የሰ/መ/ቁ. 45559
የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ አ/ማ - ነ/ፇጅ አስቴር በቀሇ ቀረበች
ተጠሪዎች፡- 1. የአቶ ኃይለ ፇይሳ - ወራሾች በላለበት
2. ወ/ሮ ብርቄ ዘሇቀ - በላለበት
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታ የቀረበው የሥር ፌ/ቤት የወሇዴ ስላት እስከቀረበበት ቀን የተጠየቀውን ዲኝነት አሌፍ
ውሳኔ ከተሰጠበት በማሇት የሰጠው ውሳኔ ግራ ቀኙ ያዯረጉትን ውሌ ባሇማገናዘብ የተሰጠ በመሆኑ እንዱታረም
የሚሌ ነው፡፡
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ጉዲይ አመሌካች ሇተጠሪዎች የሰጠው የብዴር ገንዘብ በከፉሌ ሳይከፇሌ የቀረ
ስሇመሆኑ ቀሪውን ገንዘብ ከሌዩ ሌዩ ወጪዎች ጋር እንዱከፌለ እንዱወሰን ዲኝነት በመጠየቁ ነው፡፡ የፋዳራሌ
የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ብር 370,295.81 ውሳኔ ከተሰጠበት ነሏሴ 15/1999 ዓ.ም ጀምሮ
ከሚታሰብ 10.5% ወሇዴ፣ሇዲኝነት የተከፇሇውን ብር 9,150.09 እና ወጪዎች በቁርጥ ብር 200.00 ብር ጋር
በአንዴነት እና በነጠሊ እንዱከፌለ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ወሇደ መታሰብ ያሇበት ክስ ከቀረበበት ግንቦት 22 ቀን 1999 ዓ.ም መሆን ይገባዋሌ ሲሌ
የሥር ፌ/ቤት ሥህተት እንዱታረም ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ባሇመቀበሌ
የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡
አመሌካች ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባቀረበው አቤቱታ በግራ ቀኙ መካከሌ በተዯረገው የብዴር ውሌ እዲው
ተከፌል አሇቀ ዴረስ ያሇማቋረጥ ከነወሇደ ሇመክፇሌ መስማማታቸው ጠቅሶ የሥር ፌ/ቤት ወሇደን ውሳኔ
ከተሰጠበት ቀን እንዱታሰብ በማዴረጉ አመሌካች በሌዩነት ብር 8,841.45(ስምንት ሺህ ስምንት መቶ አርባ አንዴ
ብር ከአርባ አምስት ሣንቲም) እንዲያገኝ አዴርጓሌ በሚሌ ይኸው እንዱታረም አመሌክቷሌ፡፡
ሰበር ሰሚው ችልትም የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ በሥር ፌ/ቤት የታሇፇው በአግባቡ ስሇመሆን
አሇመሆን ሇመመረመር ተጠሪዎች እንዱቀርቡ አዟሌ፡፡ ተጠሪዎች በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ስሊሌቀረቡ ክርክሩ
በላለበት ተሰምቷሌ፡፡
የአመሌካችን አቤቱታ ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም አመሌካች የዋናው ገንዘብ
ወሇዴ ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ እንዱታሰብ ዲኝነት ጠይቆ ሳሇ የሥር ፌ/ቤት ያሇፇው የተሇየ ምክንያት ያሇው
ስሇመሆኑ በውሳኔው ያሌጠቀሰ መሆኑን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡
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በመሰረቱ የገንዘብ ብዴር ውሌ በግራ ቀኙ መካከሌ ሲዯረግ ወሇደን ጨምሮ ሇመክፇሌ ስምምነት የተዯረገ
ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ ተጠሪዎችም በሥር ፌ/ቤት የተጠየቀውን ገንዘብ ወሇዴ የማይከፌለበት ምክንያት
ስሇመኖሩ አሊስረደም፡፡ ይህ ሁኔታ በላሇበት የሥር ፌ/ቤት ወሇደ መታሰብ ያሇበት ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ነው
ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ ከግራ ቀኙ ውሌ እና በተጠሪዎችም ባሌቀረበ ክርክር መነሻ በመሆኑ አግባብነት ያሇው
አይዯሇም፡፡ ግራ ቀኙ ባዯረጉት የገንዘብ ብዴር ውሌ ተጠሪዎች ከነወሇደ ሳያቋርጡ ሇመክፇሌ ግዳታ የገቡ
በመሆኑ ስሇውልች በተዯነገገው ፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1731 እና 2478 መሰረት ወሇዴንም ጭምር የመክፇሌ ግዳታ
አሇባቸው፡፡ ወሇደንም ጭምር ከጅምሩም መክፇሌ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በውሇታቸው የተመሇከተ መሆኑ ከታወቀ
አመሌካች ቅጣት 3% ጭምር ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ እንዱታሰብ የጠየቀውን ዲኝነት የሥር ፌ/ቤት ማሇፈ
ያሊግባብ በመሆኑ እና በዚህ ረገዴ የግራ ቀኙን ስምምነት ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኘተናሌ፡፡ ስሇዚህም ወሇዴን አስመሌክቶ አመሌካች እስካቀረበበት ከግንቦት 22 ቀን 1999
ዓ.ም ጀምሮ 10.5% ወሇዴ እንዱታሰብ መወሰን ሲገባው ውሳኔ ከተሰጠት ቀን ማሇትም ነሏሴ 15 ቀን 2001
ዓ.ም ጀምሮ እንዱታሰብ በመወሰኑ በሌዩነት አመሌካችን ብር 8,841.45(ስምንት ሺህ ስምንት መቶ አርባ አንዴ
ብር ከአርባ አምስት ሣንቲም) ማሳጣቱ ስህተት በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ረገዴ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.
የፋ/የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 02175 የሰጠው ፌርዴ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 03481 የሰጠው
ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት በከፉሌ ተሻሽሎሌ፡፡
2.
ተጠሪዎች ያሌከፇለትን ቀሪ የብዴር ገንዘብ ወሇዴ ማሇትም ሥር ፌ/ቤት ክስ ከቀረበበት ከግንቦት
22/1999 ዓ.ም እስከ ነሏሴ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ብር 8,841.45 (ስምንት ሺህ ስምንት መቶ አርባ
አንዴ ብር ከአርባ አምስት ሳንቲም) በሥር ፌ/ቤት ከተወሰነው ገንዘብ ጋር በአንዴነት እና በነጠሊ እንዱከፌለ
ወስነናሌ፡፡
3.
በዚህ ችልት በተሻሻሇው ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇጽም ሇሥር ፌ/ቤት ይፃፌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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