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በኢትዮጵያ ፌዴራላ ዊ ዲሞክራሲያዊ ሪ ፐብሊክ
የ ፌዴራል ጠቅላ ይ ፍር ድ ቤት

ሰበር ሰሚችሎት

የሰ/መ/ቁ. 213835
መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ብርሀኑ አመነው
ተሾመ ሽፇራው
ሀብታሙ እርቅይሁን
ብርሀኑ መንግስቱ
ነፃነት ተገኝ
አመሌካች- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ- ነ/ፇጂ ኤሌሳቤጥ ጌታቸው
ተጠሪዎች- 1. ሲ ጂ ሲ አቨርሲስ ኮንስትራክሽን ሉሚትዴ- ጠበቃ ጥሊሁን ሰቦቃ
2. ወጋገን ባንክ አ.ማ - ነ/ፇጂ አዱሱ ሀሰን
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ቼክን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ በተጀመረበት በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 1ኛ
ተጠሪ ከሳሽ፣ አመሌካች ተከሳሽ፣ እንዱሁም 2ኛ ተጠሪ እና ላልች ሁሇት ሰዎች ጣሌቃ ገብ
በመሆን የተከራከሩ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ ባቀረበው ክስ በአመሌካች ባንክ ቦላ መዴኃኒዓሇም ቅርንጫፌ
ካስከፇትኩት ሂሳብ ውስጥ ብር 221,054.40 ቁጥሩ EG 23310195 በሆነ ቼክ ሇተክሇኃይማኖት ዯረጃ
ሶስት የጭነት ትራንስፖርት ባሇቤቶች እንዱከፇሌ ያዘዝኩ ቢሆንም ማህበሩ ቼኩን ሇክፌያ
ሇአመሌካች ሲያቀርብ ሇክፌያ ከቀረበው ቼክ ጋር ተመሳሳይ ቁጥር ሇያዘ እና 1ኛ ተጠሪ
አውጥቶታሌ በተባሇ ቼክ በቀን መጋቢት 12 ቀን 2010 ዓ.ም ብር 1,800,000.00 ኃይሇመሇኮት
አርያም ሇተባሇ ግሇሰብ ክፌያ ፇጽሚያሇሁ በማሇት ክፌያ እንዱፇፀምሇት ትዕዛዝ ሇሰጡሇሁሇት
ማህበር ክፌያ ሳይፇጽም ቀርቷሌ፤ አመሌካች ክፌያ ፇፅሜሇታሇሁ የሚሇው ቼክ በ1ኛ ተጠሪ እጅ
የሚገኘው የቼክ ጥራዝ አካሌ አይዯሇም፤ ሰነደንም አሊውቀውም፤ ስሇሆነም አመሌካች የቀረበት ቼክ
ሊይ ያሇው ፉርማ የሂሳቡ ባሇቤቶች መሆኑን ሳያረጋግጥ፣ በዲበረው አሰራርም ክፌያው እንዱፇፀም
የማረጋገጫ እና የጽሁፌ ማሳወቂያ ዯብዲቤ እንዱዯርሰኝ ሳያዯርግ ያሇአግባብ የከፇሇውን ገንዘብ
ወጪ ከተዯረገበት ጊዜ አንስቶ ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት
ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም
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አመሌካች በበኩለ በቀን ጥር 22 ቀን 2011 ዓ.ም ጽፍ በሰጠው መሌስ የቼኩ ክፌያ
የቀረበው ሇወጋገን ባንክ ቦላ ቅርንጫፌ ሲሆን በቅዴሚያ የታዘዘው ኃይሇማርያም አርያም ሇተባሇ
ግሇሰብ ነው፤ በኋሊም ተሊሌፍ ወይም በጀርባ ተፇርሞ የተከፇሇው ከዴጃ አብደራህማን ሇተባሇች
ግሇሰብ ወጋገን ባንክ ቦላ መዴኃኒዓሇም ቅርንጫፌ በከፇተችው ቁጥሩ 01734649230101 በሆነ
ሂሳብ አማካኝነት ነው፤ ወጋገን ባንክ የሊከው ቼክ ትክክሇኛ እና ሇክፌያ ብቁ ስሇመሆኑ በቼኩ ጀርባ
ሊይ በባንኩ ሰራተኞች ፉርማ ሇክፌያ ማረጋገጫ የሚሆነውን ሇማስገባት ተቀብሇናሌ የሚሌ
ማህተም ቼኩ ሊይ ተመቶበት ነበር፤ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ቼክም ሆነ የክፌያ ማረጋገጫ
ሰነደን የተሇያዩ ቅፆችን በመሙሊት ጥርጣሬዎችን በመዝጋት በዯንበኛው ጉዲይ ሊይ እምነት
እንዱኖረን በማዴረግ ክፌያውን እንዴንፇጽም ያዯረገ በመሆኑ ኃፉነት ያሇበት ወጋገን ባንክ ነው፤
1ኛ ተጠሪ ሂሳቡን እንዱያንቀሳቅሱ የፇቀዯሊቸውን ግሇሰቦች ያሳወቀን ሲሆን በቼኩ ሊይ ያሇው
ፉርማ እና ግሇሰቦቹ የሰጡት ናሙና የፉርማ ተመሳሳይ ነው፤ ፉርማውን በእይታ ብቻ ከማመሳከር
ባሇፇ የምናረጋግጥበት የተሇየ የቴክኒክ መሳሪያ የሇንም፤ ክፌያውን የፇፀምነውም የተሇመዯውን
አሰራር ተከትሇን ሲሆን ክፌያውን ሇማረጋገጥ ሇአመሌካች ስሌክ ሇመዯወሌ ያዯረግነው ጥረት
አሌተሳካም፤ የሂሳብ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ የሂሳብ መግሇጫ ሇ1ኛ ተጠሪ የተሊከሇት ቢሆንም
በ15 ቀን ውስጥ ቅሬታውን አሌገሇፀም፤

ይህም በወጪና ገቢው ሊይ የተስማማ መሆኑን ያሳያሌ፤

ስሇሆነም ከሳሽ ራሱ ኃሊፉ ነው ወይም ጣሌቃ ገቦችን ከሶ መጠየቅ አሇበት ከሚባሌ በስተቀር
ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
በአመሌካች ጠያቂነት 2ኛ ተጠሪ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ ባቀረበው መሌስ ሇክርክሩ መነሻ
የሆነውን ቼክ 1ኛ ተጠሪ በአመሌካች ባንክ በከፇቱት ሂሳብ ሊይ የተሰጠ ሲሆን በተሇመዯው አሰራር
የቼኩን ትክክሇኛነት እና የፇራሚዎቹን ማንነት ማረጋገጥ ያሇበት አመሌካች ነው፤ እኛ የቼኩን
ትክክሇኛነት እና ሇክፌያ ብቁ መሆኑን ሌናረጋግጥ የምንችሌበት አግባብ የሇም፤ ሇክርክሩ መነሻ
የሆነው ቼክ የተከፇሇው Real Time Gross Settlement በተባሇ እና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
በተቀረፀ ስርዓት ነው፤

ስርዓቱ እንዴ ቼክ እንዱከፇሇው የታዘዘሇት ሰው ሂሳብ ወዯ ከፇተበት ባንክ

በመቅረብ ክፌያው ወዯ ሂሳቡ እንዱከፇሌ ቼኩን ሇባንኩ የሚያስረክብበት እና ቼኩን የተቀበሇው
ባንክ ዯግሞ እንዱከፇሌ ሇታዘዘው ባንክ በመስጠት ከፊዩ ባንክ የቼኩን ትክክሇኛነት ካረጋገጠ በኋሊ
ክፌያ የሚፇፀምበት ስርዓት ነው፤ ቼኩን የተቀበሇው ባንክ በቼኩ ጀርባ ሊይ ማህተም የሚያዯርግ
እና ቼኩን ከተከፊዩ ሊይ የተቀበሇ ስሇመሆኑም

የማረጋገጫ ሰነዴ መስጠቱ ብቻውን የቼኩን

ትክክሇኛነት የሚያረጋግጥ አይዯሇም፤ ስሇሆነም ኃሇፉነት የሇብንም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ላልቹን
ጣሌቃገቦች በሚመሇከት ሉቀርቡ ባሇመቻሊቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱቀጥሌ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡
ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መሌኩ
የቀረበዉን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉን ገንዘብ
ሇአቅራቢዎቹ ከመክፇለ በፉት ሇክፌያ በቀረበዉ ቼክ ሊይ የሰፇረዉ ፉርማ 1ኛ ተጠሪን በመወከሌ
በሚፇርሙት ፇራሚዎች የተፇረመ መሆን ያሇመሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት ያሇበት ሲሆን፣ ይህም
ሇማዴረግ የተሇየ ሳይንሳዊ አካሄዴ አመሌካች እንዱከተሌ ባይጠበቅበትም በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉን
ፉርማ የቼኩ ፇራሚዎች ከሰጡት የፉርማ ናሙና አንፃር በዓይን አይቶ ተመሳሳይ መሆኑን

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም
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ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ፤ በዚህ ረገዴ ሇክፌያ በቀረበዉ ቼክ ሊይ የተመሇከተዉ ፉርማ በሲስተም
ዉስጥ ካሇዉ የፇራሚዎች ፉርማ ናሙና ጉዲዩን በያዘዉ ዲኛ ሲታይ የማይመሳሰሌ መሆኑን
መረዲት እንዯሚቻሌ፤ በዓይን እይታ የማይመሳሰሌ መሆኑን መረዲት እየተቻሇ በቸሌተኝነት
ክፌያዉን በመፇጸም የአመሌካች ባንክ በፇጸመዉ ጥፊት ሇ1ኛ ተጠሪ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 2ኛ ተጠሪ
የክፌያ ማረጋገጫ ዯብዲቤ ሇአመሌካች የሊከሇት 2ኛ ተጠሪ
ተጠሪን ገንዘብ በአዯራ አስቀምጦ

ስሇመሆኑ ባያከራክርም 2ኛ ተጠሪ የ1ኛ

በቀጥታ ክፌያ የፇፀመ ባሇመሆኑ የቼኩን ትክክሇኛነት

የማረጋገጥ ግዳታ የሇበትም፤ ሊረጋግጥ ቢሌም የቼኩ ፇራሚዎች የፉርማ ናሙና ስሇላሇው
አይችሌም፤ 2ኛ ተጠሪ የማይመሇከተውንና የማይችሇውን ነገር ሇምን አሊዯረግክም ተብል ኃሊፉነት
አሇብህ ሉባሌ የሚችሌበት የህግ ወይም የውሌ ምክንያትም የሇም፤ የስር 2ኛ እና 3ኛ ጣሌቃ-ገቦች
አከራካሪውን

ገንዘብ

የወሰደት

በሃሰት

የተዘጋጀ

ቼክ

እና

የክፌያ

ማረጋገጫ

ዯብዲቤዎችን

ተጠቅመው ስሇመሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ ሲሆን ግሇሰቦቹ ቀርበው አሊስተባለም፤ አመሌካችም
በንግዴ ህግ ቁጥር 898(1) እና በፌትሐብሔር ህግ ቁጥር 2786(1) መሠረት ገንዘቡን የመክፇሌ
ኃሊፉነት አሇበት፤ የኃሊፉነቱን ሁኔታ በሚመሇከት ሶስቱም ማሇትም አመሌካች፣ የስር 2ኛ እና 3ኛ
ጣሌቃ-ገቦች በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ
ባሇማስማማት ይግባኙን ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ቢሆንም አቤቱታው ተሠርዞበታሌ፡፡
ሇዚህ ፌርዴ መነሻ የሆነው የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች በጳጉሜን 03 ቀን 2013 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው 06 ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች
ተፇጽመዋሌ ያሊቸውን ስህተቶች በመዘርዘር በዚህ ችልት እንዱታረሙሇት ጠይቋሌ፡፡ የአቤቱታው
ይዘትም በአጭሩ ገንዘቡን ስንከፌሌ በተሇመዯው አሰራር እና በህጉ መሠረት የቼኩን ትክክሇኛነት
በማረጋገጥ፣ በቼኩ ሊይ ያሇውን ፉርማ የ1ኛ ተጠሪ ፇራሚዎች ከሰጡት ናሙና ጋር በአይን እይታ
በማመሳከር ከፌሇን እንዱሁም ይህንኑ የሚሳይ የሰነዴ ማስረጃ አቅርበን እያሇ ማስረጃ እንዲሌቀረበ
ተዯርጎ ውሳኔ መሰጠቱ፤ 2ኛ ተጠሪ የዯንበኛዬን አዴራሻ እና ማንነት አረጋግጫሇሁ በማሇት
መሃተብ መትቶ

ሇአመሌካች ሌኮ እያሇ የአንዯኛ ተጠሪን ገንዘብ በአዯራ አስቀምጦ በቀጥታ የከፇሇ

ባሇመሆኑ የቼኩን ትክክሇኛነት የማረገገጥ ግዳታ ስሇላበት ኃሊፉነት የሇበትም መባለ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡
ጉዲዩም በሰበር አጣሪ ችልት ተመርመሮ የስር ፌርዴ ቤት 2ኛ ተጠሪን ከኃሊፉነት ነፃ
ያዯረገበት አግባብ መጣራት አሇበት ተብል ሇዚህ ሰበር ችልት ቀርቧሌ፡፡ በዚሁም መሠረት
ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጎ 1ኛ ተጠሪ በቀን 22/05/2011 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ
የሰበር አመሌካቹ የቼክ ሰነደ ከ1ኛ ተጠሪ እጅ ጠፌቶ ነበረ በማሇት በስር ፌርዴ ቤት ያሊነሳውን
የፌሬ ነገር መከራከሪያ ነጥብ በማንሳት መከራከሩ ስነ-ስርዓታዊ አይዯሇም፤ ያነሳቸው የቅሬታ
ነጥቦችም ፌሬ ነገርን እና ማስረጃን የሚመሇከቱ በመሆኑ ይህ ሰበር ችልት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን
የሇውም፤ ገንዘቡን ሇ1ኛ ተጠሪ የመተካት ሙለ ኃሊፉነት ያሇበት አመሌካች ራሱ ነው ሲሌ
የተከራከረ ሲሆን 2ኛ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያሊነሳውን ክርክር በማንሳት
መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሲሌ ያቀረበው ክርክር ተገቢነት የሇውም፤ አመሌካች ባቀረበው
አቤቱታ በብሔራዊ ባንክ የወጣውን መመሪያ ቁጥር 46/2010 የትኛውን ዴንጋጌ እንዯጣሰ ያቀረበው

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም
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ክርክር የሇም፤ በአከራካሪ ቼክ ክፌያ የተፇፀመሊትን ግሇሰብ ሂሳብ ስንከፌት በመመሪያው መሠረት
ሁለንም ቅዴመ ሁኔታዎች አሟሌተን ነበር፤ በቼኩ ጀርባ ሊይ ማህተም ማዴረጋችን ብቻውን
ዋስትና እንዯሰጠን የሚያስቆጥርብን ካሇመሆኑም በሊይ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ ውስጥ የላሇ
ሃሳብ ነው የሚለ እና ላልች በስር ፌርዴ ቤት ያነሳቸውን መከራከሪያዎች በመዴገም በስር ፌርዴ
ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን
በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቶ ተከራክሯሌ፡፡
ከስር ጀምሮ የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ይዘት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ሲታይ
ከፌ ሲሌ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረዉም 1ኛ ተጠሪ ባቀረበዉ ክስ ሇጠየቀዉ ዲኝነት መሠረት ያዯረገዉ
ተገቢዉን ጥንቃቄ የማዴረግ ግዳታዉን ባሇመወጣት ተመሳስል ተዘጋጅቶ በቀረበዉ ተመሳሳይ
ቁጥር ባሇዉ ቼክ ከሂሳቡ ወጪ አዴርጎ ሇሦስተኛ ወገን የከፇሇዉን ገንዘብ አመሌካች የመተካት
ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በመጥቀስ ሲሆን፣ አመሌካች የሚከራከረዉ ሇክፌያዉ ምክንያት በሆነዉ
ቼክ ሊይ የተመሇከተዉ ፉርማ በባንክ በዲበረዉ የክፌያ አሠራር መሠረት በዓይን ሲታይ ከ1ኛ
ተጠሪ ዴርጅት ቼክ ፇራሚዎች የፉርማ ናሙና ጋር ተመሳሳይ መሆኑን በማረጋገጥ እንዱሁም
ቼክ አቅራቢዉ (ተከፊዩ) ከ2ኛ ተጠሪ ቼኩንና የክፌያ ማረጋገጫ ይዘዉ ቅጽ ሞሌተዉ በማቅረባቸዉ
ምክንያት ዯንበኛዉን በመተማመን በመሆኑ ኃሊፉነቱ የ2ኛ ተጠሪ ነዉ በማሇት ይከራከራሌ፡፡
አመሌካች ኃሊፉነቱ የ2ኛ ተጠሪ መሆኑን ጠቅሶ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ባቀረበዉ ጥያቄ መሠረት 2ኛ
ተጠሪ ወዯ ክርክሩ ገብቶ ኃሊፉነት የሇብኝም የሚሌባቸዉን ምክንያቶች በዝርዝር በመጥቀስ
የተከራከረ ሲሆን፣ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸዉ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነት የሇበትም
በሚሌ የወሰነ ሲሆን ሇዚህ የሰጠዉ ምክንያትም ክፌያዉ የቀረበዉ ሇአመሌካች ባንክ እንጂ ሇ2ኛ
ተጠሪ ባንክ በመሆኑ በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉ ፉርማ የ1ኛ ተጠሪ ፇራሚዎች መሆን ያሇመሆኑን
አረጋግጦ ክፌያዉን የመፇጸም ኃሊፉነት የአመሌካች እንጂ የ2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነት ካሇመሆኑም በሊይ
የቼኩ ፇራሚዎች የፉርማ ናሙና የሚገኛዉ በአመሌካች ዘንዴ እንጂ በእርሱ ዘንዴ ባሇመሆኑ 2ኛ
በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉ ፉርማ ከ1ኛ ተጠሪ ቼክ ፇራሚዎች ፉርማ ጋር ተመሳሳይ መሆን
ያሇመሆኑን ሉያረጋግጥ የሚችሌበት ሁኔታ የሇም በማሇት ነዉ፡፡ ከዚህ ሁለ በመነሳት የዚህን
ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌጋቸዉ ጭብጦች፡1. 2ኛ ተጠሪን ከኃሊፉነት ነፃ በማዴረግ የተሰጠዉ ዉሳኔ በአግባቡ ነዉ ወይስ አይዯሇም?
2. ሇክፌያዉ ምክንያት በሆነዉ ቼክ ሊይ የተመሇከተዉ ፉርማ ከ1ኛ ተጠሪ ቼክ ፇራሚዎች ፉርማ
ናሙና ጋር አይመሳሰሌም የሚሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ የዯረሰበት ዴምዲሜ የማስረጃ አቀባበሌ
መርህን መሠረት ያዯረገ ነዉ ወይ? የሚለ ናቸዉ፡፡
ከመጀመሪያዉ ጭብጥ ስንነሳ፣ እንዯሚታወቀዉ አንዴ ሰዉ ሇላሊ ሰዉ በፌትሐብሔር
ኃሊፉነት የሚኖርበት በህግ ወይም በዉሌ የተጣሇበትን ግዳታ በመጣስ ወይም የተጣሇበትን ኃሊፉነት
ባሇመወጣቱ ምክንያቱ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ የፌትሐብሔር ኃሊፉነት አሇበት በሚሌ
በላሊ ሰዉ ሊይ ክስ ወይም ክርክር የሚያቀርብ ሰዉ፣ ክሱ ወይም ክርክሩ የቀረበበት ሰዉ ከህግ
ወይም ከዉሌ የመነጨ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ በዚህ ረገዴ
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አመሌካች 2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት አጥብቆ የሚከራከረዉ ቼክ አቅራቢዉ ቼኩን እና
የክፌያ ማረጋገጫ ሰነደን በመያዝ ተገቢዉን እና ላልች ተያያዥ ቅጽ ሞሌቶ ክፌያ እንዱፇጸም
ወዯ አመሌካች ባንክ ሇክፌያ ያቀረበዉ 2ኛ ተጠሪ በመሆኑ እና ይህ መሆኑም ጥርጣሬዎችን
በመዝጋት በዯንበኛዉ ሊይ አመሌካች እምነት እንዱኖረዉ በማዴረግ ሇገንዘቡ መከፇሌ ምክንያት
የሆነዉ 2ኛ ተጠሪ መሆኑን በመጥቀስ ነዉ፡፡ ከግራ ቀኝ ክርክር ሂዯት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ 2ኛ
ተጠሪ ቼኩን ከዯንበኛዉ በመቀበሌ ሇአመሌካች ባንክ ሉያስተሊሌፌ የቻሇዉ ብሔራዊ ባንክ በዘረጋዉ
Ethiopian Automated Transfer System (EATS) በሚባሌ ሥርዓት ሲሆን በዚህ ሥርዓት መሠረት
የቼኩ ተከፊይ የተሰጠዉን ቼክ ሂሳብ ወዲሇዉ እና በዚህ ሥርዓት ዉስጥ ሇታቀፇ ባንክ በማቅረብ
በቼኩ ሊይ የተፃፇዉን ገንዘብ ወዯ ሂሳቡ እንዱከፇሌሇት ቼኩን ሂሳብ ወዲሇዉ ባንክ (Requesting
Bank) የሚያስረክብበት እና ቼኩን የተቀበሇዉም ባንክ ቼኩን ትክክሇኛ እና ሇክፌያ ብቁ መሆኑን
ወይም ክፌያ ሇመፇጸም የማያስችሌ ላሊ ማንኛዉም ምክንያት መኖር አሇመኖሩን በማረጋገጥ ክፌያ
የሚፇጸምበትን ሥርዓት መሠረት በማዴረግ ሲሆን በዚህ የክፌያ ሥርዓት መሠረት ቼኩ በተከፊይ
የቀረበሇት ባንክ ቼኩን ከዯንበኛዉ ከመቀበሌ እና ሇከፊይ ባንክ ከማስተሊሇፌ ዉጪ ቼኩ ትክክሇኛና
ሇክፌያ ብቁ መሆኑን ወይም ክፌያ የማይፇጸምበት ምክንያት መኖር ያሇመኖሩን የማረጋገጥ
ኃሊፉነት እንዯላሇበት እንዱሁም ቼክ አዉጪዉ የከፊዩ ባንክ ዯንበኛ በመሆናቸዉ 2ኛ ተጠሪ
የቼኩን ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ የሚችሌበት ምንም ዓይነት እዴሌ የላሇዉ ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ
ቤት በተሰጠ ሙያዊ የምስክርነት ቃሌ መረጋገጡን 2ኛ ተጠሪ ሇዚህ ችልት ባቀረበዉ መሌስ
የሚከራከር ሲሆን፣ አመሌካች በመሌስ መሌሱ ይህን የተጠሪን ክርክር ክድ አይከራከርም፡፡ ይህ
እንዯተጠበቀ ሆኖ 2ኛ ተጠሪ ቼኩን ከዯንበኛዉ በመቀበሌ ሇክፌያ ብቁ መሆኑን አረጋግጦ
ሇአመሌካች ባንክ ማስተሊሇፈ፣ አመሌካች ሇቼክ አቅራቢዉ ክፌያ ከመፇጸሙ በፉት ሇክፌያ በቀረበዉ
ቼክ ሊይ የሰፇረ ፉርማ የቼክ አዉጪዉ ፉርማ መሆኑን ሇማረጋገጥ ያሇበትን ኃሊፉነት የሚያስቀር
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በቼኩ ሊይ እንዱተማመን ወይም እንዲይጠራጠር ያዯረገዉ 2ኛ
ተጠሪ ሞሌቶ የሊከሇት የክፌያ ሰነዴ ነዉ በማሇት አመሌካች የሚያቀርበዉ ክርክር ተቀባይነት
የሇዉም፡፡ ስሇሆነም 2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠዉ
ዉሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
በሁሇተኛነት ወዯ ተያዘዉ ጭብጥ ስንመሇስ፣ እንዯሚታወቀዉ ቼክ የንግዴ ወረቀት ከሚባለ
አንደ ሲሆን እንዯቀረበ የሚከፇሌ፣ በባንክ ተቀማጭ ሂሳብ ያሇዉ ሰዉ ገንዘቡ ሇእራሱ ወይም ሇላሊ
ወገን እንዱከፇሌ ሐተታ የላሇዉ ትዕዛዝ የሚሰጥበት፣ ገንዘብን ተክቶ ክፌያን የሚያቀሊጥፌ የንግዴ
ወረቀት ወይም ሰነዴ ስሇመሆኑ ከንግዴ ህጉ አንቀጽ 732፣ 827፣ 828 እና 854 ዴንጋጌዎች ይዘት
የምንገነዘበዉ

ነዉ፡፡ በዚህም

መሠረት

ቼክ የተሰጠዉ

ሰዉ

ቼኩን ሇባንክ

በማቅረብ ክፌያ

እንዱፇጸምሇት የመጠየቅ መብት ያሇዉ ሲሆን፣ በቼክ የክፌያ ጥያቄ የቀረበሇት ባንክም ቼኩን
ያወጣዉ ሰዉ ፉርማን ጨምሮ በቼክ ሊይ መገሇጽ የሚገባቸዉ ላልች ሁኔታዎች ተሟሌቶ የቀረቡ
መሆናቸዉን በማረጋገጥ ቼኩ እንዯቀረበሇት የመክፇሌ ኃሊፉነት እንዲሇበት በንግዴ ህጉ አንቀጽ 827
እና 854 ሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በቼክ የክፌያ ጥያቄ የቀረበሇት ባንክ
ክፌያዉን ሇአምጪዉ የሚፇጽመዉ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 896 እና ተከታዮቹ መሠረት በተዯረገዉ
የአዯራ

ዉሌ

መሠረት

በባንኩ

ከተከፇተዉ

የዯንበኛዉ

ሂሳብ

በመቀነስ

በመሆኑ

ክፌያዉን
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ከመፇጸሙ በፉት ቼኩ ፉርማን ጨምሮ ላልች አስፇሊጊ ሁኔታዎችን አሟሌቶ የቀረበ መሆን
አሇመሆኑን በጥንቃቄ በማረጋገጥ የዯንበኛዉን መብት እና ጥቅም የመጠበቅ በዉሌ የተጣሇበት
ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇሆነም ባንኩ በአንዴ በኩሌ ቼክ እንዯቀረበሇት ወዱያዉኑ ክፌያ በመፇጸም
የቼክን መሠረታዊ ዓሊማ ያገናዘበ አገሌግልት የመስጠት ኃሊፉነት ሲኖርበት በላሊ በኩሌ ዯግሞ
ገንዘቡ ከዯንበኛዉ ሂሳብ ተቀንሶ ዯንበኛዉ ሊሌታዘዘሇት ሰዉ ክፌያ እንዲይፇጸም የማዴረግ
የዯንበኛዉን ጥቅም የመጠበቅ ከዉሌ የመነጨ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡ ይህም ማሇት ባንኩ ማዴረግ
የሚገባዉን ጥንቃቄ ባሇማዴረግ በቼክ ክፌያ ፇጽሞ ከተገኘ በተከፇሇዉ ገንዘብ ሌክ ሇዯንበኛዉ (ሇባሇ
ሂሳቡ) ኃሊፉነት ይኖርበታሌ ማሇት ነዉ፡፡
1ኛ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ ሉያቀርብ የቻሇዉም በዚሁ መነሻነት ሲሆን፣ አመሌካች
ከሂሳቡ (ከ1ኛ ተጠሪ ሂሳብ) ወጪ ተዯርጎ ሇላሊ ሰዉ የተከፇሇዉን ገንዘብ ሇ1ኛ ተጠሪ ሇመተካት
ኃሊፉነት የሚኖርበት ክፌያዉን የፇጸመዉ በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉን ፉርማ በሲስተሙ ሊይ
ከተመሇከተዉ ፉርማ አንፃር በጥንቃቄ አይቶ እና አመሳክሮ ፉርማዉ 1ኛ ተጠሪን ወክል በቼኩ ሊይ
የሚፇርም ሰዉ ፉርማ መሆኑን አረጋግጦ መክፇሌ ሲገባዉ ይህን ሳያዯርግ ክፌያዉን መፇጸሙ
ሲረጋገጥ ነዉ፡፡ በባንክ በተሇመዯዉ አሠራር መሠረት ባንኩ በቼክ ሊይ የተፇረመዉ ፉርማ የቼክ
አዉጪዉ ፉርማ መሆኑን የሚያረጋግጠዉ በዓይን እይታ እንጂ ሌዩ የፉርማ መመርመሪያ
መሣሪያዎችን

በመጠቀም

አሇመሆኑም

የሚታወቅ

ነዉ፡፡

ይህም

ማሇት

ባንኩ

በቼኩ

ሊይ

የተመሇከተዉ ፉርማ በዓይን እይታ በሲስተሙ ሊይ ካሇዉ የፉርማ ናሙና ጋር አንዴ ዓይነት
መሆኑን አረጋግጦ መክፇለ ከተረጋገጠ ምንም እንኳ ክፌያዉ የተፇጸመዉ ሇማይገባዉ ሰዉ ወይም
ተመሳስል በቀረበ ፉርማ መነሻነት መሆኑ ቢረጋገጥም ኃሊፉነት አይኖርበትም፡፡ “መቃወሚያ
ሳይቀርብበት፣ በቅን ሌቦና እና ሇስራ አፇፃፀም በተሇመዯዉ አኳያ ቼክ የከፇሇ ከፊይ በሚገባ ነፃ
እንዯወጣ ይቆጠራሌ (A drawee who in the absence of objection pay a cheque in good faith and in
accordance with normal business practice shall be deemed to be validly discharged)” በሚሌ በንግዴ
ህጉ አንቀጽ 861 ሊይ የተመሇከተዉ ዴንጋጌም ይህንኑ የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰዉ በአመሌካች
ባንክ ሲስተም ዉስጥ የሚገኘዉን የ1ኛ ተጠሪ ቼክ ፇራሚዎችን የፉርማ ናሙና ክፌያዉ
በተፇጸመበት ቼክ ሊይ ከሰፇረዉ ፉርማ ጋር የሚመሳሰሌ መሆኑ አሇመሆኑን ዲኛዉ እራሳቸዉ
በዓይን በማየት ፉርማዎቹ አይመሳሰለም በማሇት ስሇመሆኑ ከዉሳኔዉ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በእርግጥ ከሊይ እንዯተገሇጸዉ አመሌካች በቼክ በቀረበሇት የክፌያ ጥያቄ መሠረት ክፌያዉን
ከመፇጸሙ በፉት በቼኩ ሊይ የሰፇረዉ ፉርማ በሲስተሙ ሊይ ከተመሇከተዉ የአዉጪዉ የፉርማ
ናሙና ጋር ተመሳሳይ መሆን አሇመሆኑ የሚረጋገጠዉ በአይን እይታ እንጂ በላሊ የመመርመሪያ
ማሽን አይዯሇም፡፡ ክፌያዉን የሚፇጽም ባንክ በቼኩ ሊይ ያሇዉን ፉርማ ከናሙናዉ ፉርማ ጋር
ተመሳሳይ መሆን አሇመሆኑን በማረጋገጥ ባንኩ ክፌያዉን የፇጸመዉ ተገቢዉን ጥንቃቄ በማዴረግ
መሆን አሇመሆኑ የሚረጋገጠዉ በምክንያታዊ ሰዉ እይታ ነዉ፡፡ ጥያቄዉ ጉዲዩን የተመሇከተዉ ዲኛ
በእራሱ እይታ ፉርማዉ የሚመሳሰሌ መሆን ያሇመሆኑን መሇየት የመቻለ ጉዲይ ነዉ፡፡

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም
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እንዯሚታወቀዉ በክርክር ሂዯት የተያዘ የፌሬ ነገር ጭብጥ የሚረጋገጠዉ በማስረጃ ነዉ፡፡
ማስረጃ ሳይቀርብበት ፌርዴ ቤቶች በአንዴ የፌሬ ነገር ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ የሚችለት የፌሬ ነገር
ጭብጡ በባህርዉ ፌርዴ ቤቶች ግንዛቤ ሉወስደበት የሚችለ (judicial notice) ዓይነት ሲሆን ብቻ
ስሇመሆኑ ከማስረጃ አቀራረብ እና ምዘና አጠቃሊይ መርህ እንዱሁም በፌርዴ ቤቶች ከዲበረዉ
ሌምዴ የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡ በተያዘዉ ጉዲይ አከራካሪዉ ጭብጥ በቀረበዉ ቼክ ሊይ የተመሇከተዉ
ፉርማ በሲስተሙ ሊይ ከተመሇከተዉ ፉርማ ጋር ተመሳሳይ አሇመሆኑን በዓይን አይቶ መሇየት
የሚቻሌ መሆን አሇመሆኑ ነዉ፡፡ በመሠረቱ የሰነዴ ማስረጃ ማሇት በሊዩ ሊይ የተፃፇበት፣
የተሳሇበት፣ ወይም ማናቸዉም ዓይነት ምሌክት የተዯረገበት ወይም ዴምጽ የተቀዲበት ወይም
ዴምጽና ምስሌ የተቀረጸበት ሆኖ ሇአስረጅነት የሚቀርበዉም እንዯሁኔታዉ የተፃፇዉ ጽሑፌ፣
የተሳሇዉ ስዕሌ፣ ወይም የተዯረገዉ ምሌክት ወይም የተቀረጸዉ ዴምጽ ወይም ምስሌ ወይም
ማናቸዉም ነገር ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ማስረጃዉን የሰነዴ ማስረጃ የሚያሰኘዉም ወረቀትነቱ ወይም
ካሴትነቱ ሳይሆን ሇማስረጃነት ተፇሌጎ ሇፌርዴ ቤት የሚቀርበዉ እና ፌርዴ ቤት የሚመሇከተዉ
ፌሬ ነገር በወረቀት፣ ካሴት እና ወዘተ ሊይ ሰፌሮ መገኘቱ ነዉ፡፡ ከዚህም የሰነዴ ማስረጃ ሁሇት
መሠረታዊ ባህርያት ያለት መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የመጀመሪያዉ ወረቀቱ ወይም ካሴቱ
ተፇሊጊዉን ፌሬ ነገር መያዝ አሇመያዙ ሲሆን፣ ሁሇተኛዉ ሰነደ የሚይዘዉ ፌሬ ነገር ፌርዴ ቤቱ
ሇያዘዉ ጭብጥ አግባብነት ያሇዉ እና የማስረዲት ብቃቱ ነዉ፡፡ ይህ በመሆኑም ከሰነዴ ማስረጃ ጋር
በተያያዘ አንዴም የሰነደን ይዘት (ሰነደ የተፇሇገዉን ፌሬ ነገር በእርግጥም የያዘ መሆን አሇመሆኑ)
ሁሇትም በሰነደ ሊይ መኖሩ የተረጋገጠዉ ፌሬ ነገር በፌርዴ ቤቱ የተያዘዉን ጭብጥ ሉያስረዲ
የሚችሌ መሆን አሇመሆኑ ነዉ፡፡ ስሇሆነም ክርክሩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት የያዘዉን የፌሬ ነገር
ጭብጥ የሚያስረዲ መሆን አሇመሆኑን የሰነዴ ማስረጃዉ መመርመር እና የመመዘን ኃሊፉነት
እንዲሇበት ሁለ ከሰነደ ይዘት ጋር በተያያዘ ክርክር ሲኖርም ይህንኑ በጭብጥነት በመያዝ
(የፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 248/ሇ/ ይመሇከቷሌ) መርምሮ እና መዝኖ ሰነደ የያዘዉን ፌሬ
ነገር ትክክሇኛነት አረጋግጦ ከዴምዲሜ ሊይ የመዴረስ ኃሊፉነትም የፌርዴ ቤት ሲሆን ይህን
የሚያዯርገዉም የተሇያዩ ማስረጃዎችን በመመርመር እንጂ እራሱ ግምት በመዉሰዴ አይዯሇም፡፡
በማስረጃ መረጋገጥ የሚገባዉን ነገር በእራስ ግምት መዉሰዴ ፌርዴ ቤቱን እራሱ አስረጂ እራሱ
ፇራጅ እንዯሆነ የሚያስገምተዉ በመሆኑ ፌርዴ ቤቶች ይህን እንዱያዯርጉ አይጠበቁም፡፡
ከዚህ አንፃር የተያዘዉን ጉዲይ ስንመሇከት አመሌካች በቼኩ ሊይ የተፇረመ ፉርማ በፉርማ
ናሙናዉ ሊይ ከተመሇከተዉ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን በማረጋገጥ ክፌያ ፇጽማሇሁ በማሇት
የሚከራከር ከመሆኑ አንፃር በቼኩ ሊይ የተፇረመዉ ፉርማ በእርግጥም ከፉርማ ናሙናዉ ጋር
አንዴ ዓይነት መሆን አሇመሆኑ በጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ ሇመስጠት በማስረጃ መረጋገጥ የሚገባዉ ጭብጥ
ነዉ፡፡ ይህን ሇማረጋገጥ በአስረጅነት የቀረበዉ እራሱ ክፌያ የተፇጸመበት ቼክ ሲሆን በቼኩ ሊይ
የተመሇከተዉ ፉርማ ከናሙና ፉርማ ጋር የሚመሳሰሌ መሆን አሇመሆኑ ገሇሌተኛ በሆነ አካሌ
ታይቶ የሚረጋገጥ እንጂ ዲኛዉ እራሳቸዉ አይተዉ ግምት ሉወስደበት የሚገባ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም በቼኩ ሊይ የተመሇከተዉ ፉርማ ከተጠሪ ከተወሰዯዉ የፉርማ ናሙና ጋር አንዴ ዓይነት
መሆን አሇመሆኑን አመሌካች በጥንቃቄ የማረጋገጥ ግዳታዉን አሌተወጣም በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ
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ሉያዯርስ የሚያስችሌ አሳማኝ ምክንያት በላሇበት ሁኔታ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች
ተጠሪ የጠየቀዉን ገንዘብ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ የማስረጃ አቀራረብ እና
የምዘና መርህን ያገናዘበ ባሇመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህ
ሁለ ምክንያትም ተከታዩ ዉሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ተሰጥቷሌ፡፡
ውሳኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 227815 በቀን የካቲት 15 ቀን 2013 ዓ.ም
በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 206237
በቀን ሐምላ 22 ቀን 2013 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1)
መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
2. 2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት የተሰጠዉ የዉሳኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፤ ከክርክሩ ዉጪ
እንዱሆን ተወስኗሌ፡፡
3. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተዘግቶ የነበረዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ ሇክርክሩ መነሻ
በሆነዉ ቼክ ሊይ የተመሇከተዉ ፉርማ ከ1ኛ ተጠሪ ቼክ ፇራሚዎች የፉርማ ናሙና ጋር
በአይን እይታ ተመሳሳይ መሆን አሇመሆኑ በፌርዴ ቤቱ ወይም በግራ ቀኝ ወይም በተቻሇ
መጠን ከአመሌካች ባንክ ዉጪ በላልች ባንኮች ከቼክ ክፌያ ጋር በተያያዘ ሌምዴ ባሊቸዉ
የባንክ ባሇሙያዎች እንዱታይ ካዯረገ በኋሊ የቀረበሇትን ዉጤት መሠረት በማዴረግ
አመሌካች ኃሊፉነት ያሇበት መሆን አሇመሆኑን በተመሇከተ የመሰሇዉን ዉሳኔ እንዱሰጥ
በፌ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 343(3) መሠረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡
4. ይህ ችልት ህዲር 15 ቀን 2013 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ እግዴ ተነስቷሌ፡፡
5. በዚህ ችልት የተዯረገው ክርከር ያስከተሇውን ወጪ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሄ/መ
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