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                                                          የሰ/መ/ቁ 69125 

ታህሣሥ 2 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጎስ ወሌደ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሪት ሠሊም ተስፊዬ ጠበቃ ዲንኤሌ ግርማ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አሌካን ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሙለጌታ ሀመነ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ 
የታየው በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ 
የሥራ ውሌ ከህግ ውጭ ያቋረጠ በመሆኑ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሠረት መብቴ 
እንዱጠበቅሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች የተቀጠሩት በዱኘልማ ዯረጃ ሊለ 
ተማሪዎች የእንግሉዝኛ ቋንቋ ሇማስተማር ነበር፡፡ በዱኘልማ ኮርስ እንግሉዝኛ ቋንቋ እንዲይሰጥ 
ከመንግሥት ትዕዛዝ የተሰጠ በመሆኑ ከሥራ የተሰናበቱ ስሇሆነ ስንብቱ ህጋዊ ነው በአዋጁ 
መሠረት የካሣና ላልች ክፌያዎች ሌንጠየቅ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ያሇውን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በህግ በተዯነገገው መሠረት ነው በማሇት 
ከወሰነ በኋሊ ተጠሪ ሇአመሌካች የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና የሥራ ስንብት ክፌያ ይክፇሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ 
የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበተው በህጉ በተዯነገገው መሠረት ስሇሆነ 
የማስጠንቀቂያ ክፌያና የሥራ ስንብት ክፌያ ክፇሌ መባለ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

አመሌካች በመንግስት ትዕዛዝ የእንግሉዝኛ ቋንቋ ሇዱኘልማ ተማሪዎች እንዲይሰጥ መከሌከለና 
በዚህ ምክንያት ተጠሪ የሥራ ውለን ማቋረጡ ተጠሪን የማስጠንቀቂያ ክፌያና የሥራ ስንብት 
ክፌያ ከመክፇሌ ነፃ አያዯርገውም በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ ተጠሪ በበኩለ እኔ 
የሥራ መዯቡን አሌሠረዝኩም፡፡ የሥራ መዯቡ ሇዱኘልማ ትምህርት እንዯማያስፇሌግ ትዕዛዝ 
የተሰጠው በመንግስት ነው፡፡ ስሇዚህ በመንግስት ትዕዛዝ የሥራ መዯቡ አሊስፇሊጊ የሆነ በመሆኑ 
የማስጠንቀቂያና የሥራ ስንብት ክፌያ የምከፌሌበት ምክንያት የሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርባሇች፡፡ 
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ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው  ተጠሪ ሇአመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያና 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇበትም በማሇት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ዴርጅት የተቀጠሩት ዴርጅቱ በዱኘልማ ትምህርት 
ሇሚያስተምራቸው ተማሪዎች የእንግሉዝኛ ቋንቋ ሇማስተማር እንዯነበር በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ በዱኘልማ  ዯረጃ ትምህርታቸውን ሇሚከታተለ ተማሪዎች የእንግሉዝኛ 
ቋንቋ እያስተማሩ በነበሩበት ጊዜ መንግስት በዱኘልማ ዯረጃ ሇሚሰጥ ትምህርት የእንግሉዝኛ 
ቋንቋ መሰጠት የላሇበት መሆኑን የሚገሌፅ መመሪያ ማውጣቱ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ 

አመሌካች የተቀጠሩበት የሥራ መዯብ በዱኘልማ ዯረጃ ትምህርት ሇሚሰጡ ተቋማት 
እንዯማያስፇሌግና አመሌካች ያስተምሩት የነበረው ትምህርት ሉሰጥ እንዯማይችሌ መንግስት 
መመሪያ ያወጣበት ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበታቸው ከዚህ በኋሊ በተቋሙ 
የሚሠሩት ሥራ የሇም በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበታቸው በራሱ አነሳሽነት 
አይዯሇም፡፡ ተጠሪ አመሌካችን ያሰናበታቸው በህግ ሥሌጣን በተሰጠው የመንግስት አካሌ   
በተሊሇፇው መመሪያ መሠረት አመሌካች የሚያስተምሩት የእንግሉዝኛ ቋንቋ በዱኘልማ ዯረጃ 
መሰጠት የላሇበት መሆኑን የሚያረጋግጥ  አስገዲጅ ትዕዛዝ ስሇዯረሰው ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ 
ከአቅሙ በሊይ በሆነ ሁኔታ ሥሌጣን ባሇው አካሌ በተሰጠ ትዕዛዝ መሠረት በመሆኑ በጉዲዩ 
የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 28 ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ሇአመሌካች የሥራ ስንብት ክፌያና የማስጠንቀቂያ ክፌያ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢነት የላሇው በመሆኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንን ውሣኔ መሻሩ በአግባቡ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 12 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ መሠረት ሇአመሌካች 
ተሠጥቷት የነበረው ሥራ ሥሌጣን ያሇው የመንግስት አካሌ ባወጣው መመሪያ መሠረት 
አመሌካች እየሠራች ሇመቀጠሌ የማትችሌ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች የሚሰጠው 
ሥራ በላሇበት ሁኔታ የሥራ ውለ እንዱቀጥሌ የማዴረግ ህጋዊ ግዳታ የሇበትም፡፡ የሥራ ውለ 
በመንግስት በወጣ መመሪያ ተፇፃሚነት ምክንያት የተቋረጠ በመሆኑ አመሌካች ማስጠንቀቂያም 
ሆነ የሥራ ስንብት ክፌያ የሚከፌሌበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ክርክር ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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