የሰ/መ/ቁ. 37551
ታህሣሥ ዏ9 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ፀጋዬ አስማማው
በሊቸው አንሺሶ
አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ዴካምየሇህ ጥበቡ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- አርሾ የሕክምና ሊብራቶሪ ኃሊ/የተ/የግሌ ማኀበር - ጠበቃ ጌታቸው ብሩ ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች መስከረም 3ዏ
ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ከላልች ከሣሾች ጋር ጽፇው ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ከተጠሪ ጋር የነበራቸውን የሥራ ውሌ የጡረታ
ዔዴሜ ዯርሷሌ በሚሌ ምክንያት መቋረጡን ገሌፀው በዴርጅቱና በሠራተኛ ማኀበሩ መሃከሌ በተዯረገው የሕብረት
ስምምነት በፇቃደ ሥራ የሇቀቀ ሠራተኛ ፕሮቪዯንት ፇንዴና የሥራ ስንብት ክፌያ እንዯሚያገኝ ስሇሚዯነግግ ተጠሪ
ይህንኑ እንዱፇጽም በተዯጋጋሚ ቢጠይቁም ፇቃዯኛ ሣይሆን መቅረቱንና መከሌከለን ጠቅሰው የሥራ ስንብት ክፌያና
ክፌያ ሇዘገየበት ክፌያ ብር 2ዏ,189.00 /ሃያ ሺህ አንዴ መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ብር/ ተጠሪ እንዱከፌሌ ይወስንሊቸው ዘንዴ
ዲኝነት ጠይቀው በተጠሪ ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ ሲሆን የአሁኑ ተጠሪም አመሌካች
ዔዴሜያቸው ሇጡረታ በመዴረሱ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ ተፇጽሞሊቸው በሕብረት ስምምነቱ መሠረት ከሥራ
የተሠናበቱ በመሆኑ የስራ ስንብት ክፌያ ጥያቄው ሉፇፀም እንዯማይገባ፣ ሇአመሌካቹ ተገቢው ክፌያና ጥቅማጥቅም
የተፇፀመሊቸው በመሆኑ ክፌያ ሇዘገየበት ጥያቄ አሊፉነት እንዯላሇበት በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም አመሌካች በጡረታ የተሰናበቱ መሆኑን አምነው
የተከራከሩ ከመሆኑ እና በሕብረት ስምምነት መሠረት የስራ ስንብትና የፕሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ የሚፇፀመው በፇቃዴ
ሇሇቀቀ ሠራተኛ ብቻ ነው በማሇት የሚዯነግግ በመሆኑ እንዱሁም በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/2/ሰ/
መሠረት የፕሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ የሆነ በጡረታ የተገሇሇ ሠራተኛ የስራ ስንብት የማይፇፀምሇት መሆኑን
የሚዯነግግ ነው የሚለትን ምክንያቶች ጠቅሶ የአመሌካችን የሥራ ስንብት ክፌያና ክፌያ ሇዘገየበት ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎ
ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሠረት ተሠርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶችን
ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ሚያዝያ 29 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የበታች ፌ/ቤቶች ከጡረታ በኋሊ
ጡረተኛው ከላሊ አሠሪ ጋር የሚያዯርገው ግንኙነት ሲቋረጥ ያሇውን የሕግ ከሇሊ እና በሕብረት ስምምነት ሇሠራተኛው
የበሇጠ መብት የሚሠጥ ከሆነ በሕብረት ስምምነቱ መሠረት መፇፀም ያሇበት መሆኑን ባሊገናዘበ መሌኩ መወሰናቸው
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት በመሆኑ ታርሞ አመሌካች ስራቸውን በራሣቸው ፇቃዴ የሇቀቁ መሆኑ ተረጋግጦ

152

በሕብረት ስምምነቱ መሠረት የሥራ ስንብት ክፌያ ከወጪና ኪሣራ ጋር እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሠበር ችልቱ ሉተይ ይገባሌ በመባለ ተጠሪ እንዱቀርብ ተዯርጎ ሏምላ
16 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሱን ጠበቃቸው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ አመሌካች በሁሇት መ/ቤቶች
ቅጥር
እንዯፇጽሙ አዴርገው ያቀረቡት ክርክር አዱስ በመሆኑ ሥነ ሥርዒታዊ አይዯሇም፣ የስራ ስንብት ክፌያም
አመሌካቹ በጡረታ የተገሇለና የጡረታ መብትም ተጠቃሚ በመሆናቸው ሉጠየቅ የማይገባ መሆኑን በመዘርዘር የሥር
ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የሇበትም ተብል ሉፀና ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡
የአመሌካች የመሌስ መሌስ የማቅረብ መብት ከታሇፇ በኋሊም ግራ ቀኙ ማጣሪያ ጥያቄ ቀርቦሊቸው መሌሣቸውን
እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር የሰበር
አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የአመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያ ጥያቄ ውዴቅ የተረገው ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ
በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት አመሌካች በጥቁር አንበሣ ሆስፒታሌ ተቀጥረው ሲያገሇግለ ቆይተው እዴሜያቸው ሃምሣ ዒመት
ሲሞሊ በፇቃዲቸው ስራውን ሇቀው ሇዚህ አገሌግልታቸው የጡረታ መብት ተጠቃሚ መሆናቸው፣ ከዚህ መስሪያ ቤት
በጡረታ ከተገሇለ በኋሊ በተጠሪ መስሪያ ቤት ከሏምላ 19 ቀን 1989 ዒ.ም. ጀምሮ ተቀጥረው ሇአስር ዒመታት ያሕሌ
አገሌግሇው እዴሜ ሇጡረታ ዯርሷሌ በሚሌ ምክንያት ከነሏሴ 25 ቀን 1999 ዒ.ም. ጀምሮ ከሥራ መገሇሊቸው የተረጋገጡ
ጉዲዮች ናቸው፡፡
ተጠሪ አመሌካች በሁሇት መ/ቤቶች ሁሇት የተሇያዩ የቅጥር ውልችን የፇፀሙ መሆኑንና በዚህ ረገዴ ያሇውን
የሕግ ከሇሊ በሰበር አቤቱታቸው መጥቀሣቸው በሥር ፌ/ቤት ያሌተነሣ አዱስ የክርክር ነጥብ ነው በማሇት ያነሱትን
መቃወሚያ ስንመሇከተው አመሌካች የጡረታ መብት ተጠቃሚነታቸው የተጠበቀው በተጠሪ መ/ቤት ሊበረከቱት
አገሌግልት መሆኑ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ፣ አመሌካች በሁሇት የተሇያዩ መ/ቤቶች ሁሇት የተሇያዩ የቅጥር ውልችን
መፇፀሜ እየታወቀ በዚህ ረገዴ ያሇው የሕግ ከሇሊ ግንዛቤ ውስጥ ሣይገባ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መስጠታቸው ስህተት
ነው፡፡ በማሇት በሰበር አቤቱታው ሊይ መግሇፃቸው በይዘቱም ሲታይ በሥር ፌ/ቤት ያሌተነሣ የክርክር ነጥብ ነው፡፡
ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የተጠሪ ጠበቃ በዚህ ረገዴ ያቀረቡት መቃወሚያ ተቀባይነት የላሇው
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ወዯ ዋናው ጉዲይ ስንመሇስም፤ አመሌካች ከተጠሪ ዴርጅት የተሠናበቱት የጡረታ ዔዴሜ ስሇዯረሰ ሕጉም
ስሇሚያስገዴዲቸው ጠይቀው ጡረታ ወጡ እንጂ ሥራ መሌቀቅ ፇሌገው አይዯሇም በማሇት የተጠሪ ጠበቃ ያሌቀረቡት
መከራከሪያ ሲታይ አመሌካች ከጥቁር አንበሣ ሆስፒታሌ በጡረታ የተገሇለ መሆኑ እየታወቀ በተጠሪ መስሪያ ቤት
የተቀጠሩ መሆናቸው ጋር ተዲምሮ ሲታይ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በጡረታ ከተገሇለ በኋሊ
በተጠሪ መ/ቤት ተቀጥረው ሲሠሩ ቆይተው ስራውን የሇቀቁትን በገዛ ፇቃዲቸው እንጂ የጡረታ ዔዴሜ ዯርሶ ሕጉ
የሚያስገዴዲቸው ሆኖ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ከተጠሪ መ/ቤት ስራቸውን የሇቀቁት ዔዴሜያቸው የጡረታ ዔዴሜ ዯርሶ ነው
ቢባሌም የጡረታ ዔዴሜ የዯረሰ ሠራተኛ የተጠሪን ጅርጅት ሇመሌቀቅ ከፇሇገ ሉከሇከሌ የሚችሌበት ምክንያት የሇም፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ከተጠሪ ዴርጅት የተሠናበቱት በገዛ ፇቃዲቸው ውጪ በላሊ ሕጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ
ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት አመሌካች በጡረታ የተሰናበቱ መሆኑን አምነዋሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ መዴረሱ
ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
አመሌካች ስራቸውን የሇቀቁት በገዛ ፇቃዲቸው ነው ከተባሇ በተከታይ ሉታይ የሚገባው ውጤቱ ነው፡፡ አመሌካች
በገዛ ፇቃደ ስራውን የሚሇቅ የተጠሪ ሠራተኛ በሕብረት ስምምነቱ መሠረት የመጠባበቂያ መዋጮውንና የአገሌግልት
ካሣውን ወዱያውኑ የማግኘት መብት ስሊሇው ያሌተፇፀመሌኝ የአገሌግልት ካሣ ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት የሚከራከሩ
ሲሆን ተጠሪ በበኩለ አመሌካች የጡረታ ዔዴሜ ዯርሷቸው ከሥራ በሕጉ አግባብ የተሇለ ከመሆኑም በሊይ የፕሮቪዯንት
ፇንዴ ተጠቃሚ ስሇሆኑ የአገሌግልት ካሣ ሉወስደ አይገባም በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡
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በመሠረቱ አመሌካች የጡረታ መብት ተጠቃሚ የሆኑት በተጠሪ ዴርጅት ሊበረከቱት አገሌግልት አሇመሆኑን
ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ በተጠሪ ዴርጅት አዱስ የስራ ውሌ ፇጽመው ዔዴሜያቸው ከስሌሣ ዒመት በሊይ እስኪሆናቸው
ሠርተዋሌ፡፡ ዔዴሚያቸው ስሌሣ ዒመት ሲሞሊቸውም በሕብረት ስምምነቱ መሠረት የጡረታ ዔዴሜ ዯርሷሌ በሚሌ
ምክንያት ከሥራ እንዱገሇለ ሣይዯረግ ከተጠሪ ጋር ያሊቸው የስራ ግንኙነት እንዱቀጥሌ መዯረጉ አመሌካች ሥራውን
የሇቀቁት የጡረታ ሕጉ እና የሕብረት ስምምነቱ ስሇማያስገዴዲቸው ነው የሚሇው የተጠሪ ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ
አሌተገኘም፡፡
ተጠሪ አመሌካች የጡረታ መብት ተጠቃሚ በመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/2/ሰ/ መሠረት
የአገሌግልት ካሣ ሉያገኙ አይገባም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር ስንመሇከተውም አመሌካች የጡረታ መብት
ተጠቃሚነታቸው የመነጨው ሇተጠሪ ሊበረከቱት አገሌግልት ካሇመሆኑም በሊይ አዋጅ ቁጥር 494/98 ሥራ ሊይ ከዋሇ
በኋሊ ነሏሴ 1ዏ ቀን 1998 ዒ.ም. በተዯረገ ስምምነት የተጠሪን ዴርጅት ሇመሌቀቅ የሚፇሌግ ሠራተኛ የዴርጅትን
የመጠባበቂያ መዋጮውንና የአገሌግልት ካሣውን በጣምራ የማግኘት መብት እንዯሇው በአንቀጽ 38/1/ ስር የተመሇከተ
በመሆኑ እና የሕብረት ስምምነቱ ከአሠሪና ሠራተኛ ሕግ የተሻሇ ሁኖ ሲገኝ ዯግሞ ተፇፃሚ ሉሆን እንዯሚገባ በአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 134/2/ ሥር የተዯነገገ ስሇሆነ የተጠሪ ክርክር በሕግ ፉት ተቀባይነት ሉኖረው የሚገባ ሆኖ
አሌተገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌም አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበራቸውን የሥራ ግንኙነት በፇቃዲቸው የሇቀቁ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇና
የሕብረት ስምምነቱ ዯግሞ ሇፕሮቪዯንት ፇንደና የአገሌግልት ካሣ በአንዴነት ሉያገኙ የሚገባ መሆኑን የሚዯነግግ ሆኖ
እያሇ የሥር ፌ/ቤት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉም ሆነ የከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ ማጽናቱ መሠረታዊ የሆነ
የሕግ ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

በፋዳራለ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 22619 ጥር ዏ2 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ተሠጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 63ዏ19
መጋቢት 23 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በትዔዛዝ የፀናው እና የአመሌካችን የአገሌግልት ካሣና ክፌያው ሇዘገየበት ክፌያ
ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ ሇአመሌካች የአገሌግልት ካሣና ክፌያ ሇዘገየበት ብር 2ዏ,189.00 /ሃያ ሺህ አንዴ መቶ ሠማኒያ ዘጠኝ
ብር/ እንዱከፌሌ ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዒ
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