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የሰ/መ/ቁ 38189 

ግንቦት 27 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሠ ይርጋ 

  ፀጋይ አስማማው 

  በሊቸው አንሺሶ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ሮፓክ ኢንተርናሽናሌ ኃሊ.የተ.የግሌ ማህበር - ጠበቃ ያሇሇት ተሾመ ቀረበ 

ተጠሪ፡- ይዯርሣሌ አእምሮ - ቀረቡ፡፡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ህዲር 08 ቀን 1999 
ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ከሚያዝያ 15 ቀን 1993 ዒ.ም ጀምሮ በወር ብር 1200.00 ዯመወዝ 
እየተከፇሊቸው በአመሌካች መ/ቤት በዔቃ ግምጃ ቤትነት እስከ 03/13/98 ዒ.ም ዴረስ መስራታቸውን ሆኖም ከዚሁ 
ከተቀጠሩበት የስራ መዯብ አመሌካች መ/ቤት አንስቷቸው በወር ብር 650.00 በሚከፇሌበት የሠዒት ተቆጣጣሪነት የስራ 
መዯብ አዛውሯቸው ቅሬታ ቢያሰሙም ተገቢው ምሊሽ በወቅቱ አመሌካች ሣይሠጣቸው መቅረቱንና ከስራ ያሠናበታቸው 
ያሊግባብ መሆኑን ዘርዝረው የካሣ፣ የአምስት ዒመት አገሌግልት፣ የዒመት ፇቃዴ፣ የህዝብ በዒሊት የ14 ቀናት ክፌያ፣ 
ሇዘገየበት ክፌያ እንዱከፌሌና የስራ ምስክር ወረቀት እንዱሠጣቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ አመሌካች በተከሣሽነቱ ቀርቦም ተጠሪ የተሠናበቱት ከ22/12/1998 
ዒ.ም ጀምሮ እስከ 04/13/1998 ዒ.ም ዴረስ በስራ ቦታቸው ሊይ ስሊሌተገኙ መሆኑን ገሌፆ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን ከሠማ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ ከተቀጠሩበት የስራ መዯብ 
ወዯ ላሊ ተዛውረው ቅሬታ እያሠሙ ባለበት ሁኔታ በስራ ቦታቸው አሌተገኙም ማሇት ተገቢነት የላሇው ነው የሚሇውን 
ነጥብ በምክንያትነት ይዞ የአመሌካችን እርምጃ ከህግ ውጪ ነው በማሇት የተሇያዩ ክፌያዎች ሇተጠሪ እንዱከፇለ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቢያቀርብም ፌ/ቤቱ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ግንቦት 29 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት 2/ሁሇት/ ገፅ የሠበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የስር 
ፌ/ቤቶች ተጠሪ ከስራ ገበታቸው ከ10 ቀናት በሊይ ስሇመቅረታቸው ተረጋግጦ እያሇ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
27(1/ሇ) ስር ከተመሇከተው ውጪ በተሣሣተ ትርጉም ተጠሪ ከስራ የቀሩት በበቂ ምክንያት ነው ማሇታቸው ሉታረም 
ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮም በሠበር ችልቱ ሉታይ 
ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው መሌሣቸውን መስከረም 27 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፈት ማመሌከቻ ሠጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ ወዯተዛወሩበት የስራ መዯብ ያሌተገኙት የአመሌካች ዘበኞች ያረጋገጡት ፌሬ ጉዲይ መሆኑንና የበታች ፌ/ቤቶች 
ውሣኔም የትርጉም ስህተት ያሌተፇፀመበት መሆኑን ዘርዝረው ሉፀና ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ 
የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው ህዲር 04 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፈት የመሌስ ማመሌከቻ ተጠሪ ወዯ አመሌካች ግቢ 
ሇመግባት በዘበኛ ተከሌክያሇሁ የሚለት ክርክር አዱስ መሆኑን ገሌፀው የሠበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የፁሐፌ ክርክር 
የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪ የተመዯብኩበት የስራ መዯብ ካሇሙያ ነው በማሇት ከስራ ገበታው ሊይ ሇ10 
ተከታታይ ቀናት በሊይ በመቅረቱ አመሌካች ከስራ ሲያሰናብተው የስራ ውለ የተቋረጠው ያሇበቂ ምክንያት ነው ተብል 
የአመሌካች እርምጃ ህገ ወጥ ነው ሲባሌ መወሠኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ 
አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተጠሪን የስራ ውሌ ያቋረጠው ተጠሪ በተዛወሩበት የስራ መዯብ 
ሣያገኙ ከ10/አስር/ ተከታታይ የስራ ቀናት በሊይ መቅረታቸውን መሠረት በማዴረግ መሆኑንና ተጠሪ በበኩሊቸው 
የሚከራከሩት በተዛወሩበት የስራ መዯብ ያሌተገኙት የአመሌካች ዘበኞች ግቢ እንዲይገቡ ስሇከሇከሎቸው እና የስራ መዯብ 
ዝውውሩን በመቃወም ቅሬታ አሰምተው ውጤቱን እየተጠባበቁ ስሇነበር መሆኑን በመግሇፅ ነው፡፡ 

 እንግዱህ አመሌካች ተጠሪን ከተቀጠሩበት የስራ መዯብ ወዯ ላሊ የስራ መዯብ በማዛወር ተጠሪ ተገቢው ዯብዲቤ 
ከተሠጣቸው በኋሊ በተዛወሩበት የስራ መዯብ ሣይገኙ ከ10/አስር/ ተከታታይ ቀናት በሊይ የቀሩት በአመሌካች ጥበቃ 
ክሌከሊ ስሇመሆኑ በመጥቀስ ይኸው ተግባር በቂ ምክንያት ነው ሲለ ተጠሪ የሚከራከሩ ሲሆን የአመሌካች ጠበቃ ይህንኑ 
የክርክር ነጥብ በስር ያሌተነሣ ስሇመሆኑ ጠቅሰው የመሌስ መሌስ ሠጥተዋሌ፡፡ ይህ ችልትም የስር ፌ/ቤትን ዋና መዝገብ 
በማስቀረብ ጉዲዩን ሲያጣራው በስር ፌ/ቤት ክሱ በተሠማበት ወቅት ተጠሪ ይህንኑ የክርክር ነጥብ አንስተው 
ምስክሮቻቸውም የሚያስረደት ጭብጥ መሆኑን ገሌፀው ምስክሮቻቸው መስማታቸውን አረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም 
የአመሌካች ጠበቃ አዱስ ክርክር ነው በማሇት ያቀረቡትን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ተጠሪ ከሊይ የተጠቀሠውን የክርክር ነጥብ በስር ፌ/ቤት ያነሡት ቢሆንም ጉዲዩን ሇማስረዲት 
የተሠሙት ምስክሮች ግን የአመሌካች ጠበቃ ተጠሪን ግቢ እንዲይገቡ የከሇከሎቸው ስሇመሆኑ የሠጡት የምስክርነት ቃሌ 
የሇም፡፡ የስር ፌ/ቤትም ተጠሪ በስራ ቦታቸው ሊይ ያሌተገኙት በአመሌካች ጥበቃ ክሌከሊ አሇመሆኑን በመገንዘብ ተጠሪ 
በስራ መዯቡ ሇውጥ ምክንያት ቅሬታ እያሰሙ ባለበት ሁኔታ በስራ ገበታቸው ሊይ አሌተገኙም ሉባሌ አይገባም በማሇት 
ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ በተዛወሩበት የስራ መዯብ ከአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት በሊይ ያሌተገኙት በአመሌካች ጥበቃ 
ክሌከሊ ምክንያት አሇመሆኑን ስሇተገነዘብን በዚህ ረገዴ ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ አዴርገናሌ፡፡ 

 የስር ፌ/ቤት ተጠሪ በስራ ሊይ ያሌተገኙት ዝውውሩን ተቃውመው ቅሬታ ሲያሠሙ በነበረበት ወቅት መሆኑን 
ጠቅሶ ተጠሪ ያሇበቂ ምክንያት ከስራ ቀርተዋሌ ሉያስብሊቸው አይችሌም፡፡ ሲሌ የዯረሠበትን ዴምዲሜ ህጋዊነቱን 
ተመሌክተናሌ፡፡ 

 በመሠረቱ በቂ ምክንያት ሣይኖረው በተከታታይ ሇአምስት የስራ ቀናት በስራ ገበታው ያሌተገኘ ሠራተኛን 
ማስጠንቀቂያ መስጠት ሣያስፇሌግ የስራ ውለን ሇማቋረጥ ሇአሠሪው ህጉ የሠጠው ስሌጣን መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 27(1/ሇ) ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ ሠራተኛው የአሠሪውን እርምጃ ሉቃወመው የሚችሇው በቂ ምክንያት ያሇው 
ስሇመሆኑ በማስረዲት ነው፡፡ በቂ ምክንያት የሚሇው ሀረግ መመዘኛው ዯግሞ ሠራተኛው ከስራ ቦታው ሉገኝ 
የማይችሌበት ሁኔታ ስሇመኖሩ ሉያመሊክቱ የሚችለ ምክንያቶች ስሇመሆኑ ከአዋጁ አጠቃሊይ ዒሊማና ከተጠቃሹ ዴንጋጌ 
ይዘትና መንፇስ ሇመገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ከስራ የቀረ ሠራተኛ በቂ ምክንያት ኑሮት ከስራው 
ቀርቷሌ ሇማሇት የሚቀርበው ማስረጃ ሠራተኛው በስራ ቦታው ሇመገኘት የሚያስችሌ መሰናክሌ የነበረ መሆኑን 
የሚያስረዲ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህም ሠራተኛው ባሌተገባ ምክንያት ከስራው በመቅረት በምርትና ምርታማነት ሊይ አለታዊ 
ተፅዔኖ እንዲያሳዴር ሉያዯርግ የሚችሌ ነው፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ በስራ ገበታቸው ያሌተገኙት ምክንያት የስራ መዯብ ዝውውሩን በመቃወም 
ቅሬታ እያሰሙ በነበሩበት ወቅት ስሇመሆኑ የስር ፌ/ቤት ገሌጿሌ፡፡ ሆኖም የስራ መዯብ ዝውውር መዯረግና ሠራተኛው 
ቅሬታውን በማሠማት ሊይ መሆኑ በስራ ቦታ ሊሇመገኘት እንዯ በቂ ህጋዊነት ምክንያት የሚወሠዴ አይዯሇም፡፡ የስራ 
መዯብ ዝውውሩ ሠራተኛው በስራው ቦታ እንዲይገኝ መሠናክሌ የሚሆንበት ሁኔታ የሇምና፡፡ ሠራተኛው በዝውውሩ ሊይ 
ቅሬታ ካሇውም ስራውን እየሠራ በህጉ በተዘረጋው ሥርዒት መሠረት መብቱን ማስጠበቅ አሇበት እንጂ ከስራው ሉቀር 
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አይገባም፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሠጡት ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረታዊ የሆነ የህግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 32745 ጥር 05 ቀን 2000 ዒ.ም ተሠጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 62988 
መጋቢት 01 ቀን 2000 ዒ.ም በትዔዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የስራ ውለን ያቋረጠው በህጉ መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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