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የሰ/መ/ቁ. 50009 

መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው  

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአ/አ ሂሌተን ሆቴሌ - ጠ/ሃሳብከፊይ ጌራወርቅ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዮናስ ጥሊሁን - ቀረቡ 

  መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የሥራ ውሌ ማቋረጥን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ ከሥራው ጋር በተያያዘ ከባዴ 
የማጭበርበር ዴርጊት ፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች ከሥራ ያሰናበተው ቢሆንም የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ የፇፀመው ዴርጊት 
ከስራ ሇማሰናበት የሚያበቃ አይዯሇም ሲሌ በመወሰኑ የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡ 

 ይህ ሰበር ችልትም የተጠሪ ዴርጊት የሥራ ውሌን ሇማቋረጥ የሚያበቃ ስሇመሆኑ ሇመመርመር ተጠሪን 
አስቀርቧሌ፡፡ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር የቀረበውን ክርክር ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ መረዲት እንዯተቻሇው ተጠሪ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ 
ተጠሪው የሥራ ውሌ የተቋረጠው ሇዴርጅቱ ሰራተኞች በተዘጋጅ ካፌቴሪያ የውጪ ሰው አስገብቶ እንዱመገብ አዴርጓሌ 
በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪው ይህንን ዴርጊት አሌፇጸምኩም ሲሌ የካዯ ቢሆንም የሥር ፌ/ቤት ምስክር ሰምቶ ተጠሪውን 
ዴርጊቱን ፇጽሟሌ በማሇት በውሳኔው አረጋግጧሌ፡፡ ነገር ግን የተጠሪ ዴርጊት ከባዴ የማጭበርበር ዴርጊት ነው ሉባሌ 
አይችሌም በማሇት ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ብሎሌ፡፡ 

 ይህ ችልትም የተጠሪ ዴርጊት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ሏ/ የሚሸፇን ስሇመሆኑ 
መርምሯሌ፡፡ የተጠቀሰው አንቀጽ ዴንጋጌ ይዘት “እንዯጥፊቱ ክብዯት በሥራው ሊይ የማታሇሌ ወይም የማጭበርበር 
ተግባር መፇጸም” የሥራ ውሌን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ እንዯሚያስችሌ ያመሇክታሌ፡፡ ተጠሪ ሥራው ሹፋር 
እንዯነበር ተጠቅሷሌ፡፡ ተጠሪ ፇጽሟሌ የተባሇው ዴርጊት ዯግሞ በሰራተኞች ካፌቴሪያ የውጪ ሰው አስገብቶ ጋብዟሌ 
የሚሌ ነው፡፡ ይህ ተግባር በራሱ በቀጥታ ከተጠሪው ሥራ ጋር የሚያያዝ አሇመሆኑን መረዲት አዲጋች አይዯሇም፡፡ 
ካፌቴሪያው ዯግሞ በራሱ የቁጥጥር ሥርአት መስተንግድ እና አገሌግልት እንዯሚሰጥ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ረገዴ 
ሇዚህ የተመዯቡት ሰራተኞች ተገቢውን ቁጥጥር ማዴረግ እንዯሚጠበቅባቸው ግሌጽ ነው፡፡ ይህ በእንዱህ እያሇ ተጠሪው 
ከሥራ ጋር በተያያዘ የማታሇሌ ወይም የማጭበርበር ተግባር ፇጽሟሌ ሇማሇት አይቻሌም ሲሌ የሥር ፌ/ቤት የዯረሰበትን 
ዴምዲሜ ሇማስተባበሌ የሚያስችሌ አሳማኝ የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር ምክንያት በአመሌካች በኩሌ አሌቀረበም፡፡ ከዚህም 
ባሻገር  ተጠሪው ፇጽሟሌ የተባሇው ዴርጊት በራሱ እንዯሔጉ አገሊሇጽ እና እሳቤ “ከባዴ የማጭበርበር ወይም የማታሇሌ 
ተግባር” የሚያሰኝ ሁኔታ ስሇመኖሩም አመሌካች አሊስረዲም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች የተጠሪ ዴርጊት ያሌተገባ 
መሆኑን ተቀብሇው እንዯ ሔጉ አነጋገር ግን ከባዴ የማጭበርበር ዴርጊት ሉባሌ አይችሌም በዚህም የተነሳ ስንብቱ ሔገ-
ወጥ ነው በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት 
አሊገኘንም፡፡ ስሇሆነም ባሇበት ሁኔታ በማጽናት  ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋ/የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 30209 ሏምላ 22/2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 83534 የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

        በዚህ መዝገብ ጥቅምት 26 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

      መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 


	50009

