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                         የሰ/መ/ቁ. 51223 

የካቲት 24 ቀን 2003 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

  ሏጏስ ወሌደ 

        ዲኜ መሊኩ 

     ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- ዲሽን ባንክ ነገረ ፇጅ ትንሳኤ ተፇራ - ቀረቡ     

ተጠሪ ፡-  ወ/ሮ ሀመሌማሌ መኮንን ጠበቃ አቶ ተስፊዬ ታዯሠ  - ቀረቡ   

     መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ በግራ ቀኙ ከተነሣው ክርክር አንፃር በማየት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 
የተመሇከተውን ሥነ-ሥርዓታዊ ዴንጋጌ አፇፃፀምን በሚመሇከት በሥር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
እና ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠውን ትርጉም አግባብነት ሇማየት በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ 

የጉዲዩም መነሻ የአሁን ተጠሪ በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 126261 በአሁን 
አመሌካች ሊይ ያቀረቡት ክስ ሲሆን ይዘቱም ባጭሩ፡- 

 ከወ/ሮ ፅዮን መኮንን በዲሽን ባንክ መሣሇሚያ ቅርንጫፌ ብር 55,907.02 የተሊከሌኝን 
ገንዘብ ባንኩ ሇላሊ ግሇሰብ ከፌሎሌ፡፡ ይህም ክፌያ የሥራ ግዳታውን በአግባቡ ካሇመወጣቱ የተነሣ 
የተፇፀመ ስሇሆነ ሉከፌሇኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካችም በተከሣሽነት ቀርቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 244/2/ መሠረት የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያውን በማስቀዯም በዚህ ጉዲይ ወ/ሮ ፅዮን መኮንን ከሰውን የዴሬዲዋ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ገንዘቡን የመክፇሌ ግዳታ እንዯላሇብን በመግሇፅ ወስኖ አሰናብቶናሌ፡፡  የአሁን አመሌካች 
ጥያቄ ከወ/ሮ ፅዮን መኮንን የመነጨ ስሇሆነ አስቀዴሞ ዲኝነት ባገኘው ጉዲይ ሊይ ዲግመኛ ክስ 
ማቅረብ እንዯማይቻሌ ፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 ስሇተዯነገገ ክሱ ውዴቅ ነው የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም ይህንኑ ክርክር በማስረጃነት ከቀረበው ከመ/ቁጥር 23357 ፌርዴ ይዘት ጋር 
አገናዝቦ ከመረመረ በኋሊ እንዯ አመሌካች ክርክር አስቀዴሞ ውሣኔ ባገኘ ጉዲይ ዲግመኛ የቀረበ ክስ 
ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ 

በአኳያው ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ጉዲዩን ተመሌክቶ በሁሇቱም መዝገቦች 
ያለት ተሟጋቾች የተሇያዩ ናቸው፣ የመብታቸውም ጥያቄ እራሱን የቻሇ ነው እንዱሁም ጭብጡም 
የተሇያየ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 የተመሇከተው ዴንጋጌ ሇዚሁ ጉዲይ ተፇፃሚነት የሇውም 
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የሚሌ ትርጉም ከሰጠ በኋሊ በዋናው ጉዲይ ዘሌቆ የአሁን አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ከሔጋዊ 
ወሇዴ ጋር ይክፇሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

ጉዲዩ በሁሇተኛ የይግባኝ ዯረጃ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አከራካሪ የሆነውን 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያው ክርክርም ሆነ በዋናው ጉዲይ የተሰጠውን ውሣኔ መርምሮ 
በተመሳሳይ አተረጓጏም ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበውም ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 ጋር በተያያዘ በግራ ቀኙ ሇተነሣው 
ክርክር ይግባኝ ሰሚዎች ከፌተኛ እና ጠቅሊይ ፌ/ቤቶች የሰጡት ትርጉም አግባብነት በሚሇው ነጥብ 
ሊይ ግራ ቀኙን በሰበር አዴምጦ አስፇሊጊውን ትርጉም ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡ 

በዚህ ነጥብ ሊይ ግራ ቀኙ በፌሬ ነገርም ሆነ ስሇ ሔጉ ያቀረቡት ክርክር በሥር ፌ/ቤቶች 
ካቀረቡት በይዘቱ የተሇየ ባሇመሆኑ በዚህ ፌርዴ ሊይ በዴጋሚ ማስፇሩ አስፇሊጊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ዓይነት ከሊይ ባጭሩ የመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው የወ/ሮ ሀመሌማሌ ክስ በኮ/መ/ቁ. 
126261 በሆነው መዝገብ ከመቅረቡ በፉት ገንዘቡን በሃዋሊ ሇወ/ሮ ሀመሌማሌ መኮንን ሊኩ 
የተባለት ወ/ሮ ፅዮን መኮንን ይህንኑ ገንዘብ ብር 55,907.02 በሃዋሊ ሇወ/ሮ ሀመሌማሌ 
እንዱከፌሌሌኝ ግዳታ ገብቶ ገንዘቡን ከተቀበሇ በኋሊ ሇተሊከሇት ሰው አሌከፇሇም ስሇዚህ ገንዘቡን 
ይመሌስሌኝ በማሇት በአሁን አመሌካች ሊይ ክስ አቅርበው ገንዘቡን አስተሊሊፉ ነው የተባሇው ባንክ 
ገንዘቡን በማስተሊሇፌና ሇተሊከሇት ሰው ክፌያን በመፇፀም ረገዴ ካሇበት የሥራ ግዳታ አንፃር 
ያዯረገው ተግባር ሁለ ታይቶ ተከሣሽ ግዳታውን በመወጣት በኩሌ ተግባሩን በአግባቡ ፇፅሟሌ፡፡  
ገንዘቡን የመመሇስ ግዳታ የሇበትም ተብል በመ/ቁ. 23357 ተወስኗሌ፡፡ 

ይህ ውሣኔ ከተሰጠ ከሦስት ወር ተኩሌ በኋሊ ዯግሞ እንዯገና ገንዘቡ ተሊከሊቸው የተባለት 
የአሁን ተጠሪ ከወ/ሮ ፅዮን የተሊከሌኝን ብር 55,907.02 ባንኩ ሇእኔ መክፇሌ ሲገባው ሇላሊ ግሇሰብ 
ከፌሎሌ ይክፇሇኝ በማሇት ክስ አቅርበውበታሌ፡፡ 

በዚህም ሁሇተኛ ክስ ሊይ ሉነሳ የሚችሇው ጭብጥ ገንዘብ አስተሊሊፉው በገባው ግዳታ 
መሠረት ገንዘቡን ሇተሊከሇት ሰው ሇመክፇሌ የሚጠበቅበትን ተግባር አከናውኗሌ ወይስ 
አሊከናወነም? የሚሇው በመሆኑና የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት እና ጠቅሊይ ፌ/ቤት በተሳሳተ መንገዴ ወዯ 
ፌሬ ነገሩ ጉዲይ ዘሌቀው በመገባታቸውም የተነሣ በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣው አከራካሪ ነጥብ 
ይህው ስሇመሆኑ የወሣኔው ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ ስሇሆነም በመ/ቁ. 23357 ሆነ በመ/ቁ. 126261 
የተነሣው የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ ጭብጥ ተመሳሳይ ነው፡፡ ተከራካሪ ወገኖችም የተሇያዩ ሰዎች 
ይሁን እንጂ የወ/ሮ ሀመሌማሌ ገንዘብ የመጠየቅ መብት የሚመነጨው ከገንዘብ ሊኪዋ በመሆኑና 
ገንዘብ ሊኪዋ ባቀረቡት ክስ ረቺ ሆኖ በተገኙ ጊዜ እንዱሁም ገንዘብ ተቀባይ የፌርደ ተጠቃሚ 
የሚሆኑ ወገን ናቸው፡፡  ተመሳሳይ ዲኝነት ከአንዴ ተከሣሽ የሚጠይቁ ወገኖች በመፇራረቅ የተሇያዩ 
ክስ በማቅረብ በተከሣሹ ሊይ አሊስፇሊጊ እንግሌት እንዲያዯርሱ በማሰብ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ በአንቀጽ 
5/1/ ሊይ ከተከራካሪዎቹ  መብት ያገኙ ሦስተኛ ወገኖች በዚያው ነገር ሁሇተኛ ክስ ሇማቅረብ 
እንዯማይችለ ተዯንግጓሌ፡፡  የእነዚህ ሇመጀመሪያው ጉዲይ ተከራካሪ ከሆኑት ወገኖች መብት ያገኙ 
ሦስተኛ ወገኖች እጣ ፇንታ በመጀመሪያው የክስ ውጤት ሊይ የተወሰነ ውሣኔውም ጎጂ ከሆነ 
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ስሇአስከተሇው ኃሊፉነት በቅዴሚያ በተከራከረው ወገን ሊይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር እንጂ ዲግመኛ ክስ 
በዚያው በአንዴ ተከሣሽ ሊይ እንዱቀርብ የተፇቀዯበት ሥርዓት አይዯሇም፡፡ 

በዚህም የሔግ ይዘትና የሔጉ መሠረተ ሀሳብ መነሻ በሁሇቱም ጉዲዮች በከሣሽነት 
የተሰየሙት ወገኖች ተመሳሳይ ወገኖች እንዯሆኑ የሚቆጠሩ ናቸው፡፡ 

ከሁለም በሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 የተቀመጠው ዴንጋጌ ክርክሮችን ሥርዓት ባሇው 
መንገዴ እንዱመሩ በማዴረግ በተቻሇ ፌጥነት በአጭር ጊዜ እና በአነስተኛ ወጭ ታይተው 
እንዱቋጩ በማዴረግ ረገዴ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ የያዘውን ዓሊማ ተከትል የተዘረጋ ሥርዓት 
እንዯመሆኑ መጠን አንዴ አስቀዴሞ የተሰጠ ፌርዴ ወዯ ፉት ሇሚነሱት ክርክሮች ያሇውን ውጤት 
ሇይቶ ዯንግጓሌ፡፡  ይህንንም ዴንጋጌ አስመሌክቶ የትርጉም  ጥያቄ ከተነሣ ሌንሰጠው የሚገባው 
ትርጉም ከዚሁ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዓሊማ የራቀ ሉሆን አይገባም፡፡  ከዚህ አንፃር ሇሁሇቱም ጉዲዮች 
መነሻ የሆነው አንዴ የተሊከ ገንዘብ ሆኖ እያሇ በሁሇቱም ጉዲዮች ሇተነሣው ክርክር ዕሌባት 
ሇመስጠት በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ ባንኩ በአግባቡ የሥራ ግዳታውን ተወጥቷሌ ወይስ 
አሌተወጣም? የሚሇው መሆኑ እየታወቀ እና ሊኪ እና ተቀባይ የሚጠይቁት ዲኝነት በይዘቱ 
ተመሳሳይ ሆኖ እያሇ በጊዜ ቅዯም ተከተሌ በመፇራረቅ አንዴን ተከሣሽ ሁሇት ጊዜ በአንዴ ጉዲይ 
በተሇያዩ ፌ/ቤት በተሇያዩ ጊዜ ሇሙግት በሚዯረግ አኳኋን የክርክሩ አንኳር ነጥብ ሲያያዝ 
በጭፌጫፉ የቃሊት አጠቃቀም በመመራት ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 እንዯተመሇከተው አስቀዴሞ 
በፌርዴ እንዲሇቀ ሉቆጠር የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ የተሰጠው ትርጓሜ የዴንጋጌውን ይዘትም ሆነ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዋነኛ ዓሊማን መሠረት ያዯረገ ሆኖ ስሊሊገኘነው ትርጉሙ መሠረታዊ የሥነ-
ሥርዓት ሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 
 

1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና በጠቅሊይ ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በኮ/መ/ቁ. 74189 ጥር 25 
ቀን 2001 ዓ.ም. እና በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 45987 ህዲር 09 ቀን 2002 ዓ.ም. የተሰጠው ፌርዴ እና 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 126261 በ10/03/2001 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
ፀንቷሌ፡፡ 

3. በአሁን አመሌካች ሊይ የቀረበውና ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው ክስ አስቀዴሞ በፌርዴ 
ባሇቀ ጉዲይ ሊይ ዲግመኛ የቀረበ ሆኖ ስሊገኘነው ክሱ ውዴቅ ነው፡፡  ውዴቅ ሉሆን በሚገባው 
ክስ ምክንያት ብር 55,907.02 /ሃምሣ አምስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰባት ብር ከዜሮ ሁሇት 
ሣንቲም/ ይክፇሌ በሚሇው ፌርዴ ሉገዯዴ አይችሌም፡፡  የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡ 

   በዚህ ሰበር ክርክር ምክንያት ሇወጣ ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
 
  መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

/አተ  
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