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የሰ/መ/ቁ. 109392 

                                                      ቀን 28/7/2008 ዒ.ም 

                 ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                       ሙስጠፊ አህመዴ 

                       ተፇሪ ገብሩ 

                       ሸምሱ ሲርጋጋ 

                       ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- አቶ ሶፍኒያስ ሀብተማርያም ጠበቃ ሀ/ማርያም መሌካ  

ተጠሪ፡-    ካሌዱስ ኮፉ ኃሊ/የተ/የግ/ማ- ጠበቃ አሰፊ መኮንን - ቀርበዋሌ   

                መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አቶ ሶፋኒያስ ሀብተማሪያም ጥር 9/2007 ዒ.ም 

በተጻፇ አቤቱታ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 104228 ጥቅምት 2/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በሰጠው ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የቀረበ ሲሆን የአሁን አመሌካች የዋስትና ስምምነት 1ኛ ተከሳሽ 

የነበሩት አቶ ቢኒያም አሰፊ በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ በእስቶር ኪፏር ወይም ዕቃ ግምጃ ቤት 

ሰራተኛ የሥራ ቅጥር መዯብ ተመዴቦ ሲሰራ ሇሚዯርሰው የንብረት ጉዴሇት ዋስ መሆኔ 

እየታወቀ 1ኛ ተከሳሽ የገንዘብ ያዥነት ስራ እንዱያከናውን ከተመዯበበት ስራ ውጪ ከ100000 

ብር በሊይ በመስጠት በተሊሊኪነት ተጠሪ እራሱ አሰማርቶት በዯረሰው የገንዘብ ጉዴሇት አመሌካች 

ተጠያቂ ነው ተብል መወሰኑ አሇአግባብ በመሆኑ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ካሌዱስ ኮፉ የኃ/የተ/የግ/ማ በፋ.የመ.ዯረጃ 

ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ በከሳሽ ዴርጅት በቦላ ቅርንጫፌ ሇንብረት 

ክፌሌ ሲቀጠሩ 2ኛ ተከሳሽ አቶ ሶፋኒያስ ሀብተማሪያም እስከ ብር 50000 የዋስትና ግዳታ 

ነሏሴ 8/2004 ዒ.ም በተጻፇ የዋስትና ግዳታ ውሌ ገብቷሌ፡፡ 1ኛ ተከሳሽ በንብረት ክፌሌ 

ተቀጥረው በሚሰሩበት ጊዜ መስከረም 2/2005 ዒ.ም ወዯ ባንክ እንዱያስገባ ከሳሽ የሰጠውን ብር 

111552 ይዘው በመሰወራቸው 2ኛ ተከሳሽ በተገኙበት የንብረት ቆጠራ ተዯርጎ የብር 5643.49 
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ንብረት ጎሎሌ፡፡ ተከሳሽ በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ ሆነው የ1 ዒመት ከ7 ወር 

ቅጣት ተወስኖባቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ 1ኛ ተከሳሽ እና 2ኛ ተከሳሽ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1995 መሰረት በገቡት 

የዋስትና ውሌ ግዳታ ብር 117195.49 ከህዲር 2/2005 ዒ.ም በሚታሰብ ወሇዴ ጋር 

እንዱከፌለኝ ሲሌ ከሷሌ፡፡ የተከሳሾች መሌስ የ1ኛ ተከሳሽ መሌስ የስራ ኃሊፉነቴ የንብረት ክፌሌ 

ተቆጣጣሪ እንጂ ገንዘብ የማንቀሳቀስ ኃሊፉነት የሇብኝም፡፡ ስሇዚህ ሇብር 111552 በፌ/ብ/ህ/ቁ. 

1928(1) መሰረት ተጠያቂ ሌሆን አይገባም፡፡ የብር 5643.49 የንብረት ጉዴሇት ሇተባሇው ተጠያቂ 

ነኝ ሲሌ 2ኛ ተከሳሽም በሰጠው መሌስ የብር 5643.49 ንብረት ጉዴሇት ሇተባሇው ብቻ በገባሁት 

የዋስትና ውሌ ግዳታ መሰረት ተጠያቂ እሆናሇሁ፡፡ 1ኛ ተከሳሽ ከተቀጠረበት ስራ ውጪ 

አሰማርተውት ሇዯረሰው ጥፊት ሀሊፉነት የሇብኝም ብሇዋሌ፡፡  

የፋ.የመ.ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 07408 ግንቦት 27/2005 ዒ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው 1ኛ 

ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ ብር 111552 በሰነዴ ተረክበው ሇባንክ ገቢ ያሊዯረጉና የብር 5643.49 

ንብረት ያጎዯለ መሆኑን በቀረበው የሰነዴ ማስረጃና 1ኛ ተከሳሽም በጽሁፌና በቃሌ ክርክር ያመኑ 

በመሆኑ ተጠያቂ ናቸው፡፡ 2ኛ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታቸው 1ኛ ተከሳሽ የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ 

ሆነው ሲቀጠሩ ሇንብረት ጉዴሇት ኃሊፉነት እንጂ ከጥሬ ገንዘብ ብር ጋር በተገናኜ እንዲሌሆነ 

የቀረበው የዋስትና ግዳታ ውሌ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም 2ኛ ተከሳሽ ሇብር 5643.49 ንብረት 

ሇጎዯሇው ከ1ኛ ተከሳሽ ጋር በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1933(1) እና 1897 መሰረት በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ 

ነው 1ኛ ተከሳሽ ሇብር 111552 ከህዲር 2/2005 ዒ.ም ጀምሮ በሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ 

ይክፇሇው፡፡ 1ኛ እና 2ኛ ተከሳሾች በአንዴነትና በነጠሊ ሇብር 5643.49 ከግንቦት 27/2005 ዒ.ም 

ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጨምሮ ሇከሳሽ ይክፇለት ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ሇፋ.ከፌ/ፌ/ቤት ከሳሽ 

ይግባኝ አቅርቦ የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 140236 አከራክሮ ሰኔ 16/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በሰጠው ውሳኔ 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ ተቀጥረው በሚያገሇግለበት ወቅት ሇዯረሰው 

የንብረት መጉዯሌ ብቻ ሳይሆን ሇገንዘብ መጥፊትና የንብረት መጉዯሌ 2ኛ ተከሳሽ (የአሁን መሌስ 

ሰጪ) በገቡት የዋስትና ግዳታ ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የመሌስ ሰጪን (2ኛ 

ተከሳሽን) የዋስትና ግዳታ ወሰን በግሌጽ ከተጻፇው የግዳታ ዝርዝር አንጻር ተመሌክቶ መወሰን 

ሲገባው 1ኛ ተከሳሽ የስራ መዯብ ባሌተቀየረበት እና የዋስትና ውለን ከሰራተኛው የስራ መዯብ 

ብቻ በማያያዝ አሇአግባብ መተርጎሙ የዋስትናውን ግዳታ ወሰን አሊማ ያሊገናዘበ በመሆኑ 

የዯረሰበት የውሳኔ መዯምዯሚያ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሳኔን አሻሽል 2ኛ 

ተከሳሽ (መሌስ ሰጪ) 1ኛ ተከሳሽ ብር 111552 ሇጎዯሇው እና በስር ፌ/ቤት የተወሰነውን ብር 

5643.49 ጨምሮ እስከ ብር 50000 ብቻ ተጠያቂ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች (2ኛ 

ተከሳሽ) ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 104228 ጥቅምት 
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24/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው ትዕዛዝ ይግባኝ የተባሇበት ውሳኔ ጉዴሇት የላሇበት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡  

የአሁኑ አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች ዋስ 

የሆነሇት አቶ ቢኒያም አሰፊ ሲቀጠር በዋስትና ውለ ሊይ የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ መሆኑ 

በተገሇጸበት ከስራ መዯቡ ውጪ ባንክ እንዱያስገባ በተጠሪ የተሰጠውን ገንዘብ ይዞ በመጥፊቱ 

አመሌካች ሃሊፉነት አሇበት ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና 

የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ግንቦት 28/2007 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ በአመሌካችና 

በተጠሪ መሃከሌ ነሏሴ 8/2004 ዒ.ም በተዯረገው የዋስትና ውሌ የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ 

በተጠሪ ዴርጅት ተቀጥረው በሚያገሇግለበት ወቅት ሇሚያዯርሱት የገንዘብና የንብረት መጥፊትና 

መጉዯሌ እስከ ብር 50000 በጋራ እና በተናጥሌ የዋስትና ግዳታ ውሌ ገብተዋሌ፡፡ በዚሁ 

መሰረት የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ቅር የሚያሰኝ ባሇመሆኑ ይጽናሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

አመሌካችም አቤቱታቸውን አጠንክረው ተከራክረዋሌ፡፡  

በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው የአሁን አመሌካች (የስር 

ፌ/ቤት 2ኛ ተከሳሽ) አጥብቀው የሚከራከሩት የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ 

በተጠሪ ዴርጅት ሲቀጠሩ የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ ሆነው ሲሆን የዋስትና ግዳታዬም የስር 

ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ በንብረት ክፌሌ ሰራተኛነት ሇሚያጎዴለት ንብረት እና ገንዘብ እንጂ 

ከተቀጠሩበት ስራ ውጪ እንዱሰራ ተዯርጎ ሇዯረሰው ጉዴሇት ሃሊፉነት ሉኖርብኝ አይገባም በሚሌ 

ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተከሳሽ አቶ ቢኒያም አሰፊ አጉዴሇዋሌ የተባሇውን በአጠቃሊይ ብር 

117193.49 ያጎዯለት የስራ መዯባቸው ሳይቀየር የንብረት ክፌሌ ሰራተኛ ሆነው እየሰሩ 

በነበሩበት ወቅት ነው፡፡ የአመሌካች የዋስትና ውሌ ግዳታ ሰራተኛው ተቀጥረው በሚያገሇግለበት 

ወቅት ሇሚዯርሰው የገንዘብና የንብረት መጥፊትና መጉዯሌ ተጠያቂ ሇመሆን ነው፡፡ በመሆኑም 

አመሌካች የገቡት የዋስትና ግዳታ ሰራተኛው በስራቸው ወቅት ሇሚያዯርሱት የገንዘብና የንብረት 

መጥፊትና መጉዯሌ እንጂ ሇሚከራከሩበት የንብረት መጉዯሌ ብቻ ተብል አይዯሇም፡፡ የስር ፌ/ቤት 

1ኛ ተከሳሽ ያጎዯለትን ገንዘብ የዴርጅቱ ሰራተኛ ሆነው በሚሰሩበት ወቅት በእጃቸው የገባ ገንዘብ 

መጉዯለ አመሌካች ከገቡት የዋስትና ግዳታ ውሌ ውጪ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር 

ፌ/ቤት አመሌካችን በገቡት የዋስትና ግዳታ ውሌ መሰረት ሃሊፉነት አሇባቸው በማሇት የሰጠው 

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 104228 ጥቅምት 24/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው 

ትዕዛዝ፣ የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 140236 ሰኔ 16/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው 

ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ መዝገብ ሏምላ 29/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው እግዴ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡  

4. የዚህ ውሳኔ ቅጂ የስር ፌ/ቤቶች እንዱያውቁት ይዴረሳቸው፡፡ 

5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

የ/ማ 
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