ው ሣ ኔ
1.

የሰ/መዝ/ቁጥር 20232
ሐምሌ 24 ቀን 1999 ዓ.ም

ሰኔ 3A ቀን 1991 ዓ.ም. በተጠሪውና በካቻማሌ ኤስ. ፒ. ኤ. መካከል
የAሁኑን

Aመልካች

ተጠቃሚ

በማድረግ

የተፈረመው

ሰነድ

የEዳ

ዳኞች፡- መንበረፀሐይ ታደሰ

መክፈያ ተጨማሪ ስምምነት ነው ብለናል፣
2.
3.

ተጠሪ

ለAሁኑ

Aመልካች

ለማስረከብ

Aሰግድ ጋሻው
ግዴታ

የገባውን

የh”ሲ

መስፍን Eቁበዮናስ

ቁጥራቸው የተመለከቱትን Aምስት Aውቶቡሶች ለAመልካች ያስረክብ፣

ተሻገር ገ/ሥላሴ

ተጠሪ Aውቶቡሶቹን ማስረከብ ካልቻለ ጠቅላላ ዋጋቸው 452‚338

ብርሃኑ Aመነው

/Aራት መቶ ሃምሣ ሁለት ሺህ ሦስት መቶ ሰላሣ ስምንት/ የAሜሪካን
ዶላር ወይም በAፈፃፀም ወቅት በሚኖረው የምንዛሬ ተመን መሠረት
ዋጋው በብር ተሰልቶ ክሱ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ተከፍሎ Eስካለቀ

Aመልካች፡- Aቶ ትEግሥቱ ብዛ ቀርቧል
ተጠሪ፡- Aቶ ይሃ ይብሬ Aልቀረቡም
መዝገቡን መርምረን ፍርድ ሰጥተናል፡፡

ድረስ ከሚኖረው ሕጋዊ ወለድ ጋር ለAመልካች ይክፈል፣

4. Aመልካች ወጭና ኪሣራ የማቅረብ መብቱ ተጠብቋል፣
የማይነበብ የAምስት ዳኞች ፊርማ Aለበት፡፡
ነ/ዓ

ፍ ር ድ
መዝገቡ ለሰበር ችሎት ሊቀርብ የቻለው Aመልካች ነሐሴ 17 ቀን
1997 ዓ.ም ጽፈው ባቀረቡት Aቤቱታ መሠረት ሲሆን የጉዳዩ መነሻ
Aመልካች ጥቅምት 14 ቀን 1989 ዓ.ም ከተጠሪ ጋር ያደረጉት ውልና
ለውሉ ማረጋገጫና ማስፈፀሚያነት በዚሁ ቀን በቁጥር Iዲ 657900 የሆነ
ቼክ ብር 90,000 (ዘጠና ሺህ) የካቲት 1 ቀን 1989 ዓ.ም የሚከፈል ለተጠሪ
ከሰጡ በኋላ ገንዘቡ Eንዳይከፈል Aግደውብኛል በማለት ተጠሪ በሥር ፍ/ቤት
ክስ Aቅርቦ የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋላ Aመልካች ያቀረቡትን
መቃወሚያ ውድቅ በማድረግ በቀረበው ክስ መሠረት በቼኩ የተመለከተውን
ገንዘብ የሥር ተከሣሽ (Aመልካች) Eንዲከፍሉ ወስኗል፡፡ የፌ/ከ/ፍ/ቤትም
ይህንኑ ውሣኔ Aፀናው፡፡
ለሰበር

የቀረበው

Aቤቱታ

Aመልካች

ቼኩን

የሰጠው

ተገዶ

ያለፍቃዱና ያለፍላጐት መሆኑን በማስረጃ ተረጋግጦ Eያለ የውል ህጐችን
መሠረታዊ መርሆዎች በግልጽ ተጓድለው Eያሉ የሥር ፍ/ቤት የቀረበውን
ሠነድ ሕጋዊ Eንዳልሆነ Eና ውሉ ጉድለት Eንደሌለበት Aድርጐ የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያለው በመሆኑ Eንዲሻርለት ጠይቋል፡፡

8

ይህ ሰበር ችሎትም መዝገቡን ከመረመረ በኋላ ይህንኑ ቅሬታ ለማጣራት

የጥፋተኛነት ውሣኔ ሲታይ በወቅቱ Aመልካች ውሉን የተዋዋለው በAስገዳጅ

ተጠሪ Eንዲቀርብ Áዘዘ ሲሆን ተጠሪው ሊቀርብ ባለመቻሉ ጉዳዩ በሌለበት

ሁኔታ ሥር ሆኖ Eንደነበር የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡

Eንዲታይ ሰኔ 7 ቀን 1999 ዓ.ም በዋለው ችሎት Aዟል፡፡

ይህ ሁኔታ ከሕጉ Aንፃር ምን ውጤት ሊኖረው ይችላል የሚለውን

በዚሁ ሁኔታ መዝገቡ ተመርምሯል፡፡ ከቀረበው Aቤቱታና ከሥር

ለማጤን ከውል መሠረታዊ መርህ ጋር መጤን Aለበት፡፡ ቼክ የሚተላለፍ

ፍ/ቤት ውሣኔ Aንፃር Aመልካች ቼኩን የፈረምኩት ተገድጄ ነው በማለት

የገንዘብ ሰነድ መሆኑ በንግድ ሕግ ቁጥር 715 የተመለከተ ነው፡፡ በEነዚህ

ያቀረበው የሕግ ክርክር ውሉን ፈራሽ ያደርገዋል ወይስ ›ÁÅ`Ñ¨<U

የሚተላለፉ

የሚለውን Eንደሚከተለው ከውል ሕጐች መሠረታዊ መርህ ጋር በማገናዘብ

የሚፈጠሩv†¨<“

ተመልክተናል፡፡

የሚገባበት ሲሆን የሰነዱ Aምጪ /ያዢ/ የመብት ወይም ጥቅም ማረጋገጫ

የገንዘብ

ሰነዶች

የተዋዋይ

የሚረጋገጡv†¨<

ወገኖች

ናቸው፡፡

መብትና

የሰነዱ

ግዴታዎች

Aውጪ

ግዴታ

በፍሬ ነገር ክርክር ደረጃ በሥር ፍ/ቤት ውሣኔ Eንደተብራራው

ነው፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ ይህንን ሁኔታ ለመፍጠር Eንደማንኛውም ውሎች

Aመልካች ለተጠሪ የብር 90,000 (ዘጠና ሺህ) ተከፋይ ቼክ ጥቅምት 14 ቀን

የውል ህግ መሠረታዊ ድንጋጌዎች መሟላት Eንዳለባቸው የሚያከራክር

1989 ዓ.ም መስጠቱን Aልካደም፡፡ ሆኖም በቼኩ ክፍያ Aለመፈፀም ያቀረበው

Aይደለም ፡፡ ምክንያቱም Eነዚህ የሚተላለፉ የገንዘብ ሰነዶች መሠረት

መቃወሚያ ቼኩና ውሉ የተፃፈው ተጠሪ uወረዳ 5 ፖሊስ ጣቢያ Aሳeሮት

በባህሪያቸውና በዓላማቸው ልዩ ቢሆ”ም ተዋዋይ ወገኖች በዚህ ሰነድ

በEሥር ላይ ሆኖ ተገዶ የፈረመው ስለሆነ Eና በዚሁ ወንጀል የፖሊስ

መብትና ግዴታ ለመፍጠር የውል ሕግ Aጠቃላይ መርሆዎችን Aሟልተውና

ጣቢያው Aዛዥና መርማሪ ፖሊስ በወንጀል ተከሰው በAቃቤ ህግ ክስ

Aክብረው መገኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡

የተመሠረተባቸው መሆኑን በመግለጽ ለዚህም የሰውና የሰነድ መከላከያ

Aንደኛው ውሉን ለመፈፀም (ለመዋዋል) የተዋዋይ ወገኖች ፈቃደኛነትና

ማስረጃ በማቅረብ በቼኩ የተመለከተውን ገንዘብ ለመክፈል Eንደማይገደድ

ነፃነት መኖር Aስፈላጊነት ነው፡፡ ¨<M በተዋዋይ ወገኖች ሙሉ ፈቃደኛነት

ተከራክሯል፡፡

Aመልካች

ላይ ካልተመሠረተ በሕግ ፊት የፀና ሊሆን Aይችልም በመሆኑም የውል

ያቀረባቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃ−‹ ከመረመረ በኋላ ቼኩን ለማስፈረም

መፈረስ ምክንያት ከሚሆ’<ƒ መሠረታዊ ’Ña‹ Aንዱ በውል Aመሠራረት

የኃይል ሥራ ተፈጽሟል ለማለት Aይቻልም በማለት መቃወሚያውን ውድቅ

ሂደት ውስጥ በAንደኛው ወገን የሚፈፀም የኃይል ወይም የማስገደድ ተግባር

Aድርጓል፡፡

ነው፡፡ ይህ መሠረታዊ መርህ

የሥር

ፍ/ቤትም

ይህንኑ

ጉዳይ

ለማጣራት

በሥር ፍ/ቤት ውሣኔ ውስጥ Eንደተመለከተው የማስገደድ ተግባር

ከEነዚህ መሠረታዊ መርሆዎች ውስጥ

uፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1679 e` በግልጽ

ተደንግጓል፡፡ ይህንን መሠረታዊ መርህ በዝርዝር የሚያመለክተው የፍ/ብ/ህግ
የማስገደድ ተግባሩ በማን ተፈፀመ? Eንዴትስ

በAመልካች ላይ ስለመፈፀሙ የቀረበው የሰውና የሰነድ ማስረጃ Eንዲሁም

ቁጥር 1706 Eና ተከታዩ

በወቅቱ የፖሊስ ጣቢያው Aዛዥ uነበረው ሻ/ል ክብረት ከበደ ላይ የቀረበው

ተፈፀመ? በማን ላይ ተፈፀመ የሚሉትን ሁኔታዎች በዝርዝር ›መልክቷል፡፡

የወንጀል ክስ በፌ/ከ/ፍ/ቤት በወ/መ/ቁ. 07009 ጥቅምት 11 ቀን 1998 ዓ.ም
በልዩ ወ/መ/ሕግ Aዋጅ ቁጥር 214/74 Aንቀጽ 23-1ሀ መሠረት የተሰጠው

Aሁን

በቀረበው

ጉዳይ

ላይ

ከላይ

በዝርዝር

Eንደተመለከተው

Aመልካች ቼኩን የፈረመው በፖሊስ ጣቢያ ታስሮ በፖሊስ ጣቢያ¨< Aዛዥ
Aስገዳጅነት Eንደሆነ uቀረቡት ማስረጃዎች በሥር ፍ/ቤት ተረጋግጧል፡፡
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በዚህ Aይነት Aስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የተደረገው ውል ፈቃደኛነትና
የመዋዋል ነፃነት ጉድለት ያለበት መሆኑን

መገንዘብ የሚያዳግት Aይደለም፡፡

ይህ ሁኔታ በተፈጠረ ጊዜ ደግሞ ውሉን ስለመፈፀም መቃወሚያ Aድርጐ

ው ሣ ኔ
1. የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በመ/ቁ. 05017 ግንቦት 24 ቀን 1996 ዓ.ም

ማቅረብ ስለመቻሉ በንግድ ሕግ ቁጥር 841 ተመልክቷል፡፡
በዚህ የንግድ ሕግ ቁጥር 841 ድንጋጌ መሠረት የቼኩ Aውጪ

የሰጠው ውሣኔ Eና የፌ/ከ/ፍቤት በመዝገብ ቁጥር 32762 መጋቢት

በAምጪው ላይ መቃወሚያ ሊያደርግ የሚችለው ቼኩን ያገኘው ቅን ልቦና

16 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ትEዛዝ በፍ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1)

በጐደለው ሁኔታ ወይም ቼኩን ሲያገኝ ከባድ ጥፋት ያደረገ መሆኑ ሲረጋገጥ

መሠረት ተሽሯል፡፡

Eንደሆነ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት Aሁን ¾ቀረበው” የቼክ ክፍያ ጥያቄ

2. ለAመልካች በክሱ ክርክር ምክንያት ለደረሰበት ወጪና ኪሣራ

በተመለከተ ተጠሪው ቼኩን ከAመልካች ያገኘው ቅን ልቦና በጐደለው ሁኔታ
ከመሆ”U Aልፎ በማስገደድ ተግባር በመሆኑ ከባድ ጥፋት መፈፀሙ

በቁርጥ

ብር ሁለት ሺህ (2000) Eንዲከፍለው ብለናል፡፡

መዝገቡ ዘግተን ወደመዝገብ ቤት መልሰናል፡፡
የማይነበብ የAምስት ዳኞች ፊርማ Aለበት

ተረጋግጧል፡፡
ስለዚህ Aንድ የኃይል ሥራ ወይም የማስገደድ ተግባር Aንድ
ተዋዋይ ወገን ሳይወድና ሳይፈቅድ ከፍላጐቱ ውጪ የውል ግዴታ Eንዲገባ
ለማስገደድ በቃላት ወይም በድርጊት የሚፈፀም ሕገ ወጥ ማስፈራት ወይም

ተ.ወ

ዛቻ ወይም በAካል ላይ የሚፈፀም Aድራጐት ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር በAመልካች
ላይ የተፈፀመው የማስገደድ ተግባር Eሥር Eና ዛቻ መሆኑ በሥር ፍርድ
ቤት ተረጋግጦ Eያለ የሥር ፍ/ቤት በምን ተገደደ በዱላ ወይስ በሌላ በማለት
ጭብጥ በመያዝ የመገደድ ተግባር Aልተፈፀመበትም በማለት የወሰደው
Aቋምና የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ Aተረጓጐም ስህተት ያለበት ሆኖ
Aግኝተነዋል፡፡

መሠረታዊ

የሆነውን

የፈቃደኛነትና

የመዋዋል

ነፃነትን

የሚጋፉ ተግባር ተፈጽሞ Eያለ ጉድለት የለበትም ማለት ሕግ ለተዋዋይ
ወገኖች የመዋዋል ነፃነት ያደረገውን ጥበቃ በEጅጉ የሚያላላ ውሣኔ ሆኖ
በመገኘቱ የሥር ተከሣሽ የAሁን Aመልካች ያለፈቃዱ Eና ፍላጐቱ ተገዶ
በፈረመው

ቼክ

ክፍያ

ሊገደድ

Aይገባም

ብለናል፡:

ስለዚህ

የAመልካች

መቃወሚያ በንግድ ሕጉ ቁጥር 841 Eና በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1679 መሠረት
ተቀባይነት ያለው ሆኖ ተገኝቷል፡፡
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