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የሰ/መ/ቁ. 37256 

ኀዲር ዏ4 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   ፀጋዬ አስማማው  

   አሌማው ወላ  

   ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- አዱስ አበባ የምግብ አዲራሽ አስተዲዯር - ነ/ፇጅ ኢሣያስ ኃይለ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ የውብዲር ጥሊሁን - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡን መረምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች 
ዴርጅት ውስጥ ከ1983 ዒ.ም. ጀምሮ በወር ብር 536.90 (ሦስት መቶ ሰሊሣ ስዴስት ብር ከዘጠና ሣንቲም) 
እየተከፇሊቸው በገንዘብ ያዥነት እየሠሩ ባለበት ሁኔታ በዒቃቤ ሕግ በኩሌ ክስ በመመስረቱ የስራ ውሊቸው ተቋርጦ 
መቆየቱንና በኋሊም ይኸው ክስ በመዘጋቱ ምክንያት አመሌካች ከታህሣሥ 16 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ጀምሮ ወዯ ስራ 
የመሇሣቸው ቢሆንም የተቋረጠውን ዯመወዝ ያሌከፇሊቸው መሆኑንና ወዯ ቀዴሞው ስራ ያሌመሇሣቸው መሆኑን 
በመዘርዘር ከሏምላ 1ዏ ቀን 1999 ዒ.ም. ጀምሮ ያሇውን ዯመወዝ ወዯ ሥራ አስከተመሇሱበት ቀን ያሇውን አስቦ 
እንዱከፌሊቸውና ወዯ ቀዴሞው የገንዘብ ያዥነት ሥራቸው ከዯመወዝ ጭማሪና ከኪሣራ ጋር እንዱመሌሣቸው 
ይወስንሊቸው ዘነዴ በአመሌካች ሊይ ታህሣሥ 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ 
መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በፌ/ቤቱ ጥሪ መሠረት ቀርቦ ጉዲዩ በመዯበኛ ፌ/ቤት ሉታይ የማይችሌበትን ምክንያት 
በመጥቀስ በመጀሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ከመከራከሩም በተጨማሪ በፌሬ ነገር ረገዴም ተጠሪ ከስራ የታገደበት ገንዘብ 
አጉዴሇው በመገኘታቸውና የተወሰነ ገንዘብ መሌሰው ቀሪውን ገንዘብ ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ሆነው አሇመገኘታቸውን፣ ወዯ 
ሥራ የተመሇሱትም ካሊቸው የቤተሰብ ኃሊፉነት ታይቶ መሆኑን ወዯ ቀዴሞው የሥራ መዯብ ሇመመሇስ ያሌቻሇው 
ከተጠሪ ጥፊት አንፃር መሆኑንና ባሌነበሩበት ጊዜ የዯመወዝና የጥቅማጥቅም ጥያቄ ማቅረብ የማይችለ መሆናቸውን 
በነጥብነት በማንሣት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ከሠማ 
በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን 
በመጥቀስ ውዴቅ ከአዯረገው በኋሊ የስራ ውሌ የሚሻሻሌበትን የሕግ ምክንያት በመዘርዘርና አመሌካች የስራ መዯቡን 
ሲቀይር የስራ ውሌ የማሻሻሌ ውጤት የሚኖረው መሆኑን በመግሇጽ የአመሌካችን እርምጃ ሕገ ወጥ ነው በማሇት 
ተጠሪን የአራት ወር ዯመወዝ ከፌል ወዯ ቀዴሞ የስራ መዯብ እንዱመሌሳቸው ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኙን ሠርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡  

 አመሌካች የስር ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት አሇበት የሚሌባቸውን ምክንያቶች ሚያዝያ 16 
ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ዘርዝሮ አቅርቧሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ ጉዲዩ መታየት የነበረበት በአስማሚ 
መሆኑን፣ ተጠሪ የአመሌካችን ገንዘብ ማጉዯሊቸው ተረጋጋጦ እያሇ ወዯ ቀዴሞ ስራቸው ይመሇስ መባለ ስህተት 
መሆኑን፣ ሊሌሠሩበትና ታግዯው ሇቆዩበት ጊዜ የአራት ወር ዯመወዝ እንዱከፇሌ መወሰኑ አግባብነት የላሇው መሆኑና 
የአመሌካች ምስክሮች አሇመስማታቸውን ተገቢነት ያሇው አሇመሆኑን በመዘርዘር የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሉታረም 
ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ 
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ይገባሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ግንቦት 27 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች 
በበኩለ ሏምላ ዏ3 ቀን 2ዏዏዏ በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ጭብጥ ተጠሪ የአራት ወር ዯመወዝ 
ተከፌሎቸው ወዯ ቀዴሞው ስራ እንዱመሇሱ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡  

 በክርክሩ ሂዯት ተጠሪ ከ1983 ዒ.ም. ጀምሮ በአመሌካች ዴርጅት በገንዘብ ያዣነት የስራ መዯብ ተቀጥረው ሲሠሩ 
መቆየታቸው በስራው አጋጣሚ ወዯ እጃቸው ከገባው የአመሌካች ገንዘብ ውሰጥም ብር 4219.00 /አራት ሺህ ሁሇት መቶ 
አስራ ዘጠኝ ብር/ አጉዴሇው ብር 195ዏ.00 /አንዴ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃምሣ ብር/ መሌሰው ቀሪውን ሇመመሇስ ፇቃዯኛ 
ባሇመሆናቸው ከስራቸው ታግዯው መቆታቸውና በዚህም ወቅት በዒቃቤ ሕግ በኩሌ ክስ ተመስርቶባቸው የነበረ ቢሆንም 
ክሱ ተዘግቶ በነፃ የተሠናበቱ መሆኑ የተረጋገጡ ጉዲዮች ናቸው፡፡ ከዚህም የምንገነዘበው ተጠሪ ገንዘብ ማጉዯሊቸውን 
ሣይክደ በዒቃቤ ሕግ በኩሌ መዝገቡ ተዘግቶ በነፃ ተሠናብቼአሇሁ በማሇት ብቻ የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ 
ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጥያቄ ተጠሪ በዒቃቤ ሕግ በኩሌ በተመሠረተው የወንጀሌ ክስ ነፃ ወጥቻሇሁና ወዯቀዴሞ ሥራ 
ሌመሇስ ይገባሌ ሲለ ያቀረቡት ጉዲይ በሕግ በኩሌ ዴጋፌ አሇውን? የሚሌ ነው፡፡  

 በመሠረቱ የወንጀሌ ክስና የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት አዴርጎ የሚቀርብ ክስ የተሇያየ ይዘትና ዒሊማ 
ያሊቸው ከመሆኑም በሊይ በማስረጃ አመዛዘን ረገዴም የተሇያዩ መርሆዎችን መሠረት የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ 
የወንጀሌ ክስ ሇጠቅሊሊው ማኀበረሰብ ጥቅም ሲባሌ የሚወሰዴ መንግሥታዊና ማኀበረሰባዊ እርምጃ ሲሆን የአሠሪና 
ሠራተኛ አዋጅን መሠረት የሚያዯርግ ክስ ግን እንዯ ወንጀለ ስፊት ያሇው ይዘት የውስጥ ዴርጅት እርምጃ ነው፡፡ 
የወንጀሌ ክስ እርምጃ ሉያሣካ የሚያሌመው ዒሊማ በማኀበረሰቡ ሠሊምና ዯህንነት አለታዊ ተጽዔኖ የሚያሣዴሩ 
ባሕርያትን ማረምና ማዯስ ሲሆን የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት የሚያዯርጉ ክሶች እርምጃቸው ኢንደስትሪያሊዊ 
ሠሊምን ማስፇንና የሥራ ዋስትናን ማስከበር መሆኑ ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም ሁሇቱም ክሶች የተሇያየ ይዘትና ዒሊማ 
ያሊቸው መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም፡፡  

 ከዚህም በተጨማሪ የወንጀሌ ክስ የማስረጃ ምዘና መርህ ከምክንያታዊ ጥርጣሬ የፀዲ /Beyond reasonable 
doubt/ የሚሌ ሲሆን በዚህ የማስረጃ አመዛዘን መርህ መሠረት በወንጀሌ ጥፊተኛ ሇማሰኘት ጠንካራና የማያሻማ ማስረጃ 
የሚፇሇግ ሲሆን የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት የሚያዯርግ ክስ በባሕሪይው ከዱሲፕሉን እርምጃ ጋር እጅጉን 
የተቆራኘ በመሆኑ እንዯማንኛውም የዱሲፕሉን ክስ ተፇፃሚነት የሚኖረው የማስረጃ ምዘና መርህ ከወንጀሌ ክስ የማስረጃ 
ምዘና ሊሊ ያሇ ነው፡፡ በመሆኑም በወንጀሌ ተከሶ ነፃ የሚወጣ ሠራተኛ በዱፕሉን ቢከሠስ አጥፉ ሆኖ የመገኘት ዔዴለ 
ሠፉ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የወንጀሌ ክስ ነፃ በማውጣት ብቻ አንዴ ሠራተኛ ወዯ ቀዴሞ ሥራ ሌመሇስ 
ይገባሌ በማሇት የሚያቀርበው ጥያቄ የሕግ ዴጋፌ አይኖረውም፡፡ ስሇሆነም የሠራተኛው ጥያቄ ሉስተናገዴ የሚገባው ሊሊ 
ያሇ የማስረጃ ምዘና መሠረት ተዯርጎ ሇአዴራጎቱ ተጠያቂ ሆኖ መገኘት አሇመገኘቱን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡  

 እጃችን ወዯአሇው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ የአመሌካችን ገንዘብ ማጉዯሊቸውን አምነው ተመሊሽ ማዴረጋቸውን 
በመግሇጽ መከራከራቸውን የሥር ፌ/ቤት አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪን ወዯቀዴሞው ሥራ ባይመሌሣቸውም በላሊ 
የሥራ መዯብ በመመዯብ እንዱሠሩ ፇቅዶሌ፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች ይህንኑ የአመሌካችን እርምጃ ሕገወጥ ነው ወዯሚሇው 
ዴምዲሜ የዯረሱት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 15 ሥር የተመሇከቱትን የሥራ ውሌ ማሻሻያ ምክንያቶችን መሠረት 
በማዴረግ እና በእነዚህ ምክንያቶች የተፇፀመ ስሇመሆኑ አሊስረዲም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች የተጠሪ የስራ 
መዯብ ሇውጥ ያዯረገው ተጠሪ የገንዘብ ጉዴሇት ስሇአስከተለ መሆኑ ሲታይ እርምጃው ይህንን አጠቃሊይ መንፇስ 
የሚጋጭ ነው ሉባሌ የሚገባው አይዯሇም ሇሠራተኛ አግባብነት ያሇውን የሥራ መዯብ በመስጠት የማሠራት ኃሊፉነትም 
ከአሠሪው የአስተዲዯር ስራ ነፃነት /managerial prerogative power/ ጋር ተያያዥነት ያሇው ነው፡፡ አሠሪው በንብረቱ 
ሊይ ጉዲት ያዯረሰ ሠራተኛን ከስራው ያሇማስጠንቀቂያ ሇማባረር የሚችሌ ስሇመሆኑም የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
27(1ሸ) ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ ተጠሪ ከወንጀለ ክስ ነፃ ወጥቻሇሁ ከማሇት ውጪ የገንዘብ ጉዴሇት አሌተከሠተም በማሇት 
አሌተከራከራከሩም፡፡ በመሆኑም የገንዘብ ጉዴሇቱ መከሰቱ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ ተጠሪ ወዯቀዴሞ 
የስራ ገበታቸው የሚመሇሱበት ሕጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ አዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/(ሏ),(መ) እና (ሸ) 
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ዴንጋጌዎች መሠረት አሰሪው የሥራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ የሚያቋርጥበትን ሁኔታ ያስቀመጠበት  ዒሊማ ሲታይም 
ሠራተኛው ስራውን በታማኝነት እንዱያከናውን ሇማዴረግ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ አንዴ ሠራተኛ ታማኝነት የላሇው መሆኑ 
ከታወቀ በኋሊ ዯግሞ አሠሪው ወዯ ቀዴሞ ሥራ እንዱመሌሰው ማዴረግ ሕጉን ሇማሣካት ያሇውን ግብ የሚፃረርም 
ጭምር ነው፡፡  

 በአጠቃሊይ የሥር ፌ/ቤት የአመሌካች እምርጃ ሕገወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯሰረሰው በግራ ቀኙ 
የቀረበውን ክርክር ባሊገናዘበና የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 15”ን” ያሇቦታው በመጥቀስ ከመሆኑም በተጨማሪ 
የሕጉንም አጠቃሊይ መንፇስ መሠረት ያሊዯረገ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 234ዏ1 የካቲት 21 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 6477ዏ ሚያዝያ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በትዔዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2. ተጠሪ ወዯ ገንዘብ ያዥነት ሥራ ሉመሇሱ አይገባም በማሇት ወስነናሌ፡፡  
3. ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
4. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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