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ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወርሌዴ ቪዥን ኢትዮጵያ - ጠበቃ ሜሊት ወርቅ ኃይለ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ መዘምር መክብብ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 "ን" መሰረት አዴርጎ የቀረበውን የግሌ
የስራ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የተጠሪ ክስ ይዘት
ሲታይም ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ውሌ ግንኙነት ያሇጥፊት የተቋረጠባቸው መሆኑን
ገሌፀው የአመሌካች እርምጃ ሔገ ወጥ ነው ተብል ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ
እንዱመሇሱ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ
በሰጠው መከሊከያ መሌስም ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት በዴርጅቱ ግቢ ውስጥ ዴብዯባ ፣ ጾታዊ
ትንኮሳ እና የጠብ አጫሪነት ተግባር በመፇፀማቸው ስሇመሆኑ ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ
ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በሁዋሊ ጉዲዩን
መርምሮ ተጠሪ በአመሌካች ኤዱፑ ካምፔ እና ሇሰራተኞች መኖሪያነት በተሰራው ግቢ ውስጥ
/በስራ ቦታ/ የዴርጅቱን ሰራተኛ በመዯብዯብና የዛቻ ተግባር መፇፀማቸው መረጋገጡንና ሇዚህም
ተጠያቂ መሆናቸውን ገሌፆ የአመሌካች እርምጃ ሔጋዊ ነው በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ
አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ወሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ተጠሪ የዴብዯባ ተግባሩን የፇፀሙት ከስራ ሰዓት ውጪ
በመሆኑ ዴርጊቱ በስራ ቦታ ሊይ እንዯዯረሰ የሚቆጠር አይዯሇም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ
ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር አመሌካች ሇተጠሪ የስዴስት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ከፌል
ወዯ ስራ እንዱመሌሳቸው ተብል ተወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤተታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ሇስራ ስንብቱ ምክንያት የሆነውን
የዴብዯባ ተግባር ስሇመፇፀማቸው ከመረጋገጡም በሊይ ዴርጊቱ የተፇፀመው በስራ ቦታ ሊይ
ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ ዴርጊቱ ከስራ ሰዓት ውጪ የተፇፀመ ተግባር ነው በሚሌ
ጠባብ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ መሻሩ ያሊግባብ ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት እንዱቀርብ
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የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሰጡት መሌስ በይግባኝ ሰሚው ችልት
የተሰጠው ውሳኔ በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ነገርና አግባብነት ያሇውን ሔግ መሰረት ያዯረገ
በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ
መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት
እንዱቀርብ የተዯረገው ተጠሪ አምባጓሮ ፇጥሮ የስራ ባሌዯረባውን መዯብዯቡን ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት ተቀብል ዴብዯባው የተፇፀመው ተጠሪና የግሌ ተበዲይ አመሌካች ባዘጋጀሊቸው
የስራና የመኖሪያ ግቢ ካምፔ ቢሆንም ዴብዯባው የተከናወነው ከስራ ሰዓት ውጪና በመፀዲጃ
ቤት አካባቢ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1(ረ)) ስር የተዯነገገውን አያሟሊም
በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ውዴቅ ማዴረጉና ወዯ ስራው ይመሌሰው የመባለን አግባብነት
ሇማጣራት በሚሌ ነው፡፡
ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ መረዲት የተቻሇው ተጠሪው የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ሊይ የስራ ቦታ
በሆነው የአመሌካች ካምፔ እና በስራ ጉዞ ሊይ የዴብዯባ ፣ የዛቻ ተግባር መፇጸማቸውን ክርክሩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያረጋገጠው ጉዲይ መሆኑንና
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ቢሆን የዴብዯባውና የዛቻው
ተግባር በተጠሪ በመፇፀሙ ረገዴ ከስር ፌርዴ ቤት የተሇየ ዴምዲሜ የላሇው መሆኑ ነው፡፡ በዚህ
ሰበር ሰሚ ችልት በተዯረገው ክርክርም ተጠሪ የዴብዯባውን ተግባር ስሇመፇፀማቸው ግሌፅ የሆነ
የክህዯት ክርክር የላሊቸው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር
ረገዴ የተረጋገጠው የተጠሪ ዴርጊት የአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ረ የተዯነገገውን ጥፊት
አያሟሊም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የአመሌካች ሰራተኛ የተዯበዯበችው ማታ ከመሆኑም
በሊይ የዴብዯባው ተግባር የተፇጸመው አመሌካች ሇሰራተኞቹ በመኖሪያነት ባዘጋጀው ቦታ
መጸዲጃው አከባቢ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ በሔጉ አነጋገር የስራ ቦታ እና ሰአት የሚሇውን
መሇኪያ የሚሸፇን አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ሰዓቱም ሆነ ቦታው የስራ ቦታ ነው የሚሌ
ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜን ተገቢነት ሇመመርመር የተጠቃሹን
ዴንጋጌ ይዘትና ዓሊማ በዝርዝር መመሌከት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 377/1996
አንቀጽ 27/1/ረ ዴንጋጌ ይዘት ሲታይ፡- “ እንዯጥፊቱ ክብዯት በሥራው ቦታ አምባጓሮ ወይም
ጠብ እጫሪነት ተጠያቂ መሆን ” ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ ውሌ ሇማቋረጥ ከሚያስችለ
ምክንያቶች አንደ ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ውስጥ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ሏረግ
"….በስራው ቦታ…." የሚሇው ሲሆን ይኸው ሏረግ ሰራተኛው ስራውን በስራ ሰዓት
የሚያከናውንበትን ቦታ ወይም የአሰሪውን ትዕዛዝ በስራ ሊይ ሉያውሌ የተገኘበትን ቦታ ሁለ
የሚያጠቃሌሌ ስሇመሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 97 እና 4 ዴንጋጌዎችን ይዘት
በማገናዘብ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ አሰሪው ስራው በሚሰራበት ካምፔ ውስጥ
ሇሰራተኛው በመኖሪያነት የመዯበውን ቦታ እና በዚህ ቦታ ሠራተኛው ያሇበትን ሠዓት ጭምር
ሁለ ሉጠቃሌሌ እንዯሚችሌ ከሔጉ መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በመሆኑም ሰራተኛው በስራ ሰዓት ስራውን በሚያከናውንበት ቦታ ወይም የአሰሪውን ትዕዛዝ
በስራ ሊይ ሉያውሌ በተገኘበት ቦታ ሊይ እንዯጥፊቱ ክብዯት በሥራው ቦታ አምባጓሮ ወይም ጠብ
እጫሪነት ዴርጊት መፇፀሙ ከተረጋገጠበት የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ
ዴርጊት ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ አይነተኛ አሊማም በሥራ ቦታ ሰሊም እንዱሰፌን በማዴረግ ምርትና
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ምርታማነትን ሇማሳዯግ ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም ዴንጋጌው ሉተረጎም የሚገባውም
ይህንኑ የዴንጋጌውን ዓሊማ መሰረት በማዴረግ ሉሆን እንዯሚገባም እሙን ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ የአመሌካችን ሰራተኛ መዯብዯቡ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠና በተጠሪም
የታመነ ፌሬ ነገር መሆኑን ከመዝገቡ መረዲት ችሇናሌ፡፡ ይህ የተጠሪው ዴርጊት ከተጠቀሰው
ዴንጋጌ አንፃር ሲታይ የጠብ አጫሪነት ዴርጊት መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከሊይ በተዯጋጋሚ
እንዯተገሇጸው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ፌ/ቤት ተጠሪው የዴብዯባውን ዴርጊት መፇፀማቸውን
ተቀብል ዴርጊቱ የተፇጸመው ከስራ ሰዓት ወጪ ነው በማሇት የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ
ያዯረገው በፌሬ ነገር ዯረጃ ከተረጋገጠውና ከሔጉ መንፇስና አሊማ ውጪ ነው፡፡ አንዴ ሰራተኛ
የአሰሪው ወይም የሥራ ኃሊፉው ትእዛዝ በማክበር ካምፐ በሚገኝበት ቦታ መኖሪያ ተሰጥቶት
በመኖር ሊይ ባሇበት ሁኔታ በዚሁ አካባቢ በዴርጅቱ ሰራተኛ ዴብዯባ ከተፇፀመበት የዴብዯባውን
ተግባር የፇፀመው ሰራተኛ ተግባሩን የፇፀመው በስራ ጊዜና ቦታ አይዯሇም ተብል ዴምዲሜ ሊይ
መዴረስ ሔጉ ሉያሳካ ያሰበውን ፤ በስራ አካባቢ ሰሊምን በማስፇን ምርትና ምርታማነትን
ማሳዯግ፣ የሚሇውን አሊማ ያሊገናዘበ ነው ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ትርጉም ሉሰጠው የሚገባ ሁኖ
አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የዴብዯባውን ተግባር የፇፀሙ ስሇመሆኑና ዴብዯባውን
የፇፀሙትም ሇስራ ጉዲይ ከተጠሪ ጋር እንዱሄደ በአመሌካች የታዘዙትን ሴት ሰራተኛ ቀኑን
ሙለ ሲያስቸግሯቸው ውሇው አሰሪው በስራው ቦታ ውስጥ ባዘጋጀው የሠራተኞች መኖሪያ ቤት
መፀዯጃ ቤት ሰራተኛዋ ቆይተው ሲወጡ ማታ ሊይ መሆኑ የተጠሪን ዴርጊት ጥፊት ከባዴነት
አመሌካች ነው፡፡ ስሇሆነም የተጠሪው ዴርጊት የአዋጁን አንቀጽ 27/1/ረ የተመሇከተውን ጥፊት
አያሟሊም ሲሌ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔጉ ያስቀመጠውን የሰራተኛውን
ግዳታ የሚመሇከተውን ዴንጋጌ እና የጥፊቱን አዯገኛነት ከተጠቃሹ ዴንጋጌ አይነተኛ አሊማ
አንፃር በአግባቡ ሳያገናዝብ መሆኑን ስሇተረዲን ውሳኔው መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 116083 ሚያዚያ 08 ቀን 2004 ዓ.ም.
የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 74140 ታህሳስ 26 ቀን 2004 ዓ.ም.
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
3. አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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