የሰ/መ/ቁ 34476
ታህሳስ 02 ቀን 2001 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴርመሏመዴ
ሂሩት መሇሰ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ኩመሊ በጅሣ- ቀረቡ
ተጠሪ፡- ብሔራዊ አስጏብኚና ጏዞ ወኪሌ ዴርጅት - ነ/ፇጅ በርሃኑ ከፌነው ቀረቡ
መዝገቡን መረምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሠሪና ሠሪተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ
ዴርጅት ከሚያዘያ 29 ቀን 1975 ዒ.ም ጀምሮ በሹፋርነት ሙያ ሇ24 ዒመታት ማገሌገሊቸውንና ያገኙት የነበረውን
የዯመወዝ መጠን ጠቅሰው ተጠሪ ያሊግባብ የስራ ውለን በማቋረጥ ያሠናበታቸው መሆኑን በመዘርዘር የስንብት ክፌያ
የማስጠንቀቂያ ጊዜ የ6 ወራት ዯመወዝ ካሣ ክፌያ እና ስራ ሠርተው ያሌተከፇሊቸው የ14 ቀን ዯመወዝ እንዱከፇሊቸው
እንዱሁም የምስክር ወረቀት እንዱሠጣቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ በአሁኑ ተጠሪ ሊይ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ ተጠሪ ፌርዴ ቤት ቀርቦ በሰጠው መሌስ የአመሌካች የሥራ ውሌ የተቋረጠው በተከታታይ
አምስት ቀን ከሥራ ገበታቸው በመሇየታቸው በሕጉ አግባብ መሆኑን የሚገባቸው ክፌያ አሇመኖሩንና በዴርጅቱ ውስጥ
24 አመታት ያገሇገለ በመሆኑ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ በእዴሜ ሌክ ስሇሚከፇሊቸው የአገሌግልት ካሣ ክፌያ
የመጠየቅ መብት የላሊቸው ሆኑን በመዘርዘር ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም የተጠሪ
እርምጃ በማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን በመጥቀስ የሥራ ስንብቱ አሊግባብ መሆኑን በመግሇጽ የአሁኑ አመሌካች የጡረታ
መብት ተጠቃሚ በመሆናቸው የስንብት ክፌያ እንዯማይገባቸው የ14 ቀን ዯመወዝ እንዯሚገባቸው ይህ ክፌያ ሇዘገየበት
የሁሇት ወር ዯመወዝ እንዱከፇሊቸውና የምስክር ወረቀትም እንዱሰጣቸው ዘርዝሮ ከወሰነ በኋሊ የስንብት ወይም የጡረታ
መብት ሇአመሌካች አንደ ካሌተፇፀመ አቤቱታ የማቅረብ መብታቸውን ጠብቆሊቸዋሌ የአሁኑ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር
በመሰኝት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ተቀባይነት አሊገኙም የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም
ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች ታህሳስ
16 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት የሠበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ
የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የስር ፌ/ቤት የጡረታ መብት
የመከሌከሌ ሥሌጣን ሣይኖረው በዚህ ረገዴ የሠጠው ውሣኔ እርስ በራሱ የሚጋጭና ህጋዊ መሠረት የላሇው መሆኑን
ስንብቱን ህገ-ወጥ ነው ብል ከወሰነ በኋሊ በህጉ መሠረት ሉከፇለ የሚገቡ ክፌያዎችን ማሇፈ ያሊግባብ መሆኑን
በመዘርዘር ውሣኔው ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው የአመሌካች የሰበር አቤቱታ
ተመርምሮም በሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ተጠሪ ቀርቦ ሏምላ 07 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ
መሌሱን ሠጥቷሌ፡፡ በመሌሱ ሊይም የአመሌካች የስራ ስንብት ህገ-ወጥ ነው ተብል አሇመወሰኑን የስር ፌ/ቤት
የአመሌካችን ዘሊቂ የጡረታ መብት ተጠቃሚነት ከሌክል የሰጠው ውሣኔ አሇመኖሩን በመዘርዘር አመሌካች የስር ፌ/ቤት
ያሌሰጠውን ውሣኔ እንዯሰጠ በማስመሰሌ እንዱሁም የማይገባቸው ክፌያ ስር ፌ/ቤት ሊይ ያሌነበረን ጭብጥ በማንሣት
እንዱከፇሊቸው መጠየቃቸው ያሊግባብ በመሆኑ የሠበር አቤቱታው ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች
በበኩሊቸው ሏምላ 30 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሠበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር
የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የስር ፌ/ቤት አመሌካች ከሥራ የተሰናበቱት ያሊግባብ ነው በማሇት ከወሰነ በኋሊ የካሣ
ይከፇሇኝ ጥያቄውን ማሇፈና በስንብት ክፌያ ሊይ የሠጠው ውሣኔ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉመርመር
የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ከመዝገቡ መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካች የስራ ስንብት ያሊግባብ ነው ተብል በስር ፌ/ቤት መወሰኑን ነው ተጠሪ
ሇዚህ ችልት የጽሐፌ መሌስ ሲያቀርብ የአመሌካች የስራ ስንብት ህገ-ወጥ ነው በሚሌ ውሣኔ አሇመሰጠቱን የገሇፀ
ቢሆንም በመ/ቁ 26844 ሠኔ 26 ቀን 1999 ዒ.ም በስር ፌ/ቤት የተሰጠው የውሣኔ ግሌባጭ ግን የስራ ስንብቱ ሕገ-ወጥ
ነው በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ የሇም የሚሇው ክርክር መሠረት የላሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ በዚህ ረገዴ
ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
የአመሌካች የስራ ስንብት ህገ-ወጥ ነው ከተባሇ ጉዲዩ እሌባት ሉያገኝ የሚገባው ከህግ ውጪ የሆነ የስራ ውሌ
ማቋረጥ የሚያስከትሊቸው ውጤቶችን የሚገዛውን የህጉን ዘርፌ ባገናዘበ መሌኩ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ከሥራ የተሰናበቱት ያሊግባብ መሆኑን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች በተጠሪ እንዱከፇሌ
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው የስራ ስንብቱ ህገ-ወጥ መሆኑ ተገሌጾ ከተወሰነ በኋሊ እንዱከፇሊቸው የተዯረገው
አመሌካች የጠየቋቸው ክፌያዎች ሁለ አይዯሇም፡፡ በአመሌካች ከተጠየቁት ክፌያዎች ውስጥ የካሣ እና ይሄው ካሣ
የዘገየበት የ3/ሦስት/ ወር ዯመወዝ ክፌያ በስር ፌ/ቤት በዝምታ የታሇፈ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ የስራ ውሌ ከህግ ውጪ
ነው የተቋረጠው እየተባሇ ውጤቱ በግሌጽ ዲኝነት ተጠይቆበት በዝምታ ማሇፈ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅን ዒሊማ
የሚፃረር ነው፡፡ የስራ ውሌ ከህግ ውጪ ሲቋረጥ የሚያስከትሊቸውን ውጤቶች ህጉ የዯነገገው ኢንደስትሪያሊዊ ሠሊምን
በመጠበቅ ምርትና ምርታማነት ሇማሣዯግ እና ያሊግባብ የሚባረርን ሠራተኛ ሇመካስ ነው፡፡ በመሆኑም የስራ ውሌ ከህግ
ውጪ መቋረጡ ከተረጋገጠ የኢንደስትሪውን ሠሊም የመጠበቅና የሠራተኛውን የመካስ መብቱን ህጉ ዒሊማ ማዴረጉን
ግንዛቤ ውስጥ ሇማስገባት ዲኝነት ሉሰጥ ይገባሌ በዚህ ረገዴ የተቀመጡት ዴንጋጌዎች ተግባራዊ የሚዯረጉትም ግሌጽ
ዲኝነት መጠየቁን አግባብነትና ብቁነት ያሇው ማስረጃ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡
እጃችን ወዯተያዘው ስንመሇስም አመሌካች ሉከፇለኝ ይገባሌ የሚሎቸውን ክፌያዎች ዘርዝረው አቅርበው ተጠሪ
ክፌያዎቹ አይገባም የሚሌበት ምክንያት በዋናነት የስራ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ሲሆን የአመሌካች የአገሌግልት
ጡረታ አበሌ የማግኘት መብት በህጉ የተጠበቀ በመሆኑ የአገሌግልት ክፌያ ሉያገኙ አይገባም በማሇትም ጭምር ነው፡፡
ይሁን እንጂ የአመሌካች የስራ ስንብት ባግባቡ አይዯሇም ተብል ተወስኗሌ፡፡ እንዱሁም አመሌካች የ24 ዒመታት
አገሌግልት ያሊቸው ቢሆንም በጡረታ ህግ የተመሇከተውን መዯበኛ የጡረታ ዔዴሜ ሊይ ዯርሶ ከስራ የተገሇለ መሆኑ
አሌተረጋገጠም፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች የስራ ስንብት ክፌያ የማያገኙበት ህጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን የአዋጅ
ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2(ሰ) ዴንጋጌ ያገናዝባሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የስንብት ወይም የጡረታ መብት አንደ ካሌተፇፀመ
አመሌካች አቤቱታ የማቅረብ መብታቸው የተጠበቀ ነው በማሇት መወሰኑ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገርና
የተጠየቀውን ዲኝነት እንዱሁም የዲኝነት አሠጣጥ ሥርዒቱን የተከተሇ አይዯሇም፡፡
በአጠቃሊይ የአመሌካች የስራ ውሌ የተቋረጠው በህገ-ወጥ መንገዴ ነው እየተባሇ በአመሌካች የተጠየቁት
ክፌያዎች ውስጥ የካሣ ክፌያና ይህው ክፌያ ሇዘገየበት ጊዜ እና የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ጥያቄዎች በዝምታ
መታሇፊቸውና የስራ ስንብት ክፌያ በአማራጭ መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም
ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1.

በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 26844 ሰኔ 26 ቀን 1999 ዒ.ም ተሰጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 58367 ጥቅምት 05
ቀን 2000 ዒ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. ተጠሪ ሇአመሌካች የስራ ስንብት ክፌያ የማስጠንቀቂያ ጊዜ የሦስት ወር ዯመወዝ ክፌያው ሇዘገየበት የ3(ሦስት)
ወር ዯመወዝ የስራ ውሌ ከህግ ውጪ ስሇተቋረጠ የ6(ስዴስት) ወር ዯመወዝ ስራ ተሰርቶ የሌተከፇሊቸው የ14
ቀን ዯመወዝ ይከፇሌ ብሇናሌ የምስክር ወረቀትም ይሰጣቸው ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፀ/መ
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