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የሰ/መ/ቁ. 48608 

ህዲር 2 ቀን 2003 ዓ.ም 

   ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ብርሀኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወጋገን ባንክ (አ.ማ) - ኤፌሬም ፇቃደ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሀብቶም ረዘነ ከጠበቃ ፉሉጶስ አይናሇም ጋር ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ክሌሌ የዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር 
ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከተ ነው፡፡ ክርክሩ በብዴር የተወሰዯ ገንዘብን የሚመሇከት 
ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ 
በብዴር የወሰደትን ብር 200,000 እና ይህ የብዴር ገንዘብ የሚወሌዯው ወሇዴ በዴምሩ 
306,185.16 (ሶስት መቶ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ ሰማንያ አምስት ብር ከአስራ ስዴስት ሣንቲም) 
እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርበው አመሌካች መኪና 
ሽጧሌ እንዯዚሁም ወሇደ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2024(ረ) ይታገዲሌ የሚለ መከራከሪያዎችን 
ያቀረቡ ሲሆን በዋነኛነት እዲዬን ሰርዞሌኛሌ ምክንያቱም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በዯረሰብኝ ጉዲት 
ሇመክፇሌ እንዯማሌችሌ ተረጋግጧሌ በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ በማስረጃነት 
የጠቀሱት የውስጥ መፃፃፉያ ነው፡፡ እዲው አሌተሠረዘም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ አመሌካች ተጠሪ የተበዯሩትን ብዴር 
የሰረዘሊቸው በመሆኑ ዕዲውን ተጠሪ (ተከሳሽ) የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇበትም በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ነሏሴ 19 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ 
የተጠሪ ዕዲ ሇጊዜው በተንጠሌጣይ ሂሳብ እንዱቆይ (written off) አዯረግን እንጅ እዲው የተሰረዘ 
መሆኑን ሇተጠሪ አሌገሇፅንሇትም፡፡ አንዴ ዕዲ በተንጠሌጣይ ሂሳብ መያዝ (written off) እና አንዴን 
የብዴር ዕዲ ሙለ በሙለ መሠረዝ የተሇያዩ ናቸው፡፡ ፌርዴ ቤቱ ይህንን ሇማስረዲት ያቀረብናቸውን 
ማስረጃዎች በተሟሊ መሌኩ አሊየሌንም፡፡ ባንኩ ሇተጠሪ ያበዯረውን ብዴር ሙለ በሙለ ምህረት 
አሊዯረገም፡፡ ተጠሪ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የተበዯሩትን ብዴር እንዲይከፌሌ የፇጠረባቸው 
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መሰናክሌ የሇም ስሇዚህ ተገቢውን ማጣራት ሣያዯርግና ሙያዊ በሆኑ ነገሮች የባሇሙያ አስተያየት 
ሣይሰማ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ 
በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኔ በምኖርበት አካባቢ ጦርነት የነበረ መሆኑና በጦርነቱም ውዴመት 
የዯረሰ መሆኑ ፌርዴ ቤቱ ዕውቅና ሉሰጠው የሚገባው ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ብዴር ሲያበዴር 
በመያዣነት ይዞት የነበረውን ተሽከርካሪ በራሱ ፇቃዴ በግንቦት ወር 1997 ዓ.ም ነፃ በማዴረግ 
ሇቆታሌ፡፡ ይህም ዕዲውን በምህረት መሌክ መሠረዙን የሚያሣይ ነው፡፡ በባንኮች ዝርዝር ፕሉሲና 
ፔሮሲጀር መሠረት ሁሇት አይነት የብዴር ዕዲ ሥረዛዎች መኖራቸውን ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
የመጀመሪያው ‛written off“ የሚባሇው ሲሆን ሁሇተኛው ሇዘሇቄታው ተበዲሪውን ሊሇመጠየቅ 
የሚዯረግ የዕዲ ሥረዛ ነው፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረገው ሁሇተኛውን አይነት የዕዲ ስረሳ ነው 
በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ እኔ ያዯረክሁት (written off) እንጅ ሇዘሇቄታው 
ተበዲሪው ብዴሩን እንዲይከፌሌና እንዲይጠየቅ ምህረት አሊዯረግሁም በማሇት የመሌስ መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በፅሐፌ የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
ችልቱም የአመሌካችንና የተጠሪን የቃሌ ክርክር ሰምቷሌ፡፡ በቃሌ ክርክሩም አመሌካችና ተጠሪ 
የሚከራከሩት አመሌካች የተጠሪን ዕዲ በተንጠሌጣይ ሑሳብ እንዱያዝ (written off) ነው ያዯረገው 
ወይስ ተጠሪ በዕዲው እንዲይጠየቅ ሇዘሇቄታው እዲውን በመሰረዝ ምህረት አዴርጎሇታሌ በሚሇው 
ነጥብ ሊይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ እኛም በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነውን ይህንን ጭብጥ በአግባቡ 
ሇመፌታት አመሌካችና ተጠሪ የሚያቀርቡትን ማብራሪያና ዯጋፉ ጽሐፍችን መመሌከቱ ብቻ በቂ 
እንዲሌሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ 

አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩበት ነጥብ የባንኮች የዕዲ አመዘጋገብ እና የዕዲ ሥረዛን 
‛ፔሮሲጀርና“ አሰራር የሚመሇከትና የሙያ ማብራሪያ የሚያስፇሌገው ነጥብ ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ 
ተከራካሪዎች የሚከራከሩበት ጉዲይ የሌዩ አዋቂ ምስክርነትና ማብራሪያ የሚያስፇሌገው ሆኖ 
በሚያገኝበት ሠዓት የሌዩ አዋቂ ምስክር በመሰየም ጉዲዩ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት ማዴረግ 
እንዯሚገባው የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 136 ንዐስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ ተጠሪ አመሌካች ግንቦት 12 ቀን 1997 ዓ.ም በፃፇው ዯብዲቤ ዕዲውን ከእኔ በማናቸውም ጊዜ 
ሊሇመጠየቅ ሙለ በሙለ በመሠረዝ ምህረት አዴርጎሌኛሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የባንክ 
ባሇሙያዎችን በመመዯብና አስፇሊጊም ከሆነ ከብሓራዊ ባንክና ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ስሇ ባንኮች 
የዕዲ አመዘጋገብና የእዲ ሥረዛና የምህረት ፔሮሲጀር ተገቢው ሙያዊ ማብራሪያ እንዱሰጥ 
በማዴረግ አመሌካች የተጠሪን ብዴር በተንጠሌጣይ ሑሳብ ነው የመዘገበው (written off) ነው 
ያዯረገው ወይስ አመሌካች የተጠሪን ዕዲ በማናቸውም ጊዜ ቢሆን ሊይጠይቅ ሙለ በሙለ 
በመሠረዝ ምህረት አዴርጓሌ የሚሇውን ጭብጥ መወሰን ሲገባቸው በጉዲዩ የሌዩ አዋቂ ምስክርነትና 
ማብራሪያ ሣይሰሙ አመሌካች የተጠሪን ዕዲ ሰርዟሌ በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ የምስራቅ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
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2. የምስራቃዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች የተጠሪን የብዴር ዕዲ በተንጠሌጣይ 
ሑሳብ ነው የያዘው (written off) ነው ያዯረገው ወይስ ዕዲውን በማናቸውም ጊዜ 
ሊይጠይቅ ሙለ በሙለ በመሰረዝ ምህረት አዴርጓሌ በሚሇው ነጥብ ሊይ የሌዩ አዋቂ 
በመመዯብና በማስመርመር የሌዩ አዋቂ የሚያቀርበውን ሙያዊ አስተያየት ከሰማ 
በኋሊ እንዴወሰን ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343(1) መሠረት 
መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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