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የሰ/መ/ቁ. 41786 

ግንቦት 26 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ አየር መንገዴ - ነ/ፇ ሰሇሞን ተክላ ቀርቧሌ፡፡  

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ አሰፊ አቤቦ - ክፌሇ ታዯሰ ጠበቃ  

      2. አቶ ዋድ ቱሣ  

      3. አቶ አክሉለ ጌታሁን  

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች የሥር ተከሣሽ ተጠሪዎች የሥር 
ከሣሾች ነበሩ ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ ባመሌካች ዴርጅት በማቴሪያሌስ ማኔጅመንት ዱቪዢን አጣዲፉ 
የአውሮፕሊን መሇዋወጫ ዔቃ አቅራቢነት  የሥራ መዯብ እና በኋሊም የዔቃ ግዢ በመሆን ተመዴበን እየሰራን ወዯ አዱሱ 
የሥራ መዯብ ስንዛወር ዯሞዝና ጥቅም ተቀንሶብናሌ፡፡ ስሇዚህ ቀዯም ሲሌ የምናገኘው ዯሞዝ ይከፇሇን፣ ወዯ ነበርንበት 
እንዴንመሇስ ከዯሞዝ ጋር የሚከፇሌ ክፌያ እንዱመሇስሌን የነዲጅ አበሌ እና የበረራ የቅዴሚያ ትኬት መብታችን 
እንዱጠበቅሌን በማሇት ጠይቋሌ፡፡  

 አመሌካች በበኩለ ባቀረበው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 
በዋናው ነገር ግን ተጠሪዎች ሲሰሩበት የነበረው የሥራ መዯብ ሇተቀሊጠፇ የሥራ ውጤት ሲባሌ እንዯገና ሲዋቀር 
የተጠሪዎች አገሌግልት አስፇሊጊ በመሆኑ ከሥራ ከሚሰናበቱ በዴርጅቱ የዯመወዝ ፖሉሲ መሠረት በአዱሱ የሥራ 
መዯብ ሇመሥራት የሚስማሙ ከሆነ እንዱሠሩ ተጠይቀው በፌቃዯኝነት በመቀበሊቸው ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

 ጉዲዩን ያየው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የቀረበውን ክርክር አግባብ ካሇው ሕግ ጋር በማገናዘብ ውሣኔ ሲሰጥ 
ተጠሪዎች ይዘውት የነበረው የሥራ መዯብ በመዋቅር ሇውጥ ምክንያት ተዘግቷሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎችን ከማሰናበት 
ይሌቅ ዯሞዛቸው ተቀንሶ ወዯ አዱሱ የሥራ መዯብ እንዱሰሩ ተጠይቀው የቀዴሞ የሥራ መዯባቸው /የማቴሪያሌስ 
ማኔጅመንት ዱቪዥን አጣዲፉ የአውሮርሊን መሇዋወጫ ዔቃ አቅርቦት/ መሠረዙን ሳይክደ በአዱሱ የሥራ መዯብ /የዔቃ 
ግዢ/ ቦታ ሊይ ስምምነት ያዯረግነው በማስፇራራትና ተገዯን ነው የሚሇው መከራከሪያ እና ከተዯረገው ስምምነት መረዲት 
እንዯተቻሇው በፌቃዯኝነት የተመዯቡበት የሥራ መዯብ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ ስሇዚህ ጥያቄው ውዴቅ ነው በማሇት 
ተጠሪዎች ይሠሩበት የነበረው የሥራ መዯብ ስሇተሰረዘ በፉት ይከፌሇን የነበረው ዯሞዝ እንዲይቀነስብን፣ የተቀነሰው 
ይመሇስሌን ጥቅማ ጥቅማችን ይጠበቅሌን ሲለ ያቀረቡት ክርክር ፌ/ቤቱ አሌተቀበሇውም ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

 ተጠሪዎች በዚሁ ውሣኔ ባሇመሥማማት ይግባኛቸውን ሇከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇትም 
የከፌተኛው ፌ/ቤት የግራ ቀኙን በማከራከር ሲወስን የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ 377/96 አንቀጽ 28/1/መ በአሰራር ሇውጥ 
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የአንዴ ሥራ መዯብ ሲታጠፌ አሰሪው ሠራተኛውን ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ አዛውሮ ማሰራት ካሌቻሇ በማስጠንቀቂያ 
ሠራተኛውን ማሰናበት እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡  

 የአዋጁ አንቀጽ 59/1/”ም” በሕግ /በሕ. ስምምነት/ በሥራ ዯንብ በላሊ አኳኋን ካሌተዯነገገ በቀር አሰሪው 
የሠራተኛውን ዯሞዝ መቀነስ እንዯማይችሌ ተቀምጧሌ፡፡ በላሊም በኩሌ ተጠሪዎች ይሠሩበት ከነበረው የሥራ መዯብ 
አሁን ወዯ ተመዯቡበት መምጣታቸው ዯሞዛቸው እንዱቀንስ መስማማታቸውን አይዯሇም፡፡ የቀረበውም ሰነዴ እንዱህ 
አይሌም፡፡ በተጨማሪም የአዋጁ አንቀጽ 25/1/ መሠረት ሠራተኛው መብቱን ሇመተው የሚያዯርገው ስምምነት ዋጋ 
የሇውም፡፡ ስሇዚህ የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት የተጠሪዎችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ አግባብ አይዯሇም በማሇት የሥር 
ውሣኔን በመሻር አመሌካች ከተጠሪዎች የቆረጠውን ገንዘብ ተመሊሽ ያዴርግ ዯሞዛቸውን ያስተካክሌ በማሇት ሲወስን 
የጥቅማጥቅም ጥያቄን አስመሌክቶ ግን ተጠሪዎች አሁን ሇሚሠሩበት ቦታ የሚገባ መሆኑን አሊስረደም ሲሌ 
ጥያቄያቸውን ሣይቀበሌ ቀርቷሌ፡፡  

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው በዚሁ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች ታህሣሥ 2/2ዏዏ1 ጽፇው ባቀረቡት አቤቱታ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ሥህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረምሌን ይገባሌ 
ሲሌ ጠይቋሌ፡፡  

 እኛም በዚህ መሠረት ተጠሪዎችን በማስቀረብ ግራ ቀኙ የካሄደትን የቃሌ ክርክር ሰምተናቸዋሌ፡፡ ጉዲዩም ሇሰበር 
ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ የተባሇውም መሌስ ሰጪዎች ከአመሌካች ጋር ባዯረጉት ስምምነት ወዯ አዱሱ የሥራ መዯብ 
ሇሚያስገኘው የዯሞዝ መጠን መመዯባቸውን የሥር ፌ/ቤት የውሣኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ ይህ መሆኑ ከተረጋገጠ በዚሁ 
ፌሬ ነገር የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 25 እና 59 ሊይ አስመሌክቶ የሰጠውን ትርጓሜ 
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህም መሠረት አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ የግራ ቀኙ ካዯረጉት ክርክር እና 
ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

 በመሆኑም የጉዲዩን አመጣጥ ባጭሩ ስናይ ተጠሪዎች በሥር ፌ/ቤት ክሳቸውን ሲመሠርቱ በአመሌካች ዴርጅት 
ውስጥ በማቴሪያሌ ማኔጅመንት ዴቪዢን አጣዲፉ የአውሮፕሊን መሇዋወጫ ዔቃ አቅራቢነት ሲሰሩ ቆይተው ወዯ አዱሱ 
የሥራ መዯብ “ዔቃ ግዢ” የሥራ መዯብ ሊይ በመመዯባቸው ምክንያት በፉት ሲያገኙት የነበረው የዯሞዝ መጠንና 
የሚያገኙት ሌዩ ሌዩ ጥቅማጥቅም እንዯቀነሰባቸው በመግሇጽ ወዯነበሩበት ቦታ እንመሇስ፣ ቀዯም ሲሌ ሲከፇሇን የነበረው 
ዯሞዝ ይከፇሇን ሌዩ ሌዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ይሠጠን በማሇት በመጠየቃቸው አመሌካችም ተጠሪዎች ሲሰሩበት የነበረው 
የሥራ መዯብ በመዋቅር መሻሻሌ /ሇውጥ/ ምክንያት ስሇተሰረዘ ተጠሪን ከማሰናበት ይሌቅ በነሱ ፌቃዴ ወዯ አዱስ የስራ 
መዯብ እንዱመዯቡ የተዯረገ ነው፡፡ ሇአዱሱ ቦታ የተያዘውን ዯሞዝ እየከፇሌናቸው ነው፤ በተዘጋ የሥራ መዯብ ክፌያ 
ሌንጠየቅ አይገባም በማሇቱ ጉዲዩ የቀረበሇትም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ ተጠሪዎች የዴሮው ቦታ 
/የነበሩበት የሥራ መዯብ እንዯተሰረዘ ሣይክደ በፌቃዲቸው በአዱሱ የሥራ መዯብ ሊይ ሆነው ወዯ ነበርንበት እንመሇስ 
የተቀነሰው ዯሞዝና ጥቅማ ጥቅም ይከፇሇን በማሇት የጠየቁት ጥያቄን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
በዚህ በተቃራኒው የአዋጁን አንቀጽ 25/1/ በመጥቀስ የቀረበው ሰነዴና ተጠሪዎች ከነበረው የሥራ መዯብ አሁን ወዯ 
ተመዯቡበት መምጣታቸውን እንጂ ዯሞዛቸውን እንዱቀነስ መስማማታቸውን አያሣይም፡፡ ስሇዚህ የተቆረጠባቸው ዯሞዝ 
ይከፇሌ በዚሁም ሌክ ይስተካከሌ ሲሌ የስር ፌ/ቤት ውሣኔን ሽሮታሌ፡፡ 

 በመሠረቱ የከፌተኛው ፌ/ቤት የሥር ውሣኔን ሇመሻር ሲሌ የሰጠውን የሕግ ትንተና የአዋጁን አንቀጾች 
አተረጓጎም አንፃር ስናይ የሥር ውሣኔ የሚነቀፌ አሌነበረም፡፡ የሰበር ችልቱም ቢሆን አጽኖት ሰጥቶ በጭብጥነት 
የያዛቸው ነጥብም ቢሆን ይህንኑ ሇመመርመር ነው፡፡ 

 በመጀመሪያ ዯረጃ ተጠሪዎችና አመሌካች በሰበር ችልት ቀርበው ባዯረጉት የቃሌ ክርክርና ከሥር መዝገብ 
ሇመገንዘብ እንዯተቻሇው ተጠሪ የነበሩበት የሥራ መዯብ የሥራ መሪ የሚያሰኛቸውና እነሱም /ተጠሪዎች/ ያሌካደት 
ጉዲይ ነው፡፡ ታዱያ ይህ አዱሱ ቦታ /የሥራ መዯብ/ በዴርጅቱ የመዋቅር ሇውጥ ምክንያት መዘጋቱን የተካካደበት 
በላሇበት አመሌካች ሇማሰናበት ያሇውን መብት በመተው ከተጠሪዎች አገሌግልት አንፃር የእነርሱን ፌቃዴ በመጠየቅ 
በጽሐፌ ተስማምተው ተጠሪዎችም ይህ አዱሱ የሥራ መዯብ የዯሞዝ መጠን ምን ያሕሌ እንዯሆነ እያወቁ ሥራቸውን 
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የጀመሩ መሆኑ በሰበር ችልት የግራ ቀኙ ስምምነት በግሌጽ ተሰምቷሌ፡፡ ተገዯን ነው የፇረምነው የሚለት ቢሆን በዚህ 
ዯረጃ ሊይ ሉታመን የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 

ይህ ሆኖ ሣሇ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአዋጁን አንቀጽ 28/መ/”ን” በመጥቀስ የሥራ መዯብ ሲታጠፌ አመሌካች 
ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ አዛውሮ ማሰራት ካሌቻሇ ተጠሪን ሉያሰናብት ይችሌ ነበር በማሇት ተችቷሌ፡፡ 

 በመሠረቱ የተጠሪ ጥያቄም ቢሆን ዝውውርን አይመሇከትም፡፡ ላሊው እንዯ ከፌተኛው ፌ/ቤት አባባሌ 
/አተረጓጎም/ አመሌካች የመጀመሪያው የስራ መዯብ ሲሰረዝ /ሲዘጋ/ የተጠሪዎችን መሰናበት የሚያበረታታ ነው፤ ዴርጅቱ 
ግን የተጠሪዎችን አገሌግልት ከግምት በማስገባት ከማሰናበት ይሌቅ በላሊ የሥራ መዯብ በፌቃዲቸው ሊይ ተንተርሶ 
እያሰራቸው ነው፡፡ ይህ ዴርጊት ፇጽሞ ሉነቀፌ የሚገባው አሌነበረም፡፡ 

 ላሊው የአዋጁን አንቀጽ 59/1/ አስመሌክቶ በይግባኝ ሰሚው የተሰጠውን ትርጉም ስናይ ሰራተኛው በጽሐፌ 
ካሌተስማማ አሰሪው የሰራተኛውን ዯሞዝ ሉቀንስ አይችሌም ነው የሚሇው በያዝነው ጉዲይ ግን የአመሌካች ዴርጊት በዚህ 
መሌኩ የሚተረጎም አይሆንም፡፡ ምክንያቱም አመሌካች የተጠሪዎች የመጀመሪያው የሥራ መዯብ በመሠረዙ ምክንያት 
አዱስ የሥራ መዯብ ሊይ በአዱስ መሌኩ በመዯራዯር ወይም /በውሌ ሰነዴ/ በመፇቃቀዴ የፇፀሙት ስሇሆነ የአንቀጹን 
መንፇስ የሳተ ትርጉም ነው፡፡ በመጨረሻም የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአዋጁን አንቀጽ 25/1/ በመጥቀስ ሠራተኛው 
መብቱን ሇመተው የሚያዯርገው ስምምነት ዋጋ የሇውም ሲሌ ነው የሥር ውሣኔን የተቸው፡፡ ይህም ነጥብ ቢሆን 
ተጠሪዎችም ቢሆኑ የመጀመሪያው የሥራ መዯብ ከተሰረዘ በኋሊ ነው በላሇ መብት መብትን የሚጠይቁት፡፡ ይህም ማሇት 
መብትን ፇጥሮ የነበረው የሥራ መዯብ ራሱ የሇምና ነው፡፡  

 ስሇዚህ የከፌተኛው ፌ/ቤት ከሊይ የተጠቀሱትን ነጥቦች ከግምት ሣያስገባ በላሇ የሥራ መዯብ ሌክ የተጠሪዎች 
ዯሞዝ ይስተካከሌ ያሌተከፇሊቸው ተመሊሽ ይሁን በማሇት የሥር ውሣኔን መሻሩ መሠረታዊ የሕግ ሥህተት 
የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1- የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 65973 ነሏሴ 26/2ዏዏ1 የተሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  
2- የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 349ዏ2 በ26/6/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  
3- ተጠሪዎች አሁን በሚሠሩበት የሥራ መዯብ በተያዘው የዯሞዝ ሌክ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡  
4- በመ/ቁ. 47676 ሊይ ተሰጥቶ የነበረው የዔግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡  
5- የግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡    

 

ነ/ዒ 
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