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ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ የቻይና መንገዴና ዴሌዴይ ሥራ ዴርጅት
ተጠሪ፣ ግርማ ቡሽራ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሳውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ሲሆን፣ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተው የሥራ ውላን ያሇአግባብ
አቋርጦብኛሌ በማሇት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱከፌሇው እንዱወሰንሇት
ጠይቆአሌ አመሌካች ዯግሞ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪ እራሱ ሥራውን ትቶ ሄዯ እንጂ እኔ
አሊባረርኩትም ሥራውን ትቶ የሄዯው በብዴር የወሰዯውን ገንዘብ ሊሇመክፇሌ ነው በማሇት
ተከራክሯሌ ክሱን የሰማው የባህር ዲር ወረዲ ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር አሌተቀበሇም፡፡ የሥራ
ውለ የተቋረጠው ከሔግ ውጪ ነው በማሇትም አመሌካች የተጠየቀውን ክፌያ ሇተጠሪ ይከፌሌ
ዘንዴ ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም በወረዲው ፌ/ቤት
የተሰጠውን ውሣኔ ያፀና ሲሆን በመጨረሻ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤትም
ውሣኔው መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ሰኔ 22 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት
ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን
ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን የሥራ ውሌ የተቋረጠው
ከሔግ ውጪ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ጭብጥ ሊይ
ነው፡፡ በመሆኑም ግራቀኙ ወገኖች ጭብጡን መሠረት በማዴረግ ያሰሙት ክርክር አቤቱታው
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር እና ከተሰሙት ውሣኔዎች ይዘት መገንዘብ እንዲቻሌነው
ተጠሪ ውለ የተቋረጠው ከሔግ አግባብ ውጪ ነው በማሇት ሲከራከር፤ ተጠሪ ዯግሞ በኔ በኩሌ
ተጠሪን አሊሰናበትኩም ሥራውን ትቶ የሄዯው እራሱ ነው ይህን ያዯረገውም በብዴር የወሰዯውን
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ብር 2000 አጠቃል ሊሇመክፇሌ ሇመሸሽ በማሰብ ነው በማሇት ተከራክሮአሌ ክርክሩን በመጀመሪያ
ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤትም በእርግጥ ተጠሪ በአሠሪው ዴርጅት የበሊይ ሃሊፉ ወይም ሠራተኛን
የማሰናበት /የሥራ ውሌ እንዱቋረጥ የመወሰን/ ሥሌጣን ባሇው ሃሊፉ ስሇመሰናበቱ ወይም
ሥራውን እንዱሇቅ ስሇመዯረጉ አሊረጋገጠም በውሣኔው እንዲመሇከተው አመሌካች ይሰራው በነበረው
የአስፕሌት መንገዴ አካባቢ ተጠሪ እና አንዴ ቻይናዊ ሲጣለ አይተናሌ የሚለ መንገዯኞች
የሰጡትን ምስክርነት ብቻ በመያዝ ነው ወዯውሣኔው ያመራው ይህ ማሇት ግን ተጠሪ በዴርጅቱ
ከሥራው ስሇመሰናበቱ ያመሇክታሌ ማሇት አይዯሇም ከፌ ሲሌ እንዲመሇከትነው አመሌካች እኔ
ተጠሪን አሊሰናበትኩም በማሇት እስከተከራከረ ዴረስ በእርግጥ በአመሌካች ስሇመሰናበቱ ተጠሪ
የማስረዲት ግዳታ ነበረበት፡፡ እንዯምንመሇከተው ግን ተጠሪ የማስረዲት ሸክሙን /ግዳታውን/
አሌተወጣም በላሊ አነጋገር በእርግጥ በአመሌካች ኃሊፉዎች የሥራ ውለ የተቋረጠበት ስሇመሆኑ
ሉያስረዲሇት የሚችሌ ማስረጃ ከነጭራሹ አሊቀረበም፡፡ ከዚህ የተነሳም የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት
ውሣኔ የሔግ መሠረት ያሇው ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ የሔግ መሠረት የላሇው ውሣኔ ዯግሞ
ትክክሇኛ ውሣኔ ሉባሌ ስሇማይችሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት
ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የባህርዲር ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ 18489 መጋቢት 10 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 39337 ግንቦት 16 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ እና በአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 09846 ሰኔ 11 ቀን
2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ተጠሪ የሥራ ውለ ከሔግ ውጪ ተቋርጦአሌ በማሇት የጠየቃቸው ክፌያዎች ሉከፇለት
አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. ግራቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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