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የሰበር መ/ቁ 42923 

ህዲር 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- 1. መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   2. ሏጎስ ወሌደ 

   3. ሂሩት መሇሰ 

   4. ታፇሰ ይርጋ 

   5. አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ነጃት አባስ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996“ን” መሰረት ያዯረገ የዯመወዝ ማስተካከያ ጥያቄን የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ ናቸው፡፡ የተጠሪ 
ክስ ይዘት፤ የሁሇት ዓመት የሥራ ሌምዴ የሚጠይቅ በሙለ ስታትስቲሺያን የሥራ መዯብ ተቀጥረው በወር ብር 
1971.00 (አንዴ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰባ አንዴ ብር) ዯመወዝ እየተከፇሊቸው በመስራት ሊይ የሚገኙ መሆኑን፣ አነስተኛ 
የሥራ ሌምዴ ያሊቸው እና ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ላልች ሠራተኞች ከፌ ያሇ ዯመወዝ እንዯሚከፇሊቸው ገሌፀው 
ዴርጊቱ ሇአንዴ ሥራ እኩሌ ክፌያ የሚሇውን መርህ የሚጥስ በመሆኑ አመሌካች የወር ዯመወዙን ብር 2366.00(ሁሇት 
ሺህ ሦስት መቶ ስሌሳ ስዴስት ብር) እንዱያዯርግሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

 አመሌካችም በተከሳሽነቱ ቀርቦ በሠጠው መሌስ ተጠሪ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብት ወይም ጥቅም 
የላሊቸው መሆኑንና ጥያቄአቸውም በይርጋ የታገዯ መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት፣ በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ 
የዯመወዝ ሌዩነት የተዯረገው መመሪያውን መሰረት በማዴረግ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 14(1/ረ) ስር 
የተመሇከተውን ዴንጋጌ በዋቢነት በመጥቀስ የአመሌካች አሰራር ህገ-ወጥ ነው በማሇት ሇተጠሪ የዯመወዝ ማስተካከያ 
በማዴረግ በፓሮሌ ሊይ ሉተክሌ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ይግባኙን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ሠርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ጥር 19 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የስር ፌርዴ 
ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገው የአዋጅ ቁጥር 337/96 አንቀፅ 14(1/ረ) አሰሪው መመሪያውን መሰረት በማዴረግ 
ሇፇፀመው ተግባር አግባብነት የላሇው በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች መስሪያ ቤት ከዘረጋው የእዴገት አሰጣጥ ሥርዓት አሌፍ ሇተጠሪ የወሰነው 
የዯመወዝ መጠን መነሻን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ ጉዲዩ እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ ሏምላ 22 ቀን 
2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በተመሳሳይ 
ዯረጃ በሚገኙ ሠራተኞች መካከሌ የሚፇጠር የዯመወዝ ሌዩነት (Equal Pay Discrimination) የተከሇከሇ ነው 
የሚሇውንና ኢትዮጵያ ያፀዯቀችውን ዓሇም አቀፌ ኮንቬንሽንን መሰረት ያዯረገ ስሇሆነ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የሇውም በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩሊቸው ነሏሴ 11 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት 
ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ቀርቦ 
ሉመረመር ይገባዋሌ ሲባሌ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት በስታትስቲሽያንነት ተቀጥረው የሚሰሩ መሆኑን፣ 
ቅጥሩም በሙለ ስታትስቲሽያን የስራ የማዕረግ መፇፀሙን በተጠሪና በላልች ሠራተኛች መካከሌ የዯመወዝ ሌዩነት 
የተፇጠረው እነዚህ ሠራተኞች ምንም የስራ ሌምዴ በማይጠይቅ በመሇስተኛ ስታትሺያን የስራ መዯብ ተቀጥረው ከቆዩ 
በኋሊ በዚህ የስራ መዯብ የተቀጠሩ የዱግሪ ምሩቃን ሰራተኞች ወዯሚቀጥሇው የስራ መዯብ የሚያዴጉበትን ሁኔታ 
አመሌካች በመመሪያ መወሰኑንና በዚህ መመሪያ መሰረትም ከተጠሪ ጋር ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ የዱግሪ ምሩቃን 
ከተጠሪ የተሇየ ዯመወዝ የሚከፇሊቸው መሆኑን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ ሴቶች ሠራተኞች ሇተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፌያ የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀፅ 42(1/መ) ዴንጋጌ የሚያሳይ ሲሆን ኢትዮጵያ የተቀበሇችው አሇም አቀፌ ኮንቬንሽንም 
ይህንኑ ያስገነዝባሌ፡፡ 

 የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ሲያዯርግ መሰረት ያዯረገው የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
14(1/ረ) ሲሆን የዚህ ዴንጋጌ ይዘት ሲታይ በብሓረሰብ፣ በጾታ፣ በሏይማኖት፣ በፕሇቲካ አመሇካከት እና በላልችም 
ሁኔታ በሠራተኞች መካከሌ ሌዩነት ማዴረግ ሇማንኛውም አሠሪ ሔገወጥ ዴርጊት ነው የሚሌ ነው፡፡ የዴንጋጌው 
እንግሉዘኛ ትርጉሙም “discriminate between workers on the basis of nationality, sex, religion, political 
outlook, or any other conditions shall be unlawful for an employer.” በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ 

ከዴንጋጌው ውስጥ “…በላልችም ሁኔታ…” ወይም “…. Any other conditions….” የሚሇው ሏረግ ጠቅሊሊ 
ቃሌ መሆኑ ግሌጽ ሲሆን እንዱህ በሆነ ጊዜ ቃለን ህግ አውጪው የተጠቀመው ምንን ሇማመሊከት ነው የሚሇው ጥያቄ 
ማንሳቱ ተገቢ ሲሆን የህግ አተረጓጎም መርሆዎችን መሰረት በማዴረግም ምሊሹን ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ በዚህም መሰረት 
ከጠቅሊሊው ቃሌ በፉት የተዘረዘሩት የቃሊት ዝርያ የሚያሳዩትን ሁኔታ በመመሌከት ጠቅሊሊ ቃሌ ላልች ያሌተዘረዘሩትን 
ተመሳሳይ ዝርያ ያሊቸውን ቃሊት ሇመጠቀም ታስቦ የተቀመጠ ነው በሚሌ እንዯሚተረጎም ተቀባይነት ያሊቸው የህግ 
አተረጓጎም መርሆዎች ያስገነዝባለ፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 14(1/ረ) ዴንጋጌ ስር “በላልች ሁኔታም” 
የሚሇው ቃሌ ከቃለ በፉት የተቀመጡትን የሌዩነት ማዴረጊያ ዴርጊቶችን ዓይነት የሚመሇከት እንጂ አሰሪው የእዴገት 
አሠጣጥ ሥርዓቱን በመመሪያ ዘርግቶ መስፇርቱን ሇሚያሟለ ሠራተኞች መስፇርቱን ካሊሟለ ሰራተኞች የተሇየ ክፌያ 
እንዱከፇሌ የሚያዯርግበትን አሰራር የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ መመሪያው በሔገ-መንግስቱ፣ በዓሇም አቀፌ ኮንቬንሽን 
እንዱሁም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 14(1/ረ) ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ በተጠሪና በላልች 
ሰራተኞች መካከሌ የዯመወዝ ሌዩነት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ መመሪያው መዴልን ሇመከሊከሌ 
የማያስችሌ ነው ሉባሌ የሚችሌበትን ሔጋዊ ምክንያትም አሊገኘንም፡፡ ሲጠቃሇሌም የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ከሊይ 
በተመሇከቱት ህጋዊ ምክንያቶች መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 23005 ሏምላ 28 ቀን 2000 ዓ.ም ተሠጥቶ 

በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 70763 ጥቅምት 26 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው 

ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 
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2. አመሌካች በተጠሪና በላልች ሠራተኞች መካከሌ ሇተመሳሳይ ሥራ የዯመወዝ ሌዩነት ያዯረገው በሔግ 

የተከሇከለ ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ ባሇመሆኑ ሇተጠሪ ብር 2366.00 /ሁሇት ሺህ ሦስት መቶ 

ስሌሳ ስዴስት ብር/ በፓሮሌ እንዱተክሌ የሚገዯዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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