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የሰበር መ/ቁ. 37573 

ህዲር 16 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  ታፇሠ ይርጋ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት - ነ/ፇጅ አሇምፀሏይ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ መሏመዴ አዯን - በላለበት 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ መሠረት ሠራተኛው መብቱን የሚጠይቅበትን የጊዜ 
ገዯብ የሚመሇከት ነው፡፡ 

 በደብቲ ወረዲ ፌ/ቤት ተጠሪ ባቀረቡት ክስ አመሌካች ያሇአግባብ ከስራ ስሊሰናበታቸው ወዯ ስራ ሇመመሇስ 
ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም ተጠሪ በፇፀሙት ጥፊት ከስራ መሠናበታቸው በሕጉ መሠረት መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡ 
የደብቲ ወረዲ ፌ/ቤትም ስንብቱ ሕገ- ወጥ ነው በማሇት ተጠሪ ወዯስራቸው እንዱመሇሱ አሌያም ካሣ ተከፌሎቸው 
እንዱሰናበቱ ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ የይግባኝ ቅሬታ ሇዞን አንዴ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም ክሱ በይርጋ አይታገዴም፣ 
ስንብቱም ሕገወጥ ነው፣ ተጠሪም ወዯ ስራ ቢመሇሱ መሌካም ግንኙነት አይኖርም ተብል የሚገመትበት ምክንያት ስሇላሇ 
ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯስራ ይመሇሱ በማሇት የወረዲውን ፌ/ቤት ውሣኔ አሻሽሎሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ቅሬታውም ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት ሏምላ 1/1999 
ዒ.ም ሲሆን ክስ የመሠረቱት ጥቅምት 14/2ዏዏዏ ዒ.ም በመሆኑ ወዯ ስራ ሇመመሇስ ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ ይቋረጣሌ 
የሚሌ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የይርጋውን ጥያቄ ያሌተቀበለት በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ የሠበር 
አቤቱታ ሇሠበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርበው መሌስ እንዱሰጡ መጥሪያ ዯርሷቸው ባሇመቅረባቸው 
ጉዲዩ በላለበት ታይቷሌ፡፡ 

 እኛም የሠበር አቤቱታውን የሠበር አቤቱታ ከቀረበባቸው ውሣኔዎች እና ከሕጉ አኳያ መርምረናሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ ሊይ እንዯተመሇከትነው ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት ሏምላ 1/1999 ዒ.ም ነው በማሇት አመሌካች 
ባቀረበው መከራከሪያ ሊይ ተጠሪ ያቀረቡት ተቃውሞ የሇም እንዯዚሁም ተጠሪ ወዯ ስራ ሇመመሇስ ክስ ያቀረቡት 
ጥቅምት 14/2ዏዏዏ ዒ.ም መሆኑንም ግራ ቀኙ አሌተካካደበትም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ከስራ ከተሰናበቱበት ቀን ጀምሮ ወዯ 
ስራ ሇመመሇስ ክስ እስከመሠረቱበት ጊዜ ዴረስ ሲታሰብ ከ3 ወር በሊይ ነው፡፡ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀጽ 162/2/ መሠረት ዯግሞ ሠራተኛው የስራ ውለ ከሕግ ውጪ ተቋርጦብኛሌ በማሇት ወዯ ስራው ሇመመሇስ 
የሚያቀርበው ክስ ውለ በተቋረጠ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ እንዯሚቋረጥ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአመሌካችን የይርጋ ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪ ፇጽመዋሌ በተባለት ጥፊት ክስ 
ተመስርቶባቸው ሲጣራ ቆይቶ ፖሉስ ከወንጀለ ነፃ መሆናቸውን ያረጋገጠው መስከረም 18/2ዏዏዏ በመሆኑ ይርጋው 
መቆጠር የሚጀምረው ከዚሁ ቀን ነው በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይርጋ የሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች በአዋጁ አንቀጽ 
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164 ሥር የተዘረዘሩ ሲሆኑ ፌ/ቤቱ የገሇፀው ሁኔታ ይርጋን ያቋርጣለ ተብሇው ከተመሇከቱት ሁኔታዎች ስር የሚካተት 
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቱ ተጠሪ በወንጀሌ ዴርጊት ተጠርጥረው ጉዲዩ በፖሉስ ተጣርቶ ነፃ መሆናቸው እስኪረጋገጥ 
ዴረስ የነበረውን ጊዜ በይርጋ አቆጣጠር ጊዜ ውስጥ አይካተትም በማሇት የሰጠው ውሣኔ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 
ከዚህም አሌፍ አመሌካች ባቀረበው የይግባኝ ቅሬታ ሊይ ተጠሪ ያቀረቡት መስቀሇኛ ይግባኝ እንኳን ሣይኖር ተጠሪውን 
በሚጠቅም መሌኩ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ማሻሻለ የዲኝነት አሠራር ስርዒት አሇመከተለን ያመሇክታሌ፡፡ በአጠቃሊይ 
የተጠሪ ወዯ ስራ የመመሇስ ጥያቄ ከ3 ወር በኋሊ የቀረበ በመሆኑ በይርጋ ውዴቅ ሉዯረግ ሲገባ ይህ ታሌፍ በዋናው 
ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መሠጠቱ መሠረታዊ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የደብቲ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ/21/2ዏዏ በ28/2/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2.  በአፊር ክሌሌ የዞን አንዴ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ993 በ18/4/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
3. ተጠሪ ወዯ ስራ ሇመመሇስ ያቀረቡት ክስ በአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 162/2/ በይርጋ ውዴቅ ሆኗሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ መዝገቡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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