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                                                  የሰ/መ/ቁ. 55189 

   ሰኔ 30 ቀን 2002 ዓ.ም  

                                 ዲኞች፡-  ሂሩት መሇሰ 

     ታፇሰ ይርጋ  

     ብርሃኑ አመነው  

     አሌማው ወላ  

     ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡-   አዱስ አበባ ሂሌተን ሆቴሌ - ጠ/ ሃሣብ ከፊይ - ቀረቡ  

ተጠሪ ፡-     አቶ ዘሊሇም መንግስቱ - ጠ/ ሻምበሌ የሥጋት - ቀረቡ  

ፌ  ር  ዴ 
 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የስራ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ 
አመሌካች ያሇአግባብ ከስራ ያሰናበታቸው በመሆኑ ዯሞዝና ጥቅማ ጥቅም ከፌል ወዯ ስራ እንዱመሌሳቸው 
አመሌክተዋሌ፡፡ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት የተሇያዩ ጥፊቶች በመፇፀማቸው ስሇሆነ 
ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኃሊ አመሌካች ተጠሪን ከሰራ 
ሇማሰናበት ምክንያት ናቸው በማሇት በስንብት ዯብዲቤው ሊይ የዘረዘራቸውን ጥፊቶች ሇመፇፀማቸው ያቀረባቸው 
ምስክሮች ስሊሊስረደ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው በማሇት ተጠሪ የ3 ወር ዯሞዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡ 
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡  

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ሲሆን አመሌካች በቅሬታው ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት 
በፇፀሙት ጥፊቶች መሆኑን በበቂ ሁኔታ አስረዴቶ እያሇ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው መባለ ስህተት መሆኑን ስንብቱ ህገ-ወጥ 
ነው ቢባሌ እንኳን ተጠሪ ወዯ ስራ ቢመሇሱ መሌካም የስራ ግንኙነት ስሇማይኖር በአ/ቁ 377/96 በአንቀጽ 43/3/ 
መሠረት ካሳ ተከፌሎቸው ከስራ ሉሰናበቱ ሲገባ ወዯ ስራ መመሇሳቸው ተገቢ አይዯሇም በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሣኔ 
እንዱሻር ጠይቋሌ፡፡ ይህ ችልትም ተጠሪ ወዯ ስራ ቢመሇሱ መሌካም የስራ ግንኙነት አይኖርም በማሇት የቀረበውን 
አቤቱታ ከአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 43/3/ አንፃር ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪም 
ቀርበው በሰጡት መሌስ አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ፌሬ ነገርን የሚመሇከት እንጂ የህግ ስህተትን የሚመሇከት 
ባሇመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ከተያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡  

አመሌካች ተጠሪን ከስራ ማሰናበቱን ሳይክዴ የሚከራከረው ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት በፇፀሙት ጥፊት በመሆኑ 
ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ሇስር ፌ/ቤት በሰጠው መሌስ ተጠሪ ፇፀሙ ያሊቸውን ጥፊቶች ዘርዝሮ 
ገሌጿሌ፡፡ ጥፊቶቹንም ስሇመፇፀማቸው ያስረዲለ ያሊቸውን ምስክሮች ቆጥሮ ተሰምተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የምስክሮች ቃሌ 
መዝኖ አመሌካች በተሇይ ተጠሪን ከስራ ሲያሰናብት በስንብት ዯብዲቤው ሊይ የገሇፃቸውን ጥፊቶች ስሇመፇፀማቸው 
እንዲሊስረደ በፌሬ ነገር ረገዴ አረጋግጧሌ፡፡ ይህ ችልትም በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠን ፌሬ ነገር እንዲሇ የሚቀበሇው 
ከሚሆን በቀር ማስረጃውን በዴጋሚ ሉመዝን የሚችሌበት ስሌጣን የሇውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ከስራ የሚያሰናብታቸው 
ጥፊት መፇፀማቸው ባሇመረጋገጡ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው በመባለ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፃሟሌ ማሇት አይቻሌም፡፡  

ላሊው ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱ በህገ-ወጥ መንገዴ ነው ቢባሌ እንኳን ወዯ ስራ ቢመሇሱ መሌካም የስራ ግንኙነት 
ስሇማይኖር ካሣ ተከፌሎቸው ሉሰናበቱ ይገባ ነበር በማሇት አመሌካች ያቀረበው ቅሬታ ነው፡፡ በእርግጥ በአ/ቁ 377/96 
አንቀጽ 43/3/ ስር የስራ ስንብቱ ህገ-ወጥ ቢሆን እንኳን ከስራ ግንኙነቱ ፀባይ የተነሳ ከፌተኛ ችግር የሚፇጥር ከሆነ 
ሰራተኛውን ወዯ ስራ ከመመሇስ ይሌቅ ካሣ ተከፌልት እንዱሰናበት ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ ይህ የህጉ ዴንጋጌም ሉተረጎም 
የሚገባው በአንዴ በኩሌ የሰራተኛውን የስራ ዋስትና በላሊ በኩሌ ዯግሞ ኢንደስትሪን ሰሊም በማመዛዘን ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
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በመሆኑም ሰራተኛው ወዯ ስራ መመሇሱ የአሰሪውን ስራ በከፌተኛ ዯረጃ ሉጎዲ የሚችሌ መሆኑ ካሌተረጋገጠ በቀር 
ሰራተኛው በሆነው ባሌሆነው ከስራ እንዱሰናበቱ ማዴረግ ተገቢ አይሆንም፡፡ የህጉም አሊማ ይህ አይዯሇም፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ የተጠሪ ጥፊቶች ናቸው ከሚባለት ውስጥ አንደና አመሌካች ተጠሪ ስራ ቢቀጥለ መሌካም የስራ ግንኙነት ሉኖር 
አይችሌም በማሇት የሚከራከረው የተጠሪ የስራ አፇፃፀም ዝቅተኛ መሆኑን ነው፡፡ ነገር ግን ይህን ሇማስረዲት በአመሌካች 
በኩሌ የቀረቡ ምስክሮች ዯግሞ ከፌ ሲሌ እንዯተጠቀሰው እንዯአመሌካች ክስ አቀራረብ አሊስረደም፡፡ ከዚህ ውጪ 
ግንኙነቱ ቢቀጥሌ የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነቱ ከፌተኛ ችግር ሊይ ሉጥሌ የሚችሌ ሁኔታ ስሇመኖሩ አመሌካች ያስረዲው 
ነገር የሇም፡፡ የአመሌካች የስራ አፇፃፀም ዝቅትኛ መሆኑ ካሌተረጋገጠ ዯግሞ ተጠሪ ወዯ ስራ ቢመሇስ የስራ ግንኙነቱ 
ከፌተኛ ችግር ሊይ ሉወዴቅ ይችሊሌ ሇማሇት ስሇማይቻሌ ተጠሪ ወዯስራ ከሚመሇሱ ይሌቅ ካሣ ተከፌሎቸው ሉሰናበቱ 
ይገባሌ በማሇት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር ችልቱ የሚቀበሇው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በስር ፌ/ቤት ተጠሪ ወዯ ስራ 
እንዱመሇሱ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 33071 መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ 91456 ሚያዚያ 6 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡  

2. ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

3. ይህ ሰበር ችልት ሚያዚያ 19 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው ክፌሌ 
ይፃፌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ም.አ  
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