የሰ/መ/ቁ.121938
ታህሳስ 27 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ
ተኽሉት ይመስሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነዉ
ጳዉልስ አርሺሶ

አመሌካች፡- የዴሬ እንጭኒ ወረዲ መንገድች ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ወሌዳ ዋቆ ቀርበዋሌ
ተጠሪ፡- እንጭኒ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የገንዘብ ክፌያን መነሻ ያዯረገ ክርክር ሲሆን፣ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ
የቻሇዉ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.202599 በ18/4/2008 ዒ.ም
የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት የአሁን
አመሌካች የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ ነዉ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ በምዔራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች የሥር 1ኛ
ተከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪ የሥር ከሳሽ፣ በዚህ ችልት ተከራከሪ ያሌሆነዉ 2ኛ ተከሳሽ የምዔራብ
ሸዋ ዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ሆኖ ሲከራከሩ የነበረ ሲሆን፣ የሥር ከሳሽ አምስት
ሚሉዮን ብር ተከሳሾች እንዱከፌለት በዴሃ ዯንብ መዝገብ በማስከፇት ዲንኝነት ጠይቋሌ፡፡
ይህን ክስ በተመሇከተ የሥር 1ኛ ተከሳሽ ባቀረበዉ መሌስ ከሳሽ ብር 9,307,479 ስሇተከፇሇዉ
ዴሃ ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ በዴሃ ዯንብ ክስ ማቅረብ አይችሌም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር
2ኛ ተከሳሽ በዚህ ጉዲይ ባቀረበዉ መሌስ ሇከሳሽ በነጻ መዝገብ በነጻ ቢከፇትሇት ተቃዉሞ የሇንም
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን በማየት በሰጠዉ ዉሳኔ ከሳሽ በንግዴ ሔጉ አግባብ
የከሰረ ስሇመሆኑ ዉሳኔ ካሌተሰጠዉ በቀር በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ በዴሃ ዯንብ ክስ
ማቅረብ አይችሌም፣ ከሳሽ አስቀዴሞ በንግዴ ሔጉ አግባብ የከሰረ መሆኑን ዉሳኔ ማሰጠት አሇበት
በማሇት አቤቱታዉን ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡
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የሥር ከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበ
ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ ይግባኝ ባይ የዲኝነት ክፌያ ሇመክፇሌ
አቅም እንዯላሇዉ በቂ ማስረጃ አቅርቦ እያሇ የሥር ፌ/ቤት አቤቱታዉን ዉዴቅ ማዴረጉ ተገቢ
አይዯሇም በማሇት የሥር ዉሳኔ በመሻር ሇከሳሽ በዴሃ ዯንብ ፊይሌ እንዱከፇትሇት በማሇት
ወስኗሌ፡፡ የሥር 1ኛ ተከሳሽ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ሲሆን፣ ችልቱ ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር የይግባኝ ሰሚ
ፌ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡
የአሁን አመሌካች በ29/4/2008 ዒ.ም የተጻፇ ሶስት ገጽ አቤቱታ የአሁን ተጠሪ በዴሃ ዯንብ
መሰረት ክስ ሇማቅረብ በቅዴሚያ ዴሃ ስሇመሆኑ በሂሳብ ባሇሙያ የተረጋገጠ ማስረጃ ወይም
በፌ/ቤት ከስሯሌ ተብል የተሰጠ ዉሳኔ ባሇቀረበበት፣ ተጠሪ ወዯ አስር ሚሉዮን ብር ክፌያ
ተከፌል እያሇ ግብር ያሌከፇሇበት ምክንያት ባሌተጣራበት፣ የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪ በዴሃ ዯንብ
ክስ እንዱያቀርብ የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱሻርሌን
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
የሰበር አጣሪ ችልት ይህን ጉዲይ በማየት ፣ተጠሪ በዴሃ ዯንብ ክስ እንዱያቀርብ የመወሰኑን
አግባብነት፣ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘዉ
መሰረት በ16/7/2008 ዒ.ም የተጻፇ ሁሇት ገጽ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡- የሥር
ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ በሔግ አግባብ ስሇሆነ የቀረበዉን አቤቱታ ዉዴቅ የሥር ዉሳኔ
እንዱጸናሌን በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኛቸዉን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ
መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ እንዱሁም አቤቱታዉ
ያስቀርባሌ

ሲባሌ

ከተያዘዉ

ጭብጥ

አንጻር

እንዯሚከተሇዉ

መርመሮታሌ፡፡

መዝገቡን

እንዯመረመርነዉ የአሁን ተጠሪ በዴሃ ዴንብ ክስ ሇማቅረብ ይችሊሌ ወይስ አይችሌም የሚሇዉ
ነጥብ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ በመሰረቱ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ.ሔገ መንግስት አንቀጽ 37 /1/
እንዯተመሇከተዉ ማንኛዉም ሰዉ በፌርዴ ሉወሰን የሚገባዉን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ
በሔግ የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠዉ አካሌ የማቅረብና ዉሳኔ የማግኘት መብት አሇዉ በማሇት
ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ የተመሇከተዉ ፌትሔ የማግኘት መብት ሇተፇጥሮ ሰዉም ሆነ በሔግ
ሰዉነት የተሰጠዉን አካሌ የሚያጠቃሌሌ ይሆናሌ፡፡ ይህ ፌትሔ የማግኘት መብት አግባብነት
በላሊቸዉ ምክንያቶች ሉዯናቀፌ አይገባም፡፡ ይህን መብት ተፇጻሚ ሇማዴረግ በፌ/ቤትም ሆነ
በላሊ በሔግ የዲኝነት ስሌጣን የተሰጠዉ አካሌ አቤቱታ ወይም ክስ የማቅረብ ሂዯት ምቹ ሁኔታ
ሉኖር እንዯሚገባ የሚያከራክር አይሆንም፡፡ ነገር ግን ፌትሔ የማግኘት መብት ተግባራዊ ሲዯረግ
በዝርዝር ህጎች የተመሇከተዉን የክርክር አቀራረብ ሥርዒትን በአስጠበቀ መሌኩ መሆን እንዲሇበት
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ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ አንዴ በፌትሏብሓር ጉዲይ ክስ የሚያቀርብ ወገን የፌትሏብሓር ሥነ
ሥርዒት ሔጉ የዯነገገዉን የክስ ወይም አቤቱታ የማቅረብ ሥርዒትን በጠበቀ መንገዴ መሆን
አሇበት፡፡

በዚህ

አግባብ

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.215

/1/

እንዯሚዯነግገዉ

አቤቱታ

ወይም

ክስ

የሚያቀርብ ሰዉ፣ በዴሃ ዯንብ መሰረት ያሊቀረበ እንዯሆነ፣ የዲኝነት ክፌያ እስካሌተከፇሇ ዴረስ
ተቀባይነት ሉያገኝ እንዯማይችሌ ያመሇክታሌ፡፡ እዚህ ሊይ መዘንጋት የላሇበት ጉዲይ በሔጉ
በግሌጽ ያሇ ዲኝነት ክፌያ ሉቀርቡ የሚችለ አቤቱታዎች ወይም ክሶች ያለ መሆናቸዉን ነዉ፡፡
ስሇዚህ ሇዲኝነት ሰጭ አካሌ አቤቱታ ወይም ክስ የሚያቀርብ አካሌ የገንዘብ አቅም ያሇዉ እንዯሆነ
በዯንቡ መሰረት ተገቢዉ የዲኝነት ክፌያ ሉፇጽም እንዯሚገባ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት አቤቱታ
ወይም ክስ የሚያቀርብ ሰዉ በዚህ አግባብ ተገቢዉን ሳይፇጽም ፌትሔ የማግኘት መብት
ሉጠበቅሌኝ ይገባሌ ሇማሇት አይችሌም፡፡
ከዚህ ዉጭ ዯግሞ ማንኛዉም ሰዉ አቤቱታ ወይም ክስ ሇማቅረብ የሚፇሌግ ሆኖ ሳሇ የዲኝነት
ገንዘብ ሇመክፇሌ የገንዘብ አቅም የላሇዉ እንዯሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.467--479 መሰረት ዲኝነት
ሳይከፇሌበት በነጻ ስሇሚቀርብ ክስ መሰረት መብቱ ሉከበርሇት ይገባሌ፡፡ የዲኝነት ገንዘብ በሙለን
ወይም በከፉሌ የመክፇሌ ገንዘብ የላሇዉ ወይም ሉያገኝ የማይችሌ ሰዉ፣ ዴሃ መሆኑን
አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ ያረጋገጠ እንዯሆነ ነጻ ፊይሌ ተከፌቶሇት መሰረታዊ መብቱን መጠየቅ
እንዯሚችሌ ሥርዒት ተዘርግቷሌ፡፡ በዴሃ ዯንብ በነጻ ፊይሌ ሇማስከፇት አቤቱታ ወይም ክስ
ሲቀርብ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኛቸዉን ማስረጃ በማጣራት እንዱሁም አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ አጣርቶ
ክስ አቅራቢዉ የገንዘብ አቅም የላሇዉ ዴሃ መሆኑን ማረጋገጥ እንዯሚገባዉ ያሳያሌ፡፡ አቤቱታ
ወይም ክስ አቅራቢዉ ሰዉ በዚህ አግባብ አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ የዲኝነት ገንዘብ በከፉሌም ሆነ
በሙለ ሇመክፇሌ የገንዘብ አቅም የላሇዉ መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ከዚህ ዉጭ
ግን የዲኝነት ገንዘብ ሊሇመክፇሌ ሲባሌ የተሇያዩ ዘዳዎች ወይም የማጭበርበር ዴርጊት የሚፇጽም
እንዯሆነ

በዚህ

ዯንብ

መሰረት

መዝገቡ

በነጻ

ሉከፇትሇት

አይገባም፡፡

ይህ

ማሇት

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.470 ሥር የተመሇከቱት ሁኔታዎች አሇመኖራቸዉ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ
በዴሃ ዯንብ ፊይሌ ማስከፇት አይቻሌም፡፡
በመሆኑም አንዴ አቤቱታ ወይም ክስ አቅራቢ ሰዉ የዲኝነት ገንዘብ መክፇሌ አሇበት? ወይስ
በዴሃ ዯንብ መሰረት ፊይሌ ሉከፇትሇት ይገባሌ? የሚሇዉ የፌሬ ነገር ጉዲይ፣ ፌሬ ነገርን
የማጣራት እና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሇዉ ፌ/ቤት አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ ተጣርቶ
ሉወሰን የሚገባ ጉዲይ ነዉ፡፡
በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን ተጠሪ ሊቀረበዉ ክስ የዲኝነት
የሚከፌሇዉ የገንዘብ አቅም ስሇላሇኝ በዴሃ ዯንብ መዝገብ እንዱከፇትሌኝ የሚሌ ሲሆን፣ የአሁን
አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር ዯግሞ ተጠሪ ከዚህ ቀዯም ወዯ አስር ሚሉዮን ብር ክፌያ የተቀበሇ
ስሇሆነ በዴሃ ዯንብ ፊይሌ ሉከፇትሇት አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህ አንጻር የአሁን
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ተጠሪ ይህን ክስ ባቀረበበት ወቅት የገንዘብ አቅሙ ምን ዯረጃ ሊይ እንዲሇ የሚያረጋግጥ
አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ የማስረዲት ግዳታ አሇበት፡፡ የአሁን ተጠሪ ዯግሞ የንግዴ ዴርጅት
እንዯመሆኑ መጠን የገንዘብ አቋም/ዯረጃ ምን ሊይ እንዲሇ ሇማወቅ የዴርጅቱ ሂሳብ በንግዴ ሔጉ
አግባብ በገሇሌተኛ የሂሳብ ባሇሙያ ወይም በኦዱት ባሇሙያ ተጣርቶ የቀረበ ማስረጃ ሉኖር
እንዯሚገባ ግሌጽ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት ሲታይ የአሁን ተጠሪ የገንዘብ አቅሙን የሚያረጋግጥ
ይህን ዒይነት ማስረጃ ያቀረበ መሆኑን የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች የሚያመሇክቱት ነገር የሇም፡፡
የሥር ፌ/ቤቶች በዉሳኔዎቻቸዉ ተጠሪ አቀረበ የሚለት ማስረጃዎች መካከሌ የሚፇሇግበትን
የመንግስት ግብር ያሇመከፇለን የሚያሳይ ማስረጃ እንዯሆነ ነዉ፡፡ ይህ ማስረጃ ግን አጠቃሊይ
የተጠሪን

የገንዘብ

አቋም

የሚያረጋግጥ

አግባብነት

ያሇዉ

ማስረጃ

ነዉ

ብል

ሇመዉሰዴ

የሚያስችሌ ሆኖ አይገኝም፡፡ በዚህ ረገዴ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.79555 የሰጠዉ አስገዲጅ
የሔግ ትርጉም ተፇጻሚነት እንዲሇዉ ማየት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን ተጠሪ ሊቀረበዉ ክስ
የዲኝነት ገንዘብ ሇመክፇሌ በቂ የገንዘብ አቅም የላሇዉ መሆኑን አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ በሥር
ፌ/ቤት ያረጋገጠዉ ነገር ስሇላሇ ተጠሪ በሔገ መንግስቱ የተመሇከተዉ ፌትሔ የማግኘት መብት
ሉጠበቅሌኝ ይገባሌ የሚሌ ከሆነ ይህን የዲኝነት ገንዘብ ከፌል መዝገብ ተከፌቶሇት ክርክሩን
የማስቀጠሌ መብት አሇዉ ብሇናሌ፡፡
ሲጠቃሇሌ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ሊቀረበዉ ክስ ተገቢዉን የዲኝነት ገንዘብ ከፌል ክርክሩን
መቀጠሌ አሇበት በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ሆኖ ሳሇ፣ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ተጠሪ አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ
የገንዘብ አቅም የላሇዉ መሆኑን ባሊስረዲበት ፊይሌ በነጻ እንዱከፇትሇት የሰጡት ዉሳኔዎች
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመባቸዉ ስሇሆነ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1.

የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.196192 በ24/4/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና
ይህን ዉሳኔ በማጽናት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.
202599 በ18/4/2008 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት
ስሇሆነ በፌ.ብ.ሥ.ሥ.ሔ.ቁ. 348 /1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡

2.

የምዔራብ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 00057 በ9/11/2006 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ
በዉጤት ዯረጃ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇዉ ስሇሆነ በፌ.ብ.ሥ.ሥ.ሔ.ቁ. 348 /1/
መሰረት ጸንቷሌ፡፡

3.

የአሁን ተጠሪ ሊቀረበዉ ክስ በዯንቡ መሰረት ተገቢዉን የዲኝነት ገንዘብ የከፇሇ
እንዯሆነ ፊይሌ ተከፌቶሇት ክርክሩን የማቅረብ መብት አሇዉ ብሇናሌ፡፡
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4.

የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡

5.

ግራ ቀኛቸዉ በዚህ ችልት ሇዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉ ይቻለ፡፡

6.

በ15/6/2008 ዒ.ም የተሰጠዉ እግዴ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡

ብ/ይ

62

