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የሰ/መ/ቁ. 29181 

ታህሳስ 20 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ተገጌ ጌታነህ 

   መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ሌየው ቸኮሌ 

        2. አቶ ሚሉዮን መንግስቱ 

      መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ በብዴር የተሠጠን ገንዘብ የመክፇያ ጊዜ ጋር በተያያዘ ዕዲው እንዯተከፇሇ 
ሉቆጠር የሚችሌበትን የሔግ አግባብና ትርጉም የሚመሇከት ነው፡፡ 

 ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች 
ባቀረበው አቤቱታ የአሁኑ አንዯኛ ተጠሪ ሇንግዴ ስራቸው ማስፊፉያ የሚውሌ ታህሳስ 11 ቀን 1987 ዓ.ም 
በተፃፇ የብዴር ውሌ ብር 10,000.00(አስር ሺህ ብር) የተበዯሩ መሆኑን፣ ዋናውን ብዴርና ሌዩ ሌዩ ወጪዎችን 
ጨምረው በዓመት 14% /አስራ አራት በመቶ/ ወሇዴ እየታሰበ ከታህሳስ 11 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ በየወሩ ብር 
900.00(ዘጠኝ መቶ) እየከፇለ ሳያቋርጡ እስከ ታህሳስ 10 ቀን 1988 ዓ.ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ ከፌሇው 
ሇማጠናቀቅ መስማማታቸውን፣ ሁሇተኛ ተጠሪ ዯግሞ አንዯኛ ተጠሪ ሇተበዯረው ሇዚሁ የገንዘብ መጠን 
የአንዴነትና የነጠሊ ዋስ በመሆን መፇረማቸውን በመግሇፅ ዋናውን ብዴር ብር 10,000.00(አስር ሺህ) እስከ 
ሏምላ 24 ቀን 1992 ዓ.ም ዴረስ የታሰበ ወሇዴ ብር 13,783.64(አስራ ሦስት ሺህ ሠባት መቶ ሰማንያ ሦስት 
ብር ከስዴሳ አራት ሣንቲም) እና ሇኢንሹራንስ የተከፇሇ ብር 1,813.80(አንዴ ሺህ ስምንት መቶ አስራ ሦስት ብር 
ከሰማኒያ ሣንቲም) ስሇመሆኑ በመዘርዘር በዴምሩ ብር 25,097.54(ሃያ አምስት ሺህ ዘጠና ሰባት ብር ከሃምሳ 
አራት ሣንቲም) ያሌተከፇሇ ዕዲ የመቀጫ ወሇዴ 3% ጨምሮ በዴምሩ 17% ወሇዴ እየታሰበ ተጠሪዎች 
ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት እንዱከፌለ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 

 አንዯኛ ተጠሪ ቀርበው የቀረበባቸውን ክስ በመቃወም ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው፣ መክፇሌ ያሌቻሌኩት 
በዯረሰብኝ ኪሳራ ስሇሆነ ሇመክፇሌ የማሌችሌ ስሇሆነ ባንኩ ተገንዝቦ ከአስር ዓመት በሊይ ስሇቆየ ክሱ ውዴቅ ነው 
የሚለትን ክርክሮች አንስተው ተከራክረዋሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩሊቸው ባንኩ በተበዲሪው ሊይ ክስ መስርቶ 
ሀብቱን ሣያጣራ በዋሱ ሊይ ክስ መመስረቱ ያሊግባብ መሆኑን፣ ባንኩ በአዋጅ በተሠጠው ሥሌጣን መጠቀም 
ሲገባው ክስ መመስረቱም ከአዋጁ ዓሊማ ውጪ መሆኑን ዘርዝረው ክሱ ውዴቅ ሁኖ በነፃ ሌሰናበት ይገባሌ 
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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 ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን ከመረመረ 
በኋሊ አመሌካች ሇአንዯኛ ተጠሪ የሠጠው ብዴር ክፌያ መጠናቀቅ የነበረበት በውሊቸው መሠረት እስከ ታህሳስ 10 
ቀን 1988 ዓ.ም ነው፣ አመሌካች በዚህ ጊዜ ውስጥ አሌጠየቀም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) መሠረት አበዲሪው 
የተወሠነ ጊዜ ተበጅቶሇት በዓመት ወይም ከዓመት በፉት የሚከፇሇውን የገንዘብ ዕዲ ሣይጠይቅ እስከ ሁሇት 
ዓመት ጊዜ ከቆየና ከሁሇት ዓመት ጊዜ በኋሊ ከጠየቀ ገንዘቡ በተበዲሪው እንዯተከፇሇ ወይም ዕዲው ምህረት 
እንዯተዯረገሇት ሔግ ግምት ይወስዲሌ፣ ፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም በሠ/መ/ቁጥር 17068 በሰጠው ውሣኔ 
ሊይ በሔግ ግምት የሚሸፇን የፌሬ ነገር ክርክር ተከሳሽ ፌሬ ነገሩን ካዯ አሌካዯ ፌርዴ ቤቶች የሔግ ግምቱን 
ተፇፃሚ ማዴረግ አሇባቸው የሚሌ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሠጥቷሌ የሚሌ ምክንያት በመያዝ አመሌካች 
በተጠሪዎች ሊይ  ያቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም፣ ገንዘቡ በጊዜ ማሇፌ እንዯተከፇሇ የሚቆጠር ነው 
የተጠሪዎች ግዳታ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚሁ ውሣኔ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሠርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ 
የቀረበውም በዚሁ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት ሇማስቀየር 
ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ የካቲት 22 ቀን 1999 ዓ.ም በፃፈት 3(ሦስት) ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ የሥር ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ መሠረት ያዯረገው ዴንጋጌ አግባብነት የላሇው መሆኑን፣ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 
ስር የተመሇከተውን ያሊገናዘበ የሰበር ችልት ሇፌ/ህ/ቁጥር 2024 የሰጠው ትርጉምም አምኖ ሇሚከራከር ተከራካሪ 
ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑን በመጥቀስ ውሣኔው መሠታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ተብል ተሽሮ 
ተጠሪዎች በሥር ፌርዴ ቤት በቀረበባቸው ክስ መሠረት በብዴር ዕዲ የሚፇሇግባቸውን ብር 25097.54(ሃያ 
አምስት ሺህ ዘጠና ሰባት ብር ከሃምሳ አራት ሣንቲም) ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ 17% (አስራ ሰባት በመቶ) 
ወሇዴ እየታሰበ ከክርክሩ ወጪና ኪሣራ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን 
የሚያሳይ ነው፡፡ ይህ የሠበር ሠሚ ችልትም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) 
መሰረት እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ በሚሌ ውዴቅ እንዱሆን የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሠበር 
ችልት ቀርቦ እንዱታይ አዴርጓሌ፡፡ 

 ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ሁሇተኛ ተጠሪ መጥሪያ ዯርሷቸው ያሌቀረቡ ሲሆን አንዯኛ ተጠሪ 
ቀርበው ሰኔ 28 ቀን 1999 ዓ.ም በፃፈት ማመሌከቻ መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የፌ/ብ/ህ/ቀጥር 
2024(ረ) ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው መሆኑን፣ የሰበር ችልት በመ/ቁጥር 17068 የሠጠው የሔግ ትርጉም ሇጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው መሆኑን ዕዲው አሇመከፇለን አምነው የተከራከሩት ሁኔታ አሇመኖሩን ገሌፀው የሥር ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት የተከራከሩ ስሇመሆኑ የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅም ሏምላ 25 ቀን 
1999 ዓ.ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ 
መሠረት ውሳኔ እንዱሠጥ ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የቀረበውን ክርክር ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ 
ሉታይ ይገባዋሌ ሲባሌ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪዎች ያበዯረውን ብዴርና ወሇዴ 
እንዯተከፇሇው ይቆጠራሌ በማሇት ፌርዴ ሇመስጠት መሰረት ያዯረጉት በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2024(ረ) ስር 
የተመሇከተውን የሔግ ግምት በመሆኑ በዚህ አንቀፅ የተጠቀሰው የሔግ ግምት ሇባንኮች የሚሰራ መሆን አሇመሆኑ 
ይሰራሌ የሚባሌ ቢሆን አመሌካች በምስክር፣ በሰነዴና በላልች አግባብነት ባሊቸው ማስረጃዎች ግምቱን 
ሇማስተባበሌ ይችሊሌ ወይስ አይችሌም? የሚለት ነጥቦች መፇታት ያሇባቸው ጭብጦች ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ 
ሇጉዲዩ እሌባት ሇመስጠት በቅዴሚያ የሔግ ግምት ምንነት ባሔርያት በጠቅሊሊውና የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
2024(ረ) ዴንጋጌን ይዘትና ባህሪን በትኩረት ማየትና መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡  

 የሔግ ግምት የሚሇውን ጽንሰ ሀሳብ ስንመሇከተው ሔግ አውጪውን ሇግምት መነሻ ከሚሆኑ የተወሰኑ 
ፌሬ ጉዲዮች በመነሳት አንዴ ዴርጊት ተፇፅሟሌ ወይም አሌተፇፀመም ብል የሚዯርስበትን መዯምዯሚያ በሔግ 
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የሚዯነግጋቸውን ሁኔታዎች የሚያመሊክት ነው፡፡ የሔግ ግምቶች ዲኞች አንዴን ፌሬ ጉዲይ የተፇፀመ ወይም 
ያሌተፇፀመ መሆኑን በማስረጃ በማረጋገጥ ረገዴ የሚገጥማቸውን ክፌተት በመሙሊትና የማስረዲት ሸክም 
ያሇበትን ወገን ጫናውን በማቃሇሌ በኩሌ የሊቀ ጠቀሜታ ያሊቸው መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ጠቅሇሌ ባሇመሌኩ 
ሲታይም የሔግ (የህሉና) ግምት ዓይነተኛ ዓሊማ የማስረዲት ሸክም ያሇበትን ወገን ጫና የማቃሇሌ፣ ውሳኔ ሠጪ 
አካሌንም ተገቢና ግሌፅ ሆኖ የሚታይ የጠራ ማስረጃ ካሊገኘ ወዯ ውሳኔ በአፊጣኝ እና በቀሊለ እንዱዯርስ ከፌተኛ 
ጠቀሜታ የሚሠጥ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ ወዯሆነው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 ስንመጣ ይህ ዴንጋጌ በጠቅሊሊው ሲታይ 
በሔግ የሔሉና ግምት የሚሸፇን የፌሬ ነገር ነጥብን (Legal Presumptions) የሚመሇከት ሲሆን ዓይነቱም 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 እና 2026 ዴንጋጌዎቹ ጋር ተዛምድ ሲታይ ውስን የሆነ የማስተባበያ ማስረጃ የሚቀርብበት 
የሔግ የህሉና ግምት ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 የተሇያዩ የክፌያ አይነቶች የሚዘረዝር ሆኖ ዴንጋጌው 
በጠቅሊሊው ሲታይ ግን በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሉከፇለ የሚገቡ ክፌያዎች (እዲዎች) በዚሁ የሁሇት አመት 
ጊዜ ውስጥ ሳይጠየቁ የቀሩ እንዯሆነ ክፌያውን(እዲውን) የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ወገን የተባሇውን ክፌያ (እዲ) 
እንዯተከፇሇ የሔግ ግምት እንዯሚወሰዴበት ያስገነዝባሌ፡፡ 

 ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥተኛ፣ አግባብነትና ተፇጻሚነት ያሇው ዴንጋጌ በተጠቀሰው ቁጥር በፉዯሌ(ረ) ስር 
የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲሆን ሙለ ይዘቱም በሚከተሇው መሌኩ የተቀመጠው ነው፡፡ 

ቁ 2024 በሁሇት አመት የተወሰነ ጊዜ 

  እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ሳይከፇሌ የቀረ ገንዘብ እንዯተከፇሇ 
የሚቆጠረው 

 (ረ) በብዴር ሇተሰጠ የገንዘብ ወሇዴና በጠቅሊሊውም የዓመት ጊዜ ተወስኖሇት በየዓመቱ ወይም ከዚህ ባነሰ 
የጊዜ ውሳኔ ውስጥ ሉከፇሌ የሚገባው ዕዲ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡ 

 የዚሁ ዴንጋጌ የእግሉዘኛው ቅጂም፡- 

Art.2024 presumption of payment after two years 

 The following debts shall be deemed to have been paid where two years have elapsed 
since they fell due: 

 (f) interest on loans and generally any sum payable annually or at shorter periodical 
intervals. በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ ከሊይ ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ይዘት አቀራረፅ እና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው 
የዴንጋጌው መጀመሪያ ፓራግራፌ የመክፇያ ጊዜያቸው ከዯረሰ ጊዜ አንስቶ ሁሇት አመት ያሇፊቸው 
እዲዎች(ክፌያዎች) እንዯተከፇለ ይቆጠራለ የሚሌ ሲሆን በተከታይ የተዘረዘሩት ንዐስ ዴንጋጌዎች ዯግሞ የሔግ 
ግምት የሚወሰዴባቸውን የክፌያ (እዲ) ዓይነቶችን የሚዘረዝር ነው፡፡ በዴንጋጌው ፉዯሌ(ረ) ስር የተመሇከተው 
ሲታይ በብዴር የተሠጠ ወይም ሇማናቸውም የአከፊፇሌ ሁኔታ በየአመቱ ወይም ከአመት ባነሰ ጊዜ እየተከፇሇ 
እንዱያሌቅ ጊዜ ተቆርጦሇት የተሰጠ ገንዘብ ሊይ የሚታሰብ ወሇዴ እዲው ከበሰሇበት ወይም በየተወሰነ ጊዜ 
የሚከፇሌ ገንዘብ ከሆነ ዯግሞ ገንዘቡ ተከፌል ማሇቅ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ሁሇት ዓመት ያሇፇ እንዯሆነ በእነዚህ 
ክፌያዎች (እዲዎች) ሊይ ሉጠየቅ የሚችሇው የወሇዴ ክፌያ እንዯተከፇሇ የሔግ ግምት የሚወሰዴ መሆኑን 
ያሳያሌ፡፡ 

 ከሊይ እንዯተመሇከትነው ይህ ዴንጋጌ አስገዲጅ የሆነ የሔግ ግምት መሆኑ የመጀመሪያው ባህሪው ሲሆን 
ማናቸውም የተፇጥሮም ሆነ የሔግ ሰው(ባንክና ላልች አበዲሪ ተቋማት) የገንዘብ ብዴር ካበዯረ በኋሊ ብዴሩ 
ተከፌል የሚያሌቅበትን የጊዜ ገዯብ ካበቃ ከሁሇት ዓመት በኋሊ የብዴሩ የወሇዴ ይከፇሇኝ ጥያቄ በሔግ 
እንዯተከፇሇ የሚገመት መሆኑን የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር የተመሇከተው የሔግ 
ግምት ሇዲኞች የሔሉና ሚዛን እዴሌ የማይሰጥ ዲኞች የነገሩን ሁኔታ በማየት ሲፇሌጉ የሚጠቀሙበት፣ ከነገሩ 
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ሁኔታ አንፃር አስፇሊጊ ሆኖ ካሊገኙት የሚተውት ፇቃጅ የሆነ የሔግ ግምት አይዯሇም፡፡ በአንጻሩ ይኸው ዴንጋጌ 
የሚሸፌነው ጉዲይ ባጋጠማቸው ጊዜ ዲኞች ያሇምርጫ ሉከተለትና ሉፇፅሙት የሚገባ አስገዲጅ የሔግ ግምት 
ነው፡፡ 

 በዚህ ዴንጋጌ ስር የሰፇረው የሔግ ግምት ሁለንም አይነት ዕዲዎች በአጠቃሊይ የሚያስቀምጥ በመሆኑ 
ባንኮች በሚሠጧቸው ብዴሮችም ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጉዲዮችን ጭምር የሚመሇከት ነው፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች ይኸው አንቀፅ ባንኮች ሇሚያቀርቡት ክስ አግባብነት የሇውም በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት 
ያሇው አይዯሇም፡፡ 

 ከዚህ ጋር ተያይዞ መታየት ያሇበት ላሊው ነጥብ ይኸው የሔግ ግምት የሚመሇከተው ወሇደን ብቻ ነው 
ወይስ ዋናውን ዕዲ ያጠቃሌሊሌ የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ ጉዲዩን የተመሇከተው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ዴንጋጌውን በመጠቀስ ወሇደ ብቻ ሳይሆን ዋናውን ዕዲ ጭምር ሁሇት ዓመት ካሇፇው እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ባንክ ይህ ትክክሇኛ ትርጉም አይዯሇም በማሇት ይከራከራሌ፡፡ 

 በዚህ ረገዴ የቀረበውን ቅሬታ ሇመፌታት የዴንጋጌውን አቀራረፅ እና መንፇስ በጥንቃቄ መመርመር 
ይስፇሌጋሌ፡፡ አከራካሪ የሆነው የሔግ አንቀፅ በብዴር ሇተሠጠ የገንዘብ ወሇዴና በጠቅሊሊውም የዓመት ጊዜ 
ተወስኖሇት በየዓመቱ ወይም ከዚህ ባነሰ የጊዜ ውሳኔ ውስጥ ሉከፇሌ የሚገባው ዕዲ የሆነ እንዯሆነ …(ሰረዝ 
የተጨመረ) በማሇት የሚዯነግግ ነው፡፡ ከዚሁ የሔግ ዴንጋጌ መገንዘብ እንዯሚቻሇው የዴንጋጌው የመጀመሪያው 
ክፌሌ በብዴር የተሠጠ የገንዘብ ወሇዴን በሌዩ ሁኔታ ጠቅሶ በሁሇት ዓመቱ የሔግ ግምት ውስጥ እንዯሚካተት 
ያስቀምጣሌ፡፡ ሔግ አውጪው በዚሁ አንቀፅ የሰፇረው የሔግ ግምት ዋናውንም ዕዲ እንዯያጠቃሌሌ ቢፇሌግ ኖሮ 
ወሇደን ሇይቶ ያስቀምጣሌ ተብል አይገመትም፡፡ ስሇዚህ በዴንጋጌው የመጨረሻ ክፌሌ የሚገኘውና “ሉከፇሌ 
የሚገባው ዕዲ” የሚሇው ሏረግ ብዴርን ሇመመሌከት የገባ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም 
ዴንጋጌው ወሇደንና ዋናውን ዕዲ ሇይቶ በሔግ ግምት የሚሸፌነው ወሇደ ብቻ እንዯሚሆን አዴርጊ እያሇ 
በመጀመሪያው ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዋናው ዕዲ ጭምር ሁሇት ዓመት ካሇፇው በሔግ ግምት እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ 
ተብል የተሠጠው ውሳኔ ትክክሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በሁሇተኛ ዯረጃ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር የተዯነገገው የሔግ ግምት በማስረጃ ቀሪ ሉሆን የሚችሇው 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 ዴንጋጌ ስር በተመሇከቱት መንገድች ነው፡፡ ሆኖም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 ስር 
የተቀመጠውን የሔግ ግምት ሇማፌረስ የሚያስፇሌጉት ማስረጃዎች በጣም ውስንና በሔግ በግሌጽ የተዯነገጉ 
መሆናቸውን ማየትና በጥብቅ ሥርዓት እና በውስን የማስረጃ ዓይነቶች ብቻ ሉስተባበሌ የሚችሌ የሔግ ግምት 
መሆኑን መገንዘብ የግዴ ይሊሌ፡፡ በዚህም መሰረት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር የተዯነገገው የሔግ ግምት ቀሪ 
ሉሆን የሚችሇው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 ስር እንዯተመሇከተው ባሇዕዲው በፁሐፌ ዕዲውን ያመነ እንዯሆነ በሔግ 
የተዯነገገው የጊዜ ውሳኔ ሳይዯርስ ባሇገንዘቡ ገንዘቡን እንዱከፌሇው ባሇዕዲውን ከፌርዴ ቤት አስጠርቶ የሆነ 
እንዯሆነ ነው፡፡ ከዚህም በሊይ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2026 ዴንጋጌ ሲታይ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር የተመሇከተው 
በሔግ የተሸፇነ የፌሬ ነገር የህሉና ግምት ከመሒሊ ቃሌ በስተቀር በላሊ ማስረጃ ሉፇርስ እንዯማይችሌ ዯንግጓሌ፡፡ 
በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር የተመሇከተው የሔግ ግምት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2025 ስር በተመሇከቱት 
ሁሇት ዓይነት ማስረጃዎች ቀሪ የሚሆን ሲሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2026 ንዐስ ቁጥር ሁሇትና ሦስት ዴንጋጌዎች 
መሰረት ዯግሞ በመሒሊ ቃሌ ካሌሆነ በቀር በላሊ አይነት ማስረጃ ሉስተባበሌ የማይችሌ ማስረጃ መሆኑን 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2026(1) ዴንጋጌ በግሌፅ ያስቀመጠው ጉዲይ ነው፡፡ ይህም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር 
የተመሇከተውን የሔግ ግምት ሇማስተባበሌ ያሇው ዕዴሌ ውስንና ጠባብ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ እንግዱህ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 አስገዲጅ የሆነ እና በውስን መንገድች ብቻ ሉስተባበሌ የሚችሌ የሔግ ግምት መሆኑ ሁሇት 
ግሌፅና የተሇዩ ባሔርያት ያለት ዴንጋጌ መሆኑን ከሊይ ከገሇፅናቸው ህጋዊ ምክንያቶች መገንዘብ የምንችሇው 
ነጥብ ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌ ስር የተዯነገገውን የሔግ ግምት ባንኮች ሇማስተባበሌ 
የሚችለት በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2025 እና 2026 ዴንጋጌ ስር በተመሇከቱት ማስረጃዎች ብቻ ነው ወይስ 
የሰው ምስክር የሰነዴና ላልች ማስረጃዎችን በማቅረብ የሔግ ግምቱን ማፌረስና ማስተባበሌ ይችሊለ? በላሊ 
አገሊሇፅ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2026 ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ መሰረት ባንኮች ያበዯሩትን ብዴርና ወሇዴ 
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ያሌተከፇሊቸው መሆኑን ሇማስረዲት በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ ሊይ ተፇፃሚነት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇው 
ነጥብ ሉታይ የሚገባው ነጥብ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ሇጥያቄው ተገቢውን ምሊሽ ሇማግኘት ይቻሌ ዘንዴም ባንኮችና ላልች ገንዘብ አበዲሪ ተቋማት ገንዘብ 
ያበዯሩ መሆኑን ያበዯሩት ገንዘብ ያሌተከፇሊቸው መሆኑን ሇማስረዲት ሉያቀርቡ ስሇሚገባው የማስረጃ አይነት 
እንዯዚሁም በተመሳሳይ ሁኔታ የባንክና የላልች ገንዘብ አበዲሪ ተቋማት ዯንበኞች ገንዘብ ያሇመበዯራቸውን ወይም 
ብዴር መክፇሊቸውን ሇማስረዲት ሉያቀርቡ ስሇሚገባው የማስረጃ አይነት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2473 ንዐስ አንቀፅ 
ሁሇት የተዯነገገውን ማየትና ማገናዘብን ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በመሰረቱ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472(1) በብዴር የተሰጠ ገንዘብ ከአምስት መቶ የኢትዮጵያ ብር በሊይ ሲሆን 
የብዴሩን ውሌ በፁሐፌ ወይም በፌርዴ ቤት በተዯረገ የእምነት ቃሌ ወይም መሒሊ ካሌሆነ በቀር ሇማስረዲት 
የማይቻሌ መሆኑን በአስገዲጅ ኃይሇ ቃሌ የዯነገገ ሲሆን የተጠቀሰው ዴንጋጌ ንዐሰ ቁጥር ሁሇት ዯግሞ በንዐስ 
ቁጥር አንዴ ከተመሇከተው ሌዩ የሰነዴ ማስረጃ በስተቀር ሇብዴር ውሌ ማናቸውም ላሊ ማስረጃ ሇማቅረብ 
የማይቻሌ መሆኑን ዯንግጓሌ፡፡ 

ሆኖም በባንክ፣ በአበዲሪ ተቋማት እና በዯንበኞቻቸው መካከሌ ያሇውንና የሚኖረውን የጠበቀ እምነትና 
ግንኙት፣ ባንኮችና አበዲሪ ተቋማት የዕሇት ተዕሇት የሥራ ተግባራቸው ብዴር በመስጠትና ተከፊይ የብዴር ገንዘብ 
በመሰብሰብ ቀሌጣፊ የፊይናንስና የንግዴ ግንኙነት እንዱኖር በማዴረግ በኩሌ ከፌተኛ ዴርሻ ያሊቸው መሆኑን 
በማገናዘብ ሔግ አውጪው ባንኮችና ላልች አበዲሪ ተቋማት ዯንበኞቻቸው ገንዘብ የተበዯሩና የተበዯሩትን ገንዘብ 
ያሌከፇለ መሆኑን ሇማስረዲት በተመሳሳይ ሁኔታ የባንክ ተበዲሪ ብዴር ያሌወሰዯ ወይም የወሰዯውን ብዴር የከፇሇ 
መሆኑን ሇማስረዲት በሰው ምስክር እና በሔሉና ግምት ሇማስረዲት የሚችለ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2473(2) 
ስር ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2472 ዴንጋጌ ጋር ተጣምሮ ሲነበብ በባሇባንኮችና በዯንበኞቻቸው 
መካከሌ ስሊሇ ግንኙነት ሉቀርብ የሚችሇውን ማስረጃ አይነት በተመሇከተ አመሊካች የሔግ ዴንጋጌ በመሆኑ 
ባንኮችም ሆነ ተበዲሪዎች የሰነዴ የሰው ማስረጃ እና ላልች አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎችን በማቅረብ 
ሇማስረዲት የሚችለ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2473 ንዐስ ቁጥር ሦስት ዴንጋጌ በተሇየ ሲታይም 
በባሇባንኮችና በዯንበኞቻቸው መካከሌ ስሊለ ግንኙነቶች የብዴርን ውሌ ወይም የተበዯረውን ገንዘብ መሌሶ 
መክፇሌን በምስክሮች ወይም በአእምሮ ግምት ሇማስረዲት የሚቻሌ ስሇመሆኑ መዯንገጉ ከሊይ የተመሇከተውን 
ምክንያት የሚያጠናክር ነው፡፡ 

የባንክ ዯንበኞች የተበዯሩትን የብዴር ወሇዴ የከፇለ መሆኑን በሔሉና ግምት ሇማስረዲት ከሚችሌባቸው 
ሁኔታዎች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ዴንጋጌ ስር የተመሇከተው የሔግ ግምት አንዯኛው ሲሆን ይህ ከሆነ 
አበዲሪው ባንክ ዯንበኛው በህሉና ግምት ከፌዬዋሇሁ በማሇት ያቀረበበትን ክርክር ሇማስተባበሌና የብዴሩ ወሇደ 
ያሌተከፇሇው መሆኑን ሇማስረዲት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2473(2) ስር በተዯነገገው መሰረት የሰው ምስክር፣ የህሉና 
ግምት፣ የሰነዴና ላልች ማስረጀዎችን በማቅረብ ግምቱን ማስተባበሌ የሚችሌ በመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2026 
ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ ሇባንኮችና ሇዯንበኞቻቸው መብት ሌዩ ጥበቃ የሚያዯርገውን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2473 
ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌን ዋጋ በሚያሳጣ መሌኩ ሉተረጎምና ተፇፃሚ ሉሆን አይገባም፡፡ በመሰረቱ የብዴር 
አገሌግልት መስጠት፤ ከተሰጠውም ብዴር በማትረፌ የተሻሇ አገሌግልት መስጠት የባንክ እና አበዲሪ የፊይናንስ 
ተቋማት ዋና ተግባር ብቻ ሳይሆን ሇእነዚህ ተቋማት ሔሌውና መሰረት ሲሆን ተበዲሪዎች ብዴሩን ሇማንኛውም 
የኢኮኖሚ መስክ ሇማዋሌ የሚችለት ይኸው የአበዲሪ ገንዘብ ተቋማት ህሌውና ሲጠበቅ ነው፡፡ ይህ ሉሳካ 
የሚችሇው ዯግሞ ህግ አውጭው ሇእነዚህ ተቋማት ያዯረገውን ሌዩ ጥበቃ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በሔጉ 
ሉፇፀም የሚችሌ ውጤት የሚሠጥ ትርጉም በመሰጠት መሆኑን አምነንበታሌ፡፡ ስሇሆነም በእነዚህ ሔጋዊ 
ምክንያቶች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2026(1) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ በባንኮች፣ በላልች አበዲሪ ተቋማት እና 
በዯንበኞቻቸው መካከሌ ያሇውን ግንኙነት በተመሇከተ ተፇፃሚነት የላሇው የሔግ ዴንጋጌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ስሇሆነም ባንኮች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) ስር በተመሇከተው የሔግ ግምት የሚገዙ ቢሆንም 
ሇዯንበኞቻቸው ያበዯሩት የብዴር ወሇዴ ያሌተከፇሇ መሆኑን የሰው ምስክር፣ የሰነዴና ላሊ ማስረጃ በማቅረብ ይህን 
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የሔግ ግምት ሇማስተባበሌ የሚችለበት የፌርዴ ሂዯት መኖር ይገባዋሌ፡፡ በዚህ መሰረት በመሆኑ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች የብዴሩ ወሇደ ያሌተከፇሇው መሆኑን ሇማስረዲት እዴለን ሳይሠጡ፣ ያቀረባቸውንም 
ማስረጃዎችን ሳይመረምሩና ሳይመዝኑ ውሳኔ መስጠታቸው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2473(2) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
መንፇስና ዓሊማውን ባሊገናዘበ መሌኩ ሆኖ ስሇአገኘነው ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አግኝተናሌ፡፡ 

በስር ፌርዴ ቤት በዋና ተበዲሪነት የተከሰሱት የአሁኑ አንዯኛ ተጠሪ ከስር ጀምሮ ያቀረቡትን ክርክር 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024 ስር የሰፇረው የሔግ ግምት እና አመሌካች ካቀረባቸው ማስረጃዎች አንፃር ነገር 
ስንመሇከተው በአመሌካች የተጠየቀው እዲ ያሌተከፇሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ ተጠሪ የሔግ 
ግምት ተጠቃሚ ቢሆኑም አመሌካች ይህንን የሔግ ግምት ሉያፇርስ የሚችሌ በቂ ማስረጃ ያቀረበ በመሆኑ 
በክርክሩ ሂዯት በተረጋገጠው መሰረት አንዯኛ ተጠሪ ዕዲውን የማይከፇለበትን ህጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ 
የሁሇተኛ ተጠሪ ክርክር ሲታይም አመሌካች በአንዯኛ ተጠሪ ክስ መስርቶ ሃብት ሳያጣራና በህጉ በተሠጠው 
ስሌጣን መሰረት መብቱን ሳያስከብር ዋሱ ሊይ ክስ መመስረት አይችሌም በማሇት የሚከራከሩ የነበረ መሆኑንና 
በዚህ ችልትም ካሇመቅረባቸውም በሊይ የአንዯኛ ተጠሪ ክርክር የሚጠቅማቸው አሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ሁሇተኛ 
ተጠሪ የገቡት የዋስትና ዓይነት የአንዴነትና የነጠሊ እንዯመሆኑ መጠን አመሌካች ተጠሪን ከዋናው ተበዲሪ ጋር 
በአንዴ ሊይ መክሰሱ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1933(1) ዴንጋጌ አንፃር ህጋዊ ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሰረትም 
የተሠጠውን ሥሌጣን ባንክ የሚጠቀመው መያዣ በአስያዡ ተበዲሪዎች ሊይ ሆኖ በእነዚህ ተበዲሪዎችም ቢሆን 
ባንክ በአዋጁ የተሠጠውን ሥሌጣን በመተው ፌርዴ ቤት ክስ ከመመስረት የሚከሇክሌበት ህጋዊ ምክንያት 
አሇመኖሩን ሔጎቹ ያሳያለ፡፡ በመሆኑም ሁሇተኛ ተጠሪም በገቡት ግዳታ አይነትና በክርክሩ ሂዯት በተረጋገጠው 
መሰረት ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ገንዘብ ሇአመሌካች የማይከፌለበትን ህጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ በዚህም 
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 09312 ሚያዝያ 26 ቀን 1998 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 02227 ሔዲር 27 ቀን 1999 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች በስር ፌርዴ ቤት በቀረበባቸው ክስ መሰረት በብዴር ዕዲ የሚፇሇግባቸውን ብር 25097.54(ሃያ 
አምስት ሺህ ዘጠና ሰባት ብር ከሃምሳ አራት ሳንቲም) ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ 17%(አስራ ሰባት 
በመቶ) እየታሰበ በአንዴነትና በነጠሊ ሇአመሌካች እንዱከፌለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ሇዲኝነት ያወጣውን ወጪ ዯረሰኝ በመሰከረው መሰረት ተጠሪዎች በአንዴነትና በነጠሊ 
ሇአመሌካች እንዱከፌለ ብሇናሌ፡፡ 

4. በክርክሩ የወጡትን ላልች ወጪዎችና ኪሳራዎችን የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ት ዕ ዛ ዝ 

 የዚህ መዝገብ ውሳኔ ግሌባጭ በመ/ቁጥር 26363፣ 32196፣ 32199፣ 32202፣ 32203፣ 32205፣ 
33222፣ 33282፣ 34329 እና 35605 ጋር ይያያዝ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የሰባት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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