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የሰ/መ/ቁ. 36377 

ኀዲር 2 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያና የጅቡቲ ምዴር ባቡር ዴርጅት - ወይንሸት እንዴሪስ ቀረበ፡፡  

ተጠሪ፡- ተሾመ ኩማ - ቀረበ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 
መሠረት የሚታይ የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክሰ የመሠረተውም የስራ ውላ ከሕግ ውጪ ተቋርጦብኛሌ፡፡ 
ስሇዚህም ውዝፌ ዯመወዜ ተከፌልኝ ወዯ ስራዬ እንዴመሇስ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ 
የሥራ ውለ የተቋረጠው ተጠሪ በፇጸመው ሕገ ወጥ ዴርጊት ምክንያት ነው፡፡ ዴርጊቱ ከሥራ የሚያሰናብት ነው በማሇት 
የተከራከረ ሲሆን ፌ/ቤቱም ክርክሩን ከሰማ በኋሊ፣ አመሌካች የሥራ ውሌ የማቋረጥ እርምጃ የወሰዯው ዴርጊቱ ከተፇጸመ 
ከአንዴ ወር በኋሊ ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት ተጠሪ የስዴስት ወር ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ሥራው እንዱመሇስ 
ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠው 
ብይን ጉዴሇት የሇበትም ብልአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

 በበኩሊችንም አመሌካች መጋቢት 5 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች የወሰዯው የስራ ውሌ የማቋረጥ እርምጃ 
በይርጋ የታገዯ ነው የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ 
አቤቱታ ከቀረበበት ብይን እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

 እንዯምንመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከአመሌካች የቀረበውን የስረ-ነገር ክርክር አሌሰማም፡፡ 
ባጭሩ ብይኑን የሰጠው የተጠሪ የሥራ ውሌ የተቋረጠው ሇውለ መቋረጥ ምክንያት ነው የተባሇው ዴርጊት /ጥፊት/ 
ከተፇጸመ አንዴ ወር ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ በይርጋ ታግድአሌ በማሇት ነው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ዯረጃ ሉመረመርና 
ውሣኔ ሇሰጠው የሚገባው ነጥብ በእርግጥ ሇክርክሩ አወሳሰን በዋቢነት የተጠቀሰው የአዋጅ ቁ. 337/96 አንቀጽ 27/3/ 
የሚሇይው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዯሚሇው ነው ወይ የሚሇው ነው፡፡ ከዚህም ጋር በማያያዝ ዴርጊቱ 
በተፇጸመበት እና አመሌካች የሥራ ውሌ የማቋረጥ እርምጃ በወሰዯበት መሃከሌ ያሇው ጊዜ ምን ያሕሌ ነው የሚሇው 
የፌሬ ነገር ሁኔታም መታየት ያሇበት ነው፡፡  

 ከስር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር በተሇይ ዯግሞ አቤቱታ ከቀረበበት ብይን ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ተጠሪ 
ጥፊቱን /ዴርጊቱን/ ፇጸመ የተባሇው መስከረም 24 እና 25 ቀን 1999 ዒ.ም. ሲሆን፣ አመሌካች የስራ ውሌ የማቋረጥ 
እርምጃ የወሰዯው ጥቅምት 25 ቀን ነው፡፡ ይህ እንግዱህ በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ሲሆን፣ ሕጉ ምን ይሊሌ የሚሇውን 
ዯግሞ ቀጥሇን እንመሌከት፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 27 አሠሪው ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ ውሌ ማቋረጥ የሚችሌባቸውን 
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ምክንያቶች /ሁኔታዎች/ በዝርዝር የያዘ ነው፡፡ የዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/”ም” አሠሪው የስራ ውለን ሇማቋረጥ 
ያሇው መብት በይርጋ የሚቀርበትን ምክንያት ይዟሌ፡፡ ይህም የሚሆነው /የስራ ውለን ሇማቋረጥ ያሇው መብት በይርጋ 
ቀሪ የሚሆነው/ ውለ የሚቋረጥበት ምክንያት መከሰቱን ካወቀበት ከ3ዏ /ሠሊሣ/ የሥራ ቀናት በኋሊ እንዯሆነ በሕጉ 
በግሌጽ ተቀምጦአሌ፡፡ እዚህ ሊይ በሚገባ ሉተኮርበት የሚገባውም “የስራ ቀናት” የሚሇው ሏረግ ነው፡፡ በሕጉ አባባሌ 
አሠሪው መብቱን በይርጋ የሚያጣው /የሚቀርበት/ ሠሊሣ ቀናት ወይም አንዴ መሆን አሇባቸው፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
እንዯምናየው ከመስከረም 24 ቀን ጀምሮ እስከ ጥቅምት 25 ቀን 1999 ዒ.ም. ዴረስ ያሇው ጊዜ የሚታሰበው ቢያንስ 
እሁዴን ጨምሮ ነው፡፡ እሁዴ የስራ ቀን አይዯሇም ብሇን ብንወስዴ አራት እሁድች እንዲለ እንገነዘባሇን፡፡ በዚህ ስላት 
መሠረትም አመሌካች የስራ ውሌ የማቋረጥ እርምጃውን የወሰዯው ተጠሪ ፇጸመ የተባሇው ዴርጊት /ጥፊት/ መከሰቱን 
ባወቀ በ26ኛው የስራ ቀን ነው ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዲሇው የአመሌካች መብት 
በይርጋ የታገዯ ወይም ቀሪ የሆነ አይዯሇም፡፡ ተጠቃል ቢታይ በሕጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
ተፇጽሞአሌ፡፡ ስሇዚህም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 25115 ሰኔ 26 ቀን 1999 ዒ.ም. ተሰጥቶ የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 5768ዏ ጥር 21 ቀን 2ዏዏዏ በሰጠው ትዔዛዝ የፀናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሽሮአሌ፡፡  

2. አመሌካች የስራ ውሌ የማቋረጥ መብቱ በይርጋ አሌታገዯበትም ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር በዚያው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ የስራ ውለ የተቋረጠው በሕግ አግባብ ነው ወይስ 
ከሕግ ውጪ ነው በሚሇው ጭብጥ ሊይ ከግራ ቀኝ ወገኖች የሚቀርብሇትን ክርክር ከሰማ በኋሊ የመሰሇውን ውሣኔ 
ይስጥ በማሇት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 341 መሠረት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ በሚመሇከት የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዒ 
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