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የሰ/መ/ቁ. 38683 

ሰኔ 25 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ ስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የትምህርት መሳሪያዎች  ማምረቻና ማከፊፇያ ዴርጅት- ነ/ፇጅ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሳህለ ወ/ማሪያም- ከጠበቃ ጋር ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች በተጠሪ ሊይ ባቀረበው ክስ ከግንቦት 
5 ቀን 1991 ዒ.ም እስከ ሚያዝያ 7 ቀን 1996 ዒ.ም ዴረስ ተከሳሽ በከሳሽ ዴርጅት በገንዘብ ያዥነት ሲሰሩ በኃሊፉነት 
ከተረከቡት ገንዘብ ሊይ ብር 72,710.48 (ሰባሁሇት ሺህ ሰባት መቶ አስር ብር ከአርባ ስምንት ሣንቲም) በጉዴሇት 
እንዯሚፇሇግ በኦዱት ምርመራ የተረጋገጠ ስሇሆነ ይህንኑ ገንዘብ ከወሇዴ ከወጭና ኪሳራ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሌን 
በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

 ተከሳሽም ቀርበው በከሳሽ ዴርጅት በገንዘብ ያዥነት መስራታቸውን አምነው ነገር ግን በኃሊፉነት ሲያንቀሳቅሱት 
የነበረው ሂሳብ በየወቅቱ ኦዱት እየተዯረገ በጉዴሇት የሚፇሇግ ገንዘብ እንዲሌነበር ከግንቦት 5 ቀን 1991 ዒ.ም እስከ 
ሚያዝያ 7 ቀን 1996 ዒ.ም ዴረስ በከሳሽ መ/ቤት በገንዘብ ያዥነት በሰሩበት ጊዜ ገንዘብ ስሇማጉዯሊቸው በኦዱት 
እንዲሌተረጋገጠ ገሌጸው ክሱ ከኪሳራ ጋር ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ጉዲዩን መርምሮ ተከሳሽ በክስ 
የተጠየቀውን ገንዘብ ስሇማጉዯሊቸው ከሳሽ በማስረጃነት ባቀረበው የኦዱት ሪፖርት ሊይ ያሌተረጋገጠ ስሇሆነ ክሱ የማስረጃ 
ዴጋፌ የላሇው ነው በማሇት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 ከሳሽ በዚህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ 
ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት ይግባኙን በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሰረት ከፌተኛ ፌ/ቤቱ ሰርዟሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች ክሱን 
ያስረደሌኛሌ በማሇት የቆጠራቸውን የባሇሙያ ምስክሮች የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ሳይሰማ ውሳኔ መስጠቱ ሇሰበር ቀርቦ 
መመርመር እንዲሇበት በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን አቤቱታው ሇሰበር ሉቀርብ ይገባሌ ከተባሇበት ነጥብ 
አኳያ የሰበር አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

 በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ ተጠሪ በኃሊፉነት ሲያነቀሳቅሱት የነበረውን ሂሳብ መርምረው 
ጉዴሇት መኖሩን ያረጋገጡት ኦዱተሮች ቀርበው የሙያ ምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ አመሌካች በማስረጃነት 
የቆጠራቸው መሆኑን ተገንዘበናሌ፡፡ 
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 አንዴ ተከራካሪ ወገን በማስረጃነት የሚጠቅሳቸው ምስክሮች፣ሰነድች ወይም ላሊ አስረጂዎች እንዱቀርቡ ፌ/ቤቱ 
ትእዛዝ ከመስጠቱ በፉት ማስረጃው በጭብጥ ተይዞ ከሚፇታው ፌሬ ነገር ጋር አግባብነት(Relevance) ያሇው ስሇመሆኑና 
በሕግ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ (Admissible Evidence) ስሇመሆኑ  ማጣራት እንዯሚገባው ከማስረጃ አቀራረብና 
አቀባበሌ መርህ አኳያ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የጠቀሳቸው ምስክሮች ከሊይ እንዯተመሇከተው 
ተጠሪ በኃሊፉነት ሲያንቀሳቅሱት የነበረውን ሂሳብ መርምረው ጉዴሇት መኖሩን በኦዱት ያረጋገጡ መሆኑን አመሌካች 
በማስረጃ ዝርዝሩ ሊይ ጠቅሷሌ፡፡ እነዚህ የሙያ ምስክሮች ጉዴሇት ስሇመኖሩ የሚያረጋግጡ ናቸው ከተባሇ ተጠሪ የገንዘብ 
ጉዴሇት ፇጽመዋሌ ወይንስ አሌፇጸሙም? ተብል በጭብጥነት ከሚያዘው ፌሬ ነገር ጋር የተያያዘና አግባብነት ያሇው 
የምስክርነት ቃሌ እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም ላሊ በምስክሮቹ የሚሰጥ የሙያ ምስክርነት ቃሌ በሕግ ተቀባይነት 
የላሇው (Inadmissible) አይዯሇም፡፡ አመሌካች በዚህ መሌኩ የቆጠራቸው ምስክሮች ቀርበው መሰማታቸው ክርክሩ 
ከሚመራበት የፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 111፣249 እና 257 አኳያ እንዯዚሁም ከማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ አኳያ ተገቢነት 
ያሇው ሆኖ ሳሇ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እነዚህን ምስክሮች ሳይሰማ ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነውን 
ውሳኔ መስጠቱ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህንኑ ጉዴሇት በይግባኝ ሳያርም መቅረቱ መሰረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 22762 በ7/4/2000 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ እንዯዚሁም የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 62605 በ21/8/2000 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት አመሌካች የቆጠራቸውን የሙያ ምስክሮች በመስማት ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩ 
ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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