የሰ/መ/ቁ. 44427
መጋቢት 09 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- አቶ ሇገሠ ጥቀሄር - ቀረቡ
ተጠሪ ፡-

ንብ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አ/ማህበር - ነ/ፇጅ ጌታሁን ወርቁ ቀረቡ

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው የአሁን አመሌካች የተጠሪ ባንክ አ/ማህበር ሥራ
አስኪያጅ ሆኖ ከተሰጠው ሥሌጣን በሊይ በማሇፌ በፇፀመው ተግባር ምክንያት በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው
ጉዲት ያሇበት ኃሊፉነት ምንዴን ነው? የሚሇውን ግራቀኙ ባለበት አከራክሮ ተገቢውን ዲኝነት
ሇመስጠት ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡
የአሁን አመሌካች የተጠሪ የንብ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ እያገሇገለ
በነበሩበት ጊዜ ከተሰጣቸው ሥሌጣን በሊይ በማሇፌ ስርዎት ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ሇተባሇ
ዴርጅት ብር 2,899,984.25 (ሁሇት ሚሉዮን ስምንት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ
አራት ከ25/100) የሆነ የብዴር ገንዘብ ያሇምንም ዋስትና ብዴር እንዱፇቀዴሇት በወሰኑት መሠረት
ይኸው የብዴር ገንዘብ ሇተበዲሪው መሇቀቁንና ተበዲሪውም በገባው ግዳታ መሠረት በብዴር
የወሰዯውን ገንዘብ ሉመሌስ አሇመቻለ በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን፤ ይህም ከሥሌጣኑ
በሊይ በማሇፈ ብዴር እንዱሇቀቅ የሚያዯርግ ውሣኔ የመስጠት ተግባር ባንኩ በብዴር የተወሰዯውን
ገንዘብ መሌሶ ሇመሰብሰብ ያሊስቻሇውና በዚህም ሳቢያ ጉዲት የዯረሰበት ስሇመሆኑም አሊከራከረም፡፡
ይህንኑ በብዴር የተሰጠውን ገንዘብ በሙለም ሆነ በከፉሌ ተጠሪ ሰብስቧሌ የሚሌ ክርክርም
አሌቀረበም፡፡
አመሌካች የተጠሪ ባንክ የሥራ ኃሊፉ መሆኑ፤ የሥራ ኃሊፉነቱን ሲያከናውን በተሰጠው
ሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ መሆን እንዯሚገባው ከባንኩ የበሊይ ውሳኔ ሰጭ አካሌ የገንዘብ ጣሪያ ተበጅቶ
ኃሊፉነት መረከቡን፤ ይህንኑ የሥሌጣን ወሰን በመተሊሇፌ ተግባር ፇፅሞ በቀጣሪው ባንክ ሊይ
የገንዘብ ጉዲት አዴርሶ መገኘቱ የተረጋገጡ መሠረታዊ ፌሬ ነገሮች ሆነው እስከተገኙ ዴረስ
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በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2524 እንዯተመሇከተው አመሌካቹ በፇፀመው ተገቢ ያሌሆነ ተግባር ምክንያት በአሠሪው
ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን አስረጂ ነው፡፡
በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው የገንዘብ ጉዲትም ይህ የአመሌካቹ ተግባር ቀጥተኛ መንስኤ መሆኑን
ከሚያመሇክት በቀር ሇብዴሩ አሇመመሇስ ምክንያት የሆነ ላሊ ጉዲይ ስሇመኖሩ ሳይገሇፅ፤ ሳይረጋገጥ
በብዴር የተሰጠው ገንዘብ ሳይመሇስ መቅረቱ በዚህ በአመሌካች ተግባር ምክንያት ነው ብል
ሇመዯምዯም የሚቻሌ አይዯሇም፤ በምክንያቱና በውጤቱ መካከሌ ቅርብ የሆነና በቂ ግንኙነት አሇ
ማሇት አይቻሌም በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ትንታኔ ከሊይ በፌሬ ነገር ረገዴ ሊይ
የተረጋገጠውንና በጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ በውሌ ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በዚህም ምክንያት በተጠሪው ሊይ ሇዯረሰው የገንዘብ ጉዲት አመሌካች ኃሊፉ መሆኑን ጠቅሶ
ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በተጠሪው ሊይ የዯረሰው የጉዲት ሌክ ምን ያህሌ ነው የሚሇውንም ነጥብ በተከታይ
እንዲየነው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2524(2) አስቦ ወይም በቸሌተኝነት ወይም ባሇመጠንቀቅ በአሠሪው ሊይ
ሇሚዯርሰው ጉዲት ሠራተኛው ኃሊፉ መሆኑ ከታወቀ በአሰሪው ሊይ የዯረሰውን ጉዲት አስሌቶ
እንዱከስ ሇማዴረግ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ህግ መሠረት ሌናዯርግ ይገባሌ ይህ ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነው ተገቢ ያሌሆነው የአመሌካች ተግባር የተፇፀመውና ጉዲቱ የዯረሰው አመሌካችና ተጠሪ
ካዯረጉት የቅጥር ውሌ የመነጨ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1676(1) እንዯተመሇከተው የግራ ቀኙን ውሌ
በሚገባው ሌዩ የውሌ ዯንብ ውስጥ ዯረሰ የሚባሇውን የጉዲት ዓይነትና መጠን የሚያመሇክት ዝርዝር
ህግ ካሌተገኘ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1790(2) እና 2090 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሠረት የጉዲት ሌክ
የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ ከዚህም አንፃር ይህንን ጉዲይ ስንመሇከተው አመሌካች ከሥሌጣኑ በሊይ
በፇፀመው ተግባር ምክንያት በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት የገንዘብ ሲሆን መጠኑም የብዴር ገንዘቡ
በአግባቡ ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ባንኩ ማስመሇስ ይቻሌ የነበረው ነገር ግን ሳይመሇስ የቀረው እንጂ
ከዚህ ያነሰ ወይም የበዛ ሆኖ አይታይም በዚህ ሁለ ምክንያት የግራ ቀኙን ጉዲይ በይግባኝ ተመሌክቶ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የኃሊፉነቱን እና የጉዲት መጠኑን አስመሌክቶ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሊገኘነውም በኢትዮጵያ ኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ)
እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 መሠረት አንዴ የመጨረሻ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ሉታረም የሚችሇው መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ የተገኘ
እንዯሆነ ብቻ መሆኑን በማየት የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ 37856 ጥር 15 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. የአመሌካች የሰበር ክርክር ህጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ ስሊሊገኘነው ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. ከዚህ በፉት በዚህ መዝገብ ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ወጭና ኪሣራ ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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