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የሰ/መ/ቁ. 44691 

ሚያዝያ 8 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

       ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሽባባው ወላ - ጠበቃ ጌታቸው ውብሸት ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሙለጌታ ዓባይ - ጠበቃ አቶ እንዲሌካቸው ይሊቅ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት 
ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ 
አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርበው ተጠሪ ብር 7000(ሰባት ሺህ ብር) እስከ ግንቦት 30 ቀን 1991 
ዓ.ም ሉመሌስ ብዴር ወስድ ያሌከፇሇኝ ስሇሆነ ሉከፌሇኝ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ ከነ ወሇደ እንዱከፌሌ 
ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ የአመሌካች ጥያቄ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2024 
መሰረት ሁሇት ዓመት ያሇፇው በመሆኑ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ አክሲዮን ማህበር ሇማቋቋም ውሌ ተዋውሇን ብር 
8000(ስምንት ሺህ ብር) ስሇወሰዯ እንዱቻቻሌሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን 
ክርክር ከመረመረ በኋሊ የብዴር ገንዘቡ ሉከፇሌ ከሚገባው ከሁሇት ዓመት በሊይ የቆየ በመሆኑ በፌትሏብሓር 
ሔግ ቁጥር 2024 መሰረት እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት የሥር ፌርዴ ቤት ሇፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2024 የሰጠው ትርጉም የተሣሣተ መሆኑን በመተንተን የሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበው ይግባኝ ሰሚ ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሇፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
2024 የሰጠው ትርጉም ስህተት መሆኑን በመግሇጽ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2024/ረ/ ጊዜ 
ተወስኖሇት በየወቅቱ ሇሚከፇሌ ገንዘብ እንጂ በአንዴ ጊዜ ሇሚከፇሌ ወሇዴ የሚያገሇግሌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ተጠሪ እዲውን አሌካዯም የመቻቻሌ ጥያቄም ያቀረበ መሆኑ በመሌሱ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የታመነ 
የብዴር እዲ እንዯከፇሇ ይገመታሌ ተብል መወሰኑ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2025 ዴንጋጌ የሚጥስ ነው በማሇት 
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው፡፡ 
በሁሇት ዓመት ያሌተከፇሇ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2024/ረ/ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ ብዴሩን አሇመክፇለን በማመን የመቻቻሌ ጥያቄ እንዲቀረበ ከሥር ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ አንዴ ሰው ብዴሩን አሇመክፇለን አምኖ በሚከራከርበት ሁኔታ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
2024/ረ/ ተፇፃሚነት የሚኖረው አይዯሇም፡፡ ይኸም በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2025/ሀ/ ዴንጋጌ ሇመገንዘብ 
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ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከሳሽ በክሱ የገሇፀውን ፌሬ ጉዲይ ተከሳሽ በከፉሌ ወይም በሙለ ካመነ በእምነቱም 
መሰረት ውሣኔ ሉሰጥ እንዯሚችሌ የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 242/ረ/ በግሌጽ የሚዯነግግ  በመሆኑ 
ተጠሪ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024/ረ/ ዴንጋጌ እንዯ ይርጋ ዴንጋጌ በመቁጠር ብዴሩን አሇመክፇለን ገሌፆ መሌስ ሰጥቶ 
ሇሁሇት ዓመት ስሊሌጠየቀ ሌከፌሌ አይገባኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር የሔግ ዴጋፌ የላሇው ነው፡፡ 

 ከዚህ በተጨማሪ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2024/ረ/ በዋናው ብዴር ሣይሆን ሇብዴር የሚከፇሇን 
ወሇዴን የሚመሇከት ዴንጋጌ መሆኑ የሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 35758 ታህሣሥ 20 ቀን 2002 ዓ.ም 
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ወሇዴ የሚከፇሌበት የብዴር ውሌ የላሊቸው በመሆኑ 
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2024/ረ/ በእነርሱ መካከሌ ያሇውን የብዴር ግንኙነት የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ባይ ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. ተጠሪ ከአመሌካች የተበዯረውን ብር 7000(ሰባት ሺህ) በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ክስ 

ከቀረበበት ሰኔ 13 ቀን 1998 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ሇአመሌካች 
ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
ይህ ፌርዴ  በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  

 

 

 

 

 


	44691

