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የሰ/መ/ቁ. 114816 

ግንቦት 26 ቀን 2008 ዒ/ም 

ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

           ሙስጠፊ አህመዴ 

     ተፇሪ ገብሩ 

        ሸምሱ ሲርጋጋ 

       አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች ፡- ዲዊት በሇጠ የጠጠር አምራች ዴርጅት  -ጠበቃ እሸቱ አሰፊ  -ቀረቡ 

ተጠሪ፡-   አቶ አብደራዛቅ ሙሳ ኡስማን  -አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ 

ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ ህግ ከዯነገገው ውጭ አመሌካች የስራ ውላን አቋርጧሌ፤ 

ስሇሆነም ሇህገውጥ ስንበት በህጉ የተፇቀዯው ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ይከፇሇኝ በማሇት የክፌያ 

አይነቶችን ዘርዝሮ ዲኝነት ሲጠይቅ፤ የአሁን አመሌካች በበኩለ ተጠሪ ከነሀሴ 30 ቀን 2006 

ዒ.ም ጀምሮ በመዯዲ ከስራ የቀረ በመሆኑ የስራ ውለ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/ሇ/ 

ስር በተመሇከተው መሰረት እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ፡፡ ስሇዚህ ስንብቱ ህጋዊ ስሇሆነ ክፌያ ሌንጠየቅ 

አይገባም፡፡ የ25 ቀን የዒመት እረፌት እንከፌሊሇን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች ምስክሮቹን ሇማቅረብ በተያዘው ቀጠሮ 

ቀን ያሊቀረበ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 199/1/ መብቱ የታሇፇ መሆኑን በመግሇፅ፤ አመሌካች 

ያቀረበው ማስረጃ ስሇላሇ ስንብቱ ህገወጥ ነው በማሇት ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን በማስሊት በዴምሩ 

ብር 23,000 ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡   

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ቢያቀርብም ተቀባይነት ስሊሇገኘ በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡ 



64 
 

የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 17 ቀን 2007 ዒ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ 

የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 

ባጭሩ:- ማስረጃ የማሰማት መብት የታሇፇው በግሌፅ የተካዯ ፌሬ ነገር በማስረጃ ሳይነጥር 

አምነዋሌ ተብል ውሳኔ መሰጠቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተብል እንዱሻርሌን ወጪና ኪሳራ 

እንዱተካሌን የሚሌ አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አብቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ታህሳስ 18 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ መሌስ አቅርበዋሌ ፡፡ 

አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡  

የአመሌካች ጥያቄ የማስረዲት መብት በማሇፌ በማስረጃ ሳይረጋገጥ ውሳኔ መሰጠቱ ተገቢ 

አይዯሇም የሚሌ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ ዯግሞ አመሌካች አዱስ ነገር በማቀረቡ ክሱ የሚከፌተው 

ተከሳሽ በመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተከሳሽ የማሰረዲት ኃሇፉነቱ ነው ማሇቱ የሚነቀፌ አይዯሇም 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን የተሰጣቸው የስር 

ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት የአሁኑ አመሌካች ምስክሮቹ እንዱያቀርብ በተያዘው ቀጠሮ 

አሇመቅረቡን ነው፡፡  

ክስን መክፇትና ሙግትን የመጀመር መብት የከሳሽ ነው፡፡ ነገር ግን ተከሳሹ ከሳሽ ያቀረበውን ክስ 

አምኖ ነገር ግን ሔግ ወይም ላሊ ፌሬ ነገር በመጥቀስ የቀረበብኝ ክስ ዋጋ የሇውም ብል 

የሚከራከር ከሆነ ሙግቱን የሚጀምረው ተከሳሹ እንዯሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 258/1/ ስር 

ተመሌክቷሌ፡፡ ከሳሽ በማስረጃ አቀራረብ ረገዴ ጀማሪ የሚሆነው ሁሌ ጊዜ እንዲሌሆነ የስነ 

ስርዒት ህጉ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ 

ወዯ ያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ በተጠሪ የቀረበው ክስ የስራ ስንብቱ ህገወጥ ነው የሚሌ ሲሆን 

አመሌካች ዯግሞ ከስራ ያሰናበተው መሆኑን በማመን ነገር ግን በተከታታይ የስራ ቀናት 

በመቅረቱ ስንብቱ ህገወጥ ሉባሌ አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ እዚህ ሊይ አመሌካች ተጠሪን ከስራ 

ማሰናበቱን ከተቀበሇ ፤ ሇሰንብቱ ምክንያት የሆነው የተጠሪ ጥፊት መሆኑን የማሰረዲት ሸከሙ 

የስር ተከሳሽ የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ ተጠሪ በተከታታይ የስራ ቀናት መቅረቱን ማረጋገጥ 

ያሇበት አመሌካች እንጂ ተጠሪ እንዱያስረዲ አይጠበቅም፡፡ አመሌካች ምስክሮቹን እንዱያቀርብ 

በተያዘው ቀጠሮ ባሇማቅረቡ የታሇፇበት መሆኑ ከስር መዝገብ ተመሌክቷሌ፡፡  
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ተጠሪ ከህግ ውጭ ከስራ ስሊሰናበተኝ ተገቢውን ክፌያ ይከፇሇኝ የሚሌ ክስ ያቀረበው አመሌካች 

ያሰናበተው መሆኑን አምኖ የተሰናበተው በተጠሪ ጥፊት መሆኑን ገሌፆ ስሇተከራከረ መጀመሪያ 

ማስረዲት ያሇበት አመሌካች ነው፡፡ ነገር ግን በአመሌካች ጉዴሇት ምክንያት ምስክሮቹን በማቅረብ 

ማስረዲት አሌቻሇም፡፡ በማስረጃ ያሌተዯገፇ የፌሬ ነገር ክርክር ረቺ ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇዚህ 

ከሊይ በተዘረዘሩ ምክንያቶች አመሌካች ማስረጃ ሳይሰሙ መወሰኑ አግባብ አይዯሇም ሲሌ 

ያቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ሲጠቃሇሌ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡  በዚሁ መሰረትም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.54094 ሚያዝያ 28 ቀን 2007 ዒ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ /ፌ/ቤት በመ/ቁ. 10627 ሰኔ 4 ቀን 2008 

ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/በ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በፋ/መ/ዯ/ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 57878 የተጀመረው አፇፃፀም ታግድ እንዱቆይ በዚህ 

ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነሰቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው አካሌ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

           መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

መ/ይ  
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