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የሰ/መ/ቁ. 36591 

ታህሣሥ 14 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  አሌማው ወላ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ማታድር አዱስ ጎማ አ/ማ - ጠበቃ ዯረጀ ታፇሰወርቅ ቀረበ 

ተጠሪ፡- ዯረጀ ኡመታ - ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 
መሠረት የሚታይ የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ 
የነበረው የአሁኑ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተው የስራ ውላ ከሕግ ውጪ አቋርጦብኛሌ በማሇት ነው፡፡ ውዝፌ 
ዯመወዝ ተከፌልት ወዯስራው እንዱመሇስ እንዱወሰንሇትም ጠይቆአሌ፡፡ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ የስራ ውለ 
የተቋረጠው ተጠሪ በፇፀመው ጥፊት ምክንያት ነው፡፡ የተፇፀመውም በሕጉ እና በሕብረት ስምምነታችን መሠረት ነው 
በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ክሱን ያስተናገዯው ፌ/ቤትም ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ፣ የስራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ 
ነው፡፡ ተጠሪ የስዴስት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልት  ወዯስራው ይመሇስ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ 
የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ተጠሪ የአንዴ ዒመት ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልት ወዯስራው ይመሇስ በማሇት 
ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች መጋቢት 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ተጠሪ ጥፊት ስሇመፇፀሙ 
በሥር ፌ/ቤቶች ታምኖበት እያሇ የስራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው በሚሌ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመር ነው፡፡ 
በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡ 

 ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር ይዘት መገንዘብ እንዯቻሇነው አመሌካች የተጠሪን የስራ ውሌ ያቋረጠው በሁሇት 
ምክንያቶች ነው፡፡ እነዚህም ተጠሪ ቀዯም ሲሌ በፇፀመው ጥፊት በገንዘብ /በዯመወዙ/ ቅጣትና በማስጠንቀቂያ ታሌፍ ነበር 
የተባሇው የማጭበርበር ተግባር እና በምርት ማምረት ሂዯት በፇፀመው ጥፊት የጎማ ምርት ከጥቅም ውጪ እንዱሆን 
አዴርጎአሌ የተባሇው ናቸው፡፡ እነዚህ ዴርጊቶች በእርግጥም በተጠሪ የተፇፀሙ ሇመሆናቸው የስር ፌ/ቤቶች 
አረጋግጠዋሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የስራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው ሇማሇት የበቃው ተጠሪ 
የፇፀመው ጥፊት ከስራ ሇማሰናበት "የሚችሌ በቂ ኃይሌ" የሇውም፡፡ አመሌካች ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዴ ሲችሌ 
ተጠሪን ከስራ ያናበተው አሊግባብ ነው የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ነው፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የራሱ 
የተገሇፀ ምክንያት የሰጠ ሲሆን፣ ይህም ሇሥራ ውለ መቋረጥ መሠረት የተዯረገው ጥፊት በህብረት ስምምነቱ እንጂ 
በአዋጁ አንቀጽ 27 የተመሇከተ አይዯሇም የሚሌ እንዯሆነ ከውሣኔው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ 
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 ተጠሪ ቀዯም ሲሌ ፇጽሞት ነበር የተባሇው ጥፊት እንዲየነው በአንዴ ወቅት ሞተዋሌ በማሇት የሏዘን ፇቃዴ 
የወሰዯባቸውን አክስቱን ሇሁሇተኛ ጊዜ ሞተዋሌ በማሇት የሏዘን ፇቃዴ መጠየቁ ስሇተረጋገጠበት ነው፡፡ ይህን መሰሌ 
ጥፊት የፇፀመ ሠራተኛ ሇመጀመሪያ ጊዜ የአስር /1ዏ/ ቀን ዯመወዝ ከመጨረሻ ዯረጃ ማስጠንቀቂያ ጋር እንዯሚቀጣና 
በአንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ በማንኛውም ጥፊት ሊይ ቢገኝ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ከስራ እንዯሚሰናበት በህብረት 
ስምምነቱ ተዯንግጎአሌ፡፡ በእርግጥ ይህ ጥፊት ከሥራ ያሰናብታሌ ተብል በአዋጁ አንቀጽ 27 አሌተመሇከተም፡፡ አንቀጽ 
27 ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ ውሌ ስሇሚቋረጥባቸው ምክንያቶች በተመሇከተ የተዯነገገ ሲሆን፣ በንዐስ አንቀጽ /1/ 
እንዯተመሇከተው በህብረት ስምምነት በላሊ አኳኋን የተወሰነ የሥራ ውሌ የሚቋረጥበት ምክንያት ካሇ በአዋጁ 
ባይመሇከትም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ሕጉ ግሌጽ ነው፡፡ በህብረት ስምምነቱ ከሥራ ውሌ መቋረጥ በቂ ምክንያት 
ነው ተብል የሚቀመጠው ዴንጋጌ ምን ዒይነት ሉሆን እንዯሚገባ ሕጉ አሊመሇከተም፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ በተያዘው 
ጉዲይ እንዯምናየው በሕብረት ስምምነቱ ሊይ የተቀመጠው ሁኔታ ብቻውን አይዯሇም ሇስራ ውሌ መቋረጥ በቂ ምክንያት 
የሚሆነው በህብረት ስምምነቱ የተመሇከተውን ጥፊት መፇፀም ተከትል የሚፇፀም ጉዲት ሲኖር ነው የስራ ውለ 
የሚቋረጠው፤ ይህ ዯግሞ በትክክሌ ተሟሌቶአሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ከአዋጁ አንቀጽ 134/2/ ጋር 
አነፃጽሮ መመሇከቱ ተገቢ የማይሆነውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡ ሲጠቃሇሌ አመሌካች የስራ ውለን ያቋረጠው ሕጉንና 
ሕብረት ስምምነቱን መሠረት በማዴረግ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የስር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
ያሇት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበባቸው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 23162 ሰኔ 1ዏ ቀን 99 ዒ.ም የሰጠው 
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 57742 መጋቢት 1 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ ሕግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ተመስርቶ የነበረው የስራ ውሌ የተቋረጠው በሕጉ መሠረት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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