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ዲኞች፡- አቶ ሏጎስ ወሌደ
ወ/ት ሑሩት መሇሠ
አቶ ታፇሰ ይርጋ
አቶ አሌማው ወላ
አቶ ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሊይሊ ረዱ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ዴሬ ኢንደስትሪዎች ኃ/የተ/የግሌ ማኀበር - በላሇበት የሚታይ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ አመሌካች ከተጠሪ ጋር
የነበራቸው የሥራ ውሌ ከሔግ ውጪ መቋረጡን ገሌፀው የካሣ ክፌያ፣ የስንብት ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፣ ክፌያ
የዘገየበት ክፌያ፣ የታህሣሥ ወር 2ዏዏዏ ዓ.ም. ዯመወዝ፣ ያሌተጠቀሙት የ29 ቀናት የዓመት እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ
እንዱከፇሊቸው እንዱሁም የሥራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት እንዱሠጣቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ
ተጠሪም በተከሳሽነቱ ቀርቦ አመሌካች በታህሣሥ ወር 2ዏዏዏ ዓ.ም. ሇ28 ቀናት በመዯዲው ቀርተው ማስረጃ
ባሇማቅረባቸው ዯመወዝ ያሌተከፇሊቸው መሆኑን፣ ወዯ ሥራም በሀዘኔታ የመሇሳቸው መሆኑን፣ ጥር 27 ቀን 2ዏዏዏ
ዓ.ም. አመሌካች ሇተጠሪ የስንብት ዯብዲቤ ጽፇው ሥራቸውን በራሳቸው ፇቃዴ ሇቀው መሄዲቸውንና በዚህም ምክንያት
ሉከፇሊቸው የሚገባ ካሣ አሇመኖሩን፣ የሥራ ስንብት ክፌያም አገሌግልታቸው ከአምስት ዓመት በታች በመሆኑ ሉያገኙ
እንዯማይችለ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያም በገዛ ፇቃዲቸው ሥራውን ስሇሇቀቁ እንዯማይገባቸው፣ የዓመት እረፌትም
በወቅቱ መውሰዲቸውንና ያሌወሰደት ካሇም ቀርበው መተሳሰብ እንዯሚችለ ክፌያው ሇዘገየበት ሇተባሇው ሉከፇሊቸው
የሚገባ ክፌያ ኖሮ ያሌተከፇሊቸው ባሇመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት እንዯላሇው፣ እንዱሁም የሥራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት
ሇመስጠት ዝግጁ መሆኑን በመግሇጽ የአመሌካች ክስ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም
የግራ ቀኙን የቃሌ እና የጽሁፌ ክርክር መርምሮ አመሌካች ስራቸውን በፇቃዲቸው መሌቀቃቸው ተረጋግጧሌ፣
የታህሣሥ ወር 2ዏዏዏ ዓ.ም. ዯመወዝም አመሌካች ሥራውን ያሌሠሩ መሆኑ ተረጋግጦ ከሥራ ሊይ የቀረበትን ሔጋዊ
ምክንያት ተገቢውን የሔክምና ማስረጃ በማቅረብ አሊስረደም በማሇት በአመሌካች የተጠየቁትን ክፌያዎችን ውዴቅ አዴርጎ
አመሌካች ያሌወሰዯችው የዓመት ፇቃዴ ከጥቅምት 1999 ዓ.ም. እስከ ጥር 29 ቀን 1999 ሊሇው ጊዜ ታስቦ በገንዘብ
ተሇውጦ ተጠሪ እንዱከፌሊቸው፣ የሥራ ሌምዴ ምስክር ወረቀትም እንዱሠጣቸው ብቻ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337
መሠረት ተሠርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት
መጋቢት 14 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በፃፈት አምስት ገጽ የሰበር አቤቱታ ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የሥር ፌርዴ
ጥር 27 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ተፃፇ የተባሇውን ዯብዲቤ ይዘቱም ባግባቡ ሳያገናዝብ አመሌካች የሥራ ውሊቸውን በገዛ
ፇቃዲቸው መሌቀቃቸው ተረግጧሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው በስህተት በመሆኑ ታርሞ ሔጋዊ ክፌያዎች
እንዱከፌሎቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉታይ ይገባዋሌ
ተብል ሇተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሇት የቃሌ ክርክር ሉሰማ ቀነ ቀጠሮ በተያዘበት ዕሇት መጥሪያ ዯርሶት ባሇመቅረቡ ጉዲዩ
በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የአመሌካችን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ
ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡
እንዯመረመርነውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጭብጦችንም አመሌካች ሥራቸውን የሇቀቁት በገዛ ፇቃዲቸው ነው
/ባግባቡ ነው/? ወይስ አይዯሇም? አይዯሇም ከተባሇስ አመሌካች ሉከፇሊቸው የሚገባቸው ክፌያዎች የትኞቹ ናቸው?
የሚለት ናቸው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ስራውን በገዛ ፇቃዲቸው መሌቀቃቸው
ተረጋጋጧሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የአመሌካችን የምስክሮች ቃሌ እና በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን አመሌካች ጥር
27 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ፃፈ የተባሇውን ዯብዲቤ በመመርኮዝ ስሇመሆኑ መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች አጥብቀው
የሚከራከሩትም የምስክሮች ቃሌም ሆነ የዯብዲቤው ይዘት ሥራውን በገዛ ፇቃዲቸው የሇቀቁ መሆኑን የማያሳይ ሳይሆን
በተጠሪ ዴርጅት የአመሌካች የቅርብ ኃሊፉያቸው በተዯጋጋሚ በሚዯርስባቸው በዯሌ እና ከሥራቸውም እንዱወጡ በቃሌ
በታዘዙት ምክንያት ከሥራቸው የወጡ መሆኑን ገሌፀው ተገቢ ክፌያ እንዱፇፀምሊቸው ጥያቄ ማቅረባቸውን የሚያሳይ
ነው በማሇት ነው፡፡ ይህ ችልትም ጥር 27 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በአመሌካች ተፃፇ የተባሇውን ዯብዲቤ ይዘት ተመሌክቶታሌ፡፡
እንዯተመሇከተውም አመሌካች በሥራቸው ቦታ ሊይ በቅርብ ኃሊፉያቸው የሚዯርስባቸውን በዯሌ በመዘርዘር የቅርብ
ኃሊፉያቸው በራሳቸው ፌሊጎት ከሥራቸው ያስወጣቸው መሆኑ ግንዛቤ አግኝቶ ጥቅማ ጥቅማቸው ተጠብቆ የስራ ሌምዴ
እንዱሰጣቸው ሇተጠሪ ዴርጅት ፏርሶኔሌ አሰተዲዯር መፃፊቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታ የቀረበሇት የተጠሪ ዴርጅት
የክፌለ ኃሊፉም በሠራተኛው መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት እንዱስተናገደ በሚሌ ሇዴርጅቱ አስተዲዯር አገሌግልት ክፌሌ
ዯብዲቤውን መምራቱን የዯብዲቤው ይዘት ያሳያሌ፡፡ እንግዱህ የዯብዲቤው ይዘት አመሌካች ስራቸውን የሇቀቁት የቅርብ
ኃሊፉያቸው ከስራቸው ስሇአስወጧቸው መሆኑን በመግሌፅ ተገቢ ክፌያዎችን የጠየቁ መሆኑን ከሚያሳይ በስተቀር የስር
ፌርዴ ቤት በመዘገበው አይነት አሇመሆኑን ይህ ችልት ከውሣኔው ግሌባጭ አረጋግጧሌ፡፡ በጉዲዩ ሊይ የቀረበውን ማስረጃ
ይዘት ባግባቡ ባሇመመዝገብ የሚዯረሰው ዴምዲሜ ዯግሞ የማስረጃ ምዘና ሳይሆን በስነ-ስርዓቱ ሔጉ የተመሇከተውን
የዲኝነት አካሄዴ የሚፃረር መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ነው፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ስራቸውን በገዛ
ፇቃዲቸው መሌቀቃቸው ተረጋግጧሌ በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ ተግኝቷሌ፡፡
ስሇሆነም ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ብሇናሌ፡፡
ቀጥሇን የሔገ-ወጥ ስራ ስንብት ውጤት ከሆኑት ክፌያዎች መካከሌ ሇአመሌካች የሚገባቸው የትኞቹ እንዯሆኑ
ተመሌክተናሌ፡፡
አመሌካች ከጠየቁት ክፌያ መካከሌ ካሣ አንደ ሲሆን አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43/4/ መሠረት
ካሣ ሉከፇሊቸው የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ላሊው አመሌካች ዲኝነት የጠየቁት የሥራ ስንብት ክፌያ ሲሆን ተጠሪ ይህንኑ
ክፌያ አመሌካች አይገባቸውም በማሇት በሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክርክር የአመሌካች አገሌግልት ጊዜ አምስት ዓመት
አሌሞሊቸውም የሚሌ ነው፡፡ ሆኖም የአምስት ዓመት አግሌግልት እንዯመመዘኛ የሚወስዯው ሥራውን በገዛ ፇቃደ
ሇሚሇቅ ሠራተኛ የስንብት ክፌያ ሲጠየቅ ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/ሸ/ ዴንጋጌ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡
የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39/1/ሇ/ ዴንጋጌ ሲታይም የሙከራ ጊዜውን የጨረሰ ሠራተኛ ሔግ ከዯነገገው ውጪ
በአሠሪው አነሳሽነት የሥራ ውለ ሲቋረጥ ሠራተኛው ከአሠሪው የስንብት ክፌያ የማግኘት መብት ያሇው ስሇመሆኑ
በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካች የሥራ ውሌ ከሔግ ውጪ መቋረጡ እና የሙከራ ጊዜያቸውን አመሌካች
የጨረሱ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የሥራ ስንብት ክፌያ የማያገኙበትን ሔጋዊ ምክንያት ስሊሊገኘን አመሌካች በአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 4ዏ መሠረት ታስቦ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 41 መሠረትም የማስጠንቀቂያ
ጊዜ ክፌያ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ አመሌካች በተገቢው ጊዜ ክፌያ ጥያቄ አቅርበው ያሌተከፇሊቸው በመሆኑ
በተጠቃሹ አዋጅ አንቀጽ 38 መሠረት ሉከፇሊቸው የሚገባ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ
በሚከተሇው መሌኩ ተሻሽል ተወስኗሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12978 ጥቅምት 28 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 73958 የካቲት ዏ6 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. ተጠሪ ሇአመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43/4/፣ 4ዏ፣41 እና 38 መሠረት ካሣ፣ የሥራ ስንብት
ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ እና ክፌያው ሇዘገየበት ክፌያ እንዱከፌሌ ወስነናሌ፡፡
3. የሥር ፌርዴ የታህሣሥ ወር 2ዏዏዏ ዓ.ም. ዯመወዝን፣ የዓመት እረፌት ክፌያንና የሥራ ሌምዴ ምስክር
ወረቀትን በተመሇከተ የሰጠው ውሣኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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