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የሰበር መ.ቁ. 36692 

ጥቅምት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብዴሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- አንበሳ የከተማ አውቶቡስ አገሌግልት ዴርጅት 

     ነገረፇጅ ፊሲካ በሇጠ - ቀረበ 

ተጠሪ፡- ተስፊዬ መኯንን - ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ ሕግ የሚታይ የስራ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረው የአሁኑ ተጠሪ ሲሆን፣ በአመሌካች ሊይ ክስ 
የመሠረተው ከሏምላ 1 ቀን 1998 ዒ.ም ጀምሮ ሇዴርጅቱ ሠራተኞች በሙለ የአንዴ እርከን የዯመወዝ ጭማሪ 
ተዯርጎአሌ፡፡ እኔም የዴርጅቱ ሠራተኛ በመሆኔ ጭማሪው ሉሰጠኝ ሲገባ አሇአግባብ ተከሌክያሇሁ፡፡ ስሇዚህም ጭማሪ 
እንዱሰጠኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሽ ሦስት አራተኛውን ጊዜ በስራ ሊይ 
ስሊሌነበረ ጭማሪውን ሉያገኝ አይችሌም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክር 
የመረመረ ሲሆን፣ በመጨረሻም የአመሌካችን ክርክር ባሇመቀበሌ ተጠሪ በጠየቀው መሠረት የዯመወዝ ጭማሪው 
ይሰጠው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በተመሣሣይ ሁኔታ ወስኖአሌ 
/የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶአሌ/፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው በዴርጅቱ ፀንቶ ያሇው በሕብረት 
ስምምነት ጭማሪው የማይዯረግበትን ምክንያት አስቀምጦአሌ እየተባሇ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ ሕጋዊ የሚሆንበት 
አግባብ ምንዴነው? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ነጥቡን ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከሁሇቱ ወገኖች ክርክር እና በሥር ፌ/ቤቶች ከተሰጡት ውሣኔዎች ይዘት መገንዘብ እንዱቻሌ ነው ተጠሪ 
በተባሇው የበጀት ዒመት ውስጥ የዒመቱን 3/4 /ሦስት አራተኛ/ ጊዜ በስራ ሊይ አሌነበረም፡፡ በወቅቱ ፀንቶ በነበረው 
/ባሇው/ የህብረት ስምምነት አንቀጽ 29/5/ እንዯተመሇከተው ይህን ያህሌ ጊዜ በስራው ሊይ ያሌተገኘ ሠራተኛ ጭማሪው 
እንዯማይሰጠው ዯግሞ አሊከራከረም፡፡ የስር ፌ/ቤቶች ይህንኑ በሚገባ ስሇመገንዘባቸው በውሣኔዎቻቸው ሊይ የገሇፁ 
ሲሆን፣ ጭማሪው መሰጠት አሇበት በማሇት የወሰኑት ግን በሕብረት ስምምነቱ የላሇን ምክንያት መሠረት በማዴረግ 
እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ ይህ ተጠሪ አመሌካች በወሰዯው የስራ ውሌ ማቋረጥ እርምጃ ምክንያት በክርክር ስሇመቆየቱ 
የሚገሌጽ ነው፡፡ 
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 በእርግጥም አመሌካች የስራ ውለን አቋርጦ ስሇነበር ተጠሪ ሇፌ/ቤት ባቀረበው ክስ መሠረት ክርክር ከተዯረገ 
በኋሊ ወዯስራው እንዱመሇስ ተወስኖሇታሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ይህንኑ ሁኔታ ሇእርከን ጭማሪው እንዯበቂ ምክንያት 
አዴርገው የወሰደት ተጠሪ በስራው ሊይ ሉገኝ ያሌቻሇው አመሌካች በወሰዯው ሕገ ወጥ የስራ ውሌ ማቋረጥ ምክንያት 
ነው፡፡ ይህንኑም በፌ/ቤት ተረጋግጦ ተወስኖአሌ በማሇት ነው፡፡ በበኩሊችን እንዯምናየው የእርከን ጭማሪ አሰጣጥን 
በተመሇከተ የተዯነገገው የሕብረት ስምምነቱ አንቀጽ 29/5/ በግሌጽ የሚያመሇክተው በበጀት ዒመቱ ውስጥ 3/4ኛው ጊዜ 
በስራ ሊይ ያሌተገኘ ሠራተኛ የእርከን ጭማሪ የማይሰጠው እንዯሆነ ነው፡፡ ዴንጋጌው ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ዯግሞ 
ትርጉም የሚያስፇሌገው አይሆንም፡፡ አመሌካች የስራ ውለን ያቋረጠው ሕገወጥ በሆነ ምክንያት ነው ወይስ አይዯሇም? 
በሚሌ ጭብጥ ሊይ ተመስርቶ ተሰጥቶ የነበረው ውሣኔም ሇተያዘው ክርክር አወሳሰን ተገቢነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 
በመሆኑም ተጠሪ የጠየቀውን የእርከን ጭማሪ ሉያገኝ ይገባሌ ብል ሇመወሰን የሚያስችሌ የሕግ ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህ 
የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 34178 በታህሣሥ 14 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም 
ተሰጥቶ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 63ዏ56 የካቲት 7 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ትእዛዝ የፀናው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. ተጠሪ በክሱ የጠየቀውን የአንዴ እርከን የዯመወዝ ጭማሪ እንዱያገኝ የሚዯረግበት የሕግ ምክንያት የሇም 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ                                  
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