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ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አመሌካች፡- ሜዴሮክ ወርቅ ማዕዴን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር - ነ/ፇጅ ወርቆ ምራጭ ቀረቡ
ተጠሪዎች ፡-

አቶ ሰይፈ ተፇሪ - በላሇበት የሚታይ ነው

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት በሚገዛው ግንኙነት ውስጥ ሰራተኛው ስራውን
ከመሌቀቁ በፉት የወሰዯውን ብዴር ሳይመሌስ ስራውን በገዛ ፇቃደ ሲሇቅ አሰሪው ሇሰራተኛው
ሉከፌሇው ከሚገባው የፔሮቪዯንት ፇንዴ ገንዘብ ቀንሶ ሇማስቀረት የሚችሌበትን የሔግ አግባብ
የሚመሇከት ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ዴርጅት ውስጥ ተቀጥረው ሲሰሩ ከቆዩ
በሁዋሊ በገዛ ፇቃዲቸው ስራቸውን መሌቀቃቸውን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሎቸው
ይወሰን ዘንዴ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ ተጠሪ
ሉከፌለኝ ይገባሌ በማሇት ከዘረዘራቸው የክፌያ ዓይነቶች አንደ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሲሆን
አመሌካች ሇዚሁ ሇተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ በሰጠው መከሊከያ መሌስ ተጠሪ የፔሮቪዯንት ፇንዴ
ተጠቃሚ መሆኑን ሳይክዴ ሇተጠሪ ብር 9,000 /ዘጠኝ ሺህ/ መስጠቱን፣ ቀሪውን በተመሇከተ
ግን አመሌካች ሇተጠሪ ብዴር አበዴሮት እንዯነበረና ብዴሩን ሙለ በሙለ ባሇመክፇለ
በመካከሊቸው ባሇው ስምምነት መሰረት ያስቀረው መሆኑን ጠቅሶ ሌከፌሇው አይገባም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም በዚህ ረገዴ የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ተጠሪ
ብር 9,000 መውሰዲቸውንና ከአመሌካች በብዴር የወሰደት ገንዘብ መኖሩን ያሇመካዲቸው
ተረጋግጧሌ በማሇት አመሌካች ከተጠሪ ሇእዲ መክፇያነት ያስቀረውን የፔሮቪዯንት ፇንዴ ቀሪ
ሇመክፇሌ ሉገዯዴ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የፔሮቪዯንት ፇንዴ
ከዯመወዝ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ካሊቸው ክፌያዎች አንደ መሆኑን ገሌጾና ያሇተጠሪ ስምምነት
ዯግሞ አሰሪ የሆነው አመሌካች ሇእዲ መክፇያነት የፔሮቪዯንት ፇንዴ ቆርጦ ሇማስቀረት
የማይችሌ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 59/1/ ስር የተመሇከተ መሆኑን በዋቢነት
ጠቅሶ አመሌካች ቀሪ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ ብር 11,000.00 /አስራ አንዴ ሺህ ብር/ ሇተጠሪ
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ይክፇሊቸው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ሽሮታሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በዴርጅቱ ሔብረት ስምምነትና በብዴር ፕሉሲ መሰረት
የወሰደትን ብዴር ሳይከፌለ ስራውን በገዛ ፌቃዲቸው ከመሌቀቃቸውም በሊይ ብዴሩ መኖሩንና
ስምምነት መኖሩንም ሳይክደ አመሌካች ከፔሮቪዯንት ፇንዴ ቆርጦ እዲውን ማስቀረት አይችሌም
ተብል መወሰኑ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 59 ዴንጋጌን ይዘት፣ የግራ ቀኙን ክርክርና
የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ በዴርጅቱ የብዴር ፕሉሲ ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን አለታዊ ተፅእኖ
በአግባቡ ባሊገናዘበ መሌኩ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ ከስራ ስንብቱ በፉት የነበረበትን እዲ ከፔሮቪዯንት ፇንዴ ሊይ
ሉቆረጥ/ሉቀነስ/ አይገባውም በማሇት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የመወሰኑን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው
ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ ከተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካችን የሰበር
አቤቱታ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የመሰረቱትን የስራ ውሌ ግንኙነት
ያቋረጡት በገዛ ፇቃዲቸው መሆኑን፣ የስራ ውለ ከመቋረጡ በፉት ዯግሞ በሰራተኝነታቸው
ከአሰሪው በተሰጣቸው መብት መሰረት ብዴር ወስዯው ብዴሩን እንዯተጠቀሙና እዲውን ሙለ
በሙለ ሳይከፌለ የስራ ስንብት ጥያቄን ያቀረቡ መሆኑን፣ ብዴሩ ያሇባቸው መሆኑንም ዯግሞ
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር ያመኑ መሆኑ መረጋገጡን እንዱሁም
የብዴሩ መሰረትም በአሰሪው ዴርጅት ውስጥ ያሇው የሔብረት ስምምነት እና የብዴር ፕሉሲ
መሆኑ አከራካሪ ያሇመሆኑን ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የአሁኑ ተጠሪ ዕዲ የሇብኝም በሚሌ
ያቀረበው ክርክር የሇም ተብል በስር ፌርዴ ቤት የታሇፇ ስሇሆነ አመሌካች እዲው የተጠሪ መሆን
ያሇመሆኑን ላሊ ክስ እንዱመሰረት የሚጠበቅበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡
የአዋጁ አንቀጽ 59/1/ በሔብረት ስምምነት በተወሰነው መሠረት ከሠራተኛው ዯመወዝ ሊይ
መቀነስ እንዯሚቻሌ የሚያስረዲ ሲሆን የፔሮቪዯንት ፇንዴ ከዯመወዝ ጋር ጥብቅ ቁርኝነት
ያሇው የክፌያ ዓይነት ነው ቢባሌ እንኳ ተጠሪ እዲ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በክርክሩ ሂዯት
ባሌካደት ሁኔታ ላሊ ግሌጽ ስምምነት የሚያስፇሌግበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም
ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት የወሰደትን የብዴር ገንዘብ ሳይመሌሱ በገዛ ፇቃዲቸው ስራቸውን
በሇቀቁበትና እዲው መኖሩንም በስራ ክርክር ችልት ባመኑበት ሁኔታ እዲውን ከፔሮቪዯንት
ፇንዴ ቆርጦ ሇማስቀረት ላሊ ግሌጽ የሆነ ስምምነት ያስፇሌግ ነበር ተብል በፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮችን ከዴንጋጌው መንፇስ
እና ይዘትጋር ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በአጠቃሊይ በዚህ ጉዲይ የአሁኑ ተጠሪ የወሰዯውን የብዴር ገንዘብ ሙለ በሙለ ሳይመሌሱ
ስራውን በገዛ ፇቃዲቸው በሇቀቁበትና እዲውም የሚመሇከታቸው መሆኑን በፋዳራሌ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር በአመኑት ሁኔታ ከፔሮቪዯንት ፇንዴ እዲውን ቀንሶ
ሇማስቀረት ግሌጽ ስምምነት የሇም ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መወሰኑ በአዋጅ ቁጥር
377/1996 አንቀጽ 59/1/ ስር የተመሇከተውን የዴንጋጌውን መንፇስ ከአመሌካች ዴርጅት
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የሔብረት ስምምነት እና የብዴር ፕሉሲ ጋር ባሇገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሣኔው መሠረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 107857 በ06/11/200 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 57350 በ19/08/2003 ዓ.ም.
የተሰጠው ውሳኔ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡
3. አመሌካች ከተጠሪው ፔሮቪዯንት ፇንዴ በዕዲው ምክንያት ቀንሶ የወሰዯውን ገንዘብ ሉመሌስ
አይገባም ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ፌ/ቤት ሇተካሄዯው ክርክር ግራ ቀኙ ወጪያቸውን በየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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