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የሰ/መ/ቁ 49750 

መጋቢት 30 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 ሂሩት መሇሰ 

 ብርሃኑ አመነው 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02/01 የመዝናኛ ክበብ -  

           ጠበቃ አሰፊ ዝቅአርጋቸው ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ማስረሻ ሁሴን - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96“ን” መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ ክሳቸውም ሰኔ 01 ቀን 2001 
ዓ.ም የተፃፇ ሁኖ ይዘቱም ባጭሩ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ከነሏሴ 01 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ ተቀጥረው በወር 
ዯመወዝ ብር 314(ሦስት መቶ አስራ አራት) እየተከፇሊቸው በመስራት ሊይ እንዲለ ያሊግባብ ግንቦት 24 ቀን 2001 ዓ.ም 
ከስራ የተሰናበቱ መሆኑን  በመግሇፅ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇክሱ በሠጠው መሌስ፤ ስንብቱ የተከናወነው ተጠሪ የዴርጅቱን ትዕዛዝ 
ባሇማክበራቸው ስሇመሆኑ በመግሇፅ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው በማሇት አመሌካች ዴርጅት 
ሇተጠሪ የስራ ስንብት፣ የካሣ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ እና የፔሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ እንዱከፌሊቸው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 
መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪ 
የተሰናበቱት የአመሌካችን ትዕዛዝ ሉያከብሩ ባሇመቻሊቸው መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የስር ፌርዴ ቤት ሇሔብረት ስምምነቱ 
አፇፃፀም የተዛባ ትርጉም በመስጠት ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው በማሇት መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው በማሇት መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ ጥር 25 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ሁሇት 
ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም የካቲት 09 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የመሌስ 
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው 
መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ 
አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የአመሌካች ሰራተኛ ሆነው በሚሰሩበት የስራ ሠዓት ወቅት አመሌካች 
የዴራፌት በርሜሌ እንዱረከቡ ትዕዛዝ ሲያስተሊሌፌሊቸው ሉቀበለ ያሌቻለ መሆኑ የስር ፌርዴ ቤት አረጋግጦ ይህ 
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የተጠሪ ዴርጊት ከስራ ሇመሰናበት ሔጋዊ ምክንያት አይዯሇም ሇማሇት የቻሇው በሔብረት ስምምነቱ እንዯጥፊት ቢጠቀስም 
ሰራተኛው ትዕዛዙ ሔገ-ወጥ እስከሆነ ዴረስ ሇመቃወም የሚችሌ ስሇመሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀፅ 13(2) ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ በሚሌ ነው፡፡ በእርግጥ አንዴ ሰራተኛ በስራ ውለ ሊይ የተጣሇውን ግዳታ 
የመወጣት ኃሊፉነት ያሇው ስሇመሆኑ ይኸው የተጠቀሰው ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በአዋጁ በአንቀጽ 27(1/ሸ) 
ዴንጋጌ ሔጉ ካስቀመጣቸው በተጨማሪ በሔብረት ስምምነቱ ሊይ ከስራ ሉያስባርሩ የሚችለ ጥፊቶችን መወሰን 
እንዯሚቻሌ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ተጠሪን ከስራ ሉያሰናብታቸው የቻሇው በሔብረት ስምምነቱ መሆኑን 
በመጥቀስ የሚከራከር ሲሆን የህብረት ስምምነቱ አሇመታዘዝ ከማስጠንቀቂያ በኋሊ ከስራ ሉያስባርር እንዯሚችሌ 
ተቀምጧሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ይህ የሔብረት ስምምነቱ ክፌሌ በዚህ መሌኩ መቀመጡ የተረጋገጠ ቢሆንም ተቀባይነት 
የሇውም ያሇው ሇሰራተኛው ከሔጉ ከተቀመጠው ጥቅም ያነሰ ያስገኛሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሔጉ ከሔጉ 
ከተቀመጡት ጥፊቶች ውጪ በሔብረት ስምምነቱ ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያስባርሩ ይችሊለ ተብል መዯንገግ የሚቻሌ 
መሆኑን ከማስቀመጡም በሊይ በአዋጁ አንቀፅ 134(2) መሰረት የሔብረት ስምምነቱ ሇሰራተኛው ሔጉ ካስቀመጠው ጥቅም 
ያነሰ የሚያስገኝ ሆኖ ከተገኘ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑን አስቀምጧሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ 
የሚቻሇው ጥፊትና ጥቅምን በተመሇከተ ሔጉ የተሇያየ አቋም የያዘ መሆኑን እንጂ አሰሪና ሰራተኛ በሔብረት ስምምነቱ 
ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት በማሇት የተስማሙበት ዴርጊት ተቀባይነት የሇውም የሚሇውን ነጥብ 
አይዯሇም፡፡ አንዴ ሰራተኛ የአሰሪውን ትዕዛዝ ማክበርም ተገቢነት ያሇው ስሇመሆኑ የአዋጁ አንቀጽ 13(7) ዴንጋጌ 
ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ህጋዊ መሰረት የላሇው ሲሆን ይግባኝ ሰሚ ቤትም 
ይህንኑ ሳያርም ማሇፈ ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ሥህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፤ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 56547 ሏምላ 09 ቀን 2001 ዓ.ም ተሠጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 83500 ነሏሴ 21 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበረውን የስራ ውሌ ያቋረጠው በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ 
ከፔሮቪዯንት ፇንዴ ውጪ የሚከፇሊቸው ክፌያ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ   

 

 

 

 

 

 


	49750

