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የሰ/መ/ቁ. 42292 

መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዳኞች፡- ዓብዱሌቃድር መሏመድ 

  ታፈሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመድ 

አመሌካች፡- የኢት/ያ መብራት ኃይሌ ኮርፖሬሽን - ነ/ፈጅ ሠረቀብርሃን ተክላ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ከበደ አቡነቴ - ጠበቃ አበበ አሣመረ-  ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፍርድ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፍ ር ድ 

 ጉዳዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያደረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች 
ሊይ ያሊግባብ ከስራ ስሊገደኝ ያሌተከፈሇኝ ጠቅሊሊ ደመወዝ ብር 6569.96 ከፍልኝ ወደ ስራ እንድመሌስ ይወሰንሌኝ 
በማሇት በደ/ብ/ብ/ሕ/ብ/ክ/መንግሥት በሀዲያ ዞን የሆሣዕና ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመሠረቱት 
ክስ መነሻ ነው የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መከሊከያ መሌስም የተጠሪ የስራ ውሌ የተቋረጠው 
በኦዲት ምርመራ ጉድሇት ተገኝቶባቸው መሆኑን፣የደመወዝ ይከፈሇኝ ጥያቄም ሊሌተሠራ ስራ ሉቀርብ የማይገባ 
መሆኑን ተጠሪ በተከሰተባቸው የገንዘብ ጉድሇት በፍ/ቤት በፍትሏብሔር ክስ የተመሠረተባቸው መሆኑንና በወንጀሌም 
ምርመራው እየተካሄደ ስሇመሆኑ ገሌፆ ክሱ ውድቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ፍ/ቤቱም የግራ ቀኙን 
ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ ታግደው መቆየታቸው በግሌ እና በቤተሰባቸው ህይወት ጉዳት ማድረሱን እና 
የገንዘብ ጉድሇት ቢኖር እንኳን በፍ/ቤት ክስ አቅርቦ ማስወሰን እንጂ ያሇውሣኔ ማቆየት ያሊግባብ መሆኑን 
በምክንያትነት በመያዝ የተጠሪን ክስ ተቀብል የአመሌካችን ክርክር ውድቅ በማድረግ ተጠሪ ያሌተከፈሊቸው ደመወዝና 
ጥቅማ ጥቅም ካሇ ተከፍሎቸው ወደ መደበኛ ስራ እንዲመሇሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጉዳዩ በይግባኝ የቀረበሇት የሀድያ ዞን 
ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኙን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ 
በበታች ፍ/ቤቶች ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነ/ፈጅ ታኀሣሥ 24 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፉት 3 /ሦስት/ ገጽ የሠበር አቤቱታ በበታች ፍ/ቤቶች 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፈጽሟሌ  የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ 
ተጠሪ የመንግሥትን ገንዘብ ብር 182,845.43 /አንድ መቶ ሠማኒያ ሁሇት ሺህ ስምንት መቶ አርባ አምስት ብር 
ከአርባ ሦስት ሣንቲም/ ሆነ ብሇው ሇግሌ ጥቅማቸው ሇማዋሌና ሇመበሌፀግ ሲለ በስራ አጋጣሚ በእጃቸው ሊይ የገባውን 
ገንዘብ ማጉደሊቸው በድርጅቱ ኦዲተሮች ምርመራ ተረጋግጦ እያሇ ደመወዝ ተከፍሎቸው ወደስራ እንዲመሇሱ መወሰኑ 
በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(/1/ሏ/መ/) ስር የተመሇከተውን ያሊገናዘበ በመሆኑ የበታች ፍ/ቤቶች ውሣኔ 
ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዳኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ 
ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር መጋቢት 17 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
ተሠምቷሌ፡፡ 

 የጉዳዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ይህንኑ ከሕጉ ጋር አገናዝበን 
በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ እንደመረመርነውም ተጠሪ ያሌተከፈሊቸው ደመወዝና ጥቅማጥቅም ተከፍሎቸው 
ወደ መደበኛ ስራ እንዲመሇሱ መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
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 ከክርክሩ ሂደት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከስራ ታግደው የቆዩት በስራቸው አጋጣሚ ከእጃቸው ከገባው 
የአመሌካች ድርጅት ገንዘብ ውስጥ ብር 182,845.43 ማጉደሊቸው በአመሌካች ድርጅት ኦዲተሮች የኦዲት ምርመራ 
ውጤት ከተረጋገጠ በኋሊ የድርጅቱ የዲሲፕሉን ኮሚቴም ጉዳዩን መርምሮ ውሣኔ በማሣሇፉ መሆኑን ነው፡፡ የስር 
ፍ/ቤትም የአመሌካችን እርምጃ ሕገወጥ ነው ያሇው ተጠሪን ከስራ ከአገደው በኋሊ ሇበርካታ ጊዜያት ውሣኔ ሣያስተሊሇፍ 
ቆይቷሌ፣ ጎደሇ የተባሇ ገንዘብ ካሇም በፍ/ቤት ክስ አቅርቦ ማስወሰን አሇበት በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ከዚህ የግራ ቀኙ 
ክርክር እና የስር ፍ/ቤት ውሣኔ ማስተዋሌ የሚቻሇው ተጠሪ የአመሌካች ገንዘብ የጎደሇባቸው መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ 
በስራቸው አጋጣሚ እጃቸው የገባው ገንዘብ ስሇመጉደለ በአመሌካች ኦዲተሮች መረጋገጡን ሣይክዱ ይኸው የምርመራ 
ውጤት የማስረጃነት ብቃት የሇውም ተብል በፍትሏብሔር ክርክር ችልት መወሰኑን ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን 
እንጂ የፍትሏብሔር ክርክሩ የመጨረሻ ውሣኔ ያሊገኘ በይግባኝ ደረጃ እየተከራከሩበት ያሇ ጉዳይ ከመሆኑም በሊይ 
የአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት የሚቀርቡ ክርክሮች ውጤታቸው ከፍትሏብሔር ክርክሮች የተሇዩ በመሆናቸው የተጠሪ 
ክርክር ሕጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 የስር ፍ/ቤትም ተጠሪ ፈፀሙ የተባለት ጥፋት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/መ/ መሠረት ከስራ 
እንዲሰናበቱ ሉያስወሰን የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑን መመርመር ሲገባው አመሌካች ገንዘቡ ጎድሎሌ የሚሌ ቢሆን እንኳ 
በፍ/ቤት ክስ መሥርቶ ማስወሰን ይገባው ነበር ማሇቱ የስር ክርክሮችና የፍትሏብሔር ክርክሮች ውጤታቸው የተሇያየ 
መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ አሇማስገባቱን የሚያሣይ ነው በመሆኑም የስር ፍ/ቤት ሇፍርዱ መደምደሚያ የሰጠው ትንታኔ 
በበቂ የሕግ ምክንያት ያሌተደገፈ ነው፡፡ 

 በእኛ በኩሌ ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱበትን ምክንያት ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/መ/ አኳያ 
መርመረናሌ፡፡ ተጠሪ ብር 182,845.43 ማጉደሊቸው በድርጅቱ ኦዲተሮች የሂሣብ ምርመራ ውጤት ተረጋግጧሌ፡፡ 
ይህ የሂሣብ ምርመራ ውጤት ተቀባይነት የማያገኝበት ሕጋዊ ምክንያት አሌተገኘም፡፡ ተጠሪ የአሠሪ ንብረት የሆነውን 
ብር 182,845.43 ማጉደሊቸው ከተረጋገጠ ደግሞ ከስራቸው ያሇማስጠንቀቂያ ሉሰናበቱ የሚችለበት ሕጋዊ ምክንያት 
ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/መ/ ድንጋጌ ይዘትና መንፈስ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካች 
እርምጃ ሕጋዊ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፍበት የሕግ ምክንያት አሌተገኘም፡፡ 

 በአጠቃሇይ አመሌካች በስር ፍ/ቤት ተጠሪ የተሰናበቱት የድርጅቱን ገንዘብ ስሊጎደለና ይህም በድርጅቱ 
ኦዲተሮች ኦዲት ምርመራ ተረጋግጦና በዲሲፕሉን ኮሚቴ ተቀባይነት አግኝቶ ነው ሲሌ ያቀረበው ክርክር ታሌፎ 
የገንዘብ ጉድሇት ቢኖር እንኳን አመሌካች በፍ/ቤት ክስ አቅርቦ ያስወስን እንጂ ማሠናበቱ በአግባቡ አይደሇም በማሇት 
ተጠሪን ወደመደበኛ ስራቸው ይመሌስ፣ ያሌተከፈሊቸው ደመወዝና ጥቅማጥቅም ካሇም ይከፈሊቸው ሲሌ መወሰኑ በበቂ 
የሕግ ምክንያት ያሌተገደፈና በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/መ/ ስር የተመሇከተውን ያሊገናዘበ በመሆኑ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/  በሆሣዕና ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ. ዏ2ዏ87 ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በሀድያ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ.ዏ4777 ታኀሣሥ 15 ቀን 2ዏዏ1 በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፍ፡፡ 

  2/ አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው በሕጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ 

  3/ ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወደ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 


	42292

