
5 
 

የሰ/መ/ቁ/ 121063 

የካቲት 24 ቀን 2008 ዒ/ም  

ዲኞች፡- አሌማዉ ወላ 

      ዒሉ መሏመዴ 

        ተኽሉት ይመሰሌ 

      እንዲሻዉ አዲነ 

    ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች ፡- መ/ርት ሙለነሽ መሇሰ ወኪሌ ገ/አምሊክ አበጋዝ ቀረቡ      

 ተጠሪ፡-   ዋሉያ አጠቃሊይ 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት የቀረበ የሇም      

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 

አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በአ/ብ/ክ/መንግስት ጎንዯር ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ 

መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ነገርም ባጭሩ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በመምህርነት የስራ መዯብ 

ሊይ ከ2004 ዒ/ም እስከ 2007 ተቀጥረው ስራቸውን ሲሰሩ እንዯነበር፣ በስራቸው ሊይ እያለ 

ነፌሰጡር የነበሩ ቢሆንም የቅዴመ ወሉዴ ፇቃዴ ሳይወስደ በመውሇዲቸው በህጉ የተጠበቀሊቸውን 

የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ በመጠቀም ሊይ እያለ ያሌተጠቀሙበትን የቅዴመ ወሉዴ ጊዜ በዴህረ 

ወሉዴ በመጠቀም ወዯ ስራቸው ሲመሇሱ ተጠሪ አመሌካች ከስራ ተሰናብተሻሌ ያሊቸው 

መሆኑንና ይህም ከህጉ ይዘትና መንፇስ ውጭ መሆኑን ጠቅሰው የተጠሪ እርምጃ ህገ ወጥ ነው 

ተብል የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 

ተጠሪም ቀርቦ በሰጠው መሌስ አመሌካች በራሳቸው ጊዜ ያሌተጠቀሙበትን የቅዴመ ወሉዴ 

ፇቃዴ ሇዴህረ ወሉዴ መጠቀማቸው ህጋዊ ያሇመሆኑና ህጋዊ ፇቃዴ ሳይኖር ከስራ ገበታቸው 

በመቅረታቸው መሰናበታቸው ህጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ አመሌካች የቅዴመ ወሉዴ ፇቃዴ ሳይጠቀሙ 

በዴህረ ወሉዴ ጊዜ መጠቀማቸውና ከስራ መቅረታቸው ህጋዊ አይዯሇም በማሇት ስንብቱ ህጋዊ 

ነው በማሇት በዚህ ረገዴ የተጠየቁትን የአመሌካች ክፌያዎችን ውዴቅ አዴርጎ ከህዲር 01 ቀን 

እስከ ህዲር 12 ቀን 2007 ዒ/ም ዴረስ ያሇውን ውዝፌ ዯመወዝ ብቻ ይከፇሊት ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካችም በውሳኔው ቅር በመሰኘት ቅሬታውን ሇሰሜን ጎንዯር መስተዲዯር ዞን ፌ/ቤትና 

ቀጥልም ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም በሁሇቱም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

    አሁን የቀረበው የሰበር አቤቱታም ከፌ ሲሌ በተገሇጸው መሌኩ የተሰጡትን ውሳኔዎች  

በመቃወም ሇማስቀየር ሲሆን ይዘቱም ባጭሩ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በቅዴመ ወሉዴ 



6 
 

ጊዜ ያሌተጠቀመችበት የአንዴ ወር የእረፌት ጊዜ በዴህረ ወሉዴ ጊዜ ከሚሰጠው ሁሇት ወር 

የእረፌት ጊዜ ጋር መጠቀም አትችሌም በማሇት የሰጡት ውሳኔ የህጉን መንፇስና ይዘት ያሊገናዘበ 

ከመሆኑም በሊይ አንዴ ሴት ከወሇዯች በኋሊ ከአራት ወራት በፉት ከስራ መሰናበት የሇባትም 

ተብል በአዋጅ ቁጥር  377/96 አንቀጽ 87/4/ ስር  የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሊገናዘበ እንዱሁም 

በላልች የመንግስት ሰራተኞች ህግጋት የተመሇከተውን የመብት ጥበቃና የህግ አተረጓጎም 

ያሌተከተሇ ነው በማሇት መከራከራቸውን  የሚያሳይ ነው፡፡   

አቤቱታውም ተመርምሮ የስር ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት የህግ ትርጉም ተገቢ መሆን 

ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪም ቀርበው  

መሌስ ሉሰጡ ስሊሌቻለ መብታቸው ታሌፎሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ተይዞ ከነበረው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡  

በመሰረቱ የአሰሪና ሰራተኛ ህጉ በአንዴ በኩሌ ሰራኛው ያሇአግባብ ከስራ እንዲይፇናቀሌ ጥበቃ 

የሚያዯርግ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኢንደስትሪ ሰሊምን በመፌጠር የምርትና ምርታማነት 

እዴገቱ እንዱጨምር ዋስትና ሲጪም እንዯሆነ የሚታወቅ ነው፡፡ ይሄንኑ መሰረታዊ ሏሳብ መነሻ 

ባዯረገ መሌኩ ብልም የኢንደስትሪ ሰሊሙን ከመጠበቅ አኳያ አንዴ ሰራተኛ በአዋጅ ቁ/ 377/96 

አንቀጽ 27 ንዐስ አንቀጽ 1 ከፉዯሌ ‛ሀ“  እስከ ‛በ“ ባለት ስር የተዘረዘሩትን ጥፊት ፇጽሞ 

ከተገኘ አሰሪው ያሇቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ የስራ ውለን ማቋረጥ እንዯሚችሌ መዯንገጉን ከህጉ 

አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች ከአንቀጽ 87/6/ ዴንጋጌ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡  

እንዱሁም ህጉ ሇተሇዩ የሰራተኛ ክፌልች የተሇዬ ጥበቃ የሚያዯርግባቸው ምክንያቶች 

መኖራቸውን ህጉ ያሳያሌ፡፡ ህጉ በአዋጅ አንቀጽ 14፣ ከአንቀጽ 87 እስከ 88 ዴረስ ባለት 

ዴንጋጌዎች በተሇየ መሌኩ ዴንጋጌዎችን ከአስቀመጠሊቸው ሰራተኞች መካከሌ ሴት ሰራተኞች 

የሚገኙ ሲሆን እነዚህ ዴንጋጌዎች በአንዴ በኩሌ ሁለንም ሴት ሰራተኞችን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

በተሇየ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሴት ሰራኞችን የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ እርግዝናና ወሉዴ ዯግሞ 

ሴቶችን በተሇያየ ሁኔታ  ውስጥ እንዱገኙ የሚያዯርጉ ሁኔታዎች በመሆናቸው በእነዚህ 

ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ሴቶች ህጉ ሌዩ ጥበቃ ያዯርግሊቸዋሌ፡፡ ወሉዴን በተመሇከተ ህጉ 

ሇሴቶች የሚያዯርገው ሌዩ ጥበቃ የቅዴመ ወሉዴና የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ ከክፌያ ጋር የማግኘት 

መብትና እንዱሁም በላሊ ጊዜም ሀኪም እንዴታርፌ ካዘዘ  ከክፌያ ጋር እረፌት የማግኘት መብት 

ስሇመሆናቸው የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 88 ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ እንዱሁም አሰሪው 
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ሰራተኛዋ ነፌሰ ጡር ከሆነችበትና ከወሇዯችበት ቀን ጀምሮ በአራት ወራት ውስጥ ከስራ 

እንዱያሰናብታት ህጉ ጥበቃ የሚያዯርግ መሆኑን ከአዋጅ አንቀጽ 87/5/ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የቅዴመ ወሉዴ ፇቃዴ ባሌወሰደበት ሁኔታ የወሇደ 

ሲሆን በአዋጅ አንቀጽ 88/3/ የተጠበቀሊቸውን የስሌሳ ቀን የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ ከክፌያ ጋር 

አግኝተው በቅዴመ ወሉዴ ጊዜ ሉጠቀሙ ይችለ የነበረውን የሰሊሳ  ቀን  የወሉዴ ፇቃዴ በህጉ 

የተጠበቀሊቸው የዴህረ ወሉዴ ጊዜ ሲያሌቅ አንዴ ሊይ በመጠቀም ሊይ እያለ ተጠሪ በህጉ 

የተጠበቀሊቸው የዴህረ ወሉዴ ጊዜ በማሇቁ አመሌካች ስራ ሊይ አሌተገኘም በሚሌ የስራ ውሌን 

ያቋረጠባቸው መሆኑን ክርክሩ ያሳያሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው አንዱት ሴት በእርግዝና ምክንያት 

በህጉ የተጠበቀሊት የቅዴመ ወሉዴና የዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ ጊዜ የሚታወቅ መሆኑን ህጉ 

ቢያስቀምጥም በቅዴመ ወሉዴ ጊዜ በህጉ የተጠበቀሊትን የፇቃዴ ጊዜ ሳትጠቀም ብትወሌዴ 

በቅዴመ ወሉዴ ጊዜ ይሰጥ የነበረው ፇቃዴ ያሌተጠቀመች ሴት ሰራተኛ ይህንኑ ጊዜ በዴህረ 

ወሉዴ ጊዜ መጠቀም የምትችሌ መሆኑን ያሇመሆኑን ግን ህጉ በግሌጽ አያስቀምጥም፡፡ ይሁን 

እንጂ ህጉ ከወሉዴ በኋሊ አንዴ ሴት ሰራተኛ አራት ወር ሳይሞሊት ከስራ ሌትሰናበት 

እንዯማትችሌ በአዋጅ አንቀጽ 87/5/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ በህጉ ያሇውን ክፌተት 

ሇመሙሊት የሚያስችሌ መሆኑን ተቀባይነት ያሊቸው የህግ አተረጓጎም ዯንቦች ያስገነዝባለ፡፡ 

አንዴ ሌዩ ህግ አግባብነት ባሇው ዴንጋጌ ውስጥ ግሌጽ የሆነ መፌትሓ ካሊስቀመጠ ይኸው 

ዴንጋጌ ባሇበት ክፌሌና ምእራፌ ስር ያለትን ዴንጋጌዎች አስተሳስሮ በማየት ተገቢውን  ትርጉም 

መስጠት የህግ ትርጉም ዯንቦች የሚፇቅደት ጉዲይ ነው፡፡  ከዚህ አንፃር ጉዲዩን ስንመሇከተው 

አመሌካች በአዋጅ አንቀጽ 25፣ 27 እና 29/3/ ዴንጋጌዎች አግባብ ካሌሆነ በስተቀር ከወሉዴ 

በኋሊ  አራት ወራት ውስጥ ከስራ  ያሇመባረር መብት ያሊቸው መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 377/96 

አንቀጽ 87 /5/ እና /6/ የሚያስቀምጥ በመሆኑና ተጠሪ ዯግሞ ሇስንብቱ ህጋዊ ምክንያት ነው 

በማሇት የሚያቀርበው  ክርክር በአዋጅ አንቀጽ 27 /1/ሇ// ዴንጋጌ ስር የተመሇከተውንና ህግ 

አውጪው ከወሉዴ ጋር ባሌተያያዘ ሁኔታ ተቀባይነት ያሇውን ዴንጋጌ በመጥቀስ በመሆኑና 

የአመሌካች ከስራ መባረር ከዱሲፕሉን ወይም ከቅነሳ ስርዒት ጋር የተያያዘ ስሇመሆኑ ባሊስረዲበት  

ክርክሩ የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች በህጉ ያሇውን ክፌተት በማየት 

ተገቢውን የህግ አተረጓጎም በመከተሌ ሇጉዲዩ በአዋጅ አንቀጽ 87/5/ የተመሇከተውን ጥበቃ 

ተግባራዊ ማዴረግ ሲገባቸው ሇጉዲዩ  ቀጥተኛ ተፇፃሚነት የላሇውን የአዋጅን አንቀጽ 88 /4/ 

ዴንጋጌን መሰረት በማዴረግ መወሰናቸው ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባው የህግ ትርጉም 

አተገባበር ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ቀጥል መታየት ያሇበት ውጤቱ ነው፡፡ የስራ ውሌ የተቋረጠበት 

አግባብ ከሔግ ውጭ ነው ከተባሇ ውጤቱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 42 እና ተከታይ 

ዴንጋጌዎች መሠረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት የጠየቁት የተሇያዩ 
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ክፌያዎች ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ ነው፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 35/1/ሇ/ 

መሠረት የሁሇት ወር ዯመወዝ፣ ክፌያ ሇዘገየበት ዯግሞ በአዋጁ አንቀጽ 38 መሠረት የሁሇት 

ወር ዯመወዝ፣ በአዋጅ አንቀጽ 43/4/ሀ/ ዯግሞ ካሳ በህጉ በተቀመጡት ስላቶች መሠረት 

አመሌካች ሉከፌሎቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የዒመት እረፌት የጠየቁ 

በመሆኑና ተጠሪ ዯግሞ አመሌካች የወሰደ ስሇመሆኑ ገሌጾ የሚከራከር በመሆኑ አመሌካች 

የአመት እረፌት ያሌተጠቀሙ መሆን ያሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተጣርቶ እንዱወሰን ማዴረጉ 

ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  ላሊው አመሌካች የጠየቁት የዲኝነት ጥያቄ ያሌተከፇሊቸው ዯመወዝ 

ነው፡፡ ሆኖም ይህ ክፌያ ከዴህረ ወሉዴ ፌቃዴ መጠናቀቅ በኃሊ ሇነበረው ጊዜ ስራ ስሊሌሰሩ 

በአዋጅ አንቀጽ 377/96 አንቀጽ 54 መሠረት እንዱከፇሊቸው ማዴረግ ሔጋዊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በመሆኑም በዚህ ረገዴ የተጠየቀው ክፌያ ህጋዊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በጎንዯር ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0122481 በ16/06/2007 ዒ.ም ተሰጥቶ 

በሰሜን ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0123818 በ30/06/2007 ዒ.ም በክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 46890 በ18/02/2008 ዒ.ም የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው ከሔግ ውጪ ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ሇአመሌካች 

በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 35/1/ሇ/ መሠረት የሁሇት ወር ዯመወዝ፣ ክፌያ ሇዘገየበት 

ዯግሞ በአዋጁ አንቀጽ 38 መሠረት የሁሇት ወር ዯመወዝ፣ በአዋጁ አንቀጽ 43/4/ሀ/ ዯግሞ 

ካሳ እና በአንቀጽ 39 እና 40  መሠረት ዯግሞ የአገሌግልት ክፌያ በህጉ በተቀመጡት 

ስላቶች መሠረት ሉከፇሎቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ የአመት እረፌትን በተመሇከተ ግን 

አመሌካች የወሰደ መሆን ያሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተጣርቶ እንዱወሰን ማዴረጉ ተገቢ 

ሆኖ ስሇተገኘ በዚህ ረገዴ የጎንዯር ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አጣርቶ እንዱወሰን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. ከዴህረ ወሉዴ ፇቃዴ በኃሊ ሊሇው ጊዜ አመሌካች የሚከፇሊቸው ዯመወዝ የሇም ብሇናሌ፡፡  

4. የሰበር ክርክር ወጪና ኪሳራን ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ::  

መ/ተ 
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