የሰ/መ/ቁ. 48269
የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
መንበረፀሏይ ታዯሰ
ኂሩት መሇሰ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ሸረፇዱን አብዯሊ - ጠበቃ አብድ መሏመዴ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ ማርታ አሰፊ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
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ጉዲዩ በሏዋሊ የተሊከውን ገንዘብ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች ናቸው፡፡ ተከሳሽ ዯግሞ የአሁኑ ተጠሪ ነው፡፡ የአመሌካች የስር ክስ ይዘት
ባጭሩ፡- አቶ አህመዴ ኢሳ ኪይሮ የተባለ ግሇሰብ በተጠሪ ባንክ ሚዛን ተፇሪ ቅርንጫፌ ታህሣሥ 16 ቀን 1999
ዓ.ም (እ.ኤ.አ. በ25/12/2006) በመቅረብ ብር 145,860.00(አንዴ መቶ አርባ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ስሌሳ
ብር) ሇአመሌካች ገቢ በማዴረግ ማስተሊሇፊቸውን፣አመሌካች ይሔንን ገንዘብ ሇማውጣት ገንዘቡን እንዱከፌሌ
ሇታዘዘው አየር ጤና ቅርንጫፌ ቢሄደ ገንዘቡን ሇላሊ ግሇሰብ እንዯከፇሇ በመግሇጽ ክፌያው ሇአመሌካች
ሉፇፀምሊቸው የማይችሌ መሆኑን የገሇፀ መሆኑን በመግሇጽ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ክፌያው ይፇፀም ይችሌ
ከነበረበት ከጥር 01 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴና ከተሇያዩ ወጪዎች እና ኪሳራዎች ጋር
ተጠሪ እንዱከፌሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸው የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም አመሌካች በገንዘቡ
ሊይ መብት ወይም
ጥቅም ስሇላሊቸው ክስ ሇመመስረት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት አሇመኖሩን በመጀመሪያ
ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ የተከራከረ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም ክፌያው ተገቢውን ጥንቃቄ በማዴረግና
የተሇመዯውን አሰራር በመከተሌ የፇፀሙ መሆኑን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ ክፌያውን የፇፀመው ተገቢውን ጥንቃቄ
በማዴረግና የተሇመዯውን አሰራር በመከተሌ በመሆኑ ሇክሱ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ
ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካች ነሏሴ 12 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት አምስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ
ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡ተጠሪ ክፌያውን የፇፀመው ተገቢውን ጥንቃቄ በማዴረግና የተሇመዯውን አሰራር በመከተሌ ነው ተብል ገንዘብ
ሊኪው ግሇሰብ እንኳ ቀርቦ እንዱመሰክር ሳይዯረግ ውሳኔ መሰጠቱ ያሊግባብ ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች
ውሳኔ ተሽሮ ተጠሪ ገንዘቡን እንዱከፌሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ ተገቢውን ጥንቃቄ ወስድ በሏዋሊ የተሊከውን ገንዘብ በመክፇለ ኃሊፉነት የሇበትም
ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ ባግባቡ መሆኑ ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
እንዱቀርብ ተዯርጏ የተጠሪ ነገረ ፇጅ ጥር 07 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ ማመሌከቻ የበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም
በ11/06/2002 ዓ.ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀ ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር
አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ሇክሱ መሰረት ያዯረጉት ምክንያት ገንዘቡ በስህተትና
በሏሰት ሇላሊ ሰው ተከፌልብኛሌ የሚሇውን መሆኑን፣ተጠሪም ገንዘቡ በሊኪው ግሇሰብ በተሊሇፇው መሰረት ገንዘቡ
ሇተሊከሇት ሰው ከፌያሇሁ ብል የሚከራከር መሆኑን፣የስር ፌርዴ ቤትም በተጠሪ በኩሌ የቀረቡትን ማስረጃዎችን
በመመርመር ተጠሪ ገንዘቡን ሇተሊከሇት ሰው ከፌያሇሁ የሚሇው ከአመሌካች ጋር ተመሳሳይ ስም ሊሇው ሰው
ተገቢውን ጥንቃቄ እና የተሇመዯውን አሰራር በመከተሌ ስሇመሆኑ መረጋገጡን በምክንያትነት በመያዝ ተጠሪን
ከክሱ ኃሊፉነት ነፃ ማዴረጉን ነው፡፡
በመሰረቱ ባንክ በሏዋሊ የተሊከውን ገንዘብ ሇተሊከሇት ሰው በትክክሌ የማዴረስ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑ
ይታመናሌ፡፡ ባንኩ በሏዋሊ ሇማዴረስ የተቀበሇውን ገንዘብ ሇተገቢው ሰው ካሊዯረሰ ኃሊፉነት የሚኖርበት ሲሆን
ኃሊፉነቱ የሚከተሇው ግን ተገቢውን ጥንቃቄ እና የተሇመዯውን አሰራር ሳይከተሌ መቅረቱ ወይም ራሱ ባንኩ
መጭበርበሩ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን ባንክ ተገቢውን ጥንቃቄ እና የተሇመዯውን አሰራር መከተለን
የስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው ጉዲይ ሲሆን አመሌካች ገንዘቡን ከባንኩ የወሰደት ግሇሰብ ባንኩን
ያጭበረበሩት ስሇመሆናቸውን በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ ገንዘቡን ሇአመሌካች ሊኩ የተባለት ሰው
ሇማስረጃነት አመሌካች የቆጠሯቸው ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት የማያሳይ በመሆኑ አመሌካች የስር ፌርዴ ቤት
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