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የሰ/መ/ቁ. 130931 

ሰኔ 19 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

            ሙስጠፊ አህመዴ  

         አብርሃ መሰሇ  

           ጳውልስ አርሺሶ 

                                        ሰናይት አዴነው                  

አመሌካች፡- አቶ በሊይ ዘሇቀ - የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ትዔግስት ዲባ /የህፃን ሀሴት በሊይ ሞግዚት/- ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 

ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን 

ነው፡፡ጉዲዩ ከህፃን ሌጅ ማሣዯጊያ የሚቆረጥ ገንዘብ መጠን የሚመሇከት ክርክር ነው፡፡ ጉዲዩ 

በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ 

ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ያቀረበችው ክስ ነው፡፡ ከግራ ቀኛቸው ሔፃን ሀሴት በሊይ በጥር 25 ቀን 

2004 ዒ.ም የተወሇዯች መሆኑንና የአመሌካች አባትነትም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የተረጋገጠ 

መሆኑን፤ ሇሌጅቷ ቀሇብ ብር 5,750.00 (አምስት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ ብር) እንዱከፌለና 

አመሌካች ነዋሪነታቸው ስዊዘርሊንዴ በመሆኑ ቀሇቡን በየወሩ ሳያቋርጡ የሚከፇለ ስሇመሆኑ በቂ 

ዋስ ወይም መያዣ እንዱያቀርቡ እንዱታዘዝሊቸው፤ ይህ ካሌተቻሇም የህፃኗ ዔዴሜ 18 ዒመት 

እስኪሞሊት ዴረስ ያሇውን ቀሇብ ፌርዴ ቤቱ አስሌቶ አመሌካች በአንዴ ጊዜ በህፃኗ ሞግዚት ስም 

በሚከፇት የባንክ ሂሳብ ገቢ እንዱያዯርጉሊቸው እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

አመሌካች በተከሳሽነት ቀርበው ተጠሪ የጠየቀችውን ገንዘብ አመሌካች በየወሩ ሇህፃኗ ማሳዯጊያ 

ሇመክፇሌ አሌችሌም፤የምችሇው በወር ብር 1,000.00 (አንዴ ሺህ ብር) መሆኑን ወርሏዊ 
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ገቢያቸው በኢትዮጵያ ብር ከ4,000.00 (አራት ሺህ ብር) እንዯማይበሌጥ፤ሇላሊ ሌጃቸው ቀሇብ 

እንዯሚቆርጡ፤ዔዲ እንዯሚከፌለና ላሊ ትዲርም መስርተው እየኖሩ በመሆኑ ወጪ ያሇባቸው 

መሆኑን በመግሇፅ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጨባጭ ማስረጃ አሊቀረቡም 

የቀሇብ መጠን ሲወሰን ሇቀሇብ ተቀባዩ የሚያስፇሌጉ ተጨባጭ ወጭዎች እንዱሁም የቀሇብ 

ክፌያ አቅም ተገናዝቦ መሆን አሇበት፡፡ በዚሁ መሰረትም አመሌካች ከነሏሴ ወር 2007 ዒ.ም 

ጀምሮ ሇሌጅቷ ቀሇብ በየወሩ ብር 4,000.00 (አራት ሺህ ብር) እንዱከፌለ ክፌያውንም 

አመሌካች በጠየቁት መሰረት የ6 ወርን በአንዴ ጊዜ በተጠሪ የባንክ ሂሳብ ገቢ እንዱያዯርጉ፤ሇዚሁ 

ክፌያ መፇፀምም ዋስትና የሚሆን ሇብር 696,000.00 (ስዴስት መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ ብር) 

የሚበቃ የሰው ዋስ ወይንም የንብረት ማስያዣ እንዱያሲይዙ ይህንን ማዴረግ ካሌቻለ ሇቀሪው 

የ14 ዒመትና 6 ወራት የሚሆን የቀሇብ ክፌያ ብር 696,000.00 (ስዴስት መቶ ዘጠና ስዴስት 

ሺህ ብር) የህፃን ሞግዚት ሇዚሁ ጉዲይ በሚከፌቱት የባንክ ሂሳብ በአንዴ ጊዜ እንዱያዯርጉ 

በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 

ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ በስር ፌርዴ ቤቱ የተሰጠው ውሳኔ 

ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም በማሇት በውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 20 ቀን 2008 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች ከኢትዮጵያ ዉጪ ስሇሚኖር የገቢውን መጠን 

የማስረዲት ሸክም በርሱ ሊይ ያርፊሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት 

ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው 

መሰረት ሚያዚያ 17 ቀን 2009 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች አቤቱታቸውን  

የመሌስ መሌስ የማቅረብ መብት በመታሇፈ የቀረበ የመሌስ መሌስ የሇም፡፡   

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የስር 

ፌርዴ ቤቶች ሇህፃን ማሳዯጊያ አመሌካች እንዱከፌሌ ውሳኔ የሰጠው በሔግ የተመሇከቱትን 

ሁኔታዎች መሠረት በማዴረግ ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 

መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የአመሌካች ጥያቄ በወር ብዙ ውጭ ማሇትም የባንክ 

ዔዲ፤የሌጅ ቀሇብ፤የቤተሰብ ማስተዲዯር ሁለ ወጭዎች ያለብኝ መሆኑን በማስረጃ አስዯግፋ 

አቅርቤ እያሇሁና የምችሇውም በወር ብር 1,000.00 (አንዴ ሺህ ብር ) ብቻ መሆኑን እያስረዲሁ 
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ከአቅሜ በሊይ የተጋነነ ቀሇብ በወር ብር 4,000.00 (አራት ሺህ ብር) እንዴከፌሌና እና በአንዴ 

ጊዜ በሞግዚት አዴራጊዋ በተከፇተ ባንክ ብር 696,000.00 (ስዴስት መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ 

ብር) ገቢ እንዲዯርግ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ሉታረም 

ይገባሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪ በበኩሊቸው ሌጅ ወሌድ ማሳዯግ ከፌተኛ ሀሊፉነት የሚጠይቅ እና 

እንዯ አባት እንዯ እናት ተንከባክቦ ፌቅርን፤ጊዜን እንዱሁም ገንዘብን ሰውቶ ሇቁም ነገር 

ማብቃትን ይጠይቃሌ፡፡ ተጠሪም እስከ አሁን ዴረስ ይህን ሀሊፉነት ሇብቻቸው በመወጣት ሊይ 

ይገኛለ፤ በአንፃሩ አመሌካች ከመኖሪያ ቤት ሽያጭ ከፌተኛ ገንዘብ(ከአምስት ሚሉዮን ብር) በሊይ 

ማግኘታቸው በተረጋገጠበት ሁኔታ ሌጅነትን ሳይክደ ከሚጠበቅባቸው የበዛ ሀሊፉነት የህፃኗን 

አስተዲዯግ በገንዘብ የመዯገፌ ሀሊፉነትን ሉወጡ እንዯሚገባ በማመን እንዱሁም ኢፋዳሪ 

ህገመንግስት እና ሀገራችን ባጸዯቀቻቸው ዒሇምአቀፌ የሰብአዊ መብት ሰነድች እንዱሁም የሰበር 

ችልቱ በተዯጋጋሚ በሰጣቸውን ውሳኔዎች ፌርዴ ቤቶች ህፃናትን አስመሌክቶ የሚወሰኑ 

ውሳኔዎች የህጻናቱን ጥቅም ከግምት ሉያስገቡ እንዯሚገባ የተመሇከተውን ግምት ውስጥ 

በማስገባት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ የስር ፌርዴ ቤቶች 

የሰጡት ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ሇወሇዲት ህፃን ሀሴት በሊይ ሇማሣዯግ 

የሚያስፇሌገውን ወጪ የመጋራትና የመሸፇን ግዳታ ያሇበት መሆኑ አሊከራከረም አመሌካችንና 

ተጠሪ የሚያከራከረው አመሌካች ሇህፃኗ አስተዲዲግ ሉከፌሇው የሚገባው የገንዘብ መጠን ነው፡፡ 

ሇህፃን ሌጅ ማሳዯጊያ ቀሇብ የመስጠት ግዳታ ያሇበት ወሊጅ፣ የሚከፌሇው የገንዘብ መጠን 

የሚወስነው እንዯባሇጉዲዩ ሁኔታና እንዯ አካባቢው ሌምዴ የሚስማማውን በመከተሌ በቀሇብ 

ተቀባዩ ምግብ፣ መኖሪያ፣ ሌብስ፣ ጤናውን የሚጠብቅበትና እንዯ ሁኔታው ሇትምህርት አስፇሊጊ 

የሆኑትን ወጭዎች የሚሸፇን መሆን እንዯሚገባው በተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ አዋጅ ቁጥር 

213/92 አንቀጽ 197 አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡  

ከዚህ አንፃር ሲታይ አመሌካች በተወሰነ መሌኩ ከኢትዮጵያ ውጭ ገቢ እንዲሇቸው ከመታመኑ 

በሊይ በኢትዮጵያ ውስጥም ከመኖሪያ ቤት ሽያጭ ከ2.5 ሚሉዮን ብር ያገኙ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ 

የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡አንዴ ወሊጅ ህፃን 

ሌጁን በጥሩ ሁኔታ ሇመመገብ፤ በጥሩ መኖሪያ አካባቢ ሇማኖርና ጤናውን ሇመጠበቅ እንዱሁም 

ጥሩ ትምህርት እንዱያገኝ ሇማዴረግ የሚያስፇሌገውን ወጭ መሠረት በመዴረግ ሉወሰን 

እንዯሚገባና ከአመሌካች ገቢ አንፃር ሲታይ ከብር 1,ዏዏዏ.00 /አንዴ ሺህ ብር/ በሊይ ሇመክፇሌ 

አቅም የሇኝም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር በተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 197 እና 

አንቀጽ 202 ዴንጋጌዎችን መሠረት ያሊዯረገ በመሆኑ አሌተበቀሌነውም፡፡ 
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ሲጠቃሇሌ የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇህፃኗ አስተዲዯግ እንዱከፌለየሰጡት ውሳኔ  የቀሇብ 

ገንዘብ መጠኑ ሆነ የአከፊፇለ ሁኔታ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሊሌተገኘ ተከታዩን 

ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

7. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.108713 ነሏሴ 6 ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ 

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 173752 ሚያዚያ 28 ቀን 2008 ዒ.ም በውሳኔ 

የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

8. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ግ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	130931



