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   የሰ/መ/ቁ. 41571 

ሰኔ 02 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ማህዯር አእምሮ - ጠ/ይሁን ፀሏይ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሊእከ ገ/መዴህን- ጠ/ሙለጌታ ገብሩ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት ክስ 
አመሌካች ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ) ተበዴረው በተዋዋለት ቀን ያሌከፇለዋቸው በመሆኑ ዋናውን 
ገንዘብ፣ወሇዴ እና የገዯብ መቀጫ እንዱከፌሎቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

 አመሌካች በሰጡት መሌስ ገንዘቡን መበዯራቸውን አምነው ነገር ግን ጥር 14/1997 ዒ.ም መክፇሊቸውንና 
በዋስትና ያስያዙትን መቆፇሪያ ማሸንና ቼክ ተጠሪ ያስረከቧቸው መሆኑን ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ የገንዘብ ሰነዴ ሇባሇእዲው መመሇሱ እዲው እንዯተከፇሇ 
ያስቆጥራሌ፤ መቆፇሪያ ማሽኑም ገንዘቡ በመከፇለ ተመሌሷሌ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት ክርክር የማስረጃና የሕግ 
ዴጋፌ አሇው በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ 

 ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ 
በኋሊ የብዴር መመሇስን ማስረዲት የሚቻሇው በፌ/ቤት በሚሰጥ የእምነት ቃሇ መሏሊ ወይም በጽሁፌ ብቻ ነው፤ 
አመሌካች ዯግሞ ብዴሩ ስሇመመሇሱ ከነዚህ በአንደም አሊስረደም በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሮ አመሌካች ዋናውን 
ገንዘብ ወሇደንና የገዯብ መቀጫ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም ፌ/ቤቱ ይግባኙን ባሇመቀበሌ 
ሰርዞታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ በዚህ ውሣኔ ሊይ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ስሇተፇፀመ ይታረምሌኝ በማሇት የቀረበ 
ነው፡፡ የአመሌካች ዋነኛ ቅሬታም ሇብዴሩ በዋስትና የተያዘው ቼክ እና የመቆፇሪያ ማሽን መመሇሱ የብዴሩ ገንዘብ 
መመሇሱን ያረጋግጣለ፤ የስር ፌ/ቤቱ ውሣኔ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2020 እና 2845 “ን” ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

 የሰበር ችልቱም የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም የአመሌካችን አቤቱታ የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው የሕጉ ዴንጋጌዎች 
ጋር መርምሯሌ፡፡ 

 በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው ሇብዴሩ በዋስትና የተሰጡት ቼክና መቆፇሪያ ማሽን ሇተበዲሪው መመሇሳቸው 
ብዴሩ ስሇመከፇለ ያረጋግጣለ ወይ? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 
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 ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 120,000(መቶ ሃያ ሺህ) ያበዯሯቸው እና ገንዘቡን ግን አመሌካች ያሌከፇለ መሆኑን 
በመግሇጽ ክስ የመሰረቱ ሲሆን አመሌካችም ብዴሩን መውሰዲቸውን ሣይክደ ነገር ግን ገንዘቡን የከፇለ መሆኑን ገሌፀው 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች መበዯራቸውን ያሌካደና ከፌያሇሁ የሚለ ስሇሆነ ገንዘቡ ስሇመከፇለ በቅዴሚያ የማስረዲት 
ሸክም አሇባቸው፡፡ አመሌካች ብዴሩን ሇመክፇሊቸው ያቀረቡት ቀጥተኛ ማስረጃ የሇም፡፡ የሚከራከሩት ሇብዴሩ በዋስትና 
ያስያዙት ቼክና መቆፇሪያ ማሽን ሇእርሣቸው መመሇሱ ብዴሩ እንዯተከፇሇ የሚያስቆጥረው ነው በማሇት ነው፡፡ በላሊ 
አነጋገር ቼኩና ማሽኑ ሇባሇእዲው መመሇሱ ገንዘቡ እንዯተከፇሇ የሕሉና ግምት እንዱወሰዴሊቸው ነው የሚጠይቁት፡፡ 
የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው ከ500 ብር በሊይ የሆነን የብዴር ውሌ እንዱሁም ይህንኑ 
የገንዘብ መጠን የመመሇስ ነገር ማስረዲት የሚቻሇው በጽሁፌ ወይም ፌ/ቤት በተዯረገ የእምነት ቃሌ ወይም በቃሇ መሏሊ 
ብቻ ነው በማሇት ነው፡፡  

        በእርግጥ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2472 ስር ይኸው በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የተገሇፀው ነገር ተመሌክቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ 
በአንዲንዴ ሁኔታዎች ሕጉ አንዴ ፌሬ ነገር ከተረጋገጠ ማስረጃ ያሌቀረበበት ላሊ አዱስ ነገር እንዯተረጋገጠ ግምት 
እንዱወሰዴበት የሚያዝበት አጋጣሚ አሇ፡፡ በመሆኑም በህሉና ግምት መርህ (principle) የግምቱ ተጠቃሚ የሆነው 
ተከራካሪ ወገን የመጀመሪያውን ፌሬ ነገር ካረጋገጠ ላሊኛውን ፌሬ ነገር ሇማረጋገጥ ማስረጃ ማቅረብ ሣያስፇሌግ ፌ/ቤቱ 
ይኸው አዱስ ነገር እንዯተረጋገጠ ግምት ሉወስዴ ይገባሌ ማሇት ነው፡፡ ከነዚህ የሕሉና ግምት ሉወሰዴባቸው እንዯሚገባ 
ሕጉ ከሚያስቀምጣቸው አንደ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2020 ስር የተመሇከተው ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ሰነዴ ሇባሇእዲው 
መመሇሱ እዲው እንዯተከፇሇ የሚያስቆጥር መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት ባሇገንዘቡ እዲውን 
የሚያረጋግጥ ሰነዴ እዲው ካሌተከፇሇው በቀር ሇባሇእዲው አይመሌስም ተብል ስሇሚገመት ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ሇወሰደት ብዴር ብር 120,000(አንዴ መቶ ሃያ ሺህ) የያዘ ቼክ መስጠታቸው 
አሊከራከረም፡፡ በተጨማሪም ይህንኑ ሇዋስትና የተሰጠውን ቼክ ተጠሪ ሇአመሌካች የመሇሱሊቸው መሆኑን በስር ፌ/ቤት 
በምስክሮች ተረጋግጧሌ፡፡ ቼኩ ሇተጠሪው የተሰጠው እዲ መኖሩን በማረጋገጥ ሇእዲው አከፊፇሌ ዋስትና እንዱሆን ነው፡፡ 
በመሆኑም ተጠሪ እዲ ካሌተከፇሊቸው ቼኩን ባንክ ወስዯው በመመንዘር ሇእዲው መክፇያ ከማዋሌ ፊንታ እዲው 
ሣይከፇሊቸው ሇአመሌካች የሚመሌሱበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ቼኩን ሇተጠሪ ከመሇሱ ዯግሞ እዲው እንዯተከፇሇ 
እንዯሚቆጠር ሕጉ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም ሇአመሌካች ቼኩ መመሇሱ የብዴሩ ገንዘብ እንዯተከፇሇ የሕሉና ግምት 
ሉወሰዴበት የሚገባ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ አመሌካች ሇብዴሩ በመያዣ የሰጡት የመቆፇሪያ ማሽንም ቢሆን ሇአመሌካች መመሇሱ በመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ በእርግጥ በክርክሩ ሂዯት ማሽኑ በባንክ በመያዣ መያዙን ተመሌክተናሌ፡፡ ነገር ግን በባንክ 
በመያዣ መያዙ ብቻ ሣይሆን ተጠሪ በፇቃዲቸው ማሽኑን ሇአመሌካች መመሇሣቸው በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጧሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2846 መያዣ የተቀበሇ ባሇገንዘብ ሉከፇሇው የሚገባው በሙለ እስኪከፇሇው ዴረስ የመያዣውን እቃ በእጁ 
የማቆየት መብት ያሇው መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ ሉከፇሊቸው የሚገባው እዲ በሙለ ተከፌል ካሊሇቀ መያዣውን 
ሇአመሌካች የሚመሌሱበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ሇእዲው አከፊፇሌ በመያዣ የተሰጣቸውን ንብረት ዔዲው ሳይከፇሊቸው 
ሇባሇዔዲው ይመሌሣለ ብል መገመትም ያስቸግራሌ፡፡ በተቃራኒው መያዣውን የተቀበሇ ባሇገንዘብ ሇእቃ አስያዡ ዔቃውን 
የሚመሌሰው ገንዘቡ ሲከፇሇው ወይም በላሊ ምክንያት የመያዣው ውሌ ሲያሌቅ መሆኑም በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2845/1/ ስር 
ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪም በዋስትና የያዙትን ማሽን ሇባሇገንዘቡ መመሇሣቸው አመሌካች ያሇባቸውን ገንዘብ በመክፇሊቸው 
መሆኑን ችልቱ ተገንዝቧሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ ከሊይ የተመሇከቱትን የሕጉን ዴንጋጌዎች ሣያገናዝብ ብዴሩ ስሇመከፇለ በጽሁፌ ወይም በፌ/ቤት 
በተሰጠ እምነት ቃሌ ወይም በቃሇ-መሏሊ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች የብዴሩን ገንዘብ ከወሇዴና መቀጫ ጋር 
ይክፇለ በማሇት ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 58565 በ06/09/2000 የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 39461 
በ04/02/2001 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 30571 በ20/10/99 የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡ 
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3. አመሌካች ክስ የቀረበበትን የብዴር ገንዘብ ሉከፌለ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 

             መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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