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የሰ/መ/ቁ 42906 

ሏምላ 21 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢትዮ-ጃፓን ጨርቃ ጨርቅ አ/ማ - ጠበቃ ቴዎዴሮስ ኃ/ስሊሴ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- እነ ትዔግስት ማሞ (81 ሰዎች) - ወኪሌ አበበ መገርሳ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የሥራ ውሌ መቋረጥን ተከትል የቀረበ የሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ጥያቄ 
የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዲየነው የሥራ ውለ ሉቋረጥ የቻሇው የጨርቃጨርቅ ፊብሪካው ከመንግሥት እጅ ወጥቶ 
ወዯግሌ በመዛወሩ ነው፡፡ ተጠሪዎች ከሥራ የተሰናበቱት መንግስት ከ20 ዒመት በሊይ ያገሇገለና ዔዴሜአቸው 45 ዒመት 
የሆኑ ሠራተኞች በጡረታ እንዱገሇለ በመወሰኑ ነው፡፡ ተጠሪዎች ክስ የመሠረቱት የሥራ ውለ እንዯሚቋረጥ አስቀዴሞ 
ማስጠንቀቂያ ስሊሌተሰጠን የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ይገባናሌ፤ ሠርተን ያሌተከፇሇን ዯመወዝ ስሊሇና ይህም በጊዜው 
ስሊሌተከፇሇን ከነመቀጫው ይከፇሇን፣ ሠራተኛ በጡረታ ሲገሇሌ የሚሰጡ ጥቅማጥቅሞች ይሰጡን፣ ሊሌተጠቀምንበት 
የዒመት ፇቃዴ እረፌት ጊዜ ገንዘብ ይከፇሇን በማሇት ነው፡፡ 

 አመሌካች በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሾች በመንግስት በጡረታ እንዱገሇለ እንዯተወሰነ ሁለንም 
በአንዴነት ሰብስበን ከማስታወቃችንም በሊይ፤ እያንዲንደን ፍርም በማስሞሊትም ከዯጋፉ ሰነዴ እና ፍቶግራፌ ጋር 
አያይዘን ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ሌከናሌ፡፡ የመጨረሻው ውሰኔ(ውጤት) እስኪዯርሰን ዴረስም ከሣሾች በሥራቸው ሊይ 
እንዱቆዩ አዴርገናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት እየሠሩና እየተጠባበቁ ሳሇ ከአንዴ ዒመት በኋሊ የመጨረሻው ውሳኔ ስሇዯረሰ 
ይህንኑ በፊብሪካው የማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ በመሇጠፌ አሳውቀናሌ፡፡ የሠራተኛ ማህበሩም ይህንኑ አረጋግጦ ገሌጾአሌ፡፡ 
በመሆኑም አሊሳወቃችሁም የምንባሌበት ምክንያት የሇም፡፡ ቀሪ ዯመወዝ እና በሕጉ መሠረት ሉከፇለ የሚገባቸውን 
ክፌያዎች ፔይሮሌ አዘጋጅተን እንዱወስደ ብንጠይቅም ከሣሾች ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ ሳይከፇለ ቀርተዋሌ፡፡ ላልች 
ጥቅማጥቅሞች (በጡረታ በመገሇሌ ምክንያት) ሉከፇለ የሚችለት በፊብሪካው የህብረት ስምምነት መሠረት ሠራተኛው 
60 ዒመት ሞሌቶት ጡረታ ሲወጣ ነው፡፡ ከሣሾች በጡረታ የተገሇለት በመንግስት ውሳኔ በሌዩ ሁኔታ በመሆኑና ይህም 
የህብረት ስምምነቱ ሥራ ሊይ ሲውሌ አሠሪውና ሠራተኛው ያሊዩት ያሌተዯራዯሩበትና ያሌተስማሙበት በመሆኑ 
ሌንገዯዴበት አንችሌም፡፡ በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ 

 ክሱ የቀረበሇት በምስራቅ ሸዋ ዞን የልሜ ወረዲ ፌ/ቤትም የግራቀኝ ወገኖችን ክርክር ከሰማ በኋሊ የተጠሪዎችን 
ጥያቄ በሙለ በመቀበሌ ወስኖአሌ፡፡ ከዚህ በመቀጠሌ አመሌካች ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ 
በዚህ ዯረጃም ክርክሩ የተሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በወረዲው ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ጥር 15 ቀን 2001 ዒ.ም በጻፇው ማመሌከቻ የሥር ፌ/ቤቶች በሰጡት ውሳኔ ሊይ ተፇጽሞአሌ 
የሚሇውን የሕግ ስህተት በመግሇጽ እንዱታረምሇት ጠይቆአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን 
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አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ 
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ 

 ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም እንዯተገነዘብነው በአመሌካች እና 
በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው ውሌ የተቋረጠው ተጠሪዎች በመንግስት ውሳኔ መሠረት በሌዩ ሁኔታ በጡረታ 
በመገሇሊቸው መሆኑን፣ ይህም ውሳኔ ከአንዴ ዒመት በፉት ተጠሪዎች እንዱያውቁት ተዯርጎ የጡረታ ፍርም ሞሌተውና 
ፍቶግራፊቸውን ሰጥተው ውጤቱን ሲጠባበቁ የቆዩ መሆኑን በመጨረሻም ተጠናቆ በመዴረሱ አመሌካች ይህንኑ 
በማስታወቂያ ሰላዲ መሇጠፈንና የሠራተኛ ማህበሩም ይህን ያረጋገጠ ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ ተጠሪዎች ጥቅማ 
ጥቅሞችን ሇመጠየቅ በዋቢነት የጠቀሱት የህብረት ስምምነት ዴንጋጌም ጥቅማጥቅሞቹ ሉሰጡ የሚችለት ሠራተኛው 
60(ስዴሳ) ዒመት ሞሌቶት ጡረታ ሲወጣ ነው በሚሌ የተዯነገገ ስሇመሆኑም አከራካሪ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ አከራካሪ ሆነው 
የተገኙት አሌተከፇሇም የተባሇውን የስምንት ቀን ዯመወዝ አከፊፇሌ፣ ስሇማስጠንቀቂያ አሰጣጥ እና ጥቅማጥቅሞቹ 
የሚከፇለበትን አግባብ የሚመሇከቱ ነጥቦች ናቸው፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው የሥራ ውለ ከመቃረቡ ከአንዴ ዒመት በፉት ተጠሪዎች በጡረታ እንዯሚገሇለ (የስራ 
ውለ በዚህ ምክንያት እንዯሚቋረጥ) አውቀው ፌጻሜውን ሲጠባበቁ ቆይተዋሌ፡፡ በሥር ፌ/ቤቶችም እንዯተገሇጸው 
ማስጠንቀቂያ አስፇሊጊ የሚሆነው ሠራተኛው የሥራ ውለ እንዯሚቋረጥ አውቆ በራሱ በኩሌ አስፇሊጊውን ዝግጅት 
ሇማዴረግ እንዱችሌ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የተጠሪዎችን ሁኔታ ሲታይ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ከተቀመጠው 
 ጊዜ በሊይ አግኝተዋሌ፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 35 እንዯተመሇከተው የማስጠንቀቂያ ጊዜ ከሦስት ወር በሊይ 
የሚረዝምበት ሁኔታ የሇም፡፡ ማስጠንቀቂያው ሇእያንዲንደ ሠራተኛ በእጁ ሉሰጠው ይገባ ነበር የሚሇው የሥር ፌ/ቤቶች 
አካሄዴም እንዱሁ በዯፇናው ትክክሌ ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ዋናው መታየት ያሇበት ሠራተኛው የሥራ ውለ 
እንዯሚቋረጥበት በትክክሌ እንዱያውቅ መዯረግ አሇመዯረጉን ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪዎች የሥራ ውሊቸው 
እንዯሚቋረጥ በሚገባ እንዱያውቁ ተዯርጎአሌ ብቻ ሳይሆን ፌጻሜውንም ሲጠባበቁ ቆይተዋሌ፡፡ ውጤቱ እንዯመጣም 
ይኸው ተገሌጾሊቸው እንዱሰናበቱ ተዯርጎአሌ፡፡ በመሆኑም የማስጠንቀቂያ ስርዒት አሌተፇጸመም በሚሌ በስር ፌ/ቤቶች 
የተዯረሰው መዯምዯሚያ ሕጉን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ 

 ቀጥሇን ያየነው አከራካሪ ነጥብ ከቀሪ ዯመወዝ(የሳምንት ቀን) እና የተወሰኑ ሠራተኞች የዒመት እረፌት ፇቃዴ 
ክፌያ አከፊፇሌ የሚመሇከት ነው፡፡ ይህ ገንዘብ በእርግጥም ሉከፇሌ እንዯሚገባ አመሌካችም ያምናሌ፡፡ ክፌያዎቹን 
አዘጋጅቶ እንዱወስደ ጠይቆ እንዯነበር፤ ነገር ግን ተጠሪዎች የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ እና ላልች ጥቅሞች አብረው 
ካሌተከፇለን ይህን ብቻ አንወስዴም በማሇታቸው ሳይከፇሌ መቅረቱን በመግሇጽም ተከራክሯአሌ፡፡ በበኩሊችንም 
ከአጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት መገንዘብ እንዯቻሌነው ገንዘቡ ሳይከፇሌ የቀረው ተጠሪዎች ሇመውሰዴ ባሇመፇሇጋቸው ነው፡፡ 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ እና ላልች ጥቅሞችም አብረው እንዱከፇለዋቸው ተጠሪዎች ፌሊጎት ቢሆንም አመሌካች 
እነዚህን ክፌያዎች የመክፇሌ ግዳታ የለብኝም የሚሌ ክርክር ስሊነሳ ተጠሪዎች ስሇፇሇጉ ብቻ መክፇሌ ነበረበት ሉባሌ 
አይችሌም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ግን የተጠሪዎችን ጥያቄ በመቀጠሌ በአዋጁ አንቀጽ 38 መሠረት ክፌያው ሇዘገየበት በሚሌ 
ሇእያንዲንደ ተጠሪ የ3(ሦስት) ወር ዯመወዝ በተጨማሪ እንዱከፇሌ ወስነዋሌ፡፡ በእኛ እምነት ይህ አካሄዴ የሕግ ዴጋፌ 
ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ተጠሪዎች ላልቹን ክፌያዎችም የምናገኝበት የሕግ ምክንያት አሇ ካለ አሁን እንዯሚያዯርጉት 
መከራከር ሲገባቸው ላሊውን አንወስዴም ማሇታቸውም አግባብ ነው አንሌም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇገንዘቡ በጊዜው 
አሇመከፇሌ ተጠያቂ የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ 

 በመጨረሻ የተመሇከትነው በጡረታ ስሇተገሇሌን በህብረት ስምምነቱ መሠረት የሚሰጡ ጥቅሞች እና ክፌያዎች 
ሉሰጡን ይገባሌ በማሇት ተጠሪዎች ያነሱት ክርክር ነው፡፡ በዚህ ረገዴ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጠው ህብረት ስምምነቱ 
የሚናገረው 60(ስዴሳ) ዒመት ሞሌቶት በጡረታ ስሇሚገሇሌ ሠራተኛ እንዯሆነ ነው፡፡ 60 ዒመት ከመሙሊቱ በፉት 
በመንግስት ውሳኔ መሠረት (በሌዩ ሁኔታ) በጡረታ ስሇሚገሇሌ ሠራተኛ በሚመሇከት የሚሇው ነገር የሇም፡፡ ይሁንና 
የተጠሪዎች ክርክር በጡረታ ከመገሇሌ ጋር ተያይዞ የተነሳ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ይህንኑ ብቻ በመመሌከት 
የተጠሪዎችን ጥያቄ ተቀብሇዋሌ፡፡ አመሌካች ግን በዚህ አይስማሙም፡፡ ያነሳው ክርክርም ቀዯም ሲሌ ተገሌጾአሌ፡፡ 
በመሆኑም እዚህ ሊይ ሉመሇስ የሚገባው ጥያቄ ተጠሪዎች ይጠቅመናሌ በማሇት የጠቀሱት የህብረት ስምምነት ሇተያዘው 
ክርክር አወሳሰን አግባብነት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇው እንዯሆነ እንገነዘባሇን፡፡ 
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 የህብረት ስምምነት በአሠሪና ሠራተኛ(ኞች) መካከሌ ዴርዴር ከተካሄዯ በኋሊ የተዯረሰውን የሁሇቱ ወገኖች 
ስምምነት የሚይዝ ሰነዴ ነው፡፡ ይህ ሰነዴ የሁሇቱም ስምምነት የያዘ እና ያፀዯቁትም በመሆኑ የሚገዙበትና 
የሚተዲዯሩበት ውሊቸው ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ በአመሌካች ክርክር እንዯተመሇከተው የህብረት ስምምነቱ ሠራተኛው 60 
ዒመት ሳይሞሊው በመንግስት ውሳኔ መሠረት (በሌዩ ሁኔታ) በጡረታ ሲገሇሌ የሚያገኘውን ጥቅም በሚመሇከት 
ስምምነት የተዯረገበት አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ ተጠሪዎች አመሌካችን የሚያስገዴደበት የህብረት ስምምነት ወይም 
ውሌ የሇም ማሇት ነው፡፡ በክርክሩ እንዯተገሇጸው በሌዩ ሁኔታ (የ60 ዒመት መሙሊት ሳይጠበቅ) በጡረታ የተገሇለት 
ሠራተኞች ወዯ 145 የሚጠጉ ናቸው፡፡ ይህ ሁኔታ በህብረት ስምምነቱ ያሌታየ እና አመሌካችም ሆነ ሠራተኞቹ ይሆናሌ 
ብሇው ያሌጠበቁት ነው፡፡ በአመሌካች ሊይ ሚያስከትሇው ወጪም ከፌተኛ ነው፡፡ በህብረት ስምምነቱ አስቀዴሞ ስምምነት 
ተዯርጎበት ቢሆን ኖሮ አመሌካችም ከዚህ አንጻር ተዘጋጅቶ ይጠብቅ ነበር፡፡ ይህ እንግዱህ በአፇጻጸም ረገዴ የሚታይ 
ችግር ሲሆን ዋናው ግን ሁሇቱን ወገኖች የሚገዛ በህብረት ስምምነቱ የተቀመጠ ዴንጋጌ ስሇላሇ አመሌካች የተጠየቀውን 
ክፌያ እና ጥቅማጥቅሞች እንዱሰጥ የሚገዯዴበት የሕግ ምክንያት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ አመሌካች ሉከፌሌ የሚገባው የሥራ 
ውለ ከመቋረጡ በፉት ሇተሠራ ሥራ ያሌተከፇሇ ቀሪ ዯመወዝ ካሇ እና የዒመት ዔረፌት ፇቃዴ ሊሊቸው ሠራተኞች 
(ተጠሪዎች) ሉከፇሌ የሚገባውን ክፌያ ብቻ ነው፡፡ ስሇዚህም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በምስራቅ ሸዋ ዞን የልሜ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 11855 ግንቦት 15 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የምስራቅ ሸዋዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 16691 ታሕሣሥ 14 ቀን 2001 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ 348(1) መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ሇዘገየበት ጊዜ እና በጡረታ መገሇሌን መሠረት በማዴረግ የተጠያቂ 
ክፌያዎች እና ጥቅማጥቅም ሉከፌሌ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪዎች ሉከፇሊቸው የሚገባው ውለ ከመቋረጡ በፉት ሇሠሩት ሥራ ያሌተከፇሇ ቀሪ ዯመወዝ እና 
ያሌተጠቀሙበት የዒመት ዔረፌት ፇቃዴ ክፌያ ብቻ ነው፡፡ 

4. ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የሦስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ  
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