የሰ/መ/ቁ. 103478
ታህሳስ 18 ቀን 2008 ዒ/ም
ዲኞች፡-አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
እንዲሻው አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካች፡- አቶ ኤሌያስ ተፇራ - ጠበቃ ዲንኤሌ ፀጋዬ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አንዋር ሁሴን - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የተጀመረው በተጠሪ ከሣሽነት አመሌካች ሇተጠሪ ፇርመው የሰጡትን ቼክ
ተጠሪ ቼኩን

እንዱከፌሊቸው ባንክ

ሲያቀርቡ

ቼኩ

ሳይከፇሌ በመመሇሱ

ምክንያት

ብር

500,000.00 (አምስት መቶ ሺህ) ከነ ሔጋዊ ወሇደ እና ላልች ተያያዥ ወጪዎች ጋር
በአመሌካች እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ተጠሪ በተፊጠነ ስነ ስርዒት በፋዳራለ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡
አመሌካች በመቃወሚያነት

በቼኩ የተመሇከተው ገንዘብ ሇተጠሪ የተሰጠው ከተጠሪ ጋር

በነበራቸው የኪራይ ውሌ ግንኙነት የተነሳ በሔገ ወጥ መንገዴ ተጠሪ ጫና ፇጥረው ቼኩን
የወሰደ በመሆኑ ቼኩ እንዲይከፇሌ አመሌካች ያሳገደ መሆኑን ገሌፀውና ይህንኑ ግንኙነት
ሇማስረዲት እንዯሚችለ ገሌጸው በን/ሔ/ቁጥር 717 መሰረት ሇመቃወም የሚያስችሌ የመከሊከያ
ማስረጃ

ያሊቸው

መሆኑን

ጠቅሰው

የቀረበውን

ክስ

ሇመከሊከሌ

እንዱፇቀዴሊቸው

ዲኝነት

ጠይቀዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የአመሌካችን የማስፇቀጃ ጥያቄ መርምሮ አመሌካች የሚያቀርቡትን
የመከሊከያ ማስረጃ መስማት አስፇሊጊ ሆኖ ማግኙቱን ገሌጾ የአመሌካችን የመከሊከያ መሌስ
እንዱቀርብ

የፇቀዯ

ሲሆን

በዚህም

መሰረት

አመሌካች

መከሊከያ

መሌሳቸውን

በጽሐፌ

አቅርበዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም የተጠሪ እናት የሆኑት ወ/ሮ ከዴጃ ሠዑዴ ከመንግስት የተከራዩትን
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ቤት ሇአመሌካች ከ1997 ዒ/ም ጀምሮ አከራይተው አመሌካች የንግዴ ስራ ሲሰሩበት የቆየ
መሆኑን፣ በኋሊም በመንግስት መመሪያ መሰረት ነጋዳዎች የንግዴ ፇቃዲቸውን ሇማሳዯስ ዲግም
ምዝገባ እንዱያዯርጉ በሚዯረግበት ጊዜ የሚሰሩበት የንግዴ ቤት ከላሊ ሰው የተከራዩት ከሆነና
አከራዩ በበኩለ ቤቱን ከመንግስት የተከራየው እንዯሆነ ከመንግስት ጋር ያዯረገውን የኪራይ
ውሌ እንዱያቀርቡ በተጠየቁት መሰረት ተጠሪ ከመንግስት ጋር ያዯረገውን የኪራይ ውሌ
እንዱያቀርቡ በተጠየቁት መስረት አመሌካች ተጠሪን ከመንግስት ጋር ያዯረጉትን የኪራይ ውሌ
እንዱሰጡና ዲግም ምዝገባውን እንዱያካሂደ በሚጠይቅበት ወቅት ተጠሪ የእናታቸው ወኪሌ
ሆነው ቤቱን ሇአመሌካች አከራይተው የነበሩ በመሆኑ ተጠሪ በማያውቁት መንገዴ አመሌካች
ቤቱን በስማቸው ሇማዛወር

የሚያዯርጉት ጥረት ነው በሚሌ ምክንያት የኪራይ

ውለን

አመሌካች እንዱሰጣቸው ከፇሇጉ አመሌካች ቼክ ፇርመው ሇተጠሪ እንዱሰጡ፣ያሇዚያ የኪራይ
ውለን እንዯማይሰጧቸውና ቤቱንም ታስረክባሇህ ወይም ሇቀህ ትወጣሇህ በማሇታቸው ምክንያት
አመሌካች ቼኩን ፇርመው ሇተጠሪ የሰጡ መሆኑን በመዘርዘር ተጠሪ በሔገ ወጥ መሌኩ
የራሳቸው ባሌሆነ የመንግስት ቤት የማይገባቸውን ብሌጽግና ሇማግኘት በማሰብ ላሊ ከቤት
ኪራይ ውሌ ውጪ ምንም ግንኙነት ከአመሌካች ጋር ሳይኖራቸው አጋጣሚውን በመጠቀምና
ጫና

በማሳዯር

በአመሌካች

የተፇረመ

ቼክ

ነው

በማሇት

ክሱ

ውዴቅ

እንዱሆንሊቸው

ተከራክረዋሌ፡፡ ይህንኑ ሇማስረዲትም አለኝ ያሎቸውን የሰው ምስክሮች ቆጥረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ
ቤትም በአመሌካች የተቆጠሩት የሠው ምስክሮች ሇጉዲዩ አግባብነት የሊቸውም በሚሌ ምክንያት
አሌፍ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ከሰማ በኃሊ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ
በማዴረግ ብር 500,000.00( አምስት መቶ ሺህ ብር) ቼኩ ሇክፌያ ከቀረበበት ከመጋቢት 18 ቀን
2004 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ከመቶ ሔጋዊ ወሇዴ(9%)፣ ከመቶ 1/3ኛ እንዱከፌለና
ተጠሪ የወጪና ኪሳራ ዝርዝር ማቅረብ መብታቸውን በመጠበቅ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም
ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተስርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ

የሰበር አቤቱታ

የቀረበውም በዚሁ ነው፡፡ የአመሌከች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የስር ፌርዴ ቤት
የአመሌካችን የመከሊከያ ማስፇቀጃ ጥያቄውን ከተቀበሇ በኋሊ ሔጋዊ ባሌሆኑ ምክንያቶችና
የን/ሔ/ቁጥር 717 ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ አስገዲጅነት ካሊው የሰበሩ ውሳኔ ጋር ባግባቡ
ሳያገናዝብ በአመሌካች የተቆጠሩትን የሠው ምስክሮችን ሳይሰማ ምንም ግንኙነት ሳይኖር
ሇተጠሪ አከራካሪው ገንዘብ እንዱከፇሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ባሇመሆኑ ተሸሮ
የአመሌካች ማስረጃዎች ተሰምተው በጉዲዩ ሊይ ተገቢው ዲኝነት እንዱሰጥ የሥር ፌርዴ ቤት
ይታዘዝ ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የበታች ፌርዴ
ቤቶች ሇን/ሔ/ቁጥር 717 አፇጻጸም የሰጡትን ትርጓሜ አግባብነት ሇማየት ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር
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ሰሚ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን

ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበውም ግራ ቀኙ

በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ሇዚህ
ችልት ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘው ጭብጥ አንፃርና በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 284 እና ተከታዮቹ
ዴንጋጌዎች መሠረት በአጭር ሁኔታ በሚወሰኑ ክርክሮች ሊይ ስሇሚፇፀም ሥነ ሥርዒት በሔጉ
የተመሇከቱ ሥርዒቶችን መሠረት በማዴረግ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡
በመሠረቱ

በአጭር

ሥነ

ሥርዒት

ዲኝነት

ታይቶ

እንዱወሰን

ክስ

የሚቀርብበት

ጊዜ

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 285/1/ እንዯተመሇከተው ከሔጉ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ቁጥር 2 መሠረት
ተከሣሽ የሆነው ሰው መጥሪያ ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በአሥር ቀናት ጊዜ ውስጥ ቀርቦ ክሱን
ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ፌ/ቤቱን ፇቃዴ እንዱጠይቅ መዯረግ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች
ቼኩ ሇተጠሪ የተሰጠበት ምክንያት በኪራይ ውሌ ግንኙነት መሆኑንና ይኼው የኪራይ ውሌ
በመንግስት በወጣው መመሪያ የተነሳ በአመሌካችና በተጠሪ ያሇመግባባት ፇጥሮ በዚሁ ምክንያት
ቼኩን

ባሌተገባ

መንገዴና

ሁኔታ

ሇተጠሪ

ፇርመው

የሰጡ

መሆኑን

በመጥቀስ

ሇመከሊከሌ

እንዱፇቀዴሊቸው በቃሇ መሏሊ የጠየቁ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ ይህንኑ
የአመሌካችን ምክንያት በመቀበሌም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የመከሊከያ መሌስ እንዱያቀርቡ
ፇቅድሊቸው አመሌካች ሙለ የሆነ መከሊከያ መሌስና አለኝ የሚሎቸውን የሰው ምስክሮችን
ቆጥረው የማስረጃ ዝርዝር መግሌጫ ያቀረቡ መሆኑን የሰበር አጣሪ ችልት የያዘው የስር ፌርዴ
ዋና መዝገብ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡
የተጠሪ ዋና ክርክር በቼኩ ሊይ ሏተታ ወይም ገዯብ የሇበትም የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ
ሇቼኩ መሰጠት መሰረቱ አመሌካች ከተጠሪ እናት ጋር ያሊቸው የመንግስት ቤት ሊይ የተዯረገ
የኪራይ ውሌ የሚሌ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ እናት መካከሌ የኪራይ
አሌተካዯም፡፡

ውሌ መኖሩ

ከአመሌካች ጋር የተጠሪ እናት ያዯረጉትን የኪራይ ግንኙነትን የሚያስተዲዴሩት

ዯግሞ ወኪሊቸው የሆኑት የአሁኑ ተጠሪ መሆኑን አመሌካች ጠቅሰው የሚከራከሩ መሆኑን
የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ እንዱሁም በአመሌካች በመከሊከያ ፇቃዴ መጠየቂያ ማመሌከቻ ሊይም
ይህ ግንኙነት መኖሩ ተገሌጿሌ፡፡ ይህንኑ ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች
መከሊከያ መሌሳቸውን እንዱያቀርቡ አዴርጓሌ፡፡ ምንም እንኳን ቼክ እንዯ ገንዘብ ሇተሇያዩ ሰዎች
በቀሊለ ሉተሊሇፌ የሚችሌ ባሔርይ ያሇው የገንዘብ ሰነዴ በመሆኑ ቼክ አከፊፇሌ ሊይ ማንኛውም
መቃወሚያ ሉቀርብበት እንዯማይችሌ በንግዴ ሔጉ የተዯነገገ በመሆኑ ሔጉ ሇይቶ ባስቀመጣቸው
ጉዲዮች ካሌሆነ በስተቀር የቼክ ክፌያ በማናቸውም ምክንያት ሉቆምና ሉታገዴ የማይችሌ መሆኑ
አከራካሪ ያሇመሆኑን የን/ሔ/ቁጥር 717 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በምንመሇከትበት የምንረዲው
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ጉዲይ ነው፡፡ ነገር ግን በባሇጉዲዮቹ መካከሌ ግሌጽ የሆኑ ሁኔታዎች ወይም ግንኙነቶች በተፇጠሩ
ጊዜ ብቻ ይህን መቃወሚያ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌ በን/ሔ/ቁ. 717/1/ ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው
ጉዲይ አመሌካች ይህን መሠረት በማዴረግ ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ያቀረበውን ጥያቄ ፌ/ቤቱ
የተቀበሇው ሲሆን በኋሊ ግን በአመሌካች የተቆጠሩትን የሠው ምስክሮች ሇጉዲዩ አግባብነት
የላሊቸው ናቸው በማሇት ሳይሰማ አሌፍ የቼክ ክርክር በመሆኑ ብቻ የቼክን ባህርይ መሠረት
በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡፡ ሆኖም በዚህ የፇቃዴ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ አመሌካች መከሊከያ
መሌስ እንዱያቀርብ ተዯርጎ መሌስና በሔግ አግባብ ምስክር ቆጥረው እያሇ ምስክሮች ሳይሰሙ
ይኼው ታሌፍ የቼክ ባሔርይ ብቻ መሰረት ተዯርጎ ዲኝነት የሚሰጥበት አግባብ የላሇ መሆኑን
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 286፣ 291 እና 717 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ በአንዴ ሊይ በማንበብ
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ያቀረበው ምክንያት ፇቃዴ
የሚያሰጥ መሆኑ እስከታመነ ዴረስ የቼክ ባህርይ መሰረት ተዯርጎ ምስክሮችን የማሰማት
መብታቸው ሉታሇፌ የሚችሌበት ምክንያት መኖሩን ከክርክሩ ሂዯት ማግኘት አሌተቻሇም፡፡
ከፇቃዴ በኋሊ ያሇው የፌሬ ነገር ክርክር ማስረጃ ተሰምቶ ሉነጥር የሚገባውና ሇጉዲዩ አግባብነት
ያሇውን የማስረጃ ምዘና መርህ በመከተሌ የሚታይ ይሆናሌ እንጂ የተከሳሽን የመከሊከሌ መብት
ወዯ ኃሊ በመመሇስ መብቱን ሇማጥበብ የሚያስችሌ አይሆንም፡፡ ከዚህ አኳያ አመሌካች ከተጠሪ
ጋር የነበረውን የኪራይ ውሌ ግንኙነት መሠረት በማዴረግ ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴ ፌ/ቤቱን
ጠይቆ ተቀባይነት ያገኘው ጉዲይ ማስረጃ ሳይሰማ ውዴቅ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡
ስሇሆነም በጉዲዩ የስር ፌ/ቤቱ በአጭር ሥነ ሥርዒት እንዱታይ የሚቀርቡ ክሶች አመራር
ሥርዒትን ሳይሆን የቼክ ባሔርይን መሠረት በማዴረግ ውሣኔ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሱ አግባብ
ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ምክንያቱም አመሌካች ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሇት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት
በፌ/ቤቱ አግኝቶ የተጠየቀውን ገንዘብ ሊሇመክፇሌ በቂ ምክንያት መሆን አሇመሆኑ የሚታወቀው
ፌ/ቤቱ ከአጭር ሥነ ሥርዒት ወዯ መዯበኛ የክርክር ሥነ ሥርዒት ውስጥ በመግባት ግራ ቀኙን
በአግባቡ በማስረጃ ካከራከረ በኋሊ ነው፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 125412 ጥር 29 ቀን 2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 99239 ግንቦት 09 2006 ዒ/ም
የጸናው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
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2. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክሩን በመ/ቁጥር 125412 ቀጥል ግራ ቀኙን በመዯበኛ
የክርክር ሥርዒት አከራክሮና ማስረጃ ሰምቶ ተገቢውንውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
343(1) መሠረት መሌሰናሌ፡፡ይጻፌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ጌ
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