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የሰ/መ/ቁ. 45735 

መጋቢት 21 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ዯረጀ ቸርነት - ጠበቃ አቶ በሻዲ ገመቹ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሔይወት የኋሊሸት - ጠበቃ አቶ ዯሣሇኝ ዓሇሙ ክብረት ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 22411 ሰኔ 10 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው 
ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ይግባኝ ችልት በመዝገብ ቁጥር 40544 የካቲት 20 ቀን 
2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ የታረምሌኝ በማሇት የሰበር 
አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ 

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በከሳሽነት ቀርቦ 
ንብረትነቱ የእሱ የሆነውና የሰላዲ ቁጥሩ 3-00055 አዋሣ የሆነ ኤኔትሬ የነዲጅ መጫኛ መኪና ሏምላ 22 ቀን 
1990 ዓ.ም ከተጠሪ የነዲጅ ማዯያና ዱፖ ነዲጅ መራገፌ ሊይ እያሇ በዚህ ክርክር ተሣታፉ ያሌሆነውና በሥር 
ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሳሽ በሆነው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የሚባሇው የተጠሪ ሰራተኛ በአስነሣው እሳት ምክንያት 
መኪናው ሙለ በሙለ የወዯመ በመሆኑ የመኪናውን ዋጋ ብር 200,000(ሁሇት መቶ ሺህ ብር) በመኪናው አገኝ 
የነበረውን ገቢ አዯጋው ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ክስ እስከተመሰረተበት ጊዜ ዴረስ በወር 15,00(አስራ አምስት ሺህ 
ብር) ሑሳብ  120,000( መቶ ሃያ ሺህ ብር) በሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው ቶታሌ ሜር ዩዥ ኤስ ኤ፣ተጠሪና 
አቶ አስጨናቂ ኩምሣ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ በሥር አንዯኛ ተከሳሽ 
የነበረው ዴርጅት አመሌካች በእሱ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት የላሇው መሆኑን በማንሣት 
የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ በሁሇተኛ ተከሳሽነት ቀርበው ሶስተኛው ተከሳሽ አስጨናቂ ኩምሣ ሰራተኛ ባሇመሆኑ 
በኃሊፉነት የምጠየቅበት ምክንያት የሇም፡፡ እሳት ሉነሣ የቻሇው የከሳሽ(አመሌካች) ሰራተኞች በመኪናው ጋቢና 
በኩሌ ባስነሱት ምክንያት ነው ስሇዚህ ሇጉዲቱ አሊፉነት የምጠየቅበት ምክንያት የሇም  በማሇትና የመኪናውን ዋጋ 
ግምትና የመኪናውን ገቢ በመቃወም ተከራክረዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተከሳሽ የነበረው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ 
የሁሇተኛ ተከሳሽ (የተጠሪ ዴርጅት) ሰራተኛና ዴርጅቱን በመሊሊክ የሚያገሇግሌ መሆኑንና ጆሮውም የማይሰማ 
መሆኑን ገሌፆ አዯጋው በተከሰበት እሇት እኔ በቦታው አሌነበርኩም ፌ/ቤቱ የምሌክት ቋንቋ አስተርጓሚ ያቁምሌኝ 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ በሥር አንዯኛ ተከሳሽ ተዯርጏ የተጠቀሰው 
ዴርጅት ሙለ በሙለ ከክሱ እንዱወጣ ወስኗሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት እሣቱ የተነሳው በአቶ አስጨናቂ ኩምሣ 
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ኃሊፉነት የጏዯሇው ተግባር መሆኑን በበቂ ማስረጃ መረጋገጡን ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በሥር ፌርዴ ቤት 
ተከሳሽ የነበረው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ ሇፖሉስ በሰጠው የተከሳሽነት ቃሌና ሇፌርዴ ቤት በሰጠው መሌስ 
ማረጋገጡንና ሶስተኛው ተከሳሽ የሁሇተኛ ተከሳሽ (የተጠሪ) ሰራተኛ መሆኑ በላሊ ምስክር ቃሌ የተረጋገጠ 
መሆኑን በመግሇጽ በእሳት አዯጋው ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ተጠሪ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ ሶስተኛ ተከሳሽም 
ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇዚህ ተጠሪና ሶስተኛ ተከሳሽ ሇጉዲቱ በአንዴነትና በነጠሊ በኃሊፉነት ይጠየቃለ ብል ወስኗሌ 
የካሣውን መጠን በተመሇከተ የመኪናው የገበያ ዋጋ ብር 170,000 (አንዴ መቶ ሰባ ሺ ብር) እንዯሚያወጣ 
አግባብ ካሇው አካሌ ተገሇጿሌ፡፡ የመኪናው ወርሃዊ ገቢ ብር 12,000 (አስራ ሁሇት ሺ ብር ነው) ስሇዚህ ተጠሪና 
ሶስተኛ ተከሳሽ የመኪናውን ዋጋ ብር 170,000(አንዴ መቶ ሰባ ሺ ብር) እና የአስር ወር ገቢ ብር 120,000(አንዴ 
መቶ ሃያ ሺ ብር) እንዱከፌለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ በወቅቱ ሥራ ሊይ የነበረውን አዋጅ ቁጥር 42/1985 ዴንጋጌዎች በመጥቀስና 
በተጠሪና በአቶ አሰጨናቂ ኩምሣ መካከሌ ያሇው የሥራ ውሌ በጽሐፌ የተዯረገ ስሇመሆኑ ማስረጃ ያሌቀረበ 
መሆኑን በመግሇጽ አመሌካች አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የተጠሪ ሰራተኛ መሆናቸውን ስሊሊስረደ ተጠሪ ሇዯረሰው 
ጉዲት ኃሊፉነት የሇባቸውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በከፌተኛው ፌርዴ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 
ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር 
ከሰማ በኋሊ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ በሥር ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሳሽ አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የተጠሪ 
ሰራተኛ መሆኑን በማመን መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ፖሉስ ባጣራው የወንጀሌ የምርመራ መዝገብ በሰጠው የተከሳሽነት 
ቃሌም አረጋግጧሌ በላሊ ማስረጃም ይኸን ፌሬ ጉዲይ አስረዴተናሌ፡፡ ሇተጠሪ ያቀረበችው ማስረጃ ሣይኖር ተጠሪ 
በአስጨናቂ ኩምሣ ስም የከፇሊቸው የገቢ ግብር አሇመኖሩንና ላልች ህጋዊ መሰረት የላሊቸውን ምክንያቶች 
በማቅረብ ተጠሪ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምኝ በማሇት ያሊመሇከቱ ሲሆን ተጠሪ በበኩሊቸው የሥር ፌርዴ ቤት የምስክሮችን 
ቃሌ በአግባቡ አሌገሇጹም፡፡ መስቀሇኛ ጥያቄ ያሌቀረበበትን ሇፖሉስ የተሰጠ የተከሳሽነትና የምስክርነት ቃሌ 
ተጠቅሟሌ፡፡ ነዲጁ እስከ ታንከሩ ተገሌብጦ እስኪያሌቅ ዴረስ ሇሚዯርስ ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት ጫኙ (አመሌካች) 
ነው፡፡ አስጨናቂ ኩምሣ ተቀጣሪ ሰራተኛ አይዯሇም ስሇዚህ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያዯረጉት የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው  

- ተጠሪ አዯጋው ያዯረሰው በአመሌካች ሰራተኞች ጥፊት ነው በማሇት በሰበር ዯረጃ ያቀረበው ክርክር 
ህጋዊ መሰረት አሇው ወይስ የሇም? 

- ተጠሪ በእሳት አዯጋው ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ናቸው ወይስ አይዯለም?  

የሚለ ጭብጦችን አግባብነት ያሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እሌባት ማግኘት ያሇባቸው ሆነው  
አግኝተናቸዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪ የእሳት አዯጋው የተነሣው በአመሌካች ሰራተኛ ጥፊት ነው 
በማሇት በሰበር ሰፉ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ የእሳት አዯጋው የተከሰተው በሥር ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሳሽ 
በነበረው በአቶ አስጨናቂ ኩምሣ ጥፊት ምክንያት መሆኑን በማረጋገጥ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ወስኗሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትም ተጠሪን ከኃሊፉነት ነፃ ናቸው በማሇት የወሰነው አቶ አስጨናቂ 
ኩምሣ የተጠሪ ሰራተኛ አይዯለም በማሇት ነው፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የእሳት አዯጋው በአቶ 
አሥጨናቂ ኩምሣ ጥፊት ነው የሚሇውን የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ አሌሻረውም፡፡ ስሇሆነም መኪናውን 
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ሇውዴመት የዲረገው እሳት አዯጋ የተነሳው በአቶ አስጨናቂ ኩምሣ ጥፊት መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት 
ተረጋግጧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም አዯጋው ያዯረሰው በአቶ አስጨናቂ ኩምሣ ጥፊት ነው 
በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሚነቀፌ አሇመሆኑን “ላልቹን በተመሇከተ የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
የሚነቀፌ ሆኖ ስሊሌተገኘ ጸንቷሌ” በማሇት በግሌጽ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም የእሳት አዯጋው በአቶ 
አስጨናቂ ኩምሣ ጥፊት መሆኑን ማስረጃ የመመዘንና ፌሬ ጉዲይ የማጣራት ሥሌጣን ያሊቸው የሥር 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥተውበት እያሇ ተጠሪ አዯጋውን ያዯረሰው 
በአመሌካች ሰራተኛ ጥፊት ነው በማሇት ሇሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ ያቀረበው ክርክር ሇሰበር ችልት 
በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 80 ንኡስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ከተሰጠው 
ሥሌጣን ውጭ የቀረበ ሆኖ ስሊገኘነው አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የእሳት አዯጋው የተነሣው በአቶ አስጨናቂ ኩምሣ ጥፊት መሆኑ በስር 
ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች መኪና ሊይ በእሳት አዯጋው 
ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባቸው ወይስ የሇባቸውም? የሚሇው ጭብጥ የሚፇታው  ተጠሪ 
ሇአቶ አስጨናቂ ኩምሣ ጥፊት ምክንያት ሇዯሰረሰው ጉዲት ተጠያቂነት አሇባቸው ወይስ የሇባቸውም? 
የሚሇውን ጭብጥ በመመሇስ ነው፡፡ አመሌካች የጉዲቱን መንስኤና ምክንያት የዯረሰውን የጉዲት መጠንና 
ተጠሪ ሇጉዲቱ ኃሊፉ መሆናቸውን የማስረዲት ሸክም እንዲሇባቸው ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2141 
ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች ይህንን የማስረዲት ሸክማቸውን ሇመወጣት ስሇአዯጋው በፖሉስ 
የተጣራው የምርመራ መዝገብ ቀርቦ እንዱታይሊቸው አመሌክተዋሌ፡፡ 

     አመሌካች ተጠሪ ሇዯረሰው ጉዲት በኃሊፉነት መጠየቅ አሇባቸው በማሇት የሚከራከሩት ሇእሳት አዯጋው  
መከሰት ጥፊት የፇፀሙት አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የተጠሪ ሰራተኛ ናቸው በማሇት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት 
ሶስተኛ ተከሳሽ የነበረው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ ሇሥር ፌርዴ ቤት በሰጡት መሌስ በተጠሪ ዴርጅት በተሊሊኪነት 
የሚያገሇግሌ ሰራተኛ መሆኑን በመግሇጽ መሌስ የሰጠ ሲሆን ሇፖሉስ ባዯረገው ምርመራም አቶ አስጨናቂ ኩምሣ 
የተጠሪ ሰራተኛ እንዯሆነ በአቶ አስጨናቂ ኩምሣና በላልች ምስክሮች መረጋገጡን በሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
ተገሌጿሌ፡፡ 

 አመሌካች አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የተጠሪ ሰራተኛ የነበረ መሆኑን ሉያስረዲሇት የሚችሌ ማስረጃ ያቀረበ 
ሲሆን በጥፊቱ የእሳት አዯጋውን ያስነሳው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ ሇሥር ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርአት 
ሔግ ቁጥር 92 መሰረት አረጋግጦ በሰጠው መሌስ የተጠሪ ሰራተኛ እንዯሆነ በማመን መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ 
አቶ አስጨናቂ ኩምሣ ሰራተኛቸው አሇመሆኑንና በእሇቱ በቦታው የተገኘው በዴንገተኛ አጋጣሚ ወይም በላሊ 
እሳቸው በማያውቁት ሁኔታ መሆኑን ሇማስተባበሌ ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ አመሌካች ጉዲቱን ያዯረሰው ሰው 
የተጠሪ ሰራተኛ መሆኑንና ተጠሪም በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2130 መሰረት ሇጉዲቱ ኃሊፉነት ያሇባቸው 
መሆኑን ሇማስረዲት የሚችሌ ማስረጃ በማቅረብ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2141 የተጣሇበትን የማስረዲት 
ሸክሙን የተወጣ ሲሆን ተጠሪ የአመሌካችን ማስረጃ የማስተባበሌና የማፌረስ ግዳታቸውን አሌተወጡም፡፡ 

 የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በተጠሪና በአቶ አስጨናቂ ኩምሣ መካከሌ ያሇው የሥር ውሌ በጽሐፌ የተዯረገ 
መሆኑን ማስረጃ ያሌቀረበ በመሆኑ አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የተጠሪ ሰራተኛ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ በአንዴ ሰውና በአሰሪው መካከሌ የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት መኖሩን በጽሐፌ 
በተዯረገ የሥራ ውሌ በማቅረብ ካሌሆነ በስተቀር በላልች ማስረጃዎች ሇማስረዲት እንዯማይቻሌ በመግሇጽ 
የሰጠው ውሣኔ ህጋዊ መሰረት የሇውም፡፡ የሥር ውሌ ቋሚ ወይም ጊዜዊ ሉሆን እንዯሚችሌና የሥራ ውለ 
በጽሐፌ ወይም በላሊ አይነት ሁኔታ ሉፇጸም የሚችሌ መሆኑ አሰሪው የሥራ ውለን በጽሐፌ በማዴረግ በአስር 
ቀናት ውስጥ የመስጠት ግዳታና ኃሊፉነት እንዲሇበት በወቅቱ ሥራ ሊይ በነበረው አዋጅ ቁጥር 42/1985 አንቀጽ 
6 እና አንቀጽ 7 የተዯነገገ መሆኑን የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጠቅሷሌ፡፡ 

 ሆኖም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት መሌስ ሣይሰጠው ያሇፇው አንዴ ቁሌፌ ጥያቄ ያሇ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ ይኸውም አሰሪው በሔግ የተጣሇበትን ግዳታና ኃሊፉነት ሣይወጣ አንዴ ሰራተኛ በቃሌ ወይም በላሊ 
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አኳኋን በተዯረገ የሥራ ውለ ከአስር ቀናት በሊይ ሇወራት ወይም ሇአመታት ሲያሰራ ቢቆይ ውጤቱ ምን ይሆናሌ 
የሚሇው ነው፡፡ አሰሪው በአዋጅ ቁጥር 42/1985 አንቀጽ 6 እና በአንቀጽ 7 የተጣሇበትን ግዳታና ኃሊፉነት 
ሣይወጣ መቅረቱ በሥራ ውለ ህጋዊነት ሊይም ሆነ በሰራተኛው መብትና ጥቅም ሊይ የሚያስከትሇው አንዲችም 
ጉዲት የላሇ መሆኑ በአዋጅ አንቀጽ 8 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇዚህ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 48/1985 አንቀጽ 7 
የተዯነገገውን ግዳታና ኃሊፉነታቸውን አሇመወጣታቸው የተሰጠሪ ሰራተኛ መሆኑን በመግሇጽ የሚከራከረውና 
የተጠሪ ሰራተኛ መሆኑ በላልች ማስረጃዎች የተረጋገጠው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ ጥፊት ምክንያት ሇዯረሰው 
ጉዲት ከአሊፉነት ነፃ የሚያዯርጋቸው አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም በአሰሪውና በሰራተኛው መካከሌ የሥራ ውሌ መኖሩን 
በጽሐፌ የተዯረገ የሥራ ውሌ ሇማቅረብ ብቻ ሣይሆን በጽሐፌ የተዯረገ የሥራ ውሌ በላሇ ወይም ሉገኝ ባሌቻሇ 
ጊዜ ማናቸውንም ተዓማኒነት ያሇውን ማስረጃ በማቅረብ ሇማስረዲት የሚቻሌ በመሆኑና አመሌካች ጉዲቱን 
ያዯረሰው ሰው የተጠሪ ሰራተኛ መሆኑን በበቂ ማስረጃ አረጋግጦ እያሇና ተጠሪ የአመሌካችን ማስረጃ ሉያስተባብሌ 
የሚችሌ ማስረጃ ባሊቀረበበት ሁኔታ በሔግ ያሌተዯነገገ መስፇርት አሊግባብ በማውጣት የሥራ ውለ መዯረጉን 
የሚያሣይ በጽሐፌ የተዘጋጀ የሥራ ውሌ አመሌካች በማስረጃነት ያሊቀረበ በመሆኑ አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የተጠሪ 
ሰራተኛ አይዯሇም በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በሔግ በግሌጽ የሥራ ውሌን ሇማስረዲት ተቀባይነት የሊቸውም ያሌተባለ 
ማስረጃዎች የስራ ውሌ ሇማስረዲት ተቀባይነት እንዯላሊቸው በመግሇጽ የሰጠው ውሣኔ በአሰሪውና በሰራተኛው 
መካከሌ የአሰሪና የሰራተኛ ግንኙነት መኖሩን ስሇማስረዲት የተዯነገጉ ከሊይ የተጠቀሱትን ዯንቦችን የሚጥስ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ጉዲቱን ያዯረሰው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የተጠሪ ሰራተኛ መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሳሽ 
የሆነው አቶ አስጨናቂ ኩምሣም በግሌጽ በማመን መሌስ የሰጠ ሲሆን በላልች ማስረጃዎችም ተረጋግጧሌ፡፡ 
ተጠሪ በአመሌካች ማስረጃ የተረጋገጠውን ይህን ፌሬ ጉዲይ የሚያስተባብሌ ወይም ሇማፌረስ የሚችሌ የተሻሇ 
ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ተጠሪ ሰራተኛው ሊዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2130 
ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች የተጠሪ ሰራተኛ የሆነው አቶ አስጨናቂ ኩምሣ የሥራ ተግባሩን 
ሲያከናውን እሳቱ የተነሣ መሆኑን በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2131/1/ እና በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2032/1/ 
መሰረት ያስረዲ ሲሆን ተጠሪ ይህንን ሇማስተባበሌ ወይም ሇማፌረስ የሚቻሌ ማስረጃ እንዲሊቀረቡ የሥር ፌርዴ 
ቤት አረጋግጦሌ፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ መባሊቸው ሔጋዊ መሰረት ያሇው ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት የሥራ ውለ መኖሩን ሇማረጋገጥና ሇማስረዲት የሚቻሇው በጽሐፌ የተዯረገ የሥራ ውሌ በማቅረብ ነው 
የሚሌ የተሳሳተ የሔግ ተርጉም በመስጠት ተጠሪ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት የሇባቸውም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰው  ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ 

3. ተጠሪ በአመሌካች መኪና ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ናቸው ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

ይህ ፌርዴ  በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ    
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