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የሰ/መ/ቁ. 37815 

ህዲር 02 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

       ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ዒሇማየሁ ጠ/ሥራ ተቋራጭ - ጠ/ሃይሇማርያም ኢቲቻ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አብዮት በፇቃደ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሠበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ተጠሪ ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት ክስ 
ያሇአግባብ ከስራ ስሇተሠናበቱ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ሇቀረበበት ክስ በሠጠው መሌስ 
አስቸኳይ ስራ ስሊሇ በሣምንት እረፌት ቀን ስራ እንዱገቡ ተጠይቀው እምቢተኛ ሆነው በአመሌካች ሊይ ጉዲት 
በማዴረሣቸው ነው ሲሌ ተከራክሯሌ ፌ/ቤቱም ተጠሪ በእሁዴ ቀን ሇምን አሌሠሩም ተብሇው መባረራቸው ተገቢነት 
ስሇላሇው በግራ ቀኙ የተቆጠሩትን ምስክሮች ማስቀረብ ሣያስፇሌግ ስንብቱ ህገወጥ በመሆኑ የተሇያየ ክፌያ 
እንዱከፇሊቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የይግባኝ ሠሚ ፌ/ቤትም የአመሌካችን ይግባኝ ቅሬታ 
ሣይቀበሌ ቀርቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታም ሇስራ አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ 
በእረፌት ጊዜ መስራት በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ የሚጥሇው ግዳታ በመሆኑ ውሣኔው ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ሠበር 
ችልትም ይህንኑ ነጥብ ሇማጣራት ተጠሪ እንዱቀርቡ በማዴረጉ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፅሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም 
የአመሌካችን ቅሬታ የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔና ከህጉ ጋር አገናዝቦ መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው አመሌካች ተጠሪን ከስራ ማሠናበቱን ሣይክዴ ያሠናበታቸው ግን በሣምንት እረፌት ቀን 
አስቸኳይ ስራ ገጥሞ እንዱሠሩ ተጠይቀው ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው በዴርጅቱ ሊይ ጉዲት በማዴረሣቸው መሆኑን 
ተከራክሯሌ፡፡ በመሆኑም በሣምንት እረፌት ቀን ሠራተኛው እንዱሠራ በአሠሪው ታዞ ፇቃዯኛ አሇመሆኑ ከስራ 
ሇማሠናበት በቂ ምክንያት መሆን አሇመሆኑን መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

 በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 69(1) መሠረት ማንኛውም ሠራተኛ በሠባት ቀናት ጊዜ ውስጥ 
ያሌተቆራረጠ ከ24 ሠዒት የማያንስ የሣምንት እረፌት ሉያገኝ እንዯሚገባ በአስገዲጅነት ተቀምጧሌ በመሆኑም በመርህ 
ዯረጃ ማንኛውም ሠራተኛ አንዴ ሣምንት ጊዜ ውስጥ ከአንዴ ቀን ያሊነሠ የሣምንት እረፌት የማግኘት መብት አሇው፡፡ 
ከዚህ አጠቃሊይ መርህ በተሇየ ሁኔታ ግን ሠራተኛው በሣምንት እረፌቱ ሥራ እንዱሠራ ማዴረግ የሚቻሌ መሆኑ 
በአዋጅ ቁጥር 71(1) ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ ይኸውም በዚሁ ዴንጋጌ ከፉዯሌ ሀ-ሏ የመሇከቱት ምክንያቶች ሲያጋጥሙና 
የዴርጅቱን መዯበኛ ተግባር የሚያዯናቅፌ ሁኔታዎችን ሇማስወገዴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሠራተኛው በማንኛውም የሣምንት 
የዔረፌት ጊዜው እንዱሠራ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ እነዚህም ምክንያቶች 

 ሀ/ አዯጋ ሲዯርስ ወይም የሚዯርስ መሆኑ ሲያሠጋ 

 ሇ/ ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥም 
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 ሏ/ በአስቸኳይ የሚሠራ ሥራ ሲያጋጥም ናቸው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የሚከራከረው አስቸኳይ ስራ አጋጥሞ ተጠሪ በእረፌት ቀናቸው እንዱሠሩ ቢጠየቁ 
ፇቃዯኛ ሣይሆኑ በመቅረት በአሠሪው ሊይ ጉዲት በመዴረሱ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው 
ምንም እንኳን በመርህ ዯረጃ አንዴ ሠራተኛ በሣምንት ውስጥ ከ24 ሠዒታት ያሊነሠ የሣምንት እረፌት የማግኘት መብት 
ቢኖረውም በአስቸኳይ የሚሠራ ስራ ባጋጠመ ጊዜ ግን በማንኛውም የሣምንት እረፌት ሠራተኛው ሥራ የመሥራት 
ግዳታ ህጉ ጥልበታሌ፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 13(7) ሥር ሠራተኛው የአዋጁን ዴንጋጌዎች ጨምሮ የህብረት ስምምነቱን፣ 
የስራ ዯንቡንና በህግ መሠረት የሚተሊሇፌ መመሪያዎችንና ትዔዛዞችን የማክበር ግዳታ አሇበት ሠራተኛው እነዚህን 
ህጎችና ዯንቦች የሚጥስ መሆኑ ከተረጋገጠ የስራ ግዳታውንና ኃሊፉነቱን ባሇመወጣቱ አሠሪው ሉያሠናብተው 
የማይችሌበት ምክንያት የሇም፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የአዋጁን ዴንጋጌ ባሇማክበራቸው የተሠናበቱ መሆኑን አመሌካች ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
አስቸኳይ ስራ በማጋጠሙ ተጠሪ በሣምንት እረፌታቸው እንዱሠሩ መጠየቁን እና ተጠሪ ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን 
ገሌጿሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም በአዋጁ አንቀፅ 71(1)(ሏ) ሥር የተመሇከተው ሁኔታ መከሠት አሇመከሠቱን በማጣራት 
ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ሲገባው በሣምንት እረፌት እንዱሠሩ መጠየቁ ብቻ ህገ-ወጥ ነው በማሇት በግራ ቀኙ 
የተቆጠሩትን ማስረጃዎች ሣይሠማ የሠጠው ውሣኔ ከፌ ሲሌ የተመሇከቱትን የአዋጁን ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ በ37659 በ28/6/2000 የሠጠው ውሣኔና  

   የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 6704 በ8/9/2000 የሠጠው ትዔዛዝ ተሽረዋሌ፡፡ 

2/ ተጠሪ በሣምንት እረፌታቸው እንዱሠሩ የታዘዙት በአዋጁ አንቀፅ 71(1)(ሏ)  

   መሠረት አስቸኳይ የሚሠራ ስራ አጋጥሞ መሆን አሇመሆኑን የግራ ቀኙን  

   ማስረጃ ሠምቶ በማጣራት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሠጥ ጉዲዩ ሇፋ/መ/ዯረጃ  

   ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343(1) መሠረት ተመሌሷሌ፡፡ 

3/ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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