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የሰበር መ/ቁ. 41115 

የካቲት 26 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ሜዴሮክ ኮንስትራክሽን ኃሊ.የተ.የግሌ ማህበር - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቶ ሞገስ ሽፇራው ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ መጋቢት 18 
ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ክስ በአመሌካች ዴርጅት በሹፋርነት ተቀጥረው እየሠሩ ባሇበት ሁኔታ ያሊግባብ ከስራ 
መሰናበታቸውን ገሌፀው ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ወይም የካሣ፣ የስራ ስንብት፣ የ65 ሣዒት 
ትርፌ ሣዒት፣ የ16 ቀን የእረፌት ቀን፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜና ክፌያ ሇዘገየበት ክፌያ ተከፌሎቸው ከስራ እንዱሰናበቱ 
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው በአሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 
የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስ ተጠሪ የዴርጅቱን መኪና ባግባቡ የመጠበቅ ኃሊፉነታቸውን 
ባሇመጠበቅ ቁሌፈን መኪና ሊይ ትተው በመሄዲቸው ረዲታቸው መኪናውን አንቀሣቅሶ ግጭት በማዴረስ ግምቱ ብር 
5,867.24 /አምስት ሺህ ስምንት መቶ ስሌሣ ሰባት ብር ከሃያ አራት ሣንቲም/ የሆነ የንብረት ጉዲት ማስከተለንና 
ጥፊቱም ሁሇተኛ በመሆኑ ስንብቱ በዯንቡና በሕግ አግባብ መከናወኑን ዘርዝሮ የተጠሪ ወዯ ስራ ሌመሇስና የክፌያ ጥያቄ 
ተቀባይነት የላሇው መሆኑን እንዱሁም የትርፌ ሰዒት ክፌያ በማስረጃ ያሌተዯገፇ በመሆኑ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ 
የስራ ስንብቱ ሕገወጥ መሆኑን በመግሇጽ ተጠሪ የ4 /አራት/ ወር ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ፣ የትርፌ 
ሰዒት ክፌያ ጥያቄ ዯግሞ በማስረጃ አሇመዯገፈን ጠቅሶ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ//ሕ/ቁ. 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ የሠበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 17 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ 
የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የተጠሪ ዴርጊት 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ሸ/ስር የሚሸፇን ሆኖ እያሇ ከባዴ ቸሌተኝነት አይዯሇም ተብል ስንብቱ ሕገ ወጥ ነው 
መባለ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው 
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ጠበቃቸው ቀርበው የግራ ቀኙ የቃሌ 
ክርክር የካቲት 17 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር የሠበር 
አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ስንብቱ ሕገወጥ ነው ተብል አመሌካች ሇተጠሪ የአራት ወር ዯመወዝ ከፌል ወዯ ስራ 
ይመሌሰው መባለ ባግባቡ መሆን አሇመሆኑ በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 
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 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት በሹፋርነት ተቀጥረው እየሠሩ ባሇበት ወቅት 
በተረከቡት መኪና ሊይ ቁሌፌ ትተው በመውረዲቸው ረዲታቸው ቁሌፈን በማንሣት መኪናውን ሲያንቀሣቅሱ ላሊ መኪና 
በመግጨት በብር 5,867.24 (አምስት ሺህ ስምንት መቶ ስሌሳ ሰባት ብር ከሃያ አራት ሣንቲም)የተገመተ የንብረት ጉዲት 
መዴረሱንና በላሊ ወቅትም ተመሣሣይ ጥፊት ፇጽመው በዴርጅቱ የዱሲþሉን ቅጣት ዯንብ የአምስት ቀን ዯመወዝ ተጠሪ 
የተቀጡ መሆኑን ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትም ተጠሪ የመኪናውን ቁሌፌ በመኪናው ሊይ ትተው መውረዲቸውን አረጋግጦ ይህ 
ጥፊት ተጠሪን ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሇማሰናበት ከባዴ ቸሌተኝነት ነው ሇማሇት የማያስችሌ ነው በሚሌ ዯምዴሟሌ፡፡ 
በመሆኑም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ የተጠሪ አዴራጎት በከባዴ ቸሌተኝነት ስር ሉወዴቅ 
ይችሊሌን? የሚሇው ነው፡፡ 

 በመሠረቱ አንዴ ሠራተኛ ሇስራው የተሰጡትን መሣሪያዎችና እቃዎች ሁለ በጥንቃቄ የመጠበቅ ግዳታ ያሇበት 
ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 13/3/ ስር የተመሇከተ ሲሆን በአሠሪው ንብረት ወይም ከዴርጅቱ ስራ ጋር በቀጥታ ግንኙነት 
ባሇው ማናቸውም ንብረት ሊይ ሆነብል ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት ማዴረስ ሠራተኛውን ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ 
ሇማሰናበት የሚያስችሌ ሕጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ የአዋጁ አንቀጽ 27/1/ሸ/ ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ ሆኖም ከባዴ ቸሌተኝነት 
የሚሇውን ቃሌ መሇኪያ በተመሇከተ ሕጉ በግሌጽ አያሣይም፡፡ ይሁን እንጂ ቸሌተኝነት የጥንቃቄ ጉዴሇት እንዯመሆኑ 
መጠን የጥንቃቄ ዒይነትና ዯረጃ እንዯየ ዴርጊቱና አዴራጊው የስራ ዴርሻ አኳያ በመመሌከት ምሊሽ ሇማግኘት 
አያዲግትም፡፡ በመሆኑም የተጠሪ የጥፊት ዯረጃ "ከባዴ ቸሌተኝነትን" ሉያቋቁም የሚችሌ መሆን አሇመሆኑን ከስራቸው 
ባህርይ አንፃር መመሌከቱ የግዴ የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ ስራቸው ሹፋር ሲሆን ከስራቸው በተያያዘ ሁኔታ ጥንቃቄ ማዴረግ 
ከሚገባቸው ነገሮች አንደ የመኪናውን ቁሌፌ አያያዝ በተመሇከተ ነው፡፡ የመኪናውን ቁሌፌ በመኪናው ሊይ በማናቸውም 
ጊዜና ቦታ ትተው ሉወርደ እንዯማይገባ የስራቸው ዴርሻ የግዴ የሚሇው ነው፡፡ ይሁን እንጂ በተያዘው ጉዲይ መኪናው 
ቁሞ የነበረበት ቦታ በአመሌካች ዴርጅት ግቢ ውስጥ ከመሆኑ እና ቁሌፈን አንስተው መኪናውን በማንቀሣቀስ በላሊ 
መኪና ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ በቀጥታ አስተዋጽኦ ያዯገው የመኪናው ረዲት መሆኑ መረጋገጡ ከረዲቱ አስፇሊጊነት አንፃር 
ሲታይ የተጠሪ የጥንቃቄ ጉዴሇት የከባዴ ቸሌተኝነት መሇኪያ ሉያሟሊ ይችሊሌ ተብል የሚወሰዴ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ 
ቁሌፈን በመኪናው ውስጥ ረዲቱ ባሇበት ሁኔታ ትቶ መውረደ ትክክሇኛ አእምሮ ባሇው ሰውና በተጠሪ የግሌ ሁኔታ 
መመዘኛ መሠረት ከባዴ ቸሌተኝነትን ሉያሣይ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት የተጠሪ ጥፊት ከባዴ 
ቸሌተኝነት አይዯሇም ማሇቱ ስህተት ሁኖ አሌተገኘም፡፡ የተጠሪ ጥፊት ሁሇተኛ ጊዜ ነው ቢባሌም ጥፊቱ ያሇማስጠንቀቂያ 
የስራ ውለን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ተ/ መሠረት የተዯረገ ስምምነት 
ስሇመኖሩ አመሌካች አሊስረዲም፤ ስሇሆነም የስራ ውለ የተቋረጠበትን መንገዴ የስር ፌ/ቤት ከሕግ ውጪ ነው ማሇቱ 
የሚነቀፌ ሆኖ ስሊሌተገኘ በዚህ ረገዴ የቀረበውን የሰበር አቤቱታ የምንቀበሌበትን ሕጋዊ ምክንያት አሌተገኘም፡፡ 

 ይሁንና የስራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው ከተባሇ ውጤቱን በተመሇከተ በአዋጁ ስር የተመሇከቱትን 
ዴንጋጌዎች በመመሌከት ምሊሽ መስጠቱ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ የግዴ የሚሇው ነው፡፡ የአዋጁ አንቀፅ 43/2/ 
ዴንጋጌ ሲታይም በዚህ ቁጥር በንዐስ ቁጥር አንዴ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ አዋጅ ቁጥር 24፣25፣27፣28 እና 29 
ከተዯነገገው ውጪ የቅጥር ውለ የተቋረጠበት ሠራተኛ ወዯስራው እንዱመሇስ ወይም ካሣ ተከፌልት የስራ ክርክር ሰሚ 
አካሌ ሉወስን እንዯሚችሌ አስቀምጧሌ፡፡ ስሇሆነም ሕገወጥነቱ እነዚህን የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች በመጣስ የተፇፀመ 
ዒይነት መሆኑ ከተረጋገጠ ሠራተኛው ወዯ ስራ የመመሇስ ወይም ካሣ ተቀብል የመሰናበቱ ምርጫ ሇሠራተኛው ሣይሆን 
ሇፌ/ቤቱ የተተወ ስሇመሆኑ የአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43/1/ እና /2/ ዴንጋጌዎችን በአንዴነት በማንበብ 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ፌ/ቤቱ በምን ሊይ ተመስርቶ ተገቢውን ውሣኔ መወሰን እንዯአሇበት ዯግሞ የአዋጁ አንቀጽ 
43/3/ ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም ሠራተኛውና አሠሪው አብሮ እንዱቀጥለ ማዴረጉ ሇምርታማነትና እንደስትሪያዊ 
ሠሊም አመቺ ከሆነ ብቻ ግንኙነት እንዱቀጥሌ ማዴረግ የሚቻሌ ሆኖ የዚህ ተቃራኒ ሁኔታ የሚያጋጥም መሆኑ ከታመነ 
ግን ፌ/ቤቱ ሠራተኛው የስራ ስንብትና ላሊ ካሣ ተከፌልት የስራ ውለ እንዱቋረጥ ሇመወሰን ሕጉ የሰጠው ሥሌጣን 
ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ግን በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የስራ ግንኙነቱ እንዱቀጥሌ ማዴረጉ ሇምርታማነትና 
ኢንደስትሪያዊ ሠሊም መሰናክሌ ሉሆን የማይችሌ ነው ብል ሇመዯምዯም አስቸጋሪ ስሇመሆኑ ተጠሪ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ተመሣሣይ ጥፊት ሁሇት ጊዜ ማጥፊታቸው መረጋገጡ አመሊካች ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም በተጠሪ የተጠየቀውን 
ዲኝነት በክርክሩ ሂዯት ከተረጋገጡት ጉዲዮችና በሕጉ ሇፌ/ቤቱ ከተተወው ስሌጣን አኳያ በመመሌከት ተጠሪ ተገቢ 
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ክፌያዎች ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ መወሰን እየተገባው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ መወሰኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
43/3/ ስር የተመሇከተውን ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም ተጠሪ ካሣ ተከፌሎቸው ከስራ እንዱሰናበቱ ማዘዙ ሕጋዊ ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 246ዏ3 ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም ተሰጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 61665 ጥቅምት 
11 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

 2. አመሌካች ሇተጠሪ በሕጉ አግባብ ካሣ ከፌሎቸው ያሰናብቷቸው ብሇናሌ፡፡ 

 3. በዚህ ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

 4. ጥቅምት 2ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ተ.ወ 
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