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የሰ/መ/ቁ. 46019 

 ሏምላ 20 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአቶ ዯሳሇው ፊንታ ወራሾች - እነ ሙለጌታ ዯሳሇው ጠበቃ ግሩም አየሇ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አየሇ ዯበሊ - ጠበቃ ኤሉያስ ተ/ብርሃን ቀረቡ 

 መዝገቡን መረምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ በእቁብ ገንዘብ የመክፇያ ጊዜ ጋር በተያያዘ እዲው እንዯተከፇሇ ሉቆጠር 
የሚችሌበትን የሔግ አግባብና ትርጉም የሚመሇከት ነው፡፡ 

 ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ የካቲት 08 
ቀን 1999 ዓ.ም በፃፈት አቤቱታ የአሁኑ አመሌካቾች አውራሽ በተጠሪ የሚሰበሰበው እቁብ በአባሌነት ተመዝግበው 
ዋስ ቆጥረው ብር 650,000.00(ስዴስት መቶ ሃምሳ ሺህ) መውሰዲቸውን፣ተከሳሽ በተመዘገቡበት እጣ እቁብ 
ከተጀመረበት ከሔዲር 03 ቀን 1992 ዓ.ም ዴረስ እስከ ጥቅምት 02 ቀን 1995 ዓ.ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ 28 
ክፌያዎችን ከከፇለ በኋሊ ኀዲር 7 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ እስከ እቁቡ ማሇቂያ እሇት ዴረስ መክፇሌ የሚገባቸውን 
29 ክፌያዎችን ሳይከፌለ መቅረታቸው በመግሇጽ ተከሳሽ ከእቁቡ የሚዯርሳቸውን ገንዘብ ከወሰደ በኋሊ መክፇሌ 
ሲገባቸው ያሌከፇለትንና ባሇመክፇሊቸው በእቁቡ ስምምነት መሰረት ሉከፇሌ የሚገዯደበትን በቀን የሚታሰብ 
ተጭማሪ ክፌያ በዴምር የሆነውን ብር 342,600.00 (ሦስት መቶ አርባ ሁሇት ሺህ ስዴስት መቶ) ከወጪና 
ኪሳራ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቾች ቀርበው በሰጡት መከሊከያ መሌስ 
የተጠሪ ክስ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/ ስር በተመሇከተው የክፌያ ግምት መሰረት ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ 
ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከተመሇከተ በኋሊ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/ ዴንጋጌን በዋቢነት በመጥቀስ የከሳሽን ክስ ውዴቅ አዴርጓአሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪ 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ሇእቁብ ገንዘብ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2024/ረ/ አግባብነት የላሇው መሆኑን በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሮ ጉዲዩን ሇስር ፌ/ቤት መሌሶሇታሌ፡፡ 
ጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ ያሁኑ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ግንቦት 14 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝርው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ፡- የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤቶች የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/”ን” ተዯርጏ የቀረበውን ክርክር ውዴቅ 
ማዴረጋቸው ያሊግባብ መሆኑን፣ዴንጋጌው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1677/1/ ዴንጋጌ አንፃር ሲታይ ሇእቁብ ገንዘብ 
አግባብነት ያሇው መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
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 ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው ጥር 25 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ማመሌከቻ መሌሣቸውን 
ሰጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024/ረ/ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑን፣የአመሌካቾች አውራሽ 
የእቁብ ገንዘቡን ያሌተከፇለ በመሆኑ ክርክራቸው ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ገሌፀው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው 
ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት የተከራከሩ ስሇመሆኑ የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃ የካቲት 22 ቀን 2002 
ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በግራ ቀኙ የቀረበውን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው 
መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ተብል 
ከተያዘው ጭብጥ አኳያ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በተጠሪ እና በአመሌካቾች አውራሽ መካከሌ ያሇው ግንኙነት የእቁብ 
ገንዘብን የሚመሇከት መሆኑን፣የአመሌካቾች አውራሽ ተጠሪ በሚሰበስቡት እቁብ ውስጥ አባሌ ሆነው እጣው 
ዯርሷቸው ገንዘቡን በመውሰዴ 28 እጣዎችን ከከፇለ በኋሊ 29 እጣዎች ሲቀሩ መክፇሊቸውን ማቋረጣቸውን 
ገሌጸው ተጠሪ ክስ መመስረታቸውን፣የእቁቡን ገንዘብ የሚከፇሌበት ጊዜም የተቆረጠ መሆኑን ነው፡፡ በዚህ ችልት 
አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቶች የእቁብ እዲው ክፌያ ጥያቄ በሁሇት አመት ጊዜ 
ማሇፌ እንዯተከፇሇ ሉቆጠር ይገባሌ ማሇት ያቀረብነውን ክርክር ያሇፇው ያሊግባብ ነው በሚሌ ነው፡፡ 

 ዋናውና የሔግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ጉዲይ፡- የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/ ዴንጋጌ ሇእቁብ ገንዘብ 
እግባብነት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇው ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ ተገቢውን ምሊሽ መስጠት ይቻሌ ዘንዴ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/ ዴንጋጌን በሚገባ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 በጠቅሊሊው ሲታይ በሔግ የሔሉና ግምት የሚሸፇን የፌሬ ነገር ነጥብን (legal 
presumptions) የሚመሇከት ሲሆን ዓይነቱም ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2025 እና 2026 ዴንጋጌዎች ጋር ተዛምድ ሲታይ 
ውስን የሆነ የማስተባበያ ማስረጃ የሚቀርብበት  (not freely rebuttable or rebuttable but in limited way) 
የሔግ  የሔሉና ግምት ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር የተሇያዩ የክፌያ አይነቶች የሚዘረዝር ሆኖ 2024 በጠቅሊሊው ሲታይ 
ግን በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሉከፇለ የሚገቡ ክፌያዎች(እዲዎች) በዚሁ የሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሳይጠየቁ 
የቀሩ እንዯሆኑ ክፌያውን (እዲዎች) የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን የተባሇውን ክፌያ (እዲ) እንዯከፇሇ የሔግ 
ግምት እንዯሚወስዴበት ያስገነዝባሌ፡፡ ዴንጋጌው እቁብን ሇይቶ አሊስቀመጠም፡፡ 

 ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነትና ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ ተብል በአመሌካቾች የሚጠቀሰውን 
በስር ፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ተቀባይነት ያገኘው በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024 ዴንጋጌ በፉዯሌ/ረ/ ስር 
የተመሇከተው ሲሆን ሙለ ይዘቱም በሚከተሇው መሌኩ የተቀመጠው ነው፡፡ 

 ቁ. 2024 በሁሇት አመት የተወሰነ ጊዜ 

 እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ሳይከፇሌ የቀረ ገንዘብ እንዯተከፇሇ 
የሚቆጠረው፡-  

/ረ/ በብዴር ሇተሰጠ፤ የገንዘብ ወሇዴና በጠቅሊሊውም የዓመት ጊዜ ተወስኖሇት በየዓመቱ ወይም ከዚህ ባነሰ የጊዜ 
ውሳኔ ውስጥ ሉከፇሌ የሚገባው እዲ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡ የዚሁ ዴንጋጌ የእንግሉዝኛው ቅጂም፡- 

Art.2024 presumption of payment after two years 

The following debts shall be deemed to have been paid where two years have elapsed since they 

fell due: 

(f) interest on loans and generally any sum payable annually or at shorter periodical interval. 

በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ ከሊይ ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ይዘትና እና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የዴንጋጌው መጀመሪያ 
ፓራግራፌ የመክፇያ ጊዜያቸው ከዯረሰ ጊዜ አንስቶ ሁሇት አመት ያሇፊቸው እዲዎች(ክፌያዎች) እንዯተከፇለ 
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ይቆጠራለ የሚሌ ሲሆን በተከታይ የተዘረዘሩት ንኡስ ዴንጋጌዎች ዯግሞ የሚወሰንባቸውን የክፌያ (እዲ) 
ዓይነቶችን የሚዘረዘር ነው፡፡ በዴንጋጌው ፉዯሌ/ረ/ ስር የተመሇከተው ሲታይ በብዴር የተሰጠ ወይም ሇማናቸውም 
የአከፊፇሌ ሁኔታ በየአመቱ ወይም ከአመት ባነሰ ጊዜ እየተከፇሇ እንዱያሌቅ ጊዜ ተቆርጦሇት የተሰጠ ገንዘብ ሊይ 
የሚታሰብ ወሇዴ እዲው ከበሰሇበት ወይም በየተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ ገንዘብ ከሆነ ዯግሞ ገንዘቡ ተከፌል ማሇቅ 
ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ሁሇት ዓመት ያሇፇ እንዯሆነ በእነዚህ ክፌያዎች (እዲዎች) ሊይ ሉጠየቅ የሚችሇው የወሇዴ 
ክፌያ እንዯተከፇሇ የሔግ ግምት የሚወሰዴ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/ ስር የተመሇከተው 
ዴንጋጌው ተፇፃሚነት የሚኖረው በብዴር ሇተሰጠ ገንዘብ ወሇዴ ሊይ ሲሆን ዋናውን የብዴር ገንዘብ የማይጨምር 
መሆኑን የዴንጋጌው ይዘትና አቀራረጽ ያስገነዝባሌ፡፡ ምክንያቱም ዴንጋጌው ዋናውን የብዴር ገንዘብ የሚጨምር 
ቢሆን ኖሮ የብዴር ገንዘብንና ወሇዴ በማሇት ያስቀምጠው ነበር እንጂ ሇብቻው ነጥል የብዴር ገንዘብ ወሇዴን 
በማሇት አይጽፇውም ነበር፡፡ ይህ ስሇመሆኑም ይህ ችልት በሰ/መ/ቁ. 29181 እና የሰ/መ/ቁ. 35758 በአዋጅ ቁጥር 
454/97 አንቀጽ 2/1/ መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም እቁብ ከመሰረቱ ብዴር አይዯሇም፤የብዴር ባህርይም የሇውም፡፡ እቁብ ሰዎች 
ባሊቸው አቅም መሰረት ገንዘብ ሇማጠራቀም የሚጠቀሙበት ማህበራዊ እሴት ነው፡፡ እቁብ ዋናው ዓሊማ አባሊቱ 
የቁጠባ ባህሌ እዱኖራቸው የሚያዯርግ ነው፡፡ በመሆኑም የእቁብ አባሌ ሇላሊው አባሌ እንዯ ተበዲሪ ወይም አንደ 
ሇላሊው ከወዱሁ ባሇገንዘብ ነው ሉባሌ የሚችሌበት የስምምነት አይነት አይዯሇም፡፡ ምናሌባት አባለ እጣው 
ዯርሶት ከተጠቀመ በኋሊ ቀሪውን እጣ ካሌከፇሇ እንዯማንኛውም ዯንበኛ እቁቡን ካሌከፇሇው አባሌ ሊይ ግዳታ 
የሚጥሌ ነው የሚሌ ክርክር ተቀባይነት ይኖረዋሌ፡፡ ይህም ጉዲይ ተቀባይነት የሚኖረው በጠቅሊሊው ሔጉ 
የተመሇከቱትን ይርጋ ዯንቦችን መሰረት አዴርጏ ሲቀርብ ሉሆን ይገባሌ፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2024/ረ/ ሇጉዲዩ አግባብነት ይኖረዋሌ በማሇት የሚራከሩት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1677/1/ ዴንጋጌን በማጣቀስ ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት የጠቅሊሊ ውሌ ዴንጋጌዎች በአንዴ ጉዲይ ተፇፃሚ እንዱሆኑ የሚዯረገው 
ከጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሊቸው መሆኑ በቅዴሚያ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ስሇሆነም ይህ ዴንጋጌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 ስር 
የተመሇከቱት ጉዲዮች ተሇይተው በተቀመጡበት ሁኔታ ሇእቁብ ተፇፃሚ የሚሆንበት የሔግ አተረጓጏም ዯንብ 
የሇም፡፡ ሔጉም እቁብ የሚቋቋምበትን ዓሊማ የመጠበቅ ሏሳብ ያሇው ነው ተብል ይታሰባሌ፡፡ ሔግ ሲተረጏምም 
ሉፇፀም የሚችሌ ውጤት እንዱኖረው በማዴረግ ስሇመሆኑም ጠቅሊሊ የሔግ አተረጓጏም ዯንቦች የግዴ የሚለት 
ነው፡፡ በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇፃሚነቱ በብዴር ሇተሰጠ የገንዘብ ወሇዴ 
እንጂ ሇዋናው የብዴር ገንዘብ አሇመሆኑን ከዴንጋጌው ይዘትና አቀራረጽ የምንገነዘበው ነጥብ በመሆኑ ሇእቁብ 
ገንዘብ ተፇፃሚ የሚሆንበትን አግባብ አሊገኘንም፡፡ በዚህም ምክንያት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024/ረ/ ሇጉዲዩ አግባብነት የሇውም በማሇት 
መወሰናቸው ሔጋዊ እንጂ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 64158 በሔዲር 01 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጠቶ በፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 42252 የካቲት 20 ቀን 2001 ዓ.ም በትእዛዝ 
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. የእቁብ ገንዘብ ይከፇሇኝ ጥያቄ በይርጋ ዯንብ የሚገዛ እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 ስር የተመሇከተው 
የሔሉና ግምት የሚሸፇን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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