
177 

 

  የሰ/መ/ቁ. 59320 

      ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣  ሏጎስ ወሌደ    

                              አሌማው ወላ     

 ዓሉ መሏመዴ  

 ነጋ ደፌሳ  

 አዲነ ንጉሴ                

አመሌካች፡- ጊዬን ሆቴልች ዴርጅት ነገረፇጅ እሱባሇው ዋሇሌኝ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ስሇሺ አምዳ  ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡     

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ 
ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው ተጠሪ አመሌካች 
ህዲር 5 ቀን 2001 ዓ.ም አሊግባብ ከሥራ አግድትና አሰናብቶት በፌርዴ ቤት ውሣኔ ጥቅምት 20 
ቀን 2002 ዓ.ም ወዯሥራ የተመሇሰ መሆኑን ገሌፆ በጥቅምት ወር 2001 ዓ.ም የሰራሁበት የሃያ 
ቀን ዯመወዝ የ2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ቦነስና የሰርቪስ ቻርጅ እንዯዚሁም ከሀምላ 2001 ዓ.ም 
እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2002 ዓ.ም አስር ፏርሰንት የዯመወዝ ጭማሪ እንዱከፌሌ ውሣኔ ይስጥሌኝ 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ የሃያ ቀን የዯመወዝ ክፌያ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 
ከሣሽ /ተጠሪ/ የ2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ቦነስ የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ በህግም ሆነ 
በህብረት ስምምነቱ የማይገባቸው ክፌያ በመሆኑ ክሱ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከመረመረ በኃሊ አመሌካች ትርፌ በተገኘበት 
2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ስዴስት ወር ያሌሰሩ በመሆኑ ያቀረቡት የቦነስ ክፌያ ህግንም ሆነ 
በህብረት ስምምነቱን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ ተከሣሽ 
/አመሌካች/ ሇከሣሽ /ተጠሪ/ የመክፇሌ ግዳታ የሇበትም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ተጠሪን አሊግባብ ከሥራ ያባረረው አመሌካች 
በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ የጠየቀውን የቦነስና ሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ የመክፇሌ 
ሃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡  

አመሌካች ነሏሴ 12 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አስራአንዴ ወራት 
እንዲሌሰሩ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ባሌሰሩበት ወቅት ሇተገኘው ትርፌ የሚከፇሇው የቦነስ ክፌያ 
የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ እንዴንከፌሌ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
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የህብረት ስምምነቱን ግሌፅ ዴንጋጌ የሚጥስና የህግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የካቲት 25 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ 
መሌስ በትምህርት ዝግጅቴና በሥራ ሌምዴ ከላልች ሠራተኞች በተሻሇ ሁኔታ ሊይ ነበርኩኝ 
በ2001 ዓ.ም ያሌሰራሁትና የሥራ አፇፃፀም ያሌተሞሊሌኝ አመሌካች ከህግ ውጭ ከሥራ 
ስሊሰናበተኝ በመሆኑ ጥፊቱ የተጠሪ ሣይሆን የአመሌካች ነው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች በህብረት 
ስምምነቱ የተቀመጡ መስፇርቶችን እንዲሊሟሊ ከህግ ውጭ ከሥራ አሰናብቶኝ የቆየ በመሆኑ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገቢና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 19 ቀን 2003 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ ያዯረጉት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ሇተጠሪ የ2001 ዓ.ም የበጀት ዓመት ቦነስ 
የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ እንዱከፌሌ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው 
ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

አመሌካች የቦነስ ክፌያ የሚከፌሇው የሥራ አፇፃፀሙ ተመዝኖ በአማካኝ ከሃምሳ ፏርሰንት 
በሊይ መሆኑ ሲረጋገጥና ሠራተኛው በበጀት ዓመቱ ከስዴስት ወር በሊይ የሠራ መሆኑ ሲረጋገጥ 
እንዯሆነ በአስረኛው የህብረት ስምምነት በአንቀጽ 34/5/ሇ እና አንቀጽ 356/ሏ/ ተዯንግጓሌ፡፡ 
የሰርቪስ ቻርጅ የሚከፇሇውም በወቅቱ ሥራ ሊይ ሇነበሩና አገሌግልት ሇሰጡ ሠራተኞች እንዯሆነ 
በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 28/4/ የተመሇከተ ሲሆን የዯመወዝ ጭማሪ የሚዯረገው የሠራተኛው 
የሥራ አፇፃፀም ከተመዘነ በኃሊ እንዯሆነ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አንዴ ሠራተኛ አሠሪው ጥቅም 
እንዱሰጠው ሇመጠየቅ የሚችሇው በአሠሪውና በሠራተኛው መካከሌ የሥራ ውሌ የህብረት 
ስምምነቱን ወይም የአሠሪና ሠራተኛ ህግን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ 
የተዯረገው የሥራ ውሌ አመሌካች ተጠሪን አሊግባብ ከሥራ ያገዯ ወይም ያሰናበተ መሆኑ ተረጋግጦ 
በፌርዴ ሲወሰን ተጠሪ ባሌሰራበት የበጀት ዓመት የሚከፇሌ የቦነስ ክፌያ የሰርቪስ ቻርጅና 
የዯመወዝ ጭማሪ የሚከፌሌ ስሇመሆኑ እንዯማይገሌፅ ግራቀኙ በሰበርና በሥር ፌርዴ ቤት 
ካዯረጉት ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ሲያግዯውና ሲያሰናብተው ሥራ 
ሊይ የነበረው አስረኛው የህብረት ስምምነት ተጠሪ ከሥራ ታግድ ወይም ከሥራ ተሰናበቶ በነበረበት 
ጊዜ የተገኘ የቦነስ ክፌያ የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ አመሌካች እንዱከፌሌ የማያስግዴዯው 
መሆኑን ከሊይ ከጠቀስናቸው የህብረት ስምምነቱ ዴንጋጌዎች ይዘት ተገንዝብናሌ፡፡  

አሰሪው አሊግባብ ከሥራ የተሰናበተ መሆኑ ተረጋግጦ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 
ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ወዯ ሥራው እንዱመሇስ የተወሰነሇት ሠራተኛ 
በመጀመሪያ ዯረጃ የሥራ ክርክር ችልት ከስዴስት ወር ያሌበሇጠ ውዝፌ ዯመወዝ እንዱከፇሇው 
ፌርዴ ቤቱ የሚወሰንሇት መሆኑንና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ወዯ ሥራ የመመሇስ ውሣኔው 
ከፀና ከአንዴ ዓመት ያሌበሇጠ ውዝፌ ዯመወዝ እንዯከፇሇው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
እንዯሚወሰንሇት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 ንዐስ አንቀጽ 5 ተዯንግጓሌ፡፡ ዯመወዝ  ማሇት 
አንዴ ሠራተኛ በሥራ ውለ መሠረት ሇሚያከናውነው ሥራ የሚከፇሇው መዯበኛ ክፌያ ማሇት 
እንዯሆነ በአዋጅ አንቀጽ 53 ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከአሠሪው የሚሰጥ 
ጉርሻ /ቦነስ/ እንዯ ዯመወዝ ክፌያ የማይቆጠር መሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 53 ንዐስ አንቀጽ 2/ሏ/ 
በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ከሊይ ከተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች አመሌካች ተጠሪን አሊግባብ ከሥራ 
አሰናብቶ በመገኘቱ ተጠሪን ወዯ ሥራ እንዱመሌስ የአሠሪና ሠራተኛ የመጀመሪያ ዯረጃ የሥራ 
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ክርክር ችልትና የይግባኝ ችልት ሲወስኑ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 45 ንዐስ 
አንቀጽ 5 መሠረት እስከ ስዴስት ወር ወይም እስከ አንዴ ዓመት የሚዯርስ ውዝፌ ዯመወዝ 
እንዱከፌሌ ከሚወሰን በስተቀር ተጠሪ ባሌሠራበት ዓመት ሇላልች ሠራተኞች የተከፇሇው ቦነስ 
የሰርቪስ ቻርጅና የዯመወዝ ጭማሪ እንዱከፌሌ ሇመወሰን የሚያስችሌ የህግ መሠረት የሇም፡፡ 
ስሇሆነም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪን ከህግ ውጭ አሰናብቶት በፌርዴ ቤት 
ውሣኔ የተመሇሰ በመሆኑ ባሌሠራበት ዓመት የተገኘው ትርፌ ሇሠራተኞች የተከፇሇውን የቦነስ 
ክፌያ የዯመወዝ ጭማሪና የሰርቪስ ቻርጅ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 43 ንዐስ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 53 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2/ሏ/ 
የሚጥስና የህብረት ስምምነቱን መሠረት ያሊዯረገ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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