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የሰ/መ/ቁ. 117862 

                                                    ሰኔ 20 ቀን 2008 ዒ.ም.                             

                            ዲኞች - ሙስጠፊ አህመዴ 

                                   ተፇሪ ገብሩ  

                                   ሸምሱ ሲርጋጋ 

                                   አብርሃ መሰሇ   

                                   ፇይሳ ወርቁ  

አመሌካች - ጎሌ ኢትዮጵያ  ነ/ፇ ሙስሏረዴ ዯሳሇኝ ቀረቡ      

ተጠሪ - አቶ ዱዱሞ ኦጋቶ  - አሌቀረቡም  

             መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ የስራ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የጀመረው የአሁን 

ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በጋምቤሊ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡ 

የአቤቱታው ይዘት በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በመዛኝ የስራ መዯብ ተቀጥሬ እያገሇገሌኩ እያሇ 

በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1)(ሇ) ከተዯነገገው ውጭ የስራ ውለን 

ያቌረጠ በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 43(2) መሰረት ወዯ ስራዬ እንዱመሌሰኝ ወይም ጥቅማ ጥቅም 

ተከፌልኝ እንዱያሰናብተኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች 

ሇክሱ በሰጡት መሌስ ሇቅርብ አሇቃቸው ሆነ ሇላሊ ሇሚመሇከተው አካሌ ሳያሳውቁ ሇቀሩባቸው 

ሰባት ቀናት በቂና ህጋዊ ምክንያት ባሇማቅረባቸው ከስራ መባረራቸው በአዋጁ አንቀጽ 27(1) 

መሰረት ህጋዊ በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤት ማስረጃውን መርምሮ ከሳሽ በአያቱ ሞት 

ምክንያት ሃዘን ሊይ እንዯነበር የሚያስረዲ ማስረጃ በማቅረቡ በሃዘን ምክንያት በአዋጁ አንቀፅ 

81(1)(ሇ) መሰረት የሚሰጠው ፇቃዴ እና የሳምንት የእረፌት ፇቃዴ ተካቶ ሲሰሊ ከስራ 

ያሇምክንያት ቀርቷሌ ሉባሌ የሚችሇው ሇሁሇት የስራ ቀናት ብቻ በመሆኑ ስንብቱ ህገወጥ ነው፤ 

ስሇሆነም ዴርጅቱ ሰራተኛውን ወዯ ስራው እንዱመሌስ ወዯ ስራው መመሇስ ካሌፇሇገም ክፌያ 

እንዱፇፅም ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት ቅሬታቸውን ሇጋምቤሊ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት እና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመሌካች ጳጉሜ 2/2007 ዒ.ም ያቀረቡት የሰበር 

ማመሌከቻ ተመርምሮ ተጠሪ 5 (አምስት) ቀናት በመዯዲው ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረቱ 

በተረጋገጠበት ስንብቱ ህገወጥ ነው ተብል መወሰኑ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁን ዒሊማ እና ይዘት 

በአግባቡ ያገናዘበ መሆኑን ሇማጣራት ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ተጠሪ 
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መጥሪያውን ተረክበው መሌስ በሚሰጥበት ቀን ስሊሌቀረቡ መሌስ የመስጠት መብታቸው 

ታሌፎሌ፡፡ 

ከሊይ ባጭሩ ሇመግሇፅ የሞከርነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን ቅሬታ በቀረበበት ውሳኔ የተፇፀመ 

የህግ ስህተት ቢኖር መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነው አመሌካች በሰበር ቅሬታቸው ተጠሪ 

ሇዴርጅቱ ሳያሳውቁ ከየካቲት 23 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ ከስራ መቅረታቸውንና፤ በዚህም መነሻ 

ዴርጅቱ ከየካቲት 27 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ ከተጠሪ ጋር የነበረው የቅጥር ውሌ መቌረጡን 

የሚገሌፅ ዯብዲቤ መፃፈን በመካዴ አሌተከራከሩም፡፡ የስንብት ዯብዲቤውም ከመዝገቡ ጋር 

ተያይዟሌ፡፡ ነገር ግን ተጠሪ ከስራ ከቀሩ በአስራ ሁሇተኛው ቀን ማሇትም መጋቢት 4 ቀን 2007 

ዒ.ም ወዯ ዴርጅቱ መመሇሳቸውን እና ባቀረቡት የሀዘን ማስረጃ የሚሰጠው ሶስት የረፌት ቀናት 

እንዱሁም የበዒሌ እና እሁዴ ቅዲሜ የረፌት ቀናት ቢቀነሱ በአዋጁ አንቀፅ 27(1)(ሇ) 

ከተመሇከተው ጊዜ በሊይ ያሇምክንያት ከስራ መቅረታቸውን ስሇሚያሳይ ስንብቱ ህጋዊ ነው 

እንዱባሌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 27(1)(ሇ) እንዯተዯነገገው በመዯዲው ሇአምስት 

የስራ ቀናት ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረት አሰሪው የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቌረጥ 

ያስችሇዋሌ፡፡ ከዴንጋጌው መረዲት እንዯሚቻሇው ሰራተኛው ከስራ የቀረበት ቀን የሚቆጠረው እና 

የቀረበትም ምክንያት በቂ መሆን አሇመሆኑ የሚመዘነው የስራ ዉለ ፀንቶ እስከቆየበት ጊዜ ዴረስ 

ነው፡፡ ከዚህ በቀር የስራ ውለ ከተቌረጠ በኋሊ ሊለ ቀናት ሰራተኛው በስራው እንዱገኝ 

ስሇማይጠበቅ የቀረበትን ጊዜ መቁጠር እና የቀረበትን ምክንያት በቂነት መመዘን አያስፇሌግም፡፡ 

በመሆኑም በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ሠራተኛው ሇዴርጅቱ ሳያሳውቅ ከየካቲት 23 ቀን 2007 

ዒ.ም ጀምሮ ከስራ መቅረቱንና፤ በዚህ ምክንያት ዴርጅቱ ከየካቲት 27 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ 

ከተጠሪ ጋር የነበረው የቅጥር ውሌ መቌረጡን የሚገሌፅ ዯብዲቤ መፃፈን ሳይክደ ሰራተኛው 

መጋቢት 4 ቀን 2007 ዒ.ም ወዯ ዴርጅቱ መመሇሱን መሰረት በማዴረግ ከየካቲት 23 ቀን 2007 

ዒ.ም ጀምሮ ሲታሰብ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረቱን ያሳያሌ 

ስሇሆነም ስንብቱ ህጋዊ ሉባሌ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 

27(1)(ሇ) የተመሇከተውን ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዒሊማ መሠረት ያሊዯረገ፤ ዴንጋጌውን ተፇፃሚ 

ሇማዴረግ የሚያበቁ ሁኔታዎችን ያሊሟሊ ክርክር በመሆኑ የምንቀበሇው አይሆንም፡፡ የሥር 

ፌ/ቤቶች የአሁን ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት በሔጉ ከተዯነገገው ውጭ እንዱሰናበት ተዯርጓሌ 

ስሇሆነም ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው በማሇት ወዯ ስራው እንዱመሇስ ወይም ሇዚህ ዒይነት ሔገ-ወጥ 

ስንብት ሉከፇሌ የሚገባው ክፌያ እንዱከፇሌ ያሳሇፈት ውሳኔ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 

ስሊሊገኘነው በአብሊጫ ዴምፅ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የጋምቤሊ ከተማ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00700/07 በቀን 8/10/2ዏዏ7 ዒ.ም 

የሰጠው ውሳኔ፤ የጋምቤሊ ከፌ/ፌ/ቤት በ14/11/2007 ዒ.ም ያሳሇፇው ትዕዛዝ እንዱሁም 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በፌ/ሰ/መ/ቁ 00431/07 በ26/12/2007 ዒ.ም 

ያሳሇፇው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት መስከረም 12/2008 ዒ.ም አፇፃፀሙ እንዱታገዴ ተሰጥቶ የነበረው 

ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

          መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የሦስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ተ 
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የሌዩነት ሏሳብ 

ተጠሪው ከ23/06/2007 ዒ.ም ጀምሮ እስከ 03/07/2007 ዒ.ም በስራ ሊይ ያሌነበሩ መሆኑ እና 

ወዯ ስራ ቦታው የመጡት በ04/07/2007 ዒ.ም መሆኑ የተረጋገጠ እና ክርክር ያሌቀረበበት ጉዲይ 

ነው ፡፡ ተጠሪው ከስራ ከቀሩባቸው ቀናት መካከሌ የሀዘን ፇቃዴ ነው ተብል በአመሌካቹ 

ተቀባይነት ያገኘው ሶስት ቀን ሲቀነስ ተጠሪው ከስራ የቀሩት በመዯዲው ከአምስት የስራ ቀናት 

በሊይ ነው፡፡ ተጠሪው ከስራ የቀሩበትን ቀን በማስሊት ከስራ የተሰናበቱት ከ23/06/2007 ዒ.ም 

ጀምሮ እንዯሆነ አመሌካች በስንብት ዯብዲቤው የገሇጸ ቢሆንም ዯብዲቤው የተጻፇው 

በ09/07/2007 ዒ.ም ነው፡፡ አመሌካቹ የሥንብት ዯብዲቤውን ከ24/06/2007 ዒ.ም ጀምሮ መጻፌ 

ሲችሌ እስከ 09/07/2007 ዒ.ም ዴረስ ያዘገየው ተጠሪው የቀሩበትን በቂ ምክንያት ያቀርቡ ቢሆን 

ሇመጠባበቅ እና እዴሌ ሇመስጠት ነው ከሚባሌ በቀር በላሊ አግባብ ሉተረጎም የሚገባው ሆኖ 

አሊገኘሁትም፡፡ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/ሇ/ ዴንጋጌ በመዯዲው ሇአምስት የስራ 

ቀናት ወይም በአንዴ ወር ውስጥ በጠቅሊሊው ሇአስር የስራ ቀናት ወይም በአንዴ ዒመት ውስጥ 

ሇሰሊሳ የስራ ቀናት ያሇበቂ ምክንያት ከስራ መቅረት ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌን ሇማቋረጥ 

የሚያስችሌ መሆኑን ከመዯንገግ አሌፍ አሰሪው በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ውለን ስሇማቋረጡ 

በዯብዲቤው ካሌገሇጸ በቀር ከስራ መቅረቱ በራሱ የሥራ ውለን አያቋርጥም የሚሌ ይዘት 

የሇውም፡፡ በመሆኑም ሰራተኛው ያሇበቂ ምክንያት በመዯዲው ሇአምስት የሥራ ቀናት ከስራ 

መቅረቱ የተረጋገጠ እስከሆነ ዴረስ ከሊይ በተጠቀሰው ዴንጋጌ መሰረት የስራ ውለ 

ያሇማስጠንቀቂያ የሚቋረጥ በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ተሸሮ ስንብቱ ሔጋዊ ነው 

ተብል ሉወሰን ይገባው ነበር በማሇት ስማችን በተራ ቁጥር አንዴ እና አራት የተመሇከቱት ዲኞች 

የሌዩነት ሀሳባችንን አስፌረናሌ ፡፡ 
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