የሰ/መ/ቁ/ 60204
ሰኔ 14 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ታዯሰ ዯሞሬ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ጌታሁን ሇቻሞ -

የቀረበ የሇም

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የገንዘብ ክርክር ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪ ሔዲር 26 ቀን 1998
ዓ.ም ጽፊው ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ሰኔ 05 ቀን 1997 ዓ/ም ሇአመሌካች ብር
180,000.00(አንዴ መቶ ሰማኒያ ሺህ) ሇጊዜው በአዯራ አስቀማጭነት መኪና ተገዝቶ አብረው
ሇመጠቀም ተነጋግረው የሠጡ መሆኑን ገሌፀውና በዚህ አጋጣሚ ወዯ አመሌካች እጅ ገንዘቡ ከገባ
በሁዋሊ ገንዘቡን ሇመመሇስ አመሌካች ሲጠየቁ ሉመሌሱ ያሌቻለ መሆኑን ጠቅሰው ገንዘቡን ከእነ
ወሇደ እንዱመሌሱሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸው የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሇክሱ በሰጡት መሌስም ተጠሪ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንዘብ በአዯራ ያሌሰጧቸው መሆኑን
ገሌጸውና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው ማስረጃዎች በተጠሪ በኩሌ ያሌቀረቡባቸው መሆኑን ጠቅሰው
ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ጉዲዩን በመመርመር
አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንዘብ ከነሔጋዊ ወሇደ(9%) ሇተጠሪ
ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች መስከረም 04 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፈት በ2/ሁሇት/ገፅ የሠበር ማመሌከቻ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡-ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ በአዯራ የሠጡ መሆኑ
እየተገሇጸ ሇጉዲዩ መቅረብ የሚገባው ማስረጃ ሳይቀርብ በሰው ምስክሮች ቃሌ ሇክሱ ኃሊፉ ተዯርገው
መወሰኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2782፣2472 እና በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2471 እስከ 2489 ዴረስ የተዯነገጉትን
የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓቶች ፣ እንዱሁም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 248 ስር ስሇጭብጥ አመሰራረት
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የተዯነገገውን ሥርዓት ባሊገናዘበ መሌኩ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡
የሠበር አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 180,000.00(አንዴ መቶ ሰማኒያ
ሺህ ብር) በአዯራ መስጠታቸው ስሇተረጋገጠ ይክፇለ ተብል መወሰኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472 እና
2782 ዴንጋጌዎች አንፃር ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሠበር ችልቱ ሉቀርብ
ይገባዋሌ በመባለ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ሔዲር 27 ቀን 2003
ዓ.ም በተፃፇ 2/ሁሇት/ ገፅ ማመሌከቻ፡- ገንዘቡ በአዯራ ሇአመሌካች ተሰጠ ተብል ክሱ ሲመሰረት
የተገሇፀው የአገሊሇፅ ጉዲይ ካሌሆነ በስተቀር አዯራ ተብል አሌተረጋገጠም ፣ ገንዘቡ ሇአመሌካች
የተሰጣቸው መኪናውን በጋራ ገዝቶ ሇመጠቀም በሚሌ ሃሳብ ሁኖ ይኸው ተረጋግጦ የተሰጠ ውሳኔ
በመሆኑ ምንም አይነት የሔግ ግዴፇት የላሇበት በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ ሲለ መሌሳቸውን
ሠጥተዋሌ፡፡ አመሌካችም ታህሳስ 20 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፈት 2/ሁሇት/ገፅ ማመሌከቻ የመሌስ
መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን የጹሁፌ እና የቃሌ ክርክር የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ እንዯመረመውም አመሌካች ሇክርክሩ
መነሻ ሇሆነው ገንዘብ ኃሊፉነት አሇባቸው ተብል መወሰኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472 እና 2782
ዴንጋጌዎች አንፃር ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው
ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
በመሠረቱ የፌትሏብሓር ግዳታ ከውሌ ወይም ከህግ ከሚመነጭ ግንኙነት ሊይ
የተመሠረተ ነው፡፡ ክስ አቅራቢው ወገን ዯግሞ ይህንኑ በአግባቡ በመሇየትና በመግሇጽ
የሚጠይቀውን ዲኝነት በዝርዝር የማቅረብ እንዱሁም የማስረዲት ግዳታ አሇበት፡፡ በተያዘው ጉዲይ
በአመሌካችና በተጠሪ መሀከሌ የተፇጠረው ግንኙነት ምን እንዯነበረ ከሊይ በተመሇከተው መሌኩ
የጥሬ ገንዘብ አዯራ ሲሆን አመሌካች በክስ አቤቱታቸው በዝርዝር ሇይተውና ገሌፀው ሇተጠሪ
ገንዘቡን በአዯራ የሰጡ መሆኑን በማሳየት ክሱን መስርተዋሌ ፣ ክርክርም አዴርገዋሌ፡፡ ስሇሆነም
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር አሇኝ የሚለትን ግንኙነት በሔጉ አግባብ ሉቀርብ በሚገባው ማስረጃ
የማስረዲት ግዳታ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ አመሌካች ከተጠሪ ወሰደ
የተባለት በአዯራ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ይኸው ግንኙት ከተጠሪ ጋር የሇኝም በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ ክርክር መሠረት ያዯረገው አዯራ ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡
እንግዱህ ግንኙነቱ አዯራ ነው ከተባሇ በዚህ ረገዴ የቀረበው ክርክርም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን
ዴንጋጌዎች በመመሌከት ሉስተናገዴ የሚገባው ይሆናሌ፡፡
በመሠረቱ የፌትሏብሓር ግንኙነት ዓይነት የተሇያየ ሲሆን እያንዲንደ ግንኙነት
የሚቋቋምበት ፣ ግንኙነቱ ክርክር ቢያስነሣ ተከራካሪዎቹ የሚሇያዩባቸውን ነጥቦችን ሇማስረዲት
መቅረብ ያሇበት የማስረጃ ዓይነት በህጉ የተወሠነ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ግንኙነቱ ክርክር
ሲያስነሣ ተከራካሪዎቹ የሚሇያዩባቸውን ነጥቦች የማስረዲት ሸክም በተከራካሪ ወገኖች በሚቀርበው
የክርክር ይዘት አግባብነት ባሇው ህግ የተወሰነ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የፌትሏብሓር ግንኙነቶች
ክርክር ሲያስነሱ በምስክር ወይም በተሇየ ማስረጃ መረጋገጥ ያሇባቸው መሆኑ በህግ ተሇይተው
ተመሌክተዋሌ፡፡ በመሆኑም ሇእያንዲንደ የፌታሏብሓር ግንኙነት የማስረዲት ሸክም ያሇበት ወገን
በቀጥታ አግባብነትና ተፇፃሚነት ባሇው በፌትሏብሓር ህጉ በታዘዘው የማስረጃ ዓይነት ማረጋገጥ
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አሇበት፡፡ አዯራ የፌታሏብሓር ግንኙነት የሚቋቋምበት አንደ ተግባር ነው፡፡ይህ ተግባር ክርክር
ሲያስነሣ የግንኙነቱን መኖር ማስረዲት የሚቻሌበትን መንገዴ ህጉ ሇይቶ ወስኗሌ፡፡ የአዯራ ጉዲይን
በተመሇከተ አግባብነት ያሊቸው የፌታሏብሓር ህግ ዴንጋጌዎች ቁጥር 2779
እና ተከታዬቹ
ናቸው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2782(1) ዴንጋጌ የገንዘብ አዯራ ሁኖ ሲገኝ ሉቀርብ የሚገባውን የማስረጃ
አይነት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472"ን" በማጣቀስ ምሊሽ ይሠጣሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇአዯራ ተቀባዩ
የተሰጠው እቃ ጥሬ ገንዘብ የሆነ እንዯሆነ አዯራ ተቀባዩ እንዱገሇገሌበት ፣ ተፇቅድሇት ከሆነ
ስሇእንዯዚህ ያሇው ጉዲይ የአሊቂ ነገርን ብዴር የሚመሇከቱ ዯንቦች ተፇጻሚ እንዯሚሆኑ ይገሌፃሌ፡፡
በመሆኑም በአዯራ የተሰጠው እቃ አዯራ ተቀባዩ እንዱገሇገሌበት የተፇቀዯሇት ገንዘብ ከሆነ ይህ
ግንኙት የሚገዛው የአሊቂ ነገር ብዴርን በሚመሇከቱ ዯንቦች ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ አዯራ ሠጪው
አዯራ ተቀባዩ በገንዘቡ እንዱገሇገሌበት በግሌፅ ሉፇቅዴሇት የሚችሌ ሲሆን ግሌፅ ስምምነት
ባይኖርም ገንዘቡ ሇአዯራ ተቀባዩ የተሰጠው ሳይታሸግና ሳይዘጋበት ከሆነ ተቀባዩ እንዱገሇገሌበት
እንዯተሰጠው የሚቆጠር መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2782(2) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካቹ
የሰጡት ጥሬ ገንዘብ ሲሆን ገንዘቡን ተጠሪ አሽገው ወይም ዘግተው ሇአመሌካች የሰጡ መሆኑንም
የተነሳ ክርክር የላሇ በመሆኑ አመሌካቹ ገንዘቡን እንዱገሇገለበት በተጠሪ እንዯተፇቀዯ የሚቆጠር
ነው፡፡ እንዱሁም ተጠሪ ገንዘቡ ሇመኪና መግዣ ተሰጠ ይበለ እንጂ በስር ፌርዴ ቤት በነበረው
ክርክር 180,000.00(አንዴ መቶ ሰማኒያ ሽህ ብር) ቆጥረው ሇአመሌካች በአዯራ የሰጡ ስሇመሆኑ
ማስረጃ አቅርቤ አሰማሇሁ በማሇት ባቀረቡት ክርክር ማስረጃዎቹን አቅርበው በአዯራ የሰጡ
ስሇመሆኑ ማስመስከራቸውን የስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ በግሌፅ
የሚያሳይ መሆኑን
ተመሌክተናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው ግንኙነት የሚገዛው የአሊቂ ነገር
ብዴርን በሚመሇከቱ የፌትሏብሓር ሔግ ዯንቦች መሆኑ ግሌፅ ይሆናሌ፡፡
ወዯ ሔጉ ስንመጣም የፌ/ህ/ቁ 2472(1) በብዴር የተሠጠ ገንዘብ ከብር 500.00/አምስት
መቶ ብር/ በሊይ ሲሆን የብዴሩን ውሌ በጽሁፌ ወይም በፌርዴ ቤት በተዯረገ የእምነት ቃሌ ወይም
መሃሊ ካሌሆነ በቀር ሇማስረዲት አይቻሌም በማሇት የሚዯነግግ ሲሆን ሇብዴር ውለ ላሊ ማናቸውም
ዓይነት ማስረጃ ማቅረብ የማይቻሌ ስሇመሆኑ ዯግሞ የተጠቃሹ አንቀፅ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ
በአስገዲጅ ሁኔታ ዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም ከብር 500.00 በሊይ የሆነ የገንዘብ ብዴር ውሌ ሇማስረዲት
ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ በጽሁፌ ወይም በፌርዴ ቤት በተዯረገ እምነት ቃሌ ወይም መሃሊ ብቻ
ነው፡፡ በመሆኑም ከእነዚህ ማስረጃዎች ውጪ ላልች የማስረጃ ዓይነቶች ተቀባይነት የላሊቸው
መሆኑ በህጉ ተሇይቶ መቀመጡን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ የተጠሪ ክርክር ብር
180,000.00 ሇአመሌካች ሇጊዜው በአዯራ ሰጥቼው ነው የሚሌ ሆኖ ይህንኑ በተመሇከተ በህጉ
አግባብ ተቀባይነት ያሇውን የማስረጃ ዓይነት የማቅረብ ግዳታ የተወጡ ሁነው አሌተገኙም፡፡ ተጠሪ
ጉዲዩን ሇማስረዲት ያቀረቡት የሰው ማስረጃዎችን ሲሆን የሰው ማስረጃ ዯግሞ ሇጉዲዩ ተቀባይነት
ያሇው(Admissible) ማስረጃ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ሇክሱ
መሰረት የሆነውን ገንዘብ ሉመሌሱ ይገባሌ ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት ተቀባይነት የላሊቸው
ማስረጃዎች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ በመያዝ በፌ/ህ/ቁ 2782 ፣ 2472(1) እና (2) ዴንጋጌዎች
ስር የተቀመጠውን ሁኔታ ባሊገናዘበ መሌኩ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌም ተጠሪ ገንዘቡን ሇአመሌካች ሠጠሁ
የሚለበትን ምክንያት ተቀባይነት ያሇውን የማስረጃ ዓይነት /admissible evidence/ በማቅረብ
ያሊስረደ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
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ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 12455 ግንቦት 21 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 82022 ሏምላ 04 ቀን 2002 ዓ/ም የፀናው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348 (1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ሇተጠሪ ብር 180,000.00/አንዴ መቶ ሰማኒያ ሺህ ብር/ ሉከፌለ የሚችለበት ሔጋዊ
ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡
3. በክርክሩ ሂዯት የወጡትን ወጪዎችንና ኪሣራዎችን ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ

123

