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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. 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፡፡ 

 

 

ራ/ታ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	55794

