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                                                         የሰ/መ/ቁ. 60489 

 ጥር 14 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

                           ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                   አሌማው ወላ 

                                   ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሣ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አቶ አምባዬ ወ/ማሪያም- የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪዎች፡- የኢትዮጵያ የእህሌ ንግዴ ዴርጅት - ነገረፇጅ በየነ ቢቂሊ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች የስራ መሪ ሆኖ ሲሰራ በነበረበት ከተጠሪ ዴርጅት ጋር ባሇው የስራ ውሌን 
መሰረት ያዯረገ ክርክር ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የአማራ ብሓ/ክሌ/መንግስት 
የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ አመሌካችን 
ከስራ ያሰናበተው ያሇበቂ ምክንያት በህገ-ወጥ መንገዴ በመሆኑ የስራ ውለ ተቋርጦ ከነበረበት 
ጊዜ ጀምሮ ያሌተከፇሇው ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ስራው ይመሇስ በማሇት ሰጥቶት 
የነበረውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በበኩለ ስንብቱ ህገ-ወጥ መሆኑን በማመሌከት 
ክፌያን በተመሇከተ ግን ተፇጻሚነት ያሇው የፌታሏብሓር ህጉ መሆኑን በመግሇጽ የሶስት ወራት 
ዯመወዝ በካሳ መሌክ እና የሁሇት ወራት ዯመወዝ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ብቻ ተፇጽሞሇት 
እንዱሰናበት በማሇት በመወሰኑ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ይሄንኑ ውሳኔ በማጽናቱ 
የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ የቀረበ 
ነው፡፡ 

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን 
ነጥቦች ያነሱ ሲሆን ነሏሴ 24 ቀን 2002 ዓ.ም. በሶስት ገጽ በተጻፇ የቀረበ የቅሬታ ፌሬ-ሃሳብ፡-
የአመሌካች የስራ ውሌ በተጠሪ አነሳሽነት በህገ-ወጥ መንገዴ የተቋረጠ ስሇመሆኑ በሁለም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች በሚገባ የተረጋገጠ በመሆኑ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የፋ/ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ በስራ ሊይ ያሇውን የዴርጅቱን የስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ 
በግሌጽ በሚቃረን መሌኩ ውሳኔ የሰጡ በመሆኑ የተሰጡት ፌርድች ተሽረው የምዕራብ ጎጃም 
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ፀንቶሌኝ በመተዲዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 59(2) መሰረት ውዝፌ 
ዯመወዝ ተከፌልኝ ወዯ ስራ እንዴመሇስ እንዱወሰንሌኝ፣ ይህ አይቻሌም የሚባሌበት ህጋዊ 
ምክንያት ቢኖር ግን በስር ፌርዴ ቤቶች በማስረጃነት ተያይዞ በቀረበውና በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ 
በስራ ሊይ ባሇው የስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 54(1)(ሀ)፣ 53(3)(ሀ)ና(ሇ)፣ 
እንዱሁም 60(2) መሰረት የስሌሳ ቀን ዯመወዝ በካሳ መሌክ፣ የ12 ወራት ዯመወዝ የስራ 
ስንብት ክፌያ እና የአንዴ ወር ዯመወዝ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ እንዱከፇሇኝ እንዱወሰንሌኝ 
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የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ታዞ ታህሳስ 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
በሁሇት ገጽ በተጻፇ መሌስ የሰጠ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- አመሌካች ክስ ሲያቀርቡ የሶስት ወራት 
ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌል ወዯ ስራዬ ሌመሇስ የሚሌ እንጂ የስራ ስንብት ክፌያ አሊቀረቡም፣ 
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያሊነሱትን ክርክር በማንሳት የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱፇጸሙሇት 
ሉጠይቅ አይገባውም፣ በተጠሪ እና አመሌካች መካከሌ ያሇው ክርክር መታየት ያሇበት 
በፌታሏብሓር ህግ እንጂ በስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት መሆን የሇበትም፣ የበሊይ 
እና ገዥ የሆነው ህግ የፌታሏብሓር ህጉ የስራ መሪ ከስራ ሲሰናበት የሚከፇሇው ክፌያ የሶስት 
ወራት ዯመወዝ ብቻ ስሇመሆኑ እየዯነገገ እና ከዚህ በፉት የሰበር ሰሚው ችልትም የሶስት 
ወራት ዯመወዝ ብቻ የሚገባው ስሇመሆኑ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠበት በመሆኑ 
የመተዲዯሪያ ዯንቡ ተፇጻሚነት ሉኖረው አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው 
ሲሆን ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘብ መርምሯቸዋሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ 
ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ በአመሌካች ሊይ የተወሰዯው የስራ ስንብት እርምጃ ህገ ወጥ ነው 
ተብል ውጤቱን በተመሇከተ ግን ተፇጻሚነት የሚኖረው የፌታሏብሓር ህጉ ነው በማሇት የስራ 
መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተፇጻሚ ያሇመዯረጉን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ የተያዘው ጉዲይ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ 
ተገኝቷሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ በሚሰሩት የስራ መሪዎች ሊይ ተፇጻሚነት 
ያሇው መተዲዯሪያ ዯንብ ስሇመኖሩ እና አመሌካችም የስራ መሪ ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን ያከራከረ 
ነጥብ አይዯሇም፡፡ በግራ ቀኙ መካከሌ ስራ ሊይ ያሇው ሌዩ ህግ እስካሇ ዴረስ እና ያሇው ዯንብ 
ዯግሞ ሇሞራሌ እና ሇህግ ተቃራኒ ነው ወይም ተፇጻሚነት ሉኖረው የማይገባበትን ህጋዊ 
ምክንያት እስካሌቀረበ ዴረስ ተፇጻሚነት የሚኖረው ይሄው ሌዩ ህግ በመሆኑ ወዯ አጠቃሊይ 
የፌታሏብሓር ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት ያሊቸውን የህግ ማዕቀፌ ፌሇጋ የሚኬዴበት አግባብ 
የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ በግራ ቀኙ መካከሌ ስራ ሊይ ያሇው መተዲዯሪያ ዯንብ ተፇጻሚነት 
ሉኖረው የማይገባ ስሇመሆኑ ያቀረበው ህጋዊ ምክንያት በላሇበት፣ ወዯ ፌታብሓር ህግ 
አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች ዯግሞ የሚኬዯው ሇዚህ ጉዲይ የተሇየ ህግ በላሇበት ሁኔታ በመሆኑ፣ 
ከዚህ በፉት ይሄ የሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ በማሇት የተነሳውም 
ቢሆን ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው ባሇመሆኑ እና ሇዯንቡ ተፇጻሚ አሇመሆን የቀረበ ህጋዊ 
ምክንያት ባሇመኖሩ በተጠሪ በኩሌ በዯንቡ ተፇጻሚነት ዙሪያ የተነሳው ክርክር ተቀባይነት 
የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡ 

አመሌካች ወዯ ስራ ሇመመሇስ ያቀረበውን ቅሬታ በተመሇከተ በመተዲዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 59(2) 
መሰረት በህገ-ወጥ መንገዴ ከስራ የተሰናበተው የስራ መሪ ወዯ ስራ ሇመመሇስ መብት እንዲሇው 
በግሌጽ የሚያስቀምጥ ቢሆንም ፌርዴ ቤቶች በስራው መሌካም አካሄዴ ሊይ የስራ መሪው ወዯ 
ስራው መመሇስ ችግር ያስከትሊሌ በማሇት ሲያምንበት ሇዚሁ ሇህገ-ወጥ ስንብት ተገቢነት 
ያሊቸው ክፌያዎች ተፇጽመውሇት እንዱሰናበት መወሰንን የሚከሇክሌ አይዯሇም፡፡ በዚሁ መሰረት 
የአመሌካች ወዯ ምዴብ ስራው የመመሇስ ጥያቄን በተመሇከተ የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች 
ውዴቅ አዴርገው ማሇፊቸውን በውጤት ዯረጃ ይሄም ችልት ተቀብልታሌ፡፡ በመቀጠሌ 
የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ በተመሇከተ ተጠሪ እንዯሚከራከረው ክስ ሲያቀርብ የሶስት ወራት 
ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ስራው እንዱመሇስ እንጂ የስራ ስንብት ክፌያ አሌጠየቀም በሚሌ ነው፡፡ 
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አመሌካች ክስ ሲያቀርብ ከስራ ተሰናብቶ በሶስተኛ ወሩ መሆኑ የተቋረጠው ውዝፌ ዯመወዝ 
ተከፌልት ወዯ ስራው እንዱመሇስ ቢሆንም ከሊይ እንዯተመሇከተው ፌርዴ ቤቱ የአመሌካች ወዯ 
ስራው መመሇስ ሇስራው መሌካም አካሄዴ ችግር ሉኖረው ይችሊሌ ብል ሲያምን ከዚሁ ከህገ-
ወጥ ስንብት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ክፌያዎች ተፇጽመውሇት እንዱሰናበት መወሰንን 
የሚከሇክሌና ህጉም የመጀመሪያው አማራጭ (ወዯ ስራ የመመሇስ የዲኝነት ጥያቄ) ተቀባይነት 
ካጣ ወዯ ሁሇተኛውና ተያያዥ ክፌያዎች መፇጸም በሚቻሌ መሌኩ የተዯነገገ በመሆኑ ተያያዥ 
ክፌያዎች እንዱፇጸምሇት ውሳኔ መስጠት ያሌተጠየቀ ዲኝነት ነው የሚባሌበት አግባብ የሇም፡፡ 

ተያያዥ ክፌያዎችን በተመሇከተ በዯርጅቱ ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ሊይ በዋሇው የስራ መሪዎች 
መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 54(1)(ሀ)፣ 53(3)(ሀ)(ሇ)፣ እና 60(2) መሰረት በህገ-ወጥ መንገዴ 
ከስራ የተሰናበተ የስራ መሪ የካሳ፣ የስራ ስንብት እና የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ሉከፇሌ የሚገባ 
ስሇመሆኑ የሚዯነግግ በመሆኑ በዚሁ ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱት ክፌያዎች ሇአመሌካች 
ሉፇጸሙሇት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የክፌያ መጠኑን ስንመሇከት አመሌካች በተጠሪ 
ዴርጅት ውስጥ ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ ሲሰራ የነበረ ስሇመሆኑ እና የዯመወዝ መጠኑ ዯግሞ ብር 
1,200 (አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ) ስሇመሆኑ ያከራከረ ነጥብ ባሇመሆኑ በዚሁ መሰረት ስላቱን 
ሰርተናሌ፡፡ ከሊይ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት ክፌያውን ስናሰሊ በዯንቡ አንቀጽ 54(1)(ሀ) 
መሰረት የሁሇት(2) ወራት ዯመወዝ በካሳ መሌክ 1200 x 2= 2,400 ብር (ሁሇት ሺህ አራት 
መቶ ብር)፣ በዯንቡ አንቀጽ 53(3)(ሀ)(ሇ) መሰረት የስራ ስንብት ክፌያ የ26 ዓመት አገሌግልት 
መሰረት በማዴረግ ስናሰሊ 1,200 + 1/3 X 1,200(26-1)= 11,200 ብር (አስራ አንዴ ሺህ 
ሁሇት መቶ ብር) እና በዯንቡ አንቀጽ 60(2) መሰረት ሇማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ የአንዴ ወር 
ዯመወዝ ብር 1,200 (አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ብር) ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት 
ባጠቃሊይ ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 14,800 ( አስራ አራት ሺህ ስምንት መቶ ብር) ሉከፌሇው 
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ የበታች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች በግራ ቀኙ መካከሌ በተፇጠረው አሇመግባባት 
ተፇጻሚነት ያሇው ህግ በተመሇከተ በዴርጅቱ ውስጥ በስራ ሊይ ያሇው የስራ መሪዎች ዯንብ ሆኖ 
እያሇ ያሇ በቂ ህጋዊ ምክንያት ማሇፈ አግባብነት የላሇው እና መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት የውሳኔ ክፌሌ በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 51756 ሰኔ 21 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የአማራ 

ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 14504 ጥቅምት 12 ቀን 2001 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. በግራ ቀኙ መካከሌ የተፇጠረው አሇመግባባት መታየት ያሇበት በተጠሪ ዴርጅት በስራ ሊይ 
ባሇው የስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪ በህገ-ወጥ መንገዴ አመሌካችን ከስራ ያሰናበተው በመሆኑ የካሳ፣ የስራ ስንብት እና 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ባጠቃሊይ 14,800 ብር (አስራ አራት ሺህ ስምንት መቶ ብር) 
ሇአመሌካች እንዱከፌሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
     መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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