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የሰ/መ/ቁ. 35484 

ኀዲር 25 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ አየር መንገዴ - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቶ ዯረጀ ማሞ - አሌቀረበም፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ 
መስከረም 15 ቀን 1999 ዒ.ም በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም በአጭሩ፡- 
በአመሌካች ዴርጅት ከጥር 06 ቀን 1989 ዒ.ም ጀምሮ በፀሏፉነት የስራ መዯብ ተቀጥረው እየሰሩ መቆየታቸውን፣ ከዚሁ 
የስራ መዯብ ሊይ የቲኬት ሽያጭ ስራ መዯብ ዯርበው እንዱሰሩ ተዯርጏ የብር 5,918.00/አምስት ሺህ ዘጠኝ መቶ አስራ 
ስምንት ብር/ የገንዘብ ጉዴሇት የተከሰተባቸው መሆኑን፣ በዚህም ምክንያት የዴርጅቱን ገንዘብ ሇግሌ ጥቅም አውሇዋሌ 
ተብሇው ያሊግባብ ከስራ መሰናበታቸውን ዘርዝረው ስንብቱ ሕገ ወጥ በመሆኑ ያሇማስጠንቀቂያ የተሰናበቱበት ክፌያ 
ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ እና ወጪና ኪሣራ እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሣይ ሲሆን የአሁኑ አመሌካች በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስ ተጠሪ ሇግሌ ጥቅማቸው ያዋለት መሆኑን 
አሇመካዲቸውን በመጥቀስ በሕብረት ስምምነቱ አባሪ/1/ሀ(3) መሰረት የተወሰዯባቸውን እርምጃ ህጋዊ ነው በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክርና የተከሣሽን ምስክር ቃሌ ከሰማ 
በኋሊ ተጠሪ የገንዘብ ጉዴሇት የተገኘባቸው መሆኑ ቢረጋገጥም ጏዯሇ የተባሇውን የገንዘብ መጠን ሇግሌ ጥቅማቸው ያዋለ 
ስሇመሆኑ በአመሌካች በኩሌ የቀረበ አሣማኝ ማስረጃ ባሇመኖሩ አመሌካች የሕብረት ስምምነቱን ጠቅሶ ተጠሪን ማሰናበቱ 
አግባብ አይዯሇም በማሇት ተጠሪ የስዴስት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ምዴብ ስራቸው እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡ 
የአሁኑ አመሌካች በዚህ የስር ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት 
አሊገኘም የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ባሇመስማማት በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ጥር 29 ቀን 2000 ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ 
የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ፡- ተጠሪ 
በስራቸው አጋጣሚ በእጃቸው ሉገባ የቻሇውን ብር 5,918.00 ሉጏዴሌባቸው የቻሇው በስሌጠና ማነስና ከስራ ጫና የመጣ 
ነው ከማሇት ውጪ ገንዘቡን ሇግሌ ጥቅሜ አሊዋሌኩም በማሇት ባሌተከራከሩበት ሁኔታ ገንዘቡን ካሌመሇሱ ዯግሞ ሇግሌ 
ጥቅማቸው እንዲዋለ ህጋዊ ግምት የሚወሰዴበት ሆኖ እያሇ የስር ፌ/ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ ተቀባይነት በላሇው 
መመዘኛ ሊይ የተመረኮዘ በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር 
አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ሰኔ 28 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት 
ማመሌከቻ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ ተጠሪ ጥፊተኛ ስሇመሆናቸው የቀረበ ማስረጃ በላሇበት እና 
መከሊከያ ባሌቀረበበት ጉዲይ የክርክር ጭብጥ ተነስቶ የሰበር አቤቱታ መቅረቡ ያሊግባብ በመሆኑ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ 
ሉሆን ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው የተጠሪን የመሌስ ይዘት 
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በመንቀፌ የሰበር አቤቱታውን ዯግሞ በማጠናከር የመሌስ መሌሣቸውን ሏምላ 30 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት ማመሌከቻ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

 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 ተጠሪ በስራቸው አጋጣሚ ወዯ እጃቸው የገባውን የአመሌካች ገንዘብ ማጉዯሊቸው 
ተረጋግጦ እያሇ ሇግሌ ጥቅማቸው ያዋለ ስሇመሆኑ በአመሌካች በኩሌ አሣማኝ ማስረጃ አሌቀረበም ተብል የአመሌካች 
እርምጃ ህገ ወጥ ነው መባለ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 በክርክሩ ሂዯት ተጠሪ የቲኬት ሽያጭ ሰራተኛ ሆነው ሲሰሩ የገንዘብ ጉዴሇት የተከሰተባቸው ስሇመሆኑ ያመኑ 
መሆኑ ከመረጋገጡም በሊይ በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት የሑሣብ ባሇሙያም በኦዱት ሪፖርቱ የተገኘውን ውጤት 
በተመሇከተ በሰጡት አስተያየት ገንዘቡ መጉዯለን ያስረደ ስሇመሆኑ የስር ፌ/ቤትም የተገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ፌሬ 
ነገር ተረጋግጦ እያሇ አሣማኝ ማስረጃ አሌቀረበም የተባሇው ተጠሪ ገንዘቡን ሇግሌ ጥቅማቸው ያዋለ ስሇመሆኑ 
በማስረዲት ረገዴ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ የስር ፌ/ቤት ዴምዲሜ በሕጉ ሊይ ያሌተመሇከተውን መስፇርት መሰረት ያዯረገ 
ነው ከሚባሌ በስተቀር ሕጋዊ መሰረቱ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1(ተ) ስር በተመሇከተው አኳኋን የአመሌካች 
ዴርጅት አሇ በማሇት የሚከራከረውንና በተጠሪም ያሌተካዯውን የህብረት ስምምነት አባሪ 1(ሀ)(3)”ን” ያሊገናዘበ ነው በዚህ 
ዴንጋጌ መሰረት የዴርጅቱን ወይም በዴርጅቱ ኃሊፉነት የሚገኝ ንብረት ጥሬ ገንዘብ ወይም በዴርጅቱ የስራ ግንኙነት 
ምክንያት ሰራተኛ እጅ ሉገቡ የሚችለ የዯንበኞችን የሰራተኞችን ንብረት/ገንዘብ መስረቅ፣ መዯበቅ፣ ሇግሌ ጥቅም ማዋሌ 
ወይ እንዱወሰዴ መተግበር ወይም እምነት ማጉዯሌ ወይም የዴርጅቱን ንብረት ወይም ቅጥር ግቢ ህገ ወጥ ሇሆነ ተግባር 
መጠቀም ወይም ላሊ ወገን እንዱጠቀምበት ማዴረግ ሰራተኛውን ያሇማስጠንቀቂያ ማባረር የሚቻሌ ስሇመሆኑ 
ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ የገንዘብ ጉዴሇት የተከሰተበት የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ገንዘቡን ሇግሌ ጥቅሙ ስሇማዋለ 
መረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ በመስፇርትነት አያስቀምጥም፡፡ ይሌቁንም የገንዘብ ጉዴሇት/እምነት ማጉዯሌ/ ስሇመከሰቱ 
መረጋገጥ ብቻ ሰራተኛውን ከስራው ያሇማስጠንቀቂያ ሇማሰናበት የሚያስችሌ መሆኑን በግሌጽ ያስረዲሌ፡፡ የገንዘብ ጉዴሇት 
የተከሰተበት ሰራተኛ ገንዘቡን ሇግሌ ጥቅም ያሊዋሇ መሆኑን የማስረዲት ሸክም ይኖርበታሌ እንጂ ይህንኑ የገንዘብ ጉዴሇት 
መኖሩን ያስረዲ አሰሪ እንዱያስረዲ አይጠበቅም፡፡ የገንዘብ ጉዴሇት የተከሰተበት መሆኑ የተረጋገጠበት ተከሣሽ ገንዘቡን 
ሇግሌ ጥቅሙ ያዋሇው ነው ተብል ህጋዊ ግምት የሚወሰዴበት ስሇመሆኑ የማስረጃ ሕግ መርሆዎች የሚያስገነዝቡት 
ነጥብ ነውና፡፡ በመሆኑም ተጠሪ የገንዘቡ ጉዴሇት መከሰቱን አምነው ገንዘቡን ሇዴርጅቱ መመሇሣቸውን ባሊስረደበት 
ሁኔታ የአመሌካች ዴርጅት ማስረጃ አሣማኝነት የሇውም መባለ በጉዲዩ ሊይ የቀረበው ማስረጃ የሚመዘንበትን መርህና 
በግራ ቀኙ መካከሌ ገዥነት ያሇውን የህብረት ስምምነት ይዘት ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ የበታች ፌ/ቤቶች የተጠሪ ከስራ 
መሰናበት ህገ ወጥ ነው በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ ህጋዊነት የላሇውን መነሻ ሏሣብ በመያዝ ሆኖ ስሇተገኘ ውሣኔው 
መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው ብሇናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከመጀ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ.39196 ጥቅምት 19 ቀን 2000 ዒ.ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌ/ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 60895 ጥር 15 ቀን 2000 ዒ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት 
ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያሰናበተው ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  

 

 


	35484

