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የሰ/መ/ቁ 37454 

ታህሣሥ 16 ቀን 2001 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒብዱሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሰ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡ ሰሊም የቴክኒክና የሙያ ማሰሌጠኛ ማዔከሌ ነ/ፇጅ በቀሇ ነዱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  ከበዯ ሰይፈ ቀረቡ  

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62157 ሚያዝያ 14 ቀን 
2000 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝና በመዝገብ ቁጥር 32105 ሚያዝያ 10 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ሚያዝያ 28 ቀን 2000 ዒ.ም ባቀረበው የሰበር አቤቱታ 
በመጠየቁ ነው፡፡  

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ተጠሪ በከሳሽነት ቀርበው ከሚያዚያ ወር 1993 እስከ መስከረም 25 ቀን 1999 ዒ.ም በጥበቃ ሠራተኝነት ተቀጥሮ 
ከአመሌካች ዴርጅት ከማገሌገሌ ሊይ እያሇ አመሌካች አሊግባብ የሥራ ውለን በማቋረጡና ከሥራ በማሰናበቱ ፌርዴ ቤቱ 
ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ይወሰንሌኝ ወዯ ሥራዬ የማሌመሇስ ከሆነ ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን እንዱከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ 
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ሥር በከሳሽነት ቀርቦ ተጠሪ ከሥራ የተሰናበተው በየዔሇቱ የዘብ ሥራውን 
ሲያከናውን የቅርብ አሇቃውን ትእዛዝ የማይቀበሌ በመሆኑ የፅሁፌ ማስጠንቀቂያ ከተሰጠው በኋሊ በቀርብ አሇቃው ሊይ 
በመዛቱና የተሇያዩ የፅሁፌና የቃሌ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ሉስተካከለና ሥራቸውን በአግባቡ ሉያከናውኑ 
ባሇመቻሊቸው ነው፡፡ ሇተጠሪው (ከሳሽ) ሉፇፀም የሚገባው ክፌያ የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ 
ፌርዴ ቤት አመሌካች በየጊዜው ሇተጠሪ ጽፋአቸዋሇሁ ከሚሊቸው የጽሐፌ ማስረጃዎች ውጭ ተጠሪ በሥራቸው ሊይ 
አንባጓሮ የፇጠሩ መሆኑን የሚያሣይ ማስረጃ አሊቀረቡም በማሇት የተጠሪን ወዯ ሥራ የመመሇስ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ 
ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ተከፌሇዋቸው ተጠሪ ከሥራ እንዱሰናበቱ ወስኗሌ፡፡  

 በዚህ ውሣኔ አመሌካችና ተጠሪ ቅር በመሰኘት ሁሇቱም በየበኩሊቸው ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበው ይግባኝ የሚያስቀርብ ህግ  ወይም የፌሬ ገዲይ ምክንያት የሇም በማሇት 
በመዝገብ ቁጥር 62157 ሚያዘያ 14 ቀን 2000 ዒ.ም ትእዛዝ የሰጠ ሲሆን ተጠሪ ባቀረቡት የይግባኝ ቅሬታ ሊይ 
አመሌካች መሌስ እንዱሰጥ ካዯረገ በኋሊ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ወዯ ሥራ አይመሇሱም ብል መወሰኑ 
ተገቢ ባሇመሆኑ የስምንት ወር ዯመወዝ ተከሎቸው ተጠሪ ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የሥራ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የእኛን ይግባኝ በመሰረዝና የተጠሪን ይግባኝ በመቀጠሌ 
ተጠሪ ወዯ ሥራ ቢመሇስ የሚፇጠር ችግር የሇም በማሇት ተጠሪ ወዯ ሥራ እንዱመሇስ የሰጠው ውሣኔ መሠታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ ተጠሪ በበኩለ የሥር ፌርዴ ቤት ካሣ 
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ተከፌልት ይሰናበት በማሇት የሰጠው ውሣኔ ህጋዊነት የላሇው ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት እኔ ያቀረብኩትን ይግባኝ 
በመመርመር ወዯ ሥራ እንዱመሇስ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ የሰበር አቤቱታው 
ውዴቅ ይሁንሌኝ በማሇት ሀምላ 18 ቀን 2000 ዒ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር 
በመሌስ መሌሱ ተከራክሯሌ፡፡ የሥር የክርክሩ አመጣጥ በዚህ ፌርዴ ቤት በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እጅም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የስምንት ወር ውዝፌ 
ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ሥራ እንዱመሇስ የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት 
ያሇት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 አመሌካች ተጠሪ ከሥራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ ጥፊት የፇፀሙ ስሇመሆናቸው በቂና አሣማኝ ማስረጃ 
አሊቀረበም በማሇት የሥር ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመቃወም አመሌካች አቤቱታ ያቀረቡ ቢሆንም ጉዲዩ የፌሬ ጉዲይ 
ክርክርና የማስረጃ የምዘና እንጂ መሠረታዊ የሆነ የህግ አተረጓጏም ሆኖ ያሊገኘነው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡  

  የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ከሥራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ ጥፊት የፇፀመ መሆኑን የሚያሣይ ማስረጃ 
የሇም በማሇት አመሌካች የፇፀመው የሥራ ስንብት ህጋዊነት የላሇው ነው በማሇት ከወሰነ በኋሊ የተጠሪ ወዯ ሥራው 
መመሇስ በአሠሪውና ሠራተኛው ግንኙነት ሊይ የሚፇጥረውን አለታዊና አዎንታዊ ጎን በመመዘን ተጠሪ በአሠራና 
ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996  መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎችን በመክፇሌ ከሥራ እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡ የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ምክንያት አሊምንበትም ከማሇት ውጭ የተጠሪ ወዯ ሥራ 
መመሇስ ከአመሌካች ጋር መሌካም ግንኙነት እና ጥሩ የሥራ ሁኔታ የሚፇጥር ስሇመሆኑ የሰጠው ምክንያትና ሇዚህም 
መነሻ የሆኑትን ነባራዊ እውነታዎችና መረጃዎች በዝርዝር አሌገሇፁም፡፡ 

 ተጠሪ በጥበቃ ሥራ የተሠማራና በእጁም ትጥቅ የሚይዝ ከመሆኑና ከቅርብ አሇቆቹ ጋር በተሇያየ ጊዜ ግጭት 
የሚፇጥር ስሇመሆኑ ከመገሇፁ አንፃር እና ከዚህም መነሻ ከሥራ ተሰናብቶ የቆየ መሆኑና አመሌካች ይህንን በበቂ ማስረጃ 
ባሇማስረዲቱና የሥራ ስንብቱን ህጉ የሚጠይቀውን ፍርሟሉቲ አሟሌቶ ባሇማከናወኑ ምክንያት አመሌካች የፇረመው 
የሥራ ስንብት ህጋዊነት የጏዯሇው ነው እንዯተባሇ ከሥር  ፌርዴ ቤት ውሣኔ ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አንዴ ሠራተኛ 
የሥራ ቅጥር አሊግባብ ከተቋረጠ ፌርዴ ቤቱ ወዯ ሥራው እንዴመሇስ ወይም ካሣ ተከፌልት እንዱሰናበት ሲወሰን 
እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 43 ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ሠራተኛው ወዯ ሥራው 
እዱመሇስ የሚወሰነው ከሥራ ግንኙነት ጠባይ የተነሳ የሥራ ግንኙነቱ ቢቀጥሌ ከፌተኛ ችግር ሉከተሌ ይችሊሌ ብል 
በማያምንበት ጊዜ መሆኑንና ከሥራ ባሕሪው የተነሳ የሥራ ግንኙነቱ ቢቀጥሌ ከፌተኛ ችግር ያስከትሊሌ ብል ካመነ 
ሰራተኛው ወዯ ሥራ ሇመመሇስ ቢፇሌግ እንኳን ካሣ ተከፌልት እንዱሰናበት ማዘዝ እንዯሚችሌ ከአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀጽ 43 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

 ከዚህ አንፃር ስናየው የተጠሪ የሥራ ባህሪ የአመሌካች ዴርጅት ጠቅሊሊ ንብረት ፀጥታና ዯህንነት መጠበቅ 
ከመሆኑ አንፃርና ይኸም በአሠሪውና በሠራተኛው መካከሌ የሚጠይቀውን ከፌተኛ የሆነ መተማመን የሻከረውና ግንኙነቱ 
ቢቀጥሌ በአመሌካች ዴርጅት ሊይ ከፌተኛ የሆነ ጉዲትና ችግር ሉያስከትሌ የሚችሌ በመሆኑ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ይህንን ወዯ ጏን በመተው የተጠሪ ወዯ ሥራ መመሇስ ሉፇጥር የሚችሇው ከፌተኛ ችግር ስሇላሇ ወዯ ሥራ እንዱመሇስ 
በሇማት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ የተገፀውን የህግ ዴንጋጌ የሚቃረንና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ፌርዴ 
ሰጥተናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62105 ሚያዝያ 1 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 32488 ህዲር 23 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 

ፀንቷሌ፡፡ ይፃፌ  
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻለ፡፡  
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር ሰሚ ችልት ታህሣሥ 16 ቀን 2001 ዒ.ም በዋሇው ችልት በሙለ 
ዴምጽ ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ፀ/መ   
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