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  የሰ/መ/ቁ. 41767 

ኀዲር 8 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ውሃና ፌሳሽ ባሇሥሌጣን ነ/ፇጅ ተካ ገ/መዴህን ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አዴማስ ዯምሳቸው የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

  ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ታህሣሥ 15 ቀን 
2000 ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ከጥር 25 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ ሇአመሌካች በጉዲይ አስፇፃሚነት 
ሲያገሇግለ መቆየታቸውን ገሌፀው ሇስንብት የሚያበቃ ምክንያት ሳይኖር ወይም ቢኖርም እንኳ ከታወቀ ከአንዴ ወር በኋሊ 
ያሰናበታቸው በመሆኑ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ተብል ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ወይም የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሎቸው እና 
የስራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸው እንዱሰናበቱ በጠየቁት ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በተከሳሽነቱ 
ቀርቦ በሰጠው መሌስ ስንብቱ የተፇፀመው ተጠሪ ላሊ ቦታ በመስራታቸው መሆኑንና ይህንንም እንዯአወቀ የስንብቱ 
እርምጃ መፇፀሙን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር ከመረመረ በኋሊ አመሌካች 
ተጠሪን ባሰናበተበት ጊዜ በቂ እና ሔጋዊ ምክንያት ያሌነበረው መሆኑን በመግሇጽ ስንብቱ ከሔግ ውጪ ነው በሚሌ 
ምክንያት ተጠሪ የስዴስት ወር ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራቸው ሉመሇሱ ይገባሌ፣መመሇስ ካሌፇሇጉ ተገቢ ክፌያዎች 
ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ ይዯረግ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ስንብቱ የተፇፀመው ሇስንብቱ ምክንያት የሆነው ዴርጊት ከተፇፀመ 
ሰሊሳ የስራ ቀናት ከአሇፈ በኋሊ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/3/ በይርጋ ይታገዲሌ፣የአመት እረፌት 
የሁሇት ዓመቱ ሇተጠሪ ሉከፇሊቸው አይገባም ሲሌ ምክንያቱን ሇውጦ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ኀዲር 30 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ የሰበር ማመሌከቻ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም፡- ስንብቱ ጊዜውን 
ጠብቆ የተዯረገ አይዯሇም ተብል ሔገ-ወጥ ነው መባለ በጉዲዩ ሊይ የቀረበውን ማስረጃ ባግባቡ ባሇመመሌከቱና ጊዜ 
አቆጣጠሩም ግሌጽነት በላሇው ሁኔታ ተሰሌቶ በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው  ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ሰኔ 18 ቀን 2001 ዓ.ም 
በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አመሌካች ተጠሪን በመጀመሪያ ከሥራ 
ያሰናበተበት ምክንያቱን ተመርኩዞ ሇስንብት የሚያበቃ ምክንያት የሇም ተብል እና በተጨማሪም የስንብት ምክንያቱ 
በይርጋ ይታገዲሌ ተብል የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇው በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩሊቸው ሏምላ 24 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ማመሌከቻ የሰበር 
አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው 
መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
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እንዯመረመርነው አመሌካች የተጠሪን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/3/ መሰረት በሰሊሳ የስራ 
ቀናት ውስጥ አይዯሇም ተብል ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ 
የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የአመሌካች መስሪያ ቤት ሰራተኛ ሆነው በሚሰሩበት ወቅት በላሊ ቦታ 
መስራቱ ሲታወቅ አመሌካች የስራ ውለን በማቋረጥ ያሰናበታቸው መሆኑንና ተጠሪም ይህንኑ ፌሬ ነገር ሳይክደ 
የሚከራከሩት ስንብቱ የተፇፀመው ሰሊሳ የስራ ቀናት ከአሇፈ በኋሊ ነው በሚሌ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪም ሆነ የፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች የዴርጊቱን መፇፀም ያወቀበት ጊዜ በማሇት የሚቀበለት ነሏሴ 16 ቀን 1999 ዓ.ም ሲሆን 
የስንብት ዯብዲቤ ተሰጠ የሚባሇው ዯግሞ መስከረም 21 ቀን 2000 ዓ.ም ነው፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ አጥብቀው 
የሚከራከሩት ይህ ጊዜ ቢያዝ እንኳ የሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ አሊሇፇም በማሇት ነው፡፡ እኛም ይህንኑ መሰረት በማዴረግ 
ጊዜውን ስናሰሊው ከነሏሴ 16 ቀን 1999 ዓ.ም  ጀምሮ እስከ ጳጉሜ 06 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ አስራ አምስት፣ከመስከረም 
01 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ የስንብት ዯብዲቤ አስከተፃፇበት እስከ መስከረም 21 ቀን 2000 ዓ.ም ዴረስ ዯግሞ 13 
ተከታታይ የስራ ቀናት መኖራቸውን አረጋግጠናሌ እነዚህ ቀናት በጠቅሊሊው 28 ናቸው በአዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27/3 
መሰረት አንዴ አሰሪ ህጉ በተፇቀዯው ምክንያት መሰረት የሥራ ውለን የሚያቋርጥበት ጊዜ የስራ ውለ የሚቋረጥበት 
ምክንያት መከሰቱ ካወቀበት ከሰሊሣ የስራ ቀናት በኋሊ ከሆነ በይርጋ እንዯሚታገዴበት ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን 
ከሊይ እንዯተመሇከተው ሰሊሳ ተከታታይ የሥራ ቀናት ከማሇፊቸው በፉት አመሌካች እርምጃውን ወስዶሌ፡፡ በመሆኑም 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ጊዜውን በተመሇከተ ካሊንዯሩን ባግባቡ ያሊገናዘበ በመሆኑ ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም የአመሌካች እርምጃ በሰሊሳ ቀናት የጊዜ ገዯብ የሚታገዴበትን ህጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ ስንብቱ መሰረት 
ያዯረገበትን ምክንያት በቂ መሆን ያሇመሆኑን ስንመሇከተው ተጠሪ አመሌካች የማታሇሌ ተግባር ፇጽሟሌ በማሇት 
የሚያቀረበውን ክርክር ጉዲዩን አመሌካች ያውቅ ነበር ከማሇት ውጪ ዴርጊቱ መፇፀሙን የካደት ነጥብ አይዯሇም፡፡ አንዴ 
ሰራተኛ በአሰሪው ሊይ የማታሇሌ ተግባር መፇጸሙ ከተረጋገጠ አሰሪው የሥራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ ሔጋዊ 
መብት ያሇው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ሏ/ ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ አሰሪ ግሌጽ የሆነ ፇቃዴ እስካሌሰጠ 
ዴረስ ሰራተኛው በሁሇት ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ መስራቱ ከታወቀ አዴራጏቱ በስራ ሊይ የተፇፀመ የማታሇሌ ተግባር ነው 
ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ትርጉም የሚሰጠው አይሆንም፡፡ በምርትና ምርታማነት ሊይም አለታዊ ተጽእኖ የሚያስከትሌ 
በመሆኑ የስራ ውለን ሇማቋረጥ ሔጋዊ እና በቂ ምክንያት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 39185 ሰኔ 13 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጠቶ በፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 68366 ኀዲር 22 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያሰናበትው በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

             መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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