የሰ/መ/ቁ 115763
ቀን 09/02/2009 ዒ/ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ክፌሇጽዮን ማሞ
ጳውልስ ኦርሲሾ
አመሌካች፡- ብሓራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንሽ ኩባንያ አ.ማ ጌታቸው ገዲሙ ቀረቡ
ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ትዕግስት ገ/እግዚአብሓር ነገረ ፇጅ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የተጀመረው አመሌካች የስር ከሳሽ በመሆን በአሁን ተጠሪ (1ኛ ተከሳሽ) እና በዛጌ አግሮ
ኢንደስትሪ ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር (2ኛ ተከሳሽ) ሊይ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሌዯታ ምዴብ
ችልት

በቀን 19/02/2006 ዒ/ም በመሰረተው ክስ ነው፡፡

2ኛ ተከሳሽ ሌዩ ሌዩ ተሸከርካሪዎችን በዋስትና በማስያዝ ከ1ኛው ተከሳሽ ብዴር የወሰዯ ሲሆን
አመሌካች ሇተሸከርካሪዎቹ የመዴን ሽፊን ሰጥቷሌ ክሱንም ሉመሠርት የቻሇው በሰጠሁት
የመዴን ሽፊን መሠረት ያሌተከፇሇኝ ቀሪ የኦርቦን ክፌያ ስሊሇ ሁሇቱም (የስር) ተከሳሾች
በአንዴነትና በነጠሊ ባሇ ዕዲ ናቸው በሚሌ ነው፡፡
2ኛ ተከሳሽ የወሰዯውን የባንክ ዕዲ እንዯውለ አጠናቆ ሉከፌሌ ባሇመቻለ 1ኛው ተከሳሽ በመያዣ
ውለ መሠረት ንብረቶቹን ካስቆጠረ በኋሊ በሏራጅ በመሸጥ በብዴር የሰጠውን ገንዘብ ሰብስቧሌ
ቀጥል ሇአመሌካች በሊከው ማስታወሻ የመዴን ውለ እንዱቋረጥ አሳስቧሌ፡፡
2ኛ ተከሳሽ በመክሰሩ ምክንያት ከ1ኛ ተከሳሽ (ተጠሪ) ጋር የነበረው ውሌ በመቋረጡና የመዴን
ፖሉሲውም እንዱሰረዝ በመዯረጉ አመሌካች ገቢ ያሊዯረገው ብር 42,037.15 እንዱከፇሇው
በሁሇቱ ተከሳሾች ሊይ ክስ መስርቷሌ የክሱ አመሠራረት ተጠሪን 1ኛ ተከሳሽ በማዴረግ ሲሆን
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ይዘቱም በመዴን ፖሉሲው ሊይ ተጠሪ እና የስር 2ኛ ተከሳሽ እንዯጣምራ መዴን ገቢዎች ሆነው
የተጻፈ ኦርቦኑንም እንዯ 2ኛ ተከሳሽ በመሆን 1ኛ ተከሳሽ (ተጠሪ) ሲከፌሌ የነበረ ፖሉሲው
እንዱታይሇም ተጠሪ ሲፇቅዴም ሲስማማ የነበረ የመዴን ሽፊን የነበራቸው ተሸከርካሪዎች
በመሸጥ ተጠሪ እዲውን የሰበሰበና በዚህም ተጠቃሚ የሆነ በመሆኑ 2ኛ ተከሳሽ መክሰሩን
ተከትል ተጠሪ የማረውን አርቦን ሌከፌሌ አይገባም ማሇቱ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች በበኩለ በሰጠው መሌስ ከአመሌካች ጋር ከሔግ ወይም ከውሌ የመነጨ ግንኙነት
አሇመመስረቱን አመሌካች የመዴን ውለን የፇረመው ከ2ኛ ተከሳሽ ጋር እንጂ ከተጠሪ (1ኛ
ተከሳሽ) ጋር አሇመሆኑን ተጠሪ የመዴን ግዳታ ውሌ ፇጽሞ አሇመግባቱን እንዱሁም የመዴን
ውለ እንዱታዯስ መስማማቱ የውለ ተጠቃሚ በመሆኑ እንጂ ባሇእዲ ጌዳታ ያሇበት መሆኑን
አያመሇክትም ብሎሌ፡፡
2ኛ ተከሳሽ መጥሪያ ዯርሶት ሳይቀርብ በመቅረቱ ፌ/ቤቱ የአመሌካች (ከሳሽ) እና ተጠሪ (1ኛ
ተከሳሽ) ክርክሮችንና ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋሊ ጉዲዩን መርመሯሌ እንዯመረመረውም 1ኛ
ተከሳሽ (ተጠሪ) አርቦኑን ሲከፌሌ እንዯነበረ በመዴን ውለ ሊይም ሁሇቱም ተከሳሾች መዴን
ገቢዎች ሇመሆናቸው ‛እና ‛ በሚሌ ቃሌ የተጠቀሱ መሆኑ መዴን ውለ እንዲይቋረጥ ሲከታተሌ
ና እንዱታዯስ ሲፇቅዴ የነበረው 1ኛ ተከሳሽ

(ተጠሪ) በመሆኑ የሰጠውን ብዴር ከሰበሰቡ በኋሊ

የተጠራቀመውን ኦረቦን አሌከፌሌም የሚሌበት አግባብ ባሇመኖሩ 1ኛው ተከሳሽ ከ2ኛ ተከሳሽ ጋር
በአንዴነትና በነጠሊ ሃሊፉነት አሇባቸው ሲሌ ስር ፌ/ቤት ወስኗሌ፡፡ ፣
ተጠሪ የስር ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቅሬታውን
አቅርቧሌ ተጠሪ ቅሬታውን ሲያቀርብ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተመሰረቱ የውሌ ግንኙነት
ሳይኖር በአመሌካችና በ2ኛው ተከሳሽ መካከሌ የመዴን ውለ ከተመሠረተ በኋሊ በተዯረጉ
በአመሌካችና በተበዲሪው በ2ኛ ተከሳሽ መካከሌ ከነበሩ የብዴር ውሌ ግዳታዎች አፇፃፀም ሊይ
ተመስርቶ አመሌካችን እንዯመዴን ገቢ በመቁጠር የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ሉሻር ይገባዋሌ
ብሎሌ፡፡ አመሌካችም በስር ፌ/ቤት ያቀረባቸውን የክርክር ነጥቦች አጠናክሮ አቅርቧሌ፡፡
ጉዲዩን የያዘው ከፌተኛ ፌ/ቤት በንግዴ ህግ ቁ. 675 (1) ሊይ በመመስረት መሌስ ሰጭ የአሁን
አመሌካች ያቀረባቸውን መከራከሪያዎች ከመዘነ በኋሊ በይግባኝ ባይ (ተጠሪ) እና በመሌስ ሰጭ
መካከሌ የመዴን ሰጭና መዴን ተቀባይ ውሌ አሇ ሇማሇት የማያስችለ በመሆኑ አረቦኑን መክፇሌ
ያሇበት የስር 2ኛ ተከሳሽ ብቻ ነው በማሇት ወስኗሌ ፡፡
ፌ/ቤቱ በተጨማሪም የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በተመሳሳይ ጉዲይ በአዋሽ ኢንሹራንስ
ኩባንያና በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ መካከሌ በነበረው ክርከር በሰበር መዝገብ ቁ. 43886 በቀን 22
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/4/2002 ዒ/ም የሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ የይግባኝ ባይን (የአሁን ተጠሪን) ክርከር የሚዯግፌ
በመሆኑ የይግባኝ ባይ (አመሌካች) ማመሌከቻን አሌተቀበሌነውም ሲሌ ወስኗሌ፡፡
ጉዲዩ ሇዚህ ችልት የቀረበው በከፌተኛው ፌ/ቤት ተፇጸመ የተባሇው የህግ ስህተት እንዱታረም
ነው፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታው ተጠሪ ተሸከርክሪዎችን ተረክቦ ከ5 ዒመት በሊይ ካስተዲዯረና
ዋስትናው እንዱታዯስ እየጠየቀ አርቦን በየአመቱ እየከፇሇ ከቆየ በኃሊ ንብረቶቹን ሽጦ ከብር 27
ሚሉዮን በሊይ ከሰበሰበ በኋሊ ውለን በማቋረጥ አርቦንን አሌከፌሌም ያሇበትን ክርከር ከፌተኛ
ፌ/ቤት ተቀብል መወሰኑ አግባብ አይዯሇም ይታረምሌኝ ብሎሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ የስር ክርክሩን በማጠናከር የከፌተኛው ፌ/ቤት አስገዲጅነት ያሇውን የሰበር ሰሚ
ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 43886 መሠረት ያዯረገ ውሳኔ መስጠቱ በአግባቡ ነው ሲሌ መሌስ
ሰጥቷሌ፡፡ እኛም መዝገቡን መርምረናሌ እንዯመረመርነውም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔውን
መሠረት ያዯረገው በውሌ ፖሉሲው ሊይ ተጠሪና 2ኛ ተከሳሽ ‛እና“ በሚሌ በመጣመራቸው
ሲሆን ተጠሪ ከውሌ የመነጨ ግዳታ ያሇበት ሇመሆኑ ግን አግባብ ያሇውን ህግ ወይም የሰበር
ውሳኔ ጠቅሶ አሊብራራም፡፡
በላሊ በኩሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከዚህ ቀዯም ሰበር ችልቱ በተመሳሳይ ጉዲይ በመዝገብ ቁ. 43886
የሰጠውን አስገዲጅ ውሳኔ በመጥቀስ እና የንግዴ ህግ ቁጥሮች 654 እና 657 -659 ን በአግባቡ
በመተርጎም የሰጠው ውሳኔ ምንም ስህተት አሌተገኘበትም፡፡ በዚህ መሠረት የሚከተሇውን ውሳኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ

1.

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ 147374 በታህሳስ 13 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠውን
በጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 110005 በሚያዝያ 14 ቀን 2007 ዒ/ም የፀናው ውሳኔ
በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 348 (1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡

2.

የስር 2ኛ ተከሳሽ ከተጠሪ ጋር በገባው የመዴን ውሌ መሠረት ያሌከፇሇውን የአርቦን ክፌያና
ወሇዴ ተጠሪ በአንዴነትም ሆነ በነጠሊ የመክፇሌ አሊፉነት የሇበትም ፡፡

3.

የስር 2ኛ ተከሳሽ በገባው የመዴን ውሌ መሰረት የተጠየቀውን አርቦን ክፌያና ወሇዴ ሙለ
በሙለ የመክፇሌ አሊፉነት አሊበት

4.

ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ ይጻፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሩ/ሇ
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ወንጀሌ
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