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ሚያዝያ ዏ9 ቀን 2004 ዓ.ም.
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አመሌካች፡- ወ/ሪት ሃና አበባው ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አብደ ይመር

በላሇበት የሚታይ ነው

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ ሇብዴር የተሰጠው ገንዘብ ከብር አምስት መቶ በሊይ ሲሆን ሇማስረዲት የሚያቀርበውን
የማስረጃ አይነት የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ
በዯሴ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የተጠሪ ክስ ይዘትም ሇአመሌካች
ብር 1ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ/አስር ሺህ ብር/ አበዴረው አመሌካች በብዴር ውለ በተገሇጸው የጊዜ ገዯብ
ገንዘቡን ያሌመሇሱሊቸው መሆኑን ገሌፀው የብዴር ገንዘቡን ሉመሇስ ይገባ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ
ከሚታሰብ ዘጠኝ ከመቶ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ ሇማስረጃነትም የብዴር ውለ በወቅቱ የጠፊ በመሆኑ ሇፕሉስ ያመሇከቱ
መሆኑን የሚያሳይ የሰነዴ ማስረጃና የሰው ምስክሮችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ
በሰጡት መሌስም ከተጠሪ የወሰደት የብዴር ገንዘብ የላሇ መሆኑን፣ ከብር 5ዏዏ.ዏዏ በሊይ ሇሆነ
የብዴር ስምምነት ማስረጃነትም የሰው ምስክር ሉቀርብ የማይችሌ መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የወረዲው ፌርዴ
ቤትም ተጠሪ የብዴር ሰነደ የጠፊባቸው ስሇመሆኑ በሰው ማስረጃ ማረጋገጥ እንዯሚችለ ገሌፆ
ተጠሪ ምስክሮችን አቅርበው ምስክሮቹ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የካቲት ዏ7 ቀን 2ዏዏ2
ዓ/ም የብዴር ውሌ ስምምነት መኖሩን፣ ሰነደ የጠፊበት መሆኑን እንዯሚያውቁ ያረጋገጡሊቸው
መሆኑን እንዱሁም በአመሌካች በኩሌ የተሰሙት ምስክሮች ግን የብዴር ውለ ስሇመኖሩ
አናውቅም ከማሇት ውጪ የተጠሪን ማስረጃ ሇማስተባብሌ የሚችሌ የምስክርነት ቃሌ ያሌሰጡ
መሆኑን ገሌፆ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የብዴር ውሌ ስምምነት መኖሩ ተረጋግጧሌ
ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 1ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ ከእነ ሔጋዊ ወሇደ ሉከፌለ
ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇዯቡብ ወል ዞን
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቀጥር 337 መሠረት
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት
አቅርበው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ ባለበት የሚጣራ የሔግ ነጥብ አሇ
በማሇት ነጥቡን ሇይቶ ሇተጠሪ ጥሪ አዴርጎሊቸው የግራ ቀኙን ክርክር ሇመስማት ሇመስከረም 22
ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ቀነ ቀጠሮ ይዞ ተጠሪ ሲቀርቡ አመሌካች አሌቀረቡም፣ የቀረቡት ተጠሪም

39

የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ክዯው ተከራክረዋሌ በማሇት የጉዲዩ ክርክር ሉሰማ በተያዘው ቀነ
ቀጠሮ አመሌካች ስሊሌቀረቡና ተጠሪም ክዯው ስሇተከራከሩ መዝገቡ ሉዘጋ የሚገባው ነው
በማሇትና በዋቢነትም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ዴንጋጌን በመስማት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ትዕዛዝ በመቃወም ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ የቀረበበትን መዝገብ
የዘጋው አመሌካች ቀርበው እያሇና ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ
መሆኑን፣ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔም ስሇብዴር ማስረጃ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472 ስር
የተዯነገገውን ዯንጋጌ ይዘት ያሊገናዘበና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2003 ዴንጋጌን ያሇቦታው በመጠቀም
የተሰጠ መሆኑን ገሌፀው ውሣኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልት ሉታይ የሚገባው ነጥብ በመኖር ጉዲዩ ሇሰበር
ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው በስርዓቱ መሠረት ጥሪ
ተዯረጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካችን
የሠበር አቤቱታ ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ትዕዛዝና አግባብነት ከአሊቸው ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ ሁኖ የተገኘው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ የቀረበበትን መዝገብ
የዘጋበት ሥነ-ሥርዓት ሔጉን የተከተሇ መሆን ያሇመሆኑን ነው፡፡
አመሌካች ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልት ሉታይ
የሚገባው የሔግ ነጥብ መኖሩ ታምኖበት የአሁኑ ተጠሪ በተጠሪነት የተመዘገቡበት በመሆኑ
ክርክሩን ተጠሪ ባለበት ሇመስማት ተብል ቀነ ቀጠሮ ተይዞ መስከረም 22 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም
በተያዘው ቀነ ቀጠሮ ተጠሪ ሲቀርቡ አመሌካች ያሇመቅረባቸው ስሇመረጋገጡና ተጠሪም ክዯው
መከራከራቸውን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መስከረም 22 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. በዋሇው ችልት
ከመዝገቡ ከአሰፇረው መረዲት የሚቻሌ ሲሆን ይህንኑ ምክንያት በማዴረግም የክሌለ ሰበር
ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሉሰማ በተቀጠረበት ቀነ ቀጠሮ አመሌካች ስሊሌቀረቡና ተጠሪም ጉዲዩን ክዯው
ስሇተከራከሩ መዝገቡን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ዴንጋጌን በመጥቀስ ሶስት ዲኞች
በተሰየሙበት ችልት ዘግቶታሌ፡፡ ከዚህ በቀሊለ መረዲት የሚቻሇው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት
ጉዲዩን ሇመስማት በያዘው ቀነ ቀጠሮ ተጠሪ ቀርበው አመሌካች ያሇመቅረባቸውን ፣ ችልቱ ሊይ
የተሰየሙት ዲኞች ቁጥር ሶስት ከመሆናቸውም በተጨማሪ መዘገቡን ሲዘጋውም በሶስት ዲኞች
ብቻ መሆኑና መዝገቡ ሲዘጋ የተጠቀሰው የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌም መሌስ ሰጪን ሳይጠራ
ይግባኙን ሇመሰረዝ ስሇሚቻሌበት ሁኔታ የሚዯነግገው ቁጥር 337 መሆኑን ነው፡፡
በመሰረቱ ማንኛውም የፌርዴ ቤት ክርክር በሔጉ አግባብ በተዯነገገው የሥነ ሥርአት ሔግ
መሠረት መመራት አሇበት፡፡ በየትኛውም እርከን የሚገኝ ችልትም በሔጉ ተሇይቶ የተቀመጠሇት
ሥርዓት እስከላሇ ዴረስ ተፇፃሚነት ባሇው የስነ ስርዓት ሔግ መሠረት ከተዘረጋው ሥርዓት
አንፃር ጉዲዮችን መምራት
አሇበት፡፡ ጉዲዮች በሥነ ሥርዓት ሔጉ መሠረት የሚመሩትም
አይነተኛ አሊማም ክርክሮችን ፌትሃዊ በሆነ እና ሥርዓት ባሇው መንገዴ በመምራት በአጭር
ጊዜ እና በአነስተኛ ወጭ እንዱቋጩ ማዴረግ ስሇመሆኑም ይታመናሌ፡፡ ይህንኑ የሥነ ሥርዓት
ሔጉን አሊማ ሇማሳካት ዯግሞ በሔጉ የተመሇከቱትን የስነ ሥርዓት ዴንጋጌዎችን
እንዯየአግባብነታቸው መከተሌን የግዴ ይሊሌ፡፡ በስነ ሥርዓት ሔጉ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎችን
እንዯየአግባብነታቸው ያሇመከተሌ በተከራካሪ ወገኖች መሰረታዊ መብት ሊይ አለታዊ ውጤት
ማስከተለ አይቀሬ ነው፡፡ ስሇሆነም በስነ ስርዓት ሔጉ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት
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ሉኖራቸው የሚገባው ሇጉዲዩ
አግባብነት ሲኖራቸው እንጂ በዘፇቀዯ ሉሆን አይገባም፡፡
ዴንጋጌዎቹ አግባብነት ያሊቸው ስሇመሆኑ ከመሇየቱ በተጨማሪ በጉዲዩ ሊይ ተገቢነት አሇው
የሚሇውን ትዕዛዝ ወይም ውሣኔ የሚሰጠው ችልትም በሔጉ አግባብ የተመሇከተው የዲኞች
ቁጥር የተሟሊ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በሔጉ አግባብ ሉሟሊ የሚገባው የዲኞች ቁጥር ሳይሟሊ
የሚሰጠው ትእዛዝ ወይም ውሣኔ ዯግሞ እንዯተሰጠ የማይቆጠርና ሔጋዊ ውጤት ሉኖረው
የሚገባ አይዯሇም፡፡
ወዯተያዘው ጉዲዩ ስንመሇስ በክሌለ የሰበር ችልት በክሌለ አዋጅ ቁጥር 153/2000 እና ይህንኑ
አዋጅ በአሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 169/2002 ተዯራጅቷሌ፡፡ በእነዚህ አዋጆች መሠረት የአመሌካች
የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቀዯም ብሇው ሶስት ዲኞች ተሰይመውበት አምስት
ዲኞች በሚሰየሙበት ችልት ሉታይ ይገባሌ ተብል ትእዛዝ ተሰጥቶበት አመሌካችንና ተጠሪን
ሇመስማት ቀነ ቀጠሮ መያዙ ተረጋግጦ እያሇ ጉዲዩ አምስት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት
አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ አምስት ዲኞች በተሰየሙበት ችልት እንዱቀርብ ከተዯረገ በሁዋሊ የቃሌ
ክርክርን ሇመስማት ሶስቱ ዲኞች በእሇቱ ተሰይመው ሉሆን እንዯሚችሌ የሚገመት ቢሆንም
መዘገቡን ሇመዝጋት ግን በዚህ የዲኞች ቁጥር የሚቻሌ ስሇመሆኑ የክሌለን ሰበር ሰሚ ችልት
ያዯራጀው የክሌለ ሔግም ሆነ ላልች አግባብነት ያሊቸው የሥነ ሥርዓት ሔጎች አያሳዩም፡፡
ስሇሆነም የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የተዘጋው በሔጉ አግባብ የተመሇከተውን የዲኞችን ቁጥር
ባሟሊ ችልት በአሇመሆኑ ትዕዛዙ እንዯተሰጠ የማይቆጠርና ሔጋዊ ውጤት ሉኖረው የሚገባው
አይዯሇም፡፡
ላሊው የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ሲዘጋ መሠረት ያዯረገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337
ዴንጋጌን ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን እንዯተመሇከትነው የሥር ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ
አቅራቢን ክርክር ሇመስማት ቀጠሮ ይዞ እንዯነበርና የመስማቱ ዓሊማም የህግ ስህተት
ተፇፅሞበታሌ አሌተፇፀመበትም የሚሇውን ሇይቶ በተሟሊ ችልት የሚታይ መሆኑንና አሇመሆን
ሇማዘዝ ስሇመሆኑን ከመዝገቡ ግሌባጭ ተረዴተናሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበሇትን
ጉዲይ አይቶ ሇመወሰን ክርክሩን የሚመራበት የእራሱ የሆነ የጉዲይ አካሄዴ ሥርዓት የሇውም፡፡
የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሚመራው መዯበኛ ችልቶች በሚመሩበት በ1958 ዓ.ም በወጣው
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መሠረት ነው፡፡
ይህንን መነሻ አዴርገን ጉዲዩን ስናየው መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚሇውን
የፅሐፌ ቅሬታ በማብራራት ረገዴ የሰበር አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ እንዱያሰማ
ችልቱ ቀጠሮ ከያዘ ይህን ሥርዓት ሇመፇፀም የሚያዘው ቀጠሮ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ስር
የተመሇከተውን ዴንጋጌ ሇመፇፀም የሰበር አቤቱታ አቅራቢ የግዴ እንዱቀርብ የሚጠበቅበት
አይዯሇም፡፡ አመሌካቹ ጉዲዩን የበሇጠ ሇማብራት የሚጠቀምበት መብት ቀሪ ከሚሆንበት በስተቀር
ችልቱ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ ተጠሪን ያስቀርባሌ ወይም አያስቀርም የሚሌ ትዕዛዝ
ከመስጠት የማያግዯው ሲሆን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 73 ዴንጋጌም ተፇፃሚነት ሉኖረው
የሚችሇው የክርክር ዯረጃ አይሆንም፡፡ ጉዲዩ የሔግ ስህተት አሇበት ተብል ወዯ አምስቱ የሰበር
ችልት ከቀረበ እና ክርክሩን ሇመስማት ቀነ ቀጠሮ ከተያዘ ዯግሞ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337
ዴንጋጌ ተፇፃሚነት የሚኖርበት ሥርዓት የሇም፡፡ በመሆኑም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት
አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ እንዱያሰሙ በችልቱ ቀጠሮ ከተያዘ በኋሊ ሇጉዲዩ
አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 ዴንጋጌን በመጥቀስ መዝገቡን መዝጋቱም
ሔጋዊ አካሄደን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ
አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ

41

እንዱያሰሙ ችልቱ ቀጠሮ ከያዘ ይህን ሥርዓት ሇመፇፀም የሚያዘው ቀጠሮ ሉሟሊ የሚገባው
የዲኞች ቁጥር አምስት ሁኖ እያሇ መዝገቡን በሶስት ዲኞች መዝጋቱና መዝገቡን ሇመዝጋት
የተጠቀሰው የስነ ስርአት ሔጉ ዴንጋጌም አምስት ዲኞች በተሰየሙት ችልት ባሇው የክርክር
ዯረጃ ተፇፃሚነት የላሇው በመሆኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ የሰጠው ትዕዛዝ
መሠረታዊ የሆነ የሥነ ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም
መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 01515 መስከረም 22 ቀን
2ዏዏ4 ዓ.ም በመዝገብ መዝጋት ረገዴ የሰጠው ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ቀዴሞ ያስቀርባሌ በተባሇው መሠረት ተጠሪ ባለበት
ግራ ቀኙ በተሟሊ ችልት እንዱሰሙ እንዱዯረግና ተገቢ ስርዓት መሠረት ተዯርጎም ክርክሩ
ተካሂድ ተገቢው ዲኝነት እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሠረት ሇክሌለ
ሰበር ሰሚ ችልት አምስቱ ዲኞች ወዯሚሰየሙበት ችልት መሌሰናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ

42

አሠሪና
ሠራተኛ
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