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ሰኔ 17 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- እነ ተመስገን ገ/እየሱስ ጠበቃ ግርማ ዓሇሙ ቀረቡ
ተጠሪዎች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ነ/ፇጅ ኮከብ ስሇሺ ቀረበ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቦነስ ክፌያ ጥያቄ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካቾች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡አመሌካቾች የተጠሪ ዴርጅት ሠራተኞች ሁነው ካገሊገለ በሁዋሊ በራሳቸው ፇቃዴ ከባንኩ በቅርቡ
የሇቀቁ መሆኑን ፣ ተጠሪ በ2001 የበጀት አመት አትራፉ በመሆኑ በዚሁ የበጀት አመት ሊገሇገለ
ሰራተኞች የሁሇት ወር ዯመወዝ ቦነስ የሠጠ ቢሆንም አመሌካቾችን ግን ሔጋዊ ባሌሆነ ምክንያት
የከሇከሇ መሆኑን ገሌጸው የአንዴ ወር ዯመወዛቸው በቦነስነት ፣ በሔብረት ስምምነቱ መሠረት
ዯግሞ የዴጎማ ክፌያ እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚሳይ ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም አመሌካቾች የቦነስ ክፌያው ያሌተከፇሊቸው
ሔብረት ስምምነቱን መሠረት አዴርጎ በወጣው መመሪያ ስር የተመሇከቱት ሁኔታዎች ስሇማያሟለ
ነው በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ በ06/12/2001 ዓ/ም
የወጣው የቦነስ አከፊፇሌ መመሪያ የተጠሪ ባንክ ሠራተኛ ማህበር ኘሮዝዲንት እና ምክትሌ
ኘሬዝዲንት እንዱሁም የተጠሪ ባንክ ሰራተኛ ማህበር ጸሏፉን ጨምሮ የባንኩ የተሇያዩ ክፌሌ
ኃሊፉዎች በተገኙበት ስምምነት የተዯረሰበት መሆኑን እንዯሚያስረዲ በማረጋገጥ በመመሪያው
ሔጋዊነት ሊይ የተነሣውን የአመሌካቾች ክርክር ውዴቅ ያዯረገ ሲሆን የቦነስ ክፌያ ጥያቄውን
ዯግሞ በተጠቃሹ መመሪያ ቁጥር 2/ሇ/4/ መሠረት አንዴ ሠራተኛ ወይም የስራ መሪ ሇቦነስ
ክፌያው ብቁ የሚሆነው ይህ ቦነስ ክፌያ ተፇቅድ ክፌያ እስከተፇጸመበት እሇት ዴረስ ዴርጅቱን
በማንኛውም ምክንያት ከሇቀቀ ወይም ሇመሌቀቅ ማመሌከቻ ያሊስገባ ሲሆን ብቻ መሆኑን ፣
በእዴሜ ጣሪያ ምክንያት በጡረታ የተገሇለ በመመሪያው ሊይ የሰፇሩትን መስፇርቶች ያሟለ ከሆነ
ክፌያ የሚከፇሊቸው መሆኑን መዯንገጉን በመመሌከትና አመሌካቾች ከስራ የተሰናበቱት በዕዴሜ
ጣሪያ ምክንያት በጡረታ ስሇተገሇለ ሳይሆን እያንዲንዲቸው አመሌካቾች ከመመሪያው ተግባራዊነት
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በፉት ስራ ሇመሌቀቅ ባቀረቡት መሌቀቂያ ማመሌከቻ መሆኑን እንዱሁም የዴጎማ ክፌያ በሔብረት
ስምምነቱ መሠረት የሚከፇሇውም በእዴሜ ጣሪያ ከስራ ሇተገሇሇ ሰራተኛ መሆኑን በማረጋገጥ
የአመሌካቾችን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ
ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም ተጠሪ የአመሌካቾችን መብት በሚያጣብብ
መሌኩ ያወጣው የቦነስና የዴጎማ ክፌያ መመሪያና የህብረት ስምምነት ተቀባይነት ማግኘቱ ከአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 134/2/ ዴንጋጌ ጋር የማይሄዴ ከመሆኑም በሊይ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ
የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 20869 የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ያሊገናዘበ
በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም ሇአመሌካቾች የቦነስ ክፌያው አይገባቸውም ተብል የመወሰኑን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ በጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ
መሠረት በመቅረብ የሰበር ችልቱ አስገዲጅ ውሣኔ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑና የተጠሪዎች
ጥያቄ ውዯቅ የተዯረገው ባግባቡ መሆኑን ጠቅሶ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ ሲሌ
ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት አመሌካቾች በተጠሪ ዴርጅት ተቀጥረው ሲያገሇግለ ቆይተው እዴሜያቸው
የጡረታ ጣሪያ ሳይዯርስ በገዛ ፇቃዲቸው ስራውን የሇቀቁ ፣ ተጠሪ መስሪያ ቤትም የቦነስና የዴጎማ
ክፌያ ሇአመሌካቾች አይገባም በማሇት የሚከራከረው ሔብረት ስምምነቱንና ይህንኑ መሠረት አዴርጎ
የወጣውን መመሪያ በመመርኮዝ መሆኑን ነው፡፡ አመሌካቾች የሔብረት ስምምነቱ ህጋዊነት
ተፇፃሚነት ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክርክር የታሇፇው ሔብረት ስምምነቱ የወጣው
ሥርአቱን ተከትል እና የሚመሇከታቸውን አካሊት በማሳተፌ ስምምነት ተዯርሶበት መሆነና
በሔብረት ስምምነቱ ሊይም የቦነስ አከፊፇሌ መመሪያና ማውጣት እንዯሚቻሌ ፣ ሰራተኛ ስራ ሲሇቅ
ዴጎማ የሚከፇሌበት አግባብ በሔብረት ስምምነቱ መመሌከቱ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጦ ሲሆን
በዚህ የሰበር ክርክር ዯረጃም አመሌካቾች የሚከራከሩት የህብረት ስምምነቱ የተሻሇ መብት
የማይጠብቅ በመሆኑ ተፇፃሚነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ነው፡፡
በመሰረቱ በተመሣሣይ ጉዲይ በሔግ ከተዯነገገው ይሌቅ የሔብረት ስምምነቱ ሇሰራተኞች
የበሇጠ ጥቅም የሚያስገኝ ሆኖ ሲገኝ ስምምነቱ ተፇፃሚ እንዯሚሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ
134/2/ ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ ሇጉዲዮቹ የተዯነገገው ሔግ ሇሰራተኞቹ የበሇጠ ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ግን
ሔጉ በስራ ሊይ ሉውሌ የሚገባ መሆኑን ይኸው ዴንጋጌ በኃይሇ ቃሌ አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም
ህብረት ስምምነቱ ተፇጻሚነት የሚኖረው ከአሠሪና ሠራተኛ ሔግ የተሻሇ ሁኖ ሲገኝ ሲሆን ከሔጉ
ተቃራኒ ወይም ያነሰ ጥቅም የሚያስገኝ ሁኖ ከተገኘ ዯግሞ ስራ ሊይ የማይውሌ መሆኑን
ከዴንጋጌው መንፇስ ፣ ይዘትና ቅርፅ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ
የአመሌካቾች ጥያቄ የቦነስና የዴጎማ ጥያቄ ነው፡፡ አንዴ ሰራተኛ ቦነስ ወይም ዴጎማ ሉያገኝ
የሚገባው ከአሰሪው ጋር በሚኖረው ስምምነት እንጂ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ሇሰራተኛው
አሰሪው በአሰሪነቱ የግዴ እንዱከፌሌ ተሇይቶ የተቀመጠ ጉዲይ አሇመሆኑን ከአዋጁ አንቀጽ 4፣ 12፣
13፣ አና 53 ዴንጋጌዎች ቅርጽ ፣ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም
አመሌካቾች የሔብረት ስምምነቱ ከአሰሪና ሠራተኛ ሔግ የተሻሇ ጥቅም የማይጠብቅ በመሆኑ
ተፇፃሚነት ሉኖረው አይችሌም በማሇት ያቀረቡት ክርክር በአሰሪና ሰራተኛ ሔግ የተጠበቀ መብት
ባሇመሆኑ አግባብነት ያሇው ክርክር ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ሇጉዲዩ ሔብረት ስምምነቱ
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ተፇጻሚ የማይሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ ሔብረት ስምምነቱ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ ከተባሇ ዯግሞ
የቦነስ ክፌያ ጥያቄ የሚፇፀምበት አግባብ በመመሪያ ሉወጣ እንዯሚችሌ በህብረት ስምምነቱ
የተመሇከተ ሁኖ ይህንኑ መሠረት አዴርጎ ተጠሪ ነሏሴ 06 ቀን 2ዏዏ1 ዓ/ም መመሪያ አውጥቶ
ስራ ሊይ አውሎሌ፡፡ በዚህ መመሪያ ተራ ቁጥር 4 ሊይ ከስራ በጡረታ የተገሇለና ላልች
መስፇርቶችን የሚያሟለ ቦነስን እንዯሚያገኙ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚሁ በመመሪያው ተራ ቀጥር 4
የቦነስ ክፌያ ተፇቅድ እስከ ተፇጸመበት እሇት ዴረስ በማንኛውም ምክንያት ከሰራ ሰራተኛው ከሇቀቀ
ወይም ሇመሌቀቅ ማመሌከቻ ያሊስገባ ሲሆን ብቻ ቦነሱ እንዯሚከፇሌ መመሌከቱን የስር ፌርዴ ቤት
አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች ይህንኑ የመመሪያውን ይዘት ትክክሌ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡት ክርክር
የላሇ ሲሆን አመሌካቾች ስራቸውን ሇመሌቀቅ ማመሌከቻውን ያስገቡትና ከስራ የተሰናበቱት
መመሪያው ነሏሴ 06 ቀን 2001 ዓ/ም ከመውጣቱ በፉት መሆኑን ፌሬ ነገርን የማጣራትና
ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ የዴጎማ ክፌያን
በተመሇከተ ዯግሞ የሔብረት ስምምነቱ በአንቀፅ 34/1/ እና /4/ መሠረት ሉከፇሌ የሚችሇው
ሰራተኛው በእዴሜ ብቁነት በጡረታ ከስራ ሲገሇሌ መሆኑን የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም
አመሌካቾች በእዴሜ ብቁነት ሳይሆን በገዛ ፇቃዲቸው ስራቸውን የሇቀቁ መሆኑ ከተረጋገጠ እና
ሔብረት ስምምነቱም ሆነ የቦነስ ክፌያ መመሪያው የሚከሇክሎቸው መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ አመሌካቶች
አጥብቀው የሚከራከሩት የሰበር ችልት
በመ/ቁጥር 20869 የሰጠው የሔግ ትርጉም ሇጉዲዩ
አግባብነትና ተፇጻሚነት አሇው በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ አንዴ ሰራተኛ በበጀት አመቱ ሇሚገኘው
ትርፌ አስተዋጽኦ ማዴረጉ እስከተረጋገጠ ዴረስ ስራውን ቢሇቅም ቦነሱ ሉከፇሇው እንዯሚገባ ሰበር
ችልቱ በተጠቃሹ መዝገብ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ መዝገብ
የተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ ከሰ/መ/ቁጥር 20869 ከተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ ጋር ሙለ ሙለ
ተመሳሳይነት አሇው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ቦነስ ከአሰሪው ሇሰራተኛው የሚሰጥ ጉርሻ
/የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 53/2/ሏ/ ይመሇከቷሌ/ እንዯመሆኑ መጠን አከፊፇለን በተመሇከተ
ተጠሪ ሥርዓቱን ዘርግቷሌ፡፡ በዚህ ስርዓት መሠረት ዯግሞ አመሌካቾች የቦነሱና የዴጎማ ተጠቃሚ
ሇመሆን ሁኔታዎችን የሚያሟለ መሆኑ በሚገባ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው
የአመሌካቾች ክርክርም ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌም አመሌካቾች የቦነስና የዴጎማ ክፌያ አይገባቸውም ተብል መወሰኑ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 45679 የካቲት 17 ቀን 2002 ዓ.ም ተሠጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት
በመ/ቁ 90211 ጥር 17 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት
ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካቾች የቦነስና የዴጎማ ክፌያ አይገባቸውም ተብል የተወሰነው ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
4. መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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