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የሰ/መ/ቁ. 36935 

የካቲት 27 ቀን 2004ዓ.ም.  

                             ዲኞች፡- መሥፌን ዕቁበዮናስ 

                                     አማረ አሞኘ 

                                     ዓሉ መሏመዴ 

                                     ነጋ ደፌሣ 

                                     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- አፌሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ) - አቶ ብርሃኑ ታዯሰ ቀረቡ 
           
ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ አቶ አዱሱ ደሬሳ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ችልት የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌትሏብሓር መዝገብ 
ቁጥር 36819 መስከረም 24 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የፌ/ብሓር ይግባኝ ችልት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 27357 መጋቢት 10 ቀን 2000 ዓ.ም. 
የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ችልት ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ ሇብዴር ውሌ የተሰጠ የገንዘብ 
ዋስትና ሰነዴ የሚያስከትሇውን ኃሊፉነት የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሳሽ፣ በዚህ ክርክር ተሳታፉ 
ያሌሆነው አቶ መሏመዴ አብዯሊ አንዯኛ ተከሳሽ፣ አመሌካች ሁሇተኛ ተከሳሽ በመሆን 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከሳሽ (ተጠሪ) ሇሥር ፌ/ቤት ታህሳስ 7 ቀን 1997 ዓ/ም ባቀረበው የክስ ማመሌከቻ፤ ሁሇተኛ 
ተከሳሽ (አመሌካች) ዯንበኛ አንዯኛ ተከሳሽ አቶ መሏመዴ አብዯሊ፤ ከከሳሽ ዴርጅት የወሰዯውንና 
መጠኑ ብር 1,930,066.61 (አንዴ ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሰሊሳ ሺህ ስዴሳ ስዴስት ብር ከስዴሳ 
ሳንቲም) የብዴር ገንዘብ አሌከፇሇም፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ አንዯኛ ተከሳሽ በብዴር የወስዯውን ገንዘብ 
የማይከፌሌ ከሆነ እሱ እስከ ብር 1,600,000 (አንዴ ሚሉዮን ሥዴስት መቶ ሺህ ብር) 
የሚከፌሌ መሆኑን በቁጥር YO/BOF/0478/00 በማረጋገጥ ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ 
የዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሰጥቶኛሌ፡፡ አንዯኛ ተከሳሽ እዲውን በብዴር ውለ መሰረት አሌከፇሇም፡፡ 
ሁሇተኛ ተከሳሽ በሰጠው የዋስትና ግዳታ መሰረት አንዯኛ ተከሳሽ ያሌከፇሇውን ብዴር ዕዲ 
እንዱከፌሇኝ ብጠይቀው ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ ሁሇተኛ ተከሳሽ ሇብዴሩ አከፊፇሌ 
በሰጠው ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ የዋስትና ግዳታ መሰረት አንዯኛው ተከሳሽ ያሌከፇሇውን 
የብዴር ገንዘብ ዕዲው ተከፌል እስከሚሇቅ ዴረስ ከሚታሰብ 13.5 ፏርሰንት ወሇዴና በዚህ ክስ 
ምክንያት ተከሳሽ ያወጣውን ወጪ ጨምሮ ተከሳሽ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ 
አቅርቧሌ፡፡ ከሳሽ ክሱን ያስረደሌኛሌ የሚሊቸውን የሰነዴ ማስረጃዎችና የማስረጃ ዝርዝር 
መግሇጫ ከክሱ ጋር በማያያዝ ያቀረበ መሆኑን የሥር ፌ/ቤት በውሳኔው አስፌሯሌ፡፡ 
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ሁሇተኛ ተከሳሽ (አመሌካች) መቃወሚያና መከሊከያ መሌስ ሇሥር ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ ሁሇተኛ 
ተከሳሽ የተቋቋመው ሇንብረት፣ ሇሰው አካሌና ህይወት፣ ሇኃሊፉነት የመዴን ዋስትና ሇመስጠት 
ነው፡፡ የተከሳሽ ባሇ አክሲዮኖችና የአስተዲዯር ቦርደ በማያውቁት ሁኔታ ከመዴን ሥራ ውጭ 
ተበዲሪውን ዕዲ ሇመክፇሌ የተሰጠው ዋስትና ግዳታ ሰነዴ ከሁሇተኛ ተከሳሽ መመስረቻ ጽሁፌ 
መተዲዯሪያ ዯንብ፣ ስሇ መዴን ሥራ ፇቃዴ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 86/1986 እና በኢትዮጵያ 
ብሓራዊ ባንክ ከተዯነገገው ውጭና ሁሇተኛ ተከሳሽ ከተቋቋመበት መሰረታዊ ዓሊማ ውጭ የሆነ 
ተግባር ነው፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ተራ የመዴን ሽፊን ሰጭ የኢንሹራንስ ዴርጅት ነው፡፡ የገንዘብ 
ዋስትና ሰነዴ በተሇይም ያሇ ቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ የዋስትና ሰነዴ ሇዚሁ ተግባር በተቋቋመ 
ሌዩ የዋስትና ኩባንያ የሚሰጥ እንጂ በተራ መዴን ዴርጅት ሚሰጥ የዋስትና ሰነዴ አይዯሇም፡፡ 
ከሳሽ ይህንን እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው የፇጸመው ተግባር ህገወጥ ነው፡፡ ስሇሆነም ከሳሽ 
ሊቀረበው ክስ ሁሇተኛ ተከሳሽ በኃሊፉነት የሚጠየቅበት ከውሌ ወይም ከህግ የመነጨ ኃሊፉነት 
የላሇበት በመሆኑ ከሳሽ ሁሇተኛ ተከሳሽን የሚከስበት ምክንያት የሇም፡፡ 

የሁሇተኛ ተከሳሽ ዋና ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ እንዴፇርም ሌዩና ግሌጽ የሆነ 
ሥሌጣን አሌተሰጠውም፡፡ ከሳሽ ሥሌጣን የላሇው መሆኑን እያወቀ ዋና ስራ አስኪያጁ 
የፇረመውን የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ በመቀበሌ የፇጸመው ተግባር ከጅምሩ ሔጋዊ ውጤት 
የላሇውና ፌርስ በመሆኑ ከሳሽ ተከሳሽን የሚከስበት ምክንያት የሇም፡፡ በኢንሹራንስ ውሌ 
ምክንያት የሚቀርብ ማንኛውም ክስ ሉጠየቅ የሚችሇው ጉዲቱ ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ በሁሇት 
ዓመት ውስጥ ብቻ መሆኑ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 674 ንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከሳሽ 
ክሱን ያቀረበው ሁሇት ዓመት ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ የሁሇተኛ ተከሳሽ 
ዋና ሥራ አስኪያጅ ሇከሳሽ ዋስትና ሰነዴ ሰጥቷሌ የሚባሌ ቢሆን የዋስትና ሰነደ የፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 1725(ሀ) እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1727(ሇ) በሚዯነግጉት መሰረት በሁሇት 
ምስክሮች ያሌተፇረመ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና ፇራሽ ነው፡፡ ከሳሽ አንዯኛ ተከሳሽ 
በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ተበዴሮ የወሰዯ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ ከሳሽ 
ተበዲሪው አንዯኛ ተከሳሽ ምን ያህሌ እንዯከፇሇና ምን ያህሌ ዕዲ እንዯሚፇሇግበት የሑሳብ 
መግሇጫ አሊቀረበም፡፡ የከሳሽ ክስ የህግ መሰረት የላሇው በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይዯረግሌኝ 
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የከፌተኛ ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ ዕዲውን ያሌካዯ በመሆኑ የብዴር ገንዘቡን የመክፇሌ ኃሊፉነት 
አሇበት፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ከወሰዯው የብዴር ገንዘብ እስከ ብር 1,600,000 (አንዴ ሚሉዮን 
ስዴስት መቶ ሺህ ብር) ሇመክፇሌ የዋስትና ሰነዴ ሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ዋስትና ሰነደ 
ከመጀመሪያው ፇራሽና በህግ ፉት ውጤት የላሇው ነው በማሇት ያነሳቸው ክርክሮች የህግ ዴጋፌ 
የሊቸውም፡፡ ከሳሽ ሁሇተኛ ተከሳሽ በሰጠው የዋስትና ግዳታ ሰነዴ መሰረት ገንዘቡን እንዱከፌሇው 
መጋቢት 30 ቀን 1994 ዓ/ም እና ጥቅምት 8 ቀን 1995 ዓ.ም. ማስጠንቀቂያ የሰጠ መሆኑን 
ስሊስረዲ ክሱ በይርጋ ቀሪ አይሆንም፡፡ የወሇዴ መጠኑም በብሄራዊ ባንክ የወጣውን የወሇዴ 
ተመን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ሁሇተኛው ተከሳሽ ያቀረበው ክርክር ተገቢ አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛ 
ተከሳሽ አንዯኛ ተከሳሽ ከከሳሽ ወስድ ካሌከፇሇውና ክስ ከቀረበበት የብዴር ገንዘብ ውስጥ ብር 
1,600000 (አንዴ ሚሉዮን ሥዴስት መቶ ሺህ ብር) የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት የፌታብሄር ይግባኝ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የፌታብሄር ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ 
አጽንቶታሌ፡፡ 
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አመሌካች ሇዚህ ችልት የሰበር አቤቱታ ያቀረበው የከፌተኛው ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ነው፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸውን መከራከሪያዎች በሰበር አቤቱታው በመዘርዘር 
አቅርቧሌ፡፡ መጋቢት 27 ቀን 2000 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር ማመሌከቻ አመሌካች የገንዘብ ዋስትና 
የግዳታ ሰነዴ መስጠት በአመሌካች መመስረቻ ጽሁፌ፣ በመተዲዯሪያ ዯንቡ፣ ስሇ መዴን ንግዴ 
ሥራ ፇቃዴ በወጣው አዋጅ ቁጥር 86/1986 ዴንጋጌዎች ከተፇቀዯው ውጭ የሆነ ተግባር ነው፡፡ 
አመሌካች ሇተጠሪ የሰጠው የዋስትና ሰነዴ ህገ ወጥና ምንም አይነት ተጠያቂነት 
እንዯማያስከትሌ በመዘርዘር ያቀረብኩትን ክርክር የስር  ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት በማሇፌ 
መወሰናቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የአመሌካች ዋና ስራ አስኪያጅ በዴርጅቱ 
መተዲዯሪያ ዯንብና በንግዴ ህግ ቁጥር 363 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዘረዘሩትን የአስተዲዯር 
ተግባራትን ከማከናወን ውጭ ላልች ሌዩ ተግባራትን ማከናወን እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ 
የአመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ እንዱፇርም በንግዴ ህግ አንቀጽ 348 
ንዐስ አንቀጽ 3 ሌዩና ግሌጽ የሆነ ሥሌጣን አሌተሰጠውም፡፡ የዴርጅቱ ማኔጂንግ ዲይሬክተር 
የሰጠው የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የዋስትና ውሌ፣ መያዥያ ውሌ የመዋዋሌ ሥሌጣን የላሇው 
በመሆኑ ውለ ከጅምሩ ህጋዊ ውጤት የላሇውና ፌርስ ነው፡፡ 

የስር ፌ/ቤት አመሌካች የሰጠው የዋስትና ሰነዴ ነው በማሇት በተመሳሳይ ጉዲይ ላልች ችልቶች 
የኢንሹራንስ ፕሉሲ ነው በማሇት ከሰጡት የህግ ትርጉም የተሇየ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 
የዋስትና ሰነደ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ነው የሚባሌ ከሆነ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን 
የሁሇት ዓመት የይርጋ መከራከሪያ ውዴቅ ማዴረጉ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ በአመሌካች 
የተሰጠው የዋስትና ሰነዴ በህግ የተዯነገገውን ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት 
የላሇውና ፇራሽ ነው በማሇት ያቀረብኩትን ክርክር ህጉን በተሳሳተ መንገዴ በመተርጏም የታሇፇ 
በመሆኑ በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባዋሌ፡፡ አመሌካች የዋስትና ሰነደን የሰጠው በተጠሪና 
ብዴሩን በወሰዯው በስር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው መሏመዴ በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ 
ተበዴሮ ከመውሰደ በፉት ነው፡፡ በአመሌካችና በተበዲሪው መካከሌ የብዴር ውሌ ከመፇረሙ 
በፉት የወጣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ህጋዊ ውጤት የሚኖረውና አመሌካችን 
የሚያስገዴዴ አይዯሇም በማሇት ያቀረብኩት ክርክር መታሇፈ መሰረታዊ ህግ ስህተት ያሇበት 
ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሳኔ ከሊይ የዘረዘርናቸው ተዯራራቢ 
መሰረታዊ የህግ ስህተቶች የተፇጸሙበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱሻርሌኝ በማሇት 
አመሌክቷሌ፡፡ 

አመሌካች መጋቢት 27 ቀን 2000 ዓ/ም ጽፍ ሊቀረበው የሰበር ማመሌከቻ ተጠሪ ጥር 15 ቀን 
2001 ዓ/ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ የአመሌካች መመስረቻ ጽሁፌ አንቀጽ 4 አመሌካች 
የተቋቋመው ከላልች ስራዎች በተጨማሪ አጠቃሊይ መዴን ሥራና የረዥም ጊዜ መዴን ዋስትና 
ሇመስጠት እንዯሆነ ይገሇጻሌ፡፡ አመሌካች በህግ ያሌተከሇከለ ሁለንም የመዴን ስራዎች 
ሇመስራት ይቻሊሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ኢንሹራንስ ዴርጅቶች ስሇሚሰሩት አጠቃሊይ 
የመዴን ስራና የረዥም ጊዜ የመዴን ዋስትና ሪፕርት የሚያዯርጉበትን ሇመወሰን ባወጣው 
መመሪያ የገንዘብ ዕዲ ሇመክፇሌ የሚሰጥ ዋስትና በጠቅሊሊ የመዴን ስራ ዘርፌ ውስጥ 
ከሚካተቱት ተግባራት አንዯኛው እንዯሆነ ይገሇፃሌ፡፡ ሇገንዘብ ዕዲ የሚሰጥ ዋስትና አንደ 
የመዴን አገሌግልት መሆኑ ሇጽንሰ ሀሳቡ በህግ መዝገበ ቃሊት የተሰጠው ትርጉም ያሳያሌ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ቁጥር 23/2000 እና 24/2004 
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ሇገንዘብ ዕዲ የሚሰጥ ዋስትና በመዴን ዴርጅቶች የሚሰራ ተግባር እንዯነበር በመግሇጽ ትርጉም 
ሰጥቶበታሌ፡፡ 

የአመሌካች ዴርጅት መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4(3) አመሌካች የተቋቋመው በአጠቃሊይ የመዴን 
ሥራና የረዥም ጊዜ መዴን ዋስትና ከመስጠት በተጨማሪ ሇኢንቨስትመንት አመች በሆኑ ላልች 
ሥራዎችን መስራትና እነዚህን የንግዴ ዓሊማ ሇመተግበር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ 
የሚያግዝ ማንኛውንም የንግዴ ሥራ እንዯሚሰራ የሚያረጋግጥ በመሆኑ አመሌካች የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መስጠት ይችሊሌ፡፡ አመሌካች ክሱ በሁሇት ዓመት ይርጋ ቀሪ ይሆናሌ 
በማሇት ያቀረቡትን መከራከሪያ የስር ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካች 
የሰጠውን የብዴር ክፌያ የዋስትና ግዳታ ሰነዴ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ወይም የሚተሊሇፈ ገንዘብ 
ሰነዴ ነው በማሇት ክስ አሊቀረበም፡፡ ስሇዚህ የይርጋው ጊዜ የሚታሰበው በፌታብሄር ህግ ቁጥር 
1845 በተዯነገገው መሰረት በመሆኑ ክሱ በይርጋ አይታዯግም፡፡ አመሌካች የዋስትና ሰነደ በህግ 
የተዯነገገውን ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇው ነው ያሇው አግባብነት 
የሇውም፡፡ የዋስትና ሰነደ በፌታብሄር ህግ ቁጥር 1922፣ በፌታብሄር ህግ ቁጥር 1925 እና 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1725 የተዯነገገውን ፍርም ያሟሊሌ አመሌካች የዋስትና ሰነደን የሰጠው 
በተጠሪና ብዴሩን በወሰዯው በስር አንዯኛ ተከሳሽ በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ተበዴሮ ከመውሰደ 
በፉት ስሇሆነ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም፡፡ 
የአመሌካች ዋና ስራ አስኪያጅ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የመፇረም ሥሌጣን አሇው፡፡ የአመሌካች 
ዋና ስራ አስኪያጅ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 33 እና አንቀጽ 35 የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የመስጠት 
ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ የሚዯነግጉ በመሆኑ የአመሌካች ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም፡፡ 
የአመሌካች ስራ አስኪያጅ የዋስትና ሰነዴ የመፇረም ሥሌጣን የሇውም የሚባሌ ቢሆን፣ 
አመሌካች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1808 ንዐስ አንቀጽ 2 በሚዯነግገው መሰረት በሁሇት ዓመት 
የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ያሊቀረበ በመሆኑ በሰበር ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ሇውም፡፡ 
በአጠቃሊይ አመሌካች በስር ፌ/ቤት መከራከሪያ አዴርጎ ያቀረበው ክርክር የህግ መሰረት የላሇው 
በመሆኑ ውዴቅ መዯረጉ ተገቢ ነው፡፡ ስሇሆነም የሰበር ችልት የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት እንዱያሰናብተኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታው ያነሳቸውን ነጥቦች በማጠናከርና ጥር 22 ቀን 2001 ዓ.ም የተፃፇ 
አምስት ገጽ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ በሰበር ያቀረቡት ክርክር ይዘት ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው በዚህ መዝገብ ግራ ቀኙ የሚከራከሩባቸው 
ጉዲዮች ይህ ሰበር ችልት በሰበር መ.ቁ.40187 አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠባቸው ናቸው፡፡ 
በዚህ መዝገብ አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቧቸው ክርክሮች ውሳኔ ሉያገኙ የሚገባቸው የህግ 
ጭብጦች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. አመሌካች የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መስጠቱ አመሌካቹ የኢንሹራንስ ኩባንያ 
ከተፇቀዯሇት፣ ከተቋቋመበትና ህጋዊ ህሌውና አግኝቶ ከተመዘገበበት የንግዴ ዓሊማ ውጭ 
የተፇፀመ ተግባር በመሆኑ፣ በህግ ተጠያቂ ሌሆን አይገባኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር፣ የህግ 
መሰረት አሇው ወይስ የሇውም? 
2. አመሌካች የዴርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ የገንዘብ የዋስትና ሰነዴ ሇማውጣት ሥሌጣን 
ሳይኖረው ፇርሞ የሰጠውን የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ በመቀበሌ ተጠሪ ሇፇጸመው ተግባር 
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ህጋዊ ተጠያቂነት የሇብንም፣ በማሇት አመሌካች ያቀረበው ክርክር መታሇፈ በአግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም? 
3. አመሌካች ሇተጠሪ የተሰጠው የገንዘብ ግዳታ የዋስትና ሰነዴ፣ ስሇ ዋስትና ውሌ 
የተዯነገጉትን ፍርማሉቲዎች የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና በኃሇፉነት 
የማያስጠይቅ ነው፣ በማሇት ያቀረበው ክርክር መታሇፈ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? 
4. ተጠሪ ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም? 
5. አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ መሰረት በኃሊፉነት ይጠየቃሌ 
ወይስ አይጠይቅም? አመሌካች በኃሊፉነት ይጠይቃሌ የሚባሌ ቢሆን የአመሌካች የኃሊፉነት 
መጠን ምን ያህሌ ነው? የሚለት ናቸው፡፡ 

1/ የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ይህ ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 40187 የሰጠው 
ሰፉ ትንታኔ በዚህ መዝገብ አመሌካችና ተጠሪ ሊቀረቡት ክርክር ገዥነት ያሇው ነው፡፡ 

ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 86/86 የመዴን ንግዴ ሥራ ዓይነቶች የሚሊቸው ሔግ 
አውጭው በአዋጁ ትርጉም የሰጣቸውን ጠቅሊሊ የመዴን ንግዴ ሥራ፣ ሇረዥም ጊዜ የሚቆይ 
መዴን ንግዴ ሥራ፣ የኢንሹራንስ ፕሉሲ(ፕሉሲ)፣ አብይ የመዴን ንግዴ ሥራ፣ ህይወት 
መዴንና የጠሇፊ መዴን ሥራዎችን ብቻ እንዲሌሆነ  

« መዴን ንግዴ ሥራ ዓይነቶች ወይም የንግዴ ሥራ ዓይነት ወይም ላልች ሥያሜዎች ባንኩ 
በዚህ አዋጅ በሚያወጣው መመሪያ የሚዯነገግ ትርጉም ይኖራቸዋሌ» በማሇት በአንቀጽ 2 ንዐስ 
አንቀጽ 4 በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ 

ይህ ዴንጋጌ አዋጁ ሲወጣ ትርጉም ያሌተሰጣቸውና ያሌተገሇጹ አዋጁ ተግባራዊ በሚሆንበት 
ሂዯት በተቆጣጣሪው የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ትርጉም የሚሰጣቸውና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች 
እንዱፇጽሟቸው የሚፇቀደ መዴን ንግዴ ስራ ዓይነቶች ሉኖሩ እንዯሚችለና የንግዴ 
ሥራዎቹም በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ትርጉም የሚሰጣቸው መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ ዴንጋጌው 
የመዴን ንግዴ ሥራ እንዱሰራ በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ፇቃዴ የተሰጠው የኢንሹራንስ 
ኩባንያ፣ በአዋጁ የተተረጎሙና የተገሇጹትን የመዴን ንግዴ ሥራዎች ብቻ ሳይሆን ላልች 
በብሓራዊ ባንክ ትርጉም የሚሰጣቸውን፣ የሚገሇጹትና የሚፇቀደሇትን የመዴን ንግዴ ሥራ 
ዓይነቶች ሇመስራት እንዯሚችሌ የሚዯነግግ ነው፡፡ 

አከራካሪው የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) ምን ዓይነት የህግ 
ተግባር እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ ቁጥር 23 /2002 እና በመመሪያ ቁጥር 
24/2004 በእንግሉዘኛ ቋንቋ ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ማሇት 
በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 1 እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 
1 ንዐስ አንቀጽ 3   " Financial gurantee bond shall mean an obligation undertaken 
by an insurance company to pay for the lending bank or another creditors or 
supplier all outstanding claims arising from the non payment by debtor or debtors" 
የሚሌ ትርጓሜ ሰጥቶታሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ እንዯ አውሮፒውያን አቆጣጠር 2002 
እና 2004 ዓ/ም ባወጣው መመሪያ፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) የማውጣት ተግባር እንዲይፇጽሙ 
ከሌክሎሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) የማውጣት ተግባር እንዲይፇጽሙ በግሌፅ 
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የተከሇከለ መሆኑን የዯነገገው በመመሪያ ቁጥር 23 /2002 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 
በመመሪያ ቁጥር 24/ 2004 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1 ነው፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ ብሓራዊ ባንክ መዴን ንግዴ ስራ የሚሰሩ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ 
በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) እንዲይሰጡ 
በመመሪያ በግሌጽ ከመከሌከለ በፉት በኢንሹራንስ ኩባንያዎች የተሰጡ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ 
ሰነድች የሚኖራቸውን ህጋዊ ውጤት ባወጣው መመሪያ ግሌጽ አዴርጓሌ፡፡ በኢትጵያ ብሓራዊ 
ባንክ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 ከመከሌከሊቸው በፉት 
በኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ የተሰጡ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች የፀኑና ሔጋዊ ውጤት 
ያሊቸው መሆኑን በመመሪያ ቁጥር 24/ 2004 አንቀጽ 3 በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ በላሊ አነጋገር 
አመሌካችና ላልች የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ቁጥር 
23 /2002 እና መመሪያ ቁጥር 24 /2004 በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
(Finanicial Gurantee Bond) እንዲይሰጡ ከመከሌከሊቸው በፉት፣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ 
ሰነዴ የመስጠት ሥራን እንዯ አንዴ የመዴን ንግዴ ሥራ አይነት ሲያከናውኑት የኖሩት ተግባር 
እንዯነበርና ይህም ተግባራቸው ህጋዊ ውጤት ያሇውና ኃሊፉነት የሚያስከትሌ መሆኑን የአዋጅ 
ቁጥር 86/86 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 4 ዴንጋጌና የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ያወጣውን 
መመሪያ ቁጥር 4/ 2004 አንቀጽ 3 ዴንጋጌዎች በጣምራ በማንበብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የኢትጵያ ብሓራዊ ባንክ በመጀመሪያ መመሪያ ቁጥር 23 /2002/ በማውጣት፣ 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial 
Gurantee Bond) እንዲይሰጡ የከሇከሊቸው፣ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ መስጠት 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ከተቋቋሙበት መዴን የንግዴ ዓሊማ ውጭ የሆነ ስራ ነው በማሇት 
አይዯሇም፡፡ በኢትጵያ ብሓራዊ ባንክ የተዯረገው ክሌከሊ መነሻ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የላሊውን 
ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሲሰጡ ተበዲሪው ብዴሩን ባሇመክፇለ 
ምክንያት በገቡት የዋስትና ግዳታ መሰረት ሇባሇመብቱ (አበዲሪው) የከፇለትን ገንዘብ ከባሇዕዲው 
ሇማስመሇስ የሚያስችሊቸው በቂ መያዥያ ሚሆን የተበዲሪው ንብረት ወይም ገንዘብ የማይዙ 
ወይም የማያገኙ በመሆኑና በአገሪቱ አስተማማኝ የሆነ የጠሇፊ መዴን ዋስትና የላሇ በመሆኑ 
ምክንያት፣ በኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሊይ የሚዯርሰውን ኪሳራ ሇመከሊከሌ በማሰብ መሆኑን 
በመመሪያው መግቢያ ሊይ በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር በተገሇጹት ምክንያቶች አመሌካች የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ግሌጽ መመሪያ 
በማውጣት፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ 
(Finanicial Gurantee Bond) እንዲይሰጡ ከመከሌከለ በፉት ወጭ አዴርጎ ሇተጠሪ የሰጠ 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች (Finanicial Gurantee 
Bonds) መስጠት ከተቋቋምኩበት የንግዴ ዓሇማ ውጭ የተፇጸሙ ተግባር በመሆኑ ሔጋዊ 
ውጤት የላሇውና አመሌካችን በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ የማይችሌ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር 
የህግ መሰረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች 
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ግሌጽ መመሪያ አውጥቶ ከመከሌከለ በፉት ሇተጠሪ የሰጣቸው 
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድች (Finanicial Gurantee Bonds) ፣አመሌካች እንዱሰራ 
ከተፇቀዯሇት መዴን ንግዴ ሥራና ከተቋቋመበት የንግዴ ዓሊማ ውጭ የተሰጠ ሰነዴ በመሆኑ 
ሔጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ስህተት 
የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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2/ ሁሇተኛው ጭብጥ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነድቹ ወጭ በሆኑበት ወቅት የአመሌካች ዋና 
ስራ አስኪያጅ የነበረውን ሥሌጣን የሚመሇከት ነው፡፡ የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን የተገዯበ መሆኑን 
በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የዋና ስራ አስኪያጁን ስሌጣን መገዯብና የስራ አስኪያጁ 
ስሌጣን ሊይ የተዯረገውን ገዯብ በንግዴ መዝገብ ውስጥ በሚጻፇው ቃሌ እንዴገባሇትና 
እንዴመዘግብሇት በግሌጽ ባቀረበው ማመሌከቻ ውስጥ በመግሇጽ፣ የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን 
የተገዯበ መሆኑ በግሌጽ በንግዴ መዝገብ በተመዘገበው ቃሌ ውስጥ እንዱመዘገብ ካሊዯረገ 
በስተቀር የህንን መከራከሪያ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉያዯርገው አይችሌም፡፡ ይህንንም 
ከንግዴ ሁጉ አንቀጽ 36 አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ (ሰ) ዴንጋጌዎች አቀራረጽና ይዘት ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን የተቀነሰ ወይም የተገዯበ መሆኑን 
በንግዴ መዝገብ በሰፇረው ቃሌ ውስጥ አሇማስመዝገቡ በስር ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 

አመሌካች በዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ የስራ አስኪያጁ ሥሌጣን የተቀነሰ መሆኑ 
እንዯተገሇጸ በመጥቀስ ተከራክሯሌ፡፡ ሆኖም ይህ የአመሌካች ክርክር የንግዴ ሔጉ በአንቀጽ 36 
ንዐስ አንቀጽ 1 ስራ አስኪሃጅነት ሥሌጣን ያሇው ሰው አንዴ ቅርንጫፌ ሥራ ሇማስኬዴ ብቻ 
ሥሌጣን በመስጠት ስሌጣኑን የተወሰነ ሇማዴረግ ይቻሊሌ፣ ስሇሆነም እንዯዚህ ያሇው የስሌጣን 
መቀነስ ማስታወቂያ በንግዴ መዝገብ ካሌተመዘገበ በስተቀር በዚህ ህግ አንቀጽ 121 መሰረት 
መቃወሚያ ሉሆንባቸው አይችሌም በማሇት በግሌፅ የዯነገገውን ያሊገናዘበ ነው፡፡ በተሇይም 
የአመሌካች ክርክር በግኝት ህጉ አንቀጽ 121 ንዐስ አንቀጽ (ሰ) እና የንግዴ ህጉ በአንቀጽ 36 
ንዐስ አንቀጽ 2 ላሊው አይነት  የስሌጣን መቀነስ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉሆንባቸው 
አይችሌም በማሇት ሇሶስተኛ ወገኖች በግሌጽ የሰጠውን ጥበቃ ያሊገናዘበና የህግ ዴጋፌና መሰረት 
የላሇው ነው፡፡ ሔግ አውጭው እነዚህን ዴንጋጌዎች የዯነገገው በግብይት ሂዯት ውስጥ አክሲዮን 
ማህበሩ ጋር ውሌ የሚዋዋለ ሰዎች የዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ መመርመርና ማንበብ 
እንዯሚያስፇሌጋቸውና ዴርጅቱ በንግዴ መዝገብ ያስገነዘባቸውን ፌሬ ጉዲዮች ብቻ በማየት 
ከአመሌካች ጋር በቅን ሌቦናው የሚዋዋለ ሶስተኛ ወገኖች ውሇታው በህግ ተፇጻሚነት 
የሚኖረው መሆኑን በማረጋገጥ ከፌተኛ ጥበቃ ሇመስጠት ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በዘረዘርናቸው 
ምክንያቶች አመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጁ ስሌጣን ሳይኖረው ሇፇረማቸው የገንዘብ ዋስትና 
የግዳታ ሰነድች በኃሊፉነት አሌጠየቅም በማሇት ያቀረበውን ክርክር የሥር ፌ/ቤትና በይግባኝ 
ሰሚው ችልት ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ሥህተት ያሌተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3/ ሶስተኛ ጭብጥ አመሌካች ሇተጠሪ የተሰጠውን የገንዘብ ግዳታ የዋስትና ሰነዴ፣ ስሇ ዋስትና 
ውሌ የተዯነገጉትን ፍርማሉቲዎች የማያሟሊ በመሆኑ በህግ ፉት ውጤት የላሇውና በኃሊፉነት 
የማያስጠይቅ ነው፣ በማሇት ያቀረበውን ክርክር የህግ መሰረት ያሇው መሆኑን መመርመር 
የሚጠይቅ ነው፡፡ በመጀመሪያ የዋስትና ሰነደ አመሌካች ሇላሊ ሰው ዕዲ ማሇትም የአቶ 
መሏመዴ አብዯሊ የብዴር ዕዲ ሇመክፇሌ የተሰጠ ሰነዴ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ሰነደ ስሇዋስትና 
ግዳታ በፌታብሄር ህግ አንቀጽ 1922 የተዯነገጉትን መሰረታዊ መስፇርት የሚያሟሊ መሆኑ 
የግዴ አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካች የሰጠው የዋስትና ሰነዴ መሆኑንና በፌታብሄር ህግ አንቀጽ 
1922 ንዐስ አንቀጽ 2 እና ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገጉትን መሰረታዊ ሁኔታዎች የሚያሟለ 
መሆኑን በስር ፌ/ቤት አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የዋስትና ሰነደ የፌታብሓር ሔግ አንቀጽ 1725 
ንዐስ አንቀጽ (ሀ) የፌታብሄር ሔግ አንቀጽ 1727 በተዯነገገው መሰረት በተጠሪና በሁሇት 
ምስክሮች አሌተፇረመም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ሆኖም ይህ የአመሌካች ክርክር (Finanicial 
Gurantee Bond) እንዯማንኛውም የዋስትና ውሌ በተዋዋይ ወገኖች የሚዘጋጅ ሰነዴ ሣይሆን 
የመዴን ንግዴ ሥራ እንዱሰራ የተፇቀዯሇት የኢንሹራንስ ኩባንያ በተሰጠው ሌዩ ፇቃዴ 
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ተጠቅሞ፣ የሚዘጋጀውና የላሊ ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ ራሱን ግዳታ ውስጥ የሚያስገባበት የማገቻ 
ሰነዴ እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 1 
እና በመመሪያ ቁጥር 24/ 2004 አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 3 ሇገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነዴ 
(Finanicial Gurantee Bond) የተሰጠውን ትርጓሜ ግንዘቤ ውስጥ የሚያስገባ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

እንዯዚሁም አመሌካች የሰጠው የማገቻ ሰነዴ (Bond) የግዴ በምስክሮች መረጋገጥ የላሇበት 
መሆኑን ሔግ አውጭው በአዋጅ ቁጥር 110/1990 በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 ሇማገቻ ትርጉም 
ሲሰጥ "አንዴ ሰው ሇላሊው ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበት ማናቸውም ሰነዴ ወይም 
በምስክር የተረጋገጠ ሆኖ ነገር ግን በትዕዛዝም ሆነ ሇአምጭው የማይከፇሌበት፣ አንዴ ሰው 
ሇላሊው ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበትን ማናቸውንም ሰነዴ ይጨምራሌ" በማሇት 
ከተጠቀመው አገሊሇጽና በወቅቱ ሥራ ሊይ የነበረው በአዋጅ ቁጥር 57/1989 አንቀጽ 2 ንዐስ 
አንቀጽ 18 ሇዋስትና ሰነዴ ከተሰጠው ትርጓሜ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የአመሌካች 
ክርክር በአዋጅ ቁጥር 86/1986 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 4 ሥሌጣን የተሰጠው የኢትዮጵያ 
ብሓራዊ ባንክ አመሌካችና ላልች የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ሥያሜ የገንዘብ 
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Finanicial Gurantee Bond) እንዲያወጡ በመመሪያ ከመከሌከሊቸው 
በፉት ወጭ ያዯረጓቸው የገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነድች (Finanicial Gurantee Bond) የጸኑና 
ህጋዊ ውጤት ያሇቸው መሆኑን " Finanicial Gurantee Bond or other unconditional 
bonds issued by insurance conpanies and outstanding before the effective date of 
these directives shall remain enforce until the expiry date or shall be phased out 
in line with an action plan submitted by each insurance company and agree with 
the bank" በማሇት የገሇጸውን የመመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ይዘትና መሰረታዊ 
ዓሊማ የሚቃረንና የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ተበዲሪው አቶ መሏመዴ 
አብዯሊ ከተጠሪ የወሰዯውን የብዴር ገንዘብ ባይከፌሌ እሱ የሚከፌሌ መሆኑን በማረጋገጥ 
የሰጠውን የማገቻ ሰነዴ ሌዩ ባህሪ ያሇውና በኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሚዘጋጅና ወጭ የሚዯረግ 
የማገቻ ሰነዴ በመሆኑ፣ አመሌካች ሰነደ በሁሇት ምስክሮች ስሊሌተረጋገጠ የዋስትና ሰነደ ህጋዊ 
ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

4/ አራተኛው ጭብጥ ተጠሪ ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም? አመሌካች 
የሰጠው ሰነዴ የመዴን ውሌ አሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የላሊ ሰው ዕዲ ሇመክፇሌ የአንዴነት 
የዋስትና ግዳታ የገባ ሰው የዋናውን ባሇ ዕዲ ግዳታ ነጻ የሚያዯርጉ የይርጋና ላልች 
መከራከሪያዎች በማቅረብ ከኃሊፉነት ነጻ እንዯሚሆን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1926 ንዐስ 
እንቀጽ 1 ዴንጋጌ አቀራረጽ፣ ይዘትና ዓሊማ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዋሱ ሊይ 
ተፇጻሚነት የሚኖረው የይርጋ ጊዜ ገዯብ በዋናው ባሇዕዲ ሊይ ተፇጻሚነት ያሇው የይርጋ ጊዜ 
እንዯሆነ፣ በዋናው ባሇዕዲ ሊይ የተጀመሩ ክሶች ሇዋሱ መቆጠር የጀመረሇት የይርጋ ዘመን 
ያቋርጡበታሌ በማሇት ፌታብሓር ህግ ቁጥር 1929 የዯነገጉትን ምክንያት በማገናዘብ ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በአበዲሪው በተጠሪና በተበዲሪው አቶ መሏመዴ አብዯሊ መካከሌ የተዯረገው የብዴር 
ውሌ ሊይ ተፇጻሚነት ያሇው ስሇ ውልች በጠቅሊሊው የሚዯነግገው የይርጋ ጊዜ ገዯብ ነው፡፡ 
የአመሌካች (የዋሱ) ግዳታ ቀሪ የሚሆነው የዋናው ባሇዕዲ ግዳታ በይርጋ ቀሪ የሚሆንበት 
የይርጋ የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇጉዲዩ አግባብነት 
ያሇው የፌታብሄር ህግ ቁጥር 1845 እንዯሆነና ተጠሪ ያቀረበውን ክርክር መቀበሊቸውና ክሱ 
በይርጋ አይታገዴም በማሇት የሰጡት ውሳኔ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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5/ አምስተኛው ጭብጥ አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ መሰረት 
በኃሊፉነት ይጠየቃሌ ወይም አይጠየቅም? በኃሊፉነት ይጠየቃሌ የሚባሌ ቢሆን የአመሌካች 
የኃሊፉነት መጠን ምን ያህሌ ነው? ሚሇው ነው፡፡ አመሌካች አቶ መሏመዴ አብዯሊ ከተጠሪ 
በብዴር የወሰዯውን ገንዘብ በብዴር ውለ መሰረት ካሌከፇሇ እስከ ብር 1,600,000 (አንዴ 
ሚሉዮን ሥዴስት መቶ ሺህ ብር) የሚዯርስ ገንዘብ ሇተጠሪ ሇመክፇሌ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ 
ሰነዴ ሰጥተዋሌ፡፡ ተበዲሪው ዕዲውን በብዴር ውለ መሰረት አሇመክፇለ በስር ፌርዴ ቤት 
ተረጋግጧሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች የዋስትና ግዳታ እስከሰጠበት 
ብር 1,600,000 (አንዴ ሚሉዮን ስዴስ መቶ ሺህ ብር) ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት የሰጡት ውሳኔ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1930፣ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1924 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 1922 ንዐስ አንቀጽ 2ን የመሰረት ያዯረገና የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ እንዯዚሁም የስር ፌ/ቤት በዚህ ጉዲይ ምክንያት ተጠሪ ሇዲኝነት የከፇሇውን 
ገንዘብና ላልች ወጪዎች አመሌካች እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1931 ን መሰረት ያዯረገ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ከሊይ በዝርዝር ባየናቸው ጭብጦች ሊይ የሰጡት የህግ ትርጉምና ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 36819 መስከረም 24 ቀን 1999 
ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 27357 መጋቢት 10 ቀን 2000 የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፣ ሇሚመሇከተው ይተሊሇፌ፡፡ 

   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት/ዘ 
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