የሰ/መ/ቁ. 53358
ሰኔ 18 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ፕስታ አግሌግልት ዴርጅት - ማስረሻ በሇጠ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ጥሊሁን ኩማ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ የተነሳውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ሲሆን፣አመሌካችን የከሰሰው የሥራ ውላ ከሔግ አግባብ ውጪ አቋርጦብኛሌ
በማሇት ነው፡፡ አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ የሥራ ውለን ሉያቋርጥ የቻሇው ተጠሪ በፇጸመው ከሥራ
የሚያሰናብት ጥፊት ምክንያት እንዯሆነ በመግሇጽ የተከራከረ ቢሆንም፤ፌ/ቤቱ ግን የሥራ ውሌ ማቋረጥ እርምጃውን
የወሰዴከው እርጃውን ሇመውሰዴ በሔጉ የተፇቀዯሌህ የይርጋ ጊዜ ካበቃ(ካሇፇ) በኋሊ ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት
ክርክሩን ውዴቅ አዴርጏአሌ፡፡ በዚህ መሰረትም ተጠሪ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልት ወዯሥራው እንዱመሇስ ወስኖአሌ፡፡
ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች የካቲት 26 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ተፇጸመ የሚሇውን ስህተት
በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ እኛም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡
አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተዯረገው ተጠሪ ፇጽሞታሌ የተባሇውን ጥፊት በዱሲፔሉን ኮሚቴ ሇማጣራት
የወሰዯው ጊዜ እግምት ውስጥ ሳይገባ ዴርጊቱ በይርጋ ቀሪ ነው የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡
በመሆኑም በዚህ ረግዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው በዚህ ሰበር ችልት ሉወሰን የሚገባው የሔግ ጭብጥ የይርጋው ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው
ጉዲዩ በዱሲፔሉን ኮሚቴ ተጣርቶ ጥፊቱ ከታወቀበት ቀን ጀምሮ ነው ወይንስ ጥፊቱ ተፇጽሞአሌ ከተባሇበት ቀን ጀምሮ
ነው? የሚሇው ነው፡፡ ሇዚህ ጭብጥ አወሳሰን ተገቢነት ያሇው ዴንጋጌ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 27/3/ የተመሇከተው ነው፡፡ አንቀጽ 27 ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ ውሌ ሇማቋረጥ የሚያስችለ ምክንያቶችን
በዝርዝር የያዘ ሲሆን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አሰሪው ወገን ምክንያቶቹን መሰረት በማዴረግ የሚወስዯው የሥራ ውሌ
የማቋረጥ እርምጃ በጊዜ ውስጥ የተገዯበ መሆኑን የሚያመሊክት ዴንጋጌ ይዞአሌ፡፡ ዴንጋጌው ከፌ ሲሌ የተጠቀሰው በንኡስ
አንቀጽ /3/ የተቀመጠው ሲሆን፣ይዘቱም አሰሪ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ ያሇው መብት ውለ የሚቋረጥበት ምክንያት
መከሰቱን ካወቀበት ከ30/ሰሊሣ/ የሥራ ቀናት በኋሊ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ ነው፡፡ እንግዱህ እዚህ ሊይ በቁሌፌነት
መታየት የሚገባው “… ውለ የሚቋረጥበት ምክንያት መከሰቱን ካወቀበት …” የሚሇው የሔጉ አግባብ ነው፡፡ ከዚህ አባባሌ
መገንዘብ የሚቻሇው የመጀመሪያው ሁኔታ አሰሪው ውለን ሇማቋረጥ የማቋረጫ ምክንያቱን ማወቅ ይኖርበታሌ የሚሇው
ነው፡፡ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ ምክንያት መኖሩን ማወቅ የግዴ ነው ከተባሇ ዯግሞ መቼ ነው ያወቀው የሚሇው
በሁሇተኛ ዯረጃ የሚታይ ይሆናሌ፡፡ ጥፊቱ ወይም የሥራ ውሌ ማቋረጫ ምክንያቱ መከሰቱን ሇማረጋገጥ የተወሰነ
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የማጣራት ሥራ የሚያስፇሌግ ከሆነ ይህ የማጣራት ሥራ ከተከናወነ በኋሊ ነው አሰሪው ምክንያት ወይም ጥፊት
መኖሩን አውቆአሌ ሉባሌ የሚችሇው፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ምክንያቱ በእርግጠኝነት ያወቀው ጉዲዩን በዱሲፔሉን ኮሜቴ አማካይነት
ካጣራ በኋሊ እንዯሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦአሌ፡፡ ከተረጋገጠ በኋሊም የሥራ ውለን አቋርጧሌ፡፡ በዚህ መሃሌም
በተመሇከተው ዴንጋጌ የተቀመጠው የ30/ሰሊሳ/ የሥራ ቀናት ጊዜ አሌፍአሌ አሌተባሇም፡፡ ሁኔታው ይህ ከሆነ ዯግሞ
አመሌካች የሥራ ውለን የማቋረጥ እርምጃ የወሰዯው የይርጋው ጊዜ ካበቃ በኋሊ ነው ሇማሇት የሚቻሌበት የሔግ አግባብ
የሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ከዚህ አንፃር ሲታይ በሔጉ አተረጓጏም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት የተፇጸመበት
ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 32585 ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 89003 የካቲት 16 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች የሥራ ውሌ የማቋረጥ እርምጃውን የወሰዯው የይርጋ ጊዜው ከማሇፈ በፉት ነው ብሇናሌ፡፡
3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ወዯ ጉዲዩ ሥረ ነገር በመግባት የሥራ ውለ የተቋረጠው በአግባቡ
ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ሊይ ግራ ቀኝ ወገኖችን እንዱያከራክር እና ተገቢውን እንዱወስን
ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 341/1/ መሰረት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡
4. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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