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የሰ/መ/ቁ. 46276 

የካቲት 11 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

አመሌካች፡- ተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ ፔሮጀክት - አንዲርጋቸው በየነ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪዎች፡- 1. ኃይላ ይማም - ቀረበ፡፡  

      2. ዓሉ ሏሰን - ቀረበ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኞች መካከሌ የተነሳውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ በተጀመረበት በደብቲ ደአር ወረዲ ፌ/ቤት ከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረቱት 
ሥራችንን በገዛ ፇቃዲችን ሇመተው የፇሇግን ስሇሆነ የአገሌግልት ካሣ ከፌልና ምስክር ወረቀት በመስጠት እንዱያሰናብተን 
ይወሰንሌን በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪዎች በጡረታ የሚገሇለ ከመሆናቸው በተጨማሪ 
የአገሌግልት ካሣ ሉከፇሊቸው አይገባም በማሇት የተከራከረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ግን ክርክሩን ውዴቅ በማዴረግ የተጠየቀውን 
የአገሌግልት ካሣ እንዱከፇሌ ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት በአፊር ብ/ክ/መ/የአውሲ ረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
እንዯዚሁ ክርክሩን የሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረው በዚህ 
ሊይ ነው፡፡  

 እኛም አመሌካች ግንቦት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ተጠሪዎች የአገሌግልት ካሣ /የስንብት ክፌያ/ ይከፇሊቸው 
የመባለን አግባብነት ከመመርመር አንፃር ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙት ክርክር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡  

 በሥር ፌ/ቤቶች በተዯረገው ክርክር ያሌተካዯው ወይም የተረጋገጠው ተጠሪዎች የክፌያ ጥያቄን እና ስንብትን 
መሠረት በማዴረግ ክስ የመሠረቱት በጡረታ የሚገሇለበት ጊዜ እንዯዯረሰ ነው፡፡ አመሌካች የክፌያ ጥያቄውን ከሥር 
ጀምሮ ሲቃወም የመጣውም ተጠሪዎች መዯበኛ የጡረታ ዕዴሜ የዯረሱና የጡረታ አበሌም የሚከፇሊቸው ናቸው በማሇት 
ነው፡፡ ተጠሪዎችም በዚህ መሌክ ከአመሌካች የቀረበውን ክርክር የሚያስተባብሌ ክርክርም ሆነ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ የሥር 
ፌ/ቤቶችም ቢሆኑ ተጠሪዎች በአመሌካች ዘንዴ ማገሌገሊቸውን ብቻ በማየት ወሰኑ እንጂ በሔጉ የተቀመጠውን ዴንጋጌ 
ከቀረበሊቸው የፌሬ ነገር ክርክር ጋር አሊገናዘቡም፡፡  

 የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96“ን” ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2/2/ሰ/ እና /ሸ/ 
ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች መገንዘብ እንዯሚቻሇው በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 39 እንዯተዯነገገው የሥራ ስንበት ከፌያ 
የሚከፇሇው ሠራተኛው የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም የጡረታ መብት የላሇው ከሆነ እንዯዚሁም ሥራውን ሲሇቅ 
መዯበኛ የጡረታ ዕዴሜ ያሌዯረሰ ሲሆን ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪዎች ሥራችንን በገዛ ፇቃዲችን ሇቀናሌና የስንብት 
ክፌያ እንዱከፇሇን ይወሰንሌን በማሇት ክስ የመሠረቱት የጡረታ መውጫ እዴሜያቸው ሳይዯርስና ተገቢውን ዝግጅት 
እንዱያዯርጉ አመሌካች ካስታወቃቸው በኋሊ እንዯሆነ በአመሌካች ክርክር ተመሌክቶአሌ፡፡ ተጠሪዎች ይህ እውነት 
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ሊሇመሆኑ ያሳዩት ነገር የሇም፡፡ ከዚህ እንግዱህ መገንዘብ የሚቻሇው ተጠሪዎች የጡረታ መብት ያሊቸው ብቻ ሳይሆኑ፣ 
መዯበኛ የጡረታ ዕዴሜም የዯረሱ መሆናቸው ጭምር ነው፡፡ በመሆኑም የስንብት ክፌያ የሚያገኙበት የሔግ አግባብ 
የሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጠው ውሣኔም ከዚህ አንፃር ሲታይ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በአፊር ብ/ክ/መ/ የደብቲ ዯአር ወረዲ ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ. ዏ956/2ዏዏዏ ሏምላ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው 
ውሣኔ እና የአውሲ ረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ. 1279 ግንቦት 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች ያቀረቡት የሥራ ስንብት ክፌያ ሉያገኙ አይችለም በማሇት ወስነናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቶሌ፤ ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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