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የሰ/መ/ቁ. 45170 

ሏምላ 8 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የቅዴሰተ ማሪያም አፀዯ ሔፃናትና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- መ/ት ሲሳይ ሙለጌታ - የቀረበ የሇም 

   መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የሥራ ውሌ ማቋረጥን የሚመሇከት ነው፡፡ ሥር ፌ/ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች 
ተከሳሽ ሆነው ተከራክረዋሌ፡፡ የተጠሪ የክስ ምክንያት አመሌካች ያሇአግባብ የሥራ ውሌ አቋርጦብኛሌ ተገቢው ካሣና 
ጥቅማጥቅም ይክፇሇኝ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በበኩለ ተጠሪ የክረምት ሥራ እንዴትሰራ መመሪያ ተሰጥቷት እያሇ 
ያሇፇቃዴ ወይም በቂ ምክንያት ከሏምላ 11 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ነሏሴ 5 ቀን 2000 ዓ.ም ሥራ ሊይ 
ባሇመገኘቷ የሥራ ውሌ የተቋረጠው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1//ሇ/ መሰረት ነው ሲሌ 
ስንብቱ ሔጋዊ ስሇመሆኑ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን 
ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ ጊዜው የመምህራን የዓመት እረፌት ጊዜ ነው በማሇት ከሥራ መቅረቷን 
የተቀበሇች ቢሆንም መምህራን በክረምት ወራት ሙለ ሇሙለ እረፌት ስሇመሆናቸው በአዋጅ፣በዯንብ ወይም በመመሪያ 
የተዯነገገ የሇም፣አሰሪ ስራ እንዱሰራ መመሪያ ከሰጠ መሥራት ይጠበቅበታሌ በሚለ ምክንያቶች የተጠሪ የሥራ ውሌ 
የተቋረጠው በአግባቡ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በውሳኔው ቅር በመሰኘት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርባሇች፡፡ 
ከፌተኛው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ መምህራን በክረምት ወራት እረፌት እንዯሚያዯርጉ ሲሰራበት 
የቆየ ሌምዴ ነው በዚህ መዝገብም የቀረቡት ማስረጃዎች ይህንኑ ያረጋግጣለ ተጠሪም በእረፌት ወቅት ሥራ ሊይ 
አሇመገኘታቸው የሥራ ውሌ ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት ሉሆን አይገባም የሚለ ምክንያቶችን በመዘርዘር የሥራ ውሌ 
ያሇአግባብ ተቋርጧሌ በማሇት የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር ሇተጠሪ የካሣ፣የማስጠንቀቂያ ጊዜ እና ክፌያ የዘገየበት ጊዜ 
እንዱከፇሌ ወስኗሌ፡፡ 

 ሇዚህ ሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘት ባጭሩ የሰራተኛ የዓመት 
እረፌት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ በተዯነገገው አግባብ በአሰሪና ሰራተኛ ስምምነት የሚወሰን እንጅ ሰራተኛው በዘፇቀዯ 
የሚወስነው አይዯሇም፣በት/ቤቱ ዯንብ መሰረት የዓመት እረፌቷን በነሏሴ ወር ወስዲሇች እንዱሁም የ2000 ዓ.ም የዓመት 
እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ ተከፌሎሌ በሚለ ምክንያቶችን በመጥቀስ የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱታረም 
አመሌክቷሌ፡፡ 

 ሰበር ችልቱም የአመሌካችን አቤቱታ ከአዋጅ አንቀጽ 13/1/ አንፃር ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡ ተጠሪም 
ሏምላ 21 ቀን 2001 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርባሇች በይዘቱም የሥር ፌ/ቤት ክርክር በማጠናከር የክረምት ወራት 
ሇመምህራን በተሇየ ሁኔታ የእረፌት ጊዜ እንዯመሆኑ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሇመሥራት ግዳታ የሇብኝም በማሇት የሥር 
ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና ጠይቃሇች፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ ሇማየት የተቻሇው ሲሆን እኛም ከተያዘው ጭብጥ 
አንፃር ጉዲዩን ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ አመሌካች አጥብቆ የተከራከረው ተጠሪ በክረምት ወቅት እንዴታስተምር 
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መመሪያ ተሰጥቷት ፇቃዯኛ ሳትሆን ቀርታሇች በሚሌ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው የክረምት 
ትምህርት ሇመስጠት አመሌካች ከተወሰኑ መምህራን ጋር ውይይት በማዴረግ በስምምነት የማስተማር ሥራ ሲያከናውኑ 
እንዯነበር ተመሌክቷሌ፡፡ ይህውም ሏምላ 4 ቀን 2000 ዓ.ም በተዯረገ ስብሰባ የተወሰነ ስሇመሆኑ ተገሌጧሌ፡፡ ስሇሆነም 
በዚህ መሌክ ተጠሪ ፇቅዲ ግዳታ የገባች ስሇመሆኑ በዚሁ ክርክር የተረጋገጠ ፌሬ ነገር አሊገኘንም፡፡ ከዚህም ላሊ ተጠሪን 
የሚያስገዴዴ ግሌጽ መመሪያ ወይም ዯንብ ስሇመኖሩ አመሌካች አሊስረዲም፡፡  

 ስሇሆነም ግሌጽ ዯንብ ወይም መመሪያ መኖሩ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ተጠሪ በክረምት ወቅት ሥራ ሇመሥራት 
ፇቃዯኛ አሌሆነችም ተብል የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13/1/ የተመሇከተውን ግዳታ ጥሳሇች ሇማሇት 
የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘንም፡፡  

 ስሇሆነም በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ፌርዴ በፌሬ ነገርም ሆነ በሔግ ረገዴ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት 
ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

 በዚሁ ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 04326 በ01/07/2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ መዝገብ ሚያዝያ 14 ቀን 2001 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

              መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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