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የሰ/መ/ቁ 38811 

 የካቲት 17 ቀን 2001 ዒ.ም  

 ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሑሩት መሇሠ 

             በሊቸው አንሺሶ 

   ሡሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ርሆቦት ሆሉሴቪየር ኃ/የተ/የግ/ማ ጠ/ተስፊዬ ክትሊ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ አማረ አዴማሱ ቀረቡ፡፡ 

                    ፌ ር ዴ 

 ሇሠበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው ጉዲይ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ሥራ ክርክር ችልት የጀመረ ነው፡፡  

የአሁኑ ተጠሪ በዚሁ ፌ/ቤት በቀረቡት ክስ አመሌካች በህገ-ወጥ መንገዴ የሥራ ውሊቸውን ስሊቋረጠው ወዯ ስራ 
እንዱመሌሣቸው የማይመሌሳቸው ከሆነ ግን የተያዩ  ክፌያዎች እንዱከፇሊቸውና የስራ ም/ወረቀት እንዱሠጣቸው 
ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሊቀረበበት ክስ የስራ መሪ በመሆናቸው ክሱ በዚህ ፌ/ቤት ሉቀርብ አይገባም በማሇት ከተቃወሙ በኋሊ 
በዴርጅቱ በዯተረገው የመዋቅር በውስጥ የተጠሪ የስራ መዯብ በመሠረዙና ተጠሪን ወዯ ላሊ የስራ መዯብ አዛውሮ 
ማሠራት ባሇመቻለ ማሠናበቱንና ይህም ስንብት ህጋዊ እርምጃ በመሆን የተጠሪ ክስ ተቀባይነት የሇውም አመሌካች 
የማስጠንቀቂያና የስራ ስንብት ክፌያ ሇተጠሪ ፇጽሟሌ የም/ወረቅትም ሠጥቷሌ በማሇት ሇፌሬ ጉዲዩ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ተጠሪ የሥራ መሪ የሚያከናውነው ተግባር ሊይ የተሠማሩ 
ስሇመሆናቸው ማስረጃ ስሊሊቀረበ መቃወሚያው ተቀባይነት የሇውም የዴርጅቱን ወጪ በመቀነስ የአመሌካች የመዯበኛ 
ት/ቤቶች ሀሊፉነት የስራ መዯብ መሠረዙን ያስረዲ ቢሆንም ተጠሪን ወዯ ላሊ ቦታ አዛውሮ ማስረዲት አሇመቻለን 
የሚያስረዲ ማስረጃ ስሊሊቀረበ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው ስሇሆነም የ2 ወር ዯመወዝ ከፌል ተጠሪን ወዯ ስራቸው 
ይመሌሣቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይርባኝ ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ 
በኋሊ ስንብቱ ህገ-ወጥ በመሆኑ የ2 ወር ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ ይመሇሱ የሚሇውን ውሣኔ ያፀና ሲሆን ነገር ግን 
አመሌካች ሇተጠሪ የ2 ወር የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና የስንብት ክፌያ የከፇሇ ሇመሆኑ በማስረጃ ስሇተረጋገጠ ተጠሪ ወዯ 
ስራ ከተመሇሱ የተቀበለትን ክፌያ ሇአመሌካች ሉመሌሱ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

የአሁኑ የአመሌካች አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ሲሆን ተጠሪ የስራ መሪ ናቸው በተዯረገው የመዋቅር 
መሻሻያ የተጠሪ የስራ መዯብ የተሠረዘና ወዯ ላሊ የስራ መዯብ አዛወሮ ማሰራት ባሇመቻለ የስራ ውለ መቋረጡ በአግባቡ 
ነው በማሇት ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ 

ይህ የአመሌካች አቤቱታ ሇሠበር ችልት ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ ጥቅምት 18/2001 የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ 
ችልቱም የአመሌካችን አቤቱታ የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔና ከህጉ ጋር አገናዝቦ መርምሯሌ፡፡ 
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በመጀመሪያ አመሌካች ተጠሪ የሥራ መሪ ናቸው በማሇት ያቀረበውን ቅሬታ ስንመሇከት የተጠሪ የስራ ኃሊፉነት 
የስራ መሪ የሚሠኛቸው ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው በማስረጃ የሚረጋገጥ የፌሬ ነገር ጉዲይ እንዯመሆኑ አመሌካች 
ይህንኑ የማስረዲት ሸክም አሇበት ነገር ግን ከመዝገቡ እንዯተረዲነው በስር ፌ/ቤት አመሌካች ይህንን ሇማስረዲት ያቀረበው 
ማስረጃ የሇም በመሆኑም በዚህ በኩሌ ያቀረበው የሠበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ስንገባ አመሌካች የተጠሪን የስራ ውሌ ያቋረጠው በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን እንመሇከታሇን 
ተጠሪ ከስራ የተሠናበትኩት በህገ-ወጥ መንገዴ ነው ሲለ አመሌካች ዯግሞ በተዯረገው የመዋቅር ማሻሻያ የተጠሪ የስራ 
መዯብ በመሠረዙ በመሆኑ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ከመዝገቡ እንዯተረዲነው አመሌካች የዴርጅቱን 
ወጪ ሇመቀነስ ባዯረገው የመዋቅር ማሻሻያ የተጠሪ የስራ መዯብ መሠረዙን አመሌካች አስረዴቷሌ የሥር ፌ/ቤቶች 
ይህንን ካረጋገጡ በኋሊ የሥራ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው ያለት አመሌካች ተጠሪን ወዯ ላሊ ሥራ ማዛወር የማይችሌ 
መሆኑን አሊስረዲም በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 28/1/መ/ መሠረት 
አንዴ ሠራተኛ በማስጠንቀቂያ ከስራ የሚሠናበተው የያዘው የሥራ መዯብ በበቂ ምክንያት ሲሠረዝና ሠራተኛውን ወዯ 
ላሊ ሥራ ማዛወር የማይችሌ ሆኖ ሲገኝ ነው በተያዘው ጉዲይ የተጠሪ የሥራ መዯብ በመዋቅር ማሻሻሌ ምክንያት 
የተሠረዘ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ የሥራ መዯብ የተሠረዘው በበቂ ምክንያት ነው በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች 
ተጠሪን ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ መዛወር አሇመቻለን የገሇፁ ሲሆን ተጠሪ በቃራኒው አመሌካች ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ 
አዛውሮ ሉያሠራቸው የሚችሌ መሆኑን ገሌፀው አሌተከራከሩም በዚህ  በሠበር ችልት በሠጡት መሌካም ቢሆን በአንቀፅ 
28/1/መ/ መሠረት የሥራ ውለ ሲቋረጥ ማስጠንቀቂያ ሉሠጣቸው ሲገባ አመሌካች ማስጠንቀቂያ አሇመሰጠቱ ስንብቱን 
ህገ-ወጥ ያዯረገዋሌ በማሇት ከሚከራከሩ በቀር በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ተዛውረው ሉሠሩበት የሚችለበት የሥራ 
መዯብ እያሇ የሥራ ውሊቸው ሉቋረጥ እንዯማይገባ ገሌፀው አሌተከራከሩም በመሆኑም ተጠሪው ይህንን ክርክር አንስተው 
ሣይከራከሩ የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ተጠሪን ወዯ ላሊ ቦታ ማዛወር አሇመቻለን አሊስረዲም በሚሌ ምክንያት ስንብቱ ህገ-
ወጥ ነው በማሇት የዯረሠበት መዯምዯሚያ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 22889 በ26/05/2000 ዒ.ም የተሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 63104 በ4/10/2000 ዒ.ም የሠጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

3/ የተጠሪ የሥራ ውሌ የተቋረጠው በአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 28/1/ መሠረት በመሆኑ ህጋዊ ነው  

4/ ተጠሪ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረት ከአመሌካች የተቀበለትን የማስጠንቀኪያ ጊዜ ክፌያ እና የሥራ ስንብት 
ክፌያ መሌሠው ከሆነ አመሌካቹ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና የሥራ ስንብት ክፌያ መሌሠው ከሆነ አመሌዛቹ 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና የሥራ ስንብት ክፌያ ይከፇሊቸው የሥራ ምስክር ወረቀት ያሌሠጣቸው ከሆነም 
እንዱሠጣቸው ተወስኗሌ፡፡ 

5/ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

መ/ት 
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