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ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ዯቡብ ሪጅን ሠርከብርሃን ተክላ
ቀረበ
ተጠሪ፡- አቶ ተፇራ ሹና የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ የተነሳውን የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው
በይርጋ አሇም ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ያኔ ከሣሽ የነበረው ተጠሪ በአመሌካች
ሊይ ክስ የመሰረተው የስራ ውላ ከሔግ ውጪ ስሊቋረጠብኝ ውዝፌ ዯመወዜን በመክፇሌ
ወዯስራዬ እንዱመሌሰኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር
አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሳው ነጥብ ተጠሪ ወዯ ስራ ሌመሇስ
በማሇት ያቀረቡት ክስ በሶስት ወር ይርጋ የሚታገዴ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን በፌሬ ነገር
ዯረጃ ዯግሞ
የስራ ውለ ሉቋረጥ የቻሇው ተጠሪ ተመዴበው በሚሰሩበት በይርጋዓሇም
ዱስትሪክት በሇኩ ቅርንጫፌ ጣቢያ በተሇያዩ ጊዜያት በእዲ ምክንያት ተቆርጦ ከተመሇሰ ቆጣሪ
የኤላክትሪክ ፌጆታ ወዯ ዴርጅቱ መግባት የሚያስፇሌገውን ክፌያ ሇእራሱ አውል ከሔጉ ውጪ
በሆነ መንገዴ ከአስራ ሶስት በሊይ የሆነ ቆጣሪ ሇመግጠም በዱስፔሉን ጉዴሇት በሪጅኑ
የዱስፔሉን ኮሚቴ አጣርቶ በሔብረት ስምምነትና በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ
27(1(ሏ))እና((መ)) ነው በማሇት ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ ሇስራ የታገደት በስራ ሊይ ባጠፈት
ጥፊት ነው ፣ ይህ ጥፊትም በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1(ሏ))((መ)) መሰረት የስራ
ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ነው በማሇት የስራ ውለ የተቋረጠው በሔጉ
መሰረት ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇሲዲማ ዞን
ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረባቸው ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን ፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ
በይርጋዓሇም ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር ተጠሪ የአስር ወር
ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልአቸው ወዯ ስራው ይመሇስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በስራ ሊይ
እያለ የአመሌካችን ዴርጅት ጥቅም ሇግሌ ጥቅማቸው ማውሊቸውና ማጭበርበራቸው በዱስፔሉን
ኮሜቴ ተረጋግጦ እያሇ ይኸው ማስረጃ በቂ አይዯሇም ተብል ተጠሪ ውዝፌ ዯመወዝ
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ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም
የዱሲፔሉን ኮሜቴ ውሳኔ በቂ አይዯሇም ተብል ተጠሪ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ
እንዱመሇሱ መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሰጡት የፅሐፌ መሌስ
የዱስፔሉን ኮሜቴ የዲኝነት ሥሌጣን የላሇው አካሌ በመሆኑ ውሳኔው ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ
በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ
የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ከአሊቸው ውሳኔዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ
መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክስ የመሰረቱት ከአመሌካች ጋር
የመሰረቱት የስራ ውሌ ከሔግ ውጪ ተቋርጧሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ
የስራ ውለ የተቋረጠው ተጠሪ በስራ ሊይ በፇፀሙት የማጭበርበርና የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት
ምክንያት መሆኑን ገሌፆ መከራከሩንና ግራ ቀኙ ወገኖች ክርክራቸውን ይዯግፈሌናሌ
የሚሎቸውን ማስረጃዎችን ማቅረባቸውን ፣ የተጠሪ ምስክሮች ቃሌ የስራ ውለ ከሔጉ ውጪ
መቋረጡን ሇማስረዲት የማይችሌ መሆኑ በሁሇቱም ፌርዴ ቤቶች ስምምነት ያገኘ ነጥብ መሆኑን
፣ የበታች ፌርዴ ቤቶች የተሇያዩበት ነጥብ የአመሌካች መስሪያ ቤት የሪጅን ዱስፔሉን ኮሜቴ
ውሳኔ በማስረጃነት ስሊሊው ተቀባይት ሊይ መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች በዱሲፔሉን ኮሜቴው
የተሰጠው ውሳኔ ተጠሪ በስራ ሊይ የማጭበርበርና የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት መፇፃማቸውን
እንዯሚያስረዲ ገሌፆ ይኸው የዱስፔሉን ኮሜቴ ውሳኔ የአመሌካችን ክርክር የሚዯግፌ መሆኑን
የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚያሳይ ሲሆን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዱሲፔሉን ኮሜቴው ውሳኔ
የተጠሪን የማጭበርበር ወይም የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት ሇማስረዲት በቂ አይዯሇም በማሇት
ውዴቅ ያዯረገው የኮሚቴው ውሳኔ በገሌሇተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠ አይዯሇም ፣ በኮሜቴው ፉት
የተሰሙት ምስክሮችም በፌርዴ ቤት ያሌተሰሙ በመሆኑ የኮሜቴው ውሳኔ ተጠሪ የአመሌካችን
ጥቅም ሇራሳቸው ጥቅም ማዋሊቸውን ወይም የማጭበርበር ዴርጊት መፇፀማቸውን አያሳይም
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የኮሚቴው ውሳኔ በቂ
አይዯሇም ተብል
የሥራ ውለ ከሔግ ውጪ ነው የተቋረጠው በማሇት ውሳኔ የመሰጠቱን
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር ፣
አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሊይ እንዯተገሇፀው አመሌካች ተጠሪን ከስራ እንዱሰናበት ያዯረገው ተመዴበው በሚሰሩበት
የይርጋዓሇም ዱስትሪክት ሇኩ ንዐስ ጣቢያ በተሇያዩ ወቅቶች በእዲ ምክንያት ተቆርጠው ተመሊሽ
የተዯረጉትን የኤላክትሪክ ፌጆታ ቆጣሪዎችን ሇአመሌካች መግባት የነበረበት ክፌያ ሇግሌ ጥቅሙ
በማዋለ በሔገ ወጥ መንገዴ ከአስራ ሶስት የፌጆታ ቆጣሪዎች በሊይ በመግጠም በአመሌካች
ዴርጅት ጥቅም ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት ሲሆን ይህ የተጠሪ አዴራጎት ስሇመኖሩ
የዱሲፔሉን ኮሜቴው ጉዲዩን አጣርቶ በፌሬ ነገር ረገዴ አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የስራ ውለን
ያቋረጠው ይህን መሰረት በማዴረግ እንዯሆነም አሊከራከረም፡፡ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ
ተመስርቶ የነበረውን የስራ ውሌ ስሇሚቋረጥባቸው ሔጋዊያን ምክንያቶች በሚመሇከት በአሰሪና
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 በዝርዝር ተመሌክቶአሌ፡፡ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው ክርክር
አወሳሰን ተገቢነት ያሇው የአዋጁ አንቀጽ 27 ሲሆን፣ ይህም ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌ
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የሚቋረጥባቸውን ምክንያቶች በዝርዝር አስቀምጦአሌ፡፡ ተጠሪ በአሰሪው (በአመሌካች) ጥቅም ሊይ
በማጭበርበር ዴርጊት ጉዲት ማዴረሱ የዱሲፔሉን ኮሜቴ ውሳኔ በሰነዴ ማስረጃነት ቀርቦ
ተረጋግጧሌ፡፡ በዱሲፔሉን ኪሜቴ የተሰጠ ውሳኔ በስራ ክርክር ችልት ሇሚቀርብ ክርክር
በዱስፔሉን ኮሚቴ ፉት ቀርበው የመሰከሩት ምስክሮች የስራ ክርክር በሚሰማው አካሌ ወይም
ፌርዴ ቤት ፉት ቀርበው ካሌተሰሙ የእነዚህን ምስክሮች ቃሌ መሰረት በማዴረግ የተሰጠ
የዱስፔሉን ኮሚቴ ውሳኔ በስራ ክርክር ጉዲይ የሰራተኛውን ጥፊት ሇማስረዲት ሇማስረጃነት
ሉቀርብ አይገባም የሚባሌበት ሔጋዊ አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም የዱሲፔሉን ኮሚቴ ውሳኔ
ሇማስረጃነት ሉቀርብ የሚገባ ሲሆን ይኸው የሰነዴ ማስረጃ በተጠሪ ማስረጃ ያሌተስተባበሇ
መሆኑን የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ የኮሚቴው ውሳኔ ተጠሪ በስራ ሊይ የማጭበርበርና በአመሌካች
ሊይ ጥቅም ሊይ ጉዲት ማዴረሳቸውን የሚያረጋግጥ በመሆኑና እነዚህ ዴርጊቶች ዯግሞ
ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌ ከሚያቋርጡ ምክንያቶች
መካከሌ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር
377/1996 አንቀጽ 27(1(ሏ)) እና((መ)) ስር ተመሌክተዋሌ፡፡ እንግዱህ ሔጉ ይህን ያሔሌ ግሌጽ
ከሆነ ከዚህ በተቃራኒ መወሰን የሚቻሌበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ሲጠቃሇሌ የስራ ውለ
የተቋረጠው በሔግ አግባብ መሆኑ ግሌጽ ሆኖ ሳሇ የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በተቃራኒው
መወሰኑ ውሳኔው በማስረጃ አቀባበሌ ረገዴ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23119 ጥቅምት 10 ቀን 2004 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ የተቋረጠው በአዋጅ ቁጥር 377/1996
አንቀፅ 27(1(ሏ)እና((መ)) በመሆኑ በሔግ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም የይርጋዓሇም
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሥራ ውለ የተቋረጠው በሔጉ አግባብ ነው በማሇት በመ/ቁ.
00612 ሰኔ 09 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ በውጤት ዯረጃ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቶአሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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