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የሰበር መዝገብ ቁጥር 158539
ሕዲር 27 ቀን 2011 ዓ/ም
ዲኞች፡-1. አሌማው ወላ
2. ሙስጠፊ አህመዴ
3. አብርሃ መሰሇ
4. ፇይሳ ወርቁ
5. ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡-የኢትዩጵያ ንግዴ ባንክ-ነ/ፇጅ ኪዲኔ መካሻ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡-1. አቶ ምንዲይ ክፌላ
2. አቶ ጌታቸው መኮንን

በላለበት የሚታይ ነው፡፡

3. አቶ ዲንኤሌ አየሇ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ

የባንክ

አዯራ

የተቀመጠ

ገንዘብን

ሇማስመሇስ

የቀረበን

ክርክርን

የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀረመው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ

ቤት

የአሁኑ አመሌካች ባሁኑ ተጠሪዎች ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ
ይዘትም ባጭሩ፡- 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በባንኩ የሕግ ባሇሞያነት፣ 3ኛ ተጠሪ
ዯግሞ

የህግ

ካውንስሉግ

የባንክ

ክሇርክ/ረዲት/

ሁነው

ሲያገሇግለ

እንዯነበር፣

ተጠሪዎች በስራቸው አጋጣሚ ያገኙትን መረጃ በመጠቀም አቶ ሃይለ መኮንን
ከተባለ የባንኩ ኢ.ሲ.ኤ ቅርንጫፌ ዯንበኛ ሂሳብ ውስጥ ብር 258,764.11 ብር
ወጪ በማዴረግ ሇግሌ ጥቅማቸው ማዋሊቸውን፣ በዚህ ጉዲይም የወንጀሌ ክስ
ቀርቦባቸው ቅጣት የተጣሇባቸው መሆኑን ከተጠቀሰው ገንዘብ ውስጥም 1ኛ ተጠሪ
ብር 86,248.70 እንዱሁም መግዛ ክፌላ የተባለ ግብረአበር ብር 20,000.00 ገቢ
አዴርገው ብር 152,497.41(አንዴ መቶ ሃምሳ ሁሇት ሺህ አራት መቶ ዘጠና ሰባት
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ብር ከአርባ አንዴ ሳንቲም) የቀረ መሆኑን በመጥቀስ ይህንኑ ገንዘብ ከመጋቢት 12
ቀን 1999 ዓ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ሕጋዊ ወሇዴ ጋር ተጠሪዎች በአንዴነትና በነጠሊ
እንዱከፌለ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪዎች በሕጉ
አግባብ ጥሪ ቢዯረግሊቸውም ባሇመቅባቸው ክርክሩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
ከዚህም በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪዎች በጉዲዩ ሊይ በወንጀሌ
ተከሰው ጥፊተኛ ሁነው በመገኘታቸው ተገቢው የወንጀሌ ቅጣት የተወሰነባቸው
መሆኑን በመ/ቁጥር 90239 የተሰጠ ውሳኔ የሚያረጋገጥ መሆኑን፣ በወንጀሌ ጥፊተኛ
መባሌን የሚያሳይ ማስረጃም በተመሳሳይ ጉዲይ

የፌትሃ ብሔር ክስ ሲቀርብ

ሇጉዲዩ አግባብነትና ብቃት ያሇው ማስረጃ መሆኑን ከፌ/ብ/ሕ/ቁጥር 2149 ዴንጋጌ
ግሌባጭ ንባብና በዚህ ረገዴ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 37184 ከሰጠው አስገዲጅ
የሕግ ትርጉም ሇመረዲት የሚቻሌ መሆኑን በምክንያትነት ይዞ ተጠሪዎች ሇክሱ
ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ከአመሌካች ዯንበኛ ሂሳብ ሊይ ያሊግባብ ተቀናሽ
በማዴረግ ሇግሌ ጥቅማቸው ማዋሊቸውን አመሌካች በአቀረባቸው ማስረጃዎቸው
ያስረዲ መሆኑን ከዯመዯመ በኋሊ አመሌካች ተጠሪዎች ከአመሌካች ዯንበኛ ሂሳብ
ሊይ ገንዘብ በመውሰዴ ሇግሌ ጥቅማቸው ማዋሊቸውን ከመግሇፅ እና ይህንን
ሉያስረዲ

የሚችሌ

ማስረጃ

ከማቅረብ

ባሇፇ

አመሌካች

ገንዘቡን

ሇዯንበኛው

መተካቱን ገሌፆ ያቀረበው ክስ የሇም፣ ገንዘቡ ሇዯንበኛው ገቢ ተዯርጎ ከሆነም
ማረጋገጫ እንዱያቀርብ በፌርዴ ቤቱ ቢታዘዝም የቀረበ ማስረጃ የሇም የሚለ
ምክንያቶችን አስፌሮ አመሌካች የዯረሰበት ጉዲት አሇ፣ ገንዘቡም ሉተካሇት የሚገባ
ባሇመብትም ነው ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ ባሇመኖሩ ክሱ ውዴቅ ነው ሲሌ
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- ተጠሪዎች ከአመሌካች ጋር
በነበራቸው የስራ ግንኙነት ምክንያት ከአመሌካች ዯንበኛ ገንዘብ ያሊግባብ ወጪ
አዴርገው ሇግሌ ጥቅማቸው በማዋሊቸው ምክንያት በወንጀሌም ተከሰው ጥፊተኛ
ተብሇው የተቀጡ መሆኑን የሚያሳይ የፌርዴ ቤት ውሳኔ ሇማስረጃነት ቀርቦ እያሇ
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እና ፌርዴ ቤቱም ማስረጃውን ከተቀበሇ በኋሊ አመሌካች የዯንበኛውን ገንዘብ
ከሚጠብቅበት የጊዜ ገዯብ፣ በሕጉ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ገንዘቡን
ያስቀመጠ ባሇመብት ካሌቀረበ ገንዘቡ ወዯ ብሄራዊ ባንክ የማስተሊሇፌ ግዳታ
ያሇበት ከመሆኑ አንፃር ሳያገናዝብና ተጨማሪ ማስረጃ ሇማቅረብም ጥያቄ ቀርቦ
እያሇ

ይህንኑ

ባሊገናዘበ

መሌኩ

አመሌካች

በተጠሪዎች

የጎዯሇውንና

ሇግሌ

ጥቅማቸው የዋሇውን የዯንበኛውን ገንዘብ ስሇመክፇለ ወይም ገቢ ስሇማዴረጉ
የሚያሳይ

ማስረጃ

የተረጋገጡትን

አሊቀረበም

ፌሬ

ተብል

ነገሮች፣

ባንኩ

የተሰጠው

የዯንበኛውን

ውሳኔ
ገንዘብ

በክርክሩ

ሂዯት

ሇመጠበቅ

በሕጉ

የተጣሇበትን ግዳታ እንዱሁም የተጨማሪ ማስረጃ አቀራረብ ስርዓትን ያሌተከተሇ
ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በዚህ ችልት
እንዱታይ

የተዯረገ

ሲሆን

ሇተጠሪዎች

በሕጉ

አግባብ

ጥሪ

ተዯርጎሊቸው

ባሇመቅረባቸው በፅሑፌ መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፏሌ፡፡
የጉዲዩ

አመጣጥ

አጠር

አጠር

ባሇመሌኩ

ከሊይ

የተገሇጸው

ሲሆን

ይህ

ችልትም የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ሇቅሬታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና
አግባብነት

ካሊቸው

መርምሮታሌ፡፡

ዴንጋጌዎች

እንዯመረመረውም

ጋር

በማገናዘብ

ሰበር

አጣሪ

ጉዲዩን
ችልቱ

በሚከተሇው
ጉዲዩን

ሇዚህ

መሌኩ
ችልት

ሲያስቀርብ ከተጨማሪ ማስረጃ አቀራረብ ጋር በተያያዘ ጭብጥ የያዘ ቢሆንም
በክርክሩ ሂዯት ከተረጋገጡት መሰረታዊ ፌሬ ነገሮች አንጻር ሇጉዲዩ እሌባት
ሇመስጠት በጭብጥነት ሉያዝ የሚገባው ነጥብ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን
የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገበት አግባብ የሕግ መሰረት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን
የሚመሇከት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ ሉመሰርት
የቻሇው ተጠሪዎች የባንኩ ሰራተኛ በመሆን ሲሰሩ በነበረበት ወቅት የተሰጣቸውን
ሃሊፉነት በማጉዯሌ ከአመሌካች ዯንበኛ የባንክ ሂሳብ ውስጥ ሇክሱ መሰረት የሆነውን
ገንዘብ በማውጣት ሇግሌ ጥቅማቸው አውሇዋሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን ሇዚህም
ተጠሪዎች በወንጀሌ የተቀጡ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረቡን፣ የስር ፌርዴ
ቤትም በተጠሪዎች ሊይ የተሊሇፇ የወንጀሌ ጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔን የሚያሳይ
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ማስረጃ በተመሳሳይ ጉዲይ የፌትሃ ብሄር ክስ ሲቀርብ ሇዚሁ ክስ አግባብነት ያሇውና
ብቃት ያሇው ማስረጃ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሕ/ቁጥር 2149 እና በዚህ ረገዴ ይህ ችልት
ከሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም መረዲቱን ገሌጾ አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነውን ገንዘብ ሇዯንበኛው ገቢ ስሇማዴረጉ የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም፣ ገንዘቡን
ገቢ ስሇማዴረጉ የሚያሳይ ማስረጃ እንዱያቀርብ በፌርዴ ቤቱ ሲታዘዝም ሉያቀርብ
አሌቻሇም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ሊይ የዯረሰ ጉዲት የሇም፣ ገንዘቡ ሉተካሇት
የሚገባ ባሇመብትም ነው ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የሇም በሚሌ ዴምዲሜ ክሱን
ውዴቅ ያዯረገው መሆኑን ነው፡፡
በመሰረቱ በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ ውሣኔ በዚያው ጉዲይ በፌትሐብሔር
በማስረጃነት አግባብነት እና ብቃት የሚኖረው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሕ/ቁ 2149 ዴንጋጌ
ተቃራኒ ንባብ ያስገነዝበናሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በወንጀሌ የተሰጠ ውሣኔ
በፌትሐብሔር ሇቀረበው ክስ በማስረጃነት አግባብነት የሚኖረው በወንጀሌ ክሱ
በወንጀሌ

ፌ/ቤት

ተከሣሹ

ጥፊተኛ

ተብል

ከተወሰነ

ስሇመሆኑ

እና

ሇዚህም

የሚሰጠው ምክንያት የወንጀሌ ክስ ማስረጃ አመዛዘን መርህ ከፌትሐብሔር የበሇጠ
ጠንካራና የማያሻማ ማስረጃ የሚጠይቅ መሆኑ ነው፡፡ ወዯዚህ ዴምዲሜ ሇመዴረስም
በወንጀለ

ጉዲይ

የተሰሙት

ማስረጃዎችም

በፌትሐብሔሩ

ጉዲይም

የቀረቡና

የተሰሙ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በወንጀለና በፌትሐብሔር ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎች
የተሇያዩ ከሆነ እና በወንጀሌ ጉዲይ ክስ የቀረበበት ነጥብም ከፌትሐብሔሩ ክስ ጋር
ግንኙነት የላሇው ከሆነ በወንጀሌ ክስ ተጠያቂ መሆን ሁሌ ጊዜ በፌትሐብሔሩ ክስ
ኃሊፉነትን የማያስከትሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሕ/ቁጥር 2149 ዴንጋጌ ይዘት፣ መንፇስና
አሊማ ያስገነዝበናሌ፡፡ ይህ ስሇመሆኑም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 46386
እና በላልች በርካታ መዛግብት በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት
በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌ/ቤትን የሚያስገዴዴ የሕግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡
በመሆኑም

የፌ/ብ/ሕ/ቁጥር

2149

ዴንጋጌ

አጠቃሊይ

ይዘትና

መንፇስ

የሚያስገነዝበን በወንጀሌ ጉዲይ የቀረበ ማስረጃ ክብዯት ያሇው መሆኑ ከተረጋገጠ
ሇፌትሐብሔሩ ክርክር ብቃት ያሇው ማስረጃ መሆኑና በፌትሐብሔር ክብዯት
ሉሰጠው አይገባም የተባሇ ማስረጃ ሇወንጀለ ክስ ሲቀርብ ክብዯት የሚሰጥበት
አግባብ የላሇ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ አመሌካች ተጠሪዎች ሇክርክሩ
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ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ሇግሌ ጥቅማቸው በማዋሊቸው በወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ
የተባለ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ያቀረበ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤትም ይህንኑ
ማስረጃ ሇጉዲዩ አግባብነትና ብቃት ያሇው ማስረጃ መሆኑን አምኖበት ያሇፇው
መሆኑን ከውሳኔው ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪዎች ከአመሌካች ዯንበኛ
የባንክ ሂሳብ ገንዘብ አውጥተው ሇግሌ ጥቅማቸው ማዋሊቸው በሚገባ የተረጋገጠ
በመሆኑ ከአመሌካች ዯንበኛ መብት አንጻር ሲታይ ሇክሱ ኃሊፉነት ያሇባቸው
መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የሥር ፌርዴቤትም ይህንኑ የተቀበሇው መሆኑን ከውሳኔው
ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው የአመሌካች ዯንበኛ ገንዘብ
በተጠሪዎች

ያሊግባብ

መወሰደንና

ሇግሌ

ጥቅማቸው

የዋሇ

መሆኑን

ተቀብል

አመሌካች ገንዘቡን ሇዯንበኛ ስሇመተካቱ የሚያስረዲ ማስረጃ አሌቀረበም በሚሌ
አቢይ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም የሕጉ ጥያቄ የሚሆነው አመሌካች በተጠሪዎች
የተወሰዯውንና ሇግሌ ጥቅማቸው የዋሇውን የዯንበኛውን ገንዘብ ሇማስመሇስ ክስ
ሲያቀርብ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንዘብ ሇዯንበኛው መክፇለን ወይም ገቢ
ስሇማዴረጉ የሚያሳይ ማስረጃ እንዱያቀርብ በሕጉ የተጣሇበት ቅዴሚያ ሁኔታ አሇ?
ወይስ የሇም? የሚሇው ነው፡፡
በመሰረቱ ባንክ በአዯራ የተቀበሇውን የዯንበኛውን ገንዘብ የመጠበቅ ህጋዊ
ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ በንግዴ ህጉ ከቁጥር 896 እስከ 902 ከተዯነገጉት
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የእነዚህ ዴንጋጌዎች
ይዘትና መንፇስ ሲታይ ባንኩና ዯንበኛው የአዯራ ስምምነት ውሌ መግባታቸውን
በመግሇጽ በውለ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በቀር ባንኩ በአዯራ የተቀበሇውን ገንዘብ
የመመሇስ

ግዳታ

ያሇበት

መሆኑን

ያመሇክታሌ፡፡

በመሆኑም

ባንኩ

በሕጉ

የተጣሇበትን ግዳታ የዯንበኛውን ገንዘብ የባንክ ስራ የሚጠይቀውን አሰራርና
ስርዓት በመከተሌ መጠበቅና ዯንበኛው ገንዘቡን ሲጠይቅም መመሇስ ነው፡፡ ባንክ
ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያዯርግ ቀርቶ በዯንበኛው ገንዘብ ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት
ተጠያቂነት የሚኖርበት መሆኑንም ከሊይ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎቸው መሰረታዊ
ይዘትና ዓሊማ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ባንኩ የዯንበኛውን መብትና ጥቅም
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ማስከበር የሚገባው ተገቢውን ጥንቃቄ ወይም የተሇመዯ አሠራር በመከተሌ ሲሆን
ይህም

ባሌተገባ

መንገዴ

በዯንበኛው

ገንዘብ

ሊይ

ጉዲት

ያዯረሱትን

ሰዎች

በመከሊከሌ፣ ክስ በማቅረብ ጭምር ስሇመሆኑ ባንኩ በአዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀፅ
52(1) ከተጣሇበት ግዳታና ከሊይ ከተጠቀሱት የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች ትክክሇኛ
አፇፃጸም የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡
ባንኩ ከህግ ውጪ የተወሰዯውን የዯንበኛውን ገንዘብ የወሰዯ ሰው በተገቢው ጊዜ
ክስ አቅርቦ መብቱን ሉያስከበርሇት የሚገባ መሆኑን ሕጉ የጣሇበት ግዳታ ሲሆን
የዯንበኛውን ገንዘብ ዯንበኛው በሕጉ አግባብ ባሇመጠቀሙ ባንኩ ራሱ የሚጠቀመው
ሳይሆን ወይም ሇዛሇሇሙ ባንኩ ይዞ የሚጠብቀው ሳይሆን በሕጉ የተመሇከተው
የጊዜ ገዯብ ማሇፈ ከተረጋገጠ ሇብሔራዊ ባንክ ገቢ የሚያዯርገው መሆኑን አዋጅ
ቁጥር

592/2000

በግሌፅ

ያሳያሌ፡፡

ስሇሆነም

አመሌካች

የዯንበኛውን

ገንዘብ

የመጠበቅ ሕጋዊ ግዳታ ያሇበትና ከሕግ ውጪ የዯንበኛውን ገንዘብ ወጪ እንዱሆን
ባዯረገ ሰው ወይም ዯግሞ የአመሌካች ሰራተኞች በስራቸው አጋጣሚ ያገኙትን
እዴሌ በመጠቀም በባንኩ ገንዘብ ሊይ ጉዲት ማዴረሳቸው ከተረጋገጠ ዯንበኛው
ከባንኩ ገንዘቡን የማግኘት መብት በህግ የተጠበቀሇት በመሆኑ ባንኩ ዯንበኛውን
በመተካት ወይም በራሱ ስም ሁኖ የዯንበኛውን ገንዘብ ባሌተገባ ወይም በወንጀሌ
ተግባር ወጪ አዴርጎ ሇግሌ ጥቅሙ በአዋሇው ሰው ክስ ቢያቀርብ ባንኩ በቅዴሚያ
የዯንበኛውን

ገንዘብ

ስሇመክፇለ

ወይም

በዯንበኛው

የባንክ

አካውንት

ገቢ

ስሇማዴረጉ የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም ተብል ክሱ ውዴቅ የሚሆንበት የሕግ
አግባብ የሇም፡፡ ምክንያቱም ባንኩ በን/ሕ/ቁጥር 896 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች
በሕግ የተጣሇበት ግዳታ ያሇው ሲሆን ዯንበኛው በሕጉ በተመሇከተው አግባብ
ገንዘቡን የመጠቀም ወይም የማንቀሳቀስ ተግባር ከአቆመም ሇብሔራዊ ባንክ
የማስተሊሇፌ ግዳታ ያሇበት ስሇሆነ ያሇግባብ የተወሰዯውን የዯንበኛውን ገንዘብ
አመሌካች ባንክ ሇራሱ ጥቅም ሉያውሌ የሚችሌበት እዴሌ የሇምና፡፡
ሲጠቃሇሌም አመሌካች ባንክ ሰራተኞቹ ሁነው የዯንበኛውን ገንዘብ በወንጀሌ
ተግባር በወሰደት ተጠሪዎች ሊይ ገንዘቡን ሇማስመሇስ ያቀረበውን ክስ ተጠሪዎች
ስሇመውሰዲቸው የሚያሳይ ማስረጃ አቅርቦ እያሇና የዯንበኛውን ገንዘብ የመጠበቅ
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ግዳታና መተካት ዯግሞ በሕግ የተጣሇበት፣ እንዱሁም ባንኩ የተወሰዯውን ገንዘብም
ሆነ ቀሪውን የዯንበኛውን ገንዘብ ሇራሱ ጥቅም ሉያውሌ የሚችሌበት የህግ ማእቀፌ
በላሇበት

ሁኔታ

ባንኩ

ሇዯንበኛው

ገንዘቡን

ስሇመተካቱ

የሚያሳይ

ማስረጃ

እስካሊቀረበ ዴረስ ጉዲት ዯርሶበታሌ ሉባሌ የሚችሌበት የሕግ አግባበ የሇም ተብል
ክሱን ውዴቅ በማዴረግ የተሰጠው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ከሊይ የተጠቀሱትን
ዴንጋጌዎች እና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 33 ዴንጋጌን መሰረታዊ ይዘትና ዓሊማ
ያሊገናዘበ፣ እንዱሁም ሇጉዲዩ ቀጥተኛ አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሕ/ቁጥር 2162
ዴንጋጌን መሰረት ተዯርጎ የተሰጠ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ያሇበት
ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ውሣኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 252399 ሕዲር
13 ቀን 2010 ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመ/ቁጥር 211978 ሚያዚያ 11 ቀን 2010 ዓ/ም በትእዛዝ የጸናው
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡
2. አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ያቀረበውን ክስ በሕጉ አግባብ ያስረዲ
በመሆኑ ተጠሪዎች ሇክሱ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ናቸው፣ ሇክሱ
መሰረት የሆነውን ገንዘብ ብር 152,497.41(አንዴ መቶ ሃምሳ ሁሇት
ሺህ አራት መቶ ዘጠና ሰባት ብር ከአርባ አንዴ ሳንቲም) ይህ
ፌርዴ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ገንዘቡ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ
ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ(9%) ጋር በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ
ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ባንኩ
የራሱን ይቻሌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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