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 የሰ/መ/ቁ. 76786 
     ሏምላ 03 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አቶ አሌዩ ተክለ - አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- አቶ መስፌን ስሇሺ - አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ ክስ ያቀረበ ወገን ክሱን ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ማቅረብ ይችሌ ዘንዴ 
መጥሪያውን ሇተከሳሽ ሇማዴረስ በፉት ክሱ እንዱዘጋሇት ባቀረበው ጥያቄ መሠረት ክሱ በተዘጋ 
ጊዜ ሙለ የዲኝነት አገሌግልት አገኛሇሁ በሚሌ በሰበር ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ተገቢው 
ተቀንሶ እንዱመሇስሇት የመጠየቅ መብት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን ተመሌክቶ ተገቢውን 
ትርጉም ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡  

ከሊይ የተመሇከተውን ጉዲይ አስመሌክቶ በቅዴሚያ ጉዲዩን የተመሇከተውን የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሳሽ ክሱን በተከሳሽ አዴራሻ ማቅረቡ ሇአፇፃፀም የተሻሇ ሆኖ ስሊገኙት 
ወጭ አዴርገው የወሰደትን መጥሪያ እና የእግዴ ትዕዛዙን በመመሇስ መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው 
እና የከፇለትም የዲኝነት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት ፌ/ቤቱ 
መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 278/1/ መሠረት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡  

ይሁን እንጂ ከሳሽ ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ተገቢው ተቀንሶ የሚመሇስበትን አግባብ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 232 እና 245 ከመዯንገጉ በቀር ከሳሽ በእራሱ አነሳሽነት መዝገብ እንዱዘጋ 
ባዯረገ ጊዜ ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ሉመሇስ የሚችሌበትን ሁኔታ የዯነገገ ሔግ አሌተገኘም፡፡ 
ስሇሆነም ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ዲኝነት ሰጥቷሌ፡፡  

ይህንኑ ትዕዛዝ በይግባኝ የተመሇከተው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በበኩለ ክስ የቀረበሇት ፌ/ቤት 
የከሳሹን ክስ ሔጋዊ ብቃት መርምሯሌ፡፡ የእግዴ ትዕዛዝም ሰጥቷሌ፡፡ ተከሳሽም ስሇጉዲዩ 
መከሊከሌ እንዱፇቀዯሇት የሚጠይቅ ከሆነ ፇቃዴ እንዱጠይቅ መጥሪያ እና የክስ ማመሌከቻ 
ግሌባጭ ተሌኮሇታሌ፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያት የፌ/ቤቱን የፅሔፇት መሣሪያ ከሳሽ የተጠቀመ 
ከመሆኑም በሊይ ተገቢውን የዲኝነት አገሌግልት አግኝቷሌ፡፡ ይህን አገሌግልት ማግኘቱ 
ከተረጋገጠ የፌ/ቤት ዲኝነት አገሌግልት ተሰጥቷሌ ማሇት የሚቻሇው ክሱ ከተሰማ በኋሊ እንጂ 
ክሱ ከመሰማቱ በፉት ነው የሚሇው ክርክር ከግንዛቤ እጥረት የመነጨ ነው የሚሇውን ሇጉዲዩ 
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ምክንያት በመስጠት እና የሔግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 177/45 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት የላሇው 
መሆኑን ሁለ ጠቅሶ ውሣኔውን አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ዲኝነት ሊይ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን፤ ተጠሪ በጥሪው 
መሠረት ቀርቦ ሇመከራከር ካሇመፇቀደም በሊይ በጉዲዩ ሊይ ሉከራከር የሚችሌበት ምክንያት 
ሊይኖርም የሚችሌ መሆኑ ተጠቅሶ ክርክሩ ከአመሌካች የሰበር አቤቱታ ጋር ተገናዝቦ እንዱታይ 
ተዯርጓሌ፡፡ እኛም አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር መከራከሪያ ነጥብ ከሊይ ከፌ ሲሌ ከተጠቀሰው 
የሥር ፌ/ቤቶች ዲኝነት ጋር በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡  

እንዯተመሇከትነውም የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ እንዯገሇፀው ከሳሹ ክሴን 
ትቼዋሇሁ በማሇት ተከሳሹ ቀርቦ መሌስ ከመስጠቱ በፉት ወይም የጉዲዩ መሰማት ከመጀመሩ 
በፉት በማመሌከቱ የተነሣ መዝገብ በተዘጋ ጊዜ ፌ/ቤቱ ሇሚሰጠው የዲኝነት አገሌግልት ሲባሌ 
ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ውስጥ የሚቀንሰው ተቀንሶ ቀሪው የሚመሇስሇት ስሇመሆኑ ወይም 
ስሊሇመሆኑ በ1958 ዓ.ም በወጣው የፌ/ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ አሌተዯነገገም፡፡ በዚህ ሔግ 
ይህ ነጥብ በዝምታ ታሌፎሌ፡፡ የሔግ ሽፊን አሊገኘም፡፡ 

ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ ክፌሌ በሆነው በአንቀጽ 3 ሊይ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ሔጉ በግሌፅ ሇሸፇናቸው ጉዲዮች ሔጉ ከመውጣቱ በፉት ተፅፇው ሥራ ሊይ 
የነበሩ ሔጏችና ዯንቦች የተሻሩ መሆኑን ከመግሇፅ በቀር ሔጉ ሳይሸፌናቸው ሇታሇፈ ጉዲዮች 
የፌ/ብሓር ሔጉ ከመውጣቱ በፉት ተፅፇው በሥራ ሊይ የነበሩ አግባብነት ያሊቸው ሔጎች እንዯ 
አግባብነቱ ሥራ ሊይ ሉውለ የሚችለ መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡  

በዚህም መሠረት በ1945 ዓ.ም በወጣው የሔግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 177 አንቀጽ 11 ሊይ 
ከሳሹ ክሱን ካቀረበ በኋሊ በእራሱ ጠያቂነት ክሱን የተወው እንዯሆነ አስቀዴሞ ከከፇሇው የዲኝነት 
ገንዘብ ምን ያህሌ ተቀንሶ ምን ያህሌ እንዯሚመሇስሇት በዝርዝር የተዯነገገ በመሆኑ ከሊይ 
በተሰጠው ትርጓሜ መሠረት አመሌካች ያቀረበው የዲኝነት ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄ ሔጋዊ 
መሠረት ያሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ይህም እንኳ ቢታሇፌ ይህ በሔግ ሽፊን ሳይሰጠው በዝምታ የታሇፇውን ጉዲይ ከጉዲዩ ጋር 
ተመሣሣይ ይዘት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማመሳሰሌ ተገቢውን ትርጉም መከተሌ 
እንዯሚቻሌም ቋሚ ከሆኑት የሔግ አተረጓጏም ዘዳዎች አግባብነት ያሇው የሔግ ትርጉም ዘይቤ 
አመሌካች ነው፡፡ 

ከዚህም አንፃር ሲታይ ተከሳሽ ከመጠራቱ በፉት ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሔ/ሔ/ቁ 232/1/ሀ/ እና /ሇ/ 
መዝገብ በተዘጋ ጊዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232/1/ሇ/ እንዯተመሇከተው ከሳሹ ከከፇሇው የዲኝነት 
ገንዘብ ውስጥ ተገቢው ተቀንሶ ቀሪው እንዱመሇስሇት ሔጉ ከፇቀዯ ተከሳሹ በመጠራቱ ምክንያት 
ተከሳሹ ሥሌጣንን አስመሌክቶ ባነሳው የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የተነሣ መዝገብ በተዘጋ 
ጊዜ እንዯ አግባብነቱ ከተከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ የሚቀነሰው ተቀንሶ ተራፉው እንዱመሇስሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 245/4/ መዯንገጉ ከታወቀ መጥሪያው ወጭ መሆኑ ቢታወቅም፣ የዕግዴ ትዕዛዝ 
የተሰጠ ቢሆንም ከሳሹ ሇተከሳሹ መጥሪያውን ከማዴረሱ በፉት በእራሱ ጠያቂነት ክሱን መተውን 
ገሌፆ መዝገቡን ፌ/ቤቱ በዘጋው ጊዜ ክርክሩ ከዯረሰበት የክርክር ዯረጃ እና ሙለ የዲኝነት ገንዘብ 
የተከፇሇበት ምክንያት የተሟሊ ክርክር ተዯርጎ ፌ/ቤቱ የተሟሊ የዲኝነት አገሌግልት እንዱሰጥ 
ተከራካሪውም ይህንኑ የተሟሊ የዲኝነት አገሌግልት ሇማግኘት ያሇውን መብት መነሻ በማዴረግ 
የሚከፇሌ ሇመሆኑ ከሊይ የተመሇከቱት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232 እና 245/4/ በግሌፅ የሚያመሇክቱ 
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በመሆኑ በዚህ ጉዲይም የከሳሹ የዲኝነት ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄ በይዘቱም ሆነ ከሔግ ግብ 
አንፃር ሔጉ በግሌፅ ከሸፇናቸው ጉዲዮች ተመሣሣይ እንጂ የተሇየ ሆኖ አይገኝም፡፡  

ከዚህም አንፃር ምንም እንኳ ከሳሽ የከፇሌኩት የዲኝነት ገንዘብ በሙለ ይከፇሇኝ በማሇት 
የከፇለትን የዲኝነት ክፌያ የማግኘት መብት ያሊቸው ባይሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232/1/ሇ/ እና 
245/4/ በተነገረው መሠረት ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ የሚቀነሰው ተቀንሶ ተራፉውን መሌሶ 
የማግኘት መብት እያሇው የከሳሽ ጥያቄ ሔጋዊ መሠረት ያሇው አይዯሇም በሚሌ በሥር ፌ/ቤት 
የተሰጠው የሔግ ትርጉም መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ስሊገኘነው የሚከተሇውን 
ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 185730 በ30/9/2003 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ 
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 111729 በ4/5/2004 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች አስቀዴሞ ከከፇሇው የዲኝነት ገንዘብ ውስጥ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 232 በተመሇከተው 
መሠረት ተገቢው የዲኝነት ገንዘብ ከተቀነሰ በኋሊ ቀሪው ይመሇስሌሇት ብሇናሌ፡፡  

  መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ቤ/መ 
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