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የሰ/መ/ቁ. 46281 

      ታህሣሥ 28 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣  ሏጎስ ወሌደ                

                             ተሻገር ገ/ስሊሴ     

ብርሀኑ አመነው    

አሌማው ወላ   

ዓሉ መሏመዴ             

አመሌካች፣  ወ/ሮ አበባዬ አቢ ዯራ ወርቅ ጠበቃ ተስፊዬ ርቀቱ ቀረበ   

ተጠሪ፣  ይገረም ፇዬ አሌቀረበም 

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

በዚህ መዝገብ በሰበር ችልቱ እንዱመረመር የተያዘው ጭብጥ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ 
የመሠረተው ክስ ተቀባይነት የሇውም ተብል ከተወሰነ በኃሊ ክሱን ሲመሠረት የከፇሇውን የዲኝነት 
ገንዘብ ተጠሪ ትተካሇት የተባሇው በአግባቡ ነው ወይ? የሚሌ ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው ተጠሪ 
ክስ የመሠረተው ብር 30‚000 ግምት ያሇው ባህር ዛፌ ቆርጣ ስሇወሰዯችብኝ ገንዘቡን ትከፌሇኝ 
ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው አመሌካች ሇክሱ በሰጠችው መሌስ ክሱን በመካዴ የተከራከረች ሲሆን 
ፌ/ቤቱም የአመሌካችን ክርክር በመቀበሌ የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጓአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
ተጠሪ ውሣኔውን በመቃወም ይግባኙን ሇሚሰማው የበሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ 
በዴጋሚ ተሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ሇክሱ ምክንያት የሆነው ባህርዛፌ ስሇመቆረጡ በማስረጃ 
አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ አትከፌሌም በማሇት በአንዴ 
በኩሌ ሲወስን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ሇዲኝነት የከፇሇውን ብር 1718.50 አመሌካች ትተካሇት 
ብልአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

በበኩሊችንም አመሌካች ግንቦት 27 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን 
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም ግራቀኝ ወገኖች 
ያሰሙትን ክርክር በጭብጥነት ከተያዘው ነጥብ አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር 
አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡  

እንዯምንመሇከተው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የመሠረተው ክስ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
ባየው ፌ/ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተቀባይነትን አሊገኘም፡፡ ክሱ ሙለ በሙለ ውዴቅ 
በመዯረጉም በክሱ የተመሇከተውን ብር 30‚000 አመሌካች ሌትከፌሌህ አይገባም ተብል 
ተወስኖአሌ፡፡ ሇዲኝነት ተከፇሇ የተባሇው ብር 1718.50 ሉከፇሌ የቻሇው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 215 
መሠረት ነው በሥነ ሥርዓት ሔጉ በተሇየ ሁኔታ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ክሶች ሁለ ዲኝነት 
ሉከፇሌባቸው እንዯሚገባ በተጠቀሰው ቁጥር 215/1 አመሌክቶአሌ፡፡ ከዚህም መገንዘብ የቻሌነው 
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የዲኝነት ገንዘብ የመክፇሌ ግዳታ የከሣሹ ወገን እንዯሆነ ነው በእርግጥ በክርክር ወቅት ወይም 
ክርክሩን ሇማካሄዴ የሚወጡ ወጪዎች ስሇወጪና ኪሣራ በሚመሇከት በተዯነገገው በፌትሏብሓር 
ሥነ ሥርዓት ሔጉ በስምንተኛው መጽሏፌ ሥር ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አንፃር እየታዩ 
በየትኛው ተከራካሪ ወገን እንዯሚሸፇኑ በፌ/ቤቱ ውሣኔ የሚሰጥበት ሁኔታ እንዲሇ ይታወቃሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ ቁ 462 እንዯተመሇከተው በላሊ አኳኋን በግሌፅ ካሌተዯነገገ በቀር በክሱ ምክንያት 
የወጣውን ወጪና ኪሣራ የትኛው ወገን ሉከፌሇው እንዯሚገባ ፌ/ቤቱ ተገቢ በመሰሇው ሁኔታ 
ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ያሇአግባብ በአመሌካች ሊይ ክስ መመስረቱ ተረጋግጦ 
ጥያቄው ውዴቅ እንዱሆን ከመወሰኑ አሌፍ በአመሌካች በኩሌ የተፇጸመ ኪሣራ ሉያስከፌሌ 
የሚችሌ ዴርጊት /ጥፊት/ ስሇመኖሩ በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ አሌተመሇከተም ይህ ከሆነ ዯግሞ 
አመሌካች ሇተጠሪ ኪሣራ የምትከፌሌበት የሔግ አግባብ አይኖርም ሔግ ሳይፇቅዴ ረቺ የሆነውን 
ወገን ሇተረቺ ኪሣራ እንዱከፌሌ መወሰን ዯግሞ ሔጉን በተሳሳተ ሁኔታ መተረጎም ወይም 
መተግበር ነው፡፡ በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በጋምቤሊ ሔዝቦች ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በ28/07/2001 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሻሽልአሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇተጠሪ የዲኝነት ገንዘቡን እንዴትተካ የምትገዯዴበት የሔግ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡  
3. ግራቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
    መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡     

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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