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                                                          የሰ/መ/ቁ. 59698 

መጋቢት 6 ቀን 2003 ዓ.ም  

  ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

 ዲኜ መሊኩ 

      ተሻገር ገብረ ስሊሴ 

   አሌማው ወላ 

   አሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ  ሚኪያስ ከበዯ ከጠበቃ ገ/ክርስቶስ ኪዲነ ማርያም ጋር - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ምስራቅ ንጉሴ - ቀረቡ 

              2. ወ/ሮ አሌማዝ ገብረብርሀን      ጠበቃ ተስፊዬ ዯጉ - ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር የቀረበ በመሆኑ ነው፡፡ 
የክርክሩ መነሻ ተጠሪዎች አመሌካች ከአቶ ከበዯ ታዬ ጋር በመሆን እያንዲንዲችን አምስት አምስት 
ሰው በኮንዯሚኒየም ቤት እንዱያገኙ እዴሌ የተሰጣቸው መሆኑን በመግሇፅ አንዯኛ ተጠሪ /አንዯኛ 
ከሣሽ/ ከዘጠኝ ዘመድቼ ሰብስቤ የሰጠሁትን ብር 185,000/አንዴ መቶ ሰማኒያ አምስት ሺህ ብር/ 
ሁሇተኛ ተጠሪ /ሁሇተኛ ከሣሽ/ ከዘመዴ ሰብስበው የሰጡትን ብር 210,000/ሁሇት መቶ አስር ሺህ 
ብር/ በዴምሩ ብር 395,000 /ሶስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ብር / ወስዯዋሌ፡፡ ስሇሆነም በማታሇሌና 
በማጭበርበር የወሰደትን ገንዘብ እንዱመሌሱ ውሣኔ ይሰጥሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አመሌካችና 
በሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበሩት አቶ ከበዯ ታዬ ተጠሪዎች / ከሣሾች/ ክስ ያቀረቡባቸው በይሆናሌ 
እና በግምት ነው ማስረጃ የሊቸውም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን ምስክሮችና በአመሌካችና በአቶ ከበዯ ታዬ ሊይ 
የተጀመረውን የፕሉስ የወንጀሌ ምርመራ መዝገብ አስቀርቦ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ብር 
395,000 /ሶስት መቶ ዘጠኛ አምስት ሺህ ብር / የወሰዯ መሆኑን በማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን 
በመግሌፅ አመሌካች ሇተጠሪዎች ብር 395,000/ሶስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ብር/ እንዱመሌስና 
አቶ ከበዯ ታዬ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ብር 130,000 አቶ ከበዯ ታዬ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
አቅርበዋሌ፡፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካችን በተመሇከተ የተሰጠው ውሣኔ የህግ ወይም የፌሬ 
ጉዲይ ስህተት የሇበትም በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ 
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አመሌካች ነሏሴ 20 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች ገንዘብ ሇእኔ የሰጡ 
መሆኑን የሚያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ አሊቀረቡም ፌርዴ ቤቱ ሇፕሉስ የተሰጠን ቃሌ አሊግባብ 
በማስረጃነት በመጠቀምና በፕሉስ ተፅዕኖ የዯረሰብኝ መሆኑን ሇማስረዲት እየጠየቅሁ እያሇሁ 
አሊግባብ ብር 395,000 ሇተጠሪዎች እንዴመሌስ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ህዲር 27 ቀን 
2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች ኮንዯሚኒየም ቤት አሰጣችኋሇሁ በማሇት የማታሇሌ ክስ 
ያቀረብንበትን ገንዘብ የወሰዯ መሆኑን በማስረጃ አስረዴተናሌ፡፡ አመሌካችም ሇፕሉስ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27/1/ በሰጠው የተከሣሽነት ቃሌ ብቻ ሣይሆን በወንጀሇኛ መቅጫ 
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 ሇፌርዴ ቤት በሰጠው የእምነት ቃሌ አረጋግጧሌ፡፡ ይኸ ማስረጃ 
በፌታብሓር ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በሥር ያሊነሳውን አዱስ ክርክር 
በማቅረብ ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተን በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

አመሌካች ታህሣሥ 20 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪዎች ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ 
የጠቀሱትን ገንዘብ ሇተጠሪዎች እንዱመሇስ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇዉ ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎች ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች በሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ የሆኑት አቶ 
ከበዯ ታዬ፣ ቤቱ ሇሌማትና ኢንቨስትመንት የፇረሰበት ሰው ዘጠኝ ዘጠኝ ሰው ኮንዯሚኒየም ቤት 
እንዱያገኝ ማዴረግ እንዯሚችሌ በመንግስት ውሣኔ የሰጠበት በመሆኑ ገንዘብ አሰባሰባችሁ አምጡ 
በማሇት ከአንዯኛ ተጠሪ ብር 185,000 ከሁሇተኛ ተጠሪ ብር 210,000 የራሳቸውን ዴርሻና ከዘመዴ 
ያሰባሰቡትን ከወሰደ በኋሊ ላልችን ሰዎች በመቁጠር የተወሰነውን ገንዘብ የመሇሱ መሆኑንና ብር 
395,000 የሚፇሇግባቸው መሆኑን የሚያስረደ የሰው ምስክሮች አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪዎች 
ገንዘቡን ሇእኔ የሰጡ መሆኑን የሚያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ አሊቀረቡም የበታች ፌርዴ ቤቶች በህግ 
በኩሌ ተቀባይነት የላሇውን የሰው ምስክር በመስማት መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው የሚሌ 
ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

አንዴ ሰው የላሊውን ሰው የሥራ ዴካም ወይም በላሊው ሰው ሀብት በመገሌገሌ በቂ ባሌሆነ 
ምክንያት ጥቅም ያገኘ እንዯሆነ አሊግባብ ባገኘው ጥቅም መጠን ሇባሇሀብቱ ወይም በጉሌበቱ 
ሇዯከመው ሰው የመመሇስና የመካስ  ግዳታ ያሇበት መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162 
በመሠረታዊ መርህነት ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች የኮንዯሚኒየም ቤት ታገኛሊችሁ ሇኮንዯሚኒየም ቤት 
የሚከፇሌ ነው በማሇት ከተጠሪዎች ገንዘብ በመውሰዴ ያሌመሇሰና ያሇበቂ ምክንያት በገንዘቡ 
የተጠቀመ መሆኑን ተጠሪዎች በምስክር አስረዴተዋሌ፡፡ ከሣሽ ተከሣሹ በንብረቱ ወይም በገንዘቡ 
አሊግባብ የበሇፀገና የተጠቀመ መሆኑን የሰነዴ ማስረጃ ብቻ በማቅረብ ማስረዲት ያሇበት መሆኑን 
የሚዯነግግ ግሌፅ የህግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ የአንዴ ማስረጃ ተቀባይነት ያሇው መሆን አሇመሆኑ 
የሚወሰነው በህግ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ተጠሪዎችን በማታሇሌ ከተጠሪዎች ገንዘብ የወሰዯ 
መሆኑን በምስክርና በላሊ ማስረጃ እንዱያስረደ የበታች ፌርዴ ቤቶች መፌቀዲቸው ተገቢ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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ተጠሪዎች አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ተቀብል የወሰዯ መሆኑን በማታሇሌ ወንጀሌ 
በተዯረገበት ምርመራ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27 እና በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 መሠረት ሇፕሉስና ሇፌርዴ ቤት በማመን ቃሊቸውን የሰጡ መሆኑን 
በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ በማስረጃነት ከቀረበው የፕሉስ የምርመራ መዝገብ ተረጋግጧሌ፡፡ በማሇት 
በሥርና በሰበር ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ሇፕሉስ የሰጡት የተከሣሽነት ቃሌ በፕሉስ በዯረሰብኝ 
ተፅዕኖ የተሰጠ ነው በማሇት በሰበር አቤቱታቸው ከመግሇፃቸው በስተቀር ከተጠሪዎች ገንዘብ 
ተቀብሇው የወሰደ መሆኑን በማመን ሇፕሉስና ሇፌርዴ ቤት ቃሌ አሌሰጠሁም በማሇት በግሌፅ 
ክዯው አሌተከራከሩም፡፡ አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀፅ 27  እና አንቀፅ 35 
የተሰጠው የዕምነት ቃሌ የተጠሪዎችን ክስ ሇማስረዲት የማይችሌና ተገቢነት የላሇው ማስረጃ ነው 
በማሇት ሇሰበር በሰጠው የመሌስ መሌስ ያቀረበው ክርክር በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
235/2/ መሠረት በመሸሽ መሌክ የተሰጠና እንዯታመነ ሉቆጠር የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አመሌካች ገንዘቡን ከተጠሪዎች ተቀብል የወሰዯ መሆኑ በፕሉስና በፌርዴ ቤት ከሰጠው 
የዕምነት ቃሌ እንዲረጋገጠ በሥር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ተገሌፆሌ፡፡ አንዴ ሰው ባሇዕዲ መሆኑን ያመነ 
እንዯሆነ ዕዲው የታመነሇት ሰው ባሇዕዲው ዕዲውን ያመነበትን ምክንያት የማስረዲት/የማረጋገጥ / 
ግዳታ የላሇበት መሆኑን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2019 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ እንዯዚሁም 
ተቃራኒ ማስረጃ ከላሇ በስተቀር ባሇዕዲው  ዕዲ እንዲሇበት በማመን የሰጠው የዕምነት ቃሌ በአእምሮ 
ግምት በሚገባ/ በአግባቡ / የተሰጠ ቃሌ ነው ተብል የሚቆጠር መሆኑ በፌታብሓር ህግ  ቁጥር 
2019 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች ሇፕሉስ የተከሣሽነት ቃላን ስሰጥ ከተጠሪዎች ገንዘብ ተቀብዬ ወስጃሇሁ በማሇት 
ቃላን የሰጠሁት ፕሉስ ባዯረሰብኝ ተፅዕኖ ምክንያት ነው በማሇት በሰበር አቤቱታው የገሇፀ ቢሆንም 
ይህንን ክርክሩን የሚያስረዲ ማስረጃ ሇሥር ፌርዴ ቤት አሊቀረበም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች 
የተጠሪዎች ዕዲ እንዲሇበት በማመን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 የሰጠው 
የእምነት ቃሌን ሇማስተባበሌ የሚችሌ ተቃራኒ ማስረጃ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2019 ንዐስ አንቀፅ 
2 በሚዯነግገው መሠረት አሊቀረበም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በሰበር ዯረጃ ያነሣው ክርክር በሥር ፌርዴ 
ቤት ያሌተነሣና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329/1/ን የሚጥስ በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ 

አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የፕሉስን የምርመራ መዝገብ በማስቀረብ በምርመራ 
መዝገቡ የሰጠሁት የተከሣሽ ቃሌ በማስረጃነት መጠቀሙ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
የሚሌ ቅሬታ አቅርቧሌ፡፡ ሆኖም በፌታብሓር ጉዲይ ፕሉስ ያጣራውን የምርመራ መዝገብ አስቀርቦ 
እንዲያይ የሚከሇክሌ የማስረጃ ህግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በህግ ተቀባይነት የላሇውን 
ማስረጃ መሠረት በማዴረግ የበታች ፌርዴ ቤቶች ወስነውብኛሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ 
መሠረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ በማስረጃ ህግ 
መሠረት ተቀባይነት ያሊቸውን ማስረጃዎች በመቀበሌና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162 ፣ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2164 /1/ እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2019 ንዐስ አንቀፅ 1 እና ንዐስ 
አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. የሰበር ችልት ታህሣሥ 13 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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