
335 

 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

የሰ/መ/ቁ. 396ዏ8 

የካቲት 11 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ወ/ሮ አስቴር አርአያ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ አምሳሇ በሊይ  - ጠበቃ ተሾመ ገ/እግዚአብሓር ቀረቡ፡፡  

  2. ወ/ሮ ጥበበ ተገኔ  

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የንግዴ ማኀበር ሥራ አስኪያጆች ሇማያዯርሱት ጥፊት ሇአባሊቱ 
ያሇባቸውን ኃሊፉነት የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ የጀመረው በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች በሥር 
ፌ/ቤት ከሳሾች የነበሩ ሲሆን ክስ ያቀረቡት በአሁኗ አመሌካችና ድ/ር አሇኸኝ መኮንን በተባለት ግሇሰብ ሊይ ነው፡፡ 
በክሳቸውም ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው ብር 15ዏ,ዏዏዏ /አንዴ መቶ ሃምሣ ሺህ/ የሚያወጡ እጣዎችን ሇመግዛት 
ተስማምተው በተሇያዩ ጊዜ ሇተከሣሾቹ በቀጥታና በላልች ሰዎች አማካኝነት የአሜሪካን ድሊር እንዯከፇለ፣ 
እንዱሁም ሇጋዜጣ ማውጫና ሇኮምፒውተር መግዣ ሇተከሳሾቹ ገንዘብ መክፇሊቸውን፣ ድ/ር አሇኸኝ መኮንን 
የማኀበሩ ሥራ አስኪያጅ ሲሆኑ በዚህ መዝገብ አመሌካች የሆኑት ዯግሞ ከታህሣሥ 24 ቀን 1999 ዓ.ም. ከሥራ 
አስኪያጁ በተቀበለት ውክሌና መሠረት ማኀበሩን በሥራ አስኪያጅነት ሲመሩ እንዯነበረ፣ ተከሣሾቹ ማኀበሩን 
አቋቁመናሌ ከሚለ በቀር እንዲችም እንቅስቃሴ እንዲሊዯረጉ፣ የማኀበሩ ካፒታሌ ነው የተባሇው አንዴ ነጥብ አንዴ 
ሚሉዮን ብር (1,100,000)የማኀበሩ ዯረሰኝ እንዱቆረጥሇት ተጠይቀው ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን፣ በዚህ ምክንያት 
ማኀበሩ ስሇከሰረ እንዱፇርስ መወሰኑን፣ ተከሣሾቹ ማኀበሩን ያቋቋሙት በቅን ሌቦና ነግድ ሇማትረፌ ሳይሆን 
የንግዴ ስሙን ሽፊን በማዴረግ ከላልች ሰዎች ሊይ ገንዘብ ሇመውሰዴ መሆኑን በመግሇጽ ተከሣሾቹ የወሰደትን 
ገንዘብ በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ ወሇዴን ጨምሮ ብር 912,733(ዘጠኝ መቶ አስራ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ ስሊሳ 
ሶስት) እንዱከፌለ ጠይቀዋሌ፡፡ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ የነበሩት ሇቀረበባቸው ክስ በሰጡት መሌስ ተጠሪዎች 
አዋጣን የሚለት ገንዘብ ከ1ዏ ዓመት በፉት ስሇሆነ በይርጋ ቀሪ ነው፤ ገንዘቡን አዋጣን የሚለትም ሇማኀበሩ 
ስሇሆነ ማኀበሩን ከሚጠይቁ በስተቀር አንዯኛ ተከሣሽን መጠየቅ አይችለም፣ አንዯኛ ተከሣሽ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ ከተጠሪዎች ገንዘብ አሌተቀበለም፣ ስሇሆነም የአንዴነት ኃሊፉነት የሇባቸውም፣ አንዯኛ ተከሣሽ ሥራ 
አስኪያጅ የነበሩ ቢሆን ሥራውን የካሂደ የነበሩት ሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ /በዚህ መዝገብ አመሌካች/ ስሇሆኑ ስሇ 
ሂሣቡ ሉጠየቁ የሚችለት እሳቸው ናቸው በማሇት ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው ተከፇሇ የተባሇውን 
ገንዘብ ተከሣሽ አንዴ ሊይ የተቀበሌነው ስሊሌሆነ ተጣምረን ሌንከሰስ አይገባም፤ ተጣምረን ባንከሰስ ኖሮ ፌ/ቤቱ 
ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አይኖረውም፤ ገንዘቡ ተሰጠ ከተባሇ 1ዏ ዓመት ስሇሚያሌፇው ይርጋ ያግዯዋሌ፤ ክሱ 
ሉቀርብ ይገባ የነበረው ማኀበሩ እንዱፇርስ በተጠየቀበት መዝገብ ስሇነበር በዴጋሚ የቀረበው ክስ ተቀባይነት 
የሇውም፣ ተጠሪዎች ሇአመሌካች በሁሇት ቼክ ከፇሌን ካለት በስተቀር ገንዘብ ስሇመክፇሊቸው የቀረበ ማስረጃ 
የሇም፣ የተቀበሌኩትንም ገንዘብ ሇማኀበሩ ገቢ አዯረኩ እንጂ በግላ አሌበሇፀኩም፣ ኃሊፉነቱ የተወሰነ ማኀበርተኛ 
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ካዋጣው መዋጮ በሊይ ኃሊፉ ሉሆን የማይችሌበት ነው፣ ማኀበሩ በመፌረሱ አመሌካችም እንዯ ላልቹ አባሊት 
ጉዲት የዯረሰብኝ በመሆኑ ሥራ አስኪያጅ ስሇነበርኩ ብቻ በክስ ሇተጠየቀው ገንዘብ ኃሊፉ ሌሆን አይገባም በማሇት 
ክሱ እንዱሰረዝሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡  

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ መቃወሚያዎቹን ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ ተከሣሽ በሔግና 
በንግዴ ሌማዴ አግባብ መሠረት የማኀበሩን ሂሣብ የመያዝና የሂሣብ መዛግብት ሪኮርዴ የማስቀመጥ ግዳታ 
እንዲሇባቸውና የሥራ አስኪያጅነት ኃሊፉነታቸውን በትጋትና በጥንቃቄ መሥራት እንዲሇባቸው በመመስረቻ 
ጽሁፈና በንግዴ ሔጉ ሊይ የተመሇከተውን ግዳታቸውን ባሇመወጣት የማኀበሩን ንብረት ሇግሌ ጥቅማቸው 
አውሇውም ሆነ በላሊ መሌኩ አሇአግባብ እንዱበካክን አዴርገዋሌ ስሇዚህ በን/ሔ/ቁ 53ዏ መሠረት በአንዴነትና 
በነጠሊ ኃሊፉ ናቸው በማሇት ተከሣሾች ብር 3ዏዏ,ዏዏዏ /ሦስት መቶ ሺህ/ ገንዘብ ገቢ ተዯርጓሌ ከተባሇበት ቀን 
ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 
ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን የሥር አንዯኛ ተከሣሽም በውሳኔው ቅር በመሰኘት 
ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 32488 ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ነገር ግን ፌ/ቤቱ በሁሇቱም መዝገቦች የሥር ፌ/ቤትን 
ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡  

አመሌካች ፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 319ዏ7 በሰጠው ውሣኔ በዚህ መዝገብ አንዯኛ ተከሣሽ የነበሩት 
ዯግሞ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 32488 በሰጠው ውሣኔ ሊይ ቅር በመሰኘት በመ/ቁ 4ዏ866 የሰበር አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ ይህ የሰበር ችልትም በሁሇቱም መዝገቦች አመሌቾች ኃሇፉ የመባሊቸውንና ላልች ተያያዥ ነጥቦችን 
ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ በዚሁ መሠረት በሁሇቱም መዝገቦች ግራ ቀኙ 
ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ በሁሇቱም መዝገቦች የቀረበው ጉዲይና ተከራካሪዎቹም ተመሣሣይ 
በመሆናቸው ችልቱ ሁሇቱን መዝገቦች አጣምሮ መርምሯሌ፡፡  

ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው ተጠሪዎች ክስ የመሠረቱት ከሥር ተከሣሽ ጋር በመሆን “ፇታሄ ቴክኒካሌ 
ኢንኮርፖሬትዴ /ኢትዮጵያ/ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኀበር” የተባሇ የንግዴ ዴርጅት ሇመመስረት በመስማማት 
እያንዲንዲቸው ብር 15ዏ,ዏዏዏ (አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ) የሚወጣ እጣ ሇመግዛት ገንዘብ አዋጥተው የነበረ ቢሆንም 
የማኀበሩ ሥራ አስኪያጆች የተጣሇባቸውን ኃሊፉነት በአግባቡ ባሇመወጣት ገንዘቡን ስሊባከኑና ዴርጅቱ ስሇፇረሰ 
ገንዘቡን እንዱከፌለ ነው፡፡ ተጠሪዎች ዴርሻቸውን ብር 3ዏዏ,ዏዏዏ(ሦስት መቶ ሺህ)  ስሇማዋጣታቸው በጋዜጣ 
ማስታወቂያ ከመገሇጹም በተጨማሪ የሥር ፌ/ቤት የማኀበሩ ሂሣብ በባሇሙያ ተጣርቶ ከቀረበው ሪፖርት 
ተጠሪዎች ገንዘብ ማዋጣታቸውን አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከክርክሩ ሂዯት የሥር አንዯኛ ተከሣሽ የነበሩት 
የማኀበሩ ሥራ አስኪያጅ እንዯነበሩና እሳቸውም በነበራቸው ስሌጣን በዚህ መዝገብ አመሌካች ሇሆኑት ውክሌና 
ሰጥተዋቸው አመሌካችዋ በውክሌና ማኀበሩን ሉያስተዲዴሩ የነበሩ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ሥራ 
አስኪያጆች ማኀበሩን ሲያስተዲዴሩ በሰሩት ሥራ ኃሊፉ የሚሆኑበትን የሔግ አግባብ መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 
በተያዘው ጉዲይ ተከሾች ሲያስተዲዴሩት የነበረው ማኀበር ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኀበር ሲሆን የዚህ ማኀበር 
ሥራ አስኪያጆች ያሇባቸው ኃሊፉነትም በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 53ዏ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት በንግዴ 
ሔጉ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ወይም የማኀበሩን የመተዲዯሪያ ዯንብ በመጣስም ቢሆን በሥራ አስኪያጅነታቸው 
በሰሯቸው ጥፊቶችም ስህተቶችም ቢሆን በማኀበሩና በ3ኛ ወገኖች ፉት በየራሳቸው ወይም በአንዴነት ሳይከፊፇሌ 
እንዯ ነገሩ ሁኔታ ኃሊፉዎች እንዯሆኑ ያመሇክታሌ በተያዘው ጉዲይ የሥር ተከሣሾች ማኀበሩን በሥራ 
አስኪያጅነት በጋራ ሲመሩ እንዯነበር ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የማኀበሩን ሂሣብ የሰሩት የሂሣብ 
ባሇሙያዎች የማኀበር ሂሣብ መርምረው ማኀበሩ የገቢና ወጪ ሰነዴ እንዯላሇው፣ ኦዱት ተዯርጎ እንዯማያውቅ፣ 
ማኀበሩ ገንዘብ የሚያስቀምጥበት የባንክ ሂሣብ እንዯላሇው አወጣሁ ሇሚሊቸው ወጪዎችም በሔግ አግባብ የወጪ 
ሰነድች እንዯላለት፣ ማኀበሩ ምንም ሥራ ያሌጀመረ ቢሆንም ሇዯመወዝ፣ሇቤት ኪራይና ሇአበሌ የካፒታለን 
88.38% ወጪ ማዴረጉንና በአጠቃሊይ የማኀበሩ አሰራር ትክክሌ እንዲሌነበረ አብራርቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በሥራ 
አስኪያጅነታቸው የማኀበሩን ሥራ አካሄዴ፣ የማኀበሩን የሂሣብ አሰራር እና አያያዝ ላልችንም የማኀበሩን 
ሥራዎች ተገቢውን ጥንቃቄ በማዴረግ በትጋትና በቅን ሌቦና መስራት በሔግም በመተዲዯሪያ ዯንባቸውም 
የተጣሇባቸው ኃሊፉነት ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው ግን ሥራ አስኪያጆቹ ማኀበሩ ሥራ ሳይጀምር 
የካፒታለን 88.38% ሇቤት ኪራይ፣ ሇዯመወዝና ሇአበሌ ወጪ በማዴረግ፣ በአጠቃሊይ የማኀበሩ አሰራር ኃሊፉነት 
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በጎዯሇውና በማንኛውም መሇኪያ ትክክሌ ባሌሆነ መንገዴ ሲሰሩ እንዯነበር ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ተከሳሽ 
ሥራ አስኪያጆች ሆነው ሲሰሩ በሰሩት ጥፊትም ሆነ ስህተት በግሌ ሆነ በአንዴነት ተጠያቂ ሉሆኑ እንዯሚችለ 
የንግዴ ሔጉ ቁጥር 58ዏ ስሇሚያስረዲ የሥር ፌ/ቤት በዚህ መዝገብና በመ/ቁ. 4ዏ866 አመሌካቾች ኃሊፉነት 
አሇባቸው በማሇት ውሣኔ መስጠቱ በአግባቡ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪዎች ሇአመሌካቾች ከዴርሻቸው መጠን 
ካዋጡት ገንዘብ ላሊ ተጨማሪ ገንዘብ ሇሁሇቱ አመሌካቾች መስጠታቸውን በመግሇጽ ገንዘቡ እንዱከፇሊቸው 
የጠየቁ ቢሆንም ሇዚህ ያቀረቡ በቂ ማስረጃ ባሇመኖሩ አመሌካቾቹ ማዋጣታቸው የተረጋገጠው ብር 3ዏዏ,ዏዏዏ 
/ሶስት መቶ ሺህ/ ብቻ ገንዘቡ ከተዋጣበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ መወሰኑ በአግባቡ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የሥር ፌ/ቤት በሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ባሇመሆኑ 
ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 4425ዏ ግንቦት 27 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ አና የፋ/ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 319ዏ7 እና 32488 ሏምላ 9 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  

2. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  
3. የዚህ ውሣኔ ግሌባጭ ከመ/ቁጥር 4ዏ866 ጋር ይያያዝ 
4. በዚህ መዝገብ ጥር 7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ትዕዛዙ ሇሚመሇከተው 

ክፌሌ ይተሊሇፌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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አእምሯአዊ ንብረት 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	39608

