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 የሰ/መ/ቁ. 65930 

14/10/2ዏዏ3ዓ.ም  

                            ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- የሱ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ አቶ ግሩም አየሇ  ቀረቡ  

ተጠሪ ፡- 1- አቶ ዯጀኔ በቀሇ - ቀረቡ 

        2-  አቶ አሸናፉ አብርሃም አሌቀረቡም  

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የአሁን ተጠሪዎች በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሣሾች የነበሩ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ 
ተከሣሽ ነበር፡፡ ክሱም በተከሣሽ ዴርጅት ተቀጥሬን እየሠራን ተከሣሽ ያሇአግባብ የሥራ ውሊችን 
እንዱቋረጥ ያዯረገ ስሇሆነ በህጉ መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱከፌሇን ይወሰንበት የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሣሽም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሾች በምርት ማምረቻ ማሽን ከመጠን በሊይ ነዲጅ 
በመጨመርና ማሽኑ በፌጥነት እንዱሠራ በማዴረጋቸው ሙቀት ጨምሮ የማሽኑ ኩሽኔታ 
ከመቃጠለም በሊይ በሰርኩላሽን ዳስክ ብሌሽት ዯርሶ በቀጣይ ፇረቃ ማሽኑ የቆመ በመሆኑ 
በተከሣሽ ዴርጅት ሊይ ባዯረሱት ጉዲት የተነሣ ከሥራቸው እንዱሠናበቱ ተዯርገዋሌ ብሎሌ፡፡ 

የሥር የፋ/የ/መዯ/ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ በሰጠው ፌርዴ ከሣሾች 
በአሠሪው ንብረት ሊይ በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረጉ በመሆናቸው ውለ እንዱቋረጥ 
የተዯረገው በህጋዊ መንገዴ ነው ብሎሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የመረመረው የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በበኩለ ማሽኑ  የተበሊሸው ይግባኝ  
ባዮች /የሥር ከሣሾች / ሇቀጣዩ ፇረቃ ተረኞች በ2፡ዏዏ አስረክበው ማሽኑም ሥራውን እያከወነ 
ቆይቶ 5፡3ዏ ሲሆን የቆመ በመሆኑ እንዱሁም የማሽኑን ሁኔታ የሚቆጣጠር ኮምኘዩተር ተበሊሽቶ 
ስሇነበር ጉዲቱ የዯረሰው በይግባኝ ባዮች ነው ሇማሇት አይቻሌም ሲሌ ይግባኝ ባዮች ወዯ ሥራቸው 
እንዱመሇሡና መሌስ ሰጪ  /የአሁኑ አመሌካች/ የ6 ወር ዯመወዛቸውንም እንዱከፌሌ ፇርዶሌ፡፡ 

በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ፌርዴ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት 
አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡-  
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 ተጠዎች በአመሌካች ንብረት ሊይ ብር 2,ዏዏዏ,ዏዏዏ የሚገመት ጉዲት በማዴረሣቸው 
ምክንያት የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሥራ የተሠናበቱት በህጋዊ መንገዴ ነው ሲሌ 
የወሰነውን ከፌተኛው ፌ/ቤት መሻሩ፣ 

 በሌዩ ባሇሙያዎች /Experts/ የተሰጠውን የምስክርነት ቃሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት 
ከሙያው ወጪ ውዴቅ ማዴረጉ፣  

 ከፌተኛው ፌ/ቤት ሇተጠሪዎች ካሣ ብቻ ይከፇሊቸው ማሇት ሲገባው ወዯ ሥራ 
ይመሇሡ ማሇቱ ያሇአግባብ ነው የሚለ ናቸው፡፡ 

ተጠሪዎች በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ የአመሌካችና የተጠሪዎች ምስክሮች ተመሣሣይ 
ሥራ ያሊቸውና በጊዜው ሥራ ሊይ ሆነው ሁኔታውን የተመሇከቱ እንጂ ሇሙያዊ ምስክርነት 
ያስፇሌጋለ ተብሇው የተጠሩ አይዯለም፡፡ ሇቀጣዩ ፇረቃ ማሽኑን አስረክበን ከሄዴን ከ5፡ዏዏ ቆይታ 
በኋሊ ሇዯረሰው ጉዲት ተጠሪዎች ተጠያቂዎች አይዯሇንም በማሇት የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቀዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ 
የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው በህጋዊ መንገዴ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን 
የግራ ቀኙን ክርክር እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የአመሌካች ማሽን በዯረሰበት ጉዲት መቆሙን ተጠሪዎችም የሚያምኑት ጉዲይ ሲሆን 
ዋናውና አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ግን በማሽኑ ሊይ ጉዲት የዯረሰው በተጠሪዎች ፇረቃ ነው? ወይስ 
ተጠሪዎች ሇቀጣዩ ፇረቃ ሠራተኞች አስረክበው ከወጡ በኋሊ ነው? የሚሇው ነው፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ 
አመሌካች ተጠሪዎች በፇረቃቸው ወቅት ያሇአግባብ ነዲጅ በመጨመርና ማሽኑም ከሚገባው በሊይ 
ፌጥነት እንዱጨምር በማዴረጋቸው በተፇጠረ ሙቀት የተነሣ በተሇያዩ የማሽኑ ክፌልች ጉዲት 
ዯርሷሌ የሚሌ ሲሆን ጉዲቱ ግን የታወቀው ከኮምኘዩተር በተገኘው መረጃ መሠረት ሆኖ በቀጣይ 
ፇረቃ የሚሠሩ ሠራተኞች ሥራ ሊይ ባለበት ጊዜ ነው ብሎሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው  ማሽኑ 
በራሳቸው ፇረቃ አሇመበሊሸቱንና ብሌሽቱም የዯረሰው በቀጣዩ ፇረቃ በመሆኑ ሇዯረሰው ጉዲት 
ሃሊፉነት የሇብንም ሲለ ይከራከራለ፡፡ 

የሥር የፋ/የ/መዯ/ፌ/ቤትም ከግራ ቀኙ የቀረበውን የፌሬ ነገር ክርክር ሇማጣራት 
ማስረጃዎችን የሰማ ሲሆን በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ሌዩ ዕውቀት ያሊቸው /Experts / ምስክሮች 
ሲሆኑ በተጠሪዎች በኩሌ የቀረቡት ምስክሮች ዯግሞ ሌዩ አዋቂዎች ያሌሆኑ በቀጣዩ ፇረቃ ሲሠሩ 
የነበሩ የማሽኑ ኦፔሬተሮች ናቸው፡፡ 

ሌዩ አዋቂዎች የሚባለት በትምህርት ፣ በሥሌጠና እና በሌምዴ ዕውቀት ያካበቱ ሰዎች 
ሲሆኑ እነዚህን ሰዎች ፌ/ቤቱ በሚጠራበት ጊዜ በተፇሇገው ጉዲይ አግባብ የሆነ ዕውቀት ያሊቸው 
ስሇመሆኑ ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ ይህም ሲባሌ የኤክስፏርት ምስክርነት ሇምሳላ በኢንጅነሪንግ 
/engineering/  የሚያስፇሌግ ከሆነ መጣራት ያሇበት በዚሁ በኢንጅነሪንግ ሙያ ዕውቀት ያሇው 
ሰው መሆን ይኖርበታሌ፡፡ እንዱሁም በአርክቴክቸር /architecture/ ቴክኒዮልጂ /technology /  
እና በመሳሰለት ጉዲዮች ሊይ የሌዩ አዋቂዎች ምስክርነት አስፇሊጊነት በፌ/ቤቱ  ሲታመን ወይም 
ተከራካራዎቹ ቀርበው እንዱሰሙ በጠየቁ ጊዜና ፌ/ቤቱም የሌዩ አዋቂዎች ምስክርነት ጉዲዩን 
ሇማብራራት ወይም ሇክርክሩ ውሣኔ አሰጣጥ ተገቢ ነው ካሇ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት ያሊቸውን ሌዩ 
አዋቂዎች ቀርበው የምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 
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ይህ ከዚህ በሊይ የተገፀው ሁኔታ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 136/1/ ሥር የተዯነገገ ሲሆን  
የምስክርነት ቃሊቸውን የሚሰጡ ሌዩ አዋቂዎችም የሚሰጡት የምስክርነት ቃሌ በገሇሌተኝነት 
የሚሰጥ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ በዚህ በተያዘውም ጉዲይ የአሁኑ አመሌካች ባቀረባቸው የሌዩ አዋቂ 
ምስክሮች ገሇሌተኝነት /impartiality of experts/  ከተጠሪዎች በኩሌ የቀረበ ክርክር የላሇ ሲሆን 
በአንዴ የፌትሃብሄር ጉዲይ ሌዩ አዋቂዎች/Experts / እና ሌዩ አዋቂዎች ያሌሆኑ ምስክሮች 
ቀርበው በተሰሙ ጊዜ ‛ In the civil context … lay evidence should not be preferred to 
expert evidence with out good reason “ የሚሇውን የማስረጃ ምዘና መርህ መከተሌ ይገባሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ ከተጠቀሰው የማስረጃ ምዘና መርህ መገንዘብ የሚቻሇው ዲኞች በሌዩ አዋቂዎች 
የተሰጠውን ምስክርነት ተቀባይነት የሇውም በማሇት ሉወስኑ የሚችለት ይህንኑ የሌዩ አዋቂዎችን 
ምስክርነት ተቀባይነት ሉያሳጣ የሚችሌ በቂ ምክንያት መኖሩ  ከተረጋገጠ ብቻ ነው፡፡ የሌዩ 
አዋቂዎችን ምስክርነት ተቀባይነት ሇማሳጣት በቂ ምክንያት ከላሇ ግን ሌዩ አዋቂ ያሌሆኑ ምስክሮች 
ከሰጡት ምስክርነት ይሌቅ በሌዩ አዋቂዎች የተሰጡት ምስክርነት ተመራጭነት ይኖረዋሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌ ሌዩ አዋቂዎች ከሰጡት ምስክርነት ሌዩ አዋቂ ያሌሆኑ ምስክሮች የሰጡት ምስክርነት አሳማኝ 
ሆኖ ከተገኘ ዯግሞ የሌዩ አዋቂዎችን የምስክርነት ቃሌ ውዴቅ በማዴረግ ሌዩ አዋቂዎች ያሌሆኑት 
ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ ዲኞች እንዲይቀበለ የሚከሇክሊቸው የህግ መርህ የሇም፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የአመሌካች የሌዩ አዋቂ /Experts / ምስክሮች ስሇብሌሽቱ 
የቴክኒዮልጂ ውጤት የሆነውን ኮምፑዩተር በማንበብ በሙቀት መጨመርና ከመጠን በሊይ በሆነ 
ፌጥነት ማሽኑ እንዱሠራ በመዯረጉ የተነሣ ብሌሽት የዯረሰበት መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ይህን አግባብ 
ባሇው ባሇሙያ የተሰጠውን ምስክርነት ውዴቅ ሇማዴረግ ምንም በቂ ሁኔታ ባሌተገኘበት የሥር 
ከፌተኛው ፌ/ቤት ውዴቅ በማዴረግ ሇጉዲዩ ይግባኝ ባዮች /ያሁን ተጠሪዎች/ ሀሊፉት የሇባቸውም 
ያሇውና የሥራ ስንብቱም የተዯረገው በህገወጥ መንገዴ በመሆኑ የ6 ወር ዯመወዝ ተከፌልአቸው 
ተጠሪዎች ወዯ ሥራቸው ይመሇሱ በሚሌ የወሰነው መሠረታዊ የሆነ የማስረጃ ምዘና መርህን 
ያሌተከተሇ ስሇሆነ ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የሥር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 93713 በቀን 26/04/2003 ዓ/ም በዋሇው 
ችልት የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 62045 በቀን 11/8/2002 ዓ.ም  በዋሇው ችልት 
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

3. በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው ውሌ የተቋረጠው በህጋዊ መንገዴ ነው 
ተብሎሌ፡፡ 

4. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  
5. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኛች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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