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የሰ/መ/ቁ. 41720 

ሰኔ 9 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  በሊቸው አንሺሶ 

አመሌካች፡- የእንጨት መሰንጠቂያና መገጣጠሚያ ዴርጅት - ከበዯ መኯንን ቀረበ፡፡ 

ተጠሪ፡- ረዱ እንዲሇ - ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ የተነሳውን የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ያኔ ከሣሽ የነበረው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረተው የስራ ውላን ከሕግ ውጪ 
ስሊቋረጠብኝ ውዝፌ ዯመወዜን በመክፇሌ ወዯስራዬ እንዱመሌሰኝ ይገዯዴሌኝ፤ይህ ካሌተቻሇም የስራ ውሌ ከሕግ ውጪ 
በሚቋረጥበት ጊዜ ሉከፇለ የሚገባቸውን ክፌያዎች ከፌል ያሰናብተኝ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ 

 አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ የስራ ውለ ሉቋረጥ የቻሇው ከሣሽ ሇስራ የተሰጠውን ገንዘብ አጉዴል በመገኘቱ 
ነው፤ ከዚህ በተጨማሪም የዴርጅቱን ንብረት ያሇአግባብ ወጪ እንዱሆን አዴርጓሌ፤ በመሆኑም ውለ የተቋረጠው በሕግ 
አግባብ ነው በማሇት ስሇመከራከሩ መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ ከሣሽ 
የተከሣሽን ገንዘብ ስሇማጉዯለ በማስረጃ የተረጋገጠ እና በከሣሽም ያሌተካዯ ስሇሆነ የስራ ውለ የተቋረጠው በሕጉ መሰረት 
ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ 
ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን፣በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር 
ተጠሪ የስዴስት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልት ወዯ ስራው ይመሇስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው 
በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች ታሕሣሥ 1 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ተጠሪ ገንዘቡን ስሇማጉዯለ እና 
ሇቤተሰቦቹ መንቀሳቀሻ እንዯተጠቀመበት በችልት አምኖ እያሇ የስራ ውለ ከሕግ ውጪ ነው የተቋረጠው በማሇት ውሳኔ 
የመስጠቱን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታ ከቀረበበት 
ውሳኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው ተጠሪ ሇስራ ማስኬጃ እንዱውሌ ተብል ከተሰጠው የዴርጅቱ ገንዘብ ውስጥ የተወሰነውን 
አጉዴል ስሇመገኘቱ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦአሌ፡፡ አመሌካች የስራ ውለን ያቋረጠው ይህን መሰረት በማዴረግ 
እንዯሆነም አሊከራከረም፡፡ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ ተመስርቶ የነበረውን የስራ ውሌ ስሇሚቋረጥባቸው ሕጋዊያን 
ምክንያቶች በሚመሇከት በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 በዝርዝር ተመሌክቶአሌ፡፡ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው 
ክርክር አወሳሰን ተገቢነት የአዋጁ አንቀጽ 27 ሲሆን፣ይህም ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌ የሚቋረጥባቸውን ምክንያቶች 
በዝርዝር አስቀምጦአሌ፡፡ ተጠሪ በአሰሪው (በአመሌካች) ገንዘብ ያሇአግባብ ስሇመጠቀሙ ተረጋግጦአሌ፡፡ ይህ ዴርጊት 
ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌ ከሚያቋርጡ ምክንያቶች አንደ እንዯሆነ በተጠቀሰው አንቀጽ 27(1)(መ) ተመሌክቶአሌ፡፡ 
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እንግዱህ ሕጉ ይህን ያሕሌ ግሌጽ ከሆነ ከዚህ በተቃራኒ መወሰን የሚቻሌበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ሲጠቃሇሌ የስራ 
ውለ የተቋረጠው በሕግ አግባብ መሆኑ ግሌጽ ሆኖ ሳሇ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተቃራኒው መወሰኑ ትክክሌ 
አይዯሇም፡፡ ውሳኔው በሕጉ አተረጓጏም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 69766 ኀዲር 18 ቀን 2001 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 
348/1/ መሰረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ የተቋረጠው በሕግ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 25280 ሏምላ 9 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቶአሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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