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የሰ/መ/ቁጥር 46386 

 ታህሣሥ 03 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሃይለ ተስፊኡ - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቶ ብርሃነ መብራቱ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ገንዘብን ሇማስመሇስ የቀረበ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች ባሁኑ ተጠሪና በወ/ሪት መብርሂት ቅደስ ሊይ በትግራይ ክሌሌ ምስራቃዊ ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት በመስረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም የአሁኑ ተጠሪ ዘበኛ፣ ወ/ሪት መብርሂት 
ቅደስ ዯግሞ የሽያጭና መዛኝ ሰራተኛ ሁነው በአመሌካች የወፌጮ ዴርጅት ውስጥ ሲሰሩ 
በወፌጮ ዴርጅቱ ውስጥ ባሇው መጋዝን ካዝና አመሌካች ያስቀመጡትን ብር 17,000.00 (አስራ 
ሰባት ሺህ) መጋዝኑ ተከፌቶ ካዝናው ተሰብሮ ስሇተሰረቀባቸው የተሰረቀው ይኸው ገንዘብ 
ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የዴርጅቱ ሰራተኛ መሆናቸውን ሳይክደ 
ዴርጅቱ ተሰረቀ በተባሇበት ጊዜ በፇቃዴ ሇጠበሌ ሂዯው ላሊ ቦታ ያዯሩ መሆናቸውን  ገሌጸው 
ሇክሱ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የስር 2ኛ ተከሳሽ የነበሩትን ከክሱ ነጻ፣ ተጠሪን ዯግሞ ኃሊፉ በማዴረግ 
ብር 17,000.00 (አስራ ሰባት ሺህ) ሇዲኝነት የተከፇሇበት ብር 662.00 ኪሳራና ላሊ ወጪ 
እንዱሁም የዴካም ዋጋ በቁርጥ ብር 300.00 ሇአመሌካች እንዱከፌለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው በዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረቡት የተጠሪ ምስክሮች ከተሰሙ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ 
ተጠሪ የዯርጅቱ ዘበኛ ሁነው ተቀጥረው እየሰሩ ቢኖሩም ካዝናው ተሰብሮ ገንዘቡ በጠፊበት 
በ30/05/2000 ዓ/ም በአመሌካች ፌቃዴ ወዯ ጠበሌ ሂዯው ስሇነበር አሌነበሩም፣ አመሌካች ራሱ 
የፌርዴ ቤት መጥሪያ ሇተጠሪ በሚሰጡበት ጊዜ ገንዘቡ አሌጠፊም ከእህቴ ጋር አግኝቼዋሇሁ 
ብሇው ሲናገሩ ሰምተናሌ ብሇው ስሇመሰከሩ እንዱሁም ብር 17,000.00 (አስራ ሰባት ሺህ) ያክሌ 
በመጋዘን ውስጥ በካዝና ያስቀምጣሌ ተብል አይገመትም የሚለትን ምክንቶችን በመያዝ የስር 
ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር ተጠሪን ሇገንዘቡ ኃሊፉ ሉሆኑ አይችለም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
ቢያቀረቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በወንጀለ ጉዲይ 
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ጥፊተኛ ተብሇው ተቀጥተው እያሇ ሇፌትሏብሓር ክስ ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 2149 ዴንጋጌን ያሊገናዘበ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ በወንጀለ ጉዲይ ጥፊተኛ ተብሇው ተቀጥተው እያሇ 
ሇፌትሏብሓሩ ክስ ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው 
ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
የጽሁፌ ክርክር፣ የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህ ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አብይ ነጥብ ተጠሪ ተጠያቂነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

አመሌካች ክሱን ሉመሰርቱ የቻለት ተጠሪን በዴርጅታቸው በጥበቃ ስራ ቀጥረው በማስራት 
እያለ በዴርጅቱ መጋዝን ውስጥ በሚገኘው ካዝና የተውት ገንዘብ ካዝናው ተሰብሮ 
እንዱሰረቅባቸው አዴርገዋሌ በማሇት ገንዘቡን እንዱተኩሊቸው ሲሆን የግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃ 
ተሰምቶ የበታች ፌርዴ ቤቶቹ ተገቢ ነው ያለትን ውሳኔ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች እስከዚህ ሰበር 
ሰሚ ችልት አጥብቀው የሚከራከሩትና በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ነጥብ ነው ተብል 
የተያዘውም ተጠሪ በወንጀሌ ተከስሰው ጥፊተኛ ተብሇው ተቀጥተው እያሇ በፌትሏብሓሩ ክስ 
ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ ነው፡፡  

የሥር ፌ/ቤት ከቀረቡት የአመሌካች ማስረጃዎች መካከሌ ተጠሪ በጉዲዩ በወንጀሌ ተከሰው 
ጥፊተኛ የተባለበትና የተቀጡበትን የፌ/ቤት ውሣኔ ሇጉዲዩ ያሇውን አግባብነት ወይም ብቁነት 
ሳይገሌጽ ስሇማሇፈ የውሣኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ የተቆጠረው ወይም የቀረበው ማስረጃ ሇክርክሩ 
መነሻ ከሆኑት ፌሬ ነገሮች ጋር ግንኙነት እያሇው እና ፌሬ ነገሮችን ሇማረጋገጥ በሔጉ ክሌከሊ 
ያሌተዯረገበት የማስረጃ ዓይነት እስከሆነ ዴረስ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ሁለም ማስረጃዎች 
መመዘን አሇባቸው፡፡ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ሁለን ማስረጃዎች በአንዴነት ሳይመዘኑ 
የተወሰኑትን ብቻ ነጥል በመወሰዴ የሚሰራ ምዘናም ሆነ ውጤት ሔጋዊነት አይኖረውም፡፡ 

እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ በጉዲዩ ሊይ በወንጀሌ ተከሰው ፌ/ቤቱ ጥፊተኛ ተብሇው 
የተቀጡ መሆኑንና በበሊይ ፌ/ቤትም አሇመሇወጡ ተረጋግጦ እያሇ ይህ የአመሌካች ማስረጃ 
በሰበር ፌ/ቤት በዝምታ ታሌፎሌ፡፡ ይህም የማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓትን ያሌተከተሇ ነው፡፡ የዚህን 
ማስረጃ አግባብነት እና ብቁነት ስንመሇከተውም ሇጉዲዩ በማስረጃነት ሉቀርብ የሚችሌ ነው፡፡ 
በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ ውሣኔ በዚያው ጉዲይ በፌትሏብሓር በማስረጃነት አግባብነት እና ብቃት 
የሚኖረው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2149 ተቃራኒው ንባብ ያስገነዝባሌና፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት 
በወንጀሌ የተሰጠ ውሣኔ በፌትሏብሓር ሇቀረበው ክስ በማስረጃነት አግባብነት የሚኖረው 
በወንጀሌ ክሱ በወንጀሌ ፌ/ቤት ተከሣሹ ጥፊተኛ ተብል ከተወሰነ ስሇመሆኑ እና ሇዚህም 
የሚሰጠው ምክንያት የወንጀሌ ክስ ማስረጃ አመዛዘን መርህ ከፌትሏብሓሩ የበሇጠ ጠንካራና 
የማያሻማ ማስረጃ የሚጠይቅ መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም የሚሌ ነው፡፡ ወዯዚህ ዴምዲሜ 
ሇመዴረስም በወንጀለ ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎችም በፌትሏብሓሩ ጉዲይም የቀረቡና የተሰሙ 
ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በወንጀለና በፌትሏብሓር ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎች የተሇያዩ ከሆነ  እና 
በወንጀሌ  ጉዲይ ክስ የቀረበበት ነጥብም ከፌትሏብሓሩ ክስ ጋር ግንኙነት የላሇው ከሆነ 
በወንጀሌ ክስ  ተጠያቂ መሆን ሁሌ ጊዜ በፌትሏብሓሩ ክስ ኃሊፉነትን የማያስከትሌ ስሇመሆኑ 
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የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2149 ዴንጋጌ ይዘት፣ መንፇስና አሊማ ያስገነዝበናሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት 
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የፌትሏብሓር ጉዲይ የተመሇከተው የግራ ቀኙን 
ማስረጃዎችን ክብዯት በመመዘን ነው፡፤ በወንጀለ ጉዲይ ተጠሪ ጥፊተኛ የተባለት በሰራተኝነት 
የጥበቃ ስራ ግዳታቸውን አሌተወጡም በሚሌ ሲሆን አመሌካች በተጠሪ ሊይ የፌትሏብሓር ክስ 
ሉመሰርቱ የቻለት ካዝና ሊይ የተቀመጠው ጥሬ ገንዘብ ስሇተሰረቀብኝ ተጠሪ ይመሌሱሌኝ በሚሌ 
ነው፡፡ ይህም በግሌጽ የሚያሳየው አመሌካች ተጠሪ ሰርቀው የወሰደትን ገንዘብ እንዱመሌሱ ክስ 
የቀረበባቸው መሆኑን እንጂ በንዝህሊሌነት የተሰጠውን የስራ አመራር ግዳታ ያሇመወጣትንና 
በወንጀሌ ሔጉ 702(2) ስር የሚያስጠይቀውን የወንጀሌ ዴርጊት ፇጸመው ገንዘቡ ሊይ ጉዲት 
ማዴረሳቸውን የሚያሳይ አይዯሇም፡፡  

ሲጠቃሇሌም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ ተጠሪ በወንጀሌ ተከስሰው ጥፊተኛ ከተባለት 
የወንጀሌ ዴርጊት ጋር ሙለ በሙለ ተመሳሳይነት የላሇው በመሆኑ ተጠሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2149 መሰረት ኃሊፉ የሚሆኑበት አግባብ የሇም በማሇት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ 
በውጤት ዯረጃ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 
የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27225 መጋቢት 17 ቀን 
2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 30033 ሚያዚያ 13 ቀን 2001 
ዓ/ም በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  
 
                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
   
ሏ/አ 
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