የሰ/መ/ቁ. 64988
ግንቦት 30 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች - ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ዲሽን ባንክ አ.ማ - ነገረ ፇጅ ዓሇማየሁ ገበየሁ ቀረቡ
ተጠሪ፡-

አቶ ሀይለ ሽመሌስ- ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 “ን“ መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ
የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ የካቲት 01 ቀን 2002 ዓ/ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ ከሏምላ 15 ቀን
1989 ዓ.ም ጀምሮ ተቀጥረዉ በመስራት ሊይ ከቆዩ በኋሊ አመሌካች ዴርጅት ከታህሳስ 28 ቀን
2002 ዓ/ም ያሇአግባብ ከስራ አግዯዋቸው ቆይቶ ከታገደበት ቀን ጀምሮ የተሰናበቱ መሆኑን ጥር
25 ቀን 2002 ዓ/ም በተፃፇ ዯብቤ የገሇፀሊቸው መሆኑን ገሌፀው ከህግ ውጭ የተከናወነ ስንብት
በመሆኑ ወዯ ስራ እንዱመሇሱ እና ያሌተከፇሊቸው ዯሞዝ ከኪሳራ ጋር እንዱከፌሊቸው ይወሰን
ዘንዴ ዲኝነት ጠቀዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በክሱ በሰጠው መሌስም ተጠሪ ባንኩን በተመሇከተ
ማንኛውንም መግሇጫ የመስጠት ስሌጣን ሳይኖራቸው በጋዜጣ የሰጡት አለታዊ መግሇጫ በባንኩና
በሰራተኞች ሊይ መረብሽን፣በዯንበኞች ሊይ ዯግሞ መዯናገጥን፣ሇወዯፉቱ የባንኩ ዯንበኞች ሉሆኑ
የሚችለት ሊይም ጥርጣሬን እና የህዝብ አመኔታን የሚያሳጣ በመሆኑ መሰናበታቸው በአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27/1//ሸ/ መሰረት ባግባቡ ነዉ በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክረዋሌ፡፡
የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ማስረጃዎችን በመመርመር አመሌካች ሇጉዲዩ
ማስረጃዎችን ያሇማቅረቡንና ጥር 25 ቀን 2002 ዓ/ም በተፃፇ የስንብት ዯብዲቤ የገሇፀሊቸው
ዴርጊቶችም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27/1/ስር ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሇማሰናበት ከተጠቀሱት
ህጋዊ ምክንያቶች ውስጥ የሚወዴቁ አይዯለም የሚለ ምክንያቶችን በመያዝ ስንብቱ ከህግ ውጭ
የተከናወነ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ አመሌካች ተጠሪን የስዴስት ወር ዯመወዝ እና በእገዲ
ጊዜ ያሌተከፇሊቸው ዯመወዝ ከፌሎቸው ወዯ ስራቸው ሉመሌስ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
አመሌካች
ባሇመስማማት
ይግባኙን
ሇፋዯራለ
ከፌተኛ
ፌ/ቤት
ቢያቀርብም
ይግባኙ
በፌሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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የአመሌካች ነገረ ፇጅ የካቲት 02 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፊት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም
በአጭሩ ተጠሪ በጋዜጣ ሊይ የሰጡት መግሇጫ ሀሰተኛ ሆኖ በባንኩ ክብርና እና ዝናው ሊይ
የተፇፀመ ሆኖ ይህም በባንኩ ንብረት ሊይ ጉዲት መዴረሱን የሚያረጋግጥ በአዋጅ ቁጥር 377/1996
አንቀፅ 27/1//ሸ ስር የሚወዴቅ ሆኖ እያሇ በበታች ፌርዴ ቤቶች የታሇፇው ያሇአግባብ በመሆኑ
ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ በሰበር
ችልቱ ሉታይ ይገባሌ ተብል ተጠሪ ቀርበው ግራቀኙ በፁሁፌ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም
የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የስራ ውለ የተቋረጠው
በህገወጥ መንገዴ ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው
ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከመዝገቡ መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ ተጠሪ ከስራ እንዱሰናበቱ የተዯረገው ስሇአመሌካች
ባንክ ጋዜጣዊ መግሇጫ የመስጠት ሃሊፉነት የላሊቸው ከመሆኑም በሊይ ሏሰተኛ የሆነ መግሇጫ
በመስጠት በባንኩ ሰራተኞች ሊይ መዯናገጥ፣በዯንበኞቹ ሊይ ጥርጣሬንና በህዝቡ አመኔታ
እንዲይኖረው አዴርገዋሌ በሚሌ ምክንያት መሆኑ ሲሆን ተጠሪ የሰጡት መግሇጫ ሀሰተኛ
ስሇመሆኑ ሳይክደ ሇስንብቱ ምክንያት ነው በማሇት የሚከራክሩት በስንብት ዯብዲቤ ጥር 25 ቀን
2002 ዓ/ም የተፃፇው ሳይሆን በሪፕርተር ጋዜጣ የካቲት 03 ቀን 2002 ዓ/ም ወጣ የተባሇውን
መግሇጫ በሚሌ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪ
የሰጡት ሀሰተኛ መግሇጫ የሇም በሚሌ ሳይሆን ሀሰተኛ መግሇጫ መስጠታቸው መረጋገጡን
ተቀብል ይኸው ዴርጊት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27/1//ሸ/
ስር አይወዴቅም፣ በባንኩ
ሰራተኞች ሊይ መረበሽን፣በባንኩ ዯንበኞች ሊይ ዯግሞ ጥርጣሬን መፇጠሩን አመሌካች በማስረጃዎቹ
አሊስረዲም በሚሌ ነው፡፡
እንግዱህ ሇስራ ስንብቱ ምክንያትነት የተጠቀሰው የተጠሪ ስሇባንኩ ሀሰተኛ መግሇጫ በጋዜጣ
መስጠትና ይኸውም ዴርጊታቸው በባንኩ ሰራተኞችና ዯንበኞች የፇጠረውንና ሉፇጥር የሚችሇው
ችግርን ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትም የሀሰተኛ መግሇጫ ፌሬ ጉዲይ በማስረጃ የተዯገፇ መሆኑን ተገንዝቦ
ምክንያቱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27 ስር የሚወዴቅ አይዯሇም ሲሌ ነው የስራ ስንብቱ
ህገወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው፡፡ በርግጥ የስር ፌ/ቤቱ በስራ ስንብቱ ሊይ የተመሇከተው
የተጠሪን ጥፊት ይዘቱን በተፃፇው መሌክ ከተመሇከትነው ጥፊቱ በአዋጁ መሰረት ያሇማስጠንቀቂያ
ከስራ ሇማሰናበት ከሚያስችለ ምክንያቶች ውስጥ ሉካተት የማይችሌ መሆኑን መገንዘብ ይቻሌ
ይሆናሌ፡፡ ይሁን እንጂ በተጠቃሹ አዋጅ ስር የተመሇከቱት ምክንያቶች በክርክሩ ወቅት የሚረጋገጡ
ፌሬ ጉዲዮችንና የአዋጁን አጠቃቀም አሊማና አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ
በመመርመር ሉተረጎም የሚችለ ስሇመሆናቸው መገንዘብ አያዲግትም፡፡ አመሌካች የሚከራከረው
ተጠሪ የሰጠው ሀሰተኛ መግሇጫ በባንኩ ስምና ክብር ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ያሇው ሆኖ በባንኩ
ንብረት ሊይ ጉዲት እንዯዯረሰ ሉቆጠር የሚገባው ነው በማሇት ነው፡፡ ጉዲት ዯረሰ የተባሇውም
የባንኩ መሌካም ስም ጠፌቷሌ በሚሌም ጭምር ሲሆን አመሌካች ሇዋቢነት የሚጠቅሰው ዴንጋጌም
በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 27/1//ሸ/ ስር የተመሇከተውን ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ በአሠሪው
ንብረት ወይም ከዴርጅቱ ስራ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ባሇው ማናቸዉም ንብረት ሊይ ሆነ ብል
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ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት ማዴረስ ሰራተኛን ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ
ህጋዊ ምክንያት ነው፡፡ ንብረት ሇሚሇው ቃሌ በአዋጁ ስር የተመሇከተ ትርጓሜ የሇም፡፡ ይሁን እንጂ
ከአዋጁ አሊማና ከአሠሪው ዴርጅት ባሀርይ እንዱሁም ከንብረት ህግ ፅንሰ ሀሳቦች ጋር በማዛመዴ
ሇቃለ ትርጉም መስጠት ህጋዊነት ይኖረዋሌ፡፡ ምክንያቱም ንብረት ሇሚሇው ፅንሰ ሀሳብ ሁለንም
የሚያስማማ ትርጉም መስጠት የሚቻሌ አይዯሇምና፡፡ በመሆኑም የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅን
አጠቃሊይ አሊማም ሆነ አጠቃሊይ የንብረት ህግ ፅንስ ሀሳቦች ባህርያት እንዱሁም በንግዴ ህጉ
ስሇመሌካም ስም(Good Will) የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ግንዛቤ ውስጥ ስናስገባ ንብረት ማሇት
ዋጋው ኢኮኖሚያዉ ጠቀሜታ ያሇው እንዱሁም በአብዛኛው ሀብትነት ሉያዝ የሚችሌ ነገር መሆኑን
ሇመገንዘብ አስቸጋሪ አይሆንም፡፡ ዋጋው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇው ሆኖ በባሇሀብትነት ሉያዝ
የሚችሌ ነገር ሊይ ሆን ብል ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት ያዯረሰ ሰራተኛ ከሆነ በአሠሪው
ንብረት ሊይ በህጉ አነጋገር ጉዲት አዴርሷሌ ሇማሇት የማይቻሌበት ምክንያት የሇም፡፡
እጃችን ወዲሇዉ ጉዲይ ስንመሇስ የስር ፌ/ቤቶች የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረጉት
የተጠሪ አዴራጎት ሇአመሌካች ዋጋው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባሇው ነገር ሊይ ጉዲት አሊዯረሰም
የሚሌ ግሌፅ ምክንያት በመያዝ ሳይሆን በሀሰተኛ መግሇጫ ምክንያት በባንኩ ሰራተኞች ሊይ መረበሽ
በባንኩ ዯንበኞች ሊይ ዯግሞ ጥርጣሬ ስሇመዴረሱ አመሌካች ማስረጃ አሊቀረቡም በሚሌ ምክንያት
ነው፡፡ ይሁን እንጂ በአመሌካች በኩሌ የቀረበው የፅሁፌ ማስረጃ የተጠሪን ጥፊቶች በግሌፅ
የሚያሳይ ከመሆኑም በሊይ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮችም ተጠሪ በሰራተኞች
መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀፅ 21.6 መሰረት ሀሰተኛ ጋዜጣዊ መግሇጫ ሇመስጠት የማይችለ መሆኑን
የሚያሳዩ ሲሆን ሏሰተኛ መግሇጫ በባንኩ መሌካም ስም ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ሉኖረው አይችሌም
ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ አንዴ ሰው ሀሳቡን የመግሇፅ ህገመንግስታዊ መብት ያሇው ቢሆንም
ሀሰተኛ ቃሌ በመስጠት ግን በላሊ ሰው መሌካም ስምና ክብር ሊይ ወዱያውኑ ወይም ወዯ ፉት
ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌ ተግባር ሉፇፅም አይገባም፡፡ የባንክ ስራ በተሇይ ሲታይም የህዝብ ጥቅም
የበሇጠ የሚንፀባረቅበት በመሆኑ መሌካም ስም ሉጠበቅሇት የሚገባው ነው፡፡ በመሆኑም የስር
ፌ/ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ከህጉ መንፇስ
ጋር ያሊገናዘበ በመሆኑ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ላሊው የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን እርምጃ ህገ ወጥነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው አንዴ
ሰራተኛ ከስራ የሚታገዯው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ/18 መሰረት ነው፣የአመሌካች እርምጃ ግን
ይህንኑ ዴንጋጌ የተከተሇ አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አንዴን ሰራተኛ ጥፊት ፇፅሟሌ
የሚሌ አሠሪ ሰራተኛውን ከስራው አግድ ሇማቆየት የሚችሌ መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 27/4/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የሚያሳይ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት
ዴምዲሜም የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ በአጠቃሊይ የስር ፌ/ቤት በተጠሪ የስንብት ዯብዲቤ ሊይ
የተገሇፀውን ምክንያት እንዲሇ በመውሰዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ
ባሇመምረጥና አጠቃሊይ ይዘቱንና መንፇሱን ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የህግ
ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. በፋዯራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት በመ/ቁ 50691 ሔዲር 06 ቀን 2003 ዓ/ም ተሰጥቶ
በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 99417 ጥር 25 ቀን 2003 በትዕዛዝ የፀናው
ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያሰናበተው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች ወጪና ኪሳራ የራሱን ይቻሌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሂ/አ
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