የሰ/መ/ቁ.122258
ሚያዚያ 30 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነአ ቂጣታ
ፀሀይ መንክር
አመሌካች፡- አቢሲንያ ባንክ አክሲዮን ማህበር የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡-የኤ.ፋ.ዴ.ሪ የግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጅንሲ የዯቡብ ሪጅን ፅ/ቤት ነገረፇጅ ወንዴወሰን ፀጋዬ- ቀረቡ
መዝገቡ መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩ በዔዲ አከፊፇሌ ሂዯት አከፊፇሌ ሂዯት የቀዯምነት መብት አከባበር ሊይ የተመሰረተ
ክርክር ሲሆን የጀመረው በዯ/ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በስር
ተጠሪ ከሳሽአመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ባቀረበው ክስም
በአዋጅ ቁጥር 715/2003 አንቀጽ 9(1)መሰረት ውዙፌ የጡረታ መዋጮ ያሊቸው ዴርጅቶች
ንብረት ከፌርዴ ቤት ወጪ በሆነ መንገዴ በመሸጥ ገቢ የማስዴረግ ስሌጣን እንዯተሰጠው፤
ብለናይሌ የተባሇው ሆቴሌ ንብረትነቱ የአቶ ታምራት ሙለ ምትኩ የሆነ ዴርጅት ህንፃ
በአሁኑ አመሌካች አማካኝነት በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ከፌርዴ ቤት ውጪ በ29/07/2007
ዒ/ም የሽያጭ ጨረታ ተከናውኖበታሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ዴርጅት ከ 82 ሠራተኞች
ተሰብስቦ ያሌተከፇሇ ብር 443,519.57 የጡረታ መዋጮ ዔዲ አሇበት፡፡ በአዋጅ ቁጥር
715/2003 አንቀፅ 11(12)የጡረታ ዔዲ ከማንኛውም ዔዲ ቅዴሚያ የሚሰጠው በመሆኑ
የዴርጅቱ ህንፃ ሽያጭ እንዯፀዯቀ ተጠሪ ከሽያጭ ገንዘቡ አስቀዴሞ የጡረታ ዔዲውን
ሇአመሌካች ገቢ እንዱያዯርግ ትዔዛዝ ይሰጥሌን ሲሌ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡
2. የአሁኑ አመሌካች በቀረበው የመከሊኪያ መሌስ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 በተሰጠው ሥሌጣን
መሰረት የመያዣ ንብረት የመሸጥ መብት እንዲሇው፤ የፌ/ሔ/ቁ/3054 የቀዴምትነት መብት
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እንዯሚሰጠው፤ አመሌካች የመያዝ
715/2003

አንቀፅ

57(1)

መብቱ በ2000ዒ.ም ያቋቋመ በመሆኑ እና አዋጅ ቁጥር

ቀዯም

ሲሌ

ሲሰራባቸው

የነበሩ

እንዯመሆናቸውን

ሰሇሚያመሇክት፤ ገንዘቡም ከህዝብ የተሰበሰበ ከመሆኑ አንፃር የማይመሇስ ከሆነ ከፌተኛ
ተጽዔኖየሚያሳዴር ስሇመሆኑ፤ የገንዘብ መጠኑም በገሇሌተኛ ባሇሙያ ያሌተጣራ በመሆኑ
ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ክርክር ያቀረበ ሲሆን የዴርጅቱ ባሇቤት የተባለት ግሇሰብ
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት በ20/12/2007 ዒ/ም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/40(2)
መሰረት ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ አዞ በማረሚያ ቤት በኩሌመጥሪያ የዯረሣቸው ቢሆንም ወዯ
ክርክሩ መግባት እንዯማይፇሌጉ የገሇጹ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ አሌፍታሌ፡፡
3. የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ክርክር ከመረመረ በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ የሚጠይቀው
የጡረታ መዋጮ ምን ያህሌ ነው? የሚሇው በክሱ 443,519.57 መሆኑን መግሇጹን፤
የዴርጅቱ ባሇቤት ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ መጥሪያ የተሊከ ቢሆንም ወዯ ክርክሩ አሌገባም ያለ
በመሆኑ ተጠሪ ያቀረበው ውዝፌ የጡረታ መዋጮ አሌተስተባበሇም፡፡ የቀዯምትነትመብት
ያሇው ማንነው? የሚሇው ነጥብ በተመሇከተም የሁሇቱም አዋጆች ይዘት እንዯመረመረ፤
የጡረታ ዔዲ ከማንኛውም ዔዲ ቅዴሚያ ሉከፇሌ የሚገባ መሆኑን አዋጅ ቁጥር 715/2003
የሚገሌጽ ሰሇመሆኑ ይህ አዋጅም ከአዋጅ ቁጥር 97/1990 ዒ.ም በኋሊ የወጣ ህግ ከመሆኑ
አንፃር ተጠሪ በተያዘው ንብረት ሊይየቀዲሚነት መብት ያሇው መሆኑ የሚያሳይ በመሆኑ
የቀዯምትነት መብት አሇው ሲሌ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በስር ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኝትሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ
ቅሬታውን ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኝም ፡፡
4. የአሁኑ የሰበር

አቤቱታ

የቀረበውም

የስር

ፌርዴ

ቤቶች

ውሳኔበመቃወም

ሇማሳረም

ነው፡፡አመሌካች በሰበር አቤቱታው የተጠሪ ክስ ጨረታው ከተካሄዯና ገንዘቡ ሇዔዲ መክፇያ
ከዋሇ በኋሊ የቀረበ ነው፡፡በአዋጅ ቁጥር 97/1990፣ ፌ/ሔ/ቁ/3059 መሰረት ቀዯምትነት
መብት እንዲሇው፤ የዯቡብ ክሌሌ ፌርዴ ቤት ውክሌና ሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር 322/2005
እንዯተነሳ፣ የጡረታ መዋጮ መጠኑም ሉጣራ ይገባ ነበር የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
የአመሌካች አቤቱታ ከተመረመረ በኋሊ በዚህ ጉዲይ በግራ ቀኙ እያከራከረ ያሇው የቅዴሚያ
መብት ጥያቄ ሉታይ የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ነው፡፡ ወይሰ አዋጅ ቁጥር
715/2003? የሚሇውን ነጥብ ተጠሪ ባሇበት ይጣራ ዘንዴ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ
የተባሇ ሲሆን ተጠሪም በሔጉ አግባብ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ ጨረታ ከተካሄዯና ሇዔዲ
መክፇያ ከዋሇ በኋሊ የቀረበ ክስ ነው የሚሇው በስር ፌርዴ ቤት ያሌተነሳ አዱስ ክርክር
ስሇመሆኑ፤ የጡረታ መዋጮ ከማንኛውም ዔዲ ቅዴሚያ እንዯሚሰጠው፤ዔዲው አሌተካዯም
ተከፌሎሌ የሚሌ ማስረጃ ብቻ በማስቀረብ የሚሰተባበሌ
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ከመሆኑ አንፃር የአመሌካች

ክርክር ተገቢነት እንዯላሇው፤ የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የውክሌና ሰሌጣንም እንዲሌተነሳ
በመግሇጽ አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡ የመሌስ መሌስም ቀርበዋሌ፡፡
5. ከሥር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም
ግራ ቀኙ በጽሐፌ ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ ከተያዘው
ጭብጥ አንፃርበስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስሔተት መፇጸም አሇመፇጸሙን
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው
የቀዯምትነት መብት ባዯረገው የመያዣ ውሌ ያረጋገጠ በመሆኑየአሁኑ ተጠሪ የጡረታ
መዋጮ ዔዲ የመሰብሰብ የቅዴሚያ መብት አሇው ተብል የተሰጠው ፌርዴ ተገቢ አይዯሇም
በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ አዋጅ ቁጥር 715/2003 ዒ.ም የጡረታ ዔዲ ከማንኛውም ዔዲ
ቅዴሚያ እንዯሚሰጠው በግሌፅ የተዯነገገ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የሚነቀፌ
አይዯሇም በማሇት መከራከሩን ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታው የተጠሪ ክስ
ጨረታው ተከናውኖ ዔዲው ከተከፇሇ በኋሊ የቀረበ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር ተጠሪ
በሰጠው መሌስ ክርክሩ በስር ፌ/ቤት ያሌተነሳ አዱስ ክርክር

ነው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ

ብሎሌ፡፡ ከመዝገቡ እንዯተረዲነው አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በዋናነት ያቀረበው ክርክር
በአዋጅ ቁጥር 97/1990 የቀዯምትነት መብት እንዲሇው፤ የአዋጅ ቁጥር 715/2003አንቀጽ
57/(1)ቀዯም ሲሌ ሲሰራባቸው የነበሩ ተፇፃሚ ናቸው ሰሇሚሌ የተጠሪ የቀዯምነት መብት
አግባብነት የሇውም በሚሌ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት የክርክር አካሌ
ያሊዯረገው

ጉዲይ

በዚህ

ሰበር

ሰሚ

ችልት

በአዱስ

መሌክ

ሉያነሳ

እንዯማይችሌ

የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ/329/1/ በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ የፌርዴ ቤት ስሌጣንም በተመሇከተም የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ የሚመሇከተው /originaljurisdiction/ ስሌጣኑ የተነሳ
መሆኑ ግሌጽ ቢሆንም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በመወከሌ የሚመሇከተው ጉዲይ የውክሌና ስሌጣን ያሌተነሳ በመሆኑ ክርከርሩ የህግ
መሰረት የሇውም ብሇናሌ፡፡
6. አመሌካች ከስር ፌርዴ ቤት ጀምሮ ባነሳው ክርክር በአዋጅ ቁጥር 97/1990 የቀዯምነት
መብት ያቋቋመ በመሆኑ የተጠሪ ጥያቄ ውዴቅ ሉያዯርግ ይገባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪም የአዋጅ
ቁጥር

715/2003

አንቀጽ

11/12/

የቀዯምትነት

መብት

እንዯሚሰጠው ተከራክሯሌ፡፡

አመሌካች በውሌ የቀዯምትነት መብት ማቋቋሙ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ተጠሪም
ብለናይሌ ከተባሇው ሆቴሌ ያሌተሰበሰበ የሰራተኞች የጡረታ መዋጮ እዲ እንዲሇው
አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ ብለ ናይሌ በተባሇው ሆቴሌ ሊይ የፌርዴ ባሇመብት
መሆናቸው ያከራከረ ነጥብ አይዯሇም፡፡ አከራካሪ የሆነውን መሰረታዊ ነጥብ የዔዲው
አከፊፇሌ ቅዯም ተከተሌ ነው፡፡ አመሌካች ከውሌ የመነጨ የመያዠ መብት ያሇው ሲሆን
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ተጠሪም በህግ የተረጋገጠ የቀዯምትነት መብት አሇው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አዋጅ ቁጥር
715/2003 ከአዋጅ ቁጥር 97/1990 በኋሊ የወጣ መሆኑን የተጠሪ ቀዯምትነት መብት
ሇመወሰን እንዯአንዴ መነሻ የወሰዯው ቢሆንም ጉዲዩ መታየት ያሇበት ህጎች ከወጡበት ጊዜ
አንፃር ሳይሆን በክርክሩ ሇተያዘው ጉዲይ ሌዩ ህግ /special law/ የትኛው ነው? በሚሌ
መሆን ይገባው ነበር፡፡ የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢነት
ያሇው አይዯሇም፡፡ ወዯ አከራካሪው ነጥብ ስንመሇስ አዋጁ ቁጥር 97/1990 ባንኮች በመያዝ
የተያዣ የተያዙ ንብረቶች የሚሸጡበት ስርዒት የሚዯነግግ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 715/2003
የግሌ ዴርጅትሰራተኞቸ ጡረታ አዋጅ የሚመሇከት ሲሆን በአዋጅ አንቀጽ 11/12/“ የጡረታ
መዋጮ ክፌያ ከማንኛዉም እዲ ክፌያ ቅዴሚያ ይኖርዋሌ፡፡ በማሇት የዯነገገ ሲሆን
የእንግሉዘኛ ትርጉም the payment of contribution shall have priority over any
debt``በማሇት ተገሌጸዋሌ፡፡ ከዚህ የምንረዲው የተጠሪ የቀዯሞትነት መብት በግሌጽ በሌዩ
ህግ የተመሇከተ መሆኑ ነው፡፡ አመሌካች የአዋጅ ቁጥር 715/2003 አንቀጽ 57/1/ በመንቀስ
የተከራከረ ቢሆንም አቋቋምኩት የሚሇው የቀዴምትነት መያዣ መብት የሚዯግፌ ዴንጋጌ
ሆኖ

አሌተገኘም፡፡

ስሇሆነም

የአሁኑ

ተጠሪ

በሌዩ

ህጉ

የጡረታ መዋጮ ክፌያ ከማንኛውም እዲ ቅዴሚያ እንዯሚሰጠው መሰረት በማዴረግ
ያቀረበው ክርክር የህግ መሰረት ያሇው ነው ብሇናሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በመያዠ ውሌ
አቋቆምኩት ከሚሇው የቀዯምትነት መብት ይሌቅ በሌዩ ህግ የተቋቋመው የቀዯምትነት
መብት ሇተጠሪ ቅዴሚያ የሚሰጠው ነው፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤቶች
የአሁኑ ተጠሪ ብር 443,519.57 የጡረታ መዋጮ እዲ በቅዴሚያ እንዱከፇሇው የሰጡት
ፌርዴ ህጉን በአግባቡ ተፇጻሚነት አዴርጓሌ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በዯ/ብ/ብ/ህ/ክሌሌ

የሀዋሳ

ከተማ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

በመዝገብ

ቁጥር

17653

በ11/02/2008 ዒ/ም የሰጠው ፌርዴ፤ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመዝገብ ቁ/67034 በ19/04/2008 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡
2. የዚህ ፌርዴ ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
3. የዚህ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ

ፌርዴ

ቤት

በ16/05/2008

ዒ/ም

የተሰጠው

የዔግዴ

ትዔዛዝ

ተነስቷሌ፡፡

ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ዘግተን ወዯ መ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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