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የሰ/መ/ቁ. 139932 

ሏምላ 20 ቀን 2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

       አብርሃ መሰሇ 

        ጳውልስ ኦርሺሶ 

        ሠናይት አዴነው 

አመሌካች ፡- አስማማው በየነ  -ጠበቃ አዱሱ ወርቄ ቀረቡ 

ተጠረ ፡- አሰፊ ነጋሽ   -የቀረበ የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች መጋቢት 26 ቀን 2009 ዒ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ በሰሜን 

ጎንዯር መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 01-31103 ታህሳስ 21 ቀን 2009 ዒ/ም 

ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 01-00874 የካቲት 28 ቀን 2009 

ዒ/ም የጸናው ብይን መስረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት 

ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወስን ሲባሌ ነው፡፡  

ክርክሩ ሲጀመር የአሁኑ አመሌካች ከሳሽ፣የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ አመሌካች 

ያቀረቡት ክስም ጥቅምት 04 ቀን 2009 ዒ/ም ባቀረቡት ክስ  ተጠሪ ቁጥሩ 5938779 የሆነና 

በሊዩ ሊይ ብር 500,000.00(አምስት መቶ ሺህ ብር) የያዘ ቼክ የሰጧቸውና ይህንን ቼክ ይዘው 

ገንዘቡን ወጪ ሇማዴረግ መስከረም27 ቀን 2009 ዒ/ም ዯባርቅ ከተማ ወዯሚገኘው የኢትዩጵያ 

ንግዴ ባንክ ቅርንጫፌ ሲሄደ ባንኩ በተጠሪ ተቀማጭ ሂሳብ ውስጥ በቂ ገንዘብ ስሇላሇ በቼኩ 

ሊይ የታዘዘው ገንዘብ ሉከፌሌ እንዯማይችሌ የገሇፀሊቸው መሆኑን ዘርዝረው ተጠሪው ገንዘቡን 

ከወሇዴ፣ ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፌሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

የሥር ተከሣሹም መከሊከያ መሌስ እንዱያቀርቡ ተፇቅድሊቸው ህዲር 08 ቀን 2009 ዒ/ም 

በሰጡት መከሊከያ መሌስ ክሱ በይርጋ የሚታገዴ ነው በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

አነስተዋሌ፡፡ በዚሁ ነጥብ ሊይም ግራ ቀኙ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም በይርጋ 
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መቃወሚያ ሊይ ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክር መርምሮ አመሌካች በንግዴ ህግ ቁጥር 855 

በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ቼኩን ባንክ ያሊቀረቡ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ 

መሆኑን በመያዝና በስዴስት ወር ቼክ ሇባንክ አቅርቦ ገንዘቡ ያሌተከፇሇው ቼክ አምጪ 

በን/ህ/ቁጥር 881 ስር በተመሇከተው የይርጋ ጊዜ መብቱን ሇማስከበር የሚችሇው ከመጀመሪያውኑ 

በመብቱ ሇመጠቀም እንዱችሌ ቼኩን ማቅረብ ካሇበት የስዴስት ወር ጊዜ ሳያበቃ ከአቀረበ ነው 

በሚሌ ምክንያት የአንዴ አመት የይርጋ ጊዜ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑን በመገንዘብ 

አመሌካችን ቼኩን መሰረት በማዴረግ ያቀረቡት ክስ በይርጋ የታገዯ ነው በማሇት ብይን 

ሰጥቶአሌ፡፡ አመሌካች ይህንኑ ብይን በመቃወም ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው 

የይርጋ ጊዜ በን/ሔ/ቁጥር 881 ስር የተመሇከተው የአንዴ አመት ጊዜ ሁኖ እያሇ የበታች ፌርዴ 

ቤቶች ቼኩ ባንክ የቀረበው ስዴስት ወር ካሇፇ በኋሊ ነው በማሇት ክሱን በይርጋ ውዴቅ 

ማዴረጋቸው የን/ሔ/ቁጥር 885 እና 881 ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው 

ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ በፅሐፌ 

እንዱከራከሩ አዴርጎአሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ብይንና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች በተጠሪው ሊይ በሥር ፌርዴ ቤት 

ያቀረቡት ክስ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል በመወሰኑ የፇጸመው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 

አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን ጭብጥ በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መረዲት የታቸሇው አመሌካች ሇክሱ መሰረት ያዯረጉት ቼክ ቁጥር 5938779 

ህዲር 14 ቀን 2008 ዒ/ም የተጻፇ ሁኖ ባንክ መስከረም 27 ቀን 2009 ዒ/ም ቀርቦ ተጠሪ በቂ 

ስንቅ የሊቸውም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ገንዘቡ ሳይከፇሊቸው ከተመሇሰ በኌሊ አመሌካቹ 

በተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረቱት ጥቅምት 04 ቀን 2009 ዒ/ም ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ 

የተረጋገጡ ነጥቦች መሆናቸውን ነው፡፡ 

በመሰረቱ ቼክ የንግዴ ወረቀት ከሚባለ አንደ ሲሆን እንዯቀረበ የሚከፇሌ፣በባንክ ተቀማጭ ሂሳብ 

ያሇው ሰው ገንዘቡ ሇራሱ ወይም ሇላሊ ወገን እንዱከፇሌ ሏተታ የላሇው ትዔዛዝ 

የሚሠጥበት፣ገንዘብን ተክቶ ክፌያን የሚያቀሊጥፌ የንግዴ ወረቀት ወይም ሰነዴ ስሇመሆኑ 

ከን/ሔ/ቁጥር 732፣ 827፣828 እና 854 ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ስሇሆነም ቼክ 

እንዯቀረበ የሚከፇሌ የገንዘብ ሰነዴ በመሆኑ በቼክ ገንዘብ ሇመክፇሌ አውጭው በባንክ ተንቀሳቃሽ 

ሂሳብ የተቀመጠ የቼኩን ዋጋ አጣርቶ የሚከፌሌ፣በቂ ስንቅ (ገንዘብ) ሉኖረው የሚገባ ስሇመሆኑም 

እርግጠኛ መሆን እንዲሇበት የን/ሔ/ቁጥር 830 (2) ዴንጋጌ ያስቀምጣሌ፡፡ይህንኑ በሔግ የተጣሇበትን 
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ግዳታ ሳይወጣ የቀረ አውጪ በቼኩ ሊይ የተፃፇውን ገንዘብ (እዲ) ሇአምጪው እንዱከፌሌ የሚገዯዴ 

ስሇመሆኑ የሔጉ ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ዔዲ ከፊዩ (አውጪው) ግዳታውን 

እንዱወጣ የማይገዯዯው በሔጉ የተቀመጡትን መቃወሚያዎች (መከራከሪያ ነጥቦችን) በአግባቡ 

ሲያስረዲ ነወ፡፡በሔጉ እዲ ከፊዩ በአምጪው ሊይ ሉያቀርብ ይችሊሌ ተብሇው የተቀመጡት 

መቃወሚያዎች በን/ሔ/ቁጥር 717 ስር የተመሇከቱት ናቸው፡፡ እነዚህም፡-በሁሇቱ የግሌ ግንኙነቶች 

ሊይ የተመሰረቱ፣በሰነዴ አጻጻፌ ፍርምና በሠነደ ሊይ በተጻፈ ቃልች፣እንዱሁም ፉርማን በማስመሰሌ 

የተሠራ፣ ችልታ ወይም ሰነደ ሲወጣ የውክሌና ሰሌጣን ባሇመኖሩ ወይም ክስ ሇማቅረብ አስፇሊጊ 

የሆኑት ሁኔታዎች ባሇመሟሊታቸው የሚነሱ መቃወሚያዎችና አምጭው ይህን ሰነዴ ባገኘበት ጊዜ 

እዲ ከፊዩን ሇመጉዲት እያወቀ ያዯረገው መሆን ስሇመሆናቸው የሚያሳዩ እንዯሆነ ሔጉ አስቀምጧሌ፡፡

 እንግዱህ ቼክ እንዯቀረበ የሚከፇሌ እንዯመሆኑ መጠን አውጪው ሇቼኩ መውጣት 

ምክንያት የሆነውን ነገር የማስረዲት እና የማስተባበሌ ሸክም ያሇበት ስሇመሆኑ ከሔጉ ቅርፅ፣ይዘትና 

መንፇስ በቀሊለ የምንገነዘበው ጉዲይ ሲሆን በቼኩ የተጻፇውን ገንዘብ ሇመክፇሌ አሌገዯዴም የሚሇው 

አውጪው ከሊይ በን/ሔ/ቁጥር 717 ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎች በበቂ እና አሳማኝ መንገዴ 

ማስረዲት ግዳታውን ሲወጣ ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ እነዚህ በሔጉ የተመሇከቱት ሁኔታዎች ቼኩን 

በቼክነቱ መሰረታዊ የሆኑ መብቶችን ማስገኘትና ግዳታዎችን ዯግሞ ሇማስከትሌ የሚያስችለ 

መሆናቸውን የሚያስገነዝቡ ነው፡፡ በመሆኑም ቼክ በቼክነቱ የሚያስገኘውን መብት ሇመጠቀም በህጉ 

የተመሇከቱ ሁኔታዎች ተሟሌተው መገኘት አሇባቸው፡፡ ቼክ በቼክነቱ የሚያስገኛቸው መብቶች ቀሪ 

ከሚሆንባቸው ምክንያቶች አንደ የይርጋ ጉዲይ ነው፡፡ 

ከይርጋ አንፃር ጉዲዩ ሲታይም አንዴ ቼክ ከተፃፇበት ቀን ጀምሮ ባለት 6 ወራት ጊዜያት ውስጥ 

ወዯ ባንክ ሇክፌያ መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ የን/ሔ/ቁጥር 855 አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ 

የሚዯነገግግ ሲሆን በስዴስት ወር ጊዜ ውስጥ ሇባንክ ቀርቦ ክፌያው ካሌተፇፀመም ቼክ አምጪው 

ቼኩ ሇባንክ የቀረበበት ጊዜ ካሇፇ ጀምሮ ባለት ስዴስት ወራት ውስጥ ፌርዴ ቤት ክስ በማቅረብ 

መብቱን ማስከበር የሚችሌ መሆኑን በን/ሔ/ቁጥር 881(1) ስር በግሌጽ ተመሌክቶአሌ፡፡ 

የን/ሔ/ቁጥር 855 እና 881(1) አንዴ ሊይ ሲነበቡ የክስ ማቅረቢያ ጊዜ በቼኩ ሊይ ከተፃፇበት ጊዜ 

ጀምሮ በሚቆጠር አንዴ አመት ጊዜ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ጊዜ መያዝ ያሇበት 

ቼኩ በን/ሔ/ቁጥር 855 ስር ሔግ አውጪው በአስገዲጅነት በዯነገገው አግባብ ቼኩ ከተፃፇበት ጊዜ 

ጀምሮ በስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ ባንክ መቅረቡ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በመሆኑም በን/ሔ/ቁጥር 855 

ስር በተመሇከተው የስዴስት ወር ጊዜ ውስጥ ባንክ ሳያቀርብ ይህንኑ ጊዜ አሳሌፍ አንዴ አመት 

ሳያሌፌ ባንክ አቅርቦ በቼክ አውጪው ስም በቂ ስንቅ የላሇው መሆኑን ያረጋገጠ ቼክ አምጪ 

ቼኩን መሰረት አዴርጎ የሚያቀርበው ክስ አንዴ አመት አሊሇፇበትም በሚሌ ክሱ ተቀባይነት 

የሚያገኝበት አግባብ ሉኖር አይችሌም፡፡ አመሌካች በን/ሔ/ቁጥር 881(1) ስር በተመሇከተው 
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የአንዴ አመት የጊዜ ገዯብ ክስ የማቅረብ መብታቸው በሔግ ፉት ተቀባይነት ሉኖር የሚችሇው 

በን/ሔ/ቁጥር 855 ስር ቼኩን በስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሇባንክ የማቅረብ ቅዴመ ሁኔታ 

ሲያሟለ ነው፡፡ ይህ ቅዴመ ሁኔታ ሳይሟሊ ቼኩን መሰረት አዴርገው የሚያቀርቡት ክስ 

በን/ሔ/ቁጥር 855 እና 881(1) ዴንጋጌ አግባብ ይርጋው የሚቆጠርበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 

በእነዚ ሁለ ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በሰሜን ጎንዯር መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 01-31103 ታህሳስ 21 

ቀን 2009 ዒ/ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 01-00874 

የካቲት 28 ቀን 2009 ዒ/ም የጸናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት 

ፀንቷሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የቼክ ክስ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል ክሱ ውዴቅ በመዯረጉ የተፇፀመ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣ ወጪና ኪሳራ ግራ ወገኖች የየራሳቸውን  

ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ በት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ 
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ወንጀሌ 
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