የሰ/መ/ቁ. 38289
ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ወ/ሮ ነጂሃ ዴዋላ ዋይስ - አሌቀረበችም፡፡
ተጠሪ፡- አዋሽ ኢንተርናሸናሌ ባንክ አ/ማ - ነ/ፇጅ ቀርቧሌ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ3497 መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በሰጠው
ትእዛዝ ሊይ ነው፡፡ በመዝገቡ እንዯተመሇከተው ጉዲዩ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያቀረበችውን የገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄን
መሠረት ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ አመሌካች
በተጠሪ ሊይ ክስ ሌትመሠርት የቻሇችው ዴሬዲዋ በሚገኘው ቅርንጫፈ በኩሌ ተገቢውን የአገሌግልት ኮሚሽን በመክፇሌ
አዱስ አበባ በሚገኘው ሲዲሞ ተራ በሚባሇው ቅርንጫፈ አቶ ሸሪፌ ከዱር ሇተባሇ ሰው እንዱሰጥ የሊከችውን ብር 45,ዏዏዏ
(አርባ አምስት ሺህ) ሇማይመሇከተው ሰው ከፌያሇሁ በማሇት አዯራውን አሌተወጣም በማሇት ነው፡፡
ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ገንዘቡ አመሌካች በገሇጸችው ሁኔታ መሊኩንና የዯረሰው መሆኑን ሳይክዴ ነገር ግን
ገንዘቡ የተሊከሌኝ ሰው እኔ ነኝ በማሇት መታወቂያ ይዞ ሇመጣ ሰው መክፇለን በመግሇጽ ከክሱ በነፃ ይሰናበት ዘንዴ
እንዱወሰንሇት ጠይቆአሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም በዚህ መሌክ የቀረበውን የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር ከመረመረ በኋሊ፣
ክሱን ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪን በነፃ አሰናብቶአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም
ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሳይቀበሌ ቀርቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ሰኔ 3 ቀን
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡
ሰው የከፇሇው ተጠሪ መሆኑ እየታወቀ
ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡

2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ
አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ተጭበርብሮ ገንዘቡን ሇማይገባው
ገንዘቡን ሇአመሌካች ሇመተካት አይገዯዴም በሚሌ የተሰጠውን ውሣኔ አግባብነት
ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር

እንዯምንመሇከተው አመሌካች ተገቢውን ኮሚሽን በመክፇሌ ገንዘቡን ሇባንኩ አስረክባሇች፡፡ ገንዘቡን ሇባንኩ
የሰጠችውም ሇተሊከሇት ሰው እንዱያዯርስሊት ነው፡፡ በእርግጥም ባንኩ የተሰጠው አዯራ ገንዘቡን ሇተሊከሇት ሰው ማዴረስ
እንዯመሆኑ የማዴረስ ግዳታ አሇበት፡፡ ነገር ግን ባንኩ /ተጠሪ/ ገንዘቡን ሇተሊከሇት ሰው አሊዯረሰም፡፡ ይሌቁንም
ሇማይመሇከተው /ሊሌተሊከሇት/ ሰው መክፇለ ተረጋግጦአሌ፡፡ በተጠሪ ክርክር እንዯተገሇጸው ገንዘቡን የከፇሇው የተሊከሌኝ
ሰው እኔ ነኝ የሚሌ መታወቂያ ዯብተር የያዘ ሰው ስሇቀረበ ነው፡፡ ይህ ሰው ግን በእርግጥም አመሌካች ገንዘብ የሊከችሇት
ሰው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ሁኔታ የተጭበረበረው ተጠሪ /ባንኩ/ እንጂ አመሌካች አይዯሇችም፡፡ አጭበርባሪውን
ሰው ከሶ ገንዘቡን ማስመሇስ የሚችሇውም ተጠሪ እንጂ አመሌካች ሌትሆን አትችሌም፡፡ ግሌጽ ሆኖ እንዯሚታየው
በአመሌካች እና አጭበርብሮ ገንዘቡን ከተጠሪው ባንክ በወሰዯው ሰው መካከሌ ምንም አይነት ግንኙነት የሇም፡፡ ተጠሪ
ስሇተጭበረበረ አመሌካችም እንዯተጭበረበረች ይቆጠራሌ ወዯሚሇው መዯምዯሚያ የሚዯርስ ሁኔታ የሇም፡፡ በዚህ መዝገብ
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የተያዘው አከራካሪ ሆኖ የተነሣው ነጥብ ባንክ ሂሣብ /ገንዘብ/ ባሊቸው ሰዎች ስም ላልች ሰዎች አጭበርብረው ገንዘብ
ከሚያወጡበት ሁኔታ ተሇይቶ የሚታይ ነው፡፡ ባንክ ገንዘብ ያስቀመጡትን ሰዎች ሰነድች እና ፉርማ አጭበርብሮ
በማግኘት ገንዘብ የሚወስደ ሰዎች በባሇሂሣቦቹም ሆነ በባንኩ ሉጠየቁ የሚችለበት ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን
አመሌካች ባንኩን አጭበርብሮ ገንዘብ የወሰዯውን ሰው በመጠየቅ ገንዘቡን የምታስመሌስበት አግባብ የሇም፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተጠቀሰው ተጠሪ ገንዘቡን ሇተሊከሇት ሰው ሇመስጠት ከአመሌካች ሲቀበሌ የአዯራውን ሃሊፉነት
ወስድአሌ፡፡ አዯራ ተቀባይ የሆነው ወገን በአዯራ ያስቀመጠውን /የተቀበሇውን/ ዕቃ መመሇስ ያሇበት ሇአዯራ ሰጪው
ወይም አዯራ ሰጪው ይቀበሌሌኝ ብል ሊመሇከተው ሰው እንዯሆነ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2792/1/ በግሌጽ ተመሌክቶአሌ፡፡
ተጠሪ ከእነዚህ ግዳታዎቹ አንደንም አሌተወጣም፡፡ ስሇዚህም ገንዘቡን ሇአመሌካች አሌከፌሌም የሚሌበት የሔግ
ምክንያት የሇም፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔም ከዚህ አንፃር ሲታይ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
ችሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 21113 ኀዲር 2ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ እና የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ3497 መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ተጠሪ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ሇአመሌካች ይመሌስ ብሇናሌ፡፡ በሥር ፌ/ቤቶች እና በዚህ ሰበር ችልት አመሌካች
የከፇሇችው የዲኝነት ገንዘብም ተጠሪ ይተካሊት ብሇናሌ፡፡
3. ላልች ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
የውሣኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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