የሰበር መ/ቁ 53064
ግንቦት 17 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሂሩት መሇሠ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ዯሬሳ ኮቱ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የአምቦ ገበሬዎች የህብረት ሥራ ዩኒየን - ነ.ፇጅ

አሌቀረቡም

መዝገቡ በአዲሪ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ አፇፃፀምን የሚመሇከት ነው፡፡
ሇአፇፃፀሙ መነሻ በሆነው የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ጉዲይ ግራ ቀኙ ተከራክረው በተጠሪ በኩሌ የተዯረገው
የሥራ ስንብት ህግ ከዯነገገው ውጭ ስሇሆነ አመሌካች ከሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ጋር ወዯ ሥራው ይመሇስ ተብል ተወስኗሌ፡፡
የአሁን አመሌካች የተወሰነሇትን ውሳኔ ሇማስፇፀም የአፇፃፀም ክስ አቅርቧሌ፡፡ የጠየቀውም ዲኝነት ወዯ ሥራ
ሇመመሇስ እንዯማይችሌ ገሌፆ በምትኩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43(4) መሠረት ካሣ እና የተወሰነሇት ሌዩ ሌዩ
ክፌያዎች እንዱከፇለት ጠይቋሌ፡፡
አፇፃፀሙን የያዘው የሥር ፌ/ቤትም በአንቀጽ 43(4) መሠረት ሇአመሌካች እንዱከፇሇው የተወሰነ ነገር የሇም፡፡
በውሳኔው ከተገሇፀው ውጭ ማስፇፀም አይቻሌም በማሇት ወዯ ሥራ መመሇሴ ቀርቶ በምትኩ ካሣ ይከፇሇኝ የሚሇውን
ውዴቅ አዴርጎ ላልች ክፌያዎች እንዱፇፀሙሇት አዟሌ፡፡
የአሁን አመሌካች የጠየቀው የካሣ ክፌያ ውዴቅ መዯረጉ አግባብ አሇመሆኑን በመግሇፅ በየዯረጃው በይግባኝ እና
በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዲኝነት ቢጠይቅም በተመሳሳይ ምክንያት ጥያቄው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በአሠሪው ችግር ምክንያት ወዯ ሥራ ሇመመሇስ አሇመቻለ ከታወቀ በፊንታው
በአዋጅ አንቀጽ 43 መሠረት የካሣ ክፌያ ሉከፇሇኝ ሲገባ ይህ መታሇፈ የህግ ስህተት በመሆኑ ይታረምሌኝ የሚሌ
ሲሆን፤ በዚህ ቅሬታ መነሻ ሁሇቱም ወገኖች በሰበር የቃሌ ክርክራቸውን አሰምተዋሌ፡፡ እኛም ጉዲዩን ተመሌክተን
እንዯሚከተሇው ተርጉመናሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤትም ሆነ በየዯረጃው ባለት ይግባኝ ሰሚውና ሰበር ሰሚው ችልት የፌርዴ ሏተታ ሊይ እንዯተገሇፀው
አፇፃፀም የፌርዴን ይዘት መሠረት ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ በአፇፃፀም ጉዲይ ከፌርዴ ይዘት ውጭ መጨመርም ሆነ መቀነስ
እንዯማይቻሌ ግሌፅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አሁን በተያዘው ጉዲይ የግራ ቀኙ ክርክር የመነጨው ከሥራ ግንኙነት ሲሆን
የሥራ ግንኙነቱም በአዋጅ ቁጥር 377/96 በሆነው የአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚገዛ ነው፡፡ በዚህም ህግ አንቀጽ 43/3/ ሊይ
አከራካሪ የሆነው ስንብት ህግ ከዯነገገው ውጭ ሆኖ በመገኘቱ ወዯ ሥራው እንዱመሇስ የተፇረዯሇት ሠራተኛ ወዯ ሥራ
ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ካሌሆነ የሥራ ክርክሩን የሚያየው ችልት መመሇሱ ቀርቶ በምትኩ ካሣ ተከፌልት እንዱሰናበት
በማዴረግ ሉወሰን እንዯሚቻሌ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚሁ ዴንጋጌ ይዘት አንፃር ይኸው መብት ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሇው ወዯ
ሥራ እንዱመሇስ ከተፇረዯሇት በኋሊ እንዯመሆኑ መጠን ይህ የሠራተኛ አማራጭ የሆነው መብት ተፇፃሚ የሚያዯርገው
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ችልት ፌርደን በማስፇጸም ሊይ የሚገኘው ችልት ስሇመሆኑ እንጂ ቀዴሞ ፌርደን የፇረዯው ችልት ሉሆን አይችሌም
ወዯ ሚሇው ትርጓሜ ያዯርሰናሌ፡፡
ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች በዚሁ ዴንጋጌ መሠረት ሠራተኛው በእራሱ ምርጫም ሆነ በአሠሪው ችግር ምክንያት
እንዯፌርደ ወዯ ሥራ ሇመመሇስ ካሌፇሇገ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው ተብል ወዯ ሥራው እንዱመሇስ ፌርዴ ማግኘቱ
ከተረጋገጠ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43(3) መሠረት በምትክነት በሰጠው መብት መሰረት በመመሇሱ ፊንታ ካሣ
ሉከፇሇው ይገባሌ፤ ይህንንም የሚያስከፌሇው አፇፃፀሙን የያዘው ችልት ሆኖ እያሇ ይህንኑ ዴንጋጌ በማሇፌ ከተፇረዯው
ፌርዴ ውጭ በመውጣት ማስፇፀም አይቻሌም በማሇት የአመሌካችን የካሣ ክፌያ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት ዲኝነት
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የአፇፃፀም ክሱን በማመሌከት ወዯ ሥራ በመመሇስ ፊንታ ካሣ እንዱከፇሌ ውሳኔ አሊረፇበትም በሚሌ ምክንያት
የአምቦ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 17733 በ12/5/2001፣ የከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 24165 በ17/11/2001 የክሌለ
ሰበር ሰሚ ችልት በፊይሌ ቁጥር 88091 በ28/3/2002 ዓ.ም የሰጠውን ዲኝነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/
መሠረት ሽረናሌ፡፡
2. በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43/3/ መሠረት እንዯተዯነገገው ወዯ ሥራ እንዱመሇስ የተፇረዯሇት ሠራተኛ ወዯ
ሥራ አሇመመሇሱ ከታወቀ በምትኩ ካሣ የማግኘት መብት ያሇው ስሇሆነ ሉከፇሇው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም
ሉከፇሌ የሚገባውን የካሣ መጠን በአንቀጽ 43/4/ መሠረት አስሌቶ ክፌያውን ያስፇፅም ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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