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የሰ/መ/ቁ. 37982 

ሏምላ 16 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም.  

ዲኞች ፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

                                            ታፇሠ ይርጋ  

  ፀጋይ አስማማው  

                                            አሌማው ወላ 

                                            ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡-  የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፊፇያ ዴርጅት - አሌቀረቡም 

ተጠሪ ፡- አቶ ታዯሰ ዘነበ - ጠበቃ ዯርበው ተመስገን          

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ ጉዲይ የሥራ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ 
ባቀረቡት ክስ ከመጋቢት 26 ቀን 1995 ዒ.ም. በተከሣሽ ዴርጅት የሥራ መሪ በመሆን በመስራት ሊይ እንዲሇሁ የአሠሪና 
አመራር ዴክመት አሳይተሀሌ በሚሌ ከነሏሴ 1997 ዒ.ም. ጀምሮ በተከታታይ የሶስት ዒመት እረፌት እንዴወስዴ የተዯረገ 
ሲሆን ከጥር 22 ቀን 1998 ዒ.ም. ጀምሮ ከመምሪያ ሥራ አስኪያጅነትና ከማናጅመንት አባሌነት ተከሣሽ እንዴነሳ ካዯረገ 
በኋሊ ከመጋቢት 15 ቀን 1998 ዒ.ም. ጀምሮ ዯግሞ ከሥራና ከዯመወዝ ታግጃሇሁ፡፡ በዴርጅቱ የሥራ መሪዎች 
መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 35/2/ መሠረት ዔገዲ ከአንዴ ወር ሉበሌጥ እንዯማይችሌ የተመሇከተ ሲሆን ይህንን መመሪያ 
በመጣስ ተከሣሽን በዔግዴ ያቆየው አሊግባብ መሆኑ ተገሌፆ ወዯ ሥራ እንዱመሇስና ውዝፌ ዯመወዝም እንዱከፇሇኝ 
ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተከሣሽም በሰጠው መሌስ የከሣሽ የክፌያ ጥያቄ በ6 ወር ይርጋ ይታገዲሌ፡፡ ከሣሽ ከሥራ የተነሱት ከባዴ የሥራ 
ጉዴሇት በመፇፀማቸው ሲሆን የሥራ መሪም ስሇሆኑ ወዯ ቀዴሞ ሥራቸውም ሆነ ወዯ ላሊ ተመጣጣኝ ሥራ ሇመመሇስ 
ግዳታ የሇብንም፡፡ ከሣሽ ሊሌሰሩበት ጊዜ ዯመወዝና አበሌ እንዱከፇሊቸው መጠየቅ አይችለም፡፡ ስሇሆነም ክሱ ተሰርዞ 
ሌንሰናበት ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ ከሏምላ 1997 
ዒ.ም. በሥራ ሊይ በዋሇው የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀፅ 35/2/ መሠረት በጥፊት ምክንያት አንዴ የሥራ 
መሪ ከሥራ ሲታገዴ ታግድ የሚቆየው ከአንዴ ወር ሇማይበሌጥ ጊዜ እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም ማሇት በዚህ አንዴ 
ወር ጊዜ ውስጥ ሇዔገዲው ምክንያት በሆነው ጉዲይ ሊይ ተከሣሽ በዱስፒሉን ውሣኔ መስጠት አሇበት ማሇት ነው፡፡ ይህን 
ውሣኔ ካሌሰጠ በከሣሽ ሊይ የሰጠው ዔገዲ ተፇፃሚነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ ከመጋቢት 15 ቀን 1998 
ዒ.ም. ጀምሮ እስካሁን ዴረስ ያሇውሣኔ አግዶቸው የሚገኙትን ተከሣሽን ወዯ ሥራቸው ወይም ከቀዴሞ ሥራቸው ጋር 
ተመጣጣኝ በሆነ ሥራ ሊይ የመመዯብ ግዳታ አሇበት፡፡ የዯመወዝ ክፌያን በተመሇከተ በፌ/ብ/ሕ/ቁ/2541/1/ መሠረት 
ከሣሽ በሥራ ሊይ ያሌተገኙት ተከሣሽ ያሇአግባብ እንዲይሰሩ ስሇከሇከሊቸው በመሆኑ ክሱ ያቀረቡበትን የዯመወዝ መጠን 
እና ተያይዞ የተዯረገውን ጭማሪ እንዯዚሁም ከሣሽ ሥራ ሊይ በነበሩበት የ1997 ዒ.ም. የሥራ ዘመን የተከፇሇውን ቦነስ 
ጨምሮ እንዱከፇሊቸው በማሇት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡ 

ተከሣሽ በዚህ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዯራሌ ከፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ 
ቀኙን አከራክሮ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት አጽንቶታሌ፡፡  



208 

 

የሰበር አቤቱታው ያቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ ተጠሪ አመሌካችን 
ወዯ ሥራ ሉመሌሳቸው ይገባሌ ተብል በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ/2573 እና 2574 አኳያ አግባብነቱ 
ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ ጭብጥ፡-  

ተጠሪ ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ የተወሰነው በአግባቡ ነው ወይንስ አይዯሇም? በአግባቡ አይዯሇም ቢባሌ ካሣ 
ሉከፇሊቸው ይገባሌ ወይስ አይገባም? ውዝፌ ዯመወዝስ? የሚለት ናቸው፡፡  

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪ ወዯ ሥራ ሉመሇሱ ይገባሌ ያሇው ከሊይ 
እንዯተመሇከተው በሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 35/2/ ሊይ እንዯተመሇከተው ዔገዲው የሚቆየው ሇ1 ወር ጊዜ 
ብቻ ሆኖ ሳሇ ከዚህ ጊዜ በሊይ አግድ ማቆየት ዔገዲው ተፇፃሚ እንዯማይሆን ያዯርገዋሌ በሚሌ ነው፡፡ በተጠቀሰው የሥራ 
መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 35/2/ መሠረት አንዴ የሥራ መሪ በዱስፒሉን ጉዴሇት ምክንያት ታግድ የሚቆየው 
ሇአንዴ ወር ጊዜ እንዯሆነ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡  

ነገር ግን አንዴ የሥራ መሪ በዱስኘሉን ጉዴሇት ምክንያት ከሥራ ታገድ እንዲሇ በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ውሣኔ 
ካሌተሰጠው ዔገዲው ተፇፃሚ የማይሆን ስሇመሆኑ በዯንቡ ሊይ አሌተመሇከተም፡፡ የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤትም ዔገዲው 
ተፇፃሚ አይሆንም ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የዯረሰው የዯንቡን ዴንጋጌ በመጥቀስ ሳይሆን የእራሱን ግንዛቤ በመውሰዴ 
ነው፡፡ 

ስሇሆነም የሥራ መሪው ከሥራ ታግድ የሚቆይበት ጊዜ ከአንዴ ወር ከበሇጠ ዔገዲው ተፇፃሚ አይሆንም ማሇት 
በዯንቡ ባሌተሸፇነበት ሁኔታ ነው፡፡  

ይሌቁንም ይህንኑ በሚያጠናክር ሁኔታ ሥራ መሪው በዱስኘሉን ጉዴሇት ምክንያት ከሥራ ታግድ በሚቆይበት 
ጊዜ ጥፊቱ ተጣርቶ ውሣኔ እስከሚያገኝ ዯመወዝ አይከፇሇውም ተብል በዚሁ የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀፅ 
35/3/ ሊይ መዯንገጉ ሲታይ ዔገዲው ከዚህ ጊዜ ከረዘመ ሇሥራ መሪው ዯመወዝ ሉከፇሇው እንዯሚገባ ከዴንጋጌው 
ተቃራኒ ንባብ /A contraire Reading/ መረዲት ስሇሚቻሌ የዔገዲው ጊዜ መራዘም ዔገዲውን ሕገ ወጥ ሉያዯርገው 
የሚችሌ አሇመሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ከዚሁ ጋር በተያያዘም በፌ/ብ/ሕ/ቁ/2573 መሠረት አሠሪ የሥራ ውለን ቀሪ ሇማዴረግ በቂ ምክንያት 
ባይኖረውም እንኳን ሇሠራተኛው ተገቢ የሆነ ካሣ ሇመክፇሌ ከሚገዯዴ በሥተቀር ሠራተኛውን ወዯ ሥራ ሇመመሇስ 
ግዳታ እንዯላሇበት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ስሇሆነም ተጠሪ ከሥራ የተሰናበቱት በበቂ ምክንያት አይዯሇም ቢባሌ እንኳን ከፌ ብሇው በተጠቀሰው 
የፌ/ብ/ሕ/ቁ/2573 መሠረት አመሌካች ወዯ ሥራ የመመሇስ ግዳታ የላሇበት ስሇሆነ የሥር ፌ/ቤቶች ወዯ ሥራ ሉመሇሱ 
ይገባሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተም ተጠሪ ከሥራ የታገደት በፇፀሙት የዱስኘሉን ጉዴሇት ምክንያት መሆኑን 
በመጥቀስ አመሌካች አጥብቆ የተከራከረ ቢሆንም የተወሰዯባቸው የዱስኘሉን ዔርምጃ ስሇመኖሩ ወይንም ዯግሞ ጥፊት 
የፇፀሙ ስሇመሆናቸው አሊስረዲም፡፡ ምንም እንኳን የተጠሪ ጥያቄ ወዯ ሥራ የመመሇስ ቢሆንም ስንብቱ ሕገ ወጥ ነው 
ከተባሇ በተጠቀሰው የፌ/ብ/ሕ/ቁ/2573 ዯንጋጌ መሠረት ካሣ የማግኘት መብት ያሊቸው በመሆኑ ካሳ ሉከፇሊቸው የሚገባ 
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

በመጨረሻም ተጠሪ ውዝፌ ዯመወዝ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ወይንስ አይገባም የሚሇውን በተመሇከተም ተጠሪ በክስ 
የጠየቁት ከመጋቢት ወር 1998 ዒ.ም. ጀምሮ እስከ መስከረም 1999 ዒ.ም. ዴረስ የተቋረጠ ዯመወዝ ይከፇሇኝ በማሇት 
ነው፡፡  
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የፋዯራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤትም ውዝፌ ዯመወዝ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ያሇው ከሣሽ በሥራ ሊይ ያሌተገኙት ተከሣሽ 
ያሇአግባብ ሥራ እንዲይሰሩ ስሇከሇከሊቸው በመሆኑ በፌ/ብ/ሕ/ቁ/2541/1/ መሠረት ሇመክፇሌ ይገዯዲሌ በማሇት ነው፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተው አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ካገዯ በኋሊ በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ሇዔገዲው ምክንያት 
በሆነው ጉዲይ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ውሣኔ መስጠት ይጠበቅበት ነበር፡፡ በዚህ አንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ውሣኔ ካሌሰጠ 
ዯመወዝ ሇመክፇሌ እንዯሚገዯዴ መተዲዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 35/3/ ዴንጋጌ ተቃራኒ ንባብ መገንዘብ እንዯሚችሌ ከሊይ 
ተመሌክተናሌ፡፡ እንዯዚሁም አመሌካች ይህንኑ የዔገዲ ጊዜ አራዝሞ መገኘቱ ሠራተኛው ሇሥራ ዝግጁ ሆኖ ሳሇ በዔገዲው 
ምክንያት ሥራ እንዲይሠራ ማዴረጉን የሚያሳይ እንዯመሆኑ  መጠን በተጠቀሰው የፌ/ብ/ሕ/ቁ/2541/1/ መሠረት ዔገዲው 
ጸንቶ ከሚቆይበት ጊዜ በሊይ ሊሇው ጊዜ አመሌካች በተጠሪ ዯመወዝ ሇመክፇሌ ስሇሚገዯዴ ይህም የዯንቡን ዴንጋጌ 
የሚያጠናክር ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

ስሇሆነም አመሌካች ዔገዲው ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ ውዝፌ ዯመወዝና ከዯመወዝ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን 
ክፌያዎች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ ተብል በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 7ዏ391 በ8/8/99 ዒ.ም. የሰጠውን ፌርዴ እንዯዚሁም የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት 
በመ.ቁ 547ዏ7 በ1ዏ/8/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠውን ፌርዴ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ/348/1/ መሠረት በማሻሻሌ ተጠሪ 
ወዯ ሥራ ሉመሇሱ ይገባሌ የተባሇውን ሽረን የ3 /ሶስት/ ወር ዯመወዝ ካሳ ተከፌሎቸው ይሰናበቱ ብሇናሌ፡፡ 
ሇተጠሪ ውዝፌ ዯመወዝ የዯመወዝ ጭማሪና ቦነስ ይከፇሊቸው ተብል የተወሰነውን አጽንተናሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
3. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ጽ/ሽ 
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