የሰ/መ/ቁ 127154
መስከረም 23 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ቀነአ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጳውልስ አርሺሶ
አመሌካቾች ፡ተጠሪ ፡-

የኢትዮጵያ እህሌ ንግዴ ዴርጅት -ወኪሌ ነ/ፇጅ ይግረም ነጋሽ ቀረቡ

አቶ ካሳሁን በዛብህ

-ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አሰሪና ሰራተኛ

ጉዲይን የሚመሇከትና ጡረታ ሇመውጣት ከመጠየቅ ጋር የተያያዘ ሲሆን

ክርክሩም የተጀመረው የስር ከሳሽ የነበሩት የአሁን ተጠሪ በአማራ ክሌሌ ዯቡብ ወል ዞን ዯሴ
ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ፌሬ
ነገርም በአጭሩ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ሇ31 ዒመታት ሳገሇግሌ ቆይቼ እዴሜዬ 55 ሲሞሊ
ጡረታ ሇመውጣት ማህበራዊ ዋስትና ብጠይቅም ማህበራዊ ዋስትና ሇአመሌካች ዴርጅት የግሌ
ማህዯሬን እንዱሌክ በዯብዲቤ ብጠይቅም አመሌካች ዴርጅት

ሇመሊክ

ፌቃዯኛ አይዯሇምና የግሌ

ማህዯሬን እንዱሌክ ይታዘዝሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው የአሁን አመሌካች
በበኩለ ተጠሪ በስራ አጋጣሚ በእጁ የገባ የአመሌካች ንብረት ሳያስረክብ የግሌ ማህዯሩን ሇመሊክ
አሌችሌም ስሇሆነም የተጠሪ ክስ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኃሊ
ጉዲዩን በመመርመር ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት ንብረት አሌተረከብኩም አሊለም አስረክቤያሇሁ
ቢለም ያቀረቡት ማስረጃ ካሇመኖሩም በተጨማሪ ያቀረባቸው ምስክሮች ተጠሪ ሉያስረክቡ ሲሄደ
ቢሯቸው ክፌት ሆኖ ስሊገኙት ተመሇሱ ከማሇት ውጪ ንብረት ስሇማስረከባቸው አሊስረደም ብል
ተጠሪ የአመሌካችን ዴርጅት ንብረት ሳያስረክቡ የግሌ ማህዯሬ ሇማህበራዊ ዋስትና ይሊክሌኝ
ዘንዴ ይታዘዝሌኝ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
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ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇዯቡብ ወል ዞን ከ/ፌ/ቤት ያቀረቡ
ሲሆን ፌ/ቤቱም ቅሬታው መ/ሰጪን መሌስ እንዱያቀርብ በማዴረግ አከራክረዋሌ ፡፡ ቀጥልም
ተጠሪ ከአመሌካች የተረከበውን ንብረት እንዱያስረክብ የስር ፌ/ቤት መወሰኑ ተገቢ ቢሆንም
ንብረት ባሇማስረከቡ ብቻ ግን ሇጡረታው አፇጻጸም ከማህበራዊ ዋስትና

እንዱሊክ የታዘዘውን

የግሌ ማህዯር አሇመሊክ የመንግስት ሰራተኛ ጡረታ አዋጅ ቁጥር. 345/95 አንቀጽ 47/2/ን
የሚቃረን ነው በማሇት የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር አመሌካች የተጠሪን የግሌ
ማህዯር ሇማህበራዊ ዋስትና ይሊክ በማሇት ወሰነ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁኑ አመሌካች
ሇአማራ ክሌሌ፤ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታውን ቢያቀርብም የዞኑ

ከ/ፌ/ቤትን

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱያርም ጉዲዩ የቀረበሇት የአማራ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት

ሰበር

ሰሚ ችልት የከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ የሚጣራ መሰረታዊ የህግ ጭብጥ የሇውም በማሇት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 /1/ን በመጥቀስ ሰርዞታሌ ፡፡
አሁን

የቀረበው

የሰበር

አቤቱታም

ይህን

በስር

ፌ/ቤቶች

የተሰጠውን

ውሳኔ

በመቃወም

እንዱታረም ሲሆን አቤቱታው በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ ተጠሪ የአመሌካችን ንብረት
ሳያስረክብ አመሌካች የተጠሪን የግሌ ማህዯር የማስረከብ ግዳታ ከመንግስት ሰራተኞች ጡረታ
አዋጅ ቁ. 345/95 አንጻር ተጠሪ ባሇበት ሇመመርመር ቅሬታው ተጠሪን ያስቀርባሌ ብል ግራ
ቀኙ ቀርበው የጽሁፌ ክርክራቸውን አዴርገዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን እኛም በበኩሊችን አቤቱታው
ሇዚህ ሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር ብቻ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ
መርምረናሌ፡፡
በመሰረቱ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ሲሰሩ በስራው አጋጣሚ በእጃቸው የገባውን
የአመሌካች ማንኛውም ንብረት የማስረከብ ግዳታ አሇባቸው ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ
በአመሌካች ዴርጅት ተቀጥረው ሲሰሩ በስራ አጋጣሚ የገባ የአመሌካች ንብረት እንዲሇ የተረጋገጠ
ሲሆን ተጠሪ አስረክቤያሇሁ ሲለ አመሌካች አሊስረከቡም ብሇዋሌ፡፡
ዋናው ጉዲይ ንብረት

ማስረከብ

ያሇማስረከብ

ጉዲይ ሇተጠሪ

ጡረታ መውጫ

ፍርማሉቲ

ከማህበራዊ ዋስትና የተጠየቀን የግሌ ማህዯር አመሌካች አሌሰጥም ማሇት ይቻሊሌ ወይስ
አይቻሌም የሚሇው ሉታይ የሚገባው ጉዲይ ነው አመሌካች በህ/ስምምነታችን አንቀጽ 9/7/
መሰረት ሰራተኛ ያሇበትን ንብረት ሳያስረክብ ከማህበራዊ ዋስትና የታዘዘው የተጠሪን የግሌ
ማህዯር መሊክ ይከሇክሊሌ ሲሌ ተጠሪ በበኩሊቸው የህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 9/7/ የሚከሇክሇው
መሸኛና የስራ ሌምዴ ነው እንጂ በማህበራዊ ዋስትና የተጠየቀን የግሌ ማህዯር አይዯሇም ብሇዋሌ
በመሆኑም ምንም እንኳን ከሊይ የተጠቀሰው የህብረት ስምምነት በተዋዋዮች መሀከሌ ህግ
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በመሆኑ ሇማየት የሚቻሌ ቢሆንም ባሇመቅረቡ አሌታየም፡፡የህብረት ስምምነት አመሌካች ክርክር
የሚዯግፌ ቢሆንም የህብረት ስምምነት በህግ ሇሰራተኞች የሚሰጠው መብት የበሇጠ የሚጠቅሞ
ሆኖ ካሌተገኘ ተግባራዊ ሉሆን እንዯማይችሌ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 134/2/ ተፇጻሚ
እንዯማይሆን ይዯነግጋሌ፡፡
ላሊው ግን የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ. 345/95ን ስንመሇከት በአንቀጽ 47/2 ሊይ
ማንኛውንም አሰሪ /ግሇሰብ/ ቀርቦ አስተያየትና መረጃ ወይም የጽሁፌ ማስረጃ እንዱሰጥ
በማህበራዊ ዋስትና /በባሇስሌጣኑ/ ሲታዘዝ የመስጠት ግዳታ አሇበት ይሌና በዚሁ አዋጅ አንቀጽ
44 ሊይ

እንዯተመሇከተው የጡረታ አበሌ የማግኘት መብት የዕዲ መያዣ ሉዯረግ ወይም በውርስ

ወይም በማናቸውም መንገዴ ሉተሊሇፌ አይችሌም ብል በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 55/2/ ሊይም ይህንን
አዋጅ የሚቃረኑ ህጎችና ማሟያዎች ይህንን አዋጅ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆኑም
ይሊሌ፡፡
ይህንን ህግ መነሻ ስናዯርግ ተጠሪ እንዲቀረቡት ዝርዝር የህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 9/7/
ሰራተኛው ንብረት ባሊስረከበ ጊዜ አሰሪ ሇመያዝ የሚችሇው የስራ ሌምዴና መሸኛ ካሌሆነ
በስተቀር በማህበራዊ ዋስትና የሚታዘዘውን ማንኛውንም ሇጡረታ መውጫ የሚያስፇሌግ ማስረጃ
የመስጠት ግዳታ በመንግስት ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/95 ሊይ የተጣሇበት ስሇሆነ
ይህንን ሊሇመስጠት መስማማት የማይችሌና የጡረታ መብትን የማግኘት መብት በእዲ መያዣ
ሉዯረግ እንዯማይገባ ከመዯንገጉም በተጨማሪ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 55/2 ሊይም ይህንን

ዴንጋጌ

የሚቃረን ህ/ስምምነት ተፇጻሚ እንዯማይሆን የዯነገገ በመሆኑ ተጠሪ የአመሌካችን ንብረት
ያሌመሇሰ ስሇሆነ ሳይመሌስ የተጠሪን የግሌ ማህዯር ሇማህበራዊ ዋስትና ሉሌክ አይገባም በማሇት
የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ዉሳኔ በመሻር የስር ከ/ፌ/ቤት አመሌካች የተጠሪን
ማህዯር ሇማህበራዊ ዋስትና እንዱሌክ መወሰኑንና የክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም ይህን
ውሳኔ በማጽናት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ጥሰት አሇበት የሚያሰኝ ጉዴሇት ያሊገኘን
በመሆኑ ውሳኔው የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም
በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

30

ው ሳ ኔ
1. በዯቡብ ወል ዞን ከ/ፌ/ቤት በመ/ቀ 23359/ ታህሳስ 10 2008 ዒ.ም የአማራ ክሌሌ
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 03-13048 በቀን

ሚያዚያ6 ቀን 2008 ዒ.ም

የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348 /1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. ይህ ውሳኔ አመሌካች በተጠሪ ሊይ አሇኝ የሚለት ንብረት ካሇ ከመጠየቅ አያግዲቸውም
3. በየዯረጃ ሇሚገኙ ፌ/ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ ይተሊሇፌ
4. በዚህ ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረው የአፇጻጸም እግዴ ተነስቷሌ ይጻፌ
5. ግራ ቀኙ የዚህ ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ
መዝገቡ ተዘግቷሌ ተመሊሽ ይዯረግ ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ይ
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