የሰ/መ/ቁ. 59906
የካቲት 09 ቀን 2003 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡-

የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ዴርጅት -

ነገረ ፇጅ አቶ ፇሇቀ እንግዲሸት ቀረቡ

ተጠሪ፡- አቶ ኃ/ማርያም ሻረው - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የሰበር ክርክር የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይን የሚመሇከት ነው፡፡
የሰበር አቤቱታውም የአሁን ተጠሪ የሥራ ውለ ተቋርጦ እንዱሰናበት የተዯረገው
ውጭ ስሇሆነ አሠሪው ዴርጅት ወዯ ሥራው እንዱመሌሰው ይገባሌ፣ የሥራ ውለ ከሔግ
ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ዯመወዝና ሌዩ ሌዩ ጥቅሞች ሉከፇለት ይገባሌ በሚሌ የተሰጠው
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80/3/ መሠረት
ነው፡፡

ከሔግ
ውጭ
ውሣኔ
የቀረበ

ክርክሩ የተጀመረው በገዯብ አሳሳ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሹ ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ ሆኖ
ክሱ አሠሪው ዴርጅት የሆነው የአሁኑ አመሌካች ከሔግ ውጭ እኔን በወንጀሌ በመጠርጠር አግድኝ
እንዲሌሠራ ስሊዯረገ ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ይወስንሌኝ በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሠራተኛው ከሥራው እንዱታገዴ የተዯረገው የመንግሥት ቼክ በሀሰት ፇርሞ ከባንክ ገንዘብ ስሊወጣ
ነው፣ ከሥራ የሚያሰናብተው ከፌተኛ የዱሲፔሉን ጥፊት ስሇፇፀመ የተወሰዯው እርምጃ ትክክሌ
ነው የሚሌ ክርክር ቢያቀርብም የወረዲው ፌ/ቤት ሠራተኛው በተጠረጠረበት ወንጀሌ ጥፊተኛ
ተብል በሔግ የተሰጠ ውሣኔ የሇም፣ በመጠርጠሩ ብቻ ከሥራ ታግዶሌ የሚሇው በሔጉ ተቀባይነት
የሇውም በማሇት የአሁኑ አመሌካች ሠራተኛውን ወዯ ሥራው እንዱመሌሰው፣ ዯመወዝና ሌዩ ሌዩ
ጥቅሞች ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ሉከፌሇው ይገባሌ በሚሌ ወስኗሌ፡፡
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የአሁኑ አመሌካች በዚህ የወረዲው ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን በየዯረጃው ሊለ
የኦሮሚያ ፌ/ቤቶች ቢያቀርብም ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካች በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
የሚሌባቸውን ምክንያቶች በ28/12/2002 በነገረ ፇጁ አማካኝነት በተጻፇ ማመሌከቻ ዘርዝሮ
አቅርቧሌ፡፡
አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ በመባለ ማመሌከቻው ሇአሁኑ
ተጠሪ ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡
በዚህም መሠረት ተጠሪው በ23/03/2003 የተጻፇ መሌስ ሲያቅርብ የአመሌካች ነገረ ፇጅም
የመሌስ መሌስ ሰጥቶበት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩም ተመርምሯሌ፡፡
አሠሪው ዴርጅት የአሁኑ አመሌካች ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ ከሥራ የተሰናበተው
የዴርጅቱን ቼክ በሀሰት በመፇረም ከባንክ ገንዘብ አውጥቶ በመውሰዴ ከፌተኛ ጥፊት በመፇፀሙ
ነው በማሇት አጥብቆ የሚከራከር ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ ከጥርጣሬ በቀር ወንጀለን
ስሇመፇፀሜ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ስሊሌቀረበ የአመሌካች ክርክር በሔግ ተቀባይነት የሇውም ባይ
ነው፡፡
በመጀመሪያ ከሥራ ዕገዲ ሆኖ በመጨረሻ ከሥራ ስንብት ሆኗሌ የተባሇው የአሁኑ
አመሌካች እርምጃ ከሔግ ውጭ ነው ወይንስ አይዯሇም? የሚሇውን ዋናውን የክርክር ጭብጥ
በተመሇከተ ወረዲው ፌ/ቤት ሠራተኛው በወንጀሌ ተጠርጥሯሌ ከመባሌ በቀር በሔግ ጥፊተኛ
ስሇመሆኑ ተወስኖበት የቀረበ ማስረጃ የሇም በማሇት ማስረጃው የፌርዴ ቤት የወንጀሌ ውሣኔ ብቻ
እንዯሆነ አዴርጏ በመውሰዴ አሠሪው ሠራተኛው ፇጽሟሌ ስሇሚሇው ጥፊት በማስረጃ አሊስረዲም
ወዯሚሌ ዴምዲሜ ያመራ ሆኖ ይገኝ እንጂ አሠሪው ዴርጅት ሠራተኛው ፇጽሟሌ ስሇሚሇው
ጥፊት በፌርዴ ቤት የተሰጠ የወንጀሌ ውሣኔ በማስረጃነት ማቅረብ ሣያስፇሌግ የሰው ወይም ላሊ
የጽሐፌ ማስረጃ በማቅረብ ማስረዲት ይችሊሌ፡፡
በዱሲፔሉን ኮሚቴ ጉዲዩ ተጣርቶ ከሥራ
የሚያስወጣው ጥፊት ፇጽሟሌ የተባሇበት የዱሲፔሉን ውሣኔ መኖሩ ከታወቀ በጽሐፌ ማስረጃነት
የማይቀርብበት ምክንያት የሇም፡፡ በወንጀሌ ምርመራ የተጣራበት ማስረጃም ካሇ በማስረጃነት ቀርቦ
ሉታይና ሉመዘን የሚችሌ ነው፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች እነዚህን ሁለ ማስረጃዎች
እንዱያቅርብ አዴርጏ አጣርቶ መወሰን ሲገባው ሠራተኛው በወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛ የተባሇበት
የፌርዴ ቤት ውሣኔ በማስረጃነት ካሌቀረበ ከሥራ የሚያሰናብተው ጥፊት ስሇመፇፀሙ ማስረዲት
እንዯማይችሌ አዴርጏ የወሰነው ትክክሌ አይዯሇም፡፡
ላልች ማስረጃዎች እንዱቀርቡ ተዯርጏ ሣይጣራ የተሰጠው ውሣኔም መሠረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ውሣኔ
1. የገዯብ አሳሳ ወረዲ ፌ/ቤት በፊይሌ ቁጥር 04168 በ23/09/2002 የሰጠው ብይን፣
የምዕራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 09309 በ30/10/2002 የሰጠው ትዕዛዝ እና
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የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 109450 በ13/12/2002 ዓ.ም. የሰጠው
ትዕዛዝ፣ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረው የገዯብ አሳሳ ወረዲ ፌ/ቤት የአሁኑ
አመሌካች ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ ፇጽሟሌ ስሇሚሇው ጥፊት በፌርዴ ሊይ
በተዘረዘረው መሠረት አለኝ የሚሊቸውን ላልች ማስረጃዎች እንዱያቀርብ አዴርጏ
በተገቢው መንገዴ በማጣራት ከሥራ እገዲው ወይም ማሰናበቱ በሔጉ አግባብ ነው
ወይንስ አይዯሇም በሚሇው ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት
ጉዲዩ ተመሌሷሌ፡፡
2. የገዯብ አሰሳ ወረዲ ፌ/ቤት በዚህ ውሣኔ መሠረት እንዱፇጽም ታዟሌ፡፡
3. በዚህ መዝገበ በተዯረገው ክርክር ምክንያት የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ
የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
4. በዚህ መዝገብ የተጠሰው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡

ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

/አተ
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