የሰ/መ/ቁ. 49958
የካቲት 12 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ግዮን ትራቭሌና ቱርስ ኃ/የተ/የግ/ማ - ነ/ፇጅ ዲንኤሌ ወርቅዬ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዲንኤሌ አስፊው - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የሥራ ውሌ ማቋረጥን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ ያሇአግባብ ከሥራ መሰናበቱን ጠቅሶ
ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ሥራ እንዱመሇስ እንዱወሰንሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ በአመሌካች በኩሌ ሥር ፌ/ቤት
የቀረበው ክርክር ተጠሪው የሥራ ሃሊፉው ሊይ አሊስፇሊጊ አምባጓሮ፣ ፀብ፣ ዛቻ፣ ስዴብ በመፌጠሩ ተሰናብቷሌ የሚሌ
ነው ጉዲዩን በመ/ዯረጃ የተመሇከተው የፋ/መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ሥራ አስኪያጅ ሊይ እንዯዛተ እንጂ አምባጓሮ
ወይም ፀብ ስሇፌጠሩ አሌተረጋገጠም በሚሌ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ሲሌ ፇርዶሌ፡፡ አመሌካች የአምስት ወር ዯመወዝ
ሇተጠሪ ከፌል ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ሲሌም ወስኗሌ፡፡
ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን ባሇመቀበሌ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው የአመሌካች ነ/ፇጅ ጥቅምት 21/2002 ዓ.ም ጽፍ
ያቀረበው አቤቱታ ይዘት ተጠሪው የነዲጅ ያቀረበው ዯረሰኝ የተጋነነ እና ታማኒነት የጏዯሇው በመሆኑ በሥራ አስኪያጁ
ሲጠየቅ በአግባቡ ማስረዲት ሲገባው ጠብ አጫሪነት በመፌጠር ወይ አንተ ወይ እኔ እንኖራሇን በማሇት በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 27/1/ ረ መሰረት ጥፊት ስሇመፇፀሙ መረጋገጡን
ስንብቱ ሔጋዊ ስሇመሆኑ በአማራጭ ተጠሪው በአዋጁ አንቀጽ 43/1/ መሰረት ካሣ ተከፌልት ሉሰናበት እንዯሚገባ ራሱ
የጠየቀው ዲኝነት የሥር ፌ/ቤቶች ማሇፊቸው የሔግ ስሔተት መሆኑን ጠቅሶ የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እንዱሻር
አመሌክቷሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ትልትም በተጠሪ ተፇጽሟሌ የተባሇው ዴርጊት ከአዋጁ አንቀጽ 27/1/ረ አንፃር ሇመመርመር
የሚገባው ሆኖ ስሊገኘው ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት አዴርጓሌ ተጠሪ የካቲት 12 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ
አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ የሔግ ስሔተት የሇውም ሲሌ እንዱጸና ጠይቋሌ፡፡
እኛም የቀረበውን አቤቱታ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ መረዲት የተቻሇው ተጠሪው የአመሌካች ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ ሊይ የዛቻ ኃይሇ ቃሌ
እንዯተናገረው ተመስክሯሌ፡፡ በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው የተጠሪ ዴርጊት የአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ረ
የተዯነገገውን ጥፊት ያሟሊሌ የሚሌ ክርክር በአመሌካች በኩሌ ቀርቧሌ፡፡ ይህንኑ ሇመመረመር የተጠቃሹን ዴንጋጌ ይዘት
በዝርዝር መመሌከት ይገባሌ፡፡ አንቀጽ 27/1/ረ እንዯሚከተሇው ይነበባሌ፡፡
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“እንዯጥፊቱ ክብዯት በሥራው ቦታ አምባጓሮ ወይም ጠብ እጫሪነት ተጠያቂ መሆን” ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ
ውሌ ሇማቋረጥ ከሚያስችለ ምክንያቶች ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ የሥራ አስኪያጅን “ወይ አንተ ወይ
እኔ እንኖራታሇን” በማሇት የዛተበት ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር መሆኑ ከመዝገቡ መረዲት ችሇናሌ፡፡
ይህ የተጠሪው ዴርጊት ከተጠቀሰው ዴንጋጌ አንፃር ሲታይ የጠብ አጫሪነት ኃይሇቃሌ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የሥር
ፌ/ቤት የተጠሪው የዴርጊት ዛቻ ነው ካሇ በኋሊ ይህ ዴርጊት ፀብ ዴርጊት ሉባሌ እንዯማይችሌ ጠቅሶ ይህ ክብዯት
ሉሰጠው አይገባም ብሎሌ፡፡ በኛ በኩሌ ስንመረመረው አንዴ ሰራተኛ የአሰሪው ወይም የሥራ ኃሊፉው ትእዛዝ ከሔግ
ውጪ እስካሌሆነ ዴረስ ማክበር እና መፇጸም እንዲሇበት ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ አንዴ ሰራተኛ አሰሪው ወይም የሥራ
ኃሊፉው የሚሰጠውን ሔጋዊ ትእዛዛት መፇጸም እንዲሇበት አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13/2/ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ ስሇሥራው አካሄዴ በሥራ አስኪያጅ ሲጠየቅ አግባብ ባሇው ሥርአት ማስረዲት ሲገባው ሇምን ተጠየቅኩ በሚሌ
ስሜት ኃይሇ ቃሌ እና ዛቻ ማዴረጉ የጠብ አጫሪነት ዴርጊት መባሌ የሚገባው ስሇመሆኑ ተረዴተናሌ፡፡
ዴርጊቱም የተፇፀመው በአመሌካች ዴርጅት የሥራ አስኪያጅ ሊይ መሆኑ የተጠሪን ዴርጊት ጥፊት ከባዴነት
አመሌካች ነው፡፡ ስሇሆነም የተጠሪው ዴርጊት የአዋጁን አንቀጽ 27/1/ረ የተመሇከተውን ጥፊት አያሟሊም ሲሌ የሥር
ፌ/ቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔግ ያስቀመጠውን የሰራተኛውን ግዳታ የሚመሇከተውን ዴንጋጌ እና የጥፊቱን አዯገኛነት
ከተጠቃሹ ዴንጋጌ አንፃር በአግባቡ ሳያገናዝብ መሆኑን ስሇተረዲን የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 40658 የሰጠው ፌርዴ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 83563
የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. የተጠሪ የሥራ ውሌ የተቋረጠው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ረ መሰረት በመሆኑ ስንብቱ ሔገ-ወጥ
ሉባሌ አይገባም ብሇናሌ፡፡
ግራ ቀኝ ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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