም ሆነ 828 በቼኩ ሊይ የሚጻፇዉን ቀን እና በቼኩ የሚከፇሇዉን 

የገንዘብ መጠን የግዴ ቼክ አዉጪዉ ወይም ወኪለ ብቻ መጻፌ አሇበት የሚሌ አቋም የሇዉም፡፡ 

በተጨማሪም የስር ፌርዴ ቤት በማስረጃ እንዲረጋገጠዉ ሇዚህ ክስ መነሻ የሆኑ ቼኮችን ሇተጠሪ 

ከመስጠታቸዉ በፉት ግራ ቀኝ በመካከሊቸዉ አስቀዴመዉ የመሰረቱትን መተማመን መሰረት በማዴረግ 

አመሌካች ቀንና የገንዘብ መጠን ያሌተጻፇበትን ቼክ ፉርማቸዉን ብቻ አኑረዉ ሇተጠሪ ሰጥተዉ 

ተጠሪም ቀንና የገንዘብ መጠን ሞሌቶ ቼኩን ሇባንክ አቅርቦ ከአመሌካች ሂሳብ ሊይ በቼኩ ሊይ 

የተጻፇዉን ገንዘብ እንዱከፇሌዉ አዴርጎ መቀበለ በስር ፌርዴ ቤት በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ይህም በግራ 

ቀኙ መካከሌ በመተማመን ሊይ የተመሰረተ የቀዯመ ግንኙነት መኖሩን እና በዚህም መነሻ አመሌካች 

ሇተጠሪ ክፌያ ሇመፇጸም ተመሳሳይ ቼክ ፇርመዉ ሇመስጠት ያስቻሇ የሥራ ግንኙነት እንዯነበራቸዉ 

የሚያሳይ ነዉ፡፡ እንዱሁም አመሌካች የመዋዋሌ ነጻነታቸዉን በመጠቀም ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን 

ቼኮች ፇርመዉ ነገር ግን ቀንና የሚከፇሇዉን የገንዘብ መጠን ሳይጽፈ ሇተጠሪ መስጠታቸዉን ፇቅዯዉ 

ያዯረጉት መሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ በሁሇቱም ቼኮች ሊይ ያሇዉ ፉርማ የራሳቸዉ 

ፉርማ እንዲሌሆነ በመግሇጽ አመሌካች አሌካደም፡፡በቼኮቹ ሊይ የተጻፇዉ ቀንና የገንዘብ መጠን በተጠሪ 

መጻፈ ያሌተካዯ በመሆኑ በፍረንሲክ ማስመርመሩ ፊይዲ ስሇማይኖረዉ ከዚህ አኳያ አመሌካች ይህ 

የቼኮቹ ይዘት በፍሬንሲክ እንዱመረመር ያቀረቡትን ጥያቄ ፌርዴ ቤቱ ባሇመቀበለ የተፇጸመ ስህተት 

የሇም፡፡ 

በተጨማሪም አመሌካች በአንዴ በኩሌ ቼኮቹን ሇተጠሪ የሰጡት ወንዴማቸዉ ከተጠሪ ሇወሰደት 

የፔትሮሉየም ምርቶች ሇዋስትና አሊማ እንዯሆነ ገሌጸዉ ክሱን እንዱከሊከለ እንዱፇቀዴሊቸዉ ባቀረቡት 

ማመሌከቻ አስፇቅዯዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በመከሊከያ መሌሳቸዉ ሊይ ይህንን ምክንያት ቀይረዉ 

ራሳቸዉ ከተጠሪ የፔትሮሉየም ምርቶችን ወስዯዉ ሇማከፊፇሌ ከተጠሪ ጋር ባዯረጉት የቃሌ ንግግር 
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መነሻ ሇቅዴመ ክፌያ ዋስትና እንዱሆኑ ቼኮቹን ቢሰጡም ባዯረጉት ንግግር መሰረት ዉሌ ባሇመፇጸሙ 

የነዲጅ ምርቶችን ከተጠሪ ባሇመረከባቸዉ ተጠሪ ከቅን ሌቦና ዉጭ ቼኮቹ ሊይ ቀንና የገንዘብ መጠን 

በመሙሊት ክፌያ እንዱፇጽምሇት በመጠየቅ ሇባንክ እንዲቀረበ በመግሇጽ ክርክር ማቅረባቸዉን የስር 

ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ግሌባጭ ስሇሚያሳይ ከዚህ አኳያ ያቀረቡት ክርክር እርስ በእርሱ የሚጣረሰ በመሆኑ 

የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካች ክርክር ተአማኚነት የሇዉም ማሇቱም የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ይህ 

መከራከሪያቸዉም በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 841 ስር በመቃወሚያነት ሉነሱ የሚችለ መከራከሪያዎች 

ናቸዉ ተብሇዉ ከተመሇከቱት አንጻር ሲታይ ቼኮቹን ፇርመዉ ሇተጠሪ ሲሰጡ ተጠሪ ቼኮቹን ያገኘዉ 

በክፈ ሌቦና አመሌካችን ሇመጉዲት አስቦ ከባዴ ጥፊት በመፇጸም እንዯሆነ በመግሇጽ ካሇመከራከራቸዉም 

በተጨማሪ ይህንን የሚያሳይ ተገቢዉን ማስረጃ በማቅረብ ባሇማስረዲታቸዉ ተጠሪ የገንዘብ መጠኑን 

የሞሊዉ ስሇቼኩ ቀን እና የገንዘብ መጠን አሞሊሌ ያዯረጉትን ስምምነት በሚቃረን አኳኋን ነዉ በሚሌ 

የሚያነሱት በሔጉ ተቀባይነት ያሇዉ መከራከሪያ ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆኑትን ቼኮች ሇተጠሪ ፇርመዉ የሰጡት በመካከሊቸዉ ባሇዉ 

ስምምነት መነሻ የፔትሮሉየም ምርት ሲቀበለ ሇቅዴሚያ ክፌያ ዋስትና እንዱሆን በሚሌ ነዉ በማሇት 

የተከራከሩ ቢሆንም አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆኑ ቼኮችን ሇተጠሪ ፇርመዉ የሰጡት ሇቅዴመ ክፌያ 

ዋስትና አሊማ እንዯሆነ የሚያሳይ በጽሁፌ የተዯረገ የዋስትና ዉሌ በማስረጃነት አሊቀረቡም፡፡በመሆኑም 

አመሌካች ከዚህ አኳያ ያቀረቡትንም ክርክር በሰ/መ/ቁጥር 166392 ሊይ በቀን 26/08/2012 ዓ/ም 

በተሰጠ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት ሇክሱ መነሻ የሆኑ ቼኮችን ሇዋስትና መስጠታቸዉን በማስረጃ 

ያሊስረደ በመሆኑ በዚህም ረገዴ በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡የሥር 

ፌርዴ ቤት ተገቢዉን ጭብጥ ሳይዝና ማስረጃ በአግባቡ ሳይመዝን እንዯወሰነ በመግሇጽ የቀረበ 

መከራከሪያም ቢሆን የስር ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ የሰጠዉ ተገቢዉን ጭብጥ በመያዝና ሇጉዲዩ 

አግባብነት ያሊቸዉን የግራ ቀኙን ማስረጃዎች በመመዘን እንዯሆነ የዉሳኔዉ ይዘት ስሇሚያሳይ በዚህም 

ረገዴ በዚህ ችልት ዯረጃ ሉታረም የሚችሌ የተፇጸመ ስህተት አሊገኘንም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡  
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 179745 ሊይ በቀን 20/02/2012 ዓ/ም እና 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 187796 ሊይ በቀን 13/06/2012 ዓ/ም የሰጠዉ 

ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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     የሰ/መ/ቁጥር 173380 

ጥቅምት 28 ቀን 2012 ዓ/ም                                                                                                                

 ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

      ተሾመ ሽፇራዉ 

           ሀብታሙ እርቅይሁን 

        ብርሃኑ መንግስቱ 

    ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡-የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 

ተጠሪ፡- ሏበሻ ሲሚንቶ አክሲዮን ማኅበር 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የኢንሽራንስ ዉሌ መጽናት ከሚጀምርበት ጊዜ እና ኢንሹራንስ ሰጪዉ መዴን ከሚሆንበት አዯጋ 

ጋር በተያያዘ የተዯረገዉን ክርክር አስመሌክቶ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 

38532 ሊይ በቀን 26/04/2010 ዓ/ም የሰጠዉ የፌርዴ ዉሳኔ እና ይህንን ዉሳኔ በመቃወም የቀረበዉን 

ይግባኝ በመሰረዝ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 214193 ሊይ በቀን 19/06/2011 ዓ/ም 

የሰጠዉ ትእዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ተብል የቀረበ ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት 

የተዯረገዉ ክርክርና በቀን 08/07/2011 ዓ/ም ተጽፍ የቀረበዉ የሰበር አቤቱታ ይዘት ከዚህ የሚከተሇዉ 

ነዉ፡፡ 

በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በነበረዉ ክርክር የአሁን ተጠሪ ከሳሽ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ 

ተከሳሽ ነበር፡፡ ተጠሪ በስር በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በቀን 14/03/2009 ዓ/ም ጽፍ 

ባቀረበዉ ክስ ከአመሌካች የመዴን ሽፊን ሇሁሇት የአሇት መቆፇሪያ ማሽኖች(Rock Drilling Ring) ሊይ 

በጦርነት፣በብጥብጥ፣ በሔዝባዊ አመጽን ጨምሮ በላልች በመዯበኛነት የሚሰጡ ሽፊን ሇመስጠት 

የአሁን አመሌካች በቀን 21/08/2007 ዓ/ም የዋጋ ማቅረቢያ ሌኮ በቀን 22/11/2007 ዓ/ም የኢንሹራንስ 

ዉሌ ቢዋዋለም በዋጋ ማቅረቢያዉ ሊይ የተዘረዘረዉ የአዯጋ አይነት በኢንሹራንስ ዉለ ሊይ ባሇመካተቱ 

በቀን 05/04/2008ዓ/ም በተፇጸመ የማሻሻያ (የሽፊን ማስፉያ/Extension) ዉሌ በጦርነት፣ በአዴማ፣ 

በአመጽ እና ሆን ተብል (በተንኮሌ) ሳቢያ ሇሚዯርስ ጉዲት የአሁን አመሌካች የመዴን ሽፊን ሇመስጠት 
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እንዯተስማማ እና የማራዘሚያ ዉለ ስምምነት ተፇጻሚነት የሚጀምረዉ ከግንቦት 19 ቀን 2007 ዓ/ም 

ጀምሮ እንዱሆን መስማማታቸዉን በመግሇጽ በፉንፉኔ ዙሪያ በነበረዉ ሔዝባዊ አመጽ ምክንያት የመዴን 

ሽፊን ከተገባሊቸዉ 2 መቆፇሪያ ማሽኖች በአንደ ሊይ በቀን 04/04/2008ዓ/ም ጉዲት ዯርሶበት ጉዲቱ 

መዴረሱን በማሳወቅ ጉዲት ሇዯረሰበት ማሽን መሇዋወጫ ሇመግዛት ብር 399,424.50 እንዱሁም ሇእጅ 

ዋጋ ብር 31,289.00 በዴምሩ ብር 430,713.70 እንዱከፇሇዉ ዲኝነት በመጠየቅ ክስ መስርቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ የመዴን ሽፊን የሚሰጠዉ ያሌታወቀ አዯጋ የሚዯርስ ከሆነ ካሳ 

ሇመክፇሌ በመሆኑ የማራዘሚያ ዉሌ ከመዯረጉ በፉት በቀን 04/04/2008 ዓ/ም ጉዲት ስሇዯረሰ ጉዲቱ 

ከዯረሰ በኋሊ በተዯረገ የመዴን ዉሌ ካሳ ሇመክፇሌ እንዯማይገዯዴ፤ ዉሌ ተፇጻሚነት የሚኖረዉ 

ከተፇረመበት ጊዜ ጀምሮ በመሆኑና ወዯኋሊ ተመሌሶ የማይሰራ በመሆኑ የዉሌ ማራዘሚያ የተዯረገዉ 

ማራዘሚያ ከተዯረገ በኋሊ ጉዲት ቢዯርስ ካሳ ሇመስጠት መሆኑን፤ የአሁን ተጠሪ የማስፉያ ዉሌ 

ተፇርሞ እንዱሰጠዉ የጠየቀዉ በዋናዉ ዉሌ ማግሇያዎች ፉዯሌ "ቀ" ስር የተገሇለትን ስጋቶች ሆኖ 

አመሌካች በስህተት በዋና ዉሌ ማግሇያዎች ፉዯሌ "ቸ" ስር ሇተገሇለ ስጋቶች ሽፊን ስሇሰጠና በሁሇቱ 

መካከሌ ሌዩነት ስሊሇ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ የሃሳብ ስምምነት የላሇበትና በስህተት የተቋቋመ ዉሌ 

በመሆኑ አመሌካች ይህንን ቢያዉቅ ኖሮ ዉሌ ዉስጥ ሉገባ ስሇማይችሌ ዉለ ፇራሽ ስሇሆነ ተከሳሽ ካሳ 

የመክፇሌ ኃሊፉነት እንዯላሇበት፤በኦሮሚያ ክሌሌ ፉንፉኔ ዙሪያ ከታህሳስ 4-6/2008 ዓ/ም ዴረስ ተነስቶ 

የነበረዉና ጉዲት ያዯረሰዉ ዴርጊት የፖሉቲካ ተቃዉሞ አካሌ ስሇሆነና ሽፊን የተሰጠዉ በመዴን ገቢዉ 

ሠራተኞች የሚፇጠርን ብጥብጥ እንዱሁም በፊብሪካዉ አካባቢ ያሇ ማህብረሰብ ክፌልች ከፊብሪካዉ ጋር 

ተያይዞ የጥቅም ጥያቄ/ተቃዉሞ/ ሇማቅረብና ጫና ሇመፌጠር የሚፇጠር አመጽ ሇማሇት እንጂ ብዙ 

ሔዝብ ቁጥር የተሳተፇበትን ሔዝባዊ አመጽ/ተቃዉሞን(popular uprising) በመዴን ሽፊኑ የሚሸፇን 

አይዯሇም የሚለ መከራከሪያዎች እና የዯረሰዉን ጉዲት ተጠሪ ካሳ እንዱከፇሊቸዉ የጠየቁት ዴረሰ 

ያለትን ጉዲት በገሇሌተኛ ገማች ሳያስገምቱ ከአንዴ ዴርጅት ብቻ በመጠየቅ ያቀረቡት የተጋነነ ነዉ 

በሚሌ መከራከሩን ከፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፌርዴ ተረዴተናሌ፡፡ 

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኝ ክርክር በመ/ቁጥር 38532 ሊይ በቀን 

26/04/2010ዓ/ም በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ የፌርዴ ዉሳኔ ግራ ቀኝ በቀን 05/04/2008 ዓ/ም 

የማርዘሚያ ዉሌ ያዯረጉ ቢሆንም ከቀን 19/09/2007 ዓ/ም ጀምሮ ተፇጻሚ እንዱሆን ስሇተስማሙ 

የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 659/1 ይህንነኑ ስሇሚፇቅዴ ከዚህ አኳያ የአሁን አመሌካች ያቀረበዉ ክርክር 

ተቀባይነት እንዯላሇዉ፤የማራዘሚያ ዉሌ የተዯረገዉ ዋናዉ ዉሌ ሊይ በፕርፍርማዉ ሊይ የተገሇጸዉ 

በስህተት ሳይካተት በመቅረቱ በማካተት ሇማሻሻሌ የተዯረገ በመሆኑ ተፇጻሚነት የሚኖረዉ 

የመጀመሪያዉ ዉሌ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ ሉሆን እንዯሚገባ፤ ተጠሪ የዉሌ ማርዘሚያ የጠየቀዉ 

ቀዴሞ በፕርፍርማ ሊይ የተገሇጸዉ በዋናዉ ዉሌ ሊይ ሳይገሇጽ በመቅረቱ ምክንያት ሇማካተት ታሳቢ 

በመሆኑ ማራዘሚያ ተጠይቆ በተጠሪ በተሞሊ ጥያቄ ሊይ "ቀ" ተብል የጠሞሊ ሆኖ በተራዘመዉ ሰነዴ 
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ሊይ በፉዯሌ "ቸ" ሊይ የተገሇጸዉን ማግሇያ በማሻሻሌ የተራዘመ ቢሆንም ይህም ከሀሳባቸዉ አንጻር 

ሲታይ የፉዯሌ ስህተት ብቻ እንጂ መሠረታዊ ስህተት ካሇመሆኑም በተጨማሪ በዚህ ስህተት ምክንያት 

ዉለ እንዱፇርስ ካሇማዴረጉም በተጨማሪ በዉለ ሊይ አመሌካች ብቻዉን መፇረም የሚችሌበት አሰራር 

ቢኖርም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1725/ሇ፣1726 እና 1727(1 እና 2) ስር በተዯነገገዉ መሰረት የኢንሹራንስ 

ዉሌ በጽሁፌ ተዯርጎ በተዋዋይ ወገኖችና በሁሇት ምስክሮች መፇረም የሚገባዉ ዉሌ ሆኖ እያሇ 

በአመሌካች ብቻ መፇረሙ ስሇተረጋገጠ በሔግ ፉት የሚጸና ዉሌ አይዯሇም በሚሌ በማስፉያ ዉለ ሊይ 

የተጠቀሱት ማግሇያዎች የአሁኑን ተጠሪ(ከሳሽን) አያስገዴደም በሚሌ በአንዴ በኩሌ ከወሰነ በኋሊ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ይህንን የማስፉያ ዉሌ መሰረት በማዴረግ ያቀረቡትን ክርክር በመቀበሌ የአሁን 

አመሌካች በማስፉያ ዉለ መሰረት በማሽኑ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት 

የመሇዋወጫ ዋጋ ከተሇያዩ ዴርጅቶች ማቅረብ አሇመቻለን ምክንያት በማዴረግ ከዯረሰዉ ጉዲት ጋር 

እኩሌ ሆኖ የሚመዛዘን ካሳ መወሰን አሌተቻሇም በማሇት አመሌካች ሇተጠሪ ብር 400,000.00 ካሳ 

እንዱከፌሌ በርትእ መወሰኑን ከዉሳኔዉ ይዘት ተመሌክተናሌ፡፡  

ከሊይ በተገሇጸዉ መሠረት በተሰጠ የፌርዴ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 214193 ሊይ ቢያቀርብም ፌርዴ ቤቱ በቀን 19/06/2011 ዓ/ም በሰጠዉ 

ትእዛዝ ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡  

አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ በዚህ መሌኩ በተሰጠ ዉሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ 

በሚሌ ሲሆን ሇተጠሪ የተሰጠዉ የመዴን ሽፊን በአመጽ፣ በእርስ በእርስ ጦርነት፣ በአዴማ፣በአስቸኳይ 

ጊዜ ሁኔታ፣በወታዯራዊ አመጽ የሚመጡትን ማንኛዉንም ፖሇቲካዊ ይዘት ባሊቸዉ ምክንያቶች 

የሚዯርስ ጉዲት እንዯማይሸፌን በዉለ ማግሇያ ፉዯሌ "ቸ" እንዯተመሇከተ፤እንዱሁም በማስፉያ ዉለ 

አንቀጽ 2/ሇ ስር እንዱገሇሌ የተዯረገ ምክንያት መሆኑን፤ ከዚህ አንጻር የቀረበዉን ክርክር የስር ፌርዴ 

ቤት ጭብጥ ይዞ ሳይመረምርና ዉሳኔ ሳይሰጥ ማሇፈን፤ የስር ፌርዴ ቤት በህዝባዊ አመጽ የሚዯርስ 

አዯጋ በፕርፍርማዉ ሊይ ተካቶ እያሇ በዋናዉ ዉሌ ሊይ ሳይካተት በመቅረቱ ስህተቱን ሇማረም 

የማስፉያ ዉለ ስሇተፇጸመ የማስፉያ ዉለ ተፇጻሚ ሉሆን የሚገባዉ የመጀመሪያዉ ዉሌ ከተዯረገበት 

ጊዜ ጀምሮ ነዉ ብል የወሰነዉ ፕርፍርማዉ የዉለ አካሌ ባሌሆነበትና ፕርፍርማ የሚሰጠዉ የመዴን 

ሽፊን አይነትና የእያንዲንደን ዋጋ ዝርዝር የሚገሌጽ መግሇጫ (offer) ብቻ መሆኑን ባሇማገናዘብ 

መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት እንዯሆነ፤ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከተጠሪ ክርክር አንጻር 

የመዴን ሽፊን ማስፉያዉ ዉሌ አመሌካችና ተጠሪ መካከሌ የመጀመሪያዉ ዉሌ ሲቋቋም የተፇጠረዉን 

መሠረታዊ ስህተት ሇማረም የተገባ ዉሌ ነዉ ብል ዉጤት እንዱኖረዉ ያዯረገዉን ዉሌ በላሊ በኩሌ 

ከአመሌካች ክርክር አንጻር ዯግሞ የማስፉያ ዉለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1725/ሇ፣ 1726 እና 1727(1 

እና2) መሠረት ሁሇቱም ተዋዋይ ወገኖች ሉፇርሙበት ሲገባ በዉሌ ማስፉያዉ ሊይ በዉሌ ማስፉያዉ 

ሊይ ተጠሪ ስሊሌፇረሙበት በተጠሪ ሊይ አስገዲጅነት የሇዉም ሲሌ መወሰኑ አንዴን የሔግ ነጥብ ሇተጠሪ 



  

373 
 

ሲሆን የጸና የመዴን ዉሌ ነዉ በማሇት ሇአመሌካች ሲሆን ዴግሞ የጸና አይዯሇም ሲሌ መወሰኑ ዉለ 

በመዴን ሰጪዉ ከተፇረመበት በቂ ነዉ ተብል በሰበር መ/ቁጥር 24703 እና 24704 ሊይ የተሰጠዉን 

ትርጉም ጭምር ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መሆኑን፤ የመዴን ዉለ ማስፉያ ዉሌ 

ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ይሰራሌ ሲሌ የንግዴ ሔጉን አንቀጽ 659/1ን ጠቅሶ መወሰኑ መሰረታዊ የአተረጓጎም 

ስህተት መሆኑን፤ አዯጋ ከዯረሰ በኋሊ የዯረሰዉን አዯጋ ሇመሸፇን የሚሰጥ የመዴን ሽፊን ፖሉስ 

በላሇበት በተሠጠዉ ዉሳኔ እና ከካሳ አወሳሰን አኳያም በርትዕ መወሰኑ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 665 እና 

677 ስር የተዯነገገዉን የሚጥስ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ሰህተት ተፇጽሟሌ ተብል እንዱታረም 

በመጠየቅ አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡   

የሰበር አጣሪ ችልት የሰበር አቤቱታ እና በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠ ዉሳኔ መርምሮ አመሌካች በተጠሪ 

ንብረት ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ከዋናዉ የመዯበኛ የመዴን ሽፊን ዉሌም ሆነ በማስፉያ ሽፊን ዉሌ 

ከታህሳስ 05 ቀን 2008ዓ/ም በተዯረገዉ ዉሌ ሽፊን ሊሇመስጠት አግሌየዋሇሁ እያሇ ኃሊፉ ነህ የመባለን 

አግባብነት ከግራ ቀኙ ዉሌና ከንግዴ ሔጉ አንቀጽ 654 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች አንጻር ሇማጣራት 

መዝገቡ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ እና ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በቀን 23/11/2011 ዓ/ም የተጻፇ መሌስ በማቅረብ አመሌካች በቀን 05/04/2008 ዓ/ም ፇርሞ 

ሇተጠሪ በሰጠዉ ዉሌ በአመጽ ዴርጊት ሇሚመጣ ዉዴመት የመዴን ሽፊን በመስጠቱና የሽፊኑ 

ተፇጻሚነት የሚጀምረዉ በዋናዉ ዉሌ ሉካተት የሚገባዉ ጉዲይ የነበረ ከመሆኑ አንጻር ወዯኋሊ 

ተመሌሶ የመዴን ሽፊን ዉለ ከተቋቋመበት ከቀን 01/09/2007 ዓ/ም ጀምሮ እንዯሆነ በግሌጽ ተጽፍና 

ተፇርሞ የተሰጠዉ ዉሌ መሆኑን፤ የኢንሽራንስ ዉሌ ሽፊን ወዯፉት ሇሚዯርስ አዯጋ የሚገባ(የሚሰጥ) 

ሽፊን ቢሆንም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በንግዴ ሔግ አንቀጽ 659/1 የተዯነገገዉን በመጥቀስ ዉለ 

ወዯኋሊ ተመሌሶ ይሰራሌ ሲሌ መወሰኑ አግባብ እንዯሆነና በዚህ መሰረት እንዲይተረጎም የሚከሇክሌ 

ሔግ እንዯላሇ፤ጉዲቱ የዯረሰዉ ከቀን 04/04/2008ዓ/ም እስከ 06/04/2008ዓ/ም ዴረስ በነበረዉ ሔዝባዊ 

አመጽ ምክንያት በመሆኑ ይህም በመዴን ማስፉያ ዉለ የተሸፇነ ምክንያት መሆኑን፤አመሌካች 

በስህተት የተዋዋሇዉ ዉሌ የሇም እንጂ በስህተት የተዋዋሇዉ ዉሌ ቢኖር እንኳን ዉለን ያሊስፇረሰ 

በመሆኑ ከዚህ አንጻር የስር ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ እንዯሆነ፤ እንዱሁም የካሳ መጠኑን 

በተመሇከተ የስር ፌርዴ ቤት ማስረጃዉ ከብቸኛ ማሽን አቅራቢ የቀረበ ማስረጃ ሆኖ እያሇ ይህንን 

ማስረጃ ማሇፈና ከተጠየቀዉ ካሳ ቀንሶ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም ሉባሌ ከሚችሌ በስተቀር የመሇዋወጫ 

ዋጋዉ የተጋነነ መሆኑን ሇማስረዲት አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት ያቀረበዉ ማስረጃ የሇም ተብል የሰበር 

አቤቱታዉ ዉዴቅ ተዯርጎ እንዱወሰን በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካችም በቀን 23/01/2012 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሠበር አቤቱታዉን በማጠናከር 

ተከራክሯሌ፡፡ 
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የግራ ቀኝ ክርከር እና የክርክሩ አመጣጥ እንዱሁም በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ ከሊይ 

የተመሇከተዉ ሲሆን እኛም የሚከተለትን ጭብጦች፡- 

1.  የዋናዉ ኢንሹራንስ ዉሌ ሽፊን ማስፉያ (Extension) ዉሌ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ይሰራሌ ተብል 

መወሰኑ አግባብ ነዉ ወይ ? 

2. የዋናዉ ኢንሹራንስ ዉሌ ሽፊን ማስፉያ (Extension) ዉሌ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ይሰራሌ የሚባሌ 

ከሆነ በሽፊን ማስፉያ (Extension) ዉለ በተመሇከተዉ ማግሇያ መሠረት ሲታይ የአሁን 

አመሌካች ሇዯረሰዉ ጉዲት የመዴን ካሳ ይክፇሌ መባለ አግባብ ነዉ ወይስ አይዯሇም ? 

የሚለትን ጭብጦች በመያዝ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያዉን ጭብጥ እንዯመረመርነዉ ንብረትነታቸዉ የተጠሪ በሆኑ ሁሇት የአሇት መቆፇሪያ 

ማሽኖች(Rock Drilling Ring) ሊይ በኢንሹራንስ ዉለ ሊይ በተገሇጹ አዯጋ ምክንያቶች ሇሚዯርስ ጉዲት 

የመዴን ካሳ ሇመክፇሌ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ዋናዉን የኢንሹራንስ ዉሌ ግራ ቀኝ የተዋዋለት በቀን 

22/11/2007 ዓ/ም በተጻፇ ዉሌ መሆኑን በስር ፌርዴ ቤት ያዯረጉት ክርክር ያሳያሌ፡፡በዚህ በዋናዉ 

የኢንሹራንስ ዉሌ ሊይ የተገሇለትን የአዯጋ ምክንያቶች በማካተት የመዴን ሽፊን ማስፉያ (Extension) 

ዉሌ በአመሌካች ተፇርሞ የተሰጠዉ በቀን 05/04/2008 ዓ/ም መሆኑ በግራ ቀኝ የታመነና በዉለ 

ማስረጃነትም በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ የመዴን ሽፊን ማስፉያ ዉለ ሊይ 

አመሌካች ብቻ መፇረማቸዉን በተመሇከተ የተነሳዉን ክርክር አስመሌክቶ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት በሰጠዉ ፌርዴ ሊይ በዉለ ሊይ አመሌካች ብቻዉን መፇረም የሚችሌበት አሰራር ቢኖርም 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1725/ሇ፣1726 እና 1727(1 እና 2) ስር በተዯነገገዉ መሰረት የኢንሹራንስ ዉሌ 

በጽሁፌ ተዯርጎ በተዋዋይ ወገኖችና በሁሇት ምስክሮች መፇረም የሚገባዉ ዉሌ ሆኖ እያሇ በአመሌካች 

ብቻ መፇረሙ ስሇተረጋገጠ በሔግ ፉት የሚጸና ዉሌ አይዯሇም በሚሌ በማስፉያ ዉለ ሊይ የተጠቀሱት 

ማግሇያዎች የአሁኑን ተጠሪ(ከሳሽን) አያስገዴደም ሲሌ የዯረሰበትን ዴምዲሜ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር/መ/ቁጥር 23003 በቀን 16 ቀን 1999 ዓ.ም ከተሰጠዉ አስገዲጅ ትርጉም 

አንጻር እንዯመረመርነዉ የኢንሹራንስ ውሌ የአጻጻፌ ፍርምን በሚመሇከት ገዥው ሔግ የፌትሀብሓር 

ሔጉ አንቀጽ 1725 ቢሆንም በዚህ ህግ መሠረት የአጻጻፌ ፍርሙን መከተሌ የሚጠበቅባቸው ሇብዙ 

ዘመን (for a long period of time) የሚቆይ የኢንሹራንስ ዉሌ ሲሆን ብቻ እንዯሆነና ሇአጭር ጊዜ 

የሚዯረጉ የኢንሹራንስ ውልች የህጉን አንቀጽ 1725 እና 1727ን በማጣቀስ በጽሁፌ አሌተዯረጉም፣ 

በተዋዋየች አሌተፇረሙም ፣በሁሇት ምስክርም አሌተረጋገጡም በማሇት ህጋዊ ውጤት እንዲይኖራቸው 

ማዴረግ የሔጉን ዓሊማ ግምት ውስጥ ያስገባ አተረጓጎም አይዯሇም በሚሌ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ 

በተያዘዉም ጉዲይም ግራ ቀኝ የተዋዋለት ዋናዉ የመዴን ዉሌ የተፇጸመበትን ቀን መነሻ በማዴረግ 

ስናይ የኢንሹራንስ ዉለ ሇአጭር ጊዜ የተዯረገ ነዉ ሉባሌ የሚችሌ ከመሆኑ አኳያ ሰበር ሰሚ ችልት 
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የሰጠዉ ዉሳኔ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አስገዲጅ ትርጉም በመሆኑ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ይህንን ትርጉም ሇዚሁ ተመሳሳይ ጉዲይ ተፇጻሚ ማዴረግ ሲገባዉ የመዴን ሽፊን ማስፉያ ዉለ 

በተጠሪ አሇመፇረሙን ምክንያት በማዴረግ የመዴን ሽፊን ማስፉያ ዉለ በህግ ፉት የሚጸና አይዯሇም 

ሲሌ መዯምዯሙ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ይህ ምክንያት ዉለ በሔግ ፉት እንዲይጸና 

አያዯርግም ብሇናሌ፡፡ 

ወዯያዝነዉ ጭብጥ ስንመሇስ የመዴን ሽፊን ማስፉያ (Extension) ዉሌ በአመሌካች ተፇርሞ የተሰጠዉ 

በቀን 05/04/2008 ዓ/ም መሆኑ አሊከራከረም፡፡ ተጠሪ ወይም የስር ከሳሽ ኢንሹራንስ በተገባሇት ማሽን 

ሊይ ጉዲት ዯርሶበታሌ ብል በክሱ የጠቀሰበት ቀን ታህሳስ 04 ቀን 2008 ዓ/ም መሆኑን የስር ፌርዴ 

ቤት ፌርዴ ይዘት ያሳያሌ፡፡ ተጠሪ በማሽኑ ሊይ ጉዲት ያዯረሰዉ ምክንያት(አዯጋ) የኢንሹራንስ ካሳ 

የሚያስከፌሌ ምክንያት ነዉ ሲሌ ሇክሱ መሠረት ያዯረገዉ ዋናዉን የኢንሹራንስ ዉሌ ሳይሆን ዋናዉን 

የኢንሹራንስ ዉሌ በማሻሻሌ በቀን 05/04/2008 ዓ/ም ተፇርሞ የተሰጠዉን የመዴን ሽፊን ማስፉያ ዉሌ 

ነዉ፡፡በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 659/1 ስር በተዯነገገዉ መሰረት ተቃራኒ ዉሳኔ ከላሇ በቀር የኢንሹራንስ 

ዉሌ ፖሉሲዉ ከተፇረመበት ጊዜ አንስቶ የጸና እንዯሚሆን ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘዉ ጉዲይ የመዴን ሽፊን 

ማስፉያ ዉሌ ወይም በዋናዉ ዉሌ ማሻሻያ ሊይ የመዴን ሽፊኑ ተፇጻሚ የሚሆነዉ ዋናዉ ዉሌ 

ከተዯረገበት ከቀን 22/11/2007 ዓ/ም ወይም በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፌርዴ ሊይ 

ከተጠቀሰዉ ከግንቦት 19 ቀን 2007 ዓ/ም ጀምሮ ነዉ ተብል በተዋዋይ ወጎኖች በግሌጽ የተዯረገ 

ስምምነት የሇም፡፡ በዚህ አግባብ የመዴን ሽፊን ማስፉያ ዉለ ወዯኋሊ ተመሌሶ እንዱሰራ ተዋዋዮች 

በዉሊቸዉ ሊይ በግሌጽ ባሌወሰኑበት ሁኔታ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የመዴን ሽፊን 

ማስፉያ ዉለ የተዯረገበት ዓሊማ በዋናዉ ዉሌ ሊይ በስህተት ሳይካተት የቀረዉን የአዯጋ ምክንያት 

ሇማካተት የተዯረገ ማራዘሚያ(ማስፉያ) ዉሌ ስሇሆነ ወዯኋሊ ተመሌሶ ዋናዉ የኢንሹራንስ ዉሌ 

ከተፇረመበት ቀን ጀምሮ ተፇጻሚ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ የሰጠዉ ትርጉም በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 659/1 

ስር በግሌጽ የተዯነገገዉን የሚቃረን በመሆኑ መሰረታዊ የህግ አተረጓጎም ስህተት  ነዉ፡፡ 

በተጨማሪም በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 654 ስር በተዯነገገዉ ትርጓሜ መሰረት የኢንሹራንስ ዉሌ በዉለ 

የተመሇከተዉ አዯጋ በዯረሰ ጊዜ ኢንሹራንስ ሰጪዉ ኢንሹራንስ ሇገባዉ ሰዉ የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ 

ግዳታ የሚገባበት ዉሌ ነዉ፡፡ይህ ትርጉም እንዯሚያሳየዉ የኢንሹራንስ ዉሌ የሚገባዉ ገና ያሌዯረሰ 

ወይም ወዯፉት የሚዯርስ በዉለ ሊይ የተመሇከተዉ አዯጋ የሚያዯርሰዉን ጉዲት ኢንሹራንስ ሰጪዉ 

እንዱተካ (እንዱክስ) ሇማዴረግ ነዉ፡፡ ይህ ትርጓሜ የኢንሽራንስ ዉሌ ሽፊን ወዯፉት ሇሚዯርስ አዯጋ 

የሚሰጥ ሽፊን መሆኑን ስሇሚያሳይ የኢንሹራንስ ዉሌን ሌዩ የሚያዯርግ መሠረታዊ ባህሪይም ይሄዉ 

እንዯሆነ የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ከዚህም አኳያ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የኢንሹራንስ ዉሌ 

መሰረታዊ  ባህሪይ ያሊገናዘበ አተረጓጎም በመከተሌ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መሆኑን 

አረጋግጠናሌ፡፡ 
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ሲጠቃሇሌ የዋናዉን ኢንሹራንስ ዉሌ ሽፊን ሇማስፊት በቀን 05/04/2008ዓ/ም የተፇረመዉ ማሻሻያ 

(ማስፉያ /Extension) ዉሌ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ እንዱሰራ በተዋዋዮች ግሌጽ ስምምነት ያሌተዯረገ 

ከመሆኑም በተጨማሪ የኢንሹራንስ ዉሌ ከመፇረሙ በፉት ሇዯረሰ ጉዲት ኢንሹራንስ ሰጪዉ ካሳ 

እንዱከፌሌ ተጠይቆ የሚቀርብ ክስ የኢንሹራንስ ዉሌ መሠረታዊ ባህሪይ ያሊገናዘበ ሆኖ እያሇ 

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የኢንሹራንስ ዉለ ወዯኋሊ ተመሌሶ ዉጤት እንዱኖረዉ አዴርጎ 

በመተርጎም የአሁን አመሌካች ሇተጠሪ ካሳ እንዱከፌሌ መወሰኑና በዚህ መሰረት በተሰጠዉ ዉሳኔ 

አመሌካች ቅር ተሰኝቶ ያቀረበዉን ይግባኝ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተቀብል ስህተቱን ማረም 

ሲገባዉ ይግባኙን በመሰረዝ ትእዛዝ መስጠቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት በመሆኑ ሁሇተኛዉን ጭብጥ 

መመርመር ሳያስፇሌግ የሚከተሇዉን ወስነናሌ፡፡  

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 38532 ሊይ በቀን 26/04/2010 ዓ/ም 

የሰጠዉ የፌርዴ ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 214193 ሊይ በቀን 

19/06/2011 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት 

ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ክስ የቀረበበትን ካሳ ሇተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም ፡፡  

3. ግራ ቀኝ በዚህ ፌርዴ ቤት ዯረጃ ያወጡትን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

- የዚህ የፌርዴ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ 

- የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ፤መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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       የሠ/መ/ቁጥር 171352                                                                                  

                         ጥር 25 ቀን 2012 ዓ/ም  
  ዲኞች ፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                  ተሾመ ሽፇራዉ 

                                  ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                  ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                  ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ አየር መንገዴ   

ተጠሪ፡- ብርሃን ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ   

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በአየር በሚጓጓዝ እቃ(ካርጎ) ሊይ በመጥፊት እና በመበሊሽ ጉዲት ሲዯርስ ካሳ ስሇሚከፇሌበት 

አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረዉ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚህ 

ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ ከሳሽ የአሁን አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ከክርክሩ 

እንዯተረዲነዉ የአሁን ተጠሪ በመሰረተዉ ክስ በአሁን ተጠሪ የኢንሹራንስ ሽፊን የተሰጠዉ ንብረትነቱ 

የገዯብ ኢንጂነሪንግ ኃሊ/የተ/የግ/ማኅበር የሆኑ የጆንዯር የእርሻ ትራክተር የተሇያዩ መሇዋወጫዎች 48 

ፓላት ከዯቡብ አፌሪካ ወዯ አዱስ አበባ አመሌካች ተረክቦ ሲያጓጉዝ ቁጥራቸዉ 144 የሆኑ 

መሇዋወጫዎች በዝናብና በፀሏይ በመበሊሸታቸዉ እንዱሁም ብዛታቸዉ 18 የሆኑት ዯግሞ 

በመጥፊታቸዉ ተጠሪ ጉዲቱን በባሇሙያ በማስመርመር ሇተበሊሹትና ሇጠፈት በዴምሩ ብር 

210,942.64 ሇዯንበኛዉ ካሳ መክፇለን በመግሇጽ አመሌካች እቃዎቹን በተረከበበት አኳኋን በዯህና 

ሁኔታ ባሇማስረከቡ የዯረሰ ጉዲት ነዉ በሚሌ ብር 210,942.64 አመሌካች እንዱተካሇት እንዱወሰን 

ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች የተጠሪ ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ታግዶሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

የሚመሇከት መከራከሪያ እና ፌሬ ነገርን በተመሇከትም ጉዲቱ የዯረሰዉ በአስተሻሸግ ጉዴሇት በመሆኑ 

ኃሊፉነት የሇብኝም፤ ኃሊፉነት አሇብህ ከተባሇም ተጠሪ ወይም ዴንበኛዉ በእቃዉ ሌዩ ጥቅም እንዲሇዉ 

በመግሇጽ ተጨማሪ የጭነት ዋጋ ባሇመከፇለ የጉዲት ካሳዉ መጠን ሉሰሊ የሚገባዉ በኪል ግራም 17 

ስፔሻሌ ዴሮዊንግ ራይት ማሇትም በኪል ግራም 20 የአሜሪካን ድሊር ሂሳብ በመሆኑ ሇተጠሪ 

ሉከፇሇዉ የሚገባዉ 1,809.00 የአሜሪካን ድሊር ወይም በኢትዮጵያ ብር 36,192.00 ብቻ በመሆኑ 
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ሇተጠሪ ብር 36,192.00 እንዴከፌሌና ተጠሪ የእቃዎቹን ቅሪት እንዱያስረክበኝ ይወሰንሌኝ በማሇት 

መከራከሩን የዉሳኔዉ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ዲኝነት ሥሌጣን ያየዉ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 

228970 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር እና የአመሌካችን ምስክር ሰምቶ በቀን 27/11/2009 ዓ/ም በዋሇዉ 

ችልት በሰጠዉ  ዉሳኔ አመሌካች ጉዲቱ በአስተሻሸግ ጉዴሇት መዴረሱን አሊስረዲም በሚሌ አመሌካች 

ከዚህ አኳያ ያቀረበዉን ክርክር ዉዴቅ በማዴረግ በሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 እንዯተሻሻሇዉ 

አንቀጽ 18 መሰረት አመሌካች አጓጉዞ ሇተጠሪ እስከሚያስረክብ ዴረስ በእቃዉ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት 

አመሌካች ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡ የጉዲት ካሳ መጠን በተመሇከተም በዋርሶዉ 

ስምምነት አንቀጽ 22(2/ሀ) ስር የካሳ መጠን የእቃዉ የግዥ ዋጋ መጠን ይሆናሌ በሚሌ በተዯነገገዉ 

መሰረት 144 መሇዋወጫዎች መጎዲታቸዉና ቁጥራቸዉ 18 የሆኑት መጥፊታቸዉን አመሌካች 

ካሇመካደም በተጨማሪ ተጠሪ በማስረጃ አስረዴቷሌ በሚሌ የ162 መሇዋወጫዎች የግዥ ዋጋቸዉ 

በግዥ እና በባሇሙያ ሰነዴ ሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በክፌያዉ እሇት በነበረዉ ምንዛሬ ምጣኔ መሰረት 

በብር 19,942.64 ሂሳብ ስላት መሰረት ብር 210,942.64 ይሆናሌ በማሇት አመሌካች ከ9% ወሇዴ ጋር 

ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበዉ መከራከሪያ ዉዴቅ መዯረጉ እና ካሳ የተወሰነበትን 

አግባብና የካሳዉን መጠን በሚመሇከት በተሰጠዉ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 205264 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 13/05/2011 

ዓ/ም በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ ዉሳኔ በሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 አንቀጽ 26 ስር የተዯነገገዉ 

የይርጋ ዴንጋጌ ባሇመሆኑ የይርጋ መቃወሚያ ዉዴቅ መዯረጉም ሆነ የተወሰነዉ ካሳ በፕሮቶኮለ 

አንቀጽ 22(2/ሀ) እና በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 683/1 መሰረት ተገቢ ነዉ በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ 

በማጽናት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በቀን 14/06/2011 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉም በስር 

ፌርዴ ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን ይዘቱ በአጭሩ 

የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

ተጠሪ በ14 ቀን ዉስጥ የዯረሰበትን ጉዲት ሇአመሌካች በጽሁፌ ያሊሳወቀ በመሆኑ ክስ የማቅረብ መብቱ 

በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በሚሌ በሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 አንቀጽ 26.2 እና 26.4 ስር የተዯነገገዉን 

ይርጋ ተጠቅሶ የቀረበዉ መቃወሚያ ዉዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ እንዱሁም 

በሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 አንቀጽ 11 መሰረት የጉዞ ሰነዴ (Air Way Bill) በተዋዋዮች መካከሌ 

ሊሇዉ ግንኙነት ዉሌ መኖሩን የሚያረጋግጥ ሰነዴ እንዯሆነ ስሇተዯነገገ ከዚህ ዉጭ የሚቀርብ 

ማንኛዉም ሰነዴ ተቀባይነት ስሇማይኖረዉ የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ያቀረበዉን ላሊ ሰነዴ መሰረት 

በማዴረግ ካሳ መወሰናቸዉ፤ ተጠሪ በእቃዉ ሊይ የተሇየ ፌሊጎት እንዲሇዉ ያሌገሇጸና ተጨማሪ ክፌያ 
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ከፌል የሌዩ እቃ ዋጋ መግሇጫ ባሇመፇጸሙ የአየር ጉዞ ሰነደ ሊይ ይሄዉ እንዲሌተዯረገ ሇማመሌከት 

የሌዩ እቃ እና ዋጋ መግሇጫ አሌተዯረገም (No Value Declared/NVD) ተብል እንዯተጻፇበት ተጠሪ 

ከማመኑም በተጨማሪ ሰነደም ይህንኑ የሚያሣይ ነዉ፡፡ በመሆኑም የተጓጓዙት እቃዎች ክብዯታቸዉ 

4343 ኪል ግራም ከሆኑት ዉስጥ 48 ጥቅሌ(ፓላት) ዉስጥ 1 ጥቅሌ (ፓላት) መሇዋወጫ 

መበሊሸቱ(መጥፊቱ) ስሇተረጋገጠ 4343 ኪል ግራም ሇ48 ጥቅሌ(ፓላት) ሲካፇሌ የአንዴ ጥቅሌ ክብዯት 

90.48 ኪል ግራም ስሇሚሆን ይህም በወቅቱ በነበረዉ የኢትዮጵያ ብር ምንዛሬ በብር 20.00 ሲባዛ ብር 

36,192.00 ስሇሆነ በዋርሶዉ ስምምነት አንቀጽ 22.2/ሇ እና ከዚህ በፉት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 117673፣144915 እና 151083 ሊይ በተመሳሳይ ጉዲይ በሰጠዉ 

ትርጉም መሰረት የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔዎች ተሻሽል ይወሰንሌኝ በማሇት በመጠየቅ አቤቱታዉን 

አቅርቧሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት የሰበር አቤቱታዉን እና በሥር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎችን መርምሮ የስር 

ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔዎች አግባብነት ከዋርሶዉ ስምምነት አንጻር ሇማጣራት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 

እንዱቀርብ እና ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ በቀን 09/09/2011 ዓ.ም በተጻፇ መሌሱ ተጠሪ የጉዲቱን ሌክ በበቂ የሰነዴ ማስረጃ 

ማስረዲቱን፤የአየር ጭነት ማዘዣ ሰነዴ (Air Way Bill) ሊይ የእቃዉን መጠን እና ምንነት ተጠቅሶ 

በማስረጃነት ያቀረባቸዉን ሰነድች የስር ፌርዴ ቤቶች መርምረዉ ክስ የቀረበበት ገንዘብ ከእቃዉ ዋጋ 

ጋር እኩሌ መሆኑን አረጋግጠዉ የሰጡት ዉሳኔዎች አግባብነት ያሊቸዉ እንዯሆነ፤ አመሌካች እንዲሇዉ 

የፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 አንቀጽ 22(2/ሇ) ተፇጻሚነት አሇዉ ቢባሌ እንኳን አመሌካች እየጠየቀ ባሇዉ 

መሰረት የካሳ መጠኑ ኪል ግራምን መሰረት አዴርጎ በቁርጥ ሇማስሊት የሚያስፇሌጉት መስፇርቶች 

በሙለ አሌተሟለም፡፡ምክንያቱም አመሌካች በዚሁ የማሻሻያ ፕሮቶኮሌ ሇመጠቀም ያስችሇዉ ዘንዴ 

በዚሁ ዉሌ ሊይ የተጠቀሰዉ የተጨማሪ ክፌያ(Supplementary Fee) ሇጉዲዩ መነሻ ሇሆነዉ ካርጎ 

ተፇጻሚነት ያሇዉ መሆኑንና ይኸዉ ክፌያ አሇመፇጸሙን አመሌካች ማስረዲት እያሇበት ከዚህ አኳያ 

ያሇበትን የማስረዲት ግዳታዉን አሌተወጣም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 አንቀጽ 

22(2/ሇ) ስር የሰፇረዉን የማስረዲት ሸክም ያሌተወጣ በመሆኑ አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ ዉዴቅ 

ተዯርጎ የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ ይጽናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 06/10/2011 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ክርክሩን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

ሇአከራካሪዉ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇዉ የትኛዉ የሔግ ማእቀፌ ነዉ? አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያነት ያነሳዉ መከራከሪያ መታሇፈ በአግባቡ ነዉ ወይ? መቃወሚያዉ መታሇፈ አግባብ ነዉ 

የሚባሌ ከሆነና አመሌካች ሇዯረሰዉ ጉዲት ኃሊፉ ነዉ የሚባሌ ከሆነ ሇተጠሪ ምን ያህሌ ካሳ በምን 
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አግባብ ተሰሌቶ ሉከፇሇዉ ይገባሌ? ከሚለ ጭብጦች አንጻር በስር ፌርዴ ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች 

የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ ተጠሪ የኢንሽራንስ ሽፊን የተሰጠዉ ንብረትነቱ የገዯብ ኢንጂነሪንግ 

ኃሊ/የተ/የግ/ማኅበር የሆኑ የጆንዯር የእርሻ ትራክተር የተሇያዩ 48 ፓላት መሇዋወጫዎች በአመሌካች 

አየር መንገዴ አማካኝነት በእቃ ጭነት (Cargo) መሌክ ተጭኖ ከዯቡብ አፌሪካ ወዯ አዱስ አበባ ሲጓጓዝ 

ቁጥራቸዉ 144 የሆኑ መሇዋወጫዎች በዝናብና በፀሏይ በመበሊሸታቸዉ እንዱሁም ብዛታቸዉ 18 

የሆኑት ዯግሞ በመጥፊታቸዉ ተጠሪ ሇዯንበኛዉ በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት የከፇሇዉ ብር 

210,942.64 በአሁን አመሌካች እንዱተካሇት እንዱወሰንሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

በበኩለ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ባነሳዉ ክርክር ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇዉ ሔግ የዋርሶዉ 

ስምምነት ሇማሻሻሌ የወጣዉ ሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 ስሇሆነ በዚህ ፕሮቶኮሌ አንቀጽ 26.2 እና 

26.4 መሰረት ተጠሪ በ14 ቀን ዉስጥ የዯረሰበትን ጉዲት ሇአመሌካች በጽሁፌ ያሊሳወቀ በመሆኑ ክስ 

የማቅረብ መብቱ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ከማቅረቡም በተጨማሪ 

በፌሬ ነገር ረገዴም አመሌካች ሇዯረሰዉ ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት የሚባሌ ከሆነ ተጠሪ በእቃዉ ሊይ 

የተሇየ ፌሊጎት እንዲሇዉ ያሌገሇጸና ተጨማሪ ክፌያ ከፌል የሌዩ እቃ ዋጋ መግሇጫ ባሇመፇጸሙ 

የአየር ጉዞ ሰነደ ሊይ ይሄዉ እንዲሌተዯረገ ሇማመሌከት የሌዩ እቃ እና ዋጋ መግሇጫ አሌተዯረገም 

(No Value Declared/NVD) ተብል ስሇተገሇጸ መበሊሸቱ(መጥፊቱ) የተረጋገጠዉ የእቃ ክብዯት 90.48 

ኪል ግራም ስሇሚሆን ይህም በወቅቱ በነበረዉ የኢትዮጵያ ብር ምንዛሬ በብር 20.00 ሲባዛ 36,192.00 

ስሇሆነ በዋርሶ ስምምነት አንቀጽ 22.2/ሇ ሇተጠሪ ሉከፇሇዉ የሚገባዉ ብር 36,192.00 ነዉ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች ከዚህ አኳያ የአሁን አመሌካች ያቀረባቸዉን መከራከሪያዎች 

ባሇመቀበሌ ተጠሪ ባቀረበዉ ክስ መሰረት የዋርሶ ስምምነት እና የሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 

ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ በክሱ መሰረት አመሌካች ሇተጠሪ ካሳ እንዱከፌሌ ወስነዋሌ፡፡ 

በመጀመሪያም ሇአከራካሪዉ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇዉ የትኛዉ የሔግ ማእቀፌ ነዉ? የሚሇዉን ጭብጥ 

እንዯመረመርነዉ ሇክሱ መነሻ የሆነዉ ጉዲይ በአመሌካች አየር መንገዴ ከዯቡብ አፌሪካ በእቃ ጭነት 

(Cargo) መሌክ ተጭኖ ተጓጉዞ ወዯ አዱስ አበባ በመጣ የተጠሪ ዯንበኛ ንብረት በሆኑ እቃዎች ሊይ 

የዯረሰ ጉዲት ነዉ በሚሌ የተጠየቀ ካሳ መሆኑን ክርክሩ ያሳያሌ፡፡አመሌካች ሇክርክሩ ተፇጻሚነት ያሇዉ 

ሔግ በ1955 የወጣዉ የዋርሶ ስምምነትና ይህንን ስምምነት ሇማሻሻሌ የወጣዉ ሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ 

ቁጥር 4 ነዉ በሚሌ ያሰማዉን ክርክር የስር ፌርዴ ቤቶችም ተቀብሇዉ እንዚህን ዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶች ሇዉሳኔዎቻቸዉ መሰረት አዴርገዋሌ፡፡  
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ሆኖም ዓሇም አቀፌ የአየር ጉዞ (INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR) የሚመሇከተዉ እ.ኤ.አ. 

በ1929 የወጣዉ የመጀመሪያዉ የዋርሶዉ ቃሌ ኪዲን፣ በተከታታይ እ.ኤ.አ. በ1955 በወጣዉ የሄግ 

ፕሮቶኮሌ (the 1955 Hague Protocol)፣ እ.ኤ.አ በ1961 በወጣዉ የጓዴአሊጃራ ተጨማሪ ቃሌ ኪዲን 

(the Guadalajara Supplementary Convention of 1961) እ.ኤ.አ በ1971 በወጣዉ የጓትማሊ 

ከተማ ፕሮቶኮሌ(1971 Guatemala City Protocol)፣ እ.ኤ.አ. በ1975 በወጡ ቁጥር 1፣2፣እና 3 

የሞንትሪያሌ ፕሮቶኮልች (Montreal Protocols 1, 2 and 3 of 1975) እና እ.ኤ.አ በ1975 በወጣዉ 

ሞንትሪያሌ ፖሮቶኮሌ ቁጥር 4 (1975 Montreal Protocol number 4) በተሇያየ ሁኔታ እየተሻሻሇና 

እየተሇወጠ ከፕሮቶኮልቹ ጋር ጎን ሇጎን ተፇጻሚ ሲሆኑ የቆዩ ዓሇም አቀፌ የአየር ጉዞ የሔግ ማእቀፍች 

እንዯሆኑ ይታወቃሌ፡፡ እነዚህ ዓሇም አቀፌ የአየር ጉዞ የሔግ ማእቀፍች ወጥነት የላሊቸዉና 

ተበታትነዉ የሚገኙ በመሆናቸዉ የአጓጓዦችንና የተጠቃሚዎችን መብትና ጥቅም በሚዛናዊነት እና 

ፌትሏዊነት ሉያስከብር የሚችሌ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ ተፇጻሚ የሚሆን የተዋሃዯ ዘመናዊ ዓሇም አቀፌ 

ሔግ ማዉጣት በማስፇሇጉ ዓሇም አቀፌ የአየር ትራንስፖርት የሚገዛባቸዉን ዯንቦች ሇማዋሃዴ 

ሞንትሪያሌ ቃሌኪዲን ተብል የሚታወቅ እ.ኤ.አ. ሜይ 28 ቀን 1999 (Montreal Convention of 

1999) በሞንትሪያሌ ተፇርሞ እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 04 ቀን 2003 ዓ/ም ጀሞሮ ተፇጻሚ እንዱሆን 

ተዯርጓሌ፡፡ አገራችንም በዚህ ቃሌ ኪዲን አንቀጽ 57(ሀ እና ሇ) የተዯነገገዉን ባሇመቀበሌ 

ታቅቦ(Reserevation) በማስመዝገብ ቃሌኪዲኑን በአዋጅ ቁጥር 820/2006 መሰረት አጽዴቃ ከየካቲት 

10 ቀን 2006ዓ/ም ጀምሮ ተፇጻሚ እንዱሆን አዴርጋሇች፡፡ ስሇሆነም በተያዘዉ ጉዲይ ከክርክሩ 

እንዯተረዲነዉ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ጉዲይ በዓሇም አቀፌ የአየር ትራንስፖርት በአመሌካች አየር 

መንገዴ አማካኝነት ተጭኖ ሲጓጓዝ በነበረ የተጠሪ ዯንበኛ እቃ ሊይ ጉዲት ዯረሰ የተባሇዉ ሞንትሪያሌ 

ቃሌኪዲን 1999 በአገራችን ጸዴቆ ተፇጻሚ እንዱሆን ከተዯረገ በኋሊ በመሆኑ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇዉ 

የሔግ ማእቀፌ በስር ፌርዴ ቤቶች የተጠቀሰዉ የሞንትሪያሌ ፖሮቶኮሌ ቁጥር 4 ሳይሆን የሞንትሪያሌ 

ቃሌኪዲን 1999(ከዚህ በኋሊ ቃሌኪዲን ተብል የሚጠቀስ) በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ተፇጻሚነት 

የላሊቸዉን ተጠቃሾቹን ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ሇዉሳኔያቸዉ መሰረት ማዴረጋቸዉ ስህተት መሆኑን 

ማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡ 

አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሳዉ መከራከሪያ መታሇፈ በአግባቡ ነዉ ወይ? በሚሌ 

የተያዘዉን ሁሇተኛዉን ጭብጥ እንዯመረመርነዉ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ባሇዉ የሞንትሪያሌ ቃሌኪዲን 

1999 አንቀጽ 29 ስር በተዯነገገዉ መሰረት በዓሇም አቀፌ የአየር ትራንስፖርት ተጭኖ በሚጓጓዝ እቃ 

(cargo) ሊይ ከዯረሰ ጉዲት ጋር በተያያዘ ቃሌኪዲኑን ወይም ዉሌን ወይም ከዉሌ ዉጭ የመነጨ 

ኃሊፉነትን መሰረት በማዴረግ ክስ የሚያቀርብ ማንኛዉም ሰዉ በቃሌኪዲኑ የተዯነገጉ ሁኔታዎችን እና 

የኃሊፉነት ወሰንን መሠረት በማዴረግ ክሱን ማቅረብ አሇበት፡፡ በቃሌ ኪዲኑ ከተጠቀሱት ሁኔታዎች 

መካከሌ አንደ በአይሮፕሊን ተጭኖ ሲጓጓዝ በነበረ እቃ (Cargo) ሊይ የዯረሰ ጉዲት ምክንያት በማዴረግ 
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ካሳ ከመጠየቁ በፉት እቃዉን ከተረከበበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር 14 ቀን ዉስጥ ቅሬታ ወይም 

አቤቱታ(complaint) በጽሁፌ ሇአጓጓዡ ማቅረብ እንዲሇበትና በዚህ ጊዜ ቅሬታዉን ወይም 

አቤቱታዉን(complaint) ማቅረብ ካሌቻሇ ጊዜዉ ያሇፇበት በመታሇለ ምክንያት መሆኑን ካሊስረዲ 

በስተቀር በአጓጓዡ ሊይ ክስ መመስረት እንዯማይችሌ በቃሌ ኪዲኑ አንቀጽ 31(2-4) ስር ተዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች ከዚህ ጋር በማያያዝ የተጠሪ ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ይታገዯሌ በሚሌ መቃወሚያ 

በማቅረቡ የስር ፌርዴ ቤቶች ይህ መከራከሪያ ይርጋን የሚመሇከት ካሇመሆኑም በተጨማሪ ክሱ 2 

ዓመት ሳያሌፌ የቀረበ በመሆኑ ክሱ በይርጋ አሌታገዯም በሚሌ የአመሌካችን መቃወሚያ ዉዴቅ 

አዴርገዋሌ፡፡ ሆኖም የስር ፌርዴ ቤቶች መቃወሚያዉ በቀጥታ ከይርጋ ጋር የተያያዘ አይዯሇም በሚሌ 

መወሰናቸዉ ስህተት ባይሆንም በቃሌ ኪዲኑ አንቀጽ 31(2-4) ስር በተዯነገገዉ አግባብ የተጠሪ ዯንበኛ 

በእቃዉ ሊይ የዯረሰዉን ጉዲት በጽሁፌ በ14 ቀን ዉስጥ ሇአጓጓዡ (ሇአመሌካች) ማሳወቅ አሇማሳወቁን 

የስር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት እንዱሁም አስፇሊጊ 

ከሆነም ፌሬ ነገሩን በማስረጃ በማረጋገጥ መወሰን ሲገባዉ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን 

በይግባኝ ሲያይ በዚህ አግባብ ክርክሩ ተጣርቶ እንዱወሰን ማዴረግ ሲገባዉ የሁኔታዉ መሟሊት ክስ 

ሇማቅረብ ብቁ የሚያዴርግ ቅዯመ ሁኔታ ሆኖ If no complaint is made within the times 

aforesaid no action shall lie against the carrier… በሚሌ በአስገዲጅነት ተዯንግጎ እያሇ 

መከራከሪያዉን ከይርጋ ጋር በማያያዝ የይርጋ ጊዜዉ አሊሇፇም ከሚሌ አቅጣጫ ብቻ በማየት 

ማሇፊቸዉ ቃሌ ኪዲኑ የዘረጋዉን የክስ አቀራረብ ስርዓት ያሌተከተሇ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ነዉ፡፡ 

 

በተጨማሪም ከሊይ እንዯተመሇከተዉ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሳዉ መከራከሪያ 

ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት ተጣርቶ ተጠሪ ክስ ሇማቅረብ በቃሌኪዲኑ በቅዴመ ሁኔታነት የተዯነገገዉን 

ያሟሊሌ ተብል መቃወሚያዉ ዉዴቅ ተዴርጎ በእቃዉ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት እና ሇጠፊዉ እቃ 

አመሌካች በቃሌ ኪዲኑ መሰረት ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት የሚባሌ ከሆነ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት 

መጠን እና ካሳ የሚሰሊበት መንገዴ በመርህ ዯረጃ በቃሌኪዲኑ አንቀጽ 22(3) ስር በተዯነገጉት 

ሁኔታዎች መሰረት ሉሆን ይገባሌ፡፡ በዚህ አግባብ የእቃዉ ባሇቤት ወይም የተጠሪ ዯንበኛ ወይም 

በተያዘዉ ጉዲይ የእቃዉን ሊኪ ወይም ባሇቤት በመተካት የቀረበዉ የአሁን ተጠሪ እቃዉን በአየር 

መንገደ ጭኖ እንዱያጓጉዝ ሇአመሌካች እቃዉን ሲያስረክብ በእቃዉ ሊይ ያሇዉን ሌዩ ጥቅም በመግሇጽ 

ተገቢዉን ተጨማሪ ዋጋ መከፇለን ካሊስረዲ በስተቀር አመሌካች ካሳ ሇመክፇሌ የሚገዯዯዉ በጠፊዉ 

ወይም ጉዲት ሇዯረሰበት እቃ በአንዴ ኪል ግራም 17 ስፔሻሌ ዴሮዊንግ ራይት በመክፇሌ እንዯሆነ 

በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡በእቃዉ ሊይ ሌዩ ጥቅም መኖሩ ተገሌጾ ተጨማሪ ክፌያ እንዱከፇሌ መዯረጉ 

ከተረጋገጠ የዯረሰዉ ተጨባጭ ጉዲት(actual damage) የእቃዉ ዋጋ ነዉ ተብል ከተገሇጸዉ አጠቃሊይ 

ዋጋ የሚበሌጥ መሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር የሚከፇሇዉ ካሳ የእቃዉ ዋጋ ነዉ ተብል ከተገሇጸዉ 
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ሉበሌጥ እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ በቃሌ ኪዲኑ አንቀጽ 22(4-6) የተጠቀሱት 

ተጨማሪ ሁኔታዎች በተሟለ ጊዜ በቃሌ ኪዲኑ አንቀጽ 22/3 ስር ከተዯነገገዉ የካሳ ስላትና መጠን 

በተሇየ ሁኔታ ተጨማሪ ካሳ ሉከፇሌ የሚችሌበት ሁኔታ ተዯንግጓሌ፡፡  

ከሊይ ከተገሇጸዉ አንጻር የስር ፌርዴ ቤቶች የዋርሶዉ ስምምነት አንቀጽ 22(2/ሀ)ን በመጥቀስ እና 

ተጠሪ በማስረጃነት ያቀረባቸዉን እቃዉ የተገዛባቸዉን ዋጋ የሚያሳዩ ሰነድች መሰረት በማዴረግ 

አመሌካች ሇተጠሪ የእቃዉን ዋጋ ብር 210,942.64 እንዱከፌሌ የወሰኑበት አግባብ ሲታይ በመጀመሪያ 

ዯረጃ የዋርሶዉ ስምምነት ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት በሞንትሪያሌ ቃሌ ኪዲን 1999 የተተካ ከመሆኑም 

በተጨማሪ የዋርሶዉ ስምምነት አንቀጽ 22(2/ሀ) ካርጎን የሚመሇከት ባሇመሆኑ ሇተያዘዉ ጉዲይ 

ተፇጻሚነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ካሳ የወሰኑበት አግባብ አና የወሰኑት የካሳ መጠን ከሊይ 

ከተጠቀሱት የሞንትሪያሌ ቃሌኪዲን 1999 ዴንጋጌዎች አንጻር ሲታይ የተጠሪ ዯንበኛ ሇአመሌካች 

እቃዉን ሲያስረክብ በእቃዉ ሊይ ያሇዉን ሌዩ ጥቅም በመግሇጽ ተጨማሪ ክፌያ መክፇሌ አሇመክፇለን 

በተመሇከተ ግራ ቀኝ ክርክር አዴርገዉ የተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር ምንነት፣የእቃዉ ኪል ግራም ምን ያህሌ 

እንዯሆነ ፣ በቃሌኪዲኑ አንቀጽ 22/3 ስር በተዯነገገዉ አግባብ በአንዴ ኪል ግራም በ17 ስፔሻሌ 

ዴሮዊንግ ራይት ተሰሌቶ ወዯ አሜሪካን ድሊር እና ወዯ ኢትዮጵያ ብር የተሇወጠበት የምንዛሪ ምጣኔ 

በቃሌኪዲኑ ሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ስሇመሆኑ በግሌጽ በማሳየት የተሰጡ ዉሳኔዎች ባሇመሆናቸዉ 

በቃሌኪዲኑ በግሌጽ ስሇካሳ አወሳሰን እና መጠን በቅዯምተከተሌ የተዯነገጉትን ሁኔታዎችን ያሌተከተሇ 

በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ 

እንዱሁም የተጠሪ ዯንበኛ ሇአመሌካች እቃዉን ሲያስረክብ በእቃዉ ሊይ ያሇዉን ሌዩ ጥቅም መግሇጽ 

አሇመግሇጹና ተጨማሪ ክፌያ መክፇሌ አሇመክፇለ በጭብጥነት ተይዞ ክርክር ተዯርጎበት በማስረጃ 

ሳይረጋገጥ በቃሌኪዲኑ በአንዴ ኪል ግራም 17 ስፔሻሌ ዴሮዊንግ ራይት ይከፇሊሌ ተብል የተዯነገገዉን 

በመተዉ የእቃዉ የግዥ ዋጋ መሰረት ተዯርጎ አመሌካች ካሳ እንዱከፌሌ ሲወስኑ የተከተለበት የክርክር 

አመራር በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ከቁጥር 246-248 ስር በተዯነገገዉ መሰረት ተገቢዉን ጭብጥ ሳይዙና 

ከማስረጃ ወይም ከሔግ አንጻር ተገቢዉን ሳያረጋግጡ መወሰናቸዉን ስሇሚያሳይ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ነዉ፡፡ስሇሆነም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 228970 ሊይ በቀን 27/11/2009 ዓ/ም 

በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 205264 ሊይ 

በቀን 13/05/2011ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 228970 በማንቀሳቀስ፡- 

2.1. አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሳዉን መከራከሪያ በተመሇከተ 

በሞንትሪያሌ ቃሌኪዲን አንቀጽ 31(2-4) ስር በተዯነገገዉ አግባብ የተጠሪ ዯንበኛ 

በእቃዉ ሊይ የዯረሰዉን ጉዲት በጽሁፌ በ14 ቀን ዉስጥ ሇአጓጓዡ (ሇአመሌካች) 

ማሳወቅ አሇማሳወቁን በተመሇከተ የግራ ቀኙን ክርክር ከፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 245/1 

አንጻር በመስማትና በማስረጃ የሚረጋገጥ ነገር ሲኖር በማስረጃ እንዱረጋገጥ በማዴረግ 

ተገቢዉን እንዱወስን ጉዲዩን መሌስናሌ፡፡ 

2.2 . ከሊይ በተራ ቁጥር 2.1. ስር በተወሰነዉ መሰረት ተጣርቶ ተጠሪ ክስ ሇማቅረብ 

በሚያስችሇዉ ሁኔታ በቃሌኪዲኑ በቅዴመ ሁኔታነት የተዯነገገዉን መስፇርት አሟሌቷሌ 

ተብል አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሳዉ መከራከሪያ ዉዴቅ 

የሚያዯርግ ከሆነ ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ ከሊይ በፌርደ ሀተታ ከገጽ 6-7 በተመሇከተዉ 

አግባብ የአመሌካችን ኃሊፉነት እና ካሳ መጠን በተመሇከተ ቃሌኪዲኑን መሰረት ያዯረገ 

ዉሳኔ እንዱሰጥ በ/ፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 341/1 መሰረት ጉዲዩን መሌሰናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት በተዯረገ ክርክር መነሻ ያወጡትን ወጪ የየራሳቸዉን እንዱችለ ወስነናሌ፡፡ 

- የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት 

ይመሇስ፡፡ 
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       የሠ/መ/ቁጥር 179983  

         መጋቢት 24 ቀን 2012 ዓ/ም  
                                                                                             

ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

    ተሾመ ሽፇራዉ 

        ሀብታሙ እርቅይሁን 

      ብርሃኑ መንግሥቱ 

 ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- ኢትዮ ሊይፌ ኤንዴ ጄነራሌ ኢንሹራንስ አ.ማ 

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ሀሪያ ታዯሰ ዯስታ  

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ መዴን ሰጪ ሇሦስተኛ ወገን የከፇሇዉን ካሳ ከመዴን ገቢዉ ሇማስመሇስ ዲኝነት ተጠይቆ 

በሚያቀርበዉ ክስ ሊይ ተፇጻሚነት የሚኖረዉን ይርጋ እና አቆጣጠሩን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ 

የተጀመረው በመቀላ መእከሊዊ(ከፌተኛ) ፌርዴ ቤት ሆኖ በዚህ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ በመሆን 

ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ አመሌካች ንብረትነቱ የተጠሪ 

ሇሆነ በሰላዲ ቁጥር 3-06609 ትግ ሇሚታወቅ የሔዝብ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ በሦስተኛ ወገን ሊይ 

ሇሚያዯርሰዉ ጉዲት ከቀን 16/07/2008ዓ/ም እስከ ቀን 15/07/2009ዓ/ም ዴረስ ሇሚቆይ ጊዜ በፖሉሲ 

ቁጥር ኤምኬ/ዱአይ/ ኤምቲ-ፒኤስ/0381/16 የሦስተኛ ወገን የመዴን ሽፊን ሰጥቶ ባሇበት ጊዜ 

ተሽከርካሪዉ በቀን 22/09/2008ዓ/ም መስመሩን ስቶ የሰላዲ ቁጥር 3-18362አ.አ ተሽከርካሪ ገጭቶ በ4 

ተሳፊሪዎች ሊይ ሞት በ8 ተሳፊሪዎች ሊይ ዯግሞ የአካሌ ጉዲት በማዴረሱ አመሌካች ሇሟች ቤተሰቦችና 

ጉዲት ሇዯረሰባቸዉ ሦስተኛ ወገኖች ብር 103,030.45 የካሳ ክፌያ ፇጽሟሌ፡፡ ይህንን ተከትል 

አመሌካች የተጠሪ ተሽከርካሪ የመጫን አቅሙ 11 ሰዉ ሆኖ እያሇ አዯጋዉ በዯረሰበት ጊዜ 

በትራንስፖርት ባሇስሌጣን ከተፇቀዯሇት የመጫን አቅም በሊይ 14 ተሳፊሪዎችን አሳፌሮ ሲጓዝ 

እንዯነበር በፖሉስ ሪፖርት ስሇተረጋገጠ የመዴን ዉሌን ጥሳሇች በሚሌ ሇሦስተኛ ወገን በከፇሇዉ ካሳ 

ሌክ ተመሊሽ እንዴታዯርግሇት በተጠሪ ሊይ ክስ በመመስረት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  
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ተጠሪ ሇቀረበባት ክስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማቅረብ አዯጋዉ የዯረሰዉ በቀን 22/09/2008ዓ/ም 

ሆኖ ክሱን ሁሇት ዓመት ካሇፇ በኋሊ በቀን 11/11/2010ዓ/ም ስሊቀረበ የአመሌካች ክስ በይርጋ ታግዶሌ 

በማሇት ተቃዉማሇች፡፡አመሌካች በበኩለ የይርጋ ጊዜዉ መቆጠር ያሇበት አመሌካች ሇተጎጂዎች ክፌያ 

ከፇጸመበት ከቀን 13/07/2009 ዓ/ም ጀምሮ ሉሆን ስሇሚገባ ከዚህ ቀን ጀምሮ ክስ እስከተመሰረተበት 

ቀን ዴረስ ያሇዉ ጊዜ ሲቆጠር ሁሇት አመት ባሇማሇፈ ክስ የማቅረብ መብቴ በይርጋ ቀሪ አሌሆነም 

በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ዲኝነት ስሌጣን ያየዉ የመቀላ ከተማ መእከሊዊ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 

29923 ሊይ በቀን 29/04/2011 ዓ/ም በዋሇዉ ችልት በሰጠዉ ብይን አዯጋዉ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 

674/1 በግሌጽ እንዯተዯነገገዉ በኢንሹራንስ ዉሌ ምክንያት የሚነሳ ክርክር ጉዲት ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ 

በሁሇት ዓመት ዉስጥ ካሌቀረበ በይርጋ እንዯሚታገዴ ስሇተዯነገገ ጉዲቱ በቀን 22/09/2008ዓ/ም ዯርሶ 

ክሱ በቀን 11/11/2010 ዓ/ም ስሇቀረበ ክሱ የቀረበዉ የሁሇት ዓመት ጊዜ ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ በይርጋ 

የታገዯ ነዉ በማሇት መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 113679 ሊይ በቀን 27/07/2011ዓ/ም በዋሇዉ 

ችልት በሰጠዉ ትእዛዝ ይግባኙን በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 337 መሰረት ሰርዟሌ፡፡አመሌካች ሇዚህ ችልት 

በቀን 26/10/2011 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጠ ብይንና 

ትእዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት አጭሩ የሚከተሇዉ 

ነዉ፡፡ 

በተያዘዉ ጉዲይ ጉዲት የዯረሰዉ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ በመሆኑ አመሌካች በተጠሪ ሊይ የመዴን ዉለን 

አሊከበረም በሚሌ ክስ መስርቶ የከፇሇዉን የጉዲት ካሳ ተመሊሽ የመጠየቅ መብት የሚያገኘዉ ሇሦስተኛ 

ወገኖች ካሳ ከከፇሇ በኋሊ በመሆኑ ክሱ የቀረበዉም በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2 ስር 

የተዯነገገዉን መሰረት በማዴረግ ነዉ፡፡የይርጋ ጊዜዉ መታሰብ የሚገባዉ የካሳ ክፌያ በአመሌካች 

ከተፇጸመበት ቀን ከመጋቢት 16 ቀን 2009ዓ/ም ጀምሮ ስሇሆነ ክሱ በተመሰረተበት በቀን 11/11/2010 

ዓ/ም ሁሇት ዓመት አሌሞሊም፡፡በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤቶች ከንግዴ ሔጉ በኋሊ የወጣዉን አዋጅ 

ቁጥር 799/2005ን ባገናዘበ ሁኔታ የይርጋ ጊዜዉን ሳይመረምሩ ክሱ በይርጋ ታግዶሌ በማሇት 

መወሰናቸዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም በተጠሪ ተሽከርካሪ በሶስተኛ ወገን ሊይ የሞትና 

የአካሌ ጉዲት የዯረሰ በመሆኑ ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 መሰረት በ5 ዓመት እስራት 

የሚያስቀጣ በመሆኑ ይህንን መነሻ ያዯረገ የካሳ ክስ ሲቀርብ ተፇጻሚነት የሚኖረዉ ሇወንጀሌ ጉዲይ 

የተዯነገገዉ ይርጋ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 መሰረት አዯጋዉ ከዯረሰበት ከግንቦት 22 ቀን 

2008ዓ/ም ጀምሮ ሲሰሊ 5 ዓመት ስሊሌሞሊ የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ ሳይሆን 

በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ ተብል መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ ተብል እንዱታረም በመጠየቅ 

አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡ 
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የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ የመዴን ዉሌ ባሊከበረ ዯንበኛ ሊይ በአዋጅ ቁጥር 799/2005 

አንቀጽ 6/2 መሰረት የሚቀርብ ክስ የይርጋ ጊዜዉ መታሰብ ያሇበት ከመቼ ጀምሮ ነዉ የሚሇዉን ነጥብ 

ሇማጣራት ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ብል ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 12/02/2012 

ዓ/ም የተፃፇ በአጭሩ የሚከተሇዉን መሌስ አቅርባሇች፡፡ 

የአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2 የመዴን ፖሉሲ የዉሌ ሁኔታዎችን የሚመሇከት እንጅ ስሇ 

ይርጋ ጊዜ የሚመሇከት ዴንጋጌ ባሇመሆኑ አመሌካች ከዚህ ዴንጋጌ ጋር በማያያዝ ያቀረበዉ ክርክር 

ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ፡፡ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇዉ የይርጋ ዴንጋጌ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 674/1 ስር 

የተዯነገገዉ ሲሆን በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አመሌካች ክሱን ጉዲቱ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ባሇዉ ሁሇት 

አመት ጊዜ ዉስጥ ባሇማቅረቡ የስር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ 

በማሇት በመወሰናቸዉ የተፇጸመ ስህተት ባሇመኖሩ አቤቱታዉ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት 

ተከራክራሇች፡፡ 

አመሌካች በተጠሪ በቀረበ መሌስ ሊይ በቀን 29/03/2012 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ 

ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር በስር ፌርዴ ቤቶች 

በተሰጡ ዉሳኔዎች የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር 

በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

እንዯተመረመረዉም አመሌካች በፖሉሲ ቁጥር ኤምኬ/ዱአይ/ኤምቲ-ፒኤስ/0381/16 በሦስተኛ ወገን ሊይ 

ሇሚዯርስ አዯጋ የመዴን ሽፊን ሰጭ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ የሰላዲ ቁጥር 3-06609 ትግ የሆነ 

ተሽከርካሪያቸዉ በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርሰዉ አዯጋ ከአመሌካች የሦስተኛ ወገን የመዴን ሽፊን 

የገዙ መዴን ገቢ እንዯሆነች ከክርክራቸዉ ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ሊይ በቀን 11/11/2010 ዓ/ም 

የመሰረተዉ ክስ ይህ ሇተጠሪ ተሽከርካሪ የተሰጠዉ የመዴን ሽፊን ከቀን 16/07/2008ዓ/ም እስከ ቀን 

15/07/2009ዓ/ም ዴረስ ጸንቶ በቆየበት ጊዜ የተሽከርካሪዉ የተፇቀዯሇት የመጫን አቅም 11 ሰዉ ሆኖ 

እያሇ አዯጋዉ በዯረሰበት ጊዜ በትራንስፖርት ባሇስሌጣን ከተፇቀዯሇት የመጫን አቅም በሊይ 14 

ተሳፊሪዎችን አሳፌሮ እንዱጓዝ በማዴረጓ ተሽከርካሪዉ በቀን 22/09/2008ዓ/ም መስመሩን ስቶ የሰላዲ 

ቁጥር 3-18362አ.አ ተሽከርካሪ ገጭቶ በ4 ተሳፊሪዎች ሊይ ሞት በ8 ተሳፊሪዎች ሊይ ዯግሞ የአካሌ 

ጉዲት በማዴረሱ አመሌካች ሇሟች ቤተሰቦችና ጉዲት ሇዯረሰባቸዉ ሦስተኛ ወገኖች ብር 103,030.45 

የካሳ ክፌያ ስሇፇጸመ ይህ አዯጋ ሉዯርስ የቻሇዉ ተጠሪ የመዴን ዉለንና የትራፉክ ዯንብ በመጣሷ 

ምክንያት ነዉ በሚሌ ተጠሪ ሇሦስተኛ ወገኖች የተከፇሇዉን ገንዘብ እንዴትተካሌኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ 

ዲኝነት የጠየቀበት ክስ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ክሱ በይርጋ ታግዶሌ በሚሌ 
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ያቀረበችዉን መቃወሚያ በመቀበሌ የይርጋ ጊዜዉን አዯጋዉ ከዯረሰበት ከግንቦት 22 ቀን 2008ዓ/ም 

ጀምሮ ክሱ እስከቀረበበት ቀን ሏምላ 11 ቀን 2010 ዓ/ም ዴረስ ያሇዉን ጊዜ በመቁጠር አመሌካች 

ክሱን ያቀረበዉ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 674/1 ስር የተዯነገገዉ የሁሇት ዓመት ጊዜ ካሇፇ በኋሊ ነዉ 

በማሇት መዝገቡን ዘግተዋሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ አመሌካች በተጠሪ ሊይ የመሰረተዉ ክስ አመሌካች በሰጠዉ የሦስተኛ ወገን 

መዴን ፖሉስ ሽፊን መሰረት በተጠሪ ተሽከርካሪ ምክንያት የሞትና የአካሌ ጉዲት ሇዯረሰባቸዉ ሦስተኛ 

ወገኖች የካሳ ክፌያ ከፇጸመ በኋሊ ጉዲቱ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሉዯርስ የቻሇዉ የመዴን ዉለንና 

የትራፉክ ዯንብ በጣሰ አኳኋን የተጠሪ ተሽከርካሪ በትራንስፖርት ባሇስሌጣን ከተፇቀዯሇት የመጫን 

አቅም በሊይ 14 ተሳፊሪዎችን አሳፌሮ እንዱጓዝ በመዯረጉ ምክንያት ስሇሆነ ተጠሪ የመዴን ዉሌ 

ስሇጣሰች ሇሦስተኛ ወገኖች በከፇሌኩት ካሳ ሌክ ሌትተካሌኝ ይገባሌ በማሇት ነዉ፡፡ እንዯሚታወቀዉ 

በተሽከርካሪ አዯጋ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ የሚሰጥ የመዴን ሽፊን የሚመነጨዉ በመዴን 

ሰጭዉና በመዴን ገቢዉ መካከሌ በሚዯረግ የመዴን ዉሌ ፖሉሲ መነሻ ቢሆንም በተሽከርካሪ አዯጋ 

በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ የመዴን ሽፊን ሇመስጠት በወጣ አዋጅ ቁጥር 799/2005 

በተዘረጋዉ ስርዓት መሰረት በመዴን ዉለ ተዋዋይ ወገን ያሌሆኑ አዯጋ የዯረሰባቸዉ ሦስተኛ ወገኖች 

በሽፊኑ ተጠቃሚ እንዱሆኑ የሚያዯርግ ግንኙነት መፇጠሩን መገንዘብ የሚቻሌ ነዉ፡፡ በዚህ አግባብ 

ምንም እንኳን ግራ ቀኝ የመዴን ዉለ ተዋዋዮች ቢሆኑም ከዉለ ተጠቃሚዎች ሦስተኛ ወገኖች 

ጭምር በመሆናቸዉ የመዴን ዉሌ ፖሉሲዉ እና አዋጅ ቁጥር 799/2005 የሦስትዮሽ ግንኙነትን 

እንዲቋቋመ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክሱን የመሰረተዉ የመዴን ዉለን እና በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2 

ስር የተዯነገገዉን መሰረት በማዴረግ ስሇመሆኑ ክሱ ስሇሚያሳይ ግንኙነታቸዉም በመዴን ዉሌ ሊይ 

የተመሰረተ በመሆኑ ሇጉዲዩ አግባብነት የሚኖረዉ የይርጋ ዴንጋጌ ይህንን በዉሌ ሊይ የተመሰረተዉን 

ግንኙነት መሰረት ያዯረገ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በመሆኑም ከዉሌ ዉጭ የሆነ ኃሊፉነት መነሻ በማዴረግ ካሳ 

ሇማስከፇሌ ሇሚቀርብ ክስ ተፇጻሚነት እንዱኖረዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ስር የተዯነገገዉ የይርጋ 

ዴንጋጌ የዉሌ ግንኙነትን መነሻ ባዯረገ ክርክር ሊይ ተፇጻሚነት ስሇላሇዉ አመሌካች ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት 

ያሇዉ የይርጋ ዴንጋጌ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ስር የተዯነገገዉ ነዉ በሚሌ ያቀረበዉን ክርክር 

አሌተቀበሌንም፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክሱን የመሰረተዉ በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2 ስር 

የተዯነገገዉን መሰረት በማዴረግ ቢሆንም እንዱህ አይነት ክስ መቅረብ ያሇበትን የይርጋ ጊዜ በተመሇከተ 

በአዋጅ ቁጥር 799/2005 ስር አሌተዯነገገም፡፡ ከኢንሹራንስ ዉሌ ጋር የተያያዙ ክሶችን ይርጋ 

በተመሇከተ በጠቅሊሊዉ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 674/1 ስር በኢንሹራንስ ዉሌ ምክንያት የሚቀርብ 
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ማንኛዉም ክስ የሚታገዯዉ ሇክሱ ምክንያት የሆነዉ ጉዲት ከተዯረገበት ወይም በጉዲዩ ጥቅም ያሊቸዉ 

ወገኖች ጉዲቱን ካወቁበት ቀን ጀምሮ (በእንግሉዘኛዉ ቅጅ፡ …from the occurrence giving rise to 

the claim or from the day when the parties knew of the occurrence)ከሁሇት ዓመት በኋሊ 

ነዉ ሲሌ የይርጋ ጊዜና የይርጋ ጊዜዉ የሚቆጠርበት ሁኔታ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ የይርጋ ጊዜ ከኢንሹራንስ 

ዉሌ የመነጨ ማንኛዉንም ክስ የሚመሇከት መሆኑን የዴንጋጌዉ ይዘት የሚያሳይ በመሆኑ ሇተያዘዉ 

ጉዲይ ሌዩ ሔግ የሆነዉ አዋጅ ቁጥር 799/2005 የተሽከርካሪ አዯጋ በሦስተኛ ወገን ከሚያዯርሰዉ አዯጋ 

ጋር በተያያዘ ሇሦስተኛ ወገን መዴን ሰጭዉ የከፇሇዉን ካሳ መዴን ገቢዉ እንዱተካሇት የሚያቀርበዉን 

ክስ የሚመሇከት የይርጋ ጊዜ ስሊሌዯነገገ ሇተያዘዉ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇዉ ይርጋ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 

674/1 ስር የተዯነገገዉ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ከዚህ አኳያ የስር ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇዉ 

የይርጋ ዴንጋጌ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 674/1 ስር የተዯነገገዉ ነዉ ማሇታቸዉ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ 

ሆኖም በፌትሏብሓር ሔጋችን ስሇ ይርጋ በጠቅሊሇዉ በሚዯነግገዉ ክፌሌ በአንቀጽ 1846 ‛የይርጋው 

መነሻ ጊዜ“ በሚሌ ርእስ ሥር ‛የይርጋው ቀን መቆጠር የሚጀምረው ግዳታዉን ሇመጠየቅ ተገቢ 

ከሆነዉ፤ወይም ዉለ የሚሰጠዉ መብት ከተሰራበት ቀን ጀምሮ ነዉ“ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ የንግዴ ሔጉን 

አንቀጽ 674/1 እና የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1846 ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ መሠረት በማዴረግ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇዉን ግንኙነትና የክሱን ምክንያት መሰረት አዴርገን እንዯመረመርነዉ 

በአዋጅ ቁጥር 799/2005 መሰረት አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሉያነሳ የሚችሇዉን ማንኛዉንም መከራከሪያ 

ጉዲት በዯረሰባቸዉ ሦስተኛ ወገኖች ሊይ ማንሳትና ካሳ አሌከፌሌም ማሇት ስሇማይችሌ በዚህ አዋጅና 

በሦስተኛ ወገን የመዴን ሽፊን ዉሌ መሰረት ሇሦስተኛ ወገኖች የካሳ ክፌያ መክፇሌ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

በዚህ መሰረት አመሌካች ሇሦስተኛ ወገኖች ካሳ የከፇሇዉ መጋቢት 16 ቀን 2009 ዓ/ም መሆኑ በስር 

ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ነዉ፡፡አመሌካች በዉለና በሔጉ መሰረት ተገድ ካሳ በመክፇለ ገንዘቡን ወጪ 

ያዯረገዉ መጋቢት 16 ቀን 2009 ዓ/ም በመሆኑ ከዚህ ቀን በፉት ሇሦስተኛ ወገን የከፇሇዉ ካሳ 

ባሇመኖሩ የመዴን ዉሌ ፖሇሲዉንም ሆነ አዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2ን መሰረት በማዴረግ 

ሇሦስተኛ ወገኖች የከፌሌኩትን ትተካሌኝ በማሇት በመዴን ገቢዋ(በተጠሪ) ሊይ ክስ ሇመመስረት 

የሚያስችሌ የበሰሇ መብት የሇዉም፡፡ በእንዱህ አይነት ጉዲይ በመዴን ገቢዉ ሊይ ሇክሱ ምክንያት የሆነ 

ጉዲት ዯረሰበት ማሇት የሚቻሇዉ(the occurrence giving rise to the claim) እና በመብቱ ሉሰራ 

የሚችሇዉ ሇሦስተኛ ወጎኖች የካሳ ክፌያ ከፇጸመበት ቀን ከመጋቢት 16 ቀን 2009 ዓ/ም ጀምሮ ባሇዉ 

ሁሇት ዓመት ጊዜ ዉስጥ እንጅ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ አዯጋዉ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ አይዯሇም፡፡ 

ከተያዘዉ ጉዲይ ጋር በተያያዘ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ አዯጋ የዯረሰበት ጊዜ ሇይርጋ አቆጣጠር መነሻ 

ሉሆን የሚችሇዉ መዴን ሰጭዉን ካሳ ሇማስከፇሌ ከሚቀርብ ክስ ጋር በተያያዘ ነዉ፡፡ 
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ሲጠቃሇሌ አመሌካች ከተጠሪ ጋር በፇጸመዉ የመዴን ዉሌ መሰረት በተጠሪ ተሽከርካሪ አዯጋ 

ዯረሰባቸዉ ሇተባለት ሦስተኛ ወገኖችና ሇተጎጂ ቤተሰቦች የካሳ ክፌያ የፇጸመበት ጊዜ በተጠሪ (በመዴን 

ገቢዋ) ሇመሰረተዉ ክስ ይርጋ አቆጣጠር መነሻ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በዚህ መሰረት አመሌካች ካሳ የከፇሇዉ  

መጋቢት 16 ቀን 2009 ዓ/ም ሆኖ በተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረተዉ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 674/1 ሥር 

የተዯነገገዉ የሁሇት ዓመት ጊዜ ሳያሌፌ ሏምላ 11 ቀን 2010 ዓ/ም  በመሆኑ የአመሌካች ክስ 

የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ አሌሆነም፡፡ ስሇሆነም የመቀላ ማእከሊዊ ፌርዴ ቤት የተጠሪን መቃወሚያ 

በመቀበሌ ሇተያዘዉ ጉዲይ አግባብነት የላሇዉን አዯጋዉ የዯረሰበትን ቀን ሇይርጋ አቆጣጠር መነሻ 

በማዴረግ የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ታግዶሌ በማሇት መዝገቡን መዝጋቱና ጉዲዩን 

በይግባኝ ያየዉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ስህተቱን ሳያርም ማሇፈ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የመቀላ ከተማ መእከሊዊ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 29923 ሊይ በቀን 29/04/2011 ዓ/ም የሰጠዉ 

ብይን እና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 113679 ሊይ በቀን 27/07/2011ዓ/ም 

የሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የመቀላ ከተማ መእከሊዊ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 29923 በማንቀሳቀስ ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ ግራ 

ቀኙን አከራክሮና እንዯአስፇሊግነቱ ማስረጃ ሰምቶና መርምሮ ሔግን መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ እንዱሰጥ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 343/1 መሰረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

- የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇክሌለ ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ 

- ዉሳኔዉ ይታተም ዘንዴ ሇህግና ምርምር ክፌሌ ይተሊሇፌ፡፡ 

- መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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  የሠ/መ/ቁጥር 192580                                                                                                                                                 

ጥር 26 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                             
                         ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                 ተሾመ ሽፇራዉ 

                                 ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                 ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                 ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- እንዯራስ ናሽናሌ ኃሊ/የ/የግ/ማኅበር 

ተጠሪ፡- እንዯራስ የንብረት አስተዲዯር ኃሊ/የተ/የግ/ማኅበር       

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የንግዴ ምሌክት እና የንግዴ ስም ሸማቹን ወይም ተጠቃሚዉን ኅብረተሰብ አሳሳች ነዉ ሉባሌ 

የሚችሌበትን የሔግ አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ በመጀመሪያ በታየበት በፋዯራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ሊይ 

በመሰረተው ክስ አመሌካች እንዯራስ ናሽናሌ ኃሊ/የተ/የግ/ማኅበር በሚሌ የንግዴ ስም በቀን 17/02/1998 

ዓ/ም ተቋቁሞ ሪሌ እስቴትና ላልች ንብረቶችን በማስተዲዯር፣የንግዴ እንዯራሴነት ሥራ፣የሪሌ እስቴት 

ሌማት ሥራዎች፣የንብረት አቻ ግምት ሥራዎች እንዯሚሠራ ገሌጾ የሚሰጣቸዉ አገሌግልቶች ከላልች 

አገሌግልት ሰጪዎች ሇመሇየት እንዯራስ ናሽናሌስ እሴት ማኔጅመነት የሚሌ ቃሌ እና ምስሌ ያሇበት 

የንግዴ ምሌክት በአሇም አቀፌ ምዴብ 36 እንዱመዘገብሇት ሇኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ጽ/ቤት 

አመሌክቶ ተጠሪ የንግዴ ምሌክቱ እንዲይመዘገብ ተቃዉሞ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም የተጠሪን ተቃዉሞ 

ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ይህንን ተከትልም ጽ/ቤቱ የንግዴ ምሌክቱን በምዝገባ ቁጥር LTM/3042/2009 

መዝግቦ የንግዴ ምሌክት የምስክር ወረቀት ሇአመሌካች ሰጥቶታሌ፡፡በመሆኑም ተጠሪ ከአመሌካች ጋር 

አንዴ አይነት የሆነ አሳሳች የንግዴ ስም እና የንግዴ ምሌክት የሚጠቀም በመሆኑ በንግዴ ስም 

ስያሜነት እና በንግዴ ምሌክትነት መጠቀሙን እንዱያቆም እንዱወሰንሇት፣ የጉዲት ካሳ ብር 

400,000.00 እና የሞራሌ ካሳ እንዱከፇሇዉ እንዱሁም ወጪና ኪሳራ እንዱተካሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡   

ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ የአመሌካችን የንግዴ ምሌክትም ሆነ የንግዴ ስም ተጠሪ 

አሌተጠቀመም፡፡እንዯራስ ከሚሇዉ ቃሌ በስተቀር የግራ ቀኝ የንግዴ ስም አይመሳሰሌም፡፡ተጠሪ 

የሚሰጣቸዉ አገሌግልት አመሌካች ከሚሰጣቸዉ አገሌግልቶች የተሇዩ ናቸዉ፡፡የተጠሪ የንግዴ ምሌክት 

እንዯራስ የንብረት አስተዲዯር አገሌግልት ኃሊ/የተ/የግ ማኅበር በሚሇዉ የንግዴ ስም እና የጣት አሻራ 
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ምስሌ በቅንጅት የተፇጠረ ነዉ፡፡የኢትዮጵያ አእምሮዊ ንብረት ጽ/ቤት ተጠሪ የአመሌካች የንግዴ 

ምሌክት እንዲይመዘገብ ያቀረበዉን ተቃዉሞ ዉዴቅ አዴርጎ የአመሌካችን የንግዴ ምሌክት መመዝገቡ 

የግራ ቀኙ የንግዴ ምሌክቶች ተመሳሳይ ናቸዉ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ 

አይዯሇም፡፡አመሌካች የዯረሰበትን ጉዲት ያሊስረዲ በመሆኑ እንዱከፇሇዉ የጠየቀዉ ካሳ ከዯረሰበት ጉዲት 

ጋር ተመጣጣኝ ሉሆን የሚገባ መሆኑን እንዱሁም የሮያሉቲ ክፌያ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇዉ ነዉ 

በማሇት መሌሱን በመስጠት ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣን የዲኘዉ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 

171664 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር በመስማትና የሰነዴ ማስረጃዎችን እንዱሁም የንግዴ ምሌክት 

ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 እና በንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 ስር 

ስሇንግዴ ምሌክት እና ስሇንግዴ ስም ጥበቃና አሰጣጥ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች በመመርመርና  

በዋቢነት በመጥቀስ በቀን 26/06/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ውሳኔ የንግዴ ስምንና የንግዴ ምሌክት ግጭት 

በተፇጠረ ጊዜ ወይም ተመሳሳይ በሆኑ ጊዜ እንዳት እንዯሚፇታ የሚገሌጽ ሔግ ባይኖርም አመሌካች 

የንግዴ ስሙን ተጠሪ የተጠቀመ ስሇመሆኑ በማስረጃ ያሊረጋገጠ በመሆኑ፤ተጠሪ የሚጠቀመዉ የንግዴ 

ምሌክት ከአመሌካች የንግዴ ምሌክት ጋር ተመሳሳይነት የላሇዉ በመሆኑ፤ ተጠሪ የሚጠቀመዉ የንግዴ 

ምሌክት አማካይ የሆነ ተጠቃሚን ሉያሳስት የሚችሌ ባሇመሆኑ፤ግራ ቀኝ ከሚሰጡት አገሌግልት 

አንጻር ተጠሪ የሚጠቅመዉ የንግዴ ምሌክት ህብረተሰቡን የማያሳክር በመሆኑ፤አመሌካች የንግዴ 

ምሌክቱን ያስመዘገበዉ ሇንብረት ግምት አቻ ሥራዎች ስሇሆነ በንግዴ ምሌክቱ ሊይ ያሇዉም የብቸኝነት 

መብት ከዚህ አገሌግልት ጋር በተያያዘ በመሆኑ፤አመሌካች እንዯራስ የሚሇዉን ቃሌ በብቸኝነት 

ሉጠቀም የሚችሇዉ የንግዴ ምሌክቱን ካስመዘገበበት የንብረት ግምት አቻ ሥራዎች ጋር በተያያዘ ብቻ 

በመሆኑ እንዱሁም አንዯራስ የሚሇዉን ቃሌ ላልች ሰዎች ላልች አገሌግልቶች መጠቀም እንዲይችለ 

ሇመከሌከሌ የሚያስችሌ መብት በሔግ ስሊሌተጠበቀሇት ተጠሪ በአመሌካች የንግዴ ስምም ሆነ የንግዴ 

ምሌክት ሊይ ጥሰት አሌፇጸመም በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጠ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 239171 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 23/04/2012 ዓ/ም 

በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡አመሌካች ከሊይ በተገሇጸዉ 

መሰረት በተሰጡ ውሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት በቀን 09/07/2012 ዓ/ም ጽፍ 

ያቀረበዉ የሰበር አቤቱታ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇው ነው፡፡  

አመሌካች የንግዴ ምሌክቱን ሲያስመዘግብ ተጠሪ አመሌካች እንዱመዘገብሇት የጠየቀዉ የንግዴ ምሌክት 

ከራሱ የንግዴ ምሌክት ጋር ተመሳሳይ እንዯሆነ በመግሇጽ/በማመን/ ተቃዉሞዉን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 

ንብረት ጽ/ቤት አቅርቦ ጽ/ቤቱ አመሌካች የንግዴ ምሌክቱን አስቀዴሞ ሲጠቀምበት የቆየ በመሆኑ 
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የቀዯምትነት መብት እንዲሇዉ በማረጋገጥ የተጠሪን መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ በመወሰኑ ተጠሪ 

እንዯራስ የንብረት አስተዲዯር በሚሇዉ ስም እና ምሌክት ሇመጠቀም መብት የሇዉም፡፡ተጠሪ በቀዲሚነት 

መብት ቢኖረዉ ኖሮ አመሌካች ላሊ የንግዴ ምሌክት እንዱቀይር ይገዯዴ ነበር፡፡ይህ የአእምሯዊ ንብረት 

ጽ/ቤት ዉሳኔ በሔግ አግባብ ሥሌጣን ባሇዉ ፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ አሌተሻረም፡፡የሥር ፌርዴ 

ቤቶች የንግዴ ስምንና የንግዴ ምሌክት ግጭት በተፇጠረ ጊዜ ወይም ተመሳሳይ በሆኑ ጊዜ እንዳት 

እንዯሚፇታ የሚገሌጽ የሔግ ማእቀፌ የሇም በሚሌ የዯረሱበት ዴምዲሜ በሰ.መ.ቁጥር 57179 ሊይ 

የንግዴ ምሌክትና የንግዴ ስም ህብረተሰቡን በሚያሳስት ዯረጃ ተመሳሳይነት ሲኖራቸዉ ተያያዥነት 

ያሊቸዉ የሔግ ማእቀፍች ተጣጥመዉ እንዱታዩ በማዴረግ እንዯቅዴሚያ ምዝገባቸዉ አንደ ላሊዉን ቀሪ 

እንዱያዯርግ ተዯርጎ ሉወሰን እንዯሚገባ የተሰጠዉን አስገዲጅ ትርጉም የሚቃረን ነዉ፡፡ሇአመሌካች 

የተመዘገበሇት የንግዴ ምሌክት የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የተጠሪን ተቃዉሞ ዉዴቅ በማዴረግ 

የመዘገበዉ ሆኖ እያሇ የንግዴ ምሌክቱ ሇአመሌካች የተመዘገበዉ ምዴብ 36 ሊይ ሇንብረት አቻ ግምት 

ብቻ ነዉ በማሇት ተጠሪ መጠቀም ይችሊሌ ብሇዉ የሥር ፌርዴ ቤቶች መወሰናቸዉ በአዋጅ ቁጥር 

501/2006 አንቀጽ 13/1 እና በዯንብ ቁጥር 273/2012 አንቀጽ 21፣26/1 እና 27/1 ሊይ የንግዴ 

ምሌክት ምዝገባ የሚከናወንበትንና ተቃዉሞ ዉዴቅ የሚዯረግበትን ሂዯትና ዉጤቱን ያሊገናዘበ ነዉ፡፡ 

እንዱሁም ሇአመሌካች የተመዘገበሇት የንግዴ ምሌክት በአሇም አቀፌ ምዴብ 36 ስሇመሆኑ የተረጋገጠ 

በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 2/7 እና በናይስ ዱፕልማቲክ ኮንፇረንስ በወጣዉ ምዴብ መሰረት ምዴብ 36 

ስር ያለት የንግዴ ምሌክቶች የንብረት አስተዲዯር፣የንብረት አቻ ግምት እና ላልች አገሌግልቶችን 

ያቀፇ እንዯመሆኑ አእምሯዊ ጸ/ቤት የአመሌካችን እና የተጠሪን የመመስረቻ ጽሁፌ፣ መተዲዯሪያ ዯንብ 

በመመሌከት ከቀረበዉ ክርክር እና ከሚሰጡት አገሌግልት አንጻር ተመሌክቶ ምሌክቱ ቢመዘገብ 

ተጠቃሚዉን ያሳስታሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረሱ ምክንያት ማን ነዉ ቀዲሚ የሚሇዉን 

መሇያ ነጥብ (ጭብጥ) በመያዝ አመሌካች ቀዲሚ ነዉ በማሇት ምሌክቱ ሇአመሌካች መዝግቧሌ፡፡ በዚህ 

መሰረት ምሌክቱ እንዱመዘገብ የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ጸንቶ ባሇበት የሥር ፌርዴ 

ቤቶች በአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት መሌስ የተሰጠባቸዉን ጉዲዮች በይግባኝ መሌክ ጉዲዩ ሳይቀርብሊቸዉ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ዲኝነት ሥሌጣን እንዯገና በመመርመር መወሰናቸዉ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም በምዴብ 

36 የሚመዘገብ የንግዴ ምሌክት ሲታይ ግራ ቀኝ የምንሰጣቸዉን አገሌግልቶች ያቀፇ በመሆኑ የሥር 

ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ በአዋጅ ቁጥር 501/2006 አንቀጽ 2/7 የተዯነገገዉን እና በናይስ 

ዱፕልማቲክ ኮንፇረንስ የወጣዉን ምዴብ ሔግ ያሊገናዘበ ነዉ፡፡ በተጨማሪም የሥር የፋዳራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በቀን 15/02/2011 ዓ/ም ትእዛዝ የሰጠዉ የግራ ቀኝ የንግዴ ምሌክት 

እንዴናቀርብ እንጂ ግራ ቀኝ የንግዴ ስም ያስመዘገብንበትን ማስረጃ እንዴናቀርብ ባሌታዘዝንበት 

ከትእዛዙ ዉጭ ተጠሪ ያቀረበዉን የንግዴ ስም ያስመዘገበበትን ማስረጃ የሥር ፌርዴ ቤት የማስረጃ 
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አቀራረብ ስርዓት ባሌተከተሇ ሁኔታ ተቀብልና ይህንን ማስረጃ መሰረት አዴርጎ መወሰኑ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ስሇሆነ ይታረምሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡    

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ የተጠሪ የንግዴ ምሌክትና የንግዴ ስም ከአመሌካች የንግዴ 

ምሌክትና ስም ጋር የሚመሳሰሌና ተገሌጋይ ህብረተሰቡን የሚያሣስት መሆን አሇመሆኑን ከአዋጅ 

ቁጥር 501/2006፣ ከአዋጅ ቁጥር 980/2008፣ከአዋጅ ቁጥር 813/2006 እና በሰ/መ/ቁጥር 57179 ሊይ 

ከተሰጠዉ ትርጉም ጋር በማገናዘብ የስር ፌርዴ ቤቶችን ዉሳኔ ሇማጣራት ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት 

ቀርቦ እንዱታይ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 13/02/2013 ዓ/ም የተፃፇ በአጭሩ የሚከተሇውን 

መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

ሇአመሌካች የተሰጠዉ የንግዴ ምሌክት የተመዘገበዉና የሔግ ጥበቃ የተሰጠዉ በአሇም አቀፌ ምዯባ 36 

ሇንብረት አቻ ግምት ሥራዎች በመሆኑ አመሌካች የንግዴ ምሌክቱን በመመስረቻ ጽሁፈ ሇተዘረዘሩት 

ላልች የንግዴ አሊማዎች ሉጠቀምበት አይችሌም፤ወይም በዚህ ረገዴ የሔግ ጥበቃ 

አሌተሰጠዉም፡፡ተጠሪ የሚሰጠዉ አገሌግልት የንብረት አስተዲዯር አገሌግልት ነዉ፡፡ቀዯም ሲሌ 

ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የአመሌካቹ የንግዴ ምሌክት እንዲይመዘገብ መቃወሚያ ያቀረበዉ 

ምሌክቱን ሇንብረት አስተዲዯር አገሌግልት ይጠቀምበታሌ በሚሌ ግምት ነበር፡፡ነገር ግን የንግዴ ምሌክቱ 

የሚያገሇግሇዉ ሇንብረት አቻ ግምት(Asset valuation Services) ሥራዎች መሆኑን ተጠሪ ስሇተረዲ 

ያቀረበዉ መቃወሚያ ዉዴቅ ሲሆን ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ ማሻር 

አሊስፇሇገዉም፡፡በመሆኑም የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ በይግባኝ አሌተሻረም በሚሌ 

ያቀረበዉ መከራከሪያ ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም፡፡አመሌካች እንዯራስ ናሽናሌ የንብረት አስተዲዯር 

የሚሌ ስም በንግዴ ምሌክትነት ወይም በንግዴ ስምነት ሳያስመዘግብ የንግዴ ምሌክቱን የምጠቀምበት 

እንዯራስ ናሽናሌ የንብረት አስተዲዯር ሇሚሇዉ አገሌግልት ነዉ ማሇቱ ሀሰት ነዉ፡፡የንግዴ ስሙ 

እንዯራስ ናሽናሌ ኃሊ.የተ.የግ.ማኅበር እንዯሆነ የመመስረቻ ጽሁፈ ያሳያሌ፡፡ተጠሪ ሇአእምሯዊ ንብረት 

ጽ/ቤት ተቃዉሞዉን ያቀረበዉ ምሌክቱን ሇንብረት አቻ ግምት እየተጠቀምኩ ነዉ በሚሌ ሳይሆን 

አመሌካቹ ምሌክቱን ሇንብረት አስተዲዯር(Property Administration) ሉጠቀምበት ያሇ መስልት ስሇነበር 

ሲሆን ይህ አሇመሆኑን ሲረዲ በተቃዉሞዉ አሇገፊበትም፡፡የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የአስተዲዯር ፌርዴ 

ቤት በመሆኑ መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች በአስተዲዯር ዉሳኔ ስሇማይገዯደ እና ጽ/ቤቱ ሁሇቱንም ምሌክቶች 

ያሳስታሌ አያሳስትም የሚሇዉን ሳያነጻጽር የወሰነዉ ዉሳኔ በመሆኑ አመሌካች የስር ፌርዴ ቤቶች 

የጽ/ቤቱን ዉሳኔ እንዯገና አይተዋሌ በሚሌ ያቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት ሉኖረዉ አይገባም፡፡ 

በተጨማሪም ተጠሪ የሚጠቀምበት የንግዴ ምሌክትና ስም አመሌካች ከሚጠቀምበት የንግዴ ስምና 

ምሌክት ጋር በቅርጽም ሆነ በይዘት ስሇማይመሳሰሌ እና ግንኙነት የላሊቸዉ እንዯሆኑ በስር ፌርዴ 

ቤቶች ተረጋግጦ የተወሰነ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ የንግዴ ምሌክቴን ህብረተሰቡን በሚያሳስት መሌኩ 
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እየተጠቀመ ነዉ ያሇዉ የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር መሰረት የሇዉም፡፡አመሌካቹ በተጠሪዉ የንግዴ ስም 

የሚታየዉ የንግዴ ምሌክት ወይም ምስሌ ከእኔ የንግዴ ምሌክት ጋር አንዴ አይነት ስሇሆነ ሔዝብ 

ያሳስታሌ የሚሌ ክርክር አቅርቦ ስሇነበር ይህንን ሇማጣራት ፌርዴ ቤቱ የአመሌካች የንግዴ ምሌክት 

ምዝገባ የምስክር ወረቀትና የተጠሪ የንግዴ ስም ምዝገባ ምስክር ወረቀት እንዱቀርብ የስር ፌርዴ ቤት 

በራሱ አነሳሽነት ትእዛዝ ሰጥቶ እንዱያቀርብ የተዯረገ በመሆኑና ፌርዴ ቤቱ በማንኛዉም ጊዜ ማስረጃ 

እንዱቀርብ ትእዛዝ መስጠት የሚችሌ በመሆኑ ይህንን አመሌካች እንዯ ስህተት መቁጠሩ ተቀባይነት 

የሇዉም ፡፡ ተጠሪ የንግዴ ስም እንጂ የንግዴ ምሌክት የሇዉም፡፡ እንዱሁም ተጠሪ በአመሌካች የንግዴ 

ምሌክት ሊይ የፇጸመዉ ጥሰትም ሆነ ያዯረሰዉ ጉዲት ባሇመኖሩ የስር ፌርዴ ቤቶች በሰጡት ዉሳኔ 

የፇጸሙት ስህተት የሇም በማሇት መሌስ በመስጠት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም በቀን 16/03/2013 ዓ/ም 

የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡      

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር በስር ፌርዴ ቤቶች 

በተሰጡ ዉሳኔዎች የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር 

በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም ‛እንዯራስ ናሽናሌስ እሴት ማኔጅመነት“ በእንግሉዝኛዉ ‛ENDERAS NATIONAL 

ASSET MANAGEMENT’’ የሚሌ ቃሌ እና ምስሌ ያሇበት የንግዴ ምሌክት በኢትዮጵያ አእምሯዊ 

ንብረት ጽ/ቤት ተመዝግቦ የሚገኘዉ በአመሌካች ባሇቤትነት መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ከግራ ቀኙ 

ክርክርና ማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ሇአመሌካች ይህ የንግዴ ምሌክት በምዝገባ ቁጥር 

LTM/3042/2009 የተመዘገበሊቸዉ በአሇም አቀፌ ምዴብ 36 ሇንብረት አቻ ግመታ ሥራዎች 

እንዯሆነም የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ እንዱሁም ተጠሪ ‛እንዯራስ የንብረት አስተዲዯር አገሌግልት“ 

በእንግሉዝኛ ‛ENDERAS PROPERTY ADMINISTRATION SERVICE“ በሚሌ የሚታወቅ የንግዴ 

ስም ያስመዘገበዉ በቀን 11/07/2004 ዓ/ም ሲሆን በንግዴ ምሌክትነት ግን እንዲሊስመዘገበ ከሥር ፌርዴ 

ቤት መዝገብ እና ከግራ ቀኝ ክርክር ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረተዉ የንግዴ 

ምሌክቱን በአሇም አቀፌ ምዴብ 36 አስመዝግቤ እያሇሁ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር አንዴ አይነት የሆነና 

አሳሳች የንግዴ ስም እና የንግዴ ምሌክት የሚጠቀም በመሆኑ በንግዴ ስያሜነት እና በንግዴ ምሌክትነት 

መጠቀሙን እንዱያቆምና ብር 400,000.00 ካሳ እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ በሚሌ ነዉ፡፡ተጠሪ ዯግሞ 

እየተጠቀምኩ ያሇሁት የንግዴ ስም ‛እንዯራስ የንብረት አስተዲዯር አገሌግልት“ በእንግሉዝኛ 

‛ENDERAS PROPERTY ADMINISTRATION SERVICE“ የሚሌ በመሆኑ ከአመሌካች የንግዴ 

ምሌክት ጋር አይመሳሰሌም፤አመሌካች የንግዴ ምሌክቱን ያስመዘገበዉና የሔግ ጥበቃ ያገኘዉ ሇንብረት 

አቻ ግምት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ የንግዴ ስሙን እየተጠቀመ ያሇዉ ከንብረት አስተዲዯር አገሌግልት ጋር 
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በተያያዘ በመሆኑና ‛እንዯራስ“ ከሚሇዉ ቃሌ በስተቀር ቃሊቶቹ ስሇማይመሳሰለ ህበረተሰቡን አያሳስትም 

በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

እንዱሁም አመሌካች በክሱ ሊይ እንዯገሇጸዉ የንግዴ ምሌክቱ በምዝገባ ሂዯት ሊይ እያሇ የንግዴ ምሌክቱ 

ሇአመሌካች መመዝገቡን የሚቃወም ካሇ ተቃዉሞዉን እንዱያቀርብ በአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

በማስታወቂያ በተዯረገዉ ጥሪ መሰረት ተጠሪ ሇአመሌካች የንግዴ ምሌክቱ እንዲይመዘገብ ተቃዉሞ 

አቅርቦ የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የተጠሪን ተቃዉሞ መርምሮ በቀን 

09/10/2009ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ተቃዉሞዉን ባሇመቀበሌ የንግዴ ምሌክቱን ሇአመሌካች መመዝገቡን 

በስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ዉስጥ የሚገኘዉ የጽ/ቤቱ ዉሳኔ ይዘት ያሳያሌ፡፡ አመሌካች ይህንን 

የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ዉሳኔ እና አመሌካች ሇጽ/ቤቱ ጽፍ የነበረዉን መቃወሚያ በማስረጃነት 

በማቅረብ ካስመዘገብኩት የንግዴ ምሌክት ጋር አንዴ አይነት የሆነ ሔብረተሰቡን በሚያሳስት መሌኩ 

በንግዴ ስምነት ወይም ምሌክትነት ተጠሪ መጠቀሙን እንዱያቆም ሉወሰንሌኝ ይገባሌ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ የንግዴ ምሌክቱ ሇአመሌካች እንዲይመዘገብ ተቃዉሞ እንዯነበርና ተቃዉሞዉ 

ዉዴቅ እንዯተዯረገ አምኖ በይግባኝና በላሊ አኳኋን በተቃዉሞዉ ያሌገፊዉ ተቃዉሞዉን አቅርቦ 

የነበረዉ አመሌካች ምሌክቱን ሇንብረት አስተዲዯር አገሌግልት የሚያስመዘግብ መስልት እንዯሆነና 

በኋሊ ሇተጠሪ የንግዴ ምሌክቱ የተመዘገበዉ ሇንብረት አቻ ግምት(Asset valuation Services) 

አገሌግልት መሆኑን በመረዲቱ እንዯሆነ ገሌጾ ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ አግባብ የቀረበዉን የግራ ቀኙን 

ክርክር የሰሙት የሥር ፌርዴ ቤቶች የግራ ቀኙን የሰነዴ ማስረጃዎች መርምረዉ አመሌካች የንግዴ 

ምሌክቱን ያስመዘገበዉ አሇም አቀፌ ምዴብ 36 ሇንብረት አቻ ግመታ መሆኑንና ምሌክቱም ከተጠሪ 

የንግዴ ሥም ጋር ስሇማይመሳሰሌ ኅብረተሰቡን ስሇማያሳክር ተጠሪ የንግዴ ስሙን መጠቀም ይችሊሌ 

በማሇት የአመሌካችን መከራከሪያ ዉዴቅ በማዴረግ ወስነዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 2/12 እና በንግዴ ምዝገባና 

ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 አንቀጽ 2/10 ሊይ እንዯተመሇከተዉ የንግዴ ምሌክት የአንዴን ነጋዳ 

ወይም ኩባንያ እቃ(ምርት) ወይም አገሌግልት ከላሊዉ ነጋዳ/ኩባንያ እቃ(ምርት) ወይም አገሌግልት 

ሇመሇየት የምሌክቱ ባሇቤት የሚጠቀምበት የአእምሮ ፇጠራ ዉጤት ሲሆን የንግዴ ስም ዯግሞ አንዴ 

ነጋዳ/ኩባንያ በንግዴ ሥራዉ በኅብረተሰቡ ዘንዴ የሚታወቅበትና ኅብረተሰቡ ከላሊ ነጋዳ/ኩባንያ ሇይቶ 

እንዱያዉቀዉ ሇማዴረግ የሚገሇገሌበት መጠሪያዉ ነዉ፡፡ እንዱሁም በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 501/1998 እና በንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 እንዯተመሇከተዉ የንግዴ 

ምሌክት የሚመዘገበዉ በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ሲሆን የንግዴ ስም የሚመዘገበዉ ዯግሞ 

በንግዴ ሚኒስቴር ነዉ፡፡በዚህ አግባብ በተሇያዩ መስሪያ ቤቶች የመመዝገብ አሰራር በላልች አገሮችም 

የተሇመዯ ቢሆንም ይህ አሰራር ኅብረተሰቡን በሚያመሳክር ሁኔታ አንዴ አይነት ወይም በጣም 
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የተቀራረበ የንግዴ ምሌክትና የንግዴ ስም የተሇያዩ ሰዎች እንዱያስመዘግቡ አለታዊ አጋጣሚ 

የሚፇጥር አሰራር ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 501/1998 ከአንቀጽ 26 እስከ 28 ዴረስ በተዯነገገዉ መሰረት የንግዴ ምሌክት 

በማስመዝገብ ባሇቤት የሆነ ሰዉ የንግዴ ምሌክቱን ካስመዘገበበት እቃ ወይም አገሌግልት ጋር አያይዞ 

የመጠቀም ወይም ላሊ ሰዉ እንዱጠቀምበት የመፌቀዴ እንዱሁም ላሊ ሰዉ ማንኛዉንም የንግዴ 

ምሌክቱን የሚመስሌ መሇያ ምሌክቱ ከተመዘገበባቸዉ ዕቃዎች ወይም አገሌግልቶች ጋር በተያያዘ 

ወይም ሔዝብን ሉያሳስት በሚችሌ አኳኋን ከላልች እቃዎች ወይም አገሌግልቶች ጋር በተያያዘ 

እንዲይጠቀሙ የማገዴ መብት አሇዉ፡፡ እንዱሁም የንግዴ ምሌክቱን ወይም የንግዴ ምሌክቱን 

የሚመስሌ መሇያ ያሇበቂ ምክንያቶች ጥቅሙን ሉጎዲ በሚችሌ አኳኋን ላሊ ሰዉ እንዲይጠቀም እና 

መሰሌ ዴርጊቶች እንዲይፇጸሙ ሇማገዴ/ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ መብት አሇዉ፡፡ይህም የንግዴ ምሌክቱን 

በባሇቤትነት ያስመዘገበዉ ሰዉ ሊስመዘገበበት የዓሇም አቀፌ ምዴብ የንግዴ ምሌክቱን በብቸኝነት 

የመጠቀም መብት(Exclusive Right) እንዲሇዉ የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ 

አንዴን በንግዴ ምሌክትነት የተመዘገበ ማንኛዉንም የንግዴ ምሌክቱን የሚመስሌ መሇያ ምሌክቱ 

ከተመዘገበባቸዉ ዕቃዎች ወይም አገሌግልቶች ጋር በተያያዘ ወይም ሔዝብን ሉያሳስት በሚችሌ አኳኋን 

ከላልች እቃዎች ወይም አገሌግልቶች ጋር በተያያዘ እንዱሁም የንግዴ ምሌክቱን ወይም የንግዴ 

ምሌክቱን የሚመስሌ መሇያ በንግዴ ምሌክትነት ወይም በንግዴ ስምነት ያሇበቂ ምክንያቶች የንግዴ 

ምሌክቱን ባሇቤት ጥቅም ሉጎዲ በሚችሌ አኳኋን እና በመሰሌ ዴርጊቶች ላሊ ሰዉ ተጠቅሟሌና ፌርዴ 

ቤቱ ያስቁምሌኝ የሚሌ ክርክር ሲቀርብ ፌርዴ ቤቶች የተባለት ዴርጊቶች መፇጸም አሇመፇጸማቸዉን 

በተከራካሪዎቹ ማስረጃዎች በማረጋገጥ እና አስፇሊጊ ከሆነም የሌዩ አዋቂ ሙያዊ ምስክርነት ቃሌ 

በመስማት የፌሬ ነገሩን መኖር አሇመኖር አረጋግጠዉ አግባብነት ባሇዉ ሔግ መሰረት መወሰን 

ይገባቸዋሌ፡፡እንዱሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ የንግዴ ምሌክቱ የተመዘገበበትን ምዴብ እቃዎች ወይም 

አገሌግልቶች ምንነት የሚመሇከት ክርክር ቀርቦ ከሆነና የንግዴ ምሌክቱ የተመዘገበዉ የዓሇም አቀፌ 

የንግዴ ምሌክት ምዴብ ቁጥር ተጠቀሶ ከሆነ ጉዲዩ የንግዴ ምሌክት ምዝገባ የሚካሄዴበትን ዓሇም አቀፌ 

ዕቃዎች እና አገሌግልቶች ምዴብ ሇመወሰን በፇረንሳይቱ ናይስ ከተማ ከወጣዉ ናይስ ስምምነት እና 

በስምምነቱ ሇምዴቦቹ ከተሰጠዉ ማብራሪያ (Nice Agreement Concerning the International Classification 

of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)ጋር አገናዝቦ መመርመር 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

በተጨማሪም የንግዴ ምሌክትም ሆነ የንግዴ ስም ተመዝግቦ የሔግ ጥበቃ የሚዯረገዉ ሇነጻ ገበያ 

ዉዴዴር እንቅፊት ባሌሆነ አኳኋን የአእምሯዊ ንብረት መብት እንዱጠበቅ በማዴረግ ሰዎች ሇፇጠራ 

እንዱነሳሱ ሇማዴረግ እና ኢኮኖሚያዊ ቀሌጣፊነትንና ማኅበራዊ ዯህንነትን በማስፇን የንግዴና 
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የኢንቨስትመንት አሰራር ሇማቀሊጠፌ ነዉ፡፡በንግዴ ምሌክትና በንግዴ ስም መካከሌ መመሳሰሌ ኖሮ 

ሔዝቡን ያሳስታሌ እንዱሁም የአንደ ባሇቤት የላሊዉን ጥቅም በሚጎዲ አኳኋን መሇያዉን ጥቅም ሊይ 

አዉሎሌ የሚሌ ክርክር ከቀረበም በዚህ አግባብ ተፇጸመ የተባሇዉ ዴርጊት የተፇጸመዉ በንግዴ ሥራ 

ሂዯት ዉስጥ ማንኛዉንም ሀቀኛ ያሌሆነ፣አሳሳች ወይም አታሊይነት ያሇበት እና የተወዲዲሪን የንግዴ 

ጥቅም የሚጎዲ ወይም ሉጎዲ የሚችሌ ዴርጊት ሇመፇጸም በማሰብ ወይም የአንዯኛዉን ተወዲዲሪነት 

ሇመቀነስ በማሇም እና በመሰሌ ተግባራትና ዓሊማ የተፇጸመ ነገር መኖሩ ሲረጋገጥ የንግዴ ምሌክቱ 

ወይም የንግዴ ስሙ ከተመዘገበበት ዓሊማ ዉጭ ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ዉዴዴር በመፌጠር የንግደን 

ማኅብረሰብና ሔዝቡን የሚጎዲ አለታዊ ተጽእኖ ይፇጥራሌ፡፡ ስሇሆነም እንዱህ አይነት ክርክር ሲነሳ 

በንግዴ ምሌክት እና በንግዴ ስም መካከሌ መመሳሰሌ ኖሮ ሔዝቡን በሚያሳስት ሁኔታና 

አስመዝጋቢዉን በሚጎዲ መሌኩ አገሌግልት ሊይ ሲዉሌ አሇመግባባቱን ሇመፌታት የሚያስችሌ የሔግ 

ማእቀፌ የሇም ተብል የሚታሇፌ ሳይሆን ከንግዴ ዉዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 813/2006 

፣ከንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008፣በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 

501/1998 እና የእነዚሁ አዋጆች ማስፇጸሚያ ዯንቦችን ጨምር መመርመርና ተገቢውን መወሰን 

ይገባሌ፡፡ 

 

ከሊይ ከተመሇከተዉ አንጻር የያዝነዉን ጉዲይ ስንመሇከት አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረዉ የንግዴ 

ምሌክቱ ሲመዘገብ ተጠሪ ተቃዉሞ አቅርቦ ተቃዉሞዉ በአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ዉዴቅ ተዯርጎ 

ሇአመሌካች በንግዴ ምሌክትነት ከተመዘገበ በኋሊ ተጠሪ ከንግዴ ምሌክቱ ጋር አንዴ አይነት የሆነ 

አሳሳች የንግዴ ስም እና የንግዴ ምሌክት እየተጠቀመ በመሆኑ በንግዴ ስም ስያሜነት እና በንግዴ 

ምሌክትነት መጠቀሙን እንዱያቆም ይወሰንሌን በሚሌ ነዉ፡፡ተጠሪ ዯግሞ ተቃዉሞ አቅርቤ የነበረዉ 

አመሌካች የንግዴ ምሌክቱን ሇንብረት አስተዲዯር አገሌግልት ያስመዘግባሌ በሚሌ ስጋት ቢሆንም 

መቃወሚያ ካቀረብኩ በኋሊ የንግዴ ምሌክቱ ሇአመሌካች እየተመዘገበ ያሇዉ ሇንብረት አቻ ግመታ 

መሆኑን ሳረጋግጥ በተቃዉሞዬ አሌገፊሁም እንዱሁም ‛እንዯራስ“ ከሚሇዉ ቃሌ በስተቀር የአመሌካች 

የንግዴ ምሌክትና የተጠሪ የንግዴ ስም ስሇማይመሳሰሌ ሔዝቡን አያሳስትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡የግራ 

ቀኙ ክርክር ይህንን የሚመስሌ ከሆነ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ተቃዉሞዉን ሇአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

ያቀረበዉ አመሌካች በንግዴ ምሌክትነት እንዱመዘገብሇት የጠየቀዉ መሇያ ተጠሪ በንግዴ ምሌክትነትና 

በንግዴ ስምነት ሲጠቀም ከነበረዉ ጋር አንዴ አይነት ስሇሆነ ወይም ስሇሚመሳሰሌ ሔዝቡን 

ስሇሚያሳስት ሇአመሌካች ሉመዘገብሇት አይገባም በሚሌ ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሇዉ ሉጣራና 

ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡ይህንን ፌሬ ነገር ሇማጣራት ተጠሪ በቀን 05/12/2008 ዓ/ም በቁጥር 

እንአ/01/012/2008 ጽፍ ሇአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ያቀረበዉ መቃወሚያ ነዉ ብል አመሌካች 

በማስረጃነት ያቀረበዉ ሰነዴ ይዘትና አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በጉዲዩ ሊይ በቀን 09/10/2009ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እንዯሆነ በመግሇጽ በማስረጃነት ያቀረበዉ ማስረጃ ተገቢዉ ዋጋ ተሰጥቶት ከክርክሩ ጋር 
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ተገናዝቦ ሉመዘን ይገባሌ፡፡ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤቶች እነዚህ ማስረጃዎች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸዉ 

ሆነዉ እያለ ተገቢዉን ዋጋ በመስጠት አሇመመዘናቸዉ መሰረታዊ የሆነ የማስረጃ ምዘና መርህ 

የሚጥስ በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ 

 

እንዱሁም አመሌካች የንግዴ ምሌክቱን ያስመዘገበዉ ሇንብረት አቻ ግመታ ዓሇም አቀፌ ምዴብ 36 

መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ ሆኖም ተጠሪ ማንኛዉንም የንግዴ ምሌክቱን በሚመስሌ አኳኋን በንግዴ 

ስምነት ምሌክቱ ከተመዘገበበት አገሌግልት ጋር በተያያዘ ወይም ሔዝብን ሉያሳስት በሚችሌ አኳኋን 

ከሚሰጠዉ አገሌግልቶች ጋር በተያያዘ የአመሌካችን ጥቅም ሉጎዴ በሚችሌ አኳኋን መጠቀም 

አሇመጠቀሙን አመሌካች በምስክርነት የቆጠራቸዉን ምስክሮች በመስማት ሉጣራና ሉረጋገጥ 

ይገባሌ፡፡በተጨማሪም ምስክሮቹ በሚሰጡት ምስክርነት ቃሌ መነሻ ወይም ከክርክሩ ባህርይ በመነሳት 

ሇክርክሩ ዉሳኔ አሰጣጥ ጠቃሚ መስል ከታየም የሥር ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 136 

መሰረት ሌዩ አዋቂ(ኤክስፔርት) በማስረጃነት አስቀርቦ በመስማት ማረጋገጥ ሲገባዉ በዚህ አግባብ 

ሳያጣራ ተጠሪ በንግዴ ስምነት የሚጠቀመዉ መሇያ ከአመሌካች የንግዴ ምሌክት ጋር 

አይመሳሰሌም፤ተጠሪ የሚጠቀመዉ የንግዴ ስም ከአመሌካች የንግዴ ምሌክት ጋር ሲነጻጸር አማካይ 

የሆነ (Average)ተጠቃሚን አያሳክርም በማሇት ችልቱ በራሱ ግንዛቤ ዴምዲሜ ሊይ መዴረሱ ፌርዴ 

ቤቱ የገሇሌተኝነት መርህ ጠብቆ አንዴን ፌሬ ነገር በመጀመሪያ ተከራካሪ ወገኖች አስቀዴሞ የማስረዲት 

ሸክም ቅዯም ተከተሌ በጠበቀ መሌኩ እንዱያስረደ ተዯርጎ ፌርዴ ቤቱ አንጻራዊ እዉነታ ሇማረጋገጥ 

ካሇበት ኃሊፉነት አንጻር ተጨማሪ ማስረጃ ማስቀረብ ካሇበትም በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 136 እና 264 

መሰረት አግባብነት ያሇዉን ማስረጃ አስቀርቦ አጣርቶ መወሰን እንዯሚገባዉ የሚያስገነዝበዉን የክርክር 

አመራርና የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓት ያሌተከተሇ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡ በተጨማሪም 

ፌርዴ ቤቶች ግምት (presumption) በመዉሰዴ መወሰን የሚችለት ሔግ በግሌጽ ሲፇቅዴና ግምት 

የሚወሰዴበት ነገር በገሀደ አሇም በአብዛኛዉ ሰዉ ዘንዴ የሚታወቅ እና የተፇጥሮ እዉነታ ሲሆን እንጂ 

ሔግ ግምት በመዉሰዴ የሚረጋገጥ ፌሬ ነገር ነዉ ብል በግሌጽ ያሌዯነገገዉን የተጠቀሰዉን አይነት 

በሌዩ አዋቂ ምስክርነት ጭምር በማስረጃ ሉረጋገጥ የሚገባ ፌሬ ነገር ሁለ በግምት ሊይ ተመስርቶ 

እንዱወሰን በተግባር የዲበረዉ የዲኝነት አሰጣጥ ፌሌስፌና (Judicial Jurisprudence) እና የማስረጃ ሔግን 

የሚመሇከቱ መርሆዎች ስሇማይፇቅደ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡በመሆኑም 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 171664 ሊይ በቀን 26/06/2011 ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 239171 ሊይ በቀን 23/04/2012 

ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ፡- 

2.1 ተጠሪ ተቃዉሞዉን ሇአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ያቀረበዉ አመሌካች በንግዴ 

ምሌክትነት እንዱመዘገብሇት የጠየቀዉ መሇያ ተጠሪ በንግዴ ምሌክትነትና በንግዴ 

ስምነት ሲጠቀም ከነበረዉ ጋር አንዴ አይነት ስሇሆነ ወይም ስሇሚመሳሰሌ ሔዝቡን 

ስሇሚያሳስት ሇአመሌካች ሉመዘገብሇት አይገባም በሚሌ ነዉ ወይስ አይዯሇም፣ ተጠሪ 

ተቃዉሞዉን ያቀረበዉ አመሌካች እንዱመዘገብሇት የጠየቀዉ የንግዴ ምሌክት ከተጠሪ 

በንግዴ ስምነትና ምሌክትነት ከሚጠቀመዉ ጋር ስሇሚመሳሰሌ ሔዝቡን ያሳክራሌ 

በሚሌ መሆኑን የቀረበዉ ማስረጃ የሚያሳይ ከሆነም ሇማስረጃዉ ተገቢዉ ዋጋ ሰጥቶ 

መዝኖ ሉወሰን ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

2.2  ተጠሪ በንግዴ ስምነት የሚጠቀመዉ መሇያ ከአመሌካች የንግዴ ምሌክት ጋር 

የሚመሳሰሌ መሆን አሇመሆኑን እና ተጠሪ የሚጠቀመዉ የንግዴ ስም ከአመሌካች 

የንግዴ ምሌክት ጋር ሲነጻጸር ምክንያታዊ በሆነ ሰዉ መመዘኛ ሲታይ ሔዝብን 

ያሳስታሌ ወይስ አያሳስትም፤ ያሳስታሌ ወዯሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ከተዯረሰም አመሌካች 

ባቀረበዉ ዲኝነት ጥያቄዎች ሊይ ተመስርቶ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች 

መርምሮና ምስክሮች በመስማት እንዱሁም እንዯነገሩ ሁኔታ ተገቢዉን ተጨማሪ 

ማስረጃና ምስክሮች አስቀርቦ ሰምቶና መርምሮ ከሊይ በፌርደ ሊይ ከተመሇከቱት የሔግ 

ማእቀፍች ጋር አገናዝቦ ተገቢዉን እንዱወስን ጉዲዩን በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 343/1 

መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1.የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ሇግራ ቀኙም ሲጠይቁ ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በትእዛዝ የመጣዉ የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 171664 የሆነዉ መዝገብ 

ሇምዴብ ችልቱ ይመሇስ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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                                          የሠ/መ/ቁጥር 197994                                                                                                                                      

ሚያዚያ 26 ቀን 2013 ዓ/ም 

ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

     ተሾመ ሽፇራዉ 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

       ብርሃኑ መንግሥቱ 

 ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- ብሓራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክሲዮን ማኅበር 

ተጠሪ፡- አቶ ዲዊት ገ/ሀና 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ ሊይ ኢንሹራንስ ገቢ እንዱሸፌን የሚዯረገዉ ክፌያ ወይም የራስ ኪሳራ 

ወይም በተሇምድ የአዯጋ መነሻ ዋጋ (Excess) በሚሌ የሚገሇጸዉን አፇጻጸምና ሔጋዊ ዉጤት 

የሚመሇከት ነዉ፡፡ ተጠሪ በዯቡብ ክሌሌ ሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ 

በግራ ቀኙ መካከሌ በውሌ ቁጥር MTC/1356/17H5 በተዯረገ ስምምነት በአመሌካች ስም በተመዘገበዉና 

የሰላዲ ቁጥር 03-90046 ኢት በሆነው ሲኖትራክ ተሽከራከሪ ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት ብር 

1,900,000.00(አንዴ ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር) ካሳ ሇመክፇሌ ተስማምቷሌ፡፡ተሽከርካሪዉ በቀን 

29/09/2010 ዓ/ም በሆሳዕና ከተማ ባቴና ወንዝ ዴሌዴይ ሊይ ከሰላዲ ቁጥር 3-92155 ኢት ከሆነ ላሊ 

ሲኖትራክ ተሽከርካሪ ጋር የተጋጨ ሲሆን በተጠሪ ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ጥፊተኛዉ የሰላዲ 

ቁጥር 3-92155ኢት መሆኑ በላሞ ወረዲ ትራፉክ ፖሉስ ተረጋግጧሌ፡፡አመሌካችም ይህንን በማረጋገጥ 

በቁጥር CL/MTC/0552/18/H5 ሊይ በቀን 22/03/2011 ዓ/ም ከተሽከርካሪው የገበያ ዋጋ ሊይ የአዯጋ 

መነሻ ብር 360,000.00(ሦስት መቶ ስሌሳ ሺህ ብር) ተቀናሽ በማዴረግ ብር 1,440,000.00(አንዴ 

ሚሉዮን አራት መቶ አርባ ሺህ ብር) ሇተጠሪ ክፌሎሌ፡፡ ሆኖም አመሌካች በተጠሪ ተሽከርካሪ ሊይ 

ሇዯረሰው አዯጋ በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት የመዴን ሽፊን ብር 1,900,000.00 በውሊችን መሰረት 

መክፇሌ ሲገባው የአዯጋ መነሻ ዋጋ በሚሌ ብር 360,000.00 ከመቀነሱም በተጨማሪ መክፇሌ 

ከነበረበት ክፌያ ሊይ ብር 100,000.00(አንዴ መቶ ሺህ ብር) ያሇምክንያት ተቀናሽ አዴርጓሌ፡፡ ስሇሆነም 

አመሌካች ያሊግባብ ተቀናሽ ያዯረገውን 360,000.00 እና ብር 100,000.00 በዴምሩ ብር 
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460,000.00(አራት መቶ ስሌሳ ሺህ ብር) ከሔጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡ 

አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ በግራ ቀኙ መካከሌ እ.ኤ.አ ማርች 18 ቀን 2019ዓ/ም በተዯረገ 

ስምምነት ተጠሪ ከተከፇሊቸዉ ካሳ በተጨማሪ ምንም ዓይነት የጉዲት ካሳ ሊሇመጠየቅ ስሇተስማሙ 

ይሔም ስምምነት በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1731 መሰረት ሇግራ ቀኙ ሔግ ሆኖ የሚያገሇግሌና ጸንቶ የሚገኝ 

በመሆኑ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ፡፡ በተጠሪ ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት የንግዴ ሔጉ አንቀፅ 678 

በሚፇቅዯው መሰረት ተጠሪ መካስ ያሇባቸው ተሽከርካሪው አዯጋው በዯረሰበት ወቅት በሚኖረው የገበያ 

ዋጋ በመሆኑ ይህንኑ ሇማረጋገጥ በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የተጎደ ንብረቶችን ሇመገመት ፇቃዴ 

በተሰጠዉ የንብረት ገሇሌተኛ ገማች ጉዲት የዯረሰበትን ተሽከርካሪ በሚገመትበት ወቅት የተሽከርካሪዉ 

የገበያ ዋጋ ተጨማሪ እሴት ታክስ(ተ.እ.ታ) ጨምሮ እስከ ብር 1,800,000.00(አንዴ ሚሉዮን ስምንት 

መቶ ሺህ ብር) መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚሁ ስላት በውለ መሰረት የአዯጋ መነሻ ብር 360,000.00 

ተቀናሽ በማዴረግ ብር 1,440,000,00(አንዴ ሚሉዮን አራት መቶ አርባ ሺህ ብር) ካሳ ክፌያ ሇተጠሪ 

ተፇፅሟሌ፡፡ስሇዚህ አመሌካች ሇተጠሪ ካሳ የከፇሇዉ በሔጉ አግባብ በተሽከርካሪዉ ሊይ ጉዲት በዯረሰበት 

ጊዜ የነበረዉን የገበያ ዋጋ መሰረት በማዴረግ በመሆኑ ተጠሪ ያቀረቡት የብር 100,000.00 ተጨማሪ 

ካሳ ጥያቄ የሔግ መሰረት የሇዉም፡፡ በተጨማሪም በግራ ቀኝ መካከሌ በተዯረገ የኢንሹራንስ ዉሌ 

ፖሉሲ ሊይ የተጠሪ ጥፊት ባሌሆነበት ሁኔታ የአዯጋ መነሻ አይቀነስም የሚሌ ቅዴመ ሁኔታ በማዴረግ 

የተፇጸመ የውሌ ስምምነት ባሇመኖሩ ከዚህ ጋር ተያይዞ ተጠሪ ጉዲቱ የዯረሰዉ በላሊ ተሽከርካሪ ጥፊት 

ነዉ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የሔግና የማስረጃ ዴጋፌ የላሇዉ ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 21438 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች መርምሮ በቀን 10/07/2012 

ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ አመሌካች ተጠሪን ምንም አይነት ተጨማሪ የጉዲት ካሳ ጥያቄ ሊሇማቅረብ 

ተስማምቷሌ በማሇት ቢከራከርም በዚህ መሰረት የተዯረገ የዉሌ ስምምነት በማስረጃነት ሇፌርዴ ቤቱ 

ስሊሊቀረበ ከዚህ አንጻር አመሌካች ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም ሲሌ ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

የተሽከርካሪዉ የገበያ ዋጋ በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የተጎደ ንብረቶችን ሇመገመት ፇቃዴ በተሰጠዉ 

ባሇሙያ ኤሌያስ ራጋሳ ተገምቶ ብር 1,800,000.00(አንዴ ሚሉዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር) መሆኑ 

ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ባዯረገው የመዴን ዋስትና ውሌ(ፖሉሲ) ከጠቅሊሊ የመዴን ሽፊን 

ገንዘብ አዯጋ መነሻ ተቀንሶ እንዯሚከፇሌ በመዴን ዋስትና ውሌ ሊይ በግሌፅ አሌተዯነገገም፡፡ ስሇዚህ 

አመሌካች ከሔግ ወይም ከውሌ የመነጨ ግዳታ ሳይኖር ተሽከርካሪ አዯጋው በዯረሰበት ወቅት ከነበረው 

የገበያ ዋጋና በባሇሙያ ተገምቶ ከቀረበው ገንዘብ ብር 360,000.00 ቆርጦ አመሌካች ማስቀረቱ ተገቢ 

ሆኖ አሌተገኘም፡፡ስሇሆነም አመሌካች ተቀናሽ ያዯረገውን ብር 360,000.00 (ሶስት መቶ ስሌሳ ሺህ ብር) 

ሇተጠሪ ሉከፌሌ አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡በላሊ በኩሌ ሇንብረት የሚሰጥ የኢንሹራንስ ሽፊን አዯጋው 

በዯረሰበት ጊዜ ንብረቱ የነበረውን ዋጋ ሇመካስና ንብረቱ በመጎዲቱ ምክንያት በባሇንብረቱ ሊይ የዯረሰውን 
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ኪሳራ በኢንሹራንስ ውለ ሊይ ከተመሇከተው ገንዘብ ሳይበሌጥ መከፇሌ እንዲሇበት በንግዴ ሔግ ቁጥር 

665(1 እና 2)፣678(1 እና 2) እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 

69966 ሊይ አስገዲጅ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡በመሆኑም ተጠሪ ብር 100,000.00 ተቀነሰብኝ ብሇዉ 

ያቀረቡት ዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሇዉም ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም ፌርዴ 

ቤቱ በመ/ቁጥር 15153 ሊይ በቀን 28/12/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ ይግባኙን በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

337 መሰረት ሰርዞበታሌ፡፡ አመሌካች በቀን 07/03/2013 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ 

በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ 

ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

ሇተጠሪ በተሽከርካሪዉ ሊይ ጠቅሊሊ ዉዴመት ስሇዯረሰበት ካሳ ከተከፇሇ በኋሊ ተጨማሪ ክፌያ 

አሌጠይቅም ብሇዉ የተስማሙበትን ስምምነት በመጥቀስ ክሱ ዉዴቅ እንዱሆን አመሌካች ያቀረበዉን 

መከራከሪያ የሥር ፌርዴ ቤት በዝምታ ማሇፈ ሉታረም የሚገባዉ ስህተት ነዉ፡፡በግራ ቀኙ መካከሌ 

በተዯረገዉ የመዴን ዋስትና ሽፊን ዉሌ ሰንጠረዥ እና ፖሉሲዉ መሰረት በተሽከራካሪዉ ሊይ ሇሚዯርስ 

ጠቅሊሊ ዉዴመት ከሚከፇሇዉ የካሳ ክፌያ ሊይ በዉለ ሊይ ኢንሹራንስ ገቢዉ የአዯጋ መነሻ 

(Excess)10% የመተካት ኃሊፉነት የተጠሪ ነዉ፡፡ ተጠሪ ሇዚህ በሰጡት መሌስ ያሰሙት ክርክር የዉለን 

የአዯጋ መነሻ ተጠሪ ሇመክፇሌ የምገዯዯዉ አዯጋዉ በእኔ ጥፊት የዯረሰ ከሆነ ነዉ የሚሌ እንጂ በዉለ 

ሊይ የአዯጋ መነሻ ሇመክፇሌ አሌተስማማሁም የሚሌ አይዯሇም፡፡የተጠሪ ክርክር ይህ ሆኖ እያሇ የሥር 

ፌርዴ ቤት የአዯጋ መነሻ መቀነስ እንዲሇበት የተዯረገዉ የዉሌ ስምምነት ግሌጽ አይዯሇም በማሇት 

የሰጠዉ ዉሳኔ ከጭብጥ ዉጭ ነዉ፡፡እንዱሁም አመሌካች ሇተጠሪ ከከፇሇዉ ካሳ ሊይ ቀንሶ ያስቀረዉ 

ብር 360,000.00 በዉለ በግሌጽ የተመሇከተና በተጠሪም ያሌተካዯ ሆኖ እያሇ የሥር ፌርዴ ቤት የሔግ 

መሰረት የሇዉም ሲሌ ዉዴቅ ማዴረጉ መሰረታዊ ስህተት ነዉ፡፡በአመሌካች የአዯጋ መነሻ በዉለ 

የተመሇከተዉ 10% እጥፌ ተዯርጎ መቀነሱ ከዉሌ ዉጭ ነዉ የሚሌ ክርክር በተጠሪ ተነስቶ ስሇነበር 

አመሌካች እጥፌ ተዯርጎ የተቀነሰዉ በተሽከርካሪዉ ሊይ አዯጋዉ የዯረሰዉ በምሽት ሲሽከረከር ወይም 

አዱስ መንጃ ፇቃዴ በያዘ ግሇሰብ ሲሽከረከር ከሆነ የአዯጋ መነሻዉ ሉቀነስ የሚገባዉ በእጥፌ ይሆናሌ 

የሚሌ የዋናዉ የዉሌ አካሌ የሆነ ተጨማሪ ዉሌ(Endorsement) አመሌካች በማስረጃነት ማቅረብ 

ባሇመቻለ እንዯተጠሪ ክርክር በእጥፌ ብር 360,000.00 መቀነስ የሇበትም ቢባሌ እንኳን የሥር ፌርዴ 

ቤት መቀነስ ያሇበት በዋናዉ ዉሌ መሰረት ከአጠቃሊይ ካሳ ከብር 1,800,000.00 ሊይ 10% ብር 

180,000.00 ነዉ ብል ክስ ከቀረበበት ገንዘብ ሊይ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 180,000.00 ብር ብቻ 

እንዱመሌስ መወሰን ሲገባዉ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 360,000.00 ይክፇሌ ብል ዉሳኔ መስጠቱ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ሉሻሻሌ ይገባሌ በማሇት በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ 
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ሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉንና የሥር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በመመርመር ግራ ቀኙ በኢንሹራንስ ዉለ 

ሰንጠረዥ ሊይ የአዯጋ መነሻ በተመሇከተና መቀነስ ያሇበት ገንዘብ ምን ያህሌ እንዯሆነ ስምምነት 

ስሇማዴረጋቸዉ ተመሌክቶ እያሇ የሥር ፌርዴ ቤት ይህንን አሌፍ የወሰነበትን አግባብነት ከኢንሹራንስ 

ዉለ አኳያ ተጠሪ ባሇበት ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ 

በቀን 24/05/2013 ዓ/ም የተጻፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡የመሌሳቸዉ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካች መክፇሌ 

የሚገባዉ ካሳ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 678 መሰረት እና በሰ/መ/ቁጥር 48698 መሰረት የተሽከርካሪዉን 

የወቅቱን ዋጋ ነዉ፡፡ሆኖም የተሽከርካሪዉ የወቅቱ ዋጋ ከብር 2,000,000 በሊይ ሆኖ ሳሇ የተጎዲዉን 

ተሽከርካሪ ግምት ብር 1,800,000.00 አዴርጎ 10% ቀንሶ ብር 1,440,000.00 ብቻ መክፇለ ሔግን 

መሰረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡አመሌካች እጥፌ የአዯጋ መነሻ የሚያስቀነስ ተጨማሪ ዉሌ አሇ ብል 

ቢከራከርም ዉለን በማስረጃነት ባሇማቅረቡ ከዚህ አንጻር በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠዉ ዉሳኔ የተፇጸመ 

ስህተት የሇም፡፡ከተጠሪ በኩሌ ምንም አይነት ጥፊት ከላሇ የአዯጋ መነሻ በምንም ሁኔታ ከተጠሪ 

የማይቆረጥ መሆኑን በግሌጽ በዉለ ሊይ ተጠቅሶ ተስማምተናሌ፡፡ ሇዯረሰዉ ጉዲት ተጠሪ ጥፊት 

እንዯላሇበት ተረጋግጧሌ፡፡ስሇዚህ ተጠሪ ሇአዯጋዉ መነሻ ሳሌሆንና በእኔ ጥፊት የዯረሰ ጉዲት 

ባሌሆነበት በአመሌካች የአዯጋ መነሻ በሚሌ መቀነሱ ተገቢ ስሊሌሆነ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ቀንሶ 

ያስቀረዉን ብር 360,000.00 ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡አመሌካችም በቀን 08/06/2013ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት ከያዘዉ ማስቀረቢያ ነጥብ አንጻር በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ የተፇጸመ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉም በግራ ቀኙ መካከሌ በተዯረገ የኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ አመሌካች በተጠሪ ስም 

በተመዘገበዉ የሰላዲ ቁጥር 03-90046 ኢት በሆነው ሲኖትራክ ተሽከራከሪ ሊይ ሇሚዯርስበት ጉዲት 

ሇተጠሪ እስከ ብር 1,900,000.00(አንዴ ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር) ካሳ ሇመክፇሌ መስማማቱን 

ግራ ቀኙ ካሇመካካዲቸዉም በተጨማሪ በስር ፌርዴ ቤት በዉለ ማስረጃነት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ 

እንዱሁም ይህ ኢንሹራንስ የተገባሇት ተሽከርካሪ በቀን 29/09/2010 ዓ/ም ከላሊ የሰላዲ ቁጥር 3-

92155 ኢት ከሆነ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨቱ ጠቅሊሊ ጉዲት (total damage) የዯረሰበት መሆኑም 

የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ ጉዲቱ በዯረሰበት ጊዜ ኢንሹራንስ የተገባሇት ተጠቃሹ ተሽከርካሪ የገበያ ዋጋ 

በብሓራዊ ባንክ ፇቃዴ ባሇዉ ገሇሌተኛ ባሇሙያ ተጣርቶ ብር 1,800,000.00(አንዴ ሚሉዮን ስምንት 

መቶ ሺህ ብር) እንዯነበርም በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ግራ ቀኙን ያከራከረዉ በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ 

ሊይ ተጠሪ (ኢንሹራንስ ገቢዉ) እንዱሸፌን የሚዯረገዉ ክፌያ/የራስ ኪሳራ (Excess) ወይም በተሇምድ 
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የአዯጋ መነሻ ዋጋ በሚሌ የሚታወቀዉን ሇተጠሪ ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ አመሌካች ቀንሶ የማስቀረቱ 

ሔጋዊነትና በዚህ አግባብ ሉቀነስ የሚገባዉ ገንዘብ መጠን በተመሇከተ ነዉ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ የኢንሹራንስ ዓይነተኛ ባህሪይ ኪሳራን በሂዯቱ ተሳታፉ የሚሆኑ ሰዎች እንዱጋሩት 

ማዴረግ (risk-distribution among a substantial number of members) ነዉ፡፡ይህም የሚሆነዉ ኢንሹራንስ 

ሰጪዉ በኢንሹራንስ ዉለ ሽፊን የተሰጠዉ ነገር ሊይ አዯጋ በዯረሰ ጊዜ በዉሌ ወይም በሔግ 

የተመሇከተዉን ካሳ እንዱከፌሌ በማዴረግ እና በዚህ መሌኩ በካሳ መሌክ የሚከፌሇዉን ገንዘብ 

የሚያገኘዉ ኢንሹራንስ ከገቡ በርካታ ሰዎች ከሚሰበስበዉ አርቦን (premium) ሲሆን ኢንሹራንስ 

ገቢዎችም አዯጋዉ ከመዴረሱ በፉት ሇኢንሹራንስ ሰጪዉ አርቦን እየከፇለ ኪሳራዉን እንዱጋሩት 

በማዴረግ ነዉ፡፡ ይህም ተግባራዊ የሚሆነዉ በአንጻራዊነት ኢንሹራንስ ሰጪዎች ከፌተኛ የገንዘብ 

መጠን ያሇዉን አርቦን ኢንሹራንስ ገቢዉን በማስከፇሌ ነዉ፡፡ በተጨማሪም ኢንሹራንስ በተገባሇት ነገር 

ሊይ ጉዲት ያዯረሰዉ ሰዉ የዯረሰዉን ጉዲት እንዱተካ በማዴረግ ኪሳራዉ እንዱተሊሇፌ ይዯረጋሌ፡፡በዚህ 

መሌኩ የተገሇጸዉ ኪሳራ የመጋራት አሠራር በኢንሹራንስ ንግዴ ሥራ ዘርፌ በሰፉዉ የሚታወቅ ነዉ፡፡ 

ኢንሹራንስ ገቢዉ አርቦን በመክፇሌ ኪሳራ እንዱጋራ ከሚዯረግበት አሠራር ባሻገር ኢንሹራንስ ገቢዉ 

ኪሳራ እንዱጋራ የሚዯረግበት ላሊዉ አሠራር ኢንሹራንስ ገቢዉ በዉለ ከኢንሹራንስ ሰጪዉ ጋር 

በሚያዯርገዉ ስምምነት በሚወሰነዉ መጠን ሌክ አዯጋዉ ሲዯርስ ኢንሹራንስ ሰጪዉ ከሚከፇሇዉ ካሳ 

ሊይ ጉዲቱን ሇመካስ የሚያስችሌ ተጨማሪ ክፌያ ሇመክፇሌ ወይም ካሳዉ ሇኢንሹራንስ ገቢዉ የሚከፇሌ 

በሆነ ጊዜም ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ ኢንሹራንስ ሰጪዉ በዉለ በተመሇከተዉ መጠን ሌክ ቀንሶ 

እንዱያስቀር በፇቃዯኝነት በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ ሊይ የሚስማማበት ሲሆን ይህም በኢንሹራንስ 

ንግዴ ሥራ ዘርፌ የራስ ኪሳራ(የአዯጋ መነሻ) በእንግሉዝኛዉ Excess/Own Damage ተብል የሚታወቅ 

ነዉ፡፡ በዘርፈ ከተጻፈ ዴርሳናት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ በእንዱህ አይነት ስምምነት በስተጀርባ ያሇዉ 

የፖሉሲ ምክንያትና ዓሊማ ኢንሹራንስ ገቢዎች የኢንሹራንስ ሽፊን የገቡሇትን ነገር በግዴየሇሽነት 

በመጠቀም ጉዲት እንዲያዯርሱበት ሇማዴረግ ወይም ተገቢዉን ጥበቃ እንዱያዯርጉሇት ሇማስቻሌ ወይም 

በጥቅለ በተቻሇ መጠን አዯጋ ሇመቀነስና ኢንሹራንስ ሽፊን የተሰጠዉ ነገር ሇአዯጋ እንዲይጋሇጥ 

ሇማዴረግ የሚያስችሌ ኃሊፉነት ኢንሹራንስ ገቢዎች እንዱወስደ በማዴረግ ካሳ የሚጠየቅበት አዯጋ 

በዯረሰ ጊዜ በስምምነቱ መሰረት በማስፇጸም ኪሳራ የማጋራቱን መሰረታዊ ዓሊማ ከግብ ማዴረስ 

ነዉ፡፡ይህም በአብዛኛዉ ተግባራዊ የሚሆነዉ በአንጻራዊነት አነስተኛ አርቦን በማስከፇሌ በምትኩ በዉለ 

የተመሇከተዉ አዯጋ በዯረሰ ጊዜ መጠኑ አስቀዴሞ የተወሰነ ገንዘብ ኢንሹራንስ ገቢዉ እንዱከፌሌ ወይም 

ከካሳዉ ሊይ ኢንሹራንስ ሰጪዉ ቀንሶ ሉያስቀር የሚችሌበትን የራስ ኪሳራ(የአዯጋ መነሻ/Excess) 

ስምምነት በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ ሊይ በመዋዋሌ ነዉ፡፡በዚህ መሌኩ የሚዯረገዉ ስምምነት በሁኔታ 

ሊይ የተመሰረተ ወይም ሁኔታ የላሇዉ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ሁኔታ ሊይ የተመሰረተ የሚሆነዉ ኢንሹራንስ 

የተገባሇት ባሇሞተር ተሽከርካሪ ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ ቢሆንና ኢንሹራንስ ገቢዉ ሌምዴ ሇላሇዉ ወይም 
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አዱስ መንጃ ፇቃዴ ሊወጣ አሽከርካሪ በመስጠት እንዱሽከረከር ቢያዯርግ ወይም አዯጋዉ የዯረሰዉ 

ተሽከርካሪዉ በዉለ በምሽት ማሽከርከር አይቻሇም ተብል ተሇይቶ በተገሇጸበት የምሽት ሰዓት 

በሚሽከረከርበት ጊዜ ሲሆን የሚለ ሁኔታዎችን በመጥቀስ አዯጋዉ በዯረሰ ጊዜ ከእነዚህ ሁኔታዎች 

አንደ ተከስቶ ሲገኝ የኢንሹራንስ ገቢዉን ስህተት መሰረት ተዯርጎ (Fault based) የአዯጋ መነሻ/Excess 

ተግባራዊ የሚዯረግበት አሰራር ነዉ፡፡ 

ከሊይ የተመሇከትነዉን በኢንሹራንስ ሥራ ዘርፌ በተግባር ዲብሮ የሚሰራበትን አሠራር(ሌማዴ) በንግዴ 

ሔጉ ስሇ ኢንሹራንስ በአንቀጽ 654 እና ተከታዮች ዴንጋጌዎች ከተመሇከተዉ አንጻር መርምረናሌ፡፡በዚህ 

ሔግ አንቀጽ 654/1 እና 658 ስር እንዯተመሇከተዉ በኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ ሊይ ከሚገሇጹ ነገሮች 

መካከሌ ኢንሹራንስ ገቢዉ ስሇሚከፇሇዉ አሮቦን ፣ኢንሹራንስ የተገባሇት ንብረትና አዯጋ 

አይነት፣የሚከፇሇዉ ካሳ መጠን፣እና ከኢንሹራንስ ገቢዉ ኃሊፉነት ጋር በተያያዘ የሚዯረገዉ ስምምነት 

ወዘተ ይገኙበታሌ፡፡እንዱሁም በዚሁ ሔግ አንቀጽ 663/2 ስር እንዯተዯነገገዉ በኢንሹራንስ ሰጪዉና 

ገቢዉ መካከሌ በሚዯረግ ተቃራኒ ስምምነት በኢንሹራንስ ገቢዉ ቸሌተኝነት ሇሚዯርሰዉ አዯጋ 

ኢንሹራንስ ሰጪዉ በሙለም ሆነ በከፉሌ የጉዲት ካሳ ሉከፌሌ የማይችሌበትን አግባብ መስማማት 

ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ መገንዘብ የሚቻሇዉ በኢንሹራንስ ሰጪዉና ኢንሹራንስ ገቢዉ መካከሌ በኢንሹራንስ 

ዉሌ ፖሉሲ ሊይ በሚዯረግ ስምምነት በዉለ የተመሇከተዉ አዯጋ በዯረሰ ጊዜ መጠኑ አስቀዴሞ 

የተወሰነ ገንዘብ ኢንሹራንስ ገቢዉ እንዱከፌሌ ወይም ከካሳዉ ሊይ ኢንሹራንስ ሰጪዉ ቀንሶ ሉያስቀር 

የሚችሇዉን የአዯጋ መነሻ/Excess በሁኔታ ሊይ በመመስረት ወይም ያሇሁኔታ በኢንሹራንስ ዉሌ 

ፖሉሲ ሊይ መዋዋሌ እንዱቻሌ ፇቃጅ ሔግ መኖሩን ነዉ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ በግራ ቀኙ መካከሌ ከተዯረገዉ የኢንሹራንስ ዉሌ ፖሉሲ ሊይ በግሌጽ እንዯተመሇከተዉ 

ኢንሹራንስ በተገባሇት ተሽከርካሪ ሊይ ሇሚዯርስ ጠቅሊሊ ጉዲት ከሚከፇሇዉ ካሳ ወይም ጉዲቱን 

ሇመጠገን ከሚወጣዉ ወጪ ሊይ አመሌካች 10% የራስ ኪሳራ(የአዯጋ መነሻ) ወይም Excess/Own 

Damage  ቀንሶ እንዱያስቀር ተጠሪ መስማማታቸዉን አረጋግጠናሌ፡፡በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1731/1 ስር 

እንዯተዯነገገዉ በሔጉ አግባብ የተቋቋሙ ዉልች ባቋቋሟቸዉ ሰዎች ሊይ እንዯሔግ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

በተያዘዉም ጉዲይ ግራ ቀኝ ከሊይ በተጠቀሰዉ መሌኩ ያዯረጉት ስምምነት በንግዴ ሔጉ ስሇ ኢንሹራንስ 

ሥራ በአንቀጽ 654 እና ተከታዮች ዴንጋጌዎች ከተዯነገጉት ጠቅሊሊና ሌዩ ዴንጋጌዎች ጋር የሚጣረስ 

ካሇመሆኑም በተጨማሪ ሔጉ እንዱህ አይነት ስምምነት ማዴረግን የሚፇቅዴ እንጂ በግሌጽ የሚከሇክሌ 

ባሇመሆኑ ግራ ቀኝ በዚህ አግባብ ያዯረጉት ስምምነት ሉፇጸም የሚገባዉ ነዉ፡፡በመሆኑም በንግዴ ሔጉ 

አንቀጽ 678 ስር በተዯነገገዉ መሰረት ኢንሹራንስ የተገባሇትና ጉዲት የዯረሰበት ተሽከርካሪ ጉዲት 

በዯረሰበት ጊዜ የነበረዉ የገበያ ዋጋ በባሇሙያ ተገምቶ የተረጋገጠዉ ብር 1,800,000.00 በመሆኑ 

በዉለ መሰረት የዚህ ገንዘብ 10% ብር 180,000(አንዴ መቶ ሰማን ሺህ ብር) እንዯ የራስ ኪሳራ 

(የአዯጋ መነሻ/ Excess)ሇተጠሪ ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ አመሌካች ቀንሶ የማስቀረት መብት አሇዉ፡፡ 
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ሆኖም አመሌካች ከተጨማሪ ዉሌ ጋር በተያያዘ ሇስር ፌርዴ ቤት ያቀረበዉ ክርክር በዝምታ 

እንዯታሇፇበት በመግሇጽ የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም ተሸከርካሪዉ በምሽት ሲሽከረከር ወይም አዱስ 

መንጃ ፇቃዴ በያዘ ግሇሰብ ሲሽከረከር በተሽከርካሪዉ ሊይ አዯጋ ከዯረሰበት ሇተጠሪ ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ 

ተጨማሪ 10% የአዯጋ መነሻ(Excess) አመሌካች ቀንሶ ያስቀራሌ የሚሌ የዋናዉ የዉሌ አካሌ የሆነ 

ተጨማሪ ዉሌ (Endorsement) አመሌካች ከተጠሪ ጋር መዋዋለን የሚያሳይ ማስረጃ ሇስር ፌርዴ ቤት 

አቅርቦ አሇማስረዲቱን ራሱ ሇዚህ ችልት ባቀረበዉ የሰበር አቤቱታ ሊይ ያመነ በመሆኑ የሥር ፌርዴ 

ቤት ከዚህ አኳያ አመሌካች ያቀረበዉን ክርክር በማስረጃ አሌተዯገፇም በሚሌ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች ሇተጠሪ ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ በዉለ መሰረት ብር 180,000.00 ብቻ ቀንሶ 

ማስቀረት ሲገባዉ ብር 360,000.00 አሇአግባብ ቀንሶ ማስቀረቱን ተገንዝበናሌ፡፡ስሇሆነም የሥር ፌርዴ 

ቤቶች ጉዲዩን ከዚህ በሊይ በተመሇከተዉ መሰረት መርምረዉ መወሰን ሲገባቸዉ በዋናዉ ኢንሹራንስ 

ዉሌ ፖሉሲዉ ሊይ በግሌጽ የተመሇከተዉን ወዯ ጎን በመተዉ አመሌካች በዉለ መሰረት ቀንሶ 

ያስቀረዉን ጭምር ሇተጠሪ እንዱመሌስ መወሰናቸዉ ሇግራ ቀኙ እንዯሔግ የሚያገሇግሇዉን የኢንሹራንስ 

ዉሌ ፖሉሲዉን ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አንዴን ፌሬ ነገር ማስረጃ አቅርቦ የማስረዲት ሸክምን ከሚመሇከተዉ መሠረታዊዉ መርህ 

(Basic Principle of Burden of Proof) መረዲት እንዯሚቻሇዉ አንዴ አከራካሪ ፌሬ ነገር አሇ ወይም የሇም 

ብል የሚከራከር ተከራካሪ ወገን ፌሬ ነገሩ መኖሩን ወይም አሇመኖሩን ተገቢዉንና ሔጉ በተሇየ ሁኔታ 

የሚጠይቀዉ ማስረጃ ካሇም በሔግ ተቀባይነት ያሇዉ ነዉ የተባሇዉን ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲት 

ሸክም(ግዳታ) አሇበት (የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2001 ይመሇከቷሌ)፡፡ አመሌካች ተጠሪ ብር 1,440,000.00 

ሲከፇሊቸዉ ተጨማሪ ካሳ አሌጠይቅም በማሇት ስሇተስማሙ ተጨማሪ ካሳ እንዱከፇሊቸዉ ያቀረቡት 

ክስ ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ቢከራከሩም ይህንን ዉሌ ሇስር ፌርዴ ቤት በማስረጃነት በማቅረብ 

ክርክሩን አሊስረዲም፡፡በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከዚህ አኳያ ያቀረበዉን መከራከሪያ ዉለን 

በማስረጃነት አቅርቦ አሊስረዲም በማሇት ዉዴቅ በማዴረጉ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡በዚህ ሁለ ምክንያት 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 21438 ሊይ በቀን 10/07/2012 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ 

የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 15153 ሊይ በቀን 28/12/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇተጠሪ ብር 360,000.00(ሦስት መቶ ስሌሳ ሺህ ብር) እንዱከፌሌ የተወሰነዉን በማሻሻሌ 

ብር 180,000.00(አንዴ መቶ ሰማንያ ሺህ ብር) ብቻ ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ላሊዉ የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ 

ክፌሌ አሌተነካም 

3. በዚህ ችልት የወጣ ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

 

ት ዕ ዛ ዝ 

1. በዉሳኔዉ መሰረት እንዱያስፇጽም የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ግሌባጩ 

ሇግራ ቀኙም ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ካሇ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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የሠ/መ/ቁጥር 204199                                                                            

ጥር 23 ቀን 2014 ዓ/ም                        

                            ዳኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                                    ተሾመ ሽፈራዉ 

      ሀብታሙ እርቅይሁን 

  ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                    ነጻነት ተገኝ 

አመልካች፡- አቶ ዳዊት በላይ  

ተጠሪ፡- አቶ ፀጋዬ ሰኚ  

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዲዩ የዯሊሊነት ሥራ ክፌያ የሚመሇከት ነዉ፡፡ተጠሪ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ የንግዴ ፇቃዴ አዉጥቼ የዯሊሊነት ሥራ እየሰራሁ አመሌካች በአራዲ 

ክፌሇ ከተማ ወረዲ 07 ክሌሌ ዉስጥ ያሊቸዉን የቤት ቁጥሩ 146 የሆነ ቤታቸዉን ተከራይ ፇሌጌ 

እንዲከራይሊቸዉ ጠይቀዉኛሌ፡፡የፓኪስታን ኤምባሲ የአምባሳዯሩ ፀኃፉ ሇኤምባሲዉ ሇቢሮና ሇመኖሪያ 

የሚሆን የሚከራይ ቤት ሲፇሌጉ እንዯነበር ባሇኝ መረጃ ሇአምባሳዯሩና ሇቤተሰባቸዉ ቤቱን ሇሶስት ጊዜ 

በማስገብኘት ቤቱን ኤምባሲዉ በቀን 22/03/2009ዓ/ም በወር በ8000 ድሊር እንዱከራይ 

አዴርጌያሇሁ፡፡በዚህ መሰረት ኤምባሲዉ ሇአመሌካች የስዴስት ወር ኪራይ ከፌሎቸዋሌ፡፡ኤምባሲዉ 

የሚጠበቅበትን ኮሚሽን 4800 ድሊር የከፇሇኝ ቢሆንም አመሌካችን ወክሇዉ ስምምነት ያዯረጉት 

የአመሌካች ወኪሌ ኮሚሽንና ቦነስ እንዯሚከፌለኝ ቃሌ ገብተዉሌኝ የነበረ ቢሆንም አመሌካች ሇመክፇሌ 

ፇቃዯኛ ሳይሆኑ ቀርተዋሌ፡፡በመሆኑም አመሌካች ሇፇጸምኩት የዯሊሌነት ሥራ 4800.00 ድሊር ወይም 

የዚህን ምንዛሬ ከቀን 22/03/2009ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ ጋር እና ክሱ ካስከተሇብኝ 

ወጪዎች ጋር እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ባነሱት መከራከሪያ ተጠሪ በንግዴ 

ሔጉ አንቀጽ 58 መሰረት የሙያ ተግባራቸዉ አዴርገዉ ጥቅም ሇማግኘት በንግዴ ማኅበርነት 

ስሊሌተቋቋሙ ክሱን የማቅረብ መብት የሊቸዉም፡፡አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረግሁት ስምምነት የሇም 

እንጂ ከዛሬ ሶስት ዓመት በፉትም ሆነ የኪራይ ዉለ በተፇጸመበት ጊዜ ተጠሪ የዴሇሊ የንግዴ ሥራ 

ፇቃዴ አዉጥተዉ ይሰሩ እንዯነበር  ሇማስረዲት ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡በማስረጃነት ያቀረቡት የንግዴ 

ፇቃዴ የኪራይ ዉለ ከተዯረገ በኋሊ የወጣ በመሆኑ ሔጋዊ ዯሊሊ ስሊሌሆኑ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ 
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መብት ስሇላሊቸዉ ክሱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 33/1 መሰረት ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ፡፡ክስ የቀረበበት 

ክፌያ ከ2 ዓመት በኋሊ የተጠየቀ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2024 መሰረት በይርጋ የታገዯ ነዉ የሚለ 

መከራከሪያዎችን አቅርበዋሌ፡፡እንዱሁም ፌሬ ነገሩን በሚመሇከት በሚሌ ባቀረቡት መሌስ - በንግዴ ሔጉ 

መሰረት አበሌ የሚከፇሇዉ የዴሇሊ ሥራዉን እንዱሠራ የጠየቀዉ ወገን እንዯሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ተጠሪ ቤት 

እንዱያከራዩሌኝ ባሌጠየቅሁበት እና የዴሇሊ ዉሌም ባሊዯረግንበት ይህን ክስ ማቅረቡ ተገቢ 

አይዯሇም፡፡አመሌካች ቤቱን እንዱያከራዩሌኝ የጠየቅኳቸዉ አቶ ወንዴወሰን አንጋሳ እና አብርሃም 

ስንታየሁ የተባለ ሰዎችን ሲሆን ሇእነዚህም ተገቢዉን የዯሊሌነት ኮሚሽን ከፌያሇሁ፡፡በመሆኑም ተጠሪ 

ቤቱን እንዱያከራዩሌኝና የዯሊሌነት ክፌያ እንዯሚከፌሊቸዉ ያዯረግነዉ ስምምነት ስሇላሇና የገንዘብ 

መጠኑም የሔግና የማስረጃ ዴጋፌ የላሇዉ ስሇሆነ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 175620 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ አስቀዴሞ በቀን 19/06/2011ዓ/ም በሰጠዉ 

ብይን አንዴ ሰዉ የዴሇሊ ሥራ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 56 እና ተከታዮቹ መሰረት ሠርቷሌ የሚያሰኝ 

ዝርዝር ተግባር እስከፇጸመ ዴረስ ይህን ሥራ በግሇሰብ ዯረጃ ወይም በማኅበር በመሆን መስራት 

ሥሇሚችሌና የንግዴ ፇቃዴ አሇመኖሩ ብቻዉን ክስ እንዲያቀርብ የሚያዯርግ ስሊሌሆነ ከዚህ አንጻር 

የቀረበዉ መቃወሚያ ተቀባይነት የሇዉም፡፡እንዱሁም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2024 የተዯነገገዉ የ2 ዓመት 

የሔግ ግምት የዯሊሌነት ክፌያን የሚያጠቃሌሌ አይዯሇም በማሇት ከዚህ አኳያ የቀረበዉን መከራከሪያ 

ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች መርምሮ በቀን 

09/03/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ተጠሪ ሇኤምባሲዉ ቤት በግሊቸዉ ሲያፇሊሌጉ እንዯነበር እና 

የአመሌካችን ቤት ሇኤምባሲዉ አሳይተዉ አምባሳዯሩ ከእነ ቤተሰቡ እና የኤምባሲዉ ሠራተኞች ከአንዴ 

ጊዜ በሊይ እንዱጎበኙ በማዴረግ ምርጫቸዉ መሆኑን ሲወስኑ አብረዉ እንዯነበሩ፤የአመሌካች ወኪሌ 

የሆኑት አቶ ጫኔ በሊይን ከአምባሳዯሩ ጋር ያገናኘዉ አመሌካች እንጂ አመሌካች የገሇጻቸዉ ላልች 

ዯሊልች አሇመሆናቸዉ በሚገባ ተረጋግጧሌ፡፡ ኤምባሲዉ በጻፇዉ ዯብዲቤ አምባሳዯሩን ወስዯዉ 

የሚከራየዉን ቤት ያስጎበኙት ተጠሪ እንዯሆኑ መገሇጹ ተዯምሮ ሲታይ በግራ ቀኙ መካከሌ የዴሇሊ 

ስምምነት ማዴረጋቸዉን ያሳያሌ፡፡ተጠሪ ቀዴሞ የቤቱን አዴራሻ እና ይከራያሌ ስሇመባለ የማያዉቁትን 

ቤት ሇማስጎብኘት አምባሳዯሩን ይዘዉ ይሄዲለ ተብል አይታሰብም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ከአመሌካች ጋር 

ቤት ሇማከራየት የዴሇሊ ስምምነት እንዯነበረዉ እና በዚያዉ መሰረት ቤቱን ሇፓኪስታን ኤምባሲ 

ማከራየታቸዉ ተረጋግጧሌ፡፡ስሇሆነም ምስክሮች በመሰከሩት ሌማዴ መሰረት ሇዯሊሌነት ሥራዉ 

መከፇሌ ያሇበት የአንዴ ወር ኪራይ ግማሽ በመሆኑ አመሌካች 4000.00 ድሊር ወይም በቀን 

22/03/2009 ዓ/ም በነበረዉ ምንዛሪ መሰረት ተሇዉጦ እንዱሁም ክሱ ሊስከተሇዉ ወጪ ብር 

24,830.00 ዉሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ሔጋዊ ወሇዴ ጋር አመሌካች ሇተጠሪ 

እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡  



  

411 
 

አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ 

በመ/ቁጥር 247744 ሊይ በቀን 08/04/2013ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 

መሰረት ሰርዞባቸዋሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 08/07/2013ዓ/ም የተጻፇ አቤቱታ ያቀረቡት ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጠ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ፡- ተጠሪ 

የዯሊሌነት ሥራ ሙያ ተግባራቸዉ አዴርገዉ ሇመሥራት የንግዴ ፇቃዴ ያወጡት ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነዉ የቤት ኪራይ ዉሌ ከተዯረገ በኋሊ እንዯሆነ በማስረጃነት ያቀረቡት የንግዴ ፇቃዴ ማስረጃ 

ያሳያሌ፡፡በመሆኑም ተጠሪ የኪራይ ዉለ ሲዯረግ በዯሊሊነት ሥራ ሊይ ያሌነበሩና የንግዴ ፇቃዴ 

ስሇላሊቸዉ ክስ የማቅረብ መብት የሊቸዉም ብል መወሰን ሲገባዉ አመሌካች ያቀረብኩትን መቃወሚያ 

ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡አመሌካችና ተጠሪ መካከሌ የዴሇሊ 

ሥራ ዉሌ መኖሩንና ቤቱን እንዱያከራዩሌኝ አመሌካች የጠየቅኳቸዉ ስሇመሆኑ ተጠሪ በአግባቡ 

በማስረጃ ሳያስረደና ማስረጃ በአግባቡ ሳይመዘን በአንጻሩ አመሌካች ባቀረብኳቸዉ ምስክሮች ቤቱን 

እንዱያከራዩሌኝ የጠየቅኳቸዉ ላልች ዯሊልችን እንዯሆነና አገሌግልቱን ሇሰጡኝ ዯሊልች ክፌያ 

እንዯከፇሌኩኝ አስረዴቼቻሇሁ፡፡ ከኤምባሲዉ የመጣዉ ማስረጃም ይህንኑ የሚያረጋግጥ ሆኖ ሳሇ 

አሇአግባብ የተሰጠ ዉሳኔ በመሆኑ ዉሳኔዉ የንግዴ ሔጉን አንቀጽ 59ን ያሊገናዘበ በመሆኑ ስህተት 

ነዉ፡፡እንዱሁም 4000.00 ድሊር አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የተሰጠዉም ዉሳኔ የሔግና የማስረጃ 

ዴጋፌ የሇዉም በማሇት አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ አመሌካች ተጠሪ በዯሊሊነት ቤቱን እንዱያከራዩሊቸዉ 

ያቀረብኩት ጥያቄ የሇም በሚሌ ያቀረቡት ክርክር ታሌፍ በኤምባሲዉ በቀረበዉ ማስረጃ መነሻ ዉሳኔ 

የተሰጠበትን አግባብነት ከንግዴ ሔጉ አንቀጽ 59 እና ከመሰረታዊ የማስረጃ ምዘና መርህ አኳያ ተጠሪ 

ባለበት እንዱመረመር ትእዛዝ በመሰጠቱ ተጠሪ በቀን 22/10/2013ዓ/ም የተጻፇ መሌስ 

አቅርበዋሌ፡፡የመሌሳቸዉም ይዘት በአጭሩ፡- የተያዘዉ ጭብጥ የፌሬ ነገር ክርክርና የማስረጃ ምዘና 

ጉዲይ የሚመሇከት በመሆኑ በተያዘዉ ጭብጥ ሊይ ሰበር ሰሚ ችልት ዉሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ 

ሥሌጣን የሇዉም፡፡የስር ፌርዴ ቤት የቀረቡትን ማስረጃዎች መርምሮና መዝኖ ተጠሪ ከአንዳም አራት 

ጊዜ የቤቱን ቁሌፌ በመዉሰዴ የኤንባሲዉን ፀሃፉ ፣አምባሳዯሩን፣ፀሃፉዉንና ሹፋራቸዉን እንዱሁም 

አምባሳዯሩንና ቤተሰባቸዉን እንዱሁም ሰራተኞቻቸዉን በመዉሰዴ ማሳየቴንና በዚህም መነሻነት ቤቱ 

ሇኤንባሲዉ መከራየቱን በምስክሮች እና ከኤምባሲዉ በመጣዉ ማስረጃ አስረዴቼ በአግባቡ ተጣርቶ 

የተወሰነ ነዉ፡፡እንዱሁም ቤቱ ሇረጅም ጊዜ አሌተከራየሌኝምና አከራይሌኝ ኮሚሽን እከፌሊሇሁ በማሇት 

በወኪሊቸዉ አማካኝነት ጠይቀዉኝ በቃሌ ባዯረግነዉ ስምምነት መሰረት በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 59/2 

መሰረት በዯሊሌነት ቤቱን እንዲከራየሁ ባቀረብኩት ምስክሮች አስረዴቼ የተሰጠ ዉሳኔ በመሆኑ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ 4000 ድሊር እንዱከፇሊቸዉ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም ሲለ ያቀረቡት ክርክር 
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በምስክሮች ቃሌ ተረጋግጦ የተወሰነ ከመሆኑም በተጨማሪ ፌሬ ነገርንና ማስረጃ ምዘናን የሚመሇከት 

በመሆኑ በዚህ ችልት ሉታይ የሚገባ አይዯሇም በማሇት የሰበር አቤቱታዉ ዉዴቅ እንዱሆን በመጠየቅ 

ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇ መሌኩ የተገሇጸዉ የግራ ቀኙን ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች 

ይዘት የሚመሇከት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ጭብጥ በማሻሻሌ ተጠሪ ሇአመሌካች 

የዯሊሊነት ሥራ ሠራሁኝ ባለበት ጊዜ የዯሊሊነት ሥራ ንግዴ ፇቃዴ ባይኖራቸዉም ክስ የቀረበበት ገንዘብ 

እንዱከፇሊቸዉ የመጠየቅ መብት አሊቸዉ በሚሌ የአመሌካች መከራከሪያ በስር ፌርዴ ቤት ዉዴቅ 

ተዯርጎ በመወሰኑ በዚህ ችልት ዯረጃ ሉታረም የሚችሌ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር 

አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉም ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረቱት በአመሌካች ጠያቂነት ቤታቸዉን በዯሊሌነት 

አከራይቸሊቸዉ የአበሌ ክፌያ አሌፇጸሙሌኝም በማሇት 4000 ድሊር እንዱከፇሊቸዉ ወይም ይህ ገንዘብ 

በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ እንዱከፇሊቸዉ ነዉ፡፡ አመሌካች ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

የኪራይ ዉለ በተዯረገበት ጊዜ የዯሊሌነት ሥራ ሇመሥራት የሚያስችሌ የንግዴ ፇቃዴ ተጠሪ 

እንዯላሊቸዉ በመግሇጽ ተጠሪ ክስ የማቅረብ መብት የሊቸዉም በማሇት ተቃዉመዋሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤት 

ተጠሪ ሇአመሌካች የዯሊሊነት ሥራ ሠራሁኝ ባለበት ጊዜ የዯሊሊነት ሥራ ንግዴ ፇቃዴ ባይኖራቸዉም 

ክስ የቀረበበት ገንዘብ እንዱከፇሊቸዉ የመጠየቅ መብት አሊቸዉ ሲሌ በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡትን 

መከራከሪያ ዉዴቅ በማዴረግ መወሰኑን መዝገቡን አስቀርበን ተመሌክተናሌ፡፡በዚህ መሌኩ የስር ፌርዴ 

ቤት የአመሌካችን መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረጉ የተፇጸመ ስህተት መኖር አሇመኖሩን 

እንዯመረመርነዉም አንዴ ሰዉ በላሊ ሰዉ ሊይ ክስ በማቅረብ በዲኝነት አካሌ ማስወሰን የሚችሇዉ ክሱ 

በቀረበበት ሰዉ የተጣሰበት/ የተነካበት በሔግ ወይም በዉሌ እዉቅና እና/ወይም ጥበቃ ያገኘ መብት 

ወይም ጥቅም ሉኖረዉ ይገባሌ፡፡(የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 33(2 እና 3) ይመሇከቷሌ፡፡) ይሔንንም ከሳሽ 

በፌሬ ነገር ዯረጃ በክስ አቤቱታዉ ሊይ ማሳየት(ማረጋገጥ) ይጠበቅበታሌ፡፡በዚህ መሰረት በፌሬ ነገር 

ዯረጃ በክሱ ሊይ የተገሇጸዉን በተመሇከተ ላሊኛዉ ወገን ክስ በተመሰረተበት ነገር ሊይ ከሳሹ በሔግ 

እና/ወይም በዉሌ እዉቅና እና ጥበቃ ያገኘ መብት ወይም ጥቅም የሇዉም እንዱሁም የሚያስከስሰኝን 

ተግባር አሌፇጸምኩም ወይም በክሱ የተገሇጸዉ ዴርጊት የሚያስከስስ አይዯሇም በሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያ በማቅረብ መቃወሚያ አቅርቦ እንዱቃወም ሳይጠብቅ ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት በእራሱ 

ጊዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 33(2 እና 3) እና 231(1/ሀ) መሰረት የክስ አቤቱታዉን መርምሮ 

ተገቢዉን የመወሰን ኃሊፉነት አሇበት፡፡እንዱሁም ተከሳሹ ይህንን መከራከሪያ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

244/2 መሰረት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ሲያቀርብ ፌርዴ ቤቱ ሥረ ነገሩን የሚመሇከት 

ጭብጥ ከመመስረቱና በጭብጡ ሊይ ማስረጃ ከመስማቱ እና ከመመርመሩ በፉት እንዯነገሩ ሁኔታ 
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 245/1 መሰረት እንዯ አስፇሊጊነቱ ዉሳኔ ሇመስጠት ተገቢ ነዉ ያሇዉን 

ማስረጃ አስቀርቦና መርመሮ ዉሳኔ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት የክስ አቤቱታ ሊይ የዯሊሌነት ሥራ የሰሩት ባሊቸዉ 

የንግዴ ፇቃዴ እንዯሆነ ከመግሇጻቸዉም በተጨማሪ ይህንን ያስረዲሌኛሌ ያለትን ማስረጃ በማያያዝ 

አቅርበዋሌ፡፡አመሌካች ዯግሞ ይህ ሇክርክሩ መነሻ የሆነ የዯሊሊነት አበሌ የተጠየቀበት የኪራይ ዉሌ 

በተፇጸመበት ጊዜ የዯሊሊነት ሥራ ሇመስራት የሚያስችሌ የንግዴ ፇቃዴ ተጠሪ አሌነበራቸዉም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን መከራከሪያ ዉዴቅ ያዯረገዉ በወቅቱ ተጠሪ የዯሊሊነት 

ሥራ ሇመስራት የሚያስችሌ የንግዴ ፇቃዴ እንዲሌነበራቸዉ አረጋግጦ የንግዴ ፇቃዴ ባይኖራቸዉም 

ክስ የማቅረብ መብት አሊቸዉ በሚሌ ነዉ፡፡ እኛም የስር ፌርዴ ቤትን መዝገብ አስቀርበን 

እንዯተመሇከትነዉ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉና ተጠሪ የዯሊሊነት ሥራ ሠራሁኝ ያለት የአመሌካች ቤት 

የተከራየበት ዉሌ በቀን 22/03/2009ዓ/ም እንዯተዯረገ እና ተጠሪ ያቀረቡት የንግዴ ፇቃዴ የተሰጠበት 

ቀን 10/05/2009ዓ/ም እንዯሆነና የታዯሰበት ቀን ዯግሞ በቀን 10/05/2009ዓ/ም እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ 

ስሇሆነም ተጠሪ በክስ አቤቱታቸዉ ሊይ የንግዴ ፇቃዴ እንዲሊቸዉ የገሇጹ ቢሆንም የአመሌካችን ቤት 

አከራየሁኝ ባለበት ጊዜ ተጠሪ የዯሊሌነት ሥራ ሇመስራት የሚያስችሌ የንግዴ ፇቃዴ እንዯላሊቸዉ 

ተረጋግጧሌ፡፡ የዯሊሊነት ሥራ በቀዴሞዉ የንግዴ ሔግ አንቀጽ 5/19፣ 56 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎችም 

ሆነ በአዱሱ የንግዴ ሔግ አንቀጽ 5/34 መሠረት የሙያ ሥራ ተዯርጎ ጥቅም ሇማግኘት የሚሰራ 

የንግዴ ሥራ ነዉ፡፡ይህ ሥራም ሆነ ይህንን ሥራ የሚሠራዉ ሰዉ የሔግ ጥበቃ ሉያገኝ የሚችሇዉ 

እንዯማንኛዉም ሰዉ አግባብ ባሇዉ ሔግ መሰረት በነጋዳነት ተመዝግቦና የንግዴ ፇቃዴ አዉጥቶ 

መሥራት ሲችሌ ነዉ፡፡ከዚህ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/መ/ቁጥር 119272 ሊይ በቀን 25/01/2009ዓ/ም ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም ተጠሪ የዯሊሊነት ሥራ ሇመስራት የሚያስችሌ የንግዴ ፇቃዴ አዉጥተዉ የአመሌካች ቤት 

በዯሊሊነት ማከራየታቸዉን ባሊረጋገጡበት የዯሊሊነት ሥራ ስሇሠራሁ የአበሌ ክፌያ አመሌካች ሉከፌለኝ 

ይገባሌ በማሇት ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ በሔግ ጥበቃ የተዯረገ መብት የሊቸዉም፡፡በመሆኑም የስር 

ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የቀረበዉን የአመሌካችን መከራከሪያ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ የሔግ 

አተገባበርና የክርክር አመራር ጉዴሇት ያሇበት ስሇሆነ ሉታረም የሚገባዉ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ 

በማሇት ተከታዩን ወስኗሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1.የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 175620 ሊይ በቀን 19/06/2011ዓ/ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 247744 ሊይ በቀን 08/04/2013ዓ/ም የሰጠዉ 

ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2.ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ዯረጃ ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ብሇናሌ፡፡ 

 

ትዕዛዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ሇግራ ቀኙም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፤ይጻፌ፡፡ 

3. የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ 

4. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ/ 178414 

ሚያዚያ 26 ቀን 2012 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሰሇሞን አረዲ 

ብርሀኑ አመነዉ 

ተሾመ ሽፇራዉ 

ብርሀኑ መንግስቱ 

ነፃነት ተገኝ 

አመሌካቾች፡-1. ወ/ሮ ገነት በሊቸዉ 

      2. አቶ ጌታሁነኝ ገበየሁ 

ተጠሪ፡- አቶ ዮሴፌ አከበረኝ 

   መዝገቡ ያዯረዉ ሇምርመራ ሲሆን መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌርዴ 

ሇዚህ መዝገብ መቅረብ ምክንያት የሆነዉ አመሌካቾች በግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ.ም ፅፇዉ ያቀረቡት 

የሰበር አቤቱታ ሲሆን ሇአቤቱታቸዉ ምክንያት የሆነዉ ዯግሞ የፋ/ከ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 219536 በቀን 

2/7/2011 ዓ.ም የስር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ. 170021 በሰኔ 25 ቀን 2010 ዓ.ም በሰጠዉ 

ዉሳኔ ሊይ አመሌካቾች ያቀረቡትን የይግባኝ ቅሬታ ተቀብል ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት በማጽናት የሰጠዉ ዉሳኔ ነዉ። 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ሲታይ አመሌካቾች (የስር ከሳሾች) በስር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ጥር 16 ቀን 

2010 ዓ.ም በአጭር ሥ/ሥርዓት ባቀረቡት የተሻሻሇ የክስ ማመሌከቻ ከተጠሪ ጋር ያሇንን ጉርብትናና 

መሌካም ግንኙነት መሰረት በማዴረግ መኪና እገዛሊቸዋሇሁ፣ መኪናዉን እስካስመጣ ዴረስ ገንዘብ 

ስጡኝ ብሎቸዉ የተሇያዩ ጥሬ ገንዘቦችን ባጠቃሊይ ብር 215,000 (ሁሇት መቶ አስራ አምስት ሺህ) 

ከሰጡት በኋሊ ሇመተማመኛ በሚሌ ሇ1ኛና 2ኛ አመሌካቾች የዚህን ያህሌ ብር ዋጋ ያሊቸውን በተሇያየ 

ጊዜ የሚመነዘሩ ሦስት ቼኮችን ሰጥቷቸዉ በኋሊ ሊይ ግን በቃለ ባሇመገኘቱ ምክንያት ገንዘባቸዉን 

ሇመዉሰዴ ወዯ ከፊዩ ባንክ በሚሄደበት ጊዜ የተጠሪ ሂሳቦች እንዯተዘጉ ከማረጋገጫ ጋር 

እንዯተሰጣቸዉ ገሌፀዉ ተጠሪ በቼኮቹ ሊይ የተመሇከተዉን ዋናዉን ገንዘብ ከነወሇደ እንዱከፌሌ 

እንዱሁም ወጪና ኪሳራ እንዱተካሊቸዉ እንዱወሰንሊቸዉ ዲኝነት ጠይቀዋሌ።  
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ተጠሪም በቀን 27/06/10 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበዉ መሌስ የተባለትን ቼኮች መስጠቱን አምኖ ነገር 

ግን የተሰጡበትን ምክንያት ክድ ተከራክሯሌ። በተሇይም የተሰማራበት ንግዴ የመጠጥና ግሮሰሪ ሥራ 

እንጂ መኪና ማስመጣት እንዲሌሆነ፤ መኪና ሇማስመጣትም ምንም ፇቃዴ እንዯላሇዉና መኪና 

አስመጥቶም ሆነ ሸጦ እንዯማያዉቅ ገሌፆ 1ኛ አመሌካች የቤት እመቤትና 2ኛ አመሌካች ዯግሞ 

የመንግስት ሠራተኛ ስሇሆኑ ቼክ ሇመቁረጥ የሚያበቃ የንግዴ ግንኙነት እንዯላሊቸዉ፤ መኪና 

ሇመገበያየት በፅሁፌ የተዯረገ ዉሌ ስሇሚያስፇሌግ ከአመሌካቾች ጋር በዚህ መሌኩ ያዯረገዉ ዉሌ 

እንዯላሇ ማስረጃም እንዲሊቀረቡ ተከራክሯሌ። ቼኮቹ የሰጡት በተሇያዩ ጊዜያት ስሇሆኑ አመሌካቾች 

ሇመተማመኛ በአንዴ ጊዜ ተሰጠን ካለት ጋር የሚጣረስ እንዯሆነና ሙለ ገንዘቡን ባንዳ ወስድ ቢሆን 

ኖሮ ሇመተማመኛም የሚሰጠዉም አንዳ ወዱያዉ መሆን ይኖርበት ነበር ብሎሌ። ከአመሌካቾች ጋር 

የነበረዉም ግንኙነት የአራጣ ብዴር እንዯሆነ፣ አመሌካቾችና ተጠሪ በሚኖሩበት በጉሇላ ክ/ከ ቀጨኔ 

በሚባሇዉ መኖሪያ ሥፌራ የአራጣ ብዴር ግንኙነት የተሇመዯ ስሇመሆኑ፣ ግንኙነቱም ህገ-ወጥ ስሇሆነና 

ስሇሚያስቀጣ በቃሌም በፅሐፌም እንዯማይዯረግ፣ አራጣ አበዲሪዎች ሊበዯሩት ገንዘብ መመሇሻ ዋስትና 

ቼክ፣ ሉብሬና ካርታ የመሳሰለትን እንዯሚይዙ ገሌጿሌ። በዚሁ መሰረት በመጀመሪያ ብር 65,000 

(ስሊሳ አምስት ሺህ ብር) በላሊ ጊዜ ዯግሞ ብር 20,000 (ሀያ ሺህ ብር) እና ብር 135,000 (እንዴ መቶ 

ሰሊሳ አምስት ሺህ ብር) ተበዴሮ እንዯ ነበር፣ ዋናዉን ገንዘብም እስከሚመሌስ ዴረስም በወር 10 በመቶ 

ሲከፌሌ እንዯ ነበርና እንዯተበዯረዉ ገንዘብ መጠን እና ጊዜ ሇዋስትና ወዯፉት በመፃፌ ቼኮችን እንዯ 

ሰጠ፣ በየወሩም አራጣ ሲከፌሌ እንዯቆየና ባጠቃሊይ ወሇዴ ብቻ ብር 65,000 (ስሌሳ አምስት ሺህ ብር) 

ከፌል እንዯ ነበር ገሌጿሌ። ይህ ስምምነታቸዉም በዉሌ ህጉ ከተዯነገገዉ የ12 በመቶ ወሇዴ በሊይ 

ስሇሆነና በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 712 የሚያስቀጣ ስሇሆነ ሉፀና የሚችሌ የብዴር ዉሌ እንዲሌሆነ 

ተከራክሯሌ። የሰ/መ/ቁ. 20232፣ 24435 እና 55077 ጠቅሶ ቼክ ሇመጻፈ መነሻ ከሆነዉ ዉሌ ጋር 

ተገናዝቦ ሉታይ ስሇሚገባ በመካከሊቸዉ የተዯረገዉ ዉሌ ዯግሞ ሉፀና የሚችሌ ስሊሌሆነ ሇዉለ ዋስትና 

የተሰጡት ቼኮችም አስገዲጅ ዉጤት ስሇላሊቸዉ በቼኮቹ የተመሇከተዉን ገንዘብ ሇመክፇሌ 

እንዯማይገዯዴም ተከራክሯሌ።  

በቃሌ ክርክር ወቅት አመሌካቾች ከተጠሪ ጋር ምንም አይነት የዉሌ ግንኙነት እንዯላሊቸዉ፣ 

ቼኮቹን የያዙት በቅን ሌቦና እንዯሆነ፣ አመሌካቾችና ተጠሪ አብሮ አዯግ እንዯሆኑ፣ መኪና አስመጣሇሁ 

ስሊሇ ባሊቸዉ ጉርብትና ገንዘቡን እንዯ ሰጡትና ቼኮቹን ሇመተማመኛ ብል እንዯሰጣቸዉ፣ ከ10 በመቶ 

በሊይ ሇማስከፌሌም እንዲሌተስማሙ፣ ግንኙነታቸዉ በቅን ሌቦና የተዯረገ ስምምነት ስሇሆነ በህግ ፉት 

ተቀባይነት እንዲሇዉ፤ ተጠሪ ግን አሇ ስሊለት የአራጣ ዉሌም ሆነ ከፌያሇሁ ስሊለት ክፌያ ምንም 

ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፤ የቼኮቹን ቀናት አራርቆ የፃፇዉ ራሱ ተጠሪ ነዉ፤ ቼኮቹን እንዲታስመቱብኝ 

ብል ራሱን መዯበቅ ጀመረ በማሇት ተከራክረዋሌ። ተጠሪም በበኩለ ቼኮቹ ሦስት የተሇያየ የብዴር 

ግንኙነት እንዯ ነበር የሚያስረደ ናቸዉ በማሇት አፅኖት ሰጥቶ ተከራክሯሌ። 
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የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አመሌካቾች እንዱፇፀምሊቸዉ 

እየጠየቁት ስሊሇዉ ክፌያ ከመኪና ሽያጭ ዉሌ በመነጨ ግዳታ ቼኩን እንዯተቀበለ ማስረዲት 

ቢኖርባቸዉም የቀረቡት የሰነዴ ማስረጃ ቼክና የባንክ ማረጋገጫ ብቻ ስሇሆነ እነዚህ ዯግሞ ቼክ 

ስሇመፃፈ መነሻ የሆነዉን ግንኙነት በተመሇከተ ምንም ያስረደት ነገር አሇመኖሩን እና ያቀረቡትም 

የምስክሮች ቃሌም እርስ በርስ የሚጣረሱ፣ ወጥነት የላሊቸዉ፣ ሉታመኑ የማይችለ፣ በቦታዉ ነበርን 

ብለም ቃሊቸዉ የተሇያየ ስሇሆነ ፌፁም እዉነትነት የሇላዉ፣ የስጋና ጋብቻ ዝምዴና ስሊሊቸዉ 

በመዯጋገፌ የሰጡት ቃሌ መሆኑን ያሳያሌ በማሇት ሳይቀበሌ አሌፎሌ። በላሊ በኩሌ ተጠሪ የብዴር ዉሌ 

ስሇመኖሩና ብሩ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ 10 በመቶ ሇመክፇሌ ስሇመስማማታቸዉ በባርማንነት 

በተጠሪ ግሮሴሪ ዉስጥ ተቀጥሮ የሚሰራዉን ሠራተኛ እና ራሱ ተከሳሹ ወይም ተጠሪ የሰጡት 

ምስክርነት ግንኙነቱ ስሇጀመረበት ቀንና ስሇ ከፇለት የገንዘብ መጠን በተመሇከተ ሌዩነት ባሇዉ መሌኩ 

ወይም በማይጣጣም መሌኩ የመሰከሩ ቢሆንም ተጠሪ በወር ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) ሇመክፇሌ 

ስምምነት ስሇመፇጸማቸዉ የሰጡት የምስክርነት ቃሌ 1ኛ ምስክር 1ኛ አመሌካች በተዯጋጋሚ ተጠሪ 

ጋር ይመጡ ነበር በማሇት ከሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ ጋር ሲገናዘብ አመሌካቾች ከተጠሪ ጋር የነበራቸዉ 

የብዴር ግንኙነት በወር ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) ሇመክፇሌ ስምምነት የተዯረገበት እንዯሆነ 

የሚያስገነዝብ እንዯሆነና የተጠሪ የምስክርነት ቃሌ በመሒሊ ስር ሆኖ እስከመሰከረ ዴረስ የተናገረዉ 

እዉነት ነዉ ተብል ግምት የሚወሰዴበትና ግምቱንም የሚያፇርስ ማስረጃ በአመሌካቾች በኩሌ 

አሇመቅረቡን፤ ተጠሪ በወር ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) ሇመክፇሌ ግራ ቀኙ ባዯረጉት ስምምነት 

ከተረጋገጠ አመሌካቾች የሚጠይቁት ዓመታዊ ወሇዴ መጠን ሲሰሊ 120 በመቶ ስሇሚሆን ይህ ዯግሞ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2479(1) ያስቀመጠዉን የ12 በመቶ ገዯብ የሚጥስና የሰ/መ/ቁ. 80119 ሊይ በወር የ10 

በመቶ ወሇዴ መጠየቅ ከህግ ዉጪ ስሇመሆኑ የሰጠዉን የህግ ትርጉም የሚቃረን እንዯሆነና በወንጀሌ 

ህግ አንቀጽ 712 መሰረት የሚያስቀጣ በመሆኑ በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገ ዉሌ ህግን የተከተሇ 

ስሊሌሆነ ይህን መሰረት በማዴረግ የተሰጡትም ቼኮች ተጠሪን ሉያስገዴደ ስሇማይችለ ተጠሪ በክሱ ሊይ 

የተመሇከተዉን ገንዘብ ሇአመሌካቾች ሉከፌሌ አይገባም፤ ተጠሪ ሇክርክሩ ያወጡትን የጠበቃ አበሌ ብር 

10,000 (አስር ሺህ ብር) በአመሌካቾች ይተካሇት በማሇት ዉሳኔ ሰጥቷሌ። የስር የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም 

በዉሳኔዉ ሊይ የቀረበሇትን የይግባኝ ቅሬታ ተቀብል ካከራከረ በኋሊ በስር ፌ/ቤት በግራ ቀኝ መካከሌ 

ያሇዉ ግንኙነት የአራጣ ብዴር ዉሌ ነዉ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ የሚነቀፌ አይዯሇም በማሇት 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ ቁ. 348(1) መሰረት አፅንቷሌ። 

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታም እነዚህን ዉሳኔዎች ሇማሳረም የቀረበ ነዉ። በዚሁ መሰረት 

አመሌካቾች የስር ፌ/ቤቱ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ በማሇት ያቀረቡት ምክንያቶችም 

ባጭሩ ከተጠሪ ጋር ባሇን ጉርብትናና መቀራረብ ምክንያት እምነት በመጣሌ መኪና እገዛሊችኋሇሁ 

ስሊሇን ገንዘባችንን ከመስጠት ዉጪ ምንም የዉሌ ግንኙነት በመካከሊችን እንዯላሇ፣ ሇዚህም 

መተማመኛ ይሆን ዘንዴ ከተጠሪ ቼክ እንዯተሰጠንና ይህንም ተጠሪ ራሱ አምኖ እያሇ የስር ፌ/ቤቱ 
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ምንም ማስረጃ የሊችሁም በማሇት ማሇፈና በመካከሊችን ያሇዉ የብዴር ዉሌ እንዯሆነ አዴርጎ ዉሳኔ 

መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም። ዉሳኔዉም በሰ/መ/ቁ. 123984 እና በን/ህ/ቁ. 827(ሀ) እና 854 መሰረት ቼክ 

እንዯቀረበ የሚከፇሌበት እንጂ ዉሌ መኖሩን የሚያሳይ ሰነዴ አይዯሇም በማሇት ከተሰጠዉ ዉሳኔ ጋር 

የሚቃረን ነዉ። ተጠሪ የ10 በመቶ ወሇዴ ሇመክፇሌ ነዉ ቼኮቹን የፃፇዉ የሚሇዉ እዉነት አይዯሇም፤ 

ከተባሇዉም ገንዘብ በሊይ ከፌያሇሁ ስሊሇዉም ክፌያ ያቀረበዉ ማስረጃ የሇም፤ ግንኙነቱ ህጋዊ ስሊሌሆነ 

ከቼኩ የሚመነጨዉ ግዳታ አስገዲጅነት የሇዉም መባለ ስህተት ነዉ፤ ተጠሪ የብር 215,000 (ሁሇት 

መቶ አስራ አምስት ሺህ ብር) ወሇዴ ብር 65,000 (ስሌሳ አምስት ሺህ ብር) ከፌያሇሁ ስሊሇዉም 

ያስረደት ነገር ሳይኖርና በችልትም ፉት የሰጡት የምስክርነት ቃሌ የተዛባ ሆኖ ሳሇ ዉለ ህገ-ወጥና 

የማይፀና ነዉ ብል መወሰኑ ተገቢነት የሇዉም በማሇት ተከራክረዉ የስር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች 

እንዱሻርሊቸዉ ጠይቀዋሌ። የሰበር ማመሌከቻዉና የተሰጠዉ ብይን ከፌ/ቤቱ መጥሪያ ጋር ሇተጠሪ 

የፌ/ቤቱ መጥሪያ ከቀረበዉ የሰበር አቤቱታ ጋር ተሌኮሇት ችልት ሊይ ከቀረበ በኋሊ መሌሱን 

እንዱያቀርብ በተሇያዩ የቀጠሮ ቀናት ቢጠበቅም (ከማረሚያ ቤት መቅረቡን ከግምት ዉስጥ በማስገባት) 

በታዘዘዉ መሰረት መሌሱን ስሊሊቀረበ ችልቱ የተጠሪን መሌስ የማቅረብ መብት ህዲር 24 ቀን 2012 

ዓ.ም በዋሇዉ ችልት ብይን ሰጥቶበት አሌፍታሌ። 

የጉዲዩ አመጣጥ፣ በስር ፌ/ቤቶች የተዯረገዉ ክርክርና የተሰጡት ዉሳኔዎች እንዱሁም 

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከቱት ሲሆን የሰበር አጣሪ ችልትም በቀን 

15/11/2011 በዋሇዉ ችልት ‛የስር ፌ/ቤቶች አመሌካቾች ቼክን መሰረት አዴርጎ እንዱከፇሊቸዉ 

የጠየቁትን ዲኝነት ያዯረጉት ዉሌ ህጉን የሚጥስ የወንጀሌ ተግባር ነዉ በማሇት የን/ህ/ቁ. 717/1/ እና 

/3/ ጠቅሶ የዘጋበትን ከን/ህ/ቁ. 827 እና 854 እንዱሁም የሰበር ችልት በመ/ቁ. 123984 ሊይ ከሰጠዉ 

አስገዲጅ ዉሳኔ ጋር ሇማጣራት ሰበር ያስቀርባሌ“ በማሇት ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩበት ብይን 

ሰጥቷሌ። ይህ ችልትም የአመሌካቾችን ክርክርና ጉዲዩ ያስቀርባሌ የተባሇበትን ጭብጥ አግባብነት ካሇዉ 

ህግ እና የሰበር ዉሳኔዎች አንፃር መርምሮታሌ።  

ከመዝገቡ ዉስጥ እንዯሚታየዉ በግራ ቀኙ መካከሌ ገንዘብ መቀባበሌ እንዯነበረና ስሇገንዘቡም 

መጠን፣ አብሮ አዯጎችና መሌካም ግንኙነት የነበራቸዉ ጎሮቤታሞች እንዯሆኑ ግራ ቀኙ በግሌፅ ቋንቋ 

ተናግሯሌ። ግራ ቀኙ የተካከደት ገንዘቡን ሇመቀባበሊቸዉ ምክንያት ስሇሆነዉ ጉዲይ ነዉ። አመሌካቾች 

ከጉርብትናዉና መሌካም ግንኙነት የተነሳ መኪና እገዛሊችዋሇሁ (አስመጣሊችዋሇሁ) ስሊሇን ገንዘባችንን 

በእምነት ሰጠነዉ እንጂ ምንም የዉሌ ግንኙነት በመካከሊችን የሇም፤ ሇመተማመኛ ብቻ በሚሌ ቼክ 

ተቀብሇናሌ ሲለ ተጠሪ ዯግሞ ገንዘቡን የተቀበሌኳቸዉ በአራጣ ብዴር ሆኖ በወር 10 በመቶ 

እንዴከፌሊቸዉ ስሇተስማማን ነዉ በማሇት ተከራክረዋሌ (እዚህ ሊይ አንዲንዳ ብር 10 ሺህ፣ አንዲዳ 

ዯግሞ 10 በመቶ ተብል ስሇተፃፇ ትክከሇኛዉ የቱ እንዯሆነ ከስር ፌ/ቤት መዝገብ በትክክሌ መሇየት 

አስቸግሯሌ፤ የብር 215 ሺህ 10 በመቶ ብር 10 ሺህ አሇመሆኑን ግን ግንዛቤ ሉወሰዴ ይገባሌ)። ከሊይ 

እንዯተገሇጸዉ የስር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የግራ ቀኙ ግንኙነት በህግ ፉት የማይጸና የአራጣ ሰምምነት 
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ስሇሆነ ተጠሪ ከአመሌካቾች የተቀበሇዉን ገንዘብ መሌሶ ሉከፌሌ አይገባም የሚሌ ዉሳኔ እንዯሰጠ እና 

በዚህ ዉሳኔ ሊይ ሉዯርስ የቻሇበትም ምክንያት በተጠሪ በኩሌ ሇቀረቡት ምስክሮች ከፌ ያሇ ዋጋ (high 

probative value) በመስጠት መሆኑን መዝገቡ ያሳያሌ። ስሇዚህ የስር ፌ/ቤቶቹ የሰጡትን ዉሳኔ 

አግባብነት ሇመመዘን እና ሇቀረበዉ ክርክር እሌባት ሇመስጠት በመጀመሪያ በሀገራችን ህጎች ዉስጥ 

ያሇዉን የአራጣ ብዴር ትርጉም ማየት ያስፇሌጋሌ። 

በፌትሏ ብሓር ህጋችን ዉስጥ ስሇ አራጣ ብዴር የተሰጠ ትርጉም የሇም። ስሇዚህ አራጣን 

በተመሇከተ ክርክር በሚነሳበት ጊዜ በወንጀሌ ህጋችን ዉስጥ በተሰጠዉ ዴንጋጌና ትርጉም መመራት 

አማራጭ የላሇዉ ጉዲይ ነዉ። በ1996ቱ የወንጀሌ ህጋችን የአራጣ ወንጅሌ ዴርጊት በአንቀጽ 712 

በሚከተሇዉ መሰረት ተዯንግጓሌ፡- 

አንቀጽ 712 አራጣ 

1/ ማንም ሰዉ የተበዲዩን ችግረኛነት፣ የበታችነቱን፣ ወይም የገንዘብ ችግሩን፣ ወይም መንፇሰ 

ዯካማነቱን፣ ወይም ሌምዴ ወይም ችልታ የላሇዉ መሆኑን መሠረት በማዴረግ፡- 

ሀ/ በህግ ከተፇቀዯዉ ወሇዴ በሊይ ገንዘብ ያበዯረዉ እንዯሆነ፤ ወይም 

ሇ/ ካበዯረዉ ገንዘብ ጋራ በግሌፅ ተመጣጣኝነት የላሇዉን ንብረት በምትኩ እንዱሰጠዉ ያዯረገዉ 

ወይም ቃሌ ያስገባዉ እንዯሆነ፤ 

በቀሊሌ እሥራት፣ ወይም እንዯነገሩ ሁኔታ ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እሥራትና 

በመቀጮ ይቀጣሌ። 

ስሇዚህ በወንጀሌ ህጉ ዴንጋጌ መሰረት አንዴ የብዴር ግንኙነት የአራጣ ብዴር ነዉ ሇማሇት ከሊይ 

በተጠቀሰዉ አንቀጽ ስር የተመሇከቱት የህጉ ወሳኝ ፌሬ ነገሮች (basic elements) ተሟሌቶ መገኘት 

አሇበት። የፌሬ ነገሮቹ መኖር በማስረጃ ሲረጋገጥ ግን ይህ ጉዲይ የፌትሏ ብሓር ጉዲይ ስሇሆነ በፌትሏ 

ብሓር ጉዲይ ጥቅም ሊይ በሚዉሇዉ ሚዛን በሚዯፌ ማስረጃ የማስረዲት ሥርዓት (preponderance of 

evidence) መሰረት መረጋገጥ ይኖርበታሌ ።  

ከሊይ ይዘቱ በተጠቀሰዉ አንቀጽ 712 ንዐስ አንቀጽ 1 የመግቢያ ዏረፌተ ነገር (chappeue) ሊይ 

በግሌፅ እንዯተመሇከተዉ አንዴ አበዲሪ የአራጣ ዴርጊት በመፇጸም አበዴሯሌ ሇማሇት በዴንጋጌዉ 

ከተጠቀሱት አማራጭ ሁኔታዎች መካከሌ ቢያንስ አንደን ተጠቅሞ በንዐስ አንቀፅ (ሀ) ወይም (ሇ) 

የተመሇከተዉን ተግባር (ዴርጊት) መፇፀሙ መረጋገጥ አሇበት። በላሊ አነጋገር በአንቀጹ መግቢያ 

ዏረፌተ ነገር የተገሇጸዉ ሁኔታ ከላሇ በንዐስ አንቀፅ (ሀ) ወይም (ሇ) ወስጥ የተቀመጠዉን ዴርጊት 

ፇፅሞ መገኘቱ ብቻዉን አንዴን ሰዉ አራጣ አበዲሪ ሉያሰኘዉ አይችሌም ማሇት ነዉ። በመሆኑም 

የአራጣ ብዴር አሇ ብል የሚከራከር ወገን ዴርጊቱ መኖሩን በተሇይ ከሊይ በተጠቀሰዉ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ 1 የመግቢያ ዏረፌተ ነገር ሊይ የተገሇጸዉ ሁኔታ የገጠመዉ መሆኑን የማስረዲት ሸክም አሇበት።   



  

420 
 

ከዚህ አንፃር በዚህ መዝገብ የተያዘዉን ጉዲይ ስንመሇከት ግራ ቀኙ የነበራቸዉን ጉርብትናና 

መሌካም ግንኙነት ሇጊዜዉ ወዯ ጎን ትተን ከተሰማሩበት የስራ መስክ አንፃር እንኳን ብንመሇከት 

አመሌካቾች (ባሌና ሚስት የሆኑና 1ኛ አመሌካች የቤት እመቤት፣ 2ኛ አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ 

የሆኑ) የተጠሪን ‛ችግረኛነት፣ የበታችነቱን፣ ወይም የገንዘብ ችግሩን፣ ወይም መንፇሰ ዯካማነቱን፣ 

ወይም ሌምዴ ወይም ችልታ የላሇዉ መሆኑን መሠረት“ አዴርገዉ ገንዘብ ያበዯሩ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ አሌቀረበም። ተጠሪም አመሌካቾች ገንዘቡን ያበዯሩት ችግረኛነቱን፣ የበታችነቱን 

ወይም የገንዘብ ችግሩን መሰረት አዴርገዉ መሆኑን በመግሇጽ ያቀረበዉ ክርክር የሇም። ከሊይ 

እንዯተመሇከትነዉ የስር ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇዉ የአራጣ ብዴር ግንኙነት ነዉ ብል 

ሇመዯምዯም የቻሇዉ ተጠሪ ራሱ በወር ብር 10,000 (አስር ሺህ ብር) ትከፌሇኛሇህ ብሇዉኝ ሇመክፇሌ 

ስምምነት አዴርገናሌ በማሇት የሰጠዉን የምስክርነት ቃሌ እና በተጠሪ ግሮሴሪ ዉስጥ በባርማንነት 

ተቀጥሮ ይሰራ የነበረዉ የተጠሪ 1ኛ ምስክር በሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ ዉስጥ አመሌካች ‛አሌፍ አሌፍ 

እየመጡ እንዯሚጠይቁ“ የሚሇዉን መሠረት በማዴረግ ነዉ። ነገር ግን የራሱ የተጠሪ ቃሌም ሆነ 

የላሊኛዉ ምስክር ቃሌ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 712 ንዐስ አንቀጽ 1 የመግቢያ ዏረፌተ ነገር እንዱኖሩ 

የሚጠይቃቸዉ ፌሬ ነገሮች (ሁኔታዎች) በተጠሪ ዘንዴ ስሇመኖራቸዉና አመሌካቾችም ከእነዚህ አንደን 

መሰረት አዴርገዉ አራጣ ስሇማበዯራቸዉ አያመሇክቱም። የአንዴ ሰዉ ወይም አበዲሪ አሌፍ አሌፍ ወዯ 

ተበዲሪዉ የስራ ቦታ መሄዴ ህጉ ከሚዯነግገዉ የአራጣ ግንኙነት ጋር በቀጥታ የሚያገናኘዉ ምንም ነገር 

የሇም። እንዱሁም ‛አሌፍ አሌፍ እየመጡ እንዯሚጠይቁ“ የሚሇዉ አገሊሇጽ በራሱ ምን እንዯሚጠይቁ 

በግሇፅ አሊመሇከቱም። በተጨማሪም የተጠሪ 1ኛ ምስክር በግራ ቀኙ መካከሌ የብዴር ወይም የአራጣ 

ብዴር ግንኙነት ስሇመኖሩ እንዯሚያዉቅ የሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ በመዝገቡ ዉስጥ ተፅፍ አይገኝም። 

ይሌቁንም ‛ግንኙነቱን በተመሇከተ ያስረዶቸዉ እንዯላሇ“ በግሌፅ ቃለን ሰጥቷሌ። ስሇዚህ ከራሱ ከተጠሪ 

ቃሌ ዉጪ ከሊይ የተጠቀሰዉ የወንጀሌ ህግ አንዴን ዴርጊት አራጣ ከሚያዯርገዉ ሁኔታ አንፃር የአራጣ 

ብዴር መኖሩን የሚያሳይ ምንም ማስረጃ በመዝገቡ ዉስጥ የሇም። በማስረጃ ህግ መርህ አንፃር ዯግሞ 

አንዴ ተከራካሪ ስሇራሱ የሚሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ በላልች ማስረጃዎች ካሌተዯገፇ የተቀባይነቱ ዯረጃ 

እጅጉን ዯካማ እንዯሚሆን የሚታወቅ ነዉ። የተጠሪ 1ኛ ምስክር በሰጠዉ የምስክርነት ዉስጥ የግራ 

ቀኙን ‛ግንኙነቱን በተመሇከተ ያስረዶቸዉ እንዯላሇ“ ተናግሮ እያሇና ላልችም ከተጠሪ ቃሌ ጋር 

በቀጥታ የሚጣረስ የምስክርነት ቃሌ ሰጥቶ ባሇበት ሁኔታ (ራሱ የስር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤቱ በግሌፅ በፌርዴ 

ሏተታ ክፌለ ዉስጥ እንዲመሇከተዉ ማሇት ነዉ) ተጠሪ በመሒሊ ሥር ሆኖ ስሇመሰከረ ብቻ እዉነት 

ነዉ ብል መዉሰዴ በየትኛዉም መሌኩ ከህጉ ዓሊማ ጋርም ሆነ ከማስረጃ ምዘና መርህ ጋር የሚሄዴ 

አይዯሇም።  

በእርግጥ የፌ/ብ/ህጉ አንቀጽ 2479(1) ሊይ የብዴር ወሇዴን በተመሇከተ ተዋዋይ ወገኖች 

በዓመት ከ12 በመቶ በሊይ የወሇዴ መጠን መስማማት እንዯማይችለ በግሌፅ ይዯነግጋሌ። ነገር ግን ይህ 

አንቀጽ ከዚህ ከተቀመጠዉ ገዯብ በሊይ በሆነ የወሇዴ መጠን ተስማምቶ መገኘት የብዴር ስምምነቱን 
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የአራጣ ብዴር ያሰኘዋሌ የሚሌ ትርጉምም ሆነ ስምምነቱ ከዚህ የተነሳ ዉጤት የሇዉም የሚሌ ዴንጋጌ 

በፌፁም አሌሰጠም። በተቃራኒዉ አንቀጽ 2479(3) ስር ተዋዋዮች (ባንኮችንና አበዲሪ ተቋማትን 

አይጨምርም) ‛በወሇዴ የሚከፇሇዉ ገንዘብ በመቶ ከአስራ ሁሇት በሊይ በዓመት እንዱሆን በጽሐፌ 

የተዯረገ ዉሌ ቢኖር እንኳ ተበዲሪዉ በመቶ ዘጠኝ ብቻ በዓመት ወሇዴ መክፇሌ አሇበት“ በማሇት 

በግሌጽ ይዯነግጋሌ። ስሇሆነም ከስር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ በተቃራኒ የፌ/ብ/ህጉ አንዴ የብዴር ዉሌ 

ከተዯነገገዉ የወሇዴ መጠን በሊይ ሇመክፇሌ ስምምነት የተዯረገበት ዉሌ ስሊዯረጉ ብቻ ዉለ የአራጣ 

ብዴር ዉሌ ነዉ ወይም ፇራሽ ነዉ (ዉጤት አይኖረዉም) የሚሌ አቋም የሇዉም። ይሌቁንም የህጉ 

አቋም የብዴር ዉለ ፀንቶ እንዱቀጥሌና ተበዲሪዉ በአመት ዘጠኝ በመቶ ብቻ ወሇዴ እንዱከፌሌ 

በማዴረግ ዉለ ፌፃሜ እንዱያገኝ ማዴረግ ነዉ። 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ በአመሌካቾች እና በተጠሪ መካከሌ የአራጣ ብዴር ግንኙነት ስሇመኖሩ 

በተጠሪ በኩሌ በማስረጃ አሌተረጋገጠም። የተባለትም ቼኮቹም ቢሆኑ ሇአመሌካቾች የሚከፇሌ ገንዘብ 

የመጠየቅ መብትን ከማመሌከታቸዉ በስተቀር በመካከሊቸዉ የአራጣ የብዴር ግንኙነት ውሌ ስሇመኖር 

የሚያስረደ ሰነድች (documentary evidence) አይዯለም። የሰበር አጣሪ ችልቱም እንዱጣራ በማሇት 

በያዘዉ ጭብጥ ዉስጥ የጠቀሰዉ የሰ/መ/ቁ. 123984 ሊይ የተመሇከተዉ ትርጉምም የሚያረጋግጠዉ 

በን/ህ/ቁ. 827(ሀ) እና 854 ዴንጋጌዎች መሰረት ቼክ የክፌያ ሰነዴ ወይም ክፌያ የሚፇጸምበት ሰነዴ 

እንጂ የብዴር ዉሌን ተክቶ ብዴር መኖሩን ሇማስረዲት አግባብነት ያሇዉ ሰነዴ ነዉ ሇማሇት የሚያስችሌ 

የህግ መሰረት አሇመኖሩን ነዉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አመሌካቾች የተባለትን ቼኮች ሇመተማመኛ ብቻ 

ብሇን የተቀበሌ ነዉ ቢለም በፌ/ብ/ህጉ እና በንግዴ ህጉ ዉስጥ ስሇ ዋስትና ወይም መያዣ ዉሌ 

የተዯነገጉትን መስፇርቶች (ፍርሞች) ባገናዘበ መሌኩ የተዯረገ ዉሌ በመካከሊቸዉ ስሇመኖሩ ያቀረቡት 

ማስረጃ የሇም። በተጨማሪም ተጠሪ በስር ፌ/ቤት የሰ/መ/ቁ. 20232፣24435 እና 55077 በመጥቀስ 

በመካከሊቸዉ ያሇዉ ግንኙነት ህገ-ወጥ ስሇሆነ በቼኮቹ ሊይ የተመሇከተዉን የብር መጠን ሇመክፇሌ 

እንዯማይገዯዴ ተከራክሮ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ። ነገር ግን የሰ/መ/ቁ. 20232 የሚመሇከተዉ 

በማስገዯዴ (እስራትን ጨምሮ) ስሇተፇረመዉ የቼክ ሰነዴ ስሇሆነ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት የሇዉም። 

ከዚህ የተነሳ የስር ፌ/ቤትም ይህን የሰበር ዉሳኔ መሰረት በማዴረግ የሰጠዉ ትንታኔና የዯረሰበት 

መዯምዯሚያ ተቀባይነት የሇዉም። የሰ/መ/ቁ. 24435 እና 55077 ዯግሞ በቼክ አዉጪና አምጪዉ 

መካከሌ ያሇዉን የግሌ ግንኙነት ወይም ከቼኩ በስተጀርባ ያሇዉን ስምምነት መሰረት በማዴረግ የቼክ 

አዉጪዉ የሆነዉ ባሇዕዲ በን/ህ/ቁ. 717 በሚፇቅዯዉ መሰረት ሉያነሳቸዉ ስሇሚችሊቸዉ 

መቃወሚያዎች በተመሇከተ የተሰጡ ዉሳኔዎች ናቸዉ። ነገር ግን ከሊይ ከተገሇፁት ምክንያቶች የተነሳ 

በግራ ቀኙ መካከሌ በን/ህ/ቁ. 717 ዴንጋጌና የተጠቀሱት የሰበር ዉሳኔዎች የሚጠይቁት አይነት የግሌ 

ግንኙነት (የአራጣ ብዴር ግንኙነት) ስሇመኖሩ የሚያመሇክት ምንም ማስረጃ ስሇላሇ እነዚህ ዉሳኔዎች 

ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት የሊቸዉም። 
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ይሌቁንም በአመሌካቾችና በተጠሪ መካከሌ የነበረዉ ጉርብትና፣ አብሮ አዯግነትና መሌካም 

ግንኙነት በተወሰነ ዯረጃ አንደ በላሊዉ ሊይ እምነት እንዱጥሌ እና ገንዘብ እንዱቀባበለም ምክንያት 

ሆኗሌ ብል መገመት አያዲግትም። በእርግጥ እንዱህ አይነቱ ግንኙነትና መተማመን ሇማህብረሰባችን 

እንግዲ ነገር አይዯሇም። አብሮ አዯጎችና መሌካም ግንኙነት ያሊቸዉ ጎረቤታሞች ከዚህም ሇበሇጠ ነገር 

ሉተማመኑ ይችሊለ። በስር ፌ/ቤት ከቀረቡት ማስረጃዎች ማሇትም ከግራ ቀኙ ከተማመኑት፣ 

በአመሌካቾች በኩሌ ከቀረቡት የምስክሮች ቃሌ እና በቼኮቹ ከተረጋገጠዉ አንፃር ጎሊ ብል በግሌፅ 

የሚታየዉ እዉነት ተጠሪ ከአመሌካቾች ሊይ ብር 215,000 (ሁሇት መቶ አስራ አምስት ሺህ ብር) ስሇ 

መቀበለ ነዉ። ይህ ዯግሞ የሚያሳየዉ አመሌካቾች ባቀረቡት ክስ መሰረት ተጠሪ የተጠቀሰዉን ገንዘብ 

መኪና አስመጣሊችዋሇዉ ብል መቀበለን በተወሰነ መሌኩ (prima facie) ስሇማስረዲታቸዉ እና ተጠሪ 

ግን ይህን በአግባቡ እንዲሌተስተባበሇ ነዉ። ከዚህም የተነሳ ተጠሪ መቀበለን ያሌካዯዉን የገንዘብ መጠን 

ሇአመሌካቾች መሌሶ ሇመክፇሌ ይገዯዲሌ ማሇት ነዉ። ከመዝገቡ እንዯተረዲነዉ ተጠሪ ከአመሌካቾች 

ስሇመቀበለ ከተረጋገጠዉ ብር 215,000 (ሁሇት መቶ አስራ አምስት ሺህ ብር) ዉስጥ ብር 2,000 

(ሁሇት ሺህ ብር) በሆነ ቀን ከተጠሪ 1ኛ ምስክር እጅ 1ኛ አመሌካች ተቀበብሎሌ (ሇምን ምክንያት 

እንዯሆነ ባይታወቅም) በማሇት የመሰከረዉን ብንቀበሌ እንኳን ሇአመሌካቾች መከፇሌ ያሇበት ብር 

213,000 (ሁሇት መቶ አስራ ሶስት ሺህ ብር) በተጠሪ እንጅ እንዲሇ ነዉ። ከዚህ ዉጪ ተጠሪ 

ሇአመሌካቾች ገንዘብ ስሇመክፇለ የሚያሰረዲ ምንም አሳማኝ የሆነ ማስረጃ አሌቀረበም። ስሇዚህ ተጠሪ 

ተቀብያሇዉ ብል በራሱ ቃሌ ያመነዉን ይህን የገንዘብ መጠን ሇአመሌካቾች እንዲይመሌስ የሚያስችሇዉ 

ምንም ህጋዊ ምክንያት የሇም። 

በአጠቃሊይ ከሊይ ከተዘረዘሩት ምክንያቶች የተነሳ የስር ፌ/ቤቶች በግራ ቀኙ መካከሌ በህግ ፉት 

የማይፀና የአራጣ ብዴር ግንኙነት ነዉ በማሇት እና ተጠሪ ከአመሌካቾች ሊይ የተቀበሇዉን ጥሬ ገንዘብ 

ሇመክፇሌ አይገዯዴም በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመባቸዉ ናቸዉ 

ብሇናሌ። ስሇሆነም የሚከተሇዉን ዉሳኔ ሰጥተናሌ።  
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ዉሳኔ 

1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 219536 በቀን 2/7/2011 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

የስር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ/ 170021 በሰኔ 25 ቀን 2010 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት 

የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሠረት ተሽረዋሌ። 

2. ተጠሪ ከአመሌካቾች እጅ የተቀበሇዉን ቀሪ ገንዘብ ብር 213,000 (ሁሇት መቶ አስራ ሶስት ሺህ 

ብር) ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ 9% (ዘጠኝ ከመቶ) ወሇዴ ጋር ሇአመሌካቾች 

እንዱከፌሌ ተወስኗሌ። 

ትዕዛዝ 

1. ወጪና ክሳራ ግራና ቀኝ ራሳቸዉን ይቻለ። 

2. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌ/ቤቶች ይዴረስ። 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ። 
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የሠ/መ/ቁጥር 193115                                                                                                               

ጥር 27 ቀን 2013 ዓ/ም 

ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

     ተሾመ ሽፇራዉ 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

       ብርሃኑ መንግሥቱ 

  ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡-አቶ ቶፉቅ መሇሰ- ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ እንዴሪስ ሳቢር    በላለበት 

          2. አቶ ቶፉቅ ሳሉህ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አክሲዮን በሏራጅ ሇመሸጥ በወጣ ማስታወቂያ ሊይ ያሌተገሇጸ የባሇአክሲዮን ዕዲ የመክፇሌ 

ኃሊፉነት የማን እንዯሆነና በሏራጅ ሽያጩ ሊይ የሚኖረዉን ሔጋዊ ዉጤት የሚመሇከት ነዉ፡፡  ፌርደን 

በሚያስፇጽመዉ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 1ኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት፣ 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ 

የፌርዴ ባሇእዲ በመሆን የተከራከሩ ሲሆን የአሁን አመሌካች ዯግሞ በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት 

በተዯረገ የአክሲዮን ሏራጅ ሽያጭ አክሲዮኑን የገዙ ናቸዉ፡፡ ከክርክሩ እንዯተረዲነዉ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ 

ተጠሪ ሊይ ያስፇረደትን ገንዘብ ሇማስከፇሌ 2ኛ ተጠሪ  በሲነመር ትሬዱንግ አክሲዮን ማኅበር ያሊቸዉን 

አክሲዮን ተሽጦ የፌርዴ እዲዉ እንዱከፇሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠዉ ትእዛዝ መነሻ 

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት በቀን 12/03/2010 ዓ/ም በታተመ አዱስ ዘመን 

ጋዜጣ እንዱወጣ ባዯረገዉ የሏራጅ ማስታወቂያ አመሌካች በጨረታዉ ተሳትፇዉ ባቀረቡት ከፌተኛ ዋጋ 

በብር 490,000.00 የጨረታዉ አሸናፉ መሆናቸዉ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚህም መሰረት አክሲዮኑ በስማቸዉ 

እንዱዞር(ሇመረከብ) በሚጠይቁበት ጊዜ አክሲዮን ማኅበሩ የፌርዴ ባሇእዲዉ(ባሇአክሲዮኑ) ያሌከፇለት 

የግንባታ መዋጮ ብር 532,272.72 እና የሥራ ማስኬጃና ቅጣት ብር 83,549.07 በዴምሩ ብር 

615,522.69 እዲ እንዲሇባቸዉ በመግሇጽ እዲዉ ካሌተከፇሇ አክሲዮኑን በስማቸዉ እንዯማያዛዉር 

በመግሇጽ ፇቃዯኛ ሳይሆን ቀርቷሌ፡፡ 

ይህንን ተከትል አመሌካች አቤቱታቸዉን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱ የፌርዴ 

አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት ማብራሪያ እንዱሰጥ አዴርጎ በመ/ቁጥር 185895 ሊይ በቀን  02/07/2011ዓ/ም 

በሰጠዉ ትእዛዝ በዲይሬክቶሬቱ የተሇመዯ አሰራር አክሲዮን ሲሸጥ እዲ መኖሩ በማስታወቂያ ሊይ 
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ሇተጫራቾች እንዯማይገሌጽ ጠቅሶ አሰራሩ ይሔ ከሆነ ተጫራች በራሱ ጥረት አዴርጎ ሉመጣበት 

የሚችሇዉን ጉዲት መቀነስ እንዯሚኖርበት መረዲቱን ገሌጾ አመሌካች በፇቃዲቸዉ ሳያጣሩ የገዙትን 

አክሲዮን ሉረከቡ ይገባሌ በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ እንዲሌተቀበሇ በመግሇጽ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡  

አመሌካች ከሊይ ይዘቱ በተመሇከተዉ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 175625 ሊይ ተጠሪዎች ቀርበዉ እንዱከራከሩ ጥሪ አዴርጎሊቸዉ 

ተጠሪዎች ባሇመቅረባቸዉ የአመሌካችን ይግባኝ ማመሌከቻ መርምሮ በቀን 04/06/2012 ዓ/ም በሰጠዉ 

ዉሳኔ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት የአክሲዮን ሏራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ ሊይ 

አክሲዮኑ ያሇበት እዲ ባሇዉ አሰራር አይገሇጽም ያሇዉን መቀበለ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 423/2 ስር 

የተዯነገገዉን የሚቃረን በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ ነዉ ካሇ በኋሊ ጸንቶ በሚገኘዉ ዉሌ የሚተሊሇፇዉ 

መብቱ ብቻ ሳይሆን ግዳታዉም ጭምር በመሆኑ ይግባኝ ባይ እዲዉ አይመሇከተኝም በሚሌ ያቀረቡትን 

ጥያቄ የስር ፌርዴ ቤት ዉዴቅ ማዴረጉ ከዉጤት አንጻር የሔግ መሰረት ያሇዉ ነዉ በማሇት በማፅናት 

ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ችልት በቀን 03/09/2011 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡትም በዚህ 

መሰረት በተሰጠው ዉሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸው ይዘት 

በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡  

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 423/2 ዴንጋጌን አሇመከተለ አግባብ 

አይዯሇም በማሇት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ ነቅፍ ሳሇ ተመሌሶ መብትና ግዳታ አይነጣጠለም በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ እርስ በእርሱ የሚጋጭ ነዉ፡፡ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ በመጨረሻ የሰጠው የፌርዴ ሀተታ 

ሲታይ በሽያጭ ውሌ መብትና ግዳታ እኩሌ መታየት አሇባቸው በሚሇው አቅጣጫ ቢታይ እንኳ ሻጩ 

ፌርዴ አፇፃፀም ዲይሬክቶሬት ባወጣው የሏራጅ ሽያጭ ሊይ እዲ መኖሩን እስካሌገሇፀ ዴረስ አመሌካች 

በሚገዛው ንብረት ሊይ እዲ መኖሩን ሳያውቅና ሳይገሇፅሇት ከገዛ እዲውንም አብሮ ተቀብሎሌ የሚያሰኝ 

የሔግ ዴንጋጌም ሆነ የሔግ ግምት የሇም፡፡በሽያጭ ውሌ መብትና ግዳታ በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤትም 

ሆነ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ክርክር አሌተነሳም፡፡እንዱሁም ይህ ጉዲይ የንብረት ሽያጭ ጉዲይ 

ቢሆንም አፇፃፀሙ የሚመራው በሏራጅ ሽያጭ ስርዓት መሰረት እንጂ እንዯ ውሌ ጉዲይ ተቆጥሮ 

የመብትና ግዳታ ነጥብ የሚነሳበት አይዯሇም፡፡ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ በውጤት ዯረጃ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ውሳኔ ፀንቷሌ ካሇ በፌርደ መግቢያ ሊይ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 423/2 

መሰረት ያሊዯረገ ነው በማሇት የያዘዉን ዴምዲሜ መሌሶ እንዯመሰረዝ ስሇሚሆን የይግባኝ ሰሚዉ 

ፌርዴ ቤት መሰረታዊ ውሳኔ የትኛው ነው የሚሌ ጥያቄ የሚያስነሳ ከመሆኑም በተጨማሪ በአንዴ 

ጉዲይ ሊይ ሁሇት አይነት ፌርዴ መሰጠቱ በራሱ በአንዴ ጉዲይ ሁሇት አይነት ፌርዴ እንዯመስጠት 

ሰሇሚሆን በራሱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡የሔግ ስህተት በመፇጸም ጉዲዩ እንዲይፇጸም ያዯረገዉ 

የፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት በመሆኑ ይግባኙ እየተሰማ ባሇበት ወቅት የፌርዴ አፇፃፀም 
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ዲይሬክቶሬቱ ጣሌቃ እንዱገባ ያቀረብኩትን አቤቱታው ፌርዴ ቤቱ አሇመቀበለ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

በመሆኑ ይታረምሌኝ በማሇት አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ ከአክሲዮን ሽያጭ ጋር በተያያዘ የተሰጠውን ውሳኔ 

አግባብነት ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 423 አኳያ ሇመመርመር ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱመረመር 

የሰጠዉን ትእዛዝ ተከትል ሇተጠሪዎች መጥሪያ ዯርሷቸዉ በአቤቱታዉ ሊይ መሌስ እንዱሰጡ ትእዛዝ 

ሰጥቷሌ፡፡ሆኖም ተጠሪዎች በአዴራሻቸዉ ሉገኙ እንዲሌቻለ አመሌካች በመሏሊ ቃሌ በማረጋገጣቸዉ 

ተጠሪዎች አገራዊ ሽፊን ባሇዉ አዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ በሚወጣ ማስታወቂያ ጥሪ እንዱዯረግሊቸዉ 

ታዞ በቀን 11/03/2013 ዓ/ም በታተመ አዱስ ዘመን ጋዜጣ በወጣ መጥሪያ ጥሪ እንዯተዯረገሊቸዉ 

የሚገሌጽ ጋዜጣ በማስረጃነት የቀረበ ቢሆንም ተጠሪዎች ባሇመቅረባቸው መሌስ የማቅረብ መብታቸው 

ታሌፎሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተመሇከተዉ የአመሌካች አቤቱታና መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ የተባሇዉ 

ትእዛዝና ዉሳኔ ይዘት ሲሆን እኛም በሏራጅ ማስታወቂያዉ ሊይ ያሌተመሇከተዉን አክሲዮን ማኅበሩ 

የጠየቀዉን እዲ ጭምር አመሌካች ሲከፌለ ነዉ የአክሲዮኑ ስመ-ሀብት በስማቸዉ ዞሮ የሚመዘገበዉ 

ተብል በመወሰኑ የተፇፀመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ የሔግ 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም አመሌካች በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት አማካኝነት 

በወጣዉ የሏራጅ ሽያጭ በመሳተፌ በጨረታዉ አሸናፉ በመሆን የገዙት በ2ኛ ተጠሪ ስም ተመዝግቦ 

በሲነመር ትሬዱንግ አክሲዮን ማኅበር የሚገኝ አክሲዮን ነዉ፡፡ ዲይሬክቶሬቱ የአክሲዮን ሏራጅ ሽያጭ 

ሇማከናወን ሇሔዝብ ይፊ ባዯረገዉ ማስታወቂያ ሊይ ከአክሲዮኑ ጋር በተያያዘ ከባሇአክሲዮኑ 

የሚፇሇገዉን እዲ አሇመግሇጹ ተረጋግጧሌ፡፡ዲይሬክቶሬቱ በዚህ አግባብ እዲ መኖር አሇመኖሩን 

በማስታወቂያዉ ሊይ ሳይገሌጽ ማስታወቂያ ያወጣበትን ምክንያት እንዱያብራር በከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ተጠይቆ በሰጠዉ አስተያየት አክሲዮን ሇመሸጥ በሚወጣ ማስታወቂያ ሊይ የእዲ መኖር አሇመኖር 

መግሇጽ የተሇመዯ አሰራር እንዲሌሆነ ገሌጿሌ፡፡ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 423(2/ሇ እና ሠ) ስር በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት ንብረት ሇመሸጥ ሇሔዝብ 

ይፊ በሚዯረግ የሏራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ ሊይ ከሚሸጠው ንብረት ሊይ የሚጠየቅ መብት ወይም 

ማንኛውንም ተጫራች ሉያውቀው የሚገባ ዝርዝር መገሇጽ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡በሏራጅ 

ማስታወቂያዉ ሊይ በዚህ መሌኩ እንዱገሇጽ ሔጉ የሚያስገዴዯዉ ተንቀሳቃሽ(ግዙፌነት ያሇዉም ሆነ 

ግዙፌነት የላሇዉ) ንብረትም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመሸጥ በሚወጣዉ ማስታወቂያ ሊይ ሁለ 

እንዯሆነ የዴንጋጌዉ ይዘት ያሳያሌ፡፡ ይህ እንዱሆን ያስፇሇገበት ዓሊማ ገዥ ስሇንበረቱ ባህርያትና 

ንብረቱን ከገዛ በኋሊ ስሇሚመጣበት ኃሊፉነት እንዱሁም የሚያስከትሌበትን ወጪ አዉቆና አመዛዝኖ 
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ሇንብረቱ ተገቢ ነዉ ብል ያመነዉን ዋጋ በመወሰን መጫረት እንዱችሌ ነዉ፡፡ በፌርዴ ባሇእዲዉ ስም 

ተመዝግቦ የሚገኝ አክሲዮን በሏራጅ ሇመሸጥ ማስታወቂያዉ ያወጣዉ የፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት 

አክሲዮን ሇመሸጥ በሚወጣ ማስታወቂያ ሊይ ከአክሲዮኑ የሚፇሇግ እዲ ስሇመኖሩ የሚገሇጽበት 

የተሇመዯ አሰራር የሇም ሲሌ የገሇጸዉ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 423(2/ሇ እና ሠ) ሊይ በአስገዲጅነት 

የተዯነገገዉን ያሊገናዘበ ነዉ ፡፡የሥር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲይሬክቶሬቱ የገሇጸሇትን እንዲሇ 

በመቀበሌ እዲ መኖር አሇመኖሩን ገዥ በራሱ አስቀዴሞ ማረጋገጥ የሚገባዉ እንጂ በሏራጅ ማስታወቂያ 

ሊይ ሉገሇጽ የሚገባ ነገር እንዲሌሆነ በመጥቀስ መወሰኑ ተጠቃሹን የሥነ ሥርዓት ሔጉን ዴንጋጌ 

መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ከዚህ አኳያ በስር ፌርዴ ቤት 

የተፇጸመዉ ስህተት ታርሞ መወሰኑ ተገቢ ነዉ፡፡በዚህ መሌኩ የሥነ ሥርዓት ሔጉን ተከትል የሏራጅ 

ማስታወቂያ ሲወጣ ሽያጭ የተፇጸመበት አክሲዮን ሥመ-ሀብት ሲተሊሇፌ ሇአክሲዮን ማኅበሩ የሚከፇሌ 

ዕዲ ስሇመኖሩ ተገቢው ዝርዝር አሇመግሇጹ የሏራጅ ሽያጩ ጉሌህ የሆነ የአሻሻጥ ጉዴሇት እንዲሇበት 

በግሌጽ የሚያሳይ ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ የሏራጅ ማስታወቂያ ሲወጣ ሽያጭ የተፇጸመበት አክሲዮን ሥመ-ሀብት ሲተሊሇፌ 

ሇአክሲዮን ማኅበሩ የሚከፇሌ ዕዲ ስሇመኖሩ ተገቢው ዝርዝር አሇመገሇጹ የሏራጅ ሽያጩ ጉሌህ የሆነ 

የአሻሻጥ ጉዴሇት እንዲሇበት የሚያሳይ መሆኑ በተረጋገጠበት የአክሲዮኑ ስመ-ሀብት ወዯ አመሌካች ስም 

ዞሮ የሚመዘገበዉ ወይም አመሌካች ባሇአክሲዮን እንዯሆኑ የሚገሌጽ ማስረጃ የሚሰጣቸዉ በምን 

አግባብ ነዉ የሚሇዉ ነጥብ የዚህን ችልት ምሊሽ የሚሻ ነዉ፡፡ የሏራጅ ሽያጩ እንዱፇጸም ያዘዘዉ 

የሥር ፌርዴ ቤት በፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት በኩሌ እንዱሸጥ ያዯረገዉን አክሲዮን የፌርዴ 

ባሇዕዲው በአክሲዮኖ ሊይ በነበራቸዉ መብትና ግዳታ ሌክ ሇአመሌካች(ሇገዥ) የማስተሊሇፌ ኃሊፉነት 

ስሊሇበት የአመሌካችን ሥመ-ሀብት ዝውውር ይፇጸምሌኝ አቤቱታ ማስተናገዴ አሇበት፡፡ 

በላሊ በኩሌ በሏራጅ የተሸጠዉ ንብረት አክሲዮን ስሇሆነ እንዯሚታወቀዉ አክሲዮን ዯግሞ ግዙፌነት 

የላሇዉ ተንቀሳቃሽ ንብረት ነዉ፡፡ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 435 ስር የሚንቀሳቀስ ንብረት እንዱሸጥ 

በሚወጣዉ ማስታወቂያ ሊይ ጉዴሇት በመገኘቱ ወይም የሽያጩ ሥነ ሥርዓት በትክክሌ ባሇመፇጸሙ 

ምክንያት ማናቸዉም የሚንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ እንዯማይፇርስ፤ይሌቁንም በሥርዓቱ መጓዯሌ 

ምክንያት ጉዲት የዯረሰበት ማናቸዉም ሰዉ ሇጉዲቱ ኃሊፉ በሆነዉ ሰዉ ሊይ ክስ አቅርቦ ተገቢ ካሳዉን 

ሉጠይቅ እንዯሚችሌ፤ሇጉዴሇቱ ኃሊፉ የሆነዉ ገዥዉ ራሱ የሆነ እንዯሆነ ግን የገዛዉን እቃ እንዱመሌስ 

ወይም ካሳ እንዱከፌሌ ሉወሰን እንዯሚገባ ተዯንግጓሌ፡፡ይህ ዴንጋጌ የሚያስገነዝበዉ የሚንቀሳቀስ 

ንብረት ሇመሸጥ የተዯረገ የሏራጅ ሽያጭ በገዥ ጉዴሇት ካሌሆነ በስተቀር በላሊ ጉዴሇት ሉፇርስ 

እንዯማይችሌና የሚሸጠዉ አክሲዮን በሆነ ጊዜ በሏራጅ ማስታወቂያዉ ሊይ በተፇጠረ ጉዴሇት ምክንያት 

ወይም የሽያጩ ሥነ ሥርዓት በትክክሌ አሇመፇጸሙን መሰረት በማዴረግ ሏራጁ ሉፇርስ የሚችሌበትን 

ሌዩ ሁኔታ ዴንጋጌዉ አሇማመሊከቱን ነዉ፡፡ 
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እንዱሁም ሽያጩን ከዉሌ ሔግ አንጻር የተመሇከትን እንዯሆነም የሏራጅ ማስታወቂያ ሇሔዝብ ይፊ 

ተዯርጎ አመሌካች በሀራጅ ማስታወቂያዉ መነሻ በሏራጁ ተሳትፇዉ አሸናፉ የሚያዯርጋቸዉን ዋጋ 

ሲያቀርቡ ዉሌ የማቅረብ ተግባር (Offer) እንዲዯረጉ ስሇሚቆጠርና የፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት 

አመሌካች ያቀረቡትን ከፌተኛ ዋጋ በመቀበሌ የጨረታዉ አሸናፉ እንዯሆኑ ሲገሌጽ ዉሌ የመቀበሌ 

ተግባር (Acceptance) እንዯፇጸመ ስሇሚያሳይ የአክሲዮን ሽያጭ ዉሌ ተቋቁሟሌ፡፡የአንዴ ዉሌ ተዋዋይ 

ወገን እዉነቱን አዉቆ ቢሆን ኖሮ ዉለን ሉዋዋሌ እንዯማይችሌ ማስረዲት ከቻሇ እንዱህ አይነት ስህተት 

የዉሌ ማፌረሻ ሉሆን የሚችሌ ዏይነተኛ ስህተት(fundamental mistake) ተዯርጎ ሉወሰዴ የሚችሌ 

በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1797 እና 1798 ስር እንዯተዯነገገዉ ዉለ እንዱፇርስ መጠየቅ 

ይችሊሌ፡፡ሆኖም አመሌካች ከአክሲዮኑ ጋር በተያያዘ አክሲዮን ማኅበሩ የሚጠይቀዉ እዲ መጠን በሏራጅ 

ማስታወቂያ ሊይ ተገሌጾ ቢሆን ኖሮ በጨረታዉ በመሳተፌ አክሲዮኑን አሌገዛም ነበር በማሇት የሽያጭ 

ዉለ እንዱፇርስ ባሇመጠየቃቸዉ የዉሌ ሔጉን መሰረት በማዴረግ የሏራጅ ሽያጩ እንዱፇርስ ሉወሰን 

የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ 

በተጨማሪም ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ በሏራጅ ማስታወቂያዉ ሊይ የተፇጠረ ጉዴሇት የሚመሇከት 

በመሆኑ ይህንን እንዯ ጉዴሇት የሚቆጥረዉ የፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ በመሆኑ የዚህ ጉዴሇት 

ሔጋዊ ዉጤት ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሇዉን ሇመወሰን ተፇጻሚ ሉዯረግ የሚገባዉም ከዉሌ ሔግ 

ይሌቅ ይኸዉ የሥነ ሥርዓት ሔግ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸዉ አመሌካች የሏራጅ ሽያጩ 

እንዱፇርስ አሇመጠየቃቸዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሏራጁ እንዱፇርስ ቢጠይቁ እንኳን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ 

ቁጥር 435 ሊይ የተዯነገገዉ በጠባቡ መተርጎም ስሊሇበት በአክሲዮን ሽያጭ ማስታወቂያ ሊይ መገሇጽ 

የሚገባዉ ነገር ባሇመገሇጹ ምክንያት በተፇጠረ ጉዴሇት ምክንያት ሏራጁ ሉፇርስ አይችሌም፡፡ ሔጉ 

በዚህ ዴንጋጌ እንዯ መፌትሓ ያስቀመጠዉ የሏራጅ ሽያጩን ማፌረስ ሳይሆን በተከሰተዉ ጉዴሇት 

ምክንያት ጉዲት የዯረሰበት ማንኛዉም ሰዉ የሏራጅ ሽያጩ ሳይፇርስ ሇጉዲቱ አሊፉ በሆነዉ ሰዉ ሊይ 

ክስ አቅርቦ ተገቢ ካሳ እንዱከፇሇዉ ጠይቆ የሚካስበትን አግባብ ነዉ፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ ይግባኝ 

እየተሰማ እያሇ የፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ አመሌክቼ ይግባኝ ሰሚዉ 

ችልት አቤቱታዬን አሇመቀበለ ስህተት ነዉ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ መርምረናሌ፡፡አመሌካች 

ይግባኝ ያቀረቡት በአፇጻጸም መዝገብ ሊይ የስር ፌርዴ ቤት ሰጥቶ የነበረዉን ትእዛዝ በመቃወም 

ነዉ፡፡የፌርዴ አፇጻጸም መዝገብ በዋናነት የሚከፇተዉ ፌርዴ ሇማስፇጸም በመሆኑ በዋናዉ ክርክር ጊዜ 

ያሌነበረና ፌርደ የማይመሇከተዉ ሰዉ በክርክሩ እንዱሳተፌ በማዴረግ እየተሰማ ሇዯረሰዉ ጉዲት 

ኃሊፉነት ያሇበት ሰዉ ማነዉ ምን ያህሌ ካሳ መክፇሌ አሇበት በሚሇዉ ጭብጥ ሊይ ክርክር ተሰምቶ 

ዉሳኔ የሚሰጥበት አይዯሇም፡፡ሇዚህም ነዉ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 435 ሊይ ጉዲት የዯረሰበት ሰዉ ካሳ 

መጠየቅ የሚችሇዉ ኃሊፉነት ባሇበት ሰዉ ሊይ ክስ በማቅረብ ነዉ ተብል የተዯነገገዉ፡፡ስሇሆነም ይግባኝ 
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ሰሚዉ ችልት አመሌካች የፌርዴ አፇጻጸም ዲይሬክቶሬት በፌርዴ አፇጻጸም መዝገብ ሊይ ጣሌቃ 

እንዱገቡ በመጠየቅ ያቀረቡትን አቤቱታ አሇመቀበለ የሥነ ሥርዓት ሔግ ዴጋፌ ያሇዉ ነዉ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አመሌካች በሏራጅ ማስታወቂያዉ ጉዴሇት ምክንያት ከአክሲዮኑ ዋጋ በሊይ ተጨማሪ እዲ 

እንዱከፌሌ ተጠይቀዉ እዲዉን በመክፇሊቸዉ የሚዯርስባቸዉን ኪሳራ (ጉዲት) አግባብ ባሇዉ ሔግ 

መሰረት ኃሊፉነት ባሇበት ሰዉ ሊይ ክስ በመመስረት እንዱተካሊቸዉ ሉጠይቁ ከሚችለ በስተቀር እዲዉ 

አይመሇከተኝም በሚሌ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡በመሆኑም የአክሲዮኑ ሥመ-

ሀብት ወዯ አመሌካች ስም ዞሮ ሉመዘገብና አመሌካች ባሇአክሲዮን መሆናቸዉን የሚገሌጽ ማስረጃ 

ከአክሲዮን ማኅበሩ እንዱሰጣቸዉ ፌርደን የሚያስፇጽመዉ ፌርዴ ቤት ሉያዝ የሚችሇዉ የፌርዴ 

ባሇዕዲው በአክሲዮኑ ሊይ በነበራቸዉ መብትና ግዳታ ሌክ በመሆኑ አመሌካች እዲዉን መክፇሌ 

አሇባቸዉ ተብል በስር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚዉ ችልት በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት ባሇመኖሩ 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 185895 ሊይ በቀን 02/07/2011ዓ/ም የሰጠዉ ትዕዛዝ 

እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 175625 ሊይ በቀን 

04/06/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጪ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

                               ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                           የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ 
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የሰ.መ/ቁ. 185700 

                     የካቲት 30/2013 ዒ.ም           

  ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ  

ተጠሪ፡-  አቶ ቢዝነስ ሇማ    

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌርዴ 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት የቀረበው የወንጀሌ ቅጣት ሉገዯብ ስሇሚቻሌበት ሁኔታ በወንጀሌ ህጉ ውስጥ 

ስሇ ወንጀሌ ቅጣት አገዲዯብ ከተቀመጠው መመዘኛ እና በዚሁ ችልት ቀዯም ሲሌ በመ/ቁ/17211 

ሊይ ከተሰጠው የህግ ትርጉም አኳያ መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን አመሌካች የአሁን ተጠሪን ጨምሮ በሁሇት ተከሳሾች ሊይ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. 

የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32(1(ሀ)) እና 670 ዴንጋጌን ጠቅሶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው 

የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ የቀረበበትን ክስ ዴርጊቱን እና ጥፊተኝነቱን ክድ በመከራከሩ የግራ 

ቀኙ ምስክሮች ተሰምተው ተጠሪ በተከሰሰበት ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል በ1(አንዴ) ዒመት 

ከ6(ስዴስት) ወር ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ተወስኖ የቅጣት ውሳኔው አፇፃፀም በ2(ሁሇት) ዒመት 

የፇተና ጊዜ እንዱቆይ ታዟሌ፡፡ አመሌካች የቅጣት ውሳኔው ሉገዯብ አይገባም በማሇት ሇፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበው ይግባኝ ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ህዲር 08/2012 ዒ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ የቀረበበትን ክስ ክድ በተከራከረበት፤ ከተበዲይ ጋር ታርቆ 

ባሌካሰበት እና የፌርዴ ቤቱን ወጪ ሇመክፇሌ ማረጋገጫ ባሊቀረበበት የቅጣት ውሳኔው መገዯቡ 

የወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 192 እና 197 መመዘኛን ያሊማከሇ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ከሊይ በመግቢያው ሊይ የተጠቀሰውን ነጥብ ግራ ቀኙ 

በተገኙበት ሇማጣራት ጉዲዩ ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር 

እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ጭብጥ በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም ጉዲዩን 

አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንግዱህ የወንጀሌ ቅጣት ዋና ዒሊማው 

አጥፉውን ማስተማር ነው፡፡ በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇን ሰው ሇማስተማር ዯግሞ ሁላም ወዯ 

ማረሚያ ቤት መሊክ አስፇሊጊ ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ይሌቁንም ሇጥፊተኛው አንዴ የፇተና ጊዜ ከፅኑ 

ማስጠንቀቂያ ጋር ሰጥቶ አመለ ቢፇተሸ መሌካም ይሆናሌ ተብል ሲታመን የእስራት ቅጣቱን 

አፇፃፀም ሇጊዜው አግድ ማቆየት እንዯሚቻሌ ከወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 192 እና ተከታዮቹ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤት በአንዴ የወንጀሌ ተከሣሽ ሊይ የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ 

የተወሰነው የእሥራት ቅጣት ሳይፇፀም በገዯብ እንዱቆይ ሉያዝ የሚችሌበት መሰረታዊ 

መርሆዎችም በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 192 ስር ተዯንግጓሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የወንጀሌ ቅጣት ውሳኔ ሉገዯብ የማይቻሌባቸው ሌዩ ሁኔታዎች ዯግሞ በወንጀሌ ህጉ 

አንቀፅ 194 ስር በዝርዝር ተቀምጠዋሌ፡፡ በዚህ አንቀፅ ስር ቅጣት እንዲይገዯብ የተቀመጠው 

ክሌከሊ 1ኛ/ጥፊተኛው ከዚህ በፉት የፅኑ እስራት ቅጣት ወይም ከ3(ሶስት) ዒመት በሚበሌጥ ቀሊሌ 

እስራት ቅጣት ተፇርድበት ከሆነ እና አሁን ጥፊተኛ በተባሇበት ወንጀሌም ከእነዚሁ ቅጣቶች 

አንደ የሚወሰንበት ከሆነ፤ 2ኛ/ ከዚህ በፉት ያሌተቀጣ ሆኖ አሁን በተከሰሰበት ወንጀሌ ከአምስት 

ዒመት የበሇጠ ፅኑ እስራት የሚፇረዴበት ከሆነ፤ 3ኛ/ የቅጣት አፇፃፀሙ ከመታገደ በፉት 

ጥፊተኛው በተራ ቁጥር 1 እና 2 ስር ከተመሇከቱት ቅጣቶች ውስጥ በአንደ ሉያስቀጣው የሚችሌ 

ላሊ ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ የተዯረሰበት ከሆነ፤ 4ኛ/ ወንጀሇኛው ቅጣቱ ታግድሇት ሇፇተና 

በተሇቀቀበት ጊዜ ውስጥ በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 200 ስር በተመሇከተው አኳኋን አስቦ አንዴን 

ወንጀሌ የፇፀመ ከሆነ ወይም 5ኛ/ የቅጣት አፇፃፀሙ በታገዯሇት ጉዲይ የተሰጠው የፇተና ጊዜ 

መሌካም ፌሬ የሚያስገኝ አሇመሆኑን ፌርዴ ቤቱ ሲረዲው የሚለት ናቸው፡፡ እናም ፌርዴ ቤት 

አንዴን የወንጀሌ ቅጣት ከመገዯቡ በፉት የቅጣት ውሳኔው እንዲይገዯብ ከእነዚህ መመዘኛዎች 

ውስጥ በአንደ ክሌከሊ ያሌተዯረገበት መሆኑን በቅዴሚያ ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ 

አሁን በቀረበው ጉዲይ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ ተገቢ ነው ያሇውን የወንጀሌ ቅጣት 

ከወሰነ በኋሇ የቅጣት ውሳኔን አፇፃፀም በፇተና ጊዜ እንዱቆይ አዟሌ፡፡ በተጠሪ ሊይ የተወሰነው 

የቅጣት ውሳኔ እንዲይገዯብ በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 194 ስር የተቀመጠ ክሌከሊ የሇም፡፡ አመሌካችም 

የቅጣት ውሳኔው ሉገዯብ አይገባም የሚሇው በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 194 ክሌከሊ ተዯርጎበታሌ በሚሌ 

ሳይሆን ተጠሪ ክሱን ክድ ከመከራከሩም በሊይ ከተበዲይ ጋር ታርቆ ሇመካስ እና የፌርዴ ቤቱን 
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ወጪ ሇመሸፇን የሰጠው ማረጋገጫ የሇም በሚሌ ነው፡፡ በመሰረቱ እነዚህ መመዘኛዎች በወንጀሌ 

ህጉ አንቀፅ 197 መሰረት ጥፊተኛው በተሰጠው የፇተና ጊዜ ውስጥ በመሌካም ጠባይ እንዱመራ 

እና የፇተና ጊዜው ተገቢውን ፌሬ እንዱያፇራ በሚሌ ሇመሌካም ጠባይ አመራር ዋስትና የሚሰጡ 

ትዕዛዛት እንጂ ቅጣትን ሇመገዯብ ቅዴመ ሁኔታዎች አይዯለም፡፡ በሰ/መ/ቁ/172111 ሊይ 

የተሰጠው ውሳኔም በመዝገቡ ሊይ በወንጀሌ ጥፊተኛ ከተባለት ግሇሰብ የግሌ ሁኔታ አንፃር የፇተና 

ጊዜ ቢሰጣቸው በመሌካም ጠባይ የሚመሩ ሇመሆኑ አሳይተዋሌ የሚያስብሌ ነገር አሌተገኘም 

በሚሌ አቋም የተያዘበት ጉዲይ እንጂ ሁላም ቢሆን የወንጀሌ ክስ ክድ የተከራከረ ወይም ከተበዲዩ 

ጋር ታርቆ ተገቢውን ካሳ ሊሌከፇሇ የወንጀሌ አጥፉ ቅጣት ሉገዯብ አይገባም የሚሌ ግሌፅ ትርጉም 

አይዯሇም፡፡ ከመነሻውም ቢሆን የወንጀሌ ክስን ክድ መከራከር በራስ ሊይ ማስረጃ ካሇመሆን እና 

የወንጀሌ ጥፊተኝነቱ በማስረጃ እስኪረጋገጥ ዴረስ ንፁህ ሆኖ ከመገመት ህገ መንግስታዊ መብት 

ጋር የተያያዘ በመሆኑ የወንጀሌ ክስ ያሊመነ ሰው የቅጣት ውሳኔ ሉገዯብሇት አይገባም በሚሌ 

ትርጉም ሉሰጥበት የሚቻሌ ጉዲይም አይዯሇም፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከው የወንጀሌ ክስን ማመን፤ 

ከተበዲዩ ጋር ታርቆ በእውነት መፀፀትን ማሳየት እና ላልች ተያያዥ ጉዲዮች የወንጀሌ ቅጣት 

ውሳኔን ሇመገዯብ በቅዴመ ሁኔታነት የተቀመጡ መመዘኛዎች ሳይሆኑ የወንጀሌ አጥፉው 

በመሌካም ጠባይ የሚመራ ሇመሆኑ እንዱያቀርብ የሚጠየቅ የዋስትና ማረጋገጫ በመሆኑ በህግ 

በግሌፅ ያሌተቀመጠ ክሌከሊ መሰረት ተዯርጎ ቅጣቱ ሉገዯብ አይገባም የሚባሌበት የህግ አግባብ 

የሇም፡፡  

በመሆኑም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሊይ የወሰነውን የቅጣት ውሳኔ ማገደ እና ይግባኝ 

ሰሚው ፌርዴ ቤትም ይህንኑ በመቀበለ የፇፀሙት መሰረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩ 

ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ በመ/ቁ/181393 ሊይ ጥቅምት 26/2012 

ዒ.ም በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ያፀናበት ውሳኔ በወንጀሌ ህግ ሥነ 

ሥርዒት ቁጥር 195(2(ሀ)) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2.  መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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 የሰ.መ.ቁ 186919 

ታሔሳስ 27 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

                         ዲኞች፡- መዓዛ አሸናፉ 

                                እትመት አሠፊ 

                                ፀሏይ መንክር 

                                ኑረዱን ከዴር 

                                መሊኩ ካሣዬ 

አመሌካች፡- አቶ ብርሃኑ ምሊው  

ተጠሪ፡- የትግራይ ክሌሌ ዓቃቤ ሔግ 

      መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በቀን 22/03/2011 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው የሰበር አቤቱታ 

በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሽራሮ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ 07568 በቀን 24/10/2011 

ዓ.ም አመሌካችን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 670 ዴንጋጌ ጥፊተኛ በማሇት የሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ እና 

በቀን 02/11/2011 ዓ.ም አመሌካች ከዚህ በፉት በተዯጋጋሚ ተቀጥቶ ትምሔርት ስሊሊገኘ በአስራ 

ስምንት ዓመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ ሲሌ የሰጠው የቅጣት ውሳኔ፤ ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት 

በየዯረጃው ያለ የክሌለ ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡ 

ጉዲዩ ወንጀሌን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሽራሮ 

ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ በስር 1ኛ ተከሳሽ እና በአሁን አመሌካች ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ ይዘት 

በአጭሩ፡- ተከሳሾች የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 32/1/ሀ እና 670 ዴንጋጌን በመተሊሇፌ የማይገባቸውን 

ጥቅም ሇማግኘት በማሰብ በቀን 03/07/2011 ዓ.ም በግምት 5፡30 ሰዓት ሲሆን በሽራሮ ከተማ ቀበላ 

ሙሴ ሌዩ መጠሪያው ሰሊም ፕሊኔት ሆቴሌ አካባቢ የግሌ ተበዲይን 1ኛ ተከሳሽ ከኋሊው በመምጣት 

በእጁ አንገቱን አንቆ ሲይዘው አመሌካች ዯግሞ ከፉት እጁን አንቆ በመያዝ ወዯ ኮብሌ ስቶን በአፈ 
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በመዴፊት እንዱወዴቅ በማዴረግ በሱሪው ኪስ ውስጥ የነበረውን ብር 400 ገንዘብ እና ብር 2200 

የሚገመት ሞባይሌ ወስዯዋሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካች እና የስር 1ኛ ተከሳሽ ክሱ ተነቦሊቸው እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ ዴርጊቱን አሌፇጸምንም 

ብሇው ክዯው በመከራከራቸው ፌርዴ ቤቱ የዓቃቤ ሔግን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ ተከሳሾች ክሱን 

እንዱከሊከለ ሲሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች እና የስር 1ኛ ተከሳሽም ክሱን ሇመከሊከሌ ያስችሇናሌ ያለትን የመከሊከያ ማስረጃ አቅርበው 

አሰምተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ ተከሳሾች ባቀረቡት የመከሊከያ 

ማስረጃ የቀረበባቸውን ክስ አሌተከሊከለም በማሇት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 31/1/ሀ እና 670 ዴንጋጌ 

መሠረት ጥፊተኛ ብሎቸዋሌ፡፡ ቅጣቱንም በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 መሠረት 

በማስሊት የስር 1ኛ ተከሳሽን በሶስት ዓመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ የወሰነ ሲሆን አመሌካችን 

በሚመሇከት ዯግሞ አመሌካች ከዚህ በፉት በሶስት የተሇያዩ መዝገቦች የተቀጣ መሆኑን የሚያሳይ 

ማስረጃ ቀርቧሌ፤ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 188/1/2 ቅጣቱ የአዱሱ ወንጀሌ መጨረሻ ሉያርፌ እንዯሚገባ 

የሚዯነግግ በመሆኑ እና አመሌካች በተዯጋጋሚ ተቀጥቶ ትምሔርት ስሊሊገኘበት እና አሁን ጥፊተኛ 

የተባሇበት የሔግ አንቀጽ እስከ 15 ዓመት ሉዯርስ በሚችሌ ቅጣት እንዯሚቀጣ ስሇሚዯነግግ የዚህ 

እጥፌ 30 ዓመት ነው፤ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 የ 30 ዓመት እስራት ስሇላሇ ወዯ 

25 ዓመት ወርዶሌ፤ ይህም እርከን 37 ሊይ ያርፊሌ፤ ወንጀለ በሔብረት የተፇጸመ በመሆኑ አንዴ 

ማክበጃ ቢኖርም ከእርከን 37 በሊይ የእስራት እርከን የሇም፤ አመሌካች የቤተሰብ አስተዲዲሪ በመሆኑ 

አንዴ የቅጣት ማቅሇያ አሇው በማሇት ቅጣቱን አቅል በእርከን 36 ሊይ በማሳረፌ በዚሁ እርከን ባሇው 

ፌቅዴ ስሌጣን በ 18 ዓመት  ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ይህ ውሳኔ በየዯረጃው ባለ የክሌለ 

ፌርዴ ቤቶች ጸንቷሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ 

በሚሌ ሲሆን ይዘቱም፡- የዓቃቤ ሔግ ምስክሮች አመሌካች ወንጀሌ እንዯፇጸምኩ ባሊስረደበት ሁኔታ 

አመሌካች ክሱን እንዴከሊከሌ ብይን መሠጠቱ አግባብ አይዯሇም፤ አመሌካች ባቀረብኳቸው መከሊከያ 

ምስክሮች ወንጀለ ተፇጸመ በተባሇበት ቦታ ሊይ እንዲሌነበርኩ አስረዴቼ ሳሇሁ መከሊከያ ምስክሮቼ 

የሰጡት የምስክርነት ቃሌ በአግባቡ ሳይመዘን ጥፊተኛ መባላ አግባብ አይዯሇም፤ አመሌካች ከዚህ በፉት  

ተዯጋጋሚ የወንጀሌ ሪርዴ አሇበት በማሇት የቀረበው የቅጣት ማክበጃ የወንጀሌ ሔጉን ቁጥር 84 እና 

188(1)(2) ዴንጋጌን መሠረት ያሊዯረገ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ሌማዯኛ ዯጋጋሚ ነው በማሇት 

ቅጣቱን አክብዯው የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ 

ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ከቅጣት አንጻር አግባብነቱን 

ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራ ቀኙ 

በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

ተጠሪ መጋቢት 18 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካች ጥፊተኛ ከተባሇበት 

ወንጀሌ በፉት በሶስት የተሇያዩ ወንጀልች ጥፊተኛ ተብል ተቀጥቷሌ፤ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 188(2) 

እና (3) እና በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 አንቀጽ 22/2 መሠረት ሌማዯኛ ዯጋጋሚ 

በሚሆንበት ጊዜ በሌዩ ሔግ ከተቀመጠው ቅጣት ከብድ እጥፌ ተዯርጎ ሉቀጣ እንዯሚችሌ እና በሔጉ 

ጠቅሊሊ ክፌሌ ከተቀመጠው ማሇፌ እንዯማይቻሌ ተዯንግጓሌ፤ አመሌካች ካንዴም ሁሇቴ ተቀጥቶ 

ከጥፊቱ  ሉማር ስሊሌቻሇ ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ቅጣቱ ከብድ መወሰኑ ተገቢ ስሇሆነ ሉጸና ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

ከሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ይዘት መገንዘብ የቻሌነው በአመሌካች ሊይ ቅጣቱ ከብድ ሉወሰን የቻሇው 

አመሌካች ከዚህ በፉት በሶስት የተሇያዩ መዝገቦች የተቀጣ ቢሆንም ከጥፊቱ መማር ስሊሌቻሇ ቅጣቱ 

ሉሰሊ የሚገባው የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 188(1)እና(2) በሚዯነግጉት አግባብ ነው በሚሌ ነው፡፡ የስር 

ፌርዴ ቤት ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ቅጣቱን ሲያሰሊ አመሌካች በአዱሱ ወንጀሌ የሚቀጣበትን ጣሪያ 

ቅጣት በመውሰዴ የዚሁን መጠን እጥፌ በመያዝ ስሇመሆኑ በውሳኔው ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ ችልት ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው የክርክሩ መሠረታዊ ነጥብ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች 

ዯጋጋሚ ወንጀሇኛ ነው በማሇት ቅጣቱን አክብድ ሇመወሰን አመሌካች በአዱሱ ወንጀሌ ሉቀጣ 

የሚችሌበትን ጣሪያ ቅጣት መያዙ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነው፡፡  

በመሠረቱ የወንጀሌ ሔጉ መሠረታዊ ዓሊማ እና ግብ ሇጠቅሊሊው ጥቅም ሲባሌ የአገሪቱን መንግስት፤ 

የሔዝቦቹን፤ የነዋሪዎቹን፤ ሰሊም፤ ዯህንነት፤ ሥርዓት፤ መብት እና ጥቅም መጠበቅ እና ማረጋገጥ፤ 

ስሇወንጀልች እና ስሇቅጣታቸው በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት፤ ማስጠንቀቂያነቱ በቂ ባሌሆነበት 

ጊዜ ወንጀሌ አዴራጊዎች ተቀጥተው ላሊ ወንጀሌ ከመፇጸም እንዱቆጠቡ እና ሇላልች ማስተማሪያ 

እንዱሆኑ ወይም እንዱታረሙ በማዴረግ ወይም ተጨማሪ ወንጀልች እንዲይፇጽሙ እርምጃዎች 

እንዱወሰደባቸው ማዴረግ ስሇመሆኑ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 1 ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህንኑ 

ዓሊማ በሚያሳካ ሁኔታም ቅጣት ስሇሚሰሊበት፤ ስሇሚከብዴበት እና ስሇሚቀሌበት ሁኔታ በዚሁ ሔግ 

ሊይ ስሇወንጀሌ ቅጣት እና አፇጻጸሙ በሚዯነግገው ሁሇተኛ መጽሏፌ ከአንቀጽ 87 ጀምሮ በዝርዝር 

ተቀምጧሌ፡፡  
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የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 188/1 በዚሁ ሔግ አንቀጽ 67 /ስሇዯጋጋሚነት/ በተገሇጹት ሁኔታዎች አንዴ 

አዱስ ወንጀሌ በተፇጸመ ጊዜ፤ ፌርዴ ቤቱ ቅጣቱን ማክበዴ ያሇበት ሲሆን ሇአዱሱ ወንጀሌ በሔጉ ሌዩ 

ክፌሌ ከተዯነገገው ጣራ ቅጣት በማሇፌ መወሰን ይችሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ በሔጉ ሌዩ ክፌሌ ሇአዱሱ 

ወንጀሌ ወይም ከአዱሶቹ ተዯራራቢ ወንጀልቸ ከባዴ ስሇሆነው ወንጀሌ የተዯነገገውን ጣራ ቅጣት እጥፌ 

እስኪሆን ቅጣቱን ሉያከብዴ ይችሊሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የዚሁ ሔግ ንዐስ ቁጥር 2 በተዯጋገሙት 

የወንጀልች ዓይነት እና ብዛት እንዱሁም በወንጀሇኛው ጥፊተኝነት እና በዴርጊቱ አዯገኛነት መጠን 

ፌርዴ ቤቱ በዚሁ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን ከፌተኛ ቅጣት ሳይከተሌ ሇቅጣቱ ዓይነት 

በሔጉ ጠቅሊሊ ክፌሌ እስከተዯነገገው ከፌተኛ ቅጣት ሉያሳዴግ ይችሊሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 

የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 አንቀጽ 22/2 ጥፊተኛው ዯጋጋሚ ወንጀሇኛ በሆነ ጊዜ 

ፌርዴ ቤቱ ሇአዱሱ ወንጀሌ የመነሻ ቅጣቱ የሚያርፌበትን እርከን በመመሪያው መሠረት ከሇየ በኋሊ 

ቅጣቱን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 188 በተመሇከተው መሠረት ከአንዴ እርከን ጀምሮ ቅጣቱን ሉያሳዴግ 

ይችሊሌ፤ በመቀጠሌም ጠቅሊሊ የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶችን መሠረት በማዴረግ ቅጣቱን ያከብዲሌ፤ 

ነገር ግን በወንጀሌ ሔጉ ጠቅሊሊ ክፌሌ ሇቅጣቱ ዓይነት ከተቀመጠው ጣሪያ ሉበሌጥ አይችሌም በማሇት 

ይዯነግጋሌ፡፡  

ከሊይ በዝርዝር ከተመሇከቱት ከዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው በዴንጋጌው በተጠቀሰው አግባብ 

የአዱሱን ወንጀሌ የቅጣት ጣሪያ በመውሰዴ ቅጣትን እጥፌ ዴረስ ማክበዴ የሚቻሇው ወንጀለ 

የተዯጋገመ መሆኑን ብቻ በማየት ሳይሆን ጥፊተኛው የፇጸማቸው ወንጀልች ዓይነት፤ ክብዯት እና 

ብዛት እንዱሁም ጥፊተኛው ወንጀሌ ሇመፇጸም የነበረው የአዯገኝነት መጠን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት 

አስፇሊጊ መሆኑን እና ይኸው ሲፇጸምም ፌርዴ ቤቱ እንዯ ሁኔታው ከአንዴ እርከን ጀምሮ ቅጣቱን 

ሉያሳዴግ የሚችሌ መሆኑን ነው፡፡ ስሇሆነም ፌርዴ ቤቶች ይህንኑ አንቀጽ መሠረት በማዴረግ ቅጣትን 

ሲወስኑ እነኚህን ሁኔታዎች በጥንቃቄ ሉፇትሹ ይገባሌ፡፡  

በያዝነው ጉዲይ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከዚህ በፉት የመዝገብ ቁጥራቸው 4977፤ 05517 እና 

05516 በሆኑ የተሇያዩ ሶስት መዝገቦች በገዯብ፤ በ4 ዓመት ጽኑ እሥራት እና በአንዴ ዓመት ከ7 ወር 

እስራት ተቀጥቶ ሉታረም አሌቻሇም በማሇት የአዱሱን ወንጀሌ ጣሪያ ቅጣት በመወሰዴ እጥፈን ወስድ 

ቅጣቱን ያሰሊ ቢሆንም አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇባቸው ወንጀልች ዓይነት እና ክብዯት እንዱሁም 

ጥፊተኛው ወንጀሌ ሇመፇጸም የነበረው የአዯገኝነት መጠን ምን እንዯሚመስሌ በውሳኔው ሊይ 

አሊመሊከተም፡፡ ስሇሆነም ይህ ባሌተሟሊበት ሁኔታ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ዯጋጋሚ ወንጀሇኛ ነው 

በማሇት በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 188(1)እና(2) መሠረት በአዱሱ ወንጀሌ የሚቀጣበትን የቅጣት ጣሪያ 

እጥፈን በመውሰዴ ቅጣቱን አስሌቶ በ 18 ዓመት ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ  

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም በቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁጥር 02/2006 መሠረት ቅጣቱን እንዯሚከተሇው አስሌተናሌ፡፡  
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አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 670 በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 

ዯረጃ እና እርከን የወጣሇት ነው፤ አመሌካች ዴርጊቱን ሇመፇጸም የተጠቀመው መሳሪያ የላሇ እና 

የወሰዯው ንብረት ግምት ብር 2400 በመሆኑ የወንጀሌ ዯረጃው በዯረጃ 2 የቅጣት መነሻ እርከን ዯግሞ 

በእርከን 13 ሊይ ያርፊሌ፤ አመሌካች ዯጋጋሚ ወንጀሇኛ በመሆኑ በአምስት እርከን ቅጣቱ ሉከብዴ 

የሚገባ ሆኖ አግኝተነዋሌ፤ በላሊ በኩሌ በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያገኙ ሁሇት የቅጣት ማክበጃ 

ምክንያቶች ስሊለ በዴምሩ በሰባት እርከን ቅጣቱ ሲከብዴ በእርከን 20 ሊይ ያርፊሌ፤ አመሌካች በስር 

ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያገኘ አንዴ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት ስሊሇው ቅጣቱ ሲቀሌ በእርከን 19 ሊይ 

ያርፊሌ፤ በእርከን 19 ያሇው ፌቅዴ ስሌጣን ከአራት ዓመት እስከ አራት ዓመት ከአስር ወር ነው፤ 

ስሇሆነም በዚሁ ፌቅዴ ስሌጣን ስር አመሌካችን ያርማሌ፤ ላልቹንም ያስጠነቅቃሌ ብሇን ያመንበትን 

አመሌካች በአራት ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ በማሇት ቅጣቱን አሻሽሇን ወስነናሌ፡፡ 

በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሽራሮ ከተማ ፌ/ቤት በመ.ቁ 07568 በቀን 02/11/2011 

ዓ.ም በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፇው የቅጣት ውሳኔ፤ ይህንኑ የቅጣት ውሳኔ በማጽናት የሰሜን 

ምዕራብ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 05844 በቀን 26/11/2011 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፤ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 118545 በቀን 18/02/2012 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195/2/ሇ/2 መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ከሊይ በፌርዴ ሏተታው ሊይ በተገሇጸው ምክንያት በአመሌካች ሊይ ተሊሌፍ የነበረውን የቅጣት 

ውሳኔ በማሻሻሌ በአራት ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ትዕዛዝ 

- የሚመሇከተው ማረሚያ ቤት በተሻሻሇው የቅጣት ውሳኔ መሠረት እንዱያስፇጽም የዚህ 

ውሳኔ ግሌባጭ ይተሊሇፌሇት፡፡  

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ 
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የሰ/መ/ቁጥር 181206 

መስከረም 27 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡-እትመት አሰፊ  

                                      ፀሏይ መንክር 

                                 ኑረዱን ከዴር 

                                 መሊኩ ካሣዬ 

                                      እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- አቶ ሏይለ(አብይ) ሲሳይ   

ተጠሪ፡- የኦሮሚያ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን በዚሁ አግባብ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሀምላ 11 ቀን 2011 ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሰበር 

አቤቱታ የስር ፌ/ቤቶች የመግዯሌ ሙከራ ሳሌፇፅም እንዯፇፀምኩ ተዯርጎ የተሰጠው የጥፊተኝነትና 

የቅጣት ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስሕተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ 

በማቅረባቸው ነው፡፡ 

አመሌካች በስር የፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተከሳሽ የነበሩ ሲሆን ተጠሪ 

በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስም ተከሳሽ የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 27(1) እና 540 በመተሊሇፌ ሰው 

ሇመግዯሌ አስቦ በሰንዲፊ በኬ 02 ቀበላ ውስጥ አሇማየሁ ሙሊቱ የተባሇውን የግሌ ተበዲይ በሽጉጥ 

ተኩሶበት ሆደ ሊይ በመምታት ጉዲት አዴርሶቦት ህክምና በማግኘቱ ምክንያት ህይወቱ ሉተርፌ 

ችሎሌ በዚህም የመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት ከሷሌ፡፡ 

አመሌካች ዴርጊቱን አሌፇፀምኩም በማሇት ስሇተከራከሩ የአቃቤ ህግ ምስክሮች ቀርበው የተሰሙ 

ሲሆን 1ኛ ምስክር አመሌካች ወዯ ሱቃቸው መጥተው ሲጋራ እንዱሸጡሊቸው አዘዋቸው ዞር ሲለ 

ሽጉጥ ያሌያዙ ቢሆንም ሲጋራውን ይዘው ዞር ሲለ የተኩስ ዴምፅ የሰሙ መሆኑን ሆዲቸውን በግራ 

በኩሌ ተመትተው ሲወዴቁ አመሌካች መታሁክ ብሇው ጥሇዋቸው የሄደ መሆኑን ያስረደ ሲሆን 

2ኛ ምስክርም ዴምጽ ሰምተው ጎሚስታ ቤታቸው ፉት ሇፉት ስሊሇ የጎማ ዴምፅ መስሎቸው  
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ሲወጡ አመሌካች ሲሮጡ የተመሇከቱ መሆኑን የግሌ ተበዲይ ውጪ ወጥተው የነበሩ ቢሆንም 

መሮጥ ያሌቻለ መሆኑን ምን ሆንክ ሲለት አመሌካች በሽጉጥ መታኝ ብሇው የሆዲቸውን ግራ ጎን 

አሳይተዋቸው መቆም አቅቷቸው የወዯቁ መሆኑን ስሊስረደ አመሌካች እንዱከሊከለ ብይን 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በሰጡት የተከሳሽነት ቃሌም ከግሌ ተበዲይ ጋር ፀብ የላሊቸው መሆኑን በተሇመዯ 

ሁኔታ ወዯ ሱቃቸው በመሄዴ ሲጋራ፤ውሃ የመሳሰለትን ገዝተው የሚያሌፈና የግሌ ተበዲይም 

የሚሸኟቸው መሆኑን በእሇቱም በተመሳሳይ ሉገዙ ሄዯው ሽጉጣቸው በካቦርት የውጭ ኪሳቸው 

ስሇነበረ አውጥተው ወዯ ግራ ጎናቸው ሉያዛውሩ ሲለ መሳርያው ባርቆባቸው የግሌ ተበዲይን 

የመታ መሆኑን ተመታህ ብሇው ሆደን ይዘውሌት የነበሩ ቢሆንም ቤተሰቦቹ ስሇነበሩ ይገለኛሌ 

ብሇው በመፌራት ሸሽተው የሄደ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ 

የአመሌካች ምሰክርም በእሇቱ ውሃ ሇመግዛት ሄዯው ከአመሌካች ጎን ቆመው የነበረ መሆኑን 

አመሌካች ሽጉጡን ከካፖርቱ ቀኝ ኪስ ወዯ ግራ ኪስ ሇማዛወር ሲሌ መሳርያው ተተኩሶ ጥይቱ 

በኮንቴነር ውስጥ አሌፍ የግሌ ተበዲይን የመታው መሆኑን በዚህ ጊዜ አመሌካች” መታሁክ ” ያለ 

መሆኑን ነገር ግን ወዯ ውስጥ ገብተው የግሌ ተበዲይን ያሌያዙ መሆኑን አመሌካች የግሌ ተበዲይን 

አስበውበት ያሌመቱ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ውሳኔም አቃቤ ህግ በምስክሩ አመሌካች የግሌ ተበዲይን በሽጉጥ 

ሆዲቸውን የመቱ መሆኑን ያስረዲ መሆኑን የህክምና ማስረጃውም የግሌ ተበዲይ በተተኮሰባቸው 

ጥይት በዯረሰባቸው ጉዲት ትንሹ አንጀት የተሇያየ ቦታ ተበሳስቶ ፤ትሌቁ አንጀት የሊይኛው ክፌሌ 

ትንሹን አንጀት ሸፌኖ የሚገኘው በሆደና በጉበት ሽፊን ሊይ ሰንበር መኖሩን የሚገሌፅ ሆኖ ነገር 

ግን አመሌካችና የመከሊከያ ምስክራቸው ያስመዘገቡት ሽጉጡን ያዛወሩበትን ቦታ እና ከዴርጊቱ 

በኋሊ አመሌካች የግሌ ተበዲይን መያዝ አሇመያዛቸውን አስመሌክቶ እርስ በእርሱ የሚጋጭ 

የምስክርነት ቃሌ ስሇሰጡ አመሌካች በቀረበባቸው ክስ ጥፊተኛ ናቸው በማሇት የጥፊተኝነት ውሳኔ 

ሰጥቶ በስዴስት አመት እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝተው 

ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ቢሆንም ተጠሪን መጥራት ሳያስፇሌገው 

ይግባኙን የሰረዘው ሲሆን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም በስር ፌርዴ ቤት የተፇፀመ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የሇም በማሇት የሰበር አቤቱታውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታም ከግሌ ተበዲይ ጋር ከትውውቅ የዘሇሇ ፀብ ወይም ጥሊቻ 

ሳይኖረኝ ምስክሮቹም በክሱ አግባብ ሳያስረደ የግሌ ተበዲይን ሌገዴሌ የምሞክርበት ምክንያት 

ሳይኖር አቃቤ ህግ የወ/ህ/ቁ.540ን ጠቅሶ ከፇፀምኩት ዴርጊት ጋር የማይመሳሰሌ ክስ ማቅረቡ 

አሊግባብ ነው፤እንዯ ዴርጊቱ እና እንዯ ማሰረጃው ቅርበት በእንዝሊሌነት ወይም በግዳሇሽነት 
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ጥፊተኛ ተብዬ ሌቀጣ ሲገባ በመግዯሌ ሙከራ መቀጣቴ የወንጀሌ ህጉን አሊማ የሳተ 

ነው፤የአመሌካች ሽጉጥ ወንጀሌ የተፇፀመበት ስሇሆነ ሇመንግስት ገቢ ይሁን ተብል የታዘዘውም 

አግባብ ባሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሸሮ በእንዝሊሌነት ወይም በግዳሇሽነት የጥፊተኝነትና 

የቅጣት ውሳኔ ይሰጥሌኝ እንዱሁም ሽጉጡ ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን የተሠጠው ትዕዛዝ ተነስቶ 

ሽጉጤ እንዱሰጠኝ ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፤ 

በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ከዴርጊቱ አፇፃፀምና ከወንጀሌ ህግ 

አንቀፅ 23(2) አንፃር ሇማጣራት የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇ በኋሊ ተጠሪ በሰጠው 

መሌስም የአቃቤ ህግ የሰውና የሰነዴ ማስረጃ የግሌ ተበዲይ ሆደ ሊይ ተመትቶ ጉዲት የዯረሰበት 

በአመሌካች ሽጉጥ መሆኑን ያረጋገጡ በመሆናቸውና ይህ ፌሬ ነገር በአመሌካች ያሌተካዯ በመሆኑ 

በአመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በዚሁ አግባብ የተሰጠ በመሆኑ ሉፀና 

ይገባሌ፤አመሌካች ሽጉጡን አቀባብልት ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር እንዯነበረ በአመሌካች ያሌተካዯ ፌሬ 

ጉዲይ በመሆኑ የተቀባበሇ ሽጉጥ ጉዲት ቢያዯርስ ውጤቱን እቀበሇዋሇሁ በማሇት ሲንቀሳቀስ 

ወንጀለ በግሌ ተበዲይ ሊይ ስሇተፇፀመ የወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 58(2)(ሇ) በዚህ አይነት የሚፇፀም 

የወንጀሌ ዴርጊት ሆነ ተብል እንዯተፇፀመ የሚዯነግግ በመሆኑ የመከሊከያ ምስክሩም ወንጀለ 

በእንዝሊሌነት መፇፀሙን በማስረዲት የአቃቤ ህግን ማስረጃ ያሊስተባበለ በመሆኑ ወንጀለ 

የተፇፀመበት ሽጉጥ ይመሇስሌኝ ማሇቱ አግባብነት የላሇው በመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ያሌተፇፀመበት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች የመሌስ መሌሳቸውን በማቅረብ ክርክራቸውን አጠናክረዋሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የሰበር ክርክሩን ያስቀርባሌ 

ከተባሇበት ነጥብ፤ከተገቢው ህግና፤ከስር ፌርዴ ቤት ክርክር አንፃር እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ተፇፀመ የሚባሇው ህጋዊ ፤ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ፌሬ 

ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ መሆኑ በወ/ህ/አንቀፅ 23(2) የተመሇከተ በመሆኑና አሁን 

በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ክሱን ያቀረበው የወ/ህ/አ.540ን ተሊሌፇው የመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ 

መፇፀማቸውን መሰረት በማዴረግ በመሆኑ ከአመሌካች በተተኮሰ ጥይት የግሌ ተበዲይ በግራ ጎን 

ሆዲቸው ሊይ መመታታቸውን ግራ ቀኙ የተማመኑበት ነጥብ በመሆኑ ይህም የህጉ መሰረታዊ ነጥብ 

ማሇትም ግዙፊዊ ፌሬ ነገር የተሟሊ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ በአመሌካች ሊይ በአንቀፅ  27(1) 

እና 540 መሰረት የጥፊተኝነት ውሳኔ ሉሰጥ የሚችሇው አመሌካች ዴርጊቱን አስበው የፇፀሙ 

መሆናቸው በአቃቤ ህግ ማስረጃ ሲረጋገጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካች ሊይ ከሊይ በተመሇከተው ዴንጋጌ መሰረት የጥፊተኝነት ውሳኔ የሰጠ 

ቢሆንም አመሌካች የወንጀሌ ሙከራ ዴርጊቱን የፇፀሙት አስበው መሆኑን ያረጋገጠበትን የህግ 
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አግባብ በውሳኔው ሊይ አሊመሇከተም፡፡ተጠሪ ሇሰበር አቤቱታው ምሊሽ ሲሰጥ የተቀባበሇ ሽጉጥ 

ይዘው መንቀሳቀሳቸው የተቀባበሇው ሽጉጥ ጉዲት ቢያዯርስ ውጤቱን ተቀብሇው መንቀሳቀሳቸውን 

ስሇሚያሳይ የሃሳብ ክፌለ በወ/ህ/አ.58(2) አግባብ የተሟሊ መሆኑን ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ቀጥተኛ ባሌሆነ አውቆ አጥፉነት ተፇፀመ የሚባሇው ዴርጊቱ 

ህገ ወጥና የሚያስቀጣ ውጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ እያወቀ የሆነው ይሁን ብል ውጤቱን 

በመቀበሌ ዴርጊቱን ያከናወነ መሆኑ ሲረጋገጥ ሇመሆኑ በወ/ህ/አ.58(1)(ሇ) ተመሌክቷሌ፡፡አሁን 

በያዝነው ጉዲይ አቃቤ ህግ በመሌሱ ሊይ አመሌካች ሽጉጡ መቀባበለን የሚያውቁ መሆኑን ገሌፆ 

የተከራከረ ቢሆንም የአመሌካች ሽጉጥ ተቀባብል የተቀመጠው አመሌካች መቀባበለን አውቀው 

ይሁን በእንዝሊሌነት አቀባብሇው በመርሳታቸው መሆኑን ሇይቶ ሉያስረዲ የሚገባ ቢሆንም ይህንን 

ስሇማዴረጉ የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ አያሳይም፡፡ 

ሽጉጡን ከአንዴ ጎናቸው ወዯ ላሊው ሲያዛውሩ ሽጉጡ የተቀባበሇ መሆኑን ያውቁ የነበረ መሆኑንም 

አሊስረዲም፡፡አመሌካች ሽጉጡ መቀባበለን እያወቁ እንዲይቀባበሌ በማዴረግ ሉያዘዋውሩ ሲገባ 

ተቀባብል እያሇ በጥንቃቄ  ቢዘዋወር ጉዲት አያስከትሌም ቢያስከትሇም የመጣው ይምጣ በማሇት 

ውጤቱን በመቀበሌ ሽጉጡን ሲያንቀሳቅሱ በግሌ ተበዲይ ሊይ ጉዲቱን ያዯረሱ መሆኑን አቃቤ ህግ 

ባሊስረዲበት ወይም ወዯዚህ አይነት መዯምዯሚያ የሚወስዴ የምስክርነት ቃሌ ባሌተሰጠበት 

ከመነሻውም አመሌካች ወዯ ግሌ ተበዲይ ሱቅ ሲሄደ የተቀባበሇ ሽጉጥ የታጠቁ መሆኑን ያውቁ 

የነበረ መሆኑን ባሊስረዲበት ዴርጊቱን ቀጥተኛ ባሌሆነ አውቆ አጥፉነት እንዯተፇፀመ ተዯርጎ 

በአመሌካች ሊይ በወ/ህ/አ.27(1) እና 540 መሰረት የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰጠቱ የወንጀሌ ህግ 

አንቀፅ 23(2) እና 58(1)(ሇ) ን መሰረት ያሊዯረገ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 

ብሇናሌ፡፡ 

ከዚህ ይሌቅ አመሌካች ሽጉጡን ከአንዴ ጎናቸው ወዯ ላሊው ሲያዛውሩ መቀባበሌ አሇመቀባበለን 

በማረጋገጥ  ሉያዘዋውሩ ሲገባ ይህንን ሳያዯርጉ ሽጉጡን ሲያንቀሳቅሱ በግሌ ተበዲይ ሊይ ጉዲቱን 

ማዴረሳቸው ጉዲት ያዯረሰውን ዴርጊት አስመሌክቶ ምንም ጥንቃቄ ወይም በቂ ጥንቃቄ 

አሇማዴረጋቸው አመሌካች ዴርጊቱን በቸሌተኝነት የፇፀሙ መሆኑን ያሳያሌ፡፤ 

አመሌካች የግሌ ተበዲይን በሽጉጥ የመቱት በቸሌተኝነት ከሆነ ዯግሞ የአመሌካች ዴርጊት ሞትን 

ያሊስከተሇ በሙከራ ዯረጃ የቀረ በመሆኑ የግራ ቀኙ ክርክር ከወ/ህ/አንቀፅ 27(1) ሉታይና 

ሉመረመር ይገባሌ፡፡በቸሌተኝነት የሚፇፀሙ ዴርጊቶች እንዯ ሙከራ ሉቆጠሩ ይችሊለ የሚሌ 

አስተያየት ቢኖርም አንዴን የወንጀሌ ዴርጊት ሙከራ ነው ሇማሇት ዴርጊቱ በእውቀትና በፌሊጎት 

የተፇፀመ መሆኑን ማረጋገጥ መሰረታዊ መስፇርት መሆኑ በተሇያዩ ሀገራት ህጎች ውስጥ መካተቱ 
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በቸሌተኝነት የሚፇፀሙ ዴርጊቶችን እንዯ ሙከራ መቁጠሩ በአሁኑ ጊዜ ብዙም ተቀባይነት 

የላሇው መሆኑን ያሳያሌ ፡፡ 

የወንጀሌ ህጋችንም በአንቀፅ 27(1) “ማንም ሰው አስቦ…” የሚሇውን ሃረግ በማካተት መቀረፁ 

ዴርጊቱ በአውቆ አጥፉነት የተጀመረ መሆኑ መረጋገጡ መሰረታዊ መስፇርት መሆኑን የሚያሳይ 

በመሆኑ አመሌካች የተከሰሱበት ዴርጊት በቸሌተኝነት የተፇፀመ የሙከራ ዴርጊት መሆኑ ከሊይ 

በተመሇከተው አግባብ የተረጋገጠ ሆኖ እያሇ የስር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካች ሊይ 

የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መስጠቱ እና በየዯረጃው ያለ ፌርዴ ቤቶች ይህንን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ሉያርሙ ሲገባ ሳያርሙ መቅረታቸው አግባብ ባሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ 

በመሻር አመሌካች ከቀረበባቸው የመግዯሌ ሙከራ የወንጀሌ ክስ በነፃ ሉሰናበቱ ይገባሌ በማሇት 

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የወንጀሌ ሙከራ ዴርጊቱን የፇፀሙበትን ሽጉጥ እንዱወረስ 

የወሰነበትን የህግ አግባብ በውሳኔው ሊይ ያሊመሇከተ በመሆኑና ተጠሪም የወንጀሌ ሙከራ ዴርጊቱ 

የተፇፀመበት መሳርያ የሚወረስበትን አሳማኝና ህጋዊ ምክንያት ያሊቀረበ በመሆኑ የሚከተሇው 

ውሳኔ በአብሊጫ ዴምፅ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1.በፉንፉኔ ዙርያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.18862 ግንቦት 06 እና 08 ቀን 

2011 ዒም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.315181 በ04/10/2011 ዒም በተሰጠ 

ትዕዛዝ እና በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.311856 በ28/10/2011 ዒም በተሰጠ ትዕዛዝ የፀናው 

የጥፊተኝነትና የቅጣት እንዱሁም የሽጉጥ ውርስ ትዕዛዝ በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.195 (2)(ሇ)(1) መሰረት 

ተሽሯሌ፡፡ 

2.አመሌካች ከቀረበባቸው ክስ በነፃ የተሰናበቱ ስሇሆነ ከእስር ሉሇቀቁ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ሇማረሚያ 

ቤቱ የመፇቻ ትዕዛዝ ይፃፌ፡፡ 

3.መሇያ ቁጥሩ EP1291212 የሆነው የቱርክ ሽጉጥ ሇአመሌካች እንዱመሇስሊቸው በአብሊጫ ዴምፅ 

ታዟሌ፡፡መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡                                              

 

             

 



  

445 
 

የሰ.መ.ቁ.209051 

         ጥር 27/2014 ዓ.ም        

                             ዲኞች፡- እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- ዲኜ ዯጀኔ 

ተጠሪ፡- በዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክሌሊዊ መንግስት የሸካ ዞን ዏቃቤ ህግ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም የአሁን 

ተጠሪ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 671(2) ዴንጋጌን ጠቅሶ በአሁን አመሌካች ሊይ በቀዴሞ 

የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ የክሱም ይዘት አመሌካች የተጠቀሰውን የወንጀሌ ህጉን ዴንጋጌ 

በመተሊሇፌ በሸካ ዞን በየኪ ወረዲና ቴፒ ከተማ ውስጥ ከነሓሴ ወር 2010 ዒ.ም ጀምሮ በቡዴን 

በመዯራጀትና ህገ ወጥ የጦር መሣሪያ በመያዝ በጫካ ውስጥ በመዯበቅ በሰው ግዴያ፣ በዘረፊና 

ጥይት በመተኮስ የዜጎችን ሰሊም በማወክ ሊይ ከተሰማሩት 1ኛ/አይሳነው ሲሳይ፣ 2ኛ/ ኡመር ሰይዴ፣ 

3ኛ/ አሊዱ ኤሉያስ፣ 4ኛ/ ጮቤ/ሙክታር ከዴር/፣ 5ኛ/ አቢቲ/ዲግም ታዯሰ/ ከሚባለት የወንበዳ 

ቡዴኖች ጋር በመሆን በክሱ የተጠቀሰውን የወንጀሌ ዴርጊት ሲፇፅም ከቆየ በኋሊ ታህሳስ 21/2013 

ዒ.ም በግምት ከቀኑ 9፡00 ሰዒት በሚሆንበት ጊዜ የመንግስት የፀጥታ ኃይሌ በሰሊም በር ቀበላ ሌዩ 

ስፌራው ታችኛው አዋሽ ተብል በሚጠራው ስፌራ የአሰሳ ሥራ እያዯረጉ ባለበት የአሁን 

አመሌካች እና ሇጊዜው ያሌተያዙት ከሊይ በስም የተዘረዘሩት ሽፌቶች ተሰባስበው ጫት እየቃሙ 

ባለበት የፀጥታ ኃይልች በስፌራው ሲዯርሱ በፀጥታ ኃይልቹ ሊይ ጥይት በመተኮስ ሁሇት የፀጥታ 

ኃይልች ሊይ ጉዲት ካዯረሱ በኋሊ ሁሇት ሞባይልችን ጥሇው ወዯተሇያየ አቅጣጫዎች ሩጠው 

ያመሇጡ ሲሆን የአሁን አመሌካች በዚያው አካባቢ በሚገኝ የግሇሰብ ቤት ተዯብቆ በነጋታው 
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በፀጥታ ኃይልች በአካባቢው ሊይ በተዯረገ ፌተሻ የተያዘ በመሆኑ በፇፀመው የውንብዴና ወንጀሌ 

ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካች ክሱን ሳይቃወም ወንጀለን ፇፅምያሇሁ፤ ጥፊተኛም ነኝ ብሎሌ፡፡ ዝርዝር ቃለን 

ሲያስመዘግብም ከጥር ወር 2012 ዒ.ም ጀምሮ ስማቸው በክሱ ዝርዝር ውስጥ “የወንበዳ ቡዴን” 

ተብል ከተጠቀሱት ግሇሰቦች ጋር የቡዴኑ አባሌ ሆኖ አብሮ መኖር የጀመረ መሆኑን፤ ግሇሰቦቹ 

እሱን ወዯ ከተማ የማያስወጡት መሆኑን፤ በራሳቸው ግን ተቦዲዴነው ማታ ማታ ወዯ ቴፒ ከተማ 

በመሄዴ ጥይት ተኩሰው የሚመሇሱ መሆኑን፤ በተጨማሪም ከሃብታሞች ገንዘብ በመጠየቅ 

የሚቀበለ መሆኑን፤ መኪናም እያስቆሙ ከአንዴ ኤፌ ኤስ አር ሊይ ብር 1000፤ አይሱዙ ከሆነ 

ዯግሞ ብር 500 ተመን አውጥተው የሚቀበለ መሆኑን፤ ከዚያን በፉት ጮላ/ሙክታር አባዴር/ 

የተባሇው የሚቀበሇውን ገንዘብ በጋራ ሲጠቀም የነበረ ቢሆንም አሁን ሊይ እየተጠቀመ እንዲሌሆነ፤ 

ታህሳስ 21/2013 ዒ.ም ከእነዚሁ ግሰሇቦች ጋር ሆነው በክሱ ዝርዝር በተጠቀሰው ቦታ ከቀኑ 7፡00 

ሰዒት አካባቢ ቡና ዛፌ ስር ተቀምጠው ጫት በመቃም ሊይ እንዲለ የፀጥታ ኃይልች ሲመጡባቸው 

ኡመር ሰይዴ እና አይሳነው ሲሳይ የተባለት በፀጥታ ኃይልቹ ሊይ ተኩስ ከፌተዉባቸው 

ከእነክሊሺንኮቭ መሳሪያቸው ሲያመሌጡ እርሱም ሮጦ አምሌጦ በነጋታው የተያዘ መሆኑን፤ 

የግሇሰቦቹ ስራ ህገ ወጥ መሆኑን እያወቀ የሽፌታ አባሌ በመሆን ከእነርሱ ጋር ማበሩ ጥፊት 

መሆኑን መናገሩን ያሳያሌ፡፡  

ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም አመሌካች ዴርጊቱን እና ጥፊተኝነቱን ሙለ በሙለ አምኗሌ በሚሌ 

በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 134 መሰረት ክስ በቀረበበት አንቀጽ ስር ጥፊተኛ በማሇት በ21 

ዒመት ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ ይኸው ውሳኔ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ዴረስ ፀንቷሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ግንቦት 16/2013 ዒ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያሇውን መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ጠቅሶ በዚህ ችልት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም አመሌካች በዝርዝር የእምነት ክህዯት 

ቃለ በክሱ የተገሇፀውን ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ ሳይሆን ያሌተያዙ ላልች ግሇሰቦችን በመሊሊክና 

በመርዲት መሳተፈን እንጂ በውንብዴና ወንጀሌ ስሇመሳተፈ ቃለን ያሌሰጠ በመሆኑ ቃለ በክህዯት 

መመዝገብ ሲገባው ክሱን ሙለ በሙለ አምኗሌ በማሇት የዏቃቤ ህግ ምስክሮች ሳይሰሙ ጥፊተኛ 

መባለ አግባብ አሇመሆኑን፤ በዴርጊቱም ተበዲይ ነኝ የሚሌ አካሌ ቀርቦ ባሌተሰማበት ጥፊተኛ 

ተብል መቀጣቱ አግባብ አሇመሆኑን ጠቅሶ ውሳኔው እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች የውንብዴና ወንጀሌ መፇፀሙን አምኗሌ በሚሌ 

የግራ ቀኝ ማስረጃ ሳይሰማ በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 671(2) ስር ጥፊተኛ ተብል በ21 ዒመት ጽኑ 
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እስራት እንዱቀጣ የተወሰነበት አግባብ ከወንጀሌ ህግ አንቀፅ 24 እና ከመሰረታዊ የክርክር 

አመራርና ማስረጃ ምዘና መርሆዎች አንጻር በዚህ ችልት እንዱጣራ በመታዘዙ ግራ ቀኙ በፅሁፌ 

እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት በአጭሩ ይህንን ሲመስሌ ችልቱም የግራ ቀኙን ክርክር ጉዲዩ 

ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ማስቀረቢያ ነጥብ አኳያ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ 

መርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ አመጣጥ በግሌፅ መገንዘብ እንዯሚቻሇው የስር ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሳኔ የሰጠው 

የአሁን አመሌካችን የእምነት ቃሌ መሰረት አዴርጎ ነው፡፡ በእርግጥ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በክሱ 

ማመሌከቻው ሊይ የተዘረዘረውን ወንጀሌ ሇመስራቱ በሙለ ያመነ እንዯሆነ ይኸው በመዝገብ ሊይ 

ከተፃፇ በኋሊ በተከሳሹ ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ ሉሰጥ የሚችሌ ስሇመሆኑ የወንጀሌ ህግ ሥነ 

ሥርዒት ቁጥር 134(1) ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ውሳኔ ሇመስጠት በቅዴሚያ ተከሳሹ ቃለን 

በዝርዝር ሉሰጥ የሚገባ መሆኑን፤ በዝርዝር የተሰጠው ቃሌ ተከሳሹ ከተከሰሰበት ወንጀሌ ዝርዝር 

ጋር አንዴ ሉሆን እንዯሚገባ እና ዝርዝር ቃለ ተከሳሹ ወንጀለን ሇመፇፀሙ የማያጠራጥር እና 

ቃለም ሙለ እምነት የሚጣሌበት ሉሆን እንዯሚገባው ከዴንጋጌው ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በተከሳሽ ቃሌ መሰረት የጥፊተኝነት ውሳኔ ሇመስጠት እንዱህ አይነት ጥብቅ መመዘኛ ያስፇሇገበት 

መሰረታው ዒሊማ ማንኛውም ተከሳሽ በራሱ ሊይ ማስረጃ ያሇመሆን ህገ መንግስታዊ መብት ያሇው 

በመሆኑና በወንጀሌ የተከሰሰን ሰው አጥፉነት በተገቢው የማስረዲት ዯረጃ የማስረዲት ግዳታ 

የዏቃቤ ህግ በመሆኑ እንዯሆነ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 20 ስር በወንጀሌ ሇተከሰሱ 

ሰዎች ከተዯረገው ጥበቃ፣ ከወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 134 እና 141 ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ 

ይዘት እና መንፇስ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሇዚህም አንደ ማሳያ ሉሆን የሚችሇው ተከሳሹ የቀረበበትን 

የወንጀሌ ክስ በዝርዝር ያመነ ቢሆንም እንኳን ፌርዴ ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ዏቃቤ ህግ 

ሇክሱ የሚዯግፇውን ማስረጃ እንዱያቀርብ እና እንዯ ነገሩ ሁኔታ ተከሳሹም የመከሊከያ ማስረጃ  

እንዱያቀርብ ሉታዘዝ የሚችሌ ስሇመሆኑ በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 134(2) ስር መዯንገጉ 

ነው፡፡ 

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች የተከሰሰው ከላልች የጦር መሳሪያ ይዘው ጫካ በመግባት በሰው 

ግዴያ፣ ዘረፊ እና ጥይት በመተኮስ የህብረተሰቡን ሰሊምና ፀጥታ በማወክ ሊይ የተሰማሩት የሽፌታ 

ቡዴን አባሌ በመሆን ከባዴ የወንብዴና ወንጀሌ ፇፅሟሌ በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በሰጠው ዝርዝር 

የተከሳሽነት ቃሌ ሽፌታ ተብሇው ከተጠቀሱት ግሇሰቦች ጋር አባሌ መሆኑን ከመግሇፁ ውጭ በክሱ 

ዝርዝር ውስጥ በተገሇፀው አግባብ በሰው ግዴያ፤ ዘረፊ እና ጥይት በመተኮስ በህብረተሰቡ ሰሊም 

እና ፀጥታ ስሇማዯፌረሱ በግሌፅ የሰጠው ቃሌ የሇም፡፡ እንዱያውም ላልች የአመሌካች አባልች 
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ናቸው የተባለት ማታ ማታ ወዯከተማ እየወጡ ተሽከርካሪዎችን በማስቆም አስገዴዯው ገንዘብ 

ሲቀበለ እና ላልች ዴርጊቶችን ሲፇፅሙ ሇእርሱ ግን ወዯከተማ መውጣት የተከሇከሇ መሆኑን 

ገሌፅጿሌ፡፡  

እንግዱህ ውንብዴና፣ ዘረፊ እና ሽፌታነት የሚለት ቃሊት በተሇምድ በህብረተሰቡ ዘንዴ አንደ 

ላሊውን ሇመግሇፅ ተፇራርቆ አግሌግልት ሊይ የሚውሌ ቢሆንም ቴክኒካዊ ሌዩነት በመካከሊቸው 

ያሇ ስሇመሆኑ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ውንብዴና እና ዘረፊ በወንጀሌ ህጉም ቢሆን ከሞሊ ጎዯሌ 

ትርጉም የተሰጣቸው እና በራሳቸው በተናጠሌ የወንጀሌ ኃሊፉነትን የሚያስከትለ ስሇመሆኑ 

ከወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 670 እና 672 ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የውንብዴና ወንጀሌ ማሇት 

ተገቢ ያሌሆነ ብሌፅግናን ሇራስ አሌያም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት በማሰብ የላሊ ሰው የሆነውን 

ተንቀሳቃሽ ንብረት በኃይሌ ተግባር ወይም፣ ከባዴ የሆነ ማንገሊታት፣ ወይም ከባዴ ዛቻን 

በመጠቀም ወይም ማናቸውንም ላሊ ዘዳን በመጠቀም ተበዲዩን እንዲይከሊከሌ በማዴረግ ንብረቱን 

በኃይሌ መውሰዴ ማሇት እንዯሆነ የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 670 ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ የዘረፊ ወንጀሌ 

ማሇት ዯግሞ በተፇጥሮ፣ በሰው ሰራሽ አሌያም በማናቸውም ምክንያት በተፇጠረ አሇመረጋጋት 

ወይም አዯጋ ውስጥ የላሊ ሰው የሆነን ንብረት መስረቅ ማሇት እንዯሆነ ከወንጀሌ ህግ አንቀፅ 672 

ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ በወንጀሌ ህጉ ስሇ ሽፌታነት በተወሰነ መሌኩ የተገሇፀው በአንቀፅ 240 ስር ነው፡፡ 

ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ እንዯሚቻሇው ሽፌታነት በዋናነት የጦር መሳሪያ በመያዝ በህግ 

በተቋቋመ መንግስት ሊይ ታስቦ ከሚዯረጉ አመፆች ውስጥ አንደ ነው፡፡ የጦር መሳሪያ ይዞ ማመፅ 

በራሱ ወንበዳ ወይም ዘራፉ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ ዴርጊቱ ውንብዴና ወይም ዘረፊ የሚሆነው 

በአመፁ ሂዯት ውስጥ በኃይሌ ተግባር የላሊውን ሰው/አካሌ/ ንብረት መውሰዴ ወይም መዝረፌ 

ሲረጋገጥ ነው፡፡ እናም የአንዴ ተከሳሽ የወንጀሌ ዴርጊት “ውንብዴና ነው” ወይም “ዘረፊ ነው” 

ወይም “ሽፌታነት ነው” ሇማሇት ከመነሻው አጠቃሊይ የተፇፀመው ዴርጊት እና የተከሳሹ ተሳትፍ 

በተገቢው መንገዴ ተሇይቶ ሉታወቅ እና ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች ሇቀረበበት ክስ በሰጠው የተከሳሽነት ቃሌ/የእምነት ክህዯት ቃሌ/ 

“የሽፌታ ቡዴን” ተብል በክሱ ዝርዝር ውስጥ ስማቸው ከተገሇፁት ሰዎች ጋር አባሌ በመሆን ጫካ 

ከመግባቱ ውጭ በቀረበው ክስ አግባብ በውንብዴና ስራው ሊይ የተሰማራ ስሇመሆኑ የገሇፀው ነገር 

የሇም፡፡ የሽፌታ ቡዴን የተባለት ሰዎችም በቁጥር በርከት ያለ ከመሆናቸው በዘሇሇ በእርግጥም 

“የወንበዳ ቡዴን” በሚያሰኝ አኳኋን የቡዴን አዯረጃጀት የነበራቸው እና የውንብዴና ስራ ሊይ 

ተሰማርተው የነበረ ስሇመሆኑም የሚታወቅ ነገር የሇም፡፡ በእርግጥ የተጠቀሱት ግሇሰቡች በጦር 

መሳሪያ የታገዘ የውንብዴና ስራ ሊይ ተሰማርተው የነበረ ስሇመሆኑ አመሌካች በዝርዝር 
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የተከሳሽነት ቃለ ውስጥ ገሌጿሌ፡፡ ሆኖም በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የሚሰጠው ቃሌ ውጤት 

የሚኖረው የራሱን ጉዲይ በተመሇከተ ብቻ በመሆኑ በአመሌካች ቃሌ መነሻነት ብቻ በዚያ ዯረጃ 

ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ የሚያስችሌ የህግ አግባብ የሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አመሌካች የሰጠው ዝርዝር የተከሳሽነት ቃሌ ከተከሰሰበት ወንጀሌ ዝርዝር ጋር አንዴ 

ባሇመሆኑ አመሌካቹ ወንጀለን ሇመፇፀሙ በማያጠራጥር እና ሙለ እምነት በሚጣሌበት አኳኋን 

ዴርጊቱን እና ጥፊተኝነቱን አምኗሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የአመሌካቹ የወንጀሌ 

አጥፉነት ሉረጋገጥ የሚገባው ተጠሪ በሚያቀርበው ማስረጃ እንጂ አመሌካች በሰጠው ቃሌ 

ባሇመሆኑ የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱ ሙለ በሙለ ታምኗሌ በሚሌ መነሻነት በአመሌካች 

ሊይ የሰጠው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ ከህግ አግባብ ውጭ ነው፡፡ የክሌለ የበሊይ ፌርዴ 

ቤቶችም ይህንኑ ስህተት ማረም ሲገባቸው ውሳኔውን ማዕናታቸው በእርግጥም ሉነቀፌ የሚገባው 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 
1. የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/09143 ሊይ መጋቢት 28/2013 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፤ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/08986 ሊይ የካቲት 25/2013 

ዒ.ም የተሰጠው ትዕዛዝ እንዱሁም የሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/14782 ሊይ 

የካቲት 02/2013 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ 

በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 195(2(ሇ(2))) መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

 

2. የሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሳኔ የዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ በቀረበው ክስ ሊይ 

የዏቃቤ ህግ ማስረጃን በመስማት እና የግራ ቀኙን ክርክር በሥነ ሥርዒት ህጉ መሰረት 

በመመራት የመሰሇውን እንዱወስን ጉዲዩ ይመሇስሇት፡፡  

ትዕዛዝ 

1. አመሌካች ከዋስትና መብት አንፃር የሚያነሳው ጥያቄ ካሇ ክርክሩን ሇሚሰማው 

ፌርዴ ቤት ያቅርብ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሰ.መ.ቁ.161448 

ሏምላ 29 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡-መዒዛ አሸናፉ 

  ሰሇሞን አረዲ 

  እትመት አሰፊ 

 ፀሏይ መንክር 

 ኑረዱን ከዴር 

 መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ 

ተጠሪ፡- የሺመቤት ጥሊሁን  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ የሚያዝበት በቂ ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ማውጣት ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር 

አቤቱታው የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካች የወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 

693(1) ተጠቅሶ በተጠሪ ሊይ ባቀረበው ስዴስት የወንጀሌ ክስ ሊይ የግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ 

ከሰማ በኋሊ በአራተኛ ክስ ውስጥ ከተጠቀሰው ቼክ ውጭ ላልቹ የተሰጡት በተጠሪ እና ተበዲይ 

ተብሇው በተጠቀሱት ግሇሰቦች መካከሌ በነበረው የንግዴ ግንኙነት መነሻነት ሇካፒታሌ መዋጮ 

መተማመኛነት እንጂ ሇምንዛሪ አሇመሆኑን አረጋግጫሇሁ በማሇት ክስ የቀረበበትን አንቀፅ ወዯ 

አንቀፅ 693(2) በመቀየር የሰጠው ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም 

ተቀባይነት ማግኘቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በሚሌ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እንዱህ ነው፡፡ አመሌካች በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአሁን ተጠሪ ሊይ 

የወንጀሌ ህጉን አንቀፅ 693(1) ዴንጋጌን ጠቅሶ የሚያዙበት በቂ ገንዘብ ሳይኖራቸው ሇተሇያዩ 

አራት ሰዎች የተሇያየ የገንዘብ መጠን የተፃፇባቸውን በጠቅሊሊው ስዴስት ቼኮችን ሰጥተዋሌ በሚሌ 

ስዴስት የወንጀሌ ክስ አቅርቧሌ፡፡  

በዚሁ ክስ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘው መሰረት ተጠሪ ቀርበው ቼኮቹ ሇተበዲዮች የተሰጡት 

ሇሚያቋቁሙት የጠጠር ማምረቻ አክሲዮን ማህበር የአባሊትን ዴርሻ ሇማረጋገጥ ሇመተማመኛ 
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እንዱሆን እንጂ ሇመመንዘር እንዲሌሆነ በመግሇፃቸው ፌርዴ ቤቱ የተከሳሽነት ቃለን በክህዯት 

መዝግቦ የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ በመጨረሻም በአራተኛ ክስ ውስጥ 

ከተጠቀሰው ቼክ ውጭ ቀሪዎቹ ሇካፒታሌ መዋጮ መተማመኛነት እንጂ ሇምንዛሪ ያሌተሰጡ 

መሆናቸውን በሰው እና በሰነዴ ማስረጃ ማረጋገጡን ጠቅሶ ከአራተኛ ክስ ውጭ ያለትን አምስቱን 

ክሶች በተመሇከተ ክስ የቀረበበት አንቀፅ በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 113(2) መሰረት ወዯ 

አንቀፅ 693(2) በመሇወጥ አራተኛ ክስን በተመሇከሇተ ዯግሞ ክስ በቀረበበት አንቀፅ ስር ጥፊተኛ 

በማሇት ሇአራተኛ ክስ የእስራት ቅጣትን፤ ሇተቀሩት ዯግሞ የገንዘብ መቀጮ ቅጣትን መርጦ 

በጠቅሊሊው በ1(አንዴ) ዒመት ከ8(ስምንት) ወር ፅኑ እስራት እና ብር 3,500(ሶስት ሺህ አምስት 

መቶ) እንዱቀጡ ከወሰነ በኋሊ የእስራት ቅጣቱን አፇፃፀም በሁሇት ዒመት የፇተና ጊዜ እንዱቆይ 

አዟሌ፡፡ 

በዚሁ ውሳኔ ሊይ በአሁን አመሌካች አቤቱታ አቅራቢነት ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/ይ/መ/ቁ/156522 ሊይ ሚያዝያ 29/2010 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

ተጠሪን መጥራት ሳያስፇሌገው በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 195(1) መሰረት አቤቱታው 

በአብሊጫ ዴምፅ ሰርዟሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔን በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሏምላ 18/2010 

ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያሇውን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ጠቅሶ በዚህ ችልት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም ክስ የቀረበበት የወንጀሌ ህጉ 

አንቀፅ መሰረታዊ ዒሊማ ቼክ አውጪው ቼክ ከማውጣቱ በፉት በባንክ ሂሳቡ ውስጥ በቂ ገንዘብ 

መኖሩን እንዱያረጋግጥ በማዴረግ ሇገንዘብ እንቅስቃሴ ጥበቃ ማዴረግ ሆኖ እያሇ ከዴንጋጌው 

ዒሊማ ውጭ በዋስትና የተሰጠ ነው ተብል ዴርጊቱ ወዯ ቸሌተኝነት መቀየሩ ከህግ አግባብ ውጭ 

ነው፤ የተወሰነው ቅጣትም ከተፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊት ጋር የማይመጣጠን ከመሆኑም በሊይ 

ተጠሪ ከግሌ ተበዲዮች ጋር ታርቀው ገንዘቡንም ባሌከፇለበት የእስራት ቅጣት ውሳኔውን አፇፃፀም 

መገዯቡ አግባብ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ከተመረመረ በኋሊ የግራ ቀኙ የንግዴ ግንኙነት መሰረት ተዯርጎ ክስ 

የቀረበበት አንቀፅ ወዯ አንቀፅ 693(2) የተቀየረበት እና ቅጣቱም የተገዯበበት የህግ አግባብ ሇዚህ 

ችልት ቀርቦ እንዱመረመር በአጣሪ ችልት በመታዘዙ ተጠሪ የፅሁፌ መሌስ እንዱሰጡበት 

ተዯርጓሌ፡፡ 

በዚሁ አግባብ ተጠሪ ጥር 03/2011 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ክስ ከቀረበባቸው ስዴስት ቼኮች ውስጥ 

በአራተኛ ክስ ውስጥ ከተጠቀሰው ቼክ ውጭ ቀሪዎቹ የተሰጡት ከተበዲዮች ጋር በጋራ ሊቋቋምነው 

ኩባንያ በተበዲዮቹ በኩሌ ሇተዯረገው የካፒታሌ መዋጮ ማረጋገጫነት እንጂ ሇምንዛሪ አይዯሇም፤ 
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ቼክን ጨምሮ የገንዘብ መጠየቂያ ሰነድች በዋስትና ሉሰጡ የሚችለ ስሇመሆናቸው የፌ/ብ/ህ/ቁጥር 

2863 የሚዯነግግ በመሆኑ ዴርጊቱ ወንጀሌ አይዯሇም፤ ሇንግዴ ዴርጅት ማቋቋሚያ ተብል 

የሚዋጣው መዋጮ የውሌ ግዳታን ከማቋቋም አሌፍ የወንጀሌም ሆነ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነትን 

የማያስከትሌ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 2037 ሊይ ተመሌክቷሌ፤ የስር ፌርዴ ቤትም ቼኮቹ በንግዴ 

ግንኙነት ውስጥ ሇካፒታሌ መዋጮ እንጂ ሇምንዛሪ አሇመሰጠታቸውን አረጋግጦ የወሰነ በመሆኑ 

በውሳኔው ሊይ የተፇፀመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም፤ ቅጣቱም ቢሆን የወንጀሌ ህጉን እና 

የቅጣት መሰረታዊ ዒሊማን ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በቀር የሚነቀፌ ባሇመሆኑ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካችም የሰበር ቅሬታውን የሚያጠናክር 

የመሌስ መሌስ በማቅረብ ሞግቷሌ፡፡      

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የግራ ቀኙን ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ነጥብ አኳያ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር 

በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

እንግዱህ ከክርክሩ ይዘት መረዲት እንዯሚቻሇው የግራ ቀኙ ክርክር የሚያጠነጥነው ቼክ በዋስትና 

ሉሰጥ የሚችሌ መሆን አሇመሆኑ እና ከወንጀሌ አኳያ በሚኖረው ውጤት ሊይ ነው፡፡ ይህንን ነጥብ 

አስመሌክቶ ይኸው ችልት ቀዯም ሲሌ በሰ/መ/ቁ/67947 ሊይ ሰኔ 15/2003 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

“የሚያዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ማውጣት በሚሌ በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 693(1) ውስጥ 

የተመሇከተውን የወንጀሌ ዴርጊት ሇማቋቋም ቼኩ ሇክፌያ ባንክ በቀረበበት ጊዜ በቂ ስንቅ የላሇው 

መሆኑን/ያሇመኖሩን/ ማረጋገጥ ብቻ በቂ ነው” የሚሌ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ እናም ከወንጀሌ 

ተጠያቂነት አኳያ ቼክን ሇዋስትና አሌያም ከምንዛሪ ውጭ ሇሆነ ላሊ ዒሊማ ሰጥቻሇሁ የሚሇው 

የወንጀሌ ክስ መከሊከያ ሉሆን አይችሌም ማሇት ነው፡፡  

ሆኖም ይኸው ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ/166392 ሊይ ሚያዝያ 26/2012 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

ቼክ እንዯማንኛውም ሉተሊሇፌ እንዯሚችሌ የንግዴ ሰነዴ በመያዥያነት ወይም በዋስትና ሉሰጥ 

የሚችሌ መሆኑን፤ ይህ ሲሆንም በንግዴ ህጉ አንቀፅ 952 እና በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 2864-2866 ሊይ 

በተመሇከቱት ጥብቅ መመዘኛዎች አግባብ መመራት እንዲሇበት አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

በእርግጥ ይህ የህግ ትርጉም የተሰጠው በፌትሓ ብሔር ጉዲይ ሊይ ነው፡፡ ቢሆንም ከዚህ ሰበር ሰሚ 

ችልት የሚሰጠው የህግ ትርጉም በማናቸውም ዯረጃ ሊይ በሚገኙ ፌርዴ ቤቶች ሊይ የአስገዲጅነት 

ባህሪ ያሇው በመሆኑ በወንጀሌም ሆነ በፌትሓ ብሄር ጉዲይ ሊይ የሚሰጠው የህግ ትርጉም አንደ 

ላሊውን እንዲያፊሌስ እና ውጤትም እንዲያሳጣ ወጥነት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ቀዯም 

ሲሌ በሰ/መ/ቁ/67947 ሊይ የተሰጠው የህግ ትርጉም ባሇበት በኋሊ ሊይ የተሰጠው ትርጉም በወንጀሌ 

ጉዲይ ተፇፃሚ ሉሆን አይችሌም፡፡ በውጤት ዯረጃም ሲታይ አንዴ ቼክ አውጪ በፌትሓ ብሔር 
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ክስ ቼኩን ሇዋስትና አሌያም ሇመያዥያነት የሰጠ ስሇመሆኑ አረጋግጦ ከክሱ ነፃ ቢባሌ እንኳን 

በወንጀሌ ጉዲይ በቼክ ማጭበርበር ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል ይቀጣሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ 

ከወንጀሌ እና ፌትሏ ብሔር ጉዲዮች ተፇጥሮዒዊ ባህሪ እና ከሚያስከትለት ውጤት አኳያ 

ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

እናም ቀዯም ሲሌ የወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 693(1) አተረጓጎምን አስመሌክቶ በሰ/መ/ቁጥር 67947 

ሊይ ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም ትርጉሙ የተሰጠበትን ዴንጋጌ መሰረት አዴርገው 

የሚቀርቡትን የወንጀሌ ክሶችን ተግባራዊ አፇፃፀም መሰረት በማዴረግ የዴንጋጌው አተረጓጎም እና 

አተገባበር አጠቃሊይ ከወንጀሌ ህግ መሰረተ ሀሳብ እንዱሁም በዚሁ ችልት በሰ/መ/ቁ/166392 ሊይ 

ከተሰጠው ትርጉም አኳያ ማስተካከያ ሉዯረግበት የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ አግባብ ቀዴሞ 

የተሰጠው የህግ ትርጉም “በወንጀሌ የተከሰሰ ቼክ አውጪ ቼኩን ሇዋስትና ወይም ሇመያዥያነት 

የሰጠ ሇመሆኑ እና የዋስትና ወይም የመያዥያ ውለም በንግዴ ህግ ቁጥር 952 እና በፌ/ብ/ህግ 

ቁጥር 2864-2866 በተመሇከተው አግባብ የተፇፀመ ስሇመሆኑ ማስረዲት ከቻሇ በወንጀሌ ጥፊተኛ 

ሆኖ ሉቀጣ አይገባም” በሚሌ በተሻሻሇ ትርጉም ተተክቷሌ፡፡ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይም ከዚሁ ከተሻሻሇው የህግ ትርጉም አንፃር ተቃኝቷሌ፡፡ ተጠሪ 

አጥብቀው የሚከራከሩት ክስ ከቀረበባቸው ስዴስት ቼኮች ውስጥ አምስቱ ሇምንዛሪ ሳይሆን 

ሇካፒታሌ መዋጮ የተሰጡ በመሆኑ በወንጀሌ ሌጠየቅ አይገባም በሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ 

ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ክስ የቀረበበትን አንቀፅ ወዯ ቸሌተኝነት 

አንቀፅ የሇወጠው አምስቱ ቼኮች በተጠሪ እና የግሌ ተበዲዮች መካከሌ በነበረ የንግዴ ግንኙነት 

ሇካፒታሌ መዋጮ የተሰጡ ስሇመሆናቸው አረጋግጫሇሁ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በእርግጥ ፌርዴ 

ቤቱ በዚህ መሌኩ ሲወስን ከሊይ የተመሇከተው የህግ ትርጉም ያሌተሰጠ በመሆኑ ተፇፃሚነት 

ያሇው በሰ/መ/ቁ/67947 ሊይ ተሰጥቶ የነበረው ነው፡፡ በዚህ ትርጓሜ መሰረት ዯግሞ ቼክን 

ሇዋስትናም ሆነ ሇላሊ ከምንዛሪ ውጭ ሇሆነ ዒሊማ ሰጥቻሇሁ የሚሇው ጉዲይ ሇወንጀሌ ክስ 

መከሊከያነት ሉውሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ እናም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንን ምክንያት 

ጠቅሶ ዴርጊቱን ወዯ ቸሌተኝነት አንቀፅ መቀሩ ከዴንጋጌው አፇፃፀም እና አተረጓጎም አኳያ 

የተሰጠውን አስገዲጅ የህግ ትርጉም የተሊሇፇ ነው፡፡ ከፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት የተሰጠን አስገዲጅ የህግ ትርጉም የተሊሇፇ ውሳኔ ዯግሞ መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመሆኑ 

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀፅ 2(4(ሸ)) የሚዯነግግ በመሆኑ 

ውሳኔው በእርግጥም ሉነቀፌ የሚገባው ነው፡፡  

ሆኖም ጉዲዩ በክርክር ሊይ እያሇ ቀዴሞ ከተሰጠው የህግ ትርጉም የተሇየ ትርጉም የተሰጠ በመሆኑ 

የተጠሪ መከራከሪያ ተሻሽል ከተሰጠው የህግ ትርጉም አኳያ ስሇሚኖረው ውጤት ማየቱ ተገቢ 



  

454 
 

ይሆናሌ፡፡ እንግዱህ ተሻሽል በተሰጠው የህግ ትርጉም መሰረት በቂ ስንቅ የላሇው ቼክ ሰጥቷሌ 

ተብል በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው ከወንጀሌ ኃሊፉነት ነፃ ሉወጣ የሚችሇው ቼኩ የተሰጠው በዋስትና 

ወይም በመያዥያነት መሆኑን እና የዋስትናው አሌያም የመያዥያ ውለም በተቀመጠው መመዘኛ 

መሰረት የተፇፀመ ስሇመሆኑ ማስረዲት ከቻሇ ነው፡፡ አሁን በቀረበው ጉዲይ ተጠሪ ቼኩን 

ሇካፒታሌ መዋጮ ማረጋገጫነት ስሇመስጠታቸው ያረጋገጡት በሰው ምስክር ነው፡፡ ከዚህ ውጭ 

በተሰጠው የህግ ትርጉም መሰረት ቼኮቹ ስሇመሰጠታቸው የተረጋገጠ ነገር ባሇመኖሩ የተሻሻሇው 

ትርጉም በተጠሪ የወንጀሌ ኃሊፉነት ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ የሇም፡፡  

በመሆኑም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ/187459 ሊይ ጥር 22/2010 ዒ.ም የሰጠው 

የጥፊተኝነት ፌርዴ እና ይህንኑ ፌርዴ በማፅናት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት በመ/ቁ/156522 ሊይ ሚያዝያ 29/2010 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በወንጀሌ ህግ ቁጥር 

195(2(ሇ(2))) መሰረት ተሻሽል ተጠሪ በ1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ፣ 5ኛ እና 6ኛ ክሶች በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 

693(1) ስር ጥፊተኛ ናቸው ተብሎሌ፡፡ 

ቅጣትን በተመሇከተ የጥፊተኝነት ፌርዴ ሇተሰጠበት የወንጀሌ ህጉ ዴንጋጌ በቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁጥር 2/2006 ዯረጃ እና እርከን የወጣሇት ነው፡፡ ተጠሪ በአምስቱ ክሶች ውስጥ በቂ 

ስንቅ ሳይኖራቸው ሰጥተዋሌ በተባለት ቼኮች ሊይ ያሇው የገንዘብ መጠን እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው 

ብር 5,000,000(አምስት ሚሉዮን ብር)፣ ብር 1,000,000(አንዴ ሚሉዮን ብር)፣ ብር 240,000(ሁሇት 

መቶ አርባ ሺህ ብር)፣ 100,000 ዩሮ(አንዴ መቶ ሺህ ዩሮ) ወይም ብር 2,205,000(ሁሇት ሚሉዮን 

ሁሇት መቶ አምስት ሺህ ብር) እና ብር 500,000(አምስት መቶ ሺህ ብር) ነው፡፡ በዚሁ አግባብ 

በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት 1ኛ ክስ ዯረጃ 10፣ የእስራት ቅጣት እርከን 23 እና መቀጮ 

እርከን 6፤ 2ኛ ክሰ ዯረጃ 8 የእስራት ቅጣት እርከን 19 እና መቀጮ እርከን 6፤ 3ኛ ክስ ዯረጃ 6 

የእስራት ቅጣት እርከን 15 እና መቀጮ እርከን 4፤ 5ኛ ክስ ዯረጃ 10 የእስራት ቅጣት እርከን 23 

እና መቀጮ እርከን 6፤ 6ኛ ክስ ዯረጃ 7 የእስራት ቅጣት እርከን 17 እና መቀጮ እርከን 5 

ይሆናሌ፡፡ 

የእስራት ቅጣትን በተመሇከተ በቅጣት እርከኖች ስር በተቀመጠው ፌቅዯ ስሌጣን ውስጥ መነሻ 

ቅጣታቸው ብቻ ተወስድ ሲዯመሩ 22 ዒመት ፅኑ እስራት ይሆናሌ፡፡ የገንዘበ ቅጣትን በተመሇከተ 

እርከን 4 እስከ ብር 5,000 (አምስት ሺህ ብር)፤ እርከን 5 እስከ ብር 7,000 (ሰባት ሺህ ብር) እና 

እርከን 6 እስከ ብር 10,000(አስር ሺህ ብር) የሚዯርስ ነው፡፡ በእነዚህ እርከኖች ስር አማካይ 

ቅጣት ተወስድ ሁለም ሲዯመሩ በጠቅሊሊው እስከ ብር 35,500(ሰሊሳ አምስት ሺህ አምስት መቶ 

ብር) የሚዯርስ የገንዘብ ቅጣት ይሆናሌ፡፡ የእስራት እና የገንዘብ አማካይ ቅጣቱ ተጠሪ በ4ኛ ክስ 

ስር ጥፊተኛ ከተባለበት ጋር ሲዯመር የእስራት ቅጣቱ 24 ዒመት ከ9 ወር ፅኑ እስራት እና እስከ 
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ብር 39,500(ሰሊሳ ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ ብር) የገንዘብ ቅጣት ይሆናሌ፡፡ ይህም በቅጣት 

አወሳሰን መመሪያው አባሪ አንዴ በእስራት እርከን 37 እና መቀጮ እርከን 9 ስር የሚገኝ ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያገኘ አንዴ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት እና አምስት 

የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች መኖራቸውን ከስር ፌርዴ ቤት የመዝገብ ይዘት ሇመገንዘብ የተቻሇ 

በመሆኑ እና በእነዚህ የቅጣት አስተያየቶች ሊይ የቀረበ መከራከሪያ ባሇመኖሩ ምክንያቶቹ በዚህ 

ችልትም ተወስዯዋሌ፡፡ በዚሁ አግባብ በሚዯረግ ስላት መጨረሻ ቅጣቱ የሚሰሊው በእስራት 

እርከን 34 እና መቀጮ እርከን 6 ስር ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ሇዚህ እርከን የተቀመጠው ቅጣት 

ዯግሞ ከ15(አስራ አምስት) ዒመት እስከ 18 (አስራ ስምንት) ዒመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት እና 

እስከ ብር 10,000(አስር ሺህ ብር) የሚዯርስ መቀጮ ነው፡፡ እናም በቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

መሰረት በሚዯረስ ስላት ተጠሪ በትንሹ 15 ዒመት ፅኑ እስራት ይቀጣለ ማሇት ነው፡፡  

ይሁንና ከተፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊት እንዱሁም ከዴርጊቱ አፇፃፀም ሁኔታ አኳያ የዚህ ቅጣት 

ተመጣጣኝነት እና አስተማሪነቱም መፇተሽ ያሇበት ጉዲይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ እንግዱህ የወንጀሌ 

ቅጣት ቀዲሚ ዒሊማው ወንጀሌ ፇፃሚዎችን በማረም በቀሪ ህይወታቸው ከመሰሌ ዴርጊት ታቅበው 

መሌካም ዜጋ እንዱሆኑ ማዴረግ ነው፡፡ የቅጣት ውሳኔ የወንጀሌ አጥፉዎችን ሇማረም ዯግሞ 

አጥፉው ከፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊት ጋር ተመጣጣኝ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የተፇፀመው 

የወንጀሌ ዴርጊት ቀሊሌ ወይም የአጥፉውን አዯገኛነት የማያሳይ ሆኖ እያሇ የተጋነነ ቅጣት 

የሚወሰንበት ከሆነ ወይም ዴርጊቱ ከባዴ ሆኖ አነስተኛ ቅጣት የሚወሰን ከሆነ አጥፉውንም ሆነ 

ላሊውን ማህበረሰብ የማያስተምር በመሆኑ የወንጀሌ ቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ ዒሊማን የማያሳካ ነው 

ማሇት ነው፡፡ ሥራ ሊይ ያሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያም በመርህ ዯረጃ የትኛውም የወንጀሌ 

ቅጣት ውሳኔ በመመሪያው መሰረት እንዱወሰን ካዘዘ በኋሊ ከመመሪያው ውጭ ቅጣት ሉወሰን 

የሚችሌበትን ሁኔታ በአንቀፅ 27 ስር ያሰፇረውም በዚሁ መነሻነት እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

አሁን በቀረበው ጉዲይ ተጠሪ የተከሰሱትም ሆነ በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባለት ስዴስት የተሇያየ 

የገንዘብ መጠን የተፃፇባቸውን ቼኮች ሇአራት ግሇሰቦች ሰጥተዋሌ በሚሌ ነው፡፡ በ4ኛ ክስ ውስጥ 

ከተጠቀሰው ቼክ ውጭ ቀሪዎቹ የተሰጡበት ሁኔታ የተጠሪን የወንጀሌ ኃሊፉነት የሚያስቀር 

ባይሆንም በተጠሪ እና በቼክ ተቀባዮቹ መካከሌ በነበረው የጋራ የንግዴ ስራ ውስጥ የተሰጡ 

ሇመሆናቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ የዚህ ዴርጊት አፇፃፀም ሁኔታ ሲታይ የተጠሪን 

ወንጀሌ የመፇፀም አዯገኛነት የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ በንግዴ ግንኙነት ውስጥ 

በተሰጠ ቼክ መነሻነት ተጠሪ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው በተሇየው የእስራት ቅጣት እንዱቀጡ 

መወሰኑ ከተፇፀመው ዴርጊት ጋር የማይጣጣም በመሆኑ ቅጣቱ የወንጀሌ ህጉን አሊማና ግብ 
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የማያሳካ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ቅጣቱ ከመመሪያው በመውጣት በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 88(2) 

እና 179 መሰረት መወሰን እንዯሚገባው ታምኗሌ፡፡  

በዚሁ አግባብ ተጠሪ ጥፊተኛ የተባለበት የወንጀሌ ዴርጊት የተፇፀመበት ከባቢያዊ ሁኔታ እና 

የተጠሪን አዯገኛነት መጠን ከግንዛቤ በማስገባት ሇሁለም የወንጀሌ ዴርጊቶች ተጠሪ ከዚህ በፉት 

በዚሁ ጉዲይ የታሰሩት ካሇ ታስቦበት በ5(አምስት) ዒመት ፅኑ እስራት እና በብር 10,000(አስር 

ሺህ ብር) መቀጮ እንዱቀጡ ተወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇን ሰው 

ሇማስተማር ሁላም ወዯ ማረሚያ ቤት መሊክ አስፇሊጊ ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ይሌቁንም ሇጥፊተኛው 

አንዴ የፇተና ጊዜ ከፅኑ ማስጠንቂያ ጋር ሰጥቶ አመለ ቢፇተሸ መሌካም ይሆናሌ ተብል ሲታመን 

የእስራት ቅጣቱን አፇፃፀም ሇጊዜው አግድ ማቆየት እንዯሚቻሌ ከወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 192 እና 

ተከታዮቹ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የወንጀሌ ቅጣት ውሳኔ ሉገዯብ የማይቻሌባቸው ሌዩ ሁኔታዎች 

ዯግሞ በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 194 ስር በዝርዝር ተቀምጠዋሌ፡፡ በእነዚህ መመዘኛዎች መሰረት 

የአሁን ተጠሪ ሊይ በዚህ ችልት የተሊሇፇው የእስራት ቅጣት ውሳኔ እንዲይገዯብ የተቀመጠ ክሌከሊ 

ባሇመኖሩ የቅጣቱ አፇፃፀም በፇተና ጊዜ እንዱቆይ ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ሲጠቃሇሌ 

ይህንን ጉዲይ በተመሇከተ ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ውሳኔ 
1. ከወንጀሌ ህግ አንቀፅ 693(1) አተረጓጎም ጋር ተያይዞ ቀዯም ሲሌ በዚሁ ችልት 

በሰ/መ/ቁር67947 ሊይ ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም በፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ 

ቁጥር 1234/2013 አንቀፅ 26 መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ በዚሁ አግባብ “በወንጀሌ የተከሰሰ ቼክ 

አውጪ ቼኩን ሇዋስትና ወይም ሇመያዥያነት የሰጠ ሇመሆኑ እና የዋስትና ወይም 

የመያዥያ ውለም በንግዴ ህጉ እና በፌትሏ ብሔር ህጉ በተመሇከተው መመዘኛ መሰረት 

የተፇፀመ ስሇመሆኑ ማስረዲት ከቻሇ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ሉቀጣ አይገባም” ተብሎሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ/187459 ሊይ ጥር 22/2010 ዒ.ም የሰጠው 

የጥፊተኝነት ፌርዴ እና ይህንኑ ፌርዴ በማፅናት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመ/ቁ/156522 ሊይ ሚያዝያ 29/2010 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በወንጀሌ ህግ ሥነ 

ሥርዒት ቁጥር 195(2(ሇ(2)) መሰረት ተሻሽል ተጠሪ በ1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ፣ 5ኛ እና 6ኛ ክሶች 

በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 693(1) ስር ጥፊተኛ ናቸው ተብሎሌ፡፡ 

 

3. በውሳኔ ተራ ቁጥር 2 ስር በተገሇፀው አግባብ ተጠሪ ጥፊተኛ በተባለበት ስዴስቱም ክሶች 

በጠቅሊሇው በአምስት ዒመት ፅኑ እስራት እና በብር 10,000(አስር ሺህ ብር) የመቀጮ 

እንዱቀጡ ተወስኖ የእስራት ቅጣት ውሳኔው አፇፃፀም በ4(አራት) ዒመት የፇተና ጊዜ 

እንዱቆይ ተወስኗሌ፡፡ 
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4. ተጠሪ በወንጀሌ ሕጉ አንቀፅ 197(2) መሰረት ሇመሌካም ፀባይ አመራር ዋስትና ይሆን 

ዘንዴ ብር 5,000(አምስት ሺህ) የአራት ዒመት ጊዜው እስኪጠናቀቅ ዴረስ በዋስትና 

ያስይዙ፡፡ 

 

5. የቅጣት ውሳኔው ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ውጭ የተወሰነ መሆኑን 

እንዱያውቅ የዚህ ውሰኔ ግሌባጭ ሇፌርዴ ቤቱ ሇሚመሇከተው የስራ ክፌሌ እንዱተሊሇፌ 

በመመሪያ አንቀፅ 27(3) መሰረት ታዟሌ፡፡  

 

6. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
 

አ/ኃ 

 

የሌዩነት ሃሣብ 

እኛ ስማችን በተራ ቁጥር 4 እና 7 ስር የተሰየምነው የችልቱ ዲኞች ከባሌዯረቦቻችን /አብሊጫው ዴምጽ 

ከያዙት/ የወንጅሌ ቅጣትን አስመሌክቶ በሰጡት የውሣኔ ሃሣብ ሊይ የተሇየ ሀሳብ ስሊሇን ሇሌዩነት 

ያበቃንን ምክንያት እንዯሚከተሇው አስፌረናሌ፡፡ 

የቀረበው ጉዲይ በቂ ስንቅ የላሇው ቼክ በማውጣት የሚፇፀም ወንጀሌን የሚመሇከት ሲሆን አስቀዴሞ 

በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በቼክ ማታሇሌን አስመሌክቶ የጥፊተኝነት ውሣኔ ሊይ ተሰጥቶ የነበረውን 

አስገዲጅ የህግ ትርጉም የተወሰኑ መመዘኛዎች አንዱጨመሩበት በማዴረግ እንዱሻሻሌ መዯረጉ ተገቢና 

የምናምንበት ውሳኔ ነው፡፡  

ሆኖም በስር ፌርዴ ቤት በአመሌካች ሊይ የተወሰነውን ቅጣት አስመሌክቶ አብሊጫውን ዴምጽ የያዙት 

የዚህ ችልት ዲኞች ቅጣቱ ሉወሰን የሚገባው ከፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ቅጣቶችንና 

የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ከሚዯነግገው መዯበኛ የቅጣት አወሳሰን መርህ 

በመውጣት እንዱወሰን የሚወሰነው ቅጣት አፇፃፀምም በፇተና ጊዜ ተገዴቦ እንዱቆይ የተዯረሰበት 

መዯምዯሚያ ሊይ የምንስማማበት አይዯሇም፡፡  

ምክንያቱም፡- 
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1ኛ. የቅጣት አሊማው እና ግቡ ሇጠቅሊሊው ጥቅም ሲባሌ የአገሪቱን መንግሥት፣ የሔዝቦቿን፣ 

የነዋሪዎቹን፣ ሰሊም፣ዯህንነት፣ሥርዓት፣ መብትና ጥቅም ማረጋገጥ እና ወንጀሌ እንዲይፇፀም 

መከሊከሌ፣ ስሇ ወንጀልችና ስሇቅጣታቸው በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ መስጠት፣ማስጠንቀቂያነቱ በቂ 

ባሌሆነበት ጊዜ ወንጀሌ አዴራጊዎቹ ተቀጥተው ላሊ ወንጀሌ ከመፇፀም እንዱቆጠቡ እና ሇላልች 

ማስተማሪያ እንዱሆን ወይም እንዱታረሙ ማዴረግ ስሇመሆኑ በ1996 ዓ.ም በወጣው የወንጀሌ ህግ 

አንቀጽ 1 ስር በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በመሆኑም ፌርዴ ቤቶች በአንዴ ሰው ሊይ የቀረበውን የወንጅሌ ክስ 

ክርክር መርምረው ጥፊተኛ ሆነው ባገኙት ሰው ሊይ ቅጣት ሲወስኑ ይህን አሊማና ግብ ሉያሳካ 

የሚችሌና በተጠቀሰው የወንጀሌ ህግ ተቀባይነት ያገኙትን የቅጣት አወሳሰን መርሆችን ግምት ውስጥ 

በማስገባት ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

የፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 አንቀጽ 3 የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያው የወጣበት ዋና ዓሊማ የዲኝነት አካለ ግሌጽነትና ተጠያቂነትን ባረጋገጠ መሌኩ ውጤታማና 

ተገማችነት ያሇው ቅጣት የሚሰጥበትን ሥርዓት መመስረት ሲሆን፣ ግቦቹም ተቀራራቢና ተገማች 

የወንጀሌ ጉዲዮች መካከሌ ተቀራራቢነት ያሇው ቅጣት እንዱወሰን፣ እንዯ ወንጀለ ክብዯትና አዯገኝነትም 

የቅጣትን ተመጣጣኝነት ማረጋገጥ ስሇመሆኑ ይዯነግጋሌ፡፡  

በመሆኑም ፌርዴ ቤቶች በአጥፉዎች ሊይ የሚወስኑትን ቅጣት በዚህ መመሪያ መሰረት ሇመወሰን 

የማያስችሌ ነገር ካሊገጠማቸው በስተቀር ቅጣቱ የሚወሰነው የቅጣት አወሳሰን መመሪያውንና አጥፉው 

ጥፊተኛ የተባሇበትን ሌዩ ዴንጋጌ የሚያስቀምጠውን ቅጣት መሰረት በማዴረግ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

ሆኖም የተሇየ ነገር ሲያጋጥማቸው በቅጣት አወሳሰን መመሪያ አንቀጽ 27/1 ስር በተዯነገገው መሰረት 

ከመመሪያው ውጪ ወጥተው ሉወስኑ ይችሊለ፡፡ እንዯሚታወቀው በህግ አተረጓጎም የተሇየ ነገር ሲባሌ 

በዋናው መርህ መሰረት ሉወሰን የማይችሌ በጠባቡ ሉተገበር የሚገባ መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ 

በመሆኑም ፌርዴ ቤቶች በወንጅሌ አጥፉዎች ሊይ ቅጣት ሲወስኑ ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ሲወጡ 

ከወዱሁ ከላሊው የተሇየ በወንጀሌ አፇፃፀሙም ሆነ ባህሪው በዚህ መመሪያ ዯረጃ በወጣሊቸው ሉወከሌ 

የማይችሌ ሆኖ ባገኘው ጊዜ ወይም በዚህ መመሪያ በተቀመጠው መሰረት ቅጣቱን መወሰን የወንጀሌ 

ህጉን የቅጣት ዓሊማ እና ግብ የማያሳካ ነው ብል ሇማመን የሚያስችሌ ነገር ሲገጥማቸው ሉሆን 

ይገባሌ፡፡  

በዚህ መርህ መሰረት አብሊጫው ዴምጽ ተጠሪ ሊይ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው ከቅጣት መመሪያው 

ተወጥቶ ነው ሲሌ የዯረሰበት መዯምዯሚያ አመሌካች ሊይ የቅጣት መነሻው ከብድ እና በማቅሇያ 

ምክንያት ቀሌልም ቢሆን 15 ዓመት ጽኑ እስራት ይሆናሌ፤ ይህ ዯግሞ አስተማሪነቱ መፇተሽ አሇበት 

በሚሌ እና በተጠሪ ሊይ የሚጣሇው ቅጣት አጥፉውን ሆነ ማህበረሰቡን አያስተምርም የሚሌ እሳቤን 

በመያዝ ነው፡፡  
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ነገር ግን ቼክን አስመሌክቶ ህግ አውጭው ቅጣቱን ከፌ አዴርጏ ያስቀመጠበት የማያወሊደ ምክንያቶች 

ያለት ስሇመሆኑ ሌብ ሉባሌ የሚገባው ነው ብሇን እናምናሇን፡፡ ምክንያቱም በቼክ የሚገበያዩ ሰዎች ስሇ 

ቼክ በቂ እውቀት ያሊቸው፣ በአገር ኢኮኖሚ እና በባንኮች ተአማኚነት ሊይ የሚያመጣውንና 

የሚያዯርሰውን ጉዲት ጠንቅቀው የሚረደ መሆናቸውን አንዱሁም በቼክ አውጪና በቼክ ግብይት 

ፇፃሚዎች መካከሌ ሉኖር የሚገባውን መተማመን ሇማስጠበቅ ታስቦ እንዯሆነ ግንዛቤ የሚወሰዴበት 

ነው፡፡ ይሄን በመዴፇር በቂ ሰንቅ የላሇው ቼክ በማውጣት ወንጀሌ መፇፀማቸው የተረጋገጠባቸው 

ሰዎች የሚወሰንባቸው ቅጣት የተሇየ ነገር ካሊጋጠመ በስተቀር በመመሪያው መሰረት ሉሆን እንዯሚገባ 

የሚያከራክር አይሆንም፡፡ በያዝነው ጉዲይ አብሊጫው ዴምጽ ያየዙት የስራ ባሌዯረቦቻችን የአመሌካች 

ቅጣት ከመመሪያው በመውጣት ቅጣቱን ሇመወሰን ያበቃቸው ምክንያት ቅጣቱ ከብዶሌ በሚሌ 

ምክንያት እንጂ የአመሌካች የወንጀሌ ዴርጊት በቅጣት መመሪያው አንቀጽ 24/1 ስር የወንጀሌ 

አፇጻጸሙም ሆነ ባህርይው በመመሪያው ዯረጃ በወጣሊቸው ሉወከሌ የማይችሌ ሆኖ ያሌተገኘ ወይም 

መመሪያ በተቀመጠው መሰረት ቅጣቱን መወሰን የወንጀሌ ህጉን የቅጣት ዓሊማ እና ግብ የማያሳካ 

ስሇመሆኑ የተቀመጡ መስፇርቶችን ያሟሊ ላሊ የማይታሇፌ ምክንያት ስሊጋጠመ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 

ከቅጣት አወሳሰን መመሪያው በመውጣት ቅጣት ሇመወሰን የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ሳይኖር ቅጣት 

በዝቷሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ በሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ ከመመሪያው በመውጣት ቅጣት መወሰን 

በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን የፌርዴ ቤቶችን ተገማችነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው ብሇን እናምናሇን፡፡ 

2ኛ. ስሇተወሰነው ቅጣት አፇፃፀም መገዯብን የሚመሇከት ነው፡፡ በአንዴ የወንጀሌ ጥፊተኛ ሊይ 

የተወሰነው ቅጣት አፇፃፀሙን ሇተወሰነ የፇተና ጊዜ ተገዴቦ ስሇሚቆይበት ሁኔታ ወይም መስፇርቶችን 

በሚመሇከት፡- 

 ጥፊተኛ የተባሇው ሰው አስቀዴሞ የተፇረዯበት መሆን አሇመሆኑን ግምት ውስጥ ሳይገባ፣ 

 ቅጣቱ ከመፇፀሙ በፉት ሇተወሰነ ጊዜ ታግድ ቢቆይ አመለ ቢፇተን ሁሇተኛ የጥፊት ዴርጊት 

ከመፇፀም የሚቆጠብ ወይም የሚታገዴ ስሇመሆኑ ሲታመንበት እና፣ 

 ስሇአመለ መሻሻሌ አንዴ ማስጠንቀቂያ ብቻ የሚበቃው መሆኑን ፌርዴ ቤቱ ሲያምንበት 

የወሰነው ቅጣት አፇፃፀም በገዯብ ሆኖ እንዱቆይ ሉወሰን እንዯሚችሌ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 192 

ይዯነግጋሌ፡፡  

 ከዚህ በተጨማሪም በጥፊተኛው ሊይ የተወሰነው ቅጣት እንዲይፇፀም በመሌካም ጠባይ 

እንዯሚመራ የተጣሇበትን የገዯብ ግዳታ የሚቀበሌ በተቻሇው መጠን በጥፊቱ ምክንያት 

ያዯረሰውን ጉዲት ሁለ እንዯሚክስ ወይም ሇተበዲዩ እንዯሚከፌሌ እንዱሁም የፌርዴ ቤቱን 

ወጪ እንዯሚከፌሌ ማረጋገጫ ሲሰጥ እንዯሆነ የወንጅሌ ህግ አንቀጽ 197 ይዯነግጋሌ፡፡ 
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 እንዱሁም የቅጣት ገዯብ ጥያቄ ጥፊተኛ በተባሇው ሰው ስሇተጠየቀ ብቻ የሚሰጥ መብት 

ሳይሆን የዲኞችን ፇቃዴ መሰረት ያዯረገ እና የሚከሇክሌም ሆነ የሚፇቅዴ ሲሆን ክርክር 

የሚዯረግበትና ማስረጃም የሚቀርብበት ስሇመሆኑ ህጉ በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ከመጀመሪያውም ቢሆን በአመሌካች ሊይ የሚወሰነው ቅጣት 

ከመመሪያው ሉወሰን አይገባም የሚሌ የፀና እምነት ያሇን በመሆኑ ቅጣቱ ከ 5 አመት በሊይ 

እንዯሚያስቀጣ አያከራክርም፡፡  

በላሊ በኩሌ ተጠሪ ቼክ አውጥቷሌ የተባሇው 6 የተሇያዩ ቼኮችን በመሆኑ ምንም እንኳን 5ቱን 

ያወጡት ከግሌ ተበዲዮች ጋር ባሊቸው የንግዴ ግንኙነት ነው ቢባሌ ቀጥሇውም ላሊ ቼክ ፇርመው 

መስጠታቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ በስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑ ተዯራራቢ ወንጀሌ የፇፀሙ 

መሆናቸው እንዱሁ ተረጋግጧሌ፡፡  

ገዯብ ሇመከሌከሌ የተቀመጡት መስፇርቶችን ስንመሇከት ዯግሞ ከ5 ዓመት በሊይ የሚቀጣ ያሌሆነ 

እንዯሆነ እና ተጠሪ ጉዲዩ በክርክር ሊይእያሇ እሌባት ሳያገኝ ከታሰሩበት መጥተው ጉዲዩን ወዯ ችልት 

መቅረብ ያቆሙ በመሆኑ የቅጣት ገዯብ ከመስጠቱ በፉት በገዯቡ ሊይ የተጣለባቸውን ግዳታዎች 

መቀበሌ አሇመቀበሊቸው ሳይረጋገጥ የተወሰነባቸውን የእስራት ቅጣት ከሚፇጽሙ ይሌቅ በውጪ ሆነው 

አመሊቸው ቢፇተን ላሊ ወንጀሌ ከመፇፀም ይገዯባለ የተጣሇውንም ገዯብ ያከብራለ ተብል እምነት 

ሇመያዝ የሚያስችለ ምክንያቶች ባሌተረጋገጠበት ስሇአመሊቸው መሻሻሌ ቅጣት በሚወሰንበት ጊዜ 

በችልት ተገኝተው እንኳን የዲኛ ተግሳጽን ሉቀበለ የማይችለበት ሁኔታ የተወሰነባቸው የእስራት ቅጣት 

አፇፃፀም በገዯብ እንዱሆን መወሰኑን የወንጀሌ ህግን አሊማና ግብ የቅጣት መመሪያው መሰረት እና 

አስቀዴሞ ከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ. 171503 በሆነው ሊይ ከተሰጠው የህግ ትርጉም ጋር 

የማይጣጣም ነው ብሇን ስሊሊመን በሀሳብ ተሇይተናሌ፡፡ 

የማስማሚያ ሀሳብ 

በንግዴ ህጉ አንቀፅ 952 እና በፌታብሄር ህግ ቁጥር 2864፤2865 እና 2866 ሊይ የተመሇከቱትን 

ጥብቅ መመዘኛዎች ያሟሊ ቼክ በመያዥያነት ወይም በዋስትና የሰጠ ቼክ አውጪ በወ/ህ/አ.693(1) 

የሚያዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ በማውጣት ወንጀሌ ጥፊተኛ ሉባሌ አይገባም በማሇት 

በሰ/መ/ቁ.67947 የተሰጠውን አስገዲጅ ውሳኔ በመቀየር በተሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ የምስማማበት 

ቢሆንም የስራ ባሌዯረቦች ወዯዚህ መዯምዯሚያ የዯረሱት ከመነሻውም የህጉ አቀራረፅ ግሌፅ 

ያሌሆነ በዚህ አግባብም ትርጉም የሚያስፇሌገው መሆኑን መነሻ ሳያዯርጉ ከዚህ ይሌቅ የቀዯመውን 

ውሳኔ ሇመቀየር በቂ ተዯርጎ የተቀመጠው በወንጀሌም ሆነ በፌትሏ ብሄር ጉዲይ ሊይ የሚሰጠውን 

የህግ ትርጉም ወጥነት ከማረጋገጥ አንፃር ብቻ በመሆኑ በኔ እይታና ግንዛቤ የወ/ህ/አ.693 ሇብቻው 

ሳይሆን  በወንጀሌ ህጋችን ተካትቶ ከተቀመጠበት ምዕራፌ አንፃር በማየትና በመመርመር ትርጉም 
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ሉሠጠው ይገባሌ የሚሌ እምነት ስሊሇኝ በዚህ አግባብ በሰ/መ/ቁ.67947 የተሰጠውን አስገዲጅ የህግ 

ትርጉም ሇመቀየር የሚከተሇውን ምክንያት በተጨማሪነት ሉካተት ይገባሌ በማሇት የማስማሚያ 

ሀሳቤን እንዯሚከተሇው አስፌሬያሇሁ፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተው የወ/ህ/አ.693 በወንጀሌ ህጋችን በስዴስተኛ መፅሀፌ በንብረት ሊይ 

በሚፇፀሙ ወንጀልች ስር በምዕራፌ ሶስት፤ ክፌሌ አንዴ ማታሇሌን ካካተቱ ወንጀልች ጋር 

የተቀመጠ መሆኑ ሇክፌለ ከተሰጠው አርዕስት ስንነሳ በወ/ህ/ቁ.693 የተመሇከተው የሚያዝበት 

ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ማውጣት የወንጀሌ ዴርጊት የማታሇሌ ዴርጊትን የሚወክሌ ከማታሇሌ 

የወንጀሌ ዴርጊት ጋር የሚጠቃሇሌ የወንጀሌ ተግባር መሆኑን ያሳያሌ፡፡በወ/ህ/አ.693 የተመሇከተው 

ዴርጊት በቼክ ማውጣት የሚፇፀምን የማታሇሌ ዴርጊትን የሚወክሌ ከሆነ ዯግሞ በወ/ህ/አ.693 

አንዴን በሂሳቡ ውስጥ በቂ ገንዘብ ሳይኖረው ቼክ ፅፍና ፇርሞ የሰጠን ሰው ጥፊተኛ ሇማሇት ቼክ 

በሚወጣበት ወይም ቼኩ ሇክፌያ ባንክ በቀረበበት ጊዜ በቂ ስንቅ የላሇው መሆኑን ከማረጋገጥ 

በተጨማሪ ቼኩን የተቀበሇውን ሰው የተሳሳተ እምነት ወይም ግምት በመጠቀም አታሌል የቼክ 

ተቀባዩን ጥቅም የሚጎዲ ዴርጊት መፇፀሙ በተጨማሪነት ሉረጋገጥ የሚገባ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

በኔ እምነት የቼክ ተቀባዩ ቼኩን በሚቀበሌበት ወቅት መታሇሌ ወይም አሇመታሇሌን አስመሌክቶ 

ሇማረጋገጥ ሁለንም የማስረጃ አይነቶች መቀበሌ ሇክርክሮች መንዛዛት፤በዚህ አግባብም ፌርዴ 

ቤቶችን ሊሌተፇሇገ ጫና የሚዲርግ በመሆኑ በዚህ የሕግ ትርጉም ሉጠቀም የሚገባውም ምክንያታዊ 

እና ጥንቁቅ ቼክ አውጪ ብቻ ሉሆን ይገባሌ ብዬ ሰሇማምን፤ በንግዴ ህጉ አንቀፅ 952 እና 

በፌታብሄር ህግ ቁጥር 2864፤2865 እና 2866 ሊይ የተመሇከቱትን ጥብቅ መመዘኛዎች ያሟሊ ቼክ 

በመያዥያነት ወይም በዋስትና የሰጠ ቼክ አውጪ ይህንኑ መስፇርት ያሟሊ የመያዢያ የዋስትና 

ውሌ በማቅረብ ማስረዲት ከቻሇ ፤ቼኩ የህጉን መስፇርት ያሟሊ መያዥያ መሆኑን እያወቀ አምኖ 

የተቀበሇው ቼክ ተቀባይ ተታሌሎሌ፤ቼክ አውጪውም ቼኩን በመፃፌ ሇቼክ ተቀባዩ ሲሰጥ ጀምሮ 

የቼክ ተቀባዩን የተሳሳተ እምነት ወይም ግምት ተጠቅሟሌ በዚህ አግባብም አታሌል የቼክ 

ተቀባዩን ወይም የሶስተኛ ወገንን የንብረት ጥቅም የሚጎዲ ዴርጊት ፇፅሟሌ ሉባሌ ስሇማይችሌ  

በንግዴ ህጉ አንቀፅ 952 እና በፌታብሄር ህግ ቁጥር 2864፤2865 እና 2866 ሊይ የተመሇከቱትን 

ጥብቅ መመዘኛዎች ያሟሊ ቼክ በመያዥያነት ወይም በዋስትና መስጠቱ የተረጋገጠ ቼክ አውጪ 

በወ/ህ/አ.693(1) የሚያዝበት ገንዘብ ሳይኖር ቼክ በማውጣት ወንጀሌ ጥፊተኛ ሉባሌ አይገባም 

በማሇት ተጨማሪ የህግ ምክንያትን በማስቀመጥ የማስማሚያ ሀሳቤን አስፌሬያሇሁ፡፡  

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት 

አ/ኃ 
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አሠሪ እና ሰራተኛ 
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  የሠ/መ/ቁጥር 219611                                                                        

ሰኔ 29 ቀን 2014 ዓ/ም                                            
ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

    ተሾመ ሽፇራዉ 

        ሀብታሙ እርቅይሁን 

      ብርሃኑ መንግሥቱ 

 ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- አቶ አስራኤሌ ለላ 

ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የግሌ የሥራ ክርክርን የሚመሇከት የይርጋ ጊዜ አፇጻጸም የሚመሇከት ነዉ፡፡ አመሌካች በፋዯራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ በቀን 01/07/2012 ዓ/ም ጽፇዉ ባቀረቡት ክስ በኢትዮጵያ 

ንግዴ ባንክ ከቀን 09/03/2006 ዓ/ም ጀምሮ ተቀጥረዉ እየሰሩ በቀን 12/01/2012ዓ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ 

ከሔግ አግባብ ዉጭ እንዲሰናበታቸዉ በመግሇጽ ዉዝፌ ዯመወዛቸዉን ከፌል ተጠሪ ወዯ ሥራ 

እንዱመሌሳቸዉ እንዱወሰን አሉያም የሔገ-ወጥ ስንብት ተከትል የሚከፇለ ክፌያዎች ተጠሪ 

እንዱከፌሊቸዉ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡         

ተጠሪ ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ ባቀረበዉ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የአመሌካች የሥራ ውሌ 

የተቋረጠው ከቀን 20/01/2012 ዓ/ም ጀምሮ ነው፡፡ አመሌካች ክስ ያቀረቡት ዯግሞ በቀን 01/07/2012 

ዓ/ም ማሇትም የአመሌካች የሥራ ውሌ ከተቋረጠ ከአምስት ወራት በኋሊ ነው፡፡ አንዴ ሠራተኛ ወዯ 

ሥራ ሇመመሇስ የሚያቀርበው ክስ የሥራ ውለ በተቋረጠ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ 

የሚታገዴ በመሆኑ አመሌካች ክስ ያቀረቡት በይርጋ ከታገዯ በኋሊ በመሆኑ የቀረበው ክስ ውዴቅ 

ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 77265 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃዎችን መርምሮ በቀን 08/01/2013 

ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀፅ 163/2 መሰረት 

ሠራተኛው የሥራ ውለ ከሔግ ውጪ ተቋርጦብኛሌ በማሇት ወዯ ሥራው ሇመመሇስ የሚያቀርበው ክስ 

ውለ በተቋረጠ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ የአመሌካች 

የሥራ ውሌ በቀን 12/01/2012 ዓ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ ከመስከረም 20 ቀን 2012 ዓ/ም ጀምሮ የተቋረጠ 
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መሆኑን ግራ ቀኙ ተከራካሪዎች ካቀረቡት ማስረጃ መረዲት ተችሎሌ፡፡ አመሌካች ክስ ያቀረቡትና 

በሬጅስትራር በኩሌ ያስመሩት ዯግሞ በቀን 01/07/2012 ዓ/ም ነው፡፡ አመሌካች የሥራ ውለ 

ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ስንብቱ ከሔግ ውጪ ስሇሆነ ወዯ ሥራዬ ሌመሇስ ብሇው ክስ እስካቀረቡበት 

ጊዜ ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲቆጠር ዯግሞ አምስት ወር ከ9 ቀን ካሇፇው በኋሊ ክሱ እንዯቀረበ የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የስራ ውለ በተቋረጠ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ክሱን ሳያቀርቡ የቆዩት ጉዲዩ 

በዱሲፕሉን ኮሚቴ እየታየ በመቆየቱ ምክንያት ነዉ በማሇት ያቀረቡትም ክርክር ቢሆን በአዋጅ ቁጥር 

1156/2011 አንቀጽ 138 እና 145 መሰረት የዱስፕሉን ኮሚቴ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ሇመወሰን 

ሥሌጣን የተሰጠዉ አካሌ ባሇመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 165(1 እና 2) መሰረት የይርጋውን ጊዜ መቆጠር 

የሚያቋርጥ ምክንያት ባሇመሆኑ አመሌካች የሥራ ዉላ ከሔግ ዉጭ ስሇተቋረጠ ወዯ ሥራዬ 

እንዴመሇስ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡት ክስ በአዋጁ አንቀጽ 163/2 መሰረት በይርጋ የታገዯ ስሇሆነ 

ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ችልቱ 

በመ/ቁጥር 250193 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 17/02/2014 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የስር ፌርዴ 

ቤትን ዉሳኔ በማፅናት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በቀን 16/05/2014 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡትም ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት 

በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ፡- የስር 

ፌርዴ ቤቶች በሥራ ክርክር ጉዲይ ሊይ ውሳኔ የመስጠት መብት ያሊቸው የመንግስት አካሊት የሆኑት 

የሥራ ክርክር ችልትና ቦርዴ ብቻ ናቸው በማሇት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 

አንቀጽ 2/5 ስር የተዯነገገዉን የተከተሇ አይዯሇም፡፡የህብረት ስምምነት በአዋጁ አንቀጽ 135/2 ስር 

በተዯነገገዉ መሰረት በሔግ ሊይ ከተዯነገገዉ የተሻሇ ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ተፇጻሚነት አንዲሇዉ 

የተዯነገገ ሆኖ እያሇ በሔብረት ስምምነት መሰረት የተቋቋመዉ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የአሠሪና ሠራተኛ 

ጉዲይን የመወሰን ሥሌጣን የሇዉም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ ይህንን ያገናዘበ 

አይዯሇም፡፡በተጠሪና በሠራተኞች መካከሌ በተቋቋመዉ በ12ኛዉ የሔብረት ስምምነት አንቀጽ 38 ተራ 

ቁጥር 7.2 እና 7.61 እና አንቀጽ 37 ስር ሠራተኛዉ በተወሰዯበት የሥንብት ዉሳኔ ሊይ ሇቅሬታ ሰሚ 

ኮሚቴ ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ይህ የዲኝነት ሥሌጣን በመሆኑ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴዉ 

በአዋጁ አንቀጽ 165/1 መሰረት የሥራ ክርክር የሚወስን አካሌ በመሆኑ በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ እየታየ 

የቆየበት ጊዜ የይርጋዉን ጊዜ የሚያቋርጥ ምክንያት ሆኖ እያሇ የሥር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካች ክስ 

የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇት አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡ 
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የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ በተጠሪ ዘንዴ በተቋቋመ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የአመሌካች 

ቅሬታ ሲታይ ቆይቶ የተወሰነ መሆኑ ባሌተካዯበት ሁኔታ የስር ፌርዴ ቤት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲዮችን 

ሇማስፇፀም የተቋቋመ አካሌ አይዯሇም በማሇት ክሱን በይርጋ ውዴቅ ያዯረገበት አግባብ ተጠሪ ባሇበት 

እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 05/09/2014 ዓ/ም የተፃፇ መሌስ ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም 

በአጭሩ፡- 

በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀፅ 165(1 እና 2) የተመሇከተው የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት የሥራ 

ክርክርን ሇሚወስን ባሇስሌጣን ክስ ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ቀን ዴረስ ወይም የአሠሪና 

ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ በሥራ ሊይ ሇማዋሌና ሇማስፇፀም ኃሊፉነት ሇተሰጠው ባሇስሌጣን አቤቱታ ቀርቦ 

የመጨረሻ ውሳኔ በፅሁፌ እስከሚሰጥበት ቀን ዴረስ ነው፡፡አመሌካች ቅሬታ ያቀረቡት ሇዴርጅቱ ቅሬታ 

ሰሚ ኮሚቴ እንጂ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠዉ አካሌ አይዯሇም፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 165(1 እና 2) 

እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 16648 በቀን 20/04/1998 

ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የሥራ ክርክርን ሇሚወስን ሥሌጣን ያሊቸዉ ባሇስሌጣን ፌርዴ ቤቶችና የአሠሪና 

ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ናቸዉ ሲሌ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ የዴርጅቱ ቅሬታ ሰሚ 

ኮሚቴ እንዯ ዲኝነት አካሌ በሁሇት ተከራካሪ ወገኖች መካከሌ በሚዯረገው ክርክር ውሳኔ ሉሰጥ የሚችሌ 

አካሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በሔጉ የተዯነገገዉ ክስ ማቅረቢያ የይርጋ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ ክሱን 

ማቅረባቸዉ ተረጋግጦ የአመሌካች ክስ በይርጋ ታግዶሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ በመሰጠቱ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም በቀን 19/09/2014 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇመሌኩ የተመሇከተዉ የግራ ቀኙ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች 

ይዘት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ማስቀረቢያ ጭብጥ ከግምት በማስገባት በስር ፌርዴ 

ቤቶች በተሰጠ ዉሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር 

በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረቱት ተጠሪ በቀን 12/01/2012 ዓ/ም በተፃፇ 

ዯብዲቤ ከሔግ አግባብ ዉጭ እንዲሰናበታቸዉ በመግሇጽ ተጠሪ ወዯ ሥራ ገበታቸዉ 

እንዱመሌሳቸዉ፤ይህ የማይቻሌ ከሆነም ሔገ-ወጥ ስንብት ተከትሇዉ የሚከፇለ ክፌያዎችን ተጠሪ 

እንዱከፌሊቸዉ እንዱወሰን ዲኝነት በመጠየቅ ነዉ፡፡ተጠሪ ክሱ የቀረበዉ የ3 ወር የይርጋ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ 

በመሆኑ የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ ስሇሆነ ክሱ ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት 

ተቃዉሟሌ፡፡ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበተዉ ከቀን 20/01/2012 ዓ/ም ጀምሮ እንዯሆነ፣አመሌካች በተጠሪ 

የተወሰዯባቸዉን የስንብት እርምጃ በመቃወም በተጠሪ ባንክ ኅብረት ስምምነት መሰረት ሇተቋቋመ 

ቅሬታ ሰሚ አካሌ ቅሬታቸዉን ያቀረቡት በቀን 27/01/2012 ሆኖ ቅሬታ ሰሚዉ አካሌ በጉዲዩ ሊይ 
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ዉሳኔ ሰጥቶ ዉሳኔዉን ሇአመሌካች ያሳወቀዉ ዯግሞ በቀን 07/04/2012ዓ/ም ሇአመሌካች በጻፇዉ 

ዯብዲቤ ነዉ፡፡ በመቀጠሌ አመሌካች በተጠሪ ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ክስ የመሰረቱት ዯግሞ በቀን 

01/07/2012 ዓ/ም መሆኑ በግራ ቀኙ የታመነና በስር ፌርዴ ቤትም የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡የስር 

ፌርዴ ቤት የተጠሪን መቃወሚያ በመቀበሌ ክሱን ዉዴቅ ያዯረገዉ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የአሠሪና 

ሠራተኛ ጉዲይ አስመሌክቶ የሚነሱ ክርክሮችን ሇመዲኘት በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 መሰረት ሥሌጣን 

የተሰጠዉ አካሌ ባሇመሆኑ በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ እየታየ በነበረበት የባከነዉ ጊዜ የይርጋ ማቋረጫ ሉሆን 

አይችሌም በሚሌ ምክንያት ነዉ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት መሰረት ያዯረገዉ ምክንያት ይህ ቢሆንም ተጠሪ 

በኅብረት ስምምነት የተቋቋመ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ መኖሩንና ሇዚሁ አካሌ አመሌካች ቅሬታዉን አቅርቦ 

ሲታይ መቆየቱን አሌካዯም፡፡ 

በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 163/2 መሰረት ሠራተኛዉ ከሔግ ዉጭ 

የሥራ ዉለ ተቋርጦብኛሌ በማሇት ወዯ ሥራ ሇመመሇስ የሚያቀርበዉን ክስ ዉለ በተቋረጠ በ3 ወር 

ጊዜ ዉስጥ ካሊቀረበ በይርጋ እንዯሚታገዴ ዯንግጓሌ፡፡በላሊ በኩሌ በዚሁ ሔግ አንቀጽ 163/4 ስር የሥራ 

ዉሌ በመቋረጡ ምክንያት በሠራተኛዉም ሆነ በአሠሪዉ የሚቀርብ ማንኛዉም የክፌያ ጥያቄ የሥራ 

ዉለ በተቋረጠ በ6 ወር ጊዜ ዉስጥ ካሌቀረበ በይርጋ እንዯሚታገዴ ተዯንግጓሌ፡፡ከእነዚህ ዴንጋጌዎች 

የምንገነዘበዉ የሥራ ዉሌ መቋረጥን መነሻ በማዴረግ ወዯ ሥራ ሇመመሇስ በሚቀርብ ክስ እና በዚሁ 

ምክንያት ክፌያ ሇማስከፇሌ ዲኝነት ተጠይቆ በሚቀርብ ክስ ሊይ ተፇጻሚ የሚዯረጉ የይርጋ ጊዜያት 

የተሇያዩ በመሆናቸዉ የይርጋ መቃወሚያ ሲቀርብም ሆነ ዉሳኔ ሲሰጥ የቀረበዉን የዲኝነት ጥያቄ 

መሰረት ማዴረግ ይገባሌ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ የአመሌካች ቀዲሚ የዲኝነት ጥያቄ ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ እንዱወሰንሊቸዉ የጠየቁበት 

ቢሆንም በአማራጭ ዯግሞ ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ የማይወሰንበት ምክንያት ካሇ በሔገ-ወጥ መንገዴ 

የሥራ ዉሊቸዉ በመቋረጡ በሔጉ መሰረት ሉከፇሊቸዉ የሚገባ ሌዩ ሌዩ ክፌያ እንዱከፇሊቸዉ ዲኝነት 

መጠየቃቸዉን የክሳቸዉ ይዘት ያሳያሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት በአዋጁ አንቀጽ 163/2 ስር የተዯነገገዉን 

መሰረት በማዴረግ ክሱ የቀረበዉ የ3 ወር የይርጋ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ ነዉ በሚሌ ሲወስን አመሌካች 

በአማራጭ የጠየቁትን ዲኝነት ጥያቄ መሰረት በማዴረግ ከአዋጁ አንቀጽ 163/4 አንጻር ክስ የማቅረብ 

መብታቸዉ በይርጋ ቀሪ መሆን አሇመሆኑን ሳይመረምር ክሱን ሙለ በሙለ ዉዴቅ በማዴረግ 

መዝገቡ እንዱዘጋ የሠጠዉ ዉሳኔ እና ይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት ይህንን ሳያርም ያሇፇበት አግባብ 

የክርክር አመራርና የሔግ አተገባበር ጉዴሇት ያሇበት በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ነዉ፡፡ 

በተጨማሪም በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 29 ስር የኅብረት ስምምነት ማናቸዉንም የሥራ 

ግንኙነቶችንና የሥራ ሁኔታዎችን የሚመሇከቱ ጉዲዮች እንዯሚሸፌን ተዯንግጓሌ፡፡እንዱሁም በዚሁ 
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አዋጅ አንቀጽ 130(3 እና 4) ሊይ … ስሇዱሲፕሉን አፇጻጸም፣ ስሇሥራ ዯንብና ስሇቅሬታ አቀራረብ 

ሥነ ሥርዓት በኅብረት ስምምነት ሊይ መሸፇን እንዯሚቻሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ የዱሲፕሉን 

ክስ አቀራረብና ዉሳኔ አሠጣጥ፣ ቅሬታ በማን፣ ሇማን እና መቼ ሉቀርብ እንዯሚችሌና ቅሬታ 

ስሇሚሰማበት ሥነ ሥርዓት እና ስሇዉሳኔ አሰጣጥ በኅብረት ስምምነት ሊይ መወሰን እንዯሚቻሌ 

ነዉ፡፡በተጨማሪም በአዋጁ አንቀጽ 135/2 ስር እንዯተመሇከተዉ በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ በሔግ 

ከተዯነገገዉ ይሌቅ የኅብረት ስምምነቱ ሇሠራተኞች የበሇጠ ጥቅም የሚያስገኝ ሆኖ ሲገኝ ስምምነቱ 

ተፇጻሚ እንዯሚሆን ተዯንግጓሌ፡፡በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ መሰረት የሥራ ክርክር በስምምነት፣ 

በግሌግሌ ዲኝነት አማራጭ የክርክር መፌቻ ዘዳዎች አሉያም በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ እና 

በፌርዴ ቤት በሚዯረግ የሙግት ሥርዓት(litigation) ታይቶ እሌባት እንዱያገኝ ሉዯረግ እንዯሚችሌ 

በአንቀጽ 136፣142፣144 እና 145 ተዯንግጓሌ፡፡ ሔጉ ያስቀመጠዉ አስገዲጅ የክርክር መፌቻ መንገዴ 

ሳይጣስ በሔጉ ከተጠቀሱት በተሻሇ ሁኔታ የጊዜ፣ የሰዉ እና የገንዘብ ሀብት የሚቆጥብ እና በአሠሪና 

ሠራተኛ መካከሌ የሚከሰት አሇመግባባት ፌትሏዊ በሆነ አኳኋን የሚፇታበትን ዘዳ ወይም የሥራ 

ክርክር እሌባት የሚያገኝበትን ሥርዓት በኅብረት ስምምነት መዘርጋትን ሔጉ አይከሇክሌም፡፡ በመሆኑም 

አሠሪም ሆነ ሠራተኛዉ በአዋጁ የተዘረጉትን የሥራ ክርክር የሚታይባቸዉን ዘዳዎች ከመጠቀማቸዉ 

በፉት በቅዴሚያ በኅብረት ስምምነቱ በተቋቋመዉ የዱስፕሉን ወይም የቅሬታ ሰሚ አካሌ ጉዲያቸዉ 

እንዱታይ የማዴረግ መብትም ሆነ ከኅብረት ስምምነቱ የመነጭ ግዳታ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

በያዝነዉም ጉዲይ በተጠሪ ባንክ በኅብረት ስምምነት የተቋቋመ የቅሬታ ሰሚ አካሌ መኖሩ በተጠሪ 

የታመነ ጉዲይ ነዉ፡፡አመሌካች ተጠሪ ከሔግ-ዉጭ የሥራ ዉሊቸዉን አቋርጧሌ የሚሇዉን የግሌ የሥራ 

ክርክር የሚመሇከተዉን ክሳቸዉን ወዯ ፌርዴ ቤት ከማቅረባቸዉ በፉት በኅብረት ስምምነት በተቋቋመዉ 

ቅሬታ ሰሚ አካሌ እንዱታይሊቸዉ ቅሬታቸዉን ማቅረባቸዉ ኅብረት ስምምነቱን መሰረት ያዯረገ 

ነዉ፡፡በዚህ መሌኩ በኅብረት ስምምነቱ ቅሬታ የሚሰማበት ሥርዓት የተዘረጋዉ በአዋጁ ከተዘረጉት 

አሇመግባባትና ክርክር መፌቻ መንገድች የተሻሇ ጥቅም እንዯሚያስገኝ በማሰብ ነዉ ተብል ይገመታሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አመሌካች ክሳቸዉን ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ማቅረብ የሚችለት በኅብረት 

ስምምነቱ ሇተቋቋመዉ ቅሬታ ሰሚ አካሌ ያቀረቡት ቅሬታ እሌባት ከተሰጠ በኋሊ ነዉ፡፡በዚህ መሰረት 

በተጠሪ በቀን 20/01/2012ዓ/ም የስንብት ዉሳኔ ተሊሌፍባቸዉ አመሌካች ሇቅሬታ ሰሚዉ አካሌ 

አቤቱቻዉን በቀን 27/01/2012 ያቀረቡ ሲሆን ቅሬታ ሰሚዉ አካሌ ስንብቱ ሔጋዊ ነዉ በማሇት 

በቅሬታዉ ሊይ የሰጠዉን ዉሳኔ ሇአመሌካች ያሳወቀዉ ዯግሞ በቀን 07/04/2012ዓ/ም ነዉ፡፡ በመቀጠሌ 

አመሌካች በተጠሪ የተፇጸመባቸዉ የስንብት እርምጃ ሔገ-ወጥ ነዉ ተብል ተጠሪ ወዯ ሥራ 

እንዱመሌሳቸዉ አሉያም የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱከፌሊቸዉ ዲኝነት በመጠየቅ ክስ የመሰረቱት በቀን 

01/07/2012 ዓ/ም ነዉ፡፡ የይርጋ ጊዜዉ መቆጠር ያሇበት ከቀን 08/04/2012 ዓ/ም (ቅሬታ ሰሚዉ 

አካሌ ዉሳኔ ከሰጠበት ቀን ቀጥል ካሇዉ ቀን ጀምሮ - የአዋጁ አንቀጽ 164/1 ይመሇከቷሌ) ጀምሮ 
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በመሆኑ ከዚህ ቀን ጀምሮ ክሱ እስከ ቀረበበት ቀን 01/07/2012ዓ/ም ዴረስ ያሇዉ ጊዜ ሲቆጠር ገና 

ሦስት ወር አሌሞሊዉም፡፡በመሆኑም በአዋጁ አንቀጽ 163/2 ስር የተዯነገገዉ የ3 ወር የይርጋ ጊዜ 

ሳይዯርስ የቀረበ ክስ በመሆኑ የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ የሆነ አይዯሇም፡፡እንዱሁም 

ተጠሪ ሇክርክሩ መሰረት ያዯረገዉ በሰ/መ/ቁጥር 16648 ሊይ የተሰጠዉ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁጥር 

36730 ሊይ ሰባት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት በተሰጠ ዉሳኔ የተሇወጠ ከመሆኑም በተጨማሪ በእነኚህ 

መዛግብት ሊይ የተሰጠዉ ትርጉም የይርጋ ጊዜ ማቋረጫ ምክንያት የሚመሇከት ሲሆን የተያዘዉ ጉዲይ 

ዯግሞ ከዚህ የተሇየ በመሆኑ ሇተያዘዉ ጉዲይ አግባብነት ያሇዉ የሔግ ትርጉም ባሇመሆኑ 

አሌተቀበሌንም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በኅብረት ስምምነት በተዘረጋዉ የቅሬታ አቀራረብ 

ሥርዓት መሰረት በመጀመሪያ መፌትሓ ሇማግኘት ጥረት (exhausting internal remedy) ከማዴረግ 

አኳያ ማየት ሲገባዉ ጉዲዩን ከይርጋ ማቋረጫ ምክንያት አንጻር በማየት የአመሌካች ክስ የማቅረብ 

መብት በይርጋ ታግዶሌ ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔም ሆነ ይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት 

የሠጠዉን ዉሳኔ በማጽናት የወሰነዉ መሰረታዊ የሆነ የክርክር አመራርና የሔግ አተገባበር ስህተት 

ያሇበት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 179409 ሊይ 

በቀን 06/05//2014ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ አሌታገዯም ብሇናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ በፌሬ ነገሩ ሊይ ግራ ቀኙን 

በመስማት እንዯነገሩ ሁኔታ ማስረጃዎቻቸዉን ሰምቶና መርምሮ ሔግን መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ 

እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 341/1 መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

4. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

                                ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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የሠ/መ/ቁጥር 222297                                                                                                         

ግንቦት 02 ቀን 2014 ዓ/ም                                                                                                                                     

                             ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                                  ተሾመ ሽፇራዉ 

                                  ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                  ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                  ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- አቶ ተስፊሌዐሌ ቱፊ   

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ የኢንደስትሪ ግብዓቶች ሌማት ዴርጅት   

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የግሌ ሥራ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

በተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ ከቀን 15/07/2006 ዓ/ም ጀምሮ ሊሌተወሰነ ጊዜ የሚቆይ የቅጥር ውሌ 

ፇፅመን በዴርጅቱ ውስጥ በሰው ሀብት ሥራ አመራር ዲይሬክቶሬት የሰው ሀብት ማሟሊት ኬዝ ቲም 

ቡዴን መሪ የሥራ መዯብ በወር ጠቅሊሊ ዯመወዝ ብር 16,628.00 እየተከፇሊቸዉ ሲሰሩ ቆይተዉ 

አመሌካች ዴርጅት ከቀን 21/01/2013 ዓ/ም ጀምሮ የሥራ ውሊቸዉን ከሔግ-ውጪ ማቋረጡን ገሌጸዉ 

አመሌካች ከሥራ ውሌ ማቋረጥ ጋር በተያያዘ ሉከፇሌ የሚገባውን ካሳ፣የሥራ ስንብት 

ክፌያ፣የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፣ ያሌተወሰዯ የአምስት ቀናት ዯመወዝ፣ የ137 ቀን የዓመት እረፌት 

በገንዘብ ተቀይሮ፣ ክፌያ ሇዘገየበት የሶስት ወር ዯመወዝ እንዱከፌሊቸዉ እና የሥራ ሌምዴ ማስረጃ 

እንዱሰጣቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡         

ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ አመሌካች በፇጸሙት ጥፊት በሔጋዊ መንገዴ የተሰናበቱ ናቸዉ፡፡ 

አመሌካች በዴርጅቱ ያለ ክፌት የሥራ መዯቦችን በቅጥር ማስያዝ ሲያስፇሌግ የትምህርት ዯረጃ እና 

የሥራ ሌምዴ ያሊቸዉን እጩ ተወዲዲሪዎች እንዱቀጠሩ እና ክፌት የሥራ መዯቦች ሲፇጠሩ የዉስጥ 

ማስታወቂያ እያወጡ ብቁ ሠራተኞች ተወዲዴረዉ በሥራ መዯቡ ሊይ እንዱያዴጉ የማዴረግ ኃሊፉነት 

የተሰጣቸዉ ቢሆንም በቀረበባቸዉ ተዯጋጋሚ ቅሬታ መሰረት በተጠሪ በተቋቋመው ገሇሌተኛ አጣሪ 

ኮሚቴ በሰውና በሰነዴ ማስረጃ ተመርምሮ በተገኘው ግኝት በሥራቸዉ ሊይ የማታሇሌ ተግባር በመፇፀም 

የተጠሪን አገሌግልት በማቃወስ ሇግሌ ጥቅማቸው በማሰብ የተዛባና የተሳሳተ መረጃ በመስጠት የተሇያዩ 

የሥራ ቅጥሮችና ዝውውሮች መፇጸማቸዉ ተረጋግጧሌ፡፡ስሇዚህ የአመሌካች የሥራ ውሌ የተቋረጠው 

ከተሰጣቸው ኃሊፉነት ውጪ እና ተጠሪ ዴርጅት የሚመራበትን የቅጥር፣ የዝውውርና የእዴገት 
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መመሪያ በሚቃረን አኳኋን የተሇያዩ ቅጥርና ዝውውር በመፇፀማቸው በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ አንቀጽ 

27 እና በሔብረት ስምምነት አንቀጽ 47 በተዯነገገዉ እና በሰ/መ/ቁጥር 25511 ሊይ በተሰጠዉ ትርጉም 

መሰረት በሔጋዊ መንገዴ የተፇጸመ ስንብት ነው በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ በመጠየቅ 

ተከራክሯሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 80465 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮና ማስረጃዎችን መርምሮ በቀን 11/09/2013 

ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ ተጠሪ የሥራ ዉሌ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ በቂ እና ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖር 

እንዱሁም ከቅጥር እና ከምዯባ እዴገት ጋር በተያያዘ አመሌካች ፇጽመዋሌ የተባሇዉ ግዴፇቶችን ተጠሪ 

በጥናት እንዯዯረሰበት እና እርምጃ እንዯወሰዯ ገሌጾ የተከራከረ ቢሆንም እነዚህ ጥፊቶች ተፇጽመዋሌ 

ቢባሌ እንኳን ከሠራተኛ ቅጥር እና እዴገት ጋር በተያያዘ የተፇጸሙ ጥፊቶች በቅጥር ኮሚቴ፣ ቀጥልም 

ሇመጽዯቅ ወዯ ኃሊፉ ሲሄዴ በዝርዝር እና በግሌጽ ታይቶ ሉታረም ወይም ጥፊት አጥፌተዉ ከሆነም 

ሉቀጡበት የሚችሌ ባህሪ ያሇዉ ነዉ፡፡በግራ ቀኙ የቀረቡት የሰው ምስክሮችም የሰጡት ቃሌ እንዱሁም 

ከህብረት ስምምነት አንቀፅ 14 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መረዲት የሚቻሇው እዴገትም ሆነ ቅጥር 

በኮሚቴ እንዯሚሰራ እና በተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ የሚፀዴቅ መሆኑን ነው፡፡ እንዱሁም አመሌካች 

በኮሚቴው በፀሀፉነት የሚሰሩና ዴምፅ አሌባ መሆናቸው ተመስክሯሌ፡፡ ከዚህ አኳያ ቅጥሮቹ እና 

እዴገቶቹ ከተሰጡ ከአመታት በኋሊ የሥራ ዉለን ማቋረጥ በአዋጁ አንቀጽ 27/3 መሰረት በአንዴ ወር 

ጊዜ ዉስጥ እርምጃ ያሌወሰዯ ስሇሆነ በይርጋ ስሇሚታገዴ እና ባሌጸዯቀ የሥራ መዘርዝር ምክንያት 

የአመሌካችን የሥራ ዉሌ ማቋረጡ ከሔግ-ዉጭ ነዉ በማሇት ተጠሪ ሇአመሌካች ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን 

እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 

250671 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 27/05/2014 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 

1156/2011 አንቀጽ 27/3 ስር የተዯነገገዉን የይርጋ መቃወሚያ በግሌጽ በማንሳት እሌተከራከሩም፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤት የይርጋ መቃወሚያዉን በራሱ አነሳሽነት በማንሳት ባሌቀረበ ክርክር ሊይ ተመስርቶ 

የሰጠዉ ዉሳኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 182/2 ስር የተዯነገገዉን የሚቃረን ነዉ፡፡ እንዱሁም 

የስር ፌርዴ ቤት ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ሲሌ የወሰነውን የውሳኔ ክፌሌ በማሻሻሌ የአመሌካች ምስክሮች 

ከሰጡት ቃሌ መረዲት እንዯሚቻሇው የተጠሪ ምስክሮች ቃሌ በሚያጠናክር መሌኩ ቅጥርና ምሌመሊን 

በሚመሇከት ሇዲይሬክቶሬቱ የሚያቀርቡት አመሌካች እንዯሆኑ እንዱሁም ሇጉባኤው ቃሇ ጉባኤ 

እንዯሚያቀርቡ የተወዲዲሪዎችን ፕሮፊይሌ ሇኮሚቴው የሚያቀርቡትና ቅጥሩን የሚያሟለ ሰዎችን 

አጣርተው ሇኮሚቴ የሚያቀርቡት አመሌካች መሆናቸውን፤ በቅጥር ኮሚቴ ሊይ የተመዘገቡ ሠራተኞችን 

የትምህርት ዯረጃና የሥራ ሌምዴ ከወጣው ማስታወቂያ ጋር አነፃፅሮ በተገቢው ሁኔታ አረጋግጠው 

የሚያቀርቡት አመሌካች መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡በመሆኑም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 

አንቀፅ 13/2 ሊይ የተመሇከተውን ግዳታ ካሇመወጣታቸዉም በተጨማሪ በአንቀፅ 27(1/ሏ) በተዯነገገው 
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መሰረት በሥራቸው ሊይ የማታሇሌ ተግባር መፇፀማቸውን የሚያሳይ በመሆኑ ስንብቱ ሔጋዊ ነዉ 

በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በማሻሻሌ የ137 ቀናት የአመት እረፌት ብቻ ወዯ ገንዘብ ተሇዉጦ 

ሉከፇሊቸዉ ይገባሌ ወስኗሌ፡፡   

አመሌካች በቀን 28/06/2014 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት 

በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ፡-

አመሌካች የይርጋ ክርክር ቀዴሜ በክስ አቤቱታዬ ሊይ ሇማንሳት እዴሌ አሌነበረኝም ነበር፡፡ነገር ግን 

ተጠሪ መሌስ ሲያቀርብ ስንብቱን የፇጸመዉ ከ4 ዓመት በሊይ ባስቆጠረና የእኔ የሥራ ዴርሻ ባሌሆነ 

ዴርጊት መሆኑን ምክንያት በማዴረግ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 27/3ን ጠቅሼ 

ተከራክሬያሇሁ፡፡ይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት በዚህ መሌኩ ክርክር አቅርቤ እያሇሁ የስር ፌርዴ ቤት 

ባሌተነሳ ክርክር ሊይ ተመስርቶ እንዯወሰነ በመቁጠር የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ አስቀርቦ ሳይመሇከት 

እና ሳይመዝን የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡እንዱሁም አመሌካች 

በተጠሪ ዴርጅት ዉስጥ በሚገኘዉ የቅጥር፣የምዯባ እና የዝዉዉር ኮሚቴ ዉስጥ ዉሳኔ ሇመስጠት 

የሚያስችሌ ዴምጽ ሳይኖረኝ በጸሃፉነት የማገሇግሌ ነኝ፡፡ይህንንም ሇስር ፌርዴ ቤት በማስረጃ አስረዴቼ 

የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ተፇጠረ ባሇዉ ችግር አመሌካች አንዴም አስተዋጽኦ እንዯላሇኝ አስረዴቼ የስር 

ፌርዴ ቤት ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነዉ ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ሆኖ እያሇ በይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት 

መሻሩ ስህተት ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇት አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካችን በሔግ አግባብ 

አሰናብቷሌ ሲሌ የወሰነበትን አግባብ ከአዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀፅ 27/3 አንጻር ተጠሪ ባሇበት 

እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 22/07/2014 ዓ/ም የተፃፇ መሌሱን በማቅረብ፡-አመሌካች 

በስር ፌርዴ ቤት ሇስንብት ምክንያት የሆኑት ጥፊቶች በይርጋ ቀሪ መሆናቸውን ጠቅሰዉ በፅሁፌም 

ሆነ በቃሌ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ በፅሁፌ ያሌተነሳ ክርክር በቃሌ ክርክር ወቅት ሉነሳ 

አይችሌም፡፡ተጠሪ ዉለን ሉያቋርጥ የሚችሌ ምክንያት መከሰቱን ባወቀ በ1 ወር ጊዜ ዉስጥ በመሆኑ 

የአመሌካች የሥራ ውሌ የተቋረጠው የይርጋ ጊዜው ከማሇፈ በፉት ነው፡፡ ስሇሆነም የሥር ይግባኝ 

ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 82፣234(1/ሏ) እና 243/3 ስር 

የተዯነገገዉን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ የተፇጸመ ስህተት ስሇላሇ የአመሌካች አቤቱታ ዉዴቅ ሉሆን 

ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቤቱታቸውን አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡   

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇመሌኩ የተገሇጸዉ የግራ ቀኙን ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎችን 

ይዘት የሚመሇከት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ በስር ፌርዴ 

ቤቶች በተሰጠ ዉሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር 

በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 
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እንዯመረመርነዉም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረቱት ተጠሪ ከእኔ ሥራ ጋር ባሌተገናኘ ምክንያት 

ከሔግ-ዉጭ ከሥራ አሰናብቶኛሌ በማሇት ነዉ፡፡ተጠሪ ዯግሞ ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ የአመሌካች የሥራ 

ዉሌ የተቋረጠዉ በዴርጅቱ በሚገኙ ክፌት የሥራ መዯቦች ሠራተኛ በቅጥር፣በዝዉዉር እና በምዯባ 

ሲያሟለ አመሌካች ከዴርጅቱ መመሪያ ዉጭ በሆነ አኳኋን ሇግሌ ጥቅማቸው በማሰብ በሥራቸዉ ሊይ 

የማታሇሌ ተግባር በመፇፀም የተጠሪን አገሌግልት በሚያቃዉስ አኳኋን የተዛባና የተሳሳተ መረጃ 

በመስጠት የተሇያዩ የሥራ ቅጥሮችና ዝውውሮች በመፇጸም በፇጠሩት ጥፊት ምክንያት ስሇሆነ ስንብቱ 

‛ሔጋዊ ነዉ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባሰሙት የቃሌ 

ክርክር ተጠሪ ሇስንብቱ ምክንያት ያዯረጋቸዉ ቅጥሮች ከሁሇትና ሦስት ዓመት በፉት የተፇጸሙ 

በመሆኑ አሁን ሊይ የሥራ ዉለን ሇማቋረጥ ምክንያት ሉሆኑ አይችለም በማሇት መከራከራቸዉን 

የዉሳኔዉ ይዘት ያሳያሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ይህንን የአመሌካችን ክርክር መሰረት በማዴረግ ተፇጸመ 

የተባሇዉ ጥፊት በባህሪዉ ተዯብቆ ሉቆይ የማይችሌ ሆኖ ሳሇ ጥፊቱ ከታወቀ ወይም መታወቅ ካሇበት 

ጊዜ አንስቶ በ30 ቀናት ዉስጥ አመሌካች ሊይ እርምጃ ሳይወስዴ ቆይቶ የጊዜ ገዯቡ ካሇፇ በኋሊ 

የአመሌካችን የሥራ ቅጥር ዉሌ ማቋረጡ ስንብቱን ሔገ-ወጥ ያዯርገዋሌ በማሇት እንዱሁም ስንብቱ 

የተፇጻመዉ በቂና ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖር ነዉ በማሇት የወሰነ ሲሆን ይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት 

ዯግሞ በስር ፌርዴ ቤት በዚህ መሌኩ የተወሰነዉ አመሌካች በግሌጽ የይርጋ መከራከሪያ ባሊነሱበት ነዉ 

በማሇት ሽሮ ወስኗሌ፡፡  

አንዴ አሠሪ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 27/3 መሰረት ሠራተኛዉ 

ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ የሚያሰናብተዉን ዴርጊት መፇጸሙን አዉቆ ይሄዉ ዴርጊት መኖሩን ካወቀበት 

ቀን ጀምሮ በ30 የሥራ ቀናት ዉስጥ የሥራ ዉለን ሇማቋረጥ ባሇዉ መብት ካሌሰራበት መብቱ በይርጋ 

እንዯሚታገዴ ተዯንግጓሌ፡፡ በመሰረቱ ይርጋ(limitation) ከሚያስከትሇዉ ዉጤት አንጻር ሁሇት 

ገጽታዎች አለት፡፡ይኸዉም አንዯኛዉ መብት የሚሰጥ(የሚያስገኝ) ይርጋ (acquisitive prescription) 

ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ መብት የሚያሳጣ (መብት ቀሪ የሚያዯርግ) ይርጋ(extinctive prescription) 

በሚሌ የሚታወቁ ናቸዉ፡፡ የኋሇኛዉ አይነት ይርጋ ባሇመብቱ (ባሇገንዘቡ) በሔግ በተመሇከተዉ የጊዜ 

ገዯብ ዉስጥ መብቱን(ጥቅሙን ወይም ገንዘቡን) ሳይጠይቅ ቆይቶ ጊዜዉ ካሇፇበት በመብቱ መስራት 

እንዲይችሌ የሚያዯርግ (right killer limitation) ነዉ፡፡ መብት ሇማስከበር የሚቀርብ ክስ በሔጉ 

በተመሇከተዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ ባሇመቅረቡ ክስ የማቅረብ መብትን ቀሪ የሚያዯርግ ይርጋም 

(limitation of action) በዚህ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚታይ ነዉ፡፡ የዚህ ይርጋ ላሊዉ ገጽታዉ ከሊይ 

በተጠቀሰዉ የአዋጁ አንቀጽ 27/3 ስር እንዯተመሇከተዉ የአሠሪዉን ዉሌ የማቋረጥ መብት የሚያሳጣ 

ነዉ፡፡ 

በዚህ ይርጋ መሰረት አሠሪዉ በሔጉ በተመሇከተዉ ጊዜ የሠራተኛዉን ዉሌ የማቋረጥ እርምጃ 

ሳይወስዴ ቆይቶ ጊዜዉ ካሇፇ በኋሊ ዉሌ ያቋረጠ እንዯሆነ ሠራተኛዉ የጊዜ ገዯቡ ባሇፇበት ዴርጊት 
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ተጠያቂ እንዲይሆን መብት ስሇሚሰጠዉ ሠራተኛዉ የክስ ምክንያት በማዴረግ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነዉ 

እንዱባሌሇት መከራከር ይችሊሌ፡፡ ሠራተኛዉ በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 27/3 ዴንጋጌ ሊይ 

ተመስርቶ በክስ አቤቱታዉ ሊይ የክስ ምክንያት አዴርጎ ሇመግሇጽ የሚገዯዯዉ የሥራ ዉሌ የማቋረጥ 

እርምጃ በአሠሪዉ የተወሰዯዉ ዴርጊቱ መፇጸሙን አሠሪዉ ከአወቀ ከ30 የሥራ ቀናት በኋሊ መሆኑን 

ክሱን ሲያቀርብ እዉቀቱ ያሇዉ እንዯሆነ ነዉ፡፡ይህ በአዋጁ አንቀጽ 27/3 ስር የተዯነገገዉ ይርጋ ክስ 

የማቅረብ መብትን ቀሪ የሚያዯርግ ባሇመሆኑ ሠራተኛዉ የተሰናበተበትን ምክንያት፣ ምክንያቱ 

የተከሰተበትን ቀን እና ምክንያቱ የተከሰተበትን ቀን አሠሪዉ መቼ እንዲወቀ በግሌጽ በማሰናበቻ ጽሁፌ 

ሊይ ሳይገሇጽሇት በመሰናበቱ ምክንያት ወይም በላሊ ምክንያት ሇማወቅ ያሌቻሇ እንዯሆነና እነዚህን ፌሬ 

ነገሮች ያወቀዉ አሠሪዉ ተከሶ በሰጠዉ መከሊከያ መሌስ ሊይ ከተገሇጸዉ ፌሬ ነገርና ከቀረበዉ ማስረጃ 

መነሻ የሆነ እንዯሆነ ክሱን ማሻሻሌ የግዴ ከሆነ ክሱን በማሻሻሌ የአዋጁን አንቀጽ 27/3 ይዘት ባገናዘበ 

መሌኩ በማሻሻሌ አሉያም ክስ በሚሰማበት ጊዜ በቃሌ አንስቶ መከራከር ይችሊሌ፡፡ በሁሇቱም መንገዴ 

በግሌጽ የክርክር ነጥብ ሆኖ በሠራተኛዉ ሲነሳ አሠሪዉም በሥነ ሥርዓት ሔጉ አግባብ የበኩለን ክርክር 

እንዱያሰማ ከተዯረገ በኋሊ ዉሳኔ ሉሰጥበት የሚገባ የክርክር አይነት ነዉ፡፡ እንዯሚታወቀዉ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 234(1/ሏ) እና 244(2/ሠ እና 3) ስር በተዯነገገዉ መሰረት የከሳሽን ክስ 

የማቅረብ መብት የሚያስቀር የይርጋ መቃወሚያ በተከሳሹ በመከሊከያ መሌስ ሊይ ተጽፍና በመጀመሪያ 

ክስ የሚሰማበት ሥነ ሥርዓት ከመከናወኑ በፉት መቅረብ አሇበት፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ክስ የማቅረብ 

መብትን ቀሪ የሚያዯርግ ይርጋን ጨምሮ ላልች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን ተከሳሹ 

ስሇሚያቀርብበት ሥርዓት ሇመዯንገግ የተቀረጹ በመሆናቸዉ ሠራተኛ በከሳሽነት ዘንግ ሆኖ የአዋጅ 

ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 27/3ን ጠቅሶ ሇሚያቀርበዉ መከራከሪያ ተፇጻሚነት የሊቸዉም፡፡  

በመሆኑም ከሳሽ አስቀዴሞ እንዱህ አይነት መከራከሪያ በክሱ ሊይ አሌገሇጸም በሚሌ ምክንያት 

መከራከሪያ አዴርጎ እንዲያነሳ ሉከሇከሌ አይገባም፡፡ዋናዉ ሉረጋገጥ የሚገባዉ ነገር እንዱህ አይነት 

ክርክር በተቻሇ ፌጥነት ሠራተኛዉ ስሇጉዲዩ እወቀት እንዲገኘ የመጀመሪያዉ የክስ አሰማም ሥነ 

ሥርዓት ከመጠናቀቁ በፉት መቅረብ መቻለ ነዉ፡፡ እዚህ ሊይ ማስተዋሌ የሚገባዉ ሠራተኛዉ የአዋጁን 

አንቀጽ 27/3ን በመጥቀስ ባይከራከርም አሠሪዉ የሥራ ዉለን የማቋረጥ እርምጃ የወሰዯዉ ዴርጊቱ 

መፇጸሙን ካወቀ ከ30 የሥራ ቀናት በኋሊ መሆኑን ገሌጾ ከተከራከረ ይህ አይነት ክርክር በአዋጁ 

አንቀጽ 27/3 ስር የተመሇከተዉን ይርጋ የሚመሇከት ነዉ ወይስ የፌሬ ነገር ክርክር የሚመሇከት ነዉ? 

ሇእንዱህ አይነት ክርክር ተፇጻሚነት ያሇዉ ዴንጋጌስ የትኛዉ ነዉ የሚሇዉን የመሇየት ኃሊፉት 

ክርክሩን የሚሰማዉ ፌርዴ ቤት ኃሊፉነት መሆኑን ነዉ፡፡  

በያዝነዉ ጉዲይ አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክሱ በተሰማበት እሇት ባሰሙት 

የቃሌ ክርክር ተጠሪ ሇስንብቱ ምክንያት ያዯረጋቸዉና አመሌካች ጥፊት ፇጽመዋሌ በማሇት የገሇጻቸዉ 

ቅጥሮች ከሁሇትና ሦስት ዓመት በፉት የተፇጸሙ ስሇሆኑ አሁን ሊይ የሥራ ዉላን ሇማቋረጥ 



  

474 
 

ምክንያት ሉሆኑ ስሇማይችለ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነዉ የሚሌ ይዘት ያሇዉን ክርክር ማቅረባቸዉን 

የዉሳኔዉ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡አመሌካች በዚህ መሌኩ ክርክር ሲያቀርቡ በግሌጽ የአዋጁን አንቀጽ 27/3ን 

ጠቅሰዉ ባይከራከሩም ፌርዴ ቤቱ አመሌካች በዚህ መሌኩ ያቀረቡት ክርክር በአዋጁ አንቀጽ 27/3 ስር 

የተዯነገገዉን ይርጋ የሚመሇከት ነዉ በማሇት ይህንን የአመሌካችን ክርክር መሰረት በማዴረግ ተፇጸመ 

የተባሇዉ ጥፊት በባህሪዉ ተዯብቆ ሉቆይ የማይችሌ ሆኖ ሳሇ ተጠሪ ጥፊቱ ከታወቀ ወይም መታወቅ 

ካሇበት ጊዜ አንስቶ በ30 ቀናት ዉስጥ አመሌካች ሊይ እርምጃ ሳይወስዴ ቆይቶ የጊዜ ገዯቡ ካሇፇ በኋሊ 

የአመሌካችን የሥራ ቅጥር ዉሌ ማቋረጡ ስንብቱን ሔገ-ወጥ ያዯርገዋሌ የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ 

ዯርሷሌ፡፡በእኛም እምነት አመሌካች በዚህ መሌኩ ያቀረቡት መከራከሪያ ሇስንብቱ ምክንያት የሆነዉን 

ዴርጊትና ዴርጊቱ የተፇጸመበትን ጊዜ መሰረት በማዴረግ የቀረበ በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 27/3 ስር 

የተዯነገገዉን ይርጋ የሚመሇከት ነዉ መባለ ተገቢ ነዉ፡፡ ሆኖም ፌርዴ ቤቱ ወዯእዚህ ዴምዲሜ 

ከመዴረሱ በፉት በዚህ መሌኩ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ተጠሪ ዉለን በማቋረጥ የወሰዯዉን እርምጃ 

ሔገ-ወጥ የማዴረግ አቅም ያሇዉ መሰረታዊ መከራከሪያ ከመሆኑ እና አስቀዴሞ በክሱ ሊይ የክሱ 

ምክንያት ሆኖ ያሌተገሇጸ መከራከሪያ ከመሆኑ አንጻር አይቶ ላሊኛዉ ወገን(ተጠሪ) የበኩሌን ክርክር 

እንዱያሰማ እዴሌ መስጠቱን ዉሳኔዉ አያሳይም፡፡በዚህ መሌኩ በአንዯኛዉ ተከራካሪ የክርክር ነጥብ ሆኖ 

በተነሳና በክርክሩ ዉጤት ሊይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጽእኖ ባሊቸዉ ክርክሮች ሊይ የላሊዉ 

ተከራካሪ ወገን ክርክር ሳይሰማ የሚሰጥ ዉሳኔ የእኩሌነትና የፌትሀዊነት መርሆዎችን የሚጥስ 

ስሇሚሆን መሰረታዊ የሆነ የክርክር አመራር ጉዴሇት ነዉ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሊይ በተገሇጸዉ አግባብ በፋዳራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክር አመራር ሊይ የታየዉን ጉዴሇት ማረም ሲገባዉ አመሌካች በአዋጅ 

ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 27/3 የተመሇከተዉን ይርጋ የሚመሇከት መከራከሪያ ከሊይ በተመሇከተዉ 

አግባብ በግሌጽ አንስተዉ ተከራክረዉ እያሇ አመሌካች የአዋጁን አንቀጽ 27/3ን በመጥቀስ እና በክሳቸዉ 

ሊይ የክስ ምክንያት አዴርገዉ አሇመግሇጻቸዉን ምክንያት በማዴረግ ወይም ዯግሞ ክሱ ሲሰማ ከዚህ 

አኳያ ሊቀረቡት ክርክር ተገቢዉን ትኩረት ባሇመስጠትና ባሇመቀበሌ አመሌካች በመከራከሪያነት 

ያሊነሱትን የስር ፌርዴ ቤት በራሱ አነሳሽነት ማንሳቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 182/2 ስር 

የተዯነገገዉን የሚቃረን ነዉ በማሇት ሽሮ ጉዲዩን በስረ ነገሩ አይቶ ዉሳኔ የሰጠበት መንገዴ ሉታረም 

የሚገባ መሰረታዊ የሆነ የክርክር አመራር ጉዴሇት በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ 

ብሇናሌ፡፡ስሇሆነም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡   
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 80465 ሊይ በቀን 11/09/2013ዓ/ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 250671 ሊይ በቀን 27/05/2014ዓ/ም 

የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ ተጠሪ ሇስንብቱ ምክንያት 

ያዯረጋቸዉና አመሌካች ጥፊት ፇጽመዋሌ በማሇት የገሇጻቸዉ ቅጥሮች ከሁሇትና ሦስት ዓመት 

በፉት የተፇጸሙ ስሇሆኑ አሁን ሊይ የሥራ ዉላን ሇማቋረጥ ምክንያት ሉሆኑ ስሇማይችለ ስንብቱ 

ሔገ-ወጥ ነዉ በማሇት አመሌካች ባቀረቡት ክርክር ሊይ ተጠሪ የበኩለን ክርክር እንዱያሰማ 

በማዴረግ ተጠሪ የአመሌካችን የሥራ ዉሌ ያቋረጠዉ ሇስንብቱ ምክንያት ያዯረገዉ ዴርጊት 

መፇጸሙን ከአወቀ 30 የሥራ ቀናት ሳያሌፌ ነዉ ወይስ አይዯሇም? 30 የሥራ ቀናት ካሇፈ በኋሊ 

የተወሰዯ የስንብት እርምጃ ከሆነም ይህ ሉሆን የቻሇበትንና ሔጋዊ ዉጤቱ እና እንዯነገሩ ሁኔታ 

ላልች መከራከሪያዎችንም በተመሇከተ ከተገቢዉ ሔግ አንጻር መርምሮ ዉሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1 መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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ከውሌ ውጪ ኃሊፉነት 
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የሠ/መ/ቁጥር 194880 

                        የካቲት 25 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                                                                                                                                                                                

 ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                     ተሾመ ሽፇራዉ 

      ሀብታሙ እርቅይሁን 

    ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                     ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት  

ተጠሪ፡- ፇይሰሌ አህመዴ መህዱን 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የኢንሹራንስ ሰጪ በኢንሹራንስ ገቢዉ ምትክ ሆኖ በሚያቀርበዉ ክስ ሊይ ተፇጻሚነት 

የሚኖረዉን ይርጋ ዴንጋጌ የሚመሇከት ነዉ፡፡ አመሌካች በፇዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዴሬዲዋ 

ምዴብ በአሁን ተጠሪ(በስር 3ኛ ተከሳሽ) እና በሥር 1ኛ ተከሳሽ ኒያሊ ኢንሹራንስ አ.ማ እና በስር 2ኛ 

ተከሳሽ ፇቲ መሏመዴ አህመዴ ሊይ በመሰረተዉ ክስ ንብረትነቱ የዴሬዲዋ ከተማ ሥራ አስኪያጅ 

ጽ/ቤት በሆነ በሰላዲ ቁጥር 4-00325ዴሬ ሇሚታወቅ ተሽከርካሪ አጠቃሊይ የመዴን ዋስትና ሽፊን 

ሰጥቷሌ፡፡በስር 2ኛ ተከሳሽ ሲሽከረከር የነበረ በተጠሪ ስም የተመዘገበ የሰላዲ ቁጥሩ 3-03059ዴሬ የሆነ 

ተሽከርካሪ በዴሬዲዋ ከተማ እየተሽከረከረ ሊሇዉ ሇዯንበኛዉ ተሽከርካሪ ቅዴሚያ ባሇመስጠት የዯንበኛዉን 

ተሽከርካሪ ገጭቶ ጉዲት አዴርሷሌ፡፡ጥፊቱ የተጠሪ ተሽከርካሪ መሆኑ በትራፉክ ፖሉስ 

ተረጋግጧሌ፡፡በዯንበኛዉ መኪና ሊይ የዯረሰዉን ጉዲት ሇማስጠገን በጨረታ በማወዲዯር ዝቅተኛ ዋጋ 

ሊቀረበዉ ጋራዥ የአዯጋ መነሻ እና የዕርጅና መዋጮ ቀንሶ ብር 140,038.90(አንዴ መቶ አርባ ሺህ 

ሰሊሳ ስምንት ብር ከዘጠና ሳንቲም) መክፇለን በመግሇጽ ተጠሪና የስር ተከሳሾች ይህንን ገንዘብ 

በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት እንዱከፌለ እንዱወሰን ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ ሊይ ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አመሌካች በዯንበኛዉ 

ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰዉ በቀን 10/09/2007ዓ/ም ሆኖ ክሱን ያቀረበዉ በቀን 08/05/2010ዓ/ም 

ከ2 ዓመት ከ7 ወር በኋሊ በመሆኑ የተጠሪ ክስ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1 መሰረት በ2 ዓመት ይርጋ 

ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ፌርዴ ቤቱ መዝገቡን ዘግቶ እንዱያሰናብታቸዉ በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ 
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ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ ባቀረቡት የይርጋ መቃወሚያ ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በመ/ቁጥር 68451 ሊይ በቀን 

12/02/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ብይን በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 መሰረት ዴርጊቱ በወንጀሌ የሚስቀጣ 

ከሆነ በወንጀሌ ሔጉ የተቀመጠዉ የይርጋ ጊዜ ተግባራዊ እንዯሚሆን በተዯነገገዉ መሰረት በአመሌካች 

ዯንበኛ ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት ያዯረሰዉ አሽከርካሪ የነበሩት የስር 2ኛ ተከሳሽ ራሳቸዉ አምነዉ በሰጡት 

መሌስ በወንጀሌ ጥፊተኛ መባሊቸዉ ስሇተረጋገጠ ይርጋዉ በወንጀሌ ሔጉ መሰረት የሚታይ 

ነዉ፡፡የወንጀሌ ይርጋ ዯግሞ ከሁሇት ዓመት ጊዜ በሊይ በመሆኑ የይርጋ አቆጣጠሩን በተመሇከተ 

በሰ/መ/ቁጥር 58920 ሊይ በሰጠዉ የሔግ ትርጉም መሰረት ክሱን ይርጋ አያግዯዉም በማሇት 

መቃወሚያዉን ዉዴቅ በማዴረግ ብይን ሰጥቶ ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ ግራ ቀኙን አከራክሮ ክስ 

የቀረበበትን ገንዘብ ተጠሪዎች ሇአመሌካች እንዱተኩሇት ወስኗሌ፡፡ 

ተጠሪ ከፌ ሲሌ በተገሇጸዉ መሰረት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዉ ሊይ እና በፌሬ ነገሩ ሊይ በተሰጠ 

ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 

14998 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 29/08/2011ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ጉዲት አዯረሰ የተባሇዉ 

አሽከርካሪ ፇቲ መሀመዴ በዴሬ ዲዋ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 00711 ሊይ 

በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 854 መሰረት ክስ ቀርቦባቸዉ ጥፊተኛ ተብሇዉ ተወስኖባቸዋሌ፡፡በወንጀሌ ሔግ 

አንቀጽ 736/2 ስር አንዴ ሰዉ ሉቀጣ የሚችሇዉ በዯንብ መተሊሇፌ ወይም በወንጀሌ ሔግ መሰረት ብቻ 

እንጂ በሁሇቱም ሉሆን እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡አሽከርካሪዉ በዯንብ መተሊሇፌ የተቀጣ ሰዉ በወንጀሌ 

ሔጉ ሉቀጣ የሚችሌበት ላሊ እዴሌ ስሇማይኖር ሇዯንብ መተሊፌ የተቀመጠዉ የይርጋ ዯንብ 

ተፇጻሚነት ስሇሚኖረዉ በዯንብ መተሊሇፌ ከተከሰሰና ከተቀጣ ተፇጻሚነት የሚኖረዉ በወንጀሌ ሔግ 

ቁጥር 773 ሊይ ያሇዉ አንዴ ዓመት ይርጋ እንጂ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 214-219 ያለት የይርጋ ዯንቦች 

አይሆኑም፡፡በሰ/መ/ቁጥር 58920 ሊይ የተሰጠዉ ትርጉም አሽከርካሪዉ በዯንብ መተሊሇፌ የተቀጡ ስሇሆነ 

በዴጋሚ በወንጀሌ ሔጉ ሉቀጡ የሚችለበት ሁኔታ ስሇማይኖር አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሇተያዘዉ ጉዲይ 

ተፇጻሚነት የሇዉም፡፡ስሇሆነም ጉዲቱ ከዯረሰበት ከቀን 10/09/2007ዓ/ም በኋሊ ክስ በቀን 

08/05/2010ዓ/ም የቀረበ በመሆኑ ሁሇት ዓመት ጊዜዉ ስሊሇፇ ፌርዴ ቤቱ ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖ እያሇ 

የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ የቀረበዉን የይርጋ መቃወሚያ ዉዴቅ ማዴረጉና በፌሬ ነገሩ ሊይ ዉሳኔ 

መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም ሲሌ የሥር ፌርዴ ቤትን ብይንና በፌሬ ነገሩ ሊይ የሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር 

ወስኗሌ፡፡ 

በመቀጠሌ አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ችልቱም 

በመ/ቁጥር 181443 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 26/09/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡አመሌካች በቀን 25/12/2012ዓ/ም የተጻፇ 

የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉም በፋዳራሌ ከፌተኛ እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች በተሠጠ ዉሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን ይዘቱ በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 
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አንዴ የጥፊት ዴርጊት በአንዴ ጊዜ ከአንዴ በሊይ በሆኑ የወንጀሌ ሔጉ ዴንጋጌዎች ስር የሚያርፌበት 

ሁኔታ ሉኖር ይችሊሌ፡፡በዚህ ጉዲይም የአሽከርካሪዉ ዴርጊት በወንጀሌ ሔጉ ሌዩ ክፌሌ አንቀጽ 572ም 

ሆነ በሔጉ በዯንብ መተሊሇፌ ክፌሌ ሉያስቀጣ ይችሊሌ፡፡በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 736/2 የተዯነገገዉ 

በአንዯኛዉ ዴንጋጌ ተከሶ የተቀጣ በላሊኛዉ ሉያስቀጣዉ በሚችሌ ዴንጋጌ ሉቀጣ አይችሌም የሚሌ 

አይዯሇም፡፡በአሽከርካሪዉ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 መሰረት ክስ ሉመሰረትባቸዉ የሚችሌበት አግባብ 

ነበረ፡፡በመሆኑም ጥፊት አዴራጊዉ በዯንብ መተሊሇፌ ተከሶ ባይቀጣ ኖሮ ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 

572 መሰረት በቸሌተኝነት የትራፉክ ዯንቦችን በመተሊሇፌ ንብረት አዯጋ ሊይ በመጣሌ እስከ 3 ዓመት 

ዴረስ የሚያስቀጣዉ ዴርጊት እንዯነበር እርግጥ ነዉ፡፡በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ጥፊተኛዉ በወንጀሌ 

መቀጣት አሇመቀጣቱ ወይም የተቀጣበት ምክንያት ግምት ዉስጥ እንዯሚገባ አይዯነግግም፡፡በሰ/መ/ቁጥር 

58920 ሊይ የተሰጠዉ አስገዲጅ ትርጉም ሊይ ጥፊቱ እስካሌተካዯ ዴረስ እና ዴርጊቱ በመዯበኛዉ 

የወንጀሌ ዴንጋጌ ዉስጥ የተካተተ እስከሆነ ዴረስ አሌተከሰስኩበትም ወይንም አሌተቀጣሁበትም የሚሌ 

ክርክር የሔግ መሰረት የሇዉም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤቶች የቀረበዉን የይርጋ መቃወሚያ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 መሰረት በማየት ዉዴቅ አሇማዴረጋቸዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ 

ይታረምሌን በማሇት አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡ 

የሰበር አጠሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ የአመሌካች የይርጋ ክርክር በተመሇከተ ተፇጻሚነት ያሇዉ 

ሔግ ከፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143 ትርጉምና ዓሊማ አንጻር ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱመረመር ተጠሪ 

መሌስ እንዱሰጡ ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 21/03/2013ዓ/ም የተጻፇ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱ 

በአጭሩ፡-ጥፊት አዴራጊዉ ሹፋር የተቀጡት በዯንብ መተሊሇፌ ትራፉክ ጽ/ቤት ሳይሆን በዏቃቤ ሔግ 

ክስ ቀርቦባቸዉ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ታይቶ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 856 መሰረት በሁሇት ወር 

ቀሊሌ እስራት ወይም በብር 1000.00 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ መዯረጉ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር 

ነዉ፡፡አንዴ ሰዉ በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ሁሇት ጊዜ እንዯማይቀጣ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 6 እና 732 

ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ስሇሆነም አሽከርካሪዉ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 856 ስሇተቀጡ አመሌካች እንዲሇዉ 

በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 መሰረት ተጠያቂ የሚሆንበት የሔግ መሰረት የሇም፡፡ሇወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 

ተፇታሚነት ያሇዉ የይርጋ ጊዜ አንዴ አመት ነዉ፡፡ስሇሆነም ይርጋዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1 ስር 

ያሇዉ የ2 ዓመት ጊዜ እንጂ ሇወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 የተቀመጠዉ የ5 ዓመት ይርጋ ጊዜ አይዯሇም 

ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም በቀን 13/04/2013ዓ/ም 

የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡  

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎችን ይዘት 

የሚመሇከት ሲሆን እኛም የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ 

አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  
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እንዯመረመርነዉም አመሌካች ጠቅሊሊ የመዴን ሽፇን የሰጠዉ ንብረትነቱ የዴሬዲዋ ከተማ ሥራ 

አስኪያጅ ጽ/ቤት ሇሆነዉ በሰላዲ ቁጥር 4-00325 ዴሬ ሇሚታወቅ ተሽከርካሪ ነዉ፡፡ይህ በአመሌካች 

የመዴን ሽፊን የተሰጠዉ ተሽከርካሪ ንብረትነቱ የተጠሪ በሆነና በስር 2ኛ ተከሳሽ ሲሽከረከር በነበረ 

በሰላዲ ቁጥር 3-03059 ዴሬ በሆነ ተሽከርካሪ በቀን 10/09/2007ዓ/ም በመገጨቱ ጉዲት ስሇዯረሰበት 

አመሌካች የዯንበኛዉን ተሽከርካሪ ሇማስጠገን ብር 140,038.90 ወጪ ማዴረጉን ገሌጾ በመዴን ገቢዉ 

ምትክ ሆኖ ይህ ገንዘብ እንዱተካሇት በተጠሪና በስር 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ሊይ በቀን 08/05/2010ዓ/ም 

ክስ አቅርቧሌ፡፡የአሁን ተጠሪ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1ን ጠቅሰዉ ክሱ በይርጋ ታግዶሌ በሚሌ 

ያቀረቡትን መቃወሚያ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ሆኖም ጉዲዩን 

በይግባኝ ያዩት የፋዳራሌ ከፌተኛ እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች ጉዲት አዴራሹን ተሽከርካሪ ሲያሽከረክሩ 

የነበሩት የሥር 2ኛ ተከሳሽ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 856 መሰረት ጥፊተኛ ተብሇዉ ስሇተቀጡ የዚህ 

የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ የይርጋ ጊዜ አንዴ አመት በመሆኑ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇዉ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

2143/1 ነዉ በማሇት የተጠሪን የይርጋ መቃወሚያ በመቀበሌ የአመሌካች ክስ ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ 

በማሇት ወስነዋሌ፡፡ የዚህን ችልት ምሊሽ የሚሹ ነጥቦች መዴን ሰጪ መዴን በተገባሇት ንብረት ሊይ 

የዯረሰዉን ጉዲት በማስጠገን ያወጣዉን ወጪ (ሇመዴን ገቢዉ የከፇሇዉን) በመዴን ገቢዉ ምትክ ሆኖ 

ሇማስመሇስ በጉዲት አዴራሹ ተሸከርካሪ ባሇቤትና አሽከርካሪዉ ሊይ ሇሚያቀርበዉ ክስ ተፇጻሚነት 

የሚኖረዉ የይርጋ ሔግ ዴንጋጌ የትኛዉ ነዉ የይርጋ ጊዜዉስ ከመቼ ጀምሮ ሉቆጠር ይገባሌ የሚለ 

ጭብጦች ናቸዉ፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ የሥር የፋዳራሌ ከፌተኛ እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇዉ 

የይርጋ ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ሳይሆን የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1 ነዉ ብሇዉ ሲወስኑ 

መሰረት ያዯረጉት ምክንያት ዴርጊቱ ጉዲት አዴራሹን ተሽከርካሪ ሲያሽከረክሩ የነበሩት የሥር 2ኛ 

ተከሳሽ በወንጀሌ የተከሰሱትና ጥፊተኛ ተብሇዉ የተቀጡት በወንጀሌ ሔግ ስር ባሇ የዯንብ መተሊሇፌ 

ዴንጋጌ አንቀጽ 856 ስሇሆነና የዚህ የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ የይርጋ ጊዜ አንዴ አመት ነዉ በሚሌ 

ነዉ፡፡አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረዉ ዯግሞ አሽከርካሪዉ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 856 መሰረት ተከሰዉ 

ቢቀጡም ዴርጊታቸዉ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572/1 ጭምር ሉያስቀጣቸዉ ስሇሚችሌ፣የዚህ ዴንጋጌ 

የይርጋ ጊዜ ዯግሞ ከሁሇት ዓመት በሊይ በመሆኑ እና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ስር ‛…ጉዲቱ 

በወንጀሌ የሚያስቀጣ“  የሚሇዉ አገሊሇጽ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 58920 ሊይ በሰጠዉ አስገዲጅ 

ትርጉም መሰረት ዴርጊቱ በወንጀሌ የሚያስቀጣ መሆኑን የሚጠይቅ እንጂ የዴርጊቱ ፇጻሚ ተከሶ 

መቀጣት እንዲሇበት ከግምት ዉስጥ የሚያስገባ ባሇመሆኑ ተፇጻሚ ሉሆን የሚገባዉ የይርጋ ዴንጋጌ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ስር የተዯነገገዉ ነዉ በሚሌ ነዉ፡፡ተጠሪ ዯግሞ አሽከርካሪዉ አንዴ ጊዜ 

በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 856 ስሇተቀጡ በዴጋሚ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 572/1 መሰረት እንዱጠየቁ 
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የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 6 እና 736/2 ስሇማይፇቅደ በስር ፌርዴ ቤቶች የተወሰነዉ በአግባቡ ነዉ 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

አመሌካች ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 ስር ወንጀሌ ሆኖ የተዯነገገ በመሆኑ አሽከርካሪዉ በዚህ 

ዴንጋጌ ሉከሰሱ የሚችለበት ሁኔታ አሇ በሚሌ የተከራከረ ቢሆንም በዚህ ዴንጋጌ ወንጀሌ ተዯርጎ  

የተዯነገገዉና አጥፉዉ በዴንጋጌዉ በተመሇከተዉ ቅጣት የሚቀጣዉ የተፇጸመዉ ዴርጊት "ማንም 

አሽከርካሪ ወይም እግረኛ በቸሌተኛነት የትራፉክ ዯንብን በመጣስ የላሊዉን ሰዉ ሔይወት፣አካሌ፣ጤና 

ወይም ንብረት ሇአዯጋ ያጋሇጠ እንዯሆነ ነዉ" ተብል የተዯነገገዉን ዴርጊቱን ወንጀሌ የሚያዯርገዉን 

የዴንጋጌዉን አነጋገር አሟሌቶ ሲገኝ ነዉ፡፡ 

በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 አነጋገር መሰረት አንዴ አሽከርካሪ ወይም እግረኛ በቸሌተኛነት የትራፉክ 

ዯንብ በመጣስ በፇጸመዉ ዴርጊት ላሊዉ አሽከርካሪ ወይም እግረኛ የላሊዉን ሰዉ ሔይወት፣አካሌ፣ጤና 

ወይም ንብረት ሇአዯጋ ሲያጋሌጥ (ሲጎዲ) የመጀመሪያዉ አሽከርካሪ ወይም እግረኛ የትራፉክ ዯንብን 

በመጣስ ላሊዉን ሰዉ ሇአዯጋ በማጋሇጡ የሚጠየቅበት ዴንጋጌ እንጂ በተያዘዉ ጉዲይ የተከሰተዉን 

በአንዯኛዉ አሽከርካሪ የትራፉክ ዯንብ በቸሌተኛነት በመጣሱ ምክንያት በሁሇት ተሽከርካሪዎች መካከሌ 

ግጭት በመፇጠሩ በሁሇተኛዉ ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ጉዲት አዴራሹን አሽከርካሪ በወንጀሌ 

ተጠያቂ ሇማዴረግ የተዯነገገ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም በአመሌካች ካሳ ሇመጠየቅ መሰረት 

የተዯረገዉ ዴርጊት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 የሚገዛ ባሇመሆኑ ከዚህ አንጻር ታይቶ የይርጋ ጊዜዉ 

አሇመወሰኑ ስህተት አይዯሇም፡፡ 

በወንጀሌ ሔጋችን በአንቀጽ 677(1/ሇ እና 2) ስር በተዯነገገዉ መሰረት ማንም ሰዉ በመንግስት ወይም 

በሔዝብ ንብረት ሊይ በቸሌተኛነት በዴንጋጌዎቹ በተገሇጸዉ አነጋገር ጉዲት በማዴረሱ ሉጠየቅ ከሚችሌ 

በስተቀር በንብረት መብቶች ሊይ ስሇሚፇጸሙ ወንጀልች ስዴስተኛ መጽሏፌ ርእስ አንዴ ስር በተዯነገጉ 

ዴንጋጌዎች መሰረት በመንግስት ወይም በሔዝብ ወይም በግሇሰብ ንብረት ሊይ በቸሌተኛነት ጉዲት 

ማዴረስ እንዯ መዯበኛ ወንጀሌ ተቆጥሮ የሚያስጠይቅ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም ምንም እንኳን በወንጀሌ 

ሔግ አንቀጽ 559/2 መሰረት በቸሌተኛነት የትራፉክ ዯንብ በመጣስ በሰዉ አካሌ ሊይ ጉዲት ማዴረስ 

በወንጀሌ የሚያስጠይቅ ቢሆንም ከሊይ እንዯተመሇከተዉ በተሇይም አንዴ አሽከርካሪ በቸሌተኛነት 

የትራፉክ ዯንብ በመጣስ በሚሽከረከረዉ ተሽከርካሪ ራሱ ላሊ ተሽከርካሪ ወይም ንብረት በመግጨት 

በላሊ ተሽከርካሪ ወይም በላሊ ንብረት ሊይ ጉዲት ቢያዯርስ በወንጀሌ ተጠያቂ እንዯሚሆን በወንጀሌ ሔጉ 

አሌተዯነገገም፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 662 ስር በተዯነገገዉ መርህ ሊይ 

እንዯተመሇከተዉ በላሊ ሰዉ ንብረትና የኢኮኖሚ መብት ወይም በገንዘብ ሉተመኑ በሚችለ መብቶች 

ሊይ የሚዯረግ ጣሌቃ ገብነት ከፌተኛነት ዯረጃ ታይቶ በሔጉ ስዴስተኛ መጽሏፌ ስር እንዯወንጀሌ 



  

482 
 

ዴርጊት ተቆጥሮ በግሌጽ አስቀጪነታቸዉ ካሌተዯነገገ በስተቀር እንዯአነስተኛ ዴርጊት ተቆጥሮ 

አጥፉዎች በዯንብ መተሊሇፌ እንዱቀጡ ማዴረግ የሔግ አዉጭዉ ፌሊጎት በመሆኑ ነዉ፡፡ 

በተያዘዉ ጉዲይ እንዯታየዉ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት ያዯረሰዉ አሽከርካሪ(የስር 2ኛ 

ተከሳሽ) የተከሰሱትና በፌርዴ ቤት በተሊሇፇበት ዉሳኔ የተቀጡት በወንጀሌ ሔጉ ስሇዯንብ መተሊሇፌ 

ጥፊቶች በስምንተኛ መጽሏፌ ስር በሚገኘዉ አንቀጽ 856 ሊይ የትራፉክ ዯንብ በመጣስ ተሽከርካሪን 

በመጥፍ ሁኔታ በማሽከርከር ወይም በግዳሇሽነት ወይም በቸሌተኛነት በመጠቀም በላሊ ሰዉ ንብረት 

ሊይ ጉዲት በማዴረስ የሚፇጸም ዴርጊት …በሚሌ በተዯነገገዉና በዚሁ ዴንጋጌ ሊይ በተመሇከተዉ 

ቅጣት መሰረት እንዯሚቀጣ በተዯነገገዉ መሰረት ነዉ፡፡ እንዱሁም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 773 ስር 

ማንኛዉም አይነት የዯንብ መተሊሇፌ ዴርጊት ቢሆን ክስ ሳይቀርብበት አንዴ ዓመት ካሇፇ፤የተፇረዯዉም 

ቅጣት ተፇጻሚ ሳይሆን ሁሇት ዓመት ካሇፇ በይርጋ እንዯሚታገዴ ተዯንግጓሌ፡፡  

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 ስር ‛…ጉዲቱ በወንጀሌ የሚያስቀጣ ሆኖ…“ የሚሇዉ አገሊሇጽ የተፇጸመዉ 

ዴርጊት በወንጀሌ የሚያስቀጣ ከሆነ የዴርጊቱ ፇጻሚ በወንጀሌ ቢከሰስም ፤ባይከሰስም፤ቢቀጣም፤ 

ባይቀጣም የይርጋ ጊዜዉ የሚወሰነዉ ዴርጊቱን የወንጀሌ ዴርጊት ሇሚያዯርገዉ የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ 

በተቀመጠዉ የይርጋ ጊዜ መሰረት ይሆናሌ ከሚሌ አሊማ የተቀመጠ እንዯሆነ የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ከዚህ 

ጋር በተያያዘ በሰ/መ/ቁጥር 58920 ሊይ በቀን 22/06/2003 ዓ/ም (በቅጽ 11 ሊይ እንዯታተመዉ) 

የተመሇከተዉ አስገዲጅ ትርጉም ሊይ በግሌጽ እንዯተመሇከተዉ ዴርጊቱን የፇጸመዉ አሽከርካሪ በወንጀሌ 

አሌተከሰስኩም፤ አሌተቀጣሁምም የሚሌ ክርክር አቅርበዉ ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔጉ እንዯ ወንጀሌ 

ዴርጊት የተዯነገገ እስከሆነ ዴረስ አሽከርካሪዉ በወንጀሌ ባይከሰሱም በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/2 

የተዯነገገዉ የይርጋ ጊዜ ተፇጻሚ ይሆናሌ ተብል ትርጉም የተሰጠበት ነዉ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ጉዲቱን አዯረሱ የተባለት አሽከርከሪ(የስር 2ኛ ተከሳሽ) በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 856 

መሰረት በዏቃቤ ሔግ ተከሰዉ በፌርዴ ቤት በተሰጠ ዉሳኔ ጥፊተኛ ተብሇዉ የተቀጡ መሆኑ የተረጋገጠ 

ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ተወስኖ የሚሰጥ አስገዲጅ ትርጉም 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10/4 (በአዋጅ ቁጥር 454/1997 

እንዯተሻሻሇዉ)መሰረት በየትኛውም ዯረጃ ሊይ በሚገኙ ፌርዴ ቤቶች ዘንዴ አስገዲጅነት ኖሯቸዉ 

ተፇጻሚ መሆን ያሇባቸዉ ዉሳኔ ከሚፇሌገዉና አከራካሪ በሆነዉ ተመሳሳይ ጉዲይ (ratio decidendi - the 

point in a case that determines the judgement) ሊይ የተሰጠ የሔግ ትርጉም ሲሆን ነዉ፡፡ በመሆኑም 

በሰ/መ/ቁጥር 58920 የሔግ ትርጉም የተሰጠበት አከራካሪ ፌሬ ነገር እና በተያዘዉ ጉዲይ ዉሳኔ 

የሚፇሌገዉ አከራካሪ ጉዲይ ተመሳሳይ (ratio decidendi ) ባሇመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር 58920 ሊይ 

የተሰጠዉ ትርጉም ሇተያዘዉ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡በመሆኑም ይግባኝ ሰሚዉ ችልት 

እና የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከዚህ አኳያ የዯረሱበት ዴምዲሜ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡  
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እንዱሁም አመሌካች አሽከርካሪዉ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 572 ሉከሰሱ የሚችለበት ሁኔታ እንዲሇ 

በመግሇጽ የተከራከረ ቢሆንም ከሊይ እንዯተመሇከተዉ አሽከርካሪዉ የፇጸሙት ዴርጊት በወንጀሌ ሔጉ 

አንቀጽ 572 የሚሸፇን ባሇመሆኑ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 856 መሰረት ተከሰዉ ተቀጥተዋሌ፡፡በወንጀሌ 

ሔግ አንቀጽ 60(ሇ) ስር በተዯነገገዉ መሰረት በአንዴ ዴርጊት በአንዴ ጊዜ ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ 

የሆኑ የሔግ ዴንጋጌዎችን በመጣስ …ወንጀልች ተፇጽመዉ ሲገኙ በሁሇት የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎች 

ተዯራራቢ ወንጀልችን በመፇጸም ሉያስከስስ ይችሊሌ፡፡ሆኖም በተያዘዉ ጉዲይ አሽከርካሪዉ የፇጸሙት 

ዴርጊት በወንጀሌ ሔጉ በመዯበኛ የወንጀሌ ዴንጋጌዎች የሚያስቀጣ አሇመሆኑ የተረጋገጠና ከሊይ 

እንዯተመሇከተዉ በወንጀሌ ሔጉ በዯንብ መተሊሇፌ ዴንጋጌ በአንቀጽ 856 መሰረት ተከሰዉ የተቀጡ 

ስሇሆኑ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2/5 ስር በተዯነገገዉ የሔጋዊነት መርህ መሰረት እና በዚሁ ሔግ 

በአንቀጽ 736/2 መሰረት በወንጀሌ ሔጉ በመዯበኛ የወንጀሌ ዴንጋጌዎች የአሽከርካሪዉን ዴርጊት 

የወንጀሌ ጥፊት የሚያዯርግ ዴንጋጌ የሇም እንጂ ቢኖር እንኳን መጀመሪያ በተዯራራቢነት እስካሌተከሰሱ 

ዴረስ በአንዯኛዉ (በዯንብ መተሊሇፌ)ከተቀጣ በኋሊ በዚያዉ ዴርጊት እንዯገና የሚከሰስበትና የሚቀጣበት 

የወንጀሌ ሔግ አግባብ የሇም፡፡በመሆኑም በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረበዉን ክርክር ይግባኝ ሰሚዉ 

ችልት እና የሥር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አሇመቀበሊቸዉ ሔግን መሰረት ያዯረገ ነዉ ብሇናሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የይርጋ ጊዜዉ መቆጠር ያሇበት ከመቼ ጀምሮ ነዉ የሚሇዉን ነጥብ መርምረናሌ፡፡ 

አመሌካች ክሱን ያቀረበው በኢንሹራንስ ገቢው መብት በመዲረግ ወይም በምትክነት ነው፡፡ አመሌካች 

ሇክሱ መሠረት ያዯረገው የመዴን ገቢው ጋር ያዯረገው የዕቃዎች/ንብረት ኢንሹራንስ ሲሆን በንግዴ 

ሔጉ አንቀጽ 683 መሠረት ኢንሹራንስ ሰጪው በከፇሇው ካሣ መጠን ጉዲት እንዱዯርስ ባዯረጉ ሦስተኛ 

ወገኖች ሊይ ክስ ሇማቅረብ ኢንሹራንስ ሇገባው ሰው በተከፇሇው ገንዝብ መጠን፣ ባለት መብቶችና ክሶች 

ኢንሹራንስ ሰጪው ምትክ ሆኖ እንዯሚገባ ተመሌከቷሌ፡፡  ይሔም የመዲረግ መብቱ ከውሌ ሳይሆን 

ከሔግ የመነጨ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ የመዲረግ መብትን ተመስርቶ የሚቀርብ ክስ ይርጋ አቆጣጠርን 

ስንመሇከት በአንዴ በኩሌ የመዲረግ መብቱ ኢንሹራንስ ገቢው መብት ሊይ ተመስርቶ የሚቀርብ መሆኑ 

እና በላሊ በኩሌ መዲረግ በሔግ የተፇቀዯበት ሔግ አውጪው ሉያሳካው የፇሇገው ዓሊማ ጋር ተገናዝቦ 

ሉታይ የሚገባው ነው፡፡ መዴን ገቢውና ተጠሪ ያሊቸው ግንኙነት የተመሠረተው ከውሌ ውጭ በመሆኑ 

አመሌካች በመዴን ገቢው እግር ተተክቶ የሚያቀርበው ክስም ከውሌ ውጭ ማዕቀፌ የሚታይ ነው፡፡ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1 መሠረት ከውሌ ውጭ ክስ የሚቀርበው ጉዲቱ ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ በሁሇት 

ዓመት ጊዜ ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶችም የይርጋ ጊዜውን የቆጠሩት ጉዲቱ ከዯረሰበት 

ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡  

አመሌካች በሔግ የመዲረግ መብት ያገኘው ሇመዴን ገቢው ካሣውን ሲከፌሌ ነው፡፡ሔግ አውጪው 

የመዲረግ መብት ሇኢንሹራንስ ሰጪው የዯነገገበት በዋነኛነት ሁሇት ዓሊማዎችን ሇማሳካት እንዯሆነ 
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መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የመጀመሪያው ማሔበራዊ ምክንያት ነው፡፡ይኸዉም መዴን ገቢው ካሣውን 

ከኢንሹራንስ ሰጪው ከተቀበሇ ጥፊት የፇጸመው ሠው ሊይ ክስ ሇማቅረብ ፌሊጎት ስሇማይኖረውና ክስ 

ቢያቀርብ እንኳን ሇዯረሰው ጉዲት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2090/1 እና 2091 መሠረት ከካሣ ተመዛዛኝነት 

መርሔ አኳያ ዴጋሚ የሚካስበት ዕዴሌ አይኖርም፡፡ ይሔም ጥፊቱን ያዯረሰው ሰው ሇጥፊቱ ተገቢው 

ተጠያቂነት ሳይከተሌበት እንዱቀር ያዯርጋሌ፡፡ ስሇሆነም ኢንሹራንስ ሰጪው የመዲረግ መብት 

እንዱኖረው ማዴረግ ሇጉዲቱ ምክንያት የሆነው ጥፊት ፇጻሚው ሰው ሇጥፊቱ ኃሊፉነት እንዱወሰዴና 

በሂዯትም ጥፊት መፇጸምን በመቀነስ ወይም በመተው በሔብረተሰቡ ዘንዴ አዎንታዊ የባሔሪ ሇውጥ 

እንዱመጣ ማስቻሌ ዓሊማ ያዯረገ ነው፡፡ ሁሇተኛው ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ነው፡፡ የመዲረግ መብት 

መኖሩ ኢንሹራንስ ሰጪው ሇመዴን ገቢው የከፇሇውን ገንዘብ እንዱተካሇት ጉዲት አዴራሹ ወይም የእሱ 

መዴህን እንዱተካ በማዴረግ የኢንሹራንስ ሥራ ትርፌ ማግኘት ከመሆኑ አኳያ ትርፊማ ዴርጅት 

እንዱሆን ማዴረግ ነዉ፡፡ ይሔም የአረቦን ክፌያ መጠን ሊይ ቅናሽ እንዱዯረግና ሔብረተሱቡ የኢንሹራንስ 

ኢንደስትሪውን በተሻሇ እንዱጠቀም ሉያበረታታ የሚችሌ ነው፡፡ ኢንሹራንስ ሰጪ ዴርጅቶች ጤናማ 

የሆነ የንግዴ እንቅስቃሴ የሚኖራቸው ከሆነ በኢኮኖሚው ሊይም አዎንታዊ ሚና የሚጫወት ይሆናሌ፡፡ 

ስሇሆነም ሔጉ ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ በሔጉ ሇማሳካት የተፇሇገውን ዓሊማ በማገናዘብ አመሌካች 

በሔግ የተሰጠውን የመዲረግ መብቱን እንዱሰራበት በሚያስችሌ መሌኩ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ከሊይ 

እንዯተመሇከተዉ አመሌካች በሔግ የመዲረግ መብት ማግኘት የሚችሇዉ ሇመዴን ገቢው ካሣውን 

ሲከፌሌ እንዯመሆኑ ክስ ሉያቀርብ የሚችሇው ጉዲቱ ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን የመዲረግ መብቱን 

ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ ይህም በካሣው አከፊፇሌ ሂዯት በሔጉ የተመሇከተው የሁሇት ዓመት ጊዜ 

ሉያሌፌ የሚችሌበት ዕዴሌ እንዲሇ ያስገነዝባሌ፡፡በመሆኑም የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1 የተመሇከተው 

የይርጋ ጊዜና አቆጣጠር በፌትሏብሓር ሔጋችን ስሇ ይርጋ በጠቅሊሇዉ በሚዯነግገዉ ክፌሌ በአንቀጽ 

1846 ‛የይርጋው መነሻ ጊዜ“ በሚሌ ርእስ ሥር ‛የይርጋው ቀን መቆጠር የሚጀምረው ግዳታዉን 

ሇመጠየቅ ተገቢ ከሆነዉ ወይም ዉለ የሚሰጠዉ መብት ከተሰራበት ቀን ጀምሮ ነዉ“ በማሇት 

ከተዯነገገው ጋር ተገናዝቦ ሉመረመር ይገባሌ፡፡  

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143 እና በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1846 ዴንጋጌዎች ስር የተዯነገገዉን ይዘት፣ መንፇስና 

ዓሊማ መሠረት በማዴረግ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇዉን ግንኙነትና የክሱን ምክንያት መሰረት 

አዴርገን እንዯመረመርነዉ አመሌካች ሇዯንበኛዉ በሰጠዉ ጠቅሊሊ የመዴን ሽፊን ዉሌ መሰረት 

ሇዯንበኛዉ የካሳ ክፌያ መክፇሌ ይጠበቅበታሌ፡፡ በዚህ መሰረት አመሌካች ሇዯንበኛዉ ካሳ የከፇሇዉ 

ወይም ጉዲት የዯረሰበትን የዯንበኛዉን ተሽከርካሪ በማስጠገን ሇባሇጋራዡ ክፌያ የፇጸመዉ መቼ 

እንዯሆነ በስር ፌርዴ ቤቶች አሌተረጋገጠም፡፡ አመሌካች በዯንበኛዉ ምትክ በመሆን በተጠሪና በስር 

ተከሳሾች ሊይ ክስ መመስረት የሚችሇዉ የመዴን ዉሌ ፖሇሲዉንም መሰረት በማዴረግ ሇዯንበኛዉ ካሳ 

ወይም የተሽከርካሪ ማስጠገኛ ክፌያ ሲፇጽም ነዉ፡፡ ይህንን ሳያዯርግ ይተካሌኝ በማሇት በመዴን ገቢዉ 
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ምትክ ሆኖ ክስ ሇመመስረት የሚያስችሌ የበሰሇ መብት አይኖረዉም፡፡ በእንዱህ አይነት ጉዲይ በመዴን 

ሰጪዉ ሊይ ሇክሱ ምክንያት የሆነ ጉዲት ዯረሰበት ማሇት የሚቻሇዉ (the occurrence giving rise to the 

claim) እና በመብቱ መሥራት የሚችሇዉ ሇዯንበኛዉ የካሳ ክፌያ ከፇጸመበት ቀን ጀምሮ ነዉ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪን በመግጨት ጉዲት እንዱዯርስበት ያዯረጉት አሽከርካሪ 

በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 856 ስር በተዯነገገዉ መሰረት ተከሰዉ የተቀጡ ስሇሆነ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 

773 ስር የተዯነገገዉ የ1 ዓመት የይርጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1 ስር ከተዯነገገዉ ከ2 ዓመት 

የይርጋ ጊዜ ያነሰ በመሆኑ ሇተያዘዉ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇዉ የይርጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2143/1 

ስር የተዯነገገዉ የሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ ነዉ፡፡ የይርጋ ጊዜዉም መቆጠር የሚጀምረዉ አመሌካች 

ሇዯንበኛዉ ካሳ ወይም የተሽከርካሪ ማስጠገኛ ክፌያ ከፇጸመበት ቀን ቀጥል ካሇዉ ቀን ጀምሮ እንጂ 

በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ ሊይ አዯጋዉ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ባሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ሇይርጋ 

ጊዜ አቆጣጠር በተሽከርካሪዉ ሊይ ጉዲት የዯረሰበትን ቀን መነሻ በማዴረግ መወሰናቸዉ ሉታረም 

የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡በመሆኑም አመሌካች ሇዯንበኛዉ ካሳ ወይም የተሽከርካሪ 

ማስጠገኛ ክፌያ የፇጸመበት ቀን የግራ ቀኝ ክርክርና ማስረጃ ተሰምቶ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 245/1 

መሰረት ተጣርቶ ሉወሰን ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡     

                ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 68451 ሊይ በቀን 12/02/2011 ዓ/ም 

የሰጠዉ ብይን እና በቀን 23/02/2011 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ፣የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁጥር 14998 ሊይ በቀን 29/08/2011ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 181443 ሊይ በቀን 26/09/2012 ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ አመሌካች ሇዯንበኛዉ ካሳ ወይም 
የተሽከርካሪ ማስጠገኛ ክፌያ የፇጸመበትን ቀን የግራ ቀኝ ክርክርና ማስረጃ ሰምቶና በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ 
ቁጥር 245/1 መሰረት አጣርቶ የይርጋ ጊዜ ሇመቁጠር መነሻ የሚሆነዉን ቀን ሇይቶ በተጠሪ 
በቀረበዉ የይርጋ መቃወሚያ ሊይ ተገቢዉን ዉሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሠ/መ/ቁጥር 204256   

                                                               ጥር 23 ቀን 2014 ዓ/ም                          

                              ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

                                    ተሾመ ሽፇራዉ 

    ሀብታሙ እርቅይሁን 

  ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                    ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 

ተጠሪ፡- ሳምራዊት ጫኔ  

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከዉሌ ዉጭ የሆነ ኃሊፉነት መነሻ ያዯረገ ካሣ አወሳሰን የሚመሇከት ነዉ፡፡የአሁን ተጠሪ በስር 

ተከሳሽ አቶ በሊይ ባህሩ ሊይ በሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ የአሁን አመሌካች 

በተከሳሽ ጠያቂነት ጣሌቃ ገብቶ የተከራከረ ሲሆን የክሱም አጭር ይዘት ንብረትነቱ የስር ተከሳሽ የሆነ 

ተሽከርካሪ በተቃራኒ አቅጣጫ ሲጓዝ የነበረዉን የሰላዲ ቁጥር 3-88863 የሆነዉን የተጠሪን አይሱዙ 

ተሽከርካሪ ገጭቶ ጉዲት ስሊዯረሰ ጉዲት የዯረሰበትን ተሽከርካሪ ሇማስጠገን የወጣዉን ብር 495,000.00 

ካሳ እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

የስር ተከሳሽ ጉዲቱ የዯረሰዉ በእኔ ተሽከርካሪ ጥፊት ባሇመሆኑ ሇዯረሰዉ ጉዲት ኃሊፉነት 

እንዯላሇባቸዉና የተጠየቀዉም ካሳ የተጋነነ እንዯሆነ በመግሇጽ ከመከራከራቸዉም በተጨማሪ የአሁን 

አመሌካች ሇተሽከርካሪያቸዉ የመዴን ሽፊን እንዯሰጠ በመግሇጽ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 43 መሰረት 

በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር እንዱወሰንሊቸዉ በመጠየቅ ተከራክረዋሌ፡፡የአሁን አመሌካችም 

በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ ባቀረበዉ ክርክር ሇዯረሰዉ ጉዲት ዯንበኛዉ ኃሊፉነት እንዯላሇባቸዉ፣ ኃሊፉነት 

አሇባቸዉ የሚባሌ ከሆነም በሁሇት ተሽከርካሪዎች ግጭት ምክንያት የዯረሰ ጉዲት በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 2084 መሰረት ተጠሪ የራሳቸዉን ይችሊለ እንጂ ዯንበኛዉ ኃሊፉነት እንዯላሇባቸዉ፤ዯንበኛቸዉ 

ኃሊፉ እንዯሆኑ የሚወሰን ከሆነ ጉዲት የዯረሰበት ተሽከርካሪ ቅሪት ሇጣሌቃ ገብ ሉመሇስ 

ይገባሌ፡፡የማይመሇስበት ምክንያት ካሇ የቅሪቱ ግምት ከካሳዉ ሊይ ተቀናሽ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 22378 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች ሰምቶና መርምሮ በቀን 

18/07/2011ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ በተጠሪ ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት የስር ተከሳሽ (የአመሌካች 
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ዯንበኛ) ኃሊፉነት አሇባቸዉ በማሇት ተጠሪ ሇተሽከርካሪያቸዉ ማስጠገኛ ያወጡትን ወጪ ብር 

495,000.00 ሇተጠሪ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡እንዱሁም ከዚህ ገንዘብ ሊይ በመዴን ዉለ መሰረት 

አመሌካች ብር 100,000.00 ሇተጠሪ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት 

ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 0108368 ሊይ ግራ ቀኙን 

አከራክሮ በቀን 09/04/2013ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች ቅሪት አካለ እንዱመሇስሇት ወይም ከጉዲት 

ገንዘቡ ሊይ እንዱቀነስሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 234(1/ረ እና ሠ) እና 215/2 መሰረት ዲኝነት 

በመክፇሌ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በመመስረትና ዲኝነት በመክፇሌ ያቀረበዉ ክስ ባሇመኖሩ የጠየቅሁት 

ዲኝነት በዝምታ ታሌፍብኛሌ በማሇት ያቀረበዉ ይግባኝ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤትን 

ዉሳኔ አጽንቷሌ፡፡    

አመሌካች በቀን 08/07/2013ዓ/ም የተጻፇ አቤቱታ ያቀረበዉ ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት በተሰጠ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ፡- በፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 2090 እና 2091 እንዯተዯነገገዉ የሚከፇሇዉ የጉዲት ካሳ ከዯረሰዉ ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ 

መሆን አሇበት፡፡ ከተጠየቀዉ የጉዲት ካሳ ሊይ የቅሪቱ ተቀናሽ የማይዯረግ ከሆነ የሚከፇሇዉ ካሳ 

ከዯረሰዉ ጉዲት በሊይ ይሆናሌ፡፡አመሌካች ቅሪቱ ሉመሇስ ወይም ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ ሉቀነስ ይገባሌ 

ብል ሲከራከር አዱስ ዲኝነት እየጠየቀ ሳይሆን ካሳዉ ተመጣጣኝ መሆን አሇበት በማሇት መከራከር 

በመሆኑ ዲኝነት ከፌል የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ እንዱያቀርብ ማቅረብ የሚገባዉ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም የስር 

ፌርዴ ቤት የቅሪት አካለ ግምት ብር 95,000-100,000.00 ዴረስ እንዯሆነ በባሇሙያ አስገምቶ 

ካረጋገጠ በኋሊ ይህንን ሳይቀንስ ካሳ መወሰኑ ተጠሪ ከሚገባቸዉ በሊይ ካሳ እንዱከፇሊቸዉና ከዯረሰዉ 

ጉዲት እንዱያተርፈ የሚያዯርግ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ስሇሆነም ሇተጠሪ 

ከተወሰነሊቸዉ ካሳ ሊይ ብር 95,000.00 ተቀናሽ እንዱዯረግ ይወሰንሌኝ በማሇት አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የቅሪት አካለ እንዱመሇስ 

ወይም ግምቱ ከካሳዉ ሊይ እንዱቀነስ ያቀረበዉን ክርክር የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አሊቀረበም በማሇት 

ዉዴቅ ማዴረጉ ሔጋዊ መሆን አሇመሆኑ ተጠሪ ባለበት እንዱመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ 

ቀርበዉ እንዱከራከሩ በቀን 01/11/2013ዓ/ም በታተመ አዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ በወጣ መጥሪያ ጥሪ 

ተዯርጎሊቸዉ ስሊሌቀረቡ መሌስ የመስጠት መብታቸዉ ታሌፍ በላለበት ተመርምሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇመሌኩ የተገሇጸዉ በስር ፌርዴ ቤቶች በግራ ቀኙ የቀረበዉን ክርክር፣ በስር ፌርዴ 

ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች እና የሰበር አቤቱታ ይዘት የሚመሇከት ሲሆን እኛም በአመሌካች ክርክር 

መሰረት ጉዲት የዯረሰበት ተሽከርካሪ ቅሪት አካሊት የሚመሇሱት ወይም ተጠሪ ከጠየቁት ካሳ ሊይ ግምቱ 

ተቀናሽ የሚሆነዉ አመሌካች ዲኝነት ከፌል የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቅርቦ ሲከራከር ነዉ በሚሌ ዉዴቅ 

ተዯርጎ በመወሰኑ በዚህ ችልት ዯረጃ ሉታረም የሚችሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን 

አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 
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እንዯመረመርነዉም ሇክርክሩ መሰረት የሆነዉ ምክንያት የአመሌካች ዯንበኛ የሆኑት የስር ተከሳሽ 

ንብረት የሆነ ተሽከርካሪ የተጠሪን ተሽከርካሪ ገጭቶ ጉዲት አዴርሷሌ የሚሌ በመሆኑ በተጠሪና 

በአመሌካች ዯንበኛ(በስር ተከሳሽ) መካከሌ የነበረዉ ግንኙነት ከዉሌ ዉጭ የሆነ ነዉ፡፡አመሌካችም 

በክርክሩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 43 መሰረት ጣሌቃ እንዱገባ የተዯረገዉ በስር ተከሳሽ ተሽከርካሪ 

ሇሚዯርስ ጉዲት የመዴን ሽፊን በመስጠተ ተጠሪ እንዱከፇሊቸዉ ከጠየቁት ካሳ ሊይ አመሌካች 

በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት መክፇሌ የሚገባዉ ዴርሻ አሇ በሚሌ ምክንያት ነዉ፡፡ 

ተጠሪ ባቀረቡት ክስ የስር ተከሳሽ ተሽከርካሪ ተሽከርካሪያቸዉን ገጭቶ ያዯረሰዉን ጉዲት ሇማስጠገን 

ባወጡት ወጪ መነሻ ብር 495,000.00 ጉዲት እንዯዯረሰባቸዉ በመግሇጽ ብር 495,000.0 ካሳ 

እንዱከፇሊቸዉ ነዉ፡፡የስር ፌርዴ ቤትም የስር ተከሳሽንና የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ተጠሪ 

ጉዲት የዯረሰበትን ተሽከርካሪያቸዉን ሇማስጠገን ሊወጡት ወጪ የስር ተከሳሽ ብር 495,000.00 ካሳ 

እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡በዚህ አጠቃሊይ የካሳ መጠን ሊይ የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ የስር ተከሳሽ ሇተጠሪ 

እንዱከፌለ ከተወሰነዉ ከተጠቀሰዉ የካሳ ገንዘብ ሊይ አመሌካች በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት ብር 

100,000.00 እንዱከፌለ በመወሰኑም ከመዴን ሽፊኑ በሊይ ባሇመሆኑ የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ግራ ቀኙን 

ያከራከረዉ አመሌካች ጉዲት የዯረሰበት ተሽከርካሪ ቅሪት አካሊት ተጠሪ ሉመሌሱ ወይም ከሚከፇሊቸዉ 

ካሳ ሊይ ግምቱ ሉቀነስ ይገባሌ በማሇት ያቀረበዉን ክርክር በተመሇከተ የተሰጠዉን ዉሳኔ የሚመሇከት 

ነዉ፡፡ከዚህ አንጻር የቀረበዉን ክርክር በተመሇከተ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዝምታ ያሇፇ ሲሆን 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዯግሞ አመሌካች ዲኝነት በመክፇሌ የተከሳሽ 

ከሳሽነት ክስ ባሇማቅረቡ ከቅሪት አካሌ አንጻር አመሌካች ያቀረበዉን ክርክር የስር ፌርዴ ቤት በዝምታ 

ማሇፈ ተገቢ ነዉ ሲሌ ይግባኙን ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ የጉዲት ካሳ የሚከፇሌበት ዓሊማ ጉዲት የዯረሰበትን ተበዲይ (ነገር) ጉዲት ከመዴረሱ 

በፉት ወዯ ነበረበት ስፌራ ሇመመሇስ እንጂ ተጎጂዉ ከጉዲቱ እንዱያተርፌ ሇማዴረግ አይዯሇም፡፡ ወዯዚህ 

አጠቃሊይ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ የሚያስችሌ ተቀባይነት ያሇዉ የካሳ አከፊፇሌ መሠረታዊ መርህ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2090/1 እና 2091 ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ይኸዉም በአንዴ ጉዲት ምክንያት የሚከፇሇዉ 

ካሳ ከዯረሰዉ ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ የሚመዛዘን መሆን እንዲሇበት ወይም ዯግሞ ሇአንዴ ጉዲት ኃሊፉ 

የሆነዉ ሰዉ የሚከፌሇዉ የጉዲት ካሳ ኃሊፉነቱ ያመጣዉ ጉዲት በተበዲዩ ሊይ ካዯረሰዉ ጉዲት ጋር 

እኩሌ ሆኖ መመዛዘን እንዲሇበት የሚያስገዴዴ ነዉ፡፡ይህንን መርህ በአግባቡ ተግባራዊ ማዴረግ የጉዲት 

ካሳ ጠያቂዉ ከጉዲቱ አትራፉ እንዲይሆን ያዯርጋሌ፡፡ በዚህ መሠረት ጉዲት የዯረሰበት ተሽከርካሪ አካሊት 

በላሊ አካሊት ተተክቶ የሚጠገን ከሆነ ጉዲት የዯረሰባቸዉ ቅሪቶች ዋጋ ሉያወጡ የሚችለ ስሇሚሆኑ 

ሉገመቱና ግምታቸዉ ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ ሉቀነስ ወይም ቅሪት አካሊት በአይነት ሇካሳ ከፊዩ ሉመሇሱ 

ይገባሌ፡፡ ይሔ የማይሆን ከሆነና በንብረቱ ሊይ ጉዲት የዯረሰበት ሰዉ ቅሪቱን የማይመሌስ ወይም ግምቱ 

ከሚከፇሇዉ ካሳ ሊይ የማይቀነስ ከሆነ ሇተጎጂዉ የሚከፇሇዉ ካሳ ከዯረሰዉ ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ 
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የሚመዛዘን መሆን አሇበት የሚሇዉ መርህ እንዱጣስና ተጎጂዉ መካስ ከሚገባዉ በሊይ ካሳ በማግኘት 

ከጉዲቱ እንዱያተርፌ የሚያዯርግ ይሆናሌ፡፡ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 242 መሰረት የታመነ ፌሬ ነገር ነዉ በሚሌ ዉሳኔ ካሌተሰጠ በስተቀር 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 246 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት ተከራካሪ ወገኖች ተካክዯዉ 

የተከራከሩባቸዉ የፌሬ ነገር ወይም የሔግ ጭብጥ ሉሇይ ይገባሌ፡፡እንዱሁም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

182/3 ስር እንዯተዯነገገዉ ከክርክሩ ሊይ ከቀረቡት ብዙ ጭብጦች አንደ ጭብጥ ብቻ ቢወሰን ላልችም 

ጭብጦች ሊይ ተጠቃል ዉሳኔ እንዯተሰጠ የሚያስቆጥር ሁኔታ ካሌተፇጠረ በስተቀር አከራካሪ ሆነዉ 

የተያዙ ጭብጦችን ሁለ በተናጠሌ በመመርመር በማስረጃ ሉረጋገጥ የሚገባዉ በማስረጃ እንዱረጋገጥ 

ተዯርጎ እንዱሁም የሔግ ጭብጥ ዯግሞ በተገቢዉ ሔግ ሊይ ተመስርቶ ተገቢዉ ምክንያት ተስጥቶባቸዉ 

ሉወሰኑ ይገባሌ፡፡ከዚህ አንጻር የተያዘዉን ጉዲይ ስንመሇከት የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአመሌካች 

በግሌጽ ክርክር በቀረበዉ ቅሪት አካለን በሚመሇከተዉ ጉዲይ ሊይ ከተጠሪ በኩሌ የቀረበዉን ክርክር 

መሰረት በማዴረግ ተገቢዉን ጭብጥ በመያዝ አጣርቶ ግሌጽ ዉሳኔ መስጠት ሲገባዉ በዝምታ ማሇፈ 

የክርክር አመራርና የፌርዴ አሰጣጥ ጉዴሇት በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ 

ብሇናሌ፡፡ 

እንዱሁም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ከሊይ 

በተመሇከተዉ መሰረት የፇጸመዉን ስህተት ማረም ሲገባዉ እና የአመሌካችን ክርክር በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 

2090/1 እና 2091 አንጻር በማየት ተገቢዉን መወሰን ይገባዉ ነበር፡፡ሆኖም አመሌካች በመከሊከያ 

መሌሱ ያቀረበዉ ክርክር ሇተጠሪ የሚከፇሇዉ ካሳ ከዯረሰዉ ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ የሚመዛዘን መሆን 

አሇበት በሚሌ የሔግ መሰረት ባሇዉ መርህ ማዕቀፌ ዉስጥ ሆኖ በመከሊከያ ክርክር መሌክ የሚታይ 

ሆኖ እያሇ፤ በአመሌካች የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ቀርቦ ተገቢዉ ዲኝነት ተከፌልበት የተጠሪ ክርክርም 

ከዚህ አንጻር ተሰምቶ ዉሳኔ ማግኘት እንዯሚገባዉ አዱስ እና ራሱን እንዯቻሇ ክርክርና የዲኝነት ጥያቄ 

አዴርጎ በመቁጠር ዉዴቅ በማዴረግ የሠጠዉ ዉሳኔ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ሉቀርብ የሚችሌበትን 

አግባብ ያሌተከተሇና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 234(1/ረ) ስሇተከሳሽ ከሳሽነት ከስ የተዯነገገዉን ያሊገናዘበ 

በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ ብሇናሌ፡፡ስሇሆነም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 22378 ሊይ በቀን 18/07/2011ዓ/ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0108368 ሊይ በቀን 09/04/2013ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. ሇተጠሪ ሉከፇሌ የሚገባዉ የካሳ ሌክ የቅሪት አካለን ግምት ጨምሮ ከብር 495,000.00 

ሉበሌጥ አይገባም ብሇናሌ፡፡ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዝገቡን በማንቀሳቀስ 

ከአጠቃሊይ የካሳ መጠን ሊይ ሉቀነስ የሚገባ የቅሪት አካሊት ግምት መጠን ወይም ቅሪት አካሊት 

በአይነት የሚመሇሱ ከሆነም የሚመሇሱ የቅሪት አካሊት አይነት እና ብዛት ምንነት በተመሇከተ እና 

ተያያዥ በሆኑ ነጥቦች ሊይ ሔግን መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ እንዱሰጥ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 343/1 

መሰረት ጉዲዩን መሌስንሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ዯረጃ ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ሇግራ ቀኙም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፤ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የወንጀሌ ሥነ-ሥርዓት ሔግ 
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የሰ.መ.ቁ 200520 

የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

ዲኞች፡- እትመት አሠፊ 

    ፀሏይ መንክር 

   ኑረዱን ከዴር 

  መሊኩ ካሣዬ 

        እስቲበሌ አንደዓሇም 

አመሌካች፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ  - ዏ.ህግ አብይ መርዕዴ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡-   1. እስክንዴር ነጋ  

            2. ስንታየሁ ቸኮሌ        ከ1-4 ጠበቃ ቤተማርያም አሇማየሁ - ቀረቡ 

            3. ቀሇብ ስዩም 

            4. አስካሇ ዯምሴ 

            5. ጌትነት በቀሇ   - ቀረቡ 

     መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ታሔሳስ 22 ቀን 2013 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው የሰበር 

አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 199376 ታሔሳስ 13 ቀን 2013 

ዓ.ም የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184/መ መሠረት ማስረጃ መቀበሌ ወይም አሇመቀበሌ ሊይ በሚሰጥ ትዕዛዝ 

ሊይ ይግባኝ የማይባሌበት በመሆኑ እና ይግባኝ የተባሇበት ጉዲይ የማስረጃ አሰማም ሂዯት ሊይ 

የተሰጠውን ብይን በመቃወም የቀረበ ቅሬታ በመሆኑ ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም በማሇት የሰጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ 

በማቅረባቸው ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካች በአሁን ተጠሪዎች ሊይ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበውን ክስ ሇማስረዲት 

የቆጠራቸው ምስክሮች ስሇ ወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ የወጣ አዋጅ ቁጥር 699/2003 

አንቀጽ 6/1/ሇ መሠረት ጥበቃ የተዯረገሊቸው መሆኑን በመግሇጽ አስራ ስዴስቱ ምስክሮች በአዋጁ 

አንቀጽ 4/1/ቀ መሠረት ምስክርነታቸው በዝግ ችልት እንዱሰማ፤ አምስቱ ምስክሮች ዯግሞ በአዋጁ 

አንቀጽ 4/1/በ መሠረት በአካሌ ሳይታዩ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዱመሰክሩ ይታዘዝሇት ዘንዴ ዲኝነት 

ጠይቋሌ፡፡ 
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ተጠሪዎች በሰጡት አስተያየት ኢትዮጲያ በፇረመቻቸው የተሇያዩ ዓሇም ዓቀፌ ሔጎችም ሆነ ሀይማኖትን 

መሠረት አዴርገው አንዴን ማሔበረሰብ በጅምሊ በማጥቃት የሚፇጸሙ ወንጀልች ወይም ዘር ማጥፊት 

ተፇጽሞባቸዋሌ በተባለ የተሇያዩ ዓሇም አገራት ሊይ እንኳን ዓቃቤ ሔግ በጠየቀው አግባብ በዝግ ችልት 

ወይም ከመጋረጃ ጀርባ ምስክር እንዱሰማ አሌተዯረገም፤ የምስክሮች ጥበቃ አዋጅ ጥበቃ ተጠቃሚውን 

ብቻ ሳይሆን የተከሳሾችንም መብት ከግምት ያስገባ ነው፤ ከመጋረጃ ጀርባ ምስክር ቢሰማ የተጠሪዎችን 

የመከሊከሌ መብት የሚያጣብብ በመሆኑ ሉፇቀዴ አይገባም፤ ፌርዴ ቤቱ የሙግት ሂዯቱ ሙለ ሇሙለ 

በግሌጽ ችልት እንዱታይ በማዴረግ የማናቸውም ወገን ጥርጣሬ እና መሊ ምት ተቀባይነት እንዲይኖረው 

የማዴረግ ሃሊፉነት ያሇበት በመሆኑ ዓቃቤ ሔግ ምስክሮች በዝግ ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው 

እንዱሰሙ ያቀረበው ጥያቄ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ በምስክሮች አሰማም ሂዯት ሊይ ያቀረቡትን ክርክር ከመረመረ 

በኋሊ ዓቃቤ ሔግ ምስከሮች በዝግ ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ እንዱሰሙሇት ያቀረበው ምክንያት 

ምስክሮች ከተከሳሾች ጋር የቅርብ ትውውቅ እንዲሊቸው እና ከዚህ በፉትም ማስፇራሪያ ዯርሶባቸው ነበር 

በማሇት ነው፤ ይህ ዯግሞ የምስክሮችን ማንነት ቀዴሞ መታወቁን የሚያረጋግጥ ነው፤ የምስክሮች 

ማንነት ከታወቀ ዯግሞ የጥበቃውን አስፇሊጊነት ወይም የዓቃቤ ሔግን ጥያቄ ዋጋ ያሳጣዋሌ፤ በላሊ 

በኩሌ ዓቃቤ ሔግ ምስክሮች ከተከሳሾች ጋር የቅርብ ትውውቅ እንዲሊቸው እና ከዚህ በፉትም 

ማስፇራሪያ ዯርሶባቸው እንዯነበር ከመግሇጽ ውጪ በተጨባጭ ሉዯርስባቸው የሚችሌ ከባዴ አዯጋ/ 

ስጋት እንዲሇ በበቂ ሁኔታ አሌተረጋገጠም፤ ስሇሆነም የተጠሪዎችን ሔገ መንግስታዊ መብት በሚጥስ 

መሌኩ ምስክሮች በዝግ ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ ይሰሙሌኝ በማሇት የቀረበው አቤቱታ በሔግ 

አግባብነት የላሇው እና ትክክሇኛ ፌትህ ሇመስጠት የማያስችሌ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት 

ውዴቅ አዯርጎታሌ፡፡  

አመሌካች ይህን ብይን በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ 

አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት የአመሌካችን የይግባኝ አቤቱታ ከመረመረ በኋሊ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184/መ መሠረት ማስረጃ መቀበሌ ወይም አሇመቀበሌ ሊይ በሚሰጥ ትዕዛዝ ሊይ 

ይግባኝ የማይባሌበት በመሆኑ እና ይግባኝ የተባሇበት ጉዲይ የማስረጃ አሰማም ሂዯት ሊይ የተሰጠውን 

ብይን በመቃወም የቀረበ ቅሬታ በመሆኑ ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም በማሇት የአመሌካችን የይግባኝ 

አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

አመሌካች ታሔሳስ 22 ቀን 2013 ዓ.ም ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ 

የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ሲሆን ይዘቱም፡- የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ምሰክሮች በዝግ 

ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ ሉሰሙ ይገባሌ በማሇት ባቀረብነው አቤቱታ ሊይ የሰጠው ብይን የመጨረሻ 

ሉባሌ የሚችሌ እንጂ ጊዜያዊ ትዕዛዝ /interelocutory/ አይዯሇም፤ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
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የተሰጠው ውሳኔ የክርክሩን መቀጠሌ እና አሇመቀጠሌ መወሰን በሚችሌ እና ተጠሪዎችን ማስረጃ 

ከመሰማቱ በፉት ነጸ ሉያስብሌ የሚችሌ በመሆኑ ስሔተት ነው፤ አመሌካች ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ 

ይሰሙሌኘ በማሇት ያቀረበው አቤቱታ ውዴቅ በመዯረጉ በምስክሮች አሰማም ቀጣይ ሂዯት ሊይ ይህን 

አቤቱታ በዴጋሚ ሇማቅረብ የሚችሌበት እዴሌ የሇም፤ ክርክሩ ሲጠናቀቅም አጠቃል ሉያቀርበው 

የሚችሇው ጉዲይ አይዯሇም፤ የምስክሮች ጥበቃ ጉዲይ ሊይ የተሰጠ ብይን ይግባኝ የተከሇከሇባቸው 

ጉዲዮች ስር አይሸፇንም፤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ 93234 ጊዜያዊ 

አገሌግልት ስሊሊቸው እና የመጨረሻ ውጤት ስሊሊቸው ጉዲዮች አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፤ 

ይህ ውሳኔ በክስ ሊሻሽሌ ጥያቄ ሊይ የተሰጠ ቢሆንም የሔግ ትርጉሙን ሇመስጠት መነሻ የሆነው 

ምክንያት ግን የትዕዛዝ ይግባኝ የተከሇከሇ መሆኑን አስመሌክቶ የተዯነገገውን የስነ ስርዓት ሔጉ መርህ 

ሉተረጎም ስሇሚገባበት አግባብ በመሆኑ ሇተያዘው ጉዲይ ተፇጻሚነት አሇው፤ ስሇሆነም የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች ይግባኝ የጠየቀበት ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 

184/መ መሠረት ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት 

የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የምስክሮች አሰማም ከመጋረጃ ጀርባ እንዱሆን እና በዝግ ችልት 

እንዱታይ በዓቃቤ ሔግ የቀረበው ጥያቄ ውዴቅ ተዯርጎ የተሰጠው ትዕዛዝ ጊዜያዊ ስሇሆነ ይግባኝ 

ሉባሌበት አይገባም ተብል በስር ፌርዴ ቤት የመወሰኑን አግባብነት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ 93234 ከሰጠው የሔግ ትርጉም እና ከአዋጅ ቁጥር 699/2003 እና 

ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 ጋር በማገናዘብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 

ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

ከ1ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች በጠበቆቻቸው አማካኝነት የካቲት 04 ቀን 2013 ዓ.ም የሰጡት 

የጽሐፌ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ሔገ መንግስቱ ካስቀመጠው ሰብዓዊ መብቶች ዴንጋጌዎች አንጻር እና 

ስሇ ወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699/2003 ከወጣበት ዓሊማ አንጻር ሲታይ 

ዓቃቤ ሔግ ምስክሮች በዝግ ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ እንዱሰሙሇት ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ 

በማዴረግ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው፤ በምስክሮች አሰማም አቤቱታ ሊይ የተሰጠው 

ብይን በመዝገቡ ሊይ የመጨረሻ ሉባሌ የማይችሌ እና ጊዜያዊ ትዕዝዝ ነው፤ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 

በትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ ሉቀርብ እንዯማይችሌ ይዯነግጋሌ፤ ዋናው ጉዲይ ሲጠናቀቅ ይግባኙን አጠቃል 

ሇማቅረብ የሚያስችሌ ስርዓት በመኖሩ እንጭፌጫፉ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ ይግባኝ ማቅረብ ክርክሮች 

እንዱጓተቱ እና መጠናቀቅ በሚገባቸው ጊዜ እንዲይጠናቀቁ የማዴረግ ውጤት ያሇው በመሆኑ 

ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም፤ ዓቃቤ ሔግ ምስክሮች በዝግም ችልት ሆነ ከመጋረጃ ጀርባ ባይሰሙ 

ማስረጃ ከመቅረቡ በፉት ተጠሪዎችን ነጻ ሉያስብሌ የሚችሌ ነው በማሇት የሚከራከር ቢሆንም ማስረጃ 

ሳይቀርብ ቢቀር ወዯፉት የማንቀሳቀስ መብት ተጠብቆ መዝገብ ይቋረጣሌ እንጂ ተጠሪዎችን ነጻ 
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የሚያስብሌ አይዯሇም፤  በሰ.መ.ቁ 93234 የተሰጠው ውሳኔ በክስ ሊሻሽሌ አቤቱታ ሊይ የተሰጠ በመሆኑ 

ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡  

5ኛ ተጠሪም በጠበቃው አማካኝነት የካቲት 09 ቀን 2013 ዓ.ም  በሰጠው መሌስ አሊስመሰክርም ማሇት 

የዓቃቤ ሔግ መብት ነው፤ ዓቃቤ ሔግ ምስክሮች የማቅረብ ግዳታውን መወጣት አሇመፇሇጉ ይግባኝ 

በማይባሌበት ነጥብ ሊይ ይግባኝ ሇማሇት ዕዴሌ ሉፇጥርሇት አይገባም በማሇት የተከራከረ ሲሆን በላልች  

ነጥቦች ሊይ ዯግሞ ከ1ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች ከሰጡት መሌስ ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያሇው 

መሌስ ሰጥቷሌ፡፡    

አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

ከመዝገቡ ይዘት መገንዘብ የቻሌነው አመሌካች ስሇ ወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ የወጣ 

አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 6/1/ሇ እና 4/1/ቀ ዴንጋጌን መሰረት በማዴረግ በተጠሪዎች ሊይ 

ያቀረበውን ክስ ሇማስረዲት ከተቆጠሩት ምስክሮች ውስጥ ከፉልቹ በዝግ ችልት፤ ከፉልቹ ዯግሞ 

ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዱመሰክሩ ይታዘዝሌኝ በማሇት ሊቀረበው አቤቱታ የሰጠው ምክንያት 

ተጠሪዎች የተከሰሱበት ክስ በባሔሪው በሔብረተሰቡ እና በአገር ሰሊም እና ዯህንነት ሊይ አዯጋ የሚጥሌ 

እና ከባዴ ወንጀሌ ነው፤ የምስክሮች ጥበቃ አዋጅም የዚህ ዓይነት ወንጀልች ሊይ በምስክርነት የሚቀርቡ 

ሰዎች በሌዩ ሁኔታ ጥበቃ እንዯሚዯረግሊቸው ይዯነግጋሌ፤ ምስክሮቹ ከተጠሪዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት 

ያሊቸው በመሆኑ ሇጥቃት ይጋሇጡብኛሌ፤ እንዱሁም ጉዲዩን ሇመሇከታተሌ በሚመጡ ባሌዯረቦቻቸው፤ 

ጓዯኞቻቸው እና ዘመዴ ቤተሰቦቻቸው ታይተው ሇአዯጋ የሚጋሇጡበት ሁኔታ ይኖራሌ፤ ቀዲሚ 

ምርመራ በሚካሄዴበት ጊዜም የግዴያ ዛቻ የዯረሰባቸው ምስክሮች አለ በሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ምስክሮች በዝግ ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ 

ሆነው እንዱሰሙ በማሇት ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረገ ሲሆን ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዯግሞ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184/መ መሠረት 

በማዴረግ አመሌካች ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ይግባኝ በሚባሌበት ጉዲይ ሊይ የቀረበ አይዯሇም 

በማሇት ተጠሪዎችን ሳያስቀርብ ከወዱሁ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ስሇሆነም በዚህ ችልት ምሊሽ ሉያገኝ 

የሚገባው የክርክሩ መሠረታዊ ነጥብ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ምስክሮች በዝግ ችልት 

እና ከመጋረጃ ጀርባ ሉሰሙሌኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ 

ይግባኝ የሚባሌበት ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡   
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የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሔግ በ1954 ዓ.ም የወጣ ሲሆን የትዕዛዝ ይግባኝ ስሊሇመኖሩ አስመሌክቶ 

የተዯነገገው የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 ዴንጋጌ ፌርዴ ቤቱ በቁጥር 94 መሠረት ቀጠሮ መስጠት ወይም 

አሇመስጠትን፤ በቁጥር 131 መሠረት ስሇሚቀርብ መቃወሚያ ወይም በቁጥር 146 መሠረት ማስረጃን 

ስሇመቀበሌ ወይም ስሊሇመቀበሌ አስመሌክቶ በሚሰጠው ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ የተከሇከሇ መሆኑን፤ ነገር 

ግን የጥፊተኝነት ውሳኔ በተሰጠበት፤ ሇጊዜው በመሌቀቅ ወይም ነጻ በመሌቀቅ ፌርዴ ተሰጥቶ ይግባኝ 

በተባሇበት ጊዜ እነዚህ የተሰጡት ትዕዛዞች ይግባኝ ሇማሇት ምክንያቶች ሇመሆን ይችሊለ በማሇት 

ይዯነግጋሌ፡፡  

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 በዋናው የስረ ነገር ክርክሩ ሊይ ከሚሰጠው ፌርዴ በፉት የትዕዛዝ ይግባኝ 

ክሌከሊ የተጣሇባቸውን ጉዲዮች የሚዘረዝር ሲሆን ስሇ ወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ የወጣ 

አዋጅ ቁጥር 699/2003 የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሔጉ ከወጣ አራት አሰርት ዓመታት ካሇፈ በኋሊ 

የወጣ እንዯ መሆኑ መጠን በአዋጁ የተካተቱትን መብቶች አስመሌክቶ ፌርዴ ቤቶች በሚሰጧቸው 

ትዕዛዞች ሊይ ስሇሚኖረው የይግባኝ ስርዓት በመዯበኛው የወንጀሌ ስነ ስርዓት ሔጉ ዴንጋጌዎች ሊይ 

ተካተው አናገኛቸውም፡፡ ስሇሆነም በዝግ ችልት ወይም ከመጋረጃ ጀርባ ምስክር ሉሰማ አይገባም ተብል 

የተሰጠው ብይን በእርግጥም ይግባኝ የማይባሌበት ጊዜያዊ ትዕዛዝ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን 

ሇመሇየት የስነ ስርዓት ሔጉ በጊዜያዊ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ ከከሇከሇበት ምክንያት እና ዓሊማ ጋር 

ተገናዝቦ ምሊሽ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡  

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 ሊይ የትዕዛዝ ይግባኝ የተከሇከሇበት ምክንያት የተሰጠው ትእዛዝ ከዋናው 

ጉዲይ ጋር ተጠቃል ሉቀርብ የሚችሌ እና አቤት ባዩም ወዯፉት አጠቃል በሚያቀርበው ጉዲይ ሊይ 

መፌትሄ ሉያገኝበት የሚችሌ ሲሆን እንዯሆነ ከዴንጋጌው ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህም የዴንጋጌው 

ዓሊማ ፌርዴ ቤቶች በሚሰጧቸው ጊዜያዊ ትዕዛዞች በሙለ ይግባኝ እየጠየቁ የፌትሔ ስርዓቱን 

እንዱጓተት ከማዴረግ ይሌቅ አቤት ባዩ ዋናውን ጉዲይ በሚመሇከት ከሚያቀርበው ጉዲይ ጋር 

ተጠቃሇው መፌትሓ ሉያገኙ የሚችለ ጉዲዮች በዚያው ተጠቃሇው እንዱቀርቡ በማዴረግ የተቀሊጠፇ 

የፌትህ ስርዏት እንዱኖር ማዴረግ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡  

በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ምስክሮች በዝግ ችልት ወይም ከመጋረጃ ጀርባ እንዱሰሙ በማሇት 

ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ በስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተሰጠው ብይን አመሌካች ጥበቃ 

ያስፇሌጋቸዋሌ፤ ዛቻ እና ማስፇራሪያ ዯርሶባቸዋሌ በማሇት ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ ችልት 

እንዱሰሙ ጥያቄ ያቀረበባቸው ምስክሮች በግሌጽ ችልት እንዱሰሙ የማዴረግ ውጤት ያሇው በመሆኑ 

ምስክሮች ከተሰሙ በኋሊ ይግባኝ የሚጠየቅበት እና ሇክርክር የሚቀርብ ጉዲይ አይሇም፡፡ ስሇሆነም የስር 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ምስክሮች በዝግ ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ እንዱሰሙ ያቀረበውን 
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አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ትዕዛዝ መታየት ያሇበት ትዕዛዝ ነው ከሚሌ መነሻ ብቻ ሳይሆን 

ከውጤቱም አኳያ ሉሆን ይገባሌ፡፡  

በመሆኑም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184/መ መሠረት 

ማስረጃ መቀበሌ ወይም አሇመቀበሌ ሊይ በሚሰጥ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ የማይባሌበት በመሆኑ እና 

ይግባኝ የተባሇበት ጉዲይ የማስረጃ አሰማም ሂዯት ሊይ የተሰጠውን ብይን በመቃወም የቀረበ ቅሬታ 

በመሆኑ ይግባኝ የሚባሌበት አይዯሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 199376 ታሔሳስ 13 ቀን 2013 

ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበው ጉዲይ በጊዜያዊ ትዕዛዝ 

ሊይ የቀረበ ሳይሆን የመጨረሻ ውጤት ባሇው ብይን ሊይ የቀረበ በመሆኑ ይግባኝ የሚባሌበት ነው 

በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በውሳኔ የዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ አመሌካች ያቀረበውን 

የይግባኝ ክርክር መርምሮ ተገቢውን እንዱወስን በማሇት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡  

4. በዚህ መዝገብ ጥር 25 ቀን 2013 ዓ.ም በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 260175 ምስክር 

ሇመስማት የተጀመረው ሂዯት እንዲይቀጥሌ በማሇት የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፤ ይጻፌ 

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

   ሰ/ጥ 
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                                                                                                                              የሰ.መ.ቁ 203051 

                                                                                                                                      የካቲት 22 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

                               ዲኞች፡-እትመት አሠፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

                                     መሊኩ ካሣዬ 

      እስቲበሌ አንደዓሇም 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ጀዋር ሲራጅ መሏመዴ     ጠበቆች መሏመዴ ጀማሌ 

            2. አቶ በቀሇ ገርባ ዲኮ             ምስጋኑ ሙሇታ 

            3. አቶ ሀምዛ አዲኔ ታዬ           ቱሉ ባይሳ 

            4. አቶ ዯጀኔ ጣፊ ገሇታ           ገመቹ ጉተማ ቀረቡ 
 

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ፡- ዏ/ሔግ ምኞት ዯነቀው ቀረቡ 

    

መዝገቡ በዛሬው ዕሇት ሉቀርብ የቻሇው የፌርዴ ቤቱ ሬጅስትራር ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ መሌስ ከሰጠ በኋሊ 

አመሌካቾች የመሌስ መሌስ መስጠት አያስፇሌገንም በቀረበው መሠረት ታይቶ ይወሰንሌን በማሇታቸው 

መዝገቡ በችልት ትዕዛዝ እንዱሰጥበት በማቅረቡ ነው፡፡ የአመሌካቾች ጠበቆች በዛሬ ዕሇት በችልት 

ቀርበው ዯንበኞቻቸው በጤና ችግር ምክንያት በሞት እና በሔይወት መካከሌ የሚገኙ መሆኑን ገሌጸው 

በአስቸኳይ ውሳኔ እንዱሰጥሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ችልቱም ጉዲዩ ሔክምና ከማግኘት መብት ጋር የተገናኘ 

እና ጊዜ ሉሰጠው የሚገባ አሇመሆኑን ግንዛቤ በመውሰደ በዛሬ ዕሇት መዝገቡን መርምሮ ተከታዩን 

ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካቾች በጠበቆቻቸው አማካኝነት የካቲት 18 ቀን 2011 ዓ.ም 

ጽፇው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 202289 

በቀን 16/06/2013 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም 

ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ በሔግ ጥሊ ስር የሚገኝን እስረኛ ሔክምና ጉዲይ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ አመሌካቾች በጠበቆቻቸው አማካኝነት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
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ቤት የካቲት ባቀረቡት አቤቱታ የግሌ ሏኪሞቻቸው በአስቸኳይ ሆስፒታሌ ሄዯው መታከም እንዲሇባቸው 

ያሳወቁ ቢሆንም ማረሚያ ቤቱ አመሌካቾች የግሌ ሏኪም ቤት ሄዯው እንዲይታከሙ በመከሌከለ 

ምክንያት ሔክምናቸው የተቋረጠ እና ሇከፌተኛ አዯጋ የተጋሇጡ መሆኑን በመግሇጽ ማረሚያ ቤቱ 

አመሌካቾች በመረጡት የግሌ የጤና ባሇሙያ እና የሔክምና ተቋም የሔክምና አገሌግልት እንዱያገኙ 

ትዕዛዝ ይሰጥሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ጠበቆቻቸውን በችልት አስቀርቦ 

ከጠየቀ በኋሊ ማረሚያ ቤቱ የካቲት 02 ቀን 2013 ዓ.ም ባመሇከተው መሠረት አመሌካቾች ሇመታከም 

ፇቃዯኛ ካሌሆኑ እና የሚጠቅሱት ሆስፒታሌ ሇሔዝብ እና ሇዯህንነት ስጋት የሚፇጥር ከሆነ ጦር 

ሀይልች ሆስፒታሌ እንዱያሳክማቸው ያዘዘ ሲሆን በዛሬው እሇት አመሌካቾች የግሌ ሏኪም ቤት 

በመግሇጽ ሔክምና እንዱዯረግሊቸው የጠየቁ እና የሔክምና ማዕከለ የታወቀ በመሆኑ ማረሚያ ቤቱ 

አመሌካቾችን አዱስ አበባ ከተማ ሜክሲኮ አካባቢ በሚገኘው ሊንዴ ማርክ ጄነራሌ ሆስፒታሌ በአጃቢ 

አስፇሊጊውን ጥበቃ ተዯርጎ ሔክምና እንዱዯረግሊቸው እንዱወስዲቸው ሲሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡      

ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ 

አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ኢትዮጲያ የተቀበሇቻቸውን አሇም 

አቀፌ ስምምነቶች እና ሔገ መንግስቱን መሠረት በማዴረግ በጉዲዩ ሊይ ሰፉ ትችት ከሰጠ በኋሊ አዋጅ 

ቁጥር 1174/2012 እስረኞች ወዯ ግሌ ሆስፒታሌ እንዲይሄደ ገዯብ ያሌጣሇ እና ገዯቡ ከመንግስት 

አቅም እና የማሟሊት ግዳታ አኳያ ብቻ እንጂ ከእስረኞች የግሌ አቅም አኳያ የማይገዯብ መሆኑን 

በመግሇጽ ተጠሪ አመሌካቾች በግሌ ሔክምና ተቋም አገሌግልት እንዲያገኙ የሚያቀርበው ክርክር 

ተቀባይነት የሇውም፤ በላሊ በኩሌ ተጠሪ ከጸጥታ ችግር አኳያ የሚያቀርበው ክርክር ዝቅተኛ ግምት 

ሉሰጠው አይገባም፤ አመሌካቾች ከተከሰሱበት የእርስ በእርስ ግጭት ማስነሳት አኳያ እና ዓቃቤ ሔግ 

በይግባኙ ሊይ ካቀረበው ሇሔብረተሰብ እና ሇአመሌካቾች የዯህንነት እና የጸጥታ ስጋት እንዱሁም 

ከነባራዊው ሁኔታ አኳያ ሇአመሌካቾች እና ሇሔብረተሰቡ ዯህንነት ሲባሌ በሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ 

የሔክምና አገሌግልት እንዱያገኙ የተሰጠው ትዕዛዝ አማራጭ የሇውም፤ የሔክምና አገሌግልት 

በታካሚው ዘንዴ ተቀባይነት ያሇው እና የሚፇሇገውን ውጤት የሚያመጣ መሆን አሇበት፤ በመረጡት 

ሏኪም ሔክምና ማግኘት የታካሚው መብት ከመሆኑ አኳያ ያሇፌሊጎታቸው ይሌቁንም ከፌተኛ ስጋት 

ያሊቸው በመሆኑ በመንግስት የሔክምና ተቋም አገሌግልት እንዱያገኙ ማዴረግ ተመራጭ አይዯሇም፤ 

ስሇሆነም ከግራ ቀኙ ከተነሳው ክርክር አኳያ አመሌካቾች የመረጡት የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ 

ፇቃዯኝነት እና ፌሊጎት መሠረት ባዯረገ መሌኩ የህክምና ሙያው በሚፇቅዯው ዯንብ መሠረት 

የሀኪሞች ቡዴን በማዯራጀት አመሌካቾች ባለበት በቃሉቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ሙለ የሔክምና 

አገሌግልት እንዱሰጣቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡  
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የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ 

ሲሆን ይዘቱም፡- ዓቃቤ ሔግ ሇስር ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበው ይግባኝ በጊዜያዊ 

ትዕዛዝ ሊይ የቀረበ በመሆኑ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 መሠረት ተቀባይነት የሇውም፤ ተጠሪ 

የመጀመሪያው ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋሊ በ15 ቀን ውስጥ ይግባኝ እንዯሚሌ ያሊሳወቀ በመሆኑ ያቀረበው 

ይግባኝ በጊዜ ገዯብ የሚታገዴ ነው፤ የስር ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የዯህንነት ችግር መኖሩን 

በማስረጃ ሳያረጋግጥ በሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ የህክምና አገሌግልት ቢሰጣቸው በአመሌካቾች ሊይ 

የጸጥታ ስጋት ይፇጠራሌ ማሇቱ አግባብ አይዯሇም፤ አመሌካቾች በመረጡት የግሌ ሏኪም የመታከም 

ሔገ-መንግስታዊ መብት አሊቸው፤ የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ ሇንግዴ የተቋቋመ እና በአንዴ ቦታ የቆመ 

ዴርጅት ሆኖ ሳሇ ሆስፒታለ ተነቅል ቃሉቲ ማረሚያ ቤት እንዱገባ የተሰጠው ትእዛዘ አግባብ 

አይዯሇም፤ አመሌካቾች በሚገኙበት ማረሚያ ቤት ሔክምናውን እንዱያገኙ ቢዯረግ የተሇያዩ የሔክምና 

መሳሪያዎች የሚያስፇሌጉ ሲሆን እነዚህ መሳሪያዎች ዯግሞ ሇሔክምና በሚያመች መሌኩ በሔክምና 

ተቋሙ ውስጥ የሚገኙ እንጂ እየተነቀለ የሚሄደ አይዯለም፤ ሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ ማረሚያ ቤት 

ዴረስ በመሄዴ ሇአመሌካቾች ሔክምና መስጠት እንዯማይችሌ ያሳወቀ በመሆኑ የስር ይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤት የሰጠው ሉፇጸም የማይችሌ ውሳኔ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን ሔክምና 

በተመሇከተ የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ የሀኪሞች ቡዴን በማዯራጀት ባለበት ማረሚያ ቤት ውስጥ 

የሔክምና አገሌግልት እንዱሰጣቸው በማሇት የመወሰኑን አግባብነት ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሰት አንቀጽ 

22/1 እና ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 ጋር በማገናዘብ  ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ 

ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካቾች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የፌሬ ነገር ክርክር የሚመሇከት 

በመሆኑ ይህ ችልት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇውም፤ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ትዕዛዝ 

የአመሌካቾችን የሔክምና ጉዲይ በሚመሇከት የመጨረሻ ትዕዛዝ በመሆኑ በዋናው ጉዲይ ሊይ ይግባኝ 

በሚቀርብ ጊዜ ተጠቃል የሚቀርብ አይዯሇም፤ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 21/2 የታሰሩ ሰዎች 

ከሀኪሞቻቸው ጋር የመገናኘት መብት ያሊቸው ቢሆንም በጥቅለ የተቀመጠ ነው፤ በፋዳራሌ ማረሚያ 

ቤት አዋጅ ቁጥር 1174/2012 አንቀጽ 37 መሠረት ሇእስረኞች የሔክምና አገሌግልት የሚሰጠው 

በማረሚያ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ የጤና ተቋም ሲሆን በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 9 ሊይ በማረሚያ 

ቤቱ የሚገኘው እስረኛ የጤና ሁኔታ በጤና ተቋሙ ከሚሰጠው የሔክምና አገሌግልት አቅም በሊይ የሆነ 

ሔክምና የሚጠይቅ ሲሆን በኮሚሽኑ በጤና ተቋሙ ባሇሙያዎች በሚቀርብሇት ሪፖርት መሠረት 

ወዱያውኑ ተገቢውን ጥበቃ በመመዯብ እስረኛው ያስፇሇገውን የሔክምና አገሌግልት ሉሰጥ ወዯሚችሌ  

የመንግስት ሆስፒታሌ በመውሰዴ አገሌግልቱን እንዱያገኝ ያዯርጋሌ ይሊሌ፤ አመሌካቾች በመንግስት 

ሔክምና እምነት የሇንም በማሇታቸው የግሌ ሏኪማቸው እንዱያክሟቸው ሲዯረግ የቆየ ሲሆን በሔገ 
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መንግስቱ የተሰጣቸው በግሌ ሏኪም የመጎብኘት መብት በማረሚያ ቤቱ ውስጥ ሆነው በግሌ 

ሏኪማቸው የመታየት መብትን የሚሰጥ ነው ከሚባሌ በቀር ያሇባቸው የጤና ችግር በተቋሙ 

ከሚሰጠው የሔክምና አቅም በሊይ መሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ በላሊ የሔክምና ተቋም እንዱታከሙ 

የሚያዯርግ አይዯሇም፤ ሔክምናውን የሚሰጠው የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ ሔክምናውን ሇመስጠት 

የተሇያዩ መሳሪያዎችን ማጓጓዝ ይጠይቃሌ አሊሇም፤ ስሇሆነም የስር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው 

ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበው 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በመረጡት ሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ ሔክምና እንዱዯረግሊቸው 

በማሇት የሰጠውን ትዕዝዝ በመቃወም ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ግራ ቀኙ በስር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትም 

ሆነ በዚህ ችልት ካዯረጉት ክርክር ይዘት መገንዘብ የቻሌነው አመሌካቾች በመረጥነው የግሌ ሏኪም 

ሌንታከም ይገባሌ በማሇት የሚከራከሩት በመንግስት የሔክምና ተቋም ብንታከም ከፌተኛ የሆነ ስጋት 

አሇን በሚሌ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ አመሌካቾች በሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ /በግሌ የሔክምና ተቋም/  

እንዱታከሙ ቢዯረግ የጸጥታ ስጋት አሇኝ የሚሌ መሆኑን ነው፡፡ ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን 

እንዯተመሇከትነው በቅዴሚያ ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው ነጥብ አመሌካቾች በሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ 

እንዱታከሙ ሲሌ የተሰጠው ትዕዛዝ ይግባኝ የሚባሌበት ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡   

ዓቃቤ ሔግ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ እንዱታከሙ ሲሌ 

የሰጠውን ትዕዝዝ በዋነኝነት የሚቃወመው የጸጥታ ችግር ሉፇጠር ይችሊሌ በሚሌ በመሆኑ እንዯ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ትዕዝዝ ቢፇጸም እና ምናሌባትም ዓቃቤ ሔግ ሉፇጠር ይችሊሌ ብል የሰጋው 

የጸጥታ ችግር ቢከሰት ይህንኑ የተፇጠረውን የጸጥታ ችግር ወዯፉት በዋናው ጉዲይ ሊይ ከሚያቀርበው 

ይግባኝ ጋር አጠቃል ሉያቀርበው የሚችሌ ባሇመሆኑ ውጤቱ የሚቀሇበስ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ዓቃቤ 

ሔግ ይግባኝ የጠየቀበት ትዕዛዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 184 በተገሇጸው አግባብ ይግባኝ የማይጠየቅበት 

ነው በማሇት በአመሌካቾች በኩሌ የቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡  

በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካቾች በመረጡት ሏኪም 

ሔክምና ማግኘት የታካሚው መብት ከመሆኑ አኳያ ያሇፌሊጎታቸው ይሌቁንም ከፌተኛ ስጋት ያሊቸው 

በመሆኑ በመንግስት የሔክምና ተቋም አገሌግልት እንዱያገኙ ማዴረግ ተመራጭ አይዯሇም ከሚሌ 

መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረሰ በኋሊ ተጠሪ ከጸጥታ ችግር አኳያ የሚያቀርበው ክርክር ዝቅተኛ ግምት 

ሉሰጠው አይገባም በማሇት አመሌካቾች የመረጡት የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ ፇቃዯኝነት እና ፌሊጎት 
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መሠረት ባዯረገ መሌኩ የህክምና ሙያው በሚፇቅዯው ዯንብ መሠረት የሀኪሞች ቡዴን በማዯራጀት 

አመሌካቾች ባለበት በቃሉት ማረሚያ ቤት ውስጥ ሙለ የሔክምና አገሌግልት እንዱሰጣቸው በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ አግባብ መሆን አሇመሆኑን ቀጥሇን እንመሌከት፡፡  

የዓቃቤ ሔግ ዋነኛ ስጋት አመሌካቾች በመረጡት የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ እንዱታከሙ ቢዯረግ የጸጥታ 

ስጋት አሇኝ የሚሌ መሆኑን በተሇይም በስር ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከተዯረገው ክርክር 

ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ የዓቃቤ ሔግ ስጋት የመነጨው አንዴም ዓቃቤ ሔግ ምናሌባትም ሉፇጠር 

ይችሊሌ በሚሇው የጸጥታ ችግር ምክንያት ተጠሪጣሪዎቹ ቢያመሌጡ ወይም በተጠርጣሪዎቹ ሊይ አዯጋ 

ቢዯርስ በፌትሔ ስርዓቱ ሊይ ሉያመጣ የሚችሇውን አዯጋ ከወዱሁ በመገመት መሆኑን ይህ ችልትም 

ይገነዘባሌ፡፡  

በመሠረቱ የመንግስት ዋነኛ ሚና የሔዝቦችን ሰሊም እና ዯህንነት ማረጋገጥ እና ማስጠበቅ ነው፡፡ በዚሁ 

መሠረት መንግስት በፌትሔ ስርዓቱ ውስጥ የሚያሌፈ ተጠርጣሪዎች ሰሊም እና ዯህንነት የማስጠበቅ 

ግዳታ አሇበት፡፡ይህ ግዳታም ተጠሪጣሪዎቹ በማረሚያ ቤት በሚገኙበት ጊዜ፤ፌርዴ ቤት በሚቀርቡበት 

እና ወዯ ሔክምና ተቋማት በሚሄደበት ጊዜ ሁለ በጥብቅ ሉተገበር የሚገባው ነው፡፡ ይህን ካሌን ዘንዲ 

በሔግ ጥሊ ስር የሚገኝ ተጠርጣሪ ሔክምና ባስፇሇገው ጊዜ ሁለ ሔክምና እንዱያገኝ መሟሊት 

ያሇባቸውን ቅዴመ ሁኔታዎች ሁለ ማሟሊት ያሇበት መንግስት እንዯሆነ ከአዋጅ ቁጥር 1174/2012 

ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በያዝነው ጉዲይ የስር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ ሉታከሙ 

ይገባሌ በማሇት በሰጠው ውሳኔ ሊይ ዓቃቤ ሔግ ሇዚህ ችልት ያቀረበው ቅሬታ የሇም፡፡ ይሌቁንም ዓቃቤ 

ሔግ የአመሌካቾች አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት የሚከራከረው የጸጥታ ችግር ስጋት ሉኖር 

ይችሊሌ በሚሌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ ባስቀመጠው አማራጭ መሠረት ሔክምናውን 

እንዱያከናውን ትዕዛዝ የተሊሇፇሇት የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ ማረሚያ ቤት ዴረስ ሄጄ አመሌካቾችን 

አሊክምም ብሎሌ በማሇት በአመሌካቾች በኩሌ የቀረበውን ክርክር በግሌጽ በመካዴ ከዓቃቤ ሔግ የተሰጠ 

ምሊሽ የሇም፡፡ ስሇሆነም የስር ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የወሰዯው አማራጭ ተፇጻሚ ሉሆን 

የማይችሌ መሆኑን ይህ ችልት ግንዛቤ ወስዶሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በአገራችን ባሇው ነባራዊ ሁኔታ በማረሚያ ቤት የሚገኝ ተከሳሽ ወዯ ሔክምና ተቋሙ ሄድ 

አገሌግልቱን የሚያገኝበት አሰራር እንጂ የሔክምና ተቋሙ ራሱ በማረሚያ ቤት የሚገኝ ተከሳሽ ባሇበት 

ማረሚያ ቤት ሔክምናውን ሇመስጠት የሚያስችለ መሣሪያዎችን ይዞ በመሄዴ ተንቀሳቃሽ ሔክምና 

ሉሰጥ የሚችሌበት አሰራር የላሇ በመሆኑ እና በክርክሩ ተካፊይ ያሌሆነን አካሌ በአማራጭ በተሰጠው 

ውሳኔ መሠረት በፇቃዯኝነት ሊይ ተመስርቶ የሔክምና ቡዴኑን በመያዝ ሔክምናውን በማረሚያ ቤቱ 
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ተቋም ሄድ ባይሰጥ ላሊ አማራጭ ያሌተቀመጠ በመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ 

ሉፇጸም የማይችሌ እና መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ስሇሆነም መንግስት ሉፇጠር ይችሊሌ ያሇውን የጸጥታ ስጋት ሇማስወገዴ ተገቢውን የጸጥታ እና 

ዯሔንነት ማስጠበቅ ሃሊፉነቱን በመወጣት አመሌካቾች ቀዴሞ በመረጡት የሊንዴ ማርክ ሆስፒታሌ 

ሔክምናውን እንዱያገኙ እንዱያዯርግ በማሇት ወስነናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

 

ውሳኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 202289 በቀን 16/06/2013 

ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. መንግስት ሉፇጠር ይችሊሌ ያሇውን የጸጥታ ስጋት ሇማስወገዴ ተገቢውን የጸጥታ እና 

ዯሔንነት ማስጠበቅ ሃሊፉነቱን በመወጣት አመሌካቾችን ቀዴሞ በመረጡት የሊንዴ 

ማርክ ሆስፒታሌ ሔክምናውን እንዱያገኙ እንዱያዯርግ በማሇት ተወስኗሌ፡፡  

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ  
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                                                                                                                                                       የሰ.መ.ቁ.189472 

                                                                                                                                               ሰኔ 30 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

       ዲኞች፡-እትመት አሠፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

                                     መሊኩ ካሣዬ 

      እስቲበሌ አንደዓሇም 

አመሌካች፡- አቶ አሸብር አውዳ  

ተጠሪ፡- በዯቡብ ብሓሮች ብሓረሠቦች እና ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት  

       የወሊይታ ምዴብ ዓቃቤ ሔግ  

     መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ጥር 18 ቀን 2012 ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሰበር 

አቤቱታ በዯቡብ ብሓሮች ብሓረሠቦች እና ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በመ.ቁ 31815 መስከረም 06 ቀን 2012 ዓ.ም በዋሇው ችልት አመሌካች ያቀረበውን የክስ ወዯ ላሊ 

ሥፌራ ይዛወርሌኝ ጥያቄን ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ፤ ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 31696 ታሔሳስ 01 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ 

የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ 

ብሓሮች ብሓረሠቦች እና ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁን አመሌካች 

ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት የክስ ይዛወርሌኝ አቤቱታ ይዘት በአጭሩ፡- የከፌተኛው ፌርዴ 

ቤት ፕሬዝዯንት በፌርዴ ቤት አስተያየት መስጫ መዝገብ ሊይ የፌርዴ ቤቱን ስም እና ዝናን 

የሚያጎዴፌ እና ዛቻ መሰሌ አስተያየት እንዯተጻፇ እና የእጅ ጽሐፈ ከአመሌካች ጋር እንዯሚመሳሰሌ 

በመግሇጽ በቀን 06/11/2010 ዓ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ ቢሮ ቀርቤ ምሊሽ እንዴሰጥ ትዕዛዝ ሰጥቶኛሌ፤ 

ይህንኑ መሠረት በማዴረግ በፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ሊይ በክሌለ ዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ የዱስፕሉን 

ክስ አቅርቤአሇሁ፤ በዚህም ምክንያት የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ዲኞች እና ሠራተኞችም በማሰባሰብ 

በአስተያየት መስጫ መዝገቡ ሊይ እኔ እንዯጻፌኩ ገሌጸዋሌ፤ ስማቸው በአቤቱታው ሊይ የተጠቀሰው 

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሁሇት ዲኞች ተከሳሽ በሆንኩበት የፌ.መ.ቁ 30379 በሆነው መዝገብ ተከሳሿን 
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ሇመጥቀም ከስነ-ስርዓት ውጪ ክርክሩን በመምራታቸው ምክንያት በዞኑ ዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ ክስ 

አቅርቤባቸዋሇሁ፤ የመ.ቁ 32160፤ 33749 እና 30379 በሆኑት መዛግብት የተፇጸመብኝን በዯሌ 

ይግባኝ ጠይቄ ፌትሔ አግኝቻሇሁ፤ በመ.ቁ 36642 ሇቀረበብኝ የቼክ ወንጀሌ መቃወሚያ ያቀረብኩ 

ቢሆንም የዱስፕሉን ክስ ያቀረብኩበት የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ተሰይሞ ሔግን ባሌተከተሇ ሁኔታ 

መቃወሚያዬን ውዴቅ አዴርጓሌ፤ አመሌካች በቂም እና በጥሊቻ በተዯጋጋሚ የፌትሔ መዛባት የዯረሰብኝ 

እና በተጠቀሱት ምክንያቶች ፌርዴ ቤቱ ያሇአዴል የቀረበውን ክስ ሉሰማ የማይችሌ በመሆኑ ክሱ ወዯ 

ላሊ ፌርዴ ቤት ተዛውሮ ይታይሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

ተጠሪ የሰጠው መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ፕሬዝዯንቱ ጉዲዩን ሇማጣራት አስተዲዯራዊ ስራ ሰርቷሌ፤ 

ፕሬዝዯንቱን በሚመሇከት ሇክሌለ ዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ የዯረሰ ክስ የሇም፤ ሁሇቱ ዲኞች የዱስፕሉን 

ክስ ቢቀርብባቸውም የመጨረሻ ውሳኔ አሌተሰጠም፤ አንዯኛው ዲኛ ከችልት እንዱነሱ አቤቱታ ቀርቦ 

እንዱነሱ ተዯርጓሌ፤ ላሊኛዋ ዲኛ ዯግሞ የፌትሏብሓር ዲኛ በመሆን ዓመቱን ሙለ የጨረሱ እና 

አሁንም እዚያው ያለ ናቸው፤ ጉዲዮችን በይግባኝ ማሻር ሇክስ ይዛወር ምክንያት አይሆንም፤ ፌርዴ 

ቤቱ ከአስራ ሁሇት በሊይ ዲኞች ያለበት እና በአሁኑ ጊዜ ጉዲዩን እያዩ ያለት ዲኞች ከተጠቀሱት ዲኞች 

ውጪ በመሆናቸው አመሌካች ያቀረቡት የክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ 

ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡   

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ፕሬዝዯንቱ በሔግ በተሰጠው ስሌጣን 

አስተዲዯራዊ ተግባር መፇጸሙ ሇክስ ይዛወርሌኝ ምክንያትነት አይሆንም፤ ሇክሌለ ዲኞች አስተዲዯር 

ጉባኤ ክስ አቅርቤአሇሁ በማሇት ቀሪ ዯብዲቤ መቅረቡ በእርግጥም አቤቱታው መዴረሱን የሚያሳይ 

አይዯሇም፤ ዯርሷሌ ቢባሌ እንኳን ክሱ ተቀባይነት አግኝቶ መሌስ እንዱሰጡ የተዯረገበት ሁኔታ የሇም፤ 

በተቋሙ ባሌዯረቦችም በኩሌ በክፈ ዓይን እየታየሁ ነው በማሇት የቀረበውም የራስ ጥርጣሬ ከሚሆን 

በቀር በምክንያትነት ሉወሰዴ አይችሌም፤ በዲኞቹ ሊይ ሇዞኑ ዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ ክስ የቀረበባቸው 

ቢሆንም ጉዲዩ የመጨረሻ ዕሌባት ስሇማግኘቱ የቀረበ ማስረጃ የሇም፤ አንዯኛው ዲኛ ክስ የቀረበባቸው 

በመሆኑ ምክንያት ጉዲዩን እንዲያዩ መዯረጉ በችልቱ ሂዯት ተመዝግቦ እያሇ ጉዲዩን በማያዩ ዲኛ የክስ 

ይዛወርሌኝ ጥያቄ መቅረቡ እንዱሁም በስም ተጠቃሿ ላሊኛዋ ዲኛም ጉዲዩን እያዩ ባሇመሆኑ ጥያቄው 

ሔግን የተከተሇ አይዯሇም፤ በይግባኝ ሥርዓት ጉዲዮች እንዱሻሩ፤ እንዱሻሻለ ወይም እንዱጸኑ ማዴረግ 

ሔጋዊ ሥርዓት ሲሆን ክርክሩ ዯረጃውን ጠብቆ በይግባኝ ወይም በሰበር ስርዓት የሚቀጥሌ እና ተሻረ 

የተባሇውም ጉዲይ የሔግ ትርጉም ተሰጥቶት የሚሻርበት ወይም የሚሻሻሌበት ሥርዓቶች በመሆናቸው 

ሇክስ ይዛወርሌኝ ምክንያት መሆን አይችለም በማሇት አመሌካች ያቀረቡትን የክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ 

ይዛወርሌኝ አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ ይህም ውሳኔ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልትም ጸንቷሌ፡፡  
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የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ 

ሲሆን ይዘቱም፡- አመሌካች ከፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ዛቻ እና ማስፇራራት እንዯዯረሰብኝ እና ከፌተኛ 

ጥሊቻ እንዱያዴርብኝ ማስዯረጉን፤ ሇክሌለ የሔዝብ ምክር ቤት እና ሇዞኑ ምክር ቤት አቤቱታ ማቅረቤን 

እና በክሌለ የዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ ክስ ማቅረቤን የሚያሳይ ማስረጃ አቅርቤአሇሁ፤ በተሇያዩ 

መዝገቦች ከሙግት ስነ ስርዓት ውጪ ክርክር በመምራታቸው በአምስት የፌርዴ ቤቱ ዲኞች ሊይ 

የዱስፕሉን ክስ አቅርቤአሇሁ፤ በተከሰስኩበት የቼክ ወንጀሌ ፕሬዝዯንቱ ሆን ብል የመሃሌ ዲኛ ሆኖ 

በመሰየም በዱስፕሉን ከከሰስዄቸው ዲኞች ጋር በመሆን መቃወሚያዬን ከሔግ ውጪ ውዴቅ 

ማዴረጉን፤ ክሱ የሚታይበት ፕሬዝዯንት ዘመዴ በሆነች ግሇሰብ ሊይ ያቀረብኩባትን የጉዲት ካሣና 

ኪሣራ ክስ አመሌካች የጎፊ ብሓር ተወሊጅ በመሆኔ ምክንያት ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸው፤ ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርቤ በሰ.መ.ቁ 164842 ጥቅምት 27 ቅ 2012 ዓ.ም 

በዋሇው ችልት ፌርዴ ቤቱ በክርክር አመራር ረገዴ የሔግ ስሔተት መፇጸሙን እና የአመሌካችን ፌትሔ 

የማግኘት መብት የሚጋፊ መሆኑን በመግሇጽ ውሳኔውን ያረመ መሆኑን፤ የክስ ይዛወርሌኝ በቀረበበት 

ጉዲይ ሊይ የግሌ ተበዲይ የተባሇው የዞኑ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ መምሪያ ሃሊፉ አጎቱ በመሆኑ እና 

በአካባቢው በሀብቱ እና በዘመድቹ ብዛት ስሜን በማጥፊት መጠቋቆሚያ ያዯረገኝ መሆኑን የሚያሳዩ 

ማስረጃዎች ባቀረብኩበት ሁኔታ አመሌካች ያቀረብኩት አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ በስር ፌርዴ ቤቶች 

የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም 

ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች የስር ጋሞ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ፕሬዚዯንት  

ባዯረሰብኝ በዯሌ በዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ የዱስፕሉን ክስ ያቀረብኩ በመሆኑ በገሇሌተኝነት ጉዲዩን 

ፌርዴ ቤቱ ሉመሇከት አይችሌም በማሇት ያቀረበውን የክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ አቤቱታ ውዴቅ 

የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ 

ተዯርጎም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካች ያቀረበው የክስ ይዛወርሌኝ አቤቱታ በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ውዴቅ ተዯርጎበታሌ፤ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 106/2 መሠረት በግሌጽ እንዯተዯነገገው እንዱዚህ ዓይነት 

ትዕዛዞች ይግባኝ የማይባሌባቸው በመሆኑ አመሌካች ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበው አቤቱታ 

የወንጀሌ ሥነ ሥርዓቱን ያሌተከተሇ ነው፤ በጋሞ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አስተያየት መስጫ መዝገብ 

ሊይ በተጻፇው የዛቻና የማስፇራሪያ ቃሌ አንጻር የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ይህን ጽሁፌ ጽፇዋሌ 

ተብሇው ከተጠቆሙ ሰዎች ውስጥ አመሌካችን ቢሮአቸው ጠርተው በማወያየታቸው እና የአስተዲዯር 

ስራ በመስራታቸው ብቻ ሇምን ተጠራሁ በሚሌ በሀሰት አቤቱታ ከማቅረባቸው በቀር አመሌካች 

እንዯሚለት በፕሬዝዯንቱ ሊይ የቀረበ የዱስፕሉን ክስ የሇም፤ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት 

ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

የብሊክስ ልው መዝገበ ቃሊት የክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ማዛወር /change of venue/ ትርጉም 

እንዯሚከተሇው አስቀምጦታሌ፡፡ 

Change of venue is the removal of a suit began in one country or district to another 

country or district for trial, though the term is also sometimes applied to the removal of 

a suit from one court to another court of the same country or district.  

በእኛም ሏገር ይህ ጽንስ ሏሳብ በአንዴ ሥፌራ የተጀመረን ክስ ወዯ ላሊ ስፌራ ሄድ እንዱታይ ማዴረግ 

ወይም በአንዴ ፌርዴ ቤት የተጀመረን ክስ በዚያው ሥፌራ ሊይ ወዯሚገኝ ላሊ ፌርዴ ቤት ተዛውሮ 

እንዱታይ ማዴረግ ማሇት እንዯሆነ ግንዛቤ ተወስድበታሌ፡፡  

በወንጀሌ ጉዲይ የክስ ይዛወርሌኝ አቤቱታ የሚቀርብበት ሥርዓት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 106 ሊይ 

ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም ይህ ዴንጋጌ የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዓትን እና የፌትሏ ብሓር ሥነ 

ሥርዓት ሔግን ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 84/1968 ተሻሽሎሌ፡፡ በዚሁ በተሻሻሇው አዋጅ 

መሠረት በወንጀሌ ጉዲይ ክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ እንዱዛወር መጠየቅ የሚቻሇው ማስረጃ ከመሰማቱ 

በፉት ዓቃቤ ሔጉ ወይም ተከሳሹ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መሥማት የጀመረው የበታች ፌርዴ 

ቤት በማመሌከቻ የቀረበሇትን ጉዲይ ያሇአዴል በትክክሌ ሇመስማት የማይችሌ መሆኑን ወይም ጉዲዩ 

ዘወትር የማያጋጥም አስቸጋሪ የሔግ ክርክር የሚያስነሳ መስል መታየቱን ወይም በዴንጋጌው አግባብ 

ትዕዛዝ ቢሰጥ ሇሁሇቱም ተከራካሪ ወገኖች ወይም ሇምስክሮች ምቹ መሆኑን ወይም ፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ 

ቢሰጥ በአጭር ጊዜ ትክክሇኛ ፌርዴ ሇማስገኘት የሚያስችሌ ወይም ትዕዛዝ እንዱሰጥ የዚህ ሔግ ዴንጋጌ 

የሚጠይቅ መሆኑን ሲያመሇክት ነው፡፡  

ከክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ ጽንስ ሏሳብ እና ከሊይ ከተመሇከተው ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ 

የሚቻሇው ክሱ ወዯ ላሊ ሥፌራ እንዱዛወር የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት አግኝቶ ክሱ ወዯ ላሊ ሥፌራ 

ወይም በዚያው ሥፌራ ሊይ ወዯሚገኝ ላሊ ፌርዴ ቤት ሉዛወር የሚችሇው ክሱ እየታየ ባሇበት ሥፌራ 

ወይም ፌርዴ ቤት ውስጥ ጉዲዩን ሇማየት የሚችሌ ሥሌጣን ያሇው ላሊ ችልት የላሇ በሆነ ጊዜ ነው፡፡   

በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ክሱ ወዯ ላሊ ሥፌራ እንዱዛወር ሲጠይቁ ያቀረቧቸው ምክንያቶች በሙለ 

ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ያሇአዴል ሉያይሌኝ አይችሌም በሚሌ የቀረቡ በመሆኑ የአመሌካች ዋነኛ የክርክር 

አውዴ የሚያጠነጥነው ከፌርዴ ቤቱ ገሇሌተኝነት ሊይ ነው፡፡ ስሇሆነም በእርግጥም አመሌካች 

ያቀረቧቸው ምክንያቶች ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ያሇአዴል እንዲያይ የሚያዯርጉ እና ክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ 
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እንዱዛወር የሚያስችለ ተቀባይነት ያሊቸው ምክንያቶች ናቸው? ወይስ አይዯለም? የሚሇውን ጭብጥ 

በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

በመሠረቱ ነጻ የዲኝነት አካሌ የተቋቋመ ስሇመሆኑ፤ በየትኛውም ዯረጃ የሚገኝ የዲኝነት አካሌ 

ከማናቸውም የመንግስት አካሌ፤ ከማናቸውም ባሇስሌጣንም ሆነ ከማናቸውም ላሊ ተጽዕኖ ነጻ 

መሆኑን፤ ዲኞች የዲኝነት ተግባራቸውን በሙለ ነጻነት ሉያከናውኑ እንዯሚገባ እና ከሔግ በስተቀር 

በላሊ ሁኔታ ሉመሩ እንዯማይገባ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 78 እና 79 ዴንጋጌዎች ሊይ 

በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም የዲኝነት ሥርዓቱ መሠረታዊ መርህ በመሆኑ ዲኞች እና የፌርዴ ቤት 

አመራሮች በሊቀ ሥነ-ምግባር እና በጥብቅ ሉተገብሩት ይገባሌ፡፡ ይህን ተሊሌፇው በተገኙ ጊዜም 

አግባብነት ባሊቸው ሔጎች መሠረት ተጠያቂነት ያሇባቸው ስሇመሆኑ ግንዛቤ ሉወሰዴበት ይገባሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በሔገ-መንግስቱ በተቋቋመው ነጻ የዲኝነት አካሌ ፉት በመቅረብ ፌትሔ የማግኘት 

መብታቸው የተረጋገጠሊቸው ዜጎች ጉዲያቸው ውሳኔ ከማግኘቱ በፉትም ሆነ በኋሊ ይህ መብታቸው 

በአግባቡ እንዱከበር ሇማዴረግ የሚያስችለ መፌትሓዎች በተሇያዩ ሔጎች ሊይ ተቀምጠውሊቸዋሌ፡፡ 

ከእነዚህም ውስጥ ገሇሌተኛ ያሌሆነው ዲኛ ከችልት እንዱነሳ መጠየቅ፤ የክስ ወዯ ላሊ ስፌራ ይዛወርሌኝ 

ጥያቄን ማቅረብ እና ዲኛው የሰጠው ፌርዴ በይግባኝ እና በሰበር ስርዓት ማሳረም የሚለት ተጠቃሽ 

ናቸው፡፡ ስሇሆነም በነጻነት እና ያሇ አዴል የመዲኘት ሔገ-መንግስታዊ ግዳታቸውን አክብረው 

ሥራቸውን ይከውናለ ተብል ግምት የሚወሰዴባቸው ዲኞች እና የፌርዴ ቤት አመራሮች ይህን ሔገ-

መንግስታዊ ግዳታ አሌተወጡም በማሇት ተከራካሪ ወገኖች መብታቸውን ሇማስከበር የሚያቀርቡት 

ማናቸውም አቤቱታ ሔጋዊ መሠረት ያሇው እና በተጨባጭ ማስረጃ የተረጋገጠ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ሊቀረቡት የክሥ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ ጥያቄ ያቀረቧቸው 

የመጀመሪያዎቹ ምክንያቶች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ፕሬዝዯንት በፌርዴ ቤት አስተያየት መስጫ 

መዝገብ ሊይ የፌርዴ ቤቱን ስም እና ዝናን የሚያጎዴፌ እና ዛቻ መሰሌ አስተያየት እንዯተጻፇ እና የእጅ 

ጽሐፈ ከአመሌካች ጋር እንዯሚመሳሰሌ በመግሇጽ ቢሮ ቀርቤ ምሊሽ እንዴሰጥ ትዕዛዝ በመስጠቱ 

የዱስፕሉን ክስ አቅርቤአሇሁ፤ ይህንኑ ተከትል የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ዲኞች እና ሠራተኞችም 

በማሰባሰብ በአስተያየት መስጫ መዝገቡ ሊይ እኔ እንዯጻፌኩ በመግሇጽ በጥሊቻ እንዴታይ አዴርገዋሌ፤ 

ስማቸው በአቤቱታው ሊይ የተጠቀሱት ሁሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ዲኞች ተከሳሽ በሆንኩበት 

የፌ.መ.ቁ 30379 በሆነው መዝገብ ተከሳሿን ሇመጥቀም ከስነ-ስርዓት ውጪ ክርክሩን በመምራታቸው 

በዞኑ ዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ ክስ አቅርቤባቸዋሇሁ፤ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተሇያዩ መዝገቦች 

ባዯረግኩት ክርክር አሊግባብ የተሰጠብኝን ውሳኔ በይግባኝ አሳርሜያሇሁ፤ በመ.ቁ 36642 ሇቀረበብኝ 

የቼክ ወንጀሌ መቃወሚያ ያቀረብኩ ቢሆንም የዱስፕሉን ክስ ያቀረብኩበት የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት 
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ተሰይሞ ሔግን ባሌተከተሇ ሁኔታ መቃወሚያዬን ውዴቅ አዴርጓሌ፤ ተጠቃሾቹ ምክንያቶች ፌርዴ ቤቱ 

ጉዲዩን ያሇአዴል ሉያይ እንዯማይችሌ ማሳያ ናቸው በሚሌ ነው፡፡  

በመሠረቱ የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ፌርዴ ቤቱን በበሊይነት የሚመራ በመሆኑ ራሡም ሆነ የፌርዴ 

ቤቱ ዲኞች ከማናቸውም አካሌ ተጽእኖ ነጻ ሆነው ጉዲዮችን ያሇአዴል እንዱያዩ የማዴረግ ሔገ-

መንግስታዊ ግዳታ ያሇበት ሲሆን የፌርዴ ቤቱንም ስም እና ክብር የመጠበቅ እና የማስጠበቅ ሀሊፉነት 

አሇበት፡፡ ይህንኑ ሲያዯርግም ሔግን እስካሌተሊሇፇ ዴረስ ተቋሙን በሚመሇከት የሚቀርቡሇትን 

ማናቸውንም መረጃዎች እና ማስረጃዎች እንዯ አግባብነታቸው ሉጠቀምባቸው እና ጉዲዩ 

ይመሇከታቸዋሌ ያሊቸውን አካሊት ሉያነጋግር እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ፡፡ የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት በፌርዴ 

ቤቱ አስተያየት መስጫ መዝገብ ሊይ የፌርዴ ቤቱን ስም እና ዝና የሚያጎዴፌ ጽሐፌ በማየቱ ምክንያት 

አስተያየቱን ጽፎሌ ብል የገመተውን አመሌካች ምሊሽ እንዱሰጥበት ዯብዲቤ መጻፈ ብቻውን 

አስተዲዯራዊ ስራውን ሰርቷሌ ከሚያስብሌ በቀር የአመሌካች ጉዲይ በነጻነት እና ያሇአዴል እንዲይታይ 

የማዴረግ ውጤት አይኖረውም፡፡ ሆኖም የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ከዚህ አሌፍ አመሌካች የፌርዴ ቤቱን 

ስም እና ዝና የሚያጎዴፌ ጽሐፌ ጽፎሌ በሚሌ ምክንያት በፌርዴ ቤቱ ዲኞች ሊይ ተጽእኖ በመፌጠር 

የአመሌካች ጉዲይ በገሇሌተኝነት እንዲይታይ የሚያዯርግ ተግባር የፇጸመ ስሇመሆኑ በተጨባጭ ማስረጃ 

የተረጋገጠ እንዯሆነ ክስ ወዯ ላሊ ስፌራ ይዛወርሌኝ ብል ሇመጠየቅ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት 

ይሆናሌ፡፡ ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን እንዯተመሇከትነው አመሌካች የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት 

ፇጸሙት ያሇውን ዴርጊት ከማመሊከት በቀር ፕሬዝዯንቱ አቤቱታ ቀርቦባቸው መሌስ ስሇመስጠታቸውም 

ሆነ በቀረበው የዱስፕሉን ክስ መሠረት የተሊሇፇባቸው ውሳኔ ስሇመኖሩ በመግሇጽ ያቀረበው ክርክርም 

ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡  

አመሌካች ስማቸው በአቤቱታው ሊይ የተጠቀሱት የፌርዴ ቤቱ ዲኞች ተከሳሽ በሆንኩበት የፌ.መ.ቁ 

30379 በሆነው መዝገብ ተከሳሿን ሇመጥቀም ከስነ-ስርዓት ውጪ ክርክሩን በመምራታቸው በዞኑ ዲኞች 

አስተዲዯር ጉባኤ ክስ አቅርቤባቸዋሇሁ በማሇት የተከራከሩ ሲሆን በስም ተጠቃሾቹ ዲኞች ሊይ ሇዞኑ 

ዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ ክስ የቀረበባቸው ቢሆንም ጉዲዩ የመጨረሻ ዕሌባት ማግኘቱን የሚያሳይ ማስረጃ 

ያሌቀረበ መሆኑን፤ አንዯኛው ዲኛ ክስ የቀረበባቸው በመሆኑ ምክንያት ጉዲዩን እንዲያዩ የተዯረገ መሆኑ 

እና ላሊኛዋም ዲኛ ጉዲዩን የማያዩ መሆኑ ተረጋግጧሌ፤ ስሇሆነም ይህ በተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች 

ጉዲያቸውን በማየት ሊይ የላለ ዲኞች ጉዲዬን በገሇሌተኝነት ሉያዩ አይችለም በሚሌ ያቀረቡት የክስ 

ይዛወርሌኝ ጥያቄ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡  

አመሌካች በመ.ቁ 36642 ሇቀረበብኝ የቼክ ወንጀሌ ክስ መቃወሚያ ያቀረብኩ ቢሆንም የዱስፕሉን ክስ 

ያቀረብኩበት የፌርዴ ቤቱ ፕሬዝዯንት ተሰይሞ ሔግን ባሌተከተሇ ሁኔታ መቃወሚያዬን ውዴቅ 

አዴርጓሌ በማሇት ያቀረቡት ምክንያትም ፕሬዝዯንቱ አመሌካችን ሇመጉዲት ብሇው ከሔግ ውጪ 
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መቃወሚያውን ውዴቅ ስሇማዴረጋቸው በማስረጃ አሇማረጋገጣቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ በመዝገቡ ሊይ 

ተሰየሙ የተባለት ፕሬዝዯንት ገሇሌተኛ ሆነው ጉዲዩን አያዩም የሚለ ከሆነ ፕሬዝዯንቱ ከችልት 

እንዱነሱ አቤቱታ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው ከሚሆን በቀር ክስ ወዯ ላሊ ስፌራ እንዱዛወር ሇመጠየቅ 

የሚያስችሌ በቂ ምክንያት አይዯሇም፡፡  

ከሊይ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ አመሌካች ክሱ ወዯ ላሊ ሥፌራ እንዱዛወርሊቸው ሇመጠየቅ 

የሰጡት ላሊው ምክንያት በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዘመዴ ሊይ ያቀረብኩት ክስ አሊግባብ ውዴቅ ተዯርጎ 

በየዯረጃው ባለ ፌርዴ ቤቶች አቤቱታ አቅርቤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት  

በሰ.መ.ቁ 164842 ጥቅምት 27 ቀን 2012 ዓ.ም በዋሇው ችልት ፌርዴ ቤቱ በክርክር አመራር ረገዴ 

የሔግ ስሔተት መፇጸሙን እና የአመሌካችን ፌትሔ የማግኘት መብት የሚጋፊ መሆኑን በመግሇጽ 

ውሳኔውን አርሟሌ፤ ይህም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዬን በገሇሌተኝነት እንዯማያይሌኝ ማሳያ ነው 

የሚሌ ነው፡፡  

ስሇይግባኝ ሥርዓት በተመሇከተው የፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ ስዴስተኛ መጽሏፌ ቁጥር 320 

እና ተከታይ ዴንጋጌዎች በተሇይም ከቁጥር 337፤ 341፤ 343 እና 348 ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ 

የሚቻሇው ይግባኝ የተጠየቀበት ፌርዴ ሉጸና፤ ሉሻሻሌ፤ ሉሇወጥ፤ ሉሻር ወይም ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ 

ተጣርቶ እንዱወሰን በማሇት ፌርደን ሇሰጠው ችልት ሉመሇስሇት እንዯሚችሌ ነው፡፡   

አመሌካች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 164842 አቤቱታ አቅርበው 

ጥቅምት 27 ቀን 2012 ዓ.ም ተሰጠ የተባሇው ውሳኔ ይዘት አመሌካች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ፕሬዝዯንት ዘመዴ ናቸው የሚሎቸው የመዝገቡ 1ኛ ተጠሪ ሽንት ቤቱን ማፌረሳቸው ተረጋግጦ 

የፇረሰውን ሇመገንባት የሚያስከትሇውን ወጪ እንዱከፌለ እና የተዘጋውን ሽንት ቤት እንዱያስከፌቱ 

ተወስኖ እያሇና ውሳኔው ስሇመሻሩ ክርክርም ሆነ ማስረጃ ሳይቀርብ አመሌካች በዚህ ምክንያት 

የተቋረጠውን ገቢ ሲጠይቁ ሀሊፉነትን የሚያሳይ የጸና ፌርዴ ሔጋዊ ውጤት ምንዴነው የሚሇውን 

ሳይመሇከቱ 1ኛ ተጠሪ ሇክሱ ሀሊፉ አይዯለም ሲለ የስር ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ ተገቢ 

አይዯሇም፤ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች በክርክር አመራር ረገዴ የፇጸሙት ስሔተት የአመሌካች ፌትሔ 

የማግኘት መብት የሚጋፊ ሆኖ ስሇተገኘ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በአመሌካች እና በመዝገቡ 1ኛ ተጠሪ መካከሌ ያሇውን ክርክር በመቀጠሌ ጭብጥ መስርቶ አከራክሮ 

እንዱወስን በሚሌ የተሰጠ ውሳኔ ነው፡፡ ይህም በፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ ሊይ ስሇ ይግባኝ 

ሥርዓት በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች አግባብ በየዯረጃው ባለ ፌርዴ ቤቶች ክርክር ተዯርጎ በዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ የተሻሻሇ መሆኑን የሚያሳይ እንጂ አመሌካች እንዯሚለት የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ጉዲይ ገሇሌተኛ ሆኖ ባሇማየቱ ምክንያት የተሰጠ ውሳኔ ስሇመሆኑ ተገሌጾ 
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ውሳኔው የተሻረ መሆኑን የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ይህንኑ መሠረት በማዴረግ 

ያቀረቡት የክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ ጥያቄ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡  

በላሊ በኩሌ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰጠው መሌስ ፌርዴ ቤቱ ከአስራ ሁሇት በሊይ ዲኞች 

ያለበት እና በአሁኑ ጊዜ ጉዲዩን እያዩ ያለት ዲኞች ከተጠቀሱት ዲኞች ውጪ ናቸው በማሇት ያቀረበው 

ክርክር በአመሌካች በኩሌ ያሌተካዯ ከመሆኑ አኳያ አመሌካች ጉዲዬ በገሇሌተኝት ሉታይ አይችሌም 

በማሇት ያቀረቡት ምክንያት ተቀባይነት አሇው ቢባሌ እንኳን ጉዲዩን የሚያዩት ዲኞች ከችልት እንዱነሱ 

በሚቀርብ አቤቱታ መነሻነት ክሱ በዚያው ፌርዴ ቤት ውስጥ በሚገኝ ላሊ ችልት ሊይ በሚያስችለ 

ዲኞች እንዱታይ ከሚዯረግ በቀር በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውስጥ ያለት ዲኞች በሙለ የአመሌካችን 

ጉዲይ በገሇሌተኝነት እንዯማያዩ ተቆጥሮ ክሱ ወዯ ላሊ ሥፌራ እንዱዛወር ማዴረግ ፌርዴ ቤቶች በሔገ-

መንግስቱ የተጣሇባቸውን ግዳታ አክብረው ነጻ እና ገሇሌተኛ ሆነው ጉዲዮችን ይዲኛለ በሚሌ በሔዝብ 

ዘንዴ ያሊቸውን አመኔታ በእጅጉ የሚሸረሽር በመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም፡፡     

ሲጠቃሇሌ አመሌካች ክስ ወዯ ላሊ ሥፌራ ይዛወርሌኝ በማሇት ሊቀረቡት አቤቱታ የጠቀሷቸው 

ምክንያቶች ሔጋዊ መሠረት የላሊቸው እና በተጨባጭ ማስረጃ ያሌተረጋገጡ በመሆኑ የስር ፌርዴ 

ቤቶች ይህንኑ መሠረት በማዴረግ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ በአግባቡ ነው 

ከሚባሌ በቀር የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት አሊገኘንበትም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 

ውሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ሰጥተናሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. በዯቡብ ብሓሮች ብሓረሠቦች እና ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በመ.ቁ 31815 መስከረም 06 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 31696 ታሔሳስ 01 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

3. ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም በመዝገቡ የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ 

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 
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የሰ/መ/ቁጥር 211525 

መጋቢት 08 ቀን 2014 ዒ.ም  

    ዲኞች፡ እትመት አሰፊ  

                                    ፀሏይ መንክር 

                               ኑረዱን ከዴር 

                               መሊኩ ካሣዬ 

                                    እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካቾች፡-1ኛ መንሱር ጁሃር መሀመዴ   

             2ኛ ፈአዴ ጁሃር መሀመዴ            

ተጠሪ፡- የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ   

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን በዚሁ አግባብ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻው አመሌካቾች ሏምላ 19 ቀን 2013 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ 

የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤት የሰጠው የጥፊተኝነት ፌርዴ እና የቅጣት ውሳኔ እንዱሁም 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስሕተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ ይኸው ይታረምሌን በማሇት ስሇጠየቁ ነው፡፡ 

የነገሩ አመጣጥ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ጉዲይ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩ የተጀመረው 

በፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤት ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች ሊይ ባቀረበው ክስ የአሁን አመሌካቾች የምግብና 

መዴሀኒት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 46 እና የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 

በአዋጅ ቁጥር 1160/2011 እንዯተሻሻሇው/አንቀጽ 168/2/ ሊይ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የአሁን 

አመሌካቾች ስሌጣን ባሇው አካሌ ፇቃዴ ካሌሆነ በስተቀር ወዯ ሀገር እንዲይገባ ገዯብ የተዯረገበት 

ዕቃ መሆኑ እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው በቀን 19/01/2013 ዒ.ም በግምት ከቀኑ 10፡30 ሰዒት 

ሊይ በሚሆንበት ጊዜ በአዱስ አበባ ከተማ አሰተዲዯር አራዲ ክ/ከተማ ወረዲ 02 ሌዪ ቦታው በግ 

ተራ ተብል በሚጠራው አካባቢ የቤት ቁጥር 668 በሆነ መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በተዯረገው ፌተሻ 
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በአጠቃሊይ ታክስና ቀረጥ መጠናቸው ብር 76,982.92 የሆነ ብዛቱ በቁጥር 80 ስቴክ ሻምሊ የተባሇ 

የስሪት ሀገሩ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና 79 ስቴክ ብለስ የተባሇ የስሪት ሀገሩ እንግሉዝ የሆነ 

ሲጋራዎችን በካርቶን አሰቀምጠው የተገኙ በመሆናቸው የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት 

ከሷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ክሱ ዯርሷቸው በችልት ተነቦሊቸው እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ የወንጀሌ ዴርጊቱን 

አሌፇጸምንም ጥፊተኛ አይዯሇንም በማሇት የተከራከሩ በመሆኑ ሁሇት የአቃቤ ህግ ምስክሮች 

ቀርበው እንዱሰሙ ተዯርጓሌ፡፡የአቃቤ ሕግ 1ኛ ምስክርም በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት በቀን 

19/01/2013 ዒ.ም ከቀኑ 10፡30 ሰዒት አካባቢ በብርበራ ትዕዛዝ እና ታዛቢዎች ባለበት የአሁን 

አመሌካቾች ቤት እንዯተበረበረ እና የተሇያዪ የውጭ ሀገር ብሮች እና ሲጋራዎች መገኘታቸውን፣ 

የተገኙት ሲጋራዎች የስሪት ሀገራቸው ኢንግሊዴ እና የአረብ ኤምሬትስ እንዯነበር በሰዒቱ ዯረሰኝ 

ተጠይቀው እንዲሌነበራቸው፤ የአሁን 2ኛ አመሌካች ዕቃው የእኛ ነው ብል እንዲሊቸው ከዛም 

ዕቃዎቹን እና አመሌካቾችን በመኪና ይዘናቸው ወዯ አዱስ ከተማ ክ/ከተማ ወስዯናቸዋሌ በማሇት 

መስክሯሌ:: 

2ኛ የዏቃቤ ሕግ ምስክር በሰጡት የምስክርነት ቃሌም በተሰጠን ጥቆማ መሰረት በቀን 19/01/2013 

ዒ.ም ከቀኑ 10፡30 ሰዒት አካባቢ አራዲ ክ/ከተማ ወረዲ 02 የቤት ቁጥር 668 የሆነ አመሌካቾች 

የሚያከራዪት አሌጋ ቤት ውስጥ የብርበራ ትዕዛዝ ወጥቶ እንዯተበረበረ እና በክሱ ሊይ የተገሇፁትን 

የውጭ ሲጋራዎች አግኝተናሌ የአሁን 2ኛ አመሌካች ሇ1ኛ አመሌካች ዯውልሇት መጣ፣ ዯረሰኝ 

እናመጣሇን ብሇው የነበረ ቢሆንም አሊመጡም በማሇት መስክራሇች፡፡ዏቃቤ ሕግ የሰነዴ 

ማስረጃዎችንም ከክሱ ጋር አያይዞ አቅርቧሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ቀርበው የተሰሙት የአቃቤ ሕግ ምስክሮች የአሁን አመሌካቾች የወንጀሌ ዴርጊቱን 

መፇፀማቸውን ስሊስረደ የአሁን አመሌካቾች ዏቃቤ ሕግ ክስ በመሰረተበት ዴንጋጌዎች ስር 

በወ/መ/ስ/ስ/ሕ/ቁ.142 መሰረት እንዱከሇከለ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ የአሁን አመሌካቾች ሶስት 

የመከሊከያ ምስክሮችን አሰምተዋሌ፡፡1ኛ የመ/ምስክር የወንጀሌ ዴርጊቱ ተፇፀመ በተባሇ ቀን 

10፡00 ሰዒት አካባቢ  እዝያው ቤት ውስጥ እንዯነበሩ በዛን ሰዒት ሰፇሩ በፖሉሶች ተከቦ 

እየተፇተሸ እንዯነበር እና የአሁን አመሌካቾች አሌጋ ቤት ድሊር ይመነዘራሌ ብሇው እንዯመጡ 

የአሁን አመሌካቾች የለም ይመጣለ እንዲሎቸው፤ቤት ውስጥ ትንሽ ካዝና እንዲገኙ እና ቁሌፌ 

ሲጠይቋቸው ቁሌፌ የሇም ሲለ ሰብረው እንዯከፇቱት እና ውስጡ ምንም እንዲሌነበር፣ከዛም 

በመቀጠሌ የተከራዮችን ቤት እንዯፇተሹ እና ከአንዯኛው ቤት ውስጥ ሶስት ካርቶን ሲጋራ ይዘው 

እንዯወጡ፣ ከዛም የአሁን 2ኛ አመሌካች እንዯመጣ እና ዯረሰኝ አሇህ ወይ ብሇው ሲጠይቁት ቆይ 

ሇወንዴሜ ሌዯውሌ ብል ሇአሁን 1ኛ አመሌካች እንዯዯወሇሇት እና እሱ እስኪመጣ ዴረስ ብሇው 
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ዕቃውን እና የአሁን 2ኛ አመሌካችን ይዘው መሄዲቸውን፤ የተገኘው ሲጋራ ቤት ሰው የሙስሉም 

ኮፌያ እና ሽርጥ የሇበሰ ሰውዬ እንዯነበር እና ሰሊም ብልት እንዯሄዯ መስክሯሌ፡፡2ኛ መ/ምስክር 

መስከረም 19/2013 ዒ.ም ቁጭ ብዬ ጫት እየቃሙ እያሇ ሰፇሩ ውስጥ የጦር መሳሪያ ፌተሻ 

እንዯነበር እና ከዚያም ወዯ አሁን አመሌካቾች አሌጋ ቤት እንዯገቡ እና ፌተሻ እንዯጀመሩ ከዛም 

የተቆሇፇ ካዝና እንዲገኙ እና ቁሌፌ ብሇው ሲጠይቁ የሇም ጠፌቷሌ ሲባለ እንዯተሰበረ ፣ 

የተከራዮች ቤት እየተፇተሸ እንዯነበር እና አንዯኛው ቤት ቁሌፈ ተሰብሮ በሚፇተሽበት ወቅት 

ሁሇት ካርቶን የተበታተነ ሲጋራ እንዯተገኘ፣ ሲጋራው የተገኘው ቤት ሰውዬ ሰሊም ብሎቸው 

እንዯወጣ፣ የአሁን 2ኛ አመሌካች እንዯመጣ እና ሇ1ኛ አመሌካች እንዯዯወሇሇት እና ሲመጣ 

ፖሉሶች ይዘዋቸው እንዯሄደ መስክሯሌ፡፡ 

3ኛ መ/ምስክር በበኩሊቸው ወንጀለ ተፇፀመ በተባሇ ቀን ከአሁን 2ኛ አመሌካች ጋር ማኪያቶ 

ጠጥተው እየተመሇሱ እንዯነበር እና ቤቱም እየተፇተሸ እንዯነበር፣ አሌጋ ቤቱ የእናታቸው እንዯሆነ 

እና ፖሉሶቹ ካዝናውን እየሰበሩ እንዯነበር እና ቤቶቹን እየፇተሹ እንዯነበር፣ ከዛም ሲጋራው 

እንዯተገኘ እና የአሁን 2ኛ አመሌካች ሇ1ኛ አመሌካች እንዯዯወሇሇት እና የተከራየው ሰውዬ 

ዯረሰኝ አሇው ወይ ብል እንዯጠየቀው እና አሊየሁም እንዲሇው፣ አሌጋ የተከራየውንም ሰውዬ 

እየዞሩ እንዯፇሇጉት እና እንዲሊገኙት እና አመሌካቾችን ፖሉሶች ይዘዋቸው እንዯሄደ መስክሯሌ፡፡      

የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤት ይህንን ተከትል በሰጠው ውሳኔም በክሱ ሊይ የተመሇከተው 

የውጪ ሀገር ሲጋራ ከህብረተሰቡ በዯረሳቸው ጥቆማ መሰረት ፌተሻ ተዯርጎ እንዯተገኘ 2ኛ 

አመሌካችም እቃው የኛ ነው እንዲሊቸው እና 1ኛ አመሌካች ዯረሰኝ አመጣሇሁ ያሇ ቢሆንም 

አሇማምጣቱን አቃቤ ህግ በምስክሮቹ ማስረዲቱን አመሌካቾች በምስክሮቻቸው ቤቱን ላሊ ግሇሰብ 

መከራየቱን በክርክራቸው አግባብ ያሊስረደ መሆኑን፤ቤቱን ላሊ ሰው ሇመከራየቱ መታወቂያና ላሊ 

አግባብነት ያሇው ማስረጃ አሇመቅረቡን፤የመከሊከያ ምስክሮቹ አመሌካቾች እቃው የኛ ነው ብሇው 

በገሇፁበት ምስክሮቹ የላሊ ሰው ነው ማሇታቸው የሚያሳምን አሇመሆኑን በመጥቀስ አመሌካቾችን 

በቀረበባቸው ክስ ጥፊተኛ በማሇት አመሌካቾችን ያርማሌ ላሊውንም ያስጠነቅቃሌ ባሇው በአንዴ 

ዒመት ከስምንት ወር ፅኑ እስራት እና ብር 15,000.00/አስራ አምስት ሺህ/ ብር የገንዘብ መቀጮ 

እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ይህ ውሳኔ ጉዲዩን በይግባኝ በተመሇከተው የፋ/ከ/ፌርዴ ቤት ፀንቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታም የወ/መ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 32 መግቢያ የብርበራ ስራ 

ስሇሚከናወንበት ሂዯት ይዯነግጋሌ፡፡በዚሁ መሰረት ማንኛውም መርማሪ ፖሉስ ወይም የፖሉስ 

ሰራዊት ባሌዯረባ በፌርዴ ቤት በተሰጠ የብርበራ ማዘዣ መሰረት ካሌሆነ በቀር ቤትን መበርበር 

እንዯማይቻሌ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ይህንን ተከትል አንቀጽ 32(2) በፌርዴ ቤት የሚሰጥ የብርበራ 

ትዕዛዝ የሚበረበረውን ቦታና የሚያዘውን ዕቃ ማመሌከት እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ከዚህም ባሇፇ 
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ብርበራው የሚያከናውነው የፖሉስ ባሌዯረባ በመያዣው ትዕዛዝ ከተመሇከተው ዕቃ ውጭ መያዝ 

እንዯማይችሌ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ምንም እንኳን አመሌካቾች የብርበራውን ትዕዛዝ ይዘት 

ብርበራው በተከናወነበት ወቅት በውሌ ባንረዲውም የተከበረው ፌ/ቤት ከመዝገቡ እንዯሚረዲው 

በክሱም ሆነ በፌርደ በግሌጽ እንዯተመሇከተው ፖሉስ ከፌርዴ ቤት ያወጣው የብርበራ ትዕዛዝ 

የቤት ቁጥር 668 ን የሚመሇከት ነው፡፡በዚህም ቤት ውስጥ እንዱያዝ ትዕዛዝ የተሰጠበት ዕቃ የጦር 

መሳሪያ እና የውጭ አገር ገንዘብ ነው፡፡ 

በብርበራ ትዕዛዙ የተጠቀሰው ቤትም ሆነ እንዱያዝ ትዕዛዝ የተሰጠበት ዕቃ ከአመሌካቾች ምንም 

ግንኙነት ያሇው አይዯሇም፤ በፌርዴ ቤትም አሌተረጋገጠም፤ይሌቁንም በዏቃቤ ሕግ 2ኛ ምስክርና 

በአመሌካቾች መ/ምስክር እንዯተመሰከረው ዕቃዎቹ የተያዙት የተቆሇፇ ክፌሌ ቤት በሩ ተሰብሮ 

ነው፡፡ይህ የተሰበረው ቤት ዯግሞ እናታችን የሚያከራዪት ቤት ስሇመሆኑ የተመሰከረ ሲሆን ይህ 

ቤት በዏቃቤ ሕግ ክስ እንዯተመሇከተው የአመሌካቾች መኖሪያ ቤት አይዯሇም፡፡ይህ በብርበራ 

ትዕዛዝ የተመሇከተው የቤት ቁጥር 668 ተበርብሮ እንዲበቃ እንዱሁ መዯዲውን ያለት ቤቶች 

ናቸው የተበረበሩት፡፡በዚህም ሂዯት የእናታችን ቤት የቤት ቁጥር 664(ሇ) ሲሆን ብርበራውም 

የተከናወነው መጨረሻ ሊይ ነው፡፡ ሲጋራዎቹም የተያዙት በቤት ቁጥር 668 ሳይሆን በዚህ ቤት 

ቁጥር 664(ሇ) ውስጥ ሲሆን ብርበራው የተከናወነው በፌርዴ ቤት ከተፇቀዯው ቦታ ውጭ መሆኑ 

ግሌጽ ነው፡፡ 

ከዚህ ባሇፇ ፌርዴ ቤት ሰጠ የተባሇው የብርበራ ትዕዛዝ የውጭ ምንዛሪን እና የጦር መሳሪያ ፌሇጋ 

ነው፡፡በብርበራው የተያዘው ግን በብርበራ ትዕዛዙ እንዱያዝ ፇቃዴ ከተሰጠበት የጦር መሳሪያ እና 

የውጭ ምንዛሪ ውጭ ሲጋራ ነው፡፡ስሇዚህ የተከበረው ፌርዴ ቤት ፖሉስ በፌርዴ ቤት ከተሰጠው 

ስሌጣን በማሇፌ ባሌተፇቀዯበት የቤት ቁጥር ቤቱን ሰብሮ በመግባት እንዱያዝ ከተፇቀዯው ውጭ 

ያሇን ዕቃ ነው የያዘው፡፡በሕግ ከተሰጠው ስሌጣን ውጭ የሚከናውን የባሇስሌጣን ተግባር ዯግሞ 

እንዲሌተከናወነ የሚቆጠር እና የሕግ ውጤት የማይሰጠው መሆኑ እየታወቀ አፇፃፀሙ የሕግ 

ስሕተት የሇበትም መባለ ሉታረም የሚገባው መሰረታዊ የሕግ ስሕተት ነው፡፡ስሇሆነም ፖሉስ 

ብርበራ ያከናወነው በብርበራ ትዕዛዝ ከተጠቀሰው የቤት ቁጥር 668 ላሊ በቤት ቁጥር 664(ሇ) 

በመሆኑ ያሇስሌጣኑ ነው የሰራው እንዱባሌሌን፤ 

አመሌካቾች የዏቃቤ ሕግን ምስክሮች ቃሌ በተገቢው ሁኔታ ያስተባበሌን ሆኖ ሳሇና የስር ፌርዴ 

ቤት ጥፊተኛ ያሇን የማስረጃ ምዘናን መርህ በመጣስ ሆኖ ሳሇ በማስረጃ ምዘና ረገዴ የተፇፀመ 

ስሕተት የሇም መባለ ሉታረም የሚገባው መሰረታዊ የሕግ ስሕተት ነው፤ የአመሌካቾች የእስራት 

ቅጣት ሊሇመገዯብ በቂ ምክንያት ስሇላሇው ሉገዯብ የሚገባው ሆኖ እያሇ አመሌካቾች 

የእዴሜያችን ሇጋነት፤አዛውንትና በሽተኛ ወሊጆቻችንን የምንረዲ እና የምንዯግፌ መሆናችን 
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ከግምት ውስጥ ገብቶ ቅጣቱ ሉገዯብ ሲገባ መታሇፈ አግባብ አይዯሇም፤ ብርበራው የተዯረገው 

የቤት ቁጥር 664(ሇ) በሆነው የእናታችን ቤት ሊይ መሆኑን ሇማስረዲት በተጨማሪ ማስረጃነት 

ያቀረብነውን የንግዴ ፇቃዴ እና የኪራይ ውሌ ይቀበሇን ጥያቄ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውዴቅ 

ማዴረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፤ስሇሆነም ክሱን በአግባቡ ተከሊክሇዋሌ ተብል 

ከክሱ በነፃ እንዴንሰናበት ይወሰንሌን፤ይህ የሚታሇፌ ቢሆን የአመሌካቾችን የእስራት ገዯብ ጥያቄ 

ውዴቅ ሇማዴረግ በቂ ምክንያት ባሇመኖሩ የእስራት ቅጣቱ እንዱገዯብሌን በማሇት 

አመሌክተዋሌ፡፡  

ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው የኮንትሮባንዴ ዕቃ የተያዘው አመሌካቾች ባከራዪት አሌቤርጎ ክፌሌ 

ውስጥ ስሇመሆኑ አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት ባስረደበት ሁኔታ በአዋጅ ቁጥር 859/2006 

እንዯተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 1160/2011 አንቀጽ 168/2/ ስር ጥፊተኛ የተባለበትን አግባብነት 

ከወንጀሌ ሕግ አንቀጽ 23/2/ ጋር በማገናዘብ ሇመመርመር የሰበር አቤቱታው ሇሰበር ችልት 

ያስቀርባሌ ከተባሇ በኋሊ ተጠሪ 25/02/2014 ዒ.ም በተፃፇ በሰጠው መሌስ ሲጋራው የተገኘበት ቤት 

የአመሌካቾች በመሆኑ እና ቤቱ ሇላሊ ሰው የተከራየ ስሇመሆኑ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካቾች 

በቀረበባቸው ወንጀሌ ጥፊተኞች ናቸው በሚሌ እንዱቀጡ በስር ፌርዴ ቤቶች የተወሰነው ውሳኔ 

የሕግም ሆነ የማስረጃ ምዘና ስሕተት ያሌተፇፀመበት ስሇሆነ አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ 

ውዴቅ እንዱዯረግሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 አመሌካቾችም የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡ 

የነገሩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ እንዯተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን አጣሪው 

በማሰቀረቢያነት ከያዘው ጭብጥ አንጻር መርምረናሌ፡፡ማንኛውም ሰው የግሌ ህይወቱ፤ግሊዊነቱ 

የመከበር መብት ያሇው መሆኑ፤ይህ መብቱም መኖሪያ ቤቱ፤ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር 

እንዱሁም በግሌ ይዞታው ያሇ ንብረት ከመያዝ የመጠበቅ መብትን አንዯሚያካትት በኢፋዱሪ ህገ 

መንግስት አንቀፅ 26(1) የተመሇከተ ሲሆን ይህ መብት ያሇ ገዯብ የተሰጠ ሳይሆን በተወሰኑ በህጉ 

በተመሇከቱት ሁኔታዎች ሉገዯብ እንዯሚችሌ በአንቀፅ 26(3) የተመሇከተ ሲሆን በዚህ አግባብም 

አስገዲጅ ሁኔታዎች ሲፇጠሩና ብሄራዊ ዯህንነትን፤የህዝብን ሰሊም፤ወንጀሌን በመከሊከሌ፤ጤናንና 

የህዝብ የሞራሌ ሁኔታ በመጠበቅ ወይም የላልችን መብትና ነፃነት በማስከበር አሊማዎች ሊይ 

በተመሰረቱ ዝርዝር ህጎች መሰረት የመብቱ አጠቃቀም ሉገዯብ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ 

በዚህ አግባብ ሉመረመርና ተገቢው የህግ ትርጉም ሉሰጣቸው የሚገባው የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.32 እና 

33 ዴንጋጌዎች አንዴ መርማሪ ፖሉስ ወይም የፖሉስ ሰራዊት ባሌዯረባ የወንጀሌ ዴርጊት 

ተፇፅሟሌ ብል ሲያምንና ከወንጀሌ ምርምራው ሂዯት ጋር በተያያዘ ማስረጃዎችን ሇማሰባሰብ 

እንዱረዲው ብርበራ በማዴረግ ማስረጃዎቸን መሰብሰብ አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው በመርህ ዯረጃ 
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በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.33(1) የብርበራ ማዘዣ ከማንኛውም ፌርዴ ቤት ሉያገኝ እንዯሚችሌ የተዯነገገ 

ሲሆን ሇፌትህ አሊማ እንዱረዲ ምርመራውን ሇማገዝ እንዱችሌ ይህ ሲከወንም የተጠርጣሪውን 

ግሇሰባዊ መብት ባከበረ መሌኩ መፇፀሙ  አስፇሊጊ መሆኑ በፌርዴ ቤቱ ታምኖበት የተሰጠው 

የብርበራ ማዘዣ የሚበረበረውንና የሚያዘውን እቃ በግሌፅ ማመሌከት ያሇበት መሆኑን፤በብርበራ 

ትዕዛዙ ሊይ ከተመሇከተው እቃ ውጪ ፖሉስ ሉይዝ የማይችሌ መሆኑን አንቀፅ 33(2) የሚዯነግግ 

ሲሆን፤ብርበራው የሚዯረግበትን ሰአት አስመሌክቶም በተሇየ ሁኔታ ካሌታዘዘ በስተቀር ብርበራው 

የሚዯረገው ከጠዋቱ አስራ ሁሇት ሰአት ጀምሮ እስከ ማታው አስራ ሁሇት ሰአት ዴረስ ብቻ 

መሆኑን በአንቀፅ 33(5) የተመሇከተ መሆኑን መነሻ በማዴረግ የተዘጋጀው በህጉ የተመሇከተው 

ፍርም የብርበራው ቀንና ሰአት በግሌፅ መመሌከት ያሇበት መሆኑን ያሳያሌ፡፡  

ከሊይ የተመሇከቱት ዝርዝር ሁኔታዎች ብርብራ የሚዯረግበትን የህግ ስርዒት በዝርዝር 

የሚያመሇክቱ ቢሆኑም በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.32(2) የተመሇከቱት ቀሪ ሁኔታዎች (Exceptions) 

በላለበት ብርበራ ያሇ ብርበራ ትዕዛዝ ቢከናወን ወይም በብርበራ ትዕዛዙ ከተመሇከተው ጊዜና ቦታ 

ውጪ ብርበራ ቢዯረግ አሌያም በብርበራ ትዕዛዙ ሊይ ከተመሇከተው እቃ ውጪ በብርበራ ቢያዝ 

በሂዯቱ የተገኘው ማስረጃ አግባብነቱ ምን ሉሆን እንዯሚገባ በህጉ በግሌፅ 

አሌተመሇከተም፡፡በተሇያዩ የህግ ስርዒቶች በብርበራ የተገኘ ማስረጃን አስመሌክቶ ማስረጃው 

የተገኘበት አግባብ ህጋዊ አሇመሆኑ ማስረጃውን ህገ ወጥ አያሰኘውም (Admissibility of evidence 

is not affected by the illegality of the means through which the party has been enabled 

to obtain the evidence) የሚሇው በመጀመሪያ የነበረው መርህ የግሌ ህይወት የመከበርና 

የመጠበቅ መብትን (Right to privacy) ጥበቃ መስጠትን ግቡ በማዴረግ በሂዯት እየዲበረ ሄድ 

የብርበራው ምክንያታዊ መሆን ከብርበራው ሇተገኘው ማስረጃ ተቀባይነት የሚያስገኝሇት ሆኖ 

ምክንያታዊ ካሌሆነ በብርበራ የተገኘን ማስረጃ ዋጋ ማሳጣት እየተሇመዯ የመጣ ሲሆን የብርበራው 

ምክንያታዊ መሆንና አሇመሆን የሚሇካውም ብርበራው ሲካሄዴ የነበሩትን አጠቃሊይ (Total 

atmosphere of the case) ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ሉሆን እንዯሚገባ የተሇያዩ 

የዘርፈ ፀሀፌት ያስረዲለ፡፡  

በዚህ አግባብም ተጨማሪ የብርበራ ትዕዛዝ ሇማግኘት በቂ እና ምክንያታዊ ጊዜ ነበርን? የሚሇው 

የብርበራውን ህጋዊነት ሇመመዘን ከግምት ውስጥ ሉገባ የሚገባ መሰረታዊ መስፇርት ተዯርጎ 

የሚወሰዴ ይሆናሌ፡፡ከሶስት አመት በሊይ ሉያስቀጣ የሚችሌ ክስ ወይም አቤቱታ የቀረበበት 

ወንጀሌ ሇማስረጃ የሚሆን ወንጀለ የተፇፀመበት ነገር በአንዴ ቦታ የተዯበቀ ወይም የተቀመጠ 

መሆኑ ሇመርማሪው ፖሉስ ወይም ሇፖሉስ ሰራዊት ባሌዯረባ የተነገረው ከሆነና መበርበሪያ ትዕዛዝ 

እስኪቀበሌ ዴረስ ወንጀሌ የተሰራበት ነገር ካሇበት ቦታ ይወሰዲሌ ተብል በበቂ ምክንያት የታመነ 

ከሆነ ብርበራው ያሇብርበራ ማዘዣ ሉከናወን እንዯሚችሌ በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.32(2)(ሇ) መመሌከቱ 
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ከሊይ የተመሇከተው ቀሪ ሁኔታ በስነ ስርዒት ህጋችንም ተገቢው አውቅና የተሰጠው መሆኑን 

ያሳያሌ፡፡ 

አሁን በያዝነው ጉዲይም በብርበራ የተገኙት ሲጋራዎች ተቀባይነትና ማስረጃዊ ፊይዲ ህገ 

መንግስታዊ ጥበቃ ከተሰጠው የግሌ ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት አንፃር እየታየና 

እየተመዘነ የህግ ትርጉም ሉሰጠው ይገባሌ ብሇን እናምናሇን፡፡አመሌካቾች ብርበራው የተከናወነው 

ብርበራው እንዱከናወን ከተፇቀዯሇት ቤት ውጪ እናታቸው የንግዴ ፇቃዴ በማውጣት እያከራዩ 

በሚጠቀሙበት የቤት ቁጥር 664(ሇ) ውስጥ መሆኑን በብርበራ የተገኘው እቃም የብርበራ ፇቃዴ 

ከተሠጠበት የጦር መሳሪያና የውጪ ምንዛሪ ውጪ ሲጋራ መሆኑን በመግሇፅ በብርበራው የተገኘው 

በውጪ ሀገር የተመረተው ሲጋራ ማስረጃ ሆኖ ሉቀርብባቸው እንዯማይገባ ገሌጸው የተከራከሩ 

ቢሆንም በአመሌካቾች ጭምር እንዯታመነው ቤቱ እናታቸው አከራይተው የሚጠቀሙበት ሆኖ 

እያሇ የመከሊከያ ምስክሮቹ እንዲስረደትም ቤቶቹ ሇአሌጋ ተከራዮች የሚከራዩ ሆኖ እያሇ ይህም 

በቤቱ ሊይ የግሌ ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት አሊቸው ሉባለ የሚችለት በወቅቱ የተከራዩ 

ግሇሰቦች የነበሩ መሆኑን አመሌካቾች በምስክሮቻቸው ያሊስረደ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት 

ከመረጋገጡ አንፃር የግሌ ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብቱ እጅግ ቢበዛ የእናታቸው መሆኑን 

ያሳያሌ፡፡ 

አመሌካቾች የቤቱ ባሇቤት ባሇመሆናቸው ብርበራው ከተከናወነበት ቤት ጋር በተያያዘ ሉከበር 

የሚገባ የግሌ ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት ያሊቸው መሆኑን ከመነሻውም ባሊሳዩበት 

ብርበራው ኢ-ምክንያታዊ ሆኖ የግሌ ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብታችንን ጥሷሌ በዚህ 

ምክንያትም ማስረጃው አግባብነት የሇውም ብሇው መከራከራቸው የሚያሳምን ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ከዚህም በተጨማሪ በብርበራው ወቅት የነበሩትን አጠቃሊይ ሁኔታዎች ስንመዝንም 

ሇመርማሪው ተጨማሪ የብርበራ ትዕዛዝ ሇማግኘት የሚያስችለ አሇመሆናቸውን ምስክሮቹ ከሰጡት 

የምስክርነት ቃሌ የምንረዲው ነው፡፡ይህም አመሌካቾች በብርበራ የተገኘው ሲጋራ ሇፖሉስ 

ከተፇቀዯሇት ስሌጣኑ ውጪ የተገኘ በመሆኑ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ሇጉዲዩ 

አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎችና መርህዎች መሰረት ያሊዯረገ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

አመሌካቾች ከማስረጃ ምርመራና ምዘና አንጻር ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ በተመሇከተ በመሰረቱ 

በኢፋዱሪ ህግ መንግስት አንቀፅ 80(3)(ሀ) እና በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 

አንቀፅ 10(1) እንዯተመሇከተው ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠው የዲኝነት ስሌጣን በስር ፌርዴ 

ቤቶች ውሳኔ ውስጥ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞ ሲገኝ በሰበር አይቶ የማረም ነው፡፡በዚህ 

አግባብም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር ሰሚነት ስሌጣኑን ተግባራዊ ሲያዯርግ ፌሬ ነገርን 
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በተመሇከተ በዋነኝነት መነሻ የሚያዯርገው ስሌጣን ባሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን 

ፌሬ ነገሮች ነው፡፡ 

አሁን በያዝነው ጉዲይ የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ የሰጠው ውሳኔም 

በክሱ ሊይ የተመሇከተው የውጪ ሀገር ሲጋራ ከህብረተሰቡ በዯረሳቸው ጥቆማ መሰረት ፌተሻ 

ተዯርጎ እንዯተገኘ 2ኛ አመሌካችም እቃው የኛ ነው እንዲሊቸው እና 1ኛ አመሌካች ዯረሰኝ 

አመጣሇሁ ያሇ ቢሆንም አሇማምጣቱን አቃቤ ህግ በምስክሮቹ ማስረዲቱን አመሌካቾች 

በምስክሮቻቸው ቤቱን ላሊ ግሇሰብ መከራየቱን በክርክራቸው አግባብ ያሊስረደ መሆኑን፤ቤቱን ላሊ 

ሰው ሇመከራየቱ መታወቂያና ላሊ አግባብነት ያሇው ማስረጃ አሇመቅረቡን፤የመከሊከያ ምስክሮቹ 

አመሌካቾች እቃው የኛ ነው ብሇው በገሇፁበት ምስክሮቹ የላሊ ሰው ነው ማሇታቸው የሚያሳምን 

አሇመሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ይህ የስር ፌርዴ ቤቶች ማስረጃን የመስማት፤የመመርመርና የመመዘን 

ስሌጣናቸውን ተጠቅመው የዯረሱበት ዴምዲሜ በዚህ ችልት ሉሇወጥ የሚችሇው የስር ፌርዴ 

ቤቶች በማስረጃ ምዘና ረገዴ የፇፀሙት ስህተት ከተገኘ ብቻ ሲሆን ይህ ችልት ባዯረገው ምርመራ 

በስር ፌርዴ ቤት የተፇፀመ የማስረጃ ምዘና መርህ ጥሰት ያሌተገኘ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች 

በአመሌካቾች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ መስጠታቸው የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ገዯብን አስመሌክቶም ከእስር በገዯብ መሇቀቅ ማሇት ፌርዴ ቤት አንዴ ጥፊተኛ የተባሇን ሰው 

ሇጥፊቱ መነሻ የሆኑትን ምክንያቶች በጠቅሊሊው በመመሌከት በጥፊተኛው ሊይ የተወሰነውን ቅጣት 

ሇጊዜው በገዯብ እንዱታገዴ በማዴረግ የወንጀሇኛውን ጠባይ ሇማረምና ሇማሻሻሌ እንዱሁም ወዯ 

መዯበኛ ማህበራዊ ኑሮው ሇመመሇስ ጠቃሚ መሆኑን አረጋግጦ ከእስር እንዱፇታ የሚዯረግበት 

የህግ ስርዒት መሆኑን ከወ/ህ/አ.190 የምንገነዘበው ነው፡፡የገዯብ ውሳኔ በዘፇቀዯ የሚሰጥ ወይም 

የሚከሇከሌ ባሇመሆኑ የገዯብ አሰጣጥ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ሇማዴረግ ወይም ጥያቄውን ውዴቅ 

ሇማዴረግ ፌርዴ ቤቶች በህግ የተመሇከቱት ሁኔታዎች በዋነኝነትም በወ/ህ/አ.192፤194 እና 197 

መሟሊት አሇመሟሊታቸውን በጥንቃቄ ሉያረጋግጡ ይገባሌ፡፡በዚህ አግባብ የገዯብ ውሳኔ ካሌተሰጠ 

የወንጀሌ ህጉን መሰረታዊ አሊማ ሇማሳካት የማይቻሌ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ 

አሁን በያዝነው ጉዲይ አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት የገዯብ ጥያቄ አቅርበው የነበረ መሆኑን የግራ 

ቀኙን ክርክር ተከትል የተሰጠው ውሳኔ የሚያሳይ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ የገዯብ ጥያቄውን ውዴቅ 

ያዯረገው በዯፇናው ይገዯብሌን በማሇት ያቀረቡትን ሀሳብ ፌርዴ ቤቱ አሌተቀበሇውም በማሇት 

ነው፡፡የአመሌካቾች የገዯብ ጥያቄ ከወ/ህ/አ.192፤194 እና 197 መስፇርቶች አንፃር ተቀባይነት 

ያጣበትን ምክንያት በመዘርዘር በውሳኔው ሊይ የገዯብ ጥያቄውን ውዴቅ ያዯረገበትን ምክንያት 

በዝርዝር አሊሰፇረም፡፡ይህ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የገዯብ ጥያቄን በዯፇናው ውዴቅ የማዴረግ ሂዯት 
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ጉዲዩን በይግባኝ በተመሇከተው የፋ/ከ/ፌ/ቤት ሉታረም ሲገባው ፌርዴ ቤቱ ይህንን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ሳያርም መቅረቱ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በአመሌካቾች የተጣሇው የእስራት ቅጣት ከአምስት ፅኑ እስራት ያሌበሇጠ መሆኑ 

በወ/ህ/አ.194(1)(ሇ) የተመሇከተው መሰረታዊ መስፇርት መሟሊቱን የሚያሳይ ሲሆን በአመሌካቾች 

ሊይ የተያዘ የቀዯም ሪከርዴ አሇመኖሩና የእዴሜያቸውን ሁኔታ እንዱሁም ማህበራዊ 

ተሳትፍአቸውና ሇቤተሰባቸው የሚያዯርጉት ዴጋፌ ሲታይ አመሌካቾች ከስህተታቸው እንዱማሩና 

በተመሳሳይ የወንጀሌ ዴርጊት እንዲይሰማሩ አንዴ ፅኑ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ከዚህ በኋሊ ባሇው 

ህይወታቸው በመሌካም ፀባይ እንዱመሩና ከተመሳሳይ ዴርጊት እንዱታቀቡ ይረዲሌ፤ያግዛሌ ብሇን 

ስሊመንን በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው የእስራት ቅጣት በሁሇት አመት የፇተና ጊዜ ሉገዯብ ይገባሌ 

በማሇት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡        

ውሳኔ 

1. የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 289523 በቀን 15/10/2013 ዒ.ም 

የሰጠው የጥፊተኝነትና በ21/10 2013 ዒም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ (የገዯብ አቤቱታውን 

ውዴቅ በማዴረግ የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ሳይጨምር የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁ.272693 በቀን 14/11/2013 ዒ.ም ይህንን የውሳኔ ክፌሌ በማፅናት የሰጠው ትዕዛዝ 

መሰረታዊ የሕግ ስሕተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊሌተገኘ በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 195 (2) (ሇ) (2) 

መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ገዯብን አስመሌክቶ የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ. 289523 

በ21/10/2013 ዒ.ም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ ክፌሌ እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ይህንን የውሳኔ 

ክፌሌ በማፅናት የሰጠው ትዕዛዝ ተሸሯሌ፡፡ 

3. በአመሌካቾች ሊይ የተጣሇው የእስራት ቅጣት አፇፃፀሙ በሁሇት አመት የፇተና ጊዜ 

የተገዯበ ስሇሆነ አመሌካቾች በዚህ የፇተና ጊዜ ውስጥ በወንጀሌ ዴርጊት ሊሇመሰማራት 

ግዳታ ገብተው ፇርመው ሇገዯቡ አፇፃፀም ዋስትና እየአንዲንዲቸው ብር 25,000.00(ሀያ 

አምስት ሺህ ብር) ሲያሲዙ ወይም ተመጣጣኙን ዋስትና ሲያቀርቡ ከእስር እንዱሇቀቁና 

በዚህ ችልት ሇዋስትና ያስያዙት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው ታዟሌ፡፡  

         መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ.207036                                                                    

ግንቦት 19 ቀን 2013 ዓ.ም. 

                               ዲኞች-ብርሃኑ አመነው 

  ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

   እትመት አሰፊ 

                                    ዯጀኔ አያንሳ 

  ብርቅነሽ እሱባሇው 

አመሌካች፡ - የኢትዮጵያ ብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ - ተወካይ አቶ አውዴሮ ታዯሰ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡ - በሏረሪ ህዝብ ክሌሌ መንግስት የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ - ተወካይ አቶ ሰሌሀዱን ተውፉቅ ቀረቡ፡፡ 

                             መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

     የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች ግንቦት 2 ቀን 2013 ዓ.ም በተጻፇ አቤቱታ የፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 205809 በቀን 19/08/2013 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ይታረምሌኝ በማሇት ስሇጠየቀ ነው። ጉዲዩ የምርጫ 

ሂዯትን መሰረት ያዯረገ ሲሆን የአሁን ተጠሪን ጨምሮ በሀረሪ ክሌሌ የሚገኙ የተሇያዩ አካሊት 

ሇኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርዴ ባቀረቡት አቤቱታ የተጀመረ ነው፡፡ 

1. ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇው የሀረሪ ህዝብ ክሌሌ ምክር ቤት የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ 

በቁጥር ሏጉ/183/4/13 በ27/7/2013፤ የሏረሪ ሔዝብ ክሌሌ ም/ቤት ጽ/ቤት በቁጥር 

ሏም/350/አጉ/2/13 በ27/07/13፤ የሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ፕሬዝዲንት ጽ/ቤት በቁጥር 

1/9/15/2013 በ28/07/2013 እና የሏረሪ ክሌሌ ብሌጽግና ፓርቲ ጽ/ቤት በቁጥር 

PP/14/H/111/2013 በ22/7/2013 በተፃፈ ዯብዲቤዎች አቤቱታቸውን ሇኢትዮጵያ ብሓራዊ 

ምርጫ ቦርዴ አቅርበዋሌ፡፡  

2. ባቀረቡት አቤቱታ ከክሌለ ውጭ የሚኖር የሏረሪ ሔዝብ የክሌለ ምክር ቤት አካሌ ሇሆነው 

ሇሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ የመምረጥ መብት የሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 

6/1987 ባካሓዯው 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ ውሳኔ ሰጥቷሌ፤ በዚህ መሰረትም አምስቱንም 

አገራዊ ምርጫዎች ከክሌለ ውጭ ያለ የብሓረሰቡ አባሊት መርጠዋሌ፤ በመሆኑም የኢትዮጵያ 

ብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በዚሁ መሰረት ሉፇጽም ይገባዋሌ በማሇት 

ጥያቄያቸውን አቅርበዋሌ፡፡       

3. የስራ አመራር ቦርደ ጉዲዩንና የቀረቡትን ሰነድች እንዱሁም ቀዯም ሲሌ ተፇፀሙ የተባለትን 

ምርጫዎች ከሔገ መንግስቱ አንፃር መርምሬያሇሁ በማሇት ሚያዚያ 1 ቀን 2013 ዓ.ም ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ በሰጠው ውሳኔ፡- 
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- በኢፋዱሪ ሔገ መንግስት መሰረት በአንዴ ክሌሌ የመንግስት አወቃቀር ውስጥ የሚገኙ 

ም/ቤት አባሊት መመረጥ የሚኖርባቸው በክሌለ ዴምጽ መስጠት በሚችለ ነዋሪዎች ነው፡፡ 

ከዚህ ውጪ ሔገ መንግስቱ አንዴ ቁጥሩ አነስተኛ የሆነ ብሓረሰብ ሇክሌሌ ምክር ቤቶች 

አባሊት ሲያስመርጥ ከክሌለ ውጭ ያለ የብሓረሰቡ አባሊት እንዱመርጡ የዯነገገው፤ 

እንዱሁም ሇዚህ ብሓረሰብ አባሊት ሇብቻው የተሇየ አሰራር መተግበር የሚያስችሌ ሔገ 

መንግስታዊ ዴንጋጌ የሇም፡፡ 

- የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 6/1987 ባካሄዯው 102ኛ 

መዯበኛ ስብሰባ የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ ከክሌለ ውጭ ነዋሪ በሆኑ የብሓረሰቡ አባሊት 

ይመረጣሌ የሚሇውን ውሳኔ የሚዯግፌ የህገ መንግስት አንቀጽ ጠቅሶ መወሰኑም በውሳኔው 

ሊይ እንዯማይታይ ቦርደ ተረዴቷሌ፡፡ 

- በተጨማሪም ይህ መጋቢት 6/1987 የሔዝብ ተወካዮች ም/ቤት 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ ሰጠ 

የተባሇው ውሳኔ አግባብ ያሇመሆኑን ከሚያሳዩት ሁኔታዎች አንደ በሊዩ ሊይ የም/ቤቱ 

ማህተም ያረፇበት አይዯሇም፡፡   

- በላሊም በኩሌ በዚህ በመጋቢት 6/1987 የተወካዮች ም/ቤት ውሳኔ መሰረት ቦርደ ዝርዝር 

መመሪያ አውጥቶ እንዯ ውሳኔው ያሇፈትን አምስት ምርጫዎች ሲያስፇጽም እንዯነበር 

ያሳያሌ የተባሇውም የቦርደ መመሪያ ከቦርደ ጽ/ቤት ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ 

- ሊሇፈት 5 ምርጫዎች ሇሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ የሚመረጡ ተወካዮች ከክሌለ ውጭ ባለ 

የብሓረሰቡ አባሊት የብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ ሲያስመርጥ ቆይቶ ቢሆንም፤ ቦርደ 

ሲያከናውን በቆየው የምርጫ ማሻሻያ ወይም ሪፍርም እንዯዚህ አይነት የሔገ መንግስትና 

የምርጫ ሔጉ መሰረት የላሊቸውን ሌምድችና አሰራሮች እንዲይቀጥለ ማዴረግን ዓሊማው 

ያዯረገ ነው፡፡ 

- ሔገ መንግስታዊ ዴጋፌ ባይኖረውም ሊሇፈት 5 ምርጫዎች ይህ የሏረሪ ጉባኤ ከክሌለ 

ውጭ ባለ የብሓረሰቡ አባሊት ሲመረጥ ቆይቷሌ የሚሇውን (practice) ይዞ ሇመቀጠሌ 

ቦርደ ቢወስን፤ ላልች አነስተኛ ቁጥር ያሊቸው ብሓረሰቦች ከክሌሊቸው ውጭ ያለት 

አባልቻቸው በምርጫው እንዱሳተፈ ቢጠይቁ፤ ቦርደ ሌፇጽም አሌችሌም ቢሌ የቦርደን 

በፌትሏዊነት እና በገሇሌተኝነት ምርጫን የማስተዲዯሩ ጉዲይ አዯጋ ሊይ እንዱወዴቅ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

- በሔገ መንግስቱ ዴጋፌ ያሊቸውን አስቀዴሞ ያለ ሌምድችና አሰራሮች (practice) ብቻ 

ሇመውሰዴ ቦርደ ይገዯዲሌ፡፡ 

- በመሆኑም ከሔገ መንግስቱና ከሚተገብራቸው የምርጫ ህግና መመሪያዎች አንፃር ይህን 

ጥያቄ ተቀብል ሇማስተናገዴ አይቻሌም በማሇት አቤቱታውን ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡      
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4. በዚህ ውሳኔ ሊይ የአሁን ተጠሪ የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ 

አመሌካቹም መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጎ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አይኖረውም የሚሌ 

መቃወሚያን ጨምሮ በፌሬ ጉዲዩም የሰጠው ውሳኔ እንዱፀና ክርክሩን አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ 

ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ተመሌክቶ፡- 1ኛ. የሏረሪ ክሌሌ ሔገ መንግስት አንቀጽ 

50(2) ዴንጋጌ ከኢፋዱሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(3) ዴንጋጌ ጋር የሚቃረን በመሆኑ 

ምክንያት ጉዲዩ የሔገ መንግስት ጥያቄ የሚያስነሳ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት 

የሚያስችሌ ሥሌጣን የሇውም በሚሌ መሌስ ሰጪው (የአሁን አመሌካች) ያቀረበው 

የመቃወሚያ ክርክር ተቀባይነት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? 2ኛ. አይዯሇም ከተባሇ ፌሬ 

ጉዲዩን በተመሇከተ የይግባኝ ባዩን (የአሁን ተጠሪ) ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ቦርደ የሰጠው 

ውሳኔ ተቀባይነት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለ ጭብጦችን በመያዝ ጉዲዩን መርምሮ 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

5. ቀዲሚውን ጭብጥ በተመሇከተ ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጠው ውሳኔ ይ/ባይ (የአሁን ተጠሪ) 

ቅሬታውን በቀጥታ ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሉያቀርብ የቻሇው የስራ አመራር ቦርደ የምርጫ ሂዯትና 

ውጤትን በተመሇከተ የሚሰጣቸው የመጨረሻ ውሳኔዎች በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ 

ሉታይ የሚችሌ ስሇመሆኑ በብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 

አንቀጽ 17/1/ የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ እና ሇይግባኝ መነሻ የሆነው የቦርደ 

ውሳኔም የምርጫ ሂዯትን የሚመሇከት ነው በማሇት ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ይግባኙ 

ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መቅረቡን በተመሇከተ ያነሳው ተቃውሞ የላሇ ሲሆን ያነሳው የስሌጣን 

መቃወሚያ የክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(2) ዴንጋጌ ከኢ/ፋ/ዱ/ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 

50(3) ጋር የሚቃረን በመሆኑ ጉዲዩ የሔገ መንግስት ጥያቄ የሚያስነሳ በመሆኑ ጉዲዩ 

ተስተናግድ እሌባት ሉያገኝ የሚገባው በፌርዴ ቤት ሳይሆን በፋዳሬሽን ምክር ቤት ነው በማሇት 

ነው፡፡ ይሁንና የኢፋዱሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(3) ዴንጋጌ ‛የፋዳራሌ መንግስት ከፌተኛ 

ስሌጣን አካሌ የፋዳራለ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡ ተጠሪነቱም ሇሀገሪቱ 

ሔዝብ ነው፡፡ የክሌሌ ከፌተኛ የስሌጣን አካሌ የክሌለ ምክር ቤት ነው፡፡ ተጠሪነቱም ሇወከሇው 

ሔዝብ ነው፡፡‛ የሚሌ ሲሆን የክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(2) ዯግሞ ‛የሏረሪ ብሓራዊ 

ጉባኤ አባሊት በክሌለ ውስጥና ከክሌለ ውጭ በላሊ በኢትዮጵያ ክሌልችና ከተሞች ከሚኖሩ 

የሏረሪ ብሓረሰብ አባሊት ይመረጣሌ፡፡‛ የሚሌ ነው፡፡ ይህ  የኢ/ፋ/ዱ/ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 

50(3) ዴንጋጌ አጠቃሊይ መርህ ወይም መንፇስ የሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት በአገሪቱ 

ሔዝብ፣ የክሌሌ ምክር ቤት ዯግሞ በክሌለ ሔዝብ የሚመረጥ መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡ 

ይህ አጠቃሊይ መርህ ሌዩ ሁኔታዎች ሉኖሩት ይችሊለ ወይስ አይችሌም የሚሇው ሲታይ  

የምርጫ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ እና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 ሌዩ 

ሁኔታዎችን በአንቀጽ 17 ይዯነግጋሌ፡፡ በተሇይም አንቀጽ 17(3) በውጭ አገር የሚኖሩ 
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ኢትዬጵያውያን በአገሪቱ ውስጥ በሚዯረግ ምርጫ ዴምጽ መስጠትን የሚፇቅዴ ነው፤ ይህም 

የሔገ መንግስቱ አንቀጽ 50(3) ዴንጋጌ ሌዩ ሁኔታዎች ሉኖሩት እንዯሚችለ መገንዘብ 

የሚያስችሌ ሲሆን የክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(2) ዴንጋጌም በክሌለ ጉዲይ የዚህ 

አይነቱን ሌዩ ሁኔታ የሚዯነግግ ነው ከሚባሌ በቀር ይቃረናሌ የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት 

የሇም፡፡ ቦርደ ሌዩ ሁኔታን የሚዯነግገውን የአዋጅ ቁጥር 1162/2011 በአንቀጽ 17(3) 

ዴንጋጌዎች አስመሌክቶ የሔገ መንግስት ተቃርኖ ጥያቄ ያሊነሳ ሆኖ ሳሇ በተመሳሳይ አግባብ 

ሌዩ ሁኔታን የሚዯነግገውን የክሌለን ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(2) ዴንጋጌ አስመሌክቶ 

የሔገነመንግስት ተቃርኖ ጥያቄ ማንሳቱ ምክንያታዊ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በእነዚህ ሁለ 

ምክንያቶች የክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(2) ዴንጋጌ ከኢፋዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 

50(3) ዴንጋጌ ጋር የሚቃረን በመሆኑ ምክንያት ጉዲዩ የሔገ መንግስት ጥያቄ የሚያስነሳ 

በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ ስሌጣን የሇውም በሚሌ ቦርደ ያቀረበው 

የመቃወሚያ ክርክር ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

6. ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ በሰጠው ውሳኔም ሇክርክሩ በአስረጅነት ከተጠቀሱት ሰነድች አንደ 

የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት በ06/07/1987 ባዯረገው 102ኛ መዯበኛ 

ስብሰባ ያስተሊሇፇው ውሳኔ ሲሆን የዚህ ውሳኔ ተ.ቁ 2.1.2.2 ክርክሩን የሚዯግፌ መሆኑን 

ቦርደም ያመነበት ሲሆን ሰነደን ቦርደ ሳይቀበሌ የቀረው ምክር ቤቱ ውሳኔውን ሲያስተሊሌፌ 

በአስረጅነት የጠቀሰው የሔገ መንግስት ዴንጋጌ የሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በእርግጥ ውሳኔው 

ተሊሇፇ የተባሇው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስቱ ከጸዯቀ በኋሊ ሲሆን በውሳኔው ሊይ የተጠቀሰ 

የሔገ መንግስት ዴንጋጌ የሇም፡፡ ነገር ግን ክርክሩን የሚቃረን ግሌጽ ሔገ መንግስታዊ ዴንጋጌ 

ስሇመኖሩ በቦርደ በኩሌ የቀረበ አሳማኝ ምክንያት እስከላሇ በውሳኔው ሊይ ሔገ መንግስታዊ 

ዴንጋጌ በአስረጅነት አሇመጠቀሱ ብቻ ውሳኔውን ዋጋ የሚያሳጣው አይዯሇም፡፡ ላሊኛው 

የተጠቀሰው ሰነዴ የክሌለ ሔገ መንግስት ሲሆን ዴንጋጌዎቹ ተቀባይነት ያሊገኙበት ምክንያት 

ስሇመኖሩ ቦርደ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ያሰፇረው ትችት የሇም፡፡ የክሌለ የቀዴሞም ሆነ 

የተሻሻሇው ሔገ መንግስት ስራ ሊይ ከዋለበት ጀምሮ በነበሩት ምርጫዎች ከክሌለ ውጭ 

የሚኖሩ ሏረሪዎች የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ አባሊትን ሲመርጡ የነበረ መሆኑ በቦርደ የተካዯ 

ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይህ ሲዯረግ የነበረው ቦርደ እንዯሚከራከረው ካሇምንም ህጋዊ መሰረት 

ሳይሆን የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት በ06/07/1987 ባዯረገው 102ኛ 

መዯበኛ ስብሰባ ባስተሊሇፇው ውሳኔ እና በዋነኛነት ዯግሞ በክሌለ ሔገ መንግስት መሰረት ነው፡፡ 

በእነዚህ ጊዜያት ሁለ በሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔም ሆነ በክሌለ ሔገ 

መንግስት የሔገ መንግስት ተቃርኖ ጉዲይ ከየትኛውም አካሌ የተነሳ ተቃውሞም ሆነ የተሊሇፇ 

ተቃራኒ ውሳኔ የሇም፡፡ ቦርደ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ እና 

የክሌለ ሔገ መንግስት እንዱሁም እነዚህን ሰነድች መሰረት በማዴረግ የሚከናወን የምርጫ 
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ሂዯት ሔገ መንግስታዊ አይዯሇም የሚሌ ከሆነ ይህንን ማስሇወጥ የሚገባው ጉዲዩን 

ሇሚመሇከተው አካሌ አቅርቦ በሚያሰጠው ውሳኔ መሰረት ከሚሆን በቀር በራሱ በሚሰጠው 

ውሳኔ ሉሆን ስሇማይገባ ቦርደ የሰጠው ውሳኔ ጉዴሇት ያሇበትና ሉታረም የሚገባው ነው 

ብሎሌ፡፡ ይህን ተከትልም ቦርደ ያሳሇፇውን ውሳኔ በመሻር የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት 

ተወካዮች ምክር ቤት  በ06/07/1987 ባዯረገው 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ ባስተሊሇፇው ውሳኔ እና 

በክሌለ ሔገ መንግስት በተመሇከተው መሰረት ቦርደ ተገቢውን ሉፇጽም ይገባሌ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ 

7. የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘቱ ነው። አመሌካች በቀን 

02/09/2013 ዓ/ም ባቀረበው ማመሌከቻ የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይህን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን 

የሇውም በሚሌ የአዋጁን አንቀጽ 17(1) ዝርዝር ዴንጋጌዎች ባቀረብነው መሌሳችን ሊይ 

በማስረዲት ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣኑ እንዯማይመነጭሇት ገሌጸናሌ፤ ይህ ዴንጋጌ 

ከምርጫ ክሌሊቸው ርቀው በካምፕ የሚኖሩ ወታዯሮች፣ ሲቪሌ ሰራተኞች እና ቤተሰቦቻቸው፣ 

በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች በተሇያየ ሰው ሰራሽና ተፇጥሮ አዯጋ 

ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው የተፇናቀለ ዜጎች እና በእስር ቤት የሚገኙ የመምረጥ 

መብታቸውን ያሌታገደ ዜጎች የሚሳተፈበት ሌዩ ምርጫ ጣቢያ ቦርደ እንዱያቋቁም ስሌጣን 

የሚሰጥ ዴንጋጌ እንጂ ከተጠሪ ጥያቄ ጋር ግንኙነት የሇውም፤ ይህንንም በመሌሳችን አስረዴተን 

ሳሇ አሌተቃወመም በማሇት ያሇአግባብ ታሌፍብናሌ፤ ላሊው የፌ/ቤቱን ስሌጣን በተመሇከተ 

ያቀረብነው ክርክር  የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(3) ‹‹……የክሌለ ከፌተኛ የስሌጣን 

አካሌ የክሌለ ም/ቤት ነው ተጠሪነቱም ሇወከሇው ህዝብ ነው›› የሚሌ በመሆኑና የክሌለ ሔገ 

መንግስት አንቀጽ 50(2) የዯነገገው ሙለ ሇሙለ ይህን ዴንጋጌ የሚቃረን ስሇሆነ ይህ አይነት 

ጥሰት ሲፇጠር አይቶ የማረም ስሌጣን የፋዳሬሽን ም/ቤት እንጂ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት አይዯሇም 

የሚሌ ነው፤ ፌ/ቤቱም የሔገ መንግስት ትርጉም ውስጥ በመግባት አንቀጾቹን ሇማስታረቅ 

በመመሞከር ያሇስሌጣኑ የሔገ መንግስት ትርጉም በመስጠት ክርክራችንን ውዴቅ ማዴረጉ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው፤ አንዴ ክሌሌ የሚያወጣው ሔገ መንግስት በምንም አይነት 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት ሊይ በግሌጽ የተቀመጡትን የሚቃረን ሉሆን አይችሌም፤ የሏረሪ 

ክሌሌ ሁሇቱም ም/ቤቶች በኢ/ፋ/ዱ/ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(3) መሰረት ሉመረጡ 

የሚገባው በክሌለ ነዋሪዎች እንጂ የክሌለ ሔገ መንግሰት ከዚህ አንቀጽ ጋር የሚቃረን አንቀጽ 

በመዯንገግ የአንደ ም/ቤት በክሌሌ ነዋሪዎች ላሊው ም/ቤት ከክሌለ ውጭ ባለ የብሓረሰብ 

አባሊት ጭምር እንዱመረጡ መዯንገጉና ይህንንም ፌ/ቤቱ ተቀብል ያሇስሌጣኑ በመተርጎም 

የህግ ጥሰት ፇጽሟሌ፡፡ በተጨማሪም የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት የክሌለ ም/ቤት በክሌለ 

ነዋሪዎች እንዱመረጥ የሚያዯርግበት መርህን non territorial ሳይሆን territorial መርህን 

የተከተሇ መሆኑን በዝርዝር አስረዴተን ፌ/ቤቱ ያቀረብነውን ክርክር ምንም ሳይሌ አሌፍታሌ፡፡ 
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የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 51(15) ምርጫን የሚመሇከቱ ህጎች የማውጣት ስሌጣን 

የፋዯራሌ መንግስት ብቻ መሆኑን አንቀጽ 55(1) (መ) ሇህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ምርጫን 

በተመሇከተ ህግ የማውጣት ስሌጣን መስጠቱን፣ ከክሌሌ ም/ቤት በግሌጽ ከምርጫ ጋር የተያያዘ 

ሔግ የማውጣት ስሌጣን በአዋጅ 1162/2011 አንቀጽ 13(2) ከአካባቢ ምርጫ ጋር በተያያዘ 

ስሌጣን በመስጠቱ የክሌለ ሔገ መንግስት ከተሰጠው ስሌጣን ውጭ ወጥቶ በፋ/መ/ተወካዮች 

ም/ቤት ስሌጣን ውስጥ በመግባት የዯነገገው ዴንጋጌ ከፌተኛ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን የሇውም በሚሌ በአዋጅ ቁጥር 

1133/2011 አንቀጽ 17(1) አንፃር ያቀረብነውን ክርክር፤ እንዱሁም የክሌለ ሔገ መንግስት 

አንቀጽ 50(2) የኢፋዱሪ ሔገ መንግስትን አንቀጽ 50(3) የሚቃረን በመሆኑ በክሌለ ሔ 

ገመንግስት ሊይ ባለ ዴንጋጌዎች ሇመፇፀም የሔገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ መርምሮ በሚሰጠውና 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት በሚሰጠው ውሳኔ መሆኑን በማንሳት የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ 

ሇማየት ሥሌጣን የሇውም በሚሌ ያቀረብነው የህግ ክርክር ውዴቅ መዯረጉ አሊግባብ በመሆኑ 

ውሳኔው የህግ ስህተት ያሇበት ነው ተብል እንዱሻርሌን፡፡ የኢፋዱሪ ሔገ መንግስት አነስተኛ 

ቁጥር ሊሊቸው ብሓረሰቦች የሚያዯርገው ጥበቃ ‘territorial’ በሆነ መርህ እንጂ በ‘non 

territorial’ ያሇመሆኑን በዝርዝር አስረዴተን ፌ/ቤቱ ያቀረብነውን ክርክር ምንም ሳይሌ 

አሌፍታሌ ስሇሆነም የሰበር ችልቱ ጉዲዩን እንዱመረምርና ከዚህ አንፃር ውሳኔው እንዱሻርሌን፡፡ 

እንዱሁም የምርጫ ሔግ የማውጣቱ ስሌጣን የፋዳራሌ መንግስትና የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ብቻ ሆኖ ሳሇ የክሌሌ ምክር ቤት የዞንና የወረዲ፣ የከተማ፣ የክፌሇ ከተማ፣ የቀበላ 

ም/ቤቶች ቁጥር (ወይም ወንበር) ከመወሰን ውጭ ላሊ ስሌጣን እንዯላሊቸው ያቀረብነውን 

ክርክር ሳይታይ መታሇፈ አግባብ ባሇመሆኑ ሰበር ችልቱ ክርክራችንን ተቀብል የክሌለ 

መንግስት ያወጣው ሔገ መንግስት የላሊን የመንግስት አካሌ ስሌጣን የሚጋፊ ያሇስሌጣኑ ሔግ 

ያወጣ መሆኑን በመገንዘብ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር አመሌካች የሰጠው 

(ያሳሇፇው) ውሳኔ ህጋዊና በህገ መንግስቱ ትክክሇኛ ትርጉም ሊይ የተመረኮዘ መሆኑን በመረዲት 

ከዚህ በተቃራኒ የበታች ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ፌ/ቤቱ ውዴቅ እንዱያዯርግሌን በማሇት 

ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡   

8. ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ ሇአሁን አመሌካች ቀርቦ የነበረው ጥያቄ ከምርጫ 

ዴምጽ አሰጣጥ እና ውጤት ቆጠራ ጋር የተያያዘ ሳይሆን ከዚህ ውጭ በሆነ ጉዲይ ሊይ ሆኖ 

እያሇ ቦርደ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሉቀርብ የቻሇበት የህግ አግባብ ከአዋጅ 

ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 155(4) አኳያ መመርመር ያሇበት በመሆኑ፤ እንዱሁም የኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ህገ መንግስት ከመታወጁ በፉት በሽግግር መንግስቱ የተወካዮች ምክር ቤት ተሰጥቷሌ የተባሇው 

ውሳኔ ህገ መንግስቱ ስራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ተፇፃሚ የተዯረገበት የህግ አግባብ እና ተያያዥ 
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የህጋዊነት ጉዲዮች ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 እና 50 ዴንጋጌ አኳያ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 

ሇሰበር ችልት እንዱቀርብና ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡  

9. ተጠሪ በቀን 09/09/2013 ዓ.ም ባቀረበው መሌስ በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17(1) 

ዴንጋጌ ሇስር ፌ/ቤት ስሌጣን የሚሰጥ ዴንጋጌ ከመሆኑም በሊይ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ጉዲይ 

የዚሁ ዴንጋጌውን መስፇርት ጭምር የሚያሟሊ ነው፡፡ መራጮችን የመመዝገብና ካርዴ 

የመስጠት ተግባራት የምርጫ ሂዯቶች በመሆናቸው በእነዚህ ጉዲዮች ሊይ ቦርደ የሚሰጣቸው 

የመጨረሻ ውሳኔዎችን አስመሌክቶ በይግባኝ ዯረጃ ሇማየት ስሌጣን የተሰጠው አካሌ 

የፋ/ጠ/ፌ/ቤት መሆኑን የአዋጁ ዴንጋጌ በግሌጽ የሚያመሇክት በመሆኑ ጉዲዩ በስር ጠ/ፌ/ቤት 

ታይቶ መወሰኑ አግባብ ነው፡፡ አመሌካች በክሌለ የሚያካሂዯውን ምርጫ በገሇሌተኝነት 

ማስፇጸም ሲገባው ላሊ አዱስ ሌዩ ምርጫ ጣቢያ እንዱያቋቁም የተጠየቀ በማስመሰሌ ጉዲዩ 

ሉታይ የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17 መሰረት ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 

1162/2011 አንቀጽ 17 ነው በማሇት ሇተሇያየ አሊማ የሚያገሇግለ አዋጆችን በማምታታትና 

በማዘባረቅ ያቀረበውን ክርክር ጉዲዩ ሊይ ስሌጣን ያሇው ቦርደ እንጂ ፌ/ቤት አይዯሇም ከሚሌ 

በቀር ጉዲዩ የምርጫ ሂዯትን የማይመሇከት ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤት ያቀረበው ክርክር ባሇመኖሩ 

የፋ/ጠ/ፌ/ቤት የስረ ነገር ስሌጣንን አስመሌክቶ ጉዲዩ የምርጫ ሂዯትን የሚመሇከት አይዯሇም 

ሲሌ ያቀረበው ክርክር የሇም በሚሌ መተቸቱ አግባብነት ያሇው ነው፡፡ አመሌካች የስረ ነገር 

ስሌጣን ክርክር ነጥብ አቅርቦ ቢሆን እንኳን በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17(1) መሰረት 

በቦርደ ዯረጃ የመጨረሻ ውሳኔ በተሰጠበት የምርጫ ሂዯት ሊይ ጠ/ፌ/ቤቱ ከማየት የሚከሇክሇው 

ሉሆን አይችሌም፡፡ በተጨማሪም አከራካሪው ጉዲይ ከክሌለ ውጭ የሚገኙ የሏረሪ ብሓረሰብ 

አባሊት የፋዯራሌ ተወካዮቻቸውን ጨምሮ የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ አባሊትን በመራጭነት 

የመመዝገብና ካርዴ የመውሰዴ ተግባራት ከዴምጽ አሰጣጥና ቆጠራ በፉት የሚገኝ የምርጫ 

ሂዯት እንጂ በአዋጅ 1162/2011 አንቀጽ 155(4) ዴንጋጌ የተመሇከተውን የዴምጽ አሰጣጥና 

ቆጠራ የሚመሇከት ክርክር ባሇመሆኑ ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም 

አከራካሪ የሆነው ጉዲይ የሔዝብ ተወካዮች ም/ቤት መጋቢት 6/1987 በተወሰነው እና በክሌለ 

ህገ መንግስት አንቀጽ 49 እና 50(2) በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት በቦርደ በ6ኛው ሀገር 

አቀፌ ምርጫ በተቋቋሙ ምርጫ ጣቢያዎች አግባብነት ባሊቸው የኢትዮጵያ ከተሞች የሚገኙ 

ሏረሪዎች የፋዯራሌ ተወካያቸውን ጨምሮ የሏረሪ ብሄራዊ ጉባኤ አባሊትን በመራጭነት 

እንዱመርጡ የመመዝገብና የመራጭነት ካርዴ መስጠት የምርጫ ሂዯት እንጂ ይኸው ሀገራዊ 

ምርጫ በአሁን ዯረጃ የሚገኝበት ሂዯት ዴምጽ አሰጣጥ ሂዯት ገና ያሌዯረሰ በመሆኑ የዴምጽ 

ቆጠራና ውጤት አግባብነት ያሇው ባሇመሆኑ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ አግባብ ነው፡፡ በላሊም በኩሌ 

ግሌጽ የህገ መንግስት ዴንጋጌዎች ትርጉም የማያሻቸው እና እነዚሁኑ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ 

ማዴረግ ህገ መንግስታዊ ግዳታ እንጂ የህገ መንግስት ትርጉም መስጠት አይዯሇም፤ የሏረሪ 
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ክሌሌ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(2) ዴንጋጌ የሚመሇከተው የክሌለን ም/ቤት የሚያዋቅሩት 

ሁሇት ጉባኤዎች መካከሌ አንዯኛው ስሇሆነው የሏረሪ ብሄራዊ ጉባኤ አባሊት አመራረጥ ሲሆን 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(3) ዯግሞ የሚያመሇክተው የክሌሌ ም/ቤቶች ተጠሪነትን 

ነው፡፡ ስሇዚህ ዴንጋጌዎቹ የሚያወሱት ሁሇት ስሇተሇያዩ አካሊት የሚመሇከቱ እና የተሇያዩ ርዕሰ 

ጉዲዮችን የሚሸፌኑ በመሆናቸው ግንኙነት የላሊቸውና ግሌጽ በመሆናቸው ሉቃረኑ የማይችለ፣ 

ግሌጽ፣ የማያሻሙና ትርጉም የማያሻቸው በመሆኑ የአመሌካች ተቃውሞ ውዴቅ መዯረጉ 

አግባብ ነው፡፡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ እና የክሌለ ህገ መንግስት የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ 

መንግስቱን መሰረት ያዯረገ ነው፤ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ውሳኔ ከህገ መንግስቱ ጋር 

የሚጣጣምና የክሌሌ ህገ መንግስት አካሌ ሆኖ መጽዯቁ በፋዯራለም ሆነ በክሌሌ ህገ መንግስት 

ዴጋፌ ያሇው ስሇመሆኑ አስረጅዎች ናቸው፡፡ አመሌካች መጋቢት 6/1987 በተካሄዯው 102ኛ 

መዯበኛ ስብሰባ በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የተሰጠው ውሳኔ ህገ መንግስቱ ኦፉሺያሉ ተፇጻሚ 

እንዱሆን ከታወጀበት ነሏሴ 15/1987 በፉት የሆነ በማስመሰሌ የውሳኔው ተፇጻሚነት 

አጠራጣሪ ሇማዴረግ የሚያቀርባቸው መከራከሪያዎች የህግ መሰረት የላሊቸው ናቸው 

ምክንያቱም ም/ቤቱ ውሳኔውን ካስተሊሇፇበት በፉት ህዲር 29/1987 ተመክሮና ተዘክሮ በህገ 

መንግስታዊ ጉባኤ ፀዴቆ ስሇነበር ም/ቤቱ ከህገ መንግስቱ ዴንጋጌዎች ጋር የተጣጣሙ ውሳኔ 

መስጠቱና በ1988 አዱስ ሇሚመሰረተው ም/ቤት እስከሚያስረክብበት ጊዜ ዴረስ ህገ መንግስቱም 

ፀዴቆም ተፇጻሚ በሚሆንበት ጊዜያት ጭምር በህገ መንግስቱ መሰረት ስራዎችን ሲያከናውን 

እንዯነበር አስረጅ ነው፡፡ ከክሌለ ውጭ የሚገኙ የብሓሩ አባሊት የፋዯራሌ ተወካያቸውን 

ጨምሮ የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ ሊይ የሚሰጡት ዴምጽ በህገ መንግስቱ የተረጋገጠ ራስን በራስ 

የማስተዲዯር መብት በተጨባጭ ሇማስከበር ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት ጋር በሚጣጣም መሌኩ 

የተወሰነ አዎንታዊ እርምጃ ነው፡፡ የሏረሪን ክሌሌ ም/ቤት አወቃቀር እና አወካከሌ የውስጥ 

ዱሞክራሲ አሰራር አስመሌክቶ ሇህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አጥንቶ እንዱያቀርብ የተወከሇው 

ኮሚቴ ተሞክሮ የተወሰዯባቸው ሀገራት የአናሳ ቡዴን እና ማህበረሰብ መብት መሰረት የሆኑ 

የአሇም አቀፌ ኢትዮጵያ ተቀብሊ ያጸዯቀቻቸው ሰነድች የሀገሪቱ ህግ አካሌ ከመሆናቸውም በሊይ 

የአናሳ መብቶችን የሚዯግፈ መሆናቸው የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ውሳኔም የክሌለን ህገ 

መንግስት አንቀጽ 49 እና 50(2) ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት ጋር በማጣጣም የተፇጸሙ ሆኖ 

ሳሇ ቦርደ ይህን ሳያገናዝብ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት ዴጋፌ እንዯላሇው አዴርጎ መውሰደ 

መሰረታዊ ስህተት ነው፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 50(3) ሊይ የተመሇከተውን ዴንጋጌ 

ቦርደ የሚረዲው ‹‹የክሌሌ ም/ቤት ሉመረጥ የሚችሇው በክሌሌ ውስጥ በሚኖሩ ህዝቦች ብቻ›› 

እንዯሆነ ቦርደ አመሊክቷሌ፡፡ በቦርደ የተጠቀሰው ይህ ዴንጋጌ የማያሻማና ግሌጽ ዴንጋጌ 

በመሆኑ ትርጉም የማያሻው ሲሆን በትርጉም ሰበብ በዴንጋጌው ባሌተመሇከተው አግባብ ስሇ 

ክሌሌ ም/ቤት ተጠሪነት የሚያወሳ ዴንጋጌን የክሌሌ ም/ቤት አመራረጥ ያወሳሌ ብል ህገ 
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መንግስታዊ ሊሌሆነው የቦርደ የተሳሳተ አረዲዴ ሊይ የተመሰረተው አቋም ሇጉዲዩ አግባብነት 

የላሇውና ተያያዥ ያሌሆነ ዴንጋጌ ጠቅሶ ያቀረበው ክርክር ከፌተኛ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ 

ቦርደ የክሌሌ ም/ቤትን ተጠሪነትን የሚመሇከተውን የህገ መንግስት ዴንጋጌ የክሌሌ ም/ቤት 

አመራረጥ እንዯሆነ አዴርጎ በመጥቀስ የኢትዮጵያ ምርጫ non territorial ሳይሆን territorial 

ነው የሚሇው አተረጓጎም የተሳሳተ ነው፡፡ የክሌሌ ም/ቤት አወቃቀርና አወካከሌ እንዱሁም 

የም/ቤት አባሊት ቁጥር መወሰን የምርጫ ህግ ማውጣት ባሇመሆኑ ቦርደ በዚህ ረገዴ ከሃሊፉነት 

ተግባሩ በመሸሽ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ ቦርደ ከስሌጣኑ በመተሊሇፌ የወሰነበት 

አግባብ ህግን ያሌተከተሇ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት በቦርደ የተሰጠውን ውሳኔ መሻሩ በአግባቡ 

ነው፡፡ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በቀን 06 መጋቢት 1987 ባካሄዯው 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ 

የተሰጠው ውሳኔ ተመሳሳይ ስሌጣን ባሇው አካሌ ወይም ላሊ በህግ አግባብ ውሳኔው የተሇወጠ 

ወይም የተሻረ አሇመሆኑ እየታወቀ በበሊይ አካሌ የተሰጠ ውሳኔ ሇማረም ስሌጣን ሳይኖረው 

ሊሇመፇጸም የያዘው አቋም የህግ የበሊይነትን የሚጻረር ነው፡፡ የክሌሌ መንግስትና የፋዯራሌ 

መንግስታት መካከሌ መከባበር ግዳታ እንዯመሆኑ የፋዯራሌ አስፇጻሚ መስሪያ ቤት መካከሌ 

አንደ የሆነው ቦርደ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ አንቀጽ 50(8) መሰረት ሇክሌልች የተሰጠ ስሌጣን በፋዯራሌ 

መንግስት መከበር አሇበት የሚሇውን ዴንጋጌ በሚጻረር መሌኩ የምርጫ ሂዯቱን በክሌለ ህገ 

መንግስት መሰረት ያሇመምራቱ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስቱን አንቀጽ 50(8) የተሊሇፇ በመሆኑ 

እና የተጠሪ ጥያቄ የህግ መሰረት ያሊቸው መሰረታዊ መብቶች እንጂ በስመ ሪፍርም 

የሚጨፇሇቁ ህገ መንግስታዊ መሰረት የሊቸውም በሚሌ ተራ ውሳኔ የሚገዯቡ ባሇመሆናቸው 

የቦርደን ውሳኔ በመሻር የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ አግባብ ነው፡፡ በተጨማሪም ከዚህ ቀዯም 

በተካሄደ ተከታታይ አምስት አገራዊ ምርጫ ከክሌለ ውጭ የሚገኙ የሏረሪ ብሄረሰብ አባሊት 

የፋዯራሌ ወኪሊቸውን ጨምሮ የሏረሪ ጉባኤ አባሊትን መምረጣቸው የህግ ዴጋፌ ሳይኖረው 

እንዱሁ ሲፇጸም የነበረ ተግባር ሳይሆን በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በተሰጠ ውሳኔ መሰረት ህገ 

መንግስቱን መሰረት በማዴረግ ነው፤ ሆኖም ይህን ውሳኔ የሚቀይር ወይም የሚያስቀይር 

ተቃራኒ ውሳኔ ወይም ህግ ሳይኖር ምርጫ ቦርደ ስሌጣኑን በማሇፌ በራሱ አተረጓጎም 

የማይቃረኑትን ይቃረናለ ብል ትርጉም መስጠቱ በፋዳሬሽን ም/ቤት ስራ መግባት በመሆኑ 

የስር ፌ/ቤት ቦርደ ግዳታውን እንዱወጣ የሰጠው ውሳኔ አግባብ እና ፌትሀዊ ነው፡፡ በአጠቃሊይ 

የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ተዯርጎ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱጸና በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም ክርክሩን በማጠናከር ግንቦት 11/2013 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡      

10.  የጉዲዩ አመጣጥና የግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልት 

ክርክራቸውን በቃሌ ሰምቷሌ፡፡ የቃሌ ክርክራቸው ከመቅረፀ ዴምፅ ተገሌብጦ የመዝገቡ አካሌ 

እንዱሆንም አዴርጓሌ፡፡ ሇጉዲዩ አወሳሰን ይረዲ ዘንዴ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የተወካዮች 
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ምክር ቤት 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ከኢፋዱሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

እንዱቀርብ በማዴረግ፤ እንዱሁም የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ ምርጫ አፇፃፀም መመሪያን 

በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡ አጠቃሊይ ጉዲዩንም የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት 

ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሯሌ፡፡  

11.  እንዯመረመርነው አመሌካች ያቀረበው ቅሬታ እንዱሁም በሰበር አጣሪ ችልቱ እንዱታይ 

የተያዘው ጭብጥ ቀዲሚ ማጠንጠኛ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን 

ተቀብል ሇመወሰን ስሌጣን የሇውም በሚሌ የቀረበው ነው፡፡ ከዲኝነት ስሌጣን ጋር ተያይዞ 

የቀረበው ይኸው ክርክር በሁሇት መሌክ የቀረበ ነው፡፡ አንዯኛው የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህን 

ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን የሇውም በሚሌ የአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17(1) በዋቢነት 

ተጠቅሶ የቀረበው እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአጣሪ ችልት የተጠቀሰው ሇአሁን አመሌካች ቀርቦ 

የነበረው ጥያቄ ከምርጫ ዴምጽ አሰጣጥ እና ውጤት ቆጠራ ጋር የተያያዘ ሳይሆን ከዚህ ውጭ 

በሆነ ጉዲይ ሊይ ስሇሆነ ቦርደ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሉቀርብ የቻሇበት 

የህግ አግባብ ከአዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 155(4) አኳያ ይመርመር መባለ ነው፡፡ 

ሁሇተኛው ከስሌጣን ጋር የተያያዘ የክርክር ዘውግ የህገ መንግስት ትርጉም አሰጣጥን መሰረት 

ያዯረገ ሲሆን የክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 50(2) የኢፋዱሪ ሔገ መንግስትን አንቀጽ 50(3) 

የሚቃረን በመሆኑ ጉዲዩ በሔገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ተመርምሮ በፋዳሬሽን ምክር ቤት 

ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባ መሆኑን በማንሳት የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ ሇማየት ሥሌጣን 

የሇውም በሚሌ የቀረበ ክርክር ነው፡፡    

12.  ከፌ ሲሌ የተጠቀሱትን ከዲኝነት ስሌጣን ጋር የተያያዙ ክርክሮች ሇመወሰን በምርጫ ነክ 

አዋጆች በብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ ውሳኔዎች ሊይ ሇፌርዴ ቤቶች ይግባኝ የሚቀርብበትን አግባብ 

በተመሇከተ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች፤ ከህገ መንግስት ጋር በተያያዘ በሚነሱ ክርክሮች ሊይ 

ፌርዴ ቤቶች ስሇሚኖራቸው ስሌጣን፤ ስሇ ህገ መንግስታዊነት ግምት፤ እንዱሁም በዲኝነት 

በተያዘ ጉዲይ ሊይ የህገ መንግስት ትርጉም አስፇሊጊነትን ስሇመወሰን በሀገራችን የተዘረጋውን 

ስርዓትና የህጉን ማእቀፌ መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

13. የምርጫ ቦርዴ የመጨረሻ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ተከራካሪዎቹ ጉዲያቸውን ወዯ ፌርዴ ቤት 

በመውሰዴ ይግባኝ የሚለበትና ውሳኔው እንዱሻር ማመሌከቻ የሚቀርብበት ሂዯት በህጉ 

ተመሌክቷሌ፡፡ የብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17 ስሇ 

ይግባኝ ስሌጣን የሚዯነግግ ሲሆን በንዐስ ቁጥር 1 ስር እንዯተመሇከተው የስራ አመራር ቦርደ 

የሚሰጣቸው የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔዎች በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱሁም 

የምርጫ ሂዯትና ውጤትን በተመሇከተ የሚሰጣቸው የመጨረሻ ውሳኔዎች በፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት በይግባኝ ሉታዩ ይችሊለ፡፡ የምርጫ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ 

ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 በተመሳሳይ ቦርደ በስነ ምግባር ጥሰቶች በሚሰጠው 
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አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ እንዱሁም በዴምጽ ቆጠራና ውጤት በሚነሱ ክርክሮች ሊይ በሚሰጠው 

ውሳኔ ሊይ ስሇሚቀርበው ይግባኝ በመሇያየት ይዯነግጋሌ፡፡ በአንቀጽ 149 ስር እንዯተመሇከተው 

ቦርደ የምርጫ ስነ ምግባር ጥሰቶችን ተከትል በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ ወገን 

አቤቱታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ የሚችሌ ሲሆን፤ በላሊ በኩሌ በአንቀጽ 

155(4) ስር እንዯተመሇከተው ቦርደ በዴምፅ ቆጠራ እና ውጤት ሊይ ሇሚነሱ ክርክሮች 

በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ ወገን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ፌርዴ ቤቶች ቦርደ የተቋቋመበትን ዓሊማ ማሳካቱና እና በህጉ 

አግባብ ጉዲዩን መወሰኑን እንዱያረጋግጡ የሚያስችለ ናቸው፡፡ በይዘታቸውም ምን አይነት 

ጉዲዮች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዯሚቀርብ ምን አይነት ጉዲዮች ዯግሞ ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እንዯሚቀርብ የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በተያዘው መዝገብ እያከራከረ ያሇውና 

ቦርደ ውሳኔ የሰጠበት ጉዲይ ከክሌለ ውጭ የሚገኙ የሏረሪ ብሓረሰብ አባሊት የሏረሪ ብሓራዊ 

ጉባኤ አባሊትን ሇመምረጥ እንዱችለ ተገቢው ምርጫ ነክ ሥራ ምርጫን በሚያስተዲዴረው 

ቦርዴ እንዱፇፀም የቀረበን ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የምርጫ ስነ ምግባርን በመጣስ 

የሚተሊሇፌ አስተዲዯራዊ ውሳኔ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም በአዋጅ 1162/2011 አንቀጽ 155(4) 

ዴንጋጌ የተመሇከተውን የዴምጽ አሰጣጥና ቆጠራ የሚመሇከት ክርክር አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም 

በቦርደ የምርጫ ሂዯትን አስመሌክቶ የተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ (final decision with regard 

to electoral process) ሉባሌ የሚችሌና በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17(1) ስር 

የሚያርፌ ነው፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ዯግሞ ይግባኙ ሉቀርብ የሚችሇው ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ነው፡፡  

14. በላሊ በኩሌ ከህገ መንግስት ነክ ክርክሮች አወሳሰንና የህገ መንግስት ትርጉም አስፇሊጊነትን 

መወሰንን በተመሇከተ የህጉን ማእቀፌ እንመሌከት፡፡ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 

25/1988 ከጥር 12/2013 ዓ.ም ጀምሮ በፀናው በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 

1234/2013 ተተክቷሌ፡፡ በሁሇቱም አዋጆች እንዯተመሇከተው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ሔገ 

መንግስቱን መሰረት በማዴረግ በሚነሱ ጉዲዮች ሊይ ሇመወሰን የዲኝነት ስሌጣን አሊቸው፡፡ (እንዯ 

ቅዯም ተከተሊቸው የአዋጆቹን አንቀጽ 3(1) እና 3(1)(ሀ) ይመሇከቷሌ፡፡) በተሇይም አዱሱ 

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 3(2) የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

በሚሰጡት የዲኝነት አገሌግልት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9(2) መሰረት የህገ መንግስቱን 

ዴንጋጌዎች ተግባራዊ ማዴረግ እንዯሚኖርባቸው ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም የህገ መንግስት 

ትርጉምን በማይጠይቁ ህገ መንግስቱን መሰረት አዴርገው የሚነሱ ክርክሮችን ተመሌክተው 

ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት ሉሰጡ አይገባም የሚባሌበት የህግ ምክንያት አይኖርም፡፡ 

15. በላሊም በኩሌ በፌርዴ ቤት በተያዙ ጉዲዮች የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ የተነሳ እንዯሆነ 

ጥያቄው ጉዲዩን በያዘው ፌርዴ ቤት አማካኝነት ሇህገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ ሉቀርብ 
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እንዯሚችሌ የህገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ አዋጅ ቁጥር 798/2005 አንቀጽ 3(2)(ሀ) እና 

አንቀጽ 4(1) ይዯነግጋሌ፡፡ ነገር ግን ጉዲዩን የያዘው ፌርዴ ቤት የትርጉም ጥያቄ ሇአጣሪ 

ጉባኤው የሚሌከው ጉዲዩን ሇመወሰን ሔገ መንግስቱን መተርጎም ያስፇሌጋሌ ብል ሲያምን 

ስሇመሆኑ በአንቀጽ 4(2) ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ (….When it believes that the 

interpretation of the constitution is necessary to decide the case)፡፡ በመሆኑም 

ግሌጽ የሆኑ የህገ መንግስት ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ በህገ መንግስት ክርክሮች ሊይ 

ውሳኔ መስጠት እንዱሁም ትርጉም የማያሻቸው መሆኑን በፌርዴ መወሰን የፌርዴ ቤቶች 

ተግባር ሉሆን እንዯሚገባ ከፌ ሲሌ ከተጠቀሱት ህጎች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

16. ስሇሆነም አመሌካች የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት 

የምርጫ አዋጆችን እንዱሁም የህገ መንግስት ትርጉም አስፇሊጊነትን በማንሳት ያቀረበው ክርክር 

ከፌ ሲሌ በዝርዝር ያመሇከትነውን የህጉን ይዘት ያገናዘበ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም 

ብሇናሌ፡፡  

17. ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ አመሌካች በክርክሩ የኢፋዱሪ ሔገ መንግስት አነስተኛ ቁጥር ሊሊቸው 

ብሓረሰቦች የሚያዯርገው ጥበቃ ‘territorial’ በሆነ መርህ እንጂ በ‘non territorial’ ያሇመሆኑን፤ 

የምርጫ ሔግ የማውጣቱ ስሌጣን የፋዳራሌ መንግስትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብቻ 

መሆኑን፤ የክሌለ መንግስት ያወጣው ሔገ መንግስት የፋዳራለን ህግ አውጪ የመንግስት 

አካሌ ስሌጣን የሚጋፊና ያሇስሌጣኑ መሆኑ ታይቶ የይግባኝ ሰሚው ችልት ውሳኔ ተሽሮ ቦርደ 

የሰጠው (ያሳሇፇው) ውሳኔ እንዱፀና ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህ ክርክሩ ላሊ ቦርደ በጉዲዩ ሊይ 

ባሳሇፇው ውሳኔም የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 6/1987 

ባካሄዯው 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ ከክሌለ ውጭ ነዋሪ በሆኑ የብሓረሰቡ 

አባሊት ይመረጣሌ በማሇት ያሳሇፇው ውሳኔ ህገ መንግስቱን መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ 

ተፇጻሚነት ሉኖረው እንዯማይገባ መወሰኑን፤ ሊሇፈት 5 ምርጫዎች ሇሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ 

የሚመረጡ ተወካዮች ከክሌለ ውጭ ባለ የብሓረሰቡ አባሊት የብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ መመሪያ 

አውጥቶ ሲያስመርጥ ቆይቶ ቢሆንም ቦርደ ሲያከናውን በቆየው የምርጫ ማሻሻያ ወይም 

ሪፍርም እንዯዚህ አይነት ሌምድችና አሰራሮች እንዲይቀጥለ ማዴረግን ዓሊማው ያዯረገ መሆኑን 

መወሰኑን፤ እንዱሁም በምክር ቤቱ ውሳኔ እና በክሌለ ህገ መንግስት መሰረት ሊሇፈት 5 

ምርጫዎች የሏረሪ ጉባኤ ከክሌለ ውጭ ባለ የብሓረሰቡ አባሊት ሲመረጥ ቆይቷሌ የሚሇውን 

(practice) ይዞ ሇመቀጠሌ ቦርደ ሉገዯዴ እንዯማይገባ መወሰኑን የሚያሳይ ስሇመሆኑ 

ተገንዝበናሌ፡፡ የዚህን ክርክርና ውሳኔ ተገቢነት ግራ ቀኙ ከሚያቀርቡት ሙግት፤ ከህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ እና የክሌሌ ህገ መንግስታት ሉኖራቸው ከሚገባው 

የህገመንግስታዊነት ግምት፤ እንዱሁም ህገ መንግስታዊ አይዯለምና ተግባራዊ ሉሆኑ አይገባም 

ተብል ሉወሰን የሚችሌበትን የህግ ስርዓት ጋር መመርመር ይገባሌ፡፡ 
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18.  እንዯሚታወቀው የሏረሪ ክሌሌ ከፌተኛ የህግ አውጪ አካሌ የሏረሪ ህዝብ ክሌሌ ምክር ቤት 

ሲሆን ተጠሪነቱም ሇወከሇው ህዝብ መሆኑ በክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 46(1) 

ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ የክሌለ ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ጉባኤ እና የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ 

የሚባለ ሁሇት ጉባኤዎች እንዯሚኖሩት በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 49(1) ተመሌክቷሌ፡፡ ይኸው 

አዯረጃጀት የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 6/1987 ባካሄዯው 

102ኛ መዯበኛ ስብሰባ ያሳሇፇው ውሳኔ የክሌለ ህገ መንግስት አካሌ ተዯርጎ የተፇጠረ 

መሆኑንም መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የህዝብ ተወካዮች ጉባኤ አባሊት ሏረሪዎችን ጨምሮ በአጠቃሊይ 

በክሌለ ነዋሪዎች የሚመረጡ ሲሆን የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ አባሊት በሏረሪዎች ብቻ 

የሚመረጡ መሆኑን የሔገ መንግስቱ አንቀጽ 50 ያሳያሌ፡፡ በዚህ መሌኩ የተዋቀረው የክሌለ 

ምክር ቤት 36 አባሊት ያለት ሲሆን 22ቱ የህዝብ ተወካዮች ጉባኤ አባሊት እንዱሁም 14ቱ 

ዯግሞ የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ አባሊት ናቸው፡፡ ከዚህም ላሊ የሔዝብ ተወካዮች ጉባኤን እና 

የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ ስሌጣንና ተግባር በሔገ መንግስቱ ተዘርዝሯሌ፡፡ የሽግግር መንግስቱ 

የተወካዮች ምክር ቤት በ102ኛ ጉባኤው ካዯረገው ውይይትና ከዯረሰበት ውሳኔ እንዱሁም 

በክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 59 ከተዯነገገው መገንዘብ እንዯሚቻሇው የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ 

ቀዲሚ ስሌጣንና ተግባር የሏረሪዎችን እንዯ ብሓረሰብ የመቀጠሌ ሁኔታ ማረጋገጥ የሚያስችለ 

የቋንቋ፣ ባህሌ፣ ቅርስ እና የማንነት ጥበቃ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ከክሌለ ውጭ የሚኖሩ 

ሏረሪዎች በሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ 14 አባሊት ምርጫ ውስጥ ብቻ እንዱሳተፈ የመወሰኑ 

መሰረታዊ ምክንያትም ከክሌለ ውጭ የሚኖሩ ሏረሪዎች ከክሌሊቸው እና ብሓራዊ ማንነታቸው 

ጋር ያሊቸውን ቁርኝት ሇማጥበቅና ሇማረጋገጥ እንዱያስችሊቸው እንዱሁም ሇሏረሪ ብሓራዊ 

ጉባኤ የተሰጠውን ህጋዊ ኃሊፉነት ዲር ሇማዴረስ ስሇመሆኑም መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

19.  ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው መሌኩ በሽግግር መንግስቱ የተወካዮች ምክር ቤት በ102ኛ ጉባኤው 

የተዯረሰበት ውሳኔ ህገ መንግስቱ ስራ ሊይ ከዋሇ በኋሊም ተፇጻሚነት የሚኖረውና የህገ 

መንግስቱን መርሆች መሰረት በማዴረግ መወሰኑን ምክር ቤቱ ከያዘው ቃሇ ጉባኤ መገንዘብ 

ችሇናሌ፡፡ ሇዚህም ነው የፋዳራለን ህገ መንግስት ተከትል በወጣው የክሌለ ህገ መንግስት 

ይኸው የተመሇከተው፡፡ የኢፋዱሪ ህገ መንግስት በአፅዲቂ ጉባኤው ህዲር 29/1987 ዓ.ም 

ተቀባይነት አግኝቶ ከፀዯቀ በኋሊ የተሰጠው ይኸው የተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔና በክሌለ ሔገ 

መንግስት ግሌጽ ዴንጋጌዎች የተካተቱት መርሆች የፋዳራለ ህገ መንግስት መሰረታዊ 

መርሆዎችን መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡ የፋዳራለ ህገመንግስት አንቀፅ 5(1)፣3፣39 (2)፣ 91(1) 

እና (2) ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸው ተጠብቆ መቀጠሌ የሚችለበትን ሁኔታ 

ማረጋገጥ ሇሚያስችለ የቋንቋ፣ ባህሌ፣ ቅርስ እና የማንነት ጥበቃ ያዯርጋሌ፡፡ በተሇይ በሔዝብ 

ቁጥር አነስተኛነት ምክንያት ማንነታቸው የሚገሇፅበት የቋንቋ፣ ባህሌና ቅርስ እንዲይጠፊ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት ጥበቃ የሚያዯርግ መሆኑን መገንዘብ ይገባሌ፡፡ ሀገሪቱ 
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የተቀበሇቻቸው አሇማቀፌ የሲቪሌና የፖሇቲካ መብቶች ስምምነት እንዱሁም የማህበራዊ፣ 

ባህሊዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች ስምምነት ቀዲሚ(የመጀመሪያ) ዴንጋጌዎች ይህን የሚቀበለ 

ናቸው፡፡ በተሇይ የአሇም አቀፌ የሲቪሌና የፖሇቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 1 እና 27 

እንዱሁም በተባበሩት መንግስታት ጠቅሊሊ ጉባኤ በብሓር፣ በጎሳ፣ በሏይማኖት ወይም በቋንቋ 

አናሳ የሆኑ ቡዴኖች አባሊትን መብቶች አጠባበቅ አስመሌክቶ በውሳኔ ቁጥር 47/135 ዱሴምበር 

18/1992 ዓ.ም ያሳሇፇው ውሳኔ እንዱሁም በዳሞክራሲና ዕዴገት የበሇፀጉ ሃገራት ያሊቸው 

የዲበረ ሌምዴ የሚያሳየው ሇእነዚህ መብቶች ጥበቃ ሉዯረግሊቸው እንዯሚገባ ነው፡፡ የሏረሪ 

ብሓረሰብ የዚህ ጥበቃ ተጠቃሚ የሆነ ሲሆን ላልች አነስተኛ ቁጥር ያሊቸው ብሓረሰቦችም 

በተመሳሳይ የማንነታቸው መግሇጫ የሆኑ የቋንቋ፣ ባህሌና ቅርስ ጥበቃ እንዱኖራቸው ማዴረግ 

ህገ መንግስታዊ ነው፡፡ የሏረሪ ክሌሌ ምክር ቤት በህግ በሌዩ ሁኔታ እንዱዋቀር መዯረጉና 

የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤን ማቋቋም እንዱሁም በሌዩ ሁኔታ አባሊቱ እንዯሚመረጡ መዯረጉ ሁለ 

ይህን ጥበቃ ተግባራዊ ሇማዴረግ ነው፡፡ 

20. ቦርደ በጉዲዩ ሊይ ከሰጠው ውሳኔ እና እስከዚህ ፌርዴ ቤት ካቀረበው ክርክር የኢትዮጵያ ሽግግር 

መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት በ06/07/1987 ባዯረገው 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ ያስተሊሇፇው 

ውሳኔ እና የክሌለ ህገመንግስት ዴንጋጌዎች የተጠሪን ክርክር የሚዯግፈ መሆኑን የኢትዮጵያ 

ብሓራዊ ምርጫ ቦርደ መገንዘቡን ተረዴተናሌ፡፡ ነገር ግን ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የምክር ቤቱ 

ውሳኔ ህገ መንግስቱን መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ ተፇጻሚነት ሉኖረው አይገባም፤ ሊሇፈት 5 

ምርጫዎች ሇሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ የሚመረጡ ተወካዮች ከክሌለ ውጭ ባለ የብሓረሰቡ 

አባሊት ሲያስመርጥ የቆየ ቢሆንም እንዯዚህ አይነት ሌምድችና አሰራሮች እንዲይቀጥለ ማዴረግ 

ያስፇሌጋሌ፤ መሰሌ ሌምድችን (practice) ይዞ ሇመቀጠሌ ቦርደ አይገዯዴም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ይኸው ውሳኔ ከህገ መንግስት ትርጉም ስርዓት ጋር ተያይዞ እንዯሚከተሇው ሉመረመር የሚገባ 

ነው፡፡   

21. ከህገ መንግስት ትርጉም ጋር በተያያዘም የፋዳሬሽን ምክር ቤትን ሇማጠናከር እና ሥሌጣንና 

ተግባሩን ሇመዘርዘር በወጣው አዋጅ ቁጥር 251/1993 አንቀጽ 9 ስር በግሌጽ እንዯተመሇከተው 

የአንዴ ህግ ህገ መንግስታዊነት ተጣርቶ ግምቱን የሚያፇርስ ላሊ ሁኔታ እስካሌተፇጠረ ዴረስ 

የወጣው ህግ ህገ መንግስታዊ ነው ተብል እንዯሚገመት ይዯነግጋሌ፡፡ የህጉን ህገ-

መንግስታዊነት አጣርቶ ትርጉም ሇመስጠት ሥሌጣን የተሰጠው ዯግሞ ምክር ቤቱ ስሇመሆኑ 

በአዋጁ አንቀጽ 4(1) እና በፋዳራለ ህገ መንግስት አንቀጽ 62(1) ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም 

በእጃችን ባሇው ጉዲይ የብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር 

ቤት መጋቢት 6/1987 ባካሄዯው 102ኛ መዯበኛ ስብሰባ የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ ከክሌለ ውጭ 

ነዋሪ በሆኑ የብሓረሰቡ አባሊት ይመረጣሌ በሚሌ ያሳሇፇው ውሳኔ እንዱሁም የክሌለ ህገ 

መንግስት ተያያዥ ዴንጋጌዎች የፋዳራለን ህገ መንግስት መሰረት ያዯረጉ አይዯሇም፤ ህገ 
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መንግስታዊ ዴጋፌም የሊቸውም፤ እንዱህ አይነት አሰራር እንዲይቀጥሌ አዯርጋሇሁ በማሇት 

በራሱ ውሳኔ ማሳሇፈ ከፌ ሲሌ የተጠቀሱትን የህጉን ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ 

ተቀባይነት የሇውም፡፡ የምክር ቤቱ ውሳኔና የክሌለ ህገ መንግስት ዴንጋጌ ህገ መንግስታዊ 

አሇመሆኑ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ተጣርቶ ውሳኔ እስካሌተሰጠበት ዴረስ ህገ መንግስታዊ ነው 

ተብል ይገመታሌ፡፡  

22. ስሇሆነም የአሁን አመሌካች የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ እና 

የክሌለ ሔገ መንግስት እንዱሁም እነዚህን ሰነድች መሰረት በማዴረግ የሚከናወን የምርጫ 

ሂዯት ሔገ መንግስታዊ አይዯሇም የሚሌ ከሆነ ይህንን ማስሇወጥ የሚገባው ጉዲዩን 

ሇሚመሇከተው አካሌ አቅርቦ በሚያሰጠው ውሳኔ መሰረት ከሚሆን በቀር በራሱ በሚሰጠው 

ውሳኔ ሉሆን ስሇማይገባ ቦርደ የሰጠው ውሳኔ ጉዴሇት ያሇበትና ሉታረም የሚገባው ነው 

ተብል በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ነው፡፡ ውሳኔው ህጉን መሰረት 

ያዯረገ ነው ከሚባሌ በቀር የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚያሰኝ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

23. በአጠቃሊይ የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ 14 የሏረሪ ብሓረሰብ አባሊት እንዯሚኖሩት እና አባሊቱ 

በክሌለ ውስጥና ከክሌለ ውጪ በላልች የኢትዮጵያ ክሌልች እና ከተሞች ከሚኖሩ የሏረሪ 

ብሓረሰብ አባሊት የሚመረጡ ስሇመሆኑ በክሌለ ሔገ መንግስት አንቀጽ 49(3) እና 50(2) 

የተዯነገገ በመሆኑ፤ ይኸው አሰራር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ የተዯገፇ በመሆኑ፤ 

የክሌለ ህገ መንግስትም ሆነ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ ተግባራዊ መዯረግና ሔገ 

መንግስታዊነት አስመሌክቶ ህገ መንግስቱን ሇመተርጎም ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የቀረበ 

ተቃውሞ ባሇመኖሩ፤ ከብሓሩ አባሊት ቁጥር አናሳነት እና ሉዯረግሇት ከሚገባው ጥበቃ አንፃር 

ታይቶ ከክሌለ ውጪ የሚኖሩ የሏረሪ ብሓረሰብ አባሊት የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤን እንዱመርጡ 

መዯረጉ ፀንቶ የኖረ ህጋዊ አሰራር በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ የቀረበሇትን 

ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ መስጠቱ ህጋዊ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ይኸው ውሳኔ በይግባኝ 

ሰሚው ችልት መታረሙም በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ ተከታዩም ተወስኗሌ፡፡   

ው ሣ ኔ              

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 205809 በቀን 19/08/2013 ዓ.ም 

የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ባሇመሆኑ የአመሌካች የሰበር 

ማመሌከቻ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሳኔው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት 

አጽንተናሌ፡፡  

2. ከሏረሪ ክሌሌ ውጪ በላልች ክሌልች እና ከተማ አስተዲዯሮች ሇሚኖሩ የሏረሪ ብሓረሰብ 

ተወሊጆች ከክሌለ ምክር ቤት ሁሇት ጉባኤዎች መካከሌ አንደ ሇሆነው እና የሏረሪ ብሓረሰብ 

አባሊት ሇሚካተቱበት የሏረሪ ብሓራዊ ጉባኤ አባሊትን የመምረጥ መብት አስቀዴሞ በህግ 
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በተዘረጋው ስርዓት መሰረት ተግባራዊ እንዱዯረግ ከክሌለ የመንግስት አካሊት የቀረበሇትን 

ጥያቄ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ምርጫ ቦርደ ውዴቅ በማዴረግ ያሳሇፇው ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው 

ችልት መሻሩ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በክሌለ ሔገ መንግስት በተዯነገገው እና የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት 

መጋቢት 6/1987 ዓ.ም ባዯረገው 102ኛ መዯበኛ ጉባኤ ባሳሇፇው ውሳኔ መሰረት 6ኛው 

ሀገራዊ ምርጫ ሉፇጽም ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ቦርደ ተገቢውን 

ይፇፅም፡፡  

4. የሰበር አጣሪ ችልቱ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ እንዲይፇፀም ታግድ 

እንዱቆይ በዚህ መዝገብ ግንቦት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ያሳሇፇው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይጻፌ፡፡ 

5. የውሳኔው ግሌባጭ ምርጫውን ሇሚያስፇፅመው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርዴ እንዱሁም ከስር 

ጀምሮ አቤቱታ ሊቀረቡ አካሊት ሁለ ይተሊሇፌ፡፡ 

6. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

7. ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የተወካዮች ምክር ቤት 

102ኛ መዯበኛ ስብሰባ ቃሇ ጉባኤ በመጣበት መሌኩ ሇምክር ቤቱ ይመሇስ፡፡ 

8. ውሳኔው ዛሬ ግንቦት 19 ቀን 2013 ዓ.ም በችልት ተነቧሌ፡፡ 
 

                           መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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                                                                 የሰ/መ/ቁ 228650 

                                                               ሀምላ 6 ቀን 2014 ዓ/ም  

 ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

          ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

      እትመት አሰፊ 

    ዯጀኔ አያንሳ 

        ብርቅነሽ እሱባሇው 

 አመሌካች፡- የዯ/ብ/ብ/ክ/መንግስት ብሌጽግና ፓርቲ (ብሌጽግና ፓርቲ)፡- ጠበቃ ካላብ ተስፊዬ ቀረቡ 

 ተጠሪዎች፡-1ኛ. የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርዴ ፡- ተወካይ ወንጌሌ አባተ ቀረቡ 

           2ኛ. የቁጫ ህዝብ ዱሞክራሲያዊ ፓርቲ (ቁህዳፓ)፡- ጠበቃ ጳውልስ ቀረቡ 

                       መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በቀን 06/10/2014 ዓ.ም በተጻፇ አቤቱታ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

በመ/ቁ 282120 በ19/09/2014 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

ይታረምሌኝ በማሇት ስሇጠየቀ ነው። ጉዲዩ ከዲግም ምርጫ ጋር የተያያዘ ሲሆን ክርክሩ የጀመረው 

የአሁን አመሌካች 1ኛ ተጠሪ በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ቅሬታ በማቅረቡ ነው፡፡ 

1. ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇው በኢትዮጵያ ዜጎች ሇማህበራዊ ፌትህ (ኢዜማ) እና በኢትዮጵያ 

ብሄራዊ ምርጫ ቦርዴ መካከሌ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በተካሄዯ 

ክርክር የቁጫ ምርጫ ክሌሌ ምርጫ ውጤት ከዴምጽ መስጫ ወረቀት ጋር በተያያዘ ግዴፇት 

የተፇፀመበት ነው ተብል የምርጫ ውጤቱ ተሰርዞ ዴጋሚ ምርጫ እንዱዯረግ በመ/ቁ 211141 

ነሏሴ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

2. ቦርደ እንዯ ውሳኔው ሇመፇፀም በእንቅስቃሴ ሊይ እያሇሁ አዱስ ሁኔታ ተከስቷሌ በማሇት 

ጥቅምት 26 ቀን 2014 ዓ.ም ባዯረገው ስብሰባ ውሳኔ አሳሌፍ ውሳኔውን በቁጥር 

አ116211/434 ህዲር 1 ቀን 2014 ዓ.ም ሇአሁን 2ኛ ተጠሪ አሳውቋሌ፡፡ ቦርደ በሰጠው ውሳኔ  

የኢዜማ ፓርቲ ዕጩ የሆኑት ድ/ር እንዴሪያስ ሄባና እና ሻዛ ጋሊሊ ጋኔቦ ከምርጫ ውዴዴሩ 

ራሳቸውን በፇቃዲቸው ማግሇሊቸውን፤ እንዱሁም ላሊዋ ዕጩ ወ/ሮ ብርቱካን ጦቃ ሀብቴ 

ፓርቲውን ወክሇው እንዲይወዲዯሩ የፓርቲው ወረዲ ጽ/ቤት እንዲገዲቸው ተገሌጾሌኛሌ፡፡ ይህ 

አዱስ ሁኔታ እንዯተከሰተ ቦርደ ፓርቲውን ጠይቆ ፓርቲው ዕጩዎች ራሳቸውን ማግሇሌ 
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እንዯማይችለ ከመግሇጽ ውጪ ላሊ ምሊሽ አሌሰጠም፡፡ በዚህ ምክንያት ቦርደ በፌርዴ ቤቱ 

ውሳኔ መሰረት ሇመፇፀም መቸገሩን በመግሇጽ ስሇፌርደ አፇፃፀም መመሪያ እንዱሰጥ ጠይቆ 

ፌርዴ ቤቱ በተፇጠረው አዱስ ክስተት ምክንያት ውሳኔው የማይሻሻሌ (ማይሇወጥ) መሆኑን 

በመግሇጽ በመ/ቁ 211141 ጥቅምት 5/2014 ዓ.ም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ይህን የፓርቲውን መሌስ 

እና የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝ መሰረት በማዴረግ ቦርደ ጉዲዩን እንዯገና መርምሮ ፓርቲው 

ዕጩዎችን ወዱያውኑ ከመተካት ውጪ ያሇፇቃዲቸው ዕጩ ማዴረግ የማይችሌ በመሆኑና 

በወቅቱም ሊሇመወዲዯር የወሰኑትን ዕጩዎቹን የሚተኩ ዕጩዎች ባሇማቅረቡ እንዱሁም 

አንዯኛዋ ዕጩ በፓርቲው ከውዴዴሩ እንዱወጡ የተወሰነ በመሆኑ እንዯፌርደ ዴጋሚ ምርጫ 

ሇማዴረግ መሰረት የሆነው የውሳኔ ሁኔታ የተቀየረ በመሆኑ ዴጋሚ ምርጫ ሇማዴረግ 

የማይቻሇው መሆኑን ቦርደ ተገንዝቧሌ፡፡ በመሆኑም በቁጫ ምርጭ ክሌሌ ዴጋሚ ምርጫ 

ይዯረግባቸው በማሇት ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ውሳኔ እና ትዕዛዝ መሰረት ዲግም ምርጫውን 

ማከናወን የማይቻሇው መሆኑን ቦርደ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ምክንያት በምርጫ ክሌለ 

የሚገኘው ህዝብ ያሇ ተወካይ እንዲይቀር ሇክሌሌ ምክር ቤት አሸናፉ ናቸው ተብሇው አስቀዴሞ 

በቦርደ ማረጋገጫ የተሰጣቸው ዕጩ ተወዲዲሪዎች (የአሁን 2ኛ ተጠሪ ዕጮዎች) በምክር ቤቱ 

ተገኝተው የክሌሊቸው ህዝብ ህጋዊ ወኪሌ ሆነው እንዱያገሇግለ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

3. የአሁን አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት በቀን 13/04/2014 ዓ.ም 

ባቀረበው ይግባኝ ቦርደ የምርጫ አዋጁን እና አዋጁን ሇማስፇፀም የወጡ ዯንብና መመሪያዎችን 

ሳይከተሌ በቁጫ ምርጫ ክሌሌ የአንዴ ዕጩ ፍቶ በምርጫ ወረቀት ሊይ ባሇማስቀመጡ የምርጫ 

ሥርዓት ግዴፇት ፇጽሟሌ ተብል ቅሬታ ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ቀርቦ በመ/ቁ 211141 በቀን 

21/12/2013 ዓ.ም በተሰጠ ውሳኔ የምርጫ ክሌለ ውጤት እንዱሰረዝና ዴጋሚ ምርጫ 

እንዱዯረግ ተወስኗሌ፡፡ በውሳኔው መሰረት 1ኛ ተጠሪ በቁጫ ምርጫ ክሌሌ መስከረም 20/2014 

ዓ.ም ዴጋሚ ምርጫ ሇማዴረግ ቀጠሮ ይዞ ምርጫውን ሇማስፇጸም ዝግጅት ተጀምሮ የነበረ 

ቢሆንም በላልች ምርጫ ክሌልች ምርጫ ተዯርጎ በቁጫ ምርጫ ክሌሌ ምርጫ ሳያዯርግ 

ቀርቷሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ጥቅምት 26/2014 ዓ.ም በሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በቂ 

በሆኑ ህጋዊ ምክንያቶች ተሰርዟሌ ያሇው ውሳኔ እያሇ በተሰረዘው ውጤት ምርጫውን 

አሸንፇው የነበሩ የፓርቲ እጩዎች ህዝብን ወክሇው ምክር ቤት ይግቡ በማሇት የፌ/ቤቱን ውሳኔ 

የሚቃረን አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የ1ኛ ተጠሪ ውሳኔ የህግ የበሊይነትና የፌ/ቤቶችን 

የዲኝነት ስሌጣን ያሊከበረ ነው፡፡ ማንኛውም ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ በህግ አግባብ እስካሌተሇወጠ 

ዴረስ የጸና ነው የሚሇውን መርህ ያሌተከተሇ ከመሆኑ በተጨማሪ የህዝብ ለአሊዊነትን ያሊከበረ 

ነው፡፡ ቦርደ የፌ/ቤቱን ውሳኔ ሇማስፇጸም አሇመቻለን የገሇጸበት ምክንያት በጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ውሳኔ ረቺ የነበረው ኢዜማ ፓርቲ ሁሇት እጩዎች ራሳቸውን ከምርጫ በማግሇሊቸው እና 

አንዴ እጩ ፓርቲውን ወክሇው እንዲይወዲዯሩ የወረዲ ጽ/ቤት ያገዲቸው መሆኑን ተከትል 



  

540 
 

ነው፡፡ ምንም እንኳ የምርጫ ውጤት እንዱሰረዝ ጥያቄ ያቀረበው ፓርቲ ኢዜማ ቢሆንም 

የተፇጠረው ስህተት በምርጫ ክሌለ የሚወዲዯሩ ተፍካካሪ ፓርቲዎችን በቀጥታ የሚመሇከት 

በመሆኑ ኢዜማ ራሱን ከውዴዴሩ ማግሇለ ምርጫ ቦርዴ በፌ/ቤት ውሳኔ መሰረት ከመፇጸም 

አያግዯውም፡፡ በመሆኑም ምርጫው ተሰርዞ ዲግም ምርጫ እንዱዯረግ የጠቅሊይ ፌ/ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ በመሻር 1ኛ ተጠሪ (ቦርደ) የሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቀሪ እንዱሆን 

ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 

4. 1ኛ ተጠሪ በ20/04/2014 ዓ.ም በሰጠው መሌስ ባቀረበው የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

በምርጫ ቦርዴ የፖሇቲካ ፓርቲ ተብል የተመዘገበው ብሌጽግና ፓርቲ እንጂ የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ 

ብሌጽግና ፓርቲ ባሇመሆኑ ክስ የማቅረብ መብት ያሇው ዋናው ብሌጽግና ፓርቲ ነው እንጂ 

ይግባኝ ባይ አይዯሇም፤ በዋናው ጉዲይ በፋ/ጠ/ፌ/ቤት ተከራካሪ የነበረው ኢዜማ እንጂ ይ/ባይ 

ባሇመሆኑ የፌርደ ተጠቃሚ ያሌተዯረገው ይ/ባይ ሇላሊ አካሌ የተሰጠውን ውሳኔ መነሻ 

በማዴረግ ተጠቃሚ የሚሆንበት አግባብ ባሇመኖሩ ቅሬታ ሇማስቀረብ የሚያስችሌ መብት 

የሇውም፤ የቦርደ የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ የምርጫ ውጤትን የሚመሇከት ሲሆን 

የምርጫ ውጤትን በተመሇከተ የሚቀርብን ክርክር አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሌ ስሌጣን ያሇው 

የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ነው እንጂ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ባሇመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት 

የሚያስችሌ የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም፤ የምርጫ ውጤትን በተመሇከተ ቦርደ በሰጠው 

የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሚቀርብ ይግባኝ ውሳኔ በተሰጠ 

10 ቀን ውስጥ መቅረብ ያሇበት በመሆኑ ይግባኝ ባይ ያቀረበው ይግባኝ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

5. የአሁን 2ኛ ተጠሪ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ በ28/08/2014 ዓ.ም በተጻፇ አቤቱታ ዴጋሚ 

ምርጫ ይዯረግ ተብል በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት፣ ኢዜማ እና ምርጫ ቦርዴ ተከራካሪ ሆነው 

ውሳኔ የተሰጠ በመሆኑ አስቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ በዴጋሚ ክስ ሉቀርብ አይገባም 

የሚሌ እና ላልች በ1ኛ ተጠሪ የቀረቡ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን እንዱሁም በፌሬ 

ነገሩ ዝርዝር መከራከሪያውን አቅርቧሌ፡፡   

6. ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት የዲኝነት ስሌጣን 

ያሇው መሆን አሇመሆኑን መርምሮ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በሰጠው ውሳኔ በአዋጅ ቁጥር 

1162/2011 አንቀጽ 10(1)(ሀ) መሰረት ዴጋሚ ምርጫ እንዱዯረግ ውሳኔ መስጠት የሚችሇው 

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት ቦርደ የሰጠው አስተዲዯራዊ 

ውሳኔ ተገቢ ባሇመሆኑ ዴጋሚ ምርጫ ይዯረግ ወይም ቦርደ ዴጋሚ ምርጫ አሊዯርግም ማሇቱ 

ተገቢ ነው የሚሇው ክርክር ታይቶ ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እንጂ 

በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አይዯሇም፡፡ አስቀዴሞም የምርጫ ክሌለን በተመሇከተ ዴጋሚ ምርጫ 

ይዯረግ የሚሌ ውሳኔ የሰጠው የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሆኖ እያሇ በዛው ምርጫ ክሌሌ ሊይ የተነሳውን 
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ተመሳሳይ ጥያቄ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሌ ስሌጣን ያሌተሰጠው 

በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ የስረ ነገር ዲኝነት ስሌጣን የሇውም በማሇት 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 244(2) እና 245(2) መሰረት በአብሊጫ ዴምጽ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

7. የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው። አመሌካች በ06/10/2014 ዓ/ም ባቀረበው ማመሌከቻ 

በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17(1) መሰረት ቦርደ በሚሰጠው የመጨረሻ አስተዲዯራዊ 

ውሳኔዎች ሊይ በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ እንዯሚታይ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚሁ 

ዴንጋጌ ጋር በተጣጣመ መሌኩ በፋዳራሌ የአስተዲዯር ሥነ ሥርዓት አዋጅ 1183/2012 

አንቀጽ 49(1) መሰረት የአስተዲዯር ውሳኔ እንዱከሇስ አቤቱታ የሚቀርበው ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ሆኖ ፌ/ቤቱም የመጨረሻ ውሳኔ እንዯሚሰጥ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች በስር 

ፌ/ቤት ያቀረብነው ይግባኝ የቁጫ ምርጫ ክሌሌን አስመሌክቶ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 211141 

የሰጠውን ውሳኔ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ በአስተዲዯራዊ ውሳኔ በመሻሩ ይኸው 

ውሳኔ እንዱከሇስ የቀረበ ይግባኝ ነው፡፡ በመሆኑም በይግባኙ የተጠየቀው ዲኝነት 1ኛ ተጠሪ 

የፌርዴ ቤቱን ውሳኔ በራሱ በመሻር የሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ ይከሇስ የሚሌ በመሆኑ ሉሰጥ 

የሚችሇው ውሳኔ ከተጠየቀው ዲኝነት አንጻር ብቻ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት በውሳኔው እንዯገሇጸው 

ምርጫው ዲግመኛ ይዯረግ ወይም አይዯረግ ብል ውሳኔ ሉሰጥበት የሚያስችሇው የህግ አግባብ 

የሇም፡፡ አመሌካች እንዯ ስር ፌ/ቤት አገሊሇጽ የአፇጻጸም ወይም ያንን መሰሌ ዲኝነት ፇጽሞ 

አሌተጠየቀም፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተቀባይነት የላሇው 

ነው፡፡ አመሌካች ሇስር ፌ/ቤት ካቀረበው ጉዲይ አንፃር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 10 

ተገቢነት የላሇው እና ይኸው ዴንጋጌም ከአዋጁ አንቀጽ 155(1-4) እና አዋጅ ቁጥር 

1133/2011 አንቀጽ 17(1) ጋር ተዲምሮ መተርጎም ያሇበት ነው፡፡ የምርጫ ሂዯትና ውጤትን 

አስመሌክቶ የነበሩ ቅሬታዎች በጠቅሊይ ፌ/ቤት ታይተው ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋሌ፤ሇይግባኝ 

መንስኤ የሆነው የምርጫ ውጤት ተገሌጾ በሂዯቱ ሊይ ቅሬታ ቀርቦ፣ ምርጫው በፌ/ቤት 

ከተሰረዘ በኋሊ በተሰጠ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት 

ስሌጣን የሇኝም በማሇት የሰጠው ውሳኔ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ይሻርሌን በማሇት  

ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ 

8. ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ አመሌካች ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው 

አቤቱታ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ዴጋሚ ምርጫ እንዱካሄዴ ወስኖ እያሇ 1ኛ ተጠሪ ይህን 

ውሳኔ ወዯ ጎን በማዴረግ ቀዯም ሲሌ በፌ/ቤት በተሻረው ምርጫ ያሸነፈት እጩዎች ወዯ ምክር 

ቤት እንዱገቡ አስተዲዯራዊ በሆነ መሌኩ ወስኗሌ የሚሌ ሆኖ እያሇ አቤቱታው የቀረበሇት 

ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የሇኝም በሚሌ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ 

ያዯረገበት አግባብ ከምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133 አንቀጽ 17(1) እና ከፋዯራሌ 
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ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 13(2) አኳያ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 

ሇዚህ ሰበር ችልት እንዱቀርብ እና ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ 

9. 1ኛ ተጠሪ በቀን 17/10/2014 ዓ.ም ባቀረበው መሌስ በዴምጽ መስጫ ወረቀት ሊይ የኢዜማ 

አንዴ እጩ ካሇመውጣቷ ውጭ ነጻና ፌትሀዊ በነበረው ምርጫ ተሳትፇው በተወካዮቻቸው 

አማካኝነት በመንግስት አስተዲዯር የመሳተፌ መብታቸውን ያረጋገጡ ዜጎችን መብት ሇመጠበቅ 

ተገቢ ነው የሚሇውን መፌትሓ ተጠሪ ሰጠ እንጂ የሻረው ምንም አይነት የፌ/ቤት ውሳኔ 

የሇም፡፡ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ የሻረ አስተዲዯራዊ ውሳኔ በ1ኛ ተጠሪ ባሌተሰጠበት 

ሁኔታና የተሰጠ ውሳኔ ስሇመኖሩም ማረጋገጫ ሳይቀርብ የፌ/ቤትን ውሳኔ የሻረ አስተዲዯራዊ 

ውሳኔ በ1ኛ ተጠሪ ተሰጥቷሌ በሚሌና ላልችም ተያያዥ ምክንያቶች በማንሳት በአመሌካች 

በስር ፌርዴ ቤት የቀረበውን ክርክር ተመሌክቶ ፌርዴ ቤቱ የሚሰጠው ውሳኔ የምርጫ ሂዯትና 

ውጤት ብልም ዴጋሚ ምርጫ ማዴረግ አሇማዴረግን የሚመሇከት እንዯመሆኑ ከፌተኛው 

ፌርዴ ቤት ስሌጣኑ የእኔ ሳይሆን የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ነው በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ 

ማዴረጉ ምንም አይነት የህግ ስህተት የሇውም፡፡ በመሆኑም ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ቢገባ የሚሰጠው 

ውሳኔ በውጤት ዯረጃ የምርጫ ሂዯትንና ውጤትን ብልም ዴጋሚ ምርጫ ማዴረግን 

የሚመሇከት እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ አረጋግጦ ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የሇኝም በሚሌ 

በአመሌካች ከህግ አግባብ ውጭ የቀረበውን ይግባኝ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውዴቅ በማዴረግ 

የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበት ምክንያት ባሇመኖሩ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ተዯርጎ ውሳኔው 

እንዱጸና በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ በበኩለ በቀን 17/10/2014 ዓ.ም ባቀረበው መሌስ 

የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ጉዴሇት ስሇላሇበት ውሳኔው እንዱጸና በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

አመሌካችም አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

10.  ከፌ ሲሌ በአጭሩ የገሇጽነው የጉዲዩን አመጣጥ ነው፡፡ በበኩሊችን የግራ ቀኙን ክርክር ቅሬታ 

ከቀረበበት ውሳኔ እና ከተገቢው የህጉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በውሳኔው የተፇጸመ የህግ 

ስህተት መኖር አሇመኖሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነው አመሌካች ያቀረበው 

ቅሬታ እንዱሁም በሰበር አጣሪ ችልቱ እንዱታይ የተያዘው ጭብጥ ማጠንጠኛ የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ተቀብል ሇመወሰን ስሌጣን ያሇው መሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ይህን ከዲኝነት ስሌጣን ጋር የተያያዘ ክርክር ሇመወሰን በምርጫ ነክ አዋጆች በብሓራዊ ምርጫ 

ቦርዴ ውሳኔዎች ሊይ ሇፌርዴ ቤቶች ይግባኝ የሚቀርብበትን አግባብ በተመሇከተ የተዯነገጉትን 

ዴንጋጌዎች በቅዴሚያ መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

11.  የምርጫ ቦርዴ የመጨረሻ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ ተከራካሪዎቹ ጉዲያቸውን ወዯ ፌርዴ ቤት 

በመውሰዴ ይግባኝ የሚለበትና ውሳኔው እንዱሻር ማመሌከቻ የሚቀርብበት ሂዯት በህጉ 

ተመሌክቷሌ፡፡ የብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 17 ስሇ 

ይግባኝ ስሌጣን የሚዯነግግ ሲሆን በንዐስ ቁጥር 1 ስር እንዯተመሇከተው የስራ አመራር ቦርደ 
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የሚሰጣቸው የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔዎች በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱሁም 

የምርጫ ሂዯትና ውጤትን በተመሇከተ የሚሰጣቸው የመጨረሻ ውሳኔዎች በፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት በይግባኝ ሉታዩ ይችሊለ፡፡  

12.  የምርጫ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 

በተመሳሳይ ቦርደ በስነ ምግባር ጥሰቶች በሚሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ እንዱሁም 

በዴምጽ ቆጠራና ውጤት በሚነሱ ክርክሮች ሊይ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ስሇሚቀርበው ይግባኝ 

በመሇያየት ይዯነግጋሌ፡፡ በአንቀጽ 149 ስር እንዯተመሇከተው ቦርደ የምርጫ ስነ ምግባር 

ጥሰቶችን ተከትል በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ ወገን አቤቱታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ማቅረብ የሚችሌ ሲሆን፤ በላሊ በኩሌ በአንቀጽ 155(4) ስር እንዯተመሇከተው 

ቦርደ በዴምፅ ቆጠራ እና ውጤት ሊይ ሇሚነሱ ክርክሮች በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ 

ወገን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

13.  እነዚህ ከፌ ሲሌ የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች ይዘታቸው ምን አይነት ጉዲዮች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት እንዯሚቀርብ ምን አይነት ጉዲዮች ዯግሞ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

እንዯሚቀርብ የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በተያዘው መዝገብ እያከራከረ ያሇውና ቦርደ ውሳኔ የሰጠበት 

ጉዲይ የቁጫ ምርጫ ክሌሌ ምርጫ ውጤት ከዴምጽ መስጫ ወረቀት ጋር በተያያዘ ግዴፇት 

የተፇፀመበት ነው ተብል የምርጫ ውጤቱ ተሰርዞ ዴጋሚ ምርጫ እንዱዯረግ በመ/ቁ 211141 

ነሏሴ 21 ቀን 2013 ዓ.ም በፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ የሥራ አመራር ቦርደ 

እንዯ ውሳኔው ሇመፇፀም በእንቅስቃሴ ሊይ እያሇሁ አዱስ ሁኔታ ተከስቷሌ በማሇት ፌርዴ ቤቱ 

በሰጠው ውሳኔ እና ትዕዛዝ መሰረት ዲግም ምርጫውን ማከናወን የማይቻሇው መሆኑንና በዚህ 

ምክንያት በምርጫ ክሌለ የሚገኘው ህዝብ ያሇ ተወካይ እንዲይቀር አስቀዴሞ አሸናፉ ናቸው 

ተብሇው ማረጋገጫ የተሰጣቸው ዕጩ ተወዲዲሪዎች ወዯ ምክር ቤት እንዱገቡ የሰጠውን ውሳኔ 

የሚመሇከት ነው፡፡ይህ የቦርደ ውሳኔ ከምርጫ ሂዯትና ውጤት ውጪ የሆነ ላሊ የአስተዲዯራዊ 

ውሳኔ ተዯርጎ የሚወሰዴ አይዯሇም፡፡ ይግባኙ የቀረበው ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው የቦርደ ውሳኔ 

ሊይ በመሆኑ በፌርዴ ቤቱ በጭብጥነት ተይዞ ውሳኔ የሚሰጠው ቦርደ በቁጫ ምርጭ ክሌሌ 

ዴጋሚ ምርጫ አሊዯርግም ማሇቱ ተገቢ መሆን አሇመሆኑን በተመሇከተ ነው፡፡ መሰሌ ጉዲይ 

ዯግሞ የምርጫ ሂዯትን የሚመሇከት ነው፡፡  

14. ስሇሆነም ጉዲዩ በቦርደ የምርጫ ሂዯትን አስመሌክቶ በተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ (final decision 

with regard to electoral process) ሊይ የቀረበ እና በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 

17(1) ስር የሚሸፇን ነው ብሇናሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ዯግሞ ይግባኙ ሉቀርብ የሚችሇው 

ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ነው፡፡  

15.  ሥረ ነገሩን ሇመስማትና ሇመዲኘት ሥሌጣን የላሇው ፌርዴ ቤት አቤቱታ የቀረበሇት እንዯሆነ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 9(1) እና 231 በተዯነገገው መሰረት አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም በማሇት 
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መመሇስ የሚኖርበት ሲሆን ከዚህ አሌፍ በተጠሪ በሚቀርብ የሥረ ነገር የዲኝነት ሥሌጣን 

መቃወሚያ ሊይ ክርክር ሰምቶ ሥሌጣን የላሇው መሆኑን በማረጋገጥ የሚሰጥ ውሳኔም 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 244(1)(ሀ) እና 245 ዴንጋጌን የተከተሇ ነው ከሚባሌ በቀር የሚነቀፌ 

አይሆንም፡፡ 

16. ስሇሆነም አመሌካች የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አሇው በማሇት ያቀረበው 

ክርክር ከፌ ሲሌ በዝርዝር ያመሇከትነውን የመሰረታዊ እና የስነ ሥርዓት ህጉን ዴንጋጌዎች 

ይዘት ያገናዘበ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ ተከታዩም ተወስኗሌ፡፡ 

        ው ሣ ኔ  

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 282120 በቀን 19/09/2014 ዓ.ም በአብሊጫ ዴምጽ 

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

2.  የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

              መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/ኃ 
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የሰ.መ.ቁ 208898                                                                                                                                       

ሰኔ 11 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

                         ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

                                ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

                                እትመት አሠፊ 

                                ዯጀኔ አያንሳ  

                                ብርቅነሽ እሱባሇው  

አመሌካች፡- የኢትዮጲያ ብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ-ተወካይ አውዴሮ ታዯስ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሞቻ ዱሞክራሲያዊ ፓርቲ -ተወካይ አሇማየሁ ሻረው ቀረቡ 

        መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሠኔ 03 ቀን 2013 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው የሰበር አቤቱታ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በይ.መ.ቁ 206429 ግንቦት 11 ቀን 2013 ዓ.ም 

በዋሇው ችልት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከካፊ ዞን ሳይሇም ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች 

እና ከቤንች ሸካ ዞን ጉራፇርዲ ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ አካባቢ እና ቴፒ 

ምርጫ ጣቢያዎች የተጨመሩ የምርጫ ጣቢያዎች ሙለ በሙለ እንዱነሱ እና በራሳቸው ዞን 

ዴምጻቸውን እንዱሰጡ ይወሰንሇት ዘንዴ ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠውን ውሳኔ ሽሮ 

ከካፊ ዞን ሳይሇም ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ አካባቢ ምርጫ ክሌሌ የተጨመሩ ምርጫ 

ጣቢያዎች ከማሻ አካባቢ ምርጫ ክሌሌ ተቀንሰው ምርጫ ጣቢያዎቹ በሚገኙበት የካፊ ዞን ወረዲ አካባቢ 

በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ፤ ከቤንች ሸካ ዞን ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ቴፒ 

ምርጫ ክሌሌ የተጨመሩ ምርጫ ጣቢያዎች ከቴፒ ምርጫ ክሌሌ ተቀንሰው ምርጫ ጣቢያዎቹ ወዯ 

ሚገኙበት የቤንች ሸካ ዞን ወረዲ አካባቢ በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ በማሇት የሰጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ 

በማቅረቡ ነው፡፡  

ከመዝገቡ ይዘት መረዲት እንዯተቻሇው የአሁን ተጠሪ ሇአሁን አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ ከካፊ ዞን 

ሳይሇም ቀበላ ውስጥ የሚገኙ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ ምርጫ ክሌሌ የተጨመሩ የምርጫ 

ጣቢያዎች፤ እንዱሁም በቤንች ሸካ ዞን ጉራፇርዲ ቀበላ ውስጥ የሚገኙ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን 

ቴፒ ምርጫ ክሌሌ በሔገ ወጥ መንገዴ የተጨመሩ የምርጫ ጣቢያዎች በመሆናቸው ሙለ በሙለ 

እንዱነሱ እና በራሳቸው ዞን ዴምጻቸውን እንዱሰጡ እንዱዯረግ ይወሰንሌኝ በሚሌ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡  
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የአሁን አመሌካች ተጠሪ ያቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ በቀን 08/07/2013 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ተጠሪ 

ያቀረባቸው ጥያቄዎች ተገቢነት ያሊቸው መሆናቸው ቢታመንም አንዲንዴ የምርጫ ክሌልች ተመሳሳይ 

ጥያቄዎች እያቀረቡ በመሆናቸው የሔዝብ እና የቤት ቆጠራ ሳይከናወን የምርጫ ክሌሌ ማስተካከሌ 

ስሇማይቻሌ ወጥ የሆነ አሠራር መከተሌ ስሇሚኖርብን እንዱሁም በጉራፇርዲ ወረዲ ውስጥ ከሸካ 

ብሓረሰብ ውጪ የሚኖሩ መራጮች ዴምጽ የሚሰጡት በቴፒ የምርጫ ክሌሌ በመሆኑ እና የሳይሇም 

ምርጫ ጣቢያዎችም የ2013 ዓ.ም ምርጫ የሚካሄዯው በ2007 ዓ.ም በተካሄዯው የምርጫ ክሌልች 

እንዱሆን ተወስኗሌ የሚሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባቀረበው አቤቱታ ወዯ ሻካ ዞን 

እንዱጨመሩ የተዯረጉ የምርጫ ጣቢያዎች ዴምጽ ሇመስረቅ ሆን ተብሇው የተፇጠሩ የምርጫ 

ጣቢያዎች ከመሆናቸው በተጨማሪ ዕጩዎች ሊይ ዛቻ እና ማስፇራሪያ ዯርሷሌ፤ በጉራፇርዲ እንኳንስ 

የምረጡኝ ቅስቀሳ ሇማዴረግ ቀርቶ ዜጎች በጅምሊ የሚገዯለበት እና ሇሔይወት አስጊ ቦታዎች ናቸው፤ 

ሇትራንስፖርትም ምቹ አይዯለም፤ በሔገ ወጥ መንገዴ ወዯ ሸካ ዞን በተጨመሩ ወረዲና የምርጫ 

ጣቢያዎች በሚገኙበት አካባቢ የተጠሪ ዕጩዎች አሇመኖራቸው ተጠሪን በነጻነት እኩሌ የፖሇቲካ 

ምሔዲሩ ሰፌቶ ፕሮግራሙን ሇመግሇጽ የሚያስቸግረው እና ሇመራጭ እና ሇተመራጩ በሔገ መንግስት 

የተሰጣቸውን መብት የሚጋፊ ነው፤ ተጠሪ ሇማይወክሊቸው መራጮች ወዯፉት ቢመረጥ የሌማት 

ሥራዎችን እሠራሇሁ ብል በምርጫ ቅስቀሳ ቃሌ ሇመግባትም ሆነ ሲመረጥም ተግባራዊ ሇማዴረግ 

አይችሌም፤ የተጠሪ ጥያቄ ከምርጫ ክሌልች አዯረጃጀት ጋር መያያዙ አግባብ ካሇመሆኑም በሊይ 

በአዋጁ የምርጫ ጣቢያዎች ሇመሇወጥ ከተሰጠው ሥሌጣን ጋርም የሚጋጭ ነው፤ ስሇሆነም ከከፊ ዞን 

ሳይሇም ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች እና ከቤንች ሸካ ዞን ጉራፇርዲ ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች 

በሔገ ወጥ መንገዴ ወዯ ሸካ ዞን ቴፒ ወረዲ የተጨመሩት የምርጫ ጣቢያዎች ሙለ በሙለ እንዱነሱ 

እና በራሳቸው ዞን ዴምጻቸውን እንዱሰጡ እንዱዯረግ ይወሰንሌን በማሇት አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች በሰጠው መሌስ የምርጫ ክሌሌ የተካሇሇው በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 54/3 መሠረት 

ነው፤ ሔገ-መንግስቱ እስካሌተቀየረ ዴረስ ቀዯም ሲሌ ምርጫ ሲካሄዴባቸው የነበሩት የውክሌና የምርጫ 

ክሌልች በተጠሪ ስሌጣን ሉቀየሩ አይችለም፤ የምርጫ ክሌሌ ሉቀየር የሚችሇው የሔዝብ ቆጠራ 

ውጤት መሠረት ተዯርጎ ሲሆን በውጤቱ መሠረት አመሌካች ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ሇፋዳሬሽን ምክር 

ቤት አቅርቦ ወሳኔ የሚሰጥበት በመሆኑ አመሌካች በአሁን ወቅት የምርጫ ክሌሌ ማካሇሌ አይችሌም፤ 

አመሌካች የ2013 ዓ.ም ምርጫ በ2007 ዓ.ም በተካሄዯው ምርጫ መሠረት የሚፇጸም መሆኑን 

ሇመሊው የሏገሪቱ ሔዝብ አሳውቋሌ፤ የምርጫ ጣቢያ ሉጨመር ወይም ሉሇወጥ የሚችሇው በአዋጁ 

ቁጥር 15(6) መሠረት ቀዴሞ የነበረው የምርጫ ጣቢያ ሊይ የመራጩ ሔዝብ ቁጥር ከ 1500 በሊይ 

ከሆነ እና በአርብቶ አዯር አካባቢ የሔዝቡን የአኗኗር ሁኔታ መነሻ በማዴረግ የሔዝብ መጨናነቅ 

ሇመቀነስ ሊይ የምርጫ ጣቢያ እንዱቋቋም ሲወሰን ነው፤ የምርጫ ጣቢያዎቹ አስቀዴመው የነበሩ 
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በመሆኑ የአመሌካች ክርክር አግባብነት የሇውም፤ የጸጥታ ችግር ተነስቷሌ ቢባሌ እንኳን ችግሩ ሉቀረፌ 

የሚገባው በሔገ-መንግስት እና በምርጫ ሔጎች ነው፤ ይቀየሩ የተባለት የምርጫ ጣቢያዎች በላሊ 

የምርጫ ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ በመሆኑ እነኚህን የምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ላሊ የምርጫ ክሌሌ 

መሇወጥ ሔገ-መንግስትን መጣስ ይሆናሌ፤ ስሇሆነም ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የተጠሪ ጥያቄ የምርጫ ክሌሌን የሚመሇከት ነው? ወይስ የምርጫ 

ጣቢያን የሚመሇከት? ተጠሪ በአመሌካች ሇይ ክስ ማቅረብ ይችሊሌ? ወይስ አይችሌም? የምርጫ 

ጣቢያን ሇመቀነስ የግዴ የሔዝብ እና ቤት ቆጠራ ሉዯረግ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? ከሳይሇም እና 

ጉራፇርዲ ወረዲ ወዯ ማሻና ቴፒ የምርጫ ክሌልች ውስጥ የተካተቱ የምርጫ ጣቢያዎች ሉነሱ ይገባሌ? 

ወይስ አይገባም? የሚለትን ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን መርምሮ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ያሊግባብ 

የተጨመሩት የምርጫ ጣቢያዎቸ ይቀነሱሌን የሚሌ እንጂ የምርጫ ክሌሌ ይቀነስ ወይም ይጨመር 

የሚሌ አይዯሇም፤ ተጠሪ ሔጋዊ የሆነ የፖሇቲካ ፓርቲ በመሆኑ እና ክሱም በምርጫ ክሌለ ውስጥ 

ያለትን የምርጫ ጣቢያዎች የሚመሇከት በመሆኑ በአመሌካች ሊይ ክስ የማቅረብ መብት አሇው፤ 

ምርጫ ክሌሌ የሚቋቋመው በአንዴ የምርጫ ክሌሌ ውስጥ ያሇውን ሔዝብ ብዛት መሠረት በማዴረግ 

ነው፤ እያንዲንደ ምርጫ ጣቢያ ሉመርጥ የሚችሇውን ሔዝብ ብዛት ሇማወቅ በቅርቡ የተዯረገ የህዝብ 

እና ቤት ቆጠራ የሇም፤ የሔዝብ ቁጥር ባሌታወቀበት ዯረጃ ዯግሞ ተገቢውን ቁጥር የያዘ መራጭ 

ሔዝብ እንዲሇ ተቆጥሮ የምርጫ ጣቢያ ሉቀነስ አይችሌም፤ በቂ ቁጥር ያሇው መራጭ ሔብረተሰብ 

መኖሩ ሳይረጋገጥ በሸካ ዞን ማሻ እና ቴፒ ምርጫ ክሌልች የተጨመሩ የምርጫ ጣቢያዎች እንዱነሱ 

ቢዯረግ የምርጫ ክሌለ በተገቢ ተዯራጅቷሌ የሚያሰኝ አይሆንም፤ ስሇሆነም በሁሇቱም ወረዲዎች ያሇው 

ሔዝብ ብዛት በተጨባጭ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ የምርጫ ጣቢያዎች ይነሱሌኝ ሲሌ ተጠሪ ያቀረበው 

የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ 

አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም አመሌካች በጉዲዩ ሊይ መሌስ እንዱሰጥበት ካዯረገ በኋሊ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ምርጫ ጣቢያዎች ከሚገኙበት የምርጫ ክሌልች ተቀንሰው በእነዚህ ጣቢያዎቸ 

የሚመረጡ መራጮች በሚኖሩበት ወረዲዎች አካባቢ ወዯሚገኙ የምርጫ ክሌልች እንዲይጠቃሇለ 

የሚያዯርግ ሔጋዊ ምክንያት አሇ? ወይስ የሇም? ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ምርጫ ጣቢያዎች ባለበት 

ምርጫ ክሌልች እንዱቀጥለ ቢዯረግ በሸካ ዞን በሚገኝ ሔዝብ ራስን በራስ የማስተዲዯር መብት ሊይ 

የሚኖረው አለታዊ ውጤት ምንዴነው? በመራጩ ሔዝብ የመምረጥ መብት እና በተጠሪ የመመረጥ 

መብት ሊይ ወይም በምርጫው ዱሞክራሲያዊነት እና ፌትሏዊነት ሊይ የሚያስከትሇው ውጤትስ 

ምንዴነው? የሚለ ጭብጦችን በመያዝ ጉዲዩን መርምሮ ሇጉዲዩ አወሳሰን አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን 

ዓሇም ዓቀፊዊ እና አሔጉራዊ ስምምነቶቸ እንዱሁም ሏገራዊ ሔጎች ዴንጋጌዎችን በዝርዝር ካስቀመጠ 

በኋሊ ሇክርከሩ መነሻ የሆኑት የምርጫ ጣቢያዎች በሸካ ዞን አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ የማይገኙ መሆኑ 
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የታመነ ነው፤ እንዱሁም በሽግግር መንግስት ጊዜ በተቋቋሙ የምርጫ ክሌልች እና በኋሊም በሔገ-

መንግስቱ አንቀጽ 54/3 ከተመሇከተው 550 የምርጫ ክሌልች ውስጥ በሸካ ዞን አስተዲዯር ውስጥ 

ሇሚገኝ የሸካቾ ብሓረሰብ በሁሇት የምርጫ ክሌልች የሚወከሌ ሇሔዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት ሁሇት 

መቀመጫ እንዲሇው እና ሇክሌለ ምክር ቤት ዯግሞ በሁሇቱ የምክር ቤት ክሌልች ስዴስት የክሌሌ 

ምክር ቤት አባሊት መቀመጫ እንዲሇው አመሌካች ያመነው ጉዲይ ነው፤ የተጠሪ ክርክር ይህ 

የብሓረሰቡ ውክሌና ሳይሸራረፌ ተግባራዊ እንዱዯረግ የሚጠይቅ የምርጫ ጣቢያን የሚመሇከት እንጂ 

ተጨማሪ የምርጫ ክሌሌ ይዯራጅሌኝ የሚሌ አይዯሇም፤ የተጠሪ ጥያቄ በቀጥታ የምርጫ ክሌሌ 

ይዯራጅሌኝ የሚሌ ቢሆን የምርጫ ክሌሌ የሚዯራጀው የሔዝብ ቆጠራ ተዯርጎ ውጤቱ ከታወቀ በኋሊ 

በመሆኑ እና ሊሇፈት 10 ዓመታታ በሊይ የሔዝብ ቆጠራ ያሌተዯረገ በመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት 

ሉኖረው አይችሌም ነበር፤ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7(13) እና በአዋጅ ቁጥር 

1162/2011 አንቀጽ 15(1) መሠረት የምርጫ ጣቢያዎች ቁጥር የመወሰን እና ሇምርጫው አስፇሊጊ 

ሆኖ ሲያገኘው የተሇያዩ ታሳቢዎች ግምት ውስጥ በማስገባት በሚወሰነው ስፌራ የምርጫ ጣቢያ 

እንዱያቋቁም እና ቦታዎች እንዱሇውጥ ሥሌጣን የተሰጠው ሆኖ ሳሇ ላልች ተመሳሳይ ጥያቄዎች 

ስሇሚነሱ ባለበት ይቀጥለ ማሇቱ አግባብ አይዯሇም፤ ምርጫ ጣቢያዎች የሚቀነሱበትም ሆነ 

የሚጨመሩበት የምርጫ ክሌልች በሽግግር መንግስት ጊዜ በነበረው የሔዝብ ቁጥር የተዯራጁ ናቸው፤ 

የአገራችን የሔዝብ ቁጥር እዴገት ምጣኔ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ እንዲሌሆነ ከዲኝነት አስተውልት 

የምንገነዘበው በመሆኑ የሸካ ዞን የሔዝብ ቁጥር በዞኑ ሇሚገኙ የምርጫ ክሌልች ከሚፇሇገው ቁጥር 

ያንሳሌ የሚያስብሌ አሳማኝ ምክንያት የሇም፤ በተመሳሳይ የምርጫ ጣቢያዎቹ የሚጨመሩበት የምርጫ 

ክሌልችም የሔዝብ ቁጥራቸው እንዯጨመረ መገመት ይቻሊሌ፤ ፌርዴ ቤቱ ከዲኝነት አስተውልት 

እንዯሚገነዘበው በቀዴሞም ሆነ በአሁኑ የምርጫ ሔግ የምርጫ ክሌልች የሚቋቋሙት የክሌሌ 

መንግስታትን ዴንበር በጠበቀ መሌኩ የአገሪቱን የወረዲ አስተዲዯርን መሠረት በማዴረግ ነው፤ በዯቡብ 

ክሌሌ የዞኖች አዯረጃጀት ሌዩ ባሔርይ አንጻር አከራካሪዎቹ ምርጫ ጣቢያዎች በላልች ዞኖችና 

ወረዲዎች አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ በመሆኑ በሸካ ዞን አስተዲዯር ውስጥ የሚገኙ የምርጫ 

ክሌልች አካሌ ሆነው የሚዯራጁበት የሔግ መሠረት የሇም፤ ስሇሆነም አከራካሪዎቹ ምርጫ ጣቢያዎች 

ሉዯረጁ የሚገባው በእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች የተመዘገቡ መራጮች ዴምጻቸውን ሉሰጡ የሚገባው 

ምርጫ ጣቢያዎቹ በሚገኙበት ዞን ወረዲ አስተዲዯር አካባቢ በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ ሉሆን በመሆኑ 

ከሚገኙበት ምርጫ ክሌልች ተቀንሰው መራጩ ሔዝብ በሚኖርበት ወረዲዎች አካባቢ ወዯሚገኙ 

የምርጫ ክሌልች እንዱጠቃሇለ በተጠሪ የቀረበው ጥያቄ ሔግን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ በአስተዲዯር 

ዞኖች በሸካ ዞን ውስጥ የማይኖሩ ሰዎች በአከራካሪዎቹ ምርጫ ጣቢያዎች ተመዝግበው ዴምጽ 

የመስጠት ዕዴሌ ስሇሚያገኙ የዞኑ ሔዝብ ራሱን በራሱ በማስተዲዯር ጉዲይ ራሱን ችል የመወሰን 

መብቱ እንዱሸራረፌ የማያዯርግ አለታዊ ውጤት ያስከትሊሌ፡፡  
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ከዯቡብ ክሌሌ አዯረጃጀት አንጻር የክሌለ ዞኖች እና ሌዩ ወረዲዎች የብሓረሰብ ዞኖች እና ሌዩ ወረዲዎች 

ሆነው የየራሳቸው ምክር ቤት ሔግ አስፇጻሚ እና የዲኝነት አካሌ ኖሯቸው የተዯራጁ በመሆናቸው 

በክሌሌ ዯረጃ በወጣ ቀመር መሠረት የየራሳቸውን በጀት ይዘው ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዲዴሩ 

ናቸው፤ ተጠሪ በዚሁ ዞን ውስጥ ሊሇ ሔዝብ ፖሇቲካሌ እንቅስቃሴ ሇማዴረግ የተዯራጀ በመሆኑ 

ዕጩዎችን የሚመሇምሇውም ሆነ የሚመርጠው በዚሁ ዞን አስተዲዯር ወሰን ክሌሌ ውስጥ በመሆኑ 

የአከራካሪዎቹ ምርጫ ጣቢያዎች መጨመር ከክሌለ አዯረጃጀት ጋር ይጣረሳሌ፡፡   

አንዴ ዞን ውስጥ ባሇው ብሓረሰብ ስም የተዯራጀ ፓርቲ በአዯረጃጀት የማይወክሇውን በላሊ ዞን ውስጥ 

ያሇውን ብሓረሰብ እወክሌሃሇሁ ብል የፖሇቲካ እንቅስቃሴ የሚያዯርግበት ሁኔታ በተግባር አይኖርም፤ 

ተጠሪ በላሊ ዞን አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ በሚገኙ አከራካሪዎቹ ምርጫ ጣቢያዎች የተመዘገቡ 

መራጮችን እንዱህ አዯርግሊችኋሇሁ እና ምረጡኝ ብል ሇመቀስቀስም ሆነ የሚመረጥ ቢሆን ዯግሞ 

የተመረጠበትን የሸካ ዞን በጀት በመጠቀም በካፊ ዞን እና በቤንች ሸኮ ዞን ሇሚገኙት አከራካሪ ምርጫ 

ጣቢያዎች በተዋቀሩበት አካባቢ ሇሚኖሩ መራጮች ቃሌ የገባሊቸውን ነገር መስራት አይችሌም፤ ይህም 

መራጮች ከተጠሪ ይሌቅ ከአንዴ ዞን በሊይ እነሱ ያለበትን አካባቢ ጭምር ሉወክሌ የሚችሌ ላሊ ፓርቲ 

ወዯ መምረጡ ስሇሚያዘነብለ የምርጫው ምሔዲር ፌትሏዊ እንዲይሆን የማዴረግ ውጤት ይኖረዋሌ  

በማሇት አመሌካች እና የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡትን ውሳኔ ሽሮ ከካፊ ዞን ሳይሇም ቀበላ 

ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ አካባቢ ምርጫ ክሌሌ የተጨመሩ ምርጫ ጣቢያዎች ከማሻ አካባቢ 

ምርጫ ክሌሌ ተቀንሰው ምርጫ ጣቢያዎቹ በሚገኙበት የካፊ ዞን ወረዲ አካባቢ በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ 

ስር እንዱጠቃሇለ፤ከቤንች ሸካ ዞን ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ቴፒ ምርጫ ክሌሌ 

የተጨመሩ ምርጫ ጣቢያዎች ከቴፒ ምርጫ ክሌሌ ተቀንሰው ምርጫ ጣቢያዎቹ ወዯሚገኙበት የቤንች 

ሸካ ዞን ወረዲ አካባቢ በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ፤ የመራጮች ምዝገባ የተጠናቀቀ 

በመሆኑ በእነዚህ ምርጫ ጣቢያዎች የተመዘገቡ መራጮች ምርጫ ጣቢያዎቹ በሚገኙበት ወረዲ አካባቢ 

በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ የሚፍካከሩ ተወዲዲሪዎችን የሚመርጡበትን ሁኔታ አመሌካች እንዱያመቻች 

ሲሌ በአብሊጫ ዴምጽ ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች በቀን 03/10/2013 ዓ.ም ጽፍ ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ የቀረበ ሲሆን ይዘቱም፡- የምርጫ ክሌሌ በጽንስ 

ሏሳብ ዯረጃ በአንዴ አካባቢ የሚኖሩ እና ተመሳሳይ ፌሊጎቶች የሚያንጸባርቁ ዜጎች ተወካዮቻቸውን 

እንዱመርጡ በአንዴ አገር የተወሰነ የአገሪቱን የግዛት ክሌሌ በመከፊፇሌ የሚዯራጅ ነው፤ በሔግ 

መሠረት ሇተሇያዩ ምክር ቤቶች መቀመጫዎች የሚመረጡ ተወካዮች ቁጥር በሔግ የተቀመጠሇት 

የምርጫ የጊዜ ሰላዲ ይፊ ከመዯረጉ አስቀዴሞ በምርጫ አስፇጻሚ ሳይሆን ስሌጣን ባሇው የመንግስት 

አካሌ የምርጫ ክሌሌ ወሰን ሲወስን የተሇያዩ መስፇርቶች በማስቀመጥ ሉወሰን የሚችሌ ሲሆን የሔዝብ 

ቁጥር አሰፊፇርን መሠረት በማዴረግ የሚሰጠው ውሳኔ አንደ ነው፤ በአዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 
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13 እና በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7(6) መሠረት የምርጫ ክሌሌ የሔዝብ እና ቤት ቆጠራን 

መሠረት በማዴረግ እና ተገቢውን ጥናት በማካሄዴ ቦርደ ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት በሚያቀርበው 

የምርጫ ክሌሌ ረቂቅ መሠረት የፋዳሬሽን ምክር ቤቱ ውሳኔ እንዯሚሰጥበት በግሌጽ ተመሌክቷሌ፤ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ሳይሰጥ ሇምርጫ ማስፇጸሚያ አሊማ በምርጫ አካባቢ በተዯራጀ የአገሪቱ 

ግዛት ሊይ አመሌካችን ጨምሮ ማንም አካሌ ሇውጥ ማዴረግ አይችሌም፡፡ 

በሽግግር ጊዜ የተቋቋመው ምክር ቤት የብሓራዊ ክሌሊዊ መስተዲዴር ምርጫ ይካሄዴ ዘንዴ የተመቻቸ 

ሁኔታ ሇመፌጠር አዋጅ ቁጥር 9/1984 በማውጣት ተግባራዊ አዴርጓሌ፤ በመቀጠሌም የምርጫ 

አስፇጻሚ ኮሚሽንን ያቋቋመው እና ስሌጣን እና ተግባሩን የወሰነውን አዋጅ ቁጥር 11/1984 አውጥቶ 

ተግባራዊ አዴርጓሌ፤ ይህ የምርጫ ኮሚሽን የሔገ-መንግስት አባሊትን ሇማስመረጥ ባወጣው የምርጫ 

አዋጅ መሠረት የአገሪቱን ወረዲዎች በሔዝብ ቁጥር ሊይ ተመርኩዞ ፌትሏዊ የሆነ የምርጫ ክሌሌ 

ሇመመስረት ያስችሌ ዘንዴ በ1976 ዓ.ም ተካሂድ የነበረውን የሔዝብ ቤቶች ቆጠራ ውጤትን ወዯ 1985 

ዓ.ም በመተንበይ የነበረውን የሔዝብ ቁጥር ባሇው የሔዝብ ተወካዮቸ መቀመጫ ሌክ እንዱዯሇዯሌ 

ያቀረበው ውሳኔ ሀሳብ በሽግግር መንግስቱ ተቀባይነት አግኝቷሌ፤ በዚህ መሠረት አንዴ የምርጫ ክሌሌ 

100,000 ሔዝብ እንዱወክሌ ተዯርጓሌ፤ በዚሁ መሠረት በ1985 ዓ.ም በክሌሌ ውስጥ የሚኖር የሔዝብ 

ብዛትን መሠረት ብቻ በማዴረግ የምርጫ ክሌሌ ተካሎሌ፤ በ1985 ዓ.ም የምርጫ ክሌሌ ዴሌዴሌ 

ከተሰራ በኋሊ እስካሁን ዴረስ ቦርደ በሚያቀርበው ጥናት መሠረት በፋዳሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ 

የምርጫ ክሌሌ አሌተካሇሇም፤ አመሌካች ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ በውጤቱ ሊይ ተመስርቶ የውሳኔ 

ሀሳብ ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት በማቅረብ የአከሊሇሌ ሇውጥ ከሚያስወስን በቀር የምርጫ ክሌልችን ወሰን 

ሇመሇወጥ ስሌጣን የሇውም፤ ሇክርከሩ መነሻ የሆኑት የምርጫ ጣቢያዎች ተጠሪ እንዯሚሇው ከከፊ እና 

ቤንች ሸካ ዞን የምርጫ ክሌልች የተጨመሩ ሳይሆኑ ሊሇፈት 5 ጠቅሊሊ ምርጫዎች በማሻና ቴፒ 

ምርጫ ክሌሌ ሥር ተከሌሇው ሲተገበር የቆየ ነው፤ የሸካቾ ብሓረሰብ በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ ምክር 

ቤቶች የሚወከሌበት ሁሇት የምርጫ ክሌልች ያለት በመሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች በፋዳሬሽን ምክር 

ቤት ውሳኔ ወዯ ሸካ ዞን መካሇሊቸው ራስን በራስ የማስተዲዯር መብቱን የሚሸራርፌ አይዯሇም፤ በአሁኑ 

ጊዜ የምርጫ ሂዯቱ የተጠናቀቀ እና ዴምጽ የሚሰጥበት ቀን ብቻ የቀረ በመሆኑ፤ ሇምርጫ ክሌለ 

የሚያስፇሌጉ ቁሳቁሶች በእያንዲንደ ክሌሌ ስም ታትመው ተሰራጭተው በተጠናቀቀበት ወቅት 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሔጉን በተሳሳተ መንገዴ በመተርጎም የሰጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇውን ክርክር በሚመሇከት የካፊ ዞን 

ሳይሇም ወረዲ እና ከቀዴሞ ቤንች ማጂ ዞን በአሁኑ ቤንች ሸካ ዞን ጉራፇርዲ ወረዲ ወዯ ሸካ ዞን ማሻና 

ቴፒ የተጨመሩ የምርጫ ጣቢያዎች እንዱቀነሱ ምክንያታቸውን በመጥቀስ ተጠሪ ሇአመሌካች ያቀረቡት 

ጥያቄ በኢትዮጲያ የምርጫ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 
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1162/2011 አንቀጽ 2(15) እና 2(16) መሠረት የምርጫ ክሌሌ ነው? ወይም የምርጫ ጣቢያ ነው? 

በዚህ ረገዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ምርጫ ጣቢያ ነው ያሇው በአዋጁ 

የተሰጠውን ትርጉም ያገናዘበ ነው? ወይስ አይዯሇም? አመሌካች በኢትዮጲያ የምርጫ፤ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ምዝገባ እና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 2(15) መሠረት 

የምርጫ ክሌሌ አከሊሇሌ በብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7/6 

መሠረት ጥናት ተዯርጎ ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሃሳብ ያቀረቡ መሆኑን በመጥቀስ ያቀረቡትን 

ክርክር ውዴቅ በማዴረግ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዯ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት በአብሊጫ ዴምጽ የመሻሩን አግባብነት ከአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7/6 ጋር 

በማገናዘብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራ 

ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

ተጠሪ በቀን 10/10/2013 ዓ.ም በሰጠው መሌስ የተጠሪ ጥያቄ ከምርጫ ክሌሌ ማሻሻያ ጋር በፌጹም 

የሚገናኝ አይዯሇም፤ ከሸካ ዞን ውጪ ከሚገኙ የራሳቸው ማንነት እና አዯረጃጀት ካሊቸው ዞኖች ሥር 

የሚገኙ የወረዲ ሔዝብ ሇማይወክሎቸው ሇሸካ ዞን ተመራጭ ዴምጽ እንዱሰጡ የምርጫ ጣቢያዎች 

ማዯራጀቱ የምርጫ ሂዯቱን ነጻ ተአማኒ እና ፌትሏዊ እንዲይሆን የሚዯርግ ነው፤ በኢትዮጲያ ውስጥ 

ካለ ክሌልች ከየዞኖች በሚወከለ አባሊት የብሓረሰቦች ምክር ቤት ያሇው ብቸኛ ዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች 

በዯቡብ የሚገኙ ሲሆኑ የየራሳቸውን በጀት ስሇሚያስተዲዴሩ ከሳይሇም እና ከጉራፇርዲ ሔዝብ አንጻር 

የመሌማት እና የመሌካም አስተዲዯር መብት ዙሪያ በቅስቀሳ ወቅት ብመረጥ አሟሊሇሁ ብል ቃሌ ቢገባ 

እንኳን ተግባራዊ ማዴረግ አይቻሌም፤ ያሊግባብ ሁሇት የራሳቸው ማንነት ካሊቸው ዞን ወረዲዎች የራሱ 

ማንነት ወዲሇው ሸካ ዞን ስር የተጨመሩ ምርጫ ጣቢዎች ተቀንሰው ወዯ ራሳቸው ዞን ሥር በሚገኙ 

የምርጫ ክሌልች ቢጨመሩ ባለት ሊይ እንዱጨመሩ እንጂ ላሊ የምርጫ ክሌሌ ይፇጠራሌ ወይም 

የማሻ እና የቴፒ ምርጫ ክሌልች ይቀነሳሌ የሚሌ አይዯሇም፤ በተጠሪ የቀረበው ጥያቄ የምርጫ 

ክሌልችን የሚያፊሌስ አይዯሇም፤ የአመሌካች ክርክር ጥናት አዴርገን አቅርበናሌ የሚሌ ሳይሆን 

ወዯፉት የፋዳሬሽን ምክር ቤት የሔዝብ እና ቤቶች ቆጠራ ተካሂድ በሚወስነው ይሆናሌ የሚሌ ነው፤ 

ተጠሪ አዋጅ ቁጥር 9/1984፤ 11/1984 የጠቀሰ ቢሆንም በአዋጅ ቁጥር 532/2000 ዓ.ም በሔግ 

የተቋቋመ የምርጫ ክሌሌ አዯረጃጀት የሇም፤ በአዋጅ ቁጥር 1162/2011 ቢሆን የምርጫ ክሌልች 

ወዯፉት እንዯሚቋቋሙ እና አዯረጃጀቱ ምን መምሰሌ እንዲሇበት የሚገሌጽ እንጂ የምርጫ ክሌሌ 

አሊቋቋመም፤ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪ ጥያቄ የምርጫ ክሌሌ ይቀነስ ወይም ይጨመር የሚሌ 

አይዯሇም በማሇት የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ አመሌካች በይግባኝ አሊስሇወጠም፤ አመሌካች የመራጮች 

ምዝገባ እና የምርጫ ቁሳቁስ ማጓጓዝን አስመሌክቶ ያቀረበው ክርክር አዱስ የክርክር ሏሳብ ነው፤ 

ስሇሆነም የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ተዯርጎ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት የሰጠው ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  
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አመሌካችም በቀን 10/10/2013 ዓ.ም በሰጠው የመሌስ መሌስ የምርጫ ክሌሌ መሠረታዊ ገጽታ 

ከሆኑት መካከሌ አንደ እና ዋነኛው መሌክአምዴር ነው፤ ይህም በአንዴ መሌክአምዴር ውስጥ የሚኖሩ 

ሔዝቦችን በመንግስት አስተዲዯር ውስጥ የሚወከለበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት እና የተሳትፍ 

መብታቸውን እውን ሇማዴረግ የሚመሰረት ከመዯበኛ የአስተዲዯር ወሰን የተሇየ የምርጫ አካባቢ ነው፤ 

ሇአመሌካች በሔግ የተሰጠው ስሌጣን በላሊ አካሌ ሥሌጣን መሠረት በተወሰነ አንዴ የምርጫ ክሌሌ ስር 

የተሇያዩ ምርጫ ጣቢያዎችን መመስረት እና እነዚህኑ የምርጫ ማስፇጸሚያ አዯረጃጀቶች በዚያ ክሌሌ 

ውስጥ ሇሚገኙ ዜጎች የመምረጥ መብት መረጋገጡን ተዯራሽ ማዴረግ ብቻ በማሇት የሰበር አቤቱታውን 

በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ ይገባዋሌ 

ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ 

አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው አመሌካች በዋነኝነት አጥብቆ የሚከራከረው ተጠሪ ከካፊ ዞን ሳይሇም ወረዲ ቀበላ 

ምርጫ ጣቢያዎች እና ከቤንች ሸካ ዞን ጉራፇርዲ ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ 

አካባቢ እና ቴፒ ምርጫ ጣቢያዎች በሔገ ወጥ መንገዴ የተጨመሩ የምርጫ ጣቢያዎች ሙለ በሙለ 

እንዱነሱ እና በራሳቸው ዞን ዴምጻቸውን እንዱሰጡ ይወሰንሌኝ በማሇት ጥያቄ ያቀረበ ቢሆንም በአዋጅ 

ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 13 እና በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7(6) መሠረት የምርጫ ክሌሌ 

የሔዝብ እና ቤት ቆጠራን መሠረት በማዴረግ እና ተገቢውን ጥናት በማካሄዴ ቦርደ ሇፋዯሬሽን ምክር 

ቤት በሚያቀርበው የምርጫ ክሌሌ ረቂቅ መሠረት የፋዯሬሽን ምክር ቤቱ ውሳኔ እንዯሚሰጥበት በግሌጽ 

ተመሌክቷሌ፤ የፋዯሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ሳይሰጥ ሇምርጫ ማስፇጸሚያ ዓሊማ በምርጫ አካባቢ 

በተዯራጀ የአገሪቱ ግዛት ሊይ አመሌካችን ጨምሮ ማንም አካሌ ሇውጥ ማዴረግ አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ 

ስሇሆነም ሇጉዲዩ አወሳሰን መሠረታዊ የሆነው ጭብጥ የተጠሪ ጥያቄ የምርጫ ክሌሌን የሚመሇከት 

ነው? ወይስ የምርጫ ጣቢያን የሚመሇከት? የሚሇው ነው፡፡  

በኢትዮጲያ የምርጫ፤ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 

አንቀጽ 2(15)እና(16) እና በብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 2(6)እና(7) ሊይ የምርጫ 

ክሌሌ ማሇት ሇምርጫ አፇጻጸም እንዱያመች እና ሔዝቡ ወኪልቹን እንዱመርጥ በሔግ መሠረት 

የሏገሪቱ ግዛት ተከፊፌል የሚዯራጅ የምርጫ አካባቢ ነው፤ የምርጫ ጣቢያ ማሇት ዯግሞ በየዯረጃው 

የሚካሄደ ምርጫዎች የመራጭ ምዝገባ የሚካሄዴበት፤ መራጮች ዴምጽ የሚሰጡበት እና የዴምጽ 

ቆጠራ የሚካሄዴበት ቦታ ነው በማሇት በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 

15(6)እና(7) በእያንዲንደ የምርጫ ጣቢያ የሚስተናገዯው የመራጮች ብዛት ከ1500 መብሇጥ 

እንዯላሇበት እና ሇአንዴ የምርጫ ጣቢያ በተከሇሇ አካባቢ ከአንዴ የምርጫ ጣቢያ በሊይ ማቋቋም 
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እንዯማይቻሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የመራጮች ብዛት በሔግ ተሇይቶ በተቀመጠሇት የምርጫ ጣቢያ ውስጥ 

በመራጮች የሚሰጠው ዴምጽ ወዯ ምርጫ ክሌሌ የመራጮች ዴምጽ መስጫ ቋት ውስጥ የሚገባ 

በመሆኑ የሔዝብ ብዛትን መሠረት በማዴረግ የተከሇሇውን የምርጫ ክሌሌ አዯረጃጀት ሊይ እና በምርጫ 

ውጤት ሊይ ተጽዕኖ ይኖረዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ከካፊ ዞን ሳይሇም ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች እና 

ከቤንች ሸካ ዞን ጉራፇርዲ ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ አካባቢ እና ቴፒ ምርጫ 

ጣቢያዎች በሔገ ወጥ መንገዴ የተጨመሩ የምርጫ ጣቢያዎች ሙለ በሙለ እንዱነሱ እና በራሳቸው 

ዞን ዴምጻቸውን እንዱሰጡ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ የምርጫ ክሌሌን የሚመሇከት እንጂ 

የምርጫ ጣቢያን የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ የተጠሪ ጥያቄ የምርጫ ክሌሌን የሚመሇከት ነው ከተባሇ 

የምርጫ ቦርዴ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት 

ውሳኔ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ቀጥሇን እንመሌከት፡፡     

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 103(5) የሔዝብ ቆጠራ በየአሥር ዓመቱ ይካሄዲሌ፡፡ በውጤቱም 

መሠረት የምርጫ ክሌልችን አከሊሇሌ የምርጫ ቦርዴ በሚያቀርበው ረቂቅ መሠረት የፋዯሬሽን ምክር 

ቤት ይወስናሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የኢትዮጲያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ብሓራዊ ምርጫ 

ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7/6 ሇቦርደ ከተሰጠው ስሌጣን እና ተግባር ውስጥ 

አንደ የምርጫ አከሊሇሌ በተመሇከተ ጥናት አዴርጎ ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሏሳብ ማቅረብ 

ነው፡፡  

የኢትዮጲያ የምርጫ፤ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ-ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 

አንቀጽ 13/1(ሀ) (ሇ) ሇምርጫ አፇጻጸም ዓሊማ የክሌሌ መንግሥታት ዴንበር እንዯተጠበቀ ሆኖ አገሪቱ 

የወረዲ አስተዲዯርን መሠረት በማዴረግ የሚከፊፇለ በሔዝብ ቆጠራ ውጤት መሠረት ማስተካከያ 

ሉዯረግባቸው በሚችለ ቋሚ የምርጫ ክሌልች ትከፊፇሊሇች፤ አገሪቱ እያንዲንዲቸው አንዴ ተወካይ 

በሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጥባቸው ከ550 የማይበሌጡ የምርጫ ክሌልች የሚኖሯት ሆኖ 

አከሊሇለ የሔዝብ ብዛትንና በሌዩ ትኩረት ውክሌና የሚሰጣቸው የሔዝብ ብዛታቸው አነስተኛ የሆነ 

ብሓረሠቦች እና ሔዝቦችን ቁጥር መሠረት በማዴረግ ይወሰናሌ፤ አነስተኛ የሔዝብ ብዛት ያሊቸው 

ብሓረሠቦች እና ሔዝቦች የሚወከለባቸው የምርጫ ክሌልች ሳይጨምር ምርጫ ክሌልቹ ተቀራራቢ 

የሔዝብ ቁጥር ያሊቸው ሆነው በመካከሊቸው ያሇው ከፌተኛ የህዝብ ቁጥር ሌዩነት ከ15 በመቶ መብሇጥ 

የሇበትም በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ከእነዚህ ሁለ ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ እንዯሚቻሇው የምርጫ 

ክሌልች እና የምርጫ ጣቢያዎችን የማዯራጀት እና የማካሇሌ ሥራ አስተዲዯራዊ ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡  

እንዯሚታወቀው ከ1987 ዓ.ም በኋሊ በአገራችን አምስት ምርጫዎች የተከናወኑ ሲሆን እነዚህ 

ምርጫዎች የተከናወኑት የምርጫ ቦርዴ ቀዯም ሲሌ የነበረውን የሔዝብ ቆጠራ መነሻ በማዴረግ 

የምርጫ ክሌልችን አከሊሇሌ በተመሇከተ ባቀረበው ረቂቅ መነሻነት የፋዳሬሽን ምክር ቤት ባሳሇፇው 
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ውሳኔ መሠረት እንጂ አሁን ያሇውን ነባራዊ ሁኔታ መሠረት በማዴረግ አዱስ የሔዝብ ቆጠራ ተዯርጎ 

የምርጫ ቦርዴ የምርጫ ክሌልች አከሊሇሌን በተመሇከተ በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 103(5) እና በአዋጅ 

ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7/6 መሠረት ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት ረቂቅ አቅርቦ የተሰጠ ውሳኔ የሇም፡፡ 

ይህም በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ የመስጠት ስሌጣን ባሇው አካሌ የምርጫ ክሌልችን አከሊሇሌ በተመሇከተ 

የተሰጠ ውሳኔ እንዯላሇ የሚያሳይ ነው፡፡ ስሇሆነም ስሌጣን ያሇው አካሌ የምርጫ ክሌልችን አከሊሌ 

በሚመሇከት ያሳሇፇው ውሳኔ ሳይኖር ተጠሪ ከካፊ ዞን ሳይሇም ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች እና 

ከቤንች ሸካ ዞን ጉራፇርዲ ወረዲ ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ አካባቢ እና ቴፒ ምርጫ 

ጣቢያዎች በሔገ ወጥ መንገዴ የተጨመሩ የምርጫ ጣቢያዎች ሙለ በሙለ እንዱነሱ እና በራሳቸው 

ዞን ዴምጻቸውን እንዱሰጡ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ ከመነሻውም ቢሆን የሔግ ዴጋፌ 

የላሇው እና አሊግባብ የቀረበ ጥያቄ ነው፡፡ ይህንኑ መሠረት በማዴረግ የምርጫ ቦርዴ እና የፋዯራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጠሪን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጋቸው አግባብ ሆኖ ሳሇ ጉዲዩን በይግባኝ 

የተመሇከተው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪ ጥያቄ የብሓረሰቡ ውክሌና 

ሳይሸራረፌ ተግባራዊ እንዱዯረግ የሚጠይቅ የምርጫ ጣቢያን የሚመሇከት እንጂ ተጨማሪ የምርጫ 

ክሌሌ ይዯራጅሌኝ የሚሌ አይዯሇም በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሇውሳኔው መሠረት 

ያዯረጋቸውን ምክንያቶች እና በመጨረሻም የሰጠው ውሳኔ አግባብ መሆን አሇመሆኑ እንዯሚከተሇው 

ተመሌክተናሌ፡፡  

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አከራካሪ የሆኑት የምርጫ ጣቢያዎች ተነስተው 

ምርጫ ጣቢያዎቹ በሚገኙበት ዞን ወረዲ አካባቢ በሚገኝ ምርጫ ጣቢያ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ  

ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ የቻሇበት ዋነኛ ምክንያት የአገራችን የሔዝብ ቁጥር እዴገት ምጣኔ 

እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ እንዲሌሆነ ከዲኝነት አስተውልት የምንገነዘበው ነው በሚሌ ነው፡፡ 

በመሠረቱ የዲኝነት አስተውልት /judicial notice/ የሚወሰዯው ተቀባይነት ያገኘ የታወቀ እውነት ሲኖር 

እና በላሊ ማስረጃ ማረጋገጥ የማያስፇሌገው ሆኖ ሲገኝ ነው /Judicial notice of a fact means a court’s 

declaration of the existence of a fact normally decided by the trier of fact, without requiring proof of that 

fact / ፤ ሆኖም የተያዘው ጉዲይ የምርጫ ክሌሌ እና ምርጫ ጣቢያ አከሊሇሌ ሆኖ መነሻ የሚያዯርገው 

የመራጭ የሔዝብ ቁጥር ስሇመሆኑ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ይህም በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 103 መሠረት 

የሔዝብ ቆጠራ ይህንኑ ሇማዴረግ ስሌጣን በተሰጠው የሔዝብ ቆጠራ ኮሚሽን የሚከወን እና በየአሥር 

ዓመቱ የሚካሄዴ እና ውጤቱም ሇሔዝብ የሚገሇጽበት ነው፡፡ ምንም እንኳን የሔዝብ ቁጥር ከጊዜ ወዯ 

ጊዜ እየጨመረ እንዯሚሄዴ የሚገመት ቢሆንም ሇዲኝነት ሰጪ አካሌ በበቂ ማስረጃ ሳይረጋገጥ ውሳኔ 

ሇመስጠት የሚቻሌበት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም በላሊ ስሌጣን ባሇው አካሌ ሉረጋገጥ የሚችሇውን ውጤት 

የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአገራችን የሔዝብ ቁጥር እዴገት ምጣኔ 
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እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ እንዲሌሆነ ከዲኝነት አስተውልት የምንገነዘበው ነው ማሇቱ አግባብ ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡   

በመጨረሻም የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዯ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አከራካሪ የሆኑት ምርጫ ጣቢያዎች 

ከሸካ ዞን ቴፒ እና ማሻ ክሌሌ የተጨመሩ ምርጫ ጣቢያዎች ተነስተው ወዯ ሚገኙበት ዞን ወረዲ 

አካባቢ በሚገኝ ምርጫ ጣቢያ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ ፌርዴ ቤቶች ፌርዴን 

ሲሰጡ ካሊቸው ስሌጣን እና ገዯብ ጋር በማገናዘብ ማየት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡   

ሔግ አውጪው፤ ሔግ አስፇጻሚ እና ሔግ ተርጓሚው ሶስቱም የመንግስት አካሊት ሲሆኑ በሔግ ተሇይቶ 

የተሰጣቸው የየራሳቸው የሆነ ስሌጣን እና ተግባር አሊቸው፡፡ ፌርዴ ቤቶች በሔግ አግባብ የተጠበቀ 

መብት በተነፇገ ጊዜ ይህንኑ አረጋግጠው ውሳኔ የመስጠት ያሌተገዯበ ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ 

አከራካሪ አይዯሇም፡፡ ሆኖም በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው ተጠሪ ያቀረበው አከራካሪ የሆኑት የምርጫ 

ጣቢያዎች ተነስተው ወዯ ነበሩበት ይዛወሩሌኝ የሚሇው ጥያቄ ከምርጫ ክሌሌ አከሊሇሌ ጋር በቀጥታ 

ተያያዥነት ያሇው ነው፡፡ ስሇሆነም የምርጫ ጣቢያው ከአንዴ ቦታ ተነስቶ ወዯ ላሊ ቦታ እንዱዛወር 

መወሰን የሚችሇው በሔጉ ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ እንጂ ፌርዴ ቤቶች አይዯለም፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ተጠሪ ያቀረበው የምርጫ ጣቢያዎች ይነሱሌኝ ጥያቄም ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው ተጠሪ ባቀረበው 

ጥያቄ መነሻነት ብቻ ሳይሆን የሏገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ የምርጫ ቦርዴ ሇፋዳሬሽን ምክር 

ቤት በሚያቀርበው የአከሊሇሌ ረቂቅ ምክር ቤቱ በሚሰጠው ውሳኔ መሠረት ነው፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ ምርጫን መሠረት በማዴረግ ያቀረበውን አቤቱታ መነሻ 

በማዴረግ ላልች ተከታታይ ጥያቄዎችን ሉያስነሳ የሚችሌ ውሳኔ መስጠቱ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው ምክንያቶች የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ከካፊ ዞን ሳይሇም ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ማሻ አካባቢ ምርጫ ክሌሌ የተጨመሩ ምርጫ 

ጣቢያዎች ከማሻ አካባቢ ምርጫ ክሌሌ ተቀንሰው ምርጫ ጣቢያዎቹ በሚገኙበት የካፊ ዞን ወረዲ አካባቢ 

በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ፤ ከቤንች ሸካ ዞን ቀበላ ምርጫ ጣቢያዎች ወዯ ሸካ ዞን ቴፒ 

ምርጫ ክሌሌ የተጨመሩ ምርጫ ጣቢያዎች ከቴፒ ምርጫ ክሌሌ ተቀንሰው ምርጫ ጣቢያዎቹ ወዯ 

ሚገኙበት የቤንች ሸካ ዞን ወረዲ አካባቢ በሚገኝ የምርጫ ክሌሌ ስር እንዱጠቃሇለ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ 

ስሇምርጫ ክሌልች በሔገ መንግስቱ እና በምርጫ አዋጅ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ያሊገናዘብ እና 

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 206429 ግንቦት 11 ቀን 2013 

ዓ.ም በአብሊጫ ዴምጽ የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 268971 ሚያዝያ 08 ቀን 2013 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 

ጸንቷሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 
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የሰ/መ/ቁጥር 193480 

ሏምላ 30 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                               

             ዲኞች፡-ብርሀኑ አመነው 

                                       ተሾመ ሽፇራው 

        ሀብታሙ እርቅይሁን 

     ብርሀኑ መንግስቱ 

                                        ነፃነት ተገኝ 

አመሌካቾች ፡ 1ኛ. ኢቢኤስ ቴላቪዥን-ጠበቃ ጥሊሁን ሰቦቃ  

            2ኛ. የኢትዮጵያ ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬሽን- ነ/ፇጅ ተስፊዬ አይናሇም 

ተጠሪዎች፡ 1ኛ. አቶ አምሳለ ሲሳይ ዯምሴ 

2ኛ. አቶ ቢራራ ካሳሁን   

3ኛ. አቶ ሲሳይ አረጋ ስዩም 

4ኛ. አቶ ቃሇአብ ብርሃን መኮንን  

5ኛ. አቶ ኑረዱን አብደሇጢፌ አብደ  

6ኛ. አቶ መርሃ አዴሰው ታፇሰ 

7ኛ. አቶ ሑርጳሳ ዲንጌ አንጌሳ 

8ኛ. አቶ አዴማው ጎበና ፇታ 

9ኛ. ወ/ሮ ራሄሌ ዮሴፌ ሙሊት  

10ኛ. አቶ ቃሲም እርጋ አብድ  

11ኛ. አቶ ብርሀነ ታምራት ገ/ስሊሴ 

12ኛ. አቶ ዲንኤሌ ሀይላ ወሌዯየስ 

13ኛ. ዜዴ ዋይ ኮንስትራክሽን  

14ኛ. አቶ ዮናስ ያይንሸት ወ/ሩፊኤሌ  

15ኛ. አቶ ቆጭቶ ሙቹላ ማሞ 

16ኛ. አቶ ተስፊዬ ሙንዬ ገረመው 

17ኛ. አቶ ተወሌዯ ግዯይ ገ/እግዜአብሓር 

18ኛ. አቶ ጠና ተፇራ ምስክር  

19ኛ. አቶ መገርሳ ጫሊ ጉሌማ  

 20ኛ. አቶ ብስራት ጉታ ዲባ 

 21ኛ. አቶ ግርማ ጉዱሳ ዯበላ 

 22ኛ. አቶ ሓኖክ ወርቁ  

 23ኛ. አቶ ተስፊዬ ብርሀኑ አምሳለ  

 24ኛ. አቶ ግርማይ አሰፊ  

 25ኛ. አቶ ዮሏንስ መንገሻ ወጀቡ 

 26ኛ. አቶ ኢሳያስ ወሇደ ክፌላ 
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27ኛ. አቶ ፌትዊ ፀሀዬ ገ/ሔይወት 

28ኛ. አቶ ፔትሪኦት በረከት ስብስብ 

29ኛ. አቶ አመኑ ሇሚ ስዩም 

30ኛ. አቶ ተቀባ ገ/ወሌዴ ላሌሾ 

31ኛ. አቶ ያሲን ካሳ ፊሪስ 

32ኛ. ወ/ሮ ታሪካ ወተንጎ አዯሬ 

33ኛ. አቶ ገብረህይወት ሙሊው  

34ኛ. አቶ አዱስ ጥሊሁን ተፇራ  

35ኛ. አቶ አክሉለ ሰርጡ ጀማነህ 

36ኛ. አቶ ዮሴፌ ዯበበ 

37ኛ. አቶ ተካበ ተሰማ ታንቶ 

38ኛ. አቶ አበባ አስራት  

39ኛ. ሁአብ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

40ኛ. ዙና ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

41ኛ. አቤኔዘር ገበየው (አቤኔዘር ገበየው 

የማስታወቂያ ስራ ዴርጅት) 

42ኛ. አቶ ሰሇሞን ክንፇ ገ/እግዚአብሓር 

43ኛ. አቶ ፀጋው ወዲጅነው አብተው 

44ኛ. አቶ በሇጠ ንጉሴ ዯስታ 

45ኛ. አቶ አሇማየው አበበ አንዲቦ 

46ኛ. አቶ አብደ መሏመዴ አዯም 

47ኛ. አቶ ኢብራሂም ይማም ሰይዴ 

48ኛ. አቶ አበራ ሇታ ደሊ 

49ኛ. አቶ ጎሳዬ አሇማየው ግርኬ 

50ኛ. አቶ ከተማ መንግስቱ ጉርሙ 

51ኛ. አቶ አበባየው ሙሳ ረቡ 

52ኛ. ወ/ሪት ስምሃር ጁሀር ሙሀባ  

53ኛ. አቶ ኑረደን ዱታሞ አብዯሊ 

54ኛ. አቶ ሳምሶን በሊይ ዘውዳ 

55ኛ. አቶ ኤርሚያስ ተሾመ ዘሇላ 

56ኛ. አቶ ጌዱዮን አሰፊ ተስፊማርያም 

57ኛ. መ/አ ፀጋዬ ብርሀኑ ገ/ሚካኤሌ 

58ኛ. አቶ ወሌዯጊዮርጊስ ሇሜሳ ተሉሊ 

59ኛ. ወ/ሮ የሺ አጥላ ተክላ 

60ኛ. አቶ ጌቱ ኡርጋ ዯበላ 

61ኛ. ወ/ሮ መሰረት ንብረት ገበየው  

62ኛ. ድ/ር ዘበናይ ቢተው ዘሇቀ 

63ኛ. አቶ በሌዩ ጥሊሁን ተፇራ 

64ኛ. ወ/ሪት መሰረት ተክላ ወርቁ 

65ኛ. የገሱባ ኮ/ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

66ኛ. አቶ ካሊዩ መሏሪ ካህሳይ 

67ኛ. አቶ የማነ ተስፊይ ረዲ 

68ኛ. ዱሻ የህንፃ ስራ ተቋራጭ 
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69ኛ. አቶ ዲንኤሌ ገ/መዴን ተስፊዬ እና 

ገ/የ/ሸ/ማ 

70ኛ. አቶ ጥሊሁን ታዯሰ ሸንቁጥ  

71ኛ. አቶ ጌታቸው ጀንበር 

72ኛ. አቶ መስፌን ፇይሳ ወሌቀባ   

73ኛ. አቶ ከተማ ሙሇታ ታዯሰ 

1ኛ አመሌካች እና ስማቸው ከተራ ቁጥር 1 እስከ 41 የተጠቀሱት ተጠሪዎች እንዯየ ቅዯም ተከተሊቸው 

በሰ/መ/ቁጥር 193480 አመሌካች እና ተጠሪዎች ሲሆኑ 2ኛ አመሌካች እና ስማቸው በተራ ቁጥር 1-4፣ 

42፣ 43፣ 5-7፣ 44፣ 45፣ 8፣ 46-50፣ 9፣ 51፣52፣ 11፣ 12፣ 53፣ 13፣ 54፣ 55፣ 14፣ 56፣ 15-

17፣ 58-59፣ 18-20፣ 6፣ 21፣ 22፣ 61፣ 62፣ 23፣24፣ 63፣ 25፣ 64፣ 26፣ 27፣ 65፣ 28-31፣ 66-

68፣ 32-35፣ 69፣ 36፣37፣ 70፣ 38፣ 71፣ 39፣ 73 ሊይ የተጠቀሱት ተጠሪዎች በዚህ ቅዯም ተከተሌ 

በሰ/መ/ቁጥር 193482 አመሌካች እና ተጠሪዎች ናቸው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመሳሳይ የፌሬ ነገር እና 

የሔግ ክርክር የተዯረገበት እና በስር ፌ/ቤት ጉዲያቸው በአንዴ መዝገብ በታየ ተመሳሳይ ተከራካሪዎች 

መካከሌ የቀረበ ስሇሆነ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 11 መሰረት በሰ/መ/ቁጥር 193480 አጣምረን በመመርመር 

ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ክርክሩ ውሌና ከውሌ ውጪ ግንኙነትን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩ በተጀመረበት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት የአሁን ተጠሪዎችን ጨምሮ 98 ሰዎች ከሳሾች፣ 40ኛ ተጠሪ 1ኛ ተከሳሽ፤ 1ኛ አመሌካች 3ኛ 

ተከሳሽ፣ 2ኛ አመሌካች 2ኛ ተከሳሽ እንዱሁም 1ኛ አመሌካች የአሁን 41ኛ ተጠሪ ጣሌቃ እንዱገባሇት 

ባመሇከተው መሰረት ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ከሳሾች በከፌተኛ ፌ/ቤቱ በተሇያዩ ሶስት 

መዝገቦች የስር ተከሳሾች ሊይ ያቀረቡት ክስም በኮ/መ/ቁጥር 179107 ተጣምሮ እሌባት አግኝቷሌ፡፡   

ተጠሪዎች ባቀረቡት ክስ 40ኛ ተጠሪ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችን፣ መሇዋወጫዎችን እና መገሌገያዎችን 

ከላሊ ሀገር ወዯ ኢትዮጵያ ማስገባት የሚያስችሇው ቁጥሩ 14/673/212364/2007 የሆነን የንግዴ ስራ 

ፇቃዴ መስከረም 21 ቀን 2007 ዓ.ም ከንግዴ ሚኒስቴር ማግኘቱን ተከትል ፇቃዴ ያገኘበትን የንግዴ ስራ 

መስክ የሚመሇከት በቴሉቪዥን ጣቢያዎች የሚተሊሇፌ የኦዱዮቪዥዋሌ ማስታወቂያ 41ኛ ተጠሪ 

እንዱሰራሇት ተዋውል ማስታወቂያው የተነገረሊቸውን ተሽከርካሪዎች እና መሳሪያዎችን የሚያሳይ 

ተንቀሳቃሽ ምስልችን የያዘ ማስታወቂያ ተሰርቷሌ፡፡ ይህንንም ማስታወቂያ በአመሌካቾች የቴላቪዥን 

ጣቢያ ሇማስተሊሇፌ 1ኛ አመሌካች በወኪሉ ኢንኮም ትሬዱንግ አማካኝነት ማስታወቂያውን ካዘጋጀው እና 

የማስታወቂያ ወኪሌ ከሆነው 41ኛ ተጠሪ ጋር በመዋዋሌ ከጥቅምት 20 እስከ ጥር 30 ቀን 2008 ዓ.ም 

እንዱሁም 2ኛ አመሌካች ከ40ኛ ተጠሪ ጋር በተዯረገ ውሌ ከነሏሴ 10 ቀን 2007 እስከ የካቲት 26 ቀን 

2008 ዓ.ም ማስታወቂያው በቴላቪዥን ጣቢያዎቹ ተሊሌፎሌ፡፡ የስር ከሳሾችም በቴላቪዥን ጣቢያዎቹ 

የተነገረውን ማስታወቂያ በማመን ከ40ኛ ተጠሪ ጋር በተናጠሌ በተዯረገ የውሌ ስምምነት 336 የፇረስ 
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ጉሌበት ያሊቸውን ሲኖ ትራክ ገሌባጭ መኪና እና የተሇያዩ ማሽነሪዎችን ውለ በተዯረገ ከ75 እስከ 90 

ቀናት ባሇው ግዜ ውስጥ ሉያስረክበን፣ ተጠሪዎች (የስር ከሳሾች) የጉምሩክ ፍርማሉቲዎችን ሇማጠናቀቅ 

ይቻሌ ዘንዴ በኢንቨስትመንት አዋጁ መሰረት የግብር ምህረት ወይም ላልች ማበረታቻ የሚያስገኙሌንን 

ሰነድች ውለ ሲፇረም ሇማስረከብ፤ ዴርጅቱም 50% የሚሆነውን ብዴር ከመንግስት ወይም ከግሌ ባንኮች 

የምናገኝበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት ተስማምቶ ከ25 እስከ 50% የሚዯርስ ቅዴሚያ ክፌያ የፇጸምን 

ቢሆንም ዴርጅቱ (የስር 1ኛ ተከሳሽ) የውሌ ግዳታውን አሌተወጣም፡፡ 40ኛ ተጠሪ ማስታወቂያውን 

ያስነገረው እንዱሁም ከስር ከሳሾች ጋር ውሌ በመፇረም ገንዘብ የሰበሰበው ተሽከርካሪዎቹን ወዯ ሀገር 

ውስጥ ሳያስገባ እና የንግዴ ፇቃደ የተሰጠበት የበጀት አመት ካሇፇ በኋሊ ሳያሳዴስ የማታሇሌ ተግባር 

ሇመፇፀም አስቦ ሲሆን ከሳሾችም ውለን የተዋዋለት በአመሌካቾች ቴላቪዥን የተነገረውን ማስታወቂያ 

በማመን ነው፡፡ አመሌካቾች ማስታወቂያውን ከማሰራጨታቸው በፉት ዴርጅቱ የታዯሰ ንግዴ ፌቃዴና 

ሇሚያስተዋውቃቸው ምርቶች የብቃት ማረጋገጫ ያሇው መሆኑን፤ ማስታወቂያው የዴርጅቱን ትክክሇኛ 

የንግዴ እንቅስቃሴ የሚያሳይ፣ እውነተኛ፣ የማያሳስት፣ በማስታወቂያው የታዩት ተሽከርካሪዎች ወዯ ሀገር 

ውስጥ የገቡ፣ ቀረጥ የተከፇሇባቸው መሆኑን የማረጋገጥ ግዳታቸውን ባሇመወጣት ከሳሾች እንዱሳሳቱ 

አዴርገዋሌ፡፡ በመሆኑም የከፇሌነውን የቅዴመ ክፌያ ውለ ሉፇፀም ከሚገባው ቀን አንስቶ ከሚታሰብ 

ወሇዴ እንዱሁም ውለ ቢፇፀም ተሽከርካሪዎቹን በማከራየት እናገኝ የነበረው የቀን ገቢ በቀን ብር 

2,666.66 ታስቦ እንዱከፌለ ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

የስር 1ኛ ተከሳሽ በሰጠው መሌስ ሇማታሇሌ በማሰብ የፇጸምኩት ተግባር የሇም፤ እንዯ ውለ 

ያሌፇጸምኩት በውጭ ምንዛሬ እጥረት ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ነው፤ ከሳሾች ግማሽ ክፌያ ብቻ 

የከፇለ ስሇሆነ የታጣ ገቢ ሉጠይቁ አይችለም፤ ወሇዴም ሌከፌሌ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

1ኛ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

በፌሬ ጉዲይ ሊይ በሰጠው መሌስ ከሳሾች ውለን የተዋዋለት መኪኖቹ በ40ኛ ተጠሪ እጅ እንዯላለና ወዯ 

ፉት ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገቡ መሆናቸውን በግሌፅ አውቀው እና ተረዴተው ውለ ከተፇረመበት ጊዜ 

አንስቶ ከ75 እስከ 90 ቀናት ውስጥ ሇመረከብ ተስማምተው ነው፤ ውለን በተዋዋለበት ጊዜ 

ተሽከርካሪዎቹ በስር 1ኛ ተከሳሽ እጅ የሚገኙ መሆኑን ማረጋገጥ ስሇነበረባቸው ሇክሱ ኃሊፉነት የሇብኝም፡፡ 

ማስታወቂያው አሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ይዘት የሇውም፤ በሀሰት የተነገረ ነው ከተባሇም በ41ኛ ተጠሪ 

የተዘጋጀ በመሆኑ እና 1ኛ አመሌካች በማስታወቂያው የተነገረውን ሇመጠራጠር የሚያበቃው ተጨባጭ 

ሁኔታ ስሇላሇ ኃሊፉ ሌሆን አይገባም፡፡ ማስታወቂያው በተነገረበት ጊዜም ተከሳሽ የፀና የንግዴ ፌቃዴ 

ነበረው፤ አብዛኞቹ ከሳሾች ተከሳሽ የፀና የንግዴ ፌቃዴ አሌነበረውም በሚለበት ጊዜ ውስጥ ውሌ 

ፇፅመዋሌ፤ የስር 1ኛ ተከሳሽ ሇሚያስተዋውቃቸው ምርቶች የብቃት ማረጋገጫ ያሇው መሆኑን 

የማረጋገጥ ኃሊፉነት የሇብኝም፤ በውለ መሰረት ከሳሾች ሇስር 1ኛ ተከሳሽ የኢንቨስትመንት ፌቃዲቸውን 

የማቅረብ ግዳታን አሌተወጡም፤ ወሇዴ እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት ጥያቄም ተገቢ አይዯሇም፡፡ በከሳሾች 
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ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 1ኛ አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት የሚባሌ ከሆነ በማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 

አንቀፅ 34(1)(ሇ) መሰረት መረጃን የማረጋገጥ ግዳታን መተሊሇፌ የሚያስከትሇው ቅጣት ከብር 10,000 

እስከ ብር 100,000 በመሆኑ ከዚሁ ጋር ተገናዝቦ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

2ኛ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ማስታወቂያውን ያስተሊሇፌኩት 40ኛ ተጠሪ መስከረም 21 ቀን 

2007 ዓ.ም ከንግዴ ሚኒስቴር የተሰጠው ቁጥሩ 4/673/212364/2007 የሆነ የንግዴ ፇቃዴ 

የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችን፣መሇዋወጫዎችንና መገሌገያዎችን ከላሊ ሀገር አስመጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ሇመሸጥ የሚያስችሇው መሆኑን አረጋግጬ ነው፤ ማስታወቂያው መተሊሇፌ በጀመረበት ነሏሴ 10 ቀን 

2007 ዓ.ም የፀና ንግዴ ፌቃዴ ነበረው፤ ተሽከርካሪዎቹ ከቀረጥ ነፃ የገቡ እንዱሁም ሇሚያስተዋውቀው 

እቃ የብቃት ማረጋገጫ ያሇው መሆኑን የማረጋግጥ ግዳታ የሇብኝም፤ ማስታወቂያውም የስር 1ኛ ተከሳሽ 

በፌ/ሔ/ቁጥር 1687 መሰረት የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችን ከውጪ አስመጥቶ ሇመሸጥ ያሇውን ፌሊጎት 

ያሳወቀበት በመሆኑ አስገዲጅ አይዯሇም፤ ከሳሾችም ውለን ሉፇፅምሊቸው የሚችሌ መሆኑን ማረጋገጥ 

ነበረባቸው፤ ማስታወቂያው በአመሌካች ቴላቪዥን መተሊሇፌ ከመጀመሩ በፉት ዴርጅቱ ጋር ውሌ የገቡ 

ከሳሾች አመሌካች ሊይ ክስ ሉያቀርቡ አይችለም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

41ኛ ተጠሪ በበኩለ የተነገረው ማስታወቂያ 40ኛ ተጠሪ በውለ መሰረት ባሇመፇጸሙ ከሳሾች ዯርሶብናሌ 

ከሚለት ጉዲት ጋር የምክንያት እና የውጤት ግንኙነት የሇውም፡፡ ማስታወቂያው የተዘጋጀው ማስታወቂያ 

የሚነገርሊቸውን የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች፤ መሇዋወጫዎች፤ መገሌገያዎች እና አቅርቦቶች ከላሊ ሀገር 

ወዯ ሀገር ውስጥ አስመጥቶ ሇመሸጥ የፀና ፌቃዴ ባሇው ጊዜ ሲሆን ማስታወቂያው በተነገረበት ጊዜም 

ፌቃደ አሌተሰረዘም፡፡ ከሳሾችም ውለን ሲዋዋለ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎቹ በ1ኛ ተከሳሽ እጅ የሚገኙ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ ነበረባቸው፡፡ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎቹን ያሌተረከቧቸው ስሇሆኑ ጉዲት 

ስሇመዴረሱ አሌተረጋገጠም፡፡ የከፇለትንም ገንዘብ ሉጠይቁ የሚችለት ከከፇለት ሰው ነው በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡            

ፌርዴ ቤቱም 40ኛ ተጠሪ ከሳሾች ሇቅዴመ ክፌያ የሰጡትን ገንዘብ እንዱመሌስሊቸው ያቀረቡትን ክስ 

ስሊመነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 242 መሰረት ሏምላ 28 ቀን 2009 ዓ.ም በዋሇው ችልት ከከሳሾች 

የተቀበሇውን ቅዴመ ክፌያ እንዱመሌስ ከፉሌ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ በላልች ጉዲዮች ግራ ቀኙን አከራክሮ 

በ1ኛ አመሌካች የቀረበውን መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገ ሲሆን 40ኛ ተጠሪ ከከሳሾች ጋር በተናጠሌ 

ባዯረገው ውሌ 336 የፇረስ ጉሌበት ያሊቸውን ሲኖ ትራክ ተሽከርካሪዎች ውለ በተዯረገ ከ75 እስከ 90 

ቀናት ውስጥ ሇማስረከብ ተስማምቶ ከ25 እስከ 50 በመቶ የሚሆን ክፌያ የተቀበሇ ቢሆንም በዚህ አግባብ 

አሌፇፀመም፡፡ ተጠሪዎች ማሽኖቹን ስራ ሊይ አሰማርተው የሚያገኙትን የተጣራ ትርፌ ማወቅ የሚቻሇው 

ማሽኖቹን በእጃቸው አስገብተው ገቢ በሚያስገኙሊቸው ስራዎች ሊይ ካሰማሩ በኋሊ በመሆኑ እንዯ ውለ 

ባሇመፇጸሙ አጥተነዋሌ የሚለትን ገቢ 40ኛ ተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም፡፡ የውጭ ምንዛሬ 
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እጥረት በፌ/ሔ/ቁጥር 1792(1) መሰረት አስቀዴሞ ሉታይ እና ሉገመት የማይችሌ አይነት ክስተት 

ስሊሌሆነ የውሌ ግዳታውን ሊሇመወጣቱ ተቀባይነት ያሇው ምክንያት አይዯሇም፡፡ ከሳሾች ክፌያውን 

የፇፀሙት መኪኖቹን እና ማሽነሪዎቹን በስራ ሊይ በማሰማራት ገቢ ሇማግኘት በመሆኑ እና ባንክ 

ቢያስቀምጡት ኖሮ ጥቅም ስሇሚያገኙበት 40ኛ ተጠሪ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 242 ባመነው መሰረት 

ሏምላ 28 ቀን 2009 ዓ.ም በዋሇው ችልት በተሰጠው ፌርዴ ሊይ ሇከሳሾች እንዱከፌሌ በተወሰነው 

የገንዘብ መጠን ሊይ ውልቹ ሉፇፀሙ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ ወሇዴ ሉከፌሌ ይገባሌ፡፡  

40ኛ ተጠሪ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችን፣ መሇዋወጫዎችን፣ መገሌገያዎችንና አቅርቦቶችን ከላሊ ሀገር 

አስገብቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመሸጥ የሚያስችሇው ቁጥሩ 14/673/21236/2007 የሆነ የንግዴ ስራ ፇቃዴ 

መስከረም 21 ቀን 2007 ዓ.ም በንግዴ ሚኒስቴር ተሰጥቶታሌ፡፡ ንግዴ ፌቃደ በወቅቱ በስራ ሊይ በነበረው 

የንግዴ ስራ አዋጅ ቁጥር 686/2002(እንዯተሸሻሇ) አንቀፅ 2(10)(24) መሰረት እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2008 

ዓ.ም ሉያገሇገሌ ይችሊሌ፡፡ ማስታወቂያውን በቴላቪዥን ሇማስተሊሇፌ ውሌ በተፇረመበትና በቴላቪዥን 

ጣቢያዎቹ የኦዱዮቪዥዋሌ ማስታወቂያ መተሊሇፌ በጀመረበት ጊዜ ንግዴ ፌቃደ የፀና በመሆኑ የንግዴ 

ፌቃደ መታዯስ አሇመታዯሱ ማረጋገጥ ሳይጠበቅባቸው በውለ ሇተመሊከተው ጊዜ ማስታወቂያውን 

የማስተሊሇፌ ግዳታ ስሊሇባቸው የንግዴ ፌቃዴን በሚመሇከት የማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 

ዴንጋጌን ጥሰዋሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ 40ኛ ተጠሪ ሇሚያስተዋውቀው መኪና እና ማሽነሪዎች 

በማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 አንቀፅ 9(1)(2) መሰረት የጥራት ዯረጃ ማረጋገጫ ሉኖረው 

እንዯሚገባ እንዱሁም በምን መንገዴ ሇውለ አሇመፇጸም ምክንያት እንዯሆነም ከሳሾች አሊስረደም፡፡ 

በተጨማሪም አመሌካቾች ተሽከርካሪዎቹና ማሽነሪዎቹ ቀረጥ የተከፇሇባቸው መሆን አሇመሆኑን 

ሇማረጋገጥ በአዋጁ የተጣሇባቸው ግዳታ የሇም፡፡ ነገር ግን በአመሌካቾች የቴላቪዥን ጣቢያ የተሊሇፇው 

ማስታወቂያ የተነገረሊቸው መኪኖችና ማሽነሪዎችን 40ኛ ተጠሪ ከውጪ ሀገር አስመጥቶ ሀገር ውስጥ 

የገቡ መሆኑን ጭምር መሌእክት የሚያስተሊሌፈ እንዯነበር ፌ/ቤቱ የተገነዘበ ቢሆንም ማስታወቂያው 

በተዘጋጀበት ጊዜም ሆነ በተነገረበት ጊዜ በ40ኛ ተጠሪ እጅ ምንም አይነት መኪናም ሆነ ማሽነሪ 

አሌነበረም፡፡ አመሌካቾች ይህንንም አሌካደም፡፡ 41ኛ ተጠሪ ማስታወቂያውን ሲያዘጋጅ፣ አመሌካቾችም 

ማስታወቂያውን ከማስተሊሇፊቸው በፉት መኪኖቹን እና ማሽነሪዎቹን 40ኛ ተጠሪ ከውጪ ሀገር 

አስመጥቶ ሀገር ውስጥ እንዲለ አሇማረጋገጣቸው ተገቢ አይዯሇም፡፡ ማስታወቂያው መኪናዎቹ እና 

ማሽነሪዎቹ ሀገር ውስጥ ገብተው በዴርጅቱ እጅ ይገኛለ የሚሌ የተሳሳተ ግንዛቤን በተመሌካቾች ዘንዴ 

ሉያሳዴር የሚችሌ አሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ይዘት ወይም አቀራረብ ያሇው ማስታወቂያ ነው፡፡ 

አመሌካቾችም የተነገረው ማስታወቂያ ይህን እምነት አይፇጥርም፤ ከሳሾችም ማስታወቂያው በቴላቪዥን 

ሲተሊሇፌ አሌተመሇከቱም በማሇት ያቀረቡት መከራከሪያ የሇም፡፡ በመሆኑም በአዋጁ የተጣሇባቸውን 

ማስታወቂያው አሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ይዘት ወይም ትክክሇኛ አቀራረብ ያሇው አሇመሆኑን 

እንዱሁም በማስታወቂያው የተነገረው ነገር ትክክሌ መሆኑን የማረጋገጥ ግዳታቸውን አሌተወጡም፡፡ 
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የአዋጁን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ሇተሰራጨ ማስታወቂያ ማስታወቂያ አስነጋሪው፣ የማስታወቂያ ወኪለ 

እና ማስታወቂያ አሰራጩ ሃሇፉነት ያሇባቸው ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 759/2004 አንቀፅ 30 ሊይ 

የተገሇፀ ሲሆን በህግ በትክክሌ የተገሇፀ ዴንጋጌን መተሊሇፌም ጥፊት መሆኑ በፌ/ሔ/ቁጥር 2055(1) ሊይ 

ተመሊክቷሌ፡፡ ስሇሆነም 41ኛ ተጠሪ እና አመሌካቾች ማስታወቂያው ሉያሳዴር በሚችሇው የተሳሳተ 

እምነት ሇዯረሰ ጉዲት ከውሌ ውጪ 1ኛ አመሌካች ከ1ኛ- 3ኛ ሊለት ተጠሪዎች ብቻ፤ 2ኛ አመሌካች 

ተጠሪ ከ1ኛ- 39ኛ እና 42ኛ-73ኛ ሊለት ተጠሪዎች ከ40ኛ እና 41ኛ ተጠሪዎች ጋር በአንዴነት እና 

በነጠሊ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

በማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 አንቀፅ 34(1)(ሇ) ከብር 10,000 እስከ 100,000 በሚሌ የተገሇፀው 

መቀጮ መረጃን የማረጋገጥ ግዳታን ያሌተወጣ ማንኛውም ሰው ሉከተሇው የሚገባን የቅጣት ወሰን 

የሚያመሊክት እንጂ በማስታወቂያ የተነሳ ሇዯረሰ ጉዲት ከውሌ ውጪ የፌትሏብሓር ኃሊፉነት ያሇበት 

ሰው ሇጉዲቱ ሉከፌሌ የሚገባውን የካሳ መጠን ሇመወሰን የተዯነገገ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ከሳሾቹ 

ማስታወቂያውን ከተመሇከቱ በኋሊ መሌእክቱን ብቻ በማመን እንዲሇ ተቀብል ከመዋዋሌ መኪኖቹ እና 

ማሽኖቹ ሀገር ውስጥ ገብተው በ40ኛ ተጠሪ እጅ የሚገኙ መሆኑን በራሳቸው በኩሌ ሇማጣራት ሙከራ 

ቢያዯርጉ ውለን ከመዋዋሌ በመቆጠብ የዯረሰባቸውን ጉዲት የማስቀረት እዴሌ የነበራቸው በመሆኑ 

ሇዯረሰው ጉዲት አስተዋፅኦ አዴርገዋሌ፡፡ በመሆኑም በፌ/ሔ/ቁጥር 2098(2) መሰረት አመሌካቾችና 41ኛ 

ተጠሪ 40ኛ ተጠሪ ከከሳሾች ሊይ ከወሰዯው ቅዴመ ክፌያ ገንዘብ ውስጥ 1/4ኛውን ብቻ ውልቹ ሉፇጸሙ 

ይገባ ከነበረበት ቀን አንስቶ የሚታሰብ ወሇዴን ጨምሮ ከ40ኛ ተጠሪ ጋር የመክፇሌ የአንዴነት እና 

የነጠሊ ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካቾች ውሳኔውን በመቃወም በየግሊቸው ይግባኛቸውን ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት ያቀረበ ቢሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት የከፌተኛ ፌ/ቤቱን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካቾች ሏምላ 27 ቀን 2012 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታቸውን ያቀረቡት ይህን የስር ፌ/ቤቶች 

ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የ1ኛ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ባጭሩ ሇክሱ መነሻ የሆነው ማስታወቂያ ይዘት እና አቀራረብ አሳሳች 

ወይም ተገቢ ያሌሆነ ሉባሌ የሚችሌ ስሇመሆኑ በማስታወቂያና ሚዴያ ሌዩ ባሇሙያዎች እንዱጣራ 

ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቱ ባቀረብነው አቤቱታ መሰረት አሇመጣራቱ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 327(3)፣ 

345(1)(ሇ)፣ 136 እና 182 ዴንጋጌን ይቃረናሌ፡፡ ተጠሪዎች ውለን ከተዋዋለ በኋሊ የባንክ ሑዯቶችን 

ተከታትሇው ማሟሊታቸው፣ ተሽከርካሪዎቹ ከ75 እስከ 90 ቀናት ውስጥ ከውጪ ሀገር ግዢ 

የሚፇጸምባቸው እና ውለ በርካታ ቅዴመ ሁኔታዎች ያለት መሆኑ ተጠሪዎች ተሽከርካሪዎቹ ሀገር 

ውስጥ እንዯላለ እያወቁ የተዋዋለ መሆኑን የሚያረጋግጥ በመሆኑ ማስታወቂያው በፌ/ሔ/ቁ 1697 እና 

1698 በተገሇፀው አግባብ ውለን ሇመቀበሌ የሚያዯርስ ስህተትን የማያስከትሌ ስሇመሆኑ ሉመረመር ይገባ 
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ነበር፡፡ በ1ኛ አመሌካች የተሰራጨው ማስታወቂያ የማስታወቂያ አዋጁን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ የተሰራጨ 

ነው ቢባሌ እንኳ የማስታወቂያ አስነጋሪው፣ የማስታወቂያው ወኪሌ እና የማስታወቂያው አሰራጭ 

ተሳትፍ ተሇይቶ በአዋጀ ቁጥር 759/2005 አንቀፅ 30 በተገሇፀው አግባብ በአንዴነት ወይም በነጠሊ ያሇብን 

ኃሊፉነት ሳይሇይ በአንዴነት እና በነጠሊ ኃሊፉነት አሇባችሁ ተብል መወሰኑ ተገቢ አይሇም፡፡ ተጠሪዎች 

በ1ኛ አመሌካች በተነገረው ማስታወቂያ ተሳስተን የሽያጭ ውለን ተዋውሇናሌ በማሇት የሚያነሱትን 

መከራከሪያ የውለን ይዘት መሰረት በማዴረግ ከተሸከርካሪዎች ግብይት ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ ያሇውን 

የንግዴ ሌምዴ (Trade Custom) እና በንግደ መስክ የዲበረውን የንግዴ አፇፃፀም ስርዓት (Usage) ጋር 

በፌ/ሔ/ቁጥር 1713 እና 1732 መሰረት ተገናዝቦ ሳይመረመር የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

ከማስታወቂያው ቪዱዮ ዝግጅት ጋር በተያያዘ 1ኛ አመሌካች ምንም አይነት አስተዋፅኦ እንዯላሇው 

ሇማስረዲት የቆጠራቸው ምስክሮች አሇመሰማታቸው፣ ማስታወቂያውንም ከ1ኛ አመሌካች ቀዴሞ ፊና 

ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬት ሬዴዮ አስተሊሌፍት የነበረ መሆኑን ገሌጾ ጣሌቃ እንዱገባሇት በጠየቀው መሰረት 

አሇመታዘዙ፣ ማስታወቂያው በሚነገርበት ጊዜ 40ኛ ተጠሪ የተወሰኑ ተሽከርካሪዎችን ወዯ ሀገር ውስጥ 

እንዲስገባ ወይም በሂዯት ሊይ እንዯነበር ከጉምሩክ እንዱጣራ ጠይቆ ሳይጣራ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የ2ኛ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘት 1ኛ አመሌካች ካቀረበው ቅሬታ ጋር የሚመሳሰሌ ሲሆን 

በተጨማሪም በፌ/ሔ/ቁጥር 2035(1) አንዴ ተከሳሽ ኃሊፉነት የሚኖርበት ግሌፅ ህግን የጣሰ ሲሆን ነው፡፡ 

አመሌካች በማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 አንቀፅ 8(1-17) ከተዘረዘሩት ጥፊቶች አንደን 

ስሇመፇፀሙ ሳይረጋገጥ የአዋጁን አንቀፅ 8(18) በመጥቀስ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፤ በአመሌካች 

የተሊሇፇው ማስታወቂያ አሳሳች የሚያስብሇው ሁኔታ የሇም እንጂ አሇ እንኳ ቢባሌ ቅጣቱ በአዋጁ አንቀፅ 

30 እና 34(1)(ሏ) በተዯነገገው አግባብ ሉሆን ይገባ ነበር፡፡ ተጠሪዎች(የስር ከሳሾች) ውሌ ከመዋዋሊቸው 

በፉት ተገቢውን ማጣራት ቢያዯርጉ ኑሮ የዯረሰባቸውን ጉዲት ማስቀረት ይችለ ነበር የሚሌ መዯምዯሚያ 

ሊይ ዯርሶ እያሇ በፌ/ሔ/ቁጥር 2097(2) መሰረት 2ኛ አመሌካችን ከኃሊፉነት ነፃ ማዴረግ ነበረበት፡፡ 

ማስታወቂያው በፌ/ሔ/ቁጥር 1687 መሰረት 40ኛ ተጠሪ ውሌ ሇመዋዋሌ ያሇውን ፌሊጎት ከሚያመሊክት 

በቀር ውሌ ሇመዋዋሌ ጥያቄ እንዲቀረበ ስሇማያስቆጥር የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ 

ነው፡፡ 

ጉዲዩ በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ የስር ፌ/ቤት የያዟቸውን ጭብጦች በተጠቀሰው አዋጅ መሰረት 

ተገቢውን ማጣራት አዴርገው መወሰን አሇመወሰናቸውን ከፌ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 241 እና ተከታዮቹ 

ዴንጋጌዎች አንፃር ሇመመርምር ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ 

ተሰጥቷሌ፡፡   
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40ኛ እና 41ኛ ተጠሪዎች በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው መሌስ የማቅረብ መብታቸው 

የታሇፇ ሲሆን ከ1ኛ እስከ 39 እንዱሁም ከ42ኛ እስከ 73ኛ ስማቸው የተጠቀሰው ተጠሪዎች በጠበቃቸው 

አማካይነት ጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም የተፃፇ መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ የመሌሱ ይዘት ባጭሩ የስር 

1ኛ ተከሳሽ (40ኛ ተጠሪ) የማታሇሌ ተግባሩን በከፌተኛ ሁኔታ ሇማስፊፊት የተጠቀመው የቴላቪዥን 

ማስታወቂያን በማሰራጨት ሲሆን አንዴም መኪና ወዯ ሀገር ውስጥ ያሊስገባ ቢሆንም በርካታ አዲዱስ 

መኪኖች ወዯ ሀገር ውስጥ ገብተው እየተጓዙ በማሳየት፤ መኪኖቹን ማስመጣታችንን ስንገሌፅ ዯስታ 

ይሰማናሌ ሌዩነታችን 50% የባንክ ብዴር ማመቻቸታችን ነው በሚሌ የላሇውን ነገር እንዲሇ በማስመሰሌ 

የተዘጋጀውን አሳሳች የሀሰት የቪዱዮ ምስልች  አመሌካቾች በሔግ የተጣሇባቸውን የማስታወቂያውን 

ትክክሇኛነት የማረጋገጥ ግዳታ ሳይወጡ በማሰራጨታቸው ተጠሪዎች በማስታወቂያው ምክንያት እምነት 

እንዱያዴርብን እና ገንዘባችንን እንዴንከፌሌ ሁነናሌ፡፡ ተከሳሹም ገንዘቡን ሇግሌ ጥቅሙ በማዋለ ሉከፌሇን 

ስሊሌቻሇ የአንዴነት እና የነጠሊ ኃሊፉነት አሇባቸው ተብል የተሠጠው ውሳኔ ተገቢ ነው በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም  

1ኛ. በአመሌካቾች የቴላቪዥን ጣቢያ የተሊሇፇው ማስታወቂያ አሳሳች ወይም ያሌተገባ አቀራረብ ያሇው 

መሆን? አሇመሆኑ? በሌዩ አዋቂ ባሇሞያዎች ያሇመጣራቱ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም? 

2ኛ. ማስታወቂያው አሳሳች ወይም ያሌተገባ አቀራረብ አሇው ከተባሇ በአመሌካቾች የቴላቪዥን ጣቢያ 

መተሊሇፈ የማስታወቂያ አዋጁን ዴንጋጌዎች ይቃረናሌ? ወይስ አይቃረንም? አመሌካቾች ሊይ 

የሚያስከትሇው ኃሊፉነትስ ምንዴነው? 

3ኛ. ተጠሪዎች ከ40ኛ ተጠሪ ጋር ውለን ሲዋዋለ ተገቢ ማጣራት አሇማዴረጋቸው እንዱሁም 

የተዋዋለት ውሌ ይዘት በተሽከርካሪዎች ግብይት ከዲበረው የንግዴ ሌምዴ (Trade Custom) እና የንግዴ 

አፇፃፀም ስርዓት (Trade Usage) አንፃር የሚኖረው ውጤት ምንዴነው?  

4ኛ. 1ኛ አመሌካች ፊና ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬት ሬዴዮ ጣሌቃ እንዱገባ፣ ከጉምሩክ ማስረጃ እንዱቀርብ 

እንዱሁም ምስክሮቹ እንዱሰሙሇት ጠይቆ ከነበረ በዚህ አግባብ ያሇመታዘዙን አግባብነት እንዱሁም 

5ኛ. አመሌካቾች ሇተጠሪዎች ኃሊፉነት አሇባቸው ተብል ተጠሪዎች የከፇለትን ቅዴመ ክፌያ 1/4ኛ 

ወሇዴና ወጪና ኪሳራን ጨምሮ እንዱከፌለ የመወሰኑን አግባብነት በስር ፌ/ቤቶች ከተዯረጉ ክርክሮች፣ 

በማስረጃ ከተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች እንዱሁም ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡  
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የመጀመሪያውን ነጥብ በሚመሇከት፡- ጉዲዩን ይበሌጥ ሇማብራራት ወይም ሇትክክሇኛ ውሳኔ አሰጣጥ 

ጠቃሚ መስል በታየው ጊዜ ሁለ ፌርዴ ቤቱ በራሱ አነሳሽነት ወይም በተከራካሪዎቹ ወይም 

ከተከራካሪዎቹ በአንደ አመሌካችነት ጉዲዩ በሌዩ አዋቂ እንዱመረመር ትዕዛዝ ሉሰጥ እንዯሚችሌ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 136 ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ በአመሌካቾች የቴላቪዥን ጣቢያ የተሊሇፇው 

ማስታወቂያ አሳሳች ወይም ያሌተገባ አቀራረብ ነበረው? ወይስ አሌነበረውም? የሚሇው በሌዩ አዋቂ 

መመርመር ነበረበት ወይ? የሚሇውን ሇመወሰን የማስታወቂያውን ይዘት ማስታወቂያ ተዯራሽ እንዱሆን 

ከተፇሇገው የማህበረሰብ ክፌሌ አንፃር መመርመሩ ተገቢ ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የኦዱዮ ቪዥዋሌ 

ማስታወቂያው 40ኛ ተጠሪ የተሇያዩ የኮንስትራክሽን ማሽኖችን፣ የቤት እና የመስክ መኪኖችን፣ 

ሲኖትራክ፣ ዯረቅ ጭነት ገሌባጭ መኪኖችን ስሇማስመጣቱ እና ወዯ ፉትም የሚያስመጣ እና 50% ብዴር 

የሚያመቻች መሆኑን በመግሇፅ ተሽከርካሪዎቹን በምስሌ በማሳየት የተሊሇፇ እንዯነበር ነገር ግን 

ማስታወቂያው በተዘጋጀበት ጊዜም ሆነ በተነገረበት ጊዜ በ40ኛ ተጠሪ እጅ ምንም አይነት መኪናም ሆነ 

ማሽነሪ እንዲሌነበረ አረጋግጠዋሌ፡፡ ማስታወቂያው የሚነገርበት ዋና አሊማም ተሽከርካሪዎቹን እና 

ማሽነሪዎቹን የሚፇሌግ ማንኛውም ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ከማስታወቂያ አስነጋሪው ጋር ግብይት ውስጥ 

እንዱገባ ማስቻሌ ነው፡፡ የማስታወቂያው ይዘትም ተሽከርካሪዎቹ እና ማሽነሪዎቹን በምስሌ የሚያሳይ፣ 

ሀገር ውስጥ እንዯገቡ እና ወዯ ፉት እንዯሚገቡ የሚገሌፅ እና ማንኛውንም ሰው ሇግብይት የሚጋብዝ 

ነው ካሌን የማስታወቂያው አሳሳች መሆን አሇመሆን ወይም ያሌተገባ አቀራረብ ያሇው መሆኑ ሌዩ አዋቂ 

የሚያስፇሌገው ሳይሆን ይሌቁንም አንዴ ምክንያታዊ ሰው ማስታወቂያውን በመመሌከት ከሚዯርስበት 

መዯምዯሚያ (reasonable man standard) አንጻር የሚሇካ ነው፡፡ ማስታወቂያውን የሚመሇከት 

ማንኛውም ምክንያታዊ ሰውም በዴምፅ የተነገረውን እና በምስሌ የታዩት ተሽከርካሪዎች በመመሌከት 

ሀገር ውስጥ ገብተዋሌ ብል እንዱያምን የሚያዯረግ ነው፡፡ ማስታወቂያው በተዘጋጀበት ጊዜም ሆነ ከዚያ 

በኋሊ መኪኖቹ እና ማሽነሪዎቹም ሀገር ውስጥ እንዲሌገቡ በስር ፌ/ቤቶች ስሇተረጋገጠ ማስታወቂያው 

አሳሳች ነው? ወይስ አይዯሇም? አቀራረቡስ ያሌተገባ ነው? የሚሇውን ሇመሇየት የተሇየ የሌዩ አዋቂ 

ማስረጃነት የሚጠይቅ ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን የአመሌካቾች ቅሬታ አሌተቀበሌነውም፡፡  

ሁሇተኛውን ነጥብ በሚመሇከት፡- ማስታወቂያ ህብረተሰቡ በሚያከናውነው የምርት ግብይት ውስጥ ተፅእኖ 

የሚፇጥር፣ ገበያው ጤናማ በሆነ ውዴዴር እንዱመራ በማዴረግ ጉሌህ ሚና የሚጫወት፣ በስርዓት 

ካሌተመራም የሔብረተሰቡን መብት እና ጥቅም እንዱሁም የሀገር ገጽታን የሚጎዲ መሆኑ፤ በዚህም 

ምክንያት የማስታወቂያ ወኪልች፣ የማስታወቂያ አስነጋሪዎች እና የማስታወቂያ አሰራጮችን መብት እና 

ግዳታ በግሌፅ ሇመወሰን እንዱቻሌ የማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 መውጣቱን ከአዋጁ መግቢያ 

ሊይ ተጠቅሷሌ፡፡ ይህንን አሊማ ሇማሳካት ማንኛውም ማስታወቂያ አሳሳች ወይም ተገቢ ካሌሆነ አገሊሇጽ 

ነፃ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣ በገበያ ውስጥ የላሇ ምርት ወይም አገሌግልት እንዲሇ አስመስል 
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የሚያቀርብ ማስታወቂያ አሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ይዘት ወይም አቀራረብ እንዲሇው ማስታወቂያ 

የሚቆጠር ስሇመሆኑ፣ መሰሌ አሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ይዘት ወይም አቀራረብ ያሇው ማንኛውም 

ላሊ ማስታወቂያ በዚህ ምዴብ ስር የሚወዴቅ ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 6(1)(ሇ)፤ አንቀፅ 8(1)(10)፤ 

8(18) ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 27(1)(ሀ) ሊይም ማንኛውም የማስታወቂያ ወኪሌ ወይም 

አሰራጭ በማስታወቂያ አስነጋሪው የቀረበሇትን ማስታወቂያ ትክክሇኛነት የማረጋገጥ ግዳታ ያሇበት 

ስሇመሆኑ ተገሌጿሌ፡፡  በተያዘው ጉዲይ ወዯ ሀገር ውስጥ እንዯገቡ ተዯርጎ ምስሊቸው እየታየ ማስታወቂያ 

የተነገራሊቸው ተሽከርካሪዎች ወዯ ሀገር ውስጥ እንዲሌገቡ በስር ፌ/ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም 

ማስታወቂያውን የሚመሇከቱ ሰዎች መኪኖቹ እና ማሽነሪዎቹ ሰዎች ወዯ ሀገር ውስጥ ገብተዋሌ የሚሌ 

እምነት እንዱያዴርባቸው የሚያዯረግ በመሆኑ አሳሳች ወይም ያሌተገባ አቀራረብ ያሇው ነው፡፡ 

አመሌካቾችም መኪኖቹ እና ማሽኖቹ ወዯ ሀገር ውስጥ እንዯገቡ በማጣራት የማስታወቂያውን ትክክሇኛነት 

የማረጋገጥ ኃሊፉነታቸውን ስሊሌተወጡ የአዋጁን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ የተፇፀመ ተግባር ነው፡፡ 

የአዋጁን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ የተሰራጨ ማስታወቂያ በማስታወቂያ አስነጋሪው፣ በማስታወቂያ ወኪለ እና 

በማስታወቂያ አሰራጩ ፇቃዴ እንዯተሰራጨ ተቆጥሮ እንዯሃሊፉነታቸው መጠን በአንዴነት ወይም በነጠሊ 

ተጠያቂ እንዯሚሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 30 ሊይ የተገሇፀ በመሆኑ ተጠሪዎች በማስታወቂያው ሊይ እምነት 

በማሳዯር ተዋውሇው ሇዯረሰባቸው ጉዲት አመሌካቾች ኃሊፉነት አሇባቸው መባለ ተገቢ ነው፡፡  

ከዚሁ ጋር በተያያዘ 2ኛ አመሌካች ማስታወቂው በፌ/ሔ/ቁጥር 1687 መሰረት 40ኛ ተጠሪ ውሌ 

ሇመዋዋሌ ያሇውን ፌሊጎት ከሚያመሊክት በቀር ውሌ ሇመዋዋሌ ጥያቄ እንዲቀረበ የሚወሰዴ አይዯሇም 

በማሇት የሚያቀርበውን መከራከሪያ መመሌከቱ አስፇሊጊ ነው፡፡ በተጠቀሰው ዴንጋጌ ንዐሰ አንቀፅ ሇ ሊይ 

አንዴ የእቃ ዝርዝርን የሚያሳይ ፅኁፌ ሇላሊ ሰው የሊከ ወይም በአዯባባይ በሚታይ ማስታወቂያ የገሇፀ 

ወይም የንግዴ እቃዎች ሇሔዝብ ስሇመሸጥ ያሳየ የውሌ ግዳታ እንዯገባ የማያስቆጥረው መሆኑ 

ተመሊክቷሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ነጋዳው ባስነገረው ማስታወቂያ መሰረት ውሌ እንዱገባ ሉገዯዴ የማይችሌ 

መሆኑን የሚያመሊክት እንጂ በማስታወቂያ አዋጁ በሌዩ ሁኔታ ማስታወቂያ አስነጋሪውም ሆነ 

ማስታወቂያ አሰራጩ አሳሳች ወይም ትክክሇኛ ያሌሆነ አቀራረብ ያሇውን ማስታወቂያ እንዱሰራጭ 

ከማዴረግ እንዱቆጠቡ እንዱሁም የማስታወቂያ አስነጋሪው የማስታወቂያውን ትክክሇኛነት የማረጋገጥ 

ግዳታውን እንዱወጣ፤ ካሌተወጡም በኃሊፉነት የሚያስጠይቃቸው መሆኑን የሚገሌፅ የአዋጁን ዴንጋጌ 

ተፇጻሚነት የሚያስቀር ስሊሌሆነ 2ኛ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረበውን ቅሬታ አሌተቀበሌነውም፡፡  

ላሊው አመሌካቾች በአዋጁ አንቀፅ 34(1) መሰረት ኃሊፉነት አሇባችሁ ቢባሌ እንኳ እንዯየተሳትፎችን 

የአንዴነት ወይም የነጠሊ ኃሊፉነት አሇባችሁ ተብል መወሰን ሲገባው የአንዴነት እና የነጠሊ ኃሊፉነት 

አሇባችሁ ተብል የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሚያነሱት መከራከሪያ ነው፡፡ ይህ የአዋጁ 

ዴንጋጌ የማስታወቂያ ወኪለ፣ ማስታወቂያ አስነጋሪው ወይም ማስታወቂያ አሰራጩ እንዯየሁኔታው 

ሁለም ወይም አንደ ኃሊፉነት አሇባችሁ ተብል ሉወሰን የሚችሌ መሆኑን የሚያመሊክት እንጂ ሁለም 



  

569 
 

ኃሊፉነት አሇባቸው ከተባሇ የኃሊፉነት ሁኔታ በአንዴነት እና በነጠሊ እንዲይሆን ክሌከሊ የሚያዯርግ 

ባሇመሆኑ እና ሶስቱም የአዋጁን ዴንጋጌ መተሊሇፊቸው ስሇተረጋገጠ ቅሬታው ተገቢነት የሇውም፡፡   

ሶስተኛውን ነጥብ በሚመሇከት፡- ማንኛውም ጠንቃቃ ገዢ ስሇሚዋዋሌበት ጉዲይ እና ስሇሚዋዋሌበት ነገር 

ተገቢውን ማጣራት ማዴረግ ያሇበት ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ተጠሪዎች ውለን ከመዋዋሊቸው እና ክፌያ 

ከመፇፀማቸው በፉት በእርግጥም መኪኖቹ እና ማሽነሪዎቹ በ40ኛ ተጠሪ እጅ ይገኙ እንዯነበር በራሳቸው 

መንገዴ ማጣራት ነበረባቸው፡፡ የውለን ይዘት በሚመሇከትም 40ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪዎቹን ከ75 እስከ 90 

ባለት ቀናት ውስጥ ሉያስረክባቸው፣ ተጠሪዎች የጉምሩክ ስርዓቱን ማስፇጸም የሚያስችለ ሰነድችን 

ሇዴርጀቱ ሉያቀርቡ፤ የክፌያውን 50 በመቶ ዴርጅቱ ከባንኮች ጋር ብዴር ሉያመቻች እና ተጠሪዎችም 

ከ25-50 በመቶ የሚሆነው ክፌያ የከፇለ መሆኑን እንዯሚገሌፅ ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር 

ፌ/ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ የውለ ይዘት የሚኖረው ትርጉም በሀገራችን ከዲበረው የተሽከርካሪዎች 

ግብይት ሌምዴ (Trade Custom) ጋር ተገናዝቦ ሉታይ ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የመኪና ሻጮች 

በእጃቸው ያለ ተሽከርካሪዎችን ሇመሸጥ በሚዯርጉት ውሌ የተሽከርካሪው የሻንሲ ቁጥር፣ የሞተር ቁጥር፣ 

የምርት ዘመን፣ የተሽከርካሪው አይነት እና መሰሌ ጉዲዮች የሚጠቀሱበት ሲሆን ስም ተዛውሮ እስኪያሌቅ 

ዴረስ በገዢው እጅ እንዱቆይ ከሚዯረገው መጠነኛ ገንዘብ ውጪ ከግማሽ በሊይ የሚሆነው ክፌያ ወዱያው 

ይከፇሊሌ፡፡ በአንፃሩ ተሽከርካሪዎቹ በእጃቸው የላለ ከሆነ የተሽከርካሪውን አይነት ከመጥቀስ በዘሇሇ 

ዝርዝር ሁኔታዎች የማይገሇፁበት ሲሆን በአብዛኛው ከግማሽ በሊይ የሆነው ክፌያ ሇሻጭ አይከፇሌም፡፡ 

ይህን የዲበረ የንግዴ ሌውውጥ ሌምዴ በተጠሪዎች እና በዙና ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር መካከሌ 

የተዯረገውን የውሌ ይዘት ጋር ስናገናዝበው ተጠሪዎች ተሽከርካሪዎቹ በ40ኛ ተጠሪ እጅ እንዲሌነበሩ 

አያውቁም የሚያስብሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካቾች ማስታወቂያ ማስነገራቸው ከ40ኛ እና 

41ኛ ውጪ ባለት ተጠሪዎች ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረገው አስተዋጽኦ ምንዴነው? የሚሇውን 

መመርመሩ ተገቢ ነው፡፡  

የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች ያስተሊሇፈት ማስታወቂያ ይዘት 40ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪዎችን እና 

ማሽነሪዎችን አስመጥቶ የሚሸጥ እና ወዯፉትም የሚያስመጣ መሆኑን የሚገሌጽ መሆኑን 

የማስታወቂያውን ቪዱዮ በመመሌከት ያረጋገጡ ሲሆን በአመሌካቾችም በማስታወቂያው ይዘት ሊይ 

መካካዴ የሇም፡፡ አመሌካቾች በሰበር ቅሬታቸው ሊይ የሽያጭ ውሌ የተዯረገው 40ኛ ተጠሪ በእጁ 

የነበሩትን ተሸከርካሪዎች ሇመሸጥ ሳይሆን ገና የሚያስመጣቸውን ሇመሸጥ የተዯረገ ውሌ ስሇሆነ ሃሊፉነት 

የሇብንም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ እንዯሚታወቀው የንግዴ ግንኙነት የማይዲሰሱ(intangible) ጉዲዮች፣ 

የንግዴ መሌካም ስም (good wil)፣ መተማመን (trust) እና የመሳሰለትን የሚያካትት ነው፡፡ እነዚህ 

ሁኔታዎች በንግዴ ግንኙነት ውሳኔ ሊይ ተጽኖ ያሊቸው በመሆኑ 40ኛ ተጠሪ ወዯ ሀገር ውስጥ 

ያስገባቸው ተሸከርካሪዎች ሳይኖሩ እንዲለ ተዯርጎ አመሌካቾች ባስተሊሇፈት ማስታወቂያ መነገሩ 40ኛ 

ተጠሪ ውለን ሇመፇጸም መሌካም ስም(good will) ያሇውና ውለን መፇጸም የሚችሌ ስሇመሆኑ እምነት 
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እንዱጣሌበት ያዯርጋሌ፡፡ ይህም ማሇት ተጠሪዎች ውሌ ከመፇጸማቸው በፉት ውሌ የተዋዋለባቸው 

ተሸከርካሪዎች እና የተሇያዩ ማሽነሪዎች በ40ኛ ተጠሪ እጅ እንዯነበሩ እና እንዲሌነበሩ የማጣራት 

ግዳታቸውን አሌተወጡም እንኳን ቢባሌ በአመሌካቾች የተነገረው ማስታወቂያ በውሳኔያቸው ሊይ ተጽኖ 

በማሳዯር ወይም በማሳሳት በውሌ መሰረት ይፇጸምሌናሌ በሚሌ እምነት ውሌ እንዱዋዋለ የማዴረግ 

አቅም ያሇው መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የማስታወቂያ አዋጁ ዋነኛ አሊማም እንዯዚህ አይነት አሳሳች 

ማስታወቂያዎችን በመከሊከሌ የንግዴ ግንኙነቱን ጤናማ ማዴረግ ነው፡፡ በተቃራኒው አመሌካቾች በአዋጁ 

የተጣሇባቸውን ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ ማስታወቂያ የማስተሊሇፌ ግዳታቸውን ባሇመወጣት 40ኛ ተጠሪ 

ወዯ ሀገር ውስጥ ያስገባቸው ተሸከርካሪዎች ሳይኖሩ ተሸከርካሪ አስገብቶ የመሸጥ ሌምዴ ያሇው መሆኑ 

የሚያሳይ ማስታወቂያ በማስነገር በተጠሪዎች ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ አስተዋጽኦ በማዴረጋቸው ከ40ኛ እና 

41ኛ ተጠሪዎችን ሳይጨምር በላልች ተጠሪዎች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባቸው መባለ 

የማስታወቂያ አዋጁን እና ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በሚመሇከት በፌትህ ብሓር ህጉ የተመሇከቱትን 

ዴንጋጌዎች ያገናዘበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

4ኛውን ነጥብ በሚመሇከት፡- 1ኛ አመሌካች በጉዲዩ ሊይ እንዱሰሙ የቆጠርኳቸው ምስክሮቼ 

አሌተሰሙም፤ ማስታወቂያውንም ከ1ኛ አመሌካች ቀዴሞ ፊና ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬት ሬዴዮ 

አስተሊሌፍት የነበረ መሆኑን ገሌጬ ጣሌቃ እንዱገባ በጠየኩት መሰረት ሉታዘዝ ይገባ ነበር፤ 

ማስታወቂያው በሚነገርበት ጊዜም 40ኛ ተጠሪ የተወሰኑ ተሽከርካሪዎችን ወዯ ሀገር ውስጥ እንዲስገባ 

ወይም በሂዯት ሊይ እንዯነበር ከጉምሩክ እንዱጣራ በጠየኩት አግባብ አሇመጣራቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ በፌትሏ ብሄር ክርክር ማስረጃ የሚሰማው የክርክሩን ፌሬ ጉዲይ ሇማጣራት የግዴ አስፇሊጊ 

ሆኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 136-138፣ 145፣ 256፣ 257 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 

መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከግራ ቀኙ ክርክር አንፃር ሉጣሩ የሚገባቸው ጉዲዮች በአመሌካቾች የቴላቪዥን ጣቢያ 

የተነገሩት ማስታወቂያዎች ይዘት አሳሳች መሆን አሇመሆኑ፣ ተጠሪዎች በዚህ ማስታወቂያ መነሻነት 

እምነት አሳዴረው አስነጋሪው ጋር መዋዋሊቸው እና ክፌያ በመፇፀም ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑ እና ይህ 

ዯግሞ ከሔግ አንጻር የሚኖረው ውጤት ነው፡፡ የተጠቀሱትን ፌሬ ነገሮች ዯግሞ ፌ/ቤቱ በቀረቡሇት 

ማስረጃዎች አጣርቶ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰባቸው በመሆኑ እና ማስታወቂያው በተነገረበት ጊዜም ሆነ ከዚያ 

በኋሊ ተሽከርካሪዎቹ ወዯ ሀገር ውስጥ እንዲሌገቡ ስሇተረጋገጠ 1ኛ አመሌካች ምስክሮቼ አሌተሰሙም፤ 

ከጉምሩክ ተቋምም ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ ጠይቄ ነበር በማሇት ያቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት 

የሇውም፡፡ ከስር ፌ/ቤት መዝገብ መረዲት እንዯሚቻሇው አመሌካች ጣሌቃ እንዱገባ የጠየቀው የአሁን 

41ኛ ተጠሪን ሲሆን በዚሁ አግባብ ጣሌቃ እንዱገባ ተዯርጓሌ፡፡ በመሆኑም ፊና ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬት 

ሬዴዮ ጣሌቃ እንዱገባ ጠይቄ ነበር በማሇት የሚያነሳው ቅሬታ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

5ኛውን ነጥብ በሚመሇከት፡- አመሌካቾች ኃሊፉነት አሇባችሁ ከተባሌን ኃሊፉነታችን በአዋጁ አንቀፅ 

34(1)(ሇ) በተገሇፀው አግባብ ኃሊፉነታችን ከብር 10,000 እስከ ብር 100,000 ባሇው ወሰን ውስጥ ሉሆነ 
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ይገባሌ በማሇት የሚከራከሩ ሲሆን ዴንጋጌው ይህ ገንዘብ መቀጮ መሆኑን የሚገሌፅ ሲሆን የአዋጁን 

ዴንጋጌ በተሊሇፈ ሊይ የሚጣሌ ቅጣትን የሚመሇከት ነው፡፡ በአመሌካቾች እና በተጠሪዎች መካከሌ የውሌ 

ግንኙነት ስሇላሇ እንዱሁም አዋጁን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ኃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑ በአንቀፅ 30 ሊይ 

መገሇፁን እና ግሌጽ የሆነ ሔግን መተሊሇፌ ጥፊት መሆኑ በፌ/ሔ/ቁጥር 2035 ሊይ ስሇተመሇከተ 

ሇተጠሪዎች ያሇባቸው የኃሊፉነት መጠን ከውሌ ውጪ ዴንጋጌዎች መሰረት በማዴረግ መሰሊቱ ተገቢ 

ነው፡፡ በጉዲት ምክንያት የሚከፇሌ ካሳም ከዯረሰው ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ መሆን ያሇበት(Compensation 

shall be equal to damage) ስሇመሆኑ በፌ/ሔ/ቁጥር 2090 እና 2091 ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡ በአንፃሩ 

የዯረሰው ጉዲት የተጎጂው አስተዋፅኦ ያሇበት እንዯሆነ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን ኃሊፉነቱ 

በከፉሌ እንዯሚሆን በፌ/ሔ/ቁጥር 2098(1) ሊይ ተመሊክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪዎች እንዯ አንዴ 

ጠንቃቃ ገዢ ተገቢውን ማጣራት ያሊዯረጉ በመሆኑ የአመሌካቾች ኃሊፉነት በፌ/ሔ/ቁጥር 2098 መሰረት 

በከፉሌ ነው ተብል መወሰኑ እንዱሁም ተጠሪዎች ሇ40ኛ ተጠሪ ክፌያ በመፇጸም ከዯረሰባቸው ጉዲት 

አመሌካቾች ሉክሱ የሚገባው 1/4ኛውን ብቻ ነው ተብል በተሰጠው ውሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ስሇላሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡   

ውሳኔ 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁጥር 179107 ሚያዝያ 9 ቀን 2011 ዓ.ም እንዱሁም 

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 178548ና 178724 ሰኔ 30 ቀን 2012 ዓ.ም 

በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ችልት የተዯረገው ክርክር ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

ትእዛዝ 

በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 235566 የተጀመረው አፇጻፀም ታግድ እንዱቆይ በሰ/መ/ቁጥር 

193482 እና 193480 ነሀሴ 6 ቀን 2012 የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡   

 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የ ሌ ዩ ነ ት   ሀ ሳ ብ 

እኛ በተራ ቁጥር 2 እና 4 ሊይ የተሰየምን ዲኞች በአብሊጫ ዴምጽ ዉሳኔ በተሰጠ ትርጉም 

ባሇመስማማታችን በሚከተሇዉ መሰረት የሌዩነት ሀሳባችንን አስፌረናሌ፡፡ 

አመሌካቾች ማስታወቂያውን ከማሰራጨታቸው በፉት ዴርጅቱ (40ኛ ተጠሪ) የታዯሰ ንግዴ ፌቃዴ 

እንዲሇዉ፣ ማስታወቂያው የዴርጅቱን ትክክሇኛ የንግዴ እንቅስቃሴ የሚያሳይ፣ እውነተኛ፣ የማያሳስት፣ 
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በማስታወቂያው የታዩት ተሽከርካሪዎች ቀረጥና ታክስ ተከፌልባቸዉ አገር ዉስጥ መግባታቸዉን ወይም 

ከቀረጥ ነጻ መብት ሉተሊሇፈ በሚችለበት ሁኔታ አገር ዉስጥ የገቡ መሆኑን የማረጋገጥ ግዳታቸውን 

ባሇመወጣት የማስታወቂያ ተከታታዮችን በአጠቃሊይ በተሇይ ዯግሞ ከ40ኛ እና 41 ተራ ቁጥር 

ከተጠቀሱት ተጠሪዎች በስተቀር ያለ ተጠሪዎችን (ገዥዎችን) ሉያሣስት የሚችሌ ማስታወቂያ 

አስተሊሌፇዋሌ የሚሇዉ ፌሬ ነገር በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጠ ነዉ ተብል በአብሊጫ ዴምጽ 

በተዯረሰበት ዴምዲሜ እንስማማሇን፡፡ሆኖም ማስታወቂያዉ አገር ዉስጥ ያሌገቡ ተሽከርካሪዎች አገር 

ዉስጥ እንዯገቡ የሚገሌጽ በመሆኑ ይህንን ማስታወቂያ የሰሙ ተጠሪዎች(ገዥዎች) ሉሳሳቱ የሚችለት 

በአብሊጫ ዴምጽ ዉሳኔ ሊይ በተመሇከተዉ ሌክ ሳይሆን ተሽከርካሪዎቹ አገር ዉስጥ እንዯገቡ ቆጥረዉ 

ግዥ ሇመፇጸም ሻጭ(40ኛ ተጠሪ) ዘንዴ እንዱቀርቡ ባዯረገዉ ሌክ ነዉ፡፡በላሊ አገሊሇጽ ማስታወቂያዉ 

ተጠሪዎች(ገዥዎች) እንዯማንኛዉም ሰዉ በማስታወቂያዉ ሊይ የታዩ ተሽከርካሪዎችን ተመሌክተዉ ዉሌ 

ከመዋዋሌ አንጻር የፇሇጉትን መወሰን እንዱችለ ተጠሪዎች(ገዥዎች) 40ኛ ተጠሪ ዘንዴ እንዱቀርቡ 

ከማዴረግ ባሇፇ ከሻጭ ጋር ዉሌ እንዱዋዋለ ሉያዯርጋቸዉ በሚችሌ ሁኔታ ሉያሳስታቸዉ የሚችሌ ነዉ 

ብሇን አናምንም፡፡ 

በፌትሏ ብሓር ሔጋችን ከቁጥር 1681 እስከ 1695 ዴረስ ባለ ዴንጋጌዎች ሊይ የአገራችን የዉሌ ሔግ 

የዉሌ ሀሳብ በማቅረብ (Offer) እና የቀረበዉን ሀሳብ በመቀበሌ (Acceptance) ዉሌ ሉቋቋም የሚችሌበትን 

እንዱሁም የዉሌ ማቅረብን (Offer) ወይም መቀበሌን (Acceptance) ማስቀረት የሚቻሌበትን (Withdrawal 

of Offer)አግባብ ዯንግጓሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1687 ስር እንዯተዯነገገዉ አንዴ ሰዉ ተጠቃሚዉን ሳይሇይ 

(የዉለ ተዋዋይ ሉሆን የሚችሌ ሰዉ ሇይቶ ሳይገሌጽ) አንዴን ነገር ሇመስጠት፣አንዴን ነገር ሇማዴረግ 

ወይም ሊሇማዴረግ ፇቃዯኛ መሆኑን የሚያሳይ ሀሳቡን መግሇጹ፣ይህንኑ ሀሳቡን የሚያሳዉቅ ማስታወቂያ 

በአዯባባይ መሇጠፈ ወይም በብዙሃን መገናኛ ዘዳዎች…ወዘተ ማስነገሩ ወይም ማሳየቱ ተራ የሆነ ሀሳብን 

መግሇጽን (Communication of the intention or mere declaration of the intention without addressing 

particular person) ከሚያሳይ  በስተቀር ተሇይቶ ሇሚታወቅ ተዋዋይ ወገን የዉሌ ማቅረብ (Offer) ተግባር 

ፇጽሟሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ይህ ተግባር ዉሌ የማቅረብ ተግባር (Offer) ተዯርጎ የሚወሰዴ ቢሆንና 

በማስታወቂያ ሇብዙሃን የተገሇጸዉን ሃሳብ ወይም በአዯባባይ የተሇጠፇዉን ማስታወቂያ አይተዉ የመጡ 

ሰዎች በሙለ ዉሌ የመቀበሌ ተግባር (Acceptance) ፇጽመዋሌ ወዯሚሌ የተሳሳተ ዴምዲሜ ያዯርሳሌ፡፡ 

እንዱሁም ሀሳቡን በማስታወቂያ የገሇጸዉ ሰዉ ከብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ዉሌ ፇጽሟሌ ወዯሚሌ በተግባር 

ተጨባጭ ወዯማይሆን የተሳሳተ ዴምዲሜ ሊይ የሚያዯርስ ይሆናሌ፡፡ በያዝነዉ ጉዲይ አመሌካቾች ተዋዋይ 

ወገን አይዯለም፡፡40ኛ ተጠሪ ከዉጭ አገር ያስመጣቸዉና ሇወዯፉትም የሚያስመጣቸዉ ተሽከርካሪዎች 

እንዲለት በአመሌካቾች በኩሌ ማስታወቂያ እንዱተሊሇፌ ያዯረገዉ ሇመሊዉ ሔዝብ እንጂ ከ4ኛ እና 41ኛ 

ተጠሪዎች በስተቀር በተሇየ ሁኔታ ሇአሁን ተጠሪዎች አይዯሇም፡፡በመሆኑም ይህ የ40ኛ ተጠሪ አዴራጎት 

ተራ የሆነ ሃሳብን የመግሇጽ ዴርጊት (a mere declaration of the intention) እንጂ ሇተጠሪዎች(ሇገዥዎች) 



  

573 
 

ዉሌ የማቅረብ ተግባር (Offer) ፇጽሟሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት 

40ኛ ተጠሪ በአመሌካቾች ሚዱያ እንዱተሊሇፌ ባስዯረገዉ አሳሳች ማስታወቂያ መነሻ ተጠሪዎች(ገዥዎች) 

ወዯ 40ኛ ተጠሪ ዘንዴ የሚቀርቡት ዉሌ የመቀበሌ ተግባር (Acceptance) ሇመፇጸም ሳይሆን በእርግጥም 

በማስታወቂያዉ ሊይ የተነገረዉ እዉነት መሆኑን ወይም ተሽከርካሪዎቹ በ40ኛ ተጠሪ ይዞታ ስር 

እንዯሚገኙ አረጋግጠዉ የግዥ ዉሌ መፇጸም የሚችለበት ሁኔታ መኖር አሇመኖሩን በተግባር 

ሇማረጋገጥ ነዉ፡፡ተጠሪዎች(ገዥዎች) ከ40ኛ ተጠሪ ጋር ዉሌ ከመዋዋሊቸዉ በፉት ማስታወቂያዉን 

ከማየትና ከመስማት ባሇፇ ገና ዉሌ ስሊሌተዋዋለ በማስታወቂያዉ ሊይ የታዩትን ተሽከርካሪዎች እንዯገዙ 

ቆጥረዉ 40ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪዎችን እንዱያስረክባቸዉ መጠየቅ አይችለም፡፡ይህንን ማዴረግ የሚችለት 

ሇመግዛት የፇሇጉት ተሽከርካሪ በእርግጥም በ40ኛ ተጠሪ ይዞታ ስር መኖሩን በማረጋገጥ አሉያም 40ኛ 

ተጠሪ ዘንዴ በሄደበት ጊዜ 40ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪዎቹ አገር ዉስጥ ገብተዉ በእጄ ይገኛለ ብል 

የተሽከርካሪዎቹን ሌዩ መገሇጫ አሳይቶ የነገራቸዉን በማመን የሚገዙትን ተሽከርካሪ መርጠዉ ዋጋ 

በመስማማት የተሽከርካሪዉን ሻንሲ ቁጥር፣የሞተር ቁጥር፣የመጫን አቅሙን፣አይነቱን፣የተመረተበትን 

አመት እና መሌኩን ጭምር የሚያሳይና ስሇዋጋዉ አከፊፇሌ ጭምር ገሌጸዉ ዉሌ ሲዋዋለ ነዉ፡፡  

ሆኖም በአብሊጫ ዴምጽ ዉሳኔ ሊይ የተመሇከተዉና የሥር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጠዉ የዉልቹ 

ይዘት እንዯሚያሳየዉ ተጠሪዎች(ገዥዎች) ከ40ኛ ተጠሪ ጋር በተዋዋለት ዉሌ ሊይ የተሽከርካሪዎቹ 

ሻንሲ ቁጥር፣የሞተር ቁጥር፣የመጫን አቅማቸዉ፣ አይነታቸዉ፣ የተመረቱበት አመት እና መሌካቸዉ 

አሌተገሇጸም፡፡ እነዚህ የተሽከርካሪዎችን ሌዩ መገሇጫዎች በዉለ ሊይ ሳይገሇጹ ዉለን መዋዋሊቸዉ 

በግሌጽ የሚያሳየዉ ተጠሪዎች(ገዥዎች) ማስታወቂያ ሰምተዉ ተጠሪ ዘንዴ በቀረቡ ጊዜ በማስታወቂያዉ 

ሊይ እንዯተነገረዉ እንዲሌሆነ ወይም ዯግሞ አገር ዉስጥ ገብተዋሌ የተባለት ተሽከርካሪዎች አገር ዉስጥ 

እንዲሌገቡ(አገር ዉስጥ ገብተዉ ቢሆን ኖሮ እነዚህ ሌዩ መገሇጫዎች ስሇሚታወቁ በዉለ ሊይ ይገሇጽ 

ስሇነበር) አዉቀዉ ከ40ኛ ተጠሪ ጋር ዉሌ መዋዋሊቸዉን የሚያሳይ ነዉ፡፡ በመሆኑም በአመሌካቾች 

የተሊሇፇዉ አሳሳች ማስታወቂያ ተጠሪዎች 40ኛ ተጠሪ ዘንዴ እንዱሄደ ከማዴረግ ባሇፇ ተሽከርካሪዎቹ 

አገር ዉስጥ እንዯገቡ አዴርገዉ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዱይዙና ከ40ኛ ተጠሪ ጋር ዉሌ እንዱዋዋለ 

አዴርጓቸዋሌ ብል መዯምዯም ከሊይ በተጠቀሱ ዴንጋጌዎች ስሇዉሌ አመሰራረት የተዯነገገዉን የሚቃረን 

ዴምዲሜ ሊይ የሚያዯርስ ይሆናሌ፡፡ 

ስሇሆነም የአመሌካቾች ዴርጊት ተጠሪዎች(ገዥዎች) ከ40ኛ ተጠሪ ጋር ዉሌ እንዱዋዋለ የማያዯርግ 

ምክንያት ስሇሆነ አመሌካቾች መጠየቅ ያሇባቸዉ 40ኛ ተጠሪ እንዯዉለ ባሇመፇጸሙ ምክንያት 

ተጠሪዎች(ገዥዎች) ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት በማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004 አንቀጽ 27/1 እና 30 

መሰረት ሳይሆን ተጠሪዎች(ገዥዎች) አሳሳች ወይም እዉነተኛ ያሌሆነ ማስታወቂያ ሰምተዉ 40ኛ ተጠሪ 

ዘንዴ እንዱሄደ በማዴረግ ጥፊት በመፇጸማቸዉ በአዋጁ አንቀጽ 27/1 እና 34(1/ሇ) መሰረት በመቀጫ 

እንዱቀጡ በማዴረግ ሉሆን ይገባሌ፡፡ አመሌካቾች ከዉሌ ዉጭ በሆነ አኳኋን ከ40ኛ እና 41ኛ ተጠሪዎች 
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ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ኃሊፉ ይሆኑ የነበረዉ ያስተሊሇፈት አሳሳች ማስታወቂያ ተጠሪዎች ዉሌ 

እንዱዋዋለ አዴርጓቸዉ ቢሆን ኖሮ ነበር ፡፡  

በተጨማሪም እንዯሚታወቀዉ የንግዴ ወይም የንግዴ ዴርጅት መሌካም ስም(business goodwill) ከንግዴ 

ስሙ እና/ወይም ከንግዴ ምሌክቱ ካገኘዉ እዉቅና፣ከዯንበኞቹ ጋር ካሇዉ መሌካም ግንኙነት፣ካሇዉ ሰፉ 

የዯንበኞች መሰረት፣ ከሠራተኞቹ ጋር ካሇዉ መሌካም ግንኙነት እና ከሚጠቀመዉ ቴኪኖልጂ ጋር 

በተያያዘ አንዴ ንግዴ (የንግዴ ዴርጅት) የሚያካብተዉ የማይዲሰስ ሀብት(incorporeal asset) ነዉ፡፡ከዚህ 

ዉጭ የንግዴ መሌካም ስም አንዴ የንግዴ ዴርጅት እንዯተቋቋመ እንዱሁ ተንስቶ በብዙሃን መገናኛ 

ስሇተሰማራበት ንግዴ ዘርፌ ወይም ስሇሚሸጠዉ እቃ በሚዱያ ማስታወቂያ በማስነገር የሚያገኘዉ 

አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 40ኛ ተጠሪ ወይም ሻጭ በአመሌካቾች በኩሌ ተሽከርካሪዎችን፣ ማሽነሪዎችንና 

መሳሪያዎችን ከዉጭ አገር እንዲስመጣና አስመጥቶም እንዯሚሸጥ ማስታወቂያ በማስነገሩ ብቻ 40ኛ 

ተጠሪ መሌካም ስም እንዲሇዉና የዉሌ ግዳታዉን በአግባቡ ይወጣሌ በማሇት ተጠሪዎች(ገዥዎች) ግምት 

እንዱወስደ እና ከ40ኛ ተጠሪ ጋር ዉሌ እንዱዋዋለ አዴርጎ ማስታወቂያዉ እንዲሳሳታቸዉ ተዯርጎ 

በአብሊጫ ዴምጽ ዉሳኔ ሊይ የተዯረሰበትም ዴምዲሜ የንግዴ መሌካም ስም ጽነሰ ሀሳብን ያሌተከተሇ ነዉ 

ብሇን እናምናሇን፡፡እንዱሁም ተጠሪዎች(ገዥዎች) እንዯጠንቃቃ ገዥ 40ኛ ተጠሪ መሌካም የንግዴ ስም 

ከማጣራት እና በእርግጥም ሇሽያጭ ዝግጁ የሆኑ ከዉጭ አገር ገብተዉ በ40ኛ ተጠሪ እጅ የሚገኙ 

ተሽከርካሪዎች መኖር አሇመኖራቸዉን አጣርተዉ ዉሌ ከመዋዋሌ አንጻር ያሇባቸዉን ኃሊፉነት ወዯጎን 

በመተዉ የአመሌካቾችን ኃሊፉነት ከማስታወቂያ እና ከዉሌ አመሰራረት ሔግጋት አቋም ዉጭ በሆነ 

አኳኋን በማስፊት የሚያከብዴና የሁሇቱንም ኃሊፉነቶች በሚዛኑ ያሊየ ዴምዲሜ ነዉ ብሇን እናምናሇን፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካቾች አሳሳች ማስታወቂያ በማስተሊሇፊቸዉ በፇጸሙት ጥፊት ሌክ በአዋጅ ቁጥር 

759/2004 አንቀጽ 27/1 እና 34(1/ሇ) መሰረት በመቀጫ ሉቀጡ ይገባሌ እንጂ ያስተሊሇፈት አሳሳች 

ማስታወቂያ ተጠሪዎች(ገዥዎች) ከ40ኛ ተጠሪ ጋር ዉሌ እንዱዋዋለ ስሊሊዯረጋቸዉ 

ሇተጠሪዎች(ሇገዥዎች) በዉለ መሰረት ባሇመፇጸሙ ምክንያት ሇዯረሰ ኪሳራ የጉዲት ካሳ ሉከፌለ 

አይገባም ተብል የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ ተሻሽል መወሰን ነበረበት በማሇት ከአብሊጫ ዴምጽ ዉሳኔ 

በሀሳብ ተሇይተናሌ፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ. 191968 

                                           ቀን፡- ሚያዚያ 28 ቀን 2013 ዓ/ም 

                                ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

     ተሾመ ሽፇራው 

         ሀብታሙ እርቅይሁን 

      ብርሃኑ መንግስቱ 

  ነፃነት ተገኝ 

    አመሌካች፡- አቶ ዋኬኔ ዱንቃ  

    ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ኤብሳ እጅጉ ቀረቡ 

                2. አቶ ታሪኩ ደጋሳ 

                3. ወ/ሮ ዯሜ ሞቲ 

                4. አቶ ዯበሊ እጅጉ- አሌቀረቡም 

መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጠ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሠበር ሰሚ ችልት በሠጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከስር ፌርዴ ቤት የመዝገብ 

ግሌባጭ እንዯተረዲነው አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ከሳሽ ሲሆኑ ተጠሪዎች ተከሳሾች ሆነው 

ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ጥቅምት 01 ቀን 2011 ዓ/ም በተጻፇ የክስ ማመሌከቻ በጉደሩ ወረዲ ጉዯኔ 

ጫሊ ሲበሬ ቀበላ የሚገኝ 15.5 ሄክታር መሬት ወሊጅ እናቴ ንጉሴ ኦብሴ ግንቦት 17 ቀን 2002 ዓ/ም 

ሔይወቷ ከማሇፈ በፉት ስትጠቀምበት የነበረውን መሬት ስሇያዙ እንዱሇቁሌኝ እና መሬቱን በማረስ 

የተጠቀሙበት የዓሊባ ግምት በዴምሩ ብር 3,607,212.00 እንዱከፌለኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎች ባቀረቡት መሌስ ይዞታውን ከ1971 ዓ/ም ጀምሮ የምንጠቀምበት ስሇሆነ ክሱ በይርጋ የታገዯ 

ነው በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የሆሮ ጉደሩ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን 

አከራክሮ በኦሮሚያ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/1999 አንቀጽ 16 
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መሠረት የገጠር መሬት ይዞታ ጋር የሚፇጠር አሇመግባባት በሽምግሌና ሇመፌታት ጥረት መዯረግ 

እንዲሇበትና አሇመግባባቱ ካሌተፇታም ክሱ ሇወረዲ ፌርዴ ቤት እንዯሚቀርብ የተመሇከተ ስሇሆነ 

አመሌካች የገጠር መሬት ይዞታ ክርክሩን የሰብሌ ምርትና ዓሊባን ምክንያት በማዴረግ ሇከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ክስ መመስረት የሇበትም ብሇናሌ፡፡ ክሱ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሚቀርብ አይዯሇም እንጂ የሔግ 

ዴጋፌ አሇው ቢባሌ እንኳን ተጠሪዎች ይዞታውን ሇ19 ዓመት የያዙት በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው 

በማሇት ወስኗሌ፡፡ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአመሌካችን ይግባኝ 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት ባሇመቀበሌ ሠርዟሌ፡፡ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሠበር 

ሰሚ ችልት ግራ ቀኙን አከራክሮ ክሱ የገጠር መሬት ይዞታ ክርክር ሳይሆን የውርስ ሀብት ጥያቄ 

በመሆኑ በሀብቱ ግምት መሠረት ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት መቅረቡ ተገቢ ነው፡፡ ክስ የቀረበበትን ይዞታ 

ተጠሪዎች ሇ18 ዓመት የያዙ ስሇመሆኑ አመሌካችም ያመኑ በመሆኑ ክሱ በፌ/ሔ/ቁ. 1845 መሠረት 

በ10 ዓመት ይርጋ ቀሪ ነው ተብል መወሰኑ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት 

ወስኗሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም የሥር ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ሥሌጣን የሇኝም ካሇ ክሱን ተቀብል ማስተናገዴ አሌነበረበትም፡፡ ክርክሩ የውርስ ሀብትን 

የሚመሇከት በመሆኑና ይርጋው መቆጠር ያሇበት አውራሼ ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ ስሇሆነ ክሱ በይርጋ 

ሉታገዴ አይገባም፡፡ ተጠሪዎች ይዞታውን ሇ19 ዓመት መያዛቸው በማስረጃ አሌተረጋገጠም የሚሌ 

ሲሆን የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን ተመሌክቶ ከገጠር መሬት ጋር የተያያዘ የውርስ ክርክርም ቢሆን 

የወረዲ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ሆኖ እያሇ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ክሱን ተቀብል በማስተናገዴ ውሳኔ 

መስጠቱ ሔጋዊነቱን ሇመመርመር ሇሰበር ሰሚ ችልቱ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ 

እንዱያቀርቡ ያዘዘ ሲሆን ከ1ኛ-3ኛ ያለት ተጠሪዎች ያቀረቡት መሌስ የእርሻ መሬት ሊይ የሚገኝ ሰብሌ 

ግምቱ በብር 3,607,212.00 ገንዘብ ሊይ የቀረበው ክስ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ነው፡፡ ይዞታውም 

ከ39 ዓመት በሊይ በእጃችን የቆየ ስሇሆነ ውሳኔው ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም 

ብሇዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ በማቅረብ የሠበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡ 4ኛ 

ተጠሪ መጥሪያ ዯርሷቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት ታይቷሌ፡፡ 

የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረበውን ክስ 

ሇመመሌከት የሥረ-ነገር ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ ሔጋዊ መሆን 

አሇመሆኑን? የሚሇውን በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ እንዯመረመርነው አመሌካች ጥቅምት 01 ቀን 2011 ዓ/ም በተጻፇ የክስ 

ማመሌከቻ በጉደሩ ወረዲ ጉዯኔ ጫሊ ሲበሬ ቀበላ የሚገኝ 15.5 ሄክታር መሬት ወሊጅ እናቴ ንጉሴ 

ኦብሴ ግንቦት 17 ቀን 2002 ዓ/ም ሔይወቷ ከማሇፈ በፉት ስትጠቀምበት የነበረውን መሬት ስሇያዙ 
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እንዱሇቁሌኝ እና መሬቱን በማረስ የተጠቀሙበት የዓሊባ ግምት በዴምሩ ብር 3,607,212.00 

እንዱከፌለኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ክርክሩን በፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ መሰረት 

መምራት እና መቆጣጠር የፌርዴ ቤቱ ኃሊፉነት ሲሆን በዚህ ሂዯት ከሚመረምራቸው ጉዲዮች መካከሌ 

ጉዲዩ ሊይ ሇመወሰን ሥሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑ ዋነኛው ነው፡፡ የፌርዴ ቤት ሥሌጣን ብሓራዊ 

የመዲኘት ሥሌጣን (judicial jurisdiction)፣ የሥረ-ነገር ሥሌጣን (material jurisdiction) እና የግዛት 

ወይም ከበባዊ ሥሌጣን (local or territorial jurisdiction) በሚሌ የተከፊፇሇ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ 

አከራካሪ ሆኖ የሚመረመረው የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሥረነ-ገር ሥሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑ 

ነው፡፡ የሥረ-ነገር ሥሌጣን በአንዴ ሀገር ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች መካከሌ 

በዋነኛነት ፣  ታሳቢ የሚያዯርገው የፌርዴ ቤቱን አቅም ወይም ችልታ (competence of the court)

ፌትሏዊነትን፣ ኢኮኖሚንና የሥራና ሀብት ክፌፌሌን መሠረት አዴርጎ በገንዘብ ግምት (pecuniary 

jurisdiction) ወይም በጉዲዩ ዓይነት (subject matter jurisdiction) ወይም ጉዲዩን በመጀመሪያ ሆነ 

በይግባኝ ዯረጃ (original and appellate jurisdiction) የሚያዩት ሥሇመሆኑ በፌርዴ ቤቶች መካከሌ 

የሚመሇከቱት ጉዲዩችን የሥሌጣን ዴሌዴሌ የሚዯረግበት ነው፡፡ 

አመሌካች ሇሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ሁሇት ዲኝነቶች በአንዴ ሊይ ተጣምረው የቀረቡበት 

ነው፡፡ የመጀመሪያ የገጠር መሬት ይዞታ እንዱሇቀቅሊቸው ሲሆን ይሔም በኦሮሚያ ክሌሌ የገጠር 

መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/1999 አንቀጽ 16(1)(ረ) ሊይ በወረዲ ፌርዴ ቤት 

ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ ጉዲይ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ሁሇተኛው ዲኝነት የዓሊባ ግምትና በይዞታው 

ሊይ ያሇ ንብረት ግምት በዴምሩ ብር 3,607,212.00 እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት የገንዘብ ግምትን 

መሠረት ያዯረገው ነው፡፡ ክሱ ጥቅምት 01 ቀን 2011 ዓ/ም ሲቀርብ የሥረ-ነገር ሥሌጣን እንዯገና 

ያዯሊዯሇው የኦሮሚያ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 216/2011 ዓ/ም በክሌለ ምክር ቤት ጸዴቆ 

ሥራ ሊይ የዋሇና ስዴስት ወር የመሸጋገሪያ ጊዜ ያሇው ሲሆን በአዋጁ አንቀጽ 30(3) ሆነ በቀዴሞው 

አዋጅ ቁጥር 141/2000 አንቀጽ 27(3) መሠረት ብር 3,607,212.00 የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን 

ነው፡፡  

የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/1999 በዋነኛነት ስሇገጠር መሬት 

ባሇይዞታዎች ስሊሊቸው መብትና አስተዲዯር ጋር የተያያዙ መሠረታዊ መብቶችን የሚመሇከት ቢሆንም 

ስሇፌርዴ ቤት ሥሌጣን የተመሇከተው ዴንጋጌ የሥነ-ሥርዓት ሔግ ይዘት ያሇው ነው፡፡ በአዋጁ ሊይ 

የተመሇከተው ከመሬት ይዞታ ጋር የተያያዘ ክርክር የወረዲ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ስሇመሆኑ ያመሇከተው 

ክፌሌ ከሥነ-ሥርዓት ሔጉ ሆነ ከፌርዴ ቤቶች አዋጅ ሊይ የተመሇከቱ ጉዲዮች ቢኖሩም ከገጠር መሬት 

ጋር ሇተያያዘ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 130/1999 ሌዩ ሔግ ስሇሆነ በሔግ አተረጓጎም መርሔ መሠረት ሌዩ 

ሔጉ በቀዲሚነት መተግበር አሇበት፡፡ ስሇሆነም ከገጠር መሬት ጋር የተያያዘ ክርክር፤ ክርክሩ ይዞታ 
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መብትን ሇማስከበርም ሆነ የውርስ መብትን ወይንም ከገጠር መሬት ጋር የተያያዘ ላሊ መብትን 

ሇማስከበር፤ ክሱ መቅረብ ያሇበት ሇወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ከገጠር መሬት ውርስ መብት ጋር በተያያዘ ሇሚቀርብ ክስ በአዋጅ ቁጥር 130/1999 የተመሇከተው 

የወረዲ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ተፇጻሚነት የሇውም ማሇቱ ሥህተት ያሇበትና ሉታረም የሚገባው ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ የገጠር መሬት አዋጁ ሙለ የሥነ-ሥርዓት ሔግን የሚሸፌን ዴንጋጌዎች የላለት በመሆኑ 

ላልች የሥነ-ሥርዓት ጉዲዮች ሲኖሩ የፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ሆነ የኦሮሚያ ፌርዴ ቤቶች 

አዋጅ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ በገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 130/1999 ሊይ ከገጠር መሬት ጋር 

በተያያዘ ከሚቀርብ ክስ ጋር ተጣምረው በአንዴ ሊይ ሉቀርቡ ስሇሚችለ ጉዲዮች ሆነ በአንዴ ሊይ 

ተጣምረው የሚቀርቡ የተሇያዩ ዲኝነቶች ሲኖሩ የፌርዴ ቤቱ ሥሌጣን እንዳት ይወሰናሌ በሚለና 

በላልች ከክርክር አመራር ጋር በተያያዙ ጉዲዮች የሚመሇከት ዝርዝር ዴንጋጌ የሇውም፡፡ ሔጉ 

በዋነኛነት ስሇገጠር መሬት ባሇይዞታዎች መብትና መሬት አስተዲዯር ጋር የተያያዙ ጉዲዮች ሇመወሰን 

የወጣ በመሆኑ ዝርዝር የሥነ-ሥርዓት ሔጎችን እንዱሸፌንም አይጠበቅበትም፡፡ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 120087 (በቅጽ 21 እንዯታተመ) በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 218 እና 

216 የተመሇከተውን ከመሬት ሔጉ ጋር በማገናዘብ የይዞታ መብትን ሇማስከበር የሚቀርብ ክስ እና 

ዓሊባውን መሠረት ያዯረገ ክስ ተነጣጥል በቀረበ ጊዜ ስሇሚኖረው ወጤት ዋና ጭብጥ አዴርጎ ክሶቹ 

ተነጣጥሇው መቅረባቸው የሥነ-ሥርዓት ሔጉን ያሌተከተሇ ነው ተብል ውዴቅ ሉዯረግ አይገባም 

በማሇት ትርጉም የሠጠበት ቢሆንም ሁሇቱም ዲኝነቶች አብረው ሲቀርቡ እና የፌርዴ ቤት ሥሌጣን 

አከራካሪ ሲሆን የሚያስከትሇው የሔግ ውጤት ምን እንዯሚሆን በጭብጥነት ይዞ ያሌመረመረ በመሆኑ 

ጉዲዩን መመሌከቱ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.17(2) ሊይ በአንዴ ክስ ውስጥ የተሇያዩ ዲኝነቶች ተጣምረው ሲቀርቡ የፌርዴ ቤቱ 

ሥሌጣን የሚወሰነው ከፌተኛ ግምት ያሇውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ 

አመሌካች ሁሇት ዲኝነቶች ያቀረቡ ሲሆን የመጀመሪያ ግምት የላሇው የገጠር መሬትን ሇመረከብ የቀረበ 

ሲሆን ይሔም ወረዲ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ነው፡፡ ሁሇተኛው የዓሊባ ጥቅም መሠረት ያዯረገ ብር 

3,607,212.00 ሇማስከፇሌ የቀረበ ክስ ሲሆን ጉዲዩም የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ነው፡፡ ከቀረቡት 

ሁሇት ዲኝነቶች ከፌተኛ ግምት ያሇው ሁሇተኛው ዲኝነት በመሆኑ ክሱ ተጠቃል መቅረብ ያሇበት 

ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሇሆነ የሥረ-ነገር ሥሌጣኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉሆን ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች ክሱን ሇሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረባቸው ተገቢነት ያሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 231(1)(ሇ) መሠረት ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇመመሌከት የሥረ-ነገር 

ሥሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑን ወዯ ክርክር ሂዯት ከመግባቱ በፉት አስቀዴሞ የመመርመር 

ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ክሱ እንዯቀረበሇት ሥሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑን 
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ሳይመረምር ውሳኔ በሠጠ ጊዜ ክሱ የወረዲ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ነው ማሇቱ ተገቢነት የሇውም፡፡ 

ሥሌጣን የሇኝም ካሇም ክሱን ሇመመሌከት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት መመሇስ ሲገባው በሥረ-ነገሩ 

ተመሌክቶ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው ማሇቱ የክርክር አመራር ግዴፇት ያሇበት ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩን 

ሇማየት ሥሌጣን ያሇው ሆኖ እያሇ ሥሌጣን የሇኝም ማሇቱ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ነው፡፡  

ነገር ግን ክሱን ሇመመሌከት ሥሌጣን ያሇው በመሆኑ ክሱን ተቀብል የይርጋ ክርክሩን መመርመሩ 

በውጤት ዯረጃ ተቀብሇነዋሌ፡፡  

ወዯ ሁሇተኛው ጭብጥ ስንመሇስ አመሌካች ሊቀረቡት የውርስ ገጠር መሬት ይዞታና ገንዘብ ይከፇሇኝ 

ክስ ተጠሪዎች ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ የይርጋ 

ክርክሩ የቀረበው አመሌካች ክሱን ሇማቅረብ የክስ የማቅረቢያ ጊዜው (limitation of action) አሌፎሌ 

በሚሌ ነው፡፡ ይርጋ መብትን (extinctive prescription) እና/ወይም መብትን ሇማስከበር የሚቀርብ 

ክስን ቀሪ የሚያዯርግ ነው፡፡ እንዯ ክሱ መሠረት ዓይነት ተፇጻሚ የሚሆነው የይርጋ ዯንብና ሔግ 

የተሇያየ ነው፡፡ የቀረበዉ ክስ በይርጋ ቀሪ ሉሆን የሚገባ መሆን አሇመሆኑን በመወሰን ረገዴ ፌርዴ 

ቤቶች መሰረት እንዱያዯርጉ የሚጠበቅባቸዉ በከሳሽ ክስ ሊይ የተመሇከተዉን የክስ ምክንያት ነው፡፡  

ሁለም የገጠር የእርሻ መሬት ጋር የተያያዘ የክስ ዓይነት ሊይ ተመሳሳይ የይርጋ ዯንብ ተፇጻሚ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ ክሱ ይዞታ እንዱሇቀቅ የሚቀርብ የይዞታ መብትን ሇማስከበር የሚቀርብ ክስ ወይም የገጠር 

መሬት ውርስ ይገባናሌ በሚሌ የቀረበ ክስ ወይም ከገጠር መሬት ጋር የተያያዘ ውሌን መሠረት ያዯረገ 

ክስ መሆኑ እየታየ እንዯ ክሱ የዲኝነት መሠረት ክሱ በይርጋ ቀሪ የሚሆንበት ጊዜና ሇጉዲዩ ተፇጻሚ 

የሚሆነው የይርጋ ዯንብ ወይም ዴንጋጌ የተሇያየ ነው፡፡ ስሇሆነም የክሱን መሠረት መሇየት የይርጋ 

ክርክሩንም ሆነ ቀጣይ ያለ ሂዯቶችን ሇመመራት አስፇሊጊ መሆኑን መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡  

የአመሌካች የክስ መሠረት የሆነው የገጠር መሬት ውርስን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ ከገጠር መሬት 

ጋር በተያያዘ ተፇፃሚነት ያሇዉ የይርጋ ዴንጋጌ ስሇመኖሩ የክሌለ ገጠር መሬት አስተዲዯር እና 

አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/99 የተሇየ ዴንጋጌ የሇዉም፡፡ ይህ ማሇት ግን ከገጠር መሬት ውርስ 

መብት ጋር የተያያዘ በሚቀርብ ክስ ሊይ የይርጋ ዯንቦች ተፇፃሚ አይሆኑም ማሇት አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ በሚቀርብ ክስ ሊይ ተፇጻሚ የሚሆነው የይርጋ ዯንብ በፌ/ሔ/ቁ. 1677(1) እና 

1845 የተመሇከተው የ10 ዓመት ጊዜ ነው፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተዯረገ የቃሌ ክርክር 

መሬቱ በተጠሪዎች ከተያዘ ከ18 ዓመት በሊይ መሆኑን አምነው የተከራከሩ ስሇመሆኑ ከውሳኔው 

ግሌባጭ ተረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም ክስ የቀረበው ከ10 ዓመት በኋሊ በመሆኑ ክሱን በ10 ዓመት ይርጋ 

ቀሪ መዯረጉ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሊገኘንበትም፡፡ 
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ውሳኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሠበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 318367 ጥር 19 ቀን 

2012 ዓ/ም፣ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 220530 ሰኔ 

12 ቀን 2011 ዓ/ም፣ የሆሮ ጉደሩ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 23958 ታህሳስ 24 

ቀን 2011 ዓ/ም የሠጡት ውሳኔ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት በውጤት ዯረጃ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇወጣ ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡  

 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

      የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ 

የሌዩነት ሃሳብ 

እኛ ስማችን በ2ኛ እና 5ኛ ተራ ቁጥር ሊይ የተሰየምነዉ ዲኞች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን 

በቀጥታ ክስ ተቀብል የማየት ስሌጣን የሇዉም የሚሌ ሃሳብ ስሊሇን የሌዩነት ሃሳባችንን እንዯሚከተሇዉ 

አስፌረናሌ፡፡  

ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉ ጉዲይ የገጠር መሬትን የሚመሇከት ነዉ፡፡ ከእርሻ መሬት ይዞታ መብት ጋር 

በተያያዘ የሚነሳ ክርክር ጉዲዩ በሚመሇከታቸዉ ተከራካሪዎች በዉይይትና በስምምነት እንዱፇታ ጥረት 

የሚዯረግ ስሇመሆኑ እና በስምምነት ሉፇታ ካሌቻሇ በተከራካሪ ወገኖች በተመረጠ ሽምግሌና ወይንም 

በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር በተዯነገገዉ መሠረት የሚወሰን ስሇመሆኑ በፋዳራሌ መንግስት 

በወጣዉ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/97 አንቀጽ 12 ስር ተመሊክቷሌ፡፡ 

ከገጠር መሬት ጋር በተያያዘ የሚነሳ የይዞታ ይገባኛሌ ክርክር እሌባት የሚያገኝበትን አግባብ የኦሮሚያ 

የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/99 ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህም መሠረት ክርክሮቹ 

በወረዲዉ ፌርዴ ቤት ቀርበዉ ከመታየታቸዉ በፉት በግራ ቀኝ ስምምነት እና ቀጥልም በሽምግሌና 

መታየት የሚገባቸዉ ስሇመሆኑ ከአዋጁ አንቀጽ 16 እንዱሁም አዋጁን ሇማስፇጸም በወጣዉ ዯንብ 

ቁጥር 151/2005 አንቀጽ 18 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ከገጠር መሬት ይዞታ መብት ጋር በተያያዘ የሚነሱ 

ክርክሮች በተቻሇ መጠን በአካባቢዉ ሽማግላ ካሌሆነ ዯግሞ ሇወረዲዉ ፌርዴ ቤት ቀርበዉ በመጀመሪያ 

መታየት እንዲሇባቸዉ ከሊይ በተመሇከቱት የፋዳራሌ እና የኦሮሚያ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯር 
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እና አጠቃቀም አዋጆች የተዯነገገበት መሠረታዊ ዓሊማም በአርሶ አዯሮች መካከሌ በእርሻ መሬት ይዞታ 

ምክንያት የሚነሱ አሇመግባባት ጉዲዮች በቅርብ ታይተዉ በተቻሇ መጠን ወዯ ሙግት ሳይገባ እሌባት 

እንዱሰጠዉ በማዴረግ ወዯ ሙግት የሚገባ ከሆነም ሙግቱ ቅርብ በሆነዉ በወረዲ ፌርዴ ቤት 

እንዱታይ በማዴረግ አርሶ አዯሮች ከመሬት ይዞታ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ሇምርት ስራ የሚያዉለት 

ጊዜ እንዱሁም ገንዘብ ያሊግባብ እንዲይባክን ጥበቃ ሇማዴረግ ነዉ ተብል ይታመናሌ፡፡ ከገጠር መሬት 

ጋር በተያያዘ ከሚቀርብ ዲኝነት ጋር በተያያዘ የሚነሳን የስሌጣን ጥያቄ በመወሰን ረገዴም ይህንኑ 

የአዋጁን ዓሊማ ከግምት ዉስጥ በማስገባት ትርጓሜ መስጠት ያስፇሌጋሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡ 

አብሊጫዉ ዴምጽ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አሇዉ በሚሌ ሇዯረሰበት ዴምዲሜ 

የሰጠዉ መሠረታዊ ምክንያት የይዞታ ክርክር እና የአሊባ ግምት አብረዉ በመቅረባቸዉ የተነሳ የፌርዴ 

ቤት ስሌጣን አከራካሪ የሆነ እንዯሆነ የዲኝነት ስሌጣን መወሰን የሚቻሇዉ ከፌተኛ ግምት ያሇዉን 

አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 17(2) ሊይ የተመሇከተዉን 

ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ መሆኑን እና የኦሮሚያ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም 

አዋጅም ይህን አስመሌክቶ የተሇየ ዴንጋጌ የላሇዉ መሆኑን በመጥቀስ ነዉ፡፡ በእርግጥ ሁሇት የተሇያዩ 

ዲኝነቶች ተጣምረዉ በአንዴ ሊይ ሲቀርቡ የፌርዴ ቤቱን ስሌጣን ሇመወሰን ከፌተኛ ግምት ያሇዉን 

ዲኝነት መሠረት በማዴረግ ነዉ የሚሇዉን እኛም የምንስማማበት ነዉ፡፡ ይሁንና የሥ/ሥርዓት ህጉ 

በወጣበት ወቅት በነበረዉ የመንግስት አወቃቀር እና የፌርዴ ቤቶች የስሌጣን ዴሌዴሌ መሠረት 

የማይንቀሳቀስ ንብረት (የማይንቀሳቀስ ንብረት መሬትን እንዯሚያካትት በፌትሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 

1130 ሊይ ከተመሇከተዉ መገንዘብ ይቻሊሌ) እንዯየአግባብነቱ ሇወረዲ ፌርዴ ቤት፣ ሇአዉራጃ ፌርዴ ቤት 

እና ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉቀርብ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 13፣ 14 እና 15 ሊይ 

ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም በየዯረጃዉ ካለት ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማየት 

ስሌጣን ያሇዉ የትኛዉ ፌርዴ ቤት እንዯሆነ የሚወሰነዉ የንብረቱን ግምት ወይም ከንብረት ማስመሇስ 

ጥያቄዉ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚቀርብ የገንዘብ ጥያቄ (ሇምሳላ የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇማስመሇስ 

ከሚቀርብ ክስ ጋር ከንብረቱ የሚገኝ ጥቅም ወይም ዉዝፌ ኪራይ ወይም ከንብረቱ የሚገኘዉን ገቢ 

አጠቃል ማቅረብ እንዯሚቻሌ ሰሇሚዯነግገዉ የፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 218 /ሀ/ ማየት ይቻሊሌ) 

መሠረት በማዴረግ ነዉ፡፡ ከሊይ የተመሇከተዉ የፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 17 (2) ዴንጋጌም 

ይህንኑ እዉነታ መሠረት በማዴረግ የተቀረጸ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ፣ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ፣ ከእርሻ መሬት ጋር በተያያዘ የሚፇጠር አሇመግባባት ቢቻሌ 

ከሙግት ዉጪ በአማራጭ በአገር ሽማግላዎች እንዱታይ ካሌሆነም ሇወረዲ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ 

መቅረብ እንዲሇበት የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ አስገዲጅነት ባሇዉ ኃይሇ 

ቃሌ በግሌጽ የሚዯነግግ በመሆኑ ከዲኝነት ስሌጣን ጋር በተያያዘ በጠቅሊሊዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ 

ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሇተያዘዉ ጉዲይ ተፇፃሚነት አይኖራቸዉም፡፡ ይህም ማሇት የእርሻ 
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መሬትን የሚመሇከት የዲኝነት ጥያቄ ከመሬቱ ከሚገኘዉ የአሊባ ግምት ጭምር መቅረቡ እና የአሊባዉ 

ግምት ከወረዲዉ ፌርዴ ቤት ስሌጣን በሊይ ሆኖ መገኘቱ ዲኝነቱ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱታይ 

ምክንያት ሉሆን አይገባም ማሇት ነዉ፡፡ ከአሊባ ግምት ጋር ተጣምሮ በመቅረቡ ምክንያት ከገጠር መሬት 

ጋር ተያይዞ የሚቀርብ ክርክር ሇዚህ ዓሊማ በአዋጁ የተዘረጋዉን ሥርዓት ሳይከተሌ የቀረበዉን የገንዘብ 

ግምት ሇማየት ስሌጣን ሊሇዉ ሇዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱቀርብ ማዴረግ ከሊይ የተመሇከተዉን 

የአዋጁን ዓሊማ የሚያፊሌስ ዉጤት ይኖረዋሌ፡፡ በአዋጁ በተዘረጋዉ ስርዓት መሠረት ጉዲዩ እንዱታይ 

ካሇመፇሇግ በአሊባ እያሳበቡ ጉዲዩ በቀጥታ በተሇይም ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱቀርብ ሇሚፇሌጉ 

ሰዎችም በር የሚከፌት ሲሆን ይህም አዋጁ በዚህ ረገዴ የዘረጋዉ ስርዓት ወጥነት ባሇዉ መሌኩ 

ተግባራዊ እንዲይሆን ምክንያት ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም ምንም እንኳ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ ሊይ ከስሌጣን 

ጋር በተያያዘ የተመሇከቱት መርሆዎች እንዯየአግባብነታቸዉ ተፇፃሚ ሉሆኑ የሚችለበት ሁኔታ 

ቢኖርም፣ ከገጠር መሬት ጋር በተያያዘ የሚፇጠር አሇመግባባት ሇማየት ስሌጣን ያሊቸዉን አካሊት 

አስመሌክቶ አዋጁ በሌዩ ሁኔታ የዯነገገ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 17(2) ሊይ 

የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ተፇፃሚነት ሉኖረዉ አይገባም፡፡  

ይህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም ይህን ሁለ ከግምት ዉስጥ በማስገባት 

እንዱሁም አጠቃሊይ ከገጠር መሬት ጋር ተያይዞ የሚቀርብ የዲኝነት ጥያቄ የሚስተናገዴበትን ሥርዓት 

አስመሌክቶ በክሌለ አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 16 ሊይ ከተመሇከተዉ ዴንጋጌ አጠቃሊይ ዓሊማ 

አንፃር አገናዝቦ ከመረመረ በኋሊ ያሊግባብ የተያዘ ገጠር መሬት እንዱመሇስሇት ክስ የሚያቀርብ ወገን 

ከመሬቱ ከሚገኝ የአሊባ ግምት ጋር አጣምሮ ማቅረብ እንዯላሇበት እና ፌርዴ ቤትም ሉቀበሇዉ 

እንዯማይገባ በሰ/መ/ቁጥር 120087 (ቅጽ 21 ሊይ እንዯታተመዉ) ሊይ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

በሰ/መ/ቁጥር 108060 ሊይም ተመሳሳይ ይዘት ያሇዉ ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይህም የሚያሳየዉ በአሊባ 

ግምት ሰበብ ከገጠር መሬት ጋር በተያያዘ የሚቀርብ ክርክር ይህንኑ አስመሌክቶ በአዋጁ አንቀጽ 16 

ሊይ ከተዘረጋዉ ሥርዓት ዉጪ ሉሆን የማይገባዉ መሆኑን ነዉ፡፡ 

በመሆኑም የአሁን አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ ከሆነዉ መሬት ሊይ መብት አሇኝ የሚሌ ከሆነ በቅዴሚያ 

ጥያቄዉን በክሌለ የገጠር መሬት አዋጅ መሠረት በየዯረጃዉ ባለት አካሊት አቅርቦ መብቱን ካረጋገጠ 

በኋሊ የአሊባ ጥያቄዉን ማቅረብ ሲገባዉ ይህን ባሇማዴረግ ዲኝነቱን ከአሊባ ግምት ጋር በማጣመር ሇዞኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረቡ ስህተት ሲሆን፣ የሆሮ ጉደሩ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይህን 

የአመሌካችን ክስ ዉዴቅ ማዴረግ ሲገባዉ በአንዴ በኩሌ ፌርዴ ቤቱ ስሌጣን የሇዉም እያሇ በላሊ በኩሌ 

ስሌጣን ሲኖረዉ ብቻ የሚመረምረዉን የይርጋ ጉዲይ መሠረት በማዴረግ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ 

እርስ በእርሱ የሚጋጭ ዉሳኔ መስጠቱ፤ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ሰሚ 

ችልቶችም ይህን ማረም ሲገባቸዉ ያሊግባብ (ስሌጣን ሇላሇዉ) ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረበዉን ክስ 

መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን በመመርመር የሰጡት ዉሳኔ ከገጠር መሬት ዲኝነት ጋር በተያያዘ በክሌለ 
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የገጠር መሬት አዋጅ ሊይ የተመሇከተዉን አጠቃሊይ ዓሊማ የሚያፊሌስ ከመሆኑም በሊይ ይህ ሰበር ሰሚ 

ችልት ከሊይ በተመሇከቱት መዛግብት ሊይ የሰጠዉን አስገዲጅ የህግ ትርጉም ያሊገናዘበ ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በስር በየዯረጃዉ ያለ የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ ሙለ በሙለ ሉሻር 

ይገባዋሌ በሚሌ ሃሳብ ከአብሊጫዉ ዴምጽ በሃሳብ ተሇይተናሌ፡፡  

 የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ  
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የሰ.መ.ቁ.175719 

ጥቅምት 21 ቀን 2013 ዓ.ም 

 ዲኞች፡-1. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

  2. ቀነዓ ቂጣታ 

  3. ፇይሳ ወርቁ 

  4. ዯጀኔ አያንሳ 

       5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

 

አመሌካች፡- አቶ ረዱ አህመዴ - የቀረበ የሇም   

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መኪያ ሀሰን   - ቀርበዋሌ 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የባሌና ሚስት የንብረት ክርክር የተጀመረዉ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ 

የአሁን አመሌካች የሥር ከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር ተከሳሽ ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ ችልት 

ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.223910 በ10/8/2011 ዓ.ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ በማሇት በማመሌከታቸዉ 

ነዉ።  

የአሁን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረዉ ጋብቻ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ ጋብቻችን በፌቺ እንዱፇርስ ወስኗሌ። 

ስሇሆነም አመሌካች እና ተጠሪ በጋራ ያፇራነዉ በሱለሌታ ከተማ ሌዩ ስሙ ዴሬ ጀርባ የሚገኘዉ 

የቤት ቁጥር 632 SUL 2.1 የሆነዉ በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ የመኖሪያ ቤት እንዴንካፇሌ 

እንዱወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ።  

የአሁን ተጠሪ በዚህ ክስ ሊይ ባቀረቡት መሌስ ይህን ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበረን ጋብቻ 

ከተቋረጠ በኋሊ ተጠሪ ከግሇሰብ ገንዘብ ተበዴሬ የተሰራ ስሇሆነ የጋራ ንብረት ሳይሆን የግሌ ንብረቴ 

በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ።  

ከዚህ በኋሊ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር የሰዉ ምስክሮች በመስማትና 

የሰነዴ ማስረጃ በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች እና ተጠሪ ጋብቻቸዉ ባሇመግባባት ያሇ 

ስምምነት ከተቋረጠ በኋሊ የአሁን ተጠሪ በግሊቸዉ ያፇሩት የግሌ ንብረት እንጂ የግራ ቀኙ የጋራ 

ሀብት አይዯሇም፤ የብዴር ገንዘብ በተመሇከተ የአሁን አመሌካችን አይመሇከትም በማሇት ወስኗሌ። 

የአሁን አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ 
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ግራ ቀኙን በማከራከር የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን 

ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ።  

የአሁን አመሌካች በ15/8/2011 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ፡- አመሌካች እና ተጠሪ በመካከሊችን 

የነበረዉ ጋብቻ የፋ/መ/ዯ/ሸሪዓ ፌ/ቤት በ8/5/2006 ዓ.ም በፌቺ ዉሳኔ ያፇረሰ ሲሆን ሇክርክር ምክንያት 

የሆነዉ ቤት ጋብቻችን በፌቺ ዉሳኔ ከመፌረሱ በፉት በጋብቻዉ ዉስጥ እያሇን የተገዛና የጋራ 

ንብረታችን ሆኖ ሳሇ፣ አመሌካች ባቀረበዉ ማስረጃም አረጋግጦ እያሇ፣ የሥር ፌ/ቤቶች ቤቱ የተጠሪ 

የግሌ ሀብት እንጂ የጋራ ንብረት አይዯሇም በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ ዉዴቅ ሆኖ እንዱታረምሌኝ ፣ቤቱ የጋራ ንብረታችን መሆኑ ተረጋግጦ ግማሽ 

ዴርሻዬ እንዱወሰንሌኝ በማሇት በዝርዝር አመሌክቷሌ። 

ይህ ችልት የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት ሏምላ 

8 ቀን 2011 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ፡ የሥር ፌ/ቤቶች የቀረበዉን የሰዉ ምስክሮች ቃሌና የሰነዴ ማስረጃ 

መርምረዉ ሇክርክር ምክንያት የሆነዉ የመኖሪያ ቤት የተጠሪ የግሌ ሀብት እንጂ የግራ ቀኙ የጋራ 

ንብረት አይዯሇም በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የላሇዉ በመሆኑ እንዱጸናሌኝ 

በማሇት በዝርዝር ክርክራቸዉን አቅርበዋሌ። የአሁን አመሌካች የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመሌስ 

መሌስ አቅርበዋሌ።  

የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተጠቀሰዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር፣ ሇዚህ ቅሬታ መነሻ 

የሆኑትን የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች እና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ በዚህ ጉዲይ ምሊሽ ማግኘት ያሇብት ፣የግራ ቀኙ 

ጋብቻ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት በፌቺ ዉሳኔ ፇርሶ እያሇ፣ የፌቺ ዉጤት የሆነዉን 

የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሇማየት የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን 

አሇዉ ወይስ የሇዉም? የሚሇዉ ነጥብ መሆኑን ተገንዝበናሌ። አመሌካች በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌ/ቤት በግሌጽ ጽፍ ካቀረቡት ክስ፣ ከግራ ቀኙ ክርክር እና ከሥር ፌ/ቤቶች የዉሳኔ ግሌባጭ መገንዘብ 

እንዯሚቻሇዉ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረዉ ጋብቻ በመካከሊቸዉ በተፇጠረዉ አሇመግባባት፣ 

ጉዲዩ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት ቀርቦ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራከሮ በመ.ቁ.209/06 

በ8/5/2006 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የግራ ቀኙን ጋብቻ በፌቺ ዉሳኔ እንዱፇርስ ወስኗሌ። ከዚህ ዉሳኔ 

በኋሊ የአሁን አመሌካች የፌቺ ዉሳኔ ዉጤት የሆነዉን የንብረት ክፌፌሌ ክስ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበዉ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን 

፣የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔን በማጽናት መወሰኑን 

የሥር ፌ/ቤቶች የዉሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ።  

እንግዱህ እንዯሚታወቀዉ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሔግ መንግስት አንቀጽ 34 [5] ሥር እንዯተመሇከተዉ 

‛ይህ ሔገ መንግስት የግሌ እና የቤተሰብ ሔግን በተመሇከተ በተከራካሪዎች ፇቃዴ በሀይማኖቶች ወይም 

በባህልች ሔጎች መሰረት መዲኘትን አይከሇክሌም፤ ዝርዝሩም በሔግ እንዯሚወሰን“ ዯንግጎ እናገኛሇን። 
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እንዱሁም በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 78 [5] ሥር በተዯነገገዉ አግባብ የሀይማኖት እና የባህሌ ፌ/ቤቶች 

ሉቋቋሙ ወይም እዉቅና ሉሰጣቸዉ እንዯሚችሌ ተመሌክቷሌ። ይህን የሔገ መንግስቱን ዴንጋጌ 

ተከትል ከእስሌምና ሀይማኖት አንጻር የፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤቶችን አቋም ሇማጠናከር የወጣ አዋጅ 

ቁጥር 188/1992 ወጥቶ እየተሰራበት ይገኛሌ። በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 መሰረት የፋዳራሌ ሸሪዓ 

ፌ/ቤቶች የወሌ የዲኝነት ስሌጣን የሚኖራቸዉ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ሥር የተዘረዘሩ ጉዲዮችን 

የሚመሇከት ሆኖ፣ ፌ/ቤቶቹ ይህን የዲኝነት ስሌጣን ሉኖራቸዉ የሚችሇዉ ተከራካሪ ወገኖች በእስሌምና 

ሀይማኖት ሥርዓት ሇመዲኘት ግሌጽ በሆነ መንገዴ በፇቃዲቸዉ መርጠዉ የቀረቡ ከሆነ ብቻ መሆኑን 

ይዯነግጋሌ። ከእነዚህ ጉዲዮች መካከሌ በአዋጁ አንቀጽ 4 [1፣ ሀ] ሥር የተጠቀሱት ማናቸዉም 

የጋብቻ፣ የፌቺ፣ የቀሇብ አወሳሰን፣ አካሇ መጠን ያሊዯረሱ ሔጻናት ሞግዚትነት እና በቤተሰብ ተዛምድ 

ሊይ የሚነሱ ጉዲዮች መሆናቸዉን ተመሌክቷሌ። ተከራከሪ ወገኖች በፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤቶች ሇመዲኘት 

ፇቃዯኝነታቸዉን እና ተቃዉሟቸዉን የሚገሌጹትና የሚያረጋግጡት በአዋጁ አንቀጽ 5 ሥር 

በተመሇከተዉ አግባብ ይሆናሌ። ከተከራካሪ ወገኖች አንደ በሸሪዓ ፌ/ቤት ሇመዲኘት አቤቱታ ያቀረበ 

እንዯሆነ በግሌጽ ፇቃዯኝነቱን እንዯገሇጸ እንዯሚቆጠር ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ። ጉዲዩ 

የቀረበሇበት የሸሪዓ ፌ/ቤት ዯግሞ ላሊ ተከራካሪ ወገን በፌ/ቤቱ ሇመዲኘት ፇቃዯኛ መሆን አሇመሆኑን 

ከአዋጁ ጋር ተያይዞ በሚገኘዉ ቅጽ መሰረት ቀርቦ እንዱያረጋግጥ መጥሪያ እንዯሚሌክሇት በአዋጁ 

አንቀጽ 5 [1] ሥር ተመሌክቷሌ። ይህ ተከራካሪ ወገን ቀርቦ በሸሪዓ ፌ/ቤት ሇመዲኘት ከአዋጁ ጋር 

በተያያዘ ቅጽ መሰረት ያረጋገጠ እንዯሆነ በግሌጽ ፇቃዯኝነቱን መግሇጹን ስሇሚያረጋግጥ፣ ጉዲዩ 

የቀረበሇት የሸሪዓ ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን ዲኝነት ሇማየት የሥረ ነገር ስሌጣን ይኖረዋሌ 

ማሇት ነዉ። ነገር ግን ተከራካሪ ወገኖች ጉዲዩ በቀረበሇበት ሸሪዓ ፌ/ቤት ሇመዲኘት ግሌጽ በሆነ መንገዴ 

ስምምነት በላሇ ጊዜ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇመዲኘት የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ስሇማይኖረዉ ፣ተከራካሪ 

ወገኖች ጉዲያቸዉን በመዯበኛ ፌ/ቤት እንዱያስወስኑ ጉዲዩን ሥሌጣን ሊሇዉ የፋዳራሌ መዯበኛ ፌ/ቤት 

ማስተሊሇፌ እንዲሇበት በአዋጁ አንቀጽ 5 [3] ሥር ተዯንግጓሌ። ተከራካሪ ወገኖች ፇቃዴ ሊይ ተመስርቶ 

በሸሪዓ ፌ/ቤት በመታየት ሊይ የሚገኙ ጉዲዮችን በማናቸዉም ምክንያት ወዯ መዯበኛዉ ፌ/ቤት፤ ወይም 

በመዯበኛዉ ፌ/ቤት በመታየት ሊይ የሚገኙ ጉዲዮችን ወዯ ሸሪዓ ፌ/ቤት ተዘዋዉረዉ እንዱታዩ ማዴረግ 

እንዯማይችለ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 ሥር ተመሌክቷሌ። ከዚህ ዴንጋጌ የምንገነዘበዉ ተከራካሪ 

ወገኖች በፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤቶች ሇመዲኘት ግሌጽ በሆነ መንገዴ ፇቃዲቸዉን ሰጥተዉ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን 

በማየት ሊይ እያሇ ተከራካሪ ወገኖቹ ወይም ከተከራካሪ ወገኖች አንደ ጉዲዩ ከሸሪዓ ፌ/ቤቶች ወዯ 

የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች እንዱተሊሇፌሇት ጥያቄ ወይም አቤቱታ ማቅረብ እንዯማይችለ ነዉ። ተከራካሪ 

ወገኖች በፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤቶች ሇመዲኘት በአዋጁ በተመሇከተዉ አግባብ ግሌጽ በሆነ መንገዴ 

ፇቃዯኝነታቸዉን ገሇጸዉ ክርክር ከቀጠለ ፣ይህን ጉዲይ ሰምቶ ሔጋዊ ዉሳኔ ሇመስጠት የሥረ ነገር 

የዲኝነት ስሌጣን ያሊቸዉ የፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤቶች እንጂ የፋዳራሌ መዯበኛ ፌ/ቤቶች አሇመሆናቸዉን 

ያስገነዝባሌ። 
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በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበራቸዉ ጋብቻ 

በፌቺ ዉሳኔ እንዱፇርስሊቸዉ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት አቤቱታ አቅርበዉ፣ የአሁን 

ተጠሪም ቀርበዉ በጉዲዩ ሊይ ተገቢ ነዉ ያለትን ክርክራቸዉን ማቅረባቸዉን ከግራ ቀኙ ክርክርና ከሥር 

ፌ/ቤቶች ዉሳኔና ከሸሪዓ ፌ/ቤት የዉሳኔ ግሌባጭ መረዲት ይቻሊሌ። ይህ ከሆነ ግራ ቀኙ 

በሃይማኖታቸዉ በእስሌምና ሀይማኖት ሥርዓት በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት ሇመዲኘት 

ፇቃዯኝነታቸዉን ግሌጽ በሆነ መንገዴ ስምምነት መኖሩን በሚያሳይ ሁኔታ ክርክራቸዉን ማቅረባቸዉን 

ያመሇክታሌ። በመሆኑም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን የጋብቻ ፌቺ ጉዲይ 

እና የፌቺ ዉሳኔ ዉጤት የሆኑትን ጉዲዮችን ሇማየት የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ይኖራቸዋሌ ማሇት 

ነዉ። ይህ ማሇት ግራ ቀኙ በፌቺ ጉዲይ በሸሪዓ ፌ/ቤት እየተከራከሩ እያለ አንዯኛዉ ተከራካሪ ወገን 

ወይም ሁሇቱም ይህ ክርክራቸዉ ወዯ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተዘዋዉሮ የፌቺ ዉሳኔ 

እንዱሰጥ አቤቱታ ሇማቅረብም ሆነ የሸሪዓ ፌ/ቤቱ የፌቺ ዉሳኔ ከሰጠ በኋሊ የፌቺ ዉጤት የሆነዉን 

የንብረት ክፌፌሌ በሸሪዓ ፌ/ቤት ሳይሆን በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሇማቅረብ አይችለም። 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ጋብቻ በፌቺ ዉሳኔ እንዱፇርስ የወሰነ ስሇሆነ፣ 

የፌቺ ዉጤቱንም ቢሆንም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ሇመወሰን የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ያሇዉ 

የፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤቶች እንጂ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች አይዯለም። ስሇሆነም የአሁን አመሌካች 

ጋብቻቸዉን በተመሇከተ የፌቺ ዉሳኔና ውጤቱ ሊይ ውሳኔ እንዱሰጥሊቸዉ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ሸሪዓ ፌ/ቤት አቤቱታ አቅርበዉ፣ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ በመ.ቁ.209/06 በ8/5/2006 ዓ.ም 

በሰጠዉ ዉሳኔ የግራ ቀኙ ጋብቻ እንዱፇርስ የፌቺ ዉሳኔ ከሰጠ በኋሊ የፌቺ ዉጤት የሆነዉን የንብረት 

ክፌፌሌ ጥያቄ ሇማየት የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ያሇዉ ይኼዉ ፌ/ቤት ሆኖ ሳሇ፣ አመሌካች 

ከተጠሪ ጋር ያፇራነዉን የጋራ ሀብታችን የሆነዉን የመኖሪያ ቤት እንዴካፇሌ እንዱወሰንሌኝ በማሇት 

ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበዉ አቤቱታ በዚህ ክርክር ጉዲዩን ሇማየት የሥረ ነገር 

የዲኝነት ስሌጣን ሇላሇዉ ፌ/ቤት ያቀረበ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም። የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌ/ቤትም በሸሪዓ ፌ/ቤት የፌቺ ዉሳኔ በመስጠቱ የፌቺ ዉጤት በተመሇከተ ሇማየት ስሌጣን የሇኝም 

ብል በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.9 [2]፣ የፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤቶችን አቋም ሇማጠናከር የወጣ አዋጅ ቁጥር 

188/1992 አንቀጽ 5 [4]፣ እና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.244 [2፣ ሀ] እና 245 [2] መሰረት ዉዴቅ ማዴረግ 

ሲገባዉ፣ የንብረት ክፌፌሌ በተመሇከተ ግራ ቀኙን በማከራከር ዉሳኔ መስጠቱ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌ/ቤትም ይህን ማረም ሲገባዉ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት የሰጠዉ ዉሳኔ የህግ መሰረት የሇዉም 

ብሇናሌ። 

ሲጠቃሇሌ የሥር የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች በፋዳራሌ ሸሪዓ ፌ/ቤት የፌቺ ዉሳኔ የተሰጠበትን ጉዲይ 

የፌቺ ዉጤት የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ በተመሇከተ ግራ ቀኙን አከራከረዉ ዉሳኔ ሇመስጠት የሥረ ነገር 

የዲኝነት ስሌጣን ሳይኖራቸዉ መወሰናቸዉ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ 

የሚከተሇዉ ተወስኗሌ።  
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ዉ  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.116454 በ16/2/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.223910 በ10/8/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ 

የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 [1] መሰረት ተሽሯሌ።  

2. በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረዉን ጋብቻ በተመሇከተ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት 

በሰጠዉ የፌቺ ዉሳኔ ጋብቻቸዉን በማፌረስ የወሰነ ስሇሆነ፣ የፌቺዉ ዉጤቱንም ሰምቶ ሇመወሰን 

የሥረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ያሇዉ ይኼዉ የሸሪዓ ፌ/ቤት በመሆኑ፣ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች በዚህ 

ጉዲይ የፌቺ ዉጤት የሆነዉን የንብረት ክፌፌሌ ሇማየት የሥረነገር የዲኝነት ስሌጣን የሊቸዉም 

ብሇናሌ። 

3. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ። 

4. ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ። 

5. ይህ ችልት በ7/9/2011 ዓ.ም የሰጠዉ የእግዴ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ። ሇሱለሌታ ከተማ 

መሬት ሌማትና ማናጅመንት ጽ/ቤት ይጻፌ።  

6. የመ.ቁ.123631 የሆነዉ መዝገብ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አረዲ ምዴብ ችልት 

ይመሇስ፤ እንዱሁም የመ.ቁ.209/06 የሆነዉ መዝገብ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌ/ቤት 

ይመሇስ ብሇናሌ።  

7. ይህ ዉሳኔዉ በ23/2/2013 ዓ.ም ተነቧሌ።   

መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሰ/ጥ 
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የሰ.መ.ቁ 181359 

                                                                                                                                              ጥር 27 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

 ዲኞች፡-እትመት አሠፊ 

     ፀሏይ መንክር 

    ኑረዱን ከዴር 

   መሊኩ ካሣዬ 

          እስቲበሌ አንደዓሇም 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ዱክሳ ኪዲኔ 

           2. አቶ ቶማስ ኪዲኔ 

           3. ወ/ት ሀወኒ ኪዲኔ 

ተጠሪ፡- የጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 9 ቤቶች ሌማት ጽ/ቤት   

      መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካቾች ሏምላ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሰበር 

አቤቱታ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ሰበር ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 30165 ሠኔ 28 

ቀን 2011 ዓ.ም በስሩ ያለ ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ በመሻር አመሌካቾች አከራካሪውን ቤት 

እንዱሇቁ በአባታቸው ስም የተሰጠው ማስጠንቀቂያ የሁከት ተግባር አይዯሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረባቸው 

ነው፡፡ 

ጉዲዩ የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ በሥር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር የአሁን 

አመሌካቾች ከሳሾች፤ የአሁን ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካቾች በሥር 

ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ይዘት በአጭሩ፡- ወሊጅ አባታቸው አቶ ኪዲኔ ዘውገ በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 

09 ቤ.ቁ 680 የሆነው ቤት ሔጋዊ ተከራይ መሆናቸውን፤ አመሌካቾች በዚሁ ቤት ውስጥ ተወሌዯው 

አዴገው እስካሁን ዴረስ በቤቱ በመኖር ሊይ የሚገኙ መሆኑን፤ አባታቸው በከፌተኛ ሔመም ምክንያት 

እናታቸውን /ወ/ሮ ፌቅርተ ተረፇ/ ይዘው ከኢትዮጲያ ውጪ የወጡ መሆኑን፤ አባታቸው ባዯረባቸው  

ከፌተኛ ሔመም ምክንያት ወዯ ሏገር ቤት ተመሌሰው የኪራይ ውለን ሇመዋዋሌ ያሌቻለ መሆኑን እና 

እናታቸው የቤቱን ኪራይ እየተመሊሇሱ የከፇለ መሆኑን በመግሇጽ በአባታቸው ስም የቤቱን ኪራይ  
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ተዋውሇው ኪራይ በመክፇሌ በቤቱ መኖር እንዱቀጥለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 

የሚያሳይ ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ በሰጠው መሌስ፡- የቤቱ ተከራይ የሆኑት አባታቸው አቶ ኪዲኔ ዘውገ ሇሔክምና እንግሉዝ 

አገር እንዯሚገኙ እና እንዯሚመሇሱ የቀረበ ማስረጃ የላሇ መሆኑን፤ አመሌካቾች በወሊጆቻቸው ስም 

ኪራይ ሇመዋዋሌ የሚያስችሊቸው ዯንብም ሆነ መመሪያ የላሇ መሆኑን፤ የአመሌካቾች ወሊጆች 

ዜግነታቸው እንግሉዛዊ ስሇሆነ እና ከአምስት ዓመት በሊይ በቤቱ ስሊሌኖሩ በመመሪያ ቁጥር 4/2009 

አንቀጽ 43/ሀ፤ 44/3 እና 44/13 እና 45/2 መሠረት ቤቱን እንዱያስረክቡ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ 

ተገቢነት ያሇው አሰራር መሆኑን በመግሇጽ የአመሌካቾች ክስ ወዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት የአመሌካቾች አባት እንግሉዝ አገር የሚገኙት ሇሔክምና ዓሊማ ብቻ? ወይንስ 

ሇዘሇቄታው ሇመኖር? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ የአመሌካቾች አባት እንግሉዘ አገር በሔክምና ሊይ 

መሆናቸውን እና መቼ መመሇስ እንዯሚችለ የሚያስረዲ ማስረጃ አመሌካቾች እንዱያቀርቡ ትዕዛዝ 

ሰጥቷሌ፤ በዚሁ መሠረት አመሌካቾች አባታቸው በእንግሉዝ አገር በመዯበኛ ታካሚነት እስከ 

15/05/2010 በመታከም ሊይ ያለ እና ዋንዴ የሔክምና ማዕከሌ የሚገኙ መሆናቸውን የሚያስረዲ 

ማስረጃ ቀርቧሌ፡፡ ተጠሪ በሰጠው አስተያየት የቀረበው ማስረጃ ሇአባታቸው የታዘዘሊቸውን መዴሀኒት 

የሚያመሇክት እንጂ በሔክምና ሊይ መሆናቸውን እና በቀጣይ ወዯ ኢትዮጲያ እንዱሚመጡ የሚያሳይ 

አይዯሇም፤ ይሌቁንም በ1993 ዓ.ም በእንግሉዝ አገር በስዯተኝነት የተመዘገቡ መሆናቸውን የሚያሳይ 

ነው በማሇት አስተያየት የሰጠ መሆኑን ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ የቀረበሌን የውሳኔ ግሌባጭ 

ያመሇክታሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱም በመቀጠሌም ጉዲዩን መርምሮ የቤቱ ተከራይ የሆኑት የአመሌካቾች አባት ወዯ እንግሉዝ 

አገር የሄደት ሇሔክምና መሆኑን እና የአመሌካቾች ወሊጅ እናት ባሇቤታቸውን ሇማስታመም አብረው 

መሄዲቸውን እና ወዯ ኢትዮጲያ ተመሌሰው የቤቱን ኪራይ ውሌ ሇማዯስ ተጠሪን ቢጠይቁም ፇቃዯኛ 

አሇመሆኑን እና አመሌካቾችም በዚሁ ቤት ውስጥ ተወሌዯው ኪራዩን እየከፇለ በመኖር ሊይ 

ስሇመሆናቸው በተጠሪ በኩሌ ማስተባበያ አሌቀረበበትም፤ የተጠሪ ክርክር የአመሌካቾች ወሊጆች 

የእንግሉዝ አገር ዜግነት ያገኙ ስሇሆነ በመመሪያው ቁጥር 43/ሀ መሠረት ቤቱን ሉያስረክቡ ይገባሌ 

የሚሌ ነው፤ የመመሪያው ቁጥር 45/2 ተከራይ ከሀገር ውጪ የወጣ እና እንዯማይመጣ ሲረጋገጥ እና 

ላልች የውሌ ግዳታዎችን አሇመወጣት ሲያጋጥም አከራይ የ30 ቀናት ቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ 

በመስጠት ውለ ይፇርሳሌ ቤቱን ይረከባሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፤ የአመሌካቾች አባት እና እናት 

ሇሔክምና ከሄደበት አገር እንዯማይመጡ በተከሳሽ በኩሌ የቀረበ ማስረጃ ካሇመኖሩም በሊይ የአመሌካቾች 

ወሊጅ እናት በ2010 ዓ.ም አጋማሽ ወር ሊይ ወዯ ኢትዮጲያ በመምጣት የኪራይ ውለን ሇማዯስ ተጠሪን 
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ጠይቀው እንግሉዛዊ ስሇሆንሽ አናዋውሌም ማሇቱ ተረጋግጧሌ፤ የአመሌካቾች ወሊጆች ላልች የውሌ 

ግዳታቸውን ያሌተወጡ ስሇመሆናቸው የቀረበ ማስረጃ የሇም፤ ከዚህም ላሊ የአመሌካቾች ወሊጅ አባት 

ሇ1ኛው አመሌካች ውክሌና ሰጥተውት የሄደ ስሇሆነ የመመሪያው ቁጥር 45/3 አመሌካቾችን የሚዯግፌ 

ነው፤ ስሇሆነም ከመመሪያው አንጻር ተጠሪ የቤቱ ተከራይ ሌጆች ቤቱን ሇቀው እንዱያስረክቡት 

በአባታቸው ስም ማስጠንቀቂያ መስጠቱ የሁከት ተግባር ስሇሆነ ሁከቱ ሉወገዴ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡      

ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበ 

ቢሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት አቤቱታው ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ 

ተጠሪ በመቀጠሌ ሇአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ አቤቱታው የቀረበሇት 

ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የቤቱ ሔጋዊ ተከራይ የሆኑት የአመሌካቾች አባት አቶ ኪዲኔ 

ዘውገ ከሏገር መውጣታቸው እና ዜግነታቸው እንግሉዛዊ ስሇመሆኑ አሌተካዯም፤ የስር ፌርዴ ቤት 

ሇውሳኔ መሠረት ያዯረገው አቶ ኪዲኔ ዘውገ ወዯ ሏገር እንዯማይመሇሱ ተጠሪ አሊረጋገጠም በሚሌ 

ነው፤ በመንግሰት ቤቶች መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 44/13 የመንግስት መኖሪያ ቤት የሚከራየው 

በከተማ ውስጥ ነዋሪ የሆነ ኢትዮጲያዊ ዜግነት ያሇው እና/ ወይም በከተማው ውስጥ ነዋሪ ሲሆን የጸና 

/የታዯሰ የኢትዮጲያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ ሊሇው የውጪ ዜጋ ብቻ መሆኑ ተዯንግጓሌ፤ 

የአመሌካቾች በቤቱ የመኖር መብት የሚመነጨው አባታቸው በተከራዩት ቤት ነው፤ ተጠሪ 

በመመሪያው መሠረት የቤቱ ተከራይ የሆኑት ግሇሰቦች የውጪ ዜግነት ያሊቸው እና በቤቱም የማይኖሩ 

መሆኑን አረጋግጦ የቤቱን የኪራይ ውሌ ማቋረጡ እና ቤቱን ሇመረከብ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ አግባብ 

ሆኖ ሳሇ ይህ ታሌፍ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሽሮ ተጠሪ ቤቱን 

እንዱሇቁ የሰጠው ማስጠንቀቂያ የሁከት ተግባር አይዯሇም ሲሌ ወስኗሌ፡፡   

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሔግ ስሔተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ 

ሲሆን ይዘቱም፡- አመሌካቾች ወሊጆቻችን እንግሉዝ አገር የሄደት አባታችን በመታመሙ ምክንያት 

ሔይወቱን ሇማትረፌ መሆኑን አስረዴተናሌ፤ ተጠሪውም ሇረጅም ዓመታት በውክሌና ሲያዋውሇን 

ቆይቷሌ፤ ወሊጆቻችን ዜግነት የተሰጣቸው ሇሔክምና ወጪ እንዱቀንስ እና እንዱረደ ነው፤ ወሊጆቻችን 

ተመሌሰው ወዯ ቤታቸው እንዯሚመጡ አረጋግጠን ሳሇ ተጠሪ ተወሌዯን ካዯግንበት ቤት ሇማስወጣት 

የጀመረው እንቅስቃሴ የሁከት ተግባር አይዯሇም በማሇት የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም፤ ስሇሆነም 

አመሌካቾች በቤቱ የመኖር መብት እንዲሇን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ቤቶች አስተዲዯር 

መመሪያ ቁጥር 4/2009 የሚዯግፇን በመሆኑ በቤቱ የመኖር መብታችን ሉከበርሌን ይገባሌ የሚሌ 

ነው፡፡     

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የአመሌካቾች ወሊጆች ከሄደበት ውጪ ሏገር ወዯ ኢትዮጲያ 

እንዯማይመሇሱ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ ማረጋገጫ በላሇበት ሁኔታ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
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ይግባኝ ሰሚ ሰበር ሰሚ ችልት በስሩ ያለት ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ ሽሮ ሁከት የሇም በማሇት 

የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ 

ተዯርጎም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- የአመሌካቾች ወሊጅ አባት ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ እንግሉዝ አገር 

በስዯተኝነት ተመዝግበው እንዯሚኖሩ እና ዜግነታቸውም እንግሉዛዊ በመሆናቸው በመመሪያ ቁጥር 

4/2009 አንቀጽ 44/13 በተቀመጠው መስፇርት ስሇማይሸፇኑ ውሌ እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ፤ 

የአመሌካቾች የዲኝነት ጥያቄም ወሊጆቻቸው የላሊቸውን መብት በውክሌና ይዘን እንቀጥሌ የሚሌ ነው፤ 

ተከራይ በውክሌና ቤቱን አስተሊሌፍ በውጪ ሏገር ሉኖር የሚችሇው ከመነሻው ኢትዮጲያዊ ዜግነት 

ያሇው ከሆነ እንጂ እንዯ አመሌካቾች ወሊጆች ኢትዮጲያዊ ዜግነት የላሊቸውን ሰዎች የሚመሇከት 

አይዯሇም፤ ክርክሩ የወሊጆቻቸው ወዯ ሏገር መመሇስ እና አሇመመሇስ ሳይሆን የዜግነት ጉዲይ ነው፤ 

በስር ፌርዴ ቤት የቀረበው ማስረጃ ከሏገር የወጡት በሔክምና ምክንያት መሆኑን አያስረዲም፤ 

ይሌቁንም በስዯት ከሏገር የወጡ ስሇመሆኑ እና እንዯማንኛውም ሰው የታከሙ መሆኑን የሚሳይ 

በመሆኑ የወሊጆቻቸው ተመሌሶ ወዯ ሏገር የመምጣት ጉዲይ በተጠሪ በኩሌ የተወሰነውን ውሳኔ 

የሚያስሇውጥ አይዯሇም፤ ተጠሪ የአመሌካቾች ወሊጆች ወዯ ሏገር አሇመመሇሳቸውን ማረጋገጥ 

አይጠበቅበትም፤ ቢመሇሱም ዜግነታቸው ኢትዮጲያዊ እስካሌሆነ ዴረስ ተጠሪ ሉያስተናግዲቸው 

የሚችሌበት የሔግ አግባብ ስሇላሇ ውሳኔው ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 

ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ በአባታቸው አቶ ኪዲኔ ዘውገ ስም የቤቱን ኪራይ ውሌ 

ተዋውሇው ኪራዩን እየከፇለ በቤቱ መኖር እንዱቀጥለ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ሉጠይቁ የቻለት ተጠሪ 

የአዱስ አበባ ከተማ ቤቶች አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 43/ሀ፤ 44/3፤ 44/13 እና 45/2 

ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ የቤቱ ተከራይ የሆኑት የአመሌካቾች አባት ሇሔክምና እንግሉዝ አገር 

የሚገኙ እና እንዯሚመሇሱ የቀረበ ማስረጃ የላሇ መሆኑን፤ ዜግነታቸውም እንግሉዛዊ ሆኖ ከአምስት 

ዓመት በሊይ በቤቱ ያሌኖሩ መሆኑን ጠቅሶ የኪራይ ውለን አቋርጦ ቤቱን እንዱያስረክቡ ማስጠንቀቂያ 

በመስጠቱ ምክንያት እንዯሆነ ግራ ቀኙ በስር ፌርዴ ቤት ካዯረጉት ክርክር ይዘት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ አግባብ የሚከራከር ከሆነ ይህንኑ በማስረጃ ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ በአንጻሩ በስር ፌርዴ 

ቤቶች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካቾች አባት አቶ ኪዲኔ ዘውገ የቤቱ ሔጋዊ 

ተከራይ መሆናቸውን እና ባዯረባቸው ሔመም ምክንያት ሇ1ኛው አመሌካች /ሇሌጃቸው/ ውክሌና 
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ሰጥተው ወዯ እንግሉዝ አገር ሄዯው በዚያው አገር በሚገኝ የሔክምና ማዕከሌ በመዯበኛ ታካሚነት 

በመታከም ሊይ የሚገኙ መሆኑን፤ የአመሌካቾች ወሊጅ እናትም ባሇቤታቸውን ሇማስታመም አብረው 

የሄደ መሆኑን እና በመሀሌም ወዯ ኢትዮጲያ ተመሌሰው የቤቱን ኪራይ ውሌ ሇማዯስ ተጠሪን የጠየቁ 

ቢሆንም ተጠሪ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን እና በቤቱ ውስጥ የሚኖሩት የቤቱ ሔጋዊ ተከራይ ሌጆች የሆኑት 

አመሌካቾች መሆናቸውን ነው፡፡ ስሇሆነም በስር ፌርዴ ቤቶች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር አኳያ በየዯረጃው 

ያለ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ አግባብ መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የቤቶች ሌማት እና አስተዲዯር ቢሮ የመንግስት ቤቶች አስተዲዯር 

መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 45 የኪራይ ውሌ የሚቋረጥባቸውን ምክንያቶች የሚዯነግግ ሲሆን 

የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር 2 ተከራይ ከሏገር ውጪ ከወጣ እና እንዯማይመጣ ሲረጋገጥ እና ላልች 

የውሌ ግዳታዎችን አሇመወጣት ሲያጋጥም አከራዩ የሰሊሳ ቀናት ቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት 

ውለን እንዯሚያፇርስ ይዯነግጋሌ፡፡ የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር 3 ዯግሞ ተከራይ ከባሌ፤ ከሚስት፤ 

ከሌጅ፤ ከሞግዚት ውጪ ሇላሊ ወገን በውክሌና ስም አስተሊሌፍ አምስት ዓመት እና ከዚያ በሊይ ውጭ 

አገር ከኖረ የቤት ኪራይ ውለ ተቋርጦ መንግስት ቤቱን ይረከባሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  

ከሊይ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ የአመሌካቾችን ጉዲይ ስንመሇከተው የአመሌካቾች 

አባት ከኢትዮጲያ የወጡ ቢሆንም ላልች የውሌ ግዳታዎችን አሇመወጣታቸው እና ወዯ ሏገር 

ተመሌሰው እንዯማይመጡ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ ማረጋገጫ የሇም፡፡ የአመሌካቾች አባት ወዯ እንግሉዝ 

ሏገር የሓደት ሇሔክምና መሆኑ እና በዚያው ሏገር በሚገኝ የሔክምና ማዕከሌ ውስጥ መዯበኛ ታካሚ 

መሆናቸው የተረጋገጠ ሲሆን ሔክምና በሚከታተለበት ሏገር በስዯተኝነት መመዝገባቸው ብቻውን ወዯ 

ሏገራቸው እንዯማይመጡ የሚያሳይ አረጋጋጭ ነው ተብል ዴምዲሜ የሚወሰዴበት አይዯሇም፡፡ ይህ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የአመሌካቾች አባት ወዯ ውጪ ሏገር ሲሄደ ውክሌና የሰጡት ሌጃቸው ሇሆነው 1ኛ 

አመሌካች በመሆኑ ውክሌናው በመመሪያው አንቀጽ 45/3 በተዯነገገው አግባብ የተሰጠ መሆኑን 

የሚያሳየን ነው፡፡ በቤቱ ውስጥ የሚኖሩትም አስቀዴሞ ከአባታቸው ጋር ይኖሩ የነበሩ የቤቱ ተከራይ 

ሌጆች እንጂ ላሊ 3ኛ ወገን አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ከመነሻውም ቢሆን ተጠሪ ውለ የተቋረጠ መሆኑን 

ገሌጾ ቤቱን ሇመረከብ የሰጠው ማስጠንቀቂያ በመመሪያው አንቀጽ 45 ሊይ በተመሇከተው መሠረት ውሌ 

ሇማቋረጥ የሚያስችለ ሁኔታዎች መፇጠራቸውን ሳያረጋግጥ የተሰጠ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

በመሆኑም ጉዲዩ የቀረበሇት የመጀመሪያው ዯረጃ ፌርዴ ቤት ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ከመመሪያው 

አንጻር አመሌካቾች ቤቱን ሇቀው እንዱያስረክቡት ተጠሪ የሰጠው ማስጠንቀቂያ ተገቢ አይዯሇም ሲሌ 

የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡  

በላሊ በኩሌ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ሰበር ሰሚ ችልት በስሩ ያለት ፌርዴ ቤቶች 

የሰጡትን ውሳኔ ሇመሻር እንዯ ምክንያት የወሰዯው የቤቱ ተከራይ የውጪ ሏገር ዜግነት ያሊቸው እና 
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በቤቱ የማይኖሩ በመሆኑ ተጠሪ የቤቱን የኪራይ ውሌ ማቋረጡ እና ቤቱን ሇመረከብ ማስጠንቀቂያ 

መስጠቱ አግባብ ነው በሚሌ ነው፡፡ የቤቱ ሔጋዊ ተከራይ የሆኑት የአመሌካቾች አባት ውለን በተዋዋለ 

ጊዜ ኢትዮጲያዊ የነበሩ እና ሇሔክምና ወዯ ውጪ ሏገር ከሄደ በኋሊ ዜግነታቸውን የሇወጡ ከመሆኑ 

አኳያ የስር ሰበር ሰሚ ችልት ዜግነታቸውን መሠረት በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ አግባብ መሆን 

አሇመሆኑን ቀጥሇን እንመሌከት፡፡   

የአዱስ አበባ ከተማ የመንግስት ቤቶች አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 04/2009 አንቀጽ 44/13 የመንግስት 

መኖሪያ ቤት የሚከራየው በከተማ ውስጥ ነዋሪ ኢትዮጲያዊ ዜግነት ሊሇው እና/ ወይም በከተማው 

ውስጥ ነዋሪ ሇሆነ የጸና /የታዯሰ የኢትዮጲያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ ሊሇው የውጭ ዜጋ ብቻ ነው 

በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በመሠረታዊነት የዚህ ዴንጋጌ ተፇጻሚነት ከከተማው አስተዲዯር ቤትን 

ሇመጀመሪያ ጊዜ ሇሚከራዩ ሰዎች እንዯሆነ መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን አስቀዴሞ የተፇጸመ የቤት ኪራይ 

ውሌ በሚታዯስበት ጊዜም በዴንጋጌው ሊይ የተቀመጡት ቅዴመ ሁኔታዎች ሉሟለ ይገባሌ የሚባሌ 

ከሆነ ውሌ ሇማዯስ የሚጠይቀው ወገን ይህንኑ ሇማዴረግ በሚያስችሌ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ መሆኑ 

በቅዴሚያ ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡   

በያዝነው ጉዲይ የቤቱ ሔጋዊ ተከራይ የሆኑት የአመሌካቾች አባት ባዯረባቸው ሔመም ምክንያት 

ሇሔክምና ወዯ ውጪ ሏገር የሄደ እና በዚያው ሏገር በሚገኝ የሔክምና ማዕከሌ ውስጥ መዯበኛ ታካሚ 

መሆናቸው የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነው፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባዯረገው ክርክር የአመሌካቾች አባት 

የእንግሉዝ ዜግነት ያሊቸው በመሆኑ ውለ ተቋርጦ አመሌካቾች ቤቱን እንዱያስረክቡ ማስጠንቀቂያ 

መስጠታችን አግባብ ነው በማሇት ከሚከራከር በቀር በእርግጥም የአመሌካቾች አባት ወዯ ኢትዮጲያ 

ተመሌሰው በመምጣት በመመሪያው አንቀጽ 44/13 ሊይ በተመሇከተው መሠረት በከተማው ውስጥ 

ነዋሪ ሆነው የጸና/ የታዯሰ የኢትዮጲያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ ሇማግኘት በሚችለበት የጤና 

ሁኔታ ሊይ መሆናቸውንም ሆነ ከነጭራሹም ወዯ ሏገራቸው የማይመሇሱ መሆናቸውን በመግሇጽ 

ያቀረበው ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ ተጠሪ በዚህ አግባብ ያቀረበው ክርክር እና ማስረጃ እስከላሇ 

ዴረስ የአመሌካቾች አባት የጤና ሁኔታቸው ሲስተካከሌ ወዯ ሏገራቸው በመምጣት ኑሯቸውን ሉቀጥለ 

እንዯሚችለ ግምት ይወሰዲሌ፡፡ የአመሌካቾች አባት ጤናቸው ተስተካክል ወዯ ሏገራቸው መጥተው 

መኖር የሚቀጥለ ከሆነም አስቀዴሞ በሔግ አግባብ በተከራዩት ቤት ውስጥ የመኖር መብት አሊቸው፡፡ 

ስሇሆነም የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን በዚህ አግባብ አይቶ 

መወሰን ሲገባው ተጠሪ የቤቱ ተከራይ የውጪ ዜግነት ያሊቸው እና በቤቱም የማይኖሩ መሆኑን 

አረጋግጦ የቤቱን የኪራይ ውሌ ማቋረጡ እና ቤቱን ሇመረከብ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተገቢ ነው ሲሌ 

የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   
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ውሳኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ሰበር ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 

30165 ሠኔ 28 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት 

ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯራጀ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 

07038 ሔዲር 07 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የኢዱስ አበባ 

ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዯ ቤት በመ.ቁ 29631 ጥር 06 ቀን 2011 የሰጠው ትዕዛዝ ጸንቷሌ፡፡    

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርከር የወጣውን ወጪ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 

 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ 
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የሰ.መ.ቁ.181643 

                                                           ህዲር 29/2013 ዒ.ም 

                                ዲኞች፡ መዒዛ አሸናፉ 

እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

አመሌካች፡- ወ/ት እንኳአየሁሽ ነጋሽ    

ተጠሪ፡- አቶ ካሳሁን ነጋሽ   

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ የገጠር መሬትና መኖሪያ ቤት የውርስ ክርክርን የሚመሇከት 

ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በመ/ቁ 89253 ሊይ ሏምላ 08/2011 ዒ.ም በዋሇው ችልት የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረገበትን የመጨረሻ ትዕዛዝ 

በመቃወም ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን አመሌካች በዯቡብ አቼፇር ወረዲ ፌ/ቤት በአሁን ተጠሪ ሊይ ባቀረቡት 

ክስ ነው፡፡ የክሱም ጭብጥ ቦታ እና አዋሳኙ በክሱ ዝርዝር የተጠቀሰውን 13 ቃዲ የገጠር መሬት 

እና 42 ዚንጎ ቆርቆሮ መኖሪያ ቤት የሟች እናታቸው ወ/ሮ ታገኝ አስማረ የውርስ ሀብት መሆኑን፤ 

የሟች ወራሾች ስዴስት ሌጆች ሲሆኑ አመሌካች በመ/ቁ 75240 ሊይ ግንቦት 25/2007 ዒ.ም 

ወራሽነታቸውን አረጋግጠው የውርስ ሀብቱን በሽማግላ ከተካፇለ በኋሊ ተጠሪ ዴርሻቸውን 

ሉሰጧቸው ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን በመግሇፅ በፌርዴ ኃይሌ ተገዯው እንዱያስረክቧቸው ዲኝነት 

የሚጠይቅ ነው፡፡  

ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የአሁን ተጠሪን መሌስ ከሰማ በኋሊ ክስ ከቀረበበት ይዞታ ውስጥ 10 

ቃዲ መሬት ተጠሪ በውርስ ያገኙት በመሆኑ ሉያካፌለ አይገባም በማሇት ሶስት ቃዲ መሬቱን ብቻ 
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እንዱያካፌለ የወሰነ መሆኑን፤ በዚሁ ውሳኔ ሊይ በአሁን አመሌካች ይግባኝ ባይነት ጉዲዩ 

የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የወረዲ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር በጉዲዩ ሊይ የግራ ቀኙን 

ማስረጃ ሰምቶ እንዱወስን ሇስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የመሇሰ መሆኑን፤ በዚሁ አግባብ ክርክሩ ቀጥል 

እያሇ ላልች ወራሾች የጣሌቃ ገብነት ጥያቄ አቅርበው የክርክር አካሌ ተዯርገው ክስ ሇመስማት 

በተቀጠረ ቀን የአሁን ተጠሪ ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱሰማ ተዯርጎ የአመሌካች እና 

የጣሌቃ ገቦች ማስረጃ የተሰማ መሆኑን፤ በኋሊም የቀረቡት የሰው ምስክሮች የአሁን ተጠሪ ወዯው 

እና ፇቅዯው ክስ የቀረበበትን ይዞታ በስምምነት ማካፇሊቸውም አሊስረደም፤ ተጠሪም ይዞታውን 

የያዙት ወራሽነታቸውን አረጋግጠው በመሆኑ ሉያካፌለ አይገባም በማሇት ይዞታውን በተመሇከተ 

የቀረበውን ክስ እና የጣሌቃ ገብነት አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ ቤቱን በተመሇከተ ብቻ ተጠሪ 

የአመሌካችን ዴርሻ ግምት እንዱያካፌሊቸው በማሇት ወስኖ ይኸው ውሳኔ እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ 

ችልት የፀና መሆኑን የስር ፌርዴ ቤቶች የመዝገብ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡   

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሀምላ 25/2011 

ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔና ትዕዛዝ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም ክስ የቀረበበት 

ይዞታ የወሊጅ እናታችን መሆኑን እና ከተጠሪ ውጭ ላልች ወራሾች መኖራቸው ተረጋግጦ እያሇ 

ተጠሪ ከመሬት አስተዲዲር ጋር በመመሳጠር በወሰዯው የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

መነሻነት የውርስ ሃብቱን ሉያካፌሌ አይገባም መባለ አግባብ አይዯሇም፤ ይዞታውም በወራሾች 

መካከሌ በሽማግላችዎ ተከፊፌል እያሇ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት አሌተከፊፇሇም ማሇቱ 

አግባብ አይዯሇም፤ የወረዲው መሬት አስተዲዯር ይዞታው በሟች እናታችን ስም ተመዝግቦ 

እንዯሚገኝ ከገሇፀ በኋሊ ከ2009 ዒ.ም ጀምሮ በተጠሪ ስም ተመዝግቧሌ በሚሌ መግሇጫ መስጠቱ 

እርስ በራሱ የሚጣረስ ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤቶች ይህንን በተገቢ መንገዴ ሳያጣሩ ውሳኔ 

መስጠታቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ክርክር የቀረበበት ይዞታ የውርስ ሀብት ስሇመሆኑ 

ተረጋግጦ እያሇ ተጠሪ ወራሽነቱን አረጋግጦ በስሙ በማስመዝገቡ ብቻ ላልች ወራሾች መውረስ 

እንዯማይችለ የተወሰነበት አግባብነት ሇዚህ ችልት ቀርቦ እንዱመረመር በመዯረጉ ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት ታዟሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪ የፌርዴ ቤቱ መጥሪያ ዯረሷቸው ባሇመቅረባቸው መሌስ 

የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

የቀረበውን ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ነጥብ አኳያ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው 

ህግ ጋር በማገናዘብ ተመርምሯሌ፡፡ 
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ከክርክሩ አጀማመር መገንዘብ እንዯሚቻሇው ጉዲዩ በወራሾች መካከሌ የተነሳ የገጠር መሬት ይዞታ 

ውርስ ይገባኛሌ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ በመሰረቱ ጉዲዩ በሚመሇከተው የክሌሌ መሬት 

አስተዲዯር ህግ አግባብ ከወራሾች መካከሌ የገጠር መሬት ይዞታን ሇመውረስ የተሇየ መስፇርት 

ወይም ሌዩ ሁኔታ እስካሌተዯነገገ እና ይኸው ሁኔታ ስሇመኖሩ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ አንደ ወራሽ 

ከላሊኛው ወራሽ የተሇየ መብት የሇውም፡፡ ወራሽነትን ቀዴሞ አረጋግጦ የውርስ ሀብትን መያዝም 

ምናሌባት ከይርጋ አኳያ የሚያጎናፅፇው መብት ካሇ ተገቢ ክርክር ተዯርጎበት ከሚወሰን በቀር 

ቀዴሞ ወራሽነትን በማረጋገጥ ብቻ የሚገኝ ሌዩ የመውረስ መብት አይኖርም፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዲዯር እና 

አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 252/2009 ከገጠር መሬት ይዞታ ውርስ ጋር በተያያዘ በአንቀፅ 17 እና 

ተከታዮቹ ወራሽ የሆነ/ች ሰው በግብርና ስራ የሚተዲዯር አሌያም ሇመተዲዯር ፌሊጎት ያሇው 

መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ እና ላልች መሰሌ መመዘኛዎችን ከማስቀመጥ ባሇፇ ወራሽነቱን ቀዴሞ 

ያረጋገጠ ብቻውን የሚወርስ ስሇመሆኑ የሚዯነግገው ነገር የሇም፡፡ የውርስ ጉዲይ በመርህ ዯረጃ 

የሚገዛው በውርስ ህግ በመሆኑ በሌዩ ህግ አጠቃሊይ የውርስ ህግ መሰረተ ሀሳብን የሚቃረን ዴንጋጌ 

ይወጣሌ ተብልም አይጠበቅም፡፡ በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም ህግ መሰረት 

አመሌካች ክስ የቀረበበትን ይዞታ ሇመካፇሌ አይችለም በሚሌ በአሁን ተጠሪ በኩሌ የቀረበ 

ክርክርም ሆነ የተረጋገጠ ነገር የሇም፡፡ እናም ተጠሪ ቀዴሞ ወራሽነቱን በማረጋገጥ ይዞታውን 

በመያዙ ብቻ ሉያካፌሌ አይገባም በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ ህግን መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ 

ተቀባይነት የሇውም፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች ክስ ያቀረቡት የውርስ ሃብትን ሇመካፇሌ እስከሆነ ዴረስ ይዞታውን 

በተመሇከተ ተዯርጓሌ የተባሇው ክፌፌሌ በፇቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ አሇመሆኑ መረጋገጡ 

በተጠየቀው ዲኝነት ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ የሇም፡፡ እናም በስምምነት የተዯረገ ክፌፌሌ 

ስሇመኖሩ ከተካዯ የውርስ ሀብት የተባሇው ይዞታ አግባብ ባሇው የክሌለ ገጠር መሬት አስተዲር 

እና አጠቃቀም ህግጋት መሰረት ወራሾች እንዱካፇለ ከሚዯረግ በቀር በፇቃዯኝነት የተዯረገ 

የክፌፌሌ ስምምነት የሇም በሚሌ ክሱ ውዴቅ የሚዯረግበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር 

የክሌለ ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ ህግን መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ በእርግጥም የሚነቀፌ 

ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  
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ውሳኔ 

1. በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ዯቡብ አቼፇር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/22683 ሊይ 

መጋቢት 12/2011 ዒ.ም ተሰጥቶ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ 

የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

 

2. ተጠሪ ክስ ከቀረበበት የውርስ ይዞታ ውስጥ ሁሇት ቃዲ መሬት ሇአመሌካች ሉያካፌሎቸው 

ይገባሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

  

4. አመሌካች በዚህ ሰበር ችልት ክርክር ምክንያት ያወጡትን ወጪ ዝርዝር ሇወረዲው 

ፌርዴ ቤት አቅርበው የመጠየቅ መብታቸው ተጠብቋሌ፡፡ 

5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

 

                                                                                            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/መ 
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                                                             የሰ.መ.ቁ.184533 

            መጋቢት 30 2013 ዓ.ም 

ዲኞች፡-እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡ አስገዲጅ ዯብረ መዊ ቅደስ ጊወርጊስ ቤ/ክርስቲያን 

ተጠሪ፡ ቄስ ሞሊ ሰማው 

   መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ በስራ ምክንያት የተረከቡት ንብረት ባሇመገኘቱ ምክንያት የንብረቱ ግምት እንዱከፇሌ 

የቀረበ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም አመሌካች በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

ሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የክሱም ጭብጥ የአሁን 

ተጠሪ የአመሌካች ቤተክርስቲያን ግምጃ ቤት ኃሊፉ በነበሩበት ወቅት በስራ ምክንያት የተረከቡትን 

የቤተክርስቲያኒቷ ቅርስ የሆነ በውስጡ ሜርኩሪ ያሇውን እና በራሱ ኃይሌ የሚሰራ የዋጋ ግምቱ 

ብር 20,000,000(ሃያ ሚሉዮን) የሆነ ማሾ አጉዴሇው የተገኙ እና በዚህም ምክንያት በወንጀሌ 

ተከሰው ጥፊተኛ የተባለ በመሆኑ የቅርሱን ዋጋ ሉከፌለ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

በዚሁ ክስ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘው መሰረት የአሁን ተጠሪ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

እና አማራጭ የስረ ነገር ክርክር አቅርበው ተከራክረዋሌ፡፡ የቀረበው መቃወሚያ ሇክሱ ምክንያት 

የሆነው ንብረት ቅርስ አይዯሇም፤ ግምቱም ከብር 100/አንዴ መቶ/ አይበሌጥም የሚሌ ነው፡፡ የስረ 

ነገር ክርክሩ ይዘት ዯግሞ የተጠቀሰው ማሾ ማዕዴን ያሇበት ቅርስ ሳይሆን እማሆይ አመተ ስሊሴ 

የተባለ ምዕመን ገዝተው ሇቤተክርስቲያኒቷ የሰጡት በጋዝ የሚሰራ ነው፤ በወንጀሌ የተቀጣሁትም 

በተገሇፀው አግባብ ሳይሆን የማሾው ብርጭቆ ጠፌቷሌ በሚሌ በብር 300(ሶስት መቶ) መቆጮ 

በመሆኑ የተጠቀሰውን ግምት ሌጠየቅ አይገባም የሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የተጠቀሰው ማሾ ዋጋ በክሌለ ውሃ መስኖ እና ኢነርጂ ቢሮ በኩሌ 

ተገምቶ እንዱቀርብ ያዯረገ መሆኑን፤ የታዘዘው አካሌም ክስ የቀረበበት ንብረት ብርጭቆ ቢኖረው 

ኖሮ ብር 50/ሃምሳ ብር/ ያወጣሌ በሚሌ የገሇፀሇት መሆኑን፤ ፌርዴ ቤቱም ይህንኑ መነሻ 
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በማዴረግ በቀረበው ግምት መሰረት ጉዲዩን ሇማየት የስር ነገር ስሌጣን የሇኝም በሚሌ መዝገቡን 

የዘጋ መሆኑን፤ ይኸው ጉዲይ እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ታይቶ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ 

ስሌጣን አሇው ተብል አከራክሮ እንዱወስን የተመሇሰሇት መሆኑን፤ በዚሁ አግባብ ፌርዴ ቤቱ 

የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃን ከሰማ በኋሊ ክስ የቀረበበት ንብረት ማዕዴን ያሇበት ቅርስ 

ሳይሆን እማሆይ አመተ ስሊሴ የተባለት በ1987 ዒ.ም ከመርካቶ በብር 150(አንዴ መቶ ሃምሳ) 

ገዝተው ሇቤተክርስቲያንዋ አገሌግልት እንዱውሌ በስጦታ ያበረከቱ መሆኑን፤ ማሾው ጠፊ 

በተባሇበት ጊዜም ብርጭቆ የላሇው መሆኑን እና ተጠሪ በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው በብር 

300(ሶስት መቶ) መቀጮ የተቀጡት የማሾውን ብርጭቆ ጠፌቷሌ በሚሌ እንዯሆነ በማስረጃ 

ማረጋጡን ጠቅሶ የአሁን ተጠሪ የንብረቱ ዋጋ የተባሇውን ብር 50(ሃምሳ ብር) ሇአመሌካች 

እንዱከፌለ ወስኖ ይኸው ውሳኔ እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መፅናቱን ከስር ፌርዴ ቤት 

የመዝገብ ግሌባጭ ይዘት ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡     

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ የአመሌካች ወኪሌ ጥቅምት 

08/2012 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ተመርምሮ ክርክሩ ከቤተክርስቲያን ጋር በመሆኑ እና ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው የንዘብ መጠን 

ሃያ ሚሉዮን ከመሆኑ አንጻር በክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የስረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ 

መሆን አሇመሆኑ ከህገ መንግሰቱ አንቀጽ 80(2) እንዱሁም ከፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ 

ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5(6) እና 11(1) ዴንጋጌ አንጻር ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ 

እንዱመረመር በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክር ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ነጥብ አኳያ የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ 

ከሆነው የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

እንግዱህ የማስቀረቢያ ነጥቡ ከዲኝነት የስር ነገር ሥሌጣን ጋር የተያያዘ ነው፡፡ መነሻውም አንደ 

ተከራካሪ ወገን ቤተክርሲትያን በመሆንዋ እና ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ ከክርክሩም መጠን 

አኳያ በክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዳት ሉታይ ቻሇ የሚሌ ስሇመሆኑ በማስቀረቢያ ነጥቡ 

ውስጥ ከተጠቀሱት ህግጋት አንፃር መረዲት ይቻሊሌ፡፡  

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት የስረ ነገር ስሌጣን ምንጭ አንደ በፋዳራሌ መንግስቱ 

በተመዘገቡ ህጋዊ ሰውነት በተሰጣቸው ዴርጅቶች ሊይ ስሇመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 5(6) ይዯነግጋሌ፡፡ እናም የፋዳራሌ መንግስቱ 
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ተመዝጋቢ ዴርጅቶች ተካፊይ የሆኑብት ክርክር የፋዳራሌ ጉዲይ መሆኑ የሚያከራክር 

አይዯሇም፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ እና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባሌተቋቋመባቸው ክሌልች 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የስረ ነገር ስሌጣን ስር የሚወዴቁ ጉዲዮች እንዯክርክሩ መጠን ከክሌሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጀምሮ የሚታይ ስሇመሆኑ የህገ መንግስት አንቀፅ 78(2) እና 80((4) እና (5)) 

ይዯነግጋሌ፡፡  

አሁን በቀረበው ጉዲይ የክርክሩ አንደ አካሌ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስቲያን ነች፡፡ 

የቤተክርስቲያንዋ ህጋዊ ሰውነት የሚመነጨው ከ1952ቱ የፌትሏ ብሔር ህግ አንቀፅ 398 እንጂ 

የፋዳራሌ መንግስቱ ተመዝጋቢ አካሌ አይዯሇችም፡፡ እናም ቤተክርስቲያንዋ ተካፊይ የሆነችበነት 

ክርክር የፋዳራሌ ጉዲይ የሚባሌ ሳይሆን እንዯ ክርክሩ ዒይነት፣ መጠን እና ቦታ ጉዲዩ በቀረበበት 

ክሌሌ የሚታይ ይሆናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የከሌለ ክፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አከራክሮ ሇመወሰን 

የዲኝነት የስር ነገር ስሌጣን ያሇው በመሆኑ በየዯረጃው ያለት የክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶችም 

ይህንኑ በመቀበሊቸው የፇፀሙት መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ 

ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቀ/0326886 ሊይ ሏምላ 24/2011 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

                        

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

አ/መ                         
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የሰ.መ/ቁ 181278 

ጥቅምት 26/2013 ዒ.ም  

ዲኞች፡- እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

   አመሌካች፡ አቶ ሀፌቱ ኪሮስ    

   ተጠሪ፡ የሀውሌቲ ክፌሇ ከተማ ማዘጋጃ ቤት 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ችልት ሉቀርብ የቻሇው በከተማ መስፊፊት ምክንያት የገጠር ይዞታን ይዞ ወዯ 

ከተማ የገባ ሰው በይዞታው ምትክ ሉሰጠው ከሚገባው ይዞታ መጠን በታች በመሰጠቱ ምክንያት 

የተሰጠውን ይዞታ ተቀብል ከቆየ በኋሊ ተቀነሰብኝ በሚሇው የይዞታ መጠን ሊይ ክስ ሇማቅረብ 

መብት እና ጥቅም የሇውም ተብል የተወሰነበትን ህጋዊ አግባብነት መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን አመሌካች በትግራይ ብ/ራዊ ክሌሊዊ መንግስት በሏውሌቲ ወረዲ 

ፌ/ቤት በአሁን ተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም በከተማ መስፊፊት ምክንያት 

ቀዯም ሲሌ ሇጎጆ መውጫ ተብል በህጋዊ መንገዴ የተሰጣቸውን 400 ካሬ ሜትር ይዞታ ይዘው 

ወዯ ከተማ መካሇሊቸውን፤ ይህ ቦታ ሇመሰረተ ሌማት ይፇሇጋሌ በሚሌ እንዱነሱ ተዯርጎ በምትኩ 

400 ካ.ሜ ሉሰጣቸው ሲገባ 140 ካ.ሜ ብቻ የተሰጣቸው መሆኑን በመግሇፅ ያሇአግባብ 

የተቀነሰባቸው 260 ካሬ ሜትር እንዱሰጣቸው ዲኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ ሇዚሁ ክስ በሰጠው መሌስ አመሌካች በምትክነት የተሰጣቸው 140 ካሬ ሜትር 

ይዞታ ተቀብሇው አቶ ኪሮስ ገ/መስቀሌ ሇተባለት ግሇሰብ የሸጡ በመሆኑ እና በተጠሪ ጽ/ቤትም 

ምንም ዒይነት ማህዯር የላሊቸው በመሆኑ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሊችው መብት እና ጥቅም 

የሊቸውም የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያን በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡  

ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም በመቃወሚያው ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች 

በምትክነት የተሰጣቸውን ይዞታ ሸጠው ይዞታውን የሚመሇከቱ ሰነድችንም ሇላሊ ሰው ካስተሊሇፈ 
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በኋሊ ቀረኝ ባለት ቦታ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው መብት እና ጥቅም የላሊቸው በመሆኑ 

ክሱ የክስ ምክንያት የሇውም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 33(2) መሰረት በብይን ዘግቷሌ፡፡  

በዚሁ ጉዲይ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ይግባኝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 337 መሰረት ዘግቷሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ 

በመ/ቁ/114270 ሊይ የግራ ቀኙን የሰበር ክርክር ሰምቶ ግንቦት 09/2011 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ 

በከተማ መስፊፊት ምክንያት አመሌካች 400 ካሬ ሜትር ይዞታ ይዘው ወዯ ከተማ መጠቃሇሊቸው 

በአሁን ተጠሪም ያሌተካዯ መሆኑን፤ ይህ ይዞታ በሌማት ምክንያት ከአመሌካች በመወሰደ 

ምክንያት በ2005 ዒ.ም ሇአመሌካች 140 ካሬ ሜትር ምትክ ቦታ የተሰጣቸው መሆኑን፤ 

ሇአመሌካች ምትክ ቦታ በተሰጠበት ጊዜ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው በ2003 ዒ.ም የወጣው መመሪያ 

መሆኑን፤ በዚህ መመሪያ መሰረት በሌማት ምክንያት ይዞታው ሇተወሰዯበት ሰው ከከፌተኛው 

የከተማ ይዞታ መጠን እስካሌበሇጠ ዴረስ በተወሰዯው ይዞታ መጠን ምትክ ቦታ የሚሰጠው 

መሆኑን፤ በእሇቱ ሇአመሌካች 400 ካሬ ሜትር ምትክ ቦታ ሉሰጣቸው ሲገባ 140 ካሬ ሜትር 

ሲሰጣቸው አመሌካች የተሰጣቸውን ተቀብሇው ሇላሊ ሰው አሳሌፇው የሸጡ መሆኑን፤ አመሌካች 

በዚህ መሌኩ ተቀንሶ የተሰጣቸውን ይዞታ ተቀብሇው ከ5 ዒመት በኋሊ የተቀነሰብኝ ይዞታ ይሰጠኝ 

በሚሌ ያቀረቡት ክስ ቀዴሞውኑ ቢሆን ቀረኝ ያለት ይዞታ የማይገባቸው መሆኑን መቀበሊቸውን 

የሚያሳይ በመሆኑ ከዚህ ያክሌ ቆይታ በኋሊ ተቀነሰብኝ በሚሇው ምትክ ቦታ ሊይ ክስ ሇማቅረብ 

የሚያስችሊቸው መብት እና ጥቅም የሊቸውም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶችን ብይን እና ትዕዛዝ 

በምክንያት በማጠናከር አፅንቷሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሰኔ 15/2011 ዒ.ም ፅፇው 

ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያለትን መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ጠቅሰው በዚህ ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌሬ ቃለም አመሌካች የነበራቸው ነባር 

ይዞታ 400 ካ.ሜ መሆኑን በምትክ የተሰጣቸው ዯግሞ 140 ካሬ ሜትር ብቻ ስሇመሆኑ በተጠሪም 

ጭምር ያሌተካዯ መሆኑን፤ ቀዴሞ የተሰጣቸውን 140 ካ.ሜ ሇላሊ ሰው በማስተሊሇፊቸው ምክንያት 

ቀሪውን ሉጠይቁ አይገባም መባለ ንብረታቸውን መሸጥ ህገ-መንግስታዊ መብታቸውን የሚፃረር 

በመሆኑ አግባብ እንዲሌሆነ፤ ክስ ያቀረቡትም ያሊግባብ የቀረባቸውን 260 ካ.ሜ በሚመሇከት እንጂ 

በሽያጭ ባስተሊሇፈት ንብረት ሊይ ባሇመሆኑ የተሸጠውን ንብረት የሚመሇከተው ሰነዴ ሇላሊ ሰው 

በመተሊሇፈ ምክንያት ማህዯር የሊችውም ሉባሌ እንዯማይገባ፤ ሇአቶ ኪሮስ ገ/መስቀሌ ከተሊሇፇው 

ሰነዴ ሊይ አመሌካች 400 ካ.ሜ እንዯነበራቸው የሚያስረዲ መሆኑን በመግሇፅ የስር ፌ/ቤቶች 

እነዚህን ሁኔታዎች አሌፇው ክሳቸውን ውዴቅ ማዴረጋቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች ከገጠር ወዯ ከተማ ይዘው የገቡት የይዞታ 

መጠን 400 ካ.ሜ መሆኑና በዚሁ ይዞታ ምትክ ተሇዋጭ 140 ካ.ሜ ይዞታ የተሰጣቸው በ2005 

ዒ.ም መሆኑ ያሌተካዯ ሆኖ እያሇ፣ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው መመሪያ ቁጥር 2003 ስሇመሆኑ 

የክሌለ ሰበር ችልት በተቀበሇበት ሁኔታ እና መመሪያ ቁጥር 2003 ምትክ የሚሰጠው የነበረው 

ይዞታ መጠን የሚሌ ስሇመሆኑ ተጠሪው በክሌለ ሰበር ችልት ባቀረበው መሌስ በገሇፀበት ሁኔታ 

አመሌካች የተሰጣቸውን 140 ካ.ሜ ይዞታ ሇላሊ ወገን ስሊስተሊሇፈ ቀሪ ይዞታ አሇኝ በሚሌ ክስ 

ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብትና ጥቅም የሊቸውም በሚሌ የተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት መጣራት 

ያሇበት መሆኑ ስሇታመበት ሇዚህ ሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ በመታዘዙ ግራ ቀኙ የፅሁፌ 

ክርክር እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡፡  

ተጠሪ በቀን ታህሳስ 21/2012 ዒ.ም ፅፇው ባቀረቡት መሌስ አመሌካች ከገጠር ወዯ ከተማ ሲገቡ 

ይዘውት የገቡት የመሬት ስፊት 400 ካ.ሜ መሆኑን፤ በዛን ወቅት በነበረው የሌማት ተነሽነት 

መመሪያ ቁጥር 2002 በአንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 5.5 መሰረት ከቦታቸው የሚነሱ ሰዎች የሚሰጣቸው 

የይዞታ ስፊት 250 ካ.ሜ ያሇ ካሳ፤ 140 ካ.ሜ ዯግሞ ከካሳ ጋር እንዯሆነ የሚዯነግግ በመሆኑ 

ሇአመሌካች 140 ካ.ሜ ከካሳ ጋር የተሰጣቸው መሆኑንና አመሌካች በዚህ ጉዲይ በጊዜው ያቀረቡት 

ቅሬታ ያሌነበር መሆኑን፤ በቦታው አምነውበት ካርታና ሳይት ፕሊን ተሰጥቷቸው በ2006 ዒ.ም 

ሇአቶ ኪሮስ ገ/መስቀሌ የሸጡሊቸው መሆኑን፤ በዚህ ምክንያት በአንዴ ይዞታ ሁሇት ሰነዴ 

እንዯማይሰጥ ህጉ የዯነገገ በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች በበኩሊቸው ጥር 23/2012 ዒ.ም በሰጡት የመሌስ መሌስ በወቅቱ የነበረው መመሪያ 

ከገጠር ወዯ ከተማ የገባ ቦታ እንዯ ስፊቱ መጠን ከ140 እስከ 500 ካ.ሜ መስጠት እንዯሚፇቅዴ 

የዯነገገ መሆኑን፤ 400 ካ.ሜ ይዞ ወዯ ከተማ የገባ ሰው 400 ካ.ሜ እንዱሰጠው ህጉ የዯነገገ 

መሆኑን፤ መመሪያ 2002 የሉዝ መመሪያ ሆኖ የሚያገሇግሇው ከተማ ውስጥ ሇቆየ ቦታ እንጂ 

ከገጠር ወዯ ከተማ ሇገባ ቦታ አሇመሆኑን፤ የአመሌካች ጉዲይ የሚዲኘው በመመሪያ 2003 መሰረት 

መሆኑን፤ ተጠሪ በመሰረተ ሌማት ምክንያት የሚነሱ ከካሳ ጋር ከሆነ 140 ካ.ሜ ያሇካሳ ከሆነ 250 

ካ.ሜ ነው የሚሰጣቸው በማሇት ያቀረበው መሌስ ህግን መሰረት ያሊዯረገ መሆኑንና ህጉ 

በተወሰዯው ቦታ መጠን አስፇሊጊም ከሆነ ካሳ ተጨምሮሇት ምትክ ቦታ እንዱሰጥ የሚዯነገግ 

መሆኑን፤ የተሰጣቸው ካሳ ካሇመኖሩም በሊይ ክርክሩ በስር ፇርዴ ቤት ያሌቀረበ መሆኑን፤ 

ይዞታውን ሇ3ኛ ወገን ሽጠዋሌ ሇሚሇውም የተሰጣቸውን 140 ካ.ሜ ሽጠው ቀሪ 260 ካ.ሜ 

ሇመጠየቅ የሚከሇክሊቸው ህግ አሇመኖሩን በመግሇፅ በቀረበው ቅሬታ መሰረት ሉወሰንሌኝ ይገባሌ 

ሲለ ሞግተዋሌ፡፡  
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክር ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ነጥብ አኳይ የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካሇው ህግ ጋር 

በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ ይዘት በግሌፅ መረዲት እንዯሚቻሇው አመሌካች ክስ ያቀረቡት በሌማት ምክንያት 

በተወሰዯባቸው 400 ካሬ ሜትር ይዞታ ምክት 400 ካሬ ሜትር ቦታ ሉሰጣቸው ሲገባ ከህግ አግባብ 

ውጭ ተቀንሶብኛሌ ባለት 260 ካሬ ሜትር ሊይ ነው፡፡ በእርግጥ ከምትክ ቦታ አሰጣጥ ጋር 

በተያያዘ ተፇፃሚነት ባሇው መመሪያ ሊይ በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇመግባባት እንዲሇ ከሚያቀርቡት 

ክርክር መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም የክሌለ ሰበር ችልት ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው በ2003 ዒ.ም. 

የወጣው መመሪያ መሆኑን እና በመመሪያው መሰረት ከከፌተኛው የከተማ ይዞታ መጠን እስካሊሇፇ 

ዴረስ ምትክ ቦታ የሚሰጠው በተወሰዯው ይዞታ መጠን ስሇመሆኑ ገሌጿሌ፡፡ ይህ የሰበር ችልቱ 

የህግ መረጣ እና አተረጓጎም አግባብ አይዯሇም በሚሌ በአሁን ተጠሪ በኩሌ ሥርዒቱን ጠብቆ 

የቀረበ የሰበር ቅሬታም ሆነ ግሌፅ ክርክር የሇም፡፡ ይህ በላሇበት አሁን ሊይ ሇጉዲዩ አግባብነት 

ያሇው ላሊ የህግ ማዕቀፌ ነው በማሇት ተጠሪ የሚያቀርበው መከራከሪያ ሥነ ሥርዒቱን የጠበቀ 

ባሇመሆኑ ችልቱ አሌተቀበሇውም፡፡ 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ሇግራ ቀኙ ክርክር አግባብነት ያሇው በ2003 ዒ.ም የወጣው መመሪያ 

መሆኑን ከሇየ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን ያፀናው በመመሪያው መሰረት 400 ካሬ ሜትር 

ምትክ ቦታ የሚገባህ ቢሆንም መጠኑ ተቀንሶ 140 ካሬ ሜትር ቦታ ብቻ ሲሰጥ ተቀብሇህ ከ5 

ዒመት ቆይታ በኋሊ ቀረኝ ያሌከውን ይዞታ ሇመጠየቅ መብት የሇህም በሚሌ ነው፡፡  

እንግዱህ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 78 እና 79 መሰረት ሇፌርዴ ቤቶች የተሰጠው 

የዲኝነት ሥሌጣን ህግን መሰረት ያዯረገ የዲኝነት አገሌግልት መሰጠት ነው፡፡ ህግን መሰረት 

ያዯረገ የዲኝነት አገሌግልት መስጠት ማሇት ፌርዴ ቤት ሇሚሰጠው ማንኛውም ውሳኔ፤ በተሇይም 

ውሳኔው መብትን የሚያሳጣ በሆነ ጊዜ ግሌፅ የህግ መሰረት ሉኖር ይገባሌ ማሇት ነው፡፡ ሇውሳኔው 

መሰረት የሆነ ህግ ሳይጠቀስ በዯፇናው መብትን የሚያሳጣ ውሳኔ የህግ መሰረት የላሇው በመሆኑ 

ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የወረዲው ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ክሱ የክስ ምክንያት የሇውም 

በሚሌ በመሆኑ በዚሁ ነጥብ ሊይ አንዴ ነገር ማሇቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በእርግጥ የክስ ምክንያት 

የላሇው የክስ አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 231(1(ሀ)) ዴንጋጌ 

ያስገነዝባሌ፡፡ አንዴ በፌርዴ ቤት የቀረበ የክስ አቤቱታ የክስ ምክንያት ያሇው መሆን አሇመሆኑን 

ሇመሇየት ፌርዴ ቤቶች በክሱ ሊይ የተገሇፀው ነገር ቢረጋገጥ ክሱን ያቀረበው ወገን የጠየቀውን 

ዲኝነት ሇማግኘት ህግ የሚፇቅዴሇት መሆን አሇመሆኑን በጥያቄነት ይዘው ሉመረምሩ እና “የክስ 
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ምክንያት አሇው!” ሇማሇት ሇተጠየቀው ጥያቄ አዎንታ መሌስ ሉኖራቸው እንዯሚገባ ይኸው ችልት 

በሰ/መ/ቁ/45247 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ አመሌካች ያቀረቡት ክስም በዚሁ 

ስላት መሰረት ሉቃኝ ይገባሌ፡፡ 

በዚሁ አግባብ አመሌካች ያቀረቡት ክስ ከህግ አግባብ ውጭ የተቀነሰብኝ 260 ካሬ ሜትር ምትክ 

ይዞታ ሉሰጠኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ ይኽው ፌሬ ነገር ቢረጋገጥ አመሌካች የጠየቁትን ዲኝነት 

እንዲያገኙ የተቀመጠ ግሌፅ የህግ ክሌከሊ የሇም፡፡ ጉዲዩ ይህ ከሆነ ዯግሞ ዲኝነት የተጠየቀበት 

ጉዲይ ሇአመሌካች የሚገባቸው መሆን አሇመሆኑ በክርክር ሂዯት በማስረጃ የሚነጥር ከሚሆን በቀር 

የክስ አቤቱታው የክስ ምክንያት የሇውም ተብል በመጀመሪያው የክርክር ምዕራፌ ውዴቅ 

የሚዯረግበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ እናም የወረዲው ፌርዴ ቤት የአመሌካች ክስ የክስ ምክንያት 

የሇውም ማሇቱ እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ምክንያት ጨምሮ ይህንኑ ማፅናቱ ሉታረም 

የሚገባው መሰረታዊ የህግ አረዲዴ እና አተገባበር ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ሲጠቃሇሌ ይህንን 

ጉዲይ በተመሇከተ ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/114270 ሊይ ግንቦት 09/2011 የሰጠው ውሳኔ፤ የመቀላ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁ/26177 ሊይ የካቲት 05/2011 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና የሏውሌቲ ክ/ከተማ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ/010931 ሊይ ታህሳስ 05/2011 ዒ.ም የሰጠው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) 

መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

 

2. የሏውሌቲ ክ/ከተማ ፌርዴ ቤት በብይን የዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ በክሱ ሥረ ነገር 

ክርክር ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር እና የተጠቀሰ ማስረጃም ካሇ በመስማት የመሰሇውን 

እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 341(1) መሰረት ጉዲዩ ይመሇስሇት፡፡  

 

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጨ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ዮ/ሙ 
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የሰ/መ/ቁ. 187340 

መጋቢት 29 ቀን 2013 ዓ.ም  

                          ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው  

                                 ተሾመ ሽፇራው  

                                 ሀብታሙ እርቅይሁን  

                                 ብርሀኑ መንግስቱ  

                                ነፃነት ተገኝ 

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ዙፊን መንግስቱ 

           2. አቶ አየነው ቢሻው  

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ በሌስቲ አባተ 

           2. ወ/ሮ እመቤት አባተ 

           3. አቶ አንዶሇም አባተ  

           4. ወ/ሮ የምስራች አባተ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከገጠር መሬት ጋር በተያያዘ የሚቀርብ የውርስ ጥያቄ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆነውን የይርጋ 

ዯንብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ በተጀመረበት አማራ ክሌሌ ቡሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ከሳሽ፣ 

ተጠሪዎች ዯግሞ ከላልች አራት ግሇሰቦች ጋር ተከሳሾች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች በቀን 

08/07/2009 ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት ክስ ሟች አያታችን በ1989 ዓ.ም በዴሌዴሌ ያገኙት፣ እኛም 

ከአባታችን ጋር እንዯሌጅና ቤተሰብ የተቆጥርንበትን 13 ገመዴ የውርስ መሬት ተከሳሾች በተሇያየ 

መጠን ተከፊፌሇው በመያዝ እየተጠቀሙበት በመሆኑ ሇቀው ያስረክቡን በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎች በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ አባታችን (የአመሌካቾች አያት) የሞተው በ1997 ዓ.ም ሲሆን 

አመሌካቾች ዯግሞ የወራሽነት ማረጋገጫ ያወጡት በ2009 ዓ.ም ስሇሆነ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን በፌሬ ነገሩ ዯረጃም የአማራጭ መሌስ ሰጥተው 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ የሰማው የወረዲው ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን የይርጋ 

መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ውጭ ያለት ተከሳሾች በሙለ የያዟቸውን መሬቶች 
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በመሌቀቅ ሇአመሌካቾች ያስረክቡ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኙት ተጠሪዎች የይግባኝ 

አቤቱታ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ በመቀጠሌ ሇክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታቸውን ያቀረቡ ሲሆን ችልቱም በአቤቱታው ሊይ ግራ 

ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ተጠሪዎች መሬቱን ከ2001 ዓ.ም ጀምረው እንዯያዙት በማስረጃ ተረጋግጧሌ፤ 

አከራካሪውን መሬት በሚመሇከት ግራ ቀኙ ወራሽ ሲሆኑ በወራሾች መካከሌ ሇሚነሳ ክርክር ተፇፃሚነት 

ባሇው በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1000(1) መሠረት ሶስት ዓመት ጊዜ ስሇሆነና አመሌካቾች ክሳቸውን 

ያቀረቡት ተጠሪዎች መሬቱን ከያዙ ከሶስት ዓመት በኋሊ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት 

የወረዲው እና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ ሇዚህ ፌርዴ መነሻ የሆነው 

የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

አመሌካቾች በቀን 10/04/2012 ዓ.ም በተፃፇ 03 ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች 

ተፇፅመዋሌ ያሎቸውን ስህተቶች በመዘርዘር በዚህ ችልት እንዱታረሙሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካቾች 

የሰበር አቤቱታ ይዘት በአጭሩ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ተጠሪዎች ወራሽ ነን ሳይለ፣ እንዱሁም 

የወራሽነት ማስረጃ ባሊቀረቡበት ያሌተነሳን የውርስ ይርጋ ክርክር እራሱ በማንሳት ክሱ በይርጋ 

ይታገዲሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ 

የሚሌ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታዉ በአጣሪ ችልት ተመርምሮም በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1000(1) ሊይ 

የተመሇከተዉ የሦስት ዓመት የይርጋ ዯንብ በእርሻ መሬት የዉርስ ጥያቄ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇዉ 

መሆን አሇመሆኑን አጣርቶ ሇመወሰን ሲባሌ ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪዎች በጉዲዩ ሊይ መሌስ 

እንዱሰጡ በሚሌ መጥሪያ የተሊከሊቸው ቢሆንም ባሇመቅረባቸዉ መሌስ የማቅረብ መብታቸዉ 

ታሌፎሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀውን ሲመስሌ ይህ 

ችልትም በሰበር አጣሪ ችልት የተያዘዉን ጭብጥ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረዉም አዉራሽ ከዚህ ዓሇም በሞት 

የተሇዩት በ1997 ዓ.ም ሲሆን ተጠሪዎች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት የያዙት በ2001 ዓ.ም መሆኑ 

ስሇመረጋገጡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዉሳኔ ይዘት የሚያሳይ ሲሆን፣ 

አመሌካቾች ይህን ፌሬ ነገር በመካዴ አይከራከሩም፡፡ ክርክሩ በወራሾች መካከሌ ስሇመሆኑም የታመነ 

ነዉ፡፡ አመሌካቾች ተጠሪዎች ይርጋ መቃወሚያ አሊነሱም በማሇት የሚከራከሩ ቢሆንም፣ ተጠሪዎች 

ክሱ በይርጋ እንዯሚታገዴ የመጀመሪያ መቃወሚያ ያነሱ ስሇመሆኑ የወረዲዉ ፌርዴ ቤት በቀን 

22/06/2010 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት ከሰጠዉ ብይን ይዘት ሇመገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን፣ የወረዲዉ ፌርዴ 

ቤት የይርጋ መቃወሚያን ዉዴቅ ያዯረገዉ ተጠሪዎች መሬቱን ከያዙት 10 ዓመት ያሌሞሊዉ መሆኑን 

ነዉ፡፡ በአንፃሩ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ ዴምዲሜ 

ሊይ የዯረሰዉ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇዉ ይርጋ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1000(1) ሊይ የተመሇከተዉ 
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የሦስት ዓመት ጊዜ መሆኑን በመጥቀስ ነዉ፡፡ በመሆኑም ከዉርስ ይርጋ ጋር በተያያዘ በፌትሏብሓር 

ህጉ ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት አሊቸዉ ወይ የሚሇዉን ነጥብ በሰበር አጣሪ ችልት 

ከተያዘዉ ጭብጥ አንፃር መመርመሩ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ምንም እንኳ አሁን በአገራችን በስራ ሊይ ባሇዉ የመሬት ስሪት መሠረት መሬት የህዝብ እና 

የመንግስት በመሆኑ እንዱሁም መሬት የእራሱ የሆነ የተሇየ ባህርይ ያሇዉ ቢሆንም፤ ከመሬት ጋር 

በተያያዘ የሚፇጠሩ መብቶች እና ግዳታዎች፣ ግንኙነቶች የሚመሩት በንብረት ህግ አጠቃሊይ 

መርሆዎች በመሆኑ የከተማም ሆነ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀምን አስመሌክቶ የሚወጡ 

ህጎች/አዋጆች በንብረት ህግ ማዕቀፌ ዉስጥ የሚመዯቡ መሆኑን መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇሆነም 

ከንብረት ጋር በተገናኘ ያለ ጽንሰ ሃሳቦች፣ ህጎች እና መርሆዎች ከመሬት ጋር በተያያዘ ሇሚቀርብ 

ክርክር እንዯየአግባብነታቸዉ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ በጽንሰ ሃሳብ ዯረጃ የንብረት ህግ ማሇት ሇአንዴ 

ንብረት ባሇመብት ወይም ባሇይዞታ የሆነ ሰዉ ከላልች ሰዎች ጋር የሚኖረዉን ግንኙነት የሚገዛ ነዉ፡፡ 

የንብረት ህግ አንዴ ሰዉ በአንዴ ንብረት ሊይ ባሇቤትነት ወይም ባሇይዞታ ሉሆን የሚቻሌበትን መንገዴ፤ 

የመብቱ ዓይነት፣ ስፊት እና ማዕቀፌ፤ መብቱ ከአንደ ወዯ ላሊ ሉተሊሇፌ የሚችሌበትን ሥርዓት 

የሚዯነግግ የህግ ክፌሌ ነዉ፡፡ ንብረትን የመከታተሌ መብት፣ በመብቱ ማዕቀፌ ያሇ ማንም ጣሌቃ 

ገብነት የመጠቀም መብት እንዱሁም ክስ አቅርቦ መብትን የማስከበር መብት የንብረት ባሇ ሀብት ወይም 

ባሇይዞታ መሆን ከሚሰጣቸዉ መብቶች ዉስጥ ዋነኞቹ ናቸዉ፡፡  

አንዴ ሰዉ የአንዴ ንብረት ባሇመብት ወይም ባሇይዞታ መሆኑ የሚታወቀዉ እና የንብረት ባሇ 

ሀብት ወይም ባሇይዞታ መሆን በሚሰጣቸዉ መብቶች ተጠቃሚ ሉሆን የሚችሇዉ ንብረቱን በህግ 

አግባብ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በእጁ ካዯረገበት ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑም ከአጠቃሊይ 

የንብረት ህግ ጽንሰ ሃሳብ የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡ ስሇሆነም አንዴን ንብረት አስመሌክቶ የሚቀርበዉን ክስ 

ተከትል ንብረትን የሚመሇከት የህግ ክፌሌ ተፇፃሚ የሚሆነዉ ከሳሽ ክሱን ያቀረበዉ ንብረቱን በቀጥታ 

ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በእጁ ካዯረገ በኋሊ በንብረቱ ሊይ ያሇዉ መብት እንዱከበርሇት የቀረበ ክስ 

መሆኑ በክሱ የተረጋገጠ ሲሆን ነዉ፡፡ ይህም ማሇት አንዴ ከሳሽ ባቀረበዉ ክስ የጠየቀዉ ዲኝነት 

ንብረትን የሚመሇከት መሆኑ ብቻዉን ጉዲዩን የንብረት ክርክር አያዯርገዉም ማሇት ነዉ፡፡ በአጠቃሊይ 

ንብረትን የሚመሇከት ሇፌርዴ ቤት የሚቀርብ ዲኝነት ሁሇት ገጽታዎች ያለት ሲሆን አንዯኛዉ የንብረት 

ባሇሀብትነት ወይም ባሇይዞታነትን ወይም ከንብረቱ ጋር በተያያዘ ያሇዉን ማንኛዉንም መብት 

ሇማስከበር የሚቀርብ ዲኝነት ሲሆን፤ ሁሇተኛዉ የንብረት ባሇቤትነት ወይም ባሇይዞታነት መብት 

በፌርዴ ኃይሌ እንዱተሊሇፌሇት በዚህም የንብረቱ ባሇሀብት ወይም ባሇይዞታ ሇመሆን የሚቀርብ ዲኝነት 

ነዉ፡፡ የመጀመሪያዉ በንብረት ህግ ማዕቀፌ የሚመራ ሲሆን፣ ሁሇተኛዉ ዓይነት ሇቀረበዉ የመብት 

ይተሊሇፌሌኝ ጥያቄ መሠረት የሆነዉን ምክንያት መሠረት በማዴረግ የሚወሰን ሲሆን እንዯየጉዲዩ 

ባህርይ በተሇያዩ የህግ ማዕቀፍች መሠረት የሚዲኝ ነዉ፤ ይህም ማሇት ሇቀረበዉ የመብት ይተሊሇፌሌኝ 
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ዲኝነት መሠረቱ ዉሌ ከሆነ የዉሌ ህግ ዴንጋጌዎች፣ ዉርስ ከሆነ የዉርስ ህግ ዴንጋጌዎች፣ ጋብቻ 

መፌረሱን ተከትል የቀረበ ከሆነ የቤተሰብ ህግን መሠረት በማዴረግ ሉታይ የሚችሌበት ሁኔታ ይኖራሌ 

ማሇት ነዉ፡፡ ይህ፣ ከፌ ሲሌ በተመሇከተዉ ምክንያት፣ ከመሬት ጋር የተያያዘ ሇሚቀርቡ የመብት 

ጥያቄዎችም እንዯየአግባብነታቸዉ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

ከዚህ አንጻር የተያዘዉን ጉዲይ ስንመሇከት አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ ይዞታችን ያሊግባብ 

ተይዟሌ በሚሌ ሳይሆን ተጠሪዎች በዉርስ በእጃቸዉ ካስገቡት መሬት ዉስጥ የዉርስ ዴርሻቸዉን 

እንዱሇቁሊቸዉ ነዉ፡፡ ይህም የአመሌካቾች የባሇይዞታነት መብት ይገባናሌ ጥያቄ ዉርስን መሠረት 

ያዯረገ ሆኖ በፌርዴ ኃይሌ በዉርስ በሚተሊሇፌሊቸዉ ይዞታ ሊይ ባሇመብት ሇመሆን ያቀረቡት ክስ 

መሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡ የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 252/2009ም 

ሆነ ከእርሱ በፉት የነበረዉ አዋጅ ቁጥር 133/98 የገጠር መሬት በዉርስ የሚተሊፌባቸዉን ሁኔታዎች 

በተመሇከተ የተሇየ ዴንጋጌ ቢኖራቸዉም፣ የገጠር መሬት በዉርስ እንዱተሊሇፌ ዲኝነት የሚቀርብበትን 

የጊዜ ገዯብ በተመሇከተ የተሇየ ዴንጋጌ የሊቸዉም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 ሊይ 

የተመሇከተዉ የይርጋ ዯንብም ቢሆን ያሊግባብ የተያዘን የገጠር መሬት ሇማስሇቀቅ ሇሚቀርብ የዲኝነት 

ጥያቄ እንጂ (ይህ የይርጋ ዯንብ ይዞታዬ ያሊግባብ ተይዟሌ በሚሌ ሇሚቀርቡ ሇሁለም ጉዲዮች 

ተፇፃሚነት አሇዉ ወይ? የሚሇዉ ጥያቄ እንዯተጠበቀ ሆኖ) የባሇ ይዞታነት መብት ይተሊሇፌሌኝ በሚሌ 

ዉርስን መሠረት በማዴረግ ሇሚቀርብ ክስ ተፇፃሚነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ያቀረቡት 

የዉርስ ዴርሻ ይገባኛሌ ጥያቄን በተመሇከተ ተፇፃሚነት ያሇዉ ህግ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 1000 

ሊይ የተመሇከተዉ የይርጋ ዴንጋጌ እንጂ ከይዞታ ክርክር ጋር በተያያዘ ሇሚቀርብ ክስ የተመሇከተዉ 

የአዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 ሊይ የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ሉሆን አይገባም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ 

የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የፌትሏብሓር ህጉን አንቀጽ 1000(1) ሊይ 

የተመሇከተዉን ዴንጋጌ በዋቢነት በመጥቀስ የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ነዉ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ 

በአግባቡ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም 

ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 
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ዉሳኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 03-78188 በቀን 

08/03/2012 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጡት ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) 

መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 ማ/አ      
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የሰ/መ/ቁጥር 186431 

 ሚያዝያ 26 ቀን 2013 ዓ.ም 

                               ዲኞች፡-እትመት አሰፊ 

    ፀሏይ መንክር 

   ኑረዱን ከዴር 

  መሊኩ ካሣዬ 

         እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡ ወ/ሮ አዝመራ መኮንን ገ/መዴን  

ተጠሪዎች፡ 1ኛ አቶ ገ/ሂወት መኮንን ገ/መዴን 

           2ኛ ወ/ሮ አኸዛ ሃ/ስሊሴ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን በዚሁ አግባብ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የይዞታ/የከተማ ቦታ/ ክርክር የተመሇከተ ሲሆን 

አመሌካች 1ኛ ተጠሪ ወንዴሜ በቀን 21/05/1994 ዒ.ም ከነባር ይዞታው ውስጥ 200 ካ.ሜ ሽጦሌኝ 

እየኖርኩ እያሇ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ፌቺ በመፇፀማቸው ምክንያት የአመሌካችም ቤትና ቦታ 

በፌ/ቤት የጋራ ሃብት ተብል የተወሰነ ስሇሆነ የአመሌካችን ቤትና ቦታ 10ሜ x 20ሜ = 200 ካ.ሜ 

እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡትን ክስ መነሻ ያዯረገ ሲሆን አመሌካች በዒዱ ሓቂ 

ወረዯ ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩ ሲሆን ተጠሪዎች ተከሳሾች ነበሩ፡፡ 

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስም 1ኛ ተጠሪ ወንዴሜ ሲሆን አዋሳኙ በክሱ የተገሇፀውን 

200 ካ.ሜ በቀን 21/05/1994 ዒ.ም በብር 2,500.00 በቤተዘመዴ ሽማግላዎች ፉት በጽሁፌ 

የሸጠሌኝ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ ወንዴሜ በመሆኑ በእምነት እየኖርኩ እያሇሁ ሇኔ የሸጠሌኝ ቤትና ቦታ 

ከራሱ ጋር ጨምሮ ጠቅሊሊ 20x20 = 400 ካ.ሜ በከተማ ማስፊፊት ምክንያት ወዯ መቐሇ ስሇገባ 

በስሙ እንዱጠና ከተዯረገ በኋሊ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ ጋብቻ በመፇፀም አንዴ ሊይ እየኖሩ እያሇ 

በመካከሊቸው በተፇጠረ አሇመግባባት ፌቺ ፇጽመው የንብረት ክፌፌሌ እንዱያዴርጉ ሲወሰን የ1ኛ 

ተጠሪ ቤትና ቦታ እንዱሁም የአመሌካች ቤትና ቦታ ጨምሮ የጋራ ሃብት ተብል የተወሰነ መሆኑን 

በዚህ ሳምንት የሰማሁ በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ የሸጠሌኝ ቤትና ቦታ 10x20 ካ.ሜ እንዱያስረክበኝ 
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ወይም 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ከ400 ካ.ሜ ውስጥ የ1ኛ ተጠሪ ዴርሻ 10x20 = 200 ካ.ሜ 

ሇአመሌካች ይገባሌ ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡  

ተጠሪዎች በተናጠሌ በሰጡት መሌስም 1ኛ ተጠሪ በክሱ አዋሳኝ እና ስፊቱ የተገሇፀው ቤትና ቦታ 

የ1ኛ ተጠሪ እና የ2ኛ ተጠሪ የጋራ ሃብትና ንብረት ሆኖ እያሇ ሇብቻዬ ከባሇቤቴ እውቅና ውጭ 

እና ያሊመነችበትን ሇአመሌካች በብር 2,500.00 ብር ሽጬሊት ነበር ነገር ግን ስሕተት መሆኑን 

በማመን ገንዘቡን ሇአመሌካች በቀን 07/10/2008 ዒ.ም ከወንዴሜ አቶ ወ/ገብርኤሌ መኮንን 

ተቀብዬ በአምስት ምስክሮች ፉት መሌሼሊታሇሁ፡፡ ቤትና ቦታውም በፌርዴ ያሇቀ እና ሸጠን 

የተካፇሌነው ስሇሆነ ሌጠየቅበት አይገባም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡  

2ኛ ተጠሪ በበኩሊችው በሰጡት መሌስም 1ኛ ተጠሪ እና አመሌካች ወንዴምና እህት በመሆናቸው 

2ኛ ተጠሪን ሇማጉሊሊት እያዯረጉ ያለት ሴራ እንጂ ከጋራ ሃብታችን 400 ካ.ሜ ውስጥ አንዴ 

ክፌሌ የያዘ ቤት እንዯሸጠሊቸው አሊውቅም አሌጠየቅበትም፡፡ ሆኖም ግን አመሌካች የ1ኛ ተጠሪ 

እህት ሲሆኑ እኔ እና 1ኛ ተጠሪ ከማህበራዊ ፌ/ቤት ጀምሮ እስከ ፋዯራሌ ሰበር ችልት በዚህ የጋራ 

ሃብት ስንከራከር የእውነት ቢሆን ኖሮ በዋና ጉዲያችን ከውሳኔ በኋሊ ይሁን ወይም በአፇፃፀም 

ወቅት በሕጉ ጣሌቃ ገብተው በተከራከሩ ነበር ስሇሆነም ክሱ አግባብነት ስሇላሇው ውዴቅ 

እንዱዯረግ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የዒዱ ሓቂ ወረዯ ፌርዴ ቤቱ የግራ ቀኙን ምስክሮች ሰምቶ ተገቢውን ማጣራት አዴርጎ በሰጠው 

ውሳኔም በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ በሕግ የሚፀና የሽያጭ ውሌ ሳይኖር አመሌካች 

በተጠሪዎች ሊይ ያቀረቡት ክስ በአግባቡ አይዯሇም፡፡ተጠሪዎች እንዱያስረክቧቸው የሚወሰን ቤትና 

ቦታ የሇም በማሇት እና 1ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ገንዘብ ተቀብሇው የሸጡሊቸው የነበረው ቦታ ውሌ 

አፌርሰው ቦታቸውን ስሇወሰደ ብር 2,500.00 ሇአመሌካች እንዱመሌሱ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የመቐሇ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በበኩለ የዒዱ ሓቂ ወረዯ 

ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበት ነጥብ አሌተገኘም በማሇት በፌ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 337 መሰረት 

የይግባኝ ባይ ቅሬታውን በመሰረዝ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡የክሌለ ሰበር ሰሚ 

ችልትም የመቐሇ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የሕግ ስሕተት 

አሌተገኘበትም በማሇት የቀረበውን የሰበር አቤቱታ በፌ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታም የወረዲ ፌ/ቤት ሇውሳኔው መነሻ ያዯረገው በአመሌካችና 

በ1ኛ ተጠሪ መሀሌ የተፇፀመ የቦታና ቤት ሽያጭ ውሌ፤ ውሌ ሇማጽዯቅ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት 

ቀርቦ አሌፀዯቀም የሚሌ ሲሆን የፌ/ብ/ሕ/ቁ 1723 እና 1815 መሰረት በማዴረግ ውለ በሕግ ፉት 

የፀና አይዯሇም በሚሌ ክሴን ውዴቅ ማዴረጉ ወረዲ ፌ/ቤት በፌርዴ ሏተታው ሊይ 1ኛ ተጠሪ 
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ከአመሌካች ጋር ያዯረገው የቦታ እና ቤት ሸያጭ ውሌ መኖሩን አሌካዯም አምኗሌ ሲሌ ሓተታው 

ሊይ ካሰፇረው ጋር ሲታይ እርስ በርሱ የሚጋጭ ከመሆኑም በሊይ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት በቅጽ 13 በሰ/መ/ቁ 36887 በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሽያጭ ውሌ መኖሩን 

በማመን ነገር ግን በፌ/ብ/ሕ/ቁ 1723 መሰረት ውሌ ሇማፅዯቅ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ቀርቦ 

አሌፀዯቀም በሚሌ ክርክር የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም ሉባሌ እንዯማይገባው የፌ/ብ/ሕ/ቁ 

1723(1) ፤ 2878 በማያያዝ አስገዲጅ የሕግ ትርጉም የሰጠበት በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ከዚህ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሚቃረን ከመሆኑም በሊይ 1ኛ ተጠሪ ያቀረበው ክርክር ከአመሌካች 

ጋር የቦታና ቤት ሽያጭ ውሌ እንዯነበራቸው አምኖ ነገር ግን ውለ ፇርሶ ገንዘቡን መሌሼሊታሇሁ 

ሲሌ የተከራከረው ውለ ፇርሶ ገንዘቧን መመሇሱን በማስረጃ ያሌተረጋገጠ ሆኖ እያሇ ወረዲ ፌ/ቤት 

ውለ በሚመሇከተው አካሌ አሌፀዯቀም በሚሌ ክሴን ውዴቅ ማዴረጉ እና ጉዲዪን በይግባኝ 

የቀረበሊቸው ፌ/ቤቶችም ስሕተቱን ያሇማረማቸው መሰረታዊ የሕግ ስሕተት የተፇፀመበት በመሆኑ 

ውሳኔያቸው ተሽሮ ዲኝነት የጠየኩት 200 ካ.ሜ እንዱያስረክቡኝ እንዱወሰንሌኝ በማሇት 

አመሌክተዋሌ፡፡ 

 አከራካሪ የሆነው የቤት ሽያጭ ውሌ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ መዯረጉን ባሌተካካደበት 

ሁኔታ ውለ በሚመሇከተው አካሌ ዘንዴ አሌተመዘገበም በማሇት ውለ ይፌረስ ተብል በስር 

ፌ/ቤቶች የተወሰነበት አግባብነት ሇማጣራት የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇ በኋሊ 1ኛ እና 

2ኛ ተጠሪዎች መጥሪያ ዯርሷቸው መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ በሰጡት መሌስም በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ በ21/5/1994 ዒ.ም 200 ካ.ሜ 

በብር 2,500 ብር ቤትና ቦታ ሇመሸጥ ቦታው ገና ወዯ ከተማ ከመካሇለ በፉት በገጠር እያሇ 

በመንዯር ውሌ መስማማታችን የማይካዴ ነው፡፡ ስሇሆነም የሽያጭ ውለ በሚፇፀምበት ጊዜ 1994 

ቦታው በወቅቱ በገጠር ይተዲዯር እንዯነበረና 1ኛ ተጠሪ ሇአመሌካች የሸጥኩሊቸው ቤትና ቦታ 

ከመነሻውም መሰረታዊ የሕግ ስሕተት የነበረበትና የገጠር ጥሻ ቦታ ተቆርጦ የተሸጠ በመሆኑ 

አካባቢው ወዯ ከተማ ሲካሇሌ አመሌካች ከገጠር ወዯ ከተማ ቦታው ርክክብ ሲዯረግ በአመሌካች 

ስም ተመዝግቦ ከገጠር ወዯ ከተማ ሉተሊሇፌ አሌቻሇም፡፡ ይህም  በገጠር የመሬት አስተዲዯር እና 

አጠቃቀም እንዱሁም በሀገራችን ሕገ መንግስት አንቀጽ 40 የአርሶ አዯር ቤት መሸጥ መሇወጥ 

እንዯማይቻሌ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በተሇያዪ ጊዜያትና መዛግብት አስገዲጅ የሕግ ትርጉም 

የሰጠባቸው ናቸው፡፡ ስሇሆነም የሽያጭ ውሌ መኖሩ ባይካዴም ተፇፀመ የተባሇው ውሌ ከሕግ 

ውጭና ቮይዴ በሆነ ውሌ ስሇነበረ 1ኛ ተጠሪ በዚህ ከሕግ ውጭ ተፇፀመ በተባሇው የሽያጭ ውሌ 

የምገዯዴበት ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካች ቦታው በ1ኛ ተጠሪ ስም እኔ በማሊውቀው ሁኔታ 

እንዱጠና አዴርገዋሌ የሚለት አመሌካች ውለ ትክክሌ ነበር ቢለ ጥናቱ ተከታትሇው ማስጠናት 
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የነበራባቸው ራሳቸው እንጂ 1ኛ ተጠሪ እንዱጠና አሊዯረገም የሚለት አግባብነትና የሕግ መሰረት 

የላሇው በመሆኑ አቤቱታው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

2ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው 1ኛ ተጠሪ ምንም እንኳን 200 ካ.ሜ መሸጡን ባይገሌጽም ቤትና ቦታው 

የጋራ ሃብት ነው ተብል ከስር ፌ/ቤት ጀምሮ እስከ ፋዯራሌ ሰበር ዴረስ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር በነበረን 

ክርክር ባሇቤቴ አይዯሇችም ቦታው ወዯዴኩሽ ወዯዴኩህ ከመባባሊችን በፉት የተፇራ ሃብት ነው 

ብል ክርክር በማንሳቱ ምክንያት ተከራክረን ቤትና ቦታው የጋራ ሃብት መሆኑን በፋዯራሌ ዯረጀ 

የተወሰነ ቢሆንም 1ኛ ተጠሪ እኔ በማሊውቀውና በሽያጭ ውለ ሊይ ባሌፇረምኩበትና 

ባሌተስማማሁበት ሁኔታ 2ኛ ተጠሪ በኃሊፉነት የምጠየቅበት የሕግ ምክንያት የሇም፡፡የፌ/ብ/ሕ/ቁ 

1723 መሰረት ውለ በሕጋዊ አካሌ አሇመመዝገቡ እኔን 2ኛ ተጠሪ በመንዯር ውሌ ባሊወኩትና 

ባሊመንኩበት የምገዯዴበት የሕግ ምክንያት የሇም፡፡ በዚህ ዯረጃም ሇክርክር መነሻ የሆነው ቤትና 

ቦታው በሽያጭ ወዯ ሶስተኛ ወገን በቀን 12/03/2011 ዒም ሇአቶ ኃይሊይ ገ/ዪሃንስ ሇተባሇው 

በሽያጭ ተሊሌፎሌ፡፡ስሇሆነም የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ በነፃ እንዱያሰናብተኝ በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌሳቸውን በማቅረብ ክርክራቸውን አጠናክረዋሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የሰበር ክርክሩን ያስቀርባሌ 

ከተባሇበት ነጥብ፣ ከተገቢው ህግና፤ከስር ፌርዴ ቤት ክርክር አንፃር እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡አመሌካች ክርክር የተነሳበትን ይዞታ ከ1ኛ ተጠሪ ገዛን የሚለት ጥር 21 ቀን 1994 

ዒ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሲሆን ይህንን ይዞታ ሲገዙት በቦታው ሊይ አንዴ ክፌሌ ቤት የነበረው 

መሆኑን ገሌፀው ከመከራከራቸው በተጨማሪ ይህንን ቦታ ሲገዙ ይዞታው ከተማ ክሌሌ ያሌገባ 

መሆኑን በሚያመሇክት መሌኩ …ይዞታው በከተማ መስፊፊት ምክንያት ወዯ መቐሇ 

ስሇገባ…በማሇት ገሌፀው መከራከራቸው ክርክር የተነሳበት ይዞታ ሽያጭ ተፇፀመ በተባሇበት ወቅት 

የገጠር መሬት መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

ክርክር ያስነሳው ይዞታ የገጠር መሬት ከሆነ ዯግሞ ሽያጩ በተከናወነበት ጊዜ ተፇፃሚነት 

ያሊቸውን የክሌለን የገጠር መሬት አጠቃቀም ሇመወሰን የወጡትን አዋጆች ስንመረምራቸው አዋጅ 

ቁጥር 23/1989 በአንቀፅ 5 የገጠር መሬትን መሸጥ የተከሇከሇ መሆኑ መመሌከቱ ፤ይህንን አዋጅ 

ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 55/1994 አንቀፅ 21(1) ይህንን ተሊሊፍ ሽያጭ ማከናወን የወንጀሌ 

ሀሊፉነትን የሚያስከትሌ መሆኑ መመሌከቱ፤ በአሁኑ ወቅት ተግባራዊነት ባሇው አዋጅ ቁጥር 

239/2006 ተመሳሳዩ ክሌከሊ መቀመጡ በገጠር እርሻ መሬት ሊይ ቤት ይኑርበትም አይኑርበትም 

በሽያጭ ማስተሊሇፌ የተከሇከሇ መሆኑን ያሳያሌ፡፡   

በዚህ ጉዲይ ሊይ አመሌካች ክርክር የተነሳበትን ይዞታ አንዴ ክፌሌ ቤት ያረፇበትን በሽያጭ 

እንዯገዙት በፌሬ ነገር የተረጋገጠ ጉዲይ ቢሆንም ከሊይ እንዯተመሇከተው የገጠር መሬትን በሽያጭ 



  

617 
 

ማስተሊሇፌ በህግ ክሌከሊ የተጣሇበት በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረቡትን የይዞታ 

ሌረከብ የዲኝነት ጥያቄ የሽያጭ ውለ ከመጀመሪያውኑ ህጉን ያሌተከተሇ ህገ ወጥ ስሇሆነ ይዞታውን 

ሇመረከብ ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ተገቢነት የሇውም በማሇት መወሰኑ እና በየዯረጃው ያለ 

ፌርዴ ቤቶች ይህንኑ ውሳኔ ማፅናታቸው የህገ መንግስቱን አንቀፅ 40(3) እና አግባብነት ያሊቸውን 

የክሌለን ህጎች መሰረት ያዯረገ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም 

ተከታዪን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

ውሳኔ 

1. የዒዱ ሓቂ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 05101 በ07/08/2011 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው 

ፌርዴ ፤ የመቐሇ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 27544 በ28/10/2011 ዒ.ም በዋሇው 

ችልት ይህንን ፌርዴ በማፅናት የሰጠው ትዕዛዝ እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በመ/ቁ 118107 በቀን 13/01/2012 ዒ.ም የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ 

ስሕተት የተፇፀመበት አይዯሇም በማሇት የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348(1) መሰረት 

ፀንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ በሰበር ክርክሩ ምክንያት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

       የግራ ቀኙ ክርክር ተገቢውን እሌባት ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ይመሇስ፡፡ 
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የሰ.መ.ቁ.185848 

ሚያዚያ 28 ቀን 2013 ዒ.ም 

ዲኞች፡….1. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

   2. ቀነዒ ቂጣታ 

  3. ፇይሳ ወርቁ 

   4. ዯጀኔ አያንሳ 

        5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ 

አመሌካች፡……..አቶ ጌታሰዉ አገሩ ሇማ 

ተጠሪዎች፡……...1. አቶ አስማማዉ ሇማ  

               2. ወ/ሮ አባይ ሇማ  

               3. ወ/ሮ እማምሊክ ሇማ 

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ። 

ፌርዴ 

ይህ የእርሻ መሬት ክርክር የተጀመረዉ በአማራ ክሌሌ በምስራቅ ጎጃም ዞን በሸበሌ በረንታ ወረዲ 

ፌ/ቤት ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች የሥር ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር 1ኛ፣ 3ኛና 5ኛ ከሳሾች፣ 

በዚህ ችልት የክርክሩ ተካፊይ ያሌሆኑት ሁሇት ሰዎች ከሳሾች ሆነው ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ 

ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ.ቁ.03-77218 ጥቅምት 24 ቀን 2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌኝ በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ።  

የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ የሥር ከሳሾች በሥር በወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ የከሳሾች ሟች አባት 

አቶ ሇማ አይችለህም በቀን 3/9/2009 ዒ.ም በተዯረገ የስጦታ ውሌ የመሬት ይዞታዉን ሇተከሳሽ 

ያስተሊሇፇ ቢሆንም አባታችን እዴሜዉ በመግፊቱ ተታል ያዯረገዉ ዉሌ በመሆኑ፤ ተከሳሽም 

ሟችን ያሌጦረ እና ከውርስም የነቀሇን ዉሌ በመሆኑ እንዱፇርስሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 

የስር ተከሳሽ በዚህ ክስ ሊይ በሰጠዉ መሌስ የስጦታ ዉለ የተዯረገው ስጦታ ሰጪው ወድና ፇቅድ 

በህጉ መሰረት በመሆኑ ሉፇርስ አይገባዉም በማሇት ተከራከሯሌ፡፡ 
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ከዚህ በኋሊ የወረዲዉ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከር፣ የሰዉ ምስክሮችን በመስማት፣ በሰጠዉ ዉሳኔ 

በዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት ሉኖረዉ የሚገባዉ የስጦታ ዉለ ተዯረገ በተባሇበት ወቅት ስራ ሊይ 

የነበረዉ የተሻሻሇዉ የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98 

አንቀጽ 17 (1) በመሆኑ፣ በዚህ አዋጅ መሰረት የመሬት ስጦታ ከመዯረጉ ሶስት አመት በፉት 

የስጦታ ተቀባዩ የስጦታ ሰጪዉን የመጦር ግዳታ ያሇበት ስሇሆነ፣ ይሁን እንጂ በዚህ ጉዲይ ስጦታ 

ሰጪዉን ስጦታዉ ከመዯረጉ በፉት ከ2 አመት ከ4 ወር ጀምሮ ሲጦረዉ የነበረዉ የተከሳሽ አባት 

እንጂ ተከሳሽ ባሇመሆኑ የህጉን መስፇርት ስሇማያሟሊ የስጦታ ውለ ፇርሷሌ በማሇት ዉሳኔ 

አሳሌፎሌ፡፡ 

የሥር ተከሳሽ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ እና የሰበር 

አቤቱታ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቅሬታ ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቶቹ 

ቅሬታዉን ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ 

የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ እና ትዕዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በ9/3/2012 ዒ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ፡ የአመሌካች አያት የሆኑት አቶ ሇማ 

አይችለህም የመሬት ይዞታ ሇአመሌካች ስጦታ ያዯረገዉ በህይወት እስካለ ዴረስ እንዱጦረዉ 

በመሆኑ፤ የመሬት ስጦታ ዉለም በክፌለ ወረዲ መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ጽ/ቤት የፀዯቀ 

በመሆኑ፣ አመሌካች ከዚህ ዉጭ ላሊ መሬት የላሇኝ ሲሆን ተጠሪዎች ግን የራሳቸዉ መሬት 

ያሊቸዉ በመሆኑ፣ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ ፌትሏዊ ስሊሌሆነ እንዱሻርሌኝ ወጪና ኪሳራ 

እንዱወሰንሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣አከራካሪው የስጦታ ውሌ ሉታይ የሚገባዉ የተሻሻሇዉ 

የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98 ነዉ ወይስ በአዱሱ 

አዋጅ ቁጥር 252/2009 ነዉ? የሚሇዉን ሇማጣራት ሲባሌ የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት 

ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት በ6/6/2012 ዒ.ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

የመሌሱም ይዘት በአጭሩ፡ አመሌካች የሟች አባታችን አቶ ሇማ አይችለህም የሌጅ ሌጅ ስሇሆነ 

ከአባታችን ጋር ሇአንዴ ቀንም አብሮት አሌኖረም እርሱ የሚኖረዉም አዱስ አበባ ከተማ በመሆኑ፣ 

የስጦታ ዉለ በተዯረገበት ቀን በሥራ ሊይ የነበረዉ አዋጅ ቁጥር 133/98 ነዉ፤ የስጦታ ዉለ 

ከአዋጅ ቁጥር 133/98 አንቀጽ 17 እና አዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 16 ጋር የሚጋጭ በመሆኑ 

የስር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ አግባብ ስሇሆነ እንዱጻናሌን ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ስሊሌሰጠ ታሌፎሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና ግራ ቀኙ ያዯረጉት የጽሐፌ ክርክር ከፌ ሲሌ የተጠቀሰዉ ሲሆን ይህ ችልት 

የግራ ቀኙ ክርክር አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም የሰበር 
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አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉ አመሌካች የሟች አቶ ሇማ አይችለህም የሌጅ ሌጅ ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ 

የሟች ሌጆች መሆናቸዉ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ሟች በሕይወት እያሇ በ3/9/2009 ዒ.ም 

በተዯረገዉ የመሬት ስጦታ ዉሌ ይዞታዉን ሇአመሌካች የሰጠ በመሆኑ፣ ተጠሪዎች ባቀረቡት 

ክርክር ሟች ይህን ስጦታ ያዯረገዉ ተታል እና አመሌካች ሟችን ያሌጦረና ተጠሪዎችን ከዉርስ 

የነቀሇ ስሇሆነ ሉፇርስ ይገባሌ የሚሌ ሲሆን፤ አመሌካች በበኩለ ስጦታዉ ሕጋዊ ስሇሆነ ሉፇርስ 

አይገባም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ በዚህ መሰረት በሥር ፌ/ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጠዉ ፌሬ 

ነገር ሲታይ አመሌካች አያቱን ሟች አቶ ሇማ አይችለህምን እንዲሌጦራቸዉ፣ ሟችን ሇ2 ዒመትና 

4 ወራት የጦራቸዉ የአመሌካች አባት አቶ አገሩ ሇማ መሆኑን የሥር ፌ/ቤቶች የዉሳኔ ግሌባጭ 

ያሳያሌ፡፡ ይህ ከሆነ የሥር ፌ/ቤቶች ሟች ሇአመሌካች ያዯረጉት የመሬት ስጦታ ዉሌ ሉፇርስ 

ይገባሌ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ወይስ አይዯሇም? በዚህ 

ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇዉ ሕግ የትኛዉ ነዉ? የሚሇዉን ነጥብ ማየቱ ተገቢ ነዉ፡፡ ከፌ ሲሌ 

እንዯተጠቀሰዉ ሟች አቶ ሇማ በሕይወት እያለ የስጦታ ዉሌ ያዯረጉት በመሬት ይዞታ ሊይ 

መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ ስጦታን በአጠቃሊይ በሚመሇከት በፌትሏ ብሔር ሕጉ አንቀጽ 2427 እና 

ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሥር የተጠቀሰ ሲሆን፣ በእነዚህ ዴንጋጌዎች ሥር የስጦታ ትርጉም፣ ስጦታ 

ሉያሟሊ የሚገባቸዉ መስፇርቶች፣ ስጦታ የሚያስከትሇዉ ዉጤት እና ስጦታን ሉያስፇርሱ የሚችለ 

ምክንያቶችም ተመሌክተዉ እናገኛሇን፡፡ የስጦታ ሰጪ ወራሾች አዉራሻቸዉ ያዯረገዉ ስጦታ 

እንዱሻርሊቸዉ ክስ አቅርበዉ ዲኝነት የሚጠይቁበት ምክንያቶች በዚህ ሕግ አንቀጽ 2449 ሥር 

ተዘርዝረዉ ይገኛለ፡፡ የስጦታ ሰጪ ወራሾች በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ስጦታዉ እንዱሻርሊቸዉ 

የሚያቀርቡት ክስ ስጦታ መኖሩን ታሳቢ ያዯረገ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ 

ሟች ሇአመሌካች ስጦታ አዴርጓሌ የተባሇዉ የመሬት ይዞታ በመሆኑ ከአማራ ክሌሌ የገጠር 

መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 17 መሰረት የመሬት ባሇይዞታ 

የይዞታና የመጠቀም መብትን በስጦታ ዉሌ ሇማስተሊሇፌ የሚችሌበትን አግባብ ይዯነግጋሌ፡፡ 

አሁን በተያዘዉ ጉዲይ ሟች መሬቱን በስጦታ ዉሌ ሇአመሌካች አስተሊሌፎሌ በተባሇ ጊዜ ሥራ 

ሊይ የነበረዉ ሕግ አዋጅ ቁጥር 133/1998 መሆኑን ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በዚህ አዋጅ 

አንቀጽ 17 ሥር እንዯተመሇከተዉ የመሬት ስጦታ ዉሌ ተዯርጓሌ ሇማሇት በዴንጋጌዉ 

የተመሇከቱት ቅዴመ ሁኔታዎች ተሟሌተዉ ሲገኙ ብቻ ነዉ፡፡ ከእነዚህ ቅዴመ ሁኔታዎች መካከሌ 

አንደ በዚህ አንቀጽ 17 (1፣ ሇ) ሥር የተዯነገገዉ ሲሆን፣ ይዘቱም ስጦታ ተቀባዩ የባሇይዞታዉን 

መሬት እያረሰ ወይም ላሊ ሥራ እየሰራ ስጦታዉ ከመከናወኑ በፉት ሊለት ሶስት ተከታታይ 

አመታት ሰጭዉን በነጻ ሲጦር መቆየቱ የታወቀ መሆን እንዯሚገባዉ ይዯነግጋሌ፡፡  
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ከዚህ አንጻር በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር ሲታይ አመሌካች ሟች በሕይወት እያሇ 

ያሌጦራቸዉ መሆኑ ነዉ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሟች በሕይወት እያሇ አሇመጦሩ እስከተረጋገጠ 

ዴረስ፣ ከፌ ሲሌ በተጠቀሰዉ የገጠር መሬት አዋጅ መሰረት የመሬት ስጦታ ዉሌ አሇ ሇማሇት 

በአዋጁ የተመሇከተዉ ቅዴመ ሁኔታ ያሌተሟሊ መሆኑን ነዉ፡፡ በመሆኑም ሟች ሇአመሌካች 

የመሬት ስጦታ ዉሌ አዴርጓሌ፣ የመሬት ስጦታ ዉሌ አሇ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ይህ 

ጉዲይ የሚመሇከተዉ የመሬት ስጦታ ዉሌ በመሆኑ፣ በቅዴሚያ ተፇጻሚነት ሉኖረዉ የሚገባዉ 

የገጠር መሬት አዋጁ መሆኑ ብቻም ሳይሆን በመሬት አዋጁ መሰረት የመሬት የስጦታ ዉሌ አሇ 

ሇማሇት በሕጉ የተገሇጸዉ ቅዴመ ሁኔታ ያሌተሟሊ ስሇሆነ ከፌ ሲሌ የተጠቀሰዉ የፌትሏ ብሔር 

ሕግ ዴንጋጌ ተፇጻሚነት አይኖረዉም፡፡ በላሊ በኩሌ ሟች በሕይወት እያለ የስጦታ ዉሌ 

አዴርጓሌና በወቅቱ ስጦታዉ ተዯርጓሌ የሚባሇዉ በሥራ በነበረዉ አዋጅ መሰረት እንጂ ከዛ ወዱህ 

የክሌለ መንግስት የፖሉሲ ሇዉጥ በማዴረግ ያወጣዉን ሕግ መሰረት ተዯርጎ መሆን የሇበትም፡፡ 

በመሆኑም አዱሱ የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 252/2009 በዚህ ጉዲይ ሊይ 

ተፇጻሚነት ሉኖረዉ አይገባዉም ብሇናሌ፡፡ የሰበር አጣሪ ችልት በዚህ ረገዴ የያዘዉ ጭብጥ 

ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ፡፡  

በዚህ አግባብ ሲታይ ሟች በ3/9/2009 ዒ.ም ሇአመሌካች አዴርጓሌ የተባሇዉ የመሬት ስጦታ ዉሌ 

በአዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 17 (1፣ ሇ) መሰረት በዴንጋጌዉ የተመሇከተዉን ቅዴመ ሁኔታ 

ያሊሟሊ በመሆኑ፣ ከመነሻዉ የመሬት ስጦታ ዉሌ አሇ ሇማሇት ስሇማይቻሌ፣ የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ 

ረገዴ የሰጠው ዉሳኔ ተገቢ ነዉ፡፡ ይህ ችልት በኢፋዳሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 80 (3፣ ሀ) እና 

በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ከተሰጠዉ ስሌጣን አንጻር አመሌካች ያቀረበዉ 

ቅሬታ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት መሆኑን 

ስሇማያሳይ ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች ሟች በሕይወት እያሇ ሇአመሌካች አዴርጓሌ የተባሇዉን የመሬት 

ስጦታ ዉሌ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ በሕግ አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር 

መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፤ 
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ዉሳኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.03-77218 ጥቅምት 24 ቀን 

2012 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ በውጤት ዯረጃ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 (1) መሰረት ጽንቷሌ፡፡ 

2. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በተዯረገዉ ክርክር ምክንያት የዯረሰዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ 

የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

         የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ማ/አ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

623 
 

የሰ/መ/ቁጥር 201181 

ሚያዝያ 26 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                                

                       ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                              ተሾመ ሽፇራዉ 

                              ሀብታሙ እርቅይሁን 

                              ብርሃኑ መንግስቱ 

                              ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- አቶ ጳውልስ አርሺሶ ኦልንጄ ቀረቡ 

   ተጠሪ፡- የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ገንዘብ ሚኒስቴር ነ/ፇ ተወዲጅ መሀመዴ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

 ጉዲዩ የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ዲኞች በጡረታ ከዲኝነት ስራቸው ሲነሱ ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅሞች 

ሇመወሰን በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት የሰሩበት የአገሌግልት ዘመን ታሳቢ የሚዯረግ መሆን 

አሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ስንመሇከት አመሌካች ሇተጠሪ በመስከረም 12 ቀን 

2013 ዓ.ም. ጽፇው ባቀረቡት ማመሌከቻ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ በመሆን ሳገሇግሌ ቆይቼ 

በጡረታ የተሰናበትኩ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 653/2001 እና በማሻሻያው አዋጅ ቁጥር 1003/2009 

መሰረት መብትና ጥቅሜ ይከበርሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪም በቁጥር ገ/ኢ/1/33/39 በቀን 

15/5/2013 ዓ.ም. በተጻፇ ምሊሽ(ዯብዲቤ) የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ በሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ 

በአዋጅ ቁጥር 653/2001 መሰረት ከሀሊፉነት የተነሱ የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ዲኞች በገንዘብ ተሰሌተው 

ሇባሇመብቶች በአንዴ ጊዜ የሚሰጡት መብቶች እና ጥቅሞች ሇማግኘት ባሇመብቱ ቢያንስ አንዴ የምርጫ 

ዘመን ሇአምስት አመት ማገሌገሌ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በዲኝነት የሰጡት አገሌግልት ግን ከአንዴ የምርጫ ዘመን ያነሰ በመሆኑ የስራ ስንብት ክፌያ ከሚያገኙ 

በስተቀር ላልች በገንዘብ ተሰሌተው የሚገኙ መብቶች እና ጥቅሞችን ማግኘት አይችለም፡፡ አመሌካች 

በፋዯራሌ ዯረጃ በዲኝነት ከመሾማቸው በፉት በክሌሌ መንግስት በተሇያዩ የኃሊፉነት ዯረጃ የሰጡት 

አገሌግልት በአዋጁ አንቀጽ 53/3 መሰረት ሉያዝ አይችሌም በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ 

አዴርጓሌ፡፡ 
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 አመሌካች በተጠሪ ጥያቄያቸው ውዴቅ መዯረጉን በመቃወም ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ያቀረቡ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤት በዲኝነት 

ሲያገሇግሌ ቆይቶ በጡረታ የተሰናበተ ዲኛ በክሌሌ መንግስት የተሇያዩ የዲኝነት ዯረጃዎች ሊይ የሰጠው 

አገሌግልት እንዱታሰብ አዋጅ ቁጥር 653/2001 እና ማሻሻያው አዋጅ ቁጥር 1003/2009 ስሇማይፇቅዴ 

አመሌካች መብት እና ጥቅማ ጥቅም እንዱከበርሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ በተጠሪ ውዴቅ መዯረጉ ተገቢ ነው 

በማሇት የተጠሪን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

 አመሌካች የሰበር ቅሬታ ያቀረቡት በተጠሪ እና በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ሇማሳረም ሲሆን የቅሬታቸው ይዘት ሀምላ ወር 2003 ዓ.ም. 

በወጣው የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች እጩ ዲኞች ምሌመሊ ስርአት አፇጻጸም መመሪያ የፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ዲኛ ሆኖ ሇመሾም ካስቀመጣቸው መስፇርቶች አንደ የዲኝነት ሙያ አገሌግልት ዘመንን 

የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካችም ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሆኜ የተሾምኩት በከምባታ ጠንባሮ 

ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዲኝነት ስራ ሇ19 አመት ከ5 ወር 

የሰጠሁት አገሌግልት ከትምህርት ዯረጃዬ ጋር ታይቶ ነው፡፡ የዲኝነት ሙያ አገሌግልት በክሌሌም ይሁን 

በፋዯራሌ አንዴ አይነት ሙያ ነው፡፡ የዲኝነት ሙያ አገሌግልት አያያዝን አዋጁ በአንቀጽ 53/3 በዝምታ 

ያሇፇው ዲኝነት የሙያ ተግባር ስሇሆነ በክሌሌ ፌርዴ ቤት የተሰጠ የዲኝነት አገሌግልት ወዯ ፋዯራሌ 

ፌርዴ ቤት በሹመት ሲኬዴ የክሌሌ አገሌግልቱ የሚያዝ መሆኑን ታሳቢ በማረግ እንጂ የክሌሌ 

አገሌግልት እንዲይያዝ ሇመከሌከሌ አይዯሇም፡፡ አዋጁ በዚህ መሌኩ የማይተረጎም ከሆነ በመንግስት 

ከፌተኛ መሪዎች እና በዲኞች መካከሌ አዴልአዊ አሰራርን የሚፇጥር እና በህገ-መንግስቱ የተዯነገገውን 

የእኩሌነት መርህ የሚጥስ ነው፡፡ በክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዲኝነት ስራ ሊይ በነበርኩበት ወቅት 

በፋዯራሌ ጉዲዮች ሊይ የዲኝነት አገሌግልት የሰጠሁ ከመሆኑም በሊይ በክሌሌም ሳገሇግሌ የቆየሁት 

የአገራችንን ዜጎች እንጂ የላሊ አገር ዜጎችን አይዯሇም፡፡ አዋጁም ቢሆን መብትና ጥቅሞችን ሇማግኘት 

ቢያንስ አምስት አመት ዲኛው ማገሌገሌ እንዲሇበት ከሚገሌጽ ውጪ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ብቻ ያገሇገሇ 

በሚሌ አያስቀምጥም፡፡ በመሆኑም በክሌሌ የሰጠሁት አገሌግልት ሉያዝ አይገባም መባለ የህግ አተረጓጓም 

ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ታርሞ የማቋቋሚያ፤ የመኖሪያ ቤት፤ የተሽከርካሪ አበሌ እና የስንብት ክፌያ 

በመጨረሻ ሊይ በወር ይከፇሇኝ በነበረው የወር ዯሞዝ ተሰሌቶ እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

 የሰበር አጣሪ ችልትም የአመሌካችን የሰበር ቅሬታ መርምሮ አመሌካች በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች የሰጡት 

የዲኝነት አገሌግልት በአዋጅ ቁጥር 653/2001 የተመሇከቱት ጥቅሞች እና መብቶች ሇማግኘት 

ሉያዝሊቸው አይገባም የመባለን አግባብነት በኢ.ፋ.ዴ.ሬ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 78 እና 80 መሰረት 

በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በውክሌና የሚሰጠው የፋዯራሌ ዲኝነት አገሌግልት እና ከአዋጁ አንቀጽ 53/3 

ዴንጋጌ ጋር የተጣጣመ መሆን አሇመሆኑን ሇማጣራት ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱያቀርብ 

ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 
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ተጠሪም በሰጠው መሌስ በክሌሌ የተሰጠ የአገሌግልት ዘመን በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት ሇመሾም 

የሚያገሇግሌ የስራ ሌምዴ ቢሆንም መብትና ጥቅሞችን ሇማግኘት ታሳቢ የሚዯረግ አይዯሇም፡፡ በአዋጅ 

ቁጥር 653/2001 የተቀመጡት መብትና ጥቅሞች ተፇጻሚ የሚሆኑት በፋዯራሌ ዯረጃ ቢያንስ ሇአምስት 

አመት ሇተሰጡ አገሌግልቶች ብቻ ነው፡፡ አመሌካች መብትና ጥቅማቸውን መጠየቅ የሚችለት 

አገሌግልት ከሰጡበት ክሌሌ እንጂ ከፋዯራሌ መንግስቱ አይዯሇም፡፡ አመሌካች በፋዯራሌ ዯረጃ የሰጡት 

አገሌግልት ሇ3 ዓመት ከ11 ወር ብቻ ስሇሆነ በዚህ ጊዜ ታስቦ የስንብት ክፌያ ብቻ ከሚከፇሊቸው 

በስተቀር ላልች መብትና ጥቅሞችን ማግኘት አይችለም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 አመሌካችም የመሌስ መሌስ በማቅረብ ክርክራቸውን አጠናክረዋሌ፡፡ 

 የክርክሩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አመሌካች በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሇ3 ዓመት 

ከ11 ወር በዲኝነት አገሌግሇው በጡረታ ሲሰናበቱ በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት ሙያ የሰጡት 

የአገሌግልት ዘመን መብትና ጥቅማቸውን ሇማግኘት በፋዯራሌ መንግስት ታሳቢ ሉዯረግ አይችሌም 

የተባሇበትን አግባብ ሇቅሬታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ከተገቢው ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው 

መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯመረመርነው አመሌካች በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዲኝነት ሇ3 ዓመት ከ11 ወር ካገሇገለ በኋሊ 

ከሏምላ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በጡረታ ተሰናብተዋሌ፡፡ አመሌካች ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በዲኝነት ከመሾማቸው በፉት በዯቡብ ክሌሌ ከምባታ ጠንባሮ ዞን ከፌተኛ እና በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤቶች በፕሬዝዲንትነት እና በዲኝነት ማገሌገሊቸው አከራካሪ አይዯሇም፡፡ በግራ ቀኙ መካከሌ 

እያከራከረ ያሇው አመሌካች በጡረታ ሲሰናበቱ መብትና ጥቅማቸውን ሇመወሰን በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች 

ያገሇገለበት የአገሌግልት ዘመን ሉታሰብ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇው ነው፡፡ ሇዚህ ክርክር ምሊሽ 

ሇማግኘት ከሀሊፉነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፤ ከፌተኛ የመንግስት ኃሊፉዎች፤ የምክር ቤት 

አባሊት እና ዲኞች የሚያገኟቸውን መብቶች እና ጥቅሞች ሇመወሰን የወጣውን አዋጅ ቁጥር 635/2001 

እና ማሻሻያውን አዋጅ ቁጥር 1003/2009 መመርመሩ ተገቢ ነው፡፡ 

በመጀመሪያም አዋጅ ቁጥር 653/2001ን መዯንገግ ያስፇሇገበትን መሰረታዊ አሊማ ከአዋጁ መግቢያ 

(preamble) ሊይ ስንመሇከት የሀገር እና የመንግስት መሪዎች፤ ከፌተኛ የመንግስት ኃሊፉዎች፤ የምክር 

ቤት አባሊት እና ዲኞች የሀገርንና የህዝብን ጥቅም ሇማስከበር ከፌተኛ የሀገር ሀሊፉነትን በመሸከም የሚሰሩ 

በመሆናቸው ከሀሊፉነት ሲነሱ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግር ሳይገጥማቸው የሀገርንና የራስን ክብር 

የሚያስጠብቅ ኑሮ እንዱኖሩ ሇማስቻሌ፤ ከነበሩበት ኃሊፉነት ቦታ አንጻር በሚሰጡት ውሳኔ ሇጥቃት 

ተጋሊጭ እንዲይሆኑ ጥበቃና ከሇሊ ሇመስጠት፤ በኃሊፉነት በነበሩበት ወቅት ያካበቱትን እውቀት እና ሌምዴ 

ሇመጠቀም አመቺ ሁኔታን ሇመፌጠር እንዱሁም ሇሀገር እዴገት እና ሌማት በቅንነት በታማኝነትና 

በትጋት እንዱሰሩ ሇማበረታታት መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ አዋጅ የተመሇከቱት ከፌተኛ የመንግስት 
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ኃሊፉዎች በጡረታ ወይም በላሊ ህጋዊ ምክንያት ከሀሊፉነት ሲነሱ የተሇያዩ መብትና ጥቅሞች 

እንዱከበርሊቸው ያስፇሇገበት ዋናው ምክንያት ከሀሊፉነት ከተነሱ በኋሊ ስሇሚገጥማቸው ማህበራዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ ችግር ሳይጨነቁ ኃሊፉነታቸውን በቅንነት፣በታማኝነት፣በገሇሌተኛነት እና በአጠቃሊይ የስራውን 

ወይም የሙያውን ስነ-ምግባር በመጠበቅ የተጣሇባቸውን ከፌተኛ የመንግስትና የህዝብ ሃሊፉነት እንዱወጡ 

ሇማስቻሌ ነው፡፡ እንዯዚሁም በመንግስት ሃሊፉነት ሊይ በመቆየት ህዝብና ሀገርን ማገሌገሌ እየቻለ 

ሀሊፉነታቸውን በመሌቀቅ ወዯላሊ የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ወዯሚያስገኝ ስራ ሇመሄዴ በማሰብ 

ከሃሊፉነታቸው እንዲይሇቁ በማዴረግ ያካበቱትን እውቀት እና ሌምዴ ሇመጠቀም አመቺ ሁኔታ መፌጠር 

ላሊው አዋጁን ማውጣት ያስፇሇገበት ምክንያት ነው፡፡ የአዋጁ አሊማ ይህ ከሆነ በአዋጅ ሊይ የተመሇከቱትን 

መብትና ጥቅሞች ሇማግኘት ምን አይነት ሁኔታዎች መሟሊት አሇባቸው የሚሇውን ቀጥል መመሌከቱ 

ተገቢ ነው፡፡ 

በተሇይም ሇዚህ ክርክር መነሻ የሆነው አመሌካች ከዲኝነት ኃሊፉነታቸው በጡረታ ከተሰናበቱ በኋሊ 

ያቀረቡት የመብት እና የጥቅማ ጥቅም የክፌያ ጥያቄ በመሆኑ ዲኞች ከዲኝነት ኃሊፉነታቸው ከተሰናበቱ 

በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 653/2001 እና ማሻሻያ አዋጁ መሰረት የመብት እና የጥቅማ ጥቅም ክፌያ ማግኘት 

የሚችለት መቼ ነው? የሚሇውን ስንመሇከት በአዋጅ ቁጥር 653/2001 አንቀጽ 2/12-15 ባለት 

ዴንጋጌዎች መሰረት የመጀመሪያው መስፇርት የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች ማሇትም የፋዯራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ወይም የከፌተኛ ወይም ዯግሞ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሆኖ ማገሌገሌ ነው፡፡ ይህም ማሇት ዲኛው 

ከኃሊፉነት በጡረታ ወይም በላሊ ህጋዊ ምክንያት በተነሳበት ወቅት በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት ሙያ 

ሊይ ሲያገሇግሌ የነበረ መሆን እንዲሇበት የሚያስገነዝብ ነው፡፡  

ላሊው መስፇርት የአገሌግልት ዘመንን የሚመሇከት ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 44/1፣46/1 እና 47/1  

ዴንጋጌዎች ማንኛውም ዲኛ ቢያንስ አምስት አመት አገሌግል ወይም ከሁሇት አመት ተኩሌ ያሊነሰ 

አገሌግል በህመም፣ በአካሌ ጉዲት እና በላሊ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከሃሊፉነት ከተነሳ የመቋቋሚያ 

አበሌ፣ የስራ ስንብት ክፌያ፣ የመኖሪያ ቤት አበሌ እና የተሽከርካሪ አበሌ ክፌያ እንዯሚያገኝ ያመሇክታለ፡፡ 

እነዚህን መብትና ጥቅሞች ሇማግኘት ዲኛው ከሀሊፉነት በሚነሳበት ወቅት የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ዲኛ የነበረ 

መሆን እንዲሇበት ግሌጽ ነው፡፡ ነገር ግን አነስተኛ የአገሌግልት ዘመን ተብል በህጉ የተቀመጠው 

የአገሌግልት ጊዜ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤት የተሰጠ የአገሌግልት ዘመን ብቻ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 

የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች በግሌጽ አያመሇክቱም፡፡ በላሊ አነጋር አንዴ የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ዲኛ በአዋጅ 

የተመሇከቱትን መብት እና ጥቅሞች ሇማግኘት ወዯ ፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ከመምጣቱ በፉት በክሌሌ ፌርዴ 

ቤቶች የሰጠው የአገሌግልት ዘመን ታሳቢ ይዯረጋሌ ወይስ አይዯረግም? ሇሚሇው አዋጁ በግሌጽ ምሊሽ 

አይሰጥም፡፡ አንዴ ህግ ግሌጽነት የላሇው ወይም አሻሚ ሲሆን ወይም ከላሊ ህግ ጋር ግጭት ሲኖረው 

ተቀባይነት ያገኙ የህግ አተረጓጎም መርሆዎችን በመከተሌ ህጉን ውጤታማ እና ተፇጻሚ እንዱሆን 

ማዴረግ የዲኝነት አካሌ ዋነኛ ተግባር መሆኑ እሙን ነው፡፡  
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በህግ አተረጓጎም ረገዴ ጥቅም ሊይ ከሚውለ የአተረጓጎም መርሆዎች ውስጥ አንደ ወርቃማ የአተረጓጎም 

ዘዳ (Golden rule of interpretation) ሲሆን የዚህ አይነት አተረጓጎም መሰረተ ሀሳብ ህጉ በአጠቃሊይ 

ወይም በህጉ በተወሰኑ ዴንጋጌዎች ሇማሳካት የታሰበውን አሊማ ተግባራዊ ማዴረግ የሚያስችሌ ትርጉም 

መስጠት ነው፡፡ ይህን የአተረጓጎም መርህ ተግባራዊ ሇማዴረግ ህጉን ሇማውጣት ያስፇሇገበትን አጠቃሊይ 

ምክንያት ከህጉ መግቢያ፣ ህግ አውጪው ህጉን ሲያወጣ የተወያየበትን ሰነዴ (ሀተታ ዘምክንያት) እና 

መሰሌ ሰነድችን እንዱሁም በህጉ በተሇያዩ ዴንጋጌዎች ሊይ የተመሇከቱትን መሰረተ ሀሳቦች ከግምት ውስጥ 

በማስገባት አንደን ከላሊው ጋር በማዛመዴ መመሌከት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት አንዯኛ ከአጠቃሊይ የአዋጅ ቁጥር 653/2001 አሊማና መንፇስ አንጻር ከፋዯራሌ ፌርዴ 

ቤቶች ውጪ በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠ የዲኝነት የአገሌግልት ዘመን ታሳቢ ሉዯረግ ይገባሌ አይገባም 

የሚሇውን መመርመር ተገቢ ነው፡፡ በአዋጁ መግቢያ(preamble) ሊይ አንደ አዋጁን ማውጣት ያስፇሇገበት 

አሊማ ዲኞች እና ከፌተኛ የመንግስት ኃሊፉዎች እንዱሁም የምክር ቤት አባሊት ያካበቱትን እውቀት እና 

ሌምዴ ሇመጠቀም አመቺ ሁኔታን ሇመፌጠር ነው፡፡ የዲኝነት ሙያ በክሌሌም ሆነ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች 

ሇመሾም ዋነኛው መስፇርት የትምህርት ዯረጃ እና የአገሌግልት ዘመን መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ 

ከትምህርት ዯረጃ በተጨማሪ የአገሌግልት ዘመን ሇሹመት አስፇሊጊ የሆነበት ምክንያት በሙያው የዲበረ 

ክህልት እና ሌምዴ ሉገኝ የሚችሇው ከህግ ትምህርት በተጨማሪ በሙያው ሊይ ሇረጅም አመት 

አገሌግልት በመስጠት መሆኑ ስሇታመነበት ነው፡፡ በክሌሌም ሆነ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤት በዲኝነት የተሰጠ 

አገሌግልት ዘመን በሹመት ወቅት ታሳቢ ተዯርጎ ጥቅማ ጥቅም ሇማግኘት ግን በክሌሌ በዲኝነት ሙያ 

የተሰጠበት የአገሌግልት ዘመን ታሳቢ አይዯረግም ማሇት እርስ በርሱ የሚጋጭ ከመሆኑም በሊይ በክሌሌ 

የተሰጠ የዲኝነት የአገሌግልት ዘመን በአዋጁ መሰረት ተጠቃሚ ሇመሆን ታሳቢ የማይዯረግ ከሆነ በረጅም 

የአገሌግልት ዘመን የዲበረ የዲኝነት ሙያ ያሊቸው ዲኞች ከክሌሌ ወዯ ፋዯራሌ ፌርዴ ቤት መጥተው 

በዲኝነት ሙያ ሇማገሌገሌ ፌቃዯኛ እንዲይሆኑ በማዴረግ የካበተ እውቀት እና ሌምዴ ሇመጠቀም 

የሚያስችሌ ሁኔታ ሇመፌጠር አዋጁ ታሳቢ ያዯረገው አሊማ እንዲይሳካ ያዯርጋሌ፡፡ በመሆኑም ህጉን በዚህ 

አግባብ ተግባራዊ ማዴረግ ህጉ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ እንዲይሆን ስሇሚያዯርግ ተቀባይነት 

ያሇው አይዯሇም፡፡ 

ሁሇተኛ የህጉን ይዘት ወይም አውዴ መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 653/2001 አንቀጽ 53 

የአገሌግልት ዘመን አቆጣጠርን በሚመሇከት በንዐስ ቁጥር 3 ሊይ የተዯነገገውን ስንመሇከት ከኃሊፉነት 

የተነሳ ከፌተኛ የመንግስት ሃሊፉ ወይም የምክር ቤት አባሌ ከመሾሙ በፉት በክሌሌ በዴንጋጌው ሊይ 

የተመሇከቱት ኃሊፉነቶች ሊይ አገሌግልት ከሰጠ በዚህ አዋጅ መሰረት ሇሚያገኘው መብት እና ጥቅም 

በክሌሌ ያገሇገሇበት ዘመን ታሳቢ እንዯሚዯረግሇት ተዯንግጓሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው በክሌሌ የተሰጠ 

አገሌግልትን ታሳቢ ማዴረግ ያስፇሇገበት አንደ ምክንያት በአዋጁ መግቢያ ሊይ የተመሇከተውን የአዋጁን 

መሰረታዊ አሊማ ሇማሳካት ሲሆን ላሊው ከሃሊፉነት የሚነሱ የክሌሌ መንግስት መሪዎችን፣ ከፌተኛ 
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የመንግስት ሃሊፉዎችን፣ የክሌሌ ምክር ቤት አባሊት የሚያገኟቸውን መብቶች እና ጥቅሞች እያንዲንደ 

ክሌሌ ባወጣው አዋጅ የተጠበቁ መብቶች ስሇሆኑ እነዚህ ኃሊፉዎች ወዯ ፋዯራሌ መንግስት ሲመጡም 

የፋዯራሌ መንግስቱ ባወጣው አዋጅ የተጠበቁ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ነው፡፡ እንዯዚሁም በህገ-መንግስቱ 

የተቀመጠውን የመንግስት አወቃቀር ተከትል የፋዯራሌ መንግስት እና የክሌሌ መንግስት በሚሌ የተዋቀረ 

ቢሆንም በክሌሌ ይሁን በፋዯራሌ መንግስት የተሰጠ አገሌግልት ሇሀገር እና ሇህዝቦቿ የተሰጠ አገሌግልት 

ተዯርጎ ስሇሚቆጠር ነው፡፡  

ነገር ግን የአዋጁ አንቀጽ 53/3 በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት ስሇተሰጠ የአገሌግልት ዘመን በፋዯራሌ 

መንግስት ታሳቢ የሚዯረግ ስሇመሆን አሇመሆኑ የሚሇው ነገር የሇም፡፡ ዲኝነትን በሚመሇከት ዴንጋጌው 

በክሌሌ ስሇተሰጠ የአገሌግልት ዘመን ታሳቢ መዯረግ አሇመዯረግ በዝምታ ማሇፈ በዲኝነት ሙያ በክሌሌ 

የተሰጠ አገሌግልት ዘመን በፋዯራሌ ፌርዴ ቤት እያገሇገሇ ቆይቶ ሇተሰናበተ ዲኛ ታሳቢ እንዲይዯረግ 

ሇመከሌከሌ ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ ሇዚህም አንዯኛው ምክንያት በህግ አተረጓጎም መርህ በግሌጽ 

ያሌተከሇከሇ እንዯተፇቀዯ ስሇሚቆጠር ነው፡፡ ይህም ማሇት አዋጁ በክሌሌ የተሰጠ የዲኝነት አገሌግልት 

ዘመን ታሳቢ እንዱዯረግ የማይፇሌግ ቢሆን ኖሮ በግሌጽ ታሳቢ ሉዯረግ እንዯማይችሌ ያመሇክት ነበር፡፡ 

በክሌሌ ያገሇገለ ዲኞች የክሌለ መንግስት ባወጣው አዋጅ መብት እና ጥቅም እስከተጠበቀሊቸው ዴረስ 

ይሄው በክሌሌ ያገኙት መብት በፋዯራሌ አዋጁ ሉጠበቅሊቸው ስሇሚገባ አዋጁ በግሌጽ በክሌሌ የተሰጠ 

አገሌግልት ዘመን ታሳቢ እንዲይዯረግ ሇመከሌከሌ በህግ አውጪው ታስቦ ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ 

ሁሇተኛው ምክንያት የአዋጁ አንቀጽ 53/3 ከአዋጁ መሰረታዊ አሊማ ጋር በሚጣጣም መሌኩ መተርጎም 

አሇበት፡፡ የአዋጁ አንደ አሊማ የካበተ እውቀት እና ሌምዴ ሇመጠቀም ምቹ ሁኔታ ሇመፌጠር በመሆኑ 

በክሌሌ መንግስት በዲኝነት ሙያ ሊይ የተሰጠ አገሌግልትም አዋጁ ታሳቢ እንዱዯረግ ያሰበ መሆኑን 

አመሌካች ነው፡፡ ሶስተኛው ምክንያት እንዯሚታወቀው የኢ.ፋ.ዴ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 50/2 

የፋዯራሌም ሆነ የክሌሌ መንግስት ሶስት አካሊት እንዯሚኖሩት እነርሱም ህግ አውጪ፣ ህግ አስፇጻሚ እና 

ህግ ተርጓሚ ወይም የዲኝነት አካሌ መሆናቸው ተመሌክቷሌ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 653/2001 መግቢያ 

የሚያሳየውም በአዋጁ የተጠቀሱ መብቶች እና ጥቅሞች የተጠበቁት በእነዚህ ሶስቱ የመንግስት አካሊት 

ውስጥ ከፌተኛ መሪነት፣ ኃሊፉነት፣ በምክር ቤት እና በዲኝነት ሊገሇገለት ነው፡፡ የአዋጅ ቁጥር 653/2001 

አንቀጽ 53/3 ዴንጋጌ ከአገሌግልት አቆጣጠር አንጻር በክሌሌ የተሰጠ አገሌግልት በፋዯራሌ ዯረጃ ሇህግ 

አውጪው እና ሇህግ አስፇጻሚው ታሳቢ እንዯሚዯረግ ሇዲኝነት አካለ ግን ታሳቢ እንዯማይዯረግ አዴርጎ 

መተርጎም በሶስቱ የመንግስት አካሊት መካከሌ አዴልአዊ አሰራርን የሚፇጥር ይሆናሌ፡፡ የፋዯራሌ ፌርዴ 

ቤቶች በዲኝነት የሚሾሙትን የሰው ኃይሌ የሚያገኙት በየዯረጃዉ ካለት የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ብቻ 

ሳይሆን በህገ-መንግስቱ የተዘረጋውን በመተባበር ሊይ የተመሰረተ የፋዯራሉዝም ስርአት በመከተሌ ከክሌሌ 

ፌርዴ ቤቶች ጭምር በመሆኑ ይህንን ታሳቢ አሇማዴረግ የፋዯራሉዝም መንግስት አወቃቀሩን እና 

የስሌጣን ክፌፌሌ አሊማ ያሊገናዘበ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም በነዚህ ከሊይ በተጠቀሱ ሶስት ምክንያቶች የአዋጁ 
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አንቀጽ 53/3 በፋዯራሌ መንግስት በዲኝነት አገሌግል ሇተሰናበተ ዲኛም በክሌሌ በዲኝነት የሰጠው 

አገሌግልት ዘመን ሉታሰብሇት እንዯማይገባ ክሌከሊ የሚያዯርግ ተዯርጎ ሳይሆን በክሌሌ የዲኝነት ሙያ 

የተሰጠበት የአገሌግልት ዘመን ታሳቢ ማዴረግን እንዯማይከሇክሌ ተዯርጎ ሉተረጎም ይገባሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በዯቡብ ክሌሌ እና በከምባታ ጠንባሮ ዞን በፕሬዝዲንትነት እና 

በዲኝነት ሙያ ማገሌገሊቸው አከራካሪ አይዯሇም፡፡ በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዲኝነት የተሾሙበት 

አንደ መስፇርትም በክሌለ በዚህ መሌኩ ያካበቱት እውቀት እና ሌምዴ ታሰቢ በማዴረግ ነው፡፡ አመሌካች 

በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት እና በፕሬዝዲንትነት ማገሌገሊቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ በክሌሌ ያገሇገለበት 

ዘመን ከሊይ በተገሇጸው ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 653/2001 እና በማሻሻያው አዋጅ ቁጥር 1003/2009 ሊይ 

የተመሇከቱት በገንዘብ ተሰሌተው የሚከፇለ ክፌያዎችን ሇማግኘት በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ያገሇገለበት ዘመን ሲቆጠር አመሌካች በክሌሌ በዲኝነት እና በፕሬዝዲንትነት የሰጡት አገሌግልት ታሳቢ 

ሉዯረግሊቸው ይገባሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ ተጠሪ የአዋጅ ቁጥር 653/2001 አንቀጽ 53/3 ዴንጋጌን ከአዋጁ መሰረታዊ አሊማ እና መንፇስ 

እንዱሁም ከኢ.ፋ.ዴ.ሪ. ህገ-መንግስት ጋር አገናዝቦ በማየት አመሌካች በክሌሌ በፕሬዝዲንትነት እና 

በዲኝነት አገሌግልት የሰጡበትን ጊዜ ታሳቢ አዴርጎ መብትና ጥቅማቸውን አስሌቶ ሉከፌሌ ሲገባ አመሌካች 

በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያገሇገለበት ጊዜ የ3 ዓመት ከ11 ወር የስንብት ክፌያ ብቻ ነው የሚገባቸው 

ማሇቱ መሰረታዊ የህግ አተረጓጎም ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱም የተጠሪን 

ስህተት ማረም ሲገባው ማጽናቱ መሰረታዊ ህግ ስህተት በመሆኑ የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1ኛ. ተጠሪ ቁጥር ገ/ኢ/1/33/39 በቀን 15/03/2013 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ እና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በመዝገብ ቁጥር 262417 በቀን 07/05/20113 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 348/1 

መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2ኛ. ተጠሪ አመሌካች በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና በከምባታ ጠምባሮ ዞን በፕሬዝዲንትነት እና 

በዲኝነት ያገሇገለበትን ጊዜ አጣርቶ በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዲኝነት ካገሇገለበት ዘመን ጋር ታሳቢ 

በማዴረግ መብትና ጥቅማቸውን ማሇትም የመቋቋሚያ አበሌ፤ የመኖሪያ ቤት አበሌ እና የተሽከርካሪ አበሌ 

አስሌቶ እንዱከፌሊቸው ተወስኗሌ፡፡ እንዯዚሁም የስንብት ክፌያ ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱከፇሊቸው 

የወሰነው የ3ዓመት ከ11 ወር እንዯተጠበቀ ሆኖ ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካች በክሌሌ የሰጡትን 

የአገሌግልት ጊዜ ታሳቢ ሲያዯርግ የሚቀረውን የስንብት ክፌያ አጣርቶ ሇአመሌካች እንዱከፇሊቸው 

ተወስኗሌ፡፡ 



  

630 
 

3ኛ. አመሌካች ስላቱ መጨረሻ ሊይ ሲያገኙ በነበረው ዯመወዝ እንዱሰሊ እንዱወሰንሊቸው የጠየቁ ቢሆንም 

ተጠሪ የዯመወዝ መጠን አሰሊሌን በተመሇከተ የሰጠው ውሳኔ የላሇ በመሆኑ እና ጉዲዩ ከተመሇሰሇት በኋሊ 

ከሚሰሊው የዯመወዝ መጠን ጋር በተያያዘ የሚነሳ ቅሬታ ካሇ ተጠሪ ከሚሰጠው ውሳኔ በኋሊ ሉታይ 

የሚገባ በመሆኑ ታሌፎሌ፡፡ 

4ኛ. በዚህ ፌርዴ ቤት የተዯረገው ክርክር ያስከተሇውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት   

አ/መ                   
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የሰ/መ/ቁ. 180793 

ሚያዚያ 26 ቀን 2012 ዓ/ም 

 ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

       ተሾመ ሽፇራው  

           ሀብታሙ እርቅይሁን 

         ብርሃኑ መንግሥቱ 

   ነፃነት ተገኝ 

    አመሌካች፡- አቶ ያሬዴ ተስፊይ /ያሬዴ ተስፊይ ኤላክትሮ መካኒካሌ ኢንጂነሪንግ/ 

    ተጠሪ፡- ዓዱግራት ዩንቨርስቲ  

        መዝገቡ ተምርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጠ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሠጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ የክርክሩን አመጣጥ ከመዝገብ ግሌባጩ 

እንዯተረዲነው ጉዲዩ በግሌግሌ ጉባዔ የታየ ሲሆን አመሌካች በሥር የግሌግሌ ጉባዔ ከሳሽ ሲሆኑ ተጠሪ 

ተከሳሽ ነበር፡፡ አመሌካች ያቀረቡት ክስ ከተጠሪ ጋር ሔዲር 30 ቀን 2009 ዓ/ም የማሔበረሰብ ኤፌ ኤም 

ሬዱዮ ተከሊ ሇመፇጸም ውሌ አዴርገናሌ፡፡ በውሊቸው አሇመግባባት ካሇ ጉዲዩን ሇመፌታት በግሌግሌ 

ጉባዔ እንዱታይ ተስማምተዋሌ፡፡ በዚህ ሥምምነት መሠረት ግራ ቀኙ ተዋዋዮች የግሌግሌ ዲኞችን 

መሰየም ባሇመቻሊቸው አመሌካች የግሌግሌ ዲኞች ይሾሙሌኝ ጥያቄ ሇትግራይ ክሌሌ ምሥራቃዊ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው በመዝገብ ቁጥር 22666 ጥቅምት 22 ቀን 2010 ዓ/ም በሠጠው ውሳኔ 

ሦስት የግሌግሌ ዲኞችን ፌርዴ ቤቱ ሾሟሌ፡፡ አመሌካች ሇተሠየመው የግሌግሌ ጉባዔ በውለ መሠረት 

እንዱፇጸም እና ሇዯረሠባቸው ኪሣራ እንዱከፇሊቸው ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የግሌግሌ ዲኞች 

ምርጫና መቋቋም መብቴ ስሊሌተከበረሌኝ የግሌግሌ ጉባዔ ሉፇርስ ይገባሌ ሲሌ ተቃውሞ ያቀረበ ሲሆን 

ሇክሱም ዝርዝር መሌስ አቅርቦ ተከራክሯሌ፡፡ የግሌግሌ ጉባዔው ተጠሪ ያቀረበውን መቃወሚያ 

መርምሮ የግሌግሌ ጉባዔው የተቋቋመው በፌርዴ ቤት ውሳኔ ስሇሆነ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 212 

እንዯተመሇከተው በይግባኝ እስካሌተሇወጠ ዴረስ የጸና በመሆኑ ክርክሩ ተቀባይነት የሇውም፡፡ በፌሬ 
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ጉዲዩም ሔዲር 30 ቀን 2009 ዓ/ም በተዯረገው ውሌ መሠረት ተጠሪ እንዱፇጽምና አመሌካች ሊይ 

የዯረሠውን ኪሣራ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡  

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ ያቀረበውን ይግባኝ መሠረት አዴርጎ ግራ 

ቀኙን ካከራከረ በኋሊ አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉት የማሔበረሰብ ኤፌ ኤም ሬዱዮ ተቋም ተከሊ ውሌ 

ሇሔዝብ ጥቅም የተዯረገና ሇውለ አፇጻጸም የተጠሪን የማያቋርጥ ተካፊይነት የሚጠይቅ በመሆኑ 

በፌ/ሔ/ቁ.3132(ሇ) መሠረት የአስተዲዯር ውሌ ነው፡፡ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315(2) ሊይ እንዯተመሇከተው 

የአስተዲዯር መሥሪያ ቤት ውልችን በግሌግሌ ዲኝነት እንዱታዩ ሔጉ በግሌጽ ክሌከሊ አዴርጓሌ፡፡ ፌርዴ 

ቤት ሔግን በመጣስ ግሌግሌ ጉባዔ ማቋቋም አይችሌም፡፡ እንዱሁም የሥረ-ነገር ሥሌጣን 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 9(2) እንዯተዯነገገው በማናቸውም ጊዜ የሚነሳ በመሆኑ ጉባዔውን ያቋቋመው ፌርዴ 

ቤት ትዕዛዝ ሳይሻር የጉባዔውን ሥሌጣን መቃወም አይቻሌም የሚሇውን የአመሌካችን ክርክርን 

አሌተቀበሌነውም በማሇት የትግራይ ክሌሌ ምሥራቃዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 22666 

ጥቅምት 22 ቀን 2010 ዓ/ም እና የግሌግሌ ጉባዔው ጥቅምት 03 ቀን 2011 ዓ/ም የሠጡት ውሳኔን 

በመሻር ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የመዯበኛ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡      

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም የግሌግሌ 

ጉባዔው በፌርዴ ቤት ውሳኔ የተቋቋመ ነው፡፡ ውሳኔው እስካሌተሻረ ዴረስ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 212 

እንዯተዯነገገው የጸና ነው፡፡ ውሊችንም አሇመግባባት በግሌግሌ እንዱፇታ ይፇቅዲሌ፡፡ ሥሇሆነም ጉባዔው 

በሔግ የተቋቋመና ሥሌጣን ያሇው ሆኖ እያሇ በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሠጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የሚሌ ነው፡፡ የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን 

ተመሌክቶ ውሊቸው ጉዲዩን በግሌግሌ ጉባዔ እንዱታይ የሚፇቅዴ ሆኖ እያሇ እና የግሌግሌ ዲኞች 

ሲመረጡ ተጠሪ ባሌተቃወመበት ክርክሩ በግሌግሌ ጉባዔ የሚታይ አይዯሇም መባለ ሔጋዊነቱን 

ሇማጣራት ተጠሪ መሌስ እንዱያቀርብ አዟሌ፡፡ ተጠሪ ያቀረበው መሌስ የግሌግሌ ዲኞች ምርጫ በፌርዴ 

ቤት በተከናወነበት ወቅት ጊዜ እንዱሠጠን ጠይቀን እያሇ ሳይቀበሇን ቀርቷሌ፡፡ በፌ/ሔ/ቁ. 3132 እና 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315(2) መሠረት የአስተዲዯር ውሌ በግሌግሌ ጉባዔ የሚታይ አይዯሇም፡፡ ጉባዔው 

ሥሌጣን እንዯላሇው መቃወሚያ አቅርበናሌ፡፡ የሥሌጣን ክርክርም በማናቸውም ጊዜ ሉነሳ የሚችሌ 

በመሆኑ ውሳኔው ሉጸና ይገባሌ ብሎሌ፡፡  

የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩ በግሌግሌ ጉባዔ የሚታይ አይዯሇም መባለ 

ሔጋዊ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡  

የመጀመሪያውን ጭብጥ እንዯመረመርነው ሰዎች በመካከሊቸዉ ከፇጠሩት ሔጋዊ ተግባራት በመነጨ 

ወይም ከዚህ ጋር በተያያዘ ሇወዯፉት በመካከሊቸዉ የሚፇጠረዉን አሇመግባባት ወይም ተፇጥሮ ያሇዉን 

አሇመግባባት ከመዯበኛ ፌርዴ ቤት ዉጭ በግሌግሌ ዲኝነት በኩሌ ሇመፌታት የመዋዋሌ ነጻነታቸዉን 
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በመጠቀም መስማማት እንዯሚችለ የፌ/ሔ/ቁ. 3328 እና የፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315(1) ያስረዲለ፡፡ 

የግሌግሌ ዲኝነት ሥምምነት በጽሁፌ በተዋዋለት በዋናዉ ዉሊቸዉ በሚያዯርጉት የግሌግሌ ዲኝነት 

ስምምነት ቃሌ (Arbitration Clause) ወይም አስቀዴሞ በመካከሊቸዉ ተከስቶ ያሇዉን አሇመግባባት 

በግሌግሌ ዲኝነት ሇመፌታት ራሱን በቻሇ የጽሁፌ የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነት (Arbitral Submission) 

ሉመሇከት ይቻሊሌ፡፡  

አመሌካች እና ተጠሪም ሔዲር 30 ቀን 2009 ዓ/ም ባዯረጉት የማሔበረሰብ ኤፌ ኤም ሬዱዮ ተከሊ  

ውሌ አሇመግባባት ቢከሰት በግሌግሌ ዲኝነት እንዱታይ የሚያዝ የሥምምነት ቃሌ (Arbitration 

Clause) ማዴረጋቸውን ከክርክሩ ተረዴተናሌ፡፡ በዚህ ሥምምነታቸው መሠረት አሇመግባባት በመከሰቱ 

እና ተዋዋዮች የግሌግሌ ዲኞችን መምረጥ ባሇመቻሊቸው አመሌካች በፌርዴ ቤት የግሌግሌ ዲኞች 

እንዱመረጡ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 316 መሠረት አቤቱታ አቅርበው የትግራይ ክሌሌ ምሥራቃዊ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 22666 ጥቅምት 22 ቀን 2010 ዓ/ም በሠጠው ውሳኔ ሦስት 

የግሌግሌ ዲኞችን ሾሟሌ፡፡ የግሌግሌ ጉባዔው ከተቋቋመ በኋሊ ግራ ቀኙን አከራክሮ በፌሬ ጉዲዩ ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ 

አሇመግባባት ቢከሰት በግሌግሌ ዲኝነት እንዱታይ የሚያዝ የሥምምነት ቃሌ (Arbitration Clause) 

መዯረጉና የግሌግሌ ጉባዔው አከራክሮ መወሰኑ ጉዲዩ የአስተዲዯር ውሌ በመሆኑ እና የአስተዲዯር ውሌ 

ጋር የተያያዘ አሇመግባባት በግሌግሌ ዲኝነት እንዲይታይ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315(2) መሠረት የተከሇከሇ 

በመሆኑ ጉባዔው ሥሌጣን የሇውም የሚሇው ግሌጽ ክርክር የቀረበው ጉዲዩ በይግባኝ በፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ዯረጃ በሚታይበት ጊዜ ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱም አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉት 

የማሔበረሰብ ኤፌ ኤም ሬዱዮ ተቋም ተከሊ ውሌ ሇሔዝብ ጥቅም የተዯረገና ሇውለ አፇጻጸም የተጠሪን 

የማያቋርጥ ተካፊይነት የሚጠይቅ በመሆኑ በፌ/ሔ/ቁ. 3132(ሇ) መሠረት የአስተዲዯር ውሌ ነው፡፡ 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315(2) ሊይ እንዯተመሇከተው የአስተዲዯር መሥሪያ ቤት ውልችን በግሌግሌ ዲኝነት 

እንዱታዩ ሔጉ በግሌጽ ክሌከሊ የተዯረገበት በመሆኑ የግሌግሌ ጉባዔውን ጉዲዩን አይቶ የመወሰን 

ሥሌጣን የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ውሌ ሉመሠረት የሚገባው ችልታ ባሊቸው፣ በተዋዋዮች ነጻ ፇቃዴ፣ የሚቻሌና ሔጋዊ በሆነ ዓሊማና 

ጉዲይ ሊይ በሔግ የተመሇከተውን የውሌ አጻጻፌ ፍርም ተከትል ሉሆን እንዯሚገባ በፌ/ሔ/ቁ. 1678 ሊይ 

ተመሌክቷሌ፡፡ የግሌግሌ ስምምነት እንዯማንኛዉም የዉሌ ስምምነት ሌዩ ባህሪዉን ባገናዘበ ሁኔታ 

የተዋዋዮች የመዋዋሌ ችልታ ማጣት፣ የፇቃዴ ጉዴሇት፣ ዓሊማዉ የግብረ ገብነት ጉዴሇት ያሇበት 

መሆን፣ ዓሊማዉ ከሔግ ዉጭ ወይም ሔገ-ወጥ መሆንን (immoral, illegal and unlawful object) ፣ 

በህግ የተቀመጠሇትን የአጻጻፌ ስርዓት ያሌተከተሇ ከመሆን ጋር በሚያያዙ ምክንያቶች ፇራሽ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡   
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በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 3330(1)(2) ስር ከግሌግሌ ዲኝነት ስምምነት አተረጓጎም ጋር የተያያዘ ክርክር ቢነሳ 

አከራካሪዉ ነጥብ ሊይ ዉሳኔ መስጠት እንዱችሌ በግሌግሌ ስምምነቱ ሊይ ሇግሌግሌ ዲኛዉ ስሌጣን 

ሉሰጠዉ እንዯሚችሌ እና በተሇይ የራሱን ሥሌጣን አስመሌክቶ የሚነሱ ክርክሮች በራሱ እንዱወስን 

በግሌግሌ ስምምነቱ ሊይ ሉፇቀዴሇት እንዯሚችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህም በተምሳላታዊ ሔግ (UNCITRAL 

Model Law እ.ኤ.አ በ1985 ወጥቶ በ2006 እንዯተሻሻሇዉ) አንቀጽ 16 ስር ከተዯነገገዉና በዘመናዊዉ 

የግሌግሌ ዲኝነት የህግ ዘርፌ The Rule of Competence-Competence ተብል ከሚታወቀዉ መርህ 

ጋር ከሞሊ ጎዯሌ የሚመሳሰሌ ነዉ፡፡ ይህ መርህ የግሌግሌ ዲኛዉ የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነቱ ዋጋ 

ያሇዉ መሆን አሇመሆኑን በተመሇከተ የሚነሳ ክርክር ጭምር ሰምቶ መወሰን እንዱችሌ ስሌጣን 

የሚሰጠዉ ቢሆንም ይህ መርህ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 3330(3) ስር እንዯተመሇከተዉ በአገራችን በከፉሌ 

ተቀባይነት ባሇማግኘቱ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በአገራችን የግሌግሌ ዲኛ የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነቱ ዋጋ 

የሇዉም በሚሌ የሚነሳ ክርክር ሰምቶ በራሱ መወሰን እንዱችሌ ሥሌጣን አሌተሰጠዉም፡፡ ስሇሆነም 

በአገራችን የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነት ዋጋ የሇዉም በሚሌ የሚቀርብ ክርክር ሰምቶ የመወሰን ስሌጣን 

ያሇዉ ገሊጋይ ዲኛዉ ወይም የግሌግሌ ዲኝነት አካለ ሳይሆን መዯበኛ ፌርዴ ቤት ነዉ፡፡ 

የግሌግሌ ስምምነቱ ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ የሚለት የተዋዋዮች የመዋዋሌ ችልታ ማጣት ወይም 

የፇቃዴ ጉዴሇት መሠረት በማዴረግ ከሆነ የግሌግሌ ጉባዔው ክርክሩን በማቆም ተዋዋዮች መብታቸውን 

በመዯበኛ ፌርዴ ቤት አስከብረው እንዱቀርቡ ማዴረግ ይገባዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የግሌግሌ ስምምነቱ 

ተቀባይነት የሇውም የሚለት በሔጋዊነት ጉዴሇት ከሆነ እና ተጠሪ እንዯሚከራከረው የግሌግሌ 

ጉባዔውም ጉዲዩን ሇመመሌከት ሥሌጣን የሇውም የሚሌ ከሆነ በፌ/ሔ/ቁ. 1809 እንዯተመሇከተው 

ውለ ባይፇርስም ሔገ-ወጥ የሆነን ውሌ የመፇጸም ግዳታ ተዋዋዮች የላሇባቸው ስሇመሆኑና ውለ 

የማይረጋበትን ምክንያት በማንሳት ውለ ከመፇጸም እንዱቆም መከራከርን ሔጉ የሚፇቅዴ ስሇሆነ 

እንዱሁም ጉዲዩ በግሌግሌ ጉባዔ እንዲይታይ ሔግ ክሌከሊ ያዯረገበት ነው የሚሇው የሥረ-ነገር ሥሌጣን 

ክርክርንም የያዘ በመሆኑ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 9(2) እንዯተመሇከተው በማናቸውም ጊዜ ሉታይ የሚችሌ 

ጉዲይ በመሆኑ የግሌግሌ ጉባዔው የግሌግሌ ሥምምነቱ በፌርዴ ቤት ክስ ቀርቦበት እንዱፇርስ 

መወሰኑን ሳይጠብቅ ጉዲዩን ተመሌክቶ ሉወስነው የሚገባው ነው፡፡ የውሳኔው ውጤትም የግሌግሌ 

ሥምምነቱን ፇራሽ የሚያዯርግ ሳይሆን ሔገ-ወጥ ውሌን መሠረት በማዴረግ ሇመፇጸም እምቢተኛ 

መሆንን የሚመሇከት ነው፡፡   

በግሌግሌ ዲኝነት ሉታዩ የሚችለ ጉዲዮችን (Arbitrability) በሚመሇከት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 315(2) ስር 

እንዯተዯነገገዉ በግሌግሌ ዲኝነት ሉዲኙ የማይችለ ጉዲዮች ናቸዉ ተብል በሔግ በግሌጽ ከተዯነገገዉ እና 

ከአስተዲዯር ዉልች ጋር ከተያያዘዉ ዉጭ የሆኑ ሔጋዊ ተግባራትን መነሻ ያዯረጉ አሇመግባባቶች 

በግሌግሌ ዲኝነት ታይተዉ እሌባት እንዱያገኙ ሇማዴረግ ማናቸዉም ችልታ ያሊቸዉ ተዋዋይ ወገኖች 

የመዋዋሌ ነጻነታቸዉን በመጠቀም የግሌግሌ ዲኝነት ስምምነት መዋዋሌ እንዯሚችለ በግሌጽ 
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ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉት የማሔበረሰብ ኤፌ ኤም ሬዱዮ ተቋም ተከሊ ውሌ ሇሔዝብ 

ጥቅም የተዯረገና ሇውለ አፇጻጸም የተጠሪን የማያቋርጥ ተካፊይነት የሚጠይቅ በመሆኑ በፌ/ሔ/ቁ. 

3132(ሇ) መሠረት የአስተዲዯር ውሌ ነው፡፡ የአስተዲዯር ውሌ ጋር የተያያዘ አሇመግባባትን ሇመዲኘት 

የግሌግሌ ጉባዔ የማይችሌ ስሇመሆኑ በሔግ ክሌከሊ የተዯረገበት በመሆኑ ግራ ቀኙ ያዯረጉት የግሌግሌ 

ሥምምነት ቃሌ ሔጋዊ አሇመሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የአስተዲዯር ውሌን መሠረት ያዯረገ 

አሇመግባባት በግሌግሌ ዲኝነት ሇመፌታት ያዯረጉት የግሌግሌ ሥምምነት ቃለ ሔጋዊ ካሌሆነ የግሌግሌ 

ጉባዔው ጉዲዩን ሇመዲኘት እንዲይችሌ ያዯርገዋሌ፡፡ የሥር ግሌግሌ ጉባዔ በሔግ እንዱመሇከት 

ያሌተፇቀዯሇትን ጉዲይ አከራክሮ በፌሬ ጉዲዩ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችልቱ ይህን 

በማረም ከአስተዲዯር ውሌ ጋር የተያያዘ አሇመግባባት በግሌግሌ ዲኝነት የሚታይ ባሇመሆኑ ጉዲዩን 

ሇመመሌከት ሥሌጣን ያሇው መዯበኛ ፌርዴ ቤት ነው ማሇቱ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

የሇም ብሇናሌ፡፡  

አመሌካች የግሌግሌ ጉባዔው የተቋቋመው በትግራይ ክሌሌ ምሥራቃዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ስሇሆነ የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ በይግባኝ ሳይሇወጥ ጉባዔው ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሇውም ሉባሌ 

አይገባም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር እንዯተመሇከትነው የግሌግሌ ዲኞች በተዋዋዮች ወይም 

በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 316 መሠረት በፌርዴ ቤት ሉሾሙ ይችሊሌ፡፡ የግሌግሌ ዲኞቹ በተዋዋዮች ሆነ 

በፌርዴ ቤት መመረጣቸው ሌዩነት ያሇው ሂዯት አይዯሇም፡፡ የግሌግሌ ዲኞች መምረጥ ጉዲዩን በግሌግሌ 

ዲኝነት ጉባዔ እንዱታይ የማመቻቸት ሂዯት አካሌ እንጂ በራሱ የመጨረሻ ውሳኔ አይዯሇም፡፡ የግሌግሌ 

ዲኞች አመራረጥ ጉዲዩን የግሌግሌ ጉባዔው ሇመመሌከት የሚችሌ መሆን አሇመሆኑ ሊይ ውጤት 

የሇውም፡፡ የግሌግሌ ዲኞቹ ከሁሇቱ ሂዯት በአንደ ከተመረጡ በኋሊ የግሌግሌ ጉባዔው ሲሰየም ጉዲዩ 

በግሌግሌ ዲኝነት እንዱታይ በሔግ የተፇቀዯ መሆን አሇመሆኑን የግሌግሌ ጉባዔው ሆነ ፌርዴ ቤቱ 

እንዲይመሇከት የሚከሇክሌ ባሇመሆኑ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡትን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ በላሊ 

በኩሌ የትግራይ ክሌሌ ምሥራቃዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 22666 ጥቅምት 22 ቀን 

2010 ዓ/ም የሠጠው የግሌግሌ ዲኞችን የመምረጥ ትዕዛዝ፤ በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት መሻሩ የሥነ-ሥርዓት ሔግ ግዴፇት ያሇበት ነው፡፡ ሇይግባኝ ሰሚ ችልቱ በዲኞች አመራረጥ ሊይ 

በተሠጠው ውሳኔ ሊይ ሥርዓቱን የጠበቀ ይግባኝ ሳይቀርብሇት እና በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 212 

እንዯተመሇከተው ሥርዓቱን ጠብቆ በይግባኝ ያሌተሇወጠ ውሳኔ እንዯጸና የሚቆጠር ከመሆኑም በሊይ 

የዲኞች አመራረጥ ጉዲዩ በግሌግሌ ጉባዔ የሚታይ መሆን አሇመሆኑ ሊይ ውጤት የላሇው ስሇሆነ 

ፌርዴ ቤቱ ዲኞችን ሇመምረጥ የሠጠውን ትዕዛዝን መሻሩ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 166548 ሚያዚያ 21 ቀን 

2011 ዓ/ም የሠጠው ውሳኔ በፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ጉዲዩን የመመሌከት ሥሌጣን የመዯበኛ ፌርዴ ቤት ነው ተብል የተሠጠው የውሳኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡  

3. የትግራይ ክሌሌ ምሥራቃዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 22666 ጥቅምት 22 ቀን 

2010 ዓ/ም የሠጠውን ትዕዛዝ በመሻር የሠጠው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇወጣ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

 የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡  

 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፅ/ወ 
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የሠ/መ/ቁጥር 188853 

                                                   መጋቢት 29 ቀን 2013 ዓ/ም                                                                                                                               
                     

ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

     ተሾመ ሽፇራዉ 

          ሀብታሙ እርቅይሁን 

       ብርሃኑ መንግሥቱ 

   ነጻነት ተገኝ 

  አመሌካች፡- አቶ ሻረው ወርቅዬ 

   ተጠሪ፡-  1. ሌክዬ ወርቅዬ 

           2. ወ/ሮ ጀምበሬ ወርቅዬ  

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የገጠር የእርሻ መሬት ይዞታ በስጦታ የሚተሊሇፌበት የሔግ አግባብ የሚመሇከት ነዉ፡፡ ክርክሩ 

በተጀመረበት በአማራ ክሌሌ መሀሌ ሳይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ 

በሞግዚታቸዉ አማካኝነት በመሰረቱት ክስ በዚሁ ወረዲ 041 ቀበላ ጠጅ ዉሃ እየተባሇ በሚጠራበት 

ቦታ አዋሳኞቹ በክሱ የተጠቀሰዉን የመሬት ይዞታ ከሟች አባታቸዉ ወርቅዬ መሇሰ ሊይ ወርሰዉ 

በይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር አስመዝግበዉ የሚጠቀሙበትን መሬት አመሌካች እንዯያዘባቸዉ በመግሇጽ 

እንዱሇቁሊቸዉ እንዱወሰን ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን 

መሬት የያዝኩት ሟች አባቴ ወርቅዬ መሇስ በ1991 ዓ/ም በህይወት እያሇ በስጦታ አስተሊሌፍሌኛሌ፡፡ 

አባቴ በ1995 ዓ/ም በሞት በመሇየቱ ማንም ሰዉ ሰጥቶ የሞተዉን ላሊ ሰዉ ማፌረስ አይችሌም 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙን ክርክር እና ምስክሮች በመስማትና በመመዘን የወረዲዉ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 14467 ሊይ 

በቀን 29/10/2010 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ክስ የተነሳበት መሬት የአሁን አመሌካች በስጦታ ያገኙት 

ስሇሆነ ሇተጠሪዎች ሉሇቁ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን አመሌካቾች 

ይግባኝ ሇዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ 

በመሻር ክስ የተነሳበት መሬት ሇአመሌካች በስጦታ ተሊሌፍ አዴሯሌ ወይ?ዯብተር ሇተጠሪዎች ተሰርቶ 
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ሇአመሌካች ሇምን አሌተሰራም የሚለትን ከወረዲዉ ገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም ጽ/ቤት 

ማስረጃ በማስቀረብ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘም ተጨማሪ ምስክሮችን በመስማት ካጣራ በኋሊ መሬቱ ሇማን 

ይገባሌ የሚሇዉን የመሰሇዉን እንዱወስን በማሇት መሌሶሇታሌ፡፡ 

የወረዲዉ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ ከወረዲዉ ገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም ጽ/ቤት 

ማስረጃ በማስቀረብ፣አስቀዴሞ የሰማቸዉ የግራ ቀኝ ምስክሮች የሰጡትን ምስክርነት ቃሌ እና የሰነዴ 

ማስረጃዎችን በመመርመር በቀን 04/03/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ መሬት 

ሇአሁን አመሌካች በስጦታ የተሊሇፇ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ በወረዲዉ የገጠር መሬት አስተዲዯር 

እና አጠቃቀም ጽ/ቤት ስሇላሇ ሇአመሌካች መሬቱ በስጦታ አሇመተሊሇፈ ተረጋገጧሌ፡፡ምንም እንኳን 

የግራ ቀኙ ምስክሮች መሬቱ በአመሌካች ስሇማዯሩ የመሰከሩ ቢሆንም በአማራ ብሓራዊ ክሌሌ 

መንግስት የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 252/2009 መሰረት የመሬት ይዞታ በስጦታ ተሊሌፎሌ 

የሚሇዉን የማያሟሊ በመሆኑና የማይንቀሳቀስ ንብረት ከመሆኑ አንጻር ሉረጋገጥ የሚችሇዉ በሰነዴ 

ማስረጃ በመሆኑ በተሻሇ ሁኔታ ግሌጽ ማስረጃ በማቅረብ ተጠሪዎች መሬቱን በዉርስ እንዲገኙ ስሊስረደ 

አመሌካች መሬቱን በስጦታ አሊገኙም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ይግባኝ ሇዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 38982 

ሊይ አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶና የቀረቡትን ማስረጃዎች በመመዘን በቀን 

11/04/2011 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን መሬት አመሌካች ከ1991 ዓ/ም ጀምሮ 

ይዘዉ እየተጠቀሙ እንዯሚገኙ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡የአሁን ተጠሪዎች አከራካሪዉን መሬት ሇ10 

ሆነዉ በዉርስ መሬትነት በወረዲዉ ገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ጽ/ቤት በ2008ዓ/ም 

ያስመዘገቡ ቢሆንም አመሌካች ዯግሞ በሇጠ ወርቅዬ ከተባሇዉ ጋር በመሆን መሬቱን ከ1991 ዓ/ም 

ጀምሮ በመያዝ ይጠቀሙ እንዯነበር ተረጋግጧሌ፡፡ በ1991 ዓ/ም ሊይ ዯግሞ የመሬት ስጦታ ምዝገባ 

ያሌነበረ እና በወቅቱ የነበረዉ የመሬት አዋጅ ቁጥር 89/1989 ስሇመሬት ስጦታ ምዝገባ ስሇማይዯነግግ 

የምዝገባ ስርዓት ባሌነበረበት ወቅት የተቋቋመ መብት(የስጦታ ዉሌ) አሌተመዘገበም በሚሌ በወረዲ 

ፌርዴ ቤት ዉዴቅ መዯረጉ ተገቢ አይዯሇም፡፡የወረዲ መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ጽ/ቤት የተመዘገብ 

ስጦታ የሇም አሇ እንጂ ከጅምሩም ስጦታ የሇም አሊሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች የስጦታ ዉሌ ምዝገባ 

ባሌነበረበት ወቅት በሰጦታ የያዙትን ይዞታ ወዯ ዉርስ ይዞታ በመቀሊቀሌ የሚያስረክቡበት ምክንያት 

የሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡      

ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ 

ቤቱም ግራ ቀኙን በመ/ቁጥር 0107704 ሊይ አከራክሮ በቀን 03/02/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ 

አመሌካች የስጦታ ውሌ ከሟች የተዯረገሊቸዉ ሇመሆኑ አሊስረደም፡፡ የስጦታ ውለ አሇመመዝገቡ ብቻ 

ሳይሆን በእርግጥ ሟች በስጦታ ስሇማስተሊሇፊቸው አሌተረጋገጠም፡፡ አመሌካች መሬቱን ከ1991 ዓ/ም 
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ጀምሮ ይጠቀሙበት የነበረ መሆኑ ብቻውን በስጦታ አግኝተዉታሌ የሚያስብሌ መዯምዯሚያ ሊይ 

የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡እንዱሁም ተጠሪዎች በሞግዚት የሚተዲዯሩና በጊዜዉ መብታቸዉን ሉጠይቁ 

የሚችለ አሇመሆናቸዉና ሥሌጣን ያሇዉ አካሌ መሬቱን ሇአመሌካች አሇማጥናቱና ስሇስጦታዉ 

የሚያዉቀዉ ነገር አሇመኖሩ ተዯምሮ ሲታይ አመሌካች መሬቱን በስጦታ አግኝተዋሌ የሚያስብሌ ሆኖ 

አሌተገኘም በማሇት የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ በመሻር የመሀሌ ሳይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

በማፅናት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ቢያቀርቡም ችልቱ በመ/ቁጥር 0327672 ሊይ በቀን 04/05/2012 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ ሰርዞባቸዋሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 07/05/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት በዚህ መሌኩ በተሰጠ ዉሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡  

ሇክርክር መነሻ የሆነው መሬት አባቴ በ1991 ዓ/ም ሊይ በስጦታ ሰጥቶኝ እስካሁን ዴረስ ይዤ 

እየተጠቀምኩ የምገኝ ነዉ፡፡ ስጦታውም በጊዜው ስጦታ መዝጋቢ መስሪያ ቤት ባሇመቋቋሙ የተነሳ 

በመስሪያ ቤት ያሌተመዘገበ እና ስጦታው በቃሌ የተዯረገ ስሇመሆኑ በግራ ቀኝ ምስክሮች በስር ፌርዴ 

ቤት ባስረዲም የሰነዴ ማስረጃ አሌቀረበም ሲሌ የወረዲዉ ፌርዴ ቤት የሠጠዉ ዉሳኔ ስህተት 

ነዉ፡፡በአንጻሩ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ስጦታውን በሰው ማስረጃ በአጥጋቢ ሁኔታ ማስረዲቴን 

አረጋግጦ የሰጠዉ ዉሳኔ በሰ/መ/ቁጥር 122740 ሊይ የተሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት 

ያዯረገ ነዉ፡፡አከራካሪውን መሬት ወሊጅ አባቴ በቃሌ በስጦታ ተሰጥቶኝ ከ1991 ዓ/ም አንስቶ መያዜ 

እስከተረጋገጠ ዴረስ የፅሁፌ ውሌ አሊቀረብክም በሚሌ ተጠሪዎች የሟች አባቴን ክስ ከቀረበበት መሬት 

ውጪ ያለ አራት መሬቶችን ወርሰው ይዘዉ እያሇ አመሌካች ዯግሞ ሟች አባቴ በህይወት እያሇ 

የሰጠኝን ይሀንን ክርክር የተነሳበትን መሬት ብቻ እንዯያዝኩ እየታወቀ ፌትህንና ርትእን በሚቃረን 

መሌኩ መሬቱን እንዱሇቅ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መወሰኑ ስህተት ስሇሆነ ተሽሮ የዯቡብ ወል ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱፀናሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡   

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት ሇአመሌካች ከአባታቸዉ 

በ1991 ዓ/ም በስጦታ ተሊሌፍሊቸዉ አባታቸው በ1995 ዓ/ም መሞታቸው ተረጋግጦ እያሇ የስጦታ 

ዉለ አሌተመዘገበም በሚሌ የአመሌካች ክርክር ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብ የስጦታ ውለ መመዝገብ 

አሇበት የሚሇዉ የክሌለ የመሬት አዋጅ ቁጥር 133 የወጣው 1998 ከመሆኑ አንጻር የተሰጠውን ውሳኔ 

አግባብነት እንዱመረመር ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት አንዱቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎች በቀን 

24/06/2012 ዓ/ም የተፃፇ በአጭሩ የሚከተሇዉን መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

አንዴ የስጦታ ውሌ ሉዯረግ የሚችሇው በሔጉ አግባብ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2171 መሰረት መሆን ሲገባዉ 

አመሌካች ምንም አይነት የስጦታ ውሌ አሊቀረቡም፡፡ የስጦታ ውለም በሔግ ፉት አሌጸዯቀም፡፡ የሟችን 

ንብረት በውርስ ያገኘነው ሌጆች እያሇን አመሌካችም እንዯ ሌጅ ተቆጥረዉ ዴርሻ መሬት ካገኙ በኋሊ 
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የእኛን ዴርሻ ሇመካፇሌ የስጦታ ውሌ አሇኝ አለ እንጂ የሟች አባታችንን በውርስ ይዞታ ማረጋገጫ 

ዯብተር በ2008 ዓ/ም ወስዯን ክፌፌሌ ስሇተፇጸመ ዴርሻችንን ሉወሰደ ስሇማይችለ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በቀን 

07/07/2012 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተመዘገበዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን እኛም 

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡  

እንዯተመረመረውም ተጠሪዎች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ የመሬት ይዞታ ከአባታቸዉ በዉርስ 

ተሊሌፍሊቸዉ ከ2008ዓ/ም ጀምሮ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር ተሰጥቷቸዉ በስማቸዉ የተመዘገበዉን 

አመሌካች እንዯያዙባቸዉ በመግሇጽ አመሌካች በፌርዴ ኃይሌ ተገዯዉ እንዱሇቁ እንዱወሰንሊቸዉ 

በመጠየቅ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ዯግሞ መሬቱን አባቴ በ1991 ዓ/ም በስጦታ ሰጥቶኝ እስካሁን ይዤ 

እየተጠቀምኩ ስሇምገኝ ሌሇቅ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡የስር የወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች 

በአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 252/2009 መሰረት አከራካሪዉ 

የመሬት ይዞታ በስጦታ የተሰጣቸዉ ስሇመሆኑ የሚያሳይ በመሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር ጽ/ቤት 

የተመዘገበ ሰነዴ በማስረጃነት ስሊሊቀረቡ መሬቱ በስጦታ የተሊሇፇሊቸዉ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዯግሞ ሇአመሌካች አከራካሪዉ ይዞታ በ1991 ዓ/ም በስጦታ እንዯተሰጣቸዉ 

ምስክሮች ስሊስረደ በወቅቱ ተፇጻሚ ሲሆን የነበረዉ አዋጅ ቁጥር 89/1889 መሬት በስጦታ ሲተሊሇፌ 

የስጦታ ዉለ መመዝገብ አሇበት ብል ስሇማይዯነግግ የስር ፌርዴ ቤት በወቅቱ ስራ ሊይ ያሌነበረዉን 

ሔግ መሰረት በማዴረግ መሬቱ በስጦታ ስሇመተሊሇፈ አመሌካች የተመዘገበ ዉሌ በማስረጃነት 

አሊቀረቡም ማሇቱ ስህተት ስሇሆነ አመሌካች በስጦታ ተሊሌፍሊቸዉ ይዘዉ ሲጠቀሙ የነበረዉ መሬት 

መሆኑን አስረዴተዋሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት አመሌካች መሬቱን በስጦታ አግኝቻሇሁ ይበለ እንጂ የስጦታ ዉለ አሇመመዝገቡ ብቻ ሳይሆን 

በሟች አባታቸዉ ስጦታ የተዯረገሊቸዉ ስሇመሆኑም ባሇማስረዲታቸዉ አመሌካች መሬቱን ከ1991 ዓ/ም 

ጀምሮ ይጠቀሙበት የነበረ መሆኑ ብቻውን በስጦታ አግኝተዉታሌ የሚያስብሌ መዯምዯሚያ ሊይ 

የሚያዯርስ አይዯሇም በማሇት የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡ 

ሇአመሌካች አከራካሪዉ የመሬት ይዞታ በሔግ አግባብ በተዯረገ የስጦታ ዉሌ ተሊሌፎሌ ወይስ 

አሌተሊሇፇም የሚሇዉ መመርመር ያሇበት አመሌካች መሬቱ በስጦታ ተሊሌፍሌኛሌ ባለበት በ1991ዓ/ም 

ተፇጻሚ ሲሆን በነበረው ሔግ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህም ሔግ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ አይሰራም ከሚሇዉ 

አጠቃሊይ መርህ (the principle of non-retroactivity of laws) ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ሔግ በዜጎች 

መካከሌ ያሇዉን ግንኙነት ሇመቆጣጠር ሲባሌ በሔግ አዉጪዉ አካሌ የሚወጣ ነዉ፡፡ ሔግ 

የሚወጣዉም ሔጉ በስራ ሊይ ባሇበት ወቅት በዜጎች መካከሌ ያሇዉን ወይም ወዯ ፉት የሚፇጠረዉን 
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ግንኙነት ሇመቆጣጠር ወይም ሇመዲኘት በመሆኑ ሔጉ ከመዉጣቱ በፉት ወይም ከተሻረ በኋሊ 

በተፇጠረ/በሚፇጠር ግንኙነት ሊይ ተፇፃሚ ማዴረግ አይቻሌም፡፡ ሔግ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ አይሰራም 

የሚሇዉም መርህ ከዚሁ የመነጨ ሲሆን፣ መሠረተ ሃሳቡም ዜጎች በሚያዉቁት ሔግ መተዲዯር 

አሇባቸዉ የሚሇዉን ታሳቢ ያዯረገና ሔጉ በስራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ሇተፇጠረ መብትና ግዳታ ወይም ፌሬ 

ነገር ሊይ ተፇጻሚ መሆን ስሊሇበት ነዉ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ አንዴ ሔግ ተፇፃሚ መሆን የሚጀምርበትን ጊዜ 

አስመሌክቶ በሔግ አዉጪዉ ከተዯነገገዉ ቀን በፉት ሇተፇጠሩት ክስተቶች ወይም መብትና ግዳታዎች 

ተፇፃሚነት አይኖረዉም የሚሌ ሃሳብ ያሇዉ ነዉ፡፡ ይህ መርህ ከሔግ የበሊይነት መገሇጫዎች ዉስጥ 

አንደ ነዉ፡፡ ስሇሆነም፣ አንዴ መሠረታዊ ሔግ (substantive law) ወዯ ኋሊ ተመሌሶ እንዱሰራ ሔግ 

አዉጪዉ እራሱ በሌዩ ሁኔታ ካሊመሊከተ በስተቀር፣ ፌርዴ ቤት ወይም ላሊ የዲኝነት ስሌጣን 

የተሰጠዉ አካሌ ሇያዘዉ ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇዉን መሠረታዊ ህግ ሲወስን መሠረት ሉያዯርግ 

የሚገባዉ ወይም መሠረት እንዱያዯርግ የሚጠበቅበት ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ጉዲይ በተፇጠረበት ጊዜ 

በስራ ሊይ የነበረዉን ሔግ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም ሔጋዊ ተግባሩ(Juridical act) ወይም መብትና ግዳታ 

በተፇጠረበት ጊዜ የነበረዉ ሔግ በላሊ ሔግ የተተካ ሆኖ ሲገኝ እና ክርክሩ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇዲኝነት 

ሰጪ አካሌ የቀረበዉ አዱሱ ሔግ በስራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ሆኖ ከተገኘ ፌርዴ ቤቱ ክርክሩን መምራት እና 

ዉሳኔ መስጠት ያሇበት በመብትና ግዳታው በተፇጠረበት ጊዜ ተፇጻሚ በነበረው ሔግ መሠረት 

ይሆናሌ፤ ክርክሩ አዱሱ ሔግ ስራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ሇፌርዴ ቤት መቅረቡ ጉዲዩ በአዱሱ ሔግ መሠረት 

እንዱመራ ምክንያት ሉሆን አይገባም፡፡ ይህን ማዴረግ ሔግ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ አይሰራም የሚሇዉን 

የሔግ መርህ የሚጥስ ከመሆኑም በሊይ የሔግ የበሊይነት እንዲይረጋገጥ ወይም እንዱሸረሸር ምክንያት 

ይሆናሌ፡፡  

ሇያዝነዉ ጉዲይ ተገቢዉን እሌባት መስጠት ይቻሌ ዘንዴ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇዉን ሔግና የሔጉን 

ዴንጋጌ በጥንቃቄ መሇየት ያስፇሌጋሌ፡፡ አመሌካች አከራካሪዉ መሬት በስጦታ ተሊሌፍሌኛሌ በሚሌ 

ይዘዉ መጠቀም የጀመሩት ከ1991 ዓ/ም ጀምሮ እንዯሆነ በበታችኞቹ ፌርዴ ቤቶች በማስረጃ የተረጋገጠ 

ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ በ1991 ዓ/ም በአማራ ክሌሊዊ መንግስት የገጠር መሬት በስጦታ ሲተሊሇፌ በምን 

አግባብ መተሊሇፌ እንዲሇበትና ስሇዉለ ፍርማሉቲ የሚዯነግግ ሔግ እንዲሌነበረ ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራሌ 

መንግስት የገጠር መሬት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 89/1989 ከሰኔ 30 ቀን 1989 ዓ/ም ጀምሮ ከመጽናቱ 

በፉት በሥራ ሊይ የነበረዉ የገጠር መሬትን የሔዝብ ሀብት ሇማዴረግ የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 31/1967 

ነዉ፡፡ ይህ አዋጅ ቁጥር 31/1967 የገጠር መሬት በስጦታ ስሇሚተሊሇፌበት ሁኔታና ሲተሊሇፌም በምን 

የዉሌ ፍርማሉቲ መተሊሇፌ እንዲሇበት የሚዯነግግ አይዯሇም፡፡ይሌቁንም ከዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 

የምንገነዘበዉ የገጠር መሬት በስጦታ ጭምር እንዲይተሊሇፌ መዯንገጉን ነዉ፡፡ ሆኖም ይህ አዋጅ 

በ1989 በወጣዉ አዋጅ ቁጥር 89/1989 ከመተካቱ በፉት የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት ከነሏሴ 15 ቀን 

1987 ዓ/ም ጀምሮ ወጥቶ ሥራ ሊይ በመዋለ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 40/3 ሊይ መሬት የማይሸጥ 



  

642 
 

የማይሇወጥ በኢትዮጵያ ብሓሮች ብሓረሰቦችና ሔዝቦች በጋራ ባሇቤትነት የሚታወቅ ንብረት እንዯሆነ 

ቢዯነግግም መሬት በሔግ በሚዯነገገዉ ስርዓት መሰረት በዉርስ ወይም በስጦታ ማስተሊሇፌ አይቻሌም 

ሲሌ ሔገ መንግስቱ ያስቀመጠዉ ክሌከሊ የሇም፡፡ሔገ መንግስቱን ተከትል በወጣዉ የገጠር መሬት 

አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 89/1989 አንቀጽ 2/3 ሊይ የይዞታ መብት ሇቤተሰብ አባሌ በዉርስ 

ማስተሊሇፌን ጭምር የሚያካትት እንዯሆነ መዯንገጉ ሲታይ ከአዋጅ ቁጥር 31/1967 በኋሊ የወጡ 

ሔጎች የገጠር መሬት በዉርስና በስጦታ እንዲይተሊሇፌ የሚያግደ አይዯለም፡፡ 

  
ሆኖም ሔገ መንግስቱን ተከትል የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 89/1989 የገጠር መሬት በስጦታ ሉተሊሇፌ 

አይችሌም በሚሌ ያስቀመጠዉ ክሌከሊ ባይኖርም ይህ አዋጅ የገጠር መሬት አስተዲዯርን በተመሇከተ 

የክሌሌ መንግስታት ሔግ ሲያወጡ መሰረት ሉያዯርጉ የሚገባቸዉን ሁኔታዎች በመዯንገግ ሊይ ትኩረት 

ያዯረገ በመሆኑ የገጠር መሬት በስጦታ ሲተሊሇፌ የስጦታ ዉለን ፍርማሉቲና ዉለ ስሇሚመዘገብበት 

አግባብ አሌዯነገገም፡፡ በዚህ ሔግ መነሻ በ1991 ዓ/ም ሆነ ከዚያ በፉት በተሇይም የገጠር መሬት በስጦታ 

የሚተሊሇፌበትን አግባብ የሚዯነግግ ሔግ በአማራ ክሌሌ ወጥቶ ስራ ሊይ አሌዋሇም፡፡ ምንም እንኳን 

የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተሊሇፌ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ሌዩ ሔግ ሆነዉ ተፇጻሚ መሆን 

ያሇባቸዉ ስሇገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር የወጡ ሔጎች ቢሆኑም በእነዚህ ሔጎች ባሌተሸፇኑ 

ጉዲዮች ሊይ እና እነዚህ ሔጎች ወጥተዉ ስራ ሊይ ባሌዋለበት ጊዜ የተፇጸሙ ሔጋዊያን ተግባራት ሊይ 

እንዯነገሩ ሁኔታ በፌትሏ ብሓር ሔግ የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ ስሇሚተሊሇፌበት የተዯነገገዉ 

ተፇጻሚ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 

በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2443 ስር እንዯተዯነገገዉ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇማስተሊሇፌ ወይም በማይንቀሳቀስ 

ንብረት ሊይ መብት የሚሰጥ ስጦታ በግሌጽ በሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር አይነት ካሌተዯረገ ፇራሽ እንዯሆነ 

ተዯንግጓሌ፡፡በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 

ሇግሌጽ ኑዛዜ በተዯነገገዉ ፍርማሉቲ መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ ሇመስጠት የሚዯረገ ዉሌ 

በጽሁፌ ተዯርጎ በአራት ምስክሮችና በስጦታ ሰጪዉ መፇረም አሇበት፡፡የምስክሮቹ ቁጥር ሁሇት ሉሆን 

የሚችሇዉ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 882 ስር እንዯተዯነገገዉ የስጦታ ዉለ በዉሌ አዋዋይ ፉት ተዯርጎ 

የተመዘገበ ሲሆን ነዉ፡፡የስጦታ ዉለ በዉሌ አዋዋይ ፉት ተዯርጎ የተመዘገበ ከሆነ አዋዋዩ ኦፉሰር 

ምስክር እንዯሆነ ተገሌጾ በስጦታ ዉለ ሊይ ባይጻፌም የስጦታ ዉለ ያሇምንም ተጽእኖ በነጻነት 

እንዱዯረግ ሂዯቱን የመራ ሰዉ በመሆኑ እንዯምስክር ሉቆጠር እንዯሚገባ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 37562 (ቅጽ 8 ሊይ እንዯታተመዉ)ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡በዚሁ ሔግ 

ቁጥር 2447/1 ስር ስጦታ አሇ የሚሇዉ ሰዉ ስጦታ መኖሩን ማስረዲት እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡  
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በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች አከራካሪዉ መሬት በሔጉ አግባብ በስጦታ ዉሌ የተሊሇፇሊቸዉ መሆኑን 

ማስረዲት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ሆኖም አመሌካች መሬቱን የያዝኩት በቃሌ በተዯረገ የስጦታ ዉሌ 

ተሊሌፍሌኝ ነዉ በሚሌ የተከራከሩ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 881 ወይም 882 አግባብ በጽሁፌ 

ተዯርጎ በስጦታ ሰጪዉና በምስክሮች የተፇረመ የስጦታ ዉሌ በማስረጃነት በማቅረብ አሊስረደም፡፡ 

አመሌካች በሔጉ ተቀባይነት ያሇዉን ማስረጃ አቅርበዉ ካሊረጋገጡ አከራካሪዉ መሬት ሇአመሌካች 

በስጦታ ተሊሌፍሊቸዋሌ ብል መወሰን አይቻሌም፡፡ እንዱሁም አመሌካች በሔጉ አግባብ በተቋቋመ 

የስጦታ ዉሌ መሬቱን ከአባታቸዉ በስጦታ ስሇማግኘታቸዉ ካሊስረደ መሬቱን ይዘዉ በመጠቀማቸዉ 

ብቻ መሬቱ በስጦታ ተሊሌፍሊቸዋሌ ብል መዯምዯም አይቻሌም፡፡ በሰ/መ/ቁጥር 122740 ሊይ በቀን 

30/08/2009ዓ/ም የተሰጠዉ ትርጉም ሊይ የሥጦታ ዉለ በጽሁፌ እንዯተዯረገ የተረጋገጠዉን ፌሬ ነገር 

መሰረት ተዯርጎ የተሰጠ የሔግ ትርጉም በመሆኑ በተያዘዉ ጉዲይ ሊይ በጽሁፌ የተዯረገ የስጦታ ዉሌ 

በማስረጃነት ስሊሌቀረበ በተጠቃሹ መዝገብ ሊይ የተሰጠ ትርጉም ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት የሇዉም፡፡ 

 

ሲጠቃሇሌ የመሀሌ ሳይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች አከራካሪዉን የገጠር መሬት በስጦታ ዉሌ 

ያገኙ ስሇመሆኑ አሊስረደም ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ የሚነቀፌ ባይሆንም የስጦታ ዉለ ተዯረገ 

በተባሇበት በ1991ዓ/ም ተፇጻሚነት የላሇዉን በአማራ ብሓራዊ ክሌሌ መንግስት የወጣዉን የገጠር 

መሬት አዋጅ ቁጥር 252/2009 ወዯኋሊ ተመሌሶ ተፇጻሚ እንዱሆን በማዴረግ የስጦታ ዉሌ የሇም 

በማሇት መወሰኑ ሔግ ወዯኋሊ ተመሌሶ እንዲይፇጸም የሚከሇክሇዉን መርህ የሚጥስ በመሆኑ ከዚህ 

አኳያ የተፇጸመዉ ስህተት በዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መታረሙ ተገቢ ነዉ ብሇናሌ፡፡ ሆኖም 

የዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌትሏ ብሓር ሔግ አግባብ የተዯረገ የስጦታ ዉሌ መኖር 

አሇመኖሩን መርምሮ መወሰን ሲገባዉ ጉዲዩን የስጦታ ዉሌ ከማስመዝገብ አንጻር ብቻ በማየት የስጦታ 

ዉሌ እንዱመዘገብ የሚያስገዴዴ ሔግ ስሇላሇ አከራካሪዉ መሬት ሇአመሌካች በስጦታ የተሊሇፇ ነዉ 

ወዯሚሌ ዴምዲሜ ሊይ መዴረሱ የሔግ አተገባበር ጉዴሇት ያሇበት ስሇሆነ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

መሻሩ ተገቢ ነዉ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ እና በሰበር ያየዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምንም እንኳን ከዚህ 

በሊይ በተመሇከተዉ አግባብ ተፇጻሚነት ያሇዉን ሔግ በመሇየትና ሇአከራካሪዉ ፌሬ ነገር ተፇጻሚ 

በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ አሇመሆኑ ስህተት ቢሆንም ከዉጤት አንጻር ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን የገጠር 

መሬት አመሌካች በስጦታ ተሊሌፍሊቸዉ የያዙ ስሇመሆኑ አሊስረደም በማሇት የወረዲዉን ፌርዴ ቤት 

በማጽናት በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ዉ ሳ ኔ 

1. በመሀሌ ሳይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 14467 ሊይ በቀን 04/03/2012ዓ/ም ተወሰኖ በአማራ 

ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0107704 ሊይ በቀን 13/02/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ እና 

በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 0327672 ሊይ በቀን 04/05/2012 ዓ/ም በተሰጠ ትእዛዝ መጽናቱ 

ተገቢ በመሆኑ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ጸንተዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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           የሰ/መ/ቁ 160792  

                                                            መጋቢት 30 ቀን 2011 ዓ/ም  

  ዲኞች- መዓዛ አሸናፉ  

  ሰሇሞን አረዲ 

  አሌማው ወላ 

  ሙስጠፊ አህመዴ 

  አብርሃ መሰሇ 

  ፇይሳ ወርቁ 

  ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ነ/ፇጅ ፇርተውኃሌ ኃ/ጊዮርጊስ -ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ተስፊዬ መብራቴ ቀረቡ  

                     መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

    ጉዲዩ በመንግስት ሰራተኞች የጡረታ መብት አከባበር ጋር ተያይዞ የተነሳውን ክርክር የሚመሇከት 

ነው፡፡ 

    ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ሇማህበራዊ ዋስትና ኤጂንሲ የዘሊቂ ጡረታ መብት ይከበርሌኝ 

ጥያቄ በማቅረባቸው ነው፡፡ አቤቱታው የቀረበሇት ኤጂንሲውም የተጠሪ አገሌግልት ከሃያ አመት በታች 

ነው፣ የተሰናበትከውም በጡረታ ሳይሆን በላሊ ምክንያት ነው፣ በመሆኑም የሚወሰንሌህ የዘሇቄታ 

የጡረታ አበሌ የሇም፣ ሉወሰንሌህ የሚገባው ከጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ብቻ ነው በሚሌ ሇተጠሪ 

በ26/07/2008 ዓ/ም ውሳኔውን ያሳወቃቸው ሲሆን ይህንኑ የኤጄንሲውን ውሳኔ ተከትል የአሁኑ ተጠሪ 

ይግባኛቸውን ሇማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አቅርበዋሌ፡፡ 

    የአሁኑ ተጠሪ ሇማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ባቀረቡት ይግባኝም የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ 

እንዱወሰንሊቸው አሰሪ መሰሪያ ቤቱ ቢጠይቅሊቸውም አገሌግልትህ ከሃያ ዓመት በታች፣ ከስራ 

የተሰናበቱትም በላሊ ምክንያት ስሇሆነ የሚወሰን የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ የሇም ተብል መወሰኑ በተሇያዩ 

መስሪያ ቤቶች ሇ17 አመታት ከ11 ወራት አገሌግሇው በመስሪያ ቤቱ አዯረጃጀት ሇውጥ ምክንያት 
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በእጩነት በእውነት ከቀረቡት ውስጥ ሳይታቀፈ በመቅረታቸው የተሰናበቱ ከመሆኑም በሊይ ስራውን 

በሇቀቁበት ጊዜ ስራ ሊይ በነበረው የአዋጅ ቁጥር 22/23 1955 መሰረት የጡረታ መብታቸው 

ሉከበርሊቸው የሚገባ መሆኑንና ከዚህ በኋሊ በወጣው ህግ ዯግሞ ጉዲዩ ሉገዛ የማይችሌ መሆኑን 

ዘርዝረው የኤጀንሲው ውሳኔ ተሽሮ የዘሇቄታ ጡረታ መብታቸው እንዱከበርሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት 

መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

   የአሁኑ አመሌካች በበኩለ በሰጠው መሌስ፡- ተጠሪ አገሌግልታቸው ከ20 ዓመት በታች በመሆኑ 

ከስራ የተሰናበቱት በጡረታ ሳይሆን በላሊ ምክንያት ስሇሆነ ሉያገኙ የሚገባቸው የአንዴ ጊዜ የጡረታ 

መዋጮ ተመሊሽ ብቻ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የማህበራዊ ዋስትና 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤም የአሁኑ ተጠሪ አገሌግልታቸው ከ10 ዓመት በሊይ በመሆኑ በቀዴሞው የጡረታ 

አዋጅ መሰረት የዘሇቄታ ጡረታ መብት እንዱከበርሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 22/23/1955 

መሰረት ቢያንስ 10 ዓመት ካገሇገሇ እና እዴሜው ሇጡረታ የዯረሰ ከሆነ የጡረታ መብት እንዱከበርሇት 

ቢዯነግግም አመሌካች ከስራ በሚሰናበቱበት ወቅት እዴሜያቸው ሇጡረታ ያሌዯረሰ ስሇሆነ በዚህ አዋጅ 

መሰረት ሉስተናገደ የሚችለ አይዯለም፣ ጉዲያቸው መታየት የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 714/2003 

መሰረት ሲሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ 19/2/ ዴንጋጌ ስር ዯግሞ ቢያንስ 20 ዓመት ያገሇገሇ የመንግስት 

ሰራተኛ በራሱ ፇቃዴ ወይም በላሊ ምክንያት አገሌግልት ካቋረጠ የጡረታ እዴሜው መውጫ ሲዯርስ 

የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ እዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ በማሇት ዯንግጓሌ፣ አመሌካች 17 አመት ከ11 

ወር አገሌግሇው በላሊ ምክንያት የስራ ውሊቸው የተቋረጠ በመሆኑ እና የአገሌግልት ዘመናቸው ከ20 

ዓመት በታች መሆኑ ተረጋግጧሌ የሚለ ምክያቶችን በማስፇር ተጠሪ ሉኖራቸው የሚችሇው መብት 

የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ማግኘት እንጂ ዘሊቂ የጡረታ መብት ተጠቃሚነት አይዯሇም በማሇት 

ዯምዴሞ የአሁኑ አመሌካች የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ወሰኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ ተጠሪ ቅር 

በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ፌርዴ ቤቱም 

ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ መስተናገዴ የሚገባው በየትኛው ህግ ነው? 

የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምሮ ጉዲዩ መሰተናገዴ የሚገባው ጉዲዩ በቀረበበት ጊዜ በስራ 

ሊይ ባሇው ህግ በአዋጅ ቁጥር 714/2003 በአዋጅ ቁጥር 907/2007 እንዯተሻሻሇ ነው፣ ይህ አዋጅ 

ዯግሞ ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇ የመንግስት ሰራተኛ ይህ ማሻሻያ ከፀናበት ቀን አንስቶ በራሱ ፇቃዴ 

ወይም በዚህ አዋጅ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ መንገዴ አገሌግልት ያቋረጠ የጡረታ እዴሜው ሲዯርስ 

የአገሌግልት የጡረታ አበሌ እስከ እዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ በማሇት ዯንግጓሌ፣ የአሁኑ ተጠሪ በዲኞች 

ምርጫ አሌታቀፈም ተብሇው ከስራ የተሰናበቱት 17 ዓመት ከ11 ወር ካገሇገለ በኋሊ ቢሆንም ስራውን 

የሇቀቁት አዋጅ ቁጥር 714/2003 (በአዋጅ ቁጥር 907/20007 እንዯተሻሻሇ) ስራ ሊይ ከመዋለ በፉት 

ቢሆንም በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ተጠቃሚ ሉሆኑ የሚገባቸው ናቸው፣ የአሁኑ አመሌካች መስሪያ ቤት 

ይህ አዋጅ ተፇፃሚ መሆን የሚገባው አዋጁ ከፀናበት ጊዜ ጀምሮ ከስራ በተሰናበቱ ሰራተኞች ሊይ ነው 
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ብል ያቀረበው ክርክርም የተጠሪ ጉዲይ የቀረበው ይህ አዋጅ ፀንቶ ባሇበት ወቅት ስሇሆነ ሇጉዲዩ 

ተፇፃሚነት ያሇው ነው የሚለ ምክንያቶችን አስፌሮ የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 

በመ/ቁጡ/ይ/1/1/16/2008 ሏምላ 29 ቀን 2008 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

ነው በማሇት በአዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀጽ 56/4/ መሰረት መሻሩን ገሌጾ የአሁኑ ተጠሪ ዘሊቂ 

የጡረታ መብት ተጠቃሚ መሆን ይገባቸዋሌ ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

    የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች 

መስሪያ ቤት ነገረ ፇጅ ሏምላ 03 ቀን 2010 ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ በፋዯራለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን 

ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአቤቱታው መሰረታዊ ይዘትም፡- ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው 

የአዋጅ ቁጥር 714/2003 በአዋጅ ቁጥር 907/2007 እንዯተሻሻሇ በአንቀፅ 19(2) ዴንጋጌ ቢያንስ 10 

ዓመት ያገሇገሇ የመንግስት ሰራተኛ ይህ ማሻሻያ ከፀናበት ቀን አንስቶ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዚህ አዋጅ 

ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ መንገዴ አገሌግልት ያቋረጠ የጡረታ እዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት የጡረታ 

አበሌ እስከ እዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ በማሇት በግሌጽ በዯነገገበትና ተጠሪ ስራውን በሇቀቁበት ጊዜ ስራ 

ሊይ የነበረው 205/55 በአዋጅ ቁጥር 5/1967 እንዯተሻሻሇ በአንቀፅ 4(1) ስር የዘሇቄታ ጡረታ መብት 

ተጠቃሚ ሇመሆን የሚቻሇው ቢያንስ አስር አመት ያገሇገሇና በስራ ሊይ እያሇ የመጦሪያ እዴሜው 

በመዴረሱ ከስራ ሲሰናበት ስሇመሆኑ ዯንግጎ እያሇ ተጠሪ ከስራቸው የተሰናበቱት እዴሜአቸው ሇጡረታ 

ዯርሶ ሳይሆን ስራ ሊይ ባሇመመዯባቸው ምክንያት ስሇመሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ ሇጉዲዩ አግባብነት 

ያሊቸው የሔግ ማእቀፍች ከዯነገጉት ውጪ ተጠሪ የዘሊቂ ጡረታ መብት ተጠቃሚ እንዱሆኑ ተብል 

መወሰኑ ያሊግባብ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም ተጠሪ 

የመንግስት ሰራተኛ ሆነው 17 አመት ከ11 ወር አገሌግሇው ሰኔ 01 ቀን 1988 ዓ/ም ከስራ የተሰናበቱ 

ሲሆን የተጠሪ የጡረታ መብት ጉዲይ የቀረበው አዋጅ ቁጥር 714/2003 በአዋጅ ቁጥር 907/2007 

እንዯተሻሻሇ ፀንቶ ባሇበት ወቅት ስሇሆነ ተጠሪ የዘሊቂ ጡረታ መብት ተጠቃሚ ሉሆኑ ይገባሌ ተብል 

የተወሰነበትን አግባብ ከአዋጅ ቁጥር 907/2007 አንቀፅ 5(2) ዴንጋጌ ጋር አገናዝቦ ሇመመርመር ተብል 

ነው፡፡ በዚህ መሰረት ተጠሪ ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

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

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ፣ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች እና በሰ/መ/ቁጥር 132861 

ከተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ 

አንጻር እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡ 

    ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከስራ በተሰናበቱበት ወቅት በስራ ሊይ የነበረው አዋጅ 

ቁጥር 22/23/1955 መሰረት የዘሊቂ ጡረታ መብት ተጠቃሚ መሆን የሚችለ መሆኑን ጠቅሰው 
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የሚከራከሩ መሆኑን፣ አመሌካች በበኩለ ተጠሪ ስራ በሇቀቁበት ጊዜ ስራ ሊይ የነበረው ተጠሪ የጠቀሱት 

ሳይሆን አዋጅ ቁጥር 209/55 በአዋጅ ቁጥር 5/67 እንዯተሻሻሇ ሆኖ በአዋጅ ቁጥር 5/67 አንቀጽ 4(1) 

ዴንጋጌ ስር ዯግሞ የጡረታ መብት ተጠቃሚ ሇመሆን ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇና በስራ ሊይ እያሇ 

የመጦሪያ እዴሜው በመዴረሱ ከስራ የተሰናበት የመንግስት ሰራተኛ መሆኑን ጠቅሶ ተጠሪው ከስራ 

የተሰናበቱበት እዴሜያቸው ሇጡረታ ዯርሶ ሳይሆን ስራ ሊይ ባሇመመዯባቸው ምክንያት በመሆኑ በዚህ 

አዋጅ መሰረት ጥያቄአቸው የሚስተናገዴበት አግባብ የላሇ መሆኑን፣ ጉዲዩ መታየት የሚገባው ተጠሪ 

ስራ በሇቀቁበት ጊዜ በስራ ሊይ በነበረው አዋጅ ቁጥር 209/55 በአዋጅ ቁጥር 5/67 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 

9(2) ዴንጋጌ መሰረት ሆኖ በዚህ ዴንጋጌ መሰረትም ተጠሪ አገሌግልታቸው ከ20 ዓመት በታች 

በመሆኑ መብታቸው የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ብቻ ስሇመሆኑ፣ አዋጅ ቁጥር 714/2003 በአዋጅ ቁጥር 

907/2007 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 19 (2) ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇ የመንግስት ሰራተኛ ይህ ማሻሻያ 

አዋጅ ከፀናበት ጊዜ ጀምሮ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዚህ አዋጅ ከተጠቀሱት ምክንያቶች ውጪ በሆነ 

ምክንያት አገሌግልት ካቋረጠ የጡረታ እዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ እዴሜ ሌኩ 

ይከፇሇዋሌ ተብል የተዯነገገ ቢሆንም በዚሁ አዋጅ ማሻሻያ መሰረት እዴሜው ሲዯርስ የዘሇቄታ የጡረታ 

አበሌ ተጠቃሚ ሇመሆን የሚቻሇው ከ10 ዓመት አገሌግልት በኋሊ ሰራተኛው ስራውን ያቋረጠው 

ማሻሻያ አዋጅ ከፀናበት ከሏምላ 03 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ ነው፣ ተጠሪ ግን አገሌግልታቸውን 

ያቋረጡት በ1988 ዓ.ም በመሆኑ በዚህ አዋጅ መሰረት ተጠቃሚ ሉሆኑ አይችለም በማሇት የሚከራከር 

መሆኑን ነው፡፡ እንዱሁም ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ሉኖረው ስሇሚገባው ህግ ግራ ቀኙ ክርክር አቅርበው 

የፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዚህ ረገዴ ጭብጥ ይዞ የተጠሪ ጉዲይ መሰተናገዴ 

የሚገባው ጉዲዩ በቀረበበት ጊዜ በስራ ሊይ በነበረው ህግ መሰረት ነው፣ ምክንያቱም በወቅቱ ስራ ሊይ 

ያሇው ህግ እያሇ ስራ ሊይ ያሌነበረ ህግ ወዯ ኋሊ በመሄዴ ተግባራዊ የሚዯረግበት አግባብ ባሇመኖሩ 

ነው፣ ጉዲዩ (ክርክሩ) የቀረበው ዯግሞ በ2008 ዓ.ም ነው፣ በዚህ ጊዜ በስራ ሊይ ያሇው ህግ ዯግሞ 

አዋጅ ቁጥር 714/2003 በአዋጅ ቁጥር 907/2007 እንዯተሻሻሇ ነው ወዯሚሌ ዴምዲሜ የዯረሰ 

መሆኑንና ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካች መስሪያ ቤት ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የአዋጅ ቁጥር 209/55 

(በአዋጅ ቁጥር 5/67 እንዯተሻሻሇ) ዴንጋጌዎችን መሰረት አዴርጎ ቅሬታ ማቅረቡ አመሌካቹ መስሪያ 

ቤት ራሱ ቀዴሞውኑ የአዋጅ ቁጥር 714/2003 ዓ/ም አንቀፅ 19 (2) ዴንጋጌን መሰረት በማዴረግ 

ጉዲዩን አይቶ ሰኔ 25 ቀን 2008 ዓ/ም አስተዲዯራዊ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ ተቀባይነት ስሇላሇው ጉዲዩ 

ስራ ሊይ ባሇው ሔግ መታየቱ የሚነቀፌበት አግባብ የሇም በማሇት የሚከራከሩ መሆኑንም ተገንዝበናሌ፡፡ 

ከዚህ አንጻር ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሇው ህግ ክርክሩ በሚታይበት ጊዜ በስራ ሊይ ያሇው አዋጅ 

ቁጥር 714/2003 በአዋጅ ቁጥር 907/2007 እንዯተሻሻሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ይህንኑ መሰረት 

በማዴረግ የተጠሪን የዘሊቂ ጡረታ አበሌ ተጠቃሚነት ጥያቄ የሔግ መሰረት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን 

እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡  
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    በመሠረቱ የአዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀፅ 19 (2) ዴንጋጌ ሙለ ይዘት ሲታይ ቢያንስ አስር 

አመት ያገሇገሇ የመንግስት ሰራተኛ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዚሁ አዋጅ ከተጠቀሱት ውጭ በሆነ 

ምክንያት አገሌግልት ካቋረጠ የጡረታ መውጫ እዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ አስከ 

እዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ የሚሌ መሆኑን የሚያስገነዝብ ሲሆን በዚሁ ዴንጋጌ መሰረት የዘሇቄታ ጡረታ 

አበሌ ሇማግኘት ቢያንስ አስር ዓመት ማገሌገሌ እና በአዋጁ አንቀጽ 18/1/ መሠረት የጡረታ እዴሜ 

መዴረስ ቅዴመ ሁኔታዎቸ መሆናቸውን የዴንጋጌዎቹ ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝቡን ጉዲይ ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ ይህ የአዋጁ ዴንጋጌ የአዋጁ ማሻሻያ በሆነው አዋጅ ቁጥር 907/2007 አንቀፅ 5 (2) 

የተተካ ሲሆን የዚህ ዴንጋጌ ሙለ ይዘት ሲታይ ዯግሞ ቢያንስ አስር አመት ያገሇገሇ የመንግስት 

ስራተኛ ይህ ማሻሻያ አዋጅ ከፀናበት ቀን አንስቶ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዚሀ አዋጅ ከተጠቀሱት ውጪ 

በሆነ ምክንያት አገሌግልት ካቋረጠ በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 18 ንዐስ አንቀፅ አንዴ በተዯነገገው መሰረት 

የጡረታ መውጫ እዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ የሚሌ 

መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ይህ ማሻሻያ ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀፅ 19 (2) ስር ተጠቀሰው 

ከነበሩት መስፇርቶች የጨመረው የሥራ ውለ የሚቋረጥበት ጊዜ አዋጁ ከፀናበት ጊዜ አንስቶ የሚሇውን 

ሏረግ መሆኑን ከዴንጋጌው ይዘት መረዲት የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም የሥራ ውለ 

የሚቋረጠው አዋጁ ከጸዯቀበት ጊዜ ከሆነና ላልች በሔጉ የተመሇከቱ ቅዴመ ሁኔታዎች አንዴ ሊይ 

ተሟሌተው ከተገኙ ቢያንስ አስር አመት ያገሇገሇ የመንግስት ሰራተኛ የመብቱ ተጠቃሚ እንዯሚሆን 

ሔጉ የዯነገገው ጉዲይ ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀፅ 60 (2) ዴንጋጌ መሰረት በተሰጠው 

ስሌጣን መሰረት የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጄንሲ የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ 

ማስፇፀሚያ መመሪያ ቁጥር 1/2008 ያወጣ ሲሆን በዚህ መመሪያ አንቀፅ 4 ስር በራሱ ፇቃዴ ወይም 

በላሊ ምክንያት ከስራ ማቋረጥ ምክንያት ሇሚቀርብ የጡረታ አበሌ ጥያቄ  የሚሌ አርዕስት ተሰጥቶ 

በአንቀፁ ፉዯሌ (ሏ) ስር ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 714/2003 (በአዋጅ ቁጥር 907/2007 እንዯተሻሻሇ) 

አንቀፅ 19 ንዐስ ቁጥር ሁሇት መሰረት ማሻሻያ አዋጁ ሇፀዯቀበት ጊዜ ጀምሮ አገሌግልቱ ከ10 አመት 

ያሊነሰ 25 አመት ያሌሞሊ ከሆነ እዴሜው በሔግ የተወሰነ የጡረታ መውጫ እዴሜ ከዯረሰበት 

ከሚቀጥሇው ወር አንስቶ የአገሌግልት የጡረታ አበሌ እስከ እዴሜ ሌኩ እንዯሚከፇሇው መዯንገጉ 

ሲታይም ከአስር አመት ያሊነሰ 25 አመት ያሌሞሊው የመንግስት ሰራተኛ የዘሊቂ ጡረታ አበሌ 

ተጠቃሚ የሚሆነው እዴሜው የጡረታ መውጫ እዴሜ የዯረሰ ሆኖ በተጨማሪም ስራውን የሇሇቀው 

አዋጁ ከፀዯቀበት ከሏምላ 01 ቀን 2007 ጀምሮ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ መሆኑን ግሌፅ ያዯረገው 

መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ስሇሆነም የአዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀጽ 19(2) ማሻሻያ የሆነው 

የአዋጅ ቁጥር 907/2007 አንቀፅ 5(2) ዴንጋጌ የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ ሇማግኘት ቢያንስ አስር ዓመት 

ማገሌገሌ እና በአዋጁ አንቀጽ 18/1/ መሠረት የጡረታ እዴሜ መዴረስ ቅዴመ ሁኔታዎቹ 

ከመሆናቸውም በሊይ የሥራ ውለ መቋረጥ ያሇበት ግን የአዋጅ ቁጥር 714/2003 ማሻሻያ የሆነው 
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አዋጅ ቁጥር 907/2007 ከፀናበት ከሏምላ 01 ቀን 2007 ዓ/ም ጀምሮ መሆን ያሇበት መሆኑን ሔጉ 

አሰገዲጅነት ባሇው ሁኔታ የዯነገገ መሆኑን በግሌፅ የሚያሳይ እና የመንግስት ሰራተኞችን በሚመሇከት 

በወጣው አዋጅ ስር ያለትን ዴንጋጌዎችን ሇማስፇፀም የሚያስችሌ መመሪያ እንዱያወጣ በሔግ 

አውጪው የውክሌና ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ያወጣው የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ 

ማስፇፀሚያ መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀፅ 4 (ሏ) ዴንጋጌም ይህንኑ የሚያጠናክር ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ስሇሆነም የአሁኑ ተጠሪ በዲኞች ምርጫ አሌታቀፈም ተብሇው ከስራ የተሰናበቱት 17 ዓመት ከ11 ወር 

ካገሇገለ በኋሊ በ1988 ዓ/ም በመሆኑና በዚህ ጊዜ ዯግሞ እዴሜአቸው ሇጡረታ ያሌዯረሰ የነበረ 

በመሆኑ፣ እንዱሁም አዋጅ ቁጥር 714/2003 (በአዋጅ ቁጥር 907/2007 እንዯተሻሻሇ) ተፇፃሚ መሆን 

የሚገባው አዋጁ ከፀናበት ጊዜ ጀምሮ ከስራ በተሰናበቱ ሰራተኞች ሊይ በመሆኑ በተጠሪ ጉዲይ አዋጁ 

ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 132861 ሀምላ 28 ቀን 

2010 ዓ/ም በዋሇው ችልት አዋጅ ቁጥር 907/2007 ከመፅናቱ በፉት በመንግስት መስሪያ ቤት ከአስር 

አመት በሊይ አገሌግልት በመስጠት ስራውን በራሱ ፇቃዴ ወይም በላሊ ምክንያት ሇሇቀቀ ሰራተኛ 

እዴሜው ስሌሳ አመት የሞሊው እስከሆነ ዴረስ የዘሊቂ ጡረታ ተጠቃሚነት መብት አሇው በማሇት 

ሇአዋጁ ማሻሻያ አንቀጽ 5 (2) የሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ከሊይ በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች 

የሔጉን ይዘትና መንፇስ ያሌተከተሇና ስህተት ሆኖ ስሊገኘው ይህ ችልቱ ራሱ የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ 

ትርጉም በላሊ ጊዜ መቀየር የሚችሌ መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1) ዴንጋጌ ያስቀመጠ 

በመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር 132861 በዚህ ረገዴ የተሰጠው የሔግ ትርጉም ሉሇወጥ የሚገባው ሆኖ 

አግኝተናሌ፡፡ስሇሆነም የአዋጅ ቁጥር 714/2003 ማሻሻያ የሆነው አዋጅ ቁጥር 907/2007 ከመፅናቱ 

በፉት በመንግስት መስሪያ ቤት ከአስር አመት በሊይ አገሌግልት በመስጠት ስራውን በራሱ ፇቃዴ 

ወይም በላሊ ምክንያት ሇሇቀቀ ሰራተኛ እዴሜው ስሌሳ አመት የሞሊው እስከሆነ ዴረስ የዘሊቂ ጡረታ 

ተጠቃሚነት መብት በአዋጁ አንቀፅ 5(2) ዴንጋጌ የተጠበቀ አይዯሇም፡፡ 

  ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተጠቀሱት ዝርዝር ሔጋዊ ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

           ውሳኔ 

1. በተሻሻሇው የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 907/2007 አንቀጽ 5(2) የዘሇቄታ 

ጡረታ አበሌ ሇማግኘት መሰረቱ ቢያንስ አስር አመት ማገሌገሌ እና በአዋጅ ቁጥር 714/2003 

አንቀጽ 18 መሰረት የጡረታ እዴሜ መዴረስ በመሆኑ ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ቢያንስ 

አስር አመት ያገሇገሇ እና በራሱ ፇቃዴ ወይም በአዋጁ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ ምክንያት 

አገሌግልት ካቋረጠ የጡረታ መውጫ እዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ሇዘሇቄታው 

የማግኘት መብት አሇው ተብል  በሰ/መ/ቁጥር 132861 በ28/11/2009 ዓ/ም ተሰጥቶ የነበረው 

አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 (1) መሰረት ተሇውጧሌ፡፡   
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2. በፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 131833 በ22/09/2010 ዓ/ም 

የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

3. የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በመ/ቁጡ/ይ/1/1/16/2008 ሏምላ 29 ቀን 2008 ዓ.ም 

የሰጠው ውሳኔ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348 (1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

4. በተሻሻሇው የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 907/2007 አንቀጽ 5 (2) ዴንጋጌ 

መሰረት የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ ሇማግኘት ቢያንስ አስር አመት ማገሌገሌ እና በአዋጅ ቁጥር 

714/2003 አንቀጽ 18 መሰረት የጡረታ እዴሜ መዴረስ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም የመንግስት 

ሰራተኛ ቢያንስ አስር አመት ያገሇገሇ እና በራሱ ፇቃዴ ወይም በአዋጁ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ 

ምክንያት አገሌግልቱን ያቋረጠው አዋጁ ከፀናበት ከሏምላ 01 ቀን 2007 ዓ/ም ጀምሮ ሉሆን 

ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

5. በአዋጅ ቁጥር 714/2003 (በአዋጅ ቁጥር 907/2007 እንዯተሻሻሇ) አንቀፅ 19 (2) መሰረት 

ተጠሪ ዘሊቂ የጡረታ መብት ተጠቃሚ መሆን አይችለም ብሇናሌ፡፡  

6. በዚህ ችልት ሇተዯረገ ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

                       መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

ሳ/ፀ  

የማይነበብ የሰባት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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                               የሠ/መ/ቁጥር 187618 

መጋቢት 27 ቀን 2013 ዓ/ም 

                           ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

                                ተሾመ ሽፇራዉ  

                                ሀብታሙ እርቅይሁን 

                                ብርሃኑ መንግሥቱ 

                                ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች፡- አቶ የሽዋስ አስማረ 

ተጠሪ፡- አቶ ያሲን አሉ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የመሬት ይዞታ ሇማስሇቀቅ የቀረበ ክርክር የሚመሇከት ነዉ፡፡አመሌካች በጉራፇርዲ ወረዲ ፌርዴ 

ቤት በተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ በጉራፇርዲ ወረዲ በበርጂ ቀበላ መዴሃኒአሇም ቤተክርስቲያን ጀርባ 

3ኛ ዯረጃ ተብል በሚጠራዉ አካባቢ የሚገኝ አዋሳኙ በክሱ የተጠቀሰዉን 50ሜትር በ600ሜትር የሆነ 

3 ሄክታር የእርሻ መሬት የበርጂ ቀበላ አስተዲዯር ጽ/ቤት በቀን 10/06/1999ዓ/ም በተጻፇ ቃሇ ጉባኤ 

(ቬርባሌ) ሰጥቶኛሌ፡፡እስከ 2004ዓ/ም ዯረስ ግብር እየገበርኩ የተሇያዩ ተክልችን ተክዬ የምጠቀምበትን 

እንዱሁም ዓመታዊ ሰብሌ የማመርትበትን መሬት በ2004ዓ/ም በአካባቢዉ በተነሳዉ አሇመረጋጋት 

ምክንያት ቤተሰቦቼን ይዤ ከተፇናቀሌኩበት ስመሇስ ተጠሪ ይህንን መሬቴን በመያዝ እየተጠቀሙ 

እንዯሚገኝ በማወቅ እንዱሇቁሌኝ ስጠይቃቸዉ ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ የመሬት ይዞታዬን እንዱሇቁ 

እንዱወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ የአመሌካችን ይዞታ በኃይሌ ወይም በሔገ-ወጥ መንገዴ 

አሌያዝኩም፡፡ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ይዞታ በ2004ዓ/ም ከዲንቅሊ ቀበላ ስፇናቀሌ በነበረኝ ይዞታ ምትክ 

በሌዋጭ በወረዲዉ መንግስት ፇቃዴ የተሰጠኝ ነዉ፡፡በቁጥር 150 የሚሆኑ የተሇያዩ አትክሌቶች ተክዬ 

ሇፌሬ ካበቃሁ በኋሊ አመሌካች መጥተዉ የእኔ ነዉ አለ እንጂ ተጠሪ የአመሌካችን ይዞታ 

አሌወሰዴኩም፡፡የመንግስት የነበረ መሬት ስሇሆነ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የወረዲዉ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 11475 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች ሰምቶና ማስረጃ አስቀርቦ 

መርምሮ በቀን 18/10/2011ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ክርክር ያስነሳዉ የመሬት ይዞታ አመሌካች አስቀዴሞ 

በሔጋዊ መንገዴ ተመርተዉ የያዙት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ይዞታ ቃሇ-ጉባኤ(ቨርባሌ) ተይዞ 
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ሇአመሌካች የተመራ መሆኑን አመሌካች በእጃቸዉ በሚገኘዉ ሰነዴ(ቬርባሌ) አስረዴተዋሌ፡፡ በፌርዴ ቤቱ 

ትእዛዝ ከጉራፇርዲ ወረዲ የእርሻና ተፇጥሮ ሀብት ሌማት ጽ/ቤት የመጣዉ ማስረጃ ተጠሪ ይዞታዉን 

የተመሩበትን ሁኔታ የሚያሳይ ምንም ማስረጃ በጽ/ቤቱ ዘንዴ እንዯማይገኝ ገሌጿሌ፡፡በ2004 ዓ/ም 

በአካባቢዉ በተፇጠረ አሇመረጋጋት ምክንያት አመሌካች ከአካባቢዉ ተፇናቅሇዉ መሬቱን ሇቀዉ ሲሄደ 

ተጠሪ ከክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999 አንቀጽ 9 አግባብ ዉጭ 

በመያዝ አመሌካች በ2009ዓ/ም ወዯ አካባቢዉ ተመሌሰዉ ሲጠይቁ ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ እንዲሌሆኑ 

በማስረጃ ማረጋገጡን ገሌጾ ተጠሪ ሔጋዊ ባሌሆነ ምሪት የያዙትን ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት 

ሇአመሌካች ሉሇቁ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇቤንች አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱም 

በመ/ቁጥር 19556 ሊይ በቀን 26/10/2011 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ ይግባኙን ሰርዞባቸዋሌ፡፡በመቀጠሌ 

ተጠሪ ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበዉ ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 07642 ሊይ ግራ 

ቀኙን አከራክሮ በቀን 30/12/2011ዓ/ም በአብሊጫ ዴምጽ በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር የወረዲ ፌርዴ ቤት 

አከራካሪዉን ይዞታ ተጠሪ በቀበላ አመራር አማካኝነት ማግኘታቸዉን ተረጋግጧሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

ይዞታዉን ያገኙት በሔገ-ወጥ መንገዴ ነዉ ተብል በ2004ዓ/ም ሳይሇካሊቸዉ እንዯቀረ በሰዉና በሠነዴ 

ማስረጃዎች ተረጋግጦ ባሇበት እንዱሁም አመሌካች ሔገ ወጥ ይዞታ መሆኑን ተቀብሇዉ የነበረዉን 

የቆርቆሮ ቤት አፌርሰዉ ሄዯዉ የመብት ጥያቄ ሳያቀርቡ ቆይተዉ በአከራካሪዉ ይዞታ ሊይ መብት 

እንዲሇዉ ሰዉ በመሆን ተጠሪ ከስዴስት አመት በሊይ ቋሚ ተክልችን በመትከሌና ቤት በመስራት ግብር 

እየገበሩበት ይዘዉ የቆዩትን ይዞታ ሇቀዉ ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ በስር ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ 

ስህተት ነዉ፡፡ስሇሆነም አመሌካች በአከራካሪዉ ይዞታ ሊይ የተከሎቸዉ ቋሚ ተክልች ካለ በማስረጃ 

አረጋግጠዉ ግምት የመጠየቅ መብት ያሊቸዉ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ተጠሪ አከራካሪዉን ይዞታ 

ሇአመሌካች ሉሇቁ አይገባም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤቶችን ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበዉ ችልቱ በመ/ቁጥር 

07877 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 25/03/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሠጠዉን ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በቀን 14/04/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ 

ያቀረቡት በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ እና ሰበር ሰሚ ችልቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ የሚከተሇዉ ነዉ፡፡ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን 3 ሄክታር መሬት አመሌካች በሔጋዊ መንገዴ በቀን 10/06/1999ዓ/ም በተያዘ 

ቃሇ ጉባኤ ተሰጥቶኝ የተሇያዩ አትክሌቶችን በመትከሌ እየተጠቀምኩ እስከ 2004ዓ/ም ግብር እየገበርኩ 

ይዤ የቆየሁት ነዉ፡፡በ2004ዓ/ም አከራካሪዉን የመሬት ይዞታ ሇቅቄ የወጣሁት በወቅቱ በአካባቢዉ 

የሚኖር የአማራ ተወሊጅ ሇቆ ይዉጣ በሚሌ በተፇጠረ አሇመረጋጋት ከቤተሰቤ ጋር ጥቃት ይዯርስብኛሌ 
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በሚሌ ነዉ፡፡አካባቢዉ ሊይ መረጋጋት ሲፇጠር ከ3 ወር በኋሊ ወዯ አካባቢዉ ተመሌሼ ይዞታዬን 

በመያዝ ንብረቴን እየተጠቀሙ የሚገኙት የአሁን ተጠሪ ይዞታዬን እንዱሇቁ ሇማስዯረግ 

ሇሚመሇከታቸዉ የመንግስት አካሊት አቤቱታ ሳቀርብ ቆይቼ አቅጣጫ ሲሰጥ ቢቆይም ተጠሪ ይዞታዬን 

እንዱሇቁ ማዴረግ ስሊሌቻለ በፌርዴ ኃይሌ ሇማስሇቀቅ ያቀረብኩት ክስ ሆኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት የመብት ጥያቄ ሳሊቀርብ እንዯቆየሁ አዴርጎ የሥር ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ መሻሩ ስህተት 

ነዉ፡፡ ተጠሪ አከራካሪዉን መሬት በምሪት ተሰጥቷቸዉ ስሇመያዛቸዉ በምንም አይነት ማስረጃ 

አሊስረደም፡፡ተጠሪ በአመሌካች የሇማዉን መሬት ተሰጥቶኛሌ በማሇት የሚያነሱት ክርክር ተቀባይነት 

የሇዉም፡፡መሬቱ ሇተጠሪ ተመርቷሌ ቢባሌ እንኳን አመሌካች በተመራሁበት እና ባሇማሁበት መሬት 

ሊይ ሇተጠሪ ዯርቦ ሇመምራት የሚያስችሌ የሔግ ስርዓት የሇም፡፡ የጉራፇርዲ ወረዲ መንግስት አመሌካች 

ከይዞታዬ እንዱፇናቀሌ የወሰነዉ ዉሳኔ የሇም፡፡የወረዲዉ እርሻ እና ተፇጥሮ ሀብት በጻፇዉ ዯብዲቤ ሊይ 

እንዯተመሇከተዉ የአመሌካች ይዞታ በወቅቱ ያሌተሇካዉ ሔገ-ወጥ ስሇሆነ ነዉ ያሇበት ምክንያት 

አመሌካች ከመጀመሪያዉም ይዞታዉን የያዝኩት በሔገ-ወጥ መንገዴ ነዉ ሇማሇት ፇሌጎ ሳይሆን 

በ2004ዓ/ም በጉራፇርዲ ወረዲ በነበረዉ የፖሇቲካ አሇመረጋጋት ከወረዲዉ የነበሩ አማራ አርሶአዯሮች 

ከአካባቢዉ ይዉጡ ተብል ስሇነበር አማራዎች የያዙት ይዞታ በሔጋዊ መንገዴ የተያዘ ቢሆንም 

ከክሌሊቸዉ ዉጭ መስፇራቸዉ ሔገ-ወጥ ነዉ የሚሌ የተሳሳተ ስያሜ ተሰጥቶት እንጂ ከመነሻዉም 

መሬቱ በሔገ-ወጥ መንገዴ የተያዘ ነዉ ሇማሇት አይዯሇም፡፡ይህንን ባለሙያ ጭምር በማስቀረብ 

ማጣራት እየተቻሇ የተሳሳተ ግንዛቤ በመያዝና አመሌካች ከተጠሪ የተሻሇ ማስረጃ በማቅረብ በሔጋዊ 

መንገዴ የያዝኩት ይዞታ መሆኑን አስረዴቼ እያሇሁ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤትን 

ዉሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ.ሔገ መንግስት አንቀጽ 40/4 ሊይ የኢትዮጵያ አርሶአዯሮች መሬት በነጻ የማግኘትና 

ከመሬታቸዉ ያሇሔጋዊ ምክንያት ያሇመፇናቀሌ መብት አሊቸዉ የሚሇዉን የሚቃረን ስሇሆነ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ተሽሮ የወረዲ እና የከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች ወሳኔ ይጽናሌኝ በማሇት 

አቤቱታቸዉን አቅርበዋሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት በሔግ አግባብ 

ስሊሇመያዛቸዉ የሚመሇከተዉ አካሌ እየገሇጸ ባሇበት አመሌካች ከ1999 ዓ/ም ጀምሮ ሲጠቀሙበት 

ቆይተዉ በ2004 ዓ/ም ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት መሌቀቃቸዉ ተረጋግጦ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ እና ሰበር ሰሚ ችልቶች አከራካሪዉ ይዞታ ሇተጠሪ ይገባሌ በማሇት የወሰኑበትን 

አግባብ ከመሰረታዊዉ የማስረጃ ምዘና መርህ አንጻር እንዱመረመር ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት 

እንዱቀርብ ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 16/11/2012 ዓ/ም የተፃፇ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱም 

በአጭሩ፡- 
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የጉራፇርዲ ወረዲ እርሻና ተፇጥሮ ሀብት ጽ/ቤት ሇፌርዴ ቤቱ በጻፇዉ ዯብዲቤ ‛ተጠሪ ይዞታዉን 

በወረዲዉ በስግሰጋ መሌክ መዉሰዲቸዉን የሚያሳይ ምንም ገሊጭ የሆነ መረጃ በጽ/ቤቱ ዯረጃ እንዯላሇ 

እንገሌጻሇን“ በማሇት የጻፇዉ ዯብዲቤ መረጃ እንዯላሇዉ የገሇጸበት ነዉ እንጂ ተጠሪ ይዞታዉን በሔግ 

አግባብ አሌያዙም ወይም አያያዙ ሔገ-ወጥ ነዉ በሚሌ የሠጠዉ ማረጋገጫ አይዯሇም፡፡የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ከመሰጠቱ በፉት ዯብዲቤዉን የጻፇዉ ኃሊፉ የአከራካሪዉ መሬት ሔጋዊ ባሇይዞታ 

የአሁን ተጠሪ ስሇመሆኔ አረጋግጧሌ፡፡ በቀን 02/12/2011ዓ/ም ሇተጠሪ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር 

ተሰጥቶኛሌ፡፡ ሁለም አቅርቤ ያሰማኋቸዉ ምስክሮቼ አከራከሪዉ መሬት የተሰጠኝ በዲንቅሊ ቀበላ 

በሔጋዊ መንገዴ በሰፇራ የተመራሁት መሬት በአካባቢዉ በነበረ አሇመረጋጋት ምክንያት ተወስድብኝ 

ስሇነበር የወረዲዉ መሬት አስተዲዯር ከቀበላ አስተዲዯር ጋር በመሆን በሌዋጭ መርቶኝ በቅጽ ተመዝግቦ 

ያገኘሁት መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡መሬቱ በእጄ የሚገኝና ግብር የምገብርበት ነዉ፡፡አመሌካች ይዞታዉን 

ከ1999ዓ/ም ጀምሮ በእጃቸዉ አዴርገዉ በ2004ዓ/ም ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት የሇቀቁ ስሇመሆኑ 

በማስረጃ አሊረጋገጡም፡፡አመሌካች መሬቱን በምሪት ዯብዲቤ(በቬርባሌ) አግኝቻሇሁ በማሇት የተከራከሩ 

ቢሆንም ሰነደን ሇስር ፌርዴ ቤት በማስረጃነት አቅርበዉ አሊስረደም፡፡ አንዲችም የግብር ዯረሰኝ 

በማስረጃነት አሊቀረቡም፡፡አመሌካች አከራካሪዉን ይዞታ መንግስት ሳይመራቸዉ በሔግ አግባብ ዉጭ 

በመሬት ወረራ መያዛቸዉ በ2004ዓ/ም በተዯረገ ማጣራት ተረጋግጦ እንዯሇቀቁ በስር ፌርዴ ቤቶች 

በማስረጃ የተረጋገጠ ነዉ፡፡አመሌካች ከሔግ ዉጭ እንዴሇቅ ተዯርጌያሇሁ የሚለ ከሆነ ያፇናቀሊቸዉን 

አካሌ ከሚጠይቁ በስተቀር የነበራቸዉን ቤት አፌርሰዉና ንብረት አንስተዉ አካባቢዉን ሇቀዉ ከሄደ 

በኋሊ ተጠሪ መሬቱን በጉሌበት እንዲሌያዝኩ እያወቁ በመንግስት ምሪት በሔጋዊ መንገዴ የያዝኩትን 

እንዴሇቅሊቸዉ ሉጠይቁኝ አይችለም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማስረጃዎችን በአግባቡ 

መዝኖ ተጠሪ ይዞታዉን መሌቀቅ እንዯማይገባኝ በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም በቀን 18/02/2013 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡   

ከዚህ በሊይ የተመሇከተዉ የግራ ቀኝ ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች ይዘት ሲሆን 

እኛም የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ሲሌ ከያዘዉ ጭብጥ አንጻር የተፇጸመ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ 

መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን የመሬት ይዞታ አመሌካች ከ1999ዓ.ም ጀምሮ በጉራፇርዲ 

ወረዲ በበርጂ ቀበላ አስተዲዯር ጽ/ቤት በቃላ ጉባኤ መርቶኝ የተሇያ ቋሚ ተክልችን በመትከሌና 

አመታዊ ሰብሌ በማምረት የየዝኩትን በ2004ዓ/ም በአካባቢዉ በተፇጠረ ግጭት ምክንያት ከጥቃት 

ሇመዲን ቤተሰቦቼን ይዤ ከሄዴኩበት ስመሇስ ተጠሪ ያሇማሁትን ይዞታዬን ይዘዉ ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ 

ስሊሌሆኑ እንዱሇቁሌኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ 

የመንግስት ይዞታ እንዯሆነና በዚያዉ ወረዲ ዲንቅሊ ቀበላ በሚባሌበት ከነበራቸዉ ይዞታ ሲፇናቀለ 
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በሌዋጭ በወረዲዉ መንግስት በ2004ዓ/ም ተመርተዉ በመያዝ የተሇያዩ ተክልችን ተክሇዉ የያዙት 

የመንግስት መሬት እንዯሆነ ገሌጸዉ አመሌካች ይዞታዉን ሇማስሇቀቅ ያቀረቡት ክስ ዉዴቅ 

እንዱዯረግሊቸዉ በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡  

በወረዲዉ ፌርዴ ቤት አመሌካች አቅርበዉ ያሰሙት አራት ምስክሮች የሰጡት ምስክርነት ቃሌ ነዉ 

ተብል በዉሳኔዉ የሰፇረዉ“…ክርክር የተነሳበት ይዞታ የአመሌካች ነዉ፡፡በ1999ዓ/ም የካቲት 7 ቀን 

ከቀበላዉ ይዞታዉ የተሰጠዉ በቬርባሌ በመፇራረም ነዉ፡፡ከሳሽ ይዞታዉ ከተሰጠዉ በኋሊ ይዞታዉን 

እያሇማ 42 ቅጠሌ ቆርቆሮ ቤት ሰርቶበት ሲኖር ሳሇ በ2004ዓ/ም ከአካባቢዉ አማራ ይዉጣ የሚሌ 

ብጥብጥ ተነስቶ ስሇነበር ከሳሽ ሆነ ላልች አርሶ አዯሮች አካባቢዉን ሇቀዉ ሄዯዉ ነበር፡፡የአካባቢዉ 

ሁኔታ መረጋጋቱን አዉቆ ከሳሽ ተመሌሶ ሲመጣ ቤቱን አጥቷሌ፡፡በይዞታዉ ሊይ የነበሩ አትክሌቶች 

አሁንም አለበት፡፡በ2009 ዓመት መጥቶ በይዞታ ጉዲይ አቤቱታ እያቀረበ ምንም ምሊሽ አሊገኘም፡፡በኋሊ 

በዞኑ የእርሻና ተፇጥሮ ሀብት ጽ/ቤት አመሌክቶ በወረዲዉ አስተዲዯር በኩሌ ይዞታዉ እንዱመሇስሇት 

ጽፍሇት ነበር፡፡ሆኖም አሌተፇጸመሇትም፡፡ተከሳሹ በምን ሁኔታ የከሳሽን ይ+ዞታ ሇመያዝ እንዯቻሇ 

አናዉቅም በማሇት መስክረዋሌ፡፡“የሚሌ ነዉ፡፡እንዱሁም ከክሳቸዉ ጋር ከ1999ዓ/ም እስከ 2004ዓ/ም 

ግብር የገበሩበትን ሰነድች እና ከመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ኮሚቴና ከሚመሇከታቸዉ አካሊት 

የተጻፈሊቸዉን ሰነድች አያይዘዉ እንዲቀረቡ የወረዲዉ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ይዘት ያሳያሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ በወረዲ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ሊይ እንዯተመሇከተዉ ተጠሪ አቅርበዉ ያሰሟቸዉ ሶስት 

ምስክሮች በሰጡት ምስክርነት ቃሌ፡-‛…ክርክር የተነሳበት ይዞታ የሇማና የተሇያዩ አትክሌቶች እያሇበት 

በወቅቱ በነበረ የቀበላ ተወካዮች እንዯተሰጠዉ ገሌጸዉ ከሳሽም ይዞታዉ የእኔ ነዉ ብል መከራከሩን 

እንዯሚያዉቁ አስረዴተዋሌ፡፡ይዞታዉ የሇማዉ በከሳሽ ሲሆን አትክሌቶቹን ተንከባክቦ ያሳዯገዉ ተከሳሽ 

ነዉ ብሇዋሌ፡፡ተከሳሽም ቀዯም ብል በአቱዋ ቀበላ በኬራንባ ጎጥ ዉስጥ እያሇ ከላልች ጋር በመሆን 

ይዞታ እንዱሰጣቸዉ በጠየቁት መሰረት ይዞታዉ ሇተከሳሽ እንዯተሰጠዉ አስረዴተዋሌ፡፡“በሚሌ 

መመስከራቸዉ ተመዝግቧሌ፡፡እንዱሁም ከመሌሳቸዉ ጋር የ6 ዓመት የግብር ካርኒ በማስረጃነት 

አያይዘዉ እንዲቀረቡ በዉሳኔዉ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱ ተጨማሪ ማስረጃ ከጉራፇርዲ ወረዲ እርሻና ተፇጥሮ ሀብት ሌማት ጽ/ቤት ማስረጃ 

እንዱቀርብሇት አዝዞ ጽ/ቤቱ በሊከዉ ምሊሽ ‛አሁን ክርክር ያስነሳዉን ይዞታ ከሳሽ ይዞ እያሇማዉ 

ሲኖርበት ሳሇ በቀበላዉ መሬት አስተዲዯር በሚሇካበት ጊዜ ከሳሽ በሔገ-ወጥ መንገዴ ነዉ የያዘዉ ተብል 

አሌተሇካሇትም፡፡የከሳሽም ስም አሁን በጽ/ቤቱ ዉስጥ የሚገኝ ሲሆን ተከሳሽ ይዞታዉን ተመርቷሌ 

ይባሊሌ እንጂ ግን ምንም መረጃ በጽ/ቤታቸዉ እንዯላሇዉ በመግሇጽ ጽፎሌ፡፡“ የሚሌ ነዉ፡፡ 

በስር ፌርዴ ቤቶች የቀረቡ የሰዉና የሰነዴ ማስረጃዎች ከሊይ በአጭሩ የተመሇከተዉ ሲሆን ከእነዚህ 

ማስረጃዎች ዉጭ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተጨማሪ ማስረጃ አስቀርቦ ስሇመመርመሩ ዉሳኔዉ 
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አያሳይም፡፡በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ሊይ ተጠሪ ይዞታዉን በ2004ዓ/ም የተመሩበትን ማስረጃ 

እንዲሊቀረቡ ገሌጿሌ፡፡ 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 40/4 እና በተሻሻሇዉ በዯቡብ ብሓር በሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ 

ሔገ መንግስት ሊይ በተመሳሳይ በተዯነገገዉ መሰረት አርሶ አዯሮች ዝርዝሩ በሔግ በሚወሰነዉ መሰረት 

መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸዉ ያሇመፇናቀሌ መብት አሊቸዉ፡፡በፋዯራለም ሆነ በክሌሌ ሔገ 

መንግስታት አንቀጽ 40(7 እና 8) ስር እንዯተዯነገገዉ የመሬት ባሇቤትነት የመንግስትና የሔዝብ መሆኑ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ግሇሰቦች ባሇይዞታ በሆኑበት የመሬት ይዞታ የመጠቀም መብታቸዉ ሉቋረጥ 

የሚችሇዉ አግባብ ባሇዉ ሔግ መሰረት እንዯነገሩ ሁኔታ በቅዴሚያ ካሳ እና/ወይም ምትክ ቦታ 

ከተሰጣቸዉ ብቻ እንዯሆነ፣ማንኛዉም በክሌለና ከክሌለ ዉጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ በጉሌበቱ ወይም 

በገንዘቡ በመሬት ሊይ ሇሚገነባዉ ቋሚ ንብረት ወይም ሇሚያዯርገዉ ቋሚ ማሻሻሌ ሙለ መብት 

እንዲሇዉና ግሇሰቦችም የመሬት ባሇይዞታነት መብት ተጠቃሚ ሉሆኑ የሚችለት አግባብ ባሇዉ ሔግ 

በተዯነገገዉ ስርዓት መሰረት ነዉ፡፡  

እንዱሁም በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999 አንቀጽ 2/13 ስር 

በተመሇከተዉ ትርጓሜ መሰረት የግሌ ይዞታ ማሇት አርሶ አዯሮች፣ ከፉሌ አርብቶ አዯሮች እና ወይንም 

በላልች በሔግ መብት በተሰጣዉ አካሊት በግሌ ይዞታ ስር ያሇ የገጠር መሬት ነዉ፡፡በአዋጁ አንቀጽ 5/1 

የገጠር መሬት ስሇማግኘትና ስሇመጠቀም በተዯነገገዉ ስር በግብርና ሥራ የሚተዲዯሩ አርሶ አዯሮች፣ 

ከፉሌ አርብቶ አዯሮችና አርብቶ አዯሮች የገጠር መሬት በነጻ የማግኘትና የመጠቀም መብት እንዯሊቸዉ 

ተመሌክቷሌ፡፡የአርሶ አዯሮች፣ የከፉሌ አርብቶ አዯሮችና አርብቶ አዯሮች ሊሌተወሰነ ጊዜ በገጠር መሬት 

የመጠቀም መብት እንዲሊቸዉ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 7/1 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 13/14 

ስር በተዯነገገዉ መሰረትም ማንኛዉም ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ያሇይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር የገጠር 

መሬትን መጠቀም እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አንዴ በክሌለ የገጠር መሬት ባሇይዞታ የሆነ ሰዉ የባሇይዞታነት መብቱን ሉያጣ 

የሚችሌበትም አግባብ በሔጉ በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡ ይኸዉም በአዋጁ አንቀጽ 9/1 ስር ስሇገጠር 

መሬት ሽግሽግ እንዯተዯነገገዉ ባሇይዞታዎች በሔይወት የላለና ወራሽ የላሊቸዉ ወይም በሰፇራ ወይም 

በፌሊጎታቸዉ ከተወሰነዉ ጊዜ በሊይ አካባቢዉን ሇቀዉ የቆዩ ከሆነ ይዞታቸዉ መሬት አሌባ ሇሆኑ 

ወይም መሬት ሊነሳቸዉ አርሶ አዯሮች ከፉሌ አርብቶ አዯሮችና አርብቶ አዯሮች በዯንብ ሊይ ተዘርዝሮ 

በሚዯነገገዉ መሰረት በሽግሽግ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡በአዋጁ አንቀጽ 7/3 እና 13/11 በግሌ ባሇይዞታነት 

የተያዘ የገጠር መሬትን ባሇይዞታዉ በመሬቱ ሊይ ሊዯረገዉ ማሻሻያና ሊፇራዉ ንብረት አግባብ ባሇዉ 

ሔግ መሰረት ተመጣጣኝ ካሳ ተከፌልትና በሇቀቀዉ ምትክ ተሇዋጭ መሬት እንዱያገኝ በማዴረግ 

መሬቱን ሇሔዝብ ጥቅም ሇማዋሌ እንዱሇቅ ማዴረግ የሚቻሌ ሲሆን ከዚህ ዉጭ ባሇይዞታዉ በመሬቱ 
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የመጠቀም መብቱን ሉያጣ የሚችሇዉ በአንቀጽ 10/1 እና 13/12 ስር እንዯተዯነገገዉ ዝርዝር አፇጻጸሙ 

በዯንብ በተወሰነዉ መሰረት ባሇይዞታዉ መሬቱን በአግባቡ የመጠቀምና የመንከባከብ ግዳታዉን 

ባሇመወጣቱ የተነሳ በመሬቱ ሊይ ጉዲት(በቅጣት ብቻ ሉታሇፌ የማይችሌ ጉዲት) ማዴረሱ ሲረጋገጥ 

ነዉ፡፡ከዚህ ዉጭ ባሇይዞታዉ አግባብ ሊሇዉ አካሌ በግሌጽ አሳዉቆ በመሬቱ የመጠቀም መብቱን 

በፇቃደ ካሌተወ በስተቀር የገጠር መሬት ባሇይዞታነት መብቱን ሉያጣ አይችሌም(የአዋጁ አንቀጽ 10/4 

ይመሇከቷሌ)፡፡ 

 

ከሊይ በተጠቀሱት ሔጎች የተዯነገገዉንና በግራ ቀኝ ምስክሮችና ማስረጃዎች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች 

ከግምት በማስገባት አከራካሪዉን ይዞታ ተጠሪ ሇአመሌካች ሉሇቁ አይገባም ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን መርምረናሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ አመሌካች ያቀረቡት 

ምስክሮች አመሌካች አከረካሪዉን መሬት በ1999ዓ/ም ተመርተዉ እንዯያዙ የመሰከሩሊቸዉ ሲሆን ተጠሪ 

ያቀረቡት ምስክሮች ዯግሞ አመሌካች አሌምተዉ ይዘዉ የነበረዉን መሬት በቀበላ አስተዲዯር አማካኝነት 

ሇተጠሪ ተሰጥቷቸዉ ስሇመያዛቸዉ መስክረዉሊቸዋሌ፡፡ሆኖም አመሌካችም ሆኑ ተጠሪ በሥነ ሥርዓት 

ሔጉ አግባብ በስር ፌርዴ ቤቶች ካቀረቡት የጽሁፌ ክርክር ጋር ወይም ሔጉ በሚፇቅዯዉ የክርክር ዯረጃ 

ሊይ አከራካሪዉን መሬት አግባብ ባሇዉ ሔግ መሰረት በሚመሇከተዉ የመንግስት አካሌ 

ተመርተዉ(በዴሌዴሌ) ስሇማገኘታቸዉ የሚያሳይ ማስረጃ ወይም በስማቸዉ ተመዝግቦ የተሰጣቸዉን 

የባሇይዞታነት ማረጋገጫ ምስክር ዯብተር በማቅረብ አሊስረደም፡፡አመሌካች መሬቱን በቀበላ አስተዲዯር 

ጽ/ቤት በቀን 10/06/1999ዓ/ም በተጻፇ ቃሇጉባኤ(ቬርባሌ)ተሰጥቶኝ ነዉ የያዝኩት በሚሌ በክሳቸዉ 

ቢገሌጹም ይህንን ማስረጃ በማስረጃነት ያቀረቡ ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ ግሌባጭ ባያሳይም 

የስር ፌርዴ ቤቶች ይህ ማስረጃ እንዱቀርብ በማዴረግ አሇማጣራታቸዉን ተገንዝበናሌ፡፡ተጠሪም 

በይዞታዉ ሊይ በስሜ ተመዝግቦ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር በቀን 02/12/2011ዓ/ም ተሰጥቶኛሌ ብሇዉ 

ቢከራከሩም ይህንን ማስረጃ አግኝተዉ ከሆነም የወረዲ እና የዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ 

በመስጠት ይዞታዉን ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ ከተወሰነና ጉዲዩ በይግባኝ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ታይቶ ተጠሪ ይዞታዉን ሉሇቁ አይገባም ተብል የስር ፌርዴ ቤቶች ዉሳኔ ተሽሮ ከመወሰኑ በፉት 

በመሆኑ ሇስር ፌርዴ ቤቶች የቀረበ ማስረጃ ባሇመሆኑ ተጠሪ በሥነ ሥርዓት ሔጉ አግባብ እንዲቀረቡት 

ማስረጃ ተቆጥሮ ሉመዘን የሚችሌ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም የወረዲዉ ፌርዴ ቤት ከወረዲዉ የእርሻና 

ተፇጥሮ ሀብት ጽ/ቤት ግራ ቀኝ ይዞታዉን በምን አግባብ እንዯያዙ ሇማጣራት ትእዛዝ ቢሰጥም 

አከራካሪዉን መሬት አስቀዴመዉ የያዙትና ያሇሙት አመሌካች ቢሆኑም መሬቱ በቀበላ መሬት 

አስተዲዯር በሚሇካበት ጊዜ አመሌካች መሬቱን በሔገ-ወጥ መንገዴ ነዉ የያዙት በሚሌ ምክንያት 

ሳይሇካሊቸዉ መታሇፈንና በኋሊም ተጠሪ መሬቱን ተመርተዋሌ ከሚባሌ በስተቀር ሁሇቱም ወገኖች 

መሬቱን በምን አግባብ አግኝተዉ እንዯያዙ ሇጽ/ቤቱ መረጃ እንዯላሇዉ በመግሇጹ ሳይረጋገጥ ቀርቷሌ፡፡ 
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ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት ሇስር ፌርዴ ቤቶች የቀረቡ ማስረጃዎች የሚያሳዩት ከ1999ዓ/ም ጀምሮ 

እስከ 2004 ዓ/ም ዴረስ አከራካሪዉን መሬት የያዙትና የተሇያዩ ተክልችን በመትከሌ እንዱሁም 

2004ዓ/ም እስከፇረሰበት ጊዜ ዴረስ ቤት ጭምር ሰርተዉ በይዞታዉ ሲጠቀሙ የቆዩት አመሌካች 

መሆናቸዉ ቢረጋገጥም ይህንን ይዞታ አመሌካች በምን አግባብና በማን ፇቃጅነት ይዞዉ ሲጠቀሙ 

እንዯቆዩ ግን ተገቢዉን ማስረጃ በማስቀረብና የቀረቡትንም በመመዘን በሚገባ ባሇመጣራቱ የፌሬ ነገሩ 

መኖር አሇመኖር አሇመረጋገጡን ተገንዝበናሌ፡፡ በወረዲዉ የእርሻና ተፇጥሮ ሀብት ጽ/ቤት ሇወረዲ ፌርዴ 

ቤት በተሊከ ማስረጃ ሊይ ይዞታዉን አመሌካች በሔገ-ወጥ መንገዴ ይዘዋሌ በሚሌ በአመሌካች ስም 

ሳይሇካ ቀርቷሌ በሚሌ የገሇጸዉ አገሊሇጽ መሬቱን አመሌካች ከመነሻዉ በሔገ-ወጥ መንገዴ በመያዛቸዉ 

ምክንያት ነዉ ወይስ በወቅቱ በአካባቢዉ በነበረ ግጭት ጋር በተያያዘ ሇአመሌካች መሬቱ አይገባቸዉም 

በሚሌ ነዉ የሚሇዉን በግሌጽ የማያሳይ በመሆኑ ተገቢዉ ማብራሪያ እንዱሰጥበት ሉዯረግና ትክክሇኛዉ 

ምክንያት ማረጋገጥ ይገባዉ ነበር፡፡ እንዱሁም ይዞታዉ በአመሌካች የተያዘበት መንገዴ ካሇመረጋገጡም 

በተጨማሪ አመሌካች በአካባቢዉ በተፇጠረ አሇመረጋጋት አማራ ናቸዉ በሚሌ ምክንያት ተፇናቅሇዉ 

ከቤተሰቦቻቸዉ ጋር ጥቃት እንዲይዯርስባቸዉ ያሇፌሊጎታቸዉ ይዞታዉን ሇቀዉ በ2004 ዓ/ም ወዯ ላሊ 

አካበባቢ ሲሄደ ዯግሞ ተጠሪ አከራካሪዉን መሬት በመያዝ ከ2004ዓ/ም ጀምሮ እየተጠቀሙ እንዯሚገኙ 

ቢረጋገጥም ተጠሪም መሬቱን በምን አግባብና በማን ፇቃጅነት እንዯያዙ ማስረጃዎችን ከሚመሇከተዉ 

አካሌ በማስቀረብና የቀረቡትን ማስረጃዎች በመመዘን በአግባቡ እንዲሌተጣራ ተረዴተናሌ፡፡ 

 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት አስቀዴመዉ ይዘዉ ሲጠቀሙ የቆዩት አመሌካች ሲሆኑ መሬቱ 

ሇሔዝብ ጥቅም ያስፇሌጋሌ በሚሌ ወይም መሬቱን ባሇመንከባከብ ጉዲት እንዱዯርስበት አዴርገዋሌ 

በሚሌ እንዱሇቁ ተዯርገዋሌ የሚሌ ክርክር አሌቀረበም፡፡እንዱሁም አመሌካች በ2004 ዓ/ም መሬቱን 

የሇቀቁት በአካባቢዉ በተፇጠረ ግጭት ምክንያት ከቤተሰቦቻቸዉ ጋር ጥቃት ይዯርስብኛሌ በሚሌ 

ተፇናቅሇዉ እንጂ በሰፇራ ወይም በፌሊጎታቸዉ በሔግ ከተወሰነዉ ጊዜ በሊይ አካባቢዉን ሇቀዉ 

በመቆየታቸዉ ምክንያት ባሇመሆኑ የወረዲዉ ፌርዴ ቤት በዉሳኔዉ ሊይ እንዯገሇጸዉ በክሌለ አዋጅ 

ቁጥር 110/1999 አንቀጽ 9/1 መሰረት በመሬት ሽግሽግ ምክንያት አመሌካች ከያዙት መሬት እንዱሇቁ 

የሚዯረግበት አግባብ ባሇመኖሩ ተጠሪ መሬቱን በሽግሽግ ያገኘሁት ነዉ ብሇዉ ያሰሙት ክርክር 

አመሌካች የያዙትን መሬት እንዱሇቁ የሚያዯርግ ምክንያት አይዯሇም፡፡ 

 

እንዱሁም አንዴ የገጠር መሬት ባሇይዞታ መሬቱን የያዘዉ አግባብ ባሊቸዉ የፋዳራሌም ሆነ የክሌለ 

ሔግጋት ሊይ ከተዯነገገዉ አግባብ ዉጭ ቢሆን እንኳን ግሇሰቡ በዚህ አግባብ የያዘዉን መሬት በሔግ 

በተዯነገገዉ ስርዓት አግባብ ባሇዉ የመንግስት አካሌ እንዱሇቅ ይዯረጋሌ እንጂ መሬቱን ከሔግ አግባብ 

ዉጭ ይዟሌ በሚሌ ባሇይዞታዉን አስሇቅቆ ላሊ ግሇሰብ መሬቱን በመያዝ ባሇይዞታ የመሆንበት አግባብ 

በሔግ የተፇቀዯ ተግባር አይዯሇም፡፡በዚህ መሰረት ግሇሰቦች አንደ የላሊዉን መሬት በማስሇቀቅ የሚይዙ 
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ከሆነ የሔግ የበሊይነት መርህ ተጥሶ በምትኩ በጉሌበት መመራትን ስሇሚተካ በሔግ የሚዯገፌ 

አይዯሇም፡፡በመሆኑም አመሌካች አከራካሪዉን መሬት በሔግ አግባብ ባይዙ እንኳን በሔግ በተዘረጋዉ 

ስርዓት መሰረት አግባብ ያሇዉ አካሌ እንዱያስሇቅቃቸዉ ይዯረጋሌ እንጂ አመሌካች በጸጥታ ችግር 

ምክንያት ተፇናቅሇዉ መሬቱን በሇቀቁበት ጊዜ ዉስጥ ተጠሪ መሬቱን በቀጥታ ይዘዉ አሌሇቅም ሇማሇት 

የሚችለበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ተጠሪ አከራካሪዉን መሬት አሇቅም በማሇት መከራከር የሚችለት 

በሔግ አግባብ በሚመሇከተዉ የመንግስት አካሌ አመሌካች መሬቱን እንዱሇቁ ተዯርጎ መሬቱ 

በዴሌዴሌ(በምሪት) ሲሰጣቸዉ ብቻ ነዉ፡፡ 

 

ከመሠረታዊዉ አንዴን ፌሬ ነገር ማስረጃ አቅርቦ ከማስረዲት ሸክም መርህ (Basic Principle of Burden 

of Proof) መረዲት እንዯሚቻሇዉ አንዴ አከራካሪ ፌሬ ነገር አሇ ወይም የሇም ብል የሚከራከር ተከራካሪ 

ወገን ፌሬ ነገሩ መኖሩን ወይም አሇመኖሩን ተገቢዉንና ሔጉ በተሇየ ሁኔታ የሚጠይቀዉ ማስረጃ ካሇም 

በሔግ ተቀባይነት ያሇዉ ነዉ ያሇዉን ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲት ሸክም(ግዳታ) አሇበት (የፌ/ብ/ሔግ 

ቁጥር 2001 ይመሇከቷሌ)፡፡እንዱሁም የምንከተሇዉ የክርክር አመራር ሥነ ሥርዓት ፌርዴ 

ቤቶች(ዲኞች) የገሇሌተኛነት መርህን በጠበቀ መሌኩ ክርክሮችን በማስረጃ በማንጠር አንጻራዊ እዉነታን 

ከመፇሇግ አንጻር ንቁ ተሳትፍ እንዱኖራቸዉ የሚጠይቅ በመሆኑ በራሳቸዉ አነሳሽነት ወዯ እዉነታዉ 

የሚያዯርስ ማስረጃ በትእዛዝ አስቀርበዉ እዉነታዉን ማጣራት ይጠበቅባቸዋሌ (የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 

136/1፣249፣264 እና 345/1 ይመሇከቷሌ፡፡) 
 

ሲጠቃሇሌ አመሌካች አከራካሪዉን መሬት ከ1999ዓ/ም ጀምሮ እስከ 2004 ዓ/ም ዴረስ የተሇያዩ 

ተክልችን በመትከሌና ቤት ሰርተዉ ሲጠቀሙ ቆይተዉ በአካባቢዉ በተፇጠረ ግጭት ምክንያት 

ተፇናቅሇዉ ሇቀዉ መሄዲቸዉ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡እንዱሁም ተጠሪ ከ2004ዓ/ም ጀምሮ ይህንን 

መሬት ይዘዉ እየተጠቀሙ እንዯሚገኙ ተረጋግጧሌ፡፡ሆኖም አመሌካች መሬቱን በሔግ አግባብ 

የሚመሇከተዉን የመንግስት አካሌ አስፇቅዯዉ መያዝ አሇመያዛቸዉ እንዱሁም ተጠሪ አከራካሪዉን 

መሬት ይዘዉ እየተገሇገለ የሚገኙት አግባብ ባሇዉ ሔግ መሰረት በሚመሇከተዉ የመንግስት አካሌ 

ተፇቅድሊቸዉ ስሇመሆኑ ሳይረጋገጥ የወረዲዉ እና የዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ መሬቱን 

ሇአመሌካች ሉሇቁ ይገባሌ ብሇዉ መወሰናቸዉ እንዱሁም ጉዲዩን በይግባኝና በሰበር ያየዉ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተጠሪ መሬቱን ሇአመሌካች ሉሇቁ አይገባም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶችን ዉሳኔ 

በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ በማስረጃ መረጋገጥ ያሇበት ፌሬ ነገር እንዱረጋገጥ ሳያዯርጉ የዯረሱበትን 

ዴምዲሜ እንዯሆነ ስሇሚያሳይ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሆነ የሔግ አተገባበርና የክርክር አመራር 

ጉዴሇት ነዉ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ዉ ሳ ኔ 

1. የጉራፇርዲ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 11475 ሊይ በቀን 18/10/2011ዓ/ም የሰጠዉን ዉሳኔ፣ 

የቤንች አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 19556 ሊይ በቀን 26/10/2011 ዓ/ም የሰጠዉ 

ትእዛዝ፣ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 07642 ሊይ በቀን 30/12/2011ዓ/ም 

የሰጠዉ ዉሳኔ እና የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 07877 ሊይ 

በቀን 25/03/2012ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽርዋሌ፡፡ 

2. የጉራፇርዲ ወረዲ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ አመሌካች አከራከሪዉን መሬት በቀበላ 

አስተዲዯር ተመርተዉ መያዝ አሇመያዛቸዉን፣ መሬቱ በአመሌካች ስም ሳይሇካ የቀረበትን 

ምክንያት፣ይህንን አመሌካች አሌምተዉ ሲጠቀሙ የነበረዉን መሬት በአካባቢዉ ተፇጥሮ በነበረ 

የጸጥታ ችግር ምክንያት ራሳቸዉንና ቤተሰባቸዉን ከጥቃት ሇመከሊከሌ ሇቀዉ ከሄደበት ሲመሇሱ 

መሬቱን ተጠሪ ሉያዙ የቻለት በምን አግባብ እንዯሆነና አመሌካች መሬቱን በሔግ አግባብ እንዱሇቁ 

ተዯርጎ በሚመሇከተዉ የመንግስት አካሌ ሇተጠሪ የተሊሇፇ መሆን አሇመሆኑን ከቀበላ አስተዲዯርና 

ከላሊ ከሚመሇከተዉ አካሌ ማስረጃ አስቀርቦ አጣርቶና የቀረቡሇትን ማስረጃዎች መዝኖ ሔግን 

መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 343/1 መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡  

3. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡ 

 ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ እግዴ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡            

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
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የሠ/መ/ቁጥር 187484 

                           የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ/ም                        

ዳኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

      ተሾመ ሽፈራዉ 

          ሀብታሙ እርቅይሁን 

        ብርሃኑ መንግሥቱ 

    ነጻነት ተገኝ 

አመልካች፡- አቶ በየነ ከበደ 

ተጠሪዎች፡- 1. ገረመዉ አይናለም 

           2. አይናለም አበጀ 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለዉ የፍርድ ዉሳኔ ተሰጥቷል፡፡ 

ፍ ር ድ 

ጉዲዩ በኪራይ ዉሌ ተሰጠ የተባሇ የገጠር እርሻ መሬት ይዞታ አስሇቅቆ ሇመረከብ የቀረበ ክስ 

በተመሇከተ በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ የቀረበ የሰበር አቤቱታ 

የሚመሇከት ነዉ፡፡ አመሌካች በአማራ ክሌሌ በጃዊ ወረዲ ፌርዴ ቤት በተጠሪዎች ሊይ በመሰረቱት ክስ 

በወረዲዉ በዱር ማርያም ቀበላ ክሌሌ ዉስጥ የሚገኘዉን በክሱ አዋሳኞቹ የተጠቀሰዉን 6 ቃዲ የገጠር 

እርሻ መሬቴን ሇ5 ዓመታት ሇብር 500.00 ሇ1ኛ ተጠሪ አከራይቻቸዉ የኪራይ ዘመኑ 2007ዓ/ም 

ቢያሌቅም ተጠሪዎች መሬቴን በጉሌበት በመያዝ ኪራይም ባሇመክፇሌ ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ 

አሌሆኑም፡፡ስሇሆነም ተጠሪዎች መሬቱን ሇቀዉ እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ሇክሱ ባቀረቡት መሌስ ሇክሱ መነሻ የሆነዉን መሬት ሇ10 ዓመት ይዤ እየተጠቀምኩ 

ስሇምገኝ የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ የሆነ ነዉ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ፌሬ 

ነገሩን በተመሇከተም መሬቱን የያዝኩት አመሌካች የእኔና የባሇቤቴ(የሚስቴ) የጡት አባት ስሇሆኑ 

በ1990 ዓ/ም አካባቢዉን ሇቀዉ ሲሄደ መሬቴን ያዘዉ ብሇዉ በስጦታ ሰጥተዉኛሌ፡፡በ1996ዓ/ም 

የመሬት ምዝገባ ሲዯረግ ይህ መሬት በእኔ ስም እንዱመዘገብ በኮሚቴዎች ፉት ቀርበዉ 

ፇርመዋሌ፡፡አመሌካች ክሱን ያቀረቡት የስጦታ ዉለን በመጣስ ስሇሆነ ክሱ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡2ኛ ተጠሪ በተናጠሌ በሰጡት መሌስ መሬቱን የያዝኩት ከ1ኛ ተጠሪ በመከራየት በመሆኑ 

አመሌካች ሉጠይቁኝ አይችለም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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ፌርዴ ቤቱም በመ/ቁጥር 0875 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃዎች መርምሮ በቀን 07/10/2010 

ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ በአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 የገጠር መሬት 

ክርክር ጋር በተያያዘ የሚነሳ ይርጋ ቀሪ ስሊዯረገዉ 1ኛ ተጠሪ የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ 

ይታገዲሌ በማሇት ያቀረቡት መቃወሚያ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ፌሬ ነገሩን 

በተመሇከተ በሰጠዉ ዉሳኔ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ መሬት የአመሌካች ሔጋዊ ይዞታ መሆኑን 1ኛ 

ተጠሪ አሌካደም፡፡ መሬት ሉገኝ የሚችሇዉ በአዋጁ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 11 መሰረት በሽግሽግ፣ 

በስጦታና በዉርስ እንዯሆነ በተዯነገገዉ መሰረት 1ኛ ተጠሪ መሬቱን በስጦታ አግኝቻሇሁ በማሇት 

የተከራከሩ ቢሆንም ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ መሬት በስጦታ የተሰጣቸዉ ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 

16/7 መሰረት በጽሁፌ የተዯረገና በወረዲዉ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ጽ/ቤት የተመዘገበ 

የስጦታ ዉሌ በማስረጃነት አሊቀረቡም፡፡በተሰጣቸዉ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር የአከራካሪዉ መሬት 

ባሇይዞታ ተዯርገዉ የሚቆጠሩት በሔግ አግባብ የወጣ ማስረጃ ሲሆን ነዉ፡፡ መሬቱ በ1989ዓ/ም በሽግሽግ 

ሇአመሌካች የተሰጠ መሆኑ በግራ ቀኙ ምስክሮችና በሰነዴ ማስረጃዎች ተረጋግጧሌ፡፡2ኛ ተጠሪ ሇክርክሩ 

መነሻ የሆነዉን መሬት ከ1ኛ ተጠሪ በኪራይ መያዛቸዉን አምነዉ ተከራክረዋሌ፡፡ስሇሆነም ሇክርክሩ 

መነሻ የሆነዉን 6 ቃዲ መሬት ሇአመሌካች ሇቀዉ ሉያስረክቡ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ 

በመ/ቁጥር 09-00202 ሊይ በቀን 14/10/2010 ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 

መሰረት ሰርዞባቸዋሌ፡፡  

በመቀጠሌ ተጠሪዎች የሰበር አቤቱታ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበዉ 

ችልቱ በመ/ቁጥር 03-79166 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 20/02/2012ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ መሬት 

በወረራ ወይም በማንኛዉም ሔገ-ወጥ መንገዴ ይዞ የሚገኝ ሰዉ የይርጋ ጊዜ ገዯብን በይርጋ 

መቃወሚያነት ሉያነሳ የማይችሌ መሆኑ በተሻሻሇዉ የክሌለ የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 252/209 

አንቀጽ 55 ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡በተያዘዉ ጉዲይ የወረዲ ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን የይርጋ መቃወሚያ 

ዉዴቅ ያዯረገዉ አዋጁ የይርጋ መቃወሚያ ቀሪ አዴርጓሌ በሚሌ ቢሆንም ዴንጋጌዉ የሚያሳየዉ በሔገ-

ወጥ መንገዴ መሬት የያዘን ሰዉ እንጅ በሔጋዊ ግንኙነት መሬት የያዘን ሰዉ እንዯማይመሇከት በመሆኑ 

የወረዲዉ ፌርዴ ቤት የይርጋ መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ የሔጉን መንፇስ የተከተሇ 

አይዯሇም፡፡በመሆኑም 1ኛ ተጠሪ መሬቱን ከ10 ዓመት በሊይ ይዘዉ እየተጠቀሙበት መሆኑ ያሌተካዯና 

የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡አመሌካች በክሳቸዉ መሬቱን ከ2007ዓ/ም ጀምሮ በኪራይ ከዚያ ወዱህ 

ዯግሞ በሔገ-ወጥ መንገዴ 1ኛ ተጠሪ ይዘዋሌ ቢለም ባቀረቧቸዉ ምስክሮች 1ኛ ተጠሪ በኪራይ 

ስሇመያዛቸዉ አሊስረደም፡፡ በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ የተዯመጡት 2ኛ እና 3ኛ መከሊከያ ምስክሮች 1ኛ ተጠሪ 

መሬቱን የያዙት አመሌካች ሰጥተዋቸዉ ስሇመሆኑ ከመመስከራቸዉም በተጨማሪ የአመሌካች 2ኛ 

ምስክርም በስጦታ መያዛቸዉን እንዯሰሙ ከመገሇጹ አኳያ ሲታይ የተሻሇ ስሊስረደ የአመሌካች ክስ 
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በአዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 እና በሰ/መ/ቁጥር 93013 ሊይ በተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት በ10 

ዓመት ይርጋ ቀሪ የሆነ ነዉ በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ዉሳኔ ሽሯሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 08/04/2012 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት በተሰጠ 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታቸዉ ይዘት በአጭሩ፡- የአመሌካች 

ክስ የማቅረብ መብት በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የተዯረሰዉ የአመሌካች ክርክር በአግባቡ 

ሳይሰማና 1ኛ ተጠሪ መሬቱን የያዙት በኪራይ ነዉ ወይስ በስጦታ የሚሇዉ ሳይጣራ ነዉ፡፡ይሌቁንም 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ መሬት ሔጋዊ ባሇይዞታ አመሌካች እንዯሆንኩ፣ 1ኛ ተጠሪ መሬቱን በስጦታ 

አሇመያዛቸዉን እና 1ኛ ተጠሪ መሬቱን እስከ 2007ዓ/ም ዴረስ በኪራይ እንዯያዙና ዉለም እስከ 

2007ዓ/ም ዴረስ እንዲሌተቋረጠ አመሌካች ባቀረብኩት ማስረጃዎችና በስር ፌርዴ ቤት እንዱቀርቡ 

በተዯረጉ ማስረጃዎች ተረጋግጦ እያሇ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ተብል በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

የተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇት አቤቱታቸዉን 

አቅርበዋሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት 1ኛ ተጠሪ በስጦታ ነዉ 

የያዙት ክሱም በ10 ዓመት ይርጋ ይታገዲሌ በማሇት በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የተወሰነበትን አግባብ 

ተጠሪዎች ባለበት እንዱመረመር ትእዛዝ ሰጥቶ ተጠሪዎች በቀን 09/02/2009ዓ/ም የተጻፇ መሌስ 

ያቀረቡ ሲሆን የመሌሳቸዉ ይዘት በአጭሩ፡-ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት የአመሌካች የነበረ ቢሆንም 

መሬቱን 1ኛ ተጠሪ የያዝኩት በኪራይ ሳይሆን አመሌካች የጡት አባት በመሆን በ1991 ዓ/ም 

በአገራችን ወግና ባህሌ መሰረት በስጦታ ሰጥተዉኝ ነዉ፡፡ኪራይም ከፌዬ አሊዉቅም፡፡ከዚህ በኋሊም 

የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር በ1996ዓ/ም ተሰጥቶኛሌ፡፡የስጦታ ዉለ ተመዘገበም አሌተመዘገበ መሬቱ 

ሇ21 ዓመታት በእጄ የሚገኝ ይዞታ መሆኑ ስሇተረጋገጠ የአመሌካች ክስ በ10 ዓመት ይርጋ ቀሪ የሆነ 

ነዉ ተብል በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም በቀን 

16/02/2014ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇመሌኩ የተገሇጸዉ የግራ ቀኙን ክርክርና በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡ ዉሳኔዎች 

ይዘት የሚመሇከት ሲሆን እኛም ሰበር አጣሪ ችልት የያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ በክሌለ ፌርዴ 

ቤቶች በተሰጡ ዉሳኔዎች በዚህ ችልት ዯረጃ ሉታረም የሚችሌ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነዉም አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ የመሰረቱት የገጠር እርሻ መሬታቸዉን ሇ1ኛ ተጠሪ 

በማከራየት የፇጸምኩት ኪራይ ዉሌ ዘመን በ2007 ዓ/ም ቢጠናቀቅም የኪራይ ገንዘብ ሳይከፌለ 

ተጠሪዎች በጉሌበት የእርሻ መሬቴን በመያዝ ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ እንዱሇቁ ይወሰንሌኝ በማሇት 

ዲኝነት በመጠየቅ ነዉ፡፡ይህም የክሱ ስረ ነገር የኪራይ ዉሌ እንዯሆነና የኪራይ ዘመን ከተጠናቀቀ በኋሊ 
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ተጠሪዎች መሬቱን ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ አይዯለም በሚሌ በክሱ የተገሇፀዉ ፌሬ ነገር ዯግሞ የክሱ 

ምክንያት ሆኖ እንዯቀረበ የሚያሳይ ነዉ፡፡ ሇዚህ ክስ 1ኛ ተጠሪ መሬቱን በስጦታ እንጂ በኪራይ 

አሇመያዛቸዉን የሚገሌጽ ክርክር ከማቅረባቸዉም በተጨማሪ መሬቱ ሇረጅም ጊዜ በእጃቸዉ መቆየቱን 

ገሌጸዉ የአመሌካች ክስ በ10 ዓመት ይርጋ ቀሪ ስሇሆነ ክሱ ዉዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 

ተቃዉመዋሌ፡፡   

እንዯሚታወቀዉ በሌዩ ሔግ በተሇየ አኳኋን ካሌተዯነገገ በስተቀር የፌትሏ ብሓር ክርክር የሚመራዉ 

በፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ በተዘረጋዉ የክርክር አመራር ሥነ ሥርዓት ነዉ፡፡ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 33(2 እና 3) ፣80 እና 222(1/ረ እና ሸ) ሊይ እንዯተመሇከተዉ በክስ አቤቱታ 

ሊይ ሇክሱ መሰረት የሆነዉ ነገር ፣ የክሱ ምክንያት ፣ተከሳሹ በክሱ ተጠሪ የሆነበት ምክንያት እና ሇክሱ 

ምክንያት የሆኑ ነገሮች የተፇጠሩበት ጊዜ…እንዱገሇጽ ሥነ ሥርዓት ሔጉ ይጠይቃሌ፡፡የክስ አቤቱታ 

በዚህ አግባብ ተዘጋጅቶ እንዱቀርብ አስፇሊጊ ካዯረጉ ምክንያቶች መካከሌ አንደ ተከሳሽ የሆነዉ ወገን 

ሇክሱ መሌሱን አዘጋጅቶ ሲያቀርብ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ የመቃወም ፌሊጎት ካሇዉ ተገቢዉን 

የይርጋ መቃወሚያ በማቅረብ መከራከር እንዱችሌ እና ላልች መከራከሪያዎችን በማቅረብ ክሱን 

የመከሊከሌ መብቱን በተሟሊ መሌኩ መጠቀም እንዱችሌ ሥርዓት ሇመዘርጋት ነዉ(የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 222(1/ረ እና ሸ) እና 234(1/ሏ) ጣምራ ንባብ ይመሇከቷሌ)፡፡ከዚህም ሥነ ሥርዓት የምንረዲዉ 

የይርጋ መቃወሚያ የሚቀርበዉ ከሳሽ በክሱ ሊይ የገሇጸዉን ሥረ ነገርና የክስ ምክንያት መሰረት 

በማዴረግ እንዯሆነ ነዉ፡፡ 

በመሰረቱ ይርጋ ከሚያስከትሇዉ ዉጤት አንጻር ሁሇት ገጽታዎች አለት፡፡ይኸዉም መብት 

የሚሰጥ(የሚያስገኝ) ይርጋ (acquisitive prescription) እና መብት የሚያሳጣ ይርጋ(extinctive 

prescription) በሚሌ የሚታወቁ ናቸዉ፡፡ ኋሇኛዉ አይነት ይርጋ ባሇመብቱ (ባሇገንዘቡ) በሔግ 

በተመሇከተዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ መብቱን(ጥቅሙን ወይም ገንዘቡን) ሳይጠይቅ ቆይቶ ጊዜዉ ካሇፇበት 

መብቱን መጠየቅ እንዲይችሌ የሚያዯርግ (right killer limitation) ነዉ፡፡ይህ ኋሇኛዉ አይነት ይርጋ 

መብት ሇማስከበር የሚቀርብን ክስ ቀሪ የሚያዯርግ(limitation of action)ጭምር ነዉ፡፡ አንዴ ተከራካሪ 

ወገን ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ብል መቃወሚያ ሲያቀርብ እየተቃወመ ያሇዉ ይህንን የክስ ምክንያት 

መሰረት በማዴረግ ክስ ሇማቀርብ የሚቻሌበት ጊዜ ነዉ ተብል በሔጉ በተመሇከተዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ 

ክሱ ስሊሌቀረበ በዚህ የክስ ምክንያት ክስ የማቅረብ መብቱ ቀሪ ሆኗሌ በሚሌ ነዉ፡፡በመሆኑም የይርጋ 

መቃወሚያ የሚያቀርበዉ ተከራካሪ የክሱን ምክንያት መሰረት አዴርጎ መቃወሚያ ማቅረብ አሇበት 

እንዲሌነዉ ሁለ በክርክሩ ሊይ ዉሳኔ የሚሰጠዉም ፌርዴ ቤት ክስ የማቅረብ መብቱ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ 

ወይም አሌሆነም የሚሇዉን ጭብጥ ይዞ ሲወስን መሰረት ማዴረግ ያሇበት የክሱን ስረ ነገር እና 

ምክንያት ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
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በተያዘዉ ጉዲይ የክሱ ሥረ ነገር የገጠር እርሻ መሬት ሊይ ተዯረገ የተባሇ የኪራይ ዉሌ ሲሆን የክሱ 

ምክንያት ዯግሞ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በመሆን የኪራይ ዘመኑ በ2007ዓ/ም ካሇቀ በኋሊ መሬቱን 

ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ አሌሆኑም ተብል የተገሇጸዉ ምክንያት ነዉ፡፡1ኛ ተጠሪ ዯግሞ ክሱ በ10 ዓመት 

ይርጋ ቀሪ የሆነ ነዉ የሚሌ መቃወሚያ ያቀረቡ ቢሆንም ከአመሌካች ጋር የኪራይ ዉሌ ግንኙነት 

የሇኝም በማሇት ክዯዋሌ፡፡እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ መሬቱን መሌቀቅ የነበረብኝ በ2007ዓ/ም ሳይሆን ክሱ 

ከመቅረቡ ከ10 ዓመት በፉት ጀምሮ ነዉ በማሇት በግሌጽ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡እንዱህ አይነት 

ክርክር ሲቀርብ ከሊይ እንዯገሇጽነዉ የክሱን ምክንያት መሰረት በማዴረግ ከ2007ዓ/ም ጀምሮ ክሱ 

እስከቀረበበት ቀን ዴረስ ያሇዉን ጊዜ በመቁጠር እና ሇክሱ ስረ ነገር አግባብነት ያሇዉን የይርጋ ሔግ 

ዴንጋጌ በመሇየት መወሰን ይገባሌ፡፡ 

የክርክሩ ስረ ነገር በገጠር የእርሻ መሬት ሊይ ተዯረገ የተባሇ የኪራይ ዉሌ የሚመሇከት በመሆኑ የክሌለ 

የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ በጉዲዩ ሊይ ተፇጻሚነት አሇዉ፡፡የኪራይ ዉለ ጊዜ 

ተጠናቀቀ በተባሇበት በ2007ዓ/ም በክሌለ ተፇጻሚ ሲሆን የነበረዉ አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 18 

ሊይ የገጠር መሬት በኪራይ ስሇሚተሊሇፌበት አግባብ የተዯነገገ ቢሆንም ከኪራይ ዉሌ ጋር የተያያዘ ክስ 

የሚቀርብበትን የይርጋ ጊዜ በተመሇከተ በአዋጁ አሌተዯነገገም፡፡ክሱ በቀረበበት በቀን 10/08/2010 ዓ/ም 

ተፇጻሚ ሲሆን በነበረዉ በተሻሻሇዉ የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

252/2009 በተመሳሳይ ከኪራይ ዉሌ ጋር በተያያዘ ሇሚቀርብ ክስ ተፇጻሚ የሚዯረገዉን የይርጋ ጊዜ 

በተመሇከተ አሌዯነገገም፡፡ይሌቁንም በዚህ አዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 54 ሊይ አዋጁ ባሌሸፇነባቸዉ 

ጉዲዮች ሊይ የፌትሏ ብሓር ሔግ ተፇጻሚነት እንዯሚኖረዉ ዯንግጓሌ፡፡ በእነዚህ ሔግጋት የተቀመጠ 

የይርጋ ጊዜ ስሇላሇ በአመሌካችና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ ያሇዉ ግንኙነት ዉሌን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ 

ተፇጻሚነት የሚኖረዉ የይርጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1845 ስር የተዯነገገዉ የ10 ዓመት ጊዜ 

ነዉ፡፡አመሌካች የኪራይ ዉለ ጊዜ የተጠናቀቀዉ በ2007ዓ/ም ነዉ በማሇት በክሳቸዉ ገሌጸዉ ክሳቸዉን 

ያቀረቡት ዯግሞ በቀን 10/08/2010ዓ/ም በመሆኑ ክሱ የቀረበዉ የ10 ዓመት ይርጋ ጊዜ ሳያሌፌ ነዉ፡፡ 

ስሇሆነም የወረዲዉ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ የኪራይ ዉሌን መሠረት ያዯረገ ሆኖ እያሇ ከዚህ ዉጭ በሆነ 

ሥረ ነገርና የክስ ምክንያት ሇሚቀርብ ክስ በአዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 ስር የተዯነገገዉን 

ይርጋ መሰረት በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ ሉታረም የሚገባዉ ነዉ፡፡እንዱሁም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት 

አንቀጽ 80(3/ሀ እና ሇ) ስር እንዯተመሇከተዉ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልትም ሆነ ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጣቸዉ ሥሌጣን መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበትን የመጨረሻ 

ዉሳኔ በሔግ በዝርዝር በሚወሰነዉ አግባብ መርምረዉ እንዱያርሙ እንጂ ማስረጃ መርምረዉና መዝነዉ 

የአንዴን ፌሬ ነገር መኖር አሇመኖር እንዱያረጋግጡ ሥሌጣን አሌተሰጣቸዉም፡፡ከዚህ አንጻር የክሌለ 

ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠዉን ዉሳኔ ስንመሇከት ችልቱ በስር ፌርዴ ቤት 1ኛ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ 

የሆነዉን መሬት የያዙት በኪራይ ነዉ ወይስ በስጦታ ? የሚሌ ጭብጥ ተይዞ ከዚህ አንጻር ማስረጃ 
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ተመርምሮና ተመዝኖ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር በላሇበት፤ በስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙ ምስክሮች ቀርበዉ 

የመሰከሩትን ቃሌ መርምሮና መዝኖ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት 1ኛ ተጠሪ ሉይዙ የቻለት 

በኪራይ ሳይሆን በስጦታ መሆኑንና ከ10 ዓመት በሊይ 1ኛ ተጠሪ ይዘዉ መቆየታቸዉን በተሻሇ ሁኔታ 

1ኛ ተጠሪ አስረዴተዋሌ የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ በመዴረስ የአመሌካች ክስ የማቅረብ መብት በአዋጅ 

ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 እና በሰ/መ/ቁጥር 93013 ሊይ በተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት በ10 ዓመት 

ይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በሚሌ ወስኗሌ፡፡በዚህ መሌኩ የሰጠዉ ዉሳኔ በሔገ መንግስቱ ከተሰጠዉ ሥሌጣን 

ዉጭ ማስረጃ መርምሮና መዝኖ መወሰኑን የሚያሳይ ከመሆኑም በተጨማሪ ከሊይ እንዯተመሇከተዉ 

የይርጋ መቃወሚያ ሉወሰን የሚገባዉ በክሱ ስረ ነገርና ምክንያት ሊይ ተመስርቶ ነዉ በሚሌ 

የተመሇከትነዉን የክርክር አመራር ሂዯት የሚቃረንና ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇዉን ሔግና የሰበር ሰሚ 

ችልት መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ በመሆኑም 

የአመሌካች ክስ በይርጋ አሌታገዯም ብሇናሌ፡፡ 

በተጨማሪም የሥነ ሥርዓት ሔጉም ዓሊማ ክርክሮች ምክንያታዊ በሆነ አጭር ጊዜ እና በዉስን የሰዉና 

የገንዘብ ሀብት ተገቢዉን እሌባት እንዱያገኙ ማስቻሌ ነዉ፡፡ ይህንን ዓሇማ ማሳካት ይችሌ ዘንዴ 

የፌትሏ ብሓር ጉዲይ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የክርክሩን ሥረ ነገርና የክስ ምክንያት እንዱሁም 

በተከራካሪዎች የቀረበዉን ክርክር መሰረት አዴርጎ ግራ ቀኙ ተሇያይተዉ የተከራከሩበትን የሔግ 

እና/ወይም የፌሬ ነገር ትክክሇኛ ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን የመምራት፣በተጠየቀዉ ዲኝነት እና 

በአከራካሪዉ ጭብጥ ሊይ ተገዴቦ ዉሳኔ የመስጠት ኃሊፉነቱን በአግባቡ ሉወጣ ይገባሌ፡፡ከዚህ ዉጭ 

በሆነ አኳኋን ክርክሩን የሚመራ ከሆነ ክርክሩ ከጊዜ እና ከወጪ አንፃር ዉጤታማ እንዲይሆን 

በማዴረግ ፌትህ የሚያጓዴሌ ዴምዲሜ ሊይ ይዯርሳሌ፡፡ይህም የሥነ ሥርዓት ሔጉ የቆመሇት ዓሊማ 

እንዲይሳካ በማዴረግ የተከራካሪ ወገኖችን የስረ ነገር መብት(substantive right) ያሳጣሌ እንዱሁም ዜጎች 

በፌርዴ ቤቶች ሊይ የሚኖራቸዉን እምነት ይሸረሽራሌ፡፡ስሇሆነም በሥነ ሥርዓት ሔጉ የተዘረጋዉን 

የክርክር አመራር ሂዯት ተከትል ሇክርክሮች ተገቢዉን እሌባት መስጠት ይገባሌ፡፡ከዚህ አንጻር በተያዘዉ 

ጉዲይ ሊይ ከሥረ ነገር አኳያ በስር ፌርዴ ቤት ክርክሩ የተመራበትን አግባብ መርምረናሌ፡፡የወረዲዉ 

ፌርዴ ቤት ከፌሬ ነገር አንጻር የመሰረተዉና ዉሳኔ የሰጠበት ጭብጥ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ መሬት 

ሔጋዊ ይዞታነት የአመሌካች ነዉ ወይስ የ1ኛ ተጠሪ? የሚሌ ነዉ፡፡ነገር ግን ግራ ቀኙ ተካክዯዉ 

የተከራከሩበትና ዉሳኔ የሚሹ ጭብጦች ዯግሞ 1ኛ ተጠሪ መሬቱን የያዙት አመሌካች አከራይተዋቸዉ 

ነዉ ወይስ በስጦታ ሰጥተዋቸዉ ነዉ?የያዙት በኪራይ ዉሌ ነዉ የሚባሌ ከሆነ መሬቱን ሉሇቁ ይገባሌ 

ወይስ አይገባም? የሚለ ናቸዉ፡፡ 

ስሇሆነም የወረዲዉ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን መሬት ሇአመሌካች እንዱሇቁ 

የወሰነዉ ተገቢዉን ጭብጥ ሳይመሰርት እና ከትክክሇኛ ጭብጥ አኳያ ማስረጃ በመመርመርና በመመዘን 

ባሊረጋገጠበት በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡   
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ዉ ሳ ኔ 

1. የጃዊ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0875 ሊይ በቀን 07/10/2010 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ ፣የአዊ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 09-00202 ሊይ በቀን 14/10/2010 ዓ/ም የሰጠዉ ትእዛዝ እና 

የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 03-79166 ሊይ በቀን 

20/02/2012ዓ/ም የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 
2. የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ አሌሆነም ብሇናሌ፡፡ 
3. የጃዊ ወረዲ ፌርዴ ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ 1ኛ ተጠሪ መሬቱን የያዙት አመሌካች 

አከራይተዋቸዉ ነዉ ወይስ በስጦታ ሰጥተዋቸዉ ነዉ?የያዙት በኪራይ ዉሌ ነዉ የሚባሌ ከሆነ 

መሬቱን ሉሇቁ ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚለ ጭብጦች ሊይ ዉሳኔ ሇመስጠት አስቀዴሞ 

የተሰማዉ ክርክርና ማስረጃ በቂ ካሌሆነ እንዯነገሩ ሁኔታ ግራ ቀኙን በማከራከርና ምስክሮችን 

ሰምቶና አስፇሊጊ የሚሆኑ ማስረጃዎችን አስቀርቦ መርምሮና መዝኖ ሔግን መሰረት ያዯረገ ዉሳኔ 

እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1 መሰረት መሌስንሇታሌ፡፡  
4. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ዯረጃ ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ብሇናሌ፡፡ 

ትዕዛዝ 

1. በዉሳኔዉ መሰረት እንዱፇጽም የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ሇግራ ቀኙም 

ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፤ይጻፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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የሰ.መ.ቁ 210997 

                        ነሏሴ 10 ቀን 2013 ዓ.ም                                                        

ዲኞች፡- እትመት አሠፊ 

     ፀሏይ መንክር 

    ኑረዱን ከዴር 

  መሊኩ ካሣዬ 

         እስቲበሌ አንደዓሇም 

አመሌካች፡- የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ 

ተጠሪዎች፡- 1. እስክንዴር ነጋ  

           2. ስንታየሁ ቸኮሌ 

           3. ቀሇብ ስዩም 

           4. አስካሇ ዯምሴ 

           5. ጌትነት በቀሇ 

     መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌርዴ 

የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሏምላ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው የሰበር 

አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 199376 ግንቦት 04 ቀን 2013 

ዓ.ም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዓቃቤ ሔግ ምስክሮች ሊይ ተጋረጡ የሚሊቸውን ስጋቶች 

በምክንያት አስዯግፍ እንዱያቀርብ በማዴረግ መርምሮ እንዱወስን ሲሌ የሰጠው ውሳኔ፤ ጉዲዩ 

የተመሇሰሇት የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤትም በመ.ቁ 260175 ሠኔ 22 ቀን 2013 ዓ.ም በዋሇው ችልት 

ምስክሮች በግሌጽ ችልት እንዱሰሙ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ እና ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የፋዳራለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 210614 የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 

ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካች በአሁን ተጠሪዎች ሊይ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበውን ክስ ሇማስረዲት 

የቆጠራቸው ምስክሮች ስሇ ወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ የወጣ አዋጅ ቁጥር 699/2003 

አንቀጽ 6/1/ሇ መሠረት ጥበቃ የተዯረገሊቸው መሆኑን በመግሇጽ አስራ ስዴስቱ ምስክሮች በአዋጁ 

አንቀጽ 4/1/ቀ መሠረት ምስክርነታቸው በዝግ ችልት እንዱሰማ፤ አምስቱ ምስክሮች ዯግሞ በአዋጁ 
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አንቀጽ 4/1/በ መሠረት በአካሌ ሳይታዩ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዱመሰክሩ ይታዘዝሇት ዘንዴ ዲኝነት 

ጠይቋሌ፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች በጉዲዩ ሊይ አስተያየት እንዱሰጡበት ካዯረገ በኋሊ የምስክሮች 

ማንነት ቀዴሞ የታወቀ በመሆኑ የጥበቃውን አስፇሊጊነት ዋጋ ያሳጣዋሌ፤ በላሊ በኩሌ ዓቃቤ ሔግ  

ምስክሮች በተጨባጭ ሉዯርስባቸው የሚችሌ ከባዴ አዯጋ/ስጋት እንዲሇ በበቂ ሁኔታ ያሊረጋገጠ በመሆኑ 

አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዯርጎታሌ፡፡  

አመሌካች ይህን ብይን በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ 

ያቀረበ ቢሆንም ይግባኙ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የአመሌካች አቤቱታ በጊዜያዊ ትዕዛዝ ሊይ የቀረበ ነው 

በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

አመሌካች በመቀጠሌ ይህን ትዕዛዝ በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

አቤቱታ አቅርቦ ችልቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም በዋሇው ችልት 

አመሌካች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበው ይግባኝ በጊዜያዊ ትዕዛዘ ሊይ 

የቀረበ ሳይሆን የመጨረሻ ውጤት ባሇው ብይን ሊይ የቀረበ እና ይግባኝ የሚባሌበት በመሆኑ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በውሳኔ የዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ አመሌካች ያቀረበውን 

የይግባኝ ክርክር መርምሮ ተገቢውን እንዱወስን ሲሌ ጉዲዩን መሌሶሇታሌ፡፡  

ጉዲዩ የተመሇሰሇት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ 

የምስክሮችን ጥበቃ በተመሇከተ ስሌጣኑ የዓቃቤ ሔግ ብቻ ነው፤ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን መርመረው 

መወሰን አይችለም በማሇት በዓቃቤ ሔግ የቀረበውን መከራከሪያ ውዴቅ በማዴረግ ዓቃቤ ሔግ በዝግ 

ችልት እና ከመጋረጃ ጀርባ ምስክሮች ሉሰሙ ይገባሌ የሚሌበትንና ምስክሮች ሊይ ተጋረጡ የሚሊቸውን 

ስጋቶች በምክንያት አስዯግፍ እንዱያቀርብ ካዯረገ በኋሊ መርምሮ ተገቢውን እንዱወስን ሲሌ ጉዲዩን 

ሇስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት መሌሶሇታሌ፡፡ 

ጉዲዩ የተመሇሰሇት የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ መሠረት 

አመሌካች ምክንያቶቹን በዝርዝር እንዱያቀርብ በሰጠው ትዕዛዘ አመሌካች በቀን 19/09/2013 ዓ.ም ጽፍ 

ባቀረበው ማመሌከቻ የጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ ተቋም ምስክሮች ጥበቃ ሉዯረግሊቸው እንዯሚገባ የወሰነው 

ስሇምስክሮች እና ሉዯርስባቸው ስሇሚችሌ ጥቃት ዝርዝር የስጋት ትንተና ከሰራ በኋሊ ነው፤ ከጥበቃ 

ስምምነት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮች በሔግ በጥብቅ ሚስጥርነት ተፇርጀው በጥብቅ የሚጠበቁ 

ናቸው፤ ፌርዴ ቤቱ በአዋጁ አንቀጽ 23 ሊይ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት የተወሰኑ የጥበቃ ዓይነቶች 

በአግባቡ መዯረጉን የማረጋገጥ ሃሊፉነቱን ሲወጣ እያንዲንደን የምስክር ጥበቃ ውሳኔ መነሻ የስጋት 

ትንታኔ ከዓቃቤ ሔግ መስሪያ ቤቱ አመራሮች እጅ እንዱቀርብ በማዘዝ አሌያም ተከራካሪ ወገኖች 
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ባሌተገኘንበት እና የሚቀርቡ ምስክሮች እነማን እንዯሆኑ አንዲች ቦታ ሆኖ መከታተሌ በማይቻሌበት 

ስፌራ አስቀርቦ በማዴመጥ ሇመረዲት ወይም ፌርዴ ቤቱ ማናቸውንም አግባብነት ያሊቸውን ከችልት 

ውጭ ያለ ማጣሪያዎችን እንዱያዯርግ እንጠይቃሇን፤ በምስክሮች ወይም በቤተሰቦቻቸው ሊይ ሉዯርስ 

የሚችሇውን ጥቃት ስጋት የሚያመሊክቱ ሁኔታዎችን በስጋት ትንተናው መሠረት ሇችልቱ በእያንዲንደ 

ምስክር ዯረጃ የሚቀርብ ቢሆን የምስክሮቹን ማንነት እንዱታወቅ የሚያዯርግ ውጤት ይኖረዋሌ፤ ጥበቃ 

ተዯርጎሊቸው ቃሊቸውን እንዱሰጡ የምንጠይቃቸው ምስክሮች በምንም ሁኔታ ፌርዴ ቤት በግሌጽ 

ችልት ቀርበው ሇመመስከር እንዯማይችለ ማረጋገጫ ሰጥተውናሌ፤ ምስክሮቹ በግሌጽ ችልት ቀርበው 

ሇመሰማት ፌቃዯኛ ያሌሆኑት ማንነታቸው ቢታወቅ ከተጠሪዎች ዯጋፉዎች የሚዯርስባቸውን የበቀሌ 

እርምጃ በመፌራት ነው፤ ተጠሪዎች የፖሇቲካ ርዕዮትን በሀይሌ ሇማሳካት ሰዎችን ሇመግዯሌ እና 

ሰዎች ሊይ ጥቃት ሇማዴረስ ዯጋፉዎችን መሌምሇው ጥቃት ያዯረሱ እና ጥቃት ሇማዴረስ ዝግጅት ሊይ 

የነበሩ እንዯሆኑ ምስክሮቻችን በቅርበት ከማወቃቸው በተጨማሪ ሇመርማሪ ፖሉስ ቀርበው የምስክርነት 

ቃሊቸውን በመስጠት የሔግ ምስክር ሆነዋሌ፤ ተጠሪዎች ሇፖሇቲካ ዓሊማ መሳካት ባሇስሌጣኖችን 

ሇመግዯሌ ሰዎችን እንዯሚያሰሇጥኑ በክሳችን ተመሌክቷሌ፤ ተጠሪዎች አዘጋጅተዋሌ ካሌናቸው 

ምሌምሌ እርምጃ ወሳጆች መሀከሌ የተወሰኑትን መቆጣጠር ቢቻሌም ቀሪዎቹ በማሔበረሰብ ውስጥ 

ተዯብቀው የሚገኙ ናቸው፤ በጥበቃ ስር የሚንቀሳቀስ የመንግስት ባሇስሌጣንን ሇመግዯሌ የሚዘጋጅ 

ሀይሌ መንገደ ሊይ እንቅፊት የሚሆን ማናቸውንም ሰው በማሔበረሰብ ውስጥ በቀሩና ተጠሪዎች 

ባዯራጅዋቸው ሰዎች ወይም ላልች ዓሊማውን በሚዯግፈ ሀይልች ምስክሮች ሊይ ጥቃት ሉያዯርሱ 

ይችሊለ የሚሌ ግምት መውሰዴ ተገቢ ነው፤ በዋነኝነት ሉታወቅ የሚገባው ምስክሮች ያሇባቸውን ስጋት 

በላሊ በማንኛውም የጥበቃ ዓይነት ማስወገዴ የሚቻሌ አሇመሆኑ ነው፤ በዚሁ መሠረት፡-   

ቁጠራቸው አምስት ሇሆኑት ምሰክሮች በአዋጁ አንቀጽ 4/1/በ መሠረት በአካሌ ሳይታዩ ከመጋረጃ ጀርባ 

በመሆን የምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ የምንጠይቀው ምስክሮቻችን እና ቤተሰቦቻቸው ከታወቁ 

በቀሊለ በሔይወታቸው ሊይ ጭምር አዯጋ ሉዯርስ እንዯሚችሌ ከባዴ ስጋት ያዯረባቸው በመሆኑ፤ 

ምስክርነት ቃሊቸውን የሰጡባቸው ተጠሪዎች ብዛት ያሊቸው ዯጋፉዎች እና ተከታዮች ያሎቸው 

ከመሆኑ የተነሳ በአንዴ ቀን በተዯረገሊቸው ጥሪ እና ቅስቀሳ በመነሳሳት ቁጥራቸው 14 የሆኑ ሰዎች 

ሔሌፇት እና በሚሌዮኖች የሚዯርስ ንብረት ውዴመት እንዱዯርስ ያዯረጉ መሆናቸውን ጠቅሰው ቀጥታ 

በእነርሱ እና በዯጋፉዎቻቸው ፉት ብንመሰክር ሔይወታችን አዯጋ ሊይ ይወዴቃሌ የሚሌ ስጋት 

ያሇባቸው በመሆኑ፤ ከቀጥታ አካሊዊ ጥቃት እና ዛቻ በዘሇሇ የተጠሪዎች ዯጋፉዎች የተሇያዩ ሰዎችን 

ስም በማሔበራዊ ሚዴያ በመዘርዘር በተጠሪዎች ሊይ የመሰከሩ ናቸው በማሇት በፋስቡክ የግሇሰቦችን 

ስም ሲሇጥፈ የነበረና በዚህ ጽሁፌ ስም ከመዘርዘሩ በተጨማሪ ስማቸው የተዘረዘረ ግሇሰቦች የዓቃቤ 

ሔግ ምስክር ናቸው በሚሌ ማሔበረሰቡ እንዱያገሊቸው እና ማንኛውም እርምጃ እንዱወሰዴባቸው ሲዛት 

እና ቅስቀሳ ሲዯረግ የነበረ መሆኑ፤ በሽብር ክስ ሊይ ምስክር የሆነ ግሇሰብ ያሇምንም ጥፊት እንዱገዯሌ 
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ሰው ተመዴቦበት የነበረ በመሆኑ፤ እንዱህ ዓይነት ምዯባ በርካታ ሰው ሊይ የተዯረገ በመሆኑ በተከሳሾች 

እና በዯጋፉዎቻቸው ፉት ብንመሰክር ዴጋሚ ሇሞት መቅረብ ይሆናሌ በማሇት ስጋታቸውን 

በማቅረባቸው ነው፡፡   

ቁጥራቸው 16 የሆኑት የዓቃቤ ሔገ ምሰክሮች በአዋጁ አንቀጽ 4/1/ቀ መሠረት በዝግ ችልት 

እንዱሰሙሌን የምንጠይቀው ከዚህ ቀዯም በቀዲሚ ምርመራ ወቅት በተጠሪዎች ተከታዮች እና 

ዯጋፉዎች አማካኝነት ምስክር ናቸው በሚሌ የጠረጠሯቸውን ግሇሰቦች ሊይ ማስፇራሪያ ዛቻ 

የተሰነዘረባቸው በመሆኑ ከጉዲዩ ጋር በተያያዘ በአንዴ ምስክር ሊይ ሽጉጥ በመተኮስ የመግዯሌ ሙከራ 

የተፇጸመበት በመሆኑ፤ ምስክሮቹ በግሌጽ ችልት መመስከር ሇጥቃት የሚዲርጋቸው መሆኑን 

በተዯጋጋሚ በመግሇጻቸው ነው፤ ስሇሆነም ቁጥራቸው 5 የሆኑት ምስክሮች በአካሌ ሳይታዩ ከመጋረጃ 

ጀርባ በመሆን የምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ፤ ቁጥራቸው 16 የሆኑት ምስክሮች ዯግሞ በዝግ 

ችልት እንዱሰሙ ትዕዛዝ እንዱሰጥሌን በማሇት ጠይቋሌ፡፡  

ተጠሪዎች በሰጡት አስተያየት ዓቃቤ ሔግ ግን ሰራሁት ባሇው የስጋት ትንተና ሊይ በምስክሮች ሊይ ብቻ 

ሉዯርስ ይችሊሌ የሚሇውን አዯጋ ከመተንተን በቀር በተጠሪዎች መብት ሊይ የሚያስከትሇውን የመብት 

ጥሰት ታሳቢ አሊዯረገም፤ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ እንዱመሰክሩ ቢዯረግ ተጠሪዎች መስቀሇኛ ጥያቄ 

በመጠየቅ የቀረበባቸውን ክስ የመከሊከሌ መብታቸውን ያጣብባሌ፤ ከጥበቃ ተጠቃሚ ያሌቀረበን ስጋት 

ዓቃቤ ሔግ ትንተና እንዱሰራበት አያዯርግም፤ ዓቃቤ ሔግ በምስክሮች ሊይ ዯርሷሌ የሚሇውን ስጋት 

በተጨባጭ ሁኔታ ያሊረጋገጠ በመሆኑ አቤቱታው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱም ዓቃቤ ሔግ ምስክሮቼ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ይሰሙሌኝ ሲሌ ሊቀረበው ጥያቄ በቂ 

ምክንያት ቀርቧሌ? ወይስ አሌቀረበም? በዝግ ችልት ይሰሙሌኝ የሚሊቸው 16 ምስክሮች በተመሇከተ 

ዓቃቤ ሔግ ያቀረበው ምክንያት ከዚህ ቀዯም ማንነታቸው ታውቆ ዛቻና ማስፇራራት የዯረሰባቸው 

ምስክሮች በዝግ ችልት ቀርበው እንዱሰሙ ቢዯረግ በዓቃቤ ህግ በኩሌ የሚነሳውን ስጋት ይቀርፊሌ? 

ወይስ አይቀርፌም? የሚለትን ጭብጦችን በመያዝ ጉዲዩን መርምሮ በአዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 

3/1 የወንጀሌ ዴርጊቱ ያሇምስክሩ ወይም ያሇጠቋሚው ምስክርነት ወይም ጥቆማው በላሊ በማናቸውም 

መንገዴ ሉረጋገጥ ወይም ሉዯረስበት የማይችሌ ሲሆን እና በምስክሩ፤ በጠቋሚው ወይም በቤተሰቡ 

ሔይወት፤ አካሊዊ ዯሔንነት፤ ነጻነት ወይም ንብረት ሊይ ከባዴ አዯጋ ይዯርሳሌ ተብል ሲታመን ነው 

በማሇት ይዯነግጋሌ፤ በዚህ አንቀጽ ‛ከባዴ አዯጋ“ በሚሌ የተገሇጸው ሀረግ በከፌተኛ ጥንቃቄና 

የተከሳሾችን መብቶች ባማከሇ እና በማያጣብብ መሌኩ መተርጎም አሇበት፤ ዓቃቤ ሔግ ተጠሪዎች 

የፖሇቲካ ፓርቲ አመራሮች በመሆናቸው እና ብዙ ዯጋፉዎች ያሊቸው በመሆኑ በምስክሮች እና 

በቤተሰቦቻቸው ሊይ ጉዲት ሉያዯርሱ ይችሊለ በማሇት የሰጠው ምክንያት መሊምትና ይህንኑ ምስክሮቹ  

ቀርበው ሇፌርዴ ቤት እንዱያስረደ ከመጠየቁ በቀር የተጠሪዎችን እና የዯጋፉዎቻቸውን የቀዯመ 



  

673 
 

የሔይወት ታሪክና ባሔርይ የወንጀሌ አዯገኝነት በተመሳሳይ ሇመረዲት የሚያስችሌ አይዯሇም፤ ከዚሁ 

በተቃራኒ ተጠሪዎችም ሆኑ ዯጋፉዎቻቸው ከዚህ ቀዯም ባሇው የፌርዴ ቤት ውልም ሆነ ጊዜያት 

ምንም ዓይነት የፌርዴ ሂዯቱን የሚያውክ ተግባር አሇማሳየታቸው የወንጀሌ አዯገኝነታቸውን የሚስረዲ 

አይዯሇም፤ ተጠሪዎች የፖሇቲካ አመራር መሆናቸውና ዯጋፉዎቻቸውም የነዚሁ ግሇሰቦች ዯጋፉ 

መሆናቸውም በአዯገኝነት የሚያስፇርጅ አይዯሇም፤ በክሱ የተዘረዘረው የወንጀሌ ተግባር በማስረጃ 

እስካሌተረጋገጠ ዴረስ ክሱን ግምት ማዴረግ የተጠሪዎችን ነጻ ሆኖ የመገመት መብት ወዯ ጎን 

የሚያዯርግ ነው፤ በዝግ ችልት እንዱሰሙ ከተጠየቀው 16 ምስክሮች ውስጥ አንዴ ምስክር በሽጉጥ 

የመግዯሌ ሙከራ የተዯረገበት እና የተጠሪዎች ዯጋፉዎች በማሔበራዊ ሚዱያ ምስክሮች ናቸው ያለትን 

ሰዎች ስም ሲያጠፈ እንዯነበር በዓቃቤ ሔግ መገሇጹ ምስክሮች በተጠሪዎች ዯጋፉዎች መሇየታቸውን 

የሚያስረዲ በመሆኑ ምስክሮች በዝግ ችልት የሚሰሙበትን ዓሊማ ያሳጣዋሌ፤ ተጠሪዎች የፖሇቲካ 

አመራር መሆናቸው እና ብዙ ዯጋፉዎች አሊቸው መባለ ብቻውን ዓቃቤ ሔግ ሇሚያቀርበው ስጋት በቂ 

ምክንያት ሉሆን አይችሌም፤ ዓቃቤ ሔግ በአዋጁ አንቀጽ 4 ስር ከተዘረዘሩ የጥበቃ ዓይነቶች ውስጥ 

የጥበቃ ዓይነቱን ሲወስን የተጠሪዎችን ሔገ መንግስታዊ መብት ሉጎዲ በማይችሌ መሌኩ መሆን 

እንዲሇበት የሚዯነግገውን የአዋጁን አንቀጽ 5/3 ከግምት ያሊስገባ እና ከመጋረጃ ጀርባ እና ዝግ ችልት 

ምስክር ይሰሙሌኝ በማሇት ያቀረበው ምክንያት በአዋጁ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 3/ ሀ ስር 

የተቀመጠውን ቅዴመ ሁኔታ የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ 

ውሳኔ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም ጸንቷሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ሲሆን ይዘቱም፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዮች ሇስር ፌርዴ ቤት እንዱመሇሱ ከሚዯረግበት ሥርዓት ውጪ ጉዲዩን ሇስር 

ፌርዴ ቤት መመሇሱ አግባብ አይዯሇም፤ የምስክሮችን ጥበቃ በሚመሇከት ዓቃቤ ሔግ በምክንያት 

አስዯግፍ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ማጸዯቅ የሚጠበቅበት አካሇ መጠን ካሊዯረሰ ሌጅ ጋር የተዯረገ ሌዩ የጥበቃ 

ስምምነት ብቻ ነው፤ ከምስክሮች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 7፤ 8 እና 23/1 መገንዘብ 

እንዯሚቻሇው ሇፌርዴ ቤት የተሰጠው ስሌጣን በጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ ሇምስክሮች የተዯረገን ጥበቃ 

የመፌቀዴ እና የመከሌከሌ ሳይሆን ዓቃቤ ሔግ አምኖበት ጥበቃ ሊዯረገሊቸው ምስክሮች ጥበቃው 

መፇጸሙን ማረጋገጥ ነው፤ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከቱም ያስፇሇገበት ምክንያት በአዋጁ አንቀጽ 4/1  

(ተ) እስከ (ሰ) እና (ዘ) ስር የተዘረዘሩት ጥበቃዎች በባሔርያቸው ከክርክር ሂዯቱ ጋር የተያያዙ 

በመሆናቸው ነው፤ በዘርፈ የዲበረው ዓሇም አቀፊዊ ሌምዴም የምስክሮች ጥበቃ እርምጃ የሚወሰዯው 

በአስፇጸሚው መሆኑን እና ፌርዴ ቤቶች የመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን የላሊቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው፤ 

በምስክሮች ሊይ የተጋረጠውን ስጋት በዝርዝር ማቅረብ የምስክሩን ማንነት የመግሇጽ ያህሌ ነው፤ 

አመሌካች ተከራካሪ ወገኖች በላለበት ምስክሮችን ብቻ አስቀርቦ ፌርዴ ቤቱ በራሱ መንገዴ 

እንዱያረጋግጥ የጠየቀ ቢሆንም ጥያቄው ተቀባይነት አሊገኘም፤ አዋጁ ተፇጻሚ የሚሆነው በሔብረተሰቡ 
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ሊይ ስጋት በሚፇጥሩ ከባዴ ወንጀልች ሊይ ነው፤ ተጠሪዎችም ሆነ ዯጋፉዎቻቸው በችልት የሚያሳዩት 

ባሔርይ መሌካም ነው የሚሇው ምክንያት ነገሩን ሇመወሰን እንዯ በቂ መነሻ ሆኖ ሉወሰዴ የሚችሌ 

አይዯሇም፤ ዓቃቤ ሔግ ሁሇት ምስክሮችን በተመሇከተ ያቀረበውን ስጋት ሇሁለም ምስክሮች እንዯቀረበ 

ተዯርጎ ያሌታወቁትን ምስክሮች እንዯታወቁ አዴርጎ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም፤ ስሇሆነም በስር 

ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የስር ፌርዴ ቤት ምስክሮች በግሌጽ ችልት እንዱሰሙ ሲሌ 

የሰጠው ውሳኔ አግባብነት የወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 

3፤ 4/1 (ቀ)፤ 5(1)(3)፤ 7፤ 8፤ 23(1)(2) እንዱሁም ከአዋጁ ዓሊማ እና ፌርዴ ቤቱ ካሇው ሚና ጋር 

በማገናዘብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎም 

አመሌካች እና ከ1ኛ- 4ኛ ያለት ተጠሪዎች በጽሐፌ እንዱከራከሩ የተዯረገ ሲሆን 5ኛ ተጠሪ መጥሪያ 

ዯርሷቸው መሌስ ስሊሊቀረቡ መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ 

ከ1ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች የሰጡት መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- በምስክሮች ሊይ የተጋረጡ አዯጋዎች 

እና ስጋቶች ካለ በቂ ምክንያት እና ማስረጃ አቅርቦ መከራከር የፌሬ ነገር ክርክር በመሆኑ በሰበር ሰሚ 

ችልት የሚታይ አይዯሇም፤ ዓቃቤ ሔግ የይግባኝ አቤቱታ ውዴቅ ከተዯረገበት በኋሊ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ 

አስቀዴሞም ቢሆን ጉዲዩን ሇስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉመሌሰው አይገባም ነበር በማሇት የሚያቀርበው 

ክርክር ስነ ስርዓታዊ አይዯሇም፤ ሇምስክሮች ጥበቃ ሉሰጥ የሚችሇው የጥበቃ ተጠቃሚው ሉዯርስበት  

ይችሊሌ ተብል የሚገመተውን የአዯጋ ሁኔታ ብቻ ከግንዛቤ በማስገባት ሉሆን እንዯማይገባ በአዋጁ 

አንቀጽ 5/3 ሊይ ተዯንግጎአሌ፤ ዓቃቤ ሔግ የምስክሮች ጥበቃን በሚመሇከት ፌርዴ ቤቱ ስሌጣን 

የሇውም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የፌርዴ ቤቶችን ተፇጥሮአዊ የዲኝነት ስሌጣን የሚጻረር ነው፤ 

የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ዓቃቤ ሔግ በምስክሮች ሊይ የተጋረጠ አዯጋ መኖሩን ማረጋገጥ ባሇመቻለ 

ምስክሮች በግሌጽ ችልት እንዱመሰክሩ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ስሇሆነ ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት ያስቀርባሌ ተብል 

የተያዘውን ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክር፤ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት 

ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡  

ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ የቻሌነው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በሰጠው 

ትዕዛዝ መሠረት ዓቃቤ ሔግ በተጠሪዎች ሊይ ያቀረበውን ክስ ሇማስረዲት ከቆጠራቸው ምስክሮች ውስጥ 

አምስቱ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዱመሰክሩ፤ አሥራ ስዴስቱ ዯግሞ በዝግ ችልት እንዱመሰክሩ 

እንዱፇቀዴሇት የጠየቀ መሆኑን፤ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ዓቃቤ ሔግ በአዋጁ አንቀጽ 4 ስር 
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ከተዘረዘሩ የጥበቃ ዓይነቶች ውስጥ የጥበቃ ዓይነቱን ሲወስን የተጠሪዎችን ሔገ መንግስታዊ መብት 

ሉጎዲ በማይችሌ መሌኩ መሆን እንዲሇበት የሚዯነግገውን የአዋጁን አንቀጽ 5/3 ከግምት ያሊስገባ ሲሆን 

ከመጋረጃ ጀርባ እና ዝግ ችልት ምስክር ይሰሙሌኝ በማሇት ያቀረበው ምክንያትም በአዋጅ ቁጥር 

699/2003 አንቀጽ 3/ ሀ ስር የተቀመጠውን ቅዴመ ሁኔታ የሚያሟሊ አይዯሇም በማሇት ጥያቄውን 

ውዴቅ ያዯረገው መሆኑን ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዓቃቤ ሔግ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ተገቢ 

አይዯሇም በማሇት በዋነኝነት የሚከራከረው የምስክሮች ጥበቃ እርምጃ የሚወሰዯው በአስፇጸሚው 

በመሆኑ በምክንያት አስዯግፇን ሇፌርዴ ቤቱ ማጸዯቅ አይጠበቅብንም፤ ፌርዴ ቤቶችም በዓቃቤ ሔግ 

የተወሰዯውን የምስክሮች ጥበቃ እርምጃ መርምሮ ሇማጽዯቅ ስሌጣን የሊቸውም፤ ዓቃቤ ሔግ ሁሇት 

ምስክሮችን በተመሇከተ ያቀረበውን ስጋት ሇሁለም ምስክሮች እንዯቀረበ ተዯርጎ ያሌታወቁትን ምስክሮች 

እንዯታወቁ ተዯርጎ መወሰደ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ ስሇሆነም በዚህ ችልት ምሊሽ ማግኘት 

ያሇበት የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ:- 

1. ዓቃቤ ሔግ የወሰዯውን የምስክሮች ጥበቃ እርምጃ በምክንያት አስዯግፍ ሇፌርዴ ቤቱ ማቅረብ 

ይኖርበታሌ? ወይስ አይኖርበትም?  

2. ዓቃቤ ሔግ የወሰዯውን የምስክሮች ጥበቃ እርምጃ በምክንያት አስዯግፍ ሇፌርዴ ቤቱ በማቅረብ 

ማጸዯቅ ይኖርበታሌ ከተባሇ አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የሚኖረው ሚና ምንዴነው?  

3. ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ዓቃቤ ሔግ ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ ችልት ሆነው እንዱሰሙ 

በማሇት በሁሇት ዘርፌ በመክፇሌ ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ 

ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚለት ናቸው፡፡  

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-  

ዓቃቤ ሔግ ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ ችልት ሆነው እንዱሰሙ የምስክር ጥበቃ እርምጃ ተወስዶሌ 

በማሇት የሚከራከረው በአዋጁ አንቀጽ 4/1 (ተ) እስከ (ሰ) እና (ዘ) ስር የተዘረዘሩት ጥበቃዎች 

በባሔርያቸው ከክርክር ሂዯቱ ጋር የተያያዙ በመሆናቸው እንጂ አቤቱታችንን በምክንያት አስዯግፇን 

በፌርዴ ቤት የማጸዯቅ ግዳታ ስሊሇብን አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡  

በመሠረቱ የዲኝነት ስሌጣን በሔግ ተሇይቶ ሇላሊ አካሌ የተሰጠ ካሌሆነ በቀር የፌርዴ ቤቶች ስሇመሆኑ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 37 ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇ ወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች በተመሇከተ 

የወጣው አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 7 እና 8 ሚንስቴሩ ዓቃቤ ሔግ በሚመሇከተው አካሌ 

የቀረበሇትን የጥበቃ ማመሌከቻ መርምሮ ውሳኔ እንዯሚሰጥ፤ የቀረበሇትን የጥበቃ ማመሌከቻ መርምሮ 

ውሳኔ በሰጠ ጊዜም ከጥበቃ ተጠቃሚው ጋር ስምምነት መፇራረም እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇ ፌትሔ 

አካሊት ሀሊፉነት የሚዯነግገው የአዋጁ አንቀጽ 23 (1) እና (2) ዴንጋጌ ጉዲዩ የሚመሇከተው ፌርዴ ቤት 

በአዋጁ አንቀጽ 4/1 ከፉዯሌ ተራ (ሰ) እስከ (ተ) የተዯነገጉት የጥበቃ እርምጃዎች እንዯ አግባቡ 
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መወሰዲቸውን የማረጋገጥ ሀሊፉነት፤ ጉዲዩ የሚመሇከተው ዓቃቤ ሔግም በአዋጁ አንቀጽ 6/1(ሇ) 

መሠረት ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባ ሰው መጠየቅ በማይችሌበት ጊዜ እርሱን በመወከሌ ሇጥበቃ 

ተጠቃሚነት የሚቀርብ ማመሌከቻ ማቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ፤ በአዋጁ አንቀጽ 4/1 ከፉዯሌ ተራ (ሰ) 

እስከ (ተ) እንዱሁም በፉዯሌ ተራ (ዘ) የተዯነገጉት የጥበቃ እርምጃዎች እንዱወሰደ ሇፌርዴ ቤት 

ማመሌከት የሚችሌ ስሇመሆኑ ይዯነግጋሌ፡፡ እነኚህም ዴንጋጌዎች መረጃ በሚሰጥበት የወንጀሌ ጉዲይ 

ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉትም ሆነ በኋሊ ተከሳሽ በጥበቃ ተጠቃሚው መኖሪያ ወይም የስራ 

ቦታ ወይም ትምህርት ቤት አካባቢ እንዲይዯርስ ማገዴ፤ የፌርዴ ሂዯት ተጀምሮ ምስክርነት እስኪሰጥ 

ዴረስ የምስክር ማንነት እንዲይገሇጽ ማዴረግ፤ ምስክር በዝግ ችልት እንዱሰጥ ማዴረግ፤ ምስክርነት 

በአካሌ ሳይታይ ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆኖ ማንነትን በመሸፇን እንዱሰጥ ማዴረግ፤ ማስረጃ 

በኤላክትሮኒክስ ወይም በላሊ የተሇየ ዘዳ እንዱቀርብ ማዴረግ እና ሇምስክሩ ወይም ሇጠቋሚው የምክር 

አገሌግልት መስጠት ወይም እንዱያገኝ ማዴረግ የሚለት ናቸው፡፡ ዓቃቤ ሔግ ተወስዶሌ የሚሇው 

የጥበቃ እርምጃ እነኚህን ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ የተወሰዯ ስሇመሆኑ ሇስር ፌርዴ ቤቱም ሆነ 

ሇዚህ ችልት ባቀረበው ክርክር የገሇጸ በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 23 (1)እና(2) ዴንጋጌ መሠረት የጥበቃ 

እርምጃዎቹ እንዱወሰደ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከቻ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ስሇሆነም ዓቃቤ ሔግ 

የምስክሮች ጥበቃ እርምጃ በምክንያት አስዯግፋ ሇፌርዴ ቤት ሇማቅረብ አሌገዯዴም በማሇት 

የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡  

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-  

በአንዯኛው ጭብጥ ሊይ እንዯተገሇጸው ዓቃቤ ሔግ ተወስዶሌ የሚሇውን የጥበቃ እርምጃ ሇፌርዴ ቤት 

ማመሌከት አሇበት ከተባሇ በቀጣይነት ፌርዴ ቤቱ የሚኖረው ሚና ምንዴነው የሚሇውን እንመሌከት፡፡ 

በአዋጁ አንቀጽ 23/1 ሊይ በግሌጽ እንዯተመሇከተው ጉዲዩ ሇሚመሇከተው ፌርዴ ቤት የተሰጠው 

ሀሊፉነት በአዋጁ አንቀጽ 4/1 ከፉዯሌ ተራ (ሰ) እስከ (ተ) የተዯነገጉት የጥበቃ እርምጃዎች እንዯአግባቡ 

መወሰዲቸውን የማረጋገጥ ሀሊፉነት ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ ይህ ሀሊፉነት እስከ ተሰጠው ጊዜ ዴረስ 

ዓቃቤሔጉ ተወስዶሌ የሚሊቸውን የጥበቃ እርምጃዎች በአግባቡ የተወሰደ መሆናቸውን ባረጋገጠ ጊዜ 

ማጽዯቅ እንዯሚችሌ፤ የጥበቃ እርምጃዎቹ በአግባቡ ያሌተወሰደ መሆናቸውን ባረጋገጠ ጊዜ ዯግሞ 

የጥበቃ እርምጃዎቹን ውዴቅ ማዴረግ እንዯሚችሌ ዴንጋጌው ራሱ አመሊካች ሲሆን ፌርዴ ቤቶች 

በፉታቸው የቀረቡሊቸውን ጉዲዮች ዓይተው ሇመወሰን የሚያስችሊቸውን ተፇጥሮአዊ ስሌጣን መሠረት 

በማዴረግ በመፌቀዴ ወይም በመንፇግ ውሳኔ ሉሰጡበት የሚችሌ ጉዲይ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

ስሇሆነም ዓቃቤ ሔግ የምስክሮች ጥበቃ እርምጃ የሚወሰዯው በአስፇጸሚው እንጂ ፌርዴ ቤቶች 

የመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን የሊቸውም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡  
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የመጨረሻውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-  

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 20 የተከሰሱ ሰዎች የተከራካሪዎችን የግሌ ሔይወት፤ የሔዝብን 

ሞራሌ ሁኔታ እና የሏገሪቱን ዯህንነት ሇመጠበቅ ሲባሌ ብቻ ክርክሩ በዝግ ችልት እንዱሰማ ካሌተወሰነ 

በቀር ክስ ከቀረበባቸው በኋሊ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሇሔዝብ ግሌጽ በሆነ 

ችልት የመሰማት መብት እንዲሊቸው፤ የቀረበባቸውን ማናቸውንም ማስረጃ የመመሌከት የቀረቡባቸውን 

ምስክሮች የመጠየቅ መብት እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡  

ስሇ ወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች በተመሇከተ የወጣው አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 3/1  

በአዋጁ መሠረት የምስክሮች ጥበቃ ተግባራዊ የሚሆነው በሔግ የተመሇከተው የጽኑ እሥራት መነሻ 

ከግምት ሳይገባ አሥር ዓመት እና ከዚያ በሊይ የሆነ ጽኑ እስራት ወይም በሞት ሉያስቀጣ በሚችሌ 

የወንጀሌ ዴርጊት ተጠርጣሪ ሊይ የሚሰጥ ምስክርነትን ወይም ጥቆማን ወይም የሚካሄዴ ምርመራን 

የሚመሇከት ሆኖ የወንጀሌ ዴርጊቱ ያሇምስክሩ ወይም ያሇጠቋሚው ምስክርነት ወይም ጥቆማ በላሊ 

ማናቸውም መንገዴ ሉረጋገጥ ወይም ሉዯረስበት የማይችሌ ሲሆን እና በምስክሩ፤ በጠቋሚው ቤተሰብ፤ 

ሔይወት፤ አካሊዊ ዯንንነት፤ ነጻነት ወይም ንብረት ሊይ ከባዴ አዯጋ ይዯርሳሌ ተብል ሲታመን ነው 

በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡  የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 5/3 ሉሰጥ የታሰበው ጥበቃ በላሊ ሰው መብት እና ሔጋዊ 

ጥቅም ሊይ የሚስከትሇው ጉዲት ግምት ውስጥ መግባት እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ ይህም የተከሰሱ ሰዎች 

በሔገ መንግስቱ የተረጋገጠሊቸው መብት ታሌፍ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ወይም በዝግ ችልት 

እንዱሰሙ ሉፇቀዴ የሚችሇው ምስክሩ ባዯረበት ስጋት ምክንያት ብቻ ሳይመሰክር ቀርቶ በምስክሩ ብቻ 

ሉረጋገጥ የሚችሇውን ወንጀሌ ተዲፌኖ እንዲይቀር ሇማዴረግ ዓቃቤ ሔግ የሚያቀርበው ምክንያት በቂ፤ 

አሳማኝ እና በአዋጁ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ ችልት ሆነው እንዱሰሙ የተፇቀዯበትን ዓሊማ 

የሚያሳካ ሉሆን ይገባሌ፡፡  

በያዝነው ጉዲይ ዓቃቤ ሔግ አምስቱ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዱሰሙ በማሇት ጥያቄ ያቀረበ 

ቢሆንም ተፇጸመ የተባሇው ወንጀሌ የሚረጋገጠው በእነዚህ ምስክሮች ብቻ ስሇመሆኑ በመግሇጽ 

ያቀረበው ክርክር ስሇመኖሩ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ይዘት አያመሇክትም፤ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዓቃቤ 

ሔግ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ሉሰሙ ይገባሌ የሚሊቸው ምስክሮች አሇ የሚሇው ስጋት ተጠሪዎች 

የፖሇቲካ ርዕዮትን በሀይሌ ሇማሳካት ሰዎችን ሇመግዯሌ እና ሰዎች ሊይ ጥቃት ሇማዴረስ ዯጋፉዎችን 

መሌምሇው ጥቃት ያዯረሱ እና ጥቃት ሇማዴረስ ዝግጅት ሊይ የነበሩ እንዯሆኑ ምስክሮቻችን በቅርበት 

ከማወቃቸው በተጨማሪ ሇመርማሪ ፖሉስ ቀርበው የምስክርነት ቃሊቸውን በመስጠት የሔግ ምስክር 

ሆነዋሌ፤ ምስክርነት ቃሊቸውን የሰጡባቸው ተጠሪዎች ብዙ ዯጋፉዎች እና ተከታዮች ያሎቸው ከመሆኑ 

የተነሳ በአንዴ ቀን በተዯረገሊቸው ጥሪ እና ቅስቀሳ በመነሳሳት ቁጥራቸው 14 የሆኑ ሰዎች ሔሌፇት 

እና በሚሌዮኖች የሚዯርስ ንብረት ውዴመት እንዱዯርስ ያዯረጉ መሆኑን ጠቅሰው በእነርሱ እና  
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በዯጋፉዎቻቸው ፉት ብንመሰክር ሔይወታችን አዯጋ ሊይ ይወዴቃሌ የሚሌ ስጋት አሇባቸው፤ ከቀጥታ 

አካሊዊ ጥቃት እና ዛቻ በዘሇሇ የተጠሪዎች ዯጋፉዎች የተሇያዩ ሰዎችን ስም በማሔበራዊ ሚዴያ 

በመዘርዘር በተጠሪዎች ሊይ የመሰከሩ ናቸው በማሇት በፋስቡክ የግሇሰቦችን ስም ሲሇጥፈ የነበረና በዚህ 

ጽሁፌ ስም ከመዘርዘሩ በተጨማሪ ስማቸው የተዘረዘረ ግሇሰቦች የዓቃቤ ሔግ ምስክር ናቸው በሚሌ 

ማሔበረሰቡ እንዱያገሊቸው እና ማንኛውም እርምጃ እንዱወሰዴባቸው ሲዛት እና ቅስቀሳ ሲዯረግ ነበር፤ 

በሽብር ክስ ሊይ ምስክር የሆነ ግሇሰብ ያሇምንም ጥፊት እንዱገዯሌ ሰው ተመዴቦበት የነበረ ሲሆን 

እንዱህ ዓይነት ምዯባ በርካታ ሰው ሊይ ተዯርጓሌ በሚሌ ነው፡፡  

ሆኖም ዓቃቤ ሔግ ተጠሪዎች የፖሇቲካ ፓርቲ አመራሮች በመሆናቸው እና ብዙ ዯጋፉዎች ያሊቸው 

በመሆኑ በምስክሮች እና በቤተሰቦቻቸው ሊይ ጉዲት ሉያዯርሱ ይችሊለ በማሇት የሚከራከር ቢሆንም 

የሰጠው ምክንያት መሊምት መሆኑ እና ተጠሪዎችም ሆኑ ዯጋፉዎቻቸው ከዚህ ቀዯም በነበረው የፌርዴ 

ቤት ውልም ሆነ ጊዜያት ምንም ዓይነት የፌርዴ ሂዯቱን የሚያውክ ተግባር ያሊሳዩ መሆኑን በስር 

ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዓቃቤ ሔግ ስጋቱን በምክንያት አስዯግፍ 

እንዱያቀርብ በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ባቀረበው አቤቱታ ከቀጥታ አካሊዊ ጥቃት እና ዛቻ በዘሇሇ 

የተጠሪዎች ዯጋፉዎች የተሇያዩ ሰዎችን ስም በማሔበራዊ ሚዴያ በመዘርዘር በተጠሪዎች ሊይ የመሰከሩ 

ናቸው በማሇት በፋስቡክ የግሇሰቦችን ስም ሲሇጥፈ የነበረና በዚህ ጽሁፌ ስም ከመዘርዘሩ በተጨማሪ 

ስማቸው የተዘረዘረ ግሇሰቦች የዓቃቤ ሔግ ምስክር ናቸው በሚሌ ማሔበረሰቡ እንዱያገሊቸው እና 

ማንኛውም እርምጃ እንዱወሰዴባቸው ሲዛት እና ቅስቀሳ ሲዯረግ የነበረ መሆኑ፤ በሽብር ክስ ሊይ 

ምስክር የሆነ ግሇሰብ ያሇምንም ጥፊት እንዱገዯሌ ሰው ተመዴቦበት የነበረ በመሆኑ፤ እንዱህ ዓይነት 

ምዯባ በርካታ ሰው ሊይ ተዯርጓሌ በማሇት በግሌጽ አመሌክቷሌ፡፡ ይህም የዓቃቤ ሔግ ምስክሮች ጉዲት 

ያዯርሱባቸዋሌ በተባለት አካሊት የታወቁ መሆኑን የሚሳይ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ በዝግ ችልት እንዱሰሙ 

አቤቱታ የቀረበባቸው ምስክሮችም በቀዲሚ ምርመራ ወቅት በተጠሪዎች ተከታዮች እና ዯጋፉዎች 

አማካኝነት ምስክር ናቸው በሚሌ የጠረጠሯቸው ግሇሰቦች ሊይ ማስፇራሪያ ዛቻ የተሰነዘረባቸው 

መሆኑ፤ በአንዴ ምስክር ሊይ ሽጉጥ በመተኮስ የመግዯሌ ሙከራ የተፇጸመበት መሆኑ በአቃቤ ሔግ 

አቤቱታ ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም ዓቃቤ ሔግ በዝግ ችልት እንዱሰሙ ጥያቄ ያቀረበባቸው 

ምስክሮች የተሇዩ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

በአዋጁ መሠረት ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ወይም በዝግ ችልት እንዱሰሙ ጥበቃ 

የሚዯረግሊቸው ተፇጽሟሌ የተባሇው ወንጀሌ በላሊ ሁኔታ ሉረጋገጥ የማይችሌ በሆነ ጊዜ እና ምስክሩ 

ባዯረበት ስጋት ምክንያት ብቻ ሳይመሰክር ቀርቶ በምስክሩ ብቻ ሉረጋገጥ የሚችሇውን ወንጀሌ ተዲፌኖ 

እንዲይቀር ሇማዴረግ ዓቃቤ ሔግ የሚቀርበው ምክንያት በቂ፤ አሳማኝ እና በአዋጁ ምስክሮች ከመጋረጃ 

ጀርባ እና በዝግ ችልት ሆነው እንዱሰሙ የተፇቀዯበትን ዓሊማ የሚያሳካ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ነው፡፡  
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በያዝነው ጉዲይ በተጠሪዎች ተፇጽሟሌ የተባሇው ወንጀሌ በላሊ ሁኔታ ሉረጋገጥ የማይችሌ መሆኑን 

በመግሇጽ በዓቃቤ ሔግ በኩሌ የቀረበ ክርክር የላሇ ከመሆኑ በሊይ ዓቃቤ ሔግ ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ 

ችልት እንዱሰሙ አቤቱታ ያቀረበባቸው ምስክሮች አስቀዴመው የተሇዩ መሆኑን ዓቃቤ ሔግ ራሱ 

ካቀረበው ምክንያት የተረጋገጠ በመሆኑ የዓቃቤ ሔግ ጥያቄ በአዋጁ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ እና 

በዝግ ችልት ሆነው እንዱሰሙ ከተፇቀዯበትን ዓሊማ ውጪ የቀረበ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ይህ 

እንዯተጠበቀ ሆኖም በክሱ የተዘረዘረው የወንጀሌ ተግባር በማስረጃ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ክሱን ግምት 

ማዴረግ በዓቃቤ ሔግ በኩሌ በምስክሮች ሊይ ይዯርሳሌ ተብል የተጠቀሰው ስጋት የተጠሪዎችን ነጻ ሆኖ 

የመገመት መብት የሚጋፊ ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይህንኑ መሠረት በማዴረግ 

የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ ምስክሮች በግሌጽ ችልት እንዯሰሙ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ 

በአግባቡ ነው ከሚባሌ በቀር የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት አሊገኘንበትም፡፡ በዚህም 

ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ሰጥተናሌ፡፡    

ውሳኔ  

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 260175 ሠኔ 22 ቀን 2013 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፤ 

ይህንኑ ውሳኔ በማጽናት የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 210614 

ሏምላ 07 ቀን 2013 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ  ጸንቷሌ፡፡ 

2. ሏምላ 12 ቀን 2013 ዓ.ም በመዝገቡ የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡   

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ 

የሌዩነት ሃሳብ 
- ስማችን በሶስተኛ እና አራተኛ መስመር ሊይ የተጠቀሰው ዲኞች ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው 

ምስክርነታቸውን እንዱሰጡ የተባለትን ምስክሮች አስመሌክቶ አብሊጫው ዴምፅ የአመሌካች አቤቱታ 

ውዴቅ ሇማዴረግ በተጠቀሰው ምክንያት እና በዯረሰበት ዴምዲሜ ያሌተስማማን በመሆኑ ሇሌዩነት 

ያበቃንን ሀሳብ በሚከተሇው መሌኩ አስፌረናሌ፡፡ 

- በመሰረቱ ሇህዝብ ግሌፅ በሆነ ችልት መዲኘት ህገ መንግስታዊ መብት መሆኑ የኢ/ፋ/ዴ/ሪ ህገ 

መንግስት አንቀፅ 20/1/ ይዯነግጋሌ፡፡ አንዴን በፌርዴ ቤት የቀረበን ጉዲይ በዝግ ችልት /ከግሌፅ ችልት 

ውጭ/ ማየት ሌዩ ሁኔታ ወይም በስተቀር /Exception/ ነው፡፡ አንዴ ጉዲይ በዝግ ችልት ሉሰማ 

የሚችሇው የተከራካሪዎችን የግሌ ህይወት የህዝብን የሞራሌ ሁኔታና የሀገሪቱን ዯህንነት ሇመጠበቅ 

ሲባሌ ብቻ ስሇመሆኑ ከሊይ የተጠቀሰው የህገ መንግስቱ አንቀፅ ይዯነግጋሌ፡፡ በህገ መንግስቱ 

የተገሇፁትን ውስን ምክንያቶች በሌዩ ሁኔታነት ከማስቀመጥ ባሇፇ ሇምስክሮች ዯህንነት ሲባሌ ክርከር 

በዝግ ችልት ሉከናወን ስሇሚችሌበት አግባብ አሌያም ዝርዝር ሁኔታው በህግ የሚወሰን ስሇመሆኑ 

የተጠቀሰው ነገር የሇም፡፡ 
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- ሆኖም ስሇወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ የወጣ አዋጅ ቁጥር 699/2003 ሇጥበቃ ተጠቃሚ 

የወንጀሌ ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ሉዯረግሊቸው ስሇሚችሌ የጥበቃ እርምጃዎች በአዋጁ አንቀፅ 4 ስር 

የዘረዘረ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ምስክርነት በአካሌ ሳይታይ ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆኖ ወይም ማንነትን 

በመሸፇን እንዱሰጥ ማዴረግ አሌያም ምስክርነትን በዝግ ችልት እንዱሰጥ ማዴረግ ስሇመሆኑ በንዐስ 

አንቀፅ 1/ቀ እና በ/ስር ተመሌክቷሌ፡፡ 

- በዚህ መሌኩ ምስክርነትን መስማት ሇተከሳሹ በግሌፅ ችልት የመዲኘት ህገ መንግስታዊ መብት ሌዩ 

ሁኔታ ወይም በስተቀር በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 4/1/ቀ እና በ/ ስር የተጠቀሰው ፇቃጅ ሁኔታ በህገ 

መንግስቱ የተቀመጠውን መርህ በማይሸረሸርበት አኳኋን እና የአዋጁን መሰረታዊ ዓሊማ ባገናዘበ 

መሌኩ ብቻ በጠባቡ ሉተረጎም እና ተግባራዊ ሉዯረግ እንዯሚገባ ይታመናሌ፡፡ 

- የተጠቀሰው አዋጅ መሰረታዊ ዓሊማ በዋናነት ሁሇት ናቸው፡፡ አንደ በህብረተሰቡ ሊይ ከፌተኛ ስጋት 

ሉያስከትለ የሚችለ ወንጀሌ ፇፃሚዎችን በማጋሇጥ ወንጀሌን መከሊከሌ ሲሆን ላሊኛው ዯግሞ 

ወንጀሇኞችን በማጋሇጥ ሂዯት ውስጥ በጠቋሚነት እና ምስክርነት የሚሳተóትን ሰዎች በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ ከሚዯርስባቸው አዯጋ እና ጥቃት መከሊከሌና ዯህነታቸውን መጠበቅ ስሇመሆኑ አዋጁ 

መግቢያ ሊይ ከሰፇረው መሰረት ሀሳብ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

- ይህንን የአዋጁን መሰረታዊ ዓሊማ ሇማሳካት ይረዲለ ተብሇው በአዋጁ አንቀፅ 4 ስር የተዘረዘሩት 

የጥበቃ እርምጃዎች በጥቅለ በሁሇት ዘንግ የሚመዯቡ ናቸው፡፡ አንዯኛው የወንጀሌ ጠቋሚውን ወይም 

የምስክሩን ማንነት በመዯበቅ የሚወሰዴ የጥበቃ እርምጃ ሲሆን ላሊኛው ማንነትን መዯበቅ ሳያስፇሌግ 

በላሊ አኳኋን ሉወሰዴ የሚችሌን የጥበቃ እርምጃን የሚመሇከት ነው፡፡ ጥበቃው በምስክሩ አሌያም 

በጠቋሚው ሊይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሉዯርስ ከሚችሌ ጥቃት እና አዯጋ መካሊከሌ በመሆኑ 

ማንነትን የመዯበቅ ተግባሩ አንዴም ከተከሳሾች ከራሳቸው እንዱሁም ከተከሳሾች ቤተሰብ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ሉወሰደ ከሚችለ የጥበቃ እርምጃዎች የምስክሩን ማንነት መቀየር ፣ የፌርዴ 

ሂዯቱ ተጀምሮ ምስክርነት እስኪሰጥ ዴረስ የምስክሩን ማንነት ያሇመግሇፅ፣  ምስክሩ በአካሌ ሳይታይ 

ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆኖ ወይም ማንነትን በመሸፇን ምስክርነቱን እንዱሰጥ ማዴረግ ተብሇው 

የተገሇፁትን መጥቀስ ይቻሊሌ፤ ከዚህ ውጭ የሚወስደት የጥበቃ እርምጃዎች ማንነትን መዯበቅ የግዴ 

የሚለ አይዯለም፡፡ ሇአብነት ያክሌም ምስክርነት በዝግ ችልት እንዱሰጥ በማዴረግ የሚወሰዯው እርምጃ 

የምስክሩ ማንነት ችልቱን በሚታዯሙ የተከሳሾች ቤተሰቦች እና ላልች ታዲሚዎች እንዲይታወቅ 

ከሚያዯርግ በቀር ምስክሩን በተከሳሾች እንዲይታወቅ የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ 

- በላሊ በኩሌ የምስክሩ ማንነት የሚዯበቀው ከተከሳሽም ይሁን ከችልት ታዲሚዎች ማንነቱ 

በማናቸውም መሌኩ ቀዴሞ ከታወቀ ማንነትን በመዯበቅ የሚወሰዯውን የጥበቃ እርምጃ አስፇሊጊነት 

ትርጉም የሚያሳጣው በመሆኑ ላልች የጥበቃ አማራጮች እንዯ አግባብነታቸው ተግባራዊ ከሚዯረጉ 

በቀር የምስክሩን ማንነት ሌዯብቅ ማሇት መፌትሓ ሉሆን እንዯማይችሌ እኛም የምንቀበሇው ጉዲይ 

ነው፡፡ ሆኖም በዚህ መሌኩ ዴምዲሜ ሊይ ከመዴረሱ በፉት ማንነትን በመዯበቅ ጥበቃ እንዱዯረግሊቸው 
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የተፇሇጉት ምስክሮች በተከሳሾችም ሆነ በቤተሰቦቻቸው አሌያም በዯጋፉዎቻቸው ተሇይተው የሚታወቁ 

በመሆኑ ጉዲዩ ሊይ እርግጠኛ መሆን ያስፇሌጋሌ፡፡ 

- አሁን በቀረበው ጉዲይ አመሌካች ሇምስክሮቹ ጥበቃ እንዱዯረግሊት በፇዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ያቀረበው ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገው በሁሇት ምክንያት ነው፡፡ የመጀመሪያው ጥበቃ እንዱዯረግሊቸው 

የተጠየቀሊቸው ምስክሮች ቀዴሞ የሚታወቁ በመሆኑ እርምጃውን መውሰደ  ትርጉም የሇውም የሚሌ 

ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ በምስክሮቹ ሊይ ተጨባጭ የዯህንነት አዯጋ የተጋረጠ ሇመሆኑ አመሌካች 

አሊስረዲም የሚሌ ነው፡፡ አብሊጫው ዴምፅ ቢሆን ምስክሮቹ የሚታወቁ ስሇመሆኑ አመሌካች በራሱ 

ያቀረበው አቤቱታ ያረጋግጣሌ በሚሌ ይህንኑ ምክንያት ቃሌ በቃሌ ተቀብሎሌ፡፡ እንግዱህ አመሌካች 

የጥበቃ እርምጃውን ያቀረበው በሁሇት መንገዴ ነው፡፡ ሇአምስቱ ምስክሮች ማንነታቸው ሳይታወቅ 

ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው ቃሊቸውን እንዱሰጡ የሚሌ ሲሆን የተቀሩት አሥራ ስዴስቱ ምስክሮች 

ዯግሞ በዝግ ችልት ይሰሙኝ  በሚሌ ነው፡፡ 

- ከዚህ ጋር በተያያዘ በዘግ ችልት ምስክርነታቸው እንዱሰማ የተጠየቁት በቀዲሚ ምርመራ ወቅት 

ፌርዴ ቤት ቀርበው መመስከራቸው ከመገሇፁ ውጭ ከመጋረጃ በሰተጀርባ ሆነው ምስክርነታቸውን 

እንዱሰጡ የተፇሇጉት አምስቱ ምስክሮች የሚታወቁ ስሇመሆኑ አመሌካች የገሇፀው ነገር የሇም፡፡ በፅሀፌ 

ያቀረበው አቤቱታም ቢሆን በዚህ መሌኩ ሇመረዲት በሚያስችሌ ሁኔታ የተመሇከተ ነገር የሇም፡፡ 

እርግጥ ነው አመሌካች የጥበቃ እርምጃውን አስፇሊጊነት በሚያስረዲው የአቤቱታው ሀተታ ውሰጥ 

በአሁን ተጠሪዎች ሊይ ምስክር የሆኑት ናቸው በሚሌ በተሇያዩ ሰዎች ማንነታቸው በማህበራዊ ዴህረ 

ገፅ ሊይ በተሇቀቁ ግሇሰቦች ሊይ ጥቃት እና ዛቻ  የተፇፀመ ስሇመሆኑ ገሌጿሌ፡፡  ከዚህ ባሇፇ አመሌካች 

ስማቸው በማህበራዊ ዴህረገጽ ሊይ  የተሇቀቀው እና ሇጥቃት የተዲረጉት ግሇሰቦች ምስክሮቼ ናቸው 

በሚሌ የገሇፀው ነገር የሇም፡፡   

- እንዱያውም አመሌካች የምስክሮቼ ማንነት አይታወቅም፤ ፌርዴ ቤቱ ይታወቃለ የሚሇውን የተሳሳተ 

ግንዛቤ የወሰዯው የጥበቃውን አስፇሊጊነት ሇማስረዲት በተከሳሾች ሊይ ምስከር የሆኑት ናቸው በሚሌ 

በተሇያዩ ሰዎች ማንነታቸው በማህበራዊ ዴህረ ገፅ በተሇቀቁ ሰዎች ሊይ ጥቃት ተፇጽሟሌ በማሇት 

ከገሇጽኩት ሀሳብ ነው በማሇት እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ አጥብቆ እየተከራከረ ይገኛሌ፡፡ ጉዲዩ 

ይህ በሆነበት ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው ምስክርነታቸው እንዱሰማ የተባለት የአመሌካች ምስክሮች 

ማንነት ቀዴሞ ታውቋሌ በሚሌ በዯፇናው የአመሌካች አቤቱታ መታሇፈ የግራ ቀኙን ክርክር ይዘት 

ያገናዘበ ሳይሆን በአመሌካች ያሌተገሇፀ/ያሌተነገረ/ ፌሬ ነገርን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ሉነቀፌ የሚገባ 

መሰረታዊ የክርክር ጭብጥ አረዲዴ ስህተት ነው፡፡ በምስክሮቹ ሊይ ተጋርጧሌ የተባሇው የዯህንነት አዯጋ 

ተጨባጭነትን በተመሇከተ ተጨባጭ ሰጋት ስሇመኖሩ አመሌካች ገሌጿሌ፡፡የጥበቃ እርምጃው  

እንዱወሰዴ ጥያቄው ሇፌርዴ ቤት የቀረበውም ተገቢው የአዯጋ ስጋት ትንተና ተዯርጎ በመታመኑ 

ምክንያት ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ችልቱ ስሇዚሁ ጉዲይ የበሇጠ ማጣሪት እና እርግጠኛ መሆን 

የሚያስፇሌገው ከሆነም ከአመሌካች መስሪያ ቤት አመራሮች በመጠየቅ አሌያም ግራ ቀኙ ተከራካሪ 
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ወገገኖች ባሌተገኙበት ምስክሮቹን አስቀረቦ በመስማት ወይም ባመነበት በማናቸውም መንገዴ 

እንዱያጣራ በአሁን አመሌካች በኩሌ ጥያቄ ስሇመቅረቡ የስር ፌርዴ በት የመዝገብ ግሌባጭ የሚያሳይ 

ቢሆንም ችልቱ ጥያቄውን በዝምታ አሌፍታሌ፡፡ እናም አመሌካች ያቀረበው ጥያቄ ተገቢ ካሌሆነም 

በግሌፅ ተተችቶ ውዴቅ ባሌተዯረገበት አሌያም በተጠየቀው አግባብ የተጣራ ነገር በላሇበት በምስክሮቹ 

ሊይ ተጨባጭ የዯህንነት ሰጋት ስሇመኖሩ አሌተረጋገጠም በሚሌ መታሇፈ በእርግጥም ሉታረም የሚገባ 

መሰረታዊ የጉዲይ አመራር ግዴፇት ነው፡፡ 

- በመሆኑም ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው ምስክርነታቸውን እንዱሰጡ የተጠየቀባቸውን የአመሌካች 

ምስክሮችን አስመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ተሽሮ አመሌካች በጠየቀው መሰረት አምስቱ 

ምስክሮቹ ከመጋረጃ በስትጀርባ ሆነው የምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ ሉወሰን ይገባ ነበር በማሇት 

ከስራ ባሌዯረቦቻችን የተሇየ አቋም ይዘናሌ፡፡ 
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የሰ.መ.ቁ.205727 

ጥቅምት 29/2014 ዒ.ም             

    ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ 

ተጠሪ፡- ባህሩ ታዬ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ ህግ ወጥ የጦር መሣሪያ ማዘዋወር ወንጀሌ ክስን የሚመሇከት 

ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በመ/ቁ/99038 ሊይ ጥር 24/2012 ዒ.ም በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በመሻር 

ተጠሪን ጥፊተኛ ከተባሇበት ወንጀሌ በነፃ በማሰናበት የሰጠውን የመጨረሻ ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን አመሌካች በአሁን ተጠሪ ሊይ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የጦር መሣሪያ አስተዲዯር 

እና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 1177/2012 አንቀፅ 4(2) ዴንጋጌን ጠቅሶ በማዕከሊዊ ጎንዯር ዞን ጠዲ 

ንዐስ ወረዲ ፌርዴ ቤት ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ የክሱም ጭብጥ ተጠሪ በተጠቀሰው የአዋጁ 

ዴንጋጌ የተመሇከተውን ክሌከሊ በመተሊሇፌ የንምራ ቁጥሩ C21 mm 16-08-04-167 የሆነ የቱርክ 

ሽጉጥ፤ ሶስት የአብራራው ጥይት እና አንዴ የክሊሽ ጥይት በህገ ወጥ መንገዴ ይዞ ከጎንዯር ወዯ 

ማክሰኚት አቅጣጫ በመኪና በመጓዝ ሊይ እያሇ ሏምላ 11 ቀን 2012 ዒ.ም ከጠዋቱ በግምት 4፡00 

ሰዒት አካባቢ ጠዲ ከተማ ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ኬሊ ሊይ በተዯረገ ፌተሻ የተያዘ በመሆኑ ህገ ወጥ 

የጦር መሣሪያ ማዘዋወር ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚሌ ነው፡፡  

ተጠሪም ሇዚሁ ክስ በሰጠው መሌስ የተጠቀሰውን ሽጉጥ ሇራሱ መጠበቂያነት በሚሌ ገዝቶ ይዞ 

የተገኘ መሆኑን፤ የተጠቀሱትን ጥይቶች ግን የፇተሸው ፖሉስ ኪሱ ውስጥ ከትቶ ከኪሱ አገኘሁ 

ያሇ እንጂ የእርሱ አሇመሆናቸውን ጠቅሶ ክዶሌ፡፡ በዚሁ ምክንያት የአመሌካች ምስክሮች ቀርበው 
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እንዱሰሙ ተዯርጓሌ፡፡ የቀረቡት ምስክሮችም በተባሇው ቀን፣ ቦታ እና ሰዒት ተጠሪ በክሱ ዝርዝር 

ውስጥ የተጠቀሱትን የጦር መሳሪያዎች ይዞ ሲጓዝ ኬሊ ሊይ በተዯረገ ፌተሻ መያዙን በመግሇፃቸው 

ተጠሪ ክሱን እንዱከሊከሌ ተነግሮታሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪ የመከሊከያ ማስረጃ እንዯላሇው በማሳወቁ 

የመከሊከሌ መብቱ ታሌፍ ክሰ በቀረበበት አንቀፅ ስር ጥፊተኛ ተብል በ2 ዒመት ከ3 ወር እስራት 

እና በብር 1,000(አንዴ ሺህ ብር) መቀጮ እንዱቀጣ ተወስኗሌ፡፡  

በዚሁ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የማዕከሊዊ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጠሪን ይግባኝ 

በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 195(1) መሰረት ሰርዟሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ 

የግራ ቀኙን የሰበር ክርክር ከሰማ በኋሊ በሰጠው ውሳኔ ክስ የቀረበበት አዋጅ ከመፅናቱ በፉት 

በነበሩት ህጎች እና አሰራሮች ሳይመዘገብ ወይም ፇቃዴ ሳይሰጣቸው የጦር መሳሪያ የያዙ ወይም 

የሚጠቀሙ ሰዎች በአንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ተቆጣጣሪ ተቋሙ በሚያወጣው የጊዜ ሰላዲ መሰረት 

ቀርበው ማስመዝገብ እንዯሚችለ የሚዯነግግ መሆኑን፤ ሆኖም በወቅቱ ተቆጣጣሪ ተቋሙ የጊዜ 

ሰላዲ አውጥቶ ወዯ ተግባር ያሌገባ በመሆኑ ተጠሪ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን የጦር መሳሪያ ይዞ 

መገኘቱ ብቻውን ወንጀሌ አሇመሆኑን ጠቅሶ የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በመሻር ተጠሪን በነፃ 

አሰኗብቷሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች መጋቢት 23/2013 ዒ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ ተፇፅሟሌ ያሇውን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ጠቅሶ በዚህ ችልት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 

ተጠሪ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘቱ በወንጀሌ የሚያስቀጣ ተግባር 

አይዯሇም በሚሌ በነፃ የተሰናበተበት አግባብ ከጦር መሣሪያ አስተዲዯርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 

1177/2012 አንቀፅ 4(2)፣ 6 እና 23(2) አንፃር በዚህ ችልት እንዱመረምር በመዯረጉ ተጠሪ 

የፅሐፌ መሌስ እንዱሰጥበት ታዟሌ፡፡ ሆኖም ተጠሪ በተዯረገሇት የጋዜጣ ጥሪ መሰረት ቀርቦ 

መሌስ ባሇመስጠቱ ክርክሩ በላሇበት ታይቶ እንዱወሰን ታዟሌ፡፡   

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም በሰበር 

አጣሪው ችልት ሉጣራ ይገባዋሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከአመሌካች የሰበር ቅሬታ፤ ሇሰበር 

አቤቱታው መነሻ ከሆነው የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሕጎች ጋር 

በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

እንዯተመረመረውም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ተጠሪን ከቀረበበት ክስ በነፃ ያሰናበተው ክስ 

የቀረበበትን አዋጅ ሇማስፇፀም የመቆጣጣር ስሌጣን የተሰጠው አካሌ አዋጁ ከመውጣቱ በፉት 

ፇቃዴ የላሇውን የጦር መሳሪያ የያዙ ሰዎች መሳሪያውን አስመዝግበው ፇቃዴ ሇመውሰዴ 

የሚችለበትን የጊዜ ሰላዲ ወስኖ ወዯ ስራ ያሌገባ በመሆኑ ተጠሪ በዚሁ ጊዜ ውስጥ መሳሪያውን 
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ይዞ መገኘቱ ወንጀሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በመሰረቱ ክስ የቀረበበት አዋጅ አዋጁ 

ከመውጣቱ በፉት በፌቃዴም ሆነ ያሇፇቃዴ የተያዙ መሳሪያዎች በአዋጁ መሰረት ሉመዘገቡ 

የሚገባበትን ሁኔታ ከማስቀመጥ ባሇፇ በተቀመጠው የጊዜ ወሰን ውስጥ መሳሪያውን ይዞ መገኘት 

አያስጠይቅም በሚሌ የተቀመጠ የእፍይታ ጊዜ የሇም፡፡ ከመነሻውም ቢሆን ህጋዊ ፇቃዴ የላሇውን 

የጦር መሳሪያን ይዞ መገኘት ወንጀሌ ስሇመሆኑ በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 808 ስር ተዯንግጓሌ፡፡ 

የአዋጅ ቁጥር 1177/2012 አንደ መሰረታዊ ዒሊማም ሇብዙሃን ጥቅም ሲባሌ በአንዴም ይሁን በላሊ 

መንገዴ ያሇ ፇቃዴ በግሇሰቦች እጅ የገቡ የጦር መሳሪያዎች ሊይ ተገቢውን ህጋዊ ቁጥጥር 

በማዴረግ ወዯ ሥርዒት ማስገባት የሚቻሌበትን ሁኔታ መፌጠር ስሇመሆኑ በአዋጁ መግቢያ ሊይ 

ከሰፇረው መሰረተ ሀሳብ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ይህንን ሇማዴረግ ይቻሌ ዘንዴም አዋጁ ከመፅናቱ በፉት ህጋዊ ፇቃዴ ሳይኖራቸው የጦር መሳሪያ 

የያዙ ሰዎች በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ ተቆጣጣሪው ተቋም በሚያወጣው የጊዜ ሰላዲ መሰረት 

በአካሌ ቀርበው ፇቃዴ መጠየቅ እና በአዋጅ መሰረት የተመሇከቱ መስፇርቶችን አሟሌተው 

በተቆጣጣሪ ተቋሙ ፇቃዴ መውሰዴ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 23(2) ስር 

ተመሌክቷሌ፡፡ ከአዋጁ መሰረታዊ ዒሊማ ጋር ተገናዝቦ ሲታይ የዚህ ዴንጋጌ ዋናው ዒሊማ ፇቃዴ 

የላሊቸው ሰዎች ፇቃዴ በማውጣት ሂዯት ሊይ መሳሪያውን ይዘው ሲንቀሳቀሱ ሉያጋጥማቸው 

ከሚችሇው የህጋዊነት ጥያቄ ሇመጠበቅ እንጂ እስከ አንዴ ዒመት ዴረስ ያሇማንም ጠያቂ የጦር 

መሳሪያ ዝውውርን ሇመፌቀዴ አይዯሇም፡፡  

በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ በእጁ ተይዘዋሌ ከተባለት የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ጥይቶቹን በተመሇከተ 

ከመካዴ ባሇፇ ያመነውን የጦር መሳሪያን አስመሌክቶ ህጋዊ ፇቃዴ ያሇው ሇመሆኑ አሌያም 

ፇቃዴ በማውጣት ሂዯት ሊይ እያሇ የተያዘ ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ እንዱያውም 

የአመሌካች ማስረጃ የተሰሙት በተካዯው ፌሬ ነገር ሊይ መሆኑን እና በተጠሪ እጅ ተገኝቷሌ 

የተባሇውን ሽጉጥ አስመሌክቶ የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠው ተጠሪ በችልት በሰጠው የእምነት ቃሌ 

መነሻነት ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ ያስገነዝባሌ፡፡ ተጠሪ በመሳሪያው ሊይ ፇቃዴ 

ያሊወጣው ተቆጣጣሪ ተቋሙ ወዯ ስራ ባሇመግባቱ ምክንያት ነው በሚሌ ያቀረበው ክርክርም ሆነ 

ከዚህ አንፃር የተረጋጠ ነገር የሇም፡፡ ይህ በላሇበት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልቱ የአዋጁን ዴንጋጌ 

ባሌተገባ መንገዴ ተርጉሞ ተጠሪን ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነፃ ማዴረጉ በእርግጥም ሉነቀፌ 

የሚገባው መሰረታዊ የህግ አረዲዴ እና አተረጓጎም ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በመጨረሻም ተጠሪ ፇፅሟሌ የተባሇው የወንጀሌ ዴርጊት ህገ ወጥ የጦር መሳሪያን ይዞ ሲጓዝ 

ተገኝቷሌ በሚሌ ነው፡፡ ይህ ዴርጊት የወንጀሌ ተግባር ተዯርጎ የተዯነገገው በአዋጁ አንቀፅ 4(1) 

ስር ሲሆን ክሱ የቀረበው አንቀፅ 4(2) ተጠቅሶ መሆኑን ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ በተጨማሪም ይህ 
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የወንጀሌ ዴርጊት ስሇሚያስከትሇው የወንጀሌ ተጠያቂነት የተመሇከተው በአዋጁ አንቀፅ 22(2) ስር 

ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤት ቅጣቱን ሲያሰሊ አንቀፅ 22(1) ብል ጠቅሷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ የጠቀሰው 

ቅጣት በአንቀፅ 22(2) ስር የተመሇከተውን ቅጣት ቢሆንም በዴንጋጌው አፃፃፌ ሊይ የአርታዑ 

ግዴፇት ያሇ ሇመሆኑ ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም እነዚሁ ጥቃቅን ስህተቶች ታርመው 

የወረዲው እና የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉፀና የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም 

ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/99038 

ሊይ ጥር 24/2013 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 

195(2(ሀ)) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በማዕከሊዊ ጎንዯር ዞን የጠዲ ንዐስ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/020407 ሊይ ሏምላ 17/2012 

ዒ.ም የሰጠው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ እንዱሁም ይህንኑ ውሳኔን በማፅናት 

የማዕከሊዊ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/02-34525 ሊይ ነሓሴ 22/2012 ዒ.ም 

የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡  

ትዕዛዝ 

 

1. የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ፖሉስ ኮሚሽን ተጠሪን አፇሊሌጎ በተገኘበት 

በመያዝ ሇክሌለ ማረሚያ ቤት አስተዲዯር እንዱያስረክብ፤ የክፌለ ማረሚያ ቤት 

ተጠሪ ተይዞ ሲቀርብሇት ቀዴሞ በተሰጠው ውሳኔ መሰረት ቀሪ የእስራት ቅጣቱን 

ተከታትል እንዱያስፇፅም ይፃፌ፡፡ 

 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   
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የሰ.መ.ቁ.209763 

ጥር 25/2014 ዒ.ም                         

                                ዲኞች፡ እትመት አሰፊ 

ፀሏይ መንክር 

ኑረዱን ከዴር 

መሊኩ ካሳዬ 

እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- አቶ እምራን ታጁ 

ተጠሪ፡- የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ በህገ ወጥ መንገዴ ቡና ማጓጓዝ ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ የቀረበውም አመሌካች ጥፊተኛ ተበል በተቀጣበት በህገ ወጥ መንገዴ ቡናን 

የማጓጓዝ ወንጀሌ አግባብነት ያሇው ህግ በፋዳራሌ መንግስቱ የወጣው አዋጅ ቁጥር 1051/2009 

ነው? ወይስ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ምክር ቤት የወጣው አዋጅ ቁጥር 160/2002 

ነው? የሚሇውን እና ተያያዥ ነጥቦችን መርምሮ ሇመወሰን ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው የአሁን ተጠሪ ሏምላ 15/2012 ዒ.ም ፅፍ በአሁን አመሌካች እና በላሊ አንዴ 

ግሇሰብ ሊይ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32(1(ሀ)) እና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት የቡና ጥራትን ሇመወሰን የወጣው አዋጅ ቁጥር 160/2002 አንቀፅ 23(4) እና 23(7) 

ዴንጋጌን ጠቅሶ በቡኖ በዯላ ወረዲ ፌርዴ ቤት ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ የቀረበውም ክስ 

ሁሇት ነው፡፡ የመጀመሪያው አመሌካች እና ላሊኛው ግሇሰብ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 

32(1(ሀ)) እና ክስ የቀረበበትን አዋጅ አንቀፅ 23(4) ዴንጋጌን በመተሊሇፌ በህገ ወጥ መንገዴ ቡናን 

ሇማጓጓዝ አስበው ሏምላ 13/2012 ዒ.ም መጀመሪያ ከላሉቱ 9፡50 ሰዒት ሊይ በክሱ ዝርዝር ውስጥ 

በተጠቀሰው የስሌክ ቁጥር የኬሊ ጥበቃ ሰራተኛ ወዯሆኑት ም/ሳጅን አሉ አባሚሌኪ ወዯተባለት 

የፖሉስ ባሌዯረባ የእጅ ስሌክ ሊይ “ትንሽ እቃ ነው! 1,500 ብር!” የሚሌ እና “እሺ 2000 ብር!” 

የሚሌ የስሌክ የፅሁፌ መሌዕክት ከሊኩ በኋሊ የንግዴ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ እና የይሇፌ ወረቀት 
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ሳይኖራቸው ጠቅሊሊ የዋጋ ግምቱ ብር 442,000(አራት መቶ አርባ ሁሇት ሺህ ብር) የሆነ 65 

ኩንታሌ ቀሽር ቡና የሰላዲ ቁጥሩ በክሱ ዝርዝር በተጠቀሰው አይሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ በህገ 

ወጥ መንገዴ ጭነው ከጮራ ከተማ ወዯ በዯላ ከተማ በመጓዝ ሊይ እንዲለ ኬሊ ሊይ በተዯረገ 

ፌተሻ እጅ ከፇንጅ የተያዙ በመሆኑ በህገ ወጥ መንገዴ ቡና የማጓጓዝ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ የሚሌ 

ነው፡፡ 

ሁሇተኛው ክስ ዯግሞ ተከሳሾቹ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 32(1(ሀ)) እና ክስ የቀረበበትን 

አዋጅ አንቀፅ 23(7) ዴንጋጌን በመተሊሇፌ በ1ኛ ክስ የተገሇፀውን ዴርጊት ሲፇፅሙ የተጠቀሰውን 

ቡና የቡናውን ጥራት በሚጎዲ እና ባሌተፇቀዯ ማዲበሪያ ጨምረው ያጓጓዙ በመሆኑ በጥራት 

አሰራር እና ቡና ገበያ ሊይ ህገወጥ ተግባር ፇፅመዋሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካችም ሆኑ ላሊኛው ተከሳሽ የቀረበባቸውን ክስ ክዯው በመከራከራቸው የግራ ቀኙ ክርክር 

እና ማስረጃ ተሰምቷሌ፡፡ በመጨረሻም የዏቃቤ ህግ ማስረጃዎች በክሱ መሰረት አስረዴተው እያሇ 

አመሌካች እና ላሊኛው ግሇሰብ ባቀረቧቸው የሰው ምስክሮች የዏቃቤ ህግ ክስ እና ማስረጃውን 

አሊስተባበለም በሚሌ በተከሰሱባቸው ሁሇቱም ክሶች ጥፊተኛ ተብሇው እያንዲንዲቸው በ6 ዒመት 

ከ6 ወር ጽኑ እስራት እና በብር 5,000(አምስት ሺህ ብር) መቀጮ እንዱቀጡ ተወስኗሌ፡፡  

በስር ፌርዴ ቤት ተከሳሾች ይግባኝ ባይነት ይህንኑ ውሳኔን በይግባኝ የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን የይግባኝ ክርክር ከሰማ በኋሊ ከአመሌካች ጋር ተከስሶ የነበረውን ግሇሰብ 

በነፃ አሰናብቷሌ፡፡ አመሌካችን በተመሇከተ ዯግሞ በ1ኛ ክስ ብቻ ጥፊተኛ በማሇት በስር ፌርዴ 

ቤት የተሰጠውን ውሳኔን በማሻሻሌ አመሌካች በ4 ዒመት ከ2 ወር እስራት እና በብር 4,500(አራት 

ሺህ አምስት መቶ ብር) እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ በዚሁ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአመሌካችን ይግባኝ በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 195(1) 

መሰረት ሰርዟሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ “በጉዲዩ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው በፋዳራሌ 

መንግስት የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1051/2009 ነው? ወይስ የክሌለ አዋጅ ቁጥር 160/2002 ነው?” 

የሚሌ ነጥብ ይዞ ጉዲዩን በማስቀረብ ካራከረ በኋሊ “ተፇፃሚነት ያሇው የክሌለ አዋጅ መሆን 

አሇበት!” በማሇት በአብሊጫ ዴምፅ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን አፅንቷሌ፡፡ ከአብሊጫው ዴምፅ 

የተሇየ አቋም የያዙት ሁሇት ዲኞች ዯግሞ ሇጉዲዩ ተፇፃሚ ሉሆንም የሚገባውም ሆነ ሇአመሌካች 

የሚጠቅመው በፋዳራሌ መንግስቱ የወጣው አዋጅ በመሆኑ ይኸው አዋጅ ተፇፃሚ ሉዯረግ ይገባሌ 

በማሇት በሀሳብ ተሇይተዋሌ፡፡   

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሰኔ 22/2013 ዒ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇፅጽሟሌ ያሇውን መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ጠቅሶ በዚህ ችልት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 
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ከሊይ በዚህ ፌርዴ መግቢያ ሊይ የተጠቀሰውን ነጥብ ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ 

ችልት እንዱቀርብ በመታዘዙ ግራ ቀኙ በፅሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ ችልቱም 

ጉዲዩን ከግራ ቀኙ የፅሁፌ ክርክር፣ ከማስቀረቢያ ነጥቡ እና ከስር ፌርዴ ቤቶች መዝገብ ይዘት 

አንፃር አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡  

ሇቀረበው ጉዲይ አግባብነት ያሇው ህግ በፋዳራሌ መንግስቱ የወጣው አዋጅ ነው? ወይስ በክሌሌ 

መንግስቱ የወጣው አዋጅ ነው? የሚሇውን ነጥብ ከማየታችን በፉት ስሇ የፋዳራሌ መንግስት እና 

የክሌሌ መንግስታት የስሌጣን ምንጭ፤ ስሊሊቸው ስሌጣን ምንነት እና ተግባራዊ ውጤቱ በትንሹ 

ማየት ያስፇሌጋሌ፡፡ እንግዱህ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ህገ መንግስት በአዋጅ ቁጥር 

1/1987 ከታወጀ በኋሊ በሀገሪቱ የስሌጣን አወቃቀር በፋዳራሌ እና በክሌልች የተዋቀረ መሆኑን 

በህገ መንግስቱ አንቀፅ 50(1) ተመሌክቷሌ፡፡ የፋዳራሌም ሆነ የክሌሌ መንግስታት የስሌጣን 

ምንጭም ህገ መግስቱ ስሇመሆኑ በዚሁ የህገ መንግስቱ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 8 ስር ተዯንግጓሌ፡፡ 

ሇሁሇቱም መንግስታት የተሰጠው ስሌጣንም የህግ አውጪነት፣ የህግ አስፇፃሚነት እና የዲኝነት 

ስሌጣን ስሇመሆኑ በአንቀፅ 50(2) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ሇፋዳራሌ መንግስቱ 

የተሰጠው ስሌጣን በህገ መንግስቱ አንቀፅ 51 ስር የተዘረዘረ ሲሆን ሇክሌልች የተሰጠው ስሌጣን 

ዯግሞ በአንቀፅ 52 ስር በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡ 

በህገ መንግስቱ ሇሁሇቱም መንግስታት የተሰጠውን ስሌጣን በጥቅለ በሶስት ከፌል ማየት 

ይቻሊሌ፡፡ የመጀመሪያው ሇፋዳራሌ መንግስቱ ብቻ ተሇይቶ የተሰጠ ስሌጣን(Exclusive Federal 

Jurisdiction) ነው፡፡ ሁሇተኛው ሇክሌሌ መንግስታት ብቻ ተሇይቶ የተሰጠ ስሌጣን(Exclusive 

Regional Jurisdiction) ነው፡፡ ሶስተኛው ዯግሞ ሇሁሇቱም መንግስታት በጋራ የተሰጣቸው 

ስሌጣን(Concurrent Jurisdiction) ነው፡፡ በህገ መንግስቱ ሇክሌሌ መንግስታት ከተሰጠው ስሌጣን 

ውስጥ አንደ በግሌፅ ተሇይቶ ሇፋዳራሌ መንግስቱ ብቻ ወይም ሇፋዳራሌ መንግስት እና ሇክሌሌ 

መንግስታት በጋራ ባሌተሰጠ ጉዲይ ሊይ ስሇመሆኑ የህገ መንግስቱ አንቀፅ 52(1) ይዯነግጋሌ፡፡  

የፋዳራሌም ሆነ የክሌሌ መንግስታት በዚህ መሌኩ የተሰጣቸው መንግስታዊ ስሌጣን ተግባራዊ 

ሲያዯርጉ አንዲቸው የላሊኛቸውን ስሌጣን ማክበር እንዲሇባቸው የህገ መንግስቱ አንቀፅ 50(8) 

ያዝዛሌ፡፡  

በቀረበው ጉዲይ የቡና ጥራት ቁጥጥርን አስመሌክቶ የህግ አውጪነት ስሌጣኑ የፋዳራሌ መንግስቱ 

አሌያም የክሌሌ መንግስታት ስሇመሆኑ በህገ መንግስቱ በግሌፅ የተመሇከተ ነገር የሇም፡፡ 

በተጨባጭ ዯግሞ የፋዳራሌ መንግስቱ አዋጅ ቁጥር 1051/2009፤ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ዯግሞ አዋጅ ቁጥር 160/2002 አውጥተው ሁሇቱም ህግጋት በስራ ሊይ ይገኛለ፡፡ ከዚህ 



  

690 
 

አንፃር በአጠቃሊይ በሁሇቱ ህግጋት መካከሌ መጣረስ ቢኖር አሌያም በተሇያየ ምክንያት የህግ 

መረጣ ውስጥ የሚገባበት አስገዲጅ ሁኔታ ቢፇጠር “የትኛው ህግ ተፇፃሚ ሉሆን ይገባሌ?” የሚሇው 

ጉዲይ በዚህ ችልት ትርጉም የሚሰጥበት አይዯሇም፡፡ ሆኖም የቀረበው ጉዲይ ወንጀሌን 

የሚመሇከት በመሆኑ ይህንኑ ነጥብ አስመሌክቶ በሁሇቱ ህግጋት የተመሇከተውን የወንጀሌ ኃሊፉነት 

እና የቅጣት ዴንጋጌዎችን ብቻ በመመርመር ከወንጀሌ ህግ ጠቅሊሊ መርህ እና ከህገ መንግስቱ 

አንፃር እሌባት መስጠት ያስፇሌጋሌ፡፡  

በፋዳራሌ መንግስቱም ሆነ በክሌለ መንግስት የወጡት ህግጋት በህገ ወጥ የቡና አጓጓዦች ሊይ 

የወንጀሌ ኃሊፉነትን የሚጥለ ቢሆንም በወንጀለ ጥፊተኛ በተባለት አጥፉዎች ሊይ ሉጣሌ 

ስሇሚገባው የወንጀሌ ቅጣት አስመሌክቶ በመካከሊቸው ጉሌህ የሆነ ሌዩነት አሇ፡፡ በፋዳራሌ 

መንግስቱ የወጣው አዋጅ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆነው በተገኙት ሊይ ከ1 ዒመት የማያንስ እና ከ3 

ዒመት የማይበሌጥ እስራት እና ከብር 20,000(ሃያ ሺህ ብር) እስከ 40,000(አርባ ሺህ ብር) 

የሚዯርስ የገንዘብ ቅጣት ሉወሰን እንዯሚችሌ በአዋጁ አንቀፅ 19(10) ዯንግጓሌ፡፡ በአንፃሩ 

በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የወጣው አዋጅ ዯግሞ ሇተመሳሳይ የወንጀሌ ጥፊት 

በአጥፉው ሊይ በወንጀሌ ህግ የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በቀር ከ3 ዒመት የማያንስ እና ከ5 ዒመት 

የማይበሌጥ እስራት እና በብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) የገንዘብ ቅጣት ሉወሰን እንዯሚችሌ 

በአዋጁ አንቀፅ 23(4) ስር ዯንግጓሌ፡፡ 

እንግዱህ እነዚህ ሁሇቱም ህግጋት በወንጀሌ ረገዴ ቅጣትን የሚዯነግጉ ሌዩ ህጎች ናቸው፡፡ የዚህ 

ዒይነት ሌዩ ህጎች በተሇየ አኳኋን ካሌዯነገጉ በቀር በመዯበኛው የወንጀሌ ህግ በተመሇከቱት 

መርሆዎች የሚመሩ ሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 3 ይዯነግጋሌ፡፡ በወንጀሌ ህጉ 

ከተመሇከቱት ጠቅሊሊ የወንጀሌ ህግ መርሆዎች ውስጥ አንደ ስሇ ወንጀሌ እና አፇፃፀሙ 

የሚዯነግገው በአንቀፅ 23 ስር የተመሇከተው ነው፡፡ በዚሁ መሰረት አንዴ ዴርጊት ወንጀሌ ነው 

ተብል የሚያስቀጣው ህገ ወጥነቱ እና አስቀጪነቱ በህግ በተዯነገገ ጊዜ መሆኑን፤ ወንጀሌ ተዯረገ 

የሚባሇውም ወንጀለን የሚያቋቁሙት ህጋዊ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት 

ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ ሇመሆኑ የዚሁ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 እና 2 ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ 

በዚህ መሌኩ ስሇ ወንጀልች እና አፇፃፀማቸው እንዱሁም ስሇሚያስከትለት ቅጣት አጠቃሊይ 

መርህን እና ዝርዝር ዴንጋጌዎችን የያዘውን የወንጀሌ ህግ የማውጣት ስሌጣን ያሇው የፋዳራሌ 

መንግስቱ የህገ አውጪ አካሌ የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስሇመሆኑ በህገ መንግስቱ 

አንቀፅ 55(5) ይዯነግጋሌ፡፡ የወንጀሌ ጉዲይን በተመሇከተም ክሌልች ያሊቸው ብቸኛ ስሌጣን 

በፋዳራሌ ህግ አውጪው አካሌ ስሇ ወንጀሌ በተዯነገገው ህግ በግሌፅ ባሌተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ 

ህግ ማውጣት ስሇመሆኑ በዚሁ አንቀፅ ስር በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ ውጭ ክሌልች የወንጀሌ 
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ጉዲይን አስመሌክቶ በፋዳራሌ መንግስቱ ህግ በግሌፅ በተዯነገገባቸው ጉዲዮች ሊይ የፋዳራሌ 

መንግስቱን ህግ በሚቃረን መሌኩ የራሳቸውን ህግ የሚያውጁበት የህግ አግባብ የሇም፡፡  

ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዴ አብነት ማንሳት ይቻሊሌ፡፡ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ መንግስት ከታወጀ በኋሊ 

የቡና ንግዴ እና ጥራት ቁጥጥርን አስምሌክቶ የታወጀው የመጀመሪያው ህግ በፋዳራሌ መንግስቱ 

የወጣው የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት አዋጅ ቁጥር 602/2000 ነው፡፡ ይህ አዋጅ በህገ ወጥ እና 

አግባብ ባሌሆነ መንገዴ ቡናን ከቦታ ቦታ የሚያዘዋውሩ ሰዎችን በወንጀሌ ተጠያቂ በማዴረግ 

በላሊ ህግ የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በቀር ከ3 ዒመት በማያንስ እና ከ5 ዒመት በማይበሌት 

እስራት እና በብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) የሚቀጡ መሆኑን በአንቀፅ 15(4) ስር ዯንግጓሌ፡፡ 

የክሌሌ መንግስታትም አዋጁን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጋቸውን ህግ ማውጣት እንዯሚችለ በአዋጁ 

አንቀፅ 19(3) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የህግ አውጪ አካሌ ሇሆነው ጨፋ በክሌለ ህገ 

መንግስት የተሰጠው የህግ አውጪነት ስሌጣን ከፋዳራሌ ህገ መንግስቱ እና የፋዳራሌ መንግስቱ 

ላልች ህጎችን የማይፃረሩ ሌዩ ሌዩ ህጎችን ማውጣት ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የክሌለ ህገ መንግስት 

አዋጅ ቁጥር 46/1994 አንቀፅ 49(3(ሀ)) ይዯነግጋሌ፡፡ አሁን ሇክርክር ምክንያት የሆነው የክሌለ 

ጨፋ ያወጣው አዋጅም ከዚህ አዋጅ በኋሊ በ2002 ዒ.ም የወጣ ሲሆን የወንጀሌ ኃሊፉነቱን እና 

ቅጣቱን አስመሌክቶ ሙለ በሙለ ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ ከዚሁ አዋጅ የተቀዲ መሆኑን 

ከዴንጋጌዎቹ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በግሌፅ መረዲት የሚቻሇው የክሌለ ጨፋ ከቡና 

ንግዴ እና ጥራት ቁጥጥር ጋር በተያያዘ ቢያንስ ከወንጀሌ ኃሊፉነት እና ቅጣት አንፃር በፋዳራሌ 

መንግስቱ አዋጅ የተዯነገገውን ህግ መቀበለን እና ያከበረ መሆኑን ነው፡፡ አሁን ሊይ ችግሩ 

የተፇጠረው ሇክሌለ ህግ መውጣት መሰረት የነበረው የፋዳራለ መንግስት አዋጅ በአዋጅ ቁጥር 

1051/2009 ተሻሽል በቀዯመው አዋጅ ከፌ ተዯርጎ የተቀመጠው የወንጀሌ ቅጣት በአዱሱ አዋጅ 

ሲቀንስ የክሌለ አዋጅ ባሇበት መቆየቱ ነው፡፡ 

መነሻ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን የወንጀሌ ጉዲይን አስመሌክቶ ክሌልች በፋዳራሌ መንግስቱ 

የወጣውን የወንጀሌ ይዘት ያሇው ህግ በሚቃረን መሌኩ ህግ ሉያወጡ አይችለም፡፡ ወጥቶ እንኳን 

ቢገኝ ተፇፃሚ ሉሆን የሚገባው በፋዳራሌ መንግስት የወጣው ህግ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች 

ጥፊተኛ በተባሇበት በህገ ወጥ መንገዴ ቡናን የማጓጓዝ ወንጀሌ በፋዳራሌ መንግስቱ አዋጅ ቁጥር 

1051/2009 አንቀፅ 19(10) እና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት አዋጅ ቁጥር 160/2002 

አንቀፅ 23(4) መካከሌ በወንጀሌ ቅጣት ረገዴ አሇመጣጣም ያሇ በመሆኑ ከሊይ በፌርዴ ሀተታው 

ውስጥ በተጠቀሰው ምክንያት ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው እና ተፇፃሚም ሉዯረግ የሚገባው 

የፋዳራሌ መንግስቱ አዋጅ ቁጥር 1051/2009 ነው፡፡ ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
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ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው የክሌለ አዋጅ ነው በሚሌ ትርጉም የስር ፌርዴ 

ቤቶችን ስህተት ሳያርም ማሇፈ የጉዲዩን ሌዩ ባህሪ እና በህገ መንግስቱ ሇፋዳራሌ መንግስት እና 

ሇክሌሌ መንግስታት የተሰጠውን ስሌጣን መሰረት ያሊዯረገ መሰረታዊ የህግ አተረጓጎም ስህተት 

የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

በዚሁ አግባብ በክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሻሽል በተሰጠው የጥፊተኝነት ፌርዴ መሰረት 

የወንጀሌ ቅጣቱ በፋዳራሌ መንግስቱ የቡና ግብይትና ጥራት ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 1051/2009 

አንቀፅ 19(10) መሰረት ተሰሌቷሌ፡፡ በዚህ አንቀፅ ስር የተቀመጠው ቅጣት ከ1 ዒመት የማያንስ 

እና ከ3 ዒመት የማይበሌጥ እስራት እና ከብር 20,000(ሃያ ሺህ ብር) እስከ ብር 40,000(አርባ ሺህ 

ብር) የሚዯርስ የገንዘብ ቅጣት ነው፡፡ ሇዚህ የወንጀሌ ዴርጊት ስራ ሊይ ባሇው የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁጥር 2/2006 ዯረጃ እና እርከን ያሌወጣሇት በመሆኑ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት በተገሇፀው 

አግባብ የወንጀለ ዯረጃ ከባዴ በሚሌ ተወስዶሌ፡፡ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው አንቀፅ 19 

መሰረት በሚዯረግ ስላትም “ከባዴ የወንጀሌ ዯረጃ” ሇሚሇው ያሇው ቅጣት ከ2 ዒመት እስከ 2 

ዒመት ከ6 ወር እስራት እና እስከ ብር 26,666.67(ሃያ ስዴስት ሺህ ስዴስት መቶ ስዴሳ ስዴስት 

ከ67/100) የሚዯርስ ነው፡፡ በተጨማሪም በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያገኙት አንዴ የቅጣት 

ማክበጃ እና አንዴ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች በዚህም ችልት ተወስዯዋሌ፡፡  

ይኸው ታሳቢ ተዯርጎ በአጠቃሊይ አመሌካች ጥፊተኛ በተባሇበት የወንጀሌ ዴርጊት በ2(ሁሇት) 

ዒመት ከ6(ስዴስት) ወር እስራት እና በብር 4,500(አራት ሺህ አምስት መቶ ብር) የገንዘብ ቅጣት 

እንዱቀጣ ተወስኗሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ/337085 ሊይ ግንቦት 11/2013 ዒ.ም በዋሇው ችልት በክሌለ የበታች ይግባኝ ሰሚ 

ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን የጥፊተኝነት ፌርዴ እና የቅጣት ውሳኔን በማፅናት የሰጠው ውሳኔ 

በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 195(2(ሇ(2))) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡  

 

2. በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ መንግስት መሰረት የክሌሌ መንግስታት የወንጀሌ ጉዲይን አስመሌክቶ 

በፋዳራሌ መንግስቱ ከወጣው ህግ ጋር የሚቃረን ወይም የማይጣጣም ህግ የማውጣት ስሌጣን 

ያሌተሰጣቸው በመሆኑ በህገ ወጥ መንገዴ ቡናን ከማጓጓዝ ወንጀሌ ጋር በተያያዘ ተፇፃሚነት 

ያሇው በፋዳራሌ መንግስቱ የወጣው አዋጅ ቁጥር 1051/2009 ነው፡፡ 
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3. በውሳኔ ተራ ቁጥር 2 ስር በተገሇፀው አግባብ በስር ፌርዴ ቤቶች በአመሌካች ሊይ 

የተሊሇፇው የጥፊተኝነት ፌርዴ እና የቅጣት ውሳኔ በወንጀሌ ህግ ሥነ ሥርዒት ቁጥር 

195(2(ሇ(2))) መሰረት ተሻሽል አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 1051/2009 አንቀፅ 19(10) ስር 

በ2(ሁሇት) ዒመት ከ6(ስዴስት) ወር እስራት እና በብር 4,500(አራት ሺህ አምስት መቶ 

ብር) የገንዘብ ቅጣት እንዱቀጣ ተወስኗሌ፡፡   

ትዕዛዝ 

1. ተሻሽል በተሰጠው የቅጣት ውሳኔ መሰረት ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇክሌለ 

ማረሚያ ቤቶች አስተዲዯር ይፃፌ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡    
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የሰ.መ.ቁ.210238 

ህዲር 27/2014 ዒ.ም 

                                  ዲኞች፡-ሰሇሞን አረዲ 

  እትመት አሰፊ 

 ኑረዱን ከዴር 

 መሊኩ ካሳዬ 

 እስቲበሌ አንደዒሇም 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን አዱስ አበባ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት     

ተጠሪ፡- አቶ ጌታቸው ታዯሰ   

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበው ጉዲይ የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም 

የአሁን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ 

ያቀረቡት ክስ ጭብጥም ሇፌርዴ አፇፃፀም በወጣ የፌርዴ ቤት የተሽከርካሪ ሽያጭ የሃራጅ ጨረታ 

ሊይ ተወዲዴረው የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3-18474 አ/አ የሆነ ተሽከርካሪ ገዝተው የተሽከርካሪው ስመ 

ሀብት ወዯ ስማቸው የዞረሊቸው መሆኑን፤ ይህንኑ ተሽከርካሪ በማሽከርከር ሊይ እያለ የአሁን 

አመሌካች መስከረም 07/2012 ዒ.ም ከምሽቱ 2፡00 ሰዒት አካባቢ በአዱስ አበባ ከተማ ሇገሃር 

ተብል በሚጠራ አካባቢ ጉሌበቱ እና ሥሌጣኑ ተጠቅሞ የነጠቃቸው መሆኑን በመግሇፅ ዴርጊቱ 

የሁከት ተግባር ነው ተብል በተሽከርካሪው ውስጥ የነበሩትን ንብረቶች ግምት እና ተሽከርካሪው 

በመቆሙ ምክንያት የተቋረጠባቸውን ገቢ በጠቅሊሊው ብር 347,800(ሶስት መቶ አርባ ሰባት ሺህ 

ስምንት መቶ ብር) ከፌል ንብረቱን እንዱሇቅሊቸው ዲኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡   

በዚሁ ክስ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘው መሰረት የአሁን አመሌካች ቀርቦ ሇክሱ ምክንያት 

የሆነው ተሽከርካሪ ሇመንገዴ ሥራ ፕሮጀክት በሚሌ ከቀረጥ ነፃ ወዯ ሀገር የገባ ነው፤ የመንገዴ 

ስራው እንዯተጠናቀቀ ተሽከርካሪው ተመሌሶ ከሀገር ሉወጣ አሌያም ተገቢው ቀረጥ እና ታክስ 

ሉከፇሌበት የሚገባው ነው፤ ተሽከርካሪውን ወዯ ሀገር ያስገባው ዴርጅት ሀገር ጥል በመጥፊቱ 

ምክንያት ከዴርጅቱ ሊይ የሚፇሇገው ቀረጥ እና ታክስ ሂሳብ ተሰርቶ በጠቅሊሊው ወዯ ብር 
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98,474,585.17(ዘጠና ስምንት ሚሉዮን አራት መቶ ሰባ አራት ሺህ አምስት መቶ ሰማንያ አምስት 

ከ17/100 ብር) የሚፇሇግበት መሆኑ ተረጋግጦ ክስ በቀረበበት ንብረት ሊይ በአመሌካች በኩሌ 

የእግዴ ትዕዛዝ ተሊሌፎሌ፤ ተሽከርካሪው ሇፌርዴ አፇፃፀም በሚሌ በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ 

የተሸጠውም ይኸው በአመሌካች የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ፀንቶ ባሇበት ነው፤ አመሌካች መስሪያ 

ቤት ተገቢው ቀረጥ እና ታክስ ያሌተከፇሇባቸውን ንብረቶች ተከታትል የመያዝ እና 

የሚፇሇግበትን እዲ የማስከፇሌ በህግ የተሰጠው ሥሌጣን አሇው፤ ሇክሱ ምክንያት የሆነው 

ተሽከርካሪም በዚሁ ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋሇ በመሆኑ ዴርጊቱ ህገ ወጥ የሁከት ተግባር 

የሚባሌ አይዯሇም፤ ተሽከርካሪው ውስጥ አለ የተባለትን ንብረቶች ያሌተረከብኩ እና ተቋረጠ 

የተባሇውን ገቢም ሌጠየቅ የማይገባ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃን ከሰማ በኋሊ በሰጠው ውሳኔ ክስ 

የቀረበበት ተሽከርካሪ ሇፌርዴ አፇፃፀም በሚሌ በፌርዴ ቤት በወጣ ጨረታ ተገዝቶ የተያዘ በመሆኑ 

አመሌካች መብቱን መጠየቅ ያሇበት ህጋዊ ሂዯቶችን ተከትል መክፇሌ ሲኖርበት ያሌከፇሇው 

ዴርጅት መሆን ሲገባው በፌርዴ ቤት የአፇፃፀም ትዕዛዝ ንብረቱን ተረክቦ እና ሰመ ሀብቱን በራሱ 

አዙሮ ከያዘው ሰው ሊይ መቀበለ የሁከቱ ተግባር በመሆኑ ሁከቱ ተወግድ ንብረቱ ሇተጠሪ ሉመሇስ 

ይግባሌ፤ በተሽከርካሪው ውስጥ አለ የተባለትን ንብረቶች እና ታጣ የተባሇው ገቢ ያሌተረጋገጠ 

በመሆኑ አመሌካች የመክፇሌ ግዳታ የሇበትም በማሇት ወስኗሌ፡፡  

በዚሁ ጉዲይ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በበኩለ የግራ ቀኙን የይግባኝ 

ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች ክስ በቀረበበት ንብረት ሊይ የቀዯምትነት መብት አሇኝ ካሇ 

መብቱን ሉያስከብር የሚገባው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 418 ስር በተመሇከተው አግባብ ሉሆን 

ይገባሌ፤ በዚህ መሌኩ የቀረበ ጥያቄ ሳይኖር በአፇፃፀም የተሸጠን ንብረት በጉሌበት መያዙ የሁከት 

ተግባር ነው በሚሌ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በምክንያት በማጠናከር አጽንቷሌ፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ሰኔ 29/2013 ዒ.ም 

በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ተፇጽሟሌ ያሇውን መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተጥቅሶ በዚህ ችልት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ መሰረታዊ ይዘቱም የስር ፌ/ቤት አመሌካች 

በተሸከርካሪው ሊይ አሇኝ ያሇውን ያሌተከፇሇ ቀረጥና ታክስ መጠየቅ ያሇበት ተሸከርካሪውን ወዯ 

ሀገር ካስገባው ዴርጅት እንጂ ከአሁን ተጠሪ ሊይ አይዯሇም በማሇት የሰጡት ፌርዴ አግባብ 

አሇመሆኑን፤ ክስ የቀረበበትን ተሸከርካሪ ጨምሮ ዩቲኤ ኤሌሳሜክስ ኢትዮጵያ በተሰኘ የመንገዴ 

ስራ ተቋራጭ ዴርጅት ቀረጥና ታክስ ሳይከፌሌ የመንገዴ ስራው እንዯተጠናቀቀ ተመሌሰው ከሀገር 

ሉወጡ ወይም ተገቢውን ቀረጥና ታክስ ተከፌልባቸው በሀገር ውስጥ እንዱቆዩ በአዋጁ አንቀጽ 71፣ 

እና 130 መሰረት ወዯ ሀገር የገባ መሆኑን፤ ተቋራጩ የመንገዴ ስራ ፕሮጀክቱን በመቋረጥ ከሀገር 
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በመውጣቱ የአመሌካች ኦዱት ሇመንግስት ሉከፇሌ ከነበረው የኦዱት ጉዴሇት የተገኘ መሆኑን፣ 

በአዋጁ አንቀጽ 130 መሰረት ክርክር ያስነሳው ተሸከርካሪ ሇላሊ ሰው ሉተሊሇፌ የሚችሇው ቀረጥና 

ታክስ ከተከፇሇበት ወይም የሚተሊሇፌሇት ሰው ተመሳሳይ የቀረጥ ነጻ መብት ያሇው ሲሆን ብቻ 

መሆኑን፣ አመሌካች ተሸከርካሪውን በመያዝ ከተሸከርካሪው ሊይ የሚፇሇገውን ቀረጥና ታክስ 

ሇመሰብስብ ሥሌጣን ያሇው አካሌ መሆኑንና የቀዯምትነት መብት ያሇው መሆኑን፤ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ/49889 ሊይ አመሌካች የጉሙሩክ ህግን በማስከበር ረገዴ 

በሚወስዯው እርምጃ ወጭና ኪሳራ እንዯማይጠየቅ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶ እያሇ በስር 

ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ የወጪ ኪሳራ ዝርዝር እንዱያቀርብ መብት መጠበቃቸው አግባብ አሇመሆኑን 

በመግሌፅ የሰር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ቀረጥና ታክስ ሳይከፌሌ ከውጭ ወዯ ሀገር ውስጥ የገባ 

ተሸከርካሪ በተጠሪ እጅ አግኝቶ ቀረጥና ታክስ ሇማስከፇሌ አመሌካች ተሸከርካሪውን መያዙ የሁከት 

ተግባር ነው በሚሌ በስር ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት ከጉሙሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 

አንቀጽ 130 አንጻር ሇዚህ ችልት ቀርቦ እንዱመረመር በመታዘዙ ግራ ቀኙ ተጠሪ የፅሁፌ መሌስ 

እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡  

በዚሁ መሰረት ተጠሪ መስከረም 27/2014 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ቀረጥና 

ታክስ መጠየቅ ያሇበት ተሸከርካሪውን ወዯ ሀገር ካስገባው ዴርጀት እንጅ በህጋዊ መንገዴ 

ተሸከርካሪውን ገዝቶ ስመ-ንብረቱን ጭምር አዙሮ ከያዘው ተጠሪ አይዯሇም ማሇታቸው በአግባቡ 

ነው፤ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ክርክርም ሆነ አፇጻጸም ጣሌቃ ገብቶ የቀዯምትነት መብቱን በህግ 

አግባብ ማስከበር ሲገባው በፌ/ቤት ትዕዛዝ የተረከቡትን ተሸከርካሪ መያዝ ሁከት መሆኑን 

በመግሇጽ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀናሊቸው ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችችም መከራከሪያውን 

የሚያጠናክር የመሌስ መሌስ በመስጠት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሉሻር ይገበዋሌ በማሇት 

ሞግቷሌ፡፡   

የጉዲዩ አመጣጥ እና መሰረታዊ የክርክሩ ይዘት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተውን 

ሲመስሌ ችልቱም የግራ ቀኙን ክርክር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ማስቀረቢያ ነጥብ 

አኳያ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ አመጣጥ መረዲት እንዯሚቻሇው ተጠሪ ክስ ያቀረቡት በፌርዴ አፇፃፀም በጨረታ 

በመግዛት በህግ አግባብ የባሇቤትነት መብት ባቋቋምኩበት ተሽከርካሪ ሊይ አመሌካች ሁከት ፇጥሮ 

በጉሌበት የወሰዯብኝ በመሆኑ ሁከቱ ተወግድ ንብረቱን ሉመሌስሌኝ ይገባሌ በሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካች በበኩለ ክስ የቀረበበትን ንብረት የያዘው ከቀዴሞ የንብረቱ ባሇቤት ከሆነው ዴርጅ ሊይ 

መሰብሰብ የሚገባው ቀረጥ እና ታክስ በመኖሩ፤ እንዱሁም ተሽከርካሪው ከቀረጥ ነፃ ወዯ ሀገር የገባ 
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ሲሆን በተሽከርካሪው ሊይ ሉከፇሌ የሚገባው ቀረጥ እና ታክስ ሳይከፇሌ የቀረጥ እና ታክስ ነፃ 

መብት ሊሌተሰጠው ሰው የተሊሇፇ በመሆኑ ሇማስከፇሌ በሚሌ እንዯሆነ ገሌፆ ዴርጊቱ የሁከት 

ተግባር አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ክስ የቀረበበትን ተሽከርካሪ በህግ አግባብ በጨረታ 

ገዝቻሇሁ ከማሇት ባሇፇ ከንብረቱ ሊይ የሚፇሇግ ቀረጥ እና ታክስ የሇም በሚሌ ያቀረቡት ክርክር 

የሇም፡፡ 

በመሰረቱ አመሌካች መስሪያ ቤት ከቀረጥ እና ታክስ ጋር በተያያዘ የጉምሩክ ቁጥጥር የማዴረግ 

ስሌጣን በህግ የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ ይህም ስሌጣን የጉምሩክ ህጉ መከበሩን ሇማረጋገጥ 

የሚያስችሌ ማናቸውንም እርምጃ መውሰዴን የሚያጠቃሌሌ ሆኖ ከዚህ ውስጥ አንደ ቀረጥ እና 

ታክስ ያሌተከፇሇባቸውን ወይም አስፇሊጊው የጉምሩክ ስነ ስርዒት ያሇተፇፀመባቸውን ንብረቶች 

እና እቃዎች ተከታትል በመያዝ የሚፇሇገውን እዲ ማስከፇሌ ስሇመሆኑ ከጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 

859/2006 አንቀፅ 141፣ 2(22)፣ 2(38)፣ 143 እና 147 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ በጉምሩክ ህጉ መሰረት ቀረጥ እና ታክስ ሉከፇሌባቸው ከሚገባቸው ንብረቶች ውስጥ 

አንደ ከቀረጥ ነፃ መብትን በመጠቀም ወዯ ሀገር የገባ እቃ ተመሳሳይ መብት ሇላሇው ሰው/አካሌ 

በሚተሊሇፌበት ጊዜ ስሇመሆኑ ከአዋጁ አንቀፅ 130(1 እና 2)ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ እንግዱህ 

በአዋጁ መሰረት ቀረጥ የሚከፇሇው በገቢ እና ወጭ ንብረት ሊይ በመሆኑ መከፇሌ ሲገባው 

ያሌተከፇሇ እዲ ካሇ ከንብረቱ ተሇይቶ የማይታይ በመሆኑ በአዋጁ መሰረት ሇአመሌካች መስሪያ 

ቤት የተሰጠው መከፇሌ ሲገባው ያሌተከፇሇ የቀረጥ እዲን ተከታትል የማስከፇሌ ሥሌጣን 

በዋናነት የንብረቱን ባሇቤት ሳይሆን ንብረቱን እራሱን የሚከተሌ ይሆናሌ፡፡ እናም አመሌካች 

ከአንዴ ንብረት ሊይ የሚፇሇግ ቀረጥ እና ታክስ ስሇመኖሩ እስካረጋገጠ ዴረስ ንብረቱ በማናቸውም 

መንገዴ በተሊሇፇሊቸው ሶስተኛ ወገኖች እጅ ጭምር በመያዝ መከፇሌ ያሇበትን የመንግስት እዲ 

የማስከፇሌ በህግ የተረጋገጠ መብት አሇው ማሇት ነው፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የተከሰሰው በፌርዴ አፇፃፀም በሀራጅ ተሽጦ ተጠሪ እጅ 

የገባን ንብረት በቁጥጥር ስር በማዋሌ የሁከት ተግባር ፇፅሟሌ በሚሌ ነው፡፡ የሁከት ክስ 

የቀረበበት አካሌ ዯግሞ የሥራውን አዯራረግ የሚፇቅዴ ሇእርሱ የሚናገርሇት መብት መኖሩን 

በፌጥነት እና በማይታበሌ ዒይነት ማስረዲት ከቻሇ ዴርጊቱ የሁከት ተግባር ሉባሌ የማይቻሌ 

ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሕ/ቁጥር 1149(3) ዴንጋጌ ተቃራኒ ንባብ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሇክሱ 

መሰረት የሆነው ተሽከርካሪ ከቀረጥ ነፃ በሆነ መብት ወዯ ሀገር የገባ ሆኖ ተገቢው ቀረጥ እና ታክስ 

ሳይከፇሌበት በፌርዴ አፇፃፀም ምክንያት በሀራጅ ተሽጦ ሇአሁን ተጠሪ የተሊሇፇሊቸው ስሇመሆኑ 

ግራ ቀኙን ያሊከራከረ ጉዲይ ነው፡፡ ከንብረቱ ሊይ የሚፇሇግ እዲ መኖሩ ከተረጋጠ ዯግሞ ንብረቱ 

በፌርዴ ቤት የአፇፃፀም ሃራጅ ሇተጠሪ መተሊሇፈ በአመሌካች የመቆጣጠር ህጋዊ ስሌጣን ሊይ 

የሚያስከትሇው ሇውጥ አይኖርም፡፡ እናም አመሌካች ክስ የቀረበበትን ተሽከርካሪ በቁጥጥር ስር 



  

698 
 

እንዱውሌ ማዴረጉ በህግ የተሰጠውን የመቆጣጣር ኃሊፉነት ተግባራዊ አዴርጓሌ ከሚባሌ በቀር 

ዴርጊቱ ህገ ወጥ የሁከት ተግባር ነው የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ ይህ ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ 

ቤቶች የአመሌካች እርምጃ የሁከት ተግባር ነው ማሇታቸው የጉዲዩን ባህሪ እና በአዋጁ መሰረት 

ሇአመሌካች የተሰጠውን የጉምሩክ ቁጥጥር ስሌጣን ያሊገናዘበ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ውሳኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/90002 ሊይ ታህሳስ 26/2013 ዒ.ም 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/267595 ሊይ ግንቦት 23/2013 ዒ.ም 

በዋሇው ችልት የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

 

2. ተገቢው ቀረጥ እና ታክስ ያሌተከፇሇበት ንብረት በፌርዴ አፇፃፀም ምክንያት በሀራጅ 

በላሊ ሰው እጅ የገባ ቢሆንም እንኳን አመሌካች ከንብረቱ ሊይ የሚፇሇገውን ቀረጥ እና 

ታክስ ሇማስከፇሌ ንብረቱን ተከታትል የመያዝ ከህግ የመነጨ ስሌጣን ያሇው በመሆኑ 

ዴርጊቱ የሁከት ተግባር ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡  

 

ትዕዛዝ 

1. የዚህን ሰበር ሰሚ ችልት ክርክር ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

2. በመዝገቡ ሊይ የተሰጠ የእግዴ ትዕዛዝ ካሇ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 


