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ተጠሪ፡- አቶ ጌትነት መኮንን ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
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ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ የጅማ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የጅማ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ተጣርቶ ይወሰንሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ አመሌካች
አሊግባብ ከሥራ አሰናብቶኛሌ ወዯ ሥራ እንዱመሌስ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ያቀረበው ክስ ነው፡፡
አመሌካች ተጠሪ የመብራት ቢሌ ሰብሳቢ ሆኖ ሲሰራ ብር 11,177.01 /አስራ አንዴ ሺ አንዴ መቶ
ሰባ ሰባት ብር ከዜሮ አንዴ ሣንቲም/ ሇግሌ ጥቅሙ ያዋሇ መሆኑ በኦዱተር ተረጋግጧሌ በማሇት
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች ጥፊቱ መፇፀሙን በአወቀ በሰሊሣ ቀን ውስጥ ከሥራ
አሊሰናበተኝም፡፡ ስሇዚህ በአዋጅ ቁጥር 277/96 አንቀፅ 37/3 በመተሊሇፌ የፇፀመው የሥራ ስንብት
ህገወጥ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሊይ የተገሇፀው ገንዘብ ዋጋ
ያሊቸውን ቢልች ወስድ ሇግሌ ጥቅሙ ያዋሇ መሆኑ ከህዲር 21 ቀን 2002 ዓ.ም እስከ ህዲር 29
ቀን 2ዏዏ2 በተዯረገው የኦዱት ምርመራ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ከሥራ የተሰናበተው ሚያዚያ 1
ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ ነው፡፡ ስሇዚህ ስንብቱ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27 ንዐስ
አንቀፅ 3 የሚጥስ በመሆኑ ህገ ወጥ ነው በማሇት አመሌካች የተጠሪን የስዴስት ወር ዯመወዝ
ከፌል ወዯ ሥራ እንዱመሌሰው ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ አቅርቦ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት
በማዴረግ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ጥር 9 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ 11,177.01 ብር ቢሌ
ሇግሌ ጥቅም ያዋሇ መሆኑን ኦዱተሮች ሪፕርት ያዯረጉት ታህሣሥ 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ነው
አመሌካች ተጠሪን በማገዴ በህብረት ስምምነቱ መሠረት የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ ካዯረገ
በኋሊ ተጠሪ ከሥራ እንዱሰናበት የካቲት 4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተወስኗሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት
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ዯብዲቤው ውጭ የሆነበትንና ተጠሪ የወሰዯበትን ጊዜ ሚያዚያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም በማየት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ጥር 4 ቀን 2003ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ከሥራ ሇማሰናበት የፃፇው ዯብዲቤ
ወጭ የሆነው ሚያዚያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም መሆኑን በሰበር ማመሌከቻው አምኗሌ፡፡ አመሌካች በእኔ
በፃፇሌኝ የስንብት ዯብዲቤ የኦዲተሮች ሪፕርት የዯረሰው ታህሣሥ 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም መሆኑና
ከሥራ ያገዯኝ ጥር 25 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም መሆኑንና ከሥራ ያሰናበተኝ ሚያዚያ 1 ቀን 2002
መሆኑን በግሌፅ ካሰፇረ በኋሊ ዕውነታውን የሚሸፊፌን የሰበር አቤቱታ ማቅረቡ ተገቢ አይዯሇም
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ አመሌካች የመሌስ መሌስ እንዱያቀርብ በተቀጠረበት ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረቡ
የመሌስ መሌስ የማቅረብ መብቱ ታሌፎሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪን
ወዯ ሥራ እንዱመሌስ የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
1.
ተጠሪ በስህተት በተዯራቢነት ከተሰጠው የዯንበኞች የሑሳብ መሰብሰቢያ ቢሌ ሇግሌ
ጥቅሙ በማዋሌ ብር 11,177.01 ሣንቲም ያጎዯሇ መሆኑ በኦዱት ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች
ተጠሪ ይህንን ጥፊት ያጠፊ መሆኑ በኦዱተሮች ሪፕርት የተዯረገሇት በህዲር ወር መጨረሻ
እንዯሆነ ፌሬ ጉዲይ
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሇው በወረዲው ፌርዴ ቤት
ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ የፃፇው የስራ ስንብት ዯብዲቤ ወጭ የሆነው ሚያዚያ 1 ቀን
2002 ዓ.ም መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ እንዱሰናበት የተወሰነው
የካቲት 4 ቀን 2002 ዓ.ም ነው፡፡ ዯብዲቤው ወጭ ሣይሆን የቀረው የተጠሪን መምጣት ስንጠብቅ
ነው በማሇት በሰበር አቤቱታው የገሇፀ ቢሆንም አመሌካች ሇተጠሪ የሥራ ስንብት ዯብዲቤ ወጭ
አዴርጎ የሰጠው ሚያዚያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም እንዯሆነ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች የተጠሪን ጥፊት ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በሰሊሣ ቀን ውስጥ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ
የሥራ ስንብት ዯብዲቤ ያሌፃፇ በመሆኑ የአመሌካች እርምጃ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27
ንዐስ አንቀፅ 3 በተዯነገገው የይርጋ የጊዜ ገዯብ ይታገዲሌ በማሇት የወረዲውን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ በዚህ በኩሌ አመሌካች ያቀረበውን
የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
2.
የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተው በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 27 ንዐስ አንቀፅ 3 የተዯነገገው የይርጋ የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ በመሆኑ ህገወጥ ነው
በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው፡፡ ሆኖም የበታች ፌርዴ ቤቶች የተጠሪ የሥራ ስንብት ህገወጥ
ነው የሚባሌ ከሆነ ተጠሪ ወዯ ሥራ ቢመሇስ መሌካም የሥራ ግኑኝነት ስሇማይኖረን በአማራጭ
በአዋጅ ቁጥር 43 ንዐስ አንቀፅ 3 መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሇውት ተጠሪ እንዱሰናበት
ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበውን አማራጭ የዲኝነት ጥያቄ ማሇፊቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም?
የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች በህግ በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ የሥራ
ውለን ባሇማቋረጡ እንጅ ተጠሪ ከባዴ የዕምነት ማጉዯሌ ተግባር የፇፀመ መሆኑ በአመሌካች
ኦዱተሮች ተረጋግጧሌ፡፡
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አመሌካች የዯንበኞች ቢሌና ክፌያ ሰብሳቢ የነበረ መሆኑ አመሌካችና ተጠሪ
ካዯረጉት ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ ሲሰራበት የነበረው የሥራ መዯብ ከፌተኛ የሆነ ዕምነት
የሚጠይቅ ነው፡፡ ስሇሆነም ከዚህ በኋሊ ተጠሪ ወዯ ሥራ ቢመሇስ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ
የመተማመን መንፇስ እና የመሌካም የሥራ ግኑኝነት ይኖራቸዋሌ ብል ሇመዯምዯም የማይቻሌ
በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በአማራጭ ያቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ
ማዴረጋቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የወረዲው ፌርዴ ቤትና
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡትን ውሣኔ በማሻሻሌ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 43
ንዐስ አንቀፅ 3 በሚዯነግገው መሠረት ሇተጠሪ ካሣ ከፌል እንዱያሰናብተውና ክፌያውም በአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 43 ንዐስ አንቀፅ 4 መሠረት ታስቦ እንዱከፌሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የኦሮሚያ ክሌሌ የጅማ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት
ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. ተጠሪ ወዯ ሥራ ቢመሇስ ከአመሌካች ጋር መሌካም የሥራ ግኑኝነት ሉኖረው የማይችሌ
በመሆኑ አመሌካች ሇተጠሪ ካሣ ከፌል እንዱያሰናብተው በማሇት በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 43/4/ መሠረት ወስነናሌ፡፡ የክፌያው መጠን የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 43/4/
መሠረት ተዯርጎ ሉሰሊ ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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