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የሰ.መ.ቁ 145456
ቀን 24/09/2010 ዒ.ም
ዲኞች፡ዲኜ መሊኩ
ተኸሉት ይመስሌ
ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
ቀነዒ ቂጣታ
አብዬ ካሳሁን
አመሌካች፡ …………… ብርሃን ኢንተርናሽናሌ ባንክ አክሲዮን ማሔበር ነገረ ፇጅ
ቤተሌሓም ማትዎስ -ቀረቡ፡፡
ተጠሪዎች፡………….. 1ኛ. አቶ እዮብ ሙለጌታ ቱሳና
2ኛ. ወ/ሮ መዴሃኒት ሙለጌታ ቱሳና

የቀረበ የሇም፡፡

መዝገቡ መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩ ዋስትናን መሰረት ያዯረገ ክርክር ሲሆን የጀመረው በኦሮሚያ ክሌሌ
ምዔራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በስር አመሌካች ከሳሽ፣ ተጠሪዎች
እና በዚህ መዝገብ የክርክሩ ተካፊይ ያሌሆነውን አቶ ፇቃደ ሙለጌታ ተከሳሾች
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
2. አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረበው ክስ የስር 1ኛ ተከሳሽ የነበረው አቶ
ፇቃደ ሙለጌታ የአመሌካች ሠራተኛ በመሆን በወሊይታ ቅርንጫፌ ተመዴቦ
እየሰራ በነበረበት ጊዜ ከባንኩ አሠራር ውጭ የአቶ ጀመሬ መጃ ልጊሶን ከሆነው
ሂሣብ ቁጥር የባሇ ሂሣቡን ስምና ፉርማ በማስመሰሌ ፇርሞ ወዯ አመሌካች
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ባንክ ሻሸመኔ ቅርንጫፌ በማዛወር ብር 50,000 በህገወጥ መንገዴ በመውሰደ
ገንዘቡን እንዱከፌሌ፤ የአሁኑ ተጠሪዎች ዋስ በመሆናቸው ገንዘቡን በአንዴነትና
በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡
3. የስር ተከሳሾች ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ በስር 1ኛ ተከሳሽ ስምና ፉርማ
የተዯረገ የገንዘብ ዝውውር የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
4. በዚህ አግባብ ክርክሩ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤትም በክሱ የተጠቀሰው ገንዘብ
በስር 1ኛ ተከሳሽ ወጭ ተዯርጏ መወሰደን ተረጋግጦ በወንጀሌ የተቀጣ
መሆኑን፤

የአሁኑ

ተጠሪዎችም

ዋስ

ስሇመሆናቸው

ያሌተካዯ

መሆኑን

በመግሇጽ ብር 50,000 በአንዴነትና በነጠሊ ይክፇለ ሲሌ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቅሬታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራቀኙን ከአከራከረ
በኃሊ የስር 1ኛ ተከሳሽ ዴርጊቱ የፇፀመው ሇዯንበኞች አገሌግልት እየሰጠ
ሳይሆን ሇራሱ የአመሌካች ዯንበኛ በመሆን እንዯሆነ፤ የሻሸመኔ ቅርንጫፌም
ባሇመብት

ባሇማጣራት

የከፇሇው

በመሆኑ

ዋሶቹ

ተጠያቂነት

የሇባቸውም

በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ አመሌካች በውሳኔው ቅር በመሰኘት
ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቢያቀርብም
ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
5. አመሌካች ሏምላ 25 ቀን 2009 ዒ.ም ባቀረበው የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ
ቤቶች ተፇፀመ ያሇውን የህግ ስሔተት በዝርዝር ያቀረበ ሲሆን መሰረታዊ ይዘቱ
ሲታይም የአሁኑ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት ያሊነሱት ክርክር ይግባኝ ሰሚ ችልት
ሇውሳኔ መነሻ ማዴረጉ ተገቢ አሇመሆኑን፤ የስር

1ኛ ተከሳሽ ገንዘቡ የወሰዯው

ከሥራው ጋር በተያያዘ ሁኔታ መሆኑን በመግሇጽ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔና
ትዔዛዝ እንዱሻር አመሌክቷሌ፡፡ ጉዲዩን የመረመረው አጠሪ ችልትም የአሁን
ተጠሪዎች ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል የተወነበት አግባብ ባለበት ማጣራት
ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች
03/05/2010 ዒ/ም የተፃፇ መሌስ አቅርበው የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እንዱጸና
ጠይቋሌ፡፡ የመሌስ መሌስም ቀርቧሌ፡፡
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6. ከሥር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የስር
ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ፌርዴና ትዔዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት መሆን
አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
7. እንዯመረመረነውም የአሁኑ ተጠሪዎች በስር 1ኛ ተከሳሽ ሇነበሩት አቶ ፇቃደ
ሙለጌታ ዋስ ስሇመሆናቸው፤ የገንዘብ መጠኑም እስከ ብር 50,000 ስሇመሆኑ
ያከራከረ

ጉዲይ

አይዯሇም፡፡

ከስር

ፌ/ቤት

መዝገብ

መረዲት

የተቻሇው

ተጠሪዎች ከባንክ ገንዘብ አሌወጣም የሚሌ ክርክር ሳያቀረቡ ነገር ግን ገንዘቡ
ሥርዒቱን ጠብቆ ያሌወጣ በመሆኑ ሌንጠየቅ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
በስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር የተረጋገጠው የስር 1ኛ ተከሳሽ የአቶ ጀመሬ መጃን
ፉርማ ሇማስመሰሌ ብር 50,000 በህገወጥ መንገዴ ማውጣቱን ገንዘቡም
ከሻሽመኔ ቅርንጫፌ ወጭ አዯረጎ መውሰደን ነው፡፡ የስር የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪዎች ተጠያቂ ሉሆኑ አይገባም ሇማሇት
እንዯምክንያት የጠቀሰው ዴርጊቱ የተፇፀመው አገሌግልት እየሰጠ ሳይሆን
እንዯዯንበኛ ቀርቦ ገንዘብ ሲያወጣ ተገቢ ማጣራት አሌተዯረገም በሚሌ ነው፡፡
ከመዝገቡ

እንዯተረዲነው

የስር

1ኛ

ተከሳሽ

በአመሌካች

ባንክ

የወሊይታ

ቅርንጫፌ ሰራተኛ በመሆን ሲሰራ እንዯነበር፤ ከዚህ ቅርንጫፌ ባንክ ዯንበኛ
ገንዘብ በሔገወጥ መንገዴ ወጭ አዴርጎ ወዯ ሻሸመኔ ቅርንጫፌ በማስተሊሇፌ
ወጭ አዴርጎ መወሰደን ነው፡፡ ከዚህ የምንረዲው የስር 1ኛ ተከሳሽ ከሚሰራበት
ቅርንጫፌ ባንክ ያሇው የዯንበኛ ሂሣብ

ቁጥር በሔገወጥ መንገዴ ገንዘብ

በመወሰዴ ወዯ ላሊ ቅርንጫፌ በማስተሊሇፌ ገንዘቡን ሇግሌ ጥቅሙ ማዋለን
ነው፡፡ የስር 1ኛ ተከሳሽ ዴርጊት ከሻሸመኔ ቅርንጫፌ ገንዘብ ማውጣት ብቻ
ተነጥል የሚታይ ሳይሆን የወሊይታ ቅርንጫፌ ሰራተኛ በመሆን ከህግ ውጭ
ከዯንበኛ ሂሣብ ገንዘብ ቀንሶ ማስተሊሇፌንና ወጪ አዴርጎ መወሰደን አብሮ
መታየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች የስር 1ኛ ተከሳሽ ዋሶች
መሆናቸው አሌተካዯም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ ተጠሪዎች የስር 1ኛ ተከሳሽ
በሥራው አጋጣሚ ያገኘው የዯንበኛ ገንዘብ ከህግ ውጭ ቀንሶ በማስተሊሇፌና
በማውጣት መውሰደ በተረጋገጠበት ሁኔታ ከኃሊፉነት ነፃ የሚያዯርጋቸው ሆኖ
አሌተገኘም፡፡ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና የፋዳራሌ
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ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔና ትዔዛዝ የስር 1ኛ
ተከሳሽ ዴርጊት ህጋዊ ውጤት እና የተጠሪዎች የግዳታ አዴማስ መሰረት
ያሊዯረገ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች የስር
1ኛ ተከሳሽ የወሰዯው ብር 50,000 በአንዴነትና በነጠሊ ሉከፌለ ይገባሌ፡፡
በመሆኑም የስር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ተጠሪዎች ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር
በአንዴነትና

በነጠሊ

ገንዘቡን

የመክፇሌ

ግዳታ

እያሇባቸው

ከኃሊፉነት

ነፃ

ማዴረጋቸው የፌ/ሔ/ቁ 1920፣1922 እና 1933 ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘትና
መንፇስ ያሊገናዘበ ነው ብሇናሌ፡፡ በዚሔም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ችልት በመ/ቁ 238695 03/06/2009
ዒ/ም የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 26861 በ23/01/2009 ዒ.ም
የሰጠው ውሳኔ በመሻር የተሰጠው ፌርዴ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 140694 በ03/09/2009 ዒ/ም
የሰጠው ትዔዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪዎች ከስር 1ኛ ተከሳሽ አቶ ፇቃደ ሙለጌታ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ
በዋስትና ውለ የተመሇከተውን ብር 50,000 የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. የምዔራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 26861 በ23/01/2009
ዒ/ም የሰጠው ፌርዴ ጸንቷሌ፡፡
4. ወጭና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡
5. የዚህ ፌ/ቤት ውሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሇሰ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
አ/ጏ
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