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የሰ/መ/ቁ. 44226 

ታህሳስ 15 ቀን 2003ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

  ሒጎስ ወሌደ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ጠበቃ ሚሉዮን አሰፊ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡-  1. ሔብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ 

2. አቶ እየሱስወርቅ ዛፈ        ጠበቃ እስራኤሌ ተክላ ቀረቡ 
3. አቶ ወርቅሸት በቀሇ ዯምሴ 

 
    መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአመሌካች የወጣውን መመሪያ ሔጋዊነት አስመሌክቶ ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክርክር 
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች ባሁኑ አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪዎች የሔብረት ባንክ ባሇ 
አክሲዮኖች መሆናቸውን፣ በ1952ዓ.ም በወጣው የኢትዮጵያ ንግዴ ሔግ የአክሲዮን ማህበር 
አስተዲዯር ሇማህበረተኞች እንጂ ሇላሊ ሉሰጥ እንዯማይችሌ በአንቀጽ 347/1/ ሊይ የተገሇፀ፣ ከባሇ 
አክሲዮኖች መካከሌ በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ማሇትም በባሇ አክሲዮኖች እንዯሚመረጡ በአስተዲዯሪነት 
መመረጥ የሚችሇው ሇሶስት አመት እንዯሆነ ሆኖም ግን የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም 
የመተዲዯሪያ ዯንብ እስካሌከሇከሇው ዴረስ በዴጋሚ ሇምርጫ መቅረብ እንዯሚችሌ በአንቀጽ 350 ስር 
መዯንገጉን፣ የህብረት ባንክ መመስረቻ ጽሐፌም በዴጋሚ መመረጥን እንዯሚፇቅዴ፣ የባንኩ 
መተዲዯሪያ ዯንብም በዴጋሚ መመረጥን የሚከሇክሌ ዴንጋጌ የላሇው መሆኑን፣ 1952ዓ.ም የወጣው 
የንግዴ ሔግ የአንዴ ኩባንያ ዲይሬክተር በላሊ ኩባንያ ውስጥ በዲይሬክተርነት እንዱያገሇግሌ 
የሚከሇክሌ ዴንጋጌ የላሇው መሆኑን፣ አዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 ስሇባንክ ጉዲዮች 
መውጣታቸውንና ሇአመሌካች መመሪያ የማውጣት ስሌጣን የሰጡት ቢሆንም በንግዴ ሔጉ ስሇ 
ዲይሬክተሮች የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ሇውጥ ያሊዯረጉ ወይም ገዯብ ያሊዯረጉ ወይም ላሊ ወገን 
ገዯብ እንዱያስቀምጥ ስሌጣን ያሌሰጡ መሆኑን፣ አመሌካች ባንክ የስሌጣኑ ምንጭ ሁሇት አዋጆች 
ሆነው እያሇ የባንክ ስራ ፌቃዴና ቁጥጥር የተሻሻሇ የአዱስ ባንክ የስራ ፌቃዴና የዲይሬክተሮችና የዋና 
ስራ አስፇፃሚ ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ/39/2006 የሚሌ በእግሉዝኛ የተፃፇ 
መመሪያ አውጥቶ በመመሪያው ሊይ በአንቀጽ 5.1.4 እና 5.1.5 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ገዯብ 
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የሚጥለና ከንግዴ ሔጉ፣ ከሔብረት ባንክ የመመስረቻ ጹሐፌ ጋር ፌፁም የሚጋጬ መሆናቸውን 
ዘርዝረው አመሌካች ያወጣው መመሪያ እንዱታገዴና በስራ ሊይ እንዲይውሌ እንዱወሰን ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን 
ሇማየት ስሌጣን የሇውም፣ አመሌካች ሔገ ወጥ መመሪያ አሊወጣም፣ መመሪያው የባሇ አክሲዮኖችን 
የመመረጥና የመምረጥ መብት አሊስቀረም የሚለ ምክንያቶችን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ 
ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም 
ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 83/86 እና 84/86 መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 
የተሰጠው ቢሆንም መመሪያ የሚወጣባቸው ጉዲዮች በአዋጆቹ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ብቻ 
በመሆኑ እና በላልች ህጎች በተሇይም ከመመሪያው በሊይ በሆኑ አዋጆች የተሰጡትን መብቶችና 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የማይቃረን መሆን የሚገባው ስሇሆነ የተሻሻሇው አዱስ የባንክ ሥራ 
ፇቃዴና የዲሬክተሮች፣ የዋና ሥራ አስፇፃሚ ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006 
ሊይ በአንቀጽ 5.1.4 እና 5.1.5 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሔጋዊ አይዯለም የሚሌ ምክንያት 
በመስጠት እነዚህ ዴንጋጌዎች ተሽረዋሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት 
ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ 
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ መጋቢት 04 ቀን 2001ዓ.ም በፃፈት አምስት ገጽ አቤቱታ በበታች 
ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ጉዲዩ በፌርዴ ቤት ሉታይ የማይገባው መሆኑንና አከራካሪው 
መመሪያም የሔግ አወጣጥ ስርዓቱን መስረት አዴርጎ የወጣና ከንግዴ ሔጉም በሊይ ተፇፃሚነት 
ያሇው መሆኑን ዘርዝረው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ ጉዲዩ ተመርምሮም ሇሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪዎች ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ጥቅምት 17 ቀን 2002ዓ.ም በዋሇው ችልት 
ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አብይ ነጥብ አመሌካች ባወጣው የተሻሻሇ አዱስ የባንክ ስራ ፇቃዴና የዲይሬክተሮች፣ 
የዋና ስራ አስፇፃሚ ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006/ ስር የተመሇከቱት አንቀጽ 
5.1.4 እና 5.1.5 ዴንጋጌዎች ሔጋዊ አይዯለም ተብል መሻሩ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡ 

 በመሠረቱ ሔግ የማውጣት ስሌጣን በስሌጣን ክፌፌሌ መርህ መሠረት የሔግ አውጪው 
አካሌ ስሇመሆኑ እሙን ነው፡፡ በሔግ አውጪው የመንግስት አካሌ የሚወጡ ሔጎች ቀዲማዊ 
/Primary legislations/ ተብሇው የሚታወቁ ሲሆን ላልቹ እንዯአሰፇሊጊነታቸው አግባብ ባሇው አካሌ 
የሚወጡ የበታች ሔጎች /Subsidiary legislations/ ተብሇው የሚታወቁ ናቸው፡፡ ሔግ አውጪው 
የመንግስት አካሌ በተሇያዩ ቴክኒካዊ፤ ሙያዊና ማህበራዊ ምክንያቶች ቀዲሚውን ሔግ ሇማስፇፀም 
የሚያስችለ ዝርዝር ሔጎች ያስፇሌጋለ ብል ባመነ ጊዜ ጉዲዩ በቀጥታ የሚመሇከተው አካሌ የበታች 
ሔጎችን እንዱያወጣ ስሌጣን መስጠት የተሇመዯና ተቀባይነት ያሇው አሰራር ነው፡፡ ይህ አሰራር 
በሔግም በምክንያትም የተዯገፇ እና የዲበረ ሌምዴ ስሇመሆኑ የታወቀ ነው፡፡ አሁን በተግባር ሥራ 
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ሊይ ያሇው የሔዝብ ተወካዮች ም/ቤት የሔግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 14/88 አንቀጽ 
2/1/ እንዯሚያመሇክተው ሔግ የሚሊቸው አዋጅ ዯንብና መመሪያዎችን ነው፡፡ 

 ክርክሩ በተነሳበት ወቅት ተፇፀሚነት የነበረው አዋጅ ቁጥር 83/1986 ሲሆን ይህ አዋጅ 
ሇገንዘብና ሇባንክ አዋጅ የተዯነገገ ሲሆን በዚህ ሊይ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ከዚህ አዋጅ በፉት 
የተቋቋመ ሲሆን ባሇበት እንዱቀጥሌ የዯነገገ እና ስሇ ባንኩ ዓሊማዎች፣ ስሌጣን እንዱሁም ተግባር 
በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡ እንዱሁም አዋጅ ቁጥር 84/1986 ዯግሞ ሇባንክ ስራ ፇቃዴ ስሇመስጠትና 
ስሇመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ነበር፡፡ በዚህ አዋጅ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የባንክ፣ የኢንሹራንስና 
የአነስተኛ ገንዘብ ተቋማትን በተመሇከተ ሇመስራት የሚፇሇጉ ሰዎችን ፇቃዴ እንዱሰጥ፣ ከፇቃደ 
በኋሊ ቁጥጥር እንዯሚያዯርግ፣ ሇፇቃደ አሰጣጥ በቅዴሚያ ሉሟለ የሚችለ ሁኔታዎች ምን ምን 
እንዯሆኑ ያሳያሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 83/1986 አንቀጽ 61 ዴንጋጌ ሲታይም ባንኩ የተቋቋመበትን ዓሊማ 
ሇማሳካትና ይህንን አዋጅ በሚገባ በስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሇማውጣት 
እንዯሚችሌ ሔግ አውጪው ስሌጣን ሰጥቶታሌ፡፡ አዋጁ በአንቀጽ 6 ስር የባንኩ ዓሊማዎች የተረጋጋ 
የገንዘብ ሁኔታ መፌጠር፣ የአገሪቱ ገንዘብ አስተማኝ እንዱሆን ማዴረግ፣ አስተማማኝ የፊይናንስ 
አቅም እንዱኖር ማዴረግ እንዱሁም ሇኢኮኖሚ እዴገት አመቺ የሆኑ የክሬዱትና የምንዛሬ ሁኔታዎች 
እንዱመቻቹ መጣር መሆናቸውን ዯንግጓሌ፡፡ እነዚህን ዓሊማዎችን ሇማስፇፀምም ብሓራዊ ባንክ 
ስሌጣንና ተግባሩ በአዋጁ አንቀጽ 7 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ አዋጁ በአንቀጽ 60/2/ ስር ይህን አዋጅ 
የሚቃረን ማናቸውም ሔግ፣ ዯንብ ወይም መመሪያ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተመሇከቱትን ጉዲዮች 
በሚመሇከት ተፇፃሚነት አይኖረውም በሚሌ ዯንግጓሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 84/1986 አንቀጽ 36 ዯግሞ 
መመሪያ የማውጣት ስሌጣንን ሇአመሌካች ሰጥቶታሌ፡፡ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 35 ስር ከአዋጁ ጋር 
የሚቃረኑ ማናቸውም ሔጎች በዚህ አዋጅ የተሸፇኑ ጉዲዮችን በተመሇከተ ተፇፃሚነት አይኖራቸውም 
በማሇትም ተዯንግጓሌ፡፡ 

 እንግዱህ አመሌካች በሔግ ኃሊፉነትና ተግባሩ ተሇይቶ የተሰጠው ሲሆን ይህንኑ ተግባርና 
ኃሊፉነት ሇመወጣትና ሔጉን ሇማስፇፀም መመሪያ የማውጣት ስሌጣን በሔግ አውጪው በአዋጅ 
ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 የተሰጠው መሆኑን ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው 
ጉዲይ ነው፡፡ የባንኮችን ሥራ የመቆጣጠር ተግባርና ኃሊፉነት ዯግሞ እንዯማንኛውም ቁጥጥር 
የማዴረጊያ ስርዓት ሉፇፀም የሚችሇው የፊይናንስ ተቋሞችንና የባንኮችን ተግባርና ኃሊፉነት 
አስቀዴሞ በሔግ በመወሰን፣ ይህንኑ ተግባርና ኃሊፉነታቸውን ስራ ሊይ የሚያውለበትን ዯንብ 
እንዱኖራቸው በማዴረግ እና በአመራራቸውም ሊይ በተሇያየ ሔጋዊ መንገድች ቁጥጥር በማዴረግ 
ስሇመሆኑ ይታመናሌ፡፡ የባንኮችን ስራ የመቆጣጠር ስራ ሇጉዲዩ የተሇየ እውቀትና ሌምዴ ያሇውን 
ተቋም /አካሌ/ ባሇሙያ የሚያስፇሌግ መሆኑ እሙን ነው፡፡ ባንኮችና የፊይናንስ ተቋማት በሰፉው 
የሔዝብ ጥቅም ያሇባቸው መሆኑም ይታወቃሌ፡፡ በ1952ዓ.ም በወጣው የንግዴ ሔግ የአንዴ ኩባንያ 
ዲይሬክተር በላሊ ኩባንያ ውስጥ በዲይሬክተርነት እንዱያገሇግሌ የሚከሇክሌ ዴንጋጌ የላሇው መሆኑና 
አጠቃሊይ ስሇ ዲይሬክተሮች የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነታቸው የነበረው ከባንክና ከፊይናንስ 
ተቋማት ሊይ ብቻ ሳይሆን በላልች የንግዴ ማህበራትም ሊይ ጭምር መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ሔግ 
አውጪው ባንክና የፊይናንስ ተቋማትን በተወሰነ ዯረጃ በተሇየ የሔግ ማዕቀፌ እንዱገዙ አዴርጓሌ፡፡ 
በ1952ዓ.ም የወጣው የንግዴ ህግ በሔጎች አወጣጥ ዯረጃ አዋጅ ሲሆን አዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 
84/1986ዓ.ም ተመሳሳይ ዯረጃ ያሊቸው ሔጎች ናቸው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 
በሚሸፇኑ ጉዲዮች የንግዴ ሔጉ የሚቃረን ከሆነ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑ ከሔጉቹ አወጣጥ ቅዯም 
ተከተሌና ዯረጃ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 ከንግዴ ሔጉ እኩሌ 
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ዯረጃ ያሊቸው በመሆኑና በኋሊም የወጡ በመሆኑ በገንዘብና በባንክ እንዱሁም ስሇ ባንክ ስራ ፇቃዴ 
ስሇመስጠትና ስሇመቆጣጠር ቀዲሚ ተፇፃሚነት ያሊቸው መሆኑን ከሔጎች አተረጓጎም ዯንብ 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም አዋጆቹ ከንግዴ ሔጉ ቀዴመው የሚፇፀሙ ናቸው ከተባሇ 
አመሌካች ያወጣው መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006 እነዚህ አዋጆቹን መሠረት አዴርጎ የወጣ 
በመሆኑ ከሊይ በተጠቀሱት ጉዲዮች ሊይ ከንግዴ ሔጉ በሊይ የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ሔጎቹ 
የወጡበትን ስርዓት፣ ሔጉቹ የሚፇፀሙትን ጉዲይ እና በአፇፃፀም ዯረጃ ያሊቸውን እርከን በአግባቡ 
ሳይሇይ አመሌካች ባወጣው መመሪያ ውስጥ የተካተቱት አንቀጽ 5.1.4 እና 5.1.5 ዴንጋጌዎች 
ተፇፃሚነት ሉኖራቸው አይገባም በማሇት እንዱሻሩ መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 93620 ጥር 02 ቀን 2000ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 64552 ታህሳስ 09 ቀን 2001 የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 
348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች መመሪያ በአዋጅ ቁጥር 83/1986 እና 84/1986 መመሪያውን የማውጣት ስሌጣን 
የተሰጠው በመሆኑ የተሻሻሇው አዱስ የባንክ ስራ ፇቃዴና የዲይሬክተሮች፣ የዋና ስራ አስፇፃሚ 
ሹመት ማጽዯቂያ መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ /39/2006 አንቀጽ 5.1.4 እና አንቀጽ 5.1.5 
ከ1952ቱ የንግዴ ሔግ ጋር የሚጋጭ ነው ተብል ሉሻር የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም 
ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሶ/በ 
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