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የሰ/መ/ቁ. 39861 

ሰኔ 18 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ  

   ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የኢት/ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሸን - የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሣምሶን በሇጥካቸው - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪ ታኀሣሥ 14 ቀን 
2ዏዏዏ ዒ.ም. በፃፈት የክስ ማመሌከቻ አመሌካች ከሕግ ውጭ የሥራ ውለን በማቋረጥ ያሠናበታቸው መሆኑን ዘርዝረው 
ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው በአመሌካች ሊይ በዯብረብርሃን 
ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መከሊከያ መሌስ 
የተጠሪ ስንብት ሕጉን የተከተሇ ስሇመሆኑና ሇዚህም ምክንያቱ ተጠሪ ሇቢሮ እቃዎች ጥገና ወጪ የተዯረገበት ሰነዴ 
ቀዯም ሲሌ የተፃፇው 2ዏ /ሃያ/ ብር ተዯሌዞ 1ዏዏ.00 /መቶ ብር/ እንዱሆን የተዯረገና ተጠሪ የክፌያ ሰነደን ራሣቸው 
ያዘጋጁትና የዯሇዙት መሆናቸውን፣ ከዚህም በተጨማሪ ተጠሪ ሇሥራ አዱስ አበባ ሄጃሇሁ በማሇት አበሌ በወሰደባቸው 
ቀናት ዯብረ ብርሃን ሥራ ሊይ የነበሩ መሆኑ በአግባቡ በሰነዴ ማስረጃ በመረጋገጡና እርምጃውም በሕጉ የተመሇከተውን 
ቀነ ገዯብ ውስጥ የተፇፀመ መሆኑን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የወረዲው ፌ/ቤትም አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሠናበተበት ምክንያት ተገቢ በሆነ የጊዜ ገዯብ ባሇመሆኑ 
ሕግን የተከተሇ የሥራ ስንብት ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የተጠሪን ዯመወዝ አመሌካች መክፇሌ ካቋረጠበት ጊዜ 
ጀምሮ ሇተጠሪ ከፌል ወዯ ስራው እንዱመሌስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዞኑ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ይኸው ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ አመሌካች የሥራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ያቋረጠው 
በሕጉ አግባብ ነው ካሇ በኋሊ አመሌካች ሇተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 39 እና 4ዏ መሠረት የሥራ ስንብት 
ክፌያና ካሣ ይከፇሇው በማሇት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 የአመሌካች ነ/ፇጅ ነሏሴ ዏ6 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በፃፈት 3 /ሦስት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተጠሪ 
ከሥራ የተሠናበተው በጥፊቱ ስሇሆነ ስንብቱ ሕጋዊ ነው ተብል ከተወሰነ በኋሊ ካሣና የስንብት ክፌያ አመሌካች 
ይክፇሇው ተብል መወሰኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39 እና 4ዏ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ባሊገናዘበ መሌኩ 
በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር 
ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ግንቦት 24 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. በተፃፇ 2 /ሁሇት/ ገጽ ማመሌከቻ 
መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ በመሌሣቸውም የተፇፀመ ጥፊት ሣይኖር በሕጉ አግባብ ያሇበቂ ማስረጃ ከሥራ የተሠናበትኩ 
ሆኖ እያሇ ካሣና የስንብት ክፌያ ሉከፇሌ አይገባውም ተብል የሰበር ቅሬታ መቅረቡ ተገቢ አይዯሇም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር የሰበር 
አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕጉ ዴንጋጌዎች ጋር አገናዝበን በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ 
እንዯመረመርነውም የሥራ ውለ የተቋረጠው በሕጉ አግባብ ነው ከተባሇ የካሣና የስንብት ክፌያ እንዱከፇሌ መወሰን 
ሕጋዊነት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በቅጥር ሊይ የተመሠረተ የሥራ ውሌ 
ግንኙነት የነበረ መሆኑን፣ አመሌካች የሥራ ውለን ማቋረጡንና ያቋረጠበት ምክንያትም ተጠሪ ሠነዴ በመዯሇዝ በሰነደ 
ሊይ ያሇውን የገንዘብ መጠን አበሊሌጠው በመገኘታቸውና የውል አበሌ ያሊግባብ ተጠቅመው መገኘታቸው በመረጋገጡ 
ስሇመሆኑ ነው፡፡ ይኸው የተጠሪ አዴራጎት በተገቢው ማስረጃ መረጋገጡንና የሥራ ውለ የተቋረጠበት መንገዴም በሕጉ 
አግባብ ስሇመሆኑ ጉዲዩን በይግባኝ ዯረጃ የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያረጋገጠው ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ ስንብቱ 
ከመነሻው ያሊግባብ ስሇመሆኑ በመግሇጽ ሇዚህ ችልት መሌስ ሠጥተዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ክርክራቸው ሥርዒቱን ተከትል 
የቀረበ የሰበር አቤቱታ ወይም መስቀሇኛ የሰበር መቃወሚያ ሉባሌ የማይችሌ በመሆኑ ተቀባይነት ስሇላሇው በዚህ 
የክርክር ዯረጃ ሉታይ የሚገባው አይዯሇም በማሇት አሌፇነዋሌ፡፡  

 በዚህ መዝገብ ወዯተያዘው አቢይ ጭብጥ ስንመሇስም የቅጥር ውሌ ሕጋዊ ወይም ሕጋዊ ባሌሆኑ ምክንያቶች 
ሉቋረጥ እንዯሚችሌ፣ ውጤቱም የተሇያየ መሆኑን ሕጉ ያስገነዝባሌ፡፡  

 የሥራ ውሌ በሕጋዊ መሌኩ ተቋረጠ የሚባውም በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 24፣ 25፣ 27፣ 28፣ 29፣ 
31 እና 32 ዴንጋጌዎች መሠረት የቅጥር ውለ ውጤት እንዲይኖረው ሲዯረግ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ የሚዯረግ የሥራ ውሌ 
ማቋረጥ እርምጃ ከሕግ ውጪ ነው፡፡ በእያንዲንደ የሥራ ውሌ መቋረጥ ጊዜ አሠሪው በአዋጁ አንቀጽ 12/7/ ሊይ 
በተዯነገገው መሠረት የሥራ ሌምደን የሚገሌጽ ዯብዲቤ የመስጠት ግዳታውን መወጣት ይኖርበታሌ፡፡ ከክፌያዎች ጋር 
በተያያዘ ግን የሥራ ውለ የተቋረጠው በሕጉ አግባብ ሆኖ መገኘት አሠሪው ሇሠራተኛው ሇመክፇሌ እንዯማይገዯዴ 
የአዋጁ አንቀጽ 39 እና 42 እንዱሁም ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ቅርጽና ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ የሥራ ስንብት ክፌያ አሠሪ 
ሇሠራተኛ ሇመክፇሌ የሚገዯዯው የሥራ ውለ ከሕግ ውጪ ሲያቋርጥ ስሇመሆኑ የአዋጁ አንቀጽ 39/1/ሇ/ ዴንጋጌ በግሌጽ 
ያሣያሌ፡፡ ላሊው ሕጋዊ ያሌሆነ የሥራ ውሌ ማቋረጥ ሉያስከትሇው የሚችሇው ውጤት ካሣ ሲሆን ይህም ሉፇፀም 
የሚችሇው በአዋጁ አንቀጽ 42 ሥር የተመሇከተው መመዘኛ ተሟሌቶ የሥራ ውለ የተቋረጠው ከሕጉ አግባብ ውጪ 
ስሇመሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ የካሣ ክፌያ ዒሊማም ሕገወጥ እርምጃን መከሊከሌና የሥራ ውለ ከሕግ ውጪ የተቋረጠበት 
ሠራተኛ በተቻሇ መጠን ወዯነበረበት ቦታ እንዱመሇስ ማዴረግ ነው፡፡ በመሆኑም ሕጋዊ የሆነ የሥራ ውለ የማቋረጥ 
እርምጃ ካሣን የማስከፇሌ ውጤት የሇውም፡፡ ሲጠቃሇሌም የሥራ ውለ የተቋረጠው በሕጉ አግባብ ነው እየተባሇ የሥራ 
ስንብትና የካሣ ክፌያ የሚከፇሌበት ሕጋዊ ምክንያት ባሇመኖሩ የሰሜን ሸዋ አስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1/ በዯብረብርሃን ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ7ዏ34 ጥር 26 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ተሰጥቶ በሰሜን ሸዋ መስተዲዴር ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 18364 ግንቦት 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የተሻሻሇው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2/ የተጠሪ የሥራ ስንብት በሕጉ አግባብ የተዯረገ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ የሥራ ስንብት እና የካሣ ክፌያ የሚከፇሌበት 
ሕጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡  

3/ ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዒ 
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