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የሰ/መ/ቁ. 58487 

መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

ሏጏስ ወሌደ 

ዲኜ መሊኩ 

አሌማው ወላ 

ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ አባይነሽ ገ/ህይወት - ወኪሌ ወ/ት ትዕግስት ዯመወዝ - ቀረቡ  

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ እታገኝ ዯሣሇኝ  - አሌቀረቡም 

       መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ ሇሰበር የቀረበው ክርክር በፌትሏብሓር ክስ ክርክሩ ሉሰማ በተወሰነው ቀነ 
ቀጠሮ ከሣሽ ወገን አሌቀረበም ተብል በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ተከሣሽ ተሰናብተዋሌ 
በተባሇበት ጉዲይ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 74/2/ መሠረት እንዯገና ክሱ እንዱታይ ሣይጠየቅ በቀጥታ 
ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኙ ቀርቦ ሉታይ የሚችሌ ስሇመሆን አሇመሆኑ የሚመሇከት ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው ዯቡብ ጏንዯር መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሆኖ ከሣሽ የነበሩት 
የአሁኗ አመሌካች ናቸው፡፡ ተከሣሾች የነበሩት ዯግሞ ሀብታሙ ጌትነት እና የአሁኗ ተጠሪ ናቸው፡፡ 

1ኛው ተከሣሽ ሀብታሙ ጌትነትና የአሁኗ ተጠሪ እናትና ሌጅ ናቸዉ፡፡ ከሣሽ ሁሇቱን 
እናትና ሌጅ በአንዴነት የከሰሷቸው ሌጅየው ሰርቆ ወስዶሌ የተባለትን የተሇያዩ የወርቅ ጌጣጌጦች 
ዋጋ ብር 13,49ዏ እንዱከፌሎቸው ነው፡፡ የአሁኗ ተጠሪ ሌጃቸው ሰርቋሌ በተባሇው ወርቅ ጉዲይ 
ገንዘቡን ሉከፌለ ይገባሌ ተብል የተከሰሱት በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2125 መሠረት ሃሊፉነት 
አሇባቸው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ሁሇቱ ተከሣሾች ክሱ ዯርሷቸው በጽሁፌ መሌስ ሰጥተው 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ክርክሩ ሉሰማ በተወሰነው ቀነ ቀጠሮ ከሣሿ የአሁኗ አመሌካች 
ባሇመቅረባቸውና የአሁኗ ተጠሪም በጽሁፌ በሰጡት መሌስ ሃሊፉ ሌሆን አይገባም ብሇው ክዯው 
በመከራከራቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህንኑ ከፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 ጋር በማገናዘብ መርምሮ 
የአሁኗ ተጠሪ ሃሊፉነት የሇባቸውም ወዯሚሇው ጭምር የገባ ቢሆንም በእርሳቸው ሊይ ክሱ 
አይቀጥሌም ብል አሰናብቷቸዋሌ፡፡ በመጨረሻም ፌርዴ በሚሇው የተወሰነውና መዝገቡም ሣይዘጋ 
የቆየው አንዯኛው ተከሣሽ በጽሁፌ በሰጠው መሌስ ወንጀለን ስሇመሠረቱ ማመኑ በፌትሏብሓር 
የቀረበበትን ክስም እንዲመነ ይቆጠራሌ ተብል በመወሰደ ሲሆን በተሰጠው ፌርዴም በክሱ 
ሇተጠየቀው ገንዘብ ሃሊፉነት አሇበት ተብል ተወስኗሌ፡፡ የአሁኗ አመሌካች 2ኛዋ ተከሣሽ የአሁኗ 
ተጠሪ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ታይቶ ከከሱ እንዱሰናበቱ የተዯረገበትን የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ፌርዴ በመቃወም በቀጥታ ሇአማራ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኙን አቅርበው ፌ/ቤቱ 
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ግራ ቀኙ እንዱቀርቡ አዴርጏ ክርክሩን ከሰሙ በኋሊ መርምሮ በሰጠው ውሣኔ የአሁኗን ተጠሪ 
በሚመሇከት የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመጨረሻ አጠቃል በሰጠው ፌርዴ ክርክሩ ሉሰማ በተቀጠረበት 
ቀነ ቀጠሮ ከሣሿ ስሊሌቀረቡና ተከሣሿም በጽሁፌ በሰጡት መሌስ ክሱን ስሇካደ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
73 መሠረት ታይቶ ተሰናብተዋሌ ስሊሇው ያነሣው ነገር ሣይኖር በቀጥታ ወዯ ሃሊፉነቱ ክርክር 
በመግባት በወቅቱ አካሇመጠን ያሌዯረሰው ሌጅ ሇሰረቀው ወርቅ በፌትሏብሓር በኩሌ ስሊሇው 
ሃሊፉነት የሌጁ እናት የአሁኗ ተጠሪ በፌ/ብሓር ህግ ቁጥር 2125/1/ መሠረት ሃሊፉነት አሇባቸው 
ብል የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት በመሻር ክስ 
የቀረበበትን ገንዘብ ብር 13,490 ሇአሁኗ አመሌካች ሉከፌለ ይገባሌ በሚሌ ወስኗሌ፡፡ 

ቀጥል ጉዲዩ የቀረበሇት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዯግሞ ክርክሩን መርምሮ በሰጠው 
ፌርዴ የዯቡብ ጏንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁኗ ተጠሪ በሚመሇከት የክሱን መዝገብ የዘጋው 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ስሇሆነ ከሣሽም የአሁኗ አመሌካች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.74/2/ መሠረት 
የክሱ መዝገብ ይከፇትሌኝ የሚሌ ጥያቄ ሣያቀርቡ በቀጥታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኙን 
ያቀረቡት ትክክሌ አይዯሇም፤ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ወዯ ፌሬ ነገሩ መግባት አሌነበረበትም፤ 
ይግባኙን መቀበለም የስነስርዓት ህጉን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት በዚሁ ስነስርዓት ምክንያት 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ 
አጽንቶታሌ፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የአማራ ክሌሊዊ መንግስት የጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት በህገ 
መንግስቱ አንቀጽ 8ዏ/3/ መሠረት የቀረበ ሲሆን ጉዲዩም ሇሰበር ችልት የሚያስቀርብ ነው በመባለ 
ግራ ቀኙ እንዱቀርቡ ተዯርጏ መሌስ እና የመሌስ መሌሱን በጽሁፌ በመሇዋወጥ ክርክራቸውን 
አዴርገዋሌ፡፡ 

ጉዲዩም ከህጉ ጋር ተገናዝቦ ተመርምሯሌ፡፡ 

ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው የዯቡብ ጏንዯር መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሁሇተኛ 
ተከሣሽ የነበሩት የአሁኗን ተጠሪ በሚመሇከት የክሱን መዝገብ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ነው 
የዘጋው ሇማሇት ይቻሊሌ አይቻሌም? የአሁኗን ተጠሪ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ነው 
ያሰናበታቸው የሚባሌ ሆኖ ከተገኘስ ከሣሽዋ የአሁኗ አመሌካች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 74/2/ መሠረት 
የመዝገብ ይከፇትሌኝ ጥያቄ ሣያቀርቡ በመጨረሻ በተሰጠው ፌርዴ መነሻ በቀጥታ ሇክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ይግባኝ ማቅረቡ ስነስርዓት ህጉን የተከተሇነው የሚባሌ ነው ወይንስ አይዯሇም? የሚሇውን 
በተመሇከተ፡- 

ከሣሽ የሆኑት የአሁኗ አመሌካች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ክርክሩ በቃሌ ሉሰማ 
በተወሰነው ቀነ ቀጠሮ ሣይቀርቡ መቅረታቸውንና ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበሩት የአሁኗ ተጠሪ ዯግሞ 
በጽሁፌ በሰጡት መሌስ ሃሊፉ ሌሆን አይገባም ብሇው ክሱን ሙለ በሙለ በመካዴ መከራከራቸውን 
የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመጨረሻ የሰጠው ፌርዴ ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ የቀረበው ኮፑው የሚያስረዲ 
ሲሆን ፌ/ቤቱ በዚህ ፌርዴ ሊይ የአሁኗን ተጠሪ ክድ የመከራከር ሁኔታ የተመሇከተው የአሁኗ 
አመሌካች ክርክሩ ሉሰማ በተቀጠረበት ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረባቸው ከፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 ጋር 
በማያያዝ ነው፡፡ ፌ/ቤቱ በፌርደም ሊይ የጀመረው ከሣሽ ሇቃሌ ክርክር ስሊሌቀረቡ መዝገቡ 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት ተመርምሯሌ በማሇት ነው፡፡ ቀጥልም 2ኛዋ ተከሣሽ በጽሁፌም ሆነ 
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በቃሌ ሃሊፉ ሌሆን አይገባም ብሇው ስሇመከራከራቸው ከሣሽ ዯግሞ በቃሌ ክርክሩ ሊይ ቀርበው 
በዚህ ሊይ ተቃውሞ እንዲሊቀረቡ በመግሇጽ 2ኛዋ ተከሣሽ ሃሊፉነት የሇባቸውም ብሇናሌ በማሇት 
ከክሱ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ከዚህም የአጻጻፌና የአገሊሇጹ ሁኔታ እንጅ 2ኛዋን ተከሣሽ የአሁኗን ተጠሪ 
የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያሰናበታቸው በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
መዝገቡ ወዱያውኑ ያሌተዘጋው 1ኛ ተከሣሽ ክሱን አምኗሌ ተብል በመቀጠለና ፌ/ቤቱም ውሣኔ 
ሉሰጥበት በማቆየቱ ነው፡፡ የአሁኗን ተጠሪ በሚመሇከት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት የክሱ 
መዝገብ ተዘግቷሌ ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሇተገኘ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡት የሰበር ክርክር 
ተቀባይነት የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ ተጠሪን በተመሇከተ የክሱ መዝገብ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 
መሠረት ተዘግቷሌ የሚባሌ ሆኖ ከተገኘ ከሣሽዋ የአሁኗ አመሌካች በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 74/2/ 
መሠረት ጥያቄ በማቅረብ  እንዯገና መዝገቡ ተከፌቶ ነገሩ እንዱቀጥሌ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አመሌካች ይህንን ሣይፇጽሙ ተጠሪ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 73 መሠረት በተሰናበቱበት ሊይ 
በቀጥታ ይግባኝ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው ስነስርዓት የሇም፡፡ የአማራ ክሌሊዊ መንግስት ሰበር ሰሚ 
ችልት የሰጠው ውሣኔም ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1ኛ/ የአማራ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 0469 ሏምላ 5 ቀን 
2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2ኛ/ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

እ.ከ  
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