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የሰበር መ/ቁ 49797 

መጋቢት 30 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሀኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አሌሀበሽ ሹገር ሚሌስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር - 

      ተወካይ አቶ ተካሌኝ መሇሰ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ተገኔ ገ/ሃዋርያት - ከጠበቃ አብደራህማን መሏመዴ ጋር ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 54585 ሀምላ 17 ቀን 2001 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ጥቅምት 2 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከተ ነው፡፡ 

 ክርክሩ የታየው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ በከሳሽነት ቀርቦ በወር ብር 
10,000(አስር ሺህ ብር) እየተከፇሇው በአመሌካች ዴርጅት ሢሠራ እንዯነበር ገሌፆ አመሌካች መጋቢት 11 ቀን 2001 
ዓ.ም ከሥራ አሊግባብ ያሰናበተኝ ስሇሆነ ወዯ ሥራ እንዴመሇስ ወይም የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌለኝ በማሇት ከስ 
አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ተጠሪን ያሰናበተው መኪናና ሹፋር ተመዴቦሇት እየተገሇገሇ እያሇ ታህሣሥ 30 
ቀን 2001 ዓ.ም የዴርጅቱን መኪና ቁሌፌ ከሹፋሩ በመረከብ በማሽከርከር ሊይ እያለ የዴርጅቱን መኪና በማጋጨት 
ጉዲት አዴርሷሌ፡፡ ስሇዚህ ስንብቱ ህጉን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ የከሳሽ (ተጠሪ) ጥያቄ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ክርክር 
አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ሇመዯገፌ ያቀረቡትን ማስረጃ ሣይሰማና ሣይመረምር አመሌካች 
ተጠሪን ያሰናበተው የሥራ ስንብት ዯብዲቤ ፅፍ ሣይሆን በቃሌ በመሆኑ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው በማሇት አመሌካች ሇተጠሪ 
የአምስት ወር ዯመወዝ በመክፇሌ ወዯሥራው እንዱመሌሰው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች ሇዚህ ችልት የቀረበው የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ከሥራ የተባረረው በጥፊቱ ነው፡፡ ተጠሪን የጥፊቱ 
ተጠቃሚ የሚያዯርግ ውሣኔ መሠጠቱ የህግ ስህተት ያሇበት ውሣኔ ነው፡፡ ተጠሪ ከሥራ የተባረረው የሥራ ውለ 
ሉጠናቀቅ አንዴ ወር ሲቀረው በመሆኑ የአምስት ወር ዯመወዝ ከፌሊችሁ ወዯሥራ መሌሱ በማሇት የተሰጠው ውሳኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ችልት ማስረጃችንን በመቀበሌ ውሣኔ ይሰጥሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
ተጠሪ በበኩለ እኔ የተቀጠርኩት ሊሌተወሰነ የሥራ ጊዜ ነው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች የሥራ ውለ ሉጠናቀቅ አንዴ ወር 
ሲቀረው ነው ያሰናበትኩት በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም፡፡ አመሌካች በህጉ የተመሇከተውን ሥርዓት 
ሣያሟሊ ከሥራ ማሰናበቱ ህገ-ወጥ ስሇሚያዯርገው የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

 ከሥር የቀረበው ክርክርና በሰበር ያቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተው በፅሐፌ ሣይሆን በቃሌ መሆኑ ብቻ 
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ስንብቱ ህገ-ወጥ መሆኑን ያሣያሌ በማሇት አመሌካች ተጠሪን የአምስት ወር ዯመወዝ ከፌል እንዱመሌስ በማሇት 
የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ሇዚሀ ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት በመጀመሪያ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩበትን መሠረታዊ 
ጭብጥ በመሇየትና በመመሥረት ሇክርክሩ እሌባት የሰጠ መሆኑን መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ አንዴ ጭብጥ የሚመሰርተው 
ከሳሽ በክሱ የገሇፀውን ተከሳሹ ክድ የሚከራከር ሲሆን እንዯሆነ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 247 
ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች አሊግባብ ከሥራ ያሰናበተው መሆኑን ገሌፆ ክስ ያቀረበ ሲሆን አመሌካችም ተጠሪን ከሥራ 
አሊሰናበትኩትም የሚሌ ክርክር አሊቀረበም፡፡ አመሌካች ተጠሪን ከሥራ አሰናብቸዋሇሁ በማሇት በግሌፅ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያሇውን የሥራ ውሌ ማቋረጡ ግራቀኙ የሚተማመኑበት ነጥብ በመሆኑ ስንብቱ 
በፅሐፌ ነው ወይስ በቃሌ የሚሌ ማጣሪያ ማዴረግ የሚያስፇሌገው አይዯሇም፡፡ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀፅ 27 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት አሠሪው ሇሠራተኛው የሥራ ውለ ያቋረጠበትን ምክንያት በፅሐፌ 
አሇመግሇፁ ብቻውን ስንብቱን ህገ ወጥ የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡ አሠሪው ይህንን ሣይፇፅም ቢቀርና በፅሐፌ ሣይሆን 
በቃሌ ወይም በዴርጊት የሥራ ውለን ቢያቋርጥ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ የሚያበቃ ምክንያት ያሇው መሆኑን 
ከመከራከርና ማስረጃ ከማቅረብ የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ 
ሣይሰማና ግራቀኙ የሚከራከሩበትን ጭብጥ ሣይመሰርት ስንብቱ በፅሐፌ ያሌተዯረገ በመሆኑ ብቻ አመሌካች ከተጠሪ 
ጋር ያሇውን የሥራ ውሌ አሊግባብ አሰናብቷሌ በማሇት የሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

 በአንዴ ጉዲይ ጭብጥ የሚመሠረተው ከሳሽ ያቀረበውን ክስና ማስረጃ ተከሳሽ የሚሰጠውን የመከሊከያ መሌስና 
ማስረጃና ፌርዴ ቤቱ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 241 መሠረት በሚያዯርገው የቃሌ ምርመራ የተሰጠ 
መሌስ መሠረት በማዴረግ መሆን እንዲሇበት የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 248 ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ 
አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያሇውን የሥራ ውሌ ማቋረጡ አከራካሪ ጭብጥ አይዯሇም፡፡ አከራካሪው ጭብጥ አመሌካች 
በዴርጅቱ መኪና ሊይ ጉዲት በማዴረሡና ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ ውለን ሇማሰናበት የሚችሌ ጥፊት በመፇፀሙ ስንብቱ 
ህጋዊ ነው የሚሌ ክርክር ያቀረበና ይህንን ሇማስረዲት የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ ያቀረበ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪ የሚካካደበትን ይህንን ጭብጥ 
በመመሥረትና በማስረጃ በማጣራት ውሳኔ መስጠት ሲገባው የሥራ ስንብቱ በቃሌ የተዯረገ መሆኑ ብቻውን ስንብቱ ህገ-
ወጥ መሆኑን ያሣያሌ በማሇት የሰጠውን ውሣኔ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ሣያርም እንዲሇ ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተው ሠራተኛው(ተጠሪ) ከሥራ ሉያሰናብት 

የሚችሌ ጥፊት በመፇፀሙ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥና ላልች ነጥቦች ሇማስረዲት በግራ ቀኙ 
በኩሌ ያቀረበውን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
343(1) መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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