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የሰ/መ/ቁ - 154115
ቀን - 25/01/2011
ዲኞች፡- ተኽሉት ይመሰሌ
ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
ቀነዒ ቂጣታ
ተሾመ ሽፇራዉ
አብዬ ካሳሁን
አመሌካች፡- ያዲኒ ራባ -አሌቀረቡም ከተባሇ ተወካይ ሰመረ ገ/ህይወት ቀርበዋሌ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አንዋር መስጊዴ ቅርንጫፌ -አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ
ፌ ር ዴ
ክርክሩ የተጀመረዉ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን፤ አመሌካች
በተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ በመጋቢት ወር 2007 ዒ.ም የባንክ ዯብተራቸዉን ይዘዉ
ባዯሩበት አሌጋ ሊይ ረስተዉ መሄዲቸዉን ተከትል ተጠሪ በባንክ ዯብተራቸዉ ሊይ
ያሇዉን

ገንዘብ ማንነቱ ሊሌታወቀ ሰዉ

በመክፇሌ

የገንዘብ እና የሞራሌ ጉዲት

ያዯረሰባቸዉ መሆኑን ጠቅሰዉ ተጠሪ ያሊግባብ የከፇሇዉን ብር 46,900.00 እንዱሁም
የሞራሌ ካሳ ብር 20,000.00 እንዱከፌሌ ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ የጠየቁትን ዲኝነት መነሻ
ያዯረገ ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሇክሱ በሰጠዉ መሌስ፤ ገንዘቡ የተከፇሇዉ አመሌካች
ከሞለት ፍርም እና ከፉርማቸዉ ናሙና ጋር በማመሳከር ተገቢዉ ጥንቃቄ ተዯርጎ
ሇአመሌካች ሇእራሳቸዉ የተከፇሇ መሆኑን፣ እንዱሁም ዯብተሩ ጠፌቶ አራት ወር
ሲቆይ አመሌካች ዯብተሩ ስሇመጥፊቱ ሇፖሉስ አመሌክተዉ ሂሳቡ እንዱታገዴሊቸዉ
አሇማዴረጓጋቸዉን በመጥቀስ ኃሊፉነት የሇብኝም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡

126

www.fsc.gov.et

ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ
በዚህ መሌኩ የቀረበዉን ክርክር ከሰማ በኋሊ፤ አመሌካች ዯብተሩ የጠፊባቸዉ ስሇመሆኑ
ሇተጠሪ የማሳወቅ ግዳታ እያሇባቸዉ ይህን ባሇማዴረግ የሂሳብ ዯብተሩ ሦስተኛ ወገን
እጅ ገብቶ ገንዘቡን ላሊ ሰዉ እንዱያወጣ ምክንያት በመሆናቸዉ ተጠሪ ገንዘቡን
እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት ምክንያት የሇም በማሇት የቀረበዉን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ ባሇመቀበሌ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት
ይግባኝም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
አመሌካች

በቀን

15/06/2010

ተዘጋጅቶ

በተወካያቸዉ

አማካይነት

በቀረበ

የሰበር

አቤቱታ፤ ተጠሪ ተገቢዉን ማጣራት እና ጥንቃቄ ሳያዯርግ ከአመሌካች የሂሳብ ዯብተር
ወጪ አዴርጎ ሇላሊ ሰዉ ከፌል እያሇ እና ገንዘቡን የከፇሇዉ የባንኩ ሠራተኛም በዚህ
ጉዲይ ሊይ በወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛ ሆኖ እያሇ አመሌካች ዯብተሩ መጥፊቱን ሪፖርት
የማዴረግ ግዳታቸዉን አሌተወጡም የሚሌ ምክንያት በመጥቀስ ተጠሪ ኃሊፉነት
የሇበትም በሚሌ በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ፀንቶ የተወሰነዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ በማሇት
ታርሞ ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ የስር ፌርዴ ቤት
የአመሌካችን ክስ ዉዴቅ ያዯረገዉ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ግራ ቀኝ በተገኙበት
አጣርቶ ሇመወሰን ሲባሌ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ቀርቦ
ግራ ቀኝ ክርክራቸዉን በጽሐፌ ተሇዋዉጠዋሌ፡፡
ከስር ጀምሮ የክርክሩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ሲታይ ከፌ ሲሌ የተመሇከተዉ
ሲሆን፣ ይህ ችልትም አቤቱታዉን ሇማስቀረብ የተያዘዉን ጭብጥ ከግራ ቀኝ ክርክር
እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ
መርምሮታሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇዉ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ
ሇጠየቁት

ዲኝነት

መሠረት

ያዯረጉት

በኢትዮጵያ

ንግዴ

ባንክ

በሂሳብ

ቁጥር

1000065634159 ያስቀመጡትን ገንዘብ የያዘ የባንክ ዯብተር መጥፊቱን እና ባንኩ
በሂሳብ ዯብተሩ ሊይ የተመሇከተዉን ገንዘብ ሇ3ኛ ወገን መክፇለን ሲሆን፤ ተጠሪም
የባንክ ዯብተር ሊይ የተመሇከተዉን ገንዘብ ወጪ አዴርጎ የከፇሇ ስሇመሆኑ ክድ
አሌተከራከረም፡፡ የተጠሪ ክርክር የነበረዉ ተገቢዉን ጥንቃቄ አዴርጎ ሇአመሌካች እራሷ
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መክፇለን እና የሂሳብ ዯብተሩ ስሇመጥፊቱ አመሌካች ሇተጠሪ የማሳወቅ ግዳታቸዉን
አሇመወጣታቸዉን ሲሆን፤ የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን የዲኝነት
ጥያቄ

ተቀባይነት

ስሇመጥፊቱ

የሇዉም

ሇተጠሪዉ

ባንክ

በሚሌ

ዴምዲሜ

ሪፖርት

ሊይ

የማዴረግ

የዯረሰዉ
ግዳታቸዉን

አመሌካች

ዯብተሩ

አሇመወጣታቸዉን

ስሇመሆኑ የዉሳኔዉ ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡
በመሠረቱ በግራ ቀኝ መካከሌ ተዯርጎ ሇዚህ ክርክር ምክንያት የሆነዉ ግንኙነት
መሠረቱ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 896 እና 897 ስር የተመሇከተዉ ገንዘብ በአዯራ
የማስቀመጥ ዉሌ (deposit fund) ነዉ፡፡ በዚህ ዉሌ መሠረትም ተጠሪ አዯራ
አስቀማጭ እንዯመሆኑ የአመሌካችን ገንዘብ የመጠበቅ፣ አመሌካች ሲጠይቁ ወጪ
አዴርጎ የመክፇሌ እና ከአመሌካች ዉጪ ሇላሊ ሰዉ ያሇመክፇሌ ከዉሌ የመነጨ ግዳታ
ይኖርበታሌ፡፡ ይህን የማዴረግ ግዳታዉን ባሇመወጣት በአመሌካች ሊይ ሉዯርስ ሇሚችሌ
ጉዲት ከዉሌ የመነጨ ኃሊፉነት እንዯሚኖርበትም ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም ማንኛዉም
ባንክ የሚቀርብሇትን የክፌያ ጥያቄ ሲያስተናግዴ፣ ገንዘብ እንዱከፇሇዉ ጥያቄዉን ያቀረበ
ሰዉ በርግጥም አዯራ አስቀማጩ መሆን አሇመሆኑን በቅዴሚያ የማረጋገጥ ግዳታ
ይኖርበታሌ፡፡
የተያዘዉን ጉዲይ በተመሇከተ ተጠሪ በአመሌካች የባንክ ሂሳብ ሊይ የሚገኘዉን ሇክርክሩ
ምክንያት የሆነዉን ገንዘብ ወጪ አዴርጎ ክፌያ የፇጸመ ስሇመሆኑ ክድ እስካሌተከራከረ
ዴረስ፣ ከኃሊፉነት ሉዴን የሚችሇዉ ገንዘቡን የከፇሇዉ በባንኩ በተዘረጋዉ ዯንብና
አሰራር መሠረት አስፇሊጊዉን ጥንቃቄ ሁለ አዴርጎ ተከፊይ አመሌካች መሆኑን
በማረጋገጥ ክፌያዉን የፇጸመ ስሇመሆኑ ማረጋገጥ ሲችሌ ብቻ ነዉ፡፡ በርግጥ አመሌካች
ዯብተሩ ስሇመጥፊቱ ሇተጠሪ ባንክ የማሳወቅ ግዳታ እንዲሇባቸዉ ይታወቃሌ፡፡ ይሁንና፣
ተጠሪ የአመሌካችን ገንዘብ በአዯራ የመጠበቅ ባሇበት ግዳታ መሠረት ተገቢዉን ጥንቃቄ
ባሇማዴረግ ገንዘቡን ሇላሊ ሰዉ በመክፇለ ምክንያት በአመሌካች ጉዲት መዴረሱ
ከተረጋገጠ፣ አመሌካች ዯብተሩ ስሇመጥፊቱ ሇተጠሪ አሇማሳወቃቸዉ የተጠሪን ኃሊፉነት
ሉያስቀር የሚችሌ አይሆንም፡፡ በመሆኑም በስር ፌርዴ ቤት በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ
አንቀጽ 246(1) መሠረት ተይዞ በማስረጃ ተጣርቶ እሌባት ሉሰጠዉ የሚገባዉ ትክክሇኛ
ጭብጥ፣ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉን ገንዘብ የከፇሇዉ አስፇሊጊዉን ጥንቃቁ
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በማዴረግ ተከፊዩ አመሌካች መሆኑን በማረጋገጥ መሆን አሇመሆኑ ነዉ፡፡ ከዚህ አንፃር
ሲታይ፣ የስር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ዯብተራቸዉ
ስሇመጥፊቱ ሇተጠሪ የማሳወቅ ግዳታቸዉን አሌተወጡም በሚሌ የፌ/ሔጉን አንቀጽ
1752 ዴንጋጌ ያሇቦታዉ በመጥቀስ የቀረበዉን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ፣
እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይህኑን በማጽናት የሰጠዉ ትዔዛዝ
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ
ተወስኗሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁጥር 50523 በቀን 20/04/09
ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ፤ እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመ/ቁጥር 193272 በቀን 25/03/2010 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ትዔዛዝ
በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. የፋዳራሌ

የመጀመሪያ

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

ተዘግቶ

የነበረዉን

መዝገብ

በማንቀሳቀስ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ገንዘብ ከአመሌካች የባንክ ሂሳብ
ወጪ አዴርጎ ሲከፌሌ በባንኩ በተዘረጋዉ ዯንብና ስርዒት መሠረት ክፌያዉ
ሇአመሌካች የተከፇሇ መሆኑን ማረጋገጥ በሚያስችሌ ዯረጃ አስፇሊጊዉን ጥንቃቄ
በማዴረግ መሆን አሇመሆኑን በተመሇከተ የግራ ቀኝን ማስረጃ እንዱሁም፣
እንዲስፇሊጊነቱ፣ ላልች ተጨማሪ ማስረጃዎችን ጭምር አስቀርቦ በመመርመር
ባንኩ አዯራ አስቀማጭ ከመሆኑ አንፃር ክፌያን በመፇጸም ረገዴ እንዱያዯርግ
ከሚጠበቅበት ጥንቃቄ አንፃር በማገናዘብ ተገቢዉን ዉሳኔ እንዱሰጥበት መዝገቡ
በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 343(1) መሠረት ተመሌሶሇታሌ፡፡
3. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ
የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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