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የሰ/መ/ቁ.119694 

ሏምላ 27 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

                          ዲኞች፡-  አሌማዉ ወላ 

                                 ዒሉ መሏመዴ 

                                 ተኽሉት ይመስሌ 

                                 እንዲሻዉ አዲነ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

 

አመሌካች.............ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ. -የቀረበ የሇም  

ተጠሪ...................አቶ አሇማየሁ ሁለቃ     -ቀርበዋሌ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የሥራ ስንብትን የሚመሇከት ክስን መነሻ ያዯረገ ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ 

ሲታይ፡--በሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች /የሥር ተከሳሽ/፣ የአሁን ተጠሪ /የሥር ከሳሽ/ ሆኖ 

ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር ከሳሽ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 

ባቀረበዉ ክስ በተከሳሽ ኩባንያ በኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ ሥራ አስኪያጅነት ተቀጥሬ እንዱሁም 

የኢንፍርሜሽን ሲስተም ፕሮጀክት ማናጀርነት በአጠቃሊይ ብር 11,327.00 እየተከፇሇኝ እየሰራሁ 

እያሇ ምንም ዒይነት የሥራ ብቃት ማነስ ሳይኖርብኝ እና ከሥራ ገበታዬም የቀረሁበት ቀን 

ሳይኖር ተከሳሽ መጋቢት 17 ቀን 2005 ዒ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ ከሔግ ዉጭ ከሥራ ስሊሰናበተኝ 

ወዯ ሥራ እንዱመሌሰኝ፣ ይህ ካሌሆነ በአጠቃሊይ ብር 219,439.56 እንዱከፌሇኝ በማሇት 

ከሷሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ ባቀረበዉ መሌስ ከሳሽ ከሥራዉ ሉባረር የቻሇዉ በሥራዉ ሊይ ባሳየዉ 

በብቃትና በጥራት ሇመስራት ያሇመቻሌ የብቃት ማነስ በመሆኑ ከሥራ የተሰናበተዉ በሔጉ 

አግባብ ስሇሆነ ያቀረበዉ ጥያቄ ተቀባይነት የሇዉም፣ ፌ/ቤቱ የሥራ ዉለ የተቋረጠዉ ከሔግ 

ዉጭ ነዉ የሚሌ ከሆነ የተከሳሽ ኃሊፉነት የ3 ወር ዯመወዝ ብቻ ነዉ፣ ወዯ ሥራ መመሇስ 

የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮች በመስማት፣ የቀረበዉ የሰነዴ ማስረጃዎች 

በማየት በመመዘን በሰጠዉ ዉሳኔ ተከሳሽ ከሳሽን ከሥራዉ ያሰናበተዉ የሥራ ጥራት እና አቅም 

ማነስ እንዱሁም አሇቃን ሳያሳዉቁ በሥራ ገበታ ሊይ አሇመገኘትን ሲሆን ይህን በማስረጃ 

ያስረዲዉ ነገር ስሇላሇ ተከሳሽ ከሳሽን ያሇ በቂ ምክንያት ከሥራዉ ያሰናበተዉ በመሆኑ፣ ከሳሽ 

ወዯ ሥራ ሉመሇስ አይገባም በማሇት ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፣ ተከሳሽ በአጠቃሊይ 

ብር 106,431.89 ዉሳኔዉ ከተሰጠ ቀን ጀምሮ ከ9% ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ እንዱከፌሇዉ በማሇት 
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ወስኗሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ 

ሲሆን ፣ የሥር ከሳሽም የመስቀሇኛ ይግባኝ ያቀረበ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር 

በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ፌ/ቤት የሥራ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ መባለን አግባብ እንዯሆነ 

በማረጋገጥ፣ ክፌያዎችን በተመሇከተ የስንብት ክፌያ ብር 35,146.23፣ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ 

ብር 21,400.66፣ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /4/ /ሀ/ መሰረት ብር 59,862 ብር 

ዉሳኔዉ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ከ9% ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ እንዱከፌሇዉ በማሇት 

በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካች ህዲር 3 ቀን 2008 ዒ.ም በተጻፇ ስዴስት ገጽ አቤቱታ የአሁን ተጠሪ የሥራ 

ብቃትና ችልታ የመመዘን ስሌጣን የኩባንያዉ ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆኑ በዚህ አግባብ የብቃት 

ማነስ ያሇባቸዉ መሆኑ ከተገመገመ በኋሊ ሇሥራ አመራር ቦርዴ ቀርቦም ከተጣራ በኋሊ ከሥራ 

የተሰናበት በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ተጠሪን እንዯሰራተኛ በመቁጠር በአዋጅ ቁጥር 377/96 /አዋጅ 

ቁጥር 494/98 እንዯተሻሻሇ/ አንቀጽ 39 /1/ /መ/ መሰረት የስንብት ክፌያ እንዱከፇሇዉ 

መወሰናቸዉ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ የስንብት ከፌያዉ ይከፇሌ ቢባሌ እንኳን ብር 15,796.92 ብቻ 

ሆኖ ሳሇ ብር 35,146.23 ብር እንዱከፇሇዉ መወሰኑ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ የአሁን 

አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተዉ በአግባቡ ሆኖ ሳሇ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /4/ 

/ሀ/ መሰረት ብር 59,862.00 እንዱከፇሇዉ መወሰኑ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ የአሁን 

ተጠሪ የተሰናበተዉ በችልታ ማነስ ምክንያት በመሆኑ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ብር 21,400 

የተወሰነዉ የሔግ መሰረት የሇዉም፡፡ የሥር ፌ/ቤት የሥራ ዉሌ የተቋረጠዉ ከሔግ ዉጭ ነዉ 

የሚሌ አቋም የሚይዝ ከሆነም የአመሌካች ኃሊፉነት የሶስት ወር ዯመወዝ ብቻ የማያሌፌ ሆኖ 

እያሇ አዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት በማዴረግ የወሰኑት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱታረምሌኝ በቂ ኪሳራ እንዱወሰንሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

የሰበር አጣሪ ችልት ይህን ጉዲይ በማየት ፣ተጠሪ በሥራ መሪነቱ ከ3 ወር በሊይ ዯመወዝ በሊይ 

ሉከፇሇዉ አይገባም በማሇት አመሌካች ያቀረበዉን አቤቱታ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ 

ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ በታዘዘዉ መሰረት ጥር 6 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ 

ሶስት ገጽ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡--የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች ተጠሪ ከሔግ 

ዉጭ ከሥራ ያሳናበተዉ መሆኑን በማረጋገጥ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 እና 

በዴርጅቱ የሰዉ ሃይሌ አስተዲዯር፣ ግዢና ልጂስቲክ ፖሉሲ እና ፕሮሲጀር ማኑዋሌ መሰረት 

ዉሳኔዎችን የሰጡ በመሆኑ ዉሳኔዎቹ እንዱጸኑሌኝ ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌኝ በማሇት 

በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካች መሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታዉ 

መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም 

አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን 
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እንዯመረመርነዉ የአሁን አመሌካች የተጠሪን የሥራ ዉሌ በማቋረጥ ከሥራ ያሰናበተዉ ተጠሪዉ 

በሥራዉ የብቃት ወይም የችልታ ማነስ በማሳየቱ እና ከ19/3/2013--23/3/2013 እ.ኤ.አ. ያሇ 

ፇቃዴ ከሥራ ገበታዉ በመቅረቱ በሚሌ ምክንያት እንዯሆነ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች 

ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በበኩለ ባቀረበዉ ክስ ምንም ዒይነት የሥራ ብቃት ማነስ 

እንዯላሇበት እና ከሥራዉም ያሇፇቃዴ ቀርቶ እንዯማያዉቅ በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህ አንጻር 

የአሁን አመሌካች የአሁን ተጠሪን ከሥራዉ ያሰናበተበት ምክንያቶች መኖራቸዉን አግባብነት 

ባሇዉ ማስረጃ የማስረዲት ሸክም አሇበት፡፡ በዚህ አግባብ የአሁን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት 

ያቀረባቸዉ የሰዉ ምስክሮች በሰጡት የምስክርነት ቃሌ የአሁን ተጠሪ በሥሩ ሇነበረችዉ አንዴ 

ሠራተኛ በሰጠዉ ዝቅተኛ የሥራ ግምገማ ዉጤት ምክንያት በአመሌካች ዋና ሥራ አስኪያጅ እና 

በሠራተኛዉ መካከሌ አሇመግባባት መፇጠሩን ከመግሇጽ ዉጭ ተጠሪ በሥራዉ ሊይ የብቃት 

ማነስ ሁኔታ ያሳየ መሆኑን ያሊረጋገጡ መሆኑን የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ያመሇክታሌ፡፡ በተጠሪ 

በኩሌ የቀረቡት የሰዉ ምስክሮች በሰጡት የምስክርነት ቃሌ ተጠሪ ሊሇፈት ሁሇት አመታት 

በተዯረገ የሥራ ግምገማ ከአጥጋቢ በሊይ የሥራ አፇጻጸም እንዯነበረዉ፣ በሥራዉ ዕዉቀት እና 

ችልታ እንዲሇዉ ማረጋገጣቸዉ ማስረዲታቸዉ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ያሳያሌ፡፡ በሶስተኛ ዒመት 

የሥራ ግምገማ ወቅት ከዋና ሥራ አስኪያጁ ጋር በተፇጠረዉ አሇመግባባት ምክንያት ዋና ሥራ 

አስኪያጁ ዝቅተኛ የስራ አፇጻጸም ዉጤት የሰጡት መሆኑን መስክሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሁን 

አመሌካች ተጠሪን ከሥራዉ ያሰናበተበት ምክንያት የአሁን ተጠሪ ያሇ ፇቃዴ ከ19/3/2013--

23/3/2013 እ.ኤ.አ. ከሥራ ገበታቸዉ ቀርተዋሌ የሚሌ ሲሆን አመሌካች ይህን የሚያረጋግጥ 

ማስረጃ እንዲሊቀረበ ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ማየት ይቻሊሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ግን ያሇ ፇቃዴ 

ከሥራዉ እንዲሌቀረ የህክምና ሠርትፌኬት እንዱሁም ሇቅርብ አሇቃዉ በማሳወቅ ሆስፒታሌ ሄድ 

እንዱታከም ከአመሌካች ኩባንያ ወዯ ሆስፒታሌ መሊኪያ ቅጽ እንዯተሰጠዉ ባቀረበዉ ማስረጃ 

ያረጋገጠ መሆኑን የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ያሳያሌ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች ፌሬ ነገርን በማስረጃ 

አጣርቶ ሇመወሰን በተሰጣቸዉ ሥሌጣን መሰረት ይህን ጉዲይ በማጣራት የግራ ቀኙን ማስረጃ 

በመመዘን በሰጡት ዉሳኔ የአሁን አመሌካች የተጠሪን የሥራ ዉሌ ያቋረጠዉ ያሇበቂ ምክንያት 

ከአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ እና ከኩባንያዉ ማንዋሌ ዉጭ መሆኑን በማረጋገጥ የሥራ ስንብቱ ሔገ 

ወጥ ነዉ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ነዉ ከማሇት ዉጭ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት የሇም፡፡  

በመሆኑም የአሁን አመሌካች የተጠሪን የሥራ ዉሌ በማቋረጥ ከሥራዉ የተሰናበተበት ሁኔታ 

ከሔግ ዉጭ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ በመሆኑ የዚህን ዉጤት በሔጉ አግባብ ማየቱ አስፇሊጊ 

ነዉ፡፡ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /2/ መሰረት መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ሔገ ወጥ የስራ 

ስንብት ዉጤት ሠራተኛዉን ወዯ ሥራ መመሇስ ወይም ተገቢ ክፌያዎች ተከፌልት እንዱሰናበት 

ማዴረግ እንዯሆነ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት የሥር ፌ/ቤቶች በሰጡት ዉሳኔ የአሁን ተጠሪ ወዯ ሥራ 
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መመሇስ የሇበትም በማሇት የወሰኑትን በተመሇከተ የአሁን ተጠሪ በየዯረጃዉ ሊለት ፌ/ቤቶች 

ቅሬታዉን በማቅረብ ያስሇወጠዉ ነገር ስሇላሇ ይህን ነጥብ ማየቱ አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም 

መታየት ያሇበት የአሁን አመሌካች ተጠሪን ከሔግ ዉጭ ከሥራ በማሰናበቱ ሇተጠሪዉ ሉከፌሇዉ 

የሚገባዉ ክፌያዎች ምን እንዯሆኑ ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪ የሥራ መሪ ቢሆንም የአመሌካች የሰዉ 

ሃይሌ አስተዲዯር፣ ግዢና ልጂስቲክ ፖሉሲ እና ፕሮሲጀር ማንዋሌ በሚዯነግገዉ አግባብ 

ተጠሪዉ የስራ ዉሌ የተቋረጠ እንዯሆነ ከፌትሏብሓር ሔግ ከተዯነገገዉ ይሌቅ በአሠሪና ሠራተኛ 

አዋጅ ተጠቃሚ እንዯሚሆን ያስገነዝባሌ፡፡ ስሇሆነም ሇተጠሪ ሉከፇሌ የሚገቡት ክፌያዎች 

መታየት ያሇባቸዉ ይህን ማንዋሌ እና የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን ባማከሇ መሌኩ መሆን 

እንዲሇበት የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ የአሁን አመሌካች በዴርጅቱ ማንዋሌ መሰረት የሠራተኛዉን 

መብት ከፌትሏብሓር ሔጉ እና ከአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ በተሻሇ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚያዯርገዉ 

እስከሆነ ዴረስ ተፇጻሚ መሆን ያሇበት ይህ ማንዋሌ እንዯሆነ ግሌጽ ነዉ፡፡ በዚህ አግባብ የአሁን 

አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የተወሰኑትን ክፌያዎች ማየቱ ተገቢ ነዉ፡፡  

በዚህ መሰረት መጀመሪያ መታየት ያሇበት የስራ ስንብት ክፌያ ሲሆን የአሁን አመሌካች 

ባቀረበዉ ክርክር በኩባንያዉ ማንዋሌ ክፌሌ 1-ሀ ተራ ቁጥር 13.4 መሰረት የአሁን ተጠሪ 

የስንብት ክፌያ ተጠቃሚ እንዯሆነ ሳይክዴ ፣ ተጠሪዉ ሇአምስት አመት በኩባንያዉ ዉስጥ 

ስሊሊገሇገሇ የስንብት ክፌያ አይገባዉም የሚሌ ነዉ፡፡ ነገር ግን የአሁን ተጠሪ ከሥራዉ 

የተሰናበተዉ በራሱ ፇቃዴ ሳይሆን በአመሌካች አነሳሽነት ከሔግ ዉጭ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 

377/96 /አዋጅ ቁጥር 494/98 እንዯተሻሻሇ/ አንቀጽ 39 /1/ /ሸ/ ተፇጻሚነት የሇዉም፡፡ 

በመሆኑም የአሁን አመሌካች ተጠሪዉን ከሥራ ያሰናበተዉ ከሔግ ዉጭ በመሆኑ የኩባንያዉ 

ማንዋሌ በሚያመሇክተዉ አግባብ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ መሰረት የስንብት ክፌያ ሇተጠሪ 

ሉከፇሌ ይገባሌ፡፡ በዚህ መሰረት የሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ሇተጠሪ በአሠሪና ሠራተኛ 

አዋጅ አግባብ የሥራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሇዉ ይገባሌ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ነዉ 

ከሚባሌ በስተቀር የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ነገር ግን የአሁን 

አመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያ ስንት ብር ሇተጠሪዉ መከፇሌ አሇበት የሚሇዉ ስላቱ መታየት 

ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪ ባቀረበዉ ክስ ብር 35,146.23 የጠየቀ ሲሆን፣ የአሁን 

አመሌካች በበኩለ ባቀረበዉ ክርክር በአጠቃሊይ የሥራ ስንብት ክፌያ መክፇሌ የሇብንም የሚሌ 

ነዉ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠዉ ዉሳኔ አመሌካች ተጠሪዉ የጠየቀዉን ገንዘብ 

በሙለ እንዱከፌሇዉ ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ይህን በመቃወም ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ባቀረበዉ ይግባኝ ሇተጠሪ የሥራ ስንብት ከፌያ መክፇሌ የሇብንም ፣ መክፇሌ ካሇብን ዯግሞ 

ተጠሪዉ የጠየቀዉን ገንዘብ በሙለ ሳይሆን ብር 15,796.92 ሉሆን ይገባሌ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ በተመሇከተ በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን አመሌካች 

የሥራ ስንብት ክፌያ መክፇሌ የሇብንም ከማሇት ዉጭ ስላቱን በተመሇከተ በሥር ፌ/ቤት 
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ያቀረበዉ ተቃዉሞ ባሇመኖሩ በዚህ ፌ/ቤት ዯረጃ ማቅረብ አይችሌም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ነገር ግን 

የአሁን አመሌካች ሇተጠሪዉ ሉከፌሇዉ የሚገባዉ የሥራ ስንብት ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 377/96 

አንቀጽ 40 አግባብ መሆን አሇበት እንጂ የአሁን ተጠሪ ዲኝነት ስሇጠየቀ ብቻ እሱ የጠየቀዉ 

ገንዘብ በሙለ ሉወሰንሇት ይገባሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ የአሁን አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር 

ሇተጠሪዉ የሥራ ስንብት ክፌያ መክፇሌ የሇብንም በማሇት አጠቃሊዩን እየተቃወመ በመሆኑ 

ስላቱን በተመሇከተ ያቀረበዉ መቃወሚያ የሇም ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇዚህ የአሁን አመሌካች 

ሇተጠሪዉ መክፇሌ ያሇበት የሥራ ስንብት ክፌያ በሔጉ አግባብ ተሰሌቶ ሉከፇሇዉ ይገባሌ እንጂ 

ተጠሪ የጠየቀዉ ገንዘብ በመለ ሉወሰንሇት የሚገባበት አግባብ የሇም፡፡ የአሁን ተጠሪ ዯመወዝ 

በወር ብር 9,977 /ዘጠኝ ሺህ ዘጠን መቶ ሰባ ሰባት/ እና ተጠሪዉ በአመሌካች ኩባንያ ሁሇት 

አመት ከዘጠኝ ወር ያገሇገሇ ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 40 /1፣ 2/ መሰረት ሲሰሊ 

የአሁን አመሌካች ሇተጠሪዉ መክፇሌ ያሇበት የሥራ ስንብት ክፌያ ብር 15,796.91 /አስራ 

አምስት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስዴስት ብር ከዘጠና አንዴ ሳንትም/ ነው፡፡ ስሇዚህ የሥር 

ፌ/ቤቶች ይህን ገንዘብ መወሰን ሲገባቸዉ ተጠሪዉ የጠየቀዉን ገንዘብ በሙለ አመሌካች 

እንዱከፌሌ መወሰናቸዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህ የአሁን 

አመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያ ብር 15,796.91 /አስራ አምስት ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስዴስት 

ብር ከዘጠና አንዴ ሳንትም/ ሇተጠሪ መክፇሌ አሇበት ብሇናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ የካሳ ክፌያን በተመሇከተ የአመሌካች ኩባንያ ማንዋሌ ክፌሌ 1-ሀ በተራ ቁጥር 13.4 

መሰረት በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43 /4/ /ሀ/ መሰረት የካሳ ክፌያ 

ሉከፇሇዉ እንዯሚገባ ስሇሚዯነግግ፣ የአሁን አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁ.2574 /2/ መሰረት የሶስት 

ወር ዯመወዝ ብቻ ነዉ መከፇሌ ያሇበት በማሇት ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፡፡ ስሇዚህ 

በዚህ ረገዴ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በዚህ ሔግ ዴንጋጌ አግባብ የካሳ ክፌያዉን በማስሊት 

የአሁን አመሌካች ብር 59,862 /አምሳ ዘጠኝ ሺህ ስምንት መቶ ስሌሳ ሁሇት/ ዉሳኔዉ 

ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ሔጋዊ ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የሰጠዉ ዉሳኔ 

በሔጉ አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት 

አይቻሌም፡፡ 

ላሊዉ መታየት ያሇበት ፕሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያን የሚመሇከት ሲሆን የሥር ፌ/ቤቶች 

የአመሌካች ኩባንያ ዯንብ ተራ ቁጥር 1.4.3.2 መሰረት በማስሊት የአሁን አመሌካች ብር 

21,400.66 /ሀያ አንዴ ሺህ አራት መቶ ብር ከስሌሳ ስዴስት ሳንቲም/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ 

በማሇት የሰጡት ዉሳኔዎች በሔጉ አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነዉ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇዚህ ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሥራ ስንብት ክፌያ የገንዘብ ስላትን 

በተመሇከተ ብቻ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1.  ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.147858 በ09/02/2008 ዒ.ም የተሰጠዉ ዉሳኔ የሥራ 

ስንብት ክፌያን በተመሇከተ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2.  የአሁን አመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያን በተመሇከተ ብር 15,796.91 /አስራ አምስት 

ሺህ ሰባት መቶ ዘጠና ስዴስት ብር ከዘጠና አንዴ ሳንትም ብቻ ሇተጠሪ ሉከፌሇዉ ይገባሌ 

ብሇናሌ፡፡ 

3.  የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ላልች ክፌያዎችን በተመሇከተ የሰጠዉ ዉሳኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡ 

4.  የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ፡፡ 

5.  ህዲር 23 ቀን 2008 ዒ.ም የተሰጠዉ የአፇጻጸም እግዴ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

6. ግራቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

             

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ይ 
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