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የሰ/መ/ቁ. 37027 

ጥቅምት 11 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢት/ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን - ነ/ፇጅ ግርማ ማርቆስ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሰሇፇች ዯስታ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ተጠሪ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረቡት የሥራ ክርክር ክስ ነው፡፡ 

 ተጠሪ ሇፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች ያሇአግባብ የወሰዯባቸው የዱሲፕሉን እርምጃ እንዱሻር፣ ተጠሪ ወዯ 
ቀዴሞ የስራ መዯብ እንዱመሌሳቸው እና የተቋረጠውን የዯመወዝና ጥቅማ ጥቅም እንዱሰጣቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች 
በሰጠው መሌስ የዱሲፕሉን እርምጃ የተወሰዯባቸው ጥፊተኛነታቸው ተረጋግጦ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ 
ብሎሌ፡፡ ፌ/ቤቱም አመሌካች የወሰዯውን እርምጃ አሻሽል ተጠሪ በ4 ቀን ዯመወዝ እንዱቀጡና ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው 
ወዯ ቀዴሞ ስራቸው እንዱመሇሱ፤ በዯመወዝ ሊይ የተዯረገው ጭማሪም ተስተካክል እንዱሰጣቸው ወስኗሌ፡፡ አመሌካች 
ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ የአመሌካችን ይግባኝ ሣይቀበሌ ቀርቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ ሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሣኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ በህብረት 
ስምምነቱ የጥፊት አይነቶችና የቅጣት ዯረጃዎች ተዘርዝረዋሌ፡፡ አንዴ ሰራተኛ ጥፊት ሲፇጽም እርምጃ የሚወሰዴበት 
ስሇጥፊት አይነቶች እና ስሇ ቅጣት በሚያስረዲው ሰንጠረዥ መሰረት ሲሆን የጥፊቱን ክብዯት ከሚያሳዩት ዯረጃዎች 
ሇጥፊቱ ተመጣጣኝ የሆነውን ቅጣት መቅጣት ይቻሊሌ፡፡ የጥፊት አይነቶች እና የቅጣት ዯረጃዎች የተቀመጡት 
የተፇፀመውን ጥፊት ክብዯት ሇመመዘን እንዱያመች እንጂ የጥፊት ቅዯም ተከተሌን ሇመወሰን አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪም ቀርበው በሰጡት መሌስ ስህተቱ የተፇጠረው በእርሣቸው ስህተት ባሇመሆኑና ከዴርጅቱ የውስጥ 
አሰራርና አመራር ጉዴሇት በመሆኑ አቤቱታው ተቀባይነት እንዯላሇው ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ይህ ችልትም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት በህ/ስምምነት ውስጥ ከተዘረዘሩት የቅጣት አይነቶች ቅዯም 
ተከተሌ ሣይጠበቅ በአንዴ ጥፊት በ4ኛ ዯረጃ የተቀመጠውን ቅጣት እንዱቀጡ መወሰኑ ሕጋዊ አይዯሇም በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የቅጣት ዯረጃው ቅዯም ተከተሌን የሚያሣይ ሣይሆን በተፇፀመው ጥፊት ክብዯት ተገቢውን 
ቅጣት ሇመወሰን የተቀመጡ ናቸው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ ሇመረዲት እንዯተቻሇው የሥር ፌ/ቤት የአመሌካችን ጥፊተኛነት ተቀብል ወዯ ቅጣት ውሣኔው 
ትክክሇኛነት አምርቷሌ፡፡ አመሌካች ጥፊተኛ ሆነው ከተገኙ ሉቀጡ የሚገባው የህ/ስምምነቱ ከዘረዘረው ቅጣቶች በቅዯም 
ተከተሌ ነው ወይስ ህ/ስምምነቱ እንዯጥፊቱ ክብዯት ቅዯም ተከተሌ ሣይጠበቅ ቅጣቱ ይጣሌ የሚሇው ነ1ው፤  አከራካሪ 
የሆነው፡፡ ተጠሪ በዚህ ፌ/ቤትም በሰጡት መሌስ ምንም የፇፀሙት ጥፊት የላሇ ከመሆኑ ውጪ ቅጣቱ በምን ሁኔታ 
መፇፀም እንዲሇበት ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የተጠሪን ጥፊተኛነት አረጋግጠው በሰጡት ውሣኔ ሊይም 
የቀረበ አቤቱታ ባሇመኖሩ ተጠሪ ጥፊተኛ ናቸው አይዯሇም ወዯሚሇው ነጥብ መግባት አስፇሊጊ አይሆንም፡፡ አንዴ ሰራተኛ 
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ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘ ቅጣቱ እንዳት ነው ሉወሰን የሚገባው የሚሇውን ስንመሇከት የአመሌካች መ/ቤት ህብረት ስምምነት 
እንዯሚያሣየው ሇተሇያዩ የጥፊት አይነቶች የተሇያዩ ቅጣቶች ተመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ ጥፊተኛ ሆነው የተገኙበት 
የተመዯቡበትን ስራ በቸሌተኛነት አሇመስራት ጥፊት ሇምሣላ በ5 የተሇያዩ የቅጣት ዯረጃዎች ሉያስቀጣ እንዯሚችሌ 
ተመሌክቷሌ፡፡ እንዱሁም በመ/ቤቱ የሕብረት ስምምነት አንቀጽ 22(12)(ሀ) ሥር በአንዴ ሰራተኛ ሊይ የዱሲፒሉን እርምጃ 
ሲወሰዴ የሚወሰነው ቅጣት ስሇጥፊትና ስሇቅጣት አይነት በሚያስረዲው ሰንጠረዥ መሰረት ሆኖ የጥፊቱን ክብዯት 
ከሚያሣዩት ዯረጃዎች ሇጥፊቱ ተመጣጣኝ በሆነ የቅጣት ዯረጃ ሉቀጣ እንዯሚችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇጥፊትና ስሇቅጣት 
አይነት በሚያሣየው ሰንጠረዥ ግርጌም የቅጣት ዯረጃው የሚያመሇክተው እንዯጥፊቱ ክብዯትና ቀሊሌነት የጥፊቱን ዯረጃና 
ሇዯረጃውም የሚወሰነውን ቅጣት እንጂ የጥፊት ቅዯም ተከተሌን እንዲሌሆነ በማሳሰቢያነት ተቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም 
ከህ/ስምምነቱ አንዴ ሰራተኛ ጥፊተኛ ሆኖ ስሇተገኘ ቅጣቱ የሚጣሌበት በሰንጠረዡ ሊይ በሰፇረው ዯረጃ ቅዯም ተከተሌ 
ሣይሆን የጥፊቱ ክብዯት ታይቶ ተመጣጣኝ ነው ተብል በሚገመተው የቅጣት ዯረጃ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይም አመሌካች ተጠሪ በቸሌተኛነት ሥራ ባሇመስራት በመ/ቤቱ ሊይ ከፌተኛ ጉዲት በማዴረሣቸው 
የጥፊታቸው ክብዯት በዯረጃ አራት ሊይ የተመሇከተውን የቅጣት አይነት ያስቀጣቸዋሌ በማሇት በዚሁ መሰረት እርምጃ 
ወስዶሌ፡፡ የጥፊቱን ክብዯት በመመዘን ይመጥናሌ የሚሇውን ቅጣት የመወሰን ተግባር ዯግሞ ሇአሰሪው ሉተው የሚገባ 
አስተዲዯራዊ ስራ መሆኑን እናምናሇን፡፡ ሰሇሆነም አመሌካች ተጠሪ ጥፊተኛ ሇሆነበት ዴርጊት የተመሇከተውን ቅጣት 
መወሰኑ ህገ ወጥ ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ የስር ፌ/ቤቶችም የህብረት ስምምነቱን በአግባቡ ሣያጤኑ ቅጣቱ ሉወሰን 
የሚገባው በቅዯም ተከተሌ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔም ከሊይ በሰፇሩት ምክንያቶች ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 21035 በሏምላ 2 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 58454 በየካቲት 26 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ የወሰዯው እርምጃ የህ/ስምምነቱን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ የተጠሪ ክስ ተቀባይነት 
የሇውም ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ወጪና ኪሣራ ይቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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