የሰ/መ/ቁ. 36776
መጋቢት 7 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገጌ ጌታነህ
መንበረፀሃይ ታዯሰ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- መብራቱ፣ ተ/ማርያም፣ ገ/ማርያም የሽርክና ማሔበር - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- አቶ መብራቱ ዓንዲይ - የቀረበ የሇም

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው አመሌካች ማህበር በተጠሪ ሊይ ያቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216(4)
መሰረት ውዴቅ በመዯረጉ ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ የማህበሩ ሉ/መንበር ሆነው በሚሰሩበት ወቅት በእጃቸው የገባውን
የማህበሩን ቼክ ሇግሌ መኪና መግዣ የከፇለት በመሆኑ ብር 100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) ገንዘቡ ከባንክ ከተወሰዯበት
ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪም ክስ የቀረበበትን ገንዘብ አመሌካች ቀዯም ሲሌ
አቅርቦ በነበረው ክስ አጠቃል ሉያቀርበው ሲገባ ላሊ ክስ ማቅረቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 216 መሠረት ተገቢ አይዯሇም
የሚሌ መቃወሚያና በፌሬ ጉዲይ ሊይ ላልች ክርክሮች አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም
የተጠሪን መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪ ገንዘቡን ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ
ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ አመሌካች ቀዯም ሲሌ አቅርቦት የነበረው ክስና አሁን ያቀረበው ክስ ተጠሪ የማህበሩን ገንዘብ ሇግሌ ጥቅም
አውሇዋሌ የሚሌ በመሆኑ ተጠቃሇው ሉቀርቡ ሲገባ ሇያይቶ ማቅረቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 መሰረት ህጋዊ አይዯሇም
በማሇት የከፌተኛ ፌ/ቤትን ውሳኔ በዴምፅ ብሌጫ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ
አቅርበው ፌ/ቤቱ ክስ የቀረበበት ጉዲይ አመሌካች ቀዯም ሲሌ ካቀረበው ክስ ጋር ተጣምሮ መቅረብ የሚገባው በመሆኑ
ተነጣጥል መቅረቡ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ተጠሪ ገንዘቡን ከወሇዴና ከላልች ወጪና ኪሳራ ጋራ እንዱከፌለ
የተሰጠውን ውሳኔ መሻሩ ተገቢ ነው በማሇት ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የሰጠውን ውሳኔ ሲያፀናው ዲኝነትን አስመሌክቶ
የተሰጠውን ውሳኔ ብቻ በማሻሻሌ አመሌካች ብር 1,675.00(አንዴ መቶ ሺህ ስዴስት መቶ ሰባ አምስት ብር) ብቻ
እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ሲሆን አመሌካች በአቤቱታው ተጠሪ
ብር 100,000(መቶ ሺህ ብር) የያዘ ቼክ ሇመኪናቸው መግዣ ያዋለት መሆኑ የተረጋገጠው የመጀመሪያው ክስ ከቀረበ
በኋሊ በመሆኑ አመሌካች ሆነ ብል ቀንሶ ያስቀረው ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 216(3) መሰረት ክሱ ውዴቅ
የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ መሌስና የመ/መሌስ በሬጅስትራር
ጽ/ቤት በኩሌ እንዱሇዋወጡ የታዘዘ ቢሆን ተጠሪ መሌስ ባሇማቅረባቸው መሌስ የመስጠት መብታቸውን አሌፇን
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌ/ቤት ክስ አቅርቦ የነበረው ከሊይ እንዯተመሇከተው ተጠሪ የማህበሩ ሉ/መንበር ሆነው ሲሰሩ
በእጃቸው የገባውን ቼክ ሇራሳቸው ሇገዙት መኪና መክፇያ አውሇውታሌና ገንዘቡን ከነወሇደ ይመሌሱ በሚሌ ነው፡፡
ተጠሪም በመሌሳቸው አመሌካች ቀዯም ሲሌ በተመሳሳይ ጉዲይ ክስ ሲመሰርት ይህንኑ ክስ አጠቃል ሉከስ ሲገባ ቀንሶ
ባስቀረው ገንዘብ ሊይ ዴጋሚ ክስ እንዲይመሰርት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 የከሇክሇዋሌ የሚሌ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡
በመሆኑም የአመሌካች ክስ በተጠቀሰው የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ ወይ የሚሇው ጭብጥ ፌ/ቤቱ
መርምሯሌ፡፡ ሇዚህ ይረዲ ዘንዴ ዴንጋጌውን መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 በአጠቃሊይ ስሇ ክስ
አቀራረብና አገሊሇፅ የሚመሇከት ዴንጋጌ ነው፡፡ በተሇየ ከተያዘው ጉዲይ ጋር አግባብነት ያሇው የዴንጋጌው ንዐስ ቁጥር 2
እና 3 ነው፡፡ የንዐስ ቁጥር 2 የመጀመሪያው ዓረፌተ ነገር አንዴ ከሳሽ ክስ ሲያቀርብ ሇክሱ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች
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በሙለ አጠቃል መቅረብ እንዯሚገባ የሚናገር ሲሆን ንዐስ ቁጥር 3 ዯግሞ አንዴ ከሳሽ ሉከስበት ሲችሌ ሆነ ብል
በመቀነስ ባስቀረው ሃብት ምክንያት እንዯገና ላሊ ክስ ሇማቅረብ እንዯማይፇቀዴሇት ይገሌፃሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሽ ክስ
ሲያቀርብ ክሱን ሇማቅረብ ምክንያት የሆኑት ነገሮች በሙለ አጠቃል ማቅረብ የሚጠበቅበት ሲሆን ማቅረብ ሲችሌ ሆነ
ብል ቀንሶ ባስቀረው ሃብት ሊይ ግን ዴጋሚ ክስ ሉያቀርብ እንዯማይችሌ ከዴንጋጌዎቹ መረዲት ይቻሊሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ የማሔበሩ ሉ/መንበር ሆነው በሰሩበት ጊዜ ያሇአግባብ ያባከኑትን የማሔበሩን
ገንዘብ ብር 100,000(መቶ ሺህ ብር) እንዱከፌለ ክስ ቀርቦባቸዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች እኚሁ ተጠሪ የማሔበሩ
ሉ/መንበር ሆነው ሲሰሩ በስራቸው ምክንያት በእጃቸው ከገባው የማሔበሩ ገንዘብ ውስጥ ብር 689,306.49(ስዴስት መቶ
ሰማንያ ዘጠኝ ብር ሦስት መቶ ስዴስት ብር ከአርባ ዘጠኝ ሣንቲም) ስሊጎዯለ ይህንን ገንዘብ እንዱከፌለ ሚያዚያ 24 ቀን
1997 ዓ.ም ክስ የመሰረተባቸው ስሇመሆኑ ችልቱ ተገንዝቧሌ፡፡ በመሆኑም በሁሇቱም ክስ ጥያቄ የቀረበው ተጠሪ
የማሔበሩ ሉ/መንበር ሆነው ሲሰሩ ያጎዯለትን ገንዘብ እንዱከፌለ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በሁሇተኛ ክስ የቀረበውን
ጥያቄ በመጀመሪያው ክስ አጠቃል ሉያቀርበው የሚገባው ነበር፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታው ተጠሪው ብር
100,000(መቶ ሺህ ብር) ቼክ ሇመኪናቸው መግዣ የከፇለ መሆኑ የታወቀው የኦዱት ሪፕርት ከተሰራና የመጀመሪያው
ክስ ከቀረበ በኋሊ በመሆኑ ሆነ ብል ገንዘቡን ቀንሶ ክስ መስርቷሌ ሉባሌ አይችሌም የሚሌ መከራከሪያ አቅርቧሌ፡፡
በእርግጥ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216(3) ዴጋሚ ክስ እንዲይቀርብ የሚከሇክሇው ከሳሹ ሉከስ ሲችሌ ሆነ ብል በመቀነስ
ባስቀረው ሃብት ሊይ ነው፡፡ ይህ ሰበር ችልትም ሇትክክሇኛ ፌትሔ አሰጣጥ እንዱያስችሇው አመሌካች ቀዯም ሲሌ ባቀረበው
ክስ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ተጠሪ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያስከፇቱት መዝገብ ቁጥር 33585ን
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መዝገብ አመሌካች የመጀመሪያውን ክስ ያቀረበው ሚያዚያ 24 ቀን 1997 ዓ.ም መሆኑን
ተረዴተናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ብር 100,000(መቶ ሺህ ብር) እንዱከፌለ ክስ የተመሠረተው የመጀመሪያው ክስ
ከቀረበ 10 ቀን ሳይሞሊው በ03/09/1997 ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ተጠሪ ተጨማሪ ብር 100,000(መቶ ሺህ ብር)
ማጉዯሊቸው የተረጋገጠው የመጀመሪያው ክስ እንዯቀረበና እንዲውም ተጠሪ ሇመጀመሪያው ክስ መሌስ ሳይሰጡ በመሆኑ
አመሌካች ክሱን በማሻሻሌ በዚህ መዝገብ ክስ ያቀረበበትን ጉዲይም አጠቃል ሉያቀርብ ይችሌ ነበር፡፡ ተጠሪ ሊይ የሚፇሇግ
ተጨማሪ ጉዴሇት መኖሩን የመጀመሪያው ክስ እንዯቀረበ ወዱያው ያወቀው በመሆኑ በመጀመሪያው ክስ አጠቃል
ሉያቀርበው ሲገባ ሁሇተኛ ክስ ማቅረቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 216(3) መሰረት የማይቻሌ በመሆኑ በዚህ ምክንያት ክሱ
ውዴቅ በመዯረጉ ተፇፀመ ሉባሌ የሚችሌ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 22131 የካቲት 18 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
ፀንቷሌ፡፡
2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት የመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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