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ቤት ሰበር ችልት
ውሣኔዎች
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የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የጥናትና የሔግ ዴጋፌ መምሪያ
ህዲር 2004 ዓ.ም
አዱስ አበባ

የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ኘሬዚዳንት መሌዕክት
በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2/1/ ሥር በፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ከአምስት ያሊነሱ
ዳኞች በተሰየሙበት የሰበር ችልት የሚሠጠው የሕግ ትርጉም በየትኛውም ደረጃ ሊይ በሚገኝ የፌዴራሌ
ወይም የክሌሌ ፍርድ ቤት ሊይ አስገዳጅነት እንደሚኖረው ተደንግጓሌ፡፡ እነዚህን የሰበር ውሣኔዎች
አሣትሞ ማሠራጨት ደግሞ የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ኃሊፊነት እንደሆነም ተመሌክቷሌ፡፡
በዚሁ መሠረት ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ አስገደጅ የሕግ ትርጉም የተሠጠባቸውን የሰበር ውሳኔዎች
ማሣተም የተጀመረ ሲሆን ካሇፉት ሦስት ዓመታት ወዲህም ከቅፅ 5 እስከ ቅፅ 10 ያለትን አሣትመን
አሠራጭተናሌ፡፡ እነሆ አሁን ደግሞ ቅፅ 11 እና ቅፅ 12 የሰበር ውሣኔዎች ሉታተሙ በቅተዋሌ፡፡ ይህም
አስገዳጅ የሕግ ትርጉም የተሠጠባቸው የሰበር ውስኔዎቻችንን የማሣተሙ ሥራ ወቅቱን የጠበቀና ቀጣይነት
ባሇው መሌኩ እንዲሆን የምናደርገው ጥረት ከጊዜ ወደጊዜ እየተሻሻሇ መምጣቱን ያሣያሌ፡፡
ባሇፉት እትሞች መሌእክቴ እንደገሇፅሁት እነዚህ ፍርዶች ምንም እንከን የሊቸውም የሚባለ
እንዳሌሆኑ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ በፍርድ ቤቶቻችን በየትኛውም ደረጃ ሊይ ባሇን ዳኞች በአንፃራዊነት
የሌምድም ሆነ የብቃት ውስንነቶች ሉኖሩ ስሇሚችለ እነዚህ እጥረቶች በሰበር ፍርዶችና ውሳኔዎች ሊይ
አሌፎ አሌፎ ቢታዩ ሉገርመን አይገባም፡፡ የብዙ ዓመታት ተሞክሮ ያሊቸው ሀገሮች ሌምድም የሚያሣዩን
ይህንኑ ነውና፡፡
የሀገራችን ፍርድ ቤቶች ውሣኔዎች ወጥና ተገማች እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ የሰበር ውሣኔዎች
ሚና በቀሊለ የሚታይ አይደሇም፡፡ ይህን አጠናክሮ ሇመቀጠሌና ውጤታማ ሥራ ሇመሥራት ከሚደረገው
ጥረት ጎን ሇጎን በሰበር ውሣኔዎቻችን ሊይ
በተሇያዩ የሥራ መስኮች የተሠማሩ የሕግ ምሁራንና ተማሪዎች ገንቢ አስተያየቶችን እና ትችቶችን
ሉሠጡበት ይገባሌ፡፡
እነዚህ አስተያየትና ትችቶች ከላልች በተመሣሣይ ጎዳና ካሇፉ ሀገሮች ከምናገኛቸው ሌምዶች
ተደምረው አቅማችንን በማሣደግ የተጣሇብንን ከፍተኛ ኃሊፊነት ሇመወጣት ጉሌበት ስሇሚሆኑን የሙያው
ባሇቤቶችና መሊው ህብረተሰባችን ሇጥረታችን መሣካት የሚጠበቅባቸውን ሀገራዊ ኃሊፊነት እንዲወጡ
በአክብሮት እየጠየቅሁ ውሳኔዎቻችንን በፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ድረ ገፅ ሊይ ማግኘት የሚቻሌ
መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማስታወስ እፈሌጋሇሁ፡፡
[[

ተገኔ ጌታነህ ክፍላ
የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ኘሬዚዳንት

በ2003 ዓ.ም. የሰበር ችልት
የህግ ትርጉም የሰጠባቸው ውሣኔዎች ዝርዝር ማውጫ ሰንጠረዥ
ተ.ቁ

የሰ/መ/ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት
ቀን

ቤተሰብ
ባሌ ሁሇት ሚስቶችን በአንዴ ጊዜ አግብቶ የሚኖር በሆነ ጊዜ በመካከሊቸው የሚፇራ ንብረት ሇተጋቢዎቹ
ሉከፊፇሌ የሚችሌበት አግባብ
ሚስቶች ጋብቻ እንዯተፇፀመ ከሚቆጠርበት ጊዜ ጀምሮ ከባሌ ጋር ያፇሩትን ሀብት ብቻ መካፇሌ ስሇመቻሊቸው
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/96 አንቀጽ 62/1/
የኮንድሚንየም ቤት ሇማግኘት የተዯረገ ምዝገባ ከጋብቻ በፉት ቢሆንም ዕጣ የወጣው ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ
ከሆነ ተጋቢዎቹ የመካፇሌ መብት የሚያገኙ ስሇመሆኑ

50489

ወ/ሮ ዘይነባ ከሌፊ
እና
ወ/ሮ ከዴጃ ሲራጅ

መስከረም
24/2003

46606

ጥቅምት
02/2003

ወራሽ የሆነ ሰው ወራሽ ባሌሆነ ሰው ሊይ ንብረቴ ይሇቀቅሌኝ በሚሌ የሚያቀርበው ክስ /አቤቱታ/ ሊይ ተፇፃሚ
የሚሆነው ይርጋ የሚቆጠረው ወራሽነት ከተረጋገጠበት ቀን አንስቶ ሳይሆን ንብረቱ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ
ስሇመሆኑ
የጋብቻ ውሌ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌን እስካሌተቃረነ ዴረስ በፌቺ ምክንያት የሚከተሇውን የተጋቢዎች የንብረት
ክፌፌሌ እሌባት በመስጠት ረገዴ ተፇፃሚ ሉሆን የሚገባ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 42, 47, 73, 44

47201

5.

በሁሇት የተሇያዩ ከተሞች የሚገኙ ቤቶች የጋብቻ ፌቺን ተከትል ሇባሌና ሚስት ሉከፊፇለ የሚችለበት አግባብ

49171

6.

የውርስ ሀብትን አስመሌክቶ የሚቀርብ ክስ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆነው የይርጋ ገዯብ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851/ሇ/ መሰረት
ሉቋረጥ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች ስሇመኖራቸው
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851
ከጋብቻ ውጭ እንዯባሌና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች ግንኙነታቸው በንብረት ረገዴ ያሇውን ውጤት በተመሇከተ
በውሌ ሉወሰኑ ስሇመቻሊቸው
በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇ አሊባ የመጠቀም መብት ጥቅም ተቀባዩ ሲሞት የሚቋረጥና ሇወራሾቹ

49359

አቶ ገ/ሥሊሴ ጫኔ
እና
ወ/ሮ አብረኸት ተጫኔ
እነ በሊቸው አስፊው
እና
ወ/ሮ መኪያ አወሌ
እነ ወ/ሮ ሠሊማዊት አስራት
/አምስት ሰዎች/
እና
ወ/ሮ መሠረት ዘውዳ
ድ/ር ዯስታ አቡኑ በሇጡ
እና
ሲ/ር አስቴር ካሣ ወሌዯየስ
ወ/ሮ ቀሇሟ ወርቅነህ
እና
ሻምበሌ ጌታሁን ገብሬ
እነ አቶ ጊሊጋብር
ገብረህይወት /ሦስት ሰዎች/
እና

1.

2.

3.

4.

7.

47889

53663

ጥቅምት
05/2003
ጥቅምት
04/2003

ጥቅምት
16/2003
ጥቅምት
04/2003
ጥቅምት
29/2003

ገጽ

8.

የማይተሊሇፌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731, 1322/1/
የኑዛዜ መኖርን የማስረዲት ሸክም ስሊሇበት ወገንና ኑዛዜውን ሇማስረዲት ሉቀርቡ ስሇሚገቡ ማስረጃዎች
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 896, 897

49831

9.

በኑዛዜ ሊይ ስሇሚቀርብ የመቃወም አቤቱታ እና ተፇፃሚነት ስሊሇው የይርጋ ዯንብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 973, 974

53223

10.

የጋብቻ መኖርን አስመሌክቶ ቀዲሚና ዋናው ማስረጃ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ስሇመሆኑ
በማንኛውም ሥርዓት የተፇፀመ ጋብቻ በክብር መዝገብ ሹም ፉት ቀርቦ ሉመዘገብ የሚችሌና በዚህ መሌኩ
የሚገኘው ሰነዴ የጋብቻ መኖርን ሇማረጋገጥ ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ
በዚሀ መሌኩ በክብር መዝገብ ሹም ፉት የተመዘገበ ጋብቻ ውጤት አሇው ሇማሇት የሚቻሇው ምዝገባው
ከተከናወነበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን የጋብቻው ሥርዓት ከተፇፀመበት ዕሇት አንስቶ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 28/3/
በትዲር ወቅት የተወሰዯ /በአንዯኛው ተጋቢ/ ብዴር ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የሚገመት ስሇመሆኑና ከዚህ
በተቃራኒ የሚከራከር ተጋቢ ገንዘቡ ሇትዲር ጥቅም ያሌዋሇ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ
ዯመወዝ የተጋቢዎች የጋራ ሃብት ነው በሚሌ ሉወሰዴ የሚችሇው ተጋቢዎቹ በጋብቻ ባለበት ወቅት የትዲርን
ወጪ ከመሸፇን አኳያ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ
ተጋቢዎች ከህጋዊ ፌቺ በፉት ተሇያይተው በቆዩባቸው ግዜያት በግሌ ያገኙት ዯመወዝ የጋራ ነው ሇማሇት
የሚቻሌ ስሊሇመሆኑ
በጋብቻ ወቅት የተወሰዯና በፌቺ ወቅት ተከፌል ያሊሇቀ ዕዲ እንዯ የጋራ ዕዲ የሚወሰዴ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/92 አንቀጽ 62/1/
ባሌ/ሚስት በጡረታ መሌክ የሚያገኘውን ክፌያ ላሊ ባሌ/ሚስት ባገባ ጊዜ የሚቋረጥ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 209/55 አንቀጽ 21
አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 35/2/
የውርስ ሃብት እንዱጣራ በሚሌ በንብረቱ ሊይ የተሰጠው ትዕዛዝ ከሟች ጋር ህጋዊ ግንኙነት ባሌነበረበት
ሁኔታ ነው በሚሌ ክርክር በቀረበ ጊዜ ፌ/ቤቶች ይህንን እንዯ ጭብጥ በመያዝ እሌባት ሉሰጡበት የሚገባ
ስሇመሆኑ
በዚህ ጉዲይ ሊይ ፌ/ቤት የሚሰጠው ብይን ጊዜያዊ አገሌግልት እንዲሇው ትዕዛዝ የሚወሰዴ ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 320/3/, 247/1/
ጋብቻ ሳይኖር እንዯ ባሌና ሚስት መኖርን ማስረዲት የሚቻሌበት አግባብና ይሄው ግንኙነት በህግ ጥበቃ ያሇው
ነው ሇማሇት የሚቻሌበት ሁኔታ
ጋብቻ ሳይኖር እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት በንብረት ረገዴ ውጤት ሉያስከትሌ የሚችሇው
ግንኙነቱ ሦስት ዓመት እና ከዚያ በሊይ ሇሆነ ጊዜ የፀና ከሆነና በዚሁ ጊዜም የተፇራ ንብረት ያሇ እንዯሆነ
ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 106/2/, 95

54258

11.

12.

13.

14.

እነ ወ/ሮ አረጋሽ አብረሃ
/ሁሇት ሰዎች/
ወ/ሪት ሮማን ግዛው
እና
አቶ ግርማ አብርሃም
እነ አቶ ሏዱስ ዓሇመስሊሴ
እና
ወ/ሮ ብላን ዓሇመስሊሴ
ወ/ሮ ዘነበች በቀሇ
እና
አቶ ዮናስ ፀጋዬ

ጥቅምት
02/2003
ጥቅምት
15/2003
ህዲር 02/2003

56184

ወ/ሮ ኑን ስንታየሁ ጏዝ
እና
አቶ ተስፊዬ ወ/ሚካኤሌ

ህዲር 02/2003

52569

ወ/ሮ ሙለወርቅ ዋቼ
እና
ማህበራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን
ነጋሲ አየሇ ኢትቻ
እና
እነ ሳሙኤሌ ዮሃንስ
ገ/እግዚአብሓር /ሁሇት
ሰዎች/
ድ/ር አሇሌኝ መኮንን
እና
ወ/ሮ አስቴር አርአያ

ህዲር 13/2003

46726

50580

ታህሳስ 13/2003

ታህሳስ 14/2003

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ሟች ካሇው ሀብት እጅግ አነስተኛ የሆነ መጠን ያሇው ንብረት ሇተወሊጁ እንዱሰጠው የተናዘዘ እንዯሆነ ተናዛዡ
በተዘዋዋሪ መንገዴ ተወሊጁን እንዯነቀሇው የሚቆጠር ስሇመሆኑ
የሟች ኑዛዜ ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ በሆነ ጊዜም የተነቀሇ ተወሊጅ ከኑዛዜ ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉካፇሌ የሚገባው
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 951, 938, 939, 937, 912
የጋብቻ ውሌ በአግባቡ ተዯርጓሌ ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ
የጋብቻ ውሌ በሚሌ በተጋቢዎች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት ከነሙለ ይዘቱ ሉታይና ተፇፃሚ ሉዯረግ የሚገባ
ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 40 እና ተከታታዮቹ 73, 46/1/
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 826/2/ 2427 2428 857
አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚችሌባቸው ሁኔታዎች ሊይ ሳይንሳዊ የዯም ምርመራ (DNA test) በማስተባበያ
ማስረጃነት ሉቀርብ የሚችሌ ስሇመሆኑና ፌ/ቤቶች ተከራካሪ ወገኖች በዚህ ረገዴ የሚያቀርቧቸውን አቤቱታዎች
በአግባቡ ሉያስተናግደ የሚገባ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92
አንቀጽ 144, 143 /ሠ/, 145
ማየት የተሳናቸው ሰዎች የሚያዯርጉት ኑዛዜ በውሌ አዋዋይ ፉት ካሌሆነ በስተቀር አይፀናም ሇማሇት የሚያስችሌ
የህግ መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 881/3/, 1728/3/, 340, 343/2/
ከውርስ ሃብት ጋር በተያያዘ ወራሽ የሆነና አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሰው ሊይ የይርጋ ጊዜ ሉቆጠር የሚገባው
አካሇመጠን ከዯረሰበት ወይም በመብቱ መጠቀም ከቻሇበት ጊዜ አንስቶ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1845
በጋብቻ ውስጥ የተወሇዴኩ በመሆኔ ሌጅነቴ እንዱረጋገጥሌኝ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ ህጋዊ መሰረት ያሇውና
ፌ/ቤቶችም ተቀብሇው በፌሬ ነገር ረገዴ ሉጣሩ የሚገቡትን በማጣራት መወሰን ያሇባቸው ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37/1/

54385

አቶ ፌቃደ ሽፇራው
እና
አቶ ግሩም ኤዴሚያስ

ጥር 27/2003

56157

እነ ወ/ሮ ፀሏይ ተሰማ
/ሁሇት ሰዎች/
እና
የህፃን አማኑኤሌ ወንዯሰን
ሞግዚት
ጥሩወርቅ ወርድፊ
እና
ጥሩነሽ ወርድፊ

ጥር 09/2003

ኑዛዜ አዴራጊ ‛ስታመም አሊስታመመኝም “ በሚሌ ምክንያት ተወሊጅን በኑዛዜ ሇመንቀሌ የሚያስችሇው ነው
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ
ኑዛዜ በተዯረገበት ንብረት ሟች መብት የላሇው በሆነ ጊዜ ሉከተሌ ስሇሚችሇው ውጤት
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1047, 938, 939, 915, 912
ኑዛዜ ህጋዊ አይዯሇም እንዱሻር በሚሌ ተቃውሞ እስከቀረበ ዴረስ በየትኛውም ህጋዊ መስፇርት መሰረት ፌ/ቤት
ኑዛዜውን ውዴቅ ሉያዯርገው ስሇመቻለ
በኑዛዜ ሊይ የነበሩ ምስክሮች የሚሰጡት የምስክርነት ቃሌ ስሇሚኖረው ዋጋ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 881-883
ከውርስ ጋር በተገናኘ በህግ ወራሽ የሆኑ ሰዎች ሟችን ሇመውረስ ያሌተገቡ ናቸው ሉባሌ የሚችሌበት ሁኔታ
ሟች በኑዛዜው ከውርስ ሉነቅሊቸው ከሚችሌበት ሁኔታ የተሇየ ስሇመሆኑ

57836

62041

50971

57114

57607

59268

49713

አቶ ሃይላ ስሙጋ
እና
ሰሊማዊት ተኮሊ
ወ/ሮ ሃና ፀጋዬ
እና
ወ/ት ጣዕሙ ዯስታ
ኤርምያስ ኬስታንትኖስ
ግሉፔትስ
እና
ሰሇሞን ኬስታንቲኖስ
ግሉፔትስ
ወ/ሮ አስናቀች ዯሳሇኝ
እና
የዴርሏ አርያም ቅደስ
ሩፊኤሌ ቤተክርስቲያን
ወ/ሪት ዝባዴ ታዬ
እና
እነ ብፁአን ታዬ /ሦስት
ሰዎች/
እነ የጥሩነሽ አየሇ ወራሾች
/አራት ሰዎች/

የካቲት 11/2003

የካቲት 25/2003

ግንቦት 03/2003

ግንቦት 30/2003

ግንቦት 17/2003

ግንቦት 03/2003

ሚያዝያ
03/2003

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 838, 937/1/, 938/2/, /3/
ተናዛዥ የሆነ ሰው ተወሊጁ የሆነ ሰው በውርስ ሉዯርሰው ከሚገባው ዴርሻ ከሩብ በሊይ ጉዲት እንዱዯርስበት
ሇማዴረግ የሰጠው ምክንያት በቂ መሆን ያሇመሆኑ በዲኞች ሉመረመር የሚገባው ስሇመሆኑ
‛ስሊሌረደኝ ወይም ስሊሌጠየቁኝ“ የሚሌ ምክንያት በመስጠት ተወሊጅን ሉዯርሰው ከሚገባው የውርስ ዴርሻ ሩብ
በሊይ ጉዲት እንዱዯርስበት ሇማዴረግ የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 913, 1123
የሌጅ አባት ነህ የተባሇ ሰውን በተመሇከተ የመካዴ ክስ ሉቀርብ የሚችሌበት አግባብ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 177/3/

55648

26.

ከጋብቻ በሞት መፌረስ ጋር በተገናኘ የሚቀርብ የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆነው ይርጋ
መቆጠር የሚጀምረው ጋብቻው ከፇረሰበት ዕሇት አንስቶ እንጂ ወራሽነት ከተረጋገጠበት ቀን ጀምሮ ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1846, 826/1/

59539

27.

አስቀዴሞ የተዯረገን የጋብቻ ውሌ በማሻሻሌ የተዯረገ የጋብቻ ውሌ ህጋዊ ተቀባይነት እንዱኖረው ፌ/ቤት ቀርቦ
መጽዯቅ ያሇበት ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 47/1-3/
ባሌና ሚስት በፌቺ ወቅት የጋራ ንብረታቸውን ሇመካፇሌ ስምምነት ሊይ ያሌዯረሱ ከሆነና ንብረቱ በአይነት
ሉካፇሌ የማይችሌ እንዯሆነ ንብረቱ ተሸጦ የተገኘውን ዋጋ እኩሌ እንዱካፇለ መዯረግ ያሇበት እንጂ በእጣ
እንዱካፇለ ሉወሰን የሚችሌበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 103/1/
በሁሇት ሰዎች መካከሌ የጋብቻ ሁኔታ መኖሩን ሇማረጋገጥ የሚያዝ ጭብጥ በሁሇቱ ሰዎች መካከሌ ከጋብቻ
ውጪ እንዯባሌና ሚስት የመኖር ሁኔታ ስሇመኖሩ ሇማረጋገጥ በሚሌ ከሚያዘው ጭብጥ የተሇየ ወይም አንዴ
አይነት ነው ሉባሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92
አባትነትን /ሌጅነትን/ ከማረጋገጥ ጋር በተያያዘ በሚቀርብ አቤቱታና ክርክር የዱኤን.ኤ (DNA) ምርመራ
እንዱዯረግሇት በመጠየቅ ክርክር የሚያቀርብ ወገን ሇዚሁ የህክምና ማስረጃ የሚያስፇሌገውን ወጪ የመሸፇን
ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 259/1/
ጋብቻ ሳይፇርስ የትዲር ግንኙነቱን ትቶ የሄዯ ተጋቢ ጋብቻውን ትቶ በሄዯበት ወቅት የተፇራን ንብረት የጋብቻ
ውጤት ነው በማሇት የክፌያ ጥያቄ ሲያቀርብ በጋብቻ ወቅት የተፇራን ንብረት የጋራ ይሆናሌ በሚሇው የህግ
ግምት ተጠቃሚ ሉሆን የማይገባ ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/1/
ወዯ ላሊ አገር ሇሥራ በሄዯበት ወቅት ህይወቱ ያሇፇ ሰው ጋር በተያያዘ የግሇሰቡ መዯበኛ መኖሪያ ኢትዮጵያ
ውስጥ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ ውርሱ በኢትዮጵያ ውስጥ መከፇት ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/በ/ህ/ቁ. 826/1/

60725

24.

25.

28.

29.

30.

31.

32.

61677

61788

እና
ወ/ሮ ወጋየሁ ሠሇሞን
እነ ወ/ሮ እቴቱ ሽፇራው
/ሦስት ሰዎች/
እና
እነ ወ/ሮ መንበረ ሽፇራው
/ሦስት ሰዎች/
አቶ ፇቃዯ መክብብ
እና
አቶ ዲንኤሌ ብስራት
እነ አቶ ስዩም ወ/መስቀሌ
/አራት ሰዎች/
እና
ወ/ሪት አምሳሇ ሙለነህ
አቶ አብርሃ የኋሊሸት
እና
ወ/ሮ አበባ ዘመን
ወ/ሮ ጥሩወርቅ ሇማ
እና
ታፇሰ ተሰማ

ሚያዝያ
20/2003

ሚያዝያ
18/2003
ሰኔ 29/2003

ሰኔ 27/2003

ሰኔ 14/2003

60691

ወ/ሮ ገዛችን ገብሩ
እና
ወ/ሮ ዓሇምነሽ በየነ

ሏምላ 12/2003

63195

ገረመው ሙሜቻ
እና
ወ/ሮ አሰፊ ነበበ

ሏምላ 26/2003

43988

ወ/ሮ ሰኒያ ሼሳ ተማም
እና
እነ ወ/ሮ በሊይነሽ ማቴቦ
/ሁሇት ሰዎች/
እነ ወ/ሮ ታዯሇች መንግስቱ
/አምስት ሰዎች/
እና
ተጠሪ፡ የሇም

መስከረም
24/2003

65621

ሰኔ 27/2003

33.

የውርስ ሀብት ይጣራሌኝ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ በሦስት ዓመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ/
ከውርስ ሀብት ክርክር ጋር በተገናኘ ተፇፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ንብረቱ በእጅ
ከተዯረገበት ጊዜ እንጂ ስመሃብቱ ከተዛወረበት ጊዜ አንስቶ ስሊሇመሆኑ /

52407

34.

የውርስ ሃብት አጣሪ ሪፕርት በፌ/ቤት መጽዯቅ ውጤት
በፌ/ቤት የፀዯቀ የውርስ ሃብት አጣሪ ሪፕርትን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 አግባብ ተቃውሞ ሉቀርብበት ይገባሌ
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358
ከጋብቻ በፉት አንዯኛው ተጋቢ የግሌ መኖሪያ ቤት ኖሮት ከጋብቻ በኋሊ ላልች ተጨማሪ ቤቶችና ግንባታዎች
ተካሂዯዋሌ በሚሌ ከጋብቻ በፉት በስሙ ተመዝግቦ የሚገኘው ቤት በጨረታ ተሸጦ ሇተጋቢዎቹ እንዱካፇሌ
በሚሌ የሚሰጥ ውሣኔ አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ

45905

በፌ/ብ/ህ/ቁ. 881 መሰረት የተዯረገ ግሌጽ ኑዛዜ ሊይ ያሇን የተናዛዡ የጣት አሻራ በተመሇከተ ክርክር በቀረበ ጊዜና
በፍረንሲክ ምርመራ ሇማረጋገጥ ካሌተቻሇ በኑዛዜው የተገኙ ምስክሮች ቀርበው እንዱመሰክሩ ማዴረግ የሚገባ
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 881, 1677/1/, 2007/2/, 897/1/, 896
በጋብቻ ውስጥ የሚወሇዴ ሌጅ አባት ባሌ እንዯሆነ የህግ ግምት ሉወሰዴ የሚችሌበት አግባብ
የዚህ የህግ ግምት የሚቋቋምበት አግባብ እና እንዯ ማስረጃ ተወስድ በፌ/ቤት እውቅና ሉያገኝ የሚገባ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 126, 143
አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሰው ሞግዚት የሌጁ ሀብት የሆነን የማይንቀሳቀስ ንብረት ያሇ ፌርዴ ቤት ፇቃዴ ሇመሸጥ
የማይችሌ ስሇመሆኑ
የኦ/ብ/ክ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 69/95 አዋጅ ቁ. 83/96 አንቀጽ 294, 316
የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 277/1/, 292
አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ሞግዚት የሌጁ ንብረት የሆነን የማይንቀሳቀስ ንብረት በሽያጭ ሇ3ኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ
በህግ ስሌጣን ያሌተሰጠው ስሇመሆኑ

54013

ከውርስ በዝምታ ወይም ያሇበቂና ህጋዊ ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከጠቅሊሊ የኑዛዜ ተጠቃሚ
ጋር እኩሌ ወራሽ ሆኖ የሟችን የውርስ ሃብት ሉካፇሌ የሚገባ ስሇመሆኑ
‛በህይወቴ ሊይ ከፌተኛ ችግር ፇጥረውብኛሌ“ የሚሌ ምክንያት በመስጠት ብቻ ተወሊጅን ሇመንቀሌ የማይቻሌ
ስሇመሆኑ
ሟች ካሇው ሃብት እጅግ አነስተኛ የሆነ ንብረት /ሀብት/ ሇተወሊጁ በኑዛዜ የሰጠ እንዯሆነ በውጤት ዯረጃ
ተወሊጁ የተነቀሇ መሆኑን መገንዘብ የሚቻሌና ተወሊጁ ከላልች የጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚዎች ጋር እኩሌ
መካፇሌ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 912, 938, 939, 915, 1014, 1123
የውርስ ሃብት አጣሪ የሆነ ሰው የሟችን ንብረት በማጣራት ረገዴ ሉኖረው የሚችሇው የስሌጣን አዴማስ
በወራሾች መካከሌ አንዴን ንብረት በተመሇከተ የውርሱ ሃብት አካሌ ስሇመሆኑ ክርክር በተነሳ ጊዜ አጣሪው ግራ

58338

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

53814

54024

54827

54129

66727

እነ ወ/ሮ ውሇታ ዯስታ
ወ/ማርያም /ሁሇት ሰዎች/
እና
ወ/ሮ እቴቴ ዯስታ
ሚስስ ሚሊን ፑሲጂ ማሌጂ
እና
እነ ሃንዴሬ ፑስ ማሌጂ
/ሁሇት ሰዎች/
እነ አቶ ነስሩ ሰማን /ሁሇት
ሰዎች/
እና
ወ/ሮ ሙህሉሳ ኒጋኒ
ወ/ሮ አስመረት ነጋሲ
እና
ወ/ሮ ጽጌረዲ ስዩም

ህዲር 24/2003

አቶ ገ/ሉባኖስ ረዲ
እና
ወ/ሮ አዜብ አሰፊ
እነ ሮም ወርቁ ተስፊዬ
/አምስት ሰዎች/
እና
አሰግዴ ሸነገሇኝ
አቶ ከፌያሇው በቀሇ
እና ወጣት ሶፉያን
አብደሌቃዴር
እነ አቶ ዲንኤሌ ጽጌ /ሁሇት
ሰዎች/
እና
የህፃን አሳሇፇ ጽጌ ሞግዚት

ጥር 10/2003

ወ/ሪት ዝናሽ ዘውደ
እና

ጥቅምት
03/2003

ጥቅምት
05/2003

ጥር 12/2003

ሚያዝያ
21/2003

ህዲር 01/2003

ሚያዝያ
06/2003

ሏምላ 29/2003

42.

43.

ቀኙ ያቀረቡትን ማስረጃ በሪፕርቱ ሊይ በማስፇር ጉዲዩን ሇሚመሇከተው ፌ/ቤት ማቅረብ እንጂ ማስረጃዎቹን
በራሱ መዝኖ አከራካሪው ንብረት የውርሱ ሃብት አካሌ ነው ወይም አይዯሇም በማሇት ውሣኔ ሇመስጠት ስሌጣን
የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 956
ከጋብቻ በፉት በአንዯኛው ተጋቢ የተፇራ ቤት በጋብቻ ወቅት እዴሳት የተካሄዯሇት መሆኑ ብቻ ንብረቱን የባሌና
ሚስቱ የጋራ ሃብት የማያዯርገው ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥ. 213/92 አንቀጽ 42/1/, 57
ተወሊጅ የሆነ ሰው ከውርስ ተነቅሎሌ ሉባሌ የሚችሇው ተናዛዡ ንብረቱን በጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ ሇላልች
ተወሊጆች ወይም ላልች ሰዎች የሰጠ እንዯሆነ ስሇመሆኑ
ሟች ያሇው አንዴ የታወቀ ንብረት ብቻ ሆኖ ይህንኑ ከተወሊጆቹ መካከሌ አንደን ወይም ሁለንም ሳያካትት
ሇላልች ሰዎች በኑዛዜ የሰጠ እንዯሆነ ተነቀሌኩ የሚሌ ወገን ኑዛዜው ሊይ ተቃውሞ ሉያነሳ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 937-939, 842/2/, 915

የወ/ሮ መዴሏኒት ካሣ ወራሽ
እነ ወ/ሮ ዯብሪቱ ስዩም

45207

47917

ወ/ሮ አየሇች ከበዯ
እና
በሊቸው ዋሇ
እነ ወ/ሮ መሌካምሥራ
አሇበሌ /አራት ሰዎች/
እና
ወ/ሮ አንሇይ ሉበን

ሰኔ 16/2002

ግንቦት ዏ5/2003

አሠሪና ሠራተኛ
44.

45.
46.
47.
48.

49.

በህብረት ስምምነት ውስጥ በላሊ አኳኋን ካሌተገሇፀ በስተቀር የህብረት ስምምነት ከተፇረመበት ዕሇት አንስቶ
የሚፀና ስሇመሆኑ
የህብረት ስምምነት በሚመሇከተው አካሌ ፉት ቀርቦ እንዱመዘገብ የሚዯረገው ዴርዴር ተዯርጏበት ከተፇረመበት
በኋሊ ስሇመሆኑ
በተዯራዲሪ ወገኖች በተሟሊና በአግባቡ ያሌተፇረመ የህብረት ስምምነት በፌርዴ ሃይሌ እንዱመዘገብ
የሚዯረግበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 124-135
አንዴ ሰራተኛ ሇሥራ ከሚጠቀምበት መሳሪያ ብሌሽት መከሰት ጋር በተገናኘ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሇው አሰሪው
ግዳታና ኃሊፉነቱን በአግባቡ የተወጣ እንዯሆነ ስሇመሆኑ
የአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 12/1//ሀ/
የህብረት ስምምነት የላሇው አሰሪ ሰራተኛው የዱሲፔሉን ጉዴሇት ፇጽሟሌ የሚሌበትን ጉዲይ ሇማጣራትና
ሇመመርመር ሰራተኛውን ከአንዴ ወር ሊሌበሇጠ ጊዜ ሇማገዴ ስሇመቻለ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/4/
በህብረት ስምምነት ሊይ ከተመሇከቱ ሁኔታዎች ውጪ ሰራተኛን ያሇአግባብ አዛውሮ የማሰራት ተግባር ህጋዊ ነው
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ
በስራ ሊይ ከሚዯርስ ጉዲት ጋር በተያያዘ የአሰሪው ኃሊፉነት በጥፊት ሊይ ያሌተመሰረተ (strict liability) ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 96, 97

54451

የፉንጫ ስኳር ፊብሪካ
እና
የፉንጫ ስኳር ፊብሪካ
መ/ሰ/ማህበር

መስከረም
27/2003

48945

ህዲር 27/2003

ከስራ ተሰናበትኩ በማሇት አቤቱታ የሚያቀርብ ሠራተኛ በእርግጥም ስሇመሰናበቱ አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎች
በማቅረብ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ

57541

አቶ አየሇ አበበ
እና
የፉንፉኔ የዯን ዴርጅት
ዲሽን ባንክ አ.ማ
እና
አቶ ዘነበ ዴንቄሳ
አንበሳ ጫማ አ.ማ
እና ወ/ሮ እትሁን አያላው
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት
እና
እነ ወ/ሮ ሰናይት መጫ
/ሦስት ሰዎች/
የቻይና መንገዴና ዴሌዴይ
ሥራ ዴርጅት
እና ግርማ ቡሽራ

53985

54326
57068

ህዲር 13/2003

ህዲር 03/2003
ህዲር 28/2003

ህዲር 14/2003

በአዋጅ በተቋቋመ የት/ት ተቋም ውስጥ በሚገኝና በራሱ ገቢና በጀት የሚተዲዯርና ሠራተኞችን ቀጥሮ በሚሠራ
ክበብ ውስጥ የሚሠሩ ሠራተኞች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮች በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ሉስተናገዴ
የሚገባ ስሇመሆኑ እና ተቋሙን ሇማቋቋም የወጣው አዋጅ ተፇፃሚ ይሆናሌ ሇማሇት የማይችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96
አዋጅ ቁ. 515/96
አዋጅ ቁ. ዯንብ ቁጥር 61/96
ከሥራ ክርክር ጋር በተገናኘ አሰሪና ሠራተኛው ያዯረጉት የሥራ ቅጥር ውሌን አስመሌክቶ ክርክር ቢነሳ ጉዲዩን
የሚገዛው ከኢትዮጵያ ላሊ /ውጭ/ የሆነ አገር ህግ መሆኑንና የሥራ ቦታውም ቢሆን ከኢትዮጵያ ውጪ እንዱሆን
የተስማሙ እንዯሆነ ጉዲዩ በአጠቃሊይ የአሇም አቀፌ የግሇሰብ ህግ (private international law) ጥያቄን
የሚያስነሳ በመሆኑ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ያሇው ፌ/ቤት የትኛው ነው?፣ በየትኛው አገር ህግ መሰረት?፣
የመሳሰለትን ጥያቄዎች ሇመመሇስ ስሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 11/2/
አንዴ ሰራተኛ በአሰሪው ታግድ /የሥራ ውለ ተቋርጦ/ በነበረበትና ባሌሰራበት ዓመት አሰሪው ሇላልች ሠራተኞች
የከፇሇውን የቦነስ ክፌያ ሇመክፇሌ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43, 45/5/, 53
አሰሪ ሠራተኛው ጥፊት እንዯፇፀመ አውቆ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ የማሰናበት እርምጃ አሇመውሰደ ስንብቱን ህገ
ወጥ የሚያዯርገው ቢሆንም ሠራተኛውን ወዯ ሥራው እንዱመሌስ ሊይገዯዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/

46075

አቶ ንጉስ ሃደሽ
እና
የመቀላ ዩኒቨርስቲ
ተማሪዎች ዱን

ታህሳስ 25/2003

60685

አቶ በዛብህ እሸቴ
እና
ሳሉኒ ኮንስትራክሽን

የካቲት 21/2003

59320

ግንቦት 15/2003

54.

በሥራ ሊይ ከሚዯርስ ጉዲት ጋር በተያያዘ የጉዲቱን አይነትና መጠን መሇየት የሚቻሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 109/3/ /ሀ/ሇ/ 101/2/ 100 96/1/ 99/1/

60464

55.

ከአሰሪና ሠራተኛ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪው ሠራተኛው የሚጠይቀውን የገንዘብ ክፌያ በማመን የፃፇው ዯብዲቤ
ሠራተኛው መብቱን ሇማስከበር በሚያቀረበው የክፌያ ጥያቄ ሊይ የሚቆጠረውን ይርጋ የሚያቋርጥ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 164/3/
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1852/1/
አንዴ ሠራተኛ ቦነስ ወይም ዴጏማ ሉያገኝ የሚችሇው ከአሰሪው ጋር በሚዯረግ /በሚኖር/ ስምምነት እንጂ በህጉ
አሠሪ ሇሠራተኛው በቦነስ ዴጏማ እንዱከፌሌ በአስገዲጅነት የተመሇከተ ነገር የላሇ ስሇመሆኑ
የቦነስና ዴጏማ አሰጣጥና አፇፃፀምን በተመሇከተ በህብረት ስምምነት የተመሇከተ ዯንብና መመሪያ ተግባራዊ
ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 4, 12, 13, 53
አንዴ ሠራተኛ አሰሪው በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ መሰረት ሉከፌሇው የሚገባውና ያሌከፇሇው ክፌያ መኖሩን
/እንዲሇ/ በተረዲ ጊዜ አሰሪውን የመጠየቅ መብት ያሇው ስሇመሆኑ
የአሰሪና ሠራተኛ ግንኙነት በቀጠሇበት ሁኔታ ሠራተኛው በአንዴ ወቅት ሉከፇሇኝ /ሉጠበቅሌኝ/ ይገባሌ በማሇት
ያቀረበው የመብት ወይም የክፌያ ጥያቄ በፌርዴ ቤት ውዴቅ መዯረጉ በላሊ ጊዜ መብቱን ከመጠየቅ የሚያግዯው

63635

ጊዮን ሆቴልች ዴርጅት
እና
አቶ ስሇሺ አምዳ
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ
ኮርፕሬሽን
እና
አቶ ጌትነት መኮንን
የኦሮሚያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
አቶ ግርማ ወዩሳ
አቶ ጉሌሊት ወሌዳ
እና
የሸቀጦች ጅምሊ

64758

እነ ተመስገን ገ/እየሱስ
እና
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ

ሰኔ 17/2003

66242

ወ/ሮ ሙለ ዯምሴ
እና
ሸራተን አዱስ

ሏምላ 13/2003

50.

51.

52.
53.

56.

57.

64079

ግንቦት 17/2003

መጋቢት
06/2003

ሰኔ 27/2003

58.

ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 12
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 216
በአዋጅ ቁ. 147/91 መሠረት በተቋቋመ ማህበር ውስጥ ሊለ ሰራተኞች አዋጅ ቁ. 377/96 ተፇፃሚ ስሇመሆኑ

59579

የጡረታ መብት ያሇው የመንግስት ሌማት ዴርጅት ሠራተኛ ሉያገኝ ስሇሚገባው ካሣ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9/1/
ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ሠራተኞች እየሠሩ የሚገኙትን ሥራ በተመሇከተ የሥራ ውሌ አሊዯሱም ወይም
ሇማዯስ ፇቃዯኛ አይዯለም በሚሌ ሇማሰናበት የሚያስችሌ የህግ መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ

65427

61.

በአዋጅ ቁ. 377/96 መሰረት የሠራተኛ ማህበር ሇማቋቋም የሚቻሌበት አግባብ
የሰራተኛ ማህበር ሇማቋቋም መብት የተሰጣቸው በአዋጅ ቁ. 377/96 የሚተዲዯሩ ሰራተኞች ብቻ ስሇመሆናቸው
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 114, 115, 118, 2/4/, 113
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 42/1/ /ሀ/, 31

55731

62.

የሠራተኛ ዯመወዝ ሉቀነስ የሚችሇው በህግ፣ በህብረት ስምምነት፣ ወይም በሥራ ዯንብ በተወሰነው መሰረት
ወይም በፌ/ቤት ትዕዛዝ ብቻ ስሇመሆኑ
አሰሪ የሠራተኛን ዯመወዝ በራሱ ውሣኔ ሉቀንስ፣ ሉይዝ ወይም የዕዲ ማቻቻያ ሉያዯርግ የማይችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 59/1/
የዯረጃ እዴገት በዴርጅት ውስጥ በሥራ ሊይ ባሇ የእዴገት አሰጣጥ ስርዓት እና ዯንብ መሰረት የሚካሄዴ
ስሇመሆኑ
የዯመወዝ ጭማሪ ሉገኝ የሚችሇው በእዴገት ወይም አሰሪው የዯመወዝ ጭማሪ ማዴረግ የሚችሌበት አግባብ
ኖሮት ሲጨመር ስሇመሆኑ
በመሠረታዊ የስራ ሂዯት ሇውጥ (BPR) መሠረት የተዯረገ የሥራ ምዯባ የዯመወዝ ጭማሪ የማያስገኝ
ስሇመሆኑ
ከአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ጋር በተያያዘ በፌ/ቤት የተሰጠ ፌርዴ እንዱፇፀም የሚቀርብ አቤቱታ ፌርዴ ከተሰጠበት
ቀን አንስቶ በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ

59666

59.
60.

63.

64.

62370

64821

53527

ወ/ሮ አሞኘሽ ገብሬ
እና
የአቃቂ መሇዋወጫ ዕቃዎች
የእጅ መሣሪያዎች አ/ማ
ሠራተኞች የገንዘብና ቁጠባ
ብዴር ኃ/የተ/የግ/ማህበር
ሜታ አቦ ቢራ አ.ማ
እና ወ/መዴህን ቢረዲ
የኢትዮጵያ ኤላክትሪከ ኃይሌ
ኮርፕሬሽን
እና
እነ አቶ እዮብ መሇሰ /አራት
ሰዎች/
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ
ሰራተኛ ማህበር
እና
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ማህበራዊ ጉዲይ
ሚንስቴር
የኦሮሚያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
አቶ አቡ ጏበና
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃየሌ
ኮርፕሬሽን
እና
አያላው ሔብስት

የኢትዮጵያ ፕስታ
አገሌግልት ዴርጅት
እና
አቶ በዲሶ መሌካቶ

ግንቦት 16/2003

ግንቦት 15/2003
ታህሳስ 26/2003

የካቲት 22/2003

ግንቦት 04/2003

ግንቦት 01/2003

መስከረም
27/2003

የመከሊከያ ሰራዊት አባሌ ያሌሆነ የመንግስት ሰራተኛ በፌቃደ ሥራ በሇቀቀ ጊዜ የስንብት ክፌያ ሉያገኝ
የሚችሌበት አግባብ
የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ. 345/95
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇውና በባሇሃብትነት ሉያዝ የሚችሌን የአሰሪ የሆነ ነገር ሊይ ሠራተኛው ሆን ብልም ሆነ
በቸሌተኝነት በማናቸውም ሁኔታ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/1/ሸ/
የመንግስት ሰራተኞች አዋጅን መሰረት በማዴረግ የሚነሳ ክርክር የሚስተናገዴበት ህግና የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ
ይግባኝ ሇማቅረብ ጊዜ ያሇፇበትን አቤቱታ ተቀብል ሇማስተናገዴ የሚቻሌበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 76/2/
አዋጅ ቁ. 6/2000 አንቀጽ
ሇተወሰነ ጊዜና ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ ጊዜው ዯርሶ መሰናበቱ ምንም እንኳን ላልች ሠራተኞች በእሱ ምትክ
የተቀጠሩ ቢሆንም ህገ ወጥ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ

61872

69.

በአሰሪና ሰራተኛ ስምምነት የሚዘጋጅ የህብረት ስምምነት ውስጥ የተካተቱ ሠራተኛን ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ
ሇማሰናበት የሚያስችለ ምክንያቶች ጥፊትን መሰረት ማዴረግ ያሇባቸው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/1//ተ/

64734

70.

የግንባታ ሥራ ተቋራጭ ዴርጅት ከ3ኛ ወገን ጋር ባዯረገው የግንባታ ሥራ ውሌ መነሻነት የቀጠረውን ሰራተኛ
የግንባታ ሥራው ውሌ በመቋረጡ ምክንያት ማሰናበቱ ህገ ወጥ ነው ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/4/, 4/1/, 10, 9

66306

71.

የወንጀሌ ዴርጊት ፇጽሟሌ በሚሌ በመጠርጠሩ የተነሳ ከሥራ ታግድ የነበረና በኋሊም የተሰናበት ሠራተኛ
በወንጀሌ ተከስሶ ጥፊተኛ መሆኑ ተረጋግጦ የተሰጠ የፌ/ቤት ውሣኔ ያሌቀረበ በመሆኑ ብቻ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑና ጉዲዩን በማስተናገዴ ሊይ የሚገኝ ፌ/ቤት የሠራተኛውን ስንብት አግባብነት
ሇመወሰን ማናቸውንም ማስረጃ አስቀርቦ በመመሌከት ሇጉዲዩ እሌባት መስጠት ያሇበት ስሇመሆኑ

59906

72.

ከሥራ ጋር ባሌተገናኘ /ተፇጥሮአዊ/ ሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ የሥራ ስንብት ክፌያ የማይከፇሌ
ስሇመሆኑ

18495

73.

የቦነስ ክፌያ ሇሠራተኛ የሚከፇሇው በሥራ ሊይ ያሇ ሰራተኛ ወዯፉት በርትቶ እንዱሰራ ሇማበረታታት ብቻ

20869

65.
66.

67.

68.

64988

61843

57337

የኢትዮጵያ ፔሌፔና ወረቀት
አ/ማ
እና አብደሌቃዴር አዯም
ዲሽን ባንክ አ/ማ
እና
አቶ ሃይለ ሽመሌስ

የካቲት 10/2003

ሰይፈ ናስር
እና
የአ.አ ከተማ አስተዲዯር
ፌትህና ህግ ጉዲዮች
አዴቬንቲስት የሌማት
ተራዴኦ ዴርጅት
እና
አቶ ገበየሁ ወ/ሚካኤሌ
ካንትሪ ክሇብ ዳበልበር የረር
ቪው የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ
ፔሮጀክት
እና
እነ አቶ በቀሇ ሇማ /ሦሰት
ሰዎች/
አምሳለ ወረዲ ኮንስትራክሽን
አ/ማ
እና
እነ አቶ መሏመዴ ሰይዴ
/ስዴስት ሰዎች/
የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር
ዴርጅት
እና
ኃይሇማርያም ሻረው

መጋቢት
23/2003

የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና ወ/ሮ አሚናት ገበየሁ
አቶ አዱሱ አቦሴ

ግንቦት 30/2003

ሰኔ 15/2003

ሰኔ 16/2003

ሰኔ 03/2003

የካቲት 09/2003

መጋቢት
18/1999
ሰኔ 30/1998

ሳይሆን በሥራ ሊይ በነበረበት ወቅት የሰራው ሥራ ሇአሰሪው ትርፊማ ውጤት በማስገኘቱ የትርፈ ተጠቃሚ
እንዱሆን ሇማስቻሌ ጭምር ስሇመሆኑ
የቦነስ ክፌያ ተጠቃሚ ሇመሆን ሠራተኛው ዴርጅቱ /ተቋሙ/ ትርፊማ ውጤት ባስገኘበት ዓመት በሥራ ሊይ
የነበረና አስተዋጽኦ ያዯረገ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ

እና
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ
ኮርፕሬሽን

ንብረት
74.

ቤትና ቦታዬን ያሇአግባብ ተነጠቅሁ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ በፌ/ቤት ታይቶ ፌርዴ ሉሰጥበት የማይችሌ
አስተዲዯራዊ ጉዲይ ነው ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
ኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 4

48217

75.

የመሬት ይዞታ ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ በተወሰዯ ጊዜ ካሣ የሚከፇሇው በተወሰዯው ይዞታ ሊይ ንብረት የነበረ መሆኑ
እንዱሁም ንብረቱን ሇመተካት ከሚያስፇሌገው ወጪ ጋር ተመጣጣኝነት ያሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 401/96 አንቀጽ 9/1/, 10
አዋጅ ቁ. 455/97

52496

76.

አንዴ ሰው የንብረት ባሇቤት የሚሆነው በጉሌበቱ፣ በፇጠራ ችልታው ወይም በገንዘቡ ንብረትን ያፇራ እነዯሆነ
ስሇመሆኑ
የፌርዴ ባሇዕዲ የሆነ ሰው ንብረቱ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት እንዲይውሌ አስቦ አካሇ መጠን ባሌዯረሰ ህፃን ሌጁ
ስም ማዞሩ ብቻ ከኃሊፉነት ሉያዴነው የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑና ይህ በመሆኑም ሉፇፀም የሚችሌ ፌርዴ የሇም
ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/2/
መንግስት አንዴን የግሌ ንብረት ሇህዝብ ጥቅም በሚወስዴበት ጊዜ ሉከተሇው ስሇሚገባው ሥነ ሥርዓት
ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ ንብረቱ የተወሰዯበት ሰው የተሰጠው ግምት ከንብረቱ ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ አይዯሇም
በሚሌ ሇፌ/ቤት የሚቀርብ አቤቱታ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያሇበት ሰሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1460-1488

55081

78.

የማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተያያዘ ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ ስመ ሃብት ይዞ መገኘት የንብረቱ ባሇቤት አዴርጏ
የማያስቆጥር ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196

47139

79.

አዋጅ ቁ. 47/67 ከመውጣቱ በፉት የተዯረገ የመሬት ኪራይ ውሌ ህጋዊ አስገዲጅነት ሉኖረው የማይችሌ
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 47/67

48086

77.

50810

ወ/ሮ አባዱት ሇምሇም
እና
እነ የዛሇአንበሳ ከተማ
አስተዲዯር ጽ/ቤት /ሁሇት
ሰዎች/
የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
እነ አቶ ከዴር ኃላጅንሶ
/አስራ ሁሇት ሰዎች/
ወ/ሪት ራሓሌ ሥነ ፀሏይ
እና
አቶ መስፌን ታምራት

ጥቅምት
03/2003

እነ አቶ ፀጋዬ መሠረት /ሰባ
ዘጠኝ ሰዎች/
እና
የመንገዴ ትራንስፕርት
ባሇስሌጣን
አቶ የሱፌ ሁሴን
እና
አቶ አዯን አብዯሊ

ጥቅምት
30/2003

እነ ወ/ሮ አሰሇፇች
ወሌዯሚካኤሌ /ሁሇት ሰዎች/
እና
ቶታሌ ኢትዮጵያ አክሲዮን

ጥቅምት
16/2003

ጥቅምት
18/2003

ህዲር 30/2003

ህዲር 03/2003

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

ፌ/ቤቶች በሚቀርቡሊቸው አቤቱታዎች ሊይ ህግን ተፇፃሚ ሇማዴረግ የቀረበውን የክስ አርእስት ብቻ ሳይሆን
ይዘት ጭምር መመሌከት የሚገባቸው ስሇመሆኑ
ከንብረት ባሇቤትነት ጋር በተያያዘ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149/1/ መሰረት ሁከት የተፇጠረበት ሰው እንዱወገዴሇት
ይዞታው የተወሰዯበት ሰው ዯግሞ እንዱመሇስሇት በሚሌ ዲኝነት የሚጠየቀው አቤቱታ የቀረበበት ንብረት ተገምቶ
ተገቢው ዲኝነት ከተከፇሇበት በኋሊ ስሇመሆኑና በጥቅለ የተፇጠረ ሁከት እንዱወገዴ (cessation of
interference) እንዯሆነ ተቆጥሮ ሌክ አቤቱታቸው በገንዘብ የማይገመቱ አቤቱታዎች አይነት ሉስተናገዴ የማይገባ
ስሇመሆኑና የይርጋ ዯንብ ተፇፃሚ የማይሆን ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149/2/
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 16, 226/3/
መሬት በፌ/ብሓር ግንኙነት የተፇጠረን ዕዲ ሇመክፇሌ ጥቅም ሊይ ሉውሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/3/
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1678/2/
የከተማ መሬት ይዞታን እንዱሇቅ የተዯረገ ባሇይዞታ በተወሰነሇት የካሣ መጠን ሊይ ካሌተስማማ አቤቱታውን
ማቅረብ ያሇበት በከተማው አስተዲዯር ሥር ሇተቋቋመ የመሬት ነክ አቤቱታ ሰሚ አካሌ ስሇመሆኑ እና በመዯበኛ
ፌ/ቤት ጉዲዩ ሉታይ የሚችሇው በይግባኝ ብቻ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀጽ 11/2/, /4/
የማይንቀሳቀስ ንብረት /ህንፃ/ ግንባታ ሥራ ጋር በተገናኘ ተፇፃሚ ስሇሚሆኑ ዴንጋጌዎች
የሥራ ተቋራጭነት ውሌ ተፇጽሟሌ /አሇ/ ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ
የግንባታ ሥራ ውሌ በሌዩ ፍርም መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3019-3040
የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ በቅን ሌቦና የተዯረገ ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ በህግ ጥበቃ ሉዯረግሇት
የማይችሌ ስሇመሆኑ
በህግ ፉት በማይፀና ሁኔታ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነት የምስክር ወረቀት የያዘ ሰው ይህንኑ ንብረት ሇላሊ
ሰው ሇማስተሊሇፌ በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የሚያዯርገው የሽያጭ ውሌ ህጋዊ ነው ሉባሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሽያጭ ሇ3ኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ መብት ከላሇው ሰው እያወቀ የሽያጭ ውሌ የፇፀመ
ገዢ በቅን ሌቦና የተዯረገ ነው በሚሌ የሔግ ጥበቃ የሚዯረግበት ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196, 2882-2884
ተከራይ ሇሆነ ወገን በተከራየው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የባሇቤትነት ወይም ላሊ መብት አሇን በማይለ 3ኛ
ወገኖች አዴራጏት ሇሚነሳ ሁከት አከራይ ዋስትና እንዱሰጥ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2914/1/, /2/, 2913/1/, /2/
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158
ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ ይዞታውን እንዱሇቅ የተዯረገ ሰው በመሬቱ ሊይ የሰፇረውን ንብረት ሇመተካት ከሚከፇሇው
ካሣ በተጨማሪ በይዞታው ሊይ የነበረው ንብረት በመፌረሱ የተነሳ የተቋረጠ ገቢ /የታጠ ጥቅም/ ካሣ ሉከፇሌ
የሚችሌበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 455/97 አንቀጽ 2/1//ሇ/, 7/1/2/ ዯንብ ቁ. 135/99

49985

49200

57271

47526

60720

ማህበር
ሻሇቃ አሰፊ አየሇ ዯምሴ
እና
ፌቃደ ሙለጌታ

አቶ ጋሻው በጏሰው
እና
አቶ አሇበሌ መከተ
የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
ጃዲ ብሩ
ዛፌኮ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
እና
ብሓራዊ መሏንዱሶች ስራ
ተቋራጭ ዴርጅት
ወ/ሮ ሄርያ መሏመዴ ግርግቦ
እና
አቶ ሸምሱ የሱፌ

ህዲር 28/2003

ህዲር 01/2003

ታህሳስ 27/2003

ግንቦት 15/2003

ግንቦት 15/2003

63042

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
እና
አቶ ሰሇሞን ነጋሽ

ግንቦት 01/2003

63352

የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
አቶ ቱላ አብድ

ሏምላ 13/2003

87.

88.

89.

90.

91.

92.

ተከራይ በይዞታው ያሇውን የማይንቀሳቀስ ንብረት አከራይ ባሇበት ዕዲ ምክንያት ባሇገንዘብ የሆነ ወገን ንብረቱን
መረከቡ በተከራዩ ሊይ የሁከት ተግባር ፇጽሟሌ የማያስብሌ ስሇመሆኑ
የተከራዩ እና በንብረቱ ሊይ መብት ያሇው ባሇገንዘብ የሚኖራቸው ተነፃፃሪ መብት
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1140 1149 2933/1/ 2899 2931
አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 6
ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ እንዱፇርስ መረጃ የዯረሰው በመሆኑ ቤቱን ያፇረሰ ሰው
የአስተዲዯር አካለ የዱዛይን ሇውጥ አዴርጏ ቤቱ ከፇረሰ በኋሊ የግሇሰቡን ይዞታ /ንብረት/ መፌረስ የማያስፇሌግ
መሆኑን መግሇፁ ካሣ የመክፇሌ ግዳታውን ቀሪ የማያዯርግ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 322/97
አዋጅ ቁ. 455/97 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት art. 40/2/
አንዴ ሰው የላሇውን ነገር ሸጦ በተገኘ ጊዜ ገዢው በህግ ሉያገኝ ስሇሚገባው መፌትሓ
በላሇ መብት መሥራት የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2884/1/ /2/, 2282-2285, 1716

62858

የኮንድሚንየም ቤትን ዋጋ በአጠቃሊይ የከፇሇ የኮንድሚንየም ቤት ባሇቤት በፌርዴ የተወሰነበት የላሊ ሰው ዕዲ
ያሇበት በሆነ ጊዜ ፌርዴ ቤቶች ቤቱ በአፇፃፀም ተሸጦ ሇዕዲው መክፇያነት እንዱውሌ ሇማዘዝ የሚችለ
ስሇመሆኑ
የኮንድሚንየም ቤት ባሇሀብት የሆነ ሰው በራሱ ፇቃዴ ቤቱን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ ወይም ሇ3ኛ ወገን
ሇማስፇሊሇፌ የሚችሇው ያሇበትን የቤቱን ዋጋ አጠናቅቆ ከከፇሇበት ጊዜ ጀምሮ አምስት ዓመት ካሇፇ በኋሊ
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 19/97 አንቀጽ 21, 14/2
በህጋዊ መንገዴ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሽያጭ ውሌ ያገኘ ገዢ የሚመሇከተውን የአስተዲዯር አካሌ የስም
ዝውውር እንዱፇጽምሇት በፌ/ቤት ሇመክሰስ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ በህግ የተሰጠውን ተግባርና ሃሊፉነት ካሌተወጣ ገዥ መብቱን ሇማስከበር ክስ
ማቅረብ የሚገባው በዚሁ የአስተዲዯር አካሌ ሊይ ስሇመሆኑ
የአማራ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ. 91/96 እና ዯንብ ቁጥር 12/2000
ሟች ከቀበላ ተከራይቶት የነበረን መኖሪያ ቤት ወራሽነትን በማረጋገጥ ብቻ በቤቱ ውስጥ የመኖር ህጋዊ መብት
ሉገኝ የማይችሌ ስሇመሆኑና ተቀባይነት ያሇው የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ሉቀርብ ስሊሇመቻለ

56011

62293

51034

49428

57045

ፏዝፊ ይንዯር ኢንተርናሽናሇ
ኢትዮጵያ
እና
እነ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
/ሁሇት ሰዎች/
የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
እነ አቶ መስፌን ጀንበሩ
/ሁሇት ሰዎች/
ታሪክ ጌታቸው
እና
እነ ወ/ሮ አሌጋነሽ ተጠምቀ
/ሁሇት ሰዎች/
አቶ ሳሙኤሌ ታዯሰ
እና
ወ/ሮ እጥፌወርቅ
ኃይሇማርያም

ግንቦት 16/2003

ግንቦት 15/2003

የካቲት 22/2003

መጋቢት
23/2003

እነ ወ/ሮ ከበቡሽ ሌሳነወርቅ
/ሁሇት ሰዎች/
እና
እነ አቶ ፀዲለ አዲነ /ሁሇት
ሰዎች/
የሌዯታ ክ/ከተማ ቀበላ 12
አስተዲዯር ጽ/ቤት
እና
አቶ ተስፊዬ አሰፊ

ህዲር 28/2003

የአዱስ አበባ ሊጋር ጉምሩክ
እና
አቶ አደኛ አበለ

ጥቅምት
18/2003

ጥር 25/2003

ጉምሩክ /ቀረጥ/ ግብር
93.

በስህተት ሇጉምሩክ የተከፇሇ ቀረጥ ተመሊሽ የሚዯረገው ስህተቱ መኖሩን ባሇስሌጣን መ/ቤቱ ያወቀና ዕቃውም
የጉምሩክ ስነ ስርዓትን አጠናቅቆ ወዯ አገር ከገባበት ወይም ወዯ ውጭ አገር ከተሊከበት ቀን ጀምሮ ባሇው 6 ወር
ውስጥ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 15

53749

94.

አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 53, 55
ከቀረጥ ነፃ በሆነ መሌኩ ሇግሌ አገሌግልት እንዱውሌ የገባ መኪናን ሇንግዴ ማዋሌ በወንጀሌ ተጠያቂነትን
የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/, 78

54203

95.

ከውጭ አገር ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዕቃዎችን አስመሌክቶ ስሇሚካሄዴ የቅዴመ ጭነት ምርመራ ሥርዓት እና
በዕቃው ሊይ ስሇሚከፇሌ ግብር /ታክስ/
አዋጅ ቁ. 173/91 አንቀጽ 6/1/, 4/1/

50375

96.

የተጨማሪ እሴት ታክስ ህግን ተሊሌፎሌ በሚሌ በወንጀሌ የተከሰሰና ስራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ዴርጊቱ ሲፇፀም
በቦታው አሌነበረም ወይም አያውቅም በሚሌ ምክንያት ከወንጀሌ ኃሊፉነት ነፃ ሉሆን የማይችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 56/1/ 55
አዋጅ ቁ. 609/209 አንቀጽ 22/1/ 50/ሇ//1/

51090

97.

የጉምሩክ ባሇስሌጣን ኮንትሮባንዴ እንዯተፇፀመበት በበቂ ሁኔታ የጠረጠረውን ተሽከርካሪ በቁጥጥሩ ሥር
አዴርጏ ሇሚያዯርገው ማጣራት ሇባሇንብረቱ የተቋረጠ ጥቅም እንዱከፇሌ የማይጠየቅ ስሇመሆኑ
ባሇስሌጣኑ በቁጥጥሩ ሥር የሚያውሊቸው ተሽከርካሪዎች የተያዙበትን ጉዲይ ሇማጣራት ከሚያስፇሌገው
ተገቢና ምክንያታዊ ጊዜ በሊይ የሆነ እንዯሆነ የሚያስጠይቀው ስሇመሆኑ
በባሇስሌጣኑ ቁጥጥር ሥር የቆዩ ተሽከርካሪዎችን በተመሇከተ የተቋረጠ ገቢ ይከፇሇን በሚሌ አቤቱታ በቀረበ
ጊዜ ፌርዴ ቤት የተጠየቀውን ገቢ ህጋዊነት እና ትክክሇኛነት በማረጋገጥ መወሰን ያሇበት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 6/5/ 58/1//1
አዋጅ ቁ. 368/95
አንዴ ግብር ከፊይ ሇተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ግብር ከፊይነት ተመዘገበ የሚባሇው በባሇሥሌጣኑ
ከተመዘገበበት ዕሇት ወይም ምዝገባው እንዯሚፀና ከተገሇፀበት ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ
የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ተመዝጋቢ የሆነ ሰው ከተመዘገበበት ዕሇት ጀምሮ ሇሚያዯርገው ግብይት
የተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ሇተጠቃሚው ወዱያውኑ ያሌሰጠ መሆኑ በወንጀሌ የሚያስጠይቀው ስሇመሆኑ
እውቅና ያሌተሰጠው የሽያጭ መመዝገቢያ መጠቀም በወንጀሌ የሚያስጠይቅ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 471/98 አንቀጽ 5
አዋጅ ቀ. 285/94 አንቀጽ 64, 3/1/ና/2/, 22/1/
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 117
ዯንብ ቁጥር 139/99 አንቀጽ 22
መመሪያ ቁጥር 46/99
በጉምሩክ አዋጅ ቁ. 368/95 /እንዯተሻሻሇ/ አንቀጽ 74 ሥር ጥፊተኛ የተባሇ ተከሳሽ ሉጣሌበት ስሇሚችሇው
የቅጣት አይነትና መጠን

43996

98.

99.

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን
እና
ወ/ሮ ሙለእመቤት
ኃ/ሚካኤሌ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን
እና
እነ ወ/ሮ ሇተብርሀን
አዴሀኖም /ሁሇት ሰዎች/
እነ ዘ ቲዊንስ ባርና
ሬስቶራንት ኃ/የተ/የግ/ማህበር
/ሁሇት ሰዎች/
እና የኢትዮጵያ ጉምሩክ
ባሇስሌጣን
የሰሜን ምስራቅ ጉምሩክ
ሚላ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት
እና
በረከት አሰፊ

ህዲር 27/2003

ህዲር 13/2003

ታህሳስ 12/2003

ጥር 10/2003

59851

አቶ አሇሙ ጋባ
እና
የፋዳራሌ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን

የካቲት 11/2003

48628

የገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን ዓ/ሔግ

ግንቦት 05/2003

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

በኮንትሮባንዴ ዕቃ ሲያጓጉዝ የተገኘ ተሽከርካሪ ሉወረስ የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 60/89
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 64/4/, 74
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን አስቀዴሞ በዋስትና ሇላሊ ሰው ያሌተሰጡ የግብር ከፊይ ንብረቶች ሊይ
የቀዲሚነት መብት ያሇው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/, 78/1/

የተሽከርካሪ ባሇንብረትና ሹፋር በመሆን የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ በተሽከርካሪ በመታገዝ የተፇፀመ ስሇመሆኑ
የተረጋገጠ እንዯሆነ የግሇሰቡን የወንጀሌ ጥፊተኝነት ውሣኔ ተከትል ተሽከርካሪው እንዱወረስ ትዕዛዝ መሰጠት
ያሇበት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 91/2/, 2/1/
ከቀረጥ ነፃ፣ በቅናሽ ቀረጥ ወይም በጊዜያዊነት ከቀረጥ ነፃ የገባን ዕቃ ህግን በሚቃረን መሌኩ የቀረጥ ነፃ መብቱ
ከተሰጠበት ምክንያት ውጪ መጠቀም
/ሇላሊ ሰው አሳሌፍ
መስጠት/ የወንጀሌ ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 60/89
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/ /ሀ/ /ሇ/ /2/
አንዴ ዕቃ /ንብረት/ ኮንትሮባንዴ ነው ወይም የጉምሩክ ስርዓት ያሌተፇፀመበት ነው በሚሌ በቁጥጥር ስር
ሉውሌ የሚችሌበት አግባብ
የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን ዕቃ ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ማስገባት ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ማስወጣት
ዕቃው ኮንትሮባንዴ እንዱባሌ የሚያዯርግ ስሇመሆኑና የኮንትሮባንዴ ወንጀሌን የሚያቋቁም ስሇመሆኑ
‛የጉምሩክ ክሌሌ“ በሚሌ የተጠቀሰው ሃረግ አጠቃሊይ የኢትዮጵያ የግዛት ክሌሌን የሚያመሊክት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ 622/2001 አንቀጽ 2/17/, 12/4/, 13/1/, 91/1/, 2/7/
በህግ አግባብ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት የተፇፀመበት ዕቃ/ንብረት/ የኮንትሮባንዴ ዕቃን ሇማሳሇፌ በሽፊንነትና
በከሇሊነት ያገሇገሇ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ የጉምሩክ ባሇስሌጣን ይህን በሽፊንነትና በከሇሊነት ያገሇገሇውን ዕቃ
ሇመውረስ ስሌጣን የተሰጠው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 6/5/ 58/1/ /ሇ/ 16-18
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 22
የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ዕቃን በማጓጓዝ የተያዘ ተሽከርካሪ እንዱወረስ ሊይታዘዝ የሚችሌበት
አግባብ
አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 104/3/ /ሀ/ አንቀጽ 91/1/
ማንኛውም ሰው በመቀጠር ምክንያት በሚያገኘው ማናቸውም ገቢ ሊይ የገቢ ግብር የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት
ስሇመሆኑ
በዯረሰ የአካሌ ጉዲት ወይም በሞት አዯጋ ምክንያት ከሚሰጥ የካሣ ክፌያ በስተቀር ላልች በማናቸውም
ሁኔታ የሚከፇለ የካሣ ክፌያዎች ከግብር ነፃ ናቸው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ
ከሥራ መሰናበት ጋር በተገናኘ ሇሰራተኞች የሚሰጥ የመሌሶ ማቋቋሚያ የዴጋፌ ክፌያ የሥራ ግብር

እና
አቶ በርሄ ሏጏስ
57100

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሇጣን በጅማ ቅ/ጽ/ቤት
እና
እነ አቶ አዲራ ሰይዴ /ሁሇት
ሰዎች/
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን
እና
አቶ አንተነህ ካሣዬ
ወ/ሮ አሌማዝ ዯሴ
እና
የጉምሩክ ዓ/ህግ

ግንቦት 30/2003

60400

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን
እና
ኤፌታታ እና ቢኤም ኤም
ኃ/የተ/የግ/ማህበር

ሏምላ 12/2003

65656

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን የባህር ዲር
ቅርንጫፌ ጽ/ቤት
እና
ወ/ሪት ትዕግስት ጥሊሁን
የሚላ ገቢዎች እና ጉምሩክ
እና
አቶ ዯረጀ ከፌያሇው ሲማ
የኢፋዳሪ ፌትህ ሚኒስቴር
እና
እነ አቶ ተክላ ጋረዯው
/ስዴስት ሰዎች/

ሏምላ 26/2003

64819

58266

57243

65330

ሰኔ 30/2003

ሰኔ 03/2003

መስከረም
27/2003
ሰኔ 30/2003

107.

የሚከፇሌበት ገቢ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 10/1/, 2/10/, 1/11/
በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ውሣኔ ቅሬታ ያሇው ግብር ከፊይ ይግባኙን ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ሇማቅረብ
የሚችሇው በጉባኤው የተወሰነበትን ግብር ይግባኝ ሙለ በሙለ ሲከፌሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 112/4/
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 43/4/

59711

ሸበሌ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
እና
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን ዓ/ህግ

ሰኔ 14/2003

ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት በመኪና ሊይ ጉዲት በዯረሰ ጊዜ የመኪናው ባሇቤት በዯረሰው ጉዲት የተነሳ ሉከተሌ
የሚችሇውን ኪሣራ ሇመቀነስ ተገቢውን ጥረት የማዴረግ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2091, 2097/1/ /2/
የህንፃ ተቋራጭ ሠራተኛ በመሆን በሚሠራው ህንፃ ሊይ ሥራውን በማከናወን ሊይ እያሇ ከህንፃው ወዴቆ ጉዲት
የዯረሰበት ሰው የሚሰራውን ህንፃ ባሇቤት ከውሌ ውጭ የሆነ ግንኙነትን መሰረት በማዴረግ የጉዲት ካሣ ሉጠይቅ
የሚችሌበት የህግ መሠረት የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2077

54021

ህዲር 03/2003

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን የዘረጋቸው የኤላክትሪክ መስመር ገመድች ሇሚያዯርሱት ጉዲት
ከኀሊፉነት ነፃ ሉሆን የሚችሇው ጉዲቱ የዯረሰው ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ በተጏጂው ጥፊት መሆኑን
በማስረዲት ብቻ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2086/2/
ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ተፇፃሚ ከሚሆነው የይርጋ ጊዜ ጋር በተገናኘ ሇዯረሰው ጉዲት ምክንያት የሆነው
ዴርጊት በወንጀሌ የሚያስቀጣና ጥፊት መሆኑ የተረጋገጠ እንዯሆነ አጥፉው በወንጀሌ ጉዲይ ክስ ያሌቀረበበትና
ያሌተቀጣ እንኳን ቢሆን በወንጀሌ ህጉ የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ ተፇፃሚ ሉዯረግ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2143 /1/ እና /2/
ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ፌ/ቤቶች የጉዲት ካሣን አስመሌክቶ የሚሰጡት ውሣኔ በይግባኝ ሉሇወጥ የሚችሌበት
አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2152, 2153
የባንክ ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ጥፊት ፇጽሟሌ በሚሌ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌበት ብልም ሊዯረሰው ጉዲት
ካሣ እንዱከፌሌ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2524/2/, 1676/1/, 1790/2/, 2090
አንዴ ሰው የላሊውን ሰው የሥራ ዴካም ወይም በላሊው ሰው ሀብት በመገሌገሌ በቂ ባሌሆነ ምክንያት ጥቅም
ያገኘ እንዯሆነ አሊግባብ ባገኘው ጥቅም መጠን ሇባሇሁብቱ ወይም በጉሌበቱ ሇዯከመው ሰው የመካስ ግዳታ
ያሇበት ስሇመሆኑ
አንዴ ሰው ባሇዕዲ መሆኑን ያመነ እንዯሆነ ዕዲው የታመነሇት ሰው ባሇዕዲው ዕዲውን ያመነበትን ምክንያት
የማስረዲት /የማረጋገጥ/ ግዳታ የላሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2162 2164 2019

57904

አቶ ደሊ ያሲን
እና
ወ/ሮ አበበች እሸቴ
ብሓራዊ የመረጃና ዯህንነት
አገሌግልት
እና
እነ ወ/ሮ ሻልም ተስፊዬ
/አራት ሰዎች
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ
ኮርፕሬሽን
እና
አቶ ወሌደ ገ/ስሊሴ
አሇምነው አበበ አካላ
እና
ህብረት ኢንሹራንስ አ.ማ

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት
108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

52595

58920

53598

44427

59698

አቶ ይሌማ ዯጀኔ
እና
ወ/ሮ መዱና ዱታሞ
አቶ ሇገሰ ጥቀኔር
እና
ንብ ኢንተርናሽናሌ አ.ማ
አቶ ሚኪያስ ከበዯ
እና
እነ ወ/ሮ ምስራቅ ንጉሴ
/ሁሇት ሰዎች/

ታህሳስ 15/2003

ታህሳስ 15/2003

የካቲት 22/2003

ግንቦት 19/2003

መጋቢት
09/2003
መጋቢት
06/2003

115.

በህክምና ጉዴሇት ሀሊፉነት ሉከተሌ የሚችሌበትና ካሣ የሚከፇሌበት አግባብ
የጉዲት ካሣን ሇመወሰን የጉዲቱን ሌክ በማስረጃ ሇማረጋገጥ አዲጋች ሲሆን በርትዕ ሇመወሰን የሚቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2090, 2102

64590

116.

የትራንስፕርት አገሌግልት በሚሰጥ ተሽከርካሪ ተሳፊሪ በመሆን ሲጓዙ ሇሚዯርስ ጉዲት አጓዡ ከኃሊፉነት ነፃ
ሉሆን የሚችሌባቸው ሌዩ ሁኔታዎች፣ ኃሊፉ በሆነ ጊዜ የኃሊፉነቱ መጠን እንዱሁም አጓዡ በህግ ከተዯነገገው
የጉዲት ካሣ መጠን በሊይ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች
የንግዴ ህግ ቁ. 595, 596, 599, 588, 597
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2130, 2092, 2091
መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ሌዩ የምዝገባና የባሇሀብትነት ስም ዝውውር የሚያስፇሌገው ግዙፌነት
ያሇው ተንቀሳቃሽ ንብረት ስሇመሆኑ
የባሇሞተር
ተሽከርካሪ
ባሇቤትነት
/ባሇሃብትነት/
ወዯ
ላሊ
ሰው ተሊሌፎሌ ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ
መኪኖች እና ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ሇሚያዯርሱት ጉዲት በኃሊፉነት
ስሇሚጠየቀው ወገን
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1186/1/ /2/, 2081/1/, 2082/2/, 2083/1/, 2267/2/, 2324/1/
አዋጅ ቁ. 256/60 አንቀጽ 6
አዋጅ ቁ. 468/97 አንቀጽ 21
ዯንብ ቁ. 360/61 አንቀጽ 6 7/1/ /3/, 8, 11/1/ /2/, 42-45
ባሇሞተር ተሽከርካሪ ከሚያዯርሰው ጉዲት ጋር በተያያዘ የመጨረሻው ኃሊፉነት (ultimate liability) የሚወዴቀው
መኪናው ሲሽከረከር የነበረው ባሇቤቱ በቀጠረው ሹፋር እንኳን ቢሆን በወቅቱ በመኪናው ሲገሇገሌ የነበረው ሰው
ሊይ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2082/1/, 208/1/, 2083/1/
ከውሌ ውጭ የላሊ ሰው ሃብት የሆነን ነገር በመያዝ ሇተገሇገሇበት ጊዜ ክፌያ እንዱከፇሌ በሚሌ የቀረበ አቤቱታ
ጋር በተያየዘ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024 ተፇፃሚነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024

67973

120.

ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ህፃናት ሊይ ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ጉዲት ሲዯርስ የጉዲት ካሣ መከፇሌ
የሚገባው ስሇመሆኑና የካሣ አወሳሰኑ ስላት
በገንዘብ ሇመተመን የሚያዲግት የአካሌ ጉዲት በዯረሰ ጊዜ ካሣ በርትዕ መወሰን ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2090, 2091, 2092/2/, 2095/2/

38117

121.

በዕዲ ምክንያት በፌ/ቤት የተከበረ ንብረት እንዱሸጥ በተዯረገ ጊዜ ንብረቱን ያስከበረው ወገን የሚኖረው መብት
ከሽያጭ ገንዘቡ ሊይ የቀዲሚነት መብት ካሊቸው ባሇገንዘቦች የሚተርፌ ካሇ መውሰዴ ነው እንጂ ንብረቱን በሽያጭ
ውሌ የተነሳ ባሇቤት የሆነን ወገን መጠየቅ ወይም ንብረቱን የመከተሌ ስሊሇመሆኑ

117.

118.

119.

ሜሪስቶፔስ ኢንተርናሽናሌ
ኢትዮጵያ
እና
ወ/ት ሠናይት ዓሇማየሁ
አቶ በቀሇ ወሌቻም
እና
አቶ ጥበቡ ጦራ

ሚያዝያ
18/2003

ሏምላ 25/2003

24643

ወ/ሮ አስናቀች ወ/ማርያም
እና
አቶ አሇማየሁ አህመዴ

ሏምላ 29/2000

55228

አቶ አብራር ሳቢር
እና
እነ ወ/ሮ አሇምፀሏይ ወሰኔ
/ሁሇት ሰዎች/
የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
እና
እነ ፀሏይ ዘሙይ /ሁሇት
ሰዎች/
አቶ ብርሃኑ ፇይሳ ቢፌቱ
እና
እነ ናይሌ ኢንሹራንስ /ሁሇት
ሰዎች

ጥር 25/2003

54518

የካቲት 14/2003

ሏምላ 09/2001

አፇፃፀም
48042

ጉና ጠቅሊሊ ስራ ተቋራጭ
እና
እነ ቡሬ ባጉና የማዕዴን ውሃ

ጥቅምት
03/2003

122.

የአፇፃፀም ክስና መጥሪያው ዯርሶት የፌርዴ ባሇዕዲ ሳይቀርብ በሚቀርበት ጊዜ ፌርዴ ቤቶች የሚከተለት ሥርዓት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/‛ን“ ዴንጋጌ መሰረት ያዯረገ ስሊሇመሆኑ እና የተሰጠን ትዕዛዝም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78
መሠረት ሇማስነሳት የሚቻሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/, 78

53943

123.

በአንዴ የፌርዴ ባሇዕዲ ሊይ ከአንዴ በሊይ የሆኑ ባሇገንዘቦች አፇፃፀም ሉቀጥሌ የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403, 378

40945

124.

ፌርዴን የሚያስፇጽም የአፇፃፀም ችልት የተሰጠውን ፌርዴ በአግባቡ ሇማስፇፀም ተስማሚ ነው ብል የገመተውን
ትዕዛዝ ሇመስጠት የሚያስችሌ ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 392/1/

62804

125.

በፌ/ብሓር ክርክር የተፇረዯበት ሰው የፌርደ አፇፃፀምን ሇማሰናከሌ የተንቀሳቀሰ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ እስከ
ስዴስት ወር በሚዯርስ እስራት ሉቀጣ ስሇመቻለ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 389/1//ሀ//ሇ/
ፌርዴን የሰጠ ፌርዴ ቤት ፌርደ በውክሌና እንዱፇፀም ሇላሊ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ባስተሊሇፇ ጊዜ በውክሌና ፌርዴ
ሇማስፇፀም ስሌጣን የተሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርዴ ከሰጠው ፌርዴ ቤት ማረጋገጫ እንዱሊክሇት ሇመጠየቅ
የሚችሇው የፌርደ ወይም የትዕዛዙ ግሌባጭ ትክክሇኛነት የሚያጠራጥር ስሇመሆኑ በቂ ምክንያት ካሇው ብቻ
ስሇመሆኑ
ፌርዴን በውክሌና እንዱያስፇጽም ትዕዛዝ የዯረሰው ፌርዴ ቤት ስሇፌርደ ትክክሇኛነት ወይም በግሌባጮቹ ሊይ
ስሇሰፇረው ነገር ላሊ መግሇጫና ማብራሪያ ሳይጠይቅ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ማስፇፀም ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 373/2/ 371/1/
ፌርዴን የሰጠ ፌ/ቤት ፌርደ እንዱፇፀምሇት ሇላሊ ፌ/ቤት የውክሌና ስሌጣን ስሇሚሰጥበት አግባብና የፌርዴ
አስፇፃሚ ፌ/ቤት የስሌጣን አዴማስ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371-455

63754

128.

ፌርዴ የማይፇፀመው ፌርደ በይግባኝ ስርዓት የተሇወጠ እንዯሆነ ወይም ፌርደን ሊሇመፇፀም ህጋዊ ምክንያቶች
ያለ እንዯሆነ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378, 386

59301

129.

በአፇፃፀም ዯረጃ የሚገኝ ጉዲይ ጋር በተገናኘ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78/1/ ያሇው አግባብነት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 /1/

52110

126.

127.

66988

64354

ፊብሪካ /ሦስት ሰዎች/
እነ ወ/ሮ አስካሇ ዯሣሇኝ
/ሁሇት ሰዎች/
እና
እነ ወ/ሮ የትምወርቅ ታዯሰ
/ሁሇት ሰዎች/
ኮሇኔሌ ግርማ ሃይሇስሊሴ
እና
አቶ አስማማው መንግስቱ
እነ አቶ ብርሃን
ገ/እግዚአብሓር
እና
ወ/ሮ ሇታይ ገ/ጊዮርጊስ
አቶ ዓሇም ባህታ
እና
ወ/ሮ ኑኑሽ ሸህምል
አቶ ቀዯመ ተሾመ
እና
አቶ ኢብራሂም ሏመደ

አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ
አ.ማ
እና
ወ/ሮ ኡሌባሬ ሰማን
መምህርት አታቱ ከበዯ
እና
ስቴፔስ አት.ኢዱኬሽናሌ
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር
እነ ወ/ሮ ይህዯጋ ሳሙኤሌ
/ሁሇት ሰዎች/
እና
እነ ወ/ሮ አሰፈ ሳሙኤሌ
/አራት ሰዎች/

ህዲር 16/2003

ጥር 13/2003

ሰኔ 15/2003

ሰኔ 15/2003

ሏምላ 25/2003

ሰኔ 13/2003

ግንቦት 04/2003

ታህሳስ 26/2003

130.

በክርክር ሂዯት ተሳታፉ ያሌነበረና ፌርዴ ያሌተሰጠበት ሰው ንብረት በፌርዴ አፇፃፀም ሲያዝበት /በሃራጅ
ሲሸጥበት/ ሉከተሇው ስሇሚገባው አካሄዴ
በፌርዴ ሉያዝ ስሇሚችሌ ንብረት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447/1/, 418, 234/1/ /ሠ/, 235/2/, 414/2/, 423, 425, 443, 453/1/ /3/

58009

131.

ከግብር እና ተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር በተያያዘ በአፇፃፀም ዯረጃ የሚቀርብ የቀዲሚነት መብት ይከበርሌኝ ጥያቄ
የህግ መሰረት ያሇውና ሉስተናገዴ የሚገባ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 32/1/
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418

48997

132.

በጤና ጥበቃ ሙያ ሊይ የተሰማሩ ሰዎች ከጤና ሥነ ምግባር ጉዴሇት ጋር በተያያዘ በጤና ባሇሙያዎች
መማክርት ጉባኤ ክስ በቀረበባቸው ጊዜ በተገቢው መንገዴ መሌስ የመስጠትና የመሰማት መብታቸው ሉጠበቅ
የሚገባ ስሇመሆኑ
የኢትዮጵያ ጤና ባሇሙያዎችን መማክር ጉባኤ ማቋቋሚያ የሚንስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 76/94 አንቀጽ
16/1/ /2/
በውጭ አገር የተዯረጉ ሰነድች (foreign documents) በኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ ተቀባይነት ሉያገኙ የሚችለበት
አግባብ
አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀጽ 26/1/

56934

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የተሻሻሇ አዱስ የባንክ ስራ ፇቃዴና የዲይሬክተሮች እና የዋና ሥራ አስፇፃሚ ሹመትን
አስመሌክቶ የሚያወጣው መመሪያ ህጋዊ መሰረት ያሊቸውና በተግባር ሉውለ የሚገባ ስሇመሆኑ
መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ/39/ 2006 አንቀጽ 5.1.4 አንቀጽ 5.1.5
አዋጅ ቁ. 83/89
አዋጅ ቁ. 84/86
የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በህግ ከተጣሇበት የጡረታ አበሌ የመክፇሌ ግዳታው ጋር በተያያዘ የአንዴን ሰው
ባሌነት /ሚስትነት/ በማረጋገጥ የተሰጠ ውሣኔን የመቃወም መብት ያሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ህ/ቁ. 358
የጥብቅና ፇቃዴ ክሌከሊ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ አቤቱታ ሇሚመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
በይግባኝ ቀርቦ ታይቶ የሚወሰን እንጂ በቀጥታ ክሌከሊ እንዱወገዴ በሚሌ ሇፌ/ቤት አቤቱታ የሚቀርብበት
ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 29/1/
በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40/8/ መሰረት ሇተወሰዯ ንብረት የሚጠየቅ ካሣ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1143 እና 2143 በሁሇት
ዓመት ይርጋ የማይታገዴ ስሇመሆኑ

44226

እነ አቶ ስሇሺ ወርቅነህ
/ሦስት ሰዎች/
እና
እነ አቶ ሁሪሳ ዯመሳ /ሁሇት
ሰዎች/
የቦላ ክ/ከ/ገቢዎች መምሪያ
እና
እነ አቶ መዓዛ ሽፇራው
/ሁሇት ሰዎች/

ጥር 262003

እነ አሰገዯች የእናቶች እና
የህፃናት ሆስፑታሌ
እና
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ጤና ጥበቃ
ሚኒስቴር
ሚ/ር ካርል ካስቴሉ እና
የወ/ሮ ዘውዳ ዯሚኒኮ ውርስ
አጣሪ አቶ ታምራት ኪዲነ
ማርያም
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ
እና
እነ ህብረት ኢንሹራንስ
ኩባንያ /ሦስት ሰዎች

መስከረም
26/2003

ጥቅምት
16/2003

ሌዩ ሌዩ

133.

134.

135.

136.

137.

32282

53221

59261

59979

የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ
እና
ንጋት ወ/ሰንበት
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፌትህ ሚኒስቴር
እና
አቶ ታዬ በዛብህ ፉኖ
የኦሮሚያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና አቶ ከበዯ ወዲጆ

መስከረም
25/2003

ታህሳስ 15/2003

ታህሳስ 27/2003

ጥር 24/2003

የካቲት 09/2003

138.

የቡና ሊኪነት ፇቃዴ አውጥቶ በግብይት ሥራ ሊይ የተሰማራ ሰው የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት አዋጅን ጥሷሌ
በሚሌ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34/1/ መሰረት ሉጠየቅ የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 602/2000 አንቀጽ 14/3/, 15/3/ ዯንብ ቁ. 159/2001
የግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር መመሪያ

58008

139.

በጡረታ የተገሇሇ ሰው በላሊ ሥራ ሊይ በተቀጠረበት ጊዜ መንግስት ሇጡረተኞች ያዯረገውን የጡረታ ጭማሪ
መሰረት በማዴረግ አሰሪው የዯመወዝ ጭማሪ እንዱያዯርግሇት የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ

60025

140.

ጠበቃ የዯንበኛውን ጉዲይ ‛እስከመጨረሻ ዴረስ በመያዝ ሇመከራከር“ በሚሌ የሚያዯርገው ስምምነት ጉዲዩ
ሉያስኬዴ የሚችሌ እስከሆነ ዴረስ በአንዴ ፌ/ቤት ሳይወሰን በይግባኝና በሰበር ዯረጃ ሁለ አገሌግልት የመስጠት
ግዳታ የሚኖርበት ስሇመሆኑ
ጠበቃ ከዯንበኛ ጋር ባሇው ግንኙነት ዯንበኛው ማዴረግ ያሇበትን ነገር ከህግ አንፃር የማስረዲትና ግሌጽ የማዴረግ
ብልም የማማከር ኀሊፉነት ያሇበት ቢሆንም በአንፃሩ አከራካሪ ጉዲይ በላሇበት ሁኔታ ክስና ክርክር ሇማቅረብ
የማይገዯዴ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1732
ዯንብ ቁ. 57/92 አንቀጽ 28, 8/2/
የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በህግ የተሰጠውን ስሌጣን መሰረት በማዴረግ አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ በዴጋሚ
በማየት የተሇየ ውሣኔ በሰጠ ጊዜ የተሇወጠውን /የተሻረውን/ ውሣኔ መሰረት በማዴረግ የተከናወኑ ተግባራትን
ሇማስተካከሌ ወይም የተከራካሪ ወገኖችን መብት ሇማስተካከሌ ተገቢ የሆነ ትዕዛዝ ሇመስጠት የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349, 6
በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች በጥብቅና ሇመስራት የሙያ ፇቃዴ የሚሰጥበት አግባብ

60353

የኢትዮጵያን ዜግነት በመተው የኤርትራን ዜግነት መርጦ የያዘ ሰው ‛የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዜጋ“ ነው
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 270/94 አንቀጽ 2/2/
ዯንብ ቁ. 101/96 አንቀጽ 2/1/
ጠበቃ የሆነ ሰው ዯንበኛውን ወክል ሇፌ/ቤት የሚያቀርበው አቤቱታ እውነት ስሇመሆኑ በቅዴሚያ የማረጋገጥ
ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ
ማንኛውም ጠበቃ የህግ ሙያውን በሚያከናውንበት ጊዜ ሁለ ሇዯንበኛው፣ ሇላልች የህግ ባሇሙያዎች፣
ሇተከራካሪ ወገኖች፣ ሇፌርዴ ቤት፣ ሇሙያው ብልም በአጠቃሊይ ሇህብረተሰቡ ኃሊፉነቱን በቅንነት፣ በታማኝነት
እና በእውነተኛነት የመወጣት ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 92/1/
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ጠበቆች የሥነ ምግባር ዯንብ ቁ. 57/92 አንቀጽ 3 29/2/ 56/4/ /6/

55238

141.

142.

143.

144.

60508

67280

67146

እነ ኤርሰዳ ንግዴ
ኃ/የተ/የግ/ማህበር /ሁሇት
ሰዎች/
እና
የፋዳራሌ ዓቃቤ ሔግ
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ
ኮርፕሬሽን
እና
እነ አቶ ወሇዳ በየነ /አራት
ሰዎች/
አቶ ባሌቻ ወ/ፃጽቅ
እና
አቶ ግርማ ቀሇታ

ግንቦት 16/2003

እነ ወ/ሮ ሮዛ አባተ /አራት
ሰዎች/
እና
የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፌትህ ሚ/ር
እና እነ አቶ ተስፊዬ በርሄ
/አምስት ሰዎች/
እነ የየካ ክ/ከተማ አስተዲዯር
/ሁሇት ሰዎች/
እና
ወ/ሮ ህዲት ፌስሃ ጽዮን
ሻምበሌ ተሾመ ዯምሴ
እና
የፌትህ ሚኒስቴር ዓ/ህግ

ግንቦት 15/2003

ግንቦት 02/2003

ግንቦት 04/2003

ግንቦት 15/2003

መጋቢት
09/2003

ሏምላ 01/2003

145.

እጣው ከመዴረሱ በፉት አባሌነቱን ያቋረጠ የእቁብ አባሌ ሇእቁብ የከፇሇውን ገንዘብ ይመሇስሌኝ በሚሌ የኃሊፉነት
ጥያቄ ሉያቀርብባቸው ስሇሚችለ አካሊት

55794

146.

በፌርዴ ቤት የተሰጠ የእግዴ ትዕዛዝ ፀንቶ ባሇበት ወቅት እግዴ የተሰጠበት ንብረት ተሸጦ በተገኘ ጊዜ የፌርዴ
ባሇመብት የሆነ ወገን ሉኖረው ስሇሚችሇው መፌትሓ
የፌርዴ ቤትን የእግዴ ትዕዛዝ አሇማክበር /መጣስ/ ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ ተግባር ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2028, 2035, 2126

54567

147.

በአንዴ በቀረበ ክርክር ሊይ የተሰጠው ውሣኔ የቀረቡትን ማስረጃዎች ይዘት ወይም በፌሬ ነገር ዯረጃ
የተረጋገጠውን ነጥብ ከሔጉ ጋር በአግባቡ ተዛምድ አሌታየም በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ የሔግ ነጥብ /ክርክር/
እንጂ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ ነው ተብል በሰበር ችልት ሉስተናገዴ የሚችሌ አይዯሇም ሇማሇት የማይቻሌ
ስሇመሆኑ
የሰበር ችልት በሥር ፌ/ቤቶች የቀረበን ማስረጃ ክብዯትና ተዓማኒነት ሇመመርመር በህግ ስሌጣን
ያሌተሰጠው ስሇመሆኑ
በወንጀሌ ዴርጊት በኤግዚብትነት ተይዞ የነበረ ወርቅ ከተሸጠ በኋሊ ጉዲዩ በይግባኝ ታይቶ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ
ከተሻረ ሻጩ አካሌ የወርቁን ዋጋ መክፇሌ ያሇበት በተሸጠበት ወቅት በነበረው ዋጋ ስሇመሆኑ

44804

የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በአንዴ ወቅት በአንዴ ጉዲይ /ጭብጥ/ ሊይ የሰጠው የህግ ትርጉም እንዯተሇወጠ
/እንዯተሻሻሇ/ ሉቆጠር የሚችሇው በተመሳሳይ ጭብጥ ሊይ በህግ አግባብ የተሇየ ግሌጽ ትርጉም በሰጠ ጊዜ ብቻ
ስሇመሆኑ
የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታ ተቀብል ማስተናገዴ ብልም የውርስ አጣሪ መሾም ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር
ፌርዴ ቤቶች በህግ ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ/ /የሰ/መ/ቁ. 35657፣ 42015፣51329 ይመሇከቷሌ/
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41
አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2/4/

52530

148.

149.

150.

151.

የይርጋ መርህ ክስን በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ቀሪ የሚሆንበትን አግባብ የሚመሇከትና ንብረትን በመያዝ
ባሇይዞታ በመሆን የባሇሀብትነት መብት ከሚገኝበት መርህ የሚሇይ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1168, 1808
የዴምጽ ብክሇት ተከስቷሌ ሇማሇት የሚቻሇው የሚሰማው ዴምጽ ከመጠን በማሇፈ በላልች ሊይ
የሚፇጥር መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ
የዴምፅ ብክሇት (Nuisance) ተፇጥሮብኛሌና እንዱወገዴ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ በሁሇት ዓመት
ታግዶሌ ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
አንዴ ሥራን ሇመስራት የንግዴ ፌቃዴ የሰጠ አካሌ ሥራው የሚፇጥረው የዴምጽ ረብሻ አሇ በሚሌ
ፇቃደን የሚሰረዝበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 67/89 አንቀጽ 10
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1225, 1226, 1149

58822

ወይም

53328

ሁከት

42824

ይርጋ
የንግዴ

አቶ ሇማ አበበ
እና
ወ/ሮ ሃና
አሰፊ
የባህር ዲር ከተማ አገሌግልት
ጽ/ቤት
እና
እኀ የባህር ዲር ጨርቃጨርቅ
ፊብሪካ /ሦስት ሰዎች/
ወ/ሮ ሰናይት ተመስገን
እና
ወ/ሮ እጥፌወርቅ በቀሇ

ጥር 24/2003

የካቲት 10/2003

ጥቅምት
04/2003

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን ዓ/ሔግ
እና
አይንሸምስ ሁሴን
እነ አቶ ሰናይ ሌዐሌሰገዴ
/ሁሇት ሰዎች/
እና
እነ ወ/ሮ ትዕግስት ኃይላ

ህዲር 14/2003

ዓብደሌ መሏመዴ እና
ወ/ሮ ዘበናይ ኃይላ

ጥቅምት
18/2003

አቶ ብርሃነ ተሰማ
እና
እነ አቶ ታምራት ኪዲኔ
/ሁሇት ሰዎች/

መጋቢት
05/2003

ህዲር 08/2002

152.

153.

154.

155.

156.

157.

የአስተዲዯር አካሌ የሰጠው ውሣኔ ወይም የወሰዯው እርምጃ ህገ ወጥ መሆኑን እስካረጋገጠ ዴረስ ውሣኔውን
ሇማረም /እንዱስተካከሌ ሇማዴረግ/ ስሇመቻለ
በተሳሳተ መንገዴ በተሰጠ አስተዲዯራዊ ውሣኔ ቅን ሌቦና አዴሮበት ሇኪሣራ የተዲረገ ሰው ኪሣራ ሇመጠየቅ
ስሇመቻለ
በስህተት በተሰጠ የግንባታ ፇቃዴ ግንባታ ያካሄዯ ሰው የአስተዲዯር አካለ ስህተቱን በማረም ግንባታው
እንዱፇርስ መግሇጫ በሰጠ ጊዜ የሚያቀርበው የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ የህግ መሰረት የላሇው ስሇመሆኑ
ሇዲኝነት የቀረበው ጉዲይ በባህሪይው ከአንዴ በሊይ የሆኑ የህግ ስርዓቶችን ሇጉዲዩ አወሳሰን የሚጋብዝና
የየትኛው ሥርዓት ህግ ተመራጭ ሉሆን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄን የሚያስነሳ እንዯሆነ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
በመጀመሪያ ዯረጃ የፌ/ብሓር ስሌጣኑ ሉታይ የሚችሌ ስሇመሆኑ
ተዋዋይ ወገኖች በማናቸውም ሁኔታ የአገሪቱን ህግ ወዯ ጏን በማዴረግ ወይም በሚፃረር መሌኩ ስምምነት
ስሊዯረጉና ክርክር ስሇተነሳ ብቻ አንዴ ጉዲይ የግሇሰብ ዓሇም አቀፌ ህግ ጥያቄን/private international law
issue/ የሚያስነሳ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ
በሚኒስትሮች ምክር ቤት በዯንብ ካሌተወሰነ በቀር አዋጅ ቁጥር 377/96 የውጭ አገር ዴርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ
ተመዝግቦ በሚሰራ ዴርጅት ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/3//ሇ/
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 11/2/ /ሀ/
የክስ ይዛወርሌኝ (change of Venue) ጥያቄ ከተከራካሪ ወገኖች የሚነሳ ስሇመሆኑና ፌ/ቤትም ጥያቄውን
ሉያስተናግዴ የሚችሇው በህግ የተመሇከቱት መስፇርቶች ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ ስሇመሆኑ
የክሌሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤቶች ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ክሶችን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣናቸው
ሇማስተናገዴ የሚችለ ስሇመሆናቸው
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 136/3/, 138/2/, /1/, 139/1/ /ሀ/
አዋጅ ቁ. 322/95 አዋጅ ቁ. 25/88
ሇብዴር በመያዣነት የተሰጠ የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ ውለ መሰረት በህጉ አግባብ በዋስትና ከመያዙ በፉት
በሽያጭ ሇሦስተኛ ወገን ተሊሌፍና ስመ ሃብቱ ሇገዢው ተሊሌፍ በተገኘ ጊዜ ሉኖር ስሇሚችሇው ውጤት
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3051/2/
የቀበላ ባሇአዯራ ቦርዴ ህጋዊ ሰውነት ያሇው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 14/1//ረ/, 66/1/
አዋጅ ቁ. 2/95 አንቀጽ 52
ይዞታን አስመሌክቶ ከሚነሳ የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ጋር በተያያዘ ተፇፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ መቆጠር
ያሇበት አቤቱታ አቅራቢው የይዞታ መብቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከሚመሇከተው አካሌ ካገኘበት ቀን ጀምሮ እንጂ
አቤቱታ የቀረበበት ዴርጊት መፇፀም ከጀመረበት ዕሇት አንስቶ ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1140, 1149, 1146/1/, 1144/2/

57044

እነ የሌዯታ ክፌሇ ከተማ
ቀበላ 04/14 ጽ/ቤት /ሁሇት
ሰዎች/
እና
አቶ ታሪኩ ኡርጌሳ

ጥር 25/2003

54121

ሲ.ኤ.ኤስ ኮንስሌቲንግ
ኢንጂነርስ ሳሌዝ ጊተር
ጂ.ኤም.ቢ.ኤች
እና
አቶ ካሣሁን ተወሌዯብርሃን

ህዲር 01/2003

66945

የእንግሉዝ ህፃናት አዴን
ዴርጅት
እና
አቶ ገአስ አስማን

ሰኔ 02/2003

65688

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና
አቶ ንጉሴ በያን
የቀበላ 10 ባሇአዯራ ቦርዴ
እና
አቶ ዲንኤሌ አዴርሴ
አቶ ጌትነት የኔ
እና
አቶ እዮብ ቢንያም

ሏምላ 27/2003

53551

60392

መስከረም
25/2003
ታህሳስ 26/2003

ቤተሰብ
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የሰ/መ/ቁ. 50489
መስከረም 24 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ዘይነባ ከሌፊ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ከዴጃ ሲራጅ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን መነሻ ያዯረገ ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት በአሊባ ቆሉቶ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ነው፡፡
በተጠሪ እና በተከሳሽ አቶ ሏጂ መሏመዴ ሏሉስ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ
እንዱፇርስ መዯረጉን ተከትል የባሌና ሚስት ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ተጠሪ አቅርባሇች፡፡ የአሁኑ
አመሌካች ዯግሞ ከተከሳሽ ጋር ከ1984ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ ተሳስራ ያሇች መሆኗን ገሌፃ የሚሰጠው
ውሳኔ መብቷን የሚነካ ስሇሚሆን ጣሌቃ ገብታ ሇመከራከር አመሌክታሇች፡፡ የከተማው ፌ/ቤት
የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ጣሌቃገብ ሇመካፇሌ የጠየቀችው ንብረት በተጠሪ
እጅ ያሇ ከመሆኑም ላሊ ይህንን ቤት የገነባች ሇመሆኑ አሌያም ወጪ ያወጣች ስሇመሆኑ
አሊስረዲችም በሚሌ በቤቱ መብት የሊትም ሲሌ አቤቱታቸውን ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪና ባሇቤቷ ሏጅ
መሏመዴ ሏሉስ ሇሁሇት እኩሌ እንዱካፇለ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝታ ሇአሊባ ሌዩ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
አቤቱታ ያቀረበች ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 23 ቀን
2002ዓ.ም ጽፍ ያቀረበው አቤቱታ ይዘት ባጭሩ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ነዋሪነቷ ሳውዱ አረቢያ
በመሆኑ ገንዘብ ሌካ ሇጣውንቷ ቤት ትሰራሇች ተብል አይታመንም የሚሇው አገሊሇጽ የተሳሳተ
መሆኑን ቤቱ የተሰራው የአመሌካች ባሇቤት/የሥር ተከሳሽ/ ከሳውዱ አረቢያ በሊከው ገንዘብ
ስሇመሆኑ የአመሌካች እና የስር ተከሳሽ ጋብቻ አሁንም ፀንቶ ያሇ ስሇመሆኑና በክሌለ የቤተሰብ
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ሔግ አንቀጽ 71/2/ መሠረት በባሇቤቷ ስም የተፇራ ንብረት የጋራ ስሇመሆኑ ጠቅሰው በስር
ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ እንዱታረም አመሌክተዋሌ፡፡
የሰበር ችልቱም የሰበር አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች ሚስት መሆኗ ካሌተካዯ እና
ከባሇቤቷ ጋር የምትኖር መሆኗ ከተረጋገጠ የንብረት ክፌፌሌ ዴርሻ ጥያቄዋ ውዴቅ መዯረጉ
በአግባቡ ነው ወይም አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡ ተጠሪ
መጋቢት 27 ቀን 2002ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ
ሏሉስ ጋር ጋብቻ ያሌመሰረተች ስሇመሆኑ ንብረቱንም በሚመሇከት ቤቱ የተሰራው በተጠሪ እና
ባሇቤታቸው ሏጅ መሏመዴ ሏሉስ የጋራ ጥረት ብቻ ስሇመሆኑ ስር ፌ/ቤት በማስረጃ ስሇማረጋገጡ
አመሌካች ንብረቱን በማፌራት ረገዴ ያዯረገችው አስተዋጽኦ ስሇመኖሩ በስር ፌ/ቤት ጭብጥ አስይዛ
ያሊስረዲች መሆኑን በመዘርዘር በተጨማሪም ሇማዘጋጃ ቤቱ ከ1990-2001ዓ.ም ዴረስ ግብር ብር
16,516.50 ውስጥ ግማሽ ዴርሻውን ብር 8,258.25 የከፇለ መሆኑን ጠቅሰው የስር ፌ/ቤት ውሳኔ
እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡
የአመሌካች ጠበቃም የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው የመሌስ መሌስ በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
እኛም ከተያዘው ጭብጥ አንፃርና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው
ፌሬ ነገር አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ጋር በ1984ዓ.ም ጋብቻ መስርታ አብረው ሳውዱ
አረቢያ የሚኖሩ ስሇመሆኑ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ በ1987ዓ.ም ከሏጂ መሏመዴ ሏሉስ ጋር ጋብቻ
የመሠረተች ሲሆን ባሇቤቷ ሇረዥም ዓመታት ውጪ አገር የሚኖር በመሆኑና እሷንም ወዯ ውጪ
እወስዴሻሇሁ ብል የገባውን ቃሌ ባሇማክበሩ ፌቺ እንዱወስን ሇመጠየቅ ምክንያት እንዯሆናት ነው፡፡
እንግዱህ ከዚህ መረዲት የሚቻሇው ጉዲይ ተጠሪም ሆኑ አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ጋር
ጋብቻ መስርተው የነበሩ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የተጠሪ ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ እንዱፇርስ መዯረጉን
ተከትል የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ከመቅረቡ ወጪ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ ተፇፀመ በሚሌ የቀረበ ክስ
ስሇመኖሩ አሌተጠቀሰም፡፡ እንዱህ በሆነ ጊዜ ሁሇቱም ሚስቶች በየፉናቸው ከአንዴ ወንዴ ጋር
ጋብቻ መስርተው ሲኖሩ ቆይተው ጋብቻው በአንዯኛዋ ተጋቢ ጥያቄ በፌቺ ሲፇርስ የንብረት ክፌፌሌ
አፇፃፀም በምን መሌክ ሉከናወን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀሬ ነው፡፡
የፋዳራለም ሆነ የክሌልች የቤተሰብ ሔግ የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ የሚዯነግገው
ክፌሌ አንዴ ጋብቻ ብቻ መኖርና መፌረስን ታሳቢ በማዴረግ እንጂ ጋብቻ ሊይ ጋብቻ ሲኖር
የሚከተሇውን ውስብስብ ጥያቄ ታሳቢ ያሊዯረገ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም ሔጉ
በጋብቻ ሊይ ጋብቻ እንዲይፇፀም ግሌጽ ክሌከሊ ያዯረገ በመሆኑ ነው፡፡
ሆኖም ግን በማህረሰቡ በተግባር እየተከናወነ ያሇተግባር እንዯመሆኑ ክርክር በተነሳ ጊዜ
የሚሰጠው ውሳኔ ማህበራዊ ቀውስ እንዲያስከትሌ ተገቢውን ጥንቃቄ ማዴረግ የዲኝነት አካለ
ኃሊፉነት ይሆናሌ፡፡
ስሇሆነም የሔጉን መሠረታዊ ዓሊማና ግብ ሇማሳካት በሚቻሌበት አግባብና ፌትሀዊ ውሳኔ
ሇመስጠት በሚያስችሌ አግባብ ሇሔጉ ትርጉም መስጠት ተገቢ ይሆናሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ ግራ ቀኙ የሚከራከሩት በአሊባ ቆሉቶ ከተማ በ1250 ካ.ሜ ቦታ ሊይ የተሰራ
ቤትን በሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በዚህ ቤት ሊይ ከባሇቤቷ ጋር ገንዘብ በማውጣት የሰራች
መሆኑን በመጥቀስ የቤቱ ግማሽ (50 ) የባሇቤቷ የተቀረው ግማሽ (50 ) ሇእሷ እና ሇተጠሪ
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እንዱካፇሌ እንዱወሰን የጠየቀች መሆኑን የወረዲው ፌ/ቤት ውሳኔ ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ ተጠሪ
ዯግሞ ይህንን ቤት የሰራችው በራሷ እና በባሇቤቷ እንዱሁም ቤተዘመድቻቸው ጥረት መሆኑን ገሌፃ
ቤቱ የተጠሪ እና የባሇቤቷ ብቻ እንዯሆነ ትከራከራሇች፡፡ በዚህ ረገዴ የግራ ቀኙን ማስረጃ የሰማውና
የመረመረው የወረዲ ፌ/ቤት አመሌካች በቀጥታ ባሇመብት ሉያዯርጋት የሚያስችሌ አስተዋጽኦ
ስሇማዴረጓ አሊስረዲችም ሲሌ ዯምዴሟሌ፡፡
ይሌቁንም ቤቱ የተሰራው ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከተፇፀመ በኋሊ መሆኑን እና ተጠሪ ቤቱን
ተቆጣጥረው ይዞታዋ ስር ያሇመሆኑን በመጥቀስ በተሻሇ ማስረጃ ባሇመብት መሆኗን አረጋግጣሇች
ብሎሌ፡፡
ይህንን የተረጋገጠ ፌሬ ነገር መነሻ አዴርገን ከሔጉ ማገናዘብ ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በመርህ ዯረጃ ጋብቻ ሲፇርስ የባሌና ሚስቱ የጋራ ንብረት እኩሌ የሚከፊፇሌ መሆኑ
በፋዳራለ የቤተሰብ ሔግም ሆነ በክሌለ ተቀባይነት ያሇው መሠረት ሏሳብ ነው፡፡የማጣራቱ
ተግባርም በስምምነት አሉያም በሔጉ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ንብረቱ ሲጣራ ተጋቢዎች የግሌ
ንብረታቸውን አስቀዴሞ እንዱሇዩና እንዱወስደ ከዚያም የጋራ ንብረት ሊይ እኩሌ መብት
እንዲሊቸው ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ ተጠቃሹ ቤት የተጠሪና የባሇቤቷ የሏጂ መሏመዴ ሏሉስ የጋራ ንብረት
ነው ሲሌ የስር ፌ/ቤት ዯምዴሟሌ፡፡ የአመሌካች ክርክር ባሇቤቷ ሏጂ መሏመዴ ሏሉስ ያፇራው
ንብረት ነው ቢባሌ እንኳ በሔጉ ህሳቤ መሠረት ግማሽ ዴርሻ ይገባኛሌ ባይናት፡፡
የቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 62/1/ እንዯሚያመሇክተው በጋብቻ ውስጥ ባሌና ሚስት ከግሌ
ንብረታቸው የሚያገኟቸው ገቢዎች የጋራ ሏብታቸው ይሆናለ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በቀጥታ
ወይም በተዘዋዋሪ የተጠቀሰውን ንብረት ሇማፌራት አስተዋጽኦ ስሇማዴረጓ አሊስረዲችም ቢባሌም
በባሎ ጥረት የተፇራ ንብረትም ቢሆን የጋራ መብት እንዯሚያስገኝሊት ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡
ምክንያቱም በጋብቻ ውስጥ እያለ የተፇራ ንብረት የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ሏብት ነው እስካሌተባሇ
ዴረስ የጋራ እንዯሆነ ሔጉ ግምት የሚወስዴ በመሆኑ ነው፡፡
ስሇሆነም ተጠቃሹን ቤት በተመሇከተ ተጠሪ ቤቱ ሊይ ቀጥታ አስተዋጽኦ ስሇነበራት 50
/አምሳ በመቶ/ ዴርሻ አሊት ሲሌ የስር ፌ/ቤት የዯረሰበትን ዴምዲሜ ከማስረጃ የመነጨ በመሆኑ
ተቀባይነት ያሇው ነው ቢባሌም በተቀረው 50 /አምሳ በመቶ/ ሊይ አመሌካች ዴርሻ የሊትም ሉባሌ
የሚገባ አይዯሇም ምክንያቱም በሔጉ አገሊሇጽና እሳቤ አመሌካች ባሇቤቷ በስሙ ያፇራው ንብረት
ሊይ ዴርሻ እንዲሊት ተመሌክቷሌና፡፡ ስሇዚህም የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች በአከራካሪው ቤት ሊይ
ምንም ዴርሻ የሊትም ሲለ የሰጡት ውሳኔ የሔጉን መንፇስና ዓሊማ በአግባቡ ያሊገናዘበ በመሆኑ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡
ስሇዚህም አመሌካች ከባሇቤቷ ዴርሻ ሊይ እኩሌ የመካፇሌ መብት ይኖራታሌ ማሇት ነው፡፡
በክርክሩ ሑዯት እንዯተገሇጠው በአመሌካች እና በባሇቤቷ /ሏጅ መሏመዴ ሏሉስ/ መካከሌ
ያሇው ጋብቻ ያሌፇረሰ በመሆኑ አከራካሪውን ንብረት ይካፇለታሌ ባይባሌም አመሌካች ዴርሻ
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እንዲሊት ሉታወቅ ይገባሌና፡፡ በዚሁ መሠረት የስር ፌ/ቤት ውሳኔን በማረም ተከታዩን ውሳኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአሊባ ቆሉቶ ከተማ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 02464 በ10/09/2001ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፣
የአሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01969 በ4/10/2001ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና
የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መ/ቁ 29217 በ05/02/2002ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
ተሻሽል ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡
2. በአሊባ ቆሉቶ ከተማ በ1250 ካ.ሜ ቦታ ሊይ የሰፇረው ቤት በሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ስም
ተመዝግቦ የሚገኘው ተጠሪና ሏጅ መሏመዴ ሑሉስ ሇሁሇት ከተካፇለ በኋሊ በሏጅ መሏመዴ
ሏሉስ ዴርሻ ሊይ አመሌካች እኩላታ መብት አሊት ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ መዝገብ መጋቢት 7 ቀን 2002ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሶ/በ
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የሰ/መ/ቁ. 46606
ጥቅምት 2 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ

ገብረሥሊሴ አማረ አሌቀረቡም

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አብርኸት ተጫኔ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን

የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

በዚህ መዝገብ የሚያከራክረው ጉዲይ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌያ የሚመሇከት ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበራቸው ጋብቻ በፌች መፌረሱን ገሌፀው በጋብቻ ወቅት
በጋራ ያፇሩት የቤት ቁሣቁስ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ተከራይተው ከሚኖሩበት ቤት ግቢ ውስጥ
የሰሩት አንዴ ክፌሌ ቤትና በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ 2 ሣይት ህንፃ ቁጥር 29 የቤት ቁጥር
ቢ29/48 የሆነ ኮንዯሚኒየም ቤት የጋራ ስሇሆነ ያካፌሇኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በቀበላ
ቤት ግቢ ውስጥ የተሰራው ቤት ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከመፇፀማቸው በፉት የተሰራ መሆኑን
የኮንዯሚኒየም ቤቱ ዯግሞ ከተጠሪ ጋር የነበረንን ጋብቻ ታህሣሥ 18 ቀን 1999 ዓ.ም በስምምነት
አፌርሰን ተጠሪ ብር 1300/አንዴ ሺ ሶስት መቶ ብር/ ተቀብሊ ከሄዯች በኋሊ የዯረሰኝ ስሇሆነ የጋራ
ንብረት አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከቀበላ
ከተከራዩት ግቢ የተሰራው አንዴ ክፌሌ ቤት አመሌካች ተጠሪን ከማግባቱ በፉት የሰራው የግሌ
ንብረቱ መሆኑን በተሻሇ ማስረጃ አስረዴቷሌ፡፡ የኮንዯሚኒየም ቤቱ የዯረሰው የአመሌካችና የተጠሪ
ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሣኔ በፌች ከመፌረሱ በፉት ነው፡፡ የተጠሪና የአመሌካች ጋብቻ የፇረሰው
መጋቢት 24 ቀን 2000 ዓ.ም እንጂ ታህሣሥ 18 ቀን 1999 ዓ.ም አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ኮንዯሚኒየም
ቤቱ የጋራ ንብረት ስሇሆነ በቤቱ ሊይ ያሇውን መብትና ግዳታ አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ ይካፇለ ፡፡
የቤት ቁሣቁስ ይካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡
አመሌካች ኮንዯሚኒየም ቤት ሇማግኘት የተመዘገብኩት ተጠሪን ከማግባቴ በፉት ነው፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ እኔና ተጠሪ በስምምነት ጋብቻችንን ኀዲር 23 ቀን 1999 ዓ.ም አፌርሰናሌ፡፡ ስሇዚህ
የተመዘገብኩት ተጠሪን ከማግባቴ በፉት እጣ የወጣሌኝና ያገኘሁት እኔና ተጠሪ በስምምነት
ጋብቻችንን ካፇረስን በኋሊ በመሆኑ ኮንዯሚኒየም ቤቱ የጋራ ተብል መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ
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ስህተት አሇበት በማሇት ሰኔ 8 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ
በበኩሊቸው ከቤት የወጣሁት በስምምነት ጋብቻችንን በማፌረስ ሣይሆን አመሌካች ስሇሚዯበዴቡኝ
የቀሇብ ገንዘብ ሰጥተውኝ ነው፡፡ ኮንዯሚኒየም ቤቱ የዯረሰን ጋብቻው ከመፌረሱ በፉት በመሆኑና
አስር ፏርሰንት የቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇው ከጋራ ንብረት በመሆኑ ቤቱ የጋራ ንብረት ነው መባለ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መረምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የአመሌካችና የተጠሪ ጋብቻ መጋቢት 24 ቀን 2000
ዓ.ም በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሆኑንና ኮንዯሚኒየም ቤቱ የዯረሳቸው ጋብቻው በፌች ከመፌረሱ በፉት
መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ሇኮንዯሚኒየም ቤት የተመዘገብኩት
ተጠሪን ከማግባቴ በፉት ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክርም ቤቱን እዱገዙ እጣ የወጣበት ጊዜ
ጋብቻው ፀንቶ እስካሇ ዴረስ ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት ስሇተመዘገቡ ብቻ ቤቱ የግሌ ንብረት
እንዯማይሆን ከተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 62 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች
መገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር የሔግ መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ ሇቤቱ ጋብቻው ከፇረሰ በኋሊ የሚከፇሇውን ክፌያ ከአመሌካች ጋር አብረው
የመጋራትና ግማሹን የመክፇሌ ግዳታ እንዲሇባቸው ግሌጽ በማዴረግ አመሌካችና ተጠሪ
በኮንዯሚኒየም ቤት ሊይ ያሇውን መብትና ግዳታ እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት መወሰኑን
ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ
ስሊገኘነው በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት አጽንተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ይኸ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 47201
ጥቅምት 5 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካቾች፡- 1. በሊቸው አስፊው ቀረበ
2. ሙክታር አሔመዴ ቀረበ
3. ወ/ሮ ዙሪያሽ ወ/አረጋይ ቀረበች
4. አተረፇ ማሞ ቀረበ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መኪያ አወሌ ቀረበች
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በሰበር ችልቱ ሉመረመር በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ የይርጋ መቃወሚያን በተመሇከተ
የተሰጠውን ውሳኔ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ ጉዲዩ ያሇአግባብ የተያዘው ቤት ይሇቀቅሌኝ በማሇት ተጠሪ
ባቀረበችው ክስ መነሻነት የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዲየነው ተጠሪ
ይሇቀቅሌኝ የምትሇው ቤት አመሌካቾች ይዘውት የሚገኝ ሲሆን፣በተጠሪ ክርክር እንዯተገሇጸው
ባሇንብረት የሆኑት ወ/ሮ አፀዯ ገ/የሱስ የተባለት ሴት ናቸው፡፡ ወ/ሮ አፀዯ ገ/የሱስ ቤቱን አቶ
ማንዯፌሮ
ቸርነት
እና
ወ/ሮ
እሌፌነሽ
ቸርነት
ሇተባለት
ሰዎች
በስጦታ
ውሌ
እንዲስተሊሇፈት፣በኋሊም ወ/ሮ እሌፌነሽ ቸርነት ዴርሻቸውን በፇቃዲቸው ሇአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት
እንዯተው፣አቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ዯግሞ የተጠሪ አውራሽ እንዯሆኑ በተጠሪ ክስ ተገሌጾአሌ፡፡
አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስ በየበኩሊቸው ከአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ጋር ባዯረጉት የሺያጭ
ውሌ ቤቱን መግዛታቸውን፣ በገዙት መጠን ቤቱን ይዘው ከ11 እና ከ13 ዓመት በሊይ ሲጠቀሙ
መቆየታቸውን፣ወ/ሮ አፀዯ ገ/የሱስ ሇአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት እና ሇወ/ሮ እሌፌነሽ ቸርነት አዯረጉት
የተባሇው የስጦታ ውሌ በሔጉ አግባብ ፌፃሜ አሊገኘም፤በዚህ አይነትም ከ21 ዓመት በሊይ
ቆይቶአሌ፣በመሆኑም ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ የሚለትን ነጥቦች በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡ ከዚህ
በኋሊ ፌ/ቤቱ ክርክሩን የመረመረ ሲሆን፣በመጨረሻም አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ
በማዴረግ ቤቱን ሇተጠሪ እንዱሇቁ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን ከሰማ በኋሊ፣በአመሌካቾች ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ሽሮአሌ
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በመጨረሻም ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረብዋ በዚህ ዯረጃም
ክርክር የተሰማ ሲሆን ፌ/ቤቱ አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ ይሌቀቁ በማሇት በፋዳራሌ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካቾች ሰኔ 10 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ማመሌከቻ ያቀረቡትን አቤቱታ
መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም ከግራ ቀኝ ወገኖች
የቀረበውን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው በዚህ ሰበር ችልት የሚመረመረው ጭብጥ አመሌካቾች ያቀረቡት
የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ተዯርጏ ቤቱን ይሌቀቁ የተባሇው በአግባቡ ነው ወይ? የሚሇው ጭብጥ
ነው፡፡ አመሌካቾች በተሇይ ከ1 እስከ 3 ያለት ቤቱን የያዙት ከአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ጋር የሽያጭ
ውሌ አዴርገው በመግዛት እና የሺያጭ ዋጋውንም በመክፇሌ እንዯሆነ በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡
ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ቢሆን የሽያጭ
ውሌ አሌተዯረገም አሊሇም፡፡ የሺያጭ ውለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723 የተመሇከቱትን መስፇርቶች
አያሟሊም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ነው ውሌን በማስመሌከት አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር
ውዴቅ ያዯረገው 4ኛ አመሌካችም ቦታውን በቃሌ በተዯረገው ስጦታ ተሊሌፍሌኝ ቤቱን በራሴ ወጪ
ሰርቻሇሁ በማሇት ቢከራከርም፤ስጦታው በጽሐፌ አሌተዯረገም በሚሌ ክርክሩ ተቀባይነት ሳያገኝ
እንዯቀረ ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ቤቱ በአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ስም አሌተሊሇፇም
(የስጦታ ውለ ተፇፃሚ አሌሆነም) የሚሌ ክርክር በአመሌካቾች መነሳቱንና ተጠሪ ይህን በግሌጽ
አሇማስተባበሌዋን ተገንዝበናሌ፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ አመሌካቾች ቤቱን የያዙት ተጠሪ አውራሽ ነው
የምትሇው ሰው (አቶ ማንዯፌሮ ቸርነት) በሔይወት በነበረበት ጊዜ ሆኖ ተጠሪ ክስ የመሰረተችው
አመሌካቾች ቤቱን ከያዙ ከ11 እና 13 ዓመታት በኋሊ ነው፡፡ የይርጋው ጊዜ መቆጠር ያሇበትም
አመሌካቾች ቤቱን ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ እንጂ ተጠሪ የወራሽነት ማስረጃ አገኘሁ ከምትሌበት ጊዜ
ጀምሮ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ተጠሪ የወራሽነት ማረጋገጫ ያወጣችበትን
ወይም አቶ ማንዯፌሮ ቸርነት የሞቱበትን ቀን መነሻ በማዴረግ በይርጋ ረገዴ የቀረበውን
መቃወሚያ መወሰኑ ትክክሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በአጠቃሊይ የአመሌካቾችን የይርጋ መቃወሚያ
ውዴቅ በማዴረግ የተሰጠው ውሳኔ በሔጉ አተረጓጏም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
ችሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.
3.

አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ እንዱሇቁ በማሇት
በመ/ቁ.31107 ሏምላ 11 ቀን 99 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ በማጽናት በመ/ቁ. 43519 ሰኔ 15
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡
ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ያቀረበችው ክስ በይርጋ ቀሪ
ግራ ቀኝ ወገኖች ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ውሳኔ እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይህን
ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
ሆኖአሌ ብሇናሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 47889
ጥቅምት 04 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- እነ ወ/ሮ ሰሊማዊት አስራት (አምስት ሰዎች) ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሰረት ዘውዳ ከጠበቃ መስፌን እሸቱ ጋር ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ጋብቻ በሞት መፌረስን ተከትል በሟች ወራሾችና
በሔይወት በቀረው ተጋቢ መካከሌ የተነሣውን የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡
ከመዝገቡ እንዯሚታየው ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን በዚህ
ፌርዴ ቤት አመሌካች የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች ሲሆን በአቤቱታቸውም የአሁኗ ተጠሪ ባሇቤት
የነበሩት ማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸውን፣ገሇፀው የሟቹ
ውርስ እንዱጣራሊቸው የውርስ አጣሪ እንዱሾምሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የሥር ፌርዴ ቤትም ተጠሪን በመሌስ ሰጪነት በመጥራት የውርስ አጣሪው እንዱሾም በማዴረግ
ውርስ አጣሪው የውርስ ሏብቱን በማጣራት ሪፕርቱን እንዱያቀርብሇት አዴርጏ ውርስ አጣሪው
ሪፕርቱን ሲያቀርብሇት ግራ ቀኙ አስተያየታቸውን እንዱሰጡበት አዴርጓሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ
በአዱስ አበባ ከተማ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02/03 ክሌሌ ውስጥ ይገኛሌ የተባሇውና ቁጥሩ
1539 የሆነ ቤት ሟች ማስተር ቴክኒሽያን አስራት መኮንን በግሊቸው የነበራቸው ቤት በመሆኑ እና
በቤተሰብ ሔጉም የጋብቻ ውሌ ሲዯረግ አስገዲጅ የሔግ ዴንጋጌ መፃረር እንዯላሇበት በመግሇጽ ቤቱ
የሟች የግሌ ቤት ነው በማሇት ተጠሪ ቤቱ በጋብቻ ውሌ የጋራ ተዯርጓሌ በማሇት ያቀረቡትን
ክርክር ውዴቅ አዴርጏ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በሁዋሊም የአሁኗ ተጠሪ ቤቱ የሟች የግሌ ነው ተብል
በተወሰነው የውሳኔ ክፌሌ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸው ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲያቀርቡ
አመሌካቾች በበኩሊቸው በቤቱ ሊይ ከተጠሪ በፉት ከሟች ማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን ጋር
ጋብቻ መስርተው የነበሩት የአመሌካቾች እናት ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻ ነው ሲለ ያቀረቡት ክርክር
በስር ፌርዴ ቤት መታሇፈ ያሊግባብ መሆኑን ገሌጸው የመስቀሇኛ ይግባኝ አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በሁዋሊ አከራካሪው ቤት ሊይ የአመሌካቾች እናት ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻ ዴርሻ
እንዯላሊቸው በማረጋገጥ ቤቱ የሟች ማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን የጋራ ንብረት እንዱሆን
በጋብቻ ውሌ ስምምነት የተዯረገበት በመሆኑ ቤቱ የጋራ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ
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የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ በመሻር ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በሁዋሊም አመሌካቾች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሳኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካቾች ሏምላ 29 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አከራካሪው ቤት ግማሹ የአመሌካቾች እናት ከሟች አስራት መኮንን
ጋር በነበሩበት ጊዜ የተፇራ ሁኖ እያሇና ከጋብቻ በፉት የተፇራ ንብረትን በጋብቻ ውሌ የጋራ
ንብረት ሇማዴረግ የማይቻሌ ሁኖ እያሇ ቤቱን በጋብቻ ውሌ የጋራ አዴርገውታሌ ተብል ግማሹን
ተጠሪ እንዱወስደ መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸውም ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ
ተጠሪ ቀርበው በጠበቃቸው አማካኝነት የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት አራት ገጽ ማመሌከቻ
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ
የጋብቻ ውለንና ሔጋዊ ውጤቱን መሰረት ያዯረገ መሆኑን ዘርዝረው ውሳኔው ሉፀና ይገባሌ ሲለ
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት አራት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር
አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙ
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካቾች አውራሽ ማስተር ቴክኒሺያን አስራት
መኮንን ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት የአመሌካቾችን እናት ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻን አግብተው
ጋብቻው በፌቺ የፇረሰ መሆኑን፣ከፌቺው በሁዋሊም የንብረት ክፌፌሌ ተዯርጏ አሁን እያከራከረ
ያሇው ቤት ሇማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን እንዱሆን በወቅቱ በተሰየመው የቤተዘመዴ ጉባኤ
ተወስኖ ይህ ውሳኔ ፌርዴ ቤት ቀርቦ መጽዯቁን፣ከዚህም በኋሊ ሟች አቶ አስራት መኮንን ከተጠሪ
ጋር ጋብቻ መስርተው ሏምላ 27 ቀን 1972 ዓ.ም ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ አሁን እያከራከረ ያሇውን
ቤት የጋራ ማዴረጋቸውን ነው፡፡ አመሌካቾች የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ስህተት ነው
የሚለት ሁሇት ምክንያቶችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ አንዯኛው ቤቱ ሊይ የእናታቸው ግማሽ
ዴርሻ አሇበት የሚሇው ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ በጋብቻ ውሌ የግሌ ንብረትን የጋራ ንብረት
ሇማዴረግ አይቻሌም በሚሌ ነው፡፡ እኛም እነዚህን ቅሬታዎች መሰረት በማዴረግ ጉዲዩን
በሚከተሇው መሌኩ ተመሌክተናሌ፡፡
የአመሌካቾች እናት ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መነገሻ ከሟች አባታቸው ጋር የነበራቸውን ጋብቻ
በፌቺ ካፇረሱ በሁዋሊ ውጤቱን በተመሇከተ ዯግሞ በቤተዘመዴ ጉባኤ ታይቶ ይኼው አካሌ የሰጠው
የንብረት ክፌፌሌ ሇፌርዴ ቤቱ ቀርቦ ጸዴቋሌ፡፡ በፌርዴ ቤት በፀዯቀው የቤተዘመዴ ጉባኤ ውሳኔ
ዯግሞ አሁን እያከራከረ ያሇው ቤት ሇሟች ማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን ተሰጥቷሌ፡፡ ይህ
ውሳኔ በየትኛውም ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት አሌተሇወጠም፡፡ እንዱህ ከሆነ ቤቱ የሟች አስራት
መኮንን የግሌ ንብረት መሆኑ ከተረጋገጠ በሁዋሊ ሟች አስራት መኮንን ከተጠሪ ጋር ጋብቻ
የፇፀሙ መሆኑን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ
ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም ቤቱ የሟች አስራት መኮንን የግሌ ንብረት ነው ተብል
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መወሰኑ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን የግራ ቀኙን ክርክሮችንና ማስረጃዎችን መሰረት ያዯረገ ነው
ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፌ ሁኖ ስሊሊገኘን በዚህ ረገዴ አመሌካቾች ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት
የላሇው ነው፡፡
ላሊው በዚህ ችልት አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት ሟች አስራት መኮንን ከተጠሪ
ጋር ሏምላ 27 ቀን 1972 ዓ.ም የተዯረገው የጋብቻ ውሌ አስገዲጅነት ያሇውን በተሻሻሇው የቤተሰብ
ሔግ አንቀጽ 57 ስር የተዯነገገውን የሚፃረር ነው የሚሌ ነው፡፡
በመሰረቱ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 57 ባሌና ሚስት
ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዜ በየግሌ የነበሯቸውን ንብረቶች ወይም ከጋብቻ በኋሊ በውርስ
ወይም በስጦታ በየግሊቸው የሚያገኟቸውን ንብረቶች በጋብቻ ዘመንም የግሌ ሁነው ይቀራለ
በማሇት በአስገዲጅነት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ሁኔታ በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግሇት ንብረቶቹ
በጋብቻ ውሌ የጋራ እንዱሆኑ ስምምነት ከላሇ ብቻ ነው፡፡ የጋብቻ ውሌ ሲዯረግ ዯግሞ ሉከተሇው
የሚገባው ፍርማሉቲ ስሇመኖሩ የተጠቀሰው ሔግ በአንቀጽ 44 ስር ዯንግጓሌ፡፡ ይኸው ሔግ በአንቀጽ
42 ንኡስ ቁጥር አንዴና ሁሇት ስር ተጋቢዎች ንብረታቸውንና ግሊዊ ግንኙነታቸውን በተመሇከተ
ሇመወሰን እንዯሚችለ ይገሌፃሌ፡፡ ሔጉ የጋብቻ ውሌ አስገዲጅ የሆኑ የሔጉ ዴንጋጌዎችን መፃረር
እንዯላሇበትም በአንቀጽ 42/3/ ስር በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ የሔጉ አንቀጽ 47 እና 73 ዴንጋጌዎች
ሲታዩም የጋብቻ ውሌ የሚሻሻሌበትን ሥርአት ያስገነዝባለ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ
የምንችሇው የጋብቻ ውጤት በጋብቻ ውሌ ሉቋቋም፣ሉቀር ወይም ሉሻሻሌ የሚችሌ መሆኑን ነው፡፡
ላሊው ከዴንጋጌዎች መረዲት የምንችሇው ተጋቢዎች የጋብቻቸውን ውጤት በጋብቻ ውሌ ከወሰኑ
እና ውለም አስገዲጅ ዴንጋጌዎችን የማይቃረን መሆኑ ከተረጋገጠ የተጋቢዎች የንብረትም ሆነ ግሌ
ግንኙነት ሉገዛ የሚባው በጋብቻ ውለ መሆን ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ ሔጉ የባሌና ሚስት የንብረትና
የግሌ ግንኙነት ክርክር ሲቀርብ ተፇፃሚ የሚሆነው የጋበቻ ውለ ያሌሸፇነው ክፌተት ካሇ ብቻ
ነው፡፡ በመሆኑም ‛የጋብቻ ውሌ አስገዲጅ የሔግ ዴንጋጌዎችን እስካሌተቃረነ ዴረስ ተፇፃሚነት
ይኖረዋሌ…“ የሚሇው ሏረግ አስገዲጅነት ያሊቸው የሔጉ ዴንጋጌዎች ማሇት የትኞቹ ናቸው?
የሚሇውን መመሌከትን የግዴ የሚሌ ነው፡፡ ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው የጋብቻ ውሌ
ሲመሰረት ሉከተሊቸው የሚገባቸው ፍርማሉቲዎች እና በጋብቻ ውለ ስምምነት የሚዯረግባቸው
ግንኙነቶች ምን እንዯሆነ በሔጉ ተመሌክተዋሌ፡፡ የጋብቻ ውለ ፍርማሉቲው ሲከተሌ ሉያሳካ
የታሰበው ግብም ስምምነቱ የተጋቢዎችን ነፃ ፇቃዴ አግኝቶ የመዋዋሌ ነፃነታቸው ተከብሮ የተገኘ
መሆኑን ማረጋገጥ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ሔጉ ከጋብቻ በፉት የተገኘ ንብረትን የግሌ
ንብረት ነው በማሇት ጥበቃ የሚያዯርገው በሔጉ አግባብ በተዯረገ የጋብቻ ውሌ መሰረት የጋራ
ያሌሆነውን ንብረት ብቻ ነው፡፡ ስሇሆነም አስገዲጅ የሆኑትን የሔግ ዴንጋጌዎችን የጋብቻ ውለ
ሉፃረር አይገባም የሚሇው የሔጉ አነጋገር ከጋብቻ ውሌ አዯራረግ ጋር የተያዙትን የፍርማሉቲ
ጉዲዮችንና ከተጋቢው ግሊዊ ነፃነት ጋር የተገናኙት ጉዲዮች እንጂ ከንብረት ጋር የተያያዙትን
አይዯሇም፡፡ ከጋብቻ በፉት የተፇራን ንብረት በሔጉ አግባብ በተዯረገ የጋብቻ ውሌ የጋራ ማዴረግ
አስገዲጅ የሆኑ የቤትሰብ ሔግ ዴንጋጌዎችን መፃረር ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ አንዴ ንብረት
ከጋብቻ በፉት የተገኘ መሆኑ ንብረቱ የተጋቢው የግሌ ንብረት ሁኖ እንዱቀር ሔጉ ያስቀመጠው
ሁኔታ ጠቅሊሊ ዯንብ ሲሆን ይህ ጠቅሊሊ ዯንብ ተፇፃሚ የሚሆነው ንብረቱን የጋራ የሚያዯርግና
ሌዩ ዯንብ የሆነው የጋብቻ ውሌ በላሇበት ሁኔታ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም ሔጋዊ የጋብቻ ውሌ ሌዩ
ዯንብ (exception) ሲሆን በአንቀጽ 57 ስር የተመሇከተው ሁኔታ ዯግሞ መርህ ሉባሌ የሚችሌ
ነው፡፡ በሔግ አተረጓጏም ዯንብ ዯግሞ ተፇፃሚነት ያሇው ሌዩ ሁኔታ የሆነው ሔግ ነው፡፡
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ሲጠቃሇሌም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አከራካሪው ቤት በጋብቻ ውሌ የአመሌካቾች አባትና ተጠሪ
የጋራ ሁኗሌ በሚሌ ምክንያት የቤቱ ግማሽ ዴርሻ የተጠሪ ይሆናሌ በማሇት መወሰኑ የተሻሻሇውን
የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 42፣44 እና 57 ዴንጋጌዎችን ያገናዘበ እንጂ መሰረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 73357 ግንቦት 05 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 46813 ሏምላ 15 ቀን 2001 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 49171
ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ድ/ር ዯስታ አቡኑ በሇጡ
ተጠሪ፡- ሲስተር አስቴር ካሣ መሌዯየስ - ጠበቃ አየሇ ማሞ ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን በፌቺ መፌረስ
ተከትል የተነሣውን የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ
ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ በአዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ነው፡፡ ከሥር ጀምሮ
ከተዯረገው ክርክር እና ፌ/ቤቶቹ ከሰጡአቸው ውሣኔዎች ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ግራ ቀኝ
ወገኖች በጋብቻቸው ወቅት ያፇሩዋቸው ናቸው ተብሇው ሇክፌፌሌ ከቀረቡት ንብረቶች መካከሌ
ሇአሁኑ የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆኑት በሁሇት የተሇያዩ ከተሞች የሚገኙት የመኖሪያ ቤቶች
ናቸው፡፡ ክርክሩን በመጨረሻ ዯረጃ የሰማው በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
በወሊይታ ሶድ ያሇው ቤት ሇአመሌካች፤ በሃዋሣ ከተማ ያሇው ቤት ዯግሞ ሇተጠሪ እንዱሆን
ወስኖአሌ፡፡ የሃዋሣው ቤት በወሊይታ ሶድ ካሇው ቤት ብሌጫ ስሊሇው ተጠሪ ሌዩነቱን በገንዘብ
ሇአመሌካች እንዴታካክስም በተጨማሪ አዞአሌ፡፡ አመሌካች በዚህ መሌክ የተሰጠውን ውሣኔ
በመቃወም ነው የአሁኑን የሰበር አቤቱታ ያቀረበው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ
የተዯረገውም ግራ ቀኝ ወገኖቹ ባሌተስማሙበት ሁኔታ የተሰጠው የንብረቶቹ ክፌፌሌ ውሣኔን
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረት ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም
ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን
ተመሌክተናሌ፡፡
በጋብቻ ተሳስረው የቆዩ ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን በፌቺ ሲያፇርሱ በንብረት ረገዴ
የነበራቸው ግንኙነትም እሌባት ማግኘት አሇበት፡፡ ይህ የሚሆነው ንብረቱን በመከፊፇሌ ሲሆን፣
ክፌፌለ የሚከናወነው አግባብ ባሊቸው የቤተሰብ ሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ በፋዳራሌ
መንግሥቱ የወጣውም ሆነ የአሁኑ ክርክር በተነሳበት የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግሥት የወጣው
የቤተሰብ ሔግ በንብረቱ ክፌፌሌ ረገዴ የሚከተለት መርህ የአኩሌነት መርህ ነው፡፡ የእኩሌነት
መርህ ዴንጋጌዎቹ መሠረትም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 34/1/ የተቀመጠው ዴንጋጌ
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እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ ላሊው በንብረቱ ክፌፌሌ ሂዯት ሉታይ የሚገባው ጉዲይ የባሇጉዲዮቹ
ስምምነት መኖር እንዯሆነም በቤተሰብ ሔጎቹ ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው
ጉዲይ እንዯምናየው ቤቶቹን በሚመሇከት በተዯረገው የክፌፌሌ ሂዯት ወይም ሁኔታ አመሌካች
አሌተስማማም፡፡ ሊሇመስማማቱ የሰጠው ምክንያትም የክፌፌሌ ሂዯቱ የእኔን የእኩሌነት መብት
ያስጠበቀ አይዯሇም የሚሌ እንዯሆነ ከክርክሩ ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ እኔ
የምኖረው በሃዋሣ ከተማ በመሆኑ እና አመሌካች የሚኖረው ከሃዋሣ ወጪ ስሇሆነ የሃዋሳው ቤት
ሇኔ ቢሰጥ የበሇጠ ተጠቃሚ እሆናሇሁ በማሇት ነው የምትከራከረው፡፡ የሥር ፌ/ቤት ቤቱ ሇእስዋ
እንዱሰጥ የወሰነውም ይህንኑ የበሇጠ ተቃሚነት የሚሇውን አስተሳሰብ መሠረት በማዴረግ እንዯሆነ
ከውሣኔው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡
እንዯምናየው አመሌካችም ሆነ ተጠሪ በሁሇቱም ቤቶች ሊይ ያሊቸው መብት የእኩሌ ነው፡፡
ክፌፌለ መዯረግ ያሇበት ይህን መሠረት በማዴረግ በመሆኑ ሁሇቱም ከሁሇቱ ቤቶች እኩሌ ዴርሻ
ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ ቤቶቹ በተሇያዩ ከተሞች /አካባቢዎች/ እንዯመገኘታቸው መጠን የሚኖራቸው
ዋጋም እንዯዚሁ እንዯሚሇያይ መገመቱ አይከብዴም፡፡ የቤቶቹ አሠራር እና ያለበት ሌዩ አካባቢም
/ቦታም/ በሚያወጡት ዋጋ ሊይ የራሱ አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው ይታወቃሌ፡፡ በእርግጥ እነዚህ
ሌዩነቶች ቢኖሩም ግራ ቀኝ ወገኖች ስምምነት ሊይ ከዯረሱ ያሇምንም ችግር በስምምነቱ መሠረት
ሉከፊፇለ ይችሊለ፡፡ ስምምነት ከላሇ ግን በሔጉ የተቀመጠውን የእኩሌነት መርህ እና አግባብነት
ባሊቸው ዴንጋጌዎች የተቀመጠውን የክፌፌሌ ሥርዓት መሠረት በማዴረግ ክፌፌለ እንዱፇጸም
መወሰን የግዴ ይሆናሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ሇክፌፌለ አፇፃፀም መሠረት ያዯረገው የበሇጠ በንብረቱ
የመጠቀም ሁኔታ የሔግ መሠረት የላሇው በመሆኑ እንዯ ትክክሇኛ የክፌፌሌ ሥርዓት ተቆጥሮ
ተቀባይነት የሚያገኝ አይዯሇም፡፡ በበኩሊችን ትክክሇኛ የክፌፌሌ ሥርዓት ሆኖ ያገኘነው በቅዴሚያ
ሁሇቱም ቤቶች በገበያ ዋጋ መሠረት የሚያወጡት ዋጋ እንዱታወቅ ማዴረግ፤ በመቀጠሌም ግራ
ቀኝ ወገኖች የገበያ ዋጋን መሠረት በማዴረግ በዓይነት ሇመከፊፇሌ ስምምነት ሊይ ከዯረሱ የበሇጠ
ዋጋ ያሇውን ቤት የሚወስዯው ወገን ገበያ ባስገኘው ዋጋ መሠረት ላሊኛውን ወገን ሌዩነቱን በገንዘብ
እንዱያካክስ፤ ይህ የማይቻሌ ከሆነ ዯግሞ በሔጉ በተቀመጠው የመጨረሻው አማራጭ ቤቶቹ
ተሸጠው ገንዘቡን እንዱከፊፇለ ማዴረግ ነው፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ ክፌፌለን በዚህ መሠረት
እንዱከናወን ባሇመወሰኑ ውሣኔው በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.

የሃዋሣ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በፌ/ብ/መ/ቁ. 14336 ሚያዝያ 8
ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ፣ የአዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት
በፌ/ብ/መ/ቁ. 6945 ግንቦት 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና በዯቡብ
ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መ/ቁ 28643 ነሏሴ 7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
በሃዋሣ ከተማ እና በወሊይታ ሶድ ከተማ ያለት ቤቶች በቅዴሚያ በገበያ ዋጋ መሠረት
ተገምተው ዋጋቸው እንዱታወቅ እንዱዯረግ፤ በመቀጠሌም ግራ ቀኝ ወገኖች የሚስማሙ
ቢሆን የቀረበውን የገበያ ዋጋ መሠረት በማዴረግ ቤቶቹን በዓይነት እንዱካፇለ፤ ከፌተኛ
ዋጋ ያሇውን የወሰዯው ወገንም ላሊኛውን ወገን ሌዩነቱን በገንዘብ እንዱያካክስ፤ በዚህ
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3.

መሠረት ተስማምተው መከፊፇሌ ካሌቻለ ግን ሁሇቱም ቤቶች ተሸጠው ገንዘቡን እኩሌ
እንዱካፇለ በማሇት ወስነናሌ፡፡
ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 49359
ጥቅምት 4 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ቀሇሟ ወርቅነህ ሺበሺ
ተጠሪ፡- ሻምበሌ ጌታሁን ገብሬ ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች የሟች እህትዋ ወራሽ መሆንዋን መሠረት በማዴረግ
ያቀረበችው የውርስ ንብረት የመካፇሌ ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት ውዴቅ በመዯረጉ ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ከተጠሪ የቀረበውን የይርጋ
መቃወሚያ በመቀበሌ እና በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1ዏዏዏ/1/ የተቀመጠውን የሦስት ዓመት የጊዜ ወሰን
መሠረት በማዴረግ ክሱን ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ አመሌካች ውሣኔውን በመቃወም ሇፋዯራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ይግባኝ ብታቀርብም፤ ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም ተብል ይግባኙ ተሰርዞአሌ፡፡ የሰበር
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች መስከረም 21 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ አቤቱታ ባቀረበችበት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የምትሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱን የሚያርም
ውሣኔ ይሰጥሊት ዘንዴ ጠይቃሇች፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን
ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ የተባሇው በአግባቡ
ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ጭብጡን በማስመሌከት
ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው አመሌካች ክስ የመሠረተችው የወራሽነት መብትን መነሻ በማዴረግ
ነው፡፡ ሇክሱ ምክንያት የሆነው ንብረት ባሇሃብት ነበረች የተባሇችው የአመሌካች እህት የሞተችው
መጋቢት 11 ቀን 88 ዓ.ም ሆኖ አመሌካች የውርስ ንብረቱ እንዱሰጣት ክስ የመሠረተችው ዯግሞ
ጥር 26 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም እንዯሆነ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ የይርጋ መቃወሚያ ያቀረበው
ከዚህ በመነሣት ሲሆን፣ የሥር ፌ/ቤቶችም ተመሣሣይ ምክንያት በመስጠት ክሱ በይርጋ ቀሪ
ሆኖአሌ በማሇት ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች ግን ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ ትክክሌ አይዯሇም በሚሌ
ክርክርዋን በመግፊት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ በዚህ ረገዴ የሰጠችው ምክንያት ሟች እህቴ
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የተወችሌኝን ኑዛዜ በፌ/ቤት ሳሊስፀዴቅ በውርስ ንብረቱ ሊይ ጥያቄ ማንሣት አሌቻሌኩም ነበር፡፡
ስሇዚህም ኑዛዜው እንዱፀዴቅሌኝ ሇፌ/ቤት አቤቱታ አቅርቤ ስከራከር ከቆየሁ በኋሊ ሲፀዴቅሌኝ
በንብረቱ ሊይ ክስ መሥርቻሇሁ የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ ኑዛዜው መጽዯቅ የሇበትም በማሇት
ሲከራከራት እንዯቆየም በአቤቱታዋ የገሇፀች ሲሆን፣ ተጠሪም ይህ እውነት አይዯሇም የሚሌ መሌስ
ወይም ክርክር አሊቀረበም፡፡
ከቀረበው ክርክር እንዯምንገነዘበው በእርግጥ አመሌካች በንብረቱ ሊይ ክስ የመሠረተችው
ሟች ከሞተች ከአሥራ ሦስት /13/ ዓመት በሊይ ቆይታ ነው፡፡ ነገሩ ከዚህ ሁኔታ ብቻ በመነሳት
ሲታይ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ ኑዛዜውን በፌ/ቤት ሣሊስፀዴቅ በውርስ ንብረቱ
ሊይ ክስ መመሥረት አሌችሌም ነበር የሚሇው ክርክርም እንዲሇ በቀጥታ ተቀባይነት የሚኖረው
አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው እስካሇ ዴረስ ወይም አመሌካች የሟች እህት ነኝ እስካሇች ዴረስ በንብረቱ ሊይ
በቀጥታ መክሰስ እየቻሇች ኑዛዜ በፌ/ቤት አስፀዴቃሇሁ በማሇት ጊዜዋን ካሣሇፇች ይርጋን
በተመሇከተ ሇቀረበበት መቃወሚያ መከራከሪያ አዴርጋ ሌታቀርበው አትችሌም፡፡ ኑዛዜው ዋጋ
የሚኖረው በፌ/ቤት ስሇፀዯቀ ሣይሆን በሔግ የተቀመጡትን የኑዛዜ መሠረቶች ወይም መስፇርቶች
ሲያሟሊ ነው፡፡ ይህ የሰበር ችልትም ከዚህ በመነሣት ኑዛዜ ሇፌ/ቤት ቀርቦ መጽዯቅ በኑዛዜው
ሔጋዊነት ሊይ የሚጨምረው ነገር የሇም በማሇት ቀዯም ሲሌ በሰጣቸው ውሣኔዎች ሇሔጉ ትርጉም
ሰጥቶአሌ፡፡ በመሆኑም ኑዛዜውን በፌ/ቤት ሳሊስፀዴቅ በውርስ ንብረቱ ሊይ ክስ መመሥረት
አሌችሌም ነበር የሚሇው የአመሌካች ክርክር በሔግ ረገዴ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡
ይህ እንዲሇ ሆኖ ግን በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የተነሣው ክርክር ከላሊም አቅጣጫ
መታየት እንዯሇበት ከክርክሩ አመጣጥ እና ሌዩ ባህርይ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው የኑዛዜውን መጽዯቅ በተመሇከተ በቀረበው አቤቱታ ተጠሪም
ተካፊይ እንዯነበረ የራሱ ምክንያት በመስጠት ኑዛዜው ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት
ሲከራከር እንዯቆየ ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ31ዏ3 ግንቦት 23
ቀን 98 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ እንዯተመሇከተው አመሌካች ኑዛዜ ይጽዯቅሌኝ የሚሇውን አቤቱታ
ሇፌ/ቤቱ ያቀረበችው መጋቢት 17 ቀን 88 ዓ.ም ነው፡፡ ይህም ማሇት ሟች ከሞተች /መጋቢት 11
ቀን 88 ዓ.ም/ በስዴስት /6/ ቀን ውስጥ አቤቱታው ቀርቦአሌ ማሇት ነው፡፡ ተጠሪ መሌስ የሰጠው
ሚያዝያ 3 ቀን 89 ዓ.ም ሲሆን፣ የኑዛዜው መዯረግ አጠራጣሪ ነው፣ በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ
ከሟች ፉርማ ጋር አይመሳሰሌም፣ በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ የኔም የጋራ ሏብት ነው የሚለትን
ምክንያቶች በመስጠት ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት
ፌ/ቤትም ክርክሩን ሲያይ ቆይቶ ውሣኔ የሰጠው ግንቦት 23 ቀን 98 ዓ.ም እንዯሆነ ተመሌክተናሌ፡፡
እነዚህን ሁኔታዎች ዯምረን ስንመሇከት አመሌካች በጊዜው በንብረቱ ሊይ ክስ ሣትመሠርት
የቀረችው ተጠሪም ባዯረገው አስተዋጽኦ እና ፌ/ቤቱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ውሣኔ ባሇመስጠቱ ነው
ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ ሲከራከሩ የቆዩትም አመሌካች በኑዛዜው መሠረት ንብረት
ሌትወርስ የምትችሌበት አግባብ አሇ ወይስ የሇም ከሚሇው ጋር በተያያዘ ሁኔታ እንዯሆነ
መመሌከቱ የሚከብዴ አይዯሇም፡፡ ከዚህ የተነሣም ይርጋው በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1851/ሇ/ በተመሇከተው
መሠረት ተቋርጦአሌ ሇማሇት የሚቻሌ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌ አመሌካች ያቀረበችው ክስ በይርጋ
ተቋርጦአሌ በማሇት በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ ሔጉን በአግባቡ በማየት የተሰጠ ባሇመሆኑ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1/ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 26317 ሚያዝያ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ498 ነሏሴ 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው
ትእዛዝ በፌ/ብ/ሔ//ሥ/ሥ/ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ አሇመሆኑን በመገንዘብ ግራ ቀኝ
ወገኖች በጉዲዩ ስረ- ነገር ሊይ የሚያቀርቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተገቢውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 341/1/ መሠረት ይመሇስሇት፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ 53663
ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካቾች፣ 1. አቶ ጊሊጋብር ገብረህይወት
2. ወ/ሮ ሇተሀዋርያት ገብረህይወት

ጠበቃ ስሜነህ ተክለ ቀረቡ

3. ወ/ሮ ምፅሊሌ ዓሇም

ተጠሪዎች፣ 1. ወ/ሮ አረጋሽ አብርሃ

አሌቀረቡም

2. አቶ በርሀ አርጋው
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌን በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞ ከፌተኛ
20 ቀበላ 29 የቤት ቁጥር 139 የሆነ መኖሪያ ቤትና የሰላዲ ቁጥር 3-13285 አ.አ የሆነ ቦቴ
መኪና በህይወት እስካለ ዴረስ አባታችን አቶ ገብረህይወት ሉያዙበት እሳቸው ሲሞቱ ወ/ሮ ብሬ
አስከህይወታቸው ተጠቅመው ንብረቱ ሇእኛ እንዱተሊሇፌ ስምምነት አዴርገዋሌ፡፡ የሟች አቶ
ገብረህይወት ባሇቤት ወ/ሮ ንግስቲ ስምምነቱ የተዯረገው በእኔ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ክስ
አቅርበው ወ/ሮ ብሬና እኛ ግማሹን የቤትና የመኪና ግምት እንዴንከፌሌ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ ወ/ሮ
ብሬ በቤቱ ሲገሇገለ ቆይተው ጥቅምት 19 ቀን 2001 ዓ.ም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ በቤቱ መብት
ያሇን እኛ ስሇሆን በሥር ተከሣሽ የነበሩት አንዯኛ ተጠሪ አሊግባብ የያዙ ስሇሆነ ቤቱን ሇቅቀው
እንዱያስረክቡ ውሣኔ ይሰጥሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
አንዯኛ ተጠሪ በሥር በተከሣሽነት ቀርበው በቤቱ ውስጥ የምኖረው ሟች ወ/ሮ ብሬ እየረደኝ
በጥገኝነት ነው ስሇዚህ በቤቱ ሊይ መብት የላሇኝና በሟች ወራሾች ፇቃዴ የምኖር በመሆኑ ክሱ
ተዘግቶ በነፃ እዴሰናበት በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ሁሇተኛው ተጠሪ ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ በመሆን
የሟች ወ/ሮ ብሬ ወራሽ መሆኑን ገሌፆ ወ/ሮ ብሬና ሟች አቶ ገብረህይወት ያዯረጉት ውሌ በህግ
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ፉት የሚፀና ባሇመሆኑና አመሌካቾች /የሥር ከሣሾች/ የወ/ሮ ብሬ ወራሾች ባሇመሆናቸው ውለም
በውሌ አዋዋይ ፉት ያሌተዯረገ በመሆኑ ቤቱ የወ/ሮ ብሬ በመሆኑ ክስ የማቅረብ መብት የሊቸውም
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ ውለ መኖሩ ባሌተካዯበት
ሁኔታ የውለ ፍርም መቃወሚያ ሉሆን እንዯማይችሌ የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 36887
አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇዚህ ጣሌቃ ገቡ በወ/ሮ ብሬና በአቶ ገብረህይወት መካከሌ
የተዯረገው ውሌ ፍርሙን አሊሟሊም በማሇት ያቀረበውን መቃወሚያ አሌተቀበሌኩትም ቤቱ የሟች
አቶ ገብረህይወት መሆኑ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 በሁሇቱ በወ/ሮ ብሬና በአቶ ገብረህይወት መካከሌ
የተዯረገው ውሌ ስሇሚያስረዲ ተከሣሹና ጣሌቃ ገብ /የአሁን ተጠሪዎች/ ቤቱን ከሣሾች /አመሌካቾች/
ያስረክቡ በማሇት ወስኗሌ፡፡
ተጠሪዎች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ውለ የስጦታ ውሌ ነው የስጦታ ውሌ
መስፇርት የማያሟሊ በመሆኑ ከሣሾች ቤቱ ከወ/ሮ ብሬ ጋር አባታችን ከጋብቻ ውጭ በግብረ ሥጋ
ግንኙነት ሲኖሩ የተገዛ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ከሚጠይቁ በስተቀር የስጦታ ውሌ መሠረት
በማዴረግ ቤቱን እንረከብ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡
አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ
በኃሊ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካቾች መጋቢት 6 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የይግባኝ ማመሌከቻ በመጀመሪያ
በሠራተኝነት የገቡትና ኃሊም ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው የኖሩት ወ/ሮ ብሬ
መሲሳና አባታችን አቶ ገብረህይወት ዯበሣይ ወ/ሮ ብሬ እኛን ማሣዯጋቸውንና ሌጅ የላሊቸው
መሆኑን ምክንያት በማዴረግ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ውሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ በውሊቸውም
በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 20 ቀበላ 29 ቁጥሩ 139 የሆነው መኖሪያ ቤትና ቦቴ መኪና ገዝተው
ስሙ በሟች ብሬ መሲሳ ሆኖ ንብረቱን በሙለ ባሇሀብትነት የሚያዙበት አባታችን አቶ ገ/ሔይወት
ዯበሣይ እንዯሆኑ አባታችን ሲሞቱ ወ/ሮ ብሬ በንብረቱ ህይወታቸው እስካሇ ተጠቅመው በሟች አቶ
ገብረህይወት ሌጆች ንብረቱን ሉያስተሊሌፈ ተስማምተው የውሌ ግዳታ ገብተዋሌ ይኸ ውሌ
ከተፇረመ ከሶስት ዓመት በኃሊ ሟች አቶ ገብረህይወት በሞት የተሇዩ ሲሆን ወ/ሮ ብሬ ከአስራ
አምስት ዓመት በኃሊ በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ ውለ ስሇንብረት ባሇቤትነትና ንብረትን ስሇመጠቀም
በሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና በሟች ወ/ሮ ብሬ መሲሳ የተዯረገ ሆኖ እያሇ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ውለ ስጦታ ውሌ ነው ስጦታ ውለ የህጉን ፍርም ባሟሊ መሌኩ የተዯረገ አይዯሇም በማሇት
ግሌፅ የሆነውን የውሌ ስምምነት ከተዋዋይ ወገኖቹ ፇቃዴና ፌሊጎት የራቀ ትርጉም በመስጠት
ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ቤቱና መኪናው የተገዙት አቶ
ገብረህይወት ጋር ሲኖር በተፇራ የጋራ ሀብት ነው ብሇው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ
ቁጥር 01302 በሟች ብሬ ሞሲሳና በእኛ ሊይ ወ/ሮ ንግስቲ ገ/እግዚ ክስ አቅርበውብን መኪናውና
ቤቱ የተገዙት በሟች ገብረህይወትና በወ/ሮ ንግስቲ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ውሣኔ የተሰጠ
በመሆኑ ሟች ብሬ ሞሲሳ ከሟች አቶ ገብረሔይወት ጋር ያዯረጉት ውሌ ህጋዊ ነው ሉፀና ይገባሌ
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በማሇት በመዝገብ ቁጥር 01302 ከወ/ሮ ንግስቲ ጋር የተከራከሩበት ሆኖ እያሇ የሟች ወ/ሮ ብሬ
ወራሽ ነን የሚለት ሁሇተኛው ተጠሪ ውለ ፇራሽ ነው ብል ያቀረበው ክርክር አውራሽ አምኖበት
ሇፌርዴ ቤት ያረጋገጠውን ወራሹ መካደ ተገቢ ባሇመሆኑ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው
ችልትም ይህንን ክርክር በመቀበሌ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ንብረቱ የተገዛው በሟች አቶ ገብረህይወት ገንዘብ ነው ተብል
በውለ መጠቀሱ ንብረቱን የሟች አቶ ገብረህይወት ንብረት አያዯርገውም የማይንቀሳቀስ ንብረት
ባሇቤትነት የሚረጋገጠው በአስተዲዯሩ ክፌሌ በሚሰጥ የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት እንዯሆነ
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1195 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካቾች ቤቱ የሟች ወ/ሮ ብሬ አይዯሇም በማሇት
ያቀረቡት መከራከሪያ ይህን የህግ ግምት የማያፇርስ እና በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1196 የተመሇከተ ምክንያት
ባሇመሆኑ አቤቱታቸው የህግ መሠረት የሇውም፡፡
አመሌካቾች በአንዴ በኩሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውለ የስጦታ ውሌ ነው የህጉን ፍርም
አሊሟሊም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት እያለ በላሊ በኩሌ የመጀመሪያ
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 01302 አቶ ገብረህይወት ሇሟች ወ/ሮ ብሬ ያዯረጉት የስጦታ ውሌ
የወ/ሮ ንግስቲ የጋራ ንብረትና ዴርሻ ያሇበት ስሇሆነ ግማሹን እንዱከፌለ ብል የሰጠውን ውሣኔ
በመከራከሪያነት ማንሣታቸው እርስ በርሱ የሚቃረን መከራከሪያ ነው በእርግጥ ሟች ወ/ሮ ብሬ
የወ/ሮ ንግስቲ ዴርሻ ግማሹን እንዱከፌለ ፌርዴ ቤቱ ውሣኔ ሰጥቷሌ ሆኖም ውሣኔው
አሌተፇፀመም በአጠቃሊይ የአመሌካቾች ክርክር የህግ መሠረት የላሇውና ዕርስ በርሱ የሚቃረን
በመሆኑ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም
ያዯረጉት ውሌ የስጦታ ውሌ ማሟሊት ያሇበትን ፍርማሉቲ ያሊሟሊ ስሇሆነ ተጠሪዎች ክስ
የቀረበበትን ቤት ሇአመሌካቾች የማስረከብ ግዳታ የሇባቸውም በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና
ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ
በመመስረት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት በመጀመሪያ ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና
በሟች ብሬ ሞሲሳ መካከሌ የነበረውን ግንኙነት መሠረታዊ ባህሪ እንዯዚሁም ሟች አቶ
ገብረህይወትና ሟች ወ/ሮ ብሬ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ መሠረታዊ ይዘቱ እና
በሔግ ረገዴ የሚያስከትሇውን ውጤት መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሟች አቶ
ገብረህይወት ዯበሣይና ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት ሇረዥም ጊዜ
አብረው የኖሩ መሆናቸውንና ወ/ሮ ብሬ ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይ ከላልች ሴቶች
የወሇዶቸውን ሌጆች እንዯ ወሊጅ እናት ተንከባክበው ያሣዯጉ መሆኑ በአመሌካቾች የተገሇፀና
ተጠሪዎችም ያሌካደት ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ከጋብቻ ውጭ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ሇረጅም ጊዜ
አብረው የኖሩት አቶ ገብረህይወትና ወ/ሮ ብሬ ባሌና ሚስት የሚያሣዩአቸውን ሁኔታዎች
የሚታዩባቸው የነበሩ መሆኑንና በመካከሊቸውም የመተሣሠብ የመተማመን ሁኔታ የነበረ መሆኑን
በሥር ፌ/ቤት ከቀረበው ክርክርና ማስረጃ ይዘት መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ባሌና ሚስት ከጋብቻቸው በፉት
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ወይም ጋብቻ በሚፇፅሙበት ወቅት በንብረት ረገዴ ስሇሚኖራቸው ግንኙነት የጋብቻ ውሌ
የሚያዯርጉበት ሁኔታ በተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 42 የተዯነገገ ሲሆን በተመሳሳይ
መንገዴ ባሌና ሚስት ነን እየተባባለ ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው የሚኖሩ ሰዎች
በመካከሊቸው ያሇውን የንብረት ግንኙነት የሚመሇከት ውሌ ቢዋዋለ ውጤቱ ምን ይሆናሌ የሚሇው
ጥያቄ የሚያስነሳ ሲሆን የባሌና የሚስት ሁኔታ እያሣዩ ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት
አብረው የኖሩ አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት ስሇግሊዊ ግንኙነታቸውና በንብረት በኩሌ ስሇሚኖራቸው
ግንኙነት የመዋዋሌ ነፃነታቸውን በሚያሳጣና ውሌ እንዲይዋዋለ የሚከሇክሌ ግሌፅ የህግ ዴንጋጌ
የላሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡
ህግ አውጭው የመዋዋሌ ነፃነታቸውንና የሚዋዋለበትን መሠረታዊ ጉዲይ በህግ በግሌፅ
ክሌከሊ ካሊዯረገ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1678 መሠረታዊ ሁኔታዎች በማሟሊት እንዯባሌና ሚስት
የሚኖሩት አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው በሚኖሩበት
ጊዜ ስሇሚኖራቸው የግሌ ግንኙነትና የንብረት ግንኙነት ውሌ የመዋዋሌ ነፃነት ያሊቸው መሆኑንና
ይህም በውሌ ህግ ዴንጋጌዎች መሠረት የሚመራና ውጤት ያሇው መሆኑን የፌታብሓር ህግ
ቁጥር 1676/1/ ውልች አይነታቸውና ምክንያታቸው ማንኛውም ቢሆን በዚህ አንቀጽ ጠቅሊሊ
ዯንቦች ይመራለ በማሇት የዯነገገውን ገዥ ዴንጋጌ በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ሟች አቶ
ገብረህይወት ዯበሣይና በሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ
እንዯባሌና ሚስት ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት ሲኖሩ በንብረት ረገዴ የሚኖራቸውን
ግንኙነት አንዲቸው በሞት ሲሇዩ በተሇይ አቶ ገብረህይወት በዴንገት በሞት ሲሇዩ በቀሪው እዴሜ
ወ/ሮ ብሬ በንብረቱ ሊይ ስሇሚኖራቸው መብት ውሌ አይዯሇም ሁሇቱም ነፃ ሁነው ፇቃዲቸውን
የሰጡበት የውሌ ሰነዴ እንጅ፡፡ በዚህ በኩሌ ተጠሪዎችም በሆኑ ውለ የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት ነው
በማሇት ከሥር ጀምሮ ያቀረቡት ክርክር የላሇ መሆኑን በመዝገቡ ከተያያዙት የፌርዴ ቤቶቹ ውሣኔ
ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
የውለን ይዘት ስንመሇከተው አምስት መሠረታዊ ነጥቦችን የያዘ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የመጀመሪያው ውለ በአቶ ገብረህይወትና በወ/ሮ ብሬ መካከሌ ያሇው ግንኙነት በምን መንገዴ
እንዯተጀመረና ውለን በሚዋዋለበት ጊዜ በምን ሁኔታ ወይም ዯረጃ እንዯሚገኝ በስምምነታቸው
የገሇፁበት ነው፡፡ በውለ ወ/ሮ ብሬ በመጀመሪያ በቤት ሠራተኝነት ተቀጥረው የገቡ ቢሆንም ከዚያ
በኃሊ ግንኙነታቸው ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነታቸው እንዯ ባሌና ሚስት አብረው የኖሩ
መሆኑን በግሌፅ ያመሇክታሌ፡፡
ሁሇተኛው ወ/ሮ ብሬ አቶ ገብረህይወት ከላልች ሴቶች የወሇዶቸውን ሌጆች በእናትነት
በመንከባከብና በማሳዯጋቸው ከአቶ ገብረህይወት ጋር ሇረዥም ጊዜ አብረው በመኖራቸው የሰላዲ
ቁጥር 3-13285 የሆነ ቦቴ መኪናና በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው ከፌተኛ 20 ቀበላ 29 ቁጥሩ
139 የሆነው ቤት በወ/ሮ ብሬ ስም እንዱመዘገብ የተዯረገ መሆኑን የሚገሌፅ ነው፡፡ ሶስተኛው ከሊይ
የተገሇፁትና በወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ስም የተመዘገቡት ንብረቶች የተገዙት ወ/ሮ ብሬና አቶ ገብረህይወት
ሠርተው ባገኙት የጋራ ገቢ /የጋራ ሀብት/ ሣይሆን ሙለ በሙለ በአቶ ገብረህይወት የግሌ ገንዘብ
የተገዙ መሆናቸውን በግሌፅ የሚያብራራ ሲሆን አራተኛ ንብረቶቹ በወ/ሮ ብሬ ስም ያለ ቢሆንም
አቶ ገብረህይወት በህይወት እስካለ ዴረስ በንብረቶቹ ሊይ ሙለ የባሇቤትነት መብት ያሊቸው
መሆኑን በቤቱም ሆነ በመኪናው ገቢ የሚያዙበት አቶ ገብረህይወት መሆናቸውን በግሌፅ የሚዯነግግ
መሆኑ ነው፡፡ አምስተኛው ወ/ሮ ብሬ ከአቶ ገብረህይወት በፉት በሞት ቢሇዩ ንብረቱ ሙለ በሙለ
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የአቶ ገብረህይወት እንዯሆነ የሚያረጋግጥና ዴንገት አቶ ገብረህይወት ከወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ በፉት
በሞት ቢሇዩ በንብረቶቹ ሊይ ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ በህይወት እስካለ የመጠቀምና አሊባ የመሰብሰብ
መብት ያሊቸው መሆኑን ‛….. ሞት በሰው ሊይ ያሇ የተፇጥሮ ግዳታ ስሇሆነ ከእሳቸው በፉት
ህይወቴ ቢያሌፌ ንብረቱ የራሳቸው ገንዘብ ስሇሆነ የመኪናውም ሆነ የቤቱ ባሇመብት ናቸው ከእኔ
ህይወት በፉት የእሳቸው ህይወት ቢያሌፌ ህይወቴ እስካሇ ዴረስ በመኪናውና በቤቱ ተጠቃሚ እኔ
ሆኜ ከህይወት በኃሊ እኔ ሊሣዯግኳቸው የሁሇተኛ ተስማሚ ሌጆች 1ኛ ህይወት ገ/ሔይወት 2ኛ ጊሊ
ገብረህይወት 3ኛ ሇተሃዋሪያት ገብረህይወት እንዱተሊሇፌ በፇቀደት መሠረት ሇእነዚሁ ሌጆች ቤቱና
መኪናው የሚተሊሇፇው ባሇመብት የሚሆኑት ሌጆች መሆናቸውን በፉርማየ አረጋግጣሇሁ በማሇት
ወ/ሮ ብሬ የተስማሙና አቶ ገብረህይወትም ስምምነቱን የተቀበለ መሆኑን የሚያረጋግጥ የውሌ
ሰነዴ ነው፡፡
ይህ ውሌ ከተዯረገ በኋሊ አቶ ገብረህይወት በሞት ሲሇዩ አመሌካቾች የውለን ዴንጋጌ በመጣስ
ወ/ሮ ብሬ ንብረት ያካፌለን የሚሌ ክስ ያሊቀረቡ መሆኑን በግራቀኙ በኩሌ ከተዯረገው ክርክር
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የአሁኑ ክርክር መነሻ ወ/ሮ ብሬ በህይወት እስካለ ዴረስ በንብረቱ የመጠቀም
መብታቸውን ተጠቅመው ካሇፈ በኃሊ ሁሇተኛ ተጠሪ ንብረቱን ሌወርስ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት
ክርክር ነው፡፡ በህግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች ባቋቋማቸው ሰው ሊይ ህግ ናቸው በማሇት
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1731/1/ የሚዯነግግ ሲሆን አንዴ ሰው በሞት ሲሇይ በሟች መሞት
ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆኑ በስተቀር በውርሱ ውስጥ የሚገኙት መብቶችና ግዳታዎች ሇወራሾቹ
ወይም የኑዛዜ ባሇስጦታዎች የሚተሊሇፌ መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 826/2/ ተዯንግጓሌ፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪ ሉወርስ የሚችሇው በወ/ሮ ብሬ መሞት ምክንያት የማይቋረጡ መብቶችና
ግዳታዎችን ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ ብሬ አከራካሪው ቤት በስማቸው የተመዘገበ ቢሆንም ቤቱ በሟች አቶ
ገብረህይወት የግሌ ገንዘብ የተገዛ የአቶ ገብረህይወት የግሌ ሀብት እንዯሆነ ወ/ሮ ብሬ አብረው
እስካለ ዴረስ በጋራ የመጠቀም ሟች አቶ ገብረህይወት ከወ/ሮ ብሬ በፉት በሞት ቢሇዩ በህይወት
እስካለ ዴረስ በንብረቱ የመጠቀምና አሊባ የመስበሰብ መብት ብቻ ያሊቸው መሆኑን በማያሻማ
ሁኔታ በመግሇፅ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ከአቶ ገብረህይወት ጋር ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ
ግንኙነት ሲኖሩ በንብረት ረገዴ ስሊሊቸው መብትና ግዳታ በመዘርዘር ባዯረጉት ውሌ ተስማምተዋሌ
አቶ ገብረህይወት በሞት ከተሇዩ በኃሊ በዚህ ውሌ መሠረት ወ/ሮ ብሬ በንብረቶቹ ሊይ ያሊቸው
መብት ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1309 በተዯነገገው መሠረት በንብረቶቹ የመጠቀምና አሊባ
የመሰብሰብ መብት መሆኑ በውለ በግሌፅ ተገሌፆሌ፡ በሚንቀሳቀስም ሆነ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ
ያሇ የአሊባ የመጠቀም መብት /Usufruct Right / የአሊባ ጥቅም ተቀባዩ ሲሞት ቀሪ የሚሆን
መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1322/1/ የተዯነገገ በመሆኑ ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ በአከራካሪው
ቤት ሊይ ያሊቸው የመጠቀምና አሊባ የመሰብሰብ መብት በመሞታቸው ምክንያት የሚቋረጥና
ሇወራሻቸው ሇሁሇተኛው ተጠሪ የማይተሊሇፌ መብት መሆኑን ከሊይ የተገሇፁትን የህግ ዴንጋጌዎች
በማገናዘብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡
ስሇሆነም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሟች አቶ ገብረህይወትና ወ/ሮ ብሬ ታህሣሥ 22 ቀን
1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ ከጋብቻ ውጭ እንዲባሌና ሚስት ከግብረሥጋ ግንኙነት አብረው ሲኖሩ
በንብረት ረገዴ ያሊቸውን ግንኙነት በተመሇከተ ያዯረጉት ውሌ ሆኖ እያሇ የስጦታ ውሌ ነው
በማሇት ከውለ መሠረታዊ ይዘትና ባህሪ ውጭ የራሱን ትርጉም መስጠቱና ውለ በፌታብሓር ህግ
ቁጥር 881 የተዯነገገውን ፍርም አሊሟሊም በማሇት የማይረጋ ነው ብል መወሰኑ መሠረታዊ የህግ
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ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ወ/ሮ ብሬና አቶ ገብረህይወት ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም
ያዯረጉት ውሌ በንብረት ረገዴ ያሊቸውን ግንኙነትና ሁሇቱም ያሊቸውን መብትና ግዳታ በሙለ
ፇቃዲቸው የተስማሙበት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1727 ዴንጋጌዎች መሠረት በተዋዋዬቹና
በምስክሮች የተፇረመ ህጋዊ ውጤት ያሇው ውሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በውለ ሟች ወ/ሮ ብሬ
በአከራካሪው ቤት ባሇሀብት አሇመሆናቸውና አቶ ገብረህይወት ከሞቱ በኃሊ ወ/ሮ ብሬ በአከራካሪው
ቤት ሊይ የነበራቸው በንብረቱ የመጠቀምና ፌሬ የመሰብሰብ መብት እንዯሆነ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡
ወ/ሮ ብሬ በቤቱ ሊይ ያሊቸው የአሊባ ጥቅም መብት ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸው ምክንያት
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1322/1/ መሠረት ቀሪ ስሇሆነ ሁሇተኛ ተጠሪ የአመሌካቾች አባትና
አውራሽ የአቶ ገብረህይወት ዯበሣይ የግሌ ንብረት የሆነውን አከራካሪውን ቤት የሚወርሰበት
ምክንያት የላሇው በመሆኑ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.
3.
4.
5.

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት
ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በውጤት ዯረጃ ፀንቷሌ
አከራካሪውን ቤት ተጠሪዎች ሇአመሌካቾች ሉያስረክቡ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
በሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳና በሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይ መካከሌ ታህሣሥ 22 ቀን 1983
ዓ.ም የተዯረገው ውሌ ህጋዊ አስገዲጅነትና ውጤት ያሇው ውሌ ነው ብሇናሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 49831
ጥቅምት 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ሮማን ግዛው - ጠበቃ አቶ ግርማ
ተጠሪ፡- አቶ ግርማ አብርሃም - ጠበቃ አቶ አምዳ አበበ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ችልትና የከተማው ሰበር ሰሚ
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
አመሌካች ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ ሟች ወ/ሮ አስካሇ ወሌዯየስ መስከረም 1ዏ ቀን 1993
ዓ.ም. አመሌካችን ኑዛዜ ወራሽና ተጠቃሚ የሚያዯርግ ኑዛዜ አዴርገዋሌ፡፡ የሟች የኑዛዜ ወራሽ
መሆኔ ይታወቅሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ በመመርመር አመሌካች የሟች ወ/ሮ
አስካሌ ወሌዯየስ የኑዛዜ ወራሽ መሆኗን በማረጋገጥ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የካቲት
21 ቀን 1997 ዓ.ም. ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ይህንን ፌርዴ በመቃወም የሟች የወንዴም ሌጅ
የሆንኩት እኔ እያሇሁ አመሌካች የኑዛዜ ወራሽ ነኝ በማሇት በፌርዴ ያስወሰነችው አሊግባብ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ሟች በአመሌካች ያዯረጉትን ኑዛዜ ጥቅምት 9 ቀን 1997 ዓ.ም. ባዯረጉት ኑዛዜ
ተክተውታሌ በማሇት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ አቅርቧሌ፡፡ በተጨማሪም ኑዛዜውን ሟች
ያሊዯረጉት ነው የሚሌ መከራከሪያም አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካች በበኩሊቸው ተጠሪ ሟች ያዯረጉትን ኑዛዜ ያውቃለ በኑዛዜው መሠረት ሇላልች
ሰዎች ሲፇፀም በምስክርነት ተገኝተዋሌ፡፡ ፉርማው የሟች ነው፡፡ ዋናው የሚገኘው በላሊ ሰው እጅ
በአዯራ ተቀምጦ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የኑዛዜ ዋና ቅጂ ፌርዴ ቤቱ
በመጀመሪያ የአመሌካች የኑዛዜ ወራሽነት ማመሌከቻ ተቀብል በሚያጣራበት ሰዓት ቀርቦ ከኮፑው
ጋር የተገናዘበ መሆኑን ኮፑው ሊይ ዲኛ አረጋግጦ የፇረመበት መሆኑን በመተቸትና በአሁኑ ወቅት
ዋናው አሇመቅረቡ የፕሉስ ምርመራ ባይዯረግም ማስረጃ ተዓማኒነት ያሇውና ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ
ነው፡፡ ሟች ጥቅምት 9 ቀን 1997 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ በፉት ካዯረጉት ኑዛዜ የተሇየና ሟች
ሇአመሌካች ያዯረጉትን ኑዛዜ ጋር የማይቃረንና የማይተካ ነው በማሇት የተጠሪን የፌርዴ
መቃወሚያ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
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ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
አቅርቧሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ
ኑዛዜውን በመቃወም የሟች ፉርማ እንዲሌሆነ ገሌፆ ሲከራከር ፉርማውን ሇማስመርመር ዋናው
ኮፑ ሲፇሇግ አመሌካች ሉያቀርቡ አሌቻለም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ዋናውን ኑዛዜ በማቅረብ
ትክክሇኛነቱን ማስረዲት ስሊሌቻለ ኑዛዜው ሔጋዊ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇአዱስ
አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው የሰበር ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአዱስ
አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች እኔ የሟች የኑዛዜ ወራሽ መሆኔን ባመሇከትኩበት መዝገብ የኑዛዜው ዋና ኮፑ
ከቀረበው ፍቶ ኮፑ ጋር ተገናዝቦ ትክክሇኛነቱ ምሌክት ተዯርጎበት ምስክሮችን አስመስክሬ ውሣኔ
ተሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ ያቀረቡት ይህ ሁለ ሂዯት ሲከናወን እያወቁ ቆይተው ነው፡፡
ዋናው ኮፑ አንዴ ጊዜ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ ከታየ ከተረጋገጠ በኋሊ መጥፊቱ ኑዛዜውን ሇማስረዲት
የሚችሌ ማስረጃ የሇሽም የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው የሟች ኑዛዜ መሆኑ በሰው ምስክሮች
ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇሔጉ የተዛባ ትርጉም በመስጠት የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካች ያቀረቡት ፍቶ ኮፑ በሬጅስትራር ቀርቦ መረጋገጡን
አያመሇክትም፡፡ ዋናውን ሰነዴ ሇማስቀረብ የተሰጠውን ተዯጋጋሚ ትዕዛዝ አመሌካች ሉፇጽሙ
አሌቻለም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች በሔግ በተዯነገገው መሠረት የኑዛዜውን ዋና ኮፑ በማቅረብ
ሇማስረዲት ስሊሌቻለ የበታች ፌርዴ ቤቶች ኑዛዜው በሔግ ፉት ውጤት የሇውም በማሇት የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌሰ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የአዱስ
አበባ ከተማ የሰበር ችልት አመሌካች የኑዛዜ ወራሽና ተጠቃሚ መሆኗን የኑዛዜውን ዋናውን ሰነዴ
አቅርባ ባሇማስረዲቷ ኑዛዜው ፇራሽ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም
የሚሇውን ጭብጥ ይዘናሌ፡፡
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ኑዛዜውን የማስረዲት ሸክም ስሊሇበት ወገንና ኑዛዜውን
ሇማስረዲት ሉቀርቡ ስሇሚገቡ ማስረጃዎች በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 896 እና በፌትሏብሓር ሔግ
ቁጥር 897 የተዯነገገውን ማገናዘብ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ኑዛዜ መኖሩንና በኑዛዜው
የሰፇረውን ቃሌ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት የኑዛዜ ተጠቃሚ ነኝ የሚሇው ሰው መሆን እንዲሇበት
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 896 ይዯነግጋሌ፡፡ የኑዛዜ ተጠቃሚው መብቱን ያገኘው በግሌጽ ወይም
በተናዛዥ ጽሁፌ በተዯረገ ኑዛዜ በሆነ ጊዜ የኑዛዜውን መኖር ሇማረጋገጥ የኑዛዜውን ጽሁፌ
ዋናውን ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ሰው ዘንዴ ወይም በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም
ትክክሇኛ ሆኖ የተመሳከረ ግሌባጭ በማቅረብ እንዯሆነ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ
1 የሚዯነግግ ሲሆን ኑዛዜዎቹን ሇማስፇፀም በማናቸውም ላሊ መንገዴ ማስረዲት እንዯማይቻሌ
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡
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አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሟች ወ/ሮ አስካሇ ወሌዯየስ
መስከረም 1ዏ ቀን 1993 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ ተጠቃሚና ወራሽ መሆኗን አረጋግጦ እንዱወስንሊት
ስታመሇክት የኑዛዜው ዋና ሰነዴ በወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ እጅ መሆኑን ገሌፀው ፌርዴ ቤቱ
ዋናውን በማስቀረብ እንዱመሇከተው በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 223 መሠረት
የካቲት 7 ቀን 1997 ዓ.ም. ባቀረቡት የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ ጠይቀዋሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ
ፌርዴ ቤትም የኑዛዜው ዋና ሰነዴ ሇየካቲት 15 ቀን 1997 ዓ.ም. እንዱቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ የካቲት
15 ቀን 1997 ዓ.ም. የኑዛዜው ዋና ሰነዴ ቀርቦ የታየና የተረጋገጠ መሆኑን በኮፑው ጀርባ የዲኛ
ፉርማ የተፇረመበት ሲሆን ዋናው የኑዛዜ ሰነዴ የቀረበውም ፌርዴ ቤቱ የኑዛዜውን ዋና ሰነዴ
እንዱቀርብ ትዕዛዝ በሰጠበት የካቲት 15 ቀን 1997 ዓ.ም. መሆኑን ይህ የሰበር ችልት በትዕዛዝ
ካስቀረበው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የመ/ቁ. 1185/97 ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የኑዛዜው ዋና ሰነዴ በእጃቸው የነበረው ወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ ሇፌርዴ
ቤት በምስክርነት ቀርበው ሟች ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑን የመሰከሩ መሆኑን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡
ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ ባቀረበበት ጊዜ ወ/ሮ ትዕግሥት የኑዛዜውን ዋና ሰነዴ ሇፌርዴ ቤት
ያቀረቡ መሆኑና ዋናው ሰነዴ እንዲሌተመሇሰሊቸው የገሇጹ መሆኑን የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ
ችልት በውሣኔው ገሌፆታሌ፡፡
ከዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች የኑዛዜ ተጠቃሚና ወራሽ መሆኗን ሇማስረዲት
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት ዋናውን የኑዛዜ ሰነዴ
ወይም በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም የተረጋጠውን በማቅረብ አስረዴታሇች ወይስ አሊስረዲችም
የሚሇው ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ አስካሇ ወሌዯየስ ኑዛዜ ያዯረጉት በሁሇት ኮፑ እንዯሆነና አንዯኛው ኮፑ
በወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ ሁሇተኛው በአባ ማሞ አርጋው እጅ መቀመጥ እንዲሇበት በኑዛዜው
የገሇጹ መሆኑን ሰነደ ያሣያሌ፡፡ የኑዛዜው ዋና ሰነዴ ወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ እጅ የነበረና በላሊ
ሰው እጅ የካርቦን ኮፑው የነበረ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የኑዛዜ
ወራሽነቷን የሚያረጋግጥሊት ሰነዴ በወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ እጅ እንዯሚገኝ በማስረጃ ዝርዝር
መግሇጫ ሊይ በመግሇጽ ወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ ዋናውን ሰነዴ ሇፌርዴ ቤት የካቲት 15 ቀን
1997 ዓ.ም. እንዴታቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ የካቲት 17 ቀን 1997 ዓ.ም. ዋናው ሰነዴ ቀርቦ ከዋናው
ጋር የተረጋገጠ መሆኑ በኮፑው ጀርባ ዲኛ ጽፍ የፇረመበት በመሆኑ አመሌካች የፌትሏብሓር ሔግ
ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት የኑዛዜውን ዋና ሰነዴ በማቅረብ አሊስረዲችም
በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልት የሰጡት የሔግ ትርጉም ተገቢ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ አመሌካች ዋናው የኑዛዜ ሰነዴ በአዯራ ይዘውት በነበሩት ሴት በኩሌ ቀርቦ
ትክክሇኛነቱ በዲኛ ከታየና ከተረጋገጠ በኋሊ ተጠሪ ተቃውሞ ሲያቀርብ ይህ ሰነዴ አሇመቅረቡና
መጥፊቱ አመሌካች ኑዛዜ መኖሩን በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት
አሊስረዲችም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ፉርማውን የካዯ ቢሆንም
በግሌጽ ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩ ምስክሮች ኑዛዜው ሊይ የሟች መሆኑን ገሌፀው የመሰከሩና የኑዛዜ
ሰነደም በአመሌካች እጅ ሣይሆን በላሊ ሰው እጅ በአዯራ ተቀምጦ የቆየ መሆኑን በማገናዘብ
ኑዛዜው የሟች ኑዛዜ ነው በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የዯረሰበትን መዯምዯሚያ የአዱስ አበባ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1
የተዛባ ትርጉም በመስጠት መሻራቸው መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡

28

ው ሣ ኔ
1.
2.
3.
4.
5.

የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ችልትና የአዱስ አበባ ከተማ የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ተሽሯሌ፡፡
የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ
አመሌካች ሟች መስከረም 1ዏ ቀን 1993 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ ተጠቃሚና ወራሽ ናት
ብሇናሌ፡፡
በትውስት የመጣው መዝገብ ይመሇስ፡፡
በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ 53223
ጥቅምት 15 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- እነ አቶ ሏዱስ ዓሇመስሊሴ - ጠበቃ ጌታቸው ውብሸት ቀረቡ
ተጠሪዎች፡- ወ/ሮ ብላኔ ዓሇመስሊሴ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇቀረበው ይግባኝ መነሻ የሆነው ጉዲይ ኑዛዜን መሠረት በማዴረግ የቀረበውን
ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ
ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘትም የአሁኑ አመሌካቾች እናት ሏምላ 30 ቀን 1986
ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የካቲት 27 ቀን 1990 ዓ.ም
መጽዯቁን ገሌፀው ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት ኑዛዜው እንዱፇርስሊቸው ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾችም ሇክሱ በሰጡት መሌስ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን
ሇማየት ስሌጣን የሇውም ተጠሪ ክስ ሇመመስረት መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም ኑዛዜውን
ሇመቃወምም ይርጋ ያግዲቸዋሌ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሲያቀርቡ በፌሬነገር ዯረጃም
ተገቢ ነው ያለትን ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ኑዛዜውን የተቃወሙት ኑዛዜው
ከተዯረገ ከአስራ ሁሇት አመታት በሁዋሊ
ስሇሆነና ይህም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 974(2) ዴንጋጌ
ተቀባይነት የላሇው ነው በሚሌ ምክንያት አቤቱታቸውን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኗ
ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በሁዋሊ የተጠሪ ጥያቄ ኑዛዜው የተዯረገው መብት በላሊቸው ንብረት ስሇሆነ ይፌረስሌኝ
የሚሌ በመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 974 ሇጉዲዩ አግባብነት የሇውም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን
በመሻር በላልች ነጥቦች ሊይ አከራክሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት መሌሶሇታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
የአሁኑ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታቸውን አቅርበው
ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
እኛም የአመሌካቾች ጠበቃ የካቲት 18 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ያቀረቡትን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት
እንዱታይ የተወሰነው አመሌካቾች ከስር ጀምረው አቅርበው ሲከራከሩበት የቆዩት የይርጋ
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መቃወሚያ ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብ ሇመመርመር ነው፡፡በዚህ መሠረትም ይህ ነጥብ ከግራ ቀኝ
ወገኖች ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
የስር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ እንዯተመሇከተው
አከራካሪው ኑዛዜ የተዯረገው ሏምላ 30 ቀን 1986 ሲሆን ተጠሪ ኑዛዜውን በመቃወም አቤቱታ
ያቀረቡት ሔዲር 19 ቀን 1999 ኑዛዜ ከተዯረገ ከ12 /አሥራ ሁሇት/ አመት በኋሊ ነው፡፡ ይሁን
እንጂ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ የኑዛዜው አዴራጊ ወራሽ ስሇሆንኩ ኑዛዜው መብቴን /ጥቅሜን/
ነክቷሌ ይስተካከሌሌኝ ሳይሆን ኑዛዜው የተዯረገው በተናዛዡ ንብረት ሊይ ብቻ ሳይሆን በላሊ ሰው
ሀብት (በተጠሪ አውራሽ ሀብት) ጭምር ነው ኑዛዜው ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ ስሇመሆኑ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ ተገሌጾአሌ፡፡
ኑዛዜን በመቃወም የሚቀርብ ማንኛውም መቃወማያ መታየት ያሇበት አግባብነት ካሊቸው
የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎች አንፃር ነው፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው በማሇት
ከሚጠቅሱት ዴንጋጌዎች አንደ በፌ/ብ/ሔግ ቁ.973 የተመሇከተው ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ኑዛዜው
ፇራሽ ነው የሚሌ መቃወሚያ ያሊቸው ኑዛዜው ሲነገር /ሲፇስ/ የነበሩትን ሰዎች የሚመሇከት ነው፡፡
ይህም ኑዛዜው ሲነበብ የነበሩ ወይም የተወከለ ሰዎች ኑዛዜው አይፀናም ወይም በኑዛዜው የተነገረ
ቃሌ አይፀናም የሚለትንና የመሳሰለትን በመቃወም ክስ የሚያቀርቡ ሲሆን ይህን ማዴረግ
ያሇባቸው ኑዛዜው ከተነበበት አንስቶ እስከ አስራ አምስት ቀን ዴረስ እንዯሆነ ያመሊክታሌ፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ ክስ የማቅረብ ሃሣብ መግሇጫው በጽሐፌ ካሌሆነና ሇአጣሪው ወይም ሇዲኞች ወይም
በውርስ ሊይ የተነሣውን ነገር ሇመጨረስ ሇተመረጡት የሽምግሌና ዲኞች እንዱዯርስ ካሌተዯረገ በቀር
እንዯማይፀና /መቃወሚያ አሇ ሇማሇት እንዯማይቻሌ/ በዚሁ ቁጥር 973/2/ ስር ተዯንግጓአሌ፡፡
በመጨረሻም መግሇጫው ከተሰጠበት ቀን አንስቶ እስከ ሦስት ወር ዴረስ ክስ ካሌቀረበ መብቱ
ከነጭራሹ እንዯሚቀር በንኡስ ቁጥር /3/ ተመሌክቶአሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 974/2/ በግሌጽ
እንዯተመሇከተው ኑዛዜው ከፇሰሰበት /ከተነበበት/ ጊዜ ከአምስት ዓመት በኋሊ ስሇኑዛዜው መጽናትም
ሆነ ስሇክፌያው ዴሌዴሌ መቃወሚያ ማቅረብ አይቻሌም፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች በግሌጽ የሚያሳዩት
ስሇወራሾች መቃወሚያ አቀራረብና የጊዜ ገዯቡ ነው እንጂ ወራሽ ያሌሆነ ሰው ስሇኑዛዜ
የሚቃወምበትን የጊዜ ገዯብ አይዯሇም፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው ተጠሪ የኑዛዜ አዴራጊ ወራሽ አይዯለም መቃሚያ ያቀረቡት
በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 973 በግሌጽ የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ እንዲሌሆነም ተረጋግጧሌ፡፡
በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 973 እና 974 ዴንጋጌዎች ሇጉዲዩ ቀጥተኛም ሆነ ተዘዋዋሪ ተፇጻሚነት
የሊቸውም፡፡ ሲጠቃሇሌ ተጠሪ የወ/ሮ የሸዋዘርፌ ዓሇማየሁ ወራሽ ነኝ ኑዛዜ ሲነበብ /ሲፇስ/
አሌነበርኩም ወይም አሌሰማሁም በማሇት ክስ ባሊቀረቡበት ሁኔታ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 973 እና 974
ዴንጋጌዎች መሠረት ሁነው ተቃውሞአቸው በይርጋ ቀሪ ነው ሉባሌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ
የላሇ በመሆኑ በዚህ ረገዴ በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.

2.
3.

የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 04142 ሔዲር 27 ቀን 2000 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ የዚሁ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 06022 ሔዲር 19 ቀን 2002
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሠረት ጸንተዋሌ፡፡
ተጠሪ በኑዛዜው ሊይ ያቀረቡት መቃወሚያ በይርጋ ቀሪ የሚሆን አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፌ/ዘ
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የሰ/መ/ቁ. 54258
ህዲር 2 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ዘነበች በቀሇ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዮናስ ፀጋዬ - አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የጋብቻ መመስረት አሇመመስረትን በተመሇከተ የቀረበውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሰረቱት
ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ ከአሁኗ አመሌካች ጋር ህዲር 03 ቀን 1998ዓ.ም በአገር
ባህሌ መሰረት ጋብቻ ፇጽመው ሲኖሩ ሌጅ አሇመውሇዲቸውን፣ የጋራ ንብረት ግን ያፇሩ ቢሆንም
ተጠሪ የጋራ ንብረት እያሸሸች በመሆኑ አብሮ መኖር እንዯማይችለ ገሌፀው ፌቺ ተወስኖ የጋራ
ንብረት የመጠየቅ መብታቸው እንዱጠብቅሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ የአሁኗ አመሌካችም ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስ ጋብቻው የተፇፀመው ተጠሪ በገሇፁት
ህዲር 3 ቀን 1998ዓ.ም ሳይሆን ታህሳስ 21 ቀን 2001ዓ.ም መሆኑን ገሌጸው ያሇምንም ማሰሊሰያ
ጊዜ ፌቺ ቢወሰን ግን ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ
ቀኙን ክርክርና የሰነዴ ማስረጃ በመመርመር ጋብቻው የተፇፀመው በተጠሪ በተገሇፀው ህዲር 3 ቀን
1998ዓ.ም መሆኑን በመዯምዯም ጋብቻው እንዱፇርስ ወስኖ የግራ ቀኙን የጋራ ንብረት ዝርዝር
የማቅረብ መብት በመጠበቅ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ጋብቻው ህዲር 3 ቀን 1998ዓ.ም ተፇጸመ ተብል
በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቢያቀርቡም
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ
የውሳኔ ክፌሌ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ምክንያት ጊዜውን
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት መጋቢት 20 ቀን 2002ዓ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በ03/03/1998ዓ.ም የባህሌ
ጋብቻ መፇፀሙን ያረጋግጣሌ የተባሇው አመሌካች ያሌተሳተፇችበት ሰነዴ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ
አንቀጽ 27 መሠረት የባህሌ ጋብቻ የተፇፀመ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ መሆን ያሇመሆኑ
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ
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ተዯርጎሊቸው ቀርበው ሏምላ 08 ቀን 2002ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን የሰጡ ሲሆን
አመሌካችም መስከረም 10 ቀን2002ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መሠረት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የባህሌ ጋብቻ ህዲር 03
ቀን 1998ዓ.ም ስሇመፇፀሙ ያረጋግጣሌ የተባሇው ከዴሬዯዋ 02 ቀበላ ስሇመቅረቡና
በ20/04/2001ዓ.ም ተጠሪ ብቻቸውን ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት ስሇመሰጠቱ የተረጋገጠው ሰነዴ
መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች ጋብቻው መፇፀሙን ያሳያሌ የሚለት ሰነዴ ዯግሞ ግራ ቀኙ በተገኙበት
በዴሬዯዋ አስተዲዯር ከተማ ስ/አ/ጽ/ቤት በ21/04/2001ዓ.ም መመዝገቡን የሚያሳይ የምስክር
ወረቀት ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡
በመሰረቱ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 መሠረት ሇጋብቻ መኖር
ቀዲሚና ዋናው ማስረጃ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ሲሆን ይህ ሰነዴ ጋብቻው በተፇፀመበት እሇት
ወይም ከዚያ በኋሊ በክብር መዝገብ ሹም የሚሰጥ፣ ስሇጋብቻው መፇፀም ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ
ነው፡፡ ሔጉ ምዝገባው በክብር መዝገብ ሹም ፉት ሇተፇፀሙ ጋብቻዎች ብቻ ሳይሆን በሏይማኖት
ወይም በባህሌ ስርዓት ሇተፇፀሙ ጋብቻዎች ሁለ ተፇፃሚነት እንዲሇው ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም
በየትኛውም ስርዓት ጋብቻ ቢፇፀም የጋብቻ ምስክር ወረቀት ይኖረዋሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ የጋብቻ
መፇፀሙ ምዝገባ ስርዓት በክብር መዝገብ የሚከናወነው በሔጉ በሌዩ ሁኔታ ከተገሇጹት ሁኔታዎች
ውጪ ተጋቢዎች ባለበት ጊዜና ቦታ ነው ተብልም ይታሰባሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ አመሌካች ጋር ጋብቻ በባህሊዊ መንገዴ
ስሇመፇፀማቸው የሚያረጋግጠው እና በሔጉ አግባብ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ የሚያሳየው ጋብቻው
ታህሳስ 21 ቀን 2001ዓ.ም መፇፀሙን ነው፡፡ ይህ ሰነዴ ጋብቻው ከዚህ በፉት የተፇፀመ /ህዲር 3
ቀን 1998ዓ.ም/ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 30/ሏ/ ዴንጋጌ አነጋገር መሠረት
ይገሌፃሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ጋብቻው ውጤት አሇው የሚባሇው ምዝገባ ከተወናወነበት ጊዜ ሳይሆን
ከህዲር 03 ቀን 1998ዓ.ም ጀምሮ ነው፡፡ ይህም በአዋጅ አንቀጽ 28/3/ ዴንጋጌ ስር በግሌጽ
የተመሇከተ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካችና ተጠሪ በባህሊዊ የፇፀሙት ጋብቻ ስሇመኖሩ ታህሳስ
21 ቀን 2001ዓ.ም በተሰጠው የጋብቻ ምስክር ወረቀት የተረጋገጠ በመሆኑ እና ይህንኑ
የሚያስተባብሌ ማስረጃም አመሌካች ያሊቀረቡ መሆኑን የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ በግሌጽ የሚያሳይ
ሆኖ ስሇተገኘ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሇማሇት
አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1/

በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡

2/

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሶ/በ
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የሰ/መ/ቁ. 56184
ሔዲር 02 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ኑን ስንታየሁ ጎዝ - ጠበቃ ሙለቀን ሌመንህ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ተስፊዬ ወ/ሚካኤሌ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ክርክርን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ባሌና ሚስት የነበሩ ሲሆን
የካቲት 07 ቀን 1995 ዓ.ም በዋሇው ችልት በፌቺ ውሳኔ ጋብቻው ፇርሷሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ
አመሌካች አይነቱንና መጠኑን በመሇየት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ሲያቀርቡ ተጠሪም የጋራ
ሉሆን የማይችሇውን ንብረት አይነቱንና ብዛቱን በመሇየት ሇአመሌካች ክስ መሌስ ከመስጠታቸው
በተጨማሪ የጋራ ነው የሚለትን ንብረትም ሇይተው እንዱካፇለ ይወሰን ዘንዴ ገሌፀው
ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶና ተገቢ ነው ያሇውን ሁለ
አጣርቶ ጉዲዩን በመመርመር በእያንዲንደ ንብረት ሊይ ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ፌርዴ
ቤቱ በአመሌካች በኩሌ የጋራ እዲ ተብል በተጠቀሰው ገንዘብና አመሌካች ከተጠሪ ከተሇዩ በኋሊ
ፌቺው በፌርዴ ቤት እስከሚወሰን ዴረስ የወሰደትን ዯመወዝ ሊይ እንዱሁም አንዴ አንዴ ንብረቶች
ሊይ አመሌካች የግላ ናቸው በሚሌ ካቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ሊይ በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ
የስር ፌርዴ ቤት ፌቺ ከመፇፀሙ በፉት ያገኙ የነበሩትን ገቢ እኩሌ ይካፇለ አመሌካች ከመስሪያ
ቤታቸው የተበዯሩትን የብዴር ገንዘብ ተጠሪን አይመሇከታቸውም ተብል የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ
ሲያፀናው የአመሌካች የግሌ ንብረቶች መሆናቸውን ያረጋግጣቸውን ንብረቶችን ሇይቶ ሇአመሌካች
እንዱመሇስሊቸው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበው የበታች ፌርዴ ቤቶች ፌቺ ከመፇፀሙ በፉት አመሌካች ያገኙት የዯመወዝ ገቢ ከተጠሪ
ጋር እኩሌ እንዱካፇለ አመሌካች ከመስሪያ ቤታቸው የተበዯሩት እስከ ፌቺው ጊዜ ዴረስ
አሇመከፇለ የተረጋገጠው የብዴር ገንዘብ ግን ተጠሪን አይመሇከትም ተብል በተወሰነው የውሳኔ
ክፌሌ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች በጠበቃቸው አማካኝነት
ግንቦት 12 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር
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ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ ተጠሪ እንዱቀርቡ ተዯርጏ ሏምላ 08 ቀን 2002 ዓ.ም
በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም መስከረም 10 ቀን 2003 ዓ.ም
በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙ
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ በትዲር ተሳስረው በነበረበት ዘመን
ብር 265‚827.10 (ሁሇት መቶ ስሌሳ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሰባት ብር ከአስር ሳንቲም)
የፌቺ ውሳኔ ከመሰጠቱ ከአስራ አንዴ አመት በፉት አመሌካች ከሚሰሩበት ከተባበሩት መንግስታት
የአፌሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የብዴርና ቁጠባ ሔብረት ሥራ ማህበር ሊይ በተሇያዩ ጊዜአቶችና
በተሇየዩ የወሇዴ መጠኖች ወስዯው ሇቤት መኪና መግዣ ሇተጠሪው የግሌ መኪና የሞተር እዴሳትን
ጨምሮ ሇላልች እዴሳቶች፣ ሇተሇያዩ የቤት እቃዎች ማሟያ ሇባሇ አንዴ ፍቅ መኖሪያ ቤት
መስሪያና ሇላልች የቤተሰብ ወጪዎች ማሟያ አገሌግልት እንዯአዋለ እዲው በትዲር ዘመን
ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ ቆይቶ የፌቺ ውሳኔ በተሰጠበት የካቲት 07 ቀን 1995
ዓ.ም ብር 147‚852.10 (አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺህ ስምንት መቶ ሃምሳ ሁሇት ብር ከአስር
ሳንቲም) መቅረቱ በንብረት አጣሪዎቹ ትእዛዝ ከሔብረት ስራ ማህበሩ በቀረበ ማስረጃ መረጋገጡን
አመሌካች ገሌፀው የሚከራከሩ መሆኑን ተጠሪ የብዴር ገንዘቡን እንዯማያውቁት እና በአመሌካች
ሇተጠቀሱት ነገሮች ያሌዋሇ ሇትዲር ጥቅም ስሇመዋለ ያሌተረጋገጠ መሆኑንና ቤቱ የተሰራውም
ከባንኩ ያጠራቀሙትን ገንዘብ ወጪ አዴርገው መሆኑን ገሌፇፀሙ ሇእዲው ኃሊፉነት የሇብኝም
በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ይሁን እንጂ ብዴሩ በአመሌካች ከመስሪያ ቤቻው ስሇመወሰደም
ሆነ በትዲር ዘመን ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ ቆይቶ እስከፌቺው ውሳኔ ጊዜ ዴረስ
ቀሪ ያሌተከፇሇ እዲ ያሇ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ነገር ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት እዲው
የጋራ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው አመሌካች ከመስሪያ ቤታቸው
የተበዯሩትን ገንዘብ በስማቸው ወይም ከተጠሪ ጋር በጋራ በባንክ ስሇማስቀመጣቸው አሊስረደም፣
በአቢሲኒያ ባንክ ገነት ቅርንጫፌ እና ቦላ ቅርንጫፌ ከሚገኘው ሂሳብ ከመጋቢት 04 ቀን 1991
ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 27 ቀን 1994 ዓ.ም ዴረስ 151‚651.74 (አንዴ መቶ ሃምሳ አንዴ ሺህ
ስዴስት መቶ ሃምሳ አንዴ ብር ከሰባ አራት) ወጪ መዯረጉ መረጋገጡ ቤቱ የተሰራውና ሇተሇያዩ
አገሌግልት የሚውሌ ብዴር ወስዯናሌ በማሇት አመሌካች የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው
መሆኑን እንዱሁም አመሌካች በብዴር የወሰደትን ገንዘብ በአቤቱታቸው ሇዘረዘሯቸው ነገሮች
መግዣ መዋሊቸውን አሊስረደም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
እኛም ጉዲዩን ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 ጋር በማገናዘብ
ተመሌክተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት በአዋጁ አንቀጽ 68(መ) ስር እንዯተመሇከተው በላሊ ሔግ በተሇየ
ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ከብር አምስት መቶ በሊይ ሇመበዯር ወይም ሇማበዯር ወይም ሇላሊ ሰው
ዋስ ሇመሆን የተጋቢዎች ስምምነት የግዴ ያስፇሌጋሌ፡፡ የስምምነት አሇመኖር ስሇሚያስከትሇው
ውጤትም ሔጉ በአንቀጽ 69 ስር ያስቀመጠ ሲሆን የተጠቀሰው አንቀጽ ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ
አንዯኛው ተጋቢ በአንቀጽ 68 ስር የመሇከተውን ባሇማክበር የውሌ ግዳታ ገብቶ የተገኘ እንዯሆነ
ላሊኛው ተጋቢ ሇፌርዴ ቤት በሚያቀርበው ጥያቄ ግዳታው ሉፇርስ እንዯሚችሌ፣ በንዐስ ቁጥር
ሁሇት ዯግሞ የይፌረስሌኝ ጥያቄ ጠያቂው ወገን ግዳታው መግባቱን ከአወቀበት ቀን ጀምሮ
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ከስዴስት ወር በኋሊ ወይም በላሊ በማናቸውም ሁኔታ ግዳታው ከተገባ ከሁሇት ዓመት በኋሊ
ሉቀርብ እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ብዴሩን ከተጠሪ ጋር
ፇርመው ወስዯዋሌ ባይባሌም ብዴሩ ትዲሩ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ከመስሪያ ቤታቸው ተወስድ ከአስራ
አንዴ አመታት በሊይ ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ የነበረ መሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ
ነው፡፡ ብዴሩ ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቆረጠ ሲከፇሌ የነበረ መሆኑ ሲታይ ዯግሞ ተጠሪ ስሇብዴሩ
እውቅና አሌነበራቸውም ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ብዴሩ ስሇመኖሩ ተጠሪ ያወቁ
እንዯነበር የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ አከራካሪው ጉዲይ ብዴሩ ሇትዲር ጥቅም የዋሇ መሆን
አሇመሆኑ ሊይ ነው፡፡ ብዴሩ በትዲር ወቅት የተወሰዯ መሆኑ ከተረጋገጠ የሔግ ግምት ሇትዲር
ጥቅም የዋሇ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ይኸው የሔግ ግምት ሉስተባበሌ የሚገባው ገንዘቡ ሇትዲር ጥቅም
አሌዋሇም ብል በሚከራከረው ተጋቢ ነው፡፡ ይህ ስሇመሆኑም ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 71
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ቤት ሇመስራት ወይም
ሇቤተሰቡ የተሇያዩ ወጪዎች ብዴሩ አሇመዋለን የማስረዲት ሸክም ባሌተወጡበት ሁኔታ የበታች
ፌርዴ ቤቶች ሇቤት መስሪያ በላሊ ባንክ ገንዘብ የነበረ መሆኑ ተረጋጋጧሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ
ተጠሪ ትዲር ከመፌረሱ በፉት አስራ አንዴ አመታት በፉት ከመስሪያ ቤታቸው የወሰደትን የብዴር
ገንዘብ ከወርሃዊ ዯመወዝ እየከፇለ ቆይተው ተጠሪ ምንም ተቃውሞ ባሊነሱት ሁኔታ ብዴሩ የጋራ
ሉሆን አይገባም ተብል መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ላሊው አመሌካች ፌቺ በፌርዴ ቤት ከመወሰኑ በፉትና ከተጠሪ ጋር አብሮ መኖር ትተው
በግሊቸው ሲኖሩ በነበሩበት ጊዜ ያገኙት ዯመወዝ የጋራ ገቢ ነው ተብል የመወሰኑን አግባብነት
ተመሌክተናሌ፡፡ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 62(1) መሠረት ባሌና
ሚስት ከግሌ ጥረታቸውና ከግሌ ወይም ከጋራ ንብረታቸው የሚያገኟቸው ገቢዎች ሁለ የጋራ
ሃብቶቻቸው እንዯሚሆኑ የተዯነገገ ሲሆን ከግሌ ጥረት ከሚገኙት ገቢዎች አንደ ዯመወዝ መሆኑ
ይታመናሌ፡፡ ሔግ አውጪው ዯመወዝ የተጋቢዎች የጋራ ሀብት ነው በማሇት የዯነገገው የትዲርን
ወጪ ሇመሸፇን ሲሆን የትዲር ወጪን ዯግሞ ተጋቢዎች እያንዲንዲቸው እንዯ የአቅማቸውና
ችልታቸው አስተዋጽኦ የማዴረግ ግዳታ ያሇባቸው መሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 72 ስር ከመመሌከቱም
በሊይ በገቢው መፇጠር በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ ላሊው ተጋቢም አስተዋጽኦ አሇው
ተብል የሚታሰብ መሆኑ እሙን ነው ሇዚህም ምክንያቶች ዯመወዝ የተጋቢዎች የጋራ ሃብት ነው
ተብል በሔጉ ከተመሇከተ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጥያቄ
ፌቺው ከመፇፀሙ በፉት ተጋቢዎች
ተሇያይተው በኖሩበት ወቅት የተገኘ ዯመወዝ የጋራ ነው ተብል ሉወሰዴ ይገባሌ ወይ የሚው ነጥብ
ነው፡፡ የሔጉ ዓሊማ ከሊይ የተመሇከተው ከሆነ ተጋበዎች ተሇያይተው በነበሩበት ጊዜ የተጠሪ
ዯመወዝ ሇቀሇቡ ጥያቄ በሔጉ አግባብ ከሚስተናገዴ በስተቀር እንዯላሊው ሀብት የጋራ ነው ተብል
የሚወሰዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህም ምክንያት የበታች ፌርዴ ቤቶች በዚህ ረገዴ የሰጡት
ውሳኔም መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት
ተሻሽሎሌ፡፡
2. የፌቺ ውሳኔ ከመሰጠቱ ከአስራ አንዴ አመታት በፉት ጀምሮ ንብረት ማፌሪያና ሇትዲር ጥቅም
የተወሰዯውን ብዴር ተጠሪው የጋራ እዲቸው መሆኑ ያውቁ የነበረ በመሆኑ እስከፌቺው ውሳኔ
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ዴረስ አሇመከፇለ የተረጋገጠውን ብር 147‚852.10 (አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺህ ስምንት መቶ
ሃምሳ ሁሇት ብር ከአስር ሳንቲም) ግማሽ ብር 73‚926.05 (ሰባት ሶስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ
ስዴስት ብር ከዜሮ አምስት ሳንቲም) ሇአመሌካች እንዱተኩ ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች ከተጠሪ ተሇይተው ከቤት ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ካገኙት ዯመወዝ ሇተጠሪ ግማሹን
የሚከፌለበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 52569
ሔዲር 13 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለወርቅ ዋቼ - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ ፡- ማህበራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ተስፊዬ ሞገዯገኝ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የጡረታ ተጠቃሚነት የሚቋረጥበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡
የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካች የሟች አቶ ጋቲሶ ሚስት ስሇነበሩ የጡረታ አበሌ ተወስኖሊቸው
ሲቀበለ ከቆዩ በሁዋሊ ላሊ ባሌ አግብተውም ከሔግ ውጪ አበለን መቀበለን መቀጠሊቸውን ገሌጾ
ባሌ ሲያገቡ መቋረጥ ሲገባው የተቀበለትን መጠኑ ብር 5478.56 /አምስት ሺህ አራት መቶ ሰባ
ስምንት ብር ከሃምሳ ስዴስት ሳንቲም/ የጡረታ አበሌ እንዱመሌሱ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት
መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ ክስ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረቡት ክርክርም
በላሊ መዝገብ በቀረበ ክርክር ሟች አቶ ጋቲሶ አዱሶ ከሞቱ በሁዋሊ ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑ
መረጋገጡን የሚገሌጽ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ያቀረቡት ክርክርም የጡረታ አበለን እየተቀበለ
ባለበት ጊዜ ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቶ ጉዲዩን
ከመረመረ በሁዋሊ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንዘብ ሇተጠሪ
እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የስር ፌርዴ
ቤትን ውሳኔ መሌስ ሠጪን ሳይጠራ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ጥር 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አመሌካች ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑ በላሊ መዝገብ
ተረጋግጦ ውሳኔ አግኝቶ እያሇ ይኸው ታሌፍና ተጠሪም አመሌካች ላሊ ባሌ ስሇማግባታቸው
ሳያስረዲ ላሊ ባሌ አግብተዋሌ ተብል የጡረታ አበለን እንዱመሌሱ የተሰጠው ውሳኔ ያሊግባብ
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ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታመኑ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት
ቀርቦ የጽሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው
አቢይ ነጥብ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት
ይቻሊሌ; ወይስ አይቻሌም; የሚሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ላሊ ባሌ ያገቡ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ የፌሬ
ነገር ክርክር ሲሆን ይኸውም አመሌካች ላሊ ባሌ ያገቡ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ የፌሬ ነገር ክርክር
ሲሆን ይኸው ፌሬ ነገር በሔጉ አግባብ ተቀባይነት ባሇው ማስረጃ ተረጋግጧሌ ተብል ውሳኔ
መስጠቱን ነው፡፡ ይኸውም አመሌካች ላሊ ባሌ አግብተው የሚኖሩ መሆኑ በማስረጀ የተረጋገጠ
ነጥብ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ማግኘቱን ነው፡፡ አመሌካች በዚህ ረገዴ
የቀረቡትን የተጠሪ ማስረጃዎችን ያሊስተባበለ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በግሌፅ
ያሳያሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን መከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ ያዯረገው ቃሊቸው
አመሌካች ባሌ ማግኘቷን የሚገሌፅ ቢሆንም ታአማኒነት የሇውም በሚሌ ነው፡፡ ውሳኔው በግሌፅ
የሚያሳየው የአመሌካች ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው የግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ ክብዯቱ
ተመዝኖ መሆኑን ነው፡፡ አንዴ ጡረታ አበሌ የሚቀበሌ ተጋቢ ላሊ ተጋቢ ማግባት አሇማግባቱን
በሰው ምስክር ሇማረጋገጥ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ ይህ ሁኔታ በሰው ማስረጃ ሉረጋገጥ የሚችሌ
ነው ከተባሇ ዯግሞ ጉዲዩ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ እንጂ የሔግ አተረጎጎምን የሚመሇከት አይዯሇም፡፡
እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988
አንቀጽ 10 መሰረት ይህ ችልት ጉዲዩን የሚመሇከትበት አግባብ የሇም፡፡ አመሌካች ባሌ
ማግባታቸው በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነው ከተባሇ በአዋጅ ቁጥር 209/1955 አንቀጽ 21
እና በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 35/2/ መሰረት ባሌ አግብተው እያሇ የጡረታ አበሌ
መቀበሌ ሔጋዊ ባሇመሆኑ ገንዘቡን የማይመሌሱበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች
ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇተገኘ
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት
ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፌ/ዘ
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የሰ/መ/ቁ. 46726
ታህሣሥ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ነጋሲ አየሇ ኢትቻ ጠበቃ ገመቹ ደሬሣ ቀረበ
ተጠሪዎች፡- 1/ ሣሙኤሌ ዮሏንስ ገ/እግዚአብሓር /ጠበቃ ገ/ሚካኤሌ
2/ የሔፃን ዮሏንስ ሏጎስ ሞግዚት ወ/ሮ ማንአሰበሽ በየነ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከውርስ ሏብት ክፌፌሌ ጥያቄ ጋር ተያይዞ የተነሣውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡
ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎች ናቸው፡፡
በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረቱት የሟች እናታችን ወ/ሮ ዘነበች በየነ ወራሾች ስሇሆንን የውርስ
ንብረት ይጣራሌን በማሇት ነው፡፡ አመሌካችም በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከከሣሾች እናት ጋር
የጋብቻ ግንኙነት የሇኝም፡፡ አብረን በጋራ ያፇራነው ንብረት የሇም፡፡ ከሣሾች እኔን በመክሰስ
የሚጣራሊቸው ንብረት የሇም በማሇት ስሇመከራከሩ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ
ከሣሾች የሟች እናታቸው ወራሾች እስከሆኑ ዴረስ እናታቸው የተጠሪ ሚስት ብትሆንም ባትሆንም
የአውራሻቸው ውርስ እንዱጣራ የመጠየቅ መብት አሊቸው በማሇት የሟች የውርስ ሏብት ይጣራ
በማሇት ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኙ የቀረበው
የመጨረሻ ውሣኔ ከመሰጠቱ በፉት ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡
በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡
አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ከተጠሪዎች አውራሽ /ሟች/ ጋር የጋብቻ ግንኙነት
የሇም የሚሇው የአመሌካች ክርክር አስቀዴሞ ሣይወሰን ውርስ እንዱጣራ የመወሰኑን አግባብነት
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ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው የክርክሩ መነሻ የሟች ውርስ ይጣራ የሚሌ ቢሆንም፤ አመሌካች ግን
ወዯውርስ ማጣራቱ ከመገባቱ በፉት በእሱ እና በሟች /የተጠሪዎች እናት/ መካከሌ ስሊሇው
ግንኙነት በሚመሇከት ክርክር አንስቶአሌ፡፡ ክርክሩም ከሟች ጋር የጋብቻ ግንኙነት የሇኝም፤ በጋራ
ያፇራነው ንብረት የሇም በሚሌ በግሌጽ የቀረበ ነው፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ የሟች ውርስ ይጣራ
በሚሌ ጥያቄ እኔ ተከሣሽ የምሆንበት ምክንያት የሇም የሚሌ ክርክር ከአመሌካች ቀርቦአሌ ማሇት
ነው፡፡
አንዴ ሰው በሞተ ጊዜ ትቶት የሄዯውን ንብረት መካፇሌ የሚችለት በሔጉ አግባብ ወራሾቹ
እንዯመሆናቸው የውርስ ሏብቱን ይዞ በሚገኝ ሰው ሊይ ክስ በማቅረብ ሏብቱን ሉያገኙ እንዯሚችለ
ይታወቃሌ፡፡ ውርስ ከመጣራቱ በፉት መከፊፇሌ ያሌተቻሇ በሆነ ጊዜም ወራሾቹ ወይም ከወራሾቹ
አንደ ውርሱ ይጣራ ዘንዴ እንዱታዘዝሊቸው ሇፌ/ቤት አቤቱታ ማቅረብ እንዯሚችለ በፌትሏብሓር
ሔጉ ከፌ/ብሓር ህ/ቁ. 942 እና ቀጥሇው ካለት ዴንጋጌዎች እንገነዘባሇን፡፡ ውርሱ እንዱጣራ
ሲጠየቅም ተከሣሽ መሆን ያሇበት የውርሱን ሏብት የያዘ ወይም ወራሽ በሆነው ሰው ሊይ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ በተጠሪዎች ክስ ይጣራ የተባሇው ንብረት የሟች እናታቸው መሆኑ ቢገሇጽም
የተከሰሰው ግን አመሌካች ነው፡፡ ተጠሪዎች አመሌካችን በተከሣሽነት ያጣመሩት በእሱ እና
በእናታቸው መካከሌ የጋብቻ ግንኙነት አሇ /ነበረ/ በማሇት እንዯሆነ ከክርክራቸው ይዘት ሇመገንዘብ
ችሇናሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገር በአመሌካች ተክድአሌ፡፡ የተጠሪዎችን እናት አሊገባሁም አብረንም ያፇራነው
ንብረት የሇም በማሇት እንዯተከራከረም ተመሌክተናሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት በዚህ አይነት
የቀረበን ክርክር ሇመወሰን የሚያስችሇውን የነገር ጭብጥ መሥርቶ ግራ ቀኝ ወገኖችን አሊከራከረም፡፡
አመሌካች አጥብቆ እንዯሚከራከረው በተጠሪዎች እናት እና በእሱ መካከሌ በሔግ የሚታወቅ
ግንኙነት ከላሇ በሟች ውርስ ማጣራት ሂዯት እሱ ተከሣሽ የሚሆንበት አግባብ የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ በእሱ እና በተጠሪዎች እናት መካከሌ በእርግጥም በሔግ የሚታወቅ ግንኙነት መኖሩ እና
ንብረትም በጋራ ማፌራታቸው ከተረጋገጠ በቀረበው ክስ መሠረት ውርሱ እንዱጣራ ይዯረጋሌ፡፡
አሁን እያየን ያሇው ግን በተጠሪዎች እናት እና በአመሌካች መካከሌ ያሇው ግንኙነት ምን እንዯሆነ
ከመረጋገጡ ወይም በዚህ ረገዴ የተነሣው ክርክር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 247/1/ በተዯነገገው
መሠረት ተገቢው ጭብጥ ተይዞሇት ከመወሰኑ በፉት ወዯውርስ ማጣራት እንዱገባ ነው የተበየነው
በመሆኑም አካሄደ የክርክር አመራር ሥርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም
ክርክሩ በሥርዓት አሌተመራም የሚሌ ይግባኝ ቀርቦሇት እያሇ ውርሱ እንዱጣራ በማሇት የተሰጠው
ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 32ዏ/3/ እንዯተመሇከተው ጊዜአዊ አገሇግልት እንዲሇው ትእዛዝ አዴርጎ
መቁጠሩ ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ እኔን በተከሣሽነት አስገብቶ ንብረቴን በውርስ ሏብትነት ተይዞ
እንዱጣራ የሚያስዯርግ አይዯሇም በማሇት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር አሇመቀበሌ ጊዜአዊ
አገሌግልት ያሇው ትእዛዝ እንዯመሰጠት የሚቆጠር አይዯሇም፡፡ ስናጠቃሌሇው አቤቱታ የቀረበበት
ውሣኔ በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 47254 መጋቢት 15 ቀን 2ዏዏ1
ዓ.ም የሰጠው ብይን እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 79397 ሚያዝያ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2.
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ከተጠሪዎች እናት ጋር ግንኙነት
የሇኝም፡፡ ንብረትም በጋራ አሊፇራንም በማሇት ያነሣው ክርክር ተጠሪዎች ከሚያቀርቡት
የመከራከሪያ ነጥብ ጋር በማገናዘብ የፌሬ ነገር ጭብጥ በመመሥረት በቅዴሚያ በዚህ ጭብጥ ሊይ
ውሣኔ ይሰጥ በማሇት ጉዲዩ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡
3.
ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 50580
ታህሣሥ 14 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ ድ/ር አሇኸኝ መኮንን ጠበቃ ኃይለ ንጋቱ ጋር ቀረበ
ተጠሪ፣ ወ/ሮ አስቴር አርአያ የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች
ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡ከአሁኑ አመሌካች ጋር መስከረም 24 ቀን 1980 ዓ.ም በባህሊዊ የጋብቻ አፇፃፀም ሥርዓት መሠረት
ጋብቻ ፇፅመው አብረው በመኖር ንብረት ማፌራታቸውን ገሌፀው ጋብቻው ፇርሶ የጋራ ሃብት
ክፌፌሌ እንዱወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን በአማራጭም ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም
ጀምሮ እንዯባሌና ሚስት አብረው በመኖር የተሇያዩ የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን ያፇሩ
መሆኑን ዘርዝረው እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሇተጠሪ ክስ በሰጡት መከሊከያ መሌስም ከተጠሪ ጋር የመሠረቱት ጋብቻ ወይም ጋብቻ ሳይፇጸም
እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የላሊቸው መሆኑንና በግሌም ሆነ በጋራ ያፇሩት ንብረት
አሇመኖሩን፣ በህዲር ወር 1986 ዓ.ም ፇታሂ ቴክኒካሌ ኮርፕሬትዴ ኢትዩጵያ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር
የተባሇ የንግዴ ዴርጅት በባሇአክሲዩንነት ከማቋቋም በስተቀር ላሊ ግንኙነት እንዯላሊቸው ተጠሪ
እስከ መጋቢት 28 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ አቶ አያላው ተዴሊ የተባለትን ግሇሰብ አግብተው ይኖሩ
እንዯነበርና በተጠሪ በኩሌ የቀረቡት የሰነዴ ማስረጃዎችም ይህንኑ የሚያስረደና አመሌካችም
የሚያምኑባቸው መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ
ቤትም የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ
እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ የነበረው ግንኙነት ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት መኖር ነው በማሇት
የዯመዯመ ሲሆን በዚህ ጊዜ መፇራቱ የተረጋገጠውና በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር
በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 1317 የሆነና በአመሌካች ስም የተመዘገበ
መኖሪያ ቤት የጋራ በመሆኑ እንዱካፇለት በማሇት የአከፊፇለን ቅዯም ተከተሌና ሥርዓቱን ሇይቶ
ወስኗሌ፡፡ ላልች ንብረቶች ሊይ የቀረበውን የተጠሪ ጥያቄ በማስረጃ አሌተዯገፇም በሚሌ ምክንያት
ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ
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ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች ሔዲር 01 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ማመሌከቻ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም
ባጭሩ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ እያሊቸው ገሌፀው ክስ
ከመሠረቱ በኋሊ ከስነ ሥርዓቱ መንፇስ ውጪ በአማራጭ ከጋብቻ ውጪ እንዯባሌና ሚስት አብሮ
የመኖር ግንኙነት መኖሩን ጠቅሰው ዲኝነት መጠየቃቸው ያሊግባብ መሆኑን በአመሌካችና በተጠሪ
መካከሌ የነበረው ግንኙነትም ተጠሪ ባሊቸው የሔግ ሙያ የዯምበኝነት እንጂ የባሌና ሚስት
አሇመሆኑን ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት የቆጠሯቸው ምስክሮች ሔጋዊ ግንኙነት ስሇመኖሩ ያሊስረደ
መሆኑን ተጠሪ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር ሔጋዊ
ጋብቻ መስርተው ይኖሩ የነበረና ሚስትነታቸውም በፌርዴ ቤት መረጋገጡን ገሌፀው ከተጠሪ ጋራ
የነበራቸው ግንኙነት ጋብቻ ወይም ከጋብቻ ውጪ እንዯባሌና ሚስት አብሮ መኖር እንዲሌሆነ
ምንም አይነት ንብረት ያሊፇሩ መሆኑን ገሌፆ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ እንዱሻር ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ እንዯባሌና
ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሇ የመባለን አግባብነትና አሇ እንኳ ቢባሌ ከመቼ ጀምሮ የሚሇው
ጥያቄን አስመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ዲኝነት ማስረጃን ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ቀርበው የግራቀኙ የቃሌ ክርክር መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት
ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ከተባሇው ነጥብ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ክስ የመሠረቱት ከአመሌካች ጋር በባህሊዊ ሥርዓት ብቻ
ፇፅመው ይኖሩ የነበረ መሆኑና በግንኙነቱም ወቅት ንብረት ማፌራታቸውን ገሌፀው ጋብቻው ፇርሶ
የጋራ ንብረት ክፌፌሌ እንዱዯረግ እንዱወሰንሊቸው ወይም ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ
እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የነበራቸውንና ንብረት ያፇሩ መሆኑን ጠቅሰው የንብረት
ክፌፌሌ ውሣኔ እንዱሰጥ ዲኝነት ጠይቀው ሇማስረጃነትም የተሇያዩ የሰነዴና የሰው ምስክሮችን
የዘረዘሩና የተሰሙሊቸው መሆኑን አመሌካች በበኩሊቸው ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ግንኙነት
የባሇአክሲዩንነትና የጥብቅና አገሌግልት ውክሌና ውሌ ከመሆኑ ውጪ ጋብቻ ወይም እንዯባሌና
ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሇመሆኑን ጠቅሰው ይሌቁንም አመሌካች ከሟች አቶ አያላው
ተዴሊ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ የነበራቸው መሆኑ የሚታወቅ መሆኑን ገሌጸው መከራከራቸውን
ሇማስረጃነትም የተሇያዩ በተጠሪ የተቆጠሩ ሰነድችና የሰው ምስክሮችን የቆጠሩና የተሰሙሊቸው
መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ ክስ ሲመሠርቱ ሁሇት የተሇያዩ የግንኙነት አይነቶች ከአመሌካች ጋር
የነበራቸው መሆኑን እየገሇጹ ይህንንም ክስ ሊሻሽሌ በሚሌ ምክንያት ከአንዳም ሶስት ጊዜ የጠቀሱ
መሆኑንም ከስር ፌርዴ ቤት መዝገብ የተመሇከትን ሲሆን ተጠሪ ሇማስረጃነት ከቆጠሯቸው እና
አመሌካችም ሇመከሊከያነት ይጥቀሙኛሌ ብሇው ከጠቀሷቸው የሰነዴ ማስረጃዎች መካከሌ ተጠሪ
ከአቶ አያላው ተዴሊ ጋር ሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጋብቻ ፇፅመው ሲኖሩ አቶ አያላው ተዴሊ
ከዚህ አሇም መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በሞት መሇየታቸውን በግንኙነቱ ወቅትም ሌጆችን
የወሇደ መሆኑን ገሌፀው የሟች ሚስትነታቸው ሌጆቹ ዯግሞ የሟች የመጀመሪያ ዯረጃ
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ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው ሇፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን
አጣርቶ ተጠሪ ከሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ
የሟች አቶ አያላው ተዴሊ ሔጋዊ ሚስት የነበሩ መሆናቸውን ገሌፆ ሚስትነታቸውን የሌጆችን
የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽነታቸውን አረጋግጦ ማስረጃ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ሰበር ችልት ባሰሙት
የቃሌ ክርክር ይኸው ማስረጃ በራሳቸው ጥያቄ የተሰጠ መሆኑን ሳይክደ ማስረጃውን የጠየቁበት
ዓሊማ የሌጆችን ወራሽነት በማረጋገጥ የሟችን ንብረት ሇሌጆች ጥቅም ሇማስከበር አስበው መሆኑን
ገሌጸዋሌ፡፡ እንግዱህ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ከሊይ የተመሇከቱት ሲሆን እኛም
ጉዲዩን ከሔጉ ጋር አዛምዯን በሚከተሇው መሌኩ ተመሌክተናሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት ከአመሌካች ጋር ተጠሪ የነበራቸው ግንኙነት እንዯባሌና ሚስት አብሮ
የመኖር ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰ ሲሆን ይህ ችልትም እንዱመሇከተው የተያዘው አንደ
ጭብጥ ይኸው ግንኙነት አሇ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆኑን አሇመሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም
የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ሁሇት የተሇያዩ ግንኙነቶችን በመጥቀስ የቀረበ
መሆኑ በራሱ ከክስ
አመሠራረት መርህ ጋር ተዛምድ ሲታይ ሥነ ስርዓታዊ መሆን ያሇመሆኑ ጥያቄ የሚያስነሳ
ቢሆንም ይህንኑ ከመመሌከት በማሇፌ በስር ፌርዴ ቤት አሇ የተባሇው ግንኙነት የግራቀኙን
ክርክርና ማስረጃ ያገናዘበ መሆኑን ያሇመሆኑን መመሌከቱ የተሻሇ ሆኖ እግኝተናሌ፡፡
በመሠረቱ ጋብቻ ስሇመፇፀሙ በቀዲሚነት ሉቀርብ የሚገባው የጋብቻ ምስክር ወረቀት
ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 94 ዴንጋጌ ሲያስቀምጥ
ጋብቻ ስሇመኖሩ ይኸው ማስረጃ ከላሇ የጋብቻ ግንኙነት ስሇመኖሩ በትዲር ሁኔታ ማረጋገጥ
ስሇመቻለም የተጠቀሰው ሔግ በአንቀጽ 95 ዯንግጓሌ፡፡ ይህ የጋብቻ መኖር አሇመኖርን በተመሇከተ
ሉቀርብ የሚገባው የማስረጃ አይነትና ቅዯም ተከተለ ነው፡፡ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት
አብሮ የመኖር ግንኙነት ስሇመኖሩ ክርክር የተነሳ እንዯሆነ ግን ጉዲዩን ሇማስረዲት የሚቀርበውን
ቀዲሚ የማስረጃ አይነት በሔጉ አሌተመሇከተም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩን ሇማስረዲት የሚቀርበው ማስረጃ
የፌሬ ነገር ጉዲይ በመሆኑ ግንኙነቱን በማሳየት ብቻ ማስረዲት ይቻሊሌ፡፡ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ
አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 106/2/ ዴንጋጌ ሲታይም ጋብቻ ሳይኖር እንዯባሌና ሚስት ሇሚኖሩ
ሰዎች የሚፇሇገው ማስረጃ ወንደና ሴትዩዋ የተጋቡ ሰዎችን ሁኔታ ሲያሳዩና ቤተዘመድቻቸውና
ማህበረሰቡ እንዯተጋቡ ሰዎች የሚኖሩ ናቸው ብሇው የሚገምቷቸው መሆኑን ማሳየት እንዯአሇበት
ያመሇክታሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ ራሳቸው ሇፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 92
መሠረት እውነትነቱን አረጋግጠው ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር
ከሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ ተሳስረው ጋብቻው በሞት እስከ ፇረሰበት እስከ
መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ይኖሩ የነበሩ መሆኑ የተጠቀሰ ከመሆኑም በሊይ በዚህ ረገዴ
የቀረበውን አቤቱታ አረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጥ የተጠየቀው ፌርዴ ቤትም ይህንኑ አረጋግጦ ተጠሪ
እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ የሟች አቶ አያላው ተዴሊ ሚስት የነበሩ መሆኑን
የሚያረጋግጥ ማስረጃ መስጠቱን የሚያሳይ ውሣኔ በማስረጃነት ቀርቧሌ፡፡ ይህ የፌርዴ ቤት ውሣኔ
የማስረጃ ዋጋ ሳይሰጠው የሚታሇፌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያሰሟቸው
በርካታ ምስክሮችም ቢሆኑ እንዯተጠሪ የክስ አመሰራረት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ በባህሊዊ
ሥርዓት የፇጸሙ መሆኑን እናውቃሇን በማሇት ጊዜውን ቦታውንና የአፇፃፀሙን ሥርዓት
አሌመሰከሩም፡፡ በምስክሮቹ ቃሌ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ በጥቅለ ሲታይ ቤተዘመድቻቸውና
ማህበረሰቡ እንዯባሌና ሚስት የሚገምቷቸው ስሇመሆኑ የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ
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ከሟች ጋር ጋብቻ ፇጽመው ይኖሩ የነበረ መሆኑን ራሳቸው እያረጋገጡና ምስክሮቻቸውም
ከአመሌካች ጋር እንዯባሌና ሚስት ይኖሩ የነበሩ ስሇመሆኑ ሳያረጋግጡ በፌርዴ ቤት የሚስትነት
ማስረጃ ጥያቄ ያቀረብኩት ከሟች ሇተወሇደት ሌጆች የውርስ ጥያቄ መብት ሇማስከበርና ሇንብረት
አስተዲዯር ነው በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው ምክንያት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
አንዱት ሴት ከአንዴ ወንዴ ጋር በሔግ አግባብ ጥበቃ የሚዯረግሇትን ጋብቻ በመሰረተችበት ጊዜ
ከላሊ ወንዴ ጋር እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሊት ተብል ይኸው ግንኙነት በሔግ
ጥበቃ የሚዯረግበት በቂና ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ከ1980
ዓ.ም እስከ መጋቢት 1987 ዓ.ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ከአመሌካች ጋር ከጋብቻ ውጪ እንዯባሌና
ሚስት አብሮ ሲኖሩ ነበር በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ ጋብቻ በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግሇት ተቋም
መሆኑንና ከጋብቻ ውጪ እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት በሔጉ ጠበቃ የሚዯረግሇትን
ሁኔታ ባግባቡ ያሊገናዘበ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 25 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ
መስርቼ ነበርኩ የሚለት ግንኙነት በሔጉ አግባብ ጥበቃ የማይዯረግሇት መሆኑን ከሊይ
በተመሇከተው ምክንያት ዴምዲሜ ከያዝን ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1996 ዓ.ም
ዴረስ የነበረው ግንኙነትን አይነቱንና ውጤቱን መመሌከቱ የግዴ ይሆናሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ጊዜ
ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ሲታይ ተጠሪ ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር የመሠረቱት ጋብቻ
በሞት የፇረሰበት ወቅት ነው፡፡ አመሌካች በተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችም ተጠሪን በሚስትነት የሞለ
መሆኑ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ማህበራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን በአመሌካች ስም በተከፇቱ
መዝግቦች ሊይ ተረጋግጧሌ፡፡ እነዚህ ማስረጃዎች በስር ፌርዴ ቤቶች ታይተው ሉሰጣቸው
የሚገባው ክብዯት ተሰጥቷቸው አመሌካች ሉያስተባብለ አሇመቻሊቸው ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም
ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ ያሇው የአመሌካችና የተጠሪ
ግንኙነት ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ ነው ተብል በበታች ፌርዴ
ቤቶች የተዯመዯመው የውሣኔ ክፌሌ የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም በአመሌካችና በተጠሪ
መካከሌ እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የነበረው ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በኃሊ
እስከ 1996 ዓ.ም ነው ብሇናሌ፡፡
ውጤቱን በተመሇከተ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር አፌርተናሌ የሚለት መኖሪያ ቤት የተፇራው
ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በፉት ቦታው በ1975 ዓ.ም በአመሌካች ተገኝቶ የቤቱ ግንባታ
ፇቃዴም በ1979 የተሰጠ መሆኑ እንዱሁም ቤቱ የተሰራው በ1980-1984 ዓ.ም ዴረስ ባለት
ጊዜያት መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪ መኖሪያ ቤቱን ከአመሌካች ጋር
የሚካፇለበት ምክንያት የሇም፡፡ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት
በንብረት ሊይ ሔጋዊ ውጤት የሚኖረው እንዯባሌና ሚስት አብሮ የሚኖሩት ሰዎች ከሶስት አመታት
ሊሇነሰና ከዚያ በሊይ አብሮ ሲኖሩና ንብረቱ በዚህ ጊዜ የተፇራ መሆኑ መረጋገጡ ሲታወቅ መሆኑን
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 102 ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም በአዱስ አበባ
ከተማ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 1317 የሆነው
በአመሌካች ስም የተመዘገበ መኖሪያ ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ ሳይፇጽሙ እንዯባሌና
ሚስት አብሮ በኖሩበት ጊዜ ውስጥ ሳይሆን ቀዴሞ የተፇራ በመሆኑ ተጠሪ ሉካፇለ የሚገባበት
ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች
ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ

1.

በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 37094 የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁጥር 78790 ጥቅምት 09 ቀን 2002 ዓ.ም
በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡

2.

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ
ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሌነበረም ብሇናሌ፡፡

3.

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት
የነበረው ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በኃሊ ሆኖ እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ ነው ብሇናሌ፡፡

4.

በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር
1317 የሆነና በአመሌካች ስም የተመዘገበ መኖሪያ ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ሉካፇለ
የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡

5.

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 54385
ጥር 27 ቀን 2ዏዏ3
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ፌቃደ ሽፇራው - ቀረቡ
መሌስ ሰጪ፡- አቶ ግሩም ኤርሚያስ - ጠበቃ ወርቅነህ በረዯዴ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር ስሇውርስ ንብረት ክፌፌሌ የተዯነገጉትን የውርስ ሔግ
ዴንጋጌዎች አተረጓጎምን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇጉዲዩ መነሻ የሆነው ነገር ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ
ገ/እየሱስ ሚያዚያ ዏ8 ቀን 1998 ዓ.ም የተውት ኑዛዜ ነው፡፡ አመሌካች የሟቿ የመጀመሪያ ዯረጃ
ወራሽ፣ተጠሪ ዯግሞ የሟቿ የሌጅ ሌጅና የኑዛዜም ወራሽ መሆናቸው በስር ፌርዴ ቤቶች
ተረጋግጧሌ፡፡ አሁን ግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው ሟች የተውት ኑዛዜ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየሱስ የተውት ኑዛዜ የሔጉን ፍርማሉቲ ያሌጠበቀና ከውርስ የነቀሇኝ
በመሆኑ ሉፇርስ ይገባሌ፣ ተጠሪ የሟቿ የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል የተሰጠው ውሣኔም
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 እና 36ዏ መሠረት ሉሰረዝ የሚገባው ነው በማሇት የሚከራከሩ ሲሆን
ተጠሪ ዯግሞ ኑዛዜው በሔጉ የሚፇሇገውን ፍርማሉቲ ያሟሊ ከመሆኑም በሊይ ሟች ሇአመሌካች
ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ / እንዱሰጣቸው በኑዛዜው ሊይ የተገሇፀ በመሆኑ አመሌካችን ከውርስ
ነቅሎሌ ሉያስብሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ኑዛዜው ፍርማሉቲውን ያሟሊ
ነው፣ አመሌካች ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ብር/ እንዱሰጣቸው ሟች የተናዘዙ መሆናቸው ዯግሞ
ከውርስ ነቅሇዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ ተጠሪ የሟች
የኑዛዜ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጠውን ውሣኔ ሉሰረዝ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ
አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር
አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሲሆን የአቤቱታው
መሠረታዊ ነጥብም ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየሱስ የተውት ኑዛዜ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ የሆኑት
አመሌካች ከውርስ የነቀሇና የጎዲ በመሆኑ ሉፇርስ የሚገባው ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች
ውሣኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ ይህ የሰበር ችልትም የሰበር አቤቱታውን
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በመመርመር አመሌካች በኑዛዜው ሊይ ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ብር/ ብቻ ያገኛሌ ተብል መወሰኑ
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ዴንጋጌ አንፃር ተገቢነቱ ሉታይ የሚገባ መሆኑን በማመን ጉዲዩ ሇሰበር
ችልት ቀርቦ እንዱታይ ከአዘዘ በሁዋሊ ሇተጠሪ ጥሪ አዴርጎሊቸው ተጠሪ ቀርበው ግራ ቀኙ
ክርክራቸውን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን
ከውርስ ሔጉ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮአሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች ወ/ሮ በሊየነሽ ገ/እየሱስ ሚያዚያ ዏ8 ቀን 1998
ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ በፍርማሉቲ በኩሌ ፇራሽ ሉያዯርገው የሚገባ ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑ
በሚገባ የተረጋገጠ እና አመሌካችም በዚህ ረገዴ የተሰጠውን ውሣኔ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት
ያቀረቡት የሰበር ክርክር የላሊቸው መሆኑን ነው፡፡ ኑዛዜው የሔጉን ፍርማሉቲ ያሟሊ ነው ከተባሇና
በኑዛዜ አንዴ ወራሽ አሇአግባብ ተነቀሇ የሚባሌ ቢሆን በውርሱ አከፊፇሌ ሊይ የሚታይ እንጂ
በአግባቡ የተሰጠን ኑዛዜ ፇራሽነት የሚያስከትሌ የሔግ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም ቀጥል
መታየት ያሇበት ጉዲይ የኑዛዜ ስጦታው የፀና መሆን በውርስ ክፌፌለ የሚያስከትሇው ውጤት
ምንዴነው? የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ ይህን ጥያቄ በአግባቡ ሇመመሇስ ተያያዥነት ያሊቸውን የውርስ
ሔግ ዴንጋጌዎች መመሇከት ያስፇሌጋሌ፡፡ አሁን ከያዝነው ጉዲይ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያሇው
የፌትሏብሓር ሔጉ አንቀጽ 913 ሲሆን ይህ ዴንጋጌ የኑዛዜው ቃሌ የተናዛዥን ተቃራኒ ሏሣብ
የሚገሌጽ ካሌሆነ በቀር ከውርስ ሃብት አንዴ ዴርሻን ወይም አንዴ ንብረትን ሟቹ ሇወራሾች
መስጠቱ ተራ የሆነ የክፌያ ዯንብ እንጂ እንዯ ኑዛዜ ስጦታ ነው ተብል አይቆጠርም በማሇት
ያስቀምጣሌ፡፡
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ ሟች አዱስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኘውንና ብቸኛ ንብረት
የሆነውን ቤታቸውን በኑዛዜው ይሰጥሌኝ ያለት የእህት የሌጅ ሌጅ ሇሆነው ሇአሁኑ ተጠሪ ሲሆን
ሌጅ ሇሆነው የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ በተጠሪ ብር 1ዏዏ.ዏዏ/ አንዴ መቶ/ ብቻ እንዱሰጣቸው ነው፡፡
ተጠሪ የሟች እህት ሌጅ ሌጅ በመሆናቸው ክርክሩ የሚያረጋግጥ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123
ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረቱ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1117 በመሆኑ በዚህ አግባብ የሚታይ ሁኖ
አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም አሁን የቀረበው ክርክር በተወሊጆች መካከሌ አይዯሇምና፡፡ በመሆኑም
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ በዚህ ረገዴ የተያዘውን ጭብጥ አሌፇነዋሌ፡፡ በጭብጥነት ተይዞ
መታየት ያሇበት ጉዲይ አመሌካችን ሟች ከውርስ ነቅሇዋሌ ሉባሌ ይቻሊሌ? ወይስ አይቻሌም?፣
ነቅሇዋሌ ከተባሇስ ተግባሩ በሔግ ፉት ተቀባይነት አሇው? ወይንስ የሇውም? የሚለት ነጥቦች ሁነው
አግኝተናሌ፡፡
ከቀረበሌን ጉዲይ ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው ሟቿ
ኑዛዜአቸው ሊይ ያሎቸውን ንብረቶች
በሙለ የሰጡት ሇተጠሪ ነው፡፡ የዚህ ዓይነት ክፌፌሌ ሔጉ የሚዯግፇው ቢሆንም አንዴ ወሊጅ
ተወሊጅን ከውርሱ ያሇሔጋዊ ምክንያት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ሲነቅሌ ግን ተቀባይነት ሉኖረው
የማይችሌ መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 937፣938 እናና 939 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ
የምንገነዘበው ጉዲይ /ነጥብ/ ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየስ ሌጃቸው የሆኑትን አመሌካችን
ካሊቸው ንብረታቸው ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ/ ብቻ እንዱሰጣቸው በኑዛዜው ሊይ ገሌፀዋሌ፡፡ ሟች
ተጠሪ እንዱወስደ የተናዘዙት በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኝ የማይንቀሣቀስ ንብረት ነው፡፡
ከዚሁ ንብረት አይነትና ካሇው ዋጋ አንፃር ሲታይ ሟች በኑዛዜው ሊይ ሇአመሌካች ብር 1ዏዏ.ዏዏ

51

ብቻ እንዱሰጣቸው መጥቀሣቸው ከውርሱ በተዘዋዋሪ ነቅሇዋቸዋሌ ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ምክንያት
ሉሰጠው የሚችሌ ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ ሟች አመሌካችን በተዘዋዋሪ ነቅሇዋሌ ከተባሇ ዯግሞ
የነቀለበት ምክንያት በቂና ሔጋዊ መሆን ሉታይ የሚገባው ሲሆን ሟች በዚህ ረገዴ በኑዛዜው ሊይ
ያስቀመጡት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በተዘዋዋሪ መሌኩ በዝምታ ከሟቿ ውርስ
የነቀለ መሆኑን ይህ ችልት ተገንዝቧሌ፡፡ ወሊጅ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን ያሇበቂና ሔጋዊ
ምክንያት ወይም በዝምታ ከነቀሇም ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ከሊይ
ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጋር ተዲምሮ ሲታይ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ በዚህም መሠረት ከውርስ በዝምታ
ወይም ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር
እኩሌ ወራሽ ሁነው የውርስ ንብረቱን ሉከፊፇለ የሚችለ መሆኑን ሔጉ ያስገነዝባሌ፡፡ ይሁን እንጂ
ፌርዴ ቤቱ ወዯዚህ ዴምዲሜ ከመዴረሱ በፉት በወሊጅ የተዯረገ የኑዛዜ ስጦታ አይነቱ ጠቅሊሊ
ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ መሆን ያሇመሆኑን በቅዴሚያ መሇየት አሇበት፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912 ስር
እንዯተመሇከተው የኑዛዜ ስጦታ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ጠቅሊሊ የኑዛዜ
ስጦታ ሲባሌም ተናዛዡ ሀብቱን ጠቅሊሊ ወይም ከመሊ ንብረቱ አንደን ክፌሌ በሙለ ሀበትነት
ወይም በላጣ ርስትነት ሇአንዴ ወይም ሇብዙ ሰዎች የሚያወርስበት የኑዛዜ ቃሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912/1/ ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ የዚሁ ቁጥር ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ
ማንኛውም ላሊ የኑዛዜ ቃሌ ሁለ እንዯ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ እንዯሚቆጠር ይዯነግጋሌ፡፡ አንዴ ኑዛዜ
ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏ14
ዴንጋጌ ቅዯም ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየስ የነበራቸውን አንዴ መኖሪያ ቤት
ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱሆን በኑዛዜ ስጦታ ሰጥተዋቸዋሌ፡፡ ላልች ንብረቶች ያሊቸው መሆኑን የክርክሩ
ሂዯት አያሣይም፡፡ በመሆኑም ከዚህ አንፃር ተናዛዧ ያዯረጉት ኑዛዜ ስጦታ አይነቱ ሲታይ ጠቅሊሊ
የኑዛዜ ስጦታ እንጂ ሌዩ የሆነ የኑዛዜ ስጦታ አይነት አይዯሇም ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1ዏ14/ሠ/ ስር በተመሇከተው መሠረት እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ ሇሌዩ ኑዛዜ ተቀባዩ የሚከፇሌ
ሣይሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 እንዱሁም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ዴንጋጌዎች ታይቶ ተወሊጅ
ከውርስ ተነቅሎሌ፣ ከኑዛዜ ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉካፇሌ ይገባሌ ሉባሌ የሚገባው ነው፡፡ ስሇሆነም
የበታች ፌርዴ ቤቶች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየስ ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካችን በተዘዋዋሪ መንገዴ
ከውርስ የነቀሇ መሆኑን በመሇየት የኑዛዜ ስጦታ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912፣ 915፣937፣938 እና 939
አንፃር በማየት መወሰን ሲገባቸው የአመሌካችን ጥያቄ ሙለ ሙለ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.

2.
3.
4.

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 51/2ዏዏ1 መጋቢት
ዏ9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏ9721 መጋቢት
23 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በትእዛዝ፡ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 1ዏዏ29 ጥር 28 ቀን
2ዏዏ2 ዓ.ም በውሣኔ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
በአጠቃሊይ ፌርስ ባይሆንም ከሊይ በፌርዴ ሏተታው ሊይ በተጠቀሰው መሠረት አመሌካችና
ተጠሪ የሟችን ንብረት እኩሌ የመውረስ መብት አሊቸው ብሇናሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔው መሻሻለን እንዱያውቀው የውሣኔው ኮፑ ይሊክሇት፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 56157
ጥር 09 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ 1. ወ/ሮ ጸሏይ ተሰማ

ጠበቃ ታዯሠ ወ/ጊዮርጊስ ቀረበ

2. ወ/ሮ አሇምነሽ ተሰማ

ተጠሪ፣

ህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን ሞግዚት ወ/ሮ ብርሃኔ ባየህ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በጋብቻ ውሌ አንደ ተጋቢ ሇላሊው ተጋቢ የማይንቀሳቀስ ንብረት አጠቃቀምን
የሚመሇከት መብት በሔይወት ሇሚቀረው ተጋቢ እስከ እሇተሞት ዴረስ እንዱጠቀምበት በማሇትና
በሔግ አግባብ ተወሊጅ ያሌሆነውን ሰው የዴርሻ ንብረቱ ተጠቃሚ በማዴረግ ውሌ ገብቶ ሲገኝ
ስሇሚኖረው ውጤት የሚመሇከተውን ክርክር መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
ተጠሪ ሞግዚት በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም አቶ
ታፇሰ ተፇራ ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየታቸውን የአቶ ታፇሰ ተፇራ ሌጅና የህፃን አማኑኤሌ እናት
የሆኑት ወ/ሮ ትዕግስት ታፇሰም ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸውን ህፃኑ የወሊጅ እናቱ ወራሽ
መሆኑና ሞግዚትም የተሾመሇት መሆኑን ህፃኑ ወሊጅ እናቱን በመተካት አያቱን መውረስ
እንዯሚገባው አቶ ታፇሰ ተፇራ በሔይወት እያለም በአዱስ አበባ ከተማ በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ
06 ውስጥ ቁጥሩ 1011 የሆነና በስማቸው የተመዘገበ መኖሪያ ቤት ያፇሩ መሆኑን ይህን ቤት
የአሁኑ አመሌካቾች ይዘው በማከራየት እየተጠቀሙ እንዯሚገኙና ሇማካፇሌም ፇቃዯኛ
አሇመሆናቸውን ገሌፀው የቤቱን ግምት ግማሽ 50‚000.00 /ሃምሳ ሺህ ብር/ እንዱያካፌሊቸው
ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስም
አከራካሪው ቤት የ1ኛ አመሌካችና የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ መሆኑን ሳይክደ ሟች አቶ ታፇሰ
ተፇራ እና 1ኛ አመሌካች የጋብቻ ውሊቸውን ሲያዴሱ ቤቱን 1ኛ አመሌካች በሔይወት እስካለ ዴረስ
እንዱጠቀሙና ከሣሽ ሞግዚት አዴራጊ እናትና 2ኛ አመሌካች ከ1ኛ አመሌካች ሔይወት ፌጻሜ
በኋሊ የሟች ዴርሻን እንዱተሊሇፌሊቸው መስማማታቸውን ይህንኑ በመገንዘብና የጋብቻ ውለን
በማክበርም የሔጻኑ እናት በሔይወት እያለ ጥያቄ ሳያቀርቡ የቆዩ መሆኑን 2ኛ አመሌካችም በቤቱ
ውስጥ ያለት በቤተሰብነት መሆኑንና ቤቱ የሚከራየውም በብር 550.00 ሳይሆን በብር 350
መሆኑን በመግሇፅ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
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የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ክርክር በመመርመር የጋብቻ ውለ በሶስተኛ ወገን ሊይ
ግዳታ ሉጥሌ የሚችሌ ሉሆን አይገባም በሚሌ ምክንያት የ1ኛ አመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገ
ሲሆን 2ኛ አመሌካችን በተመሇከተ ዯግሞ ሌጅ ስሊሌሆኑ ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራን ሉወርሱ
አይገባም፣ ተጠሪ ሟችን እናታቸውን ተክተው መውረስ የሚችለ ናቸው በማሇት አከራካሪውን ቤት
በተመሇከተ ግማሹ የተጠሪ በመሆኑ ከተቻሇ በአይነት ሇሁሇት ተከፌል ግማሹ ሇተጠሪ ግማሹ
ዯግሞ ሇ1ኛ አመሌካች ይኸው ካሌተቻሇ ግን ቤቱ በሏራጅ ተሽጦ የሽያጭ ገንዘቡን እኩሌ
እንዱካፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራቀኙ ከተከራከሩ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በመለ
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካቾች ግንቦት 13 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የስር ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ የተሻሻሇውን የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር
213/1992 አንቀጽ 46ን የተረጎመው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ ጋር አዛምድ ባሇመመሌከት በመሆኑ
ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም
በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎ ቀርበው የበታች ፌርዴ
ቤቶችን ውሣኔ ሔጋዊነት በመግሇፅ ሉፀና ይገባሌ ሲለ ሔዲር 08 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ
ማመሌከቻ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሣሥ 08 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሰበር
አቤተታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ 1ኛ አመሌካች ከሟች ታፇሰ ተፇራ ጋር በጋብቻ
ተሳስረው ሲኖሩ አከራካሪ የሆነውን ቤት በጋራ ያፇሩ መሆኑን ሟች አቶ ተፇራ ታፇሰ በህይወት
በነበሩበት ጊዜ ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም ከ1ኛ አመሌካች ጋር ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ እዴሳት
ስምምነት በሚሌ ሰነዴ 1ኛ አመሌካች ዋናውን ሶስት ክፌሌ ቤትም ሆነ ሰርቪሶቹን ከአቶ ታፇሰ
ተፇራ ሞት በሁዋሊ እዴሜዋ እስከፇቀዯሊት ዴረስ የግሌዋ ሆኖ ሇመሸጥም ሆነ ሇመሇወጥ ከፇሇገች
ግን የአሁኑ ተጠሪ እናት የሆኑት ሟች ትዕግስት ታፇሰና የአሁኗ 2ኛ አመሌካችን በመያዝ
መሇወጥም ሆነ መሸጥ ትችሊሇች ሌጆቹም እናታቸው እስካለ ዴረስ ንብረቱን በሙለ የእናታቸው
የግሌዋ መሆኑን አውቀው መቀመጥ አሇባቸው በማሇት መግሇፃቸውን ነው ይህ ሰነዴ ስሇመኖሩም
የተካዯ ነገር አይዯሇም ተጠሪም ሟች አያቱን በተተኪነት መውረስ የሚችሌ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ
ጉዲይ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የሰነደን መኖርና በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ
መዯረጉን በመቀበሌ ሔጋዊ ውጤት የሇውም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የተሻሻሇውን የቤተሰብ
ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 46/1/ን በዋቢነት በመጥቀስ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታ
ሉጥሌ አይችሌም በሚሌ ምክንያት ስሇመሆኑም ከውሣኔው ግሌባጭ ተመሌክተናሌ፡፡ ይህንኑ
ግንዛቤ በመውሰዴም የሰነደን ይዘት ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ሉኖረው የሚገባውን ውጤት
መርምረናሌ፡፡
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የጋብቻ ውሌ ሔጋዊ ዴርጊትና ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ መሆኑን የተሻሻሇው የቤተሰብ
ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 40 እና ተከታዩቹ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያስገነዝባለ
የጋብቻ ውሌ ከሚያስከትሊቸው ሔጋዊ ውጤቶች መካከሌ አንደ በተጋቢዎች የንብረት ግንኙነት ሊይ
ስሇመሆኑ የተጠቀሰው አዋጅ በአንቀጽ 42/1/ ዴንጋጌ በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡ በጋብቻ ውሌ የተቋቋሙ
አንዲንዴ ውጤቶችም በውሌ ሉቀሩ ወይም ሉሻሻለ እንዯሚችለ ተጠቃሹ ሔግ በአንቀጽ 40
ያስቀመጠው ጉዲይ ሲሆን ይህ ተግባር በሔግ ፉት ውጤት የሚኖረው በአንቀጽ 73 አግባብ ሲዯረግ
ነው እንዱሁም የአዋጁ አንቀጽ 46/1/ ዴንጋጌ ሲታይም ተጋቢዎች በጋብቻቸው ውሌ ውስጥ
በላልች ሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታን የሚያስከትለ ስምምነቶችን ማዴረግ አይችለም በሚሌ
ተቀምጧሌ የስር ፌ/ቤት የጋብቻ ውሌ አፇፃፀሙንና ውጤቱን በተመሇከተ ሉኖረው ስሇሚገባ
ሥርዓት ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ ከተገነዘበው በሁዋሊ በአሁኗ 1ኛ አመሌካችና በሟች አቶ
ታፇሰ ተፇራ መካከሌ ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም የተዯረገ የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት
ውጤት ሉኖረው አይገባም በማሇት ውዴቅ ያዯረገው በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታ በሚያስከትሌ
መሌኩ ስምምነቱ ተፇጽሟሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሶስተኛ ወገን የተባሇው በጉዲዩ ሊይ ክርክር
ያቀረበው የአሁኑ ተጠሪ የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ተተኪ ወራሽ ሲሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/
መሠረት ተተኪ ወራሽ ሉተሊሇፌሇት የሚችሇው አውራሽ የነበረው ግዳታና መብት ሆኖ አውራሽ
በመሞቱ ምክንያት ሉቋረጡ የማይችለ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ወራሽ ሉሰራበት የሚችሇው
መብትና ግዳታ አውራሽ በሚኖረው መብትና ግዳታ መጠን ነው ይህም የሚያሳየው ወራሽ
አውራሹ በሚያዯርጋቸው ሔጋዊ ዴርጊቶች ውስጥ አውራሹን ተክቶ የሚሰራ ከአውራሹ ጋር
ተመሳሳይ አቋም ያሇው መሆኑን እንጂ አውራሹ ሇፇጸማቸው ዴርጊቶች ሶስተኛ ወገን ሉባሌ
የሚገባ አሇመሆኑን ነው በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት የተሻሻሇውን የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር
213/1992 አንቀጽ 46/1/ ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ እና 842 ጋር በማዛመዴ ሳይመሇከተው
ተጠሪን እንዯሶስተኛ ወገን መቁጠሩ ያሊግባብ ሆኖ ተገኝቷሌ ይህ ሰነደ የጋብቻ ውሌ አይዯሇም
እንጂ ነው እንኳ ቢባሌ ሉዯርስበት የሚችሇው ዴምዲሜ ነበር፡፡
ከሁለም በሊይ በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና በአሁኗ 1ኛ አመሌካች መካከሌ ግንቦት 05
ቀን 1986 ዓ.ም የተዯረገው የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት“ የሚሌ ርዕስ የተሰጠው ሰነዴ ይዘቱ
መታየት ያሇበት እና የውለ አይነት ተሇይቶ በየትኛው የሔግ ክፌሌ መገዛት አሇበት? የሚሇው
ጥያቄ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተው የጋብቻ ውሌ ሔጋዊ ዴርጊትና
ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ ሲሆን ውጤቱ በተጋቢዎች የግሌ ወይም የንብረት ግንኙነት ሊይ
መሆኑን በዚህ ረገዴ የተዯነገጉት የቤተሰብ ሔግ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ የጋብቻ ውሌ ውጤት
የሚኖረውም ተጋቢዎች በጋብቻ ሊይ ፀንተው ባለበትና ጋብቻም ከፇረሰ በኋሊ ሉሆን እንዯሚችሌ
በስምምነቱ ሉወሰን የሚችሌ መሆኑ ይታመናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ግን ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ከአሁኗ 1ኛ አመሌካች ጋር
የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት የሚሌ ሰነዴ ያዯረጉት የጋራቸውን የሆነውን ቤት ከራሳቸው
ሔሌፇተ ሔይወት በኃሊ 1ኛ አመሌካች በግሊቸው እንዱጠቀሙበት ነው፡፡ በስምምነቱ መሠረት 1ኛ
አመሌካች ሊይ ወይም በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይ ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ስሇቤቱ አጠቃቀም
1ኛ አመሌካች ያገኙት ሌዩ መብት የሇም በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይም የተጣሇ ገዯብ የሇም፡፡ አቶ
ታፇሰ ተፇራ በቤቱ ካሊቸው ሰፉው የባሇቤትነት መብት ሇ1ኛ አመሌካች ከራሳቸው ፌፃሜ ሔይወት
በኃሊ የሰጡት የመጠቀም መብታቸውን ብቻ ነው፡፡ በስምምነት ሰነደ ሊይ 1ኛ አመሌካች ቤቱን
ሇመሸጥ ወይም ሇመሇወጥ ከፇሇጉ የአሁኗን 2ኛ አመሌካችንና የህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን እናት
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የሆኑትን ሟች ትዕግስት ታፇሰን በመያዝ ስሇመሆኑ መጠቀሱ 1ኛ አመሌካች የተሰጣቸው በቤቱ
የመጠቀም መብት ብቻ ስሇመሆኑ አስረጂ ነው በመሆኑም የስምምቱ ይዘት ሲታይ በሟች አቶ
ታፇሰ ተፇራ ሊይ በሔይወት እያለ የሚጥሇው ግዳታ የላሇ መሆኑና 1ኛ አመሌካችም በቤቱ ሊይ
የመጠቀም መብታቸው የሚኖረው አቶ ታፇሰ ተፇራ ከሞቱ በኃሊ መሆኑን የሚያስገነዝብ ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ስምምነቱን የሚገዛው የትኛው የህግ ክፌሌ ነው? የሚሇው ጥያቄ ተያይዞ
የሚነሳ ነው፡፡ በዚህም መሠረት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2427 ዴንጋጌ ሲታይ ስጦታ ማሇት አንዴ ወገን
ተዋዋይ ማሇትም ሰጪው ተቀባይ ተብል ሇሚጠራው ሇላሊ ሰው ችሮታ በማዴረግ አሳብ
ከንብረቶቹ አንደን የሚሇቅበት ወይም ግዳታ የሚገባበት ውሌ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ስጦታ
ዯግሞ ሰጪው ሲሞት ይፇፀማሌ ተብል ሉዯረግ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ስር
የተመሇከተው ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ያስገነዝባሌ ይህንኑ መሠረት አዴርገን ሟች አቶ ታፇሰ
ተፇራ እና 1ኛ አመሌካች ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም ያዯረጉትን ስምምነት ይዘት ስንመሇከተው
በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይ በሔይወት እያለ ምንም ግዳታ የማይጥሌ ከሔሌፇተ ሔይወታቸው
በኃሊም ቢሆን 1ኛ አመሌካች ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ካሊቸው ንብረቱን የማውዯም የመጠቀምና
የማስተሊሇፌ ሰፉ የባሇቤትነት መብታቸው ውስጥ ቤቱን የመጠቀም መብታቸውን ብቻ ተግባራዊ
ሲያዯርጉ በ1ኛ አመሌካች ሊይ ግዳታ የማይጥሌ ችሮታ ሊይ የተመሠረተ እንዱሁም 1ኛ አመሌካች
የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራን ዴርሻ የመጠቀም መብት ተግባራዊ የሚያዯርጉት ከአቶ ታፇሰ ተፇራ
ሔሌፇተ ሔይወት በኃሊ መሆኑ የተጠቀሰበት በመሆኑ ሰነደ የስጦታ ሰነዴ ሉባሌ የሚገባ እና
ስሇስጦታ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት የሚገዛ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት
የሰነደን ይዘት በአግባቡ ሳያገናዝብ የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት በሚሌ በአርእስትነት
በመቀመጡ ብቻ ሰነደ የጋብቻ ውሌ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ መዯረሱም ተገቢ ሆኖ አሇገኘነውም፡፡
እንግዱህ ስምምነቱ ሲታይ የስጦታ ውሌ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ያዯረሰን ሲሆን ውለ የሚኖረው
ውጤት በዚህ ረገዴ የተዯገጉትን ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ መሌስ የሚያገኝ ነው፡፡ በዚህም
መሠረት ሰጪው ሲሞት ይፇፀማለ ተብሇው በተወሰኑት ስጦታዎች ሊይ ስሇኑዛዜ የተነገሩት
ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች እንዯሚሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ስር በግሌፅ ተዯንጓሌ፡፡ በመሠረቱ
ኑዛዜ የሟቹ ጥብቅ የሆነ ራሱ የሚፇፅመው ስራ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 857/1/ ስር
የተመሇከተ ሲሆን ኑዛዜው የሚሻርበትንና በሔግ ፉት ውዴቅ የሚሆንበትን ምክንያት ሔግ
አውጪው አስቀምጧሌ፡፡ ኑዛዜ ሰጪ ኑዛዜ ሉያዯርግ የሚችሌበት ሥርዓትም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
881፣ 882 እና 884 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ኑዛዜ አዴራጊ በሔጉ በተመሇከቱት መንገድች መሠረት
ንብረቱን ሇስጋ ዘመደ ወይም የስጋ ዘመዴ ሊሌሆነው ሉያስተሊሌፌ የሚችሌበት አግባብም በሔጉ
ጥበቃ የተዯረገሇት ተግባር ነው፡፡ ከዚህም በሊይ ኑዛዜ ገዯብ ያሇበት ሆኖ ሉዯረግ እንዯሚችሌም
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 916 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና
1ኛ አመሌካች ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም ያዯረጉት ስምምነት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 መሠረት
በኑዛዜ ዴንጋጌዎች የሚገዛ ሆኖ በአፃፃፌ ሥርዓቱም ሆነ በውጤቱ ሔጋዊ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባ
ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም 1ኛ አመሌካች እስከ እሇተሞታቸው ዴረስ ቤቱን የመጠቀም መብታቸው
የሚያጡበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ ከሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ የማትወሇዴ
ቢሆንም ሟች ከዴርሻቸው እንዱሰጣት ሔጋዊ ስጦታ እስካአዯረጉሊት ዴረስ ከተጠሪ ጋር
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 እና 915 ዴንጋጌዎች መሠረት እንዯአንዴ ወራሽ ተቆጥረው እኩሌ ተጠቃሚ
የማይሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት
ምክንያቶች መሠረት የ1ኛ አመሌካችን የመጠቀም መብት የ2ኛ አመሌካችን ዯግሞ በስጦታ
የተሰጣቸውን የሟች ዴርሻ ግማሽ የማግኘት መብታቸውን ማሣጣቱ የስምምነት ሰነደን ይዘት
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ከሔጉ ጋር ባሊገናዘበና ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ በመሆኑ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 63108 ሰኔ 03 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 82805 ሚያዚያ 21 ቀን 2002 ዓ.ም የጸናው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ከ1ኛ አመሌካች ጋር ግንቦት 06 ቀን 1986 ዓ.ም ባዯረጉት የስጦታ
ውሌ መሠረት 1ኛ አመሌካች ወ/ሮ ፀሏይ ተሰማ በአከራካሪው ቤት የሟች ዴርሻ ሊይ
እስከእሇተሞታቸው ዴረስ የመጠቀም መብት አሊቸው 1ኛ አመሌካች ከዚህ አሇም በሞት ከተሇዩ
በሁዋሊ ዯግሞ 2ኛ አመሌካች /ወ/ሮ አሇምነሽ ታፇሰ/ ከተጠሪ /ህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን/ ጋር
የሟች አቶ ታፇሰ ዴርሻን የመውሰዴ መብት አሊቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 62041
የካቲቲ 11 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ጥሩወርቅ ወርድፊ - ጠበቃ ብርሃኑ ወሌዯዮሏንስ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ጥሩነሽ ወርድፊ - ጠበቃ ዯጀኔ አባተ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ሌጅነትን የሚመሇከት ክርክርን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅነት
ይረጋገጥሌኝ በማሇት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ፌርዴ ቤቱ የሰጠው የሌጅነት ማስረጃ በሏሰት
የተሠጠ በመሆኑ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሰረት ባቀረቡት
የመቃወም አቤቱታ መነሻነት ነው፡፡ በአቤቱታቸው ሊይም የአሁኑ ተጠሪ ከሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ
እና ከወ/ሮ አፀዯ ወ/ጊዮርጊስ ተወሌጄአሇሁ ያለት ሏሰት ነው፣ ሔጋዊ ግንኙነት አሌነበራቸውም፣
የአቶ ወርድፊ በዲሳ ብቸኛ ሌጅ አመሌካች ነኝ፣ ተጠሪ የሟች ሌጅ ነኝ የሚለ ከሆነ የዯም
ምርመራ(DNA) ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ገሌፀው ሇተጠሪ የተሰጣቸው የሌጅነት ማስረጃ
እንዱሰረዝሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪም ሇአሁኗ አመሌካች የመቃወም አቤቱታ መሌስ
እንዱሰጡበት ተዯርጎም ባቀረቡት መከራከሪያ የሟቹ ሌጅ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆኑንና የዯም
ምርመራም የመቃወም አመሌካች ሉጠይቁ እንዯማይችለ ገሌፀው የመቃወም አመሌካች አቤቱታ
ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም
የ‛DNA“ ምርመራ ጥያቄን አሌፍ የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር የአመሌካችን መቃወሚያ
አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅ ናቸው በማሇት የሰጠውን ውሳኔ
ሉሰረዝ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው
መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ የሟች ወርድፊ ሌጅ ናቸው ተብል የተሰጠው የሌጅነት ማስረጃ ሉሰረዝ
አይገባም ተብል የተወሰነው በተገቢው ማስረጃ ባሌተረጋገጠበት ሲሆን የ‛DNA“ ምርመራ ጥያቄም
የታሇፇው ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅ ናቸው ተብል መወሰኑም ሆነ
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የ‛DNA“ ምርመራ ጥያቄ የመታሇፈን ተገቢነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ
ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሐፌ
አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች ያቀረቡት በሳይንሳዊ
መንገዴ የዯም ምርምራ ጥያቄ ታሌፍ ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ ሌጅ ናቸው ተብል መወሰኑ
ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅ እና ወ/ሮ
የሺመቤት አየነው በጋብቻ ተሳስረው የተወሇደ ስሇመሆናቸው የተረጋገጠ ሁኖ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ
ማስተባበያ ክርክር የላሇ መሆኑን፣ ተጠሪ የሟቹ ሌጅ ነኝ በማሇት የሚከራከሩት ሟች እንዯአባት
በመሆን ሲንከባከቧቸው የነበረ በመሆኑና ይህም በማስረጃ መረጋገጡን መሰረት በማዴረግ መሆኑን
ነው፡፡ አመሌካች የተጠሪን ማስረጃዎች ሇማስተባበሌ በማስረጃነት እንዱቀርብሊቸው ከሚፇሌጉት
ማስረጃዎች አንደ ዯግሞ ሳይንሳዊ የዯም ምርመራ ዘዳ ነው፡፡ ሆኖም የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ
የቀረበውን የአመሌካችን የማስረጃ ይቅረብሌን ክርክር ሳያጠናቅቅ ማሇፈን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡
በመሰረቱ የተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅነት ተረጋግጧሌ የተባሇው በተሻሻሇው
የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 143(ሠ) መሰረት ሲሆን በአንቀጽ 143 ስር
በተመሇከቱት ሁኔታዎች አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚገባቸው ሁኔታዎች መሆኑ፣ ከእነዚህ
ሁኔታዎች ውጪ አባትነት በፌርዴ ሉነገር የማይችሌ ስሇመሆኑ የተጠቀሰው አዋጅ በአንቀጽ 145
ስር በግሌፅ ዯንግጓሌ፡፡ አዋጁ አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚችሌባቸው ሁኔታዎች ሊይ ማስተባበያ
ማስረጃ ሉቀርብ የሚችሇው በአንቀጽ 144 ስር በተመሇከቱት ሁኔታዎች ስሇመሆኑ በዝርዝር
አስቀምጧሌ፡፡ ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ዯግሞ ‛ሣይንሣዊ“ ዯም ምርመራ አንደ ስሇመሆኑ
ተመሌክቷሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡትን ጥያቄ ያሌተቀበሇበት ሔጋዊ
ምክንያት ስሇመኖሩ በውሳኔው ሊይ የገሇጸው ነገር የሇም፡፡ ይህ ዯግሞ የፌርዴ አካሄደን የተሟሊ
ሳያዯርግ ፌርዴ የሰጠ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን አመሌካች ሟቹ በሔጋዊ ጋብቻ ውስጥ የወሇዶቸው
ስሇመሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ ከተጠሪ ጋር የዯም ምርመራ ይዯረግሌኝ ብሇው ያቀረቡት ክርክር
የሚታሇፌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የአመሌካች የዯም ምርመራ ጥያቄ የታሇፇው
ያሊግባብ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 27962 ሏምላ 16 ቀን 2002 ዓ.ም
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 97440 ጥቅምት 25 ቀን 2003 ዓ.ም
በትዕዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
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2.

3.

በአመሌካች ወጪ የአመሌካችና የተጠሪ የ‛DNA“ ምርመራ እንዱካሄዴ በማዴረግ
የሚቀርበውን ውጤት መሰረት አዴርጎ ጉዲዩን እንዯገና በመመርመር ተገቢውን ውሳኔ
እንዱሠጥበት ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁጥር 50971
የካቲት 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ዓሉ መሀመዴ

አመሌካች፡- አቶ ኃይላ ስሙጋ - ጠበቃ አቶ መኸዱ ሁሴን ቀረቡ
ተጠሪ፡- ሠሊማዊት ተኮሊ - ጠበቃ አቶ አንተነህ ተካሌኝ ቀረቡ
መዝገቡን የቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ ማየት የተሳነው ሰው የሚያዯርገውን የኑዛዜ አዯራረግ ሥርዓት
በሚመሇከት ግራ ቀኙ ያዯረጉትን ክርክር ተመሌክቶ ተገቢውን ትርጉም ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡
የጉዲዩ መነሻ ሟች ወ/ሮ መሠረት መንገሻ ሚያዚያ 6 ቀን 1999 ዓ.ም ያዯረጉት የኑዛዜ
ሰነዴ ሲሆን፣ የአሁን ተጠሪ ይኸው የኑዛዜ ሰነዴ በፌ/ቤት እንዱፀዴቅሊቸው ሇአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቤቱታ በማቅረባቸው ፌ/ቤቱ ጉዲዮን ተመሌክቶ በን/ሊ/መ/ቁ/ 1806/99
ሚያዚያ 05 ቀን 2000 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተቀብል አፅዴቆታሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ የአሁኑ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 358 መሠረት የሟች ወ/ሮ መሠረት
መንገሻ አባት ነኝ ሟች ሌጅ የሊትም ዓይነስውርና የስኳርና HIV/AIDS በሽተኛ የነበረች ስሇሆነ
በአዋዋይ ፉት ያሌተዯረገው የኑዛዜ ሰነዴ ህጋዊ ውጤት የሇውም፡፡ ስሇሆነም ቀዯም ሲሌ ኑዛዜው
ፀዴቋሌ በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪም ዓይነ ስውር፣ የስኳር እና የ HIV/AIDS በሽተኞች ኑዛዜ ማዴረግ አይችለም
የሚሌ ህግ የሇም ኑዛዜውን ሲያዯርጉ አእምሯቸው ጤነኛ እንዯነበር ይኸው ፌ/ቤት በምስክሮች
አረጋግጦታሌ፡፡ ውሳኔው ሉሰረዝ አይገባም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ፌ/ቤቱም የመቃወም አመሌካችን ምስክሮች ከሰማ በኃሊ ጉዲዩን መርምሮ
ዴዲ፣ ዯንቆሮ፣ ዕውር የሆኑና ነዋሪ በሆነ ዯዌ ምክንያት እራሳቸውን ችሇው ሇመተዲዯር
ወይም ንብረታቸውን ሇማስተዲዯር ችልታ ሇላሊቸው ሰዎች ስሇ አእምሮ ጎዯልዎች የተነገሩትን
እርዲታዎች ሇመጠየቅ ይችሊለ ተብል በፌ/ብ/ሔ/ቁ 340 ተዯንግጓሌ፡፡ ሟችም አይነ ስውር
እንዯመሆናቸው መጠን የኑዛዜ ሰነደን በእገዛ አይተውና ሇይተው የፇረሙበት መሆኑ
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አሌተረጋገጠም፡፡ ስሇሆነም የኑዛዜ ሰነደ ፀዴቋሌ ተብል የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ
360(2) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ በማሇት ወስኗሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ ሟች ኑዛዜውን ሲያዯርጉ አእምሯቸው ዯህና የነበረ ስሇመሆኑ ፌ/ቤቱ
ኑዛዜውን ሳያፀዴቅ ያረጋገጠው ጉዲይ ነው፣ ዓይነስውር በአዋዋይ ፉት ኑዛዜ ማዴረግ አሇበት
የሚሌ ህግ የሇም የኑዛዜ አዯራረግ ሥርዓት በሌዩ የህግ ክፌሌ የተዯነገገ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ
1728 ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት የሇውም የሚለትን ነጥቦች መሠረት አዴርገው ውሳኔው በይግባኝ
እንዱታረም የይግባኝ አቤቱታ በማቅረባቸው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ባሇበት
ጉዲዩን ተመሌክቷሌ፡፡
የፌ/ብ/ሔ/ቁ 340 ዴንጋጌ ዓይነስውራን ዴጋፌ ሉጠይቁ እንዯሚችለ እንጂ በአዋዋይ ፉት
ያሌተዯረገ ኑዛዜ ፇራሽ ነው ብል በአስገዲጅነት አሊስቀመጠም፡፡
የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1728 ተፇፃሚነቱ ውልች ሊይ እንጂ ይህንን ጉዲይ አይመሇከትም፤ በዚህ ጉዲይ
የኑዛዜው አዯራረግ የፍርማሉቲ ጉዴሇት አሇት፣ አሌተባሇም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤት ኑዛዜውን
ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ቀርበው ያሊዯረጉት ስሇሆነ አጠራጣሪ ነው በሚሌ
ምክንያት የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ ሲሌ ዲኝነት ሰጥቷሌ፡፡ የከተማው ፌ/ቤቶች ሰበር ሰሚ ችልት
ይህ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ የህግ ስህተት አሌተገኘበትም የሚሌ የመጨረሻ ዲኝነት
ስሇሰጠበት ይህ የሰበር ጉዲይ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ ችሎሌ፡፡
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከዚህ በፉት
ከቀረቡት በይዘቱ የተሇዩ አይዯሇም፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ
መርምረናሌ፡፡

ባጭሩ

ከሊይ

የተመሇከተው

ሲሆን

በየዯረጃው ባለት ፌ/ቤቶች

እኛም

ጉዲዩን

እንዯሚከተሇው

እንዯመረመርነውም ግራ ቀኙን የሚያከራክራቸው የኑዛዜ ሰነዴ በህግ ፉት የፀና ነው ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡
ኑዛዜ አዴራጊዋ ሟች ወ/ሮ መሠረት መንገሻ ኑዛዜ ባዯረጉበት ጊዜ ማየት የተሳናቸው የነበሩ
ስሇመሆኑም በግራ ቀኙ የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡
ማየት የተሳነው ሰው ኑዛዜ የማዴረግ ተግባር ሲፇፀም ይህ ተግባር በህግ ፉት የፀና፤
ማናቸውንም ህጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ እንዯሆነ በህግ መሟሊት የሚገባቸው ነጥቦች ምን ምን
ናቸው? በሚሇው ነጥብ ሊይ ነው የተሇያዩት፡፡
ይህን አከራካሪ ነጥብ ሇማስረዲት በግራ ቀኙ የቀረቡት የፌሬ ነገር ክርክሮች እና ጉዲዩን
ሇመወሰን የሥር ፌ/ቤቶች በሰጡት ዲኝነት የጠቀሱት ትንታኔ በህግ ፉት የፀና ተግባር ሇመፇፀም
አስፇሊጊ ሁኔታዎች ናቸው በሚሌ ህጉ በየቅሌ ያስቀመጣቸውን ማሟያ ሁኔታዎች አንደን ከላሊው
በማቀሊቀሌ እየተጠቀሱ የቀረቡ እና የተተቹ መሆኑን ከውሳኔዎች ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡
ይኸውም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 340 ዴውዮች በሚሌ ርዕስ በተቀመጠው ዴንጋጌ ማናቸውንም ህጋዊ
ውጤት የሚያስከትሌ ተግባር ሇመፇፀም ችልታ አስፇሊጊ ነው፡፡ ችልታ አሇ ወይስ የሇም? ማሇት
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የሚቻሇው መቼ እና እንዳት ነው የሚሇውን በዝርዝር በሚዯነግገው ክፌሌ የሚገኝ ነው፡፡ ችልታ
ከዕዴሜ፣ ችልታ በከባዴ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘት፣ ችልታ ከአእምሮ በሽታ ጋር በተያያዘ
የእያንዲንደን ዝርዝር ሁኔታ በያዘው የህግ ክፌሌ የሚገኝ ሆኖ በተሇይም በአእምሮ መጎዯሌ ወይም
በዴውይነት የተነሣ አንዴ ሰው የሚሠራው ተግባር ምን ውጤት እንዯሚያስከትሌ የማያውቅ ሆኖ
በተገኘ ጊዜ ይህ ሰው ማናቸውንም ተግባር እንዲያከናውን በማዴረግ በፌርዴ በመከሌከሌ በህግ ጥበቃ
ከሚዯረግበት ክፌሌ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች በፌርዴ ሉከሌክለ የሚገባቸው ስዎች የትኞቹ ናቸው
የሚሇውን ሇመሇየት በመሠረትነት ሇተቀመጠው ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 339 ቀጠል የሚገኝ ዴንግጌ ነው፡፡
ዴውዮችም አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ የአእምሮ ጎዯልነት እንዲሇባቸው ሰዎች ተቆጥረው የፌርዴ
ክሌከሊ እንዯሚዯረግባቸው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 351(3) መመሌከቱ የፌ/ብ/ሔ/ቁ 340 ዴንጋጌ ይዘትና
አስፇሊጊነት አንዴ ሰው ተግባሩን ሇመፇፀም ችልታ ነበረው ወይስ አሌነበረውም የሚሇውን ሇመሇየት
እንጂ አካሊዊ ጎድሇነት ያሇባቸው ሰዎች ህጋዊ ተግባር ሇመፇፀም በፇሇጉ ጊዜ የአዯራረጉ ሥርዓት
በምን አኳኋን ሉፇፀም ይገባሌ ከሚሇው ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት የሇውም የሚሠሩት ሥራ ምን
ውጤት እንዯሚያስከትሌ የማያውቁ ሰዎች ስሇሆኑ የፇፀሙት ተግባር ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ
አይገባም? በማሇት ያዯረጉትን ተግባር ህጋዊነት (Validity) ሇመመርመር መሠረት የሚሆን ዴንጋጌ
እንጂ እነዚህ ስዎች ተግባራቸውን የት? እና እንዳት ማከናወን አሇባቸው ከሚሇው የውሌ አዯራረግ
ሥርዓት ጋር የተዛመዯ አይዯሇም፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 368(1) የተከሇከሇ ሰው ክሌከሊው በፌርዴ ከተነገረ በኋሊ ኑዛዜ ሇማዴረግ
አይችሌም በሚሌ የተዯነገገውን በፌ/ብ/ሔ/ቁ 340 እና 351(3) ጋር በማገናዘብ ስንመሇከተው ይህንኑ
የትርጉም መስመር፣ ይበሌጥ የሚያጠናክር ሆኖ ይገኛሌ፡፡
እንዯዚሁም ኑዛዜ ዋጋ እንዱኖረው የሚያስፇሌጉ ሁኔታዎች በሚሇው ክፌሌ ችልታ አስፇሊጊ
ከሆኑ የሥራ ነገር ሁኔታዎች አንደ ሆኖ ኑዛዜ ሇማዴረግ ችልታ ከዕዴሜ አንፃር በፌ/ብ/ሔ/ቁ
860፣ ችልታ ሇአእምሮ መጓዯሌ ጋር በተያያዘ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 861 – 864 በዝርዝር መዯንገጉና
የኑዛዜ አዯራረግ ሥርዓትን በማመሌከት ግን እራሱን በቻሇ የኑዛዜ ፍርምና ማስረጃ በሚሌ ንዐስ
ክፌሌ መቀመጡ ኑዛዜ የሚያዯርጉ እነማን ናቸው? ኑዛዜ የሚዯረግበት ሥርዓት እንዳትና በምን
አኳኋን ነው? የሚለት ነጥቦች በየቅሌ የሚታዩና ጉዲዮቹን የሚገባው የህግ ክፌሌ በየነጥቦቹ
አግባብ የተቀመጠ መሆኑ እየታወቀ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሔ/ቁ 340
የተመሇከተውን ዴንጋጌ ከውሌ አዯራረግ ሥርዓት ጋር በማያያዝ የሰጠው ትንታኔ እና ትችት
አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህም አንፃር ሟች ወ/ሮ መሠረት መንገሻ ማየት የተሳናቸው መሆኑ ከመረጋገጡ በቀር
በዚህ አካሊዊ ጉዴሇት ምክንያት ሇእራሳቸውም ሆነ ላልች መብታቸው የሚያከብሩሊቸው ሰዎች
ጥቅም ሇማስጠበቅ ሲባሌ በፌርዴ የተከሇከለ አይዯለም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 343(2) መሠረት በፌርዴ
ባይከሊከለም ዴውይነታቸው አከራካሪ የሆነውን ተግባር ሇመፇፀም የሚያስችሊቸው ነበረ ብል
ከችልታ ጋር በማያያዝ ሇመተርጎምም መነሻ የሆኑ ፌሬ ነገሮች አሊገኘንም፡፡
በዚህ ሁለ ምክንያት የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 340 አንፃር በማየት
አከራካሪ የሆነው ኑዛዜ ህጋዊ ውጤት አያስከትሌም በሚሌ የሰጠው ውሳኔ ከተሳሳተ መነሻ የመነጨ
በመሆኑ አተረጓጉሙ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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በሁሇተኛ ዯረጃ ሉታይ የሚገባው ነጥብ ማየት የተነሳው ሰው ኑዛዜ የሚያዯርግበትን
የአዯራረግ ሥርዓት የሚመሇከት ነው፡፡
የአሁን አመሌካች ከሥር ጀምሮ አንስቶ የተከራከረበት የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1728(3) ዴንጋጌ
ስሇውልች አዯራረግ ሥርዓት በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1678(ሏ) የተመሇከተውን መሪ ዴንጋጌ በሚያብራራው
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1719(2) እስከ 1730 በተመሇከተው የውሌ አዯራረግ ሥርዓት ከሚዯነግጉት ዝርዝር
ዴንጋጌዎች አንደ በመሆኑ ክርክሩ አግባብነት ያሇው ነው፡፡ ሆኖም ይህ ዴንጋጌ የሚገኘው
ስሇውልች በጠቅሊሊው ክፌሌ እንዯ መሆኑ መጠን ስሇውልች በጠቅሊሊው የተመሇከቱት ዯንቦች
ከውልች ባሻገር ስሇላልች ጉዲዮች ያሊቸው አግባብነትና ተፇፃሚነት በመሸጋገሪያ ዴንጋጌው
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1676 በተመሇከተው መሠረት ነው፡፡ በዚህም ዴንጋጌ አነጋገር የኑዛዜ አዯራረግ ሉከተሌ
የሚገባውን ሥርዓት በተመሇከተ ስሇኑዛዜ በሚያወራው ሌዩ ህግ የኑዛዜዎች ፍርምና ማስረጃ
በሚሇው ርዕስ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 880 ጀምሮ የተዯነገገ በመሆኑ ገዥው ህግ ይህ የሌዩ ሔግ ክፌሌእንጂ
ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 1719 – 1730 የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አንደ የሆነው ቁጥር 1728(3) ሉሆን
አይችሌም፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 881 በግሌፅ የሚዯረግ ኑዛዜ ተናዛዡና ምስክሮች በኑዛዜው ሊይ ወዱያውኑ
ፉርማቸውን ወይም የአውራ ጣት ምሌክታቸውን ማዴረግ እንዲሇባቸው እንጂ አካሊዊ ጉዴሇት፣
ያሇበትን ተናዛዠ አካለ ከተስተካከሇው ሇይቶ ያስቀመጠው መስፇርት የሇም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ/ 1728(3)
መሀይማን የጣት ምሌክት ፉርማቸውን በአዋዋይ ፉት ማዴረግ እንዯሚገባ ሲዯነግግ ኑዛዜን
አስመሌክቶ በተቀመጠው በዚህ ሌዩ ዴንጋጌ 881(3) ማህይማን የጣት ምሌክታቸውን ወዱያውኑ
ማስቀመጥ ያሇባቸው መሆኑን እንጂ በተሇይ በአዋዋይ ፉት እንዱያዯርጉ አሌዯነገገም፡፡ ይህም
በአንዴ ጉዲይ ሊይ በተሇያዩ መንገዴ በተሇያዩ የህግ ክፌሌ መዯንገጉ ጉዲዮች እንዯየ አግባብነታቸው
ሉታዩ የሚገባ መሆኑን ስሇሚያስገነዝብ ሇዚህ ሇተያዘው ጉዲዩ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1728(3) የተመሇከተው
ዴንጋጌ ተፇፃሚነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ከሊይ ከጠቀስናቸው ምክንያቶች አንፃር የአዱስ አበባ
ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሆነ ሰበር ሰሚው የሰጡት ዲኝነት መሠታዊ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም በኢ.ፉ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 80(3) እና በአዋጅ ቁጥር 25/88
አንቀጽ 10 እንዯተዯነገገው የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሥሌጣን መሠረታዊ የህግ ስህተት
በተፇፀመባቸው የመጨረሻ ውሳኔዎች ሊይ የተመረኮዘ በመሆኑ የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡

ው

ሳ

ኔ

(1)
የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ሰበር ሰሚ ችልት በፌ/መ/ቁ 12033 በ17/03/2002 ዓ.ም
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
(2)
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚህ የሰበር ጉዲይ ግራ ቀኙ ሊወጡት ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/አ
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የሰ/መ/ቁ. 57114
ግንቦት 3 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፣ ወ/ሮ ሃና ፀጋዬ ጠበቃ አሰፊ ዝቅአርጋቸው ቀረበ
ተጠሪ፣ ወ/ት ጣዕሙ ዯስታ ጠበቃ ገመቹ ሮሮ ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ይጣራ ጥያቄን መነሻ ያዯረገን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሾች የነበሩት ዲዊት ፀጋዬ የተባሇው የአሁንዋ
አመሌካች ወንዴም እና አመሌካች ናቸው፡፡ ክሱ በተጠሪ ሊይ ሉቀርብ የቻሇው የውርስ ንብረት
ሌታካፌሌ ይገባሌ በመባለ ነው ተጠሪ ሇክሱ በሰጠችው መሌስ ክሱ የቀረበው የከሣሾች አባት ከሞቱ
ከአሥር ዓመት በሊይ ቆይቶ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት ተከራክራሇች፡፡ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ ተጠሪ የዲዊት ፀጋዬ ሞግዚት በመሆን ያሳዯገችው መሆንዋን ከመረጋገጡም በሊይ እስዋም
ይህን መሠረት በማዴረግ በዲዊት ሊይ አንስታው የነበረውን የይርጋ መቃወሚያም መተዋን
እንዯገሇጸች የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ ተመሌቶአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
ይኸው ፌ/ቤት ሁለም ወገኖች ያሰሙትን ክርክር ከመረመረ በኃሊ የአሁንዋ አመሌካች ክስ በይርጋ
ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት ጥያቄዋን ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 10 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ
የተዯረገው ተጠሪ የአመሌካች እንጀራ እናት መሆንዋ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦ እያሇ ይርጋው
በአመሌካች ሊይ ተፇጻሚነት አሇው የመባለን አግባብነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡
በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ
ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እና የተሰጠውን ውሣኔ ይዘት ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም
በዋናነት ሇመገንዘብ የቻሌነው ተጠሪ የአመሌካችም የእንጀራ እናት መሆንዋን ነው፡፡ በእርግጥ
ተጠሪ ሞግዚት የነበረችው ሇዲዊት ፀጋዬ ብቻ እንጂ አመሌካች በተጠሪ ሞግዚትነት ሥር
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አሌነበረችም፡፡ ይህም ሆኖ ግን አመሌካችም እንዯወንዴምዋ /ዲዊት ፀጋዬ/ በወቅቱ ሇአካሇመጠን
ያሊዯረሰች የነበረች ስሇመሆንዋ ክሱን የሰማው ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ
በተጠሪ የተነሳው የይርጋ መቃወሚያ በአመሌካች ሊይ ብቻ ተፇጻሚነት አሇው ሇማሇት ከበቃበት
አንዯኛው ምክንያትም አመሌካች የሞግዚትነት እና የአሳዯሪነት ሥሌጣን በነበራቸው ስዎች
አማካይነት መብትዋን በወቅቱ ማስከበር ነበረባት የሚሌ ነው፡፡ ይህን ምክንያት መነሻ በማዴረግም
የአመሌካች አባት የሞቱበትን ጊዜ ሇይርጋው ጊዜ አቆጣጠር እንዯሁሇተኛ ምክንያት አዴርጎ
ወስድአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ፌ/ቤቱ የተጠሪን የይርጋ መቃወሚያ ተቀባይነት አሇው ሇማሇት
እነዚህን ምክንያቶች መሠረት ቢያዯርግም አመሌካች ከሞግዚት አስተዲዯር መቼ ነፃ እንዯወጣች
በውሣኔው ሊይ አሊመሇከተም ተጠሪም ብትሆን የአመሌካች አባት የሞቱበትን ጊዜ መነሻ በማዴረግ
የአሥር ዓመትን የይርጋ ጊዜ /የፌትብ/ሔግ ቁ 1845/ በመጥቀስ ከመከራከር አሌፊ አመሌካች
ጊዜውን ያሳሇፇችው ሇአካሇ መጠን ከዯረሰች በኃሊ /ከሞግዚት አስተዲዯር ከወጣች በኃሊ/ ነው የሚሌ
መከራከሪያ አሊነሳችም፡፡
በበኩሊችን እንዯምናየው የተጠሪ የይርጋ መቃወሚያ በዲዊት ፀጋዬ ሊይ ተፇጻሚነት የሇውም
ከተባሇ በአመሌካችም ሊይ በተመሳሳይ ሁኔታ የማይታይበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ የአመሌካች
ሞግዚት ነበሩ የተባለት ሰዎች በወቅቱ መብትዋን አሊስከበሩሊትም የሚሇው አካሄዴም እንዯዚሁ
የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ዋናው መሇየት ያሇበት አመሌካች የሟች አባትዋ ወራሽ
መሆንዋን እና ሇማስከበር የተነሳችውም የወራሽነት መብትዋ እንዯሆነ ነው፡፡ የይርጋው ጊዜ
ሉቆጠርባት የሚገባውም በመብትዋ መጠቅም ከቻሇችበት /አካሇመጠን ከዯረሰችበት/ ጊዜ ጀምሮ
እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት በሥር
ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 14168 መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው
ትዕዛዝ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 79963 ግንቦት 17 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሻሽልአሌ፡፡

2.

አመሌካች ያቀረበችው የውርስ ይጣራሌኝ ክስ በይርጋ ቀሪ አሌሆነም ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም
የአመሌካች የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄም ከዲዊት ፀጋዬ ጥያቄ ጋር አብሮ ይታይ በማሇት
ወስነናሌ፡፡

3.

ግራቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ 57607
ግንቦት 30 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ኤርሚያስ ኬስታንትኖስ ግሉፔትስ -ወኪሌ ጸሏይ መሇሰ - ቀረበር
ተጠሪ፡- ሰሇሞን ከስታንቲኖስ ግሉፔትስ - ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወቀረቀት ይሰጠኘ በሚሌ በቀረበው ጥያቄ መነሻነት
የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ
አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን መዝገቡ የተከፇተው አሁኑ አመሌካች ባቀረበው
የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጠን ጥያቄ መሠረት ነው፡፡ ፌ/ቤትም ጥያቄውን
በመቀበሌ የምስክር ወረቀቱን ሰጥቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአሁኑ ተጠሪ የምስክር ወረቀቱ
የሚሰጥበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፤ ኤርሚያስ የሟች ኬስታንቲኖስ ግሉፔትስ ሌጅ አይዯሇም
በማሇት መቃወሚያ በማቅረቡ መዝገቡ እንዯገና ተንቀሣቅሶ ሁሇቱ ወገኖች እንዱከራከሩ
ተዯርጏአሌ፡፡ በመጨረሻም የአሁኑ አመሌካች የሟች ኪስታንቲኖስ ግሉፔትስ ሌጅ ስሇመሆኑ
ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት /የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት/ አረጋግጦ ማስረጃ አሌመጣም በማሇት
ፌ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ ሰጥቶት የነበረውን ማስረጃ ሰርዞአሌ፡፡ በየዯረጃው ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ
የቀረበሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እና የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሰር
ችልትም በመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ አጽንተዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው
በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ሇአመሌካች ተሰጥቶ
የነበረው የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰረዘው በአግባቡ ነው ወይ በሚሇው ጭብጥ
ሊይ ነው፡፡
በዚህ መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ጭብጡን በማስመሌከት ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
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ከስር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እና የተሰጡትን ውሣኔዎች ይዘት በዝርዝር
ተመሌክተናሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ የሰማው ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ መገንዘብ እንዯቻሌነው
ሇአመሌካች ተሰጥቶ የነበረው የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት
ተጠሪ ባቀረበው መቃወሚያ ሊይ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት አመሌካች በሚመሇከተው /ስሌጣን ባሇው/
ፌ/ቤት ሌጅነቱን አረጋግጦ ይቅረብ የሚሌ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ነበር፡፡ ውጤቱን ሇመጠበቅ በሚሌም
ቀጠሮ ተይዞ ነበር፡፡
በላሊ በኩሌ ዯግሞ የሌጅነት ይረጋገጥ ጥያቄ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የአመሌካችን ሌጅነት አረጋግጦ የሰጠው ውሣኔ የሇም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ፌ/ቤቱ የተጠሪን
መቃወሚያ በመቀበሌ ውሣኔ እንዯሰጠ ተመሌክተናሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትም ሆነ የይግባኝ ሰሚው ሰበር ችልትም ይህን መስመር ተከትሇው
ነው የወሰኑት፡፡
በበኩሊችን እንዲየነው የሌጅነት ይረጋገጥሌኝ ጥያቄ /አቤቱታ/ የቀረበሇት የፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ በእርግጥ አመሌካች
የሟች አቶ ኬስታንቲኖስ ግሉፔስ ሌጅ ነው፡፡ ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ የሰጠው
ውሣኔ የሇም፡፡ ፌ/ቤቱ ከአመሌካች ካቀረበው አቤቱታ /ማመሌከቻ/ ይዘት በመነሣት ብቻ መዝገቡን
እንዯዘጋው እና የሰጠው ምክንያትም በጋብቻ ውስጥ ተወሌጃሇሁ ካሌክ በህጉ ሌጅ መሆንህ
ስሇሚገመት ጥያቄህ በፌ/ቤት የሚረጋገጥ አይዯሇም የሚሌ እንዯሆነ በመዝገቡ ተያይዞ ከቀረበው
ውሣኔ ሇማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የአመሌካችን የይግባኝ ክርክር
ያሌተቀበሇው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ከምትጠይቅ ውጪ
በዚህ በኩሌ የሚዯረግ የሇም በማሇት እንዯሆነም ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯምናየው አመሌካች የሟች ሌጅ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ አከራካሪ
ሆኖአሌ፡፡ ተጠሪ ቀዯም ሲሌ የተሰጠው የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሉሰረዝ ይገባሌ
በማሇት የሚከራከረው አመሌካች ሟች እና እናቴ በጋብቻ ተሳስረው ይኖሩ በነበሩበት ጊዜ
የተወሇዴኩ ሌጅነኝ የሚሌ መከራከሪያ ይዞ ነው የምስክር ወቀረቱን እንዱሰጠው የጠየቀው በእርግጥ
አመሌካች በጋብቻ ውስጥ ስሇመወሇደ ከመግሇጽ አሌፍ ይህ ሁኔታ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦ
ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ የሇም፡፡ በዚህ ምክንያትም ነው አመሌካች አቤቱታውን
ሇፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበው፡፡ በመሆኑም የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት
እንዱሰጥ የተጠየቀው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤት አመሌካች የሟች ሌጅ ነኝ የሚሇውን
ክርክር አሇመቀበለ ትክክሌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ግን የሌጅነት ማረጋገጫ ውሣኔ መስጠት ያሇበት
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን አቤቱታ በአግባቡ ሣያስተናግዴ በመቅረቱ ብቻ
አመሌካች ፌትህ የሚያገኝበትን መዴረክ እንዱያጣ ማዴረጉ አግባብ አይሆንም፡፡
በፌርዴ ሉወሰን የሚገባው ጉዲይ ያሇው ማንኛውም ሰው ጉዲዩን ሇፌ/ቤት ወይም ሇላሊ
በህግ የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብ እና ውሣኔ የማግኘት መብት ያሇው ስሇመሆኑ
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገመንግስት አንቀጽ 37 /1/ ተዯንግጏአሌ፡፡
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በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው አመሌካች በጋብቻ ውስጥም ይወሇዴ ከጋብቻ ውጪ ሌጅነቱን
ይረጋገጥሊት ዘንዴ ሇፌርዴ ቤት አቤቱታ /ጥያቄ/ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ ጥያቄው በፌርዴ
ሉወሰኑ ከሚገባቸው ጉዲዮች አንደ ነው፡፡ ስሇዚህም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የአመሌካችን አቤቱታ በመዯበኛው የክርክር አመራር ስርዓት መሠረት አሇማስተናገደ ወይም
ከወዱሁ መዝጋቱ ትክክሌ አይዯሇም፡፡ በጋብቻ ውስጥ ተወሌጃሇሁ የሚሌ ሰው ሌጅ መሆኑን የህግ
ግምት መውሰዴ የሚቻሇው ሰውየው በእርግጥም በጋብቻ ውስጥ ስሇመወሇደ በቅዴሚያ በፌሬ ነገር
ረገዴ ሲረጋገጥ እንዯሆነም ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በእኛ ግንዛቤ እና እምነት በአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተያዘው ጉዲይ እሌባት ከማግኘቱ /ከመወሰኑ/ በፉት
አመሌካች ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበው የሌጅነት ይረጋገጥሌኝ ጥያቄ /አቤቱታ/
ውሣኔ ማግኘት አሇበት፡፡ አመሌካች ፌትህ እንዱያገኝ ማዴረግ የሚችሇውም በዚህ አግባብ ጉዲዩ
ሲሰራ ነው ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በመ/ቁ. 1803/96 ሚያዝያ 18 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13497 ሰኔ 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እና የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13689 ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. በአመሌካች አቤቱታ /ጥያቄ/ አቅራቢነት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተከፇተው ቁጥር
43257 የሆነው መዝገብ እንዱንቀሣቀስ እና ፌ/ቤቱም የአመሌካችን ጥያቄ መሠረት በማዴረግ
እንዯዚሁም ሇጉዲዩ አወሣሰን ተገቢ የሆነውን ጭብጥ በመያዝ ውስጥ ይስጥ ብሇናሌ፡፡
3. ተጠሪም የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሚሰጠው ውሣኔ መሠረት ተጠቃሚ ነኝ የሚሌ
ከሆነ ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርቦት የነበረውን መቃወሚያ
መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሉቀጥሌ ይችሊሌ ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 57836
ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አስናቀች ዯሇሇኝ ጠበቃ ዘውዳ ተሰማ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የጽርሏ አርያም ቅደስ ሩፊኤሌ ቤተክርስቲያን ጠበቃ በርናባስ ዯስታ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ የዴርሻ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ታህሣሥ 14 ቀን 1993 ዓ/ም
ባዯረጉት ኑዛዜ በወረዲ 08 ቀበላ 05 ቁጥሩ 145/ሇ/ የሆነ ፣ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር ቁጥር
8/02601 የተሠጣቸውን መኖሪያ ቤት ሇተጠሪ እንዱሆን በኑዛዜ መስጠታቸውን ገሌጻ በኑዛዜ
መሠረት የወራሽነት ማስረጃ እንዱሰጣት ሇአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ
ስታቀርብ የአሁኗ አመሌካች ይኸው የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ይሰጠኝ ጥያቄ ተገቢነት የሇውም
የሚለባቸውን ምክንያቶችን በመዘርዘር ጣሌቃ ገብተው ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪ የዲኝነት
ጥያቄ ተገቢነት የሇውም በማሇት በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቧቸው ምክንያቶች ሟች ትተውታሌ
በተባሇው ኑዛዜ የባሇቤታቸውን የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ንብረትን የሚያካትት በመሆኑ ኑዛዜው
ሔጋዊነት ያሇውም፣ በኑዛዜው ሊይ የሰፇረው ፉርማም የሟቿ አይዯሇም፣ ኑዛዜውን ባዯረጉበት
ወቅትም በእዴሜ መግፊት ምክንያት የሚሰሩትን አያውቁም ነበር ከውርስ ንብረቱም ያሇ በቂ
ምክንያት ነቅሇውኛሌ የሚለ ናቸው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም
ፉርማውን በተመሇከተ በተገቢው አካሌ ተመርምሮ ውጤቱ እንዱቀርብሇት በማዴረግ ፉርማው
የሟች ማርታ ዲኛቸው መሆኑን ውጤቱን አረጋግጦ ከቀረበሇት በሁዋሊ በዚህ ረገዴ የቀረበውን
የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ በላልች ነጥቦች ሊይ የቀረቡትን የአመሌካችን መከራከሪያ
ነጥቦችን ተመሌከቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ኑዛዜውን ያዯረጉት ከባሊቸው
ጋር ባፇሩት የጋራ ንብረት ሊይ በመሆኑና ይህም ሔጋዊነት የላሇው መሆኑን እንዱሁም
አመሌካችን ያሇሔጋዊና በቂ ምክንያት ከውርስ የነቀሎቸው መሆኑን ዘርዝሮ ኑዛዜው እንዱፀዴቅ
የቀረበውን አቤቱታ ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት
ይግባኗን ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርባ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በሁዋሊ ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ባዯረጉት ኑዛዜ መሠረት ተጠሪ ወራሽ ናት በማሇት የስር
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ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ሇአዱስ አበባ ከተማ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታውን ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ኑዛዜውን ያዯረጉት ከነባሇቤታቸው ዴርሻ
ጭምር ሁኖ እያሇና አመሌካችን ከውርሱ ያሇሔጋዊና በቂ ምክንያት የነቀለ መሆኑ ተረጋገጦ እያሇ
ተጠሪ የኑዛዜ ወራሽ ናት ተብል መወሰኑ ከሔጉ ውጪ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው
ጠበቃው ቀርበው መጋቢት 20 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ አመሌካችን ሟች ከውርስ
የነቀሎት ምክንያት ጠቅሰው በመሆኑ ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም
በማሇት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ እንዱፀና ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም የካቲት 16
ቀን 2003 ዓ/ም በጻፊት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው
ታህሣሥ 14 ቀን 1993 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ ሔጋዊ ነው ወይስ አይዯሇም አመሌካችንስ ከሟች
ውርስ ነቅሎሌ ወይስ አሌነቀሇም? ውጤቱስ ምን ሉሆን ይገባሌ? የሚለት ነጥቦች በጭብጥነት
ሉታዩ የሚገባቸው ሁነው አግኝቷቸዋሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የቻሇው ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ታህሣሥ 14 ቀን 1993
ዓ.ም ግሌፅ ኑዛዜ የተው መሆኑን አመሌካች የሟቿ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ/ሌጅ/ ተጠሪ ዯግሞ
የሟች የኑዛዜ ወራሽ መሆኗን ሟች ይኖራቸዋሌ ተብል የተጠቀሰው ንብረት መኖሪያ ቤትና የቤት
ቁሣቁስ ሁኖ ሇአመሌካች ብር 1000 እና የቤት ቁሳቁስ እንዱሰጣቸው የገሇፁ መሆኑን ይህንን
ሇማዴረግ በምክንያትነት የጠቀሱት ዯግሞ አመሌካች ትዲር ከያዘች ጊዜ ጀምሮ ተገቢውን እንክብካቤ
አሊዯረገችሌኝም ስታመምም እናቴ ብሊ አሊስታመመትኝም የሚሌ መሆኑን ነው፡፡ አከራከሪው ቤት
የተናዛዧ እና የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን የጋራ ሃብት ስሇመሆኑ አከራካሪ አሇመሆኑንም በክርክሩ ሂዯት
ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ጭምር ተገንዝበናሌ፡፡
የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ኑዛዜው ሔጋዊ ነው
በማሇት የወሰኑት ሟች ሇአመሌካች ዴርሻቸውን ሰጥተዋሌ፣ የዴርሻ ማነስ ዯግሞ የውርስ መነቀሌ
ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም የሚሌ እንዴምታ ያሇውን ምክንያት መሠረት በማዴረግ ነው፡፡
በእርግጥ በኑዛዜው የሚከናወኑ ተግባሮች የኑዛዜ ስጦታ /legacy/ ወይም የክፌያ ዯንብ /Rule of
partition/ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ በመህር ዯረጃ ዯግሞ አንዴ ሰው ከውርስ ሀብቱ መካከሌ አንዴን ንብረት
ሇወራሾቹ መስጠቱ የኑዛዜ ስጦታ አያሰኘውም፡፡ ይሌቁንም ይህ አይነት ኑዛዜ ሔጉ የሚቀበሇው
እንዯ አንዴ የክፌያ ዯንብ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ አውራሽ ሇወራሹ አንዴን ንብረት ቢናዘዝሇት
የኑዛዜው አፇፃፀም የስጦታ /legacy/
አፇፃፀምን በመከተሌ ሳይሆን የክፌያ ዯንብ /partition/
በመከተሌ የሚከናውን ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በኑዛዜው ሊይ የሚሰጠውን ክፌያ መጠን በመገሇፁ ብቻ
ሁሌ ጊዜ የክፌያ ዯንብ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይሆንም፡፡ በመሆኑም የተሰጠው የንብረት መጠን
ከሟቹ የውርስ ንብረት ግምት ጋር ታይቶ ውጤቱም በዚህ ረገዴ መሇየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡
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በላሊ አገሊሇፅ ሟች በኑዛዜው ሊይ የሚያስፌረው የንብረት መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት መጠን
ጋር እየታየ የመነቀሌ ጉዲይ ነው ወይስ የክፌያ ማነስ ነው? የሚሇው ነጥብ የሚሇይ ይሆናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ከሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔዎች ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው በአዱስ አበባ ከተማ
ውስጥ በወረዲ 8 ቀበላ ዏ5 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ የቤት ቁጥር 145/ሇ/ በሚሌ የተመዘገበውና በ343
ካ.ሜትር ስፊት ቦታ ሊይ የሰፇረው መኖሪያ ቤት የባሇቤትነት ዯብተር ስሙ ተመዝግቦ የሚገኘው
በአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ስም መሆኑን ንብረትነቱም የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን እና የወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው የጋራ
ሃብት መሆኑን የጉሇላ ክፌሇ ከተማ መሬት አስተዲዯር ሇስር ፌርዴ ቤት በፃፇው ዯብዲቤ በፌሬ
ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ መሆኑ ያሊከራከረ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ሟቿ የተናዘዙት የራሳቸው
የግሌ ንብረት ብቻ ባሌሆነ ንብረት ነው ማሇት ነው፡፡ አንዴ ሰው በራሱ ባሌሆነና ሙለ በሙለ
ሉያዝበት በማይችሌ ንብረቱ የተናዘዘ እንዯሆነ ኑዛዜው የሚኖረው ሔጋዊ ሁኔታ ምንዴነው?
የሚሇው ጥያቄ በውርስ ሔግ በግሇጽ ምሊሹ ያገኘ ነው፡፡ የውርስ ሔግ ውስጥ ይህንን ጉዲይ
የሚመሇከተው የፌትሏብሓር ሔጉ አንቀጽ 1047 እንዱህ ይነበባሌ፡፡
1.
2.
3.

‛በኑዛዜው የተዯረገው ስጦታ በተሇየ ነገር እንዯሆነና ሟቹ በሞተበት ቀን በዚህ ነገር ሊይ
አንዲችም መብት የላሇው እንዯሆነ የኑዛዜው ስጦታ ፌርስ ነው፡፡
ስሇሆነም ሟቹ ይህን ሁኔታ እያወቀ በኑዛዜው ሰጥቶ እንዯሆነ ስጦታው ዋጋ ያሇው
ይሆናሌ፡፡
እንዯዚህ በሆነ ጊዜ አጣሪው በኑዛዜ የተሰጠውን እቃ ዋጋ መስጠት አሇበት“

ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው በመርህ ዯርጃ ማንም ሰው ምንም መብት በላሇው
ንብረት ሊይ የተናዘዘ እንዯሆነ የተሰጠው ኑዛዜ ዋጋ አይኖረውም፡፡ በሔግ ፉት የሚፀና ኑዛዜ
ሇመስጠት ሟቹ ኑዛዜ በተዯረገበት ንብረት ሊይ መብት ሉኖረው ይገባሌ በላሊ በኩሌ በንዐስ አንቀጽ
/2/ በግሌጽ እንዯሰፇረው ሟቹ ኑዛዜ በሚያዯርጉበት ንብረት ሊይ ምንም መብት የላሇው መሆኑን
እያወቀ ስጦታ የሰጠው እንዯሆነ በስጦታው ሔጋዊነት የፀና ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ኑዛዜ አዴራጊው
መብት ያሇው መሆን አሇመሆኑ ብቻ ሳይሆን ስሇዚህ ጉዲይ የነበረው ግንዛቤ በኑዛዜው ፌረስ መሆን
አሇመሆን ሊይ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡ ኑዛዜው ፌርስ የሚሆነው ተናዛዡ ስጦታ ባዯረገበት ንብረት ሊይ
መብት እንዯላሇውና ይህንም ያውቅ እንዲሌነበረ ሲታወቅ ብቻ ነው ፡፡ ይህ መዯምዯሚያ የሚገኘው
ከሊይ የተጠቀሰው አንቀጽ አንዴና ሁሇት ንዐስ ቁጥሮችን አጣምሮ በማንበብ ነው፡፡
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ ተናዛዧ በአከራካሪው ቤት ሇአሁኗ ተጠሪ በስጦታ በሰጡት ቤት ሊይ
ሙለ የባሇቤትነት መብት አሌነበራቸውም፡፡ ቤቱ በጋብቻ የተፇራ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት
በመሆኑና ከአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ሞት በሁዋሊ ይዘውት ይጠቀሙበት ስሇነበር ሟቿ ቤቱ ሊይ ሙለ
መብት እንዯላሊቸው ሳያውቁ ኑዛዜ ማዴረጋቸው ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም ኑዛዜው የተሰጠበት
ሁኔታ የፌትሏብሓር ሔግ 1047/1/ ን መስፇርት የሚያሟሊ ነው፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳ ቤቱ
የጋብቻ የጋራ ንብረት በመሆኑ ምክንያት ሟቿ በቤቱ ሊይ ሙለ መብት ባይኖራቸው የኑዛዜ
ስጦታውን ያዯረጉት ይህ መብት እንዯላሊቸው ሳያውቁ በመሆኑ በሟች አቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ሊይ
የተዯረገው ኑዛዜ ሉፇርስ የሚገባው ነው፡፡ ኑዛዜው ፌርስ ሉሆን አይችሌ የነበረው ሟቿ በቤቱ
ሊይ ሙለ መብት እንዲሊቸው የሚያውቁና ከሟች ዯሇሇኝ ስሻን የተሊሇፇሊቸው መብት ያሇ መሆኑ
ማስረጃ ቢቀርብ ነበር ፡፡ በዚህ ረገዴ ተጠሪ ያቀረበችው ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም
በአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ሊይ የተዯረገው የኑዛዜ ክፌሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1047/1/ መሠረት ፇራሽ
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ሉሆን የሚገባው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሆኖም ይህ ምክንያት በሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ዴርሻ ሊይ
የተዯረገውን ኑዛዜ ሙለ በሙለ ፇራሽ የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡
ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው አመሌካችን ከዴርሻ ንብረታቸው ውርስ ነቅሇዋሌ ወይስ
አሌነቀለም? የሚሇውን ነጥብም ተመሌክተናሌ፡፡ በመሰረቱ አንዴ ተናዛዥ/ወሊጅ/ የመጀመሪያ ዯረጃ
ወራሹን ያሇህጋዊና በቂ ምክንያት እንዱሁም በዝምታ ከውርስ ሇመንቀሌ እንዯማይችሌ
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 ዴንጋጌዎች ይዘት በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ወሊጅ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን
ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ወይም በዝምታ ከነቀሇም ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
915 ከሊይ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጋር ተዲምሮ ሲታይ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ በዚህም መሠረት ከውርስ
በዝምታ ወይም ያሇበቂ ሔጋዊ ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ
ጋር እኩሌ ወራሽ ሁነው የውርስ ንብረቱን ሉከፊፇለ የሚችለ መሆኑን ሔጉ ያስገነዝባሌ፡፡ ይሁን
እንጂ ፌርዴ ቤት ወዯዚህ ዴምዲሜ ከመዴረሱ በፉት በወሊጅ የተዯረገ የኑዛዜ ስጦታ አይነቱ
ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ መሆን አሇመሆኑን በቅዴሚያ መሇየት አሇበት፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
912 ስር እንዯተመሇከተው የኑዛዜ ስጦታ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ጠቅሊሊ
የኑዛዜ ስጦታ ሲባሌም ተናዛዡ ሀብቱን ጠቅሊሊ ወይም ከመሊ ንብረቱ አንደን ክፌሌ በሙለ
ሀብትነት ወይም በላጣ ርስትነት ሇአንዴ ወይም ሇብዙ ሰዎች የሚያወርስበት የኑዛዜ ቃሌ
ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912/1/ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚሁ ቁጥር ንዐስ ቀጥር ሁሇት ዴንጋጌ
ዯግሞ ማንኛውም ላሊ የኑዛዜ ቃሌ ሁለ እንዯ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ እንዯሚቆጠር ይነዯገጋሌ፡፡ አንዴ
ኑዛዜ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014
ዴንጋጌ ቅዯም ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ሀብታቸውን ሙለ በሙለ
ተጠሪ እንዴትወርስ ሇአመሌካች ዯግሞ ብር 1000 እና የቤት ቁሳቁስ የሰጡ መሆኑ ከኑዛዜው ሰነዴ
ይዘት ተረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ሟች አሊቸው ከተባሇው የማይንቀሳቀስ የውርስ ንብረት አንፃር
አመሌካች እንዱወስደ በማሇት የተናዘዙት የንብረት መጠን ሁኔታ ሲታይ እግምት ውስጥ የሚገባ
ወይም የዴርሻ ጥያቄ አነሰ የሚሌ ክርክር የሚያስነሳ ነው ሉባሌ የሚችሌ ሳይሆን በውጤቱ
የመነቀሌ ውጤትን ያስከተሇ ነው ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ ሟች ሇአመሌካች ብር 1000 እና የቤት
ቁሣቁስ
እንዱሰጥ በማሇት የተናዘዙት ‛ትዲር ከመሰረተች በሁዋሊ አሌተንከባከበችኝም ፣
ስታመምም እናቴ ነች ብሊ አሌጠየቀችም “ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ የዚህ ሏረግ አገሊሇፅ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938/2/ መሠረት እንዯእውነት የሚወሰዴ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት
ከውርስ ሇመንቀሌ የሚያስችሌ ሔጋዊ እና በቂ ምክንያት መሆኑን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938/3/ መሠረት
መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ ከዚህም አንጻር በሟች የተሰጠው ምክንያት አመሌካችን ከውርስ ሇመንቀሌ
ሔጋዊና በቂ ምክንያት ሁኖ አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፍርማሉቲ ረገዴ ፇራሽ ሉሆን
የሚችሌበት ምክንያት የላሇ ሲሆን ሟች የአቶ ዯሇሇኝ ስሻንን ዴርሻ አጠቃሌሇው መናዘዛቸው ግን
ሔጋዊ አይዯሇም፡፡ ሟቿ አሊቸው ከተባሇው ጠቅሊሊ የውርስ ንብረት መጠን አንፃር ሲታይ
ሇአመሌካች የተሰጠው የገንዘብ መጠን በውጤት ዯረጃ አመሌካችን ነቅሎሌ ከሚባሌ በስተቀር
ዴርሻቸውን አግኝተዋሌ፣ ውጤቱም በፌ/ብ/ሔቁጥር 1123 ሉታይ የሚችሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ
ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም ከዚህ አንጻር ተናዛዧ ያዯረጉት ኑዛዜ ስጦታ ሲታይ በውጤቱ
አመሌካችን ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ከውርስ የነቀሇ ሁኖ ዓይነቱ ሌዩ የሆነ የኑዛዜ ስጦታ ሳይሆን
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ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ አይነት ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ በፌ/ብ/ሔቁጥር 1014/ሠ/ ስር በተመሇከተው
መሠረት እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ ሇሌዩ ኑዛዜ ተቀባዩ የሚከፇሌ ሣይሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 አና
939 እንዱሁም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ዴንጋጌዎች ታይቶ ተወሊጅ ከውርስ ተነቅሎሌ ፣ ከኑዛዜ
ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉከፇሌ ይገባሌ የሚባሌበት ጉዲይ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ የክፌያ ማነስ አሇማነስ ነው
በማሇት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር ጉዲዩ እንዲይስተካከሌ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1117 የተቀመጠው መርህ
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ጋር ተዛምድ ሲታይ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ነው፡፡ ምክንያቱም ተጠሪ
የሟች ተወሊጅ ወይም ወዯ ሊይ የምትቆጠር ወሊጅ አይዯሇችምና፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በሟች ወ/ሮ
ማርታ ዲኛቸው ዴርሻ ሊይ በፌ/ሔ/ቁጥር 915 መሠረት እንዯጠቅሊሊ ኑዛዜ ወራሽ ተወስዲ
ከአመሌካች ጋር እኩሌ ተካፊይ ናት ተብል ሉወሰን ሲገባው የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና
ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ከውርስ ንብረት ክፌያ ማነስ ጋር በማያያዝ የሰጡት ውሣኔ የኑዛዜውን
ውጤት ሟች አሊቸው ከተባሇው ንብረት ግምት መጠን ጋር ባሇማገናዘብ በመሆኑ ውሣኔው
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው
1.

2.
3.

4.
5.

ሣ

ኔ

በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 05380 መጋቢት 23 ቀን 2002
ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13512 ግንቦት 18 ቀን 2002 ዓ.ም
በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 1178/96 ሰኔ 25 ቀን 1999
ዓ/ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ታህሣሥ 14 ቀን 1993 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ በውጤቱ ያሇበቂና
ሔጋዊ ምክንያት አመሌካችን የነቀሇ በመሆኑ በአመሌካች ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም ብሇናሌ፤
ኑዛዜው ተጠሪን በሟቿ /ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው/ ዴርሻ ንብረት ሊይ አንዴ ወራሽ የሚያዯርግ
በመሆኑ አመሌካች የሟችን ዴርሻ ንብረት ከተጠሪ ጋር እኩሌ እንዱካፇለ ብሇናሌ፡፡
የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ሊይ ተጠሪ በኑዛዜው ተጠቃሚ የምትሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም
ብሇናሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 59268
ግንቦት 03 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ዝባዴ ታዬ ጠበቃ አማረ ጋሻው ቀረቡ፡፡
ተጠሪ ፡-1. ብፁአን ታዬ ሞግዚት አሰሇፇች ሇገሠ ቀረቡ፡፡
2. ዲኛቸው ታዬ
3. አቶ አቤሌ ታዬ

ጠበቃ ዘሇቀ ዯሬሣ ቀረቡ፡፡

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የኑዛዜ ተጠቃሚነት ይሰረዝሌኝ ጥያቄን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ
ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘትም ባጭሩ ፡- ተጠሪዎች የሟች አቶ ታዬ ዴንቅነህ ኑዛዜ ወራሾች ነን
በማሇት ያቀረቡት ሰነዴ በሟች ያሌተዯረገና ፉርማውም የሟች ባሇመሆኑ ፉርማው ሉመረመር
ይገባሌ በማሇት ዘርዝረው ፌርዴ ቤቱ ተጠሪዎች የሟች ታዬ ዴንቅነህ የኑዛዜ ወራሾች ናቸው ሲሌ
የሰጠውን ማስረጃ ሉሰርዝ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
ተጠሪዎችም በፌርዴ ቤቱ በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት ቀርበው ኑዛዜው የሟች ነው፣ ፉርማውም
የሟች ነው፣ ኑዛዜው የተዯረገውም ምስክሮች ባለበት ነው በማሇት ገሌፀው በፌርዴ ቤቱ
የተሰጣቸው የኑዛዜ ወራሽነት ሉሰረዝ እንዯማይገባ ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም
በኑዛዜው ሊይ አሇ የተባሇውን ፉርማ በፍረንሲክ እንዱመረመር አዴርጎ በኑዛዜው ሊይ ነበሩ ተብል
ስማቸው የጠቀሰውን ሰዎች
በምስክርነት ሰምቶና ፉርማውን
በተመሇከተ ፍረንሲክ ምርመራ
ውጤቱ የሟች ነው ወይም አይዯሇም ብል ሇመሇየት መቸገሩን የሚመሇከተው አካሌ ከገሇፀሇት
በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ሇጉዲዩ በምስክርነት የቀረቡት ሰዎች ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩበት ሁኔታ እርስ
በራሱ ሉጣረስ በሚችሌ ሁኔታ የመሰከሩ ስሇሆነ ቃሊቸው ታዓማኒነት የሇውም የሚሌ ምክንያት
በመያዝ የአመሌካቾችን የኑዛዜ ወራሽነት በማረጋገጥ የተሰጠውን ማስረጃ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/
360/2/ መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪዎች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ
ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ
የአመሌካች ዲኝነት
ጥያቄ በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች አይዯሇም የሚሌ ሆኖ እያሇ
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የምስክሮችን ቃሌ በመመርመር ስሇኑዛዜው መነበብ መሠረት ተዯርጎ ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም
ተብል መወሰኑ በመቃወሚያነት ከተጠቀሱት ነጥቦች ውጪ የተሰጠ ውሳኔ ነው የሚሌ ምክንያት
በመያዝ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር የተጠሪዎችን የኑዛዜ ወራሽነት ሔጋዊ
ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን
ሇከተማው ሰበር ሰሚ
ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ነሏሴ 05 ቀን 2002 ዓ/ም በተጻፇ ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ
በተሠጠው ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስር የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ የሻረው በቂና ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖረውና
በፌ/ብ/ሔ/ቁ/881 - 883
ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን ባግባቡ
ባሊገናዘበ ሁኔታ በመሆኑ
ውሳኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ስህተቱ እንዱታረምሊቸው ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔግ
ከቁጥር 881 እስከ 883 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር
ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በፁሐፌ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ብቻ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች ታዬ ዴንቅነህ ሰኔ 1ዏ ቀን 1999 ዓ/ም አዯረጉ
የተባሇው ኑዛዜ አይነቱ በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ ዓይነት
መሆኑን ነው፡፡ ከመዝገቡ መረዲት
እንዯሚቻሇው ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትና ይህም ችልት አቤቱታው ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱጣራ
ያዯረገበት ነጥብ ሟች አቶ ታዬ ዴንቅነህ ያዯረጉት ኑዛዜ በሔጉ ሊይ የተመሇከተውን መስፇርት
ያሟሊሌ? አያሟሊም ? የሚሇው ነው፡፡ ከሊይ እንዯተጠቀሰው ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ግሌጽ ኑዛዜ
መሆኑ ያሊከራከረ ጉዲይ ነው፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ ሉያሟሊ የሚገባው ስርዓቶች በፌ/ሔ/ቁ/881 ሥር
ተዘርዝረዋሌ፣፡ ይኸውም 1ኛው ኑዛዜው በአራት ምስክሮች ፉት መነበብ ያሇበት መሆኑ፣ ይህም
ስርዓት መፇፀሙና በተፃፇበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ መመሌከቱ ፣ተናዛዥና ምስክሮቹ በኑዛዜው ሊይ
ወዱያውኑ ፉርማቸውን ወይም ያውራ ጣት ምሌክታቸውን ማዴረጋቸው መረጋገጡ
አስፇሊጊ
መሆኑ ነው፡፡ በሟች ተሰጠ የተባሇው ኑዛዜም ሰነደ ሲታይ አራት ምስክሮች የፇረሙበት ፣
ኑዛዜው በምስክሮች ፉት ስሇመነበቡ የሚገሌጽ እና ተናዛዡ የጣት አሻራቸውን ፣ምስክሮቹ ዯግሞ
ፇርማቸውን ያኖሩበት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ሔ/ቁ/ 881
ሥር የተመሇከቱትን ስርዓቶች የሟሊ ነው፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ኑዛዜው
ፇራሽ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የሔጉን ሥርዓት አሌተከተሇም በሚሌ ግሌጽ ምክንያት
ሳይሆን በኑዛዜው ሊይ የተጠቀሱት ምስክሮች ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩትን ምስክሮችንና ተጠሪዎችን
እንዱሁም ኑዛዜውን ያነበበውን ሰው ማንነት በሚጣረስ መሌኩ መስክረዋሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን
ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው በአመሌካች በኩሌ
ከቀረበው መቃወሚያ ይዘት ውጪ ነው በሚሌ ነው፡፡ በመሠረቱ የምስክሮች ዋና አስፇሊጊነት
ኑዛዜ አዴራጊው ኑዛዜውን በነፃ ፌሊጎቱ እና በትክክሇኛ አእምሮው የሰጠ መሆኑንና የኑዛዜ ቃለም
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የእርሱ መሆኑን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የሔግ ጥያቄ ነው፡፡ አመሌካች ኑዛዜው ፇራሽ ነው
ብሇው እስከተከራከሩ ዴረስ የሔጉን ሥርዓት ያሟሊ መሆን ያሇመሆኑን መርምሮ ተገቢውን
መወሰን የፌርዴ ቤት የስራ ዴርሻ ከሚሆን በስተቀር በየትኛው ሔጋዊ ምክንያት ኑዛዜው ፇራሽ
እንዯሆነ ተከራካሪ ወገን ሇይቶ ሉከራከር ይገባሌ የሚባሌበት ሔጋዊ አካሄዴ የሇም፡፡ በመሆኑም
ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ የሔጉን መስፇርት ያሟሊ አሇመሆኑን፣ አመሌካች ተጠሪዎች የሟች
ታዬ ዴንቅነህ የኑዛዜ ወራሽ አይዯለም፣ ኑዛዜው ፇራሽ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤት የሰጠው
ውሳኔ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት መሻሩ በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 881– 883 የተዯነገጉትን
ዴንጋጌዎችን ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሳኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 11876 መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ/ም
ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13442 ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም
በፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ/938/2001 በ19/02/2001 ዓ.ም
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፣ሟች አዯረጉት የተባሇው
ኑዛዜ የሔጉን መስፇርት ያሊሟሊ በመሆኑ ተጠሪዎች የሟች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ሉባለ
አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉረማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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የሰ/መ/ቁ. 49713
ሚያዚያ 3 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡- የወ/ሮ ጥሩነሽ አያሇ ወራሾች
1. ወ/ሮ የምሥራች ግርማ
2. አቶ ዘሊሇም ግርማ
3. አቶ ሚሉዬን ግርማ

ጠበቃ አቶ በሇው አብዱ ቀረቡ

4. አቶ አዱስ ግርማ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ወጋየሁ ሰሇሞን - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አመሌካቾች የአዱሰ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣ የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡት ማመሌከቻ በሰበር የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ
ተገሌፆ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአቃቂ ቃሉቲ ምዴብ ችልት
የመዝገብ ቁጥር 310198 በማስቀረብ ሇመረዲት እንዯቻሌነው በሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች
አውራሽ ወ/ሮ ጥሩነሽ አየሇ የፌርዴ ተቃዋሚ ተጠሪ ዯግሞ የመቃወም ተጠሪ በመሆን
ተከራክረዋሌ፡፡
በሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች አውራሽ በመቃወም አመሌካች ሆነው በመቅረብ በመዝገብ
ቁጥር 0068/96 ወ/ሮ ወጋየሁ ሰሇሞን የሟች የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ተተኪ ወራሽ መሆናቸውን
የሚያረጋግጥ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የኑዛዜ ወራሽ መሆኔ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3680 ጥር 23 ቀን 1995 የወሰነ በመሆኑ
የመቃወም ተጠሪዋ የሟች የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የሌጅ ሌጅና ተተኪ ወራሽ ናት በማሇት
የሰጠውን ውሣኔ ይሰርዝሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት የመቃወም
ተጠሪ ሆነው ቀርበው ወንዴ አያቴ ታፇሰ በሊቸውን ታህሣሥ 7 ቀን 1968 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም
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በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ ሴት አያቴ ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የካቲት 24 ቀን 1994 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም
በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ የአቶ ታፇሰ በሊቸውና የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ሌጅ አባቴ አቶ ሰሇሞን ታፇሰ
ታህሣሥ 28 ቀን 1977 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይቷሌ፡፡ ስሇዚህ ፌርዴ ቤቱ የሁሇቱ ሟቾች
ተተኪ ወራሽ ናት በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የሚሠርዝበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪን ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ከውርስ የነቀሎት መሆኑን
በመግሇፅ ተከራክረዋሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ የሟች አቶ ታፇሰ እና የወ/ሮ እታሇማሁ ያሌጅ ሌጅ ናት፡፡ ተጠሪ
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 በሚዯነግገው መሠርት ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ሊይ የመግዯሌ
ሙከራ ወንጀሌ የፇፀመች መሆኑ በፌርዴ አሌተረጋገጠም፡፡ ስሇሆነም ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ
ተጠሪዋ የመግዯሌ ሙከራ እንዯፇፀመችባቸው በኑዛዜያቸው የገሇፁ ቢሆንም የመቃወም ተጠሪ ወ/ሮ
ወጋየሁ ሰሇሞን በመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ጥፊተኛ ያሌተባለ በመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
838 መሠረት የቀረበ ማስረጃ ስሇላሇ ተቀባይነት የሇውም ስሇሆነም የመቃወም ተጠሪ ወ/ሮ ወጋየሁ
ሰሇሞን የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ተተኪ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጠሁት ውሣኔ
የሚሠርዝበት ምክንያት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካቾች የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት የአምሌካቾችን ይግባኝ ውዴቅ በማዴረግ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337
መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ሇከተማው ሰበር ችልት አቅረበዋሌ፡፡ የከተማው
ሰበር ችልት የአመሌካቾችን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካቾች ጥቅምት 9 ቀን 2002
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የተጠሪ አባት ከሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ በፉት የሞተ በመሆኑ
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 830 በሚዯነግገው መሠረት ሟችን የመውረስ ችልታ የሇውም፡፡ ስሇዚህ
ተጠሪ አባቴን በመተካት ሟችን እወርሳሇሁ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ የህግ መሠረት የሇውም፡፡
ሟች ወ/ሮ እታፇራሁ ተጠሪ በተኙበት ቦታ ላሉት ሌትገዴሊቸው በደሊ ስትዯበዴባቸው ጎረቤት
ዯርሶ ህይወታቸውን እንዲተረፊቸው በኑዛዜቸው በመግሇጽ ከውርስ የነቀሎት ሆኖ እያሇ የሥር
ፌርዴ ቤት ተጠሪ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ተተኪ ወራሽ ናት በማሇት የሰጠውን የተሣሣተ ውሣኔ
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትና የከተማው የሰበር ችልት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ግንቦት 26 ቀን
2002 ዓ/ም በተፃፇ መሌስ እኔ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ተተኪ ወራሽ መሆኔን በማረጋገጥ የሰጠው
ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ አመሌካቾች ተጠሪን ሟች በኑዛዜ ነቅሇዋታሌ በማሇት
የሚያቀርቡት ክርክር ህጋዊ መሠረት የሇውም፡፡ መከራከሪያም በሰበር ዯረጃ የቀረበ ነው፡፡ ሟች
የተናዘዘችው በራሷ ንብረት ሊይ ብቻ ሣይሆን በወንዴ አያቴ ንብረት ሊይ ነው በማሇት መሌስ
ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች ሰኔ 14 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ ያቀረቡት ክርክር ይዘት ከሊይ በአጭሩ
የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአዱስ አበባ አስተዲዯር
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፣ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት
ተጠሪ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ተተኪ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው
ወይስ አይዯሇም; የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከሊይ የተገሇፀውን ጭብጥ
ሇመወሰን የበታች ፌርዴ ቤቶች የተጠሪን ጥያቄ በመቀበሌ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
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ቤት በመዝገብ ቁጥር 0068/96 መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ሉሠረዝ አይገባውም
በማሇት የሰጠውን ውሣኔ በአግባቡ ነው በማሇት የዯረሡበትን መዯምዯሚያ በፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ መሠረት የተሰጠ መሆኑንና በውሣኔው ይዘት ተገቢ መሆኑን መመርመር
ያስፇሌጋሌ፡፡
1. የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ፡- የአመሌካቾች አውራሽ ወ/ሮ ጥሩነሽ አየሇ ሟች ወ/ሮ
እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ግሌፅ ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑን በመግሇፅ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ወራሽ መሆኑን
አረጋግጦ እንዱወሰንሊቸው ባቀረቡት ማመሌከቻ መሠረት ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩ ምስክርና
የቀረበውን የሰነዴ ማስረጃ በመመርመር ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም
ያዯረጉት ኑዛዜ የህጉን መስፇርት ያሟሊ ነው፡፡ ወ/ሮ ጥሩነሽ አየሇ የሟች የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ
ወራሽ ናቸው በማሇት በመዝገብ ቁጥር 3680 ጥር 23 ቀን 1995 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ በህይወት ዘመናቸው ያዯረጉት ኑዛዜ የላሇ
መሆኑን በመግሇፅ ተጠሪ የሟች የሌጅ ሌጅና ተተኪ ወራሽ እንዯሆኑ እንዱወሰንሊቸው ሇአዱስ አበባ
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ጥያቄ አቅረበዋሌ፡፡ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተጠሪን
ማስረጃ በመዝገብ ቁጥር 0068/96 በመስማት ተጠሪ የሟች የሌጅ ሌጅና ተተኪ ወራሽ መሆናቸውን
በማረጋገጥ መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአመሌካቾች አውራሽ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ በህይወት ዘመናቸው ኑዛዜ አሊዯረጉም
በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የተሣሣተ ነው፡፡ የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
ይህንን የተሣሣተ አቤቱታ በመቀበሌ መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ስህተት
ያሇበትና የእኔን መብትና ጥቅም የሚጎዲ ነው፡፡ ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ኑዛዜ ያዯረጉ
መሆኑን እና የሟች ኑዛዜ ህጋዊ መስፇርት የሟሊ መሆኑ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
አስቀዴሞ በፌርዴ የተወሰነ ነው በማሇት ባቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ መሠረት ሲጣራ
ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑንና ኑዛዜው ህጋዊ መስፇርቶችን ያሟሊና
ህጋዊ ውጤት ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጥር 23 ቀን
1995 ዓ.ም ውሣኔ የሰጠ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ በነፃ ፇቃዲቸው በህግ
የተዯነገገውን መስፇርት በሟሟሊት ያዯረጉትና ህጋዊ ውጤት ያሇው ኑዛዜ መሆኑን በማረጋገጥ
ጥር 23 ቀን 1995 ዓ.ም ውሣኔ የሰጠበት ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ
በይዘቱ ተጠሪን ከውርስ የሚነቅሌና የአመሌካቾችን አውራሽ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ የኑዛዜ ወራሽ
የሚያዯረግ መሆኑን ሇማስረዲት የአመሌካቾች አውራሽ በማስረጃነት ካቀረቡት የኑዛዜ ሰነዴ
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ የቀረበሇት የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ህጋዊነቱ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተረጋግጦ ጥር 23 ቀን 1995
ዓ.ም የተሰጠውን ውሣኔ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 358 በሚዯነግገው መሠረት
ውሣኔውን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት የፌርዴ መቃወሚያ በማቅረብ ካሊሻሩት በስተቀር በመዝገብ ቁጥር
0068/96 መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ በተሣሣተ ፌሬ ጉዲይ ሊይ የተመሠረተና
በላሊ ፌርዴ ቤት አስቀዴሞ ውሣኔ በተሰጠበት ጭብጥ ሊይ የተሰጠ መሆኑ የአመሌካቾች አውራሽ
ካቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ጋር አያይዘው ባቀረቡት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ
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ቤት ውሣኔና ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ባዯረጉት የኑዛዜ ሰነዴ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም የአዱስ አበባ
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 0068/96 መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ያዯረጉት ኑዘዜ የሇም በማሇት ተጠሪ ያቀረቡትን የተሣሣተ ፌሬ
ጉዲይ መሠረት በማዴረግ የተሰጠና ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ያዯረጉት ኑዛዜ የህጉን መስፇርት
ያሟሊና ህጋዊ ውጤት ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ አስቀዴሞ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ውሣኔ የሰጠበት መሆኑን ባሇማወቅ መሆኑን ገሌፆ ውሣኔውን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 360/2/ መሠረት መሠረዝ ነበረበት፡፡ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5/1/ መሠረት አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ መሆኑንና ተጠሪ
የኑዛዜውን ህጋዊነትና የሚያስከትሇውን ህጋዊ ውጤት አስመሌክቶ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3680 ጥር 23 ቀን 1995 የሰጠውን ውሣኔ ሊይ የፌርዴ መቃወሚያ
በማቅረብ ሣያሰርዙ ከውርስ የተነቀለ መሆኑን የሚገሌፅ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ያዯረጉት
ኑዛዜ መኖሩን በማረጋገጥ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ እያሇ ተጠሪ
የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ተተኪ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጠሁትን ውሣኔ የምሰርዝበት ምክንያት
የሇም በማሇት ውሣኔ መስጠቱ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5/1/ የሚጥስ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሟች
ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ያዯረጉት ኑዛዜ ህጋዊ መስፇርቱን የሚያሟሊና ህጋዊ ውጤት ያሇው ነው
በማሇት አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ ይዘት እንዯ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመመርመር ሟች ወ/ሮ
እታሇማሁ ታፇሰ በኑዛዜቸው የገሇፁት ምክንያት ተጠሪን ከውርስ ሇመንቀስ የሚያበቃ አይዯሇም
በማሇት መወሰኑ መሠረታዊ የሆኑትን የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 5/1/ ፣ የፌታብሓር
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 358 እና የፌታብሓር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 360/2/ ዴንጋጌዎች
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ያቀረቡትን የፌርዴ መቃወሚያ
ውዴቅ በማዴረግ ሚያዚያ 30 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ የሥነ ሥርዓት ህግ ግዴፇት ብቻ
ሣይሆን በይዘቱ መሠረታዊ የሆነ የህግ አተረጓጎም ችግር ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ምክንያቱም
ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ ከተራ ቁጥር 2
"ያሣዯጓት የአቶ ሰሇሞን ታፇሰ ሌጅ ወ/ሮ ወጋየሁ ሰሇሞን ከሌጅነት ጀምሮ አሣዴጌ ሇቁም ነገር
ከአዯረስኳት በኋሊ እኔ ሣሊስበው ከተኛሁበት ቦታ ሌትገሇኝ በደሊ ዯብዴባኝ ጎረቤት ዯርሶ ህይወቴን
ያተረፌኩት ስሇሆነ ከሌጅነት ጀምሮ በማሣዯጌ ብር 1‚000/አንዴ ሺ ብር/ ተሰጥቷት ከምንም ንብረቴ
እንዲትዯርሰ በዚህ ኑዛዜ ቃሌ አውግዥ አግጃታሇሆ" በማሇት የተናዘዙ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት
በማስረጃነት ከተያያዘው የነዛዜ ሰነዴ ተረዴተናሌ፡፡
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች አውራሽ ይህንን የኑዛዜ ሰነዴ
በመጥቀስ ያቀረቡትን የፌርዴ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ
2 ቀን 1993 ዓ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ ተጠሪ የመግዯሌ ሙከራ የፇፀመችባቸው መሆኑን የገሇጹ
ቢሆንም ተጠሪ በመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ጥፊተኛ ያሌተባለ በመሆኑ ኑዛዜው የፌታብሓር ህግ
838 ዴንጋጌ መስፇርት አያሟሊም በማሇት ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ሇውሣኔ መሠረት በማዴረግ
የጠቀሰው እና የተረጉመው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ነው፡፡
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ከተዘረዘሩት ወንጀልች አንዯኛውን መፇፀሙ በፌርዴ ተረጋግጦበት
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ጥፊተኛ የተባሇ ወራሽ ሟችን እንዲይወርስ በውርስ ህግ ክሌከሊና ማዕቀብ ይዯረግበታሌ፡፡
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 የሚዯነግገው በሟች ወይም በሟች ሚስት ወይም ባሌ ወይም በሟች
ወሊጆችና ተወሊጆች ሊይ በህጉ ከተመሇከቱት አንዯኛውን ወንጀሌ የፇፀመ መሆኑ በወንጀሌ ችልት
ተረጋግጦ የጥፊተኝነት ውሣኔ የተሰጠበት ሰው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 830 መሠረት ሟችን
የመውረስ ችልታ እንዲይኖረው በህግ ክሌከሊና ማዕቀብ የሚዯረግበትና ሟችን ሇመውረስ ያሌተገባ
/unworthy/ በመሆኑ በህግ ክሌከሊ /ማዕቀብ/ ይዯረግበታሌ፡፡ ሟች በፌታብሓር ህግ ቁጥር 841
በተዯነገገው መሠረት ይቅርታ ካሊዯረገሇት በስተቀር በፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ከተዘረዘሩት
ተግባራቶች አንዯኛውን መፇፀሙ ተረጋግጦ በፌርዴ ጥፊተኛ የተባሇ ወራሽ በሟች ወርስ
እንዲይካፇሌ ክሌከሊ የሚያዯርግበትና ማዕቀብ የሚጥሌበት ሟች ሣይሆን በውርስ ህግ ዴንጋጌ ህግ
አውጭው በዯነገገው የፌታብሓር ቅጣት /civil sanction/ መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 830
እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ዴንጋጌዎች ይዘትና ህጋዊ ውጤት በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
የአመሌካቾች አውራሽ የፌርዴ መቃወሚያ ያቀረቡት ተጠሪ ሟች ሇመውረስ ያሌተገባች ናት
በማሇት አይዯሇም፡፡ የአመሌካቾች አውራሽ የተከራከሩት ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰን ታህሣሥ 2
ቀን 1993 ባዯረጉት ኑዛዜ ከውርስ ነቅሇዋታሌ በማሇት ነው፡፡ ሟችን ሇመውረስ ያሌተገባ ስሇመሆን
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 በተዯነገገውና አንዴ ሰው በግሌፅ በሚያዯርገው ኑዛዜ ተወሊጆቹን
ከውርስ ሇመንቀሌ ስሇሚችሌበት ሁኔታ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 937 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር
938 በተዯነገገው መካከሌ ሰፉ ሌዩነት አሇ፡፡ ከውርስ መንቀሌ "Dishersion" የሚባሇው ተናዛዡ
የውርስ ህግ በሚዯነግገው መሠረት ባዯረገው ኑዛዜ ውስጥ ምክንያቱን በመግሇጽ ወይም በዝምታ
ከወራሾቹ አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑት ወራሾቹ በውርሱ እንዲይካፇለ ያዯረገውን ኑዛዜ
በውርስ ህግ ዕውቅናና ውጤት የሚሰጠው በሆነ ጊዜ ከውርሱ እንዲይሣተፌ የሚዯረግበት ሥርዓት
ነው፡፡ ተናዣዡ ከወራሾቹ አንዯኛውን ከወራሽነት ሇመንቀሌ የሚችሌ መሆኑ በፌታብሓር ህግ
ቁጥር 937/1/ የሚዯነግግ ሲሆነ ተናዣዡ ሌጅን ወይም ወዯታች የሚቆጠረውን በኑዛዜ ሇመንቀሌ
የዯረሰበትን ምክንያት በኑዛዜው ውስጥ ካሌገሇፀ በቀር ሌጅን ወይም ተወሊጅን ሇመንቀሌ ያዯረገው
ኑዛዜ እንዯማይፀና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 938/1/ ተዯንግጓሌ፡፡
ተጠሪ የሟች እታሇማሁ ታፇሰ የሌጅ ሌጅ መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ
ታፇሰ ተጠሪን ከውርስ ሇመንቀሌ የዯረሱበትን ምክንያት ተጠሪ አዯረገቸው ያለትን ተግባር
በኑዛዜያቸው ገሌፅዋሌ፡፡ ሟች በኑዛዜ ፇፀመችው በማሇት የገሇፁት ተግባር ማሇትም ሟች
"ሣያስቡት ላሉት ከተኙበት የዯበዯበቻቸው መሆኑንና ጎረቤት ዯርሶ ህይወታቸውን ያተረፊቸው
መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ሟች በኑዛዜያቸው የገሇፁት ምክንያት ሙለ በሙለ ዕውነት ነው የሚሌ የህግ
ግምት ያሇ ሲሆን ህጉ ተጠሪ ተቃራኒ ማስረጃ ሉያቀርቡበት የማይችለና /የማይስተባበሌ የህግ
ግምት/ መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 938/3/ ተዯንግጓሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ሟች ወ/ሮ
እታሇማሁ ተወሊጆቻቸውን ተጠሪን ከውርስ ሇመንቀሌ በኑዛዜቸው የገሇፁትን ምክንያት ዕውነት ነው
ብል በመቀበሌ ሟች የሰጡት ምክንያት ተጠሪን ከውርሰ ሇመንቀሌ በቂ ነው ወይስ አይዯሇም;
የሚሇውን ነጥብ መርምሮ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 938/2/ መሠረት መወሰን ነበረበት፡፡ ሟች
በኑዛዜቸው የገሇፁት ምክንያት ከባዴና ተጠሪውን ከውርስ ሇመንቀሌ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት
መሆኑ ሟች በኑዛዜቸው ከገሇፁት ምክንያት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤት
ጉዲዩን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 937/1/ እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 938 ዴንጋጌዎች መሠረት
መርምሮ ውሣኔ መስጠት ሲገባው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838
በመጥቀስ ተጠሪ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 መሠረት በሟች ሊይ የመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ
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የፇፀመች መሆኑ በፌርዴ ጥፊተኛ የተባሇችበት ማስረጃ አሌቀረበም በማሇት የአመሌካቾችን
መቃወሚያ ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 310/98 ሚያዚያ 30 ቀን
2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 07155 የካቲት 3
ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 10061
ሀምላ 17 ቀን 2001 የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ሇተጠሪ ከተናዘዙት ብር 1‚000/አንዴ ሺህ ብር/ ውጭ
በውርሳቸው እንዲይሳተፈ በኑዛዜ የነቀሎቸው ስሇሆነ ተጠሪ የሟች ተተኪ ወራሽ አይዯለም
ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካቾች የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን በማረጋገጥ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3690 ጥር 23 ቀን 1995 የሰጠው ውሣኔ
ህጋዊ ውጤትና ተፇፃሚነት አሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. ተጠሪ የሟች አቶ ታፇሰ በሊቸው ተተኪ ወራሽ መሆናቸውን በማረጋገጥ የአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ህጋዊ ውጤትና ተፇፃሚነት አሇው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
5. ከሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የውርስ ንብረት አመሌካቾች ሇተጠሪ ብር 1‚000/አንዴ ሺ ብር/
የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት አሇባቸው ብሇናሌ፡፡
6. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 55648
መጋቢት 20 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቶች፡- 1- ወ/ሮ እቴቱ ሽፇራው
2- አቶ አሸናፉ ሽፇራው

ጠበቃ አቶ ግርማቸው ይሊሊ ቀረቡ

ተጠሪዎች፡- 1- ወ/ሮ መንበረ ሽፇራው
2- አቶ ይዴነቃቸው ሽፇራው

ጠበቃ አቶ ሀይለ ነጏ ቀረቡ

3- አቶ ዮናስ ሽፇራው
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ አመሌካቾች የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡት
የሰበር አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ ጭብጥ ተይዞ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡ ክርክሩ
በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር
ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች አመሌካች አመሌካቶች ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ሇሥር
ፌርዴ ቤት የአንዯኛ ተጠሪ ወሊጅ አባት አቶ ሽፇራው ወሌዯማርያም ህዲር 7 ቀን 2000 ዓ.ም
ምንም አይነት ኑዛዜ ሣይተው ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ እንዯዚሁም የአንዯኛ ተጠሪ ወሊጅ
እናትና የሁሇተኛና የሶስተኛ ተጠሪዎች አያት የሆኑት ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ፇንታ ጥር 17 ቀን
2000 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩና ጥር 7 ቀን 2000 ዓ.ም ተጠሪዎችን የኑዛዜ ተጠቃሚ
የሚያዯርግ ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑን በመግሇፅ አንዯኛ ተጠሪ የሟች ሽፇራው ወሌዯማርያም ያሇኑዛዜ
ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዱሰጣቸውና ተጠሪዎች የሟች የወ/ሮ ዲርቻ
መንግስቱ የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸው እንዱረጋገጥሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካቶች በሥር ፌርዴ ቤት ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ በመሆን ገብተው የሟች ወ/ሮ
ዲርቻ መንግስቱ ሌጆችና ህጋዊ ወራሾች ነን፡፡ ጥር 7 ቀን 2000 ዓ.ም እናታችን ወ/ሮ ዲርቻ
መንግስቱ አዯረጉት የተባሇው ኑዛዜ ሟች ካሊቸው ንብረት እኛ ብር 500/አምስት መቶ ብር /
እንዱሰጠን የሚሌና እኛን ከውርስ የመንቀሌ ያህሌ ውጤት ያሇው ነው፡፡ ሟች ኑዛዜውን ያዯረጉት
በትክክሇኛ አእምሮ አሇመሆኑን ሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች የሌጅ ሌጆቻቸው ሆነው እያሇ ሌጆቼ
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በማሇት ያዯረጉት ኑዛዜ ያስረዲሌ ስሇዚህ ኑዛዜው ውዴቅ ሉዯረግሌን ይገባሌ የሚሌ መቃወሚያ
አቅርበዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ኑዛዜ አዴራጊዋ
ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ አንዴ ሚሉዮን ከሚያወጣው የውርስ ሀብት ውስጥ አመሌካቾች ብር
500 /አምስት መቶ ብር / እንዱወስደ ኑዛዜ ሲያዯርጉ የሰጡት ምክንያት በቂ ምክንያት ባሇመሆኑ
ኑዛዜው እንዱሻሻሌ በማዴረግ አመሌካቶች ጣሌቃ ገቦች የሟችን የውርስ ሃብት እኩሌ ይካፇለ
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሟች በኑዛዜ
የፇሇጋችውን ያህሌ ሀብት ሇወራሾች በኑዛዜ የመስጠት ስሌጣን እንዲሊቸው በፌታብሓር ህግ ቁጥር
913 የተዯነገገ በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤት የሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ኑዛዜ እንዱሻሻሌ የሰጠው
ውሣኔ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በመሻር በሟች ኑዛዜ መሠረት
ተጠሪዎች ይወርሳለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
ይህ ውሣኔ የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታ በአዱስ
አበባ ከተማ ፌ/ቤት የሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የከተማው የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ሇአመሌካቾች ብር 5ዏዏ/አምስት መቶ ብር/ የሰጡበትን ምክንያት
በኑዛዜው የገሇፁ ስሇሆነ የአመሌካቾች ተቃውሞ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 913 እና የፌታብሓር ህግ
ቁጥር 1123/1/ ዴንጋጌን የሚቃረን ነው በማሇት ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካቾች ሚያዝያ 26 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የአዱስ አበባ ከተማ የሰበር
ችልት ሟች እናታችን ያዯጉት ኑዛዜ ከሟች ውርስ ከሚዯርሰን አንዴ አራተኛ በሊይ ጉዲት
እንዯሚያዯርስብን ካረጋገጠ በኋሊ ሟች በኑዛዜያቸው ምክንያት የገሇፁ መሆኑን ብቻ በማየት የሟች
ምክንያት በቂ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ሣይመዝን የፌታብሓር ሀግ ቁጥር 1113/1/
በመጥቀስና በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ
መሌስ ሟች የአመሌካቾችን ዴርሻ ዝቅ በማዴረግ ብር 500/አምስት መቶ ብር/ እንዱወስደ ያዯረጉት
ኑዛዜ ተገቢ ነው አመሌካቾች በሥር ፌ/ቤት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1123ን በመጥቀስ
ያሌተከራከሩ በመሆኑ በሰበር ዯረጃ ማንሣታቸው የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329ን
የሚጥስና በሰበር ያቀረቡት አዱስ ክርክር ነው የከተማው የሰበር ችልት ሇፌታብሓር ህግ ቁጥር
1123/1/ የሰጠው ትርጉም ተገቢ ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሣሥ 8 ቀን
2003 ዓ/ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ የስር ፌርዴ ቤት ሟች ያዯረጉትን ኑዛዜ ያሻሻሇው በህግ
በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ነው የተጠሪዎች ክርክር የህግ መሠረት የሇውም የሚሌ ይዘት ያሇው
ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአመሌካቾች እናትና አውራሽ የሆኑት ወ/ሮ ዲርቻ
መንግስቱ አመሌካቾች ከውርስ ከሚዯርሳቸው አንዴ አራተኛ /ሩብ/ በሊይ ጉዲት እንዯዯረሰባቸው
በማሰብ ጥር 7 ቀን 2000 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ሙለ በሙለ ተፇፃሚ መሆን ይገባዋሌ በማሇት
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ችልትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የፌታብሓር
ህግ ቁጥር 1123 ንዐስ አንቀፅ 1 በስጦታው አከፊፇሌ ውስጥ ተቃራኒ ቃሌ ከላሊ በቀር ወዯ ታች
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ከሚቆጠሩ ተወሊጆች አንደ ከሚዯርሰው ከሩብ የበሇጠ ጉዲት ዯርሶበት እንዯሆነ የስጦታ አከፊፇለ
እንዱቀር ሇመጠየቅ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሟች ካሊቸው የውርስ ንብረት
አመሌካቾች እያንዲንዲቸው ብር 5ዏዏ /አምስት መቶ ብር/ ብቻ እንዱሠጣቸው ያዯረጉት ኑዛዜ ሙለ
በሙለ ተፇፃሚ ሉሆን ይገባሌ ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ ያዯረሱት ሟች በኑዛዜው ውስጥ ይህንን
ያዯረጉበትን ምክንያት ገሌፀዋሌ በማሇት ነው፡፡
ሟች አመሌካቾች የአብራካቸው ክፊይ ሌጆቻቸው መሆናቸውን ገሌፀው እነርሡ ግን
ያሌጠየቁኝ ያሌረደኝ በመሆኑ ከውርሱ ንብረት ብር 5ዏዏ/አምስት መቶ ብር / እንዱወስደ በማሇት
በኑዛዜው ገሌፀዋሌ፡፡ ሆኖም ሟች በኑዛዜው ውስጥ የገሇፁት ምክንያት እውነት ነው ብሇን ወስዯን
ምክንያቱ አመሌካቾችን ከሟች ውርስ ከሚዯርሳቸው ዴርሻ ከሩብ በሊይ ሇማሣጣት በቂ ነው ወይስ
አይዯሇም የሚሇው ነጥብ መወሰን ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ሟች ወ/ሮ ዲርቻ
በኑዛዜው ውስጥ የሰጡት ምክንያት አመሌካቾች ከውርሱ ንብረት ከሚዯርሳቸው ዴርሻ ከሩብ /አንዴ
አራተኛ/ በሊይ ሇማሳጣት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ባሇመሆኑ የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት የከተማው የሰበር ችልት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 913 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1123
ንዐስ አንቀፅ 1ን በመጥቀስ የሟች ኑዛዜ ሙለ በሙለ ተፇፃሚ መሆን ይኖርበታሌ በማሇት
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ስሇሆነም ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ አመሌካቾች ብር 500/አምስት መቶ ብር/ ብቻ
እንዱወስደ ያዯረጉበትን ምክንያት የገሇፁ ቢሆንም ሟች በኑዛዜቸው የገሇፁት ምክንያት ዕውነት
እንዯሆነ በመውሰዴ ምክንያቱ በቂ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ ዲኞች መመዘን የሚችለ
ስሇመሆኑ የፌትብሓር ህግ ቁጥር 1123 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 938
ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ ጋር በጣምራ በመተርጎም ሇመረዲት የሚቻሌ በመሆኑ ወ/ሮ ዲርቻ
አመሌካቶች ስሊሌረዶቸውና ስሊሌጠየቋቸው ከውርሱ ከሚዯርሳቸው ዴርሻ ከአንዴ አራተኛ /ሩብ/
በሊይ እንዱያጡ ሇማዴረግ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ባሇመሆኑ ኑዛዜው አመሌካቾች የሚያጡት
መብት ከዴርሻቸው አንዴ አራተኛ /ሩብ/ በሊይ መሆን አይገባውም፡፡ ስሇሆነም የአዱስ አበባ ከተማ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ኑዛዜ ሙለ
በሙለ ተፇፃሚ መሆን ይገባዋሌ በማሇት የሰጠት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ተሻሽሎሌ፡፡
2. ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾች ከውርሱ ንብረት ከሚዯርሳቸው ከሩብ
/አንዴ አራተኛ/ በሊይ ሉያሳጣቸው የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾች ከውርሱ ከሚዯርሳቸው ዴርሻ እስከ
አንዴ አራተኛ /ሩብ/ ዴረስ ብቻ የሚያሳጣቸው በመሆኑ ኑዛዜው በዚሁ መንገዴ ህጋዊ ውጤት
እንዱኖረው ተዯርጎ ሉተገበር ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
ሃ/ዱ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 61677
ሚያዚያ 18 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ፇቃዯ መክብብ ጠበቃቸው አቶ አምዳ አበበ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዲንኤሌ ብሥራት ጠበቃቸው ወ/ሮ አበባ መንግስቱ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት በስር አመሌካች ወይም
በአሁን ተጠሪ ዲንኤሌ ብሥራትና በስር ተጠሪ ሞገስ ብሥራት መዝገብ የሰጠው ውሳኔ ነው፡፡
በሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያሁን ተጠሪ ባቀረበው አቤቱታ ሟች አባታችን አቶ ብሥራት ኪዲኑ
ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸው ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቦላ ምዴብ የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከተጠሪ
/ሞገስ ብሥራት/ ጋር ወራሽ ነኝ የሚሌ ግሇሰብ እኔን ያሁን አመሌካችን ወራሽ አይዯሇም በማሇት
ውሳኔ በማሰጠቱ አመሌካች በይግባኝ የስር ፌ/ቤት ውሳኔን ሳይሽር ከፌተኛ ፌ/ቤቱ ሥሌጣን ባሇው
ፌ/ቤት ሌጅነት አረጋግጬ ስቀርብ ከውርስ ሌነቀሌ አይገባም በሚሌ መከራከር እንዯሚችሌ ውሳኔ
የሰጠ በመሆኑ የሟች ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ ስሇመሆኔ ይረጋገጥሌኝ ብሎሌ፡፡
የስር ተጠሪ የነበረው አቶ ሞገስ ብሥራትም በሰጠው መሌስ አመሌካች ከሟች አቶ
ብሥራት ኪዲኑ እና ከወ/ሮ ውዴነሽ ይዯግሌኝ ህዲር 25 ቀን 1959ዓ.ም የተወሇዯ በአባትም
በእናትም የምንገናኝ ወንዴሜ ነው፣ ሌጅነቱም እውነት ስሇሆነ በጥያቄው መሠረት ቢረጋገጥሇት
ተቋውሞ የሇኝም ብሎሌ፡፡
የሥር አመሌካችን አቤቱታና የተጠሪን መሌስ የመረመረው የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤትም
አመሌካች ከሟች ብሥራት ኪዲኑ ስሇመወሇደ ተጠሪ ወይም የአመሌካች ወንዴም ያሌተቃወመ
በመሆኑ አመሌካች የሟች ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ ነው በማሇት በቤተሰብ ህግ ቁጥር 143 መሠረት
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ የአሁኑ የሰበር አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇሥር
ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ እንዱታረምሇት ያቀረበ ቢሆንም ከፌተኛው ፌ/ቤቱ በ25/01/2003 ዓ.ም
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በዋሇው ችልት መሌስ ሰጪውን መጥራት ሳያስፇሌግ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን
መዝገብ በመዝጋት ይግባኝ ባዩን አሰናብቷሌ፡፡
የሰበር አመሌካችም በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ
በማሇት ጥቅምት 22ቀን 2003ዓ.ም የተጻፇ ቅሬታ አቅርቧሌ፡፡ በሰበር አቤቱታ የተጠቀሱት ዋና ዋና
የቅሬታ ነጥቦችም፡ሟች አጏቴ አቶ ብሥራት ኪዲኑ በሔይወት ዘመናቸው ያዯረግኩሊቸውን ውሇታ በመግሇጽ በቦላ
ክ/ከተማ ቀበላ 04/06/07 ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥሩ 288 የሆነውን የግሌ መኖሪያ ቤታቸውን
በታህሳስ 15 ቀን 1994ዓ.ም በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት 4 ምስክሮችን ይዞ በመቅረብ
የተናዘዙሌኝ በመሆኑ ይህንኑ መሠረተ በማዴረግ የኑዛዜ ወራሽነቴን በቦላ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ
373/2000 እንዱረጋገጥ ያዯረግኩ ሲሆን ያሁኑ ተጠሪና አቶ ሞገስ ብሥራት ኑዛዜውን
ተቃውመው የሟች ኑዛዜ በፍረንሲክ ሊብራቶሪ ተመርምሮ የሟች ፉርማ መሆኑ በመረጋገጡ
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ወራሽነቴን በማጽናት
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ ውሳኔ በኋሊ ተጠሪው እንዯገና ሳያገኝ አቶ ሞገስ ብሥራት የተባሇውን
በተጠሪነት መዝግቦ በቀጥታ አቤቱታ በማቅረቡ የሥር መ/ዯ/ፌ/ቤትም አመሌካቹን የሟች ሌጅ
ነው ሲሌ ውሳኔ በመሰጠቱ ያሁን አመሌካችም በዚሁ ውሳኔ መቃወሚያ ባቀረብም የሥር
ፌ/ቤት በቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/1-3/ መሠረት የመቃወም መብት የሇህም ማሇቱ የህግ
ስህተት ነው፣
በሥር ፌ/ቤት በተጠሪነት የተመዘገበው አቶ ሞገስ ብሥራት በቦላ ምዴብ የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ሆነ
በይግባኝ፣ ሰሚው ፌ/ቤት የተከራከረኝ ሲሆን እንዯ ህጉ ዓሊማ ከሆነ በተጠሪነት መመዝገብና
መጠራት የሚገባኝ እኔ ያሁኑ አመሌካች ነበርኩ፡፡ ይህ ታሌፍ ከዚህ በሊይ በስም የተጠቀሰውን
ግሇሰብ ተጠሪ ማዴረጉ የህግ ስህተት ነው፣ የሚለ ሲሆኑ ተጠሪው የሟች ብሥራት ኪዲኑና
የወ/ሮ ውዴነሽ ይዯግሌኝ ሌጅ ሳይሆን የአቶ መኮንን በሊይና የወ/ሮ ሰማያት ይዯግሌኝ በመሆኑ
ተጠሪው ፌ/ቤቱን ሳያስፇቅዴና ፌ/ቤቱም ሳይፇቅዴሇት ከሟች የተወሇዯ ሌጅ ነው በሚሌ የተሰጠ
ውሳኔ ይሻርሌኝ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡
ሇቀረበው የሰበር ቅሬታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ፡- አባትነትን መቃወም ሇማንም የተሇቀቀ
ሳይሆን ሇቅርብ የቤተሰብ አባሊት የተሰጠ መብት ነው፡፡ አመሌካች የሟች ወንዴም በመሆኑ
በቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/1-3/ ሥር ከተመዯቡት የዘር እርከን ውስጥ አይሸፇንም፡፡ ተጠሪን የሟች
ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ አይዯሇም በማሇት የሚከራከረውም ሟች ንብረታቸውን በኑዛዜ ሰጥተውኛሌ
በሚሌ ሲሆን በቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/3/ ከጥቅም ግጭት የተነሳ አባትነትን ሇመቃወም
ከተገሇጹት ወራሽና ወኪሌ አንደ በመሆኑ ክርክሩ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ሟች አቶ ብሥራት ኪዲኑ
ሇአመሌካች በኑዛዜ ንብረታቸውን የሰጡ መሆኑንና ይህንኑ ተጠሪና ወንዴሜ ተቃውመን ኑዛዜው
የሟች ነው በሚሌ በመረጋገጡ አሁን ሇዚህ ችልት ከቀረበው የሌጅነት ጥያቄ ጋር የሚያናኝ ነገር
የሇም፡፡ በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ ይጽናሌኝ
ሲሌ ጠይቋሌ፡፡
ተጠሪው ሊቀረበው መሌስ አመሌካች ባቀረበው የመሌስ መሌስ የተጠሪው መሌስ በሥር
ፌ/ቤቶች የተፇፀመውን የህግ ስህተት የሚያስተባብሌ ባሇመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ ይሻርሌኝ በሚሌ
ክርክሩን አጠናክሯሌ፡፡
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የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው የቀረበ ሲሆን እኛም የሰበር አመሌካች
ተጠሪው የሟች ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ ነው ተብል የተሰጠው ውሳኔ እንዱሻር ያቀረበውን
የመቃወሚያ አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?
የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው ክርክሩን መርምረናሌ፡፡
አመሌካች የፌታብሏር ሥ/ሥ/ህግ ቁጥሮችን 35/፣359 እና 360 በመጥቀስ ባቀረበው
የፌርዴ መቃወሚያ በ29/8/2002ዓ.ም በዋሇው ችልት ተጠሪ የሟች ብሥራት ኪዲኔ ሌጅ ነው
ተብል የተሰጠው ውሳኔ ይሻርሌኝ በማሇት ሲሆን ሇዚህም እንዯምክንያት የጠቀሰው ተጠሪ ከሟች
ብሥራት ኪዲኔና ከወ/ሮ ውዴነሽ ይዯግሌኝ አሌተወሇዯም የሚሌ ነው፡፡ እንዯ አመሌካች አባባሌ
የተጠሪ አባት አቶ መኮንን በሊይ እናቱ ዯግሞ ወ/ሮ ሰማያት ይዯግሌኝ ናቸው፡፡ ከተጠሪ በኩሌ
ከቀረቡት የመከራከሪያ ሏሳቦች ምሊሽ ማግኘት ያሇበት አመሌካች ተጠሪው የሟች ብሥራት ኪዲኔ
ሌጅ አይዯሇም በማሇት የመከራከር ህጋዊ መብት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ሇዚህም ተጠሪው ጠቅሶ
የሚከራከረው የተሻሻሇውን የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 177 /1-3/ ያለ
ዴንጋጌዎችን ነው፡፡
በመሠረቱ በአባት በኩሌ ያሇን መወሇዴ መቃወም የሚቻሇው የመካዴ ክስ በማቅረብ ብቻ
ሲሆን ክሱንም የሚያቀርበው የሌጅ አባት ነህ የተባሇ ሰው ነው፡፡ ሆኖም በህግ ግምት የሌጁ አባት
ነህ የሚባሇው ሰው የሞተ ወይም የመካዴ ክስ ሇማቅረብ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ አባት ነህ
የተባሇው ሰው ችልታያጣ እንዯሆነ ከተወሊጆች አንደ በርሱ ፊንታ ሆኖ የመካዴ ክስ ማቅረብ
እንዯሚችሌ የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/1/ ይዯነግጋሌ፡፡
ነገር ግን ተወሊጆች የላለ እንዯሆነ አባት እና እናት የመካዴ ክስ የማቅረብ መብት ያሊቸው
ሲሆን እነዚህም በላለ ጊዜ ዯግሞ ወዯ ሊይ ከሚቆጠሩ ወሊጆች አንደ መብቱን ሉሠራበት
እንዯሚችሌ ከዚህ በሊይ በተጠቀሰው ህግ አንቀጽ 177/2/ ተጠቅሷሌ፡፡ በመጨረሻም ወዯ ሊይ
የሚቆጠሩ ወሊጆች የላለ እንዯሆነ በመካዴ መብት ሉሠራበት የሚችሇው ከወንዴሞቹ ወይም
ከእህቶቹ አንደ እንዯሆነ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/3/ ይናገራሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይም አመሌካች የሟች ወንዴም በመሆኑ የሟች ተወሊጆች ወይም
ወሊጆች (Descendants or Ascendants) በሔይወት አሇመኖራቸው እስካሌተረጋገጠ ዴረስ
በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 177/3/ መሠረት የመካዴ ክስ ወይም ሟች ብሥራት ኪዲኑ የተጠሪ አባት
አይዯሇም በማሇት ሟች የተጠሪ አባት ነው ተብል የተሰጠውን ፌርዴ እንዱነሳ መቃወሚያ ማቅረብ
አይችሌም፡፡
በመሆኑም ከዚህ በሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች የተነሳ በስር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሳኔ ሊይ
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡
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ው ሳ ኔ
1.

2.
3.

የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 169057 በቀን 29/8/2002ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን
ውሳኔና የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 96603 በ25/01/2003ዓ.ም የሰጠውን ትዕዛዝ
አጽንተናሌ፡፡
የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ አመሌካችና ተጠሪ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ም/አ
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የሰ/መ/ቁ. 59539
ሰኔ 29 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡-1. አቶ ስዩም ወ/መሰቀሌ

- ቀረቡ

2. ወ/ሮ ዘነቡ ወ/መስቀሌ
3. ወ/ነት ጠግባቸው ወ/መስቀሌ
4. ወ/ሮ ጽዬሏና ወ/መስቀሌ
ተጠሪ፡- ወ/ት አምሣሇ ሙለነህ - ጠበቃ ዲንኤሌ ገ/ጊዮርጊስ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ክርክር ሲሆን የተጀመረው በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካቾች ባቀረቡት
ክስ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ አውራሻችን ሟች ወ/ሮ ሙለሸዋ ወ/መስቀሌ ከሟች አቶ አበበ ተክለ
ግር ጋር ጋብቻ ፇጽመው በቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 14/15 የቤት ቁጥር 1654 እና የተሇያዩ የቤት
ዕቃዎችን በጋራ አፌርተዋሌ፡፡ ተከሣሽ የሟች አውራሻችንን ንብረት ይዘው እየተጠቀሙ ሲሆን
እንዱሇቁ ቢጠየቁ ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው በህግ ተገዯው ንብረቱን እንዱያካፌለን ወይም ንብረቱ
ተሽጦ የዴርሻችን ክፌያ እንዱፇጸምሌን የሚሌ ነበር፡፡
ተከሣሽ /የአሁን ተጠሪ/ በሰጡት መሌስ የተጠቀሰው ቤት የባሌና ሚስት ስሇመሆኑ ማስረጃ
አሊቀረቡም እና ቤቱም በተከሣሽ ስም የተመዘገበ በመሆኑ የመክሰስ መብት የሊቸውም፤ አውራሻቸው
ከሞቱ ከመጋቢት 04/1990 ጀምሮ ከ1ዏ ዓመት በኋሊ የቀረበ ክስ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የፋ/ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ የመክሰስ መብት የሊቸውም
በማሇት የተነሣውን ተቃውሞ ውዴቅ በማዴረግ ቢያሌፇውም ይርጋን በተመሇከተ ግን ተቀባይነት
ያሇው ተቃውሞ መሆኑን በመግሇጽ የቀረበውን ክስ በዚሁ በይርጋ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡
አመሌካቾች በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም
ካከራከረ በኋሊ የሥር ፌ/ቤቱን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንቶታሌ፡፡
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አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ነሏሴ 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በ4
ገጽ በተጻፇ አቤቱታ ፌሬ ሃሣብ አመሌካቾች የወራሽነት ማስረጃቸውን ከያዙ በጥቂት ወራት ውስጥ
ያቀረቡት ክስ በመሆኑ ተጠሪ ተሰጠኝ የምትሇው በስጦታ በመሆኑ የተዯረገው ዯግሞ መጋቢት 04
ቀን 1993 ዓ.ም በመሆኑ የይርጋ ጊዜ ከዚህ ጀምሮ ሲቆጠር 1ዏ ዓመት ያሌሞሊው በመሆኑ እና
ተጠሪም በይዞታቸው ስር አዯረጉ እንኳ ቢባሌ ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ በመሆኑ የቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ
ሉሆን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ ህዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በ2 ገጽ
የተጻፇ የመሌሣቸዉ ፌሬ ሃሣብ የአመሌካቾች አውራሽ ከሞቱ ከ1ዏ ዓመት በኋሊ የቀረበ ክስ
በመሆኑ በይርጋ ውዴቅ ይሆናሌ፡፡ የስጦታው ውሌ ሇውርስ ጥያቄ የይርጋ መቁጠሪያ መነሻ ጊዜ
ሉሆን አይችሌም እና ወራሽነታቸውን ያረጋገጡበት ቀንም እንዯ ይርጋ መቁጠሪያ መነሻ ሉያገሇግሌ
ስሇማይችሌ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተክረክሯሌ፡፡ የአመሌካቾች የመሌስ
መሌስ ቀርቧሌ፡፡ በግራቀኙ መካከሌ የነበረው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
መዝገቡን ከተነሱት ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ፡አመሌካቾች ያቀረቡት የውርስ ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም የሚሇው ጭብጥ
ተይዞ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የአመሌካቾች አውራሽ የሞቱት
መጋቢት 04 ቀን 1990 ዓ.ም እንዯሆነ፣ አመሌካቾች ወራሽነታቸውን ያረጋገጡት በ2ዏዏዏ ዓ.ም
ውስጥ እንዯሆነና ክስ ያቀረቡት ዯግሞ መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም እንዯሆነ አሊከራከረም፡፡
የአመሌካቾች አውራሽ በሞቱበት ጊዜ ስራ ሊይ የነበረው የቤተሰብ ህግ በፌትሏብሓር ህግ
አንቀጽ 683 እስከ 689 ጋብቻ ከተጋቢዎቹ በአንደ መሞት ሉፇርስ እንዯሚችሌና መብት አሇን
ባዮች የዴርሻቸውን መጠየቅ እንዯሚችለ ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም እስከ መቼ ዴረስ መጠየቅ
እንዯሚገባቸው ስሇማያመሇክት ክርክሩም ዯግሞ በወራሾች መካከሌ ባሇመሆኑ በፌ/ብሓር ህግ
ኡንቀጽ 1677/1/ እና 1845 መሠረት በ1ዏ ዓመት ይርጋ መታየት እንዲሇበት ከዚህ በፉት
በመዝ.ቁ. 17937 እና ላልች በርካታ መዛግብት ሊይ የህግ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡
ጊዜው መቆጠር ያሇበት አውራሻችን ነው የተባሇው ሰው ከሞተበትና ጋብቻውም በዚያው
ምክንያት ከሊይ እንዯተመሇከተው ከፇረሰበት ጊዜ ጀምሮ መሆን እንዲሇበት ከሊይ የተመሇከተው
የቤተሰብ ህግ ዴንጋጌዎች እና የይርጋ ዘመን አቆጣጠርን የተመሇከቱ የህግ ዴንጋጌዎች ያስረዲለ፡፡
በተጨማሪም የይርጋ ዘመን አቆጣጠርን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ከመቼ መቆጠር
እንዯሚጀምሩ በምንመሇከትበት ጊዜ በአንዯኛው ተጋቢ መሞት ምክንያት ከፇረሰ ጋብቻ ጋር
ተያይዘው የሚቀርቡ የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ጋብቻው በሞት ከፇረሰበት ዕሇት ጀምሮ መሆን
እንዲሇበት ከመውረስ መብት አኳያ ሲታይም በፌ/ብ/ህግ ቁ. 826/1/ መሠረት ውርሱ የሚከፇተው
የአመሌካቾች አውራሽ በሞቱበት ቦታና ቀን እንዯሆነ ስሇሚዯነግግ እና የይርጋ ዘመን መቀጠር
የሚጀምረው በፌ/ብ/ህግ ቁ. 5 እና 1846 መሠረት መሆን እንዲሇበት ስሇሚዯነግግ የይርጋው ዘመን
መቆጠር ያሇበት የአመሌካቾች አውራሽ ከሞቱበት ቀን ጀምሮ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ምክነያቱም
የአመሌካቾች መብት ሉበስሌ ወይም መጠየቅ ይችሊለ የሚባሇው ወይም ንብረቱ በዕጅ ይገኛሌ
የተባሇው ሰው የማስረከብ ግዳታ አሇበት የሚባሇው አውራሻቸው ከሞቱበት ቀን ጀምሮ ስሇሚሆን
ነው፡፡
በዚሁ መሠረት የአመሌካቾች አውራሽ ከሞቱ ከ1ዏ ዓመታት በኋሊ የቀረበው ክስ በይርጋ
ቀሪ ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች መወሰናቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ከመሆኑም
በሊይ አመሌካቾች የይርጋው ዘመን መቆጠር ያሇበት ወራሽነታችንን ካረጋገጥንበት ቀን ጀምሮ ነው
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ወይም ዯግሞ ሇተጠሪ ስጦታ ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ
በተመሇከቱት ምክንያቶች የህግ መሠረት የሊቸውም ብሇናሌ፡፡
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 50871 ግንቦት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 65579 በቀን 16-2-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካቾች ያቀረቡት የውርስ ክስ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
4. ከፋ/ከፌ/ፌ/ቤት የመጣው የመ/ቁ. 65579 ወዯ መጣበት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ
ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 60725
ሰኔ 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ አብርሀ የኋሊሽት - ጠበቃ ፌሰሀ ሏጏስ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አበባ ዘመን - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሲሆን በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የተጀመረው በግራ ቀኙ የቀረበውን
የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን በሚመሇከት ነው፡፡ ሇአሁኑ ቅሬታ መሠረት የሆነው በአመሌካች ስም
ያሇው በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19/20 የቤቱ ቁ. 708 የሆነ መኖሪያ
ቤት ሲሆን ተጠሪ የጋራ ንብረታችን ነው በማሇት የተከራከረች ሲሆን አመሌካች በበኩለ በቀን 0511-80 ዓ.ም በስሜ የተመዘገበና የይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ተሰጥቶት አሁን ያሇውን ቤት
ሰርቶ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ የምኖርበት በመሆኑ ከተጠሪ ጋር ዯግሞ በ1993 ዓ.ም በባህሊዊ ጋብቻ
የተገባን መሆኑና በዚህ ጋብቻ ውሌም የጋራ ንብረት ያሌተዯረገና በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ
ውሌ እኔ ታምሜ በአማኑኤሌ ሆስፑታሌ በነበርኩበት ወቅት በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሎ የተባሇው ቤት ከጋብቻ በፉት 3 ክፌሌ ጭቃ ቤት የነበረ መሆኑ
ከተጋባን በኋሊ የኮርኒስ ስራ በር ቀሇም እንዱሁም 1ዏ ቅጠሌ ቆርቆሮ ጨምረን በጋራ እዴሣት
ሰርተናሌ፣ አንዴ መኝታ እና አንዴ ሣልን ክፌሌ እንዱሁም አንዴ 4x5 ክፌሌ ቤት ሰርተናሌ ፣
በኋሊም በ1999 ዓ.ም በተዯረገ የጋብቻ ውሌ የጋራ ንብረት ያዯረግንና ይሄው የጋብቻ ውሌ በክብር
መዝገብ ሹም ቀርቦ የተመዘገበ በመሆኑ የጋራ ንብረታችን ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ ሇዚህ ቅሬታ መነሻ የሆነውን ቤት
እኩሌ ይካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ይግባኝ የጠየቀ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም
ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት
አጽንቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ግራ
ቀኙ የጽሁፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡
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በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋግዎች ጋር በማገናዘብ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯተመረመረውም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኖሪያ ቤት የግራ ቀኙ የጋራ ንብረት
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ /ጭብጥ/ ተይዞ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በዚሁ መሠረት በመጀመሪያ ዯረጃ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኖሪያ ቤት ግራ ቀኙ ከመጋባታቸውም
በፉት በአመሌካች ስም ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ በተመሣሣይም በግራ ቀኙ መካከሌ
ቀዴሞ የተዯረገው የጋብቻው ውሌ ማሇትም በቀን 18-12-1992 ዓ.ም የተዯረገ ስሇመኖሩና በዚህም
የጋብቻ ውሌ የተመሇከተው መኖሪያ ቤት የጋራ ንብረት ያሌተዯረገ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ በግራ
ቀኙ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ታህሣስ 12 ቀን 1999 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ ሲሆን
የተጠሪ ክርክር በዚህ ጋብቻ ውሌ መሠረት በአዱስ ከተማ ክ/ከተማ ቀበላ 19/20 የቤት ቁጥሩ 7ዏ8
የሆነ ቤት የጋራ ንብረት እንዱሆን ተስማምተናሌ የሚሌ ሲሆን በአመሌካች በኩሌ የቀረበው ክርክር
ዯግሞ ከሊይ በዴጋሚ ተዯረገ የተባሇውን የጋብቻ ውሌ የማያውቁ መሆናቸውን ፣ በወቅቱ የአዕምሮ
በሽተኛ ሆኖ አማኑኤሌ ሆስፑታሌ ሲታከም የነበረ መሆኑን ፣ ተጠሪ ራሷ አዘጋጅታ ያቀረበችው
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ የተነሳውን የግራ ቀኙን ክርክር
አግባብነት ካሊቸው ከፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ ጋር ስንመረምር በእርግጥ የተሻሻሇው የፋዯራሌ
የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 47/1-3/ ስንመሇከት ቀዴሞ የተዯረገውን የጋብቻ ውሌ
ማሻሻሌ እንዯሚቻሌ የሚዯነግግ ሲሆን ሇፌ/ቤት ቀርቦ የተዯረገው የጋብቻ ውሌ መሻሻሌ የቤተሰብን
ጥቅም የማይጏዲ ከሆነ ሉጸዴቅ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ የተሻሻሇው የጋብቻ ውሌ ሇፌ/ቤት
ቀርቦ ማጽዯቅ ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ በዚህ አንቀጽ ስር መሌስ የሚሰጥ ባይሆንም በዚህ
አዋጅ አንቀጽ 73 ጋር አያይዘን ስንተረጉም ፌ/ቤት ካሊጸዯቀው በስተቀር ተቀባይነት የሇውም
የሚሇውን ትርጉም ይሰጠናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ወዯ ያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ከሊይ የተመሇከተው
በግራ ቀኙ መካከሌ በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ በክብር መዝግብ ሹም ፉት ቀርቦ
የተመዘገበ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ቢሆንም ከሊይ በተመሇከተው አግባብ ሇፌ/ቤት
ቀርቦ የጸዯቀ ስሇመሆኑ ተጠሪ ያስረዲች ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ታህሣስ 12 ቀን 1999 ዓ.ም በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ ከሊይ
በተመሇከተው ምክንያት ሉጸና አይችሌም ቢባሌም በተጠሪ በኩሌ ተነስቶ የነበረው ላሊው ክርክር
መኖሪያ ቤቱ በተጠሪ ስም የነበረና ሶስት ክፌሌ ጭቃ ቤት የነበረበት መሆኑን ሆኖም ከተጋቡ
በኋሊ ሇዚሁ ቀዴሞ ሇነበሩት ክፌልች አጠቃሊይ እዴሣት ያዯረጉ ከመሆኑም በሊይ በተጨማሪ
ከሶስት የማያንሱ ክፌልችን ጨምሮ የሰሩ መሆናቸዉን የተከራከሩ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ውጪ
አገር ሆኖ በሊከው ገንዘብ እንዯተሰሩ ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ ግራ ቀኙ የሚያነሷቸው
ክርክሮች ባሊቸው ማስረጃ ተጣርተው ያሌተወሰነ በመሆኑ እና የግራ ቀኙ በመኖሪያ ቤቱ ሊይ
ያሊቸው መብት ተገቢው መጣራት ከተዯረገ በኋሊ መወሰን ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በመሆኑም ግራ ቀኙ ሲጋቡ የተጠቀሰው መኖሪያ ቤት የሚገኝበት አጠቃሊይ ይዘት እንዳት
እንዯነበር ፣ አብሮ ባለበት ጊዜ የተዯረገው መሻሻሌ ምን ያህሌ እንዯሆነ እና ክሱ ሲቀርብ የመኖሪያ
ቤቱ አጠቃሊይ ይዘት በግራ ቀኙ ማስረጃ ተጣርቶ በቤቱ ሊይ የግራ ቀኙ መብት ምን ይሆናሌ?
የሚሇውን የበታች ፌ/ቤቶች መወሰን ሲገባቸው ማሇፊቸው መሠረታዊ የሆነ የሙግት አካሄዴ
መርሆቹን የተከተሇ ባሇመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚሁ
መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 92430 ነሏሴ 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 155334 በቀን 29-7-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት በአዱስ አበባ
ከተማ አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19/20 የቤት ቁ. 708ን በተመሇከተ የተሰጠው
የውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ በፌርዴ ሏተታው በተመሇከተው መሠረት የግራ ቀኙን ማስረጃ
በመስማት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት መሌሰናሌ፤
ይጻፌ፡፡
በዚህ ችልት በግራ ቀኙ የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

እ.ከ
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የሰ.መ.ቁ 61788
ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ3ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ጥሩወርቅ ሇማ
ተጠሪ፡- ታፇሰ ተሰማ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን ፌቺ መፌረስ
ተከትል የተዯረገውን የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በሃዋሣ
ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ
ችልት ሲሆን ፣ ፌ/ቤቱ በሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች
የቀረበሇትን ክርክር ከተመሇከተ በኋሊ የንብረት ክፌፌለ በዕጣ እንዱሆን በማዘዝ አከፊፌልአሌ
በወጣው ዕጣ መሠረት ሇአመሌካች የዯረሰው ቤት ሇተጠሪ ከዯረሰው ቤት በዋጋ የሚበሌጥ ነው
በማሇትም አመሌካች ብር 31,585.65 ሇተጠሪ ትክፇሌ ብልአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች
በውሣኔው ባሇመስማማት ሇሃዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርባ የነበረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ
ይግባኝ የተባሇበት ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች
ሇዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ በማቅረብዋ በዚህ ዯረጃም ክርክሩ የተሰማ
ሲሆን ፣ ችልቱ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠውን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው
በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ጥቅምት 23 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የንብረት
ክፌፌለ የተመራው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? የሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኝ
ወገኖች ጭብጡን መሠረት በማዴረግ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው ሇክፌፌሌ የቀረቡት ንብረቶች በፌቺ የተሇያዩት ባሌና ሚስት
/ተከራካሪዎች/ የጋራ ሃብት ናቸው፡፡ ከዚህ ዯግሞ በቅዴሚያ መገንዘብ የሚቻሇው ሁሇቱም
በሃብቶቹ ሊይ እኩሌ የሆነ መብት ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በመብት ረገዴ አንዯኛው ከላሊኛው
አያንስም ወይም አይበሌጥም ከተባሇ ዯግሞ የክፌፌለ ሥርዓትም ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ነው
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መከናወን ያሇበት፡፡
የእኩሌነት መርሁ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ
35/1/ እና/2/
የተቀመጠ ሲሆን ፣ ቀጥሇው በወጡት የፋዳራሌ እና የክሌሌ ቤተሰብ ሔጎችም እንዯዚሁ በግሌጽ
ተቀምጦአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው የቤተሰብ ሔግ ‛የዯቡብ ብሓር
ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሊዊ መንግስት የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 75/1996 “ ሲሆን የባሌና
ሚስት
የጋራ ሃብት ሇሁሇቱም እኩሌ እንዯሚከፊፇሌ በአንቀጽ 101/1/ ዯንግጎአሌ፡፡ በእርግጥ
ባሌና ሚስቱ ሃብታቸውን በስምምነት ሇመከፊፇሌ ከፇሇጉና ከቻለ ሔጉ ይህን ስምምነታቸውን
እንዯሚያከብርሊቸውም ተመሌክቶአሌ፡፡ ቀጥል የሚነሳው ጥያቄ በስምምነት መከፊፇሌ
ካሌቻለ/ካሌፇሇጉ / የክፌፌለ ሥርዓት እንዳት ሉከናወን ይችሊሌ? የሚሇው ነው፡፡
ከፌ ሲሌ የተጠቀሰው የቤተሰብ ሔግ የክፌፌሌ ሥርዓቶቹን በቅዯም ተከተሌ በዝርዝር
አስቀምጦአሌ /በአንቀጽ 1ዏ2/2/ እና በአንቀጽ 1ዏ3/1/ በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው ሇክርክሩ
መነሻ የሆኑት ንብረቶች በአይነት ሉከፊፇለ የሚችለ ናቸው አሌተባሇም፡፡ ችግሩ የተፇጠረው
በአይነትም ሇመከፊፇሌ ሁሇቱም ወገኖች ስምምነት ሊይ ባሇመዴረሳቸው ነው፡፡ አመሌካች እስከዚህ
ሰበር ችልት ዴረስ እየተከራከረች ያሇችው በእጣ ዯርሶሻሌ የተባሌኩት ከስምምነቴ ውጪ ነው፡፡
በዕጣ የዯረሰኝ ነው የተባሇውን ንብረት ብወስዴ እጎዲሇሁ፡፡ ተጠሪ አሌተጎዲሽም የሚሌ ከሆነ ሇኔ
ዯርሶአሌ የተባሇውን ንብረት ብር 31,585.65 በመክፇሌ ጠቅሌል ይውሰዴ ፤ እኔ ዯግሞ ሇእሱ
የዯረሰውን ሌውሰዴ በማሇት ሲሆን፣ ተጠሪ ግን በዚህ አይስማማም ፡፡ እየተከራከረ ያሇው አቤቱታ
የቀረበበት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ከዚህም በግሌጽ መገንዘብ የሚቻሇው በንብረት
ክፌፌለ ግራ ቀኝ ወገኖች አሇመስማማታቸውን ነው፡፡ እጣ እንዱወጣ ያዘዘውም ፌ/ቤቱ /በራሱ
አነሳሽነት / እንጂ ተከራካሪ ወገኖቹ ክፌፌለ በዕጣ ይሁን ብሇው ስሇተስማሙ እንዲሌሆነም
ከተሰጡት ውሣኔዎች ይዘት ጭምር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ፌ/ቤቱ ወዯ ዕጣ አማራጭ የሄዯው ግራ ቀኝ ወገኖች በስምምነት ሇመከፊፇሌ
ባሇመቻሊቸው
እና
ንብረቱም
በአይነት
የማይከፊፇሌ
በመሆኑ
እንዯሆነ
የዯቡብ
ብ/ብ/ህ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰጠው ውሣኔ ተመሌክቶአሌ፡፡
በንብረቱ ክፌፌሌ ረገዴ ችግር ሲያጋጥም ማሇትም ንብረቱ ሇክፌፌሌ የማያመች ወይም
ሇማከፊፇሌ የማይቻሌ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነና ባሌና ሚስቱን ንብረቱ ከሁሇቱ ሇአንዲቸው እንዱሰጥ
ሇማስማማት ሳይቻሌ የቀረ እንዯሆነ ንብረቱ ተሸጦ የተገኘውን
እንዱከፊፇሌ
እንዯሚዯረግ
በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 1ዏ3/1/ ግሌጽ ባሇሁኔታ ተመሌክቶአሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ንብረቱ በዕጣ
የሚከፊፇሌበትን የክፌፌሌ ሥርዓት በአማራጭ አሊስቀመጠም፡፡ ሔጉ ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ
ዯግሞ ከሔጉ በመውጣት ውሣኔ መስጠት የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሔጉ እዚህ መዯምዯሚያ ሊይ
የዯረሰው /አንቀጽ 103 / ቀዯም ሲሌ የተመሇከትነውን የእኩሌነት መርህን ግንዛቤ ውስጥ በማግባት
እንዯሆነም ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የንብረቱ ክፌፌሌ በዕጣ እንዱሆን በማሇት የተሰጠው
ውሣኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የሃዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በመ.ቁ 20692 በ28/10/2002 ዓ.ም
የሰጠው ብይን ፣ የሃዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 08513 በ8/11/2002 ዓ.ም የሰጠው
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ትዕዛዝ እና በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መ.ቁ 44349 በ27-1-2003
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች እና ተጠሪ ንብረቱን መከፊፇሌ ያሇባቸው በቤተሰብ ሔጉ በተዘረጋው የክፌፌሌ
ሥርዓት መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 60691
ሏምላ 12 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ገዛችን ገብሩ

-

ከጠበቃቸው ከአቶ ተክሇ አብ ስዩም ጋር ቀረቡ፡፡

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዓሇምነሽ በየነ

-

አሌቀረቡም፡፡

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ክስ የተጀመረው በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን
የአሁኗ የሰበር ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ዯግሞ 2ኛ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም ከሟች አቶ
ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ጋር ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ እንዯ ባሌና ሚስት አብረን ሇአምስት ዓመታት
ስንኖር ህፃን ገሉሊ ፀጋዬ የተባሇችውን ሌጅ የወሇዴን ሲሆን በጋራ ከሟች ጋር የነበረንን ኮዴ
3.03110 የሆነውን የጭነት መኪና የሟች ሚስት ነኝ የሚለት 2ኛ ተከሳሽ ይዘው ስሇሚገኙ
ዴርሻዬን እንዱያካፌለኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የሥር 2ኛ ተከሣሽም /ያሁኗ አመሌካች/ በክሱ በሰጡት መሌስ ከሳሽ ከሟች ጋር እንኳን
ሇአምስት ዓመታት ቀርቶ ሇወራት እንኳን እንዯ ባሌና ሚስት አሌኖሩም፡፡ ከሳሽ ሇመካፇሌ
የጠየቁትን መኪና እኔና ባሇቤቴ የነበረንን ኮዴ 3.50133 የሆነውን አይሱዙ መኪና ሸጠን የገዛነው
በመሆኑ ከሳሽን የሚመሇከት አይሆንም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ከሳሽ በማስረጃነት ያቀረቡትን በመ/ቁ 20488 ሰኔ 09 ቀን
2000 ዓ/ም የተሰጠውን ውሳኔ ከመረመረ በኋሊ በዚህ በማስረጃነት በቀረበው ውሳኔ ከሳሽ ከ1991
ዓ.ም እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ ከሳሽና ሟች ፀጋዬ ተክሇሀይማኖት በተከራዩት ቤት እንዯ ባሌና
ሚስት ሲኖሩ እንዯነበር ሆኖም ግን ጋብቻ ይፇጽሙ አይፇጽሙ እንዯማያውቁ ምስክሮች ያስረደ
ስሇሆነና ከሳሽ የጋራ ሀብት ነው በሚሌ የጠየቁት ኮዴ 3.03110 የሆነው መኪና የተገዛው ጥቅምት
21 ቀን 1993 ዓ/ም መሆኑን የአዱስ አበባ ከተማ ትራንስፕርት ቅርንጫፌ ጽ/ቤት በማረጋገጡ
መኪናው ከሳሽና ሟች እንዯ ባሌና ሚስት አብረው በነበሩበት ጊዜ የተገዛ ነው በማሇት በመኪናው
ከሳሽ እና 2ቱም የሥር ተከሳሾች እያንዲንዲቸው 1/3ኛ ዴርሻ አሊቸው ብሎሌ፡፡
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በዚህ በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሥር 2ኛ ተከሳሽ ይግባኝ ሇሥር ከፌተኛ
ፌ/ቤት ቢያቀርቡም ከፌተኛው ፌ/ቤትም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት መሌስ ሰጪዋን መጥራት
ሳያስፇሌግ የይግባኙን መዝገብ በመዝጋት ይግባኝ ባይዋን አሰናብቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚሁ በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ ሲሆን በዋናነት አመሌካች
ያቀረቡት ቅሬታም ተጠሪዋ ክርክር ባስነሳው መኪና መብት ሳይኖራቸው የአመሌካች ዴርሻ
ከመኪናው 1/3 ብቻ እንዱሆን መወሰኑ ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪዋ በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ ከሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ጋር እንዯ ባሌና ሚስት
በኖሩበት ወቅት አከራካሪው መኪና የተገዛ መሆኑን በማስረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች
ባቀረቡት ክርክር ተጠሪዋ ከመኪናው መብት የሊቸውም ሲለ የተከራከሩት የህግ መሠረት የሇውም
ብሇዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም ተጠሪዋና ሟች ፀጋዬ
ተክሇሃይማኖት እንዯ ባሌና ሚስት ኖረዋሌ? ወይስ አሌኖሩም? የሚሇው ጭብጥ በሥር ፌ/ቤት
በአግባቡ ተረጋግጧሌ? ወይስ አሌተረጋገጠም የሚሇውን ነጥብ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው
መርምረናሌ፡፡
በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የአሁኗ የሰበር ተጠሪ ከሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ጋር እንዯ
ባሌና ሚስት ሲኖሩ እንዯነበር በመግሇጽ የጋራ ሀብት ነው የሚለት የጭነት መኪና ዴርሻቸው
እንዱሰጥ ሲጠይቁ አመሌካች ባቀረቡት መሌስ ካነሷቸው ነጥቦች አንደና ዋናው ከሳሽ /ያሁን ተጠሪ/
ከሟች ጋር እንዯ ባሌና ሚስት አሌኖሩም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ክርክር እስከቀረበ ዴረስ
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተቀበሇው የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች የተሇያዩበትን
ጭብጥ በመያዝ የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች ማስረጃ ሰምቶ ውሳኔ መስጠት ሲገባው በመቃወም
አመሌካች /የአሁኗ አመሌካች/ እና በመቃወም ተጠሪ /ያሁኗ ተጠሪ/ በመዝገብ ቁጥር 20488
የአሁኗ ተጠሪ የሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ሚስት ናቸው ተብል በ11/10/96 ዓ.ም የተሰጠ ውሳኔ
እንዱሰረዝ ክርክር ባቀረቡበት ወቅት የቀረቡት ምስክሮች የአሁኗ ተጠሪና ሟች እንዯ ባሌና ሚስት
ሲኖሩ እንዯነበር አረጋግጠዋሌ በማሇት በመ/ቁ 20488 ሇተያዘው ጉዲይ ውሳኔ ሇማሰጠት የቀረቡትን
ማስረጃዎች በዚህ መዝገብ /60691/ በተያዘው ጉዲይ አግባብነት እንዲሊቸው በመቁጠር ፌ/ቤቱ
የምስክሮቹን ቃሌ ሇውሣኔው መሠት ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ይኸውም በመ/ቁ 20488
የክርክሩ ጭብጥ የአሁኗ ተጠሪ የሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ሚስት ናቸው ወይስ አይዯለም
የሚሇው ከተረጋገጠ በኋሊ ሚስት አሇመሆናቸው ተረጋግጦ በ11/10/96 ዓ/ም በዋሇው ችልት
ተጠሪዋ ሚስት ናቸው ተብል የተሰጠ ውሣኔ እንዱሰረዝ የተዯረገበት ሲሆን በዚህ መዝገብ
በተያዘው ጉዲይ ግን ክሱ የቀረበው ከሟች ጋር እንዯ ባሌና ሚስት በመኖራችን የጋራ ሀብት
የሆነው መኪና ተካፌል ዴርሻ ይሰጠኝ በሚሌ ነው፡፡
ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪዋ ሊቀረቡት ክስ አግባብነት የላሇውን በመ/ቁ 20488
የተሰጠውን የምስክርነት ቃሌ መሠረት በማዴረግ በተጠሪና በሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት መካከሌ
እንዯ ባሌና ሚስት የመኖር ሁኔታ መኖር አሇመኖሩን በተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ
ቁጥር 213/1992 መሠረት ተገቢውን ማጣሪያ ሳያዯርጉ ተጠሪዋ ከመኪናው 1/3ኛውን ዴርሻ ያግኙ
ሲለ የወሰኑት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡
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ው

ሳ

ኔ

1. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 68308 በቀን 22/8/2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 95917 በቀን 29/10/2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
3. በተጠሪዋና በሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት መካከሌ እንዯ ባሌና ሚስት የመኖር ሁኔታ የነበረ
መሆኑንና አሇመሆኑን የግራ ቀኙን ማስረጃዎች የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ከሰማ በኋሊ ሇቀረበው
የጋራ ሀብት ክፌፌሌ ጥያቄ በተሻሻሇው የፋ/የቤተሰብ ሔግ መሠረት ተገቢውን እንዱወስን
ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት መሌሰናሌ፡፡
4. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ አመሌካችና ተጠሪ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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የሠ/መ/ቁ. 63195
ሏምላ 26 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡-

ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- ገረመው ሙሜቻ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሰፈ ነበበ

-

ጠበቃ አሌማዝ አሰፊ ቀረበች፡፡

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ክርክር የተጀመረው በአሁንዋ ተጠሪ ክስ አቅራቢነት
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካችን የከሰሰችው በቤት ሰራተኛነት ተቀጥሬ
በነበረበት ጊዜ አስገዴድ ዯፌሮኝ በማርገዜ ሌጅ ወሌጃሇሁ፡፡ ሌጅቷን አምኖ ሉቀበሇኝ አሌቻሇም፡፡
ስሇዚህም የህፃን መታዯሌ ወሊጅ አባት መሆኑ ተረጋግጦ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች
በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሳሽ ክሱን የመሰረተችው ተዯፇርኩ ካሇችበት ጊዜ ከአሥር ዓመት
በሊይ ቆይታ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ፡፡ በኔ ቤት የቆየችው ሇአንዴ ወር ተኩሌ ያህሌ
ከመሆኑም በሊይ፣ በ85
ዓመት ዕዴሜዬ ሇመዴፇር የአካሌም ሆነ የሞራሌ ብቃትም የሇኝም
/አሌነበረኝም/፡፡ ከሣሽ በእኔ ስሇመዯፇርዋ ማስረጃ የሊትም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም በዚህ
መሌክ የቀረበሇትን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አመሌካች ህፃን መታዯሌ አባት ነው በማሇት
ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን የሰማ
ሲሆን፣ በመጨረሻም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ
ነው፡፡
አመሌካች ታህሣሥ 8 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው
ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን
አቅርቦአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡
አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው የሥር ፌ/ቤቶች ወዯ ውሳኔው ሇመዴረስ
የተከተለት አካሄዴ /የክርክር አመራር/ አግባብነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም
በዚህ ረገዴ አመሌካች እና ተጠሪ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
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ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እና የተሰጡትን ውሣኔዎች ይዘት በዝርዝር
ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ ክስ ስትመሰርት ሰዎችን በምስክርነት የቆጠረች ሲሆን፣ የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/
ምርመራ እንዱዯረግሇትም ስሇመጠየቅዋ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክር ከተዯረገበት
መዝገብ ጭምር ሇማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡ አመሌካችም በበኩለ ሰዎችን በመከሊከያ ምስክርነት ቆጥሮ
ማሰማቱን ተመሌክተናሌ፡፡ ክሱን የሰማው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኝ ወገኖችን
ምስክሮች ከመስማት አሌፍ የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/ ምርመራ እንዱዯረግ አሊዘዘም፡፡ በዚህ ረገዴ
የሰጠው ምክንያትም አመሌካች የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ማዴረግ እንዯማይችሌ እና እንዯማይገዯዴ
ገሌጾ መሌስ ሰጥቶአሌ የሚሌ እንዯሆነ ከሰጠው ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ /ክርክር/ በዋነኛነት የተመሰረተውም በዚሁ ነጥብ ሊይ ነው፡፡ ከሣሽ ተጠሪ ሆኜ ሳሇ
በአስረጂነት የጠቀሰችው የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ በኔ በተከሣሽ ወጪ ይዯረግ መባለ ትክክሌ አይዯሇም
በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሌዋ ሇአቤቱታው በሰጠችው መሌስ አባትነቱን በምስክር
ያስረዲሁ ስሇሆነ እና አቅምም ስሇላሇኝ የምርመራው ወጪ መሸፇን ያሇበት አባት አይዯሇሁም
የሚሇው አመሌካች ነው በማሇት ተከራክራሇች፡፡
ተጠሪ ከሣሽ እንዯመሆንዋ እንዯ ክሱ ያስረደሌኛሌ ያሇቻቸውን ምስክሮች እና የሔክምና
ማስረጃ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 223 በተዯነገገው መሠረት በዝርዝር ስሇማቅረቧ በፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክር ከተዯረገበት መዝገብ ተመሌክተናሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት የሰማው ምስክሮችን ብቻ እንዯሆነም ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ ከማስረጃዎችዋ አንደ የዱ.ኤን.ኤ
/D.N.A/ ምርመራ እንዯሆነ በማስረጃ ዝርዝር መግሇጫዋ ገሌፃ ሳሇ ፌ/ቤቱ ግን በዚህ ረገዴ
የተጠየቀውን ማስረጃ አሌሰማም፡፡ ማስረጃውን ያሌሰማበትን ሔጋዊ ምክንያት ያሇው ስሇመሆኑም
አሌገሇፀም፡፡ ምክንያት ያዯረገው አመሌካች /በወቅቱ ተከሣሽ/ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ሇማዴረግ
ፇቃዯኛ አይዯሇሁም ወይም አሌገዯዴም ብልአሌ የሚሌ ነው፡፡ ክርክር የተዯረገበት መዝገብ
አስቀርበን እንዲያነው ፌ/ቤቱ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ እንዱዯረግ ወይም የምርመራው ውጤት
ይቀርብሇት ዘንዴ የሰጠውን ትዕዛዝ አሊገኘንም፡፡ አመሌካች ሇክሱ የሰጠው መሌስ እንዲየነው ዯግሞ
በራሴ ገንዘብ /ወጪ/ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ሇማዴረግ አሌገዯዴም የሚሌ ግሌጽ የመከራከሪያ ነጥብ
ያሇው ነው፡፡ አመሌካች ይህን የመከራከሪያ ነጥብ ሉያነሳ የቻሇው ተጠሪ የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/
ምርመራው በተከሣሽ /በአሁኑ አመሌካች/ ወጪ ይዯረግሌኝ በማሇት በማስረጃ ዝርዝር መግሇጫዋ
ሊይ በመግሇጽዋ /በመጠየቅዋ/ እንዯሆነም ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ አመሌካች የዱ.ኤን.ኤ
ምርመራ ሇማዴረግ ፇቃዯኛ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ የዯረሰውም ከዚህ በመነሳት
ይመስሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ዓይነቱ አካሄዴ የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡
ከሊይ እንዲመሇከትነው ተጠሪ ከሣሽ እንዯመሆንዋ እንዯ ክስ አቀራረብዋ የሚያስረዲሊትን
ማስረጃ አቅርባ የማሰማት ግዳታ /ሸክም/ አሇባት፡፡ የዱ.ኤን.ኤ /የህክምና ማስረጃ/ እንዯ ላልቹ
ማስረጃዎች አንደ የተጠሪ ማስረጃ ሆኖ በመቆጠሩ ማስረጃው ቀርቦ ይሰማ ዘንዴ የማዴረግ ግዳታ
የተጠሪ እንጂ ማስረጃውን በመከሊከያነት ያሌቆጠረው የአመሌካች ግዳታ ሉሆን አይችሌም፤
አይገባምም፡፡ ከሣሽ የሆነው ወገን የከሣሽነት ቃለን በመስጠት መመሥረት የሚገባውን ጭብጥና
ያቀረበውን ክስ የሚዯግፌሇትን ማስረጃ እንዯሚያቀርብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 259/1/ መመሌከቱን
መገንዘቡም ተገቢ ነው፡፡ የሔክምና ማስረጃው የተቆጠረው በኔ ቢሆንም፤ መቅረብ ያሇበት
በአመሌካች ወጪ ነው የሚሇው የተጠሪ ክርክር ሲታይ ከመሠረታዊ የማስረጃ ሔግ መርህ የወጣ
እና ከሳሽ እንዯሚያቀርብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 259/1/ የተቀመጠውን ዴንጋጌ የሚቃረን በመሆኑ
ተቀባይነት የሇውም፡፡ በላሊም በኩሌ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ የሔክምና ዘዳን /ሳይንሳዊ/ መሠረት
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በማዴረግ የሚከናወን በመሆኑ የአስረጂነት ዋጋው ከፌተኛ ግምት የሚሰጠው ነው፡፡ ፌ/ቤቱም
በሂዯቱ መጨረሻ እውነት ሊይ መዴረስ ሲገባው ማስረጃውን ሳይሰማ የሚያሌፌበት በቂ ምክንያት
የሇም፡፡ ከዚህ የተነሣም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ወዯ ውሳኔ ያመራው የክርክሩ እና
የማስረጃ አሰማም ሂዯቱን በሔጉ አግባብ ሳያጠናቅቅ ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤትም ተመሣሣይ መንገዴ በመከተሌ ውሳኔውን ከማፅናት አሌፍ ማስረጃውን አሌሰማም፡፡
በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ በክርክር አመራር እና ማስረጃ አቀባበሌ ረገዴ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው
1.

2.
3.

4.

ሳ

ኔ

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 16229 ሚያዝያ 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 94681 ጥቅምት 11 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠውን
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የሆነችው እና ማስረጃውን የቆጠረችውም ተጠሪ
በመሆንዋ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራው መዯረግ ያሇበት በተጠሪ ወጪ ነው ብሇናሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩን በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ
የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/ ምርመራውም በተጠሪ ወጪ እንዱዯረግ ትዕዛዝ በመስጠት ውጤቱን
ካስቀረበ በኋሊ ተገቢውን ይወሰን ዘንዴ ጉዲይ ይመሇስሇት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.
343/1/ መሠረት ወስነናሌ፡፡
ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 43988
መስከረም 24 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
ዓሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሰኒያ ሼኀ ተማም - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ በሊይነሽ ማቴቦ
2. አቶ ሸሪፌ አህመዴ የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አንዴ ወንዴ ከሁሇት ሴቶች ጋር ጋብቻ ፇጽሞ ሲኖር ከቆየ በሁዋሊ ከአንዯኛዋ ጋር
በፌቺ ሲሇያይ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የሚስተናገዴበትን አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ
የተጀመረው የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ በአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ሊይ በጉራጌ ዞን መስቃን ወረዲ ፌርዴ ቤት
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ሊይ የመሠረቱት ክስ ይዘት ባጭሩ ሲታይ
ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሲኖሩ በእንሲኖ ከተማ ውስጥ አንዴ ክፌሌ ቆርቆሮ ቤት ማፌራታቸውንና የገጠር
መሬት አራት ጥማዴ የነበራቸው መሆኑን ገሌፀው እነዚህን ንብረቶች 2ኛ ተጠሪ እንዱያካፌሊቸው
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት
መሌስም 1ኛ ተጠሪ ጋር የተጋቡት በ1988 ዓ.ም ሆኖ እስከ 199ዏ ዓ.ም ዴረስ ቆይታ መሄዶንና
በ1994 ዓ.ም ላሊ ጋብቻ አሇኝ በማሇቷ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ፇጽማ የነበረችው ጋብቻ እንዱፇርስ
መወሰኑን በጋራ ያፇሩት ንብረት አሇመኖሩን ንብረቶቹ የተፇሩት ከአሁኗ አመሌካች ጋር መሆኑን
ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኗ አመሌካች ወዯ
ክርክሩ በጣሌቃ ገብነት ሇመግባት ማመሌከቻ አቅርበውና የስር ፌርዴ ቤት ፇቅድሊቸው ባቀረቡት
ክርክር ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ ፇጽመው ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን ንብረቶች ያፇሩት
አመሌካች እንጂ የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ያሇመሆናቸውን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ
ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ
በመስማት ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የገጠር መሬትን በተመሇከተ የጋራ ባሇይዞታዎች የአሁኗ
አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ መሆናቸውን የቆርቆሮ ቤቱን በተመሇከተ ግን የጋራ ባሇሀብቶች ተጠሪዎች
ስሇሆኑ እኩሌ ሉካፇለ የሚገባቸው መሆኑን ገሌፆ ወስኗሌ፡፡ በዚሁ የቆርቆሮ ቤቱን በተመሇከተ
በተሰጠው የውሣኔ ክፌሌ አመሌካች ቅር በመሰኘት በየዯረጃው ሊለት ፌ/ቤቶች ይግባኝና የሰበር
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አቤቱታ ቢያቀርቡም ተቀባይነት
ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡

አሊገኙም፡፡

የአሁኑ

የሰበር

አቤቱታ

የቀረበውም

በዚህ

አመሌካች የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ በ198ዏ ዓ.ም በመመስረት አከራካሪውን
ቤት ስሇማፌራታቸው ማስረጃ አቅርበውና አረጋግጠው ባሇበት ሁኔታ ንብረቱ የተጠሪዎች የጋራ
ንብረት ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ
ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የአመሌካችና 2ኛ ተጠሪ ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ በእንሲኖ ከተማ
ውስጥ ያሇው ቤት የተሰራ መሆኑን የሚያመሇክት ማስረጃ እንዲሇ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ያሣያሌ
ስሇሆነም ቤቱ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ ጋብቻ ፀንቶ እያሇ የተሰራ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ
ንብረቱ የተጠሪዎች የጋራ ንብረት ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር መጋቢት 3ዏ ቀን 2ዏዏ1
ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኗ አመሌካችና የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ሔጋዊ ጋብቻ
በ198ዏ ዓ.ም መሥርተው እስካሁንም አንዴ ሊይ ያለ መሆኑን የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ከአሁኗ 1ኛ
ተጠሪ ጋር በ1988 ዓ.ም ጋብቻ መሥርተው እስከ 199ዏ ዓ.ም ዴረስ ከኖሩ በኋሊ 1ኛ ተጠሪ ጥሇው
በመሄዴ በላሊ ቦታ ቆይተው በ1994 ዓ.ም የፌቺ ጥያቄ አቅርበው መሇያየታቸውን በእንሴኖ ከተማ
ውስጥ ይገኛሌ በተባሇው ቦታ ቀዴሞውንም የሳር ቤት የነበረና ይህ ቤት ፇርሶ 2ኛ ተጠሪና
አመሌካች አንዴ ሊይ ሁነው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት መስራታቸው በማስረጃ መረጋገጡን
የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ንብረት አይገባቸውም በማሇት ሉወስን
የቻሇው ቤቱ የተሰራበትን ቦታ የያዙበትን መንገዴና መቼ እንዯያዙ እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ በንብረቱ
ሊይ መብት የላሊቸው መሆኑን አሊስረደም፣ ንብረቱ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የጋራ ስሇማዴረጋቸውም
የሚያሣይና በፌርዴ ቤት የተመዘገበ የፅሐፌ ማስረጃ አሊቀረቡም በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡
በመሠረቱ አንዴ ከሣሽ ክስ ሉመሠርት የሚገባው ሇክሱ ምክንያት በሆነው ንብረት ሊይ
መብት ወይም ጥቅም ያሇው ስሇመሆኑ በማረጋገጥ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 33 ዴንጋጌ
ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ሇክሱ ምክንያት በሆነው ነገር ሊይ ከሣሹ መብት ወይም
ጥቅም ያሇው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ የከሣሽ እንጂ የተከሣሽ ሉሆን አይገባም፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት መብት የሊቸውም
ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች የተወሰነው 1ኛ ተጠሪ በቤቱ ሊይ መብት የላሊቸው ስሇመሆኑ
በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ ምስክሮች አሌተመሰከረም በሚሌ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ቤቱ የተሰራው
አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ በጋብቻ ፀንተው በነበሩበት ጊዜ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው
ጉዲይ ሲሆን የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ሉያዯርግ የቻሇው ቦታው በምን መሌኩ እንዯተያዘና መቼ
እንዯተያዘ እንዱሁም ቤቱ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የጋራ ስሇመዯረጉ በፌርዴ ቤት የተመዘገበ ማስረጃ
አሊቀረቡም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባድ ቦታ ባሇቤትነቱ የኢትዮጵያ መንግሥትና ሔዝቦች
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ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገመንግሥትና በላልች አግባብነት ባሊቸው ሔጎች የተረጋገጠ ሲሆን
አንዴ ሰው በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግሇት በሔጉ አግባብ የተሰጠው የባሇይዞታነት መብቱ ነው፡፡ ይህ
የሚሆነው በተገቢው መንገዴ ባሇይዞትነቱን ሲያረጋግጥ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ
ተጠሪ ጋር ጋብቻ የነበራቸው ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ ሲሆን አከራካሪው ንብረት ግን
በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ የተሰራ እንጂ በ1ኛ ተጠሪና በ2ኛ ተጠሪ የተሰራ ስሇመሆኑ
አሌተረጋገጠም፡፡ ይሌቁንም 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ የነበራቸው
ቢሆንም ጋብቻቸውን በ199ዏ ዓ.ም ትተው መሄዲቸውና አከራካሪው ቤትም በዚሁ ወቅት
ስሇመሰራቱ መረጋገጡን የስር ፌርዴ ቤት የውሣኔ ግሌባጭ ያሣያሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ጋብቻቸውን
በተገቢው መንገዴ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ያፇረሱት በ1994 ዓ.ም ቢሆንም ሇአከራካሪው ቤት መሰራት
ግን ያዯረጉት አስተዋጽኦ ስሇመኖሩ አሌተረጋገጠም፡፡ በእርግጥ ጋብቻው በሔጉ አግባብ ሣይፇርስ
የተፇራ ንብረት የባሌና ሚስት የጋራ ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ነጥብ ነው፡፡ ሆኖም
ጋብቻው በተገቢው መንገዴ ሣይፇርስ ጋብቻውን ትቶ የሄዯ ተጋቢ ጋብቻውን ትቶ በሄዯበት ወቅት
ላሊው ተጋቢ ያፇራውን ንብረት የጋብቻ ውጤት ነው በማሇት የክፌያ ጥያቄ ሲያቀርብ ንብረቱ
በዚህ ሁኔታ የተፇራ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ የሆነ እንዯሆነ ጋብቻውን ትቶ የሄዯ ተጋቢ ንብረቱ
የጋራ ነው የሚሇውን የሔግ ግምት ተጠቃሚ ሉሆን አይገባም፡፡ ሇንብረቱ መፇራት ምክንያት
የሆነው ተጋቢ የንብረቱ የግሌ ባሇሀብት ይሆናሌ እንጂ ምንም አስተዋጽኦ ያሊዯረገ ተጋቢ
እንዱካፇሌ ማዴረግ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 4ዏ/1/ስር የተቀመጠውን የንብረት
ባሇቤትነት መብት የሚጥስና የሔግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ የቤተሰብ ሔጉ በጋብቻ ጊዜ የተፇራ
ንብረት የጋራ ነው የሚሌ ሔጋዊ ግምት የወሰዯውም ተጋቢዎች ሇንብረቱ መፇራት የየራሣቸውን
አስተዋጽኦ እንዯሚያዯርጉ ታሣቢ በማዴረግ ነው ተብልም ይገመታሌ፡፡ ይህ ግምት ግን በተቃራኒ
ማስረጃ የማይስተባበሌበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳ ጋብቻው በሔጉ አግባብ
ሣይፇርስ አንዯኛው ተጋቢ ጋብቻውን ትቶ በሄዯበት ወቅት ቀሪው ተጋቢ ላሊ ሰው አግብቶ
ንብረቱን ማፌራቱ በሚገባ እስከተረጋገጠ ዴረስ ጋብቻውን ትቶ የሄዯ ተጋቢ በላሊ ጊዜ በመምጣት
በላሇበት የተፇራውን ንብረት ሌካፌሌ በማሇት የሚያቀርበው ጥያቄ በሔገ መንግሥቱ ስሇንብረት
ማፌራት መብት የተዯረገውን ጥበቃ እና በቤተሰብ ሔጉም ስሇባሌና ሚስት የጋራ ንብረት
የተዘረዘረትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መሠረት ያዯረገ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በዚህም
ምክንያት የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች አከራካሪውን ንብረት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በጋራ ያፇሩት
ሁኖ እያሇ ዴርሻ የሊቸውም የተባሇው ያሊግባብ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

የበታች ፌርዴ ቤቶች በእንሴኖ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ቆርቆሮ ቤት እኩሌ ሉካፇለ የሚገባቸው
ተጠሪዎች ናቸው በማሇት የሰጡት የውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡

2.

ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር እኩሌ መብት ያሊቸው አመሌካች እንጂ የአሁኗ
1ኛ ተጠሪ /ወ/ሮ በሊይነሽ ማተቦ/ አይዯለም ብሇናሌ፡፡

3.

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
ተ.ወ

የማየነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 65621
ሰኔ 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ታዯሇች መንግስቱ - ቀረበች
2. ኢሣያስ ሏሇፍም - ቀረበ
3. ወ/ሪት ረዴኤት ሏሇፍም
4. ወ/ሮ ገነት ሏሇፍም
5. ያዕቆብ ሏሇፍም
ተጠሪ፡- - የሇም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሚስትነት እና የወራሽነት ማረጋገጫ ይሰጠን በማሇት የቀረበውን አቤቱታ /ጥያቄ/
የሚመሇከት ነው፡፡ አቤቱታው የቀረበው በሏረሪ ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ሲሆን ፣ ፌ/ቤቱ ሟች /የ1ኛ አመሌካች ባሇቤት እና የላልቹ አመሌካቶች አባት/ ከዘጠኝ አመት
በፉት ወዯኤርትራ ተመሌሶ የኤርትራ ነዋሪ መሆኑን አረጋግጫሇሁ /ተገንዝቤአሇሁ/ በማሇት
አቤቱታውን ሣያስተናግዴ ቀርቶአሌ፡፡ በዚህ ብይን ሊይ አቤቱታ የቀረበሊቸው የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
እና ጠ/ፌ/ቤትም ብይኑ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካቾችን ይግባኝ ሰርዘዋሌ፡፡ የሰበር
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካቾች የካቲት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በጻፊት ማመሌከቻ ያቀረቡትን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን አቤቱታው ከቀረበበት ብይን እና ከህጉ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡፡ በሰበር ችልቱ ሉመረመር ይገባሌ ተብል የተያዘው ጭብጥ ሟች የኤርትራ ነዋሪ
ናቸው በማሇት የአመሌካቾች ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገው በአግባቡ ነው ወይ? የሚሇው ነው፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ
ማስረጃ ይሰጠን የሚሌ ነው
የተመሇከተው ነው፡፡ ከዚህም
ግንኙነት /ዝምዴና/ ተረጋግጦ

ዯረጃ ያየው ፌ/ቤት የሰጠው ብይን እንዲየነው የአመሌካቾች ጥያቄ
ቢባሌም ፤ የጠቀሱት ዴንጋጌ /ህግ/ ግን በፌ/ብ/ህግ ቁ. 826/1/
መገንዘብ የሚቻሇው የአመሌካቾች ኋሊፉነት ከሟች ጋር ያሊቸውን
ውርሱ እንዱከፇትሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በእርግጥም ሟች የሞተው
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ኤርትራ ውስጥ እንዯሆነ በአቤቱታቸው ሊይ ገሌጸዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ይህን መሠረት በማዴረግ ብቻ
ሟች ዋና መኖሪያው ስፌራ ኤርትራ ነው እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በበኩሊችን
እንዯምናየው ግን ሟች ወዯ ኤርትራ ሄድ ሣይመሇስ እዛው በመሞቱ ብቻ ዋና መኖሪያው ስፌራ
ኤርትራ ነው ወዯሚሇው ብቸኛ መዯምዯሚያ መዴረሱ ትክክሌ አይዯሇም፡፡
ከአመሌካቾች አቤቱታ መገንዘብ እንዯቻሌነው ሟች በመዯበኛነት ሲኖር የነበረው በሏረር
ከተማ ውስጥ ከአመሌካቾች /ሚስቱ እና ሌጆቹ/ ጋር ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ወታዯር እንዯነበር
፣ ከወታዯርነት በጡረታ ከተገሇሇ በኋሊም በመካኒክነት ስራ በግለ ተሰማርቶ ከቦታ ወዯቦታ
እየተዘዋወረ ሲሰራ እንዯነበር ወዯ ኤርትራ የሄዯውም በዚሁ የመካኒክነት ስራ ሇመስራት ሲሆን ፣
ጊዜውም በየካቲት ወር 1990 ዓ.ም እንዯሆነ ፣ በኋሊ ወዯቤተሰቦቹ /ሏረር/ ሉመሇስ ያሌቻሇው
በግንቦት ወር 1990 ዓ.ም በተነሣው የዴንበር ግጭት /ጦርነት/ ምክንያት መውጣት ባሇመቻለ
እንዯሆነ ፣ ዜግነቱም ኢትዮጵያዊ እንዯሆነ አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር ችልት ገሌጸዋሌ፡፡
የስር ፌ/ቤቶች እነዚህን ሁኔታ
ስሇመሞከራቸው በብይኑ አሌተገሇጸም፡፡

እውነት

ስሇመሆን

አሇመሆናቸው

ሇማጣራት

ከሊይ እንዲመሇከትነው ሇሰጡት ብይን ዋና መሠረት ያዯረጉት ሟች ወዯ ኤርትራ ከሄዯ
በኋሊ ሣይመሇስ እዛው ሞቶአሌ የሚሇውን ፌሬ ነገር ብቻ እንዯሆነም ነው ሇማየት የቻሌነው፡፡ ይህ
አይነቱ አካሄዴ እንዲሇ ተቀባይነት ይኑረው ቢባሌ ሇስራ ወይም ሇተሇያዩ ምክንያቶች ከአገራቸው
ወጥተው ሣይመሇሱ ሉሞቱ በሚችለት ኢትዮጵያውያን የውርስ አከፊፇት ጉዲይ ሊይ ከፌተኛ ችግር
ሉፇጠር እንዯሚችሌ መገመቱ አይከብዴም፡፡ በፌ/ብ/ህግ ቁ. 826/1/ የተመሇከተው ዴንጋጌ፤
በተሇይም “…ዋና መኖሪያው ስፌራ…“ የሚሇው ሏረግ መተርጏም ያሇበትም ከዚህ አንጻር እየታየ
ሉሆን እንዯሚገባ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ ይህን ታስቢ በማዴረግ አቤቱታ የቀረበበት ብይን ስናየው
ሇጉዲዩ አወሣሰን አግባብነት ያሊቸው ፌሬ ነገሮች በአግባቡ ሣይጣሩ የተሰጠ ሆኖ ነው ያገኘነው፡፡
በዚህ ምክንያትም ብይኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 33899 ህዲር 21 ቀን
2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ብይን፣ የሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 07698
ጥር 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና በሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት ጠ/ፌ/ቤት
በመ.ቁ. 01792 ጥር 20 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. የሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካቾች ያቀረቡሇትን አቤቱታ
በተከፇተው መዝገብ ማሰማቱን እንዱቀጥሌ ፣ ይህ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ሇጉዲዩ
አወሳሰን አግባብነት ያሊቸው ናቸው ያሊቸዉን ሁኔታዎች እና ላልችም ፌ/ቤቱ አግባብነት
አሊቸው የሚሊቸዉን ፌሬ ነገሮች እንዱያጣራ በመጨረሻም ፌሬ ነገሮችን አግባብነት ካሇው ህግ
ጋር በማገናዘብ ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥ ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
343/1/ መሠረት ወስነናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
እ.ከ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 52407
ኀዲር 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ውሌታ ዯስታ ወ/ማሪያም - ወ/ኤያስ እጅጉ ቀረቡ
2. ወ/ሮ ዯጅይጥኑ ዯስታ ወ/መሪያም አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- ወ/ሮ እቴቴ ዯስታ ጠ/መታሰቢያ ፇቃደ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የውርስ ንብረት አጣሪ እንዱሾም አመሌካቾች ያቀረቡት
አቤቱታ በይርጋ ታግዶሌ ተብል መወሰኑን በመቃወም ነው፡፡
ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ ይዘት መረዲት እንዯተቻሇው የመሌካቾች እና የተጠሪ አውራሽ ሟች
ወ/ሮ በቀሇች ዯስታ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩት በ1977 ዓ.ም ሆኖ አመሌካቾች የውርስ ንብረት
አጣሪ ተሹሞ በተጠሪ እጅ ያሇ የውርስ ንብረት ተጣርቶ እንዱቀርብ ሇፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡት
መጋቢት 29 ቀን 2001 ዓ.ም በመሆኑ አቤቱታው ከ22 ዓመታት በኋሊ የቀረበ ነው ስትሌ ተጠሪ
ያቀረበችው መቃወሚያ የሥር ፌ/ቤት ተቀብል በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1677/1/ እና 1845 መሰረት
የ10 ዓመት ጊዜ አሌፍበታሌ ሲሌ አቤቱታውን ባሇመቀበሌ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ በዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ
ነው፡፡
አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ንብረት ወዯ
ስማቸው ያዛወሩት በ1997 ዓ.ም ነው በማሇት አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክር ይርጋ አቆጣጠርን
በሚመሇከት በሥር ፌ/ቤቶች ግምት ውስጥ ያሇመግባቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪዎች
መሌስ እንዱሰጡበት ታዟሌ፡፡
ተጠሪ በጠበቃቸው አማካኝነት የሰጡት መሌስ የውርስ ንብረት ይጣራሌኝ ጥያቄ የይርጋ
ጊዜ አቆጣጠር ሟች ከሞቱበት ጊዜ እንጂ ስመ ሏብቱ በተጠሪ ከተዛወረበት ጊዜ ሉሆን እንማይገባ
ገሌፀው የስር ችልቱ የሰጠውን ውሳኔ መዝገብ በመጥቀስ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና
ጠይቀዋሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን በዚህ
ሰበር ችልት እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው አመሌካቾችም ሆኑ ተጠሪ የሟች ወ/ሮ በቀሇች ዯስታ
ወራሾች መሆናቸው አሊከራከረም፡፡ ሟች ወ/ሮ በቀሇች ዯስታ የሞቱት በ1977 ዓ.ም ስሇመሆኑ ግራ
ቀኙ የተማመኑበት ጉዲይ ነው፡፡ ይህ በእንዱህ ሆኖ ሳሇ የሟች የውርስ ንብረት በተጠሪ ተይዟሌና
የውርስ ንብረት አጣሪ ይሾምሌኝ ሲሌ አመሌካቾች ሥር ፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡት መጋቢት 29
ቀን 2001 ዓ.ም ስሇመሆኑ የሥር ፌ/ቤት መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡
እንግዱህ ግራ ቀኙ የሟች ወራሾች መሆናቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ የውርስ ንብረት
በአንዯኛው ወራሽ እጅ ነውና ውርስ አጣሪ ተሾሙ ይጣራሌን የሚሇውን ጥያቄ ማቅረብ የሚቻሇው
እስከመቼ ጊዜ ዴረስ ነው? የሚሇው ጉዲይ ምሊሽ የሚያሻው ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ይህ የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በተሇያዩ የሰበር መዝገቦች የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም
ማየት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ይህ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ. 17937 የሰጠው
የሔግ ትርጉም እንዯሚያስገነዝበው በወራሾች መካከሌ የሚነሳ የውርስ ንብረት ክርክር በፌ/ብ/ሔ/ቁ.
1000/1/ በተዯነገገው አግባብ በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያሇበት ሲሆን ወራሽ በሆነ እና
ወራሽ ባሌሆነ ተከራካሪ ወገን መካከሌ የሚቀርበው የውርስ ንብረት ጥያቄ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1677
እና 1745 መሰረት በአሥር /10/ ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ መብቱ በይርጋ እንዯሚታገዴ
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰጠው የሔግ
ትርጉም በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ ፌ/ቤቶች ተፇፃሚነት እንዯሚኖረው አዋጅ
ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/ ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡ ስሇሆነም በተያዘው ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇው
የይርጋ ጊዜ በሥር ፌ/ቤት የተጠቀሰው 10 ዓመት ጊዜ ሳይሆን 3 ዓመት ጊዜ ገዯብ ብቻ ይሆናሌ
ማሇት ነው፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካቾች አጥብቀው የተከራከሩት ተጠሪ ቤቱን እንዴትጠቀም የተዯረገው
በግራ ቀኙ መካከሌ በተዯረገ ስምምነት እና ተጠሪ ታሊቅ እህታችን በመሆኗ በአዘኔታና በአክብሮት
ስሇሆነ ይርጋ ሉቆጠርብን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 1853/1/
እንዯሚያመሇክተው በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇው ዝምዴና ወይም ታዛዥነት፤ የመፌራት ወይም
የማክበር ስሜት መኖር ሲታመን የይርጋ መቃወሚያ ቀጣይነት ሉያጣ እንዯሚችሌ ያስገነዝባሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች ከተጠሪ ጋር በስምምነትና በአክብሮት ስሜት እንዴትኖር ፇቅዯናሌ
ብልም ፌ/ቤቱን ሉያሳምን የሚችሌ ማስረጃ እንዲሊቀረቡ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ በግሌጽ ያመሊክታሌ፡፡
ስሇዚህም በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካቾች ክርክር ሇመቀጠሌ አሌተቻሇም፡፡ ከዚህም ላሊ የይርጋ
ጊዜው ሉቆጠር የሚገባው ተጠሪዋ የቤቱን ስመ ሏብት ወዯ ራሷ ካዛወረችበት ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ
ሉሆን ይገባሌ የሚሌ አማራጭ ክርክር በአመሌካቾች በኩሌ ቀርቧሌ፡፡ በዚህ ረገዴም ይህ ሰበር
ችልት በሰበር መ/ቁ. 36975 በሰጠው ውሳኔ እንዯተመሇከተው የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ቤቱን በእጅ
ካዯረገበት ጊዜ እንጂ ስመ ሃብቱን በስሙ ካዞረበት /ካዯረገበት/ ጊዜ ስሊሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.
1000/1/ እንዯቅዴመ ሁኔታ እንዲሌተቀመጠ ጠቅሷሌ፡፡ በዚህም አግባብ የአመሌካቾች አቤቱታ
ተቀባይነት የሇውም፡፡ /እንዱሁም የሰበር መ/ቁ. 44932 ይመሌከቱ፡፡/
በአጠቅሊይ የውርስ ንብረት አጣሪ ይሾምሌኝ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1000/1/ መሰረት
ሟች ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይገባ ይህ
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ሰበር ችልት በተሇያዩ የሰበር ችልቱ መዝገቦች አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰጠቱን ከተያዘው ጉዲይ
ጋር በማገናዘብ የሥር ፌ/ቤት በአሥር ዓመት ይርጋ የአመሌካቾች ጥያቄ ቀሪ ሆኗሌ የሚሇው
ምክንያት ከሰበር ችልቱ ትርጉም የሚጣጣም ባይሆንም በውጤት ዯረጃ ግን የአመሌካቾች ጥያቄ በ3
ዓመት ይርጋ ቀሪ መሆኑን ስሇተረዲን ውሳኔውን በውጤቱ ተስማምተን አጽንተነዋሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 29647 ሰኔ 19 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ብይን
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 83973 ኀዲር 21 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ
በውጤቱ ብቻ በመስማማት አጽንተነዋሌ፡፡
2. የአመሌካቾች ጥያቄ በ3 ዓመት ይርጋ ቀሪ ሆኗሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 459ዏ5
ጥቅምት ዏ3 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ሚስስ ሚሊን ፑሲጂ ማሌጂ
ሚስስ ሲሌቪ ፑሲጂ

ጠበቃ የሽጥሊ አስፊ ቀረቡ

ተጠሪ፡- 1. ሏንዴሬ ፑስ ማሌጂ
2. ወ/ሪት ሞኒካ ፑስጂ ማሌጂ ወኪሌ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ፌርዴን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ፌርዴ መቃወሚያ የሚቀርብበትን
አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪዎች
ባቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የአሁኗ ተጠሪ ከሣሽ የነበሩ ሲሆን ተከሣሽ
ሚስተር ጆርጅ ፓስሌዱ ማሌጂ ነበሩ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች የአያታቸውን የማዲም ፓግሩሂ ፓስጂ
ማሌጂ ወራሾች መሆናቸው እንዱጣራሊቸው ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ
አቅርበው ውርስ አጣሪው ተሹሞ ውርስ ተጣርቶ ቀርቦ ፌርዴ ቤቱ ከመዘገበው በሁዋሊ ይህንኑ
በመያዝ የውርስ ሏብት ከፌፌሌ ዴርሻ ይገባናሌ በማሇት በስር ተከሣሽ ሚስተር ጆርጅ ፓስጂ
ማሌጂ ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ክርክሩ ከተካሄዯ በኋሊም የውርስ
ሏብቱን የአሁኑ ተጠሪዎች እና ሚስተር ጆርጅ እንዱካፇለት ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች
የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ ያቀረቡትም ከዚሁ የውርስ ሏብት ክፌፌሌ በኋሊ ነው ፡፡ የአሁኑ
አመሌካች የመቃወሚያ አቤቱታ ይዘትም የሟች እናታችንና የሟች እህታችን ወራሾች በመሆናችን
በተወሊጅነት ከእናታችን፣ በተተኪነት ዯግሞ የእህታችንን ዴርሻ ስሇሚገባን የተሰጠው የውርስ
ሏብት ክፌፌሌ ውሣኔ መብታችን ስሇሚነካ ፌርደ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የአሁኑ አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ ሇስር ከሣሾችና ተከሣሽ እንዱዯርስ
አዴርጎ አቤቱታቸውን ከሰማ በሁዋሊ ውርሱ የተጣራው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በተሾመው የውርስ አጣሪ መሆኑን ይህ የውርስ ሪፕርት ዯግሞ የአሁኑን አመሌካችን
የማያውቃቸው መሆኑን በመግሇጽ የፌርዴ መቃወሚያው ሪፕርቱን ሇአፀዯቀው የፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሚቀርብ በስተቀር የውርስ ሏብት ክፌፌሌ ውሣኔ ሇሰጠው ፋዳራሌ
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ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉቀርብ የሚችሌበት አግባብ የሇም በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን ጥያቄ
ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዯራለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ግንቦት ዏ5 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የውርስ አጣሪ ሪፕርት አመሌካችን ያሊካተተ ከመሆኑም በሊይ
ከማስረጃነት አሌፍ እንዯፌርዴ የማይቆጠር በመሆኑ ተቃውሞው ሪፕርቱን ሇአፀዯቀው ፌርዴ ቤት
ይቅረብ መባለ ያሇአግባብ ሰሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡
አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታዘዙ የተጠሪዎች ጠበቃ
ቀርበው ህዲር ዏ3 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ
ሶስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው ህዲር 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የመሌስ
መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ አንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ
አመሌካች መቃወሚያ ማቅረብ መዯረጉ ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
በመሠረቱ የፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ዴንጋጌ የክርክሩ ተሣታፉ ያሌሆነ ወገን አንዴ በሔግ
አግባብ የተሰጠ ፌርዴ የሚቃወምበትን ሥርዓት የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ የአቤቱታው አቀራረብን
በተመሇከተም ሥነ ሥርዓት ሔጋችን በቁጥር 359 ዯንግጓሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መረዲት
የሚቻሇው የክርክሩ ተሣታፉ ያሌሆነ ወገን መብቱን ወይም ጥቅሙን የሚነካ ፌርዴ ከተሰጠ ፌርደ
ከመፇፀሙ በፉት መቃወም የሚችሌ መሆኑንና ፌርዴ ቤቱም የመቃወሚያ አቤቱታው በተገቢው
ሥርዓትና በተገቢው ማስረጃ የተዯገፇ ሁኖ ከአገኘው ቀዴሞ የሰጠውን ፌርዴ ማረም የሚችሌ
መሆኑን ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የአመሌካች አቤቱታ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ዴንጋጌን
መሠረት አዴርጎ የቀረበ መሆኑን ተቀባይነት ያሇው መሆኑን ያሇመሆኑን ከመመርመራችን በፉት
በውርስ ሔጋችን ስሇውርስ አጣሪ ስሌጣን የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መመሌከት
ሇጉዲዩ አወሳሰን አስፇሊጊ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ውርስ አጣሪ በሟች ንብረት ሊይ መብት አሇን የሚለትን ወገኖችን ወይም ወራሾችን
የመወሰን፣ የሟች ኑዛዜ መኖር አሇመኖሩን ማረጋገጥና በኑዛዜው ተጠቃሚዎችን የመሇየት
ውርሱን የማስተዲዯር የውርሱን ተከፊይ ገንዘብ መሰብሰብና እዲዎችን መክፇሌ፣ የሟች ንብረት
ማጣራትና ማፇሊሇግ እንዱሁም የኑዛዜ ስጦታዎችን የመክፇሌ ሥሌጣን ያሇው መሆኑን
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 944፣ 946 እና 956 ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 96ዏ ዴንጋጌ ሲታይም
የውርስ አጣሪው የማጣራቱን ተግባር ከአከናወነ በኋሊ ሪፕርቱ ሇወራሾችና ሇፌርዴ ቤት ማቅረብ
እንዲሇበት ያስገነዝባሌ፡፡ በዚሁ መሠረትም ተገቢው ክርክር ከተዯረገ በኋሊ የውርስ ማጣራቱ ተግባር
ሲጠናቀቅ በአጣሪው ሪፕርት መሠረት ወራሾች የወራሽነት ምስክርነት ወረቀት /Certificate of
Succession/ ከፌርዴ ቤቱ እንዯሚሰጥ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 996 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም የውርስ
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አጣሪ ስሌጣኑና ተግባሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን የማጣራቱ ውጤትም እያንዲንደ ወራሽ
ከውርሱ የሚዯርሰውን ዴርሻ ተሇይቶ የወራሽነት የምስክር ወረቀት የሚሰጥ መሆኑ በሔጉ በግሌጽ
ተመሌክቷሌ፡፡ ዴንጋጌዎቹ የሚያስገነዝቡት ውርሱ ተጣርቶ ሇወራሽ የሚሰጥ የምስክር ወረቀት
ወራሹ የምስክር ወረቀቱን መሠረት በማዴረግ የውርስ ሀበት ክፌፌሌ መፇፀም፣ በወራሾች መካከሌ
አሇመግባባት ከአሇ የክፌፌለን ጥያቄ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት የሚያቀርብ መሆኑን ነው፡፡
በመሆኑም የውርስ አጣሪ ሪፕርት በፌርዴ ቤት መጽዯቅ በራሱ ፌርዴ ሁኖ ሇአፇፃፀም የሚቀርብ
ሣይሆን እንዯማስረጃ የሚያገሇግሌ ነው፡፡ በመሆኑም ሪፕርቱ የማስረጃነት ዋጋ አሇው ከተባሇ ዯግሞ
የክፌፌለ ክርክር ሲቀርብ በማስረጃነቱ ሊይ ክርክር ቢቀርብ ክርክሩ መቅረብ ያሇበት በውርስ አጣሪና
ሪፕርቱን በአፀዯቀው ፌርዴ ቤት ነው ተብል ውዴቅ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች በውርስ ሏብት ዴርሻ ያሊቸው መሆኑንና
የዴርሻቸው መሠረትም ከሟች ጋር ያሊቸው የመጀመሪያ ዯረጃ እና የተተኪነት ወራሽነት መሆኑን
ይህ ሁኖ እያሇ በውርስ አጣሪ ሪፕርት ያሌተካተተ መሆኑን ገሌፀው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በቀረበው የክፌፌሌ ጥያቄ የተሰጠው ውሣኔ መብታቸውን ሉነካ የሚችሌ መሆኑን ጠቅሰው
መብታቸው እንዱጠበቅ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ አቀራረብ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
358 ዴንጋጌን መሠረት ያዯረገ ሲሆን የአመሌካችን መብት ይነካሌ የተባሇው እና ሉፇፀም የሚችሌ
ፌርዴ የተሰጠው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ከማስረጃነት ዋጋ
ውጪ ላሊ ዋጋ የላሇውን የውርስ አጣሪ ሪፕርት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ሉቃወሙ
ይገባሌ የሚባሌበት አግባብ የሇም፡፡ የውርስ አጣሪ ሪፕርት በፌርዴ ቤት መጽዯቁ ሪፕርቱን ሉፇፀም
የሚችሌ ፌርዴ የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ በዚህም ምክንያት አመሌካች ያቀረቡት የፌርዴ
መቃወሚያ አቤቱታ ውዴቅ የተዯረገው የውርስ አጣሪ ኃሊፉነትና ተግባር እንዱሁም የውርስ አጣሪ
ሪፕርት በፌርዴ ቤት መጽዯቅና ውጤቱ ምን እንዯሆነ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ዴንጋጌ
መንፇስና ይዘት ጋር ባሌተገናዘበ መሌኩ ሁኖ ስሇአገኘነው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህ መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

4.

በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 44715 ጥቅምት 26 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት በመ/ቁጥር 42272 መጋቢት 25 ቀን
2ዏዏ1 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት መቃወሚያ ማቅረብ የሚችለት በውርስ
ሏብት ክፌፌሌ ጥያቄ ሊይ ውሣኔ ሇሰጠው ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንጂ የውርስ
አጣሪ ሪፕርቱን ሇአፀዯቀው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ ተቀብልና የግራ ቀኙን ቀሪውን
ሁለን ክርክር በመመርመር ጉዲዩን ተመሌክቶ ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥበት ዘንዴ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 53814
ጥቅምት 5 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ 1. አቶ ነስሩ ሰማን ቀረቡ
2. አቶ አብደራህማ ሰማን ቀረቡ

ተጠሪ፣ ወ/ሮ ሙህሉሣ ኒጋኒ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
አመሌካች ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው
በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በአቶ ሰማን መሏመዴ ሊይ ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ጋብቻቸው
በፌች የፇረሰ መሆኑን ገሌፀው በኮሌፋ ቀራንዩ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 የቤት ቁጥር 808 የጋራ
ንብረት ስሇሆነ እንዱያካፌሇኝና ላልች ንብረቶችንም እንዱያካፌሇኝ በማሇት ክስ መሥርተዋሌ
አመሌካቾች ወሊጅ አባታቸው አቶ ሰማን መሏመዴ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን ገሌፀው
በክርክሩ ጣሌቃ ገብተው ባቀረቡት ክርክር በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15/16 የቤት ቁጥር
808 አመሌካቾች ሟች አባታችን ከመጋባታቸው በፉት የነበረ ስሇሆነ የጋራ ንብረት አይዯሇም
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት በተዯረገው የቃሌ ክርክር የአመሌካቾች ወሊጅ አባትና
ተጠሪ ከተጋቡ በኃሊ ከዋናው ቤት ውጭ ያለት ሰርቪስ ቤቶችና ሽንት ቤቶች የተሠሩ መሆኑንና
ዋናው ቤት ተጠሪ ከሟች ጋር ከመጋባታቸው በፉት 1949 ዓ.ም የተሰራ መሆኑን ምስክሮች
ያረጋገጡ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው ካሰፇረ በኃሊ 1949 ዓ.ም የተሰራ ቤት እስካሁን
ይኖራሌ ተብል አይገመትም በማሇት ዯምዯሟሌ በውሣኔው ማጠቃሇያ በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ
ቀበላ 16 ቁጥር 808 ተመዝግቦ የሚገኘው ከዋናው ቤት ውጪ ያለ ሰርቪስ ቤቶችና ሽንት ቤቶች
ተጠሪና የሟች የጋራ ንብረት ነው የቤቶቹን ግማሽ ተጠሪ ወስዯው ግማሹን አመሌካቾች ይካፇለት
ካሌተቻሇ ዋናው ቤት በመሀንዱስ ተገምቶ ከተሸጠ በኃሊ ይከፊፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
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አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካቾች ሇሰበር ባቀረቡት አቤቱታ በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 ቁጥር
808 የሟች አባታችን የግሌ ንብረት ነው፡፡ ተጠሪ በዋናው ቤት ሊይ ዴርሻ አሊቸው ሣይባሌ ዋናው
ቤት በመሀንዱስ ተገምቶ እንዱሸጥ በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት አሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው እኔ
ሟች አቶ ሰማን መሏመዴና ወ/ሮ መህዴያ መሏመዴ ያፇሩትን ንብረት በማመን ተከራክሬሇሁ
የሰርቪስ ቤቶቹ እኔና አቶ ሰማን መሏመዴ በጋብቻ ባሇንበት ጊዜ የተሰሩ ስሇሆነ የጋራ ንብረቴ
ናቸው በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች የመሌስ መሌስ በፅሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው በኮሌፋ ቀራንዬ ቀበላ 16 ቁጥሩ 808 የሆነው
ዋናው ቤት ሟች ሰማን መሏመዴ ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት የተሰራ መሆኑን ተጠሪ ሇሥር
ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የቃሌ ክርክር ያመኑ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው የተመዘገበ ሲሆን
የቤት ቁጥር 808 የሆነው ዋናው ቤት ተጠሪ ከሟች አቶ ሰማን መሏመዴ ጋር ከመጋባታቸው
በፉት የተሰራ መሆኑ በምስክሮች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም በኮሌፋ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 የሚገኘው
የቤት ቁጥር 808 ዋናው ቤት የተጠሪ የጋራ ንብረት አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ ሟች ጋር
ጋብቻ ከመሠረቱ በኃሊ ሰርቪስ ቤቶችና ሽንት ቤት የተሰራ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም
በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ የቤት ቁጥር 808 ይዞታ ሥር የተሰሩት ሰርቪስ ቤቶች እና ሽንት
ቤት የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ንብረት ናቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የተጠሪ የጋራ ንብረቶች
ሰርቪስ ቤቶቹና ሽንት ቤቱ መሆኑን ካረጋገጡ በኃሊ የኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16
የሚገኘው 808 ዋናው ቤት በመሀንዱስ ተገምቶ እንዱሸጥና በሟች ወራሾችና ሇተጠሪ እንዱከፊፇሌ
በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትና የተሻሻሇውን የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ
አንቀጽ የሚጥስ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 ቁጥሩ 808 የሆነው ዋናው ቤት የተጠሪ የጋራ ንብረት
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 ቁጥሩ 808 ከሆነው ዋና ቤት ውጭ የተሰሩ ሰርቪስ
ቤቶችና ሽንት ቤት የተጠሪና የሟች አቶ ሰማን መሏመዴ የጋራ ንብረት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
4. የሟች አቶ ሰማን መሏመዴ ወራሾችና ተጠሪ ከዋናው ቤት ውጭ ያለትን ሰርቪስ ቤቶችና
ሽንት ቤት በአይነት ይከፊፇለ፡፡ ሰርቪስ ቤቶቹንና ሽንት ቤቶቹን በአይነት ሇመከፊፇሌ
የማይቻሌ ከሆነ ሰርቪስ ቤቶቹና ሽንት ቤቱ በሀራጅ ተሽጦ ግማሹ ሇተጠሪ ቀሪውን ዯግሞ
የሟች ወራሾች ይውሰደ፡፡
5. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻቻለ፡፡ ይኸ ፌርዴ
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ 54013
ጥር 12 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሀመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አስመረት ነጋሲ በይን አቶ ግርማቸው ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ጽጌረዲ ስዩም ከነጠበቃቸው ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇሰበር ሇቀረበው ጉዲይ መነሻ ሆኖ የተገኘው ሟች አቶ ወሌዯማርያም
ወሌዯጋብር ሏምላ 29 ቀን 1996 ዓ.ም በፌታብሄር ሔግ ቁጥር 881 መሠረት አዴርገዋሌ
የተባሇው ግሌጽ ኑዛዜ እንዱፀዴቅ ተዯርጏ በዚሁ በፌትሏብሄር ሔጉ ቁጥር 996(1) መሠረት
የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ይሰጠኝ በሚሌ ቀርቦ የነበረ ጥያቄ ነው፡፡
ሟች ኑዛዜውን አዴርገዋሌ የተባሇው ሇአሁኗ አመሌካች ሲሆን የአሁኗ አመሌካችም የኑዛዜ
ይጽዯቅሌኝ ጥያቄውን ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ
በኑዛዜው ሰነዴ በምስክርነት ፇርመዋሌ የተባለት ምስክሮች ቀርበው እንዱሰሙ ካዯረገ በኋሊ
ምስክሮቹ በአቤቱታው መሠረት አስረዴተዋሌ የኑዛዜው የሰነዴ ማስረጃም ቀርቧሌ፡፡ ስሇዚህ ኑዛዜው
ፀዴቋሌ አመሌካችም የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸው ተረጋግጧሌ የሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ የአሁኗ ተጠሪ ወ/ሮ ጽጌረዲ ስዩም በዝምዴና የዘር ሏረግ የሟች ወራሽ እኔ
ነኝ፤ አመሌካች ሟች ኑዛዜ አዴርገውሌኛሌ ያለት ሀሰት ነው የቀረበው የሟች ኑዛዜ አይዯሇም
በኑዛዜው ሊይ የሰፇረው ፉርማ የሟች አይዯሇም በሚሌ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት መቃወሚያ
በማቅረባቸው የኑዛዜው ጉዲይ እንዯገና እንዱንቀሳቀስ ተዯርጓሌ፡፡ ፌ/ቤቱ በኑዛዜው ጉዲይ ሊይ
ሁሇቱን ወገኖች ካከራከረ በኋሊ በመቃወሚያ አቅራቢ በኩሌ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው ፉርማ
የሟች አይዯሇም ተብል ስሇተካዯ በሰነደ ሊይ በጣት አሻራ የተፇረመው የሟች መሆን አሇመሆኑ
በፍረንሲክ ምርመራ ተጣርቶ ውጤቱ ይቅረብ ብል አዞ የቴክኒክ ባሇሙያው ፉርማውን ከላልች
ፉርማዎች ጋር ሇማመሳከር አሌተቻሇም የሚሌ መሌስ በመስጠቱ ላሊ የሰማው ማስረጃ ሣይኖር
ወዯ ውሣኔ መስጠት አምርቷሌ፡፡ በሰጠው ውሣኔም መቃወሚያ አቅራቢዋ በኑዛዜው ሊይ ያሇው
ፉርማ የሟች አይዯሇም ቢለም የሟች ፉርማ ስሊሇመሆኑ ሇማስረዲት አሌቻለም በሚሌ ምክንያት
አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 360(2) መሠረት አጽዴቆታሌ፡፡ በዚሁ ውሣኔው
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መቃወሚያ አቅራቢዋ የአሁኗ ተጠሪም የሟች ህጋዊ ወራሽ መሆኔ ይረጋገጥሌኝ ብሇው ያቀረቡትን
ጥያቄም አብሮ በማየት የሟች ወራሽ ናቸው ብሎሌ፡፡
በአሁኗ ተጠሪ የይግባኝ አቤቱታ መነሻ ጉዲዩ ቀርቦሇት የተመሇከተው የከተማ ነክ ይግባኝ
ሰሚ ፌ/ቤትም መርምሮ ይግባኙ አያስቀርብም ብልታሌ፡፡
በእነዚህ ውሣኔዎች መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ተብል አቤቱታ የቀረበሇት የአዱስ
አበባ ከተማ ነክ ሰበር ችልት ዯግሞ በጉዲዩ ሊይ ግራቀኙን አከራክሮ በመጨረሻም መርምሮ ኑዛዜው
ይጽዯቅሌኝ ብሇው ያቀረቡት የአሁኗ አመሌካች በኑዛዜው ሊይ ያሇው የሟች ፉርማ ስሇተካዯ የሟች
ፉርማ ስሇመሆኑ በሔጉ የማስረዲት ሸክም አሇባቸው፡፡ ነገር ግን አመሌካች የሟች ፉርማ ስሇመሆኑ
ሇማስረዲት ያሰሙት ማስረጃም ሆነ ሇማሰማት ያዘጋጁት ምስክር የሇም፣ ስሇዚህ የሟች ፉርማ
ስሇመሆኑ ስሊሊስረደ የሟች የኑዛዜ ወራሽ መሆን አሇብኝ በሚሌ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት
የሇውም፡፡ ይኼው ሣይረጋገጥ ወ/ሮ አስመረት ነጋሲ የሟች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል በሥር
ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348(1)
መሠረት ተሽሯሌ የሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታም በከተማ ነክ ሰበር ችልት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነው በሚሌ ምክንያት በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 80(3/ሀ) መሠረት የቀረበ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ይታይ በመባለ ማመሌከቻው ሇአሁኗ
ተጠሪ ተሌኮሊቸው እንዱቀርቡ ተዯርጏ የግራ ቀኙ ጠበቆች በተገኙበት ክርክሩ ተሰምቷሌ፡፡
የአመሌካች ጠበቃ አመሌካች በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት አሻራ ፉርማ የሟች
ስሇመሆኑ አስቀዴመው ምስክሮች አቅርበው በማረጋገጥ ውሣኔ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪ
መቃወሚያ ካቀረቡ በኋሊም ቢሆን በሰነደ ሊይ ያሇው የጣት አሻራ የሟች ስሇመሆኑ በምርመራ
ይጣራ ተብል ሲሊክ ቀሇም የበዛበት ስሇሆነ ከላልች ፉርማዎች ጋር ማመሳከር አይቻሌም ተብል
ተመሇሰ እንጂ የሟች ፉርማ አይዯሇም አሌተባሇም፣ ስሇዚህ ተጠሪዋ የሟች ፉርማ አይዯሇም ካለ
የማስረዲት ሸክሙ የተጠሪዋ እንጅ የአመሌካች ሉሆን አይችሌም የሚሌ ክርክር ያቀረቡ ሲሆን
የተጠሪዋ ጠበቃ ዯግሞ በቀረበው መቃወሚያ መነሻ በሰነደ ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች መሆን
አሇመሆኑ በፍረንሲክ ምርመራ ተጣርቶ እንዱቀርብ ታዞ ተሌኮ ቀሇም የበዛበት በመሆኑ የሟች
ፉርማ ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ አይቻሌም ተብል ስሇተመሇሰ በተጠሪዋ በኩሌ የሟች ፉርማ
ስሊሇመሆኑ አስረዴተናሌ የሚሌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ይህ ችልትም ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡
በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት ምሌክት ፉርማ የሟች ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ
የማስረዲት ሸክም ያሇበት የትኛው ተከራካሪ ወገን ነው በሚሌ የተነሣውን ክርክር በተመሇከተ
በኑዛዜው የሰፇረውን ቃሌና ኑዛዜው መኖሩን ማስረዲት ያሇበት በዚሁ ኑዛዜ ተጠቃሚ ነኝ የሚሇው
ሰው መሆኑን የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 896 ያስረዲሌ፡፡
የአስረጂውን አይነት በሚመሇከት በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 897(1) ሊይ እንዯተመሇከተው
በግሌጽ ወይም በተናዛዡ ጽሐፌ የተዯረገ ኑዛዜ ስሇመኖሩ የሚረጋገጠው የኑዛዜውን ጽሐፌ
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ዋናውን በማቅረብ ወይም ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው ሰው ዘንዴ ወይም በፌርዴ ቤት መዝገብ
ቤት ሹም ትክክሇኛ ሆኖ በተመሰከረ አንዴ ግሌባጭ በማቅረብ ነው፡፡
እንዱህ አይነቱን ኑዛዜ አዴርጓሌ የተባሇው ሰው ህጋዊ ወራሽ መሆኑ የታወቀ ሰው
በኑዛዜው ሊይ የሚያቀርበውን የተቃውሞ ክርክር በተመሇከተም በፌትሏብሄር ሔግ አንቀጽ 1677(1)
ሊይ ግዳታዎቹ ከውሌ የተገኙ ባይሆኑም ስሇውልች በጠቅሊሊው የተመሇከቱት ዯንቦች በማሟያነት
ይፇፀሙባቸዋሌ ተብል በተዯነገገው መሠረት ስሇውሌ ጉዲይ ማስረጃዎች በሚመሇከተው ምዕራፌ
ሥር የሚገኘው የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2007(2) ሇኑዛዜም ጉዲይ ስሇሚያገሇግሌ ወራሹ
በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ ወይም ጽሐፌ የአውራሹ ስሇመሆኑ አሊውቅም ማሇቱ ብቻ ይበቃሌ፡፡
ፉርማው ወይም ጽሔፇቱ የሱ ነው የተባሇው ሰው ስሇመሆን አሇመሆኑ ሇማረጋገጥ ዯግሞ ዲኞች
እንዱመረመር ሉያዙ እንዯሚችለ የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 208 ሊይ ተገሌጿሌ፡፡
በዚህም ጉዲይ የአሁኗ አመሌካች ሟቹ አቶ ወሌዯማርያም ወሌዯጋብር ሏምላ 29 ቀን
1996 ዓ.ም ያዯረጉሌኝ ግሌጽ ኑዛዜ አሇ ብሇው የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን እንዱረጋገጥ የኑዛዜውን
ጽሐፌ በማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኗ አመሌካች በመጀመሪያ የኑዛዜውን ጽሁፌ ብቻ ሣይሆን
ኑዛዜው ሲዯረግ በምስክርነት ተገኝተው በኑዛዜው ሊይ ፇርመዋሌ የተባለትን አራት ምስክሮች
ጭምር ፌ/ቤት በማቅረብ አስመስክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ማስረጃውን መርምሮ ኑዛዜው በሔጉ መሠረት
የተዯረገ ነው በማሇት በጥያቄአቸው መሠረት በማጽዯቅ የአሁኗ አመሌካች የሟች የኑዛዜ ወራሽ
መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ከዚህ ውሳኔ በኋሊ የአሁኗ ተጠሪ በዝምዴና የዘር ሏረግ የሟች ህጋዊ ወራሽ እኔ ነኝ፣
አመሌካች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል የተወሰነው የወራሽነት መብቴን የሚያሳጣ ነው፣ ሟች
አዴርገዋሌ የተባሇው ኑዛዜ ሀሰት ነው፣ ፉርማው የሟች አይዯሇም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358
መሠረት መቃወሚያ በማቅረብ እንዯገና በኑዛዜው ጉዲይ ሊይ ክርክሩ በሚሰማበት ጊዜ የአሁኗ
ተጠሪ የሟችን ኑዛዜ የመቃወም መብት የሊቸውም ህጋዊ ወራሽ አይዯለም በሚሌ የተነሣ ክርክር
የላሇና ህጋዊ ወራሽ ነኝ ብሇው ባቀረቡት መሠረት እንዱቀጥሌ የተዯረገ ስሇሆነ ከፌሲሌ
እንዯተገሇፀው በመቃወም አመሌካችዋ የአሁኗ ተጠሪ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው የጣት ምሌክት
ፉርማ የአውራሼ የሟች ስሇመሆኑ አሊውቅም ማሇታቸው ብቻ በሔጉ በቂ ይሆናሌ፡፡ ተጠሪዋ ግን
ከዚህ አሌፇው በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች አይዯሇም በማሇት በግሌጽ በመካዴ
ተከራክረዋሌ፡፡
የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው የጣት
ምሌክት ፉርማ የሟች መሆን አሇመሆኑን አረጋግጦ ሇመወሰን እንዱቻሌ በፍረንሲክ ምርመራ
እንዱጣራ ያዘዘ ቢሆንም የተሊከሇት የቴክኒክ ምርመራ ክፌሌ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት
ምሌክት ፉርማ ቀሇም የበዛበት ስሇሆነ ከላልች ማመሳከሪያዎች ጋር በማመሳከር ሇመመርመር
አይቻሌም ብል መሌሶታሌ፡፡
በኑዛዜው ጽሐፌ ሊይ ያሇው ፉርማ ቀሇም የበዛበት በመሆኑ ምክንያት የሟች ፉርማ ነው
አይዯሇም የሚሇው በፍረንሲክ ምርመራ ሉረጋገጥ ባሌቻሇበት ሁኔታ የኑዛዜው ተጠቃሚ ነኝ
የሚለት የአሁኗ አመሌካች የተጣሇባቸውን የማስረዲት ሸክም አሌተወጡም የሚሌ መዯምዯሚያ
ሊይ ሇመዴረስ አይቻሌም፡፡ አመሌካች የአሁኗ ተጠሪ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት መቃወሚያ
በማንሣት ከመቅረባቸው በፉት በኑዛዜው ሊይ ተገኝተው ፇርመዋሌ የተባለትን አራት ምስክሮች
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ጭምር በማስረጃነት ቆጥረው ቀርበው እንዱሰሙ አዴርገው የነበረ ሲሆን ተጠሪዋ መቃወሚያውን
ካቀረቡ በኋሊ ግን ምስክሮቹ እንዯገና ቀርበው እንዱመሰክሩ ሣይዯረግ ታሌፎሌ፡፡ የከተማ ነክ ሰበር
ሰሚ ችልት በቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት ምሌክት ፉርማ የሟች አይዯሇም ተብል
የተረጋገጠበት መንገዴ ሣይኖር እና በኑዛዜው ሊይ ያለት አራት ምስክሮች መቃወሚያው ከቀረበ
በኋሊ እንዯገና ቀርበው እንዱመሰክሩ ሣይዯረግ የአሁኗ አመሌካች የማስረዲት ግዳታቸውን
አሌተወጡም ያሇው ተቀባይነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ
ያሇው የሟች ፉርማ ነው የተባሇው ቀሇም ስሇበዛበት በፍረንሲክ ምርመራ ሇማጣራት አይቻሌም
ተብል ሲመሇስ ፉርማው የሟች ስሊሇመሆኑ ማስረዲት ያሇባቸው የሟች ወራሽ ነኝ ብሇው
መቃወሚያ ያቀረቡት የአሁኗ ተጠሪ ናቸው ያሇውም ትክክሌ አይዯሇም፡፡
በፌትሏብሄር ህግ ቁጥር 881 መሠረት ግሌጽ ኑዛዜ ተዯርጓሌ ተብል በቀረበው የኑዛዜው
ጽሐፌ ሊይ ተናዛዡ በጣት ምሌክት ፇርመዋሌ የተባሇው በቀሇም መብዛትም ሆነ ቆይቶ በመዯብዘዙ
ምክንያት በፍረንሲክ ተመርምሮ ሉረጋገጥ የሚችሌ አይዯሇም የሚባሌ ሆኖ ከተገኘ ምን ሉዯረግ
ይችሊሌ? ሟች ኑዛዜውን ሲያዯርጉ በምስክርነት ተገኝተው በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ፇርመዋሌ የተባለት
አራት ምስክሮች በማስረጃነት በቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ መሠረት ስሇኑዛዜው መዯረግ እና ሟች
በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ በጣት ምሌክት ፇርመዋሌ ተብል በቀረበው መሠረት ስሇመፇረማቸው
ሇማስረዲት ይችሊለ አይችለም? የሚሇው ሲመረመር በሔጉ በኩሌ የሚከሇክሌ ነገር የሇም፡፡ የአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር ሰበር ችልት በውሣኔው ሊይ የአሁኗ አመሌካች ስሇኑዛዜው ጉዲይ
ሇማስረዲት ያሰሙትና ሇማሰማትም ያዘጋጁት ምስክር እንዯላሇ አዴርጏ ይግሇጽ እንጂ አመሌካች
ከመጀመሪያው የኑዛዜ ይጽዯቅሌኝ ጥያቄውን ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲያቀርቡ በኑዛዜው ሰነዴ
ሊይ ፇርመዋሌ የተባለትን አራት ምስክሮች ቆጥረው ቀርበው እንዱሰሙ ማዴረጋቸውን
የመጀመሪያው የፌ/ቤቱ ውሣኔ ያስረዲሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት
መቃወሚያ አቅርበው የኑዛዜው ጉዲይ እንዯገና ተንቀሳቅሶ ክርክሩ በሚዯረግበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ
ነበሩ የተባለት ምስክሮች ቀርበው እንዱሰሙ መዯረግ ሲገባው ፌ/ቤቱ አሌፍታሌ፡፡ የተቆጠሩት
ምስክሮች በመጀመሪያ ያሌነበሩት የአሁኗ ተጠሪ ባለበት እንዯገና ቀርበው እንዱሰሙ ማዴረጉ
የፌ/ቤቱ የሥራ ዴርሻ ስሇሆነ የተከራካሪዋ የአሁኗ አመሌካች ጉዴሇት ተዯርጏ የሚታይ አይዯሇም፡፡
ሰበር ችልቱ ይህንን ከመዝገቡ ተመሌክቶ በመቃወሚያው የክርክር ሂዯት ሣይሰሙ የታሇፈትን
የአሁኗን አመሌካች አራት ምስክሮች የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዯገና
ምስክሮቹን ሰምቶ በኑዛዜው ጉዲይ ሊይ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት መመሇስ ሲገባው አመሌካች
ያሰሙትና ሇማሰማት ያዘጋጁት ምስክር ስሇላሇ ክርክራቸው ተቀባይነት የሇውም በማሇት የወሰነው
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሰበር ችልት በመ/ቁ 07902 የካቲት 2 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሮ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ፇርመዋሌ
የተባለት አራት ምስክሮች ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች ባለበት ቀርበው በጽሐፌ ማስረጃነት
በቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ ሊይ በተገሇፀው መሠረት ስሇኑዛዜው መዯረግ እና በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ
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ሟች በጣት ምሌክት ፇርመዋሌ ስሇተባሇው ተጠይቀው የሚሰጡት ምስክርነት ከተሰማ በኋሊ
በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን እንዱወሰን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343(1) መሠረት ተመሌሷሌ፡፡
2.

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌ/ቤት በዚህ ውሣኔ መሠረት እንዱፇጽም
ታዟሌ፡፡ ይተሊሇፌ፡፡

3.

በዚህ መዝገብ በተዯረገው ክርክር የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡
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የሰ/መ/ቁ 54024
ጥር 10 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ አቶ ገብረሉባኖስ ረዲ ጠበቃ ከበዯ መንገሻ ቀረበ
ተጠሪ፣

ወ/ሮ አዜብ አሰፊ ጠበቃ አዱሱ ሽባባው ቀረበ

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው አባትነትን ስሇማስረዲት ዲኝነት በተጠየቀ ጊዜ አባትነትን
የማስረዲት ጉዲይ እና የውሣኔ አሰጣጥ አስመሌክቶ በግራቀኙ ጉዲይ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የሰጠውን ውሣኔ መነሻ በማዴረግ ተገቢውን ትርጉም ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡
የጉዲዩም መነሻ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ ከዚህ ጉዲይ ጋር ተያያዥነት ባሇው በሰበር መ/ቁ
54062 ጥር 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተሰጠው የሰበር ውሣኔ ሊይ እንዯተገሇፀው የአሁን ተጠሪ ከሟች
አቶ መዝሙር አፇወርቅ ጋር በጋብቻ እየኖሩ እያሇ ህፃን ሜሮን እንዯተወሇዯች ገሌፀው አባቷ አቶ
መዝሙር አፇወርቅ ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ ስሇሆነም የህፃን ሜሮን ወራሽነት ይረጋገጥሌኝ
በማሇት ሇአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት ህፃን ሜሮን የሟች አቶ
መዝሙር አፇወርቅ ወራሽ ናት በሚሌ ከተወሰነ በኃሊ የአሁን አመሌካች ይህቺ ህፃን የተወሇችው
ከአሁን ተጠሪ ጋር በትዲር እያለ መሆኑን የጋብቻውን ዘመን እና ህፃኗ የተወሇዯችበትን ቀን
በመጥቀስ ካስረደ በኃሊ አባት እኔ ሆኜ እያሇ ሟች አቶ መዝሙር አፇወርቅ አባት እንዯሆኑ ተዯርጎ
የተሰጠው ውሣኔ የእኔን መብት ይነካሌ ይሰረዝሌኝ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት
ጥያቄ አቅርበው ይኸው ጉዲይ እስከ ከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ዯርሶ የህፃን ሜሮን አባት ማን
ነው? የሚሇውን የሌጅነት ጉዲይ ያስነሳ ክርክር ሆኖ በመገኘቱ ይህ ዓይነት ጉዲይ በፋዳራሌ
ፌ/ቤቶች ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ እንጂ የአ/አበባ ፌ/ቤቶች ተመሌክተው ሇመዲኘት ሥሌጣን
የሊቸውም ስሇሆነም የህፃን ሜሮን አባት ማን ነው? የሚሇው ሥሌጣን ባሇው የፋዳራሌ ፌ/ቤት
ተወስኖ እስከሚታወቅ ዴረስ ህፃን ሜሮን የአባቷ የአቶ መዝገሙር አፇወርቅ ወራሽ ናት በሚሌ
ቀዯም ሲሌ በአ/አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሰጥቶት የነበረውን የውሣኔ ክፌሌ ሇጊዜው አግድ
ግራቀኙን አሰናብቷቸዋሌ፡፡
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ይህም የሰበር አቤቱታ የቀረበበት ፌርዴ ምክንያት የሆነው በዚህ መሠረት የሜሮን አባት
ማን ነው? የሚሇው አከራካሪ ነጥብ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ታይቶ ዲኝነት እንዱሰጥበት የአሁን
አመሌካች አቶ ገ/ሉባኖስ ረዲ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡
የአቤቱታቸውም ይዘት ከተጠሪ ጋር ከ1979 ዓ.ም ጀምሮ በፌቺ እስከተሇያየንበት እስከ
1994 ዴረስ በጋብቻ ሊይ እያሇን ከወሌዴናቸው ላልች ሌጆች በተጨማሪ ህፃን ሜሮን ገ/ሉባኖስን
ግንቦት 13 ቀን 1989 ዓ.ም ተወሌዲሇች ተጠሪ ከእኔ ጋር በጋብቻ ተሳስራ እየኖረች እያሇ ይህቺ
ህፃን ተወሌዲ እያሇ ተጠሪ ይህንን በመካዴ ከሟች ከአቶ መዝሙር አፇወርቅ ጋር ከጥር 28 ቀን
1989 ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ እያለ ሜሮን ከአቶ መዝሙር አፇወርቅ እንዯተወሇዯች አዴርገው
የወራሽነት ማስረጃ ሇማግኘት ጥረት ማዴረጋቸውን ስሇተረዲሁ የእኔ አባትነት በፌርዴ ይረጋገጥሌኝ
የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪም የህፃን ሜሮን አባት ሟች አቶ መዝሙር እንጂ አመሌካች እንዲሌሆነ በሚያስረዲ
አኳኋን ክዯው በመከራከራቸው ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ
42739 ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት አመሌካች በክስ አቤቱታቸው የገሇፁት ሜሮን
የተወሇዯችው ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሳስረው በሚኖሩበት ጊዜ ነው በጋብቻ ጊዜ ሇተወሇዯ ህፃን
አባቱ በጋብቻው ያሇው ሰው እንዯሆነ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 126 ሊይ የህግ ግምት
ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ የህግ ግምት አመሌካች የሜሮን አባት ናቸው ይህንን የህግ ግምት ተጠሪ
እናቲቱ አባቷ ላሊ ሰው ነው በማሇት ውዴቅ ማዴረግ አይችለም በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ
143 በፌርዴ ቤት ውሣኔ አባትነት የሚታወቀው የሌጅ አባት ያሌታወቀ ወይም አባቱ ሌጁን የካዯው
እንዯሆነ ነው አመሌካችም ሜሮን ሌጄ አይዯሇችም ብሇው የመካዴ ክስ አሊቀረቡም በሔግ ግምት
ዯግሞ አመሌካች የሜሮን አባት ናቸው ስሇሆነም የሜሮን አባት የታወቀ በመሆኑ አባቷ ሇታወቀ
ሰው ሌጅነቷ በፌርዴ ቀርቦ የሚረጋግጥበት አግባብ የሇም ክሱ ሇፌርዴ የሚቀርብ አይዯሇም በማሇት
የፌርዴ ሏተታ አስፌሮ የአመሌካች አቤቱታ ሇፌርዴ የሚቀርብ ባሇመሆኑ የክስ አቤቱታው
ተሰርዟሌ በማሇት ተወስኗሌ፡፡
ይህም ፌርዴ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ስህተት የላሇበት መሆኑ ተገሌፆ የአሁን አመሌካች
የይግባኝ አቤቱታ ተቀባይነትን ሳያገኝ በመቅረቱ ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ ችሎሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው ፌሬ ቃሌም የህፃን ሜሮን አባት ማን ነው? የሚሇው ሥሌጣን ባሇው
ፌ/ቤት ሉረጋገጥ ካሌቻሇ እንዳት ፌትህ ማግኘት ይቻሊሌ? የሚሇውን የሚያብራራ ነው፡፡
እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ እንዯመረመርነውም የፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት ግራቀኙን ያከራከረው ጉዲይ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው አይዯሇም ከሚሌ መዯምዯሚያ
ሉዯርስ የቻሇው በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 በአንቀጽ 126 እና 143
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ይዘትና ትርጉም አዛብቶ በመተርጎሙ የተነሳ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ
ይኸውም አባትነት የሚረጋገጥባቸው ሶስት መንገድች ያለ ሲሆን እነዚህም መንገድች በቀዯም
ተከተሌ ተዯንግገዋሌ፡፡ በቅዴሚያ የተቀመጠው ጋብቻ መኖርንና ክርክር የተነሳበት ህፃን በዚህ ጋብቻ
ጊዜ የመወሇዴን ሁሇት መሠረታዊ ፌሬ ነገሮች መነሻ በማዴረግ የሌጅ አባት ወይም አባቷ ባሌ
የሆነው ሰው ይሆናሌ የሚሌ ግምት ህጉ የወሰዯበት ነው ይህ የህግ ግምት ነው ይህ የህግ ግምት
መረጋገጥ በሚገባቸው ፌሬነገሮች ሊይ የተመሠረተ ነው እነዚህን ፌሬ ነገሮች ማረጋገጥ የቻሇ ወገን
ላሊ የተሇየ ማስረጃ ማቅረብ ሳይጠበቅበት ህግ በእራሱ ግምት የወሰዯሇት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡
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የህግ ግምት ህግ አውጭው ከተሇያዩ መነሻ ሀሳቦች በመነሳት ህጉ የሚገመተው ነገር እንዯማስረጃ
ሆኖ እንዱያገሇግሌ ያስቀመጠው እንጂ በህጉ የተቀመጠው ግምት ያሇ ፌርዴ ቤት ዕውቅና በእራሱ
ተፇፃሚ እንዱሆን አይዯሇም የህግ ግምት እንዯማስረጃ ከሚወሰደት እንዯ ሰነዴ፣ የሰው ምስክርነት
ቃሌ፣ የእምነት ቃሌ ገሊጭ ማስረጃ ወዘተ ሆኖ ሉያገሇግለ ከሚችለት የማስረጃ ዓይነቶች
የሚመዯብ እንጂ በእራሱ እንዯፌርዴ ሉቆጠር የሚችሌ አይዯሇም፡፡
የህግ ግምት ተጠቃሚ የሆነው ወገን በቅዴሚያ በህጉ ግምት መነሻ የሆኑትን መሠረታዊ
ፌሬ ነገሮች የማረጋገጥ ግዳታ አሇበት፡፡ ከላሊው ወገን ተከራካሪ መብት አንፃር እነዚህን መሠረታዊ
ፌሬ ነገሮች ማረጋገጡና አሇመረጋገጡ ክርክሩን በሚያየው ፌ/ቤት ዲኝነት የሚያስፇሌገው ነው
አረጋግጦ የህግ ግምት በማስረጃነት እንዱያሇግሇው ወይም እንዱጠቅመው ከማዴረግ ዯረጃ እንኳ
ቢዯርስ እንዯ ግምቱ ዓይነት ሁኔታ ሉስተባበሌ የሚችሌ ከሆነም ላሊው ተከራካሪ ወገን በተራው
እነዚያ የህግ ግምት መነሻ የሆኑት ፌሬነገሮች ያሌተሟለ ያሌተረጋገጡ መሆኑን በፌ/ቤት
በማስረዲት የህጉን ግምት የማፇረስ መብት አሇው ይህ ሁለ ተግባር በክርክር ሂዯት በፌርዴ ቤት
ሉረጋገጥ የሚችሌ የዲኝነት ሥራን የሚጠይቅ ጉዲይ መሆኑ እየታወቀ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች በክስ አቤቱታው የገሇፃቸው ፌሬ ነገሮች እንዲለ እውነት አዴርጎ በመያዝ
እና በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 126 እንዯተነገረው የህፃን ሜሮን አባትነት በህግ ግምት
ተረጋግጧሌ ላሊ የፌርዴ ቤት ተጨማሪ ሥራ የሚያስፇሌገው አይዯሇም ከሚሇው መዯምዯሚያ
የዯረሰው ከሊይ በዝርዝር እንዲሰፇረው የህግ ግምት የሚቋቋምበትንና የህግ ግምት እንዯማስረጃ
ሉወሰዴ የሚችሌ መሆኑን ካሇማገናዘብ በስህተት መተርጉሙን የሚያሳይ በመሆኑ በአተረጓጏም
ረገዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት የፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ከሊይ በፇፀመው ስህተት መነሻነትም ሇተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 143 ተፇፃሚነት
ውስጥም በስህተት እንዱተረጎም አዴርጎታሌ /አብቅቶታሌ/፡፡
አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚችሌበት ሁኔታ በአንቀጽ 143 ሲቀመጥ በቅዴሚያ አባትነት
ከህግ ግምት የሚመነጭ በህግ ግምት የሚረጋገጥ ከሆነ በዚህ አኳኋን በጋብቻ ጊዜ የመወሇዴ
ሁኔታ ካሇ በአንቀጽ 126 በተመሇከተው በህግ ግምት የሚረጋገጥ እንጅ አንቀጽ 143 ሥራ ሊይ
የማይውሌ መሆኑን እንዱሁም የጋብቻ ግንኙነት ወይም በህግ የታወቀ ግንኙነት ሳይኖር የተወሇዯን
ሌጅ አንዴ ሰው አባት ነኝ በሚሌ በፅሐፌ ያወቀ እንዯሆነ በዚሁ ሥርዓት አባትነትን ማረጋገጥ
የሚቻሌ መሆኑን ከሊይ በተቀመጡት ሁኔታዎች በማይሸፇኑት በቁጥር 143 የተዘረዘሩት
ምክንያቶች ባጋጠሙ ጊዜ እንዯ ሶስተኛ የአባትነት ማረጋገጫ መንገዴ አባትነት በፌርዴ
የሚነገርበትን አግባብ የዯነገገ በመሆኑ የአሁን አመሌካች አባትነቴ በአንቀጽ 126 መሠረት ታይቶ
ይረጋገጥሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄ ሌክ በአንቀጽ 143 አባትነት በፌርዴ ይረጋገጥሌኝ
በማሇት እንዯቀረብ የዲኝነት ጥያቄ አዴርጎ መተርጎሙ ከመጀመሪያው ስህተት የመነጨ ሇሁሇተኛ
ጊዜ የተፇፀመ የህግ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በዚህ ሁለ ምክንያት የግራቀኙ ክርክር በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው በየፉናቸው ያቀረቡት
የህግና የፌሬ ነገር ክርክር በየተራቸው በሚያቀርቡት የማስረጃ አግባብነት ጥንካሬ ታይቶ ፌርዴ
ሉያርፌበት የሚችሌ ሆኖ እያሇ በተሳሳተ የህግ ትርጓሜ መነሻ ጉዲዩ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው
ሆኖ አሌተገኘም በማሇት የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በኮ/መ/ቁ
42739 በ14/5/2002 ዓ.ም የተሰጠው ፌርዴ እና በመ/ቁ 89823 በ18/6/2002 የተሰጠው
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
በግራቀኙ መካከሌ የተነሳውን ክርክር በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው ስሇሆነ በፌርዴ ሀተታው
እንዯተገሇፀው በጉዲዩ ሊይ ግራቀኙን አከራክሮን ተገቢውን ዲኝነት ይሰጥበት ዘንዴ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሠረት ጉዲዩን መሌሰናሌ፡፡
ግራቀኙ እዚህ ሰበር ዴረስ ክርክር ሇማዴረግ የበቁበት የሥር ፌ/ቤቶች በፇፀሙት የህግ
ስህተት ሳቢያ በመሆኑ ግራቀኙ የየራሳቸውን ወጭና ኪሣራ ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 54827
ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቶች፡- 1- የሮም ወርቅ ተስፊዬ በራስዋ እና ሞግዚት በሆነችሊቸው ኤሌሲ ተስፊዬ ፣
ፊሲሌ ተስፊዬ እና ዯረጀ ተስፊዬ ፣ ወ/ሮ የሮም ወርቅ
ቀረበች
2- አሸናፉ ተስፊዬ ቀረበ
ተጠሪ፡- አሰግዴ ሸነገሇኝ አሌቀረበም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌን መሠረት በማዴረግ
የተዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው ክርክሩ በምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ
የነበረው ተጠሪ ሲሆን፣ አመሌካቾችን የከሰሰው ከእናታቸው ጋር በመሆን በውሌ የሸጡሌኝን ቤት
ያስረክቡኝ፣ የባሇቤትነት መብቱንም በስሜ ያዛውሩሌኝ በማሇት ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇቀረበባቸው ክስ
በሰጡት መሌስ በመሃከሊችን የተዯረገ ሔጋዊ ውሌ ስሇላሇ እንዴንፇጽም አንገዯዴም በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ የተጠሪን ክስ ውዴቅ በማዴረግ
ወስኖአሌ፡፡ ግራ ቀኝ ወገኖች ከውለ በፉት ወዯ የነበሩበት እንዱመሇሱም አዞአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ ተጠሪ ውሣኔውን በመቃወም ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ
የተሰማ ሲሆን ፌ/ቤቱም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ በመሻር አመሌካቾች በውለ መሠረት
ሇመፇጸም ይገዯዲለ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር
ችልትም ውሣኔው መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካቾች ሚያዝያ 7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በጻፊት ማመሌከቻ ያቀረቡትን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ
የተዯረገው የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ በሔግ ረገዴ ያሇው አግባብነት ሉመረመር የሚገባው
ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና
ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
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ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ እንዯተመሇከተው የሽያጭ ውለ
ተዯረገ የተባሇው በ5/9/93 ዓ.ም ሆኖ ተጠሪ ክስ ያቀረበው ዯግሞ በ27/9/99 ዓ.ም ነው፡፡ በክሱ
እንዯገሇጸው ኤሌሲ/ኤሌሳቤት/ ፣ ፊሲሌ እና ዯረጀ በወቅቱ አካሇመጠን ያሊዯረሱ/ ክሱ ሲቀርብም/
በመሆናቸው የተወከለት በሞግዚታቸው በሮምወርቅ ተስፊዬ ነው፡፡ ተጠሪ የቤት ሽያጭ ውለን
አዯረግሁ የሚሇው ከእነዚህም ህፃናት ጋር ጭምር ነው፡፡ ቤቱን ገዛሁ የሚሇው በብር 200,000
እንዯሆነ እና ውለ በተዯረገበት ጊዜም ብር 57,285 ብቻ እንዯከፇሇ ቤቱን ግን እንዲሌተረከበም በክሱ
አመሌክቶአሌ፡፡ ከሊይ እንዲመሇከትነው አመሌካቾች በፌሬ ነገር ረገዴ የተከራከሩት ከውለ ሔጋዊነት
ጋር በማያያዝ ሲሆን፣ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ውለ ተከሣሾችን /አመሌካቾችን/ የማስገዯዴ ሃይሌ
የሇውም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ነው ክሱን ሳይቀበሌ የቀረው ጉዲዩን በይግባኝ የሰማው ፌ/ቤት
ዯግሞ ውለ መዯረጉ እስከ ታመነ ዴረስ የማይፇጸምበት ምክንያት የሇም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ
ዯርሶአሌ፡፡
በበኩሊችን እንዯምንገነዘበው በጉዲዩ ሊይ ትክክሇኛ ውሣኔ ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴ ሉያዝ
የሚገባው ጭብጥ በውለ መዯረግ አሇመዯረግ ወይም በመታመን አሇመታመን ሊይ የሚመሠረት
ሳይሆን፣ ውለ ሉያስከትሇው በሚችሇው ሔጋዊ ውጤት ሊይ የሚመሠረት ነው አመሌካቾች
እንዯውለ እንዱፇጽሙ በፌርዴ ሉገዯደ የሚችለት ውለ በሔጉ አግባብ ውጤት ሉሰጥ የሚችሌ
ነው ሇማሇት የሚቻሌ ከሆነ ነው ፡፡ ዯጋግመን እንዲመሇከትነው አመሌካቾች ውለ በሔግ ረገዴ
ውጤት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ውለ ተዯረገ በተባሇበት ጊዜ ኤሌሲ /ኤሌሳቤት/
፣ ፊሲሌ እና ዯረጀ እንዯቅዯም ተከተሊቸው የ12 ፣ የ14፣ እና የ1ዏ ዓመት ህፃናት እንዯነበሩ
ተጠሪው ሇሰበር አቤቱታው በሰጠው መሌስ ጭምር ተረጋግጦአሌ፡፡ ይህም ማሇት የቤት ሽያጭ
ውለ የተዯረገው በሞግዚታቸው አማካይነት ነው ማሇት ነው ቤቱ የሁለም አመሌካቾች የጋራ
ሃብት በመሆኑ ሉሸጥ ወይም ሇሶስተኛ ወገን ሉተሊሇፌ የሚችሇው የሁለም አመሌካቾች የጋራ
ስምምነት ሲኖር እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁ 1226 ተዯንግጎአሌ፡፡ ሇዚህም ነው ተጠሪ አመሌካቾች
አንዴ ሊይ በመሆን ቤቱን ሸጠዉሌኛሌ በማሇት ክስ የመሠረተው ይሁንና ከጋራ ባሇሃብቶቹ ከፉልች
ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሱ ህፃናት በመሆናቸው /ውለ ተዯረገ በተባሇበት ጊዜ/ እና ውለ ሔጋዊ
ውጤት የሇውም የሚሌ ክርክርም ስሇተነሳ ሔጉ ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሱ ሌጆችን /ህፃናት/ ንብረት
አጠባበቅ በሚመሇከት ያዯረገውን ጥበቃ በዝርዝር ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡
ክርክር የተነሳው በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/በመሆኑ የተሰማውም በክሌለ ፌ/ቤቶች ነው፡፡
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የራሱ የሆነ የቤተሰብ ሔግ በአዋጅ ቁ 69/1995 /በአዋጅ ቁ 83 /1996
የተሻሻሇው / አውጥቶአሌ፡፡ ይህ የቤተሰብ ሔግ አካሇ መጠን ስሊሊዯረሱ ሰዎችን በሚመሇከት በአዋጅ
ምዕራፌ አሥራ ሁሇት ሥር ዝርዝር ዴንጋጌዎችን አካቶአሌ፡፡ አካሇ መጠን ያሊዯረሰውን ሰው
አሳዲሪ እና ሞግዚት ሥሌጣን በሚመሇከትም በክፌሌ ሶስት ሥር የተቀመጡ ዴንጋጌዎችን ሲኖሩ
ከእነዚህም መካከሌ ሇተያዘው ክርክር አወሳሰን ተገቢነት ያሇው በአንቀጽ 294 የተመሇከተው
እንዯሆነ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ እንዯተቀመጠው ሞግዚቱ መሸጥ የሚችሇው አካሇ
መጠን ያሊዯረሰውን ሰው ንብረት የሆኑ የሚንቀሳቀሱ ግዙፌ ንብረቶችን አክሲዮኖችንና የገንዘብ
ሰነድችን ነው፡፡ ሞግዚቱ አካሇ መጠን ያሇዯረሰውን ሰው ንብረት የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት
ሇመሸጥ እንዯሚችሌ በዚህ ዴንጋጌ አሌተመሇከተም፡፡ ይሌቁንም ሔጉ የመረጠው /የተከተሇው/
ሞግዚቱ ሉሸጣቸው የሚችሊቸውን ንብረቶች በግሌጽ አስቀምጦ /ዯንግጎ / ማሇፌ ነው ሔጉ ይህን
ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ዯግሞ በተቃራኒው አስተሳሰብ ሲታይ ሞግዚቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመሸጥ
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በሔጉ በቀጥታ ያሌተፇቀዯሇት መሆኑን ነው፡፡ የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግም እንዯዚሁ
በአንቀጽ 277/1/ ተመሣሣይ ዴንጋጌ አስቀምጦአሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው ሔጉ አካሇመጠን ሊሊዯረሱ ሰዎች ሌዩ ጥበቃ ይኖር ዘንዴ ግሌጽ
ዴንጋጌዎችን በቤተሰብ ሔጉ አካቶአሌ፡፡ እንኳንስ አካሇመጠን ባሊዯረሰው ሞግዚት የተዯረገው ቀርቶ
በራሱ አካሇ መጠን ባሊዯረሰው ሰው ወይም ሌጅ የተዯረገው ውሌም ፇራሽ እንዯሆነ በኦሮሚያ
ቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 316 እንዯዚሁም በተሻሻሇው የፋዳራሌ መንግስት የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ
299 ተዯንግጎአሌ፡፡ እነዚህን ዴንጋጌዎችን ቀዯም ሲሌ ከተቀጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን ስናየው በዚህ መዝገብ ሇቀረበው ክስ መነሻ የሆነው የቤት ሽያጭ ውሌ በሔጉ ረገዴ
ተፇጻሚነት ያሇው ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት እና የጠ/ፌ/ቤቱ ሰበር ችልት
የዯረሱበት መዯምዯሚያ ከዚህ አንፃር ሲታይ ሔጉን በአግባቡ በመተርጎም የተዯረሰ ነው ሇማሇት
የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡
ው
1.

2.

3.

ሣ

ኔ

የአሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 31454 ጥር 18 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የኦሮሚያ
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ 100903 መጋቢት 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው በ5/9/93ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ የሚፇጸም
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 16777
በ5/3/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቶአሌ፡፡
በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ
ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ

131

የሰ/መ/ቁ. 54129
ኀዲር ዏ1 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ከፌያሇው በቀሇ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ወጣት ሶፉያን አብደሌቃዴር - ቀረበ፡፡
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ አካሇ መጠን ያሊዯረሰን ሌጅ ንብረት በሞግዚትነት ሲያስተዲዴሩ የነበሩት
ወሊጆች በሽያጭ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ባስተሊሇፈ ጊዜ አካሇ መጠን ባሌዯረሰው ሌጅ ሊይ ይኸው
ተግባር የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው? የሚሇውን የሔግ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡
የነገሩ መነሻ የአሁን አመሌካች ከተጠሪ ወሊጆች የማይንቀሳቀስ ንብረት ቤት በውሌ
ገዝቻሇሁ፤ ውሌ ሉፀዴቅሌኝ ይገባሌ የሚሌ አቤቱታ አቅርቦ፣ ከሻጮች ጋር ከተከራከረ በኋሊ እንዯ
ጥያቄው ምሊሽ የሚሰጥ ውሣኔ አግኝቷሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ የአሁን ተጠሪ የተሸጠው ንብረት ስመሃብትነት በእኔ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ
ነው በተሸጠበት ጊዜ በወሊጆቼ የሞግዚትነት ሥሌጣን ሥር የምተዲዯር አካሇ መጠን ያሌዯረስኩ
ሌጅ ነበርኩ፡፡ ወሊጆቼ የሽያጭ ተግባሩን ሇመፇፀም የሚያስችሌ ከሔግ የመነጨ መብት የሊቸውም፡፡
በዚህ በሔግ ረገዴ ተቀባይነት በላሇው ተግባር መነሻ እኔ በላሇሁበት ገዢና ሻጭ ናቸው ተብል
በተነሣው ክርክር የሽያጭ ውሌ ይጽዯቅ በሚሌ የተሰጠው ውሣኔ መብቴን ስሇሚነካ ውሣኔው
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 36ዏ መሠረት ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት
ፌርደን ሇፇረዯው ፌ/ቤት እራሱን በቻሇ መዝገብ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡
ከዚህ ቀዯም በአሁን አመሌካችና በተጠሪ ወሊጆች መካከሌ የተነሣውን ክርክር ተመሌክቶ
ውሣኔ የሰጠው የክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዚህ ነጥብ ሊይ አመሌካችና ተጠሪን ካከራከረ
በኋሊ በአሁን ተጠሪ ከሊይ በተገሇፀው አኳኋን የቀረበውን ክርክር መሠረት በማዴረግ ከዚህ ቀዯም
በላሊ መዝገብና የሽያጭ ውሌ ይጸዴቃሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ውጤት እንዯማይኖረው አዴርጎ
ሰርዞ ወስኗሌ፡፡
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በዚህ መነሻ በተሰጠው ውሣኔ ሁሇቱም ወገኖች በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች ሲከራከሩ ከቆዩ
በኋሊ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በተጠሪ የአቤቱታ አቀራረብ የተፇፀመው ሥነ
ሥርዓታዊ ጉዴሇት መሠረታዊ ሆኖ በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ
በመሰረዝ የሰጠውን ዲኝነት ሇማስሇወጥ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡
አካሇ መጠን ያሌዯረሰውን ሌጅ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሞግዚትነት ሥሌጣን ወሊጆቹ
በማናቸውም መንገዴ ቢሆን ሇማስተሇሇፌ ሥሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ በክሌለ ሔግ አሌተዯነገገም፤
ስሇሆነም በዚህ ረገዴ የወረዲው ፌ/ቤት እና ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት ሻጮች ሇገዢው
የሽያጭ ውሌ ሉያፀዴቅ ይገባሌ በሚሌ አስቀዴሞ ተሰጥቶ የነበረው ውሣኔ ተሰርዟሌ ሲለ የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም የሚሇውን ጠቅሶ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
የአቤቱታ አቀራረብ ሥርዓት መጓዯሌን ምክንያት በማዴረግ የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡
በዚህ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር በየዯረጃው
ባለት የሥር ፌ/ቤቶች በየፉናቸው አቅርበውት ከነበረው የተሇየ አይዯሇም፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ
ተመሌክተናሌ፡፡

ባጭሩ

ከሊይ

የተመሇከተው

ሲሆን፣

እኛም

ጉዲዩን

እንዯሚከተሇው

በዚህ ጉዲይ ሇክርክሩ መነሻ በሆነው የሽያጭ ውሌ ሊይ ተሽጧሌ የተባሇው የማይንቀሳቀስ
ንብረት /ቤት/ ስመ ሃብትነቱ በአሁን ተጠሪ ስም ተመዝግቦ እንዯሚገኝ አከራካሪ የሆነ ጉዲይ
አይዯሇም የአሁን አመሌካች አጠንክሮ ከሚከራከርበት ነጥብ አንደ ምንም እንኳ ስመ ሃብትነቱ
በተጠሪ ስም ተመዝግቦ ይገኝ እንጂ በተሸጠበት ጊዜ ተጠሪ ንብረት ሇማፌራት በሚችሌበት የዕዴሜ
ክሌሌ ስሊሌነበረ ንብረቱንም በውርስ አግኝቻሇሁ ስሇማይሌ ሀብትነቱ የሻጮች በመሆኑ በፇፀሙት
ሔጋዊ ተግባር ሉገዯደ ይገባሌ የሚሇው ነው፡፡ ሆኖም የተሸጠው ንብረት ባሇቤት ማን ነው? የሚሌ
እንዯ አሁኑ ያሇ ጥያቄ በተነሣ ጊዜ አከራካሪ ከሆነው ንብረት ዓይነት አንፃር የንብረት ምዝገባን
መሠረት በማዴረግ ሔጉ ምሊሽ የሚሰጥበት በመሆኑ በአመሌካች በኩሌ በፌሬ ነገር ሊይ ተመርኩዞ
የቀረበው ክርክር ሔጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ንብረቱን በግዢ አግኝቼ ሇ14 ዓመታት በእጄ አዴርጌ ከቆየሁ በኋሊ በተጠሪ በኩሌ የቀረበው
ክርክር ተቀባይነት የሇውም በሚሌ ጊዜን መነሻ በማዴርግ የቀረበውን ክርክር በሚመሌከት ገዝቻሇሁ
ካሇ በኋሊ እንዯጠቀሰው ሇዓመታት ያሔሌ በእጁ ይዞ የቆየ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጡት
ውሣኔዎች ሊይ ያሌተረጋገጠ የፌሬ ነገር ክርክር ከመሆኑም በሊይ ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው
አንዴ ተከራካሪ መሆን ይገባው የነበረ ሰው የክርክር ተካፊይ ሳይሆን የተሰጠው ውሣኔ መብቴን
ይነካሌ ብል በቀረበ ጊዜ አቤቱታው መቼ መቅረብ አሇበት ሇሚሇው የጊዜ ማሟያ እንዯ ውሣኔው
የሚፇፀም እና ያሇመፇፀም ጉዲይ ብቻ በመሆኑ ክርክሩ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡
ከዚህም አንፃር እንዯ ውሌ ይጽዯቅሌኝ ብል ካስወሰነ በኋሊ እንዯ ውለ ያሌፇፀመ ስሇመሆኑም ገሌፆ
አሌተከራከረም ስሇሆነም ክርክሩ ተቀባይነት የሇውም፡፡
ላሊውና ከሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ ጋር በተያያዘ የተነሣው ጉዲይ የአሁን ተጠሪ ሇዚህ የሰበር
አቤቱታ መነሻ የሆነውን አቤቱታ ወይም መዝገብ ያሌከፇተበት አግባብነት ነው፡፡ ሇአቤቱታው
መሠረት አዴርጎ ያቀረበው የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ እንዯሚያስረዲውና የነገሩ አመጣጥ
እንዯሚያስገነዝበው የተጠሪ የአቤቱታ አቀራረብ እኔ የክርክር ተካፊይ ባሌሆንኩበት ተሰጠ
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የተባሇውን ውሣኔ በያዘው መዝገብ ሊይ በመቅረቡ የተዘጋውን መዝገብ እንዲይንቀሳቀስ ማዴረግ
ሲገባው እራሱን የቻሇ አዱስ መዝገብ ማስከፇቱ እንዯ ሥርዓት አነጋገር ግዴፇት የተፇፀመበት ሆኖ
ቢገኝም መብቱን ሇማስከበር አንኳር የሆኑ ማሟያ ምክንያቶች ተሟሌተው እስከተገኙ ዴረስ
በየትኛው መዝገብ ክርክሩ መካሄዴ ነበረበት የሚሇው ጥያቄ መሠረታዊ የሔግ ጉዲይ ሆኖ የጉዲዩን
ውጤት ሇማስሇወጥ የሚያበቃ የሥነ ሥርዓት ግዴፇት ስሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ዲኝነት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመ መሆኑን አያሳይም፡፡
የሞግዚትነትን የሥሌጣን ውሌን በሚመሇከት የተነሣው ጉዲይ የሥር ፌ/ቤቶች ትርጉም
የሰጡበት አንዴ የሔግ ክርክር እንዯሆነ ከመዝገቡ ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው
የሔግ ትርጉም ሊይ እንዯተተቸው የሞግዚቶች ንብረትን ወዯ ሦስተኛ ወገን የማስተሊሇፌ ሥሌጣን
አካሇ መጠን ካሌዯረሰው ሌጅ የሚንቀሳቀስ ንብረት ጋር የተያያዘ እንጂ የማይንቀሳቀስን ንብረት
በማናቸውም መንገዴ ቢሆን ወዯ ሦስተኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ ሥሌጣን የላሊቸው
ስሇመሆኑ ይኸው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የክሌለ ሔግ ግሌባጭ ንባብ አስረጂ ነው፡፡ ይህንኑ በሔግ
የተገዯበ ሥሌጣን ተሊሌፇው ንብረት ባስተሊሇፈ ጊዜ ንብረቱ የተሊሇፇሇት ወገን ሉኖረው የሚችሇው
ማስተካከያ ምን እንዯሆነ በሔጉ ሊይ አሌተመሇከተም፡፡ ጥበቃው አካሇ መጠን ሊሌዯረሰው ሌጅ
ከመሆኑ በቀር ከዚህ የተሇየ ውጤት ሇገዢው የተዯረገ ጥበቃ ስሇመኖሩ በሔጉ ሊይ
አሌተመሇከተም፡፡ ስሇሆነም ሻጮች በላሊቸው ሥሌጣን የፇፀሙት ተግባር መሆኑን መነሻ በማዴረግ
ሻጮች የሽያጭ ውለን ሉያፀዴቁ ይገባሌ፣ በውጤት ዯረጃ ስመሃብትነት ሉያዛውሩ ይገባሌ በሚሌ
ተሰጥቶ የነበረውን ውሣኔ ከሊይ በዝርዝር በተመሇከቱት ምክንያቶች ውጤት እንዲይኖረው በማዴረግ
የተሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ው ሣ ኔ
1.
በዚህ ጉዲይ የወረዲው ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ43ዏ6፣ የባላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ5885
እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በፊይሌ ቁጥር 8129ዏ የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
348/1/ የፀና ሲሆን በተቃራኒው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 71141 የሰጠው ብይን
ተሽሯሌ፡፡
2.
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፤ ሆኖም ሻጮችን
የሚጠይቅበት አግባብ የተጠበቀ ነው፡፡
ይህ የሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፤ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 58338
ሚያዝያ 06 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- 1- አቶ ዲንኤሌ ጽጌ
2- ወ/ሮ ጽዮን ጽጌ

ጠበቃቸው ቀረቡ

ተጠሪዎች፡- ህፃን አሳሇፇ ጽጌ ሞገዚት ኢ/ር ታምራት ብሩ ቀረቡ
መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር ዴ

ጉዲዩ የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ የዴርሻ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7 ቀን 1998 ዓ/ም ሇሔፃን አሳሇፌ
ፅጌ ያዯረጉትን ኑዛዜ መሠረት በማዴረግ የወራሽነት ማስረጃ እንዱሰጣቸው ሇአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም የሔፃኗን የኑዛዜ ወራሽነት
በማረጋገጥ ማስረጃ ከሰጠ በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካቾች ይኸው የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ
እንዱሰረዝሊቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ አመሌካቾች
ሇስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት መቃወሚያ የሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሌጆች ሁነው እያሇ ሟች ባዯረጉት
ኑዛዜ አመሌካቾች በህይወቴ ሊይ ከፌተኛ ችግር ስሇአዯረሱብኝ ከመጡ ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/
አምስት / እንዱሰጥ በማሇት መግሇፃቸው ከውርስ ንብረቱ ያሇምክንያት የነቀሎቸው መሆኑን
ዘርዝረው ሇተጠሪ የተሰጠው የኑዛዜ ወራሽነት ተሰርዞ አመሌካቾች የሟች ወራሾች ናቸው ተብል
እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር
መርምሮ የሟች ኑዛዜ አመሌካቾችን ያሇምክንያት ከውርስ የነቀሇ ነው በሚሌ ምክንያት ሇተጠሪ
የሠጠውን የኑዛዜ ወራሽነት በማሻሻሌ አመሌካቾችና ተጠሪ የሟችን ውርስ እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ
የአመሌካቾችን ዴርሻ ከማሳነስ ውጪ ከውርስ አሌነቀሎቸውም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን
ውሣኔ ሽሮ ኑዛዜው የጸና ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን
ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ጉዲዩ ተመርምሮ የከተማው
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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የአመሌካቾች ጠበቃ ሏምላ 13 ቀን 2002 ዓ/ም በጻፊት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾቻቸው ሇሆኑት
አመሌካቾች ግምቱ ብር 6ዏዏ ሺህ በሊይ ከሆነው ንብረታቸው ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/አምስት ብር /
ብቻ እንዱሰጣቸው መናዘዛቸው አመሌካቾችን በውጤት ከውርስ የነቀሎቸው መሆኑን የሚያሳይ ሁኖ
እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች የውርስ ንብረት ዴርሻ አንሷሌ ከሚባሌ በስተቀር ከውርስ መነቀሌ
አይዯሇም በማሇት መወሰናቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 ዴንጋጌዎችና ይዘትና መንፇስን
ያሊገናዘበ ነው፣ ይኸው እንኳ ቢታሇፌ ጉዲዩ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ዴንጋጌ አንፃር መታየት
ሲገባው መታሇፈ ያሊግባብ ነው በማሇት ዘርዝረው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ እንዱሻሻሌ ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርመሮም ሇሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ ተብል
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ህዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ በይዘቱ በይግባኝ
ሰሚ ፌርዴ ካቀረቡት ጋር ተመሳሳይ የሆነ መሌሰ ሠጥተዋሌ፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃም ጥር 16
ቀን 2003 ዓ.ም በጻፊት አንዴ ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሟች አቶ ጽጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7
ቀን 1998 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾችን ነቅሎሌ አሌነቀሇም?፣ ውጤቱስ ምን ሉሆን ይገባሌ?
የሚለት ነጥቦች በጭብጥነት ሉታዩ የሚገባቸው ሁነው አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7 ቀን 1998 ዓ/ም ግሌፅ
ኑዛዜ የተው መሆኑን አመሌካቾች የሟቹ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች/ ሌጆች/ ፤ ተጠሪ ዯግሞ
የሟች ወንዴም ሌጅ መሆኑን ፣ ሟች ይኖራቸዋሌ ተብል የተጠቀሰው የንብረት ግምት ከብር
6ዏዏ ሺህ በሊይ ሁኖ ሇአመሌካቾች ሇእያንዲንዲቸው እንዱሰጣቸው የገሇፁት ገንዘብ ብር 5/አምስት
ብር / ብቻ መሆኑን ይህንን ሇማዴረግ በምክንያትነት የጠቀሱት ዯግሞ በሔይወቴ ሊይ ከፌተኛ
ችግር ስሇፇጠሩብኝ የሚሌ መሆኑን ነው፡፡ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር
ሰሚ ችልት ኑዛዜው ሔጋዊ ነው በማሇት የወሰኑት ሟች ሇአመሌካቾች ዴርሻቸውን ሰጥተዋሌ
የዴርሻ ማነስ ዯግሞ የውርስ መነቀሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
በእርግጥ በኑዛዜው የሚከናወኑ ተግባሮች የኑዛዜ ስጦታ /legacy/ ወይም የክፌያ ዯንብ / Rule of
partition/ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ በመርህ ዯረጃ ዯግሞ አንዴ ሰው ከውርስ ሀብቱ መካከሌ አንዴን ንብረት
ሇወራሾቹ መስጠቱ የኑዛዜ ስጦታ አያሰኘውም፡፡ ይሌቁንም ይህ አይነት ኑዛዜ ሔጉ የሚቀበሇው
እንዯ አንዴ የክፌያ ዯንብ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ አውራሽ ሇወራሹ አንዴን ንብረት ቢናዘዝሇት
የኑዛዜው አፇፃፀም የስጦታ / legacy/አፇፃፀምን በመከተሌ ሳይሆን የክፌያ ዯንብ /partition/
በመከተሌ የሚከናውን ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በኑዛዜው ሊይ የሚሰጠው ክፌያ መጠን በመገሇፁ ብቻ ሁሌ
ጊዜ የክፌያ ዯንብ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይሆንም፡፡ በመሆኑም የተሰጠው የንብረት መጠን ከሟቹ
የውርስ ንብረት ግምት ጋር ታይቶ ውጤቱም በዚሁ ረገዴ መሇየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ
አገሊሇፅ ሟች በኑዛዜው ሊይ የሚያስፌረው የንብረት መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት መጠን ጋር
እየታየ የመነቀሌ ጉዲይ ነው ወይስ የክፌያ ማነስ ነው? የሚሇው ነጥብ የሚሇይ ይሆናሌ፡፡
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በላሊ በኩሌ አንዴ ተናዛዥ/ ወሊጅ/ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን ያሇህጋዊና በቂ ምክንያት
እንዱሁም በዝምታ ከውርስ ሇመንቀሌ እንዯማይችሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 ዴንጋጌዎች
ይዘት በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ወሊጅ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ወይም በዝምታ
ከነቀሇም ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ከሊይ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጋር
ተዲምሮ ሲታይ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ በዚህም መሠረት ከውርስ በዝምታ ወይም ያሇበቂና ሔጋዊ
ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ ወራሽ ሁነው
የውርስ ንብረቱን ሉከፊፇለ የሚችለ መሆኑን ሔጉ ያስገነዝባሌ፡፡ ይሁን እንጂ ፌርዴ ቤት ወዯዚህ
ዴምዲሜ ከመዴረሱ በፉት በወሊጅ የተዯረገ የኑዛዜ ስጦታ አይነቱ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ
መሆን ያሇመሆኑን በቅዴሚያ መሇየት አሇበት፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912 ስር እንዯተመሇከተው የኑዛዜ
ስጦታ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ ሲባሌም ተናዛዡ
ሀብቱን ጠቅሊሊ ወይም ከመሊ ንብረቱ አንደን ክፌሌ በሙለ ሀብትነት ወይም በላጣ ርስትነት
ሇአንዴ ወይም ሇብዙ ሰዎች የሚያወርስበት የኑዛዜ ቃሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912/1/ ዴንጋጌ
ያሳያሌ፡፡ የዚሁ ቁጥር ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ ማንኛውም ላሊ የኑዛዜ ቃሌ ሁለ እንዯ
ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ እንዯሚቆጠር ይዯነግጋሌ፡፡ እንዯ ኑዛዜ ሊይ የኑዛዜ ስጦታ መሆኑ የተረጋገጠ
ዯግሞ እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014 ዴንጋጌ ቅዯመ ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ
ይሆናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሀብታቸውን ሙለ በመለ ተጠሪ
እንዱወርስ ሇአመሌካቾች ዯግሞ ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/ አምስት/ የሰጡት መሆኑ ከኑዛዜው ሰነዴ
ይዘት ተረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ሟች አሊቸው ተብል ከተገመተው የብር 6ዏዏ ሺህ ብር የውርስ ንብረት
አንፃር ሇአመሌካቾች እያንዲንዲቸው ብር 5/አምስት ብር/ እንዱወስደ በማሇት የተናዘዙት ሁኔታ
ሲታይ እግምት ውስጥ የሚገባ ወይም የዴርሻ ጥያቄ አነሰ የሚሌ ክርክር የሚያስነሳ ነው ሉባሌ
የሚችሌ ሳይሆን በውጤቱ የመነቀሌ ውጤትን ያስከተሇ ነው ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ ሟች
ሇአመሌካቾች ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/ አምስት / እንዱሰጥ በማሇት የተናዘዙት ‛በሔይወቴ ሊይ
ከፌተኛ ችግር ስሇፇጠሩብኝ“ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ሆኖም በሔይወቴ ሊይ ከፌተኛ ችግር
ስሇፇጠሩብኝ የሚሇው ሏረግ ዝርዝር ይዘቱ ግን በኑዛዜው ሊይ አሌተገሇጸም፡፡ የዚህ ሏረግ አገሊሇፅ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938/2/ መሠረት እንዯእውነት የሚወሰዴ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት
ከውርስ ሇመንቀሌ የሚያስችሌ ሔጋዊ እና በቂ ምክንያት መሆኑን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938/3/ መሠረት
መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ ከዚህም አንጻር በሔይወት ሊይ ችግር መፌጠር የተሇያየ ዯረጃና መንገዴ
ያሇው በመሆኑ ሟች አመሌካቾችን በዚህ ምክንያት ብቻ መንቀለ ሔጋዊና በቂ ምክንያት ሁኖ
አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፍርማሉቲ ረገዴ ፇራሽ ሉሆን የሚችሌበት
ምክንያት የላሇ ሲሆን ሟች አሊቸው ከተባሇው ጠቅሊሊ የውርስ ንብረት መጠን አንፃር ሲታይ
ሇአመሌካቾች የተሰጠው የገንዘብ መጠን በውጤት ዯረጃ አመሌካቾችን ነቅሎሌ ከሚባሌ በስተቀር
ዴርሻቸውን አግኝተዋሌ ውጤቱም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ሉታይ የሚችሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ ሁኖ
አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም ከዚህ አንፃር ተናዛዡ ያዯረጉት የኑዛዜ ስጦታ ሲታይ በውጤቱ
አመሌካቾችን ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ከውርስ የነቀሇ ሁኖ ዓይነቱ ሌዩ የሆነ የኑዛዜ ስጦታ
ሳይሆን ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ አይነት ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014/ሠ/ ስር
በተመሇከተው መሠረት እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ ሇሌዩ ኑዛዜ ተቀባዩ የሚከፇሌ ሣይሆን
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 እንዱሁም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ዴንጋጌዎች ታይቶ ተወሊጅ ከውርስ
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ተነቅሎሌ፣ ከኑዛዜ ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉካፇሌ ይገባሌ የሚባሌበት ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ
በፌ/ሔ/ቁጥር 915 መሠረት እንዯጠቅሊሊ ኑዛዜ ወራሽ ተወስዯው ከአመሌካቾች ጋር እኩሌ ተካፊይ
ናቸው ተብል ሉወሰን ሲገባው የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን
ከውርስ ንብረት ክፌያ ማነስ ጋር በማያያዝ የሰጡት ውሣኔ የኑዛዜውን ውጤት ሟች አሊቸው
ከተባሇው ንብረት ግምት መጠን ጋር ባሇማገናዘብ በመሆኑ ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12988 መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ.ም
ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13364 ግንቦት 19 ቀን 2002 ዓ.ም የፀናው
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 137/02 የካቲት 26 ቀን 2002
ዓ/ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
3. ሟች አቶ ጽጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7 ቀን 1998 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ በውጤቱ ያሇበቂና ሔጋዊ
ምክንያት አመሌካቾችን የነቀሇ በመሆኑ በአመሌካቾች ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም ብሇናሌ፣
ኑዛዜው ተጠሪን በሟቹ ዴርሻ ንብረት ሊይ አንዴ ወራሽ የሚያዯርግ በመሆኑ አመሌካቾች
የሟችን ዴርሻ ንብረት ከተጠሪ ጋር እኩሌ እንዱካፇለ ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 66727
ሏምላ 29 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ዝናሽ ዘውደ - ጠበቃ ሙለጌታ ወንዴምአገኘሁ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- የወ/ሮ መዴኃኒት ካሳ ወራሽ - እነ ወ/ሮ ዯብሪቱ ስዩም አሌቀረቡም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ሲሆን የአመሌካች አባት አቶ ዘውደ አበበና
የተጠሪዎች ሌጅ እህት የሆኑት ወ/ሮ ሰናይት ስዩም በጋብቻ አብረው ሲኖሩ ወ/ሮ ሰናይት ስዩም
ታህሳስ 25 ቀን 1995 ዓ/ም ከዚህ አሇም በመሇየታቸው ምክንያት ጋብቻው በሞት መፇረሱን
ገሌጸው ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብሊቸው ተጠሪ ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርበው
ፌርዴ ቤቱም አመሌካችን አስቀርቦ አመሌካች የይርጋ ክርክር ቢያነሱም ይኸው ታሌፍ የውርስ
ንብረቱ ተጣርቶ እንዱቀርብ የውርስ አጣሪ ሹሞ የውርስ አጣሪውም ሀብቱን አጣርቶ ሇፌርዴ ቤቱ
ሪፕርቱን ሲያቀርብ ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡበት ተዯርጎ ፌርዴ ቤቱ የውርስ አጣሪው በጉሇላ
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 08/16 የቤት ቁጥር 497 ግቢ ውስጥ ከዋናው ቤት ትይዩ የሚገኝ ሁሇት ክፌሌ
ቤቶችና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት በአጠቃሊይ ሶስት ክፌሌ ቤት የአመሌካች የግሌ ቤት ነው በማሇት
የውርስ አጣሪ የዯረሰበት መዯምዯሚያ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 መሰረት የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት
ባሌቀረበበት ሁኔታ ነው በማሇት ውዴቅ አዴርጎ ዋናው ቤትና ሰርቪስ ቤቶች በሙለ የውርስ ሀብት
ናቸው በማሇት የውርስ አጣሪውን ሪፕርት አሻሽል አፅዴቆታሌ፡፡ አመሌካች የሰሩት ቤት ካሇ
ግምቱን ጠቅሰው ዲኝነት ከፌሇው የመጠየቅ መብታቸው የተጠበቀ ነው በማሇትም ትእዛዝ
ሰጥቶበታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
መሰረታዊ ይዘትም የውርስ አጣሪው በ23/04/2002 ዓ.ም ያቀረቡት ሪፕርት በአግባቡ የቀረበ
ሁኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ አከራካሪው ቤት የግሌ አይዯሇም ማሇቱ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
አቤቱታቸው ተመርምሮም የውርስ አጣሪው ከሟች ሞት በኋሊ የተሰራውን ሶስት ክፌሌ የአመሌካች
የግሊቸው ነው በማሇት ያቀረበው ሪፕርት በፌርዴ ቤቶቹ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇማጣራት
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሁፌ
ተከራክረዋሌ፡፡
በበኩሊችን ዯግሞ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የውርስ ንብረት አጣሪውን ሪፕርት በሰርቪስ ቤቶችና በእቃ ቤት
ሊይ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዯቅ ያዯረገው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ
በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን አንዯመረመርነውም የውርስ አጣሪው ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት
ሪፕርት ቁጥሩ 497 በሆነው ዋና ቤት ከወ/ሮ ሰናይት ስዩም ሞት በሁዋሊና ሁሇት ክፌሌ ሰርቪስ
ቤቶችና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት መሰራቱን በምስክሮች ቃሌ መረጋገጡን የገሇፁ ሲሆን ይህ ዴምዲሜ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ቤቶቹን የአመሌካች የግሌ አያዯርጋቸውም ተብል ውሳኔ የተሰጠው
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 1195 መሰረት ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጠ የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት አሌቀረበም፣ ባሇሀብትነቱ በሰው ማስረጃ ሉረጋገጥ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት
ነው፡፡
በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 956 እንዯተዯነገገው የአጣሪው ሥራ ሟቹ አንዴ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ
መፇሇግና በመጨረሻም ውርሱ የሚዯርሳቸው ሰዎች እነማን እንዯሆኑ ማረጋገጥ፣ የውርሱን ሃብት
ማስተዲዯር፣ መክፇያቸው የዯረሰውን የውርስ እዲዎች መክፇሌ እና ሟቹ ኑዛዜ ያዯረገባቸውን
ስጦታዎች መክፇሌና የኑዛዜውን ቃሌ ሇመፇፀም ማንኛቸውም ላልች አስፇሊጊ ጥንቃቄዎች ማዴረግ
ነው፡፡ እነዚህ ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩትን ተግባራት በሚያከናውንበት ጊዜ ዯግሞ በኑዛዜው የውርስ ንብረት
መሆናቸውን ጠቅሶ የክፌፌሌ ስርዓትም የተቀመጠሊቸውና
ወራሾች በሙለ የተስማሙባቸው
ንብረቶችና መክፇያቸው የዯረሰው የውርስ እዲዎች ሲኖሩ በወራሾቹ ስምምነት መሰረት ንብረቶቹን
ሉያከፊፌሌና እዲዎችንም ሉከፌሌ ይችሊሌ፡፡ በኑዛዜው ሊይ በተጠቀሱትና ባሌተጠቀሱት ንብረቶች
የውርስ ሃብት መሆን ያሇመሆን ሊይ ወራሾቹ ያሌተስማሙና ክርክር ያነሱ ከሆነ የአጣሪውሥራና
ኃሊፉነት ወራሾች የተስማሙባቸውን ንብረቶች የውርስ ሃብት መሆናቸውን መመዝገብ፣ ወራሾች
ያሌተስማሙባቸው ንብረቶችና እዲዎች ካለ ዯግሞ ማስረጃ በመስማት ማስረጃው ምን እንዯሚያስረዲ
ሪፕርቱ ሊይ በማስፇር እንዱያጣራ ሊዘዘው ፌ/ቤት ማቅረብ እንጂ ንብረት አጣሪው ይህ ንብረት የውርስ
ሏብት አይዯሇም የሚለ ወራሾች ቢኖሩም ማስረጃ በመስማት የውርስ ሃብት መሆኑን ስሇተገነዘብኩኝ
ንብረቱ የውርስ ሃብት ነው በማሇት ወስኛሇሁ ወይም ዯግሞ ማስረጃውን እንዯተመሇከትኩት ንብረቱ
የውርስ ሏብት ያሇመሆኑን ስሊረጋገጥኩኝ የውርስ ሏብት አይዯሇም ወይም የእገላ የግሌ ንብረት ነው
በማሇት ወስኛሇሁ ሇማሇት የሚያስችሇው ሥሌጣን የሇውም፡፡
በዚህ ጉዲይ የውርስ አጣሪው ያዯረጉትን የማጣራት ሥራ ስንመሇከተው ወራሾቹ የውርስ ሏብት
ናቸው በሚለዋቸው ዋና ቤት እና በሰርቪስ ቤቶች ሊይ ገና ከጅምሩ አንስቶ ያሌተስማሙና ክርክር
ያነሱ በመሆኑ አጣሪው ማስረጃ መስማታቸው በአግባቡ ነው፡፡ ሆኖም አጣሪው በወራሾች መካከሌ
የተዯረገው ክርክር እንዯነበረ፣ የኑዛዜ ወራሾችና የሔግ ወራሾች እነማን እንዯሆኑ፣ የግራ ቀኙ ማስረጃ
ምን እንዯሚመስሌ፣ እንዱሁም ወራሾች የተማመኑባቸውና ያሌተማመኑባቸው የውርስ ንብረቶችና
እዲዎቹ ምን ምን እንዯሆኑ በመዘርዘር ሪፕርት ማዘጋጀት ሲኖርባቸው ከዚህ አሌፇው ወራሾችን
አከራከረው ማስረጃ ከሰሙ በኋሊ ክርክሩንና ማስረጃውን ከሔግ ጋር በማገናዘብ ይህ ንብረት የአመሌካች
እንጂ የሟች የወ/ሮ ሰናይት ስዩምና የሟች ዘውደ አበባ የጋራ ንብረት አይዯሇም በማሇት
መወሰናቸው ከተሰጣቸው የውርስ አጣሪነት ሥሌጣን በሊይ በመሄዴ መዯበኛ ፌ/ቤት በሚያከናውነው
የዲኝነት ሥራ ውስጥ መግባት መሆኑንና ይህም ተገቢ ያሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ውርስ አጣሪው
አዘጋጅተው ያቀረቡት ሪፕርት ውሳኔም ጭምር ያዘሇ በመሆኑ ሪፕርቱ በቀረበሇት ፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ
በተመሇከተው ሁኔታ በውርስ አጣሪ ውሳኔ መሰጠት እንዯማይገባ ሉገሇፅና ሂዯቱ ሔጋዊ አይዯሇም
ተብል ውዴቅ መዯረግ ሲገባው መታሇፈ ያሊግባብ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የባሇቤነት ክርክር በውርስ
ማጣራት ሂዯት ከተነሳ ጉዲዩ መታየት ያሇበትና እሌባት ሉያገኝ የሚገባው በመዯበኛው ፌርዴ ቤት
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መሰረት ተገቢው ጭብጥ ተይዞ የግራ ቀኙ ማስረጃዎች ተሰምተው ሉሆን
ይገባሌ፡፡ ፌርዴ ቤት የባሇሀብትነት ክርክር ሲቀርብ ሉያረጋግጥ የሚገባው ዯግሞ ሇጉዲዩ አግባብነት
ያሊቸውን ማስረጃዎችን ሁለ ሰምቶና ተገቢውን የማስረጃ ምዘና መርህ ተከትል ነው፡፡
በመሰረቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው የዚሁ ንብረት
ባሇሃብት ሁኖ እንዯሚቆጠር የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195(1) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ ይዘትና
መንፇስ የሚያሳየው የማይንቀሳቀስ ንብረት የባሇሃብትነት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው
የንብረቱ ባሇሃብት እንዯሆነ ሔጉ ግምት የሚወስዴ መሆኑን ነው፡፡ ይህ የሔጉ ግምት ሉስተባበሌ
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የሚችሌ ስሇመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195
ስር የተመሇከተው የሔጉ ግምት ባሇሃብትነት በላሊ መንገዴ የማይረጋገጥ አይዯሇም በሚሌ
የተቀመጠ አይዯሇም፡፡ በዚህ መሰረትም አንዴ ንብረት በአንዴ ሰው ስም ስሇመመዝገቡ በአስተዲዯር
መስሪያ ቤት ታውቆሇት የባሇሃብትነት የምስክር ወረቀት ከተሠጠውና ይኸው ምስክር ወረቀት
የተገኘበትን መንገዴ ሔጋዊ አሇመሆኑን ክርክር ከቀረበ ፌርዴ ቤቱ ንብረቱ በማን እንዯተፇራ፣
የምስክር ወረቀት በተሰጠው ሰው ስም እንዳት ሉመዘገብ እንዯቻሇ ከተገቢው አካሌ የቤቱ ማህዯር
ቀርቦ ወይም ላልች ማስረጃዎች ቀርበው እንዱታዩ የቀረበውን ክርክር በመመሌከትና ጉዲዩን
በማስረጃ በማንጠር ወዯ እውነት የሚዯርስበት ይሆናሌ እንጂ ስመ ሀብቱ የተመዘገበው ሰው
የንብረቱ ባሇሃብት ነው ወይም ስመ ሀብቱ ካሌተመዘገበ አንዴ ሰው የንብረት ባሇቤት ሉሆን
አይችሌም፣ ወይም በሰው ማስረጃ ሉያስረዲ አይችሌም በሚሌ ዯምዴሞ ከወዱሁ ክርክሩን ወይም
ክሱን ውዴቅ የሚያዴርግበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ቤቱን ራሳቸው ያፇሩት ስሇመሆኑና
በግራ ቀኙ ማስረጃዎቻቸው ሳይነጥርና ተገቢውን የማስረጃ ምዘና መርህ በመከተሌ ሳይመዘኑ
ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጠ የምስክር ወረቀት የሇም ተብል የሰው ምስክሮች ቃሌ ከወዱሁ ውዴቅ
የተዯረገው የአመሌካችን የክርክር ይዘት ባሇገናዘበና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 እና 1196 እንዱሁም
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 40(1) እና (2) ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ውጪ ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት አከራካሪውን ቤት የሰራው ማን ነው? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ በዚህ
ረገዴ የሚቀርቡት የግራ ቀኙ ማስረጃዎች በፌርዴ ቤት ፉት ቀርበው ተሰምተው ምስክሮቹ
የሚሠጡት ቃሌ ከንብረት ባሇቤትነት መብት ሔግጋት ጋር ተዛምድ ውሳኔ መሰጠት ሲገባው
የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባሇሀብትነት ሉረጋገጥ የሚገባው በአስተዲዯር አካሌ
በሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነው በሚሇው ነጥብ ሊይ ብቻ በማተኮር የሠጠው ውሳኔ አመሌካች
ንብረቱን ያፇሩት ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ከፌ ብሇን ከጠቀስናቸው
የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎችና የህገ መንግስት ዴንጋጌዎች ጋር ያሊገናዘበ ነው፡፡ አመሌካች የቤቶችን
ግምት ጠቅሰው ዲኝነት ከፌሇው በላሊ መዝገብ ይጠይቁ ተብል መወሰኑም የፌትሏ ብሓር ስነ
ሥርዓት ሔግ መሰረታዊ አሊማ ጋር አብሮ የማይሄዴ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ እንዱሁም ይህ ሰበር
ሰሚ ችልት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195(1) ዴንጋጌ የማይንቀሳቀስ ንብረት የባሇሀብትነት የምስክር
ወረቀት የተሰጠው ሰው የንብረቱ ባሇሀብት እንዯሆነ ሔጉ ግምት ይወሰዲሌ ከማሇት ውጪ
ማንኛውም የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት በላሊ መንገዴ አይረጋገጥም የማይሌ ስሇመሆኑ
በሰ/መ/ቁጥር 36322 ጥቅምት 18 ቀን 2001 ዓ/ም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) መሰረት
በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በአጠቃሊይ
በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው
1.

ሣ

ኔ

በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 66774 የካቲት 26 ቀን 2002 ዓ/ም
በጉሇላ ክፌሇ ከተማ በቀበላ 08/16 ክሌሌ ውስጥ በሚገኝ የቤት ቁጥር 497 ግቢ ውስጥ
ከዋናው ቤት ትይዩ የሚገኝ ሁሇት ክፌሌ ሰርቪስ ቤቶች እና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት
በአጠቃሊይ ሶስት ክፌሌ ቤቶች የውርስ ሀብት ናቸው ተብል ተወስኖ በፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 91243 መጋቢት 05 ቀን 2003 ዓ/ም የጸናው የውሳኔ ክፌሌ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሽሯሌ፡፡
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2.

በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 08/16 የቤት ቁጥር 497 ግቢ ውስጥ ከዋናው ቤት ትይዩ የሚገኝ
ሁሇት ክፌሌ ሰርቪስ ቤቶች እና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት በአጠቃሊይ ሶስት ክፌሌ ቤቶች በማን
እንዯተሰሩና ሔጋዊ ባሇሀብት ማን እንዯሆነ የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን የፋዳራለ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 66774 በሆነው ቀጥል ተገቢውን ውሳኔ ሉሰጥበት ይገባሌ
በማሇት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ ይጻፌ፡፡

3.

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 452ዏ7
ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም
ዳኞች፡ ሐጏስ ወሌዱ
ሂሩት መሇሰ
ታፈሰ ይርጋ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡ ወ/ሮ አየሇች ከበደ - ቀረበች
ተጠሪ፡ በሊቸው ዋሇ ከጠበቃ ውብሠራ ሹመቴ ጋር - ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፍርድ ሰጥተናሌ፡፡
ፍ ር ድ
ጉዳዩ የጋብቻን በፍቺ መፍረስ ተከትል የተነሳ የንብረት ክፍፍሌ ክርክር የሚመሇከት
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፌዴራሌ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሲሆን አመሌካች የጋራ ናቸው
ያሇቻቸውን ንብረቶች በመዘርዘር ድርሻዋን ትወስድ ዘንድ እንዲወሰንሊት ጠይቃሇች፡፡
ተጠሪም በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ የሚክደውን በመካድ የሚያምነውን ደግሞ በማመን
ክርክሩን አቅርቦአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፍ/ቤቱ የቀረበሇትን ክርክር መርምሮ ተገቢ ነው ያሇውን
የንብረት ክፍፍሌ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ደግሞ አመሌካች በውሳኔው ባሇመስማማትዋ
ሇፌዴራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርባ ክርክሩ በድጋሚ ተሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም
ፍ/ቤቱ በፌዴራሌ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ሚያዝያ 15 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፈችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን
አቤቱታ መሠረት በማድረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር
ችልት እንዲታይ የተወሰነው በአዲስ አበባ ከተማ በጉሇላ ክፍሇ ከተማ የሚገኘው መኖሪያ ቤት
የባሌና ሚስቱ የጋራ ሃብት ነው፡፡ የብልኬት ማምረቻና የገበያ ማዕከሌ እንዲሁም በሱሌሌታ
ከተማ የሚገኙ የኢንቨስትመንት ሥራዎች የግምቱን ግማሽ ሇአመሌካች ሰጥቶ ተጠሪ ያስቀረው
በሚሌ የተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ግራቀኙ ወገኖች
የተያዘውን ጭብጥ በሚመሇከት ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሕጉ ጋር
አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ በግራቀኝ ወገኖች የተደረገውን ክርክር እና የሥር ፍ/ቤቶች የሰጡትን
ውሳኔ በዝርዝር ተመሌክተናሌ፡፡ በሰበር ችልቱ እንዲመረመር ከተያዘው ጭብጥ እንደምናየው
በግራ ቀኝ ወገኖች አከራካሪ ሆነው ከቀረቡት ነጥቦች አንደኛው የመኖሪያ ቤቱን የሚመሇከት
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ነው፡፡ አመሌካች ከሥር ጀምራ የተከራከረችው የመኖሪያ ቤቱን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች
ከሥር ጀምራ የተከራከረችው ቤቱ በሞት ከተሇየው ከቀድሞ ባሇቤቴ ጋር በትዳር ውስጥ
በነበርኩበት ጊዜ የተሠራ የቀድሞ ባሇቤቴ እና የኔ የጋራ ሃብት ነው፡፡ ባሇቤቴ ከሞተ በኋሊም
በእኔ እና በሌጆቻችን ስም ተመዝግቦና ካርታ ወጥቶሇት ይዘነው ቆይተናሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ
በዚህ ቤት ሊይ የጋራ ባሇሃብት ነኝ ሉሌ አይችሌም በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ ደግሞ በእርግጥ ቤቱ
አመሌካች እንደምትሇው እሱ እና ተጠሪ ከመጋባታቸው በፊት የነበረ፣ በእስዋ እና በሌጆችዋ
ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ስሇመሆኑ አይክድም፡፡ ቤቱ የኔም የጋራ ሃብት ነው በማሇት
የሚከራከረው ከአመሌካች ጋር ከተጋባን በኋሊ ፈርሶ እንደ አዲስ ተሠርቶአሌ የሚሌ ምክንያት
በመስጠት ነው፡፡ ክርክሩን በመጀመሪያ ደረጃ የሰማው ፍ/ቤትም ይህንኑ የተጠሪ ክርክር
በመቀበሌ ነው ቤቱ የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት ነው ሲሌ የወሰነው፡፡
በበኩሊችን እንደምናየው ቤቱ የታደሰው አመሌካች እና ከቀድሞ ባሇቤትዋ የወሇደቻቸው
ሌጆችዋ በጋራ በመሆን የእድሳት ፈቃድ ሇሚሰጥ አስተዳደር /በጉሇላ ክ/ከተማ የቀበላ 13/14
አስተዳደር ጽ/ቤት/ ባቀረቡት ጥያቄ መሠረት እንደሆነ የፌዴራሌ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት
አረጋግጦአሌ፡፡ በእርግጥ በዚህ ጊዜ የአመሌካች እና የተጠሪ ጋብቻ አሌፈረሰም ነበር፡፡
ተጠሪም ይህን መሠረት በማድረግ ነው እየተከራከረ ያሇው፡፡ በቤቱ ሊይ የተደረገው እድሳት
አዲስ ቤትን እንደመሥራት የሚቆጠር በመሆኑ እና ይህ የሆነው ጋብቻው ፀንቶ በነበረበት ጊዜ
ስሇሆነ ቤቱ የጋራ ሀብቴ ነው በማሇትም ነው ክርክርሩን ያሰማው፡፡
እንደምናየው ቤቱ የአመሌካች እና የተጠሪ ጋብቻ ከመመሥረቱ በፊት የነበረ ነው፡፡
ከዚህም ላሊ የቤቱ ባሇሃብቶች አመሌካች እና ከሟች የተወሇዱ ሌጆችዋ እንደሆኑ ተረጋግጦ
ከሚመሇከተው የመንግሥት አስተዳደር ክፍሌ ማስረጃ የተሰጠ ስሇመሆኑ ክርክሩን በመጀመሪያ
ደረጃ የሰማው ፍ/ቤት አረጋግጦአሌ፡፡ እነዚህ የቤቱ የጋራ ባሇሃብቶች ቤቱን እንዲያድሱ
እንዲፈቀድሊቸው ቀበላውን በጋራ የጠየቁትም የተረጋገጠሊቸውን የባሇሃብትነት መብታቸውን
መሠረት በማድረግ ነው፡፡ በመሆኑም ቤቱ የታደሰው የአመሌካች እና የተጠሪ ጋብቻ ፀንቶ
በነበረበት ጊዜ ስሇሆነ ብቻ የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት /በጋብቻ ጊዜ የተፈራ/ ነው
ሇማሇት የሚቻሌበት የሕግ አግባብ የሇም፡፡ ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን በሚፈጽሙበት ጊዜ
በየግሌ የነበሯቸው ንብረቶች የግሌ ንብረቶች ሆነው እንደሚቀሩ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ
አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 57 መመሌከቱንም እዚህ ሊይ ማንሳቱም ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ደግሞ ተጋቢዎች ጋብቻቸው ንብረታቸውን በተመሇከተ ስሇሚያስከትሇው ውጤት በውሌ
መወሰን እንደሚችለ በቤተሰብ ሕጉ አንቀጽ 42/1/ የተደነገገ ቢሆንም፣ አመሌካች እና ተጠሪ
ግን በዚህ ድንጋጌ መሠረት ያደረጉት ውሌ ስሇላሇ አመሌካች ቤቱን የተጠሪም የጋራ ንብረት
እንዲሆን ፈቅዳሇች የሚባሌበት አግባብ የሇም፡፡ ስሇዚህም ቤቱ የኔም የጋራ ሃብት ነው በማሇት
ተጠሪ ያቀረበው ክርክር እና የሥር ፍ/ቤቶችም ይህን ክርክር በመቀበሌ የሰጡት ውሳኔ የሕግም
ሆነ የፍሬ ነገር መሠረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመቀጠሌ በሁሇተኛ ደረጃ የተመሇከትነው የቡልኬት ማምረቻና ሱፐር ማርኬት/ የገበያ
ማዕከሌ/ እንዲሁም በሱለሌታ ከተማ የሚገኙ የኢንቨስትመንት ሥራዎችን በሚመሇከት
የተነሳውን ክርክር ነው፡፡ በዚህ ረገድ የሥር ፍ/ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ እንዳየነው መሠረት
ያደረገው ንብረቶቹ የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት አይደለም የሚሌ አይደሇም፡፡
ንብረቶቹ የጋራ ሃብት አንደሆኑ ፍ/ቤቱ አረጋግጦአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ደግሞ ተጠሪ የንብረቶቹን
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ግምት ግማሽ ሇአመሌካች በመስጠት ያስቀራቸው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ አመሌካች
የተቃወመችው ይህን ውሳኔ ነው፡፡ ንብረቶቹ የጋራችን እስከሆኑ ድረስ መካፈሌ ያሇብን
እኩሌነታችን ተጠብቆ ነው በማሇትም ነው የተከራከረችው ተጠሪም ቢሆን ንብረቶቹ የጋራ
አይደለም የሚሌ መከራከሪያ የሇውም፡፡ ክርክሩ አመሌካችም በጉሇላ ክፍሇ ከተማ የሚገኘውን
ቤት ሇኔ ድርሻዬን ግምት ከፍሊ እንድታስቀር ስሇተወሰነሊት ይህንኑ ሇማቻቻሌ ተብል የተደረገ
ነው የሚሌ ነው፡፡
ቀደም ሲሌ እንደተገሇጸው በጉሇላ ክፍሇ ከተማ የሚገኘው መኖሪያ ቤት የአመሌካች እና
የሌጆችዋ ብቻ በመሆኑ ተጠሪ የዚህ ቤት እኩሌ ድርሻ አሇኝ የሚሌበት አግባብ የሇም፡፡
በመሆኑም በላልች ንብረቶች የተሰጠው ውሳኔ ከመኖሪያ ቤቱ ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ እንዳሇ
በማድረግ ተጠሪ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ እዚህ ሊይ በአግባቡ መታየት
ያሇበት ጉዳይ ላልቹ ንብረቶች የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት መሆናቸው ከተረጋገጠ
ክፍፍለ መፈጸም ያሇበት በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚሇው ነው፡፡ ባሌና ሚስት በጋራ
ያፈሩአቸው የጋራ ሃብቶች መከፋፈሌ ያሇባቸው በእኩሌነት መርህ ሊይ በመመሥረት እንደሆነ
በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 35/2/ እና በተሻሻሇው የቤተሰብ አንቀጽ 9ዏ
ከተቀመጡት ድንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የእኩሌነት መርህ መጠበቅ አሇበት ከተባሇ
ደግሞ አንዱ ከላሊው ያነሰ ወይም የበሇጠ አይወስድም ማሇት እንደሆነ ግሌጽ ነው፡፡ በያዝነው
ጉዳይ እንደምናየው የባሌና ሚስቱ የጋራ ሃብቶች ናቸው የተባለት የቡልኬት ማምረቻ እና
የገበያ ማዕከሌ እንዲሁም በሱለሌታ ከተማ የሚገኙ የኢንቨስትመንት ስራዎች በባሇቤትነት
/በተግባር/ እንዲረከብ ወይም እንዲወስድ የተባሇው ተጠሪ ነው፡፡ የሥር ፍ/ቤቶች የሰጡት
ውሳኔ ተቀባይነት ይኑረው ከተባሇ አመሌካች ሌታገኝ የምትችሇው የንብረቶቹ ግምት/ገንዘብ/
ግማሽ ብቻ ነው፡፡ አመሌካች ግን አሌተስማማችም፡፡ ገንዘቡን የምትወስደው በፍርድ
ስሇተገደደች እንጂ ፈቅዳ አይደሇም ማሇት ነው ተጠሪ ንብረቱን መውሰድ አሇብኝ እንደሚሇው
ሁለ አመሌካችም የንብረቱን ግምት ግማሽ በገንዘብ ተሇውጦ እንድትወስድ አሌገደድም
የማሇት ከእኩሌነት መርህ የሚነሳውን ክርክርዋ ከሕግ አግባብ ውጪ እንዳሇመቀበሌም ነው
የሚቆጠረው፡፡ በእኛ እምነት እና ግንዛቤ የንብረት ክፍፍለ መከናወን ያሇበት ሕጉ
ባስቀመጠው የእኩሌነት መርህ እና በቤተሰብ ሕጉ በተመሇከተው የክፍፍሌ ሥርዓት መሠረት
ነው፡፡
ከፍ ሲሌ እንደተመሇከትነው አመሌካች እና ተጠሪ ንብረቶቹን በስምምነት ሉከፋፈለ
አሌቻለም፡፡ ከዚህ የተነሣም ሕጉ ወደአስቀመጠው የክፍፍሌ ሥርዓት መሄዱ የግድ ነው፡፡
በቤተሰብ ሕጉ አንቀጽ 91 እንደተመሇከተው ሃብቱን በአይነት መከፋፈሌ የሚቻሌ ከሆነ
ከንኡስ አንቀጽ /1/ እስከ ንኡስ አንቀጽ /3/ በተቀመጡት ድንጋጌዎች መሠረት እንዲፈጸም
የሚቻሌበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይገባሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ ሇማከፋፈሌ የማይቻሌ ከሆነ ደግሞ
ቀጥል ባሇው አንቀጽ 92 መሠረት ንብረቱን በመሸጥ ከሺያጩ የተገኘውን ገንዘብ እንዲከፋፈለ
ማድረግ ነው፡፡ በያዝነው ጉዳይ የሥር ፍ/ቤቶች የንብረት ክፍፍለ በዚህ ሥርዓት መሠረት
እንዲፈጸም አሊደረጉም፡፡ በመሆኑም ውሳኔው በሕጉ አተገባበር /አተረጓጏም/ ረገድ መሠረታዊ
ስህተት የተፈጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
በመጨረሻም ያየነው በጉሇላ ክፍሇ ከተማ የሚገኘው መኖሪያ ቤት ሲታደስ እኔም ገንዘብ
አዋጥቻሇሁ የሚሇው የተጠሪ ክርክር በምን አግባብ ሉታይ ይገባሌ የሚሇው ነው፡፡ የሥር

145

ፍ/ቤቶች ቤቱ የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት ነው ብሇው በመደምደማቸው ላሊውን
አማራጭ አሊዩም፡፡ በበኩሊችን እንደተገነዘብነው ቤቱ የአመሌካች እና የሌጆችዋ የጋራ ሃብት
ነው ቢባሌም፤ ሲታደስ በጥቅም ሊይ ከዋሇው የእድሳት ወጪ/ገንዘብ/ ውስጥ ግማሹ የአመሌካች
መሆኑ የሚታመን ሲሆን ይው ገንዘብ የአመሌካች የግሌ ስሇመሆኑ እስካሌተረጋገጠ ድረስ
ከተጠሪ ጋራ የጋራ ሃብት ነው ተብል የሕግ ግምት የሚወስድበት ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ
ያሇው መብት አመሌካች ሇእድሳት ካወጣችው ወጪ ግማሽ ገንዘብ ውስጥ ግማሹን ማሇትም
የቤቱን መቶ ፐርሰንት ሃያ አምስት ከመቶ /ፐርሰንት/ መውሰድ ነው፡፡ ይህ መጠን ደግሞ
በሥር ፍ/ቤት ሉረጋገጥ የሚገባው ነው፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፌዴራሌ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ/544ዏ6 ነሐሴ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ እና የፌዴራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.728ዏ5 ሚያዝያ 8 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
2. በጉሇላ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 13/14 ውስጥ የሚገኘው ቁጥሩ 1ዏዏ5 በሆነው የመኖሪያ ቤት
ሊይ ተጠሪ የጋራ ባሇሃብትነት መብት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. የቡልኬት ማምረቻው እና የገበያ ማእከለ /ሱፐርማርኬት/ እንዲሁም በሱለሌታ ከተማ
የሚገኙ የኢንቨስትመንት ሥራዎች/የፌዴራሌ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በሰጠው ውሳኔ
በተራ ቁጥር 6 የተመሇከቱት/ በአይነት ሇማከፋፈሌ የሚቻሌ ከሆነ በቤተሰብ ሕጉ አንቀጽ
91 መሠረት ክፍፍለ እንዲፈጸም፤ በዚህ መሠረት ማከፋፈሌ ካሌተቻሇ ደግሞ በቤተሰብ
ሕጉ አንቀጽ 92 በተደነገገው መሠረት ተሸጠው አመሌካች እና ተጠሪ ገንዘቡን እኩሌ
እንዲካፈለ በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. ተጠሪ ሇቤቱ እድሳት ከወጣው ወጪ ውስጥ ሉያገኝ /ሉመሇስሇት/ የሚገባው መጠን ምን
ያህሌ እንደሆነ የፌዴራሌ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት እንዲወስን በዚህ ነጥብ ብቻ ጉዳዩን
መሌሰንሇታሌ፡፡
5. በዚህ ሰበር ችልት ሇተደረገው ክርክር የወጣ ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ ግራቀኝ ወገኖች
ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አሇበት፡፡

ፍ/ዘ
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የሰ/መ/ቁ. 47917
ግንቦት 05 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፣ 1. ወ/ሮ መሌካምስራ አሇበሌ
2. አቶ ጌትነት አሇበሌ
3. አቶ ሁሌጊዜ አሇበሌ

ከጠበቃ ዯመቀ ዘነበ ቀረቡ

4. ወ/ሮ ማንእንዲንቺ አሇበሌ

ተጠሪ፣ ወ/ሮ አንሇይ ሉበን ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ የውርስ ይጣራ ክርክርን የሚመሇከት
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ወራሾች መሆናቸውንና የሟች
ሀብት የሆነው ቤት በተጠሪ ይዞታ ስር የሚገኝ ቢሆንም ተጠሪ የውርስ ሃብቱን ሇመካፇሌ
በመፇሇጋቸው ውርስ አጣሪ እንዱቋቋም ይታዘዝሊቸው ዘንዴ ሇዯሴ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት
ሚያዚያ 16 ቀን 1999 ዓ.ም ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾችም በተከሣሽነት
ቀርበው ሟች አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ ኑዛዜ የተው መሆኑን ኑዛዜው እንዱፀዴቅ ሇፌርዴ ቤት
ጥያቄ ሲያቀርቡ የአሁኑ ተጠሪ የሚያውቁትና ያሌተቃወሙት ጉዲይ መሆኑን ገሌፀው ቤቱን
ሇመካፇሌ ተጠሪ ያቀረቡት ጥያቄ ውዴቅ እንዱሆንሊቸው ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ኑዛዜው
በአራት ምስክሮች ፉት ያሌተዯረገ በመሆኑ ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ክርክር መርምሮ ኑዛዜው ሔጉ
የሚጠይቀውን የአፇፃፀም ስርዓት የተከተሇ መሆኑን ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ሲፀዴቅ ተጠሪ እያወቁ
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ያሌተቃወሙና ከውርስ ተነቅዬአሇሁ የሚሌ ክርክርም ስሇላሊቸው የተጠሪ አቤቱታ ተቀባይነት
የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት አቅርበው ግራቀኙ ከተከራክሩ በኃሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ምንም እንኳ ኑዛዜው
በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተዯረገ ቢሆንም ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው በምስክርነት
ያሌተጠቀሰ በመሆኑ ኑዛዜው ዋጋ የሇውም ዋጋ አሇው ቢባሌ እንኳን ተጠሪን ከውርስ የነቀሇ
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም የሚለ ምክንያቶች በመያዝ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔን ሽሮ ውርስ
አጣሪ እንዱቋቋም ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘች የይግባኝ አቤቱታቸውን
ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰበር አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇዚሁ
ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካቾች ሏምላ 30 ቀን 2001 ዓ.ም ፅፇው ባቀረቡት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ
ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ መሠረታዊ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪ ኑዛዜው በፌርዴ ቤት ሲፅዴቅ የነበሩና ሁኔታውን
እያወቁ በዯሴ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት የወራሽነት ማስረጃ በመያዝ ውርስ አጣሪ እንዱቋቋም
አቤቱታ ማቅረባቸው ከስነሥርዓት ውጪ ከመሆኑም በሊይ ጉዲዩ በሶስት አመት ይርጋ ጊዜ ገዯብ
የሚታገዴ ነው የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማየት የስረነገር ስሌጣን የሊቸውም ክርክሩ የቀረበው
አንዴን ቤት ሇመካፇሌ ስሇሆነ ውርስ አጣሪ ሉቋቋም የሚገባው ጉዲይ አይዯሇም ኑዛዜው ሔጋዊ
ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የስር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የኑዛዜ አፃፃፌ ፍርምን አስመሌክቶ ሇፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ የሰጠው ትርጉምና ተጠሪ
በስር ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን የመነቀሌ ክርክር መሠረት በማዴረግ ውሣኔ የመስጠቱን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሊቸው
መጥሪያውን ሇመቀበሌ ፌቃዯኛ አሌሆኑም በሚሌ ቃሇመሃሊ በአመሌካቾች በኩሌ በመቅረቡ ይህ
ችልት ጉዲዩ ተጠሪ በላለበት እንዱታይ ትዕዛዝ ሰጥቶ ጉዲዩን በመመርመር በጉዲዩ ሊይ
የተሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ ሚያዚያ 05 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ውሣኔ ሰጥቶ ነበር፡፡
ከዚህ በኃሊ ተጠሪ ጉዲዩ በላሇሁበት እንዱታይ የተዯረገው ከሔግ ውጪ ነው በማሇት በላለበት
ታይቶ የተሰጠው ውሣኔ ተነስቶ ጉዲዩ ባለበት ታይቶ እንዱወሰን ጥያቄ አቅርበው ይህ ችልትም
በዚህ ረገዴ በቀረበው አቤቱታ ግራቀኙን አከራክሮ ተጠሪ በላለበት እንዱታይ የተዯረገው ያሊግባብ
መሆኑ አረጋግጦ ሚያዚያ 05 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠውን ውሣኔ በማንሳት ጉዲዩ ተጠሪ ባለበት
እንዱታይ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠሪ በዋናው ጉዲይ ሊይ በሰጡት መሌስ
አመሌካቾች አሇ የሚለትን ኑዛዜ የማያውቁት መሆኑና በሔጉ የተመሇከተውን አፃፃፌ ሥርዓት
ያሊሟሊና ጥቅማቸውን የጎዲ እንዱሁም ሟችም ቀዴመው ከውርስ ያሌነቀሎቸው መሆኑን ዘርዝረው
በጉዲዩ ሊይ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና በላልች የበሊይ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ
እንዱጸናሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቾችም በተጠሪ በኩሌ በዋናው ጉዲይ ሊይ የቀረበው
የሰበር አቤቱታ መሌስ ይዘት በጉዲዩ ሊይ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ሰጥቶት የነበረውን ውሣኔ
የሚሇውጥበት አግባብ የላሇ መሆኑን ዘርዝረውና የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር መጋቢት 22
ቀን 2003 ዓ.ም በጻፈት የመሌስ መሌሳቸው ሊይ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ጽጌ ዘገኑ ሏምላ
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07 ቀን 1998 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾችን ነቅሎሌ አሌነቀሇም? ውጤቱስ ምን ሉሆን
ይገባሌ? የሚለት ነጥቦች በጭብጥነት ሉታዩ የሚገባቸው ሆነው አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ነሀሴ 07 ቀን 1991 ዓ.ም ኑዛዜ
የተው መሆኑን አመሌካቾችም ሆኑ ተጠሪ የሟቿ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች /ሌጆች/ መሆናቸውን
ሲሆን ተጠሪ ውርስ አጣሪ እንዱቋቋምሊቸው አቤቱታ ሲያቀርቡ አመሌካቾች በአከራካሪው ቤት ሊይ
ኑዛዜ በሟች መዯረጉንና የውርስ ማጣራት ሇዚህ አንዴ ንብረት ሲባሌ ሉቋቋም እንዯማይገባ እና
የተጠሪ ዴርሻም በቤቱ ሊይ በኑዛዜ ቀሪ የሆነ መሆኑን ገሌፀው መከራከራቸውን ተመሌክተናሌ፡፡
ላሊው ከመዝገቡ የተረዲነው ዋናው ቁምነገር አከራካሪው ኑዛዜ በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተዯረገ
መሆኑን ኑዛዜው ሊይ ሁሇት ምስክሮች መፇረማቸውን በኑዛዜው ሊይ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን
የተሰጠው ሰው በምስክርነት በሟች ኑዛዜ ሊይ አሇመፇረማቸውን ነው፡፡ ተጠሪ ኑዛዜው ሊይ ያሇውን
ቀንና ኑዛዜው ፀዯቀ የተባሇበትን ጊዜ መሠረት አዴርገው ኑዛዜው ሏሰተኛ ነው የሚሌ ክርክር
ያቀረቡ ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡ ሆኖም ይኸው በተጠሪ በኩሌ የቀረበው ክርክር የፌሬ ነገር
ክርክር ሲሆን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች
ያሊረጋገጡት ነጥብ በመሆኑ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገመንግስት አንቀጽ
80/3/ሀ// እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት ከተሰጠው የመሠረታዊ ሔግ ስህተት
የማረም ስሌጣን አንፃር በዚህ የክርክር ዯረጃ ተቀባይነት የሚያገኝበትን የሔግ አግባብ ያሊገኘን
በመሆኑ እንዯተረጋገጠ ፌሬ ነገር አዴርገን የምንወሰዯው አይዯሇም፡፡ እንግዱህ በፌሬ ነገር ዯረጃ
የተረጋገጡት ነጥቦች ከሊይ የተመሇከቱት ከሆኑ ኑዛዜው በሔጉ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባ መሆኑን
ያሇመሆኑን መመርመር የግዴ ይሆናሌ፡፡
ተጠሪ ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ነሏሴ 07 ቀን 1991 ዓ.ም አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ ሔጋዊ
አይዯሇም የሚለበት ምክንያት በአራት ምስክሮች ፉት አሌተዯረገም በሚሌ ሲሆን የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ኑዛዜው የሔጉን ፍርማሉቲ ያሟሊ አይዯሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ግን
ኑዛዜው በውሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ቢሆንም አዋዋዩ በምስክርነት አሌተጠቀሱም በማሇት ነው፡፡
ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ግሌፅ ኑዛዜ መሆኑ ያሊከራከረ ጉዲይ ነው፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ ሉያሟሊ የሚገባቸው
ስርዓቶች በፌ/ሔ/ቁ 881 ሥር ተዘርዝረዋሌ፡፡ ይኸውም 1ኛው ኑዛዜው በአራት ምስክሮች ፉት
መነበብ ያሇበት መሆኑ ይህም ስርዓት መፇፀሙና የተፃፇበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ መመሌከቱ
ተናዛዥና ምስክሮቹ በኑዛዜው ሊይ ወዱያውኑ ፉርማቸውን ወይም ያውራ ጣት ምሌክታቸውን
ማዴረጋቸው መረጋገጡ አስፇሊጊ ነው፡፡ በሟች ተሰጠ የተባሇው ኑዛዜም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን
በተሰጠው አካሌ ፉት የተዯረገ ሁሇት ምስክሮች የፇረሙበት ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው
ሰው ኑዛዜውን አረጋግጦ ማህተም ያሰፇረመበት ኑዛዜው በምስክሮች ፉት ስሇመነበቡ የሚገሌጽ እና
ተናዛዥዋ የጣት አሻራቸውን ምስክሮቹ ዯግሞ ፉርማቸውን ያኖሩበት መሆኑን ተገንዝብናሌ፡፡
በመሆኑም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ሔ/ቁ 881 ሥር የተመሇከቱትን ስርዓቶች ያሟሊ ነው፡፡ የዞኑ
ከፌተኛ ፌ/ቤት ኑዛዜው የህጉን ሥርዓት አሌተከተሇም ያሇው በኑዛዜው ሊይ ከተመሇከቱት
ምስክሮች ውስጥ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጣቸው ሰው በምስክርነት አሌተጠቀሱም
ወይም ምስክር አይዯለም በማሇት ነው በእርግጥ ምስክሮች ተብሇው የተፃፈት ሁሇት ሰዎች ዲኛ
ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጣቸው ሇመሆኑ የሚያመሇክት ነገር የሇም፡፡ ነገር ግን ኑዛዜው
የተዯረገው ከሁሇቱ ምስክሮች በተጨማሪ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ሰው ፉት ስራውን
በሚያካሂዴበት ክፌሌ ነው፡፡ ምንም እንኳን እኚህ
ሰው ምስክር ተብሇው ባይገሇፁም ሟች
ኑዛዜውን በነፃ ፇቃዲቸው ሲሰጡና ኑዛዜውም ሲነበብ አይተው በኑዛዜው ሊይ ፇርመዋሌ፡፡
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የምስክሮች ዋና አስፇሊጊነትም ኑዛዜ አዴራጊው ኑዛዜውን በነፃ ፌሊጎቱ እና በትክክሇኛ አእምሮው
የሰጠ መሆኑንና የኑዛዜ ቃለም የእርሱ መሆኑን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ይህንን ዯግሞ ውሌ ሇማዋዋሌ
ስሌጣን የተሰጠው ሰው አረጋግጠው ፉርማቸውን ያኖሩ በመሆኑ ምስክር ተብሇው ስማቸው
ባሇመገሇፁ ብቻ ምስክር አሌነበሩም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ ከምስክሮቹ አንደ
ዯግሞ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ከሆነና ኑዛዜው ይኸው ሰው ስራውን
በሚያካሂዴበት ክፌሌ ከሆነ ሁሇት ምስክሮች ብቻ በቂ መሆናቸው በፌ/ሔ/ቁ 882 ሥር
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ የሔጉን መስፇርት ያሟሊ አይዯሇም
የተባሇው ምክንያት ሔጋዊ ባሇመሆኑ የምንቀበሇው አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው በሔጉ የተመሇከተውን
አጻጻፌ ስርዓት የተከተሇ መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያምንበት ሲሆን ተጠሪ በጠቅሊሊው
የሚከራከሩት ኑዛዜው መብቴን የጎዲኝ በመሆኑ ፇራሽ ነው በሚሌ የሔግ ጥያቄ በማንሳት በመሆኑ
የኑዛዜው ውጤት አግባብነት ባሇው የውርስ ዴንጋጌዎች መሠረት ሉታይ የግዴ የሚሌ ይሆናሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ኑዛዜውን ውዴቅ ያዯረገበት ተጨማሪ ምክንያትም ኑዛዜው ተጠሪን
ከሟች ውርስ ነቅሎቸዋሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካቾች ይህንኑ ክርክር ተጠሪ ሳያነሱት ፌርዴ ቤቱ
በራሱ አነሳሽነት ማንሳቱ አግባብነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪ ኑዛዜው
ፇራሽ ነው በማሇት አጠቃሊይ ክርክር ማንሳታቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ ኑዛዜው ፇራሽ
የሚሆንበትን የሔግ አግባብ ፌርዴ ቤቱ ሇይቶ መወሰኑ በተጠሪ ያሌተነሳን ክርክር አንስቷሌ ሇማሇት
የሚያስችሌ አይዯሇም ምክንያቱም የሔጉን ጥያቄ ሇይቶ የመወሰን ተግባር የፌርዴ ቤቱ የስራ ዴርሻ
እና የዲኝነት አካሄደ የግዴ የሚሇው ጉዲይ ነውና፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ከሟች ውርስ ተነቅሇዋሌ
አሌተነቀለም የሚሇውን ጉዲይ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡
በመሰረቱ አንዴ ተናዛዥ /ወሊጅ/ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን ያሇህጋዊና በቂ ምክንያት
እንዱሁም በዝምታ ከውርስ ሇመንቀሌ እንዯማይችሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 ዴንጋጌዎች
ይዘት በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ወሊጅ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ወይም በዝምታ
ከነቀሇም ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ከሊይ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጋር
ተዲምሮ ሲታይ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ አንዴ ሌጅ ከውርስ ተነቅሎሌ ሉባሌ የሚችሇው ጠቅሊሊ የኑዛዜ
ስጦታ ሇላልች ሌጆቹ ወይም ሰዎች ሲዯረግ እንዯሆነ ስሇመነቀሌ የተዯነገጉት የፌትሏብሓር ሔግ
ዴንጋጌዎች /ከቁጥር
937-939 ዴረስ ያለት/ ያሳያለ፡፡ በኑዛዜው የሚከናወኑ ተግባሮች የኑዛዜ
ስጦታ /legacy/ ወይም የክፌያ ዯንብ /Rule of partition / ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ በመርህ ዯረጃ ዯግሞ
አንዴ ሰው ከውርስ ሀብቱ መካከሌ አንዴን ንብረት ሇወራሾቹ መስጠቱ የኑዛዜ ስጦታ አያሰኘውም፡፡
ይሌቁንም ይህ አይነት ኑዛዜ ሔጉ የሚቀበሇው እንዯ አንዴ የክፌያ ዯንብ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ
አውራሽ ሇወራሹ አንዴን ንብረት ቢናዘዝሇት የኑዛዜው አፇፃፀም የስጦታ /legacy/ አፇፃፀምን
በመከተሌ ሳይሆን የክፌያ ዯንብ /Partition/ በመከተሌ የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በኑዛዜው ሊይ
የሚሰጠው ክፌያ መጠን በመገሇፁ ብቻ ሁሌ ጊዜ የክፌያ ዯንብ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይሆንም፡፡
በመሆኑም የተሰጠው የንብረት መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት ግምት ጋር ታይቶ ውጤቱም በዚሁ
ረገዴ መሇየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ሟች በኑዛዜው ሊይ የሚያሰፌረው የንብረት
መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት መጠን ጋር እየታየ የመነቀሌ ጉዲይ ነው ወይስ የክፌያ ማነስ ነው?
የሚሇው ነጥብ የሚሇይ ይሆናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ባዯረጉት ኑዛዜ አንዴ መኖሪያ
ቤታቸውን ነው፡፡ ተጠሪዎች የውርስ ንብረቱ ይጣራ ጥያቄ በአንዴ ቤት ሊይ የቀረበ በመሆኑም
ግምቱ ተቀምጦ ክሱ ከሚቀርብ በስተቀር የውርስ አጣሪ እንዱቋቋም የሚዯረግበት አግባብ የሇም
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የሚሌ ክርክር ከስር ጀምሮ አጥብቀው የሚከራከሩበት ጉዲይ ሲሆን ሟች ከዚህ ንብረት ውጭ
የውርስ ንብረት ያሇስሇመሆኑም በፌሬ ነገር ዯረጃ ያሌተረጋገጠ መሆኑን ከአጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት
ተገንዘበናሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ያሊቸው ንብረት ይኸው በተጠሪ ይዞታ ስር ይገኛሌ የተባሇ ቤት ብቻ
ከሆነ አመሌካቾች እንዯጠቅሊሊ የኑዛዜ ወራሽ ሉወሰደ የሚገባቸው ሲሆን በውጤት ዯረጃ ዯግሞ
ተጠሪ በኑዛዜው በዝምታ የተነቀለ መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም፡፡ ይህ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
939/2/ መሠረት ተቀባይነት የላሇው ሲሆን በውጤት ዯረጃ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 842/2/ እና 915
ዴንጋጌዎች ይዘት አንፃር ሲታይ ተጠሪን ከአመሌካቾች ጋር እኩሌ እንዱካፇለ የሚያዯርግ ነው፡፡
በዚህም መሠረት ከውርስ በዝምታ ወይም ያሇበቂ ሔጋዊ ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ
ወራሽ ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ ወራሽ ሆነው የውርስ ንብረቱን ሉከፊፇለ የሚችለ
መሆኑን ሔጉ ያስገነዝባሌ፡፡ ይሁን እንጂ ፌርዴ ቤት ወዯዚህ ዴምዲሜ ከመዴረሱ በፉት በወሊጅ
የተዯረገ የኑዛዜ ስጦታ አይነቱ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ መሆን ያሇመሆኑን በቅዴሚያ
መሇየት አሇበት፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912 ስር እንዯተመሇከተው የኑዛዜ ስጦታ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ
ኑዛዜ ስጦታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ ሲባሌም ተናዛዡ ሀብቱን ጠቅሊሊ ወይም ከመሊ
ንብረቱ አንደን ክፌሌ በሙለ ሀብትነት ወይም በላጣ ርስትነት ሇአንዴ ወይም ሇብዙ ሰዎች
የሚያወርስበት የኑዛዜ ቃሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912/1/ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚሁ ቁጥር ንዐስ
ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ ማንኛውም ላሊ የኑዛዜ ቃሌ ሁለ እንዯ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ
እንዯሚቆጠር ይዯነግጋሌ፡፡ አንዴ ኑዛዜ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ እንዯውርስ
እዲ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014 ዴንጋጌ ቅዯም ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡ በተያዘው
ጉዲይም ቤቱ ሇአመሌካቾች የተሰጠበት አግባብ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ
ሉያዯርስ የሚችሌ ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014/ሠ/ ስር
በተመሇከተው መሠረት እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ ሇሌዩ ኑዛዜ ተቀባዩ የሚከፇሌ ሣይሆን
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 እንዱሁም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ዴንጋጌዎች ታይቶ ተወሊጅ ከውርስ
ተነቅሎሌ ከኑዛዜ ተቀባዮች ጋር እኩሌ ሉካፇሌ ይገባሌ የሚባሌበት ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ
በፌ/ሔ/ቁጥር 915 መሠረት እንዯጠቅሇሊ ኑዛዜ ወራሽ ተወስዯው ከአመሌካቾች ጋር እኩሌ ተካፊይ
ናቸው ተብል ውርሱ እንዱጣራ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ በበሊይ ፌርዴ ቤቶቹም
መፅናቱ ህጋዊ እንጂ ምንም አይነት የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 19946 ጥቅምት 26 ቀን 2001 ዓ.ም
ተሰጥቶ በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 273/2001 ጥር
13 ቀን 2001 ዓ.ም በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 01275 ግንቦት 11 ቀን 2001
ዓ.ም የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ነሏሴ 07 ቀን 1991 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ በውጤቱ ያሇበቂና
ሔጋዊ ምክንያት ተጠሪን የነቀሇ በመሆኑ በተጠሪ ሊይ ተፇፃሚት የሇውም ብሇናሌ ኑዛዜው
አመሌካቾችንና ተጠሪን በሟቹ ዴርሻ ንብረት ሊይ እኩሌ ወራሽ የሚያዯርግ በመሆኑ ውርሱ
በውርስ አጣሪ ተጣርቶ የሚገኘው ውጤት አመሌካቾች የሟችን ዴርሻ ንብረት ከተጠሪ ጋር
እኩሌ እንዱካፇለ ብሇናሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በዚህ መዝገብ ሚያዚያ 05 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ውሣኔ ተፇፃሚት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡
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4.

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ም.አ
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አሠሪና ሠራተኛ
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የሰ/መ/ቁ. 54451
መስከረም 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌዴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡-የፉንጫአ ስኳር ፊብሪካ - ጠበቃ ፌቅሬ ሞያ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፉንጫ ስኳር ፊብሪካ መ/ሰ/ማህበር - ነ/ፇጅ ኤሌያስ አበበ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአዋጅ ቁጥር 377/96“ን“ መሠረት አዴርጏ የቀረበውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በቋሚ ቦርዴ ሲሆን አመሌካች የነበረው የአሁኑ ተጠሪ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም
ባጭሩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 131 መሠረት መጋቢት 18 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ከአሁኑ
አመሌካች ተወካዮች ጋር በሔብረት ስምምነት ሊይ ዴርዴር ጀምሮ በዓመቱ ማሇትም መጋቢት 24
ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም መጨረሱን፣ ሆኖም የአሁኑ አመሌካች የሔብረት ስምምነቱን የተዯራዯሩት
ወኪልቹ ከውክሌና ስሌጣናቸው ውጪ ተዯራዴረዋሌ በሚሌ ምክንያት ሔብረት ስምምነቱን ሌቀበሌ
አሌችሌም በማሇት መግሇፁን በመዘርዘር ሔብረት ስምምነቱ ቀርቦ እንዱመዘገብና ሰራተኛውም
በዴርዴሩ መሠረት የተገኙትን መብቶችና ጥቅማ ጥቅሞችን እንዱያገኝ እንዱወስንሇት ዲኝነት
መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የአመሌካች ወኪልች
ከተሰጣቸው ስሌጣናቸው ውጪ በተወሰኑት ነጥቦች ሊይ መዯራዯራቸውንና የተወሰኑት ነጥቦችም
በሔብረት ስምምነቱ የማይሸፇኑ መሆናቸው በመረጋገጡ አስፇሊጊው ማሻሻያ እንዱዯረግ ሇአሁኑ
ተጠሪ ምሊሽ መስጠቱን በመግሇጽ ክሱ ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ
ዯረጃ የተመሇከተው ቋሚ ቦርዴም በጉዲዩ ሊይ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር
አስማሚ አስተያየቱን እንዱሰጥበት ከአዯረገ በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካች ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ
በማዴረግ ሔብረት ስምምነቱ ዴርዴሩ ያሇቀሇት ስሇሆነ በሁሇቱ ወገኖች ተፇርሞ አስፇሊጊው ቅጂ
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 131 መሠረት ሇመዝጋቢው አካሌ ተሌኮ ይመዝገብ በማሇት
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ቢያቀርብም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃው መጋቢት 23 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት
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ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የአመሌካች ተወካዮች በተወሰኑት ነጥቦች ሊይ ከስሌጣናቸው
ውጪ የፇፀሙት ዴርዴር መሆኑን የአመሌካች ማኔጅመንት አረጋግጦ እነዚህ ነጥቦች እንዱወጡ
ያቀረበው ሏሣብ በተጠሪ ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቶ ክሱ ተቀባይነት ማግኘቱ ከውክሌና ሔግ
ዴንጋጌዎችና ከሔብረት ስምምነት ዴርዴር ሏሣቦች ጋር በማይዛመዴ መሌኩ በመሆኑ ውሣኔው
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታቸው
ተመርምሮም የአመሌካችን መስሪያ ቤትን በመወከሌ ከተጠሪ ጋር የሔብረት ስምምነት ዴርዴር
ያዯረጉት ግሇሰቦች በተሰጣቸው ሥሌጣን መሠረት ስሇመሆኑ መጣራት ያሇበት ነው በሚሌ
ምክንያት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ መጥሪያ
ተሌኮሇት ጠበቃው ቀርበው ሏምላ 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሣቸውን
ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ
ሇሰበር ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ከተጠሪ ጋር የሔብረት ስምምነት ሇማዴረግ
ግሇሰቦችን በመወከሌ ዴርዴር ሲያካሂዴ የቆየ ሲሆን ዴርዴሩ ተጠናቅቆ ጉዲዩን የአመሌካች
የማኔጅመንት አካሌ ሲመሇከተው አመሌካች የወከሊቸው ግሇሰቦች ዴርዴሩን ያካሄደት ከተሰጠቸው
ሥሌጣን ውጪ እና የህብረት ስምምነት በማይሸፌናቸው ጉዲዮች ሁኖ በማግኘቱ ይህንኑ ሇተጠሪ
እንዲሣወቁ እና ማሻሻያ እንዱዯረግ ጥያቄ ማቅረቡን ነው፡፡ ተጠሪ የሚከራከረው ዯግሞ ዴርዴሩ ሊይ
የተሣተፈት የአመሌካች ወኪሌ ግሇሰቦች ከስሌጣናቸው ውጪ የሰሩት ነገር አሇመኖሩንና በሔብረት
ስምምነት የማይሸፇን የመብት ወይም የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ የሇም በሚሌ ስሇመሆኑም
ተመሌክተናሌ፡፡
በመሠረቱ አዋጅ ቁጥር 377/96 ‛አንቀጽ“ 124 እስከ አንቀፅ 135 ዴረስ የተመሇከቱት
ዴንጋጌዎች ስሇህብረት ስምምነት ትርጉም ስሇህብረት ስምምነት ዴርዴር የህብረት ስምምነት
ዴርዴር፣ የህብረት ስምምነት ዴርዴር ሥነ ሥርዓት፣ ስሇህብረት ስምምነት አመዘጋገብ፣ የሔብረት
ስምምነት የሚፀናበት ሁኔታ እና የሔብረት ስምምነት ተፇፃሚነት ወሰን ዯንግጎ እናገኛሇን፡፡ የአዋጁ
አንቀፅ 124/2/ እና የአዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 3 ዴንጋጌዎች ሲታዩ ተዯራዲሪ ወገኖች በስራ
ሊይ ያሇውን ህብረት ስምምነት የስራ ዘመኑ ከማሇቁ ወይም ቀዯም ብል ሔብረት ስምምነቱን
እንዱሻሻሌ ወይም በላሊ እንዱተካ መወሰን ያሇባቸው መሆኑን የሚያስገነዝቡን ሲሆን በዚሁ መሌክ
በሚዯረስበት ውሣኔ መሠረት ተዯራዲሪዎች የህብረት ስምምነቱን ዴርዴር ተቀራርበው መስራት
ያሇባቸው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 3 በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ አዋጁ የሔብረት ስምምነት
ዴርዴር ሉዯረግ የሚችሌባቸውን ነጥቦችና ዴርዴሩን ሇማዴረግ የሚችለ ወገኖች እነማን እንዯሆኑም
በአንቀጽ 124/2/ እና 126 ስር ዯንግጎ እናገኛሇን፡፡ በመሆኑም ዴርዴሩ ስሇስራ ሁኔታዎች ወይም
ስሇህብረት ስምምነት ወይም የሔብረት ስምምነትን ሇማዯስና ሇማሻሻሌ በአሰሪዎችና በሰራተኞች
ማህበር ወይም በሔጋዊ ወኪልቻቸው መካከሌ የሚዯረግ ክርክር (NEGOTITON) ስሇመሆኑ
የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ያሣያለ፡፡ ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች አስፇሊጊነት ሲታይም የአሰሪና
ሰራተኛ ወገኖች የመዯራዯርና ሔብረት ስምምነት የማዴረግ መብታቸው በአግባቡና በቀና መንፇስ
እንዱጠቀሙ ማስቻሌ ስሇመሆኑ በአዋጁ ማሻሻያ ሊይ የተዯረገው የውይይት ሰነዴ / ሀተታ
ዘምክንያት/ ያሣያሌ፡፡ የሔብረት ስምምነት ከተፇረመ በሁዋሊ የስምምነቱ አስፇሊጊ ቅጅ በተዋዋይ
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ወገኖች አማካኝነት ሇሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር ሇምዝገባ እንዯሚሊክ አዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 131 ስር ሰፌሯሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 133/2/ ዴንጋጌ ሲታይም በህብረት ስምምነቱ በላሊ
አኳኋን ካሌተወሰነ በስተቀር አንዴ የሔብረት ስምምነት ከተፇረመበት ቀን ጀምሮ የፀና እንዯሚሆን
ያስገነዝባሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የሔብረት ስምምነት ዴርዴር አመሌካች ውክሌና በሠጣቸው
ወኪልችና በተጠሪ መካከሌ ስሇመከናወኑ የተረጋገጠ ሲሆን አከራካሪው የሔግ ጥያቄ አመሌካች
ሰነደ በሔብረት ስምምነት ሉፀዴቅ አይገባም በማሇት ተቃውሞ አቅርቦ እያሇ ወኪልቹ ስሇፇረሙ
ብቻ በሔግ ፉት የፀና ይሆን ዘንዴ የዴርዴሩ ውጤት በሚመሇከተው አካሌ እንዱመዘገብ ዲኝነት
ሉያርፌበት የሚገባው ነው ወይ? የሚሇው ነው፡፡
ከሊይ እንዯተገሇፀው የሔብረት ስምምነቱ እንዱመዘገብ የሚዯረገው ከተፇረመ በሁዋሊ ነው፡፡
አመሌካች በዴርዴሩ ወቅት የተሣተፈ ወኪልቹ ሰነደ ህብረት ስምምነት እንዱሆን ስምምነት
የዯረሱና የፇረሙ ስሇመሆኑ ሣይክደ የወኪልቹን ተግባር የሔብረት ስምምነቱ በሚመሇከተው አካሌ
ከመመዝገቡ በፉት ተቃውሞታሌ፡፡ የሔብረት ስምምነት ዴርዴሩ በሔጋዊ ወኪልቹ እንዱከናወን
ያዯረገ አሰሪ በዴርዴሩ መሠረት የተዯረሰን ስምምነት ሇሚመሇከተው አካሌ ቀርቦ ከመመዝገቡ በፉት
ቢቃወመው ውጤቱ ምን ይሆናሌ? የሚሇውን ጥያቄ አዋጅ ቁጥር 377/96“ም“ ሆነ የዚሁ አዋጅ
ማሻሻያ የሆኑት አዋጅ ቁጥር 466/97 እና 494/98 ዴንጋጌዎች ምሊሽ አይሰጡም፡፡ ይሁን እንጂ
አዋጅ ቁጥር 377/96 ዴርዴሩ በሔጋዊ ወኪልች የሚዯረግበትን አግባብ የዘረጋ በመሆኑ
በፌትሏብሓር ሔጉ ስሇእንዯራሴነት የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን ማየቱ
አግባብነት ያሇው ይሆናሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 219ዏ ዴንጋጌ በተሇይ ሲታይም
ከስሌጣኑ ውጭ ወካይ የተወካይነት ተግባር ሇማጽዯቅ ወይም ሇማፌረስ እንዯሚችሌ ተመሌክቷሌ፡፡
በመሆኑም አመሌካች ወኪልቹ በሔብረት ስምምነት ዴርዴር ሊይ ክርክር ሲያዯርጉ ቆይተው ሰነደ
የሔብረት ስምምነት እንዱሆን በፉርማቸው ያረጋገጡበትን ሁኔታ ያሌተቀበሇው መሆኑን ምክንያቱን
ገሌጾ እንዱመዘገብ ፌሊጎት የላሇው መሆኑን መግሇፁ ከመነሻውም ስምምነቱ ገና ወዯሚመሇከተው
አካሌ ፉት ቀርቦ ያሌፀዯቀ ከመሆኑ በዴርዴር ዯረጃ ያሇ በመሆኑና በወካይነት ስሌጣኑም የወኪልቹ
ተግባር ሔጋዊ ግዳታ እንዲይጥሌበት የማዴረግ ሔጋዊ መብት ያሇው በመሆኑ የሔብረት ስምምነቱን
በፌርዴ ኃይሌ እንዱያስመዘግብ የሚገዯዴበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ በሔጉ አግባብ የሔብረት
ስምምነት የፀና ነው የሚባሇው በተገቢው መንገዴ በአሰሪው መፇረሙና የወኪልቹን ተግባር
ማጽዯቁ ሲረጋገጥ ነውና፡፡
ተጠሪ ዴርዴሩ የበረሃ አበሌን የማይመሇከትና በአመሌካች ተገቢ ባሇሥሌጣን ተፇርሞ
እንዱመዘገብ የሚሌ ሃሣብ መጋቢት 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የቀረበ ሁኖ እያሇ የአመሌካች ጠበቃ
የሰበር አቤቱታ ማቅረባቸው ተገቢነት የሇውም በሚሌ ያቀረበው ክርክር ሲታይም በሔጉ አግባብ
አመሌካች የሰበር አቤቱታውን የተወው መሆኑ እስካሌተረጋገጠ እና ጉዲዩን አይተው ዲኝነት
ባሣረፈት አካሊት ፉትም ተጠሪ ይህንኑ ክርክር አቅርቦ ተቀባይነት ያገኘ ስሇመሆኑ የሚያመሇክት
ሁኔታ በላሇበት ይህ ችልት የሚቀበሇው የክርክር ነጥብ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ የአመሌካች
ተገቢ ባሇሥሌጣን ሰነደ የሔብረት ስምምነት እንዱሆን የበርሃ አበሌን በተመሇከተ የተቀመጠው
ጉዲይ እንዱወጣ ሀሣብ አቅርቦ እያሇ ሰነደ በወኪልቹ ተፇርሟሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ
በሚመሇከተው አካሌ ፉት ቀርቦ እንዱመዘገብ የተዯረገው ያሊግባብ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር
የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ በመ/ቁጥር 383/ቀወ1/2ዏዏ1 ጥር 27 ቀን 2ዏዏ2
ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 9ዏዏ31 መጋቢት 15 ቀን
2ዏዏ2 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
አመሌካች ወኪልቹ ያዯረጉትን ዴርዴር ያሇመቀበሌ ሥሌጣን ያሇው በመሆኑ
በተገቢው ባሇስሌጣን ያሌተፇረመ ሰነዴ የሔብረት ስምምነት ሁኖ እንዱመዘገብ
እንዱያስዯርግ የሚገዯዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡
ሇክርክሩ የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 48945
ህዲር 27 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ አቶ አየሇ አበበ ቀረቡ
ተጠሪ፣ የፉንፉኔ የዯን ዴርጅት ነገረፇጅ ጋንገና ገብረሚካኤሌ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ
የታየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ አመሌካች የዴርጅቱ ንብረት ዱ 7 ኤች ተብል በሚጠራው ድዘር ሊይ ጉዲት
በማዴረሱ ብር 227,594.18 ካሣ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች
ማሽኑን ሇሥራ ከማንቀሳቀሱ በፉት ቅባት ዘይትና ውሃ ማየት የነበረበት ቢሆንም ይህንን ሳይፇትሽ
በመንዲት እንዱሰባበር በማዴረጉ ሇጥገና ብር 227,594.18 /ሁሇት መቶ ሃያ ሰባት ሺ አምስት መቶ
ዘጠና አራት ብር ከአስራ ስምንት/ ሣንቲም ወጭ አዴርገናሌ፡፡ ስሇዚህ አመሌካችና የአመሌካች
ወኪሌ ይህንን ገንዘብ እንዱከፌለ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ማሽኑ
የተሰበረው በእኔ ችልታና ሙያ ሉፇተሹ የሚችለ የሞተር ቅባት ዘይትና ውሃ ሣሌፇትሽ
ስሇነዲሁት አይዯሇም፡፡ ማሽኑ የተሰበረው በቴክኒክ ባሇሙያ ስላትና ክትትሌ ሉዯረግበት የሚገባው
የመጨረሻ ክፌልች /Final Drive/ በዯረሰበት ጉዴሇት ነው፡፡ የፊይናሌ ዴራይቨ ዘይት መፇተሽና
መፌታት የእኔ ሥራ ዴርሻ አይዯሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኃሊ ሬይስ ኢንጀነሪንግ
የሰጠውን ሙያዊ አስተያየት በመመርመር ሇማሸኑ ብሌሽት አመሌካች ፊይናሌ ዯራይቨ ዘይት
ሣይፇትሽ በመንዲቱ ነው በማሇት አመሌካች ብር 227,594.18 /ሁሇት መቶ ሃያ ሰባት ሺ አምስት
መቶ ዘጠና አራት ብር ከአስራ ስምንት ሣንቲም/ የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
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ችልት ያቀረበ ቢሆንም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች
የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ያቀረቡ ሲሆን የክሌለ ሰበር ችልት
አቤቱታቸውን አሌተቀበሊቸውም፡፡
አመሌካች መስከረም 4 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የተበሊሸው የድዘር ክፌሌ
/ፊይናሌ ዴራይቭ/ በኦፔሬተር በቀሊለ የማይፇታና ሰርቪስ የማይዯረግ መሆኑ ከሬስ ኢንጅነሪንግ
የተሊከው ባሇሙያ በማረጋገጡ ወዯ ሥራዬ ተመሌሼ እየሠራሁ እገኛሇሁ፡፡ በወንጀሌም ተከሣሼ በነፃ
ተሰናብቻሇሁ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ማስረጃ ሣይመረምርና ስህተቱ የእኔ አሇመሆኑን
ሳያገናዝብ አሇአግባብ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በሥራ ክርክር ችልት የሰጠው ውሣኔም ሆነ
በወንጀሌ ችልት የሰጠው ውሣኔ የጉዲት ካሣ ከመጠየቅ የሚገዴበን አይዯሇም፡፡ ማሸኑ የተበሊሸው
በአመሌካች ጥፊት መሆኑን አስረዴተናሌ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇበትም በማሇት በቃሌ ክርክር መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኃሊ ህዲር 14 ቀን 2003 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰበር ችልቱ ባቀረባቸው ጥያቄዎች አመሌካችና ተጠሪ በቃሌ ማብራሪያ
ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በፅሐፌና በቃሌ የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ መዝገቡን እንዯመረመርነው የተጠሪ ንብረት የሆነው ዱ. 7
ኤች ተብል የሚታወቀው ድዘር ሊይ ጉዲት ያዯረሰው አመሌካች በሥራው ሂዯት ማዴረግ
የሚገባውን ጥንቃቄ ሣያዯርግ ድዘሩን በማንቀሳቀሱ ነው በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የህግ
መሠረትና ዴጋፌ አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የድዘሩ ኦፔሬተር መሆኑና የአመሌካች የሥራ ዴርሻና ሃሊፉነት ማሽኑን
ኦፔሬት በማዴረግ መስራት የሚገባውን ሥራ መሥራት መሆኑ በግራቀኙ የታመነ ጉዲይ ነው፡፡
የአንዴ የድዘር ኦፔሬተር ጠቅሊሊ የሥራ ሃሊፉነት የሞተር የመሪ ዘይትና ላልች በቀሊለ ሉፇተሹ
የሚችለ የድዘሩን አካሊት ድዘሩን ከማንቀሳቀሱ በፉት መፇተሽና የተጓዯለ ነገር ቢኖር እንዱሟሊ
ማዴረግ እንዯሆነ በአመሌካችና በተጠሪ በኩሌ ከቀረበው ክርክርና ማስረጃ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
አሁን ድዘሩን ሇብሌሽት የዲረገውና ተጠሪውን ሇጥገና ከፌተኛ ወጭ ያስወጣው /ፊይናሌ
ዴራይቭ/ የሚባሇው የማሽኑ ክፌሌ እንዯሆነ ይህንን ክፌሌ ሇመፇተሽ የተሇየ መፌቻና የተሇየ
ሥሌጣና የሚያስፇሌግ መሆኑን አንዴ የድዘር ኦፔሬተር የፊይናሌ ዴራይቭ ሌዩ መፌቻ ከተሰጠው
ፊይናሌ ዴራይቭ እንዳት እንዯሚፇታና እንዯሚፇተሽ ሥሌጠና ከተሰጠውና ይኸው በሥራ
መዘርዝሩ በግሌፅ ከተካተተ ፊይናሌ ዴራይቭ ዘይት መፌታት የሚችሌ መሆኑና የመፇትሸም
ግዳታ እንዲሇበት በማብራራት ሬስ ኢንጅነሪንግ በፅሐፌ የሰጠውን መግሇጫ እንዴያብራራ
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 64587 አስቀርቦ የሙያ ምስክርነታቸውን
የሰማቸው የሬስ ኢንጅነሪንግ ባሇሙያ በሰጡት ምስክርነት ያረጋገጡ መሆኑን የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ሀምላ 9 ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ገሌፆሌ፡፡
ምንም እንኳን በሥራና አሠሪ ክርክር ችልት የተሰጠ ውሣኔ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 5/1/ መሠረት የአሠሪውን የፌታብሓር ክስ የማቅረብ መብት የማይገዯብ ቢሆንም
የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ችልት ውሣኔ ሇፌታብሓር ክርክር በማስረጃነት አንዲይቀርብ የሚከሇክሌ
ግሌፅ የህግ ዴንጋጌ የላሇ በመሆኑ ውሣኔውን ሠራተኛው በአሠሪው የቀረበበትን ክስ ሇመከሊከሌ
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በማስረጃነት ቢያቀርበው በህግ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ ነው፡፡ የፌታብሓር ክሱን የሚያየው
ፌ/ቤት ይህንን ማስረጃ ተቀብል የመመዘን ግዳታና ሃሊፉነት አሇበት፡፡
በያዝነው ጉዲይ ሬስ ኢንጅነሪንግ በፅሐፌ የሰጠው ሙያዊ አስተያየት ጥቅሌና ግሌፅነት
የጎዯሇው በመሆኑ የሬስ ኢንጅነሪግ ባሇሙያ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አሠሪና ሠራተኛ ይግባኝ
ሰሚ ችልት በማጣሪያ ምስክርነት ቀርበው አንዴ ኦፔሬተር ‛ፊይናሌ ዯራይቨ“ የተባሇው የድዘር
ክፌሌ በመፌታት ዘይት ያሇው ወይም የላሇው መሆኑን ሇመፇተሽ የሚችሇው ሶስት መሠረታዊ
ሁኔታዎች መሟሊታቸው ሲረጋገጥ መሆኑን አሰረዴቷሌ፡፡ ሶስቱ መሠረታዊ ሁኔታዎችም ፊይናሌ
ዴራይቭ ሇመፌታትና ሇመግጠም የሚያስችሌ ሌዩ ስሌጠና ሇሠራተኛው በአሠሪው የተሰጠ ሲሆን
ፊይናሌ ዯራይቨ ሇመፌታት የሚያስችሌ ሌዩ መፌቻ ሇሠራተኛው
የተሰጠ መሆኑ ሲረጋገጥና
በሠራተኛው የሥራ መዘርዝር ፊይናሌ ዯራይቨ የመፌታትና የመፇተሽ ሃሊፉነት የኦፔሬተሩ መሆኑ
በግሌፅ ተፅፍ የተሰጠው መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የፊናሌ ዯራይቨ መፇተሽ የሞተር ዘይት የራዱያተር ውሃና
የሀይዴሮሉክ ዘይትና የትራንስሚሽን ዘይት እንዯመፇተሽ አመሌካች ሉፇፅመው የሚገባው ሥራ
ነው በማሇት የተከራከረ ቢሆንም ተጠሪ አመሌካች የድዘሩን ፊይናሌ ዯራይቨ ሇመፇተሽ
የሚያስፇሌገውን ሌዩ ሥሌጣና የሰጠ መሆኑንና ይህንን የድዘሩን ክፌሌ ሇመፌታት የሚያስችሌ ሌዩ
መፌቻ ተጠሪ ሇአመሌካች የሰጠው ስሇመሆኑ በማስረጃ ሣይረጋገጥ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት አመሌካች ሇጉዲቱ ሃሊፉ ነው በማሇት የወሰነ መሆኑን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተጠሪ ሇአመሌካች ፊይናሌ ዯራይቨ ሇመፌታትና ሇመፇተሽ አስፇሊጊ የሆነውን
ሌዩ ሥሌጠና ያሌሰጠና ይህንን የማሸን ክፌሌ ሇመፌታት የሚያስችሇው ሌዩ መፌቻ ያሌሰጠው
መሆኑ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክሩን በይግባኝ ሰምቶ በወሰነው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም
ተጠሪ አመሌካችን ሇጉዲቱ በኃሊፉነት ሇመጠየቅ በመጀመሪያ ማሟሊት ያሇባቸው ሶስት ሁኔታዎች
መሞሊታቸውን ሣያረጋግጥ አመሌካች የድዘሩን ፊይናሌ ዴራይቨ ዘይት ሣይፇትሹ ማሽኑን
አንቀሣቅሰዋሌ በማሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚና ሰበር ችልት ማፀናታቸው አሠሪው ግዳታና ሃሊፉነቱን በአግባቡ የተወጣ መሆኑን
ከግንዛቤ ውስጥ የማያስገባና በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 12 ንዐስ አንቀጽ /1/ሀ የተዯነገገውን
የሚጥስ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ የሰሜን ሸዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በተጠሪ ድዘር ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በሃሊፉነት አይጠየቅም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡት ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 53985
ህዲር 13 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ዲሸን ባንክ አ.ማ ነ/ፇጅ የሺወርቅ ይመር ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዘነበ ዴንቄሣ ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ መሠረት ያዯረገ ክርክርን
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ
ሊይ በማገሌገሌ ሊይ እያለ በጋዜጣ ሊይ አስተያየት ሰጥተሃሌ በሚሌ ሰበብ አመሌካች ዴርጅት
ከታህሳስ 14 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ ያሊግባብ ከሥራ ያገዲቸው መሆኑን በመግሇጽ ወዯ ሥራ
እንዱመሇሱ የታህሳስ ወር ዯመወዝ ከተሇያዩ ወጪና ኪሳራዎችጋር እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም
ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ከባዴ ጉዲት እያዯረሱ በመሆኑ ጉዲዩ እስኪጣራ ዴረስ ከስራ መታገዲቸውን
ገሌፆና እግደም በአግባቡ የተሰጠ መሆኑን ጠቅሶ እግደ ሉነሳ አይገባውም ሊሌሰሩበት ጊዜ ዯመወዝ
ሉከፇሊቸው እንዯማይገባ ገሌጾ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዮን በመጀመሪያ
ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያገዲቸው በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 18 መሠረት ሇማገዴ የሚያበቁ ሔጋዊ ምክንያቶች በላለበት ሁኔታ መሆኑን ሇጉዲዩ
አግባብነት ያሇው የአዋጅ አንቀጽ 27(4) ዴንጋጌ ሲታይም እግዴ የሚፇቀዯው በሔብረት ስምምነት
ሊይ በተመሇከተው መሰረት መሆኑን ገሌፆ ሔብረት ስምምነቱ በላሇበት ሁኔታ ተጠሪን አመሌካች
ከሥራ ማገደ ሔገ ወጥ ነው በሚሌ ዴምዲሜ ተጠሪን የታህሳስ ወር 2002 ዓ.ም ዯመወዝ
በመክፇሌ አመሌካች ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት
ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት
ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(4) ዴንጋጌ ጥፊት መኖሩን አሰሪው
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እስከሚያጣራ ዴረስ ሰራተኛን ከስራ በማገዴ ጉዲዩን ሇማጣራት የሚችሌ መሆኑን ፇቃጅ በሆነ
አገሊሇጽ ዯንግጎ እያሇ የሔብረት ስምምነት ከላሇ ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ የአመሌካች እርምጃ
ሔገ ወጥ ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ
ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው መስከረም 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን
ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅም ጥቅምት 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የመሌስ
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ተጠሪን ከስራ እና ዯመወዝ ያገዲቸው ተጠሪ
በዴርጅቱ ሊይ ጉዲት እያዯረሱ ነው በሚሌ ጉዲዩን እስከሚያጣራ ዴረስ ሲሆን ሇእርምጃው ህጋዊነት
በዋቢነት የሚጠቅሰውም አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/(4) ስር የተመሇከተውን መሆኑን ሲሆን
የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን እርምጃ ሔገ ወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት ሔብረት
ስምምነት ሳይኖር በአዋጁ አንቀጽ 27(4) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ
ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ችልት የሔግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ነጥብ የሔብረት
ስምምነት የላሇው አሠሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(4) መሠረት የማገዴ እርምጃ መውሰዴ
አይችሌም ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡
በመሠረቱ የቅጥር ውሌ ባይቋረጥም አሰሪውና ሰራተኛ ከግዳታዎቻቸው ሇተወሰነ ጊዜ ነፃ
የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች ያለ ስሇመሆኑ አዋጁ ቁጥር 377/96 ከአንቀጽ 17 እስከ 22 ዴረስ
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ የቅጥር ውሌ ሲታገዴ ምክንያቶቹ የተሇያዩ ሉሆኑ እንዯሚችለ
ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎችና ከአንቀጽ 27(4) እና 184 ዴንጋጌዎች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሇአሁኑ ጉዲይ
ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው የእገዲ አይነት በአዋጁ አንቀጽ 27(4) ስር የተመሇከተው ከዱስፔሉን ጋር
ተያይዞ የሚፇፀምና የስራ ውሌን ሇማቋረጥ የሚያስችለ ጥፊቶችን ሇማጣራት የሚዯረግ እገዲ ነው፡፡
በዚህ ዴንጋጌ መሠረት በአንቀጽ 27 ስር በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረት የስራ ውለን
ያሇማስጠንቀቂያ እንዱቋረጥ ከመዯረጉ በፉት ሰራተኛውን ሇአንዴ ወር ያህሌ ከስራ አግድ ማቆየት
ስሇሚቻሌበት ሁኔታ በህብረት ስምምነት ሉወሰን ይችሊሌ ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ የዴንጋጌው ዓይነት
ዓሊማ አሰሪው በአስተዲዯራዊ ሥሌጣኑ ሰራተኛው ሇሚፇጽመው ጉዴሇት ተገቢውን የዱሲፔሉን
እርምጃ ሇመውሰዴ ይችሌ ዘንዴ ሠራተኛው ፇፀመ የተባሇውን የሥነ ምግባር ጉዴሇት በተገቢው
መንገዴ ሇማጣራትና ሇመመርመር እንዱችሌ ማዴረግ ነው፡፡ ሔጉ ይህንን አሊማ ሇማሳካት ይቻሌ
ዘንዴ እገዲ ማዴረግን የሚፇቅዴ ሲሆን እገዲው የሚቆይበትን የጊዜ ገዯብም ከአንዴ ወር መብሇጥ
እንዯላሇበት ያስቀምጣሌ፡፡ ሔጉ አሰሪው እገዲውን ሲፇጽም ከዴርጅቱ ሰራተኛ ማህበር (በህብረት
ስምምነት መሠረት) ጋር በመስማማት ሇመወሰን እንዯሚችሌ ያሳያሌ፡፡ ሆኖም የህብረት ስምምነት
የላሇው ዴርጅት ሰራተኛውን ቢያግዴ እገዲው ሔገ ወጥ ሉባይ ሚችሌ ስሇመሆኑ የዴንጋጌው
ይዘትና አቀራረጽ አያሳይም፡፡ የእገዲው አሊማ በሰራተኛው ተፇፀመ የተባሇውን የስነ ምግባር ጉዴሇት
በተገቢው መንገዴ ማጣራትና ሇመመርመር አሰሪውን ሇማስቻሌ ነው ከተባሇ የሠራተኛ ማህበር
የላሇው (የሔብረት ስምምነት (የላሇው) ዴርጅት ሰራተኛው ፇፀመ ሇተባሇ ጉዴሇት እገዲ በማዴረግ
የዱስፔሉን ግዴፇቱን ሇማጣራት ወይም ሇመመርመር እይችሌም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት
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የሇም፡፡ ዴንጋጌው በይዘቱ ሲታይ ፇቃጅ እንጂ ክሌከሊ ያበጀ አይዯሇም፡፡ እገዲው የሚዯረግበት አሊማ
ሲታይ እውነቱ በትክክሌ እንዱወጣ በሔጋዊ ምክንያት የስራ ውሌ እንዱቋረጥ ሇማዴረግ፣
ሰራተኛውም ሇአሰሪው ታማኝ በመሆን አገሌግልቱን እንዱሰጥ በማዴረግ ምርትና ምርታማነትን
ማሳዯግ እንዱሁም የኢንደስትሪ ሰሊምን ማስፇን ነው፡፡ ሔግ ሲተረጎምም ይህንን ግንዛቤ ውሰጥ
ባስገባ መሌኩ መሆን እንዲሇበት ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ አተረጓጏም ዯንቦች የሚያስገነዝቡን ሏቅ
ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ሔግ ሉተረጎም የሚገባው የሔጉን አሊማ በሚያሳካ መሌኩ ስሇመሆኑ የሔግ
አተረጓጏም መርሆዎች ያሳያለ፡፡ በመሆኑም አንዴ የሔብረት ስምምነት የላሇው አሰሪው ሰራተኛው
የዱስፔሉን ጉዴሇት ፇጽሟሌ የሚሌበትን ጉዲይ ሇማጣራትና ሇመመርመር ሰራተኛውን ከአንዴ
ወር ጊዜ ሊሌበሇጠ ጊዜ ቢያግዴ እርምጃው በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(4) የሚሸፇን
አይዯሇም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በዚህ ረገዴ የሰጡት
ውሳኔ መሠታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 48933 ጥር 19 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 89046 መጋቢት 01 ቀን 2002 ዓ/ም በትእዝዝ
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች የህብረት ስምምነት ባይኖረውም ተጠሪ ፇፀሙ የተባለትን ዴርጊት ሇማጣራት ወይም
ሇመመርመር በአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(4) መሠረት ሇአንዴ ወር ጊዜ ያህሌ ማገዴ
ይችሊሌ ብሇናሌ፣ እገዲው ተነስቶ ተጠሪን ወዯ ስራ ይመሌስ ተብል ሉገዯዴ አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 54326
ኀዲር 03 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አንበሳ ጫማ አ/ማህበር

-የቀረበ የሇም

ተጠሪ፡- ወ/ሮ እትሁን አያላው - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96“ን“ መሰረት አዴርጏ የቀረበ ክርክርን
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በምእራብ አማራ
አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- ከአመሌካች
ጋር የግሌ ስራ ክርክር ሲያዯርጉ ከቆዩ በሁዋሊ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
ጥቅምት 25 ቀን 2002 ዓ.ም በሰ/መ/ቁ. 44515 የቅጥር ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው
በማሇት ውሳኔ ከሰጠ በሁዋሊ ታህሣሥ 16 ቀን 2002 ዓ.ም በቁጥር 11/መ/485/2-3 በተፃፇ ዯብዲቤ
ከባህር ዲር ሽያጭ መዯብር ወዯ ሃዋሳ ሽያጭ መዯብር ያሇበቂ ምክንያት ያዛወራቸው መሆኑን
በመግሇጽ ዝውውሩ እንዱሰረዝሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሇክሱ በሰጠው መሌስም ክሱ የግሌ የስራ ክርክር በመሆኑ በቋሚ ቦርዴ ሉታይ የማይገባው መሆኑን
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ የተከራከሩ ሲሆን ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ ግን ዴርጅቱ
ዝውውሩን ሇማዴረግ የወሰነው ዴርጅቱ ያሇበት ቦታ ሇኢንቨስትመንት የተሰጠ በመሆኑ በህብረት
ስምምነቱ መሰረት መሆኑን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት
ቋሚ ቦርዴም ጉዲዩን መርምሮ ዝውውሩ በህብረት ስምምነቱ ከተዘረዘሩት ምክንያቶች ውጪ
የተፇፀመ መሆኑን በማረጋገጥ ዝውውሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሰርዞታሌ፡፡ ይህ ውሳኔ በየዯረጃው
ባለት የክሌለ ፌርዴ ቤቶችም ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ
ውሳኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ዴርጅት ወኪሌ መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር
አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን
ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ቦርደ ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን
አይችሌም፣ዝውውሩም የተከናወነው በሔብረት ስምምነቱ መሰረት ነው የሚለ ምክንያቶችን
በመዘርዘር ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
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ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የተጠሪ ዝውውር ሔገ ወጥ ነው ተብል የመወሰኑን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተጠሪ ቀርበው
የፁሁፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የግሌ የስራ ክርክር አቅርበው
በዚህ ሰበር ችልት ተጠሪ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠረች ሰራተኛ ነች ተብል ውሳኔ ጥቅምት 25 ቀን
2005 ዓ.ም ተሰጥቶ አመሌካች ዴርጅት ታህሣሥ 16 ቀን 2002 ዓ.ም ዝውውሩን መፇፀሙን፣
ዝውውሩን ሇመፇፀም አመሌካች በምክንያትነት የጠቀሰው ዴርጅቱ ያሇበት ቦታ ሇኢንቨስትመንት
በመፇሇጉ ቦታውን እንዱሇቅ ከሚመሇከተው አካሌ ትእዛዝ የዯረሰው መሆኑን፣ሆኖም ዝውውሩ
በሁለም ሰራተኛ የተከናወነ ሳይሆን በተጠሪ ሊይ ብቻ መሆኑን ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው ቋሚ ቦርዴም ዝውውሩ በህብረት ስምምነቱ ሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሰረት
የተዯረገ ሳይሆን ከሔጋዊ ምክንያቶች ውጪ መከናወኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ ማረጋገጡን ከቦርደ
ውሳኔ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ፌሬ ነገርን
ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን
ያሊቸው ቦርዴና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት ዝውውሩ በህብረት ስምምነቱ
ከተመሇከቱት ምክንያቶች ውጪ ስሇመፇፀሙ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተስማሙበት ከሆነ ሉነሳ
የሚችሇው ጥያቄ የፌሬ ነገር ወይም የማስረጃ ምዘና እንጂ የሔግ ትርጉም ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ፌሬ
ነገርና ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን ዯግሞ የዚህ ሰበር ችልት ሥሌጣን አሇመሆኑን
ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ) እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ዝውውሩ ሔገ ወጥ ነው
የተባሇው ተጠሪ ከአመሌካች ሊይ የነበራቸው ክስና ከዚህ በሁዋሊ የተከናወኑትን ሁኔታዎች ግንዛቤ
ውስጥ በማስገባት፤ማስረጃዎቹም ተመዝነው በመሆኑ የመሰረታዊ የሔግ ስህተት መመዘኛን
የማያሟሊ እና በዚህ ችልት ሉታይ የሚችሌ ሁኖ አሊገኘውም፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲዩ ሊይ
የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.

በጉዲዩ ሊይ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 06880 መጋቢት 14
ቀን 2002 ዓ.ም የቦርደን ውሳኔ በማጽናት የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/
መሰረት ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 57068
ሔዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ማህላት ዓሇሙ ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ሰናይት መጫ (3 ሰዎች) - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በስራ ሊይ ስሇሚዯርስ የሞት ጉዲትና የካሳ አከፊፇለን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች በግሌግሌ ጊዜ ቁጥር II ሣሉኒ ኮንስትራቶሪ ኤስ.ፑ.ኤ ሊይ
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- አቶ ሙሊቱ ገብረ ማርያም በተከሳሽ ዴርጅት
ተቀጥሮ ሚያዚያ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሻ ውስጥ ስራ ሊይ እያሇ የኦክስጅን እጥረት ገጥሞት
ከዋሻው ወዯ ውጪ በባቡር ፈርጏ ሲወጣ ከፈርጏው ተንሸራቶ በመውዯቅ በኩሊሉቱና በጎን አጥንት
መቀጥቀጥ አዯጋ ዯርሶበት ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየቱን ገሌፀው በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ካሳ
በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት እንዱከፇሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር
ተከሳሽ ሇክሱ በሰጠው መሌስም ሟች በአዯጋ ምክንያት ሔይወቱ ሇማሇፈ ከሳሾች ማስረጃ
አሇማቅረባቸውን በተቃራኒው ሟች እንዯታመመ የፈፊ ጤና ጣቢያ በካርዴ ቁጥር 760 የጻፇው
ሪፇራሌ የሟች በሽታ ታይፍይዴ እና የሽንት ቧንቧ ኤንፋክሽን የሚሌ ስሇሆነ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ
አዯጋ ተወስድ ካሳ የሚከፇሌበት ምክንያት የሇም በማሇት መሌሱን ከሰጠ በሁዋሊ ባሇው የመዴን
ውሌ መሠረት የአሁኑ አመሌካች ዴርጅት ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከርሇት ጠይቋሌ፡፡ የአሁኑ
አመሌካችም ሇስር ተከሳሽ ሠራተኞች የስራ ሊይ ጉዲት የመዴን ሽፊን የሠጡ መሆኑን በመግሇጽ
ሟች በስራ ሊይ አዯጋ አሌዯረሰበትም፣ የሞተው በወባና በታይፍይዴ ስሇሆነ በስራ ምክንያት የመጣ
አዯጋ ነው ሉባሌ የሚችሌ ባሇመሆኑ ካሳ የሚያስከፌሌ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የየም ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ
ሰምቶ የስር ተከሳሽን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110(2) እና 110(3)
ዴንጋጌዎች መሠረት የሞት ጉዲት ካሳ ሇሟች ጥገኛ ሇሆኑት ተጠሪዎች እንዱከፇሌ የአመሌካች
የኃሊፉነት መጠንም በሰበር ተከሳሽ ጋር ባሇው የመዴን ውሌ መሠረት እንዱሆን እንዱሁም ክፌያው
ሇዘገየበት የሶስት ወር ዯመወዝ እንዱከፇሌ ገሌፆ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች
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ባሇመስማማት ይግባኙን ሇየም ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፣
እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ጉዲዩ የፋዳራሌ በመሆኑ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት ሉታይ የሚገባ አይዯሇም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሰኔ 7 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ሟች ሔይወቱ ያሇፇው በስራ ሊይ በመጣ አዯጋ ሳይሆን
በታይፍይዴ በሽንት ቧንቧ ኢንፋክሽንና ወባ ስሇመሆኑ የሔክምና ማስረጃ እየገሇፀ የሰው ምስክሮች
የሰጡት ቃሌ መሠረት ተዯርጏ አዯጋው በስራ ሊይ የዯረሰ ነው ተብል የሟች ጥገኞች ካሳ
እንዱከፇሊቸው መወሰኑ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 97፣ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2005፣ 2011 እና
2012 ዴንጋጌዎች ውጪ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም የሞት መንስኤው በስራ ሊይ በመጣ ጉዲት ሳቢያ ነው? ወይስ አይዯሇም
የሚሇው ነጥብ በሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው
መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ስዴስት ገጽ የአመሌካችን ቅሬታ ነጥቦችም በመንቀፌ፣ የስር
ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ህጋዊነት በመዘርዘር መሌሳቸውን የሰጡ ሲሆን አመሌካችም ጥቅምት 07 ቀን
2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ በዚህ
ሰበር ችልት ምሊሽ ያስፇሌጋሌ ተብል የተያዘው ጭብጥ ሟች አቶ ሙሊቱ ገ/ማሪያም የሞቱት
በስራ ሊይ በዯረሰባቸው አዯጋ ነው? ወይንስ በላሊ ምክንያት? የሚሇው ነው፡፡
በመሠረቱ በስራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ማሇት በስራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ (Occupational
injury) ወይም በስራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ (occupational disease) እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 95(2) ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የአዋጅ አንቀጽ 97 ዯግሞ በስራ ሊይ የሚዯርስ
አዯጋ ማሇት ማንኛውም ሰራተኛ ሥራውን በማከናወን ሊይ ሳሇ ወይም ከሥራው ጋር ግንኙነት
ባሇው ሁኔታ ከራሱ ውጭ በሆነ ምክንያት ወይም ስራውን ሇማከናወን ባዯረገው ጥረት ምክንያት
በአካለ ወይም በአካለ ማንኛውም ክፌሌ ተፇጥሮአዊ እንቅስቃሴ ሊይ በዴንገት ጉዲት በሚዯርስበት
ጊዜ እንዯሆነ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ መሠረት የካሳ ክፌያ ጥያቄ የሚያቀርበው
ወገን ጉዲቱ የዯረሰው በአንቀጽ 97 በተመሇከተው አኳኋን በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ምክንያት
መሆኑንና እንዯዚሁም በዴርጊቱና በውጤቱ መካከሌ ቅርብና ቀጥተኛ የሆነ የምክንያትና የውጤት
ግንኙነት መኖሩን (Proximate cause and effect relationship) ማስረዲት እንዯሚጠበቅበት
ይታመናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሰሪው ኃሊፉነት በጥፊት ሊይ ያሌተመሰረተ (strict) ስሇሆነ ካሣ
ጠያቂው ወገን ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ማሳየት ብቻ እንጂ ከዚህ አሌፍ የጉዲት አዴራሹን
ወይንም የአሰሪውን የአእምሮ ሁኔታ (State of Mind) ማስረዲት እንዯማይጠበቅበት በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 96 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሟች ሙሊት ገ/ማሪያም በስር ተከሳሽ ዴርጅት ተቀጥሮ
ሚያዚያ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሻ ውስጥ ስራ ሊይ እያሇ የኦክስጅን እጥረት ገጥሞት ከዋሻው ወዯ
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ውጭ በባቡር ፈርጎ ሲወጣ ከፌርጎው ተንሸራቶ በመውዯቅ አዯጋ ዯርሶበት ከዚህ ዓሇም በሞት
መሇየቱን ተጠሪዎች ገሌፀው በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ካሳ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት
እንዱከፇሊቸው ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉነት የሇብኝም የሚሇው ሟች በስራ
ሊይ በዯረሰ አዯጋ መክንያት ሔይወቱ ሇማሇፈ ተጠሪዎች ማስረጃ አሇማቅረባቸውን በተቃራኒው
ሟች እንዯታመመ የፈፊ ጤና ጣቢያ በካርዴ ቁጥር 760 የጻፇው ሪፇራሌ የሟች በሽታ
ታይፍይዴ፣ ወባ እና የሽንት ቧንቧ ኤንፋክሽን የሚሌ ስሇሆነ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ የሚቆጠር
አይዯሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን ምስክሮችን አቅርቦ የሰማ ሲሆን
የተጠሪዎች ምስክሮች በክሱ በተገሇፀው መሠረት መመስከራቸውን ፌሬ ነገር የማጣራትና ማስረጃ
የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌ/ቤቶች የተቀበለት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ይኸው የተጠሪዎች
ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሇው የሔክምና ማስረጃው ከሚገሌፀው ይዘት ውጪ ነው
በማሇትና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2005፣ 2011 እና 2012 ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ ይሁን
እንጂ ሟች ጉዲቱ ዯረሰ ከተባሇበት ጊዜ ጀምሮ በሔክምና ሲረዲ የቆየ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን
የሔክምናው ማስረጃ በሟች ሊይ ምርመራ በተዯረገበት ወቅት ታዩ የተባለ ሁለም ምሌክቶች
ከመነሻ የተከሰቱና ሇሞቱ ምክንያት መሆናቸውን የሚገሌጽ አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ
በግሌጽ የሚያሳየው ዯግሞ በተጠሪዎች በኩሌ የቀረቡት የሰው ምስክሮች ከመነሻው የነበረውን
ሁኔታና በሟች ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ገሌፀው ሇሞቱ ምክንያት የሆነው ነገር የተከሰተው ሟች
በስራ ሊይ እንዲሇ ስሇመሞቱ ማስረዲታቸውን በመቀበሌ የህክምና ማስረጃው ዯግሞ የተጠሪዎችን
ምስክሮች ቃሌ ሉያስተባብሌ አሇመቻለን በመግሇጽ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎች
መመዘናቸውን ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች የቀረቡትን ማስረጃዎች በማመዛዘን ውሳኔ የሰጡ ሲሆን
የሔክምና ማስረጃው ይዘት ሲታይም ተጠሪዎች በሟች ሊይ በዯረሰው አዯጋ የኩሊሉት መቀጥቀጥ
የዯረሰ መሆኑን የገሇጹትን የህክምና ማስረጃ ሟች የሽንት ቧንቧ ኢንፋክሽን ዯርሶበት የነበረ መሆኑ
የሚገሌጽ ከመሆኑ አንፃር ሲታይ የሔክምናው ማስረጃ በይዘቱ ከሰው ምስክሮች ቃሌ ሙለ በሙለ
የተሇየ ነው ሇማሇትም የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የግራ ቀኙን
ማስረጃ በመመዘን አዯጋው በስራ ቦታ ሊይ የዯረሰ ስሇመሆኑ የዯመዯመ በመሆኑ ክብዯቱ ሇሔክምና
ማስረጃ የግዴ መሰጠት አሇበት ሉባሌ የሚገባው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው
ውሳኔ ፌሬ ነገርን የጣራና ማስረጃዎቹን የመዘነ ከሆነ ይኸው ተገቢ መሆን ያሇመሆኑ መሠረት
ተዯርጏ ጉዲዩ በዚህ ሰበር ችልት የሚታይበት አግባብ የላሇ መሆኑን በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ
መንግሥት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሟች በስራ ቦታ ሊይ በዯረሰው
አዯጋ መሞታቸውን በሔጉ አግባብ መረጋገጡን መሠረት አዴርጏ የተሰጠ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ
የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 57541
ህዲር 14 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ የቻይና መንገዴና ዴሌዴይ ሥራ ዴርጅት
ተጠሪ፣ ግርማ ቡሽራ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሳውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ሲሆን፣ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተው የሥራ ውላን ያሇአግባብ
አቋርጦብኛሌ በማሇት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱከፌሇው እንዱወሰንሇት
ጠይቆአሌ አመሌካች ዯግሞ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪ እራሱ ሥራውን ትቶ ሄዯ እንጂ እኔ
አሊባረርኩትም ሥራውን ትቶ የሄዯው በብዴር የወሰዯውን ገንዘብ ሊሇመክፇሌ ነው በማሇት
ተከራክሯሌ ክሱን የሰማው የባህር ዲር ወረዲ ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር አሌተቀበሇም፡፡ የሥራ
ውለ የተቋረጠው ከሔግ ውጪ ነው በማሇትም አመሌካች የተጠየቀውን ክፌያ ሇተጠሪ ይከፌሌ
ዘንዴ ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም በወረዲው ፌ/ቤት
የተሰጠውን ውሣኔ ያፀና ሲሆን በመጨረሻ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤትም
ውሣኔው መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ሰኔ 22 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት
ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን
ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የሥራ ውሌ የተቋረጠው
ከሔግ ውጪ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ጭብጥ ሊይ
ነው፡፡ በመሆኑም ግራቀኙ ወገኖች ጭብጡን መሠረት በማዴረግ ያሰሙት ክርክር አቤቱታው
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር እና ከተሰሙት ውሣኔዎች ይዘት መገንዘብ እንዲቻሌነው
ተጠሪ ውለ የተቋረጠው ከሔግ አግባብ ውጪ ነው በማሇት ሲከራከር፤ ተጠሪ ዯግሞ በኔ በኩሌ
ተጠሪን አሊሰናበትኩም ሥራውን ትቶ የሄዯው እራሱ ነው ይህን ያዯረገውም በብዴር የወሰዯውን
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ብር 2000 አጠቃል ሊሇመክፇሌ ሇመሸሽ በማሰብ ነው በማሇት ተከራክሮአሌ ክርክሩን በመጀመሪያ
ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤትም በእርግጥ ተጠሪ በአሠሪው ዴርጅት የበሊይ ሃሊፉ ወይም ሠራተኛን
የማሰናበት /የሥራ ውሌ እንዱቋረጥ የመወሰን/ ሥሌጣን ባሇው ሃሊፉ ስሇመሰናበቱ ወይም
ሥራውን እንዱሇቅ ስሇመዯረጉ አሊረጋገጠም በውሣኔው እንዲመሇከተው አመሌካች ይሰራው በነበረው
የአስፕሌት መንገዴ አካባቢ ተጠሪ እና አንዴ ቻይናዊ ሲጣለ አይተናሌ የሚለ መንገዯኞች
የሰጡትን ምስክርነት ብቻ በመያዝ ነው ወዯውሣኔው ያመራው ይህ ማሇት ግን ተጠሪ በዴርጅቱ
ከሥራው ስሇመሰናበቱ ያመሇክታሌ ማሇት አይዯሇም ከፌ ሲሌ እንዲመሇከትነው አመሌካች እኔ
ተጠሪን አሊሰናበትኩም በማሇት እስከተከራከረ ዴረስ በእርግጥ በአመሌካች ስሇመሰናበቱ ተጠሪ
የማስረዲት ግዳታ ነበረበት፡፡ እንዯምንመሇከተው ግን ተጠሪ የማስረዲት ሸክሙን /ግዳታውን/
አሌተወጣም በላሊ አነጋገር በእርግጥ በአመሌካች ኃሊፉዎች የሥራ ውለ የተቋረጠበት ስሇመሆኑ
ሉያስረዲሇት የሚችሌ ማስረጃ ከነጭራሹ አሊቀረበም፡፡ ከዚህ የተነሳም የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት
ውሣኔ የሔግ መሠረት ያሇው ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ የሔግ መሠረት የላሇው ውሣኔ ዯግሞ
ትክክሇኛ ውሣኔ ሉባሌ ስሇማይችሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት
ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የባህርዲር ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ 18489 መጋቢት 10 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 39337 ግንቦት 16 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ እና በአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 09846 ሰኔ 11 ቀን
2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ተጠሪ የሥራ ውለ ከሔግ ውጪ ተቋርጦአሌ በማሇት የጠየቃቸው ክፌያዎች ሉከፇለት
አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. ግራቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 46075
ታህሣሥ 25 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ አቶ ንጉስ ሏደሽ አሌቀረቡም
ተጠሪዎች፣ የመቀላ ዩንቨርሲቲ የተማሪዎች ዱን አሌቀረቡም
መዝገቡ ሇዛሬ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መዝገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የግራቀኙን ከሥራ ቅጥር የመነጨን ክርክር የሚገዛው የትኛው ህግ ነው
የሚሇውን ሇይቶ ዲኝነት ሇመስጠት ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡
የአሁን አመሌካች በተጠሪ ጽ/ቤት በሻሂ ማሽን ሠራተኝነት በዯመወዝ ተቀጥሮ ሲሰራ የቆየ
ሇመሆኑ እና በመጨረሻም ተጠሪ በሰጠው ምክንያት ከሥራ የተሰናበተ ሇመሆኑ ተጠሪ የካዯው
ጉዲይ አይዯሇም፡፡
በዚህ መነሻ በተጠሪ በኩሌ የተፇፀመው የሥራ ስንብት የአሠሪና ሠራተኛ ህግ ከዯነገገው
ውጭ ስሇሆነ ሌዩ ሌዩ ክፌያ ይገባኛሌ በማሇት የአሁን አመሌካች ሇቀረበው ክስ የአሁን ተጠሪ
በሥር ፌ/ቤት በጥሪው መሠረት የበኩለን መሌስ ሇማቅረብ አሌቻሌም በሚሌ ምክንያት ክሱ
የቀረበሇት የወረዲ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካችን የክስ አቤቱታ እና እንዯ አቤቱታው ሇማስረዲት
ያቀረበውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃ ተመሌክቶ በግራቀኙ መካከሌ የሥራ ቅጥር ግንኙነት እንዲሇ እና
ከዚህ የቅጥር ግንኙነት የተነሳው ክርክር የሚዲኘው በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት መሆኑን ገሌፆ
ሠራተኛው ሇቀጣሪው ከሰጠው የአገሌግልት ዘመን አንፃር ሉሰጠው የሚገባው የአንዴ ወር
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ብቻ ሆኖ አሌተገኘም የማስጠንቀቂያ አሰጣጥ ሥርዓቱ የተሟሊ ሆኖ አሌተገኘም
ስሇሆነም ከአዋጅ አንቀጽ 35/1/ሇ/ አንፃር ሲታይ ስንብቱ ህግ ከዯነገገው ውጭ ሆኖ ተገኝቷሌ
በማሇት ሌዩ ሌዩ ክፌያ እንዱከፇሇው ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ ሊይ የአሁን ተጠሪ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ መነሻ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
ግራቀኙን አከራክሯሌ፡፡
ዋነኛ የይግባኝ አቤቱታውም የመቀላ ዩኒቨርሲቲ የሚተዲዯረው በአዋጅ ቁጥር 515/99 እና
በዯንብ ቁጥር 61/99 መሠረት በመሆኑ ዩኒቨርቲው ተከራካሪ የሆነበትን ይህን መሰሌ ጉዲይ
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በሚተዲዯርበት
ይገኝበታሌ፡፡

አዋጅ

መሠረት

እንጂ

በአሠሪና

ሠራተኛ

ህግ

የሚገዛ

አይዯሇም

የሚሇው

ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም የአሁን ተጠሪ እንዯሚሇው ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚዲኝ
አሇመሆኑን የሥር ፌ/ቤት ተገናዝቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 9 እና 231/1/ሇ/ መሠረት መዝገቡን
መዝጋት ነበረበት በሚሌ ምክንያት ተችቶ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር
ተሰኝቶ ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚው ችልት የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት አሇማግኘቱን ገሌፆ
ሇዚህ የሰበር ጉዲይ ምክንያት የሆነውን የሰበር አቤቱታ የአሁን አመሌካች አቅርቧሌ፡፡
የሰበር ቅሬታው ይዘትም የሥር ወረዲ ፌ/ቤት ጉዲዩን የወሰነው የአሁን ተጠሪ በላለበት
ስሇሆነ ይህ ተጠሪ በዚያው ጉዲይ ተከራካሪ ሇመሆን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 78 መሠረት በክርክሩ
እንዱገባ ካሌተዯረገ በቀር በቀጥታ የይግባኝ አቤቱታ የማቅረብ መብት የሇውም ይህን ክርክር ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት አሊየውም እኔን የቀጠረኝ የመቀላ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ዱን ጽ/ቤት ሲሆን
የተቀጠርኩትም ሇሻሂ ክብብ በሻሂ ማሽን ሠራተኛነት ነው የምሰራበት ክበብ በእራሱ ገቢና በጀት
የሚተዲዯር በተማሪዎች ዱን ጽ/ቤት ቁጥጥር የሚንቀሳቀስ በመሆኑ በቀጥታ በአዋጅ ቁጥር 515/99
ሆነ በዯንብ ቁጥር 6199 የሚገዛ የሚሸፇን አይዯሇም የሚሇውን በግራቀኙ መካከሌ ሇተነሳው የህግ
ጥያቄ መነሻና አንኳር የሆነውን ክርክር አቅርቧሌ፡፡
በዚህ የሰበር አቤቱታ ሊይ የአሁን ተጠሪ ቀርቦ የበኩለን ክርክር ማቅረብ ይችሌ ዘንዴ
መጥሪያ ተሌኮሇት መጥሪያው የዯረሰው ሇመሆኑ በእራሱ ማህተም ካረጋገጠ በኃሊ እንዯ ጥሪው
የመዯመጥ መብቱን ሉጠቀም አሌቻሇም፡፡ በመሆኑም የአሁን አመሌካች በተጠሪ በኩሌ የተጠቀሱት
አዋጆች ሇግራቀኛችን የቅጥር ሁኔታ ተፇፃሚነት የሊቸውም በማሇት ሇቀረበው ክርክር በተጠሪ በኩሌ
ሉቀርብ የሚችሌ ማስተባበያ ካሇ በአከራካሪ ነጥብነቱ ሇይቶ ተገቢውን ዲኝነት መስጠት አሌተቻሇም
የተሇየ ማስተባበያ እስካሌቀረበ ዴረስም አመሌካች እንዲሇው እንዱያገሇግሌ የተቀጠረበት የሻሂ ክበብ
በእራሱ ገቢና በጀት የሚተዲዯር ከሆነ ከዚህ መሰሌ ቁጥር የመነጨን ክርክር ተጠሪ የጠቀሳቸው
ህጎች የማይገዙ ይሌቁንም ክፌተቱ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚሸፇን ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም
በመቀላ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ስሇተገኘ ወይም ሇዩኒቨርሲቲው የህ/ሰብ ክፌሌ አገሌግልት ስሇሰጠ
ብቻ በዯፇናው በሲቪሌ ሠራተኛ አስተዲዯር ህግ ይገዛሌ ሇማሇት የሚያበቃ አሇመሆኑ እየታወቀ
ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራቀኙ ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚገዛ አይዯሇም በዚህም
ሳቢያ የወረዲው ፌ/ቤት ጉዲዩን ተመሌክቶ ዲኝነት ሇመስጠት ሥሌጣን የሇውም በማሇት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 7229 በ19/6/2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ እና የትግራይ ክሌሌ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 29531 በ30/7/2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ከሥራ ቅጥር የመነጨውን የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ሥሌጣን ባሇው የወረዲ ፌ/ቤት ታይቶ
ዲኝነት የተሰጠበት ስሇሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነቱ ስሌጣን የመ/ቁጥር 7229
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አንቀሳቅሶ በላሊው ጉዲይ ሊይ ተገቢውን ዲኝነት ይሰጠበት ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341
መሠረት መሌሰናሌ፡፡ ግሌባጩ ይዴረሰው፡፡
አመሌካች ሇዚህ ክርክር ያወጣውን ወጭ በእራሱ ይሸፌን ብሇናሌ፡፡ መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 60685
የካቲት 21 ቀን 2003 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡- አቶ በዛብህ እሸቴ - ቀረቡ
ተጠሪ፡-

ሳሉኒ ኮንስትራክሽን - ጠበቃ አቶ አሥራኤሌ ተክለ ቀረቡ
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ይህ የሰበር ጉዲይ በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣውን የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ተቀብል
በማስተናገዴ የሥረ-ነገር ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት የትኛው ነው? የሚሇውን አስመሌክቶ የሥር
ፌ/ቤቶች የሰጡት ዲኝነት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን
ሇመሇየት ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡
የአሁን አመሌካች አሠሪዬ የአሁን ተጠሪ ያሇአግባብ ከሥራ ያሰናበተኝ ስሇሆነ ወዯ ሥራ
ይመሌሰኝ ይህ ካሌሆነ ያሇአግባብ በመሰናበቴ ምክንያት ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን ይፇፅምሌኝ በማሇት
ባቀረቡት ክስ በማስረጃነት የቀረቡት ግራ ቀኙ ያዯረጉትን የሥራ ቅጥር ውሌ ነው፡፡
የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ከዚህ የቅጥር ውሌ በመነሳት የሥራ ቅጥር ውለ
የተዯረገው በተባበሩት አረብ ኤምሬት የአሠሪና ሠራተኛ ሔግ መሠረት ነው፡፡ የሥራ ቦታውም
በዚሁ ሀገር በሚገኘው የተጠሪ ቅርንጫፌ መ/ቤት መሆኑ ተረጋጋጧሌ፡፡
ይህም ከሆነ ጉዲዩ
በዓሇም አቀፌ የግሌ ሔግ መሠረት ታይቶ ሉወሰን እንዯሚገባ አስረጂ ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 25/88
አንቀጽ 11/2/ መሠረት ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
እንጂ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባሇመሆኑ ሥሌጣን የሇኝም በማሇት አመሌካችን አሰናብቷሌ፡፡
የአሁን አመሌካች
ነው፤ ይህ አሌታየሌኝም
የቀረበ መሆኑን ተገንዝቦ
ቀጠሮ ቢሰጠውም ይህንኑ

የቅጥር ውሌ የፇፀምኩት ኢትዮጵያ ከሚገኘው የተከሳሽ መ/ቤት ጋር
በማሇት ክርክር በማቅረቡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ክርክሩን እንዯ አዱስ
ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ እንዱረዲ ሇዚሁ ክርክሩ ማስረጃ እንዱያቀርብ
መፇፀም አሇመቻለን አይቶ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡

በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው ክርክርም በሥር ፌ/ቤት አንስቶ ከተከራከረበት በይዘቱ
የተሇየ አይዯሇም፡፡
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አመሌካች የሥራ ቅጥር ውሌ የተፇፀመው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኘው ቅርንጫፌ መ/ቤት
ጋር ነው የሚሇውን ክርክር በሥር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሇማረጋገጥ የተሳነው መሆኑ የተገሇፀ
ስሇሆነና የዚሁ ክርክር ይዘት በማስረጃ ሉረጋገጥ የሚችሌን ፌሬ ነገር ጉዲይ የሚመሇከት በመሆኑ
በሰበር ዯረጃ ሉታይ የሚችሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በላሊ በኩሌ ግራ ቀኙ ያዯረጉት የሥራ ቅጥር ውሌ ጋር በተያያዘ ክርክር ቢነሳ ጉዲዩን
የሚገዛው የተባበሩት አረብ ኢምሬት ሀገር ሔግ ስሇመሆኑና የሥራ ቦታውም በዚሁ አገር ውስጥ
ሇመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡
ይህም ከሆነ ክርክሩ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በግራ ቀኙ መካከሌ
ክርክር ቢነሳ በየትኛው ሀገር ሔግ ታይቶ ዲኝነት ማግኘት የሚገባው ስሇመሆኑና የሥራ ቦታውስ
ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን በውጭ ሀገር መሆኑን ሁለ ጠቅሰው በውሌ ሇይተው አስቀምጠውታሌ፡፡
ይህም ከሆነ ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ሥሌጣን ያሊቸው ፌ/ቤቶች የየትኛው ሀገር ነው? ጉዲዩስ
የሚታው በየትኛው ሀገር ሔግ ነው የሚለትን ጥያቄዎች ስሇሚያስነሳ ይህን መሰሌ የሔግ ጥያቄ
ያካተተ ጉዲይ ዯግሞ በዓሇም አቀፌ የግሌ ሔግ መሠረት ታይቶ የሚዲኝ ነው፡፡
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤቶች ሇማቋቋም በወጣው ሔግ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 11/2/
መሠረት በክርክሩ ውስጥ የተካተተው የገንዘብ መጠን ይብዛም ይነስም ክርክሩ የዓሇም አቀፌ የግሌ
ሔግን የሚመሇከት ሆኖ ከተገኘ ከጉዲዩ ዓይነት አንፃር ብቻ በማየት ጉዲዩ ሇመጀመሪያ ጊዜ አይቶ
ሇመወሰን ሥሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡
የሥር ፌ/ቤትም የክርክሩን ባህሪ በማየት በዚሁ ሔግ መሠረት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሇው የሥረ ነገር ሥሌጣን የሇውም፡፡ ጉዲዩ መታየት
ያሇበት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው በማሇት የሰጡት ትርጉም በአግባቡ የተሰጠ እንጂ የሔግ
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡
በላሊ በኩሌ የሥር ፌ/ቤቶች ጉዲዩ ሉታይ የሚገባው በየትኛው ዯረጃ በሚገኘው ፌ/ቤት
ነው? የሚሇውን ሇይተው ዲኝነት ሰጡበት እንጂ የኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ሇማየት
የሚያስችሊቸው ሥሌጣን የሊቸውም ከሚሌ ትርጉም ሊይ አሌዯረሱም፡፡
ዲኝነት በዚህ አኳኋን
የተሰጠ መሆኑ እየታወቀ የአሁን ተጠሪ ጉዲዩ በኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች ሉታይ የሚችሌ አይዯሇም
የሚሇው የሰበር ክርክሩ ሥርዓቱን ጠብቆ ያሌቀረበ ከመሆኑም በሊይ እንዯ ሥርዓቱ የሥር ፌ/ቤቶች
የሰጡትን ዲኘነት ሇማሳረም ቀርቧሌ እንኳ ቢባሌ ክርክሩ ሔጋዊ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡
በዚህ ሁለ ምክንያት በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣውን የሥራ ክርክር ሇመዲኘት ሥሌጣን
ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው በሚሌ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ትርጉም መሠረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡
በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሔገ መንግሥት
አንቀጽ 80/3/ መሠረት እንዱሁም በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 መሠረት በሰበር ሉተረጎም
የሚገባው የመጨረሻ ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ሲገኝ ብቻ ነው በዚህም
መሠረት የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን የሥረ-ነገር ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት በየትኛው ዯረጃ የሚገኘው
የፋዳራሌ ፌ/ቤት ነው የሚሇውን አስመሌክቶ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና
ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በኮ/መ/ቁ. 45888 ታህሣስ 12 ቀን
2002 ዓ.ም. እና በኮ/መ/ቁ. 87855 ሏምላ 13 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰጡት ብይን እና
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. አመሌካች ጉዲዩ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ በማሇት
ያቀረበው የሰበር ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም
ይህ የሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
ተዘግቷሌ፡፡

መዝገቡ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/አተ
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የሰ/መ/ቁ. 59320
ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- ጊዬን ሆቴልች ዴርጅት ነገረፇጅ እሱባሇው ዋሇሌኝ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ስሇሺ አምዳ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ
ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው ተጠሪ አመሌካች
ህዲር 5 ቀን 2001 ዓ.ም አሊግባብ ከሥራ አግድትና አሰናብቶት በፌርዴ ቤት ውሣኔ ጥቅምት 20
ቀን 2002 ዓ.ም ወዯሥራ የተመሇሰ መሆኑን ገሌፆ በጥቅምት ወር 2001 ዓ.ም የሰራሁበት የሃያ
ቀን ዯመወዝ የ2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ቦነስና የሰርቪስ ቻርጅ እንዯዚሁም ከሀምላ 2001 ዓ.ም
እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2002 ዓ.ም አስር ፏርሰንት የዯመወዝ ጭማሪ እንዱከፌሌ ውሣኔ ይስጥሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ የሃያ ቀን የዯመወዝ ክፌያ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡
ከሣሽ /ተጠሪ/ የ2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ቦነስ የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ በህግም ሆነ
በህብረት ስምምነቱ የማይገባቸው ክፌያ በመሆኑ ክሱ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከመረመረ በኃሊ አመሌካች ትርፌ በተገኘበት
2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ስዴስት ወር ያሌሰሩ በመሆኑ ያቀረቡት የቦነስ ክፌያ ህግንም ሆነ
በህብረት ስምምነቱን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ ተከሣሽ
/አመሌካች/ ሇከሣሽ /ተጠሪ/ የመክፇሌ ግዳታ የሇበትም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በሥር
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ተጠሪን አሊግባብ ከሥራ ያባረረው አመሌካች
በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ የጠየቀውን የቦነስና ሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ የመክፇሌ
ሃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች ነሏሴ 12 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አስራአንዴ ወራት
እንዲሌሰሩ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ባሌሰሩበት ወቅት ሇተገኘው ትርፌ የሚከፇሇው የቦነስ ክፌያ
የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ እንዴንከፌሌ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ
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የህብረት ስምምነቱን ግሌፅ ዴንጋጌ የሚጥስና የህግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የካቲት 25 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ
መሌስ በትምህርት ዝግጅቴና በሥራ ሌምዴ ከላልች ሠራተኞች በተሻሇ ሁኔታ ሊይ ነበርኩኝ
በ2001 ዓ.ም ያሌሰራሁትና የሥራ አፇፃፀም ያሌተሞሊሌኝ አመሌካች ከህግ ውጭ ከሥራ
ስሊሰናበተኝ በመሆኑ ጥፊቱ የተጠሪ ሣይሆን የአመሌካች ነው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች በህብረት
ስምምነቱ የተቀመጡ መስፇርቶችን እንዲሊሟሊ ከህግ ውጭ ከሥራ አሰናብቶኝ የቆየ በመሆኑ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገቢና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት መሌስ
ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 19 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ ያዯረጉት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ሇተጠሪ የ2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ቦነስ
የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ እንዱከፌሌ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው
ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካች የቦነስ ክፌያ የሚከፌሇው የሥራ አፇፃፀሙ ተመዝኖ በአማካኝ ከሃምሳ ፏርሰንት
በሊይ መሆኑ ሲረጋገጥና ሠራተኛው በበጀት ዓመቱ ከስዴስት ወር በሊይ የሠራ መሆኑ ሲረጋገጥ
እንዯሆነ በአስረኛው የህብረት ስምምነት በአንቀጽ 34/5/ሇ እና አንቀጽ 356/ሏ/ ተዯንግጓሌ፡፡
የሰርቪስ ቻርጅ የሚከፇሇውም በወቅቱ ሥራ ሊይ ሇነበሩና አገሌግልት ሇሰጡ ሠራተኞች እንዯሆነ
በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 28/4/ የተመሇከተ ሲሆን የዯመወዝ ጭማሪ የሚዯረገው የሠራተኛው
የሥራ አፇፃፀም ከተመዘነ በኃሊ እንዯሆነ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አንዴ ሠራተኛ አሠሪው ጥቅም
እንዱሰጠው ሇመጠየቅ የሚችሇው በአሠሪውና በሠራተኛው መካከሌ የሥራ ውሌ የህብረት
ስምምነቱን ወይም የአሠሪና ሠራተኛ ህግን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ
የተዯረገው የሥራ ውሌ አመሌካች ተጠሪን አሊግባብ ከሥራ ያገዯ ወይም ያሰናበተ መሆኑ ተረጋግጦ
በፌርዴ ሲወሰን ተጠሪ ባሌሰራበት የበጀት ዓመት የሚከፇሌ የቦነስ ክፌያ የሰርቪስ ቻርጅና
የዯመወዝ ጭማሪ የሚከፌሌ ስሇመሆኑ እንዯማይገሌፅ ግራቀኙ በሰበርና በሥር ፌርዴ ቤት
ካዯረጉት ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ሲያግዯውና ሲያሰናብተው ሥራ
ሊይ የነበረው አስረኛው የህብረት ስምምነት ተጠሪ ከሥራ ታግድ ወይም ከሥራ ተሰናበቶ በነበረበት
ጊዜ የተገኘ የቦነስ ክፌያ የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ አመሌካች እንዱከፌሌ የማያስግዴዯው
መሆኑን ከሊይ ከጠቀስናቸው የህብረት ስምምነቱ ዴንጋጌዎች ይዘት ተገንዝብናሌ፡፡
አሰሪው አሊግባብ ከሥራ የተሰናበተ መሆኑ ተረጋግጦ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43
ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ወዯ ሥራው እንዱመሇስ የተወሰነሇት ሠራተኛ
በመጀመሪያ ዯረጃ የሥራ ክርክር ችልት ከስዴስት ወር ያሌበሇጠ ውዝፌ ዯመወዝ እንዱከፇሇው
ፌርዴ ቤቱ የሚወሰንሇት መሆኑንና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ወዯ ሥራ የመመሇስ ውሣኔው
ከፀና ከአንዴ ዓመት ያሌበሇጠ ውዝፌ ዯመወዝ እንዯከፇሇው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
እንዯሚወሰንሇት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 ንዐስ አንቀጽ 5 ተዯንግጓሌ፡፡ ዯመወዝ ማሇት
አንዴ ሠራተኛ በሥራ ውለ መሠረት ሇሚያከናውነው ሥራ የሚከፇሇው መዯበኛ ክፌያ ማሇት
እንዯሆነ በአዋጅ አንቀጽ 53 ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከአሠሪው የሚሰጥ
ጉርሻ /ቦነስ/ እንዯ ዯመወዝ ክፌያ የማይቆጠር መሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 53 ንዐስ አንቀጽ 2/ሏ/
በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ከሊይ ከተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች አመሌካች ተጠሪን አሊግባብ ከሥራ
አሰናብቶ በመገኘቱ ተጠሪን ወዯ ሥራ እንዱመሌስ የአሠሪና ሠራተኛ የመጀመሪያ ዯረጃ የሥራ
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ክርክር ችልትና የይግባኝ ችልት ሲወስኑ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 45 ንዐስ
አንቀጽ 5 መሠረት እስከ ስዴስት ወር ወይም እስከ አንዴ ዓመት የሚዯርስ ውዝፌ ዯመወዝ
እንዱከፌሌ ከሚወሰን በስተቀር ተጠሪ ባሌሠራበት ዓመት ሇላልች ሠራተኞች የተከፇሇው ቦነስ
የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ እንዱከፌሌ ሇመወሰን የሚያስችሌ የህግ መሠረት የሇም፡፡
ስሇሆነም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪን ከህግ ውጭ አሰናብቶት በፌርዴ ቤት
ውሣኔ የተመሇሰ በመሆኑ ባሌሠራበት ዓመት የተገኘው ትርፌ ሇሠራተኞች የተከፇሇውን የቦነስ
ክፌያ የዯመወዝ ጭማሪና የሰርቪስ ቻርጅ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 43 ንዐስ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 53 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2/ሏ/
የሚጥስና የህብረት ስምምነቱን መሠረት ያሊዯረገ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሠ/መ/ቁ 64079
ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ሀይሌ ኮርፕሬሽን አሌቀረበም
ተጠሪ፡- አቶ ጌትነት መኮንን ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ የጅማ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የጅማ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ተጣርቶ ይወሰንሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ አመሌካች
አሊግባብ ከሥራ አሰናብቶኛሌ ወዯ ሥራ እንዱመሌስ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ያቀረበው ክስ ነው፡፡
አመሌካች ተጠሪ የመብራት ቢሌ ሰብሳቢ ሆኖ ሲሰራ ብር 11,177.01 /አስራ አንዴ ሺ አንዴ መቶ
ሰባ ሰባት ብር ከዜሮ አንዴ ሣንቲም/ ሇግሌ ጥቅሙ ያዋሇ መሆኑ በኦዱተር ተረጋግጧሌ በማሇት
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች ጥፊቱ መፇፀሙን በአወቀ በሰሊሣ ቀን ውስጥ ከሥራ
አሊሰናበተኝም፡፡ ስሇዚህ በአዋጅ ቁጥር 277/96 አንቀፅ 37/3 በመተሊሇፌ የፇፀመው የሥራ ስንብት
ህገወጥ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሊይ የተገሇፀው ገንዘብ ዋጋ
ያሊቸውን ቢልች ወስድ ሇግሌ ጥቅሙ ያዋሇ መሆኑ ከህዲር 21 ቀን 2002 ዓ.ም እስከ ህዲር 29
ቀን 2ዏዏ2 በተዯረገው የኦዱት ምርመራ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ከሥራ የተሰናበተው ሚያዚያ 1
ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ ነው፡፡ ስሇዚህ ስንብቱ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27 ንዐስ
አንቀፅ 3 የሚጥስ በመሆኑ ህገ ወጥ ነው በማሇት አመሌካች የተጠሪን የስዴስት ወር ዯመወዝ
ከፌል ወዯ ሥራ እንዱመሌሰው ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ አቅርቦ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት
በማዴረግ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ጥር 9 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ 11,177.01 ብር ቢሌ
ሇግሌ ጥቅም ያዋሇ መሆኑን ኦዱተሮች ሪፕርት ያዯረጉት ታህሣሥ 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ነው
አመሌካች ተጠሪን በማገዴ በህብረት ስምምነቱ መሠረት የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ ካዯረገ
በኋሊ ተጠሪ ከሥራ እንዱሰናበት የካቲት 4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተወስኗሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት
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ዯብዲቤው ውጭ የሆነበትንና ተጠሪ የወሰዯበትን ጊዜ ሚያዚያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም በማየት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ጥር 4 ቀን 2003ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ከሥራ ሇማሰናበት የፃፇው ዯብዲቤ
ወጭ የሆነው ሚያዚያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑን በሰበር ማመሌከቻው አምኗሌ፡፡ አመሌካች በእኔ
በፃፇሌኝ የስንብት ዯብዲቤ የኦዲተሮች ሪፕርት የዯረሰው ታህሣሥ 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም መሆኑና
ከሥራ ያገዯኝ ጥር 25 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም መሆኑንና ከሥራ ያሰናበተኝ ሚያዚያ 1 ቀን 2002
መሆኑን በግሌፅ ካሰፇረ በኋሊ ዕውነታውን የሚሸፊፌን የሰበር አቤቱታ ማቅረቡ ተገቢ አይዯሇም
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ አመሌካች የመሌስ መሌስ እንዱያቀርብ በተቀጠረበት ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረቡ
የመሌስ መሌስ የማቅረብ መብቱ ታሌፎሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪን
ወዯ ሥራ እንዱመሌስ የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
1.
ተጠሪ በስህተት በተዯራቢነት ከተሰጠው የዯንበኞች የሑሳብ መሰብሰቢያ ቢሌ ሇግሌ
ጥቅሙ በማዋሌ ብር 11,177.01 ሣንቲም ያጎዯሇ መሆኑ በኦዱት ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች
ተጠሪ ይህንን ጥፊት ያጠፊ መሆኑ በኦዱተሮች ሪፕርት የተዯረገሇት በህዲር ወር መጨረሻ
እንዯሆነ ፌሬ ጉዲይ
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሇው በወረዲው ፌርዴ ቤት
ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ የፃፇው የስራ ስንብት ዯብዲቤ ወጭ የሆነው ሚያዚያ 1 ቀን
2002 ዓ.ም መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ እንዱሰናበት የተወሰነው
የካቲት 4 ቀን 2002 ዓ.ም ነው፡፡ ዯብዲቤው ወጭ ሣይሆን የቀረው የተጠሪን መምጣት ስንጠብቅ
ነው በማሇት በሰበር አቤቱታው የገሇፀ ቢሆንም አመሌካች ሇተጠሪ የሥራ ስንብት ዯብዲቤ ወጭ
አዴርጎ የሰጠው ሚያዚያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም እንዯሆነ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች የተጠሪን ጥፊት ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በሰሊሣ ቀን ውስጥ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ
የሥራ ስንብት ዯብዲቤ ያሌፃፇ በመሆኑ የአመሌካች እርምጃ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27
ንዐስ አንቀፅ 3 በተዯነገገው የይርጋ የጊዜ ገዯብ ይታገዲሌ በማሇት የወረዲውን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ በዚህ በኩሌ አመሌካች ያቀረበውን
የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
2.
የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተው በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 27 ንዐስ አንቀፅ 3 የተዯነገገው የይርጋ የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ ህገወጥ ነው
በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው፡፡ ሆኖም የበታች ፌርዴ ቤቶች የተጠሪ የሥራ ስንብት ህገወጥ
ነው የሚባሌ ከሆነ ተጠሪ ወዯ ሥራ ቢመሇስ መሌካም የሥራ ግኑኝነት ስሇማይኖረን በአማራጭ
በአዋጅ ቁጥር 43 ንዐስ አንቀፅ 3 መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሇውት ተጠሪ እንዱሰናበት
ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበውን አማራጭ የዲኝነት ጥያቄ ማሇፊቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም?
የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች በህግ በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ የሥራ
ውለን ባሇማቋረጡ እንጅ ተጠሪ ከባዴ የዕምነት ማጉዯሌ ተግባር የፇፀመ መሆኑ በአመሌካች
ኦዱተሮች ተረጋግጧሌ፡፡
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አመሌካች የዯንበኞች ቢሌና ክፌያ ሰብሳቢ የነበረ መሆኑ አመሌካችና ተጠሪ
ካዯረጉት ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ ሲሰራበት የነበረው የሥራ መዯብ ከፌተኛ የሆነ ዕምነት
የሚጠይቅ ነው፡፡ ስሇሆነም ከዚህ በኋሊ ተጠሪ ወዯ ሥራ ቢመሇስ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ
የመተማመን መንፇስ እና የመሌካም የሥራ ግኑኝነት ይኖራቸዋሌ ብል ሇመዯምዯም የማይቻሌ
በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በአማራጭ ያቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ
ማዴረጋቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የወረዲው ፌርዴ ቤትና
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡትን ውሣኔ በማሻሻሌ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 43
ንዐስ አንቀፅ 3 በሚዯነግገው መሠረት ሇተጠሪ ካሣ ከፌል እንዱያሰናብተውና ክፌያውም በአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 43 ንዐስ አንቀፅ 4 መሠረት ታስቦ እንዱከፌሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የኦሮሚያ ክሌሌ የጅማ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት
ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. ተጠሪ ወዯ ሥራ ቢመሇስ ከአመሌካች ጋር መሌካም የሥራ ግኑኝነት ሉኖረው የማይችሌ
በመሆኑ አመሌካች ሇተጠሪ ካሣ ከፌል እንዱያሰናብተው በማሇት በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 43/4/ መሠረት ወስነናሌ፡፡ የክፌያው መጠን የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 43/4/
መሠረት ተዯርጎ ሉሰሊ ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 60464
መጋቢት 8 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኦሮሚያ መንገድች ባሇሥሌጣን
ተጠሪ፡- አቶ ግርማ ወዮሳ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ የተቀጠረበትን የአሠሪውን ሥራ በመሥራት
ሊይ እያሇ ዴንጋይ ወዴቆበት ሁሇት የእግሮቹ ጣቶች ተቆርጠው ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት ዯርሶበታሌ
ተብል በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 109(3) መሠረት ካሣ ብር 57,442.66 እንዱከፇሇው
በሚሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ
80(3) መሠረት የቀረበ ነው፡፡
የጉዲት ካሣውን ክስና ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ አይቶ ውሣኔውን የሰጠው የግራር ጃርሶ
ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን ቀጥልም የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት
ክርክሩን ከሰማ በኋሊ መርምሮ በሰጠው ውሣኔ ወረዲው ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም
በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት አጽንቶታሌ፡፡ በመጨረሻም የአሁኑ አመሌካች
ሠራተኛው ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት ዯርሶበታሌ ተብል ካሣ እንዱከፇሇው ተብል በሥር ፌ/ቤቶች
የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት አቤቱታውን አቅርቦ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም በጉዲዩ ሊይ ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ
መርምሮ በሰጠው ውሣኔ በወረዲው ፌ/ቤትም ሆነ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ሉያፀናው ችሎሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ በዚህ ምክንያት የቀረበ ሲሆን የአመሌካች ነገረ ፇጅ በ13/1/2003
ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ የካሣውን ጉዲይ በየዯረጃው ያዩት የክሌለ ፌ/ቤቶች
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡
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አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ ተብል በመወሰኑ ማመሌከቻው
ሇአሁኑ ተጠሪ ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠሪ በ23/5/2003
ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ አመሌካች በእኔ ሊይ ጉዲት ስሇመዴረሱ እያየና በህክምና ማስረጃም
ተረጋግጦ እያሇ ሉከፇሇኝ የሚገባውን ካሣ እንዲይከፇሌ ሇማዴረግ ሇሰበር ችልት አቤቱታ ማቅረቡ
ተቀባይነት ሉሰጠው አይገባም፣ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔም መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የሇበትም፣ ኪሣራ ተቆርጦሌኝ መዝገቡ ሉዘጋ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅም
በተጠሪው በኩሌ በቀረበው መሌስ ሊይ በጽሐፌ የመሌስ መሌስ ሰጥቶበታሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ
አጥብቆ የሚከራከረው የቀረበው የሔክምና ማስረጃ በአሁኑ ተጠሪ አካሌ ሊይ ስሇዯረሰው ጉዲት
መጠን የሚያረጋግጥ ስሊሌሆነ ቋሚ ሙለ የአካሌ ጉዲት ዯርሶበታሌ ተብል ካሣ ሉወሰንሇት
አይገባም፤ የጉዲቱ መጠን ባሌተገሇፀበት ሁኔታ ካሣ እንዱከፇሇው መወሰን ስሇማይቻሌ እንዯገና ወዯ
ሆስፑታሌ ተሌኮ የጉዲቱ መጠን ተገሌጾ መቅረብ አሇበት በማሇት ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ይዘት ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን
አግባብነት ካሊቸው የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡
እንዯመረመረውም በአሁኑ አመሌካችና በተጠሪው መካከሌ የአሠሪና ሠራተኛ የሥራ ውሌ
ግንኙነት መኖሩና ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ በአሠሪው የተቀጠረበትን ሥራ በማከናወን ሊይ እያሇ
ጉዲት የዯረሰበት መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ የሚያከራክር ሆኖ የተገኘው የአካሌ ጉዲት መጠን
ዯረጃው የሚመዯበው በጊዜያዊ የአካሌ ጉዲት ነው ወይንስ ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት ወይንም ዯግሞ
በዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መሆን አሇመሆኑ እና የካሣው መጠን እንዳት ይወሰናሌ የሚሇው ነው፡፡
በሠራተኛው /በአሁኑ ተጠሪ/ ሊይ ጉዲት የዯረሰው በየትኛው አካለ ሊይ ነው? በቀረበው
የሔክምና ማስረጃስ የተረጋገጠው ምንዴነው? የሚሇውን በተመሇከተ፡ተተርጉሞ ከዚህ መዝገብ ጋር ተያይዞ በቀረበው የግራር ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ
ሊይ ተጽፍ የሚገኘው እና ቀጥል ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
በውሣኔ ሊይ የገሇፀው ፌሬ ነገርም ሆነ የማስረጃ ሁኔታ የተምታታ ከመሆኑም በሊይ በዚህ መዝገብ
በነበረው የክርክር ሂዯት ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ በግንባር በችልት ተገኝቶ ስሇዯረሰበት የአካሌ
ጉዲት ተጠይቆ ከገሇፀውና ካሣየው ጋር የማይገናኙ ነገሮች ያለበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የግራር ጃርሶ
ወረዲ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ ባቀረበው የክስ ማመሌከቻ ሊይ የፃፇው ነው ብል
ያሰፇረው በእግሩ ሊይ ዴንጋይ ወዴቆበት እግሩ የተሰበረና ሲሰራ የነበረውን ግንበኝነት ሇመሥራት
የማያስችሇው ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት የዯረሰበት ስሇመሆኑ የሚገሌጽ ሲሆን የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤት ዯግሞ በውሣኔው ሊይ በክሱ የተገሇፀ ነው ብል የፃፇው ሇዴሌዴይ የሚሆን ዴንጋይ እየጠረበ
እያሇ ዴንጋይ ወዴቆበት ሁሇት የእግር ጣቶቹ ተቆርጠው እግሩም ተሰብሯሌ የሚሌ ነው፡፡ የግራር
ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤትም በውሣኔው ሊይ የፌቼ ሆስፑታሌ የሃኪሞች ቦርዴ የፃፇው የህክምና ማስረጃ
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰበት በእግር ጣቱ ሊይ ስሇመሆኑ የሚያስረዲ ነው በሚሌ መንገዴ
ገሌጾታሌ፡፡ ሆኖም ከሣሹ የአሁኑ ተጠሪ በአካሌ ቀርቦ ሲጠየቅ የተቆረጡት የእግር ጣቶቹ ሣይሆኑ
የግራ እጁ ሁሇት ጣቶች እንዯሆኑ አሣይቷሌ፡፡ ሲታይም የግራ እጅ ሁሇት የመሀሌ ጣቶች
ተጏምዯዋሌ፡፡ እግሬም ተሰብሯሌ ብሎሌ፡፡ በእርግጥ የአሁኑ ተጠሪ ሇወረዲው ፌ/ቤት የቀረበው
የፌቼ ሆስፑታሌ የሀኪሞች ቦርዴ የሰጠው የሔክምና ማስረጃ ነው በማሇት ከመዝገቡ ጋር
እንዱያያዝ አዴርጏት የተገኘው በእንግሉዘኛ የተፃፇው ሲታይ፡-
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………. Patient Girma Weysswa Boru ……
…. X-ray showing fracture of the femur, and amputation of tip of two fingers
from left hand for which reason referred to Tukur Anbassa Hospital.
But he developed mal union and shortening of the high and difficulty in using
his leg as previously.
Thus the board decided the above named patient can’t work as carpainter.
በሚሌ የሚነበብ ሲሆን ይህም ተጠሪው ቀርቦ የዯረሰብኝ ጉዲት ነው ብል ያሣየውን
የሚዯግፌ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ላሊው የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በውሣኔው ሊይ የጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ የሔክምና
ቦርዴ ጽፎሌ ብል የጠቀሰው የሔክምና ማስረጃ በሚመሇከት ተጠሪው ተጠይቆ ጥቁር አንበሳ
ሆስፑታሌ ሂድ አሇመታከሙን ስሊረጋገጠ ፌ/ቤቱ ከየት አምጥቶ በውሣኔው ሊይ ሉጽፇው እንዯቻሇ
ሇመረዲት አሌተቻሇም፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ሄጄ አሌታከምኩም እያሇ
በውሣኔው ሊይ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ሄድ የታከመበት ማስረጃ እንዱቀርብ ተዯርጏ የህክምና
ቦርዴ በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት ዘሊቂነት ያሇው በፉት ሲሰራ የነበረውን የአናጺነት ሥራ
ሇመሥራት እንዯማይችሌ አረጋግጧሌ ተብል የተፃፇውን ሇመቀበሌ አይቻሌም፡፡
ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ የተቀጠረበትን የአሠሪውን ሥራ በመሥራት ሊይ ሳሇ ጉዲት
የዯረሰበት ሆኖ ከተገኘ አሠሪው የአሁኑ አመሌካች በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 96(1) ዴንጋጌ መሠረት ኃሊፉነት አሇበት፡፡
በሠራተኛው /በአሁኑ ተጠሪ/ ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት መጠን በተመሇከተም፡የአዋጁ አንቀጽ 99(1) ‛የአካሌ ጉዲት“ ማሇት የመሥራት ችልታ መቀነስን ወይም
ማጣትን በሚያስከትሌ ሁኔታ በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት እንዯሆነ የሚያስረዲ ነው፡፡
በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ‛2“ ሥር በሥራ ሊይ የዯረሰ የአካሌ ጉዲት ውጤቶች፡- ጊዜያዊ የአካሌ ጉዲት
- ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት
- ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት እና
- ሞት
መሆናቸው ተዘርዝሯሌ፡፡
የአዋጁ አንቀጽ 100 ‛ጊዜያዊ የአካሌ ጉዲት“ የሚሇውን ሠራተኛው ሥራውን ሇተወሰነ ጊዜ
በሙለ ወይም በከፉሌ ሇማከናወን እንዲይችሌ የሚያዯርገው የአካሌ ጉዲት እንዯሆነ የሚገሌጽ ሲሆን
አንቀጽ 101 ዯግሞ ዘሊቂ ከፉሌ ወይም ሙለ የአካሌ ጉዲት የሚባሇው እንዳት እንዯሆነ
የሚያብራራ ነው፡፡ በዚህ የሔጉ ትርጓሜ መሠረት ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት ማሇት ጉዲት
የዯረሰበትን ሠራተኛን የመሥራት ችልታ የሚቀንስ የማይዴን በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ነው፡፡

185

ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ማሇት ዯግሞ ጉዲት የዯረሰበትን ሠራተኛ ማናቸውንም ዯመወዝ
የሚያስገኝ ሥራ ሇመሥራት የሚከሇክሇው የማይዴን በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ነው፡፡
በዚህ ጉዲይ በሠራተኛው ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት የሚሇውን
የሚያሟሊ መሆን አሇመሆኑ ከዚሁ ከአዋጅ አንቀጽ 101(2) አንፃር ሲመረመር የፌቼ ሆስፑታሌ
የሔክምና ቦርዴ የሰጠው የሔክምና ማስረጃ በአሁኑ ተጠሪ ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት ማናቸውንም
ዯመወዝ የሚያስገኝ ሥራ ሇመሥራት የሚከሇክሇው የማይዴን የአካሌ ጉዲት ስሇመሆኑ የሚያሳይ
ባሇመሆኑ በሔጉ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ተጠሪው የፌቼ ሆስፑታሌ
የህክምና ቦርዴ በፃፇው የሔክምናው ማሥረጃ ሊይ ወዯ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ሂድ እንዱታይ
ባሇው መሠረት ሣይሄዴ መቅረቱን ራሱ ያረጋገጠ ሲሆን አመሌካች ተጠሪው እንዯገና በላሊ
ሆስፑታሌ ታይቶ የጉዲቱ መጠን ተረጋግጦ እንዱቀርብ የጠየቀውንም ከሰጠው መሌስ
እንዯሚታየው የሚስማማበት ሣይሆን ባሇው ታይቶ እንዱወሰን የሚጠይቅ በመሆኑ የዯረሰበት
የአካሌ ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ስሇ መሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ
ጉዲት ነው ተብል ካሣ ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡
አሁን ባሇው ሁኔታም ሲታይ በተጠሪው ሊይ የዯረሰው ጉዲት በሔጉ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ
ጉዲት የሚባሌ ሆኖ ባይገኝም የአካሌ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በሔክምናው ማስረጃም
የዯረሰበት የአካሌ ጉዲት ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረበትን ሥራ ሇመሥራት እንዯማያስችሇው ተገሌጿሌ፡፡
አመሌካችም በክርክሩ ሊይ ተጠሪ ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረበትን ሥራ ተመሌሶ መሥራት ይችሊሌ
አሊሇም፡፡ አመሌካች በሠራተኛው ሊይ የዯረሰው ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መሆኑ
ካሌተረጋገጠ በቀር ካሣ ሉከፇሇው አይገባም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር በሔጉ ተቀባይነት
የሚሰጠው አይዯሇም፡፡
የአዋጁ አንቀጽ 109(3)(ሇ) በሠራተኛው ሊይ የዯረሰው ጉዲት ከዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት
መጠን በታች ሆኖ ከተገኘ በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3(ሀ) ክፌያ መሠረት ሆኖ ከአካሌ ጉዴሇት
ዯረጃው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ክፌያ እንዯሚሰጠው የሚዯነግግ ነው፡፡
በአሁኑ ተጠሪም ሊይ የዯረሰው ጉዲት ከዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መጠን በታች ነው
ሇማሇት ስሇተቻሇ በዚሁ ዴንጋጌ መሠረት ተመጣጣኝ የሆነ የጉዲት ካሣ እንዱያገኝ መወሰን
ይኖርበታሌ፡፡ ሔጉ እንዱህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም የካሣውን መጠን በርትዕ መሠረት አይቶ
መወሰን ስሇሚፇቅዴ በዚሁ መሠረት በማመዛዘን ታይቶ የአሁኑ አመሌካች ሇሠራተኛው ሇአሁኑ
ተጠሪ ብር 24000 (ሃያ አራት ሺህ) ካሣ ሉከፌሇው ይገባሌ በማሇት ተወስኗሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት በአዋጅ አንቀጽ 109(3)(ሇ) መሠረት አይተው የካሣውን
መጠን መወሰን ሲገባቸው የዯረሰበት ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መሆኑ ሣይረጋገጥ የዯረሰበት
ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ነው በማሇት በአዋጅ አንቀጽ 109(3)(ሀ) መሠረት የአመት
ዯመወዙ በአምስት ተባዝቶ ካሣ እንዱከፇሇው በሚሌ የሰጡት ውሣኔም መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 108579 በ10/01/2003 የሰጠው
ውሣኔ፣ የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 28436 በ30/09/2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እና የግራር ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 08697 በ16/06/2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሻሽል አሠሪው የአሁኑ አመሌካች
ሇሠራተኛው /ሇአሁኑ ተጠሪ/ የጉዲት ካሣ ብር 24000 (ሃያ አራት ሺህ) እንዱከፌሇው
ተወስኗሌ፡፡
2. በዚህ መዝገብ በተዯረገው የሰበር ክርክር ምክንያት የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ
የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
3. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡
4. በዚህ መዝገብ በ26/01/2003 ዓ.ም በግራር ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤት የተከፇተው አፇፃፀም
እንዲይቀጥሌ ተብል የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ መዝገቡ ተዘግቷሌ
ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 63635
ሰኔ 27 ቀን 2003
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ጉሌሊት ወሌዳ ጠበቃ ሰይፇ ረታ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የሸቀጦች ጅምሊ ንግዴና አስመጪ ዴርጅት

ነገረ ፇጅ ገ/ማርያም ዋዳሮ ቀረቡ

መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ሲሆን በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በአመሌካች ከሣሽነት የተጀመረ
ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ ከሣሽ በተከሣሽ ዴርጅት በወር ብር 2847 እየተከፇሊቸው ሲሰሩ ቆይተው
ያሊቸው የሥራ ውሌ በጡረታ ምክንያት ከሰኔ 01 ቀን 2001 ዓ.ም የተቋረጠ መሆኑን ገሌፀው
ከሥራ ከመገሇላ ጋር ተያይዞ ሉከፇሇኝ ከሚገባው የጥቅማ ጥቅም ክፌያ ብር 7ዏ51.49 ስሊስቀሩብኝ
ሇዚህ ክስ ያወጣሁት ወጪና ኪሣራ ጋር እንዱከፌሇኝ የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሽ ሇቀረበው ክስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር መሌስ የሠጡ ሲሆን
ቀርቦ የነበረው የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞ ከሣሽ ከሥራ የተሠናበቱበትና ክስ ያቀረቡበት ጊዜ
መካከሌ ከ6 ወራት በሊይ ያሇፇ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ የሚሌ ነው፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ከካራከረ በኋሊ ከሣሽ ከሥራ በጡረታ
ከተገሇለበት ቀን ሰኔ ዏ1 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ጀምሮ ክስ እስካቀረቡበት ጊዜ ሚያዚያ 21 ቀን 2ዏዏ1
ዓ.ም መካከሌ ያሇው ጊዜ በአዋጅ ቁ 377/96 አንቀጽ 162/4/ የተዯነገገውን የይርጋ ዘመን ዯንብ
የሚፃረር በመሆኑ እና በወቅቱ የቀረበ ክስ ባሇመሆኑ በይርጋ ውዴቅ ይሆናሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት
ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 337 መሠረት አፅንቶታሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሲሆን አመሌካች ታህሣሥ 21 ቀን
2003 ዓ.ም በ2 ገፅ ጽፇው ያቀረቡት የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ ተጠሪ ያሇበትን የክፌያ ጥያቄ ጥቅምት
26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇው ዯብዲቤ ያመነ ሲሆን በአሁኑ አመሌካች መተማመኛ ያሌተዯረገበትን
ዕዲ ተቀናሽ በማዴረግ ክፌያ የፇፀመው ዯግሞ ጥቅምት 30 ቀን 2002 ዓ.ም በመሆኑ ይርጋው
የተቋረጠ መሆኑን እየተከራከርኩ ውዴቅ መዯረጉ ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ
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በመባለ ተጠሪ የካቲት ቀን 2003 ዓ.ም በ2 ገፅ ፅፍ መሌስ የሠጠ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ አመሌካች
ይርጋ ቀሪ ስሇሚሆንበት አግባብ በሥር ፌርዴ ቤት ያሌተከራከረ በመሆኑ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት
አዱስ ክርክር ማቅረቡ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ክርክር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን
ችልቱም የቀረቡትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯተመረመረውም የቀረበው የክፌያ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ
አይሆንም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት
በመጀመሪያ ዯረጃ አመሌካች ሇቀረበበት የይርጋ ተቃውሞ ይርጋው ሉቋረጥ ይገባሌ የሚሇውን
መከራከሪያ በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት አቅርቧሌ ወይስ አሊቀረበም? የሚሇውን ነጥብ መመሌከት ተገቢ
ነው፡፡
ከዚህ አኳያ አመሌካች ይርጋውን ሉያቋርጥ ይችሊሌ ብል የሚከራከረውን በተጠሪ የተፃፇ
ዯብዲቤ ከክሱ ጋር አያይዞ ያቀረበ በመሆኑ ፣ ከዚያ በመቀጠሌ የይርጋ ተቃውሞ በተጠሪ
ሲቀርብበት ተጠሪ ያሇበትን ክፌያ በማረጋገጥ የፃፇው ዯብዲቤ ይርጋን ያቋርጣሌ በማሇት የተከራከረ
መሆኑን ችልቱ ተረዴቷሌ፡፡ ይሄ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ በተመሇከተው
ፌርዴ ቤት ያሊቀረበውን ክርክር እያቀረበ ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በበታች ፌርዴ ቤት
ሲያነሣው የነበረ እና ፌርዴ ቤቱ ሣይመሇከተው ያሇፇው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑ በሰበር
ሰሚ ዯረጃ የተነሣ አዱስ ክርክር ነው በማሇት ተጠሪ ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
በላሊ በኩሌ የአመሌካችን ክርክር አግባብነት ስንመሇከት በእርግጥ በአዋጅ ቁ. 377/96
አንቀጽ 162/4/ መሠረት ከሥራ ውለ መቋረጥ ጋር ተያይዞ ሉከፇሇኝ የሚገባ ክፌያ አሇኝ በማሇት
የሚቀርበው ክስ በ6 ወር ይርጋ ቀሪ እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ፡፡ ተጠሪም እየተከራከረ ያሇው
አመሌካች በጡረታ የተገሇሇበት ጊዜ እና ክስ ያቀረበበት ጊዜ መካከሌ ያሇው ጊዜ ከ6 ወራት በሊይ
ሆኖአሌ የሚሌ ነው፡፡ ይሄንን የይርጋ ተቃውሞ በተመሇከተ አመሌካች ከበታች ፌርዴ ቤት ጀምሮ
እስከ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ እየተከራከረ ያሇው ተጠሪ በፃፇው ዯብዲቤ የይርጋ ዘመኑ ይቋረጣሌ
በሚሌ ነው፡፡ ይሄንን በተመሇከተ ጥቅምት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጠሪ ተፃፇ በማሇት የተነሳው
ነጥብ ስሇመፃፌ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ በዚህም ዯብዲቤ ሇአመሌካች የሚከፇሌ ክፌያ እንዲሇና
ሆኖም የሚቀናነሱ ክፌያዎች በዚሁ ዯብዲቤ የተገሇፁ መሆኑን ችልቱ ተረዴቷሌ፡፡ ይሄ ከሆነ
ዯግሞ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁ 377/96 አንቀጽ 164/3/ መሠረት ይርጋን ሇማቋረጥ ከሚችለት
ምክንያቶች አንደ በመሆኑ ይርጋው በዚሁ ዯብዲቤ ይቋረጣሌ ብሇናሌ፡፡ ይርጋ ዘመን ከተቋረጠ
ዯግሞ አዱስ የይርጋ ዘመን መቆጠር የሚጀምር ስሇመሆኑ ስሇዚሁ የሚዯነግግ የፌ/ብ/ሔግ አንቀጽ
1852/1/ ሥር የተዯነገገ በመሆኑ ከጥቅምት 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ጀምሮ ጊዜውን ስንቆጥር ክስ
እስከቀረበበት ሚያዚያ 21 ቀን 2002 ዓ.ም ዴረስ 6 ወራት ያሊሇፇው በመሆኑ የቀረበው ክስ
በይርጋ ቀሪ የሚሆን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚሁ መሠረት ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የፋ/የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው
መወሰን ሲገባው የቀረበው ክስ በይርጋ ውዴቅ ነው በማሇት መወሰኑና የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤትም ይሄንን ሣያስተካክሌ ማሇፈ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሠጥተናሌ፡፡
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ኔ

1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ 96677 በቀን 02/03/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 33762 በቀን 07/10/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሠጡት
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. የቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ስሇማይሆን በፌሬ ጉዲይ ተገቢውን ማጣራት ከተዯረገ በኋሊ
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ እንዱሠጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 341/1/ መሠረት
መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ችልት ግራ ቀኙ ሊይ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
4. ከፋ/የመ/ዯ/ፌቤት የመጣው የመዝ.ቁ . 33762 ወዯ መጣበት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 64758
ሰኔ 17 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- እነ ተመስገን ገ/እየሱስ ጠበቃ ግርማ ዓሇሙ ቀረቡ
ተጠሪዎች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ነ/ፇጅ ኮከብ ስሇሺ ቀረበ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቦነስ ክፌያ ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካቾች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡አመሌካቾች የተጠሪ ዴርጅት ሠራተኞች ሁነው ካገሊገለ በሁዋሊ በራሳቸው ፇቃዴ ከባንኩ በቅርቡ
የሇቀቁ መሆኑን ፣ ተጠሪ በ2001 የበጀት አመት አትራፉ በመሆኑ በዚሁ የበጀት አመት ሊገሇገለ
ሰራተኞች የሁሇት ወር ዯመወዝ ቦነስ የሠጠ ቢሆንም አመሌካቾችን ግን ሔጋዊ ባሌሆነ ምክንያት
የከሇከሇ መሆኑን ገሌጸው የአንዴ ወር ዯመወዛቸው በቦነስነት ፣ በሔብረት ስምምነቱ መሠረት
ዯግሞ የዴጎማ ክፌያ እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚሳይ ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም አመሌካቾች የቦነስ ክፌያው ያሌተከፇሊቸው
ሔብረት ስምምነቱን መሠረት አዴርጎ በወጣው መመሪያ ስር የተመሇከቱት ሁኔታዎች ስሇማያሟለ
ነው በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ በ06/12/2001 ዓ/ም
የወጣው የቦነስ አከፊፇሌ መመሪያ የተጠሪ ባንክ ሠራተኛ ማህበር ኘሮዝዲንት እና ምክትሌ
ኘሬዝዲንት እንዱሁም የተጠሪ ባንክ ሰራተኛ ማህበር ጸሏፉን ጨምሮ የባንኩ የተሇያዩ ክፌሌ
ኃሊፉዎች በተገኙበት ስምምነት የተዯረሰበት መሆኑን እንዯሚያስረዲ በማረጋገጥ በመመሪያው
ሔጋዊነት ሊይ የተነሣውን የአመሌካቾች ክርክር ውዴቅ ያዯረገ ሲሆን የቦነስ ክፌያ ጥያቄውን
ዯግሞ በተጠቃሹ መመሪያ ቁጥር 2/ሇ/4/ መሠረት አንዴ ሠራተኛ ወይም የስራ መሪ ሇቦነስ
ክፌያው ብቁ የሚሆነው ይህ ቦነስ ክፌያ ተፇቅድ ክፌያ እስከተፇጸመበት እሇት ዴረስ ዴርጅቱን
በማንኛውም ምክንያት ከሇቀቀ ወይም ሇመሌቀቅ ማመሌከቻ ያሊስገባ ሲሆን ብቻ መሆኑን ፣
በእዴሜ ጣሪያ ምክንያት በጡረታ የተገሇለ በመመሪያው ሊይ የሰፇሩትን መስፇርቶች ያሟለ ከሆነ
ክፌያ የሚከፇሊቸው መሆኑን መዯንገጉን በመመሌከትና አመሌካቾች ከስራ የተሰናበቱት በዕዴሜ
ጣሪያ ምክንያት በጡረታ ስሇተገሇለ ሳይሆን እያንዲንዲቸው አመሌካቾች ከመመሪያው ተግባራዊነት
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በፉት ስራ ሇመሌቀቅ ባቀረቡት መሌቀቂያ ማመሌከቻ መሆኑን እንዱሁም የዴጎማ ክፌያ በሔብረት
ስምምነቱ መሠረት የሚከፇሇውም በእዴሜ ጣሪያ ከስራ ሇተገሇሇ ሰራተኛ መሆኑን በማረጋገጥ
የአመሌካቾችን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ
ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም ተጠሪ የአመሌካቾችን መብት በሚያጣብብ
መሌኩ ያወጣው የቦነስና የዴጎማ ክፌያ መመሪያና የህብረት ስምምነት ተቀባይነት ማግኘቱ ከአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 134/2/ ዴንጋጌ ጋር የማይሄዴ ከመሆኑም በሊይ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ
የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 20869 የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ያሊገናዘበ
በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም ሇአመሌካቾች የቦነስ ክፌያው አይገባቸውም ተብል የመወሰኑን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ በጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ
መሠረት በመቅረብ የሰበር ችልቱ አስገዲጅ ውሣኔ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑና የተጠሪዎች
ጥያቄ ውዯቅ የተዯረገው ባግባቡ መሆኑን ጠቅሶ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ ሲሌ
ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት አመሌካቾች በተጠሪ ዴርጅት ተቀጥረው ሲያገሇግለ ቆይተው እዴሜያቸው
የጡረታ ጣሪያ ሳይዯርስ በገዛ ፇቃዲቸው ስራውን የሇቀቁ ፣ ተጠሪ መስሪያ ቤትም የቦነስና የዴጎማ
ክፌያ ሇአመሌካቾች አይገባም በማሇት የሚከራከረው ሔብረት ስምምነቱንና ይህንኑ መሠረት አዴርጎ
የወጣውን መመሪያ በመመርኮዝ መሆኑን ነው፡፡ አመሌካቾች የሔብረት ስምምነቱ ህጋዊነት
ተፇፃሚነት ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክርክር የታሇፇው ሔብረት ስምምነቱ የወጣው
ሥርአቱን ተከትል እና የሚመሇከታቸውን አካሊት በማሳተፌ ስምምነት ተዯርሶበት መሆነና
በሔብረት ስምምነቱ ሊይም የቦነስ አከፊፇሌ መመሪያና ማውጣት እንዯሚቻሌ ፣ ሰራተኛ ስራ ሲሇቅ
ዴጎማ የሚከፇሌበት አግባብ በሔብረት ስምምነቱ መመሌከቱ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጦ ሲሆን
በዚህ የሰበር ክርክር ዯረጃም አመሌካቾች የሚከራከሩት የህብረት ስምምነቱ የተሻሇ መብት
የማይጠብቅ በመሆኑ ተፇፃሚነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ነው፡፡
በመሰረቱ በተመሣሣይ ጉዲይ በሔግ ከተዯነገገው ይሌቅ የሔብረት ስምምነቱ ሇሰራተኞች
የበሇጠ ጥቅም የሚያስገኝ ሆኖ ሲገኝ ስምምነቱ ተፇፃሚ እንዯሚሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ
134/2/ ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ ሇጉዲዮቹ የተዯነገገው ሔግ ሇሰራተኞቹ የበሇጠ ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ግን
ሔጉ በስራ ሊይ ሉውሌ የሚገባ መሆኑን ይኸው ዴንጋጌ በኃይሇ ቃሌ አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም
ህብረት ስምምነቱ ተፇጻሚነት የሚኖረው ከአሠሪና ሠራተኛ ሔግ የተሻሇ ሁኖ ሲገኝ ሲሆን ከሔጉ
ተቃራኒ ወይም ያነሰ ጥቅም የሚያስገኝ ሁኖ ከተገኘ ዯግሞ ስራ ሊይ የማይውሌ መሆኑን
ከዴንጋጌው መንፇስ ፣ ይዘትና ቅርፅ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ
የአመሌካቾች ጥያቄ የቦነስና የዴጎማ ጥያቄ ነው፡፡ አንዴ ሰራተኛ ቦነስ ወይም ዴጎማ ሉያገኝ
የሚገባው ከአሰሪው ጋር በሚኖረው ስምምነት እንጂ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ሇሰራተኛው
አሰሪው በአሰሪነቱ የግዴ እንዱከፌሌ ተሇይቶ የተቀመጠ ጉዲይ አሇመሆኑን ከአዋጁ አንቀጽ 4፣ 12፣
13፣ አና 53 ዴንጋጌዎች ቅርጽ ፣ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም
አመሌካቾች የሔብረት ስምምነቱ ከአሰሪና ሠራተኛ ሔግ የተሻሇ ጥቅም የማይጠብቅ በመሆኑ
ተፇፃሚነት ሉኖረው አይችሌም በማሇት ያቀረቡት ክርክር በአሰሪና ሰራተኛ ሔግ የተጠበቀ መብት
ባሇመሆኑ አግባብነት ያሇው ክርክር ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ሇጉዲዩ ሔብረት ስምምነቱ
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ተፇጻሚ የማይሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ ሔብረት ስምምነቱ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ ከተባሇ ዯግሞ
የቦነስ ክፌያ ጥያቄ የሚፇፀምበት አግባብ በመመሪያ ሉወጣ እንዯሚችሌ በህብረት ስምምነቱ
የተመሇከተ ሁኖ ይህንኑ መሠረት አዴርጎ ተጠሪ ነሏሴ 06 ቀን 2ዏዏ1 ዓ/ም መመሪያ አውጥቶ
ስራ ሊይ አውሎሌ፡፡ በዚህ መመሪያ ተራ ቁጥር 4 ሊይ ከስራ በጡረታ የተገሇለና ላልች
መስፇርቶችን የሚያሟለ ቦነስን እንዯሚያገኙ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚሁ በመመሪያው ተራ ቀጥር 4
የቦነስ ክፌያ ተፇቅድ እስከ ተፇጸመበት እሇት ዴረስ በማንኛውም ምክንያት ከሰራ ሰራተኛው ከሇቀቀ
ወይም ሇመሌቀቅ ማመሌከቻ ያሊስገባ ሲሆን ብቻ ቦነሱ እንዯሚከፇሌ መመሌከቱን የስር ፌርዴ ቤት
አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች ይህንኑ የመመሪያውን ይዘት ትክክሌ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡት ክርክር
የላሇ ሲሆን አመሌካቾች ስራቸውን ሇመሌቀቅ ማመሌከቻውን ያስገቡትና ከስራ የተሰናበቱት
መመሪያው ነሏሴ 06 ቀን 2001 ዓ/ም ከመውጣቱ በፉት መሆኑን ፌሬ ነገርን የማጣራትና
ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ የዴጎማ ክፌያን
በተመሇከተ ዯግሞ የሔብረት ስምምነቱ በአንቀፅ 34/1/ እና /4/ መሠረት ሉከፇሌ የሚችሇው
ሰራተኛው በእዴሜ ብቁነት በጡረታ ከስራ ሲገሇሌ መሆኑን የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም
አመሌካቾች በእዴሜ ብቁነት ሳይሆን በገዛ ፇቃዲቸው ስራቸውን የሇቀቁ መሆኑ ከተረጋገጠ እና
ሔብረት ስምምነቱም ሆነ የቦነስ ክፌያ መመሪያው የሚከሇክሎቸው መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ አመሌካቶች
አጥብቀው የሚከራከሩት የሰበር ችልት
በመ/ቁጥር 20869 የሰጠው የሔግ ትርጉም ሇጉዲዩ
አግባብነትና ተፇጻሚነት አሇው በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ አንዴ ሰራተኛ በበጀት አመቱ ሇሚገኘው
ትርፌ አስተዋጽኦ ማዴረጉ እስከተረጋገጠ ዴረስ ስራውን ቢሇቅም ቦነሱ ሉከፇሇው እንዯሚገባ ሰበር
ችልቱ በተጠቃሹ መዝገብ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ መዝገብ
የተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ ከሰ/መ/ቁጥር 20869 ከተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ ጋር ሙለ ሙለ
ተመሳሳይነት አሇው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ቦነስ ከአሰሪው ሇሰራተኛው የሚሰጥ ጉርሻ
/የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 53/2/ሏ/ ይመሇከቷሌ/ እንዯመሆኑ መጠን አከፊፇለን በተመሇከተ
ተጠሪ ሥርዓቱን ዘርግቷሌ፡፡ በዚህ ስርዓት መሠረት ዯግሞ አመሌካቾች የቦነሱና የዴጎማ ተጠቃሚ
ሇመሆን ሁኔታዎችን የሚያሟለ መሆኑ በሚገባ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው
የአመሌካቾች ክርክርም ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌም አመሌካቾች የቦነስና የዴጎማ ክፌያ አይገባቸውም ተብል መወሰኑ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 45679 የካቲት 17 ቀን 2002 ዓ.ም ተሠጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት
በመ/ቁ 90211 ጥር 17 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት
ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካቾች የቦነስና የዴጎማ ክፌያ አይገባቸውም ተብል የተወሰነው ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
4. መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁጥር 66242
ሏምላ 13 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለ ዯምሴ - ጠበቃ ከበዯ ወርቁ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ሸራተን አዱስ - ጠበቃ ግርማ ሀይላ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ በምግብ
ዝግጅት የስራ መዯብ ተቀጥረው የሰሩ መሆናቸውን ገሌጸው ተጠሪ የስራ ውለ ሇተወሰነ ጊዜ
የተዯረገ ነው በማሇት ሇላልች ሰራተኞች የሚሰጠውን ጥቅማጥቅም የማግኘት መብት ነፌጏኛሌ፡፡
ስሇሆነም ከመስከረም ወር 2002 ዓ.ም ጀምሮ የቲፔ ክፌያ ቦነስ የሁሇት ወር ዯመወዝ የዯመወዝ
ጭማሪ አስር ፏርሰንት በየዓመቱ የስዴስት ወር ፔሮቪዯንት ፇንዴ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ ተከሣሽ የመዴን ሽፊን እንዱሰጠኝ የህክምና ወጭ እንዱሸፌንሌኝ የዯመወዝ መክፇያ ጊዜ
ከላልች ሰራተኞች ጋር እንዱያስተካክሌሌኝና የስራ የምስከር ወረቀት እንዱሰጠኝ ይወስንሌኝ
በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት በተከሣሽነት ቀርቦ ከሣሽ /አመሌካች/ ከዚህ በፉት
ክስ አቅርበው የቲፔና ዓመታዊ የዯመወዝ ጭማሪ ጥያቄያቸው ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ በዴጋሚ
የቀረበችው ክስ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 መሠረት ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ከሣሽ
ላልቹን ጥያቄያቸውን ከዚህ በፉት ካቀረቡት ክስ ጋር ዘርዝረው ያሊቀረቡ በመሆኑ አሁን
ማቅረባቸው የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 የሚጥስ ነው፡፡ ከሣሽ የጠየቋቸው
ጥቅማጥቅሞች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች ነው፡፡ ከሣሽ ሇተወሰነ የስራ ጊዜ የተቀጠሩ
ሰራተኛ በመሆናቸው ያቀረቡት የጥቅማጥቅም ጥያቄ ተገቢነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ቲፔ እንዱከፇሊቸው
በመዝገብ ቁጥር 18403 ጠይቀው ጥያቄያቸው ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ በዚህ መዝገብ ክስ
መሌሰው መጠየቃቸው በፌርዴ የመጨረሻ ውሣኔ ባገኘ ጉዲይ ያቀረቡት ስሇሆነ በፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 የሚታገዴ ነው፡፡ እንዯዚሁም በመዝገብ ቁጥር 22230 አመሌካች /ከሣሽ/
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አስር ፏርሰንት የዯመወዝ ጭማሪና የህክምና ክፌያ አሌጠየቁም፡፡ ከሣሽ የሰርቪስ ቻርጅ በቀጣይነት
እንዱከፇሊቸው ነው ክስ ያቀረቡት ስሇሆነም ከሣሽ ክሣቸውን ነጥሇው ያቀረቡ ስሇሆነ በፌታብሓር
ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 ቀሪ ነው በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካች የስራ ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው ተጠሪ
የሁሇት ወር ቦነስ ሉከፌሌ ይገባሌ፡፡ የመዴን ሽፊንና የዯመወዝ መክፇያ ጊዜ ይስተካከሌኝ ጥያቄ
ግሌጽነት የጏዯሇው ነው፡፡ ተጠሪ የስራ ምስክር ወረቀት ይሰጣት በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይግባኙን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 2 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው የስራ ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የስራ ውሌ መሆኑን
ከወሰነ በኋሊ አመሌካች ያቀረቡትን የመብትና የጥቅማጥቅም ጥያቄዎች ሇጉዲዩ አግባብነት የላሊቸው
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 216 በመጥቀስ ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ
የህግ ስህተት አሇበት ስሇሆነም ተጠሪ ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠሩ ሰራተኞች የከፇሊቸውን መብቶችና
ጥቅማጥቅሞች እንዱያከብር ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ አመሌካች በሶስት መዝገቦች
ማሇትም በመዝገብ ቁጥር 18403 በመዝገብ ቁጥር 22230 እና ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው
ውሣኔ በተሰጠበት የመዝገብ ቁጥር 33375 የተሇየዩ ጥያቄዎችን አቅርበው በፌርዴ ቤት ውዴቅ
የተዯረገ በመሆኑ አሁን የሚያቀርቡት ክርክር የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 የሚቃረን
ነው በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሰኔ 6 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረቧቸውን
የጥቅማጥቅምና የመብት ጥያቄዎች የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 እና የፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 በመጥቀስ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው
ጭብጥ መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የስራ ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የስራ ውሌ
መሆኑን በስር ፌርዴ ቤት ተወስኗሌ፡፡ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የስራ ውሌ ሊይ የተመሰረተ የአሰሪና
ሰራተኛ ግንኙነት በህግ አግባብ እስከሚቋረጥ ዴረስ ቀጣይነት ያሇው ግንኙነት እንዯሚሆን የአሰሪና
ሰራተኛ ግንኙነት ሌዩ ባህሪ የስራን ውሌ መነሻ በማዴረግ ሉቀርቡ ከሚችለት የመብት ጥያቄዎችና
እነዚህ የመብት ጥያቄዎች ሊይ ተፇጻሚነትና ገዥነት ካሇው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ማንኛውም አሰሪ በስራ ውለ ከተስማማባቸው ሌዩ ግዳታዎች በተጨማሪ
በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 አንቀጽ 12 የተዘረዘሩት በህግ የተጣሇበት ግዳታዎች
እንዲለበት ከህጉ ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሇሰራተኛው ዯመወዙንና ላልች ክፌያዎችን በአሰሪና
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ወይም በህብረት ስምምነት መሠረት የመክፇሌ ግዳታ አሰሪው እንዲሇበት
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡
ይኸም የሚያሣየው ሰራተኛው አሰሪው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ህግ መሠረት ሉከፌሇው
የሚገባውና ያሌከፇሇው ክፌያ መኖሩን ወይም በህብረት ስምምነቱ መሠረት ሉከፌሇው የሚገባው

195

ክፌያና ሉያከብርሇት የሚገባው መብት እንዲሇ በተረዲ ጊዜ አሰሪውን የመጠየቅ መብት ያሇው
መሆኑን ነው፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ካሇው ቀጣይነትና ዘሊቂነት አንጻር ስንመሇከት ሰራተኛው
በአንዴ ወቅት ሉጠበቅሌኝ ወይም ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው የመብት ወይም የክፌያ ጥያቄ
በፌርዴ ቤት ውዴቅ መዯረጉ በላሊ ጊዜ መብቱን ወይም ክፌያውን ሇመጠየቅ የሚያስችሇውን የስራ
ውሌ የህግ ዴንጋጌ ወይም የህብረት ስምምነት ዋቢ በማዴረግ እንዲይጠይቅ የሚገዴበው አይዯሇም፡፡
ከዚህ አንጻር ተጠሪ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 በመጥቀስ ያቀረቡት ክርክር ተገቢ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ሰራተኛው በአንዴ ወቅት ክስ ሲያቀርብ ክፌያዉን ሇመጠየቅ የሚያስችሇው
የስራ ውሌ፣ የህግ ዴንጋጌ ወይም የህብረት ስምምነት ባሇመኖሩ ያሌጠየቀውን ክፌያ ወይም
የመብት ጥያቄ በላሊ ጊዜ እንዱከፇሇው ከመጠየቅ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216
ይገዴበዋሌ የሚሌ መዯምዯሚያና ትርጉም ሊይ መዴረስ የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነትን እና የስራ ውሌ
አስመሌክቶ የሚነሱ የመብት ጥያቄዎችና ክርክሮች ከላልች ጉዲይ ከሚዯረጉ ክርክሮች አንፃር
ያሊቸውን ውስብስብና ሌዩ ባህሪ ያሊገናዘበና የአሰራና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዓሊማና ግብ የማያሳካ
የህግ አተረጓጏም ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ስንመሇከተው የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ ሊሌተወሰነ
ጊዜ ሇተዯረጉ የስራ ውሌ ሊሊቸው ሰራተኞች የሚያከብራቸውን መብቶችና የሚጠብቃቸዉን
ጥቅማጥቅሞች ተጠሪ እንዱያከብርሊቸው ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች ከፉልቹን
የፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 እና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 በመጥቀስ ውዴቅ ማዴረጉ
ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህ ሊይ ከተገሇጸው በተጨማሪ አመሌካች ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በመዝገብ ቁጥር 18403 እና በመዝገብ ቁጥር 22230 ክስ አቅርበው ከተጠሪ ጋር የተከራከሩበት
መሠረታዊ ጭብጥ ሇዚህ ክርክር መነሻ ከሆነውና ሇስር ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 33375
ካቀረቡት ክርክርና ጥያቄ በባህሪውም ሆነ በይዘቱ የተሇየ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በተሇይም አመሌካችና
ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 22230 የተከራከሩት አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያሇውን የስራ ውሌ መቋረጥና
ከስራ መሰናበቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው መሠረታዊ ጭብጥ ሊይ ሆኖ እያሇ ይህንን
መዝገብ በመጥቀስ አመሌካች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠርኩ ሰራተኛ ስሇሆንኩ ሇቋሚ
ሰራተኞች
የሚከበረው መብትና የሚከፇሊቸው የጥቅማጥቅም ጥያቄ ሇእኔም ይከፇሇኝ በማሇት ያቀረቡትን
ጥያቄ የስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች
አመሌካች ተጠሪ ሇላልች ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠሩ ሰራተኞች የሚያሟሊውን መብትና
የሚከፌሊቸውን የጥቅማጥቅም ክፌያዎች ሇእኔም እንዱያከብር ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ያቀረቡትን
ጥያቄ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ አንቀጽ 5/1/ እና አንቀጽ 216 በመጥቀስ ውዴቅ
ማዴረጋቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. አመሌካች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኛ ስሇሆኑ ተጠሪ የሁሇት ወር ዯመወዝ
እንዱከፌሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጡት የውሣኔ
ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡
3. በዴርጅቱን የህብረት ስምምነትና ዯንብ መሠረት ተጠሪ ሊሌተወሰኑ ጊዜ ሇተቀጠሩ
ሰራተኞች የሚያከብረውን መብትና የሚከፌሇውን የጥቅማጥቅም ክፌያ ሇአመሌካች
ሉያከብርሊትና ሉከፌሊት ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 59579
ቀን 16/9/2003
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ወሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሞኘስ ገብሬ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- በአቃቂ መሇዋወጫ ዕቃዎች የእጅ መሥሪያዎች አ/ማ የሠራተኞች የገንዘብ ቁጠባና
ብዴር ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ነገረ ፇጅ አዲነ አረጋ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ጋር ተያያዥነት ያሇው ሲሆን በበታች ፌርዴ ቤት የአሁን
አመሌካች ከሳሽ ስትሆን ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን
ከሳሽ በአሰሪ መስሪያ ቤቷ ሊይ ባቀረበችው ክስ ተከሳሽ መስሪያ ቤቷ ባቀረበው ተቃውሞ ከሳሽ የስራ
መሪ እንጅ ሰራተኛ አይዯለም፡፡ የከሳሽና ተከሳሽ ክርክር መዲኘት ያሇበት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ
ሳይሆን የራሱ የሆነ ሔግ ስሇአሇ በአዋጅ ቁ. 147/91 እና 402/96 መሠረት መሆን አሇበት በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
በእነዚህ በቀረቡት መቃወሚያዎች ሊይ ፌርዴ ቤቱ ካከራከረ በኋሊ ከሳሽ የስራ መሪ ናቸው
በማሇት የቀረበውን ተቃውሞ በተመሇከተ ከሳሽ የሂሳብ ሰራተኛ ባሇሙያ እንጂ ሇአሰሪ መስሪያ ቤት
የምታቀርበው የውሣኔ ሃሳብ ባሇመኖሩ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ሲወስን ሁሇተኛውን የተቃውሞ
ነጥብ /ተፇፃሚነት ያሇውን ህግ በተመሇከተ/ እንዯዚህ አይነት የህብረት ሥራ ማህበራት ተቋም
ሂዯታቸው የሚመራው በአዋጅ ቁ. 147/91 አንቀጽ 49/3/ እና 52 እና አዋጅ ቁ. 402/96 አንቀጽ 8
መሠረት መሆኑን በማብራራት አሇመግባባቶች ሲከሰቱ መጀመሪያ በእርቅ፣ በእርቅ ካሌተቻሇ ዯግሞ
በሽምግሌና ዲኝነት መታየት እንዲሇበትና እነዚህ አካሊት በሚወስኑት ውሣኔ ሊይ ቅሬታ ካሇ ወዯ
ሚመሇከተው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችለ ስሇሚዯነግግ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት
ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት
አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን ጉዲዩን ሇሽማግላዎች አስፇሊጊውን
መመሪያ በመስጠት እንዱያዩት እንዲዘዘና መዝገቡን እንዯዘጋ ከመዝገቡ መረዲት ተችሎሌ፡፡
የአሁኑ ይግባኝ ሉቀርብ የቻሇው በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሲሆን በ18/12/2002 ዓ.ም
የተፃፇ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ በተጠሪ መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥሬ ስሰራ
የቆየሁ ሲሆን ተጠሪ ሰኔ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ የስራ ውላን አቋርጦ ከስራ ስሊሰናበተኝ
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የተቋረጠብኝ ጥቅም ተጠብቆ ወዯ ስራዬ እንዴመሇስ ትዕዛዝ እንዱሰጠኝ የበታች ፌርዴ ቤት
ብጠይቅም ጉዲዩ መታየት ያሇበት በእርቅ ወይም በሽምግሌና ዲኛ ነው በማሇት መዝገቡን
ዘግተውብኛሌ፡፡ ስሇሆነም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው ግንኙነት የስራ ውሌ እንዯመሆኑ
መጠን በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መታየት ሲገባው በመጀመሪያ በእርቅ ይሄም ካሌተቻሇ በሽምግሌና
መታየት አሇበተ በማሇት መዝገቡ መዘጋቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤት
በህጉ አግባብ ዲኝነት እንዱያዩሌን ውሣኔ እንዱሰጥሌኝ የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥ በመታዘዙ በተወካያቸው አማካኝነት
በ27/382003 ዓ.ም በ2 ገጽ ጽፇው ባቀረቡት መሌስ የበታች ፌርዴ ቤት ይሄ ጉዲይ በህብረት ስራ
ማህበራት አዋጅ 147/91 መታየት አሇበት በማሇት የሰጡት ውሣኔ ምንም ዓይነት መሰረታዊ የህግ
ስህተት የላሇበት በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
አመሌካችም በ20/4/2003 ዓ.ም በ2 ገጽ ባቀረቡት የመሌስ መሌስ ቅሬታቸውን በማጠናከር
ተከራክረዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆኑ እኛም የቀረበውን ቅሬታ የበታች ፌርዴ ቤት
ከሰጡት ውሣኔ ከተያዘው ጭብጥና ጉዲዩ ከሚመሇከተቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማያያዝ ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የአመሌካች የስራ ውሌ በመቋረጡ ምክንያት ክስ መቅረብ ያሇበት
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 396/96 ነው ወይስ በህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁ. 147/91 ነው
የሚሇው ጭብጥ ተይዞ መፌትሄ ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በዚሁ መሠረት ጉዲዩን ስንዲስሰው በእርግጥ በአዋጅ 147/91 አንቀጽ 49 ስር አሇመግባባቶች
ሲኖሩ እንዳት ሉፇቱ እንዯሚገባቸው ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄውም በመጀመሪያ ዯረጃ በእርቅ መታየት
እንዲሇበት በእርቅ ካሌተቻሇ ዯግሞ በሽምግሌና ታይቶ በዚህ አካሌ በሚሰጠው ውሣኔ ቅሬታ ያሇው
አካሌ በይግባኝ ወዯሚመሇከተው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ መሄዴ እንዯሚቻሌ ይዲነግጋሌ፡፡
ሆኖም ምን አይነት ጉዲዮች ናቸው በእንዯዚህ አይነት ሂዯት መታየት ያሇባቸው የሚሇውን
በምናይበት ጊዜ በዚሁ አንቀጽ መግቢያ ሊይ እንዯተመሇከተው ሇሽምግሌና ዲኝነት የሚቀርቡት
ጉዲዮች በዝርዝር ስሇአንዴ ማህበር አቋም ስሇስራው አካሄዴ ወይም ስሇስራው አፇፃፀም እንዯሆነ
ተመሌክቷሌ፡፡ የዚሁ አንቀጽ መግቢያ የእንግሉዝኛ ትርጉም ‛The arbitrators shall have the
power to hear disputes not settled by arbitration regarding the organization,
management or operation of a society…“ ይሊሌ፡፡ የዚህን አንቀጽ አቀራረጽ ስናይ አጠቃሊይ
የህብረት ስራ ማህበሩን እንቅስቃሴ ወይም ህሌውና የሚመሇከቱ በተሇይም አዯረጃጀቱን አመራሩና
የስራ እንቅስቃሴን መሰረት ያዯረገ አሇመግባባት እንጅ ማህበሩ እንዯማንኛውም ህጋዊ ሰውነት
እንዲሇው ተቋም ሉቀጥራቸውና ሉያሰራቸው ወይም በስሩ የሚተዲዯሩትን ሠራተኞች በዚሁ
የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ሇመምራት ያሰበ ስሇመሆኑ የሚያመሇከት ነገር የሇም፡፡ የአንቀፁን
መንዯርዯሪያ ከሊይ ሇማመሌከት እንዯተሞከረው ከአሰራተኞቹ ጋር ሉፇጠር የሚችሇውን የስራ
ክርክር ሂዯት ከሊይ በተጠቀሰው የሙግት አመራር ስርዓት ሇማስኬዴ የህግ አውጪው ሃሳብ
ስሇመሆኑ የሚያሳይ ነገር የሇም፡፡
የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁ. 147/91 አጠቃሊይ ትኩረት ተመሳሳይ ፌሊጏት ባሊቸው
ሰዎች መካከሌ በፇቃዯኘነት ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ የህብረት ስራ ማህበራትን በመፌጠር ገንዘብን፣
እውቀትን፣ ንብረትንና ጉሌበትን በማስተባበር ቁጠባንና እርስ በርስ መዯጋገፌ የሚጏሇብትበትና
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የሚመራበትን የህግ ማዕቀፌ መፌጠር
ጋር በተያያዘም በአዋጁ አንቀጽ 4/1-9/
ክፌልች ሇየብቻቸው ሆነው ሉከብዲቸው
የአዯረጃጀት ማዕቀፌ ከመዘርጋት አኳያ
የሚሆንሊቸውን ሠራተኞች በዚህ አዋጅ
የታሰበ ስሇመሆኑ የሚያሳይ አይዯሇም፡፡

እንዯሆነ ከዚሁ አዋጅ መግቢያ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚሁ
የተዘረዘሩትን ዓሊማዎች ስንመሇከት የተሇያዩ የህብረተሰብ
የሚችሇውን ጉዲይ በመተባበር ሉዯርሱባቸው የሚችለበትን
እንጅ እንዯማንኛውም የህግ ሰውነት ያሇው ተቋም አሰሪ
መሠረት ሉፇጠሩ የሚችለትን አሇመግባባቶች ሇማስኬዴ

በተጨማሪ መነሳት ያሇበት ጉዲይ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የስራ ክርክርን በተመሇከተ የተሇየ
ህግ በመሆኑና በህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ ያለ ሰራተኞች በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ሉተዲዯሩ
አይገባም ሉባሌ የሚችሌበት አጋጣሚ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/2/ /ሠ/
መሰረት የሚተዲዯሩበት የራሳቸው ዝርዝር ህግ ወጥቶሊቸው ቢሆን ኖሮ ነበር፡፡ ከዚህ አኳያም
የወጣ ነገር የሇም፡፡ እንዯማንኛውም ሔጋዊ ሰውነት እንዲሇው ተቋም ሰራተኛ ሉቀጥርና
ሉያስተዲዴር የሚችሌ ተቋም መሆናቸው ቢታመንም ባሊቸው የስራ ግንኙነት ምክንያት ወይም
የስራ ውሌ መሰረት ያዯረገ አሇመግባባት ሲፇጠር የሚመራበት የተሇየ ህግ በላሇበት ሁኔታ፣
የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ ቢባሌ እንኳ የትኛውን ህግ መሰረት
ያዯርጋሌ? ሠራተኛው ከሚያነሳው የመብት ጥያቄ አኳያ የሚሰጠው መፌትሓ (remedy)
ምንዴነው? የሚሇው ጥያቄ በአዋጁ መሌስ አሊገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ
የሚነሱትን የስራ ውሌ ተያያዥ ክርክሮችን ሇምሳላ የሥራ ስንብት፣ የካሳ አከፊፇሌ እና
የመሳሰለትን ጥያቄዎች የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መፌትሓ የሚያስቀምጥ በመሆኑ ሔግ አውጪው
ጉዲዩን በአዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት ተፇፃሚ እንዱሆን ያሰበ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ ጋር
ተያይዞ በግሌጽ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ተፇፃሚነት የሇውም ባሌተባሇበት ሁኔታ በአሰሪና ሰራተኛ
አዋጅ አይመራም መባለ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በህብረት ስራ ማህበራት
አዋጅ ውስጥ እየተጠቀሰ ያሇው የቅሬታ አፇታት ስርዓት ከሊይ በተመሇከተው ምክንያት ሇላሊ ዓሊማ
የተቀመጠ በመሆኑ ተፇፃሚነት ያሇው አዋጅ ቁ. 377/96 ይሆናሌ ብሇናሌ፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ
በአንዴ ወጥ በሆነ የህግ ማዕቀፌ ሇማስተዲዯር መሠረታዊ የሆነ የህግ አውጭው ሏሳብ እንዯሆነ
ከወጣው የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መግቢያ ንባብ ከመረዲታችን በሊይ በህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ
ሊለት ሰራተኞች የተሇየ ህግ ማስፇሇጉን በግሌጽ ባሌተዯነገገበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች
የወሰደት አቋም አግባብነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም ሆነ
የፋ/ከ/ፌ/ቤት ይሄንን ሳያገናዝቡ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇንም በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ
የህግ ስህተት ያሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል ያሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 44428 በ21/5/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ብይንና
የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 90023 ሏምላ 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት በመሆኑ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት
ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የቀረበውን ክስ ግራ ቀኙን አከራክሮ
ተገቢውን ፌርዴ እንዱሰጥ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 341/1/ መሰረት መሌሰናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ ወዯ መዝገብ ቤት መሌሰናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰበር መዝገብ 65427
ቀን 15/9/2003
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- ሜታ አቦ ቢራ አ/ማ ነገረ ፇጅ አቶ ሰሇሞን ዘውዳ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ወ/መዴህን ቢረዲ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የአሁኑ ተጠሪ ሇሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ በተከሳሽ ዴርጅት /የአሁን አመሌካች/
በዩቲሉቲ ክፌሌ ሃሊፉ ሆኜ ስሰራ ቆይቼ ማያዝያ 26 ቀን 2001 ዓ.ም በሥር ሊይ በዯረሰብኝ አዯገ
በህክምና የተረጋገጠ 7% ጉዲት የዯረሰብኝ ስሆን ተከሳሽ ክፌያ የፇፀመሌኝ ካዯረሰብኝ ጉዲት ባነሰ
በመሆኑ ቀሪውን ገንዘብ ከነ ወሇደ እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የሥር ተከሳሽም በሰጠው መሌስ ተከሳሽ በገባው የመዴን ዋስትና መሰረት ሇከሳሽ
የሚገባውን የካሣ ገንዘብ ከፌሎሌ፡፡ ስሇሆነም ቀሪ የሚከፇሇው ካሣ የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት በበኩለ ወዯ ክሱ ጣሌቃ በመግባት የተከራከረ ሲሆን የሥር ተከሳሽ
በገባው የመዴን ሽፊን መሠረት ክፌያ መፇፀሙን ገሌጿሌ፡፡ የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም በሰጠው
ፌርዴ ተከሳሽ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/2/ መሠረት ሇከሣሽ ተገቢውን ካሣ የከፇሇ
ስሇሆነ ክሱ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡
የሥር ከሣሽም በስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ፌርዴ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ያቀረቡ
ሲሆን ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ያቀረበው የቅሬታ ነጥብይ መሌስ ሰጪው ቀዯም ሲሇ ከከፇሇኝ
ገንዘብ ብር 7500 በተጨማሪ ብር 8649 ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረብኩትን ክስ የሥር
የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡
ከፌተኛ ፌ/ቤትም የመሌስ ሰጪዎችን መሌስ ከቀረበው የይግባኝ ቅሬታ ጋር ከመረመረ በኋሊ
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/1/ ዴንጋጌ መሠረት ሇሠራተኛ የሚከፇሌ የጉዲት ካሣ አሠሪው
በገባበት የመዴን ዋስትና ተፇፃሚ ይሆናሌ ተብል የተገሇፀው የመንግስት ሠራተኞችን የሚመሇከት
መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ በ1ኛ መሌስ ሰጪ /የአሁን አመሌካች/ እና 2ኛ መሌስ ሰጪ /የኢት/መዴን
ዴርጅት/ መካከሌ የተዯረገው የመዴን ሽፊን ውሌ ህግ ሆኖ የሚገዛው ሁሇቱን ተዋዋይ ወገኖችን
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እንጂ ይግባኝ ባይ /ያሁን ተጠሪን/ የውለ ተገዢ ሇማዴረግ ሙለ በሙለ የሚያስገዴዴ አይዯሇም
በማሇት 1ኛ መሌስ ሰጪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ መሠረት ከዯረሰው የአካሌ
ጉዲት ጋር ተያይዞ ቀሪ የካሣ ክፌያ ብር 8649 የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት ፇርዶሌ፡፡
በሥር የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ፌርዴ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሲሌ
አመሌካች ሇዚህ ፌ/ቤት የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም
አመሌካች የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሲሆን ተጠሪው ዯግሞ የመንግስት ሠራተኛ ነው፡፡
በመሆኑም አሰሪው ካሣ መክፇሌ ያሇበት በአዋጅ አንቀጽ 109/1/ መሠረት አሰሪው በገባበት የመዴን
ዋስትና ወይም በመንግስት የጡረታ ህግ መሠረት ነው፡፡ በዚሁ መሠረትም አመሌካች በገባው
የመዴን ዋስትና መሠረት ከሚገባው ካሣ በሊይ ሇተጠሪው ከፌሎሌ፡፡ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ን ሇውሣኔው መሠረት ያዯረገ ሲሆን ይህ አንቀጽ ከ109/2/ ጋር ተያይዞ
የሚታይ ነው፡፡ ምክንያቱም ዴንጋጌው በጡረታ ህግ ሊሌተሸፇኑ ሠራተኞች አሰሪው በአንዴጊዜ
ስሇሚከፌሇው ካሣ ሲሆን ተጠሪ ግን የጡረታ ሽፊን ያሇውና እንዯማንኛውም ሠራተኛ ዕዴሜው
ሇጡረታ ሲዯርስ የጡረታ መብት የሚከበርሇት ነው፡፡ ስሇሆነም የስር የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲይ
በተጠቀሰው ህግ አንቀጽ 109/3/ሇ/ ሥር የሚሸፇን ነው በማሇት ተጠሪው በተጨማሪነት
እንዱከፇሇው የጠየቀውን ገንዘብ አመሌካች እንዱከፌሌ መወሰኑ ያሇአግባብ በመሆኑ ውሣኔው
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው የሚለ ናቸው፡፡
ተጠሪው በበኩለ ሇሰበር አቤቱታው በሰጠው መሌስ አመሌካች ሇሠራተኛው የገባው የመዴን
ዋስትና የሚያስገኘው ጥቅም አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ ሇሠራተኛው የሚሰጠው
ጥቅም ያነሰ ነው፡፡ የህብረት ስምምነቱም የካሣ ክፌያን አስመሌክቶ ሇሠራተኛው የአሰሪና ሠራተኛ
ጉዲይ አዋጅ ካስቀመጠው ያነሰ ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ተፇፃሚነት የሇውም ተጠሪም እንዱከፌሇኝ
የጠየቅኩት የህብረት ስምምነቱ ያስቀረብኝን ጥቅም በመሆኑ የአመሌካች ቅሬታ ህጋዊ መሠረት
ያሇው አይዯሇም ሲሌ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው ብሎሌ፡፡
አመሌካችም ሇተጠሪ መሌስ በማቅረብ ክርክሩን አጠናክሯሌ፡፡ የግራ ቀኙን ክርክር ከዚህ
በሊይ የቀረበ ሲሆን እኛም አመሌካች በቀሪነት የሚፇሇግበትን ገንዘብ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት ወይስ
የሇበትም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
ሇተያዘውን ጭብጥ ምሊሽ ሇመስጠት ስሇ ጉዲት ካሣ ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ
109 የተዯነገገውን መመሌከት ተገቢነት ያሇው ነው፡፡ የተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 109/1/ የሚናገረው
በመንግስት ዴርጅቶች ሠራተኞች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት ካሣ ስሇሚከፇሌበት ሁኔታ ሲሆን
አከፊፇለም አሠሪው በገባበት የመዴን ዋስትና ወይም በመንግስት የጡረታ ህግ መሠረት መሆኑን
ይገሌፃሌ፡፡ አንቀጽ 109/2/ ዯግሞ ተፇፃሚ የሚሆነው በጡረታ ህግ ሊሌተሸፇኑ ሠራተኞች ሲሆን
የጉዲት ካሣውም የሚከፇሇው በጡረታ ህግ መሠረት ሳይሆን በአንዴ ጊዜ ክፌያ ነው፡፡ የአንቀፁ
ንዐስ ቁጥር 3 ዯግሞ ከንዐስ ቁጥር 2 ጋር ተያያዥነት ያሇው ሆኖ ስሇ ጉዲት ካሣው መጠን ስላት
የሚናገር ነው፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሆኖ በዯንብ ቁጥር
64/85 የተቋቋመ ሲሆን ተጠሪውም የመንግስት ሠራተኞች ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪው
የዯረሰበት ጉዲት 7% እንዯመሆኑ መጠን መዯበኛ ሥራውን እያከናወነ ያሇና በጡረታ ህግ የተሸፇነና
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ዕዴሜው ሇጡረታ ሲዯርስ የጡረታ አበሌ ጭምር የሚያገኝ መሆኑን አመሌካች ያስረዲ ሲሆን
ተጠሪው ግን ይህን በሚያስተባብሌ መሌኩ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡
ስሇሆነም የአመሌካችና የተጠሪው ክርክር መወሰን ያሇበት የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት
እንዯጠቀሰው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ ሳይሆን በአንቀጽ 109/1/ መሠረት ነው፡፡
በዚህ በተጠቀሰው አንቀጽ ማሇትም 109/1/ መሠረት አንዴ የመንግስት ዴርጅት በሰራተኛው ሊይ
ሇዯረሰው ጉዲት ካሣ የሚከፌሇው በገባበት የመዴን ዋስትና ወይም በመንግስት የጡረታ ህግ ሲሆን
ይህ ሉቀየር የሚችሇው አሠሪውና ሠራተኛው በህብረት ስምምነታቸው በተቃራኒ ተስማምተው
እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡ ሆኖም በህብረት ስምምነት በተቃራኒ የተወሰነ ወይም የተዯረገ ስምምነት
ስሇመኖር በሥር ፌ/ቤት በአስረጂነት የቀረበ ነገር የሇም፡፡
አመሌካችም የጉዲት ካሣውን ገንዘብ የከፇሇው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/1/
መሠረት ሇተጠሪው በገባሇት የመዴን ዋስትና ሲሆን የዋስትና ሽፊኑም ብር 7500 በመሆኑና
ይህንኑ ገንዘብ ሇተጠሪው መክፇለን ገሌጿሌ፡፡ በአንቀፁ የጉዲት ካሣው አሰሪው በገባበት የመዴን
ዋስትና ሉሆን እንዯሚችሌ ከተዯነገገው በተጨማሪ በአመሌካች እና በሜታ አቦ ቢራ አክስዮን
ማህበር መሠረታዊ የሠራተኞች ማህበር መካከሌ በ2000 ዓ.ም በተዯረገው የህብረት ስምምነት
አንቀጽ 32 ዴርጅቱ /አመሌካች/ ሇማንኛውም ሰራተኛ በሥራውና ከሥራው ውጪ ሇሚዯርስበት
አዯጋ የሔይወት መዴን ዋስትና ይገባሇታሌ የተባሇ ሲሆን ሇአካሌ ጉዲትና የሔይወት መዴን ዋስትና
ዴርጅቱና ሠራተኛው በጋራ በሚያዋጡት አረቦን ዓመታዊ የህይወት ዋስትና እንዯሚገባሇት አንቀፁ
ይናገራሌ፡፡
በመሆኑም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 እና በ2000 ዓ.ም በተዯረገው የህብረት
ስምምነት መሠረት ሇሠራተኞች /ተጠሪን ጨምሮ/ የመዴን ዋስትና ገብቶሊቸው ተጠሪውም
ዓመታዊ አረቦን ማዋጣቱን እያወቀ ሇዯረሰበት ጉዲት አመሌካች ሇተጠሪው በገባሇት የመዴን ሽፊን
መሠረት የከፇሇውን የጉዲት ካሣ አንሶኛሌ በማሇት ያቀረበውን ክርክር የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት
መርምሮ የጉዲት ካሣ በአግባቡ ተከፌሎሌ በማሇት የወሰነውን የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት ሇጉዲዩ
አግባብነት የላሇውን አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/ሇ/ በመጥቀስ ቀሪ ገንዘብ አመሌካች ሇተጠሪ
ይክፇሌ ሲሌ የወሰነው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

3.
4.

የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 99288 በቀን 02/05/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ
በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 16634 በቀን 03/02/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ ውሣኔውም የህግ ስህተት የላሇበት ነው
ብሇናሌ፡፡
የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሰ/ረ
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የሰ/መ/ቁ/62370
ታህሣስ 26 ቀን 2003 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - የቀረበ የሇም
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ዕዮብ መሰሇ
2. አቶ ዯምመሊሽ አቦዬ
3. አቶ ወንዴማገኝ ይርጉ

ቀረቡ

4. አቶ ፌቃደ ዯጀኔ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የሥራ ውሌ ማቋረጥን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪዎች ሥር
ፌ/ቤት ከሣሽ ነበሩ፡፡ የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የነበረውን የሥራ ውሌ ከሔግ
አግባብ ውጪ አቋርጧሌ በሚሌ ወዯ ሥራ እንዱመሌሳቸው ወስኗሌ፡፡ ከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ
አጽንቷሌ፡፡
አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረበው አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች የ6 ወር ዯመወዝ
ከፌል ተጠሪዎችን ወዯ ሥራ ይመሇስ ተብል መወሰኑ በአግባቡ ስሇመሆኑ ሇመመርመር ተብል
ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡
ተጠሪዎች ታህሣስ 1 ቀን 2003 ዓ.ም. የተጻፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በሰጡት
መሌስ በአመሌካች በተያዘው የፔሮጀክት ሥራ ከ1994 ዓ.ም. ጀምሮ በተሇያየ ቦታና የሥራ መዯብ
ሲሠሩ መቆየታቸውን ገሌፀው የሥራ ውሌ ማዯስ አስፇሊጊ ነው ከተባሇም ይሠሩ ከነበሩበት ሙያ
ጋር በሚጣጣም መሌኩ ባሇመቅረቡ እንጂ ውሌ ሇማዯስ ፇቃዯኛ መሆናቸውን ዘርዝረው በዚህም
ምክንያት የሥራ ውሌ ማቋረጥ ከሔግ ውጭ ነው ተብል በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ፌርዴ
በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
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አመሌካች አቤቱታውን ከጠናክሮ የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ
የተመሇከተው ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን ከተያዘው ጭብጥ አንፃርና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የነበረውን የሥራ ውሌ ሇማቋረጥ
ምክንያት ያዯረገው ተጠሪዎች የውሌ እዴሳት ውሌ ሇመፇረም አሌፇቀደም አዱስ የውሌ ሁኔታን
አቅርበዋሌ በሚሌ ነው፡፡
በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ እንዯተረጋገጠው ተጠሪዎች በአመሌካች በተያዘው የፔሮጀክት ሥራ
ውስጥ በነዲጅ ቀጅነትና በብየዲ ሥራ ሊይ ይሠሩ እንዯነበር እና የሥራ ውሌ ሉታዯስ የሚገባ
ከሆነም በዚሁ አግባብ እንጂ ጫኝ እና አውራጅ በሚሇው የሥራ መዯብ መሆን የሇበትም የሚሌ
ነው፡፡
አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ተጠሪዎች ሇውሌ እዴሳት ያቀረቡት ሁኔታ ቀዴሞ
አሌነበረም ተጠሪዎች የተቀጠሩት በዩኒቨርሳሌ ኤላክትሪፉኬሽን አክሰስ ፔሮጀክት ውስጥ የተወሰነ
ሥራ ሇመሥራት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 10/1/ሀ መሠረት ነው፡፡
በመሠረቱ የሥራ ውሌ ባህሪ የሚወሰነው በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ
9 እና 10 በተዯነገገው አግባብ መሆኑ እሙን ነው፡፡ አሠሪው የሥራ ውሌ በአዋጅ አንቀጽ 10
ሥር በተዯነገገው አግባብ የተፇፀመ መሆኑን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህንን ማስረዲት ከቻሇ
ዯግሞ የሥራ ውሌ ታዯሰም አሌታዯሰ ሥራው ሲያሌቅ ወይም ጊዜው ሲያበቃ የሥራ ውሌ
ሉቋረጥ እንዯሚችሌ አዋጁ በግሌፅ ዯንግጓሌ፡፡
በተያያዘው ጉዲይ አመሌካች ተጠሪዎች የተቀጠሩበት የፔሮጀክት ሥራ ተጠናቋሌ የሚሌ
ክርክር በአመሌካች በኩሌ አሌቀረበም፡፡ ስሇሆነም የፔሮጀክት ሥራው አሁንም ቀጥል ያሇ ስሇመሆኑ
መረዲት አዲጋች አይዯሇም፡፡ ስሇዚህም ተጠሪዎች የተቀጠሩበት ሥራ አመሌካች እንዯሚሇው
በአንቀጽ 10/1/ሀ ሥር የሚሸፇን ነው እንኳ ቢባሌ የፔሮጀክቱ ሥራ ተጠናቋሌ፡፡ እስካሌተባሇ ጊዜ
ዴረስ የሥራ ውሌ አዴሰዋሌ ወይም አሊዯሱም አሉያም ሇማዯስ ፇቃዯኛ አሌሆኑም በሚሌ ምክንያት
ብቻ የሥራ ውሌን ሇማቋረጥ የሚቻሌበት ሁኔታ በሔጉ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበውን መከራከሪያ ነጥብ ውዴቅ በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት የዯረሰበት
ዴምዲሜ በሔግ ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚባሌበት ምክንያት
አሌተገኘም፡፡
ስሇዚህም ውሣኔው ባሇበት እንዱፀና ብሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 50103 ሰኔ 25 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 98347 በ30/02/2003 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
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2. በዚህ መዝገብ ሊይ ህዲር 17 ቀን 2003 ትዕዛዝ ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ
ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/አተ
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የሰ/መ/ቁ. 55731
የካቲት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ መሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገብረሥሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የኢትዩጵያ ብሓራዊ ባንክ ሠራተኛ ማህበር - አቤነዘር በወንጌሌ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡-

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር የሔግ ተወካይ

አቶ ፇቃደ

ዯጀኔ ቀረቡ፡፡

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት የሰበር
አቤቱታ ስሊቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የሥር
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር
377/96 መሠረት ተቋቁሞና ሔጋዊ ዕውቅና እና ሔሌውና አግኝቶ የኖረ ማህበር መሆኑን ገሌፆ
ከታህሣሥ 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ጀምሮ የብሓራዊ ባንክ በአዋጅ ቁጥር 377/96 እንዯማይተዲዯርና
በሌዩ ሔግ የሚታዲዯር መሆኑ በሔግ የተዯነገገ በመሆኑ ማሔበሩ እንዱፇርስ ውሣኔ ይሰጥሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ዓሊማዬን ማሣካት አሌቻሌኩም
ብል የመፌረስ ጥያቄ ማቅረብ የማሔበሩ እንጂ የከሳሽ (ተጠሪ) መብት አይዯሇም ማሔበሩ
የሚፇርስበት ምክንያት የሇም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር
ከመረመረ በኋሊ ሠራተኛው ከአዋጅ ቁጥር 377/96 ውጭ በተሇየ ዯንብ መታዲዯሩ ማሔበሩን
ሇማፌረስ ያማያስችሌ አይዯሇም በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ
ሰሚ ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የብሓራዊ ባንክ ሠራተኞች
በዯንብ ቁጥር
157/2ዏዏ1 የሚተዲዯሩ መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 3/1/ሠ/ የሚሸፇኑ ባሇመሆኑ
የሥር ፌርዴ ቤት ማሔበሩ ሉፇርስ አይገባም ሲሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር
ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሽሮ አመሌካች ማሔበር እንዱፇርስ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ግንቦት 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ማሔበሩ ሇሰሊሣ ሦስት ዓመት
ያሔሌ ዕውቅና አግኝቶ
የሠራተኛውን መብትና ጥቅም
ሲያስጠብቅ የኖረ ነው፡፡ ሠራተኛው
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በዯንብ ቁጥር 157/2ዏዏ1 የሚተዲዯር መሆኑ ማህበሩ ያሇውንና ቀዯም ሲሌ የነበረውን ህሌውና
ሇማስጣት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀፅ 12ዏ ዴንጋጌና የአገሪቱን ሔገ መንግስት አንቀፅ 31 እንዯዚሁም ዓሇም አቀፌ
የሠራተኞች ዴርጅት በኩሌ ያፀዯቁትን ስምምነቶች በተሇይም ቁጥር 87 እና ቁጥር 98 የሚጥስና
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ስሇሆነም
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ታሔሣሥ 7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር መሌስ የብሓራዊ ባንክ
ማቋቋሚያ አዋጅን ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁ. 591/2ዏዏዏ የባንኩን ሠራተኞችና የአስተዲዯር
አካሊትን
በተመሇከተ የሚኒስትሮች ምክር
ቤት ዯንብ እንዴያወጣ ሥሌጣን ይሰጣሌ፡፡ በዚህ
መሠረት ዯንብ ቁጥር 157/2ዏዏ1 ወጥቶ ሥራ ሊይ ውሎሌ፡፡ የባንኩ ሠራተኞች በዚህ ሌዩ ሔግ
የሚተዲዯሩና በአዋጅ ቁጥር 377/96 የማይተዲዯሩ በመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 3
ንዐስ አንቀጽ 2/ሠ/ መሠረት በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ያቋቋመው አመሌካች ሔሌውና
ኖሮት ተግባሩን ሉያከናውን አይችሌም ፡፡ አመሌካች የአዋጅ ቁ/ 377/96 አንቀፅ 12ዏን በመጥቀስ
ያቀረበው አቤቱታ ከተያዘው ክርክር ጋር አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በሔገ መንግስቱ አንቀፅ 31
እና ዓሇም አቀፌ የሠራተኞች ዴርጅት ስምምነቶች ቁጥር 87 እና ቁጥር 98ን በመጥቀስ ያቀረበው
መከራከሪያ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በሌዩ ሔግ የሚተዲዯሩ እንዯ ፕሉስ ዏቃቢያነ ሔግ ዲኞች
የመንግስት ሠራተኞች በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት የተዯራጀ ማሔበር
እንዯማይኖራቸው ሁለ አመሌካች የተሇየ የሚሆንበት ምክንያት የላሇ በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር
አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያስናብተን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ በሥር የክርክሩ አመጣጥና
በሰበር የቀረበው ክርክር
ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን
እንዯመረመርነው አመሌካች እንዱፇርስ ተጠሪ ያቀረበው ጥያቄና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው
ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇው ጭብጥ መመርመር ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካች በሔገ መንግስቱ አንቀፅ 31 ማንኛውም ሰው ሇማንኛውም ዓሊማ የመዯራጀት
መብት እንዲሇው የተዯነገገ መሆኑን ገሌፆ በተጠሪ የተመዘገበውን የምስክር ወረቀት የተሠጠው
የብሓራዊ ባንክ ሠራተኛ ማሔበር የሚፇርስበት ሔጎዊ ምክንያት የሇም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡
እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች በሔገመንግስቱ አንቀፅ 31 እና ላልች የሔግ ማዕቀፍችን
መሠረት በማዴረግ እንዯተቋቁሙት ላልች የሙያ ማሔበራት የሚቆጠር ነው ወይስ አይዯሇም?
የሚሇው ነጥብ ነው፡፡
የሠራተኛ ማህበር የማቋቋም መብት በህገመንግስቱ አንቀፅ 31 ከተዯነገገው በተሇየ ሁኔታ
በህገመንግስቱ አንቀፅ 42 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ የፊብሪካና የአገሌግልት ሠራተኞች ገበሬዎች የእርሻ
ሠራተኞች ላልች የገጠር ሠራተኞች ከተወሰነ ዯረጃ በታች ያለና የሥራ ጠባያቸው
የሚፇቅዴሊቸው የመንግስት ሠራተኞች የሥራና የኢኮኖሚውን ሁኔታ ሇማሻሻሌ በማህበር
የመዯራጀት መብት አሊቸው ይህ መብት የሠራተኛ ማሔበራትን ላልች ማሔበራትን በማዯራጀት
ከአሠሪዎችና ጥቅማቸውን ከሚነኩ ላልች ዴርጅቶች ጋር የመዯራዯር መብት ያካትታሌ በማሇት
ይዯነግጋሌ፡፡ በህገመንግስቱ አንቀፅ 42 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት
የሚቋቋም የሠራተኛ ማህበር በህገመንግስቱ አንቀፅ 31 እና በላልች የህግ ማዕቀፍች ከሚቋቋሙ
ማህበራት በአዯረጃጀቱ በዓሊማውና በተግባሩ የሚሇይበት ሁኔታ እንዲሇ በህገመንግስቱ አንቀፅ 42
ንዐስ አንቀፅ 1/ሇ/ እና በሔገ መንግስቱ አንቀፅ 42 የንዐስ አንቀፅ 2 እና ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ
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ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሠራተኛ ማሔበር የሚመዘገበበትና የምስክር ወረቀት
የሚያገኝበት መንገዴ ላልች ማሔበራት ከሚመዘገቡበትና ዕውቅና ከሚያገኙበት የተሇየ መሆኑን
ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 118 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ "የሠራተኛ ማህበር“ በህገ
መንግስቱ አንቀጽ 42 መሠረት የመመሥረት መብት ያሊቸው "ሠራተኞች" ሲሆኑ ማንኛውም
ሰው ዓሊማውን እዯግፊሇሁ በሚሌ ምክንያት የአንዴ ሠራተኛ መሔበር አባሌ መሆን አይችሌም ፡፡
የሠራተኛ ማሔበር የመመስረት የሠራተኛ ማሔበር አባሌ መሆንና የመሣተፌ መብት ያሊቸው
"ሠራተኞች" ብቻ መሆናቸውን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 113 ንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ
ተዯንግጓሌ፡፡ የሠራተኛ ማሔበር ማሇት ሠራተኞች በአንዴነት ሆነው የሚያቋቁሙት ማህበር
እንዯሆነ በአዋጁ አንቀጽ 113 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ ተዯንግጓሌ፡፡
"ሠራተኛ ' ማሇት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 በተመሇከተው መሠረት ከአሠሪ ጋር በቅጥር ሊይ
የተመሰረተ ግንኝነት ያሇው ግሇሰብ ነው በማሇት አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 2/4/ ትርጓሜ
ሰጥቶታሌ፡፡ ስሇሆነም በአንዴ ተቋም ውስጥ የሚሠሩ ሠራተኞች የሠራተኛ ማህበር ሇማቋቋም
የሚችለት ወይም ቀዯም ሲሌ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ አቋቁመውት የነበረው ማህበር ህጋዊ
ህሌውና ኖሮት በሠራተኛ ማህበርነቱ ሉቀጥሌ የሚችሇው የተቋሙ ሠራተኞችና የማህበሩ አባሊት
በአዋጅ ቁጥር 377/96 እና በህገመንግስቱ አንቀጽ 42 መሠረት የሠራተኛ ማህበር የማዯራጀት
መብት ያሊቸውና
"ሠራተኛ ' የሚሇውን ትርጓሜ
የሚያሟለ ሁነው ሲገኙ እንዯሆነ ከሊይ
በዝርዝር ከገሇፅናቸው ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 ተቋቁሞ በተጠሪ ተመዝግቦና የምስክር ወረቀት
ተሰጥቶት የተዯረጀና ሔጋዊ ህሌውናውን ይዞ የሚቆይ
የሠራተኛ ማህበር ከላልች ማህበሮች
የተሇየና "ሠራተኞች'ን ብቻ በአባሌነት የያዘ መሆን እንዯሚገባው ስሇ ሠራተኛ ማህበር አመሠራረት
በሚዯነግገው አንቀፅ 114፣ ስሇሠራተኛ ማሔበር ተግባር ከሚዯነግገው አንቀፅ 115 ስሇ ማሔበራት
ምዝገባና ሔጋዊ ሔሌውና ከሚዯነግገው አንቀፅ 118 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም
የሠራተኛ ማሔበር የመመስረት መብት በአዋጅ ቁጥር 377/96 "ሠራተኛ ' የሚሇውን ትርጉም
የሚያሟለ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚተዲዯሩ ሠራተኞች መብት ብቻ መሆኑን ከሔገመንግስቱ
አንቀፅ 42 ንዐስ አንቀፅ 3 እና ከአሥሪና ሠራተኛ
ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ዝርዝር
ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች አባሊቱ በአዋጅ ቁ. 377/96 በሚተዲዯሩበት ጊዜና ከዚህ የሔግ ማዕቀፌ በፉት
በነበረው አዋጅ ቁጥር 42/68
መሠረት ተዯራጅቶ የነበረ መሆኑ ከክርክሩ ሇመገንዘብ
ችሇናሌ፡፡በአዋጅ ቁጥር 42/1968 እና በአዋጅ ቁጥር 377/96 አባሊቱ "ሠራተኛ' የሚሇውን የሔግ
ትርጓሜን
በሚያሟለበት ወቅት የተዯራጀ የሠራተኛ ማሔበር ተቋሙ የሚተዲዯርበት የሔግ
ማዕቀፌ ከተቀየረና አባሊቱ "ሠራተኛ' የሚሇውን የሔግ ትርጉም የማያሟለበት ሁኔታ ከተፇጠረ
"በሠራተኛ ማህበርነቱ'
ተሰጥቶት የነበረው ምዝገባና
እውቅና እንዱሁም
የምስክር ወረቀት
ሇሚመሇከተው ክፌሌ እንዱመሌስ ተጠሪን ከመጠየቅ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 12ዏ
ዴንጋጌዎች የሚከሇክሌ አይዯለም፡፡ የአዋጁ አንቀፅ 12ዏ በባህሪው የአመሌካች ክርክር (Indicative)
የህግ ዴንጋጌ እንጂ ‛Exhaustive“ አሳሪ ወይም አሟጣጭ የህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም አባሊቱ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ጥር 377/96 በሚተዲዯሩበትና ሠራተኛ
የሚሇውን ትርጓሜ በሚያሟለበት ወቅት በሠራተኛ ማህበርነት ተመዝግቦና ከተጠሪ የምስክር
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ወረቀት ወስድ በህገመንግስቱ አንቀፅ 42 እና በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ አንቀጽ 115 የተመሇከቱትን
ተግባራት ሲፇፅም የቆየው አመሌካች የተቋሙ ሠራተኞች በዯንብ ቁጥር 157/2ዏዏ1 መተዲዯር
ከጀመሩበትና "ሠራተኞች' የሚሇውን ትርጓሜ የሚያሟለ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ 2(ሠ) ከተዘረዘሩት መካከሌ የሚመዯቡ በመሆናቸው ከተጠሪ
የተዯረገሇትን ምዝገባና የምስክር ወረቀት
ይዞ በሠራተኛ ማሔበርነት የሚቀጥሌበት ምክንያት
የሇም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካችን በአዋጅ ቁጥር377/96 በአንቀጽ 118
ንዐስ አንቀጽ 3
መሠረት በመመዝገብ የሰጠው የምስክር ወረቀት እንዱሠረዝሇት ማመሌከቱ
ተገቢና ሔጋዊ
መሠረት ያሇው ሲሆን የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የተጠሪን ጥያቄ
በመቀበሌ የሰጠው ውሣኔ የህገመንግስቱን አንቀፅ 42 ዴንጋጌዎችና በአዋጅ ቁጥር 377/96 ከሊይ
የተገሇፁትን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡
ው

ሳ

ኔ

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ/ብ
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የሰ/መ/ቁ. 59666
ግንቦት 4 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- የኦሮሚያ መንገድች ባሇሥሌጣን ነ/ፇጅ ሠሊማዊት ኃይለ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- አቶ አቡ ጏበና ከጠበቃቸው ከአቶ ተካሌኝ ነጋሣ ጋር ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በአሁኑ የሰበር ተጠሪ አቅራቢነት ሇሥር ወረዲ ፌ/ቤት ነሏሴ 27 ቀን 1999
ዓ/ም
የቀረበው
ክስ በተከሣሽ /በአሁኑ አመሌካች /
መ/ቤት ከ1989 እስከ የካቲት 1999
ዓ/ም
በተሇያዩ የሥራ መዯቦች በወር ብር 211ዏ ዯመወዝ እየተከፇሇኝ ከቆየሁ በኋሊ ተከሣሹ ከሥራ
ሲያስናበተኝ የአገሌግልት ካሣ እና የዓመት ዕረፌት በገንዘብ ተሇውጦ ብር 13,187.5ዏ ካሰበሌኝ
በኋሊ
ከዚሁ ገንዘብ ውስጥ ታክስ ብር 2,203.87 ከቀነሠ በኋሊ በሥሌጣኑ ሇት/ቤት የከፇሌኩት
ነው በማሇት ብር 6,792.57 ቆርጦብኝ ብር 4,191.04 ብቻ ከፌልኛሌ፡፡ የከፇሇኝን ገንዘብም ቢሆን
መክፇሌ ከሚገባው ጊዜ 2 ወር በማዘግየት የሚያዝያ ወር 1999
በመሆኑ በአሠሪና ሠራተኛ
ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 337/96 በአንቀጽ 36 በተዯነገገው መሠረት በ7 ቀን ውስጥ አሌከፇሇም፡፡
የት/ቤት ክፌያም ቢሆን በህብረት ስምምነታችን አንቀጽ 25 ከ12ኛ ክፌሌ በሊይ ሇሆነ ትምህርት
የት/ቤት ክፌያ ተከሣሽ መ/ቤት 5ዏ% እንዯሚከፌሌ ተገሌጿሌ፡፡ በመሆኑም ተከሣሽ መ/ቤት ያሇ
አግባብ የቆረጠብኝ ገንዘብና ክፌያ ባዘገየበት የ3 ወር ዯመወዜን እንዱከፌሇኝ ይወሰንበት የሚሌ
ነው፡፡
ተከሳሹም በነገረ ፇጁ አማካይነት በሰጠው መሌስ ከሳሽ ሇ11 ዓመት አገሌግያሇሁ የሚሇው
ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም ከሣሽ ከመስከረም 1 ቀን 1989 እስከ ሰኔ 3ዏ ቀን 1992 ዴረስ
የመንግስት ሠራተኞች አስተዲዯር ሰራተኛ
ነበር፡፡ የመንግስት ሠራተኛ ከሆነ ዯግሞ በአሠሪና
ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 ጥቅማጥቅም ማግኘት አይችሌም፡፡ ከሣሽ በተከሳሽ መ/ቤት
የተቀጠረው ከሏምላ 1 ቀን 1992 ጀምሮ ስሇሆነ የአገሌግልት ካሣ ማግኘት ያሇበት ከዚሁ ጊዜ
ጀምሮ ነው፡፡ ከሣሽ በየጊዜው የትምህርት ቤት ክፌያ እየጠየቀ ተከሳሽ መ/ቤት ሲከፌሌ የቆየ
በመሆኑ በመካከሊችን ውሌ የሇም ሲሌ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
በአዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/ሇ/ ሥር የተጠቀሰውን ግዳታ አሌተወጣም በማሇት የከሣሽ ክስ
ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡
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የሥር ወረዲ ፌ/ቤትም ዕዲን አንዴ ሠራተኛ
ከሚያገኘው የአገሌግልት ካሣ ማቻቻሌ
አይቻሌም፡፡ ተከሣሽ አሇኝ የሚሇው መብት ካሇ
ህጉ በሚፇቅዯው መሠረት መጠየቅ እንጂ
ከዯመወዙ ጋር ተያይዞ የሚገኝ ነገር ሊይ ማቻቻያ ሉዯረግ አይገባም፡፡ ይህ ሆኖ ሣሇ ተከሣሽ
ከከሣሽ ዯመወዝ መቁረጡ በፌትሀብሓር ህግ ቁጥር 1833 /11/ የተዯነገገውን የሚፃረር ነው
በማሇት ተከሣሽ ከከሣሽ የቆረጠውን ገንዘብ ብር 6,792.57 ክፌያ ሇዘገየበት የ3 ወር ዯመወዝና
ኪሣራ ብር 500 እንዱሁም የጠበቃ አበሌ 1ዏ% እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት በበኩለ ይግባኝ ባይ /የሥር ተከሣሽ/
የ11 ዓመት የአገሌግልት ካሣ ሇመሌስ ሰጪው ከከፇሇ በኋሊ የ11 ዓመት አገሌግልት በተከሣሽ
መ/ቤት የሇውም ሲሌ የተከራከረው ያሇአግባብ ነው፤ ይግባኝ ባይ መሌስ ሰጪውን ያስተማረ
ቢሆንም ምን ያህሌ እንዯሚያገሇግሌ የተማረው መቼ እንዯሆነና ግዳታውን ተወጥቷሌ የሚባሇው
መቼ ነው የሚለትን ነጥቦች ያሊስረዲ በመሆኑ በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ የሚነቀፌ ነገር የሇም
በሚሌ ውሣኔውን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/348/1/ መሠረት አጽንቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አመሌካች ሇሥር የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሥር
ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሲሌ በማመሌከቱ የሥር ሰበር ሰሚው
ችልትም የግራቀኙን ወገኖች ካከራከረ በኋሊ ከአገሌግልት ካሣ ክፌያ ውስጥ ሇትምህርት
የተከፇሇውን በሚመሇከት ተመሊሽ የሚዯረግ ስሇመሆኑ ውሌ መኖር አሇበት፡፡ ውሌ በላሇበት
አስተማርኩ በሚሌ ብቻ ከአገሌግልት ካሣ ቆርጦ ማስቀረት ተቀባይነት የሇውም፡፡ ክፌያ ሇዘገየበት
አመሌካች ያመነውን ከፌል ያሊመነውን ያሌከፇሇ ስሇሆነ በክፈ ሀሳብ ተጠሪን ሇመጉዲት አዘግይቷሌ
ሇማሇት አይቻሌም በማሇት አመሌካች ሇተጠሪ የ3 ወር ዯመወዝ መክፇሌ የሇበትም ሲሌ የሥር
ፌ/ቤት ውሣኔን በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ቅር የተሰኘው የሰበር አመሌካችም ሇዚህ ችልት ባቀረበው ቅሬታ
ተጠሪው ከመስከረም ዏ1 ቀን 1989 ዓ/ም ጀምሮ እስከ ሰኔ ወር 1992 ዓ/ም ዴረስ በአመሌካች
መ/ቤት ያገሇገሇው በአሠሪና ሠራተኛ ህግ መሠረት ሳይሆን በመንግስት ሠራተኞች አስተዲዯር ህግ
በመሆኑ
የሶስት ዓመት ከአሥር ወር የአገሌግልት ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት
ሉከፇሇው
አይገባም፡፡ ተጠሪው ሥራውን በገዛ ፇቃደ የሇቀቀው የ2ኛ
ዱግሪውን ትምህርት
መንግስት እየከፇሇ ትምህርቱን እንዲጠናቀቅ
የሚፇሇግበትን አገሌግልት ሳይፇጽም በመሆኑ
በተሻሻሇው የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/2/ መሠረትና አንቀጽ 39/ሸ/ የውሌ
ግዳታ ስሊሇበት የሚከፇሇው የአገሌግልት ክፌያ የሇም፣ ገንዘቡም ሇመንግስት ተቆርጦ ገቢ መዯረጉ
ተገቢ ነው፡፡ ምንም ዓይነት ስምምነት ከአመሌካች ጋር የሇኝም በሚሌ ያቀረበው ክርክርም ቢሆን
የህብረት ስምምነት አንቀጽ 26 በግሌጽ የተቀመጠ በመሆኑ ባሇመፇረሙ ብቻ ግዳታውን
የሚያስቀርሇት አይሆንም የኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የከፌተኛውን ፌ/ቤት
ውሣኔ እስከአሻሽሇው ዴረስ የጠበቃ አበሌ 1ዏ% እና ኪሣራ ብር 5ዏዏ አሻሽል መወሰን አሉያም
መሠረዝ ይገባው ነበር በማሇት ከመስከረም 1 ቀን 1989 - ሰኔ 3ዏ ቀን 1992 ያሇው የ3 ዓመት
ከ1ዏ ወር የአገሌግልት ካሣ አመሌካች ሇተጠሪው ይከፌሊሌ የተባሇው እንዱሠረዝ
አመሌካች
ከተጠሪው የአገሌግልት ካሣ ውስጥ ሇትመህርት የከፇሇውን ቆርጦ ማስቀረቱ ያሇአግባብ ነው
የተባሇው ተሽሮ ገንዘቡ ሇአመሌካች ገቢ አንዱሆን እንዱወሰን፣ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ
የተወሰነበት የጠበቃ አበሌና ኪሣራ እንዱሠረዝ ጠይቋሌ፡፡
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አመሌካች ሊቀረበው
የሰበር ቅሬታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ ከመስከረም ወር 1989 ዓ/ም
ጀምሮ ያሇውን የአገሌግልት ካሣ አስቦ የከፇሇኝ ራሱ የአሁኑ አመሌካች ስሇሆነ ተጠሪ ክስ
ከመሠረትኩበት በኋሊ የአገሌግልት ካሣው የተከፇሇው በስህተት ነው ብሌም ከመስከረም ዏ1 ቀን
1989 ዓ/ም ጀምሮ ሠራተኛ ስሇመሆኔ በሥር ፌ/ቤት በቀረበው የፅሁፌ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡
የህብረት ስምምነት አንቀጽ 26/2/ ከትምህርትና ሥሌጠና ጋር በተያያዘ የውሌ ግዳታ መግባት
እንዯሚያስፇሌግ ይናገራሌ፡፡ ተጠሪም የውሌ ግዳታ ገብቼ የፇረምኩት ሠነዴ የሇም፡፡ አመሌካችም
በማስረጃነት ያቀረበው ሠነዴ የሇም፡፡ አዋጅ ቁጥር 494/98
አንቀጽ 39/1/ሸ/ ከሥሌጠና ጋር
በተያያዘ ሇአሠሪው የውሌ ግዳታ
ሳይኖርበት ሥራውን በገዛ ፇቃደ ሠራተኛው ሲሇቅ
የአገሌግልት ካሣ እንዯሚከፇሇው ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም የሰበር ተጠሪ ከአሠሪው መ/ቤት ጋር
የገባሁት የትምህርት ውሌ ስሇላሇ የአገሌግልት ካሣ ከማግኘት የሚከሇክሇኝ ነገር የሇም፡፡ ስሇሆነም
በሥር ፌ/ቤቶች
ውሣኔ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ
የሆነ የህግ ስህተት
የሇም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
የግራቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተገሇፀው የቀረበ ሲሆን እኛም በሥር የኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ ሇተጠሪ ሉከፇሇው ይገባሌ በሚሌ በተወሰነው ገንዘብ ሊይ መሠረታዊ የሆነ
የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ
ወይስ
አሌተፇፀመም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው
መርምረናሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሇው
በአገሌግልት ካሣ፣ በጠበቃ አበሌ እና በኪሣራ ገንዘብ አከፊፇሌ ነው፡፡
የአገሌግልት ካሣን በሚመሇከት ግራ ቀኙን የሚያከራክራቸው ጠቅሊሊ የአገሌግልት ዘመን
አቆጣጠርና የአግሌግልት ካሣ ሇተጠሪው ይገባሌ
በማሇት አመሌካች ከወሰነው ገንዘብ ውስጥ
አመሌካች ሇተጠሪው የትምህርት ቤት ክፌያ ፇጽሜአሇሁ በማሇት የቀነሰው ገንዘብ ነው፡፡
ተጠሪው ከመስከረም 1989 እስከ የካቲት 1999 ዓ/ም ሇአሥራ አንዴ ዓመት በአመሌካች
መ/ቤት ማገሌገለን በመጥቀስ ሲከራከር አመሌካች ግን ተጠሪው ከ1989 መስከረም ወር ጀምሮ
እስከ 1992
ሰኔ ወር ዴረስ ተጠሪው በአዋጅ ቁጥር 377/96
የማይተዲዯርና የመንግስት
ሠራተኞች አስተዲዯር ሠራተኛ ነበር በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህ የተነሣም የ3 ዓመት ከ 1ዏ
ወር የአገሌግልት ካሣ አይገባውም ብሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ
እንዯሚቻሇው አመሌካች መ/ቤት ቀዯም ሲሌ በመንግስት ሠራተኞች አስተዲዯር አዋጅ የሚተዲዯር
የነበረና ከዚያም በአዋጅ ቁ. 377/96
ማሇትም ስሇ አሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ በወጣው አዋጅ
እንዱተዲዯር መዯረጉን ነው፡፡ ተጠሪም ቢሆን ቀዯም ሲሌ በአመሌካች መ/ቤት የመንግስት ሠራተኛ
የነበረ ሲሆን አመሌካች መ/ቤት በአዋጅ
ቁጥር 377/96
እንዱተዲዯር ሲዯረግ ተጠሪውም
በተመሳሳይ ሁኔታ በተጠቀሰው አዋጅ የሠራተኛን ትርጉም በማሟሊት በአመሌካች መ/ቤት ሲሠራ
ቆይቷሌ፡፡
አመሌካች መ/ቤትም ተጠሪው ሇ11 ዓመት ያህሌ በአመሌካች መ/ቤት ማገሌገለን
በማመን የ11 ዓመት የአገሌግለት ካሣ በማስሊት አጠቃሊይ የሚከፇሇው የአገሌግልት ካሣ መጠን
ከታወቀ በኋሊ ሇትምህርት ቤት የከፇሇውን በመቀነሥ ሇራሱ አስቀርቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ አሠሪው
ማሇትም ያሁን አመሌካች የተጠሪው የአገሌግልት ዘመን 11 ዓመት መሆኑን ተቀብል ምን ያህሌ
የካሣ መጠን እንዯሚከፇሇው ካረጋገጠ በኋሊ በፌ/ቤት በተጠሪ ከሳሽነት ክስ ሲቀርብ የተጠሪውን
ቀዯም ሲሌ የመንግስት ሠራተኛ ነበር በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት የአገሌግልት ካሣ ማግኘት
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ጀምሮ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር ህጋዊ ውጤት ያሇው ሆኖ
አሊገኘንም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ተጠሪን የአገሌግልት ዘመን በሁሇት በመክፇሌ ካሣ ሉከፇሇው
የሚገባ ው በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 መተዲዯር ከጀመረበት ጊዜ ነው በማሇት
ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌ/ቤት ያሌተቀበሇው በአግባቡ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪው 11 ዓመት
አገሌግልት አሇው ተብል በዚሁ መጠን የ11 ዓመት
የአገሌግልት ካሣ ሉከፇሇው አይገባም
በማሇት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌ/ቤት ውዴቅ በማዴረጉ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇም፡፡ ከዚህ ከካሣ አከፊፇሌ ጋር ተያይዞ የሚነሣው አመሌካች ሇተጠሪው የሚገባውን
የካሣ መጠን በስላት ካረጋገጠ በኋሊ የተጠሪው 2ኛ ዱግሪ ሲማር አመሌካች የት/ቤት ክፌያ ከፌሎሌ
በማሇት ብር 6,792.57 ከካሣው ገንዘብ መቁረጡ ነው፡፡፡ አመሌካች ሇት/ቤት የከፇሇውን ገንዘብ
የቀነሠው ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋሊ በአመሌካች መ/ቤት ማገሌገሌ
ሲገባው ግዳታውን
አሌተወጣም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇት/ቤት ያወጣውን ወጪ ከተጠሪው ሇመቀበሌ በአዋጅ ቁጥር
494/98 አንቀጽ 2/2/ሸ/ መሠረት መብት አሇው ምክንያቱም በአመሌካችና ተጠሪ መካከሌ የውሌ
ግዳታ አሇ የሚሌ ነው፡፡ የውሌ ግዳታውም ሉመሠረት የቻሇው ተጠሪው የትምህርት ቤት ክፌያ
እንዱከፌሌሇት በየጊዜው እየጠየቀ አመሌካችም ይከፌሌሇት ነበር በማሇት ነው፡፡ ሆኖም ከአመሌካች
አሇ የሚሇውን የውሌ ግዳታ ተጠሪው የፇረምኩት ሠነዴ የሇም በማሇት ይከራከራሌ፡፡
እዚህ ሊይ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት ነጥብ በአመሌካችና በተጠሪው መካከሌ የትምህርት ቤት
ክፌያን በሚመሇከት ውሌ አሇ ወይስ የሇም? የሚሇውን ነጥብ ሳይሆን አመሌካች ሇተጠሪው
ከሚገባው የአገሌግልት ካሣ የትምህርት ቤት ክፌያ ቆርጦ ማስቀረት ይችሊሌ ወይስ አይችሌም?
የሚሇውን ነጥብ ነው፡፡
ከዚህ በሊይ ከፌ ተብል እንዯተገሇፀው አመሌካችና ተጠሪ የሚተዲዯሩት በአሠሪና ሠራተኛ
ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሲሆን የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች በአዋጁ የተቀመጡትን መብትና
ግዳታ ማክበር ይጠበቅባቸዋሌ ፡፡ በአዋጁ ከተጠቀሱት መብቶች አንደ የሥራ ውሌ ሲቋረጥ
ሠራተኛው
ዯመወዙንና ከዯመወዙ ጋር የተያያዙትን ክፌያዎችን በህጉ በተወሠነ የጊዜ ገዯብ
ውስጥ መክፇሌ ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም ክፌያው አከራካሪ ሆኖ ከተገኘ የሔጉን አካሄዴ መከተሌ
የግዴ ይሊሌ፡፡ በዚህ በተያዘው ጉዲይ የመንግስት ግብር ተቀንሶ ተጠሪው የአገሌግልት ካሣ ማግኘት
ያሇበት ብር 10,983.63 መሆኑን ሲገሌጽ ይኸንኑ የገንዘብ መጠን አመሌካችም ትክክሌ መሆኑን
ያምናሌ፡፡ ይሁን እንጂ የት/ቤት ክፌያ ብር 6,792.57 መቀነሱ አግባብ ነው ይሊሌ፡፡ በአሠሪና
ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 የዯመወዝ ቅነሣን በሚመሇከት በአንቀጽ 59 የተዯነገገ
ሲሆን ይኸው አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ዯመወዝ የሚቀነሰው በህግ በህብረት ስምምነት ወይም
በሥራ ዯንብ በተወሰነው ወይም በፌ/ቤት ትዕዛዝ መሠረት ካሌሆነ ወይም ሠራተኛው በጽሁፌ
ካሌተስማማ አሠሪው ከሠራተኛው መቀነሥ እንዯማይችሌ ወይም በዕዲ ሉይዝ ወይም ሉያቻችሌ
እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ የአገሌግልት ካሣም ቢሆን ሇዕዲ የሚያዝ ወይም የሚቀነሥ ከሆነም
በተጠቀሰው የህግ አንቀጽ መሠረት መቀነስ ወይም ሉያዝ ከሚችሌ ውጪ አሠሪ በራሱ ውሣኔ
ሉቀንስ ሉይዝ ወይም ሇዕዲ እንዱቻቻሌ ማዴረግ አይችሌም፡፡
በመሆኑም የሥር ፌ/ቤት የሰበር አመሌካች ቆርጦ ያስቀረው የአገሌግልት ካሣ ገንዘብ
ሇተጠሪ እንዱመሌስ በሰጠው ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡
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ላሊው አመሌካች እንዯመሠረታዊ የህግ ስህተት የጠቀሰው የጠበቃ አበሌ 1ዏ% አመሌካች
ሇተጠሪ እንዱከፌሌ መወሰኑ ነው፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ አመሌካች ተጠሪው ክርክር ያካሄዯው በግለ
ስሇመሆኑ አሌተከራከረም፡፡ ነገር ግን 1ዏ% ሇጠበቃው አበሌ መወሰኑ አሇአግባብ መሆኑን ገሌጾ
ተከራከሯሌ፡፡ ጠበቃው ሙያዊ አገሌግልት መስጠቱ እስካሌተካዯ ዴረስ ዯግሞ በሚኒስትሮች ምክር
ቤት ዯንብ ቁጥር 57/1992 አንቀጽ 42 በተዯነገገው መሠረት ተገቢና ሚዛናዊ የሆነ የአገሌግልት
ክፌያ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ ተገቢና ሚዛናዊ ክፌያ ነው የሚባሇው ዯግሞ በተጠቀሰው የህግ ቁጥር
ከንዐስ ቁጥር 1-8 የተዘረዘሩትን መመዘኛዎች መሠረት በማዴረግ የተወሰነ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡
አመሌካች ግን የሥር ፌ/ቤት 1ዏ% የጠበቃ አበሌ ሲወስን በዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 42 ሥር
የተዘረዘሩ መመዘኛዎች የተጣሱ ስሇመሆናቸው ያቀረበው የህግ ክርክር የሇም፡፡ ይህ ችልትም
የቀረበውን የጠበቃ አበሌ ቅሬታ ከተጠቀሰው ዯንብ ቁጥር 57/92
አንቀጽ 42 እና
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 462ና 463 ዴንጋጌ ጋር
እንዲገናዘበው በዯንቡ የዘረዘሩት
መመዘኛዎች
የተጣሱ ስሇመሆናቸው አመሊካች የሚሆን ነገር አሊገኘም፡፡ በመሆኑም በጠበቃ አበሌ አወሣሠን
ሊይ በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ሥህተት የሇም፡፡
አመሌካች ያቀረበው ላሊው ክርክር የሥር ሰበር ሰሚ ችልት የሥር ፌ/ቤቶችን ውሣኔ
በማሻሻሌ እስከወሰነ ዴረስ የብር 500 /አምስት መቶ / ኪሣራ መቀነስ ወይም መሰረዝ ነበረበት
የሚሌ ሲሆን ይህ ችልት ተጠሪ በክርክር ወቅት ከብር 500(አምስት መቶ) ያሊነሠ ኪሣራ
እንዯሚዯርስበት ያምናሌ፡፡ የኪሣራው መጠን ከዚህ ከተጠቀሰው የገንዘብ መጠን ያንሣሌ ቢባሌ
እንኳሌ የአመሌካችን ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን በጎሊ መሌኩ የሚጉዲ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ የሥር
ሰበር ሰሚ ችልት የሥር ፌ/ቤቶችን ውሣኔ አሻሽል በመወሠኑ ብቻ ኪሣራ መቀነሥ አሇበት
ወይም ሙለ በሙለ መሠረዝ አሇበት ሇማሇት ህጋዊ መሠረት ያሇው አይዯሇም ፡፡ በመሆኑም
የሥር ሰበር ሰሚው ችልት የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔን አሻሽል ሲወስን ኪሣራውን ግን በማጽናቱ
የተጣሰ ህግ የሇም፡፡ ስሇሆነም በኪሣራ አወሣሠን ረገዴም የሥር ፌ/ቤት የፇፀመው መሠረታዊ
የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡
ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 90368 በቀን 14/10/2002 ዓ/ም
በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፣ በውሳኔው የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ
ስህተት የሇም ተብሎሌ፡፡
2. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ፡፡
3. ከዚህ በፉት በዚህ ጉዲይ ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን ፡፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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የሰ/መ/ቁ. 64821
ግንቦት 1 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - አንበሴ መኯንን /ነገረ ፇጅ/ ቀረበ
ተጠሪ፡- አያላው ሔብስት ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሣውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ
ክስ የመሠረተው ሚያዝያ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ሥራ ሊይ በዋሇው መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ
መሠረት በተዯረገው ምዯባ ከዯረጃ 11 ወዯ ዯረጃ 14 አዴጌ እንዴሠራ የተዯረገ ቢሆንም ሇቦታው
የተመዯበው ዯመወዝ ግን አሌተከፇሇኝም በማሇት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ያሇአግባብ ሳይከፇሇኝ
ቀርቶአሌ የሚሇውን የሁሇት እርከን ጭማሪ ምዯባው ከተፇጸመበት ጊዜ ጀምሮ ታስቦ እንዱከፌሇው
ይወሰንሇት ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ አመሌካች ሇቀረበበት ክስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የሥረ
ነገር ክርክር አቅርቦአሌ፡፡ በሥረ ነገር ረገዴ ያቀረበው ክርክር ከሣሽ ዯረጃውን ያገኘው በመሠረታዊ
የሥራ ሂዯት ሇውጥ አጠቃሊይ ምዯባ እንጂ በእዴገት አይዯሇም፡፡ እዴገት የሚሰጠው ወይም
የሚገኘው በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 11 መሠረት ነው፡፡ በዚህ አግባብ የተሰጠ የዯረጃ እዴገት
ስሇላሇ ክሱ ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም የሚሌ እንዯሆነ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
ፌ/ቤትም የሁሇቱን ወገኖች ክርክር ከመረመረ በኋሊ፣ የአመሌካችን ክርክር በመቀበሌ የተጠሪን
ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን
ውሣኔ በመሻር ተጠሪ የጠየቀው የሁሇት እርከን የዯመወዝ ጭማሪ ይሰጠው በማሇት ወስኖአሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ጥር 27 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ተጠሪ የጠየቀው የሁሇት
እርከን የዯመወዝ ጭማሪ የሔግ መሠረት ያሇው ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም
ይህን ጭብጥ ግራቀኝ ወገኖች ካሰሙት ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
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ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እና የተሰጡትን ውሳኔዎች በዝርዝር
ተመሌከተናሌ፡፡ ከዚህም መገንዘብ የቻሌነው ተጠሪ ተመዴቤበታሇሁ የሚሇው በዯረጃ 14
የሚታወቀው (የተሰየመው) የሥራ መዯብ በኮርፕሬሽኑ (አመሌካች) ባሇው የእዴገት አሰጣጥ
ሥርዓት እና ሂዯት መሠረት የተገኘ አሇመሆኑ በፌሬ ነገር መረጋገጡን ነው፡፡ በእርግጥ ኮርፕሬሽኑ
አጠቃሊይ የሆነ መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ በማካሄዴ ከሥራ ሂዯት ሇውጡ መካሄዴ በፉት
የነበረው አዯረጃጀትና የሥራ መዯቦች ስያሜ ተሇውጠዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የኮርፕሬሽኑ የሥራ
አዯረጃጀትን በተመሇከተ የተዯረገ አጠቃሊይ ሇውጥ እንጂ ሠራተኞችን ሇማሳዯግ (በእዴገት
ሇማስቀመጥ) በሚሌ የተዯረገ ነው ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የሚያዯርስ ነው ተብል የሚወሰዴ
አይዯሇም፡፡ በግሌጽ እንዯሚታወቀው የዯረጃ እዴገት ሉገኝ የሚችሇው እራሱን በቻሇ የአሠራር
ሥርዓት እና ዯንብ መሠረት ነው፡፡ በመሆኑም መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ ማካሄዴ እና
የዯረጃ እዴገት መሰጠት ወይም አሰጣጥ በዓሊማም ሆነ በውጤት ረገዴ የተሇየዩ የየራሳቸውን ግብ
ይዘው የሚነሱ እንዯሆኑ መገንዘቡ ተገቢ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው በአመሌካች ኮርፕሬሽን የእዴገት አሰጣጥ ሥርዓት እና ዯንብ
መሠረት ተጠሪ የዯረጃ እዴገት አግኝቶአሌ አሌተባሇም፡፡ የዯመወዝ ጭማሪ ሉገኝ የሚችሇው
በእዴገት ወይም አሠሪው የዯመወዝ ጭማሪ ማዴረግ የሚችሌበት አግባብ ኖሮት ሲጨምር ነው፡፡
ተጠሪ የጠየቀው የሁሇት እርከን የዯመወዝ ጭማሪ እንዱያገኝ በፌ/ቤት ሉወሰን የሚችሇውም
ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ አንደ ተሟሌቶ ሲገኝ ነው፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሁሇት እርከን
ዯመወዝ ጭማሪ ሉያሰጥ የሚችሌ የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር መሠረት አሌነበረውም፡፡ ሲጠቃሇሌ
ተጠሪ የዯመወዝ ጭማሪ ይሰጠኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ የህግ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ከዚህ
የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 95369 ጥር 12 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348(1) መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. ተጠሪ ያቀረበው የሁሇት እርከን የዯመወዝ ጭማሪ ይሰጠኝ ጥያቄ የሔግ መሠረት
የሇውም ብሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 33360
ግንቦት 30 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቶአሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 53527
መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ፕስታ አግሌግልት ዴርጅት ነ/ፇጅ ማስረሻ በሇጠ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ በዲሶ መሌካቶ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት ታይቶ የተወሰነውን ውሳኔ አፇፃፀም የሚመሇከት
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዲማ ቱለ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ በዚሁ ፌርዴ ቤት
ያቀረቡት የፌርዴ ይፇፀምሌኝ ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 07667 ሊይ ቀርቦ የተወሰነውን
ውሳኔ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ በዋናው ጉዲይ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ የስራ ውሊቸው ያሊግባብ
የተቋረጠባቸው መሆኑን በመግሇጽ ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ወይም ተገቢ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካች የአሁኑን
ተጠሪን ወዯ ስራ እንዱመሇስ ወይም ተገቢ ክፌያዎችን እንዱከፌሌ ሲሌ ተወስኗሌ፡፡ እንዱፇፀም
የቀረበው ውሳኔውም ይህ ሲሆን ዋናውን ፌርዴ ተጠሪ ከአገኙና ከመፇፀሙ በፉት ግን ተጠሪ
የመንግስት ገንዘብ አጉዴሇው ተገኝተዋሌ በሚሌ ምክንያት በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሰው
ጥፊጽ በመፇጸሙ ጥፊተኝነታቸውም በፌርዴ ተረጋግጦ በአንዴ አመት ጽኑ እስራት እና በብር
1000.00(አንዴ ሺህ) የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ተወስኖባቸዋሌ፡፡ ይህንኑ ቅጣት ጨርሰው ከወጡ
በኋዋሊ በአስሪና ሰራተኛ ክርክር ችልት የተሰጠው ውሳኔ እንዱፇጸምሊቸው የአፇፃፀም ማመሌከቻ
ሲያቀርቡም የአሁኑ አመሌካች ተጠሪ በወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ ተብሇው ተረጋጋጦባቸው ቅጣቱን
ጨርሰው ከወጡ በሁሊ ሉፇጸምሊቸው የሚገባ ፌርዴ የሇም በማሇት እንዯ ፌርደ የማይፇጽምበትን
ምክንያት ቀርቦ አስረዴቷሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም ፌርደ
የማይፇፀምበት ምክንያት የሇም በማሇት ተጠሪን አመሌካች ወዯስራው እንዱመሌሰው ሲሌ ትእዛዝ
ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ትእዛዝ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 377 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ትእዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ መጋቢት 01 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ትእዛዝ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት
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ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተጠሪ በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው
ተገቢው ቅጣት ተሊሌፍ ቅጣቱን ጨርሰው ከወጡ በሁዋሊ ቀዴሞ የተሰጠውን ውሳኔ መሰረት
በማዴረግ ወዯ ስራ የሚመሇሱበት ምክንያት የሇም በማሇት ዘርዝረው ትእዛዙ እንዱሻር ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የፌርዴ አፇፃፀም ሂዯቱ በአዋጅ ቁጥር
377/96 ስር የተመሇከተውን ከፌተኛ የይርጋ ጊዜ መሰረት ያዯረገ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር
ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሊቸው ተጠሪ
ቀርበው በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ፌርዴ ባሌተሇወጠበት ሁኔታ ፌርዴ ሉፇጽም አይችሌም
ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት የላሇ መሆኑንና አመሌካች ከፇሇገ በአማራጭ የተሇያዩ ክፌያዎችን
በመክፇሌ ሉያሰናብታቸው የሚገባ መሆኑን በመዘርዘር የሰበር አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም ሲለ
ግንቦት 23 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገር ፇጅም
ግንቦት 26 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር
ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የመንግስት ገንዘብ አጉዴሇው በመገኘታቸው
በወንጀሌ ተፇርድባቸው የእስራት ጊዜውን አጠናቅቀው ከወጡ ከአንዴ አመት በሁዋሊ በአሰሪና
ሰራተኛ ክርክር ችልት ቀዯም ብል የተሰጠውን ውሳኔ ሇማስፇጸም አቤቱታ አቅርበው የስር ፌርዴ
ቤት ፌርደ እንዲይፇፀም የሚከሇክሇው ነገር የሇም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ተጠሪን ወዯ ስራ
እንዱመሌሳቸው ትእዛዝ መስጠቱን ነው፡፡
በመሰረቱ አንዴ ፌርዴ ስሌጣን ባሇው አካሌ እስካሌተሻረ እና በሔጉ የተመሇከተውን የይርጋ
ጊዜ መሰረት አዴርጏ ሇአፇፃፀም እስከቀረበ ዴረስ እንዱሁም የማይፇፀምበት ላሊ ሔጋዊ ምክንያት
እስከላሇ ዴረስ የማይፇፀምበት ምክንያት የላሇ መሆኑን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉም ሆነ በላልች
ተፇፃሚነት ባሊቸው ሔጏች የተመሇከተ ጉዲይ ነው፡፡ አፇፃፀሙ የሚመራበት ሁኔታም እንዯጉዲዩ
አግባብነት መታየት ያሇበት ስሇመሆኑ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ሇጉዲዩ አግባብነት
ያሇው ሌዩ ሔግ ካሇ ተፇፃሚነት የሚኖረው ይኸው ሌዩ ሔግ ነው፡፡ ጠቅሊሊ ሔግ ተፇፃሚነት
የሚኖረው ጉዲዩን የሚገዛው ሌዩ ሔግ በላሇበት ሁኔታ ስሇመሆኑ ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ
አተረጓጏም መርሆዎች የሚሳዩት ጉዲይ ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ጉዲዩ መሰረት ያዯረገው የአዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ ሲሆን
ይህ ሔግ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ የሚነሳን ክርክር የሚገዛ ነው፡፡ በዚህ ሔግ ውስጥ የተሇያዩ
የመብት ጥያቄዎች የሚቀርቡበት የዲኝነት አካሌና የመብት ጥያቄዎች የሚቀርቡበት የጊዜ ገዯብ
ተመሌክቷሌ፡፡ ሔጉ ግሌጽ የሆነ የይርጋ ጊዜ ያሌተቀመጠሇት እና ምንጩ የአሰሪና ሰራተኛ የሆነ
ማናቸውም የመብት ጥያቄ በአንዴ አመት ጊዜ ውሰጥ እስካሌቀረበ ዴረስ የማይስተናገዴ ስሇመሆኑ
በአንቀጽ 162 ስር አስቀምጧሌ፡፡ አዋጁ በግሌጽ ሊሌተመሇከቱ ጉዲዮች ከፌተኛውን የይርጋ ዘመን
በተመሇከተ አንዴ አመት ስሇመሆኑ ከማስቀመጡም በተጨማሪ በላልች አግባብነት ባሊቸው ሔጏች
ስር የተመሇከቱት የይርጋ ጊዜያት ተፇፃሚ ሉሆኑ እንዯሚችለ በአንቀጽ 162/5/ ዴንጋጌ ስር
አስፌሯሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት ሇሚቀርቡ ክርክሮች አግባብነት ካሊቸው ሔጏች መካከሌ
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አንደ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ነው፡፡ ይህ ስነ ሥርአት ከያዛቸውና ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት
ካሊቸው ዴንጋጌዎች አንደ ዯግሞ በቁጥር 384 ስር የተመሇከተው የአፇፃፀም ይርጋ ነው፡፡ በዚህ
ዴንጋጌ መሰረት አንዴ ፌርዴ ሇአፇፃፀም ሉቀርብ የሚገባው በአስር አመት ጊዜ ውስጥ መሆኑ
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሉነሳ የሚችሇው ጥያቄ አንዴ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክር ሰሚ አካሌ
የተሰጠ ውሳኔ ሇአፇፃፀም ሉቀርብ የሚገባው ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ በስንት ጊዜ ውስጥ ነው
የሚሇው? ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 377/96 በዚህ ረገዴ ያስቀመጠው ግሌጽ ዴንጋጌ የሇም፡፡ ሆኖም ግን
አዋጁ በግሌጽ ባያስቀምጥም ተገቢውን የሔግ ትርጉም መስጠት የግዴ የሚሌ ነው፡፡ እንዱህ በሆነ
ጊዜ ተገቢውን የሔግ አተረጓጏም መንገድችን መከተሌ አግባብነት ይኖረዋሌ፡፡ ሔግ ሲተረጏምም
ሔጉ ሉፇፀም የሚችሌ ውጤት እንዱኖረው በማዴረግ ስሇመሆኑም ጠቅሊሊ የሔግ አተረጓጏም
ዯንቦች የግዴ የሚለት ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የአሰሪና ሰራተኛ ሔግ አይነተኛ ዓሊማ ሲታይ
የኢንደስትሪ ሰሊምን በማስፇን አጠቃሊይ ምርትና ምርታማነትን በማሳዯግ ሇአገር ኢኮኖሚ
አዎንታዊ ሚና መጫወት ስሇመሆኑ በአዋጁ መግቢያ ሊይ የተገሇፀ ጉዲይ ነው፡፡ የሔጉ አይነተኛ
አሊማ ይህ ከሆነ ዯግሞ በአዋጁ የተካተቱት ዴንጋጌዎች ሉተረጏሙና ሉፇፀሙ የሚገባው ይህንኑ
የሔጉን አሊማ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ በዚህም መሰረት አንዴ ሰራተኛ በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርአት ሔጉ ስር በተመሇከተው የአስር አመት የጊዜ ገዯብ ውስጥ የአፇፃፀም መዝገብ ማስከፇት
ይችሊሌ ከተባሇ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሉያሳካ ያሰበውን ግብ ችግር ውስጥ የሚከተሇው ይሆናሌ፡፡
ሰራተኛው በጊዜውና በቦታው ተገኝቶ ስራውን ካሌሰራ አሰሪው ምርትና ምርታማነትን ያሳዴጋሌ
ተብል አይገመትም፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዩ አግባብነት የሚኖረው በአዋጅ ቁጥር 377/96 ስር
የተመሇከተው ከፌተኛው የአንዴ አመት የይርጋ ጊዜ ሇአፇፃፀም ማመሌከቻም ተፇፃሚ እንዱሆን
ማዴረጉ የአዋጁ አሊማ ግዴ የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ አፇፃፀም የሚቀርብሇት ፌርዴ ቤትም የፌርዴ
ይፇጸምሌኝ ጥያቄው በዚህ ጊዜ ውስጥ የቀረበ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ
ስንመሇስም ተጠሪ የፌርዴ ይፇጽምሌኝ ጥያቄውን በአንዴ ጊዜ ውስጥ ያሇማቅረባቸው የተረጋገጠ
ጉዲይ ነው፡፡ ይርጋውን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት የነበራቸው ስሇመሆኑ የሚያሳይ
ሁኔታም የሇም፡፡ በመሆኑም አዋጅ ቁጥር 377/96 ከአንዴ አመት በሊይ የረዘመ ክርክርን
የማያስተናግዴ ሁኖ እያሇ ተጠሪ ይህንኑ ጊዜ ያሳሇፇ ፌርዴ እንዱፇፀምሊቸው ያቀረቡት አቤቱታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ማግኘቱ የአዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ አይነተኛ አሊማና በዚሁ አዋጅ
መሰረት የተወሰኑት ውሳኔዎች የፇጸሙበትን አግባብ ያሊገናዘበ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪን ወዯ
ስራ እንዱመሌሳቸው የተሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በአዲሚ ቱለ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0925 ጥር 03 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ በምስራቅ
ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 23879 የካቲት 18 ቀን 2002 ዓ.ም የጸናው ትእዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች እንዱፇፀምሊቸው ያቀረቡት የአፇፃፀም ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162/1/
መሰረት በአንዴ አመት ይርጋ የታገዯ ነው ብሇናሌ፡፡
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3. አመሌካች ተጠሪን ወዯ ስራ እንዱመሌስ ወይም በአማራጭ የተሇያዩ ክፌያዎች
እንዱያሰናብት አይገዯዴም ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

ከፌል

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 61872
የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ የኢትዩጵያ ፔሌፔና ወረቀት አ/ማ ታፇሰ አበበ ቀረበ
ተጠሪ፣ ዓብደሌቃዴር አዯም ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሳውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
የተጀመረው በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ
የመሠረተው በአመሌካች ፊብሪካ ሇ38 /ሰሊሳ ስምንት/ ዓመት ካገሇገሌኩ በኃሊ ሇጡረታ አራት /4/
ዓመት ሲቀረኝ በራሴ ፌሊጎት ሥራውን የሇቀቅሁ በመሆኑ የሥራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሇኝ ይገባሌ
በማሇት ነው አመሌካችም በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሽ ሉሟሊ የሚገባው ሁለ ተሟሌቶሇት
ጡረታ የወጣ በመሆኑ የስንብት ክፌያ ሉከፇሇው አይገባም፡፡ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጁ
አይፇቅዴሇትም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ከዚህ በኃሊ ፌ/ቤት ክርክሩን የመረመረ ሲሆን በመቀጠሌም
የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪ የሥራ ስንብት ይከፇሇው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሣኔውን በመቃወም ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ
ክርክሩ ከተሰማ በኃሊ ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ በመጨረሻው የሰበር አቤቱታ
የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልትም ውሣኔው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት አይዯሇም
በማሇት አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ
እንዱታይ የተዯረገው ሇተጠሪ የሥራ ስንብት ክፌያ ይከፇሇው በማሇት የተሰጠው ውሣኔ የአሠሪና
ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ 377/96ን ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁ 494/98 በአንቀጽ 2 ከተመሇከተው
ዴንጋጌ አንፃር ሉመረመር የሚገባው ነው በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራቀኝ ወገኖች
ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ተጠሪ በራሱ ፌሊጎት የሥራ ውለን ያቋረጠው /ከሥራ የተሰናበተው/ 38 /ሰሊሳ ስምንት/
ዓመት ካገሇገሇ በኃሊ እንዱሁም ዕዴሜው 60 /ስዴሳ/ ዓመት ሉሞሊ 4 /አራት/ ዓመት ሲቀረው
እንዯሆነ አሊከራከረም የሥራ ስንብት ክፌያ ሉከፇሇኝ ይገባሌ የሚሇው በእርግጥም በአሁኑ ጊዜ
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የጡረታ አበሌ አሊገኝም /አይከፇሇኝም/ በማሇት ሳይሆን ሥራውን በራሴ ፌሊጎት በመሇቀቄ እና
በሔጉ የተመሇከተውን የመጨረሻ የጡረታ መውጫ ዕዴሜ 60 ዓመት ስሊሌሞሊኝ በአሠሪና ሠራተኛ
ጉዲይ አዋጁ መሠረት የሥራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት አሇኝ በማሇት እንዯሆነም ከክርክሩ
ይዘት ተገንዝበናሌ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ ሥራውን የሇቀቀው /የተሰናበተው/ ሉሟሊሇት የሚገባው
ሁለ ተሟሌቶሇት በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ የጡረታ አበሌ እየተከፇሇው ነው፡፡ የጡረታ አበሌ የሚያገኝ
ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፌያም እንዱከፇሇው ሔጉ አያዝም ይሌቁንም ሁሇቱ ክፌያዎች በአንዴ ጊዜ
እንዲይከፇለ ሔጉ በግሌፅ ይከሇክሊሌ በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው አከራከሪው ጭብጥ የሔግ ነጥብ በመሆኑ ሉፇታ የሚችሇው አግባብ
ባሇው የሔጉ ዴንጋጌ ነው፡፡ ክርክሩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሳ በመሆኑም በቅዴሚያ
መታየት ያሇበት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 ነው በዚህ አዋጅ ስሇሥራ ስንብት
ክፌያ በሚመሇከት ተዯንግጎ የሚገኘው በአንቀጽ 39 ሲሆን ይህ ዴንጋጌ አዋጁን ሇማሻሻሌ በወጣው
አዋጅ ቁ. 494/98 ተሻሽልአሌ፡፡ በዚህ ማሻሻያ አዋጅ አንቀጽ 2/ሰ/ እና /ሸ/ የተቀመጡት
ዴንጋጌዎች ተጣምረው ሲታዩ አንዴ ከሥራው የተሰናበተ ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፌያ
የሚከፇሇው በጡረታ ሔግ የተመሇከተው መዯበኛ የጡረታ ዕዴሜ ሊይ ዯርሶ ከሥራው በሚገሇሌበት
ጊዜ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም የጡረታ መብት የላሇው ሲሆን ወይም ዯግሞ ቢያንስ
አምስት ዓመት አገሌግል በሔመም ወይም በፇቃደ ሲሇቅ /ሥራው ሊይ የሚያስቆይ ከሥሌጠና ጋር
የተያያዘ የውሌ ግዳታ ሳይኖርበት የሇቀቀ ሲሆን/ እንዯሆነ ነው በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ሥራውን
የሇቀቀው በገዛ ፇቃደ ሲሆን እንዯሇቀቀም በጡረታ መብት ተጠቃሚ ሆኖአሌ፡፡ በመንግስት
ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 13/3/ እንዯተመሇከተው ቢንያስ ሃያ አምስት ዓመት
ያገሇገሇ የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ያሌሆነ የመንግስት ሠራተኛ በራሱ ፇቃዴ አገሌግልት ካቋረጠ
የጡረታ መውጫ ዕዴሜው ሉዯርስ አምስት ዓመት ከሚቀረው ጊዜ ጀምሮ እስከ ዕዴሜ ሌኩ
የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ ተጠሪ ሥራውን በራሱ ፇቃዴ የሇቀቀው 60 ዓመት
ሉሞሊው 4 ዓመት ሲቀረው በመሆኑ በዚህ ሔግ መሠረት አበለን እያገኘ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር
ረገዴ ተረጋግጦአሌ፡፡
ከፌ ሲሌ በዝርዝር እንዲመሇከትነው የጡረታ አበሌ እና የሥራ ስንብት ክፌያ አንዴ ሊይ
እንዱከፌለ ሔጉ አሌፇቀዴም፡፡ ሔጉ ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ዯግሞ ከሔጉ መውጣት የሚቻሌ
አይሆንም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ እንዯምናየው ሔጉን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም
ሔጉን በግሌጽ በሚቃረን መሌክ የተሰጠ ሆኖ ነው ያገኘነው፡፡ ከዚህ የተነሳም አቤቱታው የቀረበበት
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 39748 ሰኔ 11 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
የምሰራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 25367 ጥቅምት 17 ቀን 2003 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እና የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ 116497 ጥቅምት 25
ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡
2. ተጠሪ የሥራ ስንብት ክፌያ የሚያገኝበት የሔግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡
3. ግራቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
ም.አ

መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

223

የሰ/መ/ቁ. 64988
ግንቦት 30 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች - ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ዲሽን ባንክ አ.ማ - ነገረ ፇጅ ዓሇማየሁ ገበየሁ ቀረቡ
ተጠሪ፡-

አቶ ሀይለ ሽመሌስ- ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 “ን“ መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ
የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ የካቲት 01 ቀን 2002 ዓ/ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ ከሏምላ 15 ቀን
1989 ዓ.ም ጀምሮ ተቀጥረዉ በመስራት ሊይ ከቆዩ በኋሊ አመሌካች ዴርጅት ከታህሳስ 28 ቀን
2002 ዓ/ም ያሇአግባብ ከስራ አግዯዋቸው ቆይቶ ከታገደበት ቀን ጀምሮ የተሰናበቱ መሆኑን ጥር
25 ቀን 2002 ዓ/ም በተፃፇ ዯብቤ የገሇፀሊቸው መሆኑን ገሌፀው ከህግ ውጭ የተከናወነ ስንብት
በመሆኑ ወዯ ስራ እንዱመሇሱ እና ያሌተከፇሊቸው ዯሞዝ ከኪሳራ ጋር እንዱከፌሊቸው ይወሰን
ዘንዴ ዲኝነት ጠቀዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በክሱ በሰጠው መሌስም ተጠሪ ባንኩን በተመሇከተ
ማንኛውንም መግሇጫ የመስጠት ስሌጣን ሳይኖራቸው በጋዜጣ የሰጡት አለታዊ መግሇጫ በባንኩና
በሰራተኞች ሊይ መረብሽን፣በዯንበኞች ሊይ ዯግሞ መዯናገጥን፣ሇወዯፉቱ የባንኩ ዯንበኞች ሉሆኑ
የሚችለት ሊይም ጥርጣሬን እና የህዝብ አመኔታን የሚያሳጣ በመሆኑ መሰናበታቸው በአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27/1//ሸ/ መሰረት ባግባቡ ነዉ በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክረዋሌ፡፡
የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ማስረጃዎችን በመመርመር አመሌካች ሇጉዲዩ
ማስረጃዎችን ያሇማቅረቡንና ጥር 25 ቀን 2002 ዓ/ም በተፃፇ የስንብት ዯብዲቤ የገሇፀሊቸው
ዴርጊቶችም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27/1/ስር ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሇማሰናበት ከተጠቀሱት
ህጋዊ ምክንያቶች ውስጥ የሚወዴቁ አይዯለም የሚለ ምክንያቶችን በመያዝ ስንብቱ ከህግ ውጭ
የተከናወነ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ አመሌካች ተጠሪን የስዴስት ወር ዯመወዝ እና በእገዲ
ጊዜ ያሌተከፇሊቸው ዯመወዝ ከፌሎቸው ወዯ ስራቸው ሉመሌስ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
አመሌካች
ባሇመስማማት
ይግባኙን
ሇፋዯራለ
ከፌተኛ
ፌ/ቤት
ቢያቀርብም
ይግባኙ
በፌሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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የአመሌካች ነገረ ፇጅ የካቲት 02 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፊት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም
በአጭሩ ተጠሪ በጋዜጣ ሊይ የሰጡት መግሇጫ ሀሰተኛ ሆኖ በባንኩ ክብርና እና ዝናው ሊይ
የተፇፀመ ሆኖ ይህም በባንኩ ንብረት ሊይ ጉዲት መዴረሱን የሚያረጋግጥ በአዋጅ ቁጥር 377/1996
አንቀፅ 27/1//ሸ ስር የሚወዴቅ ሆኖ እያሇ በበታች ፌርዴ ቤቶች የታሇፇው ያሇአግባብ በመሆኑ
ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ በሰበር
ችልቱ ሉታይ ይገባሌ ተብል ተጠሪ ቀርበው ግራቀኙ በፁሁፌ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም
የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የስራ ውለ የተቋረጠው
በህገወጥ መንገዴ ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው
ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከመዝገቡ መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ ተጠሪ ከስራ እንዱሰናበቱ የተዯረገው ስሇአመሌካች
ባንክ ጋዜጣዊ መግሇጫ የመስጠት ሃሊፉነት የላሊቸው ከመሆኑም በሊይ ሏሰተኛ የሆነ መግሇጫ
በመስጠት በባንኩ ሰራተኞች ሊይ መዯናገጥ፣በዯንበኞቹ ሊይ ጥርጣሬንና በህዝቡ አመኔታ
እንዲይኖረው አዴርገዋሌ በሚሌ ምክንያት መሆኑ ሲሆን ተጠሪ የሰጡት መግሇጫ ሀሰተኛ
ስሇመሆኑ ሳይክደ ሇስንብቱ ምክንያት ነው በማሇት የሚከራክሩት በስንብት ዯብዲቤ ጥር 25 ቀን
2002 ዓ/ም የተፃፇው ሳይሆን በሪፕርተር ጋዜጣ የካቲት 03 ቀን 2002 ዓ/ም ወጣ የተባሇውን
መግሇጫ በሚሌ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪ
የሰጡት ሀሰተኛ መግሇጫ የሇም በሚሌ ሳይሆን ሀሰተኛ መግሇጫ መስጠታቸው መረጋገጡን
ተቀብል ይኸው ዴርጊት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27/1//ሸ/
ስር አይወዴቅም፣ በባንኩ
ሰራተኞች ሊይ መረበሽን፣በባንኩ ዯንበኞች ሊይ ዯግሞ ጥርጣሬን መፇጠሩን አመሌካች በማስረጃዎቹ
አሊስረዲም በሚሌ ነው፡፡
እንግዱህ ሇስራ ስንብቱ ምክንያትነት የተጠቀሰው የተጠሪ ስሇባንኩ ሀሰተኛ መግሇጫ በጋዜጣ
መስጠትና ይኸውም ዴርጊታቸው በባንኩ ሰራተኞችና ዯንበኞች የፇጠረውንና ሉፇጥር የሚችሇው
ችግርን ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትም የሀሰተኛ መግሇጫ ፌሬ ጉዲይ በማስረጃ የተዯገፇ መሆኑን ተገንዝቦ
ምክንያቱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27 ስር የሚወዴቅ አይዯሇም ሲሌ ነው የስራ ስንብቱ
ህገወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው፡፡ በርግጥ የስር ፌ/ቤቱ በስራ ስንብቱ ሊይ የተመሇከተው
የተጠሪን ጥፊት ይዘቱን በተፃፇው መሌክ ከተመሇከትነው ጥፊቱ በአዋጁ መሰረት ያሇማስጠንቀቂያ
ከስራ ሇማሰናበት ከሚያስችለ ምክንያቶች ውስጥ ሉካተት የማይችሌ መሆኑን መገንዘብ ይቻሌ
ይሆናሌ፡፡ ይሁን እንጂ በተጠቃሹ አዋጅ ስር የተመሇከቱት ምክንያቶች በክርክሩ ወቅት የሚረጋገጡ
ፌሬ ጉዲዮችንና የአዋጁን አጠቃቀም አሊማና አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ
በመመርመር ሉተረጎም የሚችለ ስሇመሆናቸው መገንዘብ አያዲግትም፡፡ አመሌካች የሚከራከረው
ተጠሪ የሰጠው ሀሰተኛ መግሇጫ በባንኩ ስምና ክብር ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ያሇው ሆኖ በባንኩ
ንብረት ሊይ ጉዲት እንዯዯረሰ ሉቆጠር የሚገባው ነው በማሇት ነው፡፡ ጉዲት ዯረሰ የተባሇውም
የባንኩ መሌካም ስም ጠፌቷሌ በሚሌም ጭምር ሲሆን አመሌካች ሇዋቢነት የሚጠቅሰው ዴንጋጌም
በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 27/1//ሸ/ ስር የተመሇከተውን ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ በአሠሪው
ንብረት ወይም ከዴርጅቱ ስራ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ባሇው ማናቸዉም ንብረት ሊይ ሆነ ብል
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ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት ማዴረስ ሰራተኛን ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ
ህጋዊ ምክንያት ነው፡፡ ንብረት ሇሚሇው ቃሌ በአዋጁ ስር የተመሇከተ ትርጓሜ የሇም፡፡ ይሁን እንጂ
ከአዋጁ አሊማና ከአሠሪው ዴርጅት ባሀርይ እንዱሁም ከንብረት ህግ ፅንሰ ሀሳቦች ጋር በማዛመዴ
ሇቃለ ትርጉም መስጠት ህጋዊነት ይኖረዋሌ፡፡ ምክንያቱም ንብረት ሇሚሇው ፅንሰ ሀሳብ ሁለንም
የሚያስማማ ትርጉም መስጠት የሚቻሌ አይዯሇምና፡፡ በመሆኑም የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅን
አጠቃሊይ አሊማም ሆነ አጠቃሊይ የንብረት ህግ ፅንስ ሀሳቦች ባህርያት እንዱሁም በንግዴ ህጉ
ስሇመሌካም ስም(Good Will) የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ግንዛቤ ውስጥ ስናስገባ ንብረት ማሇት
ዋጋው ኢኮኖሚያዉ ጠቀሜታ ያሇው እንዱሁም በአብዛኛው ሀብትነት ሉያዝ የሚችሌ ነገር መሆኑን
ሇመገንዘብ አስቸጋሪ አይሆንም፡፡ ዋጋው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇው ሆኖ በባሇሀብትነት ሉያዝ
የሚችሌ ነገር ሊይ ሆን ብል ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት ያዯረሰ ሰራተኛ ከሆነ በአሠሪው
ንብረት ሊይ በህጉ አነጋገር ጉዲት አዴርሷሌ ሇማሇት የማይቻሌበት ምክንያት የሇም፡፡
እጃችን ወዲሇዉ ጉዲይ ስንመሇስ የስር ፌ/ቤቶች የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረጉት
የተጠሪ አዴራጎት ሇአመሌካች ዋጋው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባሇው ነገር ሊይ ጉዲት አሊዯረሰም
የሚሌ ግሌፅ ምክንያት በመያዝ ሳይሆን በሀሰተኛ መግሇጫ ምክንያት በባንኩ ሰራተኞች ሊይ መረበሽ
በባንኩ ዯንበኞች ሊይ ዯግሞ ጥርጣሬ ስሇመዴረሱ አመሌካች ማስረጃ አሊቀረቡም በሚሌ ምክንያት
ነው፡፡ ይሁን እንጂ በአመሌካች በኩሌ የቀረበው የፅሁፌ ማስረጃ የተጠሪን ጥፊቶች በግሌፅ
የሚያሳይ ከመሆኑም በሊይ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮችም ተጠሪ በሰራተኞች
መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀፅ 21.6 መሰረት ሀሰተኛ ጋዜጣዊ መግሇጫ ሇመስጠት የማይችለ መሆኑን
የሚያሳዩ ሲሆን ሏሰተኛ መግሇጫ በባንኩ መሌካም ስም ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ሉኖረው አይችሌም
ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ አንዴ ሰው ሀሳቡን የመግሇፅ ህገመንግስታዊ መብት ያሇው ቢሆንም
ሀሰተኛ ቃሌ በመስጠት ግን በላሊ ሰው መሌካም ስምና ክብር ሊይ ወዱያውኑ ወይም ወዯ ፉት
ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌ ተግባር ሉፇፅም አይገባም፡፡ የባንክ ስራ በተሇይ ሲታይም የህዝብ ጥቅም
የበሇጠ የሚንፀባረቅበት በመሆኑ መሌካም ስም ሉጠበቅሇት የሚገባው ነው፡፡ በመሆኑም የስር
ፌ/ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ከህጉ መንፇስ
ጋር ያሊገናዘበ በመሆኑ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ላሊው የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን እርምጃ ህገ ወጥነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው አንዴ
ሰራተኛ ከስራ የሚታገዯው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ/18 መሰረት ነው፣የአመሌካች እርምጃ ግን
ይህንኑ ዴንጋጌ የተከተሇ አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አንዴን ሰራተኛ ጥፊት ፇፅሟሌ
የሚሌ አሠሪ ሰራተኛውን ከስራው አግድ ሇማቆየት የሚችሌ መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 27/4/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የሚያሳይ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት
ዴምዲሜም የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ በአጠቃሊይ የስር ፌ/ቤት በተጠሪ የስንብት ዯብዲቤ ሊይ
የተገሇፀውን ምክንያት እንዲሇ በመውሰዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ
ባሇመምረጥና አጠቃሊይ ይዘቱንና መንፇሱን ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የህግ
ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. በፋዯራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት በመ/ቁ 50691 ሔዲር 06 ቀን 2003 ዓ/ም ተሰጥቶ
በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 99417 ጥር 25 ቀን 2003 በትዕዛዝ የፀናው
ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያሰናበተው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች ወጪና ኪሳራ የራሱን ይቻሌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሂ/አ
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የሰ/መ/ቁ. 61843
መጋቢት 23 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ሰይፊ ናስር ቀረቡ
ተጠሪ፡- የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌትህ እና ህግ ጉዲዮች ነ/ፇጅ ዓሇም ቱፊ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 515/99 ‛ን“ መሠረት አዴርጎ የቀረበን የዱሲኘሉን ክርክርንና ይህንኑ
መሠረት አዴርጎ የተሠጠውን የቅጣት ውሣኔ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
ተጠሪ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ አመሌካችን የዱስኘሉን ግዴፇት ፇፅሟሌ በማሇት ከስራ
እንዱሰናበቱ የሰጡትን ውሣኔ በመቃወም አመሌካች ሇአዱስ አበባ ከተማ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ
አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይኸው ፌርዴ ቤት ተጠሪ
መስሪያ ቤት አመሌካችን ከስራ ያሰናበተው በአዋጅ ቁጥር 515/99 እና በሚኒስትሮች ምክር ቤት
በወጣው ዯንብ ቁጥር 77/94 መሠረት ጉዲዩ በዱስኘሉን ኮሚቴ ተጣርቶ የውሣኔ ሀሣብ ሳይቀርብ
ከባዴ የዱስኘሉን ግዴፇት ተፇጽሟሌ በሚሌ ምክንያት ነው፣ ይህ ዯግሞ ሥነ ስርዓቱን ያሟሊ
አይዯሇም በማሇት ጉዲዩ በዱስኘሉን ኮሜቴ ከታዬና ከተጣራ በሁዋሊ ተገቢውን ውሣኔ ሉያገኝ
ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ መስሪያ ቤት ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇአዱስ
አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ይህ ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ
በሁዋሊ የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የቢሮ ኃሊፉ የሰጡትን ውሣኔ አፅንቶ
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይኸው ሰበር ሰሚ ችልት የከተማው
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የቀረበውን የአሁኑ አመሌካች
ቅሬታ ተገቢነቱ ሳይመረመር የቢሮው ኃሊፉ ውሣኔ መጽናቱ ስነ ሥርዓታዊ አይዯሇም በዚህ ረገዴ
የቀረበው ክርክር ተጣርቶ ተገቢው እንዱወሰን በማሇት ጉዲዩን ሇአዱስ አበባ ከተማ የሲቪሌ ሰርቪስ
አስተዲዯር ፌርዴ ቤት መሌሶሇት ይኸው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን እንዯገና ተመሌክቶ የቢሮው ኃሊፉ
በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፊት ቅጣት ተገቢነት የላሇው መሆኑን ዘርዝሮ አመሌካች የሶስት ወር
ዯመወዝ ተቀጥተው ወዯ ስራቸው እንዱመሇሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ
ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ
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አመሌካች ከስራ እንዱሰናበቱ ተብል በተጠሪ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ የተሠጠው ውሣኔ ሔጋዊ
ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ቅጣቱን አስመሌክቶ የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ
አመሌካች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በችልቱ
ሊይ የተሰየሙት ዲኞች ጉዲዩን ገሇሌተኛ ሁነን ሇማየት አንችሌም በማሇት መዝገቡን ዘግተውታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የተመሇከተው
የይግባኝ ጊዜ ከአሇፇ በሁዋሊ ከመሆኑም በሊይ በዋናው ጉዲይ ሊይ የሰጠው ውሣኔም በሔጉ
የተሰጠውን ስሌጣን ያሊገናዘበ በመሆኑ ውሣኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታመኑም ሇተጠሪ
ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በፅሐፌ መሌሱ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የሇበትም ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ከአሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
በመሰረቱ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በአንዴ ጉዲይ የተሰጠውን ፌርዴ ማረም የሚችሇው በጉዲዩ
ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ ሲሰጥና መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በተያዘው
ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ቀርቦሇት ዋናውን ጉዲይ ሳይመሇከት የቀረው
ጉዲዩን ዲኞቹ ገሇሌተኛ ሁነው ሉመሇከቱ አይችለም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም የከተማው
ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ ያሌሰጠበት ቢሆንም ችልቱ ካሇው የመሰረታዊ
የሔግ ስህተት የማረም ስሌጣን አኳያ እና ጉዲዩ ከዚህ በፉት ከወሰዯው ጊዜ እንዱሁም ከጉዲዩ
ባህርይ አንጻር ይህ የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልትም መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም
ሥሌጣኑ በመሆኑ ጉዲዩን መመሌከቱ ተገቢ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚህ ችልት ምሊሽ ማግኘት ያሇበት የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን
የተመሇከተው የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ጠብቆ ቀርቦሇት ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ተመሌክቶ ተገቢ ነው ያሇውን ውሣኔ የሰጠው የአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ሲሆን ይህ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ
የሰጠው ሰኔ ዏ7 ቀን 2002 ዓ/ም ነው፡፡ ይህ ፌርዴ ቤት በሚሰጠው ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን
ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ማቅረብ እንዯሚችሌ ፣ የይግባኝ ማቅረቢያ
ጊዜም ውሣኔ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ የሚታሰቡ ሰሊሳ ቀናት መሆናቸውን የአዋጅ ቁጥር 515/99
አንቀጽ 76/2/ እና የአዱስ አበባ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 6/2000 አንቀጽ 77/2/
ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ ከሊይ እንዯተጠቀሰው የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ የሰጠው ሰኔ
ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም ሲሆን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኙ የቀረበው ዯግሞ ሏምላ
21 ቀን 2002ዓ/ም ነው፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ
ማቅረቢያ ጊዜ ስሇማሇፊ የአዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 76/2/ ን በመጥቀስ ያረጋገጠው ሲሆን
በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው አዋጅ ቁጥር 515/99 ተፇጻሚነት
የሚኖረው ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሇሚቀርቡ ቅሬታዎች ነው፣ የከተማው ይግባኝ ሰሚ
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ፌርዴ ቤት ይግባኙን የሚያየው በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 43/3/ መሠረት ሁኖ የሚመራውም
በ1958ቱ የፌትሒብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ነው፣ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ ተፇጻሚነት የሚኖረው
የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ስሌሳ ቀናት ነው፣ አዋጅ ቁጥር 515/99 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት አሇው ቢባሌ
እንኳ የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ያሇፇበት ማመሌከቻ ወዯያውኑ ሇአመሌካቹ በመዝገብ ቤት ሹሙ
እንዯሚመሇስሇትና በአስር ቀናት ጊዜ ውስጥ የይግባኝ ማስፇቀጃ እንዱያቀርብ የሚዯረግ በመሆኑ
በመዝገብ ቤት ሹም ተከፌቶ ወዯ ችልት የቀረበ የይግባኝ መዝገብ በችልት የሚታረም አይዯሇም
የስነ ስርዓት ግዴፇቱ በችልት ሉስተካከሌ የሚገባው አይዯሇም በሚለ ምክንያቶች ነው፡፡ ይሁን
እንጂ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሊቸው ሔጎች አዋጅ ቁጥር 515/99 እና አዋጅ ቁጥር 6/2000
ሲሆኑ ጉዲዩ የሚመራበትን ሥርዓትም በእነዚህ ሔጎች የተመሇከተው ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት
በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 43/3/ መሠረት ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ቢኖረውም ከዚህ
አዋጅ በሁዋሊ የወጡት አዋጅ ቁጥር 515/99 እና 6/2000 ጉዲዩ የሚመራበትን ሥርዓት በግሌጽ
ዘርግተው ይገኛለ፡፡ እንዱህ ከሆነ በሔግ ተዋረዲዊ አቀማመጥ/ hierarchy of Laws / በሁዋሊ
የወጣ ሔግ ቀዴሞ የወጣውን ሔግ በመቀዯም ስራ ሊይ የሚሌ መሆኑን ተቀባይነት ያሇው የሔግ
አተረጓጎም መርህ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 43/3/ እና በፌትሒ ብሓር ስነ
ሥርዓት ሔጉ የተመሇከተው የይግባኝ ማቅራቢያ ጊዜ ነው በማሇት የሠጠው ምክንያት ከሔግ
አተረጓጎም መርህ አንፃር ሲታይ ሔጋዊ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሇው
አዋጅ ቁጥር 515/99 እና አዋጅ ቁጥር 6/2000 ሲሆኑ እነዚህ አዋጆች በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ
የሚቀርበው ውሣኔ በተሰጠ በሰሊሳ ቀናት መሆኑን ይዯነግጋለ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤት አዋጆቹ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት አሊቸው ቢባሌ እንኳ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ ስር
በተመሇከተው ሁኔታ ችልት የሥነ ሥርዓት ግዴፇቱን ሉያስተካክሌ የሚችሇው አይዯሇም በማሇት
ዯምዴሟሌ፡፡ ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ መሠረት ሇአንዴ ፌርዴ ቤት መዝገብ
ሹም የተሰጠው ሥሌጣን ይግባኝ ማቅራቢያ ጊዜ ማሇፌ አሇማሇፊን በመመሌከት ይግባኝ መዝገቡ
እንዱከፇት ማዴረግ ሲሆን ይግባኙ ጊዜውን ጠብቆ ያሌቀረበ ከሆነ ማመሌከቻውን መመሇስ፣
ማመሌከቻው የተመሇሰበት ወገን የይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት ሔጋዊ ምክንያት ካሇው ማስፇቀጃ
አቤቱታውን በማቅረብ ይኸው ጊዜው ያሇፇበት ይግባኝ ሇማቅረብ እንዱፇቀዴሇት ራሱን የቻሇ
አቤቱታ አቅርቦና ይህ መዝገብ ተከፌቶ ጉዲዩ ሇችልት ቀርቦ ችልቱ የይግባኝ ማስፇቀጃውን
በመመርመር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 325 እና 326 መሠረት ተገቢ ነው ያሇውን ትእዛዝ
የሚሰጥበት ነው፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 325 እና 326
ዴንጋጌዎች ጋር አንዴ ሊይ ሲነበቡ የመዝገብ ቤት ሹም ጊዜው ያሇፇበት ይግባኝ ሇችልት
እንዱቀርብ የመፇቀዴ ስሌጣን የላሇው መሆኑን የሚያሳዩ ሲሆን ፊይለ ተከፌቶ ቀርቦ ከሆነም
ችልት ጉዲዩን መርምሮ ይግባኙ የቀረበው ጊዜው ከአሇፇ በሁዋሊ ነው በማሇት መዝገቡን ከመዝጋት
የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ ዴንጋጌን ይዘቱንና መንፇሱና ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ ቁጥር 325 እና
326 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ጋር አዛምድ ሳይመሇከት የመዝገብ ቤት ሹም የይግባኝ ጊዜ
ያሇፇበትን ይግባኝ መዝገብ ከፌቶ ከአቀረበ ችልቱ ሉያስተካክሇው የሚችሇው አይዯሇም በማሇት
የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔጋዊ መሠረት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ
ተፇጻሚነት ያሊቸው የፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 515/99 ፣ የአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 6/2000 በመሆናቸውና በእነዚህ አዋጆች
መሠረት በሚታይ ጉዲይ ሊይ ውሣኔ ሲሰጥ ይግባኙ የሚቀርበው በሰሊሳ ቀናት ጊዜ ውስጥ መሆኑ
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የተዯነገገ በመሆኑና የይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት ሁኔታ በስርዓቱ መሠረት የማስፇቀጃ አቤቱታ
ሇችልት ቀርቦ የሚታይ ከሚሆን በስተቀር በመዝገብ ቤት ሹም የሚታይ ባሇመሆኑ የአዱስ አበባ
ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን ውሣኔ የይግባኝ ጊዜው አሌፍበት እያሇ
ተቀብል በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መስጠቱ መሰረታዊ የሆነ የስነ ስርዓት ሔግ ግዴፇት በመፇፀም
ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 13951 ነሏሴ 27 ቀን 2002
ዓ/ም የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ የአዱስ አበባ ከተማ የሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ሰኔ ዏ7 ቀን
2ዏዏ2 ዓ/ም በሰጠው ውሣኔ ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
ያቀረበው የሰሊሳ ቀናት የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜያት ከአሇፊ በሁዋሊ በመሆኑና በሥርዓቱ
መሰረትም ተገቢውን የማስፇቀጃ አቤቱታ ያሊቀረበ በመሆኑ ይግባኙ የሚስተናገዴበት
አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡
3. የአዱሰ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት
በመ/ቁጥር 158/02 ሰኔ ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገበ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 57337
ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አዴቬንቲስት የሌማት የተረዴኦ ዴርጅት - ጠበቃ ድ/ር ዘወዴነህ በየነ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ገበየሁ ወ/ሚካኤሌ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የቀረበው ጉዲይ የአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ሲሆን የቀረበው በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በአሁኑ ተጠሪ
ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ በተከሣሽ ዴርጅት ውስጥ ተቀጥረው በመስራት ሊይ እንዲለ
ያሇአግባብ ከስራ የተሰናበቱ መሆኑን በመግሇጽ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱወሰንሊቸው የጠየቁ ሲሆን
በማስረጃም የጽሁፌ የሰው ምስክሮች ዝርዝር አቅርቧሌ የሚሌ ነው፡፡ ተከሣሽ ዴርጅት ቀርቦ
በሰጠው መሌስ ከሣሽ የተቀጠሩት ሇተወሰነ ጊዜ በመሆኑ ይሄው ሲያበቃ ያሰናብተዋሌ፤ ከሣሽ
ሇረሃብተኞች እንዱከፊፇሌ ተብል የተሰጣቸውን ስንዳ እንዱበሊሽ በማዴረጋቸው በስራ ቦታ ሊይ
አሇቃቸውን በመሳዯባቸው እንዯሁም የስራ ሰዓት ባሇማክበራቸዉ ተሰናበተዋሌ በማሇት በአማራጭ
የተከራከረ ሲሆን ከማስረጃም አኳያ የጽሁፌ ሰነዴና የሰው ምስክሮች ዝርዝር ቀርቧሌ የሚሌ ነው፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ በግራቀኙ መካከሌ የነበረው የስራ
ውሌ ሇተወነ ጊዜ ሆኖ የሚቆየው ከሰኔ 2ዏዏዏ ዓ.ም እስከ ታህሣስ 2ዏዏ1 ዓ.ም ዴረስ በመሆኑ ይሄ
ጊዜ ሲያሌቅ የሚቋረጥ በመሆኑ ስንብቱ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/1/
መሠረት የተፇጸመ በመሆኑ ህጋዊ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ክፌያን በተመሇከተ የፔሮቪዯንት ፇንዴ
ብር 5ዏ86,96 ተከሣሽ ዴርጅት ሇከሣሽ በአንዴ ዓመት የአገሌግልት ዘመን ውስጥ ሇተሰራ የአራት
ወር ከ2ዏ ቀን የአመት ፌቃዴ ክፌያ እንዱከፌሇው ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁን ተጠሪ ቅር
በመሰኘት ይግባኙን ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱም ካከራከረ በኋሊ የቅጥር ውለ ሇተወሰነ
ጊዜ ቢሆንም የተቀጠሩት ሇፔሮጀክቱ ስራ እስከ ሆነ ዴረስ ፔሮጀክቱ ዯግሞ የሚጠናቀቀው የስራ
ዘመኑና የበጀት ዘመኑ አንዴ ዓመት ነው በመባለ ፔሮጀክቱ ስሇመጠናቀቁ ዯግሞ ተጠሪ /የአሁን
አመሌካች/ ያቀረበው ማስረጃ ባሇመኖሩ ከስራ ተጠሪን ያሰናበተው ያሇአግባብ ነው በማሇት
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ በመሻር አመሌካች ሇአሁን ተጠሪ ፔሮጀክቱ እስከሚጠናቀቅ ቢቆየ ኖሮ
ሉከፇሊቸው የሚችሌ የነበረው ዯግሞ ማሇትም ከታህሣስ 22 እስከ ሰኔ 3ዏ/01 ዴረስ ያሇውን
ዯሞዛቸው ታስቦ እንዱከፇሊቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡
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አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተጽፍ
በቀረበው ቅሬታ ተጠሪ በሙለ ፌቃዴ ተቀብል የስራ ውሌ የገባው ሇተወሰነ ጊዜ በመሆኑ ይሄ ጊዜ
ዯግሞ የሚያበቃው ታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በመሆኑ ስራውም የፔሮጀክት ስራ ሆኖ እያሇ
ስንብቱ ህጋዊ ነው መባሌ ሲገባው ተጠሪ ያሌሰራበትን ዯሞዝ እንዱከፇሇው መወሰኑ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የተጠሪ ጠበቃ ታህሣስ ዏ4 ቀን
2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ ያቀረበ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ፡- የቀረበው ቅሬታ ግሌጽነት የሇውም
የተቀጠርኩበት የውሌ ስምምነት ሇተወሰነ ጊዜ ቢሌም ተፇጻሚነት ያሇው ግን የተቀጠርኩበት የስራ
ጸባይ በመሆኑ የተቀጠርኩት ሇፔሮጀክት ስራ ስሇመሆኑ በመ/ዯ/ፌ/ቤት ያሌቀረበ በመሆኑ የስራ
ውለ የተቋረጠው ያሇአግባብ ነው በማሇት የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ በመሆኑ እንዱጸና በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ታህሣስ 11 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በሰጠው የመሌስ መሌስ የቀረበውን
ቅሬታ በማጠናከር የሰጠ ሲሆን በተጨማሪ ፔሮጀክቱ በአሜሪካ አሇም አቀፌ ተራዴኦ ዴርጅት
የሚታገዝ በመሆኑ ጊዜው የሚጠናቀቀው ማሇትም የበጀት ዓመቱ ታህሣስ 2ዏዏ1 ዓ.ም ሆኖ ሣሇ
ሰኔ 3ዏ /2000/ ያሌቃሌ በማሇት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ እንዱሻርሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
በግራቀኙ የቀረበው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም መዝገቡን
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ ግንኙነት
ሇተወሰነ ጊዜ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡
በዚሁ መሠረት በመጀመሪያ ዯረጃ ተጠሪ ፇጽሟቸዋሌ በማሇት አመሌካች ያቀረበችውን
ጥፊቶች በተመሇከተ ዯግሞ ከስራ ሇማሰናበት በቂ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ
በመያዝ የበታች ፌርዴ ቤት ማጣራት ውስጥ ያሌገባ በመሆኑ ይሄ ችልትም ወዯዚህ ጭብጥ
የሚያስመጣ አግባብ ካሇ ከሊይ በተያዘው ጭብጥ ውጤት ሊይ የተመሰረተ በመሆኑ ሇጊዜው
እናሌፇዋሇን፡፡
ወዯተያዘው ጭብጥ ስንመሇስ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የስራ ውሌ በውሊቸው ውስጥ
በግሌጽ እንዯተቀመጠው ከሰኔ /2000 ዓ.ም እስከ ታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሚመሇከት መሆኑ
አሊከራከረም፡፡ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ተጠሪ የውለ ቃሌ ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገ መሆኑ ሣይሆን
መታየት ያሇበት ከተቀጠርኩበት የስራ ጸባይ አኳያ መሆን ይገባዋሌ የሚሌ ሲሆን በአመሌካች
በኩሌ የቀረበው ክርክር ዯግሞ ውለ ግሌጽ ከመሆኑም በሊይ ስራው የፔሮጀክት በመሆኑ
የሚጠናቀቀው በታህሣስ ወር 2ዏዏ1 ዓ.ም ሆኖ ተገምግሞ ይቀጠሌ አይቀጥሌ የሚሇው ውሣኔ
ሲያገኝ ብቻ የሚቀጥሌ በመሆኑ ፔሮጀክቱ የአንዴ ዓመት ነው የበጀት ዓመቱ ዯግሞ የሚያሌቀው
ሰኔ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ነው በማሇት ፌርዴ ቤቱ የዯረሰበት መዯምዯሚያ አግባብነት የሇውም
የሚሌ ነው፡፡
የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት በእርግጥ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9 እና
አንቀጽ 1ዏ አንዴ ሊይ ስናዬው አንዴ የስራ ውሌ ሇተወሰነ ጊዜ መዯረጉ ብቻ የተወሰነ ጊዜ የስራ
ውሌ እንዯማያሰኘውና እንዯስራው ባህሪ እየተየ መወሰን ያሇበት ስሇመሆኑ ያስገነዘበናሌ፡፡ በዚህ
ጉዲይ ሊይ ግን የስራ ውለ ተጠሪ እንዯሚከራከረው ሇተወሰነ ጊዜ ስሇመሆኑ ማስረዲት ብቻ ሣይሆን
ስራው የፔሮጀክት ስራ መሆኑና በውጪ ዴርጅት የሚዯገፌ በመሆኑ የዓመት ስራ እንቅስቃሴው
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ታይቶ ፔሮጀክቱ ይቀጥሌ ሲባሌ ብቻ የሚቀጥሌ እንዯሆነ የበጀት ዓመቱም የሚጠናቀቀው ታህሣስ
2ዏዏ1 ዓ.ም እንዯሆነ ከመከራከሩም በሊይ በዚህ ነጥብ ሊይ የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ማስረጃ ሰምቶ በፌሬ
ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
የፔሮጀክቱ የበጀት ዓመት በታህሣስ ወር ሊይ እንዯሚጠናቀቅ ማስረጃን የመቀበሌና
የመመዘን ስሌጣን ያሇው የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያረጋገጠው ሲሆን ተጠሪ ይሄንን የሚያስተባብሌ
ማስረጃ ባሌቀረበበት የፋ/ከ/ፌ/ቤት የበጀት ዓመቱ የሚጠናቀቀው ሰኔ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ነው
ወዯሚሇው መዯምዯሚያ መዴረሱ ወዯዚህ መዯምዯሚያው ያዯረሰውን በቂ ምክንያት ሣይገሌጽ
በመሆኑ መሠረታዊ የማስረጃ ምዘና መርሆዎችን የተከተሇ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
በመሆኑም በተጠሪ እና በአመሌካች መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ ግንኙነት በተወሰነ ጊዜ
በመሆኑ የውሌ ጊዜያቸው ከማሇቁ በፉት በስራ ሊይ ትብብር እንዱዯረግሊቸው የዴጋፌ ዯብዲቤ
ሇሚመሇከተው ክፌሌ አመሌካች መጻፊ እንዯዚሁም የስራ ውለ ከተቋረጠ በኋሊ ላልች ሰዎችን
ዴርጅቱ መቅጠሩ የስራ ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው የሚያሰኝ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡
ከስራም የተገሇሇው በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/1/ መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡
በዚሁ መሠረት የፋ/ከ/ፌ/ቤት ሇተጠሪ በስራ ሊይ ቢቆይ ኖሮ ይከፇሇው የነበረው ዯሞዝ
ከታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም እስከ ሰኔ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ይከፇሇው ማሇቱ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ
ሰጥተናሌ፡፡

ውሣኔ
1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 86989 በቀን 26-09-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 56140 ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 64734
ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ካንትሪ ክሇብ ዳቨልፏር የረር ቪው የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፔሮጀክት - ነገረ
ፇጅ ታማኝ የበነ - ቀረበ
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ በቀሇ ሇማ - ቀረቡ
2. አቶ ተሾመ አጫለ - ቀረቡ
3. አቶ ባህሩ አበራ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ሲሆን በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የቀረበው በአሁኑ ተጠሪዎች
ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ በተከሣሽ ዴርጅት ውስጥ በአናጢነት ሙያ ተቀጥረን 1ኛ ከሣሽ
በቀን ብር 36 ፣ 2ኛ ከሣሽ ብር 39 እና 3 ከሣሽ ብር 2ዏ እየተከፇሇ በመስራት ሊይ እያሇን ነሏሴ
17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ያሇአግባብ ከስራ ሊይ ያሰናበተን ስሇሆነ ወዯ ምዴብ ስራችን እንዴንመሇስ ወዯ
ስራ የማይመሌሰን ከሆነ ዯግሞ በህጉ መሠረት ሉከፌሇን የሚገባውን ክፌያዎች እንዱከፌሇን የሚሌ
ነው፡፡ ተከሣሽ /የአሁን አመሌካች/ መጥሪያ ዯርሷቸው በሰጡት መሌስ ከሣሾች ከስራ የተሰናበቱት
ዴርጅቱ ከመዝገብ ቤት የሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ አንቀበሌም በማሇታቸው በህብረት ስምምነቱ
መሠረት ስሇሆነ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ የግራ ቀኙን ምስክር በመስማት
የተከሣሽ ምስክሮች ከመዝገብ ቤት ወጪ ሆኖ ሇከሣሾች የተጻፇውን ማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ
አንቀበሌም ማሇታቸውን አረጋግጫሇሁ በላሊ በኩሌ የተከሣሾች ምስክሮች ቃሌ እርስ በርስ የሚቃረን
በመሆኑ ማስተባበሌ አሌቻለም፤ ከዴርጅቱ መዝገብ ቤት ተጽፍ የሚሰጠውን ማስጠንቀቂያ
አሌቀበሌም ማሇት ዯግሞ በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 58/10/ መሠረት ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ
ሉያሰናብት የሚችሌ በመሆኑ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት የአሁን ተጠሪዎች ይግባኛቸውን ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን
ካከራከረ በኋሊ የአሁን አመሌካች እየሰጠ የነበረው ማስጠንቀቂያ ሣይሆን ቀዯሞ በቅጥር ውሊቸው
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ውስጥ የተጠቀሰውን በቀን 5 ካ.ሜ የአሁን ተጠሪዎች ሇመስራት የገቡትን ግዳታ ወዯ 1ዏ ካ.ሜ.
ሇማሻሻሌ የተዯረገ በመሆኑ የአሁን አመሌካች በራሱ ተነሳሽነት በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረውን የስራ
ውሌ ስምምነት መጣሱን እንጂ በጥፊት የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ባሇመሆኑ የስራ ውለ የተቋረጠው
ከህግ ውጪ ነው በማሇት የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔን ሽሯሌ፡፡ የተጠየቀውን ክፌያ በተመሇከተም
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ፣ የስራ ስንብት እና የካሣ ክፌያ እንዱከፌሊቸው አመሌካች ኃሊፉነት እንዲሇበት
ወስኗሌ፡፡ አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በቀን 23-5-03 ዓ.ም
በነገረፇጅ በኩሌ በተጻፇ 4 ገጽ አቤቱታ ፌሬ ሃሣብ ከዴርጅቱ መዝገብ ቤት ወጪ ሆኖ ሇሰራተኞች
የሚሰጠውን የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ አሌቀበሌም ማሇት በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 58/10/ መሠረት
ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ የሚያሰናብት ሆኖ እያሇ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይሄንን በማሇፌ የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት የቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ
ተጠሪዎች ቀርበው መሌስ እንዱሰጡበት ታዘው የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ ባቀረቡት
መሌስ ፌሬ ሃሣብ ያቀረብኳቸው የሰው ምስክሮች የተባሇው የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ተሰጠ
ሇተባሇበት ያሌነበርና እንቢ ያሊሌን መሆኑን መስክሮሌናሌ ፤ አንፇርምም ያሌነው ዯግሞ ቀዴሞ
የተስማማንበት የስራ ውሌ በቀን 5 ካ.ሜ ሆኖ እያሇ አሁን ዯግሞ 1ዏ ካ.ሜ እንዴንሰራ ያዘዘን
በመሆኑ ከአቅማችን በሊይ በመሆኑ እምቢ ማሇታችን እንጂ በጥፊተኝነት የተሰጠ ማስጠንቀቂያ
ባሇመሆኑ የፋ/ከ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ እንዱጸና በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ
ቀርቧሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የቀረቡትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪዎች ከስራ የተሰናበቱት በህጋዊ መንገዴ ወይስ በህገ-ወጥ
መንገዴ ነው? በሚሌ ጭብጥ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27 ስር ያሇማስጠንቀቂያ
ከስራ ሉያሰናብቱ የሚችለ ጥፊቶችን በዝርዝር አስቀምጧሌ፡፡ ከሊይ በተጠቀሰው አዋጅ 5 አንቀጽ
27/1/ ስር ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያሰብቱ የሚችለትን ጥፊቶች በህብረት ስምምነታቸው መዯንገግ
እንዯሚችለና በዚሁ መሠረት በዴርጅቱ ውስጥ ስራ ሊይ ያሇው የህብረት ስምምነት አንቀጽ 58/10/
ከመዝገብ ቤት የሚሰጠውን ማስጠንቀቂያ አሌቀበሌም ማሇት እንዯ አንዴ በቂ ምክንያት የተቀመጠ
መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የአሁን አመሌካችም የሚከራከሩት ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው ይሄ የህብረት
ስምምነት አንቀጽ እንዯሆነና የተሰጠን ማስጠንቀቂያ ያሇመቀበሌ በራሱ ከስራ ሇማሰናበት በቂ
መሆኑን ተከራክሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪዎች የሚከራከሩት የተጻፇው ዯብዲቤ ባጠፊነው ጥፊት
የተሰጠ ሣይሆን በስራ ውሊችን ውስጥ የተስማማንበትን በቀን 5 ካ.ሜ ሇመስራት ውሌ የገባንበትን
በመሇወጥ በቀን 1ዏ ካ.ሜ እንዴንሰራ የታዘዘንበት ነው በማሇት የተጠቀሰው የህግ አንቀጽ ሇዚህ
ጉዲይ አግባብነት እንዯላሇው ተከራክረዋሌ፡፡
ከዚህ የግራ ቀኙ ክርክር አኳያ የተያዘውን ጉዲይ ስንመረምር የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.
377/96 አንቀጽ 27/1/ መግቢያን በምናይበት ጊዜ በላሊ አኳኋን በህብረት ስምምነቱ የተካተተ
ካሌሆነ ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያሰናብቱ የሚችለ ነገሮች በዚሁ አንቀጽ ስር የተዘረዘሩት ብቻ
እንዯሆኑ ያመሇክታሌ፡፡ ሇህብረት ስምምነቱ መውጣት መሠረት የሆነው የአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ
27/ተ/ ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያሰናብቱ ይችሊለ ተብሇው በህብረት ስምምነት የሚዯነገጉት ላልች
ጥፊቶች እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡
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ይሄ ማሇት ዯግሞ በህብረት ስምምነት እንዯምክንያት ሉዯነገጉ የሚችለት ነገሮች ጥፊትን
መሠረት ያዯረገ መሆን እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡
አሁን ሇተጠሪዎች ከስራ መሰናበት መሠረት የሆነውን የህብረት ስምምነት አንቀጽ 58
ስንመሇከትም የአንቀፁ ርዕስ ከስራ የሚያሰናብቱ ከባዴ ጥፊቶች በሚሌ ከመዯንገጉም በሊይ የዚሁ
አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1ዏ በተያያዘ መሌኩ ‛ዴርጅቱ ከመዝገብ ቤት የሚሰጠውን የማስጠንቀቂያ
ወረቀት አሌቀበሌም ካሇ“ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄንን ሁለ አንዴ ሊይ ጠቅሇሌ አዴርገን ስንመሇከት
የስራ ስንብቱ የሰራተኛውን ጥፊት መሠረት ያዯረገና የሚሰጠውም ማስጠንቀቂያ ጥፊትን መሠረት
ያዯረገ መሆን እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡
የአሁን ተጠሪዎች እንዱቀበለ የታዘዙትን ዯብዲቤ አንቀበሌም ማሇታቸው በመጀመሪያ
ጉዲዩን ባየው ፌርዴ ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ጉዲይ መሆኑ
ቢታመንበትም እየተሰጣቸው ያሇው ዯብዲቤ ከሊይ እንዯተብራራው የህግ ዴንጋጌዎች ጥፊትን
መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም ከሚሇው አኳያ መታየት አሇበት፡፡
በዚህ መሠረት ተጠሪዎች እንዱቀበለ እየታዘዙ ያለት ቀዴሞ በስራ ውሊቸው ውስጥ በቀን
ተጠሪዎች 5 ካ.ሜ ሇመስራት የተስማሙበትን አመሌካች በቀን 1ዏ ካ.ሜ እንዱሰሩ የጻፇባቸውን
ዯብዲቤ ስሇመሆኑ የፋ/ከ/ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው በመሆኑ የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት
ስሌጣን ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 8ዏ/3/ /ሀ/ እና በአዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 1ዏ
መሠረት መሠረታዊ የህግ ስህተት ሲኖር ማረም በመሆኑ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የዯረሰበትን
መዯምዯሚያ መቀበለ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በመሠረቱ አመሌካችም የሚከራከረው የተጻፇው የዯብዲቤ
ይዘት ከዚህ የተሇየ ስሇመሆኑ ሣይሆን ዯብዲቤውን ያሇመቀበሊቸው ብቻ ከስራ ሇማባረር በቂ ነው
ከሚሇው ነጥብ አኳያ በመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡
የተጻፇባቸው ዯብዲቤ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው በመሆኑ አመሌካችም ተጠሪዎች ሲቀጠሩ
የነበረው ውሌ በቀን 5 ካ.ሜ ሇመስራት እንዯተስማሙ ባሊስተባበለበት በራሱ ተነሣሽነት በውሊቸው
ውስጥ የተቀመጠውን የቀን የስራ መጠን በመተሊሇፌ በቀን 1ዏ ካ.ሜ እንዱሰሩ ማሇቱና ቀዴሞ
የነበረውን የስራ ውሌ የሚያስቀይር ጉዲይ መኖሩን እንኳ ባሊስረዲበት በራሱ መጻፌና አንቀበሌም
ብሎሌ በማሇት ከስራ ማሰናበቱ ከተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች ጋር የሚጣጣም ባሇመሆኑ
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም
ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ/ቁ. 99340 በቀን ዏ9-05-2003 ዓ.ም በዋሇው
ችልት የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች ተጠሪዎችን ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ያሰናበተው ህገ-ወጥ ነው ተብል ተያያዥ
ክፌያዎች ሇተጠሪዎች እንዱፇጸሙ መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በቀን 01-06-2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው ዕግዴ ተነስቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
እ.ከ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 66306
ሰኔ 03 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንገሤ
አመሌካች ፡- እምሊለ ወረዲ ክንስትራክሽን አክሲዮን ማህበር ጠበቃ ሲሳይ ታዯሰ ቀረቡ
ተጠሪዎች፡-

1. አቶ መሏመዴ ሰይዴ አሌቀረቡም
2. ሲሳይ ተስፊዬ ቀረቡ
3. መሊኩ እውነቱ ቀረቡ
4. አበባ ጉዱሳ ቀረቡ
5. ስብአት አሇማየሁ

ቀረቡ

6. በሏይለ ዯምሴ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የአሁኑ አመሌካች በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ተከሣሽ ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ከሳሾች ነበሩ፡፡
ክሱም በተከሣሽ ዴርጅት ተቀጥረን እየሠራን እያሇ ተከሣሽ በራሱ አነሳሽነት የሥራ ውሊችንን
ያቋረጠብን ስሇሆነ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎችን
እንዱከፌሇን ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሽ በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሳሾች
የተቀጠሩት ተከሣሽ ተስፊ የነጋዳዎች
አክሲዮን ማህበር ከተባሇው ጋር የሱቆች ህንፃ ግንባታ ሇማዴረግ በገባነው ውሌ መሠረት የሱቆች
ህንፃ ሇመገንባት
ቢሆንም ከማህበሩ ጋር የተዯረገው የሱቆች ህንፃ ግንባታ ውሌ በመቋረጡና
ከሳሾችም
የተቀጠሩት ሇዚሁ ኘሮጀክት ሇተወሠነ ጊዜ በመሆኑ የሚገባቸውን ክፌያ ማሇትም
የዓመት እረፌት
በገንዘብ ተሇውጦ እና የስንብት ክፌያ እንዱሁም
የሥራ ሌምዴ የምስክር
ወረቀት ተሰጥቶአቸው የሥራ ውለ ተቋርጧሌ ብሎሌ፡፡
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ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ተከሣሽ ከከሣሾች
ጋር የነበረውን የቅጥር ውሌ ያቋረጠው ተስፊ ነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር ጋር የነበረው የሱቆች
ግንባታ ውሌ በመቋረጡ ነው ቢሌም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 12 ሊይ የተመሇከተውን
ግዳታ አሌተወጣም ፡፡ የሥራ ውለ የተቋረጠው
የኘሮጀክቱ ሥራ (የሱቆች ሔንፃ ግንባታ)
በመጠናቀቁ አይዯሇም፡፡ ተከሣሽ ከማህበሩ ጋር ያዯረገው የሱቆች ህንፃ ግንባታ ውለ መቋረጡ
ከ3ኛ ወገኖች (ከሳሾች) ጋር የነበረውን ውሌ እንዱቋረጥ አያዯርገውም በማሇት የሥራ ውለ
የተቋረጠው በህገወጥ መንገዴ ነው ሲሌ ተከሣሽ ሇከሳሾች
ቀዯም ብል ከከፇሊቸው ክፉያዎች
በተጨማሪ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና ካሣ የ6 ወር ዯመወዘ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡
የሥር ተከሣሽም በዚህ በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም ከፌተኛው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች ካከራከረ በኋሊ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታም የቀረበው በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን በዋነኛነት አመሌካች የጠቀሰው የቅሬታ ነጥብም፡- ተጠሪዎች ሙያቸው
አናጢነትና ግንበኝነት ሲሆን የተቀጠሩትም ተስፊ የነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር አባሊት ሱቆችን
ሇመገንባት አመሌካች ከማህበሩ ጋር
በገባው ውሌ መነሻ ሲሆን
ይኸው የግንባታ ሥራ
የማህበሩ አሠሪ እንዱቋረጠ በማዘዙ ተቋርጧሌ፡፡ የተጠሪዎችም የሥራ ውሌ በዚሁ ምክንያት
ተቋርጦ እያሇ
የሥር ፌ/ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 28/2/ሀ/ ሠራተኞቹ
በተሠማሩበት ሥራ በሙለና በቀጥታ የሚያስቆም ሁኔታ የተከሰተ አንዯሆነ አስሪው ሇማሠናበት
የሚችሌ መሆኑ ተዯንግጏ እያሇ ይኸንኑ ዴንጋጌ በማሇፌ የሥራ ውለ የተቋረጠው በህገ ወጥ
መንገዴ ነው ሲለ መወሰናቸው ያሇአግባብ ነው የሚሌ ሲሆን የሥራ ውለ የተቋረጠው በህገ ወጥ
መንገዴ ነው በሚሌ መነሻም አመሌካቾች ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ የተባለትን ክፌያዎች ይህ ችልት
ውዴቅ እንዱያዯርግ ጠይቋሌ፡፡
ተጠሪዎች ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ
በሰጡት መሌስ አመሌካች
በተሇያዩ ክፌልች
ሠራተኞችን እየመዯበ የሚያሠራ እንጂ የግንባታ ሠራዎችን ከአሠሪዎች እየተቀበሇ የተቀበሇውን
ህንፃ ግንባታው እስከሚጠናቀቅ ብቻ ሠራተኞችን ውሌ በማስገባት የሚይሠራ አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች
ሙያችን አናጢነት ሲሆን አመሌካች የቀጠረን ከተስፊ ነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር የተቀበሇው
የህንፃ ግንባታ ሥራ እስከሚጠናቀቅ በሚሌ ብቻ አይዯሇም ስሇሆነም በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ
የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም ብሇዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ
የነበረው ውሌ የተቋረጠው በህጋዊ መንገዴ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በአሠሪና
ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 4/1/ መሠረት ማንኛውም ሰው ዯመወዝ
እየተከፇሇው በአሠሪ መሪነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ
ወይም የተወሰነ ሥራ ሇአሠሪው ሇመሥራት በሚያዯርገው ስምምነት የሥራ ውሌ ይመሠረታሌ፡፡
በአዋጁ አንቀጽ 1ዏ ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሇተወሰነ ሥራ በሚሌ መዋዋሌ የሚቻሌባቸውን
ሁኔታዎች የሚዘረዝር ሲሆን በዚሁ አንቀጽ ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች በቀር የሚመሠረቱ ውልች
በአዋጁ አንቀጽ 9 በተጠቀሰው መሠረት ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረጉ የሥራ ውልች የሚቆጠሩ
ናቸው፡፡
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ወዯተያዘው ጉዲዩ ስንመሇስ በሥር ፌ/ቤት ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯሚቻሇው
አመሌካች ተጠሪዎችን የቀጠራቸው አመሌካች ተስፊ የነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር ሇተባሇው
የሱቆች ህንፃ ግንባታ ሲሆን ሥራው ሲጠናቀቀም ውለ የሚያበቃ ነበር፡፡ በመሆኑም ከዚህ በሊይ
ከፌ ተብል እንዯተጠቀሰው በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው ውሌ በአዋጁ አንቀጽ
1ዏ ሥር ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሇተወሰነ ሥራ ተብል የሚዯረጉ ውልች ውስጥ የሚሸፇን ነው፡፡
ይሁን እንጂ አመሌካች የሱቆች ህንፃ ሇመገንባት ከተስፊ ነጋዳዎች ማህበር ጋር የገባው ውሌ
የግንባታ ውለ ፔሮጀክት ከመጠናቀቁ በፉት ተቋርጧሌ፡፡ ይህ አመሌካች ከተስፊ የጋዳዎች
አክሲዮን ማህበር ጋር የገባው የሱቆች ህንፃ ግንባታ ውሌ መቋረጡ የሥራ ውለ በላሊ ምክንያት
ዴርጅቱ ሇዘሇቀታው ሲዘጋ በህግ የሚቋረጥ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 24/4/
የተዯነገገውን የሚያሟሊ ነው፡፡
ይህ ሆኖ ሣሇ የሥር ፌ/ቤቶች በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው ውሌ
የተቋረጠው በአመሌካችና በተስፈ ነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር ተዯርጏ በነበረው ውሌ መሠረት
የተጀመረው የፔሮጀክት ሥራ ሳይጠናቀቅ ነው፡፡ በማህበሩና በአመሌካች መካከሌ የነበረው ውሌ
መቋረጥ አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የነበረውን ውሌ ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት አይሆንም በማሇት
ውለ የተቋረጠው በህገ ወጥ መንገዴ ነው ሲለ የወሰኑት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ነው፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ/67044 በቀን 20/11/2002 በዋሇው ችልት የሰጠው
ፌርዴ እና የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጠር 96791 በቀን 22/6/2003 የሰጠው ፌርዴ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው በህጋዊ መንገዴ
ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇተጠሪዎች የስንብት ክፌያና የዓመት ዕረፌት ወዯ
ገንዘብ ተሇውጦ በመክፇሌ እንዯሁም የሥራ ሌምዴ የምስክር ወረቀት በመስጠት
ተጠሪዎችን ያሰናበታቸው በአግባቡ ነው፡፡
3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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የሰ/መ/ቁ. 59906
የካቲት 09 ቀን 2003 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡-

የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ዴርጅት -

ነገረ ፇጅ አቶ ፇሇቀ እንግዲሸት ቀረቡ

ተጠሪ፡- አቶ ኃ/ማርያም ሻረው - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የሰበር ክርክር የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይን የሚመሇከት ነው፡፡
የሰበር አቤቱታውም የአሁን ተጠሪ የሥራ ውለ ተቋርጦ እንዱሰናበት የተዯረገው
ውጭ ስሇሆነ አሠሪው ዴርጅት ወዯ ሥራው እንዱመሌሰው ይገባሌ፣ የሥራ ውለ ከሔግ
ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ዯመወዝና ሌዩ ሌዩ ጥቅሞች ሉከፇለት ይገባሌ በሚሌ የተሰጠው
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80/3/ መሠረት
ነው፡፡

ከሔግ
ውጭ
ውሣኔ
የቀረበ

ክርክሩ የተጀመረው በገዯብ አሳሳ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሹ ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ ሆኖ
ክሱ አሠሪው ዴርጅት የሆነው የአሁኑ አመሌካች ከሔግ ውጭ እኔን በወንጀሌ በመጠርጠር አግድኝ
እንዲሌሠራ ስሊዯረገ ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ይወስንሌኝ በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሠራተኛው ከሥራው እንዱታገዴ የተዯረገው የመንግሥት ቼክ በሀሰት ፇርሞ ከባንክ ገንዘብ ስሊወጣ
ነው፣ ከሥራ የሚያሰናብተው ከፌተኛ የዱሲፔሉን ጥፊት ስሇፇፀመ የተወሰዯው እርምጃ ትክክሌ
ነው የሚሌ ክርክር ቢያቀርብም የወረዲው ፌ/ቤት ሠራተኛው በተጠረጠረበት ወንጀሌ ጥፊተኛ
ተብል በሔግ የተሰጠ ውሣኔ የሇም፣ በመጠርጠሩ ብቻ ከሥራ ታግዶሌ የሚሇው በሔጉ ተቀባይነት
የሇውም በማሇት የአሁኑ አመሌካች ሠራተኛውን ወዯ ሥራው እንዱመሌሰው፣ ዯመወዝና ሌዩ ሌዩ
ጥቅሞች ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ሉከፌሇው ይገባሌ በሚሌ ወስኗሌ፡፡
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የአሁኑ አመሌካች በዚህ የወረዲው ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን በየዯረጃው ሊለ
የኦሮሚያ ፌ/ቤቶች ቢያቀርብም ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካች በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
የሚሌባቸውን ምክንያቶች በ28/12/2002 በነገረ ፇጁ አማካኝነት በተጻፇ ማመሌከቻ ዘርዝሮ
አቅርቧሌ፡፡
አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ በመባለ ማመሌከቻው ሇአሁኑ
ተጠሪ ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡
በዚህም መሠረት ተጠሪው በ23/03/2003 የተጻፇ መሌስ ሲያቅርብ የአመሌካች ነገረ ፇጅም
የመሌስ መሌስ ሰጥቶበት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩም ተመርምሯሌ፡፡
አሠሪው ዴርጅት የአሁኑ አመሌካች ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ ከሥራ የተሰናበተው
የዴርጅቱን ቼክ በሀሰት በመፇረም ከባንክ ገንዘብ አውጥቶ በመውሰዴ ከፌተኛ ጥፊት በመፇፀሙ
ነው በማሇት አጥብቆ የሚከራከር ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ ከጥርጣሬ በቀር ወንጀለን
ስሇመፇፀሜ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ስሊሌቀረበ የአመሌካች ክርክር በሔግ ተቀባይነት የሇውም ባይ
ነው፡፡
በመጀመሪያ ከሥራ ዕገዲ ሆኖ በመጨረሻ ከሥራ ስንብት ሆኗሌ የተባሇው የአሁኑ
አመሌካች እርምጃ ከሔግ ውጭ ነው ወይንስ አይዯሇም? የሚሇውን ዋናውን የክርክር ጭብጥ
በተመሇከተ ወረዲው ፌ/ቤት ሠራተኛው በወንጀሌ ተጠርጥሯሌ ከመባሌ በቀር በሔግ ጥፊተኛ
ስሇመሆኑ ተወስኖበት የቀረበ ማስረጃ የሇም በማሇት ማስረጃው የፌርዴ ቤት የወንጀሌ ውሣኔ ብቻ
እንዯሆነ አዴርጏ በመውሰዴ አሠሪው ሠራተኛው ፇጽሟሌ ስሇሚሇው ጥፊት በማስረጃ አሊስረዲም
ወዯሚሌ ዴምዲሜ ያመራ ሆኖ ይገኝ እንጂ አሠሪው ዴርጅት ሠራተኛው ፇጽሟሌ ስሇሚሇው
ጥፊት በፌርዴ ቤት የተሰጠ የወንጀሌ ውሣኔ በማስረጃነት ማቅረብ ሣያስፇሌግ የሰው ወይም ላሊ
የጽሐፌ ማስረጃ በማቅረብ ማስረዲት ይችሊሌ፡፡
በዱሲፔሉን ኮሚቴ ጉዲዩ ተጣርቶ ከሥራ
የሚያስወጣው ጥፊት ፇጽሟሌ የተባሇበት የዱሲፔሉን ውሣኔ መኖሩ ከታወቀ በጽሐፌ ማስረጃነት
የማይቀርብበት ምክንያት የሇም፡፡ በወንጀሌ ምርመራ የተጣራበት ማስረጃም ካሇ በማስረጃነት ቀርቦ
ሉታይና ሉመዘን የሚችሌ ነው፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች እነዚህን ሁለ ማስረጃዎች
እንዱያቅርብ አዴርጏ አጣርቶ መወሰን ሲገባው ሠራተኛው በወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛ የተባሇበት
የፌርዴ ቤት ውሣኔ በማስረጃነት ካሌቀረበ ከሥራ የሚያሰናብተው ጥፊት ስሇመፇፀሙ ማስረዲት
እንዯማይችሌ አዴርጏ የወሰነው ትክክሌ አይዯሇም፡፡
ላልች ማስረጃዎች እንዱቀርቡ ተዯርጏ ሣይጣራ የተሰጠው ውሣኔም መሠረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ውሣኔ
1. የገዯብ አሳሳ ወረዲ ፌ/ቤት በፊይሌ ቁጥር 04168 በ23/09/2002 የሰጠው ብይን፣
የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 09309 በ30/10/2002 የሰጠው ትዕዛዝ እና
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የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 109450 በ13/12/2002 ዓ.ም. የሰጠው
ትዕዛዝ፣ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረው የገዯብ አሳሳ ወረዲ ፌ/ቤት የአሁኑ
አመሌካች ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ ፇጽሟሌ ስሇሚሇው ጥፊት በፌርዴ ሊይ
በተዘረዘረው መሠረት አለኝ የሚሊቸውን ላልች ማስረጃዎች እንዱያቀርብ አዴርጏ
በተገቢው መንገዴ በማጣራት ከሥራ እገዲው ወይም ማሰናበቱ በሔጉ አግባብ ነው
ወይንስ አይዯሇም በሚሇው ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት
ጉዲዩ ተመሌሷሌ፡፡
2. የገዯብ አሰሳ ወረዲ ፌ/ቤት በዚህ ውሣኔ መሠረት እንዱፇጽም ታዟሌ፡፡
3. በዚህ መዝገበ በተዯረገው ክርክር ምክንያት የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ
የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
4. በዚህ መዝገብ የተጠሰው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡

ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

/አተ

243

የሰ/መ/ቁ. 18495
መጋቢት 18/99 ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
አሰግዴ ጋሻው
መስፌን ዕቁበዮናስ
ሑሩት መሇሰ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አመሌካች፡- የኢት/መንገድች ባሇሥሌጣን - ነ/ፇጅ አስመሊሽ ገሠሠ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሚናት ገበየሁ - በላሇችበት የሚታይ
ፌ ር ዴ
አቤቱታው የቀረበው የዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ. 6ዏ83 ኀዲር
7/1997 በዋሇው ችልት የኮምቦሌቻ ወረዲ ፌ/ቤት በቁ. 633/96 ጥቅምት 22/97 ዓ.ም. የሰጠውን
ውሣኔ በማጽናት በሰጠው ውሣኔ ሊይ ነው፡፡
የአሁን ተጠሪ ክሱን ያቀረቡት ሟች ሀሰን ዓሉ የተባሇው ሌጄ በተከሣሽ መ/ቤት ከ1978
ዓ.ም. ጀምሮ በወር ብር 285 እየተከፇሇው በሠራተኛነት ሲያገሇግሌ ቆይቶ በአዯረበት ሔመም
በ2ዏ/8/96 ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየቱ የሟች ወራሽ በመሆኔ የሌጄን የ18 ዓመት የአገሌግልት
ካሣና ላልች ጥቅማ ጥቅሞች ይክፇለኝ የሚሌ ነው፡፡
ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39/2/3/
እና አንቀጽ 11ዏ/2/ሏ/፣ 3/ሏ/ መሠረት የሠራተኛው የዓመት ዯመወዝ በአምስት ተባዝቶ ተከሣሽ
ሇከሳሽ ይክፇሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የዞን ከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ አጽንቶታሌ፡፡
አቤቱታው የቀረበውም በዚህ ውሣኔ ሊይ ሲሆን ጉዲዩ ሇሰበር ይቀርባሌ የተባሇበት
ምክንያትም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39 መሠረት የአገሌግልት ካሣ እንዱከፇሌ የተሰጠው
ውሣኔ በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇማጣራት ነው፡፡
ከሥር ክርክሩ መረዲት እንዯሚቻሇው ሇሥራ ውለ መቋረጥ ምክንያት የሆነው የአመሌካች
ሠራተኛ የነበረው ሟች በአዯረበት ሔመም ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየቱ ነው፡፡
በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ከአሠሪው የሥራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት
የሚኖረው በአዋጁ አንቀጽ 39/1/ ሥር ከ/ሀ/ እስከ/ረ/ በተዘረዘሩት ምክንያቶች ብቻ ነው፡፡
በዚህ የሔግ ዴንጋጌ መሠረት ሠራተኛው በሞት ምክንያት የሥራ ውለ ቢቋረጥ የሥራ
ስንብት ክፌያ የሚጠየቅበት አይዯሇም፡፡ ሔጉ መብት አይሰጥም፡፡
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የሥር ፌ/ቤቱ ክፌያው ይፇፀም ያሇው በአዋጁ አንቀጽ 39/1/ መሠረት በቅዴሚያ የሥራ
ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት ስሇመኖር አሇመኖሩ ሳያረጋግጥ በአንቀጽ /2/ መሠረት የሥራ
ስንብት ክፌያው በአንቀጽ 11ዏ/2/ ሇተመሇከቱት ጥገኞች ይከፇሊቸዋሌ የሚሇውን በማየት ብቻ
ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 39/2/ ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሉሆን የሚገባው ግን በአንቀጽ 39/1/ መሠረት
የስንብት ክፌያ የማግኘት መብት መኖሩ የተረጋገጠ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡
ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቱ የሥራ ስንብት ክፌያው እንዱከፇሌ የወሰነው የአዋጅ ቁ. 377/96
አንቀጽ 39/1/ እና /2/ ዴንጋጌን በአግባቡ ባሇማገናዘብ ስሇሆነ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ፇጽሟሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የኮምቦሌቻ ወረዲ ፌ/ቤት በቁ. 633/96 ጥቅምት 22/97 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና
ይህንኑ በማጽናት የዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ. 6ዏ83 ኀዲር
7/97 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ የተሻረ መሆኑንም እንዱያውቁት የዚህ ውሣኔ ቅጂ
ይተሊሇፌሊቸው፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 20869
ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም
ዲኞች፡- ከማሌ በዴሪ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ጌታቸው ምህረቴ
መስፌን ዕቁበዮናስ
ሂሩት መሇሰ
አመሌካች፡- አቶ ፊንታሁን አባተ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቢሲኒያ ባንክ አ/ማ - ቀረቡ (ነ/ፇጅ እስክንዴር)
ፌ ር ዴ
ሇሠበር አቤቱታ መነሻ የሆነውን ውሣኔ የሰጠው የፋ/መ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
አመሌካች በተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ በስራ ሊይ ሇነበሩበት ጊዜ የተከፇሇው የሁሇት ወራት
ቦነስ እንዱከፇሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የቦነስ ክፌያ ዋና አሊማው ሠራተኛ በስራ ሊይ በነበረበት
ወቅት የሠራው ስራ ሇአሠሪው ጥሩ ውጤት አስገኝቶ ከሆነ በስራ ሊይ ያሇው ሠራተኛ ሇወዯፉት
ውጤታማ እንዱሆን
ሇማበረታታት እንጂ ስራውን የሇቀቀ ሠራተኛ እንዯመብት የሚጠይቀው
አይዯሇም በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም
የቀረበውን ይግባኝ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም አመሌካች በስራ
ሊይ ሇነበሩበት ጊዜ የተከፇሇውን የቦነስ ክፌያ ሇአመሌካቹ ስራ በመሌቀቃቸው ሉከፇሊቸው አይገባም
የተባሇበትን ህጋዊ ምክንያት በመመርመር አቤቱታው ሇሰበር እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ በዚሁ መሠረት
ተጠሪ ተጠርቶ ቀርቦ ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም አቤቱታ
የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው አመሌካች ስራ ሊይ በነበሩበት
ወራት ሇተሰራ ስራ የተከፇሇው ቦነስ አመሌካች ከሥራ ከተሰናበቱ በኋሊ ሉከፇሊቸው የሚገባ መሆን
አሇመሆኑ ነው፡፡
አመሌካች የተጠሪ መ/ቤት ሠራተኛ የነበሩና በገዛ ፇቃዲቸው ሥራቸውን ከሇቀቁ በኋሊ
አመሌካቹ በሥራ ሊይ በነበሩበት ጊዜ ሇተሰራ ሥራ የቦነስ ክፌያ ሇተጠሪ መ/ቤት ሠራተኞቹ
መክፇለ ግራ ቀኙ አሌተካካደም፡፡ ፌ/ቤቶቹ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት የአመሌካች
የሥራ ውሌ በተቋረጠበት ጊዜ የተፇቀዯ የቦነስ መብት ካሇመኖሩም በሊይ የቦነስ አሊማው ሠራተኛው
በሥራ ሊይ በነበረበት ወቅት የሠራው ሥራ ሇአሠሪው ጥሩ ውጤት አስገኝቶ ከሆነ ሇወዯፉትም
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በተመሳሳይ መሌኩ በርትቶ ውጤታማ እንዱሆን ሇማበረታታት እንጂ ስራውን የሇቀቀ ሠራተኛ
እንዯመብት የሚጠይቀው አይዯሇም በማሇት ነው፡፡
እኛም ጉዲዩን እንዯተመሇከትነው ቦነስ የሚከፇሇው በስራ ሊይ ያሇ ሰራተኛ ወዯፉት በርትቶ
እንዱሰራ ሇማበረታታት ብቻ ሳይሆን ሠራተኛው በስራ ሊይ በነበረበት ወቅት የሰራው ሥራ
ሇአሠሪው ትርፊማ ውጤት በማስገኘቱ የትርፈ ተጠቃሚ እንዱሆንም ጭምር የሚሰጥ የጥቅም
ክፌያ ነው፡፡ በመሆኑም የቦነስ መብት ተጠቃሚ ሇመሆን ሇቦነስ ክፌያ ምክንያት ሇሆነው ትርፌ
ሠራተኛው አስተዋጽኦ ማዴረግ አሇማዴረጉ ሉታይ ይገባሌ፡፡ በእርግጥ የሠራተኛው ሥራ ትርፊማ
መሆን አሇመሆኑ የሚታወቀው የበጀት አመቱ ሂሳብ ከተሠራ በኋሊ በመሆኑ የቦነስ መብት
የሚፇቀዯው ይኸው ውጤት ከታወቀ በኋሊ ነው፡፡ የሂሳቡ ውጤት የአሠሪውን ትርፊማነት ካረጋገጠ
ግን ሇትርፊማነቱ አስተዋጽኦ ያዯረገው ሠራተኛ የቦነስ ጥቅም ተካፊይ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በተያዘው
ጉዲይ አመሌካቹ በስራ ሊይ በነበሩበት ጊዜ የተሰራው ሥራ ሇመ/ቤቱ ትርፊማነት ምክንያት ሆኗሌ፡፡
በመሆኑም ምንም እንኳን የቦነሰ መብት የተፇቀዯው አመሌካቹ ከሥራ ከሇቀቁ በኋሊ ቢሆንም የቦነስ
መብቱ የተፇቀዯው የአመሌካች በስራ ሊይ በነበሩበት ወቅት ሇተሠራ ሥራ በመሆኑ አመሌካች
የጥቅሙ ተካፊይ የማይሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም ቦነስ በስራ ሊይ ያሇን ሠራተኛ
ሇማበረታታት ብቻ የሚሰጥ ነው በማሇት የአመሌካች የቦነስ ክፌያ ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ ሥህተት
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 16632 በ29/6/97 የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 37603 በ25/09/97 የሰጠው ትዕዛዝ ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች በስራ ሊይ ሇነበሩበት ከሰኔ 24 ቀን 1995 እስከ ሰኔ 23/1996 ሊሇው ጊዜ
ሇላልች ሠራተኞች የተሰጠው ቦነስ እንዱከፇሊቸው ተወስኗሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ የመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 48217
ጥቅምት 03 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች -

ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ ወ/ሮ አባዱት ሇምሇም የቀረበ የሇም
ተጠሪዎች፣ 1. የዛሇአንበሳ ከተማ አስተዲዯር ጽ/ቤት ወኪሌ አሇምፀሏይ ግርማይ ቀረቡ
2. አቶ ብርሃን ዘረፇ በላለበት
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ቤትና ቦታን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በምስራቅ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪዎች ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡በአግባቡ በዛሊንበሳ አስተዲዯር የታዯሌኩትን በራሴ ተጨማሪ ገንዘብ ዯግሞ የሰራሁትን በስሜ
በርዕስተ መዝገብ የተመዘገበውን ቤትና ቦታ አስተዲዯሩ ነጥቆ ሇአሁኑ 2ኛ ተጠሪ የሰጣቸው መሆኑን
ገሌፀው ገንዘቡና ቤቱ እንዱመሇስሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ
ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበውም አመሌካች ቦታና ገንዘብ የተሰጣቸው በጦርነት
ምክንያት ቤት ስሇወዯመባቸው መንግስት ምትክ ቦታና ገንዘብ እንዱሰጥ በአስተሊሇፇው አስተዲዯራዊ
ውሣኔ በመሆኑና ይህም ውሣኔ ፕሇቲካዊ በመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉታይ እንዯማይችሌ በመግሇፅ
አመሌካች ክስ ሇመመስርት የሚያስችሊቸው ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን ያሳያሌ በማሇት
ያቀረበው ክርክር ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃም የአመሌካች ጥያቄ በአስተዲዯሩ ተጣርቶ ቤትና ገንዘብ
ከመንግስት ሉያገኙ የማይችለበት ምክንያት በመገኘቱ ውዴቅ የሆነ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡
የአሁኑ 2ኛ ተጠሪም ቤትና ገንዘቡን የመንግስት አስተዲዯር አካሊት በሰጡት ውሣኔ መሠረት
የተሰጣቸውና የተረከቡት በመሆኑ ሉከሰሱ እንዯማይገባ ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ
ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ
ሰምቶና መርምሮ ሇክሱ ምክንያት የሆነው ቤትና ገንዘብ ሇአመሌካች ሉመሇስሊቸው እንዯሚገባ ገሌፆ
ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇትግራይ ክሌሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ጉዲዩ ተመርምሮ በአስተዲዯራዊ ውሣኔ
የሚያሌቅ እንጂ በፌርዴ ቤት የሚታይ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ
ተሽሯሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
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ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ መጋቢት 30 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ
ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የአመሌካች ጥያቄ ቤትና ገንዘብ ያሊግባብ ተነጠቅሁ የሚሌ ሁኖ እያሇ
በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሻሩ ያሊግባብ
ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም
በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና በሰበር ሰሚ ችልት ክርክሩ አስተዲዯራዊ ስሇሆነ በፌርዴ ቤት መዲኘት
የሇበትም በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሻሩ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጏአሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪዎች መጥሪያ ተሌኮሊቸውና
መዴረሱም ተረጋግጦ ሉቀርቡ ስሊሌቻለ ጉዲዩ ተጠሪዎች በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በበታች
ፌርዴ ቤቶች ግራቀኙ ያዯረጉትን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በዛሊንበሳ አካባቢ በጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው
ተፇናቅሇው ሇነበሩት ዜጎች ማቋቋሚያ የሚሆን መሬትና የብር 25,000.00 /ሃያ አምስት ሺህ/ ቤት
መስሪያ እርዲታ ሇመስጠት የተሇያዩ አካሊት ተወካዮች ያለበት ኮሚቴ ማቋቋሙን መንግስት ባወጣው
የችግረኛ ተረጂዎች መሇያ መስፇርት መሠረት በጦርነቱ ተፇናቅሇው በፔሊስቲክ ዲስ የሚኖሩ 969
ተፇናቃዮች በዕዲ መሬት ተሰጥቷቸው ገንዘቡም በየዯረጃው በሶስት ጊዜ እንዱሰጥ ተወስኖ ብር
7,500.00 በማቋቋሚያ ኮሚሽን መስጠቱን አመሌካችም በጦርነቱ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው
ተፇናቅሇው በፔሊስቲክ ዲስ የሚኖሩና ሇተረጂነት የሚያሟለ መሆኑ ተረጋግጦ መሬት ተሰጥቷቸው
በስማቸው በማዘጋጃ ቤት ተመዝግቦ የመሬት ኪራይ ካርታ የፅዲት የቤት ስራ ፇቃዴ የቴክኒክ
አገሌግልት የችካሌ የይዞታ ማረጋገጫ ክፌያዎችን በሙለ ከፌሇው ከመንግስት በእርዲታ
የተሰጣቸውን ብር 7,500.00 እና ከራሳቸው ብር 7000.00 ጨምረው በብር 14,500.00 የቆርቆሮ
ክዲን እስኪቀረው ቤቱን ሰርተው ከጨረሱ በኃሊ ኤርትራዊ ነሽ በሚሌ ምክንያት 1ኛ ተጠሪ
ከአመሌካች ነጥቆ ሇሁሇተኛ ተጠሪ እንዱሰጥ ማዴረጉን ገሌፀው የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ
ሁለ መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የሚከራከሩት በመንግስት በተሰጣቸው ቦታና ገንዘብ የራሳቸውን
ገንዘብ ጨምረው የገነቡት ቤትና ቦታ ያሊግባብ የተነጠቁ በመሆኑ በፌርዴ ኃይሌ እንዱመሇስሊቸው
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን ነው፡፡
በመሠረቱ በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ የዲኝነት ስሌጣን የፌ/ቤቶች ብቻ ስሇመሆኑ
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 79/ሇ/ ተዯንግጓሌ፡፡ የሔገመንግስቱ አንቀጽ 37 ዴንጋጌ
ሲታይ ዯግሞ ፌ/ቤቶች በማናቸውም ጉዲይ ገዯብ የሇሽ ስሌጣን የላሊቸው መሆኑም ተመሌክቷሌ፡፡
በዚህም መሠረት የሔገመንግስቱ አንቀጽ 79/ሇ/ እና 37 አንዴ ሊይ ሲታዩ ፌ/ቤቶች አንዴን ጉዲይ
ተቀብሇው ሇማየትና ሇመወሰን ሥሌጣን የሚኖራቸው ጉዲዩ በፌርዴ ሉወሰን የሚገባው /Justiciable
matter/ ሆኖ ከተገኘ ብቻ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ የሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር 1
‛ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት

250

ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሣኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት አሇው፡፡“ በሚሌ
ከተዯነገገው ‛…. ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ…..“ የሚሇው እንዱሁም
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 4 በላሊ እኳኋን እንዱፇፀም በህግ ካሌተገሇፀ ክሱን ተቀብል ሇማከራከር
ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት ብቻ ነው በሚሌ መዯንገጉ በፌርዴ ሉወሰን በሚችሇው ጉዲይ ፌ/ቤቶች ብቸኛ
ስሌጣን ያሊቸው መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቶች አንዴን ጉዲይ ተቀብሇው ማየት
የሚችለት ጉዲዩ በፌርዴ የሚያሌቅ ሲሆንና በላሊ አኳኋን እንዱታይ በሔግ እስካሌተወሰነ ዴረስ
ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የአመሌካች ጥያቄ ቤትና ቦታዬን ያሊግባብ ተነጠቅሁ የሚሌና
በፌርዴ ኃይሌ የንብረት መብቻው እንዱከበርሊቸው የሚጠይቅ ነው፡፡ እንዱህ አይነት ጉዲይ በፌርዴ
እንዲያሌቅ የሚከሇክሌ ሔግ የላሇ ሲሆን ጉዲዩ አስተዲዯራዊ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ
ምክንያትም የሇም፡፡ ጉዲዩን እንዱዲኝ በሔግ ተሇይቶ ስሌጣን የተሰጠው አካሌም የሇም፡፡ በመሆኑም
ጉዲዩ በፌርዴ ሉወሰን የሚገባው /Justiciable matter/ ጉዲይ እንጂ በአስተዲዯር የሚያሌቅ ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በአስተዲዯር የሚያሌቅ ነው በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ
በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መሻሩና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ይህንኑ ውሣኔ ማጽዯቁ
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 23281 ግንቦት
14 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር
25845
ጥር
28
ቀን
2001
ዓ.ም
በአብሊጭ
ዴምጽ
የፀናው
ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአመሌካች ጥያቄ ያሊግባብ ቤትና ቦታዬን ተነጠቅሁኝ የሚሌ በመሆኑ በፌርዴ ሉወሰን
የሚችሌ እንጂ በአስተዲዯራዊ ውሣኔ የሚያሌቅ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. ጉዲዩ በፌርዴ ሉወሰን የሚችሌ በመሆኑ የስር የዞን ፌርዴ ቤት በፌሬ ጉዲዩ ሊይ
የሰጠው ውሣኔ የግራቀኙን ማስረጃዎችንና አግባብነት ያሊቸውን ሔጎች ያገናዘበ መሆን
ያሇመሆኑን በመመርመር በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን ሇትግራይ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ብ/ሥሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሠረት
መሌሰንሇታሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 52496
ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሇጣን የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- እነ አቶ ከዴር ኃላጅንሶ /አስራ ሁሇት ሰዎች/- ጠበቃ አማን ቡሌቡሊ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የመሬት ይዞታ ካሣ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
ተጠሪዎች በአሁኑ አመሌካች ሊይ በአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ታህሣሥ 13 ቀን 1998 ዓ.ም
በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ በክሱ ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው 6666 ካሬ ሜትር የሆነው የእርሻ
መሬት ይዞታ የነበራቸው መሆኑን፣ አመሌካች በዚሁ የእርሻ መሬት ሊይ ጥቅምት ዏ5 ቀን 1997
ዓ.ም ካምፔ ያሰፇረበት መሆኑን፣ እያንዲንዲቸው በመሬቱ ሊይ በሄክታር ሰሊሣ ኩንታሌ ስንዳ
የሚያገኙ መሆኑን፣ በወቅቱ የአንዴ ኩንታሌ ስንዳ ብር 2ዏዏ.ዏዏ /ሁሇት መቶ ብር/ መሆኑን
ገሌፀው የአምስት ዓመት ምርት በጠቅሊሊው ብር 24ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ሁሇት መቶ አርባ ሺህ ብር/
እንዯሚያወጣ ጠቅሰው አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀጽ 7 እና 8 መሠረት ካሣውን
እንዱከፌሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ተጠሪዎች የመሬቱን
ባሇይዞታ መሆናቸውን የሚያሣይ ማስረጃ ስሊሊቀረቡ ሇመክሰስ የማይችለ መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ ካምፐ የሰፇረበትን መሬት የሚመሇከታቸው
አካሊት በተገኙበት የተረከበ መሆኑን፣ ካምፐ ከሰፇረሰበት መሬት ውስጥም 2ዏ794.5 ካ.ሜትር ሊይ
ብቻ መኖሩን የሚመሇከተው አካሌ አረጋግጦ በአዋጅ ቁጥር 8ዏ/89 እና 4ዏ1/96 መሠረት ተገቢው
ካሣ መከፇለን፣ በቀሪው 79,2ዏ5.5 ካ.ሜትር ሊይ ግን መሬቱ ባድ ስሇሆነ የወረዲ አስተዲዯርም ሆነ
የቀበላ አስተዲዯር ያነሱት የካሣ ጥያቄ ሣይኖር መሬቱን የተረከቡ መሆኑንና በዚሁ ይዞታ ሊይ
የቀረበው ክስ በተጨባጭ ማስረጃ ተዯግፍ ያሌቀረበ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ
ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪዎችን ምስክሮችን ከሰማ እና መሬቱ እህሌ የሚያበቅሌ
መሆን ያሇመሆኑን ከሚመሇከተው አካሌ ማጣራት ከአዯረገ በኋሊ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ
አዴርጎ ሇካሣው በአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 መሠረት ኃሊፉነት አሇበት የሚሌ ምክንያት በመስጠት ሇክሱ
መሠረት የሆነውን የገንዘብ መጠን አመሌካች እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ
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የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረፇጅ የካቲት ዏ3 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪዎች በአከራካሪው የመሬት ይዞታ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ
ሣያረጋግጡ እና መሬቱ በተወሰዯበት ሰዓትም በይዞታው ሊይ ምንም ሰብሌ በላሇበት ሁኔታ የአምስት
ዓመት ካሣ ይከፇሊቸው ተብል የተወሰነው ከሔጉ ውጭ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ መብት
ወይም ጥቅም የነበራቸው ስሇመሆኑ የተረጋገጠ መሆን አሇመሆኑ እና ከአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 አኳያ
ካሣ ይከፇሌ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡በዚህም
መሠረት ተጠሪዎች በወኪልቻቸው አማካኝነት ሏምላ 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ
የጽሐፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን የአመሌካች ነገረፇጅ በበኩሊቸው ሏምላ 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ
ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች ክሱን የመሠረቱት የእርሻ መሬት ይዞታችን
በአመሌካች ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ ተወስድ ካሣ ስሊሌተከፇሇን ሉከፇሇን ይገባሌ በሚሌ መሆኑን፣
አመሌካችም ተጠሪዎች ክስ ሇመመሥረት የሚያስችሊቸው መብት ወይም ጥቅም የላሊቸው
መሆኑንና ሇክሱም በአጠቃሊይ ሔጋዊ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን በመጥቀስ የተከራከሩ መሆኑን
ነው፡፡
አመሌካች ተጠሪዎች ክስ ሇመመሥረት መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም በሚሌ ያቀረበው
ክርክር የበታች ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉበትን አግባብ ይህ ችልት ሇመመርመር የሚችሌ መሆን
ያሇመሆኑን ስንመሇከተው ፌሬ ነገር የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የስር ፌርዴ
ቤቶች ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ መብት የነበራቸው መሆኑን በማስረጃ ማረጋገጣቸውን መሠረት
በማዴረግ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረጉ መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች የማስተባበያ
ማስረጃም ከሚመሇከተው አካሌ አሊቀረበም፡፡ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ይዞታውን ተጠሪዎች
ቀበላ አስተዲዯሩ በፃፇው አንዴ ዯብዲቤ እና የግብር ካርኒዎች ብቻ ሉያረጋግጡ አይገባም የሚሌ
እንዴምታ ያሇውን ክርክር በማቅረብ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የቀበላ አስተዲዯሩ የፃፇው ዯብዲቤና የግብር
ካርኒ ይዞታን ሇማረጋገጥ አግባብነት የላሇው ማስረጃ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ የሔግ መሠረት
የሇም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ መብት ወይም ጥቅም ያሊቸው መሆኑን ፌሬ ነገርን
የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤት ያረጋገጡት ጉዲይ በመሆኑ
ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ መንግሥት አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988
አንቀጽ 1ዏ ዴንጋጌዎች የተሰጠው ስሌጣን መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ ፌሬ
ጉዲዩን ሇማጣራት አሌተቻሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበውን የአመሌካችን ክርክር አሌፇነዋሌ፡፡
አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ላሊውና ዋናው ነጥብ ተጠሪዎች ካሣ እንዱከፇሊቸው
መወሰኑ ከአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 መንፇስና ይዘት ውጪ ነው የሚሇው ሲሆን ይህ ችልት ይህንኑ
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የክርክር ነጥብ ከሔጉ ጋር አዛምድ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪዎች የእርሻ መሬት ይዞታ ወሰዯ
ተብል የተረጋገጠው ጥቅምት ዏ5 ቀን 1997 ዓ.ም ሲሆን ተጠሪዎች ክሱን የመሠረቱት ታህሣሥ
13 ቀን 1998 ዓ.ም ነው፡፡ እንዱሁም አመሌካች ወሰዯ የተባሇው መሬት በወቅቱ እህሌ ማብቀሌ
የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑ በሚመሇከተው አካሌ ከመረጋገጡ ውጪ በአመሌካች ሲወሰዴ የስንዳ
አዝመራ የነበረበት አሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በባድ የእርሻ ይዞታ
መሬት ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት የተባሇው መሬቱ ወዯፉት ሉዘራበትና ሉመረትበት የሚችሌ
ነው በሚሌ ምክንያት መሆኑን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ እና
ከአጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ እንግዱህ ጉዲዩ እንዱህ ከሆነ አግባብነት ያሇው ሔግ
የትኛው ነው? በዚሁ ሔግ መሠረትስ አመሌካች ካሣ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት? ወይንስ የሇበትም?
የሚሇው ጥያቄ መታየት ያሇበት ነው፡፡
አመሌካች የተጠሪዎችን የእርሻ ይዞታ መሬት መወሰደ በተረጋገጠበት ጥቅምት ዏ5 ቀን
1997 ዓ.ም ስራ ሊይ የነበረውና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 ነው፡፡ ተጠሪዎች ክስ
የመሠረቱት ታህሣሥ 13 ቀን 1997 ዓ.ም ሲሆን በዚህ ወቅት ስራ ሊይ ያሇው ሇሔዝብ ጥቅም
ሲባሌ የመሬት ይዞታ ስሇሚሇቀቅበትና ሇንብረት ካሣ የሚከፇሌበትን ሁኔታ ሇመወሰን የወጣው
አዋጅ ቁጥር 455/97 መሠረት ነው፡፡ ተጠሪዎች ከጉዲዩ አግባብነት አሇው በማሇት የሚከራከሩትም
ክስ በመሠረቱበት ወቅት ተፇፃሚ የሆነውን ይህንኑ ሔግ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ አዋጅ ተፇፃሚነት
እንዱኖረው የተዯረገው ከሏምላ ዏ8 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን በመሸጋገሪያ ዴንጋጌም አዋጅ
ቁጥር 4ዏ1/96 ተፇፃሚነት በነበረበት ወቅት የተወሰደ የመሬት ይዞታ ጉዲዮች በአዋጅ ቁጥር
455/97 መሠረት የሚታዩበት አግባብ ስሇመኖሩ አሊስቀመጠም፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ መታየት ያሇበት
መሬቱ ተወሰዯ በተባሇበት ወቅት ስራ ሊይ በነበረው አዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 መሠረት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9/1/ መሠረት መሬት የሚወሰዴበት ባሇይዞታ በገንዘቡ፣በጉሌበቱ፣ ወይም
በፇጠራ ችልታው ሊፇራውና በመሬቱ ሊይ ሇሚገኘው ንብረት እንዱሁም ሊዯረገው ቋሚ ማሻሻሌ ካሣ
ይከፇሇዋሌ በሚሌ የተዯነገገ ሲሆን የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ ከባሇይዘታው
በሚወሰዯው መሬት ሊይ ሇሚገኝ ንብረት የሚከፇሌ ካሣ ንብረቱን ሇመተካት ከሚያስፇሌገው ወጪ
ጋር ተመጣጣኝ ይሆናሌ ሲሌ ዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የምንገነዘበው አቢይ ነጥብ የካሣ መሠረትና
መጠን የሚወሰነው በይዞታው ሊይ ንብረት ያሇ መሆኑ ሲረጋገጥ መሆኑን ነው፡፡ ሆኖም መሬቱ
ሲወሰዴ ንብረት ያሌነበረ ከሆነ ካሣ ሉከፇሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇው ጥያቄ ምሊሽ
የሚያገኘው በአዋጁ አንቀጽ 1ዏ መሠረት ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ የመሬት ይዞታው በቋሚነት
የሚወሰዴበት ሰው በመሬቱ ሊይ ሰብሌ ወይም ተክሌ ቢኖርም ባይኖርም ተመሣሣይ መሬት ያሇው
ሰው የሚያገኘው አማካይ ገቢ በአዋጁ አንቀጽ 9 ከሚከፇሇው ካሣ በተጨማሪ የሚከፇሇው ስሇመሆኑ
በመርህ ዯረጃ በንዐስ ቁጥር አንዴ ስር ያስቀመጠ ሲሆን ዝርዝሩም በዯንብ እንዯሚወሰን ያሣያሌ፡፡
የተጠቀሰው አንቀጽ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌም የመሬቱ ይዞታው ሇተወሰነ ጊዜ ሇሚወሰዴበት
ሰው ወይም ሇወሌ መሬት ባሇይዞታዎች በመሬቱ ሊይ ሰብሌ ወይም ተክሌ ቢኖርም ባይኖርም መሬቱ
ባይሇቀቅ ኖሮ ከመሬቱ ሉገኝ ይችሌ የነበረው ገቢ መሬቱ እስከሚመሇስ ዴረስ ሊሇው ጊዜ ታስቦ
በአዋጁ አንቀጽ ዘጠኝ መሠረት ከሚከፇሇው ካሣ በተጨማሪ እንዯሚከፇሌ፣ በአንቀጽ አስር ንዐስ
ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ ከሚከፇሇው ክፌያ መብሇጥ እንዯላሇበትና ዝርዝሩም በዯንብ እንዯሚወሰን
ዯንግጓሌ፡፡ በአዋጁ አንቀጽ አስር ንዐስ ቁጥር አንዴ እና ሁሇት የተቀመጡት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ
የሚሆኑት የመሬት ባሇይዞታው ሇተወሰዯበት ሰው ተተኪ መሬት ያሌተገኘሇት መሆኑን አግባብ
ያሇው የመስተዲዴር አካሌ ሲያረጋግጥ ብቻ እንዯሆነ ተጠቃሹ ዴንጋጌ በንዐስ ቁጥር ሦስት ስር
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በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ ሇተጠሪዎች ካሣ እንዱከፇሌ የስር ፌርዴ ቤቶች የወሰኑት ዯንቡን መሠረት
በማዴረግ ባይሆንም ይዞታው ምን አይነት ሰብሌ እና ምን ያህሌ መጠን ሉያስምርት እንዯሚችሌ
ከሚመሇከተው የክፌለ አካሌ የስር ፌርዴ ቤት ማረጋገጫ እንዱቀርብሇት አዴርጎ ባጣራው መሠረት
ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇተወሰዯባቸው መሬት ይዞታ ተተኪ መሬት የተገኘሊቸው ወይም የተሰጣቸው
ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም፣ አመሌካችም በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክር የሇም፣ በስር ፌርዴ ቤትም
የሚመሇከተው አካሌ ሇተጠሪዎች ተተኪ መሬት የተገኘሊቸው ስሇመሆኑ የገሇፀው ነገር የሇም፡፡
በመሆኑም ተጠሪዎች በአዋጁ አንቀጽ አስር ንዐስ አንቀጽ አንዴ፣ ሁሇት እና ሶስት ዴንጋጌዎች
ጣምራ ንባብ መሰረት የመፇናቀያ ካሣ የማያገኙበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመጨረሻ የተወሰነው
የመፇናቂያ ካሣ መጠን ሲታይም የተጋነነ ወይም ከክፌለ አካሌ ከቀረበው ማረጋገጫ ይዘት ውጪ
ነው ሇማሇት የሚያስችሌም አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች ባሇይዞታ ስሇመሆናቸው ተረጋግጧሌ
እስከተባሇ ዴረስ በቦታው ሊይ ሰብሌ ሣይኖር ቦታውን አመሌካች መውሰደ የመፇናቂያ ካሣ
ሇተጠሪዎች እንዱከፇሌ የሚያዯርግ ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 አንቀጽ 9 እና 1ዏ ዴንጋጌዎች
ጣምራ ንባብ እና የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 4ዏ/7/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ
የሚያስገነዝቡን ጉዲይ ሆኖ ስሇአገኘን በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

በጉዲዩ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/
መሠረት ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ት ዕ ዛ ዝ

በዚህ ችልት የካቲት ዏ5 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 55081
ጥቅምት 18 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ራሓራ ሥነፀሏይ - ጠበቃ አስረስ ባያው ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ መስፌን ታምራት - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤትና የከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት
የአፇፃፀም ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች የፌርዴ ባሇመብት የሆኑበትን እዲ ሇማስከፇያ እንዱሆን
የፌርዴ ባሇእዲው የተጠሪው ንብረት የሆነ ቤት እንዱሸጥሊቸው አመሌካች አመሌክተዋሌ፡፡ ቤቱ
በፌርዴ ባሇእዲው ሌጅ ተማሪ ማራማዊት መስፌን ስም ስሙ ተዛውሮና ተመዝግቦ የተገኘ መሆኑ
ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ ቤቱን የእዲ መክፇያ እንዲይሆን ሇማሸሽ ያዯረጉት ዴርጊት በመሆኑ
በሌጃቸው ተማሪ ማራማዊት መስፌን ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ንብረት ተሸጦ ፌርደ
እንዱፇፀምሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት
እንዱውሌ የጠየቁት ቤት በፌርዴ ባሇ እዲው ስም ሳይሆን በተማሪ ማሪማዊት መስፌን ስም የሚገኝ
በመሆኑ አፇፃፀሙን በቤቱ ሊይ ማስቀጠሌ አይቻሌም በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን በፌታብሓር
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ የሆነው ተጠሪ ቤቱን ሇእዲ መክፇያ እንዲይሆን ሇማሸሽ በማሰብ
ምንም አይነት ሏብት ሇላሊት አካሇ መጠን ሊሌዯረሰች ሌጁ የቤቱን ስመ ንብረት በማዛወር የፇፀመው
ተግባር መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የማራማዊት መስፌን ነው፡፡ ሇዚህም ቤቱ የማራማዊት መስፌን
መሆኑን የሚያረጋግጥ ውሌና የቤቱ ክፌያ የተከፇሇባቸው ወርሀዊ ዯረሰኞች ስሊለ ቤቱ የፌርዴ
ማስፇፀሚያ እንዱሆን ያቀረቡት ክርክር ተገቢነት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
የመሌስ መሌስ በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
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ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር የተገሇፀው ሲሆን ተጠሪ የፌርዴ ባሇእዲ
የሆነበትን ገንዘብ ሇመክፇሌ ጥረት በሚዯረግበት ጊዜ ቤቱ የተጠሪ ሌጅ በሆነችው ህፃን ማራማዊት
መስፌን ስም የተዛወረ መሆኑ የስር ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ ተረጋግጧሌ፡፡ የቤቱ ባሇቤት ናት ቤቱም
በስሟ ተመዝግቧሌ የምትባሇው ማራማዊት መስፌን ህፃን መሆኗን የስር ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ
ተረጋግጧሌ፡፡
አንዴ ሰው የንብረት ባሇቤት የሚሆነው በጉሌበቱ በፇጠራ ችልታው ወይም በገንዘቡ
ንብረቱን ያፇራው ሲሆን እንዯሆነ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ በተጠሪና
በተጠሪ ባሇቤት በወ/ሮ አሇም ዘውደ ዘርፈ ስም ተመዝግቦ የነበረው ቤት በህፃን ሌጃቸው በህፃን
ማራማዊት መስፌን ስም አዛውረው ቤቱን በህፃን ማራማዊት ስም አስመዝግበው መገኘታቸው
ብቻውን ህፃን ማራማዊት መስፌን የቤቱ ባሇሏብት ናት ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ
አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ተጠሪ በፌርዴ የተወሰነበትን እዲ መክፌያ እንዲይሆን ቤቱን በራሷ መንገዴ
ሰርታ ባገኘችው የገቢ ምንጭ የገዛችው ስሇመሆኗ ሳያረጋግጥ የንብረቱ በህፃን ሌጅ ስም በማዛወር
ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት ንብረቱ እንዲይውሌ ሇማሸሽ የሞከረ መሆኑን የሚያመሇክት ተግባር ነው፡፡
የፌርዴ ባሇእዲ የሆነ ሰው ንብረቱ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት እዲይውሌ አካሇ መጠን ባሌዯረሰ
ህፃን ሌጁ ስም እያዛወረ መሌሶ ንብረቱን በሞግዚትነት የሚያስተዲዴርበት የሚሸጥበትና
የሚሇውጥበትን ሁኔታን ህጋችን አይፇቅዴም፡፡ ባሇእዲው መክፇሌ የሚገባውን እዲ ባሇመክፇሌ
በአጭበርባሪነት የሚፇጽማቸውን ተግባራት የፌርዴ ባሇመብት ወይም ገንዘብ ጠያቂው የመቃወምና
እዲውን ሊሇመክፇሌ ያዯርገው ተግባር መሆኑን ሇማሳየት በማጭበርበር የተሰራው ስራ ዋጋ
እንዲይኖረውና ባሇእዲው እዲውን እንዱከፌሌ ማዴረግ የሚቻሌ ስሇመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
1895 እና ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1896 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መዝገብ በተጠሪና
በአመሌካች ስም የነበረውን ቤት ተጠሪ በህፃን ሌጁ ሇማራማዊት መስፌን ስም ማዛወሩ ንብረቱ
የፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዲይሆን ሇማዴረግ የተፇፀመ የማጭበርበር ተግባር ነው በማሇት አመሌካች
ያቀረቡትን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤትና የከፌተኛ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. በመጀመሪያ በተጠሪና በባሇቤታቸው ወ/ሮ ዓሇም ዘውዴ ዘርፈ በአሁኑ ጊዜ በህፃን
ማሪማዊት መስፌን ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ቤት አመሌካች በፌርዴ ያስወሰኑትን ገንዘብ
ማስፇፀሚያ እንዱሆንና የሥነ ሥርዓት ሔጉ በሚፇቅዯው መሠረት በሏራጅ በማሸጥ
እንዱያስፇጽም ጉዲዩን ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሶ/በ
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የሰ/መ/ቁ. 50810
ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች - ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካቾች፣
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

አቶ ፀጋዩ መሠረት
ወ/ሮ አስናቀች ሞሊ
አቶ ታዯሰ ተንሱ
ወ/ሮ እቴቱ አስፊው
ወ/ሮ ከበዯች ባሔታ
አቶ ሀይሇሚካኤሌ ወሌዯገብርኤሌ
አቶ ፀጋዬ ዋቄ
ወ/ሪት ፌቅርተ ፓትሮ
አቶ ሀይላ ካሣይ
አቶ አስናቀ እጅጉ
አቶ ባሌቻ ያህያ
አቶ አለባ ዘሪሁን
አቶ ንጉሴ አሇሙ
ወ/ሮ ቅዴስት አበበ
አቶ ብርቁ ፇቃደ
አቶ ከተማ ተክለ
አቶ ገብሩ ገብርሥሊሴ
አቶ አሰፊ መሌካ
አቶ ግርማ ገብረስሊሴ
አቶ ዯበበ ዯምሴ
ወ/ሮ እቴነሽ ያዯቴ
አቶ ገረመው ቦጋሇ
አቶ ሙዘይን መሏመዴ
አቶ ክንፇ ገብሩ
አቶ ጌታቸው በቀሇ
ወ/ሮ ጣይባቸው ዯግፋ
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

አቶ ሰይፇ ተሾመ
አቶ ጌቱ ሀይለ
አቶ ጌታቸው ዯምሴ
ወ/ሮ አበራሽ ዱባባ
አቶ ተስፊዬ ሀይሇጊዬርጊስ
አቶ ፌቅሬ መሊ
አቶ አብርሃም ሀይለ
ወ/ሮ ሙንትሀ አወሌ
አቶ ባርክሌኝ ኑር
አቶ ዋናው ሀይሇማርያም
አቶ ገብረዩሏንስ ሰባኔ
አቶ እንዲሇው በየነ
ወ/ሮ ለባባ ይሌማ
ወ/ሪት ሙሇዓሇም ዲመጠው
የአስር አሇቃ ክብረት ቱለ
መቶ አሇቃ ሳሙኤሌ ክብረት
አቶ ሙለ በረዲ
አቶ ጌታቸው ዯፌሰህ
አቶ ማዕረጉ ሽፊ
ወ/ሮ አሇም ሲሳይ
አቶ ኤርካ ጉርሙ
ወ/ሮ አሰሇፇች ዯስታ
ወ/ሮ ባዩሽ ስጠኝ
አቶ አብራ መሊ
አቶ ጌታቸው ካሣዬ
አቶ አወጣኸኝ አማረ
አቶ አረጋይ ቤኛ
ወ/ሮ አሇም ተፇራ
አቶ ታምራት ቱለ
አቶ ሀይለ ታችበላ
አቶ አበበ ተካ
ወ/ሮ ዴጌረዲ መንግስትአብ
ወ/ሮ አስናቀች እሸቴ
አቶ አማረ ፀጋዬ
አቶ ተስፊዬ አበበ
ወ/ሮ አሰገዯች ክብረት
ወ/ሮ ግምጃ ጉርሙ
አቶ ከበዯ ባራኪ
ወ/ሮ አሰገዯች ቱለ
አቶ ገረመው ይርዲ
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

አቶ ጫኔ ተፇራ
አቶ መኮንን አሰፊ
አቶ ሲሳይ ግርማይ
ወ/ሮ ዘነበች ገብረህይወት
ወ/ሮ ሌዐሌ ገባኢ
ወ/ሮ ጋዱሴ ሞሊ
አቶ ካሣሁን አሇሙ
አቶ ጣሰው ፇይሳ
አቶ ብርሃኑ ገብሬ
ወ/ሮ ቀነኔ ዯባ
አቶ ሀብታሙ ወሌዯማርያም
ወ/ሮ ሇተ ትንሣኤ
ወ/ሮ አስቴር ቀሇታ /ወ/ሮ አስናቀች ተፇራ/

ተጠሪ - የመንገዴ ትራንስፕርት ባሇሥሌጣን - ነገረፇጅ አወቀ ታረቀኝ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት የመጨረሻ ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር
ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት በጠበቃቸው አማካኝነት ህዲር 16 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር
አቤቱታ ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ የአሁን አመሌካቾችና ላልች ሰዎች በዴምሩ 151
ሰዎች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ በተከሣሽነት ቀርቦ አሁን ሊሇው
የአሽከርካሪዎችና መካኒኮች የሥሌጠና ማዕከሌ ሇማስፊፊት በከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስትር
130,777 ካሬ ሜትር ቦታ የካቲት 7 ቀን 1982 ዓ.ም የተሰጠው መሆኑን ገሌፀው በወቅቱ በቦታው
ሊይ የነበሩት ሰሊሣ ዘጠኝ ሰዎች የቤታቸውን ግምት ተቀብሇው በተዘጋጀሊቸው ቦታ እንዱዛወሩ
ተወስኗሌ፡፡ በዚህ መሠረት ግምት የተቀበለት ቦታውን እንዱሇቁ ወይም የወሰደትን ገንዘብ
እንዱመሌሱ ላልቹም በህገወጥ መንገዴ በቦታው የሰፇሩ በመሆኑ ቦታውን ሇቅቀው እንዱያስረክቡ
ይወሰንሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካቾች የተጠሪ ክስ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ በቦታው ሊይ
የሰፇርነው መንግስት እያወቀው በህጋዊ መንገዴ ነው፡፡ ከዚህ በፉት ቤታችን የተገመተው በዝቅተኛ
ዋጋ ነው ስሇዚህ እንዯገና ተገምቶ ካሣ ሉሰጠን ይገባሌ የሚሌ ዝርዝር የመከራከሪያ ነጥቦችን
አቅርበዋሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ያቀረቡት የይርጋ መቃወሚያ ቦታውን ተጠሪ በህዝብ
አገሌግልት ስም ተቋም ሇማስፊፊት በህጋዊ መንገዴ የያዘው በመሆኑና የፌታብሓር ህግ ቁጥር
1149/1/ ሇእንዯዚህ አይነት ሁኔታ የሚያገሇግሌ ባሇመሆኑ ተገቢነት የሇውም በማሇት ውዴቅ
አዴርጓሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ስማቸውን ከአንዯኛ ተራ ቁጥር እስከ ስሌሣ ዘጠነኛ ተራ ቁጥር
የጠቀሳቸው ተከሣሾች በወቅቱ የንብረታቸው ግምት ተገምቶ ግምቱን እንዱቀበለ በመሆኑና ምትክ
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ቦታ ተዘጋጅቶ የተሰጣቸው በመሆኑ የተጠሪን የይዞታ መሬት የማያስረክቡበት ህጋዊ ምክንያት
የሇም፡፡ ስሇዚህ ቦታውን ሇተጠሪ ያስረክቡ ስማቸው ከተራ ቁጥር 40 እስከ 151 የተዘረዘሩት
ተከሣሾች የቤታቸው ግምት ያሌወሰደ ስሇሆነ ቤቱ በፉት በነበረው ግምት መጠን በቅዴሚያ
በመክፇሌ ወይም ተመሳሳይ ቤት እንዱሰጣቸው አዴርጎ ይዞታውን ማስሇቀቅ ይችሊሌ በማሇት ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ስሌሣ ዘጠኝ የሚሆኑ አመሌካቾች ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ይግባኝ
ሰሚ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ ሰዎቹ በቦታው ሊይ የሠፇሩት በህገወጥ መንገዴ ሆኖ
እያሇ ካሣ እንዴከፌሌ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም በማሇት መስቀሇኛ ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት በሥር ተከሣሽ የነበሩና አሁን ይግባኝ ባይ የሆኑ ሰዎች በአስተዲዯር አካሊት ህጋዊ
ነዋሪዎች መሆናቸውና የተሇያዩ ማስረጃዎች የተሰጣቸው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇዚህ የሥር
ፌርዴ ቤት ሇሚፇርሰው ቤታቸው ተጠሪ ግምት እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው በማሇት
የተጠሪን መስቀሇኛ ይግባኝ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
የካሣውን መጠን በተመሇከተ ይግባኝ ባዮችም ሆኑ ላልች ግሇሰቦች ቤታቸው ተጠንቶ
ሇተወሰኑት ካሣና ምትክ ቦታ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በወቅቱ በቤቶቹ ግምት ሊይ የቀረበ መቃወሚያ
አሌቀረበም ካሣው ሇይግባኝ ባዩች ሣይከፇሌ የዘገየው ይግባኝ ባዮች በስምምነቱ መሠረት የክፌለ
ማዘጋጃ ቤት ወዯአዘጋጀው ቦታ ሇማዛወር ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው እና አከራካሪውን ቦታ ይዘው
ሇመቆየት በመፇሇጋቸው በመሆኑ ጥፊቱ የይግባኝ ባዩች ነው ጥፊቱ የይግባኝ ባዩች ከሆነ መሌስ
ሰጭ/ተጠሪ/ በወቅቱ በነበረው ግምት መሠረት እንጂ አሁን ባሇው የገበያ ዋጋ ሇቤቶቹ ግምት
የሚከፌሌበት ምክንያት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አቤቱታውንም ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካቾች
ሇሰበር ችልት ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አመሌካቾችና ላልች በቦታው /ስፌራው/ የሚገኙ
ከሶስት መቶ በሊይ የሚሆኑ ሰዎች ከሰሊሣ አንዴ ዓመት በሊይ የያዙትን ይዞታ እንዱሇቁ ክስ
የቀረበው የከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስትር ፇቅድሌኛሌ በማሇት ነው፡፡
መንግስት አንዴ ንብረት የሚወሰዯው ሇህዝብ ጥቅም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውና ተመጣጣኝ
ካሣ ሲከፌሌ ብቻ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ቦታው ሇህዝብ ጥቅም የሚፇሇግ ስሇመሆኑ የሚኒስትሮች
ምክር ቤት የሰጠው ውሣኔ አሌቀረበም፡፡ ቦታው በሉዝ የተወሰዯ መሆኑን የአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር የወሰነው ውሣኔ የሇም፡፡ ስሇዚህ ቦታው ሇህዝብ ጥቅምና አገሇግልት የሚውሌ መሆኑ
በተገቢው የመንግስት አካሌ ሣይወሰን ተጠሪ ይዞታን ሇማስፊፊት በማቀዴ ያቀረበው ክስ ተገቢነት
የሇውም ተጠሪ በዚህ አይነት ሁኔታ ከንብረታችንና ከይዞታችን ሇማስነሣት የሚያዯርገው እንቅስቅሴ
የህገመንግስቱ አንቀጽ 40/8/ ና አዋጅ ቁጥር 272/1994 ዴንጋጌ ውጭ በመሆኑ ካሣውም እነዚህን
የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ የተሰራ ባሇመሆኑ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በይግባኝ የተከራከሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች ብቻ ሲሆኑ ሰባ ዘጠኝ
ሰዎች ሇችልቱ የሰበር አቤቱታ ማቅረባቸው ሥርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም የማሰሌጠኛ ተቋሙ
በአገራችን የትራፉክ አዯጋን ሇመቀነስና የትራፉክ ዯህንነትን ሇማጎሌበት አስፇሊጊ መሆኑ በመንግስት
ታምኖበት በከፌተኛ በጀትና ወጭ የተቋቋመ ሇህዝብ አገሌግልት የሚሰጥ ተቋም ነው፡፡ ተቋሙን
ሇማስፊፊት በአቅራቢያው ያሇውን ምቹ ቦታ እንዱንወሰዴ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ውሣኔ ተሰጥቶበት
የቦታው ባሇይዞታ የሚያዯርገን ካርታና ፔሊን ተሰጥቶናሌ ስሇዚህ አመሌካቾች ቦታውን ሊሇመሌቀቅ
የሚያቀርቡት ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት በቃሌ ክርክር መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች
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በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሣይወሰን ቦታውንና ንብረታችንን እንዴንሇቅ መዯረጉ ህጋዊ አይዯሇም
በማሇት በጠበቃቸው አማካኝነት በቃሌ ክርክር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ በፅሐፌና በቃሌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ
የተገሇፀው ሲሆን እኛም አመሌካቾች ቦታውንና ንብረቱን ሇተጠሪ እንዱሇቁ እንዯዚሁም ተጠሪ በፉት
በተሠራው ግምት መሠረት ሇተጠሪዎች ካሣ እንዱከፌሌ በአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚና ሰበር ችልት
የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ከማየታችን በፉት ተጠሪ በይግባኝ
ተከራካሪ የነበሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች ነበሩ አሁን ሇሰበር ሰባ ዘጠኝ ሰዎች አቤቱታ ማቅረባቸው
ተገቢ አይዯሇም በማሇት ያቀረበውን ተቋውሞ መርምረናሌ፡፡
አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር ችልት
አቤቱታ ያቀረቡት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው የመጨረሻ ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ነው፡፡ ከመዝገቡ ጋር ከተያያዘው የአዱስ አበባ አስተዲዯር
የሰበር ችልት የውሣኔ ግሌባጭ በከተማው ሰበር ችልት አመሌካች የነበሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች
ሣይሆኑ ሰባ ዘጠኝ ሰዎች መሆናቸው በግሌፅ ተመዝግቧሌ፡፡ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በአንዴ
መዝገብ ይግባኝ አቅርበው የተከራከሩት ስሌሣ ዘጠኝ ሰዎች ሲሆኑ አሰሮቹ ሰዎች በይግባኝ የብቻ
መዝገብ አስከፌተው በይግባኝ ሲከራከሩ ቆይተው ወዯ ከተማው ሰበር አቤቱታ ያቀረቡና መዝገባቸው
ተጣምሮ የታየ መሆኑን ወይም በላሊ አሳማኝ ምክንያት ፌርዴ ቤቱ ሇከተማ ሰበር ችልት ያቀረቡትን
አቤቱታ የተቀበሊቸው ስሇመሆኑ ሇመሇየት የማይቻሌ ቢሆንም ተጠሪ ተቃውሞ ከማቅረብ ውጭ
እንዳትና በምን ምክንያት የከተማ ሰበር ችልት ሰባ ዘጠኝ ሰዎች አመሌካቾች የሆኑበትን አቤቱታ
ተቀብል ትዕዛዝ ሰጠ የሚሇውን ያሊስረዲ በመሆኑ ያቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ
አሌተቀበሌነውም፡፡
ወዯ መሠረታዊ ጉዲዩ ስንመሇስ ተጠሪ ያቋቋመውን የአሽከርካሪና የቴክኒክ ባሇሙያዎች
ማሰሌጠኛ ተቋም ሇማስፊፊት ክርክር ያስነሣውና ስፊቱ 137,777 ካሬ ሜትር ቦታ በወቅቱ በነበረው
ከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስቴር የተሰጠ መሆኑንና ተጠሪ የይዞታ የምስክር ወረቀት፣ ካርታና ፔሊን
በሚመሇከተው የአስተዲዯር ክፌሌ የተሰጠው መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ መንግስት ሇህዝብ ጥቅም ተመጣጣኝ ካሣ በመክፇሌ የግሇሰብ ሀብትና ንብረት
መውሰዴ የሚችሌ መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 8 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ መንግስት
በህግ በኩሌ እንዯአንዴ ሰው የሚቆጠር መሆኑንና በመሥሪያ ቤቶቹ አማካኝነት ከተፇጥሮው ጋር
የሚስማሙትን መብቶች ሁለ ሉሠራባቸውና ሉያገኝ እንዯሚችሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 394
ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ የመንግስት መሥሪያ ቤት መሆኑ አከራካሪ
አይዯሇም፡፡ ሇህዝብ ጥቅምና አገሌግልት ያቋቋመውን ተቋም ሇማስፊፊት ጥያቄውን ሇጉዲዩ ውሣኔ
የመስጠት ሥሌጣን ሊሇው የከተማው ሌማትና ቤት ሚኒስቴር አቅርቦ ቦታው ተሰጥቶታሌ፡፡
ስሇሆነም ቦታው ሇህዝብ ጥቅም የተፇሇገ በመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 394 ንዐስ አንቀጽ 2
ተጠይቆ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 396 አንቀጽ 2 መሠረት ታምኖበት በወቅቱ ሥሌጣን ባሇው
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት የተፇቀዯ በመሆኑ አመሌካቾች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሣይወሰን ቦታና
ንብረታችንን እንዴንሇቅ መዯረጉ የህገ መንግስቱን አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 8 የሚጥስ ተግባር ነው
በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
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አመሌካቾች አዋጅ ቁጥር 272/1994 በመጥቀስ ከቦታው እንዴንሇቅ የተሰጠው ውሣኔ
የአዋጁን ዴንጋጌ የሚቃረን ነው በማሇት ያቀረቡትን ክርክር ስንመሇከት አመሌካቾች በቦታው ሊይ
ያሇውን ንብረት በማንሣት እንዱሇቁ የተወሰነው ቦታው በህዝብ ጥቅምና ግሌጋልት የሚሰጥ ተቋም
ማስፊፉያነት ሇመጠቀም ነው፡፡ መንግስት አንዴ የግሌ ንብረት ሇህዝብ ጥቅም በሚወስዴበት ጊዜ
ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓት ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1460 እስከ ፌታብሓር ህግ ቁጥር 1488
ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካቾች የሚከራከሩበት ቦታና ንብረት ሇህዝብ ጥቅም እንዱሇቁ የተወሰነው በ1982
ዓ.ም በመሆኑ ከሊይ የተጠቀሰው የህግ ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ መብታቸውን በማስከበር
ከሚጠይቁ በስተቀር ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን አዋጅ ቁጥር 272/1994 በመጥቀስ ክርክር
ማቅረባቸው ተገቢ ሆኖ አሊኘነውም፡፡
አመሌካቾች የህገመንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 8 በሚዯነግገው መሠረት ሇንብረታቸው
ተመጣጣኝ ካሣ ተጠሪ እንዱከፌሌ አሌተወሰነሌንም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር በተመሇከተ
አመሌካቾች ንብረት ተጠንቶና ግምቱ ተሇይቶ አመሌካቾች ማዘጋጃ ቤት ወዯአዘጋጀው ቦታ
ተዛውረው የንብረታቸውን ግምትና ዋጋ እንዱወስደ ተጠየቀው የነበሩ መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤትና
በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች በወቅቱ ሇንብረቱ የተሰጠው ግምት ከንብረቱ
ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ አይዯሇም ብሇው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1477/2/ በሚዯነግገው መሠረት
በሶስት ወር ሇፌርዴ ቤት ያቀረቡት አቤቱታ እንዯላሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡
አመሌካቾች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የህግ ዴንጋጌ በሚዯነግገው የጊዜ ገዯብ ውስጥ በወቅቱ
ሇንብረታቸው የተወሰነሊቸውን የካሣ ገንዘብ በመቃወም ሇፌርዴ ቤት ያቀረቡት አቤቱታ የሇም፡፡ በላሊ
በኩሌ አመሌካቾች በቦታው ሊይ ያሇውን ንብረት እና ይዞታውን እንዱሇቁ የሚመሇከተው የመንግስት
አካሌ ወስኖ ካሣወቃቸው በኃሊ ወዯ ተዘጋጀው ቦታ ሊሇመዛወርና ቦታውን ሊሇመሌቀቅ የተሇያየ
ምክንያት እየፇጠሩ እስካሁን እንዲሇቀቁ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው
የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካቾች በወቅቱ ተገምቶ ተጠሪ ያሣወቃቸውን የካሣ መጠን በመቃወም በፌታብሓር ህግ ቁጥር
1477 ዴንጋጌዎች መሠረት አቤቱታ ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ እንዱሻሻሌ መከራከር ወይም ቦታውን
በመሌቀቅ ግምቱን መውሰዴ ሲገባቸው አስካሁን በቦታው ሊይ መቆየታቸው ተገቢ አሇመሆኑና ጥፊቱ
የተጠሪ ሣይሆን የአመሌካቾች መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች የህጉን ሥርዓት
ተከትሇው ቅሬታቸውን ማቅረብና ቦታውን በመሌቀቅ ቦታውን ሇተሰጠው የህዝብ ጥቅምና ግሌጋልት
እንዱውሌ ማዴረግ ሲገባቸው ይህንን ሣያዯርጉ በመቅረታቸውን በመዘግየታቸው ምክንያት ንብረቱ
በፉት ከተገመተው ግምት በሊይ የሚጠየቁበት የህግ መሠረት የሇም በማሇት የአዱስ አበባ አስተዲዯር
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልት መወሰናቸው ንብረቶቹ በወቅቱ በግምታቸው ካሣ ሣይከፇሌ
የቀረው በማን ጥፊት ነው የሚሇውን ነጥብ ሇማስረዲት ያቀረቡ ማስረጃዎችን በመመዘን የዯረሱበት
መዯምዯሚያ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ችልትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት
ውሣኔ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውና ከሊይ የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች ያገናዘበና መሠረታዊ
የህግ ስህተት የላሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ

264

የሰ/መ/ቁ. 47139
ኀዲር 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ የሱፌ ሁሴን ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አዯን አብዯሊ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሱማላ ብሓራዊ ክሌሌ የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌኝ በማሇት ሰኔ 23 ቀን 2001 ዓ.ም ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ሇጅጅጋ ዞን
ያቀረበው ክስ ነው፡፡ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ ካሀ አብዯሊ የተባሇችው እህቱ የአፇር ቤቶችና የከተማ ቦታ የነበራት መሆኑንና እህቱ
ካሀ ከተጠሪ ውጭ ላሊ ወራሽ የሆነ የሥጋ ዘመዴ የላሊት መሆኑን ገሌፆ ሟች ካሀ ከዚህ ዓሇም
በሞት ስትሇይ አክስቷ ወ/ሮ ከዴጃ ሰምታ መጥታ ሇተከሳሽ (አመሌካች) ቤቶቹን እኔ እስክመጣ ዴረስ
በአዯራ እየጠበቀ እንዱቆይ ሇተከሳሽ (አመሌካች) አባት ሁሴን አሰን ሰጥታዋሇች፡፡ አቶ ሁሴን አሰን
(የአመሌካች አባት) በቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ ያለትን የሟች ወ/ሮ ካሀ ቤትና ቦታ ይዟሌ፡፡ የቦታው
አዋሳኝ በምስራቅ የአመኑር ቤት፣ በምእራብ መንገዴ በሰሜን የአህመዴ ሽፊው ቤተሰቦች በዯቡብ
መንገዴ ሲሆን የሟች ወ/ሮ ካሃ ቤቶች ብዛት ሁሇት ክፌሌ በአፇር ክዲን የተሰራ ቤት፣አምስት ክፌሌ
በቆርቆሮ ክዲን የተሰራ ቤትና ስዴስት መፀዲጃ ቤት ያካተተ ነው፡፡ አቶ ሁሴን አሰን ቤቶቹን
እንዱያስረክበኝ ስጠይቀው ሇረዥም ጊዜ ቤቶቹን ስንከባከብና ስጠብቅ ስሇቆየሁ ገንዘብ ይክፇሇኝ
በማሇቱ በሽማግላ ብር 8000 (ስምንት ሺህ ብር) ሌከፇሇው ከተስማማን በኋሊ የቤቱ ባሇሏብት
ሇመሆኔ ካርታና ፏሊን አሇኝ በማሇት ቤቱን ሇመሸጥ እያስማማሁ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ቤቱን
የሠራችው ሟች ወ/ሮ ከሃ አብዯሊ መሆኗን፣እና ተከሳሽ የያዘው ትክክሇኛ ያሌሆነ የባሇቤትነት
ማረጋገጫ ትክክሇኛ አሇመሆኑ በማስረጃ ተጣርቶ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፣የሥር
ተከሳሽ የአሁን አመሌካች በበኩለ ቀዯም ሲሌ ሟች ወ/ሮ ከሃ የግሌ ይዞታና ቤት የነበራት ቢሆንም
በሔይወት እያሇች ቤቱንና ቦታውን ሇእኔ ወሊጅ አባት ሁሴን ሏሰን ሰጥታዋሌች ወ/ሮ ከሃ ቤቱን
ሇወሊጅ አባቴ የሰጠች ስሇመሆኑ ማስረጃ አሇን፡፡ ከሳሽ (ተጠሪ) ገንዘብ እንዱከፌሇኝ ያዯረግሁበት
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ስምምነት የሇም በማሇት የይዞታ ማረጋገጫ የባሇቤትነት የምስክር ወረቀትና ላልች ምስክሮችን
ዘርዝሮ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪንና የአመሌካችን የቃሌ ክርክር ሲሰማ ቤቱና ቦታው
በመጀመሪያ የሟች የወ/ሮ ካሀ አብዯሊ መሆኑንና በአቅራቢያው ሟች ወራሽ ያሌነበራት መሆኑን
የተስማሙበት ፌሬ ጉዲይ እንዯሆነ በውሣኔው የገሇፁ ሲሆን፣ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በህይወት እያሇች
ቤቱን ሇአመሌካች አባት ሰጥታሇች ወይስ አሌሰጠችም የሚሇው ነጥብ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት
መሆኑን በመሇየት ጭብጥ መሥርቷሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ
በጽሐፌ በተዯረገ የስጦታ ውሌ ቤቱን ሇአመሌካች አባት የሰጠች ስሇመሆኗ የሚያስረዲ ማስረጃ
እንዲሊቀረበና አመሌካች ያቀረበው የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት በአሁኑ ወቅት ቤቱ የአመሌካች
ንብረት መሆኑን የሚያስረዲ እንጅ ቤቱ የቀዴሞ ባሇሏብት ከሆነችውና የቤቱ ባሇንብረት መሆኗ
አከራካሪ ካሌሆነው ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ እንዳት ወዯ አመሌካች አባት እንዯተዛወረ አያስረዲም፡፡
በላሊ በኩሌ ከሳሽ/ተጠሪ/ የሟች ካሃ አብዯሊን ቤት ከዴጃ የተባሇችው ሴት ሇአመሌካች አባት ተጠሪ
የሟች ወራሽ እስኪመጣ በአዯራ ይዞ እንዱቆይ የሰጠችው መሆኑንና አመሌካችና ተጠሪ የተዯራዯሩና
አመሌካች ብር 8000/ስምንት ሺህ ብር/ ከተጠሪ
ሇመቀበሌ ተስማምቶ ተጠሪ ገንዘብ የላሇው
በመሆኑ መክፇሌ እንዲሌቻሇ አስረዴቷሌ በማሇት የአመሌካች አባት ቤቱን የያዙት በአዯራ በመሆኑ
ሇተጠሪ (ሇሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ) ወራሽ እንዱያስረክብ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ቢሆንም
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ
አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ
ቢሆንም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቤቱታቸውን አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካች ሰኔ
23 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ወሊጅ አባቴ አቶ ሁሴን አው ሏሰን 1986 ዓ.ም ከዚህ
ዓሇም በሞት ተሇይቷሌ፡፡ ወሊጅ አባቴ በጅጅጋ 02 ቀበላ የቤት ቁጥር 123-01 ቤት ውስጥ ይኖሩ
የነበረ ሲሆን እኔም አባቴ በሞት ከተሇዩ በኋሊ እየኖርኩበት እገኛሇሁ፡፡ ተጠሪ ቤቱ የእህቴ ወ/ሮ ካሃ
ስሇሆነ ይሌቀቅሌኝ በማሇት ክስ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦብኝ አኔም አባቴ ሇአርባ ስዴስት
ዓመት በቤቱ ውስጥ የኖረና በሶማሉያ ጦርነት ሰነደ /ካርታና ፏሊኑ/ በመቃጠለ ወ/ሮ ካሃ በሔይወት
እያለ ላሊ ካርታና ፏሊን አውጥተው የኖሩበት ነው በማሇት ተከራክሬአሇሁ፡፡ ቤቱ የአባቴ አክስት
የሆነውንና የአባቴ አክስት ሇአባቴ በሔይወት እያሇ የሰጡት ቤት መሆኑን በህይወት ያለት የአባቴ
አክስት ባሌ አሉ ባዴሌ ሣይጠየቁና ሣይመሰክሩ ሇተጠሪ እንዱያስረክብ የተሰጠው ውሣኔ አባቴ የቤቱ
ባሇሏብት መሆኑን የሚያረጋግጥ የባሇሏብትነት የምስክር ወረቀት ያሇው ሆኖ እያሇ አሊግባብ የተሰጠ
ውሣኔ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ስሇዚህ ውሣኔው በሰበር እንዱታረምሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የእህቴ የሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ አመሌካች
ሟች ወ/ሮ ካሃ ቤቱን ሇአባቷ እንዯሰጡ በመግሇጽ የተከራከረ ቢሆንም ሟች ወ/ሮ ከሃ ቤቱን በስጦታ
ያስተሊሇፈበትን ሰነዴ በማቅረብ አሊስረዲም፡፡ በእኔ በኩሌ የሟች ወ/ሮ ካሃ ወንዴምና ወራሽ መሆኔን
የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቅርቤአሇሁ፡፡ የአመሌካች አባት ቤቱ ከቀዴሞ ባሇንብረቷ ከወ/ሮ ካሃ በሔጋዊ
መንገዴ ሣይተሊሇፌሊት የወጣው የባሇሏብትነት የምስክር ወረቀት አመሌካችን የቤቱ ባሇሏብት
ሉያዯርገው አይችሌም፡፡ ስሇሆነም በክሌለ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የላሇው በመሆኑ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተኝ በማሇት ኀዲር 10 ቀን
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2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ኀዲር 15 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት የአባቴ አክስት ከሆኑት ከወ/ሮ ከሃ አብዯሊ ሇሟች አባቴ እንዱተሊሇፌና
በሟች አባቴ ስም ካርታ ወጥቶበት እንዯሚገኝ በአቤቱታዬ በሰፉው ዘርዝሬ አቅርቤያሇሁ፡፡ ቤቱ
በአባቴ ስም ካርታ ያሇው በመሆኑ ተጠሪ ከዚህ የበሇጠ የቤቱ ባሇሏብት ሇመሆን ማስረጃ ያሊቀረቡ
ስሇሆነ ክርክራቸው ተገቢ አይዯም የሰነዴ ማስረጃ በምስክር ማቅረብ እንዯማይቻሌ የፌታብሓር ሔግ
ቁጥር 2005 ይዯነግጋሌ የሚሌ ሰፉ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
አመሌካች ክርክር የተዯረገበትን ቤትና ቦታ ሇተጠሪ እንዱያስረክብ የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው
ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመመስረት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤትና ቦታ የሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ
በህይወት እያለ ያፇሩት ንብረት መሆኑን አመሌካችና ተጠሪ ያሌተካካደበት ፌሬ ጉዲይ እንዯሆነ
የዞኑ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በውሣኔው በግሌጽ አስቀምጦታሌ፡፡ የክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት
በመጀመሪያ ያፇሩት ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ መሆናቸውን አመሌካች ሇዚህ ችልት በሰጠው የመሌስ
መሌስ ገሌጿሌ፡፡ ስሇሆነም የክርክሩ መነሻ የሆነው ቤትና ቦታ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በህይወት
እያለ ያፇሩት ሀብት መሆኑ አከራካሪ ጭብጥ አይዯሇም፡፡
አከራካሪው ጭብጥ አመሌካች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ ቤቱንና ቦታውን በህይወት በነበሩበት ጊዜ
ሇአባቴ ሇአቶ ሁሴን አው ሏሰን በስጦታ አስተሊሌፊሇት የቤቱ ባሇሃብትነት ካርታና ፔሊን በአባቴ ስም
ሆኗሌ በማሇት አመሌካች የሚያቀርበውን ክርክር ተጠሪው በግሌጽ በመካዴ የአመሌካች አባት አቶ
ሁሴን አው ሏሰን ቤቱን ከወ/ሮ ከዴጃ እኔ እስክመጣ ዴረስ በአዯራ እንዱጠብቅ ነው
የተረከበው፣የቤቱን ባሇሃብትነት ማስረጃ ያወጡት ቤቱ በስጦታ ሇሺያጭ ወይም ሇውርስ ከሟች ወ/ሮ
ካሃ አብዯሊ ሣይተሊሇፌሊቸው በተሣሣተ መንገዴ ነው የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ስሇሆነም ቤቱ
በአሁኑ ወቅት በአመሌካች አባት ስም ተመዝግቦ መገኘቱና የአመሌካች አባት የቤቱ ባሇሏብት
መሆኑን የሚያረጋግጥ የባሇሏብትነት ማስረጃ ካርታና ፔሊን ያሇው መሆኑ ቤቱ የቀዴሞ ባሇንብረት
ከነበሩት ወ/ሮ ከሃ አብዯሊ በህጋዊ መንገዴ የተሊሇፇሇት ሇመሆኑ የሚያረጋግጥና ሉስተባበሌ
የማይችሌ ማስረጃ ነው ወይስ አይዯም? የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የአንዴ የማይንቀሣቀሥ ንብረት ባሇቤት መሆኑን የሚያረጋግጥ የባሇቤትነት ማረግገጫ
የምስክር ወረቀት ወይም ማስረጃ የያዘ ሰው የማይንቀሣቀሰው ንብረት ባሇቤት ነው ተብል
እንዯሚገመት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1195/1/ የሚዯነግግ ሲሆን ይኸ የሔግ ግምት ሉስተባበሌ
የሚችሌ የሔግ ግምት መሆኑ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1195 ንኡስ አንቀጽ 2 በግሌጽ ይዯነገጋሌ፡፡
ከዚህ አንፃር ስንመዝነው የክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት በአሁኑ ወቅት በአመሌካች አባት ሟች አቶ
ሁሴን አው ሃሰን ስም ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን የአመሌካች አባት የቤቱ ባሇሏብት መሆናቸውን
የሚያረጋግጥ የባሇቤትነት ማስረጃ ያሊቸው መሆኑ ቤቱ የአመሌካች አባት አቶ ሁሴን አው ሏሰን
ሏብት ነው ብል የህሉና ግምት ሇመያዝ የሚያበቃ ማስረጃ ነው፡፡ ነገር ግን ይኸ ማስረጃ ጥቅሜና
መብቴ ተነክቶብኛሌ የሚሌ ላሊ ሰው ቤቱ የሟች አቶ ሁሴን አው ሏሰን አሇመሆኑንና የተሰጠው
የባሇቤትነት ማስረጃም ትክክሇኛ ማስረጃ አሇመሆኑን ላሊ ማስረጃ በማቅረብ ሉያፇርሰውና
ሉያስተባብሇው የሚችሌ መሆኑ በፌታብሓር ሔጉ አንቀጽ 1195 ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገገ በመሆኑ
አመሌካች ንብረቱ በአባቴ ስም የተመዘገበና የአባቴ ንብረት መሆኑን የሚያረጋግጥ ካርታና ፔሊን
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እያሇ ተጠሪ ይህንን እንዱያስተባብሌና በሰው ማስረጃ እንዱያፇርስ የበታች ፌርዴ ቤቶች መፌቀዲቸው
መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የሔግ መሰረት የሇውም፡፡
ተጠሪ ቤቱ በመጀመሪያ አውራሹ የሆነችው የሟች ካሃ አብዯሊ መሆኑን በማስረጃ
ከማረጋገጡ በተጨማሪ ቤቱን በሔይወት እያለ ያፇሩት ሟች ወ/ሮ ካሃ መሆናቸውን አመሌካች
በሥርና በዚህ ፌርዴ ቤት አምኖ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ከዚህ በተጨማሪ የአመሌካች አባት አቶ
ሁሴን አው ሏሰን ቤቱን በአዯራ ጠባቂነት ወ/ሮ ከዴጃ ከተባለ የሟችና የተጠሪ ዘመዴ የተረከቡ
መሆኑና አመሌካች ቤት በአዯራ የጠበቁበትን የዴካም ዋጋ ብር 8000 (ስምንት ሺ ብር) ሇመቀበሌ
ተስማምተው የነበሩ መሆኑን ጉዲዩን በሽምሌና በማየት አመሌካችና ተጠሪን ያስማሙ ምስክሮች
እንዲረጋገጡ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ የአመሌካች ወሊጅ አባት ቤቱ ከሟች ወ/ሮ
ካሃ አብዯሊ በሽያጭ ውሌ በውርስ ወይም በስጦታ ሣይተሊሇፌሊቸው ቤቱን በአዯራ ጠባቂነት ከወ/ሮ
ከዴጃ ከተረከቡ በኋሊ የቤቱን ስመ ሏብት ማዞራቸውንና የባሇቤትነት ማስረጃ የተሰጡ መሆኑን
ተጠሪ በበቂ ማስረጃ ካረጋገጠ የአመሌካች አባት የቤቱ ባሇሏብት ናቸው የሚሇውን ግምት ሇማፌረስና
ሇማስቀረት የሚችሌ ምክንያት መሆኑ ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1196/ሀ/ እና /ሇ/ ዴንጋጌዎች
ሇመገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ አመሌካች በዚህ በኩሌ ያቀረቡት ቅሬታ የሔግ መሰረት ያሇው ሆኖ
አሊገኘውም፡፡
ቤቱ በአመሌካች አባት ስም መመዝገቡና የአመሌካች አባት የባሇሏብትነት የምስክር ወረቀት
ያሊቸው መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1195/1/ መሰረት የቤቱ ባሇሃብት ናቸው የሚሌ ግምት
ሉያሣዴር የሚችሌ ማስረጃ ቢሆንም ተጠሪ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1196 /ሀ/ እና /ሇ/
የተዯነገጉትን ሁኔታዎች በማስረዲት የባሇቤትነት ማስረጃው ትክክሌ አሇመሆኑን በበቂ ሁኔታ
እንዲስተባበለ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ሇሟች አባቴ አቶ ሁሴን
አው ሏሰን ወ/ሮ ከሃ አብዯሊ የቤቱን ባሇሏብትነት በስጦታ አስተሊሌፊሊቸዋሇች የሚሌ ክርክር ከሥር
ጀምሮ እስከ ሰበር ችልት ያቀረበ ቢሆንም አመሌካች ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በሔይወት በነበሩበት
ጊዜ ቤቱን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2443 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 881 ወይም የፌታብሓር
ሔግ ቁጥር 882 በሚዯነግገው መሰረት በስጦታ የሰጧቸው መሆኑን የሚያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ
እንዲሊቀረቡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች አባታቸው ቤቱን ከሟች ወ/ሮ ካሃ
አብዯሊ ከሊይ የተገሇፁት የሔግ ዴንጋጌዎች በሚዯነግጉት መሰረት በስጦታ ያስተሊሇፈሊቸው መሆኑን
የማስረዲት ግዳትና ኃሊፉነታቸውን ባሌተወጡበት ሁኔታ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ ቤቱን ሇአባቴ
የሰጠችው መሆኑን አቶ አሉ ባዴሌ የተባለ ሰው በሚሰጡት የምስክርነት ቃሌ ሇማስረዲት
ያቀረብኩትን ጥያቄ የበታች ፌርዴ ቤቶች አሊግባብ ውዴቅ አዴርገውብኛሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር
የሔግ ዴጋፌና መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመሆኑም አከራካሪው ቤትና ቦታ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በሔይወት እያለ ያፇሩት ንብረት
መሆኑና ተጠሪም የሟች ወ/ሮ ካሃ ወራሽ መሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑና ሇክርክር መነሻ የሆነው
ቤትና ቦታ በአመሌካች አባት በአቶ ሁሴን አው ሏሰን ስም ተመዝግቦ የሚገኝና አቶ ሁሴን የቤቱ
ባሇሏብት መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የባሇቤትነት ማስረጃ ያሊቸው ቢሆንም አቶ ሁሴን የቤቱን
ባሇሏብትነት በስማቸው ያስመዘገቡትና የባሇሏብትነት ማስረጃ የወሰደት ቤቱ በሔጋዊ መንገዴ
ከባሇሏብቷ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በሽያጭ፣ በውርስ ወይም በስጦታ ሣይተሊሇፌሊቸው ይሌቁንም
ወ/ሮ ከዴጃ የተባለ የሟች ወ/ሮ ካሃና የተጠሪ ዘመዴ በአዯራ እየጠበቁ እንዱቆዩ ካስረከቧቸው በኋሊ

268

ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ የቤቱን ስመ ሏብት በስማቸው ያዛወሩና የባሇቤትነት ማስረጃ የወሰደ መሆኑን
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1196/ሀ/ ና /ሇ/ በሚዯነግጉት መሰረት ተጠሪ በማስረጃ ያረጋገጠና ያስረዲ
መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡትን ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የሇበትም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ማጽዯቁ ተገቢና የሔግ ስህተት
ያሌተፇፀመበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የሱማላ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ሰኔ 21 ቀን 2000 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
2. የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የካቲት 1 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ነሏሴ 13 ቀን 2001 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ያወጡት ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 48ዏ86
ህዲር 3 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገብረሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- 1/ወ/ሮ አሰሇፇች ወሌዯሚካኤሌ አሌቀረበም
2/ ወ/ሮ ቀሇመወርቅ ወሌዯሚካኤሌ አሌቀረበም
ተጠሪ፡- ቶታሌ ኢትዮጰያ አክሲዮን ማህበር ጠበቃ አቶ ወንዴየ ግርማ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሊሇበት በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌካች
ስሇጠየቁ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአሁን አመሌካች አባታችን ሟች አቶ ወሌዯሚካኤሌ ወሌዯማርያም
በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 1 ቀበላ ዏ7 የቤት ቁጥር 142 የሚታወቀውንና በተሇመድ አርበኞች
ቶታሌ ኩባንያ ሇኮትንትራክት አስረክበዋሌ፡፡ የአባታችን የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች ስሇሆንን የነዲጅ
ማዯያው ያሌተከፊፇሇ የውርስ ሀብት ስሇሆነ ቢሮውንና የነዲጅ ማዯያውን እንዱያስረክቡን በማሇት
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡
ተጠሪ በተከሣሽነት ቀርቦ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ፣ከሣሾች ወራሽነታቸውን አሊረጋገጡም
ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሇውም የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያ ያቀረቡ
ሲሆን በአማራጭ አርበኞች መንገዴ ተብል የሚጠራው የቶታሌ ቤንዚን ማዯያ ቢሮ ግምት ያነሰ
ነው፡፡ በተከሣሽ /ተጠሪና/ በከሣሾች አውራሽ አቶ ወሌዯሚካኤሌ ወሌዯማርያም መካከሌ ተዯርጎ
የነበረው ውሌ የነዲጅ ማዯያ ኪራይ ውሌ አይዯሇም፡፡ ከሟች አቶ ወሌዯሚካኤሌ ጋር የነበረን ውሌ
የመሬት ኪራይ ውሌ ነው፡፡ ከአቶ ወሌዯሚካኤሌ በተከራየው ቦታ ሊይ የቤንዚን ማዯያውንና ጽ/ቤቱን
የሠራው ተከሣሽ /ተጠሪ/ ነው፡፡ ኪራዩ ከ1967 ዓ.ም በፉት የተዯረገ በመሆኑና በአዋጅ ቁጥር
47/1967 የከተማ ቦታና ትርፌ ቤት የመንግሥት እንዱሆን የታወጀ በመሆኑ እንዯዚሁም በየነዲጅ
ማዯያው ከመንግሥት ቦታና ቤት ተከራይተው ይሰሩባቸው የነበሩ ይዞታዎች የሚኒስትሮች ቤት
መጋቢት 1ዏ ቀን 1968 ዓ.ም ቁጥር 411/68 በተፃፇ ዯብዲቤ ግንኙነቱ ከመንግሥት ጋር እንጅ
ከቀዴሞ አከራዬች ጋር እንዲሌሆነ የዯነገገ በመሆኑ ክሱ ሔጋዊ መሠረት የሇውም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
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የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ በኩሌ የተከራይ የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያዎችን ውዴቅ
በማዴረግ አመሌካች በነዲጅ ማዯያውና በጽ/ቤቱ ሊይ መብት ያሊቸው መሆኑን አግባብነት ካሊቸው
ማስረጃዎችና የሔግ ዴንጋጌዎች እንዯዚሁም ከአመሌካች አውራሽ ጋር ከተዯረገው የመሬት ኪራይ
ውሌ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪና በአመሌካች አውራሽ መካከሌ
የተዯረገው የመሬት ኪራይ ውሌ እንጅ የነዲጅ ማዯያና የጽ/ቤት ኪራይ ውሌ አይዯሇም፡፡ የኪራይ
ውለ የተዯረገው ከአዋጅ ቁጥር 47/1967 በፉት በመሆኑና በዚህ አዋጅ የከተማ ቦታ የመንግሥት
ሀብት የሆነ በመሆኑ እንዯዚሁም የሚንስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 1ዏ ቀን 1968 በቁጥር 411/68
ዱፕዎች ባለበት እንዱቀጥለ የወሰነ ስሇሆነ አመሌካች ተጠሪ ሊይ ያቀረቡት ክስ ተገቢ አይዯሇም
በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች ነሏሴ 5 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ የተከራየው መሆኑ
ብቻ አይዯሇም፡፡ የነዲጅ ማዯያውንና ቤቱን የተከራየ መሆኑን የሚያሣይ ማስረጃ አቅርበናሌ፡፡
በሚንስትሮች ምክር ቤት ተፃፇ የተባሇው ዯብዲቤ ታዓማኒነቱ ሣይረጋገጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች
መቀበሊቸው ስህተት ነው፡፡ ውለ የተዯረገው 1954 ዓ.ም ሲሆን በዚህ ውሌ መሠረት የውለ ዘመን
ሲጠናቀቅ ተጠሪ የነዲጅ መቅጃ መሣሪያዎቹን ቤቱቹን አስረክቦ ሇመሄዴ ተዋውሎሌ፡፡ ተጠሪ ቦታውን
ተረክቦ ቤት ሠርቷሌ ስሇዚህ በውለ ምዕራፌ አስር መሠረት የቤቱ ባሇመብቶች እኛ ሆነን እያሇ
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1731/11/ በመጣስ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት አሇበት በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ የመሬት ኪራይ ውሌ የተፇፀመው አዋጅ ቁጥር
47/1967 ከመታወጁ በፉት ሣይሆን ውለ ከዚህ አዋጅ በኋሊ ሔጋዊ አስገዲጅነት የላሇው በመሆኑ
የተከራየነው የነዲጅ ማዯያ ቢሮ ሣይሆን መሬት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም በአመሌካwች
አውራሽና በተጠሪ መካከሌ በተዯረገው ውሌ መሠረት ተጠሪ እንዱፇጽም አይገዯዴም በማሇት የበታች
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች በአውራሻችን አቶ ወሌዯሚካኤሌና በተጠሪ
መካከሌ በ1954 ዓ.ም የተዯረገው ውሌ የመሬት ኪራይ ውሌ ሣይሆን የነዯጅ ማዯያና ሇጽሔፇት ቤት
የሚሆን ቤት ኪራይ ውሌ ነው በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ
የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች በተጠሪና በአመሌካች አውራሽ መካከሌ በ1954 ዓ.ም
የተዯረገው ውሌ የመሬት ኪራይ ውሌ መሆኑን በማረጋገጥ ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች የበታች ፌርዴ
ቤቶች የማስረጃ ተዓማኒነት እና ክብዯት ሲመዝኑ ስህተት ሠርተዋሌ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ
የሰበር ችልት ሇሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 1ዏ
የተሰጠውን ሥሌጣን ከግንዛቤ ውስጥ የማያስገባና የሰበር ችልት ማስረጃ ታዓማኒነትና ክብዯት
እንዱመዝን የሚጠይቅ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
በአመሌካች አውራሽና አቶ ወሌዯሚካኤሌ መካከሌ የመሬት ኪራይ ውሌ የተዯረገው በ1954
ዓ.ም መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚህ ጊዜ መሬት የግሇሰቦች ሀብትና ርስት እንዯነበር የሚታወቅ ሲሆን
አቶ ወሌዯሚካኤሌ የነበረችውን ርስት መሬት ሊይ ተጠሪ የነዲጅ ማዯያ ዴርጅትና ጽ/ቤት ገንብቶ
ኪራይ እየከፇሇ እንዱኖር በመጨረሻም የኪራይ ዘመኑ ሲጠናቀቅ ዴርጅቱንና ግንባታውን ሇቆ
እንዱሄዴ ተስማምተው የነበሩ መሆኑን ግራ ቀኙ በሥርና በሰበር ካዯረጉት ክርክር ተገንዝበናሌ፡፡
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ሆኖም የኪራይ ውሌ ዘመኑ ከመጠናቀቁ በፉት የውለን አይነተኛ ጉዲይ በተሇይም የአመሌካች
አውራሽ ባሇመብት ሆነው የኪራዩን መሬት መንግሥት የሔዝብ ሀብት የሚያዯርግ የሔግ ማዕቀፌ
አዋጅ ቁጥር 47/1967 ታውጇሌ፡፡ በአዋጁ በባሇርስትና በጭሰኛ መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ያሇምንም
ቅዴመ ሁኔታ የተቋረጠ በመሆኑ ከነሏሴ ወር 1967 ዓ.ም ጀምሮ ተጠሪ ከአመሌካች አውራሽም ሆነ
በአመሌካች እንዱፇጽም የሚገዯዴበት ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ ውሌ የሇም፡፡ አንዴ ውሌ
በተዋዋዮች መካከሌ እንዯ ሔግ ሆኖ አስገዲጅነት የሚኖረው ውለ የሚቻሌና የተዯረገውም ሔጋዊ
በሆነ ጉዲይ ሊይ የሆነ እንዯሆነ መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1678 ንዐስ አንቀጽ /ሇ/
ይዯነግጋሌ፡፡ የአመሌካች አውራሽና ተጠሪ በ1954 ዓ.ም ሲዋዋለ የውርስን መሬት ማከራየት፣
መሸጥና መሇወጥ የሚቻሌ ቢሆንም ይህ ሁኔታ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 የተቋረጠና በግሇሰብ ዯረጃ
መሸጥ ፤መሇወጥ የተከሇከሇ በመሆኑ የውለ መሠረታዊ ጉዲይ የማይቻሌና በሔግ ያሌተፇቀዯ
ሆኗሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ቀዴሞ የመሬት ባሇርስት ከነበሩ ሰዎች መሬት ተከራይተው የነዯጅ ማዯያ
ያቋቋሙ ዴርጅቶች ግንኙነታቸው ከመንግሥት ጋር እንዯሆነና መንግሥት አይቶ ውሣኔውን
የሚያሣውቃቸው መሆኑን የሚኒስትሮች ምክር ቤት መጋቢት 1ዏ ቀን 1968 በቁጥር 411/68
በፃፇው ዯብዲቤ ያሣውቁ መሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡ በመንግሥት የተዯረገ ክሌከሊ
ከተዋዋይ አቅም በሊይ የሆነ ምክንያት መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793/ሇ/ በግሌጽ
ተዯንግጓሌ፡፡
ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች በአመሌካች አውራሽና በተጠሪ መካከሌ በ1954 ዓ.ም
የተዯረገው የመሬት ኪራይ ውሌ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 ተፇፃሚነቱ የተቋረጠ በመሆኑና
የሚንስትሮች ምክር ቤትም ተጠሪ የመሬቱን ኪራይ በተመሇከተ ግንኙነቱ ከመንግሥት ጋር እንጅ
ከቀዴሞ አከራይ ጋር አሇመሆኑን የሚያረጋግጥ ውሣኔ የሰጠበት መሆኑን በማጣራት ተጠሪ የነዯጅ
ማዯያውንም ሆነ በቦታው ሊይ የሠራቸውን ቤቶች ሇአመሌካች ሇማስረከብ አይገዯዴም በማሇት
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ መዝገብ ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
3. ሇውሣኔ አሰጣጥ እንዱጠቅም ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በትውስት
የመጣው መዝገብ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 49985
ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሀኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ሻሇቃ አሰፊ አየሇ ዯምሴ ጠበቃ አቶ ግርማ አይታገዴ
ተጠሪ፡- ፌቃደ ሙለኔታ - አሌቀረበም
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ አንዴ ተሇይቶ የታወቀ ንብረት ተወስድብኛሌ ይመሇስሌኝ በሚሌ በሁከት
ይወገዴሌኝ ስም ክስ በቀረበ ጊዜ ሇዚህ ዓይነቱ ክስ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ
ተፇፃሚነት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ሇይቶ ሇመወሰን ሌንከተሌ የሚገባውን
አተረጓጏም የሚመሇከት ነው፡፡
ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው የአሁን አመሌካች በተጠሪ ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሰኔ 22 ቀን 1991 ዓ.ም ያቀረቡት ክስ ሲሆን ይዘቱም ባጭሩ በወረዲ 17
ቀበላ 20 ክሌሌ ውስጥ በካርታ ቁጥር 23803 የተሰጠኝን ስፊቱ 250 ካ.ሜትር የሆነውን ቦታ ከእነ
ጅምር ቤቱ በመያዝ አሇቅም ስሊሇ ሇቆ እንዱያስረክበኝ የሚሌ ነው፡፡
የአሁን ተጠሪም በተከሳሽነቱ ክርክር ያስነሳውን ንብረት ከያዝኩበት ጊዜ ጀምሮ ከሳሽ ቦታው
ተወሰዯብኝ በማሇት ክስ እስካቀረቡበት ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲሰሊ 13 ዓመት ያሇፇው ስሇሆነ በይርጋ
ቀሪ ነው፡፡
ቦታውን ተረክበው ግንባታ ባሇማከናወናቸው በመንግስት መመሪያ ከተወሰዯባቸው
መንግስትን እንጂ እኔን አይጠይቁም ቦታውን በክፌለ ቀበላ አመሌክቼ በ1978 ዓ.ም ተሰጥቶኝ
ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ የንግዴ ፇቃዴ አውጥቼ በይዞታ ሥር አዴርጊያሇሁ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ የቀረበውን የሰነዴና የሰው ማስረጃ ከተመሇከተ
በኋሊ ክርክር ያስነሳውን ቦታ የአሁን ተጠሪ ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ያዙት የሚሇውን ነጥብ በሚመሇከት
የተጠሪ ማስረጃዎች ከአመሌካቹ በተሻሇ ሚዛን በሚዯፊ መሌኩ አረጋግጠዋሌ፡፡ ከዚህ በተጠሪ ይዞታ
ሥር ንብረቱ ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ያሇው (ከ1978-1991) ዓ.ም ያሇው ጊዜ ሲታሰብ ከ2 ዓመት
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በሊይ ስሇሚሆነው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) መሠረት ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ
ውሳኔ በየዯረጃው ባለት ፌ/ቤቶች በመፅናቱ ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ ችሎሌ፡፡
በሰበር ቅሬታቸውም ሊይ ሇይርጋ ጊዜ መነሻ ሆኖ የሚያዘው ጊዜ የትኛው ሉሆን ይገባሌ
የሚሇውን አስመሌከቶ የፌሬ ነገር ዝርዝር ክርክር ካቀረቡ በኋሊ የእኔ ክስ የሥረ-ነገር ጥያቄ በሚሌ
አገሊሇፅ ይጥቀሱት እንጂ የባሇቤትነት ጥያቄ ነው በማሇት ሁከት ይወገዴ በሚሇው አይወዴቅም
ስሇሆነም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149 የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇፃሚነት የሇውም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
ተጠሪም በጊዜው የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ሇመመሌከት ሥሌጣን ሇነበረው ፌ/ቤት ክሱን
ማቅረባቸው ክሳቸው የሁከት ይወገዴሌኝ የሚሌ እንዯነበረ በእራሱ አስረጂ ነው እንዱሁም ክሱ
የመፊሇም ሳይሆን የይዞታ ስሇመሆኑ ብር 2000.00(ሁሇት ሺህ) መገመታቸው ክሳቸው በሁከት
ይወገዴሌኝ ሊይ የተመሠረተ መሆኑን ያመሇክታሌ በማሇት ሇተያዘው አከራካሪ ጉዲይ አግባብነት
ያሇውን መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ
መርምረናሌ፡፡

ባጭሩ

ከሊይ

የተመሇከተው

ሲሆን፤

እኛም

ጉዲዩን

እንዯሚከተሇው

የአመሌካች የክስ ምክንያት ተሇይቶ የታወቀ ንብረት ተወስድብኛሌ፤ ይመሇስሌኝ የሚሌ
እንዯመሆኑ የክሱ አቀራረብ ሥርዓት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 226(3) እንዯተመሇከተው ትክክሇኛ ዋጋው
ተገምቶ ነገሩን አይቶ ሇመወሰን የሥረ ነገር ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ተገቢውን የዲኝነት ገንዘብ
ተከፌልበት ሉቀርብ እንዯሚገባ አመሊካች ነው፡፡ በዚህ መሠረት መቅረብ ሲገባው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ
1149(1) ሁከት የተነሣበት ሰው ሁከት እንዱወገዴሇት መጠየቅ ይችሊሌ ከሚሇው የህግ አነጋገር
‛ሁከት ይወገዴሌኝ“ የሚሇውን ሇይቶ በገንዘብ ሉገመት እንዯማይቻሌ ተዯርጎ መቅረቡን ያሳያሌ፡፡
ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(1) ሊይ ሁከት የተፇጠረበት ሰው ሁከት እንዱወገዴሇት፤
ይዞታው የተወሰዯበት ሰው የተወሰዯበት ነገር እንዱመሇስሇት ሁሇቱንም ዓይነት ሁኔታዎች ሇያይቶ
የዯነገገ በመሆኑ የተወሰዯን ነገር ሇማስመሇስ በሚሌ ዲኝነት ሇመጠየቅ በተፇሇገ ጊዜ ከሊይ
በተመሇከተው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 16፣ 226(3) መሠረት ትክክሇኛ ዋጋው ተገምቶ ተገቢው ዲኝነት
ተከፌልበት የሥረ ነገር ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት የሚቀርብ እንጂ የተፇጠረ ሁከት እንዱወገዴ
(‛cessation of interference“) እንዯሆነ ተቆጥሮ በገንዘብ የማይገመቱ አቤቱታዎች በሚቀርቡበት
ሁኔታ ሉስተናገዴ የሚችሌ እንዲሌነበር ተገንዝበናሌ፡፡
ይህ ዓይነቱ በክስ አቀራረብ ረገዴ የሚታየው ሥነ ሥርዓታዊ ግዴፇት የሥረ ነገር ሥሌጣን
ባሇው ፌ/ቤት ቀርቦ ጉዲዩ እንዲይታይ በማዴረግ ብቻ ውጤቱ የተንፀባረቀ ሳይሆን በይርጋ ዯንቦች
አፇፃፀም ሊይ ችግርን አስከትሎሌ፡፡
ከክርክሩ ዓይነት አንፃር ጉዲዩ በሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ሥር ሉሸፇን የሚችሌ ባሇመሆኑ
ሇዚህ ሇተያዘው ክርክር በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) የተቀመጠው የይርጋ ጊዜ አግባብነት የላሇው መሆኑ
እየታወቀ የክሱን ይዘት ሳይሆን የክሱን አርዕስት ብቻ በመመሌከት የሥር ፌ/ቤቶች ሇጉዲዩ
ተፇፃሚነት የላሇውን የይርጋ ዘመን ተፇፃሚ በማዴረጋቸው የህግ ስህተት መፇፀማቸውን
ተረዴተናሌ፡፡
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በተጠሪ ክርክር ሊይ እንዯተገሇፀው አከራካሪ የሆነው ንብረት በተጠሪ እጅ ከገባ 13 ዓመት
አሌፍታሌ የሚሌ ክርክር ስሇቀረበ የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) ተጠቅሶ ሁሇት ዓመት አሌፍታሌ ቢባሌም
ከ10 ዓመት (ከአስር ዓመት) በሊይ ያሇፇው መሆኑ ከተረጋገጠ በይርጋ ቀሪ መሆኑ ስሇማይቀር
የተሇየ ሇውጥ አያመጣም እንዲይባሌ የተወሰዯ ንብረት ሇማስመሇስ እና የመፊሇም መብትን
ሇማስከበር የሚቀርቡ ክሶች (petitory actions) በይርጋ ዘመን ቀሪ ሉሆን የማይገባበትን የህግ
ትንታኔ በመስጠት ከዚህ ቀዯም በዚህ የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 43600 በሆነው
ውሳኔ የተሰጠበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1677 እና 1845 መሠረት የተቀመጠው የ10 ዓመት የይርጋ
ጊዜም ሇዚህ ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇው ሆኖ አይገኝም፡፡
በላሊ በኩሌ የክሱ አቀራረቡ ግዴፇት በሥረ ነገር ሥሌጣን ረገዴ ያስከተሇውን ሥነሥርዓታዊ ስህተት በማየት የሥረ-ነገር ሥሌጣን የማይታሇፌ የመርህ ጉዲይ እንዯመሆኑ በሥር
ፌ/ቤት ከፌርዴ በፉት በማናቸውም ጊዜ በየትኛውም ዯረጃ ሉታረም ይገባሌ የሚሇውን መሠረት
በማዴረግም ጉዲዩን ተመሌክተናሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው ክስ በቀረበበት ዘመን በ1991 ዓ.ም የአዱስ አበባ ከተማ
ፌ/ቤቶች ይህንን መሰሌ የባሇቤትነት ጉዲይ ተቀብሇው ሇማስተናገዴ የሚያስችሊቸው ስሌጣን
ያሌነበራቸው መሆኑ ቢታወቅም፤ እንዱሁም ክርክሩ የተነሣው በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ እንዯመሆኑ
በአዋጅ ቁጥር 361/95 መሠረት ሥሌጣን የላሊቸው ቢሆንም በክርክር ሊይ የነበሩ ጉዲዮች በምን
አኳኋን መስተናገዴ እንዯሚኖርባቸው በሚዯነግገው የተሻሻሇውን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር
ቻርተር ሇማሻሻሌ በወጣው በአዋጅ ቁጥር 408/1996 አንቀጽ 2(3) በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ
66 ሥር የሚከተሇው አንቀጽ 10 ተጨምሯሌ ካሇ በኋሊ በአንቀጽ 10 ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ ነክ
ጉዲዮች ፌ/ቤት በመታየት ሊይ የነበሩና በአዋጅ ቁጥር 361/95 በከተማ ፌ/ቤት ዲኝነት ሥሌጣን
ሥር የማይወዴቁ ጉዲዮች በአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤት መታየታቸው ይቀጥሊሌ በሚሌ ምሊሽ
ስሇተሰጠው ይህም ጉዲይ ከሊይ በዝርዝር እንዯህጉ አነጋገር ሁከት ይወገዴሌኝ በሚሌ ሥር
የማይወዴቅ በመሆኑ ከጅምሩም ቢሆን በአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌ/ቤት ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ
ባይሆንም ክርክሩ ሳይቋጭ በክርክር ሊይ የሚገኝ እንዯመሆኑ ከሊይ በተመሇከተው አዋጅ መሠረት
አሁንም በተጀመረበት ፌ/ቤት የሚታይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ 00257 በ3/2/2001 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ፣ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ 08247 በ15/7/2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና
የከተማው ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፌ/መ/ቁ 09744 በ06/2/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአመሌካች ክስ በይርጋ ዘመን ቀሪ ሉሆን የሚችሌ ባሇመሆኑ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በቀሪው ጉዲይ ሊይ ጉዲዩን ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት ይስጥበት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ
341 መሠረት መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡
በዚህ ሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ባዯረጉት ክርክር ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ
ተዘግቷሌ፡፡
ራ/ታ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 49200
ህዲር 1 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ጋሻው በጎሰው ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አሇበሌ መከተ አሌቀረበም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው በአማራ ክሌሌ የሊይ ጋይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ጎንዯር ከፌተኛ
ፌርዴ ቤትና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት ወሳኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ስሇጠየቁ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ የቦታና የባህር ዛፌ አትክሌት ይዞታን የሚመሇከት ነው፡፡ በሥር ከሳሽ ሆኖ
የቀረበው የአሁን ተጠሪ ሲሆን የከሰሰውም አቶ ሲሳይ በጎሰውንና አቶ ጋሻው በጎ ሰውን ነው፡፡ ተጠሪ
ከሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው አቶ ሲሳይ በጎ ሰው ብር 1900 (አንዴ ሺ ዘጠኝ መቶ ብር) ተበዴሮ
ቆይቶ ገንዘቡን ሇመክፇሌ ባሇመቻለ ቦታውን ከእነ አትክሌቱ በብር 1500 (አንዴ ሺ አምስት መቶ
ብር) ግምት አስረክቦኛሌ፡፡ ይህ ቦታ ሇመንገዴ ሲቀየስ ሁሇተኛው ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች)
ቦታውና ባህር ዛፌ የእኔ ነው በማሇት 4‚400 የባህርዛፌ ግምት እንዲይከፇሇኝ ቦታው የእኔ ነው
በማሇት በቀበላ አስተዲዲር በማመሌከት ገንዘቡ እንዱያዝ አዴርጓሌ፡፡ ስሇሆነም የባህርዛፈን አሊባ
እንዲሌቀበሌ ቦታውም የእኛ ነው በማሇት ሁከት የፇጠሩብኝ ስሇሆነ በይዞታዬ ሊይ የፇጠሩት ሁከት
እንዱወገዴሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተከሳሾች በበኩሊቸው ተከሳሽ ብር 1900 ሇሲሳይ በጎ ሰው
ያበዯረ መሆኑን በክሱ ገሌጿሌ፡፡ ሆኖም የብዴር ገንዘቡን ከሰጠኝ አስር ዓመት ያሇፇ በመሆኑ
ሉጠይቀኝ አይችሌም የብዴር ውለ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ በወቅቱ የዕዲ መክፇያ እንዱሆን
የተዋዋሌኩት ቦታና ባህርዛፌ አትክሌት የተበዲሪው የአቶ ሲሳይ በጎ ሰው ሣይሆን የወንዴሜ የጋሻው
በጎ ሰው በመሆኑ ውለ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት በሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው ሲሳይ በጎ
ሰው መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በበኩለ በሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ ሆኖ ቀርቦ ቦታውም ሆነ
ይዞታው የእኔ እንጅ የአንዯኛ ተከሳሽ የሲሳይ በጎ ሰው አይዯሇም፡፡ ወንዴሜ በተዋዋሇውና እኔ
ባሌተስማማሁበት ሁኔታ እኔ የይዞታ መሬቴንና የባህርዛፌ አትክሌቴን ሇከሳሽ የምሇቅበት ምክንያት
የሇም፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ የቀረቡት ምስክሮችም ቦታውና ባህርዛፌ
አትክሌቱ የጋሻው በጎሰው ነው ነገር ግን አንዯኛ ተከሳሽ ሲሳይ በጎሰው ሇአሁን ተጠሪ ሇሥር ከሳሽ
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አሇበሌ መከተ ሸጦሇታሌ በማሇት የመሰከሩ መሆናቸውን በውሣኔው ገሌጿሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት
አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሁከት ፇጥሮአሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅረቦ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቅርቦ የሰበር ችልቱ የበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች መስከረም 13 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የባህር ዛፌ አትክሌቱና
ቦታው የእኔ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ካረጋገጠ በኋሊ የእኔን አትክሌት ግምት ወንዴሜ ሲሳይ
በጎሰው በተዋዋሇው ውሌና በተበዯረው ገንዘብ መነሻ የአሁን ተጠሪ እንዯወሰዯ የተሰጠው ውሳኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ
በበኩሊቸው ይዞታው የአቶ ሲሳይ በጎ ሰው ነበር፡፡ በብር 1900 /አንዴ ሺ ዘጠኝ መቶ ብር/ ተበዴሮ
ባሇመክፇለ ቦታውንና አትክሌቱን ተረክቤዋሇሁ፡፡ የይዞታ የምስክር ወረቀትም አውጥቼበታሇሁ ፡፡
አሁን ግን የባህርዛፌ ግምት ሇእኔ ነው የሚገባው በማሇት አመሌካች ሁከት የፇጠረ በመሆኑ
የተፇጠረው ሁከት እንዱወገዴ ክስ አቅርቤ የተወሰነው በአግባቡ ስሇሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም የሚሌ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ በሥር ፌርዴ ቤት
ተጠሪ ያቀረባቸው ምስክሮች ይዞታው የማን እንዯሆነ አናውቅም ገዝቶታሌ ሲባሌ ሰምተናሌ በማሇት
የመሠከሩ ሲሆን የእኔ ምስክሮች የእኔ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ የሊይ ጋይንት ወረዲ መሬት
አስተዲዯር ይዞታው የእኔ መሆኑን በማረጋገጥ ጽፎሌ ስሇሆነም ይዞታው የእኔ እንጅ የሲሳይ በጎ
ሰው ባሇመሆኑ ተጠሪ ቦታውን በዕዲ መክፇያነት በውሌ ተቀብዬ ይዥዋሇሁ በማሇት የሚያቀርበው
ክርክር የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊኘነውም፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ሊይ ሁከት
የፇጠረ ስሇሆነ ሁከቱ ይወገዴ በማሇት የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን
ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው የወረዲው ፌርዴ ቤት በአንዴ በኩሌ የተጠሪ ጥያቄ የቦታ
ባሇቤትነት ጥያቄ ባሇመሆኑ የቦታ ውለን ማጣራቱ አስፇሊጊ አይዯሇም በማሇት በውሣኔው የገሇፀ
ሲሆን በላሊ በኩሌ ቦታው የጋሻው በጎሰው ነው ነገር ግን ሲሳይ በጎሰው ሇተጠሪ ሇመከተ ዯምሴ
በገንዘብ ሲሸጠው እናውቃሇን በማሇት የመሰከሩ መሆኑን በውሳኔው ገሌፆሌ፡ አመሌካች በተጠሪ
ይዞታ ሊይ ሁከት ፇጥረዋሌ ወይም አሌፇጠሩም የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመያ ተጠሪ
የቦታው ህጋዊ ባሇይዞታ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ማጣራት አስፇሊጊ ነው፡፡
ተጠሪ ቦታውን አገኘሁ የሚሇው የአመሌካች ወንዴም አቶ ሲሳይ በጎሰው ብር 1900 /አንዴ
ሺ ዘጠኝ መቶ ብር/ ተበዴሮኝ ይህንን ገንዘብ ባሇመክፇለ ቦታውንና የባህርዛፌ አትክሌቱን በብር
1500 /አንዴ ሺ አምስት መቶ ብር/ ተገምቶ በእዲ መክፇያነት በውሌ አግኝቸዋሇሁ በማሇት
የሚከራከር ሲሆን አመሌካች ከሲሳይ በጎ ሰው ጋር የእዲ መክፇያ እንዱሆን የተስማማሁበት ቦታና
አትክሌት የእኔ ይዞታ በመሆኑ ከውሌ የመነጨ መብት በቦታውና በባህርዛፌ ሊይ ሉኖርህ አይችሌም
በማሇት የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡
ተጠሪ ቦታውን አገኘሁ የሚሇው ከማን እንዯሆነ በራሱ አከራካሪ ቢሆንም ተጠሪ የቦታውን
ባሇይዞታ ሆንኩበት የሚሇው ውሌ በቦታው ሊይ ባሇይዞታ ሉያዯርገው የሚችሇው ነው ወይስ
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አይዯሇም? የሚሇው መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ ቦታውን የፌታብሓር እዲ
መክፇያነት ተረክቤአሇሁ የሚሇው ክርክር በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 3 መሬት
የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ የብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ሀብት ነው ተብል ከተዯነገገው
ዴንጋጌ አንፃር ስናየው መሬትን ሇዕዲ በመክፇያነት በውሌ በማስተሊሇፌ መሸጥና መሇወጥ
የማይቻሌና በዚህ አይነት መንገዴ ህጋዊ የመሬት ባሇይዞታ መሆን የማይቻሌ በመሆኑ ተጠሪ
የመሬቱ ባሇይዞታ ሆኘበታሇሁ የሚሇው ውሌ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1678 ንዐስ አንቀጽ 2
መሠረት ህጋዊ በሆነ
ጉዲይ ሊይ የተዯረገ ባሇመሆኑ ውለ ህጋዊ ውጤት የላሇውና መብት
የማያስገኝ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ምስክሮች ይዞታው የአመሌካች መሆኑን ነገር
ግን ወንዴሙ ሇተጠሪ አባት የሸጠ መሆኑን እናውቃሇን በማሇት የመሰከሩ መሆኑን በውሣኔው
ገሌጿሌ፡፡ ይዞታውና የባህርዛፌ አትክሌቱ የአመሌካች መሆኑ ከተረጋገጠ አመሌካች ወንዴሙ ሲሳይ
በጎ ሰው ባዯረገው ውሌ ሉገዯዴ የሚችሇው አመሌካች እሱን ወክል ውሌ እንዱዋዋሌ የሰጠው
የውክሌና ሥሌጣን ካሇና ወንዴሙ ሲሳይ በጎ ሰው በዚህ በውክሌና ሥሌጣኑ መሠረት ውሌ
የተዋዋሇ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ አቶ ሲሳይ በጎ ሰው ውለን
የተዋዋሇው ከአመሌካች ባገኘው የውክሌና ሥሌጣን መሆኑን አሊስረዲም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች
ባሌተስማማበትና በቦታው ሊይ ያሇው የባህር ዛፌ አትክሌት ሇወንዴሙ ዕዲ መክፇያ እንዱሆን
ስምምነቱን ባሌገሇፀበት ሁኔታ ወንዴሙ በተዋዋሇው ውሌ መነሻ ቦታውንና አትክሌቱን ሇተጠሪ
እንዴሇቅና በተጠሪ ሊይ ሁከት እንዲይፇጥር ተብል የተሰጠው ውሳኔ ህጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
በአጠቃሊይ ተጠሪ በቦታዬና በንብረቴ ሊይ ሁከት ተፇጥሮብኛሌ ብል ክስ ሇማቅረብ
በመጀመሪያ የቦታውና የንብረቱ ህጋዊ ባሇይዞታ መሆኑን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ በሥር ፌርዴ
ቤት ያቀረቡት ምስክሮች ይዞታው የአመሌካች መሆኑን እንዯመሠከሩና ቦታውን ከነባህርዛፈ ሇተጠሪ
በሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው ሲሳይ በጎሰው በገንዘብ ሸጦሇታሌ የሚሌ የምስክረነት ቃሌ
እንዲስመዘገቡ የወረዲው ፌርዴ ቤት በውሳኔው ገሌፆታሌ፡፡ ይኸም ተጠሪ በህገ መንግሥቱ አንቀጽ
40 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገውን የሚጥስ ተግባር በመፇፀምና የመሬቱ ህጋዊ ባሇይዞታ ካሌሆነው
አቶ ሲሳይ በጎሰው መሬቱን በዕዲ መክፇያነት በውሌ ይዣሇሁ በማሇት የሚከራከሩ መሆኑንና
የቦታው ህጋዊ ባሇይዞታ የማያዯርጋቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ ሆኖ እያሇ አመሌካች በተጠሪ ህጋዊ
ይዞታ ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ በማሇት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአማራ ክሌሌ የሊይ ጋይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ጏንዯር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ በዚህ ክርክር ተሣታፉ ካሌሆነውና በሥር አንዯኛ ተከሳሽ በነበረው አቶ ሲሳይ በጎ ሰው
በብዴር ሰጥቸዋሇሁ የሚሇውን ገንዘብ እንዴከፌሇው ክስ አቅርቦ ከመጠየቅ ይህ ውሣኔ
አያግዯውም ብሇናሌ፡፡
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3. አመሌካች የቦታውና የአትክሌቱ ሔጋዊ ባሇይዞታ በመሆኑ በተጠሪ ሊይ የፇጠረው ሁከት የሇም
በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 57271
ታህሣሥ 27 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች - የኢትዩጵያ መንገድች ባሇስሌጣን - መሊኩ ነገሠ ቀረበ
ተጠሪ - ጃዲ ብሩ ከጠበቃ ዯጀኔ ፊይሳ ጋር ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በመንገዴ ሥራ ምክንያት ሇተወሰዯ ንብረት ካሣ ይከፇሌ ዘንዴ በመጠየቅ የቀረበውን
ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ
ነው፡፡ በአመሌካች እና በሞጆ ከተማ አስተዲዯር ሊይ ክስ የመሠረተው በሞጆ ከተማ ቀበላ 01 ውስጥ
በ400 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ ያሇኝን የንግዴ ቤት በሚሠራው መንገዴ ምክንያት እንዯሚነሳ ነግረውኝ
የንብረቱን ግምት ብር 46614 እንዴወሰዴ ያዘዙሌኝ ቢሆንም ግምቱ ትክክሌ ባሇመሆኑ
አሌወሰዴኩም፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ንብረቱን በግሌ ባሇሙያ አስገምቼ ብር 119‚367 ዋጋ እንዲሇው
አረጋግጫሇሁ፡፡ በመሆኑም ንብረቱ በሶስተኛ ወገን ባሇሙያ እንዱገምትሌኝ እና በዚሁ መሠረት
ካሣው እንዱከፇሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ ከዚሁ በተጨማሪም በተወሰዯው ቦታ ምትክ ላሊ ቦታ
ይሰጠኝ የሚሌ ጥያቄም አንስቶ እንዯነበር ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የሁለንም ወገኖች
ክርክር ከሰማ በኃሊ ንብረቱን እንዯገና አስገምቶ ተገኘ ባሇው ውጤት መሠረት ካሣ እንዱከፇሌ
ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤትም የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠው
ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 15 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የካሣው ክፌያ ጥያቄ
በቀጥታ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት የሚቀርብበት አግባብ አሇ ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም
ጭብጡን በማስመሌከት ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ
ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሊይ ባጭሩ እንዲመሇከትነው አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፇሇውን ካሣ በማስገመት ገንዘቡን
እንዱወስዴ አስቀዴሞ አስታውቆታሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ የካሣው መጠን አንሶአሌ የሚሌ እምነት
በመያዙ በቀጥታ ሇፌ/ቤት ክሱን አቅርቦአሌ፡፡ አከራካሪ ሆኖ የቀረበው የሔግ ጥያቄ የተነሳውም እዚህ
ሊይ ነው፡፡ ተጠሪ የካሣው መጠን አንሶአሌ የሚሌ እምነት ወይም ተቃውሞ ካሇው ይህን
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ተቃውሞውን ማቅረብ የነበረበት በምን አግባብ ነው የሚሇው ጭብጥ ነው በሰበር ችልቱ ውሣኔ
የሚያሻው ሆኖ የተገኘው፡፡ በዚህ ረገዴ አመሌካች ግሌጽ የሆነ የመከራከሪያ ነጥብ አቅርቦአሌ፡፡
ሇጉዲዩ አወሳሰን አግባብ ያሇው ሔግ ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ የመሬት ይዞታ የሚሇቀቅበትንና ሇንብረት
ካሣ የሚከፇሌበትን ሁኔታ ሇመወሰን የወጣው አዋጅ ቁ 455/97 ነው፡፡ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11
ካሣን በሚመሇከት ስሇሚቀርብ አቤቱታ እና ይግባኝ ተዯንግጓአሌ፡፡ የከተማ መሬት ይዞታውን
እንዱሇቅ የሚዯረግ ባሇይዞታ በተወሰነሇት የካሣ መጠን ሊይ ካሌተስማማ ወይም በካሣው መጠን ሊይ
ቅሬታ ካሇው አቤቱታውን ማቅረብ ያሇበት በከተማው አስተዲዯር ሇተቋቋመው የመሬት ነክ አቤቱታ
ሰሚ አስተዲዯራዊ አካሌ ስሇመሆኑም በዚሁ አንቀጽ 11/2/ ተመሌክቶአሌ፡፡ የካሣውን መጠን
በሚመሇከት ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ክርክር ወይም አቤቱታ ማቅረብ የሚቻሇው በንዐስ አንቀጽ /4/
በተዯነገገው መሠረት በይግባኝ ብቻ ነው፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ጉዲዩ የተነሳው በከተማ ክሌሌ ውስጥ እንዯመሆኑ ይህን
በሚመሇከት በተቀመጠው ዴንጋጌ መሠረት ክርክሩ መታየት እንዲሇበት የሚያከራክር አይዯሇም፡፡
ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም ጉዲዩ መታየት ያሇበት
በአዋጁ መሠረት እንዯሆነ መገንዘቡን ከውሣኔው ተመሌክተናሌ፡፡ ይህን እየተገነዘበም ነው አቤቱታ
የቀረበበትን ውሣኔ ሉሰጥ የቻሇው በመሠረቱ ፌ/ቤቶች ሉመሩ የሚገባቸው በሔጉ ስሇመሆኑ
የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ ሔጉን መሠረት ያሊዯረገ ውሣኔ እንዱሰጡ አይጠበቅም፡፡ በተያዘው ጉዲይ
እንዯምናየው ግን ሔጉን በመተው ነው ውሣኔ የተሰጠው፡፡ በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ
በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.
3.

የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 22818 መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 53814 ሰኔ 4 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
በካሣው መጠን ሊይ በቀጥታ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ክስ ማቅረብ በሔጉ አሌተፇቀዯም
ብሇናሌ፡፡
ግራቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 47526
ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡-

ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- ዛፌኮ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ ዜና ዯባሱና አቶ
ታምሩ ወንዴምአገኘሁ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ብሓራዊ መሏንዱሶች ስራ ተቋራጭ ዴርጅት - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ
የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ ሆነው የተከራከሩ ሲሆን በላሊ
በኩሌ አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ በማቅረቡ አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽ ተጠሪ የከሣሽ ተከሣሽ
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ጉዲይ የግንባታ ስራ ውሌ
አፇጻጸምና ክፌያን የሚመሇከት ነው፡፡
1. ጉዲዩ የተጀመረው ተጠሪ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ መጋቢት 4 ቀን 1984 ዓ.ም በተዯረገና
ሏምላ 1 ቀን 1985 ዓ.ም በተሻሻሇ ውሌ ሇተከሣሽ የግንባታ ስራ የሰራ መሆኑንና በግንባታው
ሂዯት በአሰሪው የተሰጠ የስራ ሇውጥ ትዕዛዝና ተጨማሪ ስራ ምክንያት ሶስት ስምምነቶችን
በመፇራረም ስራውን የሰራ መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ ተጠሪ /ከሣሽ/ ጥር 1 ቀን 1988 ዓ.ም የምዴር
ቤቱንና ቤዝመንቱን ሇተጠሪ ያስረከበ መሆኑንና ከአንዯኛ ፍቅ እስከ አምስተኛ ፍቅ ያሇውን ስራ
በማጠናቀቀ መጋቢት 2ዏ ቀን 1988 ዓ.ም ማስረከቡንና የተከሣሽ /አመሌካች/ አማካሪ መሏንዱስ
ብር 644,216.37 /ስዴስት መቶ አርባ አራት ሺ ሁሇት መቶ አስራ ስዴስት ብር ከሰሊሣ ሰባት
ሣንቲም/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሇመጨረሻ የክፌያ ሰርተፉኬት ጽፎሌ፡፡ አመሌካች የእሱ
ተቀጣሪ በሆነው አማካሪ መሀንዱስ የተሰጠውን የክፌያ የምስክር ወረቀት በመቃወም በስራና
ከተማ ሌማት ሚኒስቴር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የተከሣሽ አማካሪ
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መሀንዱስ በክፌያ የምስክር ወረቀት የገሇጻቸው ክፌያዎች ሇከሣሽ ሉከፌለት የሚገባ ክፌያዎች
መሆናቸውን አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠውን የመጨረሻ ክፌያ
ከነወሇደና ሇመያዣና ሇመሌካም ስራ አፇጻጸም የተያዘውን ገንዘብ ከነ ወሇደ እንዱከፌሌ ውሣኔ
ይሰጥሌኝ በማሇት ተከሣሽ ብር 2,144,1ዏ7.6ዏ /ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ አርባ አራት ሺ
አንዴ መቶ ሰባት ብር ከስሌሣ ሣንቲም/ እንዱከፌሇው ጠይቋሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ጉዲዩ በሽምግሌና ሣይታይ ሇፌርዴ ቤት መቅረብ አይገባውም
የሚሌ መከራከሪያ ያቀረበ ሲሆን ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ ከሣሽ 589 ቀናት የዘገየ በመሆኑ
መቀጫ ገንዘብ የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇበት ከሣሽ በሚፇሇገው የጥራት ዯረጃ የግንባታ ስራውን
አሌሰራም፡፡ ከጊዜዊ እርክክብ በኋሊ የተሇያዩ ጉዴሇቶችን ሇማስተካከሌ ወጭ አውጥቻሇሁ፡፡
አማካሪ መሏንዱስ የመጨረሻ ክፌያ የማጽዯቅ ስሌጣን ያላሇው በመሆኑ የከሣሽ /ተጠሪ/ ክስ
ተገቢነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
2. አመሌካች በበኩለ አሻሽል ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ የከሣሽ ተከሣሽ /ተጠሪ/ የግንባታ
ስራውን ሏምላ 6 ቀን 1986 ዓ.ም በማጠናቀቅ ማስረከብ ሲገባው አምስት መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ
ቀናት ግንባታውን አዘግይቷሌ፡፡
ስሇሆነም የከሣሽ ተከሣሽ የግንባታ ስራ ውለን ሊዘገየበት 10% ቅጣት ብር 662,679.59
/ስዴስት መቶ ስሌሣ ሁሇት ሺ ስዴስት መቶ ሰባ ዘጠኝ ብር ከሀምሣ ዘጠኝ ሣንቲም/ ሉከፌሌ
ይገባዋሌ፡፡ የህንጻ ስራው በመዘግየቱ ህንጻውን በማከራየት አገኘው የነበረውን ገቢ ቀርቶብኛሌ፡፡
እንዱሁም ሇባንክ የተከፇሇው ወሇዴ የከሣሽ ተከሣሽ የመሸፇን ግዳታ አሇበት፡፡ የከሣሽ ተከሣሽ
ስራውን በሚፇሇገው ጥራት ዯረጃ ባሇመስራቱ ጉዴሇቱን ሇማስተካከሌ የወጣውን ወጭ መሸፇን
ይገባዋሌ፡፡ ስሇሆነም የከሣሽ ተከሣሽ /ተጠሪ/ ብር 5,823,704.26 /አምስት ሚሌዮን ስምንት
መቶ ሃያ ሶስት ሺ ሰባት መቶ አራት ብር ከሃያ ስዴስት ሣንቲም/ ሇተከሣሽ ከሣሽ /ሇአመሌካች/
እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡
ተጠሪ የከሣሽ ተከሣሽ በመሆን የህንጻ ስራው ማጠናቀቂያ ጊዜ የተራዘመው በስምምነት በመሆኑ
ከህንጻ ስራው ማጠናቀቂያ ጊዜ ጋር በማያያዝ የተከሣሽ ከሣሽ ያቀረቡት የቅጣት ክፌያና የጉዲት
ካሣ ክፌያ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ የከሣሽ ተከሣሽ በሚፇሇገው የጥራት ዯረጃ ስራውን ሰርቶ
አስረክቧሌ፡፡ አሇ የተባሇውን ጉዴሇት ሇማስተካከሌ ተገቢውን ጥረት አዴርጏ በተከሣሽ ከሣሽ
እንቢተኛነት የቀረ በመሆኑ በሀሊፉነት ሌጠየቅ አይገባም፡፡ የተከሣሽ ከሣሽ ጉዴሇትን ሇማስተካከሌ
አወጣሁ የሚለትን ወጭ የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ክሣቸው ሙለ በሙለ ውዴቅ
ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
3. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ክርክራቸውን ሇማጠናከር በቃሌና በጽሁፌ ያቀረቡትን ክርክርና
ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች /ተከሣሽ/ የከሣሽ /የተጠሪ/ ክስን በመቃወም የቀረበውን
የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ በብይን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ከሣሽ /ተጠሪ/
ህንጻውን በአግባቡ ሰርተው ያስረከቡ መሆኑን በማስረጃ አረጋግጠዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ
/አመሌካች/ ከሣሽ የጠየቀውን የመጨረሻ ክፌያ ብር 644,216.37 /ስዴስት መቶ አርባ አራት ሺ
ሁሇት መቶ አስራ ስዴስት ብር ከሰሊሣ ሰባት ሣንቲም/ ከነወሇደ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት፡፡
ነሏሴ 29 ቀን 1984 ዓ.ም የተዯረገው የግንባታ ስራ ውሌ ስምምነት ሀምላ 1 ቀን 1985 ዓ.ም
በተዯረገው ውሌ ተሻሽሎሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የተከሣሽ ከሣሽ /አመሌካች/ መስከረም 26 ቀን 1987
ዓ.ም ግንቦት 28 ቀን 1987 ዓ.ም እና ጥር 9 ቀን 1988 ዓ.ም በሰጠው የስራ ሇውጥ ትዕዛዝና
ተጨማሪ የግንባታ ስራ ትዕዛዝ መሠረት የስራ ውሌ ማጠናቀቂያ ጊዜ ግራ ቀኙ ቃሇጉባኤ
በመያዝ የተስማሙ በመሆኑና የከሣሽ ተከሣሽ ስራውን በተሻሻሇው የጊዜ ገዯብ ውስጥ
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ስሊጠናቀቁ የከሣሽ ተከሣሽ የተከሣሽ ከሣሽ የጠየቀውን መቀጫና የጉዲት ካሣ ክፌያ የመክፇሌ
ሀሊፉነት የሇበትም፡፡ ከሣሽ ሇተከሣሽ ስራውን ሰርቶ ካስረከበ በኋሊ የእምነበረዴ ስራው የረገፇ
መሆኑን የተከሣሽ ከሣሽ በተሻሇ ማስረጃ አስረዴቷሌ፡፡ ስሇሆነም ጉዴሇት ያሇበት መሆኑ
በማስረጃ የተረጋገጠው የዕምነበረዴ ስራ በካሬ ሜትር ብር 238 ታስቦ የ2040.64 ካሬ ሜትር
እንዯገና ሇመስራት የሚያስፇሌገው ብር 485,672.32 /አራት መቶ ሰማኒያ አምስት ሺ ስዴስት
መቶ ሰባ ሁሇት ብር ከሰሊሳ ሁሇት ሣንቲም/ የከሣሽ ተከሣሽ /ተጠሪ/ ሇከሣሽ ተከሣሽ /አመሌካች/
የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇሆነም የከሣሽ ተከሣሽ ሇመሌካም ስራ አፇጻጸምና መያዣ
ካስያዘው ገንዘብ ውስጥ የእምነበረዴ ስራውን ሇማስተካከሌ የሚያስፇሌገው ብር 485,672.32
ቀንሶ የተከሣሽ ከሣሽ ብር 28, 663.68 /ሀያ ስምንት ሺ ስዴስት መቶ ስሌሣ ሶስት ብር ከስሌሣ
ስምንት ሣንቲም/ ሇከሣሽ ተከሣሽ ሉከፌሌ ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው
ችልት የአመሌካችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡
4. አመሌካች ሏምላ 13 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተጸፇ የሰበር አቤቱታ የአመሌካችና የተጠሪ ክርክር
በሽማግላ እየታየ እያሇ በፌርዴ ቤት መቅረቡ ተገቢ አሇመሆኑን በግሌጽ ያቀረብኩትን ተቃውሞ
የስር ፌርዴ ቤት ማሇፊ የሥነ ሥርዓት ህግ ግዴፇት ነው፡፡ በህግና በውሌ የተዯነገገውን
የግንባታ ስራ ውሌ ማጠናቀቂያ ጊዜ በተሇያየ ጊዜ በተያዙ ቃሇ ጉባኤዎች ተራዝሟሌ በማሇት
የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ የአመሌካች አማካሪ
መሀንዱስ በግንባታ ስራዎች መመሪያ ከተሰጠው ስሌጣን ውጭ የመጨረሻ ክፌያ ሰርተፌኬት
ያሇአመሌካች ፇቃዴና ስምምነት ሇተጠሪ መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም፡፡
የስር ፌርዴ ቤት አማካሪ መሀንዱስ ከስሌጣኑ ወጭ ባጸዯቀው የመጨረሻ ክፌያ የምስክር ወረቀት
መሠረት አመሌካች ሇተጠሪ ክፌያ እንዱፇጽም መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት
አመሌካች ያቀረበውን የሌዩ አዋቂ ምስክርነት ቃሌ ሣይመዝነው ማሇፊ ተገቢነት የሇውም፡፡
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሊይ የተዘረዘረው ጉዴሇት ያሇበትን ውሣኔ ማጽናቱ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ አመሌካች የራሱ ወኪሌ የሆነው አማካሪ መሀንዱስ ያዘጋጀውን የክፌያ የምስክር
ወረቀት በመቃወም ሇስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር አቤቱታ አቅርቦ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ
የአማካሪ መሀንዱሱ ያዘጋጀው የክፌያ የምስክር ወረቀት ጉዴሇት ያላሇበት መሆኑን በመግሇጽ
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር በሰጠው ውሣኔ መሠረት
እንዱፇጸምሇት የአፇጻጸም ክስ አቅርቦ አመሌካች ጉዲዩ መወሰን ያሇበት በፌርዴ ቤት ነው የሚሌ
መቃወሚያ በማቅረቡ የአፇጻጸም መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ ክስ ሲያቀርብ ጉዲዩ
በሽምግሌና ሉታይ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ተቃውሞ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ አመሌካችና
ተጠሪ ውሌ የተዋዋለበት መሠረታዊ ጉዲይ የማይንቀሣቀስ ህንጻ ስራ ግንባታ ውሌ ነው፡፡
አመሌካች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ሌዩ የህግ ክፌሌ ሣይሆን ስሇ ውልች በጠቅሊሊው የተዯነገጉ
ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሊቸውን የህግ
ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ ነው፡፡ አመሌካች መጋቢት 24 ቀን 1998 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ
የግንባታው ማጠናቀቂያ ጊዜ የተሇወጠ መሆኑን አምኖ መሌስ ከሰጠ በኋሊ አመሌካች የስራ
ሇውጥ ትዕዛዝና የተጨማሪ ግንባታ ስራ ትዕዛዝ ሇመፇጸም የሚያስፇሌገው የጊዜ መጠን ሊይ
በመስማማት ስራው ከተከናወነ በኋሊ የግንባታ ስራ ማጠናቀቂያ ጊዜው አሌተራዘመም በማሇት
የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም፡፡ የግንባታ ስራ የሚጠናቀቅበትን የጊዜ ገዯብ
ሇመቀየር የሚዯረግ ስምምነት በተሇየ ፍርም እንዱሆን ህግ አያስገዴዴም፡፡ አመሌካች ያቀረበው
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የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት አረጋግጠው የወሰኗቸው ፌሬ
ጉዲዮች የሚዯግፌ እንጂ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመ መሆኑን የማያመሊክት በመሆኑ
አቤቱታው ውዴቅ እንዱሆንሌኝ በማሇት ሚያዝያ 8 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ
አመሌካች መስከረም 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
5. ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩ አመሌካችና ተጠሪ የግንባታ ስራው ስሇሚጠናቀቅበት ጊዜ በመጀመሪያ
ያዯረጉት ስምምነት ተጠሪና የአመሌካች አማካሪ መሀንዱስ በተሇያየ ጊዜ ቃሇ ጉባኤ በመያዝ
ባዯረጉት ስምምነት ተሻሽሎሌ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት የተሻሻሇ የከሣሽነት ክስ ውዴቅ
መዯረጉ ተገቢ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721፣ የፌታብሓር ህግ
ቁጥር 1763 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1764 ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ሇመመርመር
ጭብጥ ተይዞ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡ እኛም ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘውን
ይህንን ጭብጥ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
5.1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካችና ተጠሪ ሇሚከራከሩበት ጉዲይ
ገዥነትና ተፇጻሚነት ያሇው የህግ ክፌሌ የትኛው ነው? የሚሇውን ነጥብ መወሰን አስፇሊጊ
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ የግንባታ ስራውን የሚያጠናቀቅበት ጊዜ በህግ
የተዯነገገውን መሠረት በማዴረግ አሌተሻሻሇም በማሇት የሚከራከረው ስሇውልች
የተዯነገገውን የፌታብሓር ህግ ዴንጋጌዎች በተሇይም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721፣
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1763 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1764 በመጥቀስ በመሆኑ ጉዲዩ
ሇሰበር የቀረበው የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ከሊይ የተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት
በማዴረግ ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ ሆኖም የአመሌካች ጠበቆች በስርና በሰበር ጠቅሊሊ
የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ያቀረቡት ክርክርና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ
የተያዘውን ጭብጥ ህግ አውጭው የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌን በተመሇከተ ገዥነትና
ተፇጻሚነት እንዱኖራቸዉ በማሰብ ከዯነገጋቸው ሌዩ የህግ ማዕቀፍችና በህግ ስሌጣን
የተሰጣቸው አስፇጻሚ አካሊት ስሇማይቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌ አውጥተው ተፇጻሚ
ካዯረጓቸው የአሰራር መመሪያዎች አንጻር መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇመስራት የሚዯረግ ውሌ ገዥነትና ተፇጻሚነት እንዱኖራቸው
በማሰብ ህግ አውጭው ከዯነገጋቸው የህግ ማዕቀፍች መካከሌ አንዯኛው በፌታብሓር ህጉ አንቀጽ
3ዏ19 እስከ አንቀጽ 3ዏ4ዏ የተዯነገገው የሚገኘው ሌዩ የህግ ክፌሌ ነው፡፡ ‛ስሇማይንቀሣቀስ ንብረት
ስራ ውሌ“ በሚሌ ርዕስ ስር የተዯነገጉት እነዚህ የህግ ዴንጋጌዎች የስራ ‛ተቋራጭነቱ ውሌ
የተዯረገው የህንጻን ስራ ሇመስራት የተሰራውን ሇማዯስ ወይም አንዴ የማይንቀሣቀስ ንብረት
ሇማዯራጀት የሆነ እንዯሆነ ከዚህ በታች በተነገሩት ዴንጋጌዎች የሚመራ ይሆናሌ“ በማሇት ህግ
አውጭው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ19 ንኡስ አንቀጽ 1 በመዯንገግ ሇማይንቀሣቀስም ንብረት
ግንባታ ስራ ውሌ ገዥነትና ተፇጻሚነት ያሊቸዉ ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎች መሆናቸዉን በግሌጽ
አውጇሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገውን የስራ ውሌ አስመሌክቶ የሚያቀርባቸው
ክርክሮች ሇጉዲዩ ገዥነትና ተፇጻሚነት ያሊቸዉ ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ሣይሆን
ጠቅሊሊ የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ እንዱታይሇትና እንዱወሰንሇት የሚያቀርበው
ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
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የስራ ተቋራጭነት ውሌ ተፇጽሟሌ የሚባሇው አሰሪውና የስራ ተቋራጩ ስሇሚፇጽሙት
ስራዎችና ስሇ ዋጋው አከፊፇሌ የተስማሙ በሆነ ጊዜ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ
አንቀጽ 1 የሚዯነግግ ሲሆን የስራው ተቋራጭ አሰሪው እያወቀ ስራዎቹን ሇመስራት ጀምሮ እንዯሆነ
ወይም ከዋጋው ሊይ አስቀዴሞ ገንዘብ ተቀብል እንዯሆነ ውሌ ሇመኖሩ በቂ ማረጋገጫ ይሆናሌ
በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ ከሊይ ከተገሇጹት የህግ
ዴንጋጌዎች የምንረዲው የግንባታ ስራ ውሌ በሌዩ ፍርም እንዱዯረግ ስሇማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ
ውሌ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች የሚያዙት ፣ መሆኑን ሇመረዲት የሚቻሌ መሆኑን ነው፡፡
ይኸው የአመሌካችና ተጠሪ ክርክርና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭበጥ
የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌ ሌዩ ባህሪና ህግ አውጭው የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌን
በተመሇከተ ገዥነትና ተፇጻሚነት እንዱኖራቸዉ በማሰብ የዯነገጋቸውን ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎች
አግባብነት ያሊቸዉ የህግ ማዕቀፍች መሠረት ያዯረገ ከመሆኑ አንጻር መታየት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇመስራት የሚዯረግ ውሌ አስመሌክቶ ሌዩ ተፇጻሚነትና ገዥነት
ያሊቸዉ ዯንቦች ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ19 እስከ ፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ4ዏ የተዯነገጉት
ዴንጋጌዎች መሆናቸውን ህግ አውጭው ‛ስሇማይንቀሣቀስ ንብረት የስራ ውሌ“ በሚሇው ክፌሌ ‛
የስራ ተቋራጭነቱ ውሌ የተዯረገው የህንጻ ስራን ሇመስራት ፣ የተሰራውን ሇማዯስ ወይም አንዴ
የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇማዯራጀት የሆነ እንዯሆነ ከዚህ በታች በተነገሩት ዴንጋጌዎች የሚሰራ
ይሆናሌ“ በማሇት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ19 ንኡስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡
ስሇማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌ አስረጅነት በሌዩ ሁኔታ የተዯነገገው የፌታብሓር ህግ ቁጥር
3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 1 የስራ ተቋራጭነት ውሌ አሇ የሚባሇው ሁሇቱ ወገኖች /አሰሪውና የስራ
ተቋራጩ /ስሇሚፇጸሙት ስራዎችና ስሇዋጋው የተስማሙ በሆነ ጊዜ እንዯሆነ የሚዯነግግ ሲሆን
የስራው ተቋራጭ አሰሪው እያወቀ ስራዎቹን ሇመስራት ጀምሮ እንዯሆነ ወይም ከዋጋው ሊይ
አስቀዴሞ ገንዘብ ተቀብል እንዯሆነ ውሌ ሇመኖሩ በቂ ማረጋገጫ እንዯሚሆን በፌታብሓር ህግ
ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡
የሚሰራውን የግንባታ ስራ አይነትና መጠን እንዯዚሁም ስራው ስሇሚጠናቀቅበት ጊዜ
መጋቢት 4 ቀን 1984 ዓ.ም በጽሁፌ ያዯረጉት የስራ ውሌ ሏምላ 1 ቀን 1985 ዓ.ም ያሻሻለት
መሆኑን የስር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች ከዚህ በኋሊ
የአመሌካች ወኪሌና አማካሪ መሀንዱስ ከተጠሪ ጋር በመስማማትና ቃሇ ጉባኤ በመያዝ የሰጣቸው
የስራ ትዕዛዝ ሇውጦችና ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ስሇመኖራቸውና በአሰሪው ወኪሌ ሇውጥ
የተዯረገውን ስራዎችና የስራ ትዕዛዝ የተሰጠባቸው ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ሇማከናወን
የሚያስፇሌገው ተጨማሪ ጊዜ የመጀመሪያው የስራ ውሌ በተዯረገበት ፍርም መሠረት የተዯረገ
ባሇመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721ን በመጥቀስ ያቀረቡት
ክርክር ከሊይ ሙለ ይዘታቸው ከተገሇጸው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ዴንጋጌዎች አንጻር
መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የግንባታ ስራ ውሌ መጠን ፣ ክፌያና የግንባታ ስራ ውሌ
የሚጠናቀቅበትን ጊዜ ሇማሻሻሌ አሰሪውና የስራ ተቋራጩ የተስማሙ መሆናቸውን ሇማስረዲት
የመጀመሪያው የስራ ውሌ በተዯረገበት አይነት የተጻፇ ውሌ ማቅረብ ግዳታ እንዲሌሆነ ከፌታብሓር
ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ ይዘት ፣ መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ የአሰሪው ተወካይ የሆነው አማካሪ መሀንዱስ በየዕሇቱ የሚሰጣቸው የስራ ትዕዛዞች
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የሚጽፊቸው ማስጠንቀቂያዎችና ከስራ ተቋራጩ ጋር የተስማማባቸው ሰነድች የማይንቀሣቀስ ንብረት
ግንባታ ስራ ውሌ ሌዩና ውስብስብ ባህሪ አንጻር የስራ ተቋራጩን መብትና ወይም ግዳታ ሇማስረዲት
ተቀባይነት ያሊቸው ማስረጃዎች እንዯሆኑ የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር ስሇግንባታ ስራ አፇጻጸም
ባወጣው መመሪያ ተመሌክቷሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች በወኪለ አማካኝነት በተሇያየ ጊዜ ከስራ ተቋራጭ ከሆነው ተጠሪ ጋር
በማስማማትና ቃሇ ጉባኤ በመያዝ የሰጣቸው የስራ ሇውጥ ትዕዛዞችና ተጨማሪ የግንባታ ስራ
ትዕዛዞችና የሇወጣቸውን ስራዎችንና ተጨማሪ የግንባታ ስራውን ሇማከናወን ተጠሪ የሚያስፇሌገውን
ጊዜ በሚመሇከት ያዯረጓቸው ስምምነቶች የመጀመሪያው የግንባታ ስራ ውሌ በተዯረገበት ፍርም
መሠረት የተከናወኑ ባሇመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሊቸውም በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721
በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
5.2.

5.3.

አመሌካች የግንባታ ስራውን እንዯ እሱ ሆኖ እንዱከታተለሇት የመዯበው አማካሪ መሀንዱስ
በተሇያየ ጊዜ ከተጠሪ ጋር በተያዘ ቃሇ ጉባኤ የስራ ሇውጥ ትዕዛዝ የሰጠና የተጨማሪ
ግንባታ ስራ እንዱሰራ የተስማማ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን
ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በግንባታው ሂዯት ሇተዯረገ የስራ ሇውጦችና
ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ተጨማሪ ክፌያ ሲፇጽም የቆየ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች የሰጠው የስራ ሇውጥና የተጨማሪ ስራ ትዕዛዝ ተጨማሪ ስራ የሚያስከትሌ በሆነ
ጊዜ በስራው መጠን የስራ ተቋራጩ ተጨማሪ ክፌያ የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ32 ንኡስ አንቀጽ 2 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ አሰሪው የስራ
ተቋራጩን ሀሊፉነት የሚያከብዴ የስራ ሇውጥ ትዕዛዝ ወይም ተጨማሪ የግንባታ ስራ
በሚያዝበት ጊዜ የተሇወጠውን የግንባታ ስራ ወይም ተጨማሪ የግንባታ ስራ ሇመስራት
ተጨማሪ ክፌያ /ገንዘብ/ ብቻ ሣይሆን ተጨማሪ ጊዜ የማያስፇሌገው በመሆኑ አመሌካች
ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1763 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥት
1764 በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ በአሰሪው ትዕዛዝ
ስሇማሇውጥበት ወይም ተጨማሪ የግንባታ ስራ ትዕዛዝ በሚሰጥበት ወቅት የስራ ተቁራጩ
የተቀያየረውንና በተጨማሪነት የተሰጠውን የግንባታ ስራ ሇማከናወን አስፇሊጊ የሆነ ጊዜና
ገንዘብ እንዱሰጠው የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑን በፌ.ሔ፤ቁ. 3ዏ32 የተዯነገገውን
በግንዛቤ ውስጥ የማያስገባ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት
አመሌካችና ተጠሪ መጋቢት 4 ቀን 1984 ዓ.ም ያዯረጉት የህንጻ ግንባታ ስራ ውሌ ሀምላ
1 ቀን 1985 ዓ.ም ያሻሻለት መሆኑንና ከዚህ ጊዜ በኋሊ አመሌካች በወኪለ አማካኝነት
በሰጠው የስራ ትዕዛዝ ሇውጥና የተጨማሪ ግንባታ ስራ ትዕዛዝ ምክንያት በተሇያየ ጊዜ
በቃሇ ጉባኤ በመስማማት የግንባታው ስራ ማጠናቀቂያ ጊዜውን ያሻሻለት በመሆኑ ተጠሪ
በውለ መሠረት የሚከፌሇው ቅጣትም ሆነ የጉዲት ካሣ የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካች አማካሪ መሀንዱሱ የመጨረሻ ክፌያ የምስክር ወረቀት የማጽዯቅ ስሌጣን የላሇው
መሆኑ ግሌጽ ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አማካሪ መሀንዱሱ
ከተሰጠው ስሌጣን ውጭ ባዘጋጀው የክፌያ የምስክር ወረቀት የተመሇከተውን ገንዘብ
እንዱከፌሌ መወሰናቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩን
እንዯመረመርነው የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ወኪለ በሆነው አማካሪ መሀንዱሱ ባዘጋጀው
የመጨረሻ የክፌያ የምስክር ወረቀት የዘረዘረውን ክፌያ እንዱፇጽም የወሰነው ፣ የአመሌካች
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አማካሪ መሀንዱስ የመጨረሻ ክፌያ በተናጠሌ የማጽዯቅ ስሌጣን አሇው ከሚሇው
መዯምዯሚያ በመዴረሱ አይዯሇም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የወሰነው አመሌካች ከፌያውን
አሌፇጽምም የሚሌበት ህጋዊ ምክንያት ያሇው መሆኑን የሚያስረዲ ተአማኒነት ያሇው
ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑንና ተጠሪ ክፌያ የጠየቀበትንና በአመሌካች አማካሪ መሀንዱስ
የክፌያ የምስክር ወረቀት የተዘረዘረውን ስራ በአግባቡ ያከናወነና ክፌያውም የሚገባው
መሆኑን በማስረጃ ያስረዲ መሆኑን በግሌጽ በማስፇር እንዯሆነ የስር ፌርዴ ቤት በውሣኔው
በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ የግንባታ ስራውን ሙለ በሙለ በማጠናቀቅ
ሇአመሌካች ያስረከበ መሆኑንና ተጠሪ ሇአመሌካች ሰርቶ ካስረከበው ስራ ውስጥ ጉዴሇት
የተገኘበት የእምነበረዴ ስራ ብቻ መሆኑ አመሌካች ባቀረበው የከሣሽ ከሣሽነት ክስ
በተዯረገው ክርክርና በቀረበው ማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ፌሬ ጉዲይ
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣኑን በመጠቀም ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ
የእምነበረዴ ስራውን በሚፇሇገው የጥራት ዯረጃ ባሇመስራቱ አመሌካች ጉዴሇቱን
ሇማስተካከሌ ሉያወጣ የሚችሇውን ወጭ ተጠሪ ሇመሌካም አፇጻጸምና ሇመያዣ ካስያዘው
ገንዘብ ቀንሶ እንዱያስቀር የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ አማካሪ መሀንዱሱ ባዘጋጀው የመጨረሻ የክፌያ ሰርተፉኬት የገሇጸውን
የስራ መጠንና ዋጋ ያሇው ስራ የሰራ መሆኑን በማስረጃ እንዲስረዲ በማረጋገጥ አመሌካች
ተጠሪ ሇሰራው ስራ ክፌያ እንዱፇጽም የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ
አሌተቀበሌነውም፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር ባስቀምጥናቸው ምክንያቶች የአመሌካች
ክርክር ስሇማይንቀሣቀስ ንብረት ግንባታ ስራ ተፇጻሚነት ያሊቸውን ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎችና
የአሰራር መመሪያዎች መሠረት ያሊዯረገ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት የካቲት 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 60720
ግንቦት 15 ቀን 2003
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሄሪያ መሏመዴ ግርግቦ

- ጠበቃ አምሣሇ ፀሏዬ ቀረቡ

ተጠሪ፡- አቶ ሸምሱ የሱፌ ጠበቃ በሻዲ ገመቹ

- ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ ከመነሻው የስም መመሳሰሌን መሠረት በማዴረግ በሏሰተኛ
የማይንቀሳቀስ ንብረት / መኖሪያ ቤት / ሽያጭ ውሌ ሊይ የተዯረገን ክርክር
ክርክሩ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኗ አመሌካች የፌርዴ
መብታቸውን ከአስከበሩ በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358
አቤቱታ መነሻ መታየት የጀመረ ነው፡፡

ማስረጃ የተከናወነ
የሚመሇከት ሲሆን
ባሇመብት በመሆን
መሠረት ባቀረቡት

የተጠሪ የውሣኔ መቃወሚያ አቤቱታ ይዘትም፡- በወረዲ 25 ቀበላ ዏ4 ውስጥ የሚገኝ ቁጥር
1413 የሆነውንና አመሌካች የቤቱ ባሇቤት መሆናቸው በፌርዴ ተረጋግጦ ውሣኔ ባገኘው መኖሪያ
ቤት ሏምላ 25 ቀን 1998 ዓ/ም በውሌና ማስረጃ በተዯረገ የሽያጭ ውሌ የባሇሃብትነት መብት
ማቋቋማቸውንና ካርታው በስማቸው ተሰርቶሊቸው ቤቱን ተረክበው ይዘው እንዯሚገኙ በቤቱ ሊይ
አመሌካች የፌርዴ ባሇመብት መሆናቸውንም ግንቦት 03 ቀን 2001 ዓ/ም በቤቱ ሊይ ከተሇጠፇው
ማስታወቂያ ማወቃቸውን ገሌፀው ቀዴሞ በቤቱ ሊይ ሚያዝያ 08 ቀን 1995 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ
እንዱነሳሊቸውና ባሇሃብትነታቸው እንዱረጋገጥሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኗ
አመሌካች ሇተጠሪ አቤቱታ በሰጡት መሌስም ተጠሪ ውሣኔውን ሇመቃወም የማይችለ መሆኑን
የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት መሆናቸው በፌርዴ
የተረጋገጠና ተጠሪም ከሔግ ውጪ አግኝቼበታሇሁ
በሚለት ማስረጃ መሠረት ባሇሃብት ሉሆኑ እንዯማይችለ ቤቱን ከመነሻውም ባሇሃብት ያሌሆኑት
ወ/ሮ ሄሪያ መህመዴ ኢብራሂም ሇአቶ ሙዱ የሱፌ በመሸጥ አቶ ሙዱ የሱፌ ሇተጠሪ መሸጣቸው
ተግባሩን ሔጋዊ
ሉያዯርግ አይችሌም በማሇትና ቤቱ ሇተጠሪ የተሊሇፇበትን መንገዴ ሔገ ወጥ
መሆኑን ያሳያለ ያሎቸውን ፌሬ ነገሮችን በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ቤቱን
በውሌ እና ማስረጃ ፤ ከአቶ ሙዱ የሱፌ መግዛታቸውና በስማቸውም ካርታ ተሰርቶሊቸው ቤቱን
ይዘው የሚገኙ መሆኑ ተረጋግጧሌ፤
ካርታውን የሰጠው አካሌ እስካሌሰረዘው ዴረስ ተጠሪን
ባሇሃብት ነው ብል ሇመቁጠር የሚያስችሌ ነው የሚለ ምክንያቶችን ይዞ ቀዴሞ አመሌካች
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የአከራካሪው ቤት ባሇቤት ናቸው ሲሌ የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁጥር 360/2/ መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡ አሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ መስከረም 2ዏ ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ ሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የአመሌካች ስሇመሆኑና
ሇተጠሪ ሽያጭ ፇጸሙ የተባለት ሰው ምንም አይነት መብት የላሊቸው መሆኑን፣ ተጠሪ የሽያጭ
ውለን የፇፀሙት ሔጋዊ ባሌሆነ መንገዴ መሆኑ በተሇያዩ ጊዜአት በተሰጡት የፌርዴ ቤቶች
ውሣኔዎች በግሌፅ ተረጋግጦ እያሇ ተጠሪ ስመ ሃብቱን በአስተዲዯር አካለ በተሰጠው ካርታ
አስመዝግበዋሌ ተብል የቤቱ ሔጋዊ ባሇቤት ናቸው ተብል መወሰኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 እና
1196 ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበና ተገቢነት የላሇው ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት
ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አቶ ሙዱ የሱፌ የንብረቱ ባሇቤት
አይዯለም ተብል በተሇያዩ መዛግብት ተወስኖ እያሇ ሇአሁኑ ተጠሪ በህጋዊ መንገዴ እንዯተሸጠ
ተቆጥሮ የቤቱ ባሇሃብት ተጠሪ ናቸው ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር
ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ የጽሐፌ
ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአከራካሪው ቤት ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ
ታህሣሥ 20 ቀን 1987 ዓ/ም በመሰረቱት ክስ መሆኑን አመሌካች ክስ የመሰረቱትም፡- 1ኛ/ በአቶ
ሙዱ የሡፌ ፤ 2ኛ/ በመቶ አሇቃ ሲሳይ መብራቱ ፤ 3ኛ / የሥጋ ሜዲ ተራራ የመኖሪያ ቤቶች
የኀብረት ሥራ ማህበር ፣ 4ኛ/ በአቶ ከማሌ ሀምዛ እና 5ኛ/ በወ/ሮ ሄሪያ መሀመዴ ኢብራሂም ሊይ
መሆኑን ፣ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ መርምሮ
አቶ ሙዱ የሱፌ ቤቱን የያዙት ቤቱን ሇመሸጥ ምንም መብት ከላሊቸው ሰው ስሇሆነ ሽያጩ
የተከናወነውም በሀሰተኛ ሰነዴ በመጠቀም ስሇሆነ ውለ ሉፇፀም የሚቻሌ አይዯሇምና ፇራሽ ነው
በማሇት ቤቱን ሇአሁኗ አመሌካች እንዱመሌሱ ሲሌ ሚያዝያ 08 ቀን 1995 ዓ/ም በዋሇው ችልት
መወሰኑን ፣ በዚህ ውሣኔ ቅር የተሰኙት የስር ተከሣሾችም ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት በተናጠሌ አቅርበው አቶ ሙዱ የሱፌ የተባለት ግሇሰብ ያቀረቡት ይግባኝ በመ/ቁጥር 20831
ሏምላ ዏ2 ቀን 1995 ዓ/ም በዋሇው ችልት ውዴቅ የሆነ ሲሆን አቶ ከማሌ ሀምዛ እና ወ/ሮ ሄሪያ
መሀመዴ ኢብራሂም ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አንዴ ሊይ አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ሚያዝያ ዏ8 ቀን 1995 ዓ/ም የሰጠው ውሣኔ መጋቢት 05 ቀን
1999 ዓ/ም በመ/ቁጥር 21687 ቢሻርም በዚህ ውሣኔ ሊይ አሁኗ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ
ተሽሮ ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 29978 ሰኔ 11 ቀን
2000 ዓ/ም በዋሇው ችልት ተመሌሶሇት ጉዲዩ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤትም በመ/ቁጥር 21687
ጉዲዩን እንዯገና አይቶ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ መጋቢት 23
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ቀን 2ዏዏ1 ዓ/ም በዋሇው ችልት ማጽናቱን በዚህ ውሣኔ አቶ ከማሌ ሀምዛ እና ወ/ሮ ሄሪያ መሀመዴ
ኢብራም ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በጉዲዩ ሊይ መሰረታዊ
የሆነ ሔግ ስህተት የሇበትም ተብል በመ/ቁጥር 45100 ግንቦት 10 ቀን 2001 ዓ/ም በዋሇው ችልት
መወሰኑን ነው፡፡ ተጠሪ ቤቱ ሊይ ሔጋዊ መብት አቋቋሜአሇሁ የሚለት ሏምላ 25 ቀን 1998 ዓ/ም
ከአቶ ሙዱ የሱፌ ጋር የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ በቅን ሌቦና በውሌና ማስረጃ የተዯረገና ከውለ
በሁዋሊ በስሜ ካርታ ተሰርቶ ቤቱን ይዤው የምገኝ ነኘ በሚሌ ምክንያት እንጂ ቤቱን ሻጭ የሠሩት
የግሌ ሀብታቸው መሆኑን የሚያሳይ ሔጋዊ ማስረጃ አሇ አመሌካችም የቤቱ ባሇሃብት አይዯለም
በሚሌ ምክንያት አሇመሆኑን ተንገዝበናሌ፡፡
በመሰረቱ አንዴ ሰው አንዴን ንብረት ሇላሊ ሰው በሔጋዊ መንገዴ ሉያስተሊሌፌ የሚችሇው
በንብረቱ ሊይ መብት ሲኖረው መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በሔግ ጥበቃ የማይዯረግሇት
ወይም የላሇ መብት ወዯ ላሊ ሰው ሉተሊሇፌ አይችሌም፡፡ ይህ ተቀባይነት ያሇው የሔግ መርሔ ነው፡፡
የላሊ ሰው ንብረት ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ ወይም በዋስትና ሇማስያዝ ወይም የተመዯበበትን
አገሌግልት ሇመሇወጥ ሔጋዊ የሆነ ስሌጣን ሉኖር ይገባሌ፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሇተጠሪ አካራካሪውን ቤት የሸጡት አቶ ሙዱ የሱፌም ሆነ
ቤቱን ከመጀመሪያውኑም ሇአቶ ሙዱ የሱፌ ሸጡ የተባለት አቶ ከማሌ ሀምዛ እና ወ/ሮ ሄሪያ
መሀመዴ ኢብራሂም የአመሌካችን ሔጋዊ ስምምነት ወይም ወራሽነት አግኝተው ባይሆንም የቤቱ
ባሇሃብት መሆናቸውን የሚያሳዩ ሏሰተኛ ሰነድችን ይዘው የነበሩ መሆኑ ፣ አቶ ሙዱ የሱፌ ቤቱን
ከገዙ በሁዋሊ የቤቱን ስመ- ሀብት ከተገቢው የአስተዲዯር አካሌ ከአገኙ በኋሊ ሇአሁኑ ተጠሪ ውሌ
ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ቀርበው ቤቱን የሸጡሊቸው የቤቱ ስመ ሃብትም በተጠሪ ስም
የተመዘገበ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ዴንጋጌ መሠረት ዯግሞ
የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትነትን በማወቅ በአስተዲዯር ክፌሌ የምስክር ወረቀት ሲሠጥ የምስክር
ወረቀቱን ያገኘው ሰው የማንቀሳቀስውን ንብረት ባሇሃብት ሁኖ ሉገመት እንዯሚገባ ተመሌክቷሌ፡፡
ይህን ማስረጃ የያዘ ሰው ዯግሞ ሃብቱን በሔጉ አግባብ ከሸጠ ተግባሩ ሔገወጥ የሚባሌበት ምክንያት
የሇውም፡፡ አንዴ ሰው በሔግ ጥበቃ የተዯረገሇትን መብት በሔጋዊ መንገድች ሇላሊ ሇማስተሊሇፌ
መብት አሇውና፡፡ ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 ስር የተመሇከተው የሔግ ግምት ፌፁም የሆነ
ወይም ዯምዲሜ ሊይ መዴረስ የሚያስችሌ ማስረጃ አይዯሇም፡፡ ግምቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ስር
የተመሇከቱት ሁኔዎች ስሇመኖራቸው በማናቸውም ማስረጃ በማረጋገጥ ሉስተባብሌ የሚችሌ የሔግ
ግምት ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ ሰው በአስተዲዯር አካሌ የተሰጠ ካርታ በመያዙ ብቻ በካርታው
የተጠቀሰው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሔጋዊ ባሇሃብት እንዯሆነ ሔጉ ግምት ቢወስዴሇትም ይህ ግምት
ግን ካርታው የተሰጠበትን አግባብ ከዯንቡ ከአሰራሩና ከስሌጣኑ ውጪ እንዱሁም በማይረጋ የምስክር
ወረቀት መሠረት ማስረጃው ተሰጥቶ ከሆነ ይህንኑ በማናቸውም ማስረጃ በማረጋገጥ የሔጉን ሔሉናዊ
ግምት ማፌረስ እንዯሚቻሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት 1ኛ
ተከሣሽ የነበሩት አቶ ሙዱ የሱፌ ቤቱን የያዙትና ሇየአሁኑ ተጠሪ ያስተሊሇፊት ሔጋዊ ካሌሆኑ
ሻጮች በመግዛት መሆኑና ሇጉዲዩ የቀረቡት ሰነድች ሁለ ሔጋዊ ዋጋ የላሊቸው መሆኑ ተረጋግጦ
አቶ ሙዱ የሱፌ የቤቱ ባሇሃብት ሉሆኑ አይችለም ተብል በተሇያዩ የክርክር ዯረጃዎች የተወሰነ
ከሆነ አቶ ሙዱ የሱፌ ሇአሁኑ ተጠሪ የሸጡት ሽያጭ ሔጋዊ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡
ተጠሪ ውለን በውሌና ማስረጃ ማዴረጋቸው ከመነሻው ሔገወጥ የሆነን ተግባር ሔጋዊ ሉያዯርግ
የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ በቅን ሌቦ የተዯረገ ነው ተብልም
በሔግ ጥበቃ የሚዯረግበት አግባብ የሇም፡፡ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ሔጋዊ መብት የላሇው ሰው
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በውለ ሇገዥው መዴህን ሇመሆን ግዳታ ገብቶ ሽያጩን አከናውኖ ሲገኝም ትክክሇኛው ባሇሃብት
ሉጠይቅ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጏ የገዛውን
ገዥ ሳይሆን ሻጩን ስሇመሆኑ
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2882 እስከ 2884 ዴረስ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዱሁም ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 997
ዴንጋጌ መንፇስ እና ይዘት የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ አቶ ሙዱ የሱፌ
በቤቱ ሊይ መብት
የላሊቸው መሆኑን ያወቁት ሏምላ 02 ቀን 1995 ሲሆን ሇተጠሪ ቤቱን በውሌና ማስረጃ የሸጡት
ግን ሏምላ 25 ቀን 1998 ዓ/ም የቤቱ ባሇመብት ያሇመሆናቸውን እያወቁ ነው፡፡ አቶ ሙዱ ሇአሁኑ
ተጠሪ መዴህን ሇመሆን ግዳታ የገቡበት ሁኔታም የሇም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች ሇረዥም ጊዜ
በክርክር ሊይ በነበሩበት ሁኔታና በፌርዴ መብታቸው ተረጋግጦ እያሇ የክርክሩ ተሳታፉ የነበሩት
ሰዎች በፌርዴ መሸነፊቸውን አውቀው በአከናወኑት የሽያጭ ውሌ ሔጋዊ ገዥ ናቸው ሉባለ
የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት የገዙት በሔግ ፉት
ተቀባይነት ያሇውን ማስረጃ ከያዙት ግሇሰብ ባሇመሆኑ ሽያጩ የተከናወነው ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን
ባሇው አካሌ ፉት በመሆኑና ካርታውም በስማቸው ተሰርቶ ተሰጥቷሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ የሽያጭ
ውለ ሔጋዊ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካች በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ
መንግስት አንቀጽ 40/1/ የተከበረሊቸው እና በፌትሒ ብሓር ሔጉ ስሇንብረት በሚዯነግጉት
ዴንጋጌዎች ጥበቃ የሚዯረግሇት የባሇሃብትነት መብታቸው ከሔግ አግባብ ውጪ ስሇመዯረጉ
በተረጋገጠዉ የሽያጭ ውሌ ቀሪ የሚሆንበት ምክንያት ሳይኖር የበታች ፌርዴ ቤቶች የአከራካሪው
ቤት ሔጋዊ ባሇሃብት ተጠሪ ናቸው፡፡ በማሇት የቀዴሞውን ውሣኔ በመሻር የሠጡት ውሣኔ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 04917 ጥቅምት 10 ቀን 2002
ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 88537 ሰኔ 29 ቀን 2ዏዏ2
ዓ/ም የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. በአከራካሪዉ ቤት ተጠሪ ሔጋዊ መብት የሊቸውም ፣ ቤቱ የአመሌካች ሔጋዊ ንብረት
ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሠ/መ/ቁ 63042
ግንቦት 1 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነገረ ፇጅ አቶ ዯስታ ሉበን - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ሰሇሞን ነጋሽ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ አመሌካች የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የሚጣራ የህግ ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡
አመሌካች በሰበር አቤቱታ ክርክር መነሻ የሆኑት ጉዲዮች በመጀመሪያ የታዩት በፋዯራሌ
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 104138 ተጠሪ
ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ በቀዴሞው አጠራር ወረዲ 22 ቀበላ ዏ7
የቤት ቁጥር 117 የሆነውንና ሇሆቴሌ አገሌግልት የሚውሌ የዴርጅት ቤት በወር ብር 27,942.95
/ሃያ ሰባት ሺ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ሁሇት ብር ከዘጠና አምስት ሣንቲም/ ሇመክፇሌ ተስማምተው
በፇረሙት የኪራይ ውሌ መሠረት የአስራ ሁሇት ወር /የአንዴ ዓመት / የቤት ኪራይ መጠባበቂያ
የሁሇት ወር ኪራይ ፣ በዴምሩ የአስራ አራት ወር ኪራይ ብር 442,288.61 /አራት መቶ አርባ
ሁሇት ሺ ሁሇት መቶ ሰማኒያ ስምንት ብር ከስሌሣ አንዴ ሣንቲም/ ሇተከሣሽ /አመሌካች/ ከፌያሇሁ
ቤቱ የእግዴ ትዕዛዝ የነበረበት በመሆኑና የቀዴሞው ተከራይ ሁከት ስሇፇጠረብኝ ቤቱን
ሇተከራየሁበት ዓሊማ
ማዋሌ አሌቻሌኩም፡፡ ስሇሆነም አከራዩ አመሌካች የከፇሌኩትን ገንዘብ
እንዱመሇስ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ አመሌካች/ ተከሣሽ/ በተከራይነት ቀርቦ
የአከራይነት ግዳታውን የተወጣ መሆኑን ገሌፆ የኪራይ ውለ የሚፇርስበትና ከሣሽ/ ተጠሪ/
የከፇሇውን የቤት ኪራይ የምንመሌስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የፋዯራሌ
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ የተጠሪን ክስ ውዴቅ
አዴርጎታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 104138
በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ያቀረበውን የይግባኝ ቅሬታና ክርክር በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 65504
ሰምቷሌ፡፡
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በፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሣሽ በመሆን ተጠሪ ሊይ ክስ መስርቶ
በመዝገብ ቁጥር 136416 የአመሌካቾችና የተጠሪን ክርክር በመስማት የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ሚያዚያ 7 ቀን 2001 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ መዝገብ አመሌካች ተከራዩ /ተጠሪ/
ከሀምላ 17 2000 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሣሥ 30 ቀን 2001 ዓ.ም ቤቱን ይዘው ኪራይ ያሌከፇለ
በመሆኑ በውለ መሠረት ኪራይ መቀጫና ላልች ክፌያዎች ብር 171,487.63/አንዴ መቶ ሰባ አንዴ
ሺ አራት መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ከስሌሣ ሶስት ሣንቲም/ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡
ተጠሪ የኪራይ ውለ እንዱፇርስ ክስ አቅርቦ የሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት
ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቤአሇሁ፡፡ ተጨማሪ ኪራይ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇብኝም የሚሌ
ክርክር አቅርቧሌ፡፡
የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ተጠሪ/ ተከሣሽ/ አመሌካች/ከሣሽ/ በክሱ የጠየቀውን ብር
171,487.63 እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት
በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 82009 ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት
አቅርቧሌ፡፡
የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 65504 ያቀረበውን ይግባኝ
ከይግባኝ መዝገብ ቁጥር 82009 ካቀረበው ይግባኝ ጋር በማጣመር መርምሮ አመሌካች በቅዴሚያ
ክፌያነት ከተጠሪ የወሰዯውን የቤት ኪራይ ብር 442,288.61/አራት መቶ አርባ ሁሇት ሺ ሁሇት
መቶ ሰማኒያ ስምንት ብር ከስሌሣ አንዴ ሣንቲም/ ሇተጠሪ የመመሇስ ግዳታ አሇበት፡፡ ተጠሪ የቤት
ኪራይ ብር 171,487.63/አንዴ መቶ ሰባ አንዴ ሺ አራት መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ከሥሌሳ ሶስት
ሣንቲም/ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇበትም በማሇት የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር
104138 እና በመዝገብ ቁጥር 136416 የሰጣቸውን ውሣኔዎች ሙለ በሙለ በመሻር ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካች ታህሥ 6 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በጨረታ ተወዲዴረው
የዴርጅት ቤት ተከራይተዋሌ፡፡ በኪራይ ውለ መሠረት ቤቱን አስረክበናቸዋሌ፡፡ አመሌካች በኪራይ
ውለ መሠረት ግዳታውን ተወጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በቤቱ የንግዴ ፇቃዴ ሇማውጣት አሌቻሌኩም በማሇቱ
ቤቱን ቀበላ በይዞታው አዴርጎ ሇቆየበት ጊዜ በቅዴሚያ ከፌልት የነበረውን የኪራይ ገንዘብ
እንዴንመሌስ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተከራዩ ተጠሪ ቤቱን
ሇአከራዩ አመሌካች መሌሶ ከማስረከቡ በፉት ሉከፌሇው የሚገባውን የኪራይ ገንዘብ የመክፇሌ ግዳታ
የሇበትም ተብል የተሰጠው ውሣኔና በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገውን የኪራይ ውሌ ይዘት
ያሊገናዘብና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ጥር 3 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች ያከራየኝ የዴርጅቱ
ቤት ሶስት የእግዴ ትዕዛዞች ያሇበት በመሆኑ የንግዴ ፇቃዴ ማውጣት እንዯማሌችሌ በሚመሇከተው
አካሌ ተነግሮኛሌ፡፡ አመሌካች
የእግዴ ትዕዛዙን እንዱያስነሳሌኝ ሁሇት ጊዜ ማስጠንቀቂያ
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ሰጥቸዋሇሁ፡፡ አመሌካች እግደን ያሊስነሣ በመሆኑ የኪራይ ውለ ፇርሶ በቅዴሚያ የከፇሌኩትን ብር
442,288.61 እንዱመሌስሌኝ የተሰጠው ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የኪራይ
ውለ ሣይታዯስ አመሌካች ቤቱን ይዘህ ቆይተሀሌ በማሇት የጠየቀውን ብር 171,487.63 የከፌተኛው
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ስህተት የላሇበት
በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ያዴርግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በፅሐፌ
የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ በኪራይ ውለ መሠረት የከፇሇውን የኪራይ ገንዘብ አመሌካች
እንዱመሌስ መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት
ተጠሪ ያሌከፇሇውን የቤት ኪራይ ሇአመሌካች የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበትም በማሇት የሰጡት ውሣኔ
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚለት ጭብጦች መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡
1.

የመጀመሪያውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ ተጠሪ በተከራየውና የተረከበውን ቤት ሇሆቴሌ
አገሌግልት እንዲሊውሌ ተፇጥረውብኛሌ የሚሊቸውን ሁከቶችና ላልች ችግሮች ተጠሪ በራሱ
ስም አስፇሊጊ የሆኑ ተግባራትን በመፇፀም ሉያስወግዲቸው የሚችለ ናቸው ወይስ አይዯሇም
የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ በኪራይ በውለ መሠረት
የተረከበውን ቤት ሇሆቴሌ አገሌግልት ዴርጅት ሇማዋሌ ያሌቻሇው በቤቱ ሊይ ሶስት የፌርዴ
ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ ተሰጥቶ የነበረ በመሆኑ ንግዴ ፇቃዴ ማውጣት አሌቻሌኩም፡፡ የቀዴሞው
ተከራይ በየወቅቱ እያመጣ ሁከት ፇጥሮብኛሌ በማሇት ነው፡፡

የማይንቀሣቀሥ ንብረት የኪራይ ውሌ ከተዯረገና ንብረቱ ሇተከራይ ከተሊሇፇ በኋሊ በላልች
ሶስተኛ ወገኖች የሚቀርቡ የመብት ጥያቄዎችና የሀብት ተግባራት በማስወገዴ በኩሌ አከራዩ ብቻ
ሣይሆን በተከራዩም ሊይ በህግ የተጣሇ ግዳታና ሀሊፉነት እንዲሇ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2913 እና
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2914 ዴንጋጌዎች ይዘት በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተከራየው
የማይንቀሣቀስ ንብረት የኔነው ወይም በዚሁ ንብረት ሊይ መብት አሇኝ የሚሌ ክርክር በሶስተኛ
ወገኖች ሇፌርዴ ቤት ክርክር ያቀረቡ በሆነ ጊዜ ተከራዩ ሇአከራዩ የማሣወቅ ግዳታ እንዲሇበትና
አከራዩም በክርክሩም ጣሌቃ ገብቶ በመከራከር ሀሊፉነት ያሇበት መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር
2913 ዴንጋጌዎች በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2913 ንዐስ አንቀፅ 1
ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ የሚቻሇው አከራዩ በዋቢነት ቀርቦ ክርክር የማዴረግ
ሀሊፉነት ያሇበት የተከራየው ንብረት ባሇሀብት ነኝ የሚሌ ሰው በሚመጣ ጊዜ ወይም በተከራየው
የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሊይ ከህግ ወይም ከውሌ የመነጨ ህጋዊ ጥበቃ የተሰጠው መብት አሇኝ
የሚለ ሶስተኛ ወገኖች ክርክር ያነሡ በሚሆንበት ጊዜ መሆኑን ‛የተከራየው የማይንቀሣቀሥ ንብረት
የኔ ነው ወይም በዚሁ ንብረት ሊይ መብት አሇኝ ብል ሶስተኛ ወገን ክርክር ያነሣ እንዯሆነ ተከራዩ
ሇአከራዩ ማሳወቅ አሇበት“ በሚሌ ይዘት ካሇው የፌታብሓግ ህግ ቁጥር 2913 ንዐስ አንቀፅ 1 እና
እንዯዚህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ተከራዩ ከክርክሩ ውጭ የሚሆን ስሇመሆኑ በፌታብሓር ህግ
ቁጥር 2913 ንዐስ አንቀፅ 2 ከተዯነገገው ሇመገንዘብ እንችሊሇን፡፡
በያዝነው ጉዲይ የቀዴሞው የቤቱ ተከራይ ከላልች ሰዎች ጋር በነበረው ክርክር ምክንያት
የፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ ተሰጥቶ የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የዕግዴ ትዕዛዙ የተሰጠው
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በአመሌካች ሊይ የቀዴሞው ተከራይ በፌርዴ ቤት ክስ በማቅረቡ ምክንያት እንዲሌሆነ ወይም ቤቱ
የእኔ ንብረት ነው የሚሌ ክርክር በመቅረቡ ምክንያት እንዲሌሆነ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት
አረጋግጧሌ፡፡ የዕግዴ ትዕዛዝ በፌርዴ ቤት የተሰጠው የቤቱ ባሇንብረት ነኝ ወይም በቤቱ ሊይ ከውሌ
ወይም ከህግ በመነጨ መብት አሇኝ የሚለ ሶስተኛ ወገኖች ክርክር በማቅረባቸው ሣይሆን ከቀዴሞው
ተከራይ ጋር ክርክር የነበራቸው ሰዎች የቀዴሞውን ተከራይ የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅት በፌርዴ ቤት
ትዕዛዝ እንዱከበርሊቸው ባቀረቡት ማመሌከቻ መነሻ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡
ተጠሪ በተከራየው ቤት ሊይ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2913/1/ መሠረት ከሶስተኛ ወገኖች
የቀረበ ክርክር አሇመኖሩ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ በቤቱ ሊይ ከውሌ ወይም ከህግ ያመነጨ
መብት የላሊቸው ሰዎች ባቀረቡት ማመሌከቻ መነሻ የተሰጠን የዕግዴ ትዕዛዝ ማስነሳት በፌታብሓር
ህግ ቁጥር 2914 መሠረት ቀሊሌ የሆነ ሀብት የማስወገዴ ተግባር ነው፡፡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
2914 ንዐስ አንቀፅ 1 በተከራየው የማይንቀሣቀስ ንብረት ሊይ የባሇቤትነት መብት ወይም ላሊ
መብት አሇን በማይለ በሶስተኛ ወገኖች አዴራጎት ሇሚነሳው ሁከት አከራዩ ዋስትና እንዱሰጥ
የማይገዯዴ መሆኑን በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ይህን የመሰሇውን ሁከት ሇማስወገዴ ተከራዩ በራሱ ስም
ሇመከራከር ይቻሊሌ በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2914 ንዐስ አንቀፅ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ የዕግዴ
ትዕዛዙ በፌርዴ ቤት የተሰጠው አመሌካች ባከራየው ቤት ሊይ የቀዴሞው ተከራይ በነበረው የንግዴ
ዴርጅት ሊይ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ ቤቱን ከአመሌካች የተከራየ መሆኑንና በትዕዛዝ የተከበረው የንግዴ ዴርጅቱ
በተከራየው ቤት ሊይ የላሇ መሆኑን የዕግዴ ትዕዛዙን በሰጠው ፌርዴ ቤት በማመሌከት የዕግዴ
ትዕዛዙ እንዱነሳ ወይም እንዱሻሻሌ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 158 መሠረት
የመጠየቅና ተጠሪ በተከራየው ንብረት ሊይ የተከሰቱ ቀሊሌ ችግሮችን የማስወገዴ ሀሊፉነት የተከራዩ
/የተጠሪ/ መሆኑን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2914 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ መሆኑን ሣያገናዝብ
የፋዯራሌ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ትርጉምና ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የፋዯራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ማፅናቱ
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪ ቤቱን ከተከራየበትና ከተረከበበት ከሀምላ 17 ቀን
1999 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሣሥ 30 ቀን 2001 ዓ.ም ቤቱን በይዞታቸው ሥር አዴርገው የቆዩ
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች የፅሐፌ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻሇሁ በማሇት የሚከራከር
ቢሆንም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2936 ንዐስ አንቀፅ 1 በሚዯነግገው መሠረት የኪራይ ውለ
ሲያሌቅ በኪራይ የያዘውን የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇአመሌካች ያስረከበ መሆኑን ተጠሪ አሊስረዲም፡፡
ተጠሪ ቤቱን ይዞ መቆየቱ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2968 ንዐስ አንቀፅ 1 ኪራዩን እንዲዯሰ
የሚያስቆጥረው ነው ስሇሆነም አመሌካች ከሀምላ 18 ቀን 2ዏዏዏ እስከ ታህሣሥ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1
ዓ.ም ያሇውን ቤት ኪራይ ተጠሪ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇባቸው፡፡ ስሇሆነም የመጀመሪያው ጭብጥ
ሇመወሰን የሰጠውን የተሣሣተ የህግ ትርጉም መሠረት በማዴረግ ተጠሪ ውዝፌ ቤት ኪራይ
የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇባቸውም በማሇት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 104138 እና በመዝገቡ
ቁጥር 136416 የሰጣቸው ውሣኔዎች ፀንተዋሌ፡፡
ወጭና ኪሣራን ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 63352
ሏምላ 13 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን አሌቀረበም
ተጠሪ፡- አቶ ቱላ አብድ በላሇበት
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የአሁኑ ተጠሪ ሇሥር የሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ከፌተኛ ፌ/ቤት በአሁኑ የሰበር
አመሌካች / በሥር 1ኛ ተከሣሽ / እና በሥር 2ኛ ተከሣሽ በነበረው ሁናን ሁንዳ የመንገዴና
የዴሌዴይ ሥራ ዴርጅት ሊይ ያቀረቡት ክስ ፌሬ ቃለ 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሽ በመካከሊቸው ባዯረጉት
የመንገዴ ሥራ ውሌ 2ኛ ተከሣሽ ዲከር በሚባሌ አካባቢ የሚገኘውንና በገማች ኮሚቴ ተገምቶ ግምት
166,115 የሆነውን የከሣሽ መጋዘን እንዱፇርስ በሰኔ ወር 2ዏዏዏ ዓ/ም ምሌክት በማዴረግ ግምቱ
ሳይከፇሌ መጋዘኑን በታህሣሥ ወር 2ዏዏ1 ዓ/ም ያፇረሰ ከመሆኑም ላሊ ብር 2ዏ,ዏዏዏ የሚያወጣ
አንዴ ቤት እና ብር 15,ዏዏዏ የሚያወጡ ዛፍች ግምት ብር 15,ዏዏዏ ፣ የአንዴ ክፌሌ ቤት ግምት
2ዏ,ዏዏዏ እና መጋዘኑ እንዱፇርስ ምሌክት ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ሇ17 ወራት ገቢ የተቋረጠ ስሇሆነ
በቀን ብር 35ዏ ሂሣብ 178,5ዏዏ ሆኖ በዴምር ብር 379,615 ተከሣሾች በአንዴነትና በነጠሊ
እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የሥር 1ኛ ተከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካችም በሰጠው መሌስ በገማች ኮሚቴ ግምት
መሠረት ንብረቱ እንዱነሣ መዯረጉን በማመን ከመንገዴ ክሌሌ ውጪ ሊለት የከሣሽ ንብረቶች ግን
ካሣ የመክፇሌ ግዳታ የሇብኝም ፣ በገንዘብ ሌክ ተመሌክቶ የሚከፇሌ ካሣ ዘግይቶ በመክፇሌ
ምክንያት ሇዯረሰ ጉዲት መክፇሌ ያሇበት ህጋዊ ወሇዴ እንጂ የተቋረጠ ጥቅም አይዯሇም፣ መጋዘኑ
እንዱፇርስ ምሌክት ቢዯረግም ከሣሽ በመጋዘኑ እንዲይጠቀሙ ስሇመከሌከሊቸው አሊስረደም፣ የዕሇት
ገቢን በሚመሇከት ከሣሽ የመንግስት ግብር የተከፇሇበትን ዯረሰኝ አያይዘው አሌቀረቡም፣ ቤቱ ሊይ
ዯረሰ ሇተባሇውም ጉዲት መጠየቅ የሚችለት የጥገና ወጪውን እንጂ የአዱስ ቤት መሥሪያ ግምት
አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የሥር 2ኛ ተከሣሽ በበኩለ ባቀረበው መሌስ ከሣሽ የካሣ ጥያቄአቸውን ህጉ በሚፇቅዯው
መሠረት 1ኛ ተከሣሽን ከሚጠይቁ በስተቀር 2ኛ ተከሣሽን ሉጠይቁ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
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የግራ ቀኙን ክርክር የመረመረው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤትም በሰጠው ፌርዴ 1ኛ ተከሣሽ
በገማች ኮሚቴ
ተገምቶ የቀረበውን የመጋዘን ዋጋ ብር 166,115 እና የመጋዘኑ የዕሇት ገቢን
በሚመሇከት የከሣሽ ምስክሮችን ከሰማ በኋሊ መጋዘኑ ከፇረሰበት ከታህሣሥ 2ዏዏ1 ጀምሮ የ17
ወራት ብር 178,5ዏዏ ፣ እንዱሁም በተጨማሪ ክስ ከተጀመረበት እስከ ግንቦት 2ዏዏ2 ያሇውን የ7
ወር ብር 73,5ዏዏ ተጨምሮ በዴምሩ ብር 418,115 1ኛ ተከሣሽ ሇከሣሽ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ 2ኛ
ተከሣሽ ግን የንብረት ካሣን በሚመሇከት ሀሊፉነት ባይኖረውም በላልች የካሣ ዓይነቶች ሀሊፉነት
የሇብኝም ሇማሇት የማይችሌ መሆኑን በውሣኔው አስፌሯሌ፡፡
ጉዲዩን የአሁኑ የሰበር አመሌካች በይግባኝ ሇሥር ክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ያቀረበ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም የመጋዘኑን የዕሇት ገቢ በፌ/ህ/ቁ 2102 መሠረት በርትዕ ብር
75 በመወሰን የ24 ወራት ብር 54,ዏዏዏ ይግባኝ ባይ ሇመሌስ ሰጪው እንዱከፌሌ አሻሽል በመወሰን
በላልች ነጥቦች ሊይ ግን የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም የመጋዘኑ ባሇቤት
ስሇመሆናቸው ተጠሪው የባሇቤትነት ማረጋገጫ ወረቀት አሊቀረቡም፡፡ የገማች ኮሚቴ ሇመጋዘኑ
ካቀረበው የግምት ውጤት ብር 166,155 በተጨማሪ በቀን በብር 75 ሂሣብ የ24 ወራት የተቋረጠ
ገቢን ብር 54,ዏዏዏ አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ ተብል የተወሰነው ህግና ማስረጃን መሠረት
ያሊዯረገ ነው የሚለ ናቸው፡፡
ሇተጠሪው መጥሪያ ተሌኮሊቸው ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን አመሌካች ሇዚህ ችልት
በ28/8/2003 ዓ.ም በተጻፇ አቤቱታ ከመግሇጹም በሊይ ተጠሪው የሚኖሩበት ቀበላ አስተዲዯር ጽ/ቤት
በቁጥር አ/አ/ቀ/ሠ/10328/03 በቀን 26/8/2003 ዓ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ ተጠሪው የፌ/ቤቱን መጥሪያ
ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን በማረጋገጡ ክርክሩ በላለበት እንዱቀጥሌ ችልቱ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤት የተዯረገው ክርክርና የአመሌካች አቤቱታ ከዚህ በሊይ ከፌ ተብል የተገሇፀ
ሲሆን እኛም ሇመጋዘኑ ከቀረበው የግምት ገንዘብ በተጨማሪ ከመጋዘኑ የሚገኘው ገቢ ተቋርጧሌ
በሚሌ የተቋረጠውን ገቢ አመሌካች እንዱከፌሌ መወሰኑ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን
ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
አመሌካች ከሥር ፌ/ቤት ጀምሮ ተጠሪው የመጋዘኑ ባሇቤት ስሇመሆናቸው የሚያረጋግጥ
ማስረጃ የሊቸውም በማሇት እንዱከፌሌ ከተወሰነበት የተቋረጠ ገቢ ጋር አያይዞ የሚከራከር ቢሆንም
የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤት በመንገዴ ሥራ ምክንያት ንብረቶቻቸው ሊይ ጉዲት ከዯረሰባቸው ግሇሰቦች
መካከሌ አንደ ተጠሪው ስሇመሆናቸው የሶፉ ቀበላ አስተዲዯር ጽ/ቤት አረጋግጧሌ በማሇት
በውሣኔው ካሰፇረው ጋር ሲገናዘብ ተጠሪው የንብረቱ ባሇቤት አይዯለም በማሇት የቀረበው ክርክር
ተቀባይነት የሇውም፡፡
ወዯተያዘው ጭብጥ ስንመሇስ አመሌካች የመጋዘኑን ግምት ዋጋ እንጂ ተጠሪው አጥተዋሌ
የተባሇውን የተቋረጠ ጥቅም መክፇሌ አይገባኝም በማሇት ያቀረበውን የመከራከሪያ ሀሣብ ሇህዝብ
ጥቅም ሲባሌ የመሬት ይዞታ የሚሇቀቅበትና ሇንብረት ካሣ የሚከፇሌበትን ሁኔታ ሇመወሰን ከወጣው
አዋጅ ቁጥር 455/97 አንፃር መመርመር ተገቢነት የሚኖረው ነው፡፡ በአዋጅ አንቀጽ 2/1/ ሇ ‛ ካሣ “
በተሰጠው ትርጉም መሠረት ካሣ ማሇት የመሬት ይዞታውን እንዱሇቅ ሇሚወሰንበት ባሇይዞታ
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በመሬቱ ሊይ ሇሠፇረው ንብረት በዓይነት ወይም በገንዘብ ወይም በሁሇቱም የሚከፇሌ ክፌያ ሲሆን
የመሬት ይዞታውንም የሚሇቅ ባሇይዞታም በመሬቱ ሊይ ሇሚገኘው ንብረት ወይም ማሻሻሌ ካሣ
እንዯሚከፇሇው በአዋጅ አንቀጽ 7/1/ ተዯንግጓሌ፡፡ በይዞታው ሊይ ሇሚገኘው ንብረት የሚከፇሇውም
ካሣ ንብረቱን ባሇበት ሁኔታ ሇመተካት የሚያስችሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪው በመንገዴ ሥራ ምክንያት የፇረሰባቸው አንዴ መጋዘን ሲሆን
ይኸው የመጋዘን ዋጋም በገማች ኮሚቴ ብር 166,115 ተገምቶ ቀርቧሌ፡፡ ይህ የመጋዘኑ ግምትም
በአዋጅ አንቀጽ 7/1/2/ በተዯነገገው መሠረት የፇረሰውን መጋዘን ሇመተካት በሚያስችሌ መሌኩ
የቀረበ ነው፡፡ ሆኖም ተጠሪው ምናሌባት ይኸው የመጋዘኑ ግምት መጋዘኑን ሇመተካት የሚያስችሌ
አይዯሇም የሚለ ከሆነ በአዋጅ አንቀጽ 16 በተዯነገገው መሠረት ይግባኝ ማቅረብ ከሚችለ በስተቀር
መጋዘኑ ተገምቶ የግምቱን ገንዘብ እንዱወስደ ከተወሰነሊቸው በኋሊ መጋዘኑ እንዱፇርስ ምሌክት
ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ የአጡትን ገቢ የሚጠይቁበት የህግ መሠረት የሊቸውም፡፡ በላሊ አነጋገር
የመጋዘኑ ግምት እንዱከፇሌ እስከጠየቁ ዴረስ የግምቱን ገንዘብ ከሚወስደ በስቀር ገቢ አጥቻሇሁ
በማሇት የተቋረጠውን ገቢ ሉጠይቁ የሚችለበት ሁኔታ የሇም፡፡
የሥር ፌ/ቤቶችም ቢሆኑ ሇውሣኔአቸው መሠረት ባዯረጉት አዋጅ ቁጥር 455/97 ሆነ
አዋጁን ሇማስፇፀም በወጣው ዯንብ ቁጥር 135/99 የንብረቱ ካሣ ሇባሇንብረቱ ከሚከፇሌ ውጪ
የተቋረጠ ገቢን ሇባሇንብረቱ እንዱከፇሌ በግሌጽ ባሌተዯነገገበት ከተጠቀሱት ህጏች ዓሊማ ውጪ
ሇተጠሪው የተቋረጠ ገቢ እንዱከፇሌ መፌቀዲቸው ወይም መወሰናቸው ተገቢነት የሇውም፡፡
በላሊ በኩሌ የሥር ፌ/ቤቶች ክርክሩን የመሩት በአግባቡ የፌ/ሥ/ሥ/ህ/ ቁጥሮችን ሳይከተለ
መሆኑን የክርክሩ መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡ ይኸውም ተጠሪው አመሌካች እንዱከፌሌ የጠየቁት የካሣ
መጠን ብር 379,615 ሲሆን ከፌተኛው ፌ/ቤት ግን የመጀመሪያው ክስ ባሌተሻሻሇበት አመሌካች
ሇተጠሪ ብር 418,115 እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ይህም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 182 /2/ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት ተከራካሪዎቹ ወገኖች በዝርዝር ባሊቀረቡት ወይም በግሌጽ ባሊመሇከቱት ጉዲይ ሊይ ፌርዴ
ሇመስጠት አይችሌም በሚሌ የተዯነገገውን የሚቃረን ነው፡፡
ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ቢሆን ተጠሪው ሇሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የ17 ወሩ
የተቋረጠ ገቢ እንዱከፇሊቸው እንዱወሰን ጠይቀው እያለና በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር
በመሰኘት መስቀሇኛ ይግባኝ ባሊቀረቡበት አመሌካች ባስከፇተው የይግባኝ መዝገብ በሥር ፌ/ቤት
ክርክር ያሌተዯረገውን የ7 ወራት የተቋረጠ ገቢን በመጨመር በዴምሩ የ24 ወራት የተቋረጠ ገቢን
አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በሚሌ መወሰኑ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 329/1/ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ያሌተነሣውን ክርክርና ያሌቀረበውን አዱስ ነገር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሇመቀበሌ አይችሌም ተብል
በግሌጽ የተዯነገገውን ያሌተከተሇ ነው፡፡ ሇማጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች በመንገዴ ሥራ ምክንያት
እንዱፇርስ የተባሇው የተጠሪ መጋዘን ተገምቶ ግምቱ ከቀረበ በኋሊ ይኸው ገንዘብ ሇተጠሪው
እንዱከፌሌ መወሰን ሲገባቸው የመጋዘኑን የተቋረጠ ገቢ ጭምር አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ
መወሰናቸው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በመሆኑም የሚከተሇውን ውሣኔ
ሰጥተናሌ፡፡
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ው
1.

2.

3.
4.

ሣ

ኔ

የሥር የሏረሪ ሔዝብ ክሌሊዊ መንግስት ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 06653 በቀን
17/10/2002 በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ እና የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት በመ/ቁ
ዏ167ዏ በቀን ዏ5/4/2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ
348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
አመሌካች ሇተጠሪው የመጋዘኑን የተቋረጠ ገቢ እንዱከፌሌ የተወሰነው የውሣኔ ክፌሌ
ተሽሯሌ፡፡ ስሇሆነም የተቋረጠውን መጋዘን ገቢ አመሌካች ሇተጠሪ አይከፌሌም
ብሇናሌ፡፡
የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ አመሌካች የራሱን ይቻሌ ብሇናሌ፡፡ ተጠሪው በዚህ
ፌ/ቤት ቀርበው ያሌተከራከሩ ስሇሆነ የሚታዘዝሊቸው ወጪና ኪሣራ የሇም፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 62858
ግንቦት 16 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ፒዝ ፊይንዯር ኢንተርናሽናሌ ኢትዮጰያ - ጠበቃ ኒቆዱሞስ ጌታነ-ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. የኢትዮጰያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ መንበር አዴማሱ - ቀረቡ
2. የኢትዮጵያ ኦልምፑክ ኮሚቴ - ወኪሌ በሊይ አንተ - ቀረቡ ፡፡
መዝገብ ተመርምሮ ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ይህ የስበር ጉዲይ የቀረበው አንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት በተከራይ እጅ እያሇ በእዲ
ምክንያት በተሇሊሇፇ ጊዜ ገዥው በባሇቤትነቱ ተከራይ ዯግሞ በተከራይነቱ የሚኖራቸው መብት
ምንዴን ነው የሚሇውን አስመሇክቶ ግራቀኙ ያቀረቡትን ክርክር ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች አንፃር በማየት አስፇሊጊውን ትርጉም ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡
የጉዲዩ መነሻ የአሁን አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
የመሰረተው የሁከት ይወገዴሌኝ ክሰ ነው የአመሌካች የክስ ይዘትም ሏጂ ይማም ሙዙይን ከተባለ
ግሇሰብ በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 04 ውስጥ የሚገኝ ቁጥሩ 1212 የሆነ ቤት ሏምላ 11 ቀን
2002 ዓ/ም በተጻፇና እስከ መስከረም 20 ቀን 2005 ፀንቶ በሚቆይ የኪራይ ውሌ ተከራይቶ
በመጠቀም ሊይ እያሇ አከራዩ ግሇሰብ ከአሁኑ 1ኛ ተጠሪ የወሰደን የብዴር ገንዘብ ሇመክፇሌ
ባሇመቻሊቸው ባንኩ ሇአሁኑ 2ኛ ተጠሪ መሸጡን ግሌጾ የኪራይ ውለ ከአከራዩ ጋር ባሊበቃበት
ሁኔታ ባንኩ የተከራይነት መብቱን ሇአመሌካች ሳይጠብቅ ሇ2ኛ ተጠሪ ቤቱን በመሽጥ ተከራዩ
አመሌካች ቤቱን ሇ2ኛ ተጠሪ እንዱያስረክብ የጻፇው ማስጠንቀቂያ የሁከት ተግባር በመሆኑ ሁከቱ
ሉወገዴ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው
መሌስም በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ስሌጣን የተጠቀመው መብት በመሆኑ ሁከት ሉባሌ
አይችሌም የሚሌ ሆኖ ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ዲኝነት የሚጠይቅ ሲሆን የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ተጠሪም
በሔጉ አግባብ ተጫርቶ የገዛው ንብረት በመሆኑ የሁከት ተግበር ሉባሌ እንዯማይችሌ ገሌፆ
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዯራለ መጀመሪያ ዯርጃ ፌርዴ ቤትም
የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ የተጠሪዎች ተግባር ሁከት ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት
የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዯርጎታሌ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኝ ሇፋዳራለ
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ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ
መሰረታዊ ይዘትም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2931 እና 2933 በአዋጅ ቁጥር
97/90 አንቀጽ 6 እና በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 449 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ በመሆኑ
ሉታርም የሚገባው ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1933 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ አንፃር ተገቢ መሆን
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ የሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን በዚህ መሰረት
ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በፁሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ባቀረበው
የፁሏፌ መሌስ የፌ/ብሔ/ቁጥር 2931 እና
2933 ዴንጋጌዎች በአዋጅ ቁጥር 97/90 የተሻሩና
ተፇፃሚነት የላሊቸው መሆኑን በመግሌፅ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱፀና ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን
2ኛ ተጠሪም በሔጉ አግባብ የገዙት ቤት ስሇሆነ ተግባሩ ሁከት ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት
የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
እንግዱህ ግራቀኙ ከሥር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጀምሮ እስከዚህ ሰበር
ችልት ዴረስ በጉዲዩ ሊይ ያቀረቡት ክርክር እና ሇሰበር ክርክርሩ መነሻ የሆኑት የሥር ፌ/ቤቶች
ውሳኔዎች ይዘት ከሊይ ባጭሩ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ይህንኑ ክርክራቸውን ከስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ
እና ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረናሌ ፡፡
እንዯመረመርነውም ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ በሆነውና ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት በቀረበው ክስ ሊይ የአሁኑን አመሌካች የጠይቁት ዲኝነት በኪራይ ውሌ በያዝኩት ቤት
የኪራይ ውለ ዘመን ከመራዘሙ በፉት ቤቱ በሏራጅ ሇ2ኛ ተጠሪ ተሸጦ ርክክብ እንዱዯረግ
ማስጠንቀቂያ መውጣቱ የሁከት ተግባር በመሆኑ ሉወገዴ ይግባሌ የሚሌ ነው፡፡
አከራካሪ ሆኖ የተገኘውና የህግ ትርጉም የሚያሻው ነጥብ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ህንፃውን
በጨረታ መሸጡና ቤቱን አመሌካች ሇቆ እንዱያስረክብ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ አመሌካች በሻጭና
በገዥው ሊይ በመቃወሚያነት በማነሳት በፌ/ሔ/ቁ 2931 እና 2933 በተዯነገገው መሰረት የኪራይ
ውለ ዘመን ሳያበቃ ቤቱን የማስረከብ ግዳታ የሇብኝም ዴርጊቱ ሁከት ነው ሉወገዴ ይገባሌ በማሇት
ሇመከራክር ይችሊሌ ወይስ አይችሌም? የሚሇው ነው፡፡
ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተከራይ ሇአሁን
ተጠሪዎች ቤቱን እንዱያስረከብ ማስጠንቀቅያ መስጠቱ ሁከት አይዯሇም የሚሇውን ምክንያት
ሇውሳኔው መዯምዯሚያ መሰረት ያዯረገው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2899 አና 2932/1/ እና አዋጅ ቁጥር 97/90
ስር የተመሇከተው ዓሊማ ሲሆን ከሊይ የተጠቀሱት የፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች የተፇፃሚነት
ወሰን አንዴ ኪራይ ውለ ይዞታን በተከራይ እጅ አፅንቶ ሇማቆየት አከራዩ በእዲ ምክንያት ንብረቱ
የሚሸጥበት ከሆነ ንብረቱን የሚግዛው ሶስተኛው ወገን ንብረቱን የመረከብ ሁኔታ የኪራዩ ውለ
ዘመን ከማብቃቱ በፉት ሉጠቀምበት የመቻለን ሁኔታ እስከመገዯብ የሚዯርስ ነው? የሚሇውን
ሇይቶ ማስቀመጡ ተገቢ መሆኑን ከክርክሩ ይዘት መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡
ከሊይ የተጠቀሱትን የፌትሏብሓር ሔግ ዯንጋጌዎች በተናጠሌም ሆነ እረስ በእርሳቸው
አስተሳስረን ስንመሇከታቸው አንዴ የማይንቀሳቀስ ንብረት የገዛ ሰው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1184 መሰረት
በሽያጭ ውሌ አማካኝነት የባሇቤትነት መብት በተሊሇፇሇት ጊዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1204 በህግ በተሰጠው
የባሇቤትነት መብት ተጠቅሞ ከመሸጡ በፉት በተሸጠው ንብረት ሊይ በተከራይነት በይዞታቸው
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አዴርገው የሚገኙት ሰዎችን በማስሇቀቅ የኪራይ ውለን ማቋረጥ የማይችሌ በመሆኑ በፌ/ብሔ/ቁ
1204/2/ እንዯተመሇከተው ገዯብ የጣለበት ዴንጋጌዎች መሆናቸውን የሚያሳዩ ሲሆን ይህ የሚሆነው
ዯግሞ ገዥው ንብረቱን ከአከራይ ገዝቶ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡
አንዴ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ከአምስት ዓመት በሊይ የተዯረገ እና ይህም የኪራይ ውሌ
ተመዝግቦ ከተገኘ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2899 እና 2931 ይህ ዓይነት የኪራይ ውሌ በገዥው ሊይ
መቃወሚያ ሆኖ ሉያገሇግሌ እንዯሚችሌና ውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በተከራዩ ሊይ ጉዲት ዯርሶ
ከሆነ ውለ እንዱፇርስና የጉዲት ኪሳራን ሇመጠየቅ የሚችሌ መሆኑን ከሚያሳይ በስተቀር ይህ
ከአምት ዓመት በሊይ የሆነው የኪራይ ውሌ ዘመን እስከሚያበቃ ዴረስ ተከራይ አከራይ ባሇበት እዲ
ምክንያት የአከራዩን ንብረት በሔግ አግባብ በመሸጥ እዲን ሇመሰብሰብ በሔጉ ስሌጣን የተሰጣቸው
አካሌ ጨረታ በማውጣት ንብረቱን ሲሸጡና በማስታወቂያ መሰረት ቤቱን ንብረቱን የገዛው ሰው
ከቀዴሞው አከራይ ሳይረከብና ማናቸውንም ጥቅም የመጠየቅ መብት የሇውም ማሇት እንዲሌሆነ
ሔጎቹ ያሳያለ፡፡
በተመሳሳይ የኪራይ ውለ ምንም እንኳ የተመዘገበ ባይሆንም የተረጋገጠ ቀን መኖሩ
ከታወቀ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2933/1/ መሰረት ገዥው የሽያጭ ውለን ካስመዘገበበት ቀን አንስቶ ተከራዩ
እስከ አምስት ዓመት ዴረስ መቃወሚያ ሉያዯርገው ይችሊሌ መባለ ንብረቱን በእዲ ምክንያት በሔጉ
አግባብ የሚሸጥ አካሌ እና በዚሁ መሰረት ንብረቱን የገዛው ገዥ በዚህ አምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ
በንብረቱ ሊይ እንዯ ባሇመብት ንብረቱን ሳይረከብ ይቆያሌ ወይም ማናቸውም ጥቅም ሳያገኝ ይቆያሌ
ማሇት አይዯሇም፡፡
ይሌቁንም የኪራይ ውሌ ባሌተመዘገበ ጊዜ በግዥ ባሇመብት የሆነው ሰው የኪራይ ውለ
ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረገ ይቆጥረዋሌ ተብል በፌ/ብሔ/ቁ 2933/1/ መዯንገጉ የኪራይ ውሌ
የመመዝገብና ያሇመመዝገብ ውጤት ገዥው አስቀዴሞ ንብረቱን ከመግዛቱ በፉት የተዯረገውን
የኪራይ ውሌ ሇማቋረጥ እና ሊሇማቋረጥ ያሇዉን መብት የሚያመሇክት እንጂ ኪራዩን ከቀዴሞው
ተከራይ የግዴ እንዱቀጥሌ ወይም ንብረቱን የመረከብ መብቶች እስካሇመጠየቅ ሉያዯርስ የሚችሌ
መብት ሉያሳጡ የሚችለ ዴንጋጌዎች ናቸው ሇማሇት የሚቻሌበት የሔግ አግባብ የሇም ፡፡
ስሇሆነም እንዯአሁኑ ባሇው ጉዲይ ተከራይ በኪራይ የያዘውን ንብረት ሇአዱሱ ባሇንብረት
በግዥ ሊገኘው ባሇሀብት ሇማስረከብ ይገዯዲሌ ወይስ አይገዯዴም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ንብረቱን
ገዥው በመረከቡ የተነሳ ተግባሩ ሁከት ነው ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የሇም ፡፡ የሁከት ተግባር
መብት የላሇው ሰው ላሊ ሔጋዊ መብት ባሇው ሰው ይዞታ ሊይ የኃይሌ ተግባር መፇፀም ወይም
መስናከሌ ሆኖ ሲገኝ በሔግ አግባብ እንዱወገዴ የሚዯረግ ወይም የሚጠይቅ እንጂ በሔግ ስሌጣን
የተሰጠው አካሌ ከአከራዩ በእዲነት የሚፌሇገውን እንቅስቃሴ ሁለ የሚሸፇን አሇመሆኑን
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1140 እና 1149 እንዱሁም ከአዋጅ ቁጥር 97/90 ዓሊማ እና ይዘት የምንገነዘበው
ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 97/90 እንቀጽ 6 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመጥቅስ
የፌ/ብ/ስ/ሔ/ቁጥር 449 ዴንጋጌ መሰረት አዴርገው ያቀረቡት ክርክር ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው
ባሇመሆኑ የምንቀበሇው አይዯሇም፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያት የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት
ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ስሊሊገኘው የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ ፡፡
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ው
1.
2.
3.

ሳ

ኔ

በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚህ ሰበር ችልት ግራ ቀኙ ያዯረጉት ክርክር ሊስከተሇው ወጭና
የየራሳቸውን ይቻለ ፡፡ መዝገቡ ተዝግቷሌ ወዯ ፡፡ መዝገብ ቤት ይመሇስ ፡፡

ኪሳራ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሰ/ረ
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የሰ/መ/ቁ. 62293
ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡ - ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- 1. አቶ መስፌን ጀምበሩ - ቀረበ
2. የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የንብረት ግምት ይከፇሇን ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ
አመሌካች ከቡታጅራ ሆሣዕና በሚያሰራው መንገዴ ምክንያት በሆሣዕና ከተማ የሚገኙ ንብረቶቻቸው
እንዱነሱ የግምት ሥራ ተሰርቶሊቸው በዚሁ መጀመሪያ ግምት የከተማው አስተዲዯር ንብረቶቻቸውን
ያስነሳቸው መሆኑን የንብረቶቻቸው ዓይነትና ግምት ምን ያህሌ እንዯሆነ ዘርዝረው አመሌካች ካሣ
እንዱከፌሇን ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀው በአሁኑ አመሌካች ሊይ በሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት በመሠረቱት የተናጥሌ ክስ ሲሆን የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ ሇመንገዴ ሥራው
የዱዛይን ሇውጥ ማዴረጉንና በተሇወጠው ዱዛይን መሠረትም ንብረቶቹ መነሳት የማያስፇሌጋቸው
በመሆኑ ኃሊፉነት እንዯላሇበት የተነሱ ወይም እንዱፇርሱ የተዯረጉ ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 455
አንቀጽ 3(1) እና 4(1) ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተውን ሥርዓት ባሌተከተሇ መሌኩ የተከናወነ
በመሆኑ ሉጠየቅ የማይገባ መሆኑን እንዱሁም አዋጁን ባሌተከተሇ መንገዴ የራሱን ሥራ ሇመስራት
ንብረቶችን አስነሳ የተባሇው የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯር በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር
ይታዘዝሇት ዘንዴ በመግሇፅ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪዎችን ክርክር በተሇያዩ
መዛግብት መርምሮ የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ ይግባሌኝ የሚሇውን የአመሌካችን
አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎ አመሌካች ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ ተጠሪዎች
በጠየቁት ዲኝነት መሠረት ወስኖሊቸዋሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ይኸው ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ መዛግብትን በአንዴ ሊይ
በማጣመር መርምሮ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሙለ በሙለ አፅንቶታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች
የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቦ ይህ ችልት ግራ ቀኙን አከራክሮ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ
(የሆሳእና ከተማ አስተዲዯር) ሇክርክሩ የግዴ ተካፊይ ሉሆን የሚገባው ወገን ሁኖ አያሇ መታሇፈ
ያሊግባብ ነው በሚሌ ምክንያት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር ይኸው ተጠሪ
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ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ ጉዲዩ እንዯገና ታይቶ እንዱወሰን ሇስር ፌርዴ ቤት መሌሶሇት የሥር
ፌርዴ ቤትም የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ እንዱገባ በማዴረግ የግራ ቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አመሌካችን ሇጉዲዩ ኃሊፉ በማዴረግ የሆሳዕና ከተማ አስተዲዯርን ግን ከኃሊፉነቱ
ነፃ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም
ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ በዴጋሚ የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶችን
ውሣኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሔዲር 13 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፈት 5(አምስት) ገፅ የሠበር አቤቱታ
በስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ጉዲዩ የዲኝነት ሳይከፇሌበት መታየቱ ያሊግባብ መሆኑን የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ያየው ከስሌጣኑ ውጪ መሆኑንና በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ከተሊከሇት
ውጪ ሶስተኛ ወገንን ጨምሮ ውሳኔ መስጠቱ የስነ ሥርዓት ግዴፇት ያሇበት መሆኑን በመጀመሪያ
መንገደ ሉሰራበት በታሰበው ስፊት መሠረት የተሠራው ግምት እጅግ የተጋነነ በመሆኑ ተቀባይነት
እንዯላሇው ሇከተማ አስተዲዯሩ አመሌካች ከገሇጸሇት በኋሊ አስተዲዯሩም ይህንን አውቆ የዱዛይን ክሇሳ
እና በዚህም መሠረት የግምት ሥራ ከተጠናቀቀ በኋሊ በቀዴሞው ዱዛይን መሠረት ተነስቷሌ
የሚባሌ ንብረት ቦታው ሇሔዝብ ጥቅም ባሌዋሇበትና በህጉ አግባብ ሊሌተነሳ ንብረት ካሣ ሇመክፇሌ
ህጋዊ ግዳታ የላሇበት መሆኑን በመዘርዘር የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሙለ በሙለ እንዱሻር ዲኝነት
መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ
ተጠሪዎች ቀርበው የጽሁፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሠበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ አመሌካች ሇተጠሪዎች ካሳ ይክፇሌ የተባሇበትን
አግባብ ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ጉዲዩን እንዯሚከተሇው አይቶታሌ፡፡
ክርክሩ ሲጀመር በተራ ቁጥር አንዴ የተጠቀሱት ተጠሪዎች በተናጠሌ ክሳቸውን አቅርበው
ጉዲያቸው የታየ ሲሆን በይግባኝ ዯረጃ የተጣመሩ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ያየውም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትን ስሌጣን በመወከሌ
መሆኑንና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇበት ወገን ሁለ ይግባኙን ሇክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይገባ የነበረ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 322/95 እና ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት በዚህ ረገዴ በመ/ቁጥር 54577 እና በላልች በርካታ መዛግብት ከሰጠው አስገዲጅ የሔግ
ትርጉም የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ጉዲይ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሇዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተመሌሶ እንዱታይ ውሳኔ ሲሰጥ ይግባኙ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
መታየቱ ሊይ ያስቀመጠው ትችት ባሇመኖሩና ክርክሩ ከወሰዯው ጊዜ እንዱሁም ከሥነ ስርዓት አሊማ
ስንነሳ በይግባኝ አቀራረብ ሥርዓቱ ሊይ የተፇጸመውን ስህተት አሌፇነዋሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በመጀመሪያ መንገደ ሉሰራበት በታሰበው
ስፊት መሰረት የተሰራው የንብረቶች ግምት ባሌተሇመዯ ሁኔታ እጅግ የተጋነነ በመሆኑ
እንዯማይቀበሇው ሇከተማ አስተዲዯሩ ገሌጾና አሳውቆ የዱዛይን ክሇሳና የግምት ሥራ ተጠናቅቆ
ከአሇቀ በኋሊ ንብረቶቹ እንዱነሱ ወይም እንዱፇርሱ ሇተዯረገው ሁኔታ አመሌካች ኃሊፉነት
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እንዯላሇበትና ይህንን ዴርጊት የከተማው አስተዲዯር ሇራሱ ሥራ ሲሌ ስሇአከናወነው ኃሊፉነት
ሉወስዴ ስሇሚገባ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ሉታዘዝ ይገባሌ በማሇት የሥነ ሥርዓት ጥያቄ
አንስቶ ይህ ችልትም በሰ/መ/ቁጥር 43424 የከተማው አስተዲዯር ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ
ሇጉዲዩ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን እንዱሇይ ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ በዚህም መሰረት የስር ፌርዴ ቤት
የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን ሰምቶ አመሌካች የዱዛይን ክሇሳ ከማዴረጉ በፉት የ1ኛ ተጠሪዎች
ንብረቶች ተገምተው በአስቸኳይ እንዱፇርሱ መዯረጉን፣ ይህንኑ ስራ ሲመሩ የነበሩት የአመሌካች
መስሪያ ቤት ሰራተኛም የ1ኛ ተጠሪዎች ንብረቶች እንዱፇርሱ ያዯረጉ መሆኑን እንዱሁም የሆሳዕና
ከተማ አስተዲዯር የመንገደ ዱዛይን ክሇሳ ስሇመኖሩ ያወቀው የ1ኛ ተጠሪዎች ንብረቶች እንዱፇርሱ
ከተዯረገ በኋሊ ስሇመሆኑና ከ1ኛ ተጠሪዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ንብረታቸው የፇረሰባቸው ሰዎች ካሳ
በአመሌካች መከፇለ በአመሌካች መከሊከያ ምስክሮች ጭምር መረጋገጡን ምክንያት
በማዴረግ
አመሌካችን ሇጉዲዩ ኃሊፉ አዴርጓሌ፡፡
በመሰረቱ ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ የግሌ ንብረት ባሇቤት መሆን/መሆኗ የተከበረሇት/ሊት
መሆኑን የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት በአንቀጽ 40(1) ስር በግሌፅ ዯንግጎ የምናገኘው ጉዲይ
ነው፡፡ የሔገ መንግስቱ አንቀፅ 40(7) ዴንጋጌም ማንም ኢትዮጵያዊ በጉሌበቱ ወይም በገንዘቡ
በመሬቱ ሊይ ሇሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ሇሚያዯርገው ቋሚ መሻሻሌ ሙለ መብት እንዲሇው
ይህ መብት የመሸጥ፣ የመሇወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬቱ ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ንብረቱን የማንሳት፣
ባሇቤትነቱን የማዛወር ወይም የካሳ ክፌያ የመጠየቅ መብትን እንዯሚያካትት የተዯነገገ ሲሆን የዚሁ
አንቀፅ ንኡስ አንቀጽ ስምንት ዯግሞ የግሌ ንብረት ባሇቤትነት መብት እንዯተጠበቀ ሁኖ መንግስት
ሇሔዝብ ጥቅም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅዴሚያ በመክፇሌ የግሌ ንብረትን
ሇመውሰዴ ይችሊሌ በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ ይህንኑ ተከትል የወጣው አዋጅ ቁጥር 455/97 ዯግሞ
ሇህዝብ ጥቅም ትርጉም አስቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሰረት የህዝብ ጥቅም ማሇት በቀጥታ ወይም
በተዘዋዋሪ መንገዴ ሔዝቦች በመሬት ሊይ ያሊቸውን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ እና የከተማ ሌማትን
በቀጣይነት ሇማጎሌበት አግባብ ያሇው አካሌ በመሪ ፔሊን ወይም በሌማት እቅዴ የሔዝብ ጥቅም ብል
የሚወስነው ነው በሚሌ በአንቀፅ 2(5) ስር ይዞ እናገኛሇን፡፡ በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪዎች
ይዞታቸው አመሌካች ሇሚያሰራው መንገዴ የተወሰዯባቸው መሆኑና ንብረቱ የፇረሰውም የመንገደ
ዱዛይን ክሇሳ ከመዯረጉ በፉት በአመሌካች ባሇሙያ ግፉት መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች ይህ ተቀባይነት በላሇው ሁኔታ የተረጋገጠ ስሇሆነ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት የሚያቀርበው
ክርክር በግሌፅ የማስረጃ ጉዲይ መሆኑን የምንገነዘበው ሲሆን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን
የመመዘን ስሌጣን ያሇው የበታች ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክርክር በማስረጃ የተዯገፇ አሇመሆኑን
አረጋግጧሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3/ሀ) እና
25/1988 አንቀፅ 10 የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሲፇፀም ማረም በመሆኑ
አመሌካች ያቀረበው ክርክርና ማስረጃ አሳማኝ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጉዲይ
የሚመሇከተው ሁኖ አሊገኘውም፡፡ እንዱህ ከሆነ የ1ኛ ተጠሪዎች ይዞታ ቦታ ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ
ሲወሰዴና በቦታው ሊይ የነበሩት ንብረቶች በአመሌካች ባሇሙያ ጭምር ግፉት ተዯርጎ እንዱነሱና
እንዱፇርሱ ከተዯረገ በኋሊ የዱዛይን ክሇሳ ሲዯረግ ንብረቶቹ የማይነሱ መሆኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ
ምክንያት ብቻ በመመስረት አመሌካች የካሳ ገንዘቡን ሇመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም ሉባሌ የሚችሌበት
ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀፅ 3(1 እና 2) እንዱሁም ከአንቀፅ 4(1)
ዴንጋጌዎች ከሊይ ከተጠቀሱት የሔገ መንግስቱ ዴንጋጌዎች ጋር ተዯምረው ሲታዩ የአመሌካች
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ክርክር ተቀባይነት የሚያገኝ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሰጠው
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 03332 ግንቦት 05 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁጥር 51034
የካቲት 22 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ት ታሪክ ጌታቸው
ተጠሪዎች፡- 1ኛ ወ/ሮ አሌጋነሽ ተጠምቀ
2ኛ ወ/ሮ ሌዕሌቲ በሊይ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

በዚህ መዝገብ ሇሰበር ሇቀረበው ክርክር መነሻ ሆኖ የተገኘው የሟች አቶ ጌታቸው በሊይ
ንብረት የሆነ በመቀላ ከተማ የሚኝ 325 ካሬ ሜትር የቦታ ይዞታ ያሇውን ቤት የሟች ሌጅና ህጋዊ
ወራሽ የሆነችው የአሁኗ አመሌካች እያሇች አቶ በሊይ በየነ የተባለት ሰው እና የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ
ወ/ሮ አሌጋሽ ተጠምቀ የሟቹ ወራሾች እኛ ነን ብሇው ፌ/ቤት በመቅረብ የወራሽነት ማስረጃ
እንዱሰጣቸው ጠይቀው የወራሽነት ማስረጃ በመውሰዴ የሟችን ቤት ስም ባሇሃብትነት በሥማቸው
ካዛወሩ በኃሊ ሌጃቸው ሇሆነችው ሇአሁኗ 2ኛ ተጠሪ ወ/ሮ ሌዕሌቲ በሊይ ብር 50,000 በመሸጥ
አስተሊሌፇው በሥሟ እንዱመዘገብ አዴርገው መገኘታቸው ነው፡፡
የአሁኗ አመሌካች ሇመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረበችው ክስ የሟቹ የአቶ ጌታቸው በሊይ
ሌጅና ህጋዊ ወራሽ መሆኗን 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች በማይመሇከታቸውና ያሇአግባብ የሟችን
ቤትና ቦታ ተሻሽጠውና አዛውረው እንዯሚገኙ በመዘርዘር እንዱያስረክቧት ጠይቃሇች፡፡ አቶ ጌታቸው
በሊይ በ1986 ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩ ስሇመሆናቸውና ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ ስሇሌጅቱ
አስተዲዲሪ ሇወሊጆቻቸው በሰጡት መሠረት የአሁኗ አመሌካች የስዴስት አመት ዕዴሜ ሲሞሊት 2ኛዋ
ተከሣሽ ወዯ ዯሴ ከተማ መጥታ ሌጅቷን ወዯ መቀላ ከተማ በመውሰዴ ከእነርሱ ጋር ስትኖር ቆይታ
ዕዴሜዋ ሇአካሇመጠን ሲዯርስ ሏምላ 14 ቀን 2000 ዓ.ም ፌ/ቤት ቀርባ የሟቹ ህጋዊ ወራሽ
ስሇመሆኗ የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዯተሰጣት በክሱ ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ አመሌካች በክሷ ቤት ብቻ
ሳይሆን ላልች የጠየቀቻቸው ነገሮች ነበሩ፡፡ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሾች የነበሩት
የይርጋ የመቃወሚያና ላልች የፌሬ ነገር ክርክሮች ያቀረቡ ሲሆን ቤቱን ገዝታሇች የተባሇችው 3ኛዋ
ተከሣሽ የነበረችው የአሁኗ 2ኛ ተጠሪ በበኩሎ 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሾች ቤቱን በይዞታቸው ሥር ሇ10
አመት አቆይተው በብር 50,000 ሸጠውሌኝ ንብረቱ በሚመሇከተው የሔግ ክፌሌ በፌትሏብሄር ሔግ
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1723 መሠረት ተመዝግቦ በቅንነት የገዛሁትን መሌሺ ተብዬ ሌገዯዴ አይገባም በማሇት
ተከራክራሇች፡፡ የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክሱን፣ የግራ ቀኙን ክርክሮች እና ማስረጃዎችን
መርምሮ ክሱ በ10 አመት ይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ ሇተነሣው ክርክር ከሣሽዋ የአካሇመጠን ዕዴሜ
በመዴረስ የመክሰስ ችልታ እንዲገኘች በ30/10/2000 ዓ.ም ክሱን ያቀረበች ስሇሆነ ክሱ በይርጋ
የሚታገዴ አይዯሇም ብል ውዴቅ ካዯረገው በኋሊ የክሱን ዋና ፌሬ ነገር በተመሇከተም ቤቱ የሟቹ
የአቶ ጌታቸው በሊይ ንብረት መሆኑ በቀረበው የጽሐፌ ማስረጃ ተረጋግጧሌ 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሾች
ከሣሽዋን በሞግዚትነት እያሳዯጓት ባሇበትና የመውረስ መብት ባሌነበራት ወቅት ወራሾች ሣይሆኑ
ተሯሩጠው የሟች ወራሽ ስሇመሆናቸው በማስወሰን ቤቱን ሇሌጃቸው ሇ3ኛዋ ተከሣሽ ሸጠው
መገኘታቸው በሔግ የሚዯገፌ አሻሻጥ አይዯሇም፣ የራሣቸው ያሌሆነውን ንብረት መሸጥ በሔጉ
አይፇቀዴም፣ ሸያጩ በሔጉ ውጤት የሇውም ፇራሽ ነው፤ ያገኙት ወራሽነትና ያዯረጉት ሽያጭ
ቅንነት የጉዯሇው የማይገባ ብሌጽግና ሇማግኘት የተፇፀሙ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፣ 3ኛዋ
ተከሣሽም ንብረቱን የገዛችው ቅንነት ከላሊቸውና በቤቱ ሊይ መብት ከላሊቸው ወራሾች ነው፣ ራሷም
ብትሆን ቤቱን በቅንነት የገዛች ባሇመሆኑ ሽያጩ ተቀባይነት የሇውም በማሇት በክሱ ሊይ አዋሳኞቹ
የተጠቀሰውን በውስጡ 8 ክፌሌ መኖሪያ፣ ሽንት ቤትና ማዕዴ ቤት የያዘ የቦታ ስፊቱ 325 ካሬ
ሜትር የሆነውን ቤት 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች ሇከሣሽዋ ሇአሁኗ አመሌካች ሉያስረክቧት ይገባሌ
ብል ወስኗሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪዎች በዚህ የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት
ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኙን ያቀረቡ ቢሆንም መርምሮ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው
ውሣኔ የሚተችበትና የሚጣራ ነገር የሇውም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት የሚያስቀርብ
አይዯሇም ብል መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡
እንዯገና የአሁኑ ተጠሪዎች በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔና የክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤትም ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት አይቶት የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት
ነው በማሇት ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበው ጉዲዩ ያስቀርባሌ ተብል ሁሇቱ ተከራካሪ
ወገኖች ቀርበው ክርክሩ ከተሰማ በኃሊ ሰበር ሰሚው ችልት በበኩለ መርምሮ የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ
ከባሇቤቷ ጋር ሆና ሟቹ ሌጃችን ወራሽ የሇውም፣ ወራሾቹ እኛ ነን ብሇው ቤቱን ወዯ ሥማቸው
በማዛወር ሇአሁኗ 2ኛ ተጠሪ በብር 50,000 ሸጠው ስሇተገኙ በህጋዊ መንገዴ የገዙትን ቤት
ሉያስረክቡ አይገባም፣ ቤቱን በመሸጥ ጥቅም ያገኘችው የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ብር 50,000 ክሱ
ከቀረበበት ጊዜ አንስቶ ተከፌል እስኪያሌቅዴረስ 9% ወሇዴ ጨምራ ሇአሁኗ አመሌካች ትክፇሌ
የሚሌ ውሣኔ በመስጠት የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠውን
ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ሽሮታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታም የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው
ውሣኔ መሠታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80(3) መሠረት
የቀረበ ሲሆን ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ይታይ ተብል በመወሰኑ ማመሌከቻው ሇአሁኑ
ተጠሪዎች ተሌኮ ቀርበው ክርክሩ እንዱሰማ ተዯርጓሌ፡፡ በሁሇቱም በኩሌ ቀርበው የተከራከሩት
በየባሇጉዲዮቹ የተወከለት ጠበቆች ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት የአመሌካች ጠበቃ ቤቱ ሇ2ኛዋ ተጠሪ
ተሽጧሌ የተባሇበት ውሌ በተንኮሌ የተዯረገ ስሇሆነ ሉፀና አይገባም፣ ሻጮችም በቤቱ ሊይ ህጋዊ
መብት የሊቸውም፣ በትክክሌ በሚታይበት ጊዜ ሁሇተኛዋ ተጠሪ ቤቱን ሆነ ብሊ ነው የገዛችው፣
ገንዘቧን ማግኘት አሇባት ከተባሇም ማግኘት ያሇባት ከሸጡሊት ወሊጆቿ ነው፡፡ ውለ ፇርሶ ቤቱን
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ሇአመሌካች መስጠት አሇባቸው፣ ይህ እንኳን ቢታሇፌ በክሱ ሊይ የቤቱ ግምት ብር 120,000 ተብል
ስሇቀረበ እነርሱ የተሻሻጡበት ብር 50,000 ይከፇሊት የተባሇው ያሇአግባብ ነው ብሇው በመዘርዘር
ተከራክረዋሌ፡፡ የተጠሪዎች ጠበቃ በበኩሊቸው 1ኛዋ ተጠሪ 10 አመት በሙለ በቤቱ ሲገብሩበት
ቆይተው ይዞታቸውን መሸጣቸው ህጋዊ ነው፣ ገዢዋም ብትሆን ሔጉ በሚፇቅዯው መሠረት
በሥማቸው ተመዝግቦ የሚገኘውን ቤት መግዛቷ ህገ ወጥ አያሰኝም፡፡ በቦታው ሊይ 5 ክፌሌ ቤት
ሠርታበታሇች፣ ይዞታው ሁለ ተሇውጧሌ፣ ሸያጩ በአግባቡ ስሇሆነ ሉፇርስ አይገባም፣ ብር
120,000 ነው የቤቱ ግምት ያለት በክሱ እንዱከፇሊቸው የጠየቁት ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም፣
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ
የሚለትን ክርክሮች አቅርበዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሮቹ ይዘት ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው
ሲሆን ጉዲዩም ከሔጉ ጋር ተገናዝቦ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
ሇክርክሩ መነሻ ሆኖ የተገኘው ቤት የአሁኗ አመሌካች አባትና አውራሽ የሆኑት የሟቹ የአቶ
ጌታቸው በሊይ ንብረት መሆኑና 1ኛዋ ተጠሪ የአሁኗን አመሌካችን አባቷ እንዯሞቱ ገና የ6 አመት
ህፃን ሌጅ እያሇች ወስዲት አብራቸው እየኖረች ባሇበት ወቅት የሟች ሌጅ መሆኗን እያወቀች 1ኛ
ተከሣሽ ከነበረው ከአቶ በሊይ በየነ ጋር በመሆን የሟች ወራሾች እኛነን ብሇው ሇፌ/ቤት በማመሌከት
የወራሽነት ማስረጃ እንዱሰጣቸው አዴርገው የሟቹን ቤት የባሇሃብትነት ሥም በራሣቸው ሥም
በማዛወር ሌጃቸው ሇሆነችው ሇአሁኗ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በመሸጥ በሥሟ እንዱዛወር ማዴረጋቸው፣
በሥር ፌ/ቤት በተዯረጉ ክርክሮችና በቀረቡት ማስረጃዎች የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ናቸው፡፡
ከወሊጆቿ ቤቱን ገዝታሇች የምትባሇው የአሁኗ 2ኛ ተጠሪም የአሁኗ አመሌካች የሟች የአቶ
ጌታቸው በሊይ ሌጅ ስሇመሆኗና ቤቱም ቀዯም ሲሌ የሟቹ ንብረት መሆኑን አሊውቅም አትሌም፡፡
የአሁኗ አመሌካች አብራቸው እየኖረችና እንዯ ሞግዚትም ሆነው እያሳዯጓት እያለ
አካሇመጠን ያሌዯረሰችውን ሌጅ የአባቷን የውርስ ሀብት ጠብቀው በሥርዏት እንዱተሊሇፌሊት ማዴረግ
ሲገባቸው ሆነ ብሇው አካሇመጠን ባሌዯረሰችው ሌጅ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስና መብቷን ሇማሳጣት፣
ሇራሣቸው የማይገባ ጥቅም ሇማግኘት የፇፀሙት ዴርጊት መሆኑን ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች
መረዲት ይቻሊሌ፡፡
በእንዱህ አይነት መንገዴ አካሇመጠን ሊሌዯረሰችው ሌጅ በሔጉ አግባብ በውርስ ሉተሊሇፌሇት
የሚገባውን ንብረት አሳዲጊዎቿ የነበሩት ሰዎች የሟቹ ወራሾች እኛ ነን ብሇው የወራሽነት ማስረጃ
በመውሰዴ ቤቱን ሇገዛ ሌጃቸው ሸጥዋሌ ተብል መገኘቱ በሔጉ የሚኖረው ውጤት ምንዴ ነው? ቤቱ
ሇህጋዊ ወራሿ እንዱሇቀቅ የማይዯረግበት የሔግ ምክንያት አሇ ወይንስ የሇም የሚሇውን በተመሇከተም
የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2884(1) ሊይ የተመሇከተው ዴንጋጌ የተሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት
በሙለ ወይም በከፉሌ የሻጩ ሀብት ሣይሆን የቀረ እንዯሆነ የመነቀሌን የአሊፉነት ዋስትናን
የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ እንዯሚሆኑ ያስረዲሌ፡፡ እነዚህ የመነቀሌን የአሊፉነት ዋስትና
የሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች ዯግሞ የአንዴን ነገር ባሇሃብትነት ማስተሊሇፌን ስሇሚመሇከቱት ውልች
ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መካከሌ ከፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2282 - 2285 የሚገኙ ናቸው፡፡ ከእነዚህ
ዴንጋጌዎች መገንዘብ እንዯሚቻሇው የተሸጠው ነገር ላሊ ሰው በነበረው መብት ምክንያት ይሇቀቅሌኝ
በሚሌ ሇሚቀርበው ጥያቄ ሇገዢው መዴን የሚሆነው ሻጩ ነው፡፡ የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር
2284(2) የተሸጠው ነገር ሇይሇቀቅሌኝ ባዩ በሚሇቀቅበት ጊዜ በውሊቸው ሊይ ተቃራኒ የውሌ ቃሌ
ከላሇ ሻጩ በሽያጩ የተቀበሇውን ዋጋ ሇገዢው የመመሇሰ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ የሚዯነግግ
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ነው፡፡ ዴንጋጌዎቹ ሇማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭም የሚያገሇግለ ናቸው፡፡ ከሊይ የተጠቀሰው
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2884 ዴንጋጌ እና በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2884(2) እንዱሁም
በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2285 ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተያይዘው በአንዴነት ሲታዩ
የተሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት በሙለ ወይም በከፉሌ የሻጩ ሀብት ሣይሆን የላሊ ሰው ሀብት
ሆኖ ከተገኘ ገዢው እንዯሚነቀሌ ወይም እንዱሇቅ የሚዯረግ ስሇመሆኑ የሚጠቅሱ ናቸው፡፡ ገዢው
በሔጉ ያሇው መፌትሄ ሻጩን መጠየቅ ነው፡፡
በላሊም በኩሌ አንዴ ሰው አንዴን ንብረት በሽያጭ ሇላሊ ሰው ሉያስተሊሌፌ የሚችሇው
በንብረቱ ሊይ ትክክሇኛ ህጋዊ ባሇመብት ሲሆን ወይም በሔጉ አግባብ የንብረቱ ህጋዊ ባሇመብት
የሆነው ሰው የመሸጥና የመሇወጥ ሥሌጣን ሰጥቶት ሲገኝ ነው፡፡ የላሊውን ሰው ንብረት ንብረቴ ነው
ብል መሸጥ ከሔጉ ጋር የሚቃረን በመሆኑ ህገ ወጥ ነው፡፡ ሔገወጥ ውሌ ዯግሞ በፌትሏብሄር ሔግ
ቁጥር 1716 መሠረት ፇራሽ ነው፡፡ ገዢው ከንብረቱ የሚነቀሇው ወይም ሇህጋዊ ባሇመብቱ እንዱሇቅ
የሚዯረገውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡
በቀረበው ጉዲይም የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ እና ክሱ ሲቀርብ 1ኛ ተከሣሽ የነበሩት አቶ በሊይ በየነ
የአሁኗ አመሌካች የሟቹ የአቶ ጌታቸው በሊይ ሌጅ መሆኗን እየወቁና ወስዯዋት በማሣዯግ ከእነርሱ
ጋር አብራቸው እየኖረች እያሇ እኛ ነን የሟች ወራሾች ብሇው ማስረጃ በመውሰዴ በውርስ
ሇአመሌካች ሉተሊሇፌ የሚገባውን ቤት በሥማቸው በማዛወር ከሌጃቸው ከ2ኛዋ ተጠሪ ጋር
አዴርገናሌ የሚለት የመሻሻጥ ውሌ ከዚህ የተሇየ ትርጉም የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ በወቅቱ
አካሇመጠን ካሌዯረሰችው የሟች ሌጅ ንብረቱን ሇማሸሽ ወሊጆችና ሌጅ ያዯረጉት የሟችን ቤት
መሻሻጥ ውሌ ህጋዊ ሉሆን አይችሌም፡፡
የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የአሁኗ አንዲኛ ተጠሪ እና አቶ በሊይ
በየነ ወራሾች ነን ብሇው የቤቱን ሥመ ባሇሃብትነት በሥማቸው በማዛወር ሇሌጃው ሇአሁኗ 2ኛ
ተጠሪ በብር 50,000 ከሸጡሊት ቤቱን ሇአሁኗ አመሌካች ማስረከብ የሇባትም፣ ቤቱን ሸጣ ጥቅም
ያገኘችው የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ስሇሆነች ገንዘቡን ትመሌስሊት ያሇውም ሥመ ባሇሃብትነቱን
በሥማቸው ማዘወራቸው ውለን ህጋዊ ሉያዯርገው ስሇማይችሌ ተቀባይነት የሇውም፡፡
2ኛዋ ተጠሪ ሇቤቱ ዋጋ ብር 50,000 ሇሻጮች ከፌሊ ከሆነ በሔጉ መሠረት እንዱመሌሱሊት
መጠየቅ ይኖርባታሌ፡፡
በሔጉ 2ኛዋ ተጠሪ ቤቱን ሇህጋዊ ባሇመብቷ ሇመሌቀቅ ትገዯዲሇች፡፡
ሲጠቃሇሌ ከዚህ በሊይ በተዘረዘሩት ምክንያቶች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት የአሁኗ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በህጋዊ መንገዴ የገዛችው ስሇሆነ ሇአሁኗ አመሌካች ሌታስረክብ
አይገባም፣ ቤቱ ተሸጧሌ የተባሇበትን ዋጋ ብር 50,000 የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ሇአመሌካች ትክፇሌ
በሚሌ የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚህ ጉዲይ የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት
ውሣኔ አግባብነት ያሇው በመሆኑ የሚሻርበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡
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ው

ሣ

ኔ

1.

የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 31069 በ18/02/2002
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(2) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 30843 በ05/09/2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
እና የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 6429 በ26/08/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
3. በዚህ የሰበር ክርክር ምክንያት የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን
ይቻለ፡፡
4. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/አ
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የሰ/መ/ቁ. 56011
መጋቢት 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ሳሙኤሌ ታዯሰ አሌቀረቡም
ተጠሪዎች፡- ወ/ት እጥፌ ወርቅ ኃይሇማርያም አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት የአፇፃፀም
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች
ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር የቀረበ ነው፡፡ ክርክሩ የፌርዴ
አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት አመሌካች የፌርዴ ባሇዕዲ በመሆን
ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካች ንብረት የሆነ የኮንዯሚኒየም ቤት ያሇ በመሆኑ ቤቱ ተሸጦ በፌርዴ
የተረጋገጠሇትን ገንዘብ ቤቱ በሀራጅ ተሸጦ እንዱከፇሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የፌርዴ አፇፃፀም መምሪያ በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 1ዏ
በሠራተኛ ሠፇር ሣይት የህንፃ ቁጥር ዏ1 የቤት ቁጥር 52-Bs-2506 የወሇሌ ቁጥር 002 የቤቱ
ስፊት 43.37 ካሬ ሜትር የሆነውን ኮንዯሚኒየም ቤት በሏራጅ በመሸጥ ሇፌርዴ ቤት ባሇመብት ብር
300,000 /ሶስት መቶ ሺ ብር/ በታህሣሥ 30 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ ገንዘቡ ተከፌል እስከ አሇቀ
ዴረስ ከሚታሰብ ከአሥራ ሁሇት በመቶ ወሇዴ ጋር እንዱከፇሌ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት ይግባኙ ፌሬ ነጥብ የላሇው መሆኑን
በመግሇፅ ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ግንቦት 9 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት በፌርዴ
የተወሰነብኝን ገንዘብ ሇመክፇሌ የአንዴ ወር ጊዜ እንዱሰጠኝ ያቀረብኩትን ጥያቄ አሇመቀበለ
የፌታብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 186/2/ የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ኮንዯሚኒየም ቤቱ አምስት ዓመት ሣይሞሊው ሇዕዲ መክፇያነት እንዱሸጥ የበታች
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 19/97
አንቀፅ 14/2/ እና አንቀፅ 21 እንዯዚሁም የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 404/ሰ/
የተዯነገገውን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
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በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ጥቅምት 19 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች
ዕዲውን ያሇመክፇሌ የተሇያየ ሰበብ እየፇጠሩ አጉሊሌተውኛሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 19/97 የቤቱ
የባሇሀብትነት ምስክር ወረቀት የሚሰጠው ዕዲው ተከፌል ሲያሌቅ መሆኑን ከሚዯነግግ በስተቀር
ገንዘብ የተበዯረና የኮንዯሚኒየም ቤት ያሇው ሰው ዕዲው ቤቱ ተሸጦ እንዲይከፇሌ አይከሇክሌም፡፡
ስሇዚህ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተገቢ ባሇመሆኑ የሰበር አቤቱታውን ውዴቅ በማዴረግ ያሰናብተኝ
በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች ታህሣሥ 22 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በፅሐፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የፌርዴ ባሇዕዲ መሆናቸው
በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሰበር የታመነ ጉዲይ ነው፡፡ ባሇዕዲ መሆኑ በፌርዴ የተረጋገጠበት ሰው
በፌርዴ የተወሰነበትን ገንዘብ ሇፌርዴ ባሇመብቱ የማይከፌሌበት በአፇፃፀም ወቅት ሉያነሣው
የሚችሇው መከራከሪያ ያሇው ስሇመሆኑ አፇፃፀሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት ቀርቦ እንዱያስረዲ ፌርዴ
ቤቱ እዴሌ የሚሰጠው መሆኑን ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 378/1/ ዴንጋጌ ሇመረዲት
ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በፌርደ መሠረት ፇፅሞ ከሆነ ፌርደን የፇፀመ መሆኑን በፌርደ መሠረት
ያሌፇፀመ ከሆነ ያሌፇፀመበትን ምክንያት ሲጠየቅ አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ፌርደን ሇመፇፀም
ተጨማሪ ጊዜ እንዱሰጠው ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ይህንን የአመሌካችን ተጨማሪ ጊዜ
ይሰጠኝ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የፌርዴ አፇፃፀሙ በአመሌካች ንብረት ሊይ የሰጠው ትዕዛዝ የህግ
ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤት ተጨማሪ ጊዜ ሉሰጠኝ ይገባ ነበር
በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ አመሌካች ሇፌርዴ አፇፃፀምና ሇአመሌካቿ እዲ መክፇያ ይሆን ዘንዴ
የኮንዯሚኒየም ቤቱ በሀራጅ እንዱሸጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የአፇፃፀም ትዕዛዝ የአዱስ አበባ
አስተዲዯር ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 19/97 አንቀፅ 14 ንዐስ አንቀፅ 2 እና አንቀፅ 21
የሚጥሱና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ
ስንመረምረው ከሊይ የተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ጠቅሊሊ ዋጋውን ከፌል
ያጠናቀቀ የኮንዯሚኒየም ቤት ባሇሃብት የሆነው ሰው ክፌያ ያጠናቀቀበትን የኮንዯሚኒየም ቤት
በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ተሸጦ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዲይሆን የሚከሇክለ ዴንጋጌዎች ሆነው
አሊገኘናቸውም፡፡ የአዋጅ ቁጥር 19/94 አንቀፅ 14 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ የመጀመሪያው ፕራግራፌ
ቃሌ በቃሌ ሲነበብ ‛ገዢው ጠቅሊሊ ዋጋውን ከፌል ቢያጠናቅቅም ቤቱን ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ
ወይም በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የሚቻሇው ቤቱን ከገዛ በኋሊ አምስት ዓመት ሲሞሊው ብቻ ይሆናሌ“
በማሇት የሚዯነግግ ሲሆን የአዋጁ አንቀፅ 21 ከአዋጁ ጋር የሚቃረን የተሇመዯ አሠራር ወይም ህግ
በዚህ አዋጅ በተሸፇነ ጉዲዮች ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡
የአዋጅ ቁጥር 19/97 አንቀፅ 14/2/ የኮንዯሚኒየም ቤት ዋጋ ከፌል ያጠናቀቀ ባሇሃብት
ቤቱን የመሸጥ የመሇወጥና ሇሶስተኛ ወገን የማስተሊሇፌ መብቱን በተሟሊ ሁኔታ ተግባር ሊይ
የሚያውሇው ከአምስት ዓመት በኋሊ መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ ዴንጋጌው የኮንዯሚኒየም ቤት
ባሇሃብት የሆነው ሰው በራሱ ፇቃዴና ፌሊጎት ቤቱን በሽያጭ ወይም በስጦታ ስሇሚያስተሊሇፌበት
ሁኔታ የሚዯነግግ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ የቤቱን ዋጋ አጠቃል የከፇሇ የኮንዯሚኒየም ቤት ባሇሃብት
እንዱከፌሌ በፌርዴ የተወሰነበት የላሊ ሰው ዕዲ ያሇበት በሆነ ጊዜ ፌርዴ ቤቶች ዕዲው ተጠቃሌል
የተከፇሇውን የኮንዯሚኒየም ቤት በሀራጅ ተሸጦ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዱሆን ትዕዛዝ ከመስጠት
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የሚከሇክሌ ወይም ሥሌጣናቸውን የሚገዴብ የህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች የጠቀሱት የአዋጅ
ቁጥር 19/97 አንቀፅ 21 ዋጋው ተጠናቅቆ የተከፇሇውን የፌርዴ ባሇዕዲ የኮንዯሚኒየም ቤት ፌርዴ
ቤቶች በሀራጅ ተሸጦ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ ከማዴረግ የሚገዯብ ይዘት ያሇው ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌርዴ ማስፇፀሚያ ይሆን ዘንዴ በሀራጅ እንዱሸጥ
ትዕዛዝ የሰጡበት የኮንዯሚኒየም ቤት በህግ ሇላሊ ሰው እንዲይሸጥ ክሌከሊ የተዯረገበት ነው በማሇት
የአዋጅ ቁጥር 19/77 አንቀፅ 14/2/ እና አንቀፅ 21 ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 404/ሰ/
ጋር በማጣመር ያቀረቡት ክርክር የተጠቀሱትን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ግብ
ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን
የአፇፃፀም ትዕዛዝ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በማፅናት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው
ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 8 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ
ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 49428
ኀዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ከበቡሽ ሌሳነርቅ

የቀረበ

የሇም

2. ወ/ሮ መና ገብረ አጋይስት
ተጠሪ፡- 1. አቶ ፀዲለ አዲነ የቀረበ የሇም
2. የጏንዯር ከተማ አገ/ጽ/ቤት- ከክርክር ውጪ ሆኗሌ፡፡
መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የቤት ሽያጭ ውሌን አፇፃፀም የተመሇከተ ነው፡፡ ክርክሩ
የተጀመረው 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪ ሊይ በመሰረተው ክስ ነው፡፡ የዲኝነት ጥያቄውም ጥር 9 ቀን
1989 ዓ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ከ1ኛ አመሌካች የገዛውን ቤት ስመ ሏብት እንዱያዛውርሇት እና
ካርታ በስሙ እንዱሰራሇት ማዘጋጃ ቤቱ ተጠይቆ ፇቃዯኛ ስሊሌሆነ በፌርዴ ሃይሌ ተገድ ይፇጽምሌኝ
የሚሌ ነበር፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣኑ ያከራከረው የከተማ ነክ ፌ/ቤት ማዘጋጃ
ቤቱ አስተዲዯራዊ ተግባሩን እንዱያከናውን ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም አመሌካቾች
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 ሇፌርዴ ቤቱ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ የአመሌካቾችን መቃወሚያ ባሇመቀበሌ ቀዯም ሲሌ
የሰጠውን ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 360/2/ መሰረት አጽንቷሌ፡፡
አመሌካቾች በውሳኔው ቅር ተሰኝተው ሇከተማው ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ
ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ አሌተቀበሇም፡፡
የአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ቀርቦሇት የሥር ፌ/ቤቶች
ውሳኔ የሔግ ስሔተት የሇውም በማሇት አጽንቷሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ ይህ ሰበር ችልት የአመሌካችን
አቤቱታ ከመረመረ በኋሊ የጏንዯር ከተማ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሇው የዲኝነት
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ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም የሚሇውንና ተጠሪ በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተዯረገ የሽያጭ ውሌ
በማቅረብ ስም ይዛወርሌኝ፤ ካርታ ይሰራሌኝ ጥያቄ የማቅረብ መብት አሇው ወይንስ የሇውም?
የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡
1ኛ ተጠሪ ጥር 27 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ በይዘቱ ሲታይ የ1ኛ ተጠሪ
ክስ በይርጋ ያሌታገዯ ስሇመሆኑ፣የተጠየቀው ዲኝነትም በሔግ የተመሰረተ ውሌ መሰረት ያዯረገ
ስሇመሆኑና የጏንዯር ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት በክሌለ ሔግ መሰረት ጉዲዩን የመዲኘት ሥሌጣን አሇው
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና በግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በዚህ
ሰበር ችልት እንዱመረመር የተያዘውን ጭብጥ መሰረት አዴርገን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ
መርምረናሌ፡፡
የመጀመሪያው ጭብጥ የጏንዯር ከተማ ፌ/ቤት ጉዲዩን የመዲኝት ሥሌጣንን በተመሇከተ
ነው፡፡ በመሰረቱ የፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን በሔግ የሚወሰን መሆኑ እሙን ነው፡፡ በተያዘው
ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረተው በግዥ ውሌ የተሊሇፇሇትን መብት መሰረት
በማዴረግ የከተማው ማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አሰጣጥን የሚመሇከት ስሇመሆኑ መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡
በአማራ ብ/ክ/መ/በወጣው አዋጅ ቁጥር 91/96 እና ዯንብ ቁጥር 12/2000 በተዯነገገው
መሰረት ማዘጋጃ ቤታዊ አገሌግልት ጋር በተያያዘ የሚነሳ ክርክር የከተማ ነክ ፌ/ቤቶች የመዲኝት
ሥሌጣን እንዲሊቸው ተመሌክቷሌ በማሇት ጉዲዩን የተመሇከቱት የሥር ፌ/ቤቶች የወሰኑት
ስሇመሆኑ ከውሳኔው ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡
በክሌለ ሔግ መሰረት ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን እንዯተሰጣቸው በሥር ፌ/ቤቶች
ያረጋገጡት በመሆኑ በዚህ ረገዴ የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ የሥሌጣን መሰረት የሇውም የሚባሌበት
ምክንያት አሌተገኘም፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ የተያዘው ጭብጥ ተጠሪ በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት የተዯረገ ውሌን
በመያዝ ክስ የማቅረብ መብት አሇውን? የሚሇውን በተመሇከተ ነው፡፡
ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው 1ኛ ተጠሪ በግዥና ሽያጭ ውሌ ያገኘውን መብት መሰረት
በማዴረግ 2ኛ ተጠሪ ስም የማዛወር ግዳታ እና ካርታ የመስጠት ተግባር አሌተወጡም በሚሌ መነሻ
ክስ አቅርቧሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ. 33945 በሰጠው ውሳኔ እንዯተመሇከተው ገዥ በሽያጭ
ውለ መሰረት ስም ይዛወርሌኝ ጥያቄን መሰረት በማዴረግ ሻጭ ሊይ የሚያቀርበው ክስ የክስ
ምክንያት የሇውም፡፡ ይሌቁንም ይህ ተግባር የአስተዲዯር አካሌ ተግባር ነው በሚሌ ትርጉም
ሰጥቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪን የከሰሰው የአስተዲዲር ተግባር አሌተወጣሌኝም
በሚሌ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ ከተጠቀሰው የሰበር መዝገብ ውሳኔ መረዲት የሚቻሇውም አስተዲዯሩ በሔግ
የተሰጠውን ተግባር ካሌተወጣ ገዥ መብቱን ሇማስከበር ክስ ማቅረብ የሚገበው በአስተዲዯር አካለ
ሊይ ስሇመሆኑ ነው፡፡
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ስሇሆነም 1ኛ ተጠሪ 2ኛ ተጠሪ ሊይ ያቀረበው ክስ የክስ ምክንያት የሇውም ሉባሌ የሚቻሌ
ሆኖ አሊገኘውም፡፡ በመሆኑም የ1ኛ ተጠሪን የዲኝነት ጥያቄ መሰረት በማዴረግ በሥር ፌ/ቤቶች
የተሰጠው ውሳኔ በሔግ አተገባበር ወይም አፇፃፀም ረገዴ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ሇዚህም ወሳኔው ባሇበት ሁኔታ ሉፀና ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.
3.
4.

በጏንዯር ከተማ ነክ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 00449 በ01/07/2001 ዓ.ም የተሰጠው
ውሳኔ፣የከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 00226 የሰጠው ትእዛዝ እና
የአ/ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 01571 በ29/10/2001 ዓ.ም
የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡
ይህ ውሳኔ 2ኛ ተጠሪ የሚያቀርቡትን የሽያጭ ውሌ መነሻ ያዯረገ የመብት ጥያቄ
የሚገዴብ አይዯሇም፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
በዚህ መዝገብ ሊይ የካቲት 3 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 57045
ጥር 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 አስተዲዯር ፅ/ቤት ምርመራና ክስ ኤክስፏርት አቶ ሰይፈ ይፌሩ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ተስፊዬ አሰፊ - ጠበቃ አዜብ ገ/ወሌዴ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሁከት ይወገዴሌኝ ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች
ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም
ባጭሩ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ ቁጥሩ 406 በሆነው ቤት ውስጥ ከወሊጅ
እናታቸው ወ/ሮ አበበች ፌሰሃ ጋር ሲኖሩ እናታቸው በ28/05/1997 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት
በመሇየታቸው ከላልች ተወሊጆች ጋር ወራሽነታቸውን አረጋግጠው የቤቱን ኪራይ በራሳቸው ስም
እንዱዞር በማዴረግ በቤቱ በመገሌገሌ ሊይ እያለ አመሌካች ያሊግባብ ከቤቱ እንዱወጡ ማስጠንቀቂያ
የሰጣቸውና ይህም ተግባር ሁከት መሆኑን ገሌፀው ሁከቱ እንዱወገዴ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም ማስጠንቀቂያ
የተሰጣቸው ሇተጠሪ ሳይሆን ሇወ/ሮ ቀሇሟ ታየ በመሆኑ ተጠሪ ክስ ሇመመስረት የሚያስችሊቸው
መብትና ጥቅም የላሊቸው መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት በአማራጭ ዯግሞ በሌዯታ
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ ቁጥሩ 406 የሆነውን ቤት ሇቀው እንዱያስረክቡ ማስጠንቀቂያ
የተሠጠው የሟች አበበች ፌሰሀ ሌጅ ሇሆኑት እና በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16/17 ክሌሌ ውስጥ
የቤት ቁጥር 967 የሆነ የቀበላ ቤት በስማቸው ሊሇው ሇወ/ሮ ቀሇሟ ታዬ ሲሆን አንዴ ግሇሰብ
ሁሇት የመንግስት ቤት ሉይዝ ስሇማይችሌ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውን ተገቢ ነው፣ ተጠሪ
ወራሽነት ያገኙትም ያሊግባብ ነው፣ ተጠሪ የሟች ወ/ሮ አበበች ፌሰሀ ሌጅ ሳይሆኑ የሟች እህት
ሌጅ ሁነው የሚኖሩትም በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 12 የቤት ቁጥር 779 በሆነው ቤት ውስጥ
ከእናታቸው ከወ/ሮ ይመኙሻሌ ፌሰሀ እና ከአባታቸው ከአቶ አሰፊ አባተ ጋር ነው በማሇት ክሱ
የማይገባ ጥቅም ሇማግኘት የቀረበ በመሆኑ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ በአመሌካች በኩሌ
የቀረቡትን የክርክር ነጥቦች ውዴቅ አዴርጎ በአመሌካች የተሠጠው ማስጠንቀቂያ ይዘቱ ተጠሪ በቤቱ

321

ሊይ እንዲይኖሩ የሚያዯርግ በመሆኑ ተግባሩ ሁከት ነው በማሇት ሁከቱ እንዱወገዴ፣ የተሇያዩ
ወጪዎች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን
ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337
መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የከተማው ሰበር ሰሚ ችልትም በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም በዚሁ ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሰኔ 08 ቀን 2002 ዓ.ም የጻፈት የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም
ተጠሪ በአከራካሪው ቤት በወራሽነት የኪራይ መብት አግኝቼአሇሁ የሚለት በተጭበረበረ መንገዴ
መሆኑ ተገሌፆ ቀበላ የሚያስተዲዴረውን ቤት እንዱሇቁ ማስጠንቀቂያ መፃፈ የሁከት ተግባር ነው
ተብል ሉወሰዴ የማይገባው በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የአመሌካች ተግባር ሁከት ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም
መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሔጋዊ መሆኑን
በመዘርዘር ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ግንኙነቱ ተጠሪ
የሚባሇው በአመሌካችና ተጠሪ እናቴ ናቸው የሚሎቸው ወ/ሮ አበበች ፌሰሃ ባዯረጉት የቤት ኪራይ
ውሌ መሆኑን፣ ተጠሪ ሟቿ ያሊቸው የተከራይነት መብት በፌርዴ ቤት ተረጋግጦ በተሰጣቸው
የወራሽነት ማስረጃ ተሊሌፍሌኛሌ በማሇት የሚከራከሩ ቢሆንም አመሌካች ይኸው የወራሽነት
ማስረጃ የተገኘው በተጭበረበረ መንገዴ ነው በማሇት የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም
የክርክሩ ይዘት የሚያሳየው ክርክሩ መሰረት ያዯረገው የኪራይ ውለን መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች
ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ ሉጽፌ የቻሇውም ቤቱ ያሊግባብ ተይዟሌ በሚሌ ነው፡፡
በመሰረቱ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ሉቀርብ የሚችሇው ይዞታውን በእውን በሚያዘው ሰው
አጠቃቀም ሊይ ችግር ወይም መሰናክሌ ሲፇጠር ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1140 እና 1149
ዴንጋጌዎች ይዘት ያሳያሌ፡፡ ባሇይዞታው የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ሇማቅረብ ይዞታውን በግሌፅ ሁኔታ
የያዘው መሆኑ መረጋገጥ ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ በባሇይዞታውና ሁከቱን ፇጠረ በተባሇ ሰው
መካከሌም የተፇጠረው ግንኙነት ካሇ ግንኙነቱ የሚገዛበት የሔግ አግባብ ተሇይቶ መታየት ያሇበት
ጉዲይ ነው፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የአከራካሪው ቤት ባሇቤት መሆኑ
የሚያከራክር ሳይሆን ተጠሪ ወራሽ ነኝ ካለ ከተጠሪ ጋር የሚኖረው ግንኙነት ዯግሞ የአከራይና
የተከራይ ነው፡፡ ይህ ግንኙነት በመጀመሪያ የተፇጠረው በቀጥታ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ
ሳይሆን በአመሌካችና ተጠሪ አውራሼ ናቸው በሚለት በሟች ወ/ሮ አበበች ፌሰሃ መካከሌ ነው፡፡
አመሌካች ዯብዲቤውን ሉፅፌ የቻሇው ተጠሪ ቤቱን በሔጉ አግባብ የተከራዩት አይዯሇም በማሇት
መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪ ሰፉ የሆነ የባሇቤትነት
መብት ካሇው አመሌካች ጋር ሉከራከሩ የሚችለት በሔጉ አግባብ የተዯረገ የኪራይ ውሌ መኖሩን
በማሳየት በውለ መሰረት መብታቸው እንዱጠበቅሊቸው እንጂ የሁከት ይወገዴሌኝን ክስ በማቅረብ
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ሉሆን አይችሌም፡፡ ተጠሪ በፌርዴ ቤት የተረጋገጠ የወራሽነት ማስረጃ መያዛቸውም አመሌካች
ማስረጃውን በቅዴሚያ እንዯያሰርዝ የሚያስገዴዯው ካሇመሆኑም በሊይ ማስረጃው ዋጋ የሇውም
የሚሇውን ተቃውሞ በማናቸውም የክርክር ዯረጃ ከማቅረብ የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም
የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ የሚገዛው የኪራይ ግንኙነትን በሚገዙት ዴንጋጌዎች ሆኖ እያሇ
አመሌካች ማስጠንቀቂያ መፃፈን በመመሌከት ብቻ ተግባሩ ሁከት ነው በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ አሇ የተባሇውን ግንኙነት ስሇሁከት አጠቃሊይ ይዘትና በዚህ ረገዴ
በፌርዴ ቤት ስሇሚጠየቀው መፌትሓ ከባሇቤትነት መብት አዴማስ ጋር ያሊገናዘበ በመሆኑ ውሳኔው
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)
መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ መጻፈ ሁከት ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት ሔጋዊ የኪራይ ውሌ አሇ የሚለ ከሆነ ይህንኑ
መሰረት በማዴረግ መብታቸውን ከሚያስከብሩ በስተቀር በአመሌካች ሊይ የሁከት
ይወገዴሌኝ ክስ ሉያቀርቡ አይገባም ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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ጉምሩክ /ቀረጥ/
ግብር

324

የሰ/መ/ቁ. 53749
ጥቅምት 18 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ሊጋር ጉምሩክ - ነ/ፇጅ እመቤት ባዩ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አደኛ አበለ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ያሊግባብ የተከፇሇ ቀረጥ ይመሇስሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ ተጠሪ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባሁኑ አመሌካች ሊይ ሏምላ 04 ቀን 1998
ዓ.ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ተጠሪ ከቱርክ አገር ሶስት ማሸነሪዎችን ሰኔ 09
ቀን 1995 ዓ.ም በህጋዊ መንገዴ ወዯ አገር ማስገባታቸውን ሇማሽነሪዎች የተሳሳተ ቁጥር
85489000 የሆነ የታሪፌ ኮዴ እንዱሰጣቸው ተዯርጎ የዋጋቸውን 40% ብር 40,514.02 እንዱከፌለ
መዯረጉን ይህንኑ ገንዘብ እቃውን ሇመረከብ ሲለም መክፇሊቸውንና እቃዎቹ በትክክሇኛ የታሪፌ
መጠን ተቀርጠው በአብሊጫ የከፇለት እንዱመሇስሊቸው አመሌክተው የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባሇስሌጣን
መስከረም 04 ቀን 1996 ዓ.ም ሇአዱስ አበባ ሊጋር ጉምሩክ በጻፇው ዯብዲቤ በትክክሇኛ የታሪፌ
መዯብ እንዱስተናገደ በሚሌ ማሳወቁን በትክክሇኛው ኮዴ ሉከፌለ ይችለ የነበሩት የገንዘብ መጠንም
የዋጋውን 5% ብር 12,510.42 መሆኑን ዘርዝረው በአብሊጫ የተከፇሇው ብር 28,003.06(ሃያ
ስምንት ሺህ ሶስት ብር ከዜሮ ስዴስት ሳንቲም) ከወሇዴ እንዱሁም ከወጪና ኪሳራ ጋር
እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካችም በአዋጅ ቁጥር 60/1989 አንቀጽ 55 መሰረት በአብሊጫ የተከፇሇ
ቀረጥና ታክስን መመሇስ የሚቻሇው እቃው ወዯ አገር ውስጥ ከገባበት በስዴስት ወር ውስጥ የታወቀ
የሆነ እንዯሆነ እንጂ እንዯተጠሪ እቃው መስከረም 27 ቀን 1995 ዓ.ም አስገብቶ እቃውንም ህዲር
13 ቀን 1996 ዓ.ም አውጥቶ ከወሰደ በኋሊ አይዯሇም ጥያቄው በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ዘርዝሮ
ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም
የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃዎችን በመመርመር ተጠሪ በአብሊጫ የተከፇሇ ቀረጥ ይመሇስሌኝ
ጥያቄ ያቀረቡት በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 55 ስር በተመሇከተው የስዴስት ወር የጊዜ ገዯብ
ውስጥ አይዯሇም በማሇት ክሱን በይርጋ ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ተጠሪ ይግባኛቸውን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት የጠቀሰው
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ዴንጋጌ ክፌያ ሊይ ስህተት ሲፇጠር የሚፇፀም እንጂ ያሊግባብ ሇተከፇሇ ክፌያ የሚሆን አይዯሇም
በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ሇክሱ መሰረት
የሆነውን የገንዘብ መጠን ክሱ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ ከሚታሰብ
ሔጋዊ ወሇዴ (9%) ዘጠኝ በመቶ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች
ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ
በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ይርጋውን በተመሇከተ አመሌካች ያቀረበው ክርክር የታሇፇው
ከአዋጅ ቁጥር 60/89 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 55፣ 53 ዴንጋጌዎች ውጪ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው
ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው
ዴንጋጌ የትኛው ነው የሚሇውን ነጥብ ሇመሇየት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡
ተጠሪም በጠበቃቸው ሰኔ 28 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ አንዴ ገፅ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
በመሌሳቸውም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ይርጋ መዯበኛው ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች
ነገረ ፇጅም ሏምላ 12 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አብይ
ነጥብ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 60/89 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 53 እና 55 መሰረት አዴርጎ ያቀረበው
የይርጋ ክርክር የመታሇፈ አግባብነት ነው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ክሱን ሉመሰርቱ የቻለት ያሊግባብ የከፇሌኩት
የቀረጥ ገንዘብ ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች በበኩለ ጥያቄው በስዴስት ወር የጊዜ
ገዯብ ውስጥ ያሌቀረበና በሔጉ አግባብ የተፇፀመ መሆኑን ገሌጾ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
የዋጋ ኢንቮይስ ውዴቅ የሆነበት ቀረጥ ከፊይ ቅሬታ ካሇው በአዋጅ ቁጥር 60/1989 አንቀጽ
53 መሰረት ሇተጠሪ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ አቅርቦ ተገቢው ውሳኔ እንዱሰጥበት ማዴረግ
የሚችሌ ሲሆን በዚሁ የበሊይ ኃሊፉ ውሳኔ ቅሬታ ካሇው ብቻ ወዯሚመሇከተው ፌርዴ ቤት መሄዴ
የሚችሌ መሆኑን ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አከራካሪ ስሇሆኑ ጉዲዮች በሚሇው በእቃዎች
ዋጋ አተማመን፣ በታሪፌ አሰያየምና አመዲዯብ እንዱሁም በታሪፌ ሌክ ሊይ ተቃውሞ የቀረበ
እንዯሆነ የተቃውሞ ነጥብ ከተመዘገበ በኋሊ የጉምሩክ ሹም በሚወስነው መሰረት ቀረጡ
እንዯሚከፇሌ በተቃውሞ የተከፇሇው ቀረጥ ጉዲዩ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በባሇስሌጣኑ የበሊይ ኃሊፉ
ውሳኔ እንዯሚሰጥበት ባሇጉዲዩ በውሳኔው ካሌተስማማ በውሳኔው አሇመስማማቱን ገሌፆ በሰሊሳ ቀናት
ውስጥ በፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ ያሇበት መሆኑን አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ አስቀምጧሌ፡፡ ይህ
ስርዓት ሳይፇፀም በቀጥታ በፌ/ቤት ክስ የሚመሰረትበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከተጠቀሰው ዴንጋጌ
መንፇስ እና ይዘት መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ በሔጉ ሊይ የተመሇከተው የስነ ስርዓት

326

ጥያቄ ነው፡፡ ይኸው የስነ ስርዓት ጉዲይም በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት ባግባቡ መፇፀም
አሇበት፡፡ ይህ ሇአስተዲዯራዊ ውሳኔም የራሱ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብልም ይታሰባሌ፡፡
በብሌጫ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ ሇከፊዩ ሉመሇስ እንዯሚገባ አዋጁ በአንቀፅ 55 ስር በግሌፅ
ዯንግጓሌ፡፡ ይህንኑ ያሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 15 ዴንጋጌ ዯግሞ ቀረጡ ተመሊሽ
የሚዯረገው ስህተቱ መኖሩን ባሇሥሌጣኑ እንዲወቀ ወይም ባሇቤቱ ጥያቄ እንዲቀረበ ይሆናሌ በሚሌ
ካስቀመጠ በኋሊ ቀረጡ ተመሊሽ የሚዯረገው ዕቃው የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት አጠናቆ ወዯ አገር
ከገባበት ወይም ወዯ ውጪ ሀገር ከተሊከበት ቀን ጀምሮ ስዴስት ወራት ውስጥ ስህተቱ የታወቀና
ጥያቄ የቀረበ እንዯሆነ ነው በማሇት ፌጹም የሆነ የይርጋ ጊዜ ዯንግጓሌ፡፡ ወዯ ተያዘው ጉዲይ
ስንመሇስም ተጠሪ ቀሪ የቀረጥ ክፌያ መኖሩን አረጋግጠው ክፌያው እንዱፇፀምሊቸው የጠየቁት
እቃው ወዯ አገር ከገባ ከአንዴ አመት አስራ አንዴ ወራት በኋሊ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ
ሇአመሌካች መስሪያ ቤት ሹም በብሌጫ የተከፇሇ ቀረጥ እንዱመሇስሊቸው በአዋጅ ቁጥር 60/89
አንቀጽ 53 መሰረት ጥያቄ አቅርበው ተገቢ ውሳኔ ተሰጥቶ ክሱን ፌርዴ ቤት የመሰረቱ ሳይሆን
ቀረጡ በስህተት መከፇለን ተገንዝበው ስህተቱ ተስተካክል በብሌጫ የተከፇሇ ገንዘብ
እንዱመሇስሊቸው አቤቱታ አቅርበው ተገቢው እንዱፇፀም እናት መስሪያ ቤት ሇቅርንጫፌ መስሪያ
ቤት የፃፇውን ዯብዲቤ መሰረት አዴርገው መፌትሓ ሳያገኙ ሲቀሩ በፌርዴ ቤት ክስ መስርተዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ ጥያቄያቸውን በአዋጁ መሰረት እቃውን ከውጪ ከአስገቡ በኋሊ በስዴስት ወራት ጊዜ
ውስጥ አሊቀረቡም፡፡ ይህም የሚያሳየው የአመሌካች ጥያቄ በሔጉ የተገዯበ መሆኑን ሲሆን አመሌካች
በአዋጁ አንቀጽ 55 መሰረት ያነሱት እና የተጠቀሙበት ተቃውሞ አሇመኖሩን ነው፡፡ በመሆኑም
አመሌካች ክስ የመሰረቱበትን የቀሪ ቀረጥ ክፌያ ጥያቄ በተጠሪዎች በኩሌ በአዋጁ አንቀጽ 53(1)
መሰረት ተቃውሞ ቀርቦ ተገቢው ሇውጥ ባሌተዯረገበት ሁኔታ እንዱሁም በአዋጁ አንቀጽ 55
መሰረት በስዴስት ወር ጊዜ ያሌቀረበ የቀረጥ ይመሇስሌኝ ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኝበት አግባብ
ባሇመኖሩ በፌርዴ ቤት ክስ መመስረታቸው በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሳኔ በበሊይ ፌርዴ ቤቶች መሻሩ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን የአዋጁን ቁጥር
55 ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.
3.
4.

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 59693 መጋቢት 17 ቀን 2001 ተሠጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 45757 ታህሳስ 27 ቀን 2002 ዓ.ም
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 73056 ሏምላ 25 ቀን 1999 ዓ.ም
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
የተጠሪ የቀረጥ ይመሇስሌኝ ጥያቄ በስዴስት ወር ይርጋ የታገዯ ነው ብሇናሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 542ዏ3
ኀዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢት/ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሙለእመቤት ኃ/ሚካኤሌ - የቀረበ የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የተጠሪን መኪና ያሇአግባብ ይዟሌ ተብል
መኪናውን እንዱመሌስና የተቋረጠ ገቢ ብር 9944.44 እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ እንዱታረም
አመሌካች ስሊመሇከተ ነው፡፡
የጉዲዩ አጀማመር ባጭሩ ሲታይ ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ የሠላዲ ቁጥር 3-01ዏ17 አ.አ
የሆነ መኪና አመሌካች ያሇአግባብ ይዞ በቁጥጥር ሥር አቆይቷሌ፡፡ መኪናውን እንዱሇቅ እና
መኪናው በመቆሙ የተቋረጠ ገቢ ብር 5ዏ,ዏዏዏ /ሃምሣ ሺህ/ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ ሲለ ተጠሪ
ያቀረቡትን ክስ የሥር ፌ/ቤት ተቀብል መኪናው እንዱመሇስ እና የተቋረጠ ገቢ ከፌ ሲሌ
የተጠቀሰውን መጠን አመሌካች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በውሣኔው ቅር ተሰኝቶ ሇፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች በሔግ የተሰጠውን ተግባር ሲያከናውን
ይዞ ያቆየውን መኪና አስረክብ መባለ እና የተቋረጠ ገቢ እንዱከፌሌ መወሰኑ ከአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89
እንዯተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 73 እና 78 አኳያ ሉመረመር የሚገባ ሆኖ በመገኘቱ
ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ የተጠሪ ጠበቃ ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡ በይዘቱም ተጠሪ በመንግሥት ፇቃዴ ከውጪ ሀገር ያስገቡት መኪና ስሇመሆኑ ገሌጸው
ይህ መኪና ሇንግዴ ሥራ እንዱውሌ የፋዳራሌ የመንገዴና ትራንስፕርት ባሇሥሌጣን ፇቅድሊቸው
እየሰሩበት ስሇመሆኑና ይህም በአመሌካች አውቅናና ስምምነት ሇመሆኑ ዘርዝረው በመግሇጽ
መኪናው መያዙ ሔገ ወጥ ተግባር ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካች ክርክሩን አጠናክሮ የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተ ሲሆን እኛም በዚህ
ሰበር ችልት እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው አመሌካች በሥር ፌ/ቤት አጥብቆ የተከራከረው
ከቀረጥ ነፃ ሇግሌ አገሌግልት ከውጪ ሀገር ያስገቡትን መኪና ተገቢው ቀረጥ ሳይከፇሌበት
ሥራ አውሇውት በመገኘታቸው ዴርጊቱ በሔግ የተከሇከሇ በመሆኑ ይህንኑ ሇማጣራት
በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት መኪናውን በቁጥጥር ሥር ያዋሇ ስሇመሆኑ እና ይህም
የተቀበሇው ሃሊፉነት በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይገባ ነው፡፡

ተጠሪ
ሇንግዴ
በሔግ
በሔግ

የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ማቋቋሚያና ሥሌጣንና ኃሊፉነትን የተመሇከተው አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89
በአዋጅ ቁጥር 368/95 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/1/ እንዯሚያመሇክተው ከቀረጥ ነፃ የገባ እቃ ሇላሊ
አገሌግልት ማዋሌ ሔገወጥ ተግባር አሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህንንም ተግባር እንዲይፇጸም
ሇመከሊከሌ እንዱሁም ተፇጽሞ ሲገኝ መመርመር እና ሔጋዊ ውሣኔ የማሰጠት ኃሊፉነት ሇጉምሩክ
ባሇሥሌጣን የተሰጠ ስሇመሆኑ የጉምሩክ አዋጅ ይዘት ያመሇክታሌ፡፡
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 368/95 /እንዯተሻሻሇው/ አንቀጽ 78 ሊይ
እንዯተዯነገገው የጉምሩክ ሔግን በመተሊሇፌ የተገኙ እቃዎችን እና ማጓጓዣዎችን አግባብ ያሇው
የመጨረሻ ውሣኔ አስኪሰጥባቸው ዴረስ መያዝና በቁጥጥር ማዋሌ ይቻሊሌ በማሇት ተዯንግጓሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ይህንኑ በሔግ የተሰጠውን ኃሊፉነት ሇመወጣት
የተንቀሳቀሰ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪም መኪናውን ከቀረጥ ነፃ ሇግሌ አገሌግልት
ከውጪ ሀገር ያስገቡ ስሇመሆኑ አምነው ነገር ግን መኪናው ሇንግዴ ሥራ እንዱውሌ የተዯረገው
በፋዳራሌ የመንገዴ ትራንስፕርት ባሇሥሌጣን ፇቃዴ እና በአመሌካች እውቅናና ስምምነት ነው
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
እንግዱህ ከዚህ የግራ ቀኙ ክርክር አንፃር መኪናው ሇተጠሪ ሉመሇስ ይገባሌ ወይንስ
አይገባም? አመሌካች መኪናውን በመያዙ የተቋረጠ ገቢ ሇተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት ወይንስ
የሇበትም የሚለት ጭብጦች ውሣኔ ከማግኘታቸው በፉት ተጠሪ መኪናውን በምን ሔጋዊ አግባብ
ሇንግዴ ሥራ አገሌግልት እንዱውሌ አዯረጉት? ይኸው ከቀረጥ ነፃ የገባው መኪና ሇንግዴ ሥራ
አገሌግልት ሲንቀሳቀስ በመሌካች መያዙ ሔጋዊ አካሄዴ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው መሠረታዊ
ጭብጥ ምሊሽ የሚያሻው መሆኑን መረዲት ተችሎሌ፡፡
የሥር ፌ/ቤት እነዚህን ጭብጦች ከግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ አንፃር ከሔጉ በማገናዘብ
ሳይመረምር አመሌካች የተጠሪን መኪና ያሇፌርዴ በቁጥጥር ሥር ማዴረጉና መወረሱ ተገቢ
አይዯሇም ከሚሌ የተሣሣተ ዴምዲሜ ዯርሷሌ፡፡ በመሠረቱ አመሌካች የተጠሪ መኪና ተወርሷሌ
የሚሌ ክርክርም አሊቀረቡም፡፡
ስሇሆነም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ በተዯነገገው አግባብ የግራ ቀኙን ክርክር መሠረት በማዴረግ
ተገቢውን ጭብጥ በመያዝ በአግባቡ በማጣራት ውሣኔ መሰጠት እየተገባው አመሌካች መኪናውን
እንዱመሌስ እና የተቋረጠ ገቢ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ እና በከፌተኛው
ፌ/ቤትም ይኸው ውሣኔ መጽናቱ ተገቢውን የክርክር አመራር ሥርዓት ያሌተከተሇ እና ከሔጉ ጋር
በአግባቡ ያሌተገናዘበ ሆኖ ስሊገኘው ሉታረም የሚገባው ነው ብሇናሌ፡፡
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በመሆኑም በክርክር አመራር ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ
ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 137829 ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው
ፌርዴ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 83ዏ9ዏ መጋቢት 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም.
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች የተጠሪ መኪና ሉመሇስ ይገባሌ? ወይንስ አይገባም? የተቋረጠ ገቢ የመክፇሌ
ኃሊፉነት አሇበት ወይንስ የሇበትም? የሚሇውን ጭብጥ ከመወሰኑ በፉት ተጠሪ ከቀረጥ ነፃ
ያስገቡትን መኪና ሇንግዴ ሥራ አገሌግልት ያዋለት በሔግ አግባብ ነው ወይንስ
አይዯሇም? አመሌካች የተጠሪን ዴርጊት ሇመመርመር ሲሌ መኪናውን መያዙ ተገቢ ነው
ወይንስ አይዯሇም? የሚለትን ጭብጦች ከግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ አንፃር መርምሮ
ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ብሇን መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፤ ይፃፌ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 5ዏ375
ህዲር 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን፡- ሙለእመቤት ውባየሁ ቀረበች
ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሇተብርሃን አዴሏኖም፡- ጠበቃ ተሰማ አበበ - ቀረበ
2. ሴፌ ትራንዚት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በቀሪ ይፇሇጋሌ የተባሇውን ቀረጥና ታክስ ሇማስከፇሌ የቀረበውን ክስ መነሻ በማዴረግ
የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሣሽ የነበረው አመሌካች 1ኛ ተጠሪ
ከውጪ ሃገር ሊስመጣቻቸው የአገሇገለ የፉያት መኪና ኢንጅኖች መክፇሌ የነበረባት ቀረጥና ታክስ
ብር 526,654.25 ሆኖ ሳሇ ብር 28,218.18 ብቻ ስሇከፇሇች ቀሪውን ትከፌሌ ዘንዴ ይወሰንሌኝ፡፡ 2ኛ
ተጠሪም ወኪሌ በመሆኑ የጋራ ሃሊፉነት አሇበት ይባሌሌኝ በማሇት ክሱን አቅርቦአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪዎችን አስቀርቦ ክርክሩን ካሰማ በኋሊ፣ 1ኛ ተጠሪ
ሊስመጣቻቸው ኢንጅኖች ሌትከፌሌ የሚገባት ቀረጥና ታክስ ብር 28,218.18 ነው በማሇት
የአመሌካች ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኝ
የተባሇበትን ውሳኔ አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ህዲር 4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ስሇቀረጡ እና
ታክሱ አከፊፇሌ በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ
አይዯሇም? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም በግራቀኙ ወገኖች በዚህ ረገዴ ያሰሙትን
ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
በአመሌካች ክስ እንዯተገሇጸው 1ኛ ተጠሪ የከፇሇችው ብር 28,218.18 ብቻ ሲሆን፣ መክፇሌ
የነበረባት ግን ከዚህ እጅግ ከፌያሇ እንዯሆነ በኋሊ በተዯረገው የኦዱተሮች ምርመራ እንዯተረጋገጠ
በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ዯግሞ ቀረጥና ታክሱ ኢንጅኖቹን ስትረከብ የከፇሇችው ብቻ
እንዯሆነ እና ይህም በሔጉ የተመሇከተ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክራሇች፡፡ 2ኛ ተጠሪም ቀረጥና ታክስ

331

ሉጠየቅ የሚገባው የዕቃው ባሇቤት እንጂ ወኪሌ አይዯሇም የሚሌ የመከራከሪያ ነጥብ አንስቶአሌ፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የ1ኛ ተጠሪን ክርክር እንዲሇ የተቀበሇ ሲሆን፣ የሰጠው
ምክንያትም አመሌካች ሇቀረጥና ታክሱ አተማመን መሠረት ያዯረገው ሔግ ያገሇገለ የመኪና
ሞተሮችን/ኢንጅኖችን/ አያጠቃሌሌም የሚሌ እንዯሆነ ከውሳኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው ሇጉዲዩ አወሳሰን ተገቢነት ያሇው
ሔግ የቅዴመ ጭነት ምርመራ ሥርዓት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ.173/91 በአንቀዴ 6(1) የተመሇከተው
ዴንጋጌ ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን ጥያቄ/ክስ/ ውዴቅ ያዯረገው
ሇዴንጋጌው ትርጉም በመስጠት እና ሇክርክሩ መነሻ የሆኑ ያገሇገለ ኢንጅኖች በዴንጋጌው አይሸፇኑም
በማሇት ነው፡፡ ፌ/ቤቱ ዴንጋጌውን ወዯ መተርጎም የገባው ኢንጅኖቹ በኤስ ጂ ኤስ ኩባንያ የቅዴመ
ጭነት ምርመራ ተዯርጎሊቸው ዋጋም ወጥቶሊቸው የገቡ በመሆኑ መቀረጥ ያሇባቸው ኩባንያው
በሰጠው ዋጋ መሠረት ነው በማሇት ተከሣሽ በመከራከርዋ እና አመሌካች /የሥር ከሣሽ/ ዯግሞ
ኢንጅኖቹ አሮጌ /ያገሇገለ/ በመሆናቸው የቅዴመ ጭነት ምርመራ እንዲይዯረግባቸው ሔጉ ይከሇክሊሌ
የሚሌ መከራከሪያ በማቅረቡ ነው፡፡ በእርግጥም አከራካሪው ነጥብ የሔግ ጭብጥ በመሆኑ በዚህ ረገዴ
አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ የሚፇታ ነው የሚሆነው፡፡
ማንኛውም ወዯ ኢትዮጵያ የሚሊክ ዕቃ በማጓጓዣ ሊይ ከመጫኑ በፉት የቅዴመ ጭነት
ምርመራ እንዯሚዯረግበት ከሊይ በተጠቀሰው አዋጅ በአንቀጽ 4(1) ተዯንግጎአሌ፡፡ የቅዴመ ጭነት
ምርመራ ሽፊን የእቃውን ዋጋ እና የምንዛሬውን ተመን ትክክሇኛነት፣ ጥራት፣ ብዛት፣ የአስተሻሸግ
ሁኔታ እና የታሪፌ ምዯባ የሚመሇከት እንዯሚሆንም በአንቀጽ 5 ተመሌክቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ
በአንቀጽ 4 መሠረት የሚዯረገው የቅዴመ ጭነት ምርመራ ተፇጻሚ የማይሆንባቸው ዕቃዎች
እንዲለ ‹‹ሌዩ ሁኔታዎች›› በሚሌ በተዯነገገው በአንቀጽ 6 ተመሌክተዋሌ፡፡ የቅዴመ ጭነት ምርመራ
አይዯረግባቸውም የተባለት ዕቃዎች በአንቀጽ 6(1) በዝርዝር የተመሇከቱ ሲሆኑ፣ ያገሇገሇ
ተሽከርካሪንም አጠቃሇው የያዙ ናቸው፡፡ እንግዱህ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ወይም አነጋገር ከውጪ
ሃገር ወዯ ኢትዮጵያ የሚሊከው የአገሇገሇ ተሽከርካሪ ወይም መኪና በአንቀጽ 4 እንዯተዯነገገው
አይነት የቅዴመ ጭነት ምርመራ አይዯረግበትም ማሇት ነው፡፡ ተሽከርካሪው ወይም መኪና ሉሽከረከር
ወይም አገሌግልት ሉሰጥ የሚችሇው ሞተር ወይም ኢንጅን ሲኖረው እንዯሆነም የሚዘነጋ
አይዯሇም፡፡ 1ኛ ተጠሪ ከውጪ ሃገር ያስገባቻቸው ኢንጂኖች የፉያት መኪና ኢንጅኖች እንዯሆኑ
በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ በፉያት መኪኖች ተገጥመው ሥራ ሊይ የሚውለ ናቸው
ማሇት ነው፡፡ እውነታው ይህ ከሆነም ሔግ አውጪው በአሮጌ ወይም ያገሇገለ ተሽከርካሪዎች (ፉያት
መኪኖችን ጨምሮ) ሊይ የቅዴመ ጭነት ምርመራ አይዯረግም እያሇ ባገሇገለ ሞተሮቻቸው/ኢንጅኖች/
ሊይ ግን የቅዴመ ጭነት ምርመራ ይዯረግባቸዋሌ የሚሌ ተቃራኒ ሃሳብ ይዞ ሔጉን ያወጣሌ ብል
ማሰብ ምክንያታዊ አይሆንም፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ኢንጅኖቹ በአዋጁ አንቀጽ 6(1) አይሸፇኑም ሇማሇት
የበቃው በዝርዝሩ ውስጥ ያገሇገለ የመኪና ሞተሮች በሚሌ አሌተመሇከተም በማሇት ነው፡፡
በመሠረቱ ሔግ አውጪው ሔጉን በሚተገብረው/በሚተረጏመው/ አካሌ በትርጉም ሉዯረስበት
የሚችሇውን
ነጥብ በሙለ እየዘረዘረ ያወጣሌ ብል በጥቅለ ማሰብ ተገቢም፤ ምክንያታዊም
አይሆንም፡፡ በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው ያገሇገለ ተሽከርካሪዎች ወይም መኪኖች በግሌጽ
እስከተመሇከቱ ዴረስ የመኪኖቹን/የተሽከርካሪዎቹን/ ዋነኛ አካሌ /አንቀሳቃሽ/ የሆነው ሞተር ተሇይቶ
ነው የሚታየው ወዯሚሇው መዯምዯሚያ መዴረስ ትክክሌ አይሆንም፡፡ ሔጉም መተርጎም ያሇበት
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ምክንያትን
ሇዴንጋጌው
አተረጓጎም
መሠረታዊ

መሠረት በማዴረግ እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የሰጠው ትርጉም ከዚህ አንፃር ሲታይ በምክንያት ሊይ ወይም ምክንያታዊ በሆነ የሔግ
ስሌት ሊይ በመመሥረት የተሰጠ ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ውሳኔው
የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

በመቀጠሌ የተመሇከትነው አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ
ስህተት ያሇበት ነው ከተባሇ በምን አይነት አግባብ ሉታረም ይገባሌ የሚሇው ነው፡፡ ከሊይ በዝርዝር
እንዲየነው የሥር ፌ/ቤቶች ክሱ ተቀባይነት የሇውም እሚሌ ዴምዲሜ ሊይ በመዴረሳቸው እና ሇዚህ
ዴምዲሜአቸው መሠረት ያዯረጉት ሇሔጉ የሰጡት ትርጉም በመሆኑ ወዯ ፌሬ ነገሩ ክርክር ገብተው
ስሇቀረጥና ታክሱ መጠን በተመሇከተ ውሳኔ አሌሰጡም፡፡ ከዚህ የተነሳም ፌሬ ነገሩን በሚመሇከት
ከመጀመሪያው ክርክር ማዴረጉ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 113733 ታህሣስ 8 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 76484 ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ኢንጅኖች በአዋጁ አንቀጽ 6(1) የሚሸፇኑ በመሆናቸው የቅዴመ ጭነት
ምርመራ አይዯረግባቸውም ብሇናሌ፡፡
3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩን በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ ሉከፇሌ
በሚገባው ታክስ እና ቀረጥ መጠን ከግራ ቀኝ ወገኖች የሚቀርብሇትን ክርክር ከሰማ በኋሊ
ተገቢውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.343(1) መሠረት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡
4. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ዘቢ
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የሰ/መ/ቁ. 51090
ታህሣሥ 12 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች - 1. ዘቴዊንስ ባር እና ሬስቶራንት ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ጠ/ውብሸት ክብሩ -ቀረቡ
2. ወ/ሮ ፅጌ ወሌዳ ገሇቱ

ተጠሪ -

የኢትዩጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ነ/ፇ ገብረእግዚአብሓር ሁናቸው ቀረቡ
መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅን በመተሊሇፌ የተፇፀመ
ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡
ሥር ፌ/ቤት ክስ የቀረበው በተጠሪ በኩሌ ሲሆን የክሱ ምክንያት በተጨማሪ እሴት ታክስ
አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 56/1/ እና 55 እንዯተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 609/2001 አንቀጽ 22/1/
እና 50/ሇ-1/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በ30/07/2001 ዓ.ም ከቀኑ 10፡50 ሰዓት ሊይ ያሇተጨማሪ
እሴት ታክስ ዯረሰኝ ግብይት ፇጽመዋሌ የሚሌ ነው፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ
አመሌካቾች እና የ1ኛ አመሌካች የነበሩት በሥር ፌ/ቤት ከ3-5 የነበሩት ተከሣሾች በተከሰሱበት
ዴርጊት ጥፊተኞች ናቸው በማሇት 1ኛ አመሌካች ብር ስሌሳ ሺህ 2ኛ አመሌካች ብር ሃያ ሺህ እና 1
ዓመት እስራት ከ3-5 ያለት ተከሣሾች ብር አሥር ሺህ እና 1 ዓመት እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ ግራቀኙ ቅር ተሰኝተው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡
ከፌተኛው ፌ/ቤት በሁሇቱም ወገን የቀረበውን ይግባኝ ተቀብል ካከራከረ በኃሊ መዝገቦቹን በማጣመር
በመ/ቁ 82648 ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በውሣኔውም በሥር ፌ/ቤት የተሰጠውን የጥፊተኛነት ውሣኔ
በማፅናት በቅጣት ረገዴ ዏ/ሔግ ያቀረበውን ቅሬታ መነሻ በማዴረግ የእስራት ቅጣቱን በማሻሻሌ 2ኛ
አመሌካች እና ከ3-5 የነበሩት ተከሣሾች እያንዲንዲቸው በሁሇት ዓመት እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃ ታህሣሥ 8
ቀን 2002 ዓ.ም ባቀረቡት አቤቱታ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠውን የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሣኔ
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በዝርዝር በመንቀፌ የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ተሽሮ አመሌካቾች በነፃ እንዱሰናበቱ እንዱወስን
ጠይቀዋሌ፡፡
የአመሌካቾች ጠበቃ አቤቱታ ተመርምሮ ሁሇተኛ ተጠሪ ጥፊተኛ ተብሇው የተሰጠው ውሣኔ
ከአዋጅ ቁጥር 285/94 56/1/ እና/3/ አንፃር አግባብነቱ በሰበር ሉመረመር ይገባሌ ተብል ተጠሪ
ቀርቦ ክርክሩን እንዱያሰማ ተዯርጓሌ፡፡ በዚሁ አግባብ ሚያዝያ 7 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የግራቀኙ ክርክር ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን በዚህ ሰበር ችልት
እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ብቻ ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው 2ኛ አመሌካች ጥፊተኛ ናቸው ተብሇው እንዱቀጡ
የተወሰነው የ1ኛ አመሌካች ስራአኪያጅ ሆነው ሲሰሩ ዴርጅቱ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅን
በመተሊሇፌ ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ግብይት በመፇፀሙ የአዋጁን አንቀጽ 56/1/
እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 22/1/ እና 55/ሇ-1/ ተሊሌፇዋሌ ተብሇው ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የ1ኛ
አመሌካችን ሃሊፉነትና ተጠያቂነት አረጋግጠው ውሣኔ ሰጥተዋሌ፡፡
የአመሌካቾች ጠበቃ እዚህ ፌ/ቤት ሊይ አጥብቀው የተከራከሩት 2ኛ አመሌካች የ1ኛ
አመሌካች /ዴርጅቱ/ ሥራ አስኪያጅ ቢሆኑም ዴርጊቱ ሲፇጸም በቦታው እንዲሌነበሩና በዴርጊቱ
አፇፃፀም ሊይ ስምምነትም ሆነ እውቀት አሌነበራቸውም እንዱሁም ይህ ስህተት እንዲይፇጸም ሥራ
አስኪያጁ /2ኛ አመሌካች/ ተገቢውን ትጋትና የአሰራር ጥበብ የተሞሊበት እርምጃ ወስዯዋሌ በሚሌ
በአዋጁ አንቀጽ 56/3/ መሠረት በነፃ ሉሰናበቱ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡
አዋጅ ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 56/1/ አንቀጽ 22/1/
እና አንቀጽ 50/ሇ-1/ ዴንጋጌዎች ይዘት እንዯሚያመሇክተው አንዴ የንግዴ ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ
በወንጀሌ ተጠያቂ የሚሆነው እሱ የሚመራው ዴርጅት የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ሆኖ
ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ግብይት ማከናወኑ ሲረጋገጥ ይኸው ጥፊት በሥራ አስኪያጁ
እንዯተፇፀመ ተቆጥሮ ተጠያቂ እንዯሚሆን ነው፡፡
ስሇሆነም የዴርጅቱ ሃሊፉነት ከተረጋገጠ የሥራ አስኪያጁ ሃሊፉነት የሔግ ግምት
የሚወሰዴበት ስሇመሆኑ መንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሥራ አስኪያጁ ከዚህ የሔግ ግምት ሃሊፉነት ነፃ ሉሆን
የሚችሇው በአዋጅ አንቀጽ 56/3/ ሥር የተመሇከቱትን ሁኔታዎች ማስረዲት ከቻሇ ብቻ ነው፡፡
ይኸውም ጥፊቱ የተፇፀመው ሥራ አስኪያጁ ሳያውቁት ወይም ሳይስማሙበት እንዯዚሁም ነገሮችን
በጥንቃቄ የሚያይ ሰው በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ የጥፊቱን መፇጸም ሇመከሊከሌ ይወስዲቸዋሌ
ተብል የሚገመተውን ጥንቃቄና ተገቢውን ትጋትና የአሰራር ጥበብ የተሞሊበት እርምጃ ወስድ የተገኘ
መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ 2ኛ አመሌካች የ1ኛ አመሌካች ሥራ አስኪያጅ ሆነው ሲሰሩ ዴርጅቱ ሽያጭ
በሚያከናወንበት ጊዜ የተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ወዱያውኑ ተጠቃሚው እንዱያገኝ በማዴረግ
ተገቢው አሰራር ተዘርግቷሌ በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም በዚህ ረገዴ በሥር ፌ/ቤት ክርክር እና
ማስረጃ ቀርቦበት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ስሇመኖሩ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ አያመሇክትም፡፡
በእርግጥ በወቅቱ 2ኛ አመሌካች በቦታው አሌነበሩም ቢባሌም ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው
በሔጉ ግምት የሚወሰዴበት ጥፊት በመሆኑ 2ኛ አመሌካች በቦታው ያሌነበሩ መሆኑ በራሱ
ከሃሊፉነት ነፃ ሉያዯርጋቸው የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ 2ኛ አመሌካች በፌሬ ነገር ዯረጃ ሥር
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ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ ሲለ የሚከራከሩበት ጉዲይ ዴርጊቱ በተፇፀመ ጊዜ መብራት ጠፌቶ ነበር የሚሌ
ቢሆንም በማኑዋሌ የሚሰራ ዯረሰኝ እንዯነበራቸው ተረጋግጧሌ፡፡
ስሇሆነም 2ኛ አመሌካችን አስመሌክቶ እዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሊይ የአዋጁን አንቀጽ 56/3/
ይዘት በመዘርዘር በጠበቃቸው የተከራከሩ ቢሆንም በዚህ ረገዴ በሥር ፌ/ቤት በዝርዝር ክርክር
ተዯርጏበት እና በማስረጃ ተረጋግጦ የቀረበ ፌሬ ነገር ባሇመኖሩ ሥራ አስኪያጁ በሔጉ አግባብ እና
መንፇስ መሠረት በተጠቃሹ ዴንጋጌ መሠረት ነፃ ሉሆኑ የሚችለበት ምክንያት አሇ ሇማሇት
አሌተቻሇም፡፡
በመሠረቱ የዚህ ሰበር ችልት ሃሊፉነትና ተግባር በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠ ውሣኔ ሊይ
መሠረታዊ የሔግ አተገባበር ወይም አተረጓጉም ስህተት ተፇጽሞ ሲገኝ ማረም እንጂ የፌሬ ነገር እና
የማስረጃ ክርክር የማጣራት ሥራ እንዲሌሆነ ከኢ.ፋዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 80/3-ሀ/ እና
ከአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም በተያዘው ጉዲይ
ሊይ የቀረበው ክርክር የፌሬ ነገር እና የማስረጃ ምዘና ጉዲይ እንጂ በሔግ ረገዴ የተፇፀመ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት አሇበት የሚያሰኝ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ስሇዚህም የሥር ፌ//ቤት 2ኛ አመሌካችን ጥፊተኛ አዴርጏ የቅጣት ውሣኔ መወሰኑ ሊይ
የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 82648 ህዲር 21 ቀን 2002 ዓ.ም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ውሣኔን በማሻሻሌ የሰጠው ፌርዴ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 195/2/ሇ-2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 43996
ጥር 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የሰሜን ምስራቅ ጉምሩክ ሜላ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ
ተጠሪ፡- በረከት አሰፊ - በላለበት የሚታይ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከሔግ ውጭ የተያዘው መኪናዬ ይሇቀቅሌኝ፣ በመኪናው ሰርቼ ሊገኝ እችሌ የነበረው
የቀን ገቢ ብር 7ዏዏ,ዏዏ ተሰሌቶ ይከፇሇኝ በማሇት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ
የመሠረተውን ክስ መነሻ አዴርጎ የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇተጠሪ
ክስ በሰጠው መሌስም ዴርጊቱ ሔጉ በሰጠው ስሌጣን መሠረት የተፇፀመና ኃሊፉነት የሚያስከትሌ
መሆኑንና ተቋረጠ የተባሇው ገቢም ሔጋዊ ስሇመሆኑ በማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን በመግሇጽ ክሱ
ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ከመከራከሩም በተጨማሪ መኪናውን የያዙት የአመሌካች መሥሪያ ቤት
ሰራተኞች ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ይታዘዙሇት ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በሁዋሊ አመሌካች መኪናውን እንዱሇቅ፣
እንዱሁም መኪናው በአመሌካች ተይዞ በመቆየቱ ምክንያት ተጠሪ የቀን ገቢ የተቋረጠባቸው መሆኑ
ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ብር 1ዏ5, ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ አምስት ሺህ ብር/ ሇተጠሪ አመሌካች
እንዱከፇሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማትም ይግባኙን ሇአማራ ብሓራዊ
ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት
ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረፇጅ የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇ ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የአመሌካች አዴርራት በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 መሠረት የተፇቀዯ ሁኖ
እያሇና የተጠሪ የመኪና ገቢም በተገቢው መንገዴ ግብር ሲከፇሌበት የነበረ መሆኑ ሣይረጋገጥ
የተቋረጠ ገቢ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 1ዏ5,ዏዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ አምስት ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ
መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም በጉምሩክ ተይዞ የቆየው መኪና የቤት መኪና መሆኑ ሣይካዴ ተጠሪ ገቢ አጥቷሌ
ተብል አመሌካች ብር 1ዏ5,ዏዏዏ.ዏዏ ይክፇሌ ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ

337

ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ በዚህ ፌርዴ ቤት ጥሪ በተገቢው
መንገዴ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በስር ፌርዴ
ቤት የተዯረገውን የግራ ቀኙን ክርክርና በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን ውሣኔ ከአመሌካች የሰበር
አቤቱታና ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተጠሪን መኪና ይዞ በቁጥጥር ስር ሉያውሌ
የቻሇው መኪናዋ ኮንትሮባንዴ እቃ የጫነውን መኪና ፉት ሇፉት በመሆን አጅባ ትጓዝ ስሇነበረ
በኮንትሮባንዴ ዴርጊት ተሣትፍ አዴርጋሇች በሚሌ ጥርጣሬ ነው በማሇት አመሌካች የሚከራከር
መሆኑና የተያዘችው የተጠሪ መኪና የቤት መኪና መሆኗ መረጋገጡን ነው፡፡
የአመሌካች መ/ቤት ስሌጣንና ተግባር በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 በአንቀጽ 6 እና 58 ስር
ተዘርዝሯሌ፡፡ እነዚህ የአዋጁ ዴንጋጌዎች የሚያሣዩት የኮንትሮባንዴ እንቅስቃሴን ሇመቆጣጠር
የጉምሩክ ባሇሥሌጣንና ሹም የተሰጣቸው ስሌጣንና ተግባራት በዝርዝር መቀመጣቸውን ነው፡፡
የጉምሩክ ባሇሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋምና አሠራሩን ሇመወሰን የወጣውን አዋጅ ሇማሻሻሌ
የወጣው አዋጅ ቁጥር 368/1995 ዯግሞ ኮንትሮባንዴ ማሇት ሔጎችንና በሔግ መሠረት የወጡ
መመሪያዎችን በመተሊሇፌ ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ዕቃዎችን በማስገባት ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ
በማስወጣት፣ በሔጋዊ መንገዴ የመጡትን በሔገ ወጥ መንገዴ መሌሶ ማስገባት መያዝ፣ ማከማቸት፣
ማዘዋወር ማስተሊሇፌ እንዱገቡ ወይም እንዱወጡ ሇማዴረግ መሞከር እና እንዯዚህ ሊለ ዴርጊቶች
መተባበርን እንዯሚጨምር በአንቀጽ 2/28/ተርጓሜ ሠጥቶበታሌ፡፡
ከሊይ እንዯተጠቀሰው አመሌካች ተግባሩን ሔጋዊ ነው ብል ሲከራከር በተሇይ መሠረት
ያዯረጋቸው የአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 አንቀጽ 6/5/ እና 58/1/ሇ/ ዴንጋጌዎችን ነው፡፡ አንቀጽ 6/5/ ሙለ
ይዘቱ ሲታይ ባሇሥሌጣኑ ‛በኮንትሮባንዴ ወዯ አገር የሚገቡትን ወይም ከአገር የሚወጡትን ዕቃዎች
እንቅስቃሴ ይቆጣጠራሌ፣ ይከሊከሊሌ፣ በዚሁ ሁኔታ የሚንቀሣቀሱ ዕቃዎችንና ማጓጓዣዎችን
ይይዛሌ፤ አስፇሊጊውን ሔጋዊ እርምጃ ይወስዲሌ“ በማሇት ሲዯነግግ አንቀጽ 58/1/ሇ/ ዯግሞ ወዯ አገር
እንዲይገቡ ወይም ከአገር እንዲይወጡ የተከሇከለ፣ ገዯብ የተዯረገባቸው ወይም ቀረጥ
እንዲይከፇሌባቸው በማሰብ የተዯበቁ ዕቃዎች በፌተሻ ሲገኙ ዕቃዎችን የመያዝ እንዱሁም
እንዯሁኔታው ማጓጓዣውን የማጓጓዣውን ኃሊፉ ወይም የዕቃውን ባሇቤት ይዞ ሇምርመራ በጥበቃ
ሥር የማቆየት ስሌጣንና ኃሊፉነት የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ያሇው መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ ከእነዚህ
ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የጉምሩክ ባሇሥሌጣን በኮንትሮባንዴ ወዯ አገር የሚገቡትን
ወይም ከአገር የሚወጡትን ዕቃዎች እንቅስቃሴ የመቆጣጠር፣ የሚንቀሣቀሱ ዕቃዎችንና
ማጓጓዣዎችን የመያዝና አስፇሊጊ እርምጃዎችን የመውሰዴ፣ በሔገ ወጥ መንገዴ መገሌገያ የሆኑ
መጓጓዣዎችን የመያዝና አስፇሊጊ እርምጃዎችን የመውሰዴ በሔገ ወጥ መንገዴ መገሌገያ የሆኑ
መጓጓዣዎችን ጭምር ይዞ ሇምርመራ በጥበቃ ስር የማቆየት ስሌጣን በሔጉ የተሰጠው መሆኑን
ነው፡፡ እነዚህን ተግባራት የሚያከናውነው ግን ኮንትሮባንዴ ተብል በሔግ የተሰጠው ትርጓሜ
ተሟሌቶ ሲገኝ ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ ማንኛውም የዕቃ እንቅስቃሴ ኮንትሮባንዴ ስሇመሆኑ
አሣማኝ እና በቂ ምክንያት ሣይኖረው ባሇሥሌጣኑ መ/ቤት እንዱይዝና እንዱቆጣጠር ሔጉ ስሌጣን
ተሠጥቶታሌ ተብል አይታሰብም፡፡ እንዱሁም እቃው ኮንትሮባንዴ ስሇመሆኑ በቂ ጥርጣሬ ሲኖረውም

338

ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት ዕቃውን የመያዝ ስሌጣን ያሇው መሆኑን ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች
ይዘት ያሣያሌ፡፡ የኮንትሮባንዴ ዴርጊት ዯግሞ የኮንትሮባንዴ እቃ ነው የተባሇውን ጭኗሌ በተባሇ
መኪና ብቻ ይፇፀማሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ዴርጊቱ ወንጀሌ
እንዯመሆኑ መጠን የአዴራጊዎች ተሣትፍም የተሇያየ ዯረጃና መሌክ ሉኖረው እንዯሚችሌ
ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም የባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በሔጉ የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባር ሲወጣ
ኮንትሮባንዴ ስሇመሆኑ የጠረጠረውን ዕቃ የጫነ መኪና ከመያዝ ባሇፇ በቂና አሣማኝ ጥርጣሬ
እስካሇው ዴረስ የኮንትሮባንዴ ወንጀለ ተሣታፉ ነው የሚሇውን መኪና ሁለ በመያዝ በቁጥጥር ሥር
የማዋሌ ሥሌጣን አሇው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የኮንትሮባንዴ እቃ ያሌጫነ መኪናን አመሌካች መያዙ
ሔገወጥ ነው በማሇት ሙለ በሙለ መዯምዯሙ ሇአመሌካች በሔግ ተሇይቶ የተሰጠውን ስሌጣንና
ተግባር ከኮንትሮባንዴ ወንጀሌ አፇፃፀምና የተሣትፍ ሁኔታ ጋር ያሌተገናዘበ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች መኪናውን መያዙ ሙለ በሙለ ሔገወጥ ተግባር ነው መባለ መሠረታዊ የሆነ
የሔግ ስህተት ነው፡፡ ይሁን እንጂ የባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በቂና አሣማኝ ጥርጣሬ ኑሮት
እቃውን መያዝ ይችሊሌ ማሇት ተገቢና ምክንያታዊ ባሌሆነ ጊዜ እቃውን ይዞ የመቆየት ስሌጣን
አሇው ወዯሚሇው ዴምዲሜ አያዯርስም፡፡ በመሆኑም መሥሪያ ቤቱ ኃሊፉነቱንና ተግባሩን ሲወጣ
በጥርጣሬ የያዘውን እቃ ተገቢና ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ አጣርቶ ተገቢውን እርምጃ
መውሰዴ አሇበት፡፡ በጥርጣሬ የያዘውን ንብረት ምክንያታዊ ሇሆነ ጊዜ ከያዘና ስሌጣን ያሇው ፌርዴ
ቤትም ጉዲዩን አጣርቶ የተያዘው ንብረት እንዱሇቀቅ ውሣኔ ከሰጠ በሁዋሊ ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ
ቤት ወዱያውኑ ከሇቀቀ ተገቢና ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ ንብረቱ በመቆሙ የታጣውን ገቢ
እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ የጊዜው ተገቢነትና ምክንያታዊነትም እንዯ ጉዲዩ
ባህርይና ከባቢያዊ ሁኔታዎች እየታየ ግንዛቤ ሉወሰዴበት የሚገባው ነው፡፡ በጥርጣሬ የተያዘው እቃ
ከምክንያታዊ ጊዜ በሊይ መያዙ ከተረጋገጠ ግን አመሌካች በሔግ አግባብ ኃሊፉ የማይሆንበት
ምክንያት የሇም፡፡
እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች የተጠሪ መኪና የተያዘው የኮንትሮባንዴ እቃ
ጭኗሌ በሚሌ ጥርጣሬ ሣይሆን የኮንትሮባንዴ እቃ የጫነ መኪናን አጅቦ ሲሄዴ ነበር ሲሆን ጉዲዩ
ሲጣራ ቆይቶ መኪናው እንዱሇቀቅ በፌርዴ ቤት ትእዛዝ የተሰጠ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ከሰጠ
በሁዋሊ መኪናው ወዱያውኑ ተሇቋሌ፤ እንዱሁም ጉዲዩ እስከሚጣራና በፌርዴ ቤት ውሣኔ ጉዲዩ
እስከሚያሌቅ ዴረስ መኪናው በአመሌካች ተይዞ የቆየው ሇአምስት ወራት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡
ይሁን እንጂ አመሌካች የተጠሪን መኪና የያዘው የኮንትሮባንዴ እቃ የጫነ መኪና አጅቦ ሲሄዴ ነው
በሚሌ ምክንያት ሲሆን ይህንኑ ምክንያት በማጣራት ተገቢውን እርምጃ ያሌወሰዯበትን ምክንያት
በስር ፌርዴ ቤት አሊስረዲም፡፡ መኪናው ከተያዘበት ምክንያትና ከባቢያዊ ሁኔታዎች ስንነሣም ጉዲዩን
አጣርቶ ተገቢውን እርምጃ ሇመውሰዴ ከሦስት ወራት ጊዜ በሊይ ሉወሰዴ ይችሊሌ ብል ሇመዯምዯም
የሚያስችሌ ምክንያት የላሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የተጠሪን መኪና ከሶስት
ወር ጊዜያት በሊይ ያሇበቂ ምክንያት ይዞ ሇቆየባቸው ጊዜያት / ሇሁሇት ወር ጊዜያት/ ተግባሩ ሔገ
ወጥ በመሆኑ ኃሊፉ የማይሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡
አመሌካች የተጠሪን መኪና ሇሁሇት ወራት ይዞ መቆየቱ ሔገወጥ ነው ከተባሇ ቀጥል
እሌባት ማግኘት ያሇበት ጉዲይ የካሣ መጠን ነው፡፡ ተጠሪ መኪናውን የቤት መኪና መሆኑን ጠቅሰው
በኪራይ ብር 7ዏዏ.ዏዏ /ሰባት መቶ ብር/ በቀን ያገኙ እንዯነበር ገሌፀው የአምስት ወራት ገቢ
እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፣ አመሌካች ዯግሞ ገቢው ሔጋዊ መሆኑ
አሌተረጋገጠም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪን ክርክር ሙለ በሙለ
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ተቀብሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ የቤት መኪና በኪራይ ገቢ ሉያስገኝ እንዯሚችሌ የሚታመን ቢሆንም
የኪራይ ገቢ ግን ሔጋዊነቱ መረጋገጥ አሇበት፡፡ ሔጋዊነቱ የሚረጋገጠው ዯግሞ ከሚመሇከተው አካሌ
ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ፤ የንግዴ ስራ ፇቃዴ ሲቀርብ ወይም በዚህ ረገዴ ተገቢ ማስረጃ ቀርቦ
ሔጋዊነቱ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ የተጠሪ የኪራይ ገቢ ሔጋዊ የንግዴ ፇቃዴን መሠረት አዴርጎ
የተገኘ ስሇመሆኑ ሔጋዊ ማስረጃ አሌቀረበበትም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ይህንኑ ሣያረጋግጥ የተጠሪ
መኪና በኪራይ መንገዴ ገቢ ታስገኝ ነበር በማሇት መዯምዯሙ ገቢ ተቋርጦብኛሌ የሚሌ ወገን
በተገቢው መንገዴ የማስረዲት ግዳታ አሇበት በሚሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2141 የተቀመጠውን የሔግ
መንፇስ ያሊገናዘበ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ መኪናቸውን በቀን በብር 7ዏዏ.ዏዏ /ሰባት መቶ ብር/
አከራይተው ገቢ ያስገኙ ነበር የሚሇው የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ሙለ በሙለ ተቀባይነት
የሚያገኝበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የተጠሪ መኪና በሔጋዊ ንግዴ
በመሰማራት ተገቢውን ግብር ተጠሪ የከፇለባት ስሇመሆኑ ስሊሌተረጋገጠ ገቢ ተቋርጧሌ ሇማሇት
አይቻሌም በማሇት ያቀረበው ክርክርም ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ምክንያቱም የተጠሪ መኪና የቤት
መኪና መሆኗ እና በአመሌካች ዯግሞ ሇሁሇት ወራት ያህሌ ያሇ በቂ ምክንያት በቁጥጥር ስር መዋሎ
እስከተረጋገጠ ዴረስ ተጠሪ ሊይ ሙለ በሙለ የጥቅም ማጣት አሌዯረሰባቸውም ሇማሇት የሚያስችሌ
ምክንያት የሇምና፡፡ ተጠሪ ሇራሣቸውም ሆነ ሇቤተሰባቸው የትራንስፕርት አገሌግልት መኪናውን
እንዯሚጠቀሙ የሚታመን ሲሆን መኪናው በአመሌካች ቁጥጥር በመዋለ ምክንያት ዯግሞ ሇወጪ
እንዯሚዲረጉ እሙን ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ሙለ በሙለ ያጡት ጥቅም የሇም ሇማሇት
የሚያስችሌ ምክንያት የሇም፡፡ ይሁን እንጂ መኪናውን ባሇመገሌገሊቸው የዯረሰባቸው እርግጠኛ ወጪ
ይህ ነው ብል ሇመዯምዯም መነሻ የሚሆን ማስረጃ አሌቀረበም፡፡ ሆኖም ስሇ ጉዲቱ ምን ያህሌ ኪሣራ
እንዯሚከፌሌ በትክክሌ ሇመወሰን ያሌተቻሇ እንዯሆነ ዲኞቹ የነገሮቹን ተራ ሁኔታዎችንና ተጎጂውም
ያዯረገውን ጥንቃቄ አመዛዝነው በመገመት የኪሣራውን ሌክ በርትዕ ሉወስኑ እንዯሚችለ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 21ዏ2 ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ያጡት ጥቅም በርትዕ ሉወሰን
የሚገባው ሁኖ በመገኘቱ ይህ ችልት ተጠሪ ሇሁሇት ወራት ያህሌ ያጡት ጥቅም ሇእያንዲንደ ወር
ከብር 2ዏዏ.ዏዏ /ሁሇት መቶ ብር/ በሊይ ሉሆን እንዯማይችሌ ገምቷሌ፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ
ቤቶች ኃሊፉነትን በተመሇከተ የሰጡት ውሣኔ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/1989 መሠረት
የተሰጠውን ስሌጣን ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በተመሇከተ ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ
ያሊገናዘበ ሲሆን የካሣ መጠኑም በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ሁኔታዎችና ስሇካሣ መጠን አወሳሰን
የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎችን መሠረት ያሊዯረገ እንዱሁም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት
በተመሣሣይ ጉዲዮች ከሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ጋር የማይጣጣም ሁኖ ስሇአገኘነው ውሣኔው
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.

በአማራ ክሌሊዊ መንግሥት ዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 2ዏ751
ታህሣሥ ዏ4 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመ/ቁ. 467/2ዏዏ1 ጥር ዏ5 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
አመሌካች የተጠሪን መኪናን የያዘው በሔጉ የተሰጠውን ስሌጣን ሲያከናውን ቢሆንም
መኪናውን ይዞ የቆየው ተገቢና ምክንያታዊ ነው ሉባሌ ከሚቻሇው ጊዜ በሊይ በመሆኑ ከሶስት
ወራት ጊዜያት በሊይ መኪናውን ይዞ ሇቆየባቸው ሇሁሇት ወራት የተቋረጠ ገቢ የማይከፇሌበት
የሔግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡
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3.

አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ የሚገባው የሁሇት ወር የቀን ገቢ በብር 2ዏዏ /ሁሇት መቶ ብር/
ሲታሰብ የሚመጣው ብር 12,ዏዏዏ.ዏዏ /አስራ ሁሇት ሺህ ብር/ ነው ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 59851
የካቲት 11 ቀን 2003 ዓ/ም.
ዲኞች-፡-

ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡ተጠሪ፡-

አቶ ዓሇሙ ጋባ - ጠበቃ ወሌዯስሊሴ - ቀረቡ

የፋዳራሌ ገቢዎች ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዏቃቤ ሔግ ሽመሌስ አበበ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር ተያይዞ የተነሳን የወንጀሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ
በመሠረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- 1ኛ፡- አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ
ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንዯተሻሻሇው አንቀፅ 22(1) እና 50(ሇ-1) ስር
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ
በሚገኝ ቁጥሩ 081 በተሰጠውና በንግዴ ፇቃዴ ቁጥር 02/1/3/01096/98 የሚሠራ የዓባይ ዙሪያ
ሆቴሌ ተብል በሚጠራው ቤት ጥር 14 ቀን 2002 ዓ/ም ከቀኑ 8፡00 አከባቢ የአንዴ ሇስሊሳ እና ሻይ
ግብይት በብር 5.25 ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሠኝ በሠራተኛቸው አማካይነት በመሸጣቸው
ተከሰዋሌ የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው ክስ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 እንዯተሻሻሇው
አንቀፅ በአንቀጽ 50(መ-1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በዴርጅቱ ውስጥ በባሌሥጣኑ እውቅና
የተሰጠበት የሽያጭ መመዝገቢያ መሥሪያ ከህዲር 25 ቀን 2002 ዓ/ም እስከ ታህሳስ 24 ቀን 2002
ዓ/ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ገዝቶ የመጠቀም ግዳታ የተጣሇበት ቢሆንም በሆቴለ ውሰጥ በባሇስሌጣኑ
መሥሪያ ቤት እውቅና ያሌተሰጠውንና "ናን ፉስካሊይዝዴ ማሽን" ሲጠቀሙ ተገኝተዋሌ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካችም እንዯ አቃቤ ክስ ዴርጊቱን ያሇመፇጸማቸውን በመግሇፅ ክሱን ክዯው የተከራከሩ ሲሆን
ተጠሪ አለኝ ያሊቸውን የሰው ምስክሮችን አስቀርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች እንዱከሊከለ
ተዯርጎ የመከሊከያ ምስክሮችን አስቀርበው አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ የአመሌካች መከሊከያ ምስክሮች የአቃቤ ሔጉን ማስረጃዎችን
ያሊስተባበለ መሆኑን በመግሇፅ ቃሊቸውን ውዴቅ ከአዯረገ በኋሊ አመሌካችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ
ተጠቅሶ በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ በማዴረግ በ1ኛ ክስ በሁሇት አመት ከስዴስት ወር ጽኑ
እስራትና በብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ ብር)፣ በሁሇተኛው ክስ ዯግሞ በአንዴ አመት እሥራት
በዴምሩ በሦስት አመትና በስዴስት ወር እስራትና በብር 50,000.00 (ሃምሳ ሺህ ብር) እንዱቀጡ
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ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በተሊሇፇባቸው የጥፊተኝነትና የቅጣት
ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ተጨማሪ
ማስረጃዎችን ከተቀበሇና ግራ ቀኙን ከአከራከሩ በሁዋሊ በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን የጥፊተኝነትን
ውሳኔ ሙለ በሙለ በመቀበሌ የእስራት ቅጣት ውሳኔውን ግን ወዯ ሁሇት አመት እሥራት ዝቅ
አዴርጎ የገንዘብ መቀጮውን ዯግሞ እንዲሇ በመቀበሌ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አሻሽል ወስኗሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ነሏሴ 27 ቀን 2002 ዓ.ም. የተፃፇ ሲሆን
ይዘቱም ባጭሩ፡- የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካችን ጥፊተኛ በማሇት የወሰኑት በሔጉ አግባብ አቃቤ
ሔግ ባሊስረዲበትና ተጨማሪ ማስረጃዎችም ቢሆኑ አመሌካች ዯረሠኙን እንዱታተም ሇማዴረግ
እንዱሁም ማሽኑን ሇማስገባት ተገቢውን ጥረት ሲያዯርግ የነበረ መሆኑን ባረጋገጡት ሁኔታ ስሇሆነ
የጥፊተኝነት ውሳኔው ሉሻር የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የሰበር
አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ መሆኑ በመ/ቤቱ የተገሇፀሇት
ዯብዲቤ እጁ ከገባ ከታህሳስ 13 ቀን 2002 ዓ.ም. ጊዜ ጀምሮ መ/ቤቱ በሰጠው ጊዜ ውስጥ
አስፇሊጊውን ዯረሠኞችንና የሂሳብ መኪና ሇማስገባት ተገቢውን እንቅስቃሴ ሲያዯርጉ መቆየቱ በስር
ፌርዴ ቤቶች ተረጋገጦ እያሇ ጥፊተኛ ተብሇው መቀጣታቸው በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን
ሇመመርመር ተብል በመታዘዙ ተጠሪ ቀርቦ አመሌካች ጥፊተኛ ተብሇው ሉቀጡ ይገባሌ በሚሌ
የተሰጠው ውሳኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ መሆኑን ዘርዝሮ ውሳኔው ሙለ በሙለ ሉጸና ይገባሌ ሲሌ
ተከራክሯሌ፡፡
የአመሌካች ጠበቃም ባቀረቡት የመሌስ መሌስ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር
ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆኑት ውሳኔዎችና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ አመሌካች ጥፊተኞች ተብሇው መወሰኑ በአግባቡ ነው? ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ሲሆን ቅጣት ጋር ተያይዞ የቀረበው ክርክር በዚሁ ጭብጥ እሌባት የሚያገኘ
ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
በዚህም መሠረት አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር
609 እንዯተሻሻሇ አንቀፅ 22(1) እና 50(ሇ-1) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ያሇተጨማሪ እሴት
ታክስ ግብይት ማከናወናቸውን ተጠሪ በሔጉ አግባብ አስረዴቷሌ ወይስ አሊስረዲም?፣ የተጨማሪ
እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 በአዋጅ ቁጥር 609 እንዯተሻሻሇ 50(መ-1) ስር የተመሇከተውን
በመተሊሇፌ ከባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት እውቅና ውጪ የሽያጭ መኪና ይዘው ተገኝተዋሌ? ወይስ
አሌተገኙም? የሚለትን ጥያቄዎችን በማንሳት በስር ፌርዴ ቤት በአቃቤ ሔጉ ማስረጃዎችና
በአመሌካች ማስረጃዎች ጭምር ከተረጋገጡት ፌሬ ጉዲዮች እና አግባብነት ካሊው ሔግ ጋር
በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች የተከሰሱት 1ኛው ክስ፡- የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ
ቁጥር 285/94 አንቀጽ 55 እና በአዋጅ ቁጥር 609 እንዯተሻሻሇ አንቀፅ 22(1) እና 50(ሇ-1)
በመተሊሇፌ ሆቴሌ ዴርጅቱን በወኪሌነታቸው በሚያስተዲዴሩበት ጊዜ ሽያጭ ያሇተጨማሪ እሴት
ታክስ ዯረሠኝ አከናውነዋሌ በሚሌ ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት የቀረቡት የተጠሪ ምስክሮች በሰጡት
የምስክርነት ቃሌ ይኸው ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካችም እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በሚያቀርቡት
ክርክር ግብይቱ በተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ተከናውኗሌ የሚሌ ክርክር ሳይኖራቸው አጥብቀው
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የሚከራከሩት በባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በተሰጠው ጊዜ ውስጥ አስፇሊጊውን ዯረሠኞችንና የሂሳብ
መኪና ሇማስገባት ተገቢውን እንቅስቃሴ ሲያዯርጉ የነበረ መሆኑን በመግሇፅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ
ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት አመሌካች በውክሌና የሚያስተዲዴሩትን የሆቴሌ ዴርጅት በተጨማሪ
እሴት ታክስ ከፊይነት የመዘገበው ከጥቅምት 01 ቀን 2002 ዓ/ም ጀምሮ መሆኑና የምስክር ወረቀት
መስጠቱን፣ ግብይቱ ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሠኝ የተከናወነው ዯግሞ ጥር 14 ቀን 2002 ዓ/ም
መሆኑ በአቃቤ ሔጉ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ አንዴ ግብር ከፊይ ሇተጨማሪ እሴት
ታክስ ግብር ከፊይነት ተመዘገበ የሚባሇው ዯግሞ ከተመዘገበበት ቀን ወይም ምዝገባው ከሚጸናበት
ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀጽ 3(1) እና (2) ዴንጋጌዎች ስር በግሌፅ
ተመሌክቷሌ፡፡
የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 22(1) ዴንጋጌ ሲታይም ሇተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር
ከፊይነት የተመዘገበ ማንኛውም ሰው ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ሇሚያዴርገው ግብይት የተጨማሪ
እሴት ታክስ ዯረሰኝ ሇተጠቃሚው ወዱያውኑ መስጠት እንዯአሇበት አስገዲጅነት ባሇው ኃይሇቃሌ
ዯንግጎ እናገኛሇን፡፡ ሔጉ በተገቢው ጊዜ ዯረሠኝ ሳያሳትም ግብይት ያከናወነ ግብር ከፊይ ጥረት
እያዯረገ ቢቆይና ግብይቱን ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ከአከናወነ ተጠያቂነት የላሇበት ስሇመሆኑ
የሚያሳይ ዴግንጋጌ የሇውም፡፡ አመሌካች ተገቢውን ጥረት ሲያዯርጉ የነበረ መሆኑን ተረጋግጧሌ
የሚለት በመከሊከያ ምስክሮችና በሠነዴ ማስረጃዎቻቸው ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ዯረሠኙን
በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ያሊሳተሙበትን ሔጋዊ ምክንያት ያሊስረደ መሆኑን ፌሬ ነገርን የማጣራትና
ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ መሆኑን ከውሳኔው
ተገንዝበናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት በተሰጠው ሥሌጣን የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ
የዯረሱበትን ዴምዲሜ የሚያጣራበት ወይም ማስረጃውን የሚመዝንበት አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም
አመሌካች ዯረሠኙን እንዱዘጋጅ ሳያዯርጉ ወይም ያሊዘጋጁት ከራሳቸው ቁጥጥር ውጪ በሆነ ሁኔታ
ስሇመሆኑ ባሊስረደበት ሁኔታ በ1ኛ ክስ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ ተገቢነት የሇውም በማሇት
የሚያቀርቡት ክርክር ሔጋዊነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ላሊው አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ
ውስጥ ሔጋዊ የሽያጭ መኪና ሳይጠቀሙ ከሔግ ውጪ በሆነ ሁኔታ (ከባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት
እውቅና ውጪ) ናን ፉሲካሊይዝዴ የሚባሌ የሽያጭ መኪና ይዘው መገኘታቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ
በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ተጠሪ አመሌካች ከሔዲር 25 ቀን 2002
ዓ.ም. ጀምሮ እስከ ታህሳስ 24 ቀን 2002 ዓ.ም. ባሇው ጊዜ ውስጥ እውቅና የተሰጠው የሽያጭ
መመዝገቢያ ያሇመጠቀማቸውን አስረዴቷሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 471/1998 አንቀጽ 5፣ በአዋጅ ቁጥር
285/1994 አንቀጽ 64፣ በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 117 መሠረት ዯግሞ ሇጉዲዩ ዯንብ
የማውጣት ሥሌጣን ያሇው አካሌ ተሇይቶ የተቀመጠ ሲሆን ይህንኑ ተከትል ዯንብ ቁጥር
139/1999 ወጥቷሌ፡፡ በዚህ ዯንብ ዯግሞ ሇጉዲዩ አፇፃጸም መመሪያ ባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት
መመሪያ ሇማውጣት የሚችሌበት አግባብ ያሇ ስሇመሆኑ አንቀጽ 22 የሚያስቀምጥ ሲሆን ዯንቡን
ተከትል ዯግሞ መመሪያ ቁጥር 46/1999 ተብል የሚጠቀስ መመሪያ በሥራ ሊይ ውሎሌ፡፡ በዚህም
መሠረትም ተጠሪ መሥሪያ ቤት ግብር ከፊይ የሆነውና አመሌካች በውክሌና የሚያስተዲዴሩት
የሆቴሌ ዴርጅት ሔጋዊውን የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ገዝቶ እንዱጠቀም በሚገባ ያሳወቃቸው
ስሇመሆኑ ተረጋገጧሌ፡፡ አመሌካች የተገሇፀሊቸው ጊዜ አሌፍ ሔጋዊውን የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን
ሳይጠቀሙ ሔጋዊ ያሌሆነውን ሲጠቀሙ መገኘታቸው ከተረጋገጠ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 285/1994
በአዋጅ ቁጥር 609 እንዯተሻሻሇው በአንቀጽ 50(መ) መሠረት ተጠያቂነት ይኖርባቸዋሌ፡፡ አመሌካች
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ተገቢውን ጥረት ሲያዯርጉ ነበር፣ መሳሪያውን ገዝተው እንዱጠቀሙ የተሠጣቸውና የወንጀሌ ዴርጊቱ
ተፇፀመ የተባሇበት የጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም. መቀራረብ ሲታይ የወንጀሌ ዴርጊቱን ሇመፇፀም
የሏሳብ ክፌለ አሌተሞሊም ሇማሇት የሚያስችሌበት ምክንያት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም
አመሌካች በሁሇተኛው ክስም ጥፊተኛ ተብሇው መቀጣታቸው የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ውሣኔ
በአመሌካች ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195((2(ሇ-2)) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/አተ
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የሰ/መ/ቁ. 48628
ግንቦት 5 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏ/ሔግ - አሌቀረበም
ተጠሪ፡- አቶ በርሄ ሏጏስ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የስር ከሣሽ /ያሁን የሰበር አመሌካች/ በስር ተከሣሽ /በሰበር ተጠሪ/ ያቀረበው ክስ ተከሣሹ
ንብረትነቱ የራሱ በሆነው ኮዴ3-29644 አይሱዙ የጭነት መኪና 56 ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ
ከጨርጨር ወዯ መቀላ ከተማ በ26/4/2001 ዓ.ም ምሽት 3፡3ዏ ሲጓዝ እጅ ከፌንጅ በመያዙ
የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 60/89 በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/1/ ተሊሌፍ በመገኘቱ
ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሹም ፌ/ቤት ቀርቦ የእምነት ክህዯት ቃለ ሲጠየቅ ወንጀለን አሇመፇጸሙንና ጥፊተኛ
አሇመሆኑን ክድ በመከራከሩ የስር የትግራይ ክሌሌ ዯቡብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ከቀረቡት የግራ
ቀኙ ማስረጃዎች አንጻር ከመረመረ በኋሊ ከሣሹ ጠቅሶ ክስ ያቀረበበትን የወንጀሌ አንቀጽ 64/1/
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 113/2/ መሠረት ሇውጦ በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 74 ስር ጥፊተኛ ነው
በማሇት ተከሣሹ በ3 ዓመት ቀሊሌ እስራትና በ5ዏዏዏ ብር መቀጮ እንዱቀጣ ፣ የተያዘው 56 ቦንዲ
ሌባሽ ጨርቅ ሇመንግስት ገቢ እንዱሆንና መኪናው ሇተከሣሽ እንዱመሇስ በማሇት ወስኗሌ፡፡
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የትግራይ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት በበኩለ የይግባኝ ባዩን /የስር
ከሣሽን/ ይግባኝ በመሠረዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 195/1/ ይግባኝ ባዩን አሰናብቷሌ፡፡
በስር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ ቅር የተሰኘው የአሁኑ አመሌካችም ባቀረበው የሰበር አቤቱታ
የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 60/89 ያሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 365/95 አንቀጽ 64/4/ ተጠሪው በራሱ መኪና
በህግ የተከሇከሇውን 56 ቦንዲ ጭኖ በመገኘቱ ክስ ተመስርቶበትና በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ ተጠቅሶ
ክስ ከቀረበበት የህግ አንቀጽ መንፇስ ወጪ መኪናው ሇተጠሪ ይመሇስ ተብል የተወሰነው መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ የተፇጸመው የህግ ስህተት ታርሞ መኪናው ሇመንግስት ገቢ
እንዱዯረግ እንዱወሰን ጠይቋሌ፡፡
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ሇሰበር ቅሬታው ተጠሪው በሰጠው መሌስ አመሌካች በ24/6/2001 ዓ.ም ሇስር ትግራይ
ክሌሌ ዯቡብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ ወንጀለ ብቻ የሚመሇከት እንጂ አሁን ቅሬታ
የቀረበበት መኪና ይወረስሌኝ በሚሌ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም በስር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ የተፇጸመ
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም በተጠሪ
አሽከርካሪነት 56 ቦንዲ ሌባሽ ጨርቅ ጭኖ የተያዘው መኪና ሇመንግስት ገቢ ሉሆን ይገባሌ ወይስ
አይገባም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች ጠቅሶ ክስ ያቀረበበትን አዋጅ ቁጥር 368/95
አንቀጽ 64/4/ ከግራ ቀኙ ማስረጃዎች አንጻር ሲመረመር ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የሇውም በሚሌ
በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 74 ስር ጥፊተኛ ነው ብሎሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ጥፊተኛ የተዯረገ ሰው
ዯግሞ የተያዘበት ዕቃ መወረሱ እንዯተጠበቀ ሆኖ በዕቃው ሊይ ሉከፌሌ ከሚገባው ጠቅሊሊ የቀረጥና
የታክስ ሂሣብ በማያንስ የገንዘብ መቀጮና ከሶስት እስከ አምስት ዓመት በሚዯርስ እስራት ይቀጣሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን የስር ፌ/ቤት እንዲረጋገጠው ያሁኑ የሰበር ተጠሪ ንብረትነቱ
የራሱ በሆነው አይሱዙ የጭነት መኪና የተጠቀሰውን የኮንትሮባንዴ ዕቃ ጭኖ ሲጓዝ እጅ ከፌንጅ
ተይዟሌ፡፡ በዚህ የወንጀሌ ዴርጊትም በአዋጁ የማጓጓዝ ሀሊፉነት የሚያስከትሇውን ግዳታ በመጣሱ
ከጉዲዩ ጋር አግባብነት ያሇው እንዯ ስር ፌ/ቤቶች አተረጓጏም አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 74
ሣይሆን የተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 64/4/ ነው፡፡ የተጠሪው ዴርጊት በአንቀጽ 64/4/ የሚሸፇን ከሆነ
ዯግሞ የሚወረሰው በኮንትሮባንዴ የተያዘ ዕቃ ብቻ ሣይሆን የዕቃው ማጓጓዣ /መኪና/ ጭምር ነው፡፡
በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች አመሌካችን ጠቅሶ ክስ ያቀረበበትን የህግ ቁጥር ያሇአግባብ
በመሇወጥ ጥፊተኛ ነው በማሇት የቅጣት ውሣኔ ያስተሊሇፊበት የህግ ቁጥር የማጓጓዣ ሀሊፉነት
ግዳታ ጥሶ ሇተገኘው ሇመጓጓዣው ባሇቤት ተፇጻሚነት የላሇው በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የህግ
ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ

እ.ከ

1. የስር የትግራይ ክሌሌ ዯቡብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 10/12117 በቀን
24/10/2001 በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ እንዱሁም የትግራይ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት
የወንጀሌ ችልት በመ/ቁ 33108 በቀን 06/12/2001 ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ
የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሇዋሌ፡፡
2. የሰበር ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/ ስር ጥፊተኛ ነው ብሇን ወስነናሌ፡፡
ቅጣትን በሚመሇከት የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት በ3 ዓመት ቀሊሌ እስራትና በ5ዏዏዏ /አምስት
ሺህ/ መቀጮ ተጠሪው እንዱቀጣ የወሰነው በአግባቡ በመሆኑ ጸንቷሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ተጠሪው ጥፊተኛ የተዯረገበት አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 64/4/
የኮንትሮባንዴ ዕቃ የጫነው ማጓጓዣ ጭምር እንዱወረስ የሚዯነግግ በመሆኑ በተጠሪ
አሽከርካሪነት የተያዘው የተጠሪ ኮዴ 3-29644 አይሱዙ የጭነት መኪና ተወርሶ
ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ወስነናሌ፡፡
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 57100
ግንቦት 30 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ጅማ ቅ/ጽ/ቤት ነገረ ፇጅ - ምህረቱ
ቁምሊቸው - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. አቶ አዲሇ ሰይዴ
2. ፌሮሚሲስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር - አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ካቀረበው የቀዯምትነት ባሇመብት ክርክር ጋር
የተያያዘው ሲሆን የተጀመረው በኦሮሚያ ብሓ/ክ/መንግስት በጅማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ በዞኑ
ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን 1ኛ ተጠሪ በሁሇተኛ ተጠሪ ሊይ ዴርሻው እንዱሰጠው በመክሰስ ካስወሰነ
በኋሊ በአፇጻጸም መዝገብ የ2ኛ ተጠሪ ንብረት የሆነው ክሉንክ ተሸጦ የአፇጻጸም ዴርሻ እንዱሰጠው
በታዘዘው መሠረት ሁሇት ጊዜ ጨረታ ወጥቶ ገዢ ባሇመቅረቡ የፌርዴ ባሇመብት /1ኛ ተጠሪ/
ንብረቱን ሇመረከብ ጥያቄ አቅርቦ እያሇ የአሁን አመሌካች ጣሌቃ ይግባ፡፡ የአሁን አመሌካች በዏ9-22002 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው ማመሌከቻ 508,564.67 ብር የግብር እዲ ከአፇጻጸም ተከሣሽ /ከአሁን 2ኛ
ተጠሪ/ ሊይ ስሊሇን በግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት የቅዴሚያ መብት ስሊሇን
የቅዴሚያ መብታችን እንዱከበር የሚሌ ነበር፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ
አመሌካች /የአሁን አመሌካች/ ከሊይ እንዯተመሇከተው ያመሌክቱ እንጅ በአዋጅ ቁ. 286/2002
አንቀጽ 78/1/ መሠረት የባሇዕዲውን መያዝ የሚችሇው ንብረት አፇጻጸም ሊይ ከላሇ እና በዋስትና
ያሌተያዘ ከሆነ በመሆኑና ከሊይ የተጠቀሰው ንብረት ዯግሞ በአፇጻጸም ሊይ ስሊሇ የጉምሩክ ጽ/ቤት
የቀዯምትነት መብት የሇውም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ብል ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት
አጽንቶታሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን በቀን 08/10/2002 ዓ.ም በ2 ገጽ
በተጻፇ ማመሌከቻ በገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት
አመሌካች ሇግብር ዕዲ ሲጠየቅ ዋስትና ከተሰጣቸው አበዲሪዎች /ባንኮች/ ተከትል የቅዴሚያ መብት
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ያሇው ስሇመሆኑ እየታወቀ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የላሇውና በሶስተኛ ወገን የሚገኙቱን ንብረቶች
ሇማስሇቀቅ የተዯነገገውን የአዋጁን አንቀጽ 78/1/ በመጥቀስ የቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉ
የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ 1ኛ ተጠሪ በቀን 20-4-2003 ዓ.ም በ3
ገጽ እና 2ኛ ተጠሪ ተወካይ በቀን 20-4-2003 ዓ.ም በ2 ገጽ በመጻፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የሰጡት
መሌስ ፌሬ ሃሣብ በአጭሩ 1ኛ ተጠሪ የአመሌካች ጥያቄ የዘገዬና ንብረቱንም በጊዜያዊነት
እንዱያስተዲዴር ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋሊ የቀረበ ከመሆኑም በሊይ የቀዴምትነት መብት አይገባውም
የሚሌ ሲሆን 2ኛ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች አቅርቦት የነበረው የቀዯምትነት መብት ውዴቅ ተዯርጏ
የተወሰነው ውሣኔ አግባብ ባሇመሆኑ ተሽሮ የአመሌካች የቀዯምትነት መብት እንዱከበር በማሇት
መሌሷሌ፡፡
አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክር ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ያስቀርባሌ ሲባሌ አመሌካች በአዋጅ ቁ. 286/94
አንቀጽ 80/1/ መሠረት በላሊው ሰው ገንዘብ ጠያቂነት በተያዘ ንብረት ሊይ የቀዯምትነት መብት
አሇው ወይስ የሇውም የሚሌ ጭብጥ በመሆኑ ከዚሁ አኳያ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የአሁን 1ኛ ተጠሪ ከሁሇተኛ ተጠሪ /ፍሮምሲ ኃ/የተ/የግ/ማህበር/
በገንዘብ ጠያቂነት ወይም ዴርሻውን ሇማስከራሌ እንዯሆን አሊከራከረም፡፡ በላሊ በኩሌ 1ኛ ተጠሪ
በሁሇተኛ ተጠሪ /ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሊይ/ ያቀረበው የአፇጻጸም ክስ በሚመሇከተው
ንብረት ሊይ ቀዴሞ በዋስትና ያሌተሰጠው ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡
ይሄንን መሠረታዊ ሃሣብ ይዘን የአዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ እንዯሚከተሇው
ይነበባሌ፡፡
‛ዋስትና የተሰጣቸው የላልች አበዲሪዎች የቅዴሚያ መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ በዚህ አዋጅ
መሠረት ግብር ተከፊይ ከሚሆንበት አንስቶ ተከፌል እስካሇቀበት ጊዜ ዴረስ ግብር የመክፇሌ ግዳታ
ባሇበት ሰው ሃብት ሊይ ባሇስሌጣኑ ከማናቸውም ላልች ዕዲዎች የቀዯምትነት መብት ይኖረዋሌ፡፡“
የሚሌ ነው፡፡
ከዚህ አንቀጽ በግሌጽ መረዲት እንዯሚቻሇው ከአመሌካች ሉቀዴም የሚችሇው በዋስትና
ቀዴሞ የተያዘ ከሆነ ብቻ እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ከሊይ በተመሇከተው አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 78/1/ አሁን ከተያዘው ጉዲይ ጋር
አግባብነቱን ስንመረምር የግብር ከፊይ ንብረት የሆነ በላሊ ሶስተኛ ወገን ሲገኝና በግብር አስገቢው
ባሇስሌጣን እንዱያስረክበው ሲጠየቅ የማስረከብ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑና የማያስረክብበት አንደ
ምክንያት ሉሆን የሚችሇው በአፇጻጸም ሊይ ስሇመሆኑ በመግሇጽ እንዯሆነ የሚገሌጽ ነው፡፡ ይሄ
አንቀጽ ከተያዘው ጉዲይ ጋር በቀጥታ አግባብነት ያሇው ባይሆንም አንቀፁ ሉዯነግግ ያሰበው ንብረቱን
ሇመረከብ ሲፇሌግ መከተሌ ያሇበትን ስነ ሥርዓት ከመዯንገግ አኳያ በመሆኑ የቀዯምትነት መብትን
ቀሪ የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡
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በአጠቃሊይ በአዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት አመሌካች ያቀረበው የቀዴምትነት
መብት በዚሁ አንቀጽ መሠረት ታይቶ መወሰን ሲገባው ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት የላሇውን የአዋጁን
ላሊ አንቀጽ በመጥቀስ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉና የይግባኝ
ሰሚውም ፌርዴ ቤት ይሄንን ሣያስተካክሌ ውሣኔውን ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በኦሮሚያ ብሓ/ክ/መንግስት የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 10/86 በቀን 18-22002 ዓ.ም እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 89407 በቀን 05-9-2002 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. አመሌካች የጠየቀው የግብር ዕዲ በአዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ መሠረት ከአንዯኛ
ተጠሪ የቀዯምትነት መብት አሇው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 64819
ሰኔ 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሀመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዏቃቤ ህግ ገብረሚካኤሌ ወሌዳ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አንተነህ ካሣዬ - አሌቀረቡም
መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ ሲሆን አመሌካች በአሁኑ ተጠሪና በላሊ የእቃው ባሇቤት በተባሇ ግሇሰብ
ሊይ በቀረበው ክስ የወንጀሌ ህግ ቁ 32/1/ሀ/ እና የገቢዎችና ጉምሩክ አዋጅ ቁ 622/2001 አንቀጽ
91/2/ በመተሊሇፌ የጉምሩክ ስነ - ሥርዓት ያሌተፇፀመባቸውን የተሇያዩ አሌባሣት ባጠቃሊይ
ሇመንግስት ሉከፌሌ የነበረው ቀረጥ እና ታክስ 26,576 ብር ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ
3-04051 ዯሔ የሆነ የህዝብ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ ባሇቤትና ሹፋር በመሆኑ የተከሠሠ ሆኖ ፌርዴ
ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በተከሠሠበት የህግ አንቀጽ ጥፊተኛ አዴርጎታሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የዯቡብ ክሌሌ የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን
ተጠሪ በተከሠሠበት አንቀጽ ጥፊተኛ ካዯረገው በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ በ7/ ሰባት/ ዏመት ፅኑ እሥራት
እና በ5000/አምስት ሺህ / ብር እንዱቀጣ በመወሰን ከሊይ የተመሇከተው ተሽከርካሪ ሇባሇቤቱ
እንዱመሇስ ትዕዛዝ ሠጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇዯቡብ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ያስቀርባሌ በማሇት ሲመሇከተው ከቆየ በኋሊ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 195/2/ ሇ/ 2/ መሠረት አፅንቶታሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በቀን 21/5/2003
ዓ.ም በ2 ገፅ በመፃፌ ያቀረበው የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ ፡- ተጠሪ ጥፊተኛ የተባሇበት አዋጅ ቁ 622/01
አንቀጽ 91/2/ ስንመሇከት የእሥራትና የገንዘብ መቀጫው ሉጣሌ የሚችሇው ወንጀለ የተፇፀመበት
ዕቃና መሣሪያ እና የወንጀለ ፌሬ መወረሱ እንዯተጠበቀ መሆኑን የሚዯነግግ በመሆኑ ፣ ተጠሪ
ዯግሞ የመኪናው ባሇቤትና በወቅቱ ሹፋር መሆኑን ራሱም ከማመኑ
በተጨማሪ በማስረጃም
የተረጋገጠ ሆኖ ሣሇ ዕቃውን ሲያጓጉዝ የነበረው የተጠሪ መኪና እንዱወርስ መታዘዝ ሲገባው
መታሇፈ ያሇአግባብ በመሆኑ፣ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 1ዏ4/1/ የጥፊተኛነት ውሣኔ ከተሠጠ ተጨማሪ
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ትዕዛዝ መስጠት ሣያስፇሌግ ዕቃው ወይም ማጓጓዣው እንዱወረስ ይዯረጋሌ በማሇት የዯነገገ
ቢሆንም የሥር ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሣኔ የሠጡ ቢሆንም ተሽከርካሪው እንዱወርስ
ባሇማዘዛቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት የፇፀሙ በመሆኑ፣ ተጠሪ በቀጥታ በወንጀለ ተሣታፉ
በመሆኑ መኪናውን ከመወረሰ የሚያስቀር አግባብ ሣይኖር የሥር ፌ/ቤቶች መኪናው ሇባሇቤቱ
ይመሇስ በማሇት የሠጡት ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ እንዱታረምሌን
የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መጥሪያ ዯርሶት ግንቦት ዏ8 ቀን 2ዏዏ3 ዓም በ4 ገፅ
ፅፍ ያቀረበው የመሌስ ፌሬ ሃሣብ አመሌካች የጠቀሳቸው የህግ አንቀጾች የተገሇፀው ተሽከርካሪ
እንዱወርስ የሚዯነግግ አይዯሇም ፣ በተጠቀሰው አዋጅ 622/2001 አንቀጽ 91/2/ ዕቃና መሣሪያ
የሚሇው በእንግሉዝኛው /goods & equipment /
ተብል የተተረጎመ በመሆኑ መኪናን
አይጨምርም፣ የተሊሇፌኩት የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ባሇመኖሩ መኪናው ሉወረስ አይገባም ፣
የቀረበው ክስ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 91/2/ በመሆኑ እና በአዋጅ አንቀጽ 1ዏ4/1/ መሠረት መኪናው
እንዱወርስ የቀረበብኝ ክስ ሣይኖር የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት ስሇላሇው ውዴቅ እንዱዯረግሌኝ
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም፡- በወንጀሌ ክሱ የተመሇከተውን የኮንትሮባንዴ ዕቃ ስታጓጉዝ
የተገኘችው የተጠሪ መኪና ሌትወርስ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ የተያዘው
ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግንተነዋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት እንዯሚከተሇው ተመርምሮአሌ፡፡
ተጠሪ ስያሽከረክረው የነበረው መኪና ኮዴ ቁ 3-04051 ዯሔ የሆነ የህዝብ ማመሊሇሻ ሚኒባስ የራሱ
የግሌ ንብረት የሆነ መሆኑ፣ ሁሇተኛ ተከሣሽ በነበረና በመኪናው የተሣፇረ ሰው የተጫነ
የኮንትሮባንዴ ዕቃ ሇመንግስት ሉከፇሌ የሚገባ ታክስ እና ቀረጥ ከ21,791.66 ብር ያሌተከፇሇበት
ሲያጓጉዝ በፕሉሶች መያዝ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ
ነገር ረገዴ ያረጋገጠው ከመሆኑም አሌፍ የጥፊተኝነት ውሣኔ እና ቅጣት በተጠሪ ሊይ የተጣሇ
መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በዚሁ ፌርዴ ቤት የተሠጠው የጥፊተኝነት ፌርዴ እና ቅጣት ስሇመሇወጡ በተጠሪ በኩሌ
የተመሇከተ ነጥብ የሇም፡፡
የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሥሌጣን በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና በአዋጅ
ቁ 25/88 አንቀጽ 1ዏ መሠረት መሠረታዊ የህግ ስህተት ማረም በመሆኑ ማስረጃን የመቀበሌ እና
የመመዘን ሥሌጣን የበታች ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን በመሆኑ በዚህ ረገዴ /በፌሬ ነገር / በበታች
ፌርዴ ቤት የተዯረሰበትን መዯምዯሚያ መቀበለ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ይሄ ከሆነ ዯግሞ በተጠሪ ሊይ የተሊሇፇው የጥፊተኝነት ውሣኔ በተሽከርካሪው መወረስ
አሇመወረስ ጋር ተያይዞ የሚያስከትሇው ውጤት ምን እንዯሆነና የበታች ፌርዴ ቤቶች መኪናው
ሇባሇቤቱ /ሇተጠሪ/ ይመሇስ ማሇታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን
ነጥብ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ ተጠሪዎች የተከሰሱበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ በአዋጅ ቁ 622/2001
አንቀጽ 91/2/ ወንጀለ የተፇፀመበት ዕቃ ፣መሣሪያ እንዯዚሁም የወንጀለ ፌሬ የሚወረስ መሆኑ እና
በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 2/1/ ሥር ዕቃ ሇሚሇው ቃሌ ተንቀሣቃሽ ንብረት /መኪና/ በመጨመር
ከመዯንገጉም በሊይ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 104/1/ መሠረት ዯግሞ የተሽከርካሪ ባሇቤትና ሹፋር ሆኖ
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ተጠሪ ሲያሽከረክር በተፇፀመ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ጥፊተኛ መባለ ተጨማሪ ትዕዛዝ መስጠት
ሣያስፇሌግ ወይም ተጠሪ እንዯሚከራከረው በአመሌካች ሊይ ላሊ ክስ ማቅረብ ሣያስፇሌግ መጓጓዥው
እንዱወረሰ መታዘዝ እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ ከሆነ ጉዲዩን በመጀመሪያ የወንጀሌ ክሱን
የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሲሠጥ ወንጀለ የተፇፀመበትን የተጠሪ ተሽከርካሪ
ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ማዘዝ ሲገባው ሇባሇቤቱ ይመሇስ ማሇቱ የአዋጁን ግሌፅ ዴንጋጌ ፣ ዓሊማና
መንፇስ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል
የተመሇከተውን ውሣኔ ሠጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የዯቡብ ብሓ/ብ/ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 39555 በቀን
24/3/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 12612
የካቲት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሠጡት ውሣኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ አንቀጽ
195/2/ መ/ መሠረት ተሻሽልአሌ፡፡
2. በተጠሪ ስመንብረት ተመዝግቦ የሚገኘው የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3-04051 ዯሔ የሆነች ህዝብ
ማመሊሇሻ ሚኒባስ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የተፇፀመበት ተሽከርካሪ በመሆኗ በመንግስት
እንዴትወርስ በማሇት ታዟሌ፡፡
3. ተጠሪ የተሠጠውን ውሣኔ እንዱያውቀው በአርባ ምንጭ ማረሚያ ቤት በኩሌ ይተሊሇፌሊቸው
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 58266
ሰኔ 03 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌማዝ ዯሴ - ከጠበቃቸው በሊቸው ታዯሰ ጋር - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የጉምሩክ ዏ/ሔግ ታዯሇ ተስፊዬ - ቀረቡ
መዘገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት
ከሣሽ የነበረው
የአሁኑ ተጠሪ በዚህ በተያዘው ጉዲይ በሁሇት
ተከሣሾች ሊይ ክስ አቅርቦባቸው የነበረ ሲሆን 1ኛ ተከሣሽ ያሁኗ አመሌካች ናት፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም
ተከሣሾች የወ/ሔ/ቁ/32/1/ሀ/ እና የጉምሩክ ባሇሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣውን አዋጅ ቁጥር
6ዏ/89 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/1/ሀ/ሇ/ በመተሊሇፌ 1ኛ ተከሣሽ በዱክሊራሲዮን ሴሪ ቁጥር 317ዏ1
ተመዝግቦ ከቀረጥ ነፃ ያስገባችውን የሴሇዲ ቁጥሩ ኮዴ 2.76388
አ.አ
ሱዚኪ መኪና ሇ2ኛ
ተከሣሸ አሳሌፊ በመስጠት እንዱሁም አቶ ጥሊሁን አበበ የተባሇው ግሇሰብ ከወጋገን ባንክ አራዲ
ቅርንጫፌ ሇተበዲረው ገንዘብ መኪናውን በዋስትና በማስያዝ በህግ ከተፇቀዯው ውጪ ሇላሊ ሰው
አገሌግልት እንዱውሌ አዴርጋሇች፤ 2ኛ ተከሣሽ መኪናውን እያሽከረከረ የካቲት ዏ6 ቀን 2000
ዓ.ም ከቀኑ 6፡ዏዏ ብሓራዊ ትያትር አካባቢ በመገኘቱ ሁሇቱም ተከሣሶች ከቀረጥ ነፃ የገባውን
መኪና አሇአግባብ ሲገሇገለ ተገኝቷሌ የሚሌ ነው፡፡
1ኛ ተከሣሽ ወንጀለን አሇመፇፀሟንና ጥፊተኛ አሇመሆኗን ክዲ በመከራከሯ የሥር
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የከሳሽንና የ1ኛ ተከሳሽን ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተከሳሿ ከቀረጥ ነፃ የገባውን
መኪና መብቱ ከተሰጠበት ፇቃዴ ውጪ ሇላሊ ሰው አገሌግልት እንዱውሌ ማዴረጓ በበቂ ማስረጃ
ተረጋግጧሌ በማሇት ተጠቅሶ ክስ በቀረበባት አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/1/ሀ/
ሥር ጥፊተኛ ናት ሲሌ በመወሰን በመኪናው ሊይ የሚፇሇገውን ቀረጥ ብር 1ዏዏ,489.37 /አንዴ
መቶ ሺህ አራት መቶ ሰማንያ ዘጠኝ ከሰሊሣ ሰባት ሳንቲም/ መቀጮ እንዴትቀጣ በሰላዲ ቁጥሩ
ኮዴ 2-76388 አ.አ የሆነው መኪናም ሇመንግስት ገቢ እንዱዯረግ እንዱሁም በ6 ወር እሥራት
እንዴትቀጣና የእሥራቱ ቅጣት ቢፇፀሙ በምታስተዲዴራቸው ሌጆች ሊይ ከሚዯርሰው ጉዲት አኳያ
የእሥራቱ ቅጣት ተገዴቦ ሇተከሣሸ የፇተና ጊዜ ቢሰጥ ፌ/ቤቱ ተገቢ ሆኖ አግኝቶታሌ በማሇት
ስሇመሌካም ጠባይ ብር 5000 /አምስት ሺህ/ ዋስትና ስታቀርብ ቅጣቱ ሳይፇፀም ታግድ እንዱቆይ
ወስኗሌ፡፡
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ተከሣሽዋም በሥር የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇሥር ፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ይግባኝ ብታቀርብም በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/195/2/ሇ/2/ መሠረት የሥር የፋዳራሌ
የመ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡
በአመሌካች የቀረበው የሰበር አቤቱታም በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌ ሲሆን በዋናነት የዘረዘራቸው የቅሬታ ነጥቦች አዋጅ ቁጥር 6ዏ/89
እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/1/ከቀረጥ የገባ ዕቃ ሇላሊ ሰው ያስተሊሇፇ ወይም ሇላሊ ሰው አገሌግልት
እንዱውሌ ያዯረገ ሰው የሚጠየቅበት ሔግ ሲሆን ‛ማስተሊሇፌ“ የሚሇው ቃሌ በአዋጁ ትርጉም
አሌተሰጠውም ፡፡ በመሆኑም በፌ/ሔ/ቁ 1186/1/ ንብረት የገዛ ወይም በላሊ አኳኋን ያገኘው ወይም
በኑዛዜ የተሰጠው ሰው ንብረቱን እጁ ባዯረገ ጊዜ የተሊሇፇ ይሆናሌ በሚሌ ስሇሚዯነግግ እንዯሁም
ስሇመያዣ በፌ/ሔ/ቁ/ 2834/1/ በመያዣ ውሌ ውስጥ በዕቃው ሊይ ባሇመብት የሚሆነውን ሇይተው
ካሌተዋዋለ በቀር አስያዥ በመያዣነት ሇሰጠው ዕቃ ባሇቤት ሆኖ
ይቆያሌ የሚሌ በመሆኑ
አመሌካች መኪናውን በተባለት መንገድች ይዞታውንም ሆነ ባሇቤትነት መብት ያሊስተሊሇፌኩ
ስሇሆነ በወንጀሌ ሔግ መከሰስ አይገባኝም ነበር፣
-

መኪናው ከባንክ ሇተሰጠው ብዴር ሇብር 90,000 በዋስትና የተያዘ ቢሆንም ሇመኪናው
ያሌተከፇሇ ገንዘብ ዯግሞ ብር 100,489.73 በመሆኑ በሌዩነትም ብዙ የሚተርፌ ገንዘብ
በመኖሩ አመሌካች የጉምሩክ ቀረጥ ሇማስቀረት አስቤ ያዯረግኩት ነገር ባሇመሆኑ ዴርጊቱ
በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 23 መሠረት የወንጀሌን ዴርጊት ከሚያቋቁሙት ግዙፌ ተግባራት
የሏሳብ ክፌለን አሊሟሊም
በመሆኑም ወንጀሌ በላሇበት ቅጣት አይኖርም፡፡

-

መኪናውን ስያሽከረክር የነበረው የእህቴ ሌጅ / 2ኛ ተከሣሽ የሆነው/ ሲሆን በጊዜው አይኔን
አሞኝ ስሇነበር እንዱይዝሌኝ ያዯረግኩ በመሆኑ ይኸው ዴርጊት ‛ማስተሊሇፌን“ አያሟሊም
ከቀረጥ ነፃ የገባው መኪና አሇአግባብ ተገሇገሇ ቢባሌ እንኳን የጉምሩክ መ/ቤት መመሪያ
ቁጥር 46/2002 አንቀጽ 7 መሠረት የቀረጥና የታክስ 25% መቀጫ በማስከፇሌ መኪናው
ሇአመሌካች መመሇስ ሲገባው እንዱወረስ ማዴረጉ ሔግን የሚቃረን ነው የሚለ ናቸው

ሇሰበር ቅሬታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ የቀረጥ ነፃ መብት ያሇተጠያቂነትና ያሇገዯብ የተሰጠ
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና 368/95 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 73 ከቀረጥ ነፃ የገባን
መኪና መብቱ ከተሰጠበት አሊማ ውጪ አገሌግልት ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ የተከሇከሇና የወንጀሌ
ሀሊፉነትን የሚያሰከትሌ ነው፡፡ በመሆኑም
አመሌካች ከአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና አዋጅ ቁጥር
368/95 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 73/2/ እንዱሁም በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 98/2/
የተዯነገገውን በመተሊሇፌ መኪናውን
እንዱያሽከረክር ሊሌተፇቀዯሇት ሰው አሳሌፊ ሰጥታሇች፡፡
ይኸው የሥር 2ኛ ተከሣሽም መኪናውን ሲያሽከረክር መገኘቱን በሥር ፌ/ቤት ባቀረብነው ማስረጃ
አረጋግጠናሌ፡፡ ከዚህ ላሊ አመሌካች ከቀረጥ ነፃ የገባውን መኪና ሇባንክ መያዣነት በመስጠት
የብዴር አገሌግልት አግኝታሇች፡፡ አመሌካች ይዯግፇኛሌ በማሇት የጠቀሰችው የጉምሩክ መመሪያ
ቁጥር 46/2002 ሥራ ሊይ የዋሇው ከግንቦት 13 ቀን 2002 ጀመሮ ሲሆን አመሌካች ጥፊተኛ ነው
ተብሊ ውሣኔ ከተሰጠ ከአንዴ ዓመት በኋሊ የወጣ በመሆኑ አግባብነት ያሇው አይዯሇም በማሇት
የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ፀንቶ መዝገቡ እንዱዘጋ ጠይቋሌ፡፡
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የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም የሥር ፌ/ቤቶች የጥፊተኛነትም ሆነ
የቅጣት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን
ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት አመሌካችን ጥፊተኛ በማዴረግ የቅጣት ውሳኔ ያስተሊሇፇባት
በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና 368/ 95 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 73/1/ሀ/ ሲሆን አንቀጹም ማንኛውም
ሰው ከቀረጥ ነፃ፣ በቅናሽ ቀረጥ ወይም በጊዜያዊነት ከቀረጥ ነፃ የገባን ዕቃ አዋጁን በሚቃረን
መሌኩና የቀረጥ ነፃ መብት ከተሰጠበት ምክንያት ውጪ መጠቀም እንዯማይችሌ ይናገራሌ፡፡
በተጠቀሰው ሔግ አንቀጽ 73/1/ሀ/ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች
እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው
ዕቃዎችን፣ የገዛ ፣የተቀበሇ፣ ያስተሊሇፇ ፣ የተገሇገሇ፣ አሳሌፍ በላልች ሰዎች ግሌጋልት እንዱውሌ
ያዯረገ ሰው ዯግሞ በዚሁ አንቀጽ ንዐስ
ቁጥር 1 በፉዯሌ ‛ሇ“ በተዘረዘሩት ቅጣቶች የሚቀጣ
ይሆናሌ፡፡
አመሌካችም ከቀረጥ ነፃ ያስገባችውን መኪና በአዋጁ መሠረት መጠቀም ሲገባት ሇሥር 2ኛ
ተከሣሽ አሳሌፊ መስጠቷንና ይኸው ተከሣሽም ሲያሽከረክር መገኘቱን እንዱሁም በዋስትና አስይዛ
ከባንክ ብዴር ማግኘቷን በሥር ፌ/ቤት የፌሬ ነገር ክርክር በሚዯረግበት ጊዜ መረጋገጡን የሥር
ፌ/ቤት ውሳኔ ያመሇክታሌ፡፡
በመሆኑም በሥር ፌ/ቤት አመሌካች አዋጁን በሚቃረንና የቀረጥ ነፃ መብት ከተሰጠበት
ምክንያት ውጪ መሥራቱን በማረጋገጥ በአዋጅ ቁጥር 6ዏ/89 እና 368/95 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ
73/1/ ሥር ጥፊተኛ ናት ሲሌ በሰጠው ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡
ቅጣትን በሚመሇከት የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ሇመኪናው ሉከፇሌ በሚገባ የቀረጥ ሂሳብ
መጠን በገንዘብ መቀጮና በ6 ወር እሥራት እንዴትቀጣና መኪናውም ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን
የወሰነው መሠረታዊ የቅጣት አወሳሰን መርሆዎችን የተከተሇና መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የላሇበት ነው፡፡
ው ሳ ኔ
1. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ/181633 በቀን 12/1ዏ/2001 ዓ/ም የሰጠው ፌርዴ
እና በተጠቀሰው መዝገብ በቀን 15/1ዏ/2001 ዓ/ም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/195/2/ሇ/2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. የሥር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/82371 በቀን 18/8/2002 የሰጠው ፌርዴ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/195/2/ሇ/2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
3. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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የሰ/መ/ቁ. 60400
12/11/2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ሞያላ ቅርንጫፌ ተወካይ አቶ ዲለ
አብድ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ኤፌታታ እና ቢ ኤም ኤም ኃ/የተወሰነ የግሌ ማህበር - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁኑ ተጠሪ ከሣሽ የነበረ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበር፡፡
ክሱም ከሣሽ ባሇኝ የውጪ ንግዴ ፇቃዴ መሠረት 400 ኩንታሌ ቦልቄ ግምቱ ብር 300,000
የሚሆነውን ወዯ ኬኒያ ሇማሻገር እንዱያስችሇኝ ተከሣሽ መ/ቤት ተገቢውን የጉምሩክ ሥርዓት
እንዱፇጽምሌኝ በ13/04/2002 ዓ/ም ከቀኑ በግምት ከ7፡ዏዏ - 8፡00 ባሇው ጊዜ ውስጥ መኪናው
እንዯጫነ ወዯ ተከሣሽ መ/ቤት ሳቀርብ ተከሣሽም በ15/4/2002 ዓ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ ያሌተሟለ
ነገሮች ማሇትም የባንክ ፇቃዴ ፣ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር /TIN/ የመሳሰለትን አሟሌቼ
እንዴቀርብ በማስታወቁ ከሣሽም ከተጠየቁት ነገሮች ውስጥ የባንክ ፇቃዴ ብቻ አሇመያዜን በመግሇፅ
መኪናው እንዯጫነ በማቆም ወዯ አዱስ አበባ የተመሇስኩ ሲሆን ተከሣሽም በመሃለ ኮንትሮባንዴ ነው
በሚሌ ከመኪናው በማራገፌ ስሇከሇከሇኝ በፌ/ህ/ቁ 2028 እና 2031 መሠረት የጉዲቱን ዋጋ (9%)
እና የጠበቃ አበሌ 1ዏ% እንዱከፌሌ ይወሰንበት የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሽም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሽ ቦልቄውን ወዯ ተከሣሽ መ/ቤት ያቀረበውም
የጉምሩክ ሥርዓት ሇማስፇፀም ሲሆን ምርቱን ወዯ ውጪ ሇመሊክ ፇቃዴ ያሇው ከመሆኑም ላሊ
የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር /TIN/ በጊዜው የነበረው ቢሆንም እነዚህን ነገሮች ብቻ መያዝ በቂ
ባሇመሆኑና በአዋጅ ቁጥር 622/2001
አንቀጽ
12 እና 13 ሥር የተገሇፁ
ነገሮች ሁለ
ተሟሌተው መቅረብ ያሇባቸው ሆኖ እያሇ ከሣሽ በህጉ መሠረት ሳያሟሊ ቦልቄው በጉምሩክ ጠረፌ
ውስጥ ገብቶ ስሇተገኘ በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 2/42/ እና 9/1/ ሥር የተጠቀሰው መሠረት
ኮንትሮባንዴ ነው በሚሌ ተከሣሽ መያዙ በአግባቡ ስሇሆነ ክሱ ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ተቀብል ያከራከረው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤትም በሰጠው ውሣኔ
ተከሣሽ የያዘው ንብረት /ቦልቄ / የተከሇከሇ ካሇመሆኑም ላሊ ከሣሽ ህጋዊ በሆነ ሁኔታ የሊኪነት
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ፇቃዴ ኖሮት የንግዴ ሥራውን የሚያከናውን ሆኖ እያሇ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ሇመፇፀም
ያሌተሟለ ነገሮች ካለ እንዱሟለ ከማዴረግ በቀር ቦልቄውን ኮንትሮባንዴ ነው ብል ተከሣሽ መያዙ
ያሇአግባብ ነው በማሇት የተያዘው 4ዏዏ ኩንታሌ ቦልቄ ሇከሣሽ እንዱመሇስ ብሎሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አመሌካችም በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቢያቀርብም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን መዝገብ
በመዝጋቱ አመሌካች በሥር ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡- ተጠሪው በአዋጅ ቁጥር 622/2001
አንቀጽ 2/17/ ፣ 12/4/ እና 13/1/ መሠረት አስፇሊጊ ከሆኑ ሠነድች አንዴም ሳያመጣ የጉምሩክ
ጠረፌ አቋርጦ ወጥቶ እያሇ የተያዘውን ቦልቄ ኮንትሮባንዴ አይዯሇም መባለ ህግን መሠረት ያዯረገ
አይዯሇም ፣ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን ዕቃ ከጉምሩክ ጠረፌ ማቋረጥ ይችሊሌ መባለ
ተገቢነት የሇውም፣
የአመሌካች ጽ/ቤት የጉምሩክ ጠረፌን በማቋረጥ ከጉምሩክ ክሌሌ ውጪ ከኬኒያ ዴንበር 100
ሜትር በማይዯርስ ርቀት የሚገኝ ሲሆን የጉምሩክ ሥነ ሥርዏት በአንዴ ዕቃ ሊይ መፇፀሙንና
አሇመፇፀመን የሚረጋገጥበት ቦታ እንጂ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት የሚፇፀምበት ባሇመሆኑ አመሌካች
መ/ቤት ተጠሪው ያሌተሟለ ሠነድችን እስኪሚያመጣ ዴረስ መጠበቅ ነበረበት መባለ ያሇአግባብ ነው
የሚለ ናቸው፡፡
ተጠሪው ሇሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ በማንኛውም መስፇርት በህጋዊ መንገዴ ወዯ
ውጪ ሉሊክ የነበረው ቦልቄ ኮንትሮባደ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሁኔታ ስሇላሇ በሥር ፌ/ቤቶች
ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የቀረበ ሲሆን እኛም ተጠሪው ወዯ ውጪ ሲሌክ በአመሌካች
የተያዘው ቦልቄ ኮንትሮባንዴ ባሇመሆኑ አመሌካች ይመሌስ ተብል መወሰኑ በአግባቡ ነው ? ወይስ
አይዯሇም ? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪው ወዯ ውጪ ሉሌክ የነበረውን ቦልቄ ኮንትሮባንዴ ነው በማሇት በዋናነት
የሚከራከረው በአዋጅ ቁጥር 622/2001 በአንቀጽ 2/17/ ፣ 12/4/ እና 13/1/ የተመሇከቱትን
ሁኔታዎች ተጠሪው አሟሌቶ ባሇመገኘቱ ነው፡፡ እነዚህን አመሌካች አሌተሟለም የሚሊቸውን
ሁኔታዎች ከመመርመራችን በፉት በተጠቀሰው አዋጅ ስሇኮንትሮባንዴ ወንጀሌ የተዯነገገውን የአንቀጽ
91/1/ ይዘት መመሌከት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ በዚህ በተጠቀሰው አንቀጽ መሠረት ማንኛውም ሰው
በአዋጅ ቁጥር 622/2001 ወይም የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን የሚያስፇጽማቸውን
ላልች ህጏች ወይም በእነዚሁ መሠረት የወጡ ዯንቦችን ወይም መመሪያዎችን በመተሊሇፌ
የተከሇከለ፣ ገዯብ የተዯረገባቸው ወይም የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመባቸውን ዕቃዎች ወዯ ጉምሩክ
ክሌሌ ካስገባ ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ካስወጣ ወይም በህጋዊ መንገዴ የወጡ ዕቃዎችን በህገወጥ
መንገዴ መሌሶ ካስገባ ወንጀለ የተፇፀመባቸው ዕቃዎችና መሳሪያዎች እና የወንጀለ ፌሬ መወረሱ
እንዯተጠበቀ ሆኖ በዕቃዎቹ ሊይ ሉከፇሌ ከሚገባው ቀረጥና ታክስ ጋር በሚመጣጠን የገንዘብ
መቀጮና ከሰባት እስከ አሥራ አምስት ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ ይሊሌ፡፡
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ከዚህ ዴንጋጌ መንፇስ መገንዘብ እንዯሚቻሇው አንዴ ዕቃ ኮንትሮባንዴ ነው ሇማሇት ዕቃው
ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ እንዲይገባ ወይም እንዲይወጣ በህግ የተከሇከሇ ወይም ገዯብ የተዯረገበት ሉሆን
ይገባሌ፡፡ እንዱሁም ከዴንጋጌው መገንዘብ እንዯሚቻሇው የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን ዕቃ
ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ማስገባት ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ማስወጣት ዕቃው ኮንትሮባንዴ እንዱባሌ
የሚያዯርግ ከመሆኑም በሊይ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌን የሚያቋቁም ይሆናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ዴንጋጌው በህጋዊ መንገዴ እንኳን የወጡ ዕቃዎችን በህገወጥ መንገዴ ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ማስገባት
እንዯኮንትሮባንዴ ወንጀሌ እንዯሚቆጠር ይዯነግጋሌ፡፡
ይህንኑ የአንቀጽ 91/1/ መንፇስ ይዘን የአመሌካችን ክርክር ስንመሇከት አመሌካች የተጠሪን
ቦልቄ የያዘው የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ባሇመፇፀሙ ሲሆን የያዘውም በጽ/ቤቱ ነው፡፡ ይሁን እንጂ
የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ዕቃ ወዯ ጉምሩክ ጽ/ቤት በመምጣቱ ኮንትሮባንዴ ነው
ተብል እንዯሚወሰዴ አንቀጽ 91/1/ አይገሌጽም፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ዕቃው ኮንትሮባንዴ ነው
ሉባሌ የሚችሇው ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ ወዯ ጉምሩክ ክሌሌ ሲገባ ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ሲወጣ
ነው፡፡ በአዋጅ አንቀጽ 2/7/ መሠረትም የጉምሩክ ክሌሌ ማሇት የኢትዮጵያ የግዛት ክሌሌ ነው፡፡
በመሆኑም ዕቃው ኮንትሮባንዴ ነው ሇማሇት አመሌካች ተጠሪው በህገ ወጥ መንገዴ ቦሇቄውን
ከኢትዮጵያ ግዛት /ከጉምሩክ ክሌሌ/ ሲያስወጣ መያዙን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህን በአግባቡ
ባሊስረዲበትና እንዱሁም በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር የአሁኑ አመሌካች ተጠሪው
የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ሇማስፇፀም ወዯ አመሌካች ጽ/ቤት ቦልቄን ጭኖ እንዯመጣ ፣ በጊዜው
ተጠሪው የሊኪነት ንግዴ ፇቃዴ እና የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር / TIN/ ይዞ እንዯነበር በማመን
ሲከራከር ከቆየ በኋሊ በሰበር ዯረጃ የክርክሩን ጭብጥ በመቀየር ተጠሪው ከጉምሩክ ጠረፌ አቋርጦ
ሲወጣ ተይዟሌ በማሇት መከራከሩ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነው፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች ጠቅሶ የተከራከረባቸው የአዋጅ ዴንጋጌዎች ማሇትም 2/17/ ፣ 12/4/
እና 13/1/ የተጠሪው ቦልቄ ኮንትሮባንዴ ነው ብል ሊቀረበው ክርክር የሚረደ አይዯለም፡፡
ምክንያቱም የአዋጅ አንቀጽ 2/17/ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ትርጉም የሚዯነግግ ሲሆን አንቀጽ 12/4/
እና 13/1/ ዯግሞ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት በሚፇፀምበት ወቅት መሟሊት የሚገባቸውን ሁኔታዎች
ወይም ፍርማሉቲዎች የሚዯነግጉ ናቸው፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች ወይም ፍርማሉቲዎች ተጠሪው
አሟሌቶ ካሌተገኘ ዯግሞ የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤት በውሣኔው እንዲሰፇረው እንዱያሟሊ ከሚዯረግ
ውጪ ቦልቄውን ኮንትሮባንዴ ነው ብል መውረስ ህግን የተከተሇ አሠራር አይዯሇም፡፡
በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ቦልቄውን ኮንትሮባንዴ ነው በማሇት የያዘው
ያሇአግባብ ነው በማሇት ሇተጠሪው እንዱመሌስ በሰጡት ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ
ስህተት አሊገኘንም፡፡
ው ሣ ኔ
1. የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 05017 በቀን 14/12/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የሥር የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 105644 በቀን 02/13/2002
ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንተዋሌ፡፡
2. አመሌካች የወረሰውን 4ዏዏ ኩንታሌ ቀይ ቦልቄ ወይም በጨረታ የሸጠውን የቦልቄ ዋጋ
ሇተጠሪ እንዱመሌስ መወሰኑ አግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የራሳቸውን ይቻለ፡፡
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4. ከዚህ በፉት በዚህ ጉዲይ ሇሥር ፌ/ቤት ተሊሌፍ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይጻፌ፡፡
5. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 65656
ሏምላ 26 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- የኢትዮጽያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን - ባህር ዲር ቅርንጫፌ አቶ ዮሱፌ
አብሬ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሪት ትዕግስት ጥሊሁን - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአማራ ብሓራዊ ክሌሌ የሰሜን ጏንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
እና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ስሊሇበት በሰበር
ተጣርቶ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ
ተጠሪ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ወዯ ሱዲን
ሇመሊክ የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ አሟሌታ ባቄሊውን ወዯ ሱዲን ሳጓጉዝ ተከሣሹ ተጨማሪ
ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ አግኝቻሇሁ በሚሌ ሰበብ የያዘብኝ ስሇሆነ ባቄሊውን ዋጋ ሱዲን በምሸጥበት ዋጋ
ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ የጉምሩክ ሥርዓት
የተፇጸመበት ቢሆንም ይህንን ሽፊን በማዴረግ ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ
ሣያሟለ ወዯ ሱዲን ሇማሻገር ሲሞክሩ ተይዘዋሌ፡፡ በእንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ንብረቱን መያዝና
መወረስ እንዯምንችሌ በህግ የተዯነገገ በመሆኑ የከሳሽ ክስ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ የባቄሊውን ዋጋ
መክፇሌ አሇባችሁ የሚባሌ ከሆነም ባቄሊው በሀራጅ የተሸጠ በመሆኑ በሀራጅ በሸጥንበት ዋጋ እንጅ
ከሣሽ በጠየቁት መሆን የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ
ወዯ ሱዲን በመጓጓዝ ሊይ ከነበረው ጭነት ውስጥ ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ
ሣይፇጸምበት ያገኘ ቢሆንም የጉምሩክ ፍርማሉቲ የተፇጸበትን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ መያዝና
መውረስ አሌነበረበትም በማሇት አመሌካች ብር 362,346.23 የባቄሊው ዋጋና የላልች ወጭዎች ብር
21,236.23 አመሌካች ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ
ያወጡትን ያተሇያዩ ወጭዎች በማሇት የወሰነውን ብር 21,236.23 ተገቢ አይዯሇም በማሇት
ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ብር 362,346.23 ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት የሰጠውን ውሣኔ
አጽንቶታሌ፡፡

361

አመሌካች የካቲት 12 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ 4ዏዏ ኩንታሌ ባቄሊ
ሱዲን ወስዯው ሇመሸጥ የጉምሩክ ፍርማሉቲ ካሟለ በኋሊ 43ዏ ኩንታሌ ወዯሱዲን ሲወስደ
መገኘታቸው በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የጉምሩክ ፍርማሉቲ የተሟሊበትንና
የጉምሩክ ፍርማሉቲ ያሌተሟሊበትን ባቄሊ መያዝና መውረሳችን በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22
በተዯነገገው መሠረት የፇጸምነው ህጋዊ ተግባር ሆኖ እያሇ አሊግባብ በሌጽጓሌ ተብል በበታች ፌርዴ
ቤቶች የባቄሊውን ዋጋ እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡
አመሌካች የመኪናውን ዋጋ ይመሌስ ቢባሌ እንኳን ባቄሊው በሀራጅ የተሸጠበትን ብር
141,556.95 መሆን ሲገባው በድሊር ሂሣብ በማስሊት እንዴንከፌሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት
አሇበት፡፡ የጠበቃ አበሌና ወጭና ኪሣራም አሊግባብ ተወስኖብናሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ
በበኩሊቸው ወዯ ውጭ እንዱሌክ 168 ኩንታሌ ባቄሊ ቀሪ አሇኝ ይህ ከሆነ አመሌካች የሰሊሣ ኩንታሌ
ታክስና ቀረጥ በማስከፇሌ ከተፇቀዯሌኝ 168 ኩንታሌ መቀነስ ሲገባው መውረሱ ህጋዊ መሠረት
የሇውም፡፡ አመሌካች በስር ያሊቀረበውን አዱስ ክርክር በሰበር ዯረጃ ያቀረበ ስሇሆነ ክርክሩ
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 329/1/ መሠረት ውዴቅ ሉዯረግ ይገባዋሌ፡፡ የበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በሚሌ ዝርዝር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካች ሚያዝያ 12 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፇ ዝርዝር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከስር የቀረበው ክርክርና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን
እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች አሊግባብ በሌጽጓሌ በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162
እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2163 መሠረት በማዴረግ አመሌካች የአራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ዋጋ
በድሊር ምንዛሬ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ወዯ ሱዲን ሇመሊክ
የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ አሟሌተው ባቄሊውን ወዯ ሱዲን በሚያጓጉዙበት ጊዜ በጉምሩክ
የመጨረሻ ጣቢያ ሊይ ሲፇተሽ አራት መቶ ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ ተጭኖ መገኘቱን በበታች ፌርዴ
ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ ያሌተሟሊበት ሰሊሣ ኩንታሌ
ባቄሊ ተጠሪ የጫነች መሆኗ ስሊሌተረጋጠና ሇዚህ ተጠያቂው ሹፋር ስሇሆነ አመሌካች ተጠሪ
የጉምሩክ ቀረጥ የከፇሇችበትንና አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ መወረሱ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የህግ ትርጉም አዋጅ ቁጥር 60/89 መሠረታዊ ዓሊማና
አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ይዘት ያገናዘበ መሆኑን መርምረናሌ፡፡
ተጠሪ ወዯ ሱዲን ሇመሊክ ከጫኑት ዕቃ ውስጥ አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ተገቢው
የጉምሩክ ሥርዓት ፍርማሉቲ የተሟሊበት ሲሆን ከዚህ ጋር ተቀሊቅል የተጫነው ሰሊሣ ኩንታሌ
ባቄሊ ተገቢው የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ ሣይሟሊ የተጫነ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና
ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው ተጠሪ የጉምሩክ
ሥርዓትና ፍርማሉቲ አሟሌተው ከጫኑት አራት መቶ ኩንታሌ ጋር በመቀሊቀሌ ሰሊሣ ኩንታሌ
ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት ሲሞክሩ በመጨረሻው የጉምሩክ ጣቢያ በተዯረገ ፌተሻ
የተያዘ መሆኑን ነው፡፡ ከተጠሪ የጉምሩክ ሥርዓት አሟሌተው ከጫኑት አራት ኩንታሌ ባቄሊ ጋር
ተቀሊቅል የተያዘው ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሉወጣ ሲሌ የተያዘ ዕቃ መሆኑን
በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 2 ንኡስ አንቀጽ 28 ኮንትሮባንዴ ማሇት ህጏችንና በህግ መሠረት
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የወጡ መመሪያዎችን በመተሊሇፌ ወዯ አገር ውስጥ ሇመግባት የመጀመሪያውን ከአገር ሇመውጣት
የመጨረሻውን የጉምሩክ ጣቢያ በማሇፊ ዕቃዎችን ወዯ አገር ውስጥ ማስገባት ማስወጣት እንዱገቡ
ወይም እንዱወጡ ማዴረግ መሞከር ወይም መርዲት ወይም እነዚህን የንግዴ መጠን ያሊቸውን
ዕቃዎች መያዝ መሸጥ ማስተሊሇፌና በእነዚህ ዓይነት ዴርጊቶች መተባበርን ጨምሮ መሆኑ ትርጉም
ተሰጥቶታሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው ተጠሪ ወዯ ሱዲን አገር ሇመሊክ የጫኑት ዕቃ የጉምሩክ ቀረጥና
ፍርማሉቲ ተሟሌቶ የተጫነ ዕቃና በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማውጣት የተጫነ ዕቃ አቀሊቅል የያዘ
መሆኑን ነው፡፡
አመሌካች በኮንትሮባንዴ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡትን ወይም ከአገር የሚወጡትን ዕቃዎች
እንቅስቃሴ የመቆጣጠር የመከሊከሌና በዚህ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱ ዕቃዎችንና መጓጓዣዎችን የመያዝና
አስፇሊጊውን ህጋዊ እርምጃ የመውሰዴ ስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6 ንኡስ አንቀጽ 5
ተሰጥቶታሌ፡፡ አመሌካች የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ በማሟሊት ተጠሪ የጫኑት አራት መቶ
ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት ከተጫነው ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ ጋር ተቀሊቅል
ሲያገኘው በህጋዊ መንገዴ ከአገር እንዱወጣ የተፇቀዯውን ዕቃና በኮንትሮባንዴ ሉወጣ የነበረውን ዕቃ
መውረሱ በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6 ንኡስ አንቀጽ 5 በተሰጠው ህጋዊ ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ
ተግባር ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ መታየት ይገባዋሌ፡፡ ሇዚህም ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት
አዋጅ ቁጥር 60/89 ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና
ዓሊማ መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ማንኛውም ሰው
ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽግና ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት ወዯ አገር የሚያስገባውን ወይም
ከአገር የሚያስወጣውን ዕቃ በሚመሇከት ቀረጥ እንዱቀንስ እንዲይከፇሌ ወይም እንዱመሇስ የተከሇከሇ
ገዯብ ወይም ቁጥር የተዯረገበት ዕቃ እንዱገባ እንዱወጣ ወይም እንዱተሊሇፌ በማሰብ ሇባሇስሌጣን
በጽሁፌ በቃሌ በአካሌ እንቅስቃሴ ወይም በኤላክትሮኒክስ ሇጉምሩክ ሥነ ሥርዓት አፇጻጸም
በሚያቀርበው ወይም በሚያዯርገው የጉምሩክ ዱክሊራሊሲዮን ሀሰተኛ መግሇጫ የሰጠ ዋጋቸው
ዝቅተኛ ወይም ከፌተኛ የሆኑ ሰነድች ያቀረበ ሰነድችን የዯሇዘ የፊቀ አስመስል የሰራ ወይም
ማናቸውም ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት የፇጸመ እንዯሆነ የማጭበርበር ዴርጊት የተፇጸመበት ዕቃና
ሇማጭበርበሩ በሽፊንነትና ከሇሊነት ያገሇገለት ዕቃዎች ውርስ መሆናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዕቃው
ሊይ ሉከፇሌ ከሚባው ቀረጥና ታክስ በማያንስ የገንዘብ መቀጮና ከአስራ አምስት እስከ ሀያ አምስት
በሚዯርስ እስራት ሁሇቱንም በማጣመር ይቀጣሌ በሚሌ መንገዴ የአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 67
በማሻሻሌ ዯንግጓሌ፡፡
የጉምሩክ ቀረጥ ሣይከፌሌ ዕቃ ወዯ ውጭ ሇማሳሇፌ በማሰብ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ
ያሌተሟሊበትን የኮንትሮባንዴ ዕቃ የጉምሩክ ፍርማሉቲ ከተሟሊበት ዕቃ ጋር ቀሊቅል ጭኖ መገኘት
ከሊይ በተገሇጸው የህግ ዴንጋጌ መሠረት የማጭበርበር ዴርጊት እንዯተፇጸመ ይቆጠራሌ ወይስ
አይቆጠርም የሚሇው በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ማናቸውንም ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት
የፇጸመ እንዯሆነ የሚሇው የአማረኛው ቅጅ እና በእንግሉዝኛው ቋንቋ ‛do any mischievous act“
በሚሌ መንገዴ ከተገሇጸው አንጻር መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም በህጋዊ መንገዴ
ወዯ ውጭ እንዱሊክ ከተዘጋጀ ዕቃ ጋር በህጉና በመመሪያው መሠረት የጉምሩክ ቀረጥ ያሌተከፇሇበት
የኮንትሮባንዴ ዕቃ ቀሊቅል በመጫን የጉምሩክ የመጨረሻ ኬሊ ሇማሇፌ መሞከር የአዋጅ ቁጥር
368/95 አንቀጽ 22 አማረኛው ቅጅ ማናቸውም ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት የፇጸመ እንዯሆነ በሚሌ
መንገዴ በገሇጸውና የእንግሉዝኛው ቅጅ ‛do any mischievous act“ በሚሌ መንገዴ ከገሇጻቸው
የማጭበርበር ዴርጊቶች ውስጥ የሚካተት ህገ ወጥ ተግባር ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በህጋዊ መንገዴ
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ወዯ ሱዲን ሇመሊክ የጉምሩክ ሥርዓትና ፍርማሉቲ ያሟለበትን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ
በሽፊንነትና በከሇሊነት በመጠቀም ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ውጭ እንዱወጣ
የማዴረግ ተግባር የተፇጸመ መሆኑን ያረጋገጠው አመሌካች በኮንትሮባንዴ ከአገር ውጭ ሉወጣ
የነበረውን ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ ብቻ ሣይሆን ይህንን ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ሇማስወጣት በሽፊንነትና
ከሇሊነት ያገሇገሇውን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ መውረሱ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6
ንኡስ አንቀጽ 5 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት የአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 ገዥነት ባሇው
ሁኔታ በዯነገገው መሠረት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ሇመፇጸም በሽፊንነትና በከሇሊነት ያገሇገሇውን አራት
መቶ ኩንታሌ ባቄሊ የወረሰ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ አግባብነት የላሊቸውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር
2163 ዴንጋጌዎች በመጥቀስ አመሌካች በህግ በተዯነገገው መሠረት የወረሰውን ዕቃ ዋጋ በወቅቱ
በነበረው የድሊር ምንዛሬ ታስቦ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 60/89 እና አዋጅ ቁጥር
368/95 መሠረታዊ አሊማና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ተጠሪ የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ ያሟለት አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ተቀሊቅል
የተጫነውን ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት በሽፊንነትና ከሇሊነት ያገሇገሇ
መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አንዴ ሊኪ ዕቃ ወዯ ውጭ ሇመሊኩ የጉምሩክ ቀረጥና
ፍርማሉቲ ካሟሊ በኋሊ ዕቃውን ከመነሻው እስከ መዴረሻው በመጓጓዝ ሂዯት ሉከበሩ የሚገባቸው
ሥርዓቶች በአዋጅ ቁጥር 60/89 ከአንቀጽ 16 እስከ አንቀጽ 18 ተዯንግጓሌ፡፡ የዕቃው ሊኪ እነዚህ
ህጋዊ ሥርዓቶችና ዯንቦችን ባከበረ ሁኔታ ከመነሻው እስከ መዴረሻው ዕቃው የተጓጓዘ መሆኑን
የማረጋገጥ ሀሊፉነት እንዲሇበትና ይህንን ግዳታውን በአግባቡ ሣይወጣ ቀርቶ ቀረጥ ያሌተከፇሊቸውና
የተዯበቁ ዕቃዎች ተቀሊቅሇው ከተጫኑ የዕቃው ባሇቤት በሀሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ
ከአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 58 ንኡስ አንቀጽ 1/ሇ/ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንጻር
ስንመሇከተው ተጠሪ ህጋዊ ቀረጥ የከፇሇበት አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ዕቃ
ሇማስተሊሇፌ በሽፊንነትና በከሇሊነት በማያገሇግሌበት ሁኔታ በጥንቃቄ ከመነሻው እስከ መዴረሻው
እየተጓጓዘ መሆኑን የመከታተሌ ህጋዊ ግዳታና ሀሊፉነት አሇባቸው ተጠሪ ይህንን ሀሊፉነታቸዉ
ሣይወጡ ቀርተው ዕቃው የኮንትሮባንዴ ዕቃ ሇማሳሇፌ በሽፊንነትና በከሇሊነትና ያገሇገሇ መሆኑን
አመሌካች ካረጋገጠ አመሌካች በኮንትሮባንዴ ከአገር ሉወጣ የነበረውን ዕቃ ብቻ ሣይሆን
በኮንትሮባንዴ ዕቃ ሇማሳሇፌ በከሇሊነትና ሽፊንነት ያገሇገሇውን ዕቃ ሇመያዝና ሇመውረስ እንዯሚቻሌ
በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 የተዯነገገ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በኮንትሮባንዴ ከአገር
ሉወጣ የነበረውን ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በተጠሪ የተጫነ መሆኑ ስሊሌተረጋገጠ አመሌካች ህጋዊ ቀረጥ
የተከፇሇበትን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ሇመውረስ የሚችሌበት ህጋዊ መሠረት የሇውም በማሇት
የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢነት የላሇውና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ አመሌካች ሰሊሣ ኩንታሌ ባቄሊ በኮንትሮባንዴ ከአገር ሇማስወጣት በሽፊንነትና
ከሇሊነት ያገሇገሇውን የተጠሪን አራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ የወረሰው በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 6
ንኡስ አንቀጽ 5 እና በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ሆኖ እያሇ
አሊግባብ በተጠሪ ንብረት በሌጽጓሌ በማሇት የአራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ዋጋ በወቅቱ በነበረው
የድሊር ምንዛሬ ሂሣብ እንዱከፌሌ የሰሜን ጏንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የአማራ ብሓራዊ ክሌሌ የሰሜን ጏንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 65 በአዋጅ ቁጥር 368/95 አንቀጽ 22
መሠረት የወረሰውን የአራት መቶ ኩንታሌ ባቄሊ ዋጋ ሇተጠሪ የመመሇስና የመክፇሌ
ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 57243
መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡- የሚላ ገቢዎችና ጉምሩክ - ዓ/ህግ ግርማ መርሃ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዯረጀ ከፌያሇው ሲማ - ከጠበቃ በሊቸው ታዯሰ ጋር - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ከተከሰሰበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ በነፃ የተሰናበተ
ቢሆንም በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104/3/ሀ መሠረት ተሽከርካሪው እንዱወረስ በስር
ፌ/ቤቶች አሇመወሰናቸው የሔግ ስህተት ነው በሚሌ እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ክስ የቀረበው በአመሌካች በኩሌ ነው፡፡ የክሱ መነሻም
ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ የሰላዲ ቁጥር ኮዴ 3-15475 ኦሮ. ቅጥቅጥ አይሱዙ የሔዝብ ማመሊሇሻ
መኪና ከሏረር ወዯ አ/አ ሲጓዝ አዋሽ ጉምሩክ ፌተሻ ሊይ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን
የኮንትሮባንዴ እቃ ጭኖ በመገኘቱ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 91/1/ መሠረት
ሾፋሩ፣ ረዲቱ እና 3ኛ ተከሳሽ /ባሇንብረቱ/ በኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ተከሰዋሌ፡፡ የአፊር ክሌሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የስር 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች ጥፊተኛ ናቸው ብል የቅጣት
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 3ኛ ተከሳሽ /ባሇንብረቱ/ የአሁኑ ተጠሪን ጥፊተኛ የሚያሰኝ ዴርጊት አሌፇፀመም
በማሇት ከክሱ በነፃ አሰናብቷሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህንኑ ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረቱ ይኽው ሆኖ ተጠሪው ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነፃ
ቢባሌም የኮንትሮባንዴ እቃ የጫነው /ያጓጓዘው/ መኪና እንዱወርስ ሉወሰን ይገባ ነበር የሚሌ ነው፡፡
የሰበር ችልቱም አቤቱታውን መርምሮ ስሇንብረቱ መወረስ ወይም አሇመወረስ ትዕዛዝ አሇመሰጠቱ
ተገቢነት ከተጠቀሰው ዴንጋጌ አንፃር ሇመመርመር ተጠሪ እንዱቀርብ አዝዟሌ፡፡
ተጠሪው ነሏሴ 17 ቀን 2002ዓ.ም ባቀረበው የጽሐፌ መሌስ በጉምሩክ ሔግ ገዯብ
የተዯረገበት ወይም ቀረጥ ያሌተከፇሇበት እቃ የተጫነው በሹፋሩ እና በረዲቱ እንጂ በተጠሪ
አሇመሆኑን እንዱሁም የእቃ መዯበቂያ /ሻግ/ ተሰራ የተባሇው ሇክሪክ፣ ሇሸራና ሇጎማ በተሰራ መያዣ
መሆኑና ዴርጊቱ የተፇፀመው ከተጠሪ እውቀትና ፌሊጎት ውጪ መሆኑ ተረጋግጦ በነፃ መሰናበቱን
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ጠቅሶ መኪናውም ሉወረስ እንዯማይገባ ተረጋግጦ እንዱመሇስሇት በስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ መሰጠቱ
በአግባቡ ነው በማሇት በስር ፌ/ቤት ውሳኔ የተፇፀመ የሔግ ስህተት የሇም ተብል እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡
የአመሌካች ዓ/ህግ በሰጠው የመሌስ መሌስ መኪናው እንዱመሇስ የተሰጠው ትዕዛዝ
አሇአግባብ ነው ሲሌ አቤቱታውን አጠናክሮ ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ነው፡፡ እኛም
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
እንዯመርመርነውም የተጠሪ ከቀረበበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ክስ በነፃ የተሰናበተ ስሇመሆኑ
አሊከራከረም፡፡ ዓ/ህግ አጥብቆ የተከራከረው ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነው የሔዝብ ማመሊሇሻ መኪና
የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን እቃ ጭኖ መገኘቱ ተረጋግጦ ሹፋሩና ረዲቱ ጥፊተኞች
ተብሇው የተቀጡ ስሇሆነ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 104/3/ መሠረት መኪናው
/ማጓጓዣው/ እንዱወረስ ዓ/ህግ ያቀረበውን የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ በማየት መወረስ ነበረበት
የሚሌ ነው፡፡
በመሠረቱ የሰበር ችልቱ ያስቀርባሌ ሲሌ የያዘው ጭብጥ ስሇማጓጓዣው መወረስ ወይም
አሇመወረስ የስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ ሳይሰጥበት የማሇፈን አግባብነት ሇማጣራት ነው፡፡ በዚህ ረገዴ
ተጠሪ በሰጠው መሌስ መኪናው ሇተጠሪ እንዱመሇስ ፌ/ቤቱ ከውሳኔው አስቀዴሞ ትዕዛዝ የሰጠ
መሆኑን ጠቅሷሌ፡፡ ዓ/ህግ በመሌስ መሌሱ ሊይ ይህንን ሳይክዴ መኪናው እንዱመሇስ የተሰጠው
ትዕዛዝ የአዋጁን አንቀጽ 104/3/ ይቃረናሌ የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡
ከዚህ መረዲት የሚቻሇው መኪናው እንዱመሇስ በስር ፌ/ቤት ትዕዛዝ ስሇመሰጠቱ ግራ ቀኙ
የተማመኑበት መሆኑን ነው፡፡ ስሇዚህም የሰበር ችልቱ ውሳኔ የሚሻ ጉዲይ መኪናው ሇተጠሪ
እንዱመሇስ መታዘዙ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ነው፡፡
በዚህ ረገዴ ከክርክሩ መረዲት የተቻሇው ተጠሪ የመኪናው ባሇንብረት ቢሆንም ከወንጀሌ
ዴርጊቱ በነፃ የተሰናበተ መሆኑን ነው፡፡ ተከሳሽ በነፃ የተሰናበተ እንዯሆነ ንብረቱ ሉወረስ የሚቻሌበት
ሁኔታ በአዋጁ አንቀጽ 104/3/ሀ/ ስር በተሇየ ሁኔታ (exceptional situation) ተመሌክቷሌ፡፡
ይኸውም ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም ሁኔታ የሚያስረዲ አጥጋቢ ማስረጃ መቅረቡንና ፌ/ቤቱ አሳማኝ ሆኖ
ሲያገኘው (Where the court is satisfied) ስሇመሆኑ የዴንጋጌው ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ ከዚህ አንፃር
በዚህ መዝገብ የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት ሹፋሩና ረዲቱ ጥፊተኛ ሆነው የተቀጡት በመኪናው
ሇክሪክ እና ሸራ፣ ጎማ መፌቻና ላልች መሰሌ እቃዎች ማስቀመጫ ተብል ከሹፋሩ ወንበር ጋር
ተያይዞ በተሰራ ክፌሌ ውስጥ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት እቃ ዯብቀው በማጓጓዛቸው
ስሇመሆኑ ከመዝገቡ መረዲት ችሇናሌ፡፡
በስር ፌ/ቤት የቀረበው እና የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ተጠሪ መኪናው ሊይ ያሰራው የእቃ
ማስቀመጫ ክፌሌ ከፌ ሲሌ ሇተጠቀሰው አገሌግልት እንጂ ሇሔገ ወጥ ዓሊማ ነው ሉያስብሌ
የሚያስችሌ አይዯሇም ተብል በወንጀለ አፇፃፀም ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሏሳብ ነበረው
ሉያሰኝ የሚችሌበት ሁኔታ እንዯላሇ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ የተነሳ በሔጉ አነጋገር የተጠሪ ንብረት
የሆነው መኪና እንዱወረስ ሇማዴረግ ፌ/ቤቱን ሉያሳምን የሚችሌ ማስረጃ በአመሌካች በኩሌ ያሌቀረበ
ስሇመሆኑ መረዲት ችሇናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የተጠሪ መኪና ሉወረስ አይገባም ሲሌ የስር ፌ/ቤት
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የሰጠው ውሳኔ በሔግ ረገዴ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡
ስሇሆነም ውሳኔው ባሇበት ሁኔታ ሉፀና ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በአፊር ብ/ክ/መ/ ገብረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01206 በ17/05/2002ዓ.ም የሰጠው
ፌርዴ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 89430 በ24/09/2002ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ መዝገብ ሰኔ 17 ቀን 2002ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሶ/በ
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የሰ/መ/ቁ. 65330
ሰኔ 30 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡-ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር
ተጠሪ፡-1. አቶ ተክላ ጋርዯው
2. አቶ ሏይማኖት አባተ
3. አቶ ታረቀኝ ወሌዳ
4. አቶ ተሾመ አረጋይ
5. አቶ አብነት ዯምሰው
6. አቶ አቡኪያ ቤኛ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዳራለ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጄንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት
በይ/መ/ቁጥር00944/2002 ሚያዚያ 15 ቀን 2002 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን በይግባኝ አይቶ የሲቪሌ ሰርቪስ ኤጄንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት
ውሳኔ ባግባቡ ነው ሲሌ በፌ/ይ/መ/ቁጥር 55990 ታህሳስ 26 ቀን 2003 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ ሊይ
ነው፡፡
ሇሰበር አቤቱታው ምክንያነት የሆነው ጉዲይም አገሌግልትና የእዴሜ መስፇርቱን
የማያሟለ ሰራተኞች ከስራ ሲሰናበቱ የመሌሶ ማቋቋሚያ ዴጋፌ እንዱያገኙ ሲዯረግ በክፌያው ሊይ
የስራ ግብር ሉቀነስ ይገባሌ ወይስ አይገባም በሚሇው ሊይ የሲቪሌ ሰርቪስ አስተዲዯር ፌርዴ ቤትም
ሆነ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የስራ ግብር ሉቀነስ አይገባም በማሇት ውሳኔ
በመስጠታቸው ነው፡፡በዚህ መሰረት በቀረበው አቤቱታ መነሻነት ጉዲዩ ሇሰበር ይቀርባሌ የተባሇው
ይህንኑ ነጥብ ሇማጣራት ሲሆን አግባብ ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
ተመርምሯሌ፡፡ ሇዚህም ስሇገቢ ግብር የሚዯነግገውን የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 መመሌከቱ
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ተገቢ ነው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 10(1) ስር በግሌፅ እንዯተመሇከተው ማንኛውም ሰው በመቀጠር
ምክንያት በሚያገኘው ማናቸውም ገቢ ሊይ የገቢ ግብር ይከፌሊሌ በማሇት ተቀምጧሌ፡፡ ከግብር ክፌያ
ነጻ የሆኑትን አስመሌክቶ በአዋጁ አንቀጽ 13 ሊይ በዝርዝር ሲገሌጽ አሁን የሰበር አቤቱታ
የቀረበበትን ጉዲይ አይነት በግሌፅ ከስራ ግብር ነፃ ስሇመሆኑ አይጠቅስም፡፡ ይህ አንቀፅ ከግብር ክፌያ
ነፃ የሆኑትን ከዘረዘራቸው ውስጥ ማናቸውንም አይነት የጡረታ ጥቅም፣ወይም በተቀባዩ ሰው ሊይ
በዯረሰ የአካሌ ጉዲት ካሳ ወይም በላሊ ሰው ሊይ በዯረሰ የሞት አዯጋ የሚሰጥ የካሳ ክፌያ የሚለት
ይገኙበታሌ፡፡የካሣ ክፌያ ሲባሌም በሔጉ ሊይ በግሌፅ እንዯተመሇከተው በዯረሰ የአካሌ ጉዲት ወይም
በዯረሰ የሞት አዯጋ የሚሰጥ የካሳ ክፌያ የሚመሇከት እንጂ ማናቸውንም የካሳ ክፌያ ሁለ ከግብር
ነጻ መሆኑን የሚጠቅስ አይዯሇም፡፡በመሰረቱ የስራ ግብር የሚከፇሇው ማንኛውም ሰው በመቀጠር
ምክንያት በሚያገኘው ማናቸውም ገቢ ሊይ ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 10(1) በግሌፅ
ያሰፇረው ሲሆን አዋጁ ገቢን አስመሌክቶ በሰጠው የትርጉም ክፌሌ ሊይ ገቢ ማሇት ማናቸውም
የኢኮኖሚ ጥቅም ሲሆን በመዯበኛነት የተገኘ ባይሆንም ከማናቸውም ምንጭ በጥሬ ገንዘብ ወይም
በአይነት በማናቸውም መሌክ ሇግብር ከፊዩ የተከፇሇው በስሙ የተያዘሇትን ወይም የተቀበሇውን
ጥቅም ሁለ እንዯሚጨምር እንዱሁም ግብር የሚከፇሌበት ገቢ ማሇት ዯግሞ በአዋጁና በአዋጁ
መሰረት በሚወጡት ዯንቦች መሰረት ማናቸውም ወጪ እና ላልች ተቀናሽ ሂሳቦች ከተቀነሱ በኋሊ
የሚቀረው የገቢ መጠን መሆኑ አዋጁ
በአንቀጽ 2(10) እና 1(11) አስፌሯሌ፡፡ በመሆኑም
ሇተጠሪዎች ይከፇሌ የተባሇው የመቋቋሚያ ክፌያ ግብር የሚከፇሌበት ገቢ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ
የሔግ መሰረት አሊገኘንም፡፡በዚህም መሰረት በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ 9711
ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ3ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ሸበሌ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ ብናሌፇው ነጋ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ዏቃቤ

ህግ ተወዲጅ ሲማ - ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን
የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በአመሌካች አቤቱታ አቅራቢነት ሇግብር ይግባኝ ሰሚ
ጉባኤ ቀርቦ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አመሌካች ያቀረባቸውን ሶስት መሠረታዊ ክርክሮች ውዴቅ
በማዴረግ ወስኗሌ አመሌካች የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ተጠሪ የተጨማሪ እሴት ታክስ በግምት
መወሰኑን ፣ ተጠሪ አመሌካች ቅጣት እንዱከፌሌ መወሰኑና የተጨማሪ እሴት ታክስ ከመዝገቡ በፉት
የሽያጭ ታክስ የተከፇሇበትን አሇመቀነሡን በመቃወም ያቀረብኩትን የህግ ክርክር አሌፍብኛሌ
በማሇት ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ የፋዯራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት
የአመሌካችን አቤቱታ በመዝገብ ቁጥር 43485 ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ አመሌካች እንዱከፌሌ
በግምት የወሰነውን የተጨማሪ እሴት ታክስ ውሣኔ ማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 12/1/
የሚጥስ ነው በማሇት ሽሮታሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች የተሇያዩ ቅጣቶች እንዱከፇሌ የሰጠው ውሣኔ
የህግን ዴንጋጌ የተከተሇ አይዯሇም በማሇት በግሌፅ ሽሮታሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች በሽያጭ ታክስ መሌክ ገቢ የሆነው ገንዘብ ከተጨማሪ
እሴት ታክስ ሉቀነስሌኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን ክርክር በማጣራት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት
በማሇት ጉዲዩን ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት
መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ውሣኔ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የፋዯራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43985 ታህሣሥ 17 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት ጉዲዩን
አጣርቶ መስከረም 29 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ነው፡፡ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አግባብነት
ያሊቸው ሰነድችን በማስቀረብ ተገቢውን ማጣራትና ምርመራ ካዯረገ በኋሊ አመሌካች ታህሣሥ 23
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ቀን 1995 ዓ.ም የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ሆንም የተጨማሪ እሴት ታክስ ያስታወቀው
ነሏሴ 13 ቀን 1995 ዓ.ም ነው፡፡ በዚህን ጊዜ በቅፅ 2ዏ2 ያስታወቀው የሰኔ ወር 1995 እንቅስቃሴን
እንጅ በህጉ መሠረት ሉመሇስሇት የሚገባውን የሽያጭ ታክስ
በመዘርዘር የሽያጭ ታክሱ
እንዱመሇስሇት ጥያቄ አሊቀረበም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94
እና ዯንብ ቁጥር 79/95 መሠረት ማስታወቅና ጥያቄ ማቅረብ በሚገባበት የጊዜ ገዯብ ውስጥ ያሳወቀ
በመሆኑ በሽያጭ ታክስ የከፇሌኩት ይቀነስሌኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ የህግ መሠረት የሇውም
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር በመዝገብ ቁጥር 72906 ከሰማ በኋሊ የጉባኤውን ውሣኔ
ጥቅምት 12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የአመሌካች መቶ ፏርሰንት ግብር
አሌከፇሇም በማሇት ይግባኙን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 ዴንጋጌ ጠቅሶ ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ነሏሴ 21 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካች የተጨማሪ እሴት
ታክስ ሥራ ሊይ ከመዋለ ከስዴስት ወር በፉት ተገዝተው በነበሩ ዕቃዎች የከፇሇውና በህጉ አግባብ
ሉቀናነስሇት የሚገባውን የሽያጭ ታክስ ተጠሪ ሲያቀናንስሇት ከቆየ በኋሊ እንቢተኛ ሆኗሌ፡፡
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በሽያጭ ታክስ የተከፇሇውን
እንዱቀናነስሌን የምንከራከር ሆኖ እያሇ መቶ ፏርሰንት ግብር ሣይከፌሌ የቀረበ ይግባኝ በመሆኑ
ይግባኙ አይታይም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው ስሇሆነም በሰበር
ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ህዲር 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ
አመሌካች ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እንዱከፌሊቸው የሚፇሌገው ገንዘብ የግብር ገንዘብ በላሇበት
ሁኔታ የተጨማሪ እሴት ታክስ ሥራ ሊይ ከመዋለ ከስዴስት ወር በፉት የከፇሌኩት የሽያጭ ታክስ
እንዱቀናነስሌኝ ያቀረብኩትን ጥያቄ መቶ ፏርሰንት ግብር ከፌሇህ አሌቀረብክም ብል ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት ውዴቅ አዯረገብኝ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ተገቢ አይዯሇም አመሌካች ብር
9,652,121.44 ተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱከፌሌ ተጠሪ የሰጠውን የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ
ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው አፅንቶታሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ይህንን የግብር ገንዘብ መቶ ፏርሰንት
ሣይከፌሌ ይግባኙ እንዯማይታይሇት በመግሇፅ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 285/94 ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ነው
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
አመሌካች ጥያቄው የይቀናነስሌኝ ጥያቄ በመሆኑ መቶ ፏርሰንት የሚከፇሌ ግብር የሇም፡፡
ይኸም ቢታሇፌ አመሌካች ግብሩን ከፌል እንዱቀርብ ሉዯረግ ይገባው ነበር ታህሣሥ 20 ቀን 2003
ዓ.ም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ይግባኝ
ሰሚው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? በማሇት ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ሥራ ሊይ ከመዋለ
ከስዴስት ወራት በፉት በአመሌካች እጅ በነበሩት ዕቃዎች ሊይ ተከፌል የነበረው የሽያጭ ታክስ
ሉቀናነስሌኝ ይገባሌ በማሇት የሚከራከረው ተጠሪ ወስኖ ካሣወቀው የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብርና
በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ከፀዯቀው የግብር ውሣኔ መሆኑን በሥርና በዚህ ፌርዴ ቤት በግራ
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ቀኙ ከተዯረገው ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በተጨማሪ እሴት ታክስ በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ
በተሰጠ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፌርዴ ቤት ይግባኝ የሚቀርብበት ሥርዓት በግብር ይግባኝ አዋጅ
ቁጥር 286/94 አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት ያሊቸው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 285/94
በአንቀፅ 43 ንዐስ አንቀፅ 4 በግሌፅ ይዯንግጋሌ፡፡
የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ውሣኔ የህግ ስህተት አሇበት የሚሌ ቅሬታ ያሇው ግብር ከፊይ
ይግባኙን ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት የሚያቀርበው በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው የተወሰነበትን
የግብር ገንዘብ ሙለ በሙለ ሲከፇሌ መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 112 ንዐስ አንቀፅ 4
ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በግብር ይግባኝ ጉባኤ እንዱከፌሌ የተወሰነበትንና የተጨማሪ እሴት
ታክስ ግብር ሙለ በሙለ የከፇሇ መሆኑ ይግባኙን ሇይግባኝ ሰሚው ችልት ሇማቅረብ በህግ
የተዯነገገ ቅዴመ ሁኔታ ነው፡፡ የአመሌካች ጥያቄ የሽያጭ ታክስ ከተጨማሪ እሴት ታክስ
እንዱቀናነስሌኝ የቀረበ ነው በሚሌ ምክንያት በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው የተወሰነበትን የተጨማሪ
እሴት ግብር ሙለ በሙለ መክፇለን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማያያዝ የቀረበውን ይግባኝ በተጨማሪ
እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 43 ንዐስ አንቀፅ 4 እና በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94
አንቀፅ 112 ንዐስ አንቀፅ 4 የተዯነገገውን ቅዴመ ሁኔታ ሣይሟሊ የቀረበ ነው በማሇት ይግባኝ
ሰሚው ችልት መሠረዙ ከሊይ የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና ምንም አይነት
የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው፡፡
አመሌካች ሇይግባኝ ሰሚው ችልት ይግባኙን ከማቅረቡ በፉት በህግ የተጣሇበትን ቅዴመ
ሁኔታ ያሟሊ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡ አመሌካች በህጉ
የተቀመጠውን ቅዴመ ሁኔታ ሣያሟሊ የይግባኝ መዝገብ አስከፌቶ ያገኘው ይግባኝ ሰሚው ችልት
አመሌካች ቅዴመ ሁኔታውን አሟሌቶ እንዱመጣ ትዕዛዝ ሰጥቶ አመሌካች ቅዴመ ሁኔታውን
አሟሌቶ የሚመጣ መሆኑን ሇመጠባበቅ ቀጠሮ ሰጥቶ እንዱጠባበቅ የሚያስገዴዴው የህግ ዴንጋጌ
የሇም፡፡ ይግባኝ ባይ ይግባኙን ሇማቅረብ ሟሟሊት የሚገባውን ቅዴመ ሁኔታ ሣያሟሊ ይግባኝ
እንዲቀረበ ከተረዲ የህጉ የተዯነገገውን ግዳታ ሣያሟሊ ይግባኝ ባይ ያቀረበውን ይግባኝ በመሰረዝ
መዝገቡን መዝጋት እንዯሚችሌ ከአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 43 ንዐስ አንቀፅ 4 እና ከአዋጅ
ቁጥር 286/94 አንቀፅ 112 ንዐስ አንቀፅ 4 ዴንጋጌዎች የጣምራ ንባብ መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ይግባኙን ሇይግባኝ ሰሚው አቅርቦ ሇማሰማት በህግ የተዯነገገውን ቅዴመ ሁኔታ
ያሟሊ መሆኑን የማስረዲተና የማረጋገጥ ግዳታ ያሇበት አመሌካች በህጉ የተቀመጠውን ቅዴመ
ሁኔታና ግዳታ ሣይፇፅም ያቀረበውን ይግባኝ ይግባኝ ሰሚው ተቀብል አሇመሰማቱ መሠረታዊ
የህግ ስህተት አሇበት በማሇት የቀረበው የሰበር አቤቱታ የህግ መሠረትና ዴጋፌ ያሇው ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ በሰበር ችልት የተጠቀሱት የዯንብ ቁጥር
79/95 አንቀፅ 5 ፣ አንቀፅ 8 እና አንቀፅ 9 አመሌካች ከፌያዋሇሁ የሚሇው የሽያጭ ግብር
ከተጨማሪ እሴት ታክስ ግብሩ ሉቀናነስሇት ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን መሠረታዊ ጭብጥ
በመወሰን ሑዯት ግንዛቤ ውስጥ ሉገቡ የሚገቡ የህግ ዴንጋጌዎች ናቸው በዚህ መዝገብ የተያዘውን
ጭብጥ ማሇትም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች የተወሰነበትን
የተጨማሪ እሴት ታክስ ሙለ በሙለ ሣይከፇሌ ያቀረበው ይግባኝ በህግ የተቀመጠውን ቅዴመ
ሁኔታ የሚያሟሊ አይዯሇም ብል ይግባኙን መሰረዙ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ
ሇመወሰን አግባብነት ያሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ሆነው አሊገኘናቸውም፡፡
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ስሇሆነም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ትዕዛዝ አዋጅ ቁጥር
285/94 አንቀፅ 43 ንዐስ አንቀጽ 4 እና አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 112 ንዐስ አንቀፅ 4
ዴንጋጌዎችን ይዘት፣ መንፇስና ዓሊማ ያገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
ው
1.
2.

ሣ

ኔ

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡
በዚህ መዝገብ ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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ከውሌ ውጭ
ኃሊፉነት

375

የሰ/መ/ቁ. 54021
ህዲር 3 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ደሊ ያሲን - ከጠበቃ መሊኩ ገ/ሥሊሴ ጋር ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አበበች እሸቴ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር
ፌርዴ ቤት አመሌካች አንዯኛ ተከሳሽ አቶ አማረ ዘውዳ ሁሇተኛ ተከሳሽ አዋሽ ኢንሹራንስ አክስዮን
ማህበር ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ ቤት ንብረቴ የሆነችውና የሰላዲ ቁጥር 3-47351 የሆነ አይሱዙ የህዝብ
ማመሊሇሻ መኪና ሀምላ 8 ቀን 2000 ዓ.ም ከሱሌሌታ ወዯ አዱስ አበባ ተሳፊሪዎች ጭኖ ሲጓዝ
በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛው ተከሳሽ በሆነው አቶ አማረ ዘውዳ የአንዯኛ ተከሳሽ ማሇትም
የአመሌካች ንብረት የሆነውን ኮዴ 3-27054 በዯረሰበት ግጭት በተሣፊሪዎችና በአሽከርካሪው ሊይ
ጉዲት የዯረሰባቸው ሲሆን መኪናው በወቅቱ ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሳ ሁሇት ሺህ ብር) ግምት
ያሇው መኪና ወዴሟሌ፡፡ መኪናውን አስጠግኖ ሥራ እንዱጀምር ሇማዴረግ 28,000 (ሀያ ስምንት
ሺህ ብር) ወጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም ሇመኪና የወጣው 160,000 እንዯዚሁም ከሀምላ 8 ቀን 2000 ዓ.ም
ጀምሮ እስከ ህዲር 8 ቀን 2001 ያሇው የተቋረጠ ገቢ በቀን 250(ሁሇት መቶ ሀምሣ ብር) በዴምሩ
190,000 እና ወዯፉት በክርክሩ ሑዯት የሚዯርስ ጉዲት እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ
አቅርበዋሌ፡፡ በክርክሩ ጣሌቃ የገባው አዋሽ ኢንሹራንስ የመኪናዋ ግምት ብር 132,000 ነው በማሇት
ያቀረቡት ግምት ተገቢነት የሇውም፡፡ ስሇዚህ የአገሌግልት ዘመኑ ተቀንሶ በመንገዴ ትራንስፕርት
ይገመት ከዚህ በተረፇ በወቅቱ ብር 100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) እንዱቀበለ ጠይቀናቸው እንቢ
ያለ በመሆኑ ከዚያ በኋሊ ክስ ማቅረባቸው ተገቢ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም
በጣሌቃገቡ የተነሱትን የመከራከሪያ ነጥቦች አንስተው ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካችና
ጣሌቃገብ ግምቱን በተመሇከተ ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ መኪናውን አገሌግልት ሊይ
ሇማዋሌ ብር 25,000 ወጭ ተዯርጓሌ፡፡ መኪናው በዯረሰበት አዯጋ ውሣኔ እስከተሰጠበት ጊዜ ዴረስ
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የተቋረጠ ገቢ ብር 81,420 የቀረ በመሆኑ መከፇሌ አሇበት፡፡ መኪናው ሇተጠበቀበት ብር 7080
ተከሳሾች ይክፇለ በአጠቃሊይ 245,500 (ሁሇት መቶ አርባ አምስት ሺህ አምስት መቶ ብር)
አመሌካችና ጣሌቃ ገብ እንዱከፌለ ከዚህ ውስጥ ብር 100,000(መቶ ሺህ ብር) ጣሌቃ ገቡ አዋሽ
ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ቀሪውን አንዯኛ ተከሳሽ (አመሌካች) ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 14 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ መኪናው የ1985 ዓ.ም
ሞዳሌ በመሆኑ ግምቱ 132,000 እንዯማያወጣ ያቀረብኩትን ክርክር የሥር ፌርዴ ቤት አሊግባብ
አሌፍብኛሌ፡፡ መኪናዋን አስነስቼ ያቆምኳት ስለሌታ ፕሉስ ጣቢያ አንስቶ ወስድ ሇጥበቃ ገንዘብ
አውጥቻሇሁ በማሇት ተጠሪ ሊቀረቡት ክስ እኔ ሀሊፉ መባላ ተገቢነት የሇውም፡፡ መኪናው ሙለ
በሙለ ወዴሟሌ ተብል ሙለ ግምቱን ክፇለ ብል የሥር ፌርዴ ቤት ከወሰነ በኋሊ ሇመስታወት
ሇወንበር ሇጋራዥ ኪራይ ያወጡትን ገንዘብ ክፇለ ብል መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ነው፡፡ መኪናው በወር ሰሊሣ ቀን አይሠራም ስሇዚህ ኪሣራው ወሩን ሙለ እንዯሚሠራ ተዯርጎ
መታሰቡ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ክስ የቀረበበት ብር 190,000 ሆኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ ዲኝነት
ከጠየቁት በሊይ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ በበኩሊቸው መኪናውን ከገዛሁት በኋሊ ወንበር መስታወት ስሊሌነበረው ይህንን
በማስተካከሌ ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) አውጥቻሇሁ፡፡ አሁን ንብረቱን በፉት ባሇው ዋጋ
ሇመተካት የሚቻሌ አይዯሇም መኪናው ሊይ ጉዲት በመዴረሱ ገቢ መቋረጡ የሚካዴ አይዯሇም፡፡
ስሇዚህ ሇተቋረጠ ጥቅም አመሌካች ካሣ እንዱከፌለ መወሰኑ ተገቢ ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች
የመኪናው ሙለ ዋጋ ገምተው ከጠየቁ በኋሊ ሇእያንዲንደ የመኪና አካሌ ካሣ መጠየቃቸው በአግባቡ
አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የመኪናውን ቅሪት እንዴንወስዴ ፌርዴ ቤቱ ያሌወሰነሌን ወይም የቅሪት
አካሌ ዋጋ እንዱቀነስሌን ማዴረግ ሲገባው ይህንን አሇማዴረጉ ተገቢ ባሇመሆኑ ሰበር ችልቱ
እንዱወስንሌን በማሇት የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በግራ ቀኙ መካከሌ የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ
የተገሇፀው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የወሰኑት የካሣ መጠን ስሇካሣ አወሳሰን የተዯነገጉትን
የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ በጭብጥነት የያዝነውን መሠረታዊ ጉዲይ ሇመፌታት የሥር ፌርዴ ቤት መኪናዋ
ሇአገሌግልት ሇመብቃት ተጠሪ አወጣሁ ያለትን ወጭ አመሌካች እንዱከፌለ መወሰኑ በአግባቡ ነው
ወይስ አይዯሇም ተጠሪ ሇመኪናዋ ማስጠበቂያ አወጣሁ ያለትን ወጭ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱተኩ
የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? መኪናዋ ሊይ ጉዲት በመዴረሡ ተጠሪ ያቀረባቸውን
ገቢና የዯረሰባቸው ጉዲትና አመሌካች ሉከፌለት የሚገባውን የካሣ መጠን ሇማስሊት የተከተሇው
ስሌት ህጋዊ መሠረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለትን ነጥቦች በዝርዝር ማየት አስፇሊጊ
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
1. የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ የበታች ፌርዴ ቤቶች ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ የሰላዲ ቁጥር
3-47351 ተሳፊሪዎች ጭኖ ሲጓዝ በአመሌካች መኪና የግጭት አዯጋ ስሇዯረሰበት ሉጠገን
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በማይችሌ ሁኔታ የወዯመ መሆኑን በውሣኔያቸው ገሌፀዋሌ፡፡ የህዝብ ትራንስፕርት አገሌግልት
ይሰጥ የነበረው የተጠሪ ንብረት የሆነው መኪና አዯጋው ሲዯርስበት ሙለ ዋጋውና ግምቱ
132,000 (አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር) እንዯሆነ ተጠሪ በክሳቸው የገሇፁ ሲሆን አመሌካች
ግምቱ የተጋነነ ነው የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ሆኖም የሥር ፌ/ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት የመኪናውን ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 132,000 (አንዴ መቶ ሰሊሳ ሁሇት ሺህ ብር) በመገመት
ተጠሪ ያቀረቡት ክስ የተጋነነ አይዯሇም በማሇት አመሌካችና ጣሌቃገብ ተከራካሪው መኪናው
አዯጋ ሲዯርስበት የነበረውን ግምት ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር) እንዱከፌለ
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ሇመኪና ወንበር የመስታወትና የቴክኒክ ዋጋ
ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) አመሌካች ከመኪናው ግምት በተጨማሪ እንዱከፌለ
የሰጡት ውሣኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 ሇዯረሰ ጉዲት የሚከፇሇው ካሣ በተበዲዩ ከዯረሰው
ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ መመዘን እንዲሇበት የተዯነገገውን መሠረታዊ መርህ ያሌተከተሇ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) መኪናዋን ከገዛኋት በኋሊ የህዝብ
ትራንስፕርት አገሌግልት እንዴትሰጥ ሇማዴረግ ሇወንበርና ሇመስታወት ያወጣሁት ነው በማሇት
በይግባኝና በሰበር ተከራክረዋሌ፡፡ ሆኖም መኪናው አዯጋ የዯረሰበት የህዝብ ትራንስፕርት
አገሌግልት እየሰጠ ባሇበት ወቅት ነው፡፡ መኪናው አዯጋ በዯረሰበት ጊዜ የሚያወጣው ወቅታዊ
ግምት ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር) ነው በማሇት ተጠሪ ያቀረቡትን ግምት
አመሌካች ተቃውመው ፌርዴ ቤቱ የተሇያዩ ማስረጃዎችን ከመረመሩ በኋሊ መኪናዋ የግጭት
አዯጋ በዯረሰበት ጊዜ ወቅታዊ ግምት ዋጋው ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር)
ስሇሆነ አመሌካች ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ መኪናው ከመገጨቱ በፉት
ተጠሪ ሇእያንዲንደ የመኪና አካሌ በተናጠሌ ከፌየዋሇሁ የሚለትን ገንዘብ በመዯመር አመሌካች
ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ በተጠሪ መኪና ከዯረሰው
ጉዲት በሊይ አመሌካችን ካሣ እንዱከፌለ የሚያስገዴዴና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091
የተዯነገገውን መሠረታዊ መርህ የሚጥስ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
2. የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪ መኪና ያስጠበቁበት ብር 7080 (ሰባት ሺህ ሰማንያ ብር)
ሇተጠሪ እንዱከፌለ የሰጡትን ውሣኔ በተመሇከተ ተጠሪ ሇመኪና መጠበቂያ ከፌያሇሁ ያለትን
ገንዘብ ወጭ ያዯረጉት አዯጋ ከመዴረሱ በፉት መኪናቸውን ሇማስጠበቅ ያወጡትን ገንዘብ
በመዯመር የጠየቁት መሆኑን ወይም ገንዘቡን የከፇለት የመኪናውን ቅሪት ሇማስጠበቅ መሆኑን
ሣያጣሩ ውሣኔ የሰጡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ መኪናቸው ከመገጨቱ በፉት የመኪናቸውን
ዯህንነት ሇማስጠበቅ የከፇለትን ገንዘብ አመሌካች እንዱተኩሊቸው የመጠየቅ መብት የሊቸውም፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች የመኪናዋ ቅሪት አካሌ ሱሌሌታ ፕሉስ ጣቢያ ያስቀመጡት መሆኑን
በመግሇፅ ያቀረቡትን ክርክርና የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በግሌፅ በመካዴ መሌስ አሌሰጡበትም፡፡
ጉዲቱ የዯረሰ መሆኑንና በጉዲቱ የዯረሰ ኪሣራ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ካሣ እንዱከፇሇው
የሚጠይቀው ሰው እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2141 ይዯነግጋሌ፡፡ ተጠሪ ሇመኪናው
ማስጠበቂያ አወጣሁ ያለት ወጭ መቼና በምን ሁኔታ እንዲወጡትና በተሇይም ወጭውን
ያወጡት በአዯጋው ምክንያት መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ ባሊቀረቡበት ሁኔታ (Burdon of
Presentation of Evidence) ባሌተወጡበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪ
ሇመኪና መጠበቂያ አውጥቻሇሁ ያለትን ብር 7080(ሰባት ሺህ ሰማኒያ ብር) እንዱከፌለ የሰጡት
ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2141 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 ዴንጋጌን መሠረት
ያሊዯረገና ተገቢነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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3. የተጠሪ መኪና በግጭቱ ሙለ በሙለ ከጥቅም ውጭ በመሆኑ ምክንያት አመሌካች በቀን ብር
230(ሁሇት መቶ ሰሊሣ ብር) ስላት አዯጋው ከዯረሰበት ሀምላ 9 ቀን 2000 ዓ.ም የሥር ፌ/ቤት
ውሣኔ እስከሰጠበት ሀምላ 3 ቀን 2001 ዓ.ም ተጠሪ የቀረባቸው ገቢ ብር 81,420 (ሰማኒያ
አንዴ ሺህ አራት መቶ ሀያ ብር) እንዱከፌለ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መኪናው
በዓመት ውስጥ ሇጥገናና ሇሰርቪስ የሚቆምበትን ጊዜ ከግምት ውስጥ በማስገባት የተሰጠ ውሣኔ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በሥር ፌርዴ ቤት በጣሌቃገብነት ተከራካሪ የነበረው አዋሽ
ኢንሹራንስ (አ.ማ) ጉዲቱ እንዯዯረሰ ተጠሪ በመዴን ፕሉሲው መሠረት ብር 100,000 (መቶ
ሺህ ብር) እንዱቀበለ ጠይቋቸው የነበረ መሆኑን ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ይህንን
የሚያስተባብሌ ክርክርና ማስረጃ ከሥርም ሆነ ከዚያ በኋሊ በተዯረገው ክርክር ያሊቀረቡ መሆኑን
ተገንዝበናሌ፡፡
ተጠሪ ይህንን ገንዘብ በቅንነት በመቀበሌ ቀረብኝ የሚለትን ገንዘብ ከአመሌካች መጠየቅ
የሚችለበት እዴሌ በኢንሹራንስ ዴርጅቱ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በተበዲይ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት የሚከፇሇው
ካሣ ሇቅን ሌቦና ተቃራኒ በሆነ አኳኋን ሉጠየቅ የማይገባ መሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097
ንዐስ አንቀፅ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ ተጠሪ አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) ከአመሌካች ጋር ያሇውን የመዴን
ውሌና በውለ ሊይ ያሇውን ጣሪያ መሠረት በማዴረግ እንዱቀበለት የጠየቃቸውን ብር
100,000(አንዴ መቶ ሺህ ብር) በቅንነት ቢቀበለ ገቢ በመቋረጡ ምክንያት የዯረሰባቸውን ኪሣራ
ሉያስቀሩት ወይም ሉቀንሱት የሚችለበት አቅም ይፇጥርሊቸው ነበር፡፡ ተጠሪ ይህንን
ባሇማዴረጋቸውና ወዯ ክርክር መግባት የማይፇሌገውን አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) በጣሌቃ ገብ
ተከራካሪነት እንዱጠራ የሚያስገዴዴና ስዴስት ወር የፇጀ ክርክር ከአመሌካች ጋር ሇማዴረግ
ተገዯዋሌ፡፡ ላሊ ሰው ኃሊፉ በሆነበት ዴርጊት ወይም አዯጋ ጉዲት የዯረሰበት ሰው ጉዲቱን ሇማስቀረት
ወይም የጉዲቱን መጠን ቀሊሌ ሇማዴረግ ግዳታና ሀሊፉነት እንዲሇበት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097
ንዐስ አንቀፅ 2 ተበዲዩ በማስተዋሌ ቢሠራ ኖሮ የዯረሰበትን ጉዲት ሉያግዯው ወይም ሉያቀሇው
የሚችሌ ሲሆን በዯረሰበት ጉዲት መጠን በሙለ ካሣ ሇመጠየቅ አይችሌም በማሇት በግሌፅ
ዯንግጎታሌ፡፡ ተጠሪ በግጭቱ ጉዲት የዯረሰበት መኪና ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 132,000 መሆኑ
ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ከዚህ ውስጥ አዋሽ ኢንሹራንስ ሇመክፇሌ ሙለ ዝግጁነቱን ያሣየበትን ብር
100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) ተቀብሇው ቢሆን ኖሮ ከዚህ ገንዘብ ላሊ ገቢ የሚያስገኝ ሥራ
በመሥራት ወይም በዚህ ገንዘብ አነስተኛ መጠን ያሇው ላሊ መኪና በመግዛት ወይም ተጨማሪ
ገንዘብ ተበዴረው አዯጋ የዯረሰበትን መኪና ምትክ በመግዛት በአዯጋው ምክንያት የተቋረጠባቸውን
የገቢ መጠን ሇመቀነስ እየቻለ ገንዘቡን ሇመቀበሌ እንቢተኛ በመሆናቸው ምክንያት ኪሣራውን
ሇማስቀረት ወይም ሉያቀለት እንዲሌቻለ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ከሊይ የጠቀስነውን የህግ ዴንጋጌ ግምት ውስጥ ሣያስገቡ
ተጠሪ በአዯጋው ምክንያት የተቋረጠባቸውን ገቢ አዯጋው ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ውሣኔ እስከሰጠበት ጊዜ ዴረስ ያሇውን በሙለ አስበው የሰጡት ውሣኔ የህግ መሠረት
ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) አዯጋው እንዯዯረሰ እንዱቀበለ
የጠየቃቸውን ብር 100,000 (መቶ ሺህ ብር) ቢቀበለ ኖሮ መኪናው በአዯጋ በመውዯሙ ምክንያት
ሉያገኙት የነበረው ገቢ ከሶስት ወር በሊይ ተቋርጦ የሚቀጥሌበት ሁኔታ እንዯማይኖር የነገሮችን ተራ
ሁኔታዎችና ተጠሪ ተገቢውን ጥረት ያሊዯረጉና የቅንሌቦና ጉዴሇት ያሇባቸው መሆኑን በማገናዘብ
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097(2) ወስነናሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ተጠሪ ሇቀረባቸው ጥቅም መክፇሌ
የሚገባው የካሣ መጠን በቀን ብር 230(ሁሇት መቶ ሠሊሳ ብር) ሑሳብ የዘጠና ቀን ቀሪ ገቢ በዴምሩ
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ብር 20,700(ሀያ ሺህ ሰባት መቶ ብር) ብቻ መሆን ይገባዋሌ በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 348(1) አሻሽሇን ወስነናሌ፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ በተራ ቁጥር 1 እና በተራ ቁጥር 2 በተገሇፁት ነጥቦች የበታች ፌርዴ
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የካሣ አወሳሰን መርሆችን መሠረት ያሊዯረጉና ተገቢነት
የላሊቸው በቁጥር 3 የተመሇከተው ነጥብ ዯግሞ ተጠሪ በመኪናው መውዯም ምክንያት
የተቋረጠባቸውን የገቢ መጠን ሇመቀነስ ወይም ሇማቅሇሌ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097 ንዐስ
አንቀፅ 2 በሚዯነግገው መሠረት በቅን ሌቦናና በአስተዋይነት ያዯረጉት እንቅስቃሴ የላሇ መሆኑን
ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ያሌሰጡና ውሣኔያቸው በከፉሌ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበትና ሉሻሻሌ የሚገባው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የካሣውን መጠን በተመሇከተ
የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች የተጠሪ መኪና
አዯጋ በዯረሰበት ወቅት የነበረውን ግምት ብር 132,000(አንዴ መቶ ሠሊሳ ሁሇት ሺህ ብር)
ይክፇሌ ከዚህ ውስጥ በሥር ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ የሆነው አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) ብር
100,000(አንዴ መቶ ሺህ ብር) ይክፇሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
3. አመሌካች ተጠሪ ሇመኪናው ወንበር መስታወትና የማስጠገኛ ያወጡትን ብር 25,000(ሀያ
አምስት ሺህ ብር) እንዯዚሁም ተጠሪ መኪናውን ሇማስጠበቅ ያወጡትን ብር 7080(ሰባት ሺህ
ሰማኒያ ብር) እንዱከፌለ በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የውሣኔ ክፌሌ ሙለ በሙለ
ተሽሯሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ከሊይ የተገሇፀውን ብር 32,080 (ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ሰማኒያ ብር)
ሇተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇባቸውም በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ መኪናቸው ከጥቅም ውጭ በመሆኑ ምክንያት ተጠሪ
ሇተቋረጠባቸው ገቢ ብር 81,420(ሰማኒያ አንዴ ሺህ አራት መቶ ሀያ ብር) አመሌካች
እንዱከፌሌ በማሇት የሰጡትን ውሣኔ አሻሽሇን አመሌካች በቀን ብር 230(ሁሇት መቶ ሠሊሳ ብር)
ታስቦ የዘጠና ቀናት የተቋረጠ ገቢ ብር 20,700(ሀያ ሺህ ሰባት መቶ ብር) ብቻ የመክፇሌ
ሀሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡
5. በአጠቃሊይ በዚህ ውሣኔ መሠረት አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፌለት በሁሇተኛ ተራ ቁጥር
እንዱከፌለ የተወሰነባቸውን ብር 32000 እና በተራ ቁጥር 4 የተወሰነባቸው 20,700 በዴምሩ
ብር 52,700(ሀምሳ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ ብር) ብቻ ነው ብሇናሌ፡፡
6. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 52595
ታህሳስ 15 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ብሓራዊ የመረጃና ዯህንነት አገሌግልት ነገረ ፇጅ መና ህብስቱ ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ሻልም ተስፊዬ
2 ርግዓእት ገብረእየሱስ
3. ብርቱካን ገብረእየሱስ

አሌቀረቡም፡፡

4. ራዓዋ ገብረእየሱስ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ክሌሌ የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡
የክርክሩ መሠታዊ ጉዲይ አመሌካች እንዯስሊሴ ከተማ ቀበላ 02 ህንፃ ሠርቶ እንዱያስረክበው
በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሳች ሇነበሩት አቶ አዱሱ አብርሀ በህንፃ ሥራ ውሌ ሠጥቷሌ፡፡ በሥር
ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩት አቶ አዱስ አብርሀ የአንዯኛ ተጠሪን ባሇቤትና ስማቸው ከሁሇተኛው ተራ
ቁጥር እስከ አራተኛ ተራ ቁጥር የተገሇፀውን ተጠሪዎች ወሊጅ አባት አቶ ገብረእየሱስ አባይን ቀጥሮ
ሥራ በመሥራት ሊይ እያለ አቶ ገብረእየሱስ ነሏሴ 21 ቀን 2001 ዓ.ም በግንባታ ሊይ ካሇው ህንፃ
ሊይ ወዴቀው በዯረሰባቸው ጉዲት ወዯ ሆስፑታሌ ከተወሰደ በኋሊ ነሏሴ 22 ቀን 2001 ዓ.ም ከዚህ
ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪዎች አመሌካች በግንባታ ሊይ የሚገኘው ጅምር
ህንፃ ባሇቤት በመሆናቸው አቶ አዱሱ አብርሀ የሟች የአቶ ገብረእየሱስ አባይ ቀጣሪ በመሆናቸው
በሟች መሞት ምክንያት ሇዯረሰብን ጉዲት ብር 154‚200 /አንዴ መቶ ሀምሣ አራት ሺ ሁሇት መቶ
ብር/ እንዱከፌለን በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ሟች ህንፃውን ሇመሥራት የተዋዋሇው ሥራ
ተቋራጭ ሠራተኛ በመሆናቸውና ከህንፃው ወዴቀው ጉዲት የዯረሰባቸው በመሆኑ በኋሊፉነት
የሚጠየቀው የሟች አሠሪ እንጅ እኔ አይዯሇሁም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት
ይህንን የአመሌካች መከራከሪያ ውዴቅ በማዴረግ አመሌካችና የሟች አሠሪ በአንዴነትና በነጠሊ
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ሇጉዲቱ ሀሊፉ ናቸው በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩት አቶ አዱሱ አብርሀና አመሌካች
በአንዴነትና በነጠሊ ሇተጠሪዎች /ከሳሾች/ ብር 36‚000 /ሰሊሣ ስዴስት ሺ ብር/ የዲኝነትና ላልች
ወጭዎችን በቁርጥ ፌርዴ ቤቱ ወስኖ ይክፇለ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ
ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የህንፃው ባሇቤት ከውሌ
ውጭ በሀሊፉነት ሉጠይቅ የሚቻሇው ህንፃው ሇሚያዯርሰው ጉዲት ብቻ መሆኑ በፌታብሓር ሔግ
ቁጥር 2077 ተዯንግጓሌ፡፡ ህንፃው በአሠራር ጉዴሇት ፇርሶ ወይም የህንፃው ክፌሌ የሆነ ነገር ወዴቆ
በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት ካዯረሰ ከሊይ በተጠቀሰው የህግ ዴንጋጌ መሠረት ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት
ይኖርብናሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ሟች የኮንትራክተሩ ሠራተኛ ናቸው፡፡ ሟች ሥራ እየሠሩ እያሇ
ከህንፃው ሊይ ወዴቀው ሇዯረሰባቸው ጉዲት ህንፃውን ሇተቋራጭ ሠጥቶ እየሠራ ያሇው አመሌካች
በኃሊፉነት የሚጠይቅበት የህግ አግባብ ሣይኖር ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉነት አሇባችሁ ተብል የተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ በበኩሊቸው ሟች የሞተው ከህንፃው ሊይ ወዴቆ ነው፡፡ ሟች የወዯቀው ህንፃው የተሠራበት
ቶንዱኖ ብረት በመታጠፈ ምክንያት ነው፡፡ አመሌካች በውሣኔው መሠረት ዴርሻውን ከፌሎሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የሔግ
መሠረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች በሟች አቶ ገብረእየሱስ አባይ ሊይ ሇዯረሰው
ጉዲት ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
ሟች አቶ ገብረእየሱስ አባይ ሇሞት የተዲረጉት የአመሌካችን ህንፃ የሥራ ተቋራጭ ሆኖ
የሚሠራው የሥራ ተቋራጭ ሠራተኛ ሆነው ህንፃውን እየሰሩ እያለ ከህንፃው ሊይ ወዴቀው ነው፡፡
የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሟች ህንፃውን
ከሚሰራው ኮንትራክተር ጋር በነበራቸው ውሌ መሠረት ህንፃውን ሲሰሩ ወዴቀው ሇዯረሰባቸው
የሞት አዯጋ አመሌካች ኃሊፉ የሚሆነው በየትኛው የሔግ ዴንጋጌ መሠረት እንዯሆነ አሌጠቀሱም
በአመሌካችና በሟች መካከሌ የውሌ ግንኙነት የላሇ በመሆኑ አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ የሚሆነው
ከውሌ ውጭ በሚመጣ ኃሊፉነት የሔግ ዴንጋጌዎች አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን
የሚዯነግጉ ከሆነ ብቻ ነው፡፡
አመሌካች እየተሠራ ያሇው ጅምር ህንፃ ባሇቤት መሆኑ አሌተካዯም፡፡ የአንዴ ህንፃ ወይም
ቤት ባሇቤት ከውሌ ውጭ ኃሊፉ የሚሆንበት መሠረታዊ መርህ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2077 ንዐስ
አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ይዘት ‛የአንዴ ህንፃ ባሇሀብት ወይም ሇይዞታ ሔንፃው ሉዯርስ
ይችሊሌ ተብል ያሌታሰበ ዴንገተኛ ነገር ቢዯርስም ይኸ ህንፃ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው“ የሚሌ
ነው፡፡ ሟች በመገንባት ያሇው ህንፃ በመፌረሱ ወይም የህንፃው አንዴ ክፌሌ በመዯርመሱ ምክንያት
ጉዲት ዯርሶባቸው የሞት አዯጋ ያጋጠማቸው ሰው አይዯለም፡፡ ሟችን የሞት አዯጋ ያጋጠማቸው
ህንፃውን የሚሠራው ኮንትራክተር ሠራተኛ ሆነው ህንፃውን በመሥራት ሊይ እያለ ከህንፃው ሊይ
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በመውዯቃቸው ነው፡፡ ይኸም በመሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2077 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ሇዚህ
ጉዲይ አግባብነት ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡
ሟች አመሌካች የሚያሠራውን ህንፃ በውሌ የመሥራት ግዳታ ካሇበት የሥራ ተቋራጭ
ጋር ባሊቸው የአሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት በሥራ ሊይ እያለ ወዴቀው የሞት አዯጋ ዯርሶባቸዋሌ፡፡
ይኸም በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሥራ ሊይ ሇሚዯርሱ ጉዲቶች ስሇሚሰጡ
ክፌያዎች በሚሇው በምዕራፌ ሶስት ሥር የሚሸፇንና የሚተዲዯር እንጅ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
2077 ንዐስ አንቀጽ 1 ሥር የሚወዴቅ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና
የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች በሟች አቶ ገብረእየሱስ አባይ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት
ሀሊፉ ስሇሆነ ሇተጠሪዎች ካሣ መክፇሌ አሇበት በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት
አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.
2.
3.

የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
አመሌካች ሇተጠሪዎች ካሣ የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 57904
ታህሣስ 15 ቀን 2003 ዓ.ም.
ዲኞች፡-

ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - ነገረ ፇጅ አቶ አያላው አሇማየሁ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ወሌደ ገብረሥሊሴ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
በማመሌከቱ ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ የጉዲት ካሣ ጥያቄ ነው፡፡ ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ሦስተኛው ተከሣሽ
የነበሩት አቶ ሣህሇ ሀብተማርያም በተቋራጭነት የሚሠሩትን በስር የሁሇተኛ ተከሣሽ የነበሩትን የአቶ
ታከሇ ገብሬ ባሇሁሇት ፍቅ ህንፃ በመሥራት ሊይ እያለ በሚሠሩበት ቦታ የሚያሌፇው ከፌተኛ
ጉሌበት ያሇው የኤላክትሪክ መስመር አዯጋ አዴርሶባቸዋሌ፡፡ በአዯጋው ምክንያት ሁሇት እጆቻቸው
መቆረጡና ሁሇት ጭናቸው ሊይ ጉዲት መዴረሱ በየካቲት 12 ሆስፑታሌ የሀኪሞች ቦርዴ
ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በአዯጋ በዯረሰባቸው ጉዲት 100% /አንዴ መቶ ፏርሰንት/ የመሥራት
ችልታቸውን እንዲጡ በስር ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች በዯረሰባቸው ጉዲት ምክንያት ካሣ እንዱከፌሎቸው አመሌካችን በአንዯኛ ተከሳሽነት
የቤቱን ባሇሀብት አቶ ታከሇ ገብሬን በሁሇተኛ ተከሣሽነት አሠሪያቸውን አቶ ሣህሇ ሀብተማርያምን
በሦስተኛ ተከሳሽነት ከሰዋሌ፡፡ አመሌካችና ላልቹ ተከሣሾች በኃሊፉነት አንጠየቅም የሚለባቸውን
ምክንያቶች በማንሣት ተከራክረዋሌ፡፡
የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በዯረሰው አዯጋ
በኃሊፉነት መጠየቅ ያሇበት አንዯኛ ተከሣሽ/አመሌካች/ ነው በማሇት ተጠሪ ሇዘጠኝ ዓመት /ወዯፉት/
የሚያገኘው ገቢ በቀን 50 ብር /ሀምሣ ብር/ እና በዓመት ውስጥ 200 /ሁሇት መቶ/ የሥራ ቀናት
የሚያገኘውን የተቋረጠበትን ገቢ ብር 50 × 200 ቀናት × 9 ዓመት አስሌቶ 90,000 /ዘጠና ሺህ ብር/
የሞራሌ ካሣ ብር 1,000 /አንዴ ሺህ ብር/ በዴሩ 91,000 /ዘጠና አንዴ ሺህ ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ
ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት
አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በዓመት ሁሇት መቶ ቀን ብቻ ይሠራሌ በሚሌ ሑሳብ ካሣው መሠሊቱ
ተገቢ አይዯሇም በማሇት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
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የከፌተኛ ፌ/ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ይግባኝ አጣምሮ በማየት ሇአዯጋው አመሌካች ብቻ
ኃሊፉ መባለ ተገቢ አይዯሇም፡፡ በስር ፌርዴ ቤት ሦስተኛ ተከሣሽ በይግባኝ ሦስተኛ መሌስ ሰጭ
የነበሩት የአመሌካች አሠሪ አቶ ሣህሇ ሀብተማርያም ሇዯረሰው ጉዲት ከአመሌካች ጋር ኃሊፉነት
አሇበት፡፡ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በዓመት ተጠሪ 200 ቀናት ብቻ ነው የሚሠሩት ማሇቱ ተገቢ
አይዯሇም፡፡ ተጠሪ በዓመት ውስጥ 300 ቀን መሥራት ይችሊሌ፡፡ በማሇት የ300 ቀናት በቀን 50
/ሀምሣ ብር/ ሑሣብ የዘጠኝ ዓመት ብር 112,500 /አንዴ መቶ አሥራ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ
ብር/ እና የሞራሌ ካሣ ብር 1,000 /አንዴ ሺህ ብር/ በዴምሩ ብር 113,500 /አንዴ መቶ አሥራ
ሦስት ሺህ አምስት መቶ ብር/ አመሌካችና በከፌተኛው ፌ/ቤት ሦስተኛ መሌስ ሰጭ የነበሩት አቶ
ሣህሇ ሀብተማርያም እንዱከፌለ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች የኤላክትሪክ መስመሩ ጉዲት እያዯረሰ የማሠራው ህንፃ ቁመት እየጨመረ ሄድ
ወዯ ኤላክትሪክ መስመሩ በመጠጋቱና ተጠሪ ይዘውት በነበረው ፋሮ ብረት የኤላክትሪክ መሥመሩን
በመንካታቸው ነው፡፡
ተጠሪ መስመሩ ካሌተነሣ ሥራውን ማቆም ይገባቸው ነበር፡፡
ስሇዚህ
ሇዯረሰው ጉዲት የህንፃው ባሇቤትና የተጠሪ አሠሪ እንጂ እኛ ኃሊፉ መባሊችን መሠረታዊ የህግ
ስህተት አሇበት በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው በማናቸውም መንገዴ ወይም ህዝብ
በብዛት በሚገኝበት ሥፌራ የሚዘረጋ የኤላክትሪክ መስመር የአዯጋ መከሊከያ ሉኖራቸው እንዯሚገባ
በኤላክትሪክ ዯንብ ቁጥር 49/91 አንቀጽ 35 እና አንቀጽ 41 ተዯንግጓሌ፡፡
አመሌካች ይህን
ኃሊፉቱን በአግባቡ አሌተወጣም ስሇዚህ በወቅቱ ሇዯረሰው ጉዲት የመካስ ኃሊፉነት ያሇበት በመሆኑ
ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ
አቅርቧሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ካሣ የመክፇሌ
ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ መታየት
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ተጠሪ ይህንን ሥራ በሚሠሩበት ወቅት በአካባቢው በሚያሌፇው የኤላክትሪክ መስመር
በዯረሰባቸው አዯጋ ምክንያት ሁሇት እጆቻቸው የተቆረጡ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በሰበር
ዯረጃ አዯጋው የዯረሰው ተጠሪ ከፌተኛ መስመር ይተሊሇፌበት የነበረውን የኤላክትሪክ መስመር
በፋሮ ብረት ስሇነካ ነው፡፡
ጥፊቱ የተጠሪ በመሆኑ ኃሊፉ ሌንሆን አይገባም በማሇት በሰበር
አቤቱታው ገሌጿሌ፡፡ ሆኖም ይህ አመሌካች በሰበር ያቀረበው ክርክር ሇስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበ
አዱስ የፌሬ ጉዲይ መከራከሪያና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329/1/ የሚቃረን በመሆኑ
ሥርዓቱን ጠብቆ የቀረበ መከራከሪያ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች በወቅቱ አዯጋው
የዯረሰው በተጠሪ ጥፊት ስሇመሆኑ ያቀረቡት ማስረጃ የላሇ መሆኑ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና
በከፌተኛ ፌ/ቤት የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ማስረጃ የማቅረብና ክርክሩን
የማስረዲት ግዳታውን በአግባቡ ሳይወጣ በሰበር ያቀረበው ክርክር ሇሰበር ችልት በህገመንግሥቱ
አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀጽ /ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 የተሰጠውን ሥሌጣን ከግንዛቤ ያሊስገባና
ህጋዊ መሠረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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አንዴ ሰው የሚፇነደ ወይም መርዝ የሚሆኑ ቅመማት ሥራ ሊይ በማዋሌ ወይም
በማከማቸት ወይም ከፌተኛ ጉሌበት ያሇው የኤላክትሪክ መስመር በመዘርጋት ወይም መሬትን
የተፇጥሮ መሌክ በመሇወጥ ወይም በተሇይ አዯገኛ የሆነ የኢንደስትሪ ሥራ በማካሄዴ ይህ ሥራው
በላሊው ሰው ሊይ አዯጋ ያዯረሰ እንዯሆነ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ እንዯሚሆን የፌታብሓር ህግ ቁጥር
2069/1/ የሚዯነግግ ሲሆን ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩ ተግባራትን በመፇፀም በላሊው ሰው ሊይ ጉዲት
ያዯረሰው መንግሥትም ቢሆን ወይም ሥራውን እንዱሠራ በባሇሥሌጣን የተፇቀዯሇት መሥሪያ ቤት
ቢሆንም በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2069 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ዯንብ ተፇፃሚ የሚሆን
መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2069 ንዐስ አንቀጽ 2 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች ከሊይ
በተገሇፁት የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ሇዯረሰው ጉዲት የኤላክትሪክ መስመሩ ባሇሀብት በመሆኑ ብቻ
ኃሊፉ ተብል መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
አመሌካች በጉዲቱ ካዯረሰው ጉዲት በኃሊፉት የማይጠይቀው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2086
ንዐስ አንቀጽ 2 በሚዯነግገው መሠረት ጉዲቱ የዯረሰው በሙለ ወይም በከፉሌ በተበዲዩ ጥፊት
መሆኑን በማስረጃ በማስረዲትና በማረጋገጥ ነው፡፡
አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ አሇመሆኑን
ሇማስረዲትም በመጀመሪያ የኤላክትሪክ መሥመሩን የሚንስትሮች ምክር ቤት ስሇ ኤላክትሪክ
ሥራዎች ባወጣው ዯንብ ቁጥር 49/1991 አንቀጽ 35 ስሇ ኤላክትሪክ መስመሮችና መሣሪያዎች
ዯህንነት የዯነገገውን በሚያሟሊ ሁኔታ ተዘርግቶ የነበረ መሆኑንና በዚሁ ዯንብ አንቀጽ 41 ንዐስ
አንቀጽ 1 መሠረት በስር ሁሇተኛ ተከሣሽ በነበረው ግቢ ከምዴር በሊይ ዘርግቶት የነበረው መስመር
የአዯጋ መከሊከያ ፔሊስቲክ ተሸፌኖ የነበረ መሆኑንና ተጠሪ ጥፊት የሆነ አዯጋ የሚያስከትሌ ተግባር
በመፇፀሙ ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 234/1/ እና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 223 መሠረት ከመከሊከያ መሌስ ጋር
ዘርዝሮ በማቅረብና የሠነዴ ማስረጃዎቹን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 339/1/
በሚዯነግገው መሠረት በማቅረብ የማስረዲት ግዳታውን መወጣት አሇበት፡፡
በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ከሊይ በተገሇፀው መሠረት አዯጋው የዯረሰው በተጠሪ ጥፊት
መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑን በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑና የበታች
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2069 ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ በመሆኑ
የከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ተጠሪ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጠው ውሣኔና ሇጉዲቱ የወሰነው
የካሣ መጠን መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
ይህ ፌርዴ ቤት ሏምላ 8 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/አተ
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የሰ/መ/ቁ. 5892ዏ
የካቲት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡ ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አሇምነው አበበ አካላ - ቀረበ
ተጠሪ፡- ህብረት ኢንሹራንስ አ/ማ - ቃሌኪዲን ንጉሴ - ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በመኪና ሊይ የዯረሰውን ጉዲት መነሻ በማዴረግ የተጠየቀውን የካሣ ክፌያ ጥያቄ
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ በወቅቱ ከሣሽ
የነበረው የአሁኑ ተጠሪ አመሌካችን የከሰሰው የመዴን ዋስትና በገባሇት የዯንበኛው መኪና ሊይ
የዯረሰውን ጉዲት ሇማስተካከሌ ያወጣውን ወጪ እንዱተካሇት ነው፡፡ አመሌካችም በበኩለ ሇክሱ
በሰጠው መሌስ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የሥረ ነገር
ክርክር አቅርቦአሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአመሌካችን
ክርክር ውዴቅ አዴርጎአሌ በዚህ መሠረትም አመሌካች በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ ያዯረሰውን ጉዲት
ሇማስተካከሌ የወጣውን ወጪ ብር 5,5ዏዏ ከእነ ሔጋዊ ወሇደ ጋር እንዱከፌሌ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ
ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት
የአመሌካችን ይግባኝ ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ሏምላ 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው አመሌካች ያቀረበው
የይርጋ መቃወሚያ በሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ የተዯረገው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ
ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው ክርክሩ ሉነሣ የቻሇው አመሌካች በተጠሪ የመዴን ዋስትና
የተገባሇትን መኪና በመግጨት ጉዲት አዴርሶአሌ በመባለ ነው፡፡ ገጭቶ ጉዲት ያዯረሰው መኪና
የአመሌካች ንብረት ከመሆኑም በሊይ ሲሽከረከር የነበረውም በራሱ ማሇትም በአመሌካቹ እንዯሆነ
አሊከራከረም፡፡ ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው አመሌካች የይርጋ መቃወሚያ
ያነሣው በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2143/1/ የተቀመጠውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ክሱን የሰማው
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የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መቃሚያው ሣይቀበሌ የቀረው ሇይርጋው መቃወሚያ አወሳሰን
ተገቢነት ያሇው ዴንጋጌ በንዐስ ቁ./1/የተመሇከተው ሣይሆን፣ በንኡስ ቁ. /2/ ያሇው ነው በማሇት
ነው፡፡ ጊዜው ከዚህ ዴንጋጌ አንፃር እየታየ ሲሰሊም የክስ ማቅረቢያ ጊዜው አሌፍአሌ ሉባሌ አይችሌም
እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ፌ/ቤቱ ዯርሶአሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው አቤቱታ የይርጋ
መቃወሚያውን በሚመሇከት ያነሣው ዋነኛ የመከራከሪያ ነጥብ በወንጀሌ ተከስሼ አሌተቀጣሁም፡፡
ስሇዚህም በንኡስ ቁ. /2/ የተመሇከተው ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አወሳሰን ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ ጉዲት ሉዯርስ የቻሇው በአመሌካች ጥፊት አይዯሇም የሚሌ
በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ነገር የሇም፡፡ ይሌቁንም ጉዲቱ የዯረሰው በአመሌካች ጥፊት ነው እሚሌ
መዯምዯሚያ ሊይ ተዯርሶአሌ፡፡ አመሌካች ጥፊተኛ ነው ከተባሇ ዯግሞ ዴርጊቱ በወንጀሌም
የሚያስከስስ /የሚያስቀጣ/ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ዴርጊቱ /ጉዲቱ/ በወንጀሌ የሚያስቀጣ ሆኖ በተገኘ
ጊዜ የይርጋ ዘመኑ ርዝመት በወንጀሌ ሔጉ በተዯነገገው መሠረት እንዯሚሆን ከሊይ በተመሇከተው
የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2143/2/ ተዯንግጎአሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ዯግሞ ዴርጊቱ
በወንጀሌ የሚያስቀጣ መሆኑ ከሚታይ በቀር የዴርጊቱ ፇፃሚ ተከሶ መቀጣት እግምት ውስጥ
የሚገባ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በወንጀሌ አሌተከሰስኩም ወይም አሌተቀጣሁም በማሇት አመሌካች
ያቀረበው ክርክር የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም በመጨረሻም የሥር ፌ/ቤቶች የይርጋውን
መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረጋቸው የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው
ሇማሇት አሌቻሌንም፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.
3.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 158634 ግንቦት 4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 948ዏ3 ሏምላ 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው
ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንተዋሌ፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
ግራ ቀኝ ወገኖች በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡን ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ53598
ግንቦት 19 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ይሌማ ዯጀኔ - ጠበቃ አቶ ስሜነህ ተክለ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መዱና ዱታም - ጠበቃ አቶ ዘካሪያስ ምንተስኖት - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን
ተከራክራዋሌ፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት በከሣሽነት ቀርበው ተከሣሹ /አመሌካች/ የሻንሲ ቁጥር 8991
የሆነ ተሣቢ መኪና በውሌ ገዝተን ነበር፡፡ ተከሣሽ የገዛውን የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነ ተሣቢ መኪና
ዳክሊራሲዮን ትክክሇኛነት አረጋግጣሇሁ በማሇት የላልች ተሣቢ መኪኖች ማሇትም የሻንሲ ቁጥሩ
8951 እና የሻንሲ ቁጥሩ 8793 ተሣቢ መኪና ዳክሊራሲዮን ከከሣሽ ወስዶሌ፡፡ የሻንሲ ቁጥሩ 8991
የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ቀሪ ሆኖ ተከሣሽ በቅዴሚያ ክፌያነት የከፇሇውን ብር 5ዏ,ዏዏዏ
/ሀምሣ ሺ ብር/ ከከሣሽ ተቀብል ወስዶሌ፡፡ ተከሣሽ የሶስቱን ተሣቢ መኪኖች ዱክሊራሲዮን
እንዱመሌስ ቢጠየቅ ሇመመሇስ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ተከሣሽ የተሣቢ መኪኖቹን ዳክሊራሲዮን
ባሇመመሇሱ ከሣሽ በተሣቢ መኪኖቹ ሰርተው የሚያገኙት ገቢና ጥቅም ቀርቶባቸዋሌ፡፡ መኪኖቹ
ከቆሙበት ከሏምላ 22 ቀን 1999 ዓ.ም ክስ እስከ ቀረበበት ጥር 6 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የአንዴ ተሣቢ
የወር ገቢ ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺህ ብር/ የሶስቱ ተሣቢ ብር 3ዏ,ዏዏዏ /ሰሊሣ ሺ ብር/ ሂሣብ የአራት
ወር ከሃያሰባት ቀን ብር 147,ዏዏዏ /አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺ ብር/ እና መኪኖቹን ሇማስጠበቅ
የወጣ ብር 22,5ዏዏ /ሃያ ሁሇት ሺ አምስት መቶ ብር/ በዴምሩ ብር 169 5ዏዏ /አንዴ መቶ ስሌሣ
ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ብር/ እንዱከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ የአሁን
አመሌካች በተከሣሽነት ቀርበው የሻንሲ ቁጥር 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ቀሪ
አሌሆነም፡፡ ተከሣሽ ከከሣሽ ብር 5ዏ,ዏዏዏ /ሀምሣ ሺ ብር/ የወሰዴኩት የመኪናው ቅዴሚያ ክፌያ
ገንዘብ ተመሌሶሌኝ ሣይሆን ከከሣሽ ጋር ባሇኝ የግሌ ግንኙነት የሰጡኝ ነው፡፡ እኔ የተቀበሌኩት
የተሣቢ መኪና ዱክሊራሲዮን የሇም፡፡ ሇክስ ሀሊፉነት የሇብኝም፡፡ አንዴ ተሣቢ መኪና በወር ብር
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1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺ ብር/ ገቢ አያስገኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ አሌፇረሰም
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተከሣሽ የሻንሲ ቁጥሩ 8951 እና 8993 የሆኑትን ተሣቢዎችና የገዛውን
ተሣቢዎች ዳክራሊሲዮን ይዞ ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ከሣሽ በመኪናዎቹ ሉያገኙ ይችለት
የነበረው ጥቅም ቀርቶባቸዋሌ፡፡ ጉምሩክና የአገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን በሰጠው መረጃ መሠረት
የሁሇቱ ተሣቢ መኪናዎች የቀረ ገቢ ብር 99,29ዏ.80 /ዘጠና ዘጠኝ ሺ ሁሇት መቶ ዘጠና ብር
ከሰማኒያ ሣንቲም/ ሇተሣቢ መኪኖቹ ማስጠበቂያ የወጣ ብር 12,8ዏዏ /አስራ ሁሇት ሺ ስምንት መቶ
ብር/ በዴምሩ ብር 112ዏ90.8ዏ /አንዴ መቶ አስራ ሁሇት ሺ ዘጠና ብር ከሰማኒያ ሣንቲም/ ከነ
ወሇደ ተከሣሽ ሇከሣሽ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
ተጠሪ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነውን ተሣቢ መኪና አመሌካች ሇመግዛት ያዯረገው ውሌ ፇራሽ
አይዯሇም ተብል መወሰኑ ተገቢ ባሇመሆኑ በይግባኝ ይታይሌኝ፡፡ የሁሇቱ ተሣቢ መኪኖች የቀረ ገቢ
የአንዯኛው በወር ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺ ብር/ የሁሇቱ ብር 2ዏ,ዏዏዏ /ሃያ ሺ ብር/ መሆኑን
ሇማስረዲት ያቀረብኩትን ማስረጃ የስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገብኝ አሊግባብ ነው በማሇት ነው፡፡
አመሌካች በበኩሊቸው የሶስት ተሣቢ መኪና ዳክሊራሲዮን ወስዯሀሌ በዚህም ጉዲት አዴርሰሀሌ
ተብል የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ መስቀሇኛ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ተጠሪ ባቀረቡት ይግባኝ ሊይ አመሌካች የሰጡትን መሌስና ክርክር ከተቀበሇና አመሌካች
ባቀረቡት መስቀሇኛ ይግባኝ ሊይ ግራቀኙ ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአመሌካችን መስቀሇኛ
ይግባኝ የህግ መሠረት የላሇው መሆኑን በመግሇጽ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪን ይግባኝ ክርክር በመቀበሌ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው
ሽያጭ ውሌ እንዲይፇጸም ችግር የፇጠረው የአሁን አመሌካች መሆኑን ከዘረዘረ በኋሊ ተጠሪና
አመሌካች የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነውን ተሣቢ በተመሇከተ ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው
በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውለ ፇራሽ አይዯሇም በማሇት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የሻንሲ ቁጥራቸው 8951 እና 8793 ከሆኑ ሁሇት ተሣቢዎች የቀረ ገቢ የአንደ በወር ብር
1ዏ,ዏዏዏ የሁሇቱ ተሣቢ ብር 2ዏ,ዏዏዏ /ሃያ ሺ ብር/ ሂሣብ መያዝ ይገባዋሌ በማሇት አመሌካች
ከሏምላ 22 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ ጉዲዩ በይግባኝ ውሣኔ እስከተሰጠበት ታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ2
ዓ.ም ታስቦ ብር 48ዏ,ዏዏዏ /አራት መቶ ሰማኒያ ሺ ብር/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት የስር ፌርዴ
ቤት የሰጠውን የካሣ ውሣኔ በማሻሻሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡
የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ የሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት
የሇውም፡፡ አመሌካች ዳክሊራሲዮን ወስዶሌ ተብል ጥፊተኛ መባለና ካሣ እንዱከፌሌ መወሰኑ
የተሣቢ መኪና ሽያጭ ውለ አፇጻጸም ጋር ሇማቀሊጠፌ አመሌካች የሰራውን ስራ የሚያሣይና ሰነዴ
መስጠት የተጠሪ ግዳታ መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ የማያስገባ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት የካቲት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር
አቤቱታ አቅርበዋሌ ተጠሪ በበኩሊቸው ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
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አመሌካች ሏምላ 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተሣቢዎቹ የወር ገቢን በተመሇከተ ከግሌ የትራንስፕርት ዴርጅት
የተሰጠውን መረጃ መሠረት በማዴረግ መወሰኑና የገቢዎችና የጉምሩክ ባሇስሌጣን መረጃ ተቀባይነት
የሇውም በማሇት መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውንና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ
የተያዘውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ከመወሰናችን በፉት በመጀመሪያ አመሌካች የሻንሲ ቁጥሩ 8991
የሆነውን ተሣቢ መኪና ከተጠሪ ሇመግዛት የተዋዋሌኩት ውሌ እንዱፇርስ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት የሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ ስርዓቱን ጠብቆ
የቀረበ መሆኑን መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ የቫንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነውን መኪና ተጠሪ
ሇአመሌካች ሇመሸጥ የተዋዋለት ውሌ ፇራሽ አሌሆነም በማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት በግሌጽ ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡
ተጠሪ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ይህንን ውሣኔ በመቃወም ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪና አመሌካች የሻንሲ ቁጥሩን 8991 የሆነ
ተሣቢ መኪናን በተመሇከተ ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ አመሌካች አፇጻጸሙን አስቸጋሪና ከባዴ ያዯረገው
በመሆኑ ፇራሽ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የሻንሲ
ቁጥሩ 8991 የሆነውን ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ሉጸናና ህጋዊ ውጤት ሉኖረው ይገባሌ ወይስ
ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ የሚሇውን ጭብጥ ማዕከሌ በማዴረግ አመሌካችና ተጠሪን አከራክሮ የስር ፌርዴ
ቤት የሰጠው ውሣኔ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡ ይኸውም በመሆኑ
አመሌካች የተሣቢ መኪናውን ሽያጭ ውሌ በተመሇከተ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ሊይ
ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማቅረብ የሚገባቸው መሆኑን ከአዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች ይህንን የይግባኝ ስርዓት
ሣይጨርሱ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና ሽያጭ ውሌ ፇራሽ ነው ብል የከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በሰበር እንዱታይሊቸው ያቀረቡት አቤቱታ ጉዲዩን አይቶ የመጨረሻ
ውሣኔ የመስጠት ስሌጣን ባሇው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቀርቦ ያሌታየና
የመጨረሻ ውሣኔ ያሌተሰጠበት በመሆኑ በህገመንግስቱ አንቀጽ 8ዏ ንኡስ አንቀጽ 3 /ሀ/ እና አዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 1ዏ የተዯነገገውን መስፇርት የማያሟሊ በመሆኑ በሰበር ችልት ቀርቦ
ሇመታየት የሚችሌ ባሇመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
2.

አመሌካች ሇተጠሪ የጉዲት ካሣ እንዱከፌለ የተወሰነባቸው በውሌ ያሌገቧቸውንና የመኪናዎቹን
ዳክሊራሲዮን ይዞ ሇመቆየት የሚያስችሊቸው ከውሌ ወይም ከህግ የመነጨ መብት ሣይኖራቸው
ንብረታቸው የተጠሪ የሆኑ ሁሇት ተሣቢዎች ዳክሊራሲዮን ይዞ ቆይቷሌ፡፡ አመሌካች የሻንሲ
ቁጥራቸው 8793 እና 8951 የሆኑ ተሣቢ መኪኖች አሊግባብ በመያዙና ሇተጠሪ ሇመመሌስ
ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ጥፊት በሆነ ዴርጊት ተጠሪ ሁሇቱን መኪኖች አስፇሊጊ ፍርማሉቲ
በማሟሊት ወዯ ስራ አሰማርተው ሉያገኙ የነበረው ጥቅም እንዱቀር ምክንያት ሆኗሌ ተብሇው
ነው፡፡ አመሌካች ዳክሊሲዮኖቹን አሊግባብ በመያዝ ጥፊት ስሇመፇጸማቸውና በዚህ ምክንያት
ተጠሪ ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው
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ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች ሇጉዲቱ አሊግባብ ሀሊፉ ተብያሇሁ በማሇት
ያቀረቡትን የሰበር ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ መክፇሌ የሚገባውን የካሣ መጠን በተመሇከተ የስር ፌርዴ ቤት
የሰጠውን የካሣ ውሣኔ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በማሻሻሌ ውሣኔ የሰጠውን የካሣ ውሣኔ
በተመሇከተ ይግባኝ ስሇሚቀርብበትና ተቀባይነት ስሇሚያገኝበት ሁኔታ የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን
መሠረት በማዴረግ መሆኑ ወይም አሇመሆኑ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተጠሪ ሁሇት መኪናዎች ወዯ ስራ ቢሰማሩ ያስገኙ የነበሩትን የገቢ
መጠን ከመወሰኑ በፉት ተሣቢ መኪናዎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ተስማርተውና ገቢ አስገኝተው
የማያውቁ በመሆኑ የካሣውን መጠን ተሣቢዎቹ ሰርተው ወይም ተከራይተው ያስገኙትን ገቢ
ሇመወሰን የማይቻሌ መሆኑ የካሣው መጠን አወሣሰን ሊይ ችግር የፇጠረ መሆኑን በውሣኔው
ገሌጿሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተሣቢ መኪናዎቹ ሰርተው ወይም ተከራይተው የሚያስገኙት ገቢ
በማይታወቅበት ሁኔታ የሻንሲ ቁጥራቸው 8951 እና 8793 የሆኑት ተሣቢ መኪኖች የተመረቱበትን
ዘመንና የመሸከም አቅማቸው ተመሣሣይ የሆኑ ተሣቢ መኪኖች አማካኝ አመታዊ ገቢ ምን ያህሌ
እንዯሆነ የኢትዮጵያ ጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ መረጃ ማግኘቱ አስፇሊጊ መሆኑን በመረዲት
መረጃው እንዱሊክሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
የኢትዮጵያ ጉምሩክና ገቢዎች ባሇስሌጣን በስር ፌርዴ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት
ከተመረተ /ከተፇበረከ/ አስራ አምስት ዓመት ያሌሞሊው ተሣቢ አማካኝ አመታዊ ገቢ በ 36,888
/ሰሊሣ ስዴስት ሺ ስምንት መቶ ሰማኒያ ስምንት ብር/ እንዯሆነና ከተመረተ /ከተፇበረከ/ ከአስራ
አምስት ዓመት በሊይ የሆነው ተሣቢ መኪና ገቢ 31,355 /ሰሊሣ አንዴ ሺ ሶስት መቶ ሀምሣ
አምስት/ መሆኑን በጽሁፌ አረጋግጧሌ፡፡ የተጠሪ ተሣቢ መኪኖች ከተመረቱ አስራ ስምንት ዓመት
በሊይ የሆናቸው ሇመሆኑ የጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን የሰጠውን ማረጋገጫ መሠረት
በማዴረግ አመሌካች ሇተጠሪ መክፇሌ ያሇበትን የካሣ መጠን ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉ የሆነው ከውሌ ውጭ ጥፊት በሆነ ዴርጊት
የሁሇቱን መኪናዎች ዳክሊራሲዮን አሊግባብ ይዞ አሌመሌስም በማሇቱ ምክንያት ነው፡፡ ከውሌ ወጭ
ሀሊፉ የሆነ ሰው ሇተጏጂው የሚከፌሇው የካሣ መጠን በመርህ ዯረጃ ይግባኝ የማይቀርብበት እንዯሆነ
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 ስሇኪሣራ ጥቅም አከፊፇሌ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኞች
የተወሰነ ፌርዴ ሊይ ሇበሊይ ፌርዴ ቤቶች ይግባኝ ማሇት አይቻሌም በማሇት በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ አይቶ የካሣ ውሣኔ በሰጠው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የሚፇቀዯው
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ሌዩና የተጠበቁ ሁኔታዎች ሲኖሩ ነው፡፡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
2153 የተዯነገጉት ሌዩና የተጠበቁ ሁኔታዎች ሶስት ሲሆኑ እነርሱም፡/ሀ/ ዲኞች ሉገምቱት የሚገባቸውን የነገሩን አጋጣሚ አሊግባብ በመያዝ ውሣኔ ሰጥተው እንዯሆነ
ወይም ሉገምቱት የሚገባቸውን ትክክሇኛውን መንገዴ ትተው ያሊግባብ የሆነውን አገማመት
መንገዴ ይዘው የተገኙ እንዯሆነ
/ሇ/ በዲኞች የተወሰነው የኪሣራ ገንዘብ ሌክ በግሌጽ ከአእምሮ ግምት ውጭ የሆነና የተወሰነውም
በማዲሊት ወይም በዝንባላ መሆኑ እርግጥ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ
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/ሏ/ በዲኞች የተወሰነው የጉዲት ካሣ በሑሣብ መሣሣት ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ መሆኑ በግሌጽ
ተዯንግጓሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት የጉምሩክና አገር ውስጥ
ገቢ ባሇስሌጣን አጣርቶ የሊከሇትን ዓመታዊ አማካኝ ገቢ መሠረት በማዴረግና ተሣቢዎቹ ወዯ ስራ
ተሰማርተው የማያውቁና ሇካሣ ውሣኔ መነሻ የሚሆን እርግጥኛ ገቢ የላሊቸው መሆኑን ከግምት
ውስጥ በማስገባት የወሰነው የኪሣራ /የካሣ ውሣኔ/ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 ከተዯነገገው
በተሇየ ሁኔታ በይግባኝ ሉታይ የሚችሌበት ሌዩ ምክንያትና ሁኔታ ያሇ መሆኑን ከፌታብሓር ህግ
ቁጥር 2153 ዴንጋጌዎች አንጻር የሰጠው ምክንያትና ትንታኔ የሇም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
የስር ፌርዴ ቤት የወሰነው የካሣ ውሣኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ከተዯነገጉትና ጉዲዩን
በይግባኝ ሇማየት የሚያስችለ ሌዩ ሁኔታዎች የትኛውን ዴንጋጌ የስር ፌርዴ ቤት እንዯተሊሇፇ
ሣይገጽና ሣያረጋግጥ የካሣውን መጠን በይግባኝ አይቶ ማሻሻለ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152
መሠረታዊ መርህ የሚጥስና ህግ አውጭው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 በመዯንገግ ሉያሣካ
የሚፇሌገውን መሠረታዊ ግብና ዓሊማ የማያሣካ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የተጠሪ ሁሇት ተሣቢዎች ወዯ ስራ ተሰማርተው ገቢ አስገኝተው የማያውቁ
ከተመረቱ ከአስራ አምስት ዓመት በሊይ የሆናቸው በተጠሪ ተሣቢ መኪኖች የመሸከም አቅምና
እዴሜ የሚገኙ ተሣቢዎች በአመት የሚያስገኙት የተጣራ ገቢ ብር 31,355 /ሰሊሣ አንዴ ሺ ሶስት
መቶ አምሣ አምስት ብር መሆኑን የኢትዮጵያ ጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን አጣርቶ
የሰጠውን ማስረጃ መነሻ በማዴረግ በመሆኑ በጉዲዩ ሉገመቱ የሚገባቸውን የነገሩን አካባቢ ሁኔታዎች
በአግባቡ በመያዝና ትክክሇኛውን መንገዴ በመከተሌ የካሣ መጠኑን ውሣኔ የሰጠ መሆኑን ያሣያሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጣራ ሁሇት ተሣቢ መኪኖች የተመረቱበትን ዘመን
የመኪኖቹን ጭነት የመሸከም አቅምና መኪኖቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሰርተው የማያውቁ በመሆኑ
መኪኖቹ ሉያስገኙት የሚችለትን እርግጠኛ ገቢ ሇመወሰን ችግር እንዱፇጠር ከግንዛቤ ውስጥ
ሣያስገባ የኢትዮጵያ ጉምሩክና ገቢዎች ባሇስሌጣን የሊከውን መረጃ ያሇ በቂ ምክንያት ውዴቅ
በማዴረግ የግሌ የትራንስፕርት ዴርጅት የጻፇውን አስተያየት ብቻ መነሻ በማዴረግ አንዴ ተሣቢ
በወር ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አስር ሺ ብር/ የተጣራ ገቢ ያስገኛሌ፤ ሁሇቱ ተሣቢዎች በወር ብር 2ዏ,ዏዏዏ
/ሃያ ሺ ብር/ የተጣራ ገቢ ያስገኛለ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የወሰነውን የካሣ መጠን በመሻሻሌ
አመሌካች ሇተጠሪ ብር 48ዏ,ዏዏዏ/ አራት መቶ ሰማኒያ
ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎች የተዯነገጉት ሌዩና
የተጠበቁ ጉዴሇቶች የሚታዩበትና መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ስሇሆነም ከጅምሩ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት የካሣ መጠን በይግባኝ
ሇማየትና ሇማሻሻሌ የሚያስችለ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 የተዯነገጉ ጉዴሇቶች ያለበት መሆኑን
ሣያረጋግጥ ጉዲዩን በይግባኝ በማየትና የኢትዮጵያ ጉምሩክና አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሌጣን አጣርቶ
የሊከውን መረጃ ወዯ ጏን በመተው የግሌ የትራንስፕርት ዴርጅት የተጻፇውን አስተያየት መሠረት
በማዴረግ የካሣውን መጠን መወሰን ነበረበት በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔን በማሻሻሌ የሰጠው
የካሣ ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ንኡስ አንቀጽ 1 እና
ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. አመሌካት ተጠሪ የሻንሲ ቁጥሩ 8991 የሆነው ተሣቢ መኪና በተመሇከተ ያዯረጉት የሽያጭ
ውሌ ፇራሽ ነው በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀጽ 9 መሠረት በይግባኝ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ቀርቦ ሣይታይና ሣይወሰን በሰበር ቀርቦ መታየት የሚችሌ ባሇመሆኑ የአመሌካችን የሰበር
አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
2. የሻንሲ ቁጥራቸው 8951 እና 8793 የሆኑ ተሣቢ መኪኖች በአመሌካች ጥፊት ምክንያት
ባሇመስራታቸው አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባዋሌ በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በይግባኝ ጉዲዩን አይቶና አሻሽል የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2152 እና
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2153 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 የሚጥስ ሆኖ በመገኘቱ
ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡
3. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ ብር 112ዏ90.8ዏ /አንዴ መቶ አስራ
ሁሇት ሺ ዘጠና ስምንት ብር ከሰማኒያ ሣንቲም/ ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ
ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠውን ውሣኔ ሙለ በሙለ አጽንተናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ በየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 44427
መጋቢት 09 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- አቶ ሇገሠ ጥቀሄር - ቀረቡ
ተጠሪ ፡-

ንብ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አ/ማህበር - ነ/ፇጅ ጌታሁን ወርቁ ቀረቡ

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው የአሁን አመሌካች የተጠሪ ባንክ አ/ማህበር ሥራ
አስኪያጅ ሆኖ ከተሰጠው ሥሌጣን በሊይ በማሇፌ በፇፀመው ተግባር ምክንያት በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው
ጉዲት ያሇበት ኃሊፉነት ምንዴን ነው? የሚሇውን ግራቀኙ ባለበት አከራክሮ ተገቢውን ዲኝነት
ሇመስጠት ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡
የአሁን አመሌካች የተጠሪ የንብ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ እያገሇገለ
በነበሩበት ጊዜ ከተሰጣቸው ሥሌጣን በሊይ በማሇፌ ስርዎት ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ሇተባሇ
ዴርጅት ብር 2,899,984.25 (ሁሇት ሚሉዮን ስምንት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ
አራት ከ25/100) የሆነ የብዴር ገንዘብ ያሇምንም ዋስትና ብዴር እንዱፇቀዴሇት በወሰኑት መሠረት
ይኸው የብዴር ገንዘብ ሇተበዲሪው መሇቀቁንና ተበዲሪውም በገባው ግዳታ መሠረት በብዴር
የወሰዯውን ገንዘብ ሉመሌስ አሇመቻለ በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን፤ ይህም ከሥሌጣኑ
በሊይ በማሇፈ ብዴር እንዱሇቀቅ የሚያዯርግ ውሣኔ የመስጠት ተግባር ባንኩ በብዴር የተወሰዯውን
ገንዘብ መሌሶ ሇመሰብሰብ ያሊስቻሇውና በዚህም ሳቢያ ጉዲት የዯረሰበት ስሇመሆኑም አሊከራከረም፡፡
ይህንኑ በብዴር የተሰጠውን ገንዘብ በሙለም ሆነ በከፉሌ ተጠሪ ሰብስቧሌ የሚሌ ክርክርም
አሌቀረበም፡፡
አመሌካች የተጠሪ ባንክ የሥራ ኃሊፉ መሆኑ፤ የሥራ ኃሊፉነቱን ሲያከናውን በተሰጠው
ሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ መሆን እንዯሚገባው ከባንኩ የበሊይ ውሳኔ ሰጭ አካሌ የገንዘብ ጣሪያ ተበጅቶ
ኃሊፉነት መረከቡን፤ ይህንኑ የሥሌጣን ወሰን በመተሊሇፌ ተግባር ፇፅሞ በቀጣሪው ባንክ ሊይ
የገንዘብ ጉዲት አዴርሶ መገኘቱ የተረጋገጡ መሠረታዊ ፌሬ ነገሮች ሆነው እስከተገኙ ዴረስ

395

በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2524 እንዯተመሇከተው አመሌካቹ በፇፀመው ተገቢ ያሌሆነ ተግባር ምክንያት በአሠሪው
ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን አስረጂ ነው፡፡
በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው የገንዘብ ጉዲትም ይህ የአመሌካቹ ተግባር ቀጥተኛ መንስኤ መሆኑን
ከሚያመሇክት በቀር ሇብዴሩ አሇመመሇስ ምክንያት የሆነ ላሊ ጉዲይ ስሇመኖሩ ሳይገሇፅ፤ ሳይረጋገጥ
በብዴር የተሰጠው ገንዘብ ሳይመሇስ መቅረቱ በዚህ በአመሌካች ተግባር ምክንያት ነው ብል
ሇመዯምዯም የሚቻሌ አይዯሇም፤ በምክንያቱና በውጤቱ መካከሌ ቅርብ የሆነና በቂ ግንኙነት አሇ
ማሇት አይቻሌም በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ትንታኔ ከሊይ በፌሬ ነገር ረገዴ ሊይ
የተረጋገጠውንና በጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ በውሌ ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በዚህም ምክንያት በተጠሪው ሊይ ሇዯረሰው የገንዘብ ጉዲት አመሌካች ኃሊፉ መሆኑን ጠቅሶ
ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በተጠሪው ሊይ የዯረሰው የጉዲት ሌክ ምን ያህሌ ነው የሚሇውንም ነጥብ በተከታይ
እንዲየነው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2524(2) አስቦ ወይም በቸሌተኝነት ወይም ባሇመጠንቀቅ በአሠሪው ሊይ
ሇሚዯርሰው ጉዲት ሠራተኛው ኃሊፉ መሆኑ ከታወቀ በአሰሪው ሊይ የዯረሰውን ጉዲት አስሌቶ
እንዱከስ ሇማዴረግ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ህግ መሠረት ሌናዯርግ ይገባሌ ይህ ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነው ተገቢ ያሌሆነው የአመሌካች ተግባር የተፇፀመውና ጉዲቱ የዯረሰው አመሌካችና ተጠሪ
ካዯረጉት የቅጥር ውሌ የመነጨ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1676(1) እንዯተመሇከተው የግራ ቀኙን ውሌ
በሚገባው ሌዩ የውሌ ዯንብ ውስጥ ዯረሰ የሚባሇውን የጉዲት ዓይነትና መጠን የሚያመሇክት ዝርዝር
ህግ ካሌተገኘ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1790(2) እና 2090 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሠረት የጉዲት ሌክ
የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ ከዚህም አንፃር ይህንን ጉዲይ ስንመሇከተው አመሌካች ከሥሌጣኑ በሊይ
በፇፀመው ተግባር ምክንያት በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት የገንዘብ ሲሆን መጠኑም የብዴር ገንዘቡ
በአግባቡ ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ባንኩ ማስመሇስ ይቻሌ የነበረው ነገር ግን ሳይመሇስ የቀረው እንጂ
ከዚህ ያነሰ ወይም የበዛ ሆኖ አይታይም በዚህ ሁለ ምክንያት የግራ ቀኙን ጉዲይ በይግባኝ ተመሌክቶ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የኃሊፉነቱን እና የጉዲት መጠኑን አስመሌክቶ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም በኢትዮጵያ ኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ)
እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 መሠረት አንዴ የመጨረሻ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ሉታረም የሚችሇው መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ የተገኘ
እንዯሆነ ብቻ መሆኑን በማየት የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ 37856 ጥር 15 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. የአመሌካች የሰበር ክርክር ህጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ ስሊሊገኘነው ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. ከዚህ በፉት በዚህ መዝገብ ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ወጭና ኪሣራ ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 59698
መጋቢት 6 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገብረ ስሊሴ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ሚኪያስ ከበዯ ከጠበቃ ገ/ክርስቶስ ኪዲነ ማርያም ጋር - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ምስራቅ ንጉሴ - ቀረቡ
2. ወ/ሮ አሌማዝ ገብረብርሀን

ጠበቃ ተስፊዬ ዯጉ - ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር የቀረበ በመሆኑ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ ተጠሪዎች አመሌካች ከአቶ ከበዯ ታዬ ጋር በመሆን እያንዲንዲችን አምስት አምስት
ሰው በኮንዯሚኒየም ቤት እንዱያገኙ እዴሌ የተሰጣቸው መሆኑን በመግሇፅ አንዯኛ ተጠሪ /አንዯኛ
ከሣሽ/ ከዘጠኝ ዘመድቼ ሰብስቤ የሰጠሁትን ብር 185,000/አንዴ መቶ ሰማኒያ አምስት ሺህ ብር/
ሁሇተኛ ተጠሪ /ሁሇተኛ ከሣሽ/ ከዘመዴ ሰብስበው የሰጡትን ብር 210,000/ሁሇት መቶ አስር ሺህ
ብር/ በዴምሩ ብር 395,000 /ሶስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ብር / ወስዯዋሌ፡፡ ስሇሆነም በማታሇሌና
በማጭበርበር የወሰደትን ገንዘብ እንዱመሌሱ ውሣኔ ይሰጥሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አመሌካችና
በሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበሩት አቶ ከበዯ ታዬ ተጠሪዎች / ከሣሾች/ ክስ ያቀረቡባቸው በይሆናሌ
እና በግምት ነው ማስረጃ የሊቸውም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን ምስክሮችና በአመሌካችና በአቶ ከበዯ ታዬ ሊይ
የተጀመረውን የፕሉስ የወንጀሌ ምርመራ መዝገብ አስቀርቦ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ብር
395,000 /ሶስት መቶ ዘጠኛ አምስት ሺህ ብር / የወሰዯ መሆኑን በማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን
በመግሌፅ አመሌካች ሇተጠሪዎች ብር 395,000/ሶስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ብር/ እንዱመሌስና
አቶ ከበዯ ታዬ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ብር 130,000 አቶ ከበዯ ታዬ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌሌ
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት
አቅርበዋሌ፡፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካችን በተመሇከተ የተሰጠው ውሣኔ የህግ ወይም የፌሬ
ጉዲይ ስህተት የሇበትም በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡
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አመሌካች ነሏሴ 20 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች ገንዘብ ሇእኔ የሰጡ
መሆኑን የሚያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ አሊቀረቡም ፌርዴ ቤቱ ሇፕሉስ የተሰጠን ቃሌ አሊግባብ
በማስረጃነት በመጠቀምና በፕሉስ ተፅዕኖ የዯረሰብኝ መሆኑን ሇማስረዲት እየጠየቅሁ እያሇሁ
አሊግባብ ብር 395,000 ሇተጠሪዎች እንዴመሌስ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ህዲር 27 ቀን
2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች ኮንዯሚኒየም ቤት አሰጣችኋሇሁ በማሇት የማታሇሌ ክስ
ያቀረብንበትን ገንዘብ የወሰዯ መሆኑን በማስረጃ አስረዴተናሌ፡፡ አመሌካችም ሇፕሉስ በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27/1/ በሰጠው የተከሣሽነት ቃሌ ብቻ ሣይሆን በወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 ሇፌርዴ ቤት በሰጠው የእምነት ቃሌ አረጋግጧሌ፡፡ ይኸ ማስረጃ
በፌታብሓር ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በሥር ያሊነሳውን አዱስ ክርክር
በማቅረብ ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተን በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
አመሌካች ታህሣሥ 20 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪዎች ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ
የጠቀሱትን ገንዘብ ሇተጠሪዎች እንዱመሇስ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇዉ ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ተጠሪዎች ሇሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች በሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ የሆኑት አቶ
ከበዯ ታዬ፣ ቤቱ ሇሌማትና ኢንቨስትመንት የፇረሰበት ሰው ዘጠኝ ዘጠኝ ሰው ኮንዯሚኒየም ቤት
እንዱያገኝ ማዴረግ እንዯሚችሌ በመንግስት ውሣኔ የሰጠበት በመሆኑ ገንዘብ አሰባሰባችሁ አምጡ
በማሇት ከአንዯኛ ተጠሪ ብር 185,000 ከሁሇተኛ ተጠሪ ብር 210,000 የራሳቸውን ዴርሻና ከዘመዴ
ያሰባሰቡትን ከወሰደ በኋሊ ላልችን ሰዎች በመቁጠር የተወሰነውን ገንዘብ የመሇሱ መሆኑንና ብር
395,000 የሚፇሇግባቸው መሆኑን የሚያስረደ የሰው ምስክሮች አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪዎች
ገንዘቡን ሇእኔ የሰጡ መሆኑን የሚያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ አሊቀረቡም የበታች ፌርዴ ቤቶች በህግ
በኩሌ ተቀባይነት የላሇውን የሰው ምስክር በመስማት መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው የሚሌ
ክርክር አቅርቧሌ፡፡
አንዴ ሰው የላሊውን ሰው የሥራ ዴካም ወይም በላሊው ሰው ሀብት በመገሌገሌ በቂ ባሌሆነ
ምክንያት ጥቅም ያገኘ እንዯሆነ አሊግባብ ባገኘው ጥቅም መጠን ሇባሇሀብቱ ወይም በጉሌበቱ
ሇዯከመው ሰው የመመሇስና የመካስ
ግዳታ ያሇበት መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162
በመሠረታዊ መርህነት ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች የኮንዯሚኒየም ቤት ታገኛሊችሁ ሇኮንዯሚኒየም ቤት
የሚከፇሌ ነው በማሇት ከተጠሪዎች ገንዘብ በመውሰዴ ያሌመሇሰና ያሇበቂ ምክንያት በገንዘቡ
የተጠቀመ መሆኑን ተጠሪዎች በምስክር አስረዴተዋሌ፡፡ ከሣሽ ተከሣሹ በንብረቱ ወይም በገንዘቡ
አሊግባብ የበሇፀገና የተጠቀመ መሆኑን የሰነዴ ማስረጃ ብቻ በማቅረብ ማስረዲት ያሇበት መሆኑን
የሚዯነግግ ግሌፅ የህግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ የአንዴ ማስረጃ ተቀባይነት ያሇው መሆን አሇመሆኑ
የሚወሰነው በህግ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ተጠሪዎችን በማታሇሌ ከተጠሪዎች ገንዘብ የወሰዯ
መሆኑን በምስክርና በላሊ ማስረጃ እንዱያስረደ የበታች ፌርዴ ቤቶች መፌቀዲቸው ተገቢ መሠረታዊ
የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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ተጠሪዎች አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ተቀብል የወሰዯ መሆኑን በማታሇሌ ወንጀሌ
በተዯረገበት ምርመራ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 27 እና በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 መሠረት ሇፕሉስና ሇፌርዴ ቤት በማመን ቃሊቸውን የሰጡ መሆኑን
በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ በማስረጃነት ከቀረበው የፕሉስ የምርመራ መዝገብ ተረጋግጧሌ፡፡ በማሇት
በሥርና በሰበር ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ሇፕሉስ የሰጡት የተከሣሽነት ቃሌ በፕሉስ በዯረሰብኝ
ተፅዕኖ የተሰጠ ነው በማሇት በሰበር አቤቱታቸው ከመግሇፃቸው በስተቀር ከተጠሪዎች ገንዘብ
ተቀብሇው የወሰደ መሆኑን በማመን ሇፕሉስና ሇፌርዴ ቤት ቃሌ አሌሰጠሁም በማሇት በግሌፅ
ክዯው አሌተከራከሩም፡፡ አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀፅ 27 እና አንቀፅ 35
የተሰጠው የዕምነት ቃሌ የተጠሪዎችን ክስ ሇማስረዲት የማይችሌና ተገቢነት የላሇው ማስረጃ ነው
በማሇት ሇሰበር በሰጠው የመሌስ መሌስ ያቀረበው ክርክር በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር
235/2/ መሠረት በመሸሽ መሌክ የተሰጠና እንዯታመነ ሉቆጠር የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካች ገንዘቡን ከተጠሪዎች ተቀብል የወሰዯ መሆኑ በፕሉስና በፌርዴ ቤት ከሰጠው
የዕምነት ቃሌ እንዲረጋገጠ በሥር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ተገሌፆሌ፡፡ አንዴ ሰው ባሇዕዲ መሆኑን ያመነ
እንዯሆነ ዕዲው የታመነሇት ሰው ባሇዕዲው ዕዲውን ያመነበትን ምክንያት የማስረዲት/የማረጋገጥ /
ግዳታ የላሇበት መሆኑን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2019 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ እንዯዚሁም
ተቃራኒ ማስረጃ ከላሇ በስተቀር ባሇዕዲው ዕዲ እንዲሇበት በማመን የሰጠው የዕምነት ቃሌ በአእምሮ
ግምት በሚገባ/ በአግባቡ / የተሰጠ ቃሌ ነው ተብል የሚቆጠር መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
2019 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡
አመሌካች ሇፕሉስ የተከሣሽነት ቃላን ስሰጥ ከተጠሪዎች ገንዘብ ተቀብዬ ወስጃሇሁ በማሇት
ቃላን የሰጠሁት ፕሉስ ባዯረሰብኝ ተፅዕኖ ምክንያት ነው በማሇት በሰበር አቤቱታው የገሇፀ ቢሆንም
ይህንን ክርክሩን የሚያስረዲ ማስረጃ ሇሥር ፌርዴ ቤት አሊቀረበም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች
የተጠሪዎች ዕዲ እንዲሇበት በማመን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 35 የሰጠው
የእምነት ቃሌን ሇማስተባበሌ የሚችሌ ተቃራኒ ማስረጃ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2019 ንዐስ አንቀፅ
2 በሚዯነግገው መሠረት አሊቀረበም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በሰበር ዯረጃ ያነሣው ክርክር በሥር ፌርዴ
ቤት ያሌተነሣና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329/1/ን የሚጥስ በመሆኑ
አሌተቀበሌነውም፡፡
አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች የፕሉስን የምርመራ መዝገብ በማስቀረብ በምርመራ
መዝገቡ የሰጠሁት የተከሣሽ ቃሌ በማስረጃነት መጠቀሙ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው
የሚሌ ቅሬታ አቅርቧሌ፡፡ ሆኖም በፌታብሓር ጉዲይ ፕሉስ ያጣራውን የምርመራ መዝገብ አስቀርቦ
እንዲያይ የሚከሇክሌ የማስረጃ ህግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በህግ ተቀባይነት የላሇውን
ማስረጃ መሠረት በማዴረግ የበታች ፌርዴ ቤቶች ወስነውብኛሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ
መሠረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ በማስረጃ ህግ
መሠረት ተቀባይነት ያሊቸውን ማስረጃዎች በመቀበሌና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2162 ፣
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2164 /1/ እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2019 ንዐስ አንቀፅ 1 እና ንዐስ
አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
የሰበር ችልት ታህሣሥ 13 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 64590
ሚያዝያ 18 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወሉ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች ፡- ሜሪስቶኘስ ኢንተርናሽናሌ ኢትዮጵያ - ጠበቃቸው አቶ ኃይሌዬ ሳህሇ
ተጠሪ ፡- ወ/ት ሠናይት ዓሇማየሁ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በሰበር ተጠሪ ከሳሽነት ሇሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የቀረበው ክስ ፌሬ ቃለ በተከሳሽ ዴርጅት
/በሰበር አመሌካች/ ምርመራ ተዯርጏሌኝ “ኖርኘሊንት“ የተባሇ የወሉዴ መከሊከያ መዯኃኒት በክንዴ
እንዱቀበር ከተዯረገ በኃሊ መዴኃኒቱ ህመም ስሊስከተሇብኝ ተከሳሽ በራሱ የህክምና ባሇሙያዎች
መዴኃኒቱ እንዱወጣ ሲያዯርግ በባሇሙያዎቹ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ ባሇመዯረጉ የተነሣ መዴኃኒቱ
የተቀበረበት እጄን ሇማያቋርጥ ህመምና ስቃይ የዲረገኝ ከመሆኑ ላሊ በጡትና በጀርባዬ ሊይ
ባስከተሇው የመሸማቀቅ ህመም የተነሣ የጀርባ ህመም፣ የፉት ማበጥ እና የሌብ ህመም
አስከትልብኛሌ፡፡ ህመሙም በመወሳሰቡ የዯም ዝውውር ስርዓት ሊይ ችግር በማስከተሌ የዯም ቱቦ
በመዘጋቱ እጄ እየመነመነ በመምጣት ሥራዬን መሥራት እንዲሌችሌ በማዴረጉ ህክምናውን በውጪ
ሀገር እንዴከታተሌ ላልች የህክምና ተቋማት ያረጋገጡሌኝ ስሇሆነ ተከሳሽ ሊዯረሰብኝ ጉዲት ሀሊፉ
ነው ተብል እንዱወሰንበትና ታይሊንዴ ሀገር ሄጂ ሇመታከም፡ሇህክምና ወጪ ብቻ ብር 192‚881
ሇዯም ሥርዓት ማስተካከያ ቀድ ጥገና ብር 114‚699
ሇዯም ምርመራ ኤክስሬይ /x-ray/ እና ሊቦራቶሪ ምርመራ ብር 22‚100
ኤም.አር ምርመራ ብር 13‚377
ታይሊንዴ ዯርሶ መሌስ የአውሮኘሊን ትኬት ብር 14‚000
የ10 ቀን የሆቴሌ ወጪ ብር 6‚500
ሇ10 ቀን የሆስፑታሌ አሌጋ ወጪ ብር 159‚949
ሇህክምና ተጨማሪ ወጪ መጠባበቂያ ብር 100‚000
ታይሊንዴ ባንኮክ የታክሲ፣ የፕስፕርት እና ላሊ ወጪ ብር 13‚400
ሇአስታማሚ ትራንስፕርት ሆቴሌ፣ የጉዞ ሠነዴ ወጪ ብር 34‚780
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በጉዲቱ ምክንያት ሥራ በማቆሜ ያጣሁትን ብር 632 ክስ እስከቀረበበት ሏምላ 2001 ታስቦ
ብር 22‚752
የሞራሌ ካሣ ብር 1‚000
በዴምሩ 694‚918 ብር /ስዴስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ አሥራ ስምንት/ ተከሳሽ
እንዱከፌሇኝ እንዱወሰንበት የሚሌ ነው፡፡
የሥር ተከሳሽም በሰጠው መሌስ አንዴ ሀኪም ብልም ሆስፑታሌ በሙለ ሀሊፉነት
የሚጠየቀው የሞያ ዯንብ ተጥሶ ሲገኝ ሲሆን ይኸው ዯንብ ተጥሶ በመሰራቱ ምክንያት በከሳሽ ሊይ
ጉዲት ስሇመዴረሱ አሊስረዲችም፣ ከሳሽ በውጪ ሀገር ሇመታከም የሚያስችሊትን ሰርትፌኬት ከጤና
ጥበቃ ሚኒስቴር በማስረጃነት አሊቀረበችም በውጪ ሀገር ህክምና ያስፇሌጋታሌ ቢባሌ እንኳን የዚህ
ዓይነት ህክምና በቅርብ በኬኒያ ወይም ህንዴ ሀገር የሚሰጥ በመሆኑ ታይሊንዴ ሀገር ሇመታከም
የጠየቀችው ያሇአግባብ ነው፡፡ ከሣሽ ሇህክምና የጠየቀችው ብር 192‚881 በማስረጃ ያሌተረጋገጠ
ከመሆኑ ላሊ ሇምርመራ በማሇት ሌዩ ሌዩ ወጪዎችን መጠየቋ ተገቢነት የሇውም፣ በሆስፑታሌ ሇ10
ቀናት እንዯምትቆይ በመጥቀስ የጠየቀችው ገንዘብም ቢሆን ከ2 ቀን በሊይ በሆስፑታለ ስሇማትቆይ
በጣም የተጋነነ ነው ሇአስታማሚ በሚሌ የጠየቀችውን ገንዘብ ተከሣሽ መክፇሌ አይገባውም ፣
የዯረሰባት ጉዲት የግሌ ሥራዋን የሚከሇክሊት ስሇመሆኑም ማስረጃ አሊቀረበችም፣ የሞራሌ ካሣም
ቢሆን ተከሳሽ ሇከሳሽ መከፇሌ የሇብኝም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን የመረመረው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤትም የከሳሽ የህክምና ወጪዎች በትክክሌ ሇማወቅ
የሚያስቸግር ናቸው በማሇት በርትዕ ተከሳሽ ሇከሳሽ ብር 300‚000 ሉከፌሌ ይገባሌ ብሎሌ፡፡
በዚህ በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ ሲሆን የሥር ተከሣሽ ይግባኝ በፌትሀብሄር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር
337 መሠረት ሲዘጋ በከሳሽ የይግባኝ መዝገብ ሊይ ክርክር ተካሂድ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔን
በማሻሻሌ መሌስ ሰጪ /ተከሳሽ/ ሇይግባኝ ባይ በሥር ፌ/ቤት ቀዯም ሲሌ የተወሰነሊትን ብር 300‚000
/ሶስት መቶ ሺህ/ የተቀበሇች ስሇሆነ ይኸው የተቀበሇችው ገንዘብ የሚታሰብ ሆኖ ብር 694‚918
/ስዴስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ አሥራ ስምንት/ እንዱከፌሊት በሚሌ ወስኗሌ፡፡
በዚህ በጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ አመሌካች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇዚህ ችልት
ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የዘረዘራቸው ነጥቦችም፡- በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት /ሉከፇሊት የሚገባው
የካሣ መጠን/ ሉታወቅ የሚችሌ ስሇሆነ የሥር ፌ/ቤቶች የካሣ መጠኑን በርትዕ መወሰን
አይገባቸውም፣ በርትዕት የሚወሰን የካሣ መጠን አነስተኛ መሆን ይገባዋሌ፣ ሇተጨማሪ የካሣ ክፌያ
የብር ተመን መውረዴን የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልት እንዯምክንያት መውሰደ ተገቢነት
የሇውም የሚለ ናቸው፡፡
ሇስበር አቤቱታ ተጠሪዋ በሰጠች መሌስ አመሌካች ሇዯረሰብኝ ጉዲት በሥር ፌ/ቤቶች
ሀሊፉነት እንዲሇበት ተወስኖ እስከ ሰበር ዴረስ በመ/ቁ. 58041 ቅሬታውን አቅርቦ ጉዲዩን የመረመረው
የፋ/ሰበር ሰሚ ችልትም በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሌተፇፀመም በሚሌ
አቤቱታውን ውዴቅ ያዯረገበት ስሇሆነ የካሣን መጠን በሚመሇከት ያቀረበውን ክርክር የሰበር ሰሚ
ችልት ሥሌጣን ባሇመሆኑ ቅሬታው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሇች፡፡
አመሌካችም ሇተጠሪዋ መሌስ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ክርክሩን በማጠናከር አቅርቧሌ፡፡
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የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ ከሊይ በተገሇፀው አኳኋን የቀረበ ሲሆን እኛም የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በሰጠው የካሳ ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ
ወይስ አሌተፇጸመም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤቶች በተዯረገው ክርክር የአመሌካች የህክምና ዴርጅት ሇተጠሪ ህክምና ባዯረገሊት
ወቅት በተፇጠረው ችግር የተጠሪዋ ጤና ሊይ ጉዲት የዯረሰ በመሆኑ ይህም የዯረሰባት ጉዲት በሀገር
ውስጥ በህክምና ሇማዲን የሚቻሌ ባሇመሆኑ ታይሊንዴ ሀገር ሄዲ እንዴትታከም ተወስኗሌ፡፡ ነገር ግን
ሇዚህ ቅሬታ ዋና መነሻ የሆነው ሇህክምናና ሇተሇያዩ ወጪዎች ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ አመሌካች ሇተጠሪዋ
የህክምናና ሌዩ ሌዩ ወጪዎች በርትዕ ከፌ አዴርጏ መወሰኑ ነው፡፡
በእርግጥ በመርህ ዯረጃ በጉዲቱ ምክንያት ተበዲዩ የሚካሰው ሇጉዲቱ ተመዛዛኝ የሆነ ኪሣራ
በመክፇሌ መሆኑን የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2090 የሚዯነግግ ሲሆን ሇጉዲቱ ሀሊፉ የተዯረገው ሰውም ሀሊፉነቱ
ያመጣውን ጉዲት በተበዲዩ ሊይ ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ ተመዛዝኖ መክፇሌ ይኖርበታሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን የጠ/ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇዯረሰው ጉዲት ካሣ
ሇማስክፇሌ እንዯ አማራጭ የወሰዯው ርትዕን ነው፡፡ ሇዚህም በምክንያትነት ከተጠቀሱት ነጥቦች ዋና
ዋናዎቹ ተጠሪዋ ያቀረበቻቸው ሇህክምናው ወጪ ያስፇሌጋለ የተባለት ማስረጃዎች እንዯሚያሳዩት
የህክምናው ወጪ ከፌተኛ ነው፣ ሇተጠሪዋም አስታማሚ የሚያስፇሌጋት ሲሆን ወጪውም ምን
ያህሌ እንዯሆነ ከወዱሁ ሇማወቅ የሚያስቸግር ነው፣ በመሊው ዓሇም እየታየ ያሇውም የዋጋ ንረት
ሇተጠሪዋ ህክምና ወጪ የራሱ የሆነ ሚና ይኖረዋሌ፣ የብር ምንዛሪ መውረደ ተጠሪዋ ሇህክምና
ያስፇሌገኛሌ በማሇት በጠየቀችው የገንዘብ መጠን ሊይ መዋዥቅን ያስከትሊሌ የሚለ ናቸው፡፡
በፌትሃብሄር ህጉ አንቀጽ 2102 ዲኞች ስሇዯረሰው ጉዲት ኪሣራን በርትዕ እንዱወሰኑ መብት
የተሰጠውም በግሌጽና በትክክሌ የኪሣራውን መጠን ሇመወሰን አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ነው፡፡ ከዚሁ
አንፃር የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልትም በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ በርትዕ ከዚሁ አንፃር
የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልትም በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ በርትዕ ሇማስከፇሌ
የጠቀሳቸው ምክንያቶች የቀረቡትን ማስረጃዎች እና በአሁኑ ጊዜ በዓሇም እየታየ ያሇውን የዋጋ ንረት
ያገናዘቡ በመሆናቸው ይህ ችልትም የሚቀበሇው ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሣት ያሇበት
አመሌካች ዲኞች የጉዲት ካሣን በርትዕ ሉወሰኑ የሚችለት ሌዩ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ነው በማሇት
የተከራከረው በአግባቡ ቢሆንም ርትዕን መሠረት አዴርገው ዲኞች ካሣ ሉወሰኑ የሚችለት የካሣ
መጠን ሇመቀነሥ እንጂ ከፌ ሇማዴረግ አይዯሇም ሲሌ የተከራከረው ግን ህጋዊ መሠረት ያሇው
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡
ፌ/ቤቱ በርትዕ ሲወስንም ሉገመቱ የሚገባቸውን የነገሩን አጋጣሚ ሁኔታ ያሇአግባብ
ስሇመያዙ ወይም ሉገመቱ የሚገባቸውን ትክክሇኛውን መንገዴ በመተው ያሇአግባብ የሆነውን
የአገማመት መንገዴ ስሇመያዙ አመሊካች ነገር የሇም፡፡ የተወሰነውም የካሣ ሌክ በግሌጽ ከአእምሮ
ግምት ውጪ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ስሇሆነም ከዚህ በሊይ በተገሇጹት የህግ ምክንያቶች የተነሣ በጠ/ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችልት
ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 58732 በቀን 15/04/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሌተገኘበት በመሆኑ ፀንቷሌ፡፡
2. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ማሇትም በሰበር ዯረጃ የተዯረገውን ክርክር በሚመሇከት
አመሌካችና ተጠሪ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
3. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 67973
ሏምላ 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- አቶ በቀሇ ወሌቻም - ጠበቃ አቶ አሇሙ ገ/ህይወት
ተጠሪ ፡- አቶ ጥበቡ ጦና - ጠበቃ አቶ ታዯሰ ሲሳይ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሀዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ
በመጀመሪያ የታየው በሀዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የክርክሩ መነሻ
ተጠሪ ንብረትነቱ የአመሌካች በሆነና የሰላዲ ቁጥሩ 3-03593 /ዯ.ህ/ በሆነ የህዝብ ማመሊሇሻ መኪና
በመሳፇር ነሏሴ 6 ቀን 2001 ዓ.ም እየተጓዘ እያሇ የአመሌካችን መኪና ያሽከረክር የነበረው አቶ
ወንዴወሰን ሽታ ከተፇቀዯሇት የፌጥነት ወሰን በማሇፌ በማሽከርከሩ መኪናው ተገሌብጦ የቀኝ እግሬ
ተቆርጧሌ፡፡ የተከሣሽ /አመሌካች/ ሹፋር የነበረው አቶ ወንዴወሰን በሀዋሣ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት በወንጀሌ ተከስሶ ጥፊተኛ ሆኖ በመገኘቱ በሶስት ወር እስራት እንዱቀጣ ተወስኖበታሌ፡፡
የዯረሰበኝ ጉዲት 60% /ስሌሳ ፏርሰንት/ የመሥራት አቅሜ እንዯቀነሰ በጥቁር አንበሳ የሀኪሞች
ቦርዴ ተረጋግጧሌ፡፡ አዯጋው ከመዴረሱ በፉት ብር 658 /ስዴስት መቶ ሃምሣ ስምንት ብር/ በየወሩ
ተቀጥሬ ስሰራበት ከነበረው ሚዛን ተፇሪ ሆስፑታሌ ይከፇሇኝ ነበር፡፡ በአዯጋው ምክንያት ሇህክምና
ያወጣሁትን ወጭና ላልች ወጭዎች ተከሣሽ መተካት ያሇበት ሲሆን የተቋረጠ ጥቅምና ገቢዬን
የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት ስሇሆነ ብር 348,247.22 /ሶስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ ሁሇት መቶ
አርባ ሰባት ብር ከሀያ ሁሇት ሣንቲም/ ካሣ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ ከሣሽ የሰሊሣ አምስት ዓመት ዯመወዝ ያሇምንም ቅንስናሽ እንዱከፇሇው
ያቀረበው ጥያቄ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የዯመወዝ ጭማሪ አገኝ ነበር በማሇትና የጡረታ ገንዘብ በማሇት
ያቀረበው ጥያቄም የህግ መሠረት የሇውም፡፡ እስከ 8ዏ ዓመት እኖራሇሁ ብል አስሌቶ የጠየቀው
የካሣ ገንዘብ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የህክምና ማስረጃ የአካሌ ጉዲት እንዯዯረሰበት እንጅ 6ዏ% የከሣሽ
የመስራት አቅም እንዯቀነሰ አያረጋግጥም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት በከሣሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ተከሣሹ
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ሀሊፉ ነው ወይስ አይዯሇም? ተከሣሽ ጉዲቱን የመካስ ሀሊፉነት አሇ ቢባሌ ሉከፇሌ የሚገባው ካሣ
ምን ያህሌ ነው? የሚለትን ጭብጦች መስርቷሌ፡፡ የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ተከሣሽ
/አመሌካች/ በከሣሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉነት የሇብኝም የሚሌ ክርክር አሊቀረቡም፡፡ ተከሣሽ
ሇጉዲቱ ሀሊፉ የሚሆነው በንግዴ ህግ ቁጥር 599 በተዯነገገው መሠረት መሆን አሇበት በማሇት
ወስኗሌ፡፡ የካሣውን መጠን በተመሇከተ ከሣሽ አዯጋው ሲዯርስ እዴሜው ሰሊሣ ዓመቱ ነው፡፡ ወዯፉት
ጡረታ እስኪወጣ ሰሊሣ ዓመት ይቀረዋሌ፡፡ የከሣሽ ዯመወዝ በወር ብር 658 ሲሆን የገቢ ግብር ብር
51.20 ሲቀነስሇት የተጠሪ ገቢ 606.80 ነው፡፡ የዚህ ስሌሣ ፏርሰንት ገቢ እንዯቀረበት ተዯርጏ
የካሣው መጠን መሰሊት ይገባዋሌ በማሇት ተከሣሽ /አመሌካች/ ብር 131,068.80 /አንዴ መቶ ሰሊሣ
አንዴ ሺ ስሌሣ ስምንት ብር ከሰማኒያ ሣንቲም/ የተቋረጠ ጥቅም ስሇሆነ ሉከፌሌ ይገባሌ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ ሇህክምናና ላልች ወጭዎች የወጣ ብር 7604.34 /ሰባት ሺ ስዴስት መቶ አራት ብር
ከሰሊሣ አራት ሣንቲም/ እና የህሉና ጉዲት ብር 1000 /አንዴ ሺ ብር/ ተከሣሽ /አመሌካች/ ሇከሣሽ
/ተጠሪ/ ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርበው የሰበር
ችልቱ የስር ፌርዴ ቤት እና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡
አመሌካች ሚያዝያ 2ዏ ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ጉዲት የዯረሰበት
መኪናው በዴንገት በመገሌበጡ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች አጓዥ በመሆኑ ሇተጠሪ ሌከፌሇው
የሚገባው የካሣ መጠን የንግዴ ህግ ቁጥር 597ን መሠረት በማዴረግ ሉወሰን ሲገባው የንግዴ ህግ
ቁጥር 599 መሠረት ተዯርጏ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ የሰሊሣ ዓመት ገቢ
እንዯተቋረጠበት ተዯርጏ ካሣው መሰሊቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ተጠሪ ጉዲት
የዯረሰበት እግሩ ሊይ በመሆኑ ላሊ ስራ ሰርቶ ገቢ ማግኘቱን የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ጉዲዩ
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ ሰኔ 3 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ በንግዴ ህግ አንቀጽ 597 የተዯነገገው የካሣ
መጠን አጓዙ በተጓዡ ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት እስከ ምን ዴረስ ካሣ የመክፇሌ ግዳታ እንዲሇበት
የሚዯነግግ መሠረታዊ መርህ ሲሆን የንግዴ ህግ ቁጥር 599 በመርህ ከተዯነገገው በሊይ አጓዡ
ሇተጓዡ ካሣ እንዱከፌሌ የሚገዴቡትን ሌዩ ሁኔታን የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ
የአመሌካችን መኪና ሲያሽከረክር የነበረው የአመሌካች ሰራተኛ ከተፇቀዯሇት በሊይ በፌጥነት
በማሽከርከሩ አዯጋው የዯረሰ መሆኑ ተረጋግጦ በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል በወንጀሌ የተቀጣ በመሆኑ
የስር ፌርዴ ቤት የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት በማዴረግ መወሰኑ ተገቢ ነው፡፡ የካሣውም
መጠን ቢሆን በማስረጃ በማጣራት የተሰጠ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የህግ መሠረት የሇውም
የሚሌ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች ሰኔ 27 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የስር ፌርዴ
ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት አመሌካች ሇተጠሪ
የሚከፌሇውን የካሣ መጠን የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት በማዴረግ ማስሊታቸው ተገቢ ነው
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ
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ሇመወሰን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው የህግ ዴንጋጌዎችን ይዘትና ትርጉም እንዯዚሁም ዴንጋጌዎቹ
ተፇጻሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡
1. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የንግዴ ህግ ቁጥር አንቀጽ 587 በሚዯነግገው መሠረት የአጓዥና
የመንገዯኛ ግንኙነት መኖሩን አመሌካችና ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤትና በሰበር ባቀረቡት ክርክር
የሚተማመኑበት ጉዲይ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሰው ሇመጓጓዝ የተዯረገ ውሌ
መኖሩን አመሌካችና ተጠሪ የሚስማሙበት ነጥብ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ተጠሪ ዋጋ
ከፌሇው ሲጓጓዙበት የነበረውን የትራንስፕርት መኪና ባሇሀብት ሲሆኑ ተጠሪው መንገዯኛ
ናቸው፡፡ አጓዡ መንገዯኛውን በመሌካም ይዞታና ጥበቃ እንዯዚሁም ስሇ ምቾቱና ስሇ ጉዞው
በውለ የተወሰነውን ጊዜ አክብሬ እንዯተወሰነው እመዴረሻ ስፌራ የማዴረስ ግዳታ እንዲሇበት
የንግዴ ህግ አንቀጽ 588 ይዯነግጋሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘት የአጓዡን የትራንስፕርት
መኪና በሀሊፉነት ተረክቦ የመኪናውን ዯህንነትና ብቃት አረጋግጦ በትራፉክ ዯንብና ሥርዓት
አክብሮ የማሽከርከር ሀሊፉነት ያሇበት አሽከርካሪ /ሹፋር/ ረዲቱና ላልች ሰራተኞች
የመንገዯኛውን መሌካም ይዞታና ጥበቃ እንዯዚሁም ምቾት በመጠበቅ መንገዯኛውን ከመነሻው
እስከ መዴረሻው የማዴረስ ሀሊፉነታቸውን ካሌተወጡ አጓዡ በንግዴ ህግ ቁጥር 588
የተጣሇበትን ህጋዊ ግዳታ እንዲሌተወጣ የሚቆጠር መሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አጓዡ ይህንን
ህጋዊ ሀሊፉነቱን በአግባቡ ካሌተወጣ መንገዯኛው በጉዞው ሊይ ስሇሚዯርስበት መዘግየትና
በጉዞው ጊዜ ወይም በሚሣፇርበት ወይም በሚወርዴበት ጊዜ በአዯጋ ምክንያት ሇሚዯርስበት
መቁሰሌ ወይም የአካሌ ማጉዯሌ ወይም የህይወት ማሇፌ አጓዡ ሀሊፉ እንዯሚሆን የንግዴ ህግ
አንቀጽ 595 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡
የንግዴ ህግ አንቀጽ 595 አጓዡ መንገዯኛው በጉዞ ጊዜ በሚሣፇርበትና በሚወርዴበት ጊዜ በአዯጋ
ምክንያት ሇሚዯርስበት መቁሰሌ ወይም የአካሌ መጉዯሌ ወይም ህይወት ማሇፌ አጓዡ
በሀሊፉነት የሚጠየቅ መሆኑን በመሠረታዊ መርህነት የሚዯነግግ ሲሆን ፣ አጓዡ ከሀሊፉነት ነጻ
የሚሆንባቸዉን ሌዩ ሁኔታዎች የሀሊፉነቱን መጠንና አጓዡ በህግ ከተዯነገገው መጠን በሊይ
በሀሊፉነት ሉጠይቅ የሚችሌባቸውን ሁኔታዎች የሚዯነግጉ ሌዩ ዴንጋጌዎች በንግዴ ህጉ
ተካተዋሌ፡፡
2. የመጀመሪያ በንግዴ ህግ አንቀጽ 595 ከተዯነገገው ሀሊፉነት አጓዡ ነጻ የሚሆንበትን ሁኔታ
የሚዯነግገው የንግዴ ህጉ አንቀጽ 596 ነው፡፡ በንግዴ ህግ አንቀጽ 596 አጓዡ በመንገዯኛው ሊይ
የአካሌ መጏዲት ወይም የሞት አዯጋ የዯረሰው ከአቅም በሊይ በሆነ ከፌተኛ ሀይሌ መሆኑን ፣
ወይም ጉዲቱ የዯረሰው በሶስተኛ ሰው ጥፊት መሆኑን ወይም በመንገዯኛው ጥፊት መሆኑን
ያስረዲ እንዯሆነ አጓዡ ከሀሊፉነት ነጻ እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ፡፡ አጓዡ በንግዴ ህግ ቁጥር 596
መሠረት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት ካሌቻለ በመንገዯኛው ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት አጓዡ
በሀሊፉነት የሚጠየቅ መሆኑንና የሀሊፉነቱ መጠን ሇአንዴ መንገዯኛ ከብር 4ዏ,ዏዏዏ /አርባ ሺ
ብር/ እንዯማይበሌጥ የንግዴ ህግ አንቀጽ 597 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡
ሆኖም በንግዴ ህግ አንቀጽ 597 የተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን አጓዡ በንግዴ ህግ አንቀጽ
596 የተዯነገጉትና ከሀሊፉነት ነጻ የሚያዯርጉት ሁኔታዎች መኖራቸውን ሇማስረዲት ባሌቻሇበት
ሁኔታና መንገዯኛው በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 በሚዯነግገው መሠረት አጓዡ አዯጋ ሉያዯርስ የሚችሌ
መሆኑን እያወቀ በፇጸመው ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት
ባሌቻሇበት ጊዜ ተፇጻሚ የሚሆን ዴንጋጌ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ የአመሌካች ንብረት የሆነውን
የትራንስፕርት መኪና ያሽከረክር የነበረው የአመሌካች ሰራተኛ የመኪናው ሹፋር ከተፇቀዯሇት
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ፌጥነት በሊይ በማሽከርከሩ መኪናው የተገሇበጠና ተጠሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰ መሆኑ የአመሌካችን
መኪና ያሽከረክር የነበረው ሹፋር በሀዋሣ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ
ቁጥር 21372 በወንጀሌ ተከስሶ የካቲት 1ዏ ቀን 2002 ዓ.ም በፌርዴ ጥፊተኛ መሆኑ ተረጋግጦ
በሶስት ወር እስራት የተቀጣ መሆኑን በማረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ በንግዴ ህግ
ቁጥር 588 በሚዯነግገው መሠረት የመንገዯኛውን መሌካም ይዞታ ዯህንነትና ምቾች በመጠበቅ
መንገዯኛውን የማጓጓዝ ሀሊፉነቱን አጓዡ የሚወጣው አጓዡ ራሱ የመኪናው አሽከርካሪ ከሆነ አጓዡ፣
ረዲቱና ላልች ሰራተኞች አማካኝነት ሲሆን አጓዡ የመኪናው አሽከርካሪ ካሌሆነ መኪናውን
በሀሊፉነት ይዞ በሚያሽከረክረው ሹፋር ፣ ረዲቱና ላልች ሰራተኞች በኩሌ መሆኑን ሇመገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡
በተመሣሣይ ሁኔታ በንግዴ ህግ ቁጥር 599 በተዯነገገው መሠረት አዯጋ ሉያዯርስ ወይም
ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑን እያወቀ አጓዡ በፇጸመው ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው
የዯረሰ መሆኑን መንገዯኛው የሚያስረዲው አጓዡ የመኪናው አሽከርካሪ ከሆነ እሱ ራሱ መኪናውን
ሲያሽከረክር ወይም ረዲቱና ላልች ሰራተኞች በፇጸሙት ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው
የዯረሰ መሆኑን በማስረዲት ነው፡፡ አጓዡ መንገዯኛው የተሣፇረበትን መኪና የማያሽከረክር በሆነ ጊዜ
መኪናውን አጓዡ በሀሊፉነት ተረክቦ ሲያሽከረክር የነበረው ሰው ፣ ረዲቱ ወይም ላሊ የአጓዡ ሰራተኛ
አዯጋ ሉያዯርስ ወይም ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑን እያወቀ በፇጸመው ተግባር ወይም ጉዴሇት
ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን በማስረዲት ነው፡፡
በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ‛አጓዡ የተፇጸመው ተግባር ወይም ጉዴሇት“ የሚሇው ሀረግ
አጓዡ በግለ የፇጸመውን ተግባር ወይም ጉዴሇት የሚመሇከት ሣይሆን የአጓዡ ሰራተኞች አዯጋ
ሉያዯርስ ወይም ሉፇጠር እንዯሚችሌ እያወቁ የፇጸሙትን ተግባር ወይም ጉዴሇት የሚያካትት
ነው፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ዴንጋጌ ይዘት ህግ አውጭው ከውሌ ውጭ ስሇሚዯርስ ሀሊፉነት
‛አንዴ ሰራተኛ ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ሀሊፉነትን የሚያስከትሌ ጥፊት የሰራ እንዯሆነ በፌታብሓር
በሀሊፉነት የሚጠየቀው አሰሪው ነው“ በማሇት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2130 የዯነገገውን መሠረታዊ
መርህ በሚያካትት ሁኔታ መተርጏምና የህጉ ዴንጋጌ ተግባራዊ እንዱሆን ካሌተተረጏመ የንግዴ ህግ
አንቀጽ 599 ህግ አውጭው የሰጠውን ግብ የሚያሣካ አይሆንም፡፡
ከዚህ አንጻር ስንመሇከተው አዯጋው የዯረሰው የአመሌካችን መኪና ሲያሽከረክር የነበረው
ሹፋር ከተፇቀዯሇት ፌጥነት በሊይ ማሽከርከሩ አዯጋ ሉያዯርስ ወይም ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑ በቂ
የሙያ ዕውቀትና ክህልት እያሇው ከተፇቀዯሇት ፌጥነት በሊይ በማሽከርከሩ መሆኑን ተጠሪ ስሊስረዲ
የበታች ፌርዴ ቤቶች የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ሇጉዲዩ ተፇጻሚ ማዴረጋቸው ተገቢ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
በተጠሪ አካሌ ሊይ ጉዴሇት ያዯረሰው አዯጋ የተከሰተው የአመሌካች ሰራተኛ የሆነውና
መኪናውን ያሽከረክረው የነበረው ሹፋር የትራፉክ ዯንብና ስርዓት በመጣስ መኪናውን ከተፇቀዯሇት
ፌጥነት በሊይ በማሽከርከር በፇጸመው ተግባር መኪናው የተገሇበጠ መሆኑን ተጠሪ በበቂ ማስረጃ
እንዲስረዲ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ
ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በንግዴ ህግ አንቀጽ
597 ከተዯነገገው በሊይ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇብኝም በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ መሠረት
ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት በንግዴ
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ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን በሊይ ሇተጠሪ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት
በማሇት የሰጡት የህግ ትርጉምና ውሣኔ ተገቢና የህግ ስህተት ያላሇበት በመሆኑ በዚህ በኩሌ
አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
3. አመሌካች በንግዴ ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን በሊይ ሇተጠሪ ካሣ የመክፇሌ
ሀሊፉነት እንዲሇበት የንግዴ ህግ አንቀጽ 599ን መሠረት በማዴረግ የበታች ፌርዴ ቤቶች
መወሰናቸው ተገቢ ነው የሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሚነሣው የህግ
ጥያቄ አመሌካች ሇተጠሪ በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት ሉከፌሇው የሚገባው ምን ያህሌ
ነው የካሣው መጠንስ እንዳት ነው የሚሰሊው የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 597
ጉዲት የዯረሰበት መንገዯኛ ገቢ በጉዲቱ ምክንያት የዯረሰበትንና ወዯፉት የሚዯርስበት ኪሣራ
ከብር 40,000 በሊይ መሆኑ ቢረጋገጥ እንኳን አጓዡ ሇአንዴ መንገዯኛ የሚከፌሇውን የካሣ
መጠን በብር 40,000 መሇወጥ እንዯላሇበት የሚዯነግግና የሀሊፉነቱን መጠን የሚወሰን ዴንጋጌ
ነው፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ከሊይ ሇተገሇጸውና የሀሊፉነቱን መጠን ከሚወሰነው አንቀጽ 597
በሌዩ ሁኔታ የተዯነገገ ዴንጋጌና መንገዯኛው ከአጓዡ ከብር 40,000 በሊይ ካሣ ሇመጠየቅና
ሇማግኘት የሚችሌበትን ሌዩ ሁኔታ የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡
በግንዴ ህግ ቁጥር 599 ዴንጋጌ መሠረት ሇመንገዯኛው ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት
አጓዡ ሇመንገዯኛው የሚከፌሇው የካሣ መጠን ሇመወሰን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 እና
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2092 የተዯነገጉት የካሣ አከፊፇሌ መርሆች አግባብነት ያሊቸው ናቸዉ፡፡
ከዚህ አንጻር ስንመሇከተው የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ የሚገባውን የካሣ መጠን
የወሰነው ከሊይ የጠቀስናቸውን መሠረታዊ የካሣ አከፊፇሌ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ በአዯጋው ምክንያት የዯረሰበትን ጉዲት ሇመታከም
ያወጣውን ወጭና ላልች አስፇሊጊ ወጭዎች በማስረጃ በማረጋገጥ ሇተጠሪ እንዱከፇሌ የንግዴ ህግ
አንቀጽ 599ን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 ጋር አጣምሮ በመተርጏም የወሰነ መሆኑን
ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች አዯጋው ሲዯርስበት ያገኝ ከነበረው የወር
ዯመወዝ ሇገቢ ግብር የሚከፌሇውን በመቀነስ ፣ ተጠሪ ከሚያገኘው የወር ዯመወዝ ስሌሣ ፏርሰንቱን
ብቻ አመሌካች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ የጡረታ መገሇያ እዴሜው እስኪዯርስ
ያገኝ የነበረው የተጣራ ገቢ ስሌሣ ፏርሰንቱን ብቻ አመሌካች እንዱከፌሌ የንግዴ ህግ አንቀጽ 599ን
ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2092 ጋር አጣምሮ በመተርጏም የካሣውን መጠን የወሰነ እንዯሆነ
ተገንዝበናሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የስር ፌርዴ ቤት
የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 አግባብነት ካሊቸው የፌታብሓር ህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማጣመር ተግባራዊ
ያዯረጉ መሆኑን በማረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ማጽናታቸው ተገቢና የህግ ስህተት ያላሇበት
በመሆኑ በዚህ በኩሌ አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
በአጠቃሊይ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው የአካሌ መጉዯሌ ካሣ የሚከፌሇው በንግዴ ህግ
አንቀጽ 597 ዴንጋጌዎች መሠረት ሣይሆን በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት ነው በማሇት
የካሣውን መጠን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2092 መሠረታዊ
መርሆች በመጠቀም መወሰናቸው ተገቢና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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1.
2.
3.

ው ሣ ኔ
የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች ህዝቦች ክሌሌ የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ሚያዝያ 21 ቀን 2003 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፤ ይጻፌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ወዯ
መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 24643
ሏምላ 29 ቀን 2000 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
መስፌን ዕቁበዮናስ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች ፡- ወ/ሮ አስናቀች ወ/ማርያም - ጠበቃ ኪሩቤሌ ኃ/ማርያም - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ ፡- አቶ አሇማየሁ አህመዴ - ቀረቡ፡፡
ፌ ር ዴ፣
ሇሠበር አቤቱታው ምክንያት የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡
አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ፣ የስር 3ኛ ተከሣሽ የነበሩት የሠ/ቁ 3-ዏ3657 የሆነ
መኪና ሲያሽከረክሩ ምናሴ ከበዯ የተባሇውን ሌጃቸውን ገጭተው በመግዯሊቸው በወንጀሌ ተከሠው
ተፇርድባቸዋሌ፡፡ መኪናውን የሥር 2ኛ ተከሣሽ ገዝተው የባሇቤትነት ስሙ በስማቸው ባይተሊሇፌም
በይዞታቸው ሥር ነበር፤ የአሁኑ ተጠሪም የመኪናው የባሇቤትነት ስም በስማቸው በመሆኑ
የመኪናው ባሇቤት ናቸው፡፡ በመሆኑም ሶስቱም ተከሣሾች ሇዯረሠው አዯጋ ኃሊፉነት ስሊሇባቸው
የጉዲት ካሣ ይክፇለኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡
ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሠምቶ የአሁኑ ተጠሪ መኪናውን ሇሥር 2ኛ ተከሣሽ ሸጠው
ኃሊፉነቱ ሇ2ኛ ተከሣሽ የተሊሇፇ በመሆኑ ሉጠየቁ አይገባም በማሇት የሥር 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች
ብቻ ሇዯረሠው ጉዲት ሃሊፉ በመሆናቸው የጉዲት ካሣውን ይክፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካችም
ተጠሪ ሃሊፉ ሉሆኑ አይገባም በማሇት በተሠጠው ውሣኔ ሊይ የይግባኝ ቅሬታ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት
አቅርበው ቅሬታቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ የሠበር ችልትም ጉዲት
ያዯረሠው መኪና የባሇቤትነት ስም በተጠሪው ስም በመሆኑ ተጠሪው በሃሊፉነት ሉጠየቁ ይገባሌ
ወይስ አይገባም? የሚሇውን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሠበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ግራ
ቀኙም ክርክራቸውን በፁሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
በዚህ ጉዲይ መሌስ ማግኘት ያሇበት ጭብጥ የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ
ባሇሃብትነት ወዯ ላሊ ሰው ተሊሇፇ የሚባሇው መቼ ነው? መኪኖች እና ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች
ከውሌ ውጭ ባለ ግንኙነቶች ሇሚያዯርሱት
ጉዲት በኃሊፉነት የሚጠየቀው ማነው? የሚሇው
ይሆናሌ፡፡ ሇተያዘው ጭብጥ መሌስ ሇመስጠት የተንቀሳቃሽ ንብረት ባሇሃብትነት የሚተሊሇፌበትን
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መንገዴ የሚመሇከቱትን የህጉ ዴንጋጌዎች መመሌከቱ ጠቃሚ ነው፡፡ በተሇይ በዚህ ጉዲይ ክርክር
የተነሣበት ሃብት መኪና በመሆኑ ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ሌዩ ከሆኑ አንዲንዴ
የሚንቀሣቀሱ ንብረቶችን በሚመሇከት የተዯነገጉትን የህግ ዴንጋጌዎች መመሌከቱ ተገቢነት
ይኖረዋሌ፡፡
በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 1186 ‛ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሣቃሽ ንብረቶች ባሇሀብትነት
ንብረቱን በመግዛት ወይም በላሊ አኳኋን ያገኘው ወይም በኑዛዜ የተሰጠው ሰው ንብረቱን እጁ ባዯረገ
ጊዜ የተሊሇፇሇት ይሆናሌ“ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ የህግ ዴንጋጌ መሠረትም የአንዴ የሚንቀሣቀስ
ንብረት ባሇሃብት ሇመሆን ላሊ ተጨማሪ ሁኔታ ማሟሊት ሣያስፇሌግ ንብረቱን በመግዛት ወይም
በላሊ አኳኋን ንብረቱን አግኝቶ በእጅ በማዴረግ ብቻ ባሇሀብት ሉሆን የሚቻሌ መሆኑን መረዲት
ይቻሊሌ፡፡
ሆኖም ይህ ዴንጋጌ ሌዩ የሆኑ አንዲንዴ ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን ባሇሀብትነት ሇማስተሊሇፌ
በተሇይ የተመሇከቱትን የሔግ ዴንጋጌዎች የማያጠቃሌሌ መሆኑን በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር
1186(2) ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት የምዝገባና የባሇሀብትነት ማስተሊሇፉያ ስርዏትን
በመከተሌ ብቻ ባሇሀብትነት ከሚተሊሇፌባቸው ግዙፌነት ካሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች መካከሌ
መኪና እና ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች ዋንኞቹ ስሇመሆናቸው በመንገድች ሊይ ጉዞንና ማመሊሇሻን
ሇመቆጣጠርና ሇመወሰን የወጣውን አዋጅ ቁጥር 256/196ዏ ተከትል የወጣውን እና የተሇያዩ
ክፌልቹ በየጊዜው የተሻሻለትንና እንዯአግባብነቱ ተፇጻሚነት ያሇውን የሔግ ክፌሌ ማስታወቂያ
ቁጥር 36ዏ/1961ን መመርመሩ አስፇሊጊ ነው፡፡
በቅዴሚያ የፌጥነት ወሰኑ በሰዓት ከ2ዏ ኪል ሜትር የማይበሌጥ ሌዩ ተሽከርካሪ
መሣሪያዎች በስተቀር ማናቸውንም ባሇሞተር ተሽከርካሪ የማስመዝገብ ግዳታ በአስገዲጅነት በሔጉ
የተጣሇ መሆኑን አዋጅ ቁጥር 256/196ዏ አንቀጽ 6 ‛ን“ እንዯአግባብነቱ ካሻሻሇው እና የሚኒስቴሩን
መ/ቤት በአዱስ ካቋቋመው አዋጅ ቁጥር 468/1997 አንቀጽ 21 መረዲት ይቻሊሌ፡፡
ባሇሞተር ተሽከርካሪን ከማስመዝገብ ግዳታ ጋር ተያይዞ ማንም ሰው በዯንብ ቁጥር
36ዏ/1961 አንቀጽ 6 መሠረት የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር አያስፇሌጋቸውም ተብሇው
ከተመሇከቱት ተሽከርካሪዎች ውጭ ያለ ተሽከርካሪዎችን ሇአገሌግልት ከተሊሇፈበት ጊዜ ጀምሮ በ3ዏ
ቀናት ውስጥ የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር እንዱሰጠው ሇአዋጅ አስፇጻሚ መ/ቤት
ማመሌከቻውን
ማቅረብ የሚገባው መሆኑን በዯንቡ ቁጥር 7 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በማንኛውም
መንገዴ ተሽከርካሪው ሇአገሌግልት የተሊሇፇሇት ሰው በስሙ የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር
እንዱሰጠው ከሚያቀርበው ማመሌከቻ ጋርም የንብረቱን ባሇሀብትነት ያገኘበትን አግባብ የሚያረጋግጡ
ሰነድችን ማቅረብ የሚገባው መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት የተሽከርካሪው ባሇሀብትነት
የተገኘው ከቀዴሞው ባሇቤት ሊይ ከሆነ የቀዴሞውን ባሇቤት የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር፣
ወይም ማመሌከቻው የሚመሇከተው ከዚህ በፉት በውጭ አገር የተመዘገበን ተሽከርካሪ እንዯሆነ
በተባሇው አገር የተሰጠ የባሇንብረት መታወቂያ ሰነዴ ወይም የተሽከርካሪውን ባሇንብረትነት ሇማወቅ
ሇሚኒስቴሩ መ/ቤት አስፇሊጊ ናቸው የሚባለትን ማናቸውንም ሰነድችና መረጃዎችን አያይዞ ማቅረብ
የሚገባ መሆኑን በዯንቡ ቁጥር 7 (1) እና (3) ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ የዯንቡ ክፌሌ በአዱስ
የተገዙትን፣ በውጭ አገር አገሌግልት ሰጥተው ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡትን እና በአገር ውስጥ
ያገሇገለ ተሽከርካሪዎች ከአንደ ወዯ ላሊው በተሇያየ ምክንያት ሲተሊሇፈ ተሽከርካሪው ሇአገሌግልት
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የተሊሇፇሇት ሰው የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር እንዱሰጠው ከማመሌከቻው ጋር በማያያዝ
ሉያቀርብ የሚገባቸው ሰነድች የትኞቹ እንዯሆኑ የሚያመሇክቱ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአገር
ውስጥ የሠራ ተሽከርካሪ ሇአገሌግልት ከአንደ ወዯ ላሊው ሲተሊሇፌ የተሊሇፇሇት ሰው
የአስተሊሇፇውን የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር እንዱረከብና ሁሇቱ ወገኖች በዯብተሩ ውስጥ
የሚገኘውን የባሇንብረትነት መታወቂያ ገጽ በሚገባ ሞሌተው እና ፇርመው ማቅረብ የሚገባቸው
መሆኑን በዯንቡ ቁጥር 8 እና 11(1) ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በመጨረሻም የሚኒስቴሩ መ/ቤት
ማመሌከቻው እውነተኛና ትክክሇኛ መሆኑን ካረጋገጠ ማመሌከቻ አቅራቢው የተሸከርካሪው ባሇቤት
ነው እንዱባሌ አንዴ የባሇንብረት መታወቂያ ዯብተር የሚሰጠው መሆኑን በቁጥር 9 ሊይ
ተመሌክቷሌ፡፡
ከፌ ብሇው ከተመሇከቱት የዯንቡ ዴንጋጌዎች መረዲት የሚቻሇው ነገር ቢኖር፣ የፌጥነት
ወሰናቸው በዯንቡ ሊይ የተመሇከቱት ተሽከርካሪዎች ከአንደ ወዯ ላሊ በሽያጭ፣በስጦታ ወይም
በላልች መንገድች ተሊሌፇው ሲገኙ እንዯ አብዛኛዎቹ ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ዋጋ
ሰጥቶ ንብረቱን በእጅ በማዴረግ ብቻ የባሇሀብትነት መብት የማይተሊሇፌ መሆኑን፤ ይሌቁንም ሌዩ
የሆኑትን እነዚህን ግዙፌነት ያሊቸውን ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ባሇሀብት ሆኖ ሇመገኘት ሻጭ እና ገዥ
ወይም ስጦታ አዴራጊና ስጦታ ተቀባይ ከሚያዯርጉዋቸው የተሳኩ የውሌ ስምምነቶች ባሻገር ከፌ
ብሇው በዯንቡ በተመሇከተው እንኳን የተሽከርካሪውን ባሇሀብትነት ከአስተሊሊፉው ወዯ ተሊሇፇሇት
ሰው የሚዘዋወርበት ስርዓት በሚኒስቴሩ መ/ቤት መጠናቀቅ የግዴ መሆኑን ነው፡፡ ላሊው ቀርቶ
ባሇንብረትነቱ የታወቀሇት ሰው ተሽከርካሪው ከጥቅም ውጭ ሆኖ በወሊሇቀና ጨርሶ በወዯመ ጊዜ
እንኳን ይህንኑ ሁኔታ በ3ዏ ቀናት ውስጥ ሇሚኒስቴሩ መ/ቤት አሳውቆ በስሙ የተመዘገበው
የባሇቤትነት ዯብተር እንዱሰረዝና ከመዝገብ እንዱፊቅ ካሊስዯረገ በቀር ባሇሃብቱ ስሙ በመታወቂያ
ዯብተሩ ሊይ የተመዘገበው ሰው ሆኖ እንዯሚቀጥሌ ከዯንቡ ቁጥር 42 እስከ 45 እና በቁጥር 11(2)
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመመርመር መረዲት ይቻሊሌ፡፡
ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች
በሰው ሌጆች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ
ግንኙነት ውስጥ
የሚኖራቸው ጠቀሜታ ከፌተኛ የመሆኑን ያህሌ እነዚህ ማሽኖችና ተሳቢዎች በጏዲናዎች ሊይ
በሚሽከረከሩበት ጊዜ በሰውና በንብረት ሊይ ሉያዯርሱ የሚችለት የጉዲት መጠን የዛኑ ያህሌ ከፌተኛ
በመሆኑ እነዚህ ሌዩ ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ወዯ አገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ በቴክኒክ ረገዴ ብቃት
ኖራቸው በጏዲናዎች ሊይ ሲሽከረከሩ፤ እንዱሁም በተሇያዩ ሁኔታዎች ንብረቶቹ ከአንደ ወዯ ላሊው
ሲተሊሇፈም ሆነ ከአገሌግልት ውጭ ሆነው ጨርሶ ሲወዴሙ ሌዩ የምዝገባና የቁጥጥር ሥርዏት
እንዱዯረግባቸው ማዴረጉ ማህበራዊ ዯህንነትን ከመጠበቅ አኳያ ጠቀሜታው ከፌተኛ በመሆኑ
ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ አገሮች ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች እና ተሳቢዎቻቸውን ከሞሊ ጏዯሌ
ተመሣሣይነት ባሊቸው ሌዩ ዯንቦች እንዱመሩ የሚያዯርጉ መሆኑን
የተሇያዩ አገሮችን ሌምዴ
በመዲሰስ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
የመኪና እና ባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇሀብትነት የሚገኘው ከፌ ብሇን በገሇጽነው ሥርዏት ብቻ
መሆኑ ከታወቀ በመቀጠሌ ሉነሳ የሚገባው ጭብጥ የባሇሀብትነት ዝውውር ሥርዏቱ ዯንቡ
በሚጠይቀው አኳኋን ሳይከናወን አንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ከሻጭ ወዯ ገዥ ወይም
ከስጦታ አዴራጊ ወዯ ስጦታ ተቀባይ ይዞታው ተሊሌፍ በነበረበት ጊዜ መኪናው ወይም ባሇሞተር
ተሽከርካሪው በሰውም ሆነ በንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሶ ቢገኝ ኃሊፉው ንብረቱ በስሙ የሚገኘው
ሰው ነው? ወይስ ንብረቱን በእጁ አዴርጎ ሲገሇገሌበት የነበረው ሰው? የሚሇው ይሆናሌ፡፡ እነዚህን
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ጭብጦች ሇመመሇስ እንዴንችሌ መዝገቡን አሁን ከተያዘው ጉዲይ ጋር መመርመሩ ተገቢነት
ይኖረዋሌ፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ የአሁኑ አመሌካች ክሳቸውን ሲመሰርቱ የስር 3ተኛ ተከሳሽ
የነበረው ሾፋር የሠ/ቁ. 3-03657 የሆነውን መኪና እያሽከረከሩ ጉዲት በማዴረሳቸው ሇዯረሰው ጉዲት
ኃሊፉ እንዱባለ፤ የስር 2ተኛ ተከሳሽ ጉዲት ያዯረሰውን መኪና ገዝተው በይዞታቸው ሥር እያሇ
ጉዲት በማዴረሱ 2ኛ ተከሳሽም ኃሊፉ እንዱባለ፣ የመኪናው የባሇቤትነት ስም ዯግሞ በስር 1ኛ
ተከሳሽ በነበሩት በአሁኑ ተጠሪ ስም በመሆኑ ተጠሪው የመኪናው ባሇቤት በመሆናቸው ሇዯረሰው
ጉዲት ኃሊፉ እንዱሆኑ ጠይቀዋሌ፡፡ ከመዝገቡም የስር 3ተኛ ተከሳሽ በቸሌተኝነት ሰው መግዯሌ
ወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇ መሆኑን፣ ጉዲት ያዯረሰውን መኪና የሥር 2ተኛ ተከሳሽ ገዝተው የተረከቡ
መሆኑን ነገር ግን የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተሩ በአሁኑ ተጠሪ ስም መሆኑን መረዲት
ተችሎሌ፡፡
በዚህ መሠረት ሇጭብጦቹ ምሊሽ ሇማግኘት በቅዴሚያ በፌትሏብሓር
ሔጉ ውስጥ
የሚገኙትን ከውሌ ውጭ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት የተዯነገኑትን ዴንጋጌዎች መፇተሹ አግባብነት
ይኖረዋሌ፡፡
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2ዏ81(1) መሠረት የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ
ባሇቤት የሆነ ሰው ንብረቱ ተሰርቆ በነበረበት ጊዜ ሇዯረሰው አዯጋ ከተጠያቂነት ነጻ ከሚሆን በስተቀር
መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇመንዲት ባሌተፇቀዯሇት ሰው እንኳን ተነዴቶ ጉዲት
አዴርሶ ቢገኝ የመኪናው ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ እንዯሚሆን
ተመሌክቷሌ፡፡ የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇቤት ከውሌ ውጭ በሚዯርሱ
ኃሊፉነቶች ውስጥ በፌትሏብሓር ሔጉ አጥፉ ሳይሆን አሊፉ ከሚባለት ምዴቦች ውስጥ የሚመዯብ
በመሆኑ መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው ሊዯረሰው ጉዲት ባሇቤቱ ኃሊፉ ነው፡፡ ይህ ማሇት
ግን ስሙ በባሇቤትነት ያሌተመዘገበ መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇግሌ ጥቅሙ
ሲገሇገሌበትና ሲጠቀምበት የነበረው ሰው መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው በእጁ በነበረበት
ጊዜ ሇዯረሰው ጉዲት ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሌ ማሇት አሇመሆኑን ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር
2ዏ82(1) መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መነሻነት በአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ጉዲት
የዯረሰበት ሰው የመኪናውን ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪውን ባሇቤት ወይም በንብረቱ ተገሌጋይ
የነበረውን ማንኛውም ሰው በአንዴነትም ሆነ በተናጥሌ ከሶ ሇዯረሰበት ጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2ዏ81(1) እና 2ዏ82 (1) መሠረት መብት ያሇውን ያህሌ የመኪናው
ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ተብል የሚታወቀው ሰው የንብረቱ ባሇቤት በመሆኑ ብቻ
ተበዲይን ተገድ ከካሰ በኋሊ መኪናውን በእጁ አዴርጏ ሲገሇገሌ የነበረውን ማንኛውም ሰው የከፇሇውን
ገንዘብ እንዱከፌሇው የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁ. 2ዏ83 (1)
ተመሌክቷሌ፡፡
ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት የሚቻሇው ነገር ዯንቡ የሚጠይቀውን የመኪና ወይም የባሇሞተር
ተሽከርካሪ የባሇቤትነትን የማስተሊሇፌ ሥርዏት ባሌተከናወነበት ጊዜ ሁለ በመኪናው ወይም
በባሇሞተር ተሽከርካሪው ሇሚዯርስ አዯጋ ስሙ በባሇቤትነት የሚታወቀው ሰው የንብረቱ ባሇቤት
በመሆኑ ብቻ የሚጠየቅ መሆኑን እና ንብረቱን በማናቸውም መንገዴ በእጁ አዴርጏ ሇግሌ ጥቅሙ
ሲገሇገሌበት የነበረ ሰው ሇዯረሰው ጉዲት ምንግዜም የመጨረሻው ኃሊፉነት የማይቀርሇት መሆኑን
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ነው ፡፡ ከዚህ ላሊ ስሇባሇቤቱ ወይም ስሇላሊ ሰው ሆኖ በአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ
ሊይ ይሰራ የነበረ ታዛዥ መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው ጉዲት አዴርሶ የተገኘው በራሱ
ጥፊት ምክንያት ካሌሆነ በቀር እንዯ ባሇቤቱ ወይም እንዯ ንብረቱ ተገሌጋይ ሰው ሇዯረሰው ጉዲት
ኃሊፉ እንዯማይሆን የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2082(2) ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ግን የሥር 3ተኛ
ተከሳሽ የነበረው ሾፋር በወንጀሌ ክስ ቀርቦበት ጥፊተኛ ሆኖ በመገኘቱ በፌትሏብሄር ሔግ ቁ.
2082(2) መሠረት ሇጉዲቱ ኃሊፉ ነው መባለ ተገቢ ነው፡፡
ባጠቃሊይ የአሁኑ ተጠሪ ጉዲት ያዯረሰውን ተሽከርካሪ በሽያጭ ሇስር 2ተኛ ተከሳሽ ሇነበሩት
ሰው በማስተሊሇፊቸው ብቻ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2324(1) በተመሇከተው አኳኋን የጉዲት
ኃሊፉነቱ ሙለ በሙለ ወዯ ገዢው ብቻ ተሊሌፎሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ መኪና ወይም ባሇሞተር
ተሸከርካሪ ሌዩ የምዝገባና የባሇሃብትነት ስም ዝውውር የሚሻ ንብረት በመሆኑ እንዯአብዛኛዎቹ
ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ዋጋ ሰጥቶ ንብረቱን በእጅ በማዴረግ ብቻ ባሇሃብትነት
የሚተሊሇፌ አይዯሇም፡፡ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2267(2) በተዯነገገው መሠረት አንዲንዴ ግዙፌነት
ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን የሚመሇከቱ ሌዩ ሔጎች ውስጥ የሚገኙ ዴንጋጌዎች በፌትሏብሓር
ሔጉ ውስጥ ስሇሽያጭ በተጻፈ ዯንቦች አይነኩም በማሇት የተዯነገገውም የህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡
በመሆኑም የተሸከርካሪው የባሇሃብትነት ስም ዝውውር ዯንቡ በሚጠይቀው አግባብ ባሌተጠናቀቀበት
ሁኔታ የሥር ፌርዴ ቤቶች የአሁኑ ተጠሪ ተሸከርካሪውን ሇሥር 2ተኛ ተከሳሽ በሽያጭ አስተሊሌፎሌ
በሚሌ ብቻ ተጠሪ ኃሊፉ ሉሆኑ አይገባም ብሇው መወሰናቸው መሠረታዊ የሔግ ሥህተት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የመኪናው ባሇኃብትነት በስሙ የሚታወቀው በስር 1ኛ ተከሳሽ የነበረው የአሁኑ ተጠሪ
በንብረቱ አማካኝነት ሇዯረሰው የሞት አዯጋ ንብረቱን ሇግሌ ጥቅሙ ሲገሇገሌበት ከነበረው
ከሥር
2ተኛ ተከሳሽ እና ስሇ 2ተኛ ተከሳሽ ሆኖ በመኪናው ይሰራበት ከነበረው እና
በጥፊቱ ኃሊፉ ከተባሇው ከሥር 3ኛ ተከሳሽ ጋር በአንዴነት ኃሊፉ ናቸው ብሇናሌ፡፡
2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች በሌጃቸው ሞት ምክንያት
እንዱከፇሊቸው የተወሰነውን ብር 71‚887.50 /ሰባ አንዴ ሺህ ስምንት መቶ ሰማኒያ ሰባት
ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ ከስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች በተጨማሪ የአሁኑ ተጠሪ በአንዴነትና
በነጠሊ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ተወስኗሌ፡፡ ተጠሪ የከፇለትን የጉዲት ካሣ ከሥር 2ኛ እና
3ኛ ተከሳሾች ሇመጠየቅ ይችሊለ፡፡
3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በ5/8/97 በመ/ቁ ዏ3696 በሰጠው ፌርዴ እና
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የካቲት 8 ቀን 1998 በቁጥር 4ዏ41ዏ በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ
ከተጠያቂነት ነጻ ናቸው በማሇት የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ ብቻ በፌ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348(1)
መሠረት ተሽሯሌ፡፡
4. የዚህን ፌ/ቤት ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 55228
ጥር 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- አቶ አብራር ሳቢር - ጠበቃ ቸርነት ወርድፊ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- 1. ወ/ሮ አሇምፀሏይ ወሰኔ - በላለበት የሚታይ ነው
2. ጥበቡ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር - ጠበቃ አበበ ምትኩ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የጉዲት ካሳ ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ 1ኛ
ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ የሰላዲ ቁጥር 237663 ሀይለክስ ቶዮታ መኪና፣ ንብረትነቱ የአሁኑ አመሌካች የሆነች ባሇቤታቸውን (አቶ አብርሃም
አክሉሌን) በአቶ ዘነበ ብርሃኑ ጥቅምት 25 ቀን 1996 ዓ.ም በመነዲት ሊይ እያሇች ሸረራ በተባሇ
ቀበላ ገበሬ ማህበር ክሌሌ ውስጥ ስትዯርስ መንገደን በመሌቀቅ ሮጣ ከእንጨት ሊይ በመጋጨት
በአቶ አብርሃም ሊይ ጉዲት በማዴረሷ አቶ አብርሃም በሔክምና ሲረደ ቆይተው ታህሳስ 03 ቀን
1996 ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸውን፣ በሔይወት እያለም የፌራፌሬ ንግዴ ስራ ሰርተው
ገቢ ያስገኙ እንዯነበር፣ ሟች እዴሜአቸው 32 ዓመት እንዯነበር፣ በሚያገኙት ገቢም ተጠሪን
ያስተዲዴሯቸው እንዯነበርና የገቢ መጠኑንም ጭምር በመግሇጽ በጉዲቱ ምክንያት ብር
134,400.00(አንዴ መቶ ሰሊሳ አራት ሺህ አራት መቶ ብር) ገቢ የተቋረጠባቸው መሆኑን፣
ሇህክምናና ሇቀብር ወጪ ማውጣታቸውን የሔሉና ጉዲትም የዯረሰባቸው መሆኑን ጠቅሰው
በጠቅሊሊው ብር 138,400(አንዴ መቶ ሰሊሳ ስምንት ሺህ አራት መቶ ብር) በክሱ ምክንያት ካወጡት
ወጪና ኪሳራዎች ጋር አመሌካች እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመኪናዋ ባሇንብረት ቢሆኑም መኪናዋን
ሇአሁኑ 2ኛ ተጠሪ በኯንትራት ሰጥተው በነበሩበት ወቅት ጉዲቱ መዴረሱን ገሌጸው ኃሊፉነት
የሇብኝም በማሇት የተከራከሩ ሲሆን የአሁኑ 2ኛ ተጠሪም ወዯ ክሱ እንዱገባ ጥያቄ አቅርበዋሌ፡፡ የስር
ፌርዴ ቤትም የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ወዯ ክሱ እንዱገባ ትእዛዝ ሰጥቶ ተጠሪም ቀርቦ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት
የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር የአሁኑን አመሌካች በመኪናው ባሇንብረትነቱ
ሇጉዲቱ ኃሊፉ ሲያዯርግ 2ኛ ተጠሪን ግን ከክሱ ነጻ አዴርጎታሌ፡፡ የጉዲት መጠኑን በተመሇከተም
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በርትዕ ብር 40,000.00(አርባ ሺህ) ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካችን ሇጉዲቱ ኃሊፉ፣ 2ኛ ተጠሪን ዯግሞ ነፃ በማዴረግ የሠጠውን
የውሳኔ ክፌሌ በማፅናት የጉዲት መጠኑን ብቻ ብር 25,000.00(ሃያ አምስት ሺህ ብር) እንዱሆን
በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ሚያዝያ 18 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ ተብሇው መወሰኑም ሆነ ሇ1ኛ ተጠሪ ካሳ
ይከፇሌ ተብል መወሰኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2095፣ 2082፣ 2089 እና 2102 ዴንጋጌዎች ውጪ ነው
የሚለባቸውን ምክንያቶችን በመዘርዘር መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም
ኃሊፉነትን በተመሇከተ የተሰጠውን ውሳኔ ሔጋዊነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ
ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው 2ኛ ተጠሪ ቀርቦ በጠበቃው አማካኝነት
ጥቅምት 11 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ መሌሱን የሰጠ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ ግን
በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ
ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ
አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2082(2) እና 2089 ዴንጋጌዎች አንፃር ሇይቶ ሇመወሰን
ሲባሌ ነው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የ1ኛ ተጠሪ ባሇቤት የሆኑት አብርሃም አክሉሌ
ንብረትነቱ የአመሌካች በሆነች ሃይለክስ ቶዮታ መኪና ተሳፌረው ሲሄደ በዯረሰው አዯጋ ምክንያት
ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን፣ መኪናው ጉዲቱን ባዯረሰበት እሇት በ2ኛ ተጠሪ እጅ የነበረ
መሆኑ፣ መኪናው ወዯ ሁሇተኛ ተጠሪ እጅ ሉገባ የቻሇውም በኪራይ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የስር ፌርዴ
ቤቶች 2ኛ ተጠሪን ሇጉዲቱ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ሉወስኑ የቻለት 2ኛ ተጠሪ ሲገሇገሌበት
አሌነበረም በሚሌ ምክንያት ሳይሆን መኪናው ጉዲቱን ባዯረሰበት ጊዜ ይሽከረከር የነበረው በአመሌካች
በተቀጠረ ሹፋር በመሆኑና መኪናውን የመቆጣጠር ኃሊፉነት የሹፋሩ ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2081(1) መሠረት የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ
ባሇቤት የሆነ ሰው ንብረቱ ተሰርቆ በነበረበት ጊዜ ሇዯረሰው አዯጋ ከተጠያቂነት ነፃ ከሚሆን በስተቀር
መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇመንዲት ባሌተፇቀዯሇት ሰው እንኳን ተነዴቶ ጉዲት
አዴርሶ ቢገኝ የመኪናው ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ እንዯሚሆን
ተመሌክቷሌ፡፡ የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇቤት ከውሌ ውጭ በሚዯርሱ
ኃሊፉነቶች ውስጥ በፌትሏብሓር ሔጉ አጥፉ ሳይሆን አሊፉ ከሚባለት ምዴቦች ውስጥ የሚመዯብ
በመሆኑ መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው ሊዯረሰው ጉዲት ባሇቤቱ ኃሊፉ ነው፡፡ ይህ ማሇት
ግን ስሙ በባሇቤትነት ያሌተመዘገበ መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇግሌ ጥቅሙ
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ሲገሇገሌበትና ሲጠቀምበት የነበረው ሰው መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው በእጁ በነበረበት
ጊዜ ሇዯረሰው ጉዲት ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሌ ማሇት አሇመሆኑን ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር
2082(1) መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መነሻነት በአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ጉዲት
የዯረሰበት ሰው የመኪናውን ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪውን ባሇቤት ወይም በንብረቱ ተገሌጋይ
የነበረውን ማንኛውም ሰው በአንዴነትም ሆነ በተናጠሌ ከሶ ሇዯረሰበት ጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2081(1) እና 2082(1) መሠረት መብት ያሇውን ያህሌ የመኪናው ወይም
የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ተብል የሚታወቀው ሰው የንብረቱ ባሇቤት በመሆኑ ብቻ ተበዲይን
ተገድ ከካሰ በኋሊ መኪናውን በእጁ አዴርጏ ሲገሇገሌ የነበረውን ማንኛውም ሰው የከፇሇውን ገንዘብ
እንዱከፌሇው የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2083(1) ተመሌክቷሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤቶች የተከሰሱት የመኪናው ባሇንብረት
በመሆናቸው ሲሆን 2ኛ ተጠሪ ወዯ ክሱ እንዱገቡ የተዯረገውም መኪናውን ጉዲቱ በዯረሰበት ጊዜ
ሲገሇገሌበት ነበር በሚሌ ምክንያት ሁኖ ይኸው ስሇመሆኑም በሚገባ ተረጋግጧሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ
መኪናውን ሲገሇገሌበት የነበረ መሆኑ ከታወቀ የመኪናውን አሽከርካሪ ባሇንብረቱ መቅጠሩ መታወቁ
መኪናውን ሲገሇገሌበት የነበረን ሰው ከኃሊፉነት ነጻ ሉያዯርገው የሚችሌ ሔጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2082 ዴንጋጌ በመስፇርትነት ያሊስቀመጠው ነጥብ ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲቱን
ያዯረሰውን መኪና ሲገሇገሌበት የነበረው 2ኛ ተጠሪ መሆኑ ከተረጋገጠ የመጨረሻ ኃሊፉነቱን
(ultimate liability) ሉወስዴ የሚገባው ይኸው ተጠሪ ነው፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች
አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ፣ 2ኛ ተጠሪን ከክሱ ነጻ በማዴረግ ውሳኔ መስጠታቸው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
2081፣ 2082(1) እና 2083 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ውጪ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ሟች በፌራፌሬ ንግዴ ስራ ሊይ የነበሩ መሆኑና ሲያገኙ የነበሩት የገቢ መጠን ፌሬ ነገርን
ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
አመሌካችም ሆነ ጣሌቃ ገብ የነበረው 2ኛ ተጠሪ በዚህ ረገዴ 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ማስረጃ
የሚያፇርስ የመከሊከያ ማስረጃ አሇማቅረባቸው በስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የስር
ፌርዴ ቤቶች በጉዲቱ ምክንያት በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የቀረባቸውን ጥቅም በተጠሪ ማስረጃ መረጋገጡን
መሰረት በማዴረግ ተጠሪዋ የሚገባቸውን የካሳ መጠን በርትዕ በመሇየት ወስነዋሌ፡፡
ካሳ የሚከፇሇው ጉዲት መኖሩ ሲረጋገጥ ሲሆን የካሳ አተማመን፣ መጠንና አከፊፇሌን
በተመሇከተ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2090፣ 2091፣ 2092፣ 2095 እና 2102 ዴንጋጌዎች የተቀመጠ ሁኖ
ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇውም ካሳው በተቻሇ መጠን ከጉዲቱ ጋር መመጣጠን ያሇበት
መሆኑን ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች በሚሰጡት የካሣ መጠን ሊይ ይግባኝ የላሇው መሆኑ በመርህ ዯረጃ
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2152 ስር የተመሇከተ ሲሆን ይግባኙ በሌዩ ሁኔታ የሚፇቀዴባቸው ሁኔታዎች ዯግሞ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2153 ስር ተገሌጸዋሌ፡፡ በመሆኑም ሇ1ኛ ተጠሪ ይከፇሌ የተባሇው ካሳ መጠን ብር
25,000.00(ሃያ አምስት ሺህ ብር) የሚነቀፌበት የሔግ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ አመሌካችን ኃሊፉ በማዴረግ ረገዴ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሲሆን
በካሳ መጠኑ ግን ሉነቀፌ የሚችሌ ባሇመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
2.
3.
4.

በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2ኛ ተጠሪ ጉዲቱን ያዯረሰውን መኪና ሲገሇገሌበት የነበረ መሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2082(1) መሰረት ሇጉዲቱ ኃሊፉ ነው ብሇናሌ፡፡
ሇ1ኛ ተጠሪ ብር 25,000.00 (ሃያ አምስት ሺህ) የጉዲት ካሳ ሉከፌሊቸው የሚገባው
አመሌካች ሳይሆኑ 2ኛ ተጠሪ (ጥበብ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር) ነው ብሇናሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 54518
የካቲት 14 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌዴ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ - ከበዯ ዓሇሙ - ቀረበ
ተጠሪዎች ፡- 1. ፀሏዬ ዘሙይ
2. ሱሌጣን ካሔሣይ

- ቀረበ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ በሰበር ችልቱ እንዱወሰን የተያዘው ጭብጥ የቤት ኪራይ ውሌን መነሻ
ባዯረገው ክስ የተጠየቀው የገንዘብ ክፌያ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2ዏ24/መ/ የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመጥቀስ
እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ በማሇት በሥር ፌ/ቤቶች የሰጠው ውሣኔ በሔጉ አግባብ ነው ወይ? የሚሌ
ነው፡፡ከመዝገቡ እንዯሚታየው ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው
የአሁኑ አመሌካች ሲሆን፣ ተጠሪዎችን የከሰሰው በሔግ አግባብ እና በኤጀንሲው የኪራይ መመሪያ
መሠረት የኪራይ ውሌ ሣይኖራቸው በቤቱ የተገሇገለ በመሆናቸው ያሇአግባብ በበሇፀጉበት መጠን ክስ
የቀረበበትን ገንዘብ ሉከፌለኝ ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ተጠሪዎችም ሇክሱ በሰጡት መሌስ በእነሱ እና
በአመሌካች መካከሌ የኪራይ ውሌ ወይም ግንኙነት እንዯላሇ በመግሇጽ የመክሰስ መብት የሇውም
እንዯዚሁም ገንዘቡ የተጠየቀው በሔጉ በተወሰነው ጊዜ ስሊሌሆነ ክሱ ሉስተናገዴ አይገባም በማሇት
መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ የክሱን ሥረ ነገር በሚመሇከትም ቤቱን የያዝነው ከቀዴሞው ተከራይ
የንግዴ መዯብሩን በመግዛት ነው፡፡ ቤቱ በአሁኑ ጊዜ ፇርሶአሌ የሚለትን የመከራከሪያ ነጥቦች
በማንሣት ክሱ ውዴቅ ይዯረግሊቸው ዘንዴ ጠይቀዋሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤት ክርክሩን የመረመረ
ሲሆን፣ በመቀጠሌም የክፌያ ጥያቄው በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔግ ቁ.
2ዏ24/መ/ መሠረት እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ የሚሌ ምክንያት በመስጠት ክሱን ሙለ በሙለ ውዴቅ
አዴርጎሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሣኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ
አቅርቦ የነበረ ሲሆን ፌ/ቤቱም ይግባኝ የተባሇበት ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች መጋቢት 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የሥር ፌ/ቤቶች
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የተጠየቀው ገንዘብ እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ በማሇት የህሉና ግምት የወሰደት ሔጉን በአግባቡ
በመተርጎም ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኝ ወገኖች ጭብጡን መሠረት
በማዴረግ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
የአመሌካች እና የተጠሪዎች ግንኙነት በኪራይ ውሌ ሊይ የተመሰረተ ሊሇመሆኑ
አሊከራከረም፡፡ አመሌካች ተጠሪዎችን የከሰሰው የውሌ ግዳታ አሌተወጡም ወይም በገቡት የኪራይ
ውሌ መሠረት ኪራይ አሌከፇለም በማሇት እንዲሌሆነም ከመዝገቡ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አመሌካች
ክስ የመሠረተው ተጠሪዎች ቤቴን ያሇአግባብ ይዘው ከህግ ውጪ በሌጽገዋሌ በማሇት ነው፡፡
በእርግጥ የጠየቀውን ገንዘብ ያሰሊው ቤቱን በማከራየት አገኝ ነበር ባሇው መጠን ነው፡፡ ተጠሪዎችም
በቤቱ አሌተገሇገሌንም የሚሌ ክርክር አሊነሱም፡፡ ይሌቁንም ከአመሌካች ጋር የውሌ ግንኙነት የሇንም
በማሇት ገንዘቡን መክፇሌ የሇባቸውም እንዱባሌሊቸው የተከራከሩት በመሆኑም እነዚህን ፌሬ ነገሮች
ዯምረን ጉዲዩን ስንመሇከተው ክርክሩ ከኪራይ ክፌያ ጋር የሚያያዝበት ምክንያት የሇም፡፡
የሥር ፌ/ቤቶች ሇክርክሩ አወሳሰን ተገቢነት አሇው በማሇት የጠቀሱት የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2ዏ24
የሚገኘው ‛ ስሇውልች በጠቅሊሊው ‛ በሚሌ በተዯነገገው በፌትሏብሓር ሔጉ በአንቀጽ 12፣
በምዕራፌ 7 በክፌሌ 3 ሥር ሲሆን፣ ክስ የቀረበበት ገንዘብ በሁሇት ዓመት እንዯተከፇሇ የሚያስቆጥር
የህሉና ግምት የሚወሰዴባቸውን አግባቦችም በዝርዝር ያመሇክታሌ፡፡ የህሉና ግምት ከሚወሰዴባቸው
የክፌያ ጥያቄዎች አንደ የቤት ኪራይ እንዯሆነም በንኡስ ቁጥር /መ/ ተመሌክቶአሌ፡፡ በያዝነው
ጉዲይ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንዘብ የኪራይ ገንዘብ እንዯሆነ ከሊይ በዝርዝር ተመሌክተናሌ፡፡
በመሆኑም የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2ዏ24 ሇክርክሩ አወሳሰን የሚጠቀስ ወይም አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ በውሌ ሊይ የተመሠረተ
ግንኙነት የሇም፡፡ ይህም ሆኖ ግን አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ ሇመመሥረት የሚያስችሌ
ምክንያት አሇው፡፡ ቤቱን ያሇዋጋ ሲጠቀሙ ቆይተዋሌ፡፡ ይህን የመሠሇ ግንኙነት የሚገዛው ከውሌ
ውጪ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት እና ያሇአግባብ ስሇመበሌፀግ በሚሌ በተዯነገገው በፌትሏብሓር ሔጉ
በአንቀጽ 13 በምዕራፌ 2 ሥር ባለት ዴንጋጌዎች ነው፡፡ የላሊ ሰው ሏብት በሆነ ነገር በመገሌገሌ
በቂ ባሌሆነ ምክንያት ጥቅም ያገኘ ሰው አሇአግባብ ጥቅም ባገኘበት
መጠን ሇባሇሏብቱ ኪሣራ
መክፌሌ እንዲሇበት ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው በምዕራፌ 2 ሥር በሚገኘው በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2162
ተመሌክቶአሌ፡፡ ተዯጋግሞ እንዯተገሇፀው ተጠሪዎች የአመሌካች ንብረት በሆነው ቤት
አሌተገሇገሌንም የሚሌ ክርክር የሊቸውም፡፡ አመሌካች አስሌቶ ባቀረበው የገንዘብ መጠንም ተቃውሞ
አሊነሱም የገንዘብ መጠኑ የተሰሊው የንግዴ ሥራ የሚካሄዴባቸው ቤቶች ሇላሊ ሰው በንግዴ ሽያጭ
ውሌ ሲተሊሇፈ ኪራይ ሇመተመን በኤጀንሲው በወጣው መመሪያ መሠረት ነው፡፡ ይህም ማሇት ቤቱ
በተጠሪዎች በመያዙ ምክንያት አመሌካች የወለን ገቢ ነው የጠየቀው ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም
ተጠሪዎች በቤቱ መገሌገሊቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ አመሌካች ቤቱን ባሇው መመሪያ መሠረት
አከራይቶ ሉያገኝ ይችሌ የነበረውን ገንዘብ ያክሌ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች
እነዚህን ሁኔታዎች ሣያገናዝቡ ሔጉን ተከትሇው ጉዲዩን ሣይመረምሩ በመወሰናቸው የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቶአሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 13ዏ183 ሏምላ 24 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 84627 ጥር 18 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው
ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ተጠሪዎች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ብር 138,122.19 /አንዴ መቶ ሠሊሣ ስምንት ሺህ አንዴ
መቶ ሃያ ሁሇት ብር ከአሥራ ዘጠኝ ሣንቲም/ ሇአመሌካች በአንዴነትና በነጠሊ ይክፇለ
ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች
ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 38117
ሏምላ 9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዩ አስማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ብርሃኑ ፇይሳ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ናይሌ ኢንሹራንስ /አ.ማ/
2. አቶ ሰሇሞን አህመዴ በላለበት ታይቷሌ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአማራ ክሌሌ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ በመዝገብ ቁጥር
15427 ጥቅምት 12 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር
5984 መጋቢት 11 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት በማመሌከታቸው ነው፡፡
ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት
አመሌካች ንበረትነቱ የአንዯኛው ተጠሪ የሆነ ሱዙኪ ቪታራ መኪና በሁሇተኛው ተጠሪ በማሽከርከር
ሊይ እያሇ የካቲት 6 ቀን 1996 ዓ.ም ከቀኑ በግምት ስዴስት ሰዓት ሲሆን በአንጏሇሊናጠራ ወረዲ
መኪ ከተማ ከትምህርት ቤት ፉት ሇፉት መንገደን በመሳት የአስራአንዴ ዓመት ታዲጊ ወጣት
የሆነውን ሌጄን ዮሏንስ ብርሃኑን በመግጨት የሞት አዯጋ አዴርሶበታሌ፡፡ በሌጄ መሞት ከፌተኛ
ጉዲት የዯረሰብኝ ሲሆን ሌጄ አስራ ስምንት ዓመት ከሞሊው በኋሊ ሇእኔ ሉያዯርግሌኝ የነበረ ዴጋፌ
እንክብካቤና የገንዘብ እርዲታ ቀርቶብኛሌ፡፡ ስሇዚህ ታዲጊ ወጣት ብርሃኑ ፇይሳ ቢኖር ኖሮ እዴሜው
አካሇ መጠን ሲዯርስ ሉያዯርግሌኝ የሚችሇው ዴጋፌ እንክብካቤና የገንዘብ ዴጋፌ የቀረብኝ በመሆኑ
አንዯኛ ተከሳሽ /ተጠሪ/ የመኪናው ባሇቤት በመሆኑ ሁሇተኛው ተጠሪ /ተከሳሽ/ ጥፊት በሆነ
ቸሌተኝነት ዩሏንስ ብርሃኑን ሇሞት የዲረገ በመሆኑ ብር 76,800 /ሰባ ስዴስት ሺ ስምንት መቶ
ብር/ ካሣ እንዱከፌለኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡
ተጠሪዎች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርበው በተናጠሌ የመከሊከያ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ተጠሪዎች በህፃኑ መሞት ምክንያት አመሌካች በክሱ የገሇፁትን ያህሌ ወዯፉት የሚገኝ ጥቅም
የቀረባቸው መሆኑን በማረጋገጥ አሊቀረቡም፡፡ ሟች ህፃን ብርሃኑ ፇይሳ ራሱን በመርዲት ሇአባቱ
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እገዛ ማዴረግ የሚችሌ ስሇመሆኑ ማረጋገጫ የሇም፡፡ ስሇዚህ ከሳሽ /አመሌካች/ ሇዯረሰባቸው የህሉና
ጉዲት የሞራሌ ካሣ ከሚጠይቁ በስተቀር የቀረባቸው ጥቅም ስሇመኖሩ ማስረጃ ያሊቀረቡ በመሆኑ
ጥያቄአቸው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ህፃን ብርሃኑ ፇይሳ ሊይ
ሇዯረሰው የሞት አዯጋ አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ በአንዴነትና በነጠሊ አሊፉነት አሇባቸው በማሇት
ኃሊፉነቱን በሚመሇከት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የካሣውን መጠን በተመሇከተ ከሳሽ /አመሌካች/ በሌጃቸው
መሞት ምክንያት የቀረባቸው ጥቅም ያሇ መሆኑንና ሇወዯፉቱም የሚቀርባቸው ጥቅም ስሇመኖሩ
ያሊረጋገጡ ስሇሆነ ጥያቄአቸው ተቀባይነት የሇውም፡፡ በአዯጋው ምክንያት ሌጃቸው በመሞቱ
ሇዯረስባቸው የህሉና ጉዲት ካሣ ብር 800 /ስምንት መቶ ብር/ አንዯኛ ተከሳሽ /አንዯኛ ተጠሪ/
ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት አቅርበው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኛቸውን ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ሏምላ 21 ቀን 2000 ዓ.ም አሻሽል ባቀረበው የሰበር አቤቱታ ሌጄ ብርሃኑ ፇይሳ
በዯረሰበት የመኪና አዯጋ በመሞቱ ሌጁን ሇማሳዯግና ሇማስተማር ያወጣሁት ወጭ ፌሬ አሌባ
ከመሆኑ በተጨማሪ ከትምህርት ቤት መሌስ ያዯርግሌኝ የነበረው እገዛና ይሰጠኝ የነበረው ግሌጋልት
ተቋርጦብኛሌ፡፡ እኔ ሟች ታዲጊ ወጣት ብርሃኑ ፇይሳ ከትምህርት ቤት መሌስ ከብቶችን
በመንከባከብና በላልች የእርሻ ሥራዎች የሚያዯርግሌኝን እገዛ ከላሊ ሰው ሇማግኘት በቀን አስር ብር
/10 ብር/ እከፌሊሇሁ፡፡ ሌጄ በህይወት ቢኖር ኖሮ በእውቀቱና በጉሌበቱ ሠርቶ ሉያገኝ የሚችሇው ገቢ
እየጨመረ እንዯሚሄዴና ላሊ የላሇኝ በመሆኑ በእሱ መሞት ምክንያት ከፌተኛ ችግርና ኪሣራ
እንዯሚገጥመኝ የታወቀ ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 559/2000 ተሽከርካሪ በሶስተኛ ወገን ሊይ
ሇሚያዯርሰው ጉዲት የሚገባው የመዴን ዋስትና መነሻው ብር 40,000 /አርባ ሺህ ብር/ እንዯሆነ
ተዯንግጓሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይህንን መነሻ በማዴረግ
አሇመወሰናቸውና በህፃን ብርሃኑ ፇይሳ መሞት ምክንያት የዯረሰብህና ሇወዯፉትም የሚዯርስብህ
ጉዲት የሇም በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ይታረምሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ቤቱ መጥሪያ ዯርሶት ባሇመቅረቡ ሁሇተኛ ተጠሪ መጥሪያው በፌርዴ
ቤት ቅጥር ጊቢ ተሇጥፍ ያሌቀረበ በመሆኑ ጉዲዩ ተጠሪዎች በላለበት እንዯሚታይ ችልቱ ትዕዛዝ
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ህፃን ብርሃኑ ፇይሳ በመሞቱ የዯረሰባቸው እርግጠኛ ጉዲት ያሇ መሆኑንና ህፃን
ብርሃኑ ፇይሳ ሇላሊ ሰው የሚከፌለትን በቀን የአስር ብር ወጭ ይሸፌንሊቸው እንዯነበር ወዯፉትም
ያሇጧሪ መቅረታቸው ራሱን የቻሇ ጉዲት እንዯሆነ በቃሌ ክርክር አስረዴተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካች በጽሁፌና በቃሌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች እዴሜው አስራ አንዴ
የሆነው ሌጃቸው የሞት አዯጋ ስሇዯረሰበት የዯረሰባቸው እርግጠኛ ጉዲትና የቀረባቸው ጥቅም አሇ
ወይስ የሇም? አመሌካች በህፃኑ መሞት ምክንያት ወዯፉት ሉያገኙ ይችለ የነበሩት ጥቅም
ቀርቶባቸዋሌ ወይስ አሌቀረባቸውም? የሚለት ነጥቦች የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካች በእርሻ ሥራ የሚተዲዯሩ አርሶ አዯር
መሆናቸውን ከመዝገቡ ውስጥ ያለት ፌሬ ጉዲዮች ያሳያለ፡፡ በእርሻ ሥራ ውስጥ ሟች
የሚያዯርግሊቸው እገዛና የሚሰጣቸው ግሌጋልት እንዯነበር ተጠሪዎች በግሌጽ ክዯው
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አሌተከራከሩም፡፡ ይኸም ተጠሪዎች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 234/1/ ሠ መሠረት
በአመሌካች በኩሌ የተነሱትን ነጥቦች እንዲመኑ የሚያስቆጥር ነው፡፡ ሟች ሇአመሌካች ከትምህርት
ቤት ሲመሇስና በእረፌት ቀናት የተሇያዩ አገሌግልቶች እገዛ ያዯርግሊቸው የነበረ መሆኑ ከተረጋገጠ
በሟች መሞት ምክንያት የዯረሰበት ጉዲት የሇም ብል ሇመዯምዯም አይቻሌም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
አመሌካች የአስራ አንዴ አመት ሌጃቸው በዯረሰበት የመኪና አዯጋ በመሞቱ ሌጃቸው ወዯፉት
የሚሰጣቸው የጉሌበትና ላልች እገዛዎች የተቋረጠ መሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ
አመሌካች የአስራ አንዴ ዓመት ሌጃቸው በዯረሰበት የመኪና አዯጋ በመሞቱና ከሌጃቸው ያገኙት
የነበሩት የእርሻ ሥራ ዴጋፌና እገዛ ተቋርጦባቸዋሌ፡፡ አመሌካች ይህንን እገዛ ወዯፉት ሉያገኙ
የሚችለ የነበረ ቢሆንም ወዯፉት ከሌጃቸው ሉያገኙት የሚችለት እገዛና ዴጋፌ ተቋርጦባቸዋሌ፡፡
ስሇዚህ አመሌካች የካሣ ጥያቄ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2090 እና በፌታብሏር ሔግ ቁጥር
2091 የሚሸፇን ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የካሣው መጠንም መወሰን ያሇበት አመሌካች ሌጃቸው ቢኖር ሉያገኙት የሚችለትን ጥቅም
መሠረት በማዴረግ ሳይሆን በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2095 ንዐስ አንቀጽ 2ን መሠረት በማዴረግ
ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው አመሌካች የዯረሰባቸውንና ወዯፉት ሉዯርስባቸው
የሚችሇውን እርግጠኛ የጉዲት መጠን ሇማረጋገጥ ባይቻሌም እንዯዚህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥማቸው
ዲኞች ፌትህንና ርትዕን መሠረት በመዴረግ እንዯሚወስኑ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2092/1/
የሚዯነግግ በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የአመሌካችን ጥያቄ ተቀብሇው
ውሣኔ አሇመስጠታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች የሞራሌ ካሣ ብር 800 /ስምንት መቶ ብር/ ብቻ ይከፇሊቸው
በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡
የካሣውን መጠን በተመሇከተ ርትዕና ፌትህን መሠረት በማዴረግ እንዱወስኑ ጉዲዩ ሇሥር
ፌርዴ ቤት ቢመሇስ የሚያስከተሇውን ወጭና በአመሌካች ሊይ የሚዯርሰውን መጉሊሊት ታሳቢ
በማዴረግ ተጠሪዎች በአንዴነትና በነጠሊ ሇአመሌካች ብር 12,000 /አስራ ሁሇት ሺህ ብር/
እንዱከፌለ በማሇት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2092/2/ መሠረት ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት እና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. ተጠዎች የሥር ፌርዴ ቤት የወሰነውን የሞራሌ ካሣ 800 እና በዚህ ፌርዴ ቤት የተወሰነውን
ብር 12,000 /አስራ ሁሇት ሺህ/ በዴምሩ 12,800 /አስራ ሁሇት ሺህ ስምንት መቶ ብር/
በአንዴነትና በነጠሊ ሇአመሌካች ይክፇለ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቅ/መ
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አፇፃፀም
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የሰ/መ/ቁ. 48042
ጥቅምት 3 ቀን 2003 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ዓሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ጉና ጠቅሊሊ ሥራ ተቋራጭ - ጠበቃ ጥሊዬ ተገኝ ቀረበ፡፡
ተጠሪዎች፡- 1. ቡሬ ባጉና የማዕዴን ውሃ ፊብሪካ
2. ሞሃ ሇስሊሳ መጠጦች ኢንደስትሪ አ/ማ - ጠበቃ ተፇራ ዯንበሌ - ቀረበ፡፡
3. የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ታምራት አባተ - ቀረበ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአፇፃፀም ሂዯት የተነሳውን ክርክር የሚመሇከት
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ የአፇፃፀም መዝገቡ የተከፇተው
የአሁኑ አመሌካች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ ሇማስፇፀም ነው፡፡ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች
ክርክሩ ውስጥ የገቡት የአፇጻጸም ሂዯቱ የእኛን መብት ነክቶአሌ በማሇት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዲየነው
አመሌካች በፌርዴ ባሇመብትነቱ በ1ኛ ተጠሪ ፊብሪካ ሊይ የአፇጻጸም ትዕዛዝ አሰጥቶ ነበር፡፡ በላሊ
በኩሌ ዯግሞ ፊብሪካው የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የአገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን በ1ኛ
ተጠሪ ሊይ ሊሰጠው ውሳኔ ማስፇጸሚያነትይውሌ ዘንዴ በፊብሪካው ሊይ የሏራጅ ማስታወቂያ
አስቀዴሞ አውጥቶ እንዯነበር እና በዚህ ጨረታም 3ኛ ተጠሪ ተወዲዴሮ በማሸነፌ ፊብሪካውን
እንዯገዛ፣ በመቀጠሌም 3ኛ ተጠሪ ፊብሪካውን ሇ2ኛ ተጠሪ እንዯሸጠው፣ 2ኛ ተጠሪም ዋጋውን
ከመክፇለም በሊይ፣ ፊብሪካውን በስሙ አስመዝግቦ ባሇቤት እንዯሆነ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም እነዚህን ሁኔታዎች በተጨባጭ ካረጋገጠ በኋሊ፣ አመሌካች የ1ኛ ተጠሪ
ፊብሪካ ነው በማሇት አሰጥቶት የነበረውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ እንዱቋረጥ ወስኖአሌ፡፡ ይህን ውሳኔ
በመቃወም ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ነሏሴ 5 ቀን 2001 ዓ.ም. በጻፇው ማመሌከቻ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት
ውሳኔ/ትዕዛዝ/ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ
ይታረምሇት ዘንዴ አቤቱታ አቅርቦአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ክርክሩን

427

ሰምተናሌ፡፡ በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት የቀረቡት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሲሆኑ፣ 1ኛ ተጠሪ
በጥሪው መሠረት ባሇመቅረቡ ክርክሩ የተሰማው በላሇበት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ
የተዯረገው ሇወዯፉቱ የሚሰጥ ፌርዴን ማስፇጸም ይቻሌ ዘንዴ ሇዋስትና ሲባሌ የተከበረ ንብረት በላሊ
እዲ ምክንያት በተሸጠ ጊዜ ቀዯም ሲሌ ንብረቱን ያስከበረው ወገን የሚኖረው መብት ምንዴን ነው?
የሚሇውን ጥያቄ አግባብነት ካሇው ሔግ አኳያ ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ግራቀኝ
ወገኖች በዚህ ረገዴ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ /ትዕዛዝ/ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው ፊብሪካው የተሸጠው ፌ/ቤት በሰጠው የአፇፃፀም ትዕዛዝ መሠረት
ነው፡፡ በወቅቱ የፌርዴ ባሇመብት የነበረው ግብር አስገቢ የሆነው የአገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን
ወይም መሥሪያ ቤት ነው፡፡ አመሌካች ንብረቱን አስከብሬ /በፌ/ቤት የእግዴ ትዕዛዝ አሰጥቼ/ ነበር
የሚሇው ፊብሪካው ከመሸጡ በፉት ነው፡፡ ሆኖም ከፊብሪካው ይፇሇግ የነበረው የግብር ዕዲ በመሆኑ
እና የአገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን ከማናቸውም ላልች ባሇዕዲዎች የቀዴምትነት መብት እንዲሇው
በገቢ ግብር አዋጅ ቁ. 286/1994 አንቀጽ 80/1/ በመዯንገጉ ፊብሪካው የግብር ዕዲውን ሇመክፇሌ
ሲባሌ መሸጡ ተገቢ ነው፡፡ አመሌካችም በዚህ ጊዜ የነበረው መብት ከሺያጩ ገንዘብ ሊይ ተራፉ ካሇ
መብቱን አስረዴቶ መውሰዴ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ፊብሪካውን የመከተሌ ወይም ከገዛው ወገን ሊይ
ወስድ ማሸጥ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ፊብሪካውን የገዛው ከ3ኛ ተጠሪ ሊይ
ነው፡፡ 3ኛ ተጠሪ ዯግሞ በግብር ዕዲው ምክንያት በወጣው ጨረታ ተወዲዴሮ በማሸነፌ ፊብሪካውን
ገዝቶአሌ፡፡ በዚህም የፊብሪካው ባሇቤት ሆኖ ነበር፡፡ በዚህ መሌክ ያገኘውን የባሇቤትነት መብት
መሠረት በማዴረግም ነው ፊብሪካውን ሇ2ኛ ተጠሪ የሸጠው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በ3ኛ ተጠሪ ሊይ
ያሌነበረውን መብት በ2ኛ ተጠሪ ሊይ ሉኖረው አይችሌም፡፡ ሲጠቃሇሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር በዚህ ረገዴ የተፇጸመ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.51946 ጥቅምት 25 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ
እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ.ቁ.45060 ግንቦት 21 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠው
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ-ሥ ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንተዋሌ፡፡
2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. ግራቀኝ ወገኖች ወጪና ኪራቸውን ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 53943
ኀዲር 16 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ አስካሇ ዯሣሇኝ - ቀረቡ
2. ወ/ሮ ብዙነሽ ዯሣሇኝ - ቀረቡ
3. አቶ ዯረጃ ዯሣሇኝ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ የትምወርቅ ታዯሰ - በላለበት ይታያሌ
2. አቶ በዴሩ የሱፌ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር
ችልት ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ የአፇፃፀም ክርክር ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በወሌመራ ወረዲ
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካቾች የፌርዴ ባሇእዲዎች (የአፇፃፀም ተከሳሾች)
አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት (የአፇፃፀም) ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ የወረዲው
ፌርዴ ቤት ባወጣው የሀራጅ ማስታወቂያ መሰረት በጨረታ በመካፇሌ በብር 32,000 (ሰሊሣ ሁሇት
ሺ ብር) አሸናፉ በመሆን ቤት ገዝቷሌ፡፡
የወረዲው ፌርዴ ቤት ከቤቱ ሽያጭ ዋጋ የአንዯኛ ተጠሪ ዴርሻ 16,100(አስራ ስዴስት ሺህ
አንዴ መቶ ብር) መሆኑንና አንዯኛ ተጠሪ ዴርሻዋን እንዱከፌሊት አዴርጓሌ፡፡ ቀሪው ብር
16,100(አስራ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ ብር) የአመሌካቾች ዴርሻ መሆኑንና አመሌካቾች ዴርሻቸውን
ሇመውሰዴ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው በሞዳሌ 85 ተይዞ እንዱቆይና በጠየቁ ጊዜ እንዱሰጣቸው ትእዛዝ
ሰጥቶ የአፇፃፀም መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ በዚህ የአፇፃፀም ትእዛዝ ቅር በመሰኘት አመሌካቾች ይግባኝ
ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ከሏራጅ ሸያጩ በፉት ቤቱ ብር
40,000 መገመቱን
አንዯኛ ተጠሪ በእርቅ ብር 20,000 ሇመውሰዴ ተስማምታ እያሇ በእርቅ
ስምምነቱ መሰረት እንዱፇጸመሊት የአፇፃፀም ክስ ስታቀርብ ቤቱ በብር 28,047.50(ሃያ ስምንት ሺ
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አርባ ሰባት ብር ከሃምሣ ሣንቲም) ግምት መነሻ ሇጨረታ እንዱቀርብና በብር 32,200 እንዱሸጥ
ማዴረጉ ስህተት ነው በማሇት የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ ሽሮታሌ፡፡
በዚህ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት የቤቱ የጋራ ባሇሏብት የሆነችው አንዯኛ ተጠሪና ቤቱን በሏራጅ
ተጫርቶ የገዛውና የቤቱን ሙለ ዋጋ ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ገቢ ያዯረገው ሁሇተኛው ተጠሪ ይግባኝ
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፌርዴ ባሇእዲዎች የአፇፃፀም ክሱና መጥሪያው
ዯርሷቸው በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረባቸው ቤቱ በሃራጅ እንዱሸጥ የወሰነ መሆኑን
በመግሇጽ ቤቱ በሏራጅ እንዱሸጥ የወረዲው ፌርዴ ቤት ትእዛዝ የሰጠው በእርቅ ውሣኔው መሰረት
የማይፇጽሙበትን ምክንያት በቀነ ቀጠሮው ቀርበው ባሇማስረዲታቸውና በላለበት የተሰጠውን ትእዛዝ
በፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 ሣያስነሱ አዱስ ክርክር በይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት
ማቅረባቸው የሔግ ዴጋፌ የላሇው መሆኑን በመዘርዘር የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
በመሻር የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ
ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ችልት የአመሌካቾችን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካቾች መጋቢት 10 ቀን 2002
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አንዯኛ ተጠሪና ሟች አባታችን የጋራ ንብረት የሆነውን ቤት
እንዴናካፌሊት አንዯኛ ተጠሪ ክስ አቅርባ ቤቱ በብር 40,000 /አርባ ሺህ ብር/ ተገምቶ ብር 20,000
(ሃያ ሺ ብር) ሌንከፌሊት በሽማግላ ታርቀን እርቁ በፌርዴ ቤት ተመዝግቧሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አንዯኛ
ተጠሪ ያቀረበችው የአፇፃፀም ክስና መጥሪያ ሣይዯርሰን በብር 28,047.50 ሇሏራጅ ቀርቦ በብር
32,200 መሸጡ ተገቢነት የላሇውና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ሏራጅ በሚከናወንበት
ወቅት ቤቱን ሇማስቀረት ጠይቀን በወረዲው ፌርዴ ቤት ተከሌክሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሏራጅ ሽያጩ የፌትሏብሓር የሥነ ሥርአት ሔግ ዴንጋጌዎችን ያሌተከተሇ መሆኑን
በማረጋገጥ የወረዲውን ፌርዴ ቤት ትእዛዝ በመሻር የሰጠውን ውሣኔ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ መጥሪያው በፌርዴ ቤት ግቢ ተሇጥፍ
ባሇመቅረባቸው ክርክሩ በላሇበት እንዱቀጥሌ ትእዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ ሰኔ 11 ቀን
2002 ዓ.ም ባቀረበው መሌስ አመሌካቾች ሇወረዲው ፌርዴ ቤት በፌርዴ ቤት በፀዯቀው የእርቅ
ስምምነት መሰረት የማይፇጽሙበትን ምክንያት እንዱያስረደ በተሰጠው ቀነ ቀጠሮ ቀርበው
ባሇማስረዲታቸውና በሂዯቱም ሏራጁን ሇማስቆም ወይም ሇማሳገዴ ያዯረጉት እንቅስቃሴ ሣይኖር
በሔጉ መሰረት ተጫርቼ ከገዛሁና ሙለ ዋጋውን ከከፇሌኩ በኋሊ በሥር ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን
ክርክር በማንሣት ሏራጁ እንዱሰረዝ የሚያቀርቡት ክርክር የሔግ ዴጋፌና መሰረት የሇውም ስሇሆነም
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ የሔግ ስህተት
የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ በጽሐፌ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 ሇአፇፃፀም ክርክር ተፇፃሚነት እንዲሇው
በመቁጠር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉም ተገቢ ነው
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇማጣራት ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበ መሆኑን በመገንዘብና የወረዲው
ፌርዴ ቤት የሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ የሚሻርበት ህጋዊ ምክንያት አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን
ጭብጥ በመመሥረት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡

430

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካቾችና አንዯኛ ተጠሪ በመጀመሪያ በፌርዴ ቤት
የተከራከሩበት በኋሊም የእርቅ ስምምነት አዴርገውና በፌርዴ ቤት አጸዴቀው የጨረሱት መሰረታዊ
ጉዲይ የአመሌካቾች ወሊጅ አባትና የአንዯኛ ተጠሪ የጋራ ሏብት የሆነውና በሃራጅ የተሸጠው ቤት
ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካቾች በገቡትና በፌርዴ ቤት በፀዯቀው የእርቅ ስምምነት መሰረት ብር
20,000(ሃያ ሺህ ብር) እንዱከፌሎት የአፇፃፀም ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡት የአፇፃፀም
ክስና መጥሪያ አሌዯረሰንም በማሇት አመሌካቾች በሰበር አቤቱታቸው የገሇፁ ቢሆንም የአፇፃፀም ክስና
መጥሪያው ዯርሷቸው በቀነ ቀጠሮው በፌርዴ ቤት በፀዯቀው የእርቅ ስምምነት መሰረት
የማይፇጽሙበትን ምክንያት ባሇማስረዲታቸው የወረዲው ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች አባትና አንዯኛ
ተጠሪ የጋራ ሏብት የሆነው ቤት በሏራጅ እንዱሸጥ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካቾች የፌርዴ ቤቱ መጥሪያና አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡት የአፇፃፀም ክስ የዯረሳቸው
መሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተረጋገጠና በውሣኔውም በግሌጽ ያሰፇረው
በመሆኑ አመሌካቾች የአፇፃፀም ክስና መጥሪያው አሌዯረሰንም በማሇት ሇዚህ ችልት ያቀረቡት
አቤቱታ ተገቢና ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት አመሌካቾች መጥሪያ ዯርሷቸው ባሇመቅረባቸው ቤቱ በሏራጅ እንዱሸጥ የወረዲው ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ትእዛዝ በፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 መሰረት ማስነሳት ነበረባቸው የሚሌ
ትችት በውሣኔው ውስጥ አስፌሯሌ፡፡ የአፇፃፀም ክስና መጥሪያው ዯርሶት የፌርዴ ባሇእዲው
ሣይቀርብ በሚቀርበት ጊዜ ፌርዴ ቤቶች የሚከተለት ሥርአት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ
ቁጥር 70/ሀ/ ዴንጋጌን መሰረት የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የፌርዴ ባሇእዲው ባሇመቅረቡ
አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ
ቁጥር 78 መሰረት ሇማስነሣት የሚቻሌበት ሁኔታ የላሇ በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ሇፌታብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 78 በአፇፃፀም ክርክር የፌርዴ ባሇእዲው
በላሇበት የተሰጠውን ትእዛዝ ሇማስነሣት እንዯሚያገሇግሌ በመቁጠር የሰጠው የሔግ ትርጉም ተገቢ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ አንፃር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር
78ን አሊግባብ የጠቀሰና የተረጏመ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የአፇፃፀም ክርክር ስሇሚመራበት ሥርአት
የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን ስንመሇከት የአፇፃፀም ክስ ማመሌከቻውና የፌርዴ ቤቱ መጥሪያ የዯረሰው
የአፇፃፀም ተከሳሽ ወይም የፌርዴ ባሇእዲ ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ቀነ ቀጠሮ በመቅረብ ፌርደን ፇጽሞ
ከሆነ ፌርደን መፇፀሙን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረብ ወይም ፌርደን የማይፇጽምበት ምክንያት
ካሇው ይህንኑ ምክንያቱን ሇፌርዴ ቤቱ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የፌርዴ ባሇእዲው
ፌርዴ ቤቱ በሰጠው ቀነ ቀጠሮ ቀርቦ ከሊይ በተገሇፀው መንገዴ ካሊስረዲ አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ
ቤት ፌርደን ሇማስፇፀም አስፇሊጊ መስል የታየውን ትእዛዝ መስጠት እንዲሇበት የፌትሏብሓር ሥነሥርአት ሔግ ቁጥር 386/2/ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡት
የአፇፃፀም ክስና መጥሪያ ከዯረሳቸው በኋሊ አመሌካቾች ፌርዴ ቤቱ በያዘው ቀነ ቀጠሮ ያሌቀረቡ
በመሆኑ የወረዲው ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች አባትና የአንዯኛ ተጠሪ የጋራ ሏብት የሆነው ቤት
በሏራጅ ተሰጦ አንዯኛ ተጠሪ ዴሻዋን እንዴትወስዴ የሰጠው ትእዛዝ የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት
ሔግ ቁጥር 386/2/ ንመሰረት ያዯረገና ጉዴሇት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት ሇፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 78
የተሣሣተ ትርጉም የሰጡ ቢሆንም ስህተቱ በውጤት ዯረጃ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልትና ሰበር ችልት የዯረሱበትን መዯምዯሚያ ውሣኔ ሉያስሇውጥ የሚችሌ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት አይዯሇም፡፡
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አመሌካቾች የቤቱ በሏራጅ መሸጥ የቤት ግምትና ላልች ነጥቦችን በማንሣት የወረዲው
ፌርዴ ቤት የአፇፃፀም ትእዛዝ ከመሰጠቱ በፉት በመቅረብ አሌተከራከሩም፡፡ አመሌካቾች ከአንዯኛ
ተጠሪ ጋር ባዯረጉት የእርቅ ስምምነት መሰረት የማይፇጽሙበትን ምክንያት በቀነ ቀጠሮው ቀርበው
አሊስረደም የወረዲው ፌርዴ ቤት ቤቱ በባሇሙያ ተገምቶ ሇጨረታ እንዱቀርብ ማዴረጉ
የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 423ና ተከታይ ዴንጋጌዎችን መሰረት ያዯረገ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካቾች የጨረታው ሑዯት በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 445
የተዯነገጉ ተግባራት የተፇፀሙ መሆኑን ያሊስረደ በመሆኑ የእርቅ ስምምነት ያዯረግንበት የቤት ዋጋ
ቤቱ በሏራጅ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ከተሸጠበት የበሇጠ ነበር የሚሌ ምክንያት በማቅረብ የሏራጅ ሽያጩ
እንዱፇርስ ያቀረቡት ጥያቄ የሔግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የወረዲው ፌርዴ ቤት
የሰጠውን የአፇፃፀም ትእዛዝ በማጽናት የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
ማጽዯቁ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.
2.
3.

የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት መጋቢት 14 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 4ዏ945
ጥር 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ኮልኔሌ ግርማ ኃይሇሥሊሴ - ወኪሌ ስርጉት በሊይ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አስማማው መንግሥቱ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከሁሇት የፌርዴ ባሇመብቶች መካከሌ አንደ የፌርዴ ባሇእዲን ንብረት ቀዴሞ ተረክቧሌ
ሉባሌ የሚችሌበትን የሥነ ሥርዓት አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በአስከፇቱት የአፇፃፀም መዝገብ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻና ይዘትም የሚከተሇው ነው፡፡ አመሌካች አቶ ፌስሏ ወረታ የተባለት ግሇሰብ
ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አ.አ ቅርንጫፌ ሇከባዴ የጭነት መኪና መግዣ ብር 291,1ዏዏ.ዏዏ/ ሁሇት
መቶ ዘጠና አንዴ ሺህ አንዴ መቶ ብር/ ሲበዯሩ ዋስ በመሆን በአዱስ አበባ ከተማ በዴሮው አጠራር
ወረዲ 16 ቀበላ 12 / ባሁኑ አጠራር የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 13/14/ ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቪሊ
ቤታቸውን በመያዣ ሰጥተው የነበረ ሲሆን ዋናው ተበዲሪ የብዴር ገንዘቡን መክፇሌ ባሇመቻሊቸው
ባንኩ ከአሁኑ አመሌካች የያዘውን መያዣ በመሸጥ አመሌካች የዋናውን ተበዲሪ እዲ ዋናውን ገንዘብ
ከእነ ወሇደ ጨምረው ብር 316,3ዏዏ.ዏዏ /ሶስት መቶ አስራ ስዴስት ሺህ ሶስት መቶ ብር/ ሇባንኩ
ከፌሇዋሌ፣ ባንኩም ይህንኑ አረጋግጦ ሇአመሌካች ዯረሰኝ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች
በአቶ ፌስሏ ወረታ ሊይ በዋስትናቸው የከፇለትን ገንዘብ እንዱተኩሊቸው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበው ሇባንኩ የከፇለትን ገንዘብ ዋናው ተበዲሪ እንዱተካሊቸው ፌርዴ
አግኝተዋሌ፡፡ ይህንኑ ፌርዴ መሠረት በማዴረግ የአፇፃፀም መዝገብ ከፌተው ፌ/ቤቱ ጉዲዩን
መመሌከት ጀምሮ የፌርዴ ባሇእዲ የሆኑትን ግሇሰብ /አቶ ፌስሏ ወረታ/ እንዯፌርደ እንዱፇጽሙ፣
ወይም የማይፇጽሙበትን ምክንያት ካሇ ይህንኑ እንዱያስረደ ተዯርጎ ባሇእዲው ሇአመሌካች ገንዘቡን
ሉተኩሊቸው ወይም ንብረት ካሇ እንዱጠቀሙ ሲጠየቁ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው የአሁኑ አመሌካች
የአቶ ፌስሏ ወረታን ንብረት አፇሊሌገው አፇፃፀሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት እንዱገሌፁ ተዯርጎ
አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ ባሇቤት በሆኑት ወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ስም የተገዛ ቤት ነው የሚለትን
ሇፌርዴ ቤቱ ገሌፀዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም አመሌካች የጠቆሙት ቤት በወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ስም
የሚታወቅ መሆኑን የሚመሇከተው አካሌ አጣርቶ ሇፌርዴ ቤቱ ውጤቱን እንዱሌክ ፌርዴ ቤቱ
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ትእዛዝ ሰጥቶ ጉዲዩ ይመሇከተዋሌ የተባሇው የየካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19 አስተዲዯር ጽ/ቤት ቤቱ
በእርሱ በኩሌ የማይታወቅና ማህዯር የላሇው በመሆኑ እንዯፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ሇመፇፀም የማይችሌ
መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች ቤቱ የፌርዴ ባሇእዲው ባሇቤት ሇመሆኑ ማስረጃ አሇኝ
በማሇትም ግንቦት 11 ቀን 1994 ዓ.ም ተዯርጓሌ ያለትን የሽያጭ ውሌ አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መመርመሮ አሇ የተባሇው የሽያጭ ውሌ በሔጉ አግባብ
የተዯረገ አይዯሇም፣ የባሇእዲው ባሇቤት በሻጮች ስም ተተክተው የተመዘገቡና ባሇሀብት
ስሇመሆናቸው አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት አሇ በተባሇው ቤት አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ አይገባም ሲሌ
የአመሌካችን አፇፃፀም የፌርዴ ባሇእዲ ንብረትን አፇሊሌገው ባቀረቡ ጊዜ የማንቀሣቀስ መብታቸውን
በመጠበቅ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው አመሌካችና አቶ ፌስሏ ወረታ ከተከራከሩ በሁዋሊ ቤቱ የጨረቃ ቤት
በመሆኑ ብቻ በሏራጅ ከማሸጥ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ትእዛዝ
ሽሮ አፇፃፀሙ አመሌካች አሇ ባለት የአቶ ፌስሏ ወረታ ባሇቤት ቤት ሊይ እንዱቀጥሌ በመ/ቁጥር
55873 ህዲር 19 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ አፇፃፀሙ
ይቀጥሌበት የተባሇው የወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ቤት ከተጠሪ በነበረባቸውና በፌርዴ ቤት
በተረጋገጠው እዲ ምክንያት የተረከቡትና የርክክቡ ስምምነትም በፌርዴ ቤት የተመዘገበበት ነው
በማሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ እንዱሰርዝሊቸው የተቃውሞ አቤቱታቸውን
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 358 መሠረት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት አቅርበው ከአሁኑ አመሌካች ጋር
እንዱከራከሩ ከተዯረገ በሁዋሊ ተጠሪ ከአመሌካች ቀዴመው አከራካሪውን ቤት በእዲ ምክንያት ከወ/ሮ
አበበች ወ/ሚካኤሌ የተረከቡት መሆኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት የቀዴሞውን ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 36ዏ/2/ መሠረት በመሠረዝ ታህሣሥ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በዋሇው ችልት
ውሣኔ ሰጥቶታሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በዚሁ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በሁዋሊ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አፇፃፀሙ በቤቱ ሉቀጥሌ አይገባም በማሇት የሰጠው ውሣኔ ሙለ
በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
በበኩሊችን አመሌካች ጥቅምት ዏ7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇው ማመሌከቻ ያቀረቡትን የሰበር
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ሇተጠሪ ጥሪ አዴርገን ክርክሩን በፅሐፌ ሰምተናሌ፣ ሇጉዲዩ አግባብነት
አሊቸው የተባለትን የበታች ፌርዴ ቤቶችን ዋና መዛግብትም በማስቀረብ የክርክሩን አጠቃሊይ ሂዯት
ተመሌክተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ ባሇቤት ስሇመግዛታቸው በማረጋገጥ
አፇፃፀሙ በቤቱ እንዱቀጥሌ ያቀረቡት አቤቱታ የአሁኑ ተጠሪ በቤቱ ሊይ ቅዴሚያ መብት አሊቸው
ተብል ውዴቅ የተዯረገው ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ
የሚገባው ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በመዝገብ ቁጥር 74ዏ5 በሆነው መጋቢት ዏ9 ቀን 1994 ዓ.ም ክስ የመሠረቱ ሲሆን ሏምላ 12 ቀን
1996 ዓ.ም በዋሇው ችልት ሉፇፀም የሚችሌ ፌርዴ በአቶ ፌስሏ ወረታ ሊይ ያስፇረደ መሆኑን፣
ይኸው ፌርዴ እንዱፇፀምሊቸው ፌርደን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት ጥቅምት 16 ቀን 1997 ዓ.ም የተፃፇ
ማመሌከቻ አቅርበው የአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 23ዏ51 ማስከፇታቸውን፣ አፇፃፀሙን፣ የያዘው
ፌርዴ ቤትም ሇፌርዴ ባሇእዲ እንዯፌርደ እንዱፇጽሙ፣ የማይፇጽሙበት ምክንያት ካሇም ቀርበው
እንዱያስረደ ትእዛዝ ሰጥቶ የፌርዴ ባሇእዲ የሆኑት አቶ ፌስሏ ወረታ ፌ/ቤት ቀርበው እንዯፌርደ
ሇመፇፀም የማይችለ መሆኑን ከመግሇጽ ውጭ እንዯፌርደ ሊሇመፇፀምያቀረቡት ምክንያት የላሇ
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መሆኑን ፌ/ቤቱ ገሌጾ አፇፃፀሙ ከቀጠሇ በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካች የፌርዴ ባሇእዲ ንብረትን
በማፇሊሇግ አሁን አከራካሪ የሆነው ንብረት እንዱከበርሊቸው አቤቱታ አቅርበው አፇፃፀሙን የያዘው
ፌርዴ ቤትም የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት የአሁኑ አመሌካች ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት በየካ ክፌሇ
ከተማ ቀበላ 19 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር የላሇው የፌርዴ ባሇእዲ ባሇቤት በሆኑት የወ/ሮ አበበች
ወ/ሚካኤሌ ስም የሚገኝ ቤት ተከብሮ እንዱቆይ በማሇት ጥቅምት ዏ8 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው
ችልት ትእዛዝ ሰጥቶ እንዯትእዛዙ እንዱፇጽም ሇክፌለ ቀበላ ትእዛዙን ሲሌክ የክፌለ ቀበላ ቤቱ
የሇም በማሇት ጥቅምት 16 ቀን 1999 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ ገሌጿሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱን
የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት የአሁኑ አመሌካች ማስረጃ ካሊቸው እንዱያቀርቡ እና የፌርዴ ባሇእዲውም
አስተያየት እንዱሰጡበት ከአዯረገ በሁዋሊ የፌርዴ ባሇመብት በቤቱ ሊይ አፇፃፀሙ እንዱቀጥሌ
ያቀረቡት አቤቱታ ቤቱ የጨረቃ ቤት ነው ስሇተባሇ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ሚያዚያ 17 ቀን
1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪ በአከራካሪው ቤት ባሇመብት ሁኜበታሇሁ የሚለበት መንገዴ የመነጨው
በሁሇት መዛግብት ሲሆን አንደ፡- በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 43327
መስከረም 2ዏ ቀን 1997 ዓ.ም በወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ሊይ በመሠረቱት ክስ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ
ግራ ቀኙን አከራክሮ ሚያዚያ ዏ9 ቀን 1998 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተከሣሽ የነበሩት ወ/ሮ አበበች
ወ/ሚካኤሌ ሇአሁኑ ተጠሪ ብር 23,752.55 /ሏያ ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሣ ሁሇት ብር ከአምሣ
አምስት ሣንቲም/ ፌርዴ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ
ጋር እንዱከፌለ አስወስነው ይኸው ፌርዴ እንዱፇፀምሊቸው ሰኔ ዏ9 ቀን 1998 ዓ.ም የተፃፇ
የአፇፃፀም ማመሌከቻ አቅርበው የአፇፃፀሙ ጉዲይ በፋዳራለ የመ/ዯ/ፌ/ቤት መ/ቁጥር 71496
በሆነው ተከፌቶ አሁን እያከራከረ ባሇው ቤትም ተጠሪ የእግዴ ትእዛዝ ታህሣሥ 1ዏ ቀን 1999 ዓ.ም
በፌርዴ ቤት አሰጥተው ጉዲዩ እየታየ ባሇበት ሂዯት ግራ ቀኙ ወገኖች ጉዲዩን ግንቦት 25 ቀን 1999
ዓ.ም አቅርበው ፌርዴ ቤቱ በእርቅ ስምምነቱ መሠረት አፇፃፀሙ ማሇቁን ተገንዝቤአሇሁ በማሇት
የአፇፃፀሙን መዝገብ ሰኔ 22 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት ዘግቶታሌ፡፡ ላሊው ተጠሪ በወ/ሮ
አበበች ወ/ሚካኤሌ ሊይ ፌርዴ ያገኙ ስሇመሆኑ ያሣያሌ የተባሇው ጉዲይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 85943 የታየው ሲሆን ተጠሪ ክስ የመሠረቱት መጋቢት 24 ቀን 1999 ዓ.ም
ሁኖ ጉዲዩ ሲታይ ቆይቶ ግራ ቀኙ ሰኔ 18 ቀን 1999 ዓ.ም ጉዲዩን በስምምነት ጨርሰናሌ በማሇት
ስምምነቱ በፌርዴ ቤቱ እንዱፀዴቅሊቸው አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም በስምምነቱ መሠረት ወ/ሮ
አበበች ወ/ሚካኤሌ ሇአሁኑ ተጠሪ ብር 52,769.73 /ሃምሣ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሣ ጠዘኝ ብር
ከሰባ ሶስት ሣንቲም/ በመክፇሌ መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው ግራ ቀኙ መስማማታቸውን ገሌፀው አቤቱታ
አቅርበዋሌ፣ ስምምነቱም ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ የሚሌ ምክንያት በመያዝ
ስምምነቱን በማጽዯቅ ሰኔ 22 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ግንቦት 25
ቀን 1999 ዓ.ም ከወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ጋር አዴርጌአሇሁ የሚለት የእርቅ ስምምነት ቤቱን
ሇሁለም እዲዎች ስሇመረከቤ ያረጋግጣሌ የሚለት ነው፡፡ ይህ ችልትም ከሊይ ከተጠቀሱት መዛግብት
በፌሬ ነገር ዯረጃ በተረጋገጡት ነጥቦች መሠረት ጉዲዩን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ተመሌክቷሌ፡፡
በመሠረቱ ፌርዴ እንዯፌርደ መፇፀም ያሇበት ስሇመሆኑ የፌብ/ሥ/ሥ/ሔ/ ቁጥር 378 እና
ተከታዩቹ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያሣያሌ፡፡ በአንዴ የፌርዴ ባሇእዲ ንብረት ሊይ አፇፃፀሙን
የቀጠለ ተራ የፌርዴ ባሇመብቶች ካለም ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 4ዏ3 ዴንጋጌ መሠረት ምሊሽ
ሉያገኝ እንዯሚችሌ ሔጉ ያሣያሌ፡፡
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እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ ሰኔ 22 ቀን 1999 ዓ.ም በፋዳራለ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 85943 ተሰጠ የሚለት ትእዛዝ ሰኔ 18 ቀን 1999 ዓ.ም ከወ/ሮ አበበች
ወ/ሚካኤሌ ጋር ያዯረጉትን ስምምነት ሇሔግ እና ሇሞራሌ ተቃራኒ አሇመሆኑን በማረጋገጥ ፌርዴ
ቤቱ አጽዴቆታሌ የሚለት ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የመዘገበው ትእዛዝ የሚያሣየው ወ/ሮ አበበች ሇአሁኑ
ተጠሪ የክርክሩ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ የከፇለ መሆኑን እንጂ ሇሚፇሇግባቸው ገንዘብ አሁን
እያከራከረ ያሇውን ቤት ሇማስረከብ ተስማምተው፣ ስምምነቱም ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አይዯሇም
ተብል የተመዘገበ አሇመሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ በመ/ቁጥር 71496 ባስከፇቱት የአፇፃፀም መዝገብ ሰኔ
22 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው ትእዛዝም ቢሆን እርቁን የመዘገበ ሣይሆን አፇፃፀሙ
በእርቅ መሠረት መፇፀሙ ተረጋግጧሌ በማሇት የፌርዴ አፇፃፀም መመሪያ የያዘውን አፇፃፀም ሂዯት
እንዱያቆም የተዯረገበት ነው፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው አሁን እያከራከረ ያሇውና ባሇሀብትነቱ
የወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ስሇመሆኑ የተረጋገጠውን ቤት ቅዴሚያ ያስከበሩት የአሁኑ አመሌካች
መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ በመ/ቁጥር 85943 ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ባሰጡት ትእዛዝ ከወ/ሮ አበበች
ወ/ሚካኤሌ የሚፇሌጉት ገንዘብ የተከፇሊቸው መሆኑን መዘገቡ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇፀው
በመ/ቁጥር 71496 የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ትእዛዝ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት ሇመውሰዴ ያዯረጉት
ጥረት ስሇመኖሩ በማረጋገጥ ይህንኑ ያፀዯቀ ሣይሆን አፇፃፀም መቋጨቱን ያረጋገጠበት ነው፡፡
በመ/ቁጥር 71496 የተከፇተው የአፇፃፀም መዝገብ ሲሆን የሚያወሣውም ከመዝገቡ ጋር ተያይዞ
የሚገኘውንና ግንቦት 25 ቀን 1999 ዓ.ም በተጠሪና በወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ መካከሌ ተዯረገ
የተባሇውን የእርቅ ስምምነት ሲሆን በመ/ቁጥር 85943 ሇፌርዴ ቤቱ ቀረበ የሚባሇው ዯግሞ ሰኔ 18
ቀን 1999 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው ስምምነት ሁኖ ወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ ሇተጠሪ እዲቸውን የከፇለ
መሆኑን የተረጋገጠበት ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ አከራካሪውን ቤት በእዲ ምክንያት ከወ/ሮ አበበች
ወ/ሚካኤሌ ሙለ በሙለ ተረክቤአሇሁ የሚለት መክፇለ በተረጋገጠበት ገንዘብ ጭምር በመሆኑ
ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ተጠሪ አከራካሪውን ቤት ከአመሌካች ቀዴመው
ወስዯዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ መክንያት የሇም፡፡ ላሊው ተጠሪ በዚህ የሰበር ዯረጃ
የሚያቀርቡት ክርክር አከራካሪውን ቤት ከወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ በመረከብ ባሁኑ ጊዜ ሇላሊ ሶስተኛ
ወገን ሸጬአሇሁ የሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ የክርክር ነጥብ በተጠሪ ሉነሣ የሚችሌበት እና
ተቀባይነት ሉያገኝ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ በአጠቃሊይ አከራካሪው ቤት ሊይ ተጠሪ ከአመሌካች
አስቀዴመው በእዲ ምክንያት ወስዯዋሌ ተብል የተሰጠው ውሣኔ በእያንዲንደ መዝገብ ሊይ ሲዯረግ
የነበረውን አጠቃሊይ የክርክር ሂዯት ከጊዜ ቅዯም ተከተለና በተሇያዩ ጊዜአት ሲሰጡ የነበሩትን
ትእዛዝ ይዘት በአግባቡ ያሊገናዘበ በመሆኑ ስሇፌርዴ አፇፃፀም የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ሥነ
ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 55873 ታህሣሥ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም
ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 35155 ሏምላ 16 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም
የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 23ዏ35 ሚያዚያ 17 ቀን 1999 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት
አፇፃፀሙን እንዱቀጥሌ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ታዝዟሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
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3. ተጠሪ ከወ/ሮ አበበች ወ/ሚካኤሌ የሚፇሌጉትን ገንዘብ ከመጠየቅ ይህ ፌርዴ አያስቀርም
ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 62804
ሰኔ 15 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- 1- አቶ ብርሀን ገ/እግዚአብሓር
2- ወ/ሮ አሌጋነሽ ገ/እግዚአብሓር
3- ወ/ሮ ዝማም ገ/እግዚአብሓር
4- ወ/ሮ ሙለ ገ/እግዚአብሓር

1ኛ እስከ 7ኛ ተራ ቁጥር
ሇተጠቀሱት ጠበቃ አቶ
ዯስታ በርሄ ቀረቡ

5- ወ/ሮ አሌማዝ ገ/እግዚአብሓር
6- ወ/ሪት ገነት ገ/እግዚአብሓር
7- የአቶ አበበ ገ/እግዚአብሓር ወራሾች
/ወ/ሪት ትከሻዬ አበበ ና አቶ ዮሏንስ አበበ
8- ወ/ሪት ሉንዲ ገ/እግዚአብሓር - ቀረቡ
9- ወ/ሮ ምፅሊሌ ገ/እግዚአብሓር
1ዏ- ወ/ሮ ፅጌወይኒ ገ/እግዚአብሓር
11- አቶ ሀይለ ገ/እግዚአብሓር
12- አቶ ግዛቸው ገ/እግዚአብሓር

ከዘጠነኛ እስከ አስራ
ሁሇተኛ ቀረቡ
የተጠቀሱት ወኪሌ አንዯኛ
ተጠሪ

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሇታይ ገ/ጊዮርጊስ ጠበቃ አቶ ዯረጀ ወረቁ ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
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ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የሰጡት የአፇፃፀም ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የአፇፃፀም ክርክር ነው፡፡ የክርክሩ
መነሻ በቦላ ክፌሇ ከተማ በቀዴሞው ወረዲ 17 ቀበላ 24 የቤት ቀጥር 166 ሥር የመኖሪያ ቤትና
መጋዘን ያለ ሲሆን መኖሪያ ቤቱ የአመሌካቾች አውራሽና የተጠሪ የጋራ ሃብት መሆኑ በፌርዴ
የተወሰነ ሲሆን መጋዘኑ የአመሌካቾች አውራሽ የግሌ ንብረት መሆኑ ተወስኗሌ፡፡
አመሌካቾችና ተጠሪ የሚከራከሩት በግቢው ውስጥ የሚገኘው ባድ ቦታ የመኖሪያ ቤቱ ነው
ወይስ የመጋዘኑ ነው በሚሇው ነጥብ ሊይ ነው፡፡ አፇፃፀሙን የያዘው የሥር ፌርዴ ቤት የቦላ ክፌሇ
ከተማ ቦታው በባሇሙያ እንዱታይ ካዯረገ በኋሊ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ቦታ የሚጠቃሇሇው ወዯ
መኖሪያ ቤቱ መሆኑን ወይም ወዯ መጋዘኑ መሆኑን ወይም መኖሪያ ቤቱና መጋዘኑ የየራሳቸው
ይዞታ ካሊቸው የይዞታቸውን ስፊት ምን ያህሌ መሆኑን ሇይቶ የእስኬች ማብራሪያ እንዱሌክ ትዕዛዝ
ሰጥቷሌ፡፡ የቦላ ክፌሇ ከተማ የመሬት ሌማትና አስተዲዯር ጽ/ቤት ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ቦታ
ሇመጋዘን ይሁን ሇመኖሪያ ቤቱ ሇማሳወቅ የሚቸገር እንዯሆነና ቀዯም ሲሌ በነበረው ካርታ ይዞታው
ተሇይቶ ያሌተቀመጠ መሆኑንና ሇአመሌካቾች አውራሽ 1973 ዓ.ም ቦታው የተሰጣቸው የመኖሪያ
ቤት በመሥራት እንዱገሇገለበት መሆኑን በመግሇፅ ምሊሽ ሰጥቷሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና የቀረበሇትን ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ባድ ቦታው
ወዯ መኖሪያ ቤቱ እንዱጠቃሇሌና አፇፃፀሙ እንዱቀጥሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ትዕዛዝ
ቅር በመሠኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ
ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ትዕዛዝ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካቾች ፌርደን የሚያስፇፅመው ፌርዴ ቤት ተጨማሪ ማብራሪያ መጠየቅ
አሌነበረበትም መጋዘኑ ኤሌ ሼኘ በመሆኑ
ቦታውን ሇአመሌካቾች ማስረከብ ነበረበት፡፡ መጋዘኑ
የተሠራው 1973 ዓ.ም ሲሆን የመኖሪያ ቤቱ የተሠራው 1978 ዓ.ም ነው፡፡ ተጠሪ በመ.ቁ 723592
ባቀረቡት ክስ ቦታው የመጋዘኑ አካሌ መሆኑን በማመን ገሌፀው እያሇ በፌርደ መሠረት ባድ ቦታውን
በእጅ ማስረከብ ሲገባው ከመኖሪያ ቤቱ ጋር እንዱጠቃሇሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ህዲር 24 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ
አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው መጋቢት 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ የሥር ፌርዴ ቤት
ጉዲዩን በባሇሙያ በኩሌ እንዱጣራ በማዴረግ የሰጠው ትዕዛዝ የህግ ስህተት የሇበትም በመዝገብ
ቁጥር 723592 የአጥር ግንባታ የተገነባበትን ግምት ከሚጠይቅ ውጭ ስሇቦታ የቀረበ ክርክርና
የተሰጠ ውሣኔ የሇም፡፡ የአመሌካቶች አቤቱታ የበታች ፌርዴ ቤቶች
መሠረታዊ የህግ ስህተት
የፇፀመ መሆኑን የማያሣይ ከመሆኑም በሊይ ዕውነታውን የሚያንፀባርቅ አይዯሇም በማሇት መሌስ
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች መጋቢት 17 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የአፇፃፀም ትዕዛዝ ተገቢ ነው
ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

439

አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩት የመኖሪያ ቤቱና መጋዘኑ ከተሠራበትና በአንዴ ካርታ
በተጠቃሇሇው ይዞታ ቦታ ሊይ የሚገኘው ባድ ቦታ የመኖሪያ ቤቱ ነው ወይስ የመጋዘኑ ነው በሚሇው
ነጥብ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ባድ ቦታ በመጋዘኑ ሉጠቃሇሌ እንዯሚገባ
ውሣኔ እንዯተሰጠበት በማንሣት የሚከራከሩ ቢሆንም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት በመዝገብ ቁጥር 30811 ውሣኔ የሰጠው መጋዘኑ የአመሌካች አውራሽ የግሌ ንብረት
መሆኑን እንጅ በግቢው የሚገኘው ባድ ቦታ ከመጋዘኑ ጋር ሉጠቃሇሌና ሇአመሌካቾች ሉሰጥ
የሚገባው መሆኑን አሌወሰነም፡፡ በላሊ በኩሌ በመዝገብ ቁጥር 723592
ተጠሪ ከጋብቻ በኋሊ
አጥር በማጠር ወሇሌ ሉሾ በማዴረግ ያወጡትን ገንዘብ ጠይቀው ውሣኔ የተሰጠበት ሲሆን የባድ
ቦታ ክርክር አቅርበው የተወሰነ ውሣኔ የላሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡
አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩበት ቦድ ቦታ ከዚህ በፉት
በፌርዴ ያሌተወሰነ በመሆኑ
ፌርደን በማስፇፀሙ ሂዯት ቦታው መጠቃሇሌ ያሇበት ከመኖሪያ ቤቱ ጋር ነው ወይስ ከመጋዘኑ
ጋር የሚሇው ጥያቄ ሲነሳ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቦላ ክፌሇ ከተማ መሬት ሌማትና አስተዲዯር
ቦታውን በማየት ካርታውን በመመርመር መግሇጫ እንዱሰጥበት አዴርጓሌ፡፡ በዚህ መሠረት ቦታው
የመጋዘኑ ነው ወይም የመኖሪያ ቤቱ ነው ብል ሇመሇየት ያሌተቻሇና
በካርታውም ሊይ
ያሌተመሇከተ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአመሌካቾች አውራሽ በ1973 ዓ.ም ቦታውን
የተመሩት ሇመኖሪያ ቤት አገሌግልት መሆኑን የቦላ ክፌሇ ከተማ መሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት
ያረጋገጠ በመሆኑ ተጠሪ ከመኖሪያ ቤቱ ጋር እንዱጠቃሇሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ፌርደን
የሚያስፇፅመው ፌርዴ ቤት ፌርደን ሇማስፇፀም ተስማሚ ነው ብል የሚገምተውን ትዕዛዝ
የመስጠት ሥሌጣን ያሇው መሆኑን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 392 ንዐስ አንቀፅ 1
ተዯንግጓሌ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዚህ ዴንጋጌ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት የአመሌካቾች አውራሽ
ቦታውን የመኖሪያ ቤት ሇመሥራት የተመሩት መሆኑን ከክፌለ አስተዲዯር የቀረበሇትን ማረጋገጫ
ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ቦታው ወዯ መኖሪያ ቤቱ እንዱጠቃሇሌ የሰጠውን ትዕዛዝ የፋዯራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማፅናቱ ስሇፌርዴ አፇፃፀም በተሇይም የፌታብሓር ሥነ
ሥርዏት ሔግ 392 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌን
መሠረት በማዴረግ የተሰጠና መሠረታዊ የህግ
ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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የሰበር/መ/ቁ. 63754
ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- አቶ ዓሇም ባህታ - አሌቀረቡም
ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ኑኑሽ ሸህምል - አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ
አመሌካች
ተሰጠ
የተባሇውን
የፌርዴ
አፇጻጸም
አዯናቅፍአሌ
በማሇት
የፋ/የመ/ዯረጃ/ፌ/ቤት በአምስት ወር እስራት እንዱቀጣ መወሰኑና ይሄው ውሣኔ በፋ/ከ/ፌ/ቤት
በመጽናቱ የቀረበ ቅሬታ ነው፡፡
አመሌካች በተፇረዯበት የፌርዴ አፇጻጸም ማሰናከሌ ቅጣት ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ተፇጽሞበታሌ ያሇውን ታህሣስ 14 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው ቅሬታ ያመሇከተ ሲሆን
መሠረታዊ ፌሬ ሃሣቡ አመሌካች አፇጻጸም በማሰናከሌ ከዚህ በፉት በ5 ወራት የእስራት ቅጣት
የተቀጣ ሲሆን ይሄ ውሣኔ ይግባኝ ቀርቦበት በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ. 73402 የተሻረ ሆኖ
እያሇ አዱስ ፌሬ ነገር ሣይኖር እንዯገና በዚህ ጉዲይ ፌርዴ አሰናክሎሌ በማሇት ቅጣት መጣለ
ያሇአግባብ ነው አመሌካችም የፇጸሙት የማሰናከሌ ተግባር ባሇመኖሩ እና
አመሌካቹ ሊይ
የተጣሇውም ቅጣት የከበዯ በመሆኑ የተሰጠው ቅጣት እንዱሻርሌን በማሇት የቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ
ያስቀርባሌ በመባለ በተጠሪ ጠበቃ በኩሌ በመጋቢት 5 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ፡- ቀዴሞ
የተቀጣበት የፌርዴ አፇጻጸም ማሰናከሌ ጉዲይ ከአሁን ጋር የማይገናኝ በመሆኑና በውሣኔ ያሇቀ
ጉዲይ የማይባሌ በመሆኑ ፣ በዚህ ጉዲይ ሊይ የፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር ተፇጽሟሌ እና የተጣሇበት
ቅጣትም የከበዯ ባሇመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
በግራ ቀኙ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የቀረበውን
ክርክር ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም በዚህ ጉዲይ ሊይ መፌትሄ ማግኘት ያሇበት፡-
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1. አመሌካች የተቀጣበት የፌርዴ አፇጻጸም የማሰናከሌ ኃሊፉነት በፉት ከተቀጣበት ምክንያት
የተሇየ ተግባር በመፇጸም ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 ጋር
በማገናዘብ መታየት ያሇበት በመሆኑ
2. የተፇጠረ የፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር አሇ ወይስ የሇም? እንዱሁም፡3. የተጣሇው የእስራት ቅጣት አግባብነትን በመመሌከት መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ
አግኝተናሌ፡፡
በዚሁ መሠረት ወዯ መጀመሪያው ጭብጥ ስንመሇስ አሁን ሇዚህ ክርክር መነሻ ከሆነው
ቅጣት በፉት አመሌካች በፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር ኃሊፉ ተብሇው በአምስት ወር እስራት የተቀጡ
የነበርና ጉዲዩ በይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ በመዝገብ ቁጥር 73402 የተሻረ መሆኑን ግራቀኙ
አሌተካካደም፡፡ አከራካሪው ጉዲይ ቀዴሞ ከተጣሇው ቅጣት በኋሊ አዱስ የማሰናከሌ ተግባር
ስሊሌተፇጠረ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 መሠረት አዱስ ኃሊፉነት ሉጣሌ አይገባም በማሇት የአመሌካች
ጠበቃ ሲከራከሩ በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ በቀዴሞው የፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር ኋሊፉ የተዯረጉበት
ምክንያት ከአሁኑ ጋር የተሇየ በመሆኑ ጉዲዩ በውሣኔ የተቋጨ ነው ሇማሇት የማይችሌ ባሇመሆኑና
በሁሇቱም ጊዜ ሉያዝ የሚገባው ጭብጥ የተሇያየ በመሆኑ ውሣኔ ያገኘና የተቋጨ ጉዲይ ነው
ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡
አሁን እየቀረበ ካሇው ክርክር አኳያ ጉዲዩን ስንመረምረው የቀዴሞው የፌርዴ ማሰናከሌ
ኃሊፉነት በአመሌካች ሊይ የተወሰነው ሇፌርዴ አፇጻጸም እንዱውሌ የታገዯው የሰላዲ ቁ. 3-27755
የሆነ መኪና አመሌካች በቃሇ መሀሊ ስር ሆነው መኪናውን ገዝተው እንዲሊቸው ከገሇጸ በኋሊ
መኪናውን በወ/ሮ ዯብሪቱ ውክሌና ነው የገዛሁት በማሇታቸው እንዯሆነ የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ
ያስረዲሌ፡፡ በአሁኑ ጉዲይ ግን በላሊ ችልት ተጠይቀው ከሊይ የተጠቀሰውን መኪና ከአቶ ተስፊዬ
ሞሊ የገዙት መሆኑን እንዯገና የገሇጸ ሲሆን በዚህ መሠረት እንዱፇጽሙ ሲጠየቁ ግዢውን
አፌርሽያሇሁ ያፇረስኩትም ስመንብረቱን ወዯ ራሴ ስም ማዛወር ስሊሌቻሌኩ ነው ከሻጭ ወኪሌ
100.000 /አንዴ መቶ ሺህ/ ብር ተቀብዬ መኪናውን መሌሼሇታሇሁ የተቀበሌኩትንም ገንዘብ
ተጠቅሜበታሇሁ በማሇት በማቅረቡ እንዯሆነ ተረዴተናሌ፡፡ከዚህ መረዲት የሚቻሇው አሁን ሇቀረበው
ጉዲይ አመሌካች ገዝቶ የነበረውን መኪና የተሰጠው እግዴ ሳይነሣ መኪናውን ሇሻጭ በመመሇስ
የገዛበትን ገንዘብ መሌሶ የተቀበሇ ሲሆን ገንዘቡንም ተጠቅሜበታሇሁ ማሇቱ ከቀዴሞ ጉዲይ ጋር
አንዴ ዓይነት ጭብጥ የሚያዝበት ባሇመሆኑ ጉዲዩ ቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሉባሌ አይችሌም
ብሇናሌ፡፡
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ በመኪናው ሊይ የተሊሇፇው እግዴ ሣይነሣ አመሌካች
መኪናውን ገዝቶ እያሇ ስመ ንብረቱ ወዯ እሱ ያሇመዞሩን አጋጣሚ በመጠቀም መኪናውን ሇሻጭ
በመመሇስ የገዛበትን ገንዘብ መቀበለን ገሌጿሌ፡፡ መሌሶ በተቀበሇው ገንዘብ ሊይ አፇጻጸሙ
እንዲይቀጥሌ /እንዲይከፌሌ/ ዯግሞ ተጠቅሞበታሌ ወይም ገንዘቡ የሇም ማሇቱ የፌርዴ ባሇዕዲው
ሇአፇጻጸሙ የታገዯውን መኪና ከማሸሹም በሊይ ቢያንስ የተቀበሇውን ገንዘብ እንኳ ሇዕዲው
አሇማቅረቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 389/1/ /ሀ/ /ሇ/ መሠረት ያሇበቂ ምክንያት ፌርደን ሊሇመፇጸም
ከመንቀሣቀሱ በሊይ ፌርደ ያሌተፇጸመው አመሌካች ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ ብቻ የተሇያዩ መሰናክልችን
በመፌጠሩ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የፌርደን አፇጻጸም አሊሰናከሌኩም በማሇት
ያነሱት ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
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ሶስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ 389 /1/ /ሇ/ መሠረት እስከ 6 /ስዴስት/
ወር ሉዯርስ በሚችሌ እስራት ሉቀጣ እንዯሚችሌ ስሇሚዯነግግ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው
ፌ/ቤት የጉዲዩን አጠቃሊይ ሂዯት በማመዛዘን በ 5 ወራት እስራት የቀጣው መሆኑ ሲታይ የከበዯ
ቅጣት ነው የሚያሰኝ ባሇመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
ባጠቃሊይ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች የፌርዴ አፇጻጸም
አዯናቆፍአሌ በማሇት የሰጡት የእስራት ቅጣት መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ
አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ/ቁ. 89236 በቀን 26-01-2003 ዓ.ም እና
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 115299 በቀን 13-5-02 ዓ.ም በዋለት ችልት የሰጡት
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች የፌርዴ አፇጻጸም አዯናቅፇዋሌ በማሇት የተሊሇፇባቸው የ5 ወራት የእስራት
ቅጣት በአግባቡ በመሆኑ የሚነቀፌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት የካቲት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ
ተነስቷሌ፡፡ሇሚመሇከተው ይጻፌ ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራቀኙ ሊይ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 66988
ሏምላ 25 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- አቶ ቀዯመ ተሾመ
ተጠሪ ፡- አቶ ኢብራሂም ሏመደ

-

አሌቀረቡም፡፡
-

ቀረቡ

መዝገቡን መርምርን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 159867 በቀን 30/3/2002
የሰጠውን ፌርዴ በአፊር ብ/ክ/መ/ የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውክሌና እንዱያስፇፅም በሰጠው
ትዕዛዝ መሠረት የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱያስፇጽምሊቸው የአሁኑ የሰበር አመሌካች የአፇፃፀም
ክስ ሲያቀርቡ ከፌተኛው ፌ/ቤት የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠው ፌርዴ ሂሳብ ሳይጣራ የተሰጠ በመሆኑ
ፌ/ቤቱ ሇማስፇፀም ይቸገራሌ በማሇት ባሇመቀበሌ ፌርዴ በመስጠቱና ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው
የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በማፅናቱ ነው፡፡
የአሁኑ የሰበር አመሌካችም በሥር ፌ/ቤቶች ፌርዴ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ በሚሌ የሰበር አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡ ሲሆን በዋናነት የጠቀሱትም የቅሬታ
ነጥብ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 152121 የተሰጠው ፌርዴ የአፇፃፀም ተከሳሾችን መብትና ጥቅም
የሚጏዲ ከሆነ በይግባኝ ወይም በፌ/ሥ/ሥ/ሔጉ በተቀመጠው መሠረት መቃወሚያዎችን በማቅረብ
ስህተቱ እንዱታረም ከሚያዯርጉ በስተቀር እንዱፇፀም የቀረበውን ፌርዴ ሂሳብ ሳይጣራ የተሰጠ
ፌርዴ ነው በሚሌ በመተቸት ሇማስፇፀም የሚያስቸገር ነው መባለ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
ሇሰበር አቤቱታው የአሁኑ ተጠሪ /የሥር 2ኛ የአፇፃፀም ተከሳሽ/ በሰጡት መሌስ በሥር
ከፌተኛ ፌ/ቤትም ሆነ በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ፌርዴ እና ትዕዛዝ ሊይ የተፇፀመ
የሔግ ስህተት የሇም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም የሥር ፌ/ቤቶች የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት
የሰጠው ፌርዴ ባሌተጣራና ባሌተመረመረ ሂሳብ የተሰጠ በመሆኑ በውክሌና አፇፃፀሙን ሇመቀጠሌ
የሚያስቸግር ነው ያለት በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
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በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 371/1/ መሠረት ፌርዴ የሚያስፇጽመው ፌርደን የሰጠው ፌ/ቤት ወይም
ፌርደን እንዱያስፇፅም የታዘዘ ፌ/ቤት ነው፡፡ ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርደን እንዱያስፇፅም
ሇላሊ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ በሰጠ ጊዜም እንዱያስፇፅም የታዘዘው ፌርዴ ቤት ስሇ ፌርደ ትክክሇኛነት
ወይም በግሌባጮች ሊይ ስሇሰፇረው ነገር ላሊ መግሇጫና ማብራሪያ ሳይጠይቅ በተሰጠው ትዕዛዝ
መሠረት ማስፇፀም እንዲሇበት የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 373/2/ ይዯነግጋሌ፡፡ ፌርዴ እንዱያስፇጽም የታዘዘው
ፌ/ቤትም ፌርደን የፇረዯው ፌ/ቤት ማረጋገጫ እንዱሌክሇት የሚጠይቀው የፌርደ ወይም የትዕዛዙ
ወይም የግሌባጩ ትክክሇኛነት የሚያጠራጥር ስሇመሆኑ በቂ ምክንያት ካሇው ብቻ ነው፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን ፌርደን እንዱያስፇፅም የታዘዘው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ከዚህ
በሊይ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 373/2/ ከተዯነገገው ውጪ ፌርደን የፇረዯው ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ
በአግባቡ ሂሳብ ሳይጣራና ሳይመረመር የተሰጠ ነው በማሇት በመተቸት ማብራሪያ መጠየቁና የክሌለ
ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይኸንኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ ማጽናቱ መሠረታዊ የሆነ
የሥነ ሥርዓት ሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የሥር የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአፇ/መ/ቁ 1917 በቀን 02/11/2002 ዓ/ም
በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ እና የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 2155 በቀን 21/6/2003
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. የሥር የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በዚህ ጉዲይ የሰጠውን ፌርዴ
እንዱያስፇፅም በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት እንዱያስፇፅም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/
ክርክሩን መሌሰናሌ፡፡
3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 64354
ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ - አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ኡሌባሬ ሰማን - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረበውን
የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡
ክርክሩ የአፇጻጸም ክርክር ነው፡፡ የክርክሩ አመጣጥ አመሌካች ከአቶ ሁሴን መሏመዴ ጋር
የነበረውን የብዴር ውሌ አቶ ሁሴን መሏመዴ በብዴር ውለ መሠረት ያሌፇጸሙ መሆኑን ገሌጾ
ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የብዴር ውለን በተመሇከተ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቀርቦ ይግባኝ ሰሚው ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን
ውሣኔ በማሻሻሌ አቶ ሁሴን መሏመዴ ብር 6ዏ1154.55 /ስዴስት መቶ አንዴ ሺ አንዴ መቶ ሀምሣ
አራት ብር ከሀምሣ አምስት ሣንቲም/ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ይህንን ፌርዴ ሇማስፇጸም የአፇጻጸም ክስ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የአፇጻጸም ክስ አቅርቧሌ፡፡ የአመሌካች የአፇጻጸም ክስ የቀረበሇት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇዕዲ ንብረት የሆነውና በአቶ ሁሴን መሏመዴ ሚስት በወ/ሮ ከዴጃ
አወሌ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ቁጥሩ 425 የሆነ ቤት ተሽጦ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ እንዱሆን
በአፇጻጸም መዝገብ ቁጥር 59328 መጋቢት 4 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ንብረቱ የሚገኝበት የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሻሸመኔ ከተማ በዱዲ ቦቄ
ቀበላ የሚገኘውንና ቁጥሩ 425 የሆነውን ቤት በመሸጥ ፌርደን እንዱያስፇጽም ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ መሠረት በማዴረግ የምዕራብ
አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሻሸመኔ ከተማ በዱዲ ቦቄ ቀበላ የሚገኘውና በወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ስም
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ተመዝግቦ ያሇውን ቁጥሩ 425 የሆነው ቤት በሀራጅ እንዱሽጥ ትዕዛዝ ሰጥቶ የሀራጅ ማስታወቂያ
ወጥቷሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ የአሁን ተጠሪ የሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበትን ቤት ከወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ሀምላ
6 ቀን 1996 ዓ.ም በተዯረገ ውሌ ገዝተው በእጃቸው አዴርገው እየተጠቀሙበት መሆኑን በመግሇጽና
የቤቱን የሀራጅ ሽያጭ በመቃወም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 418 መሠረት አቤቱታ
አቅርበዋሌ፡፡ የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ
ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ ቤቱን የገዙት በመሆኑ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ ሉሸጥ አይገባውም በማሇት
ትዕዛዝ ሰጠ፡፡ አመሌካች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቀረበ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ በመሻር ቤቱ ተሽጦ ሇፌርዴ ማስፇጸሚያ ሉውሌ
ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጠ፡፡
ተጠሪ
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቀረቡ፡፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር
ከሰማ በኋሊ የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክር ሰምቶ ብይን
የሰጠው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌርደን እንዱያስፇጽም በሰጠው የውክሌና ስሌጣን ነው፡፡ የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ብይን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እንዯሰጠው ብይን የሚቆጠር
በመሆኑ ይግባኝ መቅረብ ያሇበት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው፡፡ ስሇዚህ
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የላሇውን የይግባኝ ስሌጣን በመጠቀም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ውሣኔ መሻሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
ሽሮታሌ፡፡
አመሌካች ጥር 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 374 /1/ን በመተርጉም የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 372 /ሏ/ ዴንጋጌን ግንዛቤ
ውስጥ ያሊስገባና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ መጋቢት 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ፌርደን በውክሌና የሚያስፇጽም ፌርዴ ቤት የሚሰጠው
የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሚኖረውን ውጤትና በትዕዛዝ ይግባኝ ስሇሚባሌበት ሁኔታ በፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን ያገናዘበ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አከራክሮ ውሣኔ ሉሰጥበት
የማይችሇውን የተጠሪን ጣሌቃገብነት ጥያቄ በመቀበሌ የሰጠው ውሣኔ ከስሌጣኑ ወሰን ያሇፇ ነው፡፡
ስሇሆነም የውክሌና ስሌጣኑን በማሇፌ የሰጠውን ትዕዛዝ በይግባኝ አይቶ የማረም ስሌጣን የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ሚያዝያ 17 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ተጠሪ
በአፇጻጸሙ ሂዯት ያቀረቡትን የጣሌቃ ገብነት ጥያቄ በመቀበሌ የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሰጠውን ብይን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ አይቶ የመወሰን ስሌጣን የሇውም በማሇት
ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
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1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌርዴ ሇማስፇጸም የዲኝነት ስሌጣን ስሊሇው ፌርዴ
ቤትና ፌርዴ የማስፇጸም መሠረታዊ ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት ፌርደን ላሊ ፌርዴ ቤት
እንዱያስፇጽም ስሇሚችሌበት ሁኔታ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ማየት አስፇሊጊ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህጋችን በሰባተኛው መጽሀፌ በኢትዮጵያ ግዛት
ውስጥ የተሰጡትን ፌርድች ስሇማስፇጸም የሚዯነግጉ የሥነ ሥርዓት ህጏች ተዯንግገዋሌ፡፡
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ሰባተኛ መጽሏፌ ማሇትም ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 371
እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥዓርት ህግ ቁጥር 455 የተዯነገጉትን የሥነ ሥርዓት ህግ
ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በኢትዮጵያ ግዛት የተሰጠን ፌርዴ የማስፇጸም ስሌጣን
ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ወይም ፌርደን እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት መሆኑን
በዚህ ምዕራፌ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ፌርዴ የሚያስፇጽመው ፌርደን የሰጠው
ፌርዴ ቤት ወይም እንዯፌርደ እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት ነው በማሇት
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 371 ንኡስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ፌርደን
ያሌሰጠው ፌርዴ ቤት በላሊ ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ውሣኔ ተከታትል እንዱያስፇጽም
ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ መስጠት የሚችሌ ስሇመሆኑና ፌርደን የሰጠው ፌርዴ
ቤት ፌርደን ያሌሰጠው ፌርዴ ቤት አፇጻጸሙን ተከታትል እንዱያስፇጽምሇት ትዕዛዝ
ሉሰጥ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 372 ተዯንግጓሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርደን ያሌሰጠው ላሊ ፌርዴ ቤት
ውሣኔውን ተከታትል እንዱያስፇጽምሇት ትዕዛዝ በሚያስተሊሌፌበት ጊዜ አብሮ
ሉገሌጻቸውና ሉሌካቸው የሚገቡ ጉዲዮች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 373
የተዯነገገ ሲሆን
‛ፌርደን አስፇጻሚው ፌርዴ ቤት ስሇፌርደ አፇጻጸም የሚሰጠው ትዕዛዝና በትዕዛዙም
ይግባኝ ስሇሚባሌበት ሁኔታ ያሇው ስሌጣን ዋናውን ፌርዴ ከወሰነው ፌርዴ ቤት ስሌጣን ጋር እኩሌ
ሆኖ ይቆጠራሌ በማሇት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 374 ንኡስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡
ከሊይ ከተገሇጹት ዴንጋጌዎች ፌርዴን በሰጠው ፌርዴ ቤት ውሣኔውን ተከታትል
እንዱያስፇጽምሇት ሇላሊ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሇመስጠት ስሇሚችሌበት ሁኔታ ትዕዛዙን የሚሰጠው
ፌርዴ ቤት ሉያሟሊቸው ስሇሚገቡ ሥነ ሥርዓቶችና ፌርዴ እንዱያስፇጽም በላሊ ፌርዴ ቤት
የታዘዘው ፌርዴ ቤት በአፇጻጸም ሂዯት ስሊሇው ስሌጣን የሚዯነግጉ ተያያዥነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች
ናቸው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 372 ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ህግ ቁጥር 374/1/ ጋር ተያያዥነት የላሇውና ራሱን የቻሇ ዴንጋጌ ነው በማሇት አመሌካች ያቀረበው
ክርክር ከሊይ የተገሇጹትን ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበና የህግ መሠረት የላሇው
በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
2. አመሌካች ውሣኔውን በሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርደን ተከታትል እንዱያስፇጽም የታዘዘ ፌርዴ
ቤት ሉወስናቸው የሚችሊቸው ጉዲዮች በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375
የተዯነገጉት ብቻ ናቸው፡፡ በአፇጻጸም ክርክር የሚቀርብ የጣሌቃገብነት ጥያቄ ተቀብል
የማከራከርና የመወሰን ስሌጣን ፌርደን በውክሌና የሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት ያሇው
ስሇመሆኑ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 ያሌተዯነገገ በመሆኑ የምዕራብ አርሲ
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር የሰጠው ብይን ከተሰጠው
የውክሌና ስሌጣን ውጭ ነው በማሇት ሰፉ ክርክር አቅርቧሌ፡፡
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ሆኖም ይህ
የተጠሪ ክርክር የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 ዴንጋጌዎች
መሠረታዊ ባህሪና ላልች አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም
በመጀመሪያ ዯረጃ የአመሌካች ክርክር ፌርዴ እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህጉ ሰባተኛ መጽሏፌ በምዕራፌ አንዴ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ማሇትም ከፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር 371 እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር
455 የተዯነገጉትን
ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ፌርደን የማስፇጸም ስሌጣን እንዲሇው በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ህግ ቁጥር 371 ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን መሠረታዊ መርህ ግንዛቤ ውስጥ የማያስገባ በመሆኑ
ነው፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 በመሠረታዊ ባህሪው ፌርዴ
እንዱያስፇጽም የታዘዘው ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሚሰጥባቸውን ጉዲዮች ምንምን እንዯሆኑ
የሚያመሊክት ዴንጋጌ /indicative provision of law/ እንጂ ፌርዴን እንዱያስፇጽም የታዘዘው
ፌርዴ ቤት የሚያቸውን ጉዲዮች በሙለ የሚዘረዝር ዴንጋጌ /conclusive provision of law/
አሇመሆኑ ነው፡፡ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 ዴንጋጌዎችን አመሊካች የህግ ዴንጋጌ
መሆኑን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 418 ንኡስ አንቀጽ 1 በፌርዴ አፇጻጸም ምክንያት
ንብረት እንዲይያዝ ወይም እንዲይከበር የመቃወም አቤቱታ ሲቀርብ ወይም በዚሁ ንብረት ሊይ ቀዲሚ
መብት አሇኝ የሚሌ ተቃዋሚ አቤቱታ ያቀረበ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ መቃወሚያ ያቀረቡት ወይም
እንዱያዝ በታዘዘው ንብረት ሊይ ተቀዲሚ መብት አሇን የሚለ ወገኖች
በመጀመሪያው ክርክር
ተካፊይ ባይሆኑም በያዝነው ንብረት ሊይ መብት እንዲሊቸው በመቁጠር የሚያቀርቡትን መቃወሚያ
አቤቱታ ተቀብል መመርመር አሇበት በማሇት አስገዲጅነት ባሇው ሁኔታ ህግ አውጭው የዯነገገውን
ዴንጋጌና ከዚህ በሊይ ባሇው ንኡስ ቁጥር የተነገረው መቃወሚያ ወይም አቤቱታ የሚቀርበው
በጽሁፌ ሆኖ ፌርዴን ሇሚያስፇጽመው ፌርዴ ቤት ነው በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ
ቁጥር 418 ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገገውን በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ስሇሆነም የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪን በአፇጻጸሙ ጣሌቃ በመግባት
ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ በመመርምር ውሣኔ የሰጠው በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር
418 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2ን መሠረት በማዴረግ በመሆኑ አመሌካች የፌታብሓር
ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 375 በመጥቀስ ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
3. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሻሸመኔ
ከተማ በዱዲ ቦቄ ቀበላ የሚገኘውንና በወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን ቁጥሩ
425 የሆነውን ቤት በሀራጅ በመሸጥ ፌርደን እንዱያስፇጽም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ህግ ቁጥር 372 ንኡስ አንቀጽ /1/ሏ/ እና በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 373
የተዯነገገውን ስርዓት በማሟሊት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ፌርደን የሚያስፇጽመው የምዕራብ
አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲው ባሇቤት የወ/ሮ ከዴጃ አወሌ ሣይሆን
የእኔ ንብረት ነው በማሇት ያቀረቡትን የጣሌቃገብነት ክርክር በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ህግ ቁጥር 371 ንኡስ አንቀጽ 1 እና በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 418 ንኡስ
አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ መሠረት መርምሮ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይኸ ውሣኔ
የኦሮሚይ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሰጠው ትዕዛዝ ጋር እኩሌ በመሆኑ በዚህ ትዕዛዝ ቅር
በመሰኘት የሚቀርበውን ይግባኝ የማየት ስሌጣን ያሇው የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሣይሆን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት መሆኑን ከፌታብሓር ሥነ
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ሥርዓት ህግ ቁጥር 374 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡
በመሆኑም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ፌርዴ እንዱያስፇጽም ያዘዘው የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ
በይግባኝ አይቶ የመወሰን ስሌጣን የሇውም በማሇት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ
የተገሇጹትን ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥር 24 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 59301
ግንቦት 04 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- መምህርት አታቱ ከበዯ - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- ስቴኘስ አት.ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር - በላሇበት የሚታይ ነው
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/1996“ን“ መሰረት አዴርጎ የቀረበን የአሰሪና ሰራተኛ ክርክርን
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ አመሌካች በስቴኘስ ትምህርት ቤት በመሰረቱት ክስ
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- ከስቴኘስ ት/ቤት ጋር በመምርነት ስራ ከመሰከረም 1998 ዓ/ም
ጀምሮ የስራ ውሌ ግንኙነት በመመስረት እስከ ጥቅምት 23 ቀን 2002 ዓ/ም ዴረስ በወር ብር
1‚050.00 እየተከፇሊቸው ሲሰሩ ቆይተው ከህግ ውጪ በተከሳሽ እንዯተሰናበቱ ገሌጸው የተሇያዩ
ክፌያዎች እንዱክፌለቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የማያሳይ ነው፡፡ የስር ተከሳሽ ሇክሱ
በሰጠው መሌስም አመሌካች ተቀጠርኩበት በሚለበት ጊዜ ስቴኘስ ት/ቤት በላሊ ሰው ስም የነበረ
መሆኑን ገሌጾ በጠየቁበት ዘመን በስቴኘስ ት/ቤት እንዲሌሰሩ ክሱም ሉቀርብ የሚገባው ስቴፔስ አት
ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር በመሆኑ እንዱሻሻሌ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የገሇጸ ሲሆን
በፌሬ ነገር ዯረጃ ስቴፔስ አት ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር የፇረሰና የተዘጋ መሆኑን ተረጋግጦ
በዴርሻቸው መሌስ እንዯሚሰጡ ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የባሌና ሚስት የጋራ
ንብረት የነበረው ትምህርት ቤት ጋብቻው ፇርሶ ሲከፊፇሌ አመሌካች ወዯ ሴትየዋ ሄዯው መስራቱን
መቀጠሊቸው መረጋገጡንና ከዚህ በሁዋሊም ሴትየዋ አመሌካችን አሊሰናበትኩም የሚሌ ክርክር
የላሇው መሆኑን በመጥቀስ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ ሇአመሌካች የተሇያዩ
ክፌያዎች እንዱከፌሎቸው ዘርዝሮ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት ተጠሪ ይግባኙን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ስቴኘስ አት ኢደኬሽናሌ የተባሇ ትምህርት
ቤት የንግዴ ፇቃደ መሰረዙ መረጋገጡን በመግሇፅ አመሌካች ክሱን ከትምህርት ቤቱ ስራ አስኪያጅና
ከላልች ባሇአክሲዮኖች ተነጥሇው ሉከሰሱ አይገባም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በስር ፌርዴ ቤት ክስ የቀረበበትን
ትምህርት ቤትና ስራውን ሲያሰራ የነበረን ትምህርት ቤት ከጋብቻው መፌረስ በሁዋሊ የንግዴ ፇቃደ
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ተሰርዟሌ ከተባሇው የስቴኘስ አት ኢደኬሽናሌ ትምህርት ቤት ጋር አንዴ አዴርጎ የስር ፌርዴ ቤትን
ውሳኔ መሻሩ የክስ አቅራረቡንና በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠውን ሁኔታ ባግባቡ ሳያገናዝብ በመሆኑ
ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም ተጠሪ ዴርጅት መዯበኛ ስራውን እያከናወነ አይዯሇም የሚሇውን ብቻ በመያዝ ሉከሰስ
አይችሌም በሚሌ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ
ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ዴርጅት መጥሪያው ተሌኮሇት ሉቀበሌ አሇመቻለ ተረጋግጦ
ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን
ውሳኔ በስር ፌርዴ ቤት ከተረጋገጠው ፌሬ ነገርና ከሔጉ ጋር አገናዝቦ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት
ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገዝነብ የተቻሇው አመሌካች ክስ የመሰረቱት ስቴኘስ ት/ቤት በሚሌ ሲሆን
ይህ ትምህርት ቤት ሉከሰስ እንዯማይገባ ፣ አመሌካች ስራውን የጀመሩት ስቴኘስ አት ኢጁኬሽናለ
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ጋር ሆኖ ይህ ትምህርት ቤት በባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክርክር ምክንያት
የተከፊፇሇ በመሆኑ ክሱ ሉቀርብ የሚገባው በዚሀ ትምርት ቤት መሆኑን የስቴኘስ ት/ቤት ባሇቤት
ተብሇው የተከሰሱት ግሇሰብ ጠቅሰው መከራከራቸውን፣ የስር ፌርዴ ቤት የባሌና ሚስት ንብረት
የተከፊፇሇ ቢሆንም የአሁኗ አመሌካች የመምህርነት ስራውን የሴትዬዋ /ማዲም ፐሽ ፕሊታ/ ንብረት
በሆነው ስቴኘስ ት/ቤት መቀጠሊቸው መረጋገጡን፣ ይህ ትምርት ቤትም አመሌካችን አሊሰናበትኩም
የሚሌ ክርክር የላሇው መሆኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋገጦ ሇአመሌካች የተሇያዩ ክፌያዎች
እንዱከፌሎቸው የወሰነ መሆኑን ፣ ይህ ውሳኔ በየትኛውም እርከን በሚገኝ ፌርዴ ቤት
አሇመሇወጡንና ሇስር ፌርዴ ቤት የአፇጻጸም አቤቱታ ቀርቦሇትም በመ/ቁጥር 16902 በሆነው
የአፇጻጸም መዝገብ ተከፌቶ የፌርዴ ባሇእዲ የሆነው ስቴኘስ ት/ቤት ፌርደን እንዱፇጽም ትዕዛዝ
መሰጠቱን፣ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት ዋናው ፌርዴ እንዱፇጸም በሰጠው
ትእዛዝ ይግባኝ ቀርቦሇት አመሌካችንና ስቴኘስ አት.ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ትምህርት ቤት
የተባሇውን በይግባኝ ባይነት አከራክሮ ይኸው ዴርጅት የንግዴ ፇቃደ መሰረዙ ተረጋግጧሌ፣ ስራውን
ባቆመ ዴርጅት ስራ አሰኪያጅ የነበረ በመሆኑ ብቻ ተጠያቂ መሆን የሇባቸውም በሚሌ ምክንያት
የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ ሙለ በሙለ ሽሮታሌ፡፡ እንግዱህ
የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ባይ የተጠቀሰው ዴርጅት እና የስር ፌርዴ ቤት በዋናው ክርክር ኃሊፉ
አዴርጎ አፇጻጸሙን የቀጠሇበት ዴርጅት የተሇያዩ መሆናቸውን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡
በመሰረቱ አንዴ ፌርዴ ሉፇጸም የሚገባው እንዯፌርደ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
378 እና ተከታዩቹ ቁጥሮች የተመሇከቱትና አፇጻጸምን የሚገዙ ዴንጋጌዎች ያሳዩናሌ፡፡ ስሇሆነም
አንዴ የፌርዴ አፇጻጸም የሚመራው እንዯፌርደ ነው፡፡ አንዴ ፌርዴ እንዯፌርደ የማይፇፀመው
ፌርደ በይግባኝ ሥርዓት የተሇወጠ የሆነ እንዯሆነ ወይም ፌርደን ሇመፇፀም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
386 መሰረት ሔጋዊ ምክንያቶች ያለ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ ነው፡፡ ፌርደ ተሇውጧሌ ሉባሌ
የሚችሇውና ሇአፇጻጸም መሰረት ሉሆን የማይችሇው ዯግሞ ዋናው ክርክር ሊይ የተሰጠው ውሳኔ
ስህተት ነው በማሇት ሳይሆን ዋናው ክርክር ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ በይግባኝ/ሰበር ስርዓት ስሌጣን
ባሇው ፌርዴ ቤት በማስሇውጥ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ
ቤትን የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሻረው የንግዴ ስራውን ባቆመ ዴርጅት ስራ አስኪያጁ ብቻውን ሉጠየቅ
አይችሌም በሚሌ ምክንያት ሲሆን ይህ ምክንያት ይዘቱ ሲታይ ከዋናው ፌርዴ ይዘት ውጪ የሆነ፣
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በዋናው ክርክር ጊዜ ቀርቦ በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያጣና በሥርዓቱ መሰረት በበሊይ ፌርዴ ቤት
ያሌተሇወጠ በመሆኑ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በዋናው ክርክር የተሠጠውን ፌርዴ
በአፇፃፀም መዝገብ የሚሽርና አፇጻጸም ከሚመራበት ስርዓት ውጪ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ስሇአፇጻጸም የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ በመሆኑ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 93697 ሰኔ 24 ቀን 2002 ዓ/ም የተሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 16902 የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ በመሆኑም ይኸው ፌርዴ ቤት በዚሁ አፇጻፀም
መዝገብ በጀመረው መሰረት አፇጻጸሙን በመቀጠሌ እንዯዋናው ፌርዴ እንዱያስፇጽም ጉዲዩን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 52110
ታህሣሥ 26 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች - ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካቾች - 1. ወ/ሮ ይሔዯጋ ሳሙኤሌ - አሌቀረቡም
2. ወ/ሮ አሌጋነሽ ሳሙኤሌ
3. ወ/ት ዘነበሽ ሳሙኤሌ - ቀረቡ

ተጠሪዎች - 1. ወ/ሮ አሰፊ ሳሙኤሌ
2. ወ/ሮ አስኳሌ ሳሙኤሌ
3. ወ/ሮ በሊይነሽ ሳሙኤሌ
4. አቶ ሞገስ ሳሙኤሌ
5. አቶ ሙለ ሳሙኤሌ
6. ወ/ሮ ንግስቲ ሳሙኤሌ
7. ወ/ሮ ምሌእተ ሳሙኤሌ
8. ወ/ት ዓይንምሸት ሳሙኤሌ
9. ወ/ሮ ሃና ሳሙኤሌ
10. አቶ ሰሇሞን ሳሙኤሌ
11. ወ/ሮ ርግበ ሳሙኤሌ
12. ወ/ሮ ዯሞዝ ሳሙኤሌ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
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አሌቀረቡም

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የፌርዴ አፇፃፀም ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇዚህ የሰበር
አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ በአመሌካቾች እና በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው የውርስ ንብረት ክፌያ
አፇፃፀም ክርክር በፌርዴ አፇፃፀም መዝገብ ሊይ ሰኔ 29 ቀን 2000 ዓ.ም ትዕዛዝ ተሰጥቶ የአፇፃፀም
መዝገቡ ከተዘጋ በኃሊ የአሁኖቹ ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 78/1/ መሠረት አቤቱታ
በማቅረባቸው ይህንኑ የሥር ፌ/ቤቶች ተቀብሇው ትዕዛዝ መስጠታቸውን በመቃወም አመሌካቾች
የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በአፇፃፀም በተያዘ ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር
78 መሠረት ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ መዯረጉ በአግባቡ መሆን /አሇመሆኑን ዴንጋጌው ተፇፃሚነት
አሇው ቢባሌ እንኳን በጉዲዩ ሊይ ትዕዛዝ ከተሰጠ ከአንዴ ዓመት በኃሊ የቀረበ አቤቱታ ተቀባይነት
ማግኘቱ በሥነ ሥርዓት ሔግ ከተቀመጠው የጊዜ ገዯብ አኳያ የታየ መሆን /አሇመሆኑን እንዱሁም
ተጠሪዎች ቀዯም ሲሌ ቀርበው የሚፇሇገውን ገንዘብ ከፌሇው ንብረቱን ሇማስቀረት ዲኝነት ጠይቀው
ውሣኔ ያረፇበት ከመሆኑ አንፃር ሲታይ የተጠሪዎች የመከራከር መብት አሌተጠበቀም ማሇት
ይቻሊሌን? የሚለት ነጥቦች ሉመረመሩ የሚገባቸው ሆኖ ስሇተገኙ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ
ተዯርጓሌ፡፡
የተጠሪዎች ጠበቃ ሚያዚያ 4 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ በይዘቱም
ተጠሪዎች የተሇያየ ቦታ ይኖሩ እንዯነበር ጠቅሰው በሥር ፌ/ቤት ቀዴሞ የተሰጠው ትዕዛዝ
እንዯማያውቁትና የቤቱ ስመሀብት በአመሌካቾች እንዱመዘገብ የተዯረገው በ22/06/2001 ዓ.ም
በተሰጠ ትዕዛዝ መሆኑን እና እነሱም ይህንን ያወቁት በ15/10/2001 ዓ.ም እንዯሆነና ሇፌርዴ ቤቱ
አቤቱታ ያቀረቡትም በ26/10/2001 ዓ.ም ስሇመሆኑ ዘርዝረው አቤቱታ ያቀረቡት ጉዲዩን ባወቁ አንዴ
ወር ባሌሞሊ ጊዜ እንዯሆነ ተከራክረዋሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 78/1/ ተፇጻሚነት በተመሇከተ
ጉዲዩ በአፇፃፀም ሊይ ያሇ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ አመሳስል በመተርጏም መቀበለ አግባብ ነው በሚሌ
እንዱሁም ቀዯም ሲሌ በአፇፃፀም ሂዯት ተጠሪዎች ፌርዴ ቤት ቀርበው ክርክር እንዲሊቀረቡ ጠቅሰው
የሥር ፌ/ቤት ትዕዛዝ እንዱፀና አመሌክተዋሌ፡፡
አመሌካቾች ክርክራቸውን አጠናክረው የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ነው፡፡ እኛም
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት እሌባት ሉሰጠው
የሚገባው ጉዲዩ ተጠሪዎች ቀዯም ሲሌ በአፇፃፀም ክርክር እንዱቀርቡ ተዯርጓሌ ወይንስ
አሌተዯረገም? ቀርበው እንዱከራከሩ አሌተዯረገም ከተባሇ በአፇፃፀም ጉዲይ ሊይ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.
78 ተፇፃሚነት አሇው ወይንስ የሇውም? ተፇፃሚነት አሇው ከተባሇ በሥነ ሥርዓት ሔጉ
የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ተፇጻሚነትን በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤት ከአንዴ አመት በኋሊ መቀበለ
በአግባቡ ነው ወይንስ አይዯሇም የሚለትን በየተራ እንመሇከታሇን፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካቾች አጥብቀው የተከራከሩት ተጠሪዎች ቀዯም
ሲሌ በአፇፃፀም ክርክር ሊይ ቀርበው የውርስ ንብረት በዓይነት ሇማስቀረት እንዱፇቀዴሊቸው ጠይቀው
ተቀባይነት አጥተዋሌ፡፡ በሂዯቱም ተከራካሪ የነበሩ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት መዝገብ ተረጋግጧሌ
የሚሌ ነው፡፡
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እኛም የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ከዚህ ፌሬ ነገር አንፃር መርምረናሌ፡፡ የአክሱም ከተማ ፌርዴ
ቤት በመ/ቁ 05063 ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ በሆነው ፌርዴ ሊይ እንዲረጋገጠው ከተጠሪዎች
ውስጥ 1ኛ - 4ኛ፣ 6ኛ፣ 8ኛ - 10ኛ እና 12ኛ ተጠሪ በአፇፃፀም ክርክር ሊይ በተሇያዩ ቀናት ችልት
ቀርበው የበኩሊቸውን ክርክር ያቀረቡ ስሇሆነ ነው የተቀሩት ተጠሪዎችም ጥሪ ተዯርጏሊቸው
እንዲሌቀረቡ ፌርዴ ቤቱ የአፇፃፀም መዝገብ አስቀርቦ መርምሮ እንዲረጋገጠ በውሣኔው አሰፌሯሌ፡፡
በዚህም መነሻ መሠረት ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 78/1/ መሠረት የአፇፃፀም መዝገቡ
በ19/10/2000 ዓ.ም በተሰጠ ትዕዛዝ ተዘግቶ ካዯረ በኃሊ ተጠሪዎች በ26/10/2001 ዓ.ም ያቀረቡት
አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ውሣኔ የሰጠው፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የከፌተኛው
ፌ/ቤት ተጠሪዎች ቀዯም ሲሌ ቀርበው የተከራከሩ መሆኑን ፌሬ ነገር በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠውን
አንዲችም ምክንያት ሳይሰጥ ሸሮታሌ፡፡
ከዚህ መረዲት እንዯሚቻሇው ተጠሪዎች ቀዯም ሲሌ የበኩሊቸውን ክርክር አቅርበው
ተቀባይነት አጥቶ ያዯረ ሆኖ ሳሇ እንዯአዱስ አቤቱታ ማቅረባቸው አግባብ እንዲሌሆነ ነው፡፡
በመሠረቱ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዓሊማ ክርክሮች በተወሰነ ዯረጃ እና ጊዜ እንዱቋጭ ማስቻሌ እንጂ
ጉዲዩች ያሇገዯብ በሙግት ሊይ ተንጠሌጥሇው እንዱቆዩ ማዴረግ አይዯሇም፡፡ በዚህም የተከራካሪ
ወገኖችን እንዱሁም የፌርዴ ቤቱን ጊዜ፣ ጉሌበትና ገንዘብ ያሇአግባብ ብክነት ማስቀረት ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይም ቀዯም ሲሌ ስሇውርስ ንብረት ክፌያ አፇፃፀም በ19/10/2000 ዓ.ም ትዕዛዝ
ተሰጥቶ ካበቃ በኃሊ ተጠሪዎች ከአንዴ አመት በኃሊ በ26/10/2001 ዓ.ም እንዯ አዱስ ተከራካሪ ወገን
አቤቱታ ማቅረባቸው እና በሥር ፌ/ቤት ተቀባይነት ማግኘቱ ከሥነ ሥርዓት ሔጉ ዓሊማና መንፇስ
ውጪ በመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው የሚችሌ አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም ከፌ ሲሌ እንዯተጠቀሰው አብዛኛው ወገን በጉዲዩ ሊይ የበኩሊቸውን ክርክር ያቀረቡ
ሆነው ሳሇ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 78/1/ አቤቱታ ማቅረባቸው ተገቢነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
የተቀሩት ሶስት ተጠሪዎችም ቢሆኑ ክርክሩ የውርስ ንብረት ክፌያን የሚመሇከት እንዯመሆኑና
የሁለም ተጠሪዎች መብት በአንዴ መስመር የተወሰነ ከመሆኑ አኳያ ሲታይ ከአብዛኞቹ የተሇየ
ክርክርና መብት አሊቸው የሚባሌበት ሁኔታ አሌተጠቀሰም፡፡ ስሇሆነም የከፌተኛው ፌ/ቤት እና
የክሌለ ሰበር በአክሱም ወረዲ ፌ/ቤት ዯረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ከሔጉ ጋር ሳያገናዝቡ
ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 78/1/ መሠረት ሉስተናገደ ይገባሌ ተብል የተሰጠው ውሣኔ
ተገቢነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
ስሇዚህም ጉዲዩ በመጀመሪያው ጭብጥ ብቻ እሌባት ያገኘ በመሆኑ ወዯተከታዮቹ ነጥቦች
መግባትና መመርመር አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 182/3/ የመጀመሪያ ዏረፌተነገር ይዘት ይህንኑ ያመሇክታሌ፡፡
በመሆኑም በይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሣኔ ከሥነ
ሥርዓት አኳያ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
በመሆኑም ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የትግራይ ብ/ክ/መ የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 15276 በ9/2/2002 ዓ.ም
የሰጠው ፌርዴ እና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 35416
በ14/03/2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
2. የአክሱም ከተማ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 05063 በ13/12/2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ
ፀንቷሌ፡፡
3. በዚህ መዝገብ ሊይ የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ
ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
4. ግራቀኙ ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 58009
ጥር 26 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡ - ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገብረሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡ - 1. አቶ ስሇሺ ወርቅነህ - ጠበቃ ግሩም አየሇ - ቀረቡ
2. ወ/ሮ ብርቅነሽ መኮነን
3. ወ/ሮ ራሄሌ መኮነን

አቶ የውሴፌ አእምሮ - ቀረቡ

ተጠሪዎች፡ - 1. አቶ ሁሪሳ ዯመሳ - ጠበቃ አቶ ተስፊዬ ሇማ
2. ወ/ሮ ሰውነት ፇቃደ - አሌቀረቡም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌካቾች ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ
የታየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው
የአፇፃፀም ትእዛዝ እንዱሰረዝሊቸው አመሌካቾች ያቀረቡት ጥያቄ በየዯረጃው ያለ የክሌሌ ፌርዴ
ቤቶች ህጋዊ መሠረት የሇውም በማሇት ውዴቅ ማዴረጋቸው ነው፡፡
የክርክሩ መሠረታዊ ይዘት አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ገንዘብ አበዴሮ ያሌተከፇሇው
መሆኑን በመግሇጽ ክስ አቅርቦ ሁሇተኛ ተጠሪ ከአንዯኛ ተጠሪ የተበዯሩትን ገንዘብ እንዱከፌለ
በፌርዴ ተወስኖባቸዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ሁሇተኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇዕዲ
ሆነው አንዯኛ ተጠሪ በአስከፇቱት የአፇፃፀም መዝገብ ተከራክረው ንብረትነቱ የሁሇተኛ ተጠሪ ነው
የተባሇ ቤት በሀራጅ የሚሸጥ መሆኑ በበከሌቻ ጋዜጣ የጨረታ ማስታወቂያ ወጥቶ ቤቱ ተሽጦ
ሇሁሇተኛዋ ተጠሪ እዲ መክፇያነት እንዱውሌ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
ቤቱ ከተሸጠና የአፇፃፀም መዝገቡ ከተዘጋ በኋሊ ሇሁሇተኛ ተጠሪ እዲ መክፇያነት የተሸጠው ቤት
የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት ሣይሆን የአንዯኛ ተጠሪ፣ የሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የጋራ
ንብረት ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ከሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ጋር በመሆን ህዲር 26 ቀን 1996 ዓ.ም
በተፃፇ ውሌ ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡትና አንዯኛ አመሌካችም በውለ መሠረት ብር 82,640.29
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(ሰማንያ ሁሇት ሺህ ስዴስት መቶ አርባ ብር ከሃያ ዘጠኝ ሳንቲም) ቤቱን ከባንክ መያዣነት
ሇማስሇቀቅ የከፇለ መሆኑን የቤቱን ስመ ሀብት ወዯ ወራሾቹ ሇማዛወር ብር 31,884.42 (ሰሊሳ
አንዴ ሺህ ስምንት መቶ ሰማንያ አራት ብር ከአርባ ሁሇት ሳንቲም) የከፇሇ መሆኑን ብር 16,799
ሇወራሾቹ የከፇሇ መሆኑን በመግሇጽ ንብረቱ ሊይ የተዯረገው የሀራጅ ሽያጭ እንዱሰረዝሊቸው ሇዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌክተዋሌ፡፡
አንዯኛ ተጠሪ ቤቱ በሀራጅ የሚሸጥ መሆኑ ማስታወቂያው በቤቱ ሊይ ያሌተሇጠፇ መሆኑን
በማመን የሀራጅ ማስታወቂያው በጋዜጣ የወጣ በመሆኑ የሽያጩን ሥርአት ሇማሰረዝ የሚያበቃ
ምክንያት አይዯሇም፡፡ ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲዋ የሁሇተኛ ተጠሪ ንብረት እንዯሆነ በክፌለ አስተዲዯር
ተረጋግጧሌ፡፡ ሽያጩ እንዱሰረዝ ጥያቄው የቀረበው በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር
447(1) በተዯነገገው የሁሇት ወር ጊዜ ካሇፇ በኋሊ በአምስት ወሩ ነው፡፡ አመሌካቾች በፌትሏብሓር
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 መሠረት ጣሌቃ መግባት የሚችለት ፌርደ ከመፇፀሙ በፉት ነው፡፡
አንዯኛ አመሌካች በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1723 መሠረት ቤቱን የገዛ መሆኑን ያቀረበው ማስረጃ
ስሇላሇ የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝ ሇማመሌከት የሚያስችሌ መብት የሇውም በማሇት መሌስ የሰጠ
ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ (የፌርዴ ባሇዕዲዋ) በበኩሎ ከአንዯኛው ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ገንዘብ ተበዴሬ
መክፇሌ ስሊሌቻሌኩኝ ቤቱ ተሽጦ ተከፌሎሌ፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች ከእዲ ቀሪ ከሆነው
ገንዘብ ዴርሻቸውን እንዱሰጣቸው ከሚጠይቁ በስተቀር ሽያጩ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ አይችለም፡፡ ቤቱ
ከተሸጠና ገንዘቡ ከተከፇሇ በኋሊ ሁሇት ወር አሌፍታሌ በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን አቤቱታና የተጠሪዎችን መሌስ ከመረመረ በኋሊ
1. የጨረታው ማስታወቂያ በተሸጠው ቤት ሊይ ተሇጥፎሌ ወይስ አሌተሇጠፇም?
2. የጨረታ ማስታወቂያው በጋዜጣ ከወጣ የሀራጅ ማስታወቂያው በሚሸጠው ቤት ሊይ መሇጠፌ
ነበረበት በማሇት አቤቱታ አቅራቢዎች (አመሌካቾች) የሚያቀርቡት ክርክር ትክክሌ ነው ወይስ
አይዯሇም?
3. አቤቱታ አቅራቢዎች የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝ ጥያቄ ያቀረቡት ህጉ በሚፇቅዯው የጊዜ ገዯብ
ውስጥ ነው ወይስ አይዯሇም?
4. የአንዯኛው አቤቱታ አቅራቢ (አመሌካች) ቤቱን ሇመግዛት ያዯረገው ውሌ በህግ ፉት ተቀባይነት
አሇው ወይስ የሇውም?
5. በፌርዴ አፇፃፀም ሂዯት መብታችንና ጥቅማችንን ያሳያሌ የሚለ ሰዎች የጣሌቃ ገብነቱን ጥያቄ
መቼ ማቅረብ አሇባቸው? የሚለትን ጭብጦች መስርቷሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቤቱ የሀራጅ ማስታወቂያ በቤቱ ሊይ ያሌተሇጠፇ መሆኑን
አረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም የሀራጅ ማስታወቂያው በጋዜጣ የወጣ በመሆኑ የሀራጅ ማስታወቂያው
በሚሸጠው ቤት ሊይ አሇመሇጠፈ የሀራጅ ሽያጩን ሇመሰረዝ የሚያበቃ ምክንያት አይዯሇም በማሇት
ወስኗሌ፡፡ ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካቾች ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርአት ሔግ ቁጥር 447(1) የተዯነገገው የሁሇት ወር የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ የቀረበ ስሇሆነ
የአመሌካቾች አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አራተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ
አንዯኛው አመሌካች የሁሇተኛ ተጠሪ፣ የሁሇተኛና የሶስተኛ አመሌካች የጋራ ሀብት የሆነውን ቤት
በፌ/ብሓር ሔግ ቁጥር 1723 መሠረት የገዛ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ በቤቱ ሊይ የተዯረገውን
ሽያጭ እንዱሰረዝሇት ሇመጠየቅ የሚያስችሇው መብት የሇውም በማሇት ብይን የሰጠ ሲሆን
አምስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ በአፇፃፀም ሂዯት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418
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መሠረት ጣሌቃ መግባት የሚቻሇው ፌርደ ከመፇፀሙና ንብረቱ ከመሸጡ በፉት በመሆኑ
የአመሌካቾች ጥያቄ ሥነ ሥርአት ሔግ ዴንጋጌው መሠረት አሌቀረበም በማሇት የአመሌካቾችን
አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች የፌርዴ ባሇዕዲ (ሁሇተኛ ተጠሪ)
ባመነችው መሠረት ዴርሻቸውን ከሚጠይቁ በስተቀር ሽያጩ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ አይችለም
በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካቾች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የአመሌካቾችን ይግባኝ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የበታች ፌርዴ
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት የአመሌካቾችን አቤቱታ ውዴቅ
አዴርጏታሌ፡፡
አመሌካቾች ሏምላ 6 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ሁሇተኛ አመሌካችና ሶስተኛ
አመሌካች ከሁሇተኛዋ ተጠሪና በዚህ ክርክር ተሳታፉ ካሌሆኑት ሄኖክ መኮነን እና ራሄሌ መኮነን
የጋራ ንብረት የሆነ ቤት በቡራዩ ከተማ ነበራቸው፡፡ ይህንን የጋራ ንብረት የሆነውን ቤት ህዲር 26
ቀን 1996 ዓ.ም በተፃፇ ውሌ አንዯኛው አመሌካች የገዛው ሲሆን ውለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ውሌና
ማስረጃ ጽ/ቤት እንዱመዘገብ ተዯርጓሌ፡፡ የፌርዴ ባሇመብት ነው የተባሇው አንዯኛው ተጠሪ በሽያጭ
ውለ ሊይ በምስክርነት የፇረሙ ሲሆን ሇሽያጭ ውለ መሌካም አፇፃፀም ሇሻጮች ሀሊፉ እሆናሇሁ
በማሇት የዋስትና ግዳታ ገብቷሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 15876 በመጀመሪያ ሇእኔ
ከላልቹ በተሇየ ሁኔታ ብዙ ገንዘብ ገዥ ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት ክስ ያቀረቡ ሲሆን ከዚህ በኋሊ
ክሳቸውን በማሻሻሌ ውለ ይፌረስሌኝ የሚሌ ክስ አቅርበው ነበር፡፡ ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች
የሁሇተኛ ተጠሪን ክስ በመቃወም በክርክሩ ጣሌቃ ከገቡ በኋሊ መዝገቡ የዲኝነት ሳይከፇሌ የተከፇተ
በመሆኑ ሁሇተኛ ተጠሪ የዲኝነት ከፌሇው እንዱቀርቡ ትእዛዝ ተሰጥቶ የዲኝነት ስሊሌከፇለ የዲኝነት
ሲከፇሌ መዝገቡ እንዯሚንቀሳቀስ ገሌፆ ሰኔ 18 ቀን 2001 ዓ.ም መዝገቡን ዘግቶ አሰናብቶናሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ ሁሇተኛ ተጠሪ ክርክራቸው የማያዋጣቸው መሆኑን በመሇየት በቤቱ ሽያጭ ሊይ
በምስክርነት የፇረሙትና ሇአፇፃፀሙ ዋስ ከሆኑት አንዯኛ ተጠሪ ብር 200,000 (ሁሇት መቶ ሺህ
ብር) ሇሁሇተኛ ተጠሪ እንዲበሩ የሚገሌጽ ሁሇት የብዴር ውሌ በማዘጋጀት በፌርዴ ቤት አንዯኛ
ተጠሪ በሁሇተኛ ተጠሪ ሊይ ክስ አቅርበው አስፇርዯውና የአፇፃፀም ክስ አቅርበው የሀራጅ
ማስታወቂያው ቤቱ ሊይ ሳይሇጠፌ ሀራጅ እንዱከናወን በማዴረግ የአንዯኛ ተጠሪ የአክስት ሌጅ ቤቱን
በሀራጅ እንዱገዛው አዴርገዋሌ፡፡ እኛ ቤቱ በሀራጅ የተሸጠ መሆኑን ያወቅነው ከአምስት ወር በኋሊ
የአንዯኛ ተጠሪ የአክስት ሌጅ ቤቱን በፌርዴ ቤት በወጣ ሀራጅ ስሇገዛሁት ሌቀቁ ብል ሲጠይቀን
ነው፡፡ በአንዯኛ ተጠሪና በሁሇተኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የብዴር ውሌ ሀሰተኛ የብዴር ውሌ
መሆኑን ፕሉስ በወንጀሌ እንዱያጣራሌን ጠይቀን የብዴር ውለ በሀሰት የተዘጋጀ የብዴር ውሌ
መሆኑን በፕሉስ ምርመራ የተረጋገጠ ሲሆን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት
ሔግ ቁጥር 447(1)፣ ዴንጋጌ ይዘትና ተጠቃሽና ተፇፃሚ የሚሆንበትን ሁኔታና በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርአት ሔግ ቁጥር 418ን አሊግባብ በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
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ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ አንዯኛ ተጠሪ ህዲር 16 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ ሶስት ገጽ
መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ባቀረበው መሌስ አመሌካቾች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን አዱስ
መከራከሪያ በሰበር ያቀረቡ ስሇሆነ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 329 መሠረት ውዴቅ
ይዯረግሌኝ፡፡ አመሌካቾች አቤቱታቸውን ያቀረቡት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 ን
በመጥቀስ ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ በዚህ ዴንጋጌ በአፇፃፀም ጣሌቃ መግባት የሚችሇው ፌርደ ከመፇፀሙ
በፉት ነው በማሇት የሰጠው ትርጉም ስህተት የሇውም፡፡ የሀራጅ ማስታወቂያው ቤቱ ሊይ አሇመሇጠፈ
የሀራጅ ሽያጩን ሇማሰረዝ የሚያስችሌ ምክንያት አይዯሇም፡፡ አመሌካቾች ጥያቄያቸውን
በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447(1) በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ አሊቀረቡም፡፡ ስሇሆነም
የሀራጅ ሽያጩ የህጉን ሥርአት ተከትል የተፇፀመ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩሊቸው ህዲር 16 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ ሶስት ገጽ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪ የጨረታ ማስታወቂያው ቤቱ ሊይ አሇመሇጠፈ የሀራጅ ማስታወቂያው በጋዜጣ የወጣ
በመሆኑ የሀራጅ ሽያጩን ሇመሰረዝ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ አመሌካቾች ጥያቄያቸውን በህግ
በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ውስጥ አሊቀረቡም በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች አቤቱታቸውን ውዴቅ
ያዯረጉት በአግባቡ ነው፣ በምዕራብ ሸዋ ዞን ውሌና ማስረጃ የተዯረገውን ውሌ ሁሇተኛ ተጠሪ
የሚያውቁት አይዯሇም፡፡ የብዴር ውለ በሀሰት የተዯረገ ነው ይበለ እንጂ በፌርዴ ቤት ውሣኔ
የተረጋገጠ ነው፡፡ ቤቱን የገዛው የክርስትና ሌጅ ነው ሇሚለት የክርስትና ሌጅ መሆኑን ማስረጃ
አሊቀረቡም የክርስትና ሌጅ እንዲይገዛ ህጉ አይከሇክሌም የሚሌ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች
በበኩሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 እና የፌትሏብሓር
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 እና ላልች የሔግ ዴንጋጌዎች ሲተረጏሙ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የሰሩ በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ታህሣሥ 15 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ
የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በግራ ቀኙ የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት አመሌካቾች የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው
ያቀረቡትን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት በአግባቡና ሇጉዲዩ ተጠቃሽና ተፇፃሚ መሆን የሚገባቸውን
የፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን
ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ በአፇፃፀም የተሸጠው በቡራዩ ከተማ ውስጥ
የሚገኘው ቤት የማን ንብረት ነው? የሚሇውን መሇየት አስፇሊጊ ነው፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት በአፇፃፀም እንዱሸጥ ያዯረገው ቤት የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት አሇመሆኑን ሁሇተኛ
ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሠበር ሇዚህ ችልት ባቀረቡት ክርክር ያመኑት ፌሬ ጉዲይ
ነው፡፡ በአፇፃፀም በሀራጅ የተሸጠው ቤት የሁሇተኛ አመሌካች፣ የሶስተኛ አመሌካች፣ በዚህ
ክርክር ተሳታፉ ያሌሆኑት ሄኖክ መኮንንና ራሄሌ መኮንን እና የሁሇተኛ ተጠሪ የጋራ ሀብት
የነበረ ነው፡፡ በቤቱ ሊይ ሁሇተኛ ተጠሪ ዴርሻ የነበራቸው ቢሆንም ይህንን ዴርሻቸውን ቤቱ
በአንዯኛ አመሌካች እንዱሸጥ በሰጡት ፇቃዴና ስምምነት መሠረት ሸጠዋሌ የሚሇው ነጥብ
በሥር ፌርዴ ቤት የቀረበና ውለ የህጉን ፍርም አሊሟሊም በማሇት የታሇፇ ነው፡፡ አንዯኛ
አመሌካች ውለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተመዘገበ መሆኑን በመግሇጽ
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ሊቀረበው ክርክር ምዕራብ ሸዋ ዞን የተዯረገውንና የተመዘገበውን ውሌ አሊውቀውም በማሇት
ሁሇተኛ ተጠሪ በመሸሽ መሌክ መሌስ የሰጡ ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ ከላልች የቤቱ የጋራ
ባሇሀብቶች ጋር በመሆን ቤቱን ሇአንዯኛ አመሌካች አሌሸጥኩም በማሇት የፌትሏብሓር ሥነ
ሥርአት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀጽ 1(ሠ) መሠረት አሌተከራከሩም፡፡ ከዚህ የምንረዲው
ቤቱ የፌርዴ ባሇዕዲ የሆኑት የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት እንዲሌሆነና ሁሇተኛ ተጠሪ በቤቱ
ሊይ ያሊቸውን መብት ከላልች የጋራ ባሇሀብቶች ጋር በመሆን ሇአንዯኛ አመሌካች ሇፌርዴ
አፇፃፀም ምክንያት የሆነውን የብዴር ገንዘብ ከአንዯኛ ተጠሪ ከመበዯራቸው በፉት የሸጡ
መሆኑን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀጽ 1(ሠ) እና
በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት እንዲመኑ
የሚቆጠር ነው፡፡ በአፇፃፀም የተሸጠው ቤት የፌርዴ ባሇዕዲዋ ካሌሆነና የፌርዴ ባሇዕዲዋ በቤቱ
ሊይ የነበራቸው የጋራ ንብረት ባሇቤትነት መብት ከላልች ባሇሀብቶች ጋር በመሆን
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1266 በሚዯነግገው መሠረት ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጠች መሆኑን
ክዲ ባሌተከራከረችበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ
ቁጥር 447(1) የተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ ነው አቤቱታ ያቀረባችሁት በማሇት
የሰጡት ብይን ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
2. አንዯኛ አመሌካች ንብረቱ የጋራ ባሇሀብት ከሆኑ ሰዎች ቤቱን የገዛው መሆኑን ሁሇተኛ
ተጠሪ በግሌጽ ክዯው አሌተከራከሩም፡፡ በአፇፃፀም የተሸጠው ቤት የጋራ ባሇሀብት የሆኑት
ሁሇተኛና ሶስተኛ አመሌካቾች አንዯኛ አመሌካች ቤቱ ሊይ በባንክ የሚፇሇገውን እዲ
በመክፇሌና የማዘጋጃ ቤትን ዕዲ በመክፇሌ ቤቱን ነፃ ያዯረገ መሆኑንና ከሁሇተኛ ተጠሪና
ከላልች የጋራ ባሇሀብቶች በሙለ ፇቃዴና ስምምነት ገብቶ ቤቱን ይዞ የሚገኝ መሆኑን
በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ አንቀጽ 1
የተዯነገገው የሁሇት ወር ጊዜ ገዯብ በአፇፃፀሙ ሂዯት ተከራካሪ የነበሩት የፌርዴ ባሇዕዲው
ወይም የፌርዴ ባሇመብቱ ወይም በሀራጅ ጨረታው ተሳትፍ ቤቱን የገዛው ሰውና ሇአፇፃፀሙ
ሙለ እውቀት የነበራቸው ላልች በጉዲዩ ይገባናሌ የሚለ ሰዎች የሀራጅ ጨረታውን
ሇማስፇረስ በቂ ምክንያት ካሊቸው ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው በሁሇት ወር ውስጥ ማመሌከት
ያሇባቸው መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ በአፇፃፀም በሀራጅ በተሸጠው ቤት ሊይ መብት ያሇውን
ሶስተኛ ወገን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው
የሁሇት ወር ጊዜ ገዯብ ውስጥ አሊመሇከትክም ብል አቤቱታውን ውዴቅ ሇማዴረግ
በመጀመሪያ ቤቱ በፌርዴ ምክንያት እግዴ የተሰጠበት መሆኑና ሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበት
መሆኑን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት በቤቱ ሊይ
የተሇጠፇ መሆኑን ማረጋገጥ የግዴ የሚያስፇሌግ መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 425
ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ሀብት ያሌሆነው ቤት
የሀራጅ ማስታወቂያ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 እና
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት በቤቱ
ሊይ አሌተሇጠፇም፡፡ ይኼም በመሆኑ ቤቱን ከሁሇተኛ ተጠሪና ከላልች የቤቱ የጋራ
ባሇሀብቶች ገዝቶ የያዘው አንዯኛ አመሌካችና ቤቱን ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር በመሆን ሇአንዯኛ
አመሌካች የሸጡት የቤቱ የጋራ ባሇሀብት የሆኑት ሁሇተኛ እና ሶስተኛ አመሌካቾች ቤቱ
በሁሇተኛ ተጠሪ እዲ ምክንያት እግዴ የተሰጠበትና የሀራጅ ጨረታ የወጣበት መሆኑን
ሇማወቅ የሚያስችሊቸው ሁኔታ አሌነበረም፡፡
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ሔግ አውጪው የማይንቀሳቀስ ንብረት የሀራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርአት ሔግ ቁጥር 423 የተዯነገገውን ሁኔታ አሟሌቶ በጋዜጣ እንዱወጣ በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 2 ከተዯነገገው በተጨማሪ የሀራጅ ማስታወቂያው
በሚሸጠው የማይንቀሳቀስ ቤት ሊይ እንዱሇጠፌ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ
አንቀጽ 2 እና በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 1 የዯነገገበት የራሱ የሆነ
መሠረታዊ ምክንያት አሇው፡፡ ይኸው የእግዴ ትእዛዝ የተሰጠበት ወይም የሀራጅ ማስታወቂያ
የወጣበት የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ መብት ያሊቸው ሰዎች ንብረቱ የእግዴ ትእዛዝ የተሰጠበት
ወይም ሇሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበት መሆኑን በመገንዘብ በአፇፃፀሙ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት
ሔግ ቁጥር 418 መሠረት ጣሌቃ ገብተው መብታቸውን እንዱያስከብሩ ሇማዴረግ ንብረቱ የጋራ
ባሇሀብቶች በሆነ ጊዜ የንብረቱ የጋራ ባሇሀብቶች በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 443
የተጠበቀሊቸውን መብት እንዱያስከብሩ ንብረቱ በሀራጅ የሚሸጥ መሆኑን እንዱያውቁት ሇማዴረግና
በመጨረሻም የሀራጁን ሂዯት በመከታተሌ በሂዯቱ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 445 የተዯነገጉት ሔገ
ወጥና የማጭበርበር ተግባራት ከተፇፀሙ የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 447
ንዐስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው ጊዜ ውስጥ ሇማመሌከት እንዱችለ ነው፡፡ ህግ አውጭው ከሊይ
የተዘረዘሩትን ዓሊማዎች የማሳካት ሀሳብና ፌሊጏት ባይኖረው ኖሮ የሏራጅ ሽያጭ ማስታወቂያውና
በማይንቀሳቀስ ንብረት በፌርዴ በተወሰነ እዲ ምክንያት የእግዴ ትእዛዝ ሲሰጥ በማይንቀሳቀሰው ቤት
ሊይ እንዱሇጠፌ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 እና በፌትሏብሓር
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ አንቀጽ 1 አይዯነግግም ነበር፡፡ ስሇሆነም የሀራጅ ሽያጭ
ማስታወቂያው በሚሸጠው ቤት ሊይ አሇመሇጠፌን እንዯ ቀሊሌ የሥነ ሥርአት ግዴፇት በመቁጠር
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትርጓሜ ከሊይ በዝርዝር የተገሇፀውንና ህግ አውጭው ሉያሳካቸው
የሚፇሌጋቸውን ግቦች ያሊገናዘበ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
3. በአፇፃፀም በተያዘው ንብረት ሊይ መብት አሇኝ የሚሌ ሰው ፌርዴ ከመፇፀሙ በፉት አሇኝ
የሚሇውን ክርክር ማቅረብ እንዯሚገባው የፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 ንዐስ
አንቀጽ 2 የሚዯነግገው የሀራጅ ሽያጩ ከመፇፀሙ በፉት ፌርዴ ቤቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት
ሊይ የሚሰጠውን እግዴ ትእዛዝና የሀራጅ ማስታወቂያ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ
ቁጥር 414 ንዐስ አንቀጽ 2 እና የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 425 ንዐስ
አንቀጽ 1 መሠረት የሚሇጠፌ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ በፌትሏብሓር
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ አንቀጽ 1 የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ከሊይ የተገሇፀውን
ሥርአት የሚሟሊ መሆኑንና የሀራጅ ሽያጩ እየተካሄዯ መሆኑን የማያውቁ ወይም ማወቅ
የሚገባቸውን ሰዎች የሚመሇከትና በእነርሱ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆን ዴንጋጌ ነው፡፡
የሀራጅ ማስታወቂያው በማይንቀሳቀሰው ንብረት ሊይ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር
425 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ሣይሇጠፌ የያዙት የማይንቀሳቀስ ንብረት በአፇፃፀም
ምክንያት የእግዴ ትእዛዝ በላሊ ወይም የሀራጅ ማስታወቂያ የወጣበት መሆኑን ሳያውቅ
በላሊ ሰው እዲ ምክንያት የያዙት ንብረት በሀራጅ የተሸጠባቸው ሰዎች በምን መንገዴና መቼ
የሀራጅ ሽያጭ እንዱሰረዝሊቸው ሇማመሌከትና በንብረት ሊይ አሇን የሚለትን የንብረት
ባሇቤትና ላልች ተዛማጅ መብቶች ሇማስከበር ይችሊለ? የሚሇው ነጥብ የያዝነውን ጉዲይ
ሇመወሰን መመሇስ ያሇበት ጥያቄ ነው፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሀራጅ ከተሸጠ በኋሊ
በንብረቱ ሊይ መብት ያሇው ሰው ንብረቱን ሇገዢው እንዱያስረክብ ሲጠየቅ ንብረቱን
መሌቀቅ አይገባኝም በማሇት አቤቱታውን ሉያቀርብ እንዯሚችሌ የፌትሏብሓር ሥነ
ሥርአት ሔግ ቁጥር 453 ንዐስ አንቀጽ 1 የሚዯነግግ ሲሆን እንዯዚህ በሚሆን ጊዜ ፌርዴ
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ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር የሚሰማበትን ቀነ ቀጠሮ በመያዝ መስማት እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡
በዚህ ሂዯት አመሌካች ንብረቱን የያዘው በራሱ መብትና ከላሊ ሰው በተሊሇፇሇት መብት
መሆኑን ፌርዴ ቤቱ ከተረዲው ንብረቱ እንዱመሇስሇት ሇመወሰን እንዯሚቻሌ የፌትሏብሓር
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 453 ንዐስ አንቀጽ 3 ይዯነግጋሌ፡፡
በያዝነው ጉዲይ አመሌካቾች የሀራጅ ሽያጩ እንዱሰረዝሊቸው የጠየቁት አንዯኛ አመሌካች
ከሁሇተኛ ተጠሪ /የፌርዴ ባሇዕዲ/ እና ከላልቹ ባሇሀብቶች ገዝቶ የያዘውን ቤት በሀራጅ
ከፌርዴ ቤት ትእዛዝ ስሇገዛሁት ሌቀቅሌኝ በማሇት ገዥው ሀራጁ ከተከናወነ በኋሊ ከአምስት
ወር በኋሊ ሲጠይቀው መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት
የአመሌካቾችን አቤቱታ የፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 453 ዴንጋጌን መሠረት
በማዴረግ ማስተናገዴና ውሣኔ መስጠት ሲገባው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሊቸው የፌትሏብሓር
ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 418 እና የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 447 ንዐስ
አንቀጽ 1 ን በመጥቀስ የአመሌካቾችን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት ይህንን ውሣኔ ማጽናታቸው መሠረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
4. በሁሇተኛ ተጠሪ ዕዲ ምክንያት በፌርዴ አፇፃፀም በሀራጅ የተሸጠው ንብረት ሁሇተኛ ተጠሪ
ከላልቹ የቤቱ የጋራ ባሇሀብቶች ጋር በመሆን ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡት የሁሇተኛ ተጠሪ
የግሌ ንብረት አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የፌርዴ ባሇመብት በመሆን በቤቱ ሊይ አፇፃፀሙ
እንዱቀጥሌ ያዯረገው አንዯኛ ተጠሪ ሁሇተኛ ተጠሪና ላልቹ የጋራ ባሇሀብቶች ይህንን ቤት
ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡ መሆኑን ሙለ እውቀት እንዲሇውና በምስክርነት በሽያጭ ውለ
ሊይ እንዯፇረሙ በመግሇጽ አመሌካቾች በአቤቱታቸው የገሇጹ ሲሆን አንዯኛ ተጠሪ ይህንን
በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 234 ንዐስ አንቀጽ 1(ሠ) መሠረት በግሌጽ
በመካዴ ያሌተከራከረ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀጽ
2 መሠረት እንዲመነ የሚቆጠር ነው፡፡ የፌርዴ ባሇመብት ነኝ የሚሇው አንዯኛ ተጠሪ በእዲ
ምክንያት የሚሸጠው ቤት የፌርዴ ባሇዕዲዋ ሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት እንዲሌሆነና ቤቱ
የጋራ ሀብት መሆኑን እያወቀና የጋራ ባሇሀብቶቹም ቤቱን ሇአንዯኛ አመሌካች የሸጡ
መሆኑን እያወቀ ንብረቱ የፌርዴ ባሇዕዲዋ የሁሇተኛ ተጠሪ የግሌ ንብረት እንዯሆነ አዴርጏ
ባቀረበው የአፇፃፀም ማመሌከቻ መነሻ አመሌካቾች ቤቱ ሇሀራጅ መቅረቡን ሇማወቅ
በማይችለበት ሁኔታ የሀራጅ ሽያጩ መከናወኑ የአመሌካቾችን መብት በጠቅሊሊውና ቤቱን
ከሁሇተኛ ተጠሪና ከላልቹ የጋራ ባሇሀብቶች ስምምነት በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1266ን
መሠረት በማዴረግ ገብቶ የተሇያዩ የቤቱን እዲዎች ከፌል ቤቱን በይዞታው ሥር አዴርጏ
የሚገኘውን የአንዯኛውን አመሌካች መብት የሚጎዲ የማጭበርበር ተግባር የተፇፀመበት
የሀራጅ ሽያጭ ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሀራጁን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ
ቁጥር 453 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት ቀሪ በማዴረግ ቤቱን አንዯኛ አመሌካች እንዯያዘ
እንዱቆይ ትእዛዝ መስጠት ሲገባቸው ሀራጅ ሽያጩ መሠረት ቤቱን እንዱያስረክብ የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. በምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያከናወነው የሀራጅ ሽያጭ ማጭበርበር የተፇፀመበትና
የህጉን ሥርአት ያሌተከተሇና የፌርዴ ባሇዕዲ ያሌሆኑትን የአንዯኛ አመሌካችንና የላልች
አመሌካቾችን መብት የሚጎዲ በመሆኑ የሀራጅ ሽያጩ ሉሠረዝ ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ መዝገብ ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
ሃ/ዓ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 48997
ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የቦላ ክ/ከ/ገቢዎች መምሪያ ነ/ፇጅ ታዯሰ አንዲርጌ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ መዓዛ ሽፇራው - ጠበቃ ወርቅነሽ መንግሥቱ - ቀረቡ፡፡
2. ወ/ሮ ስብሇ ከፇሇኝ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ አቤቱታ የቀረበው በተጠሪዎች መካከሌ የንብረት ክፌፌሌ ከመዯረጉ በፉት የቀዲሚነት
መብት ይፇጽምሌኝ ሲሌ አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ባሇመቀበሊቸው መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ስሇጠየቀ ነው፡፡
አመሌካች ሇሰበር ችልቱ ያቀረበው አቤቱታ ይዘት ሲታይ 1ኛ ተጠሪ በኮንስትራክሽን ሙያ
የተሰማሩ ነጋዳ ስሇመሆናቸው፣ አመሌካችም በአዋጅ ቁጥር 286/94 እና 285/94 መሠረት የንግዴ
ትርፌ ገቢ እና ተጨማሪ እሴት ታክስ ከ1997 እስከ 2ዏዏዏ ዓ.ም. ያሇባቸው የመንግሥት እዲ ብር
4ዏ5,ዏ7ዏ.88 እንዱከፌለ ማስታወቂያ ዯርሷቸው ባሇመክፇሊቸው በአዋጅ በተሰጠው ሥሌጣን
መሠረት ሇማስፇጸም እንዯሚችሌ፣ 1ኛ ተጠሪ በተጨማሪ እሴት ታክስ የሰበሰቡት ገንዘብ ብር
4ዏ,140.63 ጭምር መታገደን በመግሇጽ ይህንኑ ሇማስፇጸም ያቀረበውን የጣሌቃ ገብነት አቤቱታ
የሥር ፌ/ቤት አሇመቀበለ ስሔተት ነው ተብል እንዱታረም በሚሌ ነው፡፡
የሰበር ችልቱም የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ የተዯረገው በሔጉ አግባብ ነው ወይንስ
አይዯሇም? የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ አዟሌ፡፡
1ኛ/ ተጠሪ በ24/ዏ6/2ዏዏ2 ዓ.ም. ባቀረበው የጽሁፌ መሌስ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በነበረው
ክርክር ንብረቶቹ በመታገዲቸው የመንግሥት እዲ /ግብር/ ሇመክፇሌ አሇመቻለን ገሌፆ በዚህም
ምክንያት የሥራ ፇቃደም እንዲሌታዯሰ በመዘርዘር የሥር ፌ/ቤት ትዕዛዝ እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡
2ኛ ተጠሪ በበኩሎ በ18/5/2ዏዏ2 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርባሇች፡፡ ይዘቱም የአመሌካች
አቤቱታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 418 መሠረት ተቀባይነት እንዯላሇው ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሇገው
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የግብር ገንዘብ መጠን በ1999 እና 2ዏዏዏ ዓ.ም. የተከፊፇሇ በመሆኑ ተጠሪዋ ዯግሞ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር
የነበራት ግንኙነት በ1999 ዓ.ም. የተቋረጠ በመሆኑ የጋራ እዲ ሉባሌ እንዯማይገባ በዚህም ምክንያት
የጋራ ሀብት ሉያዝ እና ሉፇፀምበት እንዯማይገባ በመዘርዘር የሥር ፌ/ቤት ትእዛዝ እንዱፀና
ጠይቃሇች፡፡
አመሌካች ክርክሩን በማጠናቀር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ
ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ እንዯተረዲነው በ1ኛ ተጠሪ እና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ የንብረት ክፌፌሌን
በተወሰነው መሠረት አፇፃፀሙ በ2ኛ ተጠሪ አመሌካችነት መዝገብ ተከፌቶ በሂዯት ሊይ ባሇበት
ሁኔታ ግራ ቀኙ ንብረቱን ከመከፊፇሊቸው በፉት ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሇግ ግብር እና ተጨማሪ እሴት
ታክስ በቀዲሚነት ሇማስፇጸም አመሌካች አቤቱታ ያቀረበ ስሇመሆኑ ነው፡፡
አመሌካች ሇአቤቱታው መሠረት ያዯረገው መሠረታዊ ሔግ አዋጅ ቁጥር 285/94 እና አዋጅ
ቁጥር 286/94ን ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡
የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 32/1/ እና የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር
286/94 አንቀጽ 8ዏ/1/ ሊይ እንዯተዯነገገው ዋስትና የተሰጣቸው የላልች አበዲሪዎች የቅዴሚያ
መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ ታክስ ወይም ግብሩ ተከፌል እስከአሇቀበት ጊዜ ዴረስ ታክስ ወይም ግብር
የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት ሰው ሀብት ሊይ ባሇሥሌጣኑ ከማናቸውም ላልች እዲዎች የቀዯምትነት
መብት እንዲሇው ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የሔጉ አገሊሇጽ ግሌጽ ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ በተጠሪዎች መካከሌ ንብረት ክፌፌሌ እንዱዯረግ መወሰኑን ተከትል
የፌርዴ ባሇመብት የሆነችው 2ኛ ተጠሪ ባስከፇተችው የአፇፃፀም መዝገብ በ2ኛ ተጠሪ ስም አሇ
የተባሇን ሀብት ያስከበረች ስሇመሆኑ መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ በፌርዴ ባሇእዲ ጥያቄ የታገዯና የተከበሩት
የ2ኛ ተጠሪ ሀብቶች አንዴም በዓይነት አሌያም ተሸጠው ሇፌርዴ ባሇመብት የሚከፇሌ መሆኑ ግሌጽ
ነው፡፡ ስሇሆነም ንብረቱ ሇፌርዴ ባሇመብት ከመከፇለ በፉት አመሌካች በሔግ በተሰጠው ሥሌጣን
መሠረት መብቱን ሇማስከበር እና ሇማስፇጸም አፇፃፀሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረቡ
ሲታይ ከሔግ የመነጨ መሠረት ያሇው መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች በአፇፃፀም በተያዘ ንብረት ሊይ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 418 ጠቅሶ አቤቱታ
ማቅረቡም ቢሆን በሥነ ሥርዓት ሔጉ እንዯተዯነገገው የቀዲሚነት መብቱን መሠረት /መነሻ/
ምክንያት ማስረዲት የሚጠበቅበት እንጂ በዋናው ውሣኔ እንዱከራከር አያስገዴዯውም፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ ማዴረጋቸው የሔጉን
ዓሊማና ይዘት ያገናዘበ ባሇመሆኑ ሉታረም የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በላሊ በኩሌ 2ኛዋ ተጠሪ የጋራ አፇፃፀም አይመሇከተኝም የሚሌ ክርክር በዚህ ሰበር
በአማራጭ አቅርባሇች፡፡ በመሠረቱ ከ1ኛ ተጠሪ የሚፇሇገው የተከሣሽ እና የግብር እዲ የግሌ
የጋራ? የሚከፇሇውስ ከግሌ ሀብት ወይንስ ከጋራ ሀብት የሚለት እና ተያያዥ ጭብጦች
ፌ/ቤት ተመርምሮ ውሣኔ ያሌተሰጠባቸው ስሇሆነ በዚህ ሰበር ችልት የሚመረመርበት የሔግ
የሇም፡፡
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ችልት
ወይንስ
በሥር
አግባብ

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ ጉዲዩ እሌባት ሉያገኝ የሚገባው የሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ ግራ ቀኙ
በሚያቀርቡት ክርክር እና ማስረጃ መሆን እንዲሇበት ታምኗሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበውን የቀዲሚነት መብት ይከበርሌኝ ጥያቄ የሥር ፌ/ቤት
ሳይቀበሌ መቅረቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በማረም ተከታዩን ውሣኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 14ዏ988 በዏ5/ዏ8/2ዏዏ1 ዓ.ም.
የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ትዕዛዝ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ይህንኑ ትዕዛዝ በመ/ቁ. 81ዏ55 ነሏሴ 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በማጽናት የሰጠው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአመሌካችን አቤቱታ ተቀብል የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ተገቢውን ውሣኔ
እንዱሰጥበት ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መዝገቡን ሇፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አፇፃፀም ችልት መሌሰናሌ፤ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 56934
መስከረም 26 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- እነ አሰገዯች የእናቶች እና የሔጻናት ሆስፑታሌ - ጠበቃ ብስራት መኮንን ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር - ነ/ፇጅ እዴገት ጥሊሁን ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአስፇጻሚ አካሌ ውሳኔ ይሰረዝሌን ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ አመሌካቾች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ አመሌካቾች በሔጉ አግባብ የመከራከር መብት ሳይጠብቅሊቸውና
ጥፊታቸውም በአግባቡ ሳይረጋገጥ የሙያ ሥነ ምግባር ጉዴሇት ፇፅመዋሌ ተብል ዴምዲሜ
መዯረሱም ሆነ የተጣሇው ቅጣት ሔጉን ያሌጠበቀ ከመሆኑም በሊይ የውሳኔው ሀሳብ ሇሚኒስቴር
መስሪያ ቤት ያቀረበው አካሌ ሥሌጣን የላሇው በመሆኑ ከሔግ ውጪ የተሰጠው ውሳኔ ሉሰረዝ
ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ
መሌስም ውሳኔው በሔጉ አግባብ የተሰጠ በመሆኑ ሉሰረዝ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር
ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በሁዋሊ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ ሔጉን መሰረት
አዴርጎ የተሰጠ ነው በሚሌ ምክንያት የአመሌካቾችን ክስ ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ
ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በሁዋሊ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ ሔጉን ተከትል የተሰጠ አይዯሇም በሚሌ
ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔን
ሰርዞታሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሠጠው ውሳኔ
ተሽሮ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች ጠበቃ ሰኔ 04 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሰባት ገጽ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የአመሌካቾች የመከሊከሌ መብት በሔግ አግባብ ሳይጠበቅና ውሳኔው
ሥሌጣን በላሇው አካሌ የተሰጠ ሆኖ እያሇ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቱ ውሳኔ አይሰረዝም ተብል
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የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው
በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የሔክምና ሥነ ምግባር
ጉዴሇት ተፇፅሟሌ? ወይስ አሌተፇፀመም? የሚሇውን ጉዲይ የጤና ባሇሙያዎች መማክርት ጉባኤ
ሥራ አስፇጻሚ ኮሚቴ በሚመረምርበት ጊዜ ከተራ ቁጥር ሁሇት እስከ ስዴስት የተዘረዘሩት
አመሌካቾች ስሇጉዲዩ ሙለ የመከራከርና የመሰማት መብታቸው ታሌፍ በመታየቱ የተነሳ በየጉዲዩ
ውጤት ሊይ ሇውጥ ያስከትሊሌ ወይስ አያስከትሌም? እንዱሁም በዚህ ጉዲይ በፌትሏብሓሩ የካሣ
ጥያቄ ቀርቦ አመሌካቾች በፌርዴ ኃሊፉነት የሇባቸውም በሚሌ በነጻ የተሰናበቱ ከመሆኑ አኳያ ጉዲዩን
ሇማየት ይቻሌ ዘንዴ በሰበር ችልቱ ሉቀርብ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ ሇተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሇት
ተጠሪ ቀርቦ ሏምላ 15 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር ብቻ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ አመሌካች ፇቃዴ ተሰጥቶት የሚሰራ የጤና ተቋም
ሁኖ ላልች አመሌካቾች ዯግሞ 1ኛ አመሌካች ተቋም ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባሇሙያዎች
መሆናቸውን በ1ኛ አመሌካች ውስጥ ህክምና ሲሰጣቸው የነበሩት ወ/ሮ የኔነሽ ዯምሰው ሇሔሌፇት
መዲረጋቸውን ሇህሌፇት የተዲረጉትም ከህክምና ሙያ ሥነ ምግባር ጉዴሇት ጋር የተያያዘ ነው
የሚሌ አቤቱታ ሇተጠሪ ሲቀርብሇት የኢትዮጵያ ጤና ባሇሙያዎች መማክርት ጉባኤ ሥራ አስፇፃሚ
ኮሚቴ ጉዲዩን ሲያጣራ ቆይቶ የካቲት 8 እና 11 ቀን 2000 ዓ.ም ባዯረጋቸው ስብሰባዎች በ1ኛ
አመሌካች ሊይ የስዴስት ወር የፇቃዴ እገዲ በድ/ር አሰገዯች ሊቀው ሊይ የአንዴ ዓመት የስራ ፇቃዴ
እገዲ፣ በድ/ር ጌታቸው ተፇራ እና በሲስተር አበባ ኪዲኔ ሊይ የስዴስት ወር የስራ ፇቃዴ እገዲ፣
በሲ/ር ወጋየሁ አሇሙና በአቶ አረፊይኔ ገ/እግዚአብሓር ሊይ ከፌተኛ የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤና ቅጣት
ውሳኔ አስተሊሌፍ ተጠሪ መስሪያ ቤት የኮሚቴውን ውሳኔ ተቀብል ማጽዯቁን ነው፡፡
አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት የሚለበት
አንደ ምክንያት ሇ1ኛ አመሌካች በተሊከው መጥሪያና ክስ ላልች አመሌካቾች ቀርበው ሇኮሚቴው
መሌስ ሰጥተው አሌተከራከሩም፣ አሌተሰሙም በማሇት እና ይህ አካሄዴ የኢትዮጵያ ጤና
ባሇሙያዎችን መማክርት ጉባኤ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 76/94 አንቀጽ
16 ስር የተመሇከተውን ያሊሟሊ ነው የሚሌ ነው፡፡ ይኸው የተጠቀሰው ዯንብ ዴንጋጌ የሙያ ሥነ
ምግባር ጉዲዮች ንዐስ ኮሚቴ ሥሌጣንና ተግባርን ያስቀመጠ ሲሆን በዴንጋጌው ንዐስ ቁጥር አንዴ
ስር የጤና ሙያ የሚጠይቀው ሥነ ምግባር ባሇመከበሩ በባሇሙያ ሊይ የሚቀርብ ክስን ተቀብል
ምርመራ እንዯሚያካሂዴና እንዯሚያጣራ የዯነገገ ሲሆን የአንቀጹ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ
በንዐስ ቁጥር አንዴ መሰረት የሚቀርበውን ክስ ሇማየት በቂ ማስረጃ መኖሩን ካረጋገጠ መሌሱን
በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ይዞ እንዱቀርብ በመግሇጽ ክሱን ክስ ሇቀረበበት ባሇሙያ ይሌካሌ በሚሌ
አስቀምጧሌ፡፡ እንግዱህ ንዐስ ኮሚቴው ሉከተሇው የሚገባውን ሥርዓት ሔጉ ከሊይ በተመሇከተው
መሌኩ ያስቀመጠው ሲሆን ይህ ስነ ስርአት የባሇሙያውን የመሰማት መብት የሚያስጠብቅ መሆኑ
እሙን ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ምሊሽ የሚይስፇሌገው ነገር ይህ ሥነ ሥርአት በሔጉ መንፇስ
መሰረት አሌተጠበቀም ሇማሇት ይቻሊሌን? የሚሇው ነው፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃ የሚከራከሩት በሔጉ
መሰረት ሇአመሌካቾች ክሱና ማስረጃው ዯርሷቸው መሌስ ሳይሰጡና መሌሳቸው ሳይመረመር ውሳኔ
ተሰጥቷሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 1ኛ አመሌካች ክሱ ዯርሶት በጹሐፌ መሌስ የሰጠበት፣ ላልች
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አመሌካቾች ዯግሞ በጹሐፌ መሌስ ባያቀርቡም ቀጠሮ ተሰጥቷቸው ጉዲዩን በያዘው ንዐስ ኮሚቴ
ፉት ቀርበው ቃሊቸውን የሰጡ ስሇመሆኑ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያረጋገጠው ጉዲይ
ከመሆኑም በሊይ ይህ ችልትም የስር ፌርዴ ቤትን ዋና መዝገብ አስቀርቦ ይህንኑ ተመሌክቷሌ፡፡
በመሆኑም 1ኛ አመሌካች ክስና ማስረጃ አሌዯረሰኝም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር እውነትነት
የላሇው በመሆኑ የሥነ ሥርዓት ግዴፇት አሇበት ሇማሇት የማይቻሌ ሲሆን ላልች አመሌካቾችን
በተመሇከተ ዯግሞ ምንም እንኳ አመሌካቾች በፁሐፌ ክስና ማስረጃ ዯርሷቸው ወዯ ክርክሩ ሂዯት
ባይገቡም በንዐስ ኮሚቴ ፉት ቀርበው ግን ተገቢውን ቃሊቸውን የሰጡ በመሆኑ እነኚህ አመሌካቾች
አሌተዯመጡም ወይም የመሰማት መብታቸው ተነፌጓሌ ሇማሇት የሚያስዯፌር አይዯሇም፡፡ ከሁለም
በሊይ ጉዲዩን ሲመሇከት የነበረው አካሌ ሲያካሂዲቸው የነበራቸው ስብሰባዎች በርካታ ጊዜ የተዯረጉ፣
በተገቢ ባሇሙያዎች አስተያየት የተሰጠበት የነበረ መሆኑን የአስተዲዯር ውሳኔ አካሄዴና ይዘት
ከማሳየቱም በሊይ የአስተዲዯር መስሪያ ቤቶች ውሳኔ የሚያስተሊሌፈበት ጥብቅ የሆነ የክርክር
ሥርዓትን ጠብቀው ነው ሇማሇት የማያስዯፌር መሆኑን በኢትዮጵያ ጤና ባሇሙያዎችን መማክርት
ጉባኤ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 76/94 አንቀጽ 16 ስር የተመሇከቱት
አጠቃሊይ የስነ ስርአት ዯንቦች አስገዲጅ የሆነ ሥርዓት አሇመሆናቸው የዴንጋጌዎቹ ይዘታቸውና
አቀራረፃቸው የሚያስገነዝብ መሆኑ ጋር ተዲምሮ ሲታይ በአመሌካቾች የመሰማት ወይም የመዯመጥ
መብት ሊይ መሰረታዊ የመብት መጣበብ ወይም ግዴፇት ያስከተሇ ሁኔታ
ተፇጽሟሌ ሇማሇት
የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች ክሱን የመከሊከሌ መብት አሌተከበረም በማሇት
ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡
ላሊው ከዚሁ ነጥብ ጋር ተያይዞ በአመሌካቾች የቀረበው ቅሬታና በዚህ ችልትም እንዱታይ
የተያዘው ጭብጥ አመሌካቾች በፌትሏብሓር የካሣ ጥያቄ ቀርቦ አመሌካቾች በፌርዴ ኃሊፉነት
የሇባቸውም ተብል በነፃ መሰናበታቸው የመከሊከሌ መብታቸው ቢከበር ኑሮ ሉያስከትሌ ይችሌ
የነበረው ውጤት ነው፡፡ በእርግጥ አመሌካቾች በፌትሏብሓር የካሣ ጥያቄ በመዯበኛው ፌርዴ ቤት
ክስ ቀርቦባቸው የመከሊከያ ማስረጃ አሰምተው ክሱ ውዴቅ ሁኖ በነፃ የተሰናበቱ መሆኑን በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 51700 ግንቦት 03 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠ ውሳኔ የሚያሳይ
ሲሆን ይህ ውሳኔ ሇማስረጃነት በስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበ ከመሆኑም በሊይ የመጨረሻ ውሳኔ
ያሌተሰጠበት ሲሆን በዚህ ሰበር ችልትም በመከራከሪያነት የቀረበው የመከሊከሌ መብት ቢጠበቅ
ሉከተሌ ይችሌ የነበረውን ውጤት ያሳያሌ በሚሌ እምነት በመሆኑ እና ይህ ችልት ዯግሞ ከሊይ
እንዯተገሇፀው አመሌካቾች የመሰማት መብታቸው ተነፌጓሌ ሇማሇት አይቻሌም ወዯሚሇው ዴምዲሜ
የዯረሰ በመሆኑ የስር ፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በፌትሏብሓር የካሣ ጥያቄ ሊይ
የሠጠው ውሳኔ በአመሌካቾች ሊይ ተጠሪ ሇወሰዯው እምርጃ አመሌካቾች የመሰማት መብት
ቢከበርሊቸው ኑሮ የተሇየ ውጤት ሉያስከትሌ ይችሌ ነበር ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት
ሉሆን የሚችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ በሔጉ የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባር
ሇመወጣት በሔጉ በተዘረጋሇት ሥርዓት መሰረት የሰጠው ውሳኔ እንጂ ከሔጉ ውጪ የተሰጠ ነው
ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ስሊሊገኘን በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥረ 47731 ግንቦት 23 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
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2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ት ዕ ዛ ዝ
በዚህ ችልት ሏምላ
ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይፃፌ፡፡

30

ቀን

2002

ዓ.ም

ተሰጥቶ

የነበረው

እግዴ

ተነስቷሌ፡፡

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 32282
መስከረም 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው
አሌማው ወላ
በሊቸው አንሺሶ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች ፡- ሚ/ር ካርል ካስቴሉ
ተጠሪ ፡- የወ/ሮ ዘውዳ ዯሚኒኮ ውርስ አጣሪ አቶ ታምራት ኪዲነ ማርያም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43181 ጥቅምት
7 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና ከውሣኔው በፉት ባቀረብኩት የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ ሊይ
የሰጠው ብይን እንዯዚሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት በመዝገብ ቁጥር 28021
ግንቦት 2 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት ሀምላ 24 ቀን 1999 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ የክርክሩ
መነሻ የወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ የውርስ አጣሪ ሆነው ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ በአሜሪካን አገር
በእንግሉዘኛ ቋንቋ እንዯ አውሮፒውያን አቆጣጠር ፋብሪዋሪ 6 ቀን 2005 ዓ.ም በአዯረጉት ግሌፅ
ኑዛዜ የተሾሙ መሆኑን በመግሇፅ የአሁን አመሌካች ከሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሚኒኮ ጋር መስከረም
29 ቀን 1990 ዓ.ም በተዯረገ የኪራይ ውሌ በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው ወረዲ 23 ቀበላ 13
የቤት ቁጥር 1822 በወር ብር 6500 (ስዴስት ሺ አምስት መቶ ብር) ሇመክፇሌ ተስማምተዋሌ
ስሇዚህ የኪራይ ገንዘቡን እንዱከፌለና ቤቱን እንዱያስረክቡ በማሇት አቶ ታምራት ኪዲነማርያም
ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች አቶ ታምራት ኪዲነማርያም በውርስ አጣሪነት ተሹሜበታሇሁ የሚለት ኑዛዜ በውጭ አገር
የተዯረገ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤት ትክክሇኛነቱ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ህጋዊ
ውጤት የሇውም ስሇዚህ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ ሥሌጣን ስሇላሇው ክስ ሉያቀርብብኝ አይገባም
በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ የአመሌካችን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ግንቦት 28 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ብይን ውዴቅ
በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ በማከራከር አመሌካች ተጠሪ ክስ ያቀረበበትን ቤት ሇውርስ አጣሪው
እንዱያስረክብ የቤቱን ኪራይ እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት አቅርበው ይግባኝ ሰሚው ችልት በሥር ፌርዴ ቤት የተፇፀመ የህግ ወይም የፌሬ ጉዲይ
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ስህተት የሇም በማሇት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ችልት ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ
በውጭ ቋንቋ ተፅፇው ከውጭ አገር ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ ሰነድች በኢትዮጵያ ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች
ተረጋግጠው ካሌገቡ በስተቀር ውጤት እንዯማይኖራቸው የሰነድች ምዝገባ አዋጅ 334/95 አንቀፅ 2
አንቀፅ 26 እና አንቀፅ 27(1)ን አጣምሮ በማንበብ ሇመገንዘብ እየተቻሇ በኢትዮጵያ ቆንጺሊ
ባሌተረጋገጠና ሟች ወ/ሮ ዘውዳ አሜሪካን አገር አዴርገውታሌ ተብል በቀረበ ኑዛዜ የውርስ አጣሪ
ሆኖ ተሹሟሌ በሚሌ ምክንያት ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ ሥሌጣን ሣይኖረው ያቀረበውን ክስ
ተቀብል ማስተናገደና ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሥሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሚኒኮ በውጭ የኢትዮጵያ
ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች አሇመረጋገጡ ሰነደን ህጋዊ ውጤት እንዲይኖረው የሚያዯርግ ምክንያት አይዯሇም፡፡
ህጋዊ ውጤት እንዱኖራቸው የግዳታ መመዝገብና መረጋገጥ የሚገባቸው ሰነድች ዝርዝር በአዋጅ
ቁጥር 334/1995 አንቀፅ 5 ተዯንግጓሌ፡፡ የኑዛዜ ሰነዴ ህጋዊ ውጤት ሇማግኘት መመዝገብና
መረጋገጥ ያሇበት ሰነዴ ስሇመሆኑ በአንቀፅ 5 አሌተዯነገገም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሟች ዘውዳ
ድሜንኮ በአሜሪካን አገር ያዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ ሰነዴ የመመዝገብና የማረጋገጥ ሥሌጣን ባሊቸው
የኢትዮጵያ ቆንጺሊ ጽ/ቤት ያሌተረጋገጠ ስሇሆነ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበው ክርክር
የህግ ዴጋፌ የሇውም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችና
ተጠሪ በፅሐፌ ካዯረጉት ክርክር በተጨማሪ ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር በአጭሩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም ጉዲዩን የሟችን ወራሾች በመወከሌ በአመሌካች ሊይ ክስ ያቀረበውና የውርስ አጣሪ ሆኜ
ተሹሜአሇሁ የሚሇው ሰው የውርስ አጣሪ ሆኖ የተሾመበት የወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ በውጭ አገር
አዴርገውታሌ የተባሇው ግሌፅ ኑዛዜ ሰነዴ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሇው ነው ወይስ አይዯሇም
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡
መዝገቡን እንዯመረመርነው ሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሜኒኮ እንዯ አውሮፒ አቆጣጠር ፋብሪዋሪ
6 ቀን 2005 ዓ.ም በአሜሪካን አገር ሆነው በእንግሉዘኛ ቋንቋ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 881 መሠረት
ባዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ ክስ የቀረበበትን ቤት በኤርትራ ግዛት አሥመራ ከተማ ውስጥ የእየሱስ
ኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን ዯቂ ገብሩ ሇሚገኝና አብርሀበሀታ አይነስውራን ትምህርት ቤት ሙለ
የባሇቤትነት መብቱ እንዱዛወር የተናዘዙ መሆኑንና ይህንንና ላልች የኑዛዜ ቃልችን እንዱያስፇፅም
አቶ ታምራት ኪዲነማርያም በውርስ አጣሪነት የሾሙ መሆኑን የሚገሌፅ ሰነዴ ነው፡፡ ተጠሪ
የሚከራከሩት ይህ ኑዛዜ በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀፅ 2 ንዐስ
አንቀፅ 2 ሰነዴ በሚሇው ትርጉም ሥር የሚወዴቅ ቢሆንም ሰነደ በውጭ አገር የኢትዮጵያ ቆንጺሊ
ጽ/ቤቶች አሇመመዝገቡና አሇመረጋገጡ ህጋዊ ውጤት አያሳጣውም፡፡ ምክንያቱም ‛ኑዛዜ“
ካሌተረጋገጠና ካሌተመዘገበ ህጋዊ ውጤት ከማይኖራቸው ሰነድች አንዯኛው አሇመሆኑን ከአዋጁ
አንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ መረዲት የሚቻሌ በመሆኑ የሚሌ ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት
እና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንን አተረጓጎም በመከተሌ ሟች በውጭ አገር
አዴርገውታሌ የተባሇው የኑዛዜ ሰነዴ ህጋዊ ውጤት አሇው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡
በእኛ በኩሌ ተጠሪ ያቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያዯረጉት
የኑዛዜ ሰነዴ ቢሆን ከሊይ የተሰጠው የህግ ትርጉም ተገቢነት ያሇው ነው፡፡ ሆኖም ተጠሪ ያቀረበው
ሟች ኢትዮጵያ ውስጥ ያዯረጉትን የኑዛዜ ሰነዴ ሣይሆን በአሜሪካን አገር ፇፅመውታሌ የተባሇውን
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የኑዛዜ ሰነዴ በላሊ አነጋገር የውጭ አገር ሰነዴ (Foreign document) ነው፡፡ አንዴ ሰነዴ የውጭ
አገር ሰነዴ (Foreign document) የሚባሇው በውጭ አገር ተፅፍ ተዘጋጅቶ ከውጭ አገር የተሊከና
ወዯ አገር ውስጥ የገባ ሲሆን ነው፡፡ ይኸም በመሆኑ በውጭ አገር በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲ
ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤቶች ትክክሇኛነቱ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገበ የውጭ አገር ሰነዴ በኢትዮጵያ
ፌርዴ ቤቶች ቢቀርብ ህጋዊ ውጤት ይኖረዋሌ ወይ? የሚሇውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው፡፡
አዋጅ ቁጥር 334/1995 በውጭ አገር የተዯረጉ ሰነድች በአዋጁ መሠረት ካሌተመዘገቡና
ካሌተረጋገጡ ህጋዊ ተቀባይነትና ውጤት አይኖራቸውም በማሇት ያስቀመጠው ራሱን የቻሇ ግሌፅ
ዴንጋጌ የሇም፡፡ አዋጁ ስሇ ‛ውጭ ሰነድች“ መረጋገጥና ህጋዊ ውጤት ስሇሚያገኙበት ሁኔታ ከሊይ
በተገሇፀው መንገዴ በግሌፅ ያሌዯነገገ ቢሆንም በውጭ አገር ተዯርጓሌ ተብል የቀረበ ኑዛዜ
በኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ወይም ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች ባይረጋገጥም በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች ፉት
ሲቀርብ ህጋዊ ውጤት ይኖረዋሌ ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም
ከውጭ አገር የሚገቡ የመንግስትም ሆነ የግሌ ሰነድች ትክክሇኛነታቸው በኢትዮጵያ ኤምባሲ
ጽ/ቤቶችና በውጭ በሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች እየተረጋገጡና እየተመዘገቡ መግባት
ያሇባቸው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀፅ 26 ንዐስ አንቀፅ 1 ‛በውጭ አገር የኢትዮጵያ
ኤምባሲዎችና ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሰነድችን ያረጋግጣለ“ በሚሌ መንገዴ
የዯነገገና ይኸም ዴንጋጌ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌ መሆኑን በዴንጋጌው የእንግሉዘኛ ቅጅ ‛Ethiopian
Embassies and Consular offices shall authenticate documents entering in to Ethiopia“
በማሇት ከውጭ አገር የሚገቡ ሰነድች ትክክሇኛነት በኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤት
ትክክሇኛነታቸው መረጋገጥ ያሇበት መሆኑ አስፇሊጊና የግዴ መፇፀም የሚገባው ተግባር መሆኑን
የሚዯነግግ በመሆኑ ነው፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ የውርስ አጣሪ ሆኜ ተሹሜበታሇሁ የሚሇው በውጭ አገር ሟች
አዴርገውታሌ የተባሇው የኑዛዜ ሰነዴ የአዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀፅ 26 ንዐስ አንቀፅ 1
በሚዯነግገው መሠረት አሜሪካን አገር በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትክክሇኛነቱ ተረጋግጦና
ተመዝግቦ የመጣ ሰነዴ አይዯሇም፡፡ ሰነደ በህጉ በአስገዲጅነት የተቀመጠውን መስፇርት ማሇትም
በውጭ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤት ትክክሇኛ ሰነዴ መሆኑ ተረጋግጦና
ተመዝግቦ ያሌቀረበ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት ሉሰጠው ስሇማይገባ ተጠሪ የውርስ አጣሪ ሆኜ
ተሹሜበታሇሁ በማሇት ያቀረበው ሰነዴ አመሌካችን በፌርዴ ቤት ከስሶ ሇመከራከር የሚያስችሇው
ሰነዴ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመሆኑም የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ ክስ
ሇማቅረብ ሥሌጣን አግኝቼበታሇሁ በማሇት ያቀረበው ኑዛዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዯረገ ሣይሆን
በውጭ አገር ተዯረገ ተብል የቀረበና ኑዛዜው የሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ ትክክሇኛ የኑዛዜ ቃሌ
ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀፅ 26 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት በአሜሪካን አገር በሚገኘው
የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገበና ይኸም በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የላሇው መሆኑን
ሣያገናዝቡ ተጠሪ ያቀረበውን ክስ በመቀበሌ አከራካሪውን ውሣኔ መስጠታቸው ከሊይ የተጠቀሰውን
የህግ ዴንጋጌ ይዘት መንፇስ ዓሊማና የሚያስከትሇውን ህጋዊ ውጤት ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

4.

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43181 ጥቅምት 7 ቀን 1999 የሰጠው ውሣኔና
ግንቦት 28 ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው ብይን ሙለ ሇሙለ ተሽሯሌ፡፡
የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ግንቦት 2 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
ተሽሯሌ፡፡
ሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ በአሜሪካን አገር አዴርገውታሌ የተባሇው ኑዛዜ ትክክሇኛነት
አሜሪካን በሚገኘው በኢትዮጵያ ኤምባሲ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገበ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት
የላሇውና ተጠሪን ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 44226
ታህሳስ 15 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ጠበቃ ሚሉዮን አሰፊ ቀረቡ
ተጠሪ ፡- 1. ሔብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ
2. አቶ እየሱስወርቅ ዛፈ
3. አቶ ወርቅሸት በቀሇ ዯምሴ

ጠበቃ እስራኤሌ ተክላ ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአመሌካች የወጣውን መመሪያ ሔጋዊነት አስመሌክቶ ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክርክር
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች ባሁኑ አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪዎች የሔብረት ባንክ ባሇ
አክሲዮኖች መሆናቸውን፣ በ1952ዓ.ም በወጣው የኢትዮጵያ ንግዴ ሔግ የአክሲዮን ማህበር
አስተዲዯር ሇማህበረተኞች እንጂ ሇላሊ ሉሰጥ እንዯማይችሌ በአንቀጽ 347/1/ ሊይ የተገሇፀ፣ ከባሇ
አክሲዮኖች መካከሌ በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ማሇትም በባሇ አክሲዮኖች እንዯሚመረጡ በአስተዲዯሪነት
መመረጥ የሚችሇው ሇሶስት አመት እንዯሆነ ሆኖም ግን የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም
የመተዲዯሪያ ዯንብ እስካሌከሇከሇው ዴረስ በዴጋሚ ሇምርጫ መቅረብ እንዯሚችሌ በአንቀጽ 350 ስር
መዯንገጉን፣ የህብረት ባንክ መመስረቻ ጽሐፌም በዴጋሚ መመረጥን እንዯሚፇቅዴ፣ የባንኩ
መተዲዯሪያ ዯንብም በዴጋሚ መመረጥን የሚከሇክሌ ዴንጋጌ የላሇው መሆኑን፣ 1952ዓ.ም የወጣው
የንግዴ ሔግ የአንዴ ኩባንያ ዲይሬክተር በላሊ ኩባንያ ውስጥ በዲይሬክተርነት እንዱያገሇግሌ
የሚከሇክሌ ዴንጋጌ የላሇው መሆኑን፣ አዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 ስሇባንክ ጉዲዮች
መውጣታቸውንና ሇአመሌካች መመሪያ የማውጣት ስሌጣን የሰጡት ቢሆንም በንግዴ ሔጉ ስሇ
ዲይሬክተሮች የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ሇውጥ ያሊዯረጉ ወይም ገዯብ ያሊዯረጉ ወይም ላሊ ወገን
ገዯብ እንዱያስቀምጥ ስሌጣን ያሌሰጡ መሆኑን፣ አመሌካች ባንክ የስሌጣኑ ምንጭ ሁሇት አዋጆች
ሆነው እያሇ የባንክ ስራ ፌቃዴና ቁጥጥር የተሻሻሇ የአዱስ ባንክ የስራ ፌቃዴና የዲይሬክተሮችና የዋና
ስራ አስፇፃሚ ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ/39/2006 የሚሌ በእግሉዝኛ የተፃፇ
መመሪያ አውጥቶ በመመሪያው ሊይ በአንቀጽ 5.1.4 እና 5.1.5 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ገዯብ
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የሚጥለና ከንግዴ ሔጉ፣ ከሔብረት ባንክ የመመስረቻ ጹሐፌ ጋር ፌፁም የሚጋጬ መሆናቸውን
ዘርዝረው አመሌካች ያወጣው መመሪያ እንዱታገዴና በስራ ሊይ እንዲይውሌ እንዱወሰን ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን
ሇማየት ስሌጣን የሇውም፣ አመሌካች ሔገ ወጥ መመሪያ አሊወጣም፣ መመሪያው የባሇ አክሲዮኖችን
የመመረጥና የመምረጥ መብት አሊስቀረም የሚለ ምክንያቶችን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ
ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም
ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 83/86 እና 84/86 መመሪያ የማውጣት ስሌጣን
የተሰጠው ቢሆንም መመሪያ የሚወጣባቸው ጉዲዮች በአዋጆቹ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ብቻ
በመሆኑ እና በላልች ህጎች በተሇይም ከመመሪያው በሊይ በሆኑ አዋጆች የተሰጡትን መብቶችና
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የማይቃረን መሆን የሚገባው ስሇሆነ የተሻሻሇው አዱስ የባንክ ሥራ
ፇቃዴና የዲሬክተሮች፣ የዋና ሥራ አስፇፃሚ ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006
ሊይ በአንቀጽ 5.1.4 እና 5.1.5 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሔጋዊ አይዯለም የሚሌ ምክንያት
በመስጠት እነዚህ ዴንጋጌዎች ተሽረዋሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት
ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ መጋቢት 04 ቀን 2001ዓ.ም በፃፈት አምስት ገጽ አቤቱታ በበታች
ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ጉዲዩ በፌርዴ ቤት ሉታይ የማይገባው መሆኑንና አከራካሪው
መመሪያም የሔግ አወጣጥ ስርዓቱን መስረት አዴርጎ የወጣና ከንግዴ ሔጉም በሊይ ተፇፃሚነት
ያሇው መሆኑን ዘርዝረው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ ጉዲዩ ተመርምሮም ሇሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪዎች ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ቀርበው የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ጥቅምት 17 ቀን 2002ዓ.ም በዋሇው ችልት
ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ
የሚያስፇሌገው አብይ ነጥብ አመሌካች ባወጣው የተሻሻሇ አዱስ የባንክ ስራ ፇቃዴና የዲይሬክተሮች፣
የዋና ስራ አስፇፃሚ ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006/ ስር የተመሇከቱት አንቀጽ
5.1.4 እና 5.1.5 ዴንጋጌዎች ሔጋዊ አይዯለም ተብል መሻሩ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡
በመሠረቱ ሔግ የማውጣት ስሌጣን በስሌጣን ክፌፌሌ መርህ መሠረት የሔግ አውጪው
አካሌ ስሇመሆኑ እሙን ነው፡፡ በሔግ አውጪው የመንግስት አካሌ የሚወጡ ሔጎች ቀዲማዊ
/Primary legislations/ ተብሇው የሚታወቁ ሲሆን ላልቹ እንዯአሰፇሊጊነታቸው አግባብ ባሇው አካሌ
የሚወጡ የበታች ሔጎች /Subsidiary legislations/ ተብሇው የሚታወቁ ናቸው፡፡ ሔግ አውጪው
የመንግስት አካሌ በተሇያዩ ቴክኒካዊ፤ ሙያዊና ማህበራዊ ምክንያቶች ቀዲሚውን ሔግ ሇማስፇፀም
የሚያስችለ ዝርዝር ሔጎች ያስፇሌጋለ ብል ባመነ ጊዜ ጉዲዩ በቀጥታ የሚመሇከተው አካሌ የበታች
ሔጎችን እንዱያወጣ ስሌጣን መስጠት የተሇመዯና ተቀባይነት ያሇው አሰራር ነው፡፡ ይህ አሰራር
በሔግም በምክንያትም የተዯገፇ እና የዲበረ ሌምዴ ስሇመሆኑ የታወቀ ነው፡፡ አሁን በተግባር ሥራ
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ሊይ ያሇው የሔዝብ ተወካዮች ም/ቤት የሔግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 14/88 አንቀጽ
2/1/ እንዯሚያመሇክተው ሔግ የሚሊቸው አዋጅ ዯንብና መመሪያዎችን ነው፡፡
ክርክሩ በተነሳበት ወቅት ተፇፀሚነት የነበረው አዋጅ ቁጥር 83/1986 ሲሆን ይህ አዋጅ
ሇገንዘብና ሇባንክ አዋጅ የተዯነገገ ሲሆን በዚህ ሊይ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ከዚህ አዋጅ በፉት
የተቋቋመ ሲሆን ባሇበት እንዱቀጥሌ የዯነገገ እና ስሇ ባንኩ ዓሊማዎች፣ ስሌጣን እንዱሁም ተግባር
በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡ እንዱሁም አዋጅ ቁጥር 84/1986 ዯግሞ ሇባንክ ስራ ፇቃዴ ስሇመስጠትና
ስሇመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ነበር፡፡ በዚህ አዋጅ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የባንክ፣ የኢንሹራንስና
የአነስተኛ ገንዘብ ተቋማትን በተመሇከተ ሇመስራት የሚፇሇጉ ሰዎችን ፇቃዴ እንዱሰጥ፣ ከፇቃደ
በኋሊ ቁጥጥር እንዯሚያዯርግ፣ ሇፇቃደ አሰጣጥ በቅዴሚያ ሉሟለ የሚችለ ሁኔታዎች ምን ምን
እንዯሆኑ ያሳያሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 83/1986 አንቀጽ 61 ዴንጋጌ ሲታይም ባንኩ የተቋቋመበትን ዓሊማ
ሇማሳካትና ይህንን አዋጅ በሚገባ በስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሇማውጣት
እንዯሚችሌ ሔግ አውጪው ስሌጣን ሰጥቶታሌ፡፡ አዋጁ በአንቀጽ 6 ስር የባንኩ ዓሊማዎች የተረጋጋ
የገንዘብ ሁኔታ መፌጠር፣ የአገሪቱ ገንዘብ አስተማኝ እንዱሆን ማዴረግ፣ አስተማማኝ የፊይናንስ
አቅም እንዱኖር ማዴረግ እንዱሁም ሇኢኮኖሚ እዴገት አመቺ የሆኑ የክሬዱትና የምንዛሬ ሁኔታዎች
እንዱመቻቹ መጣር መሆናቸውን ዯንግጓሌ፡፡ እነዚህን ዓሊማዎችን ሇማስፇፀምም ብሓራዊ ባንክ
ስሌጣንና ተግባሩ በአዋጁ አንቀጽ 7 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ አዋጁ በአንቀጽ 60/2/ ስር ይህን አዋጅ
የሚቃረን ማናቸውም ሔግ፣ ዯንብ ወይም መመሪያ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተመሇከቱትን ጉዲዮች
በሚመሇከት ተፇፃሚነት አይኖረውም በሚሌ ዯንግጓሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 84/1986 አንቀጽ 36 ዯግሞ
መመሪያ የማውጣት ስሌጣንን ሇአመሌካች ሰጥቶታሌ፡፡ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 35 ስር ከአዋጁ ጋር
የሚቃረኑ ማናቸውም ሔጎች በዚህ አዋጅ የተሸፇኑ ጉዲዮችን በተመሇከተ ተፇፃሚነት አይኖራቸውም
በማሇትም ተዯንግጓሌ፡፡
እንግዱህ አመሌካች በሔግ ኃሊፉነትና ተግባሩ ተሇይቶ የተሰጠው ሲሆን ይህንኑ ተግባርና
ኃሊፉነት ሇመወጣትና ሔጉን ሇማስፇፀም መመሪያ የማውጣት ስሌጣን በሔግ አውጪው በአዋጅ
ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 የተሰጠው መሆኑን ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው
ጉዲይ ነው፡፡ የባንኮችን ሥራ የመቆጣጠር ተግባርና ኃሊፉነት ዯግሞ እንዯማንኛውም ቁጥጥር
የማዴረጊያ ስርዓት ሉፇፀም የሚችሇው የፊይናንስ ተቋሞችንና የባንኮችን ተግባርና ኃሊፉነት
አስቀዴሞ በሔግ በመወሰን፣ ይህንኑ ተግባርና ኃሊፉነታቸውን ስራ ሊይ የሚያውለበትን ዯንብ
እንዱኖራቸው በማዴረግ እና በአመራራቸውም ሊይ በተሇያየ ሔጋዊ መንገድች ቁጥጥር በማዴረግ
ስሇመሆኑ ይታመናሌ፡፡ የባንኮችን ስራ የመቆጣጠር ስራ ሇጉዲዩ የተሇየ እውቀትና ሌምዴ ያሇውን
ተቋም /አካሌ/ ባሇሙያ የሚያስፇሌግ መሆኑ እሙን ነው፡፡ ባንኮችና የፊይናንስ ተቋማት በሰፉው
የሔዝብ ጥቅም ያሇባቸው መሆኑም ይታወቃሌ፡፡ በ1952ዓ.ም በወጣው የንግዴ ሔግ የአንዴ ኩባንያ
ዲይሬክተር በላሊ ኩባንያ ውስጥ በዲይሬክተርነት እንዱያገሇግሌ የሚከሇክሌ ዴንጋጌ የላሇው መሆኑና
አጠቃሊይ ስሇ ዲይሬክተሮች የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነታቸው የነበረው ከባንክና ከፊይናንስ
ተቋማት ሊይ ብቻ ሳይሆን በላልች የንግዴ ማህበራትም ሊይ ጭምር መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ሔግ
አውጪው ባንክና የፊይናንስ ተቋማትን በተወሰነ ዯረጃ በተሇየ የሔግ ማዕቀፌ እንዱገዙ አዴርጓሌ፡፡
በ1952ዓ.ም የወጣው የንግዴ ህግ በሔጎች አወጣጥ ዯረጃ አዋጅ ሲሆን አዋጅ ቁጥር 83/1986 እና
84/1986ዓ.ም ተመሳሳይ ዯረጃ ያሊቸው ሔጎች ናቸው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986
በሚሸፇኑ ጉዲዮች የንግዴ ሔጉ የሚቃረን ከሆነ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑ ከሔጉቹ አወጣጥ ቅዯም
ተከተሌና ዯረጃ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 ከንግዴ ሔጉ እኩሌ
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ዯረጃ ያሊቸው በመሆኑና በኋሊም የወጡ በመሆኑ በገንዘብና በባንክ እንዱሁም ስሇ ባንክ ስራ ፇቃዴ
ስሇመስጠትና ስሇመቆጣጠር ቀዲሚ ተፇፃሚነት ያሊቸው መሆኑን ከሔጎች አተረጓጎም ዯንብ
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም አዋጆቹ ከንግዴ ሔጉ ቀዴመው የሚፇፀሙ ናቸው ከተባሇ
አመሌካች ያወጣው መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006 እነዚህ አዋጆቹን መሠረት አዴርጎ የወጣ
በመሆኑ ከሊይ በተጠቀሱት ጉዲዮች ሊይ ከንግዴ ሔጉ በሊይ የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ሔጎቹ
የወጡበትን ስርዓት፣ ሔጉቹ የሚፇፀሙትን ጉዲይ እና በአፇፃፀም ዯረጃ ያሊቸውን እርከን በአግባቡ
ሳይሇይ አመሌካች ባወጣው መመሪያ ውስጥ የተካተቱት አንቀጽ 5.1.4 እና 5.1.5 ዴንጋጌዎች
ተፇፃሚነት ሉኖራቸው አይገባም በማሇት እንዱሻሩ መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 93620 ጥር 02 ቀን 2000ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 64552 ታህሳስ 09 ቀን 2001 የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር
348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአመሌካች መመሪያ በአዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 መመሪያውን የማውጣት ስሌጣን
የተሰጠው በመሆኑ የተሻሻሇው አዱስ የባንክ ስራ ፇቃዴና የዲይሬክተሮች፣ የዋና ስራ አስፇፃሚ
ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006 አንቀጽ 5.1.4 እና አንቀጽ 5.1.5
ከ1952ቱ የንግዴ ሔግ ጋር የሚጋጭ ነው ተብል ሉሻር የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም
ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሶ/በ
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የሰ/መ/ቁ. 53221
ታህሳስ 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ - ተስፊዬ ምንዲገኝ - ቀረበ
ተጠሪ፡- ንጋቱ ወ/ሰንበት - ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ ተጠሪ የሟች ወ/ሮ ፀሏይ
በቀሇ ባሌ ነኝ በማሇት የሰጠው ውሳኔ የባሌና ሚስት ግንኙነት (ጋብቻ) ሳይኖር የተሰጠ በመሆኑ
ሉሻር ይገባሌ በማሇት አመሌካች ያቀረበውን መቃወሚያ የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው
አመሌካች መቃወሚያውን ያቀረበው ተጠሪ የሟች ባሌ መሆኑን በማረጋገጥ ውሳኔ ሇሰጠው የአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ ፌ/ቤቱ በመቃወሚያ ሥረ ነገር ሊይ ገብቶ
ሳያከራክር ተጠሪን መሌስ እንዱሰጥ ሳያዯርግ አመሌካች መቃወሚያውን ሇማቅረብ የሚያስችሌ
መብት የሇውም በማሇት ሳያስተናግዯው ቀርቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ትዕዛዙን
በመቃወም ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ የተሰማ
ሲሆን፣ ፌ/ቤቱም በሥር ፌ/ቤት የተሰጠውን ትዕዛዝ አፅንቶአሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች በተሰጡት
ውሳኔዎች መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ በማሇት ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰበር አቤቱታ
ቢያቀርብም፤ የሰበር ችልቱ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት አቤቱታውን
ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት ዘንዴ
አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን
ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው አመሌካች ተጠሪ በሰጠው የባሌነት
ውሳኔ ሊይ መቃወሚያ የማቅረብ መብት የሇውም በማሇት የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት ሉመረመር
ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት
ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
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ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው አመሌካች መቃወሚያ ሉያቀርብ
የቻሇው ተጠሪ ሏሰተኛ ማስረጃ በማቅረብ በተሰጠው የባሌነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት
በመጠቀም የጡረታ አበሌ እንዱከፇሇው በማስወሰኑ እና ይህን ውሳኔ መሠረት በማዴረግም አበለን
መውሰዴ በመጀመሩ ነው፡፡ በእርግጥም ተጠሪ የሟች ባሌ ነው ተብል የጡረታ አበሌ እንዱከፇሇው
ከተወሰነ አመሌካች በውሳኔው መሠረት እንዱፇጽም ይገዯዲሌ፡፡ ከዚህ ግዳታ ነፃ ሉሆን የሚችሇው
ተጠሪ የሟች ባሌ ነው የተባሇበትን ውሳኔ ከመሠረቱ ማሻር ሲችሌ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358
የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ መቃወሚያ ያቀረበውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡ የሥር
ፌ/ቤቶች መቃወሚያውን ሳያስተናግደ የቀሩት ተጠሪ የሟች ባሌ ነው በመባለ መብቱ (የአመሌካች)
ተነክቶአሌ ሉባሌ አይችሌም የሚሌ ምክንያት በመስጠት እንዯሆነ ከውሳኔው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡
በሔግ መሠረት የጡረታ አበሌ የሚከፇሊቸው ሰዎች አበለን የሚያገኙ ከአመሌካች ኤጀንሲ
እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ አመሌካች አበለን መክፇሌ ያሇበት ሔጉን መሠረት በማዴረግ ብቻ እንዯሆነም
አያከራክርም፡፡ ይህ ሁኔታ ከላሊ አቅጣጫ ሲታይ ዯግሞ አመሌካች በሔግ የተመሠረተ መብት
ሇላሇው ሰው አበለን አሌከፌሌም የማሇት መብት አሇው ማሇት ነው፡፡ አመሌካች በዚህ በያዝነው
ጉዲይ እያሇ ያሇውም ይኸው ነው፡፡ በፌ/ቤት የተሰጠ ውሳኔ (ክፇሌ የሚሌ) በመኖሩ ግን በራሱ
ሥሌጣን መክፇሌ ማቆም ያስቸግረዋሌ፡፡ በመሆኑም ሇአበለ ክፌያ መሠረት ሆኖአሌ ያሇውን ውሳኔ
ሇመቃወም ቀርቦአሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.358 እንዯተዯነገገው ቀዯም ሲሌ ሇተሰጠው ውሳኔ
መሠረት በሆነው ክርክር ተካፊይ ያሌነበረ ሰው ውሳኔው እንዱሻርሇት መቃወሚያ ማቅረብ
የሚችሇው ተካፊይ ባሌሆነበት ክርክር የተሰጠው ፌርዴ (ውሳኔ) መብቱን የሚነካበት እንዯሆነ ነው፡፡
ፌርደ መብቱን የሚነካበት ከሆነ ዯግሞ በክርክሩ ውስጥ ተካፊይ የመሆን በሥነ ሥርዓት ሔጉ
የተረጋገጠሇት መብት አሇው ማሇት ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ሔጋዊ መሠረት የላሇውን
የጡረታ አበሌ የመክፇሌ ግዳታ የሇበትም ወይም ዯግሞ አሌከፌሌም የማሇት መብት አሇው የሚሌ
መነሻ ተይዞ ነው መቃወሚያው የቀረበው፡፡ በእርግጥም አመሌካች መብቱን ማስከበር የሚችሇው
በክርክሩ ውስጥ በመግባት የበኩለን ክርክር በማቅረብ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች መቃወሚያውን
ባሇማስተናገዲቸው ክርክሩን ሇማቅረብ አሌቻሇም፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች የተከተለት አካሄዴ
ሔጉንና የሥነ ሥርዓት ዯንቦቹን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ የሰጡት ውሳኔም በሔጉ አተገባበር ረገዴ
መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ

1.

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ የካ1624/98 መጋቢት 10 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ፣ የከተማው አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ
ፌ/ቤት በመ.ቁ 10067 ህዲር 4 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የይግባኝ ሰሚው ሰበር
ችልት በመ.ቁ 12586 የካቲት 4 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ
ቁ.348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡

2.

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች
ያቀረበሇትን መቃወሚያ በመቀበሌ እና ተጠሪ በመቃወሚያው ሥረ ነገር ሊይ የሚሰጠውን
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3.

መሌስ በመስማት ግራቀኝ ወገኖቹን በማከራከር ተገቢውን ይወሰን ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት
በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.341(1) መሠረት ወሰነናሌ፡፡
ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

ራ/ታ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 59261
ጥር 24 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡ - ተገኔ ጌታነህ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
አመሌካች፡ - የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር ወኪሌ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡ - አቶ ታዬ በዛብህ ፉኖ ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው በቀጥታ ሇፌ/ቤት በቀረበ ክስ መነሻ ፌትህ ሚኒስቴር ሇአሁኑ ተጠሪ
የጥብቅና ፇቃዴ በመስጠት እንዱመዘግባቸው በማሇት የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ነው በሚሌ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10(3) መሠረት የቀረበ ነው፡፡
በዚህ ጉዲይ የአሁኑ ተጠሪ የጥብቅና ፇቃዴ ይሰጠኝ የሚሌ ጥያቄ ሇፌትህ ሚኒስቴር
አቅርበው በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ስሇሚሰሩ ጠበቆች ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በሚመሇከት በወጣው
አዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 21 መሠረት በጥብቅና ገምጋሚ ኮሚቴ ተመርምሮ የተሰጠው
የውሣኔ ሃሳብ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 26 መሠረት ሇሚኒስትሩ ቀርቦ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጣቸው
ተብል በመወሰኑ በአዋጅ አንቀጽ 29(1) በሚዯነግገው መሠረት የጥብቅና ፇቃዴ ጠያቂው ሇፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ አቤቱታ አቅርበው ክርክሩ ከተሰማ በኋሊ ፌ/ቤቱ መርምሮ በዚሁ
አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ‛2“ መሠረት በሔጉ ጉዲይ ሊይ ውሣኔ በመስጠት መታየት ይገባዋሌ ባሇው
ፌሬ ነገር ሊይ ሚኒስትሩ አይቶ በ30 ቀን ውስጥ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ብል የመሇሰው
ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ሚኒስትሩ ከፌተኛው ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት ሇመፇፀም ፇቃዯኛ
ባሇመሆን ሇ40 ቀናት ውሣኔ ሳይሰጥበት በማቆየት የጥብቅና ፇቃዴ እንዲሊገኝ ስሊዯረገ ክሌከሊው
ተወግድ የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰጠኝ ይታዘዝ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 314(1) መሠረት በቀጥታ
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ በዚህ የክሌከሊ ይወገዴ ክስ ተከሳሽ
የሆነው የፌትህ ሚኒስቴር ወኪሌ ቀርበው ጉዲዩን ገምጋሚ ኮሚቴ ተመሌክቶ ውሣኔ እንዱሰጥበት
አስተሊሌፇናሌ የሚሌ መሌስ እንዯሰጡ ተመዝግቦ ፌ/ቤቱ መርምሮ ፌትህ ሚኒስቴር ጉዲዩን ሇማየት
ፇቃዯኛ መሆኑን ከመግሇጽ በቀር ክሌከሊው የማይወገዴበት ምክንያት ስሇመኖሩ ስሊሊስረዲ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 314(2) መሠረት ክሌከሊው ተወግድ ሇከሣሹ የጥብቅና ፇቃዴ በመስጠት
ይመዝግባቸው በሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
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የአሁኑ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን
ሉያቀርብ የቻሇ ቢሆንም ከፌተኛው ፌ/ቤትም በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተሰጠው
ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው በዚህ ምክንያት የቀረበ ሲሆን ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ
ይታይ ተብል ስሇታዘዘ ማመሌከቻው ሇተጠሪው ተሌኮ ቀርበው መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡
በዚህም መሠረት ተጠሪው ታህሣሥ 21 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም፣ የአመሌካቹ አቤቱታ ተቀባይነት ሉሰጠው አይገባም
የሚለባቸውን ምክንያቶች ገሌፀው አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪው በኩሌ የተሰጠውን መሌስ
በማስመሌከት የመሌስ መሌስ እሰጣሇሁ ካሇ ይቅረብ የተባሇ ቢሆንም ከመዝገቡ እንዯሚታየው
ያቀረበው የመሌስ መሌስ የሇም፡፡
ሰበር ችልቱም ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪ ያቀረቡት የጥብቅና ፇቃዴ ይሰጠኝ ጥያቄ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇሚሰሩ
ጠበቆች ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በሚመሇከት በተሇይ በወጣው በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ
20፣21 እና 26 መሠረት ታይቶ ሚኒስትሩ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጥ ብል በሰጠው ውሣኔ ሊይ
ፇቃዴ ጠያቂው በተጠቀሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 29(1) መሠረት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ
አቅርበው ክርክሩ ከተሰማ በኋሊ ፌ/ቤቱ መርምሮ የሔግ ጉዲይ ነው ባሇው ነጥብ ሊይ ውሣኔ
በመስጠት በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ‛2“ መሠረት በቀሪው ፌሬ ነገር ሊይ ሚኒስትሩ አጣርቶ በ30
ቀን ውስጥ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ብል መሌሶት ሚኒስትሩ ውሣኔ ሳይሰጥበት ጉዲዩ
በእንጥሌጥሌ ሊይ እያሇ ተጠሪው ሚኒስትሩ በተባሇው 30 ቀን ውስጥ ውሣኔውን ባሇመስጠቱ
ምክንያት የአሁኑ አመሌካች ያዯረገብኝ የጥብቅና ክሌከሊ ይወገዴ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314(1)
መሠረት ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክስ ያቀረቡት በሔጉ አግባብ ነው ወይንስ አይዯሇም?
የአሁኑ ተጠሪ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት ፌትህ ሚኒስቴር በ30 ቀን
ውስጥ በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ ሳይሰጥ ቢቀርና ቢያዘገየው ምን ማዴረግ አሇባቸው? የሚለት ጥያቄዎች
ሲታዩ፡ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሇመስራት የሚቀርብ የጥብቅና ፇቃዴ መስጠትና ምዝገባ ጥያቄን
በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 19 መሠረት አይቶ የመወሰን ስሌጣን የተሰጠው ሇፌትሔ
ሚኒስቴር ነው፡፡
በመጀመሪያ በአዋጁ አንቀጽ 20 እና 21 መሠረት የአመሌካቹን የጥብቅና ፇቃዴ ጥያቄ
አይቶ ማስረጃዎቹን በመመርመር ፇቃዴ እንዱሰጠው ወይም እንዲይሰጠው ሇሚኒስትሩ የውሣኔ
ሃሣብ የሚያቀርበው የጥብቅና ገምጋሚ ኮሚቴ ነው፡፡ በአንቀጽ 26 ሊይ እንዯተመሇከተው የጥብቅናው
ፇቃዴ ይሰጥ ወይንስ አይሰጥ የሚሇውን የመጨረሻውን ውሣኔ የሚሰጠው ሚኒስትሩ ነው፡፡ ፌርዴ
ቤት ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሚኖረው ከዚህ የሚኒስትሩ ውሣኔ በኋሊ በአዋጅ አንቀጽ 29
መሠረት በይግባኝ ዯረጃ ብቻ ነው፡፡ የመጀመሪያውን ይግባኝ የሚያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ነው፡፡ ሚኒስትሩ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጥ በማሇት በሰጠው ውሣኔ መነሻ በቀጥታ ሇፌ/ቤት
የሚቀርብ ክስ አይኖርም፡፡ በሔጉ ይግባኝ እንዱባሌበት ብቻ የተፇቀዯ ነው፡፡
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በአሁኑም ጉዲይ ተጠሪው አዋጁን በተከተሇ መንገዴ የጥብቅና ፇቃዴ ይሰጠኝ ጥያቄ
ሇፌትሔ ሚኒስቴር አቅርበው ታይቶ ሚኒስትሩ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጥ የሚሌ ውሣኔ በመሰጠቱ
በሔጉ በተፇቀዯው የይግባኝ ሥርዓት በመጠቀም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው
ክርክሩ ተሰምቶ ፌ/ቤቱ መርምሮ በሔጉ ጉዲይ የራሱን ውሣኔ ሰጥቶበት በቀሪ ፌሬ ነገር ሊይ ራሱ
ፌትህ ሚኒስቴር አይቶ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት የመሇሰው መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ፌ/ቤቱ
ጉዲዩን ወዯ ፌትህ ሚኒስቴር የመሇሰው በ30 ቀን ውስጥ አይቶ ውሣኔ እንዱሰጥበት ነው፡፡ ሆኖም
ፌትሔ ሚኒስቴር ከፌተኛው ፌ/ቤት በአጭር ጊዜ ውስጥ ታይቶ እንዱወሰን በመፇሇግ ውሣኔው በ30
ቀን ውስጥ አይቶ በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት ባዘዘው መሠረት ሳይፇጽም ቆይቷሌ፡፡ ጉዲዩም
ገና በእንጥሌጥሌ ሊይ ስሇሚገኝ ውጤቱ ምን እንዯሚሆን አይታወቅም፡፡
የአሁኑ ተጠሪ በዚህ ሁኔታ ምን ማዴረግ ይችሊለ? በሔጉ ክስ ማቅረብ ይችሊለ ወይ?
የሚሇውን በተመሇከተ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው በቀጥታ ክስ ሇፌ/ቤት ቀርቦ የሚታይ ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ የጥብቅና ክሌከሊ ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 29(1) መሠረት ሥሌጣኑ
ሇሚመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ዯረጃ ቀርቦ ታይቶ የሚወሰን እንጂ ክሌከሊ
ይወገዴ በሚሌ በቀጥታ ሇፌ/ቤት አቤቱታ የሚቀርብበት ባሇመሆኑ የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314 ዴንጋጌ
በእንዱህ አይነቱ ጉዲይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ ተጠሪ የአሁኑ አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት እንዯገና ጉዲዩን አይቶ ተገቢውን ውሣኔ ሇመስጠት ባሇመፇሇግ
የሚያዘገየው ከሆነ በውሣኔው መሠረት እንዱፇፀምሊቸው ማመሌከት ያሇባቸው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ነው፡፡ በውሣኔው መሠረት እንዱፇጸም ሉያስገዴዯው የሚችሇውም ይኼው ውሣኔውን
የሰጠው ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በዚህ መንገዴ በመጠየቅ በጥብቅና ፇቃዴ ጥያቄው ሊይ ውሣኔ
እንዱሰጥ ማዴረግ ሲገባቸው አመሌካች የጥብቅና ፇቃዴ ክሌከሊ አዴርጏብኛሌ በማሇት
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314(1) መሠረት ክሌከሊው ይወገዴ በሚሌ በቀጥታ ሇፌ/ቤት የክስ አቤቱታ
ያቀረቡት በሔጉ አግባብ ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም፡፡ የሥር ፌ/ቤትም የጥብቅና ፇቃዴ ጉዲይን
በተመሇከተ በተሇይ በወጣው አዋጅ ቁጥር 199/1992 በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መሠረት ታይቶ
የሚወሰንና ሇፌ/ቤትም የሚቀርበው በይግባኝ ዯረጃ ብቻ መሆኑ እየታወቀ የጥብቅና ፇቃዴ ክሌከሊ
ተዯርጓሌ በሚሌ ምክንያት በቀጥታ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314 መሠረት የቀረበውን ክስ በመቀበሌ የአሁኑ
አመሌካች ሇተጠሪው የጥብቅና ፇቃዴ በመስጠት እንዱመዘግባቸው በሚሌ የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.
3.
4.

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ.166328 በ25/8/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 94250 በ27/09/2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/
ቁ. 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
ግራ ቀኙ ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡
በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሃ/ዓ

487

የሰ/መ/ቁ. 59979
የካቲት 9 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የኦሮሚያ መንገድች ባሇሥሌጣን - ሠሊማዊት ሀይለ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ከበዯ ወዲጆ - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር
ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን
በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በወሮጉዴሩ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ነው፡፡ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ ሆነው ተከራክረዋሌ፡፡ ሇሥር ፌርዴ
ቤት ተጠሪ በከሳሽነት ቀርቦ አመሌካች (ተከሳሽ) በጅማ ገነት ወረዲ ውስጥ የገጠር መንገዴ ሲጠግን
አሊግባብ በእርሻ መሬት ይዞታዬ በመግባት የተሇያዩ ቋሚ አትክሌቶች የሰብሌ ምርትና ሣር ቤት
አውዴሞብኛሌ፡፡ ተከሳሽ በቆፇረው ጉዴጓዴ በሬ ገብቶ ስሇሞተብኝ የበሬውንም ዋጋ እንዱከፌሇኝ
በማሇት በአጠቃሊይ የጉዲቱን መጠን ብር 71950 ብር በመገመት ካሳ እንዱከፇሇው ክስ አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ የይርጋ ጊዜው አሌፎሌ፡፡ ሥራ ያሠራሁት በክሌለ አዋጅ ቁጥር 11/88
በተሰጠኝ ሥሌጣንና ሀሊፉነት መሠረት ነው፡፡ ከሳሽ አለ የሚሎቸው ንብረቶች በቦታው ሊይ
አሌነበረም፡፡ የበሬ ዋጋ ሌንከፌሌ አንገዯዴም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች (ተከሳሽ) በተጠሪ ይዞታ ሥር የነበሩ
ግምታቸው ብር 7,850 (ሰባት ሺህ ስምንት መቶ ሀምሳ ብር) ያሊቸው የተሇያዩ ተክልች
አውዴሟሌ፡፡ የከሳሽ(ተጠሪ) በሬ ተከሳሽ ከቆፇረው ጉዴጓዴ ገብቶ የሞተ ስሇሆነ ብር 2,500 (ሁሇት
ሺህ አምስት መቶ ብር) በጠቅሊሊው ብር 10,350 (አስር ሺ ሶስት መቶ ሀምሳ ብር) አመሌካች
ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ ይዞታው የተጠሪ ይዞታ መሆኑ በተጠሪ ይዞታ ሊይ ያሇው ተክሌ ሊይ አመሌካች አሊግባብ
ጉዲት እንዲዯረሰ የተረጋገጠ መሆኑ ስሇተረጋገጠ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 7,750 (ሰባት ሺህ ሰባት
መቶ ሀምሳ ብር) እንዱከፌሌ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው፡፡ አመሌካች
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የበሬ ዋጋ ግምት ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
ችልት ያቀረበ ቢሆንም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ችልት
የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካች ጳጉሜ 2 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤት በፌታብሓር
ህግ ቁጥር 2143ን በመጥቀስ ያቀረብነውን የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው አሊግባብ ነው፡፡
በመሬቱ ሊይ አትክሌትና ንብረት እንዯላሇ ተረጋግጦ እያሇና በአዋጅ በተሰጠኝ ሥሌጣን መሠረት
መንገዴ የጠገንኩ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ካሣ እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ
አመሌካች የጠቀሳቸው የይርጋ ዴንጋጌዎች ማሇትም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1149(1) እና
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2143 በእኔና በአመሌካች መካከሌ ባሇው ክርክር ተፇፃሚነት የሊቸውም፡፡
አመሌካች በህጋዊ ይዞታዬ ሊይ በነበሩት ቋሚ አትክሌቶች ሊይ ጉዲት ማዴረሱ በማስረጃ
ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች ሇህዝብ ግሌጋልት የሚሰጥ የመንገዴ ጥገና
ሥራ በሚያከናውንበት ወቅት የተጠሪን ይዞታና በተጠሪ ይዞታ ሊይ ያለ የተሇያዩ ተክልች ሊይ
ጉዲት ስሊዯረሰ ካሣ እንዱከፌሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ ከውሌ ውጭ የሚዯርስ ሀሊፉነትን የሚመሇከት
ክስ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ተጠሪ ያቀረቡት ጥያቄ አመሌካች ይዞታውን ሇህዝብ ጥቅምና ግሌጋልት
የሚውሌ መንገዴ ሇመጠገን ከወሰዯ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 8 መሠረት በይዞታው
ሊይ ሇነበረው ንብረት ተመጣጣኝ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇዚህ በመሬቱ ሊይ የነበሩትን
ተክልች ዋጋ ይክፇሇኝ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ በህገመንግስቱ አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 8
መሠረት ሇተወሰዯ ንብረት ካሣ እንዱከፇሊቸው ተጠሪ የመጠየቅ መብት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር
1149 ንዐስ አንቀፅ 1 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2143 ንዐስ አንቀፅ 3 የተዯነገገው የሁሇት
ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ የማይገዯብ መሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በሰበር
መዝገብ ቁጥር 42629 አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠበት በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተጠሪ ክስ በሁሇት ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ አይታገዴም በማሇት
የሰጡት ውሣኔ ተገቢና መሠታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ተጠሪ በይዞታ መሬቴ ሊይ ነበሩ ከሚሊቸው የተሇያዩ አይነት ቋሚ ዛፍችና አትክሌቶች
ጠቅሊሊ ግምት ከብር 60,000(ስሌሣ ሺህ ብር) በሊይ እንዯነበርና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣናቸውን
ተጠቅመው በተጠሪ ይዞታ ሊይ የነበሩትና በአመሌካች ጉዲት የዯረሰባቸው ተክልችና ዛፍች ግምት
7,750 (ሰባት ሺህ ሰባት መቶ ሀምሳ ብር) መሆኑን በማረጋገጥ አመሌካች ይህንን ገንዘብ ሇተጠሪ
እንዱከፌሌ ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች በቦታው ሊይ ምንም አይነት ንብረት የሇም በማሇት በሰበር
አቤቱታው የሚከራከር ቢሆንም ይህ የአመሌካች ክርክር የፌሬ ነገር ክርክር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የካሣውን መጠን በተመሇከተ ያቀረበው አቤቱታ ሇሰበር ችልት በህገ መንግስቱ
አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 3(ሀ) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 10 ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ
የቀረበና ሔጋዊ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
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በአጠቃሊይ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 26 ቀን 2003 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 58008
ግንቦት 16 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጉስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካችቾች፡- 1. ኤርሰዳ ንግዴ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - ጠበቃ አቶ አብደርማን

መሀመዴ - ቀረቡ

2. አቶ ፀዯቀ ማርቆስ - ጠበቃ አቶ ዲንኤሌ ወ/ጊዮርጊስ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏ/ሔግ - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምር የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የአሁን ተጠሪ ሇሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረባቸው ሁሇት የወንጀሌ ክሶችን ሲሆን 1ኛ ክስ
በሥር 1ኛ ተከሳሽ /በአሁን 1ኛ አመሌካች/ ሊይ የቀረበ ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም ተከሳሹ በ1996
ዓ/ም የወጣውን የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34/1/ እና የቡና ጥራት ቁጥጥር እና ግብይት አዋጅ ቁጥር
602/2000 አንቀጽ 14/3/ እና 15/3/ በመተሊሇፌ የቡና ሊኪነት ፇቃዴ አውጥቶ በቡና ግብይት ሥራ
ሊይ ተሠማርቶ ሲንቀሳቀስ በአንዴ የምርት ዘመን ከጨረታ ማዕከሊትና ከኢት/የምርት ገበያ የገዛውን
ቡና የሚቀጥሇው የምርት ዘመን ከመዴረሱ በፉት በሚመሇከተው ገበያ አቅርቦ መሸጥ ሲገባው
መጋቢት 23 እና 30/2001 የቡና ክምችቶ ቆጠራ በተዯረገበት ወቅት በዴርጅቱ መጋዘኖች ከተገኘው
203‚577 ኪል ግራም ውስጥ ሇኤክፕርት የተዘጋጀ 101‚580 ኪ.ግ የከረመ ቡና ሇገበያ ሳያቀርብና
ሇሚመሇከተው አካሌ ሳያሳውቅ ቡና አከማችቱ በመገኘቱ ተከሷሌ የሚሌ ሲሆን፣ 2ኛ ክስ በሥር 2ኛ
ተከሳሽ /በአሁኑ 2ኛ አመሌካች/ ሊይ የቀረበ ነው፡፡ 2ኛ የሥር ተከሳሽ የ1ኛ ተከሳሽ ዴርጅት ሥራ
አስኪያጅ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 602/2000 አንቀጽ 14/3/ እና 15/3/ ሥር በ1ኛ ክስ
የተመሇከተውን የወንጀሌ ዴርጊት በመፇፀሙ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡
የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከቀረቡት ማስረጃዎች አንፃር በመመርመር
በሰጠው ፌርዴ 1ኛ ተከሳሽን ክስ በቀረበበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34/1/ እና በአዋጅ ቁጥር
602/2000 አንቀጽ 15/3/ ሥር ጥፊተኛ ነው በማሇት በብር 40‚000 እንዱቀጣ የወሰነ ሲሆን 2ኛ
ተከሳሽ የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በመሆኑ በአዋጅ አንቀጽ 15/3/ ሥር ጥፊተኛ ሆኖ በ1 ዓመት
ቀሊሌ እሥራት እና በብር 30‚000 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡
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በዚሁ በፋ/የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ የሥር ተከሳሾች ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇሥር
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ከፌተኛ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች ካከራከረ በኋሊ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 195/2/ /ሇ/ /2/ መሠረት የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤትን የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔን
አጽንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታም የቀረበው በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካቾች በዋናነት የጠቀሱአቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡የተጠሪ ክስ አቀራረብ ከአዋጅ ቁጥር 602/2000 አንቀጽ 15/3/ አባባሌ ጋር ተጣጥሞ
ባሇመቅረቡ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130/1/ መሠረትም የአመሌካቾችን የመከሊከሌ መብት የሚያጣብብ
በመሆኑ ክሱ ተሻሽል እንዱቀርብ ያቀረብነውን ተቃውሞ የሥር ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ያሇአግባብ
ነው፤
-

የወንጀለ አፇፃፀም ከጥርጣሬ በፀዲ መሌኩ ሳይረጋገጥ የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ መሠጠቱ
ተገቢነት የሇውም፤
- ከረመ የተባሇው ቡና የምርት ዘመኑ ሳያሌፌ ጥር 10 ቀን 2001 ዓ/ም ተሸጦ የውሌ
መፇፀሚያው ቀን የክፌያ ማረጋገጫ የቀረበበት ቀን ተዯርጏ መወሰደ ያሇአግባብ ነው የሚለ
ናቸው፡፡
ሇሰበር አቤቱታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ አመሌካቾች ክሱ ተጠቅሶ የቀረበብንን የአዋጅ
ቁጥር 602/2000 አንቀጽ 15/3/ ዝርዝር ሁኔታን አያሟሊም በማሇት በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130/1/
እና 119 መቃወሚያ በማቅረብ ተሻሽል እንዱቀርብ ጠይቀን ታሌፍብናሌ ያለትን በሚመሇከት የሥር
ፌ/ቤት ምሊሽ እንዴንሰጥበት በጊዜው ጠይቆን አመሌካቾች ቡናን ወዯ ውጪ ሀገር ሇመሊክ ፇቃዴ
አውጥተው የሚንቀሣቀሱ እንዯመሆናቸው መጠን ቡናን ሇማገበያየት ፇቃዴ ካሇው አካሌ የገዙትን
ያሌተዘጋጀ ቡና ሇኤክስፕርት በሚመጥን መሌኩ አዘጋጅተው ወዯ ውጪ ሀገር ከሚሌኩ በስተቀር
ቡናውን ሇላሊ አሊማ ሉያውለት እንዯማይችለና የተከማቸውም ቡና ሇግብይት የሚውሌ መሆኑን
አስረዴተናሌ፡፡ አመሌካቾች የሽያጩ ጊዜ ከማሇፈ በፉት ሽያጩ ተከናውኗሌ ያለትም ቢሆን ገዥ ነው
የተባሇው ኩባንያ የግዥ ማረጋገጫ የሊከው የካቲት 26 ቀን 2001 መሆኑን አመሌካቾች ያሌካደት
ሲሆን ይህም የሚያሳየው ሽያጩ የተጠናቀቀው የካቲት 26 ቀን 2001 ዓ/ም መሆኑን ነው፡፡
ስሇሆነም የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት አዋጅ ቁጥር 602/2000ን ተከትል የወጣው መመሪያ ሊይ
ሊሌታጠበ ቡና የተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ የተከናወነ ሽያጭ ነው፡፡ በማሇት የአመሌካቾች
አቤቱታ ውዴቅ እንዱዯረግና የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡
አመሌካቾች በሰጡት የመሌስ መሌስ ክርክራቸውን በማጠናከር አቅርበዋሌ፡፡ የግራቀኙ
ክርክር ከዚህ በሊይ በተገሇፀው አኳኋን የቀረበ ሲሆን እኛም በሥር ፌ/ቤቶች የጥፊተኛነትም ሆነ
የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ወይስ አሌተፇፀመም የሚሇውን
ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
ተጠሪ በመጋቢት 23 ቀን 2001 እና መጋቢት 30/2001 ዓ/ም በአመሌካቾች መጋዘን
ባዯረገው ቆጠራ 42‚646 ኪል ግራም የከረመ ያሌታጠበ ቡና ተከማችቶ የተገኘ ሲሆን ተጠሪዎች ግን
ተከማችቶ ተገኝቷሌ የተባሇው ቡና በጀርመን ሀገር የሚገኝው ሀምቡርግ የተባሇው ኩባንያ ጥር 10
ቀን 2001 ዓ/ም በቃሌ በተዯረገ ስምምነት መግዛቱንና የካቲት 26 ቀን 2001 ዓ/ም የስምምነት
ዯብዲቤ መሊኩና ቡናውም ሳይጫን የዘገየው ገዥው ተግባሩን ባሇመወጣቱ ምክንያት ነው በሚሌ
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ተከራክሯዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪዎች ቡናው በመጋዘናቸው ተከማችቶ የቆየ ስሊሇመሆኑ ክዯው
አሌተከራከሩም፡፡
ይህ የከረመው ቡና ያሌታጠበ እስከሆነ ዴረስ ኢዱስ አመት ከገባ ከየካቲት 01 ቀን እስከ
ሚቀጥሇው ጥር 30 ዴረስ ወዯ ገበያ ወጥቶ መሸጥ የነበረበት መሆኑን የሥር ፌ/ቤት የፌሬ ነገርን
ክርክር በሚያጣራበት ጊዜ የተጠሪ ምስክሮች ቀርበው ሙያዊ ምስክርነት የሰጡ ሲሆን ቡናው
በተሇያዩ ችግሮች ሇገበያ ካሌቀረበ ዯግሞ ሇሚመሇከተው አካሌ የማስታወቅ ግዳታ አመሌካቾች
ያሇባቸው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 602/2000 እና ይኸንኑ አዋጅ ሇማስፇፀም የወጣው ዯንብ ቁጥር
159/2001 እንዱሁም የግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር ያወጣው መመሪያ ይዯነግጋለ፡፡
በመሆኑም ቡናው ስሇመክረሙ በሔጉ በተጣሇባቸው ግዳታ መሠረት አግባብ ሊሇው
የመንግስት አካሌ አመሌካቾች እስካሊሳወቁ ዴረስ የተጠቀሰባቸውን የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት
አዋጅ ጥሰው ተገኝተዋሌ በማሇት የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ የተሰጠባቸው በአግባቡ ስሇሆነ
በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.

የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 160177 በቀን 07/8/2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ፌርዴ እንዱሁም የፋዳራሌ የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 91949 በቀን 21/10/2002 ዓ/ም የሰጠው
ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የላሇባቸው በመሆኑ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 195/2/ /ሇ-2/
ፀንቷሌ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 60025
ግንቦት 2 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ መሌዴ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ነገረፇጅ ተስፊዬ ከርጋ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪዎች፡-1. አቶ ወሌደ በየነ ቀረቡ፡፡
2. አቶ ታምሩ አያሇው - ቀረቡ፡፡
3. አቶ አየሇ ዋቀዮ

በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ተወካይነት ቀረቡ፡፡

4. አቶ ተስፊዬ በዲዲ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ

ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የዯሞዝ ጨማሪን የሚመሇከት

ክርክር ሲሆን የአሁን ተጠሪዎች በበታች ፌ/ቤት

ከሣሾችና አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበር፡፡ ክሱ የቀረበው በኦሮሚያ ብሓ/ክ/መንግሥት የምሥረቅ
ኦሮሚያ አሰሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ሲሆን ቀርቦ የነበረው ክስ በጡረታ እዴሜያችን

የጡረታ

አበሌ ያገኙ የነበረና ተከሣሽ በኮንትራት ሲቀጥረን በጡረታ በምናገኘው ክፌያ ሊይ 291 ብር ጨምሮ
ይከፌሇን የነበረና የጡረታ ዯብተራችንም የተመሇሰ መሆኑ ይሁን እንጂ የጡረታ እና ዋስትና
ባሇሥሌጣን ከሏምላ 1999 ዓ.ም ጀምሮ ጭማሪ

ቢያዯርግም የአሁን ተከሣሽ በዯሞዛችን ሊይ

እንዱጨምርሌን ስንጠይቅ መሌስ ሣይሠጠን ቆይቶ ከጥር 1 ቀን 2001 ዓ.ም እስከ ግንቦት 30 ቀን
2001 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ብቻ ከፌልናሌ፡፡ ስሇዚህ ከሏምላ 1 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ ታህሣሥ 30
ቀን 2001 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን የ18 ወር ውዝፌ እንዱከፌሌ የሚሌ ነበር፡፡
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ተከሣሽ በበኩለ በሠጠው ከሣሾች በጡረታ ሊይ የነበሩ ቢሆንም በግሌፅ ውሌ በአዋጅ
ቁ.377/96 አንቀጽ 4 መሠረት ተቀጥረው እንዯማንኛውም ሠራተኛ የሚመሇከታቸውን ዯሞዝና
ጥቅማጥቅም እያገኙ ነው፣ ማህበርዊ ዋስትና በኑሮ ውዴነት ምክንያት ዯሞዝ ሲጨምር እኛም
መጨመር እንዲሇብን የተዯረገ ስምምነት የሇም፡፡ እንዱሁም ክሱ በይርጋ ቀሪ የሆናሌ በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
ቦርደ ከሊይ እንዯተመሇከተው

ከክርክር በኋሊ የቀረበው ክስ የሔግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት

ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁን ተጠሪዎች ቅር በመሠኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ብሇው ፌ/ቤቱ ከክርክር በኋሊ የአሁን አመሌካች ከሏምላ 1 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ
መንግሥት በጨመረው መሠረት ሇአሁን ተጠሪዎች ሉከፌሊቸው ይገባሌ በማሇት የቦርደን ውሣኔ
በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ ከዚሁ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሲሆን በ03/13/2003 2
ገጽ በተፃፇ አቤቱታ መንግሥት የሰጠውን ጭማሪ አስቀምጦ በውሊችን ውስጥ የካተተ ነገር
ባሇመኖሩ ሌንከፌሌ አየገባም፡፡ በተጨማሪም ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ጉዲዩ
ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች

በ29/03/2003 ዓ.ም 2 ገጽ ሊይ ጽፇው ባቀረቡት

መሌስ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ በመሆኑ እንዴፀና የሚሌ ነበር፡፡ ከዚህ
በኋሊ

አመሌካች

የመሌስ

መሌስ

እንዴያቀርብ

በተቀጠረበት

ባሇመቅረቡ

መዝገቡ

ሇምርመራ

አዴሯሌ፡፡
በግራ ቀኙ የተዯረገው የክርክር ሂዯቶች ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የቀረበውን
ቅሬታ ከተያዘው ጭብጥና ከሚመሇከታቸው ሔጎች ጋር መርምሮአሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ጉዲዩ
ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ የክፌያውን አግባብነት በግራ ቀኙ መካከሌ ከተመሠረተው
የሥራ ውሌ አኳያ ሇመመርመር ነው፡፡ ችልቱም ጉዲዩን ከዚህ አኳያ መርምሮታሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ የአሁን ተጠሪዎች በጡረታ ሊይ የነበሩ ሰዎች ሆነው የቅጥር ውሌ
ከአሁን አመሌካች ጋር የፇፀሙ ስሇመናቸው አሊከራከረም፡፡ ይሄ የሥራ ውሌ ግንኙነት በመፇጠሩ
ምክንያት

የጡረታ

ዯብተራቸውን

ሇሚመሇከተው

የመንግሥት

አካሌ

የመሇሱ

መሆናቸውን

ተጠሪዎች ራሣቸው አመሌክተዋሌ፡፡ በግራ ቀኙ የሥራ ውሌ ውስጥ አመሌካች ሇአሁን ክስ ምክንያት
የሆነውን ክፌያ ሇመክፇሌ የገባው ግዳታ ያሇመኖሩን

አመሌካች የተከራከረ ሲሆን ተጠሪዎችም

በውሊቸው ውስጥ የተቀመጠ ግዳታ ስሇመኖሩ ያነሱት ነገር
ግዳታ በመካከሊቸው

ካሇመኖሩም

ያሇመኖሩን የበታች ፌርዴ ቤት አረጋግጧሌ፡፡
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በሊይ እንዯዚህ ዓይነት

በላሊ በኩሌ አንዴ ጡረታ የወጣ ሰው ተመሌሶ ብቀጠር እንዯማንኛውም ተቀጣሪ ሠራተኛ
ማግኘት ያሇበትን ክፌያ ከመጠየቅ ባሇፇ ሇጡረተኞች

የክፌያ ጭማሪ በማዯረጉ ብቻ አመሌካች

የተዯረገውን

ማዕቀፌ

ጭማሪ

እንዴከፌሌ

መንግሥት ሇጡረተኞች

የሚያሰገዴዴ

የህግ

የሇም፡፡

በመሆኑም

አመሌካች

ያዯረገውን የዯመወዝ ጭማሪ ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ በማሇት የክሌለ

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው

ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም

ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የኦሮሚያ

ብሓ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ/93661 በ29/10/2003 ዓ.ም በዋሇው

ችልት የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የምሥራቅ

ኦሮሚያ

አሠሪና

ሠራተኛ

በ26/6/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ

ጉዲይ

ወሳኝ

ቦርዴ

በቁጥር

664/01/2002

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡

3. ተጠሪዎች ጡረታኝነታቸውን በመተው የሥራ ቅጥር ውሌ ከአመሌካች ጋር ከፇፀሙ በኋሊ
መንግሥት ሇጡረተኞች በኑሮ ውዴነት ምክንያት ዯሞዝ ጨምሯሌ በሚሌ አመሌካች
ጭማሪውን እንዱከፌሌ ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ከውሌ ወይም ከህግ የሚመነጭ መብት የሇም
ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሊይ

የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡

መዝገቡን ዘግተን ወዯ መዝገብ ቤት መሌስናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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የሰ/መ/ቁ. 60353
ግንቦት 04 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- አቶ ባሌቻ ወ/ፃዴቅ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ግርማ ቀሇታ - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ሰበር ችልት የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች
ቃረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ያቀረበ ነው አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩት የጥበቅና
ግሌጋልት አሰጣጥን በሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ከወ/ሮ እታገኘሁ በሻህ ጋር በአዱስ አበባ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የነበረኝን የፌታብሓር ክርክር ሇመከታተሌና ጉዲዩን እስከሰበር ችልት
ዴረስ እኔን በመወከሌ ሉከራከሩሌኝ ከተጠሪ ጋር ውሌ ተዋውሇናሌ፡፡ ከሳሽ በውሌ ከተስማማነው ብር
2‚000 /ሁሇት ሺ ብር/ ውስጥ ብር 1‚000 /አንዴ ሺ ብር/ ሇተከሳሽ ከፌያሇሁ፡፡ ተከሳሽ ተገቢውን
የጥብቅና አገሌግልት ያሌሰጡኝ በመሆኑ የከፇሌኩትን ገንዘብ ከነኪሣራው እንዱመሌስ ውሣኔ
ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ የማህበራዊ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ
ሇአመሌካች ብር 2‚000 /ሁሇት ሺ ብር/ ይክፇለ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የጥብቅና አገሌግልት ሇመስጠት የተዋዋሇው በአዱስ አበባ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ሇመከራከር እንጂ በይግባኝና በሰበር ሇመከራከር አይዯሇም በማሇት የማህበራዊ ፌርዴ
ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇከተማው ሰበር ችልት አቅርቦ የሰበር
አቤቱታው ውዴቅ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪ ጋር ያዯረግሁት የጥብቅና አገሌግልት ውሌ ተጠሪ እኔ ከወ/ሮ እታገኘሁ
በሻህ ጋር ባሇኝ የፌታብሓር ክርክር በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በይግባኝና በሰበር
ሉቆሙሌኝ መሆኑ በውለ ተገሌፆ እያሇ የማህበራዊ ፌርዴ ቤት ውሣኔ በይግባኝ ያየው የአዱስ አበባ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት ውለ በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ብቻ ሇመከራከር የተዯረገነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ውለ በአዱስ አበባ
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የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የጥብቅና ግሌጋልት ሇመስጠት የተዯረገ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ማቅረቡ የማይጠቅማቸው
መሆኑን መክሬአቸዋሇሁ፡፡ አመሌካች ከሙያ አንፃር የማያዋጣውንና የማሊምንበትን ጉዲይ ይግባኝ
ካሊቀረብክ በማሇት ያቀረቡት ክስ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ
መሌስ በፅሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥ በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሰኔ 12 ቀን 2000 ዓ.ም የተዯረገው የጥብቅና አገሌግልት
ውሌ ስምምነት ‛እኔ ውሌ ሰጭ ከወ/ሮ እታገኘሁ በሻህ ጋር በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ስሊሇኝ የቦታ ክርክር ጉዲይ ውሌ ተቀባይ ባሊቸው የጥብቅና ሙያ ጉዲዬን እስከ መጨረሻ ዴረስ
ሉከራከርሌኝ ሇዚህ አገሌግልታቸው ብር 2‚000 /ሁሇት ሺ ብር/ ሌከፌሊቸው የተሰማማን ሲሆን“
በሚሌ መንገዴ በተራ ቁጥር 1 የአመሌካችን ግዳታ የሚገሌፅ ሲሆን በተራ ቁጥር 2 ‛እኔም ውሌ
ተቀባይ በተራ ቁጥር 1 ሊይ በተገሇፀው መሠረት የውሌ ሰጭው ጉዲይ እስከመጨረሻ ዴረስ
ሌከራከርሊቸው ተስማምተን በቅዯሚያ ብር /አንዴ ሺ ብር/ ተቀብያሇሁ“ በሚሌ መንገዴ የተጠሪን
ግዳታ የሚገሌጽ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በአመሌካች እና ተጠሪ መካከሌ በተዯረገው ውሌ ውስጥ ‛
እስከመጨረሻ ዴረስ ሉከራከሩሌኝ“ የሚሇውና ‛እስከ መጨረሻ ዴረስ ሌከራከርሊቸው“ የሚሇው ቃሌ
ተጠሪ በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ብቻ ሇመከራከር የውሌ ግዳታ እንዯገቡ በማዴረግ
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትርጉም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1732 እና
የጥብቅና አገሌግልት በዯንብ ቁጥር 57/1992 አንቀፅ 8/2/ የተዯነገገውን ያሊገናዘበና የአተረጓጉም
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇዚህ ‛እስከ መጨረሻ ዴረስ“ ሌከራከርሊቸው በማሇት ተጠሪ
የገቡት ውሌ ይዘት አመሌካች ከሙያ አንፃር የሚያዋጣ ከሆነ ይግባኝ አቅርቦ የመከራከርና በሰበር
አቤቱታ አቅርቦ መከራከረን የሚጨምር በመሆኑ በዚህ በኩሌ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤትና የከተማው በሰበር ችልት የሰጡት ትርጉም ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም በመሆኑም ተጠሪ በአዱስ
አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ብቻ ሇመከራከር ነው በጥብቅና አገሌግልት ውለ የተስማማሁት
በማሇት ያቀረቡትን መከራከሪያ አሌተቀበሌነውም፡፡
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የአመሌካችንና
የተጠሪን ውሌ ሲተረጉሙ ስህተት የሰራ ሲሆን ተጠሪ ያቀረበው ሁሇተኛ መከራከሪያ ስንመሇከተው
ፌርዴ ቤቶቹ የዯረሱበትን መዯምዯሚያ የሚያስሇውጥ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ተጠሪ ከሙያ አንፃር
አመሌካች ከህግ አንፃር ማዴረግ የሚገባቸውን የማስረዲትና ግሌፅ የማዴረግና የማማከር ግዳታና
አከሪካሪ ጉዲይ በላሇበት ክስና ክርክር ያሇማቅረብ ግዳታ እንዲሇበት በዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀፅ 28
በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ በአመሌካችና በወ/ሮ እታገኘሁ በሻህ መካከሌ በአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የነበረው ክርክር የቦታ ይዞታ ክርክር ሲሆን በጉዲዩ አመሌካች የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ
አቅርበው ነበር፡፡ በክርክሩ ሂዯት ክርክር የተነሳበት ቦታ የማናቸው ይዞታ እንዯሆነ አጣርቶ
እንዱገሌፅ የአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ አስተዲዲር ተጠይቆ ተከሳሽ ወ/ሮ እታገኘሁ የአመሌካችን ቦታ
አሌፍ እንዲሌያዘ እና በተቃራኒው አመሌካች የወ/ሮ እታገኘሁን ህጋዊ ይዞታ አሌፍ የያዘ መሆኑን
በማረጋገጡ የአመሌካች ክስ ውዴቅ መሆኑን የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ
ቁጥር 00076 ሀምላ 9 ቀን 2000 ዓ.ም ከሰጠው ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ሊይ
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ይግባኝ ባይ የሰበር አቤቱታ ማቅረብ ከሙያ አንፃር እንዯማያዋጣ የምክር አገሌግልት ከሰጠ
ሇአመሌካች የይግባኝ አቤቱታ የማቅረብ ግዳታ የሇበትም፡፡ አመሌካች የተጠሪን ምክር ወዯጎን
በመተው ይግባኝ አቅርቦ ይግባኙ የተሠረዘበት ሲሆን የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ተዯርጎበታሌ፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ ተገቢ የሆነ የሙያ ግሌጋልትና ምክር ሇአመሌካች የሰጠ በመሆኑ በውጤት ዯረጃ
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከተማው የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ምክንያቱ ተሇውጦ ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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የሰ/መ/ቁ 60508
ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች ፡- 1. ወ/ሮ ሮዛ አባተ
2. አቶ ጌትነት አባተ
3. አቶ በሊይ አባተ
4. አቶ ዮሏንስ አባተ ጠበቃ አቶ አበበ አሣመረ - ቀረቡ
ተጠሪ፡ - የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነገረፇጅ ሚካኤሌ ጌታቸዉ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ
በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ5/06/07 የሚገኝና ቁጥሩ 832 የሆነና በርካታ ክፌልችን የያዘ ህንጻ
በአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሶና ተረክቦት እስከ ህዲር 1992 ዓ.ም እያከራየ ሲጠቀምበት የኖረ
መሆኑን ከገሇጸ በኋሊ ህንጻውን የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በሰጠው ውሣኔ መሠረት
ህዲር 24 ቀን 1992 ዓ.ም አስረክቤያቸው ነበር፡፡ ሆኖም ቤቱን ተከሣሾች እንዱከራዩ ውሣኔ
የተሰጠው በሀሰተኛ ማስረጃ መሆኑን በማረጋገጥ ተከሣሾች ሇከሣሽ ቤቱን እንዱያስረክቡ ሀምላ 14
ቀን 1998 ዓ.ም በፔራይቬታይዜሽንና የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ወስኗሌ፡፡
ከሣሽ ከህዲር 1992 ዓ.ም ጀምሮ ቤቱን በማከራየት ያገኘው የነበረው ጥቅም ተቋርጦበታሌ፡፡
ተከሣሾች የተቋረጠውን ጥቅም /ኪራይ/ ቤቱን እስኪያስረክቡ ዴረስ በማሰብ እንዱያስረክቡ ውሣኔ
ይሰጥሌኝ በማሇት በአመሌካቾችና በላልች አራት ሰዎች ሊይ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቾች
በተከሣሽነት ቀርበው ከሣሽ አሊግባብ በሌጽጋችኋሌ በማሇት ያቀረበው ክስ የህግ መሠረት የሇውም፡፡
ከሣሽ ከሀምላ 14 ቀን 1998 ዓ.ም በኋሊ ያሇውን ኪራይ ከሚጠይቅ በስተቀር በውሣኔ ባሇመብት
ሆነን ቤቱን ከያዝንበት ከህዲር 1992 ዓ.ም ጀምሮ ኪራይ እንዴንከፌሌ ያቀረበው ጥያቄ የህግ
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መሠረት የሇውም፡፡ተከሣሾች ቤቱን ከተረከብን በኋሊ ብር 1,63ዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ
ሰሊሣ ሺ ብር/ በማውጣት ቤቱን ያሣዯስን በመሆኑ ሉቻቻሌሌን ይገባሌ የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተከሣሾች ከሣሽ ቤቱን
ካስረከበበት ህዲር 12 ቀን 1992 ዓ.ም ጀምሮ ቤቱን እስከተረከበበት ዴረስ ባለት 117 ወራት /አንዴ
መቶ አስራ ሰባት ወራት/ ቤቱን አከራይቶ ሲያገኝ የነበረውን ገንዘብና የተጨማሪ እሴት ታክስ ስራ
ሊይ ከዋሇ በኋሊ ተጨማሪ እሴት ታክስ ተዯምሮበት ሇከሣሽ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇባቸው በማሇት
ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚ ችልት የአመሌካቾችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካቾች መስከረም 14 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ
ዲኝነት ከጠየቀበት ገንዘብ በሊይ እንዴንከፌሌ ወስኖብናሌ፡፡ አመሌካቾች ቤቱን ሇማሣዯስ ከብር
1,63ዏ,ዏዏዏ እንዲወጣን በመግሇጽ ያቀረብነውን የመቻቻሌ ጥያቄ በመቃወም ተጠሪ ያቀረበው ክርክር
የሇም፡፡ ይኸም ተጠሪ የአመሌካቾችን ክርክር እንዲመነ የሚያስቆጥረው መሆኑ በፌታብሓር ሥነሥነዓት ህጉ ተዯንግጏ እያሇ በተጠሪ በታመነው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ ሣይሰጥበት ማሇፊ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የከፉሌ አገሌግልት ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚከፇሌበት አገሌግልት
አይዯሇም፡፡
ስሇዚህ ፌርዴ ቤቱ ተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱከፇሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢነት የሇውም
ተጠሪ ቤቱን በፉት ከሚያከራይበት በተሻሇ ዋጋ ያከራየው ቤቱን እኛ ከተረከብን በኋሊ ስሊሳዯስነው
ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች በእኛ በኩሌ የቀረቡ መከራከሪያዎችን ውዴቅ በማዴረግ
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ህዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ
ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች
ታህሣስ 25 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በግራ ቀኙ የቀረበው የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው
ሲሆን እኛም አመሌካቾች ቤቱን በኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ውሣኔ ከተረከቡበት ጊዜ
ጀምሮ ቤቱን ሇተጠሪ እንዱመሌሱ እስከተወሰነበት ሀምላ 14 ቀን 1998 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ
ተጠሪ ቤቱን በማካራየት ሉያገኝ ይችሌ የነበረውን ገቢ እንዱከፌለ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው
ችልት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በህጋዊ ውሣኔና ፌርዴ ንብረት የተረከበ ሰው ባሇመብት
የሆነበት ውሣኔ ሲሰረዝ ወይም ሲሻር በኢትዮጽያ ህግ ያሇበት ሃሊፉነትና ግዳታ ምንዴነው?
የሚሇውን ነጥብ መመሇስ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ የፌታብሓር ህግ
ቁጥር 2162 ይዘት ትርጉምና የተፇጻሚነት ወሰን አስመሌክቶ ሰፉ የህግ ክርክር ያቀረቡ
ቢሆንም በዚህ መዝገብ የተያዘውን ጉዲይ ሇመወሰን የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር
349 ዴንጋጌዎች አግባብነት ያሊቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ
ቁጥር 349/1/ ጉዲዩን በመጀመሪያ አይቶ የወሰነው ፌርዴ ቤት ውሣኔ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት የተሇወጠ ወይም የተሻረ ሲሆን በተሇወጠው ወይም በተሻረው ፌርዴ መሠረት የተወሰዯ
ንብረት የሚመሇስበትና የተከራካሪ ወገኖች መብት እንዱስተካከሌ ፌርዴ ቤቱ ተስማሚ
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መስል የታየውን ትዕዛዝ መስጠት እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ
ቁጥር 349 ንኡስ አንቀጽ 2 በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 349 ንኡስ አንቀጽ 1
የተዯነገገውን ሇማስፇጸም ፌርዴ ቤቱ የተወሰዯ ገንዘብ እንዱመሇስ ወሇዴ እንዱከፇሌ ፣
ኪሣራ እንዱወሰን ፣ ካሣና ያሊግባብ የተወሰዯ ጥቅም እንዱከፇሌ ወይም በፌርደ መሻሻሌ
ወይም መሇወጥ ምክንያት የተካራካሪ ወገኖች መብትን ሇማስተካከሌ ተገቢ መስል የታየውን
ትዕዛዝ ሇመስጠት የሚችሌ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 349 በመጀመሪያ ጉዲዩን ባየው ፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሣኔ በይግባኝ
ሰሚው ፌርዴ ቤት በሚሇወጥበት ወይም በሚሻርበት ጊዜ ተፇጻሚ እንዯሚሆን ከዴንጋጌው
ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 349 የመጀመሪያ ውሣኔ ወይም
ፌርዴ በይግባኝ ሲሻርና ሲሇወጥ ብቻ ሣይሆን የመጀመሪያውን ውሣኔ የሰጠው ፌርዴ ቤት
ወይም የዲኝነት ስሌጣን በህግ የተሰጠው አካሌ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 6 እና
ላልች የሥነ- ሥርዓት ህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን እንዯገና አይቶ ቀዯም
ብል የሰጠውን ውሣኔ በሚያሻሽሌበት ወይም በሚሽርበት ጊዜ ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ
እንዯሆነ የዴንጋጌውን ርዕስ አቀራራጽና መሠረታዊ ግብና ዓሊማ በማገናዘብ ሇመረዲት
ይቻሊሌ፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካቾች እንዱያስረክብ በህግ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ወስኖ
የነበረው የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ
በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 6 መሠረት እንዯገና በማየት ከዚህ በፉት የሰጠውን
ውሣኔ ሙለ በሙለ ሰርዞታሌ፡፡
የኤጀንሲውን ውሣኔ የማስፇጸም ስሌጣን የፌ/ቤት መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 193/92
ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ የማስረከብ ብቻ ሣይሆን ተጠሪ ቤቱን
እያከራየ ያገኝ የነበረውን ጥቅም እንዱተኩ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት
የሰጠው ወሣኔ የፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 349 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ
አንቀጽ 2ን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ አመሌካቾች ቤቱን በህጋዊ ውሣኔ ከተረከብን በኋሊ
ተጠሪ ያቀረቡትን የቤት ኪራይ እንዴንከፌሌ የተሰጠው ውሣኔ የህግ መሠረት የላሇው ነው
በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
አመሌካቾች ቤቱን እስከሚያስረክቡበት ጊዜ ዴረስ ያሇው ሂሣብ ታስቦ እንዱከፇሇው በግሌጽ
የዲኝነት ጥያቄ ያቀረበ መሆኑን ከስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካቾች ተጠሪ
ከጠየቀው የዲኝነት ጥያቄ በሊይ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር
አቤቱታ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
2. አመሌካቾች ቤቱን ከተረከብን በኋሊ ቤቱን ሇማዯስ ያወጣነው ገንዘብ ሉቻቻሌሌን ይገባሌ
በማሇት ሇስር ፌርዴ በተጠሪ ሇቀረበባቸዉ ክስ መሌስ ሲሰጡ እንዯተከራከሩ ከስር ፌርዴ ቤት
ውሣኔ ተረዴተናሌ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን የመቻቻሌ ጥያቄ በጭብጥነት በመያዝ
ውሣኔ እንዲሌሰጠበት ከስር ፌ/ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካቾች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት
የመቻቻሌ ጥያቄ ተጠሪን የከሣሽ ተከሣሽ አመሌካቾችን የተከሣሽ ከሣሽ የማዴረግ ውጤት
ያሇው እንዯሆነ በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 236 ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡
በዚህ መንገዴ የሚቀርቡ ክርክሮች በዲኝነት ታይተው ውሣኔ የሚሰጥባቸው በመጀመሪያ
የዲኝነት ተከፌልባቸው ሲቀርቡ እንዯሆነ ከፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 215 ንኡስ
አንቀጽ 1 እና ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካቾች ቤቱን ከተረከቡት በኋሊ ብር
1,63ዏ,ዏዏዏ /አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሰሊሣ ሺ ብር/ በማውጣት እንዲሣዯሱ በመግሇጽ
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የመቻቻሌ ጥያቄ ያቀረቡት ከሊይ የጠቀስነው የሥነ-ሥርዓት ህግ በሚዯነግገው መሠረት
የዲኝነት ገንዘብ ከፌሇውና ሥርዓቱን አሟሌተው ስሇ መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ ስሇሆነም የስር
ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አመሌካቾች የዲኝነት ገንዘብ ሣይከፌለና
ሥርዓቱን ሣያሟለ ያቀረቡትን የመቻቻሌ ጥያቄ በጭብጥነት ሣይዙና ውሣኔ ሣይሰጡበት
ማሇፊቸው የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት
የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ.

67280

ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- የኢ.ፋ.ዱ. ፌትሔ ሚኒስቴር - ዏ/ህግ አሌጋነህ ተሾመ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡-

1. አቶ ተስፊዬ በርሄ

- ቀረቡ

2. አቶ በሇጠ ታፇሰ - ቀረቡ
3. ወ/ሪት ሔይወት ሲሳይ - ቀረቡ
4. አቶ ተሾመ አንጀል - የቀረበ የሇም
5. አቶ መኳንንት ዯግነት - ቀረቡ
በሰ/መ/ቁጥር 67275፣ 67276፣ 67277 እና 67281 የቀረቡት ጉዲዮች በዚህ መዝገብ በተያዘው
ጭብጥ ተጠቃሇው እንዱታዩ የተዯረገ በመሆኑ መዛግብቱን አንዴ ሊይ አጣምረን መርምረን ተከታዩ
ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች ሇሚሠሩ ጠበቆች ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በወጣው አዋጅ
ቁጥር 199/1992 አንቀፅ 11/2/ ሥር በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት ሇጥብቅና ሙያ ፇቃዴ
የሚሰጥበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡
ይህ አቤቱታ የቀረበው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የፌትሔ ሚኒስቴር ሇተጠሪዎች እያንዲንዲቸው ያሇፇተና
የጥብቅና ፇቃዴ እንዯማይሰጣቸው ባሳወቀው ውሣኔ ቅር በመሰኘት በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀፅ
29(1) መሠረት ይግባኛቸውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪዎች አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራ
ቀኙን በተሇያዩ መዛግብት አከራክሮ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የሠጠውን ውሣኔ በመሻር ተጠሪዎች
ያሇፇተና የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰጣቸው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኙን ሇፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ይግባኙ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌና ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ
መሠረታዊ ይዘት ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው በሔግ የመጀመሪያ ዱግሪ ያሊቸውና ዱግሪ ከመያዛቸው
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በፉት የሥራ ሌምዴ ያሊቸው ቢሆንም ከዱግሪ በኋሊ የአምስት ዓመት የሥራ ሌምዴ የላሊቸው
በመሆኑ በፋዯራሌ ማናቸውም ፌርዴ ቤት ሇመከራከር የሚያስችሌ የጥብቅና ፇቃዴ የመግቢያ ፇተና
ሇመቀበሌ አዋጅ ቁጥር 199/92 አንቀፅ 11(2) የግዴ የሚሊቸው ሆኖ እያሇ ከዱግሪ በፉት ያሇው
የሥራ ሌምዴ ሉቆጠር ይገባሌ ተብል ትርጉም መስጠቱ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው
በማሇት መከራከሩን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ በሠበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው
መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ተጠሪዎች ቀርበው ግራ ቀኙ የፅሐፌ
ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሠበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን ሇሠበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ ተጠሪ ሏምላ 21 ቀን 1996 ዓ.ም ከሮያሌ ኮላጅ
በሔግ ዱፔልማ፣ ሚያዝያ 02 ቀን 2000 ዓ.ም ከሮያሌ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ
የተመረቁ ሁነው በሥራ ሌምዴ ረገዴ ዯግሞ ከግንቦት 01 ቀን 1993 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 30 ቀን
1995 ዓ.ም፣ ከታህሳስ 01 ቀን 1997 ዓ.ም እስከ ዻጉሜ 05 ቀን 2000 ዓ.ም ዴረስ በአዱስ አበባ
ከተማ አስተዲዯር የንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ነገረ ፇጅ፣ ከሏምላ 11 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ
ነሏሴ 03 ቀን 2002 ዓ.ም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር ዏቃቤ ሔግ ሁነው ያገሇገለ መሆኑን፣ 2ኛ
ተጠሪ (አቶ በሇጠ ታፇሰ) በበኩሊቸው ሏምላ 07 ቀን 1982 ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ በሔግ
ዱፔልማ፣ የካቲት 04 ቀን 2000 ዓ.ም ዯግሞ ከሮያሌ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ
የተመረቁ ሁነው በሥራ ሌምዴ ረገዴም ከሰኔ 14 ቀን 1985 ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 21 ቀን
1987 ዓ.ም በኢትዮጵያ የችርቻሮ ንግዴ ዴርጅት ኮርፕሬሽን ውስጥ በነገረ ፇጅነት፣ ከጥር 15 ቀን
1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥር 14 ቀን 1988 ዓ.ም ዴረስ በኢትዮጵያ የቤት እና የቢሮ ዕቃዎች
ዴርጅት ውስጥ በነገረ ፇጅነት፣ ከታህሳስ 10 ቀን 1998 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሏምላ 6 ቀን 1989
ዓ.ም ዴረስ በእርሻ ሰብሌ ገበያ ኮርፕሬሽን ውስጥ በነገረ ፇጅነት፣ ከሏምላ 10 ቀን 1989 ዓ.ም እስከ
መስከረም 27 ቀን 1984 ዓ.ም ዴረስ በነገረ ፇጅነት፣ ከመስከረም 28 ቀን 1984 ዓ.ም እስከ ሏምላ
30 ቀን 1996 ዓ.ም የሔግ አማካሪ ቢሮ ተጠባባቂ ሒሊፉ፣ ከነሏሴ 06 ቀን 1996 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30
ቀን 1998 ዓ.ም የሔግ አገሌግልት ተጠባባቂ ኃሊፉ፣ ከሏምላ 01 ቀን 1998 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 08
ቀን 2000 ዓ.ም ዴረስ የሔግ አገሌግልት ኃሊፉ በመሆን በውሃ ሥራዎችና ኮንስትራክሽን ዴርጅት
ውስጥ የሠሩ መሆኑን፣ 3ኛ ተጠሪ (ሔይወት ሲሳይ) ዯግሞ ሏምላ 11 ቀን 1994 ዓ.ም ከአዱስ
አበባ ዩኒቨርሲቲ በሔግ ዱፔልማ፣ እ.ኤ. አቆጣጠር ጁሊይ 22 ቀን 2010 ዯግሞ ከዚሁ ዩኒቨርሲቲ
በሔግ ባችሇር ዱግሪ የተመረቁ ሲሆን በሥራ ሌምዴ ዯግሞ ከነሏሴ 16 ቀን 1995 ዓ.ም እስከ
ጥቅምት 30 ቀን 2002 ዓ.ም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር ዏቃቤ ህግ ሁነው ያገሇገለ መሆኑ
የተረጋገጠ መሆኑን፣ 4ኛ ተጠሪ (አቶ ተሾመ አንጀል) ዯግሞ በትምህርት ዝግጅት እ.ኤ.አ. ኖቬንበር
11 ቀን 2004 ዓ.ም ከባሔር ዲር ዩኒቨርሲቲ በሔግ ዱፔልማ፣ እ.ኤ.አ. ዱሴምበር 01 ቀን 2009
ዯግሞ ከአሌፊ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ ያሊቸው ሁነው በሥራ ሌምዴ ረገዴም ከየካቲት
01 ቀን 1983 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 01 ቀን 1999 ዓ.ም በአማራ ክሌሌ ውስጥ ዏቃቤ ሔግነት፣
ከሰኔ 15 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ ነሏሴ 03 ቀን 2002 ዓ.ም ዴረስ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዴ.ሪ ፌትሔ
ሚኒስቴር አቃቤ ሔግ ሁነው የሠሩ መሆኑ መረጋገጡን፣ 5ኛ ተጠሪ (አቶ መኳንንት ዯግነት)
በበኩሊቸው ነሏሴ 16 ቀን 1993 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮላጅ በሔግ ዱፔልማ፣ ዻጉሜ
01 ቀን 2001 ዓ.ም ዯግሞ ከሮያሌ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ የተመረቁ መሆኑንና
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በሥራ ሌምዴ ረገዴም ከታህሳስ 01 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 30 ቀን 1994 ዓ.ም ዴረስ
ዯግሞ የዏቃቤ ሔግ ረዲት፣ ከጥር 01 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም ዴረስ
በዏቃቤ ሔግ ዯረጃ አምስት፣ ከሏምላ 01 ቀን 1998 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ
ዯግሞ በዏቃቤ ሔግ ዯረጃ አራት፣ ከሏምላ 01 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ ጥር 30 ቀን 2002 ዓ.ም
ዴረስ ዯግሞ በዏቃቤ ሔግ ዯረጃ ሦስት የሠሩ መሆኑ የተረጋገጠ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪዎች ያሇፇተና
የጥብቅና ፇቃዴ ሉሰጠን ይገባሌ በማሇት የሚከራከሩት የሥራ ሌምዲቸው መያዝ ያሇበት ከዱግሪ
በሁዋሊ ሳይሆን በፉት ያሇውም ጭምር ነው በሚሌ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሚከራከረው የሥራ
ሌምዴ ሉያዝ የሚገባው ከዱግሪ ምረቃ በሁዋሊ ያሇውን ጊዜ ነው በሚሌ ተገንዝበናሌ፡፡
ከሊይ እንዯተጠቀሰው የአመሌካች ጥያቄ ያሇፇተና ሇማናቸውም የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች
የጥብቅና ፌቃዴ ማግኘት የሚቻሇው በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀፅ 11 (2) በተመሇከተው ሁኔታ
ሆኖ ይህ ሁኔታ በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀፅ 8 እና 9 ሇተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሌዩ ዴንጋጌ
ነው በሚሌ ነው፡፡
በአዋጅ ቁጥር 199/92 የፋዯራሌ የጥብቅና ፇቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ በዚሁ
አዋጅ አንቀፅ 8 (1) በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ ሇማግኘት
የሚቻሌባቸው ሁኔታዎች በግሌፅ የተዘረዘሩ ሲሆኑ እነዚህም በሔግ ዱፔልማ ያሇው፣ የኢትዮጵያ
መሠረታዊ ሔጏችን ማወቅ እንዱሁም አግባብነት ባሇው ሙያ ቢያንስ 5 ዓመታት ሌምዴ ያሇው
ወይም በሔግ ዱግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሔጏችን የሚያውቅና በሙያው ቢያንስ
የሁሇት ዓመት ሌምዴ ያሇው፣ ሇፌትህ ሥራ አካሄዴ መሌካም ሥነ ምግባር ያሇው፣ ሇዯረጃው
የሚሰጥን የጥብቅና መግቢያ ፇተና ያሇፇ፣ ምግባረ ብሌሹነትን በሚያመሊክት ወንጀሌ ተከሶ
ያሌተቀጣ፣ የሙያ ኃሊፉነት መዴህን ዋስትና መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ ያቀረበ ማንኛውም
ኢትዮጵያዊ የሚለ ሲሆኑ ሇፇቃደ መሰጠት ፇተና መቀመጥንና ማሇፌን የግዴ የሚሌ መሆኑ
የአዋጁን አንቀፅ 8 ከአዋጁ አንቀፅ 11(1) ጋር አጣምረን በማንበብ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡
የፋዯራሌ ማናቸውም ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ ሇማግኘት ዯግሞ
በአዋጁ አንቀፅ 9 ሥር
የተመሇከቱትን መስፇርቶች ማሟሎት ቅዴመ ሁኔታ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የፋዯራሌ
ማናቸውም ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ የሚሠጠው በሔግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሔግ
ዱግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሔጏችን የሚያውቅና በሙያው ቢያንስ አምስት ዓመት
ሌምዴ ያሇው፣ ሇፌትህ ሥራ አካሄዴ መሌካም ሥነ ምግባር ያሇው፣ ሇዯረጃው የሚሠጠውን
የጥብቅና መግቢያ ፇተና ያሇፇ፣ ምግባረ ብሌሹነቱን በሚያመሊክት ወንጀሌ ተከሶ ያሌተቀጣና፣
የሙያ ኃሊፉነት መዴህን ዋስትና መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ ሊቀረበ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው፡፡
በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9 ዴንጋጌዎች የጥብቅና ፇቃዴ ዯረጃውን የሚሇዩ መሆናቸው እንዯተጠበቀ
ሁኖ ፇቃደ የሚሠጠው ሇዯረጃው የሚሠጠውን ፇተና ሊሇፇ ኢትዮጵያዊ ብቻ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡
በላሊ በኩሌ አዋጁ ያሇፇተና የጥብቅና ፇቃዴ የሚሠጥባቸውን ሁኔታዎች ሇይቶ አስቀምጧሌ፡፡
ከእነዚህም በአዋጁ አንቀፅ 10 ሥር የተመሇከተው የፋዯራሌ ሌዩ የጥብቅና ፇቃዴ አንደ ሲሆን
ላሊው በአዋጁ አንቀፅ 11 (2) ሥር የተመሇከቱ መስፇርቶችን የሚያሟለ ኢትዮጵያዊያን
የሚመሇከተው ነው፡፡ የአዋጁ አንቀፅ 11 ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9 ሥር
የተመሇከቱትን መስፇርቶችን የሚያሟሊ ማናቸውም ኢትዮጵያዊ የጥብቅና ፇቃዴ የሚሠጠው
የፇተና መመዝገቢያ ክፌያ ፇፅሞ የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፇተና ሲወስዴና ፇተናውን ሲያሌፌ
መሆኑን የሔጉ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡ የዚህ ንዐስ አንቀፅ ዴንጋጌ ከተጠቀሰው አንቀፅ ቁጥር ሁሇት
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ጋር ተጣምሮ ሲነበብም ሌዩ የጥብቅና ፇቃዴ ጠያቂዎች በኢትዮጵያ ከፌተኛ
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የትምህርት ተቋማት ውስጥ ቢያንስ በረዲት ፔሮፋሰርነት ወይም የመጀመሪያ ዱግሪ ኖሮት በፋዯራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና ከዚያ በሊይ በዲኝነት ወይም በዏቃቤ ሔግነት ወይም በታወቁ
የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና የሌማት ዴርጅቶች በሔግ አማካሪነትና በነገረ ፇጅነት ቢያንስ አምስት
ዓመት ያገሇገሇ ማንኛውም ሰው ሥራውን በሇቀቀ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ የጥብቅና ፇቃዴ
ማመሌከቻ ካቀረበ የጥብቅና መግቢያ ፇተና እንዱወስዴ አይገዯዴም በሚሌ በኃይሇ ቃሌ የተቀመጠ
ሲሆን ይህ ዴንጋጌ በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ ክርክር ያስነሣው የሥራ ሌምደ ሉቆጠር
የሚገባበትን ጊዜ አስመሌክቶ ነው፡፡ አመሌካች የሥራ ሌምደ ሉቆጠር የሚገባው ከዱግሪ ምርቃት
በኋሊ ነው በሚሌ የሚከራከር ሲሆን ተጠሪዎች በበኩሊቸው የሚከራከሩት በዱግሪ ከመመረቃቸው
በፉት የነበራቸው የሥራ ሌምዴ ሉያዝ እንዯሚገባ ሔጉም ያሣያሌ፣ የአመሌካች የቆየ አሠራርም
ያስረዲሌ ይህ ሠበር ሰሚ ችልትም አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ በሚሌ ነው፡፡
እኛም
የአከራካሪውን ዴንጋጌ አቀራረፅ ይዘትና መንፇሱን አይተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት የዴንጋጌው
የአማርኛው ቅጂ ፡" በኢትዮጵያ ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በሔግ ቢያንስ በረዲት ፔሬፋሰርነት ወይም
የመጀመሪያ ዱግሪ ኖሮት በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና ከዚያ በሊይ በዲኝነት ወይም
በዏቃቤ ሔግነት ወይም በታወቁ የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና በሌማት ዴርጅቶች በሔግ አማካሪነት
እና በነገረ ፇጅነት ቢያንስ ሇአምስት ዓመት ያገሇገሇ ማንኛውም ሰው ሥራውን በሇቀቀ በአንዴ አመት
ጊዜ ውስጥ የጥብቅና ፇቃዴ ማመሌከቻ ካቀረበ የጥብቅና መግቢያ ፇተና እንዱወስዴ አይገዯዴም፡፡ "
በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የዴንጋጌው የእግንሉዝኛ ቅጂ ዯግሞ፡"Any person who has taught law in Ethiopian higher educational institutions at least
as an assistant professor or has served, holding degree in law, at least for five years
as a judge or public prosecutor in federal first instance court or above, or as a legal
consultant and attorney in known government organs and public enterprises may not
be required to take an examination, where he applies for a license within a period of
one year from the termination of his employment." በሚሌ የተቀመጠ ነው፡፡
ከሊይ የተመሇከቱትን መስፇርቶችን የሚያሟለ ፇቃዴ ጠያቂዎች ከፇተና ነጻ እንዱሆኑ
የተዯረገበት ምክንያት ሲታይም የሥራ ፀባይ በሙያው የዲበረ ሌምዴ የሚያስጨብጣቸውና ስሇ
ፌርዴ ቤቶችም አሠራር በቂ እውቀት ሇማግኘት በበቂ ሁኔታ የሚያስችሊቸው መሆኑን በመታመኑ
ስሇመሆኑ የአዋጁ ሏተታ ዘ ምክንያት ያሣያሌ፡፡ ከሊይ ከተመሇከቱት የዴንጋጌው አማርኛ እና
እንግሉዝኛ ቅጂዎች ውስጥ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ….ኖሮት …. እና Holding a degree in
law ….. የሚለት ቃሊትና ሏረግ ሲታዩ የሥራ ሌምዴ ዱግሪ ኖሮት እና ከዚህ ጊዜ በኋሊ መቆጠር
እንዲሇበት ሇትርጉም በማይጋብዝና ትርጉሙን በማያሻማ ሁኔታ ከትምህርት ዝግጅቱ በሁዋሊ ያሇው
ጊዜ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ ዴንጋጌው በአቀራረፁ፣ በይዘቱና በመንፇሱ ሲታይ ግሌፅ በመሆኑ
ዴንጋጌው ግሌፅ እስከሆነ ዴረስ ትርጉም የማያስፇሌገው መሆኑን ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ
አተረጓጏም ዯንቦች የሚያሣዩን ጉዲይ ሲሆን ግሌፅነት የሇውም፣ ትርጉም ያስፇሌገዋሌ ቢባሌ እንኳን
ዴንጋጌው በአዋጁ በአንቀፅ 8 እና 9 ጋር ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች እና የጥብቅና ሙያ ከዯረሰበት
የእዴገት ዯረጃ አንፃር የፇቃዴ አሰጣጥ መስፇርቶችን ከፌ በማዴረግ በዚህ አገሌግልት ዘርፌ
ሇሚሠማሩ ባሇሙያዎች የብቃት ዯረጃ ከሚሠጡት አገሌግልት ጋር ተመጣጣኝ እንዱሆን ሇማዴረግ
ከሚሇው የአዋጁ ዓሊማ ጋር ተዛምድ መተርጎም ያሇበት ነው፡፡ የተጠቀሰው አዋጁ በአንቀፅ 8 እና 9
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ሥር የሚሠጠው የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፇቃዴ የትምህርት ዝግጅቱንና የሥራ ሌምደ መስፇርቶች
ራሣቸውን ችሇው የተቀመጡ መሆኑን የሚያሣይ ሲሆን የአገሌግልት ዘመኑ መቆጠር ያሇበት
በዱፔልማ ወይም በዱግሪ ከተመረቁበት ጊዜ ጀምሮ አሇመሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች
አቀራረፅና ይዘት መሠረት የትምህርት ዝግጅቱና የሥራ ሌምደ ራሣቸውን ችሇው የቆሙ
መስፇርቶች ሁነው እኩሌ ዋጋ ያሊቸው ሲሆን እነዚህን መስፇርቶችን የሚያሟሊ ፇቃዴ ጠያቂ
ሇዯረጃው የሚዘጋጀውን ፇተና ማሇፈ ከተረጋገጠ የጥብቅና ሙያ ፇቃዴ እንዯሚሰጠው ከአንቀፅ 11
(1) ዴንጋጌ ጋር ተጣምሮ ሲነበብ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9 የተቀመጡት
ዴንጋጌዎች የሥራ ሌምዴ ዱፔልማ ወይም ዱግሪ ኖሮት በሚሌ ያስቀመጡ ሣይሆን የሥራ ሌምደ
ከትምህርት ዝግጅት ጋር በፉትም ቢሆን እንኳን ከትምህርት ዝግጅቱ እኩሌ ዋጋ የሚሠጠው
መሆኑን ሇያይተው የሚገሌፁ በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 11 (2) ሥር ከተመሇከተው ዴንጋጌ ጋር
አንዴ ናቸው ሉባሌ የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሔግ አውጪው የትምህርት ዝግጅቱንና የሥራ
ሌምደን ሇያይቶ እኩሌ ዋጋ በአንደ አንቀፅ ከሰጠ በሁዋሊ በተከታዩ ዴንጋጌ ተመሣሣይ መንፇስ
ያሇው አንቀፅ ያስቀምጣሌ ማሇት ትርጉም አሌባ ከመሆኑም በሊይ የሔጎችን ዏውዯ ንባብ (contextual
interpretation) ትርጓሜ ያሌተከተሇ፤ አዋጁ ውጤት እንዱኖረውና በአዎንታዊ መንገዴ ታይቶ
ሥራ ሊይ እንዱውሌ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የአተረጓጎም መንገዴ ሆኖ አይገኝም፡፡ አንዴ ዴንጋጌ
ግሌፅነት የሚጎዴሇው መሆኑ ከታመነበት የዴንጋጌው ትክክሇኛ ትርጉሙ የሔጉን አጠቃሊይ
ዴንጋጌዎችን በማየት ሉተረጎም እንዯሚገባ ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ አተረጓጎም ዯንቦች ያሳያለ፡፡
በመሆኑም
በአዋጁ አንቀፅ 11 (2) ሥር የተመሇከተው ዴንጋጌ በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9
ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እና ከላልች የአዋጁ ዴንጋጌዎች ጋር ተዛምድ ሲታይ ሇተያዘው ጉዲይ
ሌዩ ዴንጋጌ ሲሆን ጉዲዩ መገዛት ያሇበትም በዚሁ ሌዩ ዴንጋጌ መሠረት ነው፡፡ የሥር የፋዯራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአዋጁን አንቀፅ 11(2) ዴንጋጌ ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ በግሌፅሌነቱ
በመቀበሌ ወይም ሌዩ ዴንጋጌ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ውጤት ባሇው መሌኩ በመተርጎም
ተግባራዊ ማዴረግ ሲገባው በተሇያዩ ሁኔታዎች ሊይ የሚተገበረውን የሥራ ሌምዴ አያያዝ አሠራር
በመመርኮዝ የሥራ ሌምደ ከዱግሪ ምርቃት በሁዋሊ ሉሆን አይገባም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ
የዴንጋጌውን ይዘትና መንፇስ እንዱሁም ከሊይ ከተጠቀሰው ከአዋጁ አሊማ ጋር ተዛምድ ሲታይ
ሔጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
የፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ በዋቢነት የጠቀሰውና በሠ/መ/ቁጥር 37375 ይህ
ሠበር ሰሚ ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉምም በመዝገቡ የሰበር አመሌካች የነበሩት ግሇሰብ የፋዯራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ መግቢያ ፇተና ሇመውሰዴ እንዱፇቀዴሊቸው
ቢያመሇክቱም የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የአመሌካች ጥያቄና ማስረጃ በማገናዘብ በሰጠው ውሣኔ
አመሌካች ከኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮላጅ ነሏሴ 10 ቀን 1998 ዓ.ም በሔግ ዱፔልማ ከተመረቁ
በኋሊ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች ጠበቆች ፇቃዴ አሠጣጥ እና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 199/92 አንቀፅ
8/1/ መሠረት በሙያው 5 ዓመት ያሊገሇገለ ናቸው በማሇት የአመሌካች ጥያቄን ሳይቀበሇው
በመቅረቱ በዴንጋጌው የተመሇከተው የሥራ ሌምዴና የትምህርት ዝግጅት እኩሌ ዋጋ ያሊቸው
የተሇያዩ መስፇርቶች ከሚሆኑ በስተቀር ሁሇቱም አንዴ ጊዜ እንዱሟለ ሔጉ የግዴ አይሌም፣ የሠበር
አመሌካቹ ሇፇተና እንዱቀመጡ ሉፇቀዴሊቸው ይገባሌ ተብል የተሰጠ ትርጉም ነው እንጂ በአዋጁ
አንቀፅ 11(2) ሥር የተመሇከቱትን መስፇርቶች ተመሌክቶ ትርጉም የሰጠበት መዝገብ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም አንዴ የሠበር ሰሚ ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉም በማናቸውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ
ቤትን የሚያስገዴዯው ተመሣሣይ ሇሆኑ ጉዲዮች ነው፡፡ የተያዘው ጉዲይ ይህ ሠበር ሰሚ ችልት
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በሰ/መ/ቁጥር 37375 ን ከሰጠው የሔግ ትርጉም ጋር ተመሣሣይነት የላሇው በመሆኑ የሥር ፌርዴ
ቤት የሰ/መ/ቁጥር 37375 ሇውሣኔው በዋቢነት መጠቀሱ አግባብነት የላሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በአጠቃሊይ ተጠሪዎች ሇጠየቁት የጥብቅና ፇቃዴ ዯረጃ በሔጉ የተመሇከቱትን መስፇርቶች አሊሟለም
በማሇት አመሌካች ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት የሰጠውን ውሣኔ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ተጠሪዎች መስፇርቱን እንዲሟለ በማዴረግ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱን ውሣኔ በመሻሩ በሔጉ
አተረጓጎምና አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 98707፣ 99105፣ 99561፣ 99563 ታህሳስ 14 ቀን
2003 ዓ.ም፣ በመ/ቁጥር 99156 ታህሳስ 19 ቀን 2003 ዓ.ም ተሰጥተው በፋዯራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት በትዕዛዝ የፀኑት ውሣኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች ሇተጠሪዎች እያንዲንዲቸው ያሳወቀው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
4. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ውሣኔ ግሌባጩ ከሠ/መ/ቁ 67275፣ 67276፣ 67277 እና 67281
ጋር ይያያዝ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/ም.ፊ
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የሰ/መ/ቁ. 55238
መጋቢት 9 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴማ
አመሌካቾች፡- 1. የየካ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር - ነገረ ፇጅ ፌፁም ካሣዬ ቀረቡ
2. ወ/ሮ አሌማዝ ተረፇ አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሔዴአት ፌስሀፅዬን ከጠበቃ አቶ ሚሉዬን አበራ ጋር ቀረቡ
አንዯኛ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 55238 ባቀረበው የሰበር አቤቱታ ሊይ የተዯረገውን
ክርክርና ሁሇተኛ አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 55153 ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሊይ የተዯረገውን
ክርክር በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 11/5/ መሠረት በማጣመር መርምረን የሚከተሇውን
ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
አመሌካቾች በተናጠሌ ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር
መዝገብ ቁጥር 29861 የአሁን ተጠሪ አመሌካች የአሁን አመሌካቾች ተጠሪዎች ሆነው ያቀረቡትን
ክርክር መርምሮ ጉዲዩን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እንዯገና አይቶ እንዱወሰን ጥር 14
ቀን 2001 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራቀኛችንን
ክርክር በመስማት ህዲር 24 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በይግባኝ
አይቶ መጋቢት 28 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር
ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
የክርክሩ መነሻ የአሁን ተጠሪ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ግንቦት 22 ቀን
1994 ዓ.ም ያቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ነው፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርበው ሁሇተኛ
አመሌካች አዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 16 ቀበላ 03 የቤት ቁጥር 314 የሚገኘውን ቤቱን ከታህሣሥ
23 ቀን 1991ዓ.ም ጀምሮ በየወሩ ብር 3‚000/ሦስት ሺ ብር/ ኪራይ ሇመክፇሌ ተስማምተው
ተከራይተውታሌ፡፡ በውሊችን መሠረት ያሌከፇለኝ ብር 117‚000 /አንዴ መቶ አሥራ ሰባት ሺ ብር/
የቤት ኪራይ ያሇባቸው ስሇሆነ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ፡፡
አንዯኛው አመሌካች ህግና መመሪያ ሣይከተሌ ቁጥሩ ከፌ ብል የተጠቀሰውን ቤት ሇሁሇተኛ
አመሌካች ነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም በተፃፇ የሽያጭ ውሌ ሸጧሌ፡፡ አመሌካቾች በአንዴነትና በነጠሊ

510

ከነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም ጀምሮ ያሇውን የቤቱን ኪራይ እንዱከፌለና ቤቱንም ሇቅቀው
እንዱያስረክቡኝ በማሇት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ቤቱን ሇሁሇተኛ አመሌከች የሸጠው
ቤቱ የኤርትራዊያን ንብረት መሆኑ በወቅቱ በተቋቋመው አጣሪ ኮሚቴ ተጣርቶ ስሇቀረበሇት መሆኑን
ገሌጾ የተጠሪ ክስ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካችም መንግስት
ባወጣው የጨረታ ማስታወቂያ መሠረት በህጋዊ መንገዴ የገዛሁ በመሆኑ የሽያጭ ውለ
የሚፇርስበትም ሆነ ቤቱን የምሇቅበት ምክንያት የሇም፡፡ የቤት ኪራይ ሇተጠሪ ወኪሌ ከፌያሇሁ
የሚሌ ይዘት ያሇው ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች ሇሁሇተኛ አመሌካች የተጠሪን ንብረት የሸጠው ከህግ
ውጭ ነው፡፡ ስሇዚህ ቤቱን ሇሁሇተኛ ተጠሪ ያስረክቡ፡፡ የቤት ኪራይ ከነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም
ጀምሮ ያሇውን በአንዴነትና በነጠሊ አመሌካቾች ሇተጠሪ እንዱከፌለ በማሇት በመዝገብ ቁጥር 07632
ታህሣሥ 28 ቀን 97 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፣፣ አመሌካቾች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበው
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ክስ ሇማቅረብ
የሚያስችሊቸው መብትና ጥቅም የሊቸውም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በይግባኝ
መዝገብ ቁጥር 36844 ሀምላ 12 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ
ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ችልት የተጠሪን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት በመዝገብ
ቁጥር 26905 የካቲት 2 ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው ትዕዛዝ ስርዞታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቅርበው የሰበር ችልቱ
የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የሰጡትን ውሣኔ በመሻር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 79183 አሇ
የሚለትን የሚስትነትና የሌጆቻቸውን የወራሽነት ማስረጃ በማስቀረብና ተገቢውን በመፇፀም
እንዯዚሁም ተገቢነት አሊቸው የሚሊቸውን ማስረጃዎች ሁለ በማስቀረብ በግራ ቀኙ የመከራከሪያ
ነጥቦች ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት በሰበር
መዝገብ ቁጥር 29861 ጥር 14 ቀን 2001 ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ችልት ጥር 14 ቀን 2001ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት ጉዲዩን በማንቀሣቀሥ አጣርቶ
እንዱወሰንሊቸው የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሠረት መዝገቡን
በማንቀሣቀሥ ሉቀርቡ ይገባቸዋሌ የሚሊቸውን ማስረጃዎች በማስቀረብ 24-3-2002 ዓ.ም ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ክስ በቀረበበት ጉዲይ ሊይ ሇመክሰስ የሚያስችሌ መብት አሊቸው
ወይስ የሊቸውም; አመሌካቾች ክስ የቀረበበትን ቤት ሇተጠሪ ሉያስረክቡ ይገባሌ ወይስ አይገባም;
ተጠሪ ክስ ያቀረቡበትን የኪራይ ገንዘብ በይርጋ ይታገዲሌ ወይስ አይታገዴም; አመሌካቾች ተጠሪ
የጠየቁትን የቤት ኪራይ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇባቸው ወይስ የሊበቸውም; የሚለትን ጭብጦች
መሥርቷሌ፡፡
ክርክር የተነሳበት ቤት በብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ስም የተመዘገበ ነው፡፡ ተጠሪ
የሟች ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብርአብ ወሌዲይ ሚስት መሆናቸው በሥር ፌይሌ መዝገብ ቁጥር 79/83
ተረጋግጦ በፌርዴ ተወስኗሌ፡፡ የቤቱ ስመ ሀብት በብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ስም
የተመዘገበ ቢሆንም ተጠሪ ቤቱን በጋብቻ ያፇሩት የጋራ ሀብታቸው በመሆኑ ክስ የማቅረብ መብት
አሊቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ በትውሌዴ ኢትዮጵያዊ የሆኑ የውጭ አገር ዜጋ መሆናቸውን
የሚያረጋግጥ ሥሌጣን ባሇው የመንግስት አካሌ የተሰጣቸው በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 470/94 አንቀፅ
5/4/ መሠረት ክስ ማቅረብ ይችሊለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አንዯኛ
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አመሌካች ቤቱን ሇሁሇተኛ አመሌካች የሸጥኩት የክሌሌ 14 መስተዲዴር ጽ/ቤት መጋቢት 15 ቀን
1992ዓ.ም በቁጥር አመ/አአ 73/6/53 በፃፇው ዯብዲቤና ባወጣው መመሪያ መሠረት ነው በማሇት
የሚከራከር ቢሆንም መመሪያው በወቅቱ በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉት
ኤርትራዊያን ንብረት በጨረታ የሚሸጥበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነው፡፡ ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ
ወሌዲይ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩት ግንቦት 23 ቀን 1983 ዓ.ም መሆኑና በኢትዮጵያ ውስጥ
የተቀበሩ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ብ/ር ጄኔራለ የኢትዮጵያ መንግስት ከፌተኛ ወታዯራዊ ባሇሥሌጣን
የነበሩና ተጠሪ አሁንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጡረታ በሟች ስም እየተቀበለ መሆናቸው ተገሌጿሌ፡፡
የቤቱ ባሇንብረት ኢትዮጵያዊ ሆነው እያሇ በተሣሣተ መረጃ አንዯኛ አመሌካች ቤቱ የኤርትራዊና
በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉ ሰው ንብረት እንዯሆነ በመቁጠር ሇሁሇተኛው
አመሌካች የፇፀመው ሽያጭ ፇራሽ ነው፡፡
ስሇዚህ አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ የማስረከብ ግዳታና ሀሊፉነት አሇባቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡
ሦስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር
17068 በሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም መሠረት ሁሇተኛ አመሌካች ከመጋቢት 20 ቀን 1992
በፉት የነበረውን የቤት ኪራይ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2024 መሠረት እንዯተከፇሇ የሚገመት
በመሆኑ ሁሇተኛ አመሌካች ከመጋቢት 20 ቀን 1992 ዓ.ም እስከ ነሏሴ 26 ቀን 1993 ዓ.ም
ያለትን አሥራ ስምንት ወራት ኪራይ ብቻ በብር 3‚000 ተሰርቶ ብር 54‚000 ሉከፌለ ይገባሌ
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አራተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ከነሏሴ 28 ቀን 1993ዓ.ም ጀምሮ ሁሇተኛ ተጠሪ
ቤቱን የያዙት በሽያጭ ውሌ በመሆኑ ሇተጠሪ ኪራይ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇባቸውም በማሇት ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡
አንዯኛ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ
ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን የሚጣራ ፌሬ ነጥብ የሇውም በማሇት
በመዝገብ ቁጥር 89888 መጋቢት 28 ቀን 2002 በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337
ሠርዟሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች በበኩሊቸው ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው
ፌርዴ ቤት ይግባኙ የሚጣራ ነጥብ የሇውም በማሇት በመዝገብ ቁጥር 88806 መጋቢት 28 ቀን
2002 ዓ.ም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡
አንዯኛው አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ
ቁጥር 89888 የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ቤቱን ሇሁሇተኛ አመሌካች
የሸጥነው መንግስት የኤርትራዊያን ንብረት እንዱሸጥ ባወጣው መመሪያ መሠረት ነው፡፡ ተጠሪ
ሽያጩ ሲከናወን ኢትዩጵያዊ የነበሩ መሆኑን አሊስረደም፡፡ ተጠሪ ኢትዩጵያዊ ባሇመሆናቸው በባንክ
የተቀመጠውን ገንዘብ ከሚጠይቁ በስተቀር የቤት ሽያጩ ውለ እንዱፇርስ መጠይቅ አይችለም፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት በወቅቱ ያሌወጣውን አዋጅ ቁጥር 270/94 በመጥቀስ መወሰኑ የህግ ስህተት
አሇበት በማሇት ሚያዚያ 18 ቀን 2002 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የተከራከረ ሲሆን
ሁሇተኛ አመሌካች በበኩሊቸው የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ
መዝገብ ቁጥር 88806 የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ የሟች ብ/ር
ጄኔራሌ ገብረአብ ሚስት ቢሆኑም ኤርትራዊ ዜግነት ያሌያዙ እንዯነበሩ ባሊሥረደበት ሁኔታ
መንግስት ባወጣው መመሪያ መሠረት የገዛሁትን ቤት እንዲስረክብ መወሰኑ የህግ ስህተት ያሇበት
ነው፡፡ የቤቱ ስመ ሀብት በገዥዋ በሁሇተኛ አመሌካች ስም የተዛወረና ውለ የተፇፀመ በመሆኑ ውለ
ፇራሽ ነው መባለ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ኢትዩጵያዊ ስሇመሆናቸው ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡
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ቤቱን ከገዛሁ በኃሊ ከብር 500‚000 በሊይ ወጭ በማዴረግ የግንባታ ሥራ አከናውኛሇሁ፡፡ የሥር
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልቱን ትዕዛዝ በመከተሌ አጣርቶ አሌወሰነም፡፡ የውጭ ዜጋ ንብረቱን
ሇኢትዩጵያዊ እንዱያስተሊሇፌ ማስገዯዴ እንዯሚችለ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 390 እና በፌታብሓር
ህግ ቁጥር 391 የተዯነገገ በመሆኑ አንዯኛ አመሌካች ቤቱን ሇእኔ ሇመሸጥ ሥሌጣን አሇው ስሇዚህ
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ በመሻር የተፇፀመውን የህግ ስህተት እንዱያርሙሌኝ በማሇት ከዚህ
መዝገብ ጋር በተጣመረው በሰበር መዝገብ ቁጥር 55153 ሚያዚያ 8 ቀን 2002ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት
የሰበር አቤቱታ አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ አመሌካቾች በተናጥሌ ባቀረቡት መሌስ ቤቱ የሟች ብ/ር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ
ቤት ነው፡፡ ሟች የኢትዮጵያ የጦር መኮንንና ኢትዮጵያዊ ናቸው፡፡ መንግስት የጡረታ አበሌ
እየከፇሇኝ መሆኑን በቂ ማስረጃ አቅርቤሇሁ፡፡ እኔም የሟች ሚስት መሆኔን በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካቾች የኤርትራዊ ንብረት ነው ከሚለት ውጭ ቤቱ በመንግስት ውሣኔ ከአገር የተባረሩ
ኤርትራዊ ንብረት መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ አመሌካች ሇሁሇተኛ
አመሌካች ቤቱን ሇመሸጥ የሚያስችሌ ምክንያትና ሥሌጣን ሣይኖረው ሟች ብ/ር ጄኔራሌ ገብረአብ
ወሌዲይ በመንግስት ውሣኔ ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ ናቸው በሚሌ ምክንያት ቤቱን መሸጡ
የተረጋገጠ ስሇሆነ ሽያጩ እንዱፇርስ የተሰጠው ውሣኔ መሠታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት
ስኔ 16 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች በተናጠሌ የመሌስ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካቾችና ተጠሪ ከዚህ በፉት ያዯረጉት ክርክር ያሇፇበት ሂዯትና ጉዲዩ የተመሇሰሇት
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔና ግራቀኙ በተጣመሩት
መዝገቦች በሰበር ያቀረቡት ክርክር ይዘት ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አንዯኛ አመሌካች በቀዴሞው ወረዲ 16
ቀበላ 03 የቤት ቁጥር 314 ሇሁሇተኛ አመሌካች ሇመሸጥ ያዯረገው ውሌ ፇራሽ ነው በማሇት
የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም; የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የክርክሩ መነሻ የሆነው የቤት ቁጥር 314 አንዯኛ አመሌካች ነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም
በተዯረገ የሽያጭ ውሌ ሇመሸጥ ህጋዊ መሠረት ያዯረገው የክሌሌ 14 መስተዲዴር ጽ/ቤት መጋቢት
15 ቀን 19992ዓ.ም በቁጥር አመ/አስ 73/6/53 ያፃፇውን ዯብዲቤና በመንግስት ከአገር እንዱወጡ
የተዯረጉ ኤርትራዊያን ንብረት ስሇሚሸጥበት ሁኔታ የወጣውን መመሪያ ነው፡፡ መመሪያው
አስተዲዯሩ በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉ ኤርትራዊያን ንብረት እንዱሸጥ ሥሌጣን
የሚሰጥ ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ተጠሪ የሚከራከሩበትን ቤት ሇሁሇተኛ አመሌካች የሸጠው ቤቱ
በስማቸው የተመዘገበው አቶ ገብረአብ ወሌዲዊ ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ ናቸው በማሇት እንዯሆነ
በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች በማስረጃነት ያቀረበው ሰነዴ ጭምር ተረጋግጣሌ፡፡
አንዯኛ አመሌካች ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ ናቸው በማሇት ቃሇ ጉባኤ ይዞ ንብረታቸው
እንዱሸጥ የወሰነባቸው ብርጋዳሌ ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲዊ ኤትርራዊ ዜግነት የላሊቸው ኢትዮጵያዊ
የጦር መኮንን እንዯነበሩና ግንባት 23 ቀን 1983 ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም አንዯኛ
አመሌካች በህግ ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር የቤት ሽያጭ ውሌ ያዯረገ
መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡
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በላሊ በኩሌ ተጠሪ የሟች ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ሚስት መሆናቸውንና
የኢትዮጵያ መንግስት የጡረታ አበሌ እስካሁን ዴረስ የሚከፌሊቸው መሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች
ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ በመንግስት ውሣኔ ከአገር የተባረሩ ኤርትራዊ መሆናቸውን አመሌካቾች ሇበታች
ፌርዴ ቤቶች ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ በአንፃሩ ተጠሪ በትውሌዴ ኢትዩጵያዊ የሆኑ የላሊ አገር
ዜግነት ያሊቸው መሆኑን የሚያስረዲ በውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የመታወቂያ ካርዴ የተሰጣቸው
መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት ማስረጃ አቅርበዋሌ፡፡ ‟የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዜጋ‟ የሚሌ
መታወቂያ የሚሰጠው አንዴ ሰው በአዋጅ ቁጥር 270/1994 አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 2ን ሇሚያሟሊ
የውጭ አገር ዜጋ መሆኑ በዯንብ ቁጥር 101/96 አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀፅ 1 ይዯንግጓሌ፡፡
የኢትዮጵያን ዜግነት በመተው የኤርትራን ዜግነት መርጦ የያዘ ሰው ‟የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ
የውጭ ዜጋ‟ የሚሇውን ትርጉም የማይሸፌን ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 270/94 አንቀፅ 2 ንዐስ
አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ ‟የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዜጋ‟ መሆናቸውን
የሚያረጋግጥ የመታወቂያ ካርዴ ከኢፋዱሪ ውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የተሰጣቸው መሆኑን ያረጋገጡ
በመሆኑ የኢትዮጵያን ዜግነት በመተው የኤርትራ ዜግነት መርጠው ይዘው ያሌነበረ ስሇመሆኑ
የሚያሣይ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ አመሌካች በህግ ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ ንበረትነቱ
የኢትዮጵያዊው ብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይና የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑት የተጠሪን ንብረት
ሇሁሇተኛ አመሌካች ሇመሸጥ ነሏሴ 28 ቀን 1993 ዓ.ም ያዯረገው የሽያጭ ውሌ ፇራሽና ህጋዊ
ውጤት የላሇው ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ህገ መንግስቱ ሇግሌ ንብረት
ባሇቤትነት በአንቀጽ 40/1/ የሰጠውን ጥበቃና ዋስትና መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ነው፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን ከመግዛታቸው በፉት ያለትን አስራስምንት
ወራት የቤት ኪራይ ሁሇተኛ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌለ የሰጠው ውሣኔም በሁሇተኛ አመሌካችና
በተጠሪ መካከሌ የተዯረገውን የኪራይ ውሌ መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች በዚህ መዝገብ የሸጠውና ክርክር ያቀረበበት ኢትዮጵያዊ ዜግነት
የነበራቸውን ብርጋዳሌ ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይንና የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑትን የተጠሪን የጋራ
ሀብት መሆኑ ስሇተረጋገጠ ይህ የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 17986 አከራክሮ ውሣኔ ከሰጠበት
ጉዲይ ጋር ተመሣሣይነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም በሰበር መዝገብ ቁጥር 17986
የተዯረገው ክርክርም ሆነ የሰበር ችልቱ የሰጠው ውሣኔ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት የላሇው በመሆኑ
ይህንን መዝገብ በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ
አመሌካች ነሏሴ 28 ቀን 1993ዓ.ም ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ፇራሽ በመሆኑ አመሌካቾች ቤቱን
ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ሁሇተኛ አመሌካች ቤቱን ከገዛሁ በኃሊ ከብር 500‚000/አምስት መቶ ሽ ብር/ በሊይ ወጭ
በማዴረግ የግንባታ ሥራ አከናውኛሇሁ በማሇት በሰበር አቤቱታቸው ቅሬታ አቅርበዋሌ፡፡ ሁሇተኛ
አመሌካች ቤቱን ከተረከቡ በኃሊ ያዯረጉት ግንባታ ስሇመኖሩ በሥር ፌርዴ ቤት አንስተው
ያሌተከራከሩ መሆኑን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 07632 በማስቀረብ
ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች በሥር ያሌተከራከሩበትን አዱስ ፌሬ ጉዲይ በሰበር ዯረጃ
ማንሳታቸው በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገውን መሠረታዊ
መርህ የሚጥስ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
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በአጠቃሊይ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ በመንግስት ውሣኔ ከአገር እንዱወጡ የተዯረጉ ኤርትራዊያን ንብረትን ሇመሽጥ
ያወጣውን መመሪያ ይዘትና የተፇፃሚነት ወሰን ያገናዘብና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 07632 ህዲር 24 ቀን 2002ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 88806 እና በመዝገብ ቁጥር 89888 መጋቢት
28 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ቅ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 67146
ሏምላ 01 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- - ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- ሻምበሌ ተሾመ ዯምሴ - ጠበቃው ያሇሇት ተሾመ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- የፌትህ ሚኒስቴር ዏ/ሔግ ገበያው ስማቸው - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የአሁኑ ተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ የሰጠው
የዱስኘሉን ውሣኔ ሲሆን ውሣኔውም ሇተጠሪ መ/ቤት የበሊይ ሀሊፉ ቀርቦ ይፇፀም በመባለ ምክንያት
ሇከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ በአሁኑ አመሌካች ይግባኝ ጠያቂነት ቀርቦ ከፌተኛው ፌ/ቤትም መሌስ
ሰጪውን መጥራት ሳያስፇሌግ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን መዝገብ በመዝጋት ይግባኝ
ባዩን በማሠናበቱ ሇዚህ ችልት ቀርቧሌ፡፡
ሇዱስኘሉን ኮሚቴ ውሣኔ መነሻ የሆነውን አቤቱታ ሇተጠሪ መ/ቤት ያቀረቡት ወ/ሮ ዮሊንዲ
ካፐሲ ሲሆኑ የአቤቱታውም ፌሬ ቃሌ ከአቶ ሩፊኤሌ ዳሌጋውዱ ከተባሇው ጋር ባሌና ሚስት ሆነን
ከቆየን በኋሊ በመካከሊችን በተፇጠረው አሇመግባባት በፌ/ቤት ጉዲያችን እየታየ ባሇበት ወቅት ባሇቤቴ
የጋራ ሃብታችንን በሙለ በእጁ በማዴረጉ የንብረት ክፌፌለ እስከሚዯረግ ዴረስ ሇወዯፉት ከንብረቱ
ከሚዯርሰኝ የሚታሰብ በየወሩ ብር 1ዏ,ዏዏዏ እንዱከፌሇኝ ተወስኖሌኝ ሲከፌሇኝ ከቆየ በኋሊ ተጠሪው
/የአሁኑ አመሌካች / የባሇቤቴ ጠበቃ በመሆናቸው ሇፌ/ቤቱ የካቲት ዏ2 ቀን 1999 ዓ/ም በሰጡት
የመሌስ መሌስ እኔ ‛ ኢንተርናሸናሌ ቢዝነስ ግሩኘ“ የሚባሌ የግሌ ዴርጅት ሳይኖረኝ እንዲሇኝ
በማስመሠሌ ሏሰተኛ የቢዝነስ ካርዴ በማዘጋጀት አቅርበው በፇፀሙት ህገወጥ ዴርጊት ከፌተኛ
እንግሌትና ጉዲት ያዯረሱብኝ ስሇሆነ በዱስኘሉን ኮሚቴ ይጠየቅሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የሥር ተጠሪውም /የአሁኑ አመሌካች/ በሰጡት መሌስ የአቤቱታ አቅራቢዋ ባሇቤት የቢዝነስ
ካርደን ስሇሰጣቸው ሇፌ/ቤቱ እንዲቀረቡ ገሌፀዋሌ፡፡
የሥር የዱስኘሉን ኮሚቴውም የአሁኑ አመሌካች የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የጠበቆች ሥነ ምግባር
ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 29/2/ እና አንቀጽ 56/4/6/ ሊይ የተዯነገጉትን የሥነ ምግባር ዴንጋጌዎች
ጥሰዋሌ በማሇት በብር 10,000 /አሥር ሺህ / እንዱቀጡ ወስኖባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም
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በተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ ውሣኔና በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ሊይ መሠረታዊ የሆነ
የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ያለ ሲሆን በዋናነት የጠቀሱአቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡የተጠሪ የዱስኘሉን ኮሚቴ ሇውሣኔው መሠረት ያዯረጋቸው ዴንጋጌዎች ሊይ ያለት ነጥቦች
ስሇመኖራቸው አሌተረጋገጠም ፣
የዱስኘሉን ኮሚቴው ማስረጃዬን ሳይሠማና ሳይመረምር ውሣኔ መስጠቱ ያሇአግባብ ነው፣
በዯንበኛዬ ትክክሇኛ መሆኑ ተገሌጾ የተሰጠኝ ሰነዴ ሀሰተኛ መሆን አሇመሆኑን የማጣራት ግዳታ
የላሇብኝ ሆኖ ሣሇ ጥፊተኛ መባላ ያሇአግባብ ነው የሚለ ናቸው፡፡
ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ ሇሥር የዱስኘሉን ኮሚቴ አቤቱታው
እንዱታይ የጠየቁት ግሇሰብ የንግዴ ዴርጅት ያሊቸው ስሇመሆኑ ምንም አይነት ህጋዊ ሠነዴ
ከአመሌካች ዯንበኛ ሳይቀርብሊቸውና በቢዝነስ ካርደ የተመሇከቱት ዝርዝር ሁኔታዎችን በአግባቡ
ሳያረጋግጡ አመሌካች ካርደን
ሇፌ/ቤቱ በማቅረብ ሇግሇሰቧ የሚከፇሇው ቀሇብ እንዱቋረጥ
ማዴረጋቸው ከቅን ሌቦና ውጪ የፇፀሙት መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሣሇ አመሌካች
የሠነደን ሀሰተኛነት አሊውቅም ያለት ከተጣሇባቸው ሙያዊ ግዳታ አንፃር ተቀባይነት የላሇው
ነው፡፡ አመሌካች በሰበር ቅሬታቸው ማስረጃቸው ያሌተሰሙ መሆናቸውን ቢገሌጹም የተጠሪ
የዱስኝሉን ኮሚቴ 7 የአመሌካች ማስረጃዎችን አቅርቦ የሰማ በመሆኑ በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ቅሬታ
ተቀባይነት የሇውም በማሇት የዱስኘሉን ኮሚቴውም ሆነ የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በውሣኔያቸው
የፇፀሙት የህግ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም አመሌካች በተከሰሱበት የዱስኘሉን ክስ
ጥፊተኛ ናቸው ተብሇው በገንዘብ የተቀጡት በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ
ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
የተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ ውሣኔ እንዯሚያመሇክተው አመሌካች ጠበቃ ሆነው
ሲከራከሩ የነበሩት የወ/ሮ ዩሊንዲ ካፐሲ ባሇቤት ወክልአቸው ሲሆን አመሌካች የተባሇውን የቢዝነስ
ካርዴ ያገኙት ከዯንበኛቸው መሆኑን እና ሇፌ/ቤቱ ግሇሰቧ የንግዴ ዴርጅት እንዲሊቸው ካርደን
በማቅረብ ጭምር የገሇጹት ይኸው ዯንበኛቸው በሰጡት መረጃ መሠረት ነው ብሎዋሌ፡፡ ይበለ እንጂ
ዯንበኛው ያቀረባቸውን ማስረጃዎች ባሇሙያው /ጠበቃው/ እንዲሇ ተቀብል ሇፌ/ቤት ማቅረብ አሇበት?
ወይስ የሇበትም የሚሇውን ነጥብ መመሇስ ተገቢነት ያሇው ይሆናሌ፡፡ ሇዚህም በመጀመሪያ
የፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 92/1/ን መመሌከት የሚገባ ሲሆን የተጠቀሰው የሥነ ሥርዓት ህግ ዴንጋጌ
ስሇማናቸውም ጉዲይ የሚቀርብ አቤቱታ በላሊ ሁኔታ እንዱቀርብ የሚያዝ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር
በአቤቱታው ማመሌከቻ ሊይ የተገሇፀው ነገር አቤት ባዩ ወይም ነገሩን የሚያውቅ ላሊ ሰው
በአቤቱታው ግርጌ ይህ የቀረበው አቤቱታ እውነት መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት ይሊሌ፡፡ ከዚህ ከህጉ
መንፇስ መረዲት እንዯሚቻሇው አቤቱታ አቅራቢው ያቀረበው አቤቱታ እውነት ስሇመሆኑ የማረጋገጥ
የህግ ግዳታ አሇበት፡፡ በዚህ በተያዘውም ጉዲይ ቢሆን ዯንበኛቸውን በመወከሌ ግሇሰቧ የንግዴ
ዴርጅት ያሊቸው ስሇመሆኑ አመሌካች ካርደን ጭምር ይዘው ሇፌ/ቤት የቀረቡ ሲሆን ይህ አሇ
የተባሇው የንግዴ ዴርጅት ስሇመኖሩ ዯግሞ አስቀዴሞ በእርግጠኝነት ሉያውቁ ይገባ ነበር፡፡
ይህ ሆኖ ሣሇ አመሌካች በእርግጠኛነት የሚያውቁትን ጉዲይ ብቻ ክርክሩን ሇያዘው ፌርዴ
ቤት ማቅረብ ሲገባቸው የቢዝነስ ካርደን ሏሰተኛ መሆንና አሇመሆን የማጣራት ግዳታ የሇብኝም
ያለት ከተጠቀሰው የሥነ ሥርዓት ህግ ውጪ በመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው የሚገባ አይዯሇም፡፡
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በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የጠበቆች የሥነ ምግባር ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 3
በመርህ ዯረጃ ማንኛውም ጠበቃ በተሇይም ሇዯንበኛው፣ ሇላልች የህግ ሙያተኞችና ተከራካሪ
ወገኖች፣ ሇፌርዴ ቤት፣ ሇሙያው እና በአጠቃሊይ ሇህብረተሰቡ ያሇበትን የሙያ ሃሊፉነት በቅንነት፣
በታማኝነት እና በእውነተኛነት መውጣት እንዲሇበት የተዯነገገ ሲሆን በዯንቡ አንቀጽ 29/2/ ዯግሞ
ማስረጃን ማሳሳት ወይም ላልች ሰዎች ይህን መሠሌ አዴራጏት እንዱፇጽሙ መምከር ወይም
መርዲት የተከሇከሇ ተግባር እንዯሆነ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዯንቡ አንቀጽ 56/4/
ሆን ብል ፌርዴ ቤትን የሚያሳስት ወይም የተጋነነ ጽሁፍችንና ንግግር ማዴረግ ፣ እንዱሁም
በአንቀጽ 56/6/ እንዯተዯነገገው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ማስረጃ አግባብነት እንዲሇው አስመስል
ማቅረብ የማይፇቀደ ዴርጊቶች እንዯሆኑ ተጠቅሰዋሌ፡፡
ይህ ሆኖ ሣሇ አመሌካች ከፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 92/1/ ውጪ እና ከዚህ በሊይ ከተጠቀሰው
የጠበቆች የሥነ ምግባር ዯንብ በሚቃረን መሌኩ የዯንበኛቸው ባሇቤት የነበሩት
ኢንተርናሽናሌ
ቢዝነስ ግሩኘ የሚባሌ የንግዴ ዴርጅት ሳይኖራቸው አሊቸው በማሇት በሏሰት የተዘጋጀ የቢዝነስ
ካርዴ ሇሥር ፌ/ቤት በማቅረብ ፌ/ቤቱን በማሳሳት ከቅን ሌቦና ውጪ ሇግሇሰቧ እንዱከፇሊቸው
ተወስኖ የነበረውን ቀሇብ እንዱቋረጥ ማዴረጋቸው በተጠሪ የዱስኘሉን ኮሚቴ በማስረጃ ከተረጋገጠ
በኋሊ አመሌካችንም ባቀረቡአቸው የመከሊከያ ማስረጃዎች ማስተባበሌ ባሇመቻሊቸው ጥፊተኛ
ተዯርገው የቅጣት ውሣኔ የተሊሇፇባቸው እንዱሁም የተጠሪው የዱሲኘሉን ኮሚቴ ውሣኔ በይግባኝ
ቀርቦ መጽናቱ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን
ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.
3.
4.

የተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ በ14/05/2002 ዓ/ም ባዯረገው ስብሰባ የሰጠው ውሣኔ
እንዱሁም የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 90784 በቀን 26/04/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
አመሌካች የመቀጮ ገንዘብ ብር 1ዏ,ዏዏዏ /አሥር ሺህ / ሇመንግስት ገቢ እንዱያዯርጉ
የተወሠነው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 55794
ጥር 24 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- እነ አቶ ግርማይ ካሔሳይ - ጠበቃ ዜና ዯባሱ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ሥዩም ታዯሰ ሏጎስ - ወኪሌ ሂሩት ታዯሠ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ እጣው ከመዴረሱ በፉት አባሌነትን ያቋረጠ የእቁብ አባሌ ሇእቁብ የከፇሇው ገንዘብ
ይመሇስሌኝ የሚሌ ጥያቄ ሲያቀርብ ኃሊፉነት ያሇበትን ወገን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች እና ቀዴሞ የእቁቡ ሰብሳቢ ነበሩ በተባለ በአንዴ ግሇሰብ ሊይ
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ ተጠሪ አመሌካቾች በኃሊፉነት በሚሰሩትና
በየሳምንቱ በሚጣሌ እቁብ ውስጥ ማህበርተኛ ሁነው በመመዝገብ 63,300.00(ስሌሳ ሦስት ሺህ
ሶስት መቶ ብር) መክፇሊቸውን፣ ይሁን እንጂ እቁቡ ሳይጠናቀቅ መክፇሌ ማቆማቸውን፣
ሇአመሌካቾች የከፇለት ገንዘብ እንዱሰጣቸው ጥያቄ አቅርበውም ብር 30,000.00 (ሰሊሳ ሺህ ብር)
ከፌሎቸው ቀሪውን ብር 33,300.00(ሰሊሳ ሦስት ሺህ ሦስት መቶ ብር) እቁቡ ሲጠናቀቅ
እንዯሚከፌሎቸው
አመሌካቾች
የፇረሙሊቸው
መሆኑን፣
ሆኖም
ሇመክፇሌ
አመሌካቾች
ከፇረሙሊቸው በኋሊ ቀሪውን ገንዘብ እንዱከፌሎቸው ተጠሪ ጥያቄ ቢያቀርቡሊቸውም አመሌካቾች
ያሌፇፀሙሊቸው መሆኑን ገሌፀው ሇእቁቡ ከፌሇው ያሌተመሇሰሊቸውን ብር 33,000.00 (ሰሊሳ ሶስት
ሺህ ብር) በአንዴነትና በነጠሊ ከእነ ሔጋዊ ወሇደ እንዱሁም ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፌሎቸው
ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር 1ኛ ተከሳሽ የነበሩት ግሇሰብም ክሱ
በቀረበበት ወቅት ከእቁቡ ኃሊፉነት የላሇባቸው መሆኑንና ጉዲዩ የሚመሇከተው የአሁኑን
አመሌካቾችን መሆኑን ገሌፀው በራሳቸው ሊይ የቀረበው ክስ ውዴቅ እንዱሆን የተከራከሩ ሲሆን
የአሁኑ አመሌካቾችም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥቦችንና የፌሬ ነገር ክርክሮችን አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካቾች በመከራከሪያነት ያቀረቡት ነጥብም ተጠሪ አመሌካቾችን ሇመክሰስ ከውሌ ወይም ከሔግ
የመነጨ መብት የላሊቸው መሆኑን፣ በእቁቡ መተዲዯሪያ ዯንብም አመሌካቾች ያሇባቸው ኃሊፉነትም
የተጠሪን ክስ አይነት አሇመሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ የተከራከሩ መሆኑን
የሚያሳይ ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም
የአመሌካቾችን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥቦችን ውዴቅ በማዴረግ በዋናው ጉዲይ ሊይ
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የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ የስር 1ኛ ተከሳሽን ከክሱ ነጻ ሲያወጣ፣ የአሁኑ
አመሌካቾችን ግን ገንዘቡን ሇመክፇሌ መፇረማቸው ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ሇክሱ ኃሊፉ
አዴርጎ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ከተሇየዩ ወጪና ኪሣራ ጋር በአንዴነት እና በነጠሊ ሇተጠሪ
ሉከፌለ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር.337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሇተጠሪ የእቁቡን ገንዘብ ሇመክፇሌ ከሔግ
ወይም ከውሌ የመነጨ ግዳታ ሳይኖርባቸው በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በእቁቡ
መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 7.4 ስር የተመሇከተውን ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው
በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታቸው ተመርምሮም አመሌካቾች
በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት የጎዯሇውን የእቁብ አባሌ ክስ መስርተው እየተከራከረ መሆኑ ከታወቀ
ከዚህ በማሇፌ የመከሰስ ግዳታ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በዯንቡ ተሸፌኗሌ? ወይስ አሌተሸፇነም?
የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ቀርበው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ እንዱሁም ያሇውን
አሰራርና ሌምዴ መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ በማሇት የፅሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ተጠሪ አባሌ ሁነው ገንዘብ መክፇሊቸው
በተረጋገጠው የእቁብ ማህበር ውስጥ በኃሊፉነት ቦታ የሚሰሩ መሆኑ፣ ተጠሪ ሇእቁቡ ከከፇለት
ገንዘብ ውስጥ ብር 30,000.00 ተመሌሶሊቸው ቀሪ ብር 33,000.00 ያሌተከፇሊቸው መሆኑን፣
ይህንኑ ቀሪ ገንዘብ ዯግሞ አመሌካቾች ሇተጠሪ ሇመክፇሌ በፉርማ ያረጋገጡሊቸው መሆኑ በስር
ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጡ ነጥቦች መሆናቸውን ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች
ግዳታ ምንጩ የክፌያ ሰነደ ሊይ የተቀመጠው ፉርማቸው መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ
ረገዴ የቀረበውን የተጠሪን ክርክር ያሊስተባበለ መሆኑንም የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡
አመሌካቾች ሇተጠሪ ገንዘቡን እንከፌሊሇን በማሇት ግዳታ መግባታቸው ከተረጋገጠ የማይጠየቁበት
ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ሲሆን ከኃሊፉነት ነጻ ያዯርገናሌ በማሇት የሚጠቅሱት የእቁቡ መተዲዯሪያ
ዯንብ አንቀጽ 7.4 ሙለ ይዘቱ ሲታይም ሙለ በሙለ ተጠያቂነትና ኃሊፉነት ያሇባቸው የእቁቡ
ፀሏፉና ዋናው ተቆጣጣሪ መሆናቸውን የሚጠቅስ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 1ኛው አመሌካች የእቁቡ
ፀሏፉ፣ ሁሇተኛው አመሌካች ዯግሞ የእቁቡ ተቆጣጣሪ የመሆናቸው ጉዲይ ዯግሞ በሚገባ የተረጋገጠ
ነጥብ ነው፡፡ አመሌካቾች ራሳቸው በፉርማቸው አረጋግጠው በሰጡት የሰነዴ ማስረጃ ግዳታ ያሇባቸው
መሆኑ ከመረጋገጡም በሊይ ከሊይ እንዯተጠቀሰው የእቁቡ መተዲዯሪያ ዯንብም ቢሆን ይዘቱ ሲታይ
ከተጠያቂነትና ኃሊፉነት ነፃ የማያዯርጋቸው ሲሆን አመሌካቾች ግዳታውን ባሌተወጣው የእቁቡ አባሌ
ሊይ ክስ መመስረታቸው በውጤት ዯረጃ ተጠሪ አመሌካቾችን እንዲይጠይቁ የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡
ግዳታውን ባሌተወጣው ግሇሰብ ሊይ አመሌካቾች ክስ መመስረታቸውን በስር ፌርዴ ቤት ገሌፀው
ይኸው ተረጋግጦ ጥያቄአቸው ውዴቅ መዯረጉ ወይም ግዳታውን አሌተወጣም የተባሇው ግሇሰብ
ተጠሪ በመሰረቱት ክስ ውስጥ የክርክሩ ተካፊይ ያሇመሆኑ ጉዲዩ በአንዴ ሊይ ቢታይ የክርክሩን
አመራር ተገቢ ያዯርገው ነበር ከሚባሌ በስተቀር ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ በሚኖራቸው መብት፣
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አመሌካቾች ዯግሞ ሇተጠሪ በሚወጡት ግዳታ ሇሚመሇከተው ሰው የተወጡትን ግዳታ
እንዱተካሊቸው ሇመጠየቅ ከሚኖራቸው መብት አንፃር ሲታይ የመብት መጣበብን ሉያስከትሌ ይችሊሌ
ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት የላሇው በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በውጤት ዯረጃ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 54567
የካቲት 10 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የባህር ዲር ከተማ አገሌግልት ጽ/ቤት - ዓ/ህግ መቅጫ ሇገሠ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡-

1. የባህር ዲር ጨርቃጨርቅ ፊብሪካ አ.ማ - ነ/ፇጅ ኃይሇእየሱስ ዯምሴ - ቀረቡ፡፡
2. ሮማን ገብሩ - የቀረበ የሇም፡፡
3. ማሩ አሊምረው - ቀረቡ፡፡

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በፌትሏብሓር ክርክር ሂዯት በፌርዴ ቤት የታገዯ ንብረት እግደ ተግባራዊ በሆነበት
ጊዜ ተሽጦ ሲገኝ እግደን ያሰጠውና የፌርዴ ባሇመብት የሆነ ወገን ስሊሇው መፌትሓ የሚመሇከት
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረተው ክስ ሲሆን የአሁኑ
2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በአመሌካች ጠያቂነት ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ የተዯረጉ ናቸው፡፡ የስር ከሳሽ
የክስ ይዘትም አቶ ብርሃኑ ታርቆ የተባለ ግሇሰብ በከሳሽ ዴርጅት በቋሚ ሰራተኛነት ተቀጥረው
ከ1988 ዓ.ም እስከ 1994 ዓ.ም ዴረስ በገንዘብ ያዥነት ሲሰሩ በነበረበት ጊዜ የተሰጣቸውን ኃሊፉነት
በመዘንጋትና አጋጣሚውን በመጠቀም ብር 28,794.70 /ሃያ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና አራት
ብር ከሰባ ሳንቲም/ በማጉዯሊቸውና ሇግሌ ጥቅም በማዋሊቸው ይህንን ገንዘብ እንዱከፌለ ሇምዕራብ
ጎጃም መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ በመመስረት የመ/ቁጥር 2312 ተከፌቶ ተከሳሽ አቶ
ብርሃኑ ታርቆ ተጠርተውና በጉዲዩ ሊይ ተከራክረው የግራ ቀኙን ክርክር የመረመረው ፌርዴ ቤት
መጋቢት ዏ8 ቀን 1997 ዓ.ም በዋሇው ችልት አቶ ብርሃኑ ታርቆን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ዋናውን
ገንዘብ ከሔጋዊ ወሇደና ከተሇያዩ ወጪዎች ጋር እንዱከፌሌ ውሣኔ መስጠቱን፣ ሇዚህ ፌርዴ
ማስፇፀሚያ ይሆን ዘንዴ የአቶ ብርሃኑ ታርቆን ቤት የፌርዴ ባሇመብት የሆነው ዴርጅት በዋናው
ክርክር ጊዜ እንዲይሸጥ፣ እንዲይሇወጥ በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ አሰጥቶ ሇባህር ዲር ከተማ አገሌግልት
ጽ/ቤት የእግዴ ትዕዛዙን ያዯረሰ ቢሆንም እግደ ተጥሶ ቤቱን የፌርዴ ባሇዕዲው ሽጦ መገኘቱን ገሌጾ
ማዘጋጃ ቤቱ የፌርደን ገንዘብ እንዱተካሇት ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም በቤቱ ሊይ እግዴ መሰጠቱን ሳይክዴ ሁኔታው
የተከሰተው በሰራተኞች ጥፊት መሆኑን ገሌጾ መስሪያ ቤቱ ኃሊፉነት እንዯላሇበት፣ ሰራተኞቹም ወዯ
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ክርክሩ እንዱገቡሇት ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችም በአሁኑ አመሌካች ጥያቄ
መነሻነት በፌርዴ ቤቱ ትዕዛዝ ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ተዯርጏ ባቀረቡት መከራከሪያ ሇጉዲዩ ኃሊፉነት
የላሇባቸው መሆኑን ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ
ከመረመረ በሁዋሊ የአሁኑን አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ሇ1ኛ ተጠሪ የፌርደን ገንዘብ ያህሌ
እንዱከፌሌ በማሇት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችን ግን በነፃ በማሰናበት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኙንና የሰበር አቤቱታውን ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልትና የሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው መሰረታዊ ይዘትም ጥፊቱ ሰራተኛ
የሆኑት የ2ኛ እና የ3ኛ ተጠሪዎች ሁኖ እያሇ መስሪያ ቤት የሆነው አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ መባለ
ተገቢነት የላሇው ከመሆኑም በሊይ ኃሊፉነት አሇበት ቢባሌ ዯግሞ የኃሊፉነት መጠኑ ሉሆን ይገባ
የነበረው ቤቱ የተሸጠበት የገንዘብ መጠን እንጂ 1ኛ ተጠሪ በፌርዴ ከአቶ ብርሃኑ ታርቆ
እንዱከፇሇው የተወሰነውን መጠን ያህሌ ሉሆን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም
አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ ተብል ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ሇ1ኛ ተጠሪ ይክፇሌ ተብል የመወሰኑ ሁኔታ
ተገቢነት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡
በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው የጽሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ ተጠሪ ከአቶ ብርሃኑ ታርቆ የሚፇሌገው የገንዘብ
መጠን በፌርዴ የተረጋገጠ ሲሆን በዋናው ክርክር ጊዜ ዯግሞ የአቶ ብርሃኑ ታርቆ ንብረት የሆነውን
ቤት በፌርዴ ቤት በማስከበር የእግደን ትዕዛዝ ሇአሁኑ አመሌካች አዴርሶ ባሇበት ሁኔታ የቤቱ
ባሇቤትና የፌርዴ ባሇዕዲ የሆኑት ግሇሰብ ቤቱን ሇላሊ ሰው ራሳቸው ሸጠው በመገኘታቸው 1ኛ ተጠሪ
ፌርደን ሉያስፇጽም የሚችሇውን የአቶ ብርሃኑ ታርቆን ንብረት ሉያገኝ ያሌቻሇ መሆኑን፣ እንዱሁም
የቤቱ ሽያጭን በተመሇከተ ተገቢ ነው የሚሇውን ክርክር 1ኛ ተጠሪ አቅርቦም እስከ መጨረሻው
ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያሊገኘ መሆኑን፣ የአሁኑ አመሌካች ሃሊፉነት የሇብኝም በማሇት
የሚከራከረውም እግደ ሇመስሪያ ቤቱ መዴረሱን በመካዴ ሳይሆን ተግባሩ የተፇፀመው ሰራተኛ
በሆኑት የአሁኑ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጥፊት ነው በማሇት መሆኑን ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት
አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ ያዯረገው የእግዴ ትዕዛዙ ዯርሶት እያሇ ይህንኑ ጥሶ ቤቱ እንዱሸጥ
አዴርጏአሌ፣ የሰራተኞች ጥፊት ስሇመኖሩም አሊስረዲም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ
አጥብቆ የሚከራከረው ጥፊቱ በሰራተኞች የተፇፀመ እንጂ በመስሪያ ቤቱ የተፇፀመ ነው ሉባሌ
የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን
ያሊቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት የአመሌካች ሰራተኛ
በሆኑት የአሁኑ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የተፇፀመ ጥፊት ስሇመኖሩ አመሌካች ያሊስረዲ መሆኑን
በፌሬ ነገር ዯረጃ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ ይህ ዴምዲሜ የማስረጃውን ታዓማኒነት መሰረት ያዯረገ
መሆን ያሇመሆኑን ዯግሞ ይህ ችልት ሉመረምር የሚችሌበት የሔግ አግባብ የላሇ መሆኑን
ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 1ዏ ዴንጋጌዎች
ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የእግዴ ጥሰት ተግባር የተፇፀመው በሰራተኞች ጥፊት
መሆኑን አመሌካች ካሊስረዲ ዯግሞ ራሱ ሃሊፉነት የማይወስዴበት ምክንያት የሇም፡፡ ምክንያቱም
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የፌርዴ ቤት እግዴ ትዕዛዝ አሇማክበር በሔግ ሊይ በትክክሌ ተገሌጾ የተዯነገገውን ሌዩ ዯንብና
ሥርዓት መጣስ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2028፣2035 እና 2126 መሠረት ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ
ተግባር ነውና፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ ተብል መወሰኑ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃን
ከሔጉ ጋር ያገናዘበ እንጂ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ላሊው አመሌካች የሚከራከርበት ነጥብ የካሳ መጠኑን በተመሇከተ ሲሆን በዚህ ረገዴ
አመሌካች የሚያቀርበው ክርክር ኃሊፉነት መጠኑ ሉሆን የሚገባው ቤቱ በእርግጠኝነት የተሸጠበት
ዋጋ እንጂ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ከአቶ ብርሃኑ ታርቆ ሊይ የሚፇሌገው የፌርዴ ገንዘብ መጠን
አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ቤቱ በጨረታ ሳይሆን ከዚህ ውጪ የተሸጠ በመሆኑ በትክክሌ
በምን ያህሌ ዋጋ እንዯተሸጠ ተረጋግጧሌ ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ቤቱ የተሸጠው በገበያ
ዋጋ ስሇመሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ዯግሞ አመሌካች የኃሊፉነት መጠኑን የሚቃወምበት ሔጋዊ
ምክንያት ሉኖር አይችሌም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት የላሇ በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2.
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 44804
ጥቅምት 04 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሰናይት ተመስገን - ጠበቃ አሌታዬ ወ/አማኑኤሌ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ እጥፌወርቅ በቀሇ - ጠበቃ አስናቀ ከፊሇ

- ቀረቡ

- ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁኗ ተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ ክሱ ታህሣሥ 09 ቀን 1993
ዓ.ም የተፃፇ ሁኖ አመሌካች የሟች አባታቸው የአቶ ተመስገን በቀሇ ወራሽ መሆናቸውን በመግሇጽ
ሟችና ተጠሪ (በስር ተከሳሽ) በውርስ የተሊሇፇሊቸውን በወረዲ 23፣ቀበላ 13፣የቤት ቁጥር 1597/ሇ/
እና /ሀ/ እንዲሊቸውና ይህም መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም በተፃፇ የቦታ መሇያ ውሌ ዴርሻ
ዴርሻቸውን ተከፊፌሇው ከቆዩ በኋሊም ሟች ከሞቱ ጊዜ ጀምሮ ተጠሪ የሟችንም ዴርሻ ጠቅሌሇው
በመያዙ ክሱ እስከቀረበበት ጊዜ ዴረስ ብር 30100.00(ሰሊሳ ሺህ አንዴ መቶ ብር) የኪራይ ገቢ
እንዲገኙና የሟች የተሇያዩ ቁሳቁሶችንም እንዯያዙ በመዘርዘር ተጠሪ ክስ የቀረበበትን የኪራይ ገንዘብ
እንዱከፌለ እና ቁጥሩ 159/ሇ/ የሆነውን እንዱያስረክቡ ይወሰንሊቸው ዘንዲ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
ሇማስረጃነትም የሰነዴና የሰው ምስክሮችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት
መከሊክያ መሌስም ክሱ ያሇ ማስረጃ የቀረበ ነው፡የውርስ ክፌፌሌ አሊዯረግንም፣እንዱያ ቢሆን ኑሮ
ላልች ወንዴሞቻችን በተካፇለ ነበር፣ መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም የተዯረገው የአጥር መሇያ
ጊዜአዊ ስምምነት ነው፣ ከሳሽን ባሇቤትና ባሇቦታ የሚያዯርግ ካርታ ወይም ዯብተር አሊቀረቡም፣ክስ
የቀረበበትን ቤት ተረክቤ የማስተዲዴረው ሆኖ ሳሇ ኪራይ ሌጠየቅ አይገባም፣የቤት ቁሣቁስ
አሌተረከብኩም፣ቤቱን ግን ሟች ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ ተረክቤ አስተዲዴራሇሁ፣ የቤት ቁጥር
1597/ሇ/ እና /ሀ/ ሟች 600 ካ. ሜትር የቦታ ስፊት ጋር እናቴ ሏምላ 3 ቀን 1957 የሰጡኝና
ቤቱም በራሴ ገንዘብ የተሰራ በመሆኑ የግሌ ቤቴ ነው፣ካርታና ዯብተር ሇመቀበሌም በመጠባበቅ ሊይ
እገኛሇሁ በማሇት ዘርዝረው የአመሌካች ክስ ያሇምንም ሔጋዊ ማስረጃ የቀረበ ነው ተብል ውዴቅ
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ሇማስረጃነትም የሰነዴና የሰው ምስክሮችን ዘረዝረው አቅርበዋሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ጉዲዩን ከመመረመረ በሁዋሊ ከ600
ካ.ሜትር ውጪ ያረፇውና መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም በአጥር የተሇየው አከራካሪው ቤት ቁጥር
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1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ በሚሌ የሚታወቀው ቤት የሟች አቶ ተመስገን በቀሇ በመሆኑ ቤቱን
የሟች ወራሽ ሇሆኑት የአሁኗ አመሌካች ተጠሪ ሉያሰረክቡ ይገባሌ፣ የኪራይ ገንዘብና የቤት ቁሳቁስን
በተመሇከተ የቀረበው ክስ ግን በማስረጃ የተዯገፇ ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡
የአሁኗ ተጠሪ ቤቱን ሉያስረክቡ ይገባሌ ተብል በተወሰነው የውሳኔ ክፌሌ፣ የአሁኗ አመሌካች ዯግሞ
የቤት ኪራይ ገንዘብንና የቤት ቁሳቁስን በተመሇከተ በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ባሇመስማማት
የየራሳቸውን ይግባኝ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ እና ተገቢው
መጣራት ተዯርጏ የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎች ከቀረቡ በሁዋሊ የይግባኝ መዛግብቱ ተጣምረው ጉዲዩ
ከተመረመረ በሁዋሊ አመሌካች ያቀረቡት ይግባኝ ውዴቅ ሲዯረግ የተጠሪ ተቀባይነት አግኝቶ
አከራካሪው ቤት የተጠሪ እንጂ የአመሌካች አውራሽ አይዯሇመ ተብል ተወስኗሌ፡፡ አመሌካች ቤቱ
የተጠሪ ነው ተብል በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት ቢያቀርብም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች መጋቢት 11 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት አንዴ ገጽ የሰበር አቤቱታ በይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አከራካሪው ቤት የአውራሻቸው መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ይግባኙን
የሰማው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር በመተው እና
በይግባኝ ጊዜ ከሥነ ሥርአቱ ውጪ ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ አዴርጏ እንዱሁም የተጨማሪ
ማስረጃዎችን ይዘት ባግባቡ ባሊገናዘበ መሌኩ ማስረጃውን መዝኖ የስር ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ መሻሩ
ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ውሳኔው ተሽሮ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ
እንዱጸናሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮ ተጠሪ አቶ ተመስገን
በቀሇ ከሞቱ በሁዋሊ ያዙት የተባሇውና ከይዞታቸው 600 ካ.ሜትር ውጪ ያሇ እንዱሁም መጋቢት
22 ቀን 1988 ዓ.ም በተዯረገ ስምምነት የተሇየው በቀዴሞው ወረዲ 23፣ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ
የሚገኘው ቁጥሩ 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ የሆነውን ቤት ሇአመሌካች ሉያስረክቡ አይገባም የተባሇው
በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ክርክርችንና ማስረጃዎችን ይዘት ባገናዘበ መሌኩ መሆን ያሇመሆኑን
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ታህሣሥ 01 ቀን
2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ዲኝነት የጠየቁበት ቤት የአውራሻቸው የሟች
አቶ ተመስገን በቀሇ መሆኑን ገሌጸው ሲሆን ተጠሪ ቤቱን ሟች በሔይወት እያለ ሲኖሩበት የነበረና
ከሔሌፇተ ሞታቸው በሁዋሊ ተረክበው ማስተዲዯር የጀመሩት መሆኑን እንዱሁም መጋቢት 22 ቀን
1988 ዓ.ም የተዯረገው ስምምነት መኖርን ሳይክደ ቤቱን የሰሩት ሟች ሳይሆኑ ተጠሪ በግሌ
ገንዘባቸው የሰሩት የግሌ ንብረታቸው መሆኑንና ምንጩም ሏምላ 03 ቀነ 1957 ዓ.ም የተሰጣቸው
የስጦታ ወለ መሆኑን ገሌፀው የሚከራከሩ መሆኑን፣የግራ ቀኙ ምስክሮች በስር ፌርዴ ቤት ቀርበው
መሰማታቸውን ነው፡፡ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯጋቸው ምክንያቶች
የተጠሪ ቤት በ600 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ ማረፈ በቀረበው ካርታ ተረጋግጧሌ፣በቀበላው የቤት ቁጥር
1597/ሇ/ በሚሌ የሚታወቅ ቤት ከካርታው ክሌሌ ውጪ ያሇና ተጠሪ እና የአመሌካች አባት
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መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም የይዞታ ስምምነት ያዯረጉበት የአመሌካች አውራሽ ቤትና ይዞታ
በመሆኑ የተጠሪ ይዞታ አይዯሇም፣ በ1992 ዓ.ም በቤት ቁጥር 1597/2/ የተሰጠው የግብር ሂሳብ
ማስታወቂያ የአመሌካች አባት ካፇሩት በኋሊ ሇተጠሪ መመዝገቡን የሚያስገነዝብ ነው፣
ማስታወቂያው ሇአመሌካች አባት ይዞታው በ1980 ዓ.ም መሰጠቱንና የተጠሪ ይዞታ ከሆነው ከ600
ካ.ሜትር ውጪ መሆኑን ያሳያሌ የሚለ መሆናቸውንም ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ በእነዚህ
ምክንያቶች የቤት ቁጥር 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ የሆነውን ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ ሲሌ
የሰጠውን ውሳኔ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሻረው በ28/2/92 ዓ.ም በተወሰዯ የቦታ ሌኬት የቦታ
ስፊት ሌዩነት መገኘቱ ሇአመሌካች አውራሽ ሇቤት ቁጥር 1597/ሇ/ የይዞታ ማረጋገጫ ሉሆን
እንዯማይችሌ፣ የግብር ማስተወቂያው ሇአመሌካች አባት በወርስ የተሊሇፇሊቸው ሃብት ስሇመኖሩና
ሇዚሁ የተሰጠ የይዞታ ማረጋገጫ ተዯርጏ ለወሰዴ የማይችሌ መሆኑን፣ መጋቢት 22 ቀን 1988
ዓ.ም ተዯረገ የተባው ስምምነትም የዴንበር መሇያ ስምምነት እንጂ የውርስ ሃብት ዴርሻ ክፌፌሌ
የተዯረገበት አሇመሆኑን፣ ቤቱን የአመሌካች አባት በውርስ ወይም በስጦታ አግኝተውት ባሇሃብት
ስሇመሆናቸው የቀረበ የማስረጃ የሇም፣ የአመሌካች አባት በ30/05/1982 ዓ.ም ሇሚኖሩበት ሰርቪስ
ቤት ቁጥር እንዱሰጥ ጠይቀው በኮሚቴ 1597/ሇ/ የሚሌ ቁጥር መስጠቱና ውሃና መብራት
መግባቱም የይዞታ ማስረጃ ሉሆን እንዯማይችሌ፣ የንፊስ ስሌክ ሊፌቶ አስተዯዯር ጽ/ቤት ኀዲር 20
ቀን 1998 ዓ.ም ሇፌርዴ ቤቱ በፃፇው ዯብዲቤ ሇአመሌካች አባት በጠየቁት መሰረት ከመፇቀደ ውጪ
የቦታ ይዞታ በተጠሪና በባሇቤታቸው አቶ ከበዯ ወ/ጊዮርጊስ ስም ብቻ መሆኑና በ1967 ዓ.ም የቤት
ቁጠር ሲሰጥም የተሰጠው ቁጥር 1597 ሆኖ በተጠሪና በባሇቤታቸው ስም መሆኑን
ማረጋገጡን፣የክፌለ መሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት ታህሣሥ 06 ቀን 1998 ዓ.ም ሇፌርዴ ቤቱ በፃፇው
ዯብዲቤ የይዞታው አመጣጥ ተጠሪ ከእናታቸው በስጦታ ያገኙት መሆኑና በማህዯር ውስጥ የቤት
ቁጠር 1597 የሚሌ ከመሆኑ ውጪ በ/ሀ/ እና በ/ሇ/ የተሇየ ቤት ቁጥር የሚያሳይ ማስረጃ
አሇመኖሩን እንዱሁም በአሁኑ ወቅት ይዞታው በካርታ ቁጠር 05/203/11862/00 በተጠሪ፣ በግዛቸው
በከበዯና በትዘታ አበበ መመዝገቡን ማረጋገጡን፣ተጠሪ ከ1968-1992 ዓ.ም ዴረስ በቤት ቁጥር
1597/2/ ግብር ስሇመክፇሊቸው ማስረጃ ማቅረባቸውን፣ የካቲት 17 ቀን 1998 ዓ.ም የመሬት
አስተዲዯር ጽ/ቤት ሇፌርዴ ቤቱ በፃፇው ዯብዲቤ በተጠቀሰው ካርታ ውስጥ የቤት ቁጥር 1597/ሇ/
የሚሌ ቤት አሇመኖርንና በግቢው ውሥጥ የቤት ቁጠር 1579/2/ ራሱን የቻሇ ቤት እንዯሚገኝ
ሪፕርት የቀረበሇት መሆኑን ማረጋገጡን፣የአመሌካች ምስክሮች የአመሌካች አባት ቤት ሲሰራ አየን
ባለበት ግቢ ውስጥ ላልች ቤቶች መኖራቸውን፣የተሰራው ቤት፣የቤት ቁጥር እና ቦታው የማን
እንዯሆነ እንዯማያውቁ የመሰከሩ ናቸው፣በተጠሪ፣በግዛቸው ከበዯና ትዝታ አበበ ስም የተመዘገበ የቤት
ቁጥር 1597 ካርታ ይዞታ 666 ካ.ሜትር መሆኑ ተረጋግጧሌ የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ
ነው፡፡
እንግዱህ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ ያጣሩት ነጥብና ማስረጃውን በመመዘን
የዯረሱበት ዴምዲሜ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልት ጉዲዩን እንዱመረምር ጉዲዩ ሇችልቱ
ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ
ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ በዚህ ችልት የግራ ቀኙ ክርክር ሲያዯርጉ
የተጠሪ ጠበቃ የተያዘው ጭብጥ የማስረጃ ጉዲይ በመሆኑ በሰበር ችልት ሉታይ የሚገባው አይዯሇም
በማሇት ተቃውሞ አቅርበዋሌ፡፡ በእርግጥ ይህ ሰበር ችልት ሉመሇከተውና ማረም የሚገባው ጉዲይ
የማስረጃን ጉዲይ ሳይሆን በማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ
ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዴ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ

527

10 ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የሰበር ችልት እንዱመሇከተው
የተያዘው ጭብጥ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በጉዲዩ ሊይ የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ይዘት ባግባቡ ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር እንጂ የማስረጃውን ክብዯት ወይም
ታአማኒነት ሇመመርመር ተብል አይዯሇም፡፡ አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩትም በጉዲዩ ሊይ
የቀረቡት የሰው ምስክሮች አከራካሪው ቤት በሟች አባቱ የተሰራ መሆኑን የሚያረጋግጡ ሁነው እያሇ
እና የሰነዴ ማስረጃዎች ይዘትም ይህንኑ የሚዯግፌ ሁኖ እያሇ በአግባቡ ሳይታይ ታሌፎሌ በሚሌ
ነው፡፡ በመሆኑም ሉነሣ እና ሉታይ የሚገባው ጭብጥ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ የቀረቡት
ማስረጃዎችን ይዘት መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ ሲሆን ሇክርክሩ የቀረቡት
ማስረጃዎች ይዘት ወይም በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠው ነጥብ ከሔጉ ጋር በአግባቡ ተዛምድ
አሌታየም የሚሇው ቅሬታ የሔግ ነጥብ እንጂ የማስረጃ ምዘናን የሚመሇከት ባሇመሆኑ የተጠሪ
ጠበቃ ጉዲዩ የማስረጃ ምዝና ስሇሆነ በሰበር ችልቱ የሚታይ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር
አሌተቀበሌነውም፡፡
ቀጥሇን ተጠሪ ከ600 ካ.ሜትር ውጪ ያሇውንና በመጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም በተዯረገው
ስምምነት በአጥር የተሇየውን ቁጥሩ 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ በሚሌ የሚታወቀውን ቤት
ሇአመሌካች ሉያስረክቡ አይገባም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡
አከራካሪው ቤት በአመሌካች አባት የተሰራ ስሇመሆኑ የአመሌካች ምስክሮች ማረጋገጣቸውን የበታች
ፌርዴ ቤቶች የተቀበለት ፌሬ ነገር ነው፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች ክስ መሌስ ሲሰጡ ቤቱ በገንዘባቸው
የተሰራ መሆኑን ገሌፀው የተከራከሩ ሲሆን ምስክሮቻቸው ቤቱ በተጠሪ የግሌ ገንዘብ የተሰራ
መሆኑን አስረዴተዋሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የስር ፌርዴ ቤቶች አሌዯረሱም፡፡ በመሆኑም ቤቱ
በአመሌካች አባት የተሰራ መሆኑ በሰው ምስክሮች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የአመሌካች አባት
የቦታውና የቤቱ ባሇሃብት ስሇመሆናቸው የሚያሳይ ማስረጃ የሇም ተብል በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ዴምዲሜ የተያዘው የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን ይዘት በመመርመር ነው፡፡ አከራካሪው ቤት ተጠሪ
ከእናታቸው በስጦታ ባገኙት ቦታ የተሰራ መሆኑ የተካዯ አይዯሇም፡፡ ሆኖም ዋናው ነገር በቦታው
ሊይ ያሇውን ቤት የሰራው ሰው ተጠሪ ወይስ? የአመሌካች አባት? የሚሇው ነው፡፡ ይህ ፌሬ ጉዲይ
ዯግሞ አመሌካች ባቀረቧቸው የሰው ምስክሮች በሚገባ መረጋገጡን ሁለም የበታች ፌርዴ ቤቶች
የተቀበለት ነው፡፡ በሔጉ አግባብ የሚታወቀው ቦታ ቀዴሞ የነበረው ስፊት እንዯነበር፣ ስፊቱ በሁዋሊ
እየተቀነሰ ግብር ሲገበርበት የነበረ መሆኑም በሰነዴ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ከሚመሇከታቸው አካሊት ተገቢው ማብራሪያ ማስረጃ እንዱቀርብ ትእዛዝ ሰጥቶ እነዚህ አካሊት
የቦታውን አመጣጥ፣ በቦታው ሊይ በማህዯር የሚታወቀው ቤት ቁጥር ስንት እንዯሆነ፣ ካርታው
በማን ስም እንዯተመዘገበ እና ስፊቱ ስንት እንዯሆነ መግሇጫ መስጠታቸውን መሰረት በማዴረግ
አከራካሪው ቤት የአመሌካች አውራሽ ስሇመሆኑ ማስረጃ የሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ቤቱን
ማን ሰራው? የሚሇውን ጥያቄ የሚመሌስ፣ሇጉዲዩ አወሳሰን ቁሌፌ የሆነውን ፌሬ ነገርን በተመሇከተ
የቀረቡትን ማስረጃዎችን ይዘት ባግባቡ ሳይመረመር ነው፡፡ ተጠሪ ቦታውን በስጦታ አገኘሁ ከማሇት
ውጪ ቤቱን በግሌ ገንዘባቸው የሰሩት መሆኑን አሊስረደም፡፡ መሬት የኢትዮጵያ ህዝቦችና
የመንግስት ብቻ ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 40/3/ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ሔገ መንግስቱ በተጠቀሰው አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ አንዴ ስር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የግሌ
ንብረት መሆኑ/መሆኗ በሔግ የተከበረሇት መሆኑ የተዯነገገ ሲሆን የግሌ ንብረት በጉሌበት፣ በፇጠራ
ችልታ ወይም በካፑታሌ የሚፇራ ስሇመሆኑና ጥበቃም የሚዯረግሇት መሆኑን ንዐስ ቁጥር ሁሇት
ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው መሬት የመንግስት እና የሔዝብ ብቻ መሆኑን
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በጉሌበት፣ በፇጠራ ችልታ ወይም በካፑታሌ የተፇራ ንብረት በሔግ ጥበቃ የተዯረገ መሆኑ
እንዱሁም በሔጉ አግባብ የተገኘ የመሬት ባሇይዞታነት የሔግ ጥበቃ የሚዯረግሇት መሆኑን ነው፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1204 እና 1026 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎችም የባሇቤትነት መብት የሔግ ጥበቃ
ያሇው መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በሔጉ አግባብ የተፇራ ንብረት ዯግሞ ሇሟች ወራሾች በውርስ
ሉተሊሇፌ የሚችሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡
ተጠሪ ቦታውን በስጦታ ከእናታቸው ያገኙት ነው ቢባሌም ባድ ቦታውን የአመሌካች አውራሽ
ይዘው ቤት ሲሰሩ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1178 እና 1179 መሠረት ተቃውሞ ያሰሙ ስሇመሆኑ በመግሇጽ
ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ በሔጉ አግባብ በተሰጣቸው ካርታ ውስጥ አከራካሪው ቤት ተሰርቷሌ
ቢባሌ እንኳ ቤቱ በአመሌካች አውራሽ ጉሌበትና ገንዘብ ስሇመሰራቱ እንዱሁም ተጠሪ በወቅቱ
ተቃውሞ የነበራቸው አሇመሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የቦታው ካርታ አንዴ ነው፣ ግብርም በዚሁ
ካርታ መሠረት ስሇመገበሩ ተረጋግጧሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ ቤቱ የተጠሪ ነው ሉባሌ የሚችሌ
አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች አባት ጋር መጋቢት 22 ቀን 1988 ዓ.ም ያዯረጉት ስምምነት
ሲታይም የዴንበር መሇየት ጉዲይን የሚመሇከት ቢሆንም በቦታው ሊይ ሁሇት ቤቶች እንዯነበሩ፣
የአመሌካች አባት ይዘውት የነበረው ቤት ተጠሪ ከያዙት ከ600 ካ.ሜትር ውጪ ስሇመሆኑ የሚያሳይ
ሲሆን ስምምነቱ የውርስ ክፌፌሌ ስሇመሆኑ የማያሳይ ቢሆንም አከራካሪው ቤት በአመሌካች አባት
አሌተሰራም ሇማሇት ግን የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ቤቱን ከአመሌካች አባት ሞት በኋሊ
መረከባቸውን በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክርክር ገሌፀዋሌ፤ ሆኖም ቤቱ የግሊቸው ንብረት ስሇመሆኑ
ግን አሊረጋገጡም፡፡ በመሆኑም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አከራካሪው ቤት በአመሌካች አባት
የተሰራ መሆኑ ስሇመረጋገጡ ተቀብል እያሇ የውርስ ዴርሻ
ክፌፌሌ የተዯረገበት ስሇመሆኑ
አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት ቤቱ የአመሌካች አባት የግሌ ንብረት አይዯሇም ማሇቱ
በሚመሇከታቸው አካሊት የተሰጠው የሰነዴ መግሇጫ ማስረጃም የቦታውን አመጣጥና በቦታው ሊይ
ያለ ቤቶች በሔጉ አግባብ የተሰጠውን መሇያ ቁጥር ከሚገሌጽ በስተቀር ቤቱ በማን ተሰራ የሚሇውን
ጥያቄ በግሌጽ ምሊሽ ባሌሰጠበት ሁኔታ የሥር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ መሻሩ በጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙ
ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ይዘት ከሊይ ከተጠቀሱት የሔገ መንግስት እና የፌትሏብሓር ሔግ
ዴንጋጌዎች ጋር ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሆኖ በመገኘቱ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 46403 ጥቅምት 21 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 42971 የካቲቲ 19 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት በከፉሌ ተሽሯሌ፡፡
2. በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 01180 መጋቢት 29 ቀን 1998 ዓ.ም
የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁጥር 348/1/ ሙለ በመለ ፀንቷሌ፡፡
3. ተጠሪ ከአቶ ተመስገን በቀሇ ሞት በሁዋሊ የያዙትንና ከተጠሪ ይዞታ /600 ካ.ሜትር/ ውጭ
ያሇውንና መጋቢት 22 ቀን 1998 ዓ.ም በተዯረገ ስምምነት ዴንበሩ የተሇየውን በቀዴሞ ወረዲ
23 ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውን ቁጥሩ 1597/ሇ/ ወይም 1597/2/ የሆነውን ቤት
ሇአመሌካች ሉያስረክቡ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 58822
መጋቢት 5 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና

ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ዏቃቤ ሔግ ታዯሰ ተስፊዬ - ቀረበ፡፡

ተጠሪ፡- አይንሸምስ ሁሴን አብዯሊ

- ቀረቡ፡፡

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇሰበር የቀረበው ክርክር በወንጀሌ ክስ ምክንያት በኤግዚቢትነት ተይዞ
የቆየውና በኋሊ ከወንጀለ ክስ በነፃ ሇተሰናበቱት ሇአሁኑ ተጠሪ ይመሇስ የተባሇው የአፇር ወርቅ
ይዞት በቆየው አካሌ በአሁኑ አመሌካች ተሸጦ ከተገኘ ሇወርቁ ባሇቤት ሉከፇሌ የሚገባው ተሸጧሌ
የተባሇበት ዋጋ መሆን አሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡
የአሁኑ ተጠሪ 2512 ግራም የአፇር ወርቅ በህገወጥ መንገዴ ዯብቆ ሉያሣሌፌ ሲሌ ተይዟሌ
ተብል በቀረበበት የወንጀሌ ክስ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክርና ማስረጃዎቹን መርምሮ
ወንጀለን መፇፀሙ ተረጋግጧሌ ብል ጥፊተኛ በማዴረግ በኤግዚቢትነት የተያዘው የአፇር ወርቅም
እንዱወረስ ወስኖ የነበረ ቢሆንም ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው
ውሣኔ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በመሻር ከክሱ
በነፃ እንዲዱሰናበት ፣ በኤግዚቢትነት ተይዞ የቆየው የአፇር ወርቅም ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱመሇስሇት
ወስኗሌ፡፡
ይህ የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔ ይግባኝ ተብልበት የተሇወጠ ባሇመሆኑ
ኤግዚቢቱ
ይመሇስሌኝ የሚሇውን ጥያቄ የአሁኑ ተጠሪ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበው ሲሆን
የአሁኑ አመሌካች ቀርቦ ሲጠየቅ የአፇር ወርቁን በወቅቱ በነበረው ዋጋ እክፌሊሇሁ የሚሌ መሌስ
ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ አመሌካች የአፇር ወርቁን ዋጋ እከፌሊሇሁ ያሇውን ቢቀበለትም
የሚከፇሇው በወቅቱ በነበረው ዋጋ ነው በሚሇው ሊይ ሣይስማሙ ቀርተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የአሁኑ
አመሌካች ገንዘቡን የምከፌሇው በወቅቱ በነበረው ዋጋ ነው ያሇው ተገቢ አይዯሇም በማሇት ታህሣሥ
1ዏ ቀን 2000 ዓ.ም በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ዋጋው ታስቦ ሇአሁኑ ተጠሪ መክፇሌ ይገባዋሌ
የሚሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
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በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኙ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራቀኙ እንዱቀርቡ
አዴርጏ በጉዲዩ ሊይ ካከራከረ በኋሊ መርምሮ በሰጠው ፌርዴ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የሰጠው ትዕዛዝ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት አጽንቶታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ አመሌካች የአፇር ወርቁን ዋጋ መክፇሌ ያሇበት በወቅቱ በነበረው
ዋጋ መሠረት ሣይሆን በኋሊ ትዕዛዝ በተሰጠበት ጊዜ በነበረው የገበያ ዋጋ መሠረት ነው በሚሌ
የተሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት በአዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት የቀረበ ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
ቀርቦ እንዱታይ ተብል በመታዘዙ ማመሌከቻው ሇአሁኑ ተጠሪ ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት
ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠሪ በጽሐፌ በሰጠው መሌስ የአሁኑ አመሌካች በወቅቱ የአፇር
ወርቁ የተሸጠበትን ዋጋ እከፌሊሇሁ በማሇት የጠየቀው ተቀባይነት ሉሰጠው አይገባም፣ ወርቁን
በአይነት መመሇስ ካሌቻሇ በጊዜው በወጣው የብሓራዊ ባንክ በሚሰጠው ዋጋ መሠረት መክፇሌ
ይኖርበታሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በተጠሪ በኩሌ በጽሐፌ የተሰጠው መሌስ ሇአመሌካች የተሰጠ
ቢሆንም ከመዝገቡ እንዯሚታየው በጽሐፌ ያቀረበው የመሌስ መሌስ የሇም፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ይዘት ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው ሲሆን ይህ የሰበር ችልቱም
ጉዲዩን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካች ሇአሁኑ ተጠሪ መክፇሌ የሚገባው የኤግዚቢቱ የአፇር ወርቅ ዋጋ
በወቅቱ ሽጫሇው የሚሌበትን ዋጋ ነው ወይንስ በኋሊ ፌ/ቤት ወርቁን መመሇስ አሇበት የሚሌ
ትዕዛዝ በሰጠበት ጊዜ የነበረውን ዋጋ ነው? የሚሇውን ዋናውን የክርክር ጭብጥ በተመሇከተ፡የአሁኑ አመሌካች ሏምላ 27 ቀን 2002 ዓ.ም ተጽፍ ባቀረበው የሰበር ማመሌከቻው ሊይ
በኤግዚቢትነት ተይዞ የቆየውን የአፇር ወርቅ ሉሸጠው የቻሇው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የአሁኑን ተጠሪ በወንጅለ ጥፊተኛ በማዴረግ መጋቢት 22 ቀን 1997 ዓ.ም ወርቁ እንዱወረስ
በማሇት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት መሆኑንና ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ወርቁ እንዲይሸጥ
የሚሌ ትዕዛዝ
ያስተሊሇፇው ወርቁ በውርስ ውሣኔው መሠረት እንዱሸጥ
ከተዯረገ በኋሊ ሰኔ 15 ቀን 1997 ዓ.ም እንዯሆነ የገሇጹ ሲሆን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤትም የካቲት 29 ቀን 2002 ዓ.ም
መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ይህንን በሚመሇከት
በጽሏፌ ባመጣው መሌስ ሊይ የአሁኑ አመሌካች ወርቁን የሸጠው መቼ ነው? ከፌ/ቤቱ ዕግዴ
በኋሊ ወይንስ በፉት? የሸጠውስ በምን ያህሌ ነው? የሚሇውን በሚስጥር ይዞ ስሇማቆየቱና ክርክሩም
በማስረጃ የተዯገፇ እንዲሌሆነ ገሌጿሌ ከማሇት በቀር አመሌካች ወርቁን የሸጠው የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት እንዲይሸጥ የሚሌ የዕግዴ ትዕዛዝ ከሰጠና ከዯረሰው በኋሊ ነው በሚሌ በግሌጽ ያቀረበው
ክርክር የሇም በግሌጽ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር ዯግሞ በሔጉ እንዯታመነ የሚቆጠር ነው፡፡
አመሌካች በኤግዚቢትነት ይዞ የቆየውን የአፇር ወርቅ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት ወርቁ እንዲይሸጥ በማሇት የዕግዴ ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፉት አሰቀዴሞ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪን በወንጀለ ጥፊተኛ በማዴረግ ወርቁ ይወረስ ብል በሰጠው
የውርስ ወሣኔ መሠረት የሸጠው መሆኑ የታመነ ሆኖ ከተገኘ አመሌካች ሇተጠሪ ሇመክፇሌ
የሚገዯዯው በወቅቱ ወርቁን የሸጠበትን ዋጋ ነው፡፡
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የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን በይግባኝ አይቶ ተጠሪን ከወንጀሌ ክሱ በነፃ በማሰናበት
ወርቁ ይመሇስሇት ብል ባዘዘበት ጊዜ በነበረው የገበያ ዋጋ መከፇሌ አሇበት በሚሌ የቀረበው ክርክር
በሔጉ ተቀባይነት የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ ረገዴ የሰጡት ውሣኔም መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ ሉታረም የሚገባው ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇው
ተወስኗሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1ኛ)

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ/43191 የካቲት 29 ቀን 2002
ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና

2ኛ) የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የኮ/መ/ቁ. 90395 ሰኔ 16 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ
ተሻሽል የአሁኑ አመሌካች በኤግዚቪትነት ተይዞ የቆየውን 2512 ግራም አፇር ወርቅ በወቅቱ
የሸጠበትን ዋጋ ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱከፌሌ ተወስኗሌ፡፡
3ኛ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዚህ ውሳኔ መሠረት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
4ኛ) በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ

ተዘግቷሌ ይመሇስ ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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የሰ/መ/ቁ. 52530
ኀዲር 14 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- እነ አቶ ሰናይ ሌዐሌሰገዴ(ሁሇት ሰዎች) - ጠበቃ መኮንን ሰሙ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ትእግስት ኃይላ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር አመሌካች የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች ሲሆኑ
የአቤቱታቸው ይዘትም ባጭሩ፡- ወሊጅ አባት የሆኑት አቶ ሌዐሌ ሰገዴ መዘምር ከዚህ አሇም በሞት
መሇየታቸውንና የሟቹን ንብረት የአሁኑ ተጠሪዎች ይዘው እንዯሚገኙ ገሌፀው ተጠሪዎች
ተጠርተው ቀርበው የውርስ አጣሪ እንዱሾምና ውርሱ ተጣርቶ ሲቀርብ አስፇሊጊው ውሳኔ
እንዱሰጣቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም
የአመሌካቾችን አቤቱታ መርምሮ ውርስ አጣሪ የመሾም ሥሌጣን የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች
ስሌጣን ነው በማሇት መዝገቡን በትእዛዝ ዘግቶታሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤትን ትእዛዝ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች ጠበቃ የካቲት 04 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የውርስ ማጣራት ጉዲይ በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች
የዲኝነት ሥረ ነገር ሥሌጣን ነው ተብል መወሰኑ ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 35657 ከሰጠው
የሔግ ትርጉም አኳያ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ
ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው ሚያዝያ 22 ቀን 2002 ዓ.ም
በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሳቸው ሊይም የሰበር ችልቱ በመ/ቁጥር 35657
የሰጠው ትርጉም በመ/ቁጥር 36205 የተሇወጠና መሇወጡም ባግባቡ መሆኑን ገሌጸው የስር ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ እንዱፀና ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ይህ ችልት አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41 እና ስሇውርስ አጣሪ በ1952 ዓ.ም በወጣው
በፌትሏብሓር ሔጉ ውስጥ የተካተቱትን ዴንጋጌዎችን በመመርመር ውርስ አጣሪን የመሾም
ሥሌጣን የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ መሆኑን በመግሇጽ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/
መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኘውን ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁ. 35657
ጥቅምት 13 ቀን 2001 ዓ.ም፣በሰ/መ/ቁ. 42015 ኀዲር 29 ቀን 2002 ዓ.ም፣በሰ/መ/ቁ. 51329
ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም እና በላልች በርካታ መዛግብት ሰጥቷሌ፡፡ ይህንኑ የሔግ ትርጉም
አሇመሇወጡንም ይህ ችልት በሰ/መ/ቁ. 51329 ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ በግሌጽ
አረጋግጧሌ፣ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ችልቱ በላሊ ጊዜ
በተመሳሳይ ጭብጥ የተሇየ ትርጉም ሉሰጥ እንዯሚችሌ የዯነገገ ቢሆንም በዚሁ አግባብ ቀዴሞ
የተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁ. 36205 አሌተሇወጠም፡፡ በተያዘው ጉዲይም የስር ፌርዴ
ቤቶች ይህ ሰበር ችልት ከሊይ በተጠቀሱት መዛግብት የሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ በሔጉ አግባብ
ባሌተሇወጠበት ሁኔታ ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ዲኝነት ሥሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ
ፌርዴ ቤቶች ናቸው በማሇት የአመሌካቾችን አቤቱታ ሳይቀበለ መቅረታቸው ተገቢ ሁኖ
አሌተገኘም፡፡ ማንኛውም ፌርዴ ቤት አንዴ ጉዲይ ሲቀርብሇት ጉዲዩን የማየት ሔጋዊ ስሌጣን ያሇው
መሆኑን በቅዴሚያ ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ ስሌጣኑ የሆነውን ጉዲይ ዯግሞ ከሔጉ አግባብ ውጪ በሆነ
ምክንያት አሌተመሇከትም ሉሌ አይችሌም፡፡ በመሆኑም የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41/ሇ/ሸ/ እና አዋጅ ቁጥር 408/96 መሰረት የወራሽነት የምስክር
ወረቀት ከመስጠት በስተቀር ውርስ እንዱጣራ አጣሪውን የመሾም የስረ ነገር ሥሌጣን የላሇው
ስሇመሆኑ ተገሌፆ በዚህ ሰበር ችልት የተሰጠው የሔግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/
መሰረት ባሌተሇወጠበት ሁኔታ የከተማው ፌርዴ ቤት ውርስ አጣሪ የመሾም ሥሌጣን አሇው ተብል
በበታች ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.
2.
3.

4.

የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. በ21/11/2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ እንዯዚሁም የፋ/ከ/ፌ/ቤት
በመ/ቁ. 83998 ታህሳስ 28 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በዴምጽ ብሌጫ ተሽሯሌ፡፡
የውርስ አጣሪ የመሾም የስረ ነገር ዲኝነት ሥሌጣን የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ነው ብሇናሌ፡፡
የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታ የሚቀርበውና ውርስ አጣሪውንም መሾም በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የሥረነገር ሥሌጣን ሥር ስሇሚወዴቅ የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ጉዲዩን ተቀብል እንዱመሇከት
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 341 መሰረት ተመሌሶሇታሌ፡፡
ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሌዩነት ሏሳብ
እኔ በአምስተኛው ተራ ቁጥር ስሜ የተጠቀሰው ዲኛ አብሊጫው ዴምጽ በሰጠው የሔግ
ትርጉምና ውሣኔ የማሌሰማማ በመሆኑ የምሇይበትን ሏሳብ እንዯሚከተሇው አሰፌራሇሁ፡፡
በእኔ እምነት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ውርስ አጣሪ የመሾም ሥሌጣን
አሊቸው፡፡ የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 ንኡስ አንቀጽ 1/ሸ/
ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታን
በመመርመር ውሣኔ የመስጠት ስሌጣን እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡ የወራሽነት የምስክር ወረቀት ወራሽ
የሆነው ሰው የሟች የኑዛዜ ወይም የሔግ ወራሽ መሆኑንና ከውርስ የሚዯርሰውን ዴርሻ የሚይዝ
እንዯሆነ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 996 ተመሌክቷሌ፡፡ ይህንን ሇማወቅ የግዳታ የውርስ አጣሪ
መሾምና በሟች መሞት ምክንያት የማይቋረጡ መብትና ግዳታዎቹን ማወቅ አስፇሊጊ ነው፡፡ ሔግ
አውጭ ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰጡ ሥሌጣን
ሲሰጥ ሇወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇመስጠት አስፇሊጊ የሆኑ ተግባራትን ሁለ የመፇፀም ሥሌጣን
እንዱሰጣቸው ተዯርጏ ሉወሰዴ የሚገባው ነው ስሇሆነም በዚህና ከዚህ በፉት በሰበር መዝገብ ቁጥር
35654 በገሇጽኳቸው ምክንያቶች አብሊጫው ዴምጽ ከሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ ተሇይቻሇሁ፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 53328
ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- ዓብደሌ መሏመዴ - ጠበቃ አሰፊ መኮንን - ቀረበ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዘበናይ ኃይላ - ቀረበች፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የቤት ሽያጭ ውሌን መሠረት
ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣
ከሣሽ የነበረችው ተጠሪ ናት፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተችው ከሟች እህቴ በኑዛዜ
የወረስኩትን ቤት ከሔግ ውጪ ይዞ ስሇሚገኝ ሇቆ ያስረክበኝ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የሥረ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
መቃወሚያዎቹ ተጠሪ ክስ ሇመመስረት የሚያስችሌ መብት የሊትም እንዱሁም ክሱ በይርጋ ቀሪ
ሆኖአሌ የሚለ ሲሆን፣ ሥረ ነገርን በተመሇከተም ቤቱ ከወ/ሮ ንጋቷ /ሟች/ በብር 25ዏ000 በውሌ
ገዝቼዋሇሁ፡፡ ከዋጋው ውስጥ ብር 24ዏ000 በመክፇሌ ቤቱን ተረክቤአሇሁ፡፡ ከሣሽም ጉዲዩን /ውለን/
ሇማስፇጸም ብር 4ዏ000 ከኔ ወስዲሇች የሚለትን ነጥቦች ማንሳቱን ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቦ ተጠሪ በውለ መሠረት የማስፇጸም ግዳታ ያሇበት
በመሆኑ የቤቱን የባሇቤትነት መብት እና ካርታ በስሜ እንዴታስተሊሌፌ ይወስንሌኝ በማሇት ዲኝነት
ስሇመጠየቁ ከመዝገቡ አረጋግጠናሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የሁሇቱንም ወገኖች ክርክር መርምሮአሌ፡፡
በመቀጠሌም የአመሌካችን ክርክር ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግ ቤቱን ሇተጠሪ እንዱያስረክብ
በማሇት ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኝ የተባሇበት ውሣኔ
ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች የካቲት 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት
ዘንዴ አቤቱታ አቅርቦአሌ፡፡ እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን
ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተዯረገው አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ
መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ ሇሔጉ የተሰጠው ትርጓሜን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ
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መሠረትም አመሌካች እና ተጠሪ በጭብጥነት የተያዘውን ነጥብ በሚመሇከት ያሰሙትን ክርክር
አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው አመሌካች ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት መቃወሚያ ያቀረበው
ከሟች ጋር በተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ መሠረት ገንዘቡን ከፌዬ ቤቱን ተረክቤያሇሁ የሚሌበትን
ጊዜ መነሻ በማዴረግ ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ ይዘት መገንዘብ
እንዯቻሌነው የቤት ሽያጭ ውለ የተዯረገው በ1988 ዓ.ም. ሆኖ ተጠሪ ክስ የመሠረተችው ዯግሞ
በ2ዏዏ1 ዓ.ም. ነው፡፡ ተጠሪ ክሱን የመሠረተችው የሽያጭ ውለን ሳታስፇርስ እንዯሆነም መዝገቡ
ያመሇክታሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው
በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1168 በተዯነገገው መሠረት ሇ15 ዓመት ግብር በተከታታይ ከፌል ቤቱን
ስሇመያዙ አሊስረዲም የሚሌ ምክንያት በመስጠት እንዯሆነም ከውሣኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ቤቱን ይዞ የሚገኘው አመሌካች ሊቀረበው የይርጋ
መቃወሚያ አወሳሰን ተገቢነት አሇው በማሇት የጠቀሰው የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1168 ‛ስሇግሌ ሃብት“
በተመሇከተ በተዯነገገው በፌትሏብሓር ሔግ በአንቀጽ 7 ሥር ነው የሚገኘው፡፡ የዚህ አንቀጽ
አንዯኛው ክፌሌ የሆነው ምዕራፌ 1 ሀብት ስሇሚገኝበት ሁኔታ፣ ሀብትን ስሇማስተሊሇፌ እንዱሁም
ሀብት ስሇሚቀርበት እና ስሇ ሀብትነት ማስረጃ የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን አካቶ የያዘ ሲሆን፣ ከፌ
ሲሌ የተጠቀሰው ቁ. 1168 በተሇይ የሚገኝበት የምዕራፈ ክፌሌ 1 ዯግሞ ሀብት ስሇሚገኝበት ሁኔታ
የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን ይዞአሌ፡፡ በዚህ መሠረትም የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇይዞታ የሆነ ሰው
በንብረቱ ሊይ የባሃብትነት መብት የሚያገኝበት ሁኔታ በቁጥር 1168 ተዯንግጎአሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ
የተቀመጠው መርህ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት በይዞታው ሥር ያዯረገው ሰው የዚህኑ ንብረት ግብር
ባሇማቋረጥ አሥራ አምስት /15/ ዓመት በስሙ ከከፇሇ የንብረቱ ባሇቤት እንዯሚሆን ነው
የሚያመሇክተው፡፡ በመሆኑም የማይንቀሳቀሰውን ንብረት የያዘው ሰው ንብረቱን እንዱሇቅ ሲከሰስ
ዴንጋጌውን በመጥቀስ ሉከራከር የሚችሇው በዴንጋጌው የተመሇከቱትን ሁኔታዎች አሟሌቶ በመያዙ
የንብረቱ ባሇሃብት መሆኑን ሇማረጋገጥ እንጂ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ ሇማሇት አይዯሇም፡፡ የይርጋ
መርህ ክስን በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ቀሪ የሚሆንበትን አግባብ የሚመሇከት በመሆኑ ንብረትን በመያዝ
ወይም ባሇይዞታ በመሆን የባሇሃብትነት መብት ከሚገኝበት መርህ ወይም አግባብ የተሇየ ነው፡፡
ስሇዚህም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1168/1/ የተመሇከተውን ዴንጋጌ
ሇይርጋው መቃወሚያ አወሳሰን መሠረት ማዴረጉ ትክክሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመቀጠሌ የተመሇከትነው አመሌካች ያቀረበው የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ የሚዯረግበት
የሔግ ምክንያት አሇ ወይ? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ አመሌካች ቤቱን የያዘው ከሟች ወ/ሮ ንጋቷ ሃይላ
(ተጠሪ አውራሼ ናት የምትሊት) ጋር በ1988 ዓ.ም ባዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት ነው፡፡ ይህ
ፌሬ ነገር በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ግንዛቤ እንዯተወሰዯበት ከውሳኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ግን የሺያጭ ውለ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723 በተዯነገገው መሰረት በውሌ አዋዋይ ፉት
ያሌተመዘገበ በመሆኑ ሇአመሌካች የሚሰጠው መብት የሇም፤በሻጭም ሆነ በወራሽ (ተጠሪ) ሊይም
የሚያስከትሇው ግዳታ የሇም፤ በአጠቃሊይ ውለ ሔጋዊ ውጤት የሇውም የሚለትን ምክንያቶች
በመስጠት ፌ/ቤቱ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጏአሌ፡፡ በእርግጥ ፌ/ቤቱ የይርጋውን
መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው ከሊይ በተገሇጸው ምክንያት በመሆኑ ውለ በሔጉ የተቀመጡትን የፍርም
ሁኔታዎች (መስፇርቶች) አያሟሊም ከሚሇው ትችቱ ጋር አሊያያዘውም፡፡ ይሁንና ትችቱ የሽያጭ
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ውሌ መዯረጉን ስሇሚያመሊክት የአመሌካችን የይርጋ መቃወሚያ በመወሰን ረገዴ ጠቃሚ ፌሬ ነገር
ነው፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው ተጠሪ በክስዋ ያቀረበችው የዲኝነት ጥያቄ አመሌካች ቤቱን
ያስረክበኝ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ ቤቱን ሌትረከብ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇው
የሥረ ነገር ጭብጥ ከመታየቱ በፉት ውሳኔ ሉያገኝ የሚገባው የይርጋ መቃወሚያ አቅርቦአሌ፡፡
በመሆኑም ተጠሪ የአመሌካችን የይረጋ መቃወሚያ ውዴቅ ታስዯርግ ዘንዴ በቅዴሚያ ይጠበቅባታሌ፡፡
አመሌካች ቤቱን የያዘው በውሌ እንዯመሆኑ ውለ ፇራሽ ነው ወይም ተሰርዞአሌ ሳይባሌ እንዱሇቅ
የሚዯረግበት አግባብ የሇም፡፡ በእርግጥ አመሌካች በመከራከሪያነት ያቀረበው ውለ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723
በተዯነገገው መሰረት አሌተዯረገም ተብልአሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነትን ሇማስተሊሇፌ
የሚዯረግ ውሌ በጽሐፌ እና ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው ሰው ፉት ወይም በፌ/ቤት
ካሌተዯረገ ውጤት እንዯማይኖረው የተጠቀሰው ዴንጋጌ ያመሌክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በሔጉ
የተመሇከተውን የአፃፃፌ ሥርአት አሇመከተሌ የሚያስከትሇው ውጤት ምን እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.
1808/2/ ተዯንግጏአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ይህን የመሰሇ ውሌ የሚፇርሰው ከተዋዋዮቹ አንደ ወይም
ማናቸውም ጥቅም ያሇው ሰው ሲጠይቅ እንዯሆነ ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡ ይህም የሚያስገነዝበን የአፃፃፌ
ሥርአትን ያሊሟሊ ነው የተባሇው ውሌ በሔጉ በተመሇከቱት ሰዎች እንዱፇረስ ጥያቄ እስካሌቀረበበት
ዴረስ ከጅምሩ ፇራሽ ነው ሉባሌ እንዯማይችሌ ነው፡፡ ውለ እንዱፇርስ የሚቀርበው ጥያቄም በጊዜ
የተገዯበ ነው፡፡ የአፃፃፌ ሥርአቱን ያሌተከተሇ ውሌ እንዱፇረስ ጥያቄው መቅረብ ያሇበት በአሥር
/10/ ዓመት ጊዜ ውስጥ ስሇመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1808/2/ እና 1845 ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች
መንፇስ እና ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ የቤት ሽያጭ ውለ የተዯረገው መስከረም 12 ቀን 88 ሆኖ
ተጠሪ ክስ የመሰረተችው ዯግሞ ጥር 12 ቀን 2001 ዓ.ም እንዯሆነ መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ ይህም
ማሇት ክሱ የቀረበው ውለ ከተዯረገ ከ13/ አሥራ ሦስት/ ዓመት በኋሊ ነው ማሇት ነው፡፡ ክሱን
የሰማው ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሰረት
አዴርጏ ባሇማየቱ ከተሳሳተ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ ችልአሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯገሇጽነው ሇተያዘው
ክርክር አወሳሰን ተገቢነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1808/2/ እና 1845 በመሆናቸው
አመሌካች ያቀረበው መቃወሚያ ውዴቅ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት
ውሳኔ በሔጉ አተረጓጏም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 39406 ጥቅምት 18 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 87347 ጥር 25 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ተጠሪ ያቀረበችው ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 42824
ኀዲር ዏ8 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሰ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ብርሃኔ ተሰማ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. አቶ ታምራት አያኔ - ጠበቃ ወረዯ ወ/አማኑኤሌ - ቀረቡ
2. የኮሌፋ ቀራኒዮ ክፌሇ ከተማ የንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ
በላለበት የሚታይ ነው፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1225 ስር የተመሇከተውን ንውጽውጽታን /Nuisance/ የሚመሇከት
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች የስር
ከሣሽ ሲሆኑ ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሣሽ ነበሩ ክሱም የካቲት 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የተፃፇ ሆኖ
ይዘቱም ባጭሩ በመኖሪያነት በተሰጣቸው ቦታ አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ የገነቡት ቤት ያሊቸው ሆኖ
ይኸው ተጠሪ በመኖሪያ ቤታቸው ሊይ የብየዲ ሥራ በመስራታቸው ጎረቤት በሆኑት አመሌካች ሊይ
የዴምጽ ብክሇት ሁከት መፌጠራቸውን፣ 2ኛ ተጠሪም የብረታ ብረት ብየዲ ሥራ በኢንደስትሪ ዞን
መስጠት ሲገባው ያሊግባብ ፇቃደን መስጠቱን ገሌፀው የተፇጠረው የዴምጽ ሁከት ሉወገዴሊቸው፣
የሥራ ፇቃዴም እንዱሠረዝ እንዱዯረግ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡
የአሁኑ 1ኛ ተጠሪም ጉዲዩን በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ ሉታገዴ እንዯሚገባውና የብይዲ ማሽኑ
ዝቅተኛ ዴምጽ ያሇው መሆኑን ገሌፀው የተከራከሩ ሲሆን 2ኛ ተጠሪም የሥራ ፇቃደን የሰጠው
በሔግ አግባብ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የቀረበው ክስ በሁሇት ዓመት
ይርጋ የታገዯ ነው፣ 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ዯግሞ የሰጠውን ፇቃዴ የሚሰርዘው ራሱ እንጂ ፌርዴ
ቤት አይዯሇም ሲሌ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሙለ በሙለ
አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካች ጥር 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሠበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
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አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ሁከቱ በክፌለ ዯንብ አስከባሪ ትእዛዝ መሠረት ቆሞ ቆይቶ እንዯገና
ሲፇጠር ክስ ያቀረበ ሆኖ እያሇ በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ ይታገዲሌ ተብል መወሰኑ የሔግ ግዴፇት
ያሇበት ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ተሽሮ ተገቢው ውሣኔ እንዱሰጥበት ይዯረግ ዘንዴ
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም አመሌካች
የተፇጠረው ሁከት ሇተወሰነ ጊዜ ከተወገዯ በኋሊ እንዯገና ሁከቱ በመጀመሩ ምክንያት የቀረበው ክስ
በይርጋ ሉታገዴ ይገባዋሌ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር
ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው 1ኛው ተጠሪ ሲቀርቡ 2ኛ ተጠሪ
ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ጥቅምት 19 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ
ሦስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የአመሌካች የሰበር ቅሬታ ነጥብ
በስር ፌርዴ ቤት ያሌተነሣ በመሆኑ በሰበር ችልት ሉነሳ አይገባም፣ጉዲዩ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል
መወሰኑም ባግባቡ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀ ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን
ሇሰበር ችልቱ ቀርቦ ሉመመርመር ይገባሌ ተብል ሲታዘዝ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሮታሌ፡፡
ከመዝገቡ መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ ጏረቤት ሆነው በሚኖሩበት አካባቢ
1ኛ ተጠሪ ከሚመሇከተው አካሌ ፇቃዴ ወስዯው የብረታ ብረት ብየዲ ሥራ እንዯሚሰሩና በስራው
ወቅት ጥቅም ሊይ የሚውሇው ማሽን በሚያሰማው ዴምጽ አመሌካች ሁከት ተፇጥሮብኛሌ የሚለ
መሆኑን ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ የብየዲ ሥራውን ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ የሚሰሩት መሆኑን በመግሇጽ
የሚከራከሩ መሆናቸውን ተገንዝበናሌ፡፡
በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1225 ስር በባሇቤትነት መብት ያሇመጠን መገሌገሌን
የሚዯነግገው ዴንጋጌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149 ስር ከተመሇከተው በይዞታ ሊይ ሁከት ስሇመፌጠር እጅጉን
የተሇየ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 ስር የተመሇከተው ጉዲይ በሰፉ የባሇቤትነት መብት ሊይ በህጉ
ከተመሇከቱት ገዯቦች መካከሌ አንደ ነው፡፡ ባሇቤቱ ዴርጊቱን የሚፇጽመው ወይም ሥራውን
የሚፇጽመው በራሱ ንብረት ወይም ቤት ውስጥ ቢሆንም የዴርጊቱ ወይም የሥራው ውጫዊ
መገሇጫዎች ላሊውን ጏረቤት ወይም ባሇቤት፣በላሊ ሔጋዊ አግባብ ተጠቃሚ የሆነውን ሰው
እንዲይረብሽ፣ እንዲያውክ ወይም በማናቸውም መሌኩ ከተገቢው በሊይ የሆነ ችግርን እንዲያስከትሌ
በማዴረግ መብቱን በሌክ ባሇቤቱ ይጠቀም ዘንዴ ህጉ ያበጀው፣ የባሇቤትነት መብትን አጠቃቀም
አዴማስን የሚወሰን ሥርአት ስሇመሆኑ ከአንቀጽ 1226 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ጋር አዛምዯን
በምናነብበት ጊዜ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149 ስር የተመሇከተው የይርጋ
ጊዜ ሇጉዲዩ አግባብነት የሇውም፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የክርክሩ ባህርይ የሚያሳየው የአመሌካች ጥያቄ በይዞታቸው
ሊይ የተፇጠረው ሁከት እንዱወገዴሊቸው ሳይሆን የማሸኑ ዴምጽ የፇጠረባቸው ረብሻ
እንዱወገዴሊቸው ነው፡፡ የማሽኑ ዴምጽ ሥራው እስከተሰራ ዴረስ የሚቀጥሌ መሆኑም ግሌጽ ነው፡፡
በላሊ አገሊሇጽ የብየዲው ሥራ ከተጀመረ በኋሊ የጊዜ ማሇፌ ሁኔታ መኖር በዴምጽ ሁከት
ተፇጥሮብኛሌ በማሇት ክስ ሇማቅረብ የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ ዋናው ቁሌፈ ነገር ዴምፁ ከመጠን
በማሇፈ ረብሻ መፌጠሩን ማረጋገጥ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ዓይነተኛ
ዓሊማውም ባሇሏብቱ በመብቱ በሚገሇገሌበት ጊዜ የጏረቤቱ ርስት ጥቅም የሚቀንስበትን ወይም
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የሚጏዲበትን ማናቸውንም ከመጠን ያሇፇ ነገር ከመስራት መከሊከሌ ነው፡፡ አንዳ የተፇጠረ የዴምጽ
ብክሇት እንዱቀጥሌ የሚዯረገበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ተከራካሪ ወገኖች የጠቀሱትን ዴንጋጌ ብቻ
በመያዝ ሇፌሬ ጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ በመያዝ ውሳኔ መስጠት የዲኝነት አካሄዴ
የሚፇቅዯው አይዯሇም፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ በመሇየት ዲኝነት መስጠት የፌርዴ ቤት
የእሇት ተእሇት የስራ ዴርሻ እንጂ የተከራካሪ ወገኖች አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተጠሪን
በተመሇከተ የጉዲዩ ይዘት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 እና 1226 ዴንጋጌ ስር የተመሇከተውን የሚመሇከት
ሆኖ እያሇ በይዞታ ሊይ ሁከት ሲፇጠር የይርጋ ጊዜን የሚመሇከተውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ
ውሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ የተሰጠውን ውሣኔ ስንመሇከተው የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠው
ተጠሪ ስሇንግዴ ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በወጣው አዋጅ መሰረት መሟሊት ያሇባቸው ነገሮች ሲሟለ
ፇቃዴ የመስጠት በኋሊም ጉዴሇት ካገኘ የማገዴና የመሰረዝ ሥሌጣን አሇው እንጂ የከተማውን
የቦታና መሬት አጠቃቀም የመወሰን ሥሌጣን የሇውም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
በሰበር አቤቱታቸው ሊይ የስር ፌርዴ ቤት ይርጋን አስመሌክቶ የሰጠውን ውሳኔ ስህተት ነው
የሚለበትን ምክንያት ከመዘርዘር ውጪ 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ የተሰጠው ውሳኔ የሔግ ስህተት
ያሇበት መሆኑን በመግሇጽ ቅሬታቸውን አሌዘረዘሩም፡፡ በላሊ በኩሌ ይህ ችልት የንግዴ ምዝገባና
ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 67/89 ሲመሇከተው የንግዴ ፇቃደን የተሰጠው ሰው በላሊ ሰው ሊይ በስራ
በሚፇጥረው ረብሻ የንግዴ ፇቃዴ የሰጠው አካሌ ሉሰርዘው የሚገባ ስሇመሆኑ የማይዯነግግ መሆኑን
ከአዋጁ አንቀጽ 10 ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሌ መሆኑን ተገንዝቧሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት
በዚህ ረገዴ የዯረሰበት መዯምዯሚያ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ
በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መ/ቁጥር 12960 ሰኔ 26 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 69348 ኀዲር 24 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. የአመሌካች ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴበት ምክንያት ስሇላሇ 1ኛ ተጠሪ በሚሰሩት የብየዲ ሥራ
የሚሰማው ዴምጽ ከመጠን በማሇፌ ወዯ አመሌካች መኖሪያ ዘሌቆ ሁከት የሚፇጥር መሆን
ያሇመሆን፣ሇመከሊከሌ ያዯረጉት ነገር መኖር ያሇመኖሩን፣ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 ዴንጋጌ አኳያ
በመመሌከት ጉዲዩ ሊይ ተገቢው ውሳኔ እዱሰጥበት ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341/1/ መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡
3. 2ኛውን ተጠሪ በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘገቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 57ዏ44
ጥር 25 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- 1. የሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ7/14 አስተዲዯር ፅ/ቤት ነ/ፇጅ ሠይፈ ግርማ
ቀረቡ
2. በሌዯታ ክ/ከተማ የመሬት ግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥና ይዞታ አስተዲዯር
ፅ/ቤት ነ/ፇጅ ሠይፈ ግርማ ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ታሪኩ ዐርጌሣ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመርያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻ
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በወረዲ ዏ3 ቀበላ 47 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውንና ቁጥሩ ዏ4613 የሆነ
ቤት ተጠሪ በጨረታ አሸንፇው የገዙት መሆኑን፣ ቤቱ በእርጅና ምክንያት ሉፇርስ በመዴረሱ
በጊዜአዊነት በሊሜራ እንዱያዴሱ መስከረም 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም የእዴሳት ፇቃዴ ተፇቅድሊቸው
ቤቱን ሰርተው ሲጨርሱ የተሠጠው የጊዜአዊ ግንባታ ፇቃዴ ከመመሪያ ውጪ ነው በማሇት
ግንባታውን እንዱያፇርሱ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው መሆኑን ገሌጸው ተግባሩ ሁከት በመሆኑ
እንዱወገዴ ዲኝነት ሉሰጥ ይገባሌ በማሇት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ሇክሱ
በሰጡት መከሊከያ መሌስም የእዴሳት ፇቃዴ የተሰጠበት መንገዴ ከሔግ ውጪ ነው በመሆኑም
ግንባታው እንዱፇርስ ማስጠንቀቂያ ተፅፎሌ፣ ይህ ዯግሞ ሔጋዊ ተግባር እንጂ የሁከት ተግባር
አይዯሇም በማሇት ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክራዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር የግንባታ ፇቃደ የተሰጠው
ከመመሪያው ውጪና በስህተት መሆኑ ስሇተረጋገጠ እና የአመሌካቾች እርምጃ ሔጋዊ እንጂ ሁከት
ሉባሌ አይችሌም በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ
ይኸው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መርምሮ የግንባታ ፇቃደ ሇተጠሪ መሰጠቱ እስከተረጋገጠ ዴረስ ተጠሪ
በቅን ሌቦና የገነቡት ግንባታ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም፤ የአመሌካቾች ተግባር ሁከት ነው
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር
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ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው መሰረታዊ ይዘትም የግንባታ ፇቃደ የተሰጠው
ከመመሪያ ውጪ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የአመሌካቾች ተግባር ሁከት ነው ተብል መወሰኑ
የአመሌካቾችን ኃሊፉነት እና ተግባር ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇተጠሪ የተሰጠው ማስጠንቀቂያ የሁከት
ተግባር ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሔጋዊ መንገዴ
ባሇንብረት ሁነውና ከመንግስት አካሌ ጊዜአዊ ፇቃዴ ወስዯው የገነቡት ግንባታ እንዱፇርስ
ማስጠንቀቂያ መጻፌ ሁከት ነው ተብል መወሰኑ ምንም የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ውሳኔው
ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የተሠጣቸው ጊዜያዊ ግንባታ ፇቃዴ ከዓሊማው
ውጪ በስህተት የተሰጠ መሆኑ በሁለም የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ነጥብ
መሆኑን ነው፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የተፃፇውን ማስጠንቀቂያ ሁከት ነው
ወዯሚሇው ዴምዲሜ ሉዯርስ የቻሇው ተጠሪ በተሰጣቸው ጊዜያዊ የግንባታ ፇቃዴ መሰረት በቅን
ሌቦና ግንባታ ከአከናወኑ ሇስህተቱ ኃሊፉነት መውሰዴ ያሇበት ፇቃደን የሰጠው አካሌ ነው በሚሌ
ምክንያት ነው፡፡
በመሠረቱ የአንዴ ንብረት ባሇይዞታ የሆነ ሰው ይዞታውን ሇመንጠቅ ወይም በይዞታው ሊይ
ሁከት ሇመፌጠር የሚፇጸምን ማንኛውንም ዴርጊት እንዱቆም ወይም ንብረቱ እንዱመሇስሇት ሔጉ
ከሚጠብቃቸው መንገድች አንደ አማራጭ የይዞታ ክስ ማቅረብ (Possessory Action) ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1149(1) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ መሰረት የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ መቅረብ
የሚችሇው አቤቱታ አቅራቢው ሇክርክሩ መነሻ ከሆነው ነገር በቀጥታ ወይም በጠባቂ ይዞታ ሲኖረው
ነው፡፡ እንዱሁም የይዞታ ክስ የሚቀርበው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ንብረት በወቅቱ ሇመያዝ ምንም
አይነት መብት በላሇው ሰው ሊይ ስሇመሆኑም የዴንጋጌው መንፇስ ያስረዲሌ፡፡ የሁከት ይወገዴሌኝ
አቤቱታ አቅራቢ በማስረጃ ማረጋገጥ ያሇበት ንብረቱ በይዞታው ስር የነበረና የሁከት ዴርጊት
ፇፃሚው የኃይሌ ተግባር በመጠቀም ወይም በሚስጢር ንብረቱን የወሰዯበት መሆኑን ነው፡፡ የሁከት
ተግባር የሚኖረው ባሇይዞታ የሆነ ሰው በይዞታው ስር በሚገኘው ንብረት እንዲይገሇገሌበት ላሊ ሰው
ጣሌቃ ገብቶበት መሰናክሌ ሲሆንበት ወይም ረብሻ ሲፇርጥበት ነው፡፡ እንግዱህ የሁከት መፌጠር
ዴርጊት ትርጓሜና ይዘቱ ከሊይ የተመሇከተው ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 114ዏ እስከ 1149 ዴረስ
ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ
የሚያቀርበው ሰው ንብረቱ በእርሱ ግሌፅ ቁጥጥር ስር መሆኑንና በዚህ ንብረት እንዲይገሇገሌበት
ተከሳሹ ረብሻ የፇጠረበት ወይም መሰናክሌ የሆነው ስሇመሆኑ ከተከሳሽ በተሻሇ ማስረጃ የማስረዲት
ሸክም አሇበት፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም፤ አንዴ ባሇይዞታ ይዞታውን ከሔጋዊ አካሌ ከወሰዯ በኋሊ
ይዞታው የተሰጠበት አግባብ ከሔግ ውጪ መሆኑ ከተረጋገጠ ይኸው ስህተት እንዱስተካከሌና ሔጋዊ

543

እንዱሆን ሇማዴረግ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ በተሳሳተ መንገዴ በተሰጠ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅን
ሌቦና አዴሮበት ሇኪሳራ የተዲረገ ሰው ዯግሞ በሔጉ አግባብ ተገቢውን ኪሳራ ሇመጠየቅ ይችሌ
ይሆናሌ ከሚባሌ በስተቀር ቀዴሞ በስህተት የተሰጠ ፇቃዴ ወይም ላሊ ውሳኔ ጸንቶ ሉኖር ይገባሌ
ብል ሉጠይቅ የሚችሌበትና ፌርዴ ቤትም ይህንኑ ሉቀበሌ የሚገባበት አግባብ አይኖርም፡፡ አንዴ
የአስተዲዯር አካሌ የሰጠው ውሳኔ ወይም የወሰዯው እርምጃ ሔገ ወጥ መሆኑን ከአረጋገጠ ይኸው
ውሳኔ እንዱስተካከሌ የማዴረግ ኃሊፉነትና ተግባር አሇውና፡፡ በመሆኑም ሇተጠሪ የተሰጠው የግንባታ
ፇቃዴ ከመመሪያው ዓሊማ ውጪ መሆኑ በመረጋገጡ ይህንኑ ሔጋዊ ያሌሆነ መመሪያ መሰረት
በማዴረግ የተሰራ ግንባታ እንዱፇርስ ሇተጠሪ የተፃፇው ማስጠንቀቂያ አስተዲዯራዊ ኃሊፉነትንና
ተግባርን ሇመወጣት የተዯረገ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሁከት ተግባር ሉሆን የሚችሌበት ሔጋዊ
ምክንያት የሇም፡፡ በዚህም ምክንያት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች ተግባር ሁከት
ነው በማሇት የከተማው መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩና የከተማው ሰበር
ሰሚው ችልትም ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም
በማሇት ማጽናቱ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በማግኘታችን ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12735 መጋቢት 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም
ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13339 ሚያዝያ 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም በትዕዛዝ
የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመርያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 18533 የካቲት ዏ2 ቀን 2ዏዏ2
ዓ/ም የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
3. አመሌካቾች በተጠሪ ሊይ የፇጠሩት ሁከት የሇም ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 54121
ህዲር 01 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች ፡- ሲ.ኤ.ኤስ - ኮንሰሌቲንግ ኢንጂነርስ ሳሌዝጊተር ጂ.ኤም.ቢ.ኤች ጠበቃ ፌቃደ
ሞሊ ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ካሳሁን ተወሌዯብርሃን ጠበቃ ፇቃደ አስፊው ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/96"ን" መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክር የተጀመረው በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ ሲሆን የአሁኑ
አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ የስር ከሳሽ ክስ ይዘት ሲታይም ከአመሌካች ዴርጅት ጋር
የመሰረቱት የቅጥር ውሌ ከሔግ ውጪ የተቋረጠባቸው መሆኑን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች
እንዱከፌሎቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ
በሰጠው መሌስም፣ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቹ የስራ
መሪ መሆናቸውንና የግራ ቀኙ ስምምነት ጉዲዩ በጀርመን ሔግ እንዯሚዲኝ የሚገሌጽ መሆኑን
በመጥቀስ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር ዲኝነት ስሌጣን የላሇው
መሆኑን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪ የስራ መሪ
ስሇመሆናቸው አሌተረጋገጠም ብል ከዯመዯመ በኋሊ በቅጥር ስምምነቱ ሊይ ጉዲዩ በጀርመን ሔግ
እንዯሚታይ መስማማታቸውን ገሌጾና የግሇሰብ የአሇም አቀፌ ሔግ የሚያስነሳ በመሆኑ በአዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11/2/ሀ/ መሠረት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው
ሲሌ ክሱን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ሲያቀርቡ አመሌካችም ተጠሪ የስራ መሪ አይዯለም ተብል የተሰጠው ብይን ሊይ መስቀሇኛ ይግባኝ
አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ተጠሪ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
መሆኑን፣ ተጠሪ የስራ መሪ ስሇመሆናቸው ግን አሇመረጋገጡን ገሌጾ የስር ፌ/ቤት በዋናው ጉዲይ
ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341 መሠረት
ተመሌሶሇታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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የአመሌካች ጠበቃ መጋቢት 14 ቀን 2002ዓ.ም በፃፈት የሰበር ማመሌከቻ በበታች ፌ/ቤቶች
ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡
ይዘቱም ባጭሩ ጉዲዩ የግሇሰብ ዓሇም አቀፌ ሔግ የሚያስነሳ ስሇሆነ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተመሌክቶ ብይን
ይስጥበት ተብል በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ተሰጥቶ ይኽው ትዕዛዝ በይግባኝ
መሻሩ ያሊግባብ መሆኑን ማስረጃ ሳይሰማ ተጠሪ የስራ መሪ አይዯለም ተብል መወሰኑም ተገቢነት
የላሇው መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታቸውም ተመርምሮ ክሱን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ማየት አሇበት ተብል መወሰኑ
ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ የተጠሪ ጠበቃ
ቀርበው መስከረም 21 ቀን 2003ዓ.ም በተፃፇ አራት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው ጥቅምት 15 ቀን 2003ዓ.ም የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ
የሚገዛው ግራ ቀኙ ባዯረጉት ስምምነት መሠረት ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ነው ብል
ጉዲዩን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን እንዱመሇከተው መመሇሱ
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክር ሑዯት መገንዘብ የተቻሇው ግራ ቀኙ መስከረም 20 ቀን 2001ዓ.ም ባዯረጉት
ስምምነት መሠረት በመካከሊቸው የሚነሳው አሇመግባባት በጀርመን ሔግ የሚታይ መሆኑን
መስማማታቸውን፣ በመካከሊቸው የነበረው ግንኙነትም የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት መሆኑን፣ ተጠሪ
ኢትዮጵያዊ ሆነው የሚኖሩትና ስራውን ሇመስራት ግዳታ የገቡት በኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን፣
አመሌካች የውጪ ዴርጅት ሆኖ የተመዘገበውና ስራውን የሚሰራው በኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን
ነው፡፡
በመሰረቱ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11/2/ሀ/ ስር የግሇሰብ ዓሇም አቀፌ ሔግ
(Private International Law) የሚመሇከቱ ጉዲዩች በሚኖሩ ጊዜ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
የመጀመሪያ ዯረጃ የፌትሏብሓር የዲኝነት ስሌጣን እንዯሚኖረው ተዯንግጓሌ፡፡ አዋጁ ይህን ዴንጋጌ
ሲያስቀምጥ የራሱ የሆነ ምክንያት አሇው ተብል ይታሰባሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሔግ አውጪው
ይህንን ዴንጋጌ ያስቀመጠው አንዴም ወዯ ፉት በስራ ሊይ የሚውሇውን የአገሪቱን የግሇሰብ ዓሇም
አቀፌ ሔግ በሔግ አውጪው አካሌ ፀዴቆ በስራ ሊይ ሲውሌ በዚህ ረገዴ የሚነሱ የህግ ክርክሮች
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ስሌጣን አይቶ እንዱወስን ወይም አሁን ባሇው
ሁኔታ በኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች ሇዲኝነት በቀረበ አንዴ ጉዲይ ሊይ ከተከራካሪ ወገኖች አንደ የኢትዮጵያ
ሔግ ከአመሌካቹ አገር ሔግ ወይም ከላሊ አገር ሔግ ጋር ይጋጫሌ ወይም ይቃረናሌ በማሇት
በኢትዮጵያ ሔግ እንዲይዲኝ ወይም በራሱ ወይም በላሊ አገር ሔግ ጉዲይ እንዱታይና እንዱወሰንሇት
ሲያመሇክት ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ሇዲኝነት የቀረበው ጉዲይ በባህርይው ከአንዴ በሊይ የሆኑ የሔግ
ስርዓቶችን ሇጉዲዩ አወሳሰን የሚጋብዝና የየትኛው ሥርዓት ሔግ ተመራጭ ሉሆን ይገባሌ የሚሇው
ክርክር ሲነሳ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ የፌትሏብሓር የዲኝነት ስሌጣን አይቶ
እንዱወሰን ከመዯረጉ ውጪ በማናቸውም ሁኔታ ተከራካሪዎች የአገሪቱን ሔግ በሚፃረር መሌኩ
ስምምነት አዴርገው ሲገኙ ሁለ ተከራካሪ ወገን ክርክር ስሊነሳ ብቻ የግሇሰብ አሇም አቀፌ ሔግ ጥያቄ
የሚያስነሳ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ ከዚህ አንፃር ግራ ቀኙ አዯረጉ
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የተባለትን ስምምነት ስንመሇከት የኢትዮጵያ አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ሔግ ተፇፃሚነት እንዲይኖረው
የሚያዯርግ መሆኑ ሲታይ ስምምነቱ ተቀባይነት አሇው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት
አሇመኖሩን ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዓሊማ እና መንግስት አዋጁ ሊይ ካሇው ጠቅሊሊ ፌሊጎት
አንፃር የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ የመንግስትም ፌሊጎት
የሚንፀባረቅበት ሔግ ሲሆን ይህን አዋጅ የሚመሇከቱ ስምምነቶች ሔጋዊ እና የሔዝብን ጥቅም
የማይፃረሩ መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ የሚኒስተሮች ምክር ቤት በዯንብ ካሌወሰነ በስተቀር አዋጅ ቁጥር
377/96 የውጪ አገር ዴርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ ተመዝግቦ በሚሰራ ዴርጅት ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው
ስሇመሆኑ ከአዋጁ ዴንጋጌ 3/3/ሇ/ ይዘት የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የወጣ ዯንብ የሇም፡፡
እንዱህ ከሆነ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው በመሆኑ ጉዲዩ የግሇሰብ አሇም አቀፌ
ሔግ ጥያቄን ስምምነቱን መሠረት አዴርጎ ያስነሳሌ ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/96 ተፇፃሚነት እንዲሇው በመግሇጽ ጉዲዩን
ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መመሇሱ ምንም የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
ተጠሪ የስራ መሪ ናቸው ወይስ አይዯለም የሚሇው ነጥብ በሰበር ችልት እንዱታይ በጭብጥነት
ያሌተያዘ በመሆኑና ከአመሌካች የመሌስ መሌስ ክርክር ሊይም ያሌተነሳ በመሆኑ መመሌከቱ ተገቢ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1/

የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 82430 የካቲት 8 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡

2/

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ስሌጣን ተመሌክቶ የመወሰን ስሌጣን ያሇው የፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው ብሇናሌ፡፡

3/

ሇክርክር የወጣን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሶ/በ
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የሰ/መ/ቁ. 66945
ሰኔ 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- የእንግሉዝ ህጻናት አዴን ዴርጅት - ጠበቃ ጥሊዬ ተገኝ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ገአስ ኡስማን - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ የተጀመረ ነው፡፡ ጉዲዩ
አሰሪ የሆነው የአሁን አመሌካች ሰራተኛ በሆኑት በአሁን ተጠሪ ሊይ የወሰዯውን የስንብት እርምጃ
የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት የተወሰዯብኝ እርምጃ ህገ ወጥ በመሆኑ የተቋረጠብኝ
ክፌያ ተሰጥቶኝ ወዯ ስራዬ እንዴመሇስ ይወሰንሌኝ ሲለ በአመሌካች ሊይ ክስ መስርተዋሌ፡፡
አመሌካች ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጏ በውሣኔው ሊይ ቢገሇጽም ተወካዮቹ ቀርበው በጽሁፌ
መሌስ የሰጡ ስሇመሆኑ ግን የክርክሩ ሂዯት ያሣያሌ፡፡ የአመሌካች የመከሊከያ መሌስ ክርክርም
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የስንብቱን ተገቢነት ይገሌጻሌ የሚሇውን መሌስ አቅርቦ የተከራከረ
መሆኑን የክርክሩ ሂዯት ያሣያሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት የአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ዞን አራት
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ መታየቱ ፌርዴ
ቤቱ ክሱን አዛውሮ ከማየት ስሌጣኑ አንጻር ተገቢ ነው የሚሇውን ምክንያት በመስጠት በስሌጣን
ረገዴ የተነሣውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ከአሇፇው በሁዋሊ ዋናውን ጉዲይ በተመሇከተም
መርምሮ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ አመሌካች ዴርጅት ተጠሪን አሰናበተ
ከተባሇበት ከጥቅምት ወር 2ዏዏ1 ዓ.ም እስከ ጥር 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም እንዱሁም ከጥር 27 ቀን
2ዏዏ2 እስከ የካቲት 29 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ውዝፌ ዯመወዝ ከቆሊ አበለ ጋር የዯመወዝ
ጭማሪ እንዱሁም ላልች ጥቅማጥቅሞችን በመክፇሌ ወዯ ቀዴሞው የስራ መዯብ እንዱመሌሰው
በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን በይግባኝ
የመመሌከት ስሌጣን የላሇው መሆኑን ጠቅሶ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘቱም ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መመሌከቱም ሆነ ጉዲዩን የመራበት ስርዓት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህጉን
የተከተሇ ባሇመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው
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ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው
የጽሁፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን በመሌሣቸው ሊይም የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ይህም ችልት በቅዴሚያ ምሊሽ ሉሰጠው የሚገባው አቢይ የህግ ነጥብ ሊይ ብቻ በማተኮር
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ በዋነኛነት ሉፇታ የሚገባው የነገሩ ጭብጥ፡የአሰሪና ሰራተኛን ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ መሠረት አዴርጏ የሚነሣውን የግሌ
የስራ ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ በማየት የመዲኘት ስሌጣን የማነው? የክሌለ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው? ወይስ የክሌለ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት? የሚሇው መሆኑን ተገንዝቧሌ፡፡
ሇተያዘው ጭብጥ ምሊሽ የማግኘቱ ጉዲይ ስሇ ስራ ክርክር ስሇ ቦርዴና ስሇ ፌርዴ ቤት ስሌጣን
የሚገሌጹትን የአዋጅ ቁ. 377/96 ዴንጋጌዎችን ተመስርቶ ጭብጡን መመርመርን ይጠይቃሌ፡፡
አዋጅ ቁጥር 377/96 ከአዋጅ ቁ. 25/1988 በኋሊ የወጣ ሲሆን በአንቀጽ 136/3/ ስሇ ስራ ክርክር
ምንነት ትርጓሜ የሚሰጥ ዴንጋጌ ከመያዙም በሊይ የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 147 ስሇቦርዴ ስሌጣን
የሚዯነግገው ሲሆን የፌ/ቤት ስሌጣንን ዯግሞ የሚዯነግገው የአዋጁ አንቀጽ 138/2/ ነው፡፡ በአዋጁ
አንቀጽ 138/1/ የተዘረዘሩትንና መሰሌ የግሌ የስራ ክርክሮችን የመዲኘት ስሌጣን ሇፌ/ቤት መስጠቱን
ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አዋጁ የስራ ክርክርን የክሌሌና የፋዳራሌ ጉዲይ ነው የሚሌ
መሇኪያ በመስጠት የስነ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን መከፊፇለን በግሌጽ አያሣይም፡፡ በአዋጅ ቁጥር
322/95 ‛ም“ ሆነ በህገ መንግስቱ መሠረት የክሌለ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስራ ክርክርን
አስመሌክቶ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስሌጣንን በውክሌና ሉመሇከት ይችሊሌ
የሚባሌበት አግባብም የሇም፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 138/1/ ዴንጋጌ መሠረት ሇፌ/ቤት የሰጡትን የስራ
ክርክሮችን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
መሆኑ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 139/1/ /ሀ/ ዯግሞ በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት በስራ ክርክር ችልት የተሰጡ ውሣኔዎች ሊይ የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር
ችልት የይግባኝ ስሌጣን እንዲሇው ያሣያሌ፡ በመሆኑም የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ
ክርክር ችልት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 138 መሠረት በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በሚታዩት ጉዲዮች ሊይ የይግባኝ ስሌጣን ያሇው መሆኑን የአዋጁ አንቀጽ 139/1/ሀ/ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ የስራ ውሌ ከህግ ውጭ የተቋረጠ
ስሇሆነ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌል ወዯ ቀዴሞው ስራ እንዱመሇስ ፣ ጭማሪ ዯመወዝ እንዱከፇሇኝ ፣
የቆሊ አበሌ እና ላልች ጥቅማጥቅሞች እንዱከፇለኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ሲሆን በይዘቱ በአዋጅ አንቀጽ
138/1/ሇ/ መሠረት የሚታይ የግሌ የስራ ክርክር ሁኖ በጉዲዩ ሊይ በሚሰጠው ውሣኔ ቅሬታ ያሇው
ወገን ይግባኙን ሇክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር ችልት በአንቀጽ 139/1ሀ/ መሠረት
አቅርቦ የሚያሣይበት ጉዲይ ነው፡፡ የአፊር ክሌሌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
ስሌጣኑ ሉመሇከት የቻሇው ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣኑ በህጉ በግሌጽ ተሰጥቶኛሌ በሚሌ ምክንያት
ሣይሆን የክስ መዛወር ጥያቄ ሲቀርብ ሇማስተናገዴ የምችሇው እኔ ነኝ በሚሌ ምክንያት ስሇመሆኑ
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ይሁን እንጂ የክስ ይዛወርሌኝ ጥያቄ /Change of Venue/
የሚስተናገዴበትን አግባብ ህጉ የዘረጋው ስርዓት ያሇ ሲሆን የስር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇብይኑ
ዋቢ ያዯረገው በ1958ቱ የፌትሏብሓር ስነ ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 31 ስር የተመሇከተው አንደ ሲሆን
ከዚህ ህግ በሁዋሊ በፋዳራሌም ሆነ በክሌልች የወጡት የፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጆችም
ተመሣሣይ ይዘት ያሇውን ዴንጋጌ ስራ ሊይ አውሇው ይገኛለ፡፡ አንዴ ክስ ወዯ ላሊ ስፌራ ሉዛወር
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የሚችሌበትን አግባብ ከሚዯነግጉት የስነ ስርዓት ህግ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ
የሚቻሇው ዯግሞ ጥያቄው ከተከራካሪ ወገኖች የሚቀርብ መሆኑና ህጋዊ ምክንያቶች ተብሇው በህጉ
ከተመሇከቱት ሁኔታዎች ውስጥ አንደ መሟሊት ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን የአፊር
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ወዯራሱ ያዞረው በተከራካሪ ወገኖች የክስ ይዛወርሌኝ አቤቱታ
ቀርቦሇትና በህጉ ስር የተመሇከቱት ቅዴመ ሁኔታዎችም ተሟሌተው ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት
የማያሣይ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ወዯ ራሱ አዙሮ
የተመሇከተው ህጋዊ ስርዓቱን ተከትል አይዯሇም ፣ በውጤቱም በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ
እንዱመሇከተው በህጉ ያሌተሰጠውን ስሌጣን በመውሰዴ ጉዲዩን በማየት በህጉ ጥበቃ ያገኘነው
የተከራካሪ ወገኖች የይግባኝ መብት ያጣበበ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ዞን አራት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00126 የካቲት
29 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን ሉታይ የሚገባው በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን
በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ ሉታይ የሚችሌበት ህጋዊ ምክንያት/አግባብ
የሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የራሣቸውን ይቻለ
ብሌናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 65688
ሏምላ 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ- - አቶ እሸቱ በቀሇ /ነገረ ፇጅ/ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ ፡- አቶ ንጉሴ በያን

- ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ ሇባንክ ብዴር መያዣ የሠጠበት የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣው ከመያዙ በፉት
በሽያጭ ሇሶስተኛ ወገን ተሊሌፍና ስመ ሀብቱም ከመያዣው በኋሊ ሇገዥው ዙሮ ሲገኝ ያሇውን
ውጤት የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻና ይዘትም የሚከተሇው ነው፡፡ አመሌካች ሇአቶ አያላው
መንገሻ የሠጠውን ብዴር ተበዲሪው ባሇመመሰለ ምክንያት እና ተበዲሪው በውለ መሰረት የወሰዯውን
ገንዘብ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ክስ አቅርቦባቸው ውሳኔ እንዲገኘ በውሳኔው መሰረት
እንዱፇጸምሇት ሇምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአፇፃፀም ማመሌከቻ አቅርቦ በቅዴሚያ
በዋስትና የተያዘ ቤት በአገምሳ ከተማ ውስጥ የሚገኝ የቤት ቁጥሩ 026 እና 96 የሆነ ተገምቶ
በጨረታ በሏራጅ እንዱሸጥ አፇጻጸሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ቤቶቹ
በሏራጅ እንዱሸጡ ትእዛዝ ሰጥቶ ከተሸጡ በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ ይህ ቤት አመሌካች በዋስትና
ከመያዙ በፉት በውሌ ስምምነት ገዝቼ የንብረት ባሇቤትነት ስም ወዯ ስሜ ተዛውሮ የሚገኝ መሆኑን
ገሌፀው የሏራጅ ሽያጩ ውዴቅ እንዱሆንሊቸው አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ቤቱ በሽያጭ ስምምነት ሇተጠሪ መዛወሩና ስም በተዛወረበት
ወቅትም የአሁኑ አመሌካች ያቀረበው ወይም ያነሳው ተቃውሞ የሇም በሚሌ ምክንያት የሏራጅ
ሽያጩን ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ አከራካሪው ቤት
በ10/10/1988 ዓ/ም በዋስትና መያዙ ተረጋግጧሌ፣ ስመ ሀብቱ ሇተጠሪ የዞረውም በ1992 ዓ/ም
ውስጥ ነው የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3059(1) ዴንጋጌ የቅዴሚያ
መብት አሇው በማሇት ሽያጩ ሉቀጥሌ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ተጠሪ ቤቱን
በ01/10/1988 ዓ/ም ገዝተው ሲገዙ ከነበረበት ከአስር ቆርቆሮ ወዯ አንዴ መቶ ቆርቆሮ በማሳዯግ
ግንባታ ያከናወኑ መሆኑ መረጋገጡን፣ ስመ ሃብቱ ሲዞርም በቤቱ ሊይ እዲና እገዲ የላሇው መሆኑን
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የሚመሇከተው ቀበላ አስተዲዯር መገሇጹን እንዱሁም ተጠሪ ቤቱን የገዙት ከባሇእዲው ጋር
ተመሳጥረው ሇማሸሽ ነው አሇመባለን በምክንያትነት ይዞ ቤቱ ከተሸጠ በኋሊ በመያዣነት ተይዞ
ብዴር በባሇእዲው መወሰደን ከክርክሩ ሂዯት መገንዘቡን ጠቅሶ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የሠጠውን ውሳኔ በመሻር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ቤቱን በ01/10/1988 ዓ/ም ገዛሁ ቢለም ስመ ሀብቱ የዞረው
በ1992 ዓ/ም ሁኖ አመሌካች ቤቱን በመያዣ የያዘው በ10/10/1988 ዓ/ም መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ
አመሌካች የቅዴሚያ መብት የሇውም ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው
በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተምርምሮም ክርክር የተነሳበት ቤት ተጠሪ
አመሌካች በመያዣ ከመያዙ በፉት ነው የተገዛው ተብል ሇተጠሪ የመወሰኑን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን በዚሁ መሰረት ግራ ቀኙ
በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ቤቱን ገዛሁ የሚለት ጊዜ በ01/10/1988 ዓ/ም
ሁኖ ስመ ሀብቱ የዞረው በ1992 ዓ/ም መሆኑን፣ ስመ ሀብቱ ሲዞርም በቤቱ ሊይ እዲና እገዲ የላሇው
መሆኑን የክፌለ ቀበላ ማረጋገጡና ተጠሪ አስር ቆርቆሮ ቤት ገዝተው ባሁኑ ጊዜ አንዴ መቶ
ቆርቆሮ በማዴረግ ይዘው የሚጠቀሙበት መሆኑን፣ ተጠሪ ቤቱን ይዘው ግንባታ ሲያከናውኑም
አመሌካች ያነሳው ተቃውሞ የላሇ ሁኖ ሽያጩን ያከናወኑትም ከባሇእዲው ጋር ተመሳጥረው
ስሇመሆኑ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ክርክር ያሊቀረበበትና ይህንኑ የሚያሳይ ሁኔታም አሇመኖሩን፣
ቤቱ እንዱታገዴ በ10/10/1988 ዓ/ም ቀበላው ሰጠ የተባሇው የአመሌካች የሰነዴ ማስረጃም ቀበላው
በሁዋሊ ስመ ሀብቱ ወዯ ተጠሪ ሲዞር በቤቱ ሊይ እዲና እገዲ የላሇ መሆኑን በ25/2/1992 ዓ/ም
ከገሇፀበት ማስረጃ አንፃር ሲታይ ተጠሪ ቤቱን እዲና እገዲ እያሇ ገዝተዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ
አሇመሆኑን የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌሬ ነገርን ሲያጣራና ማስረጃን ሲመዘን ያረጋገጣቸውና
ሇውሳኔው መሰረት ያዯረጋቸው ምክንያቶች መሆናቸውን ነው፡፡ ከዚህ የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ በግሌፅ
መረዲት የሚቻሇው በሔግ አግባብ የተቋቋመ የመያዣ ውሌ በአከራካሪው ቤት ሊይ አሇመዯረጉን
ፌርዴ ቤቱ ፌሬ ጉዲዩን በማጣራትና ማስረጃውን በመመዘን የዯመዯመው ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡ በላሊ
አገሊሇፅ አመሌካች በቤቱ ሊይ የመያዣ ውለን በሔጉ አግባብ ስሇማቋቋሙ ሉታመን በሚችሌ ማስረጃ
አሇማስረዲቱን የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚያስገነዝብ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ አመሌካች
ቤቱን በመያዣነት የያዘው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3051(2) ዴንጋጌ መሰረት በቅን ሌቦና ነው ሇማሇት
የሚያስችሌ ፌሬ ነገርም በክርክሩ ሂዯት አሇመረጋገጡን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነውን ቤት ተጠሪ አመሌካች በመያዣ ከመያዙ በፉት ነው የተገዛው ተብል ሏራጁ በቤቱ ሉቀጥሌ
አይገባም ተብል የተወሰነው ፌሬ ነገሩና ማስረጃው ተመዝኖ በመሆኑና ይህ ፌሬ ነገርና ማስረጃ
ምዘና ጉዲይ ዯግሞ በዚህ ችልት ሉታይ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ
መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ
የምንገነዘበው ጉዲይ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው
1.
2.

ሣ

ኔ

በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 51557 ሔዲር 24 ቀን 2003
ዓ/ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ

553

የሰ/መ/ቁ. 53551
መስከረም 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የቀበላ 10 ባሇአዯራ ቦርዴ - ወኪሌ ታዯሰ ሃብቴ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዲንኤሌ አዴርሴ

- ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክርን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ
ክፌሇ ከተማ ቀበላ
10/11/12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውንና አመሌካች የሚያስተዲዴረውን የሥጋ መሸጫ ቤት ሏምላ 01
ቀን 1998 ዓ.ም በተፃፇ የኪራይ ውሌ በወር ብር 500.00(አምስት መቶ) ተከራይተው እየከፇለ
በመስራት ሊይ እንዲለ አመሌካች በወቅቱ በአቢይ ጾም ምክንያት የሥጋ ቤቱ ሇሁሇት ወር ስሇሚዘጋ
ኪራይ እንዱቀንስሊቸው ተጠሪ ማመሌከታቸውን፣አመሌካችም ይህንኑ ተቀብል በወር ብር 105(አንዴ
መቶ አምስት ብር) ቅናሽ ተዯርጏሊቸው እየከፇለ ባሇበት ሁኔታ ባሇአዯራ ኮሚቴ በአዱስ ኮሚቴ
ተተክቶ ሇአዱሱ ኮሚቴም ሁኔታውን ተጠሪ ገሌፀው በመነጋገር ሊይ እንዲለ የተጠሪ ጥያቄ
ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ ያሌሰሩትን የኪራይ ክፌያ ከእነወጪው ብር 2010.00(ሁሇት ሺህ አስር
ብር) መጋቢት 24 ቀን 1999 ዓ.ም የከፇለ ቢሆንም አመሌካች የኪራይ ውለን መጋቢት 22 ቀን
1999 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ በማቋረጥ ስጋ ቤቱን እንዱያስረክቡ መጠየቁን ገሌጸው ዴርጊቱ ሁከት
ስሇሆነ ሁከቱ ይወገዴሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው
መሌስም ተጠሪ በኪራይ ውለም ግዳታቸውንም በወቅቱ ባሇመወጣታቸው የኪራይ ውለ እንዱቋረጥ
መዯረጉን ገሌፆ ሁከት ሉባሌ ስሇማይገባ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር አመሌካች ዴርጊቱን የፇጸመው የኪራይ ውሌን
መስረት በማዴረግ በመሆኑ አዴራጏቱ ሁከት ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ክሱን ውዴቅ
አዴርጏታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ተጠሪ
የሰበር አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ አመሌካች
ሇመክሰስም ሆነ ሇመከሰስ ሔጋዊ ሰውነት የላሇው አካሌ ነው የሚሌ ምክንያት በመያዝ የበታች
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ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ሙለ በሙለ ሽሮታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ወኪሌ መጋቢት 01 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
አሇበት የሚሌበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ቦርደ ሔጋዊ ሰውነት ያሇው
ስሇመሆኑ በ1988 ዓ.ም የወጣው መመሪያ የሚያሳይ ሁኖ እያሇ ሔጋዊ ሰውነት የሇውም ተብል
መወሰኑ ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታዘዙ ተጠሪ
ቀርበው ሚያዚያ 22 ቀን 2002 ዓ.ም በጠበቃቸው አማካኝነት በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ
አመሌካች ሔጋዊ ሰውነት የላሇው መሆኑ ተረጋግጦ የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑና መመሪያ የሚባሇውም
በአመሌካቹ በራሱ የወጣ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ የሰበር ቅሬታው ሔጋዊ መሰረት
የላሇው ስሇሆነ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡፡ አመሌካች በበኩለ ሰኔ 23 ቀን 2002
ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች የሔግ ሰውነት የሇውም
ተብል የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሻሩ ባግባቡ ነውን? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉመረመር
የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካች ሥሌጣንና ተግባር እንዱሁም ዓሊማው
በ1988 ዓ.ም በወጣው መመሪያ መሰረት ተዘርዝሯሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 361/95
በአንቀጽ 14 ስር በተመሇከተው መሰረት የከተማው ምክር ቤት አዋጅ የማውጣት ስሌጣን ያሇው
ሲሆን በአዋጁ አንቀጽ 10/3/ሏ/ ስር የቀበላ ሥሌጣን አካሊት ስር የቀበላ ቋሚ ኮሚቴ አንደ
ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ የከተማው ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 14/1/ረ/ እና 66/2/
መሰረት በተሰጠው ስሌጣን ክሱ ሲመሰረት ስራ ሊይ የነበረውን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር
የአስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 2/1995 አውጥቷሌ፡፡ በዚህ አዋጅ
አንቀጽ 52 ስር በቦርዴ ወይም በምክር ቤት (ካውንስሌ) ስሇሚመሩ ማዘጋጃ ቤታዊ ያሌሆኑ አስፇፃሚ
አካሊት የሚዯራጁበት ሁኔታ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ አዋጅ የሻረው አዋጁን የሚቃረን ማናቸውንም
አዋጅ፣ዯንብ፣መመሪያ ወይም የአሰራር ሌምዴ ስሇመሆኑ በአንቀጽ 54 ስር በግሌጽ አመሊክቷሌ፡፡
ይህም ቀዴሞ በመመሪያ የተቋቋመ የቀበላ ባሇአዯራ ቦርዴ ሔሌውናው እንዱያከትም የተዯረገ
አሇመሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይዘትና የቀበላ
ባሇአዯራ ቦርዴ ካሇው አጠቃሊይ ዓሊማ እንዱሁም ከሚመራበት አሰራር ስንነሳ የቀበላ ባሇአዯራ ቦርዴ
የሔግ ሰውነት ያሇው መሆኑን ፌርዴ ቤት በራሱ ጊዜ ግንዛቤ የሚወስዴበት ጉዲይ(ጉዲዩ የሔግ ጉዲይ
በመሆኑ) ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ
ውዴቅ ያዯረገው አመሌካች ክስ ሇማቅረብ ወይም ሇመክሰስ ሔጋዊ ሰውነት ያሇው ስሇመሆኑ ማስረጃ
አሊቀረበም በማሇት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 397 ዴንጋጌን በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች
የሔግ ሰውነት ያሇው መሆኑን ፌርዴ ቤቱ የራሱን ግንዛቤ(judicial notice) የሚወስዴበት ስሇመሆኑ
ተቀባይነት ያሊቸው የማስረጃ ሔግ መርሆዎች የሚያስገነዝቡት ነጥብ እንጂ ተከራካሪ ወገን ሇፌርዴ
ቤት ሔጉን ሇማስረጃነት እንዱያቀርብ የሚገዯዴበት ሁኔታ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች የሔግ
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ሰውነት የላሇው በመሆኑ ሉከሰስ ወይም ሉከስ የሚችሌ አይዯሇም ተብል የተሰጠው ውሳኔ ከሊይ
የተጠቀሱትን ሔጏች ይዘትና መንፇስ እንዱሁም የተጠሪን የክስ አቀራረብ ያሊገናዘበ በመሆኑ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
ላሊው በዚህ ችልት መታየት ያሇበት ነጥብ የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤትና የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ ያስተሊሇፈት ውሳኔ ተገቢነት ያሇው
መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡ በእርግጥ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በዚህ ረገዴ ጭብጥ መስርቶ
የሰጠው ውሳኔ የሇም፡፡ ነገር ግን የከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በሔግ ተሇይቶ የተሰጠው ሥሌጣን
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ እና ይህም የሔግ ጥያቄ ከፌትሒብሓር ሥነ ሥርአት ህጉ
አሊማም አንፃር በዚህ ችልት ቢታይ ተገቢ ሁኖ በመገኘቱ ጉዲዩን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት
መመሇሱ አስፇሊጊ ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ተጠሪ ክሱን የመሰረቱት አመሌካች ሁከት ፇጠረብኝ፣ሉወገዴሌኝ ይገባሌ በሚሌ ነው፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ ክስ በሰጠው መሌስ በመካከሊቸው ያሇው ግንኙነት የኪራይ ውሌን መሰረት ያዯረገ
መሆኑን ጠቅሶ ተጠሪ በውለ መሰረት ግዳታቸውን ስሊሌተወጡ ተገቢውን መፇጸሙን ገሌጾ ተግባሩ
ሁከት ሉባሌ የሚገባው አይዯሇም በሚሌ ተራክሮ የስር ፌርዴ ቤትም ይህንኑ የአመሌካችን ክርክር
በመቀበሌ የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ይህ ችልትም ጉዲዩን ሲመሇከተው አመሌካችና ተጠሪ
ግንኙነታቸው ውሌ እስከሆነ ዴረስ የአመሌካች ጥያቄም በውለ መሰረት እንዱፇጸም የሚሌ በመሆኑ
ተጠሪ የአመሌካችን እርምጃ ሁከት ነው በማሇት ክስ የሚመሰርቱበት የሔግ አግባብ የላሇ መሆኑን
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1140፣1148 እና 1149 ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ መብታቸውን
ሉያስከብሩ፣ የሚችለት ውሊቸውን መሰረት በማዴረግ እንጂ በሁከት ይወገዴሌኝ ክስ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
የአመሌካች ተግባር ሁከት አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የተጠሪን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው ምንም
የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 08792 ታህሣሥ 02 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ሇመክሰስም ሆነ ሇመከሰስ ሔጋዊ ሰውነት አሇው ብሇናሌ፡፡
3. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 02754 ሏምላ 01 ቀን 2000
ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት በመ/ቁጥር 07713 ሔዲር
09 ቀን 2001 ዓ.ም በትእዛዝ የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ት እ ዛ ዝ
ይህ ችልት ሚያዝያ 06 ቀን 2002 ዓ.ም ሰጥቶት የነበረው እግዴ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
ቤ/ኃ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 60392
ታህሣሥ 26 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ አቶ ጌትነት የኔው - ቀረቡ
ተጠሪ፣ አቶ ኢዩብ ቢንያም ወ/ቢኒያም ዮሏንስ - ቀረቡ
መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ሁከት ይወገዴሌኝ ሲሌ አመሌካች ያቀረበውን ክስ የሥር
ፌ/ቤት ተቀብል እንዯክሱ አቀራረብ ከወሰነ በኃሊ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ሲሌ
መሻሩን በመቃወም አመሌካች በዚህ ሰበር እንዱታረም ስሊመሇከተ ነው፡፡
ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በዴሬዯዋ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ፌርዴ ቤቱም
የዴሬዯዋ ከተማ መሬት አስተዲዯር ባሇሥሌጣን ስሇጉዲዩ አጣርቶ መግሇጫ እንዱያቀርብ ካዯረገ በኃሊ
በዚሁ መነሻ ተጠሪ በአመሌካች ይዞታ ክሌሌ ገብቶ ሁከት ፇጥሯሌ ሲሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ይግባኝ የቀረበሇት የዴሬዯዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከመረመረ
በኃሊ ሥር ተከሣሽ /ተጠሪ/ በአከራካሪው ይዞታ ሊይ የግንብ አጥር የሰራው በ1987 ዓ.ም መሆኑን
አመሌካች ዯግሞ ክስ ያቀረበው ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑን በማመሌከት የአመሌካች ክስ
በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1149/2/ መሠረት በይርጋ ቀሪ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር በፌሬ ነገር
ረገዴም በይዞታ ሊይ ክርክር ሲነሳ ይዞታውን በእጁ አዴርጏ በእውነት የሚያዝበት ባሇይዞታ ቅዴሚያ
እንዯሚሰጠው የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1144/2/ ይዯነግጋሌ በማሇት ይዞታው የተጠሪ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ
ተመርምሮ በአመሌካች በኩሌ የቀረበው የይዞታ ማረጋገጫ ውዴቅ ተዯርጏ ተጠሪ አከራካሪውን ቦታ
ቀዯም ሲሌ ይዞት ነበረ በሚሌ ይዞታው ሇተጠሪ እንዱፀና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መወሰኑ
በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡
ተጠሪ ህዲር 29 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ በይዘቱም አከራካሪው ይዞታ 52
ካ.ሜ የተባሇው የአመሌካች ይዞታ ሳይሆን ተጠሪ ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ በእጁ አዴርጏ የሚያዝበት
ስሇመሆኑ በመጥቀስ አመሌካች በይዞታው ሥር በላሊ ቦታ ሁከት ተፇጥሮብኛሌ በማሇት ያቀረበው
ክስ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ነው፡፡
እኛም ጉዲዩን ሇዚህ ሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡፡
አመሌካች ክስ ባቀረበበት ይዞታ ሊይ ባሇመብት ስሇመሆኑ የይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር 02473
መጋቢት 10 ቀን 2000 ዓ.ም የተሰጠው ስሇመሆኑ ይኸው ማስረጃ ሥር ፌ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነት
ያገኘ ስሇመሆኑ ከመዝገቡ መረዲት ተችሎሌ፡፡ አመሌካች በዚሁ የይዞታ ማረጋገጫ የተሰጠው ይዞታ
ስፊት 180 ካ.ሜ ሆኖ ከዚህ ውስጥ 52 ካ.ሜ በተጠሪ የተያዘ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት በማስረጃ
የተረጋገጠ ፌሬነገር ነው፡፡
ተጠሪ ይህንን ይዞታ ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ይዠዋሇሁ ይበሌ እንጂ የቀበላው አስተዲዯር
የተጠሪ ይዞታ እና የተሰራው ግንባታ ሔገወጥ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ የተረጋገጠ ጉዲይ
ነው፡፡
ስሇሆነም የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 1140 እና 1144/2/ ተጠቅሶ በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት
የተሰጠው ውሣኔ አግባብነት ሲታይ ተጠሪ በሔገወጥ መንገዴ ይዞ በእጁ በማዴረጉ ሇሔገወጥ ተግባር
ሔጋዊ ሽፊን እንዯመስጠት ያህሌ መሆኑን መረዲት ተችሎሌ፡፡
የፌ/ብ/ሔጉ ዓሊማ በሔግ አግባብ ባሇይዞታ ሇሆነው ወገን ጥበቃ ሇማዴረግ እንጂ
ሔገወጥነትን ሇማበረታታት እንዲሌሆነ ግንዛቤ ሉወሰዴበት ይገባሌ፡፡ በዚህ ረገዴ አግባብነት ያሇው
የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 1146/1/ እንዯሚያስገነዝበን በስውር ወይም በሚያሻማ አኳኃን የተዯረገው
ይዞታ ማንኛውንም መብት አይሰጥም፡፡
ስሇዚህም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሥር ፌ/ቤት ውሣኔን ሇመሻር መሠረት ያዯረገው
የሔግ ዴንጋጌ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች በዚህ አከራካሪ ይዞታ ባሇመብት ስሇመሆኑ በሚመሇከተው
የአስተዲዯር አካሌ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰጠው መጋቢት 10 ቀን 2000 ዓ.ም ሆኖ ክስ
የመሠረተው ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑ ሲታይ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1149/2/ መሠረት የሁሇት
ዓመት ጊዜ አሌፍበታሌ የሚባሌበት ሁኔታ የሇም፡፡
በመሆኑም አመሌካች ከተጠሪ የተሻሇ መብት ያሇው መሆኑን ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጠውን
የምስክር ወረቀት መሠረት አዴርጏ ያቀረበው ክስ መታየት የሚገባው ይህንኑ ማስረጃ ካገኘበት ጊዜ
ጀምሮ እንጂ ተጠሪ በሔገወጥ መንገዴ ይዞታውን በእጁ ካዯረገበት ጊዜ ሉሆን አይገባም፡፡
ባጠቃሊይ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ከሔጉ ጋር
በአግባቡ ሳያገናዘብ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው ሉታረም
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

የዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 00514/2002 ሏምላ 27 ቀን 2002 ዓ.ም
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
የዴሬዲዋ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01098 ሰኔ 28 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ሇተዯረገው ክርክር ግራቀኙ የየራሳቸውን ወጪና ኪሣራ ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ም.አ
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የሰበር ችልት የህግ ትርጉም የሰጠባቸው ውሣኔዎችን /ከቅጽ 8 - 10 / ዝርዝር
የሚያሳይ ሰንጠረዥ
ቅጽ - 8
ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ.

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት
ቀን

1

የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ዲኝነት ባሌተጠየቀበት ጉዲይ የሚሰጥ ፌርዴ
አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(2)
ማንኛውም ክርክር ሉወሰን የሚገባው በቀረበው
ማስረጃ እና በህጉ መሰረት ብቻ ስሇመሆኑ
በክርክር ሂዯት ተቃዋሚ ወገን መጠራት
ያሇበት ምስክር ከመሰማቱ በፉት ስሇመሆኑ

መጥሪያ ሇምስክር እንዱዯርስ በሚሌ ፌ/ቤቶች
ሉሌኩ የሚችለበት አግባብ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.
103
በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ የተወሰነበት ተከራካሪ
ፌ/ቤት ህጉን አስመሌክቶ በሰጠው ውሳኔ ሊይ
ይግባኝ ሇማሇት የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78
የቃሌ ክርክር ሇመስማት እና የጽሁፌ መሌስ
ሇመቀበሌ በሚሌ ፌ/ቤቶች በአንዴ ቀጠሮ
ሁሇት ተግባራትን ሇማከናወን የሚሰጡት
ትዕዛዝ ከሥነ-ሥርዓት ውጪ ስሇመሆኑ
የበሊይ ፌ/ቤቶች ውሣኔን ወዯጏን በመተው
በሥር ፌ/ቤቶች የሚሰጥ ትዕዛዝ አግባብነት
የላሇው ስሇመሆኑ
በግሌፅ የቀረበን ክርክር በተቆጠረ ማስረጃ
ወይም
አግባብነት
ባሇው
መንገዴ
እንዱጣራ/እንዱነጥር/
ሣይዯረግ
የሚሰጥ
ውሣኔ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ
ተከራካሪ
ወገኖች
የይግባኝ
መብታቸውን
አስቀርተዋሌ /ትተዋሌ/ ሇማሇት የሚቻሇው
የነገሩን አካባቢያዊ ሁኔታ ሙለ በሙለ
በተረደበት ዯረጃ እርስ በርሳቸው ስምምነት

Ñê

አቶ ሣሌህ ሁሴን እና
ዯግፋ ዯርቤ

ጥቅምት
20/2ዏዏ1

2

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ
ኃይሌ ኮርፕሬሽን እና
መኯንን ግርማይ (ሦስት
ሰዎች)
እነ አቶ ማማሽ ወ/ስሊሴ
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ
ወ/ሮ ሰብሇ ወንዴይራዴ
(ሁሇት ሰዎች)
ጉዯር አግሮ ኢንደስትሪ
ኃ/የተ/የግሌ
ማህበር
እና አቶ ኃይለ ወሌደ
ተስፊሁን ዋኘው እና
በጃክ አግሮ ኮሜርሻሌ
ኢንተርኘራይዝ

ጥቅምት
11/2ዏዏ1

5

ጥቅምት
27/2ዏዏ1

7

ጥቅምት
25/2ዏዏ1

9

ጥቅምት
13/2ዏዏ1

12

36380

የመንግስት ቤቶች
ኤጀንሲ እና አቶ ታረቀኝ
ገ/ፃዱቅ

ጥቅምት
18/2ዏዏ1

16

37725

እነ በቀሇ ዴሪብሣ (ሁሇት
ሰዎች) እና የምክር
በሪሁን

ጥቅምት
6/2ዏዏ1

18

37105

ሚዴሮክ ኮንስትራክሽን
ኃ/የተ/የግ/ ማህበር እና
ሰሇሞን አበበ ኮከብ

ጥቅምት
25/2ዏዏ1

21

ዴራጋድስ ጄ ኤንዴ
ፑ.ጆይንት ቬንቸር እና
ሳባ ኮንስትራክሽን
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር

ህዲር
18/2ዏዏ1

23

33945

36848

35946

36479

36412

37678

560

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ባዯረጉ ጊዜ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 35ዏ(1) እና (2)
በሥር ፌ/ቤት ዲኝነት ያሌተጠየቀበት ጉዲይ
በይግባኝ
ሰሚ
ፌ/ቤት
ታይቶ
ሉወሰን
የማይችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) 182(2)
ከሥራ ውሌ ጋር በተያያዘ የሚጠየቁ ክፌያዎች
ሳይነጣጠለ በአንዴ ሊይ መቅረብ ያሇባቸው
ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216(4) 5
ክርክር ከሚካሄዴበት ጉዲይ ጋር በተያያዘ
መብትና ጥቅም እንዲሇ የተረጋገጠ እንዯሆነ
በክርክር ጣሌቃ ሇመግባት በቂ ምክንያት
ስሇመሆኑ
በውርስ
አጣሪ
ሪፕርት
ሊይ
ጥያቄ
(ተቃውሞ) አሇማቅረብ ሚስት/ባሌ የሆነን
ወገን
የጋራ ነው በሚሇው ንብረት ሊይ
ጣሌቃ
ገብቶ
ሇመከራከር
የሚያግዴ
ስሊሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41
በአንዴ መንግስታዊ መዋቅር ሥር የሚገኙ
ሁሇት ራሳቸውን የቻለና የህግ ሰውነት
ያሊቸው
ተቋሞች
የመንግሥትን
ጥቅም
የሚያስጠብቁ አካሊት በመሆናቸው ብቻ እንዯ
አንዴ መቆጠር የላሇባቸው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358
አዋጅ
ቁጥር
1/1995,18/1997,2/1995,4/2000
ፌ/ቤቶች ሇክርክር ፌትሏዊነት ተገቢ ነው
ብሇው ሲያምኑ ማናቸውንም አይነት ማስረጃ
አስቀርበው መመርመር ያሇባቸው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 145,345,327/3/
የክርክር ዋነኛ ጭብጥ በሆነ ጉዲይ ሊይ
አከራክሮ የሰጠውን ውሣኔ ፌ/ቤት በዴጋሚ
‛ስህተት ሇማረም“ በሚሌ ምክንያት ሉሇውጥ
ወይም
ሉያሻሽሌ
ስሊሇመቻለ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 208
ዲኝነት የሚጠየቅበት መብትና ጥቅም በግሌጽ
ተሇይቶ
ያሌተመሇከተበት
አቤቱታ
የክስ
ምክንያት እንዯላሇው የሚቆጠር በመሆኑ
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33 231
ፌ/ቤቶች የቀረበሊቸውን ክርክር መሠረት
በማዴረግ
አግባብነት
ያሇውን
ጭብጥ
ሳይመሰርቱ የሚሰጡት ውሣኔ
ህጋዊ ነው
ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
በፌ/ቤት በመካሄዴ ሊይ ባሇ ክርክር የግዴ
ተካፊይ መሆን የሚገባቸው ወገኖች በሚሰጠው
ውሣኔ ጥቅማቸው /መብታቸው/ ሉነካ የሚችሌ
የሆነ እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.4ዏ

37762

ገወኔ ኢንተርኘራይዝ
ኃ/ተ/የግ/ማህበር እና አቶ
የሱፌ ይማም

ታህሣሥ
9/2ዏዏ1

26

38601

የኢትዮጵያ እህሌ ንግዴ
ዴርጅት እና
ወ/ሮ ከዴጃ ሳቢር

ታህሣሥ
14/2ዏዏ1

30

37742

ወ/ሮ አሌማዝ ጏንፋ
ኦሪቲ
እና
ወ/ሮ ፀሏይ ሉበን

ታህሣሥ
7/2ዏዏ1

32

37502

የአዱስ ከተማ አስተዲዯር
ፌትህና ህግ ጉዲዬች ቢሮ
እና እነ ወ/ሮ የኃሊሸት
ገመዲ ቤኛ (ሁሇት
ሰዎች)

ታህሣሥ
2/2ዏዏ1

34

29861

ወ/ሮ ህጽአት ፌስሏጽዬን
እና እነ ወ/ሮ አሌማዝ
ተረፇ (ሁሇት ሰዎች)
ኤ.ሲ.ዱ አይ/ቮካኢትዮጵያ እና እነ
ሃይዯር አሉ (ስምንት
ሰዎች)

ጥር
14/2ዏዏ1

የአዱስ ከተማ ክፌሇ
ከተማ ቀበላ 19/2ዏ
አስ/ጽ/ቤት እና አቶ
ያሲን ጀማሌ

የካቲት
5/2ዏዏ1

43

የካቲት
3/2ዏዏ1

46

የካቲት
26/2001

48

37303

38419

37391

39540

አንዴ ጉዲይ ከዚህ ቀዯም በፌርዴ ያሇቀ ነው

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ
እና እነ ስዩም ማሞ
(ሁሇት ሰዎች)
ናስ ፈዴስ
የዴ/ዲ/ጨ/ጨ/ፊብሪካ
ተከራይ እና
እነ ስንደ ዯጀኔ (ዘጠና
ሦስት ሰዎች)
ወ/ሮ

561

አወጣሽ

አብርሃ

ጥር
26/2ዏዏ1

መጋቢት

37

41

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.5
ነዋሪነታቸው በተሇያዩ የኢትዮጵያ ክሌልች
በሆኑ ሰዎች መካከሌ የሚነሣ ክርክርን
የክርክሩ ምክንያት የሆነው ንብረት የሚገኘው
ወይም ውሌ የተዯረገው በአንዯኛው ክሌሌ
እንኳን ቢሆን የመዲኘት ሥሌጣን ያሊቸው
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇመሆናቸው
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(2)
በተከራካሪ
ወገኖች
የተጠየቀን
ዲኝነት
አስመሌክቶ ግሌጽ ፌርዴ አሇመስጠት ስህተት
ስሇመሆኑ
የቀረበበትን ክስ
ያመነ ተከሣሽ ባመነው
መሠረት ውሣኔ ሇመስጠት የሚከሇክሌ በቂ
የህግ ምክንያት እስከላሇ ዴረስ ውሳኔ መስጠት
የሚገባ ስሇመሆኑ
በአንዴ ዘንግ የሚመዯቡ ተከራካሪዎች እና
አንዴ ጭብጥ ሊይ የሚቀርቡ ክርክሮች
ተጣምረው እንዱታዩ ያሇማዴረግ መሠረታዊ
የሥነ-ሥርዓት ግዴፇት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 11(5)
የሥር ፌ/ቤቶች የፇፀሙትን ሥህተት ሇማረም
በሚሌ በሥር ፌ/ቤት ተከራካሪ ከነበሩ ወገኖች
መካከሌ አንደ ወገን ያቀረበውን አቤቱታ መነሻ
በማዴረግ ላሊኛው ወገን ሳይጠራና ሳያከራከር
ውሣኔ መስጠት ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1)

36780

በሥር ፌ/ቤት ያሌተነሣን ክርክር መሠረት
በማዴረግ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሚሰጠው
ውሣኔ አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 329(1) 182(2)
ክስ በሚሰማበት የቀጠሮ ዕሇት የይግባኝ ባይ
አሇመቅረብ ጋር በተያያዘ መዝገብ ሉዘጋ
የሚችሇው መሌስ ሰጪው ይግባኙን ሙለ
በሙለ
ክድ
የተከራከረ
እንዯሆነ
ብቻ
ስሇመሆኑ
ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገን ያቀረበው የሰነዴ
ማስረጃ የሚጠቅም ያሌሆነ እንዯሆነና የሰው
ምስክር በተጨማሪነት የቆጠረ እንዯሆነ
ፌትሏዊ የሆነ ውሣኔን ሇመስጠት የምስክሮችን
ቃሌ መስማት ያሇበት ስሇመሆኑ
በአንዴ ፌ/ቤት የተሰጠን ፌርዴ በይግባኝ ሰሚ
ፌ/ቤት መሇወጥ ወይም መሻሻሌ ተከትል
ማናቸውም ተከራካሪ ወገኖች ፌርደ ከመሰጠቱ
በፉት
ወዯነበሩበት
እንዱመሇሱ
የሚሰጥ
ትዕዛዝ ያሇውን ነባራዊ ሁኔታ
በማገናዘብ
እንጂ የግዴ የሚሰጥ ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349(1)
ተከራካሪ
ወገኖች
ባያነሱትም
ፌ/ቤቶች
የቀረበሊቸውን ጉዲይ ሇማስተናገዴ ስሌጣን

36460

እና አቶ ገ/ኪዲን እንግዲ

3/2ዏዏ1

51

መሏመዴ ሰዓዲይ ረጃ
እና እነ አቶ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ፇረጀ (ሰባት ሰዎች)

መጋቢት
24/2ዏዏ1

59

አቶ ሌዐሌሰገዴ ቦኔ እና
ኢትዮ ላዘር ኢንደስትሪ
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
እነ ጋሻው መንግስቴ ካሣ
(ሁሇት ሰዎች) እና
ናይሌ ትራንስፕርት
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር

መጋቢት
24/2ዏዏ1

62

ሚያዝያ
6/2ዏዏ1

65

40024

ሸራተን አዱስ እና እነ
አቶ እያሱ መገርሣ

ሚያዝያ
29/2ዏዏ1

34504

አቶ አበባው የሺዴንበር
እና
አቶ ካሣ በቀሇ

ሚያዝያ
6/2ዏዏ1

71

37761

ገብረመስቀሌ ንጉሴ እና
አዱስ ሌብስ ስፋት አ.ማ

ሚያዝያ
2ዏ/2ዏዏዏ1

73

የኢትዮጵያ መንግድች
ባሇስሌጣን እና እነ ወ/ሮ
ትዕግስት ወንዴይፌራው
(ሁሇት ሰዎች)

ግንቦት
4/2001

76

42706

ሊየን ሴኩሪቲ ኩባንያ እና
አቶ ጥሊሁን
ገ/እግዚአብሓር

ግንቦት
25/2ዏዏ1

37741

አቶ መኮንን ዘውዳ እና
እነ
አቶ ተሾመ ሽፇራው
(ሦስት ሰዎች)

39144

38597

38181

38452

562

የአ.አ ከተማ ቤቶች
ኤጀንሲ

ሰኔ 4/2ዏዏ1

ሰኔ

67

78

80

82

ያሊቸው
ወይም
የላሊቸው
በመመርመር
ተገቢውን ውሣኔ
ያሇባቸው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9(2)

30

31

32

33

34

35

መሆኑን
መስጠት

አንዴን
የመጀመሪያ
ዯረጃ
መቃወሚያ
በማንሣት ስሌጣን የሇኝም ያሇ ፌ/ቤት ጉዲዩ
በበሊይ ፌ/ቤት ታይቶ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ
እንዱያከራክር ጉዲዩ የተመሇሰሇት እንዯሆነ ላሊ
ተጨማሪ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያን
መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን ሇማየት አሌችሌም
ማሇት የማይገባው ስሇመሆኑ
የይግባኝ ማመሌከቻ ማቅረቢያ ጊዜው ያሇፇበት
ተከራካሪ ወገን የሚያቀርበው የማስፇቀጃ
ማመሌከቻ
በበቂ
ምክንያት
የተዯገፇ
መሆን/አሇመሆኑን
ፌ/ቤቶች
በጥሞና
መመርመር ያሇባቸው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 326(1)
አንዴ
ተከራካሪ
ወገን
በማስረጃነት
የሚጠቅሳቸው ምስክሮች፣ ሰነድች ወይም ላሊ
አስረጂዎች (የሙያ) ማስረጃው በፌ/ቤቱ በኩሌ
በጭብጥነት ተይዞ ከሚፇታው ፌሬ ነገር ጋር
አግባብነት ያሇው እና በህግ ተቀባይነት ያሇው
እስከሆነ ዴረስ ቀርቦ መሰማት ያሇበት
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 111 249 እና 257
ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቶች የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን
ውሣኔ
በአግባቡ
ሳይመረምሩ
እና
ሇውሣኔያቸው በቂ ምክንያት ሣይሰጡ መሻር
የማይችለ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(1)
ተከራካሪ
ወገኖች
በፌ/ቤት
ትዕዛዝ
እንዱቀርብሊችው
የሚጠይቁት
ማስረጃ
የተያዘውን ጉዲይ ፌትሏዊ በሆነ መንገዴ
ዕሌባት ሇመስጠት የሚያስችሌ እስከ ሆነ ዴረስ
ጥያቄውን
ፌ/ቤቶች
ሉቀበለት
የሚገባ
ስሇመሆኑ
ሦስተኛ ወገኖች በፌ/ቤት በመካሄዴ ሊይ ባሇ
ክርክር እንዱገቡ የሚያስፇሌግበት ሁኔታ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43

እና
አቶ አሇም ገብሩ

39014

38145

38683

38844

36979

41544

አሇሙ መግራ
እና
እምነቴ እንዲሻው ህንፃ
ተቋራጭ

ወ/ሮ አያሌነሽ ዘገየ
እና
አቶ ተስፊዬ ዯምሴ

የትምህርት መሣሪያዎች
ማምረቻና ማከፊፇያ
ዴርጅት
እና
አቶ ሣህለ ወ/ማርያም

የአዱስ አበባ መንገድች
ባሇሥሌጣን
እና
ጋዴ ቢዝነስ
ኃ/የተ/የግ/ማህ
ቤዛ አማካሪ መሀንዱሶች
ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና
ሚስተር ሸሬሃሪ
ብራማቫሪ ጏፒሌ

ሰሊም የህዝብ ማመሊሇሻ
(አ.ማ) እና
ኒያሊ ኢንሹራንስ አ.ማ

11/2ዏዏ1

ሰኔ
23/2ዏዏ1

84

ሰኔ
3ዏ/2ዏዏ1

86

ሰኔ
25/2ዏዏ1

88

ሰኔ
25/2ዏዏ1

90

ሏምላ
23/2ዏዏ1

94

ሏምላ
8/2ዏዏ1

አሰሪና ሰራተኛ
36

37

የኘሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ
የሥራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት የላሇው
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀፅ 2/ሰ/
ሇኘሮጀክት
ሥራ
የተቀጠሩ
ሠራተኞች
የተቀጠሩበት የኘሮጀክት ሥራ ሲጠናቀቅ
የሥራ ውሊቸው የሚቋረጥ ስሇመሆኑ

35197

35621

563

96

98
አዋሽ ኢንተርናሽናሌ
ባንክ አ.ማ
እና ኤፌሬም
ንዋየማሪያም
ሰንሻይን ኮንስትራክሽን
እና እነ አቶ ፌቃደ
ገቢሣ (ሁሇት ሰዎች)

ጥቅምት
13/2ዏዏ1

99

ጥቅምት
11/2ዏዏ1

102

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 1ዏ/1//ሠ//ሀ/
በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 ባሌተሸፇነ
ጉዲይ ሊይ በአሠሪና በሠራተኛ መካከሌ
የተዯረገ የህብረት ስምምነት መፇፀም ያሇበት
ስሇመሆኑ
ሠራተኞች ሇሚፇፅሙት ጥፊት በህብረት
ስምምነት
የተሇያዩ
የቅጣት
ዯረጃዎች
የተቀመጡ በሆነ ጊዜ አሰሪው በሠራተኛው
የተፇፀመውን
ጥፊት
ክብዯት
በመመዘን
ይመጥናሌ የሚሇውን ቅጣት መወሰን የሚችሌ
ስሇመሆኑ
አንዴ ዴርጅት እንዯስራው ፀባይ በህግ
ከተዯነገገው ማዕቀፌ ሳይወጣ/ሳይጥስ/ የሥራ
ሰዓቱን ማሻሻሌ ስሇመቻለ
አዋጅ 377/96 አንቀፅ 61/1/
የአሰሪ ንብረት የሆነን ገንዘብ ማጉዯሌ
ያሇማስጠንቀቂያ ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27/1/ተ/
አሰሪ ሠራተኛውን በሣምንት ዕረፌቱ ሥራ
እንዱሰራ ሇማዴረግ የሚችሌ ስሇመሆኑ
በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ ውስጥ ‛የሥራ ቀናት“
የሚሇው ሃረግ ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(3)
የኘሮቪዯንት ፇንዴ ወይም/ እና የጡረታ አበሌ
ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፌያ
ሇማግኘት መብት የላሇው ስሇመሆኑ
በወንጀሌ ጉዲይ ተከሶ ነፃ መውጣት በራሱ
አንዴን ሠራተኛ ወዯ ቀዴሞ ሥራ ሇመመሇስ
መብት የሚሰጥ ስሊሇመሆኑ
ሇአምስት ተከታታይ ቀናት በሥራ ገበታ ሊይ
ያሇበቂ ምክንያት አሇመገኘት ያሇማስጠንቀቂያ
ከሥራ ሉያሰናብት የሚችሌ ስሇመሆኑ
ከሥራ ጋር በተገናኘ በሚፇፀም ዴርጊት
መነሻነት በሠራተኛው ሊይ በፕሉስ የሚዯረግ
ምርመራ የይርጋ ጊዜን የማያቋርጥ ስሇመሆኑ
የሥራ ውሌ በስምምነት ተቋረጠ ሇማሇት
የሚቻሇው ስምምነቱ በፅሁፌ የተዯረገ እንዯሆነ
ስሇመሆኑ
በአሰሪ በተዯረገ የሥራ ዝውውር ቅሬታ
አዴሮብኛሌ በሚሌ ምክንያት ከሥራ መቅረት
የህግ ዴጋፌ የላሇው ስሇመሆኑ

አንበሳ የከተማ አውቶቡስ
አገሌግልት ዴርጅት እና
ተስፊዬ መኯንን

ጥቅምት
25/2ዏዏ1

104

የኢትዮጵያ
ቴላኮሙኒኬሽን
ኮርፕሬሽን
እና ወ/ት አሰሇፇች
ዯስታ

ጥቅምት
11/2ዏዏ1

106

36518

ሜታ አቦ ቢራ አ.ማ እና
እነ ሳሙኤሌ ተፇራ
(አራት ሰዎች)

ጥቅምት
4/2ዏዏ1

108

35484

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ
እና
አቶ ዯረጀ ማሞ

ህዲር
25/2ዏዏ1

110

አሇማየሁ ጠቅሊሊ ሥራ
ተቋራጭ
እና አቶ አብዮት በፇቃደ
የኢትዮጵያና የጅቡቲ
ምዴር ባቡር ዴርጅት
እና ተሾመ ኩማ
የሚዴሮክ ኮንስትራክሽን
ኢትዮጵያ
ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና
አቶ ሣህለ ምትኩ
አዱስ አበባ የምግብ
አዲራሽ አስተዲዯር እና
ወ/ሮ የውብዲር ጥሊሁን
የንኮማዴ
ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር
እና አቶ ቡሽራ በቀሇ
የውሃ ሥራዎች
ኮንስትራክሽን ዴርጅት
እና አቶ መሏመዴ አዯን
ቃሉቲ ባላስትራ
ማምረቻ እና ብርሃኑ
ሌዯት ወሌዳ
አዱስ መሇዋወጫ
ዕቃዎች አስመጪ
አከፊፊይ አ.ማ እና አቶ
ካሣሁን ከበዯ
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ
ሃይሌ ኮርፒሬሽን እና
ወ/ት ትርሲት ዯገፊ
አቃቂ መሇዋወጫ

ህዲር
2/2ዏዏ1

36692

37027

37815

36377

37048

37256
37402

37573

37575

37778

በአሰሪና በሠራተኛ መካከሌ የሥራ ውሌ
ግንኙነት አሇ ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ

03171

አዱስ መዋቅርን ተግባራዊ ያዯረገ

36210

564

112

ህዲር
2/2ዏዏ1

114

ህዲር
2/2ዏዏ1

116

ህዲር
4/2ዏዏ1

119

ህዲር
11/2001

122

ህዲር
16/2ዏዏ1

125

ህዲር
2/2ዏዏ1

127

ህዲር
4/2ዏዏ1

129

ህዲር
16/2001

132

ህዲር

ተቋም/ዴርጅት/ ሠራተኞቹን ‛ራሱ ባወጣው
መስፇርት’’ መሰረት ሉመዴብ ስሇመቻለ
52

አንዴ ሠራተኛ በአሰሪው ንብረት ሊይ ጉዲት
አዴርሷሌ በሚሌ ያሇማስጠንቀቂያ
ሉሰናበት የሚችሌበት አግባብ
በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ ውስጥ ‛የአሰሪ
ንብረት“ በሚሌ የተገሇፀው ሏረግ
ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27/1//ሸ/

53

የተረከበው የአሠሪ ንብረት የጠፊበት ሰራተኛ
ንብረቱን ሇግሌ ጥቅሙ ወይም ሇላሊ ሶስተኛ
ወገን ጥቅም ያዋሇው ያሇመሆኑን ካሊስረዲ
በቀር
የንብረቱ
መጥፊት
ሠራተኛውን
ያሇማስጠንቀቂያ
ከሥራ
ሇማሰናበት
የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ሉሆን የሚችሌ
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)(ቀ)
14(2)(ሇ)(2)
በህብረት ስምምነት ወይም በላሊ አካኋን
የተወሰነ የሥራ ውሌ የሚቋረጥበት ምክንያት
ካሇ በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ያሌተመሇከተ
ቢሆንም ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 3787/96 አንቀፅ 27/1/
የሥራ መሪ በሆነ የሥራ መዯብ ሊይ
በጊዜያዊነት መስራት ግሇሰቡን የሥራ መሪ
ከመሆን የሚያስቀረው ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 3/2/ /ሏ/
ሇተወሰነ ጊዜ በተዯረገ የሥራ ውሌ ግንኙነት
ሇሠራተኛው የሚከፇሌ የማስጠንቀቂያ ጊዜ
ክፌያ
ተዋዋይ
ወገኖች
በስምምነታቸው
ባስቀመጡት መሌክ የሚፇፀም ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 35/2/
የጥበቃ ሥራን የሚሠራ ሠራተኛን በተመሇከተ
የሥራ ውለ ያሇአግባብ ተቋርጧሌ በሚሌ
ሲወሰን በአሠሪውና ሠራተኛው መካከሌ ሉኖር
የሚገባው ከፌተኛ መተማመን የሚሻክር
በመሆኑ ሰራተኛው ወዯ ሥራ እንዱመሇስ
የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢ ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43
ወዯ ሥራ እንዱመሇስ የተፇረዯሇት ሠራተኛ
ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ሳይሆን ቀርቶ የሥራ
ክርክሮችን የሚወስነው አካሌ ሠራተኛው
አግባብነት ያሊቸውን ክፌያዎች ተከፌልት
ከሥራ
እንዱሰናበት
ሉወሰን
የሚችሇው
በመጀመሪያው ፌርዴ መሠረት ያሌተፇፀመ
እንዯሆነ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/
የሥራ ውለን በፌቃደ የቋረጠ ሠራተኛ
የህብረት
ስምምነት
የሚፇቅዴሇት
ከሆነ

54

55

56

57

58

59

34669

39118

36591

36894

37201

ዕቃዎችና መሣሪያዎች
አ.ማ እና አቶ ኃይሇ
ሳሌቫቶር
አዴማስ ኮላጅ እና
ሠሇሞን ሙለአሇም

2/2ዏዏ1

136

ታህሣሥ
2/2ዏዏ1

138

ዯሣሇኝና ቤተሰቡ
ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር
እና
አቶ በፇቃደ በሊይ

ታህሣሥ
23/2ዏዏ1

141

ማታድር አዱስ ጎማ
አ.ማ
እና
ዯረጀ ኡመታ

ታህሳስ
14/2ዏዏ1

144

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና አቶ ሙሊት ታረቀኝ

ታህሳስ
3ዏ/2ዏዏ1

ማታድር አዯስ ጎማ
አክሲዮን ማህበር እና እነ
አቶ ኤሌያስ በቀሇ
(አስራ አራት ሰዎች)

ታህሣሥ
3ዏ/2ዏዏ1

148

151

146

37454

ሰሊም የቴክኒክና የሙያ
ማሰሌጠኛ ማዕከሌ እና
ከበዯ ሰይፈ

ታህሣሥ
16/2ዏዏ1

38255

አበባ ትራንስፕርት
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
እና
አሇምሰገዴ ኃይለ

ታህሣሥ
23/2ዏዏ1

154

አቶ ዴካምየሇህ ጥበቡ
እና አርሾ የህክምና

ታህሣስ
9/2ዏዏ1

157

37551

565

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

ኘሮቪዯንት ፇንዴና የሥራ ስንብት የማግኘት
መብት የሚኖረው ስሇመሆኑ
የስራ ውሌ የተቋረጠው ከህግ ውጪ ነው
ተብል በተወሰነ ጊዜ የስራ ውለ የተቋረጠበት
ወገን/ሠራተኛ/ ሉወሰኑሇት የሚገቡ ክፌያዎች
አንዴ የሥራ ዘርፌ የአሠሪው ቋሚ ሥራ
ቢሆንም በዚሁ ዘርፌ ሠራተኞችን ሇተወሰነ
ጊዜ የሥራ ውሌ ቀጥሮ ሉያሰራ የሚችሌ
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 1ዏ(1)(ሏ)
አንዴ ሠራተኛ ይሰራው የነበረ የሥራ መዯብ
መሰረዝ ወይም አሇመኖር ሇሥራ ውለ
መቋረጥ በቂ ምክንያት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(1) (መ)
አንዴ ሠራተኛ ወዯ ሥራ ሲሄዴና ከሥራ
ወጥቶ ወዯቤቱ ሲመሇስ አሰሪው በመዯበው
የመጓጓዣ
አገሌግልት
ሲጠቀም
አዯጋ
የዯረሰበት መሆኑ ከተረጋገጠ ሦስተኛ ወገኖች
ሇአዯጋው ያዯረጉት አስተዋፅኦ መኖር አሰሪው
የጉዲት ካሣ ሊሇመክፇሌ እንዯመከሊከያ ሉሆነው
ስሊሇመቻለ እና የጉዲት ካሣው በጉዲት የተነሣ
ህይወቱን
ሊጣው
ሠራተኛ
ጥገኞች
የሚከፇሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 95/2/ 96/1/
98/2/ 97/1/ 1ዏ7/1//ሏ/ 11ዏ/ 112
በዴርጅት ውስጥ በተዯረገ የመዋቅር ማሻሻያ
የሥራ መዯብ የተሰረዘ እንዯሆነ የሥራ መዯብ
የተሰረዘበትን
ሠራተኛ
በማስጠንቀቂያ
ሇማሰናበት የሚቻሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(1)(መ)
በአንዴ ዴርጅት ውስጥ ያሇ የሥራ መዯብ
በላሊ 3ኛ ወገን እንዱከናወን አስተሊሌፍ
መስጠት
(out
sourcing)
የስራ
ውሌ
ሇማቋረጥ ህጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28
ሊሌተወሰነ
ጊዜ
የተዯረገ
የሥራ
ውሌ
የሚቋረጠው
ማስጠንቀቂያ
በመሰጠት
ስሇመሆኑ
በአሰሪያቸው ሊይ ክስ አቅርበው ያስፇረደ
ሠራተኞች የአሰሪውን ንብረት በዋስትና ከያዙ
ባሇገንዘቦች ይሌቅ የቅዴሚያ ክፌያ መብት
ያሊቸው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 167
አዋጅ ቁ. 97/9ዏ አንቀጽ 3
የፌ/ብ/ህ/ቁ. አንቀጽ 2857(1)
አዋጅ ቁ. 186/94 አንቀጽ 8ዏ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ- መንግስት አንቀፅ 13(2)
የአንዴ ሠራተኛን ዴርጊት ከባዴ ቸሌተኝነት
ነው ሇማሇት የሥራውን ባህሪ ከግምት ውስጥ
ማስገባት የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ
አሠሪ የአንዴን ሠራተኛ ዯሞዝ እና ላልች

34476

40305

ሊብራቶሪ
ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር
ኩመሊ በጅሣ እና
ብሓራዊ አስጏብኚና ጉዞ
ወኪሌ
የኢትዮጵያ ፏሌኘና
ወረቀት አ.ማ
እና
እነ አቶ ታመነ ጫሊ

ታህሳስ
2/2ዏዏ1

ታህሣሥ
21/2ዏዏ1

160

163

ዲንዱቦሩ ዩኒቨርስቲ
ኮላጅ እና እነ ተክለ
ኡርጌ ኢዯኤ (ሁሇት
ሰዎች)

ጥር
26/2ዏዏ1

36194

ድ/ር ማንዯፌሮ እሸቴ
እና
ፌሬዴሪክ ኤቨርት
ሲቲፌቱንግ

ጥር
28/2ዏዏ1

167

38811

ርሆቦት ሆሉ ሴቪየር
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር እና
አቶ አማረ አዴማሱ

የካቲት
17/2001

173

38435

ኤስ.ኦ.ኤስ
የህፃናት
መንዯር እና እነ አቶ
ከበዯ ኩምሣ (ስዴስት
ሰዎች )
የመንግስት ቤቶች
ኤጅንሲ እና ብርሃኑ
ዯስዬ

የካቲት
17/2ዏዏ1

175

የካቲት
17/2ዏዏ1

178

አቢሲንያ ባንክ (አ.ማ)
እና
አብደ አህመዴ
(ሁሇት መቶ ስሌሣ
ስዴስት ሰዎች)

የካቲት
26/2ዏዏ1

180

ሜዴሮክ ኮንስትራክሽን
ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር እና
አቶ ሞገስ ሽፇራው
ሙገር ሲሚንቶ

የካቲት
26/2001

40804

38023

40921

41115

566

መጋቢት

165

183

ጥቅማጥቅም ሣይነካ በተመሳሳይ የሥራ
መዯብ ሊይ አዛውሮ ሉያሠራ
የሚችሌ.ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 13(2) እና (7)
70

71

72

73

74

አንዴ ሠራተኛ የአሠሪው ንብረት የሆነን
ገንዘብ ማጉዯለ የተረጋገጠ እንዯሆነ አሠሪው
ሠራተኛውን
በፌ/ብሓር
ከሶ
ገንዘቡን
የማስመሇሱ ጉዲይ እንዯተጠበቀ ሆኖ የሥራ
ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሉያቋርጥ የሚችሌ
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)
በአሠሪው ወዯላሊ ቦታ ተዛውሮ እንዱሠራ
የተዯረገ
ሠራተኛ
ዝውውሩን
በወቅቱ
ሣይቃወም የተዛወረበት የሥራ ገበታ ሊይ ሇ5
ተከታታይ ቀናት የቀረ እንዯሆነ የሥራ ውለን
ሇማቋረጥ የሚያበቃ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27 (1)(ሇ)
ከ3ዏ ቀናት በሊይ ሠራተኛን ከሥራ የማገዴ
ተግባር
ሠራተኛን
እንዯማሰናበት
የማይቆጠር ስሇመሆኑ
አሠሪው ከ3ዏ ቀናት በሊይ ሠራተኛው
ሇታገዯበት
ጊዜ
ዯሞዝ
እንዱከፌሌ
የሚዯረግበት አግባብ
ከሥራ ያሇአግባብ ታገዴኩኝ
በሚሌ
የቀረበን ክስ በማስተናገዴ ሊይ ያሇ ፌ/ቤት
በክርክሩ
ሂዯት
ሠራተኛው
ከሥራ
የተሰናበተ መሆኑን ካወቀ የተያዘው ጭብጥ
እንዱሻሻሌ እና ጭብጡ እንዱስተካከሌ
በማዴረግ ጉዲዩን ማየት ያሇበት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(4)
አንዴ ሠራተኛ በሥራ ሊይ እያሇ ቋሚ
የአካሌ ጉዲት የዯረሰበት እንዯሆነ ከጉዲቱ
በኋሊ የቀዴሞ ስራውን መስራት መቀጠለ
ብቻ አሰሪውን የጉዲት ካሣ ከመክፇሌ ነፃ
የማያወጣው ስሇመሆኑ
በሥራ ሊይ ከሚዯርስ ጉዲት ጋር በተገናኘ
በአሰሪና
ሰራተኛ
አዋጅ
ውስጥ
የተመሇከተውና
‛የመስራት
ችልታ“
የሚሇው ሃረግ ሉተረጏም የሚችሌበት
አግባብ እና የጉዲት ካሣ መጠንና ሉወሰን
የሚችሌበት የህግ አግባብ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 1ዏ9 (1) እና (3) ,
107 99(1), 102(3)
አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 33
የዴርጅት
ምርታማነትን
ሇማሳዯግ፣
የአሰራር ዘዳዎችን ሇመሇወጥ ወይም
በአዱስ ቴክኖልጂ ሇመጠቀም የሠራተኛ
ቅነሣ የሚዯረግበት አግባብ
ቅነሣ
የሚዯረግበትና
ተፇፃሚ
ሉሆን
የሚችሌበት አግባብ

40938

ኢንተርኘራይዝ
እና
አቶ ኃይለ መንግስቱ

24/2ዏዏ1

186

42292

የኢትዮጵያ መብራት
ኃይሌ ኮርፕሬሽን እና
አቶ ከበዯ አቡነቴ

መጋቢት
24/2ዏዏ1

188

41623

አበባ ትራንስፕርት
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
እና አቶ ሣሙኤሌ ኪዲኔ

መጋቢት
8/2ዏዏ1

191

41411

ሙለሙሌ ዲቦ መጋገሪያ
ዴርጅት
እና
አቶ በሇጠ ተገኝ

ግንቦት
11/2ዏዏ1

193

ግንቦት
12/2ዏዏ1

196

43370

42752

567

የግብርና ምርት
ማሣዯጊያዎች አቅራቢ
ዴርጅት
እና
አቶ ጌታቸው ገዴላ

እነ ወ/ት ማሜ አሠፊ
(ሰሊሳ ስዴስት ሰዎች)
እና
ብሓራዊ አስጎብኚ የጉዞ
ወኪሌ(NTO)

ግንቦት
12/2ዏዏ1

199

75

76

77

78

79

80

81

82

አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(2)(ሏ) 29(3)
በሠራተኛ እጅ የሚገኙ የአሠሪ ንብረቶች
መመሇስ
ወይም
አሇመመሇስ
ጉዲይ
ሠራተኛው የሥራ ውለ በተቋረጠ ጊዜ
የሚያነሣችውን
ሌዩ
ሌዩ
ክፌያዎችን
ሇማስተናገዴ ግምት ውስጥ መግባት ያሇበት
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 36 38
ቀዴሞ ይሰራበት የነበረን የሥራ መዯብ
በመሰረዙ ምክንያት ሠራተኞችን በማሰናበት
ፊንታ በክፌያ አነስተኛ ወዯሆነ ላሊ የሥራ
መዯብ እንዱሰሩ ያዯረገ አሠሪ ሇሠራተኞቹ
በቀዴሞው ዯመወዝ መሠረት እንዱከፌሌ
የሚገዯዴበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
በጥበቃ ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ እንዱጠብቅ
የተሰጠው የአሰሪ ንብረት የጠፊ እንዯሆነ
ሰራተኛው ሇንብረቱ መጥፊት አስተዋጽኦ
ያሇማዴረጉን ማረጋገጥ ካሌተቻሇ በስተቀር
በሃሊፉነት ሉያስጠይቀው የሚችሌ ስሇመሆኑ
በተጭበረበረ ማስረጃ ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ
በሥራ ሊይ እያሇ የማጭበርበር ዴርጊቱ
የታወቀ/የተዯረሰበት/
ከሆነ
ማጭበርበሩ
የተከሰተው ሥራውን በማከናወን ሊይ እንዲሇ
ተቆጥሮ ሉያስናብተው የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1) (ሏ)
ሇኘሮጀክት ሥራ የተቀጠሩ ሠራተኞች ቅነሣ
በሚካሄዴበት
ወቅት
አሰሪው
በአዋጅ
ቁ.377/96 ሊይ የተመሇከተውን የሠራተኞች
ቅነሣ ሥነ-ሥርዓት መከተሌ የማይጠበቅበት
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3ዏ(1)
የሥራ መዯብ ዝውውርን በመቃወም ቅሬታን
በማሰማት ሊይ መሆን በስራ ቦታ ሊይ
ሊሇመገኘት
እንዯ
በቂ
ህጋዊ
ምክንያት
የሚወሰዴ ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ሇ)
አሠሪ የሥራ መሪ የሆነን ሠራተኛውን
ያሰናበተው ያሇበቂ ምክንያት ቢሆንም እንኳን
ተገቢ የሆነ ካሣ ሇመክፇሌ ከሚገዯዴ በስተቀር
ሠራተኛውን ወዯ ሥራ እንዱመሌስ ሉገዯዴ
የማይችሌ ስሇመሆኑ
ሇሥራ ማስኬጃነት የተቀበለትን የአሰሪ ገንዘብ
አጉዴል መገኝት ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ
ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)

39464

ሏረር ቢራ አክሲዮን
ማህበር
እና
አቶ አብደሌቃዴር
አብደረዛቅ

ግንቦት
25/2ዏዏ1

202

41786

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ
እና እነ አቶ አሰፊ አቤቦ
(ሦስት ሰዎች)

ግንቦት
26/2001

204

39650

የየረር በር ምስራቅ
ፀሏይ ቅደስ ዐራኤሌ
ቤ/ክ እና እነ ቄስ ሰፉነው
ዯሣሇኝ

ግንቦት
27/2ዏዏ1

207

39543

የፌሌውሃ አገሌግልት
ዴርጅት
እና
አቶ በረከት ተ/ማርያም

ግንቦት
4/2ዏዏ1

209

39042

ዮቴክ ኮንስትራክሽን
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር እና
ጀማሌ መሏመዴ

ግንቦት
26/2ዏዏ1

211

38189

ሮፕክ ኢንተርናሽናሌ
ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር
እና ይዯርሳሌ አእምሮ

ግንቦት
27/2ዏዏ1

213

ሰኔ
16/2001

216

37982

41720

83

የሥራ ውሌ የተቋረጠው በህጉ አግባብ ነው
ተብል የተወሰነ እንዯሆነ የሥራ ስንብትና
የካሣ ክፌያ የማይከፇሌ ስሇመሆኑ

39861

84

በቃሌ

43610

ከሥራ

ተሰናበትኩ

በሚሌ

ክስ

568

የትምህርት መሣሪያዎች
ማምረቻ እና ማከፊፇያ
ዴርጅት እና አቶ ታዯሰ
ዘነበ
የእንጨት መሠንጠቂያና
መገጣጠሚያ
ዴርጅት
እና
ረዱ እንዲሇ

ሰኔ
9/2ዏዏ1

219

የኢትዮጵያ
ቴላኮሙኒኬሽን
ኮርፕሬሽን እና አቶ
ሣምሶን በሇጥካቸው
ናይኮ ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር

ሰኔ
18/2ዏዏ1

221

ሏምላ

85

86

87

88

89

90

91

የሚያቀርብ
ሠራተኛ
አሰሪው
ከሥራ
ያሰናበተው ስሇመሆኑ የማስረዲት ሸክም ያሇበት
ስሇመሆኑ
አሠሪ የሆነ ወገን
የሥራ
ቅሌጥፌናን፣
ውጤታማነትን፣ የኢንደስትሪ ሰሊምን ወይም
ላልች ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት
አንዴን ሠራተኛ የተቀጠረበትን ዯመወዝና
ላልች ጥቅማጥቅሞች በጠበቀ ሁኔታ አዛውሮ
ሇማሰራት የሚችሌ ስሇመ ሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 2 (1) 4
በህግ
ወይም
በሔብረት
ሥምምነት
የተመሇከተው የጡረታ እዴሜ ሣይዯርስ
በመንግሥት መመሪያ በጡረታ እንዱገሇለ
የተዯረጉ ሠራተኞችን በተመሇከተ አሰሪ ሌዩ
ሌዩ
ክፌያዎች
ሇመክፇሌ
የማይገዯዴ
ስሇመሆኑ
የኮንስትራክሽን
ሥራ
የሚሰራ
ዴርጅት
የሥራው መጠን በቀነሰ ጊዜ ሠራተኞችን
ሇማሰናበት የማስጠንቀቂያና ላልች የቅነሳ
ሥነ-ሥርዓቶችን ሳይከተሌ ቅነሳ ሇማካሄዴ
የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3ዏ
የሥራ ውሌ •ንዯተቋረጠ የጡረታ አበሌ
ሇማግኘት መብት ያሇው ሠራተኛ የሥራ
ስንብት የማይከፇሇው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 39
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(2) (ሰ)
የሥራ መሪ ከሠራተኛ ሉሇይ የሚችሌበት
አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3, አዋጅ ቁ.
494/98 አንቀጽ 2
በአሰሪና ሠራተኛ መካከሌ በሚካሄዴ የሥራ
ክርክር የሚያዘው ጭብጥ አሰሪው ገንዘብ
ይከፇሇኝ በሚሌ በሠራተኛው ሊይ ክስ ባቀረበ
ጊዜ ከሚያዘው ጭብጥ ጋር አንዴ አይነት ነው
ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
በሃይማኖት ተቋም ውስጥ
መንፇሳዊ(ሃይማኖታዊ) አገሌግልት የሚሰጥ
ሰራተኛ ከተቋሙ ጋር ያሇው የስራ ግንኙነት
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ የሚሸፇን ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96

እና አቶ ሰሇሞን ተሰማ

44033

42906

42075

39808

21/2ዏዏ1

224

መንበረ ፒትሪያሪክ
ጠቅሊይ ጽ/ቤት
እና አቶ ይበሌጣሌ
አጥናፈ

ሏምላ
22/2ዏዏ1

226

የኢትዮ-ጃፒን ጨርቃ
ጨርቅ አ.ማ
እና እነ ትዕግስት ማሞ
(ሰማንያ አንዴ ሰዎች)

ሏምላ
21/2ዏዏ1

አፌሪካዊት የህንፃ ስራ
ተቋራጭ ኃ/የተ/የግሌ
ማህበር እና እነ አቶ
እንዴሪስ ዓሉ

ሏምላ
16/2ዏዏ1

231

ሏምላ
21/2ዏዏ1

233

ናዝሬት ሣሙና ፊብሪካ
እና
ዘውዳ ኃ/ማርያም

42901

የትምህርት መሣሪያዎች
ማምረቻ እና ማከፊፇያ
ዴርጅት እና ወ/ሮ
ንግስት ሇጥይበለ

ሏምላ
21/2ዏዏ1

39471

ኤርሚያስ ሙለጌታ አና
በከሌቻ ትራንስፒርት
አ/ማ

ሏምላ
29/2001

237

ግንቦት
4/1998

239

18419

ሏመረወርቅ ቅ/ማሪያም
ቤ/ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ
ጽ/ቤት
እና
እነ ዱያቆን ምህረት
ብርሃን(ስዴስት ሰዎች)

ቤተሰብ
92

93

የውርስ ሀብት ክፌፌሌን መነሻ ያዯረገ ክስ
የግዳታ ውርስ ከተጣራ በኋሊ መቅረብ
የላሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1ዏዏዏ(1)
ኑዛዜ ሲነበብ የነበሩ ሰዎች ኑዛዜው አይፀናም
በሚሌ የሚያቀርቡት የመቃወም አቤቱታ

228

34703

36604

569

235

242
እንዲሻው ፌቃደ እና እነ
ወንዴማገኝ ፌቃደ(ሰባት
ሰዎች)
ወ/ሮ ፅጌ መንግስቱ እና
እነ አቶ ወንዴይራዴ

ጥቅምት
11/2ዏዏ1

243

ጥቅምት

245

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

ኑዛዜው በተነበበ በአሥራ አምስት ቀን ውስጥ
መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 973
ከጋብቻ በፉት የግሌ የነበረን ንብረት መነሻ
በማዴረግ በጋብቻ ጊዜ በግብይት የተገኘ
ንብረት የግሌ ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሇው
በፌ/ቤት ቀርቦ የፀዯቀ እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 58(2) 57
62(2)
ግሌፅ ኑዛዜ ህጋዊ እንዱሆን መሟሊት ያሇበት
ፍርማሉቲ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 882
ህፃናትን ማዕከሌ ያዯረጉ ክርክሮች የሌጆችን
ጥቅም ባስጠበቀ መሌኩ መስተናገዴ ያሇባቸው
ስሇመሆኑ
የስጦታ ውሌ የተፇፀመው ውሌ ሇማዋዋሌ
ስሌጣን በተሰጠው ሰው ፉት ከሆነ ይኼው
ግሇሰብ እንዯ ምስክር ተዯርጏ ባይፃፌም
ምስክር ተዯርጏ ሉቆጠር የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2443,881,882
ጋብቻ ህጋዊ ውጤት የሚኖረው በህግ አግባብ
ተፇፅሟሌ ከተባሇበት ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 28(3)
የሟች እዲን ሇመክፇያ በአፇፃፀም ሉያዝ
የሚገባው በውርስ የተገኘውን ሀብት እንጂ
የወራሾች የግሌ ሃብት ስሊሇመሆኑ
የአንዯኛው ተጋቢ ስምምነት ሣይኖር የጋራ
የሆነ የማይንቀሣቀስ ንብረት በላሇኛው ተጋቢ
የተሸጠ እንዯሆን ስምምነቱን ያሌሰጠው ተጋቢ
ካወቀበት ቀን ጀምሮ በ 6 ወር ውስጥ
እንዱሁም በማናቸውም ሁኔታ ዯግሞ በሁሇት
ዓመት ጊዜ ውስጥ የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ
ሇመጠየት ስሇመቻለ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 69(2)
በኑዛዜ የተገኘ ንብረት በ1ዏ (አሥር) ዓመት
ጊዜ ውስጥ ካሌተጠየቀ በስተቀር በይርጋ
የሚታገዴ ስሇመሆኑ
የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በሥር ፌ/ቤት የተሰጠን
ፌርዴ ከመረመረ በኋሊ የጉዲዩን ጭብጥ
በመያዝ ወዯ ሥር ፌ/ቤት የመሇሰው እንዯሆነ
አስቀዴሞ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠውን ፌርዴ
እንዯላሇ የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ
ወራሽ
የሆኑ
ወገኖች
የሚያቀርቧቸውን
ተገቢነት ያሊቸው ማስረጃ‹ በሙለ አሰባስቦ
በመስማት ያሌተከናወነ የውርስ ማጣራት
ሪþርት በህግ አግባብ የተከናወነ ነው ሇማሇት
የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241 27ዏ እና 345
የተናዛዡ ህጋዊ ንብረት ባሌሆነ ነገር ሊይ

መንግስቱ(ሁሇት ሰዎች)

25/2ዏዏ1

37275

ሻ/ባሻ ገዛኸኝ ዴሌነሣው
እና
ወ/ሮ ተዋበች ዯመቀ

ጥቅምት
18/2ዏዏ1

36777

አቶ ወንዴም አገኝ
ዘውደ እና እነ አቶ
ታፇሰ ወንዴአፇራሽ
(ሶስት ሰዎች)
ወ/ሮ እፀገነት እሸቱ እና
ወ/ሮ ሰሊሚዊት ንጉሴ

ጥቅምት
25/2ዏዏ1

ታህሣስ
16/2ዏዏ1

253

37562

አቶ ሣሙኤሌ ፇረንጅ
እና አቶ ግርማ ታፇሰ
(ሁሇት ሰዎች)

ጥር
28/2ዏዏ1

258

41896

ወ/ሮ ታዯሇች ዋሇሌኝ
እና እነ ወ/ሮ አዱስዓሇም
ፀጋ (ሦስት ሰዎች)
አቶ ሇገሰ ቢራቱ እና አቶ
ዯረጀ ጅማ ገርግሶ

የካቲት
26/2ዏዏ1

35710

38691

38126

38152

37313

42525

ዱያቆን ኃይሇጊዮርጊስ
ወንዴምሲያምረኝ
እና እነ ወ/ሮ የሺ ተፇሪ
(ሁሇት ሰዎች)

የወ/ሮ ገነት ዲምጤ
ወራሾች እና እነ አቶ
ይሌማ አስፊው
እነ አቶ መሏሪ
ተ/ማሪያም (ሁሇት
ሰዎች) እ“ የወ/ሮ ገነት
መኮንን ወራሾች (ሁሇት
ሰዎች)
እነ አቶ አብደሌዋሲቅ
አርጋው እና
ወ/ሮ አሌዋያ አባበሉስ

ወ/ሮ አሌማዝ ዘውዳ

570

247

251

261

የካቲት
24/2ዏዏ1

263

መጋቢት
22/2ዏዏ1

266

ሚያዝያ
29/2ዏዏ1

268

ግንቦት
18/2001

271

ግንቦት
27/2ዏዏ1

274

ሰኔ

105

106

107

የተዯረገ ኑዛዜ በፌ/ቤት ቢፀዴቅም እንኳን
የኑዛዜ ሰነደ ዋጋ የማይኖረው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 865
የገበያ ዋጋን መሠረት ያሊዯረገና የግንባታ ዋጋ
ግምት ሊይ ብቻ ተመርኩዞ የሚዯረግ የውርስ
ሀብት ክፌፌሌ ፌትሏዊ ሉሆን የማይችሌ
ስሇመሆኑ
ጋብቻ በሁሇት የተሇያዩ ሥርዓቶች የተፇፀመ
ቢሆንም አንዴ ጊዜ በህግ አግባብ የተዯረገ ፌቺ
በቂና ሙለ ህጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ
ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 75(ሏ)
በውርስ ሃብት ክፌፌሌ ሊይ ተወሊጅ የሆነ ሰው
ከሩብ በሊይ ጉዲት የዯረሰበት እንዯሆነ ክፌፌለ
እንዱቀር ሇመጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ሔ/ቁ. 11/22,913,1060,1037-1051,942

32817

40510

40781

18394

እና እነ ወ/ሮ ቴቱ
ዘውዳ(ሦስት ሰዎች)
ቴዎዴሮስ መንበሩ እና
ገ/ህይወት ታዯሰ

11/2ዏዏ1

277

ሰኔ
23/2ዏዏ1

281

ፌቅረስሊሴ ካህሣይ እና
ወ/ሮ ሮማን ታዯሠ

ሏምላ
3ዏ/2ዏዏ1

ወ/ሮ ዝናሽ በቀሇ
ማንዯፌሮ እና
ወ/ሮ ሏረገወይን በቀሇ

መጋቢት
21/1999

ውሌ
108

109

110

111

112

113

114

የዯረሰው ወይም ይዯርሣሌ ተብል የሚጠበቀው
ኪሣራ በጉዲት ኪሣራ ሉካስ የሚችሌ በሆነ
ጊዜ ውለን አስገዴድ ሇማስፇፀም የማይቻሌ
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1776
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1723“ን“
መስፇርት
አሊሟሊም
በሚሌ ውሌ እንዱፇርስ የተዯረገ እንዯሆነ
ተዋዋይ ወገኖች ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ
ውሣኔ ሉሰጥ የሚገባ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 1815
ከአጓዥነት ውሌ ጋር በተያያዘ ሇሚኖር የጉዲት
ሃሊፉነት ካሣ ሉወሰን የሚችሌበት አግባብ
የንግዴ ህግ ቁጥር 595 596 597
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 179ዏ 2ዏ9ዏ 2ዏ91 2ዏ92
2141 21ዏ2
የተከራዩትን ቤት ሇላሊ ሰው አሳሌፍ መስጠት
ሇውሌ ማፌረስ በቂ ምክንያት ስሇመሆኑ
መሏይምነትን
ወይም
ዓይነስውርነትን
መሠረት በማዴረግ ውሌ እንዱፇርስ የሚቀርብ
አቤቱታ በአሥር ዓመት ይርጋ የሚታገዴ
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1719 1845
የማይንቀሣቀስ ንብረት የሽያጭ ውሌ ተዯረገ
የሚባሇው በውሌ ውስጥ ያለ ወገኖች በውሌና
ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው የሽያጭ
ውለን ከተፇራረሙበት ቀን ጀምሮ እንጂ
የአስተዲዯር ጉዲዩች ተጣርቶ የመስሪያ ቤቱ
ማህተም ካረፇበት ቀን አንስቶ ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723(1) 2ዏ15(ሀ)
በማኀበር በመዯራጀት የተሠራ ቤትን ሇሶስተኛ
ወገን ከማስተሊሇፌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የሚነሣ

283

286

290
35472

34803

32854

አቶ መሏመዴ ካሣሁን
እና
አቶ ሰሇሏዱን ኑር

መ/ር መኳንንት ወረዯ
እና እነ መስከረም ዲኛው
(አራት ሰዎች)
ወ/ሪት ማርታ አዴማሱ
እና
እነ አቶ በረከት ሰብስቤ
(ሁሇት ሰዎች)

ጥቅምት
6/2ዏዏ1

291

ጥቅምት
11/2ዏዏ1

294

ጥቅምት
2ዏ/2ዏዏ1

307

36520

የመንግሥት ቤቶች
ኤጀንሲ እና አቶ ይብራህ
ግርማይ

ጥቅምት
27/2ዏዏ1

310

29363

ወ/ሮ ወርቅነሽ አምዳ
እና አቶ ጥሊሁን
አርምዳ

ህዲር
18/2ዏዏ1

313

36740

አቶ አብደሌዋሏብ
ኢብራሂም እና
እነ ወ/ት መሰሇች
ከፌያሇች (ሁሇት ሰዎች)

ህዲር
23/2ዏዏ1

316

ህዲር

319

36294

571

ወ/ሮ ሠናይት ገነሜ
ገንታ

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

ክርክርን
አስመሌክቶ
የፌ/ብ/ህ/ቁ
1723
ተፇፃሚነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1723
በአሰሪ ወይም በ3ኛ ወገን ወጪ ትምህርትን
ተከታትል ሇማገሌገሌ በሚሌ የተገባን ውሌ
(ስምምነት) የጣሰ ሰው ግዳታውን በአማራጭ
ሉወጣ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የዕቃ አስተሊሊፉነት ሃሊፉነትና ተግባር ዕቃን
የማጓጓዝና የማስረከብ ሥራን የሚያካትት
ስሇመሆኑ
ክርክር የሚካሄዴበት ጉዲይን አስመሌክቶ በህግ
ተሇይቶ የተቀመጠ የይርጋ ጊዜ የላሇ እንዯሆነ
ስሇ
ውልች
በጠቅሊሊ
በሚሇው
ክፌሌ
የተመሇከተው
የይርጋ
ጊዜ
ተፇፃሚነት
የሚኖረው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1677፣1845
ፌ/ቤት የቀረበሇትን የውሌ ይሰረዝሌኝ፣
ጥያቄ
ወዯጏን
በመተው
የውሌ
የፍርማሉቲን
የተመሇከተ
ጭብጥ
በማንሣትና ምክንያቱን በመሇወጥ ውሣኔ
መስጠት የማይገባው ስሇመሆኑ
በፌ/ብሓር ሔግ ሥነ-ሥርዓት መሰረት
ጭብጥ ሇመመስረት የሚቻሌበት አግባብ
በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1161 ሊይ ግዙፌነት
ያሇው ተንቀሳቃሽ ነገር ጋር በተያያዘ በቅን
ሌቦና ዋጋ ሰጥቶ ስሇመዋዋሌ የተመሇከተው
ዴንጋጌ የንግዴ መዯብርን በተመሇከተ ተፇፃሚ
ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1161
የንግዴ ሔግ ቁ. 124
በውሌ ግንኙነት ውስጥ የራስን ግዳታ
ሳይወጡ ላሊው ወገን ግዳታውን አሌተወጣም
በሚሌ የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት የላሇው
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1757
የማይንቀሳቀስ ንብረት ሻጭ በውለ መሠረት
የመፇፀም ፌሊጏት የላሇው መሆኑን በማያሻማ
ሁኔታ ሇገዥ ያሊሳወቀ እንዯሆነ ገዥ ውለ
እንዱፇፀምሇት የመጠየቅ መብቱ በ1ዏ ዓመት
ይርጋ የሚታገዴበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1731(1) 1732 1789 እና
1845
በፌ/ብሓር ጉዲዮች የይርጋ ጊዜ መቆጠር
የሚጀምረው ግዳታውን ሇመጠየቅ ተገቢ
ከሆነው ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1846
ሇብዴር በዋስትና መሌክ የተሰጠን ንብረት
ሇተበዲሪው
መመሇስ
ብዴሩ
እንዯተከፇሇ
የሚያስቆጥር ስሇመሆኑ
በህግ
ፉት
በማይፀና
ውሌ
አማካኝነት
የተሣሠሩ ወገኖችን ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ

33473

32571

34940

32299

34586

እና
እነ በቀሇ ገመዲ ዲኖ
(ሁሇት ሰዎች)
ወ/ሮ ሃርሴማ ሰሇሞን
እና የአርባ ምንጭ
ዩኒቨርስቲ
አቶ ሚፌታህ ከዴር እና
የባህር ትራንዚት
አገሌግልት
ወ/ሮ ሏጅራ አብሮ
እና
አቶ ሏሺም ሏጂ አሉዬ

እነ አቶ ሰሇሞን ከተማ
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ
ሴንትራሌ ቬኑ
/የተ/የግሌ ማህበር
(አራት ሰዎች)

አቶ አያላው ዴሌነሳው
እና
እነ ወ/ሮ ብርቅነሽ
ሸዋረግ
(አራት ሰዎች)

39568

9/2ዏዏ1

ህዲር
16/2ዏዏ1

322

ታህሣሥ
9/2ዏዏ1

326

ታህሣስ
28/2ዏዏ1

329

ጥር
7/2ዏዏ1

331

ጥር
28/2001

336

መጋቢት
24/2ዏዏ1

339

እነ አቶ ወሌዯፃዱቅ
ብርሃኑ (ሁሇት ሰዎች)
እና አቶ ስንታየሁ
አያላው

መጋቢት
3/2ዏዏ1

343

36756

አቶ ፀጋዬ ምትኩ እና
እነ ወ/ሮ አበበች ምትኩ
(ሁሇት ሰዎች)

መጋቢት
17/2001

348

41571

ማህዯር አእምሮ እና
ሊእከ ገ/መዴህን

ሰኔ
2/2ዏዏ1

351

39336

ኒያሊ ኢንሹራንስ አ/ማ

ሏምላ

354

አቶ ሸንቁጤ ተ/ማርያም
እና አቶ ገብሬ ጏንጤ

38935

572

125

126

127

128

129

130

131

132

በሚሌ ውሣኔ መስጠት የሚቻሇው መመሊሇሱ
አንዯኛውን ወገን
በእጅጉ የሚጏዲ ወይም
Kላሊኛው ያሌተገባ ጥቅም ሉያስገኝ የሚችሌ
አሇመሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ
በፌ/ቤት በንብረት ሊይ የሚሰጠው የዕግዴ
ትዕዛዝ ከፌርዴ የመነጨ የመያዣ መብት
ተቋቁሟሌ ሇማሇት የሚያበቃ ስሇመሆኑ
የባሇዕዲውን ዕዲ ሇባሇገንዘብ የከፇሇ ወገን
በባሇገንዘቡ
መብቶች
ሊይ
በመዲረግ
(subrogation) ባሇገንዘቡ የነበረውን መያዣን
መሰረት ያዯረገ የቀዲሚነት መብት ሉሰራበት
የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1968 - 1974
ፇራሽ የሆነን የስጦታ ውሌ ተከትሇው የተሰሩ
ስራዎችን
ቀሪ
ማዴረግና
ተዋዋዬችን
ወዯነበሩበት ቦታ መመሇስ የሚቻሇው በቅን
ሌቦና የተዋዋሇ 3ኛ ወገን መብትን የማይጏዲ
በሆነ ጊዜ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1815 1816 1817
የአክስዮን
ዴርሻ
በመያዣነት
እንዯተሰጠ
ሉቆጠር የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2863 - 2874
በብዴር የተሰጠን ገንዘብ እጥፌ ሇመቀበሌ
በሚሌ የሚዯረግ የብዴር ስምምነት የህግ
መሰረት የላሇው ስሇመሆኑ
ስሌጣን
ያሇው
የአስተዯዯር
አካሌ
የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነቱን አውቆሇት
የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት ከሰጠው ሰው
ጋር የተዯረገ
የንብረቱ የመያዣ ውሌ
የተሰጠው የምስክር ወረቀት የተሰረዘ ቢሆን
እንኳን መያዣ ተቀባዩ በቅንሌቦና አሇመሆኑ
ካሌተረጋገጠ በስተቀር የፀና ሆኖ የሚቀጥሌ
ስሇመሆኑ
የማይንቀሣቀስ
ንብረት
ገዥ
ውሌ
እንዱፇፀምሇት
ሻጭን
የመጠየቅ
መብቱ
በፌርዴ ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ በአስር
ዓመት ጊዜ ውስጥ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
384(ሀ)
የፌ/ብ/ሔ/ቁ
2892(3)
የማይንቀሣቀስ ንብረትን በተመሇከተ የሚዯረግ
የስጦታ ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው
አካሌ ፉት ያሌተዯረገ ቢሆንም በህግ የፀና
ውሌ ተዯርጏ ሉወሰዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2443 881 1723(1)

39170

39778

እና እነ አደኛ እጅጉ
(ሁሇት ሰዎች)

7/2ዏዏ1

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና
እነ አቶ ክንዳ አፌራሶ
(ሁሇት ሰዎች)

ሏምላ
2/2ዏዏ1

ሔብረት ባንክ አ/ማ
እና
አቢሲኒያ ባንክ አ/ማ

ሏምላ
3ዏ/2ዏዏ1

361

368

41116

ፌላንስቶን ኢንጀነሪግ
እና እነ ወ/ት ሏና
ተስፊዬ (ስዴስት ሰዎች)

ሏምላ
30/2ዏዏ1

39256

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና እነ አቶ ሞሣ ነጋሽ
(ሁሇት ሰዎች)
አቶ ዯረሱ አሇሙ እና
አቶ ሙሉሣ ወርቁ

ሏምላ
2/2ዏዏ1

43372

በፌርዴ
ንብረት

አፇፃፀም ምክንያት የማይንቀሣቀስ
በሏራጅ ጨረታ ተካሄድ ሽያጭ

371

ሏምላ
22/2ዏዏ1

379

41388

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ
እና እነ አቶ ከፌያሇው
ሞሌቶት (ሁሇት ሰዎች)

ሏምላ
3ዏ/2ዏዏ1

381

39725

እነ ወ/ሮ አሇምሸት
ካሣሁን (ሦስት ሰዎች)
እና አቶ ሽመሌስ እንዲሇ

ሏምላ
23/2ዏዏ1

384

39803

አቶ አሇኸኝ ገ/ህይወት
እና እነ እማሆይ አጢነሽ
በቀሇ (ሦስት ሰዎች)

ሏምላ
2/2ዏዏ1

387

390

አፇፃፀም
133

357

31963

573

አቶ አብደሌሏኪም

ጥቅምት

39

134

135

136

137

138

139

140

የተፇፀመ እንዯሆነ ሽያጩ ሉፇርስ የሚችሇው
በአሻሻጥ ሥርዓቱ የተነሣ መብት ወይም
ጥቅም ያሇው ሰው ሊይ ቀጥተኛ ጉዲት
መዴረሱ የተረጋገጠ እንዯሆነ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 445
የፌርዴ
ባሇመብት
ባሇመቅረቡ
የተዘጋ
የአፇፃፀም መዝገብ ፌርዴ ከተሰጠበት ጊዜ
ጀምሮ በ1ዏ(አሥር) ዓመት ይርጋ ካሌታገዴ
በቀር ሉንቀሳቀስ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 384
የፌርዴ አፇፃፀም ክርክር የሚጀመረው
የፌርዴ ባሇመብት የሆነ ወገን በፌርደ
መሰረት
እንዱፇፀምሇት
የአፇፃፀም
ማመሌከቻ ሲያቀርብ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378/1/
የፌርዴ አፇፃፀም ማመሌከቻ መቅረብ
ያሇበት ፌርደን ሇሰጠው ፌ/ቤት ወይም
የአፇፃፀም የውክሌና ስሌጣን ሇተሰጠው
ፌ/ቤት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371 372
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥሮች
358
እና
418
ተፇፃሚ የሚሆኑበት አግባብ
የአንዴ ንብረት ወቅታዊ ዋጋ ማሇት ንብረቱ
ሇጨረታ ሽያጭ ቀርቦ የሚያወጣው ዋጋ
ስሇመሆኑ
የማይንቀሣቀስ ንብረት በሏራጅ ጨረታ ሉሸጥ
የሚችሌበት ሥነ- ሥርዓት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 426 428(2)
በቀጥታ ክስ ወቅት የተገመተ የንብረት ግምት
በአፇፃፀም ወቅት በአይነት ካሌተገኘ እና
የንብረቱ ዋጋ በሌጦ ከተገኘ አፇፃፀሙ ሉሆን
የሚገባው
ንብረቱን
በአይነት
ሇመተካት
በሚያስችሌ የወቅቱ ዋጋ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378 392
በህግ አግባብ በፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ በይግባኝ
እስካሌተሻረ ዴረስ የሞራሌ ወይም የህሉና
አስተሳሰብን መሠረት በማዴረግ ብቻ ዋጋ
አሌባ ሉዯረግ የማይችሌ ስሇመሆኑ

35018

21359

32143

37503

39175

39485

38041

574

ሁሴን እና እነ አቶ ቀነኒ
ሁንዳ (ሁሇት ሰዎች)

2ዏ/2ዏዏ1

1

በዛብህ አበበ እና
የመንግስት ቤቶች
ኤጀንሲ

ጥቅምት
18/2ዏዏ1

394

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ
ኃይሌ ኮርፕሬሽን
እና
እነ አቶ ተገኝ ማንዯፌሮ
(ሁሇት ሰዎች)

ጥቅምት
28/2ዏዏ1

396

መሏመዴ አስማኤሌ
ተርቢ እና መሏመዴ
አህመዴ ኑር
አቶ ወሌዯዮሏንስ
ኃብተየስ እና ወ/ሮ
ያምሮት ሸዋረጋ
ወ/ሮ በሇጡ ጋሼ እና እነ
አንደአሇም ቴዴሮስ
(ሦስት ሰዎች)
የህፃን
ሠሊማዊት
ቴዴሮስ ሞግዚት
እና መምህር ሚካኤሌ
ግዯይ

ጥቅምት
18/2ዏዏ1

400

መጋቢት
24/2ዏዏ1

402

ታዯሠ ገ/መስቀሌ
እና
እነ
ሙለጌታ
ዘካርያስ (ሰባት ሰዎች)

መጋቢት
22/2ዏዏ1

መጋቢት
24/2ዏዏ1

404

መጋቢት
17/2001

407

410

ቅጽ - 9

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ.

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት
ቀን

Ñê
1

ወንጀሌ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

በወንጀሌ ጉዲይ የክስ ሂዯት የዏቃቤ ህግ ማስረጃ ከነሙለ
ይዘቱ ሉመዘን የሚገባ ስሇመሆኑ
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ የተሻሻለና የተሇወጡ
ሁኔታዎች ከነባሩ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ጋር በቀጥታ
ተጣምረው ሥራ ሊይ
ሉውለ የሚገባ ስሇመሆኑ
በወ/ሔ/ አንቀጽ 543(3) የተከሰሰ ሰው የዋስ መብት
የሚከሇከሌ ስሇመሆኑ
የወ/ሔግ አንቀፅ 543 የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 63
በተወሰነበት ፌርዴ ሊይ ይግባኝ እንዯሚሌ ፌሊጏቱን
አሳውቆ እያሇ ፌርደን በሰጠው ፌርዴ ቤት በኩሌ
በተከሰተ መጓተት የይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት ፌርዯኛ
የሚያቀርበው የማስፇቀጃ አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው
ስሇመሆኑ
የዲኝነትን ሥራ በማከናወን ወቅት የሚፇፀሙ ስህተቶች
እና ጥፊቶች ሁለ ዲኛን በሥሌጣን ያሇአግባብ መገሌገሌ
ወንጀሌ ሉያስጠይቁ የማይችለ ስሇመሆናቸው
አዋጅ ቁ. 214/74
አንዴ ወንጀሌ ተዯረገ የሚባሇው ወንጀለ የሚቋቋምበት
ህጋዊ፣ ግዙፌዊና፣ ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት
ተጣምረው ሲገኙ ብቻ ስሇመሆኑ
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 23/2
በወንጀሌ ዴርጊት ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው ንብረት የሆነ
ንግዴ መዯብር ጋር በተገናኘ ፌ/ቤቶች የንግዴ መዯብሩን
በውስጡ
ከያዘው
ሸቀጦች
በመሇየት
(በመነጠሌ)
የሚሰጡት ትዕዛዝ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ
በወንጀሌ ጉዲይ በእስራት እንዱቀጣ የተወሰነበት ሰው
የእስራት ቅጣቱን
ሳይፇፀም በገዯብ እንዱቆይ ወይም
እንዱሇቀቅ ሉዯረግ የሚችሇበት አግባብ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 82 192 194
አንዴ ተከሣሽ በተፇፀመ ወንጀሌ ሊይ ተካፊይ ነበር
ሇማሇት ተከሣሹ በሙለ ፇቃደና ዕውቀቱ በወንጀሌ
ዴርጊቱ ተሣታፉ የነበረ መሆኑ መረጋገጥ ያሇበት
ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32 33 63ዏ 25
ከተሽከርካሪ ጋር በተያያዘ በዴንገተኛ አዯጋ ሇሚከሰት
የሰው ህይወት መጥፊት አሽከሪካሪው በቸሌተኝነት ወንጀሌ
በማዴረግ ሉጠየቅ የማይችሌ ስሇመሆኑ
የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 59(1) 543(2) እና (3)፣57 (2)

35697

የአማራ ክሌሌ ፌትህ
ቢሮ
እና ከበዯ ወርቅነህ

ጥቅምት
2ዏ/2ዏዏ1

2
5

35695

የአማራ ክሌሌ ፌትህ
ቢሮ
እና
አቶ ተመስገን አዱስ

ህዲር
11/2ዏዏ1

39722

ግርማ ሃይላ
እና
ዏቃቤ ህግ

ታህሣሥ
23/2001

7

አቶ ብርቁ ገሊነው እና
የአማራ ብ/ክ/መ/የስነምግባርና ፀረ-ሙስና
ኮሚሽን
እነ ጀሚሊ መሏመዴ
ሏጏስ እና
የፋዳራሌ የመ/ዯ/ዏ/ህግ

ጥር
19/2ዏዏ1

9

የካቲት
19/2ዏዏ1

11

የፋ/ሥነ-ምግባር እና
ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ
ህግ እና እነ ካፊ
መሏመዴ (አራት ሰዎች)
እነ ዲንኤሌ ገ/ዮሏንስ
(አራት ሰዎች)
እና የፋዳራሌ ዏቃቤ ህግ

ሏምላ
15/2ዏዏ1

13

ሏምላ
28/2ዏዏ1

16

33075

38161

44594

46382

44031

42703

ወ/ሮ ፇሇቀች
ኃ/ገብርኤሌ እና
የኦሮሚያ ክሌሌ ፌትህ
ቢሮ

ሏምላ
30/2001

19

ፊሲሌ ብርሃኑ እና ዓቃቤ
ሔግ/የኦሮሚያ ክሌሊዊ
ብሓራዊ መንግስት/

ሏምላ
22/2ዏዏ1

22

27

ንብረት
10

11

የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት ካርታ በማቅረብ ብቻ
የሚረጋገጥ ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1195
የማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተገናኘ የንብረቱ ትክክሇኛ
ዋጋ ተዯርጏ ሉወሰዴ የሚገባው ንብረቱን ሇመገንባት
የወጣው ወጪ (BooK value) ብቻ ሣይሆን ንብረቱ

575

36320

35003

ወ/ሮ ዘውዳ ገ/ስሊሴ እና
ወ/ሮ ህይወት ባህታ

ጥቅምት
18/2ዏዏ1

አቶ አሸናፉ
አብደሌቃዴር እና እነ
ወ/ሮ ሽቶ አብደራሂም

ህዲር
9/2ዏዏ1

28

30

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

በወቅቱ ሇገበያ ቀርቦ ሉያወጣ የሚችሇው ዋጋ
( market value) ጭምር ስሇመሆኑ
አንዴ ተከራካሪ ተገቢነት ያሇው የሁከት ይወገዴሌኝ
አቤቱታ አቅርቧሌ ሇማሇት ሇክርክር መንስኤ የሆነው
ንብረት በእጅ አዴርጎ መገኘትና በዚሁ ንብረት ሊይ
በእውነት
ሇማዘዝ
እንዱችሌ
የንብረቱ
አያያዝ
ያሌተጭበረበረና በማናቸውም መንገዴ ህገ-ወጥ በሆነ
ሁኔታ ያሌተገኘ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 114ዏ 1149(1)
የጋራ ንብረትን ሇመካፇሌ በሚዯረግ ሽያጭ የጋራ
ባሇኃብት የሆነ ወገን የቅዴሚያ ግዥ መብት ያሇው
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1261(2) 1386 – 1409
የጋራ ሀብት የሆነ ንብረት በመያዣ የተያዘ በመሆኑ
የቅዴሚያ መብት ያሇ ቢሆንም የጋራ ባሇሀብት የሆነ ወገን
ንብረቱ በግሌፅ ጨረታ ቀርቦ የሚያወጣውን ትክክሇኛ
የገበያ ዋጋ ግማሽ በመክፇሌ ማስቀረት የሚችሌ ስሇመሆኑ
የሁከት
ይወገዴሌኝ
አቤቱታን
ሇማቅረብ
አቤቱታ
አቅራቢው ክርክር የቀረበበት ንብረት ባሇሀብትነቱን
ሳይሆን ባሇይዞታነቱን ብቻ ማስረዲት ያሇበት ስሇመሆኑ
ባሇመሬቱ ሳይቃወም በላሊ ሰው መሬት ሊይ ህንፃ የሰራ
ሰው የህንፃው ባሇሀብት ሉሆን የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1179
በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመያዣ መብት ያሇው ባንክ
በንብረቱ ሊይ ሉኖረው የሚችሇው የመብት አዴማስ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3059/1/, 3088/1/, 3110/ሏ/
የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ የሚያቀርብ ወገን የሁከት
ተግባር ፇጽሟሌ ከሚባሇው ሰው የተሻሇ የይዞታ መብት
ያሇው መሆኑን በቅዴሚያ ማረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 114ዏ 1149
ንብረትነታቸው የመንግስት የሆኑ ቤቶችን በተመሇከተ
የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ መንግስትን ወክል የመከራከር
መብት ያሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33(2)
የይዞታ መብት ፌፁም ስሊሇመሆኑ እና በህግ አግባብ
ይዞታው የተወሰዯበት ሰው ተገቢ የሆነ ካሣ የመጠየቅ
መብት ያሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 114ዏ 1149(1) (2)
አዋጅ ቁ. 7/1986 አንቀጽ 2(5) 21 22 24 23
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ- መንግሥት አንቀጽ 4ዏ (8)
አዋጅ ቁ. 455/1997
ከህግ የሚመነጭ የማይንቀሣቀስ ንብረት ባሇሀብትነትን
አስመሌክቶ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 ተፇፃሚነት የማይኖረው
ስሇመሆኑ

(አራት ሰዎች)

36645

37297

37298

38228

36638

36013

ረዲት ሳጂን አያኖ
አንጀል
እና
እነ ወ/ሮ አሇሚቱ ጫላቦ

ህዲር
11/2ዏዏ1

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ
እና ወ/ሮ እታሇም ተስፊ

ታህሣሥ
2/2ዏዏ1

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ
እና ወ/ሮ አሇምነሽ
ዋቅጂራ
ሏጂ መሏመዴ አወሌ
ረጃ እና እነ አቶ ዱኖ
በሺር (ሁሇት ሰዎች)
በሊይ አበበ እና እነ
አበራሽ ዋቅጅራ
(ሁሇት ሰዎች)
ወ/ሮ ዘምዘም ኑሩ
እና
የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ

ታህሣስ
2/2ዏዏ1
ታህሣስ
7/2ዏዏ1
ታህሣሥ
21/2ዏዏ1
ታህሣሥ
21/2001

23

24

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.
2143
ሊይ
የጉዲት
ካሣን
አስመሌክቶ የቀረበው የይርጋ ዴንጋጌ የሞት ጉዲትን
የሚያካትት ስሇመሆኑ
ማንም ሰው ሥራው በሚያዯርሰው ጉዲት ምክንያት
ጥፊት ባይኖርበትም ከውሌ ውጭ ሃሊፉነት ሉከተሌበት
የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ66- 2ዏ89(2069(1))
ሇአካሇ መጠን
የዯረሰ ሰው (ሌጅ) ሃሊፉነትን
የሚያስከትሌ ሥራ የሰራ እንዯሆነ ወሊጆች በፌ/ብሓር

576

36

39

41
43

46

39940

ወ/ሮ ነጂባ ነጋሽ እና
ወ/ሮ ዚያዲ ዳታሞ

ግንቦት
27/2ዏዏ1

50

38169

የመንግስት ቤቶች
ኤጀንሲ እና
የወ/ሮ ንጋቷ ዘሇቀ
ወራሽ
አቶ እሸቱ ቦጋሇ

ግንቦት
12/2ዏዏ1

52

39539

የአዱስ አበባ አስተዲዯር
ግብርና ቢሮ
እና
እነ አቶ አበበ ዓባይ(ዘጠኝ
ሰዎች)

ሏምላ
3ዏ/2ዏዏ1

54

38666

የኢትዮጰያ ሌማት ባንክ
እና
ባሊንባራስ ተስፊዬ
ገ/እየሱስ

ሏምላ
9/2ዏዏ1

34544

33201

31721

57
60

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት
22

32

የኢትዮጵያ
ኤላክትሪክ
ኃይሌ ኮርፕሬሽን
እና
ወ/ሮ ፊጤ ዓሉ
የመንግስት ቤቶች
ኤጀንሲ
እና
ሼሌ ኢትዮጵያ
ወ/ሮ ብዙነሽ ኃ/ዮሏንስ
እና

ጥቅምት
11/2ዏዏ1

61

ጥቅምት
27/2ዏዏ1

63

ጥቅምት

65

በሃሊፉነት ሉጠየቁ የማይችለ ስሇመሆናቸው
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2125 2124
25

26

27

28

29

የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ተግባር ህጋዊ ነው ሉባሌ
የሚችሇው
በህጉ መሠረት
ሉሟለ
የሚገቡትን
ሁኔታዎች አሟሌቶ ሲገኝ እንጂ በማናቸውም ጥርጣሬ
ምክንያት የግሇሰብን ንብረት በመያዝ ሉሆን የማይችሌ
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.6ዏ/89 አንቀጽ 6 58
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 2(28)
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 26(1)
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1193(1) (2) 2027 2035 2054 2118
ጉዲት መዴረሱ የተረጋገጠ ከሆነና ጉዲቱ በተጏጂው
የወዯፉት ህይወት ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ሉያሳዴር
እንዯሚችሌ ምክንያታዊ እርግጠኝነት ያሇ እንዯሆነ ካሣ
ርትዕን መሠረት በማዴረግ ሉወሰን የሚገባ ስሇመሆኑ
ከውሌ ውጭ በሆነ ግንኙነት የሰው ህይወት የጠፊ
እንዯሆነና ሇጉዲቱ መንስኤ (ምክንያት) የሆነው ወገን
ሃሊፉነት የተረጋገጠ ከሆነ በጠፊው የሰው ህይወት
የተነሣ ጉዲት የዯረሰበት ሰው የሞተው ሰው ምን ያህሌ
ጥቅም ያስገኝሇት እንዯነበር ወይም ምን ያህሌ
ተጨማሪ ዕዴሜ ሉኖር እንዯሚችሌ ያሊስረዲ ቢሆንም
እንኳን ፌ/ቤት የጉዲት ካሣውን በርትዕ ሉወስን የሚገባ
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 21ዏ2
የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ያሇአግባብ በቁጥጥሩ ሥር
አዴርጏ ሇሚያቆየው ንብረት በባሇንብረቱ ሊይ ጉዲት
የዯረሰ እንዯሆነ በኃሊፉነት ሉያስጠይቀው የሚችሌ
ስሇመሆኑ
በጥቅም ሊይ ባሌተመሰረተ ግንኙነት በመኪና ተሣፌሮ
የሚሄዴ ተሣፊሪ ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ የመኪናው
ባሇቤት
ካሣ
የመክፇሌ
ሃሊፉነት
የማይኖርበት
ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2089

ወ/ሮ ስንታየሁ እሸቱ

25/2ዏዏ1

አብሌሃሚዴ የሱፌ እና
የምስራቅ ቀጠና ጉምሩክ
ጽ/ቤት

ጥቅምት
27/2ዏዏ1

67

35034

እነ ወ/ሮ ጥሩቀሇም ዯሴ
እና
እነ
ወ/ሮ
ጽጌ
ከፌያሇው

ጥቅምት
6/2ዏዏ1

70

34314

ወ/ሮ ግምጃ ጎበና እና እነ
አቶ ወንዴወሰን ወሌዳ
(ስዴስት ሰዎች)

ህዲር
11/2ዏዏ1

73

አቶ አማረ መጃ እና
የዴሬዲዋ ሇጋር ጉምሩክ

ጥር
29/2ዏዏ1

የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
ተመኘሁ እንዯሻው

ሰኔ
2/2ዏዏ1

31171

31704

38457

31

32

33

34

የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች የውርስ አጣሪ
የመሾም ሥሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ እና በአዱስ
አበባ መስተዲዯር ውስጥ የውርስ አጣሪ ይሾምሌኝ
ጥያቄን
የማየት
የዲኝነት
ሥሌጣን
የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1) (ሸ)
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 996(1)
የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች ሇክርክር መነሻ የሆነው ክስ
በገንዘብ
ሉተመን
የማይችሌ
የመብት
ጥሰትን
የተመሇከተ በሆነ ጊዜ የሥረ ነገር የዲኝነት ሥሌጣን
የላሊቸው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 5ዏ(1) 39
የቅኔ መምህርነት ቀጥተኛ የሆነ መንፇሣዊ ሥራ
በመሆኑ በሥራ ክርክር ችልቶች ሉስተናገዴ የሚችሌ
ስሊሇመሆኑ
የከተማ ነክ ፌ/ቤቶች የቤት ባሇቤትነት ክርክር
የቀረበበትን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን የላሊቸው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ረ)
በመከሊከያ ሰራዊት ውስጥ በወታዯርነት በማገሌገሌ ሊይ
የሚገኙ የሠራዊት አባሊት ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ

577

79

81

የዲኝነት ስሌጣን
30

76

35657

እነ ወ/ሮ እመቤት
መክብብ እና አቶ በዴለ
መክብብ

ጥቅምት
6/2ዏዏ1

36338

ገ/መስቀሌ ዯመወዝ
እና
ወ/ሮ አፀዯ መኯንን

ጥቅምት
25/2ዏዏ1

86

34440

መንበረፒትሪያክ ጠቅሊይ
ጽ/ቤት እና
መጋቢ ሚስጢር መዝገቡ
በሊይነህ
አቶ አስጨናቂ ረጋሣ እና
እነ አቶ ገዛኸኝ ነጋሽ
(ስዴስት ሰዎች)
ሻምበሌ አሰፊ በሊይ ዘገየ
እና

ጥቅምት
6/2ዏዏ1

88

ጥቅምት
6/2001

91

ህዲር
9/2ዏዏ1

93

33841

33368

82

35

36

የወንጀሌ
አቤቱታዎችን
ሇማስተናገዴ
ወታዯራዊ
ፌ/ቤቶች ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.27/88 አዋጅ ቁ. 343/94 አንቀፅ 2(9) 26(1)
የአ.አ ከተማ ነክ ፌ/ቤቶች በከተማው አስተዲዴር ሥር
ካለ ቤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮችን ብቻ
ሇማየት ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ

ወታዯራዊ አቃቤ ህግ

34788

በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ይሰጠኝ
በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ በፌርዴ ቤት ቀርቦ ዲኝነት
ሉሰጥበት የሚችሌ ስሊሇመሆኑ
በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ከተወረሱና በቀሊጤ
ከተያዙ ቤቶች ውጭ ያለ ቤቶችን አስመሌክቶ የሚነሣ
የቤት ክርክር ጉዲዮችን ፌርዴ ቤቶች ማየት የሚችለ
ስሇመሆናቸው
አዋጅ ቁ.47/67
አዋጅ ቁ. 11ዏ/87
በውጭ አገር የሚገኝ ንብረትን አስመሌክቶ የሚቀርብ
ክርክርን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ማስተናገዴ
ስሇመቻለ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 37 አዋጅ ቁጥር
25/88 አንቀፅ(4)
ወዯ ቀዴሞ የሥራ መዯብ እንዴመሇስና ሇመዯቡም
የተሰጠው ሌዩ ጭማሪ እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ በሚሌ
የሚቀርብ ጥያቄ የወሌ ሥራ ክርክር ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ142(1) (ሀ)
ከጉምሩክ ፕሉስ አባሊት ጋር በተያያዘ የሚነሱ የሥራ
ክርክሮችን ሇማየት የሚያስችሌ ስሌጣን ሇመዯበኛ
የሥራ ክርክር ችልቶች ያሌተሰጠ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 368/96
አዋጅ ቁ. 6ዏ/89 አንቀጽ 8(2)
መመሪያ ቁ.4/1996

31906

41

ቀዯም ብል የተሰጠን የፌች ውሣኔ ወዯጏን በመተው
አዱስ የተዯረገን ጋብቻ ህገ ወጥ ነው ማሇት የማይቻሌ
ስሇመሆኑ

38745

42

የሸሪዓ ፌ/ቤቶች የይዞታ ክርክርን ማስተናገዴ የማይችለ
ስሇመሆናቸው
የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በመቀጮ እና ወሇዴ ሊይ
የሚቀርብ ይግባኝን አይቶ የመወሰን ስሌጣን ያሇው
ስሇመሆኑ
የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶችም ሆኑ የአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር ፌ/ቤቶች የፌ/ብሓር ክርክር ጉዲዬችን
ሇማየት የሚያስችሌ ስሌጣን በህግ ያሌተሰጣቸው
ስሇመሆኑ

36677

37

38

39

40

43

44

37281

የሟች አቶ ሰሇሞን
ሳሙኤሌ ወራሾች እና
ማርታ ሰሇሞን (2
ሰዎች)
የመንግስት ቤቶች
ኤጀንሲ እና የአቶ
መርስኤ መንበሩ ወራሾች
አቶ አበበ ዓሉ እና እነ
የዏ8 ቀበላ ገ/ማህበር
(ሦስት ሰዎች)

ህዲር
2/2ዏዏ1

ህዲር
4/2ዏዏ1

99

ታህሣሥ
16/2001

103

37339

ወ/ሮ ንግስት ኃይላ እና
አቶ ሇገሠ ዓሇሙ

ጥር
28/2ዏዏ1

106

37016

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና
አቶ ተስፊዬ ማሞ

የካቲት
3/2ዏዏ1

109

39085

የኢትዮትያ ጉምሩክ
ባሇስሌጣን
እና እነ ወ/ር አስረሳች
ወርቅነህ
(ሰማንያ ሰባት የጉምሩክ
ፒሉሶች)
እነ ወ/ሮ ሣሉያ
ኢብራሂም (ሁሇት
ሰዎች) እና ሏጂ ሰማን
ኢሣ
ወ/ሮ ሻምሺ የኑስ እና
ወ/ሮ ኑሪያ ማሚ
ሙለጌታ
አባይ
እና
የፋዳራሌ አገር ውስጥ
ገቢ ባሇስሌጣን
እነ ሙሊቱ አንበርብር
እና ወ/ት ታመነች ዮሴፌ
መና

የካቲት
3/2ዏዏ1

111

37866

41608

መጋቢት
1ዏ/2ዏዏ1

113

ሚያዝያ
3ዏ/2ዏዏ1
ግንቦት
19/2ዏዏ1

116

ሏምላ
22/2ዏዏ1

ባንክና ኢንሹራንስ
45

46

ዕቃዎችን ሇሚያጓጉዝ የጭነት መኪና የተገባ የመዴን
ዋስትና ጋር በተያያዘ በመኪናው ሊይ ተሣፌሮ ሲሄዴ
ሇነበረና አዯጋ ሇዯረሰበት ሰው መዴን ሰጪው የጉዲት
ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት የላሇበት ስሇመሆኑ
ኢንሹራንስ ሰጪ በውለ መሠረት ከፇፀመ በኋሊ
በተሸሸገ ወይም በሀሰት ቃሌ የቀረበ ጉዲይ አጋጥሟሌ
በሚሌ የሚያቀርበው አቤቱታ የተሸሸገውን ወይም
በሏሰት የቀረበውን ቃሌ ካወቀበት ቀን ጀምሮ ባሇው
ሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሊቀረበ በይርጋ የሚታገዴ
ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ 674(1) (2)

578

96

42139

42309

119

121

123
የኢትዮጵያ መዴን
ዴርጅት
እና
ብያን ኡመር
የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን
እና
የኢትዮጵያ መዴን
ዴርጅት

ሰኔ
3ዏ/2ዏዏ1

ሰኔ
3ዏ/2ዏዏ1

124

126

ውክሌና
47

48

49

50

አዯራ ተቀባይ የሆነ ወገን በአዯራ የተቀበሇውን ዕቃ
መመሇስ ያሇበት ሇአዯራ ሰጪው ወይም ይቀበሌሌኝ
ብል ሊመሇከተው ሰው ስሇመሆኑ
መንግስታዊ
የሆነ
ተቋም
በሚከሰስበትም
ሆነ
በሚከስበት ክርክር የሚቀርብ ሰነዴ የኘሮቶኮሌ ቁጥር
እንዱሁም
ስሇአቤቱታው
ጽሁፌ
ትክክሇኛነት
በሚመሇከተው ኃሊፉና በወኪለ መፇረም ያሇበት
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 8ዏ 92 93 እና 92(3)
የዕቃ አስተሊሊፉ አካሌ እንዯ አጓዥ ሆኖ የሚቆጠረው
ከወዯብ የተረከበውን ዕቃ በራሱ ማጓጓዣ ካጓጓዘ ብቻ
ስሇመሆኑ
ዯንብ ቁ.37/9ዏ አንቀጽ 2(1) 3(6) (7)
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2251
የንግዴ ህግ .ቁ. 683(3)
በወኪሌ በኩሌ የሚፇፀም የመኪና ጭነት ውሌ
በአስጫኙ እና በመኪናው ባሇቤት መካከሌ እንዯተዯረገ
የሚቆጠር ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ ቁ. 566 እና የፌ/ብ/ሔ/ቁ 2251

128
38289

43875

37799

34621

ወ/ሮ ነጂሃ ዴዋላ ዋይስ
እና አዋሸ ኢንተርናሽናሌ
ባንክ አ/ማ
በወሊይታ ዞን የቦዱቲ
ከተማ ማዘጋጃ ቤት እና
አቶ ወንዴሙ ኃይላ

የባህርና ትራንዚት
አገሌግልት ዴርጅት
እና
የኢትዮጵያ መዴን
ዴርጅት
ኒያሊ ኢንሽራንስ አ/ማ
እና
አቶ ሏጎስ ገ/መዴህን

ሰኔ
23/2001
ሏምላ
16/2001

52
53

54

55

56

የንግዴ ዴርጅት በህግ አግባብ ሇባሇመብቶች ሉከፊፇሌ
የሚችሌበት ሁኔታ
የንግዴ ህግ ቁጥር 127
የእሽሙር ማህበር መፌረስ በንብረት ክፌፌሌ ረገዴ
የሚያስከትሇው ውጤት
የጋራ ሀብት የሆነ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር
እንዯላሊ ማናቸውም ንብረት ባሇበት ሁኔታ በዓይነት
ሉከፊፇሌ ወይም ዯግሞ በሃራጅ ሉሸጥ የማይችሌ
ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ ቁ. 542
የንግዴ መዯብርን የተከራየ ወገን ይህንኑ የንግዴ
መዯብር ሇላሊ ሶስተኛ ወገን ያሇአከራዩ ፇቃዴ
ማከራየት ስሇመቻለ
የንግዴ ህግ ቁጥር 145
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1161 ሊይ ግዙፌነት ያሇው
ተንቀሳቃሽ ነገር ጋር በተያያዘ በቅን ሌቦና ዋጋ ሰጥቶ
ስሇመዋዋሌ የተመሇከተው ዴንጋጌ የንግዴ መዯብርን
በተመሇከተ ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1161
የንግዴ ሔግ ቁ. 124
ቼክን አስመሌክቶ ክስ በቀረበ ጊዜ የተከሰሰው ወገን
የቀረበበትን
ክስ
ሇመከሊከሌ
እንዱፇቀዴሇት
የሚያቀርበው ምክንያት ፇቃዴ ሉያሰጥ የሚችሌ መሆን
ያሇመሆኑን አግባብነት ካሊቸው ህግጋት አኳያ መታየት
ያሇበት ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ ቁ. 717
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 284 285

33954

33470

34945

31264

34586

43315

134

ሏምላ
3ዏ/2ዏዏ1

አንዴን የሥነ-ጥበብ(ኪነ-ጥበብ) ሥራ ያሇባሇቤቱ ፇቃዴ
ኦርጅናለ ወይም ቅጅው ሇህዝብ እንዱታይ ማዴረግ
የኮፑ ራይት ህግ ጥሰት የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1791 1771(1) 1790 2090-2123
አዋጅ ቁ. 41ዏ/96 አንቀፅ 7

579

42253

136

140
ወ/ሮ መሠረት ኃይለ
እና
አቶ ዘውደ ቢረዲ
ወ/ሮ እጅጋየሁ ታዯሰ
እና መገርሳ ጉዯታ
ወ/ሮ መስታወት በሊቸው
እና አቶ ሇገሠ ሣህለ

ጥቅምት
2ዏ/2ዏዏ1

141

ህዲር
2/2ዏዏ1
ህዲር
2/2ዏዏ1

144

ወ/ሮ እመቤት መኯንን
እና
ወረዲ 2ዏ ቀበላ 29
አስ/ጽ/ቤት
አቶ ያሇው ዴሌነሳው
እና
እነ ወ/ሮ ብርቅነሽ
ሸዋረግ
(አራት ሰዎች)

ጥር
5/2ዏዏ1

148

ብራንዴ ኒው የቴክኒክና
ሙያ ማሠሌጠኛ ማዕከሌ
እና
አቶ መስፌን ታዯሰ

ጥር
28/2001

ግንቦት
18/2ዏዏ1

መምህር ሙለ
ኃይሇሥሊሴ
እና
ዘመናዊ ማተሚያ ቤት

146

151

154

156

አእምሯዊ ንብረት
57

131

ሏምላ
29/2001

የንግዴ ሔግ
51

129

ሏምላ
8/2ዏዏ1

157

160

ሌዩ ሌዩ
58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዋቅር ባሌተዘረጋባቸው
ክሌልች የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤቶች የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤትን ወክሇው/ተክተው/ ክርክሮችን ማስተናገዴ
ያሇባቸው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 139/1//ሇ/,154/1/ 153 14ዏ
የጡረታ መዋጮ በመዘግየቱ ምክንያት በአዋጅ ቁ.
345/95 መሠረት ተጨማሪ ክፌያ ሉከፇሌ
የሚችሌበት አግባብ እና
አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 7(3) 52(1) 56
የጡረታ መዋጮ በ2 ዓመት ውስጥ እንዯተከፇሇ
የህግ ግምት ሉወሰዴበት የሚችሌ የክፌያ ዓይነት
ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ24(ሠ)
የጥብቅና ፇቃዴን ሇማግኘት በህጉ የተቀመጡት
መስፇርቶች ራሣቸውን ችሇው መታየት ያሇባቸው
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 8(1)
በከባዴ የወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሱ እና በራሣቸው ወጪ
ጠበቃ ሇማቆም ያሌቻለ ግሇሰቦች በተመሇከተ ጉዲዩን
የሚያየው ፌ/ቤት የግሇሰቦችን በጠበቃ የመወከሌ ህገመንግሥታዊ መብት መከበሩን በቅዴሚያ ማረጋገጥ
ያሇበት ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 13 (1)
ከዘር የወረዯ ርስት ነው በሚሌ የመሬት ባሇቤት
ሇመሆን የሚቀርብ ክስ ህገ-መንግስታዊ ያሌሆነና
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ
በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ
ውሣኔ በተመሳሳይ ጉዲይ
በፌ/ብሓር ሇቀረበው ክስ በማስረጃነት ሇመወሰዴ
ብቃትና አግባብነት ያሇው ስሇመሆኑ
የመንግሥት መሥሪያ ቤት በጨረታ አማካኝነት
የሽያጭ ውሌ አካሄዶሌ ተብል ሉገዯዴ የሚችሌበት
አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1688(2) 3167(1) 1688(2) 3168
አማራጭ
የግጭት
መፌቻ
ዘዳዎች
ምንነት፣
የሚዯረጉበት መንገዴና ሇአፇፃፀም የሚቀርቡበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3318 3324 3325 3346 1731
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 315 319 35ዏ 357
አስተዲዯራዊ የሆኑ መስፇርቶች ባሌተሟለበት ሁኔታ
ካርታ እንዱሰጥ የሚወሰን ውሣኔ ተገቢ ስሊሇመሆኑ

21214

ግምቱ ከብር 1ዏ ዏዏዏ ብር በሊይ ሇሆነ የአፇፃፀም ክስ
ሉከፇሌ የሚገባው ዲኝነት 25 ብር ብቻ ስሇመሆኑ
የህግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁ. 177/1945 አንቀጽ 2(ሠ)
ከፋዳራሌ መንግስት የሌማት ዴርጅት ሠራተኞች
የሚሰበሰብ የሥራ ግብር ምንም እንኳን ሥራው
የሚካሄዯው በክሌልች ቢሆንም ወይም ሠራተኞቹ
የክሌሌ ነዋሪዎች ቢሆኑም ገቢ የሚዯረገው ሇፋዳራለ
መንግስት ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 96(3)
አዋጅ ቁ. 33/85 አንቀጽ5(2)(ሏ)
ዯንብ ቁ. 109/96

40752

580

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ
ኃይሌ ኮርፕሬሽን እና እነ
አቶ ሇማ ኩማ
(ሦስት ሰዎች)

ህዲር
4/2ዏዏ1

35391

የማህበራዊ ዋስትና
ኤጀንሲ
እና
አንበሣ ጫማ አ/ማ

ህዲር
25/2ዏዏ1

163

37375

አቶ ሸምሱ ከዴር አህመዴ
እና
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ
የፌትህ
ሚኒስቴር

ህዲር
11/2ዏዏ1

166

37050

ሻምበሌ ሁሴን አሉ እና
የሱማላ ክሌሌ ዏ/ሔግ

ታህሣሥ
3ዏ/2ዏዏ1

168

38237

አቶ በርገና ሽፇራው እና
እነ አቶ አብራሃም
ሽፇራው(አራት ሰዎች)
የሰሜን ቀጠና ጉምሩክ
እና እነ ቄስ ብርሃን ንዋይ
(ሁሇት ሰዎች)
የአዋሽ ተፊሰስ ባሇስሌጣን
እና ህያብ ገ/መዴህን
ብረታ ብረት ማቅሇጫ
ፊብሪካ
አቶ ሙከሚሌ መሏመዴ
እና አቶ ሚፌታህ ከዴር

ታህሣሥ
21/2ዏዏ1

171

ታህሣሥ
9/2001

174

ታህሣሥ
23/2ዏዏ1

179

መጋቢት
24/2ዏዏ1

182

ቦላ ክ/ከተማ የመሬትና
ሌማት አስተዲዯር እና እነ
ወ/ሮ ግምጃ በዲኔ (ስዴስት
ሰዎች)
እነ ወ/ሮ ኤክራም
መሃመዴ (ሁሇት ሰዎች)
እና አቶ ዘኪ መሏመዴ

ግንቦት
11/2ዏዏ1

186

ሏምላ
28/2001

189

የውሃ ሥራዎች
ኮንስትራክሽን እና
በሶማላ ብ/ክ/መ የፉዯሌቱ
ወረዲ ፊይናንስና ኢኮኖሚ
ሌማት ገቢዎች ጽ/ቤት

ሏምላ
2/2001

37184

37163

38794

39529

40133

161

191

195

አሰሪና ሰራተኛ
69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

የግንባታ ዕቃዎች እጥረት አጋጥሟሌ በሚሌ የሚዯረግ
የሥራ ስንብት ህገ-ወጥ
ነው ሉባሌ የሚችሌ
ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 26 28 3ዏ
የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት አዴርጏ ከሚቀርብ
ክርክር ጋር በተገናኘ በግሌፅ ዲኝነት ተጠይቆበት ውሣኔ
ሣይሰጥ ከተጠየቁት ዲኝነት መካከሌ ወዯ ሥራ
የመመሇስ ጉዲይ ሊይ ብቻ ውሣኔ ከተሠጠና ሠራተኛው
ወዯ ሥራ መመሇስ ሳይፇሌግ ቢቀር ቀዴሞ ዲኝነት
በጠየቀባቸው ነገር ግን ውሣኔ ባሊረፇባቸው ነጥቦች ሊይ
ዲኝነት ሉጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 43(3)
በትርፌ ሰዓት በላሊ መሥሪያ ቤት ሰርተሃሌ በሚሌ
ሠራተኛን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማሰናበት የሚያስችሌ
የህግ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ 377/96 አንቀፅ 27
አሰሪ በግሌፅ ባሌፇቀዯበት ሁኔታ በሁሇት ቦታ
በተመሳሳይ ጊዜ መስራት ሠራተኛውን የማታሇሌ
ተግባር እንዯፇፀመ የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 27(1)(ሏ)
አሰሪ የእዴገት አሰጣጥ ሥርዓት መዘርጋት እና
መሇኪያ መስፇርቶችን አዘጋጅቶ በሠራተኞቹ መካከሌ
በክፌያ ረገዴ ሌዩነት ማዴረግ ስሇመቻለ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 14(1)(ረ)
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት 42(1)(መ)
ሥራውን በገዛ ፇቃደ የሚሇቅ ሰራተኛ የስንብት ክፌያ
ሇማግኘት የሚችሇው ቢያንስ የ5 ዓመት አገሌግልት
ያሇው እንዯሆነ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(ሸ)
በአሠሪና ሠራተኛ ሔጉ ‛በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት“
ወይም ‛በስራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ“ በሚሌ
የተቀመጠው ሏረግ ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95/2/,97,96

41385

42361

በክርስትና ሃይማኖት ተቋም ውስጥ በዱያቆንነት ሥራ
ከማገሌገሌ ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ የሥራ ክርክር
ጉዲዮች በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሠረት
ሉስተናገደ የማይችለ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96
በጡረታ የተገሇለና ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሠራተኞች
ቋሚ
ሠራተኞች
የሚያገኟቸውን
ሌዩ
ሌዩ
ጥቅማጥቅሞችን የማግኘት መብት የላሊቸው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 1ዏ
በሥራ ክርክር ጉዲይ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1853 ሊይ
የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌበት
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 164(3)
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1853 1852
በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ መሠረት የሥራ ግንኙነት
በአንቀፅ 3ዏ መሠረት ሲቋረጥ አሰሪ ማስጠንቀቂያ

581

ወ/ት ትዕግስት ንጉሴ
እና
ኤስ.ኦ.ኤስ
ኢንፊንት
ኢትዮጵያ

42818

አቢሲኒያ ባንክ አ.ማ እና
ወ/ር ሙሇታ ገዲ

41767

የአዱስ አበባ ውሃና ፌሳሽ
ባሇስሌጣን እና
አቶ አዴማስ ዯምሳቸው

42923

44410

47807

45889

አሰሪ ሠራተኞቹን በማስተዲዯር ረገዴ የሚፇፅማቸውን
ስህተቶች በራሱ አነሣሽነት ሉያርም የሚችሌ ስሇመሆኑ

ጊጋ
ኮንስትራክሽን
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር እና
እነ
ተረፇ
ዘርጋው
(ስዴስት ሰዎች)

47806

47469

47784

49057

የኢትዮጵያ
ቴላኮሙኒኬሽን
ኮርፕሬሽን
እና
ወ/ሮ ነጃት አባስ
ወ/ሮ ሊይሊ ረዱ እና
ዴሬ ኢንደስትሪዎች
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
የኢትዮጵያ መዴን
ዴርጅት
እና
እነ ወ/ሮ ፀሏይነሽ
ፇንታው (ሁሇት ሰዎች)
የኢትዮጵያ
ቴላኮሙኒኬሽን
ኮርፒሬሽን ዯቡብ ሪጅን
እና ሳሙኤሌ ቄሇቦ
የሆህተሰማይ ቅዴስት
ማሪያም ቤተክርስቲያን ሰበካ
ጉባኤ ጽ/ቤት እና ዱያቆን
አያላው አዱሱ
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ
ኃይሌ ኮርፕሬሽን እና እነ
አቶ ስዩም ገብረፃዱቅ(ሃያ
ሁሇት ሰዎች)
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና
አሇምፀሏይ አያና

አስመሊሽ እና ሌጆቹ
ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ

ጥቅምት
3/2ዏዏ2

196

198
ጥቅምት
5/2ዏዏ2

ጥቅምት
10/2ዏዏ2

200

202
ህዲር
8/2ዏዏ2
204
ህዲር
22/2ዏዏ2

ኀዲር
01/2002

ታህሳስ
06/2002

ታህሣሥ
2ዏ/2ዏዏ2

207

210

213

215
ታህሣሥ
2ዏ/2ዏዏ2

ታህሣሥ
15/2ዏዏ2

217

220
ታህሣሥ
2ዏ/2ዏዏ2
ጥር
5/2ዏዏ2

223

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

የመስጠት ግዳታ የላሇበት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 3ዏ 28(2)
የጡረታ መብት ያሇው እና መዯበኛ የጡረታ ዕዴሜው
ዯርሶ የተሰናበት ሰራተኛ የስንብት ክፌያ ሇማግኘት
መብት የላሇው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2/2(ሰ) እና (ሸ)
አንዴ ዴርጅት በመክሰሩ ወይም በላሊ ምክንያት
ሇዘሇቄታው
በመዘጋቱ
የሥራ
ውሌ
ሲቋረጥ
ሠራተኞች የስንብት ክፌያ ሉከፇሊቸው የሚገባ
ስሇመሆኑ
ዴርጅት ሇዘሇቄታው እንዱቆም የሚያዯርግ ሁኔታ
ሲከሰት ማስጠንቀቂያ ሇሠራተኞች መሰጠት ያሇበት
ስሇመሆኑ
የጠብ አጫሪነት ኃይሇ ቃሌና ዛቻ አዘሌ ንግግር በሥራ
ቦታ ሊይ ማዴረግ ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ የሚያሰናብት
ጥፊት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(1)(ረ)
በሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ ሇሠራተኛው
ጥገኞች ስሇሚከፇሌ ካሣ፣ ካሣው የሚከፇሌበትና
የሚሰሊበት ሁኔታ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 11ዏ
በአሰሪና ሰራተኛ በኩሌ በአጠቃሊይ ሇፔሮጀክት ሥራ
በሚሌ የተዯረገ የሥራ ውሌ በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ
አንቀጽ 10(1)(ሀ) መሰረት የተዯረገ እንዯሆነ ተዯርጏ
የሚወሰዴ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10(1)(ሀ)
ሠራተኞችን ሇማበረታታት በሚሌ የሚዯረግ የዯመወዝ
(ጥቅማጥቅም)
ጭማሪን
መሠረት
በማዴረግ
ጭማሪውን የሚፇቅዯው መመሪያ ከመውጣቱ በፉት
የሥራ ውለ የተቋረጠ ሠራተኛ የሚጠይቀው መብት
የላሇ ስሇመሆኑ
አንዴ ሠራተኛ በሥራ ሊይ ከሚፇፅመው ጥፊት ጋር
በተያያዘ ከሥራ ታግድ ሉቆይ ስሇሚችሌበት ሁኔታ
በህብረት ስምምነት ሉወሰን የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96
የአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ አሰሪና ሰራተኛ ስምምነት
ሉያዯርጉባቸው የሚችለበት ጉዲዮች ጋር በተያያዘ
ጥፊትንና ጥቅምን በተመሇከተ የተሇያየ አቋም የያዘ
ስሇመሆኑ
አሰሪና ሠራተኛ በህብረት ስምምነታቸው ውስጥ
ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት
በሚሌ የተስማሙበት ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሉሆን
የሚገባ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 134(2) 27(1)(ሸ)
አሠሪ የሠራተኛውን የሥራ ውሌ ያቋረጠበትን
ምክንያት በፅሁፌ አሇመግሇፁ ብቻ ስንብቱ ህገ- ወጥ
ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(2)
በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ ውስጥ ‛እንዯ ጥፊቱ ክብዯት
በሥራው ሊይ የማታሇሌ ወይም የማጭበርበር ተግባር
መፇፀም“ በሚሌ የቀረበው አባባሌ (አነጋገር) ሉተረጏም
የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(1)(ሏ)
አሠሪና ሠራተኛ የሥራ ውሌ መቋረጥ ጋር በተያያዘ
በሥራ ውለ ሊይ የሚያመሇክቱት ሁኔታ የአሰሪና

582

46276

42985

49958

40529

48648

47825

47535

49750

49797

50009

50205

ማህበር እና ዮሏንስ
እሺበሌ
ተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ
ፔሮጀክት
እናእነ ኃይላ ይማም
(ሁሇት ሰዎች)
ውዴ
መጣስ
ኑሮ
አስመጪና ሊኪ ዴርጅት
እና እነ አቶ ሁነኛው ሰጠ
(አስራ አንዴ ሰዎች)

ግዬን ትራቭሌና ቱርስ
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
እና
አቶ ዲንኤሌ አስፊው
የህፃን ዮናታን ነጋ ተሻገር
ጠ/ጥጋቡ ጌጤ
እና
አቶ ሇገሠ አበራ
የፃሌቄ የትምህርትና
የተቀናጀ የሌማት ማህበር
እናእነ አቶ ታጠቅ ዯጀኔ
(ሁሇት ሰዎች)
የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ
ባንክ (አ.ማ)
እና እነ አቶ ዘርዓየሁ ሰሜ
(ሁሇት ሰዎች)
የሸቀጦች ጅምሊ ንግዴና
አስመጪ ዴርጅት
እና አቶ እንማው ሊቀው
በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ
ዏ2/ዏ1 የመዝናኛ ክበብ
እና
አቶ ማስረሻ ሁሴን

አሌሀበሽ ሹገር ሚሌስ
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
እና
ተገኔ ገ/ሃዋሪያት
የአዱስ አበባ ሂሌተን
ሆቴሌ
እና
አቶ ዮናስ ጥሊሁን

የኢትዮጵያና ጅቡቲ ምዴር
ባቡር ዴርጅት

የካቲት
11/2002

225

227
የካቲት
25/2ዏዏ2

የካቲት
12/2ዏዏ2

229

የካቲት
1ዏ/2ዏዏ2

231

የካቲት
24/2002

የካቲት
25/2ዏዏ2

መጋቢት
2ዏ/2ዏዏ2

234

236

238

240
መጋቢት
3ዏ/2ዏዏ2

መጋቢት
3ዏ/2ዏዏ2

መጋቢት
6/2ዏዏ2

መጋቢት
2ዏ/2ዏዏ2

242

244

246

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

ሠራተኛ ህጉን እስካሌተፃረረ ዴረስ ተግባራዊ ሉዯረግ
የሚገባ ስሇመሆኑ
የሥራ ውሌ በተቋረጠ ጊዜ አሰሪው ከሠራተኛው በህግ
አግባብ የሚፇሌገው/ የሚጠይቀው ዕዲ ያሇ እንዯሆነ
ሇሠራተኛው የሥራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት ከመስጠት
ባሻገር የሥራ መሌቀቂያ (ክሉራንስ) ሇመስጠት
የማይገዯዴ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀፅ 78 (1) 87
ሠራተኛ በሥራ ሊይ እያሇ የሚዯርስበትን ጉዲት ዘሊቂ
ሙለ የአካሌ ጉዲት ወይም ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት
በማሇት ሇመሇየት የሚቻሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 1ዏ1 (2)
አንዴ ሰው በአፇፃፀም ሉገዯዴ የሚችሇው በህግ
አግባብ የተፇረዯ ፌርዴ ሲኖር ብቻ ስሇመሆኑ
በግሌፅ ፌርዴ ያሊረፇበት ጉዲይ ጋር በተያያዘ
ሉፇፀም የሚችሌ ፌርዴ የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378
ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ከሠራተኛው ጋር ያሇው
ግንኙነት ሠራተኛው ወዯ ሥራ ቢመሇስ ችግር ውስጥ
እንዯሚወዴቅ በአሠሪው ስሇተገሇፀ ብቻ ሠራተኛው ካሣ
ተከፌልት እንዱሰናበት በሚሌ የሚሰጥ ውሣኔ ተገቢነት
የላሇው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/
የዴርጅት መዋቅራዊ ሇውጥ ያዯረገ ተቋም በአሰሪና
ሠራተኛ ህጉ መሠረት ሠራተኞቹን አዱስ በሚያወጣው
የሥራ መዯብ ሊይ ተመርኩዞ የሥራ ምዯባ ሉያከናውን
የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 28
ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪ ሠራተኛው
የፇፀመውን ዴርጊት መሠረት አዴርጏ ሇማሰናበት
የሚችሇው የሥራ ውለን ሇማቋረጥ ምክንያት የሆነው
ነገር መከሰቱን ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠሩ ሰሊሳ
ቀናት ውስጥ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(3)
ሠራተኛ የተረከባቸውን ንብረቶች አሊስረከበም ወይም
አጉዴሎሌ በሚሌ የሥራ ውለ በተቋረጠ ጊዜ
የሚጠይቃቸውን ተገቢ ክፌያዎች ሉጠይቅ አይችሌም
በሚሌ በአሠሪው የሚቀርብ ክርክር ተገቢነት የላሇው
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 36 37 38
ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ፌርዴ የተሰጠ እንዯሆነና
በአሰሪው ችግርም ሆነ በሠራተኛው ፌሊጏት በፌርደ
መሠረት ወዯ ሥራ ሇመመሇስ ሠራተኛው ያሌፇሇገ
ከሆነ ሠራተኛው የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ በምትክነት
በሰጠው መብት መሠረት በመመሇሱ ፇንታ ካሣ
እንዱከፇሇው አፇፃፀሙን ሇያዘው ችልት ጥያቄውን
ባቀረበ ጊዜ ሉስተናገዴ የሚገባው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 43(3)
በዴርጅት
ውስጥ
የተከሰተ
ተጨባጭ
ችግርን
ሇመቅረፌና የዴርጅቱን ትርፊማነት ሇማስቀጠሌ በሚሌ
በተመሳሳይ ሙያና ዯረጃ ሊይ ካለ ሠራተኞች መካከሌ
ተሇይቼ ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ ስሇተዛወርኩኝ
እንዴመሇስ ይወሰንሌኝ በማሇት የሚቀርብ አቤቱታ
የክስ ምክንያት የላሇው ስሇመሆኑ
የሥራ ውሌ የተዯረገው ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሥራ
ነው በሚሌ ክርክር በቀረበ ጊዜ ይህንኑ የማስረዲት

583

እና
አቶ ምናሇ በሪሁን
48476

የመንግስት ኮሙኒኬሽን
ጉዲዮች ጽ/ቤት እና አቶ
ዯረጀ መኮንን

49273

አቶ ዯረጀ ውሇታው
እና
ዋሉያ ላዘርና ላዘር
ኘሮዲክትስ ኃ/የተ/የግሌ
ማህበር
እነ አቶ ወርቁ ዯረጀ
(ሁሇት ሰዎች)
እና
አቶ አባርኪሮ ሁመዴ

50148

49931

50838

45746

44405

53064

50182

44218

የጎሽና እርግብ መሇስተኛና
አነስተኛ የሔዝብ
ማመሊሇሸ ባሇንብረቶች
ማህበር
እና
አቶ ተሰማ ኃይለ
ተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ
ኘሮጀክት
እና እነ አቶ አማረ አበራ
(ሰባት ሰዎች)

ሚያዝያ
12/2ዏዏ2

250
ሚያዝያ
27/2ዏዏ2

ሚያዝያ
4/2ዏዏ2

ሚያዝያ
21/2ዏዏ2

ሚያዝያ
12/2ዏዏ2

ጉዯር አግሮ ኢንደስትሪ
ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር
እና
አቶ በሇጠ ጫሊ

ሚያዝያ
6/2ዏዏ2

ፉንፉኔ የቤትና የቢሮ
ዕቃዎች ፊብሪካ
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
እና አቶ ዯጃ ዯምሴ ጎበና

ግንቦት
19/2ዏዏ2

አቶ ዯሬሳ ኮቱ
እና
የአምቦ ገበሬዎች የህብረት
ሥራ ዩኒየን

የአዱስ አበባ ቄራዎች
ዴርጅት እና አቶ አበበ
ተፇራ ይሌማ

የኢትዮጵያ ኤላትሪክ
ሃይሌ ኮርፕሬሽን እና

248

ግንቦት
17/2ዏዏ2

ግንቦት
13/2ዏዏ2

ግንቦት
13/2ዏዏ2

252

254

256

258

260

263

265

267

102

103

104

105

106

107

108

109

ሸክም
አዋጅ
አንዴ
ውጭ
አዋጅ

የሚኖር ስሇመሆኑ
ቁ. 377/96 አንቀፅ 9
አሰሪ በሥራ ሊይ ጉዲት የዯረሰበትን ሰራተኛ ወዯ
አገር ሌኮ ስሇሚያሳክምበት አግባብ
ቁ. 377/96 አንቀጽ 124,105

ከአሰሪና ሠራተኛ ግንኙነት ጋር በተገናኘ ሁሇቱ
ወገኖች አዋጅ ቁ. 377/96 ‛ን“ ወዯ ጏን በማዴረግ
በላሊ አገር ህግ ሇመዲኘት ስምምነት ያዯረጉ በመሆኑ
ብቻ ጉዲዩ የግሇሰብ አሇም አቀፌ ህግ ጥያቄን
ያስነሳሌ በሚሌ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ሉስተናገዴ የማይገባ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 የውጭ አገር ዴርጅት ሆኖ
በኢትዮጵያ ተመዝግቦ በሚሰራ የበጏ አዴራጏት
ዴርጅት ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/3/ /ሇ/
ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሚነሣው የይርጋ የጊዜ
ገዯብ የሚሰሊው የሥራ ቀናትን ብቻ በማስሊት
ስሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 163(2)
በአሰሪ የተፇፀመው የሥራ ስንብት ህገ- ወጥ
ቢሆንም ከሥራ ግንኙነቱ ፀባይ የተነሣ ከፌተኛ
ችግር የሚፇጠር በሆነ ጊዜ ሠራተኛውን ወዯ ሥራ
ከመመሇስ ይሌቅ ካሣ ተከፌልት እንዱሰናበት
ማዴረግ ተገቢ ስሇመሆኑ
የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ አንቀፅ 43(3) በአንዴ
በኩሌ የሠራተኛን የሥራ ዋስትና በላሊ በኩሌ
ዯግሞ የኢንደስትሪን ሰሊም በማመዛዘን ትርጉም
ሉሰጠው የሚገባ ስሇመሆኑ
በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ ‹‹… ውለ የሚቋረጥበት
ምክንያት መከሰቱን ካወቀበት…›› በሚሌ የተመሇከተው
ሃረግ ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(3)
አንዴ የሥራ ውሌ ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሇተወሰነ ሥራ
የተዯረገ ነው ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9,10

111

50923

በማናቸውም
ምክንያት
የሥራ
ውሌ
ሲቋረጥ
ሠራተኛው ያሌወሰዯው የዓመት እረፌት ፇቃዴ በገንዘብ
ተሇውጦ ሉከፇሌ የሚገባ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 77(5) 24(2)
በክረምት ወቅት የማስተማር ሥራ እንዱሠራ የሚያዝ
ግሌፅ ዯንብ ወይም መመሪያ የላሇ እንዯሆነ ወይም
አስተማሪው በክረምት ወራት ሇማስተማር የገባው
የውሌ ግዳታ (ስምምነት) በላሇ ጊዜ በክረምት ወቅት
ሥራን ሇመስራት ፇቃዯኛ አሌሆነም በሚሌ ከሥራ
ሉሰናበት የማይችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 13(1)

የፌትሏብሓር
110

46363

እነ አቶ ታጁ አባጋሮ (ሃያ
አንዴ ሰዎች)
ሢሉኒ ኮንስትሩቶሪ
ኤስ.ፑ.ኤ
እና
አቶ ትግለ ፌሬህይወት
ፊውንዳሽን አፌሪካ
እና
አቶ አሇሙ ታዯሰ

51912

የኢትዮጵያ ኤርፕርቶች
ዴርጅት እና
ወ/ሮ ሶፊኒት አጥናፈ

55189

አዱስ አበባ ሂሌተን ሆቴሌ
እና
አቶ ዘሊሇም መንግስቱ

53358

የኢትዮጵያ ፕስታ
አገሌግልት ዴርጅት እና
አቶ ጥሊሁን ኩማ

43160

እነ እንዯገና ተሾመ
(ሁሇት ሰዎች)
እና
ኒው ጄኔሬሸን ዩኒቨርስቲ
ኮላጅ ነቀምቴ ቅርንጫፌ
እነ ወ/ሮ ሙለ ታዯሰ
እና አሇሙ መራ
ኮንስትራክሽን ጠቅሊሊ
ብረታ ብረት ሥራዴርጅት
የቅዴስት ማሪያም አፀዯ
ህፃናት የመጀመሪያ ዯረጃ
ት/ቤት
እና
መ/ት ሲሳይ ሙለጌታ

52459

45170

ግንቦት
19/2002

273
ግንቦት
19/2002

ሰኔ
7/2ዏዏ2

584

43424

43410

የኢትዮጵያ መንገድች
ባሇስሌጣን እና እነ አቶ
መስፌን /ስምንት ሰዎች/
የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ
እና ሰሊም የቴክኒክና
የሙያ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ

276

279
ሰኔ
3ዏ/2ዏዏ2

ሰኔ
18/2ዏዏ2

ሰኔ
22/2002

ሏምላ
16/2ዏዏ2

281

283

285

287
ሏምላ
8/2ዏዏ2

289

ሥነ-ሥርዓƒ

በክርክር የግዴ ተካፊይ ሉሆኑ የሚገባቸው ወገኖች እና
የፌ/ቤት ሚና
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 39 (1),40(2)
የቃሌ ክርክር እንዱሰማ በተቀጠረበት ዕሇት ግራ ቀኝ
የሆኑ ወገኖች ያሌቀረቡ እንዯሆነ መዝገቡ መዘጋት
ያሇበት ስሇመሆኑ

270

ጥቅምት
1ዏ/2ዏዏ2
ህዲር
30/2ዏዏ2

290

293

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123
124

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 69(2)
አንዴን ፌሬ ነገር ሇማስረዲት ተሇይቶ የተመሇከተ ማስረጃ
እንዱቀርብ ህጉ ካሊስገዯዯ በቀር ይህንን ፌሬ ነገር
በማንኛውም የማስረጃ ዓይነት ማስረዲት የሚቻሌ
ስሇመሆኑ
ጣሌቃ በመግባት በክርክር ተሳታፉ ሇመሆን ጠይቆ
የተፇቀዯሇትና የጣሌቃ ገብነት አቤቱታውን ሇተከራካሪ
ወገኖች ማዴረስ ሲገባው ይህን ባሇመፇፀሙ መብቱ
ከተሰረዘበት
በኋሊ
ፌ/ቤቱ
በሰጠው
ውሣኔ
ሊይ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሠረት የሚቀርብ አቤቱታ
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 358
በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ ትዕዛዝ የተሰጠበት ተከራካሪ
ወገን ፌ/ቤቱ ሇጉዲዩ የመጨረሻ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት
አቤቱታው ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 7ዏ(ሀ) 78 69 72
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 28ዏ መሠረት መዝገብ ሉዘጋ
የሚችሌበት አግባብ
ተከራካሪ
ወገኖች
በአቤቱታቸው
ዲኝነት
የሚጠይቁበትን
ፌሬ
ነገር
በአግባቡ
ከገሇፁ
ትክክሇኛውን
የህግ
ዴንጋጌ
አሇመጥቀሳቸው
መብታቸውን የሚያስቀር ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280 69(2) 70(መ), 71(2)
ተከራካሪ ወገኖች በአቤቱታቸው ሊይ የጠቀሷቸውን የሰው
ማስረጃዎች ሉሇውጡ (ሉቀይሩ) የሚችለበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 223/2/,234
የክርክር ጭብጥ የሚመሰረተው ከሳሽ የሚያቀርበውን
ክስና ማስረጃ በተከሳሽ የቀረበውን
የመከሊከያ መሌስና
ማስረጃ እንዱሁም ፌ/ቤቱ የቃሌ ምርመራ ሲያዯርግ
የሚያገኘውን ፌሬ ጉዲይ መሠረት በማዴረግ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241 248
ዲኝነት እንዯገና እንዱታይ (Review of judgement)
በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ አስቀዴሞ በተሰጠ ውሣኔ ሊይ
ይግባኝ የተባሇበት ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ ውዴቅ
ሉዯረግ የማይገባ ስሇመሆኑ (ከዚህ ቀዯም በሰበር ችልት
የተሰጠው የሔግ ትርጉም የተሇወጠ ስሇመሆኑ)
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1)(ሀ),(ሇ)
ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ ሊይ
በተሰጠ ትእዛዝ/ብይን ሊይ የይግባኝ አቤቱታ ሇማቅረብ
የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6(3)(4)
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 421 መሠረት ክስ ሇመመስረት
የሚቻሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 421
በፌ/ብሓር ክርክር አንዴ መብት ወይም ግዳታ አሇ ብል
የሚከራከር ወገን መብቱ ወይም ግዳታው ስሇመኖሩ
የማስረዲት ሸክም ያሇበት ስሇመሆኑ
ፌ/ቤቶች ሇቀረበሊቸው ክስ ምክንያት የሆነው ነገር
መቋረጡን ወይም ጨርሶ መቅረቱን በክሱ ሂዯት
በማንኛውም ዯረጃ በቂ በሆነ ማስረጃ በተገነዘቡ ጊዜ ክሱን
ሉዘጉት የሚገባ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.
216
መሠረት
በዴጋሚ
ክስ
እንዲይቀርብ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 216(3)
ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ በመሻር
በዋናው ጉዲይ ሊይ የራሱን ውሣኔ ካሣሇፇና የበሊይ የሆነ

585

47551

40229

43731

39581

45984

47252

43821

ንግዴ ማተሚያ ዴርጅት
እና አቶ ካሱ ሙሊት

ወ/ሮ ኸይሮ መሏመዴ
እና
እነ ወ/ሮ መዱና በያን
(ሁሇት ሰዎች)

ሲ.ጂ.ሲ.ኦቨርሲስ
ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ
ሉሚትዴ እና
ሰሇሞን እንዲሇ
አቶ ውብሸት ካሣዬ
እና
የኢትዮጵያ ማዕዴን ሃብት
ኮርፕሬሽን

ኘሮፋሰር ረዲ ተ/ኃይማኖት
እና አቶ ሌመንህ ተፇራ
ወ/ሮ ፐሽፒሊት ጆሴፌ
እና
አቶ ሠይፇ ጎሣዬ

ወ/ሮ ትርሃስ ፌስሀዬ እና
ወ/ሮ ዘነበች በሪሁን

42871

የቀዴሞ ወረዲ 07 ቀበላ
32 አስተዲዯር ጽ/ቤት
እና ወ/ሮ ጆሮ ዋቅጅራ

37214

አቶ ተስፊዬ አሇሙ
እና እነ ሏጂ ይማም
ሙዘይን(ሦስት ሰዎች)
አቶ ታዬ ሆሳዕና እና ወ/ሮ
መሠረት ወሌዯየስ

44634

45371

36776

44545

የገነተ-ጽጌ ቅ/ጊዮርጊስ
ማህበር በኩር ሰንበቴ
እና
እነ አቶ ማሞ ተሠማ
(ሦስት ሰዎች)
መብራቱ፣ተ/ማሪያም፣ገ/ማ
ሪያም የሽርክና ማህበር እና
አቶ መብራቱ ዓንዲይ
ክፌለ መሒሪ
እና

ታህሣሥ
6/2ዏዏ2

295

297
ታህሣሥ
15/2ዏዏ2

ታህሣሥ
8/2ዏዏ2

299

302
ጥር
25/2ዏዏ2

ጥር
26/2ዏዏ2

የካቲት
26/2ዏዏ2

ጥር
5/2002

ጥር
12/2002
የካቲት
25/2ዏዏ2
የካቲት
22/2ዏዏ2

304

307

310

315

318

320

322

የካቲት
8/2ዏዏ2

መጋቢት
7/2ዏዏ2
መጋቢት
7/2ዏዏ2

324

326

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

ፌ/ቤት ዯግሞ የይግባኝ ውሳኔውን
ባሇመቀበሌ የሥር
ፌ/ቤትን ውሣኔ በዯፇናው በማፅናት የሚሰጠው ውሣኔ
የተከራካሪ ወገን የይግባኝ መብት የሚያጣብብና የሥነሥርዓት ህግ ዯንብን የሚጥስ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 341 342 343
የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇሰጠው ብዴር በመያዣነት የያዘ
ባሇገንዘብ ባንክ መብቱ በይርጋ እስካሌታገዯ ዴረስ
የያዘውን ንብረት በጨረታ ሇመሸጥ የሚገዯዴበት ተሇይቶ
በህግ የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 97/9ዏ
አዋጅ ቁ. 216/92 አንቀፅ 2
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 394 - 449
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ
በተከራካሪ ወገኖች የሚቆጠሩ ማስረጃዎች ሳይሰሙ
የሚቀሩት ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት የላሊቸው
መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ስሇመሆኑ
ፌ/ቤቶች ተከራካሪ ወገኖች የቆጠሩትን ማስረጃ
ሳይሰሙ ወዯ ጏን በመተው አቤቱታቸውን በበቂ
ማስረጃ አሊስረደም በሚሌ የሚዯርሱበት መዯምዯሚያ
አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 2ዏ8 መሠረት በሥር ፌ/ቤት የተዯረገ
እርማትን መነሻ በማዴረግ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት
አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ ሇመሇወጥ የሚያስችሇው የህግ
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 208 209 320 (1) ,348(1)
የፌ/ቤትን ክብርንና የዲኝነት ሥርዓቱን መሌካም አመራር
ሇማስጠበቅ ሲባሌ የማንኛውም ችልት ሰብሳቢ ዲኛ
በችልት ውስጥ በሚገኝ ማንኛውም ሰው ሊይ ቅጣት
ሉወሰን የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 480
ክስ የቀረበሇት ፌ/ቤት ወዯ ጉዲዩ ሥረ-ነገር ገብቶ ተከሳሽ
የሆነን ወገን በላሇበት ባሇዕዲ የሚያዯርግ ውሣኔ
ከመስጠቱ በፉት ተከሳሹ በአግባቡ ስሇመጠራቱ ማረጋገጥ
ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 97 95(3)
የንብረት ክፌፌሌ እንዱዯረግ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ከተሰጠ
በኋሊ በውሳኔው ወቅት ንብረቱን በእጁ አዴርጏ የሚገኘው
ወገን የንብረቱን ስመ ሏብት ወዯ ላሊ ሦስተኛ ወገን
አዛውሮ ሲገኝ ፌርዴ ቤቶች ሉከተለት ስሇሚገባው
አካሓዴ
ሏሰተኛ
ቃሌ
ተሰጥቷሌ
በሚሌ
ፌ/ቤት
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 481 መሠረት የጥፊተኝነትና
የቅጣት ውሣኔ ሉሰጥ የሚችሌበት አግባብ
በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ነፃ የተባሇ ሰው እንዯገና ላሊ
ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ ተዯርጏ የሚቀጣበት
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 481 የወንጀሌ ህግ ቁ. 452(1)
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6 መሠረት ውሣኔ ወይም ትዕዛዝ
ሇሰጠ ፌ/ቤት አቤቱታ ሉቀርብ የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6
በፌ/ብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ መሠረት ተጨማሪ ማስረጃ
ሉቀርብ የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 256 345 327
አቤቱታ የቀረበበት ጉዲይ ከማስረጃ ምዘና ጋር የተያያዘና
የፌሬ ነገር ክርክር ሊይ ያተኮረ እንዯሆነ በሰበር ችልት

586

በሊይ ከመሊ

44883

አቶ ፇንታ ምህረቱ
እና
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ

39799

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት
እና ወ/ሮ ገነት ስዩም

43845

የገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን
እና ጌታይዲ ኃ/የተ/የግሌ
ማህበር

44931

48237

50022

45038

43005

45839

39853

41526

ወ/ሮ ሰዓዲ ኢዴሪስ
እና
አቶ ረሺዴ ቡባ

ወ/ሮ ሰኢዲ ሁሴን ይመር
ተጠሪ፡የሇም

5 ብራዘርስ ኃ/የተ/የግሌ
ማህበር
እና ዓብዯሊ ኢብሮ ዩሴፌ

እነ ወ/ሮ አሇሚቱ ጓደ
(ሁሇት ሰዎች)
እና ወ/ሮ አስረስ አህመዴ

እነ አቶ አውግቸው
እርገጤ
(ሦስት ሰዎች)
ተጠሪ፡የሇም

ወ/ሮ ይርጋሇም ከበዯ እና
እነ ወ/ሮ ፅጌ ሚካኤሌ
(አምስት ሰዎች)
የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
እና
እነ የአፊር ነፃ አውጪ
ግንባር (ሁሇት ሰዎች)
ትራንስ አፌሪካ
ትራንስፕርት አ.ማ

328
መጋቢት
8/2ዏዏ2

መጋቢት
21/2ዏዏ2

331

334
መጋቢት
2ዏ/2ዏዏ2

337
መጋቢት
2ዏ/2ዏዏ2
339
መጋቢት
6/2ዏዏ2
341
መጋቢት
29/2ዏዏ2

መጋቢት
23/2002

343

345
ሚያዝያ
19/2ዏዏ2

ሚያዝያ
5/2ዏዏ2
ሚያዝያ
21/2ዏዏ2
ግንቦት
2/2ዏዏ2

348

350

353

ሉስተናገዴ የማይችሌ ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ
25/88 አንቀፅ 1ዏ

136

137

138

139

140

141

142

143

8ዏ(3),

አዋጅ

ቁ.

ተከራካሪ
ወገኖች
ጉዲያቸውን
በእርቅ
ሇመጨረስ
የተሰማሙና ይሄንኑም ስምምነት ሇፌ/ቤት በማቅረብ
ያስፀዯቁ በሆነ ጊዜ ስምምነቱ እንዯ ፌርዴ ቤት ውሣኔ
ተቆጥሮ መፇፀም ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277
ፌ/ቤቶች የቀረበሊቸው አቤቱታ የክስ ምክንያት አሇው
ወይም የሇውም ብል ሇመወሰን በክስ ሊይ የተገሇፀው ነገር
ቢረጋገጥ ከሳሽ የሆነው ወገን የጠየቀውን ዲኝነት
ሇማግኘት ህግ ይፇቅዴሇታሌ ወይስ አይፇቅዴሇትም
የሚሇውን ጥያቄ መመርመር ያሇባቸው ስሇመሆኑ
ሁሇት ሰዎች ተጣምረው በተከሰሱ ጊዜ አንዯኛው ወገን
ጉዲዩ በላሇበት ከታየ በኋሊ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ
የተፇቀዯሇት
እንዯሆነ
ላሊኛው
ተከሳሽ
አስቀዴሞ
ያነሳቸውን መቃወሚያዎች በዴጋሚ ሌታነሣና ሌትከራከር
አትችሌም ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5
በግሌፅ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር እንዯታመነ ይቆጠራሌ
የሚሇው የሥነ- ሥርዓት ህግ ዴንጋጌ ተፇፃሚ የሚሆነው
ተከሳሽ ቀርቦ ክርክሩን ባሰማ ጊዜ ስሇመሆኑና ዴንጋጌው
የካሣ ጥያቄ ጋር በተያያዘ ተፇፃሚነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 235(2) 83
ክስ የቀረበበት ወገን ክሱን ሇማስተባበሌ የሚቆጥራቸው
ማስረጃዎችን ተቀብል አሇመስማት የመከሊከሌ ህጋዊ
መብትን የሚያጣበብ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ5 223 234 137 249 256
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(1) መሠረት በዴጋሚ ክስ ማቅረብ
የማይቻሇው በቀዯመው ክርክር የተያዘው ጭብጥና የፌሬ
ነገር ክርክር ተመሳሳይ መሆኑና የተከራካሪ ወገኖች
አንዴነት በመኖሩ ብቻ ሣይሆን በፌሬ ጉዲዩ ሊይ
የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠ መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5
የሥር ፌ/ቤት በመቃወሚያ ሊይ የሰጠውን ውሣኔ
የሚሇውጥ ውሣኔ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የተሰጠ
እንዯሆነ በግራ ቀኝ ወገኖችን በኩሌ የሚቀርቡ የፌሬ ነገር
ክርክሮችንና
ማስረጃ
በአግባቡ
ሇመስማት
ብልም
የተከራካሪዎችን ይግባኝ መብት ሊሇማጣበብ ሲባሌ ጉዲዩ
ወዯ ሥር ፌ/ቤት መመሇስ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 341(1)
ስሌጣን ሇላሇው የዲኝነት አካሌ ክስ ማቅረብና ክርክር
ማካሓዴ የይርጋ ጊዜን የሚያቋርጥ ስሇመሆኑ ( ከዚህ
ቀዯም የሰበር ችልት በተቃራኒው የሰጠው የህግ ትርጉም
የተሇወጠ ስሇመሆኑ፡፡)
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 138 147 164(1)
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9 23 (1) (ሇ) 231 (1)(ሇ) 278(3)
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851 (ሇ) 1852(1)
አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀፅ 2(4)

587

52752

45247

49857

48632

49660

እና
ሙለ ኤላክትሮኒክስ
ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግሌ
ማህበር
እነ ከዴር ሏጂ ሁሴን
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ
አቶ አሚን ዐስማን (ሁሇት
ሰዎች)

አቶ ዯጀኔ በሊቸው እና አቶ
ነስሩ አወሌ

ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻ
ፊንታ
እና
ወ/ሮ በሊይነሽ ወ/ኪዲን

አቶ ሙሌሳ በየቻ
እና
አቶ ዯበላ በየቻ

እነ መንበረ መንግስት
ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም
ት/ቤት (ሁሇት ሰዎች)
እና መምህር ሲሳይ ዯጀኔ

52525

ወ/ሮ የትምወርቅ ሰብስቤ
እና
አቶ ሸዋረጋ ዯመቀ

43331

አቶ ገመቹ ቡቻሊ
እና
አቶ በቀሇ ኩማ (ቡቻሊ)

36730

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ
ኃይሌ ኮርፕሬሽን
እና
አቶ አማረ ገሊው

ሰኔ
16/2ዏዏ2

ሰኔ
17/2ዏዏ2

ሰኔ
3ዏ/2ዏዏ2

ሰኔ
14/2ዏዏ2

ሰኔ
22/2ዏዏ2

ሰኔ
29/2ዏዏ2

ሏምላ
19/2ዏዏ2

ሏምላ
3ዏ/2ዏዏ2

355

358

361

363

365

368

370

372

144

በፌ/ብሓር ጉዲይ ተከሣሽ ሇሆነ ወገን ከፌ/ቤት
የሚሊከውን መጥሪያ ሇተከሳሹ ሉዯርስ የሚችሌበትን
የተሻሇ አማራጭ መንገዴ በመሇየት ሉሊክ የሚገባ
ስሇመሆኑ
የመኖሪያ አዴራሻው በግሌፅ ሇሚታወቅ ተከሳሽ ፌ/ቤቱ
የሚሌከውን መጥሪያ በፌ/ቤቱ ቅጥር ግቢ ብቻ
እንዱሇጠፌ በማዴረግ ተከሳሹ አሌቀረበም በሚሌ
በላሇበት ጉዲዩ እዱታይ የሚሰጥ ውሣኔ ተገቢነት
የላሇው ስሇመሆኑ
መጥሪያ በአግባቡ እንዱዯርሰው ያሌተዯረገ ተከሳሽ
በላሇበት ታይቶ የተሰጠበት ውሣኔ እንዱነሣሇት
የሚያቀርበው አቤቱታ ተገቢነት ያሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 105(1) 78

588

50376

ወ/ሮ ኤሌሳቤጥ ገሰሰ
እና
በአራዲ ክ/ከተማ ቀበላ
ዏ7/08 አስተዲዯር ጽ/ቤት

378
ሏምላ
12/2ዏዏ2

ቅጽ - 10
ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

1

በጋብቻ ውሌ ሊይ ባሌና ሚስት ‛መተዲዯሪያችን“ ነው
በሚሌ ያመሇከቷቸው ንብረቶች የጋራ ንብረት ተዯርገው
የሚቆጠሩ ስሇመሆናቸው
በጋብቻ ሊይ የተዯረገ ጋብቻ ከጅምሩ ውጤት አሌባ ነው
(void ab initio) ሉባሌ የሚችሌ ስሊሇመሆኑ
የጋብቻ ውሌ ተጋቢዎች ንብረታቸውን በተመሇከተ
ጋብቻው
የሚያስከትሇውን
ውጤት
ስምምነት
የሚያዯርጉበት ሰነዴ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 42 44 33 11
የውርስ ሀብትዴርሻ ክፌፌሌ ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴበት
አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1080(3)
አባትነት በፌርዴ ውሣኔ ሉታወቅ የሚችሌበት አግባብ

2

3

4

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበ
ት ቀን

38544

አቶ ብሩክ ኃ/እየሱስ እና
ወ/ሮ ፊናዬ አበበ

ጥቅምት
5/2ዏዏ2

39408

አርጋው አባቼ እና የወ/ሮ
አስቴር አበጋዝ ወራሾች
(ስዴስት ሰዎች)

ጥቅምት
24/2ዏዏ2

5

40418

ተስፊዬ ሞሊ
እና እነ እሸቱ ምነ (ሦስት
ሰዎች)
እነ ወ/ሮ ፊንታነሽ በሊይ
(ሦስት ሰዎች) እና ሞሊ
ዯምሴ

ጥቅምት
1ዏ/2ዏዏ2

7

ጥቅምት
1ዏ/2ዏዏ2

9

የሰ/መ/
ቁ.
ቤተሰብ

42682

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 43
5

6

7

8

ፀንቶ ባሇ ጋብቻ ውስጥ የተወሇዯ ሌጅ አባት በጋብቻ
ውስጥ ባሌ የሆነው ወገን ስሇመሆኑና የዚህን ሰው
አባትነት ሇመቃወም የሚቻሌበት አግባብ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 144 126 167 168 173
የጋራ የሆነን የውርስ ሀብት ከፌቃደ ውጪ እንዱሸጥ
የተዯረገበት ወራሽ ከሽያጩ ዋጋ ዴርሻውን ሇማግኘት
መብት ያሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1266 1ዏ6ዏ(1)
አባትነት በፌርዴ ውሣኔ ሉታወቅ የሚችሌበት አግባብ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 43

40624

41857

42682

ከጋብቻ በፉት የግሌ የነበረ ንብረት በተጋቢዎች የጋብቻ

9

ሌጅነትን በማረጋገጥ በፌ/ቤት የሚሰጥ ውሣኔ የህግ
ግምት የሚፇጥር እንጂ አስገዲጅነት ያሇው እና የመጨረሻ
ማስረጃ ተዯርጏ መወሰዴ የላሇበት ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 154 155 156 157

10

አባትነት በህግ አግባብ ሉታወቅ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች
የተሻሻሇው
የቤተሰብ
ህግ
አንቀፅ
126 1(1) (2),128(1) 130(2) 125 106(1),
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ
ህገ-መንግስት አንቀፅ 35(2)
በውርስ ሔግ ውስጥ የተመሇከቱ የይርጋ ዴንጋጌዎች
ሉተረጏሙ የሚችለበት አግባብ
የወራሽነት መብትን በሔግ በተመሇከተ ጊዜ ውስጥ
ያረጋገጡ ወራሾች የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን
በማናቸውም ጊዜ ማቅረብ የሚችለ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 996,1000(1),1000(2),1060,1062
ሌጅነት ሉረጋገጥ የሚችሌበት አግባብ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 156 168 158 169

11

12

13

589

እነ ወ/ሮ መብራት ታዯሰ
(አራት ሰዎች) እና አቶ
ኤፌሬም ዘውዳ
አሔመዴ ሐሴን እና እነ
ወ/ሮ የኔዓሇም ተመስገን
(ሦስትሰዎች)

2

ጥቅምት
12/2ዏዏ2

11

ጥቅምት
24/2ዏዏ2

14

ጥቅምት
1ዏ/2ዏዏ2

17

ጥቅምት
1ዏ/2ዏዏ2

19

ታህሣሥ
6/2ዏዏ2

21

44612

ወ/ሮ ዘውዳ ወ/ጊዮርጊስ
እና ወ/ት ኤሌሣቤጥ ኪዲኔ

ጥቅምት
1ዏ/2ዏዏ2

23

38533

እነ ወ/ሮ ጽጌ ወሌዯመስቀሌ
(ስዴስት ሰዎች) እና አቶ
ስዩም ክፌላ

ህዲር
8/2002

27

ታህሣሥ
212ዏዏ2

30

42648

ኑዛዜ ሉተረጏም የሚገባው ቃሊቶቹና መሌዕክቱ ግሌፅ

1

እነ ወ/ሮ ፊንታነሽ ሲሳይ
(ሦስት ሰዎች) እና ሞሊ
ዯምሴ
እነ ወ/ት ሠናይት
ኃ/ማሪያም እና
ወ/ሮ አበበች ወርቁ
ወ/ሮ ዘነበች በያን
እና ወ/ት ብርቅነሽ ከበዯ

42766

ውሌ መነሻነት የጋራ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ

Ñê

42569

እነ የዲግማዊ ታዱዩስ
ሞግዚትና አስተዲዲሪ (ሁሇት
ሰዎች) እና
የሃና ታዱዮስ ሞግዚትና
አስተዲዲሪ
አቶ ሏይሇራጉኤሌ ዯበሊ እና

ታህሣሥ

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

ሣይሆን ሲቀር ብቻ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ 810(2)
የስጦታ ውሌ ሉተረጏም የሚገባው በውለ ውስጥ
የሚገኝን አንዴ ሃረግ ነጥል በማውጣት ሳይሆን የውለን
አጠቃሊይ ይዘት በመመሌከት ስሇመሆኑ

የምትክ ወራሽነት ተጠቃሚዎችን ስሇመሇየት
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 842,843,844(3)

47487

እነ ወ/ሪት አሇምፀሏይ ፇሇገ
(ሁሇት ሰዎች)

27/2ዏዏ2

33

41893

ወ/ሮ ዮዱት ኃይለ እና እነ
ወ/ሪት ገነት አረጋይ (ሦስት
ሰዎች)

ታህሣሥ
21/2ዏዏ2

36

ጥር
5/2002

39

የካቲት
9/2ዏዏ2

41

47957

የስጦታ ውሌ ገዯብ ያሇበት ወይም ግዳታ የተጣሇበት
እንዯሆነ
በውለ
ውስጥ
የተመሇከተው
ግዳታ
አሌተፇፀመም በሚሌ ፇራሽ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ
በፌ/ብ/ህ/ቁ. 244(1) ሊይ የተመሇከተው የይርጋ ዴንጋጌ
በስጦታ ውሌ ውስጥ የተመሇከተ ግዳታ አሌተፇፀመም
በሚሌ ውለ እንዱፇርስ ሲጠየቅ ተፇፃሚነት የላሇው
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2452(1) 2464(1) 2441(1)
የጉዱፇቻ ስምምነት የሔፃናትን ጥቅምት ሇማስጠበቅ ሲባሌ
ሉፇርስ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 195(2)

42346

44101

የውርስ ንብረት በሆነ ቤት ሊይ ዴርሻ አሇን የሚለ ወገኖች
ንብረቱን ህጋዊ የሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ይዞ ከነበረ
ሰው በመግዛት ስመ ሀብቱን ወዯራሱ ስም አዛውሮ
የሚገኝን ሰው ሇመጠየቅ የማይችለ ስሇመሆኑ
ከውርስ ጋር በተያያዘ በቤት ሊይ ህጋዊ መብት የላሇው
ሰው ሽያጭ አከናውኖ ሲገኝ ትክክሇኛው ባሇሃብት መብቱን
ሉጠይቅ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጏ የገዛውን
ገዥ ሣይሆን ሻጩን ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 997 2882 2884 1ዏ6ዏ(1) 1266
ኑዛዜ በፌ/ቤት መፅዯቁ በንብረት ሊይ ያሇ የባሇቤትነት
መብትን የሚያረጋግጥ ስሊሇመሆኑ

46527

የሌጆች ቀሇብ አከፊፇሌ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ክፌያ
ተግባራዊ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ
በትዲር ወቅት የተወሰዯ ብዴር የአንዯኛው ተጋቢ ፇቃዴ
የላሇበት ቢሆንም ፇቃደን ያሌሰጠው ተጋቢ የብዴር
ስምምነቱ እንዱፇርስ ያሊዯረገ እንዯሆነ ወይም ዯግሞ
ሇትዲር ጥቅም አሇመዋለን ማስረዲት ያሌቻሇ ከሆነ
ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የህግ ግምት የሚወሰዴ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 68(መ)
በተጭበረበረ መንገዴ ወራሽነትን አሳውጆ የውርስ ንብረት
አካሌ የሆነን ቤት ስመ ሃብት ወዯ ራሱ አዙሮ የሚገኝ
ሰው ጋር የሽያጭ ውሌ በተዯረገ ጊዜ የሸያጭ ውለ
እንዱፇርስ በሚሌ ትክክሇኛ ወራሾች የሚያቀርቡት ጥያቄ
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌብ/ህ/ቁ. 2882 2884 997

45819

የስጦታ ውሌ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠሩ 1ዏ
(አስር) ዓመታት ውስጥ ሇአፇፃፀም ያሌቀረበ እንዯሆነ
በይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1676(1) 1845
በውርስ ሔግ ውስጥ የተመሇከቱ የይርጋ ዴንጋጌዎች
ሉተረጏሙ የሚችለበት አግባብ
የወራሽነት መብትን በሔግ በተመሇከተ ጊዜ ውስጥ

590

47378

42482

እነ አቶ ተፇሪ ሏጏስ
(ሦስት ሰዎች)
እና
አቶ ተስፊይ ገ/እግዚአብሓር
እነ አቶ ፌስሏ መንግስቱ
(ሁሇት ሰዎች) እና
ወ/ሮ አሇምነሽ ፌስሏ

ሚስስ ፌራንስዊስ ፕስተር
እና
እነ ሚ/ር ደክማን ቬኖ
(ሁሇት ሰዎች)
ወ/ሮ ገነት በቀሇ እና
ወ/ሮ ትዕግስት አሰፊ

24/2002

44

የካቲት
24/2ዏዏ2

48

አቶ አሇማየሁ ከተማ እና
እነ ወ/ሮ ሊቀች አይተንፌሱ
(ሦስት ሰዎች)

የካቲት
24/2ዏዏ2

50

እነ አቶ ፌሬዘውዴ ተካ ጏጂ
(ሁሇት ሰዎች) እና
አቶ ሰሇሞን ኃ/ማሪያም
አቶ ካሣ ፊንታ እና ወ/ሮ
እስካዲር ግጨው

የካቲት

የካቲት
3/2ዏዏ2

53

የካቲት
12/2ዏዏ2

55

45202

አቶ ዴንቁ ወርድፊ
እና
ወ/ሪት ኤዯን ዴንቁ ወርድፊ

መጋቢት
8/2ዏዏ2

57

45370

እነ አቶ ዲንኤሌ አበበ
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ ወ/ሮ
ሙለ ወሌዯየስ (ሁሇት
ሰዎች)

መጋቢት
21/2ዏዏ2

61

42691

አቶ አዯፌርስ በቀሇ እና
አቶ ይቁም በቀሇ

መጋቢት
22/2ዏዏ2

64

44237

እነ ወ/ሮ ሙለሸዋ ቦጋሇ
(አራት ሰዎች)

መጋቢት
2ዏ/2ዏዏ2

66

26

27

28

29

30

ያረጋገጡ ወራሾች የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን
በማናቸውም ጊዜ ማቅረብ የሚችለ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 996,1000(1)1002,1060,1062
ሞግዚት የሆነ ሰው በሞግዚትነት የሚያስተዲዴራቸውን
ሌጆች ሀብት የሆነን ንብረት ሇሌጆቹ መሌካም አስተዲዯግ
ሲሌ ሉሸጠው የሚችሌ ስሇመሆኑ
የዯ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ ቤተሰብ ህግ አንቀፅ 292
በባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ሊይ የተዯረገ የሽያጭ ውሌ
በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ አሇመፌረሱ
ስሇሚያስከትሇው ውጤት
ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው ባሇስሌጣን ፉት የሚዯረግ
ኑዛዜ በህግ የተቀመጠውን ፍርማሉቲ አሟሌቷሌ ሇማሇት
የሚቻሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 882
ጠቅሊሊ የኑዛዜ ወራሽ የሆነ ሰው እና ከህግ ውጪ ከውርስ
የተነቀሇ ያሇኑዛዜ ወራሽ የውርስ ሃብትን ሉከፊፇለ
የሚችለበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ 939(3) 850 911(1) 912(1)
የጉዱፇቻ ውሌ እንዱፇርስ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 195(1) (2)

እና
አቶ መስፌን ቦጋሇ

46490

51295

49851

43069

52691

እነ ወ/ሮ ቦጋሇች ዯባሌቄ
(አራት ሰዎች) እና
ወ/ሮ መሠረት በሇጠ

መጋቢት
21/2ዏዏ2

69

አቶ ዮሏንስ ጡእማይ
እና
ወ/ሮ ምህረት ገብሩ
ወ/ሮ ታሪኳ አበበ የህፃን
ሮቤሌ ንጉሤ ሞግዚት
ተጠሪ፡የሇም

መጋቢት
6/2002

72

ሚያዝያ
4/2ዏዏ2

75

አቶ አማረ ረታ እና አቶ
ሰሇሞን ካሣዬ

ሚያዝያ
6/2ዏዏ2

እነ ቤተ ዛታ ችሌዴረንስ
ሆም አሶሴሽን (ሦስት

ሚያዝያ
22/2ዏዏ2

78

81

ሰዎች)
ተጠሪ፡የሇም
31

ኑዛዜ መኖሩን የማስረዲት ሸክም (ግዳታ) የተጠቃሚዎች
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 896,897

32

በኑዛዜ የውርስ ሀብት ክፌፌሌ መዯረግ ጋር በተያያዘ
ወራሽ የሆነ ወገን ሉዯርሰው ከሚገባው የውርስ ሀብት
መጠን ከአንዴ አራተኛ በታች እንዱዯርሰው የተዯረገ
መሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር ኑዛዜውን እንዱፀና
በማዴረግ
የተናዛዡን
ፌሊጏት
ማክበርና
መጠበቅ
የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 910 913 1123(1)
በአንዴ ወንዴና በአንዱት ሴት መካከሌ እንዯ ባሌና ሚስት
አብሮ የመኖር ሁኔታ ስሇመኖሩ ሇማስረዲት የሚችለት
በግንኙነቱ ውስጥ ያለት ሰዎች ብቻ ናቸው ሇማሇት
የሚያስችሌ የሔግ መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 98,99,106
በተከራካሪ ወገኖች ዲኝነት የተጠየቀበትን ጉዲይ ፌ/ቤቶች
በግሌፅ በመቀበሌ ወይም ባሇመቀበሌ ወሣኔ ሉሰጡበት
የሚገባ ስሇመሆኑ
ከኮንድሚኒየም ቤት ባሇቤትነት ጋር በተያያዘ ከጋብቻ
በፉት በአንዯኛ ተጋቢ በተዯረገ ምዝገባ የተነሣ የቤት
ዕጣው የወጣው ብልም የቤት ሽያጭ ውሌ የተዯረገው
በጋብቻ ወቅት መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ ሇቤቱ መገኘት
ምክንያት የሆነው ተጋቢ ቤቱ የግሌ መሆን አሇበት በሚሌ
የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 62(2)
በፌ/ቤት የተሰጠ የኑዛዜ ወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር
ወረቀት የውርስ ሃብት ማጣራት ሳይዯረግ የተሰጠ ነው
በሚሌ ምክንያት ብቻ ሉሰረዝ የሚችሌበት አግባብ የላሇ
ስሇመሆኑ

33

34

35

36

37

ከውርስ ሃብት ክፌፌሌ ጋር በተያያዘ ተጠቃሚው
በኢንሹራንስ ውሌ ሊይ ባሌተገሇፀበት ጊዜ የሟች ባሌ

591

ወ/ሮ ትእግስት ግርማ የእነ
አቤሌ ወርቁ ሞግዚት እና
አቶ ኤፌሬም መንግስቱ

ሰኔ
8/2002

50901

ወ/ሮ እሌፋ ኃይላ
እና
እነ ወ/ሮ ትዕግስት ዯበላ
(ሦስት ሰዎች)

ሰኔ
1ዏ/2ዏዏ2

87

46613

ወ/ሮ ኑኑ ሸህሞል
እና
ወ/ሮ አሰገዯች ጫኔ

ሰኔ
24/2002

91

51866

ወ/ሮ ዯጅይጥኑ አሇማየሁ
እና ወ/ሮ አዛሇች ዯበበ

ሏምላ
2/2ዏዏ2

94

51893

እንዲሌካቸው ዘሇቀ
እና
ወ/ሮ ብዙዓሇም መንግስቱ

ሏምላ
8/2002

96

50836

ወ/ሮ ቅዴስት ተካ
እና
ወ/ሮ የኔነሽ ተካ

ሏምላ
13/2ዏዏ2

99

44561

ወ/ሮ ገነት በሊይ

ሏምላ

101

53279

84

38

39

40

ወይም ሚስት የኢንሹራንስ ገንዘቡን ከወራሾች ጋር
ሉካፇለ የሚችለበት አግባብ
የንግዴ ህግ ቁጥር 705 701(1)(ሀ)
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 827
ከውርስ ሃብት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የውርስ ሃብቱን በእጅ
አዴርጏ በመገሌገሌ ሊይ ያሇ ተከራካሪ የሆነ ወራሽ
ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ንብረት በጋራ ይዞ የቆየ ሰው
ሊይ የሚያነሳው የውርስ ጥያቄ በይርጋ ታግዶሌ ሉባሌ
የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
ወራሽ የሆነ ወገን በውርስ ሃብት ክፌፌሌ ዴርሻው ሊይ
ከሩብ የበሇጠ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን በመግሇፅ አውራሽ
ባዯረገው ኑዛዜ መሠረት ክፌፌሌ እንዲይፇፀም መጠየቅ
የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1123(1)
የምትክ ወራሽነት ተጠቃሚዎችን ስሇመሇየት
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 842,843,844(3)

41

በተዘዋዋሪ መንገዴ ተወሊጅን ከውርስ ያሇ በቂ ምክንያት
መንቀሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 938,842,915

42

በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመያዣ መብት ውጤት
የሚኖረው ከተፃፇበት ቀን ጀምሮ እስከ አሥር ዓመት
ዴረስ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3058
ውሌ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ሉኖር የሚገባውን
የቅንነትና የመተማመን ግንኙነት መሠረት በማዴረግና
ጉዲዮቹ ውስጥ ያሇውን ሌማዲዊ ሥርዓት በመከተሌ በቅን
ሌቦና ሉተረጏም የሚገባ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1732(1)
ሇጨረታ ማስከበሪያ በሚሌ የሚያዝ ገንዘብ ጨረታውን
ባዘጋጀው
አካሌ
ሉወሰዴ
የሚችሇው
ተወዲዲሪው
ጨረታውን ባሸነፇው መጠን ሆኖ በጨረታው መሠረት
ውሌ ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ ስሇመሆኑ
ተከራካሪ ወገኖች ባሊነሱበት ሁኔታ ፌ/ቤት የውሌ አፃፃፌ
ሥርዓትን (ፍርማሉቲን) መሠረት በማዴረግ በግራ ቀኝ
ወገኖች መካከሌ የተካሄዯን ውሌ ፇራሽ ነው በሚሌ
የሚሰጠው ውሣኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 1808(2)
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ26(1) ሇባንኮችና ሇዯንበኞቻቸው መብት
ሌዩ ጥበቃ የሚያዯርገው የፌ/ብ/ሀ/ቁ. 2473(2)
ዴንጋጌን ዋጋ በሚያሳጣ መንገዴ ተፇፃሚ ሉሆን
የማይገባ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ26(1) በባንኮችና በላልች አበዲሪ
ተቋማት እና ዯንበኞቻቸው መካከሌ ያሇውን ግንኙነት
በተመሇከተ ተፇፃሚነት
የላሇው የህግ ዴንጋጌ
ስሇመሆኑ
ባንኮች ሇዯንበኞቻቸው ያበዯሩትን የብዴር ወሇዴ
ያሌተከፇሇ መሆኑን በሰው ምስክር፣ የሰነዴና ላሊ
ማስረጃ
በማቅረብ
በፌ/ብ/ህ/ቁ.
2ዏ24(1)
ስር
የተዯነገገውን የህሉና ግምት ሇማስተባበሌ የሚችለ
ስሇመሆኑ
በፌ/ብሓር ሔግ ቁጥር 2024/ረ/ መሰረት እንዯተከፇሇ
ሉቆጠር የሚችሇው በብዴር የተሰጠ ገንዘብ ሳይሆን
የተሰጠ ገንዘብ ሊይ የሚታሰብ ወሇዴ ክፌያ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024
የወሇዴ አግዴ ውሌ ህጋዊ ነው ሉባሌ የሚችሇው

44025

47622

እና አቶ ያፋት ተክለ

28/2ዏዏ2

እነ ወ/ሪት ፀሏይ ሏይላ
(አራት ሰዎች) እና ወ/ሮ
ፇሌቃ ቤኛ

ሏምላ
22/2ዏዏ2

110

ሏምላ
3ዏ/2ዏዏ2

112

ወ/ሮ ትዕግስት ነጋሽ እና እነ
ወ/ሮ መንበረ ስሊሴ ተኸላ
(አምስት ሰዎች)

እነ ወ/ሮ አተረፇች ዘውዯ
(ሁሇት ሰዎች)
እና አቶ ዘውደ ወሰኔ
አቶ ተስፊሌዯት ኪዲኔ
እና እነ ወ/ሮ ዘሀቡ ይመር
(ሦስት ሰዎች)

ሏምላ
29/2002

44800

አቶ አብደራዛቅ ሏሚዴ እና
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ

ጥቅምት
ዏ5/2ዏዏ2

42897

አቶ አየሇ ሏብተየስ እና እነ
ሚ/ር ኖቼራ ጃካርል
(ሁሇት ሰዎች)

ህዲር
10/2ዏዏ2

127

40947

አቶ መዝገቡ መዴህኔ እና
የአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር

ህዲር
15/2ዏዏ2

131

43825

የህፃን ኮከቤ ተረፇ
ሞግዚትና አስተዲዲሪ እና እነ
አቶ አያላው ካሳዬ (ሁሇት
ሰዎች)

ታህሣሥ
6/2ዏዏ2

133

29181

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና
አቶ ሌየው ቸኮሌ
(ሁሇት ሰዎች)

ታህሣሥ
20/2002

135

ታህሣሥ
20/2002

142

45587

42546

ሏምላ
28/2002

44

45

46

47

48

592

118
123

ውሌ

43

115

35758

እነ አቶ ገብረመዴኀን
አየናቸው (ሁሇት ሰዎች)
እና አቶ ሰብስቤ ኃይላ
እነ አቶ ፇታኒ ባየህ

124

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ መቋቋምን የሚመሇከቱ
ዴንጋጌዎችን በመከተሌ የተዯረገ እንዯሆነ ስሇመሆኑና
በዚህ መሰረት ያሌተዯረገ መሆኑ ውለን ፇራሽ
ሉያዯርገው የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3118,3045,3052
የስሌክ አገሌግልት ከማግኘት ጋር በተያያዘ በአገሌግልት
የክፌያ መጠን ሊይ በአገሌግልት ሰጪውና በአገሌግልት
ተቀባዩ መካከሌ አሇመግባባት በተፇጠረ ጊዜ የተጠየቀው
የአገሌግልት ሑሳብ በእርግጥም ስሌኩን በይዞታው ስር
አዴርጏ
የሚጠቀምበት
ወገን
በተገሇገሇው
መጠን
የተመዘገበ ስሇመሆኑ በባሇሙያ እንዱጣራ በማዴረግ
እሌባት መስጠት የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1732
መዋዕሇ ነዋይን በማፌሰስ ግንባታን ሇማካሄዴ የከተማ
ቦታን ከመንግስት ተረክቦ ግንባታን በተገቢው ጊዜ
ሇማጠናቀቅ አሇመቻሌ ሉያስከትሌ የሚችሇው ውጤት
የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ዯንብ ቁ. 41/97 አንቀፅ 8(3)
የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ አዋጅ ቁ. 51/94
ከቤት ኪራይ ውሌ ጋር በተያያዘ የኪራይ ውሌን ሇማቋረጥ
በቂ ናቸው ሉባለ የሚችለ ተከራይ የሚፇፅማቸው
የግንባታ አይነቶች
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2953 2954 1732
ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገኖች ወሇዴን አስመሌክቶ በውሊቸው
ካመሇከቱት ሃሳብ ውጪ የራሱን ስላት መሠረት
በማዴረግ ውሣኔ መስጠት ስሊሇመቻለ
የፌ/ብ/ህ/ቁ/. 1731 2478
ከሽያጭ ጋር በተያያዘ ውሌ ሲመሰረት ጉዴሇት የነበረበት
መሆኑ ቢረጋገጥም ከውለ መመስረት በኋሊ በተሸጠው
ንብረት ሊይ ተዋዋይ ወገኖች ተጨማሪ ግንባታ ያካሄደና
ወዯ ነበሩበት ሇመመሇስ አዲጋች ሁኔታ ያሇ መሆኑ
ከታመነ ውለ ሉፀና የሚገባው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1817(1)
ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረገ የሚቆጠር የኪራይ ውሌ
አከራይ የሆነ ወገን ሇተከራይ ማስታወቂያ በመስጠት
ምክንያቱን
መግሇፅ
ሳያስፇሌገው
የኪራይ
ውለን
ሉያቋርጥ ስሇመቻለ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2966(1)
በላሊ ሰው ዴካም ወይም የላሊ ሰው ሃብት በሆነ ነገር
በመገሌገሌ በቂ ባሌሆነ ምክንያት ጥቅም ያገኘ ሰው
አሊግባብ ጥቅም ባገኘበት መጠንና ባዯረሰው ጉዲት መጠን
ኪሣራ ሉከፌሌ የሚገባ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2162
ከሳሽ የሆነ ወገን ክስ ሇማቅረብ ምክንያት የሆኑትን ሁለ
በአንዴ ሊይና በአንዴ ጊዜ አጠቃል ሇመክሰስ የሚችሌ
(የሚገባው) የነበረ ቢሆንም ሉጠይቅ ይገባው ከነበረው
ቀንሶ ያቀረበው በፌ/ቤት ፇቃዴ የሆነ እንዯሆነ የቀረው
መብት ሊይ በዴጋሚ ክስ ሇመመስረት የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216(4)
ከሽያጭ ውሌ ጋር በተገናኘ ሻጭ የሚያቀርበው የውሌ
ይፌረስሌኝ ክስ ገዥ ውሌ እንዱፇፀምሌኝ በሚሌ ሉያቀርብ
የሚችሇው አቤቱታ ሊይ የሚቆጠረውን የይርጋ ጊዜ
የሚያቋርጥ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1845 1851
የኪራይ ውሌን መሠረት በማዴረግ ቤትን የያዘ ወገን
የኪራይ ውለን በቅዴሚያ ሣያስፇርስ የባሇቤትነት ጥያቄን
መሠረት በማዴረግ በኪራይ ውለ አሌገዯዴም በሚሌ
የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ

593

45422

(ሰባት ሰዎች)
እና እነ ወ/ሮ አስራት ባየህ
(ሦስት ሰዎች)

ጥር
13/2002

147

48967

አቶ ሳዱቅ ሏሰን
እና
የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን
ኮርፕሬሽን

ሰኔ
30/2002

151

46052

ድ/ር አሸብር ወ/ጊዩርጊስ
እና
የቦንጋ ማዘጋጃ ቤት ከፊ ዞን

ጥር
19/2ዏዏ2

154

46394

ወ/ሮ ስንቄ መስፌን እና
የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ

የካቲት
11/2ዏዏ2

45559

የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ
ባንክ (አ.ማ) እና እነ የአቶ
ኃይለ ፇይሳ ወራሾች
(ሁሇት ሰዎች)
ወ/ሮ እመቤት ዯርበው እና
አቶ ታዯሰ ሰዲማ

157

የካቲት
25/2ዏዏ2

160

የካቲት
25/2ዏዏ2

162

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
እና
የወ/ሮ አሰገዯች ካሣሁን
ወራሽ ሄኖክ ሣሙኤሌ

መጋቢት
22/2ዏዏ2

164

43381

ወ/ሮ ፍዚያ ሁሴን እና አቶ
ውብሸት ተ/ወሌዴ

መጋቢት
1ዏ/2ዏዏ2

166

43992

እነ አቶ ይሌማ አንበሴ
(አራት ሰዎች) እና እነ ወ/ሮ
እመቤት መንገሻ (አምስት
ሰዎች)

መጋቢት
6/2ዏዏ2

168

መጋቢት
22/2ዏዏ2

173

መጋቢት
7/2ዏዏ2

175

47800

40336

43636

46947

ወ/ሮ አሌማዝ ተሰማ
እና
እነ አቶ በየነ ወ/ሚካኤሌ
(ሁሇት ሰዎች)
አቶ ዘነበ ኃ/ማሪያም እና እነ
ወ/ሮ አባይነሽ ዘሇቀ
(ሦስት ሰዎች)

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

ከእጅ በእጅ ሽያጭ ጋር በተያያዘ ገዢ የሸያጩን ዋጋ
የከፇሇበትን ዯረሰኝ ይዞ መገኘቱ የገዛውን ንብረት
እንዯተረከበ የሚያሳይ የመጨረሻ (conclusive) ማስረጃ
ነው ሉባሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2266 2278(1) እና (2)
በፌ/ብሓር ጉዲይ ህጋዊ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚችሌ
ዋስትና የሚዯረግበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1922
ከኪራይ ውሌ ጋር በተያያዘ ተከራይ የሆነ ወገን የተርን
ኦቨር ታክስ የመክፇሌ ግዳታ በህግ የተጣሇበት እንዯሆነ
አከራይ የሆነው ወገን ይህንኑ ክፌያ ሇመፇፀም ይቻሌ
ዘንዴ ተከራዩን ሇመጠየቅ ስሇመቻለ
አዋጅ ቁ. 308/95 አንቀፅ 2(3 5 7 8 9 12),6
አንዴ
ሰው
ብዴሩን
አሇመክፇለን
አምኖ
በሚከራከርበት ሁኔታ የፌ/ብሓር ህግ ቁጥር
2024(ረ) ተፇፃሚነት የማይኖረው ስሇመሆኑ
2024(ረ) ዋና ብዴርን ሣይሆን ሇብዴር የሚከፇሌ
ወሇዴን የሚመሇከት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024(ረ)
አንዴ ውሌ ህግን የሚፃረር /የሚቃረን/ ነው በሚሌ
እንዱፇርስ የሚቀርብ ጥያቄ በአሥር ዓመት ጊዜ ውስጥ
ካሌቀረበ በይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1845
በአሰሪና ሠራተኛ መካከሌ በተዯረገ ስምምነት መሠረት
አሰሪው
ሠራተኛው
በውጭ
አገር
ትምህርቱን
እንዱከታተሌ
ሇማስቻሌ
የሚያስፇሌጉ
ወጭዎችን
ዯመወዝን
ጨምሮ
ሇመክፇሌ
ሠራተኛው
ዯግሞ
ትምህርቱን ሲያጠናቅቅ አሠሪውን ሇማገሌገሌ ውሌ ገብቶ
ሠራተኛው ግዳታውን ሇመፇፀም ያሌቻሇ በሆነ ጊዜ
አሠሪው የጉዲት ኪሣራ የመጠየቅ / የመከፇሌ/ መብት
ያሇው ስሇመሆኑ
የሽያጭ ውሌ በህግ የተቀመጠውን የአፃፃፌ ሥርዓት
ባሇመከተለ ፇራሽ ሲሆን ንብረት የመመሇስ ግዳታ
ያሇበት ወገን ንብረቱን ሇውጦ ወይም በንብረቱ ሊይ ወጪ
አውጥቶ ከሆነ ባወጣው ወጪ መጠን ሉጠይቅ የሚችሌ
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1818
በፌ/ብሓር ጉዲይ (ክርክር) የይርጋ ጊዜ መቆጠር
የሚጀምርበትን ጊዜ ሇመወሰን የሚቻሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ/. 1846
የእቁብ ገንዘብ ይከፇሇኝ ጥያቄ በይርጋ ዯንብ የሚገዛ እንጂ
በፌ/ብ/ህ/ቁ 2024 ሥር በተመሇከተው የህሉና ግምት
የሚሸፇን ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024
አንዴ የስጦታ ውሌ በኃይሌ ወይም በተንኮሌ ተግባር
ተዯርጓሌ በሚሌ ስሇሚፇርስበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2442(3),1698,1699,1704,1706

45545

47971

48358

ወ/ሮ ሸዋዬ ኑርዬ
እና
ምን አዩ ኃ/የተ/የግሌ
ማህበር

መጋቢት
.22/2ዏዏ2

ወ/ሮ ጅቦኒ ቱና እና ወ/ሮ
ብርቂ ኢርክታ

ሚያዝያ
5/2ዏዏ2

አቶ ብርሃነ ገብረሏይለ
እና
አንሲዩን ኮንትር ሊፊም

ሚያዝያ
7/2ዏዏ2

183

ሚያዝያ
8/2002

186

ግንቦት
1ዏ/2ዏዏ2

188

44691

አቶ ሽባባው ወላ
እና
አቶ ሙለጌታ ዓባይ

48094

እነ ሙና እንዴሪስ
እና
የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ

70

የውርስ ንብረት በጨረታ እንዱሸጥ ሇማዴረግ መነሻ ዋጋን
ሇመወሰን የሚቻሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1083 1084
አንዴ ተጋቢ በግለ ያመጣው ዕዲ ከላሇኛው ተጋቢ የጋራ
ንብረት እንዱከፇሌ የሚዯረገው ዕዲውን ያመጣው ተጋቢ
ዕዲውን ሇመክፇሌ አሇመቻለ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ
የዯቡ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ እና የፋዳራሌ መንግስት የተሻሻሇው

594

181

49453

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር
ኢንስቲቲዩት እና አቶ ተፇሪ
ማሞ

ግንቦት
19/2ዏዏ2

192

49326

ወ/ሮ እታፇራሁ ኃ/ማሪያም
እና
እነ መምህር በቀሇ ታችበላ
(ሁሇት ሰዎች)

ሰኔ
28/2ዏዏ2

195

42700

የባህርና ትራንዚት
አገሌግልት ዴርጅት እና
አዯጋ መከሊከሌና ዝግጁነት
ኤጀንሲ
የአቶ ዯሣሇው ፊንታ
ወራሾች
እነ ሙለጌታ ዯሣሇው እና
አየሇ ዯበሊ
እነ ወ/ሮ ሏመሌማሌ
ዓሇሙ(ሁሇት ሰዎች)
እና ወ/ሮ ሀረገወይን ዘሇቀ

ሏምላ
12/2ዏዏ2

46019

49900

198

ሏምላ
2ዏ/2ዏዏ2

202

ሏምላ
19/2002

206

210

አፇፃፀም
69

178

43888

አቶ ፀሏይ ወንዴም እና እነ
አቶ አያሇው መሇስ (ሁሇት
ሰዎች)

መጋቢት
23/2ዏዏ2

39837

አቶ ስመንጉስ አሰፊ
እና
መ/ት ምህረት ክበበው

ግንቦት
3/2ዏዏ2

211

213

71

የቤተሰብ ህግ
አንዴ ንብረት በፌርዴ አፇፃፀም የተነሣ ሉያዝ የሚችሇው
በተሰጠው ፌርዴ ባሇዕዲ የሆነው ወገን ሃብት መሆኑ
ሲረጋገጥ ብቻ ስሇመሆኑ

46143

ወ/ሮ ዴሌበጌ ራሔመቶ እና
እነ የባህር ትራንዚት
አገሌግልት ዴርጅት(ሁሇት
ሰዎች)

ሏምላ
2/2ዏዏ2

217

ወንጀሌ
72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ አፇፃፀም ጋር በተያያዘ
የንግዴ ዴርጅት ሠራተኛ፣ ሥራ አስኪያጅ እንዱሁም
ዴርጅቱ በወንጀሌ ጉዲይ ክስ ቀርቦባቸው ኃሊፉ ሉሆኑ
የሚችለበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀፅ 56(1)(3)
አዋጅ ቁ. 6ዏ9/2ዏዏ1 አንቀፅ 5ዏ(ሇ)(1) 22(1)
የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 23(3) 34(1)
በግዴያ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የፇፀመው የግዴያ ዴርጊት
በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539(1) (ሀ) ሥር የሚያስጠይቅ
ነው ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539(1)(ሀ),84,86
በወንጀሌ ጉዲይ የቀረበ ክስ በዏቃቤ ህግ ምስክሮች
ተሟሌቶ አሇመቅረብ የከሳሽ መዝገቡን የማንቀሳቀስ
መብት ተጠብቆ መዘጋት በቀረበው ወንጀሌ ሊይ ተፇፃሚ
የሚሆነውን የይርጋ ጊዜ ተግባራዊ ከመሆን የሚያግዯው
ስሊሇመሆኑ
ህጋዊ መካሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ የተፇፀመ የሰው
መግዯሌ
ተግባር
በወንጀሌ
ህግ
ቁጥር
541(ሀ)
የሚያስጠይቅ ስሇመሆኑ
የወንጀሌ ህግ ቁ. 54ዏ 541
በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 543 እና 567 መሰረት አንዴ ሰው
በአንዴ ጊዜ ሉጠየቅ ስሇሚችሌበት አግባብ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543,567
አንዴ ሰው የማታሇሌ ተግባር ፇፅሟሌ በሚሌ በወንጀሌ
ሉጠየቅ የሚችሌበት አግባብ
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 692(1)
ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ ጥፊተኛ የተባሇ ተከሳሽ
የዘወትር ፀባይ መሌካም የነበረ መሆኑ በተናጠሌ (በራሱ)
ቅጣትን ሇማቅሇሌ የሚያስችሌ ስሇመሆኑ
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 82(1) (ሀ)
በወንጀሌ ጉዲይ ክስ ቀርቦ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ
ከተሰጠ በኋሊ ወንጀሇኛው በይቅርታ የተሇቀቀ መሆኑ
አስቀዴሞ የተሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ እንዲሌነበረ
የሚያስቆጥር
(በሪከርዴነት
እንዲይያዝ
የሚያዯረግ)
ስሊሇመሆኑ
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 230
በሥር ፌ/ቤት የተሰጠ የቅጣት ውሣኔ ሊይ አነሰ ወይም
በዛ በሚሌ በግሌፅ ይግባኝ ባሌተጠየቀበት ሁኔታ ይግባኝ
ሰሚ ፌ/ቤት ቅጣትን ከፌ ወይም ዝቅ በማዴረግ ውሣኔ
ሉሰጥ የማይገባ ስሇመሆኑ
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 195(መ)

ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ ተከራካሪ ወገኖች
የማስረዲት
ሸክማቸውን
ተወጥተዋሌ
ሇማሇት
የሚቻሌበት አግባብ
በፌ/ቤት ፉት ቃሇ- መሃሊ በመፇፀም የተሰጠ የምስክር
ቃሌ እውነት ነው በሚሌ የሚወሰዯው ግምት ሉፇርስ
የሚችሌ ስሇመሆኑ

595

215

48850

45927

45572

እነ አቶ ታረቀኝ ገ/ጊዮርጊስ
(ሦስት ሰዎች)
እና
የገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን

የኦሮሚያ ክሌሌ ዓቃቤ ሔግ
እና
መሰረት መኮንን
ወ/ሮ ዘነበች ሽብሩ እና
ፋ/ዏ/ህግ

ታህሣሥ
8/2ዏዏ2

218

ጥር
19/2002

221

የካቲት
26/2ዏዏ2

224

43501

እነ ረዲት ሳጅን ሸጋ ተካ
ሞሊ (ሦስት ሰዎች) እና
የኦሮሚያ ክሌሌ ዓ/ሔግ

መጋቢት
15/2ዏዏ2

225

44235

ቄስ ጌታቸው ተሾመ
እና ዓቃቤ ሔግ

መጋቢት
28/2002

229

46189

ሏረገወይን ተፇራ እና
ፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ

ሚያዝያ
2ዏ/2ዏዏ2

232

53612

እነ አቶ ፌስሏ ዓባይ(ሁሇት
ሰዎች) እና የገቢዎችና
ጉምሩክ ዓ/ህግ

ሚያዝያ
25/2ዏዏ2

41248

ቡርቄሶ ዋቆ
እና
ዏቃቤ ሔግ

ሰኔ
23/2ዏዏ2

237

ሰኔ
18/2ዏዏ2

239

ሏምላ
21/2ዏዏ2

242

48617

51706

ተስፊዬ አዯሊ
እና
ዏቃቤ ሔግ

አቶ ግርማ ትኩ
እና
የፋዳራሌ የሥነ-ምግባርና
የፀረ-ሙስና ኮሚሽን

234

የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 111
251

ንብረት
82

83

84

85

86

87

88

89

የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ ተሰጥቷሌ ሇማሇት
የሚቻሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3041,3052
ሇረጅም ጊዜ በመንግስት ቁጥጥር ሥር የነበረ ቤትን
ይሇቀቅሌኝ በሚሌ አቤቱታ የሚያቀርብ ወገን ቤቱ በአዋጅ
ቁጥር 47/67 የተፇቀዯሇት ስሇመሆኑ ወይንም ከአዋጅ
ውጪ ተወስድብኛሌ የሚሌ ከሆነም ሇሚመሇከተው አካሌ
ጥያቄውን
አቅርቦ
ውሳኔ
አግኝቶ
ባሇመብትነቱን
ሳያረጋግጥ የሚያቀርበው ክስ ተቀባይነት የላሇው
ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁጥር 47/67
የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ የሚቀርብ የመፊሇም
ክስ በይርጋ ቀሪ ነው (ቀሪ ሆኗሌ) ሉባሌ የሚችሌ
ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1677 1845 1206 1188-1192
የአዋጅ ቁጥር 47/67 በሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት የተሰጠን
ካርታ መሰረት በማዴረግ ክሥ ሇመመስረት የሚያስችሌ
መብት ወይም ጥቅም የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 47/67
በአንዴ ቤት ውስጥ ሲኖር ያሌነበረ ወይም ቤቱን በእጁ
አዴርጏ ሲያዝበት ያሌነበረ ሰው የሚያነሣው የሁከት
ይወገዴሌኝ ክስ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149
በሃይሌ ቤቴ ተይዞብኛሌ እንዱሇቀቅሌኝ በሚሌ የሚቀርብ
አቤቱታ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ ነው ሉባሌ የሚችሌ
ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1206,1149
አንዴን ንብረት በአዯራ ሇማስተዯዯር (ሇመጠበቅ)
የተረከበ ወገን አዯራ ሰጪው ንብረቱ እንዱመሇስ
በጠየቀው ጊዜ ወዱያውኑ መመሇስ ያሇበት ስሇመሆኑ
ንብረትን በአዯራ የሰጠ ወገን ንብረቱ እንዱመሇስሇት
ከመጠየቅ ጋር በተያያዘ በህግ የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ
(ይርጋ)የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2781 (1)(2) 2779 2989(1)
ከማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተያያዘ የጉዲት ኪሣራን
ጉዲት ሇሚዯርስበት ወገን በመክፇሌ የመንገዴ መተሊሇፉያ
( servitude right) መብት ሉከበር የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1221

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እና
እማሆይ ፀሏይቱ አምበለ

ጥቅምት
3/2ዏዏ1

እነ እናኑ ጀንበሬ
(ሁሇት ሰዎች)
እና የዯሴ ከተማ ቀበላ 03
ጽ/ቤት

ታህሣሥ
24/2002

ዲዊት መስፌን
እና የመንግስት ቤቶች
ኤጀንሲ

ጥር
05/2ዏዏ2

48699

አቶ አምሣሇ ጀመሪ
እና አቶ ፌርደ ገበያሁ

ሚያዝያ
21/2002

262

43081

አቶ ሣሙኤሇ ጦኖሮ እና እነ
ወ/ሮ አይሻ አርጌሳ (አራት
ሰዎች)

266

42861

ወ/ሮ አጤነሽ አበበ
እና
አቶ ማንተጋፊቶት አጥሊው

ግን
ቦት
6/2ዏዏ2
ሰኔ
28/2002

48048

ወ/ሮ ገብርኤሊ ኒካሊ ቶማስ
ናክሶ
እና
የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ

ሏምላ
22/2002

270

48783

ወ/ሮ ሶፉያ ሁሴን እና እነ
የአራዲ ክ/ከተማ መሬት
አስተዲዯር (ሁሇት ሰዎች)

ሏምላ
27/2ዏዏ2

273

38681

45161

43600

91

92

93

255

257

268

276

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት
90

252

የጉዲት ኪሣራ የሚከፇሇው ጉዲት ስሇመዴረሱ ሲረጋገጥ
ብቻ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ9ዏ 2ዏ91
ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ጉዲት የዯረሰበት ሰው ጉዲቱ
ከመዴረሱ በፉት ገቢ ያሌነበረው መሆኑ በርትዕ ሉከፇሇው
የሚገባውን ካሣ የሚያስቀር ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 21ዏ2
በወንጀሌ ጉዲይ ተከስሶ ጥፊት የላሇበት መሆን በራሱ
በተመሳሳይ ጉዲይ በፌትሏብሓር ከቀረበ ክስ ነፃ
ሇመውጣት እንዯ በቂና የመጨረሻ መስፇርት የሚወሰዴ
ስሊሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2149

39601

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ እና
ገዛኸኝ መንግስቱ

ጥቅምት
5/2ዏዏ2

277

42962

አቶ አየሇ አዴማሱ
እና
አቶ አጀቡ ሹሜ

ታህሣሥ
28/2ዏዏ2

279

43843

ድ/ር ተስፊነሽ በሊይ
እና
አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ

መጋቢት
21/2ዏዏ2

289

ሇተወሰነ ጊዜም ሆነ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠረ ሠራተኛ
ከውሌ ውጭ በሆነ ግንኙነት በሥራ ወቅት በላልች ሰዎች

45735

አቶ ዯረጀ ቸርነት
እና

መጋቢት
21/2ዏዏ2

285

596

ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት አሠሪ
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2130 2131 2132
94

95

ኃሊፉነት

ያሇበት

ወ/ሮ ሔይወት የኃሊሸት

በአሰሪና ሠራተኛ ክርክር ችልት ሠራተኛው የፇፀመው
ዴርጊት ከሥራ ሇማሰናበት በቂ አይዯሇም ተብል መወሰኑ
አሰሪው በሠራተኛው ሊይ በፌ/ብሓር ጉዲይ ሉያቀርብ
የሚችሇውን ክስ የሚያስቀር የመጨረሻ ፌርዴ /ውሣኔ/
ስሊሇመሆኑ

44588

ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ህይወቱ ካሇፇ ሰው ጋር
በተገናኘ የሚከፇሇው የጉዲት ካሣ መብቱን የሚጠይቀው
ሰው ዕዴሜ ከአስራ ስምንት ዓመት በሊይ በመሆኑ የተነሣ
ብቻ ካሳው ሉከፇሇው አይገባም ሇማሇት የሚያስችሌ የሔግ
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2095/1/

50225

የኢትዮጵያ እህሌ ንግዴ
ዴርጅት እና እነ ኃይሇየሱስ
ቱኪ
(አራት ሰዎች)

ሚያዝያ
4/2ዏዏ2

290

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት
እና
እነ ወ/ት ዝናሽ አሰፊ
(ሁሇት ሰዎች)

ሏምላ
5/2002

293

295

የዲኝነት ስሌጣን
96

የአ.አ ከተማ መስተዲዴር ምክር ቤት የሥራና ከተማ
ሌማት ቢሮ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነት ዯብተርን
ሇመሰረዝ የሚያስችሌ ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ

34665

97

የከተማ ቦታ ያሇአግባብ ተወስድብኝ በሉዝ ሇላሊ ተሰጥቷሌ
በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ የቦታውን መውሰዴ ውሣኔ
ሇሰጠው አካሌ በቅዴሚያ መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑና
በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ሇቦታ ማስሇቀቅ
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ ያሇበትና ይኼው አካሌ
የሚሰጠው ውሣኔ የመጨረሻ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 272/1994

46220

የዯቡብ ክሌሌ የሏዋሣ
ከተማ ማዘጋጃ ቤት
እና የሏዋሳ ዯብረ ምህረት
ቅ/ገብርኤሌ ገዲም

ጥር
18/2002

298

98

በውጪ አገር ሔግ መሰረት የተቋቋመና በኢትዮጵያ ውስጥ
ያሌተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት ከውሌ ውጪ በሆነ
ግንኙነት በኢትዮጵያ ፌ/ቤት ቀርቦ ሉዲኝ የሚችሌ
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
27(1), አዋጅ
25/88
አንቀጽ
11(2)(ሀ)
በብሌጫ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ ሇባሇገንዘቡ ሉመሇስ
የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ. 6ዏ/89 አንቀፅ 53(1) 55
የሥራ መዯብ ወይም እዴገት ይሰጠኝ በሚሌ የሚቀርብ
አቤቱታ የወሌ የሥራ ክርክርን የሚመሇከት ስሇመሆኑ
በውዴዴር አሸንፋ ያገኘሁትን የሥራ መዯብ እዴገት
ይሰጠኝ በሚሌ የሚቀርብ የሥራ ክርክር የግሌ የሥራ
ክርክር በመሆኑ በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ቦርዴ የሚታይ
ሰሊሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 377/96
የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች በከተማው የሚገኝ
ቤት ባሇቤትነቱ የማን ነው ከሚሌ ጉዲይ ጋር ተያይዞ
የሚነሣ ክርክርን ሇማየት ስሌጣን የላሊቸው ስሇመሆኑ
የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁ. 416/19
አንቀፅ 33
የክርክሩ የገንዘብ መጠን ከ5000 ብር በታች የሆነ
ጉዲይን በሙለ ተቀብል ሇማስተናገዴ የአዱስ አበባ
ከተማ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች በሔግ ስሌጣን ያሌተሰጣቸው
ስሇመሆኑ

42928

የኢትዮጵያ ኤላትሪክ
ኃይሌ ኮርፕሬሽን
እና ዴራጋድስ
ኮንስትራክሽን

ጥር
12/2002

300

42866

ብርሃነ ጥዐም እና
የጉምሩክ ባሇስሌጣን

መጋቢት
2ዏ/2ዏዏ2

302

48111

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና አቶ ቂጤሳ ገብሬ
የኢትዮጵያ ቆዲ አክሲዮን
ማህበር
እና
አቶ ተስፊዬ ኃይላ

ሚያዝያ
13/2ዏዏ2
ሚያዝያ

305

47134

የዴሬዲዋ አስተዲዯር ቀበላ
ዏ6 አስተዲዯር ጽ/ቤት እና
ወ/ሮ ፊንታዬ ምትኩ

ግንቦት
6/2ዏዏ2

310

52041

የእርሻ መሣሪዎችና
የቴክ/አ/ማህበር
እና
የኢት/መዴን ዴርጅት

ሰኔ
29/2002

313

99

100
101

102

103

597

52600

እነ አቶ ናትናኤሌ ዘውገ
(ሁሇት ሰዎች)እና እነ ወ/ሮ
እግዜሩ ገ/ህይወት(ሁሇት
ሰዎች)

296
ጥቅምት1
2/2ዏዏ2

308

12/2ዏዏ2

104

105

106

107

የሥረ-ነገር ሥሌጣን በሔግ ባሌተሰጠው የዲኝነት አካሌ
(ፌ/ቤት) የተሰጠ ፌርዴ የማይፀና ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(6),5(9)
አዋጅ ቁ. 361/95
በፋዳራሌ መንግስት የተመዘገበ የንግዴ ማህበር (ዴርጅት)
ጋር በተያያዘ የሚነሣ ክርክርን ሇማስተናገዴ ስሌጣን
የተሰጠው ሇፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀፅ 5(6)
በሰዎች ወይም በሚንቀሳቀስ ሀብት ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ካሣ
ሇማግኘት የሚቀርብ ክስን ሇማስተናገዴ የግዛት ክሌሌ
ሥሌጣን ስሇሚኖረው ፌ/ቤት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 27
በሸሪአ ፌ/ቤት በሚካሄዴ ክርክር ሊይ ጣሌቃ ገብቶ
መከራከር በፌ/ቤቱ ሇመዲኘት ስምምነትን እንዯመስጠት
የሚያስቆጥር ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 188(92) አንቀፅ 5(1)
በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ እጅግ አስፇሊጊ የህዝብ
አገሌግልት ዴርጅቶች ተብሇው ከተዘረዘሩት ተቋማት
ጋር ተያይዞ የሚቀርብ የሠራተኞች ዯመወዝና
ጥቅማጥቅም ጥያቄን የያዘ የውሌ የሥራ ክርክር
ካሌሆነ በስተቀር የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ
ሇማስተናገዴ የሥረ- ነገር ስሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ
መሰሌ ጉዲዬችን ሇማየት በህግ ስሌጣን የተሰጠው
በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር የሚሰየም
ቦርዴ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 466/97 አንቀፅ 2(2)
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 142(1)(ሀ),(2),(3),136(2)

43912

አፌሪካ ኢንሹራንስ ኩባንያ
እና
እነ የአቶ ኢብራሂም ሙሣ
ወራሾች (ሁሇት ሰዎች)
አቶ ተከተሌ ዘካሪያስ እና
እነ ወ/ሮ አስቴር
ታዯሰ(ሁሇት ሰዎች)

ሰኔ
15/2ዏዏ2

315

ሏምላ
7/2ዏዏ2

317

45806

አቶ ፌፁም በረታ እና እነ
ወ/ሮ ሶፉያ ደሊ(አራት
ሰዎች)

ሏምላ
8/2ዏዏ2

319

49152

የኮንስትራክሽን ሥራዎችና
ቡና ቴክኖልጂ ማስፊፉያ
ዴርጅት መሠረታዊ
ሠራተኛ ማህበር
እና
የኮንስትራክሽን ሥራዎችና
ቡና ቴክኖልጂ ማስፊፉያ
ዴርጅት

ሏምላ
7/2ዏዏ2

324

48018

328

ባንክና ኢንሹራንስ
108

109

110

111

112

113

በብዴር ሇተሰጠ ገንዘብ በመያዣነት የተያዘ ንብረት መዴን
የተገባሇት ሆኖ አዯጋ የዯረሰበት እንዯሆነ አበዲሪው
ንብረቱን በመያዣ የያዘበት ብዴር ዋጋ ዋስትና ከተገባሇት
የገንዘብ መጠን ያነሰ እንኳን ቢሆን መዴን ሰጪው
እንዱከፌሇው ሉጠይቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2858
ባንክ በመያዣ መሌክ የያዘውን የተበዲሪ ንብረት በአዋጅ
ቁ. 97/9ዏ መሠረት በመሸጥ ሊይ እያሇ በላሊ በኩሌ ዯግሞ
በተበዲሪው ሊይ በፌ/ቤት ክስ መስርቶ ዕዲው እንዱከፇሇው
ሇመጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የኢንሹራንስ ውሌን መሠረት በማዴረግ የሚቀርብ ክስ
በሁሇት ዓመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ ቁ. 674(1) 754(1)
የመዴን ሰጭ ኃሊፉነት በመዴን ውለ ሊይ ከተመሇከተው
የገንዘብ መጠን ሉበሌጥ የማይችሌ ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ ቁ. 665(2)

38572

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት
እና
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ

44164

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና
አቶ ሏሰን ኢብራሂም

ታህሣሥ
8/2ዏዏ2

332

46778

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
እና አዋሽ ኢንሹራንስ
ኩባንያ
አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ
አ.ማ እና ወ/ሮ ጫሌቱ
ሚዯግሳ

የካቲት
24/2ዏዏ2

336

ሚያዝያ
6/2ዏዏ2

339

ሇአንዴ ንብረት መዴን የገባ ሰው በንብረቱ ሊይ የዯረሰው
ጉዲት ሙለ ውዴመት ሉባሌ የሚችሌ ቢሆንም ካሣ
ሉከፇሇው
የሚችሇው
ጉዲት
በዯረሰ ጊዜ ዕቃው
ከሚያወጣው ዋጋ ሳይበሌጥ ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ ቁ. 678
መዴን ሰጪ የሆነ ወገን በመዴን ገቢው እግር በመተካት
ባሇዕዲ የሆነ ወገን ሊይ ጥያቄ ባነሣ ጊዜ ባሇዕዲው ከመዴን
ገቢው ጋር የሚፇጠር አሇመግባባትን ከፌርዴ ቤት ውጪ
በሽምግሌና ሇመጨረስ የተስማማን በመሆኑ መዴን
ሰጪው በፌርዴ ቤት ክስ መስርቶ ሉጠይቅ አይችሌም
በሚሌ የሚያቀርበው አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው
ስሇመሆኑ

48698

አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ
እና
አቶ ሣሙኤሌ አሇሙ

ግንቦት
19/2ዏዏ2

341

39902

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት
እና
ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ

ሰኔ
18/2ዏዏ2

344

598

46808

ጥቅምት
17/2ዏዏ2

329

114

የንግዴ ህግ ቁ. 683(1)
አስቀዴሞ የተዯረገ ነገር ግን ባሇመታዯሱ
የተቋረጠ (ያበቃ)ን የመዴን ውሌ መሠረት
ሉጠየቅ የሚችሌ የጉዲት ካሣ ስሊሇመኖሩ
የንግዴ ህግ ቁ. 666(2) እና (3)

ምክንያት
በማዴረግ

52910

አቶ አንዲርጌ ታዯሰ
እና
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት

ሏምላ
28/2ዏዏ2

349

ጉምሩክ(ግብር)ታክስ
115

116

117

118

119

120

121

የንግዴ ቤቶችን የማከራየት እንቅስቃሴ ከታክስ ነፃ
ከሆኑ ግብይቶች የማይመዯብ ስሇመሆኑ
የንግዴ ቤት ኪራይ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት ወገን
የተጨማሪ እሴት ታክስ መክፇሌ ያሇበት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀፅ 8
የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ያሌተከፇሇን ቀሪ ቀረጥ
ሉያስከፌሌ የሚችሌበት አግባብ
አዋጅ ቁ.6ዏ/89 አንቀፅ 57(1) 48 53(1)

39574

የጉምሩክ አዋጅን በመተሊሇፌ ከሚፇፀም የወንጀሌ ዴርጊት
ጋር በተያያዘ የኮንትሮባንዴ ተግባር ሃይሌን በመጠቀም
ወይም ከላልች ጋር በማበር የተፇፀመ እንዯሆነ አዋጅ ቁ.
6ዏ/89 ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ
የጉምሩክ
ሔግን በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በሚሌ
የተጠረጠረ ሰው ክስ ሉቀርብበት የሚገባውና ጉዲዩ
መታየት ያሇበት በአዱሱ የወንጀሌ ህግ ሣይሆን የጉምሩክ
አዋጆች መሠረት በማዴረግ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 60/89
የንግዴ ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው የዴርጅቱን
አስተዲዯራዊ ሥራ ሇላሊ ሰው የወከሇ መሆኑ ዴርጅቱ
ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ግብይት በመፇፀም ወንጀሌ
ጥፊተኛ በተባሇ ጊዜ ከሚቀርብበት የወንጀሌ ተጠያቂነት
ነፃ የማያዯርገው ስሇመሆኑ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በሔግ
የተሰጠውን ስሌጣንና ተግባሩን በተገቢው ጊዜና ሁኔታ
ባሇማከናወኑ በላሊ ሰው ንብረት ሊይ ሇሚያዯርሰው
ጉዲት በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በሔግ
በተሰጠው ስሌጣንና ኃሊፉነት መሰረት ግዳታውን
ሇመወጣት ሲንቀሳቀስ በቁጥጥሩ ሥር አዴርጏት
ከሚቆየው ንብረት ጋር በተያያዘ የተቋረጠ ጥቅም
ወይም የጉዲት ካሣ ሉከፌሌ የሚችሌበት የሔግ
መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ 60/98 አንቀጽ 6(5), 58,74
አዋጅ ቁ 368/95 አንቀጽ 78
የግብር ይግባኝ ጉባኤ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ይግባኝ
ሇማቅረብ የተፇቀዯው ጊዜና ስላቱ
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 43(1)

44862

45882

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ
እና
እነ ወ/ሮ ምሌእተ ፀጋ
ቢዘን
(ሁሇት ሰዎች)
የገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን እና እነ ወ/ሮ
እጅጋየሁ አራምዳ (ሁሇት
ሰዎች)
አሸናፉ አበበ እና የጉምሩክ
ባሇስሌጣን

48693

ነኢማ አወሌ እና
የገቢዎችና ጉምሩክ
ባሇስሌጣን

54061

አቶ መስፌን ሽፇራው እና
የኢትዮጵያ ገቢዎች
ባሇስሌጣን

ጥቅምት
3/2ዏዏ2

350

ታህሣሥ
6/2ዏዏ2

352

ጥር
5/2ዏዏ2

355

ጥር
5/2ዏዏ2

357

ሚያዝያ

123

ባንክ በሏዋሊ ሇማዴረስ የተቀበሇውን ገንዘብ ሇተገቢው
ሰው አሌዯረሰም በሚሌ ኃሊፉነት አሇበት ሉባሌ የሚችሇው
ተገቢውን ጥንቃቄ እና የተሇመዯውን አሰራር ሳይከተሌ
የቀረ እንዯሆነ ወይም መጭበርበሩ የተረጋገጠ እንዯሆነ
ስሇመሆኑ
ወኪሌ የሆነ ሰው የውክሌና ሥራውን በሚሰራበት ጊዜ
የራሱን ወይም ከራሱ ጋር ቤተሰባዊ ወይም ላሊ ጥብቅ
ግንኙነትና ትስስር ያሇው ሰውና የወካዩ ጥቅም ሉጋጭ

599

359

26/2ዏዏ2

49889

የኢትዮጵያ ገቢዎችና
ጉምሩክ ባሇስሌጣን
የሞያላ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት
እና
አቶ ዛኪ ሰይዴ

ሰኔ
28/2002

361

48621

አቶ አብዯሊ ሁሴን ከሇር
ሊብራቶሪ
ኃ/የተ/የግ/ማህበር
እና የፋዳራሌ አገር
ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን

ሰኔ
30/2002

365

48269

አቶ ሸረፇዱን አብዯ እና
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ

የካቲት
24/2ዏዏ2

369

50440

አቶ ሃብቱ ወሌደ
እና
እነ ወ/ሮ መሰለ ዯስታ

ግንቦት
16/2ዏዏ2

371

368

ውክሌና
122

347

የሚችሌበት አጋጣሚ እንዲይፇጠር መከሊከሌ ያሇበት
ወይም በተፇጠረ ጊዜ አስቀዴሞ ሇወካዩ ማሳወቅ ያሇበት
ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2187(1)2198 2208 2209

(ሁሇት ሰዎች)

375

የንግዴ ሔግ
124

125

የእሽሙር የሽርክና ማህበር ተመስርቷሌ ሇማሇት
የሚቻሌበት አግባብ
በግሇሰቦች መካከሌ በውሌ የሚፇጠር የሽርክና ማህበር
የንግዴ ሔግ በሚያዘው መሰረት አይነቱ ተሇይቶ
ተመዝግቦ የማይገኝ በሆነ ጊዜ እንዯ የእሽሙር የሸርክና
ማህበር ተዯርጏ ሉወሰዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የንግዴ ሔግ ቁጥር 211,212,219
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የንግዴ ማህበር ሥራ አስኪያጅ የሆኑ
ሰዎች ማህበሩን ሲያስተዲዴሩ በሰሩት ያሌተገባ ስራ
ምክንያት በኃሊፉነት ሉጠየቁ የሚችለበት አግባብ
የንግዴ ሔግ ቁጥር 580

46358

ወ/ሮ ብርሃን ፀጋዬ እና
እነ አቶ ሚካኤሌ ፊስሏ
(ሁሇት ሰዎች)

የካቲት
25/2ዏዏ2

376

39608

ወ/ሮ አስቴር አርአያ
እና
እነ ወ/ሮ አምሳሇ በሊይ
(ሁሇት ሰዎች)

የካቲት
11/2002

378

አርቲስቲክ ማተሚያ
ዴርጅት
እና
ድ/ር ጌታሁን ሽብሩ

ጥቅምት
10/2ዏዏ2

381

አእምሯዊ ንብረት
126

አንዴን መፅሏፌ ከተፃፇበት ቋንቋ ወዯ ላሊ ቋንቋ
የተረጏመ ሰው እንዯ ዴርሰት አመንጪ ተቆጥሮ
የሞራሌና የቁሣዊ ጉዲት ሉወሰንሇት ስሇመቻለ
አዋጅ ቁ.41ዏ/96 አንቀፅ 2(2) 6(1)

44520

385

ሌዩ ሌዩ
127

128

129

ሇዋስትና የተያዘ ገንዘብን የአስያዡን ማንነትን ማረጋገጥ
እስከተቻሇ ዴረስ ገንዘቡን ያስያዘበት ዯረሰኝ ኮፑን ያቀረበ
እንኳን ቢሆን የተያዘው ገንዘብ መመሇስ ያሇበት ስሇመሆኑ
በአስፇፃሚ አካሊት የሚወጡ የተሇያዩ መመሪያዎች
በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው የወጡ ወይም በአማርኛ
ቋንቋ የተዘጋጁ አሇመሆናቸው
ህጋዊ ውጤት
እንዲይኖራቸው የሚከሇክሌ ስሊሇመሆኑ
አዋጅን መሠረት በማዴረግ የወጡ መመሪያዎችን
የሚፃረር ዴርጊት መፇፀም በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ
የሚችሌ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 83/86 አንቀፅ 39(2) 1 2 59(1)(ሸ)
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ መመሪያ ቁ. ሲቲጂ 001/97
የሔግ
ክርክሮችን
በሰበር
ማየት
/ማስተናገዴ/
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
የተሰጠ ስሌጣን (power) ስሇመሆኑ
በግሌግሌ ዲኝነት (arbitration) የታየ ጉዲይ ጋር
በተያያዘ ተዋዋይ ወገኖች የይግባኝ መብትን ሇማስቀረት
የሚያዯርጉት ስምምነት ጉዲዩን በሰበር ችልት
ከመታየት የማያግዴ ስሇመሆኑ (ከዚሀ ቀዯም በሰበር
ችልት
የተሰጠው
የሔግ
ትርጉም
የተሇወጠ
ስሇመሆኑ፡፡)
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80/3 (ሀ), አዋጅ
ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 (4), አዋጅ ቁጥር 25/88,
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 350(2) 351 እና 356

600

382

53459

አቶ ማሞ ገ/ማሪያም
ተጠሪ፡የሇም

ሚያዝያ
12/2ዏዏ2

386

43781

የኢትዮጵያ ገቢዎችና
ጉምሩክ ባሇስሌጣን
እና
አቶ ዲንኤሌ መኮንን

ሏምላ
14/2002

388

42239

ብሓራዊ ማዕዴን
ኮርፕሬሽን ኃ/የተ/የግ/
ኩባንያ እና
ዲን ትሬዱንግ
ኃ/የተ/የግ/ኩባንያ

ጥቅምት
20/2003

393

