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የሰ/መ/ቁ 39543 

ግንቦት 4 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የፌሌውሃ አገሌግልት ዴርጅት ነ/ፇጅ ካሣሁን ወርቁ - ቀረበ  

ተጠሪ፡- አቶ በረከት ተ/ማሪያም - ቀርቧሌ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን ተጠሪ የሥር ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ 
ነበሩ፡፡ ተጠሪ ባቀረቡት ክስ በአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ መሆናቸውን ጠቅሰው አመሌካች የሥራ ውላን ያሇአግባብ 
ስሊቋረጠብኝ ወዯ ሥራዬ ይመሌሰኝ ካሌሆነ በሕጉ የተቀመጡትን ክፌያዎች ይክፇሇኝ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡ 

 አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪ ሉሰናበቱ የቻለት አዴራሻ የላሇውና ሇማስረጃነት ብቁ ያሌሆነ የሥራ 
ሌምዴ ማቅረባቸው በመረጋገጡ ነው፡፡ ስሇዚህ ስንብቱ ሕጋዊ ነው በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የቀረበሇትን ክስ ግራ ቀኙ ባቀረቡት ክርክር አግባብነት ካሇው ሕግ ጋር 
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ በዚህም መሠረት አመሌካች በ26/5/2000 በፃፇው ዯብዲቤ ተጠሪ ያቀረቡትን የምስክር 
ወረቀትን አስመሌክቶ ዴርጅቱ ተጠይቆ የአይስክሬም ሽያጭ በዴርጅቱ እንዯማይካሄዴ ቢገሌፅም፤ አመሌካች ተገቢውን 
አካሌ መጠየቁንና ሰርቷሌ የተባሇበትን ጊዜ አይገሌፅም፣ ማስረጃው ትክክሌ አሌነበረም እንኳ ቢባሌ በአሰሪና ሠራተኛ 
አዋጅ ቁ 377/96 አንቀጽ 27(1)(ሏ) መሠረት በሥራ ሊይ ተፇፀመ የተባሇው ማጭበርበር ዴርጊት ሉባሌ የሚችሇው 
ከቅጥር በኋሊ ሰራተኛው ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት የሚፇፅማቸውን የማጭበርበር ዴርጊቶችን ነው፡፡ በመሆኑም 
የተፇፀመው ዴርጊት በዚህ አንቀፅ ሥር የሚወዴቅ ስሊሌሆነ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው፡፡ በአዋጅ አንቀፅ 43(2)(5) መሠረት 
የሁሇት ወር ዯሞዙ ተከፌልት ተጠሪ ወዯ ሥራቸው ይመሇሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

 ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇትም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 337 መሠረት መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች ሏምላ 22/2000 ዒ.ም ፅፇው ባቀረቡት አቤቱታ 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና በከፌተኛው ፌ/ቤት የተሰጡት ውሣኔዎች መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት 
ነው ሲሌ እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ 

 ይህ የሰበር ችልትም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርቦ ክርክራቸውን ሰምቷሌ ጉዲዩ በሰበር 
ችልት እንዱታይ የተወሰነው የተጠሪ ስንብት ሕገ ወጥ ነው የሁሇት ወር ዯሞዝ ተከፌልት ወዯ ሥራ ይመሇስ መባለን 
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚህም መሠረት የግራ ቀኙ ካሰሙት ክርክር አቤቱታው የቀረበበትን ውሣኔ አግባብ 
ካሇው ሕግ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 
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 የጉዲዩን አመጣጥ ባጭሩ ስናይ የአመሌካች ዴርጅት ተጠሪን ሲያሰናብት መሠረት ያዯረገው በሀሠተኛና ብቃት 
በላሇው ማስረጃ (የምስክር ወረቀት) በማቅረብ የተቀጠረ መሆኑን ባዯረገው ማጣራት ዯረስኩበት ሲሌ በማሰናበቱ 
ምክንያት የሥር ፌ/ቤቶችም ጉዲዩን በማከራከር ተጠሪ ፇፅመዋሌ የሚባሌ ዴርጊት እንኳ ቢኖር በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 
27(1/ሏ) ሥር ሉወዴቅ አይችሌም በሥራ ሊይ እያለ የፇፀሙት ማጭበርበር አይዯሇም፣ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው፣ ተጠሪ 
የሁሇት ወር ዯሞዝና ወዯ ሥራ ሉመሇሱ ይገባሌ ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 በዚህ ጉዲይ የሥር ፌ/ቤቱ ስንብቱ ሕገ ወጥ ነው ሲሌ መሠረት ያዯረገው የአዋጁን አንቀፅ 27(1/ሏ) በመጥቀስ 
ትርጉም በመስጠት የተጠሪ ዴርጊት በሥራ ሊይ እያለ የተፇጠረ አይዯሇም ሲሌ ነው፡፡ የአዋጁ አንቀፅ 27(1/ሏ)”ን” 
ሙለቃሌ ስናነብ “የሥራ ውሌን ያሇማስጠንቀቂያ ማቋረጥ የሚቻሇው ሠራተኛው በሥራው ሊይ የማታሇሌ ወይም 
የማጭበርበር ተግባር ሲፇፀም ነው” ይሊሌ፡፡ በመሆኑም የዚህን አንቀፅ ትርጉምና ተጠሪ የፇፀሙትን ማጤኑ አስፇሊጊ 
ነው፡፡ ከመጀመሪያው አመሌካች የስንብቱን ምክንያት ሲገሇፅ ተጠሪ ባቀረቡት የሏሰት ማስረጃ መቀጠራቸውን 
የተጠራጠረው ተጠሪ በተቀጠሩበት የአይስክሬም ስራ ብቃት ስሊጡና ዯንበኛም እየቀነሰ በመምጣቱ እና ባዯረገው 
የማጣራት ሥራ ማስረጃው ሇተጠሪ ሰጠ ያሇውን ዴርጅት በግንባር በመሄዴ በዴርጅቱ አይስክሬም እንዯማይሠራ 
በማረጋገጥ ነው፡፡ ስሇዚህ ከዚህ መረዲት የሚቻሇው ተጠሪ ያቀረቡት ማስረጃ በጥርጣሬ ውስጥ የወዯቀ መሆኑን ነው፡፡ 

 ባጠቃሊይ ተጠሪ ከመጀመሪያውኑ ሲቀጠሩ በሏሰት ማስረጃ እስከሆነና በዚህም ማስረጃ ሥራቸውን መስራት 
ከጀመሩ በኋሊ በመሀከለ የማጭበርበር ዴርጊት መፇፀማቸው እስከተዯረሠባቸው ዴረስ ይህ ዴርጊት ተጠሪ በሥራቸው 
ሊይ (ስራቸውን በማከናወን) እያለ የፇፀሙት ነው ተብል ከመተርጏም ውጪ እንዯ የሥር ፌ/ቤት አባባሌ በተቃራኒው 
ሉተረጏም የሚገባው አይዯሇም፡፡ በመጨረሻም ከግራ ቀኙ ክርክር ሌንገነዘብ እንዯቻሌነው ማስረጃ ሰጠ የተባሇው ዴርጅት 
የአይስክሬም ሥራ (ሽያጭ) የማይከናወንበት መሆኑ ስሇተረጋገጠ የተጠሪ ማስረጃ የተጭበረበረ ሇመሆኑ በጥያቄ የሚገባ 
አይዯሇም፡፡ 

 ሰሇዚህ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሊይ የተጠቀሱትን ነጥቦች ሣያገናዝብ ሇአንቀጽ 27(1/ሏ) አግባብ 
ያሌሆነ ትርጉም በመስጠት ስንብቱ ህገወጥ ነው ሲሌ፤ የከፌተኛው ፌ/ቤትም ይግባኙን መዝጋቱ መሠረታዊ የህግ 
ሥህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 24723 ቀን 4/10/2000 እና የከፌተኛው ፌ/ቤት በመ.ቁ 68331 በቀን 
17/11/2000 የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ስንብቱ ሕጋዊ ነው፡፡ ተጠሪ የሁሇት ወር ዯሞዝ መከፇለም ሆነ ወዯ ሥራ ሉመሇሱ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
3. የግራ ቀኙ ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 
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