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የሰ/መ/ቁ. 57378 

   ጥር 23 ቀን 2003 ዓ.ም. 

 ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

   ዲኜ መሊኩ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡-  ወ/ሮ አስቴር አርአያ - ቀረቡ 

ተጠሪ ፡-    ወ/ሮ አምሳሇ በሊይ - ጠበቃ ሽመሌስ ሄይስ ቀረቡ    

       መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አቤቱታው ወ/ሮ አምሳሇ በሊይ የካቲት 11 ቀን 2001 ዓ.ም. በተሰጠ ውሣኔ በድ/ር 
አሇኸኝ መኮንንና በወ/ሮ አስቴር አርአያ ሊይ ገንዘብ በማስወሰን የፌርዴ ባሇመብት የሆንኩበት 
ይፇፀምሌኝ ብሇው ባስከፇቱት የአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 92421 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ግንቦት 
4 ቀን 2002 ዓ.ም. የፌርዴ ባሇመብት በላሊ መዝገብ ባሇዕዲ ሆነው በመ/ቁ. 63974 በፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አፇፃፀሙ እየታየ ስሇሆነ በዚህ ችልት የተሰጠው ፌርዴ ተቻችል 
እንዱፇፀም የፌርዴ አፇፃፀም ማመሌከቻው ከትዕዛዙ ጋር ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሇ8ኛ 
ችልት ይተሊሇፌ በሚሌ የሰጠው ትዕዛዝ እንዱሁም በዚሁ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኙ የቀረበሇት 
የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 56661 ሰኔ 14 ቀን 2002 ዓ.ም. ይግባኝ የተባሇበት ትዕዛዝ 
ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በሚሌ ምክንያት 
የቀረበ ነው፡፡ 

አመሌካች በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱፇፀም አፇፃፀም የተጠየቀበት የገንዘብ ፌርዴ እና 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አፇፃፀም የተጠየቀበት የገንዘብ ፌርዴ ተቻችል እንዱፇፀም 
ሇከፌተኛው ፌ/ቤት የቀረበውና ወዯ ፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ይተሊሇፌ በሚሌ የተሰጠው 
ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶች ሰኔ 17 ቀን 2002 ዓ.ም. 
በተጻፇ ማመሌከቻ ገሌፀው አቅርበዋሌ፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ ተብል በመታዘዙ 
ማመሌከቻው ሇአሁኗ ተጠሪ ተሌኮ ቀረበው መሌስ እንዱሰጡበት የተዯረገ ሲሆን በተጠሪዋ በኩሌ 
በጽሐፌ የቀረበው መሌስም ሇአመሌካች እንዱዯርሳቸው ተዯርጏ በጽሐፌ የመሌስ መሌስ 
ሰጥተውበታሌ፡፡ 
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በዚህ ጉዲይ በአንዴ በኩሌ የአሁኗ ተጠሪ በአሁኗ አመሌካች እና በላሊ አንዴ ሰው ሊይ 
ገንዘብ በማስወሰን በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አፇፃፀም የጠየቁበት ፌርዴ በላሊም በኩሌ የአሁኗ 
አመሌካች በአሁኗ ተጠሪ ሊይ ብቻ ገንዘብ በማስወሰን በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አፇፃፀም 
የጠየቁበት ፌርዴ መቻቻሌ ሉዯረግበት እንዱችሌ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት የቀረበው የአፇፃፀም ጥያቄ 
ወዯ ፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተሊሌፍ ይታይ በሚሌ የተሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት መኖር አሇመኖሩ ሲመረመር፡- 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 397/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው በዚህ ጉዲይ ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች 
በየበኩሊቸው ክስ አቅርበው አንደ በአንደ ሊይ የፌርዴ ባሇገንዘብ መሆናቸው የተረጋገጠ ሲሆን 
ሁሇቱም እንዯፌርደ እንዱፇፀምሊቸው ሇፌ/ቤት የአፇፃፀም ማመሌከቻና ሇማቅረብ የአፇፃፀም 
መዝገብ አስከፌተዋሌ፡፡  ሌዩነት የታየው የአሁኗ አመሌካች የአፇፃፀም ማመሌከቻውን ሇፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበው የአፇፃፀም መዝገብ ማስከፇታቸው እና የአሁኗ ተጠሪ ዯግሞ 
የአፇፃፀም ማመሌከቻውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በማቅረብ የአፇፃፀም መዝገብ ያስከፇቱ ሆኖ 
መገኘታቸው ሊይ ቢሆንም ፌርደ በአንዴ ፌ/ቤት ዘንዴ ሉፇፀም የሚችሌ ነው፡፡  የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤትም ይህንኑ በመረዲት ፌርደ መቻቻሌ ሉዯረግበት እንዱችሌ አፇፃፀሙ በአንዴ ፌ/ቤት 
እንዱታይ በአሁኗ ተጠሪ በኩሌ የቀረበው የአፇፃፀም ማመሌከቻ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት የቀረበው የአፇፃፀም ማመሌከቻ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዱተሊሇፌ 
አዴርጓሌ፡፡  የአሁኗ ተጠሪ የአፇፃፀም ማመሌከቻ ያቀረቡበት ፌርዴ ገንዘቡን የአሁኗ አመሌካችና 
ላሊው የፌርዴ ባሇዕዲ በአንዴነትና በነጠሊ ይክፇለ ተብል የተወሰነ መሆኑ ተገሌጿሌ፡፡  
ስሇመቻቻለም ጥያቄ አፇፃፀሙን በዝርዝር በማየት የሚወሰነው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ነው፡፡  የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች አንደ በላሊው ሊይ ያስወሰነው 
በፌርዴ የበሰሇ ገንዘብ በመቻቻሌ መፇፀም እንዱችሌ የአሁኗ ተጠሪ የአፇፃፀም ማመሌከቻ 
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዱተሊሇፌ ማዴረጉ የሔግ ስህተት ያሇበት አይዯሇም፡፡ 

የአሁኗ አመሌካች የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 1838 እና 1839ን በመጥቀስ ማቻቻሌ 
እንዱዯረግ ባሇዕዲው የሚፇሌግ መሆኑ መረጋገጥ አሇበት በሚሌ ያቀረቡትን ክርክር በተመሇከተም 
በፌርዴ የበሰሇው የገንዘብ ዕዲ መቻቻሌ አፇፃፀም የሚመራው በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 397 መሠረት 
ስሇሆነ ወዯ ፌትሏብሄር ሔጉ ዴንጋጌዎች የሚወሰዴ ጉዲይ አይዯሇም፡፡  የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 397/1/ 
የሚጠይቃቸው ቅዴመ ሁኔታዎች የተሟለ ሆነው ከተገኙ ማቻቻለ መፇፀም ይኖርበታሌ፡፡  በዚህ 
ጉዲይ መቻቻለ እንዱፇፀም በሔጉ ሊይ የተመሇከቱት መሠረታዊ የሆኑት ነገሮች ተሟሌተው 
ስሇሚገኙ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ክርክር በሔጉ ተቀባይነት የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ 

ላሊው አመሌካች የአሁኗ ተጠሪ የአፇፃፀም ማመሌከቻ ባቀረቡበት ፌርዴ ገንዘቡን 
እንዴከፌሌ የተወሰነው በእኔ ሊይ ብቻ ሣይሆን በድ/ር አሇኸኝ መኮንንም ሊይ ስሇሆነ እኔ በተጠሪዋ 
ሊይ ካስፇረዴኩት ገንዘብ ጋር መቻቻሌ ሉዯረግበት አይችሌም በሚሌ ያነሱትን የተቃውሞ ክርክርም 
በሚመሇከት በአንዴነትና በነጠሊ ይክፇለ ተብል የተወሰነ መሆኑን ተጠሪዋ በጽሐፌ በአቀረቡት 
መሌስ ሊይ የገሇፁት ሲሆን አመሌካችም በጽሐፌ በሰጡት የመሌስ መሌስ ሊይ በአንዴነትና በነጠሊ 
ይከፇሌ መባለን አሌካደም፡፡  በአንዴነትና በነጠሊ ይክፇለ ተብል የተወሰነ ሆኖ ከተገኘ የፌርዴ 
ባሇመብቷ በሔጉ የአንዯኛው የፌርዴ ባሇዕዲ ንብረት ብቻ ተሸጦ ወይም አፇፃፀሙ በአንዯኛው 
የፌርዴ ባሇዕዲ ሊይ ብቻ ቀጥል ገንዘቡ እንዱከፇሊቸው መጠየቅ ይችሊለ፡፡  መቻቻለም በተመሣሣይ 
መንገዴ ተፇፃሚ የሚሆን ነው፡፡ የአሁኗ አመሌካች በተጠሪዋ ሊይ ብቻ አስፇርዯው የአፇፃፀም 
ማመሌከቻ ያቀረቡበት ገንዘብ የአሁኗ ተጠሪ አመሌካችና ላሊ ሁሇተኛ ሰው በአንዴነትና በነጠሊ 
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ይክፇለ ተብል ተወስኖ አፇፃፀም ከጠየቁበት ገንዘብ ጋር እንዱቻቻሌ ከተዯረገ በኋሊ አመሌካች 
በሔጉ ያሊቸው መፌትሄም ሆነ አማራጭ ሁሇተኛው የፌርዴ ባሇዕዲ በዴርሻቸው ያሇውን ገንዘብ 
እንዱተኩሊቸው መጠየቅ ስሇሆነ ተጠሪ በእኔና በላሊ ሁሇተኛ ሰው ሊይ በፌርዴ ያስወሰኑት ገንዘብ 
እኔ በተጠሪዋ ሊይ ብቻ ካስወሰንኩት ገንዘብ ጋር መቻቻሌ እንዱፇፀም ሉዯረግ አይገባም በሚሌ 
ያቀረቡት ተቃውሞ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

አመሌካች የአሁኗ ተጠሪ የአፇፃፀም ማመሌከቻውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲያቀርቡ 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 386 መሠረት ሇእኔም ማመሌከቻው ተሌኮሌኝ ቀርቤ መሌስ እንዴንሰጥ መዯረግ 
ሲገባው ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህንን የመሰማት መብቴን አሌፍ መቻቻሌ እንዱዯረግ የተጠሪ የአፇፃፀም 
ማመሌከቻ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ይተሊሇፌ ያሇው ያሇአግባብ ነው ብሇው የገሇጹትን 
በተመሇከተም አሁንም ቢሆን ፌርደ እንዲይፇፀም የሚቃወሙበት የሔግ ምክንያት ስሇመኖሩ 
ያስረደት ነገር ስሇላሇ በፌርዴ ተወስኖ ባሇቀ ጉዲይ ሊይ እንዯገና መሌስ እንዴሰጥ መዯረግ ነበረበት 
የሚሇው ተቀባይነት አይኖረውም፡፡  ሁሇት ፌርድች በማቻቻሌ እንዱፇፀሙ በማዴረጉ ሂዯት 
ሉያነሱት የሚገባ ጥያቄ ካሇ ማቅረብ የሚገባቸው የአፇፃፀሙን ጉዲይ በማየት ሊይ ሇሚገኘው ፌ/ቤት 
ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች አንደ በላሊው ሊይ በፌርዴ ያስወሰኑትን ገንዘብ 
የአፇፃፀም ጥያቄዎች በአንዴ ፌርዴ ቤት ታይተው በማቻቻሌ እንዱፇፀሙ የአሁኗ ተጠሪ 
ሇከፌተኛው ፌ/ቤት አቅርበውት የነበረው የአፇፃፀም ማመሌከቻ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
እንዱተሊሇፌ በሚሌ የተሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ 
ምክንያት የላሇ ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 56661 ሰኔ 14 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰጠው 
ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

/አተ 
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