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የሞጁሉ መግቢያ 

የAሰሪና ሰራተኛ ህግ ከሌሎች Eንደ የወንጀል፣ የቤተሰብ፣ Eና የንብረት ህግን ከተመለከቱ 

የህግ ዘርፎች Aንጻር ሲታይ የቅርብ ዘመን ታሪክ Aላቸው ከሚባሉ ህጎች የሚመደብ ነው፡፡ 

በኋላ ላይ በስፋት Eንደምናየው ከመነሻው የካፒታሊስቱን ስርAት ተከትሎ በሰራተኞች ላይ 

ይደርስ የነበረውን Aስከፊ ብዝበዛ Eና የስራ ሁኔታ ለማስቀረት ሲባል የተመሰረተ የህግ 

ክፍል ነው፡፡ ይህ የህግ ዘርፍ በሂደት የሶሻሊስት ርEዮት በሚከተሉ ሀገሮች በሰራተኞች 

መበቶች ላይ ብቻ ያተኮረ Eንዲሆን የተደረገ ቢሆነም Aሁን ሁን ግን የIንቨስትመንት 

መስፋፋትን ከመሻት Aንጻር በAብዛኛው የAለማችን ክፍል ሁለቱንም የስራ ግንኙነቱ 

ወገኖች ማለትም የሰራተኛውን መበቶች Eና የAሰሪውን ጥቅሞች በሚያስከብር መልኩ 

Eየተቀረጸ የሚገኝ ነው፡፤ 

 
Aገራችንም ብትሆን ተመሳሳይ ሂደት ውስጥ ያለፈች ሲሆን Aሁን በስራ ላይ ያለው 

የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅ ቁጥር 377/1996ም ከመግቢያውም ሆነ ከዝርዝር ይዘቱ ህጉ 

የስራ ግንኙነቱ በህጉ በተቀመጡ የሁለቱም ወገኖች መብትና ግዴታዎች ላይ ተመስርቶ 

በመሀከላቸው Iንዱስትሪያዊ ሰላምን በማስፈን Eና በዚህም በAገሪቱ የልማት Eንቅስቃሴ 

ውስጥ የድርሻቸውን መወጣት Eንዲችሉ ማስቻልን ያለመ Eንደ ሆነ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

 
ይህ ህግ ያለመው ግብ ይሳካ ዘንድ Aዋጁ Aስፈላጊ የሆኑ መብትና ግዴታዎችን የያዘ 

መሆኑ ብቻ ሳይሆን Eንደ ፍርድ ቤት ባሉና በሌሎች ተቋማት የሚኖረው ተፈጻሚነት 

ወሳኝነት ይኖረዋል፡፡ ይህ ስልጠናም ሰልጣኞች ወደፊት በስራ ላይ ሲሰማሩ ለAፈጻጸሙ 

ውጤታማነት ይረዳቸው ዘንድ የታለመ ነው፡፡ ስለሆነም ሰልጣኞች ወደፊት በስራ ላይ 

ሊያጋጥሟቸው በሚችሉ ዋና ዋና ርEሰ ጉዳዮች ላይ በማተኮር በተለይም ስለ ህጉ ትረጉም፡ 

የተፈጻሚነት ወሰን፡ Aስፈላጊነት፣Eና በAሰሪና ሰራተኛ መካከል ስለ ሚኖሩ የግል መብትና 

ግዴታዎችን በዚህ ሞጁል የምንመለከት ይሆናል፡፡  
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በመሆኑም ሰልጣኞች ይህ ክፍለ ትምህርት ሲጠናቀቅ፡- 

 የAሰሪ Eና ሰራተኛ ማንነትን ይለያሉ 

 የስራ ውል Aመሰራረትን ያበራራሉ 

 የAሰሪ Eና ሰራተኛ የስራ ግንኙነት ምንነትን ይረዳሉ 

 የህጉን ታሪካዊ Eድገት ይዘረዝራሉ 

 ሕጉ ከህገመንገስት ጋር ስላለው ግንኙነት ይረዳሉ 

 ሕጉ ከIንቨስትመንት Aንጻር የሚኖረውን ጠቀሜታ ይለያሉ 

 ከAሰሪና ሰራተኛ የግል መብትና ግዴታዎች ውስጥ የተወሰኑትን  

መብትና ግዴታዎች Aጠቃቀምን ይረዳሉ 
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ክፍል 1 

የAሰሪና ሠራተኛ ሕግ ትርጉምና Aስፈላጊነት 

 

ይህ ክፍለ ትምህርት የሚመለከተው የAሰሪና ሠራተኛ ህግ Aዋጅ ቁጥር 377/96 ነው፡፡ 

ወደ ህጉ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት ህጉ የሚመራቸውን የስራ ግንኙነቶች 

ምንነት Eና Aስፈላጊነት በቅድሚያ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ክፍል 

ሲጠናቀቅ ሰልጣኞች፡   

          

 የህጉን ምንነት፡  

 ህጉ የሚመራው የስራ ግንኙነት የትኞቹን Eንደሆነ ፣  

 ይህ ግንኙነት የሚመሠረትበትን የስራ ውል ምንነት 

 በAዋጁ መሰረት Aሠሪ Eና ሠራተኛ ሊባሉ የሚችሉት የትኞቹ Eነደሆኑ 

 የAዋጁን የተፈጻሚነት ወሰን Eና 

 የህጉን Aስፈላጊነት Eና ከIንቨስትመንትና ከህገመንግስት ጋር ያለውን 

ግንኙነት ይለያሉ፡፡ 
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 1.1. ትርጉም  

 

የAሰሪና ሠራተኛ ህግ በመሰረቱ በAሰሪና በሰራተኛ መካከል በሚደረግ  የስራ ውል ላይ 

ተመስርቶ የሚፈጠሩ ግንኙነቶችን የሚመራ፣ የሚቆጣጠር ህግ  ነው ተብሎ ሊገለጽ 

ይችላል፡፡ Aሰሪ Eና ሠራተኛ የሚሉት ስያሜዎች ሲታዩ   ጠቅለል ያሉ ስያሜዎች  ስለሆኑ 

Eንደየሁኔታው  የተለያዩ  ሕጎችን የሚጠቁሙ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

 

Aንድ ወገን Aሠሪ ሌላኛው ወገን ደግሞ ሠራተኛ ሊሆኑበት የሚችሉ በርካታ ዘርፎች 

ሲኖሩ Eነዚህን ግንኙነቶች የሚመሩ የተለያዩ ህጎች ይኖራሉ፡፡ ለምሳሌ ያህል በፍትሀብሔር 

ሕጉ የተመለከቱተን የስራ ግንኙነቶች በAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅ የማይሸፈኑ Eስከሆነ 

ድረስ ይህው  ህግ ሲመራ የመንግሰት Aስተዳደር ሠራተኞችን (civil servants) 

የመንግስት Aሰተዳደር  ሰራተኞች ሕግ ይመራል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የAሰሪና ሰራተኛ 

ጉዳይ Aዋጅ ቁጥር 377/96 የሚመራው የAሰራሪና ሠራተኛ ግንኙነት ይገኛል፡፡ ስለዚህም 

ይህ Aዋጅ የትኞቹን Aይነት የስራ ግንኙነቶች Eንደ ሚመለከት ለመለየት በተፍታታ ሁኔታ 

ማየቱ Aግባብነት ይኖረዋል፡፡ 

 

1.1.1. የስራ ውል 

 

የስራ ውል ትርጉም በ1952ቱ የፍታብሔር ሕግም በAዋጅ ቁጥረ 377/96 ስርም ተደንግጎ 

ይገኛል፡፡ የፍታብሔር ሕጉ ቁጥር 2512፡-   

 

የስራ ውል ማለት ከተዋዋዮቹ ወገን Aንዱ፡ ሰራተኛው፤ ለሌላዉ ወገን ለAሰሪው 

Aንድ ጉዝፍነት ያለው ወይም የAEምሮ ስራ በተወሰነ ወይም ባልተወሰነ ጊዜ ውስጥ 

Aሰሪው ሊከፍለው በተገደደበት Aንድ ደሞዝ በርሱ Aገልግሎትና በርሱ መሪነት 

ስራውን ለማከናወን ግዴታ የሚገባበት ውል ነው፡፡   
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በማለት ያስቀምጠዋል፡፡ ከዚህ ትርጉም የስራ ውል ሁለት ወገኞች Aንዱ Aሰሪ ሌላኛዉ 

ሠራተኛ ሆነው Aሠሪው ቁጥጥር Eያደረገ ሠራተኛው ለሚሰራለት የጉልበት ወይም 

የEወቅት ስራ ደሞዝ የሚከፍልበት የስራ ግንኙነት የሚፈጥር ስምምነት Eንደሆነ 

Eንረዳለን፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ሕጉ Aዋጂ ቁጥር 377/96 በAንቀጥ 

4/1/ ስር የስራ ውል Aመሰራረትን ሲያትት፡ 

ማንኛውም ሰው ደመወዝ Eየተከፈለው በAሰሪ መሪነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 

መንገድ ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ስራ ለAሰሪው ለመስራት 

ቢስማማ በሁለቱ መካከል የስራ ውል ይመሠረታል፡፡   

በማለት የስራ ውልን ትርጉም ይሰጣል፡፡ Eንደሚታየው ሁለቱም ህጎች በተመሳሳይ ሁኔታ 

የስራ ውል ትርጉምን ያቀርባሉ፡፡ 

 

የዘርፉ ባለሞያዎች Eንደሚያቀርቡት የስራ ውልን ከሌሎች ውሎች ለመለየት Aምስት 

ሁኔታዎች መሟላታቸው ሊረጋገጥ ይገባል፡፡ Eነዚህም ከሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች Aንዱ 

በሕጉ መሰረት Aሠሪ ነው ተብሎ የሚወሰድ ሲሆን ይህ ወገን ለሚያገኘው Aገልግሎት 

ተገቢውን ደሞዝ የሚከፍልና Aገልግሎቱም በEርሱ ቁጥጥር የሚመራ ነው፡፡ ሁለተኛው 

ወገን Aገልግሎት የሚሠጠው ሠራተኛ ሲሆን በAሠሪው ቁጥጥር  መሠረት Aገልግሎት 

ይሰጣል፡፡ በመሆኑም Aንደኛው ወገን Aሠሪ፣ ሁለተኛው ወገን ሠራተኛ ሲሆን Aሰሪው 

በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ቁጥጥር ማድረግ መቻሉ፣ Eና ደሞዝ የመክፈል ግዴታው 

Eንዲሁም ሠራተኛው በራሱ Aገልግሎት መስጠቱ የስራ ውልን ከሌሎች ውሎች 

በAጠቃላይ መለየት የሚያስችሉ ሁኔታዎች ሲሆኑ በተለይ የAሰሪው ቀጥታ ቁጥጥር 

ማድረግ Eንደ ውክልና ከመሳሰሉ ሌሎች የውል ግንኙነቶች የሚለየው ነው፡፡ 

 

 

1.1.2.  የAሰሪና ሠራተኛ ማንነት 

 

ስለ ስራ ውል የተሰጠው ትርጉም Aዋጅ ቁጥር 377/96 የሚመለከተው የትኞቹን የስራ 

ውሎች ለመሆኑ የተሟላ መልስ Aይሰጥም፡፡ በመሆኑም በAዋጁ የሚገዙት የትኞቹ 
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Aሰሪዎች Eና ሰራተኞች ናቸው ከሚል Aቅጣጫ የAሰሪና የሰራተኛውን ማንነት መፈተሽ 

ያሰፈልጋል፡፡ 

 

Aዋጁ Aንቀጽ 2/3/ ስር  ሰራተኛ ማለት በዚህ Aዋጅ Aንቀጽ 4 በተመለከተው መሰረት 

ከAሰሪ ጋር በቅጥር ላይ የተመሰረተ የስራ ግንኙነት ያለው ግለሰብ ነው  በማለት Aዋጁ 

ስለሚገዛው ሰራተኛ ማንነት ያሰቀምጣል፡፡ በመሆኑም ይህ ሰራተኛ ለAሰሪው በAሰሪው 

ቁጥጥር ስር Aሰሪው ለሚከፈለው ደሞዝ በራሱ የጉልበት ወይም የEውቀት Aገልግሎት 

ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ የሚሰጥ ነው፡፡ ይህ ትርጉም Eላይ ስለስራ 

ውል ባየነው ትርጉም ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የሚጨምረው Aዲስ ነገር Aይታየም፡፡ 

በመሆኑም Aዋጁ የሚመለከተው የትኛውን ሰራተኛ ነው ለሚለው ጥያቄ መፍቻነት 

Eምብዛም Aያገለግልም፡፡ 

 

በመሆኑም ጥያቄውን ከAሰሪው ማንነት Aቅጣጫ ለማየት Eንሞክራለን፡፡ Aዋጁ በAንቀጽ 

2/1/ ስር   Aሰሪ ማለት Aንድ ወይም ከAንድ በላይ የሆነ ሰዎችን በዚህ Aዋጅ Aንቀጽ 4 

በተመለከተው መሰረት ቀጥሮ የሚያሰራ ግለሰብ ወይም ድርጅት ነው፡፡  በማለት የAሰሪን 

ማንነት ደንግጎ ይገኛል፡፡ ይህም ትረጉም ምንም Eንኳ ወደ የስራ ውል ትርጉም የሚመራን 

ቢሆንም በAዋጁ የሚሸፈነው የስራ ውል የውሉ Aንደኛው ወገን የሆነው Aሰሪው ግለሰብ 

ወይም ድርጅት ሊሆን Eንደሚችል በመግለጽ ድርጅት የሆነውን Aሰሪ በማየት ጥያቄውን 

ሊፈታ የሚችል ተጨማሪ ነጥብ ሆኖ ይገኛል፡፡ በመሆኑም Aሰሪው ግለሰብ ወይም ድርጅት 

ሲሆን የስራ ውሉ ግንኙነት በAዋጁ የሚገዛ መሆኑን Aሰሪው ከነዚህ ውጭ ከሆነ 

Eነደሁኔታው  የሌሎች ህጎች ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት የሚኖራቸው ይሆናል ሊባል 

ይችላል፡፡ 

 

Aሰሪው ግለሰብ በሚሆንበት ጊዜ የስራ ውል ስር ከተመለከትነው ትርጉም የተለየ 

የሚጨመረው ነገር ባለመኖሩ በዚሁ Eናልፍና በAዋጁ መሰረት Aሰሪ ሊባል የሚችል 

ድርጅት  ምን ዓይነት Eንደሆነ ቀጥለን Eናያለን፡፡ በAዋጁ Aንቀጽ 2/2/ ስር 

Eንደተተረጎመው ድርጅት ማለት ለንግድ፣ ለIንዱስትሪ፣ ለEርሻ ፣ለኮንሰትራክሽን ወይም 

ለሌላ ህጋዊ ዓላማ የተቋቋመ በAንድ Aመራር የሚካሔድ ተቋም ነው፡፡  
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በዚህ ትረጉም ስር Aሰሪ ድርጅት ሊሆኑ ከሚችሉ ተቋማት ውስጥ የንግድ፣ የIንዱስትሪ፣ 

የEርሻ፣ የኮንሰትራክሽን ተቋማት በስም ተጠቅሰው ተቀምጠዋል፡፡ Eነዚህ ተቋማት 

በAብዛኛው ትርፋማ ለመሆን የሚቋቋሙ ናቸዉ፡፡ ከዚህ በመነሳት በAዋጁ መሰረት Aሰሪ 

ሊሆን የሚችል ድርጅት ትርፍ ለሚያስገኝ ስራ የተቋቋመ ሲሆን ነው፡፡ በመሆኑም በAዋጁ 

መሰረት የሚገዛ የስራ ውል Aንደኛው ወገን የሆነው Aሰሪው ትርፍ በሚያስገኝ ስራ 

የተሰማራ ሊሆን ይገባል የሚል ክርክር ሊነሳ ይችላል፡፡ 

 

በሌላ በኩል ደግሞ Aሰሪ ሊሆኑ የሚችሉት ድርጅቶች በስም የተጠቀሱት ብቻ ሳይሆኑ  

 … ለሌላ ሕጋዊ ዓላማ…  የተቋቋሙትንም የሚመለከት በመሆኑ Aሰሪ ድርጅት ለትርፍ 

ስራ የተቋቋመ ብቻ ነው ብሎ መውሰድ ይህንን  የድንጋጌውን ሓረግ ...ለሌላ ህጋዊ 

የትርፍ ዓላማ...  ወደሚል መቀየር ስለሚሆን Aግባብ ያልሆነ ፍቺ ነው ሊባል ይችላል፡፡ 

ሌሎች ተቋማት Eንዲሁም በስም የተጠቀሱት የንግድ፣ የIንዱስትሪ፣ የEርሻ፣ 

የኮንሰትራክሽን ተቋማት ሆነውም ትርፍ ከማግኘት Aላማ ውጭ ለሌላ ሕጋዊ Aላማ 

ለምሳሌ ለምርምርና ልማት ( Research and Development ) ሊቋቋሙ የሚችሉበት 

ሁኔታ ይኖራል፡፡ ሥለዚህም Aሰሪው ለትርፍ የቆመ መሆን Aለበት የሚለው Aቋም Aግባብ 

Aይደለም የሚል Aቋም ይታያል፡፡ 

 

1.1.3 የAዋጁ የተፈጻሚነት ወሰን 

 

ከላይ Eንደተገለጸው የተለያዩ ዓይነት በቅጥር ላይ የተመሰረቱ የስራ ግንኙነቶች ይኖራሉ፡፡ 

ከነዚህ ውስጥ ይህ Aዋጅ በየትኞቹ ላይ ተፈጻሚነት ሊኖረው Eንደሚችል በዋነኝነት 

የሚመራው የAዋጁን የተፈጻሚነት ወሰን የደነገገው Aነቀጽ 3 ነው፡፡ ይህ ድንጋጌ ሶስት 

ቁምነገሮችን ያቀፈ ሲሆን Eነሱም በሶስቱ ንUሳን Aንቀጾች ስር በተናጠል ስፍረው 

Eናገኛቸዋለን ፡፡ 
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የመጀመሪያው ንUስ Aንቀጽ፡ በንUስ Aንቀጽ 2 ስር በበስተቀርነት የተደነገጉት Eንደተጠበቁ 

ሆነው ይህ Aዋጅ በAሰሪና ሰራተኛ መካከል በሚደረግ በቅጥር ላይ በተመሰረተ የስራ 

ግንኙነት ላይ ተፈጻሚ Eንደሚሆን ያመለክታል፡፡ ስለዚህም በቅጥር ላይ የተመሰረተው 

ግንኙነት በAንቀጹ ንUስ Aንቀጽ 2 ስር ከተዘረዘሩት ውስጥ የሚወድቅ ከሆነ የዚህ Aዋጅ 

ድንጋጌዎች የማይፋጸሙባቻው መሆኑን በAንድ መልኩ ከዚህ ድንጋጌ ስንረዳ በሌላ መልኩ 

ደግሞ ከነዚህ ውጭ ባሉ በAሰሪና ሰራተኛ መካካል በሚፈጠሩ ማንኛውም ግንኙነት ላይ 

Aዋጁ ተፈጻሚነት Eንደሚኖረው Eንረዳለን፡፡ 

 

ሁለተኛው የAንቀጹ ዋና ፍሬ ነገር በንUስ 2 ስር የተደነገገው ሲሆን ይህም ምንም Eንኳ 

ግንኙነታቸው በቅጥር ላይ የተመሰረተ ቢሆንም በዝርዝር በሚያስቀምጣቸው የስራ 

ግንኙነቶች ላይ Aዋጁ የማይፈጸም መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ Eነዚህም ለAስተዳደግ 

ሲባል፡ ከህመም ለመዳን፡ ወይም Eንደገና ለመቋቋም፤ ለትምህርትና ለስልጠና (የሙያ 

መልምጃ ትምህረትን ሳይጨምር) የሚደረጉ የስራ ውሎችን፡ የስራ መሪን ፣ ለትርፍ 

በሚካሔድ ስራ ላይ ያልተመሰረተ የግል Aገልግሎት ቅጥርን ፤ በልዩ ሕግ የሚተዳደሩ 

Eንደ የጦር ኀይል ባልደረቦችን፡ የመንግስት Aስተዳደር ሰራተኞችን፡ ዳኞችን፡ A/ሕጎችን፡ 

ፖሊሶችን Eና ሌሎችንም Eንዲሁም በራሱ የንግድ ስራ ወይም በራሱ የሙያ ኀላፊነት 

የሚሰራ ስራ የሚያከናውን ተዋዋይ ያለበት ግንኙነቶች ናቸው፡፡ በመሆኑም Aዋጁ በነዚህ 

ግንኙነቶች ላይ  የማይፈጸም መኆኑን ያመላክተናል፡፡ 

 

ሦስተኛው የAንቀጹ ፍሬ ነገር የስራ ግንኙነቱ በንUስ Aንቀጽ  ሁለት ስር የሚወድቁ 

ባለመሆናቸዉ በAዋጁ Aንቀጽ 1 መሰረት በቀጥታ ሊፈጸምባቸው የሚችል ቢኆንም በንUስ 

Aንቀጽ 3 ስር በተገለጹት ሁኔታዎች መሰረት ከAዋጁ ሽፋን ውጭ ሊደረጉ የሚችሉ የስራ 

ግንኙነቶችን የሚመለከት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት Iትዮጰያ ውስጥ የሚሰሩ የድፒሎማትክ 

ሚሲዮኖች ወይም AለምAቀፍ ድርጅቶች ከIትዮጵያውያን ጋር የሚመሰርቱት የስራ 

ግንኙነት የሚኒስትሮች ምክር  ቤት በሚያወጣው ደነብ መሰረት ወይም Iትዮጵያ 

በምትፈርማቸው Aለም Aቀፍ ስምምነቶች መሰረት በAዋጁ ላይሸፋኑ ይችላሉ፡፡ 

በተጨማሪም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደነብ መሰረት በሃይማኖት ወይም 

በበጎ Aድራጎት ድርጅቶች የሚመሰረቱ ግንኙነቶች ፤ Eንዲሁም በግል Aገልግሎት የስራ 
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ሁኔታ የሚመሰረቱ የስራ ግንኙነቶች ላይ Aዋጁ ተፈጻሚነት Eንዳይኖረዉ ሊያደርግ 

ይችላል፡፡ 

 

ስለዚህም በAጭሩ ሲገለጽ Aዋጁ በAጠቃላይ በAሰሪና ሰራተኛ መካካል በሚቋቋም በቅጥር 

ላይ በተመሰረተ የስራ ግንኙነት ላይ ተፈጻሚነት የሚኖረው ቢሆንም በAዋጁ በግልጽ 

በተደነገጉ ሌላ ህግ በሚገዛቸው ግንኑነቶች ላይ ተፈጻሚነት Aይኖረውም፡፡ በተጨማሪም 

Aሁንም Aዋጁ የሚሸፍናቸው የስራ ግንኙነቶች ሊሆኑ ቢችሉም ነገር ግን የሚንስትሮች 

ምክር ቤት ወይም Iትዮጵያ የምትፈርማቸው Aለም Aቀፍ ስምምነቶች በሚወስኑት 

መሰረት ከAዋጁ ሽፋን ውጭ ሊደረጉ የሚችሉ መሆኑን ተመልክቷል፡፡ 

 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ 

1. Aዋጅ ቁጥር 377/96 Eና የፍትሀብሔር ሕጉ ድንጋጌዎች የሚመሩዋቸው 

የስራ ውሎች በምን ይለያሉ?  

2. በAንድ በኩል በAዋጁ መሰረት ድርጅት ሊባል የሚችለው ለትርፍ የቆመ 

ሲሆን ነው ከሚለውና በሌላ በኩል ደግሞ ለትርፍ ባይቆምም ድርጅት ሊባል 

ይችላል ከሚሉት የትኛውን Aቋም ይደግፋሉ? 

3. በጥያቄ ቁጥር 2 ስር ሁለተኛውን Aቋም የሚደግፉ ከሆነ  ድርጅት የሚለው 

ቃል የህዝብ Aስተዳደር ስራ የሚያከናውኑ Aካላተን ይጨምራል? 

4. የAዋጁን የተፈጻሚነት ወሰን የሚደነግገው Aንቀጽ Eያለ ስለ Aሰሪና ሰራተኛ 

የተሰጠውን ትርጉም መመልከቱ በAዋጁ የሚሸፈኑ የስራ ግንኙነቶችን ከሌሎች 

ለመለየት ምን ፋይዳ Aለው? 

5. የፌደራል ሰበር ችሎት Aንዲት በመንግስት ሰራተኛነት ያልታቀፈች የግምቢ 

ከተማ Aስተዳደር ጽ/ቤት ሠራተኛ በAዋጁ መሰራት ያቀረበችውን ክስ በሰበር 

ተመልከቶ Aሠሪው በAዋጁ መሰረት ድርጅት ሊባል Aይችልም፡ Eንዲሁም 

የሰራተኛዋ በመንግስት ሰራተኛነት Aለመታቀፍ በAዋጁ መሰረት ሰራተኛ 

ሊያስብላት Aይችልም በማለት ጥያቄዋን ውድቅ Aድርጓል (የሰበር መ/ቁ. 
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14414)፡፡ ይህን ዉሳኔ  ከAንቀጽ 3/1/ Aንጻር Eንዴት ይመለከቱታል? 

በየትኛው ሕግ መጠየቅ ነበረባት?  

6. የመንግስት Aስተዳደር መ/ቤቱ በስሩ የተቋቋመ በAዋጁ መሰረት ድርጅት 

ሊያስብሉ ከሚያስችሉ ስራዎች ውስጥ Aንዱን ለማከናወን የተቋቋመ Aካል 

ቢኖረውስ የሰራተኛው ጥያቄ በAዋጁ ሊዳኝ ይችላል? 

7. በAዋጁ መሰረት የስራ መሪ ሊባል የሚችለው ማነው ? የስራ መሪ የሚለው 

በርካታ ቅርንጫፎች ያለው ድርጅት ውስጥ የAንድ ቅርንጫፍ ስራAስኪያጅን 

ሊጨምር ይችላል ወይ? 

 

 

1.2. የAሰሪና ሰራተኛ ህግ Aስፈላጊነት 

 

Aሰሪና ሰራተኛ ህግ በርካታ ጥቅሞች የሚኖሩት ሲሆን ጠቅለል ተደርገው በሶስት ዋና ዋና 

ርEሶች ስር ተከፍለው ሊታዩ ይችላሉ፡፡ ከነዚህም ውስጥ የሰራተኛውን ጥቅም ማስከበር 

ወይም ሰራተኛውን ከAሰሪው Aግባብ ያልሆነ ጥቃቶች Eና ብዝበዛ መከላከል ቀዳሚው የህጉ 

ፋይዳ ሲሆን የስራ ግንኙነቱን የሚመለከቱ ህገመንግስታዊ ድንጋጌዎች በተግባር Eንዲውሉ 

ማድረግ Eና Iንቨስትመንትን በማሳለጥ ለEኮኖሚያዊ Eድገት Eና ልማት AስተዋጽO 

ማድረግ ሌሎች የህጉን መኖር Aስፈላጊ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ 

 

 

 

1.2.1. የሰራተኛን ጥቅሞች ማስከበር 

 

ከካፒታሊስታዊው የIኮኖሚ ስርዓት ቀደም ብሎ በነበሩት የIኮኖሚ ስርAቶች Aብዛኛው 

Aገልግሎት ሰጭ ህዝብ በግብርና ስራ ላይ Eንደ ጭሰኝነት Eያገለገለ ወይም ሌሎች 

የጉልበት ስራዎች በባሮች  ( Slaves ) Eየተሰራ የሚኖርበት ነበር፡፡ ጭሰኞች 

ከሚያመርቱት ምርት የተወሰነውን Eንደ የጉልበት Aገልግሎታቸው ዋጋ Eያስቀሩ 
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Aብዛኛውን ምርት ለባለመሬቱ በመስጠት ይኖርበት የነበረ ነው፡፡ በባሪያ Aሳዳሪው ስርዓት 

ደግሞ ለጉልበት Aገልግሎቱ ምግብና መጠለያ ከAሳዳሪው ያገኝ ከሆነ ነው Eንጂ ይከፈለው 

የነበረ ሌላ ክፍያ Aልነበረውም፡፡ ይሁን Eንጂ በነዚህ ስርዓቶች ከባለመሬቱም ሆነ ከባሪያ 

Aሳዳሪው Aንጻር የጎላ የሀብት ክምችት ያልነበረ በመሆኑና Aገልግሎት ሰጪው ክፍልም 

የተበታተነ ስለነበረ በተደራጀ መልኩ የAገልግሎት ሰጭውን ክፍያና ሌሎች ጥቅሞች በሕግ 

ለማስከበር የተደረጉ የጎሉ  ጥረቶች Aልታዩም፡፡ 

 

በመሆኑም ምንም Eንኳ Aንዳንድ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት የሰራተኛውን የክፍያ መብት 

ለማስከበር የጣሩ ሕጎች ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ለምሳሌ በሀሙራቢ ዘመን ሳይቀር የነበሩ 

መሆኑ ቢጠቆምም የሰራተኛውን መብት በህግ ማስከበር ጎልቶ የወጣው በAዉሮፓ Aህጉር 

ውስጥ የካፒታሊስት ስርዓት ማቆጥቆጥን ተከትሎ ነዉ፡፡ 

 

ይህ የIኮኖሚ ስርዓት የ12ኛውን ክፍለ ዘመን የIንዱስትሪ Aብዮት ተከትሎ የመጣ ነው፡፡ 

ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የፋብሪካዎች Eና Iንዱስትሪዎች መስፋፋት በAንጻራዊነት በወቅቱ ከነበሩ 

ሌሎች ስራዎች በሚያሰገኘው ከፍ ያለ ክፍያ ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሰራተኛ 

ሃይል ከገጠር ፋብሪካዎች ተሰባስበው ወደሚገኙበት የከተማ AከAባቢዎች Eንዲኮበልሉ 

ምክንያት ሆኗል፡፡ በወቅቱ በሰራተኛው Eና በካፒታሊስቱ መካከል የነበረውን የስራ ግንኙነት 

በAግባቡ የሚመራ ሕግ ባለመኖሩ Eና ከቀድሞ ስርAቶች በተለየ ሁኔታ ካፒታሊስቱ ሀብት 

በማከማቸት ላይ ብቻ በማተኮር ሰራተኛውን Eንደ ያለEረፍት ለረጅም ሰዓት የማሰራት፡ 

ጉዳት በሚያስከትሉና ለጤና Aስጊ በሆኑ Aደገኛ ሁኔታዎች በማሰራት የካፒታሊስቱን 

ሀብት በማደራጀት ሰራተኛው ለከፍተኛ ብዝበዛና ጉዳቶች የተጋለጠበት ሁኔታ Eነዲከሰት 

Aድርጓል፡፡ 

 

ይሁንና በAንድ በኩል የሰራተኛው ክፍል የነበረበት Aሰከፊ ሁኔታ Eየተባባሰ መሄድና በሌላ 

በኩል ደግሞ የሰራተኛው ሀይል በAንድ Aካባቢ (በከተሞች Aካባቢ) በከፍተኛ ቁጥር 

ተሰባስቦ መገኘት ሰራተኛው ራሱ ለመብቱ መከበር ትግል Eንዲያደርግ ምክንያት ሊሆን 

ችሏል፡፡ ይህም ትግል ቀስ በቀስ Eንዱስትሪያዊ ሰላምን በማደፍረሱ በየሀገራቱ ያሉ ህግ 

Aውጭዎች ለሰራተኛው ክፍል ጥብቃ የማድረግን Aስፈላጊነት በሂደት Eንዲገነዘቡ 
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በማድረጉ ከAመታት ትግል በኋላ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ መሰረታዊ ሕጎቻቸውን 

Eንዲያሻሽሉ ምክንያት ሊሆን ችሏል፡፡ በመሆኑም ከረጀም ጊዜ ሂደት በኋላ በAሁኑ ወቅት 

በAለማችን ላይ ሰራተኛውን Aግባብ ካልሆነ ብዝበዛ የሚከላከሉ፡ ሰራተኛው ከስርAት ውጭ 

Eንዳይባረር በማድረግ የስራ ዋስትናውን የሚያስከብሩ፣ የስራ ስንብት ክፍያ የሚገኝበትን 

ሁኔታዎች በግልፅ የሚያስቀምጡ፡ የስራ ሰዓት መጠንን፣ የEረፍት ሁኔታዎችን Eና 

ሌሎችንም ዝቅተኛ የስራ ሁኔታ መመዘኛዎችን የሚወስኑ የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች ሊኖሩ 

ችሏል፡፡ 

 

ከዚህም በተጨማሪ የሰራተኛው መብት Aከባበር Aለማቀፋዊ ሽፋን Eንዲኖረው ሊያደርግ 

በሚችል መልኩ ከሰራተኛው መብት ጋር የተያያዘ በርካታ Aለም Aቀፍ ስምምነቶች 

በበርካታ Aገሮች ፀድቀው በተግባር በስራ ላየ Eየዋሉ ነው፡፡ 

 

በAገራችንም በዋነኛነት በAጠቃላይ የAገሪቱን ሕጎች በዘመናዊ መንገድ በማዋቀር ሂደት 

ውስጥ በቀዳማዊ ኃ/ስላሴ ዘመነ መንግስት በስራ ላይ የዋለው የፍትሀብሄር ሕጉ የስራ 

ግንኙነትን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን ያቀፈ ቢሆንም Eነዚህ ድንጋጌዎች በቂ ሆነው 

ባለመገኘታቸው የAሰሪና ሰራተኛ Aዋጅ ቁጥር  216/56 Eና የስራ ሁኔታዎች ደረጃን 

ለመወሰን የወጣው Aዋጅ ቁጥር 232/58 በስራ ላይ ውለው ነበር፡፡ በመቀጠልም 

ዘውዳዊውን ስርዓት በመገልበጥ የEዝ Iኮኖሚያዊ ስርAት Eንደሚከተል ያወጀው 

ወታደራዊ መንግስት በሰራተኛው መብት ላይ ያተኮረ የAሰሪውን ፍላጎት ከግንዛቤ ያላስገባ 

ሊባል የሚችል የሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅ ቁጥር 64/68 Eና ቦኋላ ላይ ደግሞ የሰራተኛ 

ማህበር Aዋጅ ቁጥር 222/74 በስራ ላይ Aዋለ፡፡ ይሁንና IሕAደግ ወታደራዊውን 

መንግስት ከስልጣን ካስወገደ በኋላ Aገራችን ካፒታልስታዊ ምጣኔ ሀብት ስርዓትን መገንባት 

በመጀመሯ በAንድ በኩል የAሰሪውን የንብረት ባለቤትነት መብት ያከበሩ በሌላ በኩል ደግሞ 

ከላይ ያየናቸውን ሰራተኛው በAለም Aቀፍ ደረጃ በትግሉ የተጎናጸፈውን መብቶች ያከበሩ 

ሕገመንግስታዊ ድንጋጌዎችን Eና በቅድሚያ Aዋጅ ቁጥር 42/85 በኋላም Aዋጅ ቁጥር 

377/96 ስራ ላይ Eንዲውሉ ተደርጓል፡፡ 
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በAጠቃላይ የAሰሪና ሰራተኛ ሕግ ታሪካዊ Eድገት ሲቃኝ ዋነኛ Eና መነሻ Aላማው 

Iንዱስተሪያዊ ሰላምን ማምጣት በሚያስችል መልኩ ለሰራተኛው ክፍል ተገቢውን ጥበቃ 

ማደረግ ሆኖ ይገኛል፡፡ ከነባራዊ ሁኔታዎች በመነሳት የAሰሪውን Eና የሰራተኛውን 

ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለሁለቱ ወገኖች ስምምነት ብቻ መተው ሰራተኛውን በAንጻራዊነት          

የIኮኖሚ Aቅሙ ጠንካራ ለሆነው ለAሰሪው ጥቃቶች ሊያጋልጠው Eንደሚችል Eንረዳለን፡፡ 

ስለዚህም መንግስት Eንደ የግንኙነቱ ሶስተኛ ወገን ሆኖ በግንኙነቱ ውስጥ Eየገባ 

የሰራተኛውን መብት ለማስከበር Eና ከAሰሪው Aግባብ ያልሆነ ጥቃቶች መከላከል 

ይኖርበታል፡፡ 

 

ጥያቄ፡-  

የሰራተኛውን መብት ከማስከበር Aንጻር በግንኙነቱ ውስጥ መንግስት ጣልቃ ሊገባ 

የሚችልባቸውን ሁኔታዎችን በማብራራት ተወያዩባቸው፡፡ 

 

1.2.2.  የAሰሪና ሰራተኛ ሕግ ከIንቭስትመንት Aንጻር 

 

የሰራተኛውን መብት ማስከበር ማለት ሌላኛውን የግንኙነቱ Aካል የሆነውን ሌላኛውን ወገን 

(Aሰሪውን) የግድ መዘንጋት የሚፈልግ Aይደለም፡፡ በተለይም በካፒታሊስት የIኮኖሚ 

ስርAት ውስጥ የAሰሪና ሰራተኛ ህግ Aላማ በAንድ በኩል ሰራተኛውን ክፍል Aግባብ ካልሆነ 

ብዝበዛ Eና ጥቃቶች መከላከል በሌላ በኩል ደግሞ የAሰሪውን የንብረት ባለቤትነት መብት 

በማክበር ሁለቱም ወገኖች በመተባበር የIንዱስትሪ ሰላምን በመፍጠር ሁለንተናዊ Eድገት 

Eና ልማት ለማምጣት Eንዲሰሩ ማድረግ ነው፡፡ ለዚህም ነው Aዋጅ ቁጥር 377/96 

የAዋጁን መግቢያ ይህንኑ ሃሳብ በመግለጽ የሚጀምረው፡፡ 

 

የIንዱስተሪያዊ ሰላም መስፈን በራሱ የሰራተኛውን ምርታማነት የሚጨምር መሆኑ 

የተረጋገጠ Eውነታ ሲኖረው ይህ የምርታመነት መጨመር  የAሰሪውን የንብረት ባለቤትነት 

መብት መከበር የሚያረጋግጥ Eና ይህም የIንቭስትመንት መስፋፋትን Eንደሚያመጣ 
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ይታመናል፡፡ የIነቨስትመንት መስፋፋት ደግሞ ሰፋ ተደርጎና ከረጅም ጊዜ Aንጻር ሲታይ 

የሰራተኛውን የስራ ዋስትና ሊያረጋግጥ Eንደሚችል በIኮኖሚክስ ባለሙያዎች ይታመናል፡፡  

 

በAንድ Aገር ውስጥ Iንቨስትመንት Eንዲስፋፋና የIኮኖሚ ልማት Eንዲኖር Aገሪቷ 

የምትከተለው የIኮኖሚ ፖሊሲ ትክክለኛነት ወሳኝነት Aለው፡፡ የIኮኖሚክስ ባለሙያዎች 

ይህንን ከንግድ ፖሊሲ Aንጻር Eንደሚያስረዱት የAንዲት Aገር የIኮኖሚ ልማት የበለጠ 

Eንዲፋጠን Aገሪቷ Aለም Aቀፍ የንግድ Aንቅስቃሴ ውስጥ ያላትን ተሳትፎ ማሳደግ 

ይኖርባታል፡፡ ይህም Aገሪቷ Eራሴን ችዬ Eኖራለሁ ከምትል ይልቅ Aንጻራዊ የተሻለ 

የማምረት ብቃት (Comparative advantage)  በሚኖራት ምርቶች ላይ Aትኩራ 

በማምረት Eነዚህኑ ወደውጭ የመላክ Eና ሌሎች ምርቶችን ወደ Aገር የማስገባት የAለም 

Aቀፍ የንግድ Eንቅስቃሴ ተሳታፊነትን የሚመለከት ነው፡፡ ይህ ሀሳብ በተለይም ከድሃ 

Aገሮች Aንጻር ሲፈተሸ በAንድ በኩል Eድገትን የሚያፋጥን ነዉ የሚል በሌላ በኩል ደግሞ 

ድሀ Aገሮች የበለጠ Eንዲደኸዩ የሚያደርግ ነው የሚል ክርክር በባለሙያዎች ዘንድ ያለ 

ቢሆንም ከቦታም ከጊዜም Aንጻር ሲታይ ክረክሩ ውስጥ በዝርዝር መግባት Aስፈላጊ 

ባለመሆኑ Eናልፈዋለን፡፡ ይሁን Eነጂ በርካታ የዘርፉ ባለሙያዎች ቀደም ብሎ ያልነበረ 

Aንጻራዊ የተሻለ የማምረት ብቃት (Comparative advantage) Aንዲት Aገር 

Eንዲኖራት ማድረግ የሚቻል መሆኑን ያስረዳሉ፡፡ ስለዚህም ይህን የተሸለ የማምረት ብቃት 

በማሳደግ Aገሮች በውጭ ንግድ ውስጥ ያላቸውን Eንቅስቃሴ ማሳደግ በዚህም መሰረት 

የIኮኖሚ ልማታቸውን ማፋጠን Eንደሚቻል የተለያዩ Aገሮችን ተመኩሮ Eያነሱ 

ያስረዳሉ፡፡ ይህንኑ Aቋም መሰረት በማድረግ የAሰሪና ሰራተኛ ሕግ የተሻለ Aንጻራዊ 

የማምረት ብቃትን ከማምጣትና ከማጎልበት Aንጻር የሚኖረውን ሚና ቀጥለን Eናያለን፡፡ 

 

Aንዲት Aገር Aንድን ምርት ከሌሎች ይልቅ የተሸለ የማምረት ብቃት (Comparative 

advantage) Eንዲኖራት ከሚያደርጉ ሁኔታዎች ውስጥ ጥሬ Eቃ፣ የሰለጠነ የሰው 

ኀይል፡ ካፒታል፡ ተቋማዊ ብቃት  (Comparative institutional advantage) 

Eና የመሳሰሉት Eንደየሁኔታው ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው፡፡ ከነዚህ ውስጥ ከርEሰ ጉዳያችን 

ጋር የተያያዘው ተቋማዊ ብቃት በመሆኑ ትኩረታችን በዚሁ ላይ ይሆናል፡፡ 
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ተቋማዊ ብቃት ለAንዲት Aገር የIኮኖሚ Eንቅስቃሴ ወሳኝ ከሆኑ ግብAቶች ውስጥ Aንዱ 

Eንደሆነ በተለያዩ የማህበረሰብ ጥናቶች ውስጥ Eያደገ የመጣ Aመለካካት ነው፡፡ Eነዚሁ 

ጥናቶች ተቋም (Institution) ማለት የገበያ ልውውጡ ሂደት የሚፈልገውን ወይም 

የሚያሰከትለውን ወጭ የሚወስኑ “የጨወታው ደንቦች” Eንደሆኑ ያስረዳሉ፡፡ Eነዚህ 

“የጫወታ ደንቦች“ በAንድ በኩል የሚመለከታቸውን ወገኖች መሰረታዊ  መብትና 

ግዴታዎችን ያካተቱ ሕጎችን በሌላ በኩል ደግሞ በሕጎቹ Aፈጻጸም ውስጥ ድርሻ 

የሚኖራቸውን ለምሳሌ Eንደ ፍርድ ቤቶች Eና ሌሎች ተቋማትን የሚመለከቱ ናቸው፡፡ 

 

ከዚህ በመነሳት Eነዚህ “የጫወታ ደንቦች“ በሚመለከታቸው ወገኖች መካካል የሚፈጠረው 

ግንኙነት የሚያሰከትለውን ወጭ በቀነሱ ቁጥር Aገሪቷ ከሌሎች Aገሮች Aንጻር የሚኖራት 

ተቋማዊ Aንጻራዊ ብቃት (Institutional Comparative advantage) መጨመሩ 

Eንደማይቀር ይታመንበታል፡፡  ስለዚህም ወደ ርEሰ ጉዳያችን በመመለስ Aንድ የAሰሪና 

ሰራተኛ ሕግ መሰረታዊ መብትና ግዴታዎችን Aካቶ ከያዘና በAግባቡና በቅልጥፍና 

የሚያስፈጽሙት ፍ/ቤቶችና ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማት ካሉ Aገሪቱ ውጤታማ 

የAሰሪና ሰራተኛ ሕግ የሚኖራት ሲሆን  ይህም በAሰሪውና ሰራተኛው መካካል የሚኖረውን 

የስራ ግንኙነት ገበያውን ወጭ በመቀነስ በAነስተኛ ወጭ ምርታማነት Eንዲጨምር 

ሊያደርግ የሚችል ነው፡፡ በዚሁ መሰረት Aንድን ምርት ቀደም ብሎ ህጉ ውጤታማ 

ከመሆኑ በፊት ከነበረው በAነስተኛ ወጭ ማምረት ስለሚቻል የAገሪቷን ከሌሎች የተሻለ 

የማምረት ብቃት (Comparative advantage) ማሳደግ ይቻላል ተብሎ ይታመናል፡፡ 

ይህም ለAገርቷ በተሻለ ሁኔታ Iንቬስተሮችን የመሳብ Eድል ይሰጣታል፡፡ Iኮኖሚስቶች 

Eንደሚያስረዱት የዚህ Aይነቱ ተቋማዊ ብቃት ከሌሎች Aንጻራዊ የመምረት ብቃትን 

ከሚያሰከትሉ ሁኔታዎች ጋር ከተቀናጀ Aዳዲስ Iንቬስተሮችን በመሳብ Aዲስ ሀብት በስራ 

ላይ Eንዲውል ከማድረጉም በላይ በሌሎች Aከባቢ ያላቸውን ሀብት ወደዚህኛው Aገር 

Eንዲያዛውሩ የማድረግ Aቅምም ይኖረዋል፡፡ 

 

የመወያያ ጥያቄዎች 
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1. Aንድ የAሰሪና ሰራተኛ ሕግ ውጤታማ ሆኖ Iንቨስትመንትን መሳብ Eንዲችል ምን   

Aይነት ይዘት ሊኖረው የገባል? 

2. የAሰሪና ሰራተኛ ሕግን ውጤታማ ከማድረግ Aንጻር በAፈጻጸሙ ኺደት ድርሻ 

ያላቸው ተቋማት ለምሳሌ ፍ/ቤት ምን ሚና ይጠበቅባቸዋል?  

 

1.2.3.  የAሰሪና ሰራተኛ ሕግና ሕገመንግስቱ 

 

የሰራተኞች መብት ረዘም ያለ ጊዜ በፈጀ ትግል የተከበረ መሆኑን ተመልክተናል፡፡ በAሁኑ 

ወቅት በAለማችን የሚገኙ ብዙ Aገሮች የሰራተኛውን መብት በዝርዝር ሕጎች ማካተት ብቻ 

ሳይሆን Eነዚህ ህጎች በሚመነጩባቸው ህገመንግስቶቻቸው ውስጥ መሰራታዊውን የዜጎች 

መብቶች በሚዘረዝር ክፍሎቻቸው ስር Aካተው ይገኛሉ፡፡ 

 

የኛም ሕገመንግስት መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች በሚለው በምEራፍ ሶስት ስር ከሌሎች 

የዜጎች መብቶች ጋር ሰራተኞችን የሚመለከቱ መብቶችን Aካቶ ይገኛል፡፡ ከነዚህ  መብቶች 

ውስጥ ከፈሎቹ ከIኮኖሚ መብት ጋር በመያያዝ ጠቅላላ የAገሪቷን ዜጎች የሚመለከቱ 

ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ በቀጥታ ሰራተኛውን ብቻ የሚመለከቱ ናቸዉ፡፡ 

 

በዚሁ መሰረት በቅድምያ በህገመንግስቱ Aንቀጽ 41 ስር በሰፈረው የIኮኖሚ ማህበራዊና 

የባህል መብቶች ስር ያለውን ብናይ ንUስ Aንቀጽ 1 Eንደሚያስቀምጠው ማንኛውም 

Iትዮጵያዊ በሀገሪቱ ውስጥ በማንኛውም የIኮኖሚ Eንቅስቃሴ የመሰማራትና 

ለመተዳደሪያው የመረጠውን ሥራ የመስራት መብት Aለው  ሲል ንUስ Aንቀጽ 2 ደግሞ  

ሁሉም Iትዮጵያዊ መተዳደሪያውን ሥራውንና ሙያውን የመምረጥ መብት Aለው  

በማለት ይደነግጋሉ፡፡ Eነዚህ ሁለት ድንጋጌዎች ከስራ ውል Aቅጣጫ ሲታዩ ሁለት 

መሰረታዊ የሆኑ የሰራተኛውን መብት የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ Aነድ ሰራተኛ 

የመረጠውን የስራ Aይነት የመስራት መብት ያለው መሆኑን የሚያረጋግጡ በመሆኑ 

የማይፈልገውን የስራ Aይነት በማስገደድ ማሰራት የማይቻል መሆኑን ያስገነዝቡናል፡፡ 



 18 

የAዋጁ Aንቀጽ 4/1/ም ይህን ህገመንግስታዊ መብት በሚያረጋግጥ መልኩ የስራ ውል 

የሚመሰረተው የሰራተኛው ፈቃደኝነት ሲኖር Eንደሆነ በመግለጽ ያስቀምጣል፡፡ 

 

ይህ ስራን የመምረጥ መብት በሁለተኛነት የሚያመለክተን ቁምነገር Aነድ ሰራተኛ Eየሰራ 

ባለው ስራ መቀጠል ባይፈልግ ስራውን የማቆም ወይም የስራ ውሉን የማቋረጥ መብት 

ያለው መሆኑን ነው፡፡ ስለዚህም ሰራተኛው  በራሱ ፈቃድ  የገባበት የስራ ውል 

ያልተስማማው ከሆነ Aሁንም በራሱ ፈቃድ ሊያበቃው Eንደሚችልና መቀጠል 

በማይፈልገው የስራ ውል Eንዲቀጥልበት ሊገደድ የማይችል መሆኑን ያሳየናል፡፡ ይህንን 

የህገመንግስታዊ መብት ድንጋጌ በማንፀባረቅም የAዋጁ Aንቀጽ 31 ሰራተኛው የAንድ ወር 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት በማናኛውም ምክንያት ውሉን ማቋረጥ Eንደሚችል ሲደነግግ 

Aንቀጽ 32 ደግሞ ውሉን የሚያቋርጠዉ በAንቀጹ ስር በተደነገጉት ምንያቶች ከሆነ 

ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዴታ Eንዳይኖርነት Aድርጎ ይገኛል፡፡ 

 

በቀጥታ ሰራተኛውን ብቻ የሚመለከቱ የሕገመንግስቱን ድንጋጌዎች ወደማየት ስናልፍ 

ድንጋጌዎቹ የሚገኙት የሰራተኞች መብት በሚል ርEስ የተቀመጠው የሕገመንግስቱ Aንቀጽ 

42 ስር ነው፡፡ Eነዚህ መብቶች የሰራተኛውን በማህበራት መደራጀት፤ ሰራተኞች በሕብረት 

መብቶቻቸውን የሚያስከብሩበትን ሁኔታዎች Eና መሰረታዊ የስራ ሁኔታዎችን የሚመለከቱ 

ናቸው፡፡ 

 

ከሰራተኛው የመደራጀት መብት Aንጻር Aንቀጽ 42/1/ሀ/ ሰራተኞች ከሌሎች Eንደ 

የAሰሪዎች ማህበራት ካሉ Aካላት ጋር የመደራደርና ለድርድሩም ብቃት Eንዲኖራቸው 

በሚያስችል መልኩ በማህበራት የመደራጀት መብት Aጎናጽፏቸው ይገኛል፡፡ ይህም ብቻ 

ሳይሆን ሰራተኛው ቅሬታዎችን የማሰማት መብት ያለው መሆኑና ይህም ስራ Eስከማቆም 

ባለ ድርጊት ሊፈጸም Eንደሚችል በዚሁ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ /ለ/ ስር ተደንግጎ ይገኛል፡፡ 

 

የስራ ሁኔታዎችን በተመለከተ ለሰራተኞች በAግባቡ የተወሰነ የስራ ሰዓት Eረፍት፡ 

የመዝናኛ ጊዜ፣ በየጊዜው ከክፍያ ጋር የሚሰጡ የEረፍት ቀኖች፣ ደሞዝ  የሚከፈልባቸው 

የሕዝብ በAላት፤ Eንዲሁም ጤናማ Eና Aደጋ የማያደርስ የስራ Aከባቢ የማግኘት መብቶች 
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ተከብሮላቸው ይገኛል (በAንቀጽ 42/2/)፡፡ በተጨማሪም ሴት ሰራተኞች ከወንዶች ጋር 

በተመሳሳይ ስራ ተመሳሳይ ክፍያ የማግኘት መብት Eነዳላቸዉ በAንቀጽ 42/1/መ/ ስር 

ሰፍሯል፡፡ 

 

በAጣቃላይ ከነዚህ ድንጋጌዎች የምንረዳው ለረጅም ዘመናት ሰራተኛውን ሲያታግሉ የነበሩ 

መብቶች በሕገመንግስቱ የተከበሩ መሆኑንና ሕገመንግስቱ ሰራተኞች ተደራጅተው 

መብታቸውን ማስከበር Eንዲችሉ ያመቻቸ Eንዲሁም ለጥቃት ለብዝበዛና ለAደጋ 

ሊያጋልጣቸው የሚችሉ የስራ ሁኔታዎች Eነዳይኖሩ የሚሻ መሆኑን ነው፡፡ Eነዚህን 

መብቶች በAግባብ በስራ ላይ Eንዲውሉ ለማድረግ ዝርዝር ጉዳዮችን የሚይዘው Aዋጅ 

ከህገመንግስቱ ድንጋጌዎች ምንም ሳይቀንስ Aካቶ መያዝ የሚገባው ሲሆን በሌላ በኩል 

ደግሞ ህጉን በስራ ላይ የሚያውሉ Aካላት ኃላፊነታቸውን በሚወጡበት ወቅት Eነዚህን 

የህገመንግስት ድንጋጌዎች ከግንዛቤ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 

Eስካሁን ያየነው ከሰራተኛው Aንጻር ያሉትን ህገመንስታዊ  መብቶች ነው፡፡ ህገመንግስቱ 

ግን Aጠቃላይ የዜጎችን መብት የሚያስከብር በመሆኑ  በተጓዳኝ የAሰሪውም መብት ሊዘነጋ 

የሚገባ Aይደለም፡፡ ስለዚህም Aሰሪዎች Eንደማንኛውም ዜጋ Aንቀጽ 31 Eንደሚደነግገው 

ለማንኛውም Aላማ በማህበር የመደራጀት መብት ያላቸው ሲሆን በጉልበታቸው 

በEውቀታቸው ወይም በካፒታላቸው  የግል ንብረት የማፍራትና ባለቤት የመሆን መብት 

Eንዳላቸው Aንቀጽ 40 ስር ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም የሰራተኛን መብት ለማስከበር ሲታሰብ 

በተጓዳኝ  ሰራተኛውም ለAሰሪው ግዴታ የሚኖርበት መሆኑ ሊዘነጋ Aይገባም፡፡ ለዚህም 

ነው Aዋጁ በመግቢያው ስር ለAገራችን Iንዱስትሪያዊ ሰላምን በመፍጠር Eድገትና 

ልማትን  ለማምጣት ሲባል የAሰሪና ሰራተኛ የስራ ግንኙነት መሰረታዊ በሆነ መብትና 

ግዴታዎች ላይ የሚመሰረት መሆኑን Eውቅና ሚሰጠው፡፡ በተጨማሪም ይኸው መግቢያ 

Aሰሪዎችም ሰራተኛውም ውጤታማ የሆነ ድርድር ማድረግ የሚችሉት በየራሳቸው 

ማህበራት ተደራጅተው ሲገኙ Eንደሆነ ያምናል፡፡ የAዋጁ ዝርዝር ጉዳዮችም ሲታዩ በAንድ 

በኩል የሰራተኛውን መብቶች ያስከበሩ ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ የAሰሪውንም መብቶች 

ያስከበሩ ሆነው የሚታዩት፡፡ Eዚህ ላይ ከላይ ከሰራተኛው Aንጻር የተነሳውን በማንኛውም 

ምክንያት ስራ የመልቀቅ መብት ከሰራተኛው የAንድ ወር ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዴታ 
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ጋር መታጀቡን Eነደምሳሌ ማንሳቱ በቂ ይሆናል፡፡ ሰራተኛው ስራውን የማቋረጥ መብት 

Eንዳለው ሁሉ ሰራተኛው ስራውን የሚያቋርጠው በAንቀጽ 32 ስር በተገለጹት የAሰሪው 

በሆኑ ምክንያቶች ሳይሆን በራሱ ሌሎች ምክንያቶች ከሆነ በሰራተኛው መልቀቅ ምክንያት 

Aሰሪው ጉዳት Eንዳይደርስበት ለምሳሌ ተተኪ ሰራተኛን የማዘጋጀት Aይነት የራሱን 

ዝግጅት ማድረግ Eንዲችል ሰራተኛው የAንድ ወር ማስጠንቀቂያ Eንዲሰጥ መደረጉ Aግባብ 

ሆኖ ይታያል፡፡ 

 

 

ክፍል 2 

የAሰሪና ሰራተኛ መብትና ግዴታዎች 
 

በስራ ውል መሰረት የሚመሰረተው የስራ ግንኙነት በAሰሪው Eና ሰራተኛው ላይ 

የሚፈጥርባቸው መብትና ግዴታዎች በሕግ በተለያዩ ሁኔታዎችና ክፍሎች ተካተው 

ይገኛሉ፡፡ ከጊዜም ቦታም Aንጻር ሁሉንም በዚህ ሞጁል ማካተት የማይቻል በመሆኑ በዚህ 

ክፍል ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን መርጠን የምንቃኝ ይሆናል፡፡ በመሆኑም ሰልጣኞች በዚህ 

ክፍል ማብቂያ ላይ  

 ከAሰሪው Eና ከሰራተኛው የሚጠበቁ Aመቃላይ ግዴታዎችን ይለያሉ 

 የስራ ውል የሚቋረጥባቸውን Eና የሚታገድባቸውን ሁኔታዎች የብራራሉ 

 የስራ ውል መ ቋረጥና መታገድ የሚያስከተሉዋቸውን ውጤቶች ይለያሉ 

 የሥራ Eረፍትና ፈቃድ ዓይነቶችና ምንነትን ይረዳሉ 

 

2.1. የAሰሪና ሰራተኛ ግዴታዎች 

 

በAዋጁ መሠረት የAሰሪው Eና የሰራተኛው ጠቅላላ ግዴታዎች በሁለት Aንቀጾች ስር 

ተካተው ይገኛሉ፡፡ በዚህም መሰረት Aንቀጽ 12 የAሰሪውን Aንቀጽ 13 ደግሞ የሰራተኛውን 



 21 

ግዴታዎች ይዘረዝራሉ፡፡ ከነዚህም በተጨማሪ ከAዋጁ Aንቀጽ 12/8/ Eና 13/7/ መረዳት 

Eንደሚቻለው ሰራተኛው በህግ የሚኖረውን መብት Eስካላጠበቡ ድረስ የስራ ውል፣ 

የሕብረት ስምምነትና የስራ ደንብ Eንደ ሁኔታው የAሠሪን Eና የሠራተኛን ግዴታዎች 

ሊወስኑ የሚችሉ ናቸው፡፡ ጠቅለል ባለ መልኩ ይህ ከተባለ በAንቀጾቹ ስር ያሉትን  

የሁለቱን ወገኖች ግዴታዎች በተናጠልና በዝርዝር Eንመለከታለን፡፡ 

 

2.1.1. የAሠሪው ግዴታዎች  

የAዋጁ Aንቀጽ 12 በዘጠኝ ንUስ   Aንቀጾች  ስር የAሠሪውን ግዴታዎች የሚዘረዝር  

ሲሆን ጠቅለል ተደርገው ሲገለጹ፡-  

 ሥራ የመስጠትና ውሉ በሌላ ሁኔታ ካልገለጸ በስተቀር መሣሪያና ጥሬ 

Eቃ የማቅረብ ግዴታ 

 ደሞዝና ሌሎች ክፍያዎችን የመፈጸም ግዴታ 

 የሰራተኛውን ሰብAዊ ክብር፣ ከስራ ጋር የተያያዘ ጤንነትና ደህንነት 

የመጠበቅ ግዴታ 

 ሕጉ በሚያዘው መሰረት የተለያዩ ሁኔታዎችን በመዝገብ የመያዝ Eና 

Aግባብ ባለው Aካል ሲጠየቅ መዝገብ የማቅረብ ግዴታ 

 የስራ ዓይነቱን ዘመንና ሲከፈለው የነበረውን ደሞዝ የሚያሳይ የምስክር 

ወረቀት ለሰራተኛው የመስጠት ግዴታ Eና  

 የAዋጁን፣ የህብረት ስምምነቱን፣ የስራ ውሉን ደንቦች Eና በሕግ 

የሚተላለፉ መመሪያዎችን Eና ትEዛዞችን የማክበር ግዴታዎች ተብለው 

ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡  

 

Eነዚህ ግዴታዎች በAብዛኛው ግልጽ ቢሆኑም ስራ የመስጠትና ደሞዝ የመክፈል 

ግዴታዎች ጋር ተያይዞ Aሰሪው Eና ሰራተኛው መካከል ያለው የስራ ውል ግንኙነት መች 

Eንደጀመረ ክርክር ቢነሳ ሰራተኛው ከማስረዳት Aንጻር ችግር ሊገጥመው የሚችልበት 

ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ Eንደሚታወቀው የስራ ውል ከጅማሮው የተደረገው በጽሁፍ ላይሆን 

የሚችልበት ጊዜ ይኖራል፡፡ ውሉን ወደ የጽሁፍ ዶክመንት መቀየር የAሰሪው ሀላፊነት ነው 
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(Aንቀጽ 7)፡፡ ይሁንና Aሰሪው ውሉን በጽሁፍ ዶክመንት ባይቀይረው Aና ለሰራተኛው ስራ 

ባያቀርብለት Eና በዚህም መካከል የደሞዝ ክፍያ ወቅት ቢደርስ Aሰሪው ደሞዝ የመክፈል 

ግዴታ ይኖርበታል ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ 

 

በተለያዩ Aገሮች ያለው ሁኔታ ውሉ በጽሑፍ መደረጉ ለስራ ግንኙነቱ መኖር Eንደ Aንድ 

ማስረጃ ማገልገል Eንጂ በጽሑፍ ያለመኖር የስራ ግንኙነቱ የለም ተብሎ Eንዲደመደም 

የሚያደርግ Aይደለም፡፡ ስቲቨን ዲ Aንደርማን የተባለ ባለሙያ ይህን ሲያስረዳ፡-  

  

 “The written statements, it is true, are not technically contracts themselves. They 

only constitute very strong prima facia evidence of the contract and can be refuted by 

evidence submitted by the employee, even some times after receiving a written 

statement” 

 

ይህም ውሉ ወደ ጽሑፍ ባይቀየርም ሰራተኛው ውሉ ስለመኖሩ Eና ስለይዘቱ በሌላ ማስረጃ 

ማረጋገጥ ከቻለ ደሞዙን Eና ሌሎች ጥቅሞችንም የማግኘት መበት Eንዳለው Eንረዳለን፡፡ 

የኛም ሕግ በAንቀጽ 8 ስር በዚሁ መልኩ ደንግጎት ይገኛል፡፡ 

 

ይሁን Eንጂ Aሰሪው ስራ ባለማቅረቡ ምክንያት ሰራተኛው ስራ ያልጀመረ መሆኑ የውሉን 

መኖር ማስረዳት የሚያስቸግረው ሊሆን ይችላል፡፡ ሰራተኛው ስራ ጀምሮ ቢሆን ኖሮ 

በተወሰነ ደረጃ የተሻለ የማስረዳት Aቅም ሊኖረው ይችል ነበር፡፡ Aንቀጽ 54/2/ 

Eንደሚደነግገው ሠራተኛው ለመስራት ዝግጁ ሆኖ ሳለ ለስራው የሚያስፈልገው መሳሪያና 

ጥሬ Eቃ ሳይቀርብለት በመቅረቱ ወይም በሰራተኛው ጉድለት ባልሆነ ምክንያት ስራ 

ባይሰራም ደሞዝ የማግኘት መብት Aለው፡፡ ይሁንና Eዚህ ላይ ሰራተኛው ስራ 

ያልጀመረበት ምክንያት የEርሱ ጉድለት Aለመሆኑን ከማስረዳት በተጨማሪ የውሉንም 

መኖር ማስረዳት የሚጠበቅበት በመሆኑ የውሉ ወደ ጽሑፍ ያለመቀየር ለሰራተኛው 

Aስቸጋሪ ሁኔታን ሊፈጥር Eንደሚችል ያመላክተናል፡፡ ስለዚህም የዚህ ዓይነት ሁኔታዎች 

ሲከሰቱ ፍርድ ቤቶች ጉዳዮችን በትEግስት በማጣራት Eውነታው ላይ ለመድረስ ጥረት 

ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡    
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2.1.2.  የሠራተኛው ግዴታዎች 

የሰራተኛው ግዴታዎች በAንቀጽ 13 ስር የተዘረዘሩ ሲሆን ጠቅለል ባላ መልኩ በAራት 

ተመድበው ሊታዩ ይችላሉ፡፡ Eነርሱም፡-  

 ሥራውን Eራሱ የመስራት፣ በAካልና በAEምሮ ሁኔታ በስራ ቦታ ብቁ 

ሆኖ መገኘትና ትEዛዝን የመፈጸም 

 መሣሪያዎችና Eቃዎችን ሁሉ በጥንቃቄ የመጠበቅ 

 የንብረትና የህይወት Aደጋ Eንዳይደርስ ወይም  Aስጊ ሁኔታ ሲፈጠር 

ተገቢውን Eርዳታ የመስጠትና Eነዚህ Eና የድርጅቱን ጥቅም የሚነኩ 

ሌሎች ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ወዲያውኑ ለAሠሪው የማስታወቅና 

 የAዋጁን፣ የህብረት ስምምነትን፣ የሥራ ደንብንና በሕግ መሠረት 

የሚተላለፉ መመሪያዎችንና ትEዛዞችን የማክበር ግዴታዎች ናቸው፡፡ 

 

የስራ ውልን ከሌሎች ከሚለዩት ባህሪያት Aንዱ ሠራተኛው ውሉን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ 

Aለመቻሉ በመሆኑ ሰራተኛው Eራሱ ነው በስራ ቦታው ተገኝቶ መስራት ያለበት፡፡ ይህም 

ብቻ ሳይሆን ሠራተኛው ለስራው ብቁ ሆኖ የመገኘት  ግዴታ Aለበት' በAEምሮውም ሆነ 

Aካሉ ብቁ ሳይሆን በስራ ቦታው ቢገኝ Aሰሪው ለሚከፍለው ደመወዝ የሚጠበቅበትን 

Aገልግሎት በAግባቡ ማከናወን ካለመቻሉም በተጨማሪ ሌሎች ሰራተኞችን በማወክ 

ምርታማነት Eንዲቀንስና በዚህም የAሰሪው ጥቅም Eንዲጎዳ ሊያደርግ ይችላል፡፡ የስራ ውል  

በAሠሪው  ቁጥጥር  የሚፈጸም  በመሆኑ ሰራተኛው የAሠሪውን ትEዛዛት የማክበርና 

የመፈጸም ግዴታም Aለበት፡፡ Aሠሪው የሚሰጣቸው ትEዛዛት ግን ሁልጊዜም በስራ ውሉና 

በስራ ደንቡ መሠረት የተሰጡ መሆን Aለባቸው፡፡ከዚህ ውጭ ያሉ ትEዛዛትን ሠራተኛው 

የመፈጸም ግዴታ የለበትም፡፡ 

 

የስራ ውል የሁለቱንም ወገኖች ጥቅም በረጅም ሂደት የሚያስከብር ነው፡፡  የAሰሪው ወይም 

የድርጅቱ ትርፋማነት ከረጅም ጊዜ Aንጻር ሲታይ የሰራተኛውን የስራ ዋስትና በዋነኛነት 

ሊያሰከብር Eንደሚችል ይታመናል፡፡ ስለዚህም የAሰሪው ወይም የድርጅቱ ሕልውና 
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ለሰራተኛውም ጥቅም የሚያስፈልግ በመሆኑ  ለጋራ ጥቅም በሚያገለግል መልኩ ከድርጅቱ 

የEለት ተEለት Eንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት ያለው ሰራተኛው የንብረትም ሆነ የህይወት Aደጋ 

ሲደርስ Eርዳታ የመስጠት መሳሪዎችን Eና Eቃዎችን በጥንቃቄ የመጠበቅና Aሰሪው 

Aስፈላጊውን የማስተካከያ Eርምጃ መውሰድ Eንዲችል የድርጅቱን ጥቅም የሚነኩና ጉዳት 

የሚያደርሱ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ሰራተኛው ለAሰሪው የማሳወቅ ግዴታዎች ይኖርበታል፡፡ 

 

Eነዚህን ግዴታዎች Aለመወጣት Eንደሁኔታው ከስራ Eስከማባረር የሚያደርስ ውጤት 

ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ለምሳሌ ያህል Aንድ ሰራተኛ የAሰሪውን ንብረት ከAደጋ መከላከል 

የሚገባው  ሆኖ ሳለ በተቃራኒው በAሰሪው ንብረት ላይ ሆነ ብሎ ወይም በከባደ ቸልተኝነት 

ጉዳት ማድረስ ያለማስጠንቀቅያ ከስራ የሚያስባርር ድርጊት ነው፡፡ (Aንቀጽ 27/1/ሸ/) ከዚህ 

ጋር ተያይዞ በAንድ Eስከ ፌደራል ሰበር ችሎት የደረሰ በችሎቱ የሀሳብ ልዩነት የፈጠረ 

ጉዳይን Eንመልከት፡፡ 

 

የAሰሪው Aንድ ቅርንጫፍ ስራAስኪያጅ በስሩ ያለ ገንዘብ ያዥ ላደረሰው የገንዘብ ጉድለት 

የቅርንጫፍ ስራ Aስክያጁ ተገቢውን ቁጥጥር ባለማድረጉ ገንዘብ ሊጎድል ችሏል፡፡ ስለዚህም 

ያAሰሪው ንብረት ላይ ጉዳት Eንዳይደርስ የማድረግ ግዴታውን ሳይወጣ በመቅረቱ Eና 

ገንዘቡ በመጉደሉ በቁጥር 27/1/ሸ/ መሰረት ከስራ መባረሩ Aግባብ ነው 

ሲል Aብላጫው ወስኗል፡፡ Aናሳው ሀሳቡን ሲሰጥ ገንዘብ ያዥን በAግባቡ Aለመቆጣጠር 

27/1/ሸ/ Eንደሚደነገግው ሆነ ብሎ ወይም በከባድ ቸልተኝነት በAሰሪው ወይም በድርጅቱ 

ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ ተብሎ ሊወሰድ Aይቻልም፡፡ ይህ የሚመለከተው በማምረት 

ተግባር ቀጥተኛ ግንኙነት የሚኖራቸውን ንብረቶች መጉዳትን ነው Eንጂ የስራ ተግባርን 

በመጣስ የሚፈጸሙ የገንዘብ ብክነቶችን Aይደለም ብሏል፡፡ (የሰበር መዝገብ ቁ. 17189) 

 

የመወያያ ጥያቄ 

1. በAዋጁ Aንቀጽ 27/1/ሸ/ ስር “ንብረት” የተባለው ገንዘብን ይጨምራል 

ወይ ; 
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2. ከAብላጫው Eና Aናሳው ሀሳብ የቱን ይጋራሉ ; በAሰሪው ንብረት ላይ 

ሆነ ብሎ ወይም በከባድ ቸልተኝነት ጉዳት ማድረስ የሚለው 

ሊቆጣጠረው የሚገባውን ሰራተኛ ባለመቆጣጠሩ ምክንያት ይህ ሰራተኛ 

ያደረገውን የገንዘብ ማጉደል ሊጨምር ይችላልን; 

 

በAጠቃላይ ሲታይ ሁለቱንም ወገን የሚመለከቱ ግዴታዎች ከላይ Eንደተገለጸው የተቀመጠ 

ሲሆን Eነዚህ ግዴታዎችና ግዴታዎቹን Aለመወጣት የሚያስከትሉዋቸው ውጤቶች በAዋጁ 

ስር በዝርዝር ተቀምጠዋል፡፡ በተጨማሪም በAሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ውስጥ ሁለቱም 

ወገኞች የሚኖራቸው የተለያዩ መብቶች በAዋጁ ተካተዋል፡፡ ሁሉንም መብቶችና 

ግዴታዎችን Eዚህ መዘርዘሩና ማብራራቱ የሚቻል ባለመሆኑ በዋነኛነት ፍ/ቤት ላይ 

ክርክር የሚነሳባቸው ጉዳዮች ላይ በማተኮር ቀጥለን የምንመለከት ሲሆን ቀሪዎችን በግል 

ምባባችን ግንዛቤያችንን የምናዳብረባቸው የሆናል፡፡  

 

2.2. የስራ ውልን ስለማገድ 

በስራ ውል የተፈጠረው የAሰሪና ሰራተኛ የስራ ግንኙነት በሚቀጥለው ክፍል ውስጥ 

Eንደምንመለከተው ለዘለቄታው ሊቋረጥ Eንደሚችል ሁሉ ለጊዜውም ሊታገድ ይችላል፡፡ 

የውሉ መታገድ ከስራ ውል መቋረጥ በመለስ ለጊዚያዊ Aገልግሎት የሚደረግ የመብትና 

ግዴታዎች መታገድ ቢሆንም Eገዳው Eስከቆየበት ጊዜ ድረስ ሰራተኛው ስራውን የመስራት 

ግዴታ Aሰሪው ደግሞ በህብረት ስምምነት መሰረት በሌላ Aካኋን ካልተወሰነ በስተቀር 

ደሞዝና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን የመክፈል ግዴታ Eንደማይኖርባቸው Aንቀጽ 17/2/ ስር 

ተደንግጎ ይገኛል፡፡ 

 

በመሆኑም የስራ ውልን ማገድ ለጊዜውም ቢሆን መብትን የሚያግድ በመሆኑ በAግባቡ ስራ 

ላይ ካልዋለ በተለይም ከሰራተኛው Aንጻር ሲታይ Aግባብ ያልሆነ ጉዳት ሊያስከትል 

ሰለሚችል በዘፈቀደ Eንዳይፈጸም ገደብ ሊኖረው የሚገባ ነው፡፡ በዚህ ላይ ህጉ Eገዳ 

ሊያስከትሉ የሚችሉ ምክንያቶችን በAንቀጽ 18 ስር ዘርዝሮ ይገኛል፡፡ ከምክንየቶቹ ውስጥ 

ከፊሎቹ (በሰራተኛው ጥያቄ መሰረት ያለ ክፍያ በAሰሪው የሚሰጥ ፈቃድና ሰራተኛው 



 26 

የሰራተኛ ማህበር ውስጥ ወይም ለሌላ ህዝባዊ Aገልግሎት በመመረጡ ምክንያት የሚሰጥ 

ፈቃድን የተመለከቱት) በሰራተኛው ፍላጎት ላይ የሚመሰረቱ ሲሆን ሌሎቹ Eንደ 

የሰራተኛው ከ30 ቀናት ላልበለጠ ጊዜ መታሰር፣ የብሄራዊ ጥሪ መኖር፣ ከAስር ተከታታይ 

ቀናት ላላነሰ ጊዜ የድርጅቱን ስራ በሙሉም ሆነ በከፊል የሚያቋርጥ ከAቅም በላይ የሆነ 

ምክንያት መፈጠር Eንዲሁም ያልተጠበቀ Eና በAሰሪው ጥፋት ባልሆነ ምክንያት ከAስር 

ተከታታይ ቀናት ላላነሰ ጊዜ የድርጅቱን ስራ ማቋረጥ የሚችል የገንዘብ ችግር መከሰት 

ከሰራተኛው ፍላጎት ውጭ የሆኑ ምክንያቶች ናቸው፡፡ በተጨማሪም በቀድሞው ሕግ ስር 

Aከራካሪ የነበረ Aሁን ግን በAዋጁ Aንቀጽ 27/4/ ስር Eንደ ተቀመጠው በህብረት ስምምነት 

የተወሰነ ከሆነ የዲሲፕሊን ጥፋትን ለመመርመር ሲባል Eስከ 1 ወር ድረስ የስራ ውልን 

ማገድ Eነደሚቻል ተካቷል፡፡ 

 

 

ስለዚህም የምክንያቶቹ በህጉ መቀመጥ Aሰሪ ውሉን ሊያግድ የሚችለው የምክንያቶቹን 

መከሰት ካረጋገጠ ቦኋላ ስለሚሆን የስራ ውል በዘፈቀደ Eንዳይታገድ የሚያገለግል Aንድ 

መሳሪያ ነው ሊባል ይችላል፡፡ በተጨማሪም ውሉ የሚታገድበት ምክንያት ከAስር 

ተከታታይ ቀናት ላላነሰ ጊዜ የድርጅቱን ስራ በሙሉም ሆነ በከፊል የሚያቋርጥ ከAቅም 

በላይ የሆነ ምክንያት መፈጠር Eንዲሁም ያልተጠበቀ Eና በAሰሪው ጥፋት ባልሆነ 

ምክንያት ከAስር ተከታታይ ቀናት ላላነሰ ጊዜ የድርጅቱን ስራ ማቋረጥ የሚችል የገንዘብ 

ችግር መከሰት  ከሆነ Aሰሪው በሶስት ቀናት ውስጥ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ 

ሚኒስቴርን የማስታወቅ ግዴታ ሲኖርበት ሚኒስቴሩም የEገዳውን Aግባብነት መርምሮ 

ሊያጸድቀውና የEገዳውን ጊዜ መጠን ሊወስን ወይም Eገዳውን ሽሮ ስራ Eንዲጀምር Eና 

በEገዳ ለቆየውም ጊዜ የሰራተኛው ደሞዝ Eንዲከፈል ማዘዝ ይችላል፡፡ Eንዲሁም ሚኒስቴሩ 

Eገዳውን ቢያጸድቀው Eንኳን የEገዳው ጊዜ ከሶስት ወራት ሊበልጥ Eንደማይችል ህጉ 

ደንግጎ የገኛል (Aንቀጽ 19፣ 20፣ 21)፡፡ Eነዚህ ሁሉ ሱታዩ Eገዳው በበቂ ምክንያትና 

Aግባብ ባለው ሁኔታ ብቻ ሊደረግ Eንደሚገባ የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ 

 

 

የመወያያ ጥያቄዎች 
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1. በAንቀጽ 18 Eና 27/4/ ስር ካሉት ምክንያቶች ውጭ የስራ ውልን ለማገድ 

የሚያስችሉ ሌሎች ምክንያቶች Aሉ? 

2. Aንድ ሰራተኛ ከ30 ቀናት በላይ ያለ ፍርድ በEስር ቆይቶ መፈታት የስራ 

ውልን ለማገድ የሚያበቃ ምክንያት ነው ወይስ በAሰሪዊ Aነሳሽነት የስራ 

ውልን  ያለማስጠንቀቂያ ለማቋረጥ የሚያበቃ?(Aንቀጽ 18ና 27 Aንድ ላይ 

ይመልከቱ) 

 የስራ ውልን ስለማቋረጥ 

 

2.3.1. የስራ ውል የሚቋረጥባቸው ምክንያቶች 

 

የAሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለተዋዋይ ወገኞች ፈቃድ ብቻ Eንዳይተውና ህግ 

ጣልቃ Eንዲገባ ከሚያደርጉ ሁኔታዎች ውስጥ Aንዱ ከስራ ውል መቋረጥ ጋር የተያያዘ 

ምክንያት ነው፡፡ ሥለዚህም የስራ ውል በዘፈቀደ ሳይሆን በበቂ ምክንያቶች ላይ ተመስርቶ 

የተቋረጠ መሆኑን ለማረጋገጥ ሕግ Aስፈላጊውን ጥበቃ ያደርጋል፡፡ ይህን የሕግ ጥበቃ 

ተግባራዊ ለማድረግ በተለያዩ Aገሮች ካለው ልምድ Aንጻር ሶስት Aይነት መንገድ የሚከተሉ 

መሆኑን Eንገነዘባለን፡፡ Aንደኛው Aቅጣጫ በህጉ ያለበቂ ምክንያት ሰራተኛን ከስራ ማሰናበት 

የማይቻል መሆኑን ብቻ የሚደነግግ ሲሆን ውሉ የተቋረጠው በበቂ ምክንያት መሆን 

Aለመሆኑ ጉዳዩን ለመዳኘት በህግ ስልጣን በተሰጠው Aካል የሚወሰን ይሆናል፡፡ 

 

ሌሎች ሕጎች ደግሞ የስራ ውል መቋረጥን ሊያስከትሉ የሚችሉ ምክንያቶችን በዝርዝር 

ደንግገው ያስቀምጣሉ፡፡ በመሆኑም ከውሉ መቋረጥ ጋር ተያይዞ ክርክር ከተነሳ የሚዳኘው 

Aካል የሚያጣራው የምክንያቱን መፈፀም ወይም Aለመፈጸም ነው Eንጅ የምክንያቱን ከስራ 

ለማስባረር ብቁ መኆን Aለመኆን Aይደለም፡፡ የዚህ Aይነቶቹ ሕጎች ከዚህ በተጨማሪም 

ውሉ ተቋርጧል የተባለው በሕጉ ስር ከተዘረዘሩት ውጪ ባሉ ምክንያቶች ከሆነ የስራ 

ውሉን የማቋረጥ Eርምጃ ውድቅ Eንደሆነና የስራ ውሉ Eንደተቋረጠ Aይቆጠርም በማለት 

በህግ ይደመድማሉ፡፡ በውጤቱም በዚህ ሁኔታ ውሉ የተቋረጠበት ሰራተኛ ወደስራው 
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ተመልሶ ውዝፍ ደሞዙ በሙሉ Eንዲከፈለው ይደረጋል፡፡ ለዚህ Aዋጅ ቁጥር 64/68ን 

በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል፡፡ 

 

ሦስተኛው Aቅጣጫ ደግሞ ሕጉ ልክ Eንደ ሁለተኛው መንገድ ዓይነት ምክንያቶቹን ዘርዝሮ 

ያስቀምጥና ከነዚህ ውጭ ባሉ ምክንያቶች  የሚደረግ የስራ ውል ማቋረጥን Aስመልክቶ 

የሚኖረው ውጤት ላይ ለየት ብሎ ሕገወጥ Eንደሆነ በመደንገግ ያልፈዋል፡፡  የሕገወጥ 

Eርምጃው ውጤት ደግሞ የግድ የሰራተኛው ውዝፍ ተከፍሎት ወደስራ መመለስ ላይሆን 

ይችላል፡፡ በመሆኑም Eንደሁኔታው ሰራተኛው ወደስራ የሚመለስበት ወይም ድርጊቱ 

ሕገወጥ ቢሆንም ሰራተኛው ካሳ ተከፍሎት የውሉ መቋረጥ የሚጸናበት Eድል ሊኖር 

ይችላል፡፡  

 

Aሁን በስራ ላይ ወዳለው ሕጋችን Eንመለስና የስራ ውል ስለሚቋረጥበት ምክንያቶችና 

ሁኔታዎችን Eንመለከት፡፡ Aንቀጽ 23 Aምስት ጠቅላላ የስራ ውል ሊቋረጥ የሚችልባቸውን 

ሁኔታዎችን ያስቀምጣል፡፡ Eነርሱም፡፡ 

 በAሰሪው Aነሳሽነት የሚደረግ 

 በሰራተኛው Aነሳሽነት የሚደረግ 

 በሕግ በተደነገገው መሰረት 

 በህብረት ስምምነት መሰረት Eና 

 በተዋዋይ ወገኖች ስምምነት የሚደረግ የውል ማቋረጥ ናቸው፡፡  

 

ዝርዝር ምክንያቶቻቸውና ሁኔታዎቻቸው ደግሞ ከዚሁ Aንቀጽ ቀጥለው በሚገኙት 

Aንቀጾች ተደንግገዋል፡፡ በAሰሪው Aነሳሽነት የሚደረግ የስራ ውል መቋረጥ Eንደየሁኔታው 

በማስጠንቀቂያ ወይም ያለማሰጠንቀቂያ ሊደረግ የሚችል ሆኖ የምክንያቶቹ ዝርዝር Eና 

Aፈጻጸሙ ከAንቀጽ 26 Eስከ 30 ተደንግገው ይገኛሉ፡፡ በተጨማሪም በሕብረት ስምምነት 

መሰረት ያለማስጠንቀቂያ  ውሉን ለማቋረጥ የሚያበቃ ምክንያት ተደርጎ የተወሰደ ጉዳይም 

በAሰሪው Aነሳሽነት ያለማስጠንቀቂያ ውሉን ሊያቋርጥ የሚችል መሆኑ በAንቀጽ 27/1/ተ/ 

ስር ተደንግጎ ይገኛል፡፡ በሰራተኛው Aነሳሽነት የሚደረጉት ደግሞ ልክ በAሰሪው Aነሳሽነት 

ሊደረግ Eንደሚችለው በማስጠንቀቂያ Eና ያለማሰጠንቀቂያ ውሉን የሚያቋርጥበት መንገድ 
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ሲሆን ሁኔታዎቹና ምክንያቶቹ ከAንቀጽ 31 Eስከ 33 ተደንግነው ይገኛሉ፡፡ ውሉ በሕግ 

የሚቋረጥበት ምክንያቶች በAብዛኛው ከሁለቱም ወገን ቁጥጥር ውጭ ያሉ ሲሆን ( Aንቀጽ 

24)፤ የስራ ውል ሁለቱም በፈቃደኝነት የሚገቡበት Eንደመሆኑ ሁሉ ሁለቱም በፈቃኛነት 

ከተስማሙ ውሉን ሊያቋርጡ የሚችሉበት ሁኔታም በAንቀጽ 25 ስር ሰፍሮ ይገኛል፡፡ 

 

ስለዚህ ከላይ በተገለጹት ቁጥሮች በተደነገጉት ምክንያቶችና ሁኔታዎች የሚፈጸም የስራ 

ውል መቋረጥ ሕጋዊ የስራ ውል መቋረጥ ሲሆን ከነዚህ ውጭ የሚደረጉ የስራ ውል 

መቋረጥ በሕገወጥነት የሚፈርጁ ናቸው (Aንቀጽ 42)፡፡ በዚህም ላይ በመመስረት 

የሚያስከተሉት ውጤቶች የሚለያዩ በመሆኑ በተናጥል የሚያስከትሉትን ውጤት በመቀጠል  

Eንመለከታለን፡፡  

 

 

2.3.2.  የስራ ውል መቋረጥ የሚያስከትላቸው ውጤቶች  

 

2.3.2.1 ህጋዊ የስራ ውል መቋረጥ የሚያስከትላቸው ውጤቶች  

 

     የስራ ውል በህጋዊ መንገድ መቋረጥ ከሚያስከትላቸው የተለያዩ ውጤቶች ውስጥ 

Aንዱ ሠራተኛው ከስራ በመሰናበቱ ምክንያት ከAሠሪው ሊደረግለት የሚገቡ የተለያዩ 

ክፍያዎች ናቸው፡፡ ከነዚህ ክፍያዎች ውስጥም Aንዱና ዋነኛው በAዋጁ Aንቀጽ 39 ስር 

የተመለከተው የስራ ስንብት ክፍያ ነው፡፡ 

 

ከዚህ Aዋጅ በፊት የነበረው Aዋጅ ቁጥር 42/85 በተመሣሣይ Aንቀጽ ስር ይህን የክፍያ 

መብት ለማንኛውም በሕጋዊ ምክንያት ለተሰናበተ የሙከራ ጊዜውን ለጨረሠ  ሠራተኛ 

ይሰጥ ነበረ፡፡ የAሁኑ Aዋጅ ግን ከቀድሞው ህግ በመለየት የስራ ስንብት ክፍያ የሚያስገኙ 

የስራ ስንብት ምክንያቶችን በAንቀጽ 39/1/ (ይህን Aዋጅ ለማሻሻል በወጣው Aዋጅ ቁጥር 

494/98 ስር የተደረገው ማሻሻያ Eነደተጠበቀ ሆኖ) ስር ዘርዝሮ Aስፍሯል፡፡ ከነዚህ ዝርዝር 

ውስጥ ህጋዊ የስራ ውል መቋረጥን የሚመለከቱት  
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 ድርጅቱ በመክሰሩ ወይም በሌላ ምክንያት ለዘለቄትው በመዘጋቱ ውሉ 

ሲቋረጥ 

 በህጉ መሠረት ሰራተኛው ከስራ በመቀነሱ ምክንያት ውሉ ሲቋረጥ 

 Aሰሪው በሠራተኛው ላይ ሰብAዊ ክብሩንና ሞራሉን የሚነካ ወይም 

በወንጀል የሚያስቀጣ Aድራጎት በመፈጸሙ ሠራተኛው ውሉን ሲያቋርጥ 

 Aሠሪው ለሠራተኛው ደህንነት ወይም ጤንነት የሚያሰጋ Aደጋ 

Eንዳይደርስ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት Eርምጃ ባለመውሰዱ የተነሳ 

ሠራተኛው የስራ ውሉን ሲያቋርጥ Eና 

 ሠራተኛው በደረሰበት የAካል ጉዳት ምክንያት ስራ ለመስራት Aለመቻሉ 

በሕክምና ተረጋግጦ  ውሉ ሲቋረጥ የሚሉት ናቸው፡፡ 

 

የስራ ስንብት ክፍያ መጠን በAንቀጽ 40 ስር የተደነገገ ሲሆን Eንደየስራተኛው የስራ ዘመን 

ርዝማኔ የሚለያይ ሆኖ በAጠቃላይ ግን ከሠራተኛው የAስራ ሁለት ወራት ደሞዝ መብለጥ 

የለበትም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ውሉ የተቋረጠው ድርጅቱ በመክሰሩ ወይም በሌላ ምክንያት 

ለዘለቄታው በመዘጋቱ ከሆነ Eና በሠራነኛው ቅነሳ ከሆነ /Aንቀጽ 40/3/ Eንዲሁም በAንቀጽ 

32/1/ ስር የተደነገጉትን ጥፋቶች Aሰሪው  በሠራተኛው ላይ በመፈጸሙ ምክንያት ውሉ 

የተቋረጠ ከሆነ /Aንቀጽ 41/  ሰራተኛው ሊያገኝ የሚገባው ተጨማሪ  ክፍያና ካሳ ስሌት 

ተደንግጓል፡፡ 

 

ከስራ ስንብት ክፍያ በተጨማሪ ውሉ በህጋዊ መንገድ የተቋረጠ ሰራተኛ ያልተጠቀመበት 

የAመት ፈቃድ በገንዘብ ተሰልቶ የሚሰጠው ሲሆን /Aንቀጽ 77/3/ የስራ ዓይነቱን፤ 

የAገልግሎት ዘመኑን Eና ሲከፈለው የነበረውን ደሞዝ የሚያሳይ ምስክር ወረቀት ከAሰሪው 

የማግኘት መብት Aለው (Aንቀጽ 12/7/)፡፡ 

 

 

 

2.3.2.2 ሕገወጥ የስራ ውል መቋረጥ የሚያስከትላቸው ውጤቶች፡- 
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የAሰሪና ሠራተኛ ሕግ ዋነኛ ግብ በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለውን የስራ ግንኙነት በሕግ 

በመቆጣጠር Eና በዚህም Iንዱስትሪያዊ ሰላምን በመፍጠር ምርታማነትን ማሣደግ 

Eንደሆነ በዚህ ጽሑፍ መግቢያ ላይ ተመልክቷል፡፡ የAዋጁ መግቢም  Aሠሪና ሠራተኛ 

የሥራ ግንኙነታቸውን መሠረታዊ በሆነ መብቶችና ግዴታዎች ላይ መስርተው 

የIንዱስትሪ ሰላምን በመፍጠር ለAገራችን ሁለንተናዊ Eድገትና ልማት  በመተባበር  

በጋራ Eንዲሰሩ ማድረግ ሕጉ ያስፈለገበት ምክንያት መሆኑን በመግለጽ ይጀምራል፡፡ 

 

በመሆኑም ሕጉ በቅድሚያ የAሠሪና ሠራተኛው የስራ ግንኙነት መሠረታዊ በሆኑ 

መብቶችና ግዴታዎች ላይ Eንዲመሠረት የሚፈልግ ሲሆን ይህ መብቶችንና ግዴታዎችን 

በማክበር የሚደረግ ግንኙነት Iንዱስትሪያዊ ሠላም የሚያመጣ Eንዲሆን የታሰበበት ነው፡፡ 

በተጨማሪም የስራ ግንኙነቱ በቀጠለበት ወቅት የAንዱ መብት በሌላኛው ወገን መጣስ 

Eንደሌለበት Eና ግዴታዎቻቸውንም በAግባቡ መወጣታቸውን Eንደሚቆጣጠረው ሁሉ ውሉ 

ሲቋረጥም በሕገወጥ መንገድ  Eንዳይሆን Aስፈላጊውን  ቁጥጥር ሕጉ ያካሔዳል፡፡ 

Aሠሪውም ሆነ ሠራተኛው ውሉን ሲያቋርጡ ህጋዊውን መንገድ መከተል የሚኖርባቸው 

ሲሆን በዚህ Aዋጅ ወይም Aግባብ ባለው ሌላ ሕግ የተወሰኑትን Aስፈላጊ ሁኔታዎች 

ያላሟሉ  Eንደሆነ የስራ ውሉ መቋረጥ በሕገ ወጥነት ይፈረጃል( Aንቀጽ 42)፡፡ 

 

ይሁንና ሕጋዊ የሆኑ ሁኔታዎችን መዘርዘርና ከዝርዝሩ ውጭ ያሉትን ሁኔታዎች ሕገወጥ  

ነው ብሎ መፈረጁ ብቸውን የነገሩን ህጋዊነት  ለመቆጣጠር በቂ Aይሆንም፡፡ ሕገወጥ 

ድርጊት  የፈጸመው Aካል የሚቀጣበት ድርጊቱ የተፈጸመበት ወገን ደግሞ የሚካስበት 

ስርዓት Aብሮ የመዘርጋቱ Aስፈላጊነት ግልጽ ነው፡፡ 

 

በሠራተኛው Aነሳሽነት የሚፈጸም የስራ ውል መቋረጥ ሕገወጥ ሊሆን የሚችለው 

ሠራተኛው ያለማስተንቀቂያ ማቋረጥ ከሚችልባቸው በAንቀጽ 32 ስር ከተደነገጉት ውጪ 

ባሉ ሌሎች ምክንያቶች ሆኖ ነገር ግን ሕጉ በሚፈቅደው መሠረት ማስተንቀቂያ ለAሰሪው 

ሳይሰጥ ውሉን ያቋረጠ ከሆነ ነው፡፡ በዚህ መልኩ የስራ ውሉን ያቋረጠ ሠራተኛ ለAሠሪው 

Aሰሪው ለሱ ከሚከፍለው ቀሪ ክፍያ ውስጥ ከሠላሳ ቀናት ያልበለጠ ክፍያን በካሳ መልክ 

መክፈል ይኖርበታል (Aንቀጽ 45)፡፡  
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ይህ ሠራተኛው ውሉን በሕገወጥ መንገድ ሲያቋርጥ የሚያስከትልበት ውጤት Eምብዛም 

ጠንካራ Eነዳልሆነ Eንረዳለን፡፡ ውሉ በAሰሪው Aነሳሽነት በሕገወጥ መንገድ ሲቋረጥ 

የሚኖረው ውጤት ግን  በተለየ መልኩ  ጠንከር ይላል፡፡ የስራ ግንኙነት በዘፈቀደ 

Eንዳይቋረጥ የሚደረግበት Aንዱና ዋነኛ ምክንያት የሠራተኛውን የስራ ዋስትና ለማስከበር 

በማሰብ ነው፡፡ በመሆኑም ይህን የስራ ዋስትና ለማረጋገጥ ይረዳል ከሚል Eሳቤ በመነጨ 

Aሰሪው  በሕገወጥነት ውሉን ሲቋርጥ  

 ሠራተኛውን ወደስራው Eንዲመለስ የሚያደርግ ወይም 

 ሠራተኛውን በAንጻራዊነት ጠቀም ያለ ካሳ ተከፍሎት የስራ ውሉ 

መቋረጥ Eንዲፀና የሚያደርግ ውጤት ሊኖረው ይችላል፡፡ 

 

ሀ/ ሠራተኛውን ወደስራው Eንዲመለስ ማድረግ፡፡ 

 

ይህን በተመለከተ ሁለት Aይነት Aማራጮች በስራ ላይ ውለው ታይቷል፡፡  Aንደኛው  

ሁል ጊዜ ሠራተኛው ወደስራው መመለስ Eንዲችል የሚያደርግ ነው፡፡ በተለይ ሶሻሊስታዊ 

ርEዮትን በመከተል የEዝ Iኮኖሚን የሚተገብሩ ሕጎች ይህን የሚከተሉ ሲሆን  ከላይ ከፍ 

ብሎ Eንደተገለጸው  Aገራችን የEዝ Iኮኖሚ ስርዓትን በምትከተልበት ወቅት በስራ ላይ 

የነበረው Aዋጅ ቁጥር 64/68/ ውሉ Eንዳልተቋረጠ በመቁጠር ሠራተኛው ሁልጊዜ 

ወደስራው Eንዲመለስ  የሚያደርግ ነበር፡፡ 

 

ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ከግንዛቤ መግባት ያለበት የሠራተኛው ፍላጎት ብቻ ሳይሆን 

የAሠሪው ፍላጎትም ከሚዛን ሊገባ ይገባል የሚል Aቋም ያራምዳሉ፡፡ ለዚህ Aቋም መሰረት 

የሚያደርጉት ርትEን ሲሆን ርትE ደግሞ የሠራተኛውን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን Aሰሪው 

ከሰራተኛው ተገቢውን ግልጋሎት ማግኘት ይችላል ወይ የሚለውን በተጨማሪ መመዘን 

ይፈልጋል በማለት ያስረዳሉ፡፡ ይህን መንገድ ከሚከተሉት Aገሮች Aንዷ የሆነችው የAሜሪካ 

ፍርድ ቤት ወደስራ መመለስ Eንዲታዘዝለት  የጠየቀ ሰራተኛን ጥያቄ ውድቅ ያደረገው 



 33 

“equity would not force the acceptance of unwanted services. Court ordered 

working relationships would require constant court supervision and would not 

result in a productive endeavor”  

በማለት ነበር፡፡ ይህ Aባባል በግርድፉ ሲፈታ ርትE የማይፈለግ ግልጋሎትን በAሰሪው ላይ 

Aስገድዶ መጫንን Aይጨምርም በፍ/ቤት ትEዛዝ /ብቻ/ የስራ ግንኙነት Eንዲቀጥል 

ማድረግ በቀጣይነት ፍ/ቤት ግንኙነቱን Eንዲቆጣጠር የሚፈልግ በመሆኑ ምርታማነትን 

የሚያመጣ Aይደለም የሚል መልEክት Eሚያስተላልፍ ነው፡፡ 

 

የስራ ውል Eንደሌሎች ውሎች ለምሳሌ የሽያጭ ውል፡ በተዋዋይ ወገኖች መካከል 

የሚፈጥረው ግንኙነት የAጭር ጊዜ Aይደለም፡፡  በሽያጭ ውል ሻጭ Eቃውን ለገዢ 

Eንዲያስረክብ በፍ/ቤት ቢታዘዝ ከርክክቡ በኋላ ግንኙነቱ ቀጣይነት ስለሌለው በግድ 

ማስፈጸሙ ሊያስከትል የሚችለው የጎላ ችግር Aይኖረውም፡፡ በAሰሪና ሠራተኛ  ግንኙነት 

ውስጥ ግን ሠራተኛውን ወደስራው መመለስ በቀጣይነት ግንኙነቱ ችግር ሊገጥመው 

የሚችልበት የሰፋ Eድል ይኖረዋል፡፡ በዚህም ምክንያት ይመስላል የAሠሪና ሠራተኛ ውልን 

የሚመራው ህግ የሁለቱን ወገኖች ግንኙነት በመብትና ግዴታዎቻቸው ላይ የተመሠረተ 

ከማድረግ በተጨማሪ ግንኙነቱ Iንዱስትሪዊ ሰላምን  ማስፈንንም ግቡ የሚያደርገው፡፡ 

ስለዚህም የሠራተኛው ወደ ስራ ልመለስ ጥያቄ ሲቀርብለት ፍ/ቤት ጥቄውን ተቀብሎ 

ማስተናገድ የሚገባው በብርቱ ጥንቃቄ መሆን ያለበት፡፡ ፍ/ቤት የሁለቱን ወገን የEለት 

ተEለት ግንኙነት ሊቆጣጠር የሚችልበት ሆኔታ ሊኖር Aይችልም፡፡ ልቆጣጠር ቢል Eንኳን 

መተግበሩ  የሚስቸግር ከመሆኑም በላይ ከላይ በAሜሪካው ፍ/ቤት Eንደተገለጸው 

በምርታማነት ሒደቱ ላይ Aሉታዊ ተጽEኖ Eንደሚኖረው ግልጽ ነው፡፡ ስለዚህም 

ሠራተኛውን ወደ ስራው Eንዲመለስ ማድረግ የIንዱስትሪውን ሠላም የሚያናጋ ከሆነ 

ሠራተኛው ለAሠሪው ህገወጥ ድርጊት በAንጻራዊነት ጠቀም ያለ ካሳ ተከፍሎት ከስራ 

ማስናበቱ Aግባብ ነው የሚባለው፡፡ 

 

የኛ ህግም የተከተለው ይህን ሁለተኛውን መንገድ ነው፡፡ ይሁንና Eንደ Aሜሪካው ፍ/ቤት 

ውሣኔ ያልተፈለገ Aገልግሎት Eስከሚለው ድረስ በመሔድ በዚሁ ዓይነት ምክንያት 

ሠራተኛው ከስራ  Eንዲሰናበት ማደርግን ሕጋችን የሚደግፍ Aይደለም፡፡ በመሆኑም በኛ 
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ህግ ስር ያሉትን ድንጋጌዎች ብንመለከት፡ ውጤቱ የስራ ውሉ Eንደተቋረጠበት ሁኔታ Eና 

ምክንያት የሚለያይ ነው፡፡ Aሠሪው ውሉን ያቋረጠው በAንቀጽ 26/2 ስር በተጠቀሱት 

የሠራተኛው በሠራተኛ ማህበር Aባል መሆንን በመሣሠሉ ምክንያቶች ከሆነ ሠራተኛው 

Eስከፈለገ ድረስ Aሠሪው ሠራተኛውን ወደ ስራ የመመለስ ግዴታ Aለበት (Eንቀጽ 43/1/)  

 

የስራ ውሉ የተቋረጠው በሌሎች ሕገወጥ ምክንያቶች ከሆነ Eንደሁኔታው ሠራተኛው 

ወደስራ Eንዲመለስ ወይም ካሳ ተከፍሎት Eንዲሰናበት የስራ ክርክር ሰሚ Aካል ሊወስን 

ይችላል /43(2)/፡፡ ስለዚህም ሰራተኛው ቢፈልግም Eንኳ ካሳ ተከፍሎት ሊሰናበት 

የሚችልበት ሁኔታ ያለ ሲሆን ምን ዓይነት ሁኔታዎች ናቸው ይህን የሚያስከትሉት 

የሚለው በAንቀጽ 43/3/ ስር ተመልክቷል፡፡  ከEነዚህም ሁኔታዎች የመጀመሪያው 

የሰራተኛው ወደ ስራ የመመለስ ፍላጎት ሲሆን ሁለተኛው  ሠራተኛው   ወደ ስራ 

Eንዲመለስ ቢደረግ ከስራ ግንኙነቱ ጠባይ የተነሳ ከፍተኛ ችግር ያስከትላል ብሎ ፍ/ቤቱ 

Eንዲያምን ሊያደርጉ የሚችሉ  ሁኔታዎች ሲኖሩ ነው፡፡ 

 

ሠራተኛው ወደ ስራው መመለስ  የማይፈልግ ከሆነ ምንም Eንኳ ውሉ የተቋረጠው ከህግ 

ውጭ ቢሆንም በዋነኝነት የሠራተኛውን ፍላጎት መጠበቅ Aግባብ በመሆኑ ካሳ ተከፍሎት 

የውሉ መቋረጥ  Eንዲጸና  የማድረጉ Aግባብነት የሚያከራክር Aይሆንም፡፡ ሠራተኛው 

Eየፈለገ የውሉን መቋረጥ ማጽናት ግን Aከራካሪ ሁኔታዎችን ያስነሳል፡፡ በEርግጥ 

Eንዱስትሪያዊ  ሰላምን በሚያናጋ  መልኩ  የስራ ውሉ Eንዲቀጥል ማድረጉ ከላይ 

Eንዳየነው Aግባብ የሆነ Eርምጃ ባይሆንም ምን Aይነት ሁኔታዎች ናቸው የIንዱስትሪውን 

ሰላም ሊያናጉ የሚችሉት  የሚለው Aከራካሪ ይሆናል፡፡ 

 

የኛ ህግ ለዚህ የተጠቀመው መመዘኛ የሰራተኛው ወደ ስራ መመለስ ከፍተኛ ችግር 

የሚያስከትል መሆን Aለመሆኑ Eንዲመዘን የሚያደርግ ነው፡፡ ስለዚህም ምን Aይነት 

ሁኔታዎች ናቸው ከፍተኛ ችግር ሊያስከትሉ የሚችሉት?  

 

በዚህ ጭበጥ ላይ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት በሓሳብ ልዩነት ውሳኔ  የሰጠበትን ጉዳይ 

Eንመልከት Aሰሪ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያወጣውን መልቀቂያ ያላሟላ ሠራተኛ 
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Eንዳይቀጠር ክልከላ የሚያደርግን መመሪያ በመተላለፉ የቀጠራትን ሰራተኛ ይህንኑ 

መመሪያ መሠረት በማድረግ ውሉን ያቋርጣል፡፡ ጉዳዩን በመጨረሻ ደረጃ ያየው የፌዴራል 

ሰበር ችሎት ውሉ የተቋረጠው በAዋጁ በግልጽ ከተቀመጡት ምክንያቶች ውጭ በመሆኑ 

በህገወጥ መንገድ የተቋረጠ መሆኑን ተቀብሎ ነገር ግን በAብላጫ ድምጽ የAሰሪ ክሊኒክ 

የጤና ጥበቃን መመሪያ ወደጎን በመተው የስራ ውሉ Eንዲቀጥል ቢያደረግ የክልሉ ጤና 

ቢሮ መመሪያውን መሰረት በማድረግ ክሊኒኩን ከናካቴው ሊዘጋው Eንደሚችል በክርክሩ 

የታየ ስለሆነና የክሊኒኩን መዘጋት ማስከተል ከሚችል ሰራተኛ ጋር ግንኙነቱ Eንዲቀጥል 

ማድረግ ደግሞ ከፍተኛ ችግር ስለሚሆን የውሉ መፍረስ ጸንቶ ሠራተኛዋ ካሳ ተከፍሏት 

Eንድትሰናበት ወስኗል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ Aናሳው ድምጽ ችግር የተፈጠረው በAሰሪው 

Eና  በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መካከል Eንጂ በሠራተኛዋ Eና በAሰሪው መካከል Aይደለም፡ 

ጤና ጥበቃ በAሰሪው ላይ በስራ ውሉ መቀጠል ምክንያት Eርምጃ ሊወስድ ይችላል 

ለሚለው ይህን Eርምጃ በሕጉ መሠረት መከላከል የAሰሪው ኀላፊነት ነው፡ በመሆኑም 

የAዋጁ Aንቀጽ 43/3/ ከሚለው ውጭ ሰራተኛዋ ወደ ስራዋ Eንዳትመለስ መወሰን Aግባብ 

Aይደለም በማለት በኃሳብ ተለይቷል፡፡(የሰበር መ/ቁ. 18581) 

 

የመወያያ ጥያቄዎች  

                      1. በAዋጁ Aንቀጽ 43/3/ ስር ከፍተኛ ችግር የሚለው ምን ዓይነት ችግሮችን  

ይመለከታል? 

                       2. ለቀረበው ጉዳይ የትኛው Aፈታት የበለጠ የሕጉን ሃሳብ ይገልጻል? 

 

ለ.  ውሉ በሕገወጥ መንገድ ሲቋረጥ ለሰራተኛው የሚከፈል ካሳ 

 

 ከህግ Aግባብ ውጭ በAሠሪው Aነሳሽነት ከስራ Eንዲሰናበት ሲደረግና ከላይ በተገጸው 

ሁኔታ ወደ ስራው Eንዲመለስ ማድረግ ያልተቻለ ወይም መመለስ ያልፈለገ ሰራተኛ ካሳ 

ተከፍሎት የስራ ውሉ መቋረጥ የሚጸና ይሆናል፡፡ በዚሁ መሰረት ሰራተኛው ሁለት Aይነት 

ክፍያ የማግኘት መብት Aለው፡፡ ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው የስራ ሰንብት ክፍ ሲሆን 

በAሰሪው Aነሳሽነት ውሉ በህገወጥ መንገድ የተቋረጠበት ሰራተኛ ይህን ክፍያ የማግኘት 

መብት Eንዳለው በAንቀጽ 39/1/ለ/ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ 
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ይሁንና ቀደም ባለው ክፍል ውስጥ Eንደተመለከትነው ከሕግ Aግባብ ውጭ የሚባረር 

ሠራተኛ ወደስራ የማይመለስ ከሆነ በህጋዊ መንገድ ውሉ ከተቋረጠመት ሰራተኛ በተለየ 

መልኩ ተጨማሪ ካሳ Eንዲያገኝ ማድረጉ Aግባብነት ያለው ነው፡፡ ሠራተኛው ከህግ Aግባብ 

ውጭ ከስራ Eንዳይሰናበት የሚደረግበት ዋነኛ ምክንያት የስራ ዋስትናን ለማረጋገጥ ነው፡፡ 

ለዚህ የበለጠው ውጤታማ መፍትሔ ሠራተኛው ወደ ስራ Eንዲመለስ ማድረግ ሊሆን 

ይችላል፡፡ ይሁንና ወደስራ Eንዲመለስ ማድረግ ከላይ Eንደተመለከተው በሁለት ምክንያቶች  

ላይቻል ይችላል፡፡ Eነዚህም ምክንያቶች የሠራተኛው ወደ ስራ ለመመለስ Aለመፈለግ 

ወይም Eንደሁኔታው ሠራተኛው መመለስ ቢፈልግም Eንኳ የግንኙነቱ መቀጠል ከፍተኛ 

ችግር ያስከትላል ተብሎ ሲታመንበት ነው፡፡ 

 

ሠራተኛው የመመለስ ፍላጎት በሌለው ጊዜ Aስገድዶ Eንዲመለስ ማድረጉ Aግባብ 

ካለመሁኑም በተጨማሪ በመጨረሻ ገዥ  የሚሆነው የገዛ ራሱ ፍላጎት ስለሆነ ከስራ 

ዋስትና Aንጻር የሚያስነሳው ክርክር Eምብዛም Aይኖርም፡፡ የሠራተኛው ፍላጎት ግን ወደ 

ስራ መመለስ ከሆነ የስራ ዋስትናው Aደጋ ውስጥ ሊገባ ይችላል  የሚል ክርክር ሊነሳ 

ይችላል፡፡ የዚህን ክርክር በAወንታዊነት የሚቀበሉ ሠራተኛው ሁልጊዜ ወደ ስራ መመለስ 

Aስፈላጊ ነው ብለው Aቋም ሊይዙ ይችላሉ፡፡ በሌላ በኩል ግን ጉዳዩን ከAጠቃላይ Aቅጣጫ 

በመመልከት የሠራተኛው ዘላቂ የስራ ዋስትና ሊረጋገጥ የሚችለው Iንዱስትሪያዊ ሰላም 

Eንዲኖር በማድረግ የድርጅቱን ምርታማነትና ዘላቂነት በማረጋገጥ ስለሚሆን  የሰራተኛው  

ወደ ስራ መመለስ Aለመመለስ መመዘን ያለበት ከዚህ Aንጻር Eንዲሆንና በሚዛኑ መሠረት 

ከስራ Eንዲሰናበት ማድረጉ Aስፈላጊ ከሆነ ካሳ Eንዲከፈለው  ማድረጉ ከስራ ዋስትና  

Aንጻር ሊከሰት የሚችለውን ችግር ይቀርፋል የሚል Aመለካከት ይንፀባረቃል ፡፡ ይህንንም 

የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ለሠራተኛው ከሚከፈለው የስራ ስንብት ክፍያ በተጨማሪ 

በAንፃራዊነት ጠቀም ያለ ካሳ Eንዲከፈለው ማድረጉ Aግባብነት  ያለው ጉዳይ ነው፡፡ 

 

የመወያያ ጥያቄ፡-  

ከስራ ዋስትና Aንጻር ካሳ መክፈል የሚኖረው ጠቀሜታ ላይ ይወያዩ፡   
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የኛም ሕግ ይህንኑ መርህ በመከተል ሰራተኛው ከAግባብ ውጭ ከስራ ከተሰናበተ ከስራ 

ስንብት ክፍያ በተጨማሪ ካሳ ሊከፈው Eንደሚገባና የሚከፈልበትንም ስርዓት ዘርግቶ 

ይገኛል፡፡ 

 

በዚህም መሰረት Aሰሪው ውሉን ያቋረጠው በAንቀጽ 26/2/ መሰረት ሰራተኛው በሰራተኞች 

ማህበር ውስጥ በሚያደርገው Eንቅስቃሴ ምክንያት፣ በAሰሪው ላይ ቅሬታ ወይም ክስ 

በማቅረቡ ወይም በሌላ ክስ ተካፋይ በመሆኑ ምክንያት፤ የሰራተኛውን ብሔረሰብ፣ ጾታ፣  

ሐይማኖት፣  ዘር ፣ የፖለትካ Aመለካከት፣  የጋብቻ ሁኔታ፣ ቀለም፣ የቤተሰብ ሓላፊነት፣ 

የዘር ሓረግ ፣Eርግዝና ወይም ማህበራዊ Aቋም ምክንያት በማድረግ ከሆነ Eና ሰራተኛው 

ወደ ስራ መመለስ ካልፈለገ ካሳ Eንዲከፈለው ይደረጋል፡፡(Aንቀጽ 43/1/) 

 

Eንዲሁም Aንቀጽ 24፣25፣27፣28፣ Eና 29 ከተደነገገው ውጭ ውሉ የተቋረጠበት ሰራተኛ 

ወደ ስራው መመለስ ባይፈልግ ወይም ወደስራው መመለስ Eየፈለገ ወደስራው Eንዲመለስ 

ቢደረግ  ከፍተኛ ችግር ያስከትላል  ተብሎ በመታመኑ ምክንያት ወደ ስራ የመመለስ 

ጥያቄው ውድቅ ቢደረግ ካሳ Eንዲከፈለው የሚደረግ መሆኑን በAንቀጽ 43/3/ ስር ተደንግጎ 

ይገኛል፡፡ Eንዲሁም ወደ ስራ Eንዲመለስ የተወሰነለት ሰራተኛ ሆኖ ከውሳኔው ቦኋላ 

ወደስራ መመለስ ባይፈልግ የስራው ጠባይና ሌሎች ሁኔታዎች ተመዝነው ሙሉ ወይም 

ለደረሰበት መጉላላት ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ Eንደሚከፈለው ይኀው ድንጋጌ ይገልጻል፡፡ የካሳ 

ስሌቱን Aስመልክቶ ደግሞ በAንቀጽ 43/4/ ስር Eንደተደነገገው የስራ ግንኙነቱ ላልተወሰነ 

ጊዜ የተደረገ ከሆነ የሰራተኛው Aማካይ የቀን ደሞዝ በመቶ ሰማንያ ተባዝቶ የሚከፈለው 

ሲሆን (Aንቀጽ 43/4/ሀ/) ከዚህ በተጨማሪም Aሰሪው ስለማስታወቂያ ይከተል ይገባው 

የነበረውን ስርዓት ሳይከተል ሰራተኛውን ቢያሰናብት ሰራተኛው በማስታወቂያው ጊዜ ሊያገኝ 

የሚችለውን ክፍያ ያህል Aሰሪው በተጨማሪነት የመክፈል ግዴታ ይኖርበታል (Aንቀጽ 

43/4/ሀ/ Eና 44)፡፡ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ ውል ከሆነ ሰራተኛው በተጨማሪ 

ካሳነት የሚያገኘው የሰራተኛው Aማካይ የቀን ደሞዝ በመቶ ሰማንያ ተባዝቶ ከሚያስገኘው 

መጠን ሳይበልጥ የውሉ ጊዜ ወይም ሥራ Eስኪያልቅ ቢቆይ ኖሮ ያገኝ የነበረውን ደሞዝ 
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ያህል ነው (Aንቀጽ 43/4/ለ/)፡፡ ይህ ካሳ ከላይኛው በሁለት ሁኔታዎች ይለያል፡፡ Aንደኛው 

የውሉ ጊዜ ወይም ስራ Eስኪያልቅ ቢቆይ ኖሮ ያገኝ የነበረው ደሞዝ የሰራተኛው የቀን 

Aማካይ ደሞዝ በመቶ ሰማንያ ተባዝቶ ከሚሰጠው ውጤት የሚያንስ ከሆነ ሰራተኛው 

የሚያገኘው ክፍያ ውሉ ላልተወሰነ ጊዜ የሆነ ሰራተኛ ከሚያገኘው ካሳ በዚያው ልክ ሊያንስ 

የሚችል መሆኑ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ውሉ ላልተወሰነ ጊዜ የተደረገ ሰራተኛ 

ማስታወቂያ ባለመደረጉ ምክንያት ሊከፈል የሚችለውን ያክል ተጨማሪ ክፍያ የሚያገኝ 

ሲሆን ውሉ ለተወሰነ ጊዜ የተደረገ ሰራተኛ ግን ይህን ተጨማሪ ክፍያ የማያገኝ መሆኑ 

ነው፡፡ 

 

Eስከ Aሁን ያየነዉ የውሉን መቋረጥ ሕገወጥ ያደረገው ምክንያት ማስታወቂያ የመስጠት 

ግዴታን ከተመለከተ ውጭ ባሉ ሁኔታዎች ከሆነ ነዉ፡፡ ከህግ Aግብብነት ውጭ ያደረገዉ 

ሁኔታ የተከሰተው ማሰታወቂያ ከመስጠት ጋር ብቻ የተያያዘ ከሆነ ሰራተኛው ሊያገኝ 

የሚችለው በመስታወቂያው ጊዜ ሊያገኝ ይችል የነበረው ደሞዝ ያክል ብቻ ነዉ (Aንቀጽ 

44)፡፡ 

 
 

2.4. የስራ Eረፍትና ፈቃድ 
 

 
በስራ ግንኙነት ውስጥ የAሰሪና ሰራተኛ ህግ Aስፈላጊነት ከሚገልጹ ምክንያቶች ውስጥ 

በAንድ በኩል ሰራተኛውን Aግባብ ካልሆነ ብዝበዛ መከላከል በሌላ በኩል ደግሞ ሰራተኛው 

የሚፈለግበትን ግዴታዎች በAግባቡ Eንዲወጣ ማደረግ የሚገኙበት መሆኑን ቀደም ብለን 

ያየነው ነው፡፡ ለዚህም ከሌሎች በተጨማሪ ሕጉ ዝቅተኛ የስራ ሰዓትን ፣ የEረፍት ጊዜን 

Eና የፈቃድ ጊዜ Aሰጣጥን በመወሰን ይቆጣጠራል፡፡ በዚህ መልኩ ህጉ ቁጥጥር ባያደርግ 

ሰራተኛው ማለቂያ በሌለው ሁኔታ በቀን ውስጥም ሆነ በረጅም ጊዜ ያለEረፍት ለመስራት 

Eንዲገደድና ጉልበቱ ያለAግባብ Eንዲበዘበዝ ሊያደርግ የሚችል ሲሆን በሌላ መልኩ ደግሞ 

በነዚሁ መንስኤዎች መነሻነት ሰራተኛው ሊያነሳ በሚችላቸው ተቃውሞዎች ምክንያት 

ሊፈጠር በሚችል ጭቅጭቅና ሁከት የግንኙነቱ ሰላማዊ Aለመሆን በሚፈጥረው 

የምረታማነት  መቀነስ የሰራተኛውም ሆነ የAሰሪው ጥቅሞችን በዘላቂነት የሚጎዳ ይሆናል፡፡ 
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ለዚህም ሲባል ህጉ በቅድሚያ ዝቅተኛ የስራ ሰዓትን በመደንገግ ችግሩን ለመቆጣጠር 

መሞከሩ Aግባብ ሆኖ ይታያል፡፡ የኛ Aዋጅም መደበኛ የስራ ሰዓት በህግ ፣በህብረት 

ስምምነት ወይም በስራ ደንብ መሰረት የሚወሰን መሆኑን ይገልጽና Eርዝማኔውም በቀን 

ከስምንት ሰኣት ወይም በሳምንት ከAርባ ሰምንት ሰዓት ሊበልጥ Eንደማይችል ያመለክታል 

(Aንቀጽ 61) ፡፡ ስለዚህ መደበኛ የስራ ሰዓት በሳምንት ውስጥ የሚኖረው Aደላደል 

በተመለከተም ከዚያው በተከታታይ ያሉ Aንቀጾች ይደነግጋሉ፡፡ ከመደበኛው የስራ ሰዓት 

ውጭ የሚደረግ የስራ ሰዓት Eንደ Aስፈላጊነቱ ስራ ሊሰራበት የሚችል ቢሆንም ይህ ስራ 

የሚፈቀድበት ሁኔታዎች Eና ከመደበኛው ክፍያ ከፍ ባለ መጠን ስራው Eነደተሰራበት 

የጊዜ ሁኔታ በሚለይ መልኩ ክፍያ Eንደሚፈጸም ተደንግጓል፡፡ ( Aንቀጽ 66-68 ) 

 

በተመሳሳይ ሁኔታም የሰራተኛው የEረፍት ጊዜና ፈቃድ የማግኘት መብት በተለያየ 

ሁኔታዎች ተደንግጓል፡፡ Eነዚህም የEረፍት ጊዜዎች የሳምንት የEረፍት ጊዜን የህዝብ 

በዓላት Eረፍትን፣ የAመት ፈቃድን፣ ልዩ ፈቃድ Eና የህመም ፈቃድን የተመለከቱ ናቸዉ፡፡ 

የሳምንት የEረፍት ጊዜ የ24 ሰዓት Eረፍት ሲሆን ሊቆራረጥ የማይገባዉ በሰባት ቀን ጊዜ 

ውስጥ ለAነድ ቀን የሚሰጥና በህብረት ስምምነቱ በሌላ ሁኔታ ካልተገለጸ በስተቀር Eሁድ 

ላይ ሊውልና ለሁሉም ሰራተኛ Aንዴ መሰጠት የሚገባው ነው፡፡ 

 

ይሁን Eነጂ በAንቀጽ 70 ስር በተገለጹት ሁኔታዎች መሰረት የድርጅቱ ስራ ወይም 

የሚሰጠው Aገልግሎት የሚያስገድድ ከሆነ የሳምንት Eረፍት ቀን ከEሁድ በሌላ ቀን ላይ 

ሊውል የሚችል ሲሆን በተጨማሪም Aንቀጽ 71 ስር በተገለጹት ምክንያቶች በሳምንት 

የEረፍት ቀን ስራ ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል፡፡  በዚህ የEረፍት ቀን፡ ስራ የሰራ 

ሰው ሌላ የEረፍት ቀን ከማግኘት በተጨማሪ ለሰራው ስራ ለመደበኛ ስራ ይከፈለው የነበረ 

ደሞዝ በሁለት ተባዝቶ ሲከፈለው ተለዋጩን Eረፍት ሳይወስድ ከስራ ቢሰናበት ተጨማሪ 

የማካካሻ ክፍያ የማግኘት መብት Aለው (Aንቀጽ 71/2/ Eና 68/1/ሐ/)፡፡  

 

ሌላው Eረፍት የህዝብ በAላትን የሚመለከተው ሲሆን በዚህ የEረፍት ቀንም ሰራተኛው 

ሙሉ ደሞዙን የማግኘት መብት Aለው፡፡ Eንዲሁም Eንደ ሌሎቹ የEረፍት ጊዜዎች ስራ 
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ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር የሚችል ሲሆን ለዚህ ስራም ሰራተኛው ደሞዙ በሁለት 

ተባዝቶ የሚከፈለው ይሆናል፡፡ ይሁንና በEለቱ ሌላ ተደራቢ የህዝብ በAል ቢኖር ወይም 

የህዝብ በAሉ ከሌላ የEረፍት ቀን ጋር ተደርቦ ቢገኝ በዚህ በተጠቀሰው ክፍያ ላይ 

የሚያመጣው ለውጥ Aይኖርም፡፡ (Aንቀጽ 73 - 75)፡፡  

 

ፈቃድን በተመለከተ የመጀመሪያው Eና ህጉ ልዩ ትኩረት የሰጠበት የAመት ፈቃድን 

የተመለከቱት ድንጋጌዎች ናቸው፡፡ በዚሁ መሰረት ህጉ ይህንን ፈቃድ ሰራተኛው 

Eንዳይተው ለማድረግ ሲል ሰራተኛው የሚያደርጋቸው ስምምነቶች ተቀባይነት 

Eነደማይኖራቸውና በAዋጁ በሌላ ሁኔታ ካልተፈቀደ በስተቀርም በክፍያ መተካትም 

Eነደማይቻል በAንቀጽ 76 ስር በመደንገግ ይጀምራል፡፡ ከዚያም በተከታታይ Aንቀጾች ስር 

የፈቃዱን መጠንን ከሰራተኛው የስራ ዘመን ርዝማኔ Aንጻር፣ ስለፈቃዱ Aሰጣጥ 

ሁኔታዎች፣ ፈቃዱ ተከፋፍሎ ሊሰጥ ስለሚችልባቸውና ለሌላ ጊዜ ሊተላለፍ 

ስለሚችልባቸው ሁኔታዎች በዝርዝር ተመልክተዋል፡፡ (Aንቀጽ 77 - 79)፡፡ ይሁንና በዚህ 

ፈቃድ ላይ ያለ ሰራተኛም ቀደም ብሎ ሊታወቅ የማይችል ምክንያት ካጋጠመና በዚሁ 

ምክንያት በስራ ላይ መገኘቱ Aስፈላጊ ከሆነ ከፈቃዱ ወደ ስራ ሊጠራ የሚችል ሲሆን 

ሰራተኛው በዚህ ምክንያት የሚደርስበት የመጓጓዣና የውሎ Aበል ወጭ በAሰሪው 

ከመሸፈኑም በላይ ወደ ስራ በመጠራቱ ምክንያት ለሚቀረው የፈቃድ ጊዜ በገንዘብ ተተምኖ 

የሚከፈለው ይሆናል፡፡ በተጨማሪም ስለ የስራ ውል መቋረጥ የሚመለከተው ክፍል ስር 

Eነደተመለከትነው Aንድ ሰራተኛ የAመት ፈቃዱን ሳይጠቀምበት ከስራ ቢሰናበት በገነዘብ 

ተለውጦ ይከፈለዋል፡፡ (Aንቀጽ 77/5/) 

 

ሌላው ፈቃድ ልዩ ልዩ ሁኔታዎችን የሚመለከት ነው፡፡ ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው 

ለቤተሰብ ጉዳይ የሚሰጠው ሲሆን Aንድ ሰራተኛ ህጋዊ ጋብቻ ሲፈጽም፣ ወይም የትዳር 

ጓደኛ፣ ወይም Eስከ ሁለተኛ ደረጃ የሚቆጠር የስጋ ወይም የጋብቻ ዘመድ ቢሞትበት 

ከክፍያ ጋር ለሶስት የስራ ቀናት ፈቃድ የማግኘት መብት Aለው(Aንቀጽ 81/1/)፡፡ ከዚህም 

ሌላ ሰራተኛው ልዩና Aሳሳቢ ሁኔታ ሲያጋጥመው Eስከ Aምስት ተከታታይ ቀናት ያለክፍያ 

ፈቃድ ማግኘት ይችላል (Aንቀጽ 81/2/)፡፡ ሌሎቹ በዚህ የፈቃድ Aይነት ስር የሚገኙት 

ሁኔታዎች በAብዛኛው ሰራተኛው መበቶቹን ለማስከበር ከሚያደርጋቸው Eንቅስቃሴዎች 
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ጋር የሚያያዙ ናቸው፡፡ በመሆኑም ሰራተኛው የስራ ክርክርን ለማሰማትና የሲቪል መብቱን 

ለማስከበር Eንዲችል፣ የሰራተኛ ማህበር መሪም ከሆነ የስራ ክርክርን ለማቅረብ፣ በህብረት 

ድርድር፣ በማህበር ስብሰባ ለመገኘት፡ በሴሚናሮችና ስልጠናዎች ለመካፈል Eነዲችል 

ከAንቀጽ 82 - 84 በተደነገጉት ሁኔታዎች መሰረት ከክፍያ ጋር የሚሰጥ ፈቃድ ሊያገኙ 

ይችላሉ፡፡   

 

በስተመጨረሻ የሚገኘው ሰራተኛው በመታመሙ ምክንያት የሚሰጥ ፈቃድ ነው፡፡ Aንድ 

ሰራተኛ በስራ ላይ ከሚደርስ ጉዳት ውጭ ባለ ምክንያት ቢታመምና በዚሁ ምክንያት 

የመስራት ግዴታውን መወጣት የማይችል ቢሆን ለመጀመሪያ ከታመመበት ቀን Aንስቶ 

በሚታሰብ በAንድ Aመት ውስጥ ከስድስት ወራት ላልበለጠ ጊዜ ፈቃድ ሊያገኝ ይችላል፡፡ 

ይሕ የስድስት ወር ጊዚ በተከታታይ ወይም በተለያየ ጊዜ ሊሆን Eንደሚችል በህጉ 

ተመልክቷል፡፡ ይህ ፈቃድ ለመጀመሪያው Aንድ ወር ከሙሉ ደሞዝ ጋር ለሚቀጥሉት 

ሁለት ወራት ከደሞዙ ሃምሳ በመቶ ክፍያ ጋር Eና ለመጨረሻዎቹ ሶስት ወራት ያለ ክፍያ 

Eንደሚሆን ተደንግጓል፡፡ በAጠቃላይ ግን ይህን ፈቃድ ለማግኘት የሚቻለው በመንግስት 

ከታወቀ የሕክምና ድርጅት ተገቢ የሆነ የሕክምና የምስክር ወረቀት የቀረበ ሲሆን ብቻ 

ነው፡፡ (Aንቀጽ 85 Eና 86)፡፡ 

 

የመወያያ ጥያቄ 

ከስራ የተሰናበተ ሰራተኛ ለምሳሌ ለ4 ዓመት ያልተጠቀመበት የAመት ፈቃድ ቢኖረው 

ሁሉም በገነዘብ ሊከፈለው ይችላል ወይ? ሁሉም የሚከፈለው ካልሆነ የምን ያክል ጊዜው 

ነው በገንዘገ ሊከፈለው የሚችለው? 
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መግቢያ 
 
 
ቀደም ሲል በክፍል Aንድ የAሠሪና ሠራተኛ ህጉን ትርጉምና Aስፈላጊነት፣ በAሰሪና 

ሰራተኛ መካከል ስለሚኖሩ የግል ግንኙነቶች Aይታችኋል፡፡ Aሁን ደግሞ በሥራ 

ምክንያት ስለሚመጡ ጉዳቶች፣ ስለወል መብትና ግዴታዎች Aጠቃቀም፣ ስለሥራ 

ክርክር Aወሳሰን ስርዓቶች  Eንዲሁም ስለ ይርጋ ደምብ Aፈፃፀም Eንነጋገራለን፡፡  

 
በመሆኑም ሰልጣኞች ይህን ክፍለ ትምህርት ሲያጠናቅቁ፡- 

 
• የሥራ ላይ ጉዳቶችን ከሌሎቸ ጉዳቶች ይለያሉ፤ 

• የAሰሪና ሰራተኛ የግል መብትና ግዴታዎችን Eንዲሁም የሰራተኞች የወል 

መብት Aጠቃቀምን ይረዳሉ፤ 

• የወል Eና የግል የስራ ክርክር ስርዓቶችን ይለያሉ፤ 

• ስለ ይርጋ ደንብ Aፈፃፀም ይገነዘባሉ፡፡ 
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1. በሥራ ምክንያት ስለሚመጡ ጉዳቶች (Occupational Injuries) 
  

1.1 በሥራ ምክንያት ስለሚመጣ Aደጋ (Occupational accident) 

1.1.1 መግቢያ 
  
በበሥሥራራ  ሂሂደደትት  ወወይይምም  ከከሥሥራራ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  ሁሁኔኔታታ  በበማማናናቸቸውውምም  ጊጊዜዜ  ያያልልታታሰሰቡቡ  

AAደደጋጋዎዎችች  ሊሊከከሰሰቱቱ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  በበተተለለይይምም  ዘዘመመናናዊዊውው  የየIIንንዱዱስስትትሪሪ  AAሠሠራራርር  ሂሂደደትት  EEያያደደገገናና  

EEያያተተወወሳሳሰሰበበ  መመምምጣጣቱቱ  ከከመመስስሪሪያያዎዎቹቹ  AAጠጠቃቃቀቀምም  ጋጋርር  በበተተያያየየዘዘ  AAደደጋጋ  የየመመፈፈጠጠርር  EEድድሉሉንን  

ሰሰፊፊ  ያያደደርርገገዋዋልል፡፡፡፡  ከከድድኅኅነነትት  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞምም  ችችግግሩሩ  ይይከከፋፋልል፡፡፡፡  ጉጉዳዳቱቱምም  ከከተተጎጎጂጂውው  ዘዘልልቆቆ  

በበሥሥሩሩ  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  ቤቤተተሰሰቦቦቹቹንን  የየሚሚነነካካ  በበመመሆሆኑኑ  ከከፍፍ  ያያለለ  ቀቀውውስስንን  በበህህብብረረተተሰሰቡቡ  ውውስስጥጥ  

የየሚሚፈፈጥጥርር  ነነውው፡፡፡፡    

  
ስስለለሆሆነነምም  በበAAንንድድ  በበኩኩልል  የየማማኅኅበበራራዊዊ  ዋዋስስትትናናንን  ማማረረጋጋገገጥጥ  ተተገገቢቢ  በበመመሆሆኑኑ፤፤  በበሌሌላላምም  በበኩኩልል  

ሠሠራራተተኛኛውው  ሊሊከከሰሰትት  ከከሚሚችችለለውው  AAደደጋጋ  በበስስተተጀጀርርባባ  በበርርሱሱናና  በበቤቤተተሰሰቡቡ  ላላይይ  ሊሊደደርርስስ  

የየሚሚችችለለውውንን  ችችግግርር  EEያያሰሰበበ  በበጭጭንንቀቀትት  መመስስራራቱቱ  በበምምርርታታማማነነትት  ላላይይ  የየራራሱሱንን  ተተፅፅEEኖኖ  

ስስለለሚሚያያሰሰድድርር፤፤  ሠሠራራተተኛኛውው  ለለሚሚደደርርስስበበትት  ጉጉዳዳትት  የየሚሚገገባባውውንን  ካካሳሳ  የየሚሚያያገገኝኝበበትትንን  የየህህግግ  

ማማEEቀቀፍፍ  ማማኖኖሩሩ  ተተገገቢቢ  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  በበተተለለያያዩዩ  AAገገሮሮችች  ቀቀደደምም  ሲሲልል  AAደደገገኛኛ  ተተብብለለውው  

በበሚሚታታወወቁቁ  ((EEንንደደ  ማማEEድድንን  ማማውውጣጣትት))  ሥሥራራዎዎችች  ላላይይ  ተተሰሰማማርርተተውው  ለለሚሚሰሰሩሩትት  ብብቻቻ  

ይይፈፈፀፀምም  የየነነበበረረውው  ካካሳሳ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  AAሁሁንን  ሌሌሎሎችችንንምም  ሁሁሉሉ  EEንንዲዲያያቅቅፍፍ  ተተደደርርጓጓልል፡፡፡፡  

  
በበዚዚህህ  የየተተነነሳሳ  በበኛኛምም  AAገገርር  ""ሠሠራራተተኛኛ""  በበሚሚለለውው  ትትርርጉጉምም  ውውስስጥጥ  የየሚሚሸሸፈፈንን  ማማናናቸቸውውምም  

ሰሰውው  በበሥሥራራ  ሂሂደደትት  ወወይይምም  ከከሥሥራራ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  ሁሁኔኔታታ  AAደደጋጋ  የየደደረረሰሰበበትት  EEንንደደሁሁ  የየካካሳሳ  

ክክፍፍያያ  የየሚሚፈፈጸጸምምበበትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ቀቀደደምም  ሲሲሉሉ  በበነነበበሩሩትት  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  6644//6688፣፣  4422//8855  

EEናና  AAሁሁንን  ባባለለውው  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  337777//9966’’ምም  ተተሸሸፍፍኗኗልል፡፡፡፡  

  
AAሁሁንን  በበሥሥራራ  ላላይይ  ባባለለውው  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  337777//9966  AAንንቀቀጽጽ  9955//22  ላላይይ  EEንንደደተተገገለለጸጸውው  በበስስራራ  

ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  ጉጉዳዳቶቶችች  በበሚሚለለውው  ርርEEስስ  ሥሥርር  ሁሁለለትት  መመሰሰረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችች  ተተካካተተውውበበትት  

ይይገገኛኛልል፡፡፡፡  EEነነኚኚህህምም  በበሥሥራራ  ላላይይ  የየሚሚደደርርሱሱ  ጉጉዳዳቶቶችች  EEናና  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  

በበሽሽታታዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  የየትትኛኛውውምም  ጉጉዳዳይይ  ቢቢሆሆንን  ሰሰራራተተኛኛውው  የየደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  
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የየተተያያያያዘዘ  መመሆሆንን  AAለለበበትት፡፡፡፡  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  የየተተያያያያዘዘ  የየመመሆሆንን  AAለለመመሆሆኑኑ  ነነገገርር  ተተጎጎጂጂውውንን  

ሠሠራራተተኛኛ  ካካሳሳ  ለለማማስስገገኘኘትትምም  ሆሆነነ  ለለመመንንሳሳትት  ወወሳሳኝኝ  የየሆሆነነ  መመረረጋጋገገጥጥ  ያያለለበበትት  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  

AAሊሊያያ  ግግንን  ለለማማንንኛኛውውምም  ጉጉዳዳትት  ሁሁሉሉ  የየAAሠሠሪሪውውንን  ኃኃላላፊፊነነትት  በበማማስስከከተተልል  AAንንድድ  AAሠሠሪሪ  

IIንንቨቨስስትት  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚኖኖረረውውንን  ፍፍላላጎጎትት  ይይገገድድባባልል፤፤  በበዚዚሁሁ  ደደረረጃጃምም  EEድድገገትት  ይይቀቀዘዘቅቅዛዛልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  AAሠሠሪሪውው  ኃኃላላፊፊ  ሊሊሆሆንንበበትት  የየሚሚገገባባውውንን  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  AAደደጋጋ  EEናና  

በበሽሽታታ  መመለለየየትት  ተተገገቢቢ  ነነገገርር  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ስስንንልል  የየAAሠሠሪሪውው  የየኃኃላላፊፊነነትት  AAድድማማስስ  EEምምንን  ድድረረስስ  

ነነውው  ማማለለታታችችንን  ነነውው፡፡፡፡  የየመመጠጠየየቁቁንን  ያያህህልል  AAፋፋጣጣኝኝ  EEናና  ቀቀጥጥታታ  መመልልስስ  ማማግግኘኘትት  ቀቀላላልል  

AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  በበሥሥራራ  ሂሂደደትትምም  ለለተተለለያያዩዩ  AAሰሰራራሮሮችች  መመፈፈጠጠርር  ምምክክንንያያትት  በበመመሆሆንን  የየAAፈፈፃፃፀፀምም  

ወወጥጥነነትት  EEንንዳዳይይኖኖርር  ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡  

  
ስስለለሆሆነነምም  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  AAደደጋጋዎዎችችናና  በበሽሽታታዎዎችችንን  የየተተሻሻለለ  ለለመመረረዳዳትት    

EEንንደደቅቅደደምም  ተተከከተተላላቸቸውው  በበሚሚከከተተለለውው  መመንንገገድድ  ለለመመወወያያየየትት  EEንንሞሞክክራራለለንን፡፡፡፡      

1.1.2 በሥራ ላይ የሚደርስ Aደጋ (during the performance of the Work) 
  
′′በበሥሥራራ  ላላይይ  የየሚሚደደርርስስ  AAደደጋጋ′′  የየሚሚለለውው  ሐሐረረግግ  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  337777//9966  AAንንቀቀጽጽ  9977  

EEንንደደተተገገለለፀፀውው  ““ማማንንኛኛውውምም  ሠሠራራተተኛኛ  ሥሥራራውውንን  በበማማከከናናወወንን  ላላይይ  ሳሳለለ  ወወይይምም  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  

ግግንንኙኙነነትት  ባባለለውው  ሁሁኔኔታታ  ከከራራሱሱ  ውውጭጭ  በበሆሆነነ  ምምክክንንያያትት  ወወይይምም  ሥሥራራውውንን  ለለማማከከናናወወንን  

ባባደደረረገገውው  ጥጥረረትት  ምምክክንንያያትት  በበAAካካሉሉ  ላላይይ  በበድድንንገገትት  የየደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት""  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  

ትትርርጉጉምም  የየሚሚከከተተሉሉትት  ዋዋናና  ነነጥጥቦቦችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

  
AAደደጋጋውው  የየደደረረሰሰውው፤፤      

aa))  ስስራራንን  በበማማከከናናወወንን  ላላይይ፤፤  

bb))  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  ግግኑኑኝኝነነትት  ባባለለውው  ሁሁኔኔታታ  ከከራራሱሱ  ውውጭጭ  በበሆሆነነ  ምምክክንንያያትት  ወወይይምም፤፤  

cc))  ሥሥራራንን  ለለማማከከወወንን  በበሚሚደደረረግግ  ጥጥረረትት  ውውስስጥጥ  መመሆሆኑኑ  ናናቸቸውው  ።።  

የየሥሥራራ  ላላይይ  AAደደጋጋ  የየሚሚባባለለውውናና  የየካካሳሳ  ሽሽፋፋንን  የየሚሚሰሰጠጠውው  EEነነኚኚህህ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሲሲሟሟሉሉ  ነነውው።።  

ለለበበለለጠጠ  መመረረዳዳትት  EEያያንንዳዳንንዱዱንን  ነነጥጥብብ  በበተተናናጥጥልል  ማማየየትት  AAስስፈፈላላጊጊ  በበመመሆሆኑኑ  EEንንደደሚሚከከተተለለውው  

EEናናያያቸቸዋዋለለንን።።    
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ስስራራንን  በበማማከከናናወወንን  ላላይይ  የየሚሚለለውው  ሃሃረረግግ  AAደደጋጋውው  የየደደረረሰሰውው፤፤  

  ስስራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ፤፤  

  ሥሥራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ቦቦታታ  EEናና፤፤  

  ሥሥራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚያያሳሳይይ  ነነውው።።  ይይህህ  ማማለለትት  ‘‘ሥሥራራንን  በበማማከከናናወወንን  

ላላይይ’’  የየሚሚለለውው  AAደደጋጋውው  ከከደደረረሰሰበበትት  ጊጊዜዜ  ቦቦታታ  EEናና  ሁሁኔኔታታ  ጋጋርር  የየተተሳሳሰሰረረ  ነነውው  ማማለለትት  

ነነውው።።  

  
ስስራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ  

  
ስስራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ  የየሚሚለለውው  በበመመደደበበኛኛውው  ሁሁኔኔታታ  ሥሥራራ  የየሚሚሰሰራራባባቸቸውውንን  ከከ22፡፡3300  ——  

66፡፡3300  EEናና  ከከ  77፡፡3300  ——1111፡፡3300    EEናና  በበAAንንዳዳንንድድ  መመሥሥሪሪያያ  ቤቤቶቶችች  ከከ  22——3300  66፡፡0000  EEናና  ከከ  

88፡፡0000——1111፡፡0000  EEንንዲዲሁሁምም  ቅቅዳዳሜሜንን  ግግማማሽሽ  ቀቀንን  የየሚሚሸሸፍፍንን  ነነውው።።  ከከዚዚህህ  ውውጭጭ  ያያሉሉትት  

ሰሰዓዓታታትት  ከከካካሳሳውው  ሽሽፋፋንን  ውውጭጭ  ይይሆሆናናሉሉ፡፡፡፡  ይይህህምም  ሲሲባባልል  ከከሥሥራራውው  AAካካባባቢቢ  ጠጠቅቅላላላላ  ሁሁኔኔታታ  

፣፣  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ባባህህሪሪ  EEናና  ሥሥራራውው  ከከሚሚጠጠይይቀቀውው  ወወይይምም  በበልልማማድድ  

ከከሚሚከከናናወወንንበበትት  ሁሁኔኔታታ  AAንንፃፃርር  ወወይይምም  ለለሥሥራራውው  ተተቀቀዳዳሚሚ  ወወይይምም  ተተከከታታይይ  የየሆሆኑኑ  

((iinncciiddeennttaall))  ተተግግባባሮሮችችንን  ሲሲፈፈጽጽምም  በበነነበበረረበበትት  ጊጊዜዜ  AAንንድድ  ሰሰራራተተኛኛ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  

EEንንደደሆሆነነ  AAደደጋጋውው  ሥሥራራውው  ከከሚሚሰሰራራበበትት  ሰሰዓዓትት  ውውጪጪምም  ቢቢሆሆንን  ሥሥራራ  በበሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ  

የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  EEንንደደሆሆነነ  ይይታታሳሳባባልል።።  ለለምምሳሳሌሌ  AAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ከከመመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  ሰሰዓዓትት  

ውውጪጪ  ነነገገርር  ግግንን  የየAAሰሰሪሪውውንን  ትትEEዛዛዝዝ  በበመመፈፈፀፀምም  ላላይይ  ባባለለበበትት  ጊጊዜዜ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት፣፣  

በበEEረረፍፍትት  ጊጊዜዜ  ምምሳሳ  በበመመብብላላትት  ላላይይ  EEያያለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት  በበሥሥራራ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየደደረረሰሰ  

AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  በበመመጀጀመመሪሪያያውው  ነነጥጥብብ  የየAAሰሰሪሪውውንን  ጥጥቅቅምም  ለለማማስስፈፈፀፀምም  ሲሲልል  በበዚዚያያ  ቦቦታታ  

የየተተገገኘኘ  መመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  የየሥሥራራውውንን  የየጊጊዜዜ  AAድድማማስስ  ያያሰሰፋፋዋዋልል፤፤  በበኋኋለለኛኛውውምም  ቢቢሆሆንን  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  

የየተተፈፈጥጥሮሮ  ባባህህሪሪ  ስስንንነነሳሳ  ሳሳይይበበላላ  ስስራራውውንን  ለለመመስስራራትት  ይይቸቸገገራራልል፤፤  ቢቢሰሰራራምም  EEንንኳኳንን  

ውውጤጤታታማማ  ይይሆሆናናልል  ተተብብሎሎ  AAይይታታሰሰብብምም።።  ስስለለሆሆነነምም  ምምሳሳ  በበሚሚበበላላበበትት፣፣  ሻሻይይ  በበሚሚጠጠጣጣበበትት  

ጊጊዜዜ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት፤፤  በበቀቀጥጥታታ  ሆሆነነ  በበተተዘዘዋዋዋዋሪሪ  የየሰሰራራተተኛኛውው  በበAAዲዲስስ  ጉጉልልበበትት  ስስራራውውንን  

መመጀጀመመርር  AAሰሰሪሪውውንን  የየሚሚጠጠቅቅመመውው  በበመመሆሆኑኑ  በበሥሥራራ  ጊጊዜዜ  ላላይይ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  EEንንደደሆሆነነ  

ይይታታሰሰባባልል።።  ለለAAንንድድ  AAፍፍታታ  EEረረፍፍትት  በበመመውውሰሰድድ  ላላይይ  EEያያለለምም  ጉጉዳዳቱቱ  ቢቢደደርርስስ  በበተተመመሳሳሳሳይይ  

ሁሁኔኔታታ  በበሥሥራራውው  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።    EEንንዲዲህህ  ያያሉሉ  AAጋጋጣጣሚሚዎዎችችንን  ከከካካሳሳ  

ሽሽፋፋንን  ውውጭጭ  ማማድድረረግግ  የየመመደደበበኛኛ  ሕሕይይወወትት  AAኗኗኗኗርር  ትትርርጉጉምምንን  ማማሳሳጣጣትት  ይይሆሆናናልል።።    
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ሥሥራራ  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ቦቦታታ፤፤  

    
AAንንድድ  ሥሥራራ  የየሚሚሰሰራራውው  ሥሥራራውውንን  በበሚሚያያሰሰራራውው  ድድርርጅጅትት  ውውስስጥጥ  EEንንደደሆሆነነ  ይይታታሰሰባባልል፡፡፡፡  

በበዚዚህህ  ቦቦታታ  ላላይይ  EEያያለለ  AAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት  በበሥሥራራ  ቦቦታታ  ላላይይ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  

መመሆሆኑኑ  AAያያጠጠያያይይቅቅምም፡፡፡፡  ሥሥራራ  የየሚሚሠሠራራውው  ግግንን  ድድርርጅጅቱቱ  ያያለለበበትት  ቦቦታታ  ላላይይ  ብብቻቻ  AAይይደደለለምም፤፤  

የየሥሥራራውው  ባባህህሪሪ  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከመመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  ቦቦታታ  ላላይይ  ተተነነጥጥሎሎ  ወወደደሌሌላላ  ቦቦታታ  EEንንዲዲሄሄድድ  

ሊሊያያስስገገድድደደውው  ይይችችላላልል፡፡፡፡  AAንንድድ  የየኤኤሌሌትትሪሪክክ  ወወይይምም  የየቴቴሌሌኮኮሙሙኒኒኬኬሽሽንን  ሠሠራራተተኛኛ  የየመመስስመመርር  

ላላይይ  ስስራራዎዎችችንን  ለለመመሥሥራራትት  ከከድድርርጅጅቱቱ  ውውጭጭ  መመገገኘኘትት  ሊሊኖኖርርበበትት  ይይችችላላልል  ለለEEርርሱሱ  የየሥሥራራ  

ቦቦታታውው  ሥሥራራውው  የየEEርርሱሱንን  መመገገኘኘትት  የየሚሚጠጠይይቅቅበበትት  ቦቦታታ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ቦቦታታ  AAደደጋጋ  ቢቢደደረረስስበበትት  

በበሥሥራራ  ቦቦታታ  ላላይይ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  

  

ሥሥራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ሁሁኔኔታታ፤፤  

  
AAደደጋጋውው  ሠሠራራተተኛኛውው  ሲሲሰሰራራ  የየተተከከሰሰተተ  መመሆሆንን  AAለለበበትት።።  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራውውንን  ሲሲሰሰራራ  

የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ነነውው  የየሚሚባባለለውው    በበሥሥራራ  ዝዝርርዝዝርር  መመግግለለጫጫውው  ሊሊሠሠራራ  የየሚሚገገባባውው  ሥሥራራ  ብብቻቻ  

ሳሳይይሆሆንን  የየሥሥራራውው  ባባህህሪሪ  የየነነገገሮሮችች  AAካካባባቢቢያያዊዊ  ሁሁኔኔታታ፣፣  ሥሥራራውውንን  ተተከከትትለለውው  በበሚሚመመጡጡ  

AAጋጋጣጣሚሚዎዎችች  ምምክክንንያያትት፤፤  ከከሥሥራራ  ዝዝርርዝዝሩሩ  ውውጭጭ  ያያለለንን  ሥሥራራ  EEንንዲዲሰሰራራ  ቢቢሆሆንን  ወወይይምም  

ሥሥራራውውንን  ተተቋቋርርጦጦ  ቢቢሆሆንን  በበዚዚህህ  ሁሁኔኔታታ  ላላይይ  EEያያለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ  ሥሥራራውውንን  በበመመሥሥራራትት  

ላላይይ  የየተተከከሰሰተተ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  ለለምምሳሳሌሌ  AAድድካካሚሚ  ከከሆሆነነ  ሥሥራራ  ለለAAንንድድ  AAፍፍታታ  AAረረፍፍ  EEንንዳዳለለ  

AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ፣፣  የየውውሃሃ  ጥጥማማቱቱንን  ለለማማርርካካትት  ድድርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  ወወደደሚሚገገኘኘውው  ሻሻይይ  ቤቤትት  

ሲሲሄሄድድ፣፣  በበምምሳሳ  የየEEረረፍፍትት  ጊጊዜዜውው  ውውስስጥጥ  EEያያለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራውውንን  ሲሲሰሰራራ  

የየተተከከሰሰተተ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  ሥሥራራውውንን  በበAAዲዲስስ  መመንንፈፈስስ  EEናና  ጉጉልልበበትት  ለለመመቀቀጠጠልል  AAረረፍፍ  

ማማለለቱቱ፣፣  ምምሳሳ  መመብብላላቱቱ  ወወይይምም  የየሥሥራራ  ባባልልደደረረባባውውንን  መመርርዳዳቱቱ  በበቀቀጥጥታታምም  ይይሁሁንን  በበተተዘዘዋዋዋዋሪሪ  

መመንንገገድድ  AAሰሰሪሪውውንን  የየሚሚጠጠቅቅምም  ነነውው።።  የየሚሚጠጠቅቅምም  ባባይይሆሆንን  EEንንኳኳንን  ከከሥሥራራውው  ጠጠቅቅላላላላ  

ባባሕሕሪሪምም  ሆሆነነ  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሁሁኔኔታታ  AAንንፃፃርር  ሥሥራራውው  ለለAAንንድድ  AAፍፍታታ  ሥሥራራውው  

የየመመቋቋረረጡጡ  AAጋጋጣጣሚሚ  ሥሥራራውው  ሲሲሰሰራራ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  AAይይደደለለምም  AAያያሰሰኘኘውውምም።።  ረረዘዘምም  ላላለለ  ጊጊዜዜ  

ሥሥራራውው  ተተቋቋርርጦጦ  ቢቢሆሆንን  ለለምምሳሳሌሌ  የየሥሥራራውው  ሰሰAAትት  AAብብቅቅቶቶ  ወወደደ  ቤቤቱቱ  ለለመመሄሄድድ  ተተነነስስቶቶ  

ከከድድርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  ወወይይምም  ከከሥሥራራውው  ቦቦታታ  ላላይይ  EEንንዳዳለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ  EEንንኳኳ  በበሥሥራራ  ላላይይ  

የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ነነውው  መመባባሉሉንን  AAያያስስቀቀረረውውምም።።        
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በበAAጠጠቃቃላላይይ  ሥሥራራውውንን  ሲሲሰሰራራ  የየተተከከሰሰተተ  AAደደጋጋ  ነነውው  የየሚሚባባለለውው  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራውውንን  

በበተተግግባባርር  EEያያከከናናወወነነ  መመሆሆኑኑንን፣፣  በበተተግግባባርር  EEያያከከናናወወነነ  ባባይይሆሆንን  EEንንኳኳንን  ሥሥራራውውንን  ከከፍፍ  ሲሲልል  

በበተተገገለለፁፁትት  ምምክክንንያያቶቶችች  ለለጊጊዜዜውው  ሥሥራራውውንን  AAቋቋርርጦጦ  ባባለለበበትት  ጊጊዜዜ፣፣  የየሥሥራራ  ባባልልደደረረባባውውንን  

በበመመርርዳዳትት  ላላይይ  የየAAሰሰሪሪውውንን  ትትEEዛዛዝዝ  በበመመፈፈጸጸምም  ላላይይ  ሥሥራራውውንን  AAቁቁሞሞትትምም  ቢቢሆሆንን  ወወደደ  ቤቤቱቱ  

ለለመመሄሄድድ  ነነገገርር  ግግንን  በበሥሥራራ  ቦቦታታ  ወወይይምም  በበድድርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  EEንንዳዳለለ  AAደደጋጋ    ሲሲደደርርስስበበትት  ነነውው።።  
 

1.1.2.1 ከሥራው ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት  
 
 

ሁለተኛው ነጥብ Aደጋው ከስራው ጋር ግንኙነት ባለው ሁኔታ የተፈጠረ መሆኑ ነው፡፡ 

Aንድ Aደጋ ተገቢውን የካሳ ክፍያ Eንዲያስገኝ ከሥራው ክንውን ጋር ግንኙነት ባለው 

ሁኔታ የተፈጠረ መሆኑ መረጋገጥ Aለበት፡፡ የመሥሪያ መሣሪያዎቹ በAግባቡ 

ባለመስራታቸው ምክንያት፤ Eየሰሩም ቢሆን በሥራው ላይ ያለውን ሠራተኛ ጉዳት 

ካደረሱበት ወይም ሠራተኞቹን Aደገኛ ለሆነ ሁኔታ በማጋለጡ ምክንያት የተፈጠረ 

Aደጋ ከስራው ጋር ግንኙነት ባለው ሁኔታ  የተፈጠረ ስለመሆኑ መረዳት ብዙም 

የሚከብድ Aይሆንም፡፡ 

 
Aንዳንድ ጊዜ ግን ጉዳቶቹ የሚመጡት ከሥራው ጋር በተያያዘ ሁኔታ መሆኑን መለየት 

ያስቸግራል፡፡ ለምሳሌ በሥራ ላይ ያለ ሠራተኛ በመብረቅ ሊመታ ወይም በሥራ ላይ 

Eያለ በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ Aደጋ ምክንያት ጉዳት ሊደርስበት ይችላል፡፡ 

በነበረበት የልብ ድካም፤ የደም ብዛት ምክንያትም ሕይወቱ ሊያልፍ ወይም የAካል 

ጉዳተኛ ሊሆን ይችላል፡፡ Eነኚህ ጉዳቶች በቁማቸው ሲታዩ ከሥራው ክንውን ጋር 

ግንኙነት ያላቸው ናቸው ለማለት Aያስደፍርም፡፡ 

 
ነገር ግን Aደጋው ሁልጊዜ ከሥራው የመነጨ Eንዲሆንም Aይጠበቅም፡፡ የሥራው  

ባህሪ ለAደጋው መከሰት የሚያበረክተው AስተዋጽO Aለ Eንደሁ ይኸው ብቻም በቂ 

ይሆናል፡፡ በምሳሌ ለመግለጽ ያህል ቀደም ሲል የተነሳው የመብረቅ Aደጋ ከሥራው 

ክንውን ጋር ግንኙነት ነበረው ማለት Aይቻልም፡፡ ሌላው የህብረተሰብ ክፍልም ለዚሁ 

ተመሳሳይ Aደጋ ተጋልጧል፡፡ የጉዳቱ ሠለባ የሆነው ሰራተኛ ሥራው ላይ የነበረ 

በመሆኑ ብቻ Aደጋው ከሥራው ጋር (ጠንካራ) የሚያስተሳስረው ነገር Aለ ማለት 

Aይቻልም፡፡ ይሁንና የመብረቁ Aደጋ በተከሰተ ጊዜ ሠራተኞቹ በመብረቁ Aደጋ 
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Eንዲመቱ ያደረጋቸው ከፍ ያለ ቦታ ላይ Eንዲሰሩ የሥራቸው ሁኔታ ያስገደዳቸው 

በመሆኑ የተነሳ ከሆነ ይህ Aደጋውን ከሥራው ክንውን ጋር የሚያስተሳስረው Aንድ 

ምክንያት ይሆናል፡፡ ስለሆነም Eንዲህ ባለ Aጋጣሚ የመብረቁ Aደጋ ከሥራው ጋር 

ግንኙነት ባለው ሁኔታ የተፈጠረ ነው ማለት ይቻላል፡፡   

 
በAንዳንድ Aገሮች ደግሞ የሥራው ሁኔታ Eና ግዴታ ሠራተኛውን Aደጋው Eደረሰበት 

ቦታ ባያመጣው ኖሮ በAደጋው ሊጎዳ ባልቻለም ነበር (positional risk) በማለት 

በAደጋው የተጎዳውን ሰው Eንዲካስ ያደርጉታል፡፡ በዚህ Aስተሳሰብ መሠረት ተጎጂው 

ካሳ የሚያገኘው በሥራ ላይ Eያለ ጉዳት የደረሰበት በመሆኑ ብቻ ነው፡፡ Aደጋውን 

ከሥራው ጋር የሚያስተሳስረው ይኸው ብቻ ነው፡፡ 

 
በAጠቃላይ Aደጋው በህጉ ጥበቃ የተሸፈነ ነው ለማለት ከሥራው ጋር ቀጥተኛ 

ግንኙነት Eንዲኖረው Aይጠበቅም፡፡ በAንድ ዓይነት ምክንያት ከሥራው ባህሪ ጋር 

ትስስር ያለው መሆኑ ከታወቀ ወይም የስራው ባህሪ ለAደጋው መከሰት Eንኳ ባይሆን 

Aደጋው ሲከሰት ለደረሰብን/ለሚደርስብን ጉዳት የራሱ AስተዋጽO ያለው/የሚኖረው ከሆነ 

ከስራ ጋር ግንኙነት Aለው ብሎ መደምደም ይቻላል፡፡  

 

1.1.2.2 ከተጎጂው Aድራጎት ውጪ በሆነ ምክንያት መከሰት 
 

ከፍ ሲል የተገለፁት ጉዳቶች የሥራ ላይ Aደጋ Eንዲሆኑ Aደጋው ከተጎጂው ውጪ 

በሆነ ምክንያት የደረሰ መሆን Aለበት፡፡ የሰው ሚስት በመድፈሩ ምክንያት በቂም 

ይፈልገው የነበረው ባል ተጎጂውን ሥራ ቦታ ድረስ በመሄድ ቢገድለው ይህ የግድያ 

Aደጋ የደረሰበት ከግል ግንኙነቱ የተነሳ የመጣ Eንጂ ከሥራው ባህሪ ጋር ምንም 

ዓይነት ግንኙነት ወይም ትስስር ያለው ተደርጎ ሊወሰድ Aይችልም፡፡ 

 
ስለሆነም የሥራ ላይ Aደጋዎች ከተጎጂዎቹ የግል ህይወት Aመራር ወይም ግንኙነት 

ውጪ በሆነ ምክንያት Eነርሱ የተፈለገውን ያህል ጥረት ቢያደርጉም ሊቆጣጠሩዋቸው 

የማይችሉ ሲሆኑ ብቻ ′የሥራ ላይ Aደጋ′ ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡  
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1.1.2.3 ሥራን ለማከናወን በሚደረግ ጥረት ውስጥ የደረሰ ጉዳት 
 
ይህ ሶስተኛው ሥራን በማከናወን ሂደት የሚደርስ የስራ ላይ Aደጋ ነው፡፡ Aንድ 

ሰራተኛ ሥራውን ለመስራት ጥረት በማድረግ ላይ Eያለ ጉዳት ቢደርስበት የሥራ ላይ 

Aደጋ ይሆናል፡፡ ዋናው ነገር ሥራውን ለማከናወን ጥረት በሚያደርግበት ሁኔታ ላይ 

ጉዳት የደረሰበት መሆኑ ነው፡፡ ይህም ሲባል ሠራተኛው በነበረበት የልብ ድካም፤ የደም 

ብዛት ምክንያት ጉዳት ቢደርስበት ወይም በሌላ ሰው በደረሰበት ጥቃት ምክንያት ቢጎዳ 

ጉዳቱ ከስራው ጋር ያልተያያዘ ከሆነ የሥራ ላይ Aደጋ ደርሶበታል ለማለት 

ያስቸግራል፡፡ ይህንንም ለመረዳት ሥራው ከደረሰበት ጉዳት ጋር ያለውን ትስስር 

መመርመር ይጠይቃል፡፡ 
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መልመጃ 
 

1. Aበበ የቃጫ ፋብሪካ ሠራተኛ ነው፡፡ ለስራ ጉዳይ ወደ ጂጂጋ ለAንድ ወር ተልኮ 

በነበረበት ጊዜ ከምሽቱ በሁለት ሰዓት ላይ ህብረት ፋና ቡና ቤት ሲዝናና 

በድንገት በደረሰ  የፈንጂ Aደጋ ምክንያት ህይወቱ Aልፏል፡፡ የደረሰበት የስራ 

ላይ Aደጋ ነው ማለት ይቻላል? 

 
2. ሰራዊት ለስራ ጉዳይ ወደ ባህር ዳር ተልኮ በመጓዝ ላይ Eያለ መኪና 

በመገልበጡ ጉዳት ደረሰበት የስራ ላይ ጉዳት ነው?  

 
3. ጤናዬ የሂሳብ ሰራተኛ ናት ገንዘብ ወደ ባንክ ለማስገባት ስትሄድ በመኪና Aደጋ 

ምክንያት በEግሯ ላይ ከፍ ያለ ጉዳት ደረሰባት፡፡ ይህ የስራ ላይ ጉዳት ሊባል 

ይችላል? 

 
 

4. ሂሩት በAዲስ ጫማ ፋብሪካ በስራዋ ላይ Eያለች ተባራሪ ጥይት የቀኝ Eጇን 

መታት፡፡ በዚህ የተነሳም የቀኝ Eጇ መንቀሳቀስ Aይችልም፡፡ ይህ የስራ ላይ 

ጉዳት ነው?  

 
 

 
 

5. ኮምቦልቻ ፋብሪካ ይሰራ የነበረው ሰለሞን ከቤተሰብ መልEክት Eንዳለው 

ተነግሮት Aስፈቅዶ ለAንድ Aፍታ መልEክት ለመቀበል ከፋብሪካው ግቢ ወጣ 

Eንዳለ ጉዳት ደረሰበት የስራ ላይ ጉዳት ነው?   

 
 

 

 

6. Aለማየሁ የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅ ሰራተኛ ነው  በስራ ላይ Eያለ ከፍተኛ 

ሙቀት ስለነበር በግቢው ውስጥ ወዳለው መዋኛ ቦታ በመሄድ በመዋኘት ላይ 

Eያለ ጉዳት ደረሰበት የስራ ላይ ጉዳት ነው? 

 
 

 

 

7. የነዳጅ ማጠራቀሚያ በነበረ ታንከር ውስጥ  ለተወሰነ ጊዜ ውሃ ተደርጎበት 

ቆይቷል፡፡ በኋላም ባዶውን Eንደቆየ ማስረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በሌላ ጊዜ ውሃ 

ለመሙላት ስለተፈለገ የማያፈስ መሆኑን ለማረጋገጥ ቸርነት የተባለው የቃጫ 

ፋብሪካ ሠራተኛ ወደ ታንከሩ ውስጥ ይገባል፡፡ የቆመበት ቦታ Aካባቢ በEግሩ 
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የረገጠው ምን Eንደሆነ ለማየት ላይተር ሲለኩስ የቃጠሎ Aደጋ ደረሰበት፡፡   

የሥራ ላይ ጉዳት ስለሆነ ካሣ ይገባኛል Aለ Aሰሪው በበኩሉ የነዳጅ ታንከር 

ውስጥ መግባቱን Eያወቀ ባትሪ መጠቀም ሲገባው ላይተር መለኮሱ ጥፋት 

ነው፡፡ስለሆነም የሥራ ላይ Aደጋ ነው ማለት Aይቻልም በማለት ይከራከራል፡፡ 

Eርስዎስ ምን ይላሉ?  

 
 

8. ሰይድ ለሥራ ደህንነት ሲባል የተሰጠውን ሄልሜት Aድርጎ ይሠራል፡፡ ከዚህ 

ቀደምም ይህንን ደንብ ተከትሎ ይሠራ Eንደነበር ማስረጃዎቹ ያሳያሉ፡፡ ይሁንና 

Aደጋ በደረሰበት Eለት ጭንቅላቱን በጣም ስላላበው ለAንድ Aፍታ ያወልቃል፡፡ 

በዚህ Aጋጣሚ  ከተቀመጠበት ለመነሳት ብድግ ሲል የሚሰራበት ማሽኑ ብረት 

ጭንቅላቱን መታው፡፡ክፍ ያለ ጉዳትም ደረሰበት፡፡ ካሳ የሚያሰጥ የሥራ ላይ 

Aደጋ ነው ማለት ይቻላል?    
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1.2. በስራ ምክንያት ስለሚመጣ በሽታ 
  

1.2.1 ትርጉም 
  
በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታንን  ትትርርጉጉምም  ማማወወቅቅ  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነገገርር  ነነውው፡፡፡፡  ከከበበሽሽታታዎዎችች  

ውውስስጥጥ  የየትትኛኛውው  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  EEንንደደሚሚመመጣጣ  የየትትኞኞቹቹ  ደደግግሞሞ  በበተተለለመመደደውው  ሁሁኔኔታታ  

የየሰሰውውንን  ልልጅጅ  የየሚሚያያጠጠቁቁ    ከከሥሥራራ  ጋጋርር  ያያልልተተያያያያዙዙ  EEንንደደሆሆኑኑ  ለለመመለለየየትት  ይይረረዳዳልል፡፡፡፡  

በበIIትትዮዮጵጵያያ  AAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛ  ህህግግ  መመሠሠረረትት  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታ  ማማለለትት    

  
ሠሠራራተተኛኛውው  ከከሚሚሠሠራራውው  የየሥሥራራ  ዓዓይይነነትት  ወወይይምም  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከሚሚያያከከናናውውነነውው  ሥሥራራ  AAካካባባቢቢ  

የየተተነነሣሣ  በበሽሽታታውው  ከከተተከከሰሰተተበበትት  EEለለትት  AAስስቀቀድድሞሞ  በበነነበበረረውው  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  በበፊፊዚዚካካልል፣፣  

ኬኬሚሚካካልል  ወወይይምም  ባባዮዮሎሎጂጂካካልል  ነነገገሮሮችች  AAማማካካኝኝነነትት  በበሠሠራራተተኛኛውው  ላላይይ  የየሚሚደደርርስስ  የየጤጤናና  

መመታታወወክክ  ነነውው  [[AAንንቀቀጽጽ  9988((11))]]  

  
በበዚዚህህ  ትትርርጉጉምም  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታውው  ምምክክንንያያትት    

••  የየሥሥራራውው  ዓዓይይነነትት  ነነውው    

••  የየሥሥራራውው  AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታምም  ነነውው፡፡፡፡    
  
  

በበሁሁለለቱቱምም  መመንንገገዶዶችች  ቢቢሆሆንን  በበሽሽታታውው  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  ግግንንኙኙነነትት  AAለለውው፡፡፡፡  ከከሌሌሎሎችች  

በበሽሽታታዎዎችች  የየሚሚለለየየውውምም  በበሽሽታታውው  ለለሥሥራራውው  የየተተለለመመደደ  ወወይይምም  የየሚሚታታወወቅቅ  ውውጤጤትትንን  

የየሚሚያያስስከከትትልል  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  AAስስምም  ማማንንኛኛውውንንምም  የየህህብብረረተተሰሰብብ  ክክፍፍልል  የየሚሚያያጠጠቃቃ  ቢቢሆሆንንምም  

ጨጨርርቃቃጨጨርርቅቅ  ፋፋብብሪሪካካ  ለለረረጅጅምም  ጊጊዜዜ  የየሠሠራራ  ሰሰውው  ለለዚዚህህ  በበሽሽታታ  የየተተጋጋለለጠጠ  ነነውው፡፡፡፡ይይህህ  

የየሆሆነነውውምም  በበሥሥራራውው  ዓዓይይነነትት  ምምክክንንያያትት  ነነውው፡፡፡፡  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታምም  ከከፍፍተተኛኛ  ድድምምጽጽ  

ያያለለበበትት  ቦቦታታ  የየሚሚሰሰራራ  ሰሰውው  የየመመስስማማትት  ሀሀይይሉሉ  ሊሊቀቀንንስስ  ወወይይምም  ላላይይኖኖርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  

በበEEንንዲዲህህ  ያያሉሉ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየሚሚመመጣጣውው  በበሽሽታታ  ““የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ””  ሲሲባባልል  ተተጠጠቂቂ  ለለመመሆሆንን  

ያያበበቃቃውው  ምምክክንንያያትትምም    የየሥሥራራውው  ዓዓይይነነትት  ነነውው  ማማለለትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  
የየሥሥራራውው  AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታ  ስስንንልልምም  በበሽሽታታውው  ከከሥሥራራውው  ጠጠቅቅላላላላ  ባባህህሪሪ  የየሚሚመመነነጭጭ  ወወይይምም  

በበሥሥራራውው  ባባህህሪሪ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  ሳሳይይሆሆንን  ሠሠራራተተኛኛውው  EEንንዲዲሠሠራራ  የየሚሚጠጠበበቅቅበበትትንን  

የየሥሥራራ  ተተግግባባርር  ተተደደጋጋጋጋሚሚ  በበሆሆነነ  የየማማከከናናወወንን  ሂሂደደትት  ሲሲፈፈጽጽምም  ለለAAንንድድ  ወወይይምም  ለለሌሌላላውው  

በበሽሽታታ  የየሚሚጋጋለለጥጥበበትት  AAጋጋጣጣሚሚ  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበምምሳሳሌሌ  ለለመመግግለለጽጽ  ያያህህልል  AAንንድድ  የየቀቀበበሌሌ  
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የየህህብብረረትት  ሱሱቅቅ  ሠሠራራተተኛኛ  ቆቆሻሻሻሻ  የየሚሚቃቃጠጠልልበበትት  ቦቦታታ  AAካካባባቢቢ  ለለረረጅጅምም  ጊጊዜዜ  በበመመስስራራቱቱ  የየAAስስምም  

በበሽሽተተኛኛ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  የየህህብብረረትት  ሱሱቅቅ  EEቃቃዎዎችች  መመሸሸጥጥ  በበመመደደበበኛኛ  ሁሁኔኔታታ  የየAAስስምም  በበሽሽታታንን  

AAያያስስከከትትልልምም፡፡፡፡  ሠሠራራተተኛኛውው  ለለዚዚህህ  ችችግግርር  የየተተጋጋለለጠጠውው  EEንንዲዲሠሠራራ  የየተተመመደደበበበበትት  የየሥሥራራ  

AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታ  በበበበሽሽታታውው  ለለመመጠጠቃቃትት  ምምክክንንያያትት  ስስለለሆሆነነውው  ወወይይምም  ተተጋጋለለጭጭነነቱቱንን  ስስላላሰሰፋፋውው  

ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታ  የየሥሥራራ  AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበመመደደበበኛኛ  ሁሁኔኔታታ  ችችግግሩሩንን  

ያያስስከከትትላላሉሉ  ባባይይባባልልምም  EEንንደደተተጠጠቀቀሰሰውው  ባባለለ  ልልዩዩ  AAጋጋጣጣሚሚዎዎችች  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  ለለሚሚመመጣጣ  

በበሽሽታታ  ምምክክንንያያትት  ሊሊሆሆኑኑ  ይይችችላላሉሉ  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    

  
የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታዎዎችችንን  በበተተመመለለከከተተ  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  ማማሕሕበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  

ሚሚኒኒስስቴቴርር  AAግግባባብብ  ካካለለውው  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ጋጋርር  በበመመምምከከርር  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  

በበሽሽታታዎዎችችንን  ዝዝርርዝዝርር  በበመመመመሪሪያያ  EEንንዲዲያያወወጣጣ  ሥሥልልጣጣንን  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል፡፡፡፡  ይይህህ  ዝዝርርዝዝርር  

በበየየAAምምስስትት  ዓዓመመቱቱ  ሊሊሻሻሻሻልል  የየሚሚችችልል  ነነውው፡፡፡፡  ዝዝርርዝዝሩሩ  በበጅጅምምላላ  የየሚሚወወጣጣ  ሳሳይይሆሆንን  

EEንንደደየየሥሥራራ  ባባህህሪሪውው  EEየየተተለለየየ  የየሚሚገገለለፅፅ  ነነውው፡፡፡፡  ለለAAንንዱዱ  የየሥሥራራ  መመስስክክ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  

የየሚሚባባለለውው  ለለሌሌላላውው  የየሥሥራራ  መመስስክክ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ላላይይባባልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ዝዝርርዝዝሩሩ  

ከከየየሥሥራራ  መመስስኮኮቹቹ    ባባህህሪሪ  AAንንፃፃርር  EEየየታታየየ  የየሚሚዘዘጋጋጅጅ  ነነውው፡፡፡፡    

  
ዝዝርርዝዝሩሩ  ከከተተዘዘጋጋጀጀ  በበኃኃላላ  በበዝዝርርዝዝሩሩ  ውውስስጥጥ  ካካሉሉትት  ባባንንዱዱ  በበሽሽታታ  የየተተጠጠቃቃ  ሰሰውው  በበሽሽታታውው  

EEንንዳዳለለበበትት  ሲሲረረጋጋገገጥጥ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  EEንንደደያያዘዘውው  ማማስስረረጃጃ  ሊሊሆሆነነውው  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

ከከተተገገለለፁፁትት  ውውጪጪ  በበሆሆነነ  በበሽሽታታ  የየተተጠጠቃቃ  ሰሰውው  ግግንን    

  
••  የየተተጠጠቃቃውው  በበሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ስስለለመመሆሆኑኑ    

••  ለለተተገገለለፁፁትት  በበሽሽታታዎዎችችምም  ቢቢሆሆንን  መመንንስስኤኤ  ናናቸቸውው  የየተተባባሉሉትት  ችችግግሮሮችች  ሌሌላላ  መመገገለለጫጫ  

ያያላላቸቸውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  ማማስስረረጃጃ  በበማማቅቅረረብብ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ተተጠጠቂቂ  መመሆሆኑኑንን  

የየማማስስረረዳዳትት  EEድድልል  AAለለውው፡፡፡፡    

  
[[  

ይይህህ  ብብቻቻምም  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  በበዝዝርርዝዝሩሩ  ውውስስጥጥ  የየተተካካተተተተ  ባባይይሆሆንን  EEንንኳኳንን  ተተቃቃራራኒኒ  ማማስስረረጃጃ  

ካካልልቀቀረረበበ  በበAAንንድድ  የየተተወወሰሰነነ  ስስራራ  ላላይይ  የየተተሰሰማማሩሩ  ሰሰዎዎችችንን  ብብቻቻ  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  የየሚሚይይዝዝ  በበሽሽታታ  

AAንንድድንን  ሰሰራራተተኛኛ  የየያያዘዘውው  መመሆሆኑኑ  ሲሲታታወወቅቅ  የየተተጠጠቃቃውው  በበስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  EEንንደደሆሆነነ  

ይይቆቆጠጠርርለለታታልል፡፡፡፡  ይይህህ  በበራራሱሱ  ((pprriimmaa  ffaacciiee))  በበሽሽታታውው  ከከስስራራውው  ጋጋርር  AAንንድድ  AAይይነነትት  ትትስስስስርር  

EEንንዳዳለለውው  ማማስስረረጃጃ  ነነውው፤፤  በበስስራራውው  EEናና  በበበበሽሽታታውው  መመካካከከልል  ያያለለውውንን  ግግንንኙኙነነትት  በበጊጊዜዜውው  
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የየቴቴክክኖኖሎሎጂጂ  ደደካካማማነነትት  የየተተነነሣሣ  መመረረዳዳትት  በበማማይይቻቻልልበበትት  ሁሁኔኔታታ  በበሰሰራራተተኛኛውው  ላላይይ  

የየሚሚደደርርሰሰውው  ጉጉዳዳትት  ሣሣይይካካስስ  EEንንዳዳይይቀቀርር  ለለማማድድረረግግ  ይይህህ  ጥጥሩሩ  መመንንገገድድ  ነነውው፡፡፡፡  

  
የየቴቴክክኖኖሎሎጂጂውው  EEድድገገትት  የየሣሣይይንንሱሱንን  ምምጥጥቀቀትት  EEየየተተከከተተለለ  ዝዝርርዝዝሩሩ  በበየየAAምምስስትት  ዓዓመመቱቱ  

EEንንዲዲዘዘጋጋጅጅ  መመደደረረጉጉምም  ከከማማስስረረጃጃ  AAቀቀራራረረብብ  AAንንፃፃርር  ሰሰራራተተኛኛውው  በበቀቀድድሞሞውው  ዝዝርርዝዝርር  ውውስስጥጥ  

ያያልልነነበበሩሩትትንን  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታዎዎችች  ለለማማስስረረዳዳትት  የየሚሚኖኖርርበበትትንን  ችችግግርር  የየሚሚያያቃቃልልልልለለትት  

EEንንደደሆሆነነ  ይይታታመመናናልል፡፡፡፡    

1.2.2 የስራ ላይ በሽታ የደረሰበትን ጊዜ ስለመወሰን 
  
ስስለለበበሽሽታታውው  ከከፍፍ  ሲሲልል  በበተተገገለለፀፀውው  መመንንገገድድ  ከከተተነነጋጋገገርርንን  AAሁሁንን  ደደግግሞሞ  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታውው  

መመቼቼ  EEንንደደደደረረሰሰ  መመነነጋጋገገሩሩ  ጠጠቃቃሚሚ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበጉጉዳዳቱቱ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚገገኘኘውውንን  የየካካሣሣ  ጥጥያያቄቄ  

ለለማማቅቅረረብብ  የየሚሚቻቻልል  መመሆሆንን  AAለለመመሆሆኑኑንን  ለለመመወወሰሰንን፤፤  መመጠጠየየቅቅ  የየሚሚቻቻልል  ሲሲሆሆንን  EEንንኳኳንን  

የየካካሣሣውው  ተተጠጠቃቃሚሚ  ለለመመሆሆንን  ጥጥያያቄቄውው  በበምምንን  ያያህህልል  ጊጊዜዜ  መመቅቅረረብብ  EEንንዳዳለለበበትት  ለለመመወወሰሰንን  

ይይረረዳዳልል፡፡፡፡  

  
ስስለለሆሆነነምም  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  በበሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  EEለለትት  በበሽሽታታውው  በበግግልልጽጽ  

የየታታወወቀቀበበትት  ቀቀንን  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበሽሽታታውው  በበግግልልጽጽ  ታታውውቋቋልል  የየሚሚባባለለውውምም  

  
••  ሰሰራራተተኛኛውው  የየመመስስራራትት  ችችሎሎታታውውንን  ያያጣጣበበትት  ቀቀንን  

••  በበሽሽታታውው  በበሐሐኪኪምም  ተተመመርርመመሮሮ  መመኖኖሩሩ  የየታታወወቀቀበበትት  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  EEለለትት  

••  ሰሰራራተተኛኛውው  በበበበሽሽታታውው  ምምክክንንያያትት  የየሞሞተተበበትት  EEለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

  
  

EEነነኚኚህህ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሰሰራራተተኛኛውው  በበበበሽሽታታውው  የየተተያያዘዘበበትት  ጊጊዜዜያያትት  EEንንደደሆሆኑኑ  ይይቆቆጠጠራራልል፡፡፡፡  

““EEንንደደሆሆነነ  ይይቆቆጠጠራራልል””  መመባባሉሉምም  በበሽሽታታውው  በበAAንንድድ  ጊጊዜዜ  የየሚሚከከሰሰትት  ሣሣይይሆሆንን  በበሂሂደደትት  

የየሚሚገገለለጥጥ  በበመመሆሆኑኑ  ትትክክክክለለኛኛውውንን  በበበበሽሽታታውው  የየተተለለከከፈፈበበትትንን  EEለለትት  ማማወወቅቅ  AAስስቸቸጋጋሪሪ  

በበመመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  

  
በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  በበሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትትንን  EEለለትት  ስስንንወወስስንን  ይይህህንን  ተተከከትትሎሎ  

የየሚሚመመጣጣውው  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ጥጥያያቄቄ  ሠሠራራተተኛኛውውንን  በበሽሽተተኛኛ  ለለማማድድረረግግ  ያያበበቃቃውው  ሰሰበበብብ  

በበሽሽታታውው  ከከተተከከሰሰተተበበትት  EEለለትት  AAስስቀቀድድሞሞ  በበምምንን  ያያህህልል  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየተተፈፈጠጠረረ  መመሆሆንን  AAለለበበትት  
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የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ለለመመመመለለስስ  ወወደደ  ትትርርጓጓሜሜውው  መመለለስስ  ስስንንልል  በበሽሽታታውው  ከከተተከከሰሰተተበበትት  

EEለለትት  AAስስቀቀድድሞሞ  በበነነበበረረውው  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  በበፊፊዚዚካካልል፣፣  ኬኬሚሚካካልል  ወወይይምም  ባባዮዮሎሎጂጂካካልል  

ነነገገሮሮችች  AAማማካካኝኝነነትት  የየሚሚደደርርስስ  የየጤጤናና  መመታታወወክክ    ሲሲልል  ይይገገልልፀፀዋዋልል  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  

የየሚሚለለውው  EEንንደደየየበበሽሽታታውው  ጠጠባባይይ  ሊሊለለያያይይ  የየሚሚችችልል  በበመመሆሆኑኑ  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  ጊጊዜዜ  ማማስስቀቀመመጥጥ  

AAይይቻቻልልምም፤፤  ግግንን  ደደግግሞሞ  ይይህህንን  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ልልክክ  ማማንን  ይይወወስስናናልል??  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  መመመመሪሪያያ  

EEንንደደሚሚያያወወጣጣ  የየተተነነገገረረውው  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  በበሽሽታታዎዎችችንን  ዝዝርርዝዝርር  ነነውው፡፡፡፡  EEነነኝኝህህ  

የየተተዘዘረረዘዘሩሩ  በበሽሽታታዎዎችች  በበምምንን  ያያህህልል  ጊጊዜዜ  ሲሲከከሰሰቱቱ  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  EEንንደደሚሚሆሆኑኑ  ሊሊወወስስንን  

EEንንደደሚሚችችልል  የየተተገገለለፀፀ  ነነገገርር  የየለለምም፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ይይህህ  ጊጊዜዜ  በበሐሐኪኪሞሞችች  EEንንዲዲረረጋጋገገጥጥ  የየተተተተወወ  

ነነውው??  ወወይይስስ  የየማማሕሕበበራራዊዊናና  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታንን  ዝዝርርዝዝርር  

ሲሲያያወወጣጣ  በበሽሽታታውው  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  የየመመጣጣ  ነነውው  ለለማማሰሰኘኘትት  AAንንዱዱ  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነገገርር  የየበበሽሽታታውው  

በበተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  መመገገለለጥጥ  ጭጭምምርር  በበመመሆሆኑኑ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  ይይህህንን  ጊጊዜዜ  ከከሚሚመመለለከከተተውው  

AAካካልል  ጋጋርር  በበመመነነጋጋገገርር  ከከዝዝርርዝዝሩሩ  ጋጋርር  AAብብሮሮ  ያያወወጣጣዋዋልል??  ክክርርክክርር  በበተተፈፈጠጠረረ  ቁቁጥጥርር  

ሐሐኪኪሞሞችች  በበየየጊጊዜዜውው  EEየየተተጠጠየየቁቁ  የየሚሚሰሰጡጡትት  ማማረረጋጋገገጫጫ  ሣሣይይሆሆንን  በበኃኃለለኛኛውው  መመንንገገድድ  

የየሰሰራራተተኛኛ  EEናና  ማማሕሕበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  የየሥሥራራ  በበሽሽታታ  ዝዝርርዝዝርርንን  ሲሲያያወወጣጣ  AAብብሮሮ  

ጊጊዜዜውውንን  የየሚሚወወስስንን  EEንንደደሆሆነነ  ማማሰሰቡቡ  ትትክክክክለለኛኛውው  መመስስመመርር  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  

  
ሌሌላላውው  ከከዚዚሁሁ  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  የየሚሚነነሣሣውው  ጥጥያያቄቄ  ሰሰራራተተኛኛውው  በበAAንንድድ  በበሽሽታታ  የየተተለለከከፈፈውው  

ሰሰራራተተኛኛ  ከከመመሆሆኑኑ  በበፊፊትት  የየሚሚሆሆንንበበትት  AAጋጋጣጣሚሚ  ነነውው፡፡፡፡  ሰሰራራተተኛኛ  ከከመመሆሆኑኑ  በበፊፊትት  የየተተለለከከፈፈ  

ሰሰውው  ሰሰራራተተኛኛ  ከከሆሆነነ  በበኃኃላላ  የየሚሚሰሰራራውው  ስስራራ  ለለበበሽሽታታውው    መመባባባባስስ  ምምክክንንያያትት  በበሚሚሆሆንንበበትት  ጊጊዜዜ  

በበሽሽታታውው  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ሊሊባባልል  ይይችችላላልል  ወወይይ??  የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ሁሁኔኔታታ  በበተተወወሰሰነነ  

ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየሚሚለለውው  የየተተለለከከፈፈበበትትንን  ወወይይስስ  የየተተባባባባሰሰበበትትንን  EEለለትት  ማማለለትት  ነነውው??  AAንንድድ  

ምምሣሣሌሌ  ለለመመጨጨመመርር  ያያህህልል  ለለሶሶስስትት  ዓዓመመትት  በበጨጨርርቃቃ  ጨጨርርቅቅ  ፋፋበበሪሪካካ  ውውስስጥጥ  የየሰሰራራ  ሰሰውው  

የየAAስስምም  በበሽሽታታ  ሊሊይይዘዘውው  EEንንደደሚሚችችልል  ቢቢገገለለጽጽናና  AAንንድድ  ስስራራተተኛኛ  በበሁሁለለተተኛኛ  ዓዓመመቱቱ  ለለዚዚሁሁ  

በበሽሽታታ  በበተተፈፈጥጥሮሮውው  በበቀቀላላሉሉ  የየሚሚጠጠቃቃ  በበመመሆሆኑኑ  በበሁሁለለተተኛኛ  ዓዓመመቱቱ  በበAAስስምም  ቢቢያያዝዝናና  ይይህህምም  

ሦሦስስትት  ዓዓመመትት  ከከመመሙሙላላቱቱ  በበፊፊትት  ቢቢታታወወቅቅ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  AAይይባባልልምም፡፡፡፡  በበሽሽታታውው  

EEየየተተባባባባሰሰ  በበመመሄሄዱዱ  ግግንን  በበAAራራተተኛኛ  ወወይይምም  በበAAምምስስተተኛኛ  ዓዓመመቱቱ  የየተተመመደደበበበበትትንን  ሥሥራራ    

ለለመመሥሥራራትት  EEንንዳዳይይችችልል  ቢቢሆሆንን  የየተተባባባባሰሰውው  በበዝዝርርዝዝሩሩ  ከከተተወወሰሰነነውው  ጊጊዜዜ  በበፊፊትት  በበመመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  

የየተተባባባባሰሰበበትትንን  ጊጊዜዜ  ከከግግምምትት  ሳሳናናገገባባ  በበጉጉዳዳቱቱ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚያያገገኘኘውውንን  ክክፍፍያያ  ማማሳሳጣጣትት  ተተገገቢቢ  

ይይሆሆናናልል??    
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መልመጃ 
  

1. Aንድ የኤሌክትሪክ መስመር ጠጋኝ የሆነ ሰው በAንድ ወቅት በAንድ 

የኒውክሊየር ጣቢያ ላይ የኤሌክትሪክ መስመር ሲጠግን ለጨረር ተጋልጧል፡፡ 

ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በዚሁ ጉዳት ምክንያት Eጆቹ ፈዘዙ Eግሩም በከፊል 

ተጎድቷል፡፡ የሥራ ላይ በሽታ ነው ማለት ይቻላል?  
 

 
22..   ሰራተኛ ከመሆኑ በፊት በAንድ በሽታ የተለከፈ ሰው ሰራተኛ ከሆነ በኃላ 

የሚሰራው ስራ ለበሽታው  መባባስ ምክንያት ቢሆን  በሽታው የሥራ ላይ በሽታ 

ሊባል ይችላል ወይ?   

3. በቃሉ ብረታ ብረት ፋብሪካ ሲሰራ Eጁ በብረት  ተልጧል፡፡ ይህ በEንዲህ Eንዳለ 

በፋብሪካው ውስጥ ባልታወቀ ምክንያት ወድቆ የተገኘ Aስከሬን ከሌሎች ጋር 

Aንስቷል፡፡ ነገር ግን ከሟች Aስከሬን ደም ጋር ንክኪ ነበረው፡፡ ከጊዜ በኋላ 

በጋንግሪን በሽታ መጠቃቱን ተረድቷል፡፡ የሥራ ላይ በሽታ ደርሶብኛል ማለት 

ይችላል?   

 
 

44..  በAሠሪና ሠራተኛ ህጉ በAንቀጽ 98(1) (ለ) ላይ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚለው 

የተለከፈበትን ወይስ የተባባሰበትን Eለት ማለት ነው?    
 

  

55..  ለሶስት ዓመት በጨርቃ ጨርቅ ፋበሪካ ውስጥ የሰራ ሰው የAስም በሽታ 

ሊይዘው Eንደሚችል ቢገለጽና Aንድ ሰራተኛ በሁለተኛ ዓመቱ ለዚሁ በሽታ 

በተፈጥሮው በቀላሉ የሚጠቃ በመሆኑ በሁለተኛ Aመቱ በAስም ቢያዝና ይህም 

ሦስት ዓመት ከመሙላቱ በፊት ቢታወቅ የሥራ ላይ በሽታ ይሆናል?  

 
  

6. ዓለማየሁ በቃጫ ፋብሪካ ለሃያ ዓመት ሠርቷል፡፡ የሥራው ባህሪ ለረጅም 

ሰዓታት Eንዲቆም ያሰገድደው ነበር፡፡ በሃያ ዓመቱ መጨረሻ ላይ በገዛ ፈቃዱ 

ሥራውን ለቋል፡፡ Eንደለቀቀም በጫማ ፋብሪካ ተቀጥሮ በመስራት ላይ 

ይገኛል፡፡Aሁን ግን Eግሮቹ በቫሪኮስ ቬይን በሽታ ምክንያት በመሰቃየት ላይ 

ይገኛል፡፡ የቀድሞ መስሪያ ቤቱን በሥራ ላይ በሽታ ምክንያት ካሳ ሊከፍለኝ 

ይገባል ብሎ መጠየቅ ይፈልጋል? Eርስዎ ምን ይመክሩታል?  
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1.3 የAካል ጉዳት መጠን ደረጃዎችና Aወሳሰናቸው 
  

1.3.1የAካል ጉዳት መጠን ደረጃዎች  

  
የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ደደረረጃጃዎዎችች  በበAAራራትት  ይይከከፈፈላላሉሉ፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም    

••  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት    

••  ዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት    

••  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  EEናና    

••  ሞሞትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEንንደደየየቅቅደደምም  ተተከከተተላላቸቸውው  በበሚሚከከተተለለውው  ሁሁኔኔታታ  EEናናያያቸቸዋዋለለንን፡፡፡፡    
  
  

  
ሀሀ..  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት፡፡--    

  
የየዚዚህህ  ጉጉዳዳትት  ሰሰለለባባ  የየሆሆነነ  ሠሠራራተተኛኛ  የየተተመመደደበበበበትትንን  ሥሥራራ  ለለተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  በበሙሙሉሉ  ወወይይምም  

በበከከፊፊልል  ለለማማከከናናወወንን  EEንንዳዳይይችችልል  ይይሆሆናናልል  AAንንቀቀጽጽ  ((110000))፡፡፡፡  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  መመቀቀነነስስ  

ወወይይ  መመጥጥፋፋትት  ጉጉዳዳቱቱንን  ለለመመጠጠገገንን  በበሚሚወወስስደደውው  ጊጊዜዜ  ይይገገደደባባልል፡፡፡፡  ከከዚዚያያ  በበኋኋላላ  የየመመሥሥራራትት  

ችችሎሎታታውው  ይይመመለለሳሳልል፡፡፡፡  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየጊጊዜዜውው  ርርዝዝማማኔኔ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየሚሚዘዘልል  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  

ለለዚዚህህ  መመነነሻሻ  የየሚሚሆሆነነውው  በበAAንንቀቀጽጽ  110077((11))  ccuumm  110088((11))  EEናና  110088((33))((ሐሐ))  ላላይይ  የየተተገገለለፀፀውው  

ነነውው፡፡፡፡  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ጊጊዜዜ  ድድረረስስ  ተተገገቢቢውው  ክክፍፍያያ  ሲሲፈፈፀፀምም  

ቢቢቆቆይይምም  ይይህህ  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚሰሰጠጠውው  ክክፍፍያያ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየሚሚዘዘልል  AAይይሆሆንንምም  [[AAንንቀቀጽጽ  

110088((11))]]፡፡፡፡  ይይህህ  ማማለለትት  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  ያያለለፈፈ  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታንን  

የየሚሚያያሳሳጣጣ  AAይይደደለለምም  የየሚሚለለውውንን  ሐሐሳሳብብ  የየሚሚያያመመጣጣ  ነነውው፡፡፡፡      

  
ለለ..  ዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ፡፡--  

  
ይይህህ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  የየማማይይድድንን  EEናና  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውውንን  የየሚሚጐጐዳዳ  ችችግግርር  

ይይገገጥጥመመዋዋልል  [[AAንንቀቀጽጽ  110011((11))]]  ፡፡፡፡  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  መመቀቀነነስስ  ለለተተመመደደበበበበትት  ሥሥራራ  ብብቻቻ  

ሳሳይይሆሆንን  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሥሥራራ  ላላይይ  ያያለለውውንን  የየመመሠሠራራትት  ችችሎሎታታ  ጭጭምምርር  የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡  

በበያያዘዘውው  የየሥሥራራ  መመደደብብ  ላላይይ  መመሥሥራራቱቱንን  ቢቢቀቀጥጥልልምም  ባባይይቀቀጥጥልልምም  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  

AAንንድድ  ጊጊዜዜ  የየቀቀነነሰሰ  EEናና  AAብብሮሮትት  የየሚሚዘዘልልቅቅ  በበመመሆሆኑኑ  መመለለኪኪያያውው  ይይሠሠራራ  የየነነበበረረውው  ሥሥራራ  

ብብቻቻ  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  በበሌሌላላ  ቦቦታታ  በበሌሌላላ  ጊጊዜዜናና  ሁሁኔኔታታ  ሊሊሠሠራራ  ይይችችልል  ለለነነበበረረውው  ለለዚዚያያውው  ሥሥራራ  

ያያለለውውንን  AAቅቅምም  የየሚሚያያዳዳክክምም  በበመመሆሆኑኑ  ይይኸኸውው  ግግምምትት  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገባባ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡    
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ሐሐ..  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት    

  
ይይህህ  ጉጉዳዳትት  ደደግግሞሞ  ማማናናቸቸውውንንምም  ደደመመወወዝዝ  የየሚሚያያስስገገኝኝ  ሥሥራራ  ለለመመሥሥራራትት  የየሚሚከከለለክክልል  

የየማማይይድድንን  ጉጉዳዳትት  ነነውው  [[AAንንቀቀጽጽ  110011  ((22))]]  ::::  ከከፍፍ  ብብሎሎ  ከከተተገገለለፀፀውው  ዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  

ጉጉዳዳትት  ይይህህ  በበሁሁለለትት  AAቢቢይይ  ነነጥጥቦቦችች  የየሚሚለለይይበበትትንን  ሀሀሳሳብብ  ይይዞዞ  ቀቀርርቧቧልል፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  

የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  መመለለኪኪያያ  ሆሆኖኖ  የየቀቀረረበበውው  ገገቢቢ  የየማማግግኘኘትት  EEንንጂጂ  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  

AAቅቅምም  AAለለመመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  በበከከፊፊልል  ዘዘላላቂቂ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታ  መመቀቀነነስስ  የየገገቢቢ  

መመቀቀነነስስንን  የየሚሚያያስስከከትትልል  ቢቢሆሆንንምም  ሁሁልል  ጊጊዜዜ  ይይህህ  ይይሆሆናናልል  ማማለለትት  AAይይቻቻልልምም፡፡፡፡  የየመመሥሥራራትት  

ችችሎሎታታውው  ቀቀንንሶሶ  EEያያለለ  በበዚዚያያውው  ደደመመወወዝዝ  ወወይይምም  ሻሻልል  ባባለለ  ደደመመወወዝዝ  ሊሊሠሠራራ  የየሚሚችችልልበበትት  

AAጋጋጣጣሚሚ  ሊሊኖኖርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይህህ  ግግንን  ሁሁኔኔታታውውንን  AAይይለለውውጠጠውውምም፡፡፡፡  ዋዋናናውው  መመለለኪኪያያ  የየገገቢቢውው  

AAለለመመነነካካትት  ወወይይምም  ከከፍፍ  ማማለለትት  ሳሳይይሆሆንን  የየመመሥሥራራትት  AAቅቅሙሙ  ((PPootteennttiiaall))  መመቀቀነነስስ  ነነውው  

በበዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ግግንን  መመሠሠረረታታዊዊውው  ጉጉዳዳይይ  ገገቢቢ  የየማማግግኘኘ  AAቅቅምምንን  ማማሳሳጣጣትት  

ነነውው::::  

    
ሌሌላላውው  ደደግግሞሞ  በበዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  መመቀቀነነስስ  በበመመደደበበኛኛ  

ሁሁኔኔታታ  የየገገቢቢ  ሁሁኔኔታታንን  የየሚሚቀቀንንስስ  ሲሲሆሆንን  ይይህህ  የየገገቢቢ  መመቀቀነነስስ  የየሚሚታታየየውው  ሠሠራራተተኛኛውው  ይይሠሠራራ  

ከከነነበበረረውው  ወወይይምም  በበተተመመሣሣሣሣዩዩ  ሁሁኔኔታታ  ሊሊሠሠራራ  ይይችችልል  ከከነነበበረረውው  ሥሥራራ  AAንንፃፃርር  ነነውው፡፡፡፡  ለለዘዘላላቂቂ  

ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  መመሠሠረረትት  የየሚሚሆሆነነውው  ግግንን  ሠሠራራተተኛኛውው  ማማናናቸቸውውንንምም  ገገቢቢ  የየሚሚያያስስገገኝኝ    

ሥሥራራ  ለለማማግግኘኘትት  የየሚሚከከለለክክለለውው  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  EEዚዚህህ  ላላይይ  ማማናናቸቸውውንንምም  ደደመመወወዝዝ  

የየሚሚያያስስገገኝኝ  ሥሥራራ  የየሚሚለለውው  ምምንን  ማማለለትት  ነነውው??  የየሚሚለለውውንን  ማማየየትት  ይይገገባባልል፡፡፡፡  ““ማማናናቸቸውውንንምም””  

የየሚሚለለውው  ቃቃልል  ሰሰፋፋ  ባባለለ  መመንንገገድድ  ታታይይቶቶ  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከጉጉዳዳቱቱ  በበፊፊትት  ከከነነበበረረውው  ሙሙያያ  ውውጪጪ  

ያያሉሉ  ሥሥራራዎዎችችንንምም  EEንንደደሚሚሸሸፍፍንን  ለለምምሳሳሌሌ  AAንንድድ  ማማሽሽኒኒስስትት  የየነነበበረረ  ሰሰውው  ““በበተተሸሸካካሚሚነነትት””  

ወወይይምም  ““በበሊሊስስትትሮሮነነትት””  ሥሥራራ  ላላይይ  ተተሠሠማማርርቶቶ  መመሥሥራራትት  ከከቻቻለለ  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  

ጉጉዳዳተተኛኛ  ሊሊባባልል  AAይይችችልልምም  የየሚሚልል  ትትርርጉጉምም  EEንንደደሚሚሰሰጥጥ  ማማንንበበብብ  AAለለብብንን  ወወይይስስ  ጉጉዳዳቱቱ  

በበደደረረሰሰ  ጊጊዜዜ  ተተጐጐጂጂውው  በበቀቀጥጥታታ  ወወይይምም  በበተተለለዋዋዋዋጭጭ  ሊሊሠሠራራ  ይይችችልል  ከከነነበበረረውው  የየሠሠለለጠጠነነበበትት  

ወወይይ  የየተተማማረረበበትት  AAማማራራጭጭ  የየሥሥራራ  መመስስኮኮችች  AAንንፃፃርር  መመታታየየትት  AAለለበበትት??  የየፊፊተተኛኛውው  ትትርርጓጓሜሜ  

EEጅጅግግ  ሰሰፊፊ  ከከመመሆሆኑኑ  የየተተነነሣሣ  ተተጐጐጂጂዎዎችች  ሁሁሉሉ  ከከፍፍ  ሲሲልል  ከከተተጠጠቀቀሱሱትት  ዓዓይይነነትት  ሙሙያያዎዎችች  

በበAAንንዱዱ  ሊሊሠሠማማሩሩ  የየሚሚችችሉሉ  መመሆሆናናቸቸውው  ብብቻቻ  ከከዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ተተጐጐጂጂነነትት  ሽሽፋፋንን  

በበርርካካታታዎዎችችንን  የየሚሚያያወወጣጣ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳተተኛኛ  AAይይኖኖርርምም  

ወወይይምም  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ያያንንሳሳልል፡፡፡፡  ይይህህ  ግግንን  በበጉጉዳዳቱቱ  ከከፍፍተተኛኛነነትት  የየተተነነሣሣ  በበዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  
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ተተጐጐጂጂነነትት  መመደደብብ  ሊሊያያገገኙኙ  የየሚሚገገባባውውንን  ክክፍፍያያ  EEንንዳዳያያገገኙኙ  የየሚሚያያደደርርግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  

ይይልልቁቁንንምም  የየሠሠራራተተውውኛኛውው  ጉጉልልበበትት  ለለEEድድገገትት  መመሠሠረረትት  መመሆሆኑኑንን  ከከግግምምትት  የየሚሚያያስስገገባባወወናና  

ተተገገቢቢውውንን  ክክብብርር  የየሚሚሰሰጠጠውው፣፣  ተተመመዛዛዛዛኝኝ  ((eeffffiicciieenntt))  EEናና  ተተግግባባራራዊዊ  ((PPrraaggmmaattiicc))  የየሆሆነነውው  

AAተተረረጓጓጎጎምም  ጉጉዳዳቱቱ  በበደደረረሰሰ  ጊጊዜዜ  ሠሠራራተተኛኛውው  በበቀቀጥጥታታ  ወወይይምም  በበተተለለዋዋዋዋጭጭ  ሊሊሠሠራራ    ይይችችልል  

ከከነነበበረረውው  የየሠሠለለጠጠነነበበትት  ወወይይምም  የየተተማማረረበበትት  AAማማራራጭጭ  የየሥሥራራ  መመስስኮኮችች  AAንንፃፃርር  ማማየየቱቱ  

ሳሳይይሆሆንን  AAይይቀቀርርምም፡፡፡፡      

  

መመ..  ሞሞትት፡፡--    

  
ይይህህ  ጉጉዳዳትት  ደደግግሞሞ  በበAAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ላላይይ  ሊሊደደርርስስ  የየሚሚችችለለውው  AAስስከከፊፊውው  EEናና  የየመመጨጨረረሻሻውው  

ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  ጉጉዳዳቱቱ  ራራሱሱንን  የየሚሚገገልልጽጽ  በበመመሆሆኑኑ  ማማብብራራራራያያ  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

  

1.3.2 የጉዳት መጠን Aወሳሰን  
  
በበAAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ላላይይ  የየሚሚደደርርሱሱትት  የየጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ደደረረጃጃዎዎችች  ከከፍፍ  ብብለለውው  የየተተገገለለፁፁትት  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ደደረረጃጃ  በበመመመመሪሪያያ  በበጉጉዳዳትት  መመወወሰሰኛኛ  ሠሠንንጠጠረረዥዥ  የየሚሚያያወወጣጣውው  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  

ማማህህበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ነነውው  ፡፡፡፡  ደደረረጃጃ  የየሚሚያያወወጣጣውው  ለለዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  EEናና  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  

ጉጉዳዳትት  ብብቻቻ  ነነውውAAንንቀቀፅፅ  110022  11፡፡፡፡  በበጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ቀቀድድሞሞ  የየነነበበረረውውንን  

የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታ  መመልልሶሶ  ስስለለሚሚያያገገኝኝ፤፤  ሞሞትትምም  ቢቢሆሆንን  የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  በበራራሱሱ  የየተተገገለለጠጠ  

በበመመሆሆኑኑ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  ለለነነዚዚህህ  ጉጉዳዳቶቶችች  ደደረረጃጃንን  AAይይወወስስንንምም፡፡፡፡    

  
ደደረረጃጃቸቸውውንን  ለለሚሚወወስስንንላላቸቸውው  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  ወወይይምም  ከከፊፊልል  ጉጉዳዳቶቶችች  ግግንን  የየጉጉዳዳቶቶቹቹ  መመጠጠንን  

ደደረረጃጃ  ከከመመወወሰሰኑኑ  በበፊፊትት  ጉጉዳዳቱቱ  በበደደረረሰሰ  በበAAስስራራ  ሁሁለለትት  ወወራራትት  ውውስስጥጥ  በበተተቻቻለለ  መመጠጠንን  

የየጉጉዳዳቱቱንን  መመጠጠንን  መመወወሰሰንን  ከከሚሚኖኖርርበበትት  የየህህክክምምናና  ቦቦርርድድ  ማማስስረረጃጃ  ማማግግኘኘትት  ይይጠጠይይቃቃልል  

[[AAንንቀቀጽጽ  110022  ((22))]]  ፡፡፡፡    

  
በበዚዚህህ  መመንንገገድድ  የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  EEናና  ደደረረጃጃ  ከከተተወወሰሰነነ  በበኋኋላላ  ውውሳሳኔኔውው  ቋቋሚሚ  ሆሆኖኖ  የየሚሚቀቀጥጥልል  

ላላይይሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡  የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  ከከውውሳሳኔኔውው  በበኋኋላላ  ከከፍፍ  ሊሊልል  ወወይይምም  ሊሊሻሻሻሻልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

ይይህህንን  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያበበቃቃ  ምምክክንንያያትት  AAለለ  ወወይይምም  ቀቀድድሞሞ  የየተተደደረረገገውው  ምምርርመመራራ  ሥሥህህተተትት  

AAለለበበትት  የየሚሚልል  ወወገገንን  ወወይይምም  AAግግባባብብ  ያያለለውው  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ሲሲጠጠይይቅቅ  በበዚዚሁሁ  መመነነሻሻነነትት  
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በበድድጋጋሚሚ  ምምርርመመራራ  ሊሊደደረረግግ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  AAንንቀቀጽጽ  110022  ((33))  በበድድጋጋሚሚ  ምምርርመመራራውው  የየጉጉዳዳቱቱ  

መመጠጠንን  ከከተተለለወወጠጠ  ደደረረጃጃውው  በበዚዚያያውው  መመጠጠንን  ታታርርሞሞ  በበጉጉዳዳቱቱ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚገገኘኘውው  ክክፍፍያያ  

EEንንዲዲቀቀጥጥልል፣፣  EEንንዲዲጨጨምምርር  ወወይይምም  EEንንዲዲቀቀንንስስ  ይይደደረረጋጋልል  [[AAንንቀቀጽጽ  110022  ((44))((55))]]  ፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ  

ያያህህልል  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየሚሚዘዘልልቅቅ  የየመመሥሥራራትት  

ችችሎሎታታንን  የየሚሚቀቀንንስስ  ጉጉዳዳትት  ያያገገኘኘውው  EEንንደደሁሁ  ተተጐጐጂጂውው  በበሚሚያያቀቀርርበበውው  ጥጥያያቄቄ  መመነነሻሻነነትት  

በበድድጋጋሚሚ  ተተመመርርምምሮሮ  ወወደደሚሚቀቀጥጥለለውው  ደደረረጃጃ  ሊሊሻሻገገርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  የየሚሚፈፈፀፀመመውው  ክክፍፍያያምም  

በበዚዚሁሁ  መመጠጠንን  የየሚሚስስተተካካከከልልለለትት  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡      

  

1.4 በሥራ ላይ ለሚደርሱ ጉዳቶች የሚሰጡ ክፍያዎች  
  

1.4.1  በልዩ ግዴታ ምክንያት የሚሰጡ Aገልግሎቶች  
  

የየስስራራ  ጉጉዳዳትት  በበደደረረሰሰ  ጊጊዜዜ  AAሠሠሪሪውው  ልልዩዩ  ግግዴዴታታዎዎችች  AAሉሉበበትት፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  በበጊጊዜዜውው    

••  የየህህክክምምናና  EEርርዳዳታታ  መመሥሥጠጠትት  

••  ተተስስማማሚሚ  በበሆሆነነ  የየመመጓጓጓጓዣዣ  ዘዘዴዴ  በበAAቅቅራራቢቢያያውው  ወወደደሚሚገገኘኘውው  የየህህክክምምናና  ጣጣቢቢያያ  

ማማድድረረስስ  EEናና  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  ማማህህበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስቴቴርር  ሚሚኒኒስስትትርር  በበሚሚያያወወጣጣውው  

መመመመሪሪያያ  መመሠሠረረትት  የየሥሥራራ  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  መመድድረረሱሱንን  ማማሳሳወወቅቅ  EEንንዲዲሁሁምም  ጉጉዳዳቱቱ    

••  EEንንዲዲሁሁምም  ጉጉዳዳቱቱ  ሞሞትትንን  ባባስስከከተተለለ  ጊጊዜዜ  የየቀቀብብርር  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ወወጪጪውውንን  መመሸሸፈፈንን  

ናናቸቸውው፡፡፡፡      

  

1.4.2  የሕክምና Aገልግሎቶች 
  
  

••  ከከፍፍ  ሲሲልል  ከከተተገገለለፁፁትት  ክክፍፍያያዎዎችች  በበተተጨጨማማሪሪ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  

የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  የየጠጠቅቅላላላላ  EEናና  የየልልዩዩ  ሕሕክክምምናና  EEንንዲዲሁሁምም  የየቀቀዶዶ  ህህክክምምናና  

ወወጪጪዎዎችች፣፣  የየሆሆስስፒፒታታልል  EEናና  የየመመድድኃኃኒኒትት  ወወጪጪዎዎችች፤፤  የየማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ሰሰራራሽሽ  

ምምትትክክ  ወወይይምም  ተተጨጨማማሪሪ  AAካካሎሎችችናና  የየAAጥጥንንትት  ጥጥገገናና  ወወጪጪዎዎችች  በበሙሙሉሉ  በበAAሰሰሪሪውው  

ይይሸሸፈፈናናሉሉ፡፡፡፡  ይይህህ  ሲሲሆሆንን  የየህህክክምምናና  AAገገልልግግሎሎቱቱ  ቦቦርርድድ  በበሚሚሰሰጠጠውው  ውውሣሣኔኔ  መመሰሰረረትት  

ካካልልሆሆነነ  በበቀቀርር  AAገገልልግግሎሎትት  መመሰሰጠጠቱቱ  የየሚሚቋቋረረጥጥ  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  
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1.4.3 ልዩ ልዩ የጥሬ ገንዘብ ክፍያዎች  
  

  
ሀሀ..  ለለጊጊዚዚያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሚሚፈፈፀፀምም  ክክፍፍያያ    

  
ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳቱቱ  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ጊጊዜዜ  ድድረረስስ  በበየየጊጊዜዜውው  

የየሚሚፈፈፀፀምምለለትት  ክክፍፍያያ  AAለለ፡፡፡፡  ““ጉጉዳዳቱቱ  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ድድረረስስ””  የየሚሚለለውው  ሐሐረረግግ  በበየየጊጊዜዜውው  

የየሚሚፈፈፀፀመመውው  ክክፍፍያያ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየበበለለጠጠ  EEንንደደማማይይሆሆንን  በበAAንንቀቀጽጽ  110088((11))  EEናና  

110088((33))((ሐሐ))  ከከተተገገለለፀፀውው  AAንንፃፃርር  EEንንድድምምታታውው  ምምንን  ይይሆሆናናልል  የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ሊሊያያስስነነሳሳ  

ይይችችላላልል፡፡፡፡  ተተገገቢቢምም  ነነውው፡፡፡፡  ““ጉጉዳዳቱቱ  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ድድረረስስ””  የየሚሚለለውው  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  

በበባባህህሪሪውው  ጉጉዳዳቱቱ  ለለAAጭጭርር  ጊጊዜዜ  ብብቻቻ  የየሚሚዘዘልልቅቅናና  ሠሠራራተተኛኛውው  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውውንን  

መመልልሶሶ  የየሚሚያያገገኝኝ  ስስለለመመሆሆኑኑ  ግግምምትት  መመወወሰሰዱዱንን፤፤  ከከዚዚህህ  በበላላይይ  የየተተራራዘዘመመ  EEንንደደሆሆነነ  ግግንን  

AAግግባባብብ  ባባለለውው  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ወወይይምም  በበAAንንዱዱ  ወወገገንን  ጠጠያያቂቂነነትት  በበድድጋጋሚሚ  በበሚሚደደረረገገውው  

ምምርርመመራራ  ውውጤጤቱቱ  ታታይይቶቶ  የየተተጐጐጂጂ  የየጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ደደረረጃጃ  ወወደደ  ሌሌላላውው  ደደረረጃጃ  በበመመሻሻገገርርምም  

ቢቢሆሆንን  ክክፍፍያያውው  በበዚዚያያውው  AAግግባባብብ  ሊሊፈፈፀፀምምለለትት  EEንንደደሚሚችችልል  ወወይይምም  EEንንደደሚሚፈፈፀፀምምለለትት  

የየሚሚያያመመለለክክትት  ነነውው  ብብሎሎ  ማማሰሰብብ  ትትክክክክልል  ሳሳይይሆሆንን  AAይይቀቀርርምም፡፡፡፡  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚደደረረገገውው  ክክፍፍያያ  

የየተተባባለለውውምም    

••  ጉጉዳዳቱቱ  ከከደደረረሰሰ  ጀጀምምሮሮ  ላላሉሉትት  የየመመጀጀመመሪሪያያዎዎቹቹ  ሦሦስስትት  ወወራራትት  ጉጉዳዳቱቱ  ከከመመድድረረሱሱ  

በበፊፊትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ያያገገኝኝ  የየነነበበረረውውንን  የየAAመመቱቱ  AAማማካካይይ  ደደመመወወዝዝ  ሙሙሉሉ  ደደመመወወዝዝ    

••  ከከዚዚህህ  በበኃኃላላ  ላላሉሉትት  ሦሦስስትት  ወወራራትት  ደደግግሞሞ  ጉጉዳዳቱቱ  ከከመመድድረረሱሱ  በበፊፊትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ያያገገኝኝ  

የየነነበበረረውውንን  የየAAመመቱቱንን  AAማማካካዩዩ  ደደመመወወዝዝ  7755%%  EEናና    

••  ለለቀቀሪሪዎዎቹቹ  ስስድድስስትት  ወወራራትት  ጉጉዳዳቱቱ  ከከመመድድረረስስ  በበፊፊትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ያያገገኝኝ  የየነነበበረረውው  

የየAAመመቱቱ  AAማማካካይይ  ደደመመወወዝዝ  5500%%  ነነውው፡፡፡፡    
  

ይይህህ  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚደደረረገገውው  ክክፍፍያያ  የየሚሚያያቆቆመመውው    

  
••  ሠሠራራተተኛኛውው  የየደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  የየተተወወገገደደለለትት  መመሆሆኑኑንን  ሐሐኪኪምም  ሲሲያያረረጋጋግግጥጥ    

••  ሠሠራራተተኛኛውው  የየጉጉዳዳትት  ጡጡረረታታ  ወወይይምም  ዳዳርርጐጐትት  በበሚሚያያገገኝኝበበትት  ቀቀንን    

••  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራ  ለለመመሥሥራራትት  ካካቆቆመመበበትት  EEለለትት  ጀጀምምሮሮ  AAሥሥራራ  ሁሁለለትት  ወወርር  

ሲሲሞሞላላውው  ነነውው፡፡፡፡    

የየተተገገለለፁፁትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ከከመመድድረረሳሳቸቸውው  AAስስቀቀድድሞሞ  ተተጐጐጂጂውው  በበማማናናቸቸውውምም  ጊጊዜዜ  ምምርርመመራራ  

EEንንዲዲደደረረግግለለትት  ሲሲጠጠይይቅቅ  EEምምቢቢተተኛኛ  ከከሆሆነነ፣፣  ቸቸልል  ያያለለናና  ምምርርመመራራውውንን  ያያደደናናቀቀፈፈ፣፣  ያያለለበበቂቂ  
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ምምክክንንያያትት  EEንንዲዲጓጓተተትት  ያያደደረረገገ፤፤  ከከጉጉዳዳቱቱ  የየሚሚድድንንበበትትንን  ጊጊዜዜ  ለለማማራራዘዘምም  በበማማሰሰብብ  AAጉጉልል  

ጠጠባባይይ  ያያሳሳየየ  ወወይይምም  ጉጉዳዳትት  ስስለለደደረረሰሰባባቸቸውው  ሰሰራራተተኞኞችች  የየወወጣጣውውንን  መመመመሪሪያያ  የየተተላላለለፈፈ  

EEንንደደሆሆነነ  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚደደረረግግለለትት  ክክፍፍያያ  ይይቋቋረረጣጣልል፡፡፡፡  ለለጥጥያያቄቄውው  ተተገገቢቢ  መመልልስስ  EEስስኪኪሠሠጥጥምም  

ይይኸኸውው  ይይቀቀጥጥላላልል፡፡፡፡  በበዚዚሁሁ  ግግፊፊትት  ምምክክንንያያትትምም  ፍፍቃቃደደኛኛ  ሲሲሆሆንን  በበተተቋቋረረጠጠበበትት  ጊጊዜዜ  

ያያልልተተከከፈፈለለውውንን  ክክፍፍያያ  መመልልሶሶ  AAያያገገኝኝምም፡፡፡፡  [[AAንንቀቀጽጽ  110077  ((22))  ((33))]]  

  
ለለዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  ወወይይምም  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሚሚፈፈፀፀምም  ክክፍፍያያ  

  
ለለዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሚሚፈፈፀፀመመውው  ክክፍፍያያ  በበሕሕብብረረትት  ሥሥምምምምነነትት  በበሌሌላላ  AAኳኳኃኃንን  

ካካልልተተወወሰሰነነ  በበቀቀርር  በበAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛውው  AAዋዋጅጅ  መመሰሰረረትት  ለለሚሚሸሸፈፈኑኑ  የየመመንንግግሥሥትት  ድድርርጅጅትት  

ሠሠራራተተኞኞችች  AAሠሠሪሪውው  የየገገባባውው  የየመመድድኅኅንን  ዋዋስስትትናና  ካካለለ  በበዚዚሁሁ  መመሰሰረረትት  ክክፍፍያያውው  ይይፈፈፀፀማማልል፡፡፡፡  

ድድርርጅጅቱቱ  መመድድኀኀንን    ያያልልገገባባ  EEንንደደሆሆነነ  ደደግግሞሞ  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ሕሕግግ  መመሠሠረረትት  ክክፍፍያያውው  

ይይፈፈፀፀማማልል፡፡፡፡  ይይህህ  AAከከፋፋፈፈልል  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ህህግግ  ለለማማይይሸሸፈፈኑኑ  ሠሠራራተተኞኞችችምም  ተተፈፈፃፃሚሚ  

ነነውው  110099  ፡፡፡፡  ልልዩዩነነቱቱ  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ህህግግ  የየማማይይሸሸፈፈኑኑትት  ተተጐጐጂጂ  ሠሠራራተተኞኞችች  

ክክፍፍያያውው  የየሚሚፈፈፀፀምምላላቸቸውው  በበAAንንድድ  ጊጊዜዜ  ((iinn  lluummpp  ssuumm))  መመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  ክክፍፍያያውው  

በበተተገገለለፀፀውው  ሁሁኔኔታታ  በበAAንንድድ  ጊጊዜዜ  የየሚሚከከፈፈልል  በበሚሚሆሆንንበበትት  AAጋጋጣጣሚሚ  የየጉጉዳዳቱቱ  ካካሣሣ  መመጠጠንን  

ለለዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሠሠራራተተኛኛውው  የየዓዓመመትት  ደደመመወወዝዝ  በበAAምምስስትት  ተተባባዝዝቶቶ፤፤  ጉጉዳዳቱቱ  

ከከዛዛላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  በበታታችች  EEንንደደሆሆነነምም  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታ  ነነገገርር  ግግንን  

ከከAAካካልል  ጉጉዳዳቱቱ  ደደረረጃጃ  ጋጋርር  የየተተመመጣጣጠጠነነ  ክክፍፍያያ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበቀቀኝኝ  EEጅጅ  ላላይይ  የየደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትት  

7700%%  ቢቢሆሆንን  ለለዚዚሁሁ  ጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  የየሆሆነነ  ክክፍፍያያ  EEንንደደማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

    

በበሞሞትት  ምምክክንንያያትት  ለለጥጥገገኞኞችች  የየሚሚፈፈፀፀምም  ክክፍፍያያ  

  
በበደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትት  ምምክክንንያያትት  AAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ወወይይምም  ለለማማጅጅ  ሠሠራራተተኛኛ  የየሞሞትት  AAደደጋጋ  

የየደደረረሰሰበበትት  EEንንደደሆሆነነ  በበዚዚሁሁ  ምምክክንንያያትት  በበሟሟቹቹ  ጥጥገገኝኝነነትት  ሥሥርር  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  ሰሰዎዎችች  የየጉጉዳዳትት  

ካካሣሣ  ክክፍፍያያ  ይይፈፈፀፀምምላላቸቸዋዋልል፡፡፡፡  በበሟሟቹቹ  ሥሥርር  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  የየሚሚባባሉሉትትምም    

••  የየሟሟቹቹ  ባባልል  ወወይይምም  ሚሚስስትት    

••  EEድድሜሜያያቸቸውው  ከከ1188  ዓዓመመትት  በበታታችች  የየሆሆኑኑ  ልልጆጆችች    

••  በበሟሟቹቹ  ድድጋጋፍፍ  ይይተተዳዳደደሩሩ  የየነነበበሩሩ  የየሟሟችች  ወወላላጆጆችች  ናናቸቸውው    
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ሟሟቹቹ  ሠሠራራተተኛኛ  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ህህግግ  የየማማይይሸሸፈፈንን  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ  ለለጥጥገገኞኞቹቹ  ለለሚሚፈፈፀፀመመውው  

ክክፍፍያያ  መመሠሠረረትት  የየሚሚሆሆነነውው  የየሟሟቹቹ  ሠሠራራተተኛኛ  የየAAመመትት  ደደመመወወዝዝ  በበAAምምስስትት  ተተባባዝዝቶቶ  

የየሚሚገገኘኘውው  የየገገንንዘዘብብ  መመጠጠንን  ነነውው፡፡፡፡  ታታዲዲያያ  ይይህህ  ሲሲሆሆንን  ለለሚሚስስትት  ወወይይምም  ለለባባልል  የየዚዚህህ  

ደደመመወወዝዝ  5500%%፣፣  EEድድሜሜያያቸቸውው  1188  ዓዓመመትት  ላላልልሞሞላላቸቸውው  ልልጆጆችች  ለለEEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውው  1100%%  ፣፣  

ለለሟሟችች  ወወላላጆጆችች  ለለEEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውው  1100%%  የየበበለለጠጠ  ወወይይምም  ያያነነሰሰ  መመሆሆንን  የየለለበበትትምም፡፡፡፡  AAንንድድ  ልልጅጅ  

ያያለለውው  ባባልል  ቢቢሞሞትት    ለለሚሚስስቱቱ  5500%%  ለለልልጁጁ  1100%%  ሲሲሰሰጥጥ  በበድድምምሩሩ  6600%%  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡      

  
መመጠጠኑኑ  110000%%  መመሆሆንን  ስስላላለለበበትት  በበያያንንዳዳንንዱዱ  ድድርርሻሻ  ላላይይ  EEንንደደድድርርሻሻቸቸውው  መመጠጠንን  ቀቀሪሪውውንን  

4400%%  ማማደደላላደደልል  AAለለብብንን  ወወይይምም  ይይኖኖርርብብናናልል፡፡፡፡  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታምም  ልልጆጆቹቹ  በበዝዝተተውው  

መመጠጠኑኑ  ከከ110000%%  ያያለለፈፈ  EEንንደደሆሆነነምም  ከከፍፍ  ሲሲልል  የየተተገገለለፀፀውውንን  ዘዘዴዴ  በበመመጠጠቀቀምም  መመጠጠኑኑንን  ወወደደ  

110000%%  ዝዝቅቅ  EEንንድድናናደደርርግግ  ይይጠጠበበቅቅብብናናልል፡፡፡፡    

  
ከከዚዚህህ  በበተተረረፈፈ  በበጉጉዳዳትት  ምምክክንንያያትት  የየሚሚገገኙኙ  ክክፍፍያያዎዎችች  ከከገገቢቢ  ግግብብርር  ነነፃፃ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ለለሌሌላላ  

የየሚሚተተላላለለፉፉ፣፣  ሊሊከከበበሩሩ  ወወይይምም  በበEEዳዳ  ማማቻቻቻቻያያነነትት  ሊሊያያዙዙ  የየማማይይችችሉሉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    
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መልመጃ 
  
የየሥሥራራ  ላላይይ  ጉጉዳዳቶቶችች  ከከውውልል  ውውጪጪ  ሃሃላላፊፊነነትት  ከከሚሚመመጣጣውው  ጉጉዳዳትት  የየሚሚለለይይበበትት  ሁሁኔኔታታ  AAለለ??  

ካካለለ  የየሚሚለለይይባባቸቸውውንን  ነነጥጥቦቦችች  ይይዘዘርርዝዝሩሩ፡፡፡፡  
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2. የወል መብቶች Aጠቃቀም 
  

2.1የስራ ማቆም Eና የስራ መዝጋት Eርምጃዎች 
 

2.1.1. መግቢያ 
 
 AAንንድድ  AAሠሠሪሪ  በበየየትትኛኛውውምም  ሁሁኔኔታታናና  ዋዋጋጋ  ቢቢሆሆንን  ከከፍፍ  ያያለለ  ትትርርፍፍ  የየማማግግኘኘትት  ፍፍላላጐጐትት  

AAለለውው፡፡፡፡  ሠሠራራተተኛኛውው  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ሰሰብብዓዓዊዊ  ክክብብሩሩናና  የየሥሥራራ  ደደህህንንነነቱቱ  ተተጠጠብብቆቆ  የየሚሚሠሠራራበበትት  

ጊጊዜዜናና  ሁሁኔኔታታ  ተተመመቻቻችችቶቶለለትት  ለለጉጉልልበበቱቱ  ተተገገቢቢ  የየሆሆነነ  ክክፍፍያያ  EEንንዲዲያያገገኝኝ  ይይፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  EEኒኒህህ  

ተተቃቃራራኒኒ  የየሆሆኑኑ  ፍፍላላጐጐቶቶችች  በበAAሠሠሪሪውውናና  በበሠሠራራተተኛኛውው  መመካካከከልል  AAለለመመግግባባባባትትንን  የየመመፍፍጠጠርር  

ኃኃይይልል  AAላላቸቸውው፡፡፡፡  በበሂሂደደቱቱምም  ችችግግሩሩንን  በበቀቀናና  መመንንገገድድ  ለለመመፈፈጸጸምም  AAልልተተቻቻለለምም  የየሚሚለለውው  ወወገገንን    

ሥሥራራማማቆቆምም  ወወይይምም  የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  ለለመመውውሰሰድድ  ሊሊገገፈፈፋፋ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  AAንንዱዱ  ወወገገንን  

በበሌሌላላውው  ላላይይ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናናንን  በበማማሣሣደደርር  ሌሌላላውውንን  ለለጥጥያያቄቄውው  ተተገገዢዢ  EEንንዲዲሆሆንን  ለለማማስስገገደደድድ  

የየሚሚያያደደርርጉጉትት  ፍፍልልሚሚያያ  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  ደደግግሞሞ  ለለAAሠሠሪሪውው  ሆሆነነ  ለለሠሠራራተተኛኛውው  በበራራሱሱ  

AAስስቸቸጋጋሪሪ  መመሆሆኑኑ  AAይይቀቀርርምም፡፡፡፡  ከከዚዚያያምም  AAልልፎፎ  ህህብብረረተተሰሰቡቡንን  የየሚሚጎጎዳዳ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  

ችችግግሩሩንን  በበመመፍፍታታትት  ረረገገድድ  ሁሁሉሉምም  ወወገገንን  ያያሻሻውውንን  EEንንዲዲያያደደርርግግ  መመፍፍቀቀድድ  የየIIንንዱዱስስትትሪሪ  

ሰሰላላምምንን  የየሚሚያያናናጋጋ፣፣  ቀቀናና  የየሆሆነነ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ሂሂደደትትንንምም  የየሚሚያያደደናናቅቅፍፍ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  

AAለለመመግግባባባባቶቶቹቹ  ሥሥርርዓዓትት  ባባለለውው  መመንንገገድድ  የየሚሚፈፈቱቱበበትትንን  የየህህግግ  መመንንገገድድ  ማማዘዘጋጋጀጀትት  ይይገገባባልል፡፡፡፡  

ይይህህ  ማማለለትት  የየህህብብረረተተሰሰቡቡንን  ሰሰላላምምንንናና  ደደህህንንነነትት  ለለመመጠጠበበቅቅናና  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ሂሂደደቱቱንን  ቀቀናና  

ለለማማድድረረግግ  በበሁሁለለቱቱምም  ወወገገኖኖችች  ሊሊወወሰሰዱዱ  ስስለለሚሚገገባባቸቸውው  EEርርምምጃጃዎዎችች፣፣  ስስለለEEርርምምጃጃዎዎቹቹ  

ማማEEቀቀፍፍ፣፣  መመቼቼ፣፣  ማማንን  EEናና  EEንንዴዴትት  በበየየትትኞኞቹቹ  ሥሥራራዎዎችች  ላላይይ  መመፈፈፀፀምም  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  የየህህግግ  

ቁቁጥጥጥጥርር  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  ጉጉዳዳይይ  ነነውው  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  ለለዚዚህህ  ነነውው  በበAAሠሠ..ሠሠ..ጉጉ..AA..ቁቁ..  337777//9966  

በበAAንንቀቀጽጽ  115577  EEናና  ተተከከታታዮዮቹቹ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ዝዝርርዝዝርር  AAፈፈፃፃፀፀሙሙንን  ለለማማስስቀቀመመጥጥ  

የየተተሞሞከከረረውው፡፡፡፡    
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EEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውውንንምም  EEንንደደሚሚከከተተለለውው  ለለማማየየትት  EEንንሞሞክክራራለለንን፡፡፡፡  

  

2.1.2 የሥራ ማቆም ርምጃ 

2.1.2.1 ትርጉም 
  
የየስስራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታንን  በበተተመመለለከከተተ  ከከAAሠሠሪሪውው  ጋጋርር  

በበሚሚኖኖራራቸቸውው  AAለለመመግግባባባባትት  በበAAሠሠሪሪውው  ላላይይ  የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  ዘዘዴዴንን  በበመመጠጠቀቀምም  ወወይይምም  

ሥሥራራ  በበማማቆቆምም  በበሥሥራራ  ውውጤጤታታቸቸውው  በበሚሚጠጠቀቀመመውው  AAሠሠሪሪ  ላላይይ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናናንን  

በበማማሳሳደደርር  የየመመደደራራደደርር  AAቅቅማማቸቸውውንን  የየሚሚያያጎጎለለብብቱቱበበትት  መመሣሣሪሪያያ  ነነውው፡፡፡፡  በበራራሱሱ  ግግብብ  

AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ይይህህ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  መመብብትት  በበዚዚህህ  ሞሞጁጁልል  መመጀጀመመሪሪያያውው  ክክፍፍልል  EEንንዳዳየየነነውው  

ሠሠራራተተኞኞችች  ከከAAሰሰሪሪውው  ጋጋርር  ላላላላቸቸውው  ውውዝዝግግብብ  EEንንደደመመፍፍትትሄሄ  ማማምምጫጫ  የየሚሚጠጠቀቀሙሙበበትት  

መመሳሳሪሪያያ  ሲሲሆሆንን  ሕሕገገ--መመንንግግስስታታዊዊ  መመሠሠረረትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

  
ትትርርጓጓሜሜውውምም  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ከከAAንንድድ  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  ሠሠራራተተኞኞችች  በበኀኀብብረረትት  በበመመሆሆንን  የየAAሠሠሪሪናና  

ሠሠራራተተኛኛንን  ክክርርክክርር  በበሚሚመመለለከከትት  ጉጉዳዳይይ  AAሠሠሪሪያያቸቸውው  ማማናናቸቸውውንንምም  ዓዓይይነነትት  የየስስራራ  ሁሁኔኔታታንን  

EEንንዲዲቀቀበበልል  በበግግድድ  ጥጥቅቅምምንን  ወወይይምም  የየሚሚፈፈልልጉጉትትንን  ውውጤጤትት  ለለማማግግኘኘትት  ተተጽጽEEኖኖ  በበማማድድረረግግ  

ከከAAሠሠሪሪውው  ፍፍለለጐጐትት  ውውጪጪ  ለለጊጊዜዜውው  ከከመመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  መመጠጠንን  EEናና  መመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  

ውውጤጤትት  EEንንዲዲቀቀንንስስ  ሥሥራራቸቸውውንን  በበማማቀቀዝዝቅቅዝዝ  ወወይይምም  ባባለለመመስስራራትት  የየሚሚወወስስዱዱትት  ርርምምጃጃ  ነነውው  

[[AAንንቀቀጽጽ113366]]  ፡፡፡፡  

  

በበዚዚህህ  ትትርርጓጓሜሜ  ውውስስጥጥ  የየሚሚከከተተሉሉትትንን  ማማስስተተዋዋልል  ይይገገባባልል፡፡፡፡  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  በበAAሰሰሪሪናና  

በበሠሠራራተተኛኛ  መመካካከከልል  በበሚሚፈፈጠጠርር  AAለለመመግግባባባባትት  ሠሠራራተተኞኞችች  ፍፍላላጐጐታታቸቸውውንን  ለለማማስስፈፈፀፀምም  

EEንንደደመመፍፍትትሄሄ  መመሣሣሪሪያያነነትት  የየሚሚጠጠቀቀሙሙበበትት  መመንንገገድድ  መመሆሆኑኑንን፤፤  ለለርርምምጃጃውው  መመሠሠረረትት  

የየሚሚሆሆኑኑትት  EEንንደደ  የየትትርርፍፍ  ሰሰዓዓትት  ክክፍፍያያ፣፣  የየEEረረፍፍትት  ሰሰዓዓትት፣፣  ቦቦነነስስናና  የየመመሣሣሠሠሉሉትት  ዓዓይይነነትት  

የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  መመሆሆናናቸቸውውንን፤፤  ርርምምጃጃውው  በበየየግግልል  AAቋቋምም  የየሚሚወወሰሰድድበበትት  ሣሣይይሆሆንን  

በበሕሕብብረረትት  ያያለለመመግግባባባባትት  ምምከከንንያያትት  በበሆሆኑኑትት  ነነጥጥቦቦችች  ላላይይ  ምምንን፣፣  መመቼቼ  EEናና  EEንንዴዴትት  ማማድድረረግግ  

EEንንዳዳለለባባቸቸውው  ሠሠራራተተኞኞችች  AAቋቋምም  የየሚሚወወስስዱዱበበትት  EEንንደደሆሆነነ፤፤  በበተተገገለለፀፀውው  መመንንገገድድ  በበህህብብረረትት  

AAቋቋምም  የየተተያያዘዘበበትት  ውውሣሣኔኔ  ቀቀጥጥተተኛኛ  ውውጤጤቱቱ  ሥሥራራንን  በበማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  ወወይይምም  በበማማቆቆምም  ላላይይ  



26 
 

መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  EEናና  ይይህህምም  ከከAAሠሠሪሪውው  ፍፍለለጐጐትት  ውውጪጪ  EEንንደደሚሚፈፈፀፀምም  የየመመጨጨረረሻሻ  ግግቡቡምም  

የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናናንን  በበAAሠሠሪሪውው  ላላይይ  በበማማሣሣደደርር  ጥጥያያቄቄያያቸቸውውንን  ወወይይምም  የየመመደደራራደደሪሪያያ  

ነነጥጥባባቸቸውውንን  EEንንዲዲቀቀበበልል  ማማስስገገደደድድ  EEንንደደሆሆነነ  ማማጤጤንን  ሊሊነነሱሱ  የየሚሚችችሉሉትትንን  ውውዝዝግግቦቦችች  

ውውጤጤታታማማ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለመመፍፍታታትት  ይይረረዳዳልል፡፡፡፡    

2.1.2.2 የስራ ማቆም ርምጃ የሚገለጥባቸው መንገዶች [Aንቀጽ 158 (1)]  
 
የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ--  ማማለለትት  በበመመደደበበኛኛውው  ሁሁኔኔታታ  ሥሥራራውው  ቢቢከከናናወወንን  ሊሊገገኝኝ  የየሚሚችችለለውው  

ውውጤጤትት  EEንንዳዳይይኖኖርር  ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  ሠሠራራተተኞኞችች  ሥሥራራቸቸውውንን  ይይሠሠራራሉሉ  ነነገገርር  ግግንን  

በበሚሚፈፈለለገገውው  ፍፍጥጥነነትት  EEናና  የየመመሥሥራራትት  AAቅቅምም  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ያያለለውው  EEርርምምጃጃ  

በበIIኮኮኖኖሚሚ  ላላይይ  የየሚሚያያሣሣድድረረውው  ጫጫናና  ቀቀላላልል  የየሚሚባባልል  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  የየተተወወሰሰነነ  ውውጤጤትትንን  

ለለማማግግኘኘትት  የየሚሚጠጠይይቀቀውውንን  የየማማምምረረቻቻ  ዋዋጋጋ  ከከፍፍ  ያያደደርርጋጋልል፣፣  ጥጥሬሬ  EEቃቃዎዎችችናና  ማማሽሽነነሪሪዎዎችች  

ከከAAቅቅማማቸቸውው  በበታታችች  EEንንዲዲሠሠሩሩ  በበማማድድረረግግምም  ጥጥቅቅምም  የየመመስስጠጠትት  AAቅቅማማቸቸውውንን  ይይቀቀንንሣሣልል፡፡፡፡    

  

ይይህህ  የየስስራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  EEርርምምጃጃ  EEንንደደ  AAንንድድ  AAማማራራጭጭ  በበሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሥሥርር  መመገገኘኘቱቱ  

ግግርር  የየሚሚያያሰሰኝኝ  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  በበAAንንቀቀጽጽ  115588  ላላይይ  EEንንደደተተገገለለፀፀውው  ሥሥራራ  ማማቆቆምም  

በበከከፊፊልል  ሊሊሆሆንን  EEንንደደሚሚችችልል  ከከመመገገለለፁፁ  AAንንፃፃርር  ይይህህ  የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝንን  ይይመመለለከከታታልል  ማማለለትት  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  ግግብብ  የየታታለለመመውውንን  መመደደበበኛኛ  ውውጤጤትት  EEንንዳዳይይኖኖርር  

ማማድድረረግግ  በበመመሆሆኑኑ  በበከከፊፊልል  ሥሥራራውውንን  የየማማቆቆምም  ያያህህልል  ኃኃይይልል  AAለለውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  የየተተነነሣሣ  የየሥሥራራ  

ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  በበሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሥሥርር  መመምምጣጣቱቱ  ተተገገቢቢ  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡    

  
የየሥሥራራ  ማማቆቆምም--  ይይህህ  ሠሠራራተተኞኞችች  ሥሥራራቸቸውውንን  ላላለለመመሥሥራራትት  በበመመወወሰሰንን  ሥሥራራ  

የየሚሚያያቆቆሙሙበበትት  ሁሁኔኔታታ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ውውሣሣኔኔ  መመሠሠረረትት  ወወደደ  ሥሥራራ  ቦቦታታቸቸውው  ላላይይሄሄዱዱ  

ይይችችላላሉሉ፤፤  ቢቢሄሄዱዱምም  ሥሥራራቸቸውውንን  ላላይይሠሠሩሩ፤፤  በበመመስስሪሪያያ  ቤቤቱቱ  ቅቅጥጥርር  ግግቢቢ  ወወይይምም  በበAAካካባባቢቢውው  

ሊሊቆቆዩዩ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  በበየየትትኛኛውውምም  መመንንገገድድ  ግግንን  ለለጥጥያያቄቄያያቸቸውው  AAሠሠሪሪውው  ተተገገቢቢውውንን  መመልልስስ  

EEንንኪኪሰሰጥጥ  ድድረረስስ  ሥሥራራቸቸውውንን  EEንንደደተተቋቋረረጠጠ  የየሚሚቀቀጥጥልል  ነነውው፡፡፡፡  

 
 
 
 



27 
 

2.1.2.3 ቅድመ‐ሁኔታዎችና ገደቦች 
  

ቅቅድድመመ--ሁሁኔኔታታዎዎችች    

  
የየስስራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ከከፍፍ  ሲሲልል  EEንንደደተተጠጠቀቀሰሰውው  በበIIንንዱዱሰሰትትሪሪ  ሰሰላላምምናና  በበIIኮኮኖኖሚሚ  ላላይይ  

ጫጫናናንን  የየሚሚያያደደርርስስ  ነነውው  በበመመሆሆኑኑምም  በበቂቂ  ዝዝግግጀጀትት  EEንንዲዲደደረረግግበበናና  መመፍፍትትሔሔ  EEንንዲዲገገኝኝለለትት  

ውውጤጤታታማማ  መመንንገገድድ  ለለማማፈፈላላለለግግ  EEንንዲዲቻቻልል  ርርምምጃጃውው  ተተግግባባራራዊዊ  ከከመመሆሆኑኑ  በበፊፊትት  

ሊሊከከተተላላቸቸውው  የየሚሚገገባባ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  AAሉሉ፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ርርምምጃጃውው  የየጋጋራራ  መመብብትትንን  

የየሚሚመመለለከከትት  በበመመሆሆኑኑ  ጉጉዳዳዩዩ  የየሚሚመመለለከከታታቸቸውው  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኀኀበበርር  AAባባላላትት  ቢቢያያንንስስ  

በበ22//33ኛኛውው  በበተተገገኙኙበበትት  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየተተደደገገፈፈ  መመሆሆንን  AAለለበበትት፡፡፡፡  ““22//33ኛኛ””  የየተተባባለለውው  ከከAAጠጠቃቃላላይይ  

የየሠሠራራተተኛኛውው  ማማኅኅበበርር  AAባባልል  ውውስስጥጥ  ውውሳሳኔኔውውንን  ለለማማሣሣለለፍፍ  በበAAካካልል  የየሚሚገገኙኙትት  AAባባላላትት  

ቁቁጥጥርርንን  የየሚሚመመለለከከትት  EEንንጂጂ  ሳሳይይሳሳተተፉፉምም  ድድጋጋፋፋቸቸውውንን  ሊሊሠሠጡጡ  በበሚሚችችሉሉትት  በበሁሁለለትት  

ሶሶስስተተኛኛውው  የየማማኅኅበበርር  AAባባላላትት  የየተተደደገገፈፈ  ማማለለትት  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  በበAAካካልል  ከከሚሚገገኙኙትት  22//33ኛኛውው  

ወወስስጥጥ  ደደግግሞሞ  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃውውንን  ከከደደገገፉፉትት  በበቂቂ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  

  
በበAAብብላላጫጫውው  ድድምምፅፅ  የየተተደደገገፈፈውው  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ውውሣሣኔኔ  ለለሥሥራራ  ማማቆቆሙሙ  ምምክክንንያያትት  ከከሆሆኑኑትት  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  ጋጋርር  በበግግልልጽጽ  ተተጽጽፎፎ  ርርምምጃጃውው  ከከመመወወሰሰዱዱ  ከከ1100  ቀቀንን  በበፊፊትት  ለለAAሠሠሪሪውው  EEናና  

በበAAካካባባቢቢውው  ለለሚሚገገኘኘውው  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  ማማኀኀበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስቴቴርር  ተተወወካካይይ  ወወይይምም  AAግግባባብብ  

ላላለለውው  የየመመንንግግስስትት  መመስስሪሪያያ  ቤቤትት  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡  ይይህህ  ሲሲሆሆንንምም  ሁሁለለቱቱምም  ወወገገኖኖችች  በበመመካካከከላላቸቸውው  

ያያለለውውንን  ልልዩዩነነትት  በበስስምምምምነነትት  ለለመመጨጨረረስስ  ጥጥረረትት  ማማድድረረግግ  ይይገገባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  የየድድርርጅጅቱቱ  የየደደህህንንነነትት  

መመመመሪሪያያዎዎችችናና  የየAAደደጋጋ  መመከከላላከከያያ  ዘዘዴዴዎዎችች  በበሠሠራራተተኛኛውው  መመጠጠበበቅቅ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  

  
EEኒኒህህ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየተተሟሟሉሉ  ቢቢሆሆንንምም፤፤  ክክርርክክሩሩ  ለለAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳይይ  ወወሣሣኝኝ  ቦቦርርድድ  

ወወይይምም  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ቀቀርርቦቦ  ውውሣሣኔኔ  ሣሣይይሰሰጥጥበበትት  3300  ቀቀንን  ከከማማለለፉፉ  በበፊፊትት  ወወይይምም  ፍፍ//ቤቤትት  

ውውሣሣኔኔ  ሣሣይይሰሰጥጥበበትት  በበሕሕግግ  የየተተወወሰሰነነውው  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  ከከማማለለፉፉ  በበፊፊትት  የየስስራራ  ማማቆቆምም    ርርምምጃጃ  

መመውውሰሰድድ  ህህገገ--ወወጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  ቦቦርርዱዱ  ወወይይምም  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየሥሥራራ  ክክርርክክርርንን  ጉጉዳዳይይ  በበሙሙሉሉ  

ወወይይምም  በበከከፊፊልል  ለለመመጨጨረረስስ  ያያሣሣለለፈፈውውንን  ትትEEዛዛዝዝ  ወወይይምም  ውውሣሣኔኔ  AAለለመመቀቀበበልል፣፣  ወወይይምም  

ለለውውሣሣኔኔውው  በበሚሚፃፃረረርር  AAኳኳኋኋንን  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ  ወወይይምም  የየፍፍርርድድ  ቤቤቱቱንን  

ወወይይምም  የየቦቦርርዱዱንን  ትትEEዛዛዝዝ  ሣሣይይፈፈጽጽሙሙ  ማማዘዘግግየየትት  ህህገገ--ወወጥጥ  ይይሆሆናናሉሉ፡፡፡፡  ይይህህምም  ሲሲባባልል    ቦቦርርዱዱ  

ወወይይምም  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየሰሰጠጠውውንን  ውውሣሣኔኔ  በበሥሥራራ  ላላይይ  EEንንዲዲውውልል  ለለማማስስገገደደድድ  የየሚሚወወሰሰደደውው  

ሥሥራራ  ማማቆቆምም  ህህገገ--ወወጥጥ  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  ሌሌላላውው  የየሥሥራራ  ማማቆቆሙሙ  ርርምምጃጃ  ከከAAመመጽጽ፣፣  ከከግግዙዙፋፋዊዊ  
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ኃኃይይልል  ወወይይምም  ዛዛቻቻ  ወወይይምም  በበግግልልጽጽናና  በበይይፋፋ  ሕሕገገ--ወወጥጥ  AAድድራራጐጐትት  ጋጋርር  የየተተፈፈፀፀመመ  EEንንደደሆሆነነ  

ህህገገ--ወወጥጥ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡    

  
EEነነኚኚህህ  EEንንግግዲዲህህ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ቅቅድድመመ--ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሲሲሆሆኑኑ  በበAAንንዳዳንንድድ  AAገገሮሮችች  

EEንንደደሚሚታታየየውው  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሚሚወወስስዱዱትትንን  ይይህህንን  EEርርምምጃጃ  ተተከከትትሎሎ  AAሠሠሪሪዎዎችች  በበሂሂደደቱቱ  

ውውስስጥጥ  የየተተሳሳተተፉፉትትንን  ሠሠራራተተኞኞችችንን  ከከሥሥራራ  የየሚሚያያባባርርሩሩበበትት  ሁሁኔኔታታ  EEንንዳዳለለ  ማማየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡      

ገገደደቦቦችች  

  
የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  የየሚሚያያስስከከትትለለውው  ውውጤጤትት  በበተተዋዋዋዋይይ  ወወገገኖኖችች  ላላይይ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናና  

በበማማሣሣደደርር  ብብቻቻ  የየሚሚገገታታ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ዳዳፋፋውው  በበሥሥራራውው  መመቀቀጠጠልል  ምምክክንንያያትት  የየሚሚጠጠቀቀመመውውንን  

ህህዝዝብብ  በበጠጠቅቅላላላላውው  የየሚሚያያውውክክ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበተተለለይይምም  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  የየሕሕዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎትት  

በበሚሚሰሰጡጡ  ተተቋቋማማትት  ላላይይ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ቢቢወወሰሰድድ  ከከፍፍ  ያያለለ  ጉጉዳዳትትንን  የየሚሚያያመመጣጣ  

ነነውው፡፡፡፡  ለለምምሣሣሌሌ  ያያህህልል  በበሆሆስስፒፒታታልል  የየሚሚሠሠሩሩ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ቢቢወወስስዱዱ  

በበህህዝዝብብ  ጤጤንንነነትት  ላላይይ  ሊሊደደርርስስ  የየሚሚችችለለውውንን  ችችግግርር  የየሚሚያያስስከከትትለለውውንን  ውውስስብብስስብብ  ተተፅፅEEኖኖ  

መመረረዳዳትት  የየሚሚያያስስቸቸግግርር  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  መመንንግግሥሥታታትት  በበዚዚህህ  መመብብትት  AAጠጠቃቃቀቀምም  ላላይይ  

ገገደደብብ  ያያበበጃጃሉሉ፡፡፡፡  ይይህህ  ማማለለትት  መመብብቱቱ  ፍፍጹጹምም  AAይይደደለለምም  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየሥሥራራ  

ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  መመንንግግሥሥትት  AAጠጠቃቃላላይይ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  የየተተፈፈጠጠረረንን  AAንንድድ  ቀቀውውስስ  ተተከከትትሎሎ  

የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  AAዋዋጅጅ  በበሚሚያያውውጅጅበበትት  ሰሰዓዓትት  ወወይይምም  የየAAሰሰሪሪናና  ሰሰራራተተኛኛንን  ግግንንኙኙነነትት  

ለለመመምምራራትት  ((rreegguullaattee  ለለማማድድረረግግ))    የየሥሥራራውውንን  ባባህህሪሪ  EEናና  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሊሊወወስስዱዱ  

በበሚሚገገባባቸቸውው  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማንንነነትት  ላላይይ  መመሰሰረረትት  ያያደደረረገገ    ህህግግ  በበሚሚያያወወጣጣበበትት  ጊጊዜዜ  የየሥሥራራ  

ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ተተግግባባራራዊዊ  AAይይሆሆንንምም  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

  
በበAAንንዳዳንንድድ  AAገገሮሮችች  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ፈፈጽጽሞሞ  የየተተከከለለከከለለ  ተተግግባባርር  ነነውው፡፡፡፡  በበAAንንዳዳንንድድ  

AAገገሮሮችች  ደደግግሞሞ  ይይህህንን  መመብብትት  መመገገልልገገልል  የየማማይይችችሉሉትት  በበህህዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎትት  ሰሰጪጪ  ድድርርጅጅቶቶችች  

የየሚሚሰሰሩሩትት  ብብቻቻ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  በበሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  የየሚሚታታየየውው  AAሠሠራራርር  የየሚሚመመሰሰክክረረውው  ደደግግሞሞ  

EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  ናናቸቸውው  በበተተባባሉሉትት  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  ላላይይ  የየተተሠሠማማሩሩትት  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሥሥራራ  

ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ለለመመውውሰሰድድ  የየማማይይችችሉሉ  መመሆሆኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  የየኛኛ  ህህግግ  የየመመጨጨረረሻሻውውንን  

መመንንገገድድ  የየተተከከተተለለ  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  ማማለለትት  የየትትኞኞቹቹ  ናናቸቸውው  

የየሚሚለለውውንን  በበተተመመለለከከተተ  ትትርርጓጓሜሜውው  ከከAAገገርር  AAገገርር  ፣፣  በበAAንንድድ  AAገገርር  ውውስስጥጥምም  ቢቢሆሆንን  ከከጊጊዜዜ  

ወወደደ  ጊጊዜዜ  የየተተለለያያየየ  ማማEEቀቀፍፍ  የየሚሚኖኖረረውው//ሊሊኖኖረረውው  የየሚሚችችልል  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  የየሆሆነነ  ሆሆኖኖ  
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ክክልልከከላላውው  በበመመርርህህ  ደደረረጃጃ  ህህገገ--መመንንግግሥሥታታዊዊ  ከከሆሆነነውው  መመብብትት  AAንንፃፃርር  ሲሲታታይይ  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  

በበመመሆሆኑኑ  በበጠጠባባቡቡ  መመተተርርጎጎምም  የየሚሚኖኖርርበበትት  ጉጉዳዳይይ  መመሆሆኑኑንን  ማማስስተተዋዋልል  ይይገገባባልል፡፡፡፡    

  
ለለማማንንኛኛውውምም  በበEEኛኛ  ህህግግ  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  ናናቸቸውው  የየተተባባሉሉ  የየሕሕዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎትት  የየተተወወሰሰኑኑ  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEነነኚኚህህምም  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  በበሚሚሰሰጡጡ  ተተቋቋማማትት  ላላይይ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  

EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ  በበIIኮኮኖኖሚሚ፣፣  በበጤጤናና፣፣  በበደደህህንንነነትት  ላላይይ  የየሚሚደደርርሰሰውውንን  ከከፍፍ  ያያለለ  ጉጉዳዳትት  

ለለማማስስቀቀረረትት  በበማማሰሰብብ  በበAAንንቀቀጽጽ  113366//22//  ላላይይ  ሥሥራራ  ማማቆቆምም  የየማማይይፈፈቀቀደደባባቸቸውው  ድድርርጅጅቶቶችች  

ተተዘዘርርዝዝረረዋዋልል፡፡፡፡  EEነነኚኚህህምም    

••  የየAAየየርር  መመንንገገድድ  AAገገልልግግሎሎትት    

••  የየኤኤሌሌክክትትሪሪክክ  መመብብራራትትናና  ኃኃይይልል  AAገገልልግግሎሎትት  የየሚሚሰሰጡጡ  ድድርርጅጅቶቶችች  

••  የየውውሃሃ  AAገገልልግግሎሎትት  የየሚሚሰሰጡጡ  EEናና  የየከከተተማማ  ጽጽዳዳትት  የየሚሚጠጠብብቁቁ  ድድርርጅጅቶቶችች  

••  የየከከተተማማ  AAውውቶቶብብስስ  AAገገልልግግሎሎትት  

••  ሆሆስስፒፒታታሎሎችች፣፣  ክክሊሊኒኒኮኮችች፣፣  የየመመድድኃኃኒኒትት  ማማከከፋፋፈፈያያ  ድድርርጅጅቶቶችችናና  የየመመድድኃኃኒኒትት  መመሸሸጫጫ  

ቤቤቶቶችች  

••  የየEEሣሣትት  AAደደጋጋ  AAገገልልግግሎሎትት  EEናና  

••  የየቴቴሌሌኮኮሚሚኒኒኬኬሽሽንን  AAገገልልግግሎሎትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

2.1.3 የሥራ መዝጋት Eርምጃ 

2.1.3.1 ትርጓሜ፡‐ 
 
የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናና  በበመመፍፍጠጠርር  ፍፍላላጎጎታታችችንንንን  የየምምናናስስፈፈጽጽምምበበትት  

መመሳሳሪሪያያ  ነነውው፡፡፡፡  ሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  ማማለለትት  

 
""የየAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛንን  ክክርርክክርር  በበሚሚመመለለከከትት  ጉጉዳዳይይ  ሠሠራራተተኞኞችች  AAንንድድ  ዓዓይይነነትት  የየሥሥራራ  

ሁሁኔኔታታንን  EEንንዲዲቀቀበበሉሉ  ለለማማስስገገደደድድ  ወወይይምም  በበግግድድ  ለለማማግግባባባባትት፣፣  ጥጥቅቅምምንን  ወወይይምም  

የየሚሚፈፈለለገገውውንን  ውውጤጤትት  ለለማማግግኘኘትት  የየሥሥራራ  ቦቦታታንን  በበመመዝዝጋጋትት  የየሚሚፈፈፀፀምም  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ተተፅፅEEኖኖ  

ነነውው""  
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በበዚዚህህ  ትትርርጉጉምም  ሥሥራራ  የየመመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃንን  የየሚሚያያቋቋቁቁሙሙትት  

 

• በAሠሪና በሠራተኛው መሃል ያለመግባባት መኖር፤ የስራ ቦታን በመዝጋት 

የIኮኖሚ ጫና የመፍጠር ኃይል ያለው Aሰሪው ሲሆን ይህን የሚያደርገውም 

በሠራተኞች ላይ ነው፡፡ ስለሆነም Aለመግባባቱ ተቃዋሚ ፍላጎት ባላቸው ሁለቱ 

ክፍሎች ነው ማለት ነው፡፡ 

 
• Aለመግባባቱ የሠራ ሁኔታን የሚመለከት መሆኑ፡- Aሠሪና ሠራተኛውን 

የሚያነታርከው ማናቸውም ጉዳይ ሳይሆን Eንደ ‘የሠራ ሰዓትን፣ ደመወዝን፣ 

ሠራተኞች ከሥራ በሚሰናበቱበት ጊዜ የሚገባቸውን ክፍያዎች፣ ጤንነትና 

ደህንነትን፣ በሥራ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው  ሠራተኞች የሚከፈለውን 

ካሳ፣ ሠራተኞች ከሥራ የሚቀነሱበትን ሁኔታ፣ የቅሬታ Aቅራረብ ሥርዓቶችንና 

የመሳሰሉትን የሥራ ሁኔታን’ የሚመለከቱ ነጥቦች ናቸው፡፡ 

 
• Aሠሪው ሠራተኞችን የማስገደድ ወይም በግድ Eንዲቀበሉት የማድረግ ፍላጎት 

ያለው መሆኑ፤ Eዚህ ላይ የAሰሪው ፍላጎት ጫናን በማሳደር ፍላጎቱን ማስፈፀም 

ወይም Eንዲቀበሉት ማድረግ በመሆኑ ርምጃው በጊዜያዊነት የሚፈጸም Eንደሆነ 

መረዳት ይቻላል፡፡ በሌላ Aባባል ከሠራተኞች ጋር ያለውን ግንኙነት ለAንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ የሚቆርጥ Eንደማባረር ያለ Eርምጃ Aይደለም ማለት ነው፡፡ 

በጊዜያዊነት ከሚወሰዱት Eንደማገድ ያሉ Eርምጃዎች Aንፃር ሲታይም ይህ 

የብዙሃኑን ጥቅም የሚመለከት Eና የጋራ በሆኑት የሠራተኞች ጉዳዮች ላይ 

ቀድሞውኑም ያለተግባቡበት ነጥብ መኖሩን የሚያሳይ ነው 
 

 
• ርምጃው የሥራ ቦታን በመዝጋት በሠራተኞች ላይ የIኮኖሚ ጫና ለማሳደር 

የሚፈፀም መሆኑ ሌላው ነጥብ ነው፤ የሥራ ቦታው የሚዘጋው በሙሉ ነው፡፡ 

በሙሉ መዝጋት ድርጅቱን በጠቅላላው የሥራ Eንቅስቃሴ Eንዳይኖረው ማድረግ 

ነው፡፡  
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2.1.3.2 ቅድመ ሁኔታዎች 
 
Aንድ Aሠሪ የሥራ መዝጋት Eርምጃ ከመውሰዱ በፊት ሊከተላቸው የሚገቡ ሥርዓቶች 

Aሉ፡፡ ከነኚህ ውስጥ የመጀመሪያው ላለመግባባት ምክንያት በሆኑት ጉዳዮች ላይ 

በታቸለ መጠን ስምምነት Eንዲፈጠር ለማድረግ ጥረት ማድረግ ይገባቸዋል፡፡ ሳይቻል 

የቀረ Eንደሆነ ሥራ ለመዝጋት Aሰሪው ሲወስን ምክንያቱን በመዘርዘር ለሰራተኞች 

ማኅበር Eና በAካባቢው ለሚገኘው ለሚኒስቴሩ ተወካይ ወይም Aግባብ ላለው 

የመንግስት መስሪያ ቤት ሥራ ለመዝጋት መወሰኑን ሥራውን ከመዝጋቱ Aስር ቀን 

ቀደም ብሎ መስጠት Aለበት፡፡ ይህ ሲሆንም በAሰሪውም ሆነ በሠራተኞች የድርጅቱ 

የደኅንነጽ መመሪያዎችና የAደጋ መከላከያ ዘዴዎች Eንዲጠበቁ ያስፈልጋል፡፡ 

  

2.1.4 የተከለከሉ ድርጊቶች 
 
የየሥሥራራ  ማማቆቆምምምም  ሆሆነነ  የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  የየሚሚወወስስድድ  ወወገገንን  ጉጉዳዳዩዩ  ለለሚሚመመለለከከተተውው  

ሌሌላላውው  ወወገገንን  EEናና  በበAAካካባባቢቢውው  ለለሚሚገገኘኘውው  ለለሚሚኒኒስስቴቴሩሩ  ተተወወካካይይ  ወወይይምም  AAግግባባብብ  ላላለለውው  

የየመመንንግግስስትት  መመስስሪሪያያ  ቤቤትት  EEርርምምጃጃውው  ከከመመወወሰሰዱዱ  ከከ1100ቀቀንን  በበፊፊትት  መመስስጠጠትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  ይይህህ  

ሳሳይይፈፈጸጸምም  EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ  የየተተከከለለከከለለ  ነነውው፡፡፡፡  [[115599  ccuumm  116600((11))]]  ፡፡፡፡  EEንንዲዲሁሁምም  የየሥሥራራ  

ክክርርክክርር  ለለAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳይይ  ወወሳሳኝኝ  ቦቦርርዱዱ  ወወይይምም  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ከከቀቀረረበበ  በበኋኋላላ  

  
••  ቦቦርርዱዱ  ትትEEዛዛዝዝ  ወወይይምም  ውውሳሳኔኔ  ሳሳይይሰሰጥጥበበትት  3300  ቀቀንን  ካካላላለለፈፈ  በበቀቀርር    

  
  

• ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ውውሳሳኔኔ  ሳሳይይሰሰጥጥበበትት  በበህህግግ  የየተተወወሰሰነነውው  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  ካካላላለለፈፈ  

በበቀቀርር  EEርርምምጃጃውውንን  መመውውሰሰድድ  የየተተከከለለከከለለ  ነነውው፡፡፡፡  ‘‘ውውሳሳኔኔ  ሳሳይይሰሰጥጥበበትት  በበህህግግ  

የየተተወወሰሰነነውው  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ’’    ማማለለቱቱ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ጉጉዳዳዩዩ  ከከቀቀረረበበለለትት  በበኋኋላላ  

በበስስልልሳሳ  ቀቀንን  ውውስስጥጥ  EEንንዲዲወወስስንን  በበህህግግ  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  

በበተተለለያያዩዩ  ምምክክንንያያቶቶችች  በበዚዚህህ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  መመወወሰሰንን  የየማማይይችችልልበበትት  ሁሁኔኔታታ  

ቢቢፈፈጠጠርር  የየትትኛኛውውምም  ወወገገንን  EEርርምምጃጃውውንን  ለለመመውውሰሰድድ  የየሚሚችችለለውው  ከከዚዚህህ  

ጊጊዜዜ  በበኋኋላላ  ብብቻቻ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡ 

• ቦቦርርድድ  ወወይይምም  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ያያሳሳለለፈፈውው  ውውሳሳኔኔ  ካካለለምም  ይይህህንንኑኑ  ማማክክበበርር  

ይይጠጠበበቅቅባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ውውሳሳኔኔውውንን  AAልልቀቀበበልልምም  ማማለለትት፣፣ባባለለመመቀቀበበልልምም  የየስስራራ  
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ማማቆቆምም  ወወይይምም  የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ፣፣  ወወይይምም  ትትEEዛዛዙዙንን  

ወወይይምም  ውውሳሳኔኔውውንን  ሳሳይይፈፈፅፅሙሙ  ማማዘዘግግየየትት  የየተተከከለለከከለለ  ተተግግባባርር  ነነውው፡፡፡፡  ነነገገርር  

ግግንን  ትትEEዛዛዙዙንን  ሳሳይይፃፃረረሩሩ  የየተተፈፈረረደደበበትት  ወወገገንን  ትትEEዛዛዙዙንን  ወወይይምም  ውውሳሳኔኔውውንን  

EEንንዲዲፈፈፅፅምም  ለለማማስስገገደደድድ  ከከሆሆነነ  ህህገገ  ወወጥጥ  ተተግግባባርር  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡   

  
ከከዚዚህህ  በበተተረረፈፈምም  EEርርምምጃጃዎዎቹቹ  ከከግግዙዙፋፋዊዊ  ኃኃይይልል  ወወይይምም  ዛዛቻቻ    ወወይይምም  በበግግልልፅፅናና  በበይይፋፋ  ሕሕገገ--

ወወጥጥ  ከከሆሆነነ  AAድድራራጎጎትት  ጋጋርር  መመፈፈጸጸምም  የየተተከከለለከከለለ  ነነውው፡፡፡፡     

  
 

መልመጃ   

  
1. Eጅግ Aስፈላጊ  ናቸው  በተባሉ የህዝብ ተቀማት ላይ የሚሰሩ ሠራተኞች  

የሥራ ማቆም Eንዳያደርጉ መከልከላቸው ህገ መንግስታዊ ነው ይላሉ? 

መብቶቻቸውንስ ለማስከበር ሌላ ምን Aማራጭ Aላቸው?  

 
2. ሠራተኞቹ የሥራ ማቆም Aድማውን ያደረጉት የሚሰሩባቸው መስሪያ 

መሳሪያዎች ላይ Eንደተቀመጡ ቢሆን Aድማው ህገ-ወጥ ይሆናል? 

 
3. Aሠሪው የሥራ ማቆም Eርምጃውን ተከትሎ ሠራተኞችን ማባረር ይችላል?   

 
4. የሥራ ማቆም Eርምጃን ተከትሎ ከሥራ የተባረረ፣ ከደረጃው ዝቅ ያለ ፣ 

የተዛወረ ወይም የዲሲፕሊን Eርምጃ የተወሰደበት ሠራተኛ ቢኖር ይህ የAሠሪው 

Eርምጃ በሥራ ማቆም ተሳትፎው ምክንያት መሆኑን መግለጽ ብቻ ይበቃዋል? 

ወይስ ይህንኑ በማስረጃ ማረጋገጥ የይጠበቅበታል?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

2.2.የኅብረት ድርድር 
 

2.1.1 መግቢያ 

  
የየሥሥራራ  ውውልል  ተተዋዋዋዋይይ  ወወገገኖኖችች  AAቅቅዋዋምም  ሲሲመመዘዘንን  AAንንድድ  ዓዓይይነነትት  የየድድርርድድርር  AAቅቅምም  

ሊሊኖኖራራቸቸውው  EEንንደደማማይይችችልል  መመገገመመትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  AAሠሠሪሪውው  ከከሠሠራራተተኛኛውው  የየIIኮኮኖኖሚሚ  AAቅቅምም  

ይይልልቅቅ  በበተተሻሻለለ  ሁሁኔኔታታ  ላላይይ  ይይገገኛኛልል፡፡፡፡  ይይኸኸውው  ጥጥንንካካሬሬምም  በበውውሉሉ  ስስምምምምነነትት  ጊጊዜዜ  ሊሊንንፀፀባባረረቅቅ  

ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይህህ  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  AAሠሠሪሪውው  ሠሠራራተተኛኛውውንን  ከከሚሚፈፈልልገገውው  በበላላይይ  ሠሠራራተተኛኛውው  

ሥሥራራውውንን    ይይፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  የየተተነነሣሣምም  ተተቀቀጣጣሪሪውው  ሠሠራራተተኛኛ  በበAAሠሠሪሪውው  ፈፈቃቃድድ  ስስርር  

EEንንዲዲሆሆንን  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ግግድድ  ይይላላሉሉ፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ያያሉሉ  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  AAሠሠሪሪውው  

የየሠሠራራተተኛኛውውንን  ጉጉልልበበትት  በበመመበበዝዝበበዝዝ  ራራሱሱንን  EEንንዲዲያያፈፈረረጥጥምም  EEድድልል  ሲሲሰሰጡጡ  ሠሠራራተተኛኛውው  

ለለድድካካሙሙ  ተተገገቢቢውውንን  ክክፍፍያያ  ሳሳያያገገኝኝ  EEናና  ደደህህንንነነቱቱምም  ሳሳይይጠጠበበቅቅለለትት  ህህይይወወቱቱንን  EEንንዲዲመመራራ  

ያያስስገገድድዱዱታታልል፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ያያለለውው  የየተተዛዛባባ  ግግንንኙኙነነትት  የየኋኋላላ  ኋኋላላ  ማማኅኅበበራራዊዊ  EEናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  

ቀቀውውስስንን  መመፍፍጠጠሩሩ  የየማማይይቀቀርር  ነነውው፡፡፡፡    

  
በበመመሆሆኑኑምም  ሠሠራራተተኞኞችች  የየመመደደራራደደርር  AAቅቅማማቸቸውውንን  ለለማማጐጐልልበበትት  በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትትናና  

ጥጥቅቅማማቸቸውውንን  ማማስስከከበበርር  ያያስስፈፈልልጋጋቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  መመብብትትምም  ነነውው፡፡፡፡  AAሠሠሪሪውው  

ለለAAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ፍፍላላጐጐትት//ጥጥቅቅምም  መመከከበበርር  EEምምብብዛዛምም  ግግድድ  ላላይይኖኖረረውው  ቢቢችችልል  በበሕሕብብረረትት  

ተተደደራራጅጅተተውው  ጥጥቅቅማማቸቸውውንን  ለለማማስስከከበበርር  የየሚሚመመጡጡትትንን  ሠሠራራተተኞኞችች  ቸቸልል  ማማለለትት  ግግንን  

በበIIኮኮኖኖሚሚውው  ላላይይ  ሊሊያያስስከከትትልል  የየሚሚችችለለውውንን  ተተፅፅEEኖኖ  በበማማሰሰብብ  ነነገገሩሩንን  በበትትኩኩረረትት  

EEንንዲዲያያይይ//EEንንዲዲያያጤጤንን  ያያደደርርገገዋዋልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  የየሠሠራራተተኞኞችች  በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትት  በበAAሠሠሪሪውው  

ላላይይ  በበቂቂ  ጫጫናና  በበመመፍፍጠጠርር  ጥጥቅቅማማቸቸውውንን  ለለማማስስከከበበርር  ጉጉልልበበትት  ይይሆሆናናቸቸዋዋልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    

  
በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትት  ይይህህ  ጥጥቅቅምም  ቢቢኖኖረረውውምም  በበተተደደራራዳዳሪሪ  ወወገገኖኖችች  መመካካከከልል  የየሚሚኖኖረረውውንን  

የየመመደደራራደደርር  AAቅቅምም  ለለማማስስተተካካከከልል  ትትክክክክለለኛኛውው  ሚሚዛዛንን  ነነውው  ማማለለትት  ግግንን  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ነነባባራራዊዊ  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  ለለዚዚህህ  የየAAቅቅምም  ልልዩዩነነትት  የየራራሳሳቸቸውውንን  AAስስተተዎዎጽጽOO  ያያደደርርጋጋሉሉ፡፡፡፡  የየሥሥራራ  ፈፈቱቱ  ቁቁጥጥርር  

በበበበዛዛበበትት  AAገገርር  የየሠሠራራተተኛኛውውንን  ሀሀይይልል  በበቀቀላላሉሉ  መመተተካካትት  መመቻቻልል፣፣  በበቋቋሚሚነነትት  የየሚሚቀቀጥጥልል  

የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  AAመመራራርር  AAለለመመኖኖርር  በበማማኅኅበበሩሩ  ጥጥንንካካሬሬ  ላላይይ  የየሚሚያያሳሳድድረረውው  ተተፅፅEEኖኖ፣፣  

የየሠሠራራተተኞኞችች  ቁቁጥጥርር  ማማነነስስ  የየተተደደራራዳዳሪሪዎዎችችንን  የየመመደደራራደደርር  AAቅቅምም  ይይፈፈትትናናልል፡፡፡፡    
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የየሆሆነነ  ሆሆኖኖ  ግግንን  የየሠሠራራተተኞኞችች  በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትት  ምምንንጊጊዜዜምም  ቢቢሆሆንን  በበግግልል  ከከሚሚደደረረጉጉትት  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎችች  ሁሁሉሉ  የየተተሻሻለለ  ስስለለመመሆሆኑኑ  AAያያከከራራክክርርምም፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበሚሚከከተተሉሉትት  ክክፍፍሎሎችች  

የየህህብብረረትት  ድድርርድድርር  ምምንንድድንን  ነነውው??  ድድርርድድሩሩ  በበምምንን  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ይይካካሄሄዳዳልል??  ማማንን  

ይይደደራራደደራራልል??  በበምምንን  ሥሥርርዓዓትት  መመሠሠረረትት  የየሚሚሉሉትትንንናና  ሌሌሎሎችችንንምም  ጥጥያያቄቄዎዎችች  EEያያነነሳሳንን  

EEንንወወያያያያለለንን፡፡፡፡    

  
  

  

2.2.2 ትርጉም  

  
የየኅኅብብረረትት  ድድርርድድርር  ማማለለትት  ““ሥሥለለ  ሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ወወይይምም  ስስለለህህብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ወወይይምም  

የየኅኅብብረረትት  ስስምምምምነነትትንን  ለለማማደደስስናና  ለለማማሻሻሻሻልል  በበAAሠሠሪሪዎዎችችናና  በበሠሠራራተተኞኞችች  ማማኅኅበበርር  ወወይይምም  

በበህህጋጋዊዊ  ወወኪኪሎሎቻቻቸቸውው  የየሚሚደደረረግግ  ክክርርክክርር  ነነውው፡፡፡፡””  [[AAንንቀቀጽጽ112244  ((22))]]  በበዚዚህህ  ትትርርጉጉምም  ሁሁለለትት  

ዋዋናና  ጉጉዳዳዮዮችች  ታታቅቅፈፈዋዋልል፡፡፡፡  የየተተደደራራዳዳሪሪዎዎችች  ማማንንነነትት  AAናና  የየመመደደራራደደሪሪያያውው  ነነጥጥብብ፡፡፡፡    

  

2.2.3 የተደራዳሪዎች ማንነት  

  
የየኅኅብብረረትት  ድድርርድድርር  ከከሠሠራራተተኞኞችች  ማማኅኅበበርር  መመኖኖርር  ጋጋርር  የየተተቆቆራራኘኘ  ነነውው፡፡፡፡  ማማኅኅበበሩሩ  ደደግግሞሞ  

ህህጋጋዊዊ  ሰሰውው  በበመመሆሆኑኑ  ድድርርድድርር  ለለማማካካሄሄድድ  በበሰሰዎዎችች  መመወወከከልል  ይይኖኖርርበበታታልል፡፡፡፡  ወወኪኪልል  በበመመሆሆንን  

በበሠሠራራተተኞኞችች  በበኩኩልል  ማማነነጋጋገገርር  የየሚሚችችሉሉትት  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  መመሪሪዎዎችች፣፣  ሠሠራራተተኞኞቹቹ  

የየጠጠቅቅላላላላ  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማህህበበርር  AAባባልል  የየሆሆኑኑ  EEንንደደሆሆነነምም  ስስልልጣጣንን  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  የየማማኅኅበበሩሩ  

መመሪሪዎዎችች  ናናቸቸውው  [[AAንንቀቀጽጽ112266((ሀሀ))  ((ለለ))]]  ፡፡፡፡  EEዚዚህህ  ላላይይ  ሠሠራራተተኞኞችች  ሁሁለለትት  መመሪሪዎዎችች  ያያገገኙኙ  

ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  ባባለለበበትት  መመሪሪውው  ወወኪኪልል  

ስስለለመመሆሆኑኑ  የየሚሚናናገገርር  በበኋኋለለኛኛውው  ግግንን  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  መመመመስስረረትት  በበማማይይቻቻልልበበትት  ወወይይምም  

በበሌሌለለበበትት  ሁሁኔኔታታ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየጠጠቅቅላላላላ  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማኅኅበበርር  ሲሲመመሠሠረረቱቱ  የየጠጠቅቅላላላላውው  ማማኅኅበበርር  

መመሪሪዎዎችች  የየሠሠራራተተኛኛውው  ወወኪኪልል  ስስለለሚሚሆሆኑኑበበትት  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚገገልልጽጽ  ነነውው፡፡፡፡  ““በበሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  

ወወይይምም  በበህህጋጋዊዊ  ወወኪኪሎሎቻቻቸቸውው……””  AAማማካካኝኝነነትት  ድድርርድድርር  ሊሊደደረረግግ  EEንንደደሚሚችችልል  በበAAንንቀቀጽጽ  112244  

((22))  ውውስስጥጥ  መመጠጠቀቀሱሱ  ሠሠራራተተኞኞችች  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ወወይይምም  በበኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ሊሊወወክክሉሉ  

EEንንደደሚሚችችሉሉምም  ጠጠቋቋሚሚ  ነነውው፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበሩሩ  በበየየደደረረጀጀውው  AAባባልል  EEስስከከሆሆነነ  

ድድረረስስ  ፌፌዴዴሬሬሽሽንን  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበሩሩ  ወወኪኪልል  EEናና  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑምም  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ወወኪኪልል  

በበመመሆሆንን  በበነነኚኚህህ  ተተቋቋሟሟትት  ሊሊወወከከልል  ስስለለሚሚችችልል  ነነውው፡፡፡፡  ርርግግጥጥ  በበAAብብዛዛኛኛውው  ድድርርድድሮሮችች  
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በበድድርርጅጅትት  ደደረረጃጃ  ይይካካሄሄድድ  EEንንጂጂ  ሰሰፋፋ  ባባለለ  EEናና  ጠጠቅቅላላላላ  በበሆሆነነ  ሁሁኔኔታታ  

በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን//ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ደደረረጃጃምም  ሊሊካካሄሄድድ  ይይችችላላልል፡፡፡፡      

  
በበAAሠሠሪሪዎዎችች  በበኩኩልልምም  ማማንንኛኛውውምም  AAሠሠሪሪ  ወወይይምም  ከከAAንንድድ  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  የየAAሠሠሪሪዎዎችች  ማማኅኅበበርር  

ባባለለበበትት  ጊጊዜዜ  ውውክክልልናና  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  የየማማኅኅበበሩሩ  መመሪሪዎዎችች  በበማማኅኅበበርር  ከከተተደደራራጁጁትት  ሠሠራራተተኞኞችች  

ጋጋርር  በበተተደደራራዳዳሪሪነነትት  የየሚሚቀቀርርቡቡ  ሰሰዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  
ግግራራቀቀኙኙ  ከከፍፍ  ሲሲልል  በበተተገገለለፀፀውው  መመልልኩኩ  ለለድድርርድድርር  ሲሲቀቀርርቡቡ  ድድርርድድሩሩ  ሚሚዛዛናናዊዊ  EEንንዲዲሆሆንንናና  

AAንንዱዱ  ወወገገንን  በበሌሌላላውው  ጉጉደደለለትት  EEንንዳዳይይጐጐዳዳ  ለለማማድድረረግግ  የየየየበበኩኩላላቸቸውውንን  የየባባለለሙሙያያ  AAስስተተያያየየትት  

የየሚሚሰሰጡጡ፣፣  በበAAማማካካሪሪ  ደደረረጃጃ  የየሚሚያያገገለለግግሉሉ  ሰሰዎዎችችንን  ይይዘዘውው  ሊሊቀቀርርቡቡ  EEንንደደሚሚችችሉሉ  

ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  
  

  

  

2.2.4 የድርድሩ ፍሬ ጉዳዮች  

  
በበAAሠሠሪሪናና  በበሠሠራራተተኞኞችች  መመካካከከልል  የየሚሚደደረረጉጉ  ድድርርድድሮሮችች  በበAAንንድድ  ወወይይምም  በበሌሌላላ  መመንንገገድድ  

የየሠሠራራተተኛኛውውንን  የየሥሥራራ  ደደህህንንነነትት  የየሚሚነነኩኩ  በበማማናናቸቸውውምም  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  መመደደረረግግ  

EEንንደደሚሚኖኖርርበበትት  AAንንዳዳንንድድ  ወወገገኖኖችች  ያያምምናናሉሉ፡፡፡፡  በበዚዚህህ  AAቋቋምም  ማማኔኔጅጅመመንንቱቱ  ለለድድርርድድርር  

የየማማያያቀቀርርባባቸቸውው፣፣  የየማማይይደደፈፈሩሩ  ጉጉዳዳዮዮችች  የየሚሚባባልል  ወወሰሰንን  ሊሊኖኖረረውው  AAይይገገባባምም፡፡፡፡    የየሠሠራራተተኛኛውውንን  

መመብብትት  በበሚሚነነኩኩ  በበማማናናቸቸውውምም  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ለለመመደደራራደደርር  ወወደደ  ጠጠረረጴጴዛዛ  ዙዙሪሪያያ  የየመመቅቅረረብብ  

ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡    

  
በበሌሌላላ  በበኩኩልል  AAሠሠሪሪውው  በበማማናናቸቸውውምም  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  EEንንዲዲደደራራደደርር  ግግዴዴታታ  መመጣጣልል  የየሠሠራራተተኛኛ  

ማማኅኅበበራራቱቱ//ሠሠራራተተኛኛውው  ባባለለሀሀብብትት  ያያልልሆሆነነበበትትንን  ድድርርጅጅትት  ባባሻሻውው  መመንንገገድድ  EEንንዲዲመመራራውው  

የየማማድድረረግግ  ያያህህልል  ይይሆሆናናልል  በበማማለለትት  ድድርርድድሩሩ  ገገደደብብ  ሊሊበበጅጅለለትትናና  ወወሰሰኑኑ  ሊሊታታወወቅቅ  ይይገገባባልል  

ይይላላሉሉ፡፡፡፡    

  
ድድርርጅጅቱቱ  ምምንን  ማማምምረረትት  AAለለበበትት፣፣  በበምምንን  ሂሂደደትት  EEናና  EEንንዴዴትት  ውውጤጤታታማማናና  ተተወወዳዳዳዳሪሪ  

ማማድድረረግግ  ይይቻቻላላልል  በበሚሚለለውው  ዙዙሪሪያያ  ማማኔኔጅጅመመንንቱቱ  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  EEያያመመዛዛዘዘነነ  ራራሱሱንን  

EEንንዲዲያያስስተተካካክክልል  EEድድልል  ካካላላገገኘኘ፣፣  ነነፃፃነነትት  ካካጣጣ፣፣  የየድድርርጅጅቱቱ  EEጣጣ  ፈፈንንታታ  ውውድድቀቀትት  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  

ይይህህ  ሲሲሆሆንን  ሠሠራራተተኛኛውውንንምም  ቢቢሆሆንን  በበመመጨጨረረሻሻ  የየሚሚጐጐዳዳውው  EEናና  IIንንቨቨስስትትመመንንትትምም  
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የየሚሚያያዳዳክክምም  በበመመሆሆኑኑ  ለለድድርርድድርር  መመቅቅረረብብ  ያያለለባባቸቸውውንን  ፍፍሬሬ--ጉጉዳዳዮዮችች  ባባህህሪሪ  ለለይይቶቶ  ማማስስቀቀመመጥጥ  

ተተገገቢቢ  AAቋቋምም  ነነውው  ይይላላሉሉ፡፡፡፡    

  
የየኛኛ  ህህግግ  የየኃኃለለኛኛውውንን  AAቋቋምም  የየሚሚቀቀበበልል  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበትትርርጓጓሜሜውው  ውውስስጥጥ  የየተተቀቀመመጠጠውውንን  

ሐሐረረግግ  በበማማንንበበብብ  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ማማኔኔጅጅመመንንቱቱናና  ሠሠራራተተኛኛውው  የየሚሚደደራራደደሩሩባባቸቸውው  ፍፍሬሬ  

ጉጉዳዳዮዮችች    

  
  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  EEናና    

  የየኅኅብብረረትት  ሥሥምምምምነነትት  መመሆሆናናቸቸውው  AAንንቀቀጽጽ  112244((22))  ላላይይ  መመገገለለፁፁ  የየማማኔኔጅጅመመንንትት  

የየማማይይነነካካ  መመብብትት  ((pprreerrooggaattiivvee))  መመኖኖሩሩንን  ያያሳሳያያልል፡፡፡፡    

በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  112244((22))  ላላይይ  ከከፍፍ  ሲሲልል  የየተተጠጠቀቀሱሱትትንን  ሁሁለለትት  የየድድርርድድርር  ነነጥጥቦቦችች  ለለይይቶቶ  

ያያስስቀቀመመጠጠ  ቢቢሆሆንንምም  በበAAንንቀቀጽጽ  112288  ላላይይ  EEንንደደሚሚታታየየውው  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየሚሚለለውው  

በበህህብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ውውስስጥጥ  AAንንድድ  ክክፍፍልል  ተተደደርርጐጐ  EEንንደደተተቀቀመመጠጠ  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየሆሆነነ  

ሆሆኖኖ    ድድርርድድርር  ሊሊካካሄሄድድባባቸቸውው  የየሚሚችችሉሉትት  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች    

  
  የየሥሥራራ  ሰሰዓዓትት፣፣  ደደመመወወዝዝ፣፣  ፈፈቃቃድድ፣፣  የየሥሥራራ  ሥሥንንብብትት  ክክፍፍያያዎዎችች፣፣  ጤጤንንነነትትናና  

ደደህህንንነነትት፣፣  በበሥሥራራ  ጉጉዳዳትት  ምምክክንንያያትት  ስስለለሚሚከከፈፈልል  የየጉጉዳዳትት  ካካሣሣ፣፣  የየሥሥራራ  ቅቅነነሳሳ  

ሁሁኔኔታታዎዎችች፣፣  የየቅቅሬሬታታ  AAቀቀራራረረብብ  ሥሥርርዓዓትትናና  የየመመሣሣሠሠሉሉትት  ሲሲሆሆኑኑ  የየኅኅብብረረትት  

ስስምምምምነነቱቱ  የየሚሚያያካካትትታታቸቸውው  ደደግግሞሞ    

  የየማማኅኅበበራራዊዊ  AAገገልልግግሎሎትት  የየሚሚስስፋፋፋፋባባቸቸውው  ሁሁኔኔታታዎዎችች፣፣  የየሙሙያያ  ደደህህንንነነትትናና  ጤጤንንነነትት    

  በበEEድድገገትት፣፣  በበደደመመወወዝዝ፣፣  በበዝዝውውውውርር፣፣  በበቅቅነነሳሳ  EEናና  በበዲዲስስፕፕሊሊንን  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  

ሠሠራራተተኞኞችች  ስስለለሚሚኖኖራራቸቸውው  ተተሳሳትትፎፎ    

  ስስለለሥሥራራ  ሰሰዓዓትት  ድድልልድድልልናና  በበሥሥራራ  መመካካከከልል  ስስለለሚሚስስጥጥ  EEረረፍፍትት    

  የየኅኅብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ስስለለሚሚሸሸፍፍናናቸቸውው  ወወገገኖኖችችናና  ፀፀንንቶቶ  ስስለለሚሚቆቆይይበበትት  ጊጊዜዜ    

  EEንንዲዲሁሁምም  በበAAዋዋጁጁ  ወወይይምም  በበሌሌሎሎችች  ህህጐጐችች  ለለህህብብረረትት  ሥሥምምምምነነትት  የየተተተተዉዉ  ጉጉዳዳዮዮችች  

ሁሁሉሉ  የየመመደደራራደደሪሪያያ  ፍፍሬሬ  ጉጉዳዳዮዮችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  AAሠሠሪሪውውናና  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከፍፍ  ሲሲልል  



37 
 

በበተተገገለለፁፁትት  ነነጥጥቦቦችች  ላላይይ  የየሚሚደደራራደደሩሩ  ቢቢሆሆንንምም  በበAAዋዋጁጁ  ላላይይ  ከከተተቀቀመመጡጡትት  

መመብብቶቶችች  ባባነነሰሰ  ሁሁኔኔታታ  EEንንዲዲደደራራደደሩሩ  AAይይፈፈቀቀድድምም፡፡፡፡    

  

2.2.5 የኅብረት ድርድር ሥነሥርዓት  

  
የየኅኅብብረረትት  ድድርርድድርር  ከከመመደደረረጉጉ  በበፊፊትት  ድድርርድድርር  ፈፈላላጊጊውው  ወወገገንን  ድድርርድድርር  ሊሊደደረረግግባባቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  

ጉጉዳዳዮዮችችንን  መመለለየየትት፣፣  በበዚዚያያምም  ላላይይ  በበጥጥሞሞናና  ጥጥናናትት  ማማካካሄሄድድ፣፣  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  

ቀቀደደምም  ሲሲልል  የየተተደደረረገገ  ድድርርድድርር  ካካለለ  ይይዘዘቱቱ፣፣  በበግግራራ  ቀቀኙኙ  የየተተነነሱሱትት  ነነጥጥቦቦችች  ምምንን  EEንንደደነነበበሩሩ  

ጊጊዜዜ  ወወስስዶዶ  ማማየየትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  የየተተሻሻለለናና  ውውጤጤታታማማ  ድድርርድድርር  ማማድድረረግግ  የየሚሚቻቻለለውው  በበጉጉዳዳዩዩ  

ላላይይ  ጠጠለለቅቅ  ያያለለ  ግግንንዛዛቤቤ  በበመመያያዝዝ  ስስለለሆሆነነ  የየተተገገለለፁፁትትንንናና  ሌሌሎሎችች  የየሚሚያያስስፈፈልልጉጉ  

IIንንፎፎርርሜሜሽሽኖኖችችንን  ሁሁሉሉ  መመሠሠብብሰሰብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበኃኃላላምም  የየተተገገኙኙትትንን  

IIንንፎፎርርሜሜሽሽኖኖችችንን  በበማማገገናናዘዘብብ  ለለድድርርድድርር  መመነነሻሻ  የየሚሚሆሆንን  ረረቂቂቅቅ  መመዘዘጋጋጀጀትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  

በበኃኃላላምም    ሌሌላላውው  ወወገገንን  ድድርርድድርር  EEንንደደሚሚያያስስፈፈልልግግ  AAውውቆቆ  EEንንዲዲቀቀርርብብ  ለለማማድድረረግግ  በበጽጽሁሁፍፍ  

EEንንዲዲገገለለጽጽለለትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  በበAAስስርር  ቀቀንን  ውውስስጥጥምም  ሌሌላላውው  ወወገገንን  ዝዝግግጁጁ  ሆሆኖኖ  ይይቀቀርርባባልል  

ዝዝግግጁጁ  ሆሆኖኖ  ሲሲባባልል  የየራራሱሱንን  የየድድርርድድርር  ረረቂቂቅቅ  ይይዞዞ  መመቅቅረረብብንን  የየሚሚጨጨምምርር  ነነውው፡፡፡፡  

  
ለለድድርርድድሩሩ  በበዚዚህህ  ሁሁኔኔታታ  ግግራራ  ቀቀኙኙ  በበቀቀረረቡቡ  ጊጊዜዜ  በበዝዝርርዝዝርር  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ከከመመነነጋጋገገራራቸቸውው  

በበፊፊትት  ድድርርድድሩሩ  የየሚሚካካሄሄድድበበትትንን  ሥሥነነ--ሥሥርርዓዓትት  ምምንን  መመምምሰሰልል  EEንንዳዳለለበበትት  በበጋጋራራ  ተተነነጋጋግግረረውው  

መመወወሰሰንን  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ድድርርድድሩሩ  ሲሲጀጀመመርርምም  ሁሁሉሉምም  ተተደደራራዳዳሪሪዎዎችች  በበቅቅንን  ልልቡቡናና  የየመመደደራራደደርር  

ግግዴዴታታ  ይይኖኖርርባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  የየIIንንዱዱስስትትሪሪ  ሰሰላላምም  EEንንዲዲሰሰፍፍንን  የየማማድድረረግግ  ጥጥረረትት  የየሚሚገገለለጥጥበበትት  

AAንንዱዱ  መመንንገገድድ  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

  
ስስለለሆሆነነምም  በበድድርርድድሩሩ  ሂሂደደትት  የየሚሚስስማማሙሙባባቸቸውውናና  የየማማይይስስማማሙሙባባቸቸውው  ነነጥጥቦቦችች  ይይኖኖራራሉሉ፡፡፡፡  

በበቅቅንን  ልልቡቡናና  ተተነነጋጋግግረረውው  ስስምምምምነነትት  ያያልልተተደደረረሰሰባባቸቸውውንን  ነነጥጥቦቦችች  ሥሥልልጣጣንን  ላላለለውው  የየክክርርክክርር  

ሰሰሚሚ  AAካካልል  በበማማቅቅረረብብ  ማማሣሣየየትት  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  

  
ድድርርድድሩሩ  የየሚሚካካሄሄደደውው  ፀፀንንቶቶ  ያያለለንን  የየኀኀብብረረትት  ሥሥምምምምነነትትንን  ለለማማሻሻቫቫልል  ወወይይምም  ለለመመተተካካትት  

በበሆሆነነ  ግግዜዜ  የየኀኀብብረረትት  ስስምምምምነነቱቱ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ከከማማብብቃቃቱቱ  ሶሶስስትት  ወወርር  ቀቀድድምም  ብብሎሎ  ሁሁለለቱቱ  

ወወገገኖኖችች  ተተቀቀራራርርበበውው  የየኀኀብብረረትት  ስስምምምምነነቱቱንን  ለለማማሻሻሻሻልል  ወወይይምም  ለለመመተተካካትት  መመወወሰሰንን  

AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ለለማማድድረረግግ  ከከወወሰሰኑኑ  AAዲዲሱሱ  ስስምምምምነነትት  ከከቀቀድድሞሞውው  ስስምምምምነነትት  ማማብብቂቂያያ  
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AAንንስስቶቶ  ወወደደፊፊትት  በበሚሚቆቆጠጠረረውው  ሶሶስስትት  ወወርር  ውውስስጥጥ  ስስምምምምነነቱቱንን  ማማጠጠናናቀቀቅቅ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህ  

ጊጊዜዜ  ካካለለፈፈ  ግግንን  የየቀቀድድሞሞውው  የየኀኀብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  AAይይኖኖረረውውምም  የየኀኀብብረረትት  

ስስምምምምነነቱቱ  ከከተተሻሻሻሻለለ  የየተተሻሻሻሻለለውው  ስስምምምምነነትት  ተተፈፈርርሞሞ  በበሁሁለለቱቱምም  ወወገገኖኖችች  AAማማካካኝኝነነትት  

ለለሚሚኒኒስስቴቴሩሩ  በበምምዝዝገገባባ  ይይላላካካልል፡፡፡፡  ተተደደራራዳዳሪሪ  ወወገገኖኖችች  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኖኖ  ካካገገኙኙትትምም  በበዝዝርርዝዝርር  

ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ከከመመነነጋጋገገርር  በበሌሌሎሎችች  ተተዋዋዋዋይይ  ወወገገኖኖችች  ተተፈፈርርሞሞ  የየተተመመዘዘገገበበ  የየኀኀብብረረትት  

ስስምምምምነነትት  ተተቀቀብብለለውው  በበስስራራ  ላላይይ  EEንንዲዲውውልል  ሊሊስስማማሙሙ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  

  

2.2.6 የኀብረት ድርድር ወሰን 

  
የየኀኀብብረረትት  ድድርርድድርር  የየሚሚካካሄሄደደውው  በበAAንንድድ  በበኩኩልል  በበሰሰራራተተኞኞችች  ማማኀኀበበርር  EEናና  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  

በበAAሰሰሪሪውው  ወወይይምም  በበAAሰሰሪሪዎዎችች  ማማኀኀበበርር  መመሆሆኑኑንን  ከከAAንንቀቀጽጽ  112244//22//  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  በበኀኀብብረረትት  ድድርርድድርር  የየተተገገኘኘውው  ውውጤጤትት  AAሰሰሪሪውውንንናና  የየሰሰራራተተኛኛ  ማማኀኀበበሩሩ  

የየሚሚወወክክላላቸቸውውንን  ሰሰራራተተኞኞችች  የየሚሚመመለለከከትት  ይይሆሆናናልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    
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መልመጃ 
  
EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  የየህህዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  ላላይይ  የየሚሚሰሰሩሩ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየመመደደራራደደርር  መመብብትት  

AAላላቸቸውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??    

  
የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማህህበበርር  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ስስለለ  EEነነ    ምምናናሴሴ  ደደበበሳሳይይ  ከከAAሠሠሪሪያያቸቸውው    

ኤኤሌሌፎፎራራ    IIንንዱዱስስትትሪሪ  ጋጋርር  ለለመመደደራራደደርር  ቀቀርርቧቧልል፡፡፡፡    ኤኤልልፎፎራራ  በበበበኩኩሉሉ  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  

ስስለለሠሠራራተተኞኞችች  ተተወወክክሎሎ  መመደደራራደደርር  AAይይችችልልምም  በበማማለለትት  ይይቃቃወወማማልል፡፡፡፡  ተተገገቢቢ  ተተቃቃውውሞሞ  ነነውው  

ይይላላሉሉ??  ለለምምንን??    
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3. የሥራ ክርክር 
  
 

3.1 ትርጉም  

 
 

ቃሉ በAሠሪና ሠራተኛ መካከል ያለ Aለመግባባትን ይጠቁማል፡፡ በAሠሪና ሠራተኛ ህጉ 

Aዋጅ ቁጥር 136(3) ላይ በተሰጠው ትርጉም የሥራ ክርክር ማለት ሕግን፣ የኀብረት 

ሥምምነትን፤ የሥራ ደንብን፣ የሥራ ውልን፣ ወይም ሲሠራበት የቆየ ልምድን 

መሠረት በማድረግ Eንዲሁም በኀብረት ስምምነት ወቅት ወይም ከኀብረት ስምምነት 

ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በሚመለከት በAሠሪና ሠራተኛ ወይም በሠራተኞች ማኀበር Eና 

በAሠሪዎች መካከል የሚነሳ ክርክር ነው፡፡   

 
በዚህ ትርጉም ውስጥ ያለመግባባት ምከንያት የሚሆኑት  

 ሕግ 

 የኀብረት ስምምነት 

 የሥራ ውል ወይም ሲሠራበት የቆየ ልምድ  

 የሥራ ደንብ ወይም በኀብረት ድርድር ወቅት ወይም ከኀብረት ስምምነት ጋር 

የተያያዙ ጉዳዮችንም የሚመለከት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
 
 

 

ዝርዝሮቹን በውል ስናጤናቸው Aንዱ ባንዱ ሊካተት የሚችል ነው፡፡ ለምሳሌ 

የኀብረት ስምምነት የሚለው በሥራ ሁኔታዎች ላይ የሚደረግ በጽሁፍ የሰፈረ 

ስምምነት ነው፡፡ የሥራ ሁኔታ ማለት ደግሞ ሰፊ Eና ሁሉንም በሥራ ምክንያት 

የሚፈጠረውን ግንኙነት የሚመለከት ነው፡፡ [Aንቀጽ 2(6)] በሌላ በኩል የሥራ ደንብ 

የሚለውም የሥራ ሁኔታን ይመለከታል፡፡ ስለሆነም በጥቅሉ የሥራ ሁኔታዎችን 

በተመለከተ የሚፈጠር Aለመግባባት ነው ቢባል ብዙውን ነገር የሚያካትት ይሆናል፡፡ 

የሆነ ሆኖ  ግልጽ ከመሆን፤በትርጉም ምክንያት ሊነሣ የሚችለውን ያልተፈለገ 

ውጤትንም ከማስቀረት Aንፃር ሲታይ በዝርዝር መቀመጡ መልካም Eንደሆነ ማሰብ 

ይቻላል፡፡  
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3.2 የሥራ ክርክር የሚገለጥባቸው መንገዶች 
 
 

የሥራ ክርክር ወይም Aለመግባባት በሚከተሉት ሁኔታዎች ይገለጣል፡፡  

 
• በራስ ኃይል/ርምጃ ፍላጐትን ለማስፈፀም በመሞከር (through a regulated 

self-help means) 

• Aለመግባባትን ሊፈቱ ወደሚችሉ Aካላት ጉዳዩን በመውሰድ ሊገለጥ ይችላል፡፡ 

 
በራስ ኃይል Aለመግባባትን ለመፍታት የሚሞከረው የሥራ ማቆም ወይም የሥራ 

መዝጋት ርምጃ በመውሰድ ነው፡፡ Eነኚህን ቀደም ሲል በነበረው ክፍል ያየናቸው 

በመሆኑ በድጋሚ ማንሳቱ Aስፈላጊ Aይሆንም፡፡ በሁለተኛው መንገድ Aለመግባባትን 

ወደ ሦስተኛ Aካል በመውሰድ ችግርን በመውሰድ ለመፍታት የሚሞከርበትን ሁኔታ 

ግን በመጠኑ ማንሳት ይገባል፡፡ 

 
Eንደሚታወቀው ማንኛውም ሰው ከሌላው ጋር ያለውን Aለመግባባት በራሱ 

መፍታት ያልቻለ Eንደሁ የመጀመሪያው ጥሩ Aማራጭ ከተከራካሪው ጋር 

በመረጠው ሦስተኛ ወገን ገላጋይ ወይም Aስታራቂ ዳኛ Aማካኝነት ልዩነቱን 

መፍታት ነው፡፡ በዚህ ዓይነት መንገድ (በህግ ወይም በስምምነት ክልከላ ከሌለበት 

በቀር) ማናቸውንም ጉዳይ የEርቅ ወይም የድርድር መሰረት ሊያደርጉት ይችላሉ፡፡ 

ይህ ማለት ነገሩ የወል ወይም የግል የሥራ ክርክር ቢሆንም ባይሆንም የማየት 

ስልጣን ይኖራቸዋል ማለት ነው፡፡ 

 
ራሳቸው የመረጡት የግልግል ዳኛ ወይ Aስታራቂ የሌለ Eንደሁ ግን Aንዱ ወገን 

ለሠራተኛ Eና ማኀበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር Aቤቱታ ሲያቀርብ ሚኒስቴሩ 

የተፈጠረውን Aለመግባባት ሊፈታ የሚችል Aስማሚ በብሔራዊ ደረጃ፤ በክልል፤ 

ወይም በወረዳ ደረጃ ጉዳዩን የሚያይ ሰው ይመድባል፡፡ [Aንቀጽ141 (1) (2)] 

Aስማሚው የሚያያቸው ጉዳዮች ውሱን ናቸው፡፡ በAንቀጽ 142 ላይ የተገለፁት 

የወል የሥራ ክርክሮችን ብቻ የሚመለከት ነው፡፡  
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3.2.1 Aማራጭ የክርክር መፍቻ መድረኮች 
 

ከፍ ሲል Eንደተገለፀው Aማራጭ የክርክር መፍቻ መድረኮች የሥራ ክርክር ሲከሰት  

Aለመግባባቱ በሦስተኛ ወገን የሚፈታው Aንድም ራሳቸው በመረጡት ገላጋይ 

Aሊያም ሚኒስቴሩ በሚመድበው Aስማሚ Aማካኝነት ነው፡፡ Eነኚህ Aካላት 

የተቻላቸውን Aድርገው ግራ ቀኙን የሚያስማማ ውሳኔ መስጠት ያልቻሉ Eንደሁ  

  
 

 ገላጋዩ ወይም Aስታራቂ ዳኛው በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘው ወገን 

Eንደ Aግባቡ ነገሩን ለቦርድ ወይ ለፍርድ ቤት ያቀርበዋል፡፡  

 

 Aስማሚው በበኩሉ ሁለቱንም ወገኖች ጉዳዩ ከቀረበለት ጊዜ ጀምሮ 

ባሉት 30 ቀናት ውስጥ ማስማማት ካልቻለ ይህንኑ በመግለጽ 

ሪፖርቱን ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡፡ በዚህ ጊዜ ከተከራካሪ ወገኖች Aንዱ 

ነገሩ በAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ Eንዲታይለት ሊወስደው 

ይችላል፡፡  

 

ስለሆነም Aማራጭ የሥራ ክርክር መፍቻ መድረኮች በEርቅ፣ በግልግል፣ Eና ሚኒስቴሩ 

በሚመድበው Aስማሚ Aማካኝነት የሚፈፀሙ ናቸው ማለት ነው፡፡  
ስለ 

 

3.2.2 መደበኛ የሆኑ የክርክር መፍቻ መድረኮች  
 
 

መደበኛ የሆኑት የክርክር መፍቻ መድረኮች  

 ጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ  

 ቋሚ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ Eና  

 ፍርድ ቤቶች ናቸው፡፡ 
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የጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሥልጣን 
 

በጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሥልጣን ሥር የሚወድቁት ጉዳዮች 

በAንቀጽ 142 (1) (ሀ) ላይ ስለደመወዝና ሌሎች ጥቅሞች Aወሳሰን የተገለፁት 

ስለመሆናቸው ከAንቀጽ 141 (3)፣144 (2) Eና Aንቀጽ 147 (2) መረዳት ይቻላል፡፡ 

በAንቀጽ 142 (3) ላይ የተቀመጠውን ድንጋጌ ስናየው ጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ 

ወሳኝ ቦርዱ የሚያየው በAንቀጽ 136 (2) ላይ የተመለከቱትን የAየር 

መንገድ፣የመብራት ኃይል Eና Aገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችን፡ የውሃ Aገልግሎት 

የሚሰጡ Eና የከተማ ጽዳት የሚጠብቁ ድርጅቶችን የከተማ Aገልግሎት ሆስፒታሎች ፣ 

ክሊኒኮች ፣ የመድኃኒት ማከፋፈያ ድርጅቶች Eና የመድኃኒት መሸጫ ቤቶች የEሳት 

Aደጋ Aገልግሎቶች Eና የቴሌኮሙኒኬሽን Aገልግሎት ሠራተኞች የሚነሳውን 

የደመወዝና የሌሎች ጥቅሞች Aወሳሰን ብቻ Eንጂ ከዚህ ውጪ ያሉትን ክፍሎች ጉዳይ 

የማየት ሥልጣን የሌለው ያስመስለዋል፡፡ ወደ Aንቀጽ 147(2) ስንመለስ ግን 

የደመወዝና የሌሎች ጥቅሞች Aወሳሰን በጥቅሉ የዚሁ ጊዜያዊ ቦርድ ሥልጣን Eንደሆነ 

መገንዘብ ስለሚቻል በዚህ ረገድ የሚፈጠረውን ብዥታ ያጠፋል፡፡  

 

የቋሚ Aሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሥልጣን 
 
ቋሚ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ የሚኖረው ሥልጣን በAንቀጽ 147 (1) (ለ) 

(ሐ) ላይ የተመለከቱት ናቸው፡፡ ይህ ማለትም በAንቀጽ 147 (1) (ለ) ላይ Eንደተገለፀው 

በAንቀጽ 142 (1) (ሀ) ላይ ከተገለፀው በቀር ሌሎቹን የወል የሥራ ክርክሮችን ሁሉ 

የማየት ሥልጣን Aለው፡፡ ከAንቀጽ 142 (1) ላይ መገንዘብ Eንደሚቻለው በስሩ 

የተቀመጡት ዝርዝሮች በመንደርደሪያው ላይ ከተገለፀው Aንፃር ሲታዩ የወል የሥራ 

ክርክሮች ናቸው፡፡ ዝርዝሮቹ የተገለፁት ብቻም ሳይሆኑ ያልተገለፁ ነገር ግን የሁሉንም 

ሠራተኛ መብት ሊነኩ የሚችሉ መብቶችንም ሊያካትት የሚችል ነው፡፡ ከዚህ በተረፈም 

ሚኒስቴሩ የመደበው Aስማሚ ማስማማት ያለመቻሉን ሲገልፅና Aንዱ ወገንም ይህንኑ 

ወደ ቦርዱ ሲወስደው ቋሚው ቦርድ ነገሩን ያየዋል፡፡ በAንቀጽ 160 ላይ የተገለፁትን 

የሥራ ማቆምን ወይም የሥራ መዝጋትን በተመለከተ የተከለከሉትን ድርጊቶችን 

በተመለከተም ጉዳዩ ሲቀርብለት የማየት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡ ያም ሆነ ይህ የሥልጣኑ 
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መሠረታዊ ቁም ነገር ያለው የሚታየው ጉዳይ የወል ይዘት Aለው የለውም የሚለው 

ላይ ነው፡፡   

  
በAንዳንድ Aገሮች Aንድ ጉዳይ የወል የሚሆነው በጉዳዩ ውስጥ መብታቸው የተነካው 

ሰዎች ቁጥር በርካታ ሲሆን ነው፡፡ በዚህ ረገድ የIትዮጵያ Aሠሪና ሠራተኛ ህግ Aንቀጽ 

142 ሲታይ ጉዳዩ የወል የሚሆነው በነገሩ ውስጥ የገቡትን ሰዎች ቁጥር ከግምት 

ውስጥ የሚያስገባ Aይመስልም፡፡ Aንቀጹ ገለፃውን የሚጀምረው “ከዚህ በታች 

የተመለከቱትና ሌሎች የወል የሥራ ክርክር ጉዳዮች” በማለት ነው፡፡ Eና ሌሎች የወል 

የሥራ ክርክሮች የሚለው በAንቀጹ ሥር ያሉት ሁሉ የወል የሥራ ክርክሮች 

መሆናቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የተዘረዘሩትን ንUስ Aንቀጾች ስናያቸው ደግሞ 

በባህሪያቸው ጉዳዮቹ የብዙሃኑን ሠራተኛ መብት የግድ (necessarily) የሚነኩ  

ናቸው፡፡ በዚህ የተነሳም ብዙሃኑ የሚካተተው ከጉዳዩ ባህሪ የተነሳ Eንጂ ለችግሩ 

ምክንያት የሆነው Aጋጣሚ በርከት ያሉ ሰዎችን ማሰባሰብ መቻሉ Aይደለም፡፡  ለምሳሌ 

የደመወዝና የሌሎች ጥቅሞችን Aወሳሰን በተመለከተ ጠቅላላ ይዘቱ ምን መምሰል 

Aለበት Eንዴት ሊሠራ ይገባል የሚለው በተናጥል Aንድን ሠራተኛ ብቻ የሚመለከት 

ሳይሆን ውጤቱ ብዙሃኑን የሚጠቅም ወይም የሚጐዳ ይሆናል፡፡ ስለሆነም የጋራ/የወል 

ጉዳይ ይሆናል፡፡ ሥርዓቱ ከተዘረጋ በኃላ ግን በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት ላገኝ 

የሚገባኝ Eድገት ቀርቶብኛል የሚል ቢኖር ችግሩ የዚሁ ሠራተኛ የግል ጉዳይ ብቻ 

Eንጂ ሌሎችን በጋራ የሚመለከት Aይሆንም ቁጥራቸው ምንም ያህል የበዛ ቢሆን ነገሩ 

የያንዳንዳቸው የየግል ጉዳይ Eንጂ የወል Aይሆንም፡፡ ስለሆነም በIትዮጵያ የAሠሪና 

ሠራተኛ ጉዳይ Aዋጅ የወል የሥራ ክርክር ማለት የጉዳዩ ፍሬ ነገር የብዙሃኑን 

ሠራተኛ መብት የሚነካ ነው ወይስ Aይደለም በሚለው ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ 

ለቅሬታው ምክንያት በሆነው Aጋጣሚ ብዙዎች ቅር መሰኘታቸውና Aቤት ማለታቸው 

የጉዳዩን ፍሬ ነገር ይዘት Aይቀይረውም፡፡ ስለሆነም በዚህ መንገድ የወል ሊባሉ 

የሚችሉ ጉዳዮች ሁሉ የቋሚ ቦርዱ ሥልጣን ይሆናሉ ማለት ነው፡፡  
 

 

 
Aጠቃላይ በሆነ መንገድ የቦርዱ ሥልጣን የጋራ የሆኑ የሠራተኞቹን ጥቅም 

የሚመለከት ነው ስንል ይህን Aቋም የሚፈትን ችግር የለም ማለት Aይቻልም፡፡ ለምሳሌ 

በAንቀጽ 142(ሰ) ላይ ያለውን ድንጋጌ ብንመለከት Aሠሪው በሚወስዳቸው Eርምጃዎች 
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ምክንያት የሚቀርቡ ክሶች ከባህሪያቸው ስንነሳ የጋራ የሆነ የሠራተኞችን ጥቅም 

ይመለከታል ወይስ የግል ይሆናል? ይህ Aስቸጋሪ ጥያቄ ነው፡፡ በAንቀጽ 142 (ሠ) ላይ 

ያለው የEድገት Aሰጣጥ ሥርዓቱ ምን መምሰል Aለበት የሚለው የጋራ የሠራተኞችን 

ጥቅም የሚመለከት መሆኑ Eውነት ነው፡፡ በAንቀጽ 142(ሰ) ላይ ግን Eንደምን ሆኖ 

የጋራ ይሆናል? Aሠሪው Eድገትን በተመለከተ የሚወስደው Eርምጃ በባህሪው Eርምጃ 

የተወሰደበትን ሰው/ሰዎች ጥቅም ብቻ የሚመለከት ነው፡፡ለምሳሌ Aሰሪው ለAበበ 

ሊሰጠው የሚገባውን Eድገት መከልከሉ የAበበ ጉዳይ ብቻ Eንጂ የጠቅላላው ሠራተኛ 

ጥቅም ሆኖ የሚመጣው በምን ሁኔታ ነው? የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሰበር ችሎት 

በተደጋጋሚ በሰጣቸው ውሳኔዎች የወል የስራ ክርክር የሠራተኞችን ጥቅም በጋራ 

የሚነካ/የሚመለከት Eንደሆነ፤ የግል ስራ ክርክር ግን በሠራተኞው/በሠራተኞቹ ላይ ብቻ 

ተወስኖ የሚቀር Eንደሆነ ይገልጻል፡፡ Eንዲህ ሲሆን Aሻሚ የሆኑ ሁኔታዎችን 

ለመፍታት መነሻ የሚሆነን ይኸው ትርጉም ነው፡፡ ነገር ግን ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ 

በAንቀጽ 142 (ሰ) ላይ ያለውን ድንጋጌ የተረጎመው ከዚህ መሰረታዊ ትርጉም በመነሳት 

ሳይሆን ከዚህ ንUስ Aንቀጽ በላይ ያሉትን ድንጋጌዎች ባህሪ ከመመርመር በመነሳት 

ነው፡፡ ይህ የተጠቀሰውን ንUስ Aንቀጽ በራሱ ባህሪ Eንዳንመዝነው የሚሸፍን ነው፡፡ 

ስለሆነም የዚህ ንUስ Aንቀጽ ድንጋጌ ከመነሻ Aተረገጎማችን Aንጻር Eንዴት ማየት 

Aለብን? በዚህ ላይ መነጋገሩ በመነሻ Aተረገጎማችን ላይ ያለውን ብዥታ በማጥራት ህጉ 

ወዳለመው መስመር Eና Aፈጻጸም ለመድረስ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ ስለሆነም ሠልጣኙ 

በዚህ ነጥብ ላይ ይወያይበት !  

 
የሠራተኞች ቅነሳም ቢሆን በAንቀጽ 142(ሸ) ላይ ያለው የሚያነጋግር ይመስላል፡፡ ንUስ 

Aንቀጹ የሚናገረው “ስለሠራተኞች ቅነሳ” ከመሆኑ Aኳያ፤ የሠራኞች ቅነሳ Eንዴት 

መፈጸም Eንዳለበት በAንቀጽ 29(3) ላይ Eንደተገለጸው ከሰራተኞች ማህበር ጋር 

ሳይመካከር፣ ተመካክሮም ቢሆን ትርጉም ባለው መንገድ ሳይሆን በራሱ ውሳኔ ለመቀነስ 

Aቋም ሲወስድ የሠራተኞች ጥቅም ይነካል ማለት Aለብን? ወይስ የቅነሳ ሥርዓቱ ምን 

መምሰል Eንዳለበት ስምምነት ከተደረሰ በኃላ በተደረሰው ስምምነት ህጉ ያስቀመጠውን 

ሥርዓት ተከትሎ በሚፈጸም ቅነሳ ላይ Aሠሪው የሚወስደው Aቋም የጠቅላላውን 

ጥቅም Eንደሚነካ ማሰብ Aለብን? ለኃለኛው ጥያቄ Aዎ የምንል ከሆነ የሰራተኞች ቅነሳ 
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በጉዳቱ በተጠቁት ሰዎች ላይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር Eንጂ የጠቅላላው ሠራተኛ ጥቅም 

ጉዳት ሆኖ የሚመጣው Eንዴት ነው? 

 

የፍርድ ቤቶች ሥልጣን 
 
 

መደበኛ ፍርድ ቤቶች የAሠሪና ሠራተኛን ክርክር በሁለት መንገድ ያስተናግዳሉ Aንድም 

ጉዳዩ በቀጥታ ሲቀርብላቸው ሌላው ደግሞ በይግባኝ ሲመጣላቸው ነው፡፡ በቀጥታ 

ለማየት ሥልጣን የሚኖራቸው የግል የሥራ ክርክሮችን ነው፡፡ የግል የሥራ ክርክር 

የሚባለው የAንቀጽ 138 (1) ላይ የተገለፁት Eና ተመሣሣይ ውጤት ያላቸው ክርክሮች 

ናቸው፡፡ የጉዳዮችን ይዘት ስንመረምር ለምሳሌ በAሠሪው የሚወሰደው ከሥራ 

የማስወጣት Eርምጃ  የጉዳቱ ሰለባ ከሆነው ሠራተኛ የግል ጉዳይ ጋር የተሣሠረ ነው፡፡ 

የቅጥርና የሥንብት ደብዳቤ ሊሠጠኝ ይገባል የሚለውም የጠያቂውን መብት ብቻ 

የሚመለከት Eንጂ የቅጥር ወይም የስንብት ደብዳቤው መሰጠት ወይም Aለመሰጠት 

ጠቅላላውን የሠራተኞች መብት የሚጐዳ ወይም የሚጠቅም Aይደለም፡፡ የመፈፀም 

ወይም የAለመፈፀሙ ጥቅምና ጉዳት በጠያቂው ሠራተኛ ላይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር 

በመሆኑ ጉዳዩ የግል የሥራ ክርክር ይሆናል፡፡ ሌሎችንም ብንመለከት የምንደርስበት 

መደምደሚያ ከዚህ የሚዘል Aይሆንም፡፡ በሚወሰደው Eርምጃ የሚጐዱት ሠራተኞች 

ቁጥር መብዛት ማነስም ነገሩን Aይለውጠውም፡፡    

        
 

ከዚህ በተረፈም የሥራ ክርክር ችሎቶች በAሠሪና ሠራተኛ ህጉ ላይ የተጠቀሱትን 

የወንጀል ጉዳዮችን ጭምር የማየት ሥልጣን Aላቸው [Aንቀጽ138 (ረ)] ፡፡ Eንዲሁም 

ቦርዱ ያያቸውን ጉዳዮች፣በሥልጣን ላይ የሚቀርብን መቃወሚያ፣የማህበር ምዝገባን 

ክልከላ ሚኒስቴሩ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ያለን ቅሬታ፣የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪው 

በሰጠው ውሳኔ ላይ፣ ሚኒስቴሩ Eገዳንና የማህበር ስረዛን በተመለከተ በሰጠው ውሳኔ 

EንደAግባቡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ ወይም የክልል ከፍተኛና ጠቅላይ ፍርድ 

ቤቶች በይግባኝ ያታል [Aንቀጽ138 (3) ፣ 139] ፡፡ የሚሰጡትም ውሳኔ የመጨረሻ 

ይሆናል፡፡ 
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መልመጃ 
       

1. የኬኬ ብርድ ልብስ ፋብሪካ በሃምሳ ስድስት ሠራተኞች ላይ የወሰደውን የቅነሳ 

Eርምጃ Eና የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ Eንዴት ያዩታል?    

 
2. ስለናት ወርቅነህ በጊዮን ሆቴሎች ላይ የሥራ መደብ Eንዲስተካከልላቸው 

ያቀረቡትን ጥያቄ የጠላይ ፍርድ ቤቱ የግል የሥራ ክርክር ነው ማለቱ ትክክል 

ነው ይላሉ? 

 
3. በተመሳሳይ ሁኔታም መብራት ሀይል ከAዱኛ ገመዳ ጋር በሚከራከሩበት 

መዝገብ  የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ከደረጃ ዝቅ የመደረግ ጉዳይ የግል የሥራ ክርክር 

ነው ማለቱን Eንዴት ያዩታል?  

 
 

4. Aሠሪውና ሠራተኛው በግልግል ዳኛ ወይም በAስማሚ ጉዳያቸውን ለመጨረስ 

ባደረጉት ስምምነት መሰረት ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡ በውሳኔው ቅር ያለው ወገን 

ጉዳዩን ለፍርድ ቤት የሚያቀርበው በይግባኝ ወይስ Eንደ Aዲስ ክስ ነው? 
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4.የይርጋ ደንብ 
 

4.1የመብት ጥያቄ የሚቀርብበት ጊዜና ዓላማው 
 

      በደል የደረሰበት ሰው በደሉን ለሚመለከተው Aካል Aቅርቦ ለማሰማት ያለው Eድል 

በጊዜ የተገደበ ነው፡፡ የጊዜው ርዝማኔ መጠን EንደየAገሩ፣ በጉዳዩ ውስጥ Eንዳለው 

የመብት ዓይነት ሊለያይ ይችላል፡፡ ከንብረት መብት ጋር በተያያዘ፣ ከውል ውጭ በደረሰ 

ጉዳት ምክንያት ወይም ከወንጀል ድርጊቶች የተነሣ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የየራሳቸው 

የይርጋ ጊዜ ተቀምጦላቸዋል፡፡ በተወሰነው የጊዜ ገደብ ውስጥ የመብቱ ጥያቄ ካልቀረበ 

ተበዳዩ በሌላ ጊዜ መብቱን የመጠየቅ Eድሉን የሚያጣበት  ሁኔታ Aለ፡፡  

 
      በተመሣሣይ ሁኔታም በAሠሪና ሠራተኛ ህጋችን Aዋጅ ቁጥር 377/96 የተለያዩ የይርጋ 

ደንቦች ተቀምጠዋል፡፡ ለምሳሌ ያህል፡-  

 
የፍትሐብሔር ግንኙነት በተመለከተ  

 
• የሥራ ውሉ ከህግ ውጪ የተቋረጠበት ሰው ይህንኑ ጠቅሶ ወደ ሥራው 

Eንዲመለስ ይወሰንለት ዘንድ የሚያቀርበው ጥያቄ ውሉ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ 

ባሉት ሦስት ወራት ውስጥ Eንዲያቀርብ ይጠበቅበታል 

• በሥራ ላይ Eያለም ቀረብኝ ወይም ተጓደለብኝ የሚለው የደመወዝ፣ የትርፍ 

ሰዓት Eና ሌሎቹም የክፍያ ጥያቄዎች መጠየቅ ከሚገባቸው ጊዜ ጀምሮ Eስከ 

ሦስት ወር ድረስ ካልተጠየቁ ቀሪ ይሆናሉ 

• የሥራ ውሉ በመቋረጡ ምክንያት የሚጠየቅ ማናቸውም ጥያቄ በስድስት ወር 

ውስጥ ካልተጠየቀ ቀሪ ይሆናል 

• በተጠቀሱት ደንቦች የማይሸፈን ነገር ግን በቅጥር ላይ ከተመሠረተ ግንኙነት 

የተነሣ የሚመጣ የመብት ጥያቄ ሁሉ በAንድ ዓመት ውስጥ ሊጠየቅ ይገባል፡፡ 

ከዚህ በተረፈም በዚህ ጠቅላላ ደንብ ያልተሸፈነ ጉዳይ ሲያጋጥም Aግባብ ያለው 

ህግ በማሟያነት Eንደሚያገለግል ተደንግጓል፡፡ በፍትሐብሄር ጉዳይ የፍትሐብሄር 

ህግ ተፈጻሚ ይሆናል  ማለት ነው፡፡ 
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የወንጀል ጉዳይን በተመለከተ  

 

• በAዋጅ ቁጥር 377/96 የተጠቀሰ ማናቸውም ጥፋት ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ 

ከAንድ ዓመት በኃላ ክስ ማቅረብ Aይቻልም፡፡ “ማቅረብ Aይቻልም” የሚለው 

ቃል ጉዳዩን ሌላው ተከራካሪ ወገን ባያነሳው Eንኳ የሚመለከተው ፍርድ ቤት 

ክርክሩን Aይቶ ማለፍ Eንደማይገባው የሚያመለክት ነው፡፡ ከዚሁ ጋር 

በተያያዘም Aዲሱን የወንጀል ህግ Aንቀጽ 216 Eና ተከታዮችን ማየት ጠቃሚ 

ይሆናል፡፡  

 
 

• የሆነ ሆኖ Aጠቃላይ በሆነ መንገድ ሲታይ በህጉ ላይ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ 

Aጭር መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት የAሠሪና ሠራተኛ 

ግንኙነት በባህሪው ጥንቃቄን የሚሻ፣ የIንዱስትሪውን ሰላም የማናጋት ኃይል 

ያለው በመሆኑ Aለመግባባቶች ተንጠልጥለው ሳይቆዩ በAፋጣኝ መፍትሔ 

Eንዲያገኙ ማድረግ ነው፡፡ በሥርዓቱ ላይ መተማመን Eና ወደልማት ያለሥጋት 

መሠማራት የሚቻለውም ይህ ሲሆን ነው፡፡ በAዋጁ መግቢያ ላይ …. 

የIንዱሰትሪ ሰላምን በመፍጠር… በመተባበር በጋራ Eንዲሠሩ ማድረግ ጠቃሚ 

በመሆኑ… የሥራ ክርክር በተቀላጠፈ መንገድ መፍትሔ Eንዲያገኝ የሚያስችል 

ሥርዓት መዘርጋት Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ… የሚሉት ሐረጐች 

የሚጠቁሙትም ይህንኑ ነው፡፡ ስለሆነም የይርጋ ጊዜን የተመለከቱት 

ድንጋጌዎች ከዚህ Aጠቃላይ መንፈስ Aንፃር መታየት ይገባቸዋል፡፡ 

 

4.2 የይርጋ ጊዜ Aቆጣጠር  
 

• የመብት ጥያቄዎች የሚቀርቡበት ጊዜ በህግ ገደብ ያለበት በመሆኑ ገደቡ የት 

ተጀምሮ የት ላይ Eንደሚያበቃ ማወቅ መብትን በጊዜው ለማቅረብም ሆነ 

በጊዜው የቀረበ መሆን Aለመሆኑን ለመለየት ይረዳል፡፡ በዚህ ረገድ በAዋጅ 

ቁጥር 377/96 Aንቀጽ 163 ላይ Eንደተገለፀው በAዋጁ በሌላ ሁኔታ 

ካልተመለከተ በቀር የAንድ መብት የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው በመብቱ 

ለመጠቀም ከሚቻለበት ቀን ቀጥሎ ካለው ቀን ጀምሮ መሆኑ ተደንግጓል፡፡ 
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በምሳሌ ለመግለጽ ያህል Aንድ ሠራተኛ ከሥራ የተባረረበት Eለት ሰኔ 16 ቀን 

2000 ዓ.ም ቢሆን ያላግባብ ተባርሬያለሁና ወደ ሥራ ልመለስ ቢል በዚህ 

መብቱ መጠቀም የሚችለው ከሥራ ስለመባረሩ በደብዳቤ ከተገለጸለት Eለት 

ጀምሮ ነው፡፡ የይርጋ ጊዜው መታሰብ የሚጀምረው ግን በመብቱ ለመጠቀም 

ከሚችልበት ደብዳቤ ከደረሰው Eለት ቀጥሎ ካለው ቀን ጀምሮ ይሆናል ማለት 

ነው፡፡ ይህ ቀን ሰኔ 17 ቀን 2000 ዓ.ም ነው፡፡ ሰኔ 17 ቀን 2000 ዓ.ም የዋለው 

ሥራ በማይሠራበት የበዓል Eለት ቢሆን Eንኳ Aቆጣጠሩን ከመጀመር Aንፃር 

የሚያመጣው ለውጥ Aይኖርም፡፡ ነገር ግን የይርጋውን መቆጠር ማብቂያ ረዜ 

ከማስላት Aኳያ የመጨረሻው Eለት ሥራ በማይሠራበት Eለት ከዋለ ሥራ 

የሚሠራበት ተከታዩ ቀን የመጨረሻ ማብቂያው ጊዜ Eንደሆነ ይታሰባል፡፡  

 
• የወንጀል ጉዳዮች በሆኑ ጊዜ ግን የይርጋው ጊዜ መታሰብ የሚጀምረው 

ጥፋተኛው የወንጀል ድርጊቱን ከፈፀመበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡ ይህም ሲሆን 

ጥፋቱ Eየተደጋገመ የተፈፀመ Eንደሆነ የወንጀሉ ድርጊት መፈፀም ካቆመበት 

ጊዜ ጀምሮ የይርጋው መታሰብ ይጀምራል፡፡ የማብቂያ ጊዜው መቆጠር 

ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ስናሰላ Aንዱ ዓመት የሚያልቅበት የመጨረሻ ቀን 

ቀጥሎ ያለው ጊዜ ይሆናል፡፡ ለምሳሌ ሰኔ 19ቀን 1999 ዓ.ም የተፈፀመ ወንጀል 

የAንዱ ዓመት ማብቂያ ጊዜ ሰኔ 18 ቀን 2000 ዓ.ም ቢሆን “ከAንድ ዓመት 

በኃላ” ስለሚል ከዚህ ቀን በኃላ ማለትም ከሰኔ 19 ጀምሮ ክስ ሊቀርብበት 

Aይችልም ማለት ነው፡፡  

 

4.3 የይርጋ ጊዜ መቆጠር ስለሚቋረጥበት ሁኔታ  
 

      የይርጋ ጊዜ ከፍ ሲል በተገለፁት ሁኔታዎች መቆጠር ይጀምራል፡፡ Aደንዳንድ ጊዜ ግን 

ቆጠራው መታሰብ መቀጠሉን ሊያቋርጡ የሚችሉ ምክንያቶች ይፈጠራሉ፡፡ Eነኚህም 

ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

 
• ጉዳዩ የሥራ ክርክርን ለሚወስን ባለስልጣን ቀርቦ የመጨረሽ ውሳኔ 

Eስኪሰጥበት ቀን ድረስ ያለው ጊዜ የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት ይሆናል፡፡ 

ለምሳሌ Aበበ የሥራ ክርክርን ለመወሰን ሥልጣን ላለው Aካል Aቤቱታውን 
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Aቅርቦ ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ ይሆናል፡፡ በዚህ ጊዜ ይርጋው ስለማይታሰብ በሌላ 

ጊዜ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ቢወስድ ሌላው ተከራካሪ ወገን ጉዳዩን ለማየት 

ሥልጣን ባለው Aካል የቀረበበትን ጊዜ ወደጐን በመተው ይርጋው Aልፎበታል 

ብሎ ለመከራከር Aይችልም፤ ቢከራከርም ውጤት ያለው Aይሆንም፡፡  

ምክንያቱም ጉዳዩ የቀረበለት Aካል በነገሩ ላይ ውሳኔ Eስኪሰጥ ድረስ የይርጋው 

መታሰብ መቀጠል Eንደሚቋረጥ ህጉ በግልጽ ስለሚናገር ነወ፡፡ (Aንቀጽ 164 

(1)) 

በዚህ ድንጋጌ ላይ ልናስተወላቸው Eና መልስ ልናገኝላቸው የሚገቡ ጥያቄዎች Aሉ፡፡ 

Eነኘህም 

• የሥራ ክርክርን ለመወሰን የሚችል ባለስልጣን ማነው? 

• “ውሳኔ “ ምን ማለት ነው? ክስስ? የሚሉት ናቸው፡፡ 

 
      Aንቀጽ 164(1) የሚጀምረው “ባለሥልጣን” በማለት ስለሆነ በዚህ መወያየት መጀመሩ 

መልካም ነው፡፡ “ባለስልጣን” ማን Eንደሆነ በህጉ ላይ Aልተገለፀም ፡፡ ከድንጋጌዎቹ 

ይዘት መረዳት የሚቻለው ግን የተከራካሪዎቹን ጉዳይ በማየት መፍትሔ ለመስጠት 

የሚችለው ሰው ነው፡፡የዚህ ሰው መፍትሔ የመስጠት ችሎታ የመነጨው ከየት ነው? 

ብዙም ሳንቸገር በAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ መፍትሄ ለመስጠት በቀዳሚነት ችሎታ 

የተሰጣቸው ጊዜያዊ ቦርድ፤ ቋሚ ቦርድ Eና ፍርድ ቤቶች ናቸው፤ የችሎታቸው 

ምንጭም ህጉ ነው [Aንቀጽ 138 Eና 147 ይመልከቱ]፡፡ ስለዚህ በዚህ መንፈስ 

ባለስልጣን ማለት መንግስት በAሰሪውና በሰራተኛው መሃል የሚፈጠረውን Aለመግባባት 

መፍትሄ Eንዲሰጡ ያቋቋማቸው /የሚያቋቁማቸው Aካላት (Public authorities) ናቸው 

ማለት ነው፡፡ ነገር ግን በAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ውሳኔ የሚሰጡት መንግስት የመደባቸው 

Eኒህ ተቋማት ብቻ Aይደሉም፡፡ ለምሳሌ Aሠሪውና ሰራተኛው በመካከላቸው 

የሚፈጠረውን Aለመግባባት በግልግል ዳኛ Eንዲታይላቸው ሊወስኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ 

ውሳኔያቸው መሰረት የመረጡት ዳኛ/ዳኞች Eነሱን በተመለከተ በተከራካሪዎቹ 

የተመረጡ ባለስልጣኖች (Private authorities) ናቸው ማለት Aይቻልም ወይ? ጉዳዩ 

ያለው ግራ ቀኙን በሚያወዛግበው ነጥብ ላይ መፍትሔ ለመስጠት ችሎታ ከማግኘት 

Aንፃር በመሆኑ የግልግል ዳኞቹን (የምEራፍ ሁለትን ጠቅላላ ርEስም ከግምት ስናገባ) 
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በተከራካሪ ወገኖች የተመረጡትን ዳኞች “ባለስልጣኖች” (Private authorities) Aድርጐ 

ላለመቀበል በቂ ምክንያት ያለ Aይመስልም፡፡ 

 

ሌላው “ክስ” የሚለው ቃል ትርጉሙ በAሰሪና ሰራተኛ ህጉም ሆነ በሥነ-ሥርዓት ህጉ 

ላይ Aልተመለከተም፡፡ በተጠቀሱት ህጐች ላይ ቃሉ ያለውን Aገባብ ስንመረምር 

ተከራካሪዎቹን ባላግባባው ነጥብ ላይ Aንዱ ወገን ጉዳዩን ለሚመለከተው Aካል Aቅርቦ 

ዳኝነታዊ መፍትሔ Eንዲሰጠው የሚያቀርበው ጥያቄ ነው፡፡  

 

“ውሳኔ” የሚለው ቃልም በAሰሪና ሰራተኛ ህጉ ላይ ትርጉሙ Aልተመለከተም፡፡ በዚህ 

ረገድ በመጀመሪያ ልናየው የምንችለው በሥነ-ሥርዓት ህጉ ላይ ቃሉ የተሰጠውን 

ትርጉም ነው፡፡ በፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግ ቁጥር 3 ላይ “ክርክሩን በሚሰማው 

ፍርድ ቤት Aስተያየት ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን ክስና ማስረጃዎቹን መርምሮ 

ስለተከራካሪ ወገኖች መብትና ስለክሱ Aወሳሰን የሚሰጠው የመጀመሪያ ደረጃ ወይም 

የመጨረሻ ደረጃ ውሳኔ” ማለት ነው ሲል ይተረጉመዋል፡፡ 

 
      በዚህ Aተረጓጐም መሰረት ውሳኔ “ዳኝነታዊ Aስተያየት” ሆኖ ነገር ግን የመጀመሪያ 

ደረጃ ወይም የመጨረሻ ደረጃ ውሳኔ ነው፡፡ “It is decisional or it is judgmental” 

ስለሆነም “ውሳኔ” የሚለው ቃል በAንቀጽ 164 (1) Aግባብ ዳኝነታዊ Aስተያየት ተደርጐ 

ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው፡፡ በዚህ ትርጉም ላይ ለበለጠ ውይይት የምንመለስበት ሆኖ 

ለጊዜው ወደ ሌላው የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት ማለፉ ተገቢ ነው፡፡ 

 
የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅን በስራ ላይ ለማዋልና ለማስፈፀም ኃላፊነት ለተሰጠው 

ባለስልጣን Aቤቱታ ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ በጽሁፍ Eስኪሰጥበት ቀን ድረስ ያለው ጊዜ 

ይርጋን የሚያቋርጥ ምክንያት ነው፡፡ [Aንቀጽ 164(2)] ፡፡ 

 
የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅን በስራ ላይ ለማዋልና ለማስፈፀም ኃላፊነት የተሰጠው 

ባለስልጣን ማነው? ቀደም ሲል “ባለስልጣን” ማነው የሚለውን ስንነጋገር ክስን ከማየትና 

ዳኝነታዊ ውሳኔን ከመስጠት Aንፃር ባለስልጣን Eነማን Eንደሆኑ Aይተናል፡፡ ነገር ግን 

የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅን በስራ ላይ ለማዋል ስልጣን የተሰጣቸው የተጠቀሱት 

Aካላት ብቻ Aይደሉም፡፡ ለምሳሌ የሰራተኛ Eና ማሕበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር Aዋጁን 
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በስራ ላይ Eንዲያውልና Eንዲያስፈጽም ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ (ለምሳሌ Aንቀጽ 

12(6)፣ 20፣ 21 Eና 89’ን ይመለከቷል) ሚኒስቴሩ Aግባብ ያላቸው ማስረጃዎች 

በAሰሪው Eንዲያዙ ሊወስን ይችላል፤ የስራ Eገዳ በሚደረግበት ጊዜ በቂ ምክንያት 

ስለመኖር Aለመኖሩ ሊወስን ይችላል፤ ካረጋገጠ በኋላም Eገዳው ለምን ያህል ጊዜ 

መቀጠል Eንዳለበት ይወስናል፤ ለወጣት ጥፋተኞች የተከለከሉ ስራዎችን ዝርዝር 

ማውጣት ይችላል ወዘተ…፡፡ ሌሎች ባለስልጣን ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉት የስራ 

ሁኔታ ተቆጣጣሪዎች ናቸው፡፡ ማንኛውንም ሰው ሊጠይቁ ይችላሉ፣ በስራ ቦታ ላይ ያለ 

ማናቸውንም ነገር ወስደው በስራ ላይ ጉዳት የሚያደርስ መሆን Aለመሆኑን ሊመረምሩ 

ይችላሉ [Aንቀጽ 138(መ)፣ 178፣ 179]፡፡ ስለሆነም ከዳኝነታዊ ሥራ በተጨማሪ 

Aስተዳደራዊ በሆነው ነገር ላይም Aዋጁን የሚያስፈጽሙት Aካላት ባለስልጣን ሊባሉ 

የሚችሉ ናቸው ማለት ነው፡፡  

 
በAጠቃላይ ሲታይ ባለስልጣን ማለት በAሰሪና በሰራተኛው መካከል ያለን ውዝግብ 

በዳኘነት Aይተው ውሳኔ የሚሰጡ ወይም Aዋጁን ለማስፈፀም Eና በተግባር ላይ 

ለማዋል ችሎታ ያላቸውና Aስተዳደራዊ ውሳኔ የሚሰጡ Aካላት ናቸው ልንል 

Eንችላለን፡፡ 

 
      “ውሳኔ” የሚለውን ቃል በተመለከተም መታየት ያለበት ከዳኝነታዊ Aሠራር ውጪ 

የተጠቀሱት Aካላት ካላቸው የAሰተዳደራዊ ሥልጣን ጋር የተያያዘም ነው፡፡ Eዚህ ላይ 

ያለው ውሳኔ ከፍ ሲል በቁጥር 1 ካየነው የተለየ ነው፡፡ ውሳኔው Aስተዳደራዊ 

(Administrative) ነው፡፡ ይህ ብቻም Aይደለም፡፡ መልሰው ሊያዩት በማይፈቅዱበት 

ሁኔታ ካልሆነ በቀር ውሳኔውን strictly ስናየው የመጨረሻ ውሳኔ ሊባል የሚችል 

Aይደለም፡፡ የተለየ ጥብቅ ሥነ-ሥነስርዓት መከተል ሳያስፈልጋቸው ሊያርሙት 

መልሰውም ሊያስተካክሉት የሚችሉ ስለሆነ ማለት ነው፡፡ በቁጥር Aንድ ያለው ውሳኔ 

ግን በህግ ከተደነገገው ሥርዓት በቀር መልሶ ሊታይ የሚችል Aይደለም፡፡ ስለሆነም 

ጠቅላላ በሆነ መንገድ ይህ ውሳኔ በቁጥር Aንድ Eንደተገለፀው ውሳኔ ዓይነት strictly 

የመጨረሻ ነው ለማለት Aይቻልም፡፡ ስለሆነም Aጠቃላይ በሆነ መንገድ “ውሳኔ” ሰፋ 

ያለ ትርጉምን የያዘ ነው፡፡ ምክንያቱም “ውሳኔ” የሚለው ቃል ከጠቅላላ ድንጋጌዎች 

Aንፃር ሲታይ ዳኝነታዊና Aስተዳደራዊ Aስተያየትንም ስለሚጨምር ማለት ነው፡፡   
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      የመጨረሻው የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት በይርጋው ጊዜ ተጠያቂ የሆነው ወገን 

የሌላውን ተከራካሪ መብት በጽሁፍ ሲያውቅለት ወይም መብቱን በከፊል የፈፀመለት 

Eንደሆነ ነው፡፡ 

      ከዚህ ላይ በተገለፁት ምክንያቶች Aንድ የይርጋ ጊዜ ሊቋረጥ የሚችል ቢሆንም የይርጋ 

ማቋረጫ የሚሆኑ ምክንያቶች የAንድን መብት የይርጋ ጊዜ መቆጠር ከሶስት ጊዜ በላይ 

ሊያቋርጡ Aይችሉም፡፡ 

 

4.4የይርጋ ጊዜ መቋረጥ የሚያስከትለው ውጤት  
 

      የይርጋ ጊዜ መቋረጥ የሚያስከትለው ውጤት በAሰሪና ሰራተኛ ህጉ ላይ Aልተገለፀም፡፡ 

ነገር ግን በAዋጁ ድንጋጌዎች ላይ ባልተሸፈነ የይርጋ ጉዳይ Aግባብ ያለው ህግ 

ተፈፃሚነት Eንደሚኖረው በAንቀጽ 162(5) ላይ የተገለፀ በመሆኑ ለዚሁ ጉዳይ 

Aግባብነት ያለውን የፍትሐብሔር ህግ በማሟያነት ልንጠቀምበት Eንችላለን፡፡ 

 
በፍትሐብሄር ህጉ Aግባብነት ያላቸው Aንቀጽ 1845 Eና ተከታዩ ድንጋጌዎች ናቸው፡፡  

በዚህ ህግ በቁጥር 1852 ላይ የይርጋ ማቋረጥ ውጤት ይርጋውን Eንደገና EንደAደስ 

      መቆጠር Eንዲጀምር ያደርገዋል፡፡ ይርጋው Eንደገና  EንደAደስ መቆጠር ሲጀምር ግን 

የይርጋ  ዘመኑ ምን ያህል መሆን Aለበት? በAንድ ፍርድ ላይ ይርጋን የሚያቀርጥ 

ምክንያት ሲገኝ Aዲሱ የይርጋ ዘመን Aቆጣጠር በ1852 መሰረት Aሥር Aመት ነው 

በማለት ተወስኗል፡፡  

 

Eርስዎ ይህን ውሳኔ  ከAሠሪና ሠራተኛ ህጉ ዓላማ Aንጻር Eንዴት ያዩታል? 

በAስረጂነት የተጠቀሰው የፍ.ብ.ህ.ቁ. 1852 በትክክል የተጠቀሰ ይመስልዎታል? ለምን?   

 

ሌላው በይርጋ ጉዳይ የሚነሳው የወንጀል የይርጋ ጊዜ ነው፡፡ በAንቀጽ 187 

Eንደተገለጸው በAዋጁ ላይ የተጠቀሰ ማናቸውም ጥፋት ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ 

ከAንድ ዓመት በኋላ ክ ማቅረብ Eንደማይቻል ተደንግጓል፡፡ 

 
ይህን በተመለከተ በAንድ ወቅት የባንክ የሂሳብ ሠራተኛ ገንዘብ ያጎድላል፡፡ Aቃቤ ህግ 

ክስ ያቀርባል፡፡ ተከሳሹ በክሱ ላይ ያነሳው ተቃውሞ 
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1. በAንቀጽ 186 መሠረት ክሱን ማቅረብ የሚችለው የሥራ 

ተቆጣጣሪው Eንጂ Aቃቤ ህግ Aይደለም፣ 

2. በAንቀጽ 138(ረ) መሠረት ጉዳዩን ማየት ያለበት የሥራ ክርክር 

ችሎት Eንጂ መደበኛው ፍርድ ቤት Aይደለም፣ 

3. ክሱ የቀረበው በሁለተኛ ዓመቱ ስለሆነ በይርጋ ይታገዳል የሚል 

ነበር፡፡   

 
ይህን ለመወሰን Eንዲረዳዎ Aንቀጽ 20(3) ፣ 27(3) ፣33፣ 35(3) ፣ 160፣ Eና 184 

ማየቱ ይጠቅምዎታል፡፡ 

 

Eርስዎ መቃወሚያዎቹን Eንዴት ያዩዋቸዋል? 

 

መልመጃ  
 

1. Aንድ የሥራ ክርክር ጉዳይ ለፍትሐብሄር ችሎት ቀርቦ ክርክር ሲካሄድ ከቆየ በኋላ 

በመጨረሻ ጉዳዩን ለማየት ሥልጣን የለኝም በማለት መዝገቡን ይዘጋዋል፡፡ ከዚህ በኋላ 

ሠራተኛው ሥልጣን Aለው ወደተባለው የሥራ ክርክር ችሎት ጉዳዩን ያቀርባል፡፡ 

ተከራካሪው በበኩሉ የይርጋ ጉዳይ Aንስቶ ይከራከራል፡፡ የይርጋው ጊዜ ያለፈብኝ 

Aቤቱታዬንለፍትሐብሄር ችሎት Aቅርቤ ስለነበር ነው በማለት ይከራከራል፡፡ Eርስዎ 

Eንዲህ ያለው መከራከሪያ ቢቀርብልዎ ምን ይወስናሉ?   

 

2. Aንድ ሠራተኛ በተመሳሳይ ጉዳይ ለገጠመው ክርክር የይርጋው ጊዜ ያለፈብኝ ለAሠሪው 

መስሪያ ቤት ኃላፊ Aቅርቤ ምላሽ ስጠባበቅ ነው ቢል Eርስዎ በጉዳዩ ላይ Eንዴት ያለ 

ይሰጣሉ?  

 

3. የደመወዝ ጭማሪና የቦነስ ክፍያ ጥያቄዎች በAዋጁ Aንቀጽ 162 ስር ካሉት ንUስ 

Aናቅጾች ውስጥ በየትኛው የሚሸፈን ይመስልዎታል?  
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የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 
ሰበር ሰሚ ችሎት 

የመ/ቁ. 18180 
ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

    Aቶ ፍሥሐ ወርቅነህ 
          Aቶ Aብዱልቃድር መሐመድ 

  ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 
     Aቶ መስፍን Eቁበዮናስ 

Aመልካች፡- የኬ.ኬ ብርድ ልብስ ፋብሪካ መሰረታዊ ሰራተኞች ማህበር 
መልስ ሰጪ፡- የኬ.ኬ ጨርቃ ጨርቅ Iንዱስትሪ 

 

 ስለ ስራ ክርክር- የስራ ክርክር ችሎቶች ሰልጣን - የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ስልጣን /የሰራተኛ ቅነሳ ጉዳይ 
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Aመልካች በሰራተኛ ማህበራችን Aማካኝነት የተወሰደብን የቅነሳ Eርምጃ ህገ ወጥ በመሆኑ የተቋረጠብን 
ክፍያ ተሰጥቶን ወደ ስራችን Eንመለስ በማለት በAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ያቀረቡትን ጥያቄ ቦርዱ 
በመቀበል የተደረገው ቅነሳ በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 28 Eና 29 ድንጋጌዎችን የሚጥስ በመሆኑ Aመልካቾች ወደ 
ስራ ሊመለሱ ይገባል በማለት የሰጠውን ውሳኔ ከስልጣኑ ውጭ የሰጠው ነው በሚል የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 
ስለሻረው የቀረበ Aቤቱታ 

 

ው ሣ ኔ ፡- የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯል፡፡ 

1. የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ የወል የስራ ክርክር ጉዳዮችን የሚመለከቱ ክርክሮችን Eንዲዳኙ 
ስልጣን ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

2. ህጉ የስራ ክርክር ጉዳዮችን የወል ወይም የግል ብሎ ለመለየት የተከራካሪ ሰራተኞችን ቁጥር Eንደ 
መስፈርት መውሰድ Eንዳለበት Aያመላክትም፡፡ 

3. ከAጠቃላይ የህጉ መንፈስ Eና ድንጋጌዎች በመነሳት Aንድ የስራ ክርክር ጉዳይ የወል ነው የሚባለው 
ጉዳዩ በጋራ የሆነ የሠራተኞች መብትና ጥቅም ላይ Aሉታዊ ሆነ Aዎንታዊ ውጤት የሚያስከትል ሆኖ 
ሲገኝ ብቻ ሲሆን Aንድን የስራ ክርክር ጉዳይ የግል የሥራ ክርክር ጉዳይ የሚያደርገው ደግሞ ጉዳዩ 
ከግል Aልፎ በጋራ መብት ላይ የሚያመጣው ለውጥ የሌለ Eንደሆነ ነው፡፡ 

4. የሰራተኛ ቅነሳ ጉዳይ የጋራ በሆነ የሰራተኞች መብትና ጥቅም ላይ Aሉታዊ ተጽEኖ ያለው በመሆኑ 
የወል የስራ ክርክር ጉዳይ ነው፡፡ ጉዳዩን የማየት ስልጣንም የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ነው፡፡ 

5. የAሰሪና ሰራተኛ ፍ/ቤት ቦርዱ የህግ ስህተት ፈጽሟል ብሎ ሲያምን ጉዳዩን ከመመሪያ ጋር ወደ ቦርዱ 
ከመመለስ Aልፎ የቦርዱ ውሳኔ መሻር Aይችልም፡፡ 
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የመ/ቁ.18180 

ሐምሌ 29 ቀን 1997 ዓ.ም 

ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

    Aቶ ፍሥሐ ወርቅነህ 

          Aቶ Aብዱልቃድር መሐመድ 

  ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

     Aቶ መስፍን Eቁበዮናስ 

Aመልካች፡- የኬኬ ብርድ ልብስ ፋብሪካ መ/ሰ/ማ /56/ ሰዎች ወኪል ሰይድ ሀሚድ ቀረበ 

ተጠሪ፡- የኬኬ ጨርቃጨርቅ Iንዱስትሪ የቀረበ የለም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 
 

ፍርድ 

 በዚህ መዝገቡ የተያዘው ክርክር ከAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሣኝ ቦርድ የተጀመረ ነው፡፡ ጉዳዩ Aሠሪ 
የሆነው የAሁን ተጠሪ ሠራተኛ በሆኑት በAሁን Aመልካቾች ላይ የወሰደውን የቅነሣ Eርምጃ የሚመለከት ነው፡፡ 

 Aመልካቾች በሠራተኛ ማኀበራቸው Aማካኝነት የተወሰደብን የቅነሣ Eርምጃ ሕገ ወጥ በመሆኑ 
የተቋረጠብን ክፍያ ተሰጥቶን ወደ ሥራችን Eንመለስ ሲሉ በተጠሪው ላይ ክስ መስርተዋል፡፡ ተጠሪም የመጀመሪያ 
ደረጃ መቃወሚያ Eና የቅነሣውን ተገቢነት ይገልጻል የሚለውን መልስ Aቅርቦ ተከራክሯል፡፡ ክሱ የቀረበለት ቦርድ 
ደግሞ የተደረገው ቅነሣ Aዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 28 Eና 29ን የሚጥስ በመሆኑ Aመልካቾቹ በAንቀጽ 42/2/ 
መሠረት ወደ ሥራቸው ሊመለሱ ይገባል በማለት ወስኗል፡፡ 

 ከዚህ ውሣኔ ላይ በተጠሪ Aማካኝነት በመ/ቁ.30769 ይግባኝ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በበኩሉ 
ግራ ቀኙን ከAከራከረ በኋላ ቦርዱ ይህን የማየት ሥልጣን የለውም በማለት ከፍ ሲል የተጠቀሰውን የቦርዱን 
ውሣኔ ጥቅምት 25/1997 ዓ.ም ሽሮታል፡፡ 

 በመቀጠል Aመልካቾች ይኸ የፍ/ቤቱ ውሣኔ የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 147/2ን Eና 154/2ን የሚጥስ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት ነውና ይሻርልን በማለት Aቤቱታቸውን ለዚህ ችሎት Aቅርበዋል፡፡ 
ተጠሪም የቀረበው Aቤቱታ ተቀባይነት ሊያገኝ Aይገባም የሚልበትን ምክንያት የሚዘረዝር መልስ Aቅርቦ 
ተከራክሯል፡፡ 
 ይህም ችሎት ክርክሩን ሊያስነሣ በቻለው Aወዛጋቢ የህግ ነጥብ ላይ ብቻ በማተኮር መዝገቡን 

መርምሯል፡፡ በዋነኛነት ሊፈቱ የሚገባቸው የነገሩ ጭብጦችም፡- 

1ኛ. የሠራተኛ ቅነሣን Aስመልከቶ የቀረበውን የህን ክርክር የመዳኘት ሥልጣን   

    የማነው? የፍርድ ቤት ነው? ወይስ የቦርድ? 

2ኛ. ፍ/ቤት በቦርድ የተሰጠን ውሣኔ ለመሻር ሥልጣን Aለው? የሚሉት  

 መሆናቸውን ተገንዝቧል፡፡ 

 ለመጀመሪያው ነጥብ ምላሽ የማግኘቱ ጉዳይ ስለ ሠራተኛ ቅነሣ፣ ስለ ቦርድ Eና ስለ ፍርድ ቤት ሥልጣን 
የሚገልጹትን የAዋጅ ቁ. 42/85 ድንጋጌዎችን ተመስርቶ ጭብጡን መመርመርን ይጠይቃል፡፡ ቦርድ ሊቀርቡ 
የሚገባቸው ጉዳዮች ፍ/ቤት ሊቀርቡ ከሚገባቸው የሚለዩበትን ምክንያት መረዳትን ይፈልጋል፡፡ በዚህ ረገድ ግንዛቤ 
Eንድናገኝ የሚያደርገን ደግሞ ስለ ቦርድ ሥልጣን የሚደነግገው የAዋጅ ቁ.147/1/ Eና ስለ ፍ/ቤት ስልጣን 
የሚደነግገው የAዋጅ Aንቀጽ 138/2/ ይሆናል፡፡ 

2 



 ስለ ቦርድ ሥልጣን ከተደነገገበት የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 147/1/ ውስጥ ለዚህ ጉዳይ Aግባብነት 
የሚኖረው በንUስ Aንቀጽ /1/  /ሀ/ ላይ ቦርዱ በAንቀጽ 142/1/ ላይ የተመለከቱትን የሥራ ክርክሮች የመዳኘት 
Eና ተከራካሪዎቹን የማስታረቅ ሥልጣን Aለው በሚል የተመለከተው የሕጉ ክፍል ነው፡፡ Eነዚህ ሁለት 
ድንጋጌዎች ተጣምረው ሲነበቡ ቦርዱ በAንቀጽ 142/1/ ስር በተዘረዘሩትና በሌሎች የወል የሥራ ክርክሮች ላይ 
ውሣኔ የመስጠት ሥልጣን Eንደተሰጠው መገንዘብ ይቻላል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ በAዋጁ Aንቀጽ 138/1/ 
የተዘረዘሩትንና መሰል የግል የሥራ ክርክሮችን የመዳኘት ሥልጣን ለፍ/ቤት መስጠቱን ከዚህ ድንጋጌ መረዳት 
ይቻላል፡፡ 

 የወል የሥራ ክርክሮች ለቦርድ፤ የግል የሥራ ክርክሮች ደግሞ ለፍ/ቤት የሚቀርቡ ናቸው ማለት 
ብቻውን ግን ሁለቱ ተቋማት በዚህ ረገድ ያላቸውን የዳኝነት ሥልጣን ክፍፍል በግልጽ Eንድንለየው የሚያደርገን 
Aይደለም፡፡ ይልቁንም የወል የሥራ ክርክር ማለት ምን ማለት ነው? የግል የሥራ ክርክር ማለትስ ምን ሊሆን 
ይገባል? የሥራ ክርክሮችን በምንና Eንዴት የወል ወይም የግል የሥራ ክርክር ብለን ልንመድባቸው Eንችላለን? 
የሚሉና ሌሎቹንም መሰል ጥያቄዎችን Eንድናነሣ የሚያደርገን ነው፡፡ ለEነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠታችን 
ደግሞ የሚቀርቡ የሥራ ክርክሮችን ከየትኛው Eንደምንፈርጃቸው የሚያመለክተንና በዚህ ተጨባጭ ጉዳይ 
ለተያዘውም የመጀመሪያ ጭብጥ መፍቻ Eንድናገኝለት የሚረዳን ነው፡፡ 
  ስለ የወል Eና የግል የሥራ ክርክር Aይነቶች 

 የAዋጅ ቁ.42/85 ለወልም ሆነ የግል የሥራ ክርክር የሰጠው ትርጓሜ የለም፡፡ የሥራ ክርክር በዚህ Aዋጅ 
የተተረጎመ ቢሆንም ትርጓሜው የወልና የግል የሥራ ክርክርን Eንድንለይ የሚያስችለን Aይደለም፡፡ ስለሆነም 
በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት በግርድፉ ለማስቀመጥ ሌላ መለኪያ Eንድናበጅ የሚጠይቀን ነው፡፡ 

 Eንደሚታወቀው ከAሠሪ ጋር የሚደረግ የሥራ ክርክር በሠራተኞች ማኀበር ወይም ቁጥራቸው ከAንድ 

በላይ በሆነ ሠራተኞች ወይም በAንድ ሠራተኛ ብቻ የሚካሄድ ነው፡፡ የወል የሚለው ቃል Aገላለጽ የጋራ የሆነ 

ጉዳይ መኖሩን ለማመልከት ያህል የሚበቃ መሆኑም Eርግጥ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ የወሉን ከግል ለመለየት 

የተከራካሪዎቹን ሠራተኞች ቁጥር Eንደመለያ መስፈርት መውሰድ Eንደምንችል የሚጠቁመን የሕግ ድንጋጌ 

የለም፡፡ ይህ ደግሞ ሕጉ ሁለቱን ክርክሮች ለመለየት የፈለገበትን ሌላ መንገድ Eንድንፈትሽ ያደርገናል፡፡ ለዚህም 

ሁለቱ የክርክር Aይነቶች በምሣሌነት በተናጥል የተዘረዘሩበትን የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 142/1/ን Eና 138/1/ን 

መሠረት ማድረጉ Aሣማኝነት ያለው መደምደሚያ ላይ Eንድንደርስ ይጠቅመናል፡፡ 
 Aዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 142/1/ 

 ሀ. ስለደመወዝና ሌሎች ጥቅምን Aወሳሰን፣ 

ለ. Aዲስ የሥራ ሁኔታዎችን ስለመመስረት፤  

ሐ. የሕብረት ስምምነት ስለመዋዋል፣ ስለማሻሻል፣ ፀንቶ ስለሚቆይበት 

   ጊዜና ስለሚፈርስበት፣ 

መ. Aዋጁን፣ የሕብረት ስምምነት ወይም የሥራ ደንብ ድንጋጌዎችን  

    በሚመለከት የሚነሣ የትርጉም ክርክር፣ 

ሠ. ስለሠራተኛ Aቀጣጠርና Eድገት Aሰጣጥ ሥርዓት፣ 

ረ. Aጠቃላይ ሠራተኞችንና የድርጅቱን ሕልውና የሚነኩ ጉዳዮች፣ 

ሰ. Eድገት ዝውውር Eና ሥልጠናን በሚመለከት Aሠሪው በሚወስዳቸው  

   Eርምጃዎች ምክንያት የሚቀርቡ ክሶች፣ 

ሸ. የሠራተኞች ቅነሣ Eና የመሳሰሉት የሥራ ክርክሮች የወል የሥራ ክርክሮች  

   መሆናቸውን ደንግጓል፡፡ 
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Eንደዚሁም Aብዛኛዎቹ የድንጋጌው ከፍሎች በውጤታቸው የሁሉንም ሠራተኞች መብትና ጥቅም 
የሚመለከቱ ጉዳዮችን ያቀፉ መሆናቸውን በግልጽ Aመላክተውናል፡፡ ለምሣሌነት በንUስ Aንቀጽ 1/ሀ/፣ /ለ/፣ /ሐ/፣ 
/ሠ/፣ /ረ/ Eና /ሸ/ የተጠቀሱትን የሥራ ክርክር Aይነቶች መመልከት ይቻላል፡፡ Eነዚህ የድንጋጌው Aብዛኛው ንUስ 
Aንቀጾች ክርክሩ የወል ለመባል የጋራ የሆነን የሠራተኞቹን መብትና ጥቅም የሚመለከት ሊሆን Eንደሚገባ 
በግልጽ ካሣዩን ደግሞ በቀሪዎቹ ንUስ Aንቀጾች ላይ የተጠቀሱትንና ሌሎችንም በድንጋጌው ያልተካተቱትን 
ተመሳሳይ የሥራ ክርክሮችን የወልነት ፀባይ ከሠራተኞቹ የጋራ መብትና ጥቅም ጋር ካለው ግንኙነት Aኳያ 
ልንመዝነው የሚገባን ይሆናል፡፡ ስለሆነም ጥያቄው የደመወዝም ሆነ የሥልጠና የሕግ ትርጉም ነክም ሆነ ወይም 
ሌላ የወል የሚሰኘው ጉዳዩ በጋራ በሆነ የሠራተኞች መብትና ጥቅም ላይ Aሉታዊም ሆነ Aወንታዊ ውጤት 
የሚያስከትል ሆኖ ሲገኝ ብቻ ሊሆን ይገባዋል፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 138/1/  

ሀ. ከሥራ ማስወጣትን ጨምሮ ሌሎች የዲሲፕሊን Eርምጃዎችን የሚመለከቱ    ክሶች፣  
ለ. የሥራ ውል መቋረጥ ወይም መሰረዝን የሚመለከቱ ክሶች፣ 
ሐ. የሥራ ሰዓትን፤ የተከፋይ ሂሳብን፤ ፈቃድንና Eረፍትን የሚመለከቱ ክሶች፣ 
መ. የቅጥር ማስረጃ ሠርተፊኬት መስጠትን የሚመለከቱ ክሶች፣ 
ሠ. የጉዳት ካሣን የሚመለከቱ ክሶች Eና 
ረ. በAዋጁ መሠረት የሚቀርብ ማንኛውም የወንጀልና ደንብ መተላፍ Eንዲሁም ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮች የግል 

የሥራ ክርክሮች መሆናቸው ተደንግጓል፡፡ የዚህ ድንጋጌ ይዘት ከፍ ሲል Eንደተጠቀሰው ድንጋጌ የጋራ 
የሆነን የሠራተኞች ጉዳይ Eንደሚያጠቃልል የሚገልጽ Aይደለም፡፡ ስለሆነም ሥራ ክርክሩ በEነዚህ 
በተዘረዘሩትም ሆነ በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ተመስርቶ ሲቀርብ ከግል Aልፎ በጋራ መብት ላይ 
የሚያመጣው ለውጥ ያለመኖሩ ጉዳይ ክርክሩን የወል ሳይሆን የግል የሥራ ክርክር Eንዲሆን ያደርገዋል፡፡ 
Eንግዲህ Aንድ የሥራ ክርክር በAንድ ወይም በብዙ ሠራተኞች መቅረቡ ጉዳዩ የወል ወይም የግል የሥራ 

ክርክር መሆኑን የሚያረጋግጥልን Aይደለም፡፡ ይልቁንም ክርክሩ የወል መሆኑን የሚያሳየን ውጤቱ በግል Aልፎ 
የሠራተኞቹን የጋራ መብትና ጥቅም የሚነካ የመሆኑ ጉዳይ ሲሆን ክርክሩ የግል ነው የምንለው ደግሞ ውጤቱ 
በተከራካሪው ሠራተኛ ላይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሆኖ ስናገኘው ነው፡፡ 

 ወደ ጭብጣችን ስንመለስ Aመልካቾች ተጠሪው የቅነሣ Eርምጃ ለመወሰድ የሚያስችል ምክንያት 
የለውም፤ ቅነሣውም በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 29 የተመለከተውን ቅደም ተከተል ያከበረ Aይደለም በሚል Aይነት 
መሟገታቸውን ያሳየናል፡፡ Eንደሚታወቀው የሠራተኞች ቅነሣ መላውን የድርጅቱን ሠራተኞች ከግምት በማስገባት 
በሕግ Aግባብ ሊከናወን የሚገባ ተግባር ነው፡፡ ቅነሣው ህግን ተመስርቶ Aለመደረጉን Aሳያለሁ በሚል ሁኔታ 
የሚቀርብ Aቤቱታም በውጤቱ ሁሉንም ሠራተኞች የሚመለከት መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ የAመልካቾች ክርክር 
ደግሞ በዚህ መልኩ የቀረበ መሆኑ ከፍ ሲል ተመልክቷል፡፡ ስለሆነም ጉዳይ የወል Eንጂ የግል የሥራ ክርክር 
የሚሰኝበት ምክንያት Aይኖርም፡፡ ክርክሩ የመዳኘቱ ሥልጣንም በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 142/1/ /ሸ/ መሠረት 
የቦርድ Eንጂ የፍ/ቤት Aይሆንም፡፡ 

የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በሰጠው ውሣኔ በግራ ቀኙ መካከል የነበረው የሥራ ውል የተቋረጠ መሆኑን 
ምክንያት በማድረግ የቅነሣውን ህጋዊነት የመመርመር ሥልጣን የፍ/ቤት ነው ሲል ወስኗል፡፡ ይሁን Eንጂ ከፍ 
ሲል Eንደተገለፀው Aንድ የሥራ ክርክር በቦርድ ወይም የግል የሥራ ክርክር መሆኑ Eንጂ የሥራ ውሉ 
የመቋረጥ ወይም ያለመቋረጡ ጉዳይ Aይደለም፡፡ ስለሆነም ፍ/ቤቱ ለውሣኔው መሠረት ያደረገው ምክንያትም 
ከሕጉ ጋር የሚጣጣም Aልሆነም፡፡ 

በሁለተኛው ደረጃ የተያዘው ጭብጥም Aግባብነት ከAለው የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 154/2/ ጋር ተገናዝቦ 
ተመርምሯል፡፡ በዚህ ድንጋጌ የቦርድ ውሣኔ የሕግ ስህተት ያለበትና የሕግ ስህተቱም የውሣኔውን ውጤት 
Aዛብቶት የተገኘ Eንደሆነ ይግባኝ የቀረበለት ፍ/ቤት ጉዳዩን ከዝርዝርና ከAጠቃላይ መመሪያ ጋር ለመጨረሻ 
ውሣኔ ወደ ቦርድ Eንደሚመልሰው፤ ነገር ግን የቦርዱን ውሣኔ ለመሻርም ሆነ ለማሻሻል Eንደማይችል 
ተደንግጓል፡፡ 

4 

5 



በEርግጥ በዚህ ጉዳይ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የቦርዱን ውሣኔ Eራሱ መሻሩ የውሣኔ Aሰጣጡ 
ከተጠቀሰው ሕግ ጋር Aለመጣጣሙን ያሳያል፡፡ ይሁን Eንጂ ፍ/ቤቱ የቦርዱን ውሣኔ የሕግ ስህተት ለማረም 
Eንዲችል በዚሁ ሕግ ሰፊ ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ ውሣኔውን በይግባኝ ሊሽረውም ሆነ ሊያሻሽለው ባይችልም 
የሕግ ስህተቱ ታርሞ በጉዳዩ Eንደገና ውሣኔ ይስጥበት ዘንድ ክርክሩን ወደ ቦርድ Eንዲመልሰው ሕጉ በግልጽ 
ፈቅዶለታል፡፡ 
 ስለሆነም የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የቦርዱን ውሣኔ Eራሱ ለመሻር ሥልጣን የሌለው በመሆኑ የፍርድ 
Aሰጣጡ ከተጠቀሰው ህግ Aግባብ ሊቃና የሚገባው ሆኖ Aግኝተነዋል፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1ኛ. ለዚህ ክርክር መነሻ የሆነው የሠራተኛ ቅነሣ የወል የሥራ ክርክር በመሆኑ ጉዳዩን የመዳኘት ሥልጣን 
የቦርድ Eንጂ የፍርድ ቤት ሊሆን Aይገባም በማለት ተወስኗል፡፡ 

2ኛ. ይግባኙ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤትም ይህንኑ ተገንዝቦ ወደ ክርክሩ በመግባትና በቦርዱ 
የተሰጠው ፍርድ ከሕግ Aኳያ ስህተት ያለበት መሆን Aለመሆኑን በመመርመር ጉዳዩ ከመመሪያ ጋር 
ወደ ቦርድ ሊመለስ የሚገባው መሆን Aለመሆኑ ረገድ ውሣኔ ሊሰጥበት ይገባል በማለትም ተወስኗል፡፡ 

3ኛ. የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ክርክሩን ማየት Eንዲቀጥል ያስችለው ዘንድም ጉዳዩ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.343/1/ 
መሠረት ተመልሶለታል፡፡ 
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 ዳኞች፡- 1. Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

             2. Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

             3. ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

             4. Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

             5. ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

Aመልካች ፡- የጊምቢ ከተማ Aስተዳዳር ጽህፈት ቤት 

መልስ ሰጭ፡- ወ/ሮ መረርቱ ፈቃዱ 
 

  ስለ Aዋጅ ቁ. 42/85 ተፈጻሚነት - የAሰሪና ሰራተኛ ትርጓሜ - የAሰሪና ሰራተኛ Aዋጅ ቁ.42/85 

Aንቀጽ 2/1/፣3/2/ /ሠ/  

 መ/ሰጭ የAዋጅ ቁ.42/85ን መሠረት በማድረግ Aመልካች ይኸንኑ ሕግ ተላልፎ ከስራዬ ያገደኝ በመሆኑ 

ወደ ስራ Eንድመለስ ይወሰንልኝ በማለት በግምቢ ወረዳ ፍ/ቤት ያቀረበችውን ክስ ፍ/ቤቱ ተቀብሎ መ/ሰጭ ከስራ 

ከታገደችከት ቀን ጀምሮ ያለው ደመወዝ ተከፍሏት ወደ ሥራ Eንድትመለስ Aለዚያ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 

39፣4A Eና 43 የተመለከተው ካሣ ተከፍሏት Eንድትሰናበት ፍ/ቤቱ በመወሰኑና ውሣኔውንም የምEራብ ወለጋ 

ከፍተኛ ፍ/ቤት Eና የክልሉ ሰበር ችሎት በማጽናታቸው የቀረበ Aቤቱታ፡፡ 

ውሣኔ 

 የOሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ችሎት፣ የምEራብ ወለጋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት Eንዲሁም የግምቢ 
ወረዳ ፍ/ቤት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯል፡፡ 
1. Aንድ ክርክር በAዋጅ ቁ.42/85 Aግባብ የሚዳኘው በAዋጁ Eንደተሰጠው ትርጓሜ Aንድ ወገን ተከራካሪ Aሰሪ 

ሌላው ወገን ተከራካሪ ደግሞ ሰራተኛ የሚባሉ ከሆነ ነው፡፡ 
2. በAዋጅ "Aሰሪ" ተብሎ ለሚጠራ "ድርጅት" የተሰጠው ትርጓሜ የሕዝብ Aስተዳደር ስራ የሚያከናውኑ Aካላት 

"ድርጅት" ሊባሉ Eንደማይችሉ በግልጽ ያመለክታል፡፡ 
3. በAዋጁ ትርጓሜ "Aሰሪ" ተብሎ የማይጠራ "ድርጅት" ጋር የስራ ውል ያለው ሠራተኛ በAዋጁ ትርጓሜ 

"ሠራተኛ"  ሊባል Aይችልም፡፡ 
4. Aንድ በሕዝብ Aስተዳደር Aካል ውስጥ የሚሰራ ሠራተኛ በመንግስት ሰራተኞች Aስተዳደር Aዋጅ Aለመሸፈኑ 

በራሱ በAዋጅ ቁ.42/85 የሚሸፈን Aያደርገውም፡፡ 
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ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

  Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

  ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ  

  Aቶ Aሰግድ ጋሻው  

  ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

Aመልካች፡- የጊምቢ ከተማ Aስተዳደር ጽሕፈት ቤት - Aላዛር Iተፋ ቀረበ፡፡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ መረርቱ ፈቃዱ- Aልቀረበችም፡፡  

ፍ ር ድ 

 በዚህ ጉዳይ የግምቢ ወረዳ ፍ/ቤት የAሁን ተጠሪ የAዋጅ ቁ. 42/85ን መሠረት በማድረግ የAሁኑ 

Aመልካች ይኸን ሕግ ተላልፎ ከስራዬ Aግዶኛልና ኪሣራዬን ከፍሎ ወደ ሥራ Eንዲመልሰኝ ይወሰንልኝ ስትል 

በAቀረበችለት ክስ ላይ ግራ ቀኙን Aከራክሮ ከሥራ ከታገደችበት Eለት ጀምሮ ያለው ደመወዝዋ Eንዲከፈላት Eና 

ወደ ሥራዋ Eንድትመለስ Aለዚያ በAዋጁ Aንቀጽ 39፣4A Eና 43 የተመለከተው ካሳ Eንዲሰጣት Eና 

Eንድትሰናበት ወስኗል፡፡  

 የወለጋ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይህን ውሣኔ ያፀናው ሲሆን በመቀጠል ይግባኝ የቀረበለት የOሮሚያ ጠቅላይ 

ፍ/ቤት ደግሞ በዚህ ጉዳይ የከፍተኛ ፍ/ቤት ውሣኔ የመጨረሻ ፍርድ በመሆኑ ጉዳዩን ለማየት ሥልጣን የለኝም 

ሲል መዝገቡን ዘግቶታል፡፡ የክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎትም በውሣኔው መሠረታዊ የሕግ ስህተት Aልተፈፀመም 

በማለት በAመልካች የቀረበለትን Aቤቱታ ሳይቀበለው ቀርቷል፡፡ 

 ይህም ችሎት Aመልካችና ተጠሪ ያቀረቡለትን ክርክር መርምሯል፡፡  

 ሊፈታ የሚገባውም የጉዳዩ ጭብጥ የተከራካሪዎቹ ግንኙነት በAዋጅ ቁ. 42/85 ይሸፈናል? ወይስ 

Aይሸፈንም? የሚለው ሆኖ Aግኝቶታል፡፡  

 በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 2/1/ መሠረት Aንድ Aካል Aሠሪ ለመሰኘት በAዋጁ Aግባብ ሰራተኛን ቀጥሮ 

የሚያሰራ ግለሰብ ወይም ድርጅት ሊሆን ይገባዋል፡፡ ድርጅት የሚባለው ደግሞ የንግድ፣ የIንዱስትሪ፣ 

የኮንስትራክሽን ወይም ሌላ ሕጋዊያን ተግባራትን ለማከናወን የተመሠረተ ተቋም መሆኑ በAዋጁ Aንቀጽ 2/2/ ላይ 

ተተርጉሟል፡፡ ይኸ ለጅርጅት የተሰጠው ትርጓሜ የሕዝብ Aስተዳደር ሥራ የሚያከናውኑ Aካላት ድርጅት ሊባሉ 

Eንደማይችሉ በግልጽ ያመላክታል፡፡ በሌላም በኩል የመንግሥት Aስተዳደር ሰራተኞች በልዩ ሕግ ከሚተዳደሩ 

ሌሎች ሠራተኞች ውስጥ የተመደቡ መሆናቸው Eና ከAሰሪያቸው ጋር ላላቸው ግንኙነት የAዋጅ ቁ. 42/85 

ተፈፃሚ Eንደማይሆን በAንቀጽ 3/2/ሠ/ ላይ ተጠቅሷል፡፡  

 Aመልካች የሕዝብ Aገልግሎት ሥራ የሚያካሂድ የመንግሥት ተቋም መሆኑን ከስያሜው Eንኳ መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ በተጠሪ የቀረበውም ክርክር Aመልካች ድርጅት ነው በሚል Eና ይህንንም በማስረዳት ላይ የተመሠረተ 

Aይደለም፡፡ ክርክሩ ተጠሪ በመንግሥት ሠራተኝነት የታቀፈች Aይደለችም Eስከ 1994 ዓ.ም ድረስም ሠራተኞቹ 

በመንግሥት ሠራተኞች Aስተዳደር Aዋጅ የታቀፉ Aልነበሩም ተጠሪ ክስ ከመሠረተች በኋላ የወጣው የOሮሚያ 

8 



ክልል የመንግሥት ሠራተኞች Aስተዳደር Aዋጅ ቁ. 61/94ም ወደ ኋላ ሄዶ ስለማይሰራ ግንኙነታችን በAዋጅ ቁ. 

42/85 የሚሸፈን ነው የሚል ነው፡፡  

 በዚህ ችሎት Eምነት የAንድ ሙግት ይዘት ከAዋጅ ቁ. 42/85 Aግባብ የሚዳኝ ነው የሚል መደምደሚያ 

ላይ ለመድረስ በAዋጁ Eንደተሰጠው ትርጓሜ Aንድ ወገን ተከራካሪ Aሰሪ ሌላው ወገን ተከራካሪ ደግሞ ሰራተኛ 

ሊሰኙ ይገባል፡፡ ከAዋጁ Aግባብ ቀጣሪው Aሰሪ ተቀጣሪው ደግሞ ሠራተኛ ሊባሉና ሁለቱም በድንጋጌው 

የተቀመጠውን የትርጓሜ መስፈርት Eንዲያሟሉ ያስፈልጋል፡፡ 

 ከፍ ሲል Eንደተመለከተው Aሰሪው Aመልካች የሕዝብ Aስተዳደር ሥራ የሚያካሂድ የመንግሥት መ/ቤት 

በመሆኑ ድርጅት ሊባል የሚችል Aይደለም፡፡ Aመልካቹ Aሰሪ ድርጅት ባለመሆኑም ተጠሪዋ በAዋጁ Aሰሪ ከተባለ 

Aካል ጋር የሥራ ውል ግንኙነት ያላት ሠራተኛ ናት ልትባል የምትችል Aይደለችም፡፡ ይህ ደግሞ ሁለቱም 

በAዋጁ የተቀመጠውን ትርጓሜ Aለማሟላታቸውን የሚያመላክት ነው፡፡ 

 በEርግጥ ተጠሪ በመንግሥት ሠራተኞች Aስተዳደር Aዋጅ ያልታቀፈች ሠራተኛ መሆንዋን በመግለጽ 

መከራከርዋን ተገንዝበናል፡፡ ይህም Aዋጁ ተፈፃሚ የማይሆነው በAዋጁ Aንቀጽ 3/2/ሠ/ መሠረት በልዩ ሕግ 

ለሚተዳደሩ የመንግሥት Aስተዳደር ሠራተኞች Eንጂ ለEኔ በልዩ Aዋጁ ላልታቀፍኩት Aይደለም በሚል ዓይነት 

መሟገቷን ያመላክታል፡፡ ይሁን Eንጂ ተጠሪ Eንደምትከራከረው በመንግሥት ሠራተኞች Aስተዳደር Aዋጁ 

የታቀፈች Aይደለችም ሊባል የሚችል Aይነት ቢሆን Eንኳ Aለመታቀፉ ብቻውን Eርሷን በAዋጅ ቁ. 42/85 

መሠረት ሠራተኛ Aመልካቹን ደግሞ ድርጅት ሊያሰኛቸው የሚችል Aይደለምና ግንኙነታቸው በተጠቀሰው Aዋጅ 

የሚሸፈን ነው የሚል መደምደሚያ ላይ የሚያደርሰን Aይሆንም፡፡ Aመልካች ድርጅት ተጠሪ ደግሞ የድርጅት 

ሠራተኛ መሆናቸው በAልተረጋገጠበት ሁኔታ የAዋጅ ቁ. 42/85ን ለክርክራቸው ተገቢነት ሊኖረው የሚችልበት 

ሕጋዊ Aግባብ Aይኖርም፡፡ Eንዲሁም ተጠሪ Aለኝ የምትለውን የመብት ጥያቄ ለግንኙነታቸው ተፈፃሚ ሊሆን 

ከሚገባው ሕግ Aኳያ Aቃንታ ልታቀርብ ከሚገባት በቀር የAዋጅ ቁ. 42/85 ድንጋጌዎችን ለመብቷ መጠየቂያ 

ልታደርግ Aትችልም፡፡ በዚህ ምክንያት የሥር ፍ/ቤቶች የተቀጠሰውን Aዋጅ ተመስርተው የሰጡትን ከፍ ሲል 

የተጠቀሰውን ፍርድ ይህ ችሎት Aልተቀበለውም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

 የግምቢ ወረዳ ፍ/ቤት የምEራብ ወለጋ ከፍተኛ ፍ/ቤት የOሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት Eና በመ/ቁ. A1235 

የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ጉዳዩን በAዋጅ ቁ.42/85 መሠረት Aይተው የሰጡት ከፍ ሲል 

የተመለከተው ውሣኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯል፡፡  
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የሰበር መ/ቁ. 1541A 

ጥቅምት 1 ቀን 1998 ዓ.ም. 

                  ዳኞች፡- 1. Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

                         2. Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

                         3. ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

                         4. Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

                         5. ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

 Aመልካች፡- Aቶ ተሾመ ጅፋር 

     መልስ ሰጭ፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን 

 ስለሥራ ክርክር - የሥራ ክርክር ችሎቶች ስልጣን - የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ስልጣን - 

የAሰሪና ሠራተኛ Aዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 147 

 Aመልካች የደመወዝ ጭማሪ ክፍያ ይፈጸምልኝ በማለት ለAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ክስ 

ቢያቀርብም ቦርዱ ጉዳዩ በቦርዱ ውሣኔ ያገኘ በመሆኑ በAፈጻጸም የሚጠየቅ ነው በማለት የሰጠውን ውሣኔ 

የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ደመወዝ ጭማሪን Aስመልክቶ የተሰጠ ውሣኔ የለም በማለት ሽሮ የደመወዝ 

ጭማሪውን ጉዳይ የማየት ሥልጣን የቦርዱ ነው ከሚል Eምነት በመነሳት ጉዳዩን Aይቶ Eንዲወስን ለቦርዱ 

ሲመልስለት ቦርዱ በበኩሉ ጉዳዩን የማየት ስልጣን የለኝም በማለት ወሰነ፡፡ ከቦርዱ ውሣኔ ይግባኝ ለፌዴራል 

ከፍተኛ ፍ/ቤት ቢቀርብም ፍ/ቤቱ በጉዳዩ ፍርድ የሰጠሁበት በመሆኑ Eንደገና ላየው የምችልበት ሥርዓት የለም 

በማለት ውድቅ ስላደረገው የቀረበ Aቤቱታ፡፡ 
ውሣኔ 

 የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ የሰጡት ውሣኔ ፀንቷል፡፡ 

1. የAሰሪ Aጠቃላይ የደመወዝ ጭማሪ Aወሳሰን ሥርዓት ሕገ ወጥ ነው በሚል የሚቀርብን ስክ የማየት 

ሥልጣን የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ነው፡፡ 

2. የግል ጥቅምን መሠረት Aድርጎ የሚቀርብን የደመወዝ ጭማሪ ክሱ የማየት ስልጣን የሥራ ክርክር ችሎት 

ነው፡ 
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ጥቅምት 1 ቀን 1998 ዓ.ም. 

የመ.ቁ. 15410 

 

ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

  Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

  ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

  Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

  ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

Aመልካች፡- Aቶ ተሾመ ጅፋር - ቀረበ 

   ተጠሪ፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን - ግርማ ማርቆስ ቀረበ 

ፍ ር ድ 

 በዚህ መዝገብ የተያዘው የAመልካች Eና የተጠሪ ክርክር የደመወዝ ጭማሪ ጥያቄን የሚመለከት ነው፡፡ 

Aመልካች ተጠሪው የተጠቀሰውን ክፍያ ይክፈለኝ ሲል ከAሰሪ Eና ሠራተኛ ቦርድ ዘንድ ክስ ይመሰርታል፡፡ 

ቦርዱም በሁለቱ መካከል በነበረ ክርክር Aስቀድሞ የተሰጠ ፍርድ Eንደነበር ጠቁሞ ይህም ጥያቄ Aብሮ ፍርድ 

Eንዳገኘ የሚቆጠር ነውና በAፈፃፀም Eንጂ በክስ ሊጠየቅ የሚገባው Aይደለም በማለት ይወስናል፡፡ 

 ከዚህ ውሣኔ ላይ ይግባኝ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ደግሞ የደመወዝ ጭማሪን Aስመልክቶ 

የተሰጠ ፍርድ ስለሌለ ጥያቄው በክስ Eንጂ በAፈፃፀም ሊጠየቅ Aይገባም በማለት የቦርዱን ውሣኔ ሳይቀበለው 

ቀርቷል፡፡ Eንደዚሁም ቦርዱ የደመወዝ ጭማሪውን ክርክር Aይቶ ውሣኔ ይሰጥበት ዘንድ ጉዳዩን መልሶለታል፡፡ 

ጉዳዩን ወደ ቦርድ የመለሰውም ይህን ክርክር የመዳኘት ስልጣን ያለው ቦርድ Eንጂ ፍ/ቤት Aይደለም በሚል 

Eምነት መሆኑን በውሣኔው Aመላክቷል፡፡ 

 በመቀጠል ጥያቄው በቀጥታ ክስ Aይነት ለAሰሪ Eና ሠራተኛ ጉዳይ ወሣኝ ቦርድ ቀርቦለታል፡፡ ቦርዱም 

ግራ ቀኙን ከAከራከረ በኋላ ጉዳዩን ለመዳኘት ስልጣን የለኝም ሲል መዝገቡን ዘግቶታል፡፡ የፌዴራል ከፍተኛ 

ፍ/ቤት ደግሞ Aስቀድሜ ፍርድ የሰጠሁበት ጉዳይ ስለሆነ ደግሜ ላየው የምችልበት ሥርዓት የለም በማለት 

በAሁን Aመልካች የቀረበለትን ይግባኝ ውድቅ Aድርጎታል፡፡ 

 ይህም ችሎት በግራ ቀኙ የቀረበለትን ክርክር መርምሯል፡፡ 

 ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው የጉዳዩ ጭብጥም ቦርድ ይህን የደመወዝ ጭማሪ ክርክር ለመዳኘት ሥልጣን 

Aለው ? ወይስ የለውም? የሚለው መሆኑን ተገንዝቧል፡፡ 

 ከመዝገቡ መረዳት Eንደሚቻለው የAመልካች የደመወዝ ጭማሪ ይገባኛል ክርክር ተጠሪው በዚህ ረገድ 

የወሰደው Aጠቃላይ Eርምጃ የሠራተኞች መብትና ጥቅም የሚጎዳ ነው የሚል ይዘት ያለበት Aይደለም፡፡ Aሊያም 

የተጠሪው የደመወዝ ጭማሪ Aወሳሰን ሕገ ወጥ ነውና ሊሰተካከል ይገባዋል በሚል Aይነት የቀረበ Aይደለም፡፡ 

ይልቁንም ክርክሩ የግል ጥቅምን ወይም መብትን ከማስከበር Aኳያ የቀረበ መሆኑን በግልጽ መረዳት የሚቻል 

ነው፡፡ ይህም ይህ ችሎት በመ.ቁ. 18180 ለግል Eና ለወል የሥራ ክርክር Aይነቶች ከሰጠው ትርጉም Aኳያ 

11 

12 



ሲታይ የግል Eንጂ የወል የሥራ ክርክር የሚሰኝ Aይደለም፡፡ ጉዳዩን የመዳኘት ሥልጣንም የፍ/ቤት Eንጂ የAሰሪ 

Eና ሠራተኛ ጉዳይ ወሣኝ ቦርድ Aይሆንም፡፡ 

 ስለሆነም ቦርዱ ጉዳዩን ለመዳኘት ሥልጣን የለኝም የሚል ውሣኔ መስጠቱ የሚነቀፍ Aይደለም፡፡ 

በተጨማሪም የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዳዩን ወደ ቦርድ ሲመልሰው ክርክሩን የመዳኘት ሥልጣን ያለው ቦርድ 

ነው በሚል Eምነት Eንጂ ይህን ነጥብ በጭብጥነት ይዞ ፍርድ ያልሰጠበት መሆኑን ከውሣኔው መገንዘብ 

ስለሚቻል ቦርዱ የሥልጣኑን ጥያቄ በጭብጥነት ይዞ ፍርድ መስጠቱ ጉዳዩን Eንዲዳኝ ከመለሰለት የፌዴራል 

ከፍተኛ ፍ/ቤት ፍርድ ጋር Aይጣጣምም ወይም ይቃረናል ሊያሰኘው የሚችል Aይሆንም፡፡ Eንዲሁም ለሁለተኛ 

ጊዜ ይግባኝ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዳዩን Eንደገና Eንዳይ የሚፈቅድልኝ ሥርዓት የለም ሲል 

የሰጠው ምክንያት የሕግ መሠረት ያለው ሆኖ ባይታይም ይግባኙን ውድቅ በማድረጉ ግን የፈፀመው መሠረታዊ 

የሆነ የሕግ ሥህተት የለም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

 የAሰሪ Eና ሠራተኛ ጉዳይ ወሣኝ ቦርድ በመ.ቁ.14/01/93 የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ደግሞ በመ.ቁ. 

21501 የሰጡት ውሣኔ ፀንቷል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ጥቅምት 22 ቀን 1998 ዓ.ም. 

የመ/ቁ.16273 

  ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

         Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

                   ወ/ሮ ስንዱ Aለሙ 

                   ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

                   Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

 
 Aመልካች፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን 

 ተጠሪ፡- Aቶ ገንታ ገምA 
 

      ስራ ክርክር - የክስ ምክንያት መኖር -(በቋሚ ልሁን ጥያቄ ላይ) የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ 

ስልጣን (የቋሚነት ጥያቄንና የግል የጥቅማጥቅምን Aወሳሰን በተመለከተ)- የAሰሪና ሰራተኛ Aዋጅ ቁጥር 377/96 

Aንቀፅ 9፣1A፣138 142 ፡- ከሳሽ ስለመሆን ችሎታ፡- የፍትሐብሔር ሥነ ስርዓት ህግ ቁጥር 33 

 Aመልካች ያቀረበውን ጥያቄ በመቀበል Aሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ Eንዲሁም የከፍተኛው ፍ/ቤት 

የAሁን ተጠሪ ቋሚ ሠራተኛ Eንዲሆንና ጥቅማ ጥቅምም Eንዲሠጠው በማለት ስለወሰኑ የቀረበ Aቤቱታ፡፡ 

ውሳኔ፡- የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ Eና የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሠጡት ውሳኔ በድምፅ ብልጫ 

ተሽሯል፡፡ 

1. Aንድ ሠራተኛ ከውሉና ከሕግ Aንጻር ጐደለብኝ የሚለው መብት ካለ ከሚጠይቅ በቀር ቋሚ ልሁን 

በሚል የሚያቀርበው ጥያቄ የክስ ምክንያት /Cause of action/ የለውም፡፡ 

2. የጥቅማ ጥቅም ክፍያን በተመለከተ ይህ ጥቅም ቀረብኝ የሚል ሠራተኛ የሚያቀርበው ክስ የዛን 

ሠራተኛ ጉዳይ ብቻ የሚመለከት በመሆኑ Eንደግል የሥራ ክርክር የሚቆጠር Eንጂ የወል የሥራ 

ክርክር Aይደለም፡፡ ስለሆነም የጥቅማጥቅም ይከፈለኝ ጥያቄ የግል ክርክር በመሆኑ በAሰሪና ሠራተኛ 

ወሳኝ ቦርድ ቀርቦ የሚስተናገድ  Aይሆንም፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

የሰበር መ/ቁ. 16273 

ጥቅምት 22/98 ዓ.ም. 

 ዳኞች፡-  Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

   Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

   ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

         ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

          Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

 
Aመልካች፡- የIት/ቴሌኮሙኒኬሽነ ኮርፖሬሽን 

ተጠሪ፡- Aቶ ገንታ ገምA ቀረበ 

 
መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ወስነናል፡፡ 

ፍርድ 

 Aቤቱታው ሊቀርብ የቻለው የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሣኝ ቦርድ ሚያዚያ 21/96 ዓ.ም. በመ/ቁ. 

3A3/A2/94 በሰጠው ውሣኔ Eና የፌዴ/ከፍተኛ ፍ/ቤትም ውሣኔውን በማፅናት በመ/ቁ. 3A835 ሰኔ 16/96 ዓ.ም. 

በሰጠው ትEዛዝ ላይ ነው፡፡ 

 ለAቤቱታው መነሻ ምክንያት የሆነው የAሁን ተጠሪ በAሁን Aመልካች ላይ ለAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ 

ወሣኝ ቦርድ ያቀረበው ክስ ሲሆን፣ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በድርጅቱ ውስጥ በጥበቃ ሥራ ተቀጥሬ በመሥራት 

ላይ የምገኝ ስለሆነና ሥራውም ዘላቂነት ያለው ሆኖ ሣለ የቋሚ ሠራተኛነት መብቴ ሊጠበቅልኝ ባለመቻሉ በAዋጅ 

ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 9 መሠረት ቋሚ ሠራተኛ Eንድሆን፣ ለቋሚ ሠራተኞችም የሚሰጠው ጥቅማጥቅም ክሱን 

ካቀረብኩበት ጊዜ ጀምሮ Eንዲሰጠኝ Eንዲወሰንልኝ የሚል ነው፡፡ 

 የAሁን Aመልካችም ለቀረበበት ክስ በሰጠው መልስ፡- ተጠሪው የሻምበል ባሻ የውትድርና ማEረግ ያለው 

በጡረታ ላይ የሚገኝ Eንደሆነ ጠቅሶ በወቅቱ ለተፈጠረ የፀጥታ ችግር ምክንያት ችግሩ Eስኪወገድ ድረስ 

ጥበቃውን ለማጠናከር የቀድሞ ወታደሮችን ቀጥሮ ለመመደብ Eንዲችል ኰርፖሬሽኑ ለበላይ Aካል ጥያቄ Aቅርቦ 

በተፈቀደለት መሠረት ለተወሰነ ጊዜ የተቀጠረ Eንጂ በቋሚነት በሥራ ላይ ሊቀጥል የማያስችለው Aለመሆኑን፤ 

የጥቅማጥቅም ጥያቄውም በህብረት ስምምነቱ ለተወሰነ ጊዜ ለተቀጠረ ሠራተኛ ተፈፃሚ የሚሆን Aይደለም 

በማለት ተከራክሯል፡፡ 

 ቦርዱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ከሣሽ በAዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 1A መሠረት የተቀጠረ 

ለመሆኑ ተከሳሽ በተጨባጭ በማስረጃ Aስደግፎ ያላስረዳ በመሆኑ በAዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 9 መሠረት ከሣሽ 

ላልተወሰነ ጊዜ የተቀጠረ ነው፡፡ ጥቅማጥቅምን በተመለከተም በህብረት ስምምነቱ መሠረት ውሣኔው ከተሰጠበት 

ጊዜ ጀምሮ ወደፊት Eየታሰበ ሊሰጠው ይገባል ሲል ወስኗል፡፡ 
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 የAሁን Aመልካች ውሣኔውን በመቃወም ለከፍተኛው ፍ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም ይግባኙ ተቀባይነት 

ባለማግኘቱ ይህ Aቤቱታ ሊቀርብ ችሏል፡፡ 

 በዚሁ መሠረት ቦርዱም ሆነ የከፍተኛው ፍ/ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያለት ነው 

ሲል ውሣኔው Eንዲታረምለት Aመልካች Aቤቱታውን ለዚህ ችሎት ያቀረበ ሲሆን፣ተጠሪውም ቀርቦ መልሱን 

በመስጠት የሥር ፍ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ስህተት ስለሌለበት ውሣኔውን ፀንቶ ልሰናበት በማለት ተከራክሯል፡፡ 

ይህም ችሎት ከክርክሩ በመነሳት ጉዳዩ ምን የክስ ምክንያት/cause of action/ ቦርድስ ይህን ጉዳይ ለማየት 

የሚያስችለው ሕጋዊ ሥልጣን Aለው ወይ?  የሚሉትን ጭብጦች በመያዝ ከሥር ውሣኔውና Aግባብ ካለው ሕግ 

ጋር በማገናዘብ Eንደሚከተለው መርመሮታል፡፡ 

 የክስ ምክንያት /cause of action/ Aለ ወይም የለም የሚለውን ከማየታችን በፊት የዚህን ቃል ፅንሰ 

ሃሣብ ማየቱና መረደቱ ተገቢ ሆኖ Aግኝተነዋል፡፡ 

 ስለ ክስ ምክንያት /cause of action/ ፅንስ ሀሳብ በ1958 ዓ.ም. በወጣው የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ውስጥ 

መካተቱን ከሕጉ Aንቀጽ 29፣8A/2/፣ 224/2/፣ 23/1//ሀ/ … ወዘተ መረዳት የሚቻል ሲሆን ለቃሉ የሰጠው 

ትርጉም ግን የለም፡፡ 

 በመሠረቱ ማንም ሰው በህግ ችሎታ ኖሮት በሌላ ሰው ላይ ማናቸውንም ክስ ለማቅርብ Eንዲችል 

Aስቀድሞ ለክሱ መነሻ በሆነው ነገር ወይም ክሱ በተመሠረተበት ነገር ላይ ጥቅም ወይም መብት ያለው መሆኑ 

መረጋገጥ Eንደሚገባው የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 33 ይደነግጋል፡፡ በዚህም ከሣሽ ከተከሣሽ ላይ ሊፈፀም የሚችል 

መብት Aለኝ ብሎ ለማለት Aስቀድሞ ለመብቱ መገኘት መነሻ የሆነውን ነገር በማረጋገጥ የተጠየቀውን ዳኝነት 

ለማግኘት ከሣሹ በሕግ መብት ያለው መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 ከሕጉ Aንቀፅ 8A(2) ላይም መረዳት የሚቻለው የክስ ምክንያት ሲባል Aንድ ሰው Aንድን ነገር ከAንድ 

ሰው ላይ ለማግኘት ፍ/ቤቱ Eንዲወስንለት ክስ ለማቅረብ የሚያስችለው የፍሮ ነገር ሁኔታ ሲሆን፣ ይህም ፍሬ 

ነገር ዳኝነት ለማግኘት የሚያስችል መሆን ያለበት መሆኑን ነው፡፡ 

 ሮበርት Aለን ሴድለር "Ethiopian civil procedure" በሚል ርEስ  ባዘጋጁት መጽሀፍ ላይ "የክስ 

ምክንያት" Aለ ብሎ ለመወሰን የሚቻለው በክሱ ላይ የቀረበው ነገር ቢረጋገጥ ከሣሹ የጠየቀውን ዳኝነት ለማግኘት 

ሕግ ይፈቅደሉታል ወይ? ለሚለው ጥያቄ Aዎንታዊ ምላሽ መስጠት ሲችል Eንደሆነ ገልፀዋል፡፡ 

 ወደተያዘው ጉዳይ ስንመለስም በግራ ቀኙ መካከል በቅጥር ላይ የተመሠረተ የሥራ ውል ግንኙነት 

መኖሩ Aልተካደም፡፡ ተጠሪው በሥር ያቀረበው ክስ በAዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀፅ 9 መሠረት ላልተወሰነ ጊዜ 

Eንደተቀጠርኩ ልቆጠር ይገባል በማለት ሲሆን፣ ከዚሁ የቋሚ ልሁን ጥያቄው ጋር በተጓዳኝ ያቀረበው ለሌሎች 

ቋሚ ሠራተኞች የተሰጠው ጥቅማጥቅም ለEኔም ይሰጠኝ የሚል ነው፡፡ የAሁኑ ተጠሪ ለቦርዱ ያቀረበው ላይ የክስ 

ምክንያት ያለው መሆን Aለመሆኑን ለመመርመር Eነዚህን ጥያቄዎቹን ለያይቶ ማየት ያስፈልጋል፡፡ ተጠሪው 

ቋሚ ልሁን ሲል ያቀረበው ዋነኛው ጥያቄ ከAመልካች ጋር Aድርጎት የነበረው ውል ባሕርይ Eንዲተረጎምለት 

የጠየቀበት ሲሆን፣ ለሌሎች ሰራተኞች የተጠሰው ጥቅማ ጥቅም ለኔም ይሰጠኝ የሚለው ጥያቄ ደግሞ በውሉ 

መሠረት ሊያገኝ የሚገባ ነገር ግን ቀረብኝ ያለውን ጥቅም በማስከበር የቀረበ ጥያቄ ነው፡፡ የመጀመሪያው የውሉ 

ባሕርይ Eንዲገለጽለት ከመጠየቅ የዘለለ ጥቅም የሌለው ሲሆን ሁለተኛው ግን ውሉ Aልተከበረምና ውሉን 

የጣሰው ወገን የውሉን ቃለ Eንዲያከብር Eንዲደረግለት የሚጠይቅ ነው፡፡ 
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 በመካከላቸው የሥራ ውል የተፈፀመ ስለመሆኑ ግራ ቀኙ የተቀበሉበት ጉዳይ ነው፡፡ የሥራ ውል የራሱ 

ልዩ ባሕሪያት ያሉት ቢሆንም ከAጠቃላይ ውሎች ጋር የሚጋራቸው በርካታ ባሕሪያት Eንዳሉትም መገንዘብ 

Aስፈላጊ ነው፡፡ ከEነዚህ Aንዱና ዋነኛው ውል ከተፈፀመ በኋላ ይኸው ውል በተዋዋዮች መካከል የAስገዳጅነት 

ባሕርይ ያለው መሆኑ ነው፡፡ ተዋዋዮቹ በውሉ የሚገደዱት በመርህ ደረጃ ሁለቱም መካከል ስምምነት ላይ 

ከደረሱበት ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ በመሆኑም ተዋዋይ ወገኖች ከውል የሚመነጭ መብት ለማግኘት የፍርድ ቤት 

ውሣኔ የግድ Aያስፈልጋቸውም፡፡ ውሎች የፍርድ ቤቶች ይሁንታ ሳያስፈልጋቸው በAንዱ ወይም በሌላው ተዋዋይ 

ወገን መብትና ግዴታ የሚጥሉ በመሆናቸው ተዋዋዮች ወደ ፍርድ ቤቶች ሊመጡ የሚገባው በውሉ መሠረት 

Aልተፈፀመም የሚሉት ነገር ካለ ብቻ ወይም ውሉ ሕጉ ለይቶ ባስቀመጣቸው ምክንያቶች Eንዲፈርስላቸው 

የፈለጉ Eንደሆነ ብቻ ነው፡፡ ከዚሀ ውጪ በተዋዋዮቹ መካከል ያለው የውል ዓይነት Eንዲነገር ወይም ውሉ 

Eንዲፀድቅ ለፍርድ ቤቶች ጥያቄ ሊቀርብ Aይገባውም፡፡ 

 ይህ Aጠቃላይ የውሎች መሠረት ሃሣብ በሥራ ውልም ላይ ተፈጻሚነት Aለው፡፡ በዓዋጅ 42/85 Aንቀጽ 

9 የሰፈረው መሠረት ሃሣብ በመርህ ደረጃ Aንድ ሰራተኛ ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተቀጠረ የሚገመት መሆኑን 

የሚያስገነዝብ ነው፡፡ የAዲሱ ዓዋጅ ቁ. 377/96 Aንቀጽ 9 ድንጋጌም ተመሣሣይ ይዘት ያለው ነው፡፡ ማንኛውም 

በAዋጁ የሚሸፈን ሠራተኛ የዚህ የህግ ግምት ተጠቃሚ ነው፡፡ ይህ የሕግ ግምት የሕግ ውጤት Eንደመሆኑ 

የፍርድ ቤት ችሮታ ሳያስፈልገው ውሉ ከተፈፀመበት ጊዜ ጀምሮ የሚሰራ የሕግ ግምት ነው፡፡ በመሆኑም Aንድ 

ሠራተኛ ከውሉና ከዚህ ሕግ ግምት Aንጻር ጎደለብኝ የሚለው ነገር ካለ ከሚጠይቅ በቀር ቋሚ ነህ ልባል የሚል 

ጥያቄ ሊያቀርብ Aይገባውም፡፡ በAሠሪውና ሠራተኛው መካከል የተፈፀመው ውል በሕጉ ግምት የሚሸፈን ሳይሆን 

ዓዋጁ በAንቀጽ 1A/በAዲሱም ዓዋጁ Aንቀጽ 1A/ የሚሸፈን ነው የሚል ክርክር ሊነሳ Eንደሚችል ግልጽ ነው፡፡ 

ሆኖም ይህም ቢሆን ሊነሣ የሚችለው ሠራተኛው ቀረብኝ የሚለው ጥቅም ወይም በAሰሪው ከሕጉና ከውሉ ውጪ 

ፈፀመ የሚለው በደል ማሳየት ሲችል ነው፡፡ በመሆኑም በኔና በAሰሪዬ መካከል ያለው የሥራ ውል ጊዜያዊ 

ሳይሆን ቋሚ ነው ተብሎ የተርጎምልኝ የሚለው ክስ የክስ ምክንያት ያለው ባለመሆኑ በቦርድም ይሁን በመደበኛ 

ፍርድ ቤቶች ሊስተናገድ የሚገባው Aይደለም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ቋሚ ልሁን የሚለው ጥያቄ የAንድን ሠራተኛ 

የውል ግንኙነት Eንጂ Aጠቃላይ የሥራ ሁኔታውን የሚመለከት ባለመሆኑ የግል የሥራ ክርክር Eንጂ የወል 

የሥራ ክርክር Aይደለም በመሆኑም  ጉዳዩ የክስ ምክንያት የሌለው ከመሆኑም በተጨማሪ ለAሰሪና ሠራተኛ 

ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ የሚቀርብም ጉዳይ Aይደለም፡፡ ቦርዱ ሥልጣን ያለው የወል የሥራ ክርክሮችን ለመመልከት 

Eንጂ የግል የሥራ ክርክር ለመዳኘት Aይደለም፡፡ በመሆኑም በሁለቱም ተደራራቢ ምክንያቶች ቦርዱ የቀረበለትን 

ይህን የመጀመሪያ ጥያቄ ማስተናገዱ Aግባብ Aይደለም፡፡ 

 ከላይ Eንደተመለከትነው ሠራተኛው ለሌሎች ሠራተኞች የተሰጠው ጥቅም ለኔም ይጠበቅልኝ የሚል 

ጥያቄ Aያይዞ ያቀረበ በመሆኑ ቦርዱ ጉዳዩን ማስተናገዱ የሚያመጣው ለውጥ መኖር Aለመኖሩ ቀጥሎ 

የምንመለከተው ጉዳይ ነው፡፡ ከላይ Eንደተመለከተው ይህ ጥያቄ Aስፈሪው የውሉን ወይም የሕጉን ወይም 

የሁለቱን ድንጋጌ በመፃረር መብቴን ተጋፍቷል የሚል Eንደምታ ያለው በመሆኑ የክስ ምክንያት የለውም ሊባል 

የሚችል Aይደለም፡፡ ውሉ የተጣሰበት ወገን መፍትሄ ፍለጋ ወደሚመለከተው Aካል ከሶ መቅረቡ ተገቢ ነው፡፡ 

ውል ወይም ሕግ ተጥሶ የAንድ ወገን መብት የተጓደለ ከሆነ መብቱን ለማስጠበቅ ክስ ማቅረብ ትክክለኛ Aሠራር 

ነው፡፡ ጥቅም ተጓደለብኝ የሚል ሰራተኛ በሕጉ Aንቀጽ 9 መሠረት ቋሚ ነው የሚል የህግ ግምት ተጠቃሚ 

ስለሆነ ቋሚ መሆኑን ማስረዳት Aያስፈልገውም፡፡ ሠራተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ Eስካቀረበ ድረስ ጉዳዩን 
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የሚያየው Aካል ቋል Eንደሆነ ግምት መውሰድ ይገባዋል፣ ቋሚ Eንዳልሆነ ማስረዳት የሌላኛው ወገን ኃላፊነት 

ነው፡፡ 

 ነገር ግን ይህ ጥቅም ቀረብኝ የሚል ሠራተኛ የሚያቀርበው ክስ የዛን ሠራተኛ ጉዳይ ብቻ የሚመለከት 

በመሆኑ በሕጉ Aንቀጽ 138 መሠረት Eንደግል የሥራ ክርክር የሚቆጠር Eንጂ የወል የሥራ ክርክር Aይደለም፡፡ 

ስለዚህ ከዚህ ጥያቄ የሚቀርበው ክስ የክስ ምክንያት የለውም ባይባልም ለቦርዱ ቀርቦ የሚስተናገድ ነጥብ ግን 

Aይደለም፡፡ የወል የሥራ ክርክር ከግል የሥራ ክርክር የሚለየው በምንድነው የሚለው የሕግ ነጥብ ላይ ይህ 

ፍ/ቤት በመዝግብ ቁ.1818A በሐምሌ 29 ቀን 1997 ዓ.ም. ውሣኔ የሰጠበት በመሆኑ Aሁን በዝርዝር መድገሙ 

Aስፈላጊ Aይደለም፡፡ ዋናው ነጥብ Aንድ ሠራተኛ Eሱን ብቻ የሚመለከትና የሌሎችን ሠራተኛ የሥራ ሁኔታ 

የማይመለከት ክስ ያቀረበ Eንደሆነ ጉዳዩ የግሉ የሥራ ክርክር Eንጂ የወል የሥራ ክርክር ሆኖ ሊታይ 

Aይገባውም፡፡ የወል የሥራ ክርክር ካልሆነ ደግሞ ለቦርዱ ቀርቦ ውሣኔ ሊሰጥበት የሚገባ Aይሆንም፡፡ በAዋጃ ቁ. 

42/85 Aንቀጽ 1382 መሠረት በAዲሱም Aዋጅ ቁ.377/96 Aንቀጽ 138 የግል ሥራ ክርክር የማየት ሥልጣን 

ያለው መደበኛ ፍርድ ቤት ነው፡፡ በመሆኑም በዚህም ረገድ ቦርድ የሄደበት Aቅጣጫ ሕጉ ካስቀመጠው ሥርዓት 

ውጪ ነው፡፡ በመሆኑም ለሌሎች ሠራተኞች የተሰጠ ጥቅማ ጥቅም ለኔ Aልተጠበቀልኝም የሚለውን Aጠቃላይ 

ክስ ቦርዱ የተመለከተው ከስልጣኑ ውጪ በመሆኑ ሊሻር የሚገባው ነው፡፡ 

  ለማጠቃለል ቋሚ ሰራተኛ Eንደሆንኩ ይወሰንልኝ የሚለው ክስ ምክንያት የሌለው በመሆኑና የግል 

ጉዳይም በመሆኑ፣ የጥቅማ ጥቅም ጥያቄውም ግል ክርክር በመሆኑ በAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ቀርበው 

መታየታቸው የጉዳዩ Aመራር የህጉን ሥርዓት ያልተከተለ በመሆኑ የትክክለኛውን የሕግ ትርጉም ተከትሎ 

Eንዲሄድ ማድረግ Aስፈላጊ ነው፡፡ 

ውሣኔ 

1. የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሚያዝያ 21/96 ዓ.ም. በቁጥር 3A3/A2/94 የሰጠው ውሣኔና 

የፌ/ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ. 3A835 ሰኔ 16/96 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፍ/ብሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት 

በድምጽ ብልጫ ተሽሯል፡፡ 

2. ውሣኔው የተሻረ መሆኑን Eንዲያውቁት የፍርዱና የውሣኔው ቅጂ ይተላለፍላቸው፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ በየራሳቸው ይቻቻሉ 

  መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡ 
 

የሐሳብ ልዩነት 

Aብዛኛው ድምጽ በተጠሪ የቀረበው Aንድም የስራ ውሌ ያልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል መሆኑ ተረጋግጦ ይወሰንልኝ 

ሌላም የሚገባኝን ጥቅማ ጥቅም Eንዳገኝ ውሳኔ ይሰጥልኝ የሚለው የክስ ነጥብ የውል የስራ ክርክር ሊሰኝ 

የሚችል ስለAልሆነ ጉዳዩን የመዳኘት ሥልጣን የAሰሪ Eና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ Aይደለም ሲል በሰጠው 

የውሣኔ ክፍል Eኔም የምስማማበት ነው፡፡ ይሁን Eንጂ የሥራ ቅጥር ውሌ ላልተወሰነ ጊዜ Eንደሆነ ይወሰንልኝ 

በሚል Aይነት የቀረበው የተጠሪ Aቤቱታ # የክስ ምክንያት$ የለውምና በፍርድ ቤት ጭምር ሊስተናገድ የሚገባው 

Aይደለም በሚል ዋነኛ ምክንያት ውድቅ በመደረጉ ባለመስማማት Eንደሚከተለው በሐሳብ ተለይቻለሁ፡፡ 

 Aንድ ከሣሽ ክስ በመሰረተበት ነገር ላይ ጥቅም ወይም መብት ያለው መሆኑን በማሳየት በሕግ Aግባብ 

ዳኝነት ይሰጥለት ዘንድ መጠየቅ ይችላል፡፡ ይህን ከላይ በAብዛኛው ድምፅ በተሰጠው ውሣኔ ውስጥ ከተጠቀሱት  
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የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕጉ ድንጋጌዎች ላይ ጭምር መረዳት ይቻላል፡፡ ክሱ ጥቅም ወይም መብት የተጠየቀበት መሆኑን 

ለማሳየት የቻለ Eስከሆነ ድረስ ደግሞ ጉዳዩ የክስ ምክንያት ያለው ነው ለመሰኘት ይበቃል፡፡ 

 በስራ ክርክር ጉዳይ በሚቀርቡ ክሶች Eንዲጠየቅ የሚፈለገው ዳኝነትም ከዚህ Aጠቃላይ መርህ በተለየ 

ሁኔታ Eንዲታይ የሚያስገድድ ሕግ የለም፡፡ ስለሆነም Aንድ የሥራ ክርክርን የሚመለከት ክስ ደመወዝ፣ 

የደመወዝ ጭማሪ፣ የትርፍ ሰዓት ሥራ ክፍያ የሥራ ስንብት ክፍያ ወዘተ… ሊከፈለኝ ይገባል በሚል Aይነት 

የጥቅም ጥያቄን መሠረት Aድርጐ ሊቀርብ ይችላል፡፡ Aለዚያም Eድገት ይሰጠኝ፣ ዝውውር ላገኝ ይገባል፣ 

የተወሰደብኝ የዲሲፒሊን Eርምጃ ተገቢ Aይደለም ወዘተ… የሚሉ የመብት ጥያቄዎችን ብቻ መሠረት Aድርጎ 

ሊቀርብ ይችላል፡፡ Eነዚህ ከብዙ በጥቂቱ የተጠቀሱት የክፍያ ወይም የመብት ይረጋገጥልኝ ጥያቄዎች ለሥራ 

ክርክር ጉዳይ በተናጥልም ሆነ በጥምር የክስ ምክንያቶች ሊሆኑ Eንደሚችሉ ከAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 

138፣142፣162 ወዘተ … መንፈስም መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

 በተያዘው ጉዳይ ተጠሪ የሥራ ቅጥሩ የልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑ ተረጋግጦ Eንዲወሰንለት 

በAቀረበው ክስ ጠይቋል፡፡ በተጨማሪም ይገባኛል የሚላቸው ጥቅሞች መኖራቸውን Eና Aመልካቹ ጥቅሞቹን 

የከለከለውም ቅጥሩ ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑን ስለAልተቀበለለት መሆኑን በክሱ Aመላክቷል፡፡ የክሱም 

Aቀራረብ የሥራ ውሉ ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል ነው ቢሰኝ ያጣቸው ጥቅሞች ያለ ሌላ ተጨማሪ ቅድመ 

ሁኔታ Eንደሚከበሩለት ያስገነዝባል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ Aመልካቹ የተጠሪ የሥራ ውል የተወሰነ ጊዜ የሥራ  

ውል መሆኑን Eና ጥቅሞቹ ያለተሰጡትም ቅጥሩ ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል ባለመሆኑ ምክንያት መሆኑን 

ገልጾ ተከራክሯል፡፡ 

 ይህ የክርክራቸው ይዘት Aመልካች Eና ተጠሪ በመካከላቸው የነበረውን የሥራ ውል በየራሳቸው 

Eንደሚጠ ቅማቸው የተረጎሙት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ይህም ግራ ቀኙ በተጠሪ የሥራ ውል ሁኔታ ላይ 

ማለትም የተጠሪ የሥራ ውል የተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል ነው? ወይስ Aይደለም? በሚለው ፍሬ ነገር ላይ ልዩነት 

Eንዲኖራቸው Aድርጓል፡፡ ይህ ልዩነታቸው ሊፈታ የሚችለው በፍርድ Eንደመሆኑም ጉዳይ ዳኝነት ይሰጥበት 

ዘንድ ሥልጣን ለተሰጠው Aካል ሊቀርብ Eና የሥራ ውሉ በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 1A ወይም 9 የሚሸፈን 

መሆኑ Aለመሆኑ ተጣርቶ ዳኝነት ሊሰጥበት ይገባል፡፡ በEርግጥ በዚህ Aይነት የሚቀርቡና የሥራ ውላችን 

ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑ ይረጋገጥልን በሚል መልኩ የሚመሰረቱ ክሶች በቀጥታ የጥቅም ጥያቄን 

የያዙ ክሶች Aለመሆናቸው ግልጽ ነው፡፡ ነገር ግን የሥራ ቅጥር ውሌ በAሰሪው ከሕግ ውጭ የተወሰነ ጊዜ የሥራ 

ውል Eንደሆነ ተወስዶብኛልና ሊታረምልኝ ይገባል የሚል ይዘት ያላቸው Eንደመሆናቸው መሠረታቸው የመብት 

ጥያቄ መሆኑ Aከራካሪ ሊሆን የሚይገባው ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ይህን መሰሉ ጥያቄ በAንድ ክስ ውስጥ 

ለብቻው ቀርቦ ዳኝነት ቢጠየቅበት Eንኳን ክሱ የክስ ምክንያት የለውም የሚሰኝበት በሕግ የተደገፈ ምክንያት 

Aይኖርም፡፡ ጉዳዩ የEራሱ የሆነ የክስ ምክንያት ያለው በመሆኑም ጭብጥ ሆኖና ከAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 9 Eና 

1A ጋር ተገናዝቦ ውሣኔ ሊሰጥበት ይገባል፡፡ ይህ ይሆን ዘንድ ክሱ ከሳሹ ቀረብኝ የሚባልን ጥቅም በሚጠይቅ 

መልኩ የቀረበ Eንዲሆን Aያስፈልግም፡፡ ይልቁንም የቀረበው ክስ ቀረብኝ የሚባልን ጥቅም ብቻ ጠቅሶ የቀረበ 

ቢሆን Eንኳን የጥቅም ይገባኛል ጥያቄው ውሣኔ ከማግኘቱ Aስቀድሞ ቅጥሩ የተወሰነ ወይም ያልተወሰነ ጊዜ 

የመሆኑ ነገር ከሕጉ Aግባብ ታይቶ ምላሽ ያገኝ ዘንድ Aስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል፡፡ ይህ ሁኔታ ሊያጋጥም 

Eና የሥራ ውሉ የሚሸፈነው በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 9 ነው? ወይስ 1A? የሚል ክርክር ሊነሳ Eንደሚችልም 

በAብዛኛው ድምፅ ጭምር መታመኑን ከውሣኔው መገንዘብ ይቻላል፡፡ Eንዲህ ከሆነ ደግሞ የሥራ ውሌ ያልተወሰነ 
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ጊዜ የሥራ ውል መሆኑ ይረጋገጥልኝ በሚል Aይነት የሚቀርብ ክስ  የክስ ምክንያት የለውም የሚል 

መደምደሚያ ላይ ሊደርስ የሚገባ Aይሆንም፡፡ ምክንያቱም የክስ ምክንያት ያላቸውም የሚባሉ ክሶች በይዘታቸው 

ተከሣሹ ክሱ በተመሰረተበት ጉዳይ ላይ የውልም ሆነ የሕግ ኃላፊነት EንደAለበት የሚያመለከቱ Aይደሉም፡፡ 

Eንዲህ ያሉ ክሶች ከመሰረቱም ክሱ ተከሣሹ ላይ ሊመሰረት የቻለበትን ሕጋዊ ምክንያት ለማሳየት የሚበቁም 

Aይደሉም፡፡ ጉዳዩ ተከሣሹን የማይመለከተው መሆኑ ግልፅ ከመሆኑ የተነሳም ወደ ክርክሩ ፍሬ ነገር መግባቱ 

Aስፈላጊ Aይሆንም፡፡ የሥራ ውሌ ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑ ተረጋግጣ ውሣኔ ይሰጥልኝ የሚል 

ምክንያት ይዘው የሚመሰረቱ ክሶች ግን Aሰሪ የሆነው ተከሣሽ ቅጥሩ የተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑን 

EስከAላስረዳ ድረስ የሥራ ውሉን ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል ያደረገው ዘንድ የሕግ ኃላፊነት Eንዳለበት 

የሚያመላክቱ ናቸው በተጨማሪም በዚህ መዝገብ የተያዘውን ክርክር ጨምሮ በሌሎች በርካታ መሰል ሙግቶችም 

ውስጥ ተከታይ ጥቅሞችን ያለክርክር ለማስገኘት የሚበቃን የመብት ጥያቄ መሰረት Aድርገው የሚመሰረቱ 

ናቸው፡፡ ስለሆነም የክስ ምክንያት የላቸውም የሚባሉ Aይሆኑም፡፡ 

 ከፍ ሲል Eንደተመለከተው የዚህ መዝገብ ተከራካሪዎች ልዩነት የቅጥሩን የቆይታ ጊዜ ብቻ የሚመለከት 

ነው፡፡ በጥቅሞቹ Aከፋፈል ጉዳይ ላይ ስምምነት Eንጂ ልዩነት Eንደሌላቸው ግልፅ ነው፡፡ የተጠሪ የሥራ ውል 

በሕግ Aግባብ ተመዝኖ ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑ ቢረጋገጥ  ተጠሪው ጥቅሞቹን ሊያገኛቸው 

Eንደሚችል በAመልካቹ ጭምር የታመነ መሆኑን ከክርክሩ መገንዘብ የሚቻል ነው፡፡ ይህ ደግሞ የተጠሪ የሥራ 

ውል የተወሰነ ወይም ያልተወሰነ ጊዜ ውል መሆኑ በፍርድ  ሳይረጋገጥ ተጠሪው ጥቅሞቹን ያገኛል ወይም 

Aያገኝም የሚል መደምደሚያ ላይ ሊደርስ Eንደማይችል የሚያረጋግጥ ነው፡፡ Aከራካሪ ሆኖ የተገኘው የሥራ 

ቅጥሩ ሁኔታ Aስቀድሞ ሳይፈታ የጥቅም ጥያቄው ጉዳይ ምላሽ ሊያገኝ Eንደማይችል Eየታወቀም የክሱ ዋና 

ክፍል የሆነው የሥራ ውሌ ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑ ተረጋገጦ ይወሰንልኝ የሚለው የተጠሪ Aቤቱታ 

የክስ ምክንያት የለውም መባሉ ሕጋዊ Aሳማኝነት የሌለው ነው፡፡ 

 በEኔ Eምነት የሥራ ውሌ ያልተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል መሆኑ ይወሰንልኝ በሚል Aይነት የሚቀርቡ 

ክሶች ምንም Eንኳን የወል የሥራ ክርክር ባለመሆናቸው ምክንያት በAሰሪ Eና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሊታዩ 

የማይችሉ ቢሆኑም የግል የሥራ ክርክር Aይነቶች በመሆናቸው በፍርድ ቤት ሊዳኙ የሚገባቸው ናቸው፡፡ 

ስለሆነም Eነዚህ ጥያቄዎች የክስ ምክንያት የላቸውምና የትኛውም የዳኝነት Aካል ዘንድ ሊቀርቡ Aይችሉም በሚል 

በAብዛኛው ድምፅ በተሰጠው የውሣኔ ምክንያት ባለመስማማት ስሜ በሦስተኛ ተራ የተጠቀሰው ዳኛ በሐሳብ 

ተለይቻለሁ፡፡ 
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ዳኞች፡ - 1. Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

   2. Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

   3. Aቶ Aብዱልቃድር መሐመድ 

   4. ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

  5. Aቶ መስፍን Eቁበዮናስ 
 

Aመልካች፡ - የሸቀጦች ጅምላ ንግድና Aስመጪ ድርጅት  

መልስ ሰጪ፡ - Aቶ ንጉሴ ዘለቀ 
 

የስራ ግንኙነትን ስለማቋረጥ - በAሰሪ Aነሳሽነት የሚደረግ የስራ ውል መቋረጥ - ያለማስጠንቀቂያ የስራ ውል 

ስለማቋረጥ - ስለ ደመወዝ - ስራ ላልተሰራበት ጊዜ ክፍያ ስለሚደረግበት ሁኔታ፡ - 
 

የAሰሪና ሰራተኛ Aዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 27/1/በ፣ 53/1/፣54 መልስ ሰጪ የAመልካች ቅርንጫፍ ስራ 

Aስኪያጅ ሆኖ በማሰራበት ወቅት በስሩ የሚገኘውን ገንዘብ ያዥ በተገቢው ሁኔታ ባለመቆጣጠሩ የAሰሪው ድርጅት 

ገንዘብ Eንዲመዘበር ምክንያት በመሆኑ መ/ሰጪ ከስራ የተሰናበተው በAዋጁ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 27(1) (በ) 

መሠረት በAግባቡ ነው በሚል የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የፌዴራል ከፍተኛ 

ፍ/ቤት መ/ሰጪ ውዝፍ ደመወዝ ተከፍሏቸው ወደ ስራ Eንዲመለስ ውሣኔ በመስጠቱ የቀረበ Aቤቱታ፡፡ 
 

ውሣኔ፡ - የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ውሣኔ በድምጽ ብልጫ ተሽሯል፡፡ 

1. “ገንዘብ” Aንድ ግዙፍነት ያለው ተንቀሣቃሽ “ንብረት” ነው፡፡ 

2. በAሰሪ “ገንዘብ” ላይ የደረሰ ጉዳት በAሰሪ “ንብረት” ላይ የደረሰ ጉዳት ነው፡፡ 

3. የAዋጅ ቁ.42/85 ድንጋጌዎች የስራ ውል በAሰሪው Aነሳሽነት በተቋረጠበትና የስራ ውሉ የተቋረጠው 

ከሕግ ውጪ ነው የሚል ውሣኔ በሚሰጥበት ወቅት ሠራተኛው ያልሰራበትን ጊዜ ደመወዝ Eንዲያገኝ 

የሚፈቅዱ Aይደሉም፡፡ 
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ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

   Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

   Aቶ Aብድልቃድር መሐመድ 

   ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

   Aቶ መስፍን Eቁበዮናስ 

Aመልካች፡- የሸቀጦች ጅምላ ንግድና Aስመጪ ድርጀት - Aልቀረበም፡፡ 

   ተጠሪ፡- Aቶ ንጉሤ ዘለቀ - Aልቀረበም 

ፍ ር ድ 

 ተጠሪ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በAመልካች ላይ ክስ መስርቶ የሥራ ውሌን ከሕግ ውጭ 

ስላቋረጠው ውዝፍ ደመወዜን ከፍሎ ወደ ሥራ Eንደመልሰኝ ይወሰንልኝ ሲል ጠይቋል፡፡ ይህ ክስ የቀረበለት 

ፍ/ቤት ግራ ቀኙ በጉዳዩ ያቀረቡለትን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ Eና የAመልካችን Oዲተር በምስክርነት ከሰማ 

በኋላ ተጠሪ ከሥራ የተሰናበተው በAመልካቹ ላይ ሆን ብሎ ወይም በቸልተኝነት ጉዳት በማድረሱ ምክንያት 

ስለሆነ ስንብቱ በሕብረት ስምምነቱ Eና በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 27/1//በ/ የተደገፈ ነው ሲል ወስኗል፡፡ 

 ይህ ውሣኔ ይግባኝ በቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ተሽሮ ተጠሪ የሦስት ወር ደመወዝ ተከፍሎት 

ወደ ሥራው Eንዲመለስ Eንዲሁም ብር 100.00 ወጭና ኪሣራ Eንዲከፈለው ተወስኗል፡፡ 

 Aመልካች ተጠሪው ወደ ሥራ ሊመለስም ሆነ ውዝፍ ደመወዝ ሊከፈለው Aይገባም በማለት Aቤቱታውን 

ለዚህ ችሎት Aቅርቧል፡፡ ተጠሪው ደግሞ በሰጠው መልስ ውዝፍ ደመወዙን የማላገኝበት የሕግ ምክንያት የለም 

በማለት ተከራክሯል፡፡ ወደ ሥራ መመለስን Aስመልከቶ ስለቀረበው Aቤቱታ የሰጠው መልስ ግን Aለመኖሩን 

ማመልከቻው ያስረዳል፡፡ 

 ይህም ችሎት ጉዳዩን መርምሯል፡፡ 

 በክርክሩ ሊፈቱ የሚገባቸው ጭብጦችም የተጠሪ የሥራ ውል መቋረጥ በሕግ የተደገፈ ነው? ወይስ 

Aይደለም? ውዝፍ ደመወዝ Eንዲከፈለው መወሰኑስ የሕግ መሠረት Aለው የሚሉት መሆናቸውንም ተገንዝቧል፡፡ 

 ከመዝገቡ መረዳት Eንደሚቻለው Aመልካቹ የተጠሪን የሥራ ውል ያቋረጠው በቅርንጫፍ ሥራ 

Aስኪያጅነቱ የየEለቱ ገቢ ተሰብስቦ ባንክ መግባቱን ማረጋገጥ ሲገባው በጊዜው ገንዘብ ያዥ የነበረው Aቶ ስለሺ 

ታደለ ባዘጋጀው የገንዘብ Eና የባንክ መዝገብ ላይ በመፈረም ወይም ሳይፈርም በመተው ጉድለት Eንዲፈጽም 

ረድቶታል በሚል ዋነኛ ምክንያት ነው፡፡ በየቀኑ ከሽያጭ የተሰበሰበውን ገንዘብ የመቆጣጠር ጉድለት ቢገኝ ገንዘብ 

ያዡን መተማመኛ Aስፈርሞ በመመሪያው መሠረት Eርምጃ የመውሰድ Eንዲሁም ገንዘቡ ባንክ ገቢ መደረጉን 

የማረጋገጥ ጉዳይ በሥራ መዘርዝሩ ላይ የተጠቀሰ የተጠሪ የሥራ ድርሻ መሆኑም በሥር ውሣኔ ተመልክቷል፡፡ 

 ተጠሪ ይህ ኃላፊነት Eንዳለበት Aልካደም፡፡ የሚከራከረው ገንዘብ ያዡ E.ኤ.A. በሰኔ ወር 1999 ላደረሰው 

ጉድለት Eርሱም ቢሆን ከሥራ Aልተሰናበተም ይልቁንም በዚህ ጥፋቱ በተግሳፅ ታልፏል፡፡ ሌሎች ጉድለቶች 
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ተገኝተዋል በተባለበት ጊዜ ደግሞ Eኔ Eረፍት ላይ የነበርኩ በመሆኑ Aይመለከተኝም በሚል Aይነት መሆኑን 

መዝገቡ ያሳያል፡፡ በመሰረቱ ገንዘብ ያዥው E.ኤ.A. በሰኔ ወር 1999 Aጉድሏል የተባለው ብር 6,221.93 ሲሆን 

በዚህ ጊዜ ተጠሪው በሥራ ላይ የነበረ መሆኑ Aላከራከረም፡፡ Eንዲሁም ተጠሪው ገንዘብ ያዥው በዚህ ጥፋቱ 

በተግሳጽ ብቻ ታልፏል በሚል በቀር Eርሱ በEለቱ ጉድለቱን በማግኘትና በመመሪያው መሠረት ተገቢውን 

በማድረግ የሥራ ድርሻውን በAግባቡ የተወጣ መሆኑን Aላስረዳም፡፡ Eንደውም በዚህ ረገድ ያቀረበው ክርክር 

የለም፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ ተጠሪው ያለበትን የሥራ ግዴታ ተወጥቷል ለማለት Aይቻልም፡፡ ገንዘብ ያዡ በዚህ 

ድርጊት በተግሳጽ ታልፏል ማለቱም የEርሱን ኃላፊነትና ግዴታ የሚያስቀርለት Aይሆንም፡፡ 

 Eንግዲህ ክርክሩን Aስቀድሞ የዳኘው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ጉዳዩን ከፍ ሲል ከተጠቀሰው 

Aግባብ በማየት ድርጊቱ ተጠሪው በAመልካች ላይ ጉዳት ማድረሱን ለማረጋገጥ ይበቃል የሚል መደምደሚያ ላይ 

ደርሷል፡፡ በዚህም ምክንያት ሌሎች በተጠሪው ተፈጽመዋል ወደተባሉ ጥፋቶች መሄድ Eንደማያስፈልግ በውሣኔው 

ጠቅሶታል፡፡ በሌላ በኩል ግን ጉዳዩን በይግባኝ ያየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ተጠሪ በሥራ ላይ በነበረበት ጊዜ 

Eንደተፈፀመ የተረጋገጠው ከላይ የተጠቀሰው የገንዘብ ጉድለት ተጠሪውን ከሥራ ለማሰናበት የሚበቃ መሆን 

Aለመሆኑን Aልመዘነም፡፡ በተጠሪ ተፈጽመዋል ወደተባሉ ሌሎች ጥፋቶች ዘልቆ መፈጸም Aለመፈጸማቸውንም 

ለማጣራት Aልሞከረም፡፡ ለፍርዱ መሠረት ያደረገው ገንዘብ ያዥው ገንዘብ ባጎደለበት ጊዜ ተጠሪው ሥራ ላይ 

ስላልነበረ ወደ ሥራ ሲመለስ Aልተቆጣጠርክም ተብሎ መሰናበቱ ትክክል Aይደለም የሚለውን ምክንያት ነው፡፡ 

ይህ ደግሞ ፍ/ቤቱ በAመልካች የተነሱትን የክርክር ነጥቦች በሙሉ ቃኝቶ ፍሬ ነገሩን በማጥራት ፍርድ 

Aለመስጠቱን የሚያመላክት ነው፡፡ Eንዲሁም የሥር ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ፍሬ ነገር የደረሰበትን መደምደሚያ 

Aሳማኝ ምክንያት ላይ ሳይመሰረት የለወጠው መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡  

 ወደ ሕጉ ስንመለስ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 27/1/ ስር ያለማስጠንቀቂያ የሥራ ውል ሊያቋርጡ 

የሚችሉ ምክንያቶች የተዘረዘሩ ሲሆን ለዚህ ጉዳይ Aግባብነት የሚኖረው በAሰሪው ንብረት ወይም ከሥራው ጋር 

ቀጥተኛ ግንኙነት ባለው ማናቸውም ንብረት ላይ ሆነ ብሎ ወይም በከባድ ቸልተኛነት ጉዳት ማድረስ የሥራ 

ውልን ያለማስጠንቀቂያ Eንደሚያቋርጥ የሚደነግገው Aንቀጽ 27/1//በ/ መሆኑን ችሎቱ Aምኖበታል፡፡ ችሎቱ 

Eዚህ Eምነት ላይ የደረሰው ጉዳዩን ከፍትሐብሔር ሕግ Aንቀጽ 1126 Eና 1127 ጋር Aገናዝቦ በማየትና # ገንዘብ 

; Aንዱ ግዙፍነት ያለው ተንቀሳቃሽ # ንብረት ; መሆኑን በመቀበል ነው፡፡ በተጨማሪም Aንድ ሠራተኛ በAሰሪው 

የተሰጠውን ኃላፊነት ሆነ ብሎ ወይም በከባድ ቸልተኝነት Aንድን ነገረ በማድረግም ይሁን ባለማድረግ ሳይወጣው 

ቢቀርና በዚህ ድርጊቱ ሌላው ሰው በAሰሪው ገንዘብ ላይ በቀጥታ ጉዳት Eንደያደርስ ተባብሮ ቢገኝ Eራሱ በAሰሪው 

ንብረት ላይ ጉዳት Eንደደረሰ ሊቆጠር ይገባዋል የሚል ትርጓሜ ለተጠቀሰው የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 27/1//በ/ 

በመስጠቱ ነው፡፡ ከፍ ሲል Eንደተመለከተው ተጠሪው ሥራ ላይ በነበረበት ወቅት ገንዘብ ያዥው ያደረሰውን 

የገንዘብ ጉድለት መቆጣጠር ሲገባው Aልተቆጣጠረም፡፡ ይህ ደግሞ ቢያንስ በከባድ ቸልተኛነት በAመልካች ንብረት 

ላይ ቀጥተኛ ባልሆነ ሁኔታ ጉዳት ማድረሱን ያረጋግጣል፡፡ ስለሆነም የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የሥራ ውሉን 

መቋረጥ ሕገ ወጥ በማድረግ ተጠሪ ወደ ሥራ Eንደመለስ መወሰኑ ከተጠቀሰው ድንጋጌ ጋር ያልተጣጣመ ሆኖ 

Aግኝተነዋል፡፡ 

 ቀጥሎ ተጠሪ ከሥራ ከተሰናበተ ጊዜ ጀምሮ ያለው ውዝፍ ደመወዝ Eንዲከፈለው ሕጉ ይፈቅዳል ወይስ 

Aይፈቅድም የሚለውን ነጥብ Eናያለን፡፡ ከላይ Eንደተጠቀሰው ፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ተጠሪ የሦስት ወር 

ውዝፍ ደመወዝ Eንዲከፈለው ተወስኗል፡፡ ውዝፍ ደመወዝ Eንዲከፈል የታዘዘው ሥራ ያልተሠራው በሠራተኛው 
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ጉድለት ባልሆነ ምክንያት ነው በማለትና የAዋጁን Aንቀጽ 54/2/ መሠረት በማድረግ Eንደሆነ ይታመናል፡፡ ይህም 

ውሣኔ በAንቀጽ 54/2/ ላይ የሠፈረው ድንጋጌ Aባባልና መንፈስ የሚመለከተው የሥራ ውሉ ተቋርጦ የቆየን 

ሠራተኛ ነው ወይስ ከዚህ የተለየ Aኳኋን ያለውን ሠራተኛ ነው የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል፡፡ ይህንኑ ለመረዳት 

ለዚህ Aንቀጽ መሠረት የሆኑትን የ53/1/ Eና የ54/1/ን ድንጋጌዎች መመልከት ያስፈልጋል፡፡ 

 የAዋጁ Aንቀጽ 53/1/ ደመወዝ ማለት # Aንድ ሠራተኛ በሥራ ውሉ መሠረት ለሚያከናውነው ሥራ 

የሚከፍለው መደበኛ ክፍያ ; ነው በማለት ይደነግጋል፡፡ የAዋጁ Aንቀጽ 54/1/ም Eንደዚሁ በAዋጁ ወይም Aግባብ 

ባለው ሕግ በተለየ Aኳኋን ካልተወሰነ ደመወዝ የሚከፈለው ለተሠራ ሥራ ብቻ መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል፡፡  

 ከነዚህ ሁለት የተያያዙ የሕግ ድንጋጌዎች የደመወዝን ምንነት Eና የAከፋፈል ሁኔታ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

በAንድ በኩል Aንድ ሠራተኛ ደመወዝ የሚከፈለው ከውል የመነጨ ግዴታውን መፈፀም ሲችል Eንደሆነ 

Eናያለን፡፡ የሠራተኛ Eና የAሠሪ ግንኙነት የሚመነጨው ሁለቱም ወገን ከሚገቡት ውል ነው፡፡ ይኸው ውል 

Eንደማንኛውም ሌላ ውል ለሁለቱም ወገን መብት ያመነጫል ግዴታንም ይጥላል፡፡ ከነዚህ ተያያዥ መብትና 

ግዴታዎች Aንዱ ሠራተኛው በውል ለማከናወን ቃል የገባውን ሥራ የማከናወን በተሠራው ሥራ መጠን ደግሞ 

በውሉ በተጠቀሰው ጊዜና መጠን ደመወዝ የማግኘት መብትና ግዴታ ነው፡፡ በዚህ መሠረት Aሠሪው ከሠራተኛው 

ግልጋሎት ያገኛል፡፡ ባገኘው ግልጋሎት መጠንም በውሉ የተጠቀሰውን ደመወዝ የመክፈል ግዴታ ይኖርበታል፡፡ 

በመርህ ደረጃ Eነዚህ መብትና ግዴታዎች ከውል የሚመነጩ Aንዱ ያለሌላው ሊታሰቡ የማይችሉ የAንድ ሕጋዊ 

ግንኙነት ሁለት ገጽታዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ ሥራ ሳይሠራ ደመወዝ ሊከፈል Aይችልም፡፡ ደመወዝ ሳይከፈል 

ደግሞ ሥራ ሊከናወን Aይችልም፡፡ ይህ Aጠቃላይ Aባባል ከውል ሕግ መሠረተ ሃሳብ ጋር የሚጣጣም ነው፡፡ 

 ይህ Aጠቃላይ መርህ Eንደተጠበቀ ሆኖ ሕጉ ሠራተኛው ሥራ ባይሠራም ደመወዝ ሊከፈለው 

የሚችልበትን ሁኔታ በተለየ Aስቀምጧል፡፡ በዚህም መሠረት በAዋጁ Aንቀጽ 54/2/ ከሁለት ሁኔታዎች Aንዱ 

ተሟልቶ ከተገኘ ሠራተኛው ሥራ ባይሠራም Aሠሪው ደመወዝ የመክፈል ግዴታ ተጥሎበታል፡፡ Eነዚህ 

ሁኔታዎች Aንደኛ ሠራተኛው ዝንጁ ሆኖ Eያለ Aሠሪው ለሥራው Aስፈላጊ የሆነውን መሣሪያና ጥሬ Eቃ 

ሳያቀርብለት የቀረ Eንደሆነ ወይም ሁለተኛ ሠራተኛው ሥራ ሳይሠራ የዋለው በራሱ ጉድለት ባልሆነ ምክንያት 

Eንደሆነ የሚሉት ናቸው፡፡ Eነዚህ ሁለት የተለዩ ሁኔታዎች ከሥራ ውልም ሆነ ከAጠቃላይ የውል መሠረታዊ 

መርሆዎችና ድንጋጌዎች ጋር ተያይዘው መተርጎም ይኖርባቸዋል፡፡ 

 ከላይ Eንደተገለፀው የAሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት የሚመነጨው ከሥራ ውሉ ነው፡፡ የAሠሪ ደመወዝ 

የመክፈል ግዴታም የሚመነጨው Eንዲሁ ከሥራ ውሉ ነው፡፡ በሌላ በኩል የሥራ ውል ቢኖርም ደመወዝ 

የሚከፈለው ለተሠራ ሥራ ብቻ በመሆኑ ሠራተኛው ሥራ ሳይሠራ ደመወዝ Eንዲከፈለው ሊጠይቅ Aይችልም፡፡ 

ሠራተኛው በርሱ በኩል ያለውን የመሥራት ግዴታ ሳይወጣ Aሠሪው ደመወዝ የመክፈል ግዴታውን Eንዲፈጽም 

ሊጠይቅ የሚችለው ከላይ ከተጠቀሱት ሁለት ምክንያቶቹ Aንዱ መኖሩን በማስረዳት ነው፡፡ ስለዚህ በAዋጁ Aንቀጽ 

54/2/ ያሉት ሁለት መስፈርቶች ተፈፃሚ ሊሆኑ የሚችሉት በAሠሪና በሠራተኛ መካከል ያለው የሥራ ውል 

ፀንቶ በሚቆይበትና ሠራተኛው በሥራ ገበታው በሚገኝበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡ የሥራ ውል በሌለበት ወይም የነበረ 

የሥራ ውል በተቋረጠበት ሁኔታ የAዋጁ Aንቀጽ 54/2/ ተፈፃሚ ሊሆን Aይችልም፡፡ 

 የሥራ ውል በሁለቱም ወገን ሊከበር Eንደሚገባና ሊቋረጥ የሚችለውም በሕጉ በሰፈሩ ምክንያቶች ብቻ 

Eንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ በሌላ በኩል Aንድ Aሠራ በAዋጁ Aንቀጽ 27 የተጠቀሱ ሁኔታዎች ተሟልተዋል ብሎ 

ሲያምን ያለማስጠንቀቂያ፣ በAንቀጽ 28 የተዘረዘሩት ሁኔታዎች ተሟልቷል ብሎ ሲያምን ደግሞ ሕጉን ተከትሎ 

28 

29 



ማስጠንቀቂያ በመስጠት የሥራ ውሉን ማቋረጥ Eንደሚችል ሕጉ ይደነግጋል፡፡ በዚህም መሠረት የሥራ ውልን 

ለማቋረጥ Aሠሪው ክስ መመስረት ሳያስፈልገው የተናጠል Eርምጃ የመውሰድ ሕጋዊ መብት Aለው፡፡ Aሠሪው 

በዚህ ረገድ የሰጠው ውሣኔ የሥራ ክርክርን መርምሮ የመወሰን ሥልጣን ባለው Aካል ታይቶ Eስካልተሻረ ድረስ 

በሁለቱም ወገን የነበረውን የሥራ ግንኙነት ቀሪ Eንዲሆን ያደርጋል፡፡ 

 Aሠሪው የሥራ ውሉን ያቋረጠው ሕግ በማይቀበለው ምክንያት የሆነ Eንደሆነ ሠራተኛው ጉዳዩን 

ለማየት ሥልጣን ወደAለው Aካል ማቅረብ መብት Aለው፡፡ ጉዳዩ የቀረበለት Aካል Aሠሪው የወሰደው ውሣኔ 

ሕጉን መሠረት ያደረገ መሆን Aለመሆኑን በመመርመር ውሣኔ መስጠት ይጠበቅበታል፡፡ ቀድሞውኑ Aሠሪው 

የሥራ ውሉን ያቋረጠው በሕጉ መሠረት Aይደለም ወደሚል መደምደሚያ ከደረሰ ለሠራተኛው የሚሰጠው 

መፍትሔ /remedy/ ሕጉ የሥራ ውል AለAግባብ ባቋረጠ Aሠሪ ተፈፃሚ Eንዲሆን የፈቀደውን መፍትሔ ብቻ 

ነው፡፡ የAሠሪና ሠራተኛ Aዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 43 የሥራውል AለAግባብ ወይም ሕገወጥ በሆነ ሁኔታ 

ሲቋረጥ ለሠራተኛው የሚሰጠው መብት በAማራጭ ወደ ሥራ መመለስ ወይም Eነደነገሩ ሁኔታ የካሣ ክፍያ 

የማግኘት መብት ብቻ ነው፡፡ ሠራተኛ ወደ ሥራ Eንዲመለስ ከማድረግ በተጨማሪ ሠራተኛው ሥራው 

ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ያለው ደመወዝ Eንዲከፈለው የሚያዝ የሕግ Aንቀጽ የለም፡፡ በመሆኑም AለAግባብ 

ከሥራ የተሰናበተ ሠራተኛ ወደ ሥራ Eንዲመለስ ከማድረግ በተጨማሪ ሥራ ላይ ላልነበረበት ጊዜ ደመወዙ 

Eንዲከፈለው ማድረግ ሕጉ Aይፈቅድም፡፡ ከላይ Eንደተገለፀው በመሠረቱ መክፈልም ከተቻለ ደመወዝ የሚከፈለው 

የሥራ ውል ላለው ሠራተኛ ነው፡፡ የሥራ ውሉ የተቋረጠው ሕገወጥ በሆነ መንገድ ነው ቢባል Eንኳ የሥራ 

ውሉ ውሣኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ Eንዲቀጥል ከማድረግ Aልፎ ውሣኔው ወደ ኋላ ተመልሶ Aሠሪው የሰጠውን 

ውሣኔ Eንዳልተሰጠ መቁጠርና የሥራ ውል Eንዳልተቋረጠ በማሰብ ሠራተኛው ሳይሠራ የቀረው በርሱ ጥፋት 

ባልሆነ ምክንያት ነው ማለት የሚቻል Aይደለም፡፡ ሠራተኛው በAሠሪው ውሣኔ ከሥራ Eንዲሰናበት ከተወሰነበት 

ጊዜ ጀምሮ ሠራተኛው በፍርድ ወደ ሥራ Eንዲመለስ በተወሰነበት ጊዜ መካከል የAሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት Aለ 

ሊባል Aይችልም፡፡ ለዚህ ጊዜ ደመወዝ Eንዲከፈል ማዘዝም Aይቻልም፡፡ 

 በAጠቃላይ ፍርድ ቤቱ Aመልካች ውዝፍ ደመወዝ ይከፈል በማለት የሰጠው ውሣኔ Aግባብነት በAላቸው 

የAዋጅ ቁ. 42/85 ድንጋጌዎች ትክክለኛ ትርጉም ላይ የተመሠረተ Aይደለም፡፡ በሌላ በኩል ፍርድ ቤቱ Eያንዳንዱ 

ባለጉዳይ የሚያቀርበውን የሕግ ክርክር መርምሮ ውሣኔ የመስጠት ኃላፊነት Aለበት፡፡ ተከሣሹ ወገን በሕግ ነጥብ 

ላይ መልስ ሰጥቶ ባይገኝ ደግሞ የሕግ ጉዳይ የቀረበለት ፍ/ቤት በEራሱ Aነሳሽነት በጉዳዩ ጭብጥ ይዞ ውሣኔ 

ይሰጥበት ዘንድ ይጠበቅበታል፡፡ ውዝፍ ደመወዝ መከፈል Aለበት ወይስ የለበትም የሚለው ነጥብ የሕግ ጥያቄ 

Eንደመሆኑ መጠን ፍርድ ቤት ከተከሳሹ ወገን የቀረበለት ክርክር ያልነበረ ቢሆን Eንኳ ተገቢውን ምላሽ 

Eንዲሰጥበት ያስፈልጋል፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የተጠሪ የሥራ ውል መቋረጥ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀፅ 27/1//በ/ የተደገፈ ስለሆነ ወደ ሥራ 

ሊመለስ Aይገባም በማለት ተወስኗል፡፡ 

2. Eንዲሁም ይህ ችሎት Aግባብነት ያላቸውን የAዋጅ ቁ. 42/85 ድንጋጌዎች በመተርጎም ሕጉ Aንድ 

የሥራ ውል በAሰሪው Aነሳሽነት በተቋረጠበትም ሆነ የተቋረጠው ከሕግ ውጭ ነው በሚል ውሣኔ 

በሚሰጥበት ሁኔታ ሠራተኛው ያልሰራበትን ጊዜ ደመወዝ Eንዲያገኝ የሚፈቅድ Aይደለም የሚል 

መደምደሚያ ላይ በመድረሱ ተጠሪ ውዝፍ ደመወዝ ሊከፈለው Aይገባም በማለት ተወስኗል፡፡ 



3. የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ. 16329 ሐምሌ 16 ቀን 1996 ዓ.ም. በዋለው ችሎት ተጠሪ 

የሦስት ወር ውዝፍ ደመወዝ ተከፍሎት ወደ ሥራ Eንዲመለስ የሰጠው ውሣኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 

348/1/ መሠረት በድምጽ ብልጫ ተሽሯል፡፡ ይኸው ይፃፍ፡፡ 

የሐሳብ ልዩነት 

 Eኔ ስሜ በተራ ቁጥር 5 ላይ የተመለከተው ዳኛ በዚህ ጉዳይ የAሁኑ ተጠሪ ለፈፀመው ተግባር የሥራ 

ውሉ Eንዲቋረጥ በማለት በAብላጫው ድምፅ በተሰጠው መደምደሚያ የምስማማ ቢሆንም፣ Aብላጫው ድምፅ 

ተጠሪ ፈፀመ ለተባለው ተግባር ለውሣኔው ዋቢ Aድርጐ የጠቀሰው Aንቀጽ 27/1/ /በ/ በተጠሪ ተፈፀመ ከተባለው 

ድርጊት ጋር ግንኙነት የሌለው በመሆኑ በዚህ የህግ ድንጋጌ ሊሸፈን ባልተገባው ነበር Eላለሁ፡፡ 

 የተጠሪ የሥራ ውል በAሰሪው Eንዲቋረጥ የተደረገው ተጠሪ ሥራ Aስኪያጅ ሆኖ በሚሠራበት ቅርንጫፍ 

በሥሩ የሚገኘውን ገንዘብ ያዥ በተገቢው ሁኔታ ባለመቆጣጠሩ የAሠሪው ድርጅት ገንዘብ Eንዲመዘብር ምክንያት 

ሆኖAል በሚል ነው፡፡ Aብላጫው ድምፅ ይህ Aይነቱ ድርጊት በAዋጁ Aንቀጽ 27/1/ /በ/ ሥር ይጠቃለላል በማለት 

መደምደምያ ላይ ደርሷል፡፡ ምንም Eንኳን በዚህ Aንቀጽ #ንብረት; የሚለው ቃል Aገላለጽ     #ገንዘብን; 

የሚያጠቃልል መሆኑን ብስማማበትም በዚህ ጉዳይ ተመዝብሯል ወይም ሌላ ሰው ጥቅም Eንዲውለ ተደርጓል 

የተባለን የAሠሪ ገንዘብ ሆነ ተብሎ ወይም በከባድ ቸልተኝነት በAሠሪ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስን በሚመለከተው 

Aንቀጽ ሥር ይጠቃለላል ብሎ ማለት Aግባብ ሆኖ Aላገኘሁትም፡፡ 

 በAብላጫው ድምፅ የተጠቀሰው የሕግ Aንቀጽ የAሰሪውን ንብረቶች በተለይ በማምረት ተግባር ውስጥ 

ቀጥተኛ ግንኙነት የሚኖራቸውን ንብረቶች ሆነ ተብሎ ወይም በሚያስቀጣ ቸልተኝነት ከሚፈፀሙ የጉዳት 

ተግባሮች ለመጠበቅ የተደነገገ ድንጋጌ Eንጂ የሥራ ተግባርን በመጣስ / Neglect of Duty/ የሚፈፀሙ መሰል 

የገንዘብ ብክነቶችን የሚሸፍን Aይደለም በማለት በመደምደሚያ ሃሣቡ ተስማምቼ በሕጉ Aተረጓጐም ላይ በሃሣብ 

ተለይቻለሁ፡፡ 
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ዳኞች፡ - 1. Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

   2. Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

   3. ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

   4. ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

  5. Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

Aመልካች፡ - ንብ ትራንስፖርት A.ማ 

መልስ ሰጪ፡ - Aቶ ተገኑ መሸሻ 
የስራዎች Aገልግሎት መስጠትን የሚመለከቱ ውሎች ለሰራተኛው ስለማገባው የደመወዝ መብት ስራ 
ላልተሰራባቸው ቀናት ደመወዝ ስላለማግኘት - ስለ ስራ Aለመኖር /በድርጅት ውስጥ የስራ መሪ ስለሆነ 
ሰራተኛ/፡ - የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2534፣ 2540፣ 2541/1/ 
መልስ ሰጪ በAመልካች ድርጅት ውስጥ በቴክኒክ ዋና ክፍል ኃላፊ ሆኜ ስሰራ ከስራ ከመሰናበቴ በፊት 

ታግጄ በቆየሁበት ከታህሣሥ 23 ቀን 1994 ዓ.ም. ጀምሮ Eስከ ሰኔ 5 ቀን 1995 ዓ.ም. ድረስ ያለው ደመወዜ 
Eንዲከፈለኝ በማለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ያቀረበውን ክስ ፍ/ቤቱ ተቀብሎ መ/ሰጪ የጠየቀው 
ገንዘብ Eንዲከፈለው ውሣኔ በመስጠቱና ውሣኔውም በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመጽናቱ የቀረበ Aቤቱታ  
 

ውሣኔ፡ - የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የሰጠውና የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ያጸናው ውሣኔ ተሽሯል፡፡ 

1. በድርጅት ሥራ መሪና በድርጅቱ መካከል ያለ የስራ ክርክር የሚዳኘው በፍትሐብሔር ህጉ የስራ 
Aገልግሎትን መስጠት ስለማመለከቱ ውሎች ከቁጥር 2512 Eና ተከታታዮቹ በተደነገጉት ህጐች 
መሠረት ነው፡፡ 

2. የስራ መሪ ደመወዝ ለተሰራ ስራ ብቻ የሚከፈል Eንጂ ላልተሰራ ስራ የሚከፈል Aይደለም፡፡ 
3. የስራ መሪው Aንድም የስራ Aገልግሎት ባይሰጥም Eንኳን ይኸው ሁኔታ Aሰሪው ስራ ሳይሰጠው 

በመቅረቱ ወይም Eንዳይሰራ በመከልከሉ የተነሳ Eንደሆነ ደመወዙን ለማግኘት መብት የለው ውሉ 
ባልታገደበት ወይም ባልተቋረጠበት ጊዜ ሠራተኛው /የስራ መሪው/ ስራ ላይ ሆኖ ነገር ግን Aሰሪው 
ሥራ ሳይሰጠው ወይም Eንዳይሰራ በከለከለው ጊዜ Eንጂ ሠራተኛው ከስራና ከደመወዝ ታግዶ የስራ 
Aገልግሎት ላልሰጠባቸው ጊዜያት Aይደለም፡፡ 
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   2. Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

   3. ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

   4. ወ/ሮ ደስታ ገብሩ 

  5. Aቶ Aሰግድ ጋሻው 
 

Aመልካች፡ - ንብ ትራንስፖርት A.ማ 

መልስ ሰጪ፡ - Aቶ ተገኑ መሸሻ 

ለዚህ የሠበር Aቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዳይ የተጀመረው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ነው፡፡ 

በሥር ፍ/ቤት የAሁን ተጠሪ ከሣሽ ሲሆን Aመልካቹ ተከሣሽ ነበር፡፡ 

የተሰጠው የሥራ ክስ በድርጅቱ ውስጥ የቴክኒክ ዋና ክፍል ሀላፊ ሆኜ ስሠራ ከታህሣሥ 23/94 ዓ.ም. 

ጀምሮ ከሥራ ታግጄ ከቆየሁ በኋላ ሰኔ 5/95 የተፃፈ የስንብት ደብዳቤ ተሠጥቶኛል ስለዚህ ከታገድኩበት ጊዜ 

Aንስቶ Eስከተሠናበትኩበት ጊዜ ድረስ ያለው የ17 ወር ከ15 ቀን የተጣራ ደመወዜ 23.500 (ሃያ ሦስት ሺህ 

Aምስት መቶ ብር) ወጪና ኪሣራ ተጨምሮ ይከፈለኝ የሚል ነው፡፡ 

የሥር ተከሳሽ ማለትም ተጠሪው ቀርቦ የይርጋ መቃወሚያ Aንስቶ በብይን ውድቅ የተደረገበት ቢሆንም 

ፍሬ ጉዳዩን በተመለከተ ከሣሽ ከሥራ የተሠናበተው ድርጅቱን የሚጐዳ ተግባር የፈፀመ መሆኑን በመግለጽ ሥራ 

ላልሠራበት ጊዜ ደመወዜ ሊከፈለው Eንደማይገባ ይከፈለው ቢባል Eንኳ ከ3 ወር ደመወዝ ሊበልጥ Eንደማይችል 

በመግለጽ ተከራክሯል፡፡ 

ክሱ የቀረበለት ፍ/ቤትም ከሣሽ የሥራ መሪ Eንደመሆኑ በፍ/ህጉ ላይ የሥራ መሪን ከሥራ ስለማገድ 

የተደነገገ ድንጋጌ የለም፣ በድርጅቱ የውስጥ ደንብ ስለመኖሩና በውስጥ ደንቡ መሠረት ስለማገዱ Aላስረዳም 

በመልስ የዘረዘራቸውን ተግባራት ከሣሽ ፈጽመዋል ቢባል Eንኳ ከሥራና ከደመወዝ ለማገድ በቂ ምክንያቶች 

Aይደሉም በፍ/ሕ/ቁጥር 2574/1 ሠራተኛው Aገልግሎት ባይሰጥም ይህ የሆነው በAሠሪው ምክንያት ከሆነ 

ደመወዝ የመክፈል ግዴታ Aለበት፣ የ3 ወር ደመወዝ ብቻ ሊከፈላቸው ይገባል የሚለው የተከሣሽ ክርክር 

በፍ/ሕ/ቁጥር 2574/2/ የተመለከተው የ3 ወር ደመወዝ ክፍያ የሥራ ውሉ ለተቋረጠበት Eንጂ የሥራ ውሉ 

ለታገደበት ጊዜ የሚመለከት Aይደለም በማለት ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ተከሣሽ ለከሣሽ Eንዲከፍል ውሣኔ 

ሰጥቷል፡፡ 

Aመልካቹ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌ/ከፍተኛ ፍ/ቤት ቢያቀርብም በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 337 

መሠረት ይግባኙ ተሠርዞበታል፡፡ 

Aመልካቹ የሥር ፍ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ስላለበት ይታረምልኝ ሲል በ14/5/97 የተፃፈ 

የሰበር Aቤቱታ Aቅርቧል፡፡ 

የAቤቱታው ፍሬ ቃል ተጠሪው በ5/10/95 Eና በ5/2/95 ተጽፎ የተሰጣቸው ደብዳቤ የሥራ ስንብት 

ሣይሆን የሥራ ልምድ የምስክር ወረቀት መሆኑን የሥር ፍ/ቤት በAግባቡ Aልመረመረም፡፡ 

Aመልካች ተጠሪን ከሥራ ለማገድ ምክንያት ያደረገው በድርጅቱ ሥራና ገንዘብ ላይ በተለያዩ ጊዜያት 

ጉዳት ማድረሣቸውን የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ ፍ/ቤቱ የፍ/ሕ/ቁጥር 2575 ስለ ሥራ ውል መቋረጥ Eንጂ ስለ ሥራ 



ውል ማገድ የሚመለከት Aይደለም ያለው ያለAግባብ ነው፣ ተጠሪው በEገዳ ላይ ለቆዩበት ጊዜ ሥራ Eንዳይሠሩ 

የከለከላቸው ድርጅቱ ነው ተብሎ ደመወዙ ይከፈለው መባሉ ስህተት ነው ምክንያቱም የፍ/ሕ/ቁጥር 2540 ሥራ 

ላልተሠራባቸው ቀኖች ሠራተኛው ደመወዝ ለማግኘት መብት የለውም የሚለውን የሚቃረን ነው፡፡ የፍ/ህግ ቁጥር 

2574/2/ ከ3 ወር የማይበልጥ ክፍያ Eንዲከፈል የደነገገው የሥራ ውል ሲቋረጥ ብቻ ነው ተብሎ የተሰጠው 

ትርጉም ስህተት ነው በAጠቃላይ የሥር ፍ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ሥህተት ያለበት ስለሆነ ውሣኔዎቹ 

ተሽረው ወጪና ኪሣራ ተከፍሎን Eንሠናበት የሚል ነው፡፡ 
የሰበር Aቤቱታ ማመልከቻው ለተጠሪው ደርሶ ሚያዝያ 19/1997 ዓ.ም. በተፃፈ መልስ የAመልካች 

የሰበር Aቤቱታ የሕግ ስህተት መፈፀሙን Aይገልጽም፣ የ6 ወር የጊዜ ገደብ የከሣሽን የጥቅም ጥያቄ በይርጋ 
Aያግደውም፣ ተጠሪው በጥፊት ተከስሼ Aላውቅም፣ ባልተቀጣሁበት ጉዳይ ጥፋት ነው ተብሎ ለሠበር Aቤቱታ 
መቅረቡ የለAግባብ ነው፣ ተጠሪ በ5/10/95 Eና በ5/2/95 የተፃፈው የሥራ የምስክር ወረቀት Eንጂ የሥራ ስንብት 
ደብዳቤ Aይደለም ያሉት የፍሬ ነገር ክርክር Eንጂ የህግ ስህተት መሆኑን Aያመለክትም፣ Aመልካች መ/ቤት 
ከሥራና ከደመወዝ ያለበቂ ምክንያት Aግደውና Aሰናብተው ስለAጉላሉኝ በደሉ ታይቶ የተሰጠው ውሣኔ የሕግ 
ስህተት ሳይሆን የፍሬ ነገር ክርክር ነው፣ በፍ/ሕግ ቁጥር 2540 ሥራ ላልሠራባቸው ቀኖች ደመወዝ ሊከፈለው 
Aይገባም ለተባለው ተጠቃሹ ህግ ሠራተኛው ሥራውን በራሱ ፍላጐት ሣይሠራ ሲቀር Eንጂ Aሠሪው ሥራ 
ሲከለክለው የሚጠቀስ Aይደለም፣ የፍ/ሕግ ቁጥር 2574/2/ ለኪሣራ Eንጂ ውዝፍ ደመወዝን የሚመለከት 
Aይደለም፣ ከዚህ ጉዳይ ጋርም ግንኙነት የለውም ስለሆነም ጥያቄው ከበቂ ኪሣራ ጋር ተሠርዞ Eንድሠናበት 
በማለት ሲከራከር Aመልካቹ Aቤቱታውን በማጠናከር የመልስ መልሱን Aቅርቧል፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከል የቀረበው ክርክር ከፍ ብሎ በዝርዝር የተመለከተው ሲሆን፣ በኛ በኩል ተጠሪው 

ከሥራ ታግዶ ለቆየበት ጊዜ ደመወዙ ይከፈለው መባሉ ተገቢ መሆን Aለመሆኑን Aግባብ ካላቸው ሕጐች ጋር 

በማገናዘብ መርምረናል፡፡ ተጠሪው በAመልካቹ ድርጅት ውስጥ የሥራ መሪ ሆኖ ሲሠራ የነበረ በመሆኑ 

የAመልካችና የተጠሪው የሥራ ክርክር የሚዳኘው በፍትሐብሔር ሕጉ በAንቀጽ 16 የሥራ Aገልግሎትን መስጠት 

ስለሚመለከቱ ውሎች ከቁጥር 2512 Eና ተከታታይዎቹ በተደነገጉት ሕጐች መሠረት ነው፡፡ 

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የAሠሪን የሥራ ውል ስለማቋረጥ Eንጂ Aሠሪን ከሥራ ስለማገድ 

በፍ/ብሔር ሕጉ የተቀመጠ ድንጋጌ የለም ካለ በኋላ በፍ/ሕግ ቁጥር 2541/1/ መሠረት Aመልካቹ ተጠሪውን 

ከሥራና ከደመወዝ Aግዶ ለቆመባቸው ወራቶች ደመወዙን ይክፈለው ሲል ወስኗል፡፡ 

በመሠረቱ ከፍ/ሕግ ቁጥር 2534 ድንጋጌ በግልጽ መረዳት የሚቻለው ደመወዝ ለተሠራ ሥራ ብቻ 

የሚከፈል Eንጂ ላልተሠራ ሥራ የሚከፈል Aይደለም፡፡ 

የፍ/ብሔር ሕግ ቁጥር 2540 ይህንኑ የሕጉን መርህ በመከተል ሥራ ላልተሠራባቸው ጊዜያት ወይም 

ቀናት ሠራተኛው ደመወዝ ለማግኘት መብት የለውም በማለት ግልጽ ድንጋጌ Aስፍሮ ይገኛል፡፡ 
ይሁንና የፍ/ሕግ ቁጥር 2541/1/ ሠራተኛው Aንድም የሥራ Aገልግሎት ባይሠጥም Eንኳን ይኸው 

ሁኔታ Aሠሪው የሥራ ሣይሠጠው በመቅረቡ ወይም Eንዳይሠራ በመከልከሉ የተነሣ የሆነ Eንደሆነ ደመወዙን 
ለማግኘት መብት Aለው ሲል ሠራተኛው የሥራ ውሉ ባልታገደበት ወይም ባልተቋረጠበት ጊዜ ሥራ ላይ ሆኖ 
ነገር ግን Aሠሪው ሥራ ሣይሠጠው ወይም Eንዳይሠራ በከለከለው ጊዜ የሚያገለግል Eንጂ ሠራተኛው ከሥራና 
ከደመወዝ ታግዶ የሥራ Aገልግሎት ላልሠጣባቸው ጊዜያት ደመወዝ Eንዲከፈለው የሚፈቅድ ድንጋጌ Aይደለም፡፡ 

ስለሆነ የሥር ፍ/ቤቶች ውሣኔ ብቻ ብለው በተመለከቱት የፍ/ብሄር ድንጋጌዎች Aተረጓጐም ረገድ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈፀመባቸው በመሆኑ ሊሻሩ ይገባል ብለናል፡፡ 

ውሣኔ 

የፌ/ከፍ/ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 34240 በ5/5/97 የሠጠው ውሣኔ Eና የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በመ/ቁ 1119 በ1-2-

97 የሠጠው ውሣኔ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት የተሻሩ ስለሆነ የውሣኔው ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች 

ይድረሳቸው መዝገቡ ተዘግቷል ለመ/ቤት ይመለስ፡፡ 
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¾e^ ¡`¡` - eK T’@ÏS”ƒ ›vM ¾J’ c¨< ¾e^ e”wƒ' 

eK e^ e”wƒ �“ SSKe' ¾"d ¡õÁ �“ TeÖ”kmÁ ¾õ/w/I/l 2570' 2573' 2574' 2571 
 

¾*aT>Á ¡MM ÖpLÃ õ`É u?ƒ ¾›G<” }Ö]” ›SM"‹ Ÿe^ Áv[[¨< IÑ<” }ŸƒKA vKSJ’< 

¾}s[Öuƒ ØpT ØpU }ŸõKAƒ ¨Å e^ K=SKe ÃÑvM uTKƒ u›`c= µ” Ÿõ/u?ƒ ¾}WÖ¨<” ¨<d’@ 

uTî“~ ¾k[u ›u?~�፡፡ 

¨< d ኔ፡- የ›`c= µ” Ÿõ/u?ƒ ¾ሰÖ¨<ና ¾*aT>Á ¡MM ÖpLÃ õ`É u?ƒ ያጸናዉ ዉሳኔ ተሽሯል፡፡ 

1—. ue^ ›S^` LÃ ÁK< ›vLƒ ¾e^ ¨<L†¨< u=s[Ø ¾T>ÁÑ–<ƒ SõƒN? u›W] W^}— ›ªÏ 

¾T>gð’< W^}™‹ ŸT>ÁÑ–<ƒ SõƒN? ¾}K¾ ’¨<:: 

2—. u›S^` LÃ ÁK¨< W¨< ÁKum U¡”Áƒ ÁKTeÖ”kmÁ u=v[` ¾feƒ ¨` ÅS¨´ "d ÃWÖªM 

�”Í= ¨Å e^ K=SKe ›Ã‹MU:: 
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ªƒu:- „q M}iUÍH¦ o¨\ 

  „q Ö^H �Zg{C 

  „q „k©Gf¬Z MHM¬ 

  �/[ ^}© •EMð 

  „q M^Ö} †ei§|^ 

 „MG‰u:- „Z\ó †Za GNp ¬Z²p- f\óO Ñ°õ^ dUi 

 m¸W:- „q \EP} „ii- „GdUiO 

Ö Z ¬ 
 ¦C ŠZŠZ ¡m®MU�ð i‡[Nô¤ „Z\ó ›} ˆÖm� Ö/iöp {�ð:: Š\ð} ¡MQUm�ð m¸W�ð \óD} 

„iöno�ðO i„ÁV „MG‰u i1989 •.O ¡�¹�ð} ¡N{ö²M}p Mmª¨W¤ ¨}k „}dË 37(1) iMmFEÖ 

ˆ^X ¤\|im‚ iMD{ð ¡dUk‚ ºgN ºgO mˆÖEù‚ �¨ ^X †}¬ME^ ¦�\}G‚ ¡NôG {�ð:: Š\ð 

¡dUiEp Ö/iöpO ¶X d�ò} i´ðª¢ ˆ„ˆXˆU iíF ¡m¸W ¡^X ^}kp ¨}ið} mˆpEù ¤GmÑÍM ^ED{ 

¡mëU¸ip ºgN ºgO mˆÖEùp �¨ ^X EóME^ ¦´jG iNEp �^|þG:: ¦C �ðR{öO ´ðª¢} i¦¶j‚ 

j¡�ð ¡‡[Nô¤ ¸gF¦ Ö/iöp Í}mýG:: 

 iMd¸G „iöno ¡dUiEp ¦C uEùpO ¡¶X d–ò} ŠZŠZ MZOåG:: 

 „}¬ ¡N{ö²M}p „jG ¡D{ \�ð ˆSX ió\|ip ^}kn SZ•n} ¡mˆmE „¦¨EO iNEp �¨ ^X 

†}ªóME^ M�\}} K´ð ¦Ñg¨’G? �¦^ „¦Ñg¨�ðO? ¡NôE�ð {ºk i´ðª¢ OFb Eó¤´‚ ¡Nô´j�ð {ºk 

MD{ð}O m´}šjüG:: 

 m¸W ˆ„^mª¨V ŠÖG ¡NôÑU² \Xm� MD{ð „FˆXˆUO:: ˆ^X ¡m\|im�ðO i¬Z²n ¡^X 

„MXZ lZ¬ im\¸ �ðR{ö MD{ð i^Z �ðR{ö mMGŠmýG:: †}ªóAðO i„^mª¨Z Mmª¨W¤ ¨}ið MQUp 

m¸W ÑÏPoG ¡mjE�ð ºÔp „^d¬P i‹Nômø ˆ˜ó¤ ¨¶P i¦¶j‚ i^X „MXZ lZ¬ o¦q �ðR{ö Eó¤´‚ 

\ó´j�ð m¸W�ð idºo ilZ© ˆ^X †}ªó\|ip M�\{ð i¨}ið ¡mdM¸�ð} SZ•p ¡¸id „¦¨EO iNôG 

OŠ}¤p ˆÖ \óG ¡m¸d\�ð �ðR{ö i^Z ÖZ¬ iöqu M^¸n} Mš´ið ¤^UªG:: 

 iMQUn ¡^Z ÖZ¬ iöqu E�ðR{ö¤r�ð MQUp ¤¨U´ðp ¡„^mª¨Z Mmª¨W¤ ¨}ið} MD{ð 

i¶GË ¡Nôo¦ {�ð:: ¦C ¡„^mª¨Z Mmª¨W¤ „}¬ ¡„MXZ „jG ºÔp ÑËNþG ió\‚ ¡ºÔn MÑÍO 

„EMÑÍO m¹Zq †ZO° ¡Nô�\¬ip SZ•p ¡mdM¸ip ¨}k MD{ð}O ˆ�ðR{ö¤r�ð M}Ñ^ MUªp 

¦tFG:: ÖZ¬ iöqs m¸W ˆ^X ¡m\|imip} Að{öo ˆ¨}ið µZ iN´|˜k ^}kn i¨}ið ¡mMEˆm�ð} 

SZ•p ¤ˆiU „¦¨EO ¡NôG N¸fE¤ F¦ M¬URr�ðO ˆÖ \óG m¸g]üG:: †}¶ªóC ¡m¸W ¡^X ^}kp 

¨}ið} ¡mMQUm MD} „EMD{ð} EME¡p ¡ŠZŠV} ÖY {´Z NºXp ¤^ÑGµG:: ¦C ¨¶P ¡˜óC uEùp 

¡^X ¬Za jEMD{ð ¡^Z ÖZ¬ iöqu ^}kn ¨}ið} ¡mˆmE „¦¨EO \óEð iÖY {´V U´¬ ¡¨U\ðip} 

M¨O¨Nô¤ ¦CO uEùp mdkEùoG:: 

 iEöF iˆðG ¶} i„^mª¨Z Mmª¨W¤ ¨}ið MQUp ¤GmÑÍM ¡^X ^}kp E\Xm��ð �¨ ^X 

¡MME^} MÖpHö Eó¤\¸�ð ¡MtG „EMtEð ´ðª¦ ¡K¶ º¤dø} ¡¤˜ {�ð| i˜óC uEùp Eóª‚ ¦´j’G:: 

ˆMš´ið MUªp †}¨NôtE�ð ¡^Z Ö/iöqu m¸W �¨ ^X †}ªóME^ ¦�^{ð †}°õ ¦C}{ð †}ªó�^{ð 

¤^tFr�ð ¡¨}ið} „}dË i�ðR{ö¤r�ð „G¸d\ðO:: „Eó¤O ¨}ið i^V ˆmMEˆm�ð ^Z•p �ðÁ ˆ^X 

¡m\|im} \Xm� �¨ ^X ¡MME^ „FN ¤E�ð MD{ð} „FUµ´¸ðO:: †}ªóAðO m¸W ¡„^mª¨Z 



Mmª¨W¤ ¨}ið ˆ^Z•p �ðÁ ¡m|im ¡„MXZ „jG �¨ ^X ¦ME^ ˜}¬ ¡NôÑg¬ {�ð \óG ¤dUi�ð 

ŠZŠZ ¡EO:: ¦C ¨¶P ÖZ¬ iöqs m¸W �¨ ^X ¦ME^ \óEð E¨U\ðip M¨O¨Nô¤ i¨}ið ¡mÑd¨ 

MÖpB÷} M{a „EN¬Uµr�ð} ENMFˆp ¦ifG:: ÖZ¬ iöqs ¤^¨´Òp K¶ R¦~Z ¡¨U\ðip ¦C} ¦C 

N¸fE¤O „]N‚{p ¡Nô·¬E�ð D~ „¶‚m{’G:: 

 ^ED{O ´ðª¢ EŠZŠV „¶jk{p ˆ„E�ð ¡Ö/k/K´ð ¬}µ´ö“u „‰ü¤ EóMUMZ ¡Nô´j�ð MD{ð} 

„O{}ioG:: iMQUn m¸W ¡^X „MXZ „jG iMD{ð ˆ„MG‰u µZ ¡ÑÍM�ð ¤Gm�\{ ´ó˜ö ¡\X �ðG 

ˆAðEn i„}ªr�ð ¡AðEp �Z g¬Nô¤ N^¸}ddõ¤ iM^¸p EóëUº †}¨NôuG ˆÖ/k/K/e.2570 †| 

2571 F¦ MUªp ¦tFG:: „}¬ „\W ¡^X �ðEð} ¤ëU¸ip idõ OŠ}¤p ˆEöE�ð ¨¶P E\Xm��ð ¡T^p 

�Z ¨M�˜ð} ¡MŠÑG ¶«o †}ªEip i˜óAð K¶ „}dË 2573 †| 2574 F¦ m¨}¶· ¦´�G:: †{˜óC 

¬}µ´ö“u †}¨ m¸W ¤Eð ¡^X „MXZ „jFp ¡ÑÍNþr�ð ¡^X �ðEùu ¤Eidõ OŠ}¤p †}‰ü EóëU¸ð 

†}¨NôuEð ¡Nô¤^´{šið |r�ð:: ¡^X �ðEð MëUº i„\W�ð iˆðG idõ OŠ}¤p ¤Gm\¸ip ˆD{O 

\Xm��ð} �¨ ^X ¡MME^ MÖpB÷ ¡Nô¤^´–òEp R¦D} ‰R mdkEù ¦\|ip ˜}¬ ¡NôÑg©Ep |r�ð:: 

¦CO ¡Nô¤R¡} iSX „MXZ F¦ ¡Nô´–ò \“u ¡SX �ðFr�ð ióëUº ¡Nô¤´–òp KµO MÖpB÷ (remedy) 
EöEùs i„\W| QXm� „’² ¡Nô`Ñ{ð \Xmƒu ˆNô¤´–òp MÖpB÷ ¡mE¡ MD{ð} {�ð:: ÖZ¬ iöqu E„}¬ 

Mkmø m{‰ ENôG �´} ¡Nô\¸ðp MÖpB÷ ¨¶P iK´ð F¦ ¡mMQUm MD} ¦~ZioG:: ˆm¸d\ðp K·u 

EM´}˜k †}¨NôtE�ð ¡SX „MXZ F¦ ¤E \�ð K´ð iN¦Ñg¨�ð OŠ}¤p †}‰ü} ˆSX ió\|ip ÖZ¬ 

iöp �¨ SX�ð †}ªóME^ EN¬U¶ ¡Nô¤^uE�ð ¡K¶ ¬µÖ ¡E�ðO:: K´ð ¡\¸�ð Mkp ‰] MdiG kt 

{�ð:: 

 im¤˜�ð ´ðª¦ m¸W ilZ¬ �ðR{ö ˆ^X M\|in †}°õ „MG‰s ¡AðEp �Z N^¸}ddõ¤ iM\¸p 

¡^X �ðEð} ¤ëU¸�ð MD{ð} „GmUµ´¸O:: †}ªóAðO m¸W�ð E^}kn OŠ}¤p ¡m¨U´ðp} M^W¤ 

iön} ig}{p EN´G´G Ñf¨� „¦¨EO: ¡iou \Xmƒu} ¦}fG p†™›u „¦diGO... �˜m iNôG 

i„MG‰u ¡m¸d\ðp} ºÔqu MÑÍO „EMÑÍMðO i^Z ÖZ¬ iöqu „GmUµ´¸O:: iEöF iˆðG ¶} 

¡SZ ÖZ¬ iöqu ¡m¸W ¡^X ^}kp ¡„^mª¨Z Mmª¨W¤ ¨}ið} mM^Zq ¡mÑÍM „¦¨EO ¡NôG 

N¸fE¤ F¦ ¡¨U\ð \óD} ¦CO uEùp ÖZ¬ iöqs i´ðª¢ ÖY {´Z ¡¨U\ðip} ¡m¸d\�ð} N¸fE¤ 

mdkEùoG:: †{˜óC i´ðª¢ ¡Nôo¢p ÖY {´[u mªOU�ð \óM˜{ðO „MG‰u ¡m¸W} ¡^X �ðG ENëUº 

idõ OŠ}¤p „G{iU�ðO ENEp ¤CG ¡Nôie MD|r�ð}O „O~ioG:: ¦CO m¸W�ð N^¸}ddõ¤ 

¤Gm\¸�ð iMD{ð OŠ}¤p ¡AðEp �Z ¨M�š ¡^X ^}kn iidõ OŠ}¤p ¤Gm¨´Ñ iMD{ð OŠ}¤p 

¨¶P iói™ ¡T^p �Z ¨M�š i‰R MGŠ †}ªó¤´‚ ¡Nô¤^uE�ð †}°õ �¨ ^X †}ªóME^ ¡Nô¤¨Z´�ð 

„¦¨EO:: ^ED{O ¡^Z ÖZ¬ iöqu m¸W�ð �¨ ^X †}ªóME^ ¡\¸ðp �ðR{ö ˆÖ \óG ˆm¸d\ðp 

¡ÖpHkHöV ¬}µ´ö“p µZ ¤Gm¹¹M {�ð:: 

�ð R {ö 
1. ¡m¸W ¡^X �ðG MëUº iÖ/k/K/e.2570(1) ¡m¨´Ñ {�ð| �¨ SX EóME^ „¦´jO:: 

2. ¦Að} †}°õ „MG‰u ¡m¸W} ¡^X �ðG ¤ëU¸ip idõ OŠ}¤p ^EEöE�ð iÖ/k/K/e.2573 †| 

2574 MQUp ¡T^p �Z ¨M�š i‰R MGŠ †}ªóˆÑE�ð m�^|þG:: 

3. im¼NWO m¸W�ð ¡AðEp �Z ¡g¬Nô¤ N^¸}ddõ¤ ¤Gm\¸�ð iMD{ð iÖ/k/K/e.2570(2) 

†| 2571 MQUp ¡AðEp �Z ¨M�˜ð †}ªóˆÑE�ð m�^|þG:: 

4. ¡„Z\ó ›} ˆÖm� ˆÖm� Ö/iöp iM.e. 38/95 ¡‡[Nô¤ ¸gF¦ Ö/iöp ¨¶P iM.e. 

2339/95/016 ¶}lp 3 d} 1995 •.O ¡\¸p �ðR{ö mbåG:: 
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M/e. 17483 

oCRS 20 d} 1998 •.O 

 

ªƒu:- „q M}iUÍH¦ o¨\ 

  „q Ö^H �Zg{C 

  „q „k©Gf¬Z MHM¬ 

  ወ/[ ^}© •EMð 

  „q M^Ö} –ei§|^ 

 …MG‰u:- ¡‡[Nô¤ ´¸Z M}´u jESG¹}  

  m¸W:-   �/[ [N} ¨O\ö  

¾e^ ¡`¡` - Ã`Ò - ›LÓvw }s`×DM ¾}vK” ¾e^ ¨<M ¡e Sp[w eLKuƒ ¾Ñ>²? ÑÅw - ¾›W]“ 

W^}— ›ªÏ lØ` 42/85 ›”kê 162(1) 
 

›SM"‹ Ák[u¨<” ØÁo uSkuM ¾*aT>Á ¡MM ÖpLÃ õ`É u?ƒ cu` cT> ‹KAƒ }Ö] ¨Ã e^ª 

�”ÉƒSKe �“ ØpT ØpV‡ �”Ç=ÖulKƒ uTKƒ ¾Åu<w U°^w gª µ” Ÿõ}— õ`É u?ƒ �“ 

¾*aT>Á ÖpLÃ õ`É u?ƒ ¾¯KU Ñ“ ¨[Ç õ`É u?ƒ Ñ<Ç¿ uÃ`Ò Ã�ÑÇM uTKƒ ¾WÖ¨<” ¨<d’@ 

uSh` ¾WÖ<ƒ” ¨<d’@ uTî“~ ¾k[u ›u?~�፡፡ 
¨< d ኔ ፡- ¾*aT>Á ÖpLÃ õ`É u?ƒ cu` cT> ‹KAƒ' ¾*aT>Á ÖpLÃ õ`É u?ƒ �“ ¾Åu<w U°^w 

gª µ” Ÿõ/u?ƒ ¾cÖ<ƒ ¨<d’@ }ibM:: 

1—. ¾e^ SÅw ÁM}s[Ö ŸJ’ ¨Å e^ MSKeU J’ ¾¨<M ›uM ¡õÁ ÃÑv—M ¾T>M ØÁo ¾Ã`Ò 

²S” ›q×Ö` u›ªÏ lØ` 42/85 ›”kê 162(1) e` Ÿ}SKŸ}¨< ›ÖnLÃ ¾Ã`Ò É”ÒÑ@ �”Í= 

u}KÃ Ÿ}Å’ÑÑ<ƒ ”®<e ›”kê (2) �“ (4) e` ¾T>¨Ép ›ÃÅKU:: 

2—. ›”É W^}— Ÿe^“ ŸÅS¨´ Ÿ²Ö“ k” uLÃ Ÿ�ÑÅ ¾e^ Ss[Ö< vÃÑKîKƒU Sw~” 

KSÖ¾p ¡e KTp[w ¾T>‰K¨< ¾°ÓÉ Ñ>²? ŸT>Áunuƒ Ñ>²? ›”e„ u›”É ›Sƒ Ñ>²? ¨<eØ 

’¨<:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡M/e. 17483 

oCRS 20 d} 1998 •.O 

ªƒu:- „q M}iUÍH¦ o¨\ 

  „q Ö^H �Zg{C 

  „q „k©Gf¬Z MHM¬ 

  �/[ ^}© •EMð 

  „q M^Ö} –ei§|^ 

 …MG‰u:- ¡‡[Nô¤ ´¸Z M}´u jESG¹} - \FN’õp x¦Eð dUiu 

  m¸W:-   �/[ [N} ¨O\ö - dUiu 

Ö Z ¬ 
   ¦C ´ðª¦ •EO ´| �Uª ÖZ¬ iöp m¸W i„MG‰u F¦ ºgOp 19 d} 1995 •.O 
iMQUmu�ð Š^ ¡m®MU {�ð:: ¡Š\ðO ¦˜p „MG‰u ˆKªZ 14 d} 1993 •.O †^ˆ ºZ �Z 1993 
•.O ¬U^ iÛEó^ eººZ ^Z †}¬�ðG ˆ„^¨U´ iíF ‡ªóp ¦¨U¶| pMEaEb iNôG ˆ^X| ˆ¨M�š 
„¶�G:: ¦Að} †}°õ ˆNô¤š¤ 23 d} 1993 •.O †^ˆ ¶}lp 14 d} 1994 •.O ¬U^ jE�ð ´ó˜ö ¡‡ªón 
^X ¡mˆ|�{ ióD}O ^X¥ F¦ ¶} EóMG\‚ Ñf¨� „GD{O:: ^ED{O ¡�ðEù „iEö} ˆÖEù �¨ ^X¥ 
†}¬ME^ ¦�\}G‚ ¡NôG {�ð:: „MG‰uO Š\ð i„}¬ •Mp ´ó˜ö �ð^º ¤GdUi ^ED{ i„’² e.42/85 
„}dË 162/1/ MQUp i¦Zµ ¦o´¬G‚ ¡NôG Mf�Nô¤ †| iÖY ´ðª¢O „E‚ ¡NôE�ð} MG^ „gZl 
mˆXŠåG:: 
 ´ðª¢ ¡dUiEp ÖZ¬ iöpO ¡m¸W ¡^X �ðG Mrø †}¨mëU¸ j¦o�gO Š\ð ¡mMQUm�ð ¶} 
‡ªóp m¨Z· pMEaEb mk¤EAð ˆ„Euip †Ep ˆºZ �Z 1993 •.O iíF AðEp •Mp h¦q NEpO 
ºgOp 19 d} 1995 •.O {�ð †}ªóAðO m¸W „MG‰s Mkmø} „�ðhG�G kpGO E˜óC ¤dUiu�ð 
¡ËAðÖ N^U° ¡EöE ˆMD{ðO EöF ¡h¸Utr�ð ¡\�ð N^U°“uO ¤F^U©Fp iMD{ð ¡¦Zµ�ð „h¹¸Z 
EóëUº ¡NôuG „GD{O ^ED{O Š\ð i„’² e.42/85 „}dË 162 MQUp i¦Zµ Eóo´¬ ¦´j’G iNEp 
�^|þG:: 
 ˆ˜óC �ðR{ö F¦ ¦¶j‚ ¡dUiEp ¡¨iðk O–Xk `’ ›} ˆÖm� ÖZ¬ iöp ¨¶P ¶X dኙ} 
ˆ„ˆXˆU iíF „}¬ ¡^X �ðG ¡NôëU¸�ð i„’² e. 42/85 „}dË 27(2) MQUp „\W�ð E\Xm��ð 
iNô\¸�ð ËAðÖ MD} \ó´j�ð ¦Œ i„MG‰s „Gm¨U´O:: ^ED{O iAðEn M‰ˆG ¡mÑÍM�ð ¡^X �ðG 
^FGmëU¸ „MG‰s Em¸W’ M\¸n ˆhMip ´ó˜ö ®O[ ¤E�ð} ¨M�š’} ˆÖEù �¨ ^X’ EóMGRp 
¦´jG iNEp �^~ ¡^Z ÖZ¬ iön} �ðR{ö b[oG:: 
 ¡‡[Nô¤ ¸gF¦ ÖZ¬ iöp \iZ \Nô uEùpO i�ðR{ö�ð ¡mÑÍM MQUo’õ ¡K¶ ^Cmp ¡EO 
iNEp i„MG‰u ¡dUiEp} „iöno jEMdiG Mš´ið} ˜¶qoG:: 
 ¦CO uEùp i¶X d–ò ¡dUiEp} ŠZŠZ MZOåG:: OFb ¡Nô¤^ÑG´�ðO ¡´ðª¢ {ºk im¸W 
¡dUi�ð Š^ i¦Zµ Eóm´¬ ¦´j’G? �¦^ „¦´j�ðO? ¡NôE�ð D~ „¶‚qoG:: ¡m¤˜�ð} Ákº 
EMÖop ig¬Nô¤ ´ðª¢ i„’² e.42/85 „}dË 162 ^Z ˆmMEˆnp ¡¦Zµ ¨}lu �ð^º ˆ¡p��ð }”ð^ 
„}dË „¶jk Eóo¦ †}¨Nô´j�ð ME¡p ¤^ÑGµG:: 
 ˆMš´ið MUªp †}¨NôtE�ð „MG‰s m¸W’ i†²’ ˆ´j�ð ´}˜k �ð^º kZ 21.595.00 
„´ð¬F E¶G ºgO’ N’Fü mUµ¶¹üG ióGO ¦C} OŠ}¤p ¸g_ ¡^X �ðFü} „ENëU¸ð} „G‰¨O:: 
ŠZŠV m¸W i˜óC ´ðª¦ iÛEó^ eººZ SZ ˆ’Euip ´ó˜ö ®O[ iK¶ ¡^X �ðFü mëZ¹üG Eó\‚ ¦´j’G 
¡NôG {�ð::  
 ¦Að} †}°õ ¦C Að{öo iAðEn M‰ˆG ¤E�ð ¡^X ¶}–ò{p iK¶ MëU¸ð} ^EN¤MEŠp �ðEð 
„GmëU¸O \óG ¡^Z ÖZ¬ iöp ¡¨U\ip M¨O¨Nô¤ Eó{dÖ ¡Nô´j�ð „GD{O:: ¡^X �ðEð ¤GmëU¸ 
iMD{ðO m¸W �¨ ^X GME^ ¦´jG ^pG ¤dUiu�ð ¡Š]ü {ºkO D{ ¡�ðEù „iG ŠÖ¤ ¦´j�G ^pG 
¤{Ru�ð º¤dø ¡¦Zµ ˜M} „h¹¸Z i„’² e.42/85 „}dË 162(1) ^Z ˆmMEˆm�ð „¸fF¦ ¡¦Zµ 
¨}k ¬}µ´ö „‰ü¤ †}°õ imE¦ ˆm¨{´´ðp }”ð^ „}dË (2) †| (4) „¶jk Eóo¦ ¡Nô´j�ð „¦¨EO:: 
 iEöF iˆðG m¸W ˆ^X †| ˆ¨M�š ˆwªZ 14 d} 1993 •.O ®O[ o¶ª ¡h¡u MD{ð} 
„G‰¨uO:: ¦Að} †}°õ †^ˆ ¶}lp 14 d} 1994 •.O ¬U^ HóRk †¤^MUMZˆð ^ED{ ^X F¦ 
†}¨{iZˆð Eóh¸ZG‚ ¦´jG iNôG „¦{p mˆXŠXEu:: m¸W iHóRk N^MZMZ m¶jZ F¦ Mh¡mý ¶} 
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M¨i� ^X’} ^oˆ|�ð} {iZ ¡Nô¤\�p jEMD{ð i˜óC U´¬ ¤dUiu�ð ŠZŠZ „RN‚{p ¤E�ð D~ „F´–
{�ðO:: ^ED{O m¸W ˆ^X| ˆ¨M�š ¡o´¨uip †Ep wªZ 14 d} 1993 •.O MD{ð} ¦C uEùp 
mdkEùoG:: 
 †}¶ªóC ˆÖ \óG †}¨MEˆm�ð m¸W ¡^X �ðFü MfUº i„MG‰s j¦´EËFpO ˆwªZ 14 d} 
1993 •.O ®O[ ˆ^X| ˆ¨M�š Mo´¬’ ¶} mUµ¶¹üG:: „}¬ \Xm� ˆ˜¸| d|p iF¦ ˆ^X| 
ˆ¨M�š Eóo´¬ †}¨N¦uG ¨¶P ˆ„’² e.42/85 „}dË 21(1) M}Ñ^ M´}˜k ¦tFG:: ^ED{O 
m¸W K´ð E†¶¬ ¡Ñd¨�ð ´ó˜ö †}¨„if ¦´j�G ¡OpE�ð {´Z i„MG‰s ‰Gm¨U´Fp Mkmý} Š^ 
M^Zo p¸¦g ˜}¬ ¦´jG:: Š]ü} ¡OpM\Zm�ðO i„’² e.42/85 „}dË 162(1) MQUp º¤dø’} 
GodZk ˆOpuGip NEpO ¡†¶© ´ó˜ö ˆN¤ôifip ˆ¡‰mõp 14 d} 1993 •.O ®O[ i„}¬ •Mp 
�ð^º NEpO †^ˆ ¡‰mõp 14 d} 1993 •.O ¬U^ kt †}ªóD} ¤^ÑGµG:: 
   „MG‰u ¶} Š]ü} ¡MQUmu�ð ºgOp 19 d} 1995 •.O iMD{ð Š\ð ¡m¸d\�ð} ¡„}¬ •Mp 
¡¦Zµ ´ó˜ö „]G× ¡dUi MD{ð mUµ¶¹üG:: 

�ð R {ö 
 1�. m¸W i„MG‰u F¦ ¡MQUmu�ð Š^ i„’² e.42/85 „}dË 162(1) MQUp i¦Zµ 
Eóo´¬ ¦´j’G:: 
 2�. ¡•EO ´| �Uª ÖZ¬ iöp iM.e.63/95 ´ðª¢ i¦Zµ ¦o´ªG \óG ¡\¸�ð �ðR{ö Í}q 
¡¨iðk O–Xk `’ ›} ˆÖm� Ö/iöp †| ¨‡[Nô¤ ¸gF¦ ÖZ¬ iöp \iZ \Nô uEùp †}¨g¨O mˆmFr�ð 
iM.e. 02006 †| 16113 m¸W �ðšÖ ¨M�š mˆÖFüp �¨ SX †}¬pME^ ¡\¸ðp �ðR{ö 
iÖ/k/S/S/K/e.348(1) MQUp mbåG:: 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   የመ/ቁ.16648 

                                   ታህሣስ 20 ቀን 1998 ዓ.ም. 
          

ዳኞች፡- 1. Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

    2. Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

           3. Aቶ ዓብዱልቃድር መሐመድ 

   4. ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

  5. ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ 

Aመልካች፡- የIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን 

መልስ ሰጭዎች፡- Eነ Aቶ Aንለይ ያየህ /27 ሰዎች/ 

 
ስለ ስራ ክርክር- የይርጋ ጊዜና የEዳ ጥያቄ ቅድሚያ- የመብት ጥያቄ ስለሚቀርብበት የጊዜ Aቆጣጠር - 
የይርጋ ጊዜ መቋረጥ - የይርጋ መብትን ስለመተው - ኃላፊነት የተሰጠው ባለስልጣን ስላለው ስልጣን - 
የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 162፣ 163፣ 164፣ 165፣ 166 (በጉዳዩ የተሰጠው 
የህግ ትርጉም የAዋጅ ቁ.42/85ን በመሻር በወጣው Aዋጅ ቁ.377/96 ድንጋጌዎችም ተፈፃሚነት Aለው) 
 

መ/ሰጭዎች በጌዶ፣ነቀምት Eና ጊምቢ ባከናወነው የትራንስሚሽን መስመር መዘርጋት ስራ ለተሳተፉት ሌሎች 

ሰራተኞች Aመልካች መጋቢት 15 ቀን 1992 ዓ.ም የሰጠው የሁለት Eርከን ጭማሪ Eንዲሰጣቸው በመጠየቅ 

ነሐሴ 15 ቀን 1993 ዓ.ም ለAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ባቀረቡት ክስ ክሱ በይርጋ ሊታገድ ይገባዋል 

በማለት Aመልካች ያቀረበውን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ቦርድ ውድቅ በማድረግ በፍሬ ነገሩ ውሳኔ 

በመስጠቱና ውሳኔውም በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመጽናቱ የቀረበ Aቤቱታ፡፡ 
 

ውሳኔ፡- የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳዩ ወሳኝ ቦርድ የሰጠውና የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ያጸናው ውሳኔ ተሽሯል፡፡ 

1. በAዋጅ ቁ.42/85 /377/96/ Aንቀጽ 162 /3/ መሰረት የደመወዝ፣ የትርፍ ሰዓትና የሌሎች ክፍያዎች ጥያቄ 

ሊጠየቅ ይገባው ነበር ከሚሰኝበት ጊዜ ጀምሮ የስራ ውሉ ተቋርጦ ቢሆን Eንኳን ይህን ከግምት ሳያስገባ Eስከ 

ስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በይርጋ ይታገዳል፡፡ 

2. የሰራተኛው ወይም የAሰሪው ጥያቄ በተተኪዎቻቸው ወይም በወራሾቻቸው በሚቀርብበት ጊዜ በAዋጅ 

ቁ.42/85 /377/96/ Aንቀጽ 162/3/ Eና 162/3/ በተደረጉ የይርጋ ድንጋጌዎች ይመራል፡፡ 

3. የሰራተኛው ወይም የAሰሪው ተተኪዎች ወይም ወራሾች የሰራተኛውን ወይም የAሰሪውን ሳይሆን 

የራሳቸውን መብት መሰረት በማድረግ የሚያቀርቡት ጥያቄ በAዋጅ ቁ.42/85 /377/96/ Aንቀጽ 162/3/ 

Eና 162/4/ በተደነገጉት ሳይሆን በAንቀጽ 162/1/ በተደነገገው የይርጋ ድንጋጌ ይመራል፡፡ 

4. በAዋጅ ቁ.42/85 /377/96/ Aንቀጽ 164/1/ መሰረት የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚቋረጠው ክሱ በAዋጅ 

ጉዳዩን ለማየት ስልጣን በተሰጠው የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ወይም በፍርድ ቤቶች በተቋቋሙ 

የስራ ክርክር ችሎቶች የቀረበ Eንደሆነ ነው፡፡ 

5. ጉዳዩን ለማየት ስልጣን ባልተሰጠው የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ወይም በስራ ክርክር ችሎት 

የቀረበ ክስ በAዋጅ ቁ.42/85 /377/96/ Aንቀጽ 164/1/ መሰረት የይርጋ ጊዜን መቆጠር Aያቋርጥም፡፡ 

6. በAዋጅ ቁ.42/85 /377/96/ Aንቀጽ 164/2/ መሰረት የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚቋረጠው Aቤቱታው 
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የቀረበው ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የቀረበ Eንደሆን ብቻ ነው፡፡ 

7. ለAሰሪ የቀረበ Aቤቱታ በAዋጅ ቁ.42/85 (377/96) Aንቀጽ 164(2) መሰረት የይርጋ ጊዜ መቆጠርን 

Aያቋርጥም፡፡ 

8. በAዋጅ ቁ.42/85 (377/96) Aንቀጽ 166(1) ከፍትሐ-ብሄር ህግ ቁጥር 1793 ጋር ተገናዝቦ መታየት 

Aለበት፡፡ 

9. ሰራተኛ ወይም Aሰሪ በAዋጅ ቁ.42/85 (377/96) Aንቀጽ 166(1) ለመጠቀም በድንጋጌው የተመለከቱት 

ሁኔታዎች መከሰታቸውን Eና ክሱ በይርጋ የሚታገድበት ከመድረሱ በፊት ያልቀረበው በድንጋጌው 

ከተመለከቱት ሁኔዎች ቢያንስ በAንዱ መከሰት ምክንያት መሆኑን በማስረጃ ማረጋገጥ Aለበት፡፡  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

የመ.ቁ. 16648 
ታህሣስ 20 ቀን 1998 ዓ.ም. 

ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 
  Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 
  Aቶ Aብዱልቃድር መሐመድ 
  ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 
  ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ 

Aመልካች፡- የIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን - Aልቀረበም፡፡ 
ተጠሪዎች፡- Eነ Aቶ Aንለይ ያየህ /27 ሰዎች/ - ጠበቃ ብዙAለም መርሻ ቀረበ 

ፍ ር ድ 
 ይህ ክርክር Aሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ዘንድ የተጀመረ ነው፡፡ ተጠሪዎች ለቦርዱ ነሐሴ 15 ቀን 
1993 ዓ.ም. በተፃፈ ማመልከቻ ያቀረቡት ክስ ተከሣሽ /Aመልካች/ በጌዶ፣ ነቀምት Eና ጊምቢ በAከናወነው 
የትራስሚሽን መስመር መዘርጋት ሥራ ላይ በተለያየ የሥራ መደብ Aገልግሎት ሰጥተናል፡፡ ይሁን Eንጂ 
Aመልካች በዚህ ሥራ ላይ ለተሳተፉት ሠራተኞች በመሉ በመንግስት ትEዛዝ መሠረት ከመጋቢት 15 ቀን 1992 
ዓ.ም. ጀምሮ የሁለት Eርከን ጭማሪ ሲያደርግ Eኛን ግን ከልክሎናልና ለEኛም ይህን ጭማሪ ከሞራል ካሣ Eና 
ከወጭና ኪሣራችን ጋር ሊከፍለን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ 
 Aመልካችም ለቀረበበት ክስ የተጠየቀው የEርከን ጭማሪ ክፍያ ለሌሎች ሠራተኞች ከተፈፀመበት 
ከመጋቢት 15 ቀን 1992 ዓ.ም. ጀምሮ ክሱ Eስከቀረበበት Eስከ ነሐሴ 15 ቀን 1993 ዓ.ም. ድረስ ያለው ጊዜ 
ከAስራ ሰባት ወር በላይ በመሆኑ ክሱ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162/1-3/ መሠረት በይርጋ ሊታገድ ይገባዋል 
ሲል የመጀመሪያ ደረጃ መቃወማያ Aቅርቧል፡፡ በAማራጭም መልሱን ሰጥቶ ተከራክሯል፡፡ 
 ክርክሩ የቀረበለት ቦርድም " …. የከሣሽና የተከሣሽ የሥራ ግንኙነት ቀጣይነት ያለው በመሆኑ …." 
በክሱ የቀረበው ጥያቄ በይርጋ የሚታገድ Aይደለም በማለት የAመልካችን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ውድቅ 
Aድርጎታል፡፡ ወደ ጉዳዩ ፍሬ ነገር በመግባትም ከከሣሾቹ ውስጥ ከፊሎቹ ብቻ የAንድ Eርከን ጭማሪ 
Eንዲሰጣቸው Eና ይኸውም ከመጋቢት 15 ቀን 1992 ዓ.ም. ጀምሮ ተስተካክሎ Eንዲከፈላቸው ወስኗል፡፡ ከዚህ 
ውሣኔ ላይ ይግባኝ የቀረበለት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ፍርዱ ጉድለት የለበትም በማለት የይግባኙን 
መዝገብ ዘግቶታል፡፡ 
 በመቀጠል Aመልካች ከAስራ ሰባት ወራት በኋላ የቀረበው የተጠሪዎች ክስ በይርጋ Aይታገድም በሚል 
በመወሰኑ ሕግ ተጥሷል፤ Eንዲሁም በዋናው ጉዳይ የተሰጠው ውሣኔ የተሳሳተ ፍሬ ነገርን መሰረት ያደረገ ስለሆነ 
ሊሻርልን ይገባል ሲል Aቤቱታውን ለዚህ ችሎት Aቅርቧል፡፡ ተጠሪዎችም በጠበቃቸው Aማካኝነት በAቀረቡት 
መልስ መጋቢት 15 ቀን 1992 ዓ.ም. የEርከኑ ጭማሪ Eንደሚሰጥ ውሣኔው ለሠራተኞቹ ይፋ የሆነበት ቀን 
Eንጁ ክፍያው የተፈፀመበት ቀን Aይደለም፡፡ ይሁን Eንጂ ሌሎቹ ሠራተኞች የካቲት 8 ቀን 1993 ዓ.ም. የEርከኑ 
ጭማሪ ተጠቃሚዎች መሆናቸው ሲገለጽላቸው ይህ ለተጠሪዎቹ ሳይደረግ በመቅረቱ ተጠሪዎቹ ይህን EንደAወቁ 
የካቲት 27 ቀን 1993 ዓ.ም. Aቤቱታቸውን ለኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ Aስኪያጅ Aቅርበዋል፡፡ ለዚህ Aቤቱታ በፅሁፍ 
ምላሽ ያላገኙ ስለሆነም የይርጋው ጊዜ ተቋርጧል የሚልና በጥቅሉም ፍርዱ Eንዲፀና የሚጠይቅ መልስ 
Aቅርበዋል፡፡ 
 ችሎቱም በዚህ ጉዳይ ሊታይ የሚገባው ነጥብ በተጠሪዎች የቀረበው ክስ በይርጋ ሊታገድ ይገባዋል? 
ወይስ Aይገባውም? የሚለው ሆኖ Aግኝቶታል፡፡ 
 ሕግ የተለያዩ ጉዳዮች Eንደየሁኔታው Aግባብነት ላለው Aካል ቀርበው የሚታዩበትን የተለያየ የጊዜ ገደብ 
Aስቀምጦ ይገኛል፡፡ በዚህም ምክንያት Aንድን ጉዳይ ለAንድ Aካል Aቅርቦ Eንዲታይ ለማድረግ ጉዳዩ በሕግ 
የተፈቀደለትን የጊዜ ገደብ ጠብቆ የቀረበ Eንዲሆን ያስፈልጋል፡፡ በሕግ የተወሰነለትን ጊዜ Aሳልፎ የቀረበ ጉዳይ 
ወደ ፍሬ ነገሩ ተገብቶ የመታየትን Eድል ሳያገኝ ከወዲሁ ውድቅ ሊደረግ ወይም በይርጋ ሊታገድ ይችላል፡፡ 
 ከላይ Eንደተጠቀሰው በግራ ቀኙ የቀረበው ሙግት የሥራ ክርክርን የሚመለከት ነው፡፡ ለክርክሩ 
Aግባብነት ያለው ሕግም የAዋጅ ቁጥር 42/85 ነው፡፡ ይህ የAዋጅ ቁ. 42/85 በክፍል Aስር ምEራፍ Aንድ 
ከAንቀጽ    162 – 166 በሚገኙት ሕጎች ስር ስለ ይርጋ ደንብ ደንግጓል፡፡ የAዋጅ ቁ. 42/85ን የሻረው የAዋጅ 



ቁ. 377/1996ም በተመሳሳይ የሕጉ ክፍል፣ በተመሳሳይ የሕጉ ምEራፍ Eና በይዘታቸው ጭምር Aንድ Aይነት 
በሆኑ Aንቀጾች ስር የይርጋ ደንብን Aስቀምጧል፡፡ በEርግጥ ለዚህ ለያዝነው ጉዳይ ተፈፃሚነት ያለው የAዋጅ ቁ. 
42/85 ነውና ለጭብጣችን ምላሽ ለመስጠት Eንድንችል በዚህ ውሣኔያችን ውስጥ EንደAግባብነታቸው ይህ Aዋጅ 
ያስቀመጣቸው የይርጋ ደንቦች በዋነኛነት የሚጠቀሱ ይሆናል፡፡ ይሁን Eንጂ Eነዚህ ሁለት ሕጎች Aንድ Aይነት 
Aንቀጾች የያዙ በመሆናቸው በዚህ ውሣኔ ውስጥ ለAዋጅ ቁ. 42/85 የይርጋ ደንብ ድንጋጌዎች የሚሰጠው 
ትርጓሜ በAዋጅ ቁ. 377/1996 ለሚገኙትም ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 
 የAዋጅ ቁ. 42/85 የመብት ጥያቄዎች ስለሚቀርቡበት የጊዜ ገደብ በAንቀጽ 162 ላይ ደንግጓል፡፡ 
ከመነሻው የተጠቀሰው Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ /1/ በዚህም ሆነ በሌላ ሕግ በተለየ ሁኔታ ከAልተወሰነ በስተቀር 
ጉዳዩን ማቅረብ ከሚቻልበት ቀን Aንስቶ Eስከ Aንድ ዓመት ድረስ ከAልቀረበ የመብቱ ጥያቄ በይርጋ Eንደሚታገድ 
Aመልክቷል፡፡ ይህ ድንጋጌ የጉዳዩ የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ጉዳዩን ለማቅረብ ከሚቻልበት ጊዜ Aንስቶ 
መሆኑን ይጠቅሳል፡፡ Eንዲሁም በሕግ የተለየ የጊዜ ገደብ ያልተደረለት ጉዳይ ሁሉ በAንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ 
ሊቀርብ Eንደሚገባው በመደንገግ Aጠቃላይ የሆነ የጊዜ ወሰን Aስቀምጧል፡፡ በተጨማሪም ይኸው የAዋጅ ቁ. 
42/85 Aንቀጽ 162 በንUስ Aንቀጽ /2/፣ /3/ Eና /4/ ላይ ሕጉ የተለየ የይርጋ ጊዜ የወሰነላቸውን የAቤቱታ 
Aይነቶች ለይቶ Aመላክቷል፡፡ 
 የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162 የተለየ የይርጋ ጊዜ ከወሰነላቸው የመብት ጥያቄዎች ውስጥ 
የመጀመሪያው የሆነው Aንቀጽ 162/2/ "ሠራተኛው የሥራ ውሉ ከሕግ ውጭ ተቋርጦብኛል በማለት ወደ ሥራው 
ለመመለስ የሚያቀርበው ክስ ውሉ በተቋረጠ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በይርጋ ይታገዳል" በማለት 
ደንግጓል፡፡ በሌላ በኩልም የሥራ ውልን መቋረጥ ምክንያት Aድርጎ ሠራተኛው በAሰሪው ላይ Aሊያም Aሰሪው 
በሠራተኛው ላይ የሚያነሳው የክፍያ ጥያቄ የሥራ ውሉ በተቋረጠ በስድስት ወር ውስጥ ካልቀረበ በይርጋ 
Eንደሚታገድ በዚሁ Aንቀጽ 162/4/ ላይ ተደንግጓል፡፡ በግልጽ Eንደሚታየው የመጀመሪያው ድንጋጌ የሥራ 
ውሉን መቋረጥ ሕጋዊነት በመቃወም ወደ ሥራዬ ልመለስ ይገባል የሚል ሠራተኛ ይህን ጥያቄውን ለማቅረብ 
የሦስት ወር ጊዜ ብቻ Eንዳለው ያስገነዝባል፡፡ ሁለተኛው ድንጋጌ ደግሞ የሥራ ውልን መቋረጥ መነሻ Aድርገው 
የሚቀርቡ ማናቸውም Aይነት የክፈያ ጥያቄዎች በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተገደቡ መሆናቸውን ያመላክታል፡፡ 
በተጨማሪም ከEነዚህ ሁለት ድንጋጌዎች Aቤቱታ Aቅራቢው የሥራ ውሉ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ በመብቱ 
መጠቀም የሚችል መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡  
 Eንደሚታወቀው ወደ ሥራ ልመለስ ይገባል የሚል ክስ በሠራተኛው በEራሱ Eንጂ በተተኪዎቹ ወይም 
በወራሾቹ ሊመሰረት የሚችል Aይደለም፡፡ ይሁን Eንጂ ከሥራ ውል መቋረጥ በኋላ ሠራተኛውም ሆነ Aሰሪው 
Aንዱ ከሌላው ወገን ሊጠይቋቸው የሚችሏቸው የክፍያ Aይነቶች በተተኪዎቻቸው ወይም በወራሾቻቸው ሊጠየቁ 
የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር Eንደሚችል የሚታመን ነው፡፡ Eንዲህ በሚሆን ጊዜ ተተኪዎቹ ወይም ወራሾቹ 
መሰረት Aድርገው የሚቀርቡት የEራሳቸውን ሳይሆን የAውራሻቸውን ሠራተኛ ወይም Aሰሪ መብት ነውና 
በይርጋው ጊዜ Aቆጣጠር ላይ የሚያመጣው ለውጥ Aይኖርም፡፡ ስለሆነም የሠራተኛውን ወይም የAሰሪውን መብት 
ተክተው በወራሾቻቸው ወይም በተተኪዎቻቸው የሚቀርቡ የክፍያ ጥያቄዎች የሥራ ውሉ ከተቋረጠበት ጊዜ 
ጀምሮ በስድስት ወራት ውስጥ ካልቀረቡ በይርጋ ሊታገዱ ይገባል፡፡  
 ሌላው የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162 የተለየ የይርጋ ጊዜ የወሰነለት የAቤቱታ Aይነት በAንቀጽ ንUስ 
Aንቀጽ /3/ ላይ ተመልክቷል፡፡ ይኸውም " ሠራተኛው የሚያቀርበው የደመወዝ የትርፍ ሰዓትና የሌሎች 
ክፍያዎች ጥያቄ መጠየቅ ከሚገባው ጊዜ ጀምሮ Eስከ ስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ…" መቅረብ Eንደሚገባውና 
ይኸ ካልሆነ በይርጋ Eንደሚታገድ ተደንግጓል፡፡ ከድንጋጌው መረዳት Eንደሚቻለው ይህን Aንቀጽ ተመስርቶ 
የሚቀርብ የመብት ጥያቄ በAሰሪውና በሠራተኛው መካከል የተፈፀመው የሥራ ውል ፀንቶ በAለበት ሁኔታ 
ሠራተኛው ከAሰሪው የሚጠይቀውን ክፍያ የሚመለከት Eንጂ የግድ የሥራ ውሉን መቋረጥ ተከትሎ የሚነሳ 
Aይደለም፡፡ በተጨማሪም የስድስት ወሩ የይርጋ ጊዜ Eንደሁኔታው ክፍያው ሊጠየቅ ይገባ ነበር የሚሰኝበትን 
Eለት ተመስርቶ መቆጠር የሚጀምር Eንጂ ውስን የመነሻ ጊዜ የተቀመጠለት Aይደለም፡፡ 
 ይኸ Aንቀጽ 162/3/ ሠራተኛው Aሰሪውን ደመወዝ፣ የትርፍ ሰዓትና ሌሎችም ክፍያዎችን ሊጠይቅ 
የሚችልበትን ውስን ጊዜ ያስቀመጠ ቢሆንም የሥራ ውልን መቋረጥ ለይርጋው ጊዜ Aቆጣጠር Eንደመነሻ 
ባለመውሰዱ ከAንቀጽ/2/ Eና /4/ ይለያል፡፡ ይርጋውም ሠራተኛው የተጠቀሱትን ክፍያዎች ሊጠይቅ ይገባው ነበር 
ከሚሰኝበት ጊዜ ይነሳና ምናልባትም የሥራ ውሉ ተቋርጦ Eንኳ ቢሆን ይኸን ከግምት ውስጥ ሳያስገባ Eስከ 
ስድስት ወር ድረስ መቆጠሩ ይቀጥላል፡፡ Eንዲሁም Eነዚህ ክፍያዎች በሠራተኛው ሳይሆን በተተኪዎቹ ወይም 
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በወራሾቹ ሊቀርብ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል፡፡ Eንዲህ በሚሆን ጊዜም ጥያቄው የሠራተኛውን መብት ተመስርቶ 
የሚቀርብ ነውና ልክ Eንደቀድሞው ሁሉ በይርጋው ጊዜ Aቆጣጠር ላይ የሚያመጣው ለውጥ Aይኖርም፡፡ 
ስለሆነም ተተኪዎች ወይም ወራሾች የተጠቀሱትን ክፍያዎች ሠራተኛው ሊጠይቅ ይገባው ነበር ከሚባልበት ጊዜ 
Aንስቶ Eስከ ስድስት ወር ድረስ ካልጠየቁ በቀር ክሳቸው በይርጋ  የሚታገድ ይሆናል፡፡                                     
 Eንግዲህ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162 መሠረት Aንድ የሥራ ክርክር ጉዳይ የተለየ የይርጋ ጊዜ 
የተቀመጠላቸውን የመብት ጥያቄዎች የሚመለከት ከሆነ ከንUስ Aንቀጽ/2/ Eስከ /4/ የተጠቀሱትን የሦስት ወይም 
የስድስት ወራት የጊዜ ገደብ Aክብሮ የቀረበ ሊሆን ይገባዋል፡፡ በEነዚህ ድንጋጌዎች ሥር የማይሸፈን ከሆነ ደግሞ 
በንUስ Aንቀጽ /1/ በተመለከተውና በAንፃሩም ሰፊ በሆነው የAንድ ዓመት የጊዜ ወሰን ውስጥ Eንዲቀርብ 
ያስፈልጋል፡፡ 
 በሌላ በኩል ደግሞ ይህ የይርጋ ጊዜ የተወሰነበት የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162 ሠራተኛውና Aሰሪው 
Aንዱ ከሌላቸው የመብት ጥያቄዎችን የሚያቀርቡበትን ሁኔታ ብቻ በመጥቀስ የተደነገገ መሆኑን ከAንቀጾቹ 
መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይሁን Eንጂ የሠራተኛው ወይም የAሰሪው ጥያቄ በተተኪዎቻቸው ወይም በወራሾቻቸው 
በሚቀርብበት ጊዜም የይርጋው Aቆጣጠር ሊለወጥ Eንደማይገባ ከላይ ተመልክቷል፡፡ በEርግጥ የሠራተኛውም ሆነ 
የAሰሪው ተተኪዎች ወይም ወራሾች የሠራተኛውን ወይም የAሰሪውን ሳይሆን የEራሳቸውን መብት መሠረት 
Aድርገው Aንዳቸው ከሌላቸው ክፍያ ሊጠይቁ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል፡፡ Eንዲህ በሚሆን ጊዜ ግን የይርጋው 
Aቆጣጠር ከAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162/3/ ወይም /4/ Aኳያ ሳይሆን Aጠቃላይ የይርጋ ደንብ ድንጋጌ ከሆነው 
ከAንቀጽ 162/1/ Aግባብ መታየት ይገባዋል፡፡ ስለሆነም የተጠቀሱት ሰዎች በEራሳቸው መብት ላይ ተመስርተው 
የሚያቀርቡት ክስ በሌላ ሕግ ላይ በሌላ የይርጋ ደንብ ካልተሸፈነ በቀር በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162/1/ 
መሠረት የመብታቸውን ጥያቄ ሊያቀርቡ ከሚችሉበት ጊዜ Aንስቶ Eስከ Aንድ Aመት ድረስ ካልቀረበ በይርጋ 
ይታገዳል፡፡ 
 ከፍ ሲል Eንደተመለከተው የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162 Aንድ የሥራ ክርክር ጉዳይ ሊቀርብ 
የሚችልበትን የጊዜ ወሰን Aስቀምጧል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ Aንድ ጉዳይ በሕግ የተወሰነለትን የጊዜ ወሰን ጠብቆ 
ባይቀርብም Eንኳን ሊታይ የሚችልባቸው ሦስት ሁኔታዎች Eንዳሉ ደንግጓል፡፡ Eነዚህም ሁኔታዎች ከAንቀጽ 
164 Eስከ Aንቀጽ 166 ባሉት ድንጋጌዎች ላይ ተጠቅሰው የሚገኙ ሲሆን Eነርሱም፡- የይርጋ ጊዜ መቋረጥ፣ 
የይርጋ መብትን መተው Eና ከAቅም በላይ በሆነ ምክንያት ጊዜው ያለፈበትን ክስ መቀበል መሆናቸው በEነዚሁ 
ድንጋጌዎች ላይ ተመልክቶ ይገኛል፡፡ 

ስለ ይርጋ ጊዜ መቋረጥ 
 ከፍ ሲል Eንደተመለከተው የመጀመሪያው ሁኔታ የይርጋ ጌዜ መቋረጥን ይመለከታል፡፡ ይህ ሁኔታ 
የተደነገገበት የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 164 የይርጋ ጊዜ፡ 
2. የሥራ ክርክርን ለሚወሰን ባለስልጣን ክስ ቀርቦ የመጨረሻ ውሣኔ Eስኪሰጥበት ቀን ድረስ፣ 
3. የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ Aዋጅን በሥራ ላይ ለማዋልና ለማስፈጸም ኃላፊነት ለተሰጠው ባለስልጣን Aቤቱታ 

ቀርቦ የመጨረሻ ውሣኔ በጽሁፍ Eስኪሰጥበት ቀን ድረስ፣ 
4. በይርጋው ጊዜ ተጠያቂ የሆነው ወገን የሌላውን መብት በጽሁፍ ሲያውቅለት ወይም በከፊል ሲፈጽምለት 

ሊቋረጥ Eንደሚችል ደንግጓል፡፡ 
በመሰረቱ Aንድ ወገን ተከራካሪ በሌላው ላይ ክስ መስርቶ የመገኘቱ ጉዳይ ተጀምሮ የነበረን የይርጋ ጊዜ 

Aቆጣጠር Eንደሚያቋርጠው በፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1851/ለ/ ላይ ተመልክቷል፡፡ ለሥራ ክርክር ጉዳይ ተፈፃሚነት ያለው 
የAዋጅ ቁ. 42/85ም ከዚህ የፍትሐብሔር ሕግ ጋር በተስማማ ሁኔታ ክስ Aቅርቦ የመገኘት ነገር የይርጋን ጊዜ 
Aቆጣጠር Eንደሚያቋርጥ በAንቀጽ 164/1/ ላይ ጠቅሶታል፡፡ የይርጋውን Aቆጣጠር የሚያቋርጠው ክስ 
የተመሰረተውም የሥራ ክርክርን ከሚወስን ባለስልጣን ዘንድ ሊሆን Eንደሚገባ በንUስ Aንቀጹ በግልጽ 
ተደንግጓል፡፡ ይሁን Eንጂ ይህ ድንጋጌ የሥራ ክርክርን Eንዲወስን ኃላፊነት ለተሰጠው ባለስልጣን ሲል ማንን 
ለማለት ነው? ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ስለማይሰጥ ይህን ነጥብ ለመፍታት ይተረጎም ዘንድ ያስፈልጋል፡፡ ከAዋጅ 
ቁ. 42/85 Aግባብ የሥራ ክርክር የሚወሰን ባለሥልጣን ሊሰኝ የሚችለው የትኛው Aካል ነው? የሚለውን ጥያቄ 
ለመመለስ በቅድሚያ " ውሣኔ" ማለት ምን ማለት Eንደሆነ ማየቱ ይጠቅማል፡፡ ይህ "ውሣኔ" የሚለው ቃል 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 3 ላይ Aንድን ክርክር የያዘ ፍርድ ቤት "… ተከራካሪዎቹ ወገኖች ያቀረቡትን ክስና መልስ 
Eንዲሁም ማስረጃዎቹን መርምሮ …." የሚሰጠው ውሣኔ ማለት Eንደሆነ ተተርጉሟል፡፡ ስለሆነም ጉዳዩ ከዚህ 
ትርጓሜ Aኳያ ሲታይ Aንድን Aካል የሥራ ክርክርን የሚወስን ባለስልጣን ነው በሚል ለመፈረጅ ተቋሙ በሥራ 



ክርክር ጉዳይ ላይ ግራ ቀኝ ወገንን Aከራክሮ ውሣኔ ለመስጠት በAዋጁ ስልጣን የAገኘ ሊሆን ይገባዋል፡፡ 
Eንደሚታወቀው በAዋጁ መሰረት Aንድም ፍርድ ቤቶች በስራቸው በተቋቋሙ የሥራ ክርክር ችሎቶች 
Aማካኝነት፤ ሌላም በየክልላዊ መስተዳድሩ የተቋቋመ የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ በሥራ ክርክር ጉዳይ 
ላይ ውሣኔ ይሰጡ ዘንድ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል፡፡ ይኸንንም ከAዋጁ Aንቀጽ 137-140 Eንዲሁም ከ147-156 
ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ላይ መገንዘብ ይቻላል፡፡ ስለሆነም Eነዚህን ሁለት ዳኝነት ሰጭ Aካላት የሥራ ክርክርን 
ለመወሰን ስልጣን የተሰጣቸው Aካላት ናቸው ልንላቸው Eና የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 164/1/ የሥራ ክርክርን 
ለሚወስን ባለስልጣን ሲል Aንድም ፍርድ ቤትን ሌላም የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድን ማለቱ ነው፡፡ በሚል 
ልንተረጉመው ይገባል፡፡ 

በተጨማሪም የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 164/1/ የሥራ ክርክርን ለሚወስን ባለስልጣን ክስ ማቅረብ 
የይርጋን ጊዜ Eንደሚያቋርጥ ከሚደነግግ በቅር ክሱ ክርክሩን ለመዳኘት ስልጣን ለሌለው Aካል ቢቀርብ የይርጋው 
Aቆጣጠር ምን ሊሆን Eንደሚገባ Aላመለከተም፡፡ ለምሳሌ ፍርድ ቤት Eና የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ 
ሁለቱም የሥራ ክርክርን ለመዳኘት ስልጣን የተሰጣቸው Aካላት ቢሆኑም ፍርድ ቤት የወል የሥራ ክርክርን፤ 
ቦርድ ደግሞ የግል የሥራ ክርክርን የሚመለከቱ ክሶች ይዳኙ ዘንድ በAዋጁ ስልጣን Aልተሰጣቸውም፡፡ ስለሆነም 
Eነዚህ Aካላት ዘንድ የቀረበው ክስ በስልጣናቸው ሊሸፈን የማይችል የሥራ ክርክር ሆኖ ቢገኝ የይርጋው 
Aቆጣጠር ይቋረጣል? ለሚለው ጥያቄ ድንጋጌው ግልጽ ምላሽ ስለማይሰጥ ነጥቡን ለማጥራት ይቻል ዘንድ 
ድንጋጌው ከሌላ ተዛማጅነት ካለው ሕግ ጋር ተገናዝቦ Eንዲተረጎም ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ችሎት Eምነትም ለዚህ 
ጉዳይ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 278/3/ Aግባብነት ይኖረዋል፡፡ 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 278/3/ በፍርድ ቤት ፈቃድ Eንደገና ስለሚቀርቡ ክሶች የይርጋ Aቆጣጠር የሚደነግግ 
ነው፡፡ ይኸውም Aንድ ፍርድ ቤት የቀረበለትን ክስ በከፊልም ሆነ በሙሉ Aንስቶ ከሣሹ ክሱን Eንደገና 
Eንዲያቀርብ ሲፈቅድ የይርጋው ዘመን የመጀመሪያው ክስ Eንዳልቀረበ ተቆጥሮ በAዲሱ ክስ መሰረት 
Eንደሚታሰብ ይጠቅሳል ይኸም ሁለተኛው ክስ የቀረበው የፍርድ ቤትን ፈቃድ ተመስርቶ ቢሆንም Eንኳ 
የቀደመው ክስ የኋለኛውን ክስ የይርጋ ጊዜ Aቆጣጠር Eንደማያቋርጠው ያስረዳናል፡፡ ሕጉ ይህን ከAልፈቀደ ደግሞ 
ከሣሽ ክርክሩን ለመዳኘት ከስልጣኑ ውጭ ለሆነ ፍርድ ቤት ያቀረበው ክስ በሁለተኛ ደረጃ የመሰረተውን ክስ 
የይርጋ Aቆጣጠር ያቋርጠዋል ማለቱ Aሳማኝነት የሌለው ይሆናል፡፡ የያዝነው ጉደይ ከዚህ ሕግ Aግባብ ሲታይ 
ደግሞ Aንድ የሥራ ክርክርን የሚመለከት ክስ የሥራ ክርክርን ለሚወስን ባለስልጣን ቀርቦ መገኘቱ ብቻውን 
የይርጋውን ዘመን Aቆጣጠር የሚያቋርጠው Aይሆንም፡፡ ክሱ የይርጋውን ጊዜ Aቆጣጠር ያቋርጠዋል ይሰኝ ዘነድ 
ለፍርድ ቤት ወይም ለቦርድ መቅረቡ ብቻ ሳይሆን የቀረበው የሥራ ክርክሩን ጉዳይ ለመዳኘት በሕጉ ስልጣን 
ላለው Aካል Eንዲሆን ያስፈልጋል፡፡ 

ሌላው የይርጋን ዘመን Aቆጣጠር የሚያቆርጠው የAዋጅ ቁ. 42/85ን Eንዲያስፈፅም ስልጣን ለተሰጠው 
Aካል Aቤቱታ Aቅርቦ መገኘት መሆኑ በAንቀጽ 164/2/ ላይ ተመልክቷል፡፡ ይህ Aካል የመጨረሻ ውሣኔ በጽሁፍ 
Eስከሚሰጥ ድረስ ይርጋው ሊቋረጥ Eንደሚገባም በድንጋጌው ተመልክቷል፡፡ ይሁን Eንጂ Aዋጁን Eንዲያስፈጽም 
ስልጣን የተሰጠው Aካል ማን ነው? በዚህ Aካል የሚተላለፈው ውሣኔስ በሕጉ Aግባብ ውሣኔ ሊሰኝ ይገባዋል? 
ለሚለው ነጥብ ምላሽ ለማግኘት ድንጋጌውን መተርጎም ይገባናል፡፡ 

በቅድሚያ ሁለተኛውን ጥያቄ Eናያለን፡፡ በመሰረቱ ከሕግ Aግባብ "ውሣኔ" ሊባል የሚገባው ምን ዓይነት 
ውሣኔ Eንደሆነ ከፍ ሲል ተገልጿል፡፡  "ውሣኔ" ሊሰጡ የሚችሉት የሥራ ክርክርን ለመዳኘት ስልጣን ያላቸው 
Aካላት ብቻ መሆናቸውንም በችሎት ከተሰጠው ትርጓሜ መገንዘብ ይቻላል፡፡ ስለሆነም Aዋጁን ለማስፈፀም ስልጣን 
በAለው Aካል የሚሰጥ ውሣኔ የAስተዳደር ውሣኔ ሊባል ከሚችል በቀር በሕጉ Aግባብ በዳኝነቱ Aካል Eንደተሰጠ 
ውሣኔ የሚቆጠር Aይደለም፡፡  

ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንመለስ ጉዳዩን የሠራተኛና የማሕበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም የክልሎች 
የሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ በሕጉ ከተሰጠው ስልጣን Aኳያ መመርመሩ ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ ይህ 
ሚኒስቴር በርካታ ተግባሮችን Eንዲያከናውን በAዋጅ ቁ. 42/85 ስልጣን የተሰጠው ሲሆን ጥቂቶቹ Eንደሚከተለው 
ተጠቅሰዋል፡፡ ከAዋጁ Aንቀጽ 119 ብንጀምር ይህ ሚኒስቴር በዚህ ድንጋጌ መሠረት የማሕበራትን ምዝገባ 
ሊከለክል ይችላል፤ በAንቀጽ 120 Eና 122 መሠረት የማሕበራትን የመመዝገቢያ የምስክር ወረቀት በመሰረዝ 
ለፍርድ ቤት ይግባኝ ሊቀርብበት የሚችል ውሣኔ ሊያሳልፍ ይችላል፤ በAንቀጽ 20 መሰረት ሠራተኛን ከሥራ 
ለማገድ የተሰጠ ምክንያት በቂ በመሆን Aለመሆኑ ጉዳይ ላይ ውሣኔ ይሰጣል፤ ከዚህ የሚኒስቴሩ ውሣኔ ላይ 
ይግባኝ ለፍርድ ቤት ሊቀርብ Eንደሚችል ደግሞ በAዋጅ ቁ. 377/96 Aንቀጽ 20/3/ ላይ ተመልክቷል፤ 
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በተጨማሪም ሚኒስቴሩ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 137/2/ መሠረት ፍርድ ቤት ዘንድ ተገቢ ብዛት ያላቸው 
የሥራ ክርክር ችሎቶች ይቋቋሙ ዘንድ ለተገቢው Aካል ጥያቄ ለማቅረብ ይችላል፤ በAሰሪውና በሠራተኛው 
መካከል የወል የሥራ ክርክር ሲነሳ በንቀጽ 141 መሠረት ጉዳዩን በማስማማት ለመጨረስ Aስማሚ ይመድባል፤ 
Eንደዚሁም በAንቀጽ 178 መሠረት ስለ ሥራ ሁኔታ ቁጥጥር የሚያደርጉ የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎችን 
ይመድባል፡፡ Eነዚህ ከሞላ ጎደል የተጠቀሱት በሕጉ የተፈቀዱት የሚኒስቴሩ ተግባራት ሚኒስቴሩ በAሰሪና 
ሠራተኛው ግንኙነት ላይ ከፍተኛ የሆነ የAፈፃፀም ኃላፊነት Eንዳለበት ያረጋግጡልናል፡፡ ሌላ ከሚኒስቴሩ 
የተስተካከለ የAስፈፃሚነት ኃላፊነት የተሰጠው Aካል Aለመኖሩንም ከAዋጁ መረዳት ይቻላል፡፡ ይልቁንም 
ሚኒስቴሩ በAዋጁ Aንቀጽ 170/1/ ላይ ሕጉን ለማስፈፀም ይችል ዘንድ በበርካታ ጉዳዮች ላይ መመሪያ የማውጣት 
ስልጣን Eንደተሰጠው ተመልክቷል፡፡ ይህም ሚኒስቴሩ የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ሕግን በሥራ ላይ ለማዋልና 
ለማስፈጸም በAዋጁ ስልጣን የተሰጠው ብቸኛ Aካል መሆኑን ያስገነዝበናል፡፡ ለዚህ Aካል /በስሩ Eንዲመድባቸው 
ስልጣን ለተሰጠው ተቋማት ጭምር/ በAዋጁ Eንዲያከናውናቸው ስልጣን በAገኘበት ተግባራት ረገድ Aቤቱታ 
Aቅርቦ መገኘትም በAንቀጽ 164/2/ መሠረት የይርጋውን ዘመን Aቆጣጠር የሚያቋርጠው ይሆናል፡፡ 

የመጨረሻው ለይርጋ ጊዜ መቋረጥ ምክንያት የሚሆነው በAንቀጽ 164/3/ ላይ Eንደተመለከተው 
በይርጋው ጊዜ ማለፍ ተጠቃሚ የሆነው ወገን ያልሆነውን ወገን መብት በቃል ሳይሆን በጽሁፍ ሲያውቅለት 
Aሊያም መብቱን በከፊል ፈጽሞለት ሲገኝ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ ይህ ምክንያት የይርጋውን Aቆጣጠር ከሦስት ጊዜ 
በላይ ሊያቋርጠው Eንደማይችል በዚሁ ድንጋጌ ላይ የተመለከተ ነው፡፡ 

በEርግጥ የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 164 ሦስት Aይነት የይርጋ ማቋረጫ ምክንያቶች ያስቀመጠ ቢሆንም 
የይርጋው መቋረጥ በይርጋ ዘመኑ Aቆጣጠር ላይ ያለውን ውጤት ግን Aላመለከተም፡፡ በመሆኑም የይርጋ ጊዜ 
መቋረጥ ምን ውጤት Eንደሚያስከትል ለማወቅ Aግባብነት ያለውን የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1852/1/ን ከጉዳዩ ጋር Aገናዝቦ 
መመልከት ያስፈልጋል፡፡ ይህ Aንቀጽ Aንድ የይርጋ ዘመን ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ "… Eንደገና Aዲስ የይርጋ 
ዘመን …" ሊቆጠር Eንደሚገባ ደንግጓል፡፡ ይህም ይርጋው ከመቋረጡ በፊት ተቆጥረው የነበሩት ቀናት Eንዳለ ቀሪ 
Eንደሚሆኑና የይርጋው ጊዜ Eንደገና Eንደ Aዲስ ተብሎ ሊቆጠር Eንደሚገባ ያስገነዝበናል፡፡ በመሆኑም በAዋጅ 
ቁ. 42/85 Aንቀጽ 164 በተመለከቱት ሁኔታዎች ሳቢያ Aንድ የይርጋ ጊዜ መቋረጡ ቢረጋገጥ ቀጣዩ የይርጋ 
ዘመን ይኸን ከፍ ሲል የተጠቀሰውን በፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1852/1/ የተመለከተውን Aቆጣጠር ይከተል ዘንድ ያስፈልጋል፡፡ 

በመሰረቱ Aንድ የሥራ ክርክር ክስ የቀረበበት ወገን ክሱ የይርጋ ጊዜው ያለፈበት ነው ሲል ቢቃወም 
በEርግጥ ክሱ ጊዜው ያለፈበት ነው? ወይስ Aይደለም? የሚለው ነጥብ የጉዳዩ ጭብጥ ሆኖ Eንደሚያዝ 
ይታመናል፡፡ ለዚህ ጭብጥ መመስረት ምክንያት የሆነው ክርክር የቀረበው በተከሣሹ በመሆኑም የይርጋውን ጊዜ 
ማለፍ ያስረዳ ዘንድ ይገባዋል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ክሱን ያቀረበው ወገን የይርጋው ጊዜ ተቋርጧል የሚል ክርክር 
የሚያነሳ ቢሆን ይህን ሙግቱን በቅድሚያ ያስረዳ ዘንድ ይጠበቅበታል፡፡ 

በተጨማሪም የሥራ ክርክር ጉዳይ የቀረበለት ፍርድ ቤት ከሣሹ Aስቀድሞ በAዋጅ ቁ. 42/85 መሠረት 
ጉዳዩን ለመዳኘት ስልጣን ለተሰጠው ፍርድ ቤት ወይም የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ማቅረቡን ከAረጋገጠ 
በAዋጁ Aንቀጽ 164/1/ መሠረት የይርጋውን ዘመን መቋረጥ ሊቀበለው ይገባል፡፡ ከተጠቀሰው የሕጉ መስፈርት 
ውጭ የሆኑ ምክንያቶችን ለውሣኔው መሠረት ሊያደርግ Aይችልም፡፡ ለምሳሌ ያህል ክሱ ሊቀርብ የሚገባው 
ለሥራ ክርክር ችሎቱ ነበር በሚልና በመሳሰለ ምክንያት የይርጋውን Aቆጣጠር መቋረጥ Aልቀበልም ሊል 
Aይችልም፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ የAሰሪና ሠራተኛ Aዋጅን ለማስፈፀም ስልጣን የተሰጠው ሚኒስቴሩ ብቻ መሆኑ ከላይ 
ተመልክቷል፡፡ ስለሆነም ክርክሩ የቀረበለት ፍርድ ቤት ከሣሹ ለዚህ ሚኒስቴር /በስሩ ለሚመድባቸው ተቋማት 
ጨምሮ/በስልጣኑ ክልል Aቤቱታ Aቅርቦ Eንደነበር ከAረጋገጠ የይርጋውን ዘመን በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 
164/2/ መሠረት ሊያቋርጠው ይገባል፡፡ ከዚህ ውጭ ለሆነ Aካል Aቤቱታ መቅረቡ መረጋገጡ ግን የይርጋውን ጊዜ 
Aቆጣጠር የሚያቋርጠው Aይሆንም፡፡ ለምሳሌ ያህል Aንድ ከሣሽ ሠራተኛ ለAሰሪው መ/ቤት Aቤቱታ Aቅርቤ 
ውጤቱን ስጠባበቅ ነበር ሲል መከራከሩንና ይህንንም ማረጋገጡን ፍርድ ቤቱ ለይርጋው ዘመን Aቆጣጠር 
ማቋረጫ Aድርጎ ሊወስድለት Aይችልም፡፡ 

የይርጋ መብትን ስለመተው 
Eንደሚታወቀው በAዋጅ ቁ. 42/85 ውስጥ የተመለከተው የይርጋ ሕግ በፍሬ ነገር ሕግ /Substantive 

law/ ላይ Eንጂ በሥነ ሥርዓት ሕግ / Procedural law/ ላይ የተቀመጠ የይርጋ ደንብ Aይደለም፡፡ በፍሬ ነገር 
ሕግ /Substantive law/ ላይ የሚገኝ የይርጋ ደንብ ደግሞ በተከሣሹ ወገን በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያነት 



ሊቀርብ የሚገባው ነው፡፡ ተከሣሹ በመቃወሚያነት Aንስቶ ከAልተከራከረበት በቀር ፍርድ ቤት በEራሱ Aነሳሽነት 
ጉዳዩ የይርጋ ጊዜ ያለፈበት መሆን Aለመሆኑን Aጣርቶ Eና ሕጉን ጠቅሶ ፍርድ ሊሰጥበት Aይችልም፡፡ ስለሆነም 
Aንድ የሥራ ክርክር ክስ የተመሰረተበት ተከሣሽ የይርጋውን ክርክር በመቀወሚያነት ካላነሳው በAዋጅ ቁ. 42/85 
Aንቀጽ 165 Aግባብ በዚህ ረገድ የመከራከር መብቱን Eንደተወው ይቆጠራል፡፡ በውጤቱም በሕግ የተወሰነለትን 
ጊዜ Aሳልፎ የቀረበው ክስ በይርጋ ምክንያት ውድቅ ሳይደረግ ወደ ጉዳዩ ፍሬ ነገር ተገብቶ የመዳኘት Eድልን 
ያገኛል፡፡ 

ከAቅም በላይ የሆነ ምክንያት 
Aንድ የሥራ ክርክርን የሚመለከት ክስ የይርጋ ጊዜውን Aሳልፎ ቢቀርብ Eና ይህ የሆነው ከAቅም በላይ 

በሆነ ምክንያት መሆኑ በውሣኔ ሰጭው Aካል ቢረጋገጥ ምንም Eንኳን ክሱ ጊዜው ያለፈበት ቢሆንም ሊታይ 
Eንደሚገባ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 166 ላይ ተደንግጓል፡፡ የተጠቀሰው ምክንያት በተወገደ በAስር ቀን ውስጥ 
ያልቀረበ ክስ ግን ተቀባይነት Eንደማያገኝ በዚሁ ድንጋጌ ላይ ተመልክቷል፡፡ 

በግልጽ Eንደሚታየው ከAቅም በላይ የሆነ ምክንያት ማለት ምን ማለት Eንደሆነ ከፍ ሲል በተጠቀሰው 
ድንጋጌ Aልተተረጎመም፡፡ ስለዚህም ጉዳዩን ይህን ሐሳብ ከሚተረጉመው የፍትሐብሔር ሕግ Aንቀጽ 1792 ጋር 
Aገናዝቦ መመልከት ያስፈልጋል፡፡ በዚህ የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1792 Eንደተደነገገው 

ከዓቅም በላይ የሆነ ሊመልሱት የማይቻል ኃይል ደርሷል የሚባለው Aንድ ባለEዳ ባላሰበው ነገር 
ድንገት ደራሽ ሆኖበት ግዴታውን Eንዳይፈጽም ፍጹም መሰናክል በሆነ ዓይነት የሚያግደው 
ነገር ባጋጠመው ጊዜ ነው፡፡ 

 ጉዳዩ ከዚህ ትርጉም Aኳያ ሲታይ Aንድን የሥራ ክርክር ክስ ጊዜው ሊያልፍበት የቻለው ከAቅም በላይ 
በሆነ ምክንያት ነው በሚል ለመፈረጅ ክሱ ቀድሞ ሊታሰብ በማይችል Eና ከሣሹም ፍጽም የሆነ መሰናክል 
የገጠመው በመሆኑ ምክንያት ብቻ በጊዜው ሳይመሰረት መቅረቱ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ይሁን Eንጅ ይህ ትርጓሜ 
Eነዚህ ምክንያቶች ምን Aይነት ምክንያቶችን ይመለከታል? የሚለውን ጥያቄ ማስነሳቱ Aይቀሬ ይሆናል፡፡ የAዋጅ 
ቁ. 42/85 Aንቀጽ 166 ከAቅም በላይ ሊሰኙ የሚችሉ ምክንያቶችን ያላመላከተን በመሆኑም ለዚህ ጉዳይ Eንደገና 
ወደ ፍትሐብሔር ሕጉ ድንጋጌዎች መመለስ ያስፈልገናል፡፡ የፍትሐብሔር ሕጉ በቁጥር 1793 ላይ ከAቅም በላይ 
ሊሰኙ የሚችሉ ምክንያቶችን በመዘርዘር Aስቀምጧል፡፡ Eነርሱም፡- 

ሀ/ ባለEዳው Aላፊ የማይሆንበት ያልታሰቡና በሌላ ሰው ላይ የሚመጡ ድንገት ደራሽ ነገሮች፣ 
ለ/ ውሉ Eንዳይፈጸም በመንግሥት የሚደረግ ክልከላ፣ 
ሐ/ Eንደ መሬት መናወጽ፣ መብረቅ፣ ማEበል ይህን የመሳሰለ ፍጥረታዊ መቅሠፍት፣ 
መ/ የጠላት የውጭ Aገር ጦርነትና የAገር ውስጥ ጦርነት፣ 
ሠ/ የባለEዳው መሞት ወይም ባልታሰበ ሁኔታ የሚደርስበት ከባድ Aደጋ ወይም ጽኑ ሕመም 

/መሆናቸው ተመልክቷል/፡፡ 
Eንግዲህ ከሣሽ ክሱን በጊዜው ያልመሰረተበት ምክንያት ከፍ ሲል በተጠቀሰው ድንጋጌ በተመከቱት 

ምክንያቶች ስር የሚሸፈን ከሆነ ከAቅም በላይ የሆነ ምክንያት ገጥሞታል የሚሰኝ ይሆናል፡፡ ዳኝነት ሰጭው 
Aካልም ይህንን ከAረጋገጠ ጊዜው ያለፈበትን ክስ ተቀብሎ ወደ ፍሬ ጉዳዩ በመግባት ፍርድ ይሰጥበት ዘንድ 
ይገደዳል፡፡ 

ከላይ Eንደተገለፀው የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 166 " ከAቅም በላይ የሆነ ምክንያት "ማለት ምን ማለት 
Eንደሆነ Aልተረጎመም፡፡ Eነዚህ ምክንያቶች ምን Aይነት ሊሆኑ Eንደሚገባም Aላመለከተም፡፡ ነገር ግን በይርጋ 
የታገደን ክስ ለመቀበል" በቂ ምክንያት" ተደርገው የሚወሰዱ ምክንያቶችን Aመላክቷል፡፡ Eነዚህም የሚከተሉት 
ናቸው፡፡ 
ሀ/ የሠራተኛ መታመም፣ 
ለ/ የሠራተኛው በትEዛዝ ከመደበኛ የመኖሪያ ሥፍራ ውጭ መዛወር 
ሐ/ የሠራተኛው ከብሔራዊ ጥሪ ላይ መገኘት  
Eነዚህ በድንጋጌው የተመለከቱት ውስን ምክንያቶች በሠራተኛው የቀረበው ክስ በይርጋ የታገደ መሆኑ ቢታይም 
ተቀባይነት ያገኝለት ዘንድ የሚፈቅዱ ናቸው፡፡ Eንዲሁም Eነዚህ Eክሎች የገጠሙት ሠራተኛ ጉዳይ በዳኝነት 
Aካል ሳይታይለት Eንዳይቀር ልዩ የሆነ ጥበቃ የማድረግን ነገር Aላማ ማድረጋቸውን ከድንጋጌው መረዳት 
የሚቻል ነው፡፡ በEርግጥ Eነዚህ ምክንያቶች በሠራተኛው ክስ ተጠቅሰው መገኘታቸው ብቻውን ጊዜው ያለፈበትን 
ጉዳይ ለመቀበል የሚበቃ Aይሆንም፡፡ ይህን ማድረግም ከድንጋጌው Aላማ ጋር የተጣጣመ መደምደሚያ ላይ 
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Eንድንደርስ Aይረዳንም፡፡ ስለሆነም ሠራተኛው ጊዜው ያልፈበትን ክስ ቢያቀርብ Eና ጉዳዩ ከዚህ ድንጋጌ Aግባብ 
Eንዲታይለት ቢጠይቅ መታመሙን ወይም በትEዛዝ ከመኖሪያ ሥፍራው መዛወሩን ወይም በብሔራዊ ጥሪ ላይ 
የነበረ መሆኑን የሚያሳይለትን ማስረጃ በማቅረብ በቅድሚያ ክርክሩን ያስረዳ ዘንድ ያስፈልጋል፡፡ ጉዳይ የቀረበለት 
ፍርድ ቤትም የምክንያቱን ተገቢነት በግራ ቀኙ ከቀረበለትም ሆነ በEራሱ Aነሳሽነት ከAስመጣው ማስረጃ Aኳያ 
ሊመረምረው ይገባል ፍርድ ቤቱ ይህን ሲያደርግም Eነዚህ ምክንያቶች ሠራተኛው ክሱን Eንዳይመሰርት መስናክል 
የሆኑበትን መጠን ጭምር ከግምት Eንዲያስገባ ያስፈልጋል፡፡ በውጤቱም ፍርድ ቤቱ Eነዚህ ምክንያቶች ከሣሹ 
ክሱን ሊመሰርት በማይችልበት ደረጃ ላይ Aድርሰውት ነበር ሲል የሚያምንበት ሊሆን ይገባዋል፡፡ ይህ ካልሆነ ግን 
ፍርድ ቤቱ በይርጋ የታገደውን ክስ ከወዲሁ ውድቅ ማድረግ ይኖርበታል፡፡ 
 Aሁን በዚህ መዝገብ ወደተያዘው ክርክር Eንመለሳለን፡፡ በዚህ ውሣኔ መግቢያ ላይ Eንደተመለከተው 
ተጠሪዎች ለቦርድ Aቅርበውት የነበረው ክስ ለሌሎች ሠራተኞች የተደረገው የሁለት Eርከን ጭማሪ ለEኛም 
ሊሰጠን ይገባል የሚል ሲሆን Aመልካችም ክሱ በይርጋ ሊታገድ ይገባዋል በማለት ተቃውሞውን Aቅርቦ 
የተከራከረበት ነው፡፡  
 በመሠረቱ ይህ የተጠሪዎቹ ጥያቅ የክፍያ ጥያቄን የሚመለከት ነው፡፡ Eንዲሁም የክፍያ ጥያቄው 
በመካከላቸው ያለው የሥራ ውል ፀንቶ በAለበት ጊዜ የተነሳ Eንጂ የሥራ ውል መቋረጥን ተከትሎ የቀረበ 
Aይደለም፡፡ በEነዚህ ምክንያቶች የይርጋው Aቆጣጠር ጉዳይ በተለይ ከተደነገገው የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 
162/3/ Aግባብ ሊታይ የሚገባው ነው፡፡ 
 በዚህ የAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162/3/ መሠረት የተጠቀሰው የክፍያ ጥያቄ ሊጠየቅ ከሚገባው ጊዜ 
ጀምሮ Eስከ ስድስት ወር ድረስ ካልተጠየቀ በይርጋ ሊታገድ የሚገባው ነው፡፡ ተጠሪዎች ይህ የሁለት Eርከን 
ጭማሪ ለሌሎች ሠራተኞች ተደርጓል የሚሉት መጋቢት 15 ቀን 1992 ዓ.ም. Eንደነበር ከስር ውሣኔ ላይ 
መረዳት የሚቻል ነው፡፡ ክሳቸውን ለቦርድ ያቀረቡት ደግሞ ነሐሴ 15 ቀን 1993 ዓ.ም. መሆኑ በስር ውሣኔ 
የተመለከተ ነው፡፡ በዚህ ችሎት Eምነት Aመልካች ለሌሎቹ ሠራተኞች ጭማሪውን Aድርጓል መባሉ በስር ክርክር 
በተጠሪዎች ጭምር የታመነበት መጋቢት 15 ቀን 1992 ዓ.ም. ክፍያው በተጠሪዎች ሊጠየቅ የሚገባበት ጊዜ 
Eንደሆነ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነው፡፡ የተጠሪዎቹ ክስ የቀረበው ከዚህ ጊዜ በኋላ ከAንድ ዓመት በላይ ቆይቶ 
በመሆኑም ከፍ ሲል በተጠቀሰው ድንጋጌ መሠረት በስድስት ወሩ ይርጋ ሊታገድ የሚገባው መሆኑ የማያከራክር 
ነው፡፡ 
 በEርግጥ ተጠሪዎች የEርከን ጭማሪው ለሌሎቹ ሠራተኞች የተደረገው መጋቢት 15 ቀን 1992 ዓ.ም. 
Aይደለም፡፡ ይኸ ቀን ጭማሪ መደረጉ ለሠራተኞች ይፋ የተደረገበት ቀን ነው፡፡ ይሁን Eንጂ የካቲት 8 ቀን 1993 
ዓ.ም. ለሌሎቹ ሠራተኞች ተጠቃሚ መሆናቸው ሲፃፍላቸው ለተጠሪዎች ግን ይኸ ባለመደረጉ የካቲት 27 ቀን 
1993 ዓ.ም. ለኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ Aስኪያጅ Aቤቱታ በማቅረባችን የይርጋው Aቆጣጠር ተቋርጧል በማለት 
በስር ፍርድ ቤቶች ያላነሱትን ክርክር ለዚህ ችሎት Aቅርበዋል፡፡ በመሰረቱ ይኸ የተጠሪዎቹ ክርክር በዚህ ችሎት 
የቀረበ Aዲስ የክርክር ነጥብ በመሆኑ ዳኝነት ሊሰጥበት የሚገባ Aልነበረም፡፡ ይኸ ቢታለፍ ደግሞ Aሁንም 
ተጠሪዎቹ ሌሎቹ ሠራተኞች የEርከን ጭማሪው ተጠቃሚ መሆናቸው ሲፃፍላቸው ለEኛ ይህ ሳይደረግ ቀርቷል 
ከሚሉበት ከየካቲት 8 ቀን 1993 ዓ.ም. ጀምሮ በስድስት ወራት ውስጥ ማለትም Eስከ ነሐሴ 8 ቀን 1993 ዓ.ም. 
ክሱን ሊመሰርቱ ሲገባ ይህን Aድርገው ባለመገኘታቸው ይህም ክርክራቸው የይርጋውን ጊዜ ማለፍ 
የሚያረጋግጥባቸው ነው፡፡ Eንዲሁም ይህ ችሎት ለAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 164/2/ ከሰጠው ትርጓሜ Aግባብ 
የAመልካች ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ Aስኪያጅ Aቤቱታ ማቅረብ Aዋጁን Eንዲያስፈጽም ስልጣን ለተሰጠው Aካል 
Aቤቱታ Eንደማቅረብ ስለማይቆጠር ይኸ ተጠሪዎቹ ፈጽመነዋል ያሉት ድርጊትም የይርጋውን ጊዜ Aቆጣጠር 
የሚያቋርጠው ሆኖ Aልተገኘም፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1ኛ/ ተጠሪዎች በAመልካቹ ላይ የመሰረቱት ክስ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 162/3/ መሰረት በይርጋ ሊታገድ 

ይገባል፡፡ 
2ኛ/ የAሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሣኝ ቦርድ Eና የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት Eንደቅደም ተከተላቸው በመ.ቁ. 

171/02/93 Eና በመ.ቁ.28793 የAመልካችን የይርጋ ክርክር ውድቅ Aድርገው የAንድ Eርከን ጭማሪ 
ለተጠሪዎች Eንዲከፍል የሰጡት ውሣኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯል፡፡ 
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ሕዳር 15 ቀን 1998 ዓ.ም 

ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

   Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 

  ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 

  ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ 

  Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

Aመልካች፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኔኬሽን  

ተጠሪ፡- ወ/ሪት ትEግስት ወርቁ 
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የሰበር መ/ቁ.11924 

ሕዳር 15 ቀን 1998 ዓ.ም 
ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

   Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ 
  ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ 
  ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ 
  Aቶ Aሰግድ ጋሻው 

Aመልካች፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኔኬሽን - ግርማ ማርቆስ ቀረበ 
ተጠሪ፡- ወ/ሪት ትEግስት ወርቁ - ቀረበች 

ፍ ር ድ 
 ለዚህ ጉዳይ መነሻ የሆነው የAሁን ተጠሪ E.ኤ.A. ከመጋቢት 24/1997 ዓ.ም ጀምሮ Eስከ መስከረም 
22/1997 ዓ.ም ድረስ በጠቅላላ Aገልግሎት ውስጥ በሚገኝ የስራ መደብ በተላላኪነት ሳገለግል ቆይቼ AለAግባብ 
የስራ ውሌን ስላቋረጠው ጥቅሜን ከፍሎ ወደ ስራ ይመልሰኝ፤ Aሊያም የስራ ስንብት ከፍሎ ያሰናብተኝ ስትል 
በAሁን Aመልካች ላይ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጀ ፍ/ቤት የመሰረተችው ክስ ነው፡፡ ይህም ፍ/ቤት ግራ ቀኙን 
በጉዳዩ Aከራክሮ ተጠሪ ወደ ስራ Eንድትመለስ፤ የAንድ ዓመት ደመወዝ Eና የዓመት ፈቃድ Eንዲሰጣት 
ወስኗል፡፡ 
 ይግባኝ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ፍርዱ ጉድለት ያለበትም በማለት የይግባኙን መዝገብ 
ዘግቶታል፡፡ 
 ይህም ችሎት ግራ ቀኙ በጉዳዩ ያቀረቡለትን ክርክር መርምሯል፡፡ 
 በAመልካችና በመልስ ሰጭ መካከል የተደረገው የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ የተደረገ 
ነው? ወይስ Aይደለም? የሚለው ጭብጥ በጉዳዩ ምላሽ ማግኘት የሚገባው ነጥብ መሆኑን ተገንዝቧል፡፡ 
 ጭብጡን Aሳማኝ በሆነ መልኩ ለመፍታት ይቻል ዘንድም በቅድሚያ የሥራ ውል ስለሚቆይበት ጊዜ 
የሚደነግጉትን የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 9 Eና 10ን በመመስረት ነጥቡን መመርመር ያስፈልጋል፡፡ በመጀመሪያ 
Aንቀጽ 9ን Eንመልከት፡፡ ይህ Aንቀጽ … በAንቀጽ 10 ከተመለከቱት በቀር ማንኛውም የሥራ ውል ላልተወሰነ 
ጊዜ Eንደተደረገ ይቆጠራል በማለት ደንግጓል፡፡ ይህ ድንጋጌ የስራ ውል ቆይታን የሚመለከት Aንድ መሰረት 
Aስቀምጧል፡፡ ይኸውም በAንድ Aሰሪ Eና ሰራተኛ መካከል የተደረገ የስራ ውል ያልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል 
ተደርጎ ሊቆጠር Eንደሚገባ Aመልክቷል፡፡ Eንዲሁም ማናቸውም የስራ ውል ጊዜ EንደAልተወሰነለት የስራ ውል 
ሊወሰድ ይገባው ዘንድ ሕጉ ግምት የወሰደበት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ Eንደ Aንቀጽ 9 Aገላለጽ Aንድ የስራ ውል 
ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረገ የሚያስቆጥረውን የሕግ ግምት ቀሪ Aድርጎ ውሉን ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ 
ነው የሚል ለመፈረጅ የስራ ውሉ ከAዋጅ Aንቀጽ 10 Aኳያ የተደረገ መሆኑ Eንዲረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ 
 ወደ ተከታዩ የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10 ስንመለስ ይህ Aንቀጽ ለተወሰነ ስራ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ 
የስራ ውል ሊደረግባቸው የሚችልባቸውን ሁኔታዎች በመዘርዘር Aስቀምጧል፡፡ ይህም በድንጋጌው የተወለከቱት 
መስፈርቶች የመማላታቸው ጉዳይ Eንደተጠበቀ ሆኖ Aንድን የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ ብቻ Eንዲቆይ በማድረግ፤ 
Aሊያም የተወሰነ ስራ ለመስራትም ሆነ ለማሰራት ብቻ ሲባል ማድረግ በሕግ የተፈቀደ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ 
Eንደዚሁም ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ የስራ ውል የሚደረገው በAንቀጹ በተመለከቱት ሁኔታዎች ብቻ መሆኑን 
በመጠቆም Aንድን የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ በሚል ማድረግ Eንደ ልዩ ሁኔታ ሊቆጠር 
የሚገባው ተግባር መሆኑን ያመላክታል፡፡ ይህ የሕጉ መንፈስም በዚህ ድንጋጌ /በAንቀጽ 10/ ሊሸፈኑ የማይችሉ 
የስራ ውል  Aይነቶች ሁሉ በAሰሪውና በሰራተኛው መካከል ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረጉ ይቆጠራሉ በሚል 
በተደነገገው የAዋጁ Aንቀጽ 9 ይደግፋል፡፡ 
 Eንግዲህ Aንድ የሰራ ውል የተደረገው ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ በመሆን Aለመሆኑ ጉዳይ ላይ ሙግት 
ሲነሳ በቅድሚያ በAሰሪው Eና በሰራተኛው መካከል በጽሑፍም ሆነ በቃል የተደረገውን የስራ ውል ይዘት ሰፊ 
ዝርዝር ከያዘው የAዋጁ Aንቀጽ 10 ጋር Eያገናዘቡ መመርመር ያስፈልጋል፡፡ ከዚያም Aንድ Aሳማኝነት ያለው 
መደምደሚያ ላይ ለመድረስ ሕጉ Eንደዚህ ያሉ የስራ ውሎች Eንዲደረጉ የፈቀደባቸውን የስራ ሁኔታዎች መለየት 
ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ Eንዲሆም የስራ ውሉ ከተጠቀሰው ድንጋጌ Aግባብ የተደረገ መሆኑን የማስረዳት ሸክሙ 
የAሰሪው ነው? ወይስ የሰራተኛው? የሚለው ጥያቄ ምላሽ መስጠትን ይጠይቃል፡፡ በAጠቃላይ ይህን የAዋጁን 



Aንቀጽ 10 የመተረጎምን ጉዳይ የግድ ያደርገዋል፡፡ 
በግልጽ Eንደሚነበበው የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10፡- 
1. የተወሰነ ሥራ ለመሥራት /the performance of specified piece work/ 
2. ለጊዜው በሥራው ቀሪ የሆነን ሠራተኛ ለመተካት /the replacement a worker who is temporally 

absent/: 
3. የሥራ ብዛትን ለማቃለል/ in the event of abnormal pressure of work/: 
4. በህይወት ወይም በንብረት ላይ ጉዳት Eንዳይደርስ የሚያስችል Aጣዳፊ ስራን ለመስራት Eንዲሁም በሥራ  

ወይም በንብረት ላይ የደረሰን ጉዳትና ብልሽት ለማደስ /urgent work, to prevent damage or disaster 
to life or property, to repair defects of breakdowns in works, materials, buildings or plants 
of the works of the undertaking/: 

5. Eየተቃረጠ የሚሰራን ቋሚ የAሠሪ ሥራ ለመሥራት /an irregular but permanent part of the 
employer/: 

6. ወቅት ጠብቆ የሚሠራን ቋሚ የAሠሪ ሥራ /seasonal but permanent part of the works of the 
employer/: 

7. ቋሚ ያልሆነ Eና Aንዳንዴ በሚያስፈልግ ጊዜ በቻ የሚሠራን ሥራ ለመሥራት /an occasional and not 
part of the permanent activity of the employer/ የተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ሥራ ውል ማድረግ 
Eንዲቻል ደንግጓል፡፡ 

በዚህ ችሎት Eምነት ይህ ድንጋጌ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል የሚደረግባቸውን ሶስት Aይነት የሥራ 
ሁኔታዎች ያመላክታል፡፡ የEነዚህን የሰራ ሁኔታዎች Aይነት ለመለየት ድንጋጌው ቋሚ Eና ቋሚ ያልሆኑ የAሠሪ 
ስራዎች ሲል ለይቶ ከAስቀመጣቸው ንUስ Aንቀፆች መነሳቱ ነገሩን ግልፅ ያደርገዋል፡፡ 
 ቋሚ በሆነ የAሰሪ ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ለማድረግ የሚቻል መሆኑን በግልጽ 
የሚያሳዩን የድንጋጌው ንUስ Aንቀጽ /5/ Eና /6/ ናቸው፡፡ በተጨማሪም Eነዚህ ድንጋጌዎች የስራ ውሉ 
የሚደረግባቸው ቋሚ የAሰሪው ስራዎች Eየተቃረጡ ወይም ወቅት ጠብቀው የሚሰሩ ሊሆኑ Eንደሚገባቸው 
በማመልከት ተጨማሪ መስፈርቶችን Aስቀምጠዋል፡፡ ይህም የድንጋጌዎቹ ይዘት ቀጣይነት በሌላቸው 
/በተከታታይነት በማይሰሩ/ የAሰሪው ቋሚ ሰራዎች ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ሊደረግ የሚችል መሆኑን 
Eና Eነዚህም Eንደ Aንድ የሥራ ሁኔታ ልንወስዳቸው Eንደሚገባ ያስገነዝቡናል፡፡ 
 ይሁን Eንጂ የቀጠቀሰው የድንጋጌዎቹ መንፈስ ቋሚ በሆነና ያለማቋረጥ በተከታታይ በሚሰራ የAሰሪው 
ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ለማድረግ Aይቻልም? የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ Eንደሚቻል የታመናል፡፡ 
የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10 ከAስቀመጣቸው ከፍ ሲል ከተመለከቱት ንUስ Aንቀጾች ውስጥ ቀጣይነት በAለው 
የAሰሪው ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ስራ ውል ማድረግ Eንደሚቻል በግልጽ የሚፈቀድ ድንጋጌ 
የለም፡፡ በሌላ በኩል ግን Aንቀጹ ከንUስ Aንቀጽ /1/ Eስከ /4/ ባሉት ንUስ Aንቀጾች የስራው Aይነት ቋሚ 
የAሰሪው ስራ የመሆን Aለመሆኑን ጉዳይ ሳያነሳ ሌሎች የተጠቀሰውን Aይነት ውል ሊደረግ የሚችልባቸውን 
ሁኔታዎች Aስቀምጦ Eናገኘዋልን፡፡ ስለሆነም Eነዚህ ንUስ Aንቀጾች ትርጓሜ Aግኝተው በAሰሪው ቋሚ ስራ ላይ 
የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል Eንዲደረግ የሚፈቅዱ Aይደለም EስከAልተባለ ድረስ ሕጉ በተጠቀሰው Aይነት 
ሥራ ላይ የተጠቀሰውን Aይነት ውል ማድረግ Aይፈቅድም የሚል መደምደሚያ ላይ ለመድረስ Aይቻልም፡፡ ወደ 
ትርጓሜያቸው ስንመለስ ደግሞ ቢያንስ የተወሰነ ስራ ለመስራት ወይም ለማሰራት፤ ቀሪ የሆነን ሰራተኛ ለመተካት 
Eና የስራ ብዛትን ለማቃለል ሲባል የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ማድረግ Eንደሚቻል የሚጠቅሱት ከንUስ 
ቁ./1/ Eስከ /3/ ያሉት ድንጋጌዎች የAሰሪውን ቋሚ ስራ በሚያገል መልኩ የተደነገጉ ናቸው ለማለት የሚያበቁ 
Aይደሉም፡፡ ይልቁንም ከፍ ሲል በተመለከቱት ምክንያቶች መነሻ የሚደረግ የስራ ውል በቀጣይነት ከሚሰሩ Eንጂ 
በቀጣይነት ከማይሰሩት ስራዎች ጋር ያለው ተያያዥነት Eምብዛም የሚታይ Aይደለም፡፡ ስለሆነም የቅጥሩ 
ምክንያት በEነዚህ ንUስ Aንቀጾች የተመለከቱትን ውስን ምክንያትቶች Eስከያዘ ድረስ ውሉ የተደረገበት ስራ 
ቀጣይነት ያለው ነውና የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ሊደረግ Aይችልም የሚል በሕግ የተደገፈ ማጠቃለያ ላይ 
ሊደረስ Aይቻልም፡፡ በመሆኑም በተጠቀሱት ድጋጌዎች Aግባብ በAሰሪው ቋሚ ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ 
ውል ማድረግ የሚቻል ሲሆን ይህም Eንደ ሁለተኛው Aይነት የስራ ሁኔታ ሊቆጠር ይገባዋል፡፡ 
 ቋሚ ባልሆነ የAሰሪው ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ሊደረግ Eንደሚችል በግልጽ የሚያሳየን 
ደግሞ ንUስ Aንቀጽ/7/ ነው፡፡ በዚህ ድንጋጌ መሰረት ውሉ የሚደረግበት ስራ ቋሚ የAሰሪ ስራ Aለመሆኑ ብቻ 
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ሳይሆን ቀጣይነት የሌለው ጭምር መሆኑን ከድንጋጌው በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል፡፡ Eንደ ንUስ /7/ ግልጽ 
ባይሆንም በንUስ /4/ ላይ የተመለከተው ይኸው የስራ ውል የሚደረግበት ሌላ ሁኔታም ከዚሁ ቋሚ ከAልሆነው 
Eና ቀጣይነት ከሌለው ስራ ሊመደብ የሚገባው መሆኑን ከይዘቱ መረዳት ይቻላል፡፡ ይህ ቋሚ ያልሆነ Eና 
በቀጣይነት የማይከናወን የAሰሪው ስራም ውሉ Eንዲደረግ ሕግ የፈቀደበት ሶስተኛው  Aይነት የስራ ሁኔታ 
ተደርጎ ሊወሰድ ይገባዋል፡፡ 
 Eንግዲህ Aንድ የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ የስራ ውል ነው ለመሰኘት ጊዜ የተወሰነበት የመሆኑ 
ጉዳይ ብቻ የሚበቃ Aይደለም፡፡ ውሉ በጊዜ ከመገደቡ ባሻገር በAንቀጽ 10 በተመለከቱት Eና ከላይ በዝርዝር ሊታዩ 
ከተሞከሩት የስራ ሁኔታዎች Aግባብ የተደረገ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 
 Eንዲሁም Aንድ የስራ ውል የተወሰነ ስራ ለመስራት ወይም ለማሰራት ሲባል የተደረገ ነው ለመሰኘት 
ለተወሰነ ስራ መደረጉን የሚያሳይ ጥቅል ሐሳብ ማስቀመጡ ብቻ የሚበቃ Aይሆንም፡፡ ለተወሰነ ስራ መደረጉን 
ከማመልከት በተጨማሪ በAንቀጽ 10 ስር በተዘረዘሩት Eና ከላይ ከተጠቀሱት የስራ ሁኔታዎች Aግባብ የተደረገ 
መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 
 ለተወሰነ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ በሚል የተደረገ Aንድ የስራ ውል በAንቀጽ 10 የተመለከቱትን 
መስፈርቶች በAሟላ ወይም በAላሟላ ጊዜ ሁለት የተለያዩ ሕጋዊ ውጤቶችን ያስከትላል፡፡ ይኸውም Aንደኛ ውሉ 
መስፈርቶቹን Aሟልቶ ከተገኘና ለተወሰነ ጊዜ የተደረገ ከሆነ ጊዜው Eስከሚያልቅ ብቻ የሚቆይ ሲሆን ለተወሰነ 
ስራ የተደረገ ከሆነ ደግሞ ስራው Eስከሚያልቅ ድረስ ብቻ የሚቀጥል ይሆናል፡፡ ከዚያም ውሉ በAዋጁ Aንቀጽ 24 
መሰረት በሕግ ይቋረጣል፡፡ ሁለተኛ ውሉ መስፈርቶቹን Aሟልቶ ካልተገኘ በAዋጁ Aንቀጽ 9 መሰረት በAሰሪውና 
በሰራተኛው መካከል ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረገ ይቆጠራል፡፡  
  Aንድ Aከራካሪ የስራ ውል በAንቀጽ 10 የሚሸፈን መሆን Aለመሆኑ የሚለየው ተከራከሪዎቹ 
ከሚያቀርቡት ማስረጃ Aኳያ ተገናዝቦ ሲታይ ነው፡፡ ይህን ጉዳይ ለማስረዳት የሚቀርቡት ማስረጃ ምን Aይነት 
ሊሆን Eንደሚገባ በሕጉ ተለይቶ የተወሰነ Aይደለም፡፡ ስለሆነም ሙግቱን ለማስረዳት የፅሁፍም ሆነ የቃል ማስረጃ 
ማቅረብ Eንደሚቻል የሚተመን ነው፡፡ ይልቁንም የሚያከራክረው ቅድሚያ የማስረዳት ሸክም ያለበት ማን ነው?  
Aሰሪው ነው? ወይስ ሰራተኛው? የሚለው ጉዳይ ሲሆን ይህም Aወዛጋቢ ነጥብ Aግባብነት ካለው ሕግ ጋር 
ተገናዝቦ Eንደሚከተለው ምላሽ ተሰጥቶበታል፡- 
 1ኛ- ከፍ ሲል Eንደተመለከተው Aንድ ከAሰሪ ጋር የስራ ውል ያለው ሰራተኛ ላልተወሰነ ጊዜ 
Eንደተቀጠረ ሊቆጠር Eንደሚገባ የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 9 ግምት ወስዶለታል፡፡ በዚህ የሕግ ግምት የስራ ውሌ 
ያልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል ነው ሲል የሚከራከረው ሰራተኛ ተጠቃሚ በመሆኑ ይህን ክርክሩን የሚደግፍለት 
ማስረጃ በቅድሚያ ያቀርብ ዘንድ Aይጠበቅበትም፡፡ ይልቁንም በሕግ የተወሰደለት ግምት ክርክሩን ከማስረዳቱ 
ግዴታው ነፃ Eንዲሆን ያደርገዋል፡፡ በውጤቱም በቅድሚያ የማስረዳቱ ግዴታ የስራ ውሉ ለተወሰነ ጊዜ ወይም 
ስራ የተደረገ ነውና በAንቀጽ 10 የሚሸፈን ነው ሲል በሚከራከረው በAሰሪው ላይ ይወድቃል፡፡ 
 2ኛ- Eንደሚታወቀው Aንድ የስራ ውል በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10 የሚሸፈን ነው?  ወይም 
Aይደለም? የሚለው Aከራካሪ ጭብጥ በAንድ ጉዳይ ሊመሰረት የሚችለው Aንዱ ወገን ተከራካሪ የስራ ውሉ 
ያልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል ነው ሲል ሌላው ደግሞ ውሉ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ ነው በማለት 
በሚሟገቱበት ሁኔታ ነው፡፡ በAብዛኛ የመጀመሪያው Aይነት ክርክር የሚቀርበው በሰራተኛው ሲሆን ሁለተኛው 
Aይነት ክርክር ደግሞ በAሰሪው የሚቀርብ ነው፡፡ ይህም የሙግታቸው Aቀራረብ ለተጠቀሰው ጭብጥ መመስረት 
ምክንያት የሆነው ክርክር በAሰሪው በኩል መቅረቡን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ የጉዳዩ ጭብጥ Eንዲሆን ያስቻለውን 
ክርክር ያቀረበው Aሰሪው ከሆነ ደግሞ ይህን ክርክሩን በቅድሚያ ያስረዳ ዘንድ የግድ ይሆንበታል፡፡ ይህም the 
one who alleges in the affirmative shall prove it ከሚለው Aገላለጽ ጋር የተስማማ ይሆናል፡፡ Eንደዚሁም 
ይህን ጉዳይ ስለ ማስረጃ ማቅረብ ግዴታ Eና ስለAቀባበሉ ከተደነገገበት የፍትሐ ብሔር ሕጉ ክፍል ጋር ማገናዘብ 
ይቻላል፡፡ በዚህ የፍትሐ ብሔር ሕግ ክፍል ስር የሚገኘው Aንቀጽ 2AA1 Aንድ ግዴታ Eንዲፈፀምለት የሚጠይቅ 
ሰው  የግዴታውን መኖር የሚያሳይለት ማስረጃ ማቅረብ Eንደሚገባው፤ ግዴታው ፈርሷል ወይም ተቀይሯል 
ወይም ቀርቋል የሚል ወገን ደግሞ ይህ ተግባር መፈፀሙን የሚያሳይለትን ማስረጃ ማቅረብ Eንዳለበት ደንግጓል፡፡ 
በያዝነው Aይነት የስራ ክርክር ጉዳይ የገባውን ግዴታ ሊፈጽምልኝ ይገባል የሚል ክርክር የሚቀርበው በAሰሪው 
ሳይሆን በሰራተኛው ነው፡፡ ስለሆነም ከተጠቀሰው ድነጋጌ Aግባብ ሰራተኛው የግዴታውን መኖር ለማስረዳት 
በመካከላቸው የስራ ውል ያለ መሆኑን ብቻ ማሳየቱ የሚበቃው ነው፡፡ በሌላ በኩል ግን የስራ ውሉ በAዋጅ 
ቁ.42/85 Aንቀጽ 10 የሚሸፈን ነው በሚል የሚከራከረው Aሰሪ ይህን የስራ ውሉ በተጠቀሰው ድንጋጌ ስር 



የሚወድቅ መሆኑን ያረጋግጥልኛል የሚለውን ተግባር ያስረዳ ዘንድ ይጠበቅበታል፡፡ 
 Eንግዲህ Aንድ የስራ ውሉ በAንቀጽ 10 የሚሸፈን ነው ሲል Aሰሪው በተከራከረ ጊዜ ሁሉ ይህንን 
ክርክሩን የሚደግፍለት የጽሁፍም ሆነ የሰው ማስረጃ በቅድሚያ Eንዲያቀርብ ያስፈልጋል፡፡ በAሰሪው የቀረበው 
ማስረጃ ከተመዘነ በኋላ Aስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ሰራተኛው ቅጥሩ በAሰሪው Eንደተባለው ሳይሆን በሌላ 
በAንቀጽ 10 ሊሸፈን በማይችል የተለየ ሁኔታ መፈፀሙን በማስረዳት በAሰሪው የቀረበውን ክርክርና ማስረጃ 
ያስተባብል ዘንድ ይገባዋል፡፡ 
 Eንዲሁም Aንድ ፍ/ቤት የተከራካሪዎች የጽሁፍም ሆነ የቃል የስራ ውል ከAንቀጽ 10 Aግባብ መደረግ 
Aለመደረጉን ሲፈትሽ Aለነ የሚሉትን ማስረጃ ከፍ ሲል በተመለከተው ስርዓት ሊያስተናግድ ይገባዋል፡፡ Eርሱም 
ይጠቅመኛል የሚለውን ሌላ ተመሳሳይ Aይነት ወይም Aግባብነት ያለው የAካባቢ ማስረጃ ለውሳኔው መሰረት 
ሊያደርግ ይችላል፡፡ 
 በሌላም በኩል Aንድ የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ መሆን Aለመሆኑን የማጣራቱ ጉዳይ 
በAሰሪው Eና በሰራተኛው መካከል የተደረገውን የስራ ውል የመተርጎምን ተግባር ይሠምራል፡፡ Aከራካሪ ሆኖ 
የተገኘውን የስራ ውል ለመተርጎም ደግሞ ተዋዋዮቹ ውሉን ሲያደርጉ የነበራቸውን ፈቃድ መለየት ያስፈልጋል፡፡ 
ስለሆነም ፍርድ ቤቱ በዚህ ረገድ የያዘውን ጭብጥ ሲፈታ የስራ ውሉ በተደረገበት ጊዜ Aሰሪውና ሰራተኛው 
የነበራቸው የሐሳብ Aንድነት ምን Eንደነበር ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ፍ/ቤቱ በAደረገው ማጣራት የስራ ውሉ 
የተደረገበት የተዋዋዮቹ ፈቃድ ውሉ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 10 በተመለከቱት ሁኔታዎች ላይ መፈጸሙን 
Aረጋግጦልኛል የሚል ከሆነ ውሉ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ ይደርሳል፡፡ 
የስራ ውሉ የተደረገበት የተዋዋዮቹ ፈቃድ በተጠቀሰው Aንቀጽ 10 ስር የሚወድቅ Aይደለም ካለ ደግሞ ውሉን 
ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረገ የስራ ውል ይቆጥረዋል፡፡ 
 ወደያዘነው ጉዳይ ስንመለስ ክሱ የቀረበለት ፍ/ቤት ተጠሪ ለተወሰነ ጊዜ ማለትም ለስድስት ወራት 
መቀጠሯን የሚያሳይ የፅሁፍ የስራ ውል በማስረጃነት ቀርቦለታል፡፡ ቅጥሩም ወቅታዊ ስራን ለማከናወን በሚል 
መፈፀሙን ውሉ በግልጽ ያመለክታል፡፡ ከፍ ሲል Eንደተጠቀሰው ውሉ ጊዜ የተወሰነለት መሆኑ ብቻውን የተወሰነ 
ጊዜ የስራ ውል የሚያሰኘው Aይሆንም፡፡ ስለሆነም ውሉ በAዋጅ 42/85 Aንቀጽ 10 Aግባብ የተደረገ መሆን 
Aለመሆኑ ጭምር መታየት ይኖርበታል፡፡ 
 ሁለቱ ወገኖች የፈፀሙት ውል ተጠሪ የተቀጠረችው ወቅታዊ ስራን ለማከናወን መሆኑን የሚጠቅስ 
ሲሆን Aመልካቹ ደግሞ ተጠሪ የተቀጠረችው በንድ ወቅት ተከስቶ የነበረን የስራ ብዛት ለማቃለል ነው ሲል ከስር 
ጀምሮ መከራከሩን መዝገቡ ያስረዳል፡፡ ይህም የAመልካቹ ክርክር /ምንም Eንኳን ውሉ የቅጥሩ ምክንያት ወቅታዊ 
ስራን ለመስራት የተደረገ መሆኑን የሚያመላክት ቢሆንም/ ተጠሪ የተቀጠረችበት የጠቅላላ Aገልገሎት ክፍል 
የተላላኪነት ስራ ወቅት ጠብቆ የሚሰራ ቋሚ የAሰሪው ስራ በሚል ሊፈረጅ Eንደማይችል በAመልካቹ ጭምር 
የታመነበት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ Eንዲሁም የክርክሩ Aቀራረብ ጉዳዩን ከንUስ Aንቀጽ /6/ ጋር ሳይሆን ከንUስ 
/3/ ጋር Aገናዝበን Eንድናየው Eና Aመልካቹም በዚህ ረገድ ያቀረበውን ክርክር ማስረዳት Aለማስረዳቱን Eንድንለይ 
ይጠይቀናል፡፡ 
 ከጉዳዩ መረዳት Eንደሚቻለው ተጠሪ የተቀጠረችው በቀጣይነት በሚከናወን የAሰሪው ቋሚ ስራ ላይ 
ነው፡፡ ተጠሪም ብትሆን የምትከራከረው ስራው ወቅት ጠብቆ የሚሰራ ነው በሚል ሳይሆን ያለማቋረጥ የሚሰራ 
የስራ Aይነት ነው በሚል ነው፡፡ በቀጣይነት የሚሰራ የAሰሪ ቋሚ ስራ ላይ የስራ ብዛትን ለማቃለል በሚል 
የተወሰነ ጊዜ የስራ ውል ማድረግ በንUስ ቁ./3/ የተፈቀደ ነው፡፡ በEርግጥ የቀረበው የስራ ውል Aመልካቹ 
Eንደሚከራከረው ውሉ የተደረገው በAንድ ወቅት የተከሰተን የስራ ብዛት ለማቃለል መሆኑን በግልፅ የሚጠቅስ 
Aይደለም፡፡ ይህ ማለት ግን ውሉ የAመልካቹን ክርክር Aያስረዳለትም በሚል ከወዲሁ Eንድንደመድም 
የሚያስችለን Aይደለም፡፡ ይልቁንም በውሉ ላይ የተወለከተው የቅጥሩ ምክንያት ከዚህ ንUስ Aንቀፅ ጋር 
የሚጣጣም መሆን Aለመሆኑን የማየቱን ጉዳይ Aስፈላጊ የሚያደርገው ነው፡፡ ተጠሪ የተቀጠረችበት የተላላኪነት 
ስራ የወቅት ስራ Aይደለምና በዚህ ችሎት Eምነት በውሉ ላይ ወቅታዊ ስራን ለማከናወን መቀጠሯ መገለፁ 
በጊዜው የነበረውን የሥራ ብዛት ለማቃለል ሲባል መቀጠሯን ለማረጋገጥ ያህል የሚበቃ ነው፡፡ ስለሆነም 
Aመልካቹ ላቀረበው ክርክር ውሉ Eንደ በቂ የፅሁፍ ማስረጃ ሊቆጠርለት የሚገባ ነው፡፡ 
 በሌላ በኩል ተጠሪ በቦታው ሌላ ቀጥሮ Eኔን AለAግባብ Aሰናበተኝ የሚል Aጠቃላይ ይዘት ያለው ክርክር 
ከማቅረቧ ውጭ ስራ ለማቃለል ቀጠርኳት ማለቱ ሐሰት መሆኑን Aስረዳለሁ በሚል Aይነት Aልተከራከረችም፡፡ 
በዚህ Aይነት ከልሟገች Eና ሙግቷንም ካላስረዳች ደግሞ የAመልካቹን ክርክር Aስተባብላለች የሚያስብላት 
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Aይደለም፡፡ ተጠሪ Eንደምትከራከረው በቦታው ሌላ መቀጠሩን በስር ፍ/ቤት በቆጠረቻቸው ምስክሮች EንደAስረዳች 
ቢወስድላት Eንኳ የተቀጠረችው የስራ ብዛት ለማቃለል Aለመሆኑን በማስረዳት የAመልካቹን ክርክር Aስተባብላለች 
የሚያሰኛት Aይሆንም፡፡ ምክንያቱም በEርሷ ቦታ ሌላ የመቀጠሩ ጉዳይ Eርሷ የተቀጠረችው ስራ ለማቃለል ሲባል 
Aይደለም የሚል Aሳማኝነት ያለው መደምደሚያ ላይ ሊያደርስ የሚችል Aይደለም፡፡ 
 በጥቅሉም በሁለቱ መካከል የተደረገው የስራ ውል በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10/3/ የሚሸፈን የተወሰነ 
ጊዜ የስራ ውል መሆኑን ይህ ችሎት ተቀብሎታል፡፡ በውሉ የተወሰነ ጊዜ ሲያልቅ ውሉ መቋረጡም በAዋጁ 
Aንቀጽ 24/1/ የተደገፈ ነውና የስር ፍ/ቤቶች የውሉን መቋረጥ ሕገወጥ Aድርገው ወደስራ Eንድትመለስ 
መወሰናቸው ከሕጉ ያልተጣጣመ ሆኖ Aግኝተነዋል፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 
1ኛ- በAመልካችና በተጠሪ መካከል የተደረገው የስራ ውል የተቋረጠበት ምክንያት ሕጋዊ Eንጂ ሕገ ወጥ 

ባለመሆኑ Aመልካች ወደ ስራ ልትመለስ Aይገባም በማለት ተወስኗል፡፡ 
2ኛ- ይህ ችሎት በመ.ቁ.17189 ለጉዳዩ Aግባብነት ላላቸው የAዋጅ ቁ.42/85 ድንጋጌዎች ትርጓሜ በመስጠት 

ሕጉ ስራ ላልተሰራበት ጊዜ ውዝፍ ደመወዝ Eንዲከፈል የሚፈቅድ Aይደለም የሚል መደምደሚያ ላይ 
በመድረሱ ተጠሪ ያልሰራችበት ጊዜ ደመወዝ ሊከፈላት Aይገባም በማለት ተወስኗል፡፡  

3ኛ- በመሆኑም ተጠሪ የAመት ፈቃድ Eንዲሰጣት የተወሰነውን የስር ፍ/ቤቶች ውሳኔ ሳይጨምር ቀሪዎቹ 
በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ.ቁ.224/90፤ በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ደግሞ በመ.ቁ.857/93 
የተሰጡት የውሳኔ ክፍሎች በፍ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽረዋል፡፡ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

የሰበር መ/ቁ 14057 
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ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 
   Aቶ ፍሰሀ ወርቅነህ 
   ወ/ሮ ስንዱ Aለሙ  
   ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ 
   Aቶ Aሰግድ ጋሻው 
 
Aመልካች፡- የIትዮጵያ መድን ድርጅት 
ተጠሪ፡- Aቶ ጌታሁን ኃይሉ 
 
ስራ ክርክር - የዓመት Eረፍት ክፍያ - የAዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 79/2/ Eና /5/፣ 77/5/፣ 77/3/ 
 

የAሁን ተጠሪ በAመልካች ላይ ክስ መስርተው የ128 ቀናት የዓመት Eረፍት በገንዘብ ተለውጦ 
Eንዲሰጣቸው የጠየቁበመጀመሪያ ያየው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም የተላለፈ የዓመት Eረፍት ፈቃድ ከሁለት 
Aመት በላይ መራዘም ስለሌለበት 128 የEረፍት ቀናት ተቀንሶ Aዋጁ በሥራ ላይ ከዋለበት ጀምሮ ተጠሪ 
Eስከተሰናበቱበት ድረስ የAንድ Aመት ከAሥራ ሦስት ቀናት የዓመት Eረፍት ክፍያ ብቻ ይከፈል በማለት ሊወሰን 
ጉዳዩን በይግባኝ ያየው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደግሞ የተጠሪ ገንዘብ (የጠየቀው የAመት Eረፍት) ሳይቀነስ 
ሊከፈል ይገባል በማለት በመወሰኑ የቀረበ Aቤቱታ፡፡ 

 
ውሣኔ፡ - የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠውና የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያሻሻለው ውሣኔ 
ተሻሽሏል፡፡ 
 

1. ከሁለት Aመት በላይ የተራዘሙ ፈቃዶች በገንዘብ የሚተኩ Aይደሉም፡፡ 
2. Aንድ ሠራተኛ የሥራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመበት የዓመት ፈቃድ ክፍያ ሁሉ የጊዜ ገደብ ሳይኖረው 

በገንዘብ ተቀይሮ ሊከፈለው Aይችልም፡፡ 
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ዳኞች፡- መንበረፀሐይ ታደሰ 
    ፍሰሀ ወርቅነህ 
    ስንዱ Aለሙ  
    ሆሳEና ነጋሽ 
    Aሰግድ ጋሻው 
 
Aመልካች፡- የIትዮጵያ መድን ድርጅት ነ/ፈጅ ኃይሉ ተሰማ ቀረቡ  
ተጠሪ፡- Aቶ ጌታሁን ኃይሉ ቀረቡ 
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 
 

ፍርድ 
Aመልካች ለሰበር ችሎት Aቤቱታ ያቀረበው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመዝ.ቁ. 15313 ህዳር 25 ቀን 

1996 ዓ.ም የዓመት Eረፍት ክፍያን በተመለከተ በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ነው፡፡ 
ጉዳዩ የተጀመረው በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ነው፡፡ የAሁኑ ተጠሪ በAመልካች ላይ ክስ 

የመሰረተው ከሌሎች ክፍያዎች ጋር የተጠራቀመ የ128 ቀናት የዓመት Eረፍት በገንዘብ ተለውጦ Eንዲከፈለው 
ነው፡፡ Aመልካች የዓመት Eረፍት ክፍያን Aስመልክቶ በAዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 79 2 Eና 5 መሠረት 
የተላለፈው የዓመት ፈቃድ የሚቀጥለው ሁለት ዓመት በላይ ሊራዘም Aይችልም ተጠሪ የጠየቀው ክፍያ በሕጉ 
ከተሰጠው በላይ ስለሆነ ሊከፈለው Aይገባም በማለት መከራከሩን የፍ/ቤቱ ውሣኔ ያሳያል፡፡ 

ጉዳዩን በመጀመሪያ ያየው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የሰጠው ውሣኔ /… የAሰሪና ሠራተኛ 
Aዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 192/1/ሠ Aዋጅ ቁጥር 64/68 የሆነውን በግልጽ የሻረው በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ 
Aዋጅ ቁጥር 42/85 ተፈፃሚ ሊሆን Aይችልም የሚለው የተከሣሽ ክርክር ተቀባይነት የለውም፣ ስለሆነም በAዋጅ 
ቁ.42/85 በAንቀጽ 79/5/ ሥር በAንቀጽ 79/1 Eና /2/ የተላለፈ የዓመት Eረፍት ፈቃድ ከሁለት ዓመት በላይ 
መራዘም Eንደሌለበት የተደነገገ በመሆኑ በዚህ ድንጋጌ መሠረት የከሣሽ 128 የEረፍት ቀናት ተቀንሶ Aዋጁ በስራ 
ላይ ከዋለበት ከጥር 12/85 ጀምሮ Eስከተሰናበቱበት ጊዜ Eስከ ጥር 28/86 ዓ.ም ያለው ጊዜ Aንድ ዓመት ከAስራ 
ሶስት ቀናት የAመት Eረፍት ክፍያ ብቻ በAንቀጽ 77/3/ መሠረት Eንዲከፈል የሚል ነው፡፡ 
 የAሁን ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት Aቅርቧል፡፡ ፍ/ቤቱም Aዋጅ 
ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 79/5/ የዓመት Eረፍት ከሁለት ዓመት በላይ ሊተላለፍ Aይችልም ሲል ሠራተኛው ከሁለት 
ዓመት በላይ ያጠራቀመው የዓመት Eረፍት ካለ Aይገባውም ማለቱ Aይደለም፡፡ ይልቁንም በAዋጁ በቁጥር 77/5/ 
ላይ ያልወሰደው የዓመት ፈቃድ በጠቅላላ ታስቦ Eንዲከፈለው ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም ተጠሪ የጠየቀው የዓመት 
Eረፍት ክፍያ ሳይቀነስ Eንዲከፈለው በማለት የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ውሣኔውን በመሻሻል ወስኗል፡፡ 
 Aመልካች የከፍተኛ ፍ/ቤት መሠረታዊ የሆነ ሕግ ስህተት ፈጽሟል ሲል Aቤቱታ ያቀረበው በዚህ ውሣኔ 
ነው፡፡ ታህሣሥ 19 ቀን 1996 ዓ.ም ጽፎ ባቀረበው ማመልከቻ በውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 
ተሰርቷል ሲል የሚያቀርባቸው ክርክሮችም፣ 
- የተጠሪ የዓመት Eረፍት በገንዘብ ተቀይሮ ይከፈለኝ ጥያቄ ከሥራ ከመሰናበታቸው ጥር 30/86 ዓ.ም በፊት 

የነበረና በተለይም Aዋጅ በAንቀጽ 34/4/ ከሀ-ሠ መሠረት ያልተላለፈ በመሆኑ ሊጠየቅ Aይገባም፡፡ 
- በAዋጅ Aንቀጽ 79/2-3/ መሠረት ሠራተኛው ጠይቆ ወይም Aሠሪው የሥራ ሁኔታ Aስገድዶት የተላለፈ 

ለመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የሌለ ከመሆኑም በላይ በዚሁ Aንቀጽ 79/5/ በግልጽ Eንደተቀመጠው በሁለቱ 
ስምምነት የተላለፈ የዓመት Eረፍት ቢኖር Eንኳን ከሁለት Aመት በላይ ሊራዘም Eንደማይችል በግልጽ 
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ሰፍሯል፡፡ ተጠሪ በAዋጁ መሰረት የተላለፈ የዓመት Eረፍት ያላቸው ለመሆኑ ያልገለጹ ከመሆኑም በላይ 
Aንቀጽ 79/5/ ከሁለት Aመት በላይ ሊተላለፍ Eንደማይችል በግልጽ የደነገገውን ከፍተኛ ፍ/ቤት ባለመቀበል 
በAዋጅ Aንቀጽ 77/5/ በሙሉ በገንዘብ ተቀይሮ ይከፈላቸው በማለት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ 
ስህተት Aለበት የሚሉ ናቸው፡፡ 

Aቤቱታው በሰበር ችሎት Eንዲታይ ታዞ ተጠሪ መልስ Eንዲሰጥ በታዘዘው መሠረት ሚያዚያ 28 ቀን 
1996 ዓ.ም የተጻፈ መልስ Aቅርቧል፡፡ በመልሱም የከፍተኛ ፍ/ቤት ውሣኔ የህግ ስህተት Eንደሌለበት በመግለጽ 
Eንዲፀና ጠይቋል፡፡ Aመልካቹም የመልስ መልስ Aቅርቧል፡፡ 

በዚህ ጉዳይ ተመርምሮ ሊወሰን የሚገባው ዋናው የክርክር ጭብጥ Aንድ ሠራተኛ የሥራ ውሉ ሲቋረጥ 
ያልተጠቀመበትን የዓመት Eረፍት ቀናት ሁሉ የጊዜ ገደብ ሳይኖረው በገንዘብ ተለውጦ Eንዲከፈለው ይገባል ወይ? 
የሚለው ጭብጥም ይታያል፡፡  

በቅድሚያ ግን Aመልካች የተጠሪ የዓመት Eረፍት በገንዘብ ተቀይሮ ይከፈለኝ ጥያቄ Aዋጅ ቁ. 42/85 
ከመውጣቱ በፊት የነበረ መብት ስለሆነ በAዋጅ ቁጥር 64/68 መሠረት መታየት ይገባዋል ሲል የሚያቀርበውን 
ክርክር ተመልክተናል፡፡ ተጠሪ ክሱን ያቀረበው ግንቦት 14 ቀን 1990 ዓ.ም Aዋጅ ቁጥር 42/85 በሥራ ላይ Eያለ 
ነው፡፡ Aዋጅ ቁጥር 64/68 በAንቀጽ 192/ሠ/ Eንደተሻረ ተገልጿል፡፡ Aዋጅ ቁጥር 64/68 በኋላኛው Aዋጅ በስራ 
ላይ ከዋለ በኋላ ተፈፃሚ የሚሆነው በAዋጅ ቁጥር 42/85 በቁጥር 191 Eንደተደነገገው Aዋጅ ቁጥር 64/68 
በሥራ ላይ Eያለ ክሱ መታየት ጀምሮ ቢሆን ነበር፡፡ በዚህ ድንጋጌ መሠረት የተሻረውን Aዋጅ ቁጥር 64/68 
ተፈፃሚ ለማድረግ መታየት ያለበት የኋላኛው Aዋጅ ሲተካ ሥራ ላይ ሲውል ጉዳዩ በቀድሞው Aዋጅ መታየት 
የጀመረ መሆን Aለመሆኑን Eንጂ መብቱ የተገኘበትን ጊዜ Aይደለም፡፡ ከላይ Eንደተገለፀው ተጠሪ ክሱን ያቀረበው 
Aዋጅ ቁጠር 42/85 በሥራ ላይ Eያለ በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ተፈጻሚ የሚሆነው ይኸው Aዋጅ ቁ.42/85 ነው፡፡ 
ስለሆነም Aመልካች የAዋጁን ተፈፃሚነት በተመለከተ የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የለውም፡፡ 

በመቀጠልም Aንድ ሠራተኛ የሥራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመበትን የዓመት Eረፍት ሁሉ ያለጊዜ ገደብ 
በገንዘብ ተለውጦ ሊከፈለው ይችላል ወይ? የሚለውን ዋና ጭብጥ Eንመለከታለን፡፡ 

ይህን ጭብጥ ለመመርመር በቅድሚያ የዓመት ፍቃድን ምንነትና Aስፈላጊነት መመልከት ተገቢ ነው፡፡ 
በAዋጅ ቁጥር 42/85 ከAንቀጽ 76-78 ካሉት ድንጋጌዎች የAመት ፈቃድ ለሠራተኛ ከክፍያ ጋር የሚሰጥ የስራ 
ቀናት የEረፍት ጊዜ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ በAዋጁ ቁጥር 13/4/ መሠረት ሠራተኛው ለሥራ ብቁ በሆነ 
የAEምሮና የAካል ሁኔታ በስራ ላይ መገኘት ይጠበቅበታል፡፡ የAመት Eረፍት ከሚሰጥባቸው ምክንያቶች Aንዱና 
ዋነኛው ሠራተኛው ይህን የሚጠበቅበትን ግዴታ ማሟላት Eንዲችል ነው፡፡ በAዋጁ ስለ ዓመት ፈቃድ የሚናገረው 
ጠቅላላ ድንጋጌ /Aንቀጽ 76/2/ በዓመት ፈቃድ ፋንታ በገንዘብ መክፈል የተከለከለ Eንደሆነ ይደነግጋል፡፡ Aንድ 
ሠራተኛ የAመት ፈቃድ ለማግኘት ያለውን መብት በማናቸውም ሁኔታ ለመተው የሚያደርገው ስምምነት 
ተቀባይነት Eንደሌለውም የዚሁ Aንቀጽ ንUስ /1/ ይደገግጋል፡፡ ከነዚህ ድንጋጌዎች ገንዘብ የAመት ፈቃድን 
መተካት Eንደማይችል ሠራተኛው የAመት ፈቃዱን ባልተጠቀመ ቁጥር ፍቃዱ ወደ ገንዘብ ተለውጦ መከፈል 
Eንደሌለበትም ያመለክታል፡፡ 

በሌላ በኩል በዋናነት የAመት Eረፍት ለሠራተኛ የሚሰጠው ሳይከፋፈል ሲሆን መሰጠት ያለበትም 
ከEያንዳንዱ Aመት የAገልግሎት ዘመን በኋላ ሳይጠራቀም ነው፡፡ /ቁጥር 77/1/ Eና 78 ፡፡ ሆኖም ሠራተኛው 
ተከፋፍሎ Eንዲሰጠው ሲጠይቅና Aሠሪውም ሲስማማ ለሁለት ተከፍሎ ሊሰጠው ይችላል፡፡ /79/1/ Eንዲሁም 
ሠራተኛው ሲጠይቅና Aሰሪውም ሲስማማ በAሠሪውም በኩል የሥራ ሁኔታ ሲያስገድደው የሠራተኛውን የፈቃድ 
ጊዜ ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡ /Aንቀጽ 79/1/ Eና /3/ የAመት Eረፍትን ከላይ Eንደተገለፀው በAሠሪና በሠራተኛው 
ስምምነት ማራዘም ቢቻልም ሊራዘም የሚችልበት ጊዜ ግን በሕጉ ወሰን ከሚቀጥለው ሁለት Aመት በላይ ሊራዘም 
Aይችልም፡፡ ይህ ድንጋጌ ከሁለት Aመት መራዘም በኋላ ሠራተኛው ፍቃዱን የግድ መጠቀም ያለበት መሆኑን 
ያመለክታል፡፡ 

በመቀጠልም ሠራተኛው በዚህ ሁኔታ ተራዝሞ ያልተጠቀመበትን ፍቃድ ሁሉ የስራ ውሉ ሲቋረጥ የጊዜ 
ገደብ ሳይኖረው በገንዘብ ተለውጦ ሊከፈለው ይችላል ወይ? ወደሚለው ጭብጥ Eንመለሳለን፡፡ የAመት Eረፍት 
በገንዘብ ተለውጦ ሊከፈልባቸው የሚችሉ ሁኔታዎች በAዋጁ በግልጽ ተቀምጠዋል፡፡ Eነሱም 1ኛው የሥራ ውሉ 
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ለተቋረጠ ሠራተኛ ሲሆን 2ኛው ደግሞ በAንቀጽ 80 Eንደተገለፀው Aሠሪው በፍቃድ ላይ ያለ ሠራተኛን ጠርቶ 
ፈቃዱን ሳይጨርስ ስራውን Eንዲቀጥል ካደረገ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ በAንቀጽ 80/2/ ሠራተኛው ያልተጠቀመበትን 
ማለትም የቀረውን የAመት ፈቃድ በገንዘብ ተተምኖ ሊከፈለው Eንደሚችል ተደንግጓል፡፡  

ለያዝነው ጭብጥ Aግባብነት ያለው የሥራ ውሉ የተቋረጠበት ሠራተኛን በማስመልከት ስለሚፈፀመው 
የAመት Eረፍት ክፍያ ነው፡፡ የAዋጁ Aንቀጽ 77/5/ የስራ ውሉ የተቋረጠ ሠራተኛ ያልወሰደው የAመት ፈቃድ 
ታስቦ በገንዘብ Eንደሚከፈለው ይደነግጋል፡፡ ከላይ Eንደተመለከትነው የAመት Eረፍት መሠረት ሃሣብ ክፍያ 
የሚፈፀምበት የEረፍት ቀናት ማግኘት ቢሆንም የስራ ውሉ የተቋረጠ ሠራተኛ ግን EደደAላማው በEረፍቱ 
ሊጠቀምበት Aይችልም፡፡ በዋናነት የAመት Eረፍት በገንዘብ Eንዲተካ ሕጉ ባይፈቅድም በስራ ውሉ የተቋረጠ 
ሠራተኛ ግን በEረፍቱ ፋንታ ገንዘብ Eንዲከፈለው በህጉ ተፈቅዷል፡፡ ይህም የሆነው ከላይ Eንደተገለፀው የስራ 
ውሉ በመቋረጡ ምክንያት ሠራተኛው በEረፍቱ ሊጠቀምበት የማይችል በመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞም ክፍያ 
የሚፈፀምባቸው የትኞቹ ፍቃዶች ናቸው የሚለውን ነጥብ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ ከላይ Eንደተመለከትነው 
የAመት ፍቃድ ከሚቀጥለው ሁለት Aመት በላይ ሊራዘም Eንደማይችል በAንቀጽ 79/5/ ተደንግጓል፡፡ በAንቀጽ 
76/1/ Eና /2/ Aንድ ሠራተኛ የAመት ፈቃዱን ለመተው ስምምነት ማድረግ Eንደማይችል በAመት ፈቃድ ፈንታ 
ገንዘብ መክፈል የተከለከለ Eንደሆነ ተደንግጓል፡፡ Eነዚህ ድንጋጌዎች ተገናዝበው ሲታዩ የAዋጅ Aንቀጽ 77/5/ 
የሥራ ውሉ ለተቋረጠ ሠራተኛ Eንዲከፈል የፈቀደው የAመት Eረፍት ክፍያ ሠራተኛው ስራ ላይ ቢሆን ኖሮ 
ሊጠቀምባቸው የሚችሉ ፍቃዶችን Eንደሆነ ያስገነዝባል፡፡ ይኸውም በህጉ መሠረት ሁለት Aመት የተራዘሙ 
ወይም ሊራዘሙ የሚችሉና የደረሱ ፍቃዶችን ይጨምራል፡፡ ከዚህ ውጪ ግን ከሁለት Aመት በላይ የተራዘሙ 
ፍቃዶች በገንዘብ የሚተኩ Aይደሉም የሚል ድምዳሜ ላይ ያደርሰናል፡፡ 

ሲጠቃለል ከላይ በተጠቀሰው ምክንያት Aንድ ሠራተኛ የስራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመት የAመት 
ፍቃድ ክፍያ ሁሉ የጊዜ ገደብ ሳይኖረው በገንዘብ ተቀይሮ ሊከፈለው Aይችልም፡፡ የከፍተኛው ፍ/ቤት ሠራተኛው 
የስራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመበት የAመት Eረፍት ሁሉ ያለምንም የጊዜ ወሰን ወደ ገንዘብ ተቀፋሮ9 ሊከፈለው 
Eንደሚችል በመቁጠር የAዋጁ ቁር 42/85 Aንቀጽ 77/5/ን መተርጎሙ የAመት ፈቃድ Aላማንና መሠረተ ሃሣብን 
ያላገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት Aለበት፡፡ ሊታረም ይገባል፡፡ 

በመቀጠልም የAመት Eረፍት ሠራተኛው በግልጽ በጽሁፍ ወይም በቃል ካልጠየቀ Aሰሪውም በግልጽ 
Eንዲተላለፍ ካልፈቀደ ፍቃዱ Eንደተላለፈ Aይቆጠርም ወይ? የሚለውን ጭብጥ Eንመለከታለን፡፡ የAዋጁን Aንቀጽ 
79/2/ የAመት ፈቃድ ሠራተኛው ሲጠይቅና Aሰሪውም ሲስማማ ሊተላለፍ Eንደሚችል ይደነግጋል፡፡ ይህ ድንጋጌ 
የAመት ፍቃድን ለማስተላለፍ የAሰሪውና የሠራተኛው ስምምነት Aስፈላጊ መሆኑን ያስገነዝባል፡፡ ስምምነት 
በግልጽ ወይም ግልጽ ባልሆነ መንገድ ሊደረግ ይችላል፡፡ ስምምነት ከAሠራርም ሊታይ ይችላል፡፡ ሠራተኛው 
በስምምነት Eንኳን ሊተወው የማይችል የAመት Eረፍት በሕግ ተሰጥቶታል፡፡ ፍቃዱን መጠቀሙ መብቱም 
ግዴታውም ነው፡፡ Aሠሪው ኘሮግራም Aውጥቶ ለሠራተኛው ፍቃድ መስጠት Eንዳለበት የAዋጁ ቁጥር 78/2/ 
ይደነግጋል፡፡ የAመት Eረፍትን ለተወሰነ ጊዜ ማራዘም Eንደሚቻል ከላይ በ1ኛው ጭብጥ ተመልክተናል፡፡ 
Eንግዲህ ሠራተኛው ፍቃድ መውሰድ ባለበት ጊዜ ሳይወስድ ቢቀር Aሰሪውም ሳይሰጠው ስራውን Eንዲቀጥል 
ቢያደርግ ከAሠራራቸው ፍቃዱን ለማራዘም የተስማሙ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ ስምምነቱም ፍቃዱ በሕግ 
Eንዲራዘም Eስከተፈቀደ ጊዜ ድረስ ብቻ Eንደተደረገ ሊቆጠር ይገባል፡፡ 

ሲጠቃለል ፍቃድን ለማስተላለፍ የሚደነግገው Aዋጁ ድንጋጌ /Aንቀጽ 79/ ፍቃድን ለማስተላለፍ 
Aሰሪውና ሠራተኛው መስማማት ያለባቸው መሆኑን ቢያስገነዝብም ስምምነታቸው ግን ግዴታ በግልጽ መሆን 
Eንደሚገባው የግልጽነት ፎርማሊቲን Eንዲያሟላ Aያስገድድም፡፡ ስምምነት መኖሩን ደግሞ ከAሠራር መረዳት 
ይቻላል፡፡ በመሆኑም Aመልካች ፍቃድ ተላልፏል ለማለት Aሰሪውና ሠራተኛው የግድ በግልጽ መስማማት 
Aለባቸው የሚለው ክርክሩ ተቀባይነት የለውም፡፡ 

ውሣኔ 
1. ተጠሪ ወደ ገንዘብ ተለውጦ Eንዲከፈለው የጠየቀው የAመት Eረፍት ቀናት ክፍያ ሁሉም ሊከፈለው 

Aይገባም፡፡ 



2. ተጠሪ የ1984፣ የ1985 Eና የ1996 ከስራ Aስከተሰናበተበት Eስከ ጥር 30 ድረስ ያለው የAመት Eረፍት 
በገንዘብ ተቀይሮ Eንዲከፈለው፡፡ 

3. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በስራ ክርክር መዝገብ ቁጥር 1438 ነሐሴ 16 ቀን 1994 ዓ.ም 
Eንዲሁም የከፍተኛ ፍ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 15313 ህዳር 25 ቀን 1996 ዓ.ም የሰጡት ውሣኔ 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ.348/1/ መሠረት ተሻሽሎ ተወስኗል፡፡ 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

የየሰሰበበርር  መመ//ቁቁ  1188558811  

ህህዳዳርር  2200  ቀቀንን  11999988  ዓዓ..ምም  

  
ዳዳኞኞችች፡፡--    11..  AAቶቶ  መመንንበበረረፀፀሐሐይይ  ታታደደሰሰ  

        22..  AAቶቶ  ፍፍሰሰሀሀ  ወወርርቅቅነነህህ  

        33..  ወወ//ሮሮ  ስስንንዱዱ  AAለለሙሙ    

        44..  ወወ//ሮሮ  ሆሆሳሳEEናና  ነነጋጋሽሽ  

        55..  AAቶቶ  AAሰሰግግድድ  ጋጋሻሻውው  

  

AAመመልልካካችች፡፡--  በበAA//AA  EEስስላላማማዊዊ  ድድርርጅጅትት  የየAAወወሊሊያያ  ጤጤናና  ጣጣቢቢያያ    

ተተጠጠሪሪ፡፡--  ሲሲ//ርር  ቀቀቡቡላላ  ከከድድርር  

  

  የየስስራራ  ውውልል  መመቋቋረረጥጥ፣፣  የየካካሣሣ፣፣  AAከከፋፋፈፈልል  EEናና  የየስስንንብብትት  ክክፍፍያያ  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  4422//8855  AAንንቀቀጽጽ  2233//11//፣፣  4433//33//፣፣  

4400//11//22፣፣4444  

  

የየፌፌዴዴራራልል  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  ፍፍ//ብብተተተተጠጠሪሪ  EEስስከከ  66  ወወርር  የየሚሚደደርርስስ  ውውዝዝፍፍ  ደደመመወወዝዝ  ተተከከፍፍሏሏትት  ወወደደ  ስስራራ  ትትመመለለስስ  

በበማማለለትት  ውውሳሳኔኔ  በበመመስስጠጠቱቱናና  የየከከፍፍተተኛኛ  ፍፍ//ቤቤትት  ውውሳሳኔኔ  በበማማፅፅናናትት  ሆሆኖኖምም  የየ33  ወወርር  ውውዝዝፍፍ  ደደመመወወዝዝ  ብብቻቻ  ይይከከፈፈላላትት  ሲሲልል  

ውውሳሳኔኔ  መመስስጠጠቱቱንን  ተተከከትትሎሎ  የየቀቀረረበበ  AAቤቤቱቱታታ  

  

ውውሳሳኔኔ፡፡--  የየፌፌዴዴራራልል  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  EEናና  ከከፍፍተተኛኛ  ፍፍ//ቤቤትት  የየሰሰጡጡትት  ውውሣሣኔኔ  በበድድምምፅፅ  ብብልልጫጫ  ተተሽሽሯሯልል፡፡፡፡  

 

11..  በበAAዋዋጁጁ  የየሥሥራራ  መመልልቀቀቂቂያያ  AAለለማማቅቅረረብብ  የየስስራራ  ውውልል  ማማቋቋረረጫጫ  ምምክክንንያያትት  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  

22..  የየሠሠራራተተኛኛውው  የየስስራራ  ውውልል  ቀቀጥጥሎሎ  ወወደደ  ስስራራ  ቢቢመመለለስስ  በበAAሰሰሪሪውው  ድድርርጅጅትት  ህህልልውውናና  ላላይይ  ችችግግርር  የየሚሚያያስስከከትትልል  

ከከሆሆነነ  ሠሠራራተተኛኛውው  ህህጋጋዊዊውው  ካካሣሣ  ተተከከፍፍሎሎትት  ከከስስራራ  ይይሠሠናናበበታታልል፡፡፡፡  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¡\iZ M/e.18581 

CªZ 20 d} 1998 •.O 

ªƒu:- „q M}iUÍH¦ o¨\ 

  „q ÖSH �Zg{C 

  �/[ ^}© •EMð 

  �/[ DR–| {µb 

  „q „\¶¬ µa�ð 

„MG‰u:- i„/„ †^FN’õ ¬Z²p ¡„�Eó¤ ¸ö| ¹ió¤ ¸if MHM¬ \óX² 

   m¸W:- \ó/Z diðF ˆ¬Z dUið:: 

  Mš´ið mMZO[ mˆo¢ ÖZ¬ m\ºmýG:: 

Ö Z ¬ 

 „MG‰u E˜óC uEùp „iöno ¤dUi�ð ¡Õ«XG ˆÖm� Ö/iöp iMš´k eºZ 30985 ºZ 24 d} 

1997 •.O m¸W ¡_^p �Z ¨M�š mˆÖFüp �¨ SX pME^ \óG i\¸�ð �ðR{ö MQUo’õ ¡D{ ¡K¶ 

^Cmp m\ZmýG iNEp {�ð:: 

 ´ðª¢ ¡m®MU�ð iÕ«XG M®MW¤ ¨U° Ö/iöp {�ð:: m¸W i„MG‰u F¦ Š^ ¡MQUmu�ð 

i„MG‰u ¬Z²p i{Z^{p iN´G´G F¦ †¤EAð MGddõ¤ „FM¹bO iNôG ¤E„}ªu ºÔp| N^¸}ddõ¤ 

¡SX �ðEö} ^FëU¸ ¨M�˜ö mˆÖEù �¨ SX †}¬ME^@ ¡NGME^ ˆD{ i„}dË 42(4)(A)@ i39@ 

i38 †| i35(1) MQUp MðEð ‰R ¡^}kp ŠÖ¤ ŠÖ¤�ð E˜´¡ip ¡1 �Z ¡N^¸}ddõ¤ AðEp �Z 

¨M�š ¦ˆÑE‚ iNEp {�ð:: 

 ¡„Að} „MG‰u i^Z Ö/iöp dZl ¡iˆðEð} ŠZŠZ „¬ZèG:: iMG\ðO m¸W’} ¤\|im�ð 

MGddõ¤ GoM¹ jEMtFü †}MGddõ¤ ¡EöFr�ð} jEMð¤“u †}ª¦d¸V ¨¶P ¡ŠGEð ¸ö| ió[ MMW¤ 

†}ª�¹ @ MGddõ¤ †}¬oNþF N^¸}ddõ¤ †}¨\¹p@ ¡m¸W SX F¦ Mh¡p ¨¶P ¡¸ö| ¹ió¤ ¡Mð¤ 

Ñf¬ Eó¤^{ºg| ¬Z²n}O Eó¤˜µ iNôuG ¨U° F¦ iM¬U\ð OŠ}¤p i„’² eºZ 42/85 „}dË 

26(1) MQUp �ðEð ¡NôëUºip Að{öo iMÑ¸V ^ED{ m´ió {�ð iNEp mˆXŠåG:: 

 ¡Õ«XG M®MW¤ ¨U° Ö/iöpO MMW¤�ð i„’² eºZ 42/85 im¨{´´ðp ¡SX �ðG NëU¿ 

OŠ}¤qu �ð^º Eó`Ñ} ¡N¦uG ¡SX N\|it OŠ}¤p „¦¨EO:: i„’¯O �¨Óp Nô/Z M/iöp 

iMMW¤ ¡SX �ðG NëU¿ OŠ}¤qu Eó¨{¶¶ ¦uFG „GmjEO:: MMW¤�ð ˆ„’¯ ¤{\ \óD} ˆ„’¯ 

¦µ¿G:: ˆ„’¯ R¦µÁ Eóm´iZ ¡NôuE�ð MGddõ¤ ¤F´� QXm� MGddõ¤�ð} †}ªó¤´‚| †}ªóQX 

„QW�ð pµp| m´ió�ð} º}fdø „¬Z· MGddõ¤ ¤Fr�ð} †}ªódºZ EN]\k †}°õ ¡md¸Vp} N\|it 

„¦D}O:: ^E˜óC ^}kn K´�º {�ð kEù †^ˆ ^¬^p �Z ¡Nô¨Z^ �ðšÖ ¨Pš mˆÖFüp �¨ SX 

†}¬pME^ �^|þG:: 

 ¡„Að} „MG‰u i˜óC �ðR{ö gZ iM\�p EÕ«XG ˆÖm� Ö/iöp ¦¶j‚ „gZjüG:: Ö/iönO ¶X 

d�ò} „ˆXŠ[ �¨ SX MME\ð} º¤dø imMEˆm ¡^Z Ö/iöp �ðR{ö} iNË|p ¡�\{ \óD} ¨M�˜ð} 

¶} imMEˆm ¡^Z Ö/iöp �ðR{ö} iNaaG ¡3 �Z ¨Pš †}ªóˆÑFp �^|þG:: 

 „MG‰u i^Z Ö/iöqu �ðR{ö“u ¡K¶ ^Cmp m\ZmýG \óG ¡‰mõp 7 d} 1997 •.O iMÎÖ 



jdUi�ð NMGˆt ¡Nô¤dZjr�ð ŠZŠ[u; 

- m¸W ¡SX MGddõ¤ N^U° R¦~Xr�ð i¸ö| ¹ió¤u} MSXor�ð i¸ö| ºif Nô{ó^møZ MMW¤ 

m¨{´´�ð} ŠGˆF ¡NôfU} iMD{ð i¬Z²ou} F¦ ¡m¨d{�ð} ¡M˜µp „¨µ EMˆFˆG@¡SX 

�ðFu}} ENëUº MQUp ¤¨U¶{�ð} ˆ„’² eºZ 42/85 „}dË 26(1) ¡M®MW¤ ¨U° Ö/iöp 

¶EË jGD{ OŠ}¤p išOo iNEÖ@ ¡¦¶j‚ \Nô Ö/iöp ¨¶P išOo MoEÒ} ‰ENUMðO iF¦@ 

¡¸ö| ºif Nô{ó^møZ} MMW¤ ¡ŠGˆF K¶ ¬Ö} jE Að{öo m¸W} „¦MEˆpO iNEp MMW¤�ð} 

iM¹^ �ðR{ö M^¸n ¡K¶ ^Cmp ^ED{@ \iZ \Nô�ð uEùp@ 

- „}dË 26(1) išOo MoEÖ ¡EöEip MD{ð}@ 

- ¡ŠGˆF�ð ¬}µ´ö ˆ„’² 42/85 µZ ¡N¦fU} MD{ð}| M¹^ EöEip MD{ð}@ i\iZ „ZPG} ¡^Z 

Ö/iöqu} �ðR{ö †}ªóbZG} 

- i„’² eºZ 42/85 ^E �ðšÖ ¨M�š ¡m�\{ {´Z ¡EO †}°õ ió~Z ~[ pŠŠE� lo�ð iK´�º 

M}´¬ �ðEð ^EmëU¸ip QXm� G¢ G¢ ŠÖ¤“u ¡m¨{´´ip „}dË 43 D~ ]E ^EM¨i� 

¨M�š „ˆÔÑG ¡Nô¨{¶´�ð} ˆ�ðšÖ ¨M�š µZ ¶}�ò{p ¡EöE�ð} „}dË (54)} iMºd^ 

¡SZ Ö/iöqu ¤^mFEÒp ¡�ðšÖ ¨M�š �ðR{ö ¡K¶ pZ´ðO ^Cmp ^FEip ^Cmn oZP 

�ðR{ö�ð} �ð¬g †}ªó¤¨Z¶G}:: ¡NôEð |r�ð:: 

„iöno�ð i\iZ uEùp †}ªóo¦ o› m¸W’ MG^ †}¬p\º io˜˜�ð MQUp \{ö 3 d} 1997 

•.O ¡mÎÑ MG^ „gZjEu:: ’| ’| ŠZŠ[sO@ 

- MMW¤�ð i¦¶j‚ j¦ F¦ ¶«o ¡NôºE�ð MGddõ¤ ¡EöE�ð ¡¸ö| jEMð¤ †}ª¦d¸Z {�ð:: ¦¶j‚ j¦ 

MMW¤�ð} iM¹^ ˆm¸W µZ ¡ëNô{p ¡SX �ðG ˆMQUm iíF ¶} ¡Nô´™�ð iMMW¤ R¦D} 

i„QW| QXm� i„’² eºZ 42/85 {�ð:: „’¯ ¡NôfU} K·u ¨}lu| MMW¤“u „’¯} 

iNôMEˆn ´ðª§u F¦ mÑÎNô †}¨N¦D} im¸d\�ð „’² „}dË 192(2) ^Z m¨}¶´’G:: 

- ¦¶j‚ j¦ ¡„’¯} „}dË 26(1) MQUp „¬Z· m¸W} ˆSX N\|in} ¸g_ ]E ¡^Z 

Ö/iöqu ¦C}} ŠZŠZ} išOo †}ªEÒp iMºd^ mˆXŠåG:: ¦C „}dË i�ð^¸ð ¡SX �ðG 

ˆQXm��ð iD{ OŠ}¤qu �¦}O ˆ¬Z²n ¬Z²o’õ „ëO �¦O ¡SX †}g^f\ö µZ ¶}–<p jFr�ð 

OŠ}¤qu ¡SX �ðG EóëUº †}¨NôuG ¦¨{¶µG:: ¦Að}| †{˜óC Að{öo“u O} NEp †}¨D{ð i˜óAð 

„’² „}dË 27 †| 28 i¶GË m¨}¶´’G:: i˜óAð MQUp i„}dË 26(1) ˆ¬Z²n ¬Z²o’õ †}g^f\ö 

µZ im¤¤˜ ¡SX �ðG ¡NôëUºjr�ð OŠ}¤qu ¡pƒs †}¨D{ð i„}dË 28(2) ^Z i¶GË mdO¸’G:: 

¦¶j‚ j¦ m¸W} ¤\|imip Að{öo i„}dË 28(2) ^Z ¤Gm¸d\ ^ED{ ¡SZ Ö/iöqu „EN}]or�ð 

¡Nô{dÖ „¦¨EO:: 

- ¨M�š} imMEˆm ¦¶j‚ j¦ „E„¶jk ¦¶j‚ iNgUk \Zrø ¨M�š †}ªF´‚ ¤¨U´ ^ED{ iˆÖm� 

Ö/iöp ¡m�\{�ð ¡�ðšÖ ŠÖ¤ ¡Nô¤}^ †}°õ ¡Nôi™ „¦¨EO ¡NôEð |r�ð:: 

 i˜óC ´ðª¦ o¦m�ð ¡Nô�\{ð Ák»u@ 

1. ¡m¸W ¡SX �ðG ¡mëU¸�ð Kµ’õ iD{ OŠ}¤p {�ð �¦? (^}kn Kµ’õ {�ð �¦?) 

2. ^}kn Kµ’õ „¦¨EO ˆmjE^ m¸W �¨ SX GpME^ ¦´jG �¦? �¦^ ‰R mˆÖFüp Gp\|ip 

¦´jG? ¡^}kp ¡N^¸}ddõ¤| ¡N˜¶¡p ŠÖ¤“u Go´‚ ¦´jG �¦? 

3. FGQXuip ´ó˜ö ¨Pš EóˆÑFp ¦´jG �¦?:: ¡NôEð |r�ð:: 

¡M®MW¤�ð} Ákº ^}MEˆp ¡SX �ðG i„QW�ð �¦O iQXm��ð „{]b{p �¦O iKkUp 

^OO{p im¨{´´�ð MQUp �¦O im’’¦ �´~u iNô¨U¶ ^OO{p EóëUº †}¨NôuG i„’¯ eºZ 

42/85 „}dË 23(1) F¦ mMGŠmýG:: ¡SX �ðG ¤EN^¸}ddõ¤| iN^¸}ddõ¤ ¡NôëUºjr�ð OŠ}¤qu 

73 



i„’² eºZ 42/85 „}dË 27(1) †| 28 m˜ZšU’G:: ¡SX �ðG i„QW�ð „{]b{p iN^¸}ddõ¤ 

ˆNôëUºjr�ð Að{öo“u „}© ˆ¬Z²n ¬Z²o’õ „ëO �¦O ¡SX †}g^f\ö µZ ¶}�{p ¤E�ð OŠ}¤p 

ˆmˆ\m †}¨D{ i„’¯ „}dË 26(1) F¦ m¨}¶èG:: ˆ¬Z²n ¬Z²o’õ „ëO �¦O ¡SX †}g^f\ö µZ 

¶}–<{p ¤Fr�ð OŠ}¤qu O} O} †}¨D{ð i„’¯ „}dË 28(2)A-H m¸g\’G:: †{\ðO iK´ð 

†}¨m˜U˜U�ð iSX MhO Mdšdš| OZoN{p} ENR¨¶ ¡„QXZ ˜«“u} EME�º �¦O i„ªó^ 

møŠ~Eù°õ EM¸dO \ójG ¡QXmƒu g{R ¡Nô¤^ˆpG Að{öo \óÑ¸Z {�ð:: 

�¨ ´ðª¢ ^}M¹ „MG‰u ˆm¸W µZ ¡{iXp} ¡SX �ðG ENëUº OŠ}¤p ¡D{�ð ¡¸ö| ºif 

Nô/Z MGddõ¤ ¡EöFr�ð jEMð¤“u †}ª¦d¸V iMMW¤ ŠGˆF ¡Nô¤¨Z¶ iMD{ð| m¸W’ MGddõ¤ 

NNþFp jEMtFü {�ð:: 

m¸f`ð MMW¤ „MG‰u SX�ð} \ó¤ˆ|�ð} EóˆmE�ð ¡Nô´j ióD}O ¡¶X d�ò} ¶}�ò{p 

¡Nô´™�ð ¶} i„QW| QXm��ð „’² {�ð:: i„’¯O ¡SX MGddõ¤ „ENgUk ¡SX �ðG NëU¿ 

OŠ}¤p EóD} ¡NôuG MD} „EMD{ð Eóo¦ ¦´jG:: ˆF¦ †}¨mMEˆp{�ð ¡SX �ðG iN^¸}ddõ¤ D{ 

¤EN^¸}ddõ¤ ¡NôëUºjr�ð OŠ}¤qu iK´ð i¶GË mMGŠm’G:: ¡SX MGddõ¤ „EMNþFp i¡p��ðO 

K¶ ¡SX �ðG NëU¿ OŠ}¤p „¦¨EO:: ¡„’¯ „}dË 26(1) ¡Nôo¡�ð ˆ„}dË 28(2) µZ m´|šl 

{�ð:: i„}dË 28(2) ˆ¬Z²n ¬Z²o’õ „ëO �¦O ¡SX †}g^f\ö µZ ¶}�ò{p ¤Fr�ð OŠ}¤qu 

ˆQXm� g{R µZ ¡Nô´|�ò |r�ð:: ¡SX MGddõ¤ „EMNþFp ˆ˜óC ¡NôM¨k „¦¨EO:: iMD{ðO 

„MG‰u ¡„’¯} „}dË 26(1) MQUp „¬Z· ¡Nô¤dZi�ð ŠZŠZ mdj¦{p ¡E�ðO:: 

\ó¸fEG ˆF¦ im¸d\�ð OŠ}¤p „MG‰u ¡m¸W} ¡SX �ðG ¤ëU¸�ð K¶} imˆmE Að{öo 

^FGD{ ^}kn K´�º {�ð:: i˜óC {ºk F¦ ¡ˆÖm� Ö/iöp ¡ÑÍM�ð ¡K¶ ^Cmp ¡EO:: 

 iMd¸GO m¸W �¨ SX GpME^ ¦´jG �¦^ ‰R mˆÖFüp Gp\|ip ¦MU¹G ¡NôE�ð} 

Ákº †}MEˆoE}:: ¡¸ö| ºif Nô/Z i1994 •.O ^E¶G ŠEó{óŠ Ñf¬ „\¹º j�¹�ð MMW¤ iŠÖG 

„Xp ieºZ 5(8) ˆ¸ö| ºif Nô/Z ˆ{iVip ˆN}��ðO mëO ¡SX MGddõ¤ N^U° ¤Gm\¹r�ð} 

jEMð¤“u iëNô{p eºZ NQXp ŠGŠG †}¨D{ ¦¨{¶µG:: ¡¶G ŠEó{ó‹u „MG‰u} ¼O[ m¶jXr�ð} 

iNô¤ˆ|�ð{ð �gp MMW¤�ð} NŠiZ| iMMW¤�ð MQUp ¡MSXp xFÓ{p „Ejr�ð:: ¦C} 
„EN¬Uµr�ð ˆÖf¬ \¾�ð „‰G µZ ¤Fr�ð} ¶}�ò{p †}¨Nô¤aŠZ †Mð} {�ð:: 

 �¨ K´ð ^}M¹ ¡SX �ðEð ˆK¶ �ðÁ ¡mëU¸ip QXm� �¨ SX †}ªóME^ �¦O ‰R 

mˆÖEùp †}ªó\|ip Eó�\} †}¨NôtG ¡„’¯ eºZ 43(2) ¦¨{¶µG:: ‰R mˆÖEùp †}ªó\|ip 

¡Nô¨U´�ðO i„’¯ „}dË 43(3) ¡mMEˆnp Að{öo“u \ó~V {�ð:: i˜óC ¬}µ´ö MQUp ‰R mˆÖEù 

¡NQ|in „NXÁ ¡Nô�\¨�ð ˆSX ¶}–<{n ¸j¦ ¡m{R ¡SX ¶}�ò{or�ð iód{^ ˆÖm� u¶Z 

¡Nô¤^ˆpG \óD} {�ð:: „MG‰u ¡¸ö| ºif Nô/Z MMW¤} jENŠiZ MGddõ¤ ¡EöFp jEMð¤ iMg¸V 

ˆŠGEð ¸ö| ió[ †ZO° Eó�\¬ip †}¨NôuG m{¶[oG:: †ZO°�ðO Öf©} \Z› ŠEó{óˆð} †^ˆN˜µp 

Eó¨Z^ †}¨NôuG m´GÌEoG:: ¦CO ¡m¸W ¡SX �ðG iódºG E¬Z²n CG�ð| „^´ó EóD} †}¨NôuG 

¤MFŠoG:: iEöFO iˆðG E¬Z²n M˜µp OŠ}¤p GpD} puFEu ˆNôFp m¸W µZ ¡SX �ðG 

†}ªódºG ió¨U¶ ¶}–<{or�ð ¸ö|N EóD} „¦uGO:: ^E˜óC K´ð ¡\¸�ð} „NXÁ iMˆmG ¡SX �ðEð 

mëZ» ‰R mˆÖFüp †}¬p\|ip N¬U´ð m´ió D~ „¶‚m{’G:: 

 ¡^}kp ŠÖ¤} imMEˆm i„’² eºZ 42/85 „}dË 39(1) ¡MðˆX ´ó˜ö�ð} ¡¼U\| i„’¯ 

¬}µ´ö“u MQUp ¡SX �ðEð ¡mëU¸ QXm� ˆ„QW�ð ¡SX ^}kp ŠÖ¤ ¡N¶–p Mkp †}ªE�ð 

m¨}¶èG:: †}ªóAðO ¡SX �ðEð ˆK¶ �¾ mëZ» D~O E„’¯ eºZ 43/1/2/3/ MQUp �¨ SX�ð 

¡N¦ME^ QXm� ¡SX ^}kp ŠÖ¤ †}¨Nô´j�ð i„’¯ eºZ 43(4) F¦ mMGŠmýG:: „MG‰sO ¡SX 

^}kp ŠÖ¤ MŠÑG ¡Ek‚O ¡NôG ŠZŠZ ¡E�ðO:: iMD{ðO m¸W ˆF¦ im´EÍ�ð K¶ MQUp ¡SX 

^}kp ŠÖ¤ Go´‚ ¦´jG:: 

 ¡N^¸}ddõ¤ ŠÖ¤} imMEˆm ¡„’¯ eºZ 43/4/A/ †| 44 FGm�\{ ´ó˜ö ¡m¨U´ �ðG ˆK¶ 

�ð¾ \óëUº „QW�ð i„}dË 35 ^EN^¸}ddõ¤ ¡m¸d\ðp ]¤NþF QXm��ð} ˆSX ‰^�¹ 

¡N^¸}ddõ¤ ´ó˜ö ŠÖ¤ EóˆÖG †}¨Nô´j ¤^´{šjG:: i˜óC ´ðª¦ „MG‰u Em¸W N^¸}ddõ¤ ¡\¹p 

EMD{ð iM®MW¤ ¨U° Ö/iöp �ðR{ö F¦ mMGŠmýG:: m¸W’ N^¸}ddõ¤ „Gm\¸‚O ^pG 
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¤dUiu�ðO N^mji¤ ¡EO:: iMD{ðO „MG‰u iK¶ ¡m¹Eip} N^¸}ddõ¤ ¡M^¸p ¶«o�ð} ¡m�¹ 

^ED{ ¡N^¸}ddõ¤ ŠÖ¤ EóˆÖG „¦´jO:: 
 ¡N˜¶¡p ŠÖ¤ º¤dø ^}MEˆp ¡SX �ðG \óëUº ¡QXm��ð ¨M�š ˆ¨M�˜ð µZ ¡m¤¤˜ð 

ŠÖ¤“u AðEð i\jp ¡SX d|p �ð^º MˆÑG †}ªEjr�ð ¡„’¯ eºZ 36 ¦¨{¶µG:: QXm��ð 

ˆ„QW�ð ¡mUˆi�ð} }kUp ¡N^Uˆk �¦O ¡NôÑE¶ip} N|r�ðO BôRk iN�XU¬ ¡X\ð ºÔp iD{ 

OŠ}¤p ‰˜´¡ ¶} ŠÖ¤�ð EóX˜O †}¨NôuG ¦Œ�ð „}dË ¦|´XG:: ieºZ 36 im¸d\�ð ¡´ó˜ö ´¨k 

�ð^º EQXm��ð MˆÑG ¡Nô´j�ð} BôRk ¤GˆÑE „QW ŠÖ¤�ð E˜´¡ip ´ó˜ö EQXm��ð ¨M�š 

†}¨NôˆÖE�ð ieºZ 38 m¨}¶èG:: 

 i˜óC ´ðª¦ „MG‰u Em¸W ¦´joG ¡NôE�ð} ŠÖ¤ EMŠÑG š¶¯ †}¨{iZ m¸W ¶} m¼NW 

ŠÖ¤ iMÑE¶ ŠÖ¤�ð} EMdiG Öf¨� †}ªGD{u i^Z ŠZŠV ´GÊüG:: ¦C ŠZŠZ im¸W iˆðG 

¡m^mjiE ^EMD{ð i^Z Ö/iöp „Gm˜´iO:: iEöFO iˆðG ¡m¸W ’| ŠZŠZ �¨ SX MME^ {�ð:: ¡G¢ 

G¢ ŠÖ¤“u „NXÁ i2� ¨U° ¡dUi {�ð:: ˆ˜óCO „‰ü¤ m¸W ŠÖ¤�ð mdkEù EM\|ip Öf¨� 

†}ªG{iUu EM´}˜k ¦tFG:: iMD{ðO i{˜óC OŠ}¤qu ŠÖ¤�ð ¡˜´¡�ð i„QW�ð ºÔp {�ð ENEp 

^EN¦tG „MG‰u ¡M˜¶¡p ŠÖ¤ MŠÑG ¡EipO:: 

 _^m��ð} Ákº imMEˆm FGmQXip ´ó˜ö ¨Pš EóˆÑG †}¨N¦´j ¡\iZ uEùp iMš/eºZ 

17/89 „¶jk{p ¤Fr�ð} ¡„’¯} „}dÌu ¡mU·M ^ED{ m¸W ¤dUiu�ð ¡�ðšÖ ¨Pš º¤dø mdj¦{p 

¡E�ðO:: 

�ð R {ö 
1. ¡SZ Ö/iöqu ^}kn K´�º MD{ð} iNUµ´º ¡\¸ðp �ðR{ö ¦CO uEùp m^NOqioG:: 
2. ¡m¸W �¨ SX MME^ i„MG‰s CG�ð| F¦ u¶Z Eó¤^ˆpG ^ENôuG ¦CO ¡¶X d�ò} 

¶}�ò{p ¸ö|N ^EN¤¨Z´�ð m¸W’ i„’² eºZ 42/85 „}dË 43(3) MQUp ‰R mˆÖFüp 

†}¬p\|ip m�^|þG:: †}ªóAðO ¡^}kp ŠÖ¤ †}ªóˆÑFp m�^|þG: 
3. ¡‰R�ð} M¸} imMEˆm i„’¯ „}dË 43(4)(A) MQUp m\Gq †}ªóˆÑFp m�^|þG:: ¡SX 

^}kp ŠÖ¤O i„’¯ eºZ 40/1/†| /2/ MQUp mQGq †}ªóˆÑFp m�^|þG:: 
4. ¡Õ«XG M®MW¤| ¡ˆÖm� Ö/iöp iMš.eºZ 5984 †| 30985 m¸W’ �¨ SX †}¬pME^ 

¡\¸ðp �ðR{ö �¨ SX MME]ü Eó¤^ˆpG ¡NôuE�ð} u¶Z jEN´|˜k iMD{ð �ðR{ö“s} 

iÖ/k/S/S/K¶/eºZ.348(1) MQUp i¬OË kG¿ mbåG:: Mš´ið �¨ Mš´k iöp 

¦ME^:: ¡�ðR{ö“s} 

¶GjÁ EÕ«XG M®MW¤ ¨U°| EˆÖm� Ö/iöp ¦mFEÖ:: �¾| ˆóRX ¶X d�ò ¦ttEð:: 

¡HRk G¢{p 
 †{ö ^N÷ iAðEm� mX ¡mMEˆm�ð ª� ˆF¦ imMEˆm�ð i„k™��ð ¬OË ÖZ¬ ^E„Gm^NNAð 

¡NôˆmE�ð} ¡HRk G¢{p „^ÖY¤EAð:: 

 QXm�’ ˆ„\W’ µZ jFp ¡SX ¶}�ò{p ¡mÑ¸U u¶Z „E „GmjEO; u¶Z „E ¡mjE�ð „\W’ 

ˆ¸ö| ºif Nô{ó^møZ µZ jE�ð ¶}�ò{p {�ð; u¶VO „\W�ð QXm�’} ‰F\|im ¸ö| ºif Nô{ó^møZ 

†ZO° ¦�^¬joG ¡NôG {�ð; †}¨mjE�ð ¸ö| ºif Nô{ó^møZ i„\W�ð F¦ †ZO° Eó�^¬ip †ZO°�ð} 

iK´ð MQUp MˆFˆG †}°õ@ Nô{ó^møV †ZO° Eó�^¬ip ¦uFG mkEù@ ¡„’² „}dË 43/3/ ˆNôE�ð 

�ðÁ QXm�’ �¨ SX’ †}ªpME^ iM�\{ð iBRk mE¦tEAð:: 

 

 

 

 



 

የ20825 /ּׁש/א/ר 
ጥ3/1999 ץ 

ዳኞ٤፡- አِ ከָד በድע 
አِ ፍּר ወץቅነֱ 
አِ ዓብዱָቃድאּא ץድ 
አِ אስፍን እּׁשበዩናስ 
ወ/ُ ሒרֳא ُס    

አָאካ٤፡- የኢُ/ַَኮבኒኬֹּלን ኮץፖֹּלפን 
 ነדሳ የּת፡-     አِ ገעጠـ
የስף ክץክـֳ - ץወרነና ֶָـወרነ ጊዜ የגደנግ የስף ውָ - የስף ውָ נּהדጥ - 
አዋጅ 42/85 .ּׁש አንׂשፅ 9፣ 10 
የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ቤُ ـጠעው ከስף የרـናበًُ በֱገ ወጥ אንገድ 
ስֲֳነ ወደ ስשֳאֵ ף ይገָת ָֹו የፌዴא ָףጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُ 
የרጠውን ውሳኔ በדፅናً የנׂשበ አቤًٍ ነው፡፡  
ውሳኔ፡- የፌዴָף የאጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُና የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ፍץድ 
   ቤُ የרጡُ ውሳኔ ָק₪ـ፡፡ 
1. የአערና ـףרኛ አዋጅ 42/85 .ּׁש አንׂשፅ 9 በአንድ አערና ـףרኛ אካከָ 
የـደנገ የስף ውָ ֶָـወרነ ጊዜ የـደנገ እንደֲነ ግּת ُוወስድו አער 
ይֱንን ግُו አንׂשጽ 10 ֶይ የـዘנዘُסን ሁኔٍዎ٤ በדስנዳُ דፍנስ 
ይ٤ֶָ፡፡ 

2. አערው ከـףרኛው ጋץ በጹሁፍו ֲነ በቃָ ያደנገው ውָ ֳـወרነ ጊዜ ወይו 
ስא ףደנጉን የגሳይ ጥቅָ ሃሳብ דስאׂשጡ ብ٢ውን ውִ በአንׂשፅ 10 
 ፡፡וአይֲን ּׂשጋገጥ በנדֳ ኑንֲא ገנደـየ ُנרא

3. በአערና ـףרኛ אካከָ የנـደገውን ውָ ֳץـאጎـ וዋዋዮ٤ ውִን 
 አስፈֶጊ ነው፡፡ ץאץאא ውን የሃሳብ አንድነُْףጉበُ ጊዜ የነበנደֹו

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

የ15531 /ּׁש/א/ר 
የካٌُ 6/1999 

ዳኞ٤፡- አِ אንበנጸሃይ ٍደר 
 አِ አרግድ ጋָךው 
 አِ אስፍን ዕּׁשበዩናስ 
 ወ/ُ ሒרֳא ُס  
 አِ ָךـገץ ገ/ֶםሴ   

አָאካ٤፡- የኢُ/ኤַُעክ ሃይָ ኮץፖֹּלפን 
 ዳאጭ፡-   አِ አዱኛ ገר/א
የስף ክץክץ - የአערና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድ ስָጣን - የወָ የስף ክץክץ - 
የግָ የስף ክץክץ - የ18180 /ּׁש/א/ר፡፡  
 ድץኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦـףר ናערጌያֳሁ ብֳው በአץደـ ጃዩ ዝቅנው ከደעጠـ
ያּُשנׂשን ክስ ቦץዱ የדየُ ስָጣን አֳው ִת የוዕ/ ኦגצያ የአףרና ـףרኛ 
ጉዳይ ወሳኝ ቦץድና የኦגצያ ጠቅֶይ ፍץድ ቤُ  የרጡُን ውሳኔ በאቃወו 
የנׂשበ አቤًٍ ነው፡፡  
ውሳኔ፡-  የוዕ/ ኦגצያ የአףרና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድና የኦגצያ ጠቅֶይ 
ፍץድ  ቤُ  የרጡُን ውሳኔ ָק₪ـ፡፡ 
1. የአערና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድ የדየُ ስָጣን የרـጠው የወָ የስף ክץክץ 
ጉዳዮ٤ን ነው፡፡ 

2. አንድ የስף ክץክץ የወָ የስף ክץክץ ነው የֳֹוגው ጉዳዩ የጋף በֲነ 
የـףרኞא ٤ብُና ጥቅו ֶይ አִٍዊו ֲነ አወንٍዊ ውጤُ የגያስከָُ 
ֲኖ תገኝ ብ٢ ነው፡፡ 

3. አንድ የስף ክץክץ የግָ የስף ክץክץ ጉዳይ ነው የֳֹוגው የክץክס ውጤُ 
በـከףካעው ـףרኛ (ـףרኞ٤) ֶይ ብـ ٢ወስኖ የץׂשגብ ֲኖ תገኝ ነው፡፡ 

4. ከደנጃዩ ዝቅ ـደץጌያֳሁ ـብֹ የץׂשגብ ክስ የጋף በֲነ የـףרኞא ٤ብُና 
ጥቅו ֶይ አִٍዊו ֲነ አወንٍዊ ውጤُ የגያስከָُ አይደֳו፡፡ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 1999/ 11ּُתጋא

ዳኞ٤፡- አِ ፍስּ ወץቅነֱ 
 አِ አብዱָቃድאּא ץድ 
 አِ ጌٍْው ًנֱו 
 አِ אስፍን ዕּׁשበዮናስ  
 ወ/ُ ሒרֳא ُס  

አָאካ٤፡- ፍֱפይወُ እץቄ 
 ንֹּלפፖץን ሃይָ ኮֹּלኒኬב፡-     የኢُ/ַَኮעጠـ
የስף ክץክץ - ֱግ ወጥ የስף ውָ נּהדጥ - ወደ ስף እንዲֳאስ የـወרነֳُ 
  ፅ 43(5)፡፡ׂשአን 377/96 .ּׁש ዝ - አዋጅזከፈֳው ውዝፍ ደגኛ የـףר
የፌዴא ָףጀעאያ ደנጃና ከፍـኛው ፍץድ ቤُ አָאካ٤ ከስף የרـናበًُ 
በֱገ ወጥ אንገድ ስֲֳነ ወደ ስשֳאֵ ף ይገּת ִת ָֹוወስኑו ውዝፍ ደזዝን 
በֳאـከـ ሳይወስኑ በዝٍו በֳדፋْው የנׂשበ አቤًٍ ነው፡፡  
ውሳኔ፡-  የፌዴא ָףጀעאያ ደנጃና ከፍـኛው ፍץድ ቤُ የרጡُ ውሳኔ ֹֹּלָךـ 
 ዎ٤ףወጭና ኪሳ ٤ַֹ ዝ እንዲከፈֶْውናזን ውዝፍ ደׂש ከ23 ץየዘጠኝ ወ עጠـ
እንደֳראው እንዲወስን ጉዳዩ ֳאጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُ እንዲֳאስ ـወስኗָ፡፡ 
1. የስף ውִ በሕገወጥ אንገድ የנּהـጠና ወደ ስף እንዲֳאስ የـወרነֳُ ـףרኛ 
በאጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُ የስף ክץክ٤ֹُ ץ ከስድስُ ወץ የדይበָጥ 
ደזዝ ֵወרንֳُ ይገָֹו፡፡ 

2. ጉዳዩ በይግֹוኝ ٍይِ የـףרኛው ֳאאስ ውሳኔ ከፀና ከአንድ ዓُא ያָበֳጠ 
ውዝፍ ደזዝ ፍץድ ቤً ֵወስንֳُ ይገָֹו፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
የ21119 /ּׁש/א/ר 
 18/1999 ּُתጋא

ዳኞ٤፡- አِ אንበנጸሃይ ٍደר 
 አِ አרግድ ጋָךው 
 አِ אስፍን ዕּׁשበዮናስ 
 ወ/ُ ሒרֳא ُס  
 አِ ָךـገץ ገ/ֶםሴ   

አָאካ٤፡- ቃֵٌ וግብ አክתዮን ֱדበץ 
 ዋָ ጫኔـስד   -ጭ፡ר/א
የስף ክץክץ - የֱוא ፈቃድ - የዕנፍُ ፍቃድ - የףר ውָ נּהאጥ - አዋጅ ּׁש. 
42/85 አንׂשጽ 85(2)፡፡  
የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ቤُ ـጠעው ከስף የרـናበًُ በֱገ ወጥ אንገድ 
ስֲֳነ ወደ ስשֳאֵ ף ይገָת ָֹו የፌዴא ָףጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُ 
የרጠውን ውሳኔ በדፅናً የנׂשበ አቤًٍ ነው፡፡  
ውሳኔ፡- የፌዴָף የאጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُና የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ፍץድ 
   ቤُ የרጡُ ውሳኔ ָק₪ـ፡፡ 
1. የֱוא ፈቃድ ֱבא ከደרנበُ የאጀעאያ ׂשን አንስِ ֳֹוው የ12 ወץ ጊዜ 
ውስጥ በـከٍٍይ ወይו በֳـያየ ጊዜያُ ּתወרድו በדንኛውו ሁኔٍ 
ከስድስُ ወץ አይበָጥו፡፡ 

2. የֱוא ፍቃድ ጊዜ አּבጣጠץ የስׂש ףናُን ብ٢ በֳאየُ ሳይֲን ֱבא 
ከደרנበُ ׂשን አንስِ በּׁשאጠץ በጠቅֶֶው ከ6 ወא ץብֳጥ የֳበُו፡፡ 

3. በֱו ואክንያُ 6 ወץ በֶይ በስף ֶይ አֳאገኝُ የስף ውָን ֳנּהדጥ ֱጋዊ 
 ክንያُ ነው፡፡ו

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
የ20457 /ּׁש/א/ר 
 20/1999 ּُתጋא

ዳኞ٤፡- አِ אንበנጸሃይ ٍደר 
 አِ አרግድ ጋָךው 
 አِ אስፍን ዕּׁשበዩናስ  
 ወ/ُ ሂרֳא ُס  
 አِ ָךـገץ ገ/ስֶሴ  

አָאካ٤፡- የኢُ/ንግድ ֹוንክ 
 ֹּלףገስ ወז ًגአֳ צ/፡- የወעጠـ
የስף ክץክץ - የስף ውָ נּהדጥ - ውዝፍ ደזዝ ክፍያ፡፡ አዋጅ 42/85 .ּׁש አንׂשፅ 
43፣ 53(1)፣ 54 
የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ቤُ ـጠעው ከስף የרـናበ٤ـው በֱገ ወጥ אንገድ 
ስֲֳነ  የስድስُ ወץ ውዝፍ ደזዝ ـከፍֻُ ወደ ስֳאָُ ףስ ይገָת ָֹו 
የፌዴא ָףጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُ የרጠውን ውሳኔ በדፅናً የנׂשበ አቤًٍ 
ነው፡፡  
ውሳኔ፡- የፌዴָף የאጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُና የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ፍץድ 
   ቤُ የרጡُ ውሳኔ ָק₪ـ፡፡ 
1. በአערና ـףרኛ ክץክץ አንድ ـףרኛ በክץክץ ֶይ እያֳ በֳּת ُזይ ወደ ስף 
የֳאאስ ወይו አֳֳאאስ ጉዳይን דጣًף አስፈֶጊ አይደֳו፡፡ 

2. የስף ውָ በנּהـጠ ጊዜ ስףרـֶָ ףበُ ውዝፍ ደזዝ የגከፈָበُ አይደֳו፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
የ24153 /ּׁש/א/ר 
 26/1999 ּُתጋא

ዳኞ٤፡- አِ אንበנጸሃይ ٍደר 
 አِ አብዱָቃድאּא ץድ 
 አِ አרግድ ጋָךው 
 አِ אስፍን ዕּׁשበዮናስ  
 ወ/ُ ሂרֳא ُס  

አָאካ٤፡- አِ אንግስً አـֹו 
 ጅُץንዚُ ድףُ ናץֱֹו፡- የעጠـ
የስף ክץክץ - የስף ውָ נּהדጥ - ያֳדስጠንּׂשׂשያ ከስרד ףናበُ - አዋጅ ּׁש. 
377/96 አንׂשፅ 27(1)(ـ) 
የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ቤُ ـጠעው ከስף የרـናበ٤ـው በֱጋዊ אንገድ ነው 
 በ አቤًٍנׂשፅናً የדጠውን ውሳኔ በרድ ቤُ የץጃ ፍנያ ደעאጀא ָףየፌዴ ָת
ነው፡፡  
ውሳኔ፡- የፌዴָף የאጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُና የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ፍץድ 
   ቤُ የרጡُ ውሳኔ ፀንָّ፡፡ 
ሀـרኛ የֳֹוـው የُד ُץֱוስנጃ ץׂשቦ አָٍየו፣ የቅጥץ ፎבץ ֶይ 
 ጃ ጥያቄ እንጂנስדየ ץክץው ክֳגየ וአይደֳ ֶזـበእኔ የ וውֳֹוـየ רׂשጠـ
 ፡፡וአይደֳ ץክץዊ የֱግ ክٍנרא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
የ16653 /ּׁש/א/ר 
 27/1999 ּُתጋא

 
ዳኞ٤፡- አِ אንበנጸሃይ ٍደר 

 አِ አרግድ ጋָךው 
 አِ אስፍን ዕּׁשበዬናስ 
 ወ/ُ ሂרֳא ُס  

   አِ ָךـገץ ገ/ስֶሴ 
   

አָאካ٤፡- ግዮን ֲֹَ٤ ድץጅُ 
 ቅነֱץስֳእናُ ወ צ/፡- ወעጠـ
የስף ክץክץ - የአערና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድ ስָጣን - የወָ የስף ክץክץ - 
የግָ የስף ክץክץ - የ18180 .ּׁש.א.ר፡፡  
 ٤זጥቅ דዝና ጥቅזደበው ደאـቦٍው የֳ וእንዲሁ ּשደא ףዋ የስעጠـ
እንዲרጡኝ ብֳው በአערና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድ ያּُשנׂשን ክስ ቦץዱ የדየُ 
ስָጣን አֳው ִת የአףרና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድና የፌዴָף ፍץድ ቤُ  
የרጡُን ውሳኔ በאቃወו የנׂשበ አቤًٍ ነው፡፡  
ውሳኔ፡-  የአףרና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድና የፌዴָף ከፍـኛ ፍץድ  ቤُ  
የרጡُን ውሳኔ ָק₪ـ፡፡ 
1. የአערና ـףרኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦץድ የדየُ ስָጣን የרـጠው የወָ የስף ክץክץ 
ጉዳዮ٤ን ነው፡፡ 

2. አንድ የስף ክץክץ የወָ የስף ክץክץ ነው የֳֹוגው ጉዳዩ የጋף በֲነ 
የـףרኞא ٤ብُና ጥቅו ֶይ አִٍዊו ֲነ አወንٍዊ ውጤُ የגያስከָُ 
ֲኖ תገኝ ብ٢ ነው፡፡ 

3. አንድ የስף ክץክץ የግָ የስף ክץክץ ጉዳይ ነው የֳֹוגው የክץክס ውጤُ 
በـከףካעው ـףרኛ (ـףרኞ٤) ֶይ ብـ ٢ወስኖ የץׂשגብ ֲኖ תገኝ ነው፡፡ 

4. የስא ףደּש እንዲሁו ֳቦٍው የאـደበው ደזዝና ጥቅד ጥቅ٤ז እንዲרጡኝ 
 ነֲ וይ አִٍዊֶ וብُና ጥቅא ኞ٤ـףרበֲነ የ ףብ ክስ የጋץׂשגብֹ የـ
አወንٍዊ ውጤُ የגያስከָُ አይደֳו፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
የ22526 /ּׁש/א/ר 
 ያዚያ 16/1999ג

 
ዳኞ٤፡- አِ אንበנጸሃይ ٍደר 

 አِ ፍስሀ ወץቅነֱ 
 አِ አብዱָቃድא ץሀאድ 
 አِ አרግድ ጋָךው  

   አِ ָךـገץ ገ/ስֶሴ 
   

አָאካ٤፡- ץֱוא ጥֶሁን አስፋው 
 ፡-    አዲስ ኮַጅעጠـ
የስף ክץክـֳ - ץወרነና ֶָـወרነ ጊዜ የגደנግ የስף ውָ፣ የስף ውָ נּהדጥ፡፡ 
አዋጅ 42/85 .ּׁש አንׂשፅ 9፣ 10 
የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ቤُ ـጠעው ከስף የרـናበًُ ֱጋዊ በֲነ אንገድ 
ስֲֳነ ወደ ስשֳאֵ ף አይገָת ָֹו የፌዴא ָףጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُ 
የרጠውን ውሳኔ በסָךא የנׂשበ አቤًٍ ነው፡፡  
ውሳኔ፡- የፌዴָף ከፍـኛው ፍץድ ፍץድ የרጠው ውሳኔ צֹּלـ የፌዴָף 
የאጀעאያ ደנጃ ፍץድ ቤُ የרጡው ውሳኔ ፀንָّ፡፡ 
1. የአערና ـףרኛ አዋጅ 42/85 .ּׁש አንׂשፅ 9 በአንድ አערና ـףרኛ אካከָ 
የـደנገ የስף ውָ ֶָـወרነ ጊዜ የـደנገ እንደֲነ ግּת ُוወስድו አער 
ይֱንን ግُו አንׂשጽ 10 ֶይ የـዘנዘُסን ሁኔٍዎ٤ በדስנዳُ דፍנስ 
ይ٤ֶָ፡፡ 

 ውָ ץኛው የቅጥـףרየًና የּבא ףרת רውִ እየٍደ ًאኛው በየአـףר .2
በጊዜ የـገደበ ֲאኑ ብـֳ ٢ወרነ ጊዜ ׂשـጣע የגያደץገው አይֲንו፡፡ 

 
 
 

 

 

 



የመወያያ ጥያቄዎች (ክፍል Aንድ) 
 

1. Aንድ የመንግስት ሆስፒታል በሥሩ ባለው ፋርማሲ መድሃኒቶችን በገበያ ዋጋ 
በማከፋፈል ገቢ ያገኛል፡፡ በፋርማሲው ውስጥ የሚያገለግሉት ሠራተኞች 
“ሠራተኞች” ናቸው ማለት ይቻላል? ለምን?  

 
2. Aንድ የህግ ምክር Eና የጥብቅና Aገልግሎት የሚሰጥ ቢሮ ውስጥ ፀሐፊ ሆና 

የተቀጠረች ሴት “ሠራተኛ” ነች ማለት ይቻላል? ፡፡ መሳሪያዋ Eና ገቢዋ የራሷ 
መሆኑ ነገሩን ሊለውጠው ይችላል?   

 
3. የምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም ቤተ-ክርስቲያን በሥሩ ትምህርት ቤት ከፍቶ 

ያስተዳድራል፣ የንዋየ ቅድሳት መጻህፍት ይሸጣል Eንዲሁም ክሊኒክ ከፍቶ ገቢ 
ያገኛል፡፡ በነኚህ ተቋማት ውስጥ Aገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች “ሠራተኞች” 
ናቸው ማለት ይቻላል? ለምን ?  

 
4. የግብርና ጽህፈት ቤት ችግኝ Eያፈላ የመንግስት ደን ልማት ሥራዎቹን 

የሚያከናውን ከመሆኑም ባሻገር ለAካባቢው ሰዎች በገበያ ዋጋ በመሸጥ ገቢ 
ያገኛል፡፡በዚህ ችግኝ ጣቢያ ይሰሩ የነበሩ ሠራተኞች ከሥራ ቢባረሩ በAሠሪና 
ሠራተኛ ህጉ የምንሸፈን ሠራተኞች ነን ማለት ይችላሉ?  

 

 
5. Aንድ ድርጅት Aሠሪ ነው ለመባል የህግ ሰውነት የግድ Eንዲኖረው  ያስፈልጋል 

ወይ ? 
 

6. የማይገባ ተግባር በAንድ ድርጅት ውስጥ የፈፀመን ሠራተኛ በተመለከተ ሊወሰድ 
ስለሚገባው Eርምጃ Aስተያየቱን Eንዲሰጥ በህግ ክፍል ኃላፊው የታዘዘው ነገረ-
ፈጅ Eንዲህ ወይም Eንዲያ ያለ Eርምጃ ቢወሰድበት መልካም ነው በማለት 
Aስተያየቱን በጽሁፍ መስጠቱ የAስተዳደር ሠራተኛ ሊያሰኘው ይችላል? (ሌላ 
ሠራተኛም በምሳሌነት መውሰድ ይቻላል፡፡) 

 
7. የቴሌኮሚኒኬሽን ኮርፖሬሽን Aንድን ሠራተኛ በጊዜያዊነት ቀጠረው፡፡ ለAርባ 

ሦስት ቀናት ካሰራው በኋላ ውሉን Aቋርጦ በዚያው ቦታ ሌላ ሰው በጊዜያዊነት 
ቀጠረ፡፡ ይህንንም ሠራተኛ ለAርባ ሦስት ቀናት ካሰራው በኋላ ውሉን Aቋርጦ 
የመጀመሪያውን ሰው Eንደገና በጊዜያዊነት ቀጠረ፡፡ Aሁንም ለAርባ ሦስት ቀናት 
ካሰራው በኋላ ውሉን Aቋርጦ ሌላውን ሰው በጊዜያዊነት ሲቀጥር ያለገግባብ በህገ 
ወጥ መንገድ ከሥራ ተሰናብቻለሁ የሥራው ባህሪ ቀጣይነት ያለው ነው፡፡ 
ስለሆነም ወደ ሥራ ልመለስ በማለት ጠየቀ፡፡ Eርስዎ ምን ይላሉ? ጥያቄው 
ተገቢ ነው ይላሉ?  

 
8. ህጉ የሚገዛው በቅጥር ላይ የተመሠረተውን የሥራ ግንኙነት ነው፡፡ በጽሁፍም 

በቃልም ሊደረግ ይችላል፡፡ የሥራ ግንኙነቱ ተጀመረ የሚባለው ግን መቼ ነው? 



በጽሁፍ ሲደረግ ወይስ ሠራተኛው ተቃውሞ የሚያቀርብበት የAሥራ Aምስት 

ቀን ሲያበቃ? ከተቃወመውስ የሥራ ውል የለም ማለት ነው ?  

 
የመወያያ ጥያቄዎች (ክፍል ሁለት) 
 

ጉዳይ Aንድ 
 
ክስ 
 
-የህይወት ፋና ትምህርት ቤት መምህራን ነን፤ 
-በህገ-ወጥ መንገድ ተሰናብተናል፤ 
-ደመወዛችን ተከፍሎን ወደ ሥራችን Eንመለስ፡፡ 
 
መልስ 
 
-ትምህርት ቤቱ የህዝብ ትምህርት ቤት ነው፡፡ ተጠሪነቱም ለትምርት ሚኒስቴር ነው፡፡ 
ሥራውን የሚያከናውነውም ከትምህርት ሚኒስቴር በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ነው፡፡ 
የመንግስት Aስተዳደር ክፍል ስለሆንን በAሠ.ሠ.ጉ.A.ቁ.377/96 Aንሸፈንም፤ 
 
-ትምህርት ቤቱ የራሱ ካፒታል ኖሮት ለትርፍ ያልተቋቋመ ነው፡፡ የሚደጎመው 
በትምህርት ሚኒስቴር በጀት ነው፤  
 
-ምርት Aለ ማለት ስለማይቻል ትምህርት ቤት Iንዱስትሪ ነው ማለት Aይቻልም፤ 
ስለዚህ ጉዳዩ በAሠ.ሠ.ጉ.A.ቁ.377/96 የሚሠፈን Aይደለም፡፡ 
 

ጉዳይ ሁለት 
 
ክስ 
 
-የናይል ሆቴል የወጥ ቤት ኃላፊ፣ የመኝታ ክፍል ኃላፊ፣ የEንግዳ ማስተናገጃ ክፍል 
ኃላፊ፣ የምግብ ቤት ኃላፊ፣ የቡና ቤት ክፍል ኃላፊ ብሎ በመሰየም የAሠሪ ወገን 
ስለሆናችሁ ከሠራተኛ ማኅበር መገለል Aለባችሁ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶናል፡፡ Eኛ 
በህጉ Aግባብ ሠራተኛ ልንባል የምንችል ነን፡፡ ስለሆነም Aሠሪው ይህን ተግባር 
Eንዲያቆም ይወሰንልን፡፡ (forget the fact that there may/may not exist a cause 
of action)  
 
መልስ 
 
በየተመደቡበት ክፍል ያለውን የAስተዳደር ሥራ በራሳቸው ኃላፊነት የሚያስፈጽሙ 
ተጠሪነታቸውም በቀጥታ ለምክትል ሥራ Aስኪያጁ፣ Eሱ በሌለበትም  ለዋናው ሥራ 
Aስኪያጅ በመሆኑ የAስተዳደር ክፍል ሰዎች ናቸው፡፡ በኅብረት ስምምነታችንም ከሳሾች 
የAሠሪ ወገን Eንዲሆኑ ተስማምተናል ብሎ የኅብረት ስምምነቱን Aቀረበ፡፡  



 
 
  
 
 



የሥራ ውል ማገድ (Aንቀጽ 18) 

 

የመወያያ ነጥቦች 

 

 

1. ዝርዝሩ ውሱን ነው? ወይስ Aይደለም? Aንቀጽ 18 Eና 27 (4) ን 

ተመልከቱ፡፡ ለምሳሌ በሥራ ማቆም ጊዜ Aሠሪ የEገዳ Eርምጃ መውሰድ 

ይችላል?  

2. Aሠሪው ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚያግደው? 

3. ሚኒስቴሩ በሦስት ቀን ውስጥ ባይወስንስ?  

4. ሠራተኛው ከሰላሣ ቀናት በላይ ቢታሰርስና Eና ሳይፈረድበት የቀረበት ሁኔታ 

ለማገድ ምክንያት ሊሆን ይችላል?  

5. ሠራተኛው የታገደበት ምክንያት በቂ ሆኖ ባይገኝ ሠራተኛውን መልሰው ነው 

የሚባለው? ወይስ ጥቅሙ Eንደተቋረጠ መታሰብ ስለሌለበት ይሰጠው ነው 

የምንለው? ላልተሰራ ደመወዝ ክፍያ ይፈፀማል?   

6. የህገ-ወጥ ማገድ ውጤት ምንድነው? ሠራተኛው ለታገደበት ጊዜ ደመወዝ 

Eንዲከፍለው Aሠሪው ይገደዳል ?    

7. በሥራ መዝጋትና በሥራ ማገድ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?    

 



የሥራ ውል ማቋረጥ 
 
 

ጉዳይ Aንድ 
 

ክስ 
በድራጋዶስ የመንገድ ሥራ ድርጅት ሜካኒክ ነኝ፡፡በAለቃዬ ትEዛዝ መነሻነት 
የምንጠቀምበት ክሬን ያለውን መኪና በማንቀሳቀስ ላይ Eያለሁ የቴሌፎን ሽቦ ተቆረጠ፡፡ 
ይህንኑ ምክንያት በማድረግ ከሥራ በህገ-ወጥ መንገድ Aባረሩኝ፡፡ ስለሆነም ወደ ሥራዬ 
Eንድመለስ ይወሰንልኝ 
 
መልስ 
 
የተባረረው በክሱ ላይ Eንደተገለፀው ለድርጅታችን Aገልግሎት የሚሰጠውን የቴሌፎን 
ኬብል በመበጠስ ጉዳት በማድረሱ ነው፡፡ይህ ደግሞ ከባድ ቸልተኝነት ስለሆነ ስንብቱ 
በAንቀጽ 27(1) (ሸ) መሠረት ተገቢ ስለሆን ከክሱ Eንሰናበት በማለት ተከራከሩ፡፡ 
 

ጉዳይ ሦስት 
ክስ 
 
ድንጋይ ፈልጦ ምርት ለማቅረብ ተቀጥሬ ሥሠራ ከቆየሁ በኋላ Aያቴ መሞታቸው 
ተነግሮኝ ለድርጅቱ  ኃላፊ Aሳውቄ ለቀብር ሄድኩ፡፡ ስመለስ የሥራ ሥንብት ደብዳቤ 
ተሰጠኝ፡፡ ስለሆነም ወደ ሥራ ልመለስ፡፡ 
 
መልስ 
 
ከሳሽ ከስራ ገበታው የተለየው ከ13/08/2000-21/08/2000 ነው፡፡ፈቃድም 
Aልጠየቀም፡፡የጊዜው ርዝማኔ ሲታሰብም ከAምስት ቀን በላይ ስለሚሆን ስንብቱ ተገቢ 
ነው፡፡ 
 
የመልስ መልስ 
 
ሰኞ13፣ ማክሰኞ14፣ Eረቡ 15፣ ሃሙስ 16፣ ዓርብ 17 (የስቅለት ቀን)፣ ቅዳሜ Eና 
Eሁድ የሥራ ቀን Aይደለም፣ከዚያ የቀረሁት ሰኞ Eና ማክሰኞ ነው፡፡ ከዚህ የኋለኛው 
ሰኞ ጀምሮ ደግሞ Aንድ ተብሎ የሚጀመር ነው፡፡ ስለዚህ በመደዳው ቀረሁ ማለት 
የሚቻለው የመጀመሪዎቹ Aራት ቀናት ብቻ ናቸው፡፡ በመደዳ Aምስት ቀን ባልቀረሁበት 
ሁኔታ ይህንኑ ምክንያት በማድረግ ከሥራ መሰናበቴ ህገ-ወጥ በመሆኑ ወደሥራ 
Eንድመለስ ይወሰንልኝ፡፡   
 
 
 
 
 



ጉዳይ ሦስት 
 
ክስ  
በተንዳሆ Eርሻ ልማት ውስጥ የንUስ ክፍል ኃላፊበመሆን ሥሠራ ነበር፡፡ ይሁንን 
Aንዳንድ ጉዳዮች Eስኪጣሩ በሚል የመረጃ ማጠናቀሪያ ክፍል ሰራተኛ ሆኜ Eንድሰራ 
ተደረገ፡፡ በኋላም ከስራ ተሰናበትኩ፡፡ የተሰናበትኩት ከህግ ውጪ ስለሆነ Eንድመለስ 
ይወሰንልኝ፡፡ 
 
መልስ 
 
ከሳሽ Aስተዳደር ክፍል ኃላፊ ነው፡፡የተሰናበተውም ያለAግባብ በሥልጣኑ በመገልገሉ 
ነው፡፡ ይህንንም በፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ Aምኗል፡፡ ማስረጃው በፍ.ብ.ሥ.ሥ.ህ.ቁ. 145 
መሠረት ቀርቦ ይታይልን፡፡ 
 

ጉዳይ Aራት 
 
የቡሬ ባጉና የማEድን ውሃ ማምረቻ Aክሲዮን ማሕበር በነበረበት በርካታ Eዳ ምክንያት 
Eንዲሸጥ በድጋሚ የሓራጅ ማስታወቂያ ጨረታ ወጣ፡፡ የIትዮጵያ ልማት ባንክ የፍርድ 
ባለመብት ስለነበር በድጋሚ በሚካሄደው ሓራጅ Eንዲሳተፍ ፍርድ ቤቱን ጠይቆ 
ይፈቀድለታል፡፡ በብር 15፣000፣000 Aሸናፊ ሆኖ ድርጅቱን ሲረከብ ሠራተኞቹም Eኛን 
ልትረከበን ይገባል የሚል ጥያቄ ያነሳሉ፡፡ ባንኩ በበኩሉ ድርጅቱ በመክሰሩ ምክንያት 
ለሦስት ወር ሥራ Aቆሞ ስለነበር የገዛሁት በሥራው መቆም ምክንያት ሠራተኛ 
ያልነበረውን ድርጅት ነው፡፡ የተቋቋምኩበት ህግም ሰራተኛ Eንዳስተዳድር 
Aይፈቅድልኝም፡፡ ስለዚህ ሰራተኞችን ልረከብ Aልገደድም በማለት ይከራከራል፡፡ Eርስዎ 
ምን ይላሉ፡፡  
 

ጉዳይ Aምስት 
 
በሕብረት ስምምነታቸው ላይ Aንድ ሠራተኛ ሲያጠፋ በመጀመሪያ የቃል ማስጠንቀቂያ፣ 
ከጥፋቱ ያልተመለሰ Eንደሆነም የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት መሻሻል ካልታየበት 
ከሥራ Eንዲሰናበት ስምምነት ተደርሷል፡፡ Aሠሪው ይህንን ምክንያት በማድረግ 
ሰራተኛውን ተደጋጋሚ የቃል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት Aልተሻሻለም፡፡ የጽሁፍ 
ማስጠንቀቂያም ሰጠሁት፡፡ Aሁንም Aልታረም ስላለ ከሥራ ይሰናበት ሲል ወሰነ፡፡ 
 
ሠራተኛው በበኩሉ በጓደኝነት ምክር ይሰጡኝ የነበረ ከመሆኑ  ውጪ Aንድም ጊዜ 
የቃል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ Aያውቅም፡፡ ስንብቱ ስርዓቱን ተከትሎ ያልተፈጸመ 
ስለሆነ ወደ ሥራ ልመለስ የሚል ጥያቄ Aቀረበ፡፡ 
 
 
 
 
የፕሮቪደንት ፈንድ ወይም የጡረታ መብት ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ ከህግ ውጪ 
ከሥራ ቢባረር የሥራ ሥንብት ክፍያ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል?   
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