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የሰበር መ/ቁ 47825 

የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

 መንበረፀሏይ ታዯሰ 

 ሂሩት መሇሰ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

 

አመሌካች፡- የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ አ.ማ - ነ/ፇጅ አስቴር በቀሇ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ዘርዓየሁ ስሜ 

   2. አቶ ሽፇራው አራጋው     

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአዋጅ ቁጥር 377/96“ን” መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች በአሁኑ 
አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሏምላ 29 ቀን 2000 ዓ.ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ 
ይዘትም ባጭሩ ከአመሌካች ጋር የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት እንዯነበራቸው፣ ይህ ግንኙነታቸው የተቋረጠው በተጠሪዎች 
ፇቃዴ መሆኑን፣ የስራ ውለ ሲቋረጥ ሉከፇሊቸው የሚገባው ዯመወዝ ሳይከፇሊቸው የቀረ መሆኑን፣ ሌዩነቱ መከሰቱን 
ያወቁት መንግስት የዯመወዝ ጭማሪ ወይም ማስተካከያ ማዴረጉን የካቲት 28 ቀን 2000 ዓ.ም ከጻፇው ዯብዲቤ 
መሆኑን፣ የዯመወዝ ማስተካከያው ከሔዲር 01 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንዱሆን መወሰኑን፣ በዚህም መሰረት 
አንዯኛ ተጠሪ ሉከፇሊቸው ከሚገባው ዯመወዝ ብር 6338.84(ስዴስት ሺህ ሶስት መቶ ሰሊሳ ስምንት ብር ከሰማንያ አራት 
ሳንቲም)፣ ሁሇተኛ ተጠሪ ዯግሞ ብር 14430.93(አስራ አራት ሺህ አራት መቶ ሰሊሳ ከዘጠና ሶስት ሳንቲም) መሆኑን 
ገሌፀው ይኸው በሌዩነት የመጣውን ገንዘብ አመሌካች እንዱከፌሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇከሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር መከራከሪያ 
ነጥቦችን በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ 
ከመረመረ በኋሊ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረባቸውን የመከራከሪያ ነጥቦችን ውዴቅ ከማዴረጉም 
በሊይ ሇተጠሪዎች ክስ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የክሱን ገንዘብ ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሏምላ 24 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ የሰበር ማመሌከቻ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የስር 
ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የቀረቡትን የአመሌካችን መከራከሪያ ነጥቦችን ውዴቅ ያዯረገው ያሊግባብ 
መሆኑን፣ ተጠሪዎች ከአመሌካች ጋር የነበራቸው የስራ ግንኙነት በገዛ ፇቃዲቸው ከተቋረጠ በኋሊ መንግስት ያዯረገው 
የዯመወዝ ማስተካከያ እንዱከፇሊቸው የተወሰነው ከመመሪያው ዓሊማና መንፇስ ውጪ መሆኑን ዘርዝረው ውሳኔው ሉሻር 
ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም ተጠሪዎች ከአመሌካች ዴርጅት ስራ 
ከሇቀቁ በኋሊ ተፇቀዯ የተባሇው የዯመወዝ ስኬሌ ጭማሪ ተጠሪዎችን ይመሇከታሌ ወይስ አይመሇከታቸውም? የሚሇውን 
እና ላልችን ነጥቦች ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ የተጠሪዎች ጠበቃ ሔዲር 23 ቀን 
2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ተገቢነት አሇው የሚለባቸውን ምክንያቶች 
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ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩሊቸው ሔዲር 25 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር 
አቤቱታቸውን አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት 
በተጠሪዎች ፇቃዴ ከጥር 03 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ መቋረጡን፣ በዚህ ወቅት ተጠሪዎች ከአመሌካች ዴርጅት ሲሰናበቱ 
በወቅቱ ሉከፇሊቸው ይገባሌ የተባሇው የተሇያየ ክፌያ መከፇለን፣ ተጠሪዎች ሏምላ 29 ቀን 2000 ዓ.ም በተጻፇ 
ማመሌከቻ በአመሌካች ሊይ ክስ ሉመሰርቱ የቻለት የካቲት 28 ቀን 2000 ዓ.ም የዯመወዝ ጭማሪ መመሪያው ተፅፍ 
ከህዲር 01 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ጭማሪው ተግባራዊ እንዱሆን ከተወሰነ በኋሊ መሆኑን ነው፡፡ እንግዱህ ተጠሪዎች 
የመብት ጥያቄው ምንጭ ነው የሚለት የስራ ውለ ከመቋረጡ በፉት ሇሰሩበት ስራ በዯመወዝ ጭማሪ መመሪያው 
መሰረት ሉከፇሇን የሚገባው የዯመወዝ ሌዩነት አሇ በማሇት ነው፡፡ 

 በመሰረቱ አንዴ ሰራተኛ ከአሰሪው ጋር በሚፇጥረው የስራ ግንኙነት መሰረት ሔጉ የሚፇቀዯው ማንኛውም 
መብት የሚጠበቅሇት መሆኑ አከራካሪ አይሆንም፡፡ የአንዴ መብት ወይም ግዳታ መሠረት ዯግሞ ሔግ ወይም ውሌ 
መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይም ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ ተጠሪዎች የጠየቁትን ክፌያ የሚያገኙበት 
የሔግ መሰረት አሇ ወይስ የሇም? የሚሇው ነው፡፡ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው የዯመወዝ ስኬሌ ማስተካከያ 
መመሪያው ከመውጣቱ በፉት ተጠሪዎች በገዛ ፇቃዲቸው ስራቸውን ስሇሇቀቁ መመሪያው በስራ ሊይ ያለትን ሰራተኞች 
ሇማበረታታት የወጣ እንዯመሆኑ መጠን ሉከፇሊቸው የሚገባ ቀሪ ዯመወዝ የሇም በማሇት ነው፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው 
የተባሇው መመሪያም የወጣበት መሰረታዊ ዓሊማ ሲታይ የፊይናንስ ዴርጅቶች ሰራተኞች የሆኑት በጭማሪው ተነቃቅተው 
ከፌተኛ ውጤት ሇማስመዝገብ ስሇመሆኑ በመግቢያው ሊይ የተገሇፀ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤትም ያረጋገጠው ጉዲይ ነው፡፡ 
የመመሪያው መሰረታዊ ዓሊማ ይህ ከሆነ መመሪያው ከመውጣቱ በፉት ስራውን በገዛ ፇቃደ የሇቀቀ ሰራተኛ ወዯኋሊ 
ተመሌሶ ማስተካከያውን መሰረት አዴርጎ ቀሪ ዯመወዝ ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት የሚያቀርበው የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት 
የሚያገኝበት የሔግም ሆነ የስነ አመክንዮ(ልጂክ) አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤቶች የተጠሪዎችን የዲኝነት 
ጥያቄ ከመመሪያው ዓይነተኛ ዓሊማ ጋር በማዛመዴ መመሌከት ሲገባቸው ይህንኑ ሳያዯርጉ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ 
በማዴረግ ሇተጠሪዎች በቀሪነት የሚፇሇጉት ዯመወዝ ይከፇሌ በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 35175 መጋቢት 30 ቀን 2001 ዓ/ም ተሠጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 80204 ሏምላ 06 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች ከአመሌካች ጋር የነበራቸውን የስራ ግንኙነት በገዛ ፇቃዲቸው ከሇቀቁ በኋሊ በወጣው የዯመወዝ 
ጭማሪ ማስተካከያ መመሪያ መሰረት የሚከፇሊቸው ቀሪ ዯመወዝ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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