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የሰ.መ.ቁ  152172 

ሔዲር 28  ቀን 2011 ዒ.ም  

                ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

  በዔዉቀት በሊይ 

  እንዲሻዉ አዲነ 

  ሃይለ ነጋሽ  

  እትመት አሠፊ 

 አመሌካች:- ኢትዮ ቴላኮም ሠራተኞች የገንዘብ ቁጠባ እና ብዴር የሔብረት ሥራ 

ማሔበር 

 ተጠሪዎች፡-   እነ ሰሇሞን እሸቴ (191 ሰዎች)     

መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ነው፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

       ጉዲዩ የአፇጻጸም ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇአፇጻጸሙ መነሻ የሆነው ውሳኔ 

በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር በሔብረት ሥራ ማሔበራት ማዯራጃ በሽምግሌና ዲኝነት 

ታይቶ ታሔሣስ 28 ቀን 2009 ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ ይህንኑ ውሳኔ መነሻ 

በማዴረግ አፇጻጸሙን የመራው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ፌርደን 

ሊሇመፇጸም የተጠሪዎች ዴርሻ ተሇይቶ አሌቀረበም በማሇት የሰጠው ምክንያት 

ተጠሪዎች ሇግሌግሌ ዲኞች አቤቱታ ሲያቀርቡ 191 ሰዎች አንዴ ሊይ ሆነው ሲሆን 

ውሳኔም ያገኙት በጠቅሊሊው ሇ191 ሰዎች በመሆኑ ዴርሻቸውን ስሇሚያውቁት እና 

ሉከፊፇለት ስሇሚችለ የተሰጠው ምክንያት ተቀባይነት የሇውም በማሇት የኢትዮጲያ 

ንግዴ ባንክ በግሌግሌ ዲኞች ውሳኔ መሠረት ሇተጠሪዎች ብር 5,361,749.61 ወጪ 

አዴርጎ ይክፇሊቸው፤አመሌካች ከአዱስ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ሇተገባው አክሲዮን ባሇዴርሻ 
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በመሆናቸው ባሇመብቶቹ የዯረሰበት የገንዘብ መጠን የሚገባቸውን ሠርተፌኬት 

በየስማቸው አዘጋጅቶ ይስጣቸው በማሇት ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ትዔዛዝ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የይግባኘ አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ 

የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን  ውሳኔ 

በመቃወም ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- ማሔበሩ 7200 አባሊት ያለት ሲሆን 

የትርፌ ክፌፌሌ ሇአባሊቱ የሚከፊፇሇው በሔብረት ስራ ማሔበራት አዋጅ ቁጥር 

985/2009 አንቀጽ 45 እና በማሔበሩ ዯንብ አንቀጽ 46 መሠረት አባለ በማሔበሩ 

ካፒታሌ ውስጥ ያሇውን የእጣ እና ቁጠባ መጠን መሠረት በማዴረገ በመሆኑ 

የሽምግሌና ዲኞችም ይህንኑ መሠረት አዴርገው በውሳኔአቸው ተ.ቁ 2 እና 7 ሊይ 

ተጠሪዎች ከማሔበሩ በወጡበት 2003 ዒ.ም ያሌተከፊፇሇ ትርፌ ብር 2,179,133.05 

ዴርሻቸው ተሰሌቶ እንዱከፇሊቸው የሚሇው ውሳኔ በመሇወጥ የአፇጻጻም ትዔዛዝ 

መሠጠቱ ተገቢ አይዯሇም፤እንዱሁም የማሔበሩ አባሌ ሲሞት ቤተሰቦቹ በዔዲ 

እንዲይጠየቁ ያዋጡትን ብር 3,155,216.56 የአጠቃሊይ የማሔበሩ አባሊት ገንዘብ ታስቦ 

ይከፇሌ በማሇት የተሰጠው ትዔዛዝ እና ከሳሾች የማህበር አባሌ በነበሩበት ጊዜ ሇተገዛው 

የአክሲዮን ዴርሻ በዯረሰበት ካፒታሌ መጠን ሰርተፌኬት አዘጋጅቶ ይስጣቸው ተብል 

የተሰጠው የአፇጻጸም ትዔዛዝ ከዋናው ውሳኔ ውጪ የተሰጠ በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የሽምግሌና ዲኞች በቀን 28/04/09 በሰጡት 

ውሳኔ ተጠሪዎች ከብር 5,361,749.61 ውስጥ ዴርሻቸው ተሇይቶ ሉከፇሊቸው 

እንዯሚገባ ተወስኖ እያሇ የአፇጻጸም ችልቱ ይኸው ገንዘብ ሙለ በሙለ የተጠሪዎች 

ዴርሻ እንዯሆነ ተቆጥሮ ወጪ ሆኖ እንዱከፇሌ ማዘዙ ፌርደን የተከተሇ መሆን 

አሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪዎች 

ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የተጠሪዎች መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ተጠሪዎች በሽምግሌና ዲኞቹ ውሳኔ መሠረት 

የሚገባን ዴርሻ ተሇይቶ ከነወሇደ እንዱከፇሇን እና በአዱስ ኢንተርናሽናሌ ባንክ ከተገዛው 

የብር 7,500,000 አሁን የተዯረሰበትን ካፒታሌ ጨምሮ የአክሲዮን ዴርሻችንን የሚገሌጽ 

የጽሐፌ ማስረጃ እንዱሰጠን እንጂ የማይገባንን እና ውሳኔ ያሌተሰጠበትን ክፌያ 

እንዱሰጠን ስሊሌጠየቅን በሽምግሌና ዲኞቹ ውሳኔ መሠረት እንዱፇጸምሌን የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካች በሰጠው የመሌስ መሌስ ተጠሪዎቹ ከአዱስ አንተርናሽናሌ ባንክ ከተገዛው ሼር 

በስተቀር የ 2003 ዒ.ም የትርፌ ክፌፌሌ ብር 2,179,133.05 እና የማሔበሩ አባሌ 

ብዴሩን ሳይከፌሌ ቢሞት ሇዔዲ መሸፇኛ የተዋጣው ብር 3,155,216.56 የጠቅሊሊ 

የማሔበሩ ገንዘብ መሆኑን አምነው በሽምግሌና ዲኞች ውሳኔ መሠረት እንዱከፇሊቸው 

መሌስ መስጠታቸው የስር ፌ/ቤቶች ተጠሪዎች ያሌጠየቁትን ከሽምግሌና ዲኞች ውሳኔ 

ውጪ ክፌያ እንዱከፇሊቸው ትዔዛዝ መስጠታቸውን የሚያሳይ ነው፤ተጠሪዎች ከአዱስ 

ኢንተርናሽናሌ ባንክ ማሔበሩ የገዛውን አክሲዮን በተመሇከተ አሁን በዯረሰበትን ካፒታሌ 

ተዘጋጅቶ ሰርተፌኬት እንዱሰጠን በማሇት የሰጡት ምሊሽ ግን ከሽምግሌና ዲኞኞች 

ውሳኔ ውጪ ስሇሆነ በዚህ አግባብ ያቀረቡት መከራከሪያ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 

የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም በሰበር አጣሪው ችልት 

ሉጣራ ይገባዋሌ በማሇት የተያዘውን የብር 5,361,749.61 የአፇጻጸም ትዔዛዝ ከግራቀኙ 

ክርክር፤ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው የአፇጻጸም ትዔዛዝ እና ሇጉዲዩ አግባብነት 

ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

ሇአፇጻጸሙ መነሻ የሆነው ውሳኔ በቂርቆስ ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር በሔብረት ሥራ 

ማሔበራት ማዯራጃ በሽምግሌና ዲኝነት ታይቶ ታሔሣስ 28 ቀን 2009 ዒ.ም የሰጠው 

ውሳኔ መሆኑን፤ተጠሪዎች የአፇጻጸም ክስ ያቀረቡት በውሳኔው መሠረት ይፇጸምሌን 

በሚሌ መሆኑን፤አፇጻጸሙን የመራው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች 

የተጠሪዎች ዴርሻ ተሇይቶ ባሇመቅረቡ ፌርደን ሇመፇጸም አሇመቻለን በመግሇጽ 

ያቀረበውን ምክንያት ሇግሌግሌ ዲኞች አቤቱታ ያቀረቡት አንዴ መቶ ዘጠና አንደ 

ተጠሪዎች በመሆናቸው እና ዴርሻቸውን የሚያውቁት በመሆኑ ፌርደን ሊሇመፇጸም 

የተሰጠው ምክንያት ተቀባይነት የሇውም በማሇት የኢትዮጲያ ንግዴ ባንክ በግሌግሌ 
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ዲኞች ውሳኔ መሠረት ሇተጠሪዎች ብር 5,361,749.61 ወጪ አዴርጎ እንዱከፌሊቸው 

በማሇት የአፇጻጸም ትዔዛዝ የሰጠ መሆኑን ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

አመሌካች ገንዘቡን በሚመሇከት በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው የአፇጻጸም ትዔዛዝ ተገቢ 

አይዯሇም በማሇት የሚከራከረው ማሔበሩ 7200 አባሊት ያለት ሲሆን የትርፌ ክፌፌሌ 

ሇአባሊቱ የሚከፊፇሇው አባለ በማሔበሩ ካፒታሌ ውስጥ ያሇውን የእጣ እና ቁጠባ 

መጠን መሠረት በማዴረግ ሲሆን የሽምግሌና ዲኞችም ውሳኔ የሰጡት ተጠሪዎች 

ከማሔበሩ በወጡበት 2003 ዒ.ም ያሌተከፊፇሇ ትርፌ ብር 2,179,133.05 ዴርሻቸው 

ተሰሌቶ እንዱከፇሊቸው፤የማሔበሩ አባሌ ሲሞት ቤተሰቦቹ በዔዲ እንዲይጠየቁ ያዋጡትን 

ብር 3,155,216.56 የአጠቃሊይ የማሔበሩ አባሊት ገንዘብ ታስቦ ይከፇሊቸው የሚሌ ሆኖ 

ሳሇ ከኢትዮጲያ ንግዴ ባንክ በግሌግሌ ዲኞች ውሳኔ መሠረት ሇተጠሪዎች ብር 

5,361,749.61 ወጪ ተዯርጎ እንዱከፇሊቸው በማሇት የተሰጠው የአፇጻጸም ትዔዛዝ 

ከውሳኔው ይዘት ውጪ ነው በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇዚህ ችልት በሰጡት መሌስም 

የአፇጻጸም ክስ ያቀረብነው በሽምግሌና ዲኞቹ ውሳኔ መሠረት የሚገባን ዴርሻ ተሇይቶ 

ከነወሇደ እንዱከፇሇን አሌጠየቅንም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ በመዯገፌ መሌስ 

ሰጥተዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ በሔግ አግባብ ታይቶ የተሰጠ ፌርዴ እንዯ ፌርደ መፇጸም ያሇበት 

ስሇመሆኑ፤አፇጻጸሙን የሚመራው ፌ/ቤትም በሥነ-ሥርዒት ሔጉ በተዘረጋው ሥርዒት 

መሠረት እንዯፌርደ ይዘት እና መንፇስ ውጤት ባሇው መሌኩ ፌርደን የሚያስፇጽም 

በቀር የፌርደን ይዘት በመመሌከት የፌርደን ይዘት አዴማስ በማጥበብም ሆኖ በማስፊት 

ፌርዴን የመተርጎም ስሌጣን እንዯላሇው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 372፤378 እና ተከታይ 

ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ችልት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ 

የስር ፌ/ቤት የሰጠው የአፇጻጸም ትዔዛዝ ከዋናው ውሳኔ ይዘት ውጪ ነው በማሇት 

የሚከራከር ከመሆኑ አኳያ የስር ፌ/ቤት የአፇጻጸም ትዔዛዝ በዋናው ፌርዴ መሠረት 

የተሰጠ መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተው መርምረናሌ፡፡ 

ሇአፇጻጸሙ መነሻ የሆነው ውሳኔ በቂርቆስ ክፌሇከተማ አስተዲዯር በሔብረት ሥራ 

ማሔበራት ማዯራጃ በሽምግሌና ዲኝነት ታይቶ ታሔሣስ 28 ቀን 2009 ዒ.ም የሰጠው 

ውሳኔ ሲሆን በውሳኔው ገጽ 9 ተ.ቁ 2 ሊይ ተጠሪዎች ከማሔበሩ በወጡበት የ2003 
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ዒ.ም በጀት ዒመት ያሌተከፊፇሇ ትርፌ ብር 2,179,133.05 መሆኑ የሚያሳይ የኦዱት 

ሪፖርት የቀረበ በመሆኑ በቀረበው የኦዱት ሪፖርት ውጤት መሠረት ተጠሪዎች 

ዴርሻቸው ተሰሌቶ የትርፌ ክፌፌለ በየዴርሻቸው መሠረት ከነወሇደ እንዱሰጣቸው 

የሚሌ ሲሆን፤በዚሁ ገጽ ተ.ቁ 3 ሊይ በኢንሹራንስ ስም የመዴን ዋስትና በማሇት 

ከአባሊት የተሰበሰበው ገንዘብ በመንግስት ኦዱተሮች ተመርምሮ የተገኘው ገንዘብ ብር 

3,155,216.56 የተሰበሰበው ተጠሪዎች ሇማሔበሩ እያንዲንዲቸው እየከፇለ ያጠራቀሙት 

ብር 5 እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ከማሔበሩ ከቆጠቡት ገንዘብ ሲበዯሩ ከጠቅሊሊው 

ብዴር ሊይ 1% እና 5 ብር ከነወሇደ ታስቦ ተጠሪዎች ከማሔበሩ እስከወጡበት 2003 

ዒ.ም ዴረስ ያሊቸው ሂሳብ በነፌስወከፌ እንዱከፇሊቸው የሚሌ ነው፡፡ ከውሳኔው ይዘት 

መገንዘብ የሚቻሇው ካሌተከፊፇሇው የማሔበሩ የ2003 ዒ.ም በጀት ዒመት ትርፌ ብር 

2,179,133.05 እና በኢንሹራንስ ስም የመዴን ዋስትና በማሇት ከአባሊት የተሰበሰበው 

ብር 3,155,216.56 ውስጥ የተጠሪዎች ዴርሻ ተሰሌቶ እንዱከፇሊቸው በማሇት ውሳኔ 

መሰጠቱን እንጂ በኦዱት ሪፖርተ መሠረት የተገሇጸው የ2003 ዒ.ም በጀት ዒመት 

ትርፌ ብር 2,179,133.05 እና በኢንሹራንስ ስም የመዴን ዋስትና በማሇት ከአባሊት 

የተሰበሰበው ብር 3,155,216.56 የተጠሪዎች ዴርሻ ስሇሆነ ይከፇሊቸው በማሇት የተሰጠ 

ውሳኔ አሇመሆኑን ነው፡፡  

በመሆኑም የማሔበሩ የ2003 ዒ.ም በጀት ዒመት ትርፌ ብር 2,179,133.05 እና 

በኢንሹራንስ ስም የመዴን ዋስትና በማሇት ከአባሊት የተሰበሰበው ብር 3,155,216.56  

በተመሇከተ አፇጻጸሙ ሉቀጥሌ የሚገባው ተጠሪዎች ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ያሊቸው 

ዴርሻ በቅዴሚያ በሂሳብ ባሇሙያ ተሰሌቶ እና ተሇይቶ እንዱቀርብ ከተዯረገ በኋሊ ተገቢ 

የሆነ የአፇጻጸም ትዔዛዝ ሉሰጥበት የሚገባ ሆኖ አግኝተናዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን 

በዚህ አግባብ በማየት ፌርደን በውሳኔ መሠረት ማስፇጸም ሲገባው ውሳኔ ያረፇበት 

ጠቅሊሊ ገንዘብ የተጠሪዎች ዴርሻ እንዯሆነ በመቁጠር የኢትዮጲያ ንግዴ ባንክ በግሌግሌ 

ዲኞች ውሳኔ መሠረት ሇተጠሪዎች ብር 5,361,749.61 ወጪ አዴርጎ እንዱከፌሊቸው 

በማሇት ትዔዛዝ መስጠቱ፤ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ይህንኑ ሳያርም መቅረቱ 

ስሇፌርዴ አፇጻጸም የተዯነገጉትን የሥነ-ሥርዒት ሔጉ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ እና 

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 40148 ጥር 25 ቀን 2009 ዒ.ም 

የሰጠው የአፇጻጸም ትዔዛዝ፤ይህንኑ ትዔዛዝ በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 193484 ጥቅምት 09 ቀን 2010 ዒ.ም 

የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 348/1 መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የኢትዮጲያ ንግዴ ባንክ በግሌግሌ ዲኞች ውሳኔ መሠረት ሇተጠሪዎች ብር 

5,361,749.61 ወጪ አዴርጎ እንዱከፌሊቸው በማሇት የተሰጠው የአፇጻጸም 

ትዔዛዝ ተሽሯሌ፡፡ ከዚህ ውጪ የተሰጠው የአፇጻጸም ትዔዛዝ አሌተነካም፡፡ 

 

3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በቂርቆስ ክፌሇከተማ አስተዲዯር በሔብረት 

ሥራ ማሔበራት ማዯራጃ በሽምግሌና ዲኝነት ታይቶ ታሔሣስ 28 ቀን 2009 

ዒ.ም የማሔበሩ የ2003 ዒ.ም በጀት ዒመት ትርፌ ብር 2,179,133.05 እና 

በኢንሹራንስ ስም የመዴን ዋስትና በማሇት ከአባሊት የተሰበሰበው ብር 

3,155,216.56 አስመሌክቶ በሰጠው ውሳኔ መሠረት ከሊይ በፌርዴ ሏተታው 

ሊይ በተገሇጸው መንገዴ ተጠሪዎች ሉከፇሊቸው የሚገባ ዴርሻ ተሇይቶ 

እንዱቀርብሇት በማዴረግ ፌርደን እንዱያስፇጽም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ስ/ሔ/ቁ 

343/1 መሠረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን 

ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት  ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 

መ/ይ  
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