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ሚያዚያ 30 ቀን 2009ዒ.ም
ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ
ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
እትመት አሰፊ
አመሌካች:- አቶ ዯስታ ንጉሴ አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- አቶ ሏየልም በሊይ አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አፇጻጸምን የሚመሇከት ሆኖ የተጀመረዉ የሒዴነት ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች በአቶ
ሔንጻ በሊይ እና በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በአንዴነትና በተናጠሌ እንዱከፌለ ካስወሰነዉ ገንዘብ ዉስጥ
የአሁኑ ተጠሪ ግማሹን መክፇለን ገሌጾ ቀሪዉን ግማሽ ብር 22,165 የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት
በመሆኑ ተጠሪ እንዱከፌሇዉ ሲጠይቅ፤ ተጠሪ በበኩለ በአንዴነትና በተናጠሌ እንዴንከፌሌ
ተወስኖ የነበረዉን አቶ ሔንጻ በሊይ ይግባኝ ጠይቀዉ ተጠያቂ ሉሆኑ አይገባም ተብል የተወሰነና
ከአፇጻጸም ክሱም የተሰናበቱ በመሆነቸዉ በዋናዉ ፌርዴ መሠረት ተጠሪ ሙለ ገንዘቡን ብከፌሌ
በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ ነዉ ተብል ከነበነረዉ ሰዉ ግማሹን የማስመሇስ መብቴ ስሇተነካ
የአቶ ህንጻ በሊይ ዴርሻ የምከፌሌበት አግባብ የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
የወረዲዉ ፌ/ቤት የአፇጻጸም ክርክሩን መርምሮ ተጠሪ ከአቶ ሔንጻ በሊይ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ
እንዱከፌለ ተወስኖ የነበረዉን አቶ ሔንጻ በሊይ ይግባኝ ጠይቀዉ ኃሊፉነታቸዉን በተመሇከተ
ዉሳኔዉን አሽረዋሌ፡፡ ተጠሪ የአቶ ሔንጻ በሊይን ዴርሻ ሇመክፇሌ ይገዯደ የነበረዉ አቶ ሔንጻ
በሊይ

ባሇዔዲ

ሆነዉ

ሇመክፇሌ

ፌቃዯኛ

ባይሆኑ

ነበር፡፡

አሁን

ግን

አቶ

ሔንጻ

በሊይ

የተወሰነባቸዉን ያሻሩ ስሇሆነ ተጠሪ ገንዘቡን ጠቅሌሇዉ ከፌሇዉ ከአቶ ሔንጻ በሊይ መሌሰዉ
ዴርሻቸዉን የሚያስከፌለበት የሔግ አግባብ በላሇበት ተጠሪ ዴርሻዉ ከሆነዉ ግማሽ ገንዘብ በሊይ
እንዱከፌሌ ሉገዯዴ አይገባም በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ ይህን ብይን በመቃወም አመሌካች
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ያቀረቡትን ይግባኝ የተመሇከተዉ የመቀላ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337
መሠረት ይግባኙን አሰናብቷሌ፡፡ እንዱሁም አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡ ቢሆንም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
አሌተፇጸመም በማሇት የስር ፌ/ቤቶችን ዉሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት
ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነዉ፡፡
አመሌካች ያቀረበዉ የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- ዋናዉ ፌርዴ በግሌጽ የሚያመሇክተዉ ተጠሪና አቶ
ሔንጻ በሊይ በአንዴነትና በነጠሊ የኮንስትራክሽን ዔቃዎች ዋጋ እና ኪራይ እንዱከፌለኝ ነዉ፡፡
ስሇዚህ ዉሳኔዉ ተጠሪና አቶ ሔንጻ በሊይ ዴርሻ ሳይነጣጠሌ በጋራ እንዱከፌለኝ የተወሰነ ነዉ፡፡
በዋናዉ

ፌርዴ

ሁሇቱም

ሇከፌተኛ

ፌ/ቤት

ሇየብቻቸዉ

ይግባኝ

አቅርበዉ

በወረዲ

ፌ/ቤት

የተሰጠዉን ዉሳኔ ቢያሽሩም በተጠሪ መዝገብ በተሰጠዉ ዉሳኔ ስሊሌተስማማሁ ሇክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቤ የከፌተኛዉ ፌ/ቤት ዉሳኔ ተሽሮ የወረዲዉ ፌ/ቤት ዉሳኔ ሙለ በሙለ
ጸንቷሌ፡፡ የወረዲዉ ፌርዴ ቤት በአፇጻጸም በሰጠዉ ብይን ራሱ የሰጠዉን ዉሳኔ ብቻ ሳይሆን
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ ጭምር ሽሯሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ይህን
ብይን ማጽናቱ ስህተት ነዉ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶች የአፇጻጸም ትዔዛዝ ተሽሮ ተጠሪ ዔዲዉን
በሙለ እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡
የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ሇዚህ አፇጻጸም መሠረት የሆነዉ ፌርዴ መነሻ የሆነዉ የክስ
ምክንያት ከተጠሪ ጋር ተከሶ የነበረዉን ግሇሰብ ጭምር ሳይሆን ተጠሪን ብቻ በግለ የሚመሇከት
ነዉ ተብል ግሇሰቡ በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ከኃሊፉነት ነጻ እስከተባሇ ዴረስ ተጠሪ ፌርደን በሙለ
እንዱፇጽም ሉገዯዴ አይገባም ወይ የሚሇዉን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ያስቀርባሌ
የተባሇ ሲሆን ግራ ቀኙ መሌስ እና የመሌስ መሌስ በጽሁፌ በማቀባበሌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
ተጠሪ በሰበር መሌሳቸዉ ያቀረቡት ክርክር ይዘት፡- አቶ ሔንጻ በሊይ ተጠያቂ አይዯሇም የተባሇዉ
በዴርሻዉ ሊሇዉ ተጠያቂነት ነዉ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የወረዲዉን ፌ/ቤት ዉሳኔ አጽንቻሇሁ
ማሇቱ ሁሇቱም በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂዎች መሆናቸዉን የሚያሳይ ነዉ፡፡ ይህም የአሁኑ
ተጠሪ አጠቃሊዩን ሇመክፇሌ የሚጠየቅበት አግባብ የሇም፡፡ ተጠሪ በዉሳኔዉ መሠረት ግማሽ
ዴርሻዬን የከፌሌኩኝ ሲሆን አቶ ሔንጻ በሊይ መክፇሌ ያሇባቸዉን ገንዘብ መክፇሌ አሇብህ
የሚሇዉ ቅሬታ አቶ ሔንጻ በሊይ በነጻ ከመሠናበቱ አንጻር የሔግ መሠረት የሇዉም፡፡ ክፇሌ ተብዬ
ተገዴጄ ብከፌሌ መጨረሻ ሊይ ከአቶ ሔንጻ ገንዘቡን ማስመሇስ አሌችሌም፡፡ አመሌካች በራሳቸዉ
ቸሌተኝነት በአቶ ሔንጻ በሊይ ይግባኝ ሳያቀርቡ ሇቀረባቸዉ ግማሽ ክፌያ ተጠያቂ ራሳቸዉ እንጂ
ተጠሪ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ዴርሻዉን ግማሹን ገንዘብ ስሇከፇሌኩ አመሌካች ከተጠሪ
የሚጠይቁት ተጨማሪ ክፌያ የሇም ተብል የስር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ ይጽናሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡
አመሌካች አቤቱታቸዉን በሚያጠናክር መሌኩ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
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የግራ ቀኙ ክርክር ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን እኛም አቤቱታ ከቀረበበት
ዉሳኔ እና አግባብነት ካሇዉ የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡
የሰበር

አቤቱታዉ

ያስቀርባሌ

ሲባሌ

ከተያዘዉ

ጭብጥ

አንጻር

መርምረን

እንዯተረዲነዉ

ሇአፇጻጸሙ መሠረት የሆነዉን ፌርዴ በቅዴሚያ የሰጠዉ የመቀላ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት ተጠሪን
እና የስር 1ኛ ተከሳሽ የነበረዉን አቶ ሔንጻ በሊይን በአንዴነትና በነጣሌ ዔዲዉን እንዱከፌለ
የወሰነባቸዉ ሲሆን ሁሇቱም ባሇዔዲዎች በተናጠሌ ሇመቀላ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ
አቅርበዉ በተሇያዬ መዝገብ ዉሳኔዉን አሽረዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች ተጠሪን በተመሇከተ ብቻ
ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቦ ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ ተጠሪ ነጻ የተባሇበትን ዉሳኔ
በመሻር የወረዲዉ ፌ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች ፌርደን ሙለ በሙለ ተጠሪ
እንዱፇጽምሇት የጠየቀ ሲሆን የስር ፌ/ቤቶች በተመሳሳይ ተጠሪ የፌርደን ግማሽ ገንዘብ
በመክፇሌ ዴርሻዉን የተወጣ በመሆኑና በዋናዉ ጉዲይ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቶ ሔንጻ በሊይን
አስመሌክቶ በነጻ እንዱሰናበት በሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ የአሁኑ አመሌካች ይግባኝ ጠይቆ ባሇማሻሩ
ምክንያት የአሁኑ ተጠሪ ሙለ ገንዘቡን ቢከፌሌ በዴርሻዉ አቶ ሔንጻ በሊይን ጠይቆ የማስመሇስ
መብቱን የሚያሳጣዉ በመሆኑ ተጠሪ ከግማሽ ዔዲ ወይም ከዴርሻዉ በሊይ እንዱከፌሌ ሉገዯዴ
አይገባም በማሇት ወስነዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረዉ ተጠሪ ሇሙለ ዔዲዉ
በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉ ነዉ እስከተባሇ ዴረስ ተጠሪ ሙለ ገንዘቡን የመክፇሌ ግዳታ አሇበት
በሚሌ ነዉ፡፡
በመሠረቱ የአንዴነትና የነጣሊ ኃሊፉነት ምን ማሇት እንዯሆነ በሔጋችን ተካትቶ የምናገኘዉ
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1896፣ 1897 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ ነዉ፡፡ እነዚህ
ዴንጋጌዎች የሚገኙት ግዳታዎችን በተመሇከተዉ የፌትሏብሓር ሔጉ መጽሏፌ በተሇይም ስሇ
ዉልች በጠቅሊሇዉ በሚሇዉ አንቀጽ 12 ስር ቢሆንም መርሁ ግዳታዉ ከዉሌ፣ ከሔግም ሆነ
ከፌርዴ

የመነጨ

በተጠቀሱት

ቢሆንም

ዴንጋጌዎች

ይህንኑ

የሚመሇከት

የተቀመጠዉ

የተሇዬ

የአንዴነትና

የሔግ

የነጠሊ

ዴንጋጌ

ኃሊፉነት

እስካሌኖረ

መርህ

ዴረስ

ተፇጻሚነት

ይኖረዋሌ፡፡
ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 1896፣ 1897 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇዉ ሁሇት ባሇዔዲዎች
በአንዴነትና በነጠሊ አንዴን ዔዲ እንዱከፌለ ከተፇረዯባቸዉ ባሇገንዘቡ ገንዘቡ እንዱከፇሇዉ ሁሇቱን
ባሇዔዲዎች በአንዴነት ወይም አንዯኛዉ ባሇዔዲ ሙለ ገንዘቡን እንዱከፌሌ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡
እንዱሁም አንደ የፌርዴ ባሇዔዲ በዋናዉ ፌርዴ ይግባኝ ጠይቆ የራሱን ኃሊፉነት አስመሌክቶ
ፌርደን አሽሮት ከሆነ ሙለ እዲዉን ሇመክፇሌ ኃሊፉነት የሚኖርበት ይግባኝ ሳይጠይቅ
በመቅረቱ ዋናዉን ፌርዴ ባሌተሻረሇት ወይም ይግባኝ ጠይቆ ፌርደ በጸናበት ሰዉ ሊይ ይሆናሌ፡፡
ፌርዴ ያሊሻረዉ ወይም የጸናበት ባሇዔዲ ዔዲዉን የምከፌሇዉ በዴርሻዬ ሌክ ወይም ግማሹን ነዉ
ሇማሇት አይችሌም፡፡ ምክንያቱም ሁሇት ሰዎች በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ናቸዉ ሲባለ ሇእዲዉ
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አከፊፇሌ አንዲቸዉ ወይም ሁሇቱም በጋራ ሇባሇገንዘቡ ግዳታ አሇባቸዉ ማሇት እንጂ ሁሇቱ
በመካከሊቸዉ ዔዲዉን እኩሌ ሇመካፇሌ ኃሊፉነት አሇባቸዉ ማሇት አይዯሇም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1907
መሠረት የተቀመጠዉ የሔግ ግምት እንዯተጠበቀ ሆኖ በሁሇቱ ባሇዔዲዎች መካከሌ ያሇዉ
የኃሊፉነት መጠን የሚወሰነዉ እርስ በርሳቸዉ ሲጠያየቁ በሚኖረዉ ኃሊፉነት መሠረት አንደ
ሇሙለ ወይም ሇከፉለ ዔዲ ኃሊፉ ነዉ ተብል ተሇይቶ ሲወሰን ነዉ፡፡
በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች የስር ተከሳሾች በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉነት የሚያስከትሌባቸዉ
የሔግ ተጠያቂነት አሇባቸዉ ብል ቢያምንም ሲፇሌግ ሁሇቱን ሳይፇሌግ አንደን መርጦ የመክሰስ
መብት አሇዉ፡፡ እንዱሁም በይግባኝ ዯረጃም ቢሆን በአንደ ሊይ ይግባኝ ጠይቆ በላሊኛዉ ሊይ
ይግባኝ ያሇመጠየቅ መብት አሇዉ፡፡ ምክንያቱም አንደን ነጥል መክሰሱ ወይም በአንደ ሊይ ብቻ
ይግባኝ መጠየቁ ብቻ ገንዘቡን የሚያስከፌሇዉ መሆኑን እስካረጋገጠሇት ዴረስ ሁሇቱን በአንዴነት
የመክሰስ ወይም ይግባኝ የመጠየቅ ግዳታ አይኖርበትም፡፡ አመሌካች ያቀረበዉ ክስም ሆነ ይግባኝ
የስር ተከሳሾች ሇአመሌካች የሚኖራቸዉን ግዳታ ወይም ኃሊፉነት የሚወስን እንጂ በቀጥታ
በሁሇቱ ተከሳሾች የዔዲ መከፊፇሇን ወይም አንደ ሙለ እዲ ከፌል ከላሊዉ የሚጠይቅበት ፌርዴ
ወይም የዲኝነት ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ሇሙለ እዲዉ በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉ ነዉ ተብል
የተወሰነበትን በይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ አቅርቦ እስካሊሻረ ዴረስ ወይም ኃሊፉነቱ በዴርሻዉ
እንዱቀንስ እስካሊዯረገ ዴረስ ሙለ እዲዉን ሇአመሌካች ሇመክፇሌ ይገዯዲሌ፡፡ አመሌካች የመቀላ
ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቶ ሔንጻ በሊይን በነጻ ሲያሰናብት ይግባኝ አሇመጠየቁ ወይም ይግባኝ
ተይቆ የጸናበት መሆኑ ተጠሪ ዔዲዉን በሙለ ሇመክፇሌ ባሇዉ ኃሊፉነት ሊይ ሇዉጥ አያመጣም፡፡
ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች የመቀላ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቶ ሔንጻ በሊይን በነጻ
ሲያሰናብት ይግባኝ ጠይቆ ባሇማሻሩ ተጠሪ ሙለ ክፌያ ከፌል ግማሹን ከአቶ ሔንጻ በሊይ
የማስመሇስ መብቱን የሚነካ በመሆኑ ተጠሪ ዴርሻዉን ወይም ግማሹን ፌርዴ እንጂ ግማሹን
ሇመክፇሌ አይገዯዴም በማሇት የሰጡት የአፇጻጸም ዉሳኔ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡
ሲጠቃሇሌ በዋናዉ ፌርዴ በወረዲዉ ፌ/ቤት ከተጠሪ ጋር በአንዴነትና በተናጠሌ ሇሙለ ዔዲዉ
ኃሊፉ ተዯርጎ የነበረዉ አቶ ሔንጻ በሊይ ይግባኝ ጠይቆ ራሱን ከኃሊፉነት ነጻ ባዯረገበትና በተጠሪ
ሊይ በወረዲዉ ፌ/ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ ባሌተሻሻሇሇት ወይም ባሌተሻረሇት ሁኔታ፤ የስር
ፌ/ቤቶች ተጠሪ ግማሹን እስከከፇሇ ዴረስ ግማሹን ወይም የአቶ ሔንጻ በሊይን ዴርሻ ሇመክፇሌ
አይገዯዴም በማሇት የሰጡት የአፇጻጸም ዉሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
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ዉ ሳ ኔ
1. የመቀላ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት የሒዴነት ምዴብ ችልት በመ/ቁ 04593 ሔዲር 22 ቀን
2007 ዒ.ም ተሰጥቶ፤ በመቀላ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 16754 መጋቢት 11 ቀን
2007 ዒ.ም በተሰጠ ትዔዛዝ እና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በመ/ቁ 75025 ነሏሴ 07 ቀን 2007 ዒ.ም በተሰጠ ዉሳኔ የጸናዉ የአፇጻጸም ብይን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. የተጠሪ ኃሊፉነት አስመሌክቶ የወረዲዉ ፌ/ቤት የሰጠዉ ዋና ፌርዴ በይግባኝ የጸና
በመሆኑና

በይግባኝ

የተሻረዉ

የአቶ

ሔንጻ

በሊይ

ኃሊፉነት

ብቻ

በመሆኑ

ተጠሪ

የሚከፌሇዉን ገንዘብ ግማሽ ከአቶ ሔንጻ ማስመሇስ መቻሌ አሇመቻለ ግምት ዉስጥ
ሳይገባ ሇአመሌካች እንዱከፇሌ የተወሰነዉን ሙለ ገንዘብ ተጠሪ የመክፇሌ ወይም
እንዯፌርደ የመፇጸም ኃሊፉነት አሇበት ተብል ተወስኗሌ፡፡ የመቀላ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት
የሒዴነት ምዴብ ችልት መዝገቡን በማንቀሳቀስ ሇአመሌካች ያሌተፇጸመሇትን ቀሪ ገንዘብ
ተጠሪ

እንዱከፌሌ

በማዴረግ

ፌርደን

እንዱያስፇጽም

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ

343(1)

መሠረት ጉዲዩ ይመሇስሇት ተብሎሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ዉሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ፌ
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