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የሰ/መ.ቁ.744ዏዏ 

ግንቦት 7 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማዉ ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ግዮን ኢንደስትሪያሌና ኮሜርሺያሌ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር-ነ/ፇጅ ያሬዴ ወርቅዬ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ኃይለ ናርዬ  ጠበቃ ገ/እግዚአብሓር ኪዲኔ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ         

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት የሚስተናገዯውን የግሌ የስራ ክርክር የሚመሇከት 
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ግንኙነት 
ውሌ ከሔግ ውጪ የተቋረጠባቸው መሆኑን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሎቸው ይወሰን 
ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም  ከተጠሪ ጋር የስራ ውሌ 
ግንኙነት ስሇመኖሩ  ሳይክዴ የስራ ውለ የተቋረጠው ተጠሪ ሲያሽከረክሩ በነበሩት በአመሌካች 
ዴርጅት ንብረት ሊይ በግጭት ጉዲት ያዯረሱ በመሆኑ ነው በማሇት ስንብቱ ሔጋዊ ነው ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌክ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
ሰምቶ ጉዲዩን በመመርመር ተጠሪ ጉዲት አዴርሷሌ በማሇት አመሌካች የሚከራከረው የአመሌካች 
ዴርጅት እህት ኩባንያ  የሆነው  የግዮን ጋዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ንብረት በሆነው ተሽከርካሪ 
ሊይ መሆኑ መረጋገጡን፣ ተጠሪ የስራ ቅጥር ውሌ የፇፀሙት ከአመሌካች ጋር እስከሆነ ዴረስ 
የአመሌካች ዴርጅትና የግዮን ጋዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ባሇቤት አንዴ መሆን ዴርጅቶቹ 
የራሳቸው ሔጋዊ ሰውነት ያሊቸው እስከሆነ ዴረስ በአመሌካች ዴርጅት ንብረት ሊይ ተጠሪ ጉዲት 
አዴርሰዋሌ ሇማሇት የማያስችሌ መሆኑን በምክንያትነት ይዞ የአመሌካች እርምጃ ሔገወጥ ነው 
በማሇት ዯምዴሞ ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች ሉከፇሊቸው ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ 
መሠረታዊ ይዘትም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ከእህት ኩባንያው ሇስራ ተከራይቶ ሲጠቀም 
በነበረው ተሽከርካሪ ተጠሪ ጉዲት ያዯረሱ ሁኖ እያሇ ኩባንያዎቹ የተሇያየ የሔግ ሰውነት ያሊቸው 
ናቸው በማሇት ስንብቱን ሔገወጥ ነው በማሇት መወሰናቸው ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ የሰበር 
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪን የቀጠረውና ጉዲት የዯረሰበት ተሽከርካሪ የአመሌካች ዴርጅት 
ሆኖ እያሇ በአመሌካች ዴርጅት  የዯረሰ ጉዲት የሇም ተብል ስንብቱ ሔገወጥ ነው የተሇያዩ 
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ክፌያዎች ሇተጠሪ ይፇጸሙ ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ 
በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ዴርጅት የተጠሪ ቀጣሪ ፣ ተጠሪ ጉዲት አዯረሰ 
የተባሇበት ተሽከርካሪ ዯግሞ የአመሌካች ዴርጅት ባሇቤት የሆኑት ግሇሰብ ባሇቤት የሆኑበት ሁኖ 
ጉዲቱ ዯረሰ በተባሇበት ጊዜ አመሌካች ዴርጅት ተሽከርካሪውን ሇራሱ ጥቅም በመገሌገሌ ሊይ 
በነበረበት ሁኔታ ተጠሪ ግጭት ያዯረሱ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ስሇመሆኑ 
የክርክሩ ሂዯት የሚያሳይ መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የህግ ሰውነት ያሇው ሲሆን በዚህ ሔጋዊ ችልታ 
የመከሰስም ሆነ የመከሰስ ችልታ ይኖረዋሌ፡፡ አንዴ የተፇጥሮ ሰው ከአንዴ  በሊይ ኃ/የተወሰነ 
የግሌ ማህበሮች ባሇቤት ሁኖ መገኘት በአንደ ዴርጅት ውስጥ ያሇ ሰራተኛ በላሊኛው እህት 
ዴርጅቱ ንብረት ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዯት በላሊኛው ዴርጅት ውስጥ በሔጉ አግባብ የተቀጠረውን 
ሰራተኛ በዴርጅቱ ንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሰሃሌ በማሇት የስራ ውለን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 
አንቀጽ 27/1/ሸ/ መሠረት ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚስችሇው ሔጋዊ  ምክንያት አይዯሇም፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/ሸ/ መሠረት የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ አሰሪው 
ሉያቋርጥ የሚችሇው ሰራተኛው በአሰሪው ንብረት ወይም ከዴርጅቱ ስራ ጋር በቀጥታ ግንኙነት 
ባሇው ማናቸውም ንብረት ሊይ ሆነ ብል ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ጉዲት ማዴረሱ ሲረጋገጥ 
ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ከያዛቸው ቁም ነገሮች ውስጥ “የአሰሪው ንብረት” እና “ከዴርጅቱ ስራ ጋር 
ቀጥታ ግንኙነት ባሇው ማናቸውም ንብረት” የሚለት ሏረጎች  ይገኙበታሌ፡፡ ስሇዚህ ጉዲት 
ዯርሷሌ ሇማሇት መሟሊት ካሇባቸው  ነገሮች አንደ ንብረቱ የአሰሪው መሆኑና በቀጥታ 
ከዴርጅቱ ስራ ጋር የሚገናኝ መሆኑ ነው፡፡ አሰሪ ማሇት ዯግሞ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ 
ሰዎችን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 4 በተመሇከተው መሠረት ቀጥሮ የሚያሰራ ግሇሰብ 
ወይም ዴርጅት ስሇመሆኑ በተጠቃሹ አዋጅ አንቀፅ 2/1/ ስር ትርጉም  የተሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡ 
በዚህ መሠረት የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ተፇጥሯሌ ሉባሌ የሚችሇው  የስራ ወለ በአዋጁ 
አንቀጽ 4 መሠረት ሲመሰረት መሆኑንና በዚህ አግባብ የስራ ውለ መመስረቱ ከተረጋገጠ የስራ 
ውሌ  ግንኙነት በሔጉ አግባብ የሚገዛው ይህንኑ ውሌ በመሰረቱት ሰዎች መካከሌ ብቻ 
ይሆናሌ፡፡ የስራ ውሌ ግንኙነት በላሊቸው ሰዎች መካከሌ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 ተፇፃሚ 
የሚሆንበት ምክንያት የሇም፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ተጠሪ ጋር የስራ ውሌ ግንኙነት መመስረቱ የተካዯ ጉዲይ 
አይዯሇም፡፡ አመሌካች ተጠሪን ማሰናበቱን ሔጋዊ ነው በማሇት የሚከራከረው የግዮን ጋዝ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር የሆነ መኪና ሊይ በግጭት ምክንያት ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ ተጠሪ ከዚህ የተሽከርካሪው ባሇቤት ከሆነው  ዴርጅት ጋር የፇፀሙት የቅጥር ውሌ 
የላሇ ሲሆን ተሽከርካሪውን አመሌካች ሇስራ ምክንያት ተኮናትሮ ሲጠቀምበት የነበረ ወይም 
ንብረቱ ከዴርጅቱ ስራ ጋር ቀጥታ ግንኙነት የነበረው ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ  ያሌተረጋገጠ  
ነጥብ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች ዴርጅት ተጠሪ በላሊ ዴርጅት ንብረት ሊይ ጉዲት 
አዴርሰዋሌ በማሇት በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት የተመሰረተውን የስራ ግንኙነት ውሌ 
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ሇማቋረጥ የሚስችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ የስራ ውለን 
ከአመሌካች ጋር መመስረታቸውንና ጉዲት ዯርሶበታሌ የተባሇው ተሽከርካሪም የአመሌካች  
ዴርጅት ባሇቤት የሆኑት ግሇሰብ የሆኑበት ግዮን ጋዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር መሆኑን በማረጋገጥ  
ስንብቱ ሔገወጥ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 2/1/ ፣ 4 እና 
27/1/ሸ/ እና በንግዴ ሔጉ ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የግሌ ማህበራት ስሊሊቸው ሔጋዊ ችልታን 
በተመሇከተ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በስተቀር መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ፇጽመዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ   ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 55719 የካቲት 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 107754 ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም 
የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የአመሌካች እርምጃ ሔገወጥ ነው ተብል ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇለ መወሰኑ 
ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3.  በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ  
   ብሇናሌ፡፡ 

 
ት  ዕ   ዛ  ዝ 

በዚህ ችልት መጋቢት ዏ5 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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