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የሰ/መ/ቁ. 41411 

ግንቦት 11 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ሙሌሙሌ ዲቦ መጋገሪያ ዴርጅት - የቀረበ የሇም፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ በሇጠ ተገኝ - ቀረቡ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ ጉዲይ መነሻ የሆነው ተጠሪ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ በክሣቸው አመሌካች 
ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ ስሊገዲቸው በመሆኑ ከታገደበት ጊዜ ጀምሮ ያሇው ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ሥራቸው 
እንዱመሇሱ ይህ ካሌሆነ ግን የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሎቸው ጠይቀዋሌ፡፡  

 አመሌካች ሇቀረበበት ክስ በሰጠው መሌስ በተሇያየ ጊዜ ሠራተኛ በመዯብዯብ እና ዛቻ በመፇፀማቸው ሁኔታውን 
ሇማጣራት ከሥራ አገዲቸው እንጂ ከሥራ ስሊሊሠናበታቸው ከሣሽ የጠየቁት ዲኝነት አግባብ አሇመሆኑን ተከራክሯሌ፡፡  

 ጉዲዩን ያየው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሥራ ታገደ እንጂ ከሥራ ስሊሌተሠናበቱ ያሇአግባብ ከሥራ 
የተሠናበተ ሠራተኛ የሚጠይቀውን የመብት ጥያቄ መጠየቃቸው አግባብ አይዯሇም በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

 ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ግን አንዴ ሠራተኛ በአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/4/ መሠረት 
የሚታገዯው ሇ3ዏ ቀናት ብቻ ስሇሆነ ከዚያ በሊይ ማገዴ ከሥራ ማሠናበት ተዯርጎ ይቆጠራሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አቤቱታው በአጭሩ ተጠሪ ያሊግባብ ከሥራ 
ተሠናብቻሇሁ የሚሌ ክስ አሊቀረቡም የእገዲው ጊዜ በማብቃቱ ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ የማስታወቂያ ጥሪ ተዯርጎ 
ስሊሌቀረቡ አመሌካች ሇክሱ መሌስ ከሰጠ በኋሊ ከሥራ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ከ3ዏ ቀናት በሊይ ማገዴ እንዯ ስንብት ይቆጠራሌ 
የሚሌ ሕግ የሇም የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪ ቀርበው ግራ 
ቀኙ የቃሌ ክርክር አሠምተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ሉወሰኑ 
የሚገባቸው ጭብጦች፡- 

1. ከ3ዏ ቀናት በሊይ ማገዴ ከሥራ እንዯመሠናበት ይቆጠራሌ ወይ? 
2. በክርክሩ ሂዯት ተጠሪ ከሥራ መሠናበታቸው በክርክሩ ሂዯት ሊይ የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው? የሚለት 

ናቸው፡፡  
ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ በመጀመሪያ ክስ የመሠረቱት ያሇአግባብ ከሥራ ታግጃሇሁ በማሇት ወዯ ስራ 
ሇመመሇስ ወይም የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው በመጠየቅ ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪን ከሥራ አገዴኩ እንጂ 
ስሊሊሰናበትኩ ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በእርግጥ ተጠሪ ክስ ሲመሠርቱ ከሥራ ታግዯው 
እንጂ ከሥራ ተሠናብተው አሌነበረም፡፡ ነገር ግን በክርክር ሊይ እያለ አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ማሠናበቱን 
ከመዝገቡ ሂዯት የተረዲን ሲሆን አመሌካችም ይህንን አሌካዯም፡፡  
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 ይህ አዱስ ክስተትም ክስ የቀረበበትን ከሥራ የመታገዴ ጉዲይ የክስ ምክንያት የሚያሳጣውና የክርክሩን ጭብጥ 
እንዱሇወጥ የሚያዯርገው ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 251/1/ ሥር እንዯተዯነገገው ፌ/ቤቱ ነገሩን በፌርዴ ከመወሰኑ 
በፉት በተከራካሪዎቹ ወገኖች የተያዘው ጭብጥ እንዱሻሻሌ ወይም ተጨማሪ ጭብጥ እንዱያዝ  አስፇሊጊና ተገቢ 
መሆኑን የገመተ እንዯሆነና ይህን ማዴረግ ሇጉዲዩ መሌካም አፇፃፀም ቀና መንገዴ የሚያስገኝ መሆኑን ሲረዲው 
ፌ/ቤቱ ጭብጡ እንዱሻሻሌ ወይም ተጨማሪ ጭብጦች እንዱያዙ ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡  

 በተያዘውም ጉዲይ የተጠሪ ከሥራ መታገዴ ጉዲይ በተጠሪ ከሥራ መሠናበት ምክንያት የክሱ ምክንያት 
ተቋርጧሌ፡፡ የክስ ምክንያት በላሇው ጉዲይ ሊይ ዯግሞ ፌ/ቤቱ ሉሠጥ የሚችሇው ውሣኔ የሇም፡፡ ይሌቁንም ከክሱ 
በኋሊ ተጠሪ ከሥራ በመሰናበታቸው ተጠሪ ክሣቸውን እንዱያሻሽለ በማዴረግ ወይም ዯግሞ ሇጉዲዩ መሌካም 
አፇፃፀም ቀና መንገዴ ሇማስገኘት ሲሌ ጭብጡን በመሇወጥ የተጠሪ ከሥራ የተሰናበቱት በአግባቡ መሆን አመሆኑን 
አከራክሮ ተገቢውን ውሣኔ ሲሠጥ ተጠሪ ያሇአግባብ ተሠናብቻሇሁ የሚለ ከሆነ በላሊ ክስ ይጠይቁ በማሇት መወሰኑ 
አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

 የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኙ ሲቀርብሇት መጀመሪያ ክስ የቀረበበት ጉዲይ የክስ ምክንያቱ በተጠሪ ከሥራ 
መሠናበት የተቋረጠ በመሆኑ ጭብጡን አስተካክል መወሰን ሲገባው በአመሌካች የተወሰዯውን የሥራ ማገዴ እርምጃ 
መሠረት አዴርጎ ውሣኔ መስጠቱ የሥር ፌ/ቤት የፇጸመውን ስህተት መዴገሙን ያሣያሌ፡፡  

 በእርግጥ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ ያሇአግባብ ከሥራ ተሠናብተዋሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 
እዚህ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰውም ተጠሪ ከ3ዏ ቀናት ከሥራ መታገዲቸው እንዯስንብት ይቆጠራሌ በማሇት ነው፡፡ 
ነገር ግን አ/ቁ 377/96 አንቀጽ 27/4/ አንዴ ሠራተኛ ሉታገዴ የሚችሌበትን ከፌተኛውን የጊዜ ገዯብ ከማስቀመጥ 
በቀር ከ3ዏ ቀናት በሊይ መታገዴ ከሥራ እንዯማሰናበት ይቆጠራሌ የሚሌ እንዴምታ የሇውም፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቱ 
ተጠሪ ከ3ዏ ቀን በሊይ ከሥራ ስሇታገደ ከሥራ እንዯተሰናበቱ ይቆጠራሌ በማሇት ሇዴንጋጌው የሰጠው ትርጉም 
ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቱ ከ3ዏ ቀን በሊይ መታገዲቸው መሠናበታቸውን ያሣያሌ በማሇት 
ያሇአግባብ ከሥራ ሇማሠናበት ሠራተኛ የሚገባውን ክፌያዎች እንዱያገኙ መወሰኑ ስህተት ነው፡፡ ይሌቁኑ ተጠሪ 
በክርክሩ ሂዯት ከሥራ መሰናበታቸው ስሇታወቀ ይህ የሥራ ስንብት ሕጋዊ መሆን አሇመሆኑን ጭብጥ ይዞ ግራ 
ቀኙን በማከራከርና አስፇሊጊም ከሆነ ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ በማዴረግ ተገቢውን ውሣኔ ሉሰጥ ይገባው ነበር፡፡  

 በላሊ በኩሌ ግን ከክሱ በኋሊ ተጠሪ ከሥራ መሠናበታቸውን አመሌካችም ስሊሌካዯ የክሱ ምክንያት የተቋረጠውን 
ከሥራ የመታገደ ጉዲይ የተወሰዯው ይህ የሥራ ስንብት እርምጃ ሕጋዊ ነው አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ 
ውሣኔ ሉሠጥ ይገባ ነበር፡፡ በአጠቃሊይ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ ክስ የመሠረቱበት 
ሥራ የመታገዴ ጉዲይ ተጠሪ በመሰናበታቸው የክስ ምክንያቱ በመቋረጡ ክሱ እንዱሻሻሌ እና ጭብጡ እንዱስተካከሌ 
በማዴረግ ውሣኔ ሉሰጡ ሲገባ የክስ ምክንያቱ በተቋረጠ ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መስጠታቸው ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 ከዚህ ውጪ ግን በአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/4/ መሠረት አንዴ ሠራተኛ ከሥራ ሇማሠናበት የሚያበቃ ጥፊት 
ከፇፀመ ከሥራ ከማሠናበቱ በፉት አሠሪው ሠራተኛውን እስከ 3ዏ ቀናት ሉያግዴ ይችሊሌ፡፡ ከ3ዏ ቀናት በሊይ 
የሚዯረግ ከሥራ የማገዴ እርምጃ አዋጁን የሚቃረንና ሕጋዊ ያሌሆነ ተግባር በመሆኑ አመሌካች ተጠሪን ከ3ዏ ቀናት 
በሊይ አግድ ማቆየቱ ሕገወጥ ተግባር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ከታገደበት ከ31ኛው ቀን ጀምሮ 
አመሌካች ተጠሪን ከሥራ እስካሠናበቱበት ጊዜ ዴረስ ሇተጠሪ ዯመወዛቸውን ሉከፇሊቸው የሚገባ ሆኖ አግኝተንዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 37427 ግንቦት 25/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ እና በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 68297 
በጥቅምት 12 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ከሥራ የተሰናበቱት በአግባቡ ነው አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ የግራ ቀኙን 
ክርክርና ላሊ የሚያቀረቡት ማስረጃም ካሇ ማስጃቸውን ከመረመረ በኋሊ ተገቢ ነው የሚሇውን ውሣኔ ይስጥ 
ብሇናሌ፡፡  
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3. አመሌካች ተጠሪን ከ3ዏ ቀናት በሊይ ከሥራ ማገደ በአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/4/ የተፇቀዯ ባሇመሆኑ ተጠሪን 
ከሥራ ካገዯበት ከ31ኛው ቀን ጀምሮ ተጠሪን ከሥራ እስካሠናበተበት ያሇውን ዯመወዛቸውን ይክፇሊቸው 
ብሇናሌ፡፡  

4. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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