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የሰ/መ/ቁ 42752 

ግንቦት 12 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሀይ ታዯሠ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- እነ ወ/ት ማሜ አሠፊ (36 ሠዎች) - ወኪሌ ትዔግስት ዴንቁና  

          ተሾመ ሃይላ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ብሔራዊ አስጎብኚ የጉዞ ወኪሌ (NTO) - ጠ/ብርሃኑ ከፌያሇው 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የተያዘው የሠራተኞችን ቅነሣ የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ 

 የአሁኑ አመሌካች በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ ባቀረቡት ክስ ተጠሪ ዴርጅት ከስሯሌ በሚሌ አዱስ 
መዋቅር አስጠንቶ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 29(3) ሥር ከተመሇከተው ውጪ ቅነሣ በማዴረግ የሠጠው 
ማስጠንቀቂያ ህጋዊ ባሇመሆኑ ይታገዴሌን ብሇዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ ዴርጅት ሇቀረበበት ክስ በሠጠው መሌስ በአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 28(1) መሠረት ምርታማነትን ሇማሣዯግ 
እና የአሠራር ዘዳዎችን ሇመሇወጥ በተዘጋጀው መዋቅር መሠረት መመዘኛውን ባሇሟሟሊታቸው ቅነሣውን እንዲካሄዯ 
ተከራክሯሌ፡፡ 

 ክሱ የቀረበሇት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ምርታማነትን 
ሇማሣዯግና የአሠራር ዘዳን ሇመሇወጥ አዱስ መዋቅር ማዘጋጀት መብት ያሇው ቢሆንም ከጠቅሊሊ ሠራተኛ ውስጥ 
የሚቀነሠው ሠራተኛ 10% እና ከዚያ በሊይ ሲሆን በአ/ቁ 377/96 አንቀፅ 29(2) የተከተሇ ቅነሣ ማዴረግ አሇበት፡፡ ተጠሪ 
ግን ሥርዒቱን ያሌተከተሇ በመሆኑ በአንቀፅ 29(3) ከሀ-ረ ዴረስ ባሇው ቅዯም ተከተሌ መሠረት ቅነሣውን አከናውኖ 
እስከሚያቀርብ ጊዜ ዴረስ ሇአመሌካቾች የአንዴ ወር ዯመወዝ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ይግባኙን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ 
በኋሊ ቅነሣው በአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 28(2)(ሏ) መሠረት በተጠናው አዱስ መዋቅር አንዴ በአንቀፅ 28(3) ስር 
እንዯተመሇከተው የሥራ መዯቡ በመሠረዙ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በአንቀጽ 29(3) ሥር የተመሇከተውን መከተሌ 
አያስፇሌግም በማሇት የቦርደን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህ ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም 
ቅነሣው በአንቀፅ 28(2)(ሏ) መሠረት ስሇተዯረገ በአዋጁ አንቀፅ 29(3) ሥር የተመሇከተውን ቅዯም ተከተሌ መከተሌ 
አያስፇሌግም በማሇት የተሠጠውን የህግ ትርጉም አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሠበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ 
ተጠሪ ቀርቦ ክርክሩን በቃሌ አሠምቷሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 
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 ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው ነጥብ በአ/ቁ 377/96 አንቀፅ 28(2)(ሏ) መሠረት 
ቅነሣ ሲዯረግ በአንቀፅ 29(3) ሥር የተዘረዘሩትን ቅዯም ተከተሌ መከተሌ ያስፇሌጋሌ ወይስ አያስፇሌግም? የሚሇው 
ነው፡፡ 

 በሥር የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴም ሆነ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር አመሌካች ቅነሣውን 
ያዯረገው ምርታማነትን ሇማሣዯግና የአሠራር ዘዳን ሇመሇወጥ አዱስ መዋቅር በማዘጋጀቱ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 
በመሆኑም ቅነሣው በአዋጁ አንቀፅ 28(2)(ሏ) መሠረት መዯረጉን ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪም አጥብቆ የሚከራከረው አንቀፅ 
29(3) ተፇፃሚ የሚሆነው በአንቀፅ 28(1) እና 28(3) መሠረት በሚዯረግ ቅነሣ እንጂ በአንቀፅ 28(2)(ሏ) የሚመሇከት 
አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም አንቀጽ 29(3) ተፇፃሚነቱ ሇማነው የሚሇውን ነጥብ መመሌከቱ ጠቃሚ ነው፡፡ 

 በአዋጁ አንቀፅ 29 ርዔስ እንዯምንረዲው ዴንጋጌው የሚመሇከተው የሠራተኞችን ቅነሣ ጉዲይ ነው፡፡ የዚሁ አንቀፅ 
ንዐስ ቁጥር አንዴም የሠራተኞች ቅነሣ ምን ማሇት እንዯሆነ ትርጓሜውን አስቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሠራተኞች 
ቅነሣ ማሇት በአንቀፅ 28(2) በተጠቀሱት ምክንያቶች ቁጥራቸው ከዴርጅቱ ሠራተኞች ቢያንስ 10% የሚያህሇውን ወይም 
የሠራተኞች ቁጥር ከ20 እስከ 50 በሆነው ዴርጅት 5 ሠራተኞችን የሚመሇከት ከ10 ተከታታይ ቀናት ያሊነሠ ጊዜ 
የሚቆይ ቅነሣ ነው፡፡ በመሆኑም በአንቀፅ 28(2) ሥር በተመሇከቱት ሠራተኞቹ የተሠማሩበት ስራ በከፉሌ ወይም በሙለ 
ሇዘሇቄታው በመዘጋቱ ወይም የዴርጅቱ የሥራ እንቅስቃሴ በመቀዝቀዝ ወይም ዯግሞ ምርታማነትን ሇማሣዯግና አዱስ 
የአሠራር ሇውጥ ሇመጠቀም ሲባሌ በርካታ ሠራተኞች መቀነስ ሲኖርባቸው ቅነሣው በምን ዒይነት ሥርዒት ሉከናወን 
እንዯሚገባ አንቀፅ 29(3) ያመሇክታሌ፡፡ በእርግጥ የዚህ ዴንጋጌ መግቢያ በአንቀፅ 28(1) መሠረት የሠራተኞች ቅነሣ 
ሲዯረግ ቅነሣው ከሥር የተቀመጡትን ቅዯም ተከተሌ መከተሌ አስፇሊጊ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ነገር ግን የዴንጋጌው 
መግቢያ “አንቀፅ 28(1)” በማሇት የተገሇፀው በአፃፃፌ ግዴፇት እንጂ ሉጠቀስ የሚገባው “አንቀፅ 28(2)” መሆኑን ችልቱ 
ያምናሌ፡፡ ሇዚህም የሚከተለት ምክንያቶች ማስቀመጥ ይችሊሌ፡፡ በአንቀፅ 29(3) ሥር የተመሇከተው ስርዒት ተፇፃሚ 
የሚሆነው በአንቀፅ 28(1) በተመሇከተው መሠረት ሇሚሠናበት ሠራተኛ ነው ማሇቱ ትርጉም አይሠጥም፡፡ ምክንያቱም 
በአንቀፅ 28(1) የሚናገረው አንዴን ሠራተኛ በማስጠንቀቂያ ከስራ በማሠናበት ስሇሚቻሌበት ሁኔታ እንጂ ስሇ በርካታ 
ሠራተኞች ቅነሣ አይዯሇም አንዴ ሠራተኛ የተመዯበበትን ሥራ ሇመስራት ችልታው የላሇው በሆነ ጊዜ ወይም 
በዯረሠበት የጤና መታወክ ወይም የአካሌ ጉዲት ሥራውን ሇመስራት ያሌቻሇ ከሆነ ወይም ዴርጅቱ ወዯላሊ ቦታ ሲዛወር 
ሠራተኛው ተዛውሮ ሇመስራት ፇቃዯኛ ሣይሆን ሲቀር ወይም ሠራተኛው የያዘው የሥራ መዯብ ሲሠረዝና ወዯ ላሊ 
ሥራ መዯብ ማዛወር ሣይቻሌ ሲቀር ሠራተኛውን ማስጠንቀቂያ ሠጥቶ የስራ ውለን ማቋረጥ ይቻሊሌ፡፡ እነዚህ በአንቀፅ 
28(1) ሥር የተዘረዘሩትን ምክንያቶች የሚመሇከቱት ችግር አሇበት የተባሇውን ሠራተኛ ብቻ እንጂ ላልችን ሠራተኞች 
ባሇመሆኑ ሉሠናበት የሚችሇውም ይኸው ሠራተኛ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴን ሠራተኛ ሇመሠናበት በአንቀጽ 29(3) 
ሥር የተመሇከቱት በርካታ ሠራተኞች የሚቀነሱበትን ሥርዒት መከተሌ ተገቢ ነው ማሇቱ ትርጉም የላሇው ነው፡፡  
በመሆኑም በአንቀፅ 28(1) ሥር የተመሇከቱት ምክንያቶች ሲያጋጥሙ ከስራ ሇማሠናበት መከተሌ የሚያስፇሌግ ስርዒት 
ሣይኖር ችግር አሇበት የተባሇውን አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሠራተኞች በማስጠንቀቂያ ማሠናበት ይቻሊሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ግን አንቀፅ 28(2) ሥር የተመሇከቱት የስራ ውሌ ማቋረጫ ምክንያቶች ሠራተኞቹ የሚሠናበቱት 
የተመዯቡበትን ስራ ሇመስራት ችልታ ሣይኖራቸው ቀርቶ ወይም ሥራውን ሇመስራት ፇቃዯኝነት ጎዴሎቸው ሣይሆን 
ዴርጅቱ ባጋጠመው ችግር ምክንያት ብዛት ያሊቸውን ሠራተኞች መቀነስ በመገዯደ ነው፡፡ ብዛት ያሊቸው ሠራተኞች 
ከእነሱ አቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከሥራ መሠናበት ካሇባቸው ሥንብቱ እንዳት መከናወን አሇበት የሚሇው ቀጥል 
መፌትሄ ማግኘት የሚገባው ነጥብ ነው፡፡ ስሇዚህም ህጉ መፌትሔ ማስቀመጥ አስፇሌጎታሌ፡፡ ህጉ ከፌተኛ የምርት 
ውጤት የሚያሣዩና ችልታ ያሊቸው በሥራቸው ሊይ እንዱቆዩ ቅዴሚያ ሲሠጣቸው ተመሣሣይ የሥራ ችልታና 
ተመሣሣይ የምርት ውጤት የሚያሣዩ ሠራተኞች በሚመሇከት ዯግሞ በአንቀፅ 29/3/ (ሀ-ረ) በተዘረዘሩት መሠረት 
ቅነሣው እንዱካሄዴ ያዛሌ፡፡ በመሆኑም በአንቀፅ 29(3) ሥር የተመሇከተው የቅነሣ ስርዒት ተፇፃሚነት የሚኖረው በአንቀፅ 
28(2) እና (3) ሥር በተመሇከቱት ሁኔታዎች ሊይ እንጂ በአንቀፅ 28(1) ሥር ሇተመሇከቱት ሁኔታዎች አይዯሇም፡፡ 
በአጠቃሊይ አንቀፅ 28 እና 29 በአንዴነት ተገናዝበው ሲታዩ በአንቀፅ 29(3) ሥር የተቀመጠው የቅነሣ ሥርዒት ተፇፃሚ 
የሚሆነው በአንቀፅ 28(2) መሠረት ሇሚዯረግ ቅነሣ እንጂ በአንቀፅ 28(1) ሥር ሇሚዯረግ የሥራ ውሌ ማቋረጥ 
አይዯሇም፡፡ 



192 

 

 በእርግጥ በአንቀፅ 28(2)(ሏ) ሥር የዴርጅት ምርታማነት ሇማሣዯግ የአሠራር ዘዳዎችን ሇመሇወጥ ወይም 
በአዱስ ቴክኖልጂ ሇመጠቀም የሠራተኛ ቅነሣ ማዴረግ የሚቻሇው በአንቀፅ 29(3) ሥር በተቀመጠው ቅዯም ተከተሌ 
ቢሆንም ይህን ቅዯም ተከተሌ መከተሌ ግዴ የሚሇው ግን የተቀነሱት ሠራተኞች ብዛት ቢያንስ 10% የሚያህሇው ወይም 
የሠራተኞች ቁጥር ከ20-50 በሆነበት ዴርጅት ቢያንስ 5 ሠራተኞች ሲቀነሱ ነው፡፡ በመሆኑም አሠሪው የቅነሣ ቅዯም 
ተከተሌ አይገባም የሚሌ ከሆነ የሚቀነሱት ሠራተኞች ብዛት ከሊይ ከተመሇከተው ቁጥር በታች መሆኑን ማስረዲት መቻሌ 
ይኖርበታሌ፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይም ስንመሇስ ተጠሪ ሠራተኞቹን በአንቀፅ 28(2)(ሏ) መሠረት የቀነሣቸው ሇመሆኑ በቦርዴም 
ሆነ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በተዯረጉት ክርክሮች ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ ከፌ ሲሌ በተብራራው ምክንያት የቅነሣ 
ስርዒቱ ሉከናወን የሚገባው በአዋጁ አንቀፅ 29(3) መሠረት ነው፡፡ ተጠሪ ይህንን የቅነሣ ሥርዒት ሌከተሌ አይገባም 
ማሇት የሚችሇው የተቀነሱት ሠራተኞች ቁጥር በአንቀፅ 29(1) ሥር ቅነሣ ነው ሇማሇት እንዱችሌ በመስፇርትነት 
ከተቀመጠው የሠራተኞች ቁጥር በታች ነው የሚሇውን ፌሬ ነገር በማስረዲት ብቻ ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ከሥር ጀምሮ 
የተሠናበቱት የሠራተኞች ቁጥር በህጉ ከተመሇከተው በታች ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ እንዯውም አመሌካቾች 
የተቀነሱት ሠራተኞች 30% የሚያህለ ናቸው በማሇት በሠበር ችልት ባቀረቡት አቤቱታ የገሇፁትን በማስተባበሌ መሌስ 
አሌሠጠም፡፡ ይህም በአመሌካቾች የተነገረውን ፌሬ ነገር እንዲመነ የሚያስቆጥረው ነው፡፡ 

 በአጠቃሊይ ተጠሪ የሠራተኞችን ቅነሣ ያዯረገው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 28(2)(ሏ) በመሆኑ ቅነሣው 
ሉዯረግ የሚገባው በአንቀፅ 29(3) ሥር የተመሇከተውን የቅነሣ ሥርዒት በመከተሌ በመሆኑ የይግባኝ ሠሚው ፌ/ቤት 
ተጠሪ በህጉ የተመሇከተውን የቅነሣ ቅዯም ተከተሌ መከተሌ አይገባውም በማሇት ሇዴንጋጌው የሠጠው ትርጉም 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 70811 ታህሣስ 5/2001 የሠጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ በመ/ቁ 350/ቀወ1/2000 22/12/2000 ዒ.ም  

   የሠጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

3/ ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ  
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