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የሰ/መ/ቁ. 74636 

ሰኔ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፉሳ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ኢትዮ ቴላኮም 

ተጠሪዎች፡-1.ትዕግስት ሙለዓሇም 

          2. መስፌን ምስጌ 

          3. እቴነሽ ወጋዬሁ 

          4. ከተማ ዋና 

          5. ዱሊወርቅ ግርማ 

          6. ጽጌረዲ አዱሱ 

          7. ሰናይት ማዘንጊያ 

          8. ትዝታነሽ በራዩ 

          9. ጌትነት መሀሪ 

         10. አንተነህ አጋር 

         11. መስፌን ምትኩ 

         12. ሂሩት ሚዳቅሳ 

         13. ብርቱካን በረሳ 

         14. መንበረ ወንዴማገኝ 

         15 .ተስፊዬ ማሞ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ፌ  ር  ዴ 

ሇዚህ ሇሰበር መነሻ የሆነው ክርክር የተጀመረው በአሁን የሰበር ተጠሪዎች ከሳሽነት በሏዋሳ 
ከተማ የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም ተከሳሽ የዴርጅቱን 
ምርታማነት ሇማሳዯግ የመዋቅር ሇውጥ አዴርጌአሇሁ በሚሌ የስራ ውሊችንን ሲያቋርጥ የስንብት 
ክፌያ ብቻ በመክፇሌ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ሳይኖር የ15 ቀናት ዯመወዝ ሳይከፌሌ  
ያዘገየ በመሆኑ ያሌከፇሇውን ዯመወዝና በአዋጅ ቁጥር 377/96 በአንቀጽ 38 መሰረት ክፌያ 
ሇዘገየበት የ3 ወር ዯመወዝ እንዱከፌሌና የስራ ሌምዴ የምስክር ወረቀት እንዱሰጠን ይወሰንሌ 
የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽም በፌሬ ጉዲዩ ሊይ በሰጠው መሌስ ተከሳሽ በመዋቅር ሇውጥ ምክንያት ሰራተኞችን 
ስመዴብ ከሳሾች በምዯባው ባሇመካተታቸው ክፌያ በጠየቁት ወቅት በስራ ሊይ አሌተገኙም፣  
የ15 ቀናት ዯመወዝ አሌተከፇሇንም ሇሚለትም ስራ የሰሩ ስሇመሆናቸው ያቀረቡት ማስረጃ 
የሇም፣ ሇከሳሾች በተሰጣቸው የስንብት ዯብዲቤ ከእዲ ነጻ ሇመሆናቸው ክሉራንስ በማቅረብ ክፌያ 
እንዱቀበለ ከመገሇጹም በሊይ በማስታወቂያና በግሌ ስሌካቸው ጭምር የተዘጋጀሊቸውን ክፌያ 
እንዱወስደ ተዯርጓሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሳሽ የታመነውን ክፌያ በመክፇሌ የሚፇሇግብኝን ግዳታ 
የተወጣሁ ስሇሆነ  ስራ ስሇመስራታቸው ባሌተረጋገጠበት የ15 ቀናት ዯመወዝና ሇዚሁ አከራካሪ 
ሇሆነ ክፌያ  ክፌያ ዘግይቷሌ በሚሌ የ3ወር ዯመወዝ ሉከፇሊቸው ስሇማይገባ ያቀረቡት ክስ 
ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

ጉዲዩን የመረመረው የመ/ዯ/ፌርዴ ቤትም በሰጠው ፌርዴ የስራ ውለ በተቋረጠበት ወቅት ሇ15 
ቀናት ከሳሾች ስራ ሊይ ስሇመሆናቸው መዝገቡ የሚያስረዲ ሲሆን ተከሳሽ ዴርጅትም በእነዚህ 
ቀናት ከሳሾች ስራ ያሌሰሩ ስሇመሆናቸው የሚያስረዲ ማስረጃ ባሇማቅረቡ እስከ ሏምላ 06 ቀን 
2003 ዓ.ም. ዴረስ ሥራ ሊይ የቆዩበትን የ15 ቀናት ዯመወዝ ሉከፌሌ ይገባሌ በሚሌ የወሰነ 
ሲሆን፣ ሇዚሁ አከራካሪ ሇሆነው ክፌያ የ3 ወር ዯመወዝ ክፌያ ሇዘገየበት በቅጣት መሌክ 
እንዱከፌሌ የጠየቁት ግን ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

በስር ከሳሾች ይግባኝ ጠያቂነት ጉዲዩን የመረመረው የከተማው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በበኩለ 
በሰጠው ፌርዴ የሏምላ ወር የ15 ቀናት ዯመወዝ በሏምላ ወር መክፇሌ ሲገባው ሳይከፌሌ 
በማዘግየት በነሏሴ ወር  የከፇሇ ስሇመሆኑ የሰነዴ ማስረጃዎች ስሇሚያሳዩና መሌስ ሰጪው 
ክፌያውን ሇማዘግየቱ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ስሇመኖሩ ስሊሊስረዲና ሰራተኞቹ በስራ ሊይ 
በተባሇው ጊዜ ያሌነበሩ መሆን አሇመሆናቸውን በበቂ ማስረጃ የማስረዲት ሸክም የመሌስ ሰጪው 
ሆኖ እያሇ ይህንኑ ስሊሊረጋገጠ ክፌያው ሇዘገየበት የ2ወር ዯመወዝ ሇእያንዲንዲቸው ሉከፌሌ 
ይገባሌ በሚሌ የስር የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ 

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ፌርዴ በይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም 
የይግባኝ ባዩን ይግባኝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 337 መሰረት በመዝጋት ይግባኝ ባዩን በማሰናበቱ 
አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቧሌ፡፡  

ሰበር አቤቱታም አመሌካች በዋናነት የጠቀሰው የቅሬታ ነጥብ፡- በሰራተኛ ምዯባና ቅነሳ መሀሌ 
ባለት ጊዜያት ሰራተኛው በሥራ ገበታ ሊይ ሇመገኘቱ ጊዜ ተወስድ ከተረጋገጠ በኋሊ ሇተሰናበቱት 
ሰራተኞች የስንብት ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና እና የዓመት ዕረፌት ክፌያ በአንዴ ጊዜ 
ከተፇጸመሊቸው በኋሊ የ15 ቀናት ክፌያ አጠራጣሪና አከራካሪ በመሆኑ ምክንያት ክፌያው የቆየ 
ሆኖ ሳሇ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ክፌያው  ዘግይቷሌ በሚሌ ሇተጠሪዎች የ2 ወር ዯመወዝ 
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እንዱከፇሊቸው የወሰነውም ሆነ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ ያጸናው የቅጣት ክፌያን 
ዓሊማ መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች በሰጡት መሌስ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤቶች በተዯረገው ክርክር 
በክሱ በተጠቀሱት ቀናት ተጠሪዎች ስራ አሌሰሩም ከማሇቱ በስተቀር በማስረጃ ማረጋገጥ 
ባሇመቻለ ምክንያት ክፌያ ሊዘገየበት የሁሇት ወር ዯመወዝ እንዱከፌሌ የስር ከፌተኛና የክሌለ 
ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የወሰኑት በአግባቡ ስሇሆነ ይጽናሌን ብሇዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም፡- አመሌካች የ15 ቀናት ዯመወዝ በጊዜ 
ባሇመክፇለ የተነሳ ክፌያ ሇዘገየበት ሇተጠሪዎች የ2 ወር ዯመወዝ እንዱከፌሊቸው የሏዋሳ ከተማ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የወሰኑት በአግባቡ ነው? ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

አመሌካች ዴርጅት ባዯረገው የአሰራር ሇውጥ ምክንያት ሰራተኞቹን ሲቀንስ ተጠሪዎችም ከስራ 
የተቀነሱ ስሇመሆናቸው መዝገቡ የሚያመሇከት ሲሆን በቅነሳው ምክንያት ከስራ ውጪ ሇተዯረጉ 
ሰራተኞችም የተሇያዩ ክፌያዎችን ከፌል እንዲሰናበታቸው ገሌጾ የሚከራከር ሲሆን ተጠሪዎችም 
ቢሆኑ በህጉ መሰረት አመሌካች የተሇያዩ ክፌያዎችን የከፇሊቸው ስሇመሆኑ የሚያምኑት ጉዲይ 
ነው፡፡ ዋናው የሚያከራከራቸው ጉዲይ ግን የስራ ውለ ሲቋረጥ የ15 ቀናት ዯመወዝ  አመሌካች 
በህጉ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ መክፌሌ ሲገባው ክፌያውን አሇመፇጸሙ ነው፡፡ አመሌካች 
ሇክፌያው አሇመፇጸም በስር ፌርዴ ቤት እንዯምክንያት የጠቀሰው ተጠሪዎቹ በእነዚህ ጊዜያት 
ስራ አሌሰሩም የሚሌ ሲሆን ስራ ስሇመስራታቸው የተረጋገጠ መሆኑን ዯግሞ የከተማው 
የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት በውሳኔው ገሌጿሌ፡፡ የመ/ዯ/ፌርዴ ቤትም ክፌያው የዘገየ መሆኑ ቢረጋግጥም 
ክፌያው አከራካሪ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ በመዴረስ ተጠሪዎች እንዱከፇሊቸው የጠየቁትን 
የቅጣቱን ገንዘብ ሳይቀበሌ ያሇፇ ቢሆንም ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግን ተጠሪዎች ስራ ያሌሰሩ 
ስሇመሆናቸው የማስረዲት ሸክም የአመሌካች ነው በሚሌ ክፌያውን አመሌካች ማዘግየቱ 
ስሇተረጋገጠ የ2 ወር ዯመወዝ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኖበታሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤቶች በተረጋገጠው 
ፌሬ ነገር መሰረት ዯግሞ አመሌካች ላልች ክፌያዎችን ከፌል የ15 ቀናት ዯመወዝ በአዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 36 መሰረት በ7 የስራ ቀናት ውስጥ አሇመክፇለ ግሌጽ ነው፡፡  
አመሌካች የ15 ቀናት ዯመወዝ  ያሌከፇሇው ዯግሞ ከፌያው አከራካሪ በመሆኑ ምክንያት ነው፡፡  
በአዋጅ ቁጥር 377/96 በአንቀጽ 37 ስር እንዯተመሇከተው አሰሪው ያመነውን ክፌያ በመፇጸም 
አከራካሪ የሆነ ክፌያን  እስከሚጣራ ዴረስ ማዘግየት የሚችሌ  ስሇመሆኑ  ከዴንጋጌው መረዲት 
የሚቻሌ ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 38 መሰረትም አሰሪው በቅጣት እስከ 3 ወር 
ዴረስ የሚዯርስ የሰራተኛውን ዯመወዝ ያህሌ ቅጣት ሉከፌሌ የሚገዯዯው ከቁጥጥር ወጪ የሆነ 
ምክንያት  ሳይኖር ወይም በአንቀጽ 37 በተዯነገገው መሰረት የሚያከራክር ክፌያ በላሇበት ከቅን 
ሌቦና ወጪ ሰራተኛውን ሇመጉዲት ተነሳስቶ ክፌያውን ማዘግየቱ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ 
በተያዘው ጉዲይ ግን አመሌካች የስንብት ክፌያ፣የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና ላልች ክፌያዎችን 
ሳያዘገይ ሇተጠሪዎች መክፇለን መዝገቡ የሚያመሇከት ሲሆን ዘግይቷሌ የተባሇውም 15 ቀናት 
ዯመወዝ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም የስር ከፌተኛና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አመሌካች ሇ15 ቀናት ተጠሪዎች ስራ ባሇመስራታቸው የተነሳ በህጉ በተወሰነው የጊዜ ገዯብ 
አከራካሪው ክፌያ ሳይከፇሌ ቀርቷሌ ሲሌ እየገሇጸ ባሇበት የክፌያ ጊዜ በመዘግየቱ ብቻ እንዯበቂ 
ምክንያት በመውሰዴና አመሌካች ላልች ክፌያዎችን ሁለ ስሇመፇጸሙ ግንዛቤ ውስጥ 
ባሇማስገባት በአንቀጽ 38 መሰረት ክፌያ ሇዘገየበት ሇእያንዲንዲቸው የ2 ወር ዯመወዝ 
እንዱከፇሊቸው የወሰኑት በአዋጅ ቁጥር 377/96  በአንቀጽ 37 ስሇአከራካሪ ክፌያ የተዯነገገውን 



119 
 

መሰረት ያዯረገ ካሇመሆኑም ላሊ በአዋጁ አንቀጽ 38 የተቀመጠውን የገንዘብ ቅጣት ዓሊማ  
ባሊገናዘበ መሌኩ ስሇሆነ ክፌያ ሇዘገየበት ሇተጠሪዎች የ2 ወር ዯመወዝ እንዱከፇሊቸው የሰጡት 
የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በማግኘታችን ተከታዩን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ   

1. የሏዋሳ ከተማ የከ/ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/11103 በቀን13/03/2004 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠውን 
ውሳኔ፣ እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 55825 በቀን 21/03/2004 
ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ትእዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348 (1)መሰረት አሻሽሇናሌ፡፡ 

2. አመሌክች ሇተጠሪዎች የ15 ቀናት የዯመወዝ ክፌያ ሊዘገየበት ሇእንዲንዲቸው የ2 ወር ዯመወዝ 
እንዱከፌሊቸው የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የሰጡትን የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 348 (1) መሰረት ሽረናሌ፡፡ ስሇሆነም ክፌያ 
ሊዘገየበት ሇተጠሪዎች የሚከፌሊቸው ክፌያ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የስር ፌርዴ ቤቶች ሇተጠሪዎች አመሌካች የ15 ቀን ዯመወዝ እንዱከፌሊቸውና የስራ ሌምዴ 
ማስረጃ እንዱሰጣቸው ሲለ የሰጡትን የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/348(1) መሰረት 
አጽንተናሌ፡፡ 

4. የዚህን ፌርዴ ቤት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ ፡፡ 
መዝገቡ ስሇተዘጋ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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