የሰ/መ/ቁ. 53985
ህዲር 13 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ዲሸን ባንክ አ.ማ ነ/ፇጅ የሺወርቅ ይመር ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዘነበ ዴንቄሣ ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ መሠረት ያዯረገ ክርክርን
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ
ሊይ በማገሌገሌ ሊይ እያለ በጋዜጣ ሊይ አስተያየት ሰጥተሃሌ በሚሌ ሰበብ አመሌካች ዴርጅት
ከታህሳስ 14 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ ያሊግባብ ከሥራ ያገዲቸው መሆኑን በመግሇጽ ወዯ ሥራ
እንዱመሇሱ የታህሳስ ወር ዯመወዝ ከተሇያዩ ወጪና ኪሳራዎችጋር እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም
ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ከባዴ ጉዲት እያዯረሱ በመሆኑ ጉዲዩ እስኪጣራ ዴረስ ከስራ መታገዲቸውን
ገሌፆና እግደም በአግባቡ የተሰጠ መሆኑን ጠቅሶ እግደ ሉነሳ አይገባውም ሊሌሰሩበት ጊዜ ዯመወዝ
ሉከፇሊቸው እንዯማይገባ ገሌጾ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዮን በመጀመሪያ
ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያገዲቸው በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 18 መሠረት ሇማገዴ የሚያበቁ ሔጋዊ ምክንያቶች በላለበት ሁኔታ መሆኑን ሇጉዲዩ
አግባብነት ያሇው የአዋጅ አንቀጽ 27(4) ዴንጋጌ ሲታይም እግዴ የሚፇቀዯው በሔብረት ስምምነት
ሊይ በተመሇከተው መሰረት መሆኑን ገሌፆ ሔብረት ስምምነቱ በላሇበት ሁኔታ ተጠሪን አመሌካች
ከሥራ ማገደ ሔገ ወጥ ነው በሚሌ ዴምዲሜ ተጠሪን የታህሳስ ወር 2002 ዓ.ም ዯመወዝ
በመክፇሌ አመሌካች ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት
ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት
ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(4) ዴንጋጌ ጥፊት መኖሩን አሰሪው

161

እስከሚያጣራ ዴረስ ሰራተኛን ከስራ በማገዴ ጉዲዩን ሇማጣራት የሚችሌ መሆኑን ፇቃጅ በሆነ
አገሊሇጽ ዯንግጎ እያሇ የሔብረት ስምምነት ከላሇ ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ የአመሌካች እርምጃ
ሔገ ወጥ ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ
ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው መስከረም 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን
ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅም ጥቅምት 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የመሌስ
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ተጠሪን ከስራ እና ዯመወዝ ያገዲቸው ተጠሪ
በዴርጅቱ ሊይ ጉዲት እያዯረሱ ነው በሚሌ ጉዲዩን እስከሚያጣራ ዴረስ ሲሆን ሇእርምጃው ህጋዊነት
በዋቢነት የሚጠቅሰውም አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/(4) ስር የተመሇከተውን መሆኑን ሲሆን
የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን እርምጃ ሔገ ወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት ሔብረት
ስምምነት ሳይኖር በአዋጁ አንቀጽ 27(4) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ
ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ችልት የሔግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ነጥብ የሔብረት
ስምምነት የላሇው አሠሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(4) መሠረት የማገዴ እርምጃ መውሰዴ
አይችሌም ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡
በመሠረቱ የቅጥር ውሌ ባይቋረጥም አሰሪውና ሰራተኛ ከግዳታዎቻቸው ሇተወሰነ ጊዜ ነፃ
የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች ያለ ስሇመሆኑ አዋጁ ቁጥር 377/96 ከአንቀጽ 17 እስከ 22 ዴረስ
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ የቅጥር ውሌ ሲታገዴ ምክንያቶቹ የተሇያዩ ሉሆኑ እንዯሚችለ
ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎችና ከአንቀጽ 27(4) እና 184 ዴንጋጌዎች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሇአሁኑ ጉዲይ
ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው የእገዲ አይነት በአዋጁ አንቀጽ 27(4) ስር የተመሇከተው ከዱስፔሉን ጋር
ተያይዞ የሚፇፀምና የስራ ውሌን ሇማቋረጥ የሚያስችለ ጥፊቶችን ሇማጣራት የሚዯረግ እገዲ ነው፡፡
በዚህ ዴንጋጌ መሠረት በአንቀጽ 27 ስር በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረት የስራ ውለን
ያሇማስጠንቀቂያ እንዱቋረጥ ከመዯረጉ በፉት ሰራተኛውን ሇአንዴ ወር ያህሌ ከስራ አግድ ማቆየት
ስሇሚቻሌበት ሁኔታ በህብረት ስምምነት ሉወሰን ይችሊሌ ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ የዴንጋጌው ዓይነት
ዓሊማ አሰሪው በአስተዲዯራዊ ሥሌጣኑ ሰራተኛው ሇሚፇጽመው ጉዴሇት ተገቢውን የዱሲፔሉን
እርምጃ ሇመውሰዴ ይችሌ ዘንዴ ሠራተኛው ፇፀመ የተባሇውን የሥነ ምግባር ጉዴሇት በተገቢው
መንገዴ ሇማጣራትና ሇመመርመር እንዱችሌ ማዴረግ ነው፡፡ ሔጉ ይህንን አሊማ ሇማሳካት ይቻሌ
ዘንዴ እገዲ ማዴረግን የሚፇቅዴ ሲሆን እገዲው የሚቆይበትን የጊዜ ገዯብም ከአንዴ ወር መብሇጥ
እንዯላሇበት ያስቀምጣሌ፡፡ ሔጉ አሰሪው እገዲውን ሲፇጽም ከዴርጅቱ ሰራተኛ ማህበር (በህብረት
ስምምነት መሠረት) ጋር በመስማማት ሇመወሰን እንዯሚችሌ ያሳያሌ፡፡ ሆኖም የህብረት ስምምነት
የላሇው ዴርጅት ሰራተኛውን ቢያግዴ እገዲው ሔገ ወጥ ሉባይ ሚችሌ ስሇመሆኑ የዴንጋጌው
ይዘትና አቀራረጽ አያሳይም፡፡ የእገዲው አሊማ በሰራተኛው ተፇፀመ የተባሇውን የስነ ምግባር ጉዴሇት
በተገቢው መንገዴ ማጣራትና ሇመመርመር አሰሪውን ሇማስቻሌ ነው ከተባሇ የሠራተኛ ማህበር
የላሇው (የሔብረት ስምምነት (የላሇው) ዴርጅት ሰራተኛው ፇፀመ ሇተባሇ ጉዴሇት እገዲ በማዴረግ
የዱስፔሉን ግዴፇቱን ሇማጣራት ወይም ሇመመርመር እይችሌም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት
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የሇም፡፡ ዴንጋጌው በይዘቱ ሲታይ ፇቃጅ እንጂ ክሌከሊ ያበጀ አይዯሇም፡፡ እገዲው የሚዯረግበት አሊማ
ሲታይ እውነቱ በትክክሌ እንዱወጣ በሔጋዊ ምክንያት የስራ ውሌ እንዱቋረጥ ሇማዴረግ፣
ሰራተኛውም ሇአሰሪው ታማኝ በመሆን አገሌግልቱን እንዱሰጥ በማዴረግ ምርትና ምርታማነትን
ማሳዯግ እንዱሁም የኢንደስትሪ ሰሊምን ማስፇን ነው፡፡ ሔግ ሲተረጎምም ይህንን ግንዛቤ ውሰጥ
ባስገባ መሌኩ መሆን እንዲሇበት ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ አተረጓጏም ዯንቦች የሚያስገነዝቡን ሏቅ
ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ሔግ ሉተረጎም የሚገባው የሔጉን አሊማ በሚያሳካ መሌኩ ስሇመሆኑ የሔግ
አተረጓጏም መርሆዎች ያሳያለ፡፡ በመሆኑም አንዴ የሔብረት ስምምነት የላሇው አሰሪው ሰራተኛው
የዱስፔሉን ጉዴሇት ፇጽሟሌ የሚሌበትን ጉዲይ ሇማጣራትና ሇመመርመር ሰራተኛውን ከአንዴ
ወር ጊዜ ሊሌበሇጠ ጊዜ ቢያግዴ እርምጃው በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(4) የሚሸፇን
አይዯሇም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በዚህ ረገዴ የሰጡት
ውሳኔ መሠታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 48933 ጥር 19 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 89046 መጋቢት 01 ቀን 2002 ዓ/ም በትእዝዝ
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች የህብረት ስምምነት ባይኖረውም ተጠሪ ፇፀሙ የተባለትን ዴርጊት ሇማጣራት ወይም
ሇመመርመር በአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(4) መሠረት ሇአንዴ ወር ጊዜ ያህሌ ማገዴ
ይችሊሌ ብሇናሌ፣ እገዲው ተነስቶ ተጠሪን ወዯ ስራ ይመሌስ ተብል ሉገዯዴ አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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