የሰ/መ/ቁ. 54326
ኀዲር 03 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አንበሳ ጫማ አ/ማህበር

-የቀረበ የሇም

ተጠሪ፡- ወ/ሮ እትሁን አያላው - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96“ን“ መሰረት አዴርጏ የቀረበ ክርክርን
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በምእራብ አማራ
አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- ከአመሌካች
ጋር የግሌ ስራ ክርክር ሲያዯርጉ ከቆዩ በሁዋሊ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
ጥቅምት 25 ቀን 2002 ዓ.ም በሰ/መ/ቁ. 44515 የቅጥር ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው
በማሇት ውሳኔ ከሰጠ በሁዋሊ ታህሣሥ 16 ቀን 2002 ዓ.ም በቁጥር 11/መ/485/2-3 በተፃፇ ዯብዲቤ
ከባህር ዲር ሽያጭ መዯብር ወዯ ሃዋሳ ሽያጭ መዯብር ያሇበቂ ምክንያት ያዛወራቸው መሆኑን
በመግሇጽ ዝውውሩ እንዱሰረዝሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሇክሱ በሰጠው መሌስም ክሱ የግሌ የስራ ክርክር በመሆኑ በቋሚ ቦርዴ ሉታይ የማይገባው መሆኑን
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ የተከራከሩ ሲሆን ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ ግን ዴርጅቱ
ዝውውሩን ሇማዴረግ የወሰነው ዴርጅቱ ያሇበት ቦታ ሇኢንቨስትመንት የተሰጠ በመሆኑ በህብረት
ስምምነቱ መሰረት መሆኑን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት
ቋሚ ቦርዴም ጉዲዩን መርምሮ ዝውውሩ በህብረት ስምምነቱ ከተዘረዘሩት ምክንያቶች ውጪ
የተፇፀመ መሆኑን በማረጋገጥ ዝውውሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሰርዞታሌ፡፡ ይህ ውሳኔ በየዯረጃው
ባለት የክሌለ ፌርዴ ቤቶችም ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ
ውሳኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ዴርጅት ወኪሌ መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር
አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን
ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ቦርደ ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን
አይችሌም፣ዝውውሩም የተከናወነው በሔብረት ስምምነቱ መሰረት ነው የሚለ ምክንያቶችን
በመዘርዘር ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
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ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የተጠሪ ዝውውር ሔገ ወጥ ነው ተብል የመወሰኑን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተጠሪ ቀርበው
የፁሁፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር 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 በአመሌካች ሊይ የግሌ የስራ ክርክር አቅርበው
በዚህ ሰበር ችልት ተጠሪ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠረች ሰራተኛ ነች ተብል ውሳኔ ጥቅምት 25 ቀን
2005 ዓ.ም ተሰጥቶ አመሌካች ዴርጅት ታህሣሥ 16 ቀን 2002 ዓ.ም ዝውውሩን መፇፀሙን፣
ዝውውሩን ሇመፇፀም አመሌካች በምክንያትነት የጠቀሰው ዴርጅቱ ያሇበት ቦታ ሇኢንቨስትመንት
በመፇሇጉ ቦታውን እንዱሇቅ ከሚመሇከተው አካሌ ትእዛዝ የዯረሰው መሆኑን፣ሆኖም ዝውውሩ
በሁለም ሰራተኛ የተከናወነ ሳይሆን በተጠሪ ሊይ ብቻ መሆኑን ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው ቋሚ ቦርዴም ዝውውሩ በህብረት ስምምነቱ ሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሰረት
የተዯረገ ሳይሆን ከሔጋዊ ምክንያቶች ውጪ መከናወኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ ማረጋገጡን ከቦርደ
ውሳኔ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ፌሬ ነገርን
ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን
ያሊቸው ቦርዴና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት ዝውውሩ በህብረት ስምምነቱ
ከተመሇከቱት ምክንያቶች ውጪ ስሇመፇፀሙ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተስማሙበት ከሆነ ሉነሳ
የሚችሇው ጥያቄ የፌሬ ነገር ወይም የማስረጃ ምዘና እንጂ የሔግ ትርጉም ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ፌሬ
ነገርና ማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን ዯግሞ የዚህ ሰበር ችልት ሥሌጣን አሇመሆኑን
ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ) እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ዝውውሩ ሔገ ወጥ ነው
የተባሇው ተጠሪ ከአመሌካች ሊይ የነበራቸው ክስና ከዚህ በሁዋሊ የተከናወኑትን ሁኔታዎች ግንዛቤ
ውስጥ በማስገባት፤ማስረጃዎቹም ተመዝነው በመሆኑ የመሰረታዊ የሔግ ስህተት መመዘኛን
የማያሟሊ እና በዚህ ችልት ሉታይ የሚችሌ ሁኖ አሊገኘውም፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲዩ ሊይ
የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.

በጉዲዩ ሊይ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 06880 መጋቢት 14
ቀን 2002 ዓ.ም የቦርደን ውሳኔ በማጽናት የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/
መሰረት ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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