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ር
ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996"ን" መሰረት አዴርጎ የቀረበን የግሌ የስራ
ክርክር የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀረመው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በአዲማ
ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡የአመሌካች የክስ ይዘትም ባጭሩ ሲታይ
ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ውሌ ግንኙነት ከሔግ ውጪ የተቋረጠባቸው መሆኑን
ጠቅሰው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሎቸውና የስራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው
መሌስም የተጠሪ የስራ ዴርሻ ሔጻናትን መንከባከብ ሲሆን ከምትንከባከባቸው ሔጻናት ውስጥ
ፌፁም ወርቁ የሚባሇውን ዯብዴባ ሰውነቱ እስኪሊጥ ዴረስ ጉዲት ማዴረሷ በመረጋገጡ የተፇጸመ
ስንብት በመሆኑ ሔጋዊ ስሇሆነ የሚከፇሊት ክፌያ የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤትም
የግራ ቀኙን ክርክርና የሰነዴ ማሰረጃ መርምሮ ህፃኑ መዯብዯቡ ቢረጋገጥም ዴብዯባውን
የፇፀሙት ተጠሪ ስሇመሆናቸው አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው ብል
አመሌካች ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች ሉከፌሎቸው ይገባሌ በማሇት የክፌያዎችን አይነትና
መጠን ሇይቶ ወስኗሌ፡፡በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩና ተዯበዯበ የተባሇው ሔፃን ቀርቦ ከተሰማ በኋሊ ተጠሪ
ዴርጊቱን መፇጸማቸው ተረጋግጧሌ ተብል ስንብቱ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ
27(2)፣14(2)(ሀ)) እና 27(1(ረ)) መሰረት ሔጋዊ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ
በሙለ ተሽሯሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም ተጠሪ የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ተሽሮ የወረዲው
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ በሚንከባከቡት ሔፃን ሊይ በዴብዯባ ተግባር
ጉዲት ያዯረሱ ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ውሳኔ የሻረው ያሊአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ
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ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት እንዱቀርብ ከተዯረገ በኋሊ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው
ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሐፌ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም የአመሌካች የስንብት እርምጃ ሔገ ወጥ
ነው ተብል ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሌ መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም
የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገነዘብ የተቻሇው አመሌካች ዴርጅት ከሚሰራቸው ስራዎች መካከሌ የህጻናት
እንክብካቤ የሚገኝበት መሆኑንና የተጠሪ ስራም ሔጻናትን መንከባከብ መሆኑን፣ተጠሪ
ከአመሌካች ጋር የመሰረቱት የስራ ውሌ ሉቋረጥ ችሎሌ በማሇት አመሌካች የሚከራከረው ተጠሪ
ፌጹም ወርቁ የተባሇ ሔፃን ሊይ በዴብዯባ ተግባር ጉዲት አዴርሰዋሌ በሚሌ መሆኑንና ይህንኑ
ክርክሩን ሇማስረዲትም የሰነዴ ማስረጃዎችን ማቅረቡን፣ የወረዲው ፌርዴ ቤትና የክሌለ ሰበር
ሰሚ ችልት ተጠሪ ሇዴርጊቱ ተጠያቂ ሉሆኑ አይችለም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሰው ስንብቱ
ሔገ ወጥ ነው ሇማሇት የቻለት ዴርጊቱን ተጠሪ ስሇመፇጸማቸው አመሌካች አምነዋሌ በማሇት
ያቀረበው ሰነዴ ቢኖርም ተጠሪ በፌርዴ ቤት ሲቀርቡ ሰነደን ክዯው የተከራከሩ በመሆኑና
የህክምና ማስረጃውም ጉዲቱ በተጠሪ ስሇመዴረሱ ያረጋግጣሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ
ምክንያት መሆኑን፣የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግን ዴብዯባው ተፇፅሞበታሌ የተባሇውን ሔጻን
አስቀርቦ ጉዲቱ በተጠሪ የዯረሰበት ስሇመሆኑ በማረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ የሻረው
መሆኑን ነው፡፡
እንግዱህ ከሊይ ከተገሇፀው የፌርዴ ቤቶች የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው በሔፃኑ
ሊይ አካለ ሊይ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑ በሁለም ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ሁኖ ጉዲቱ በምን
ምክንያት ነው የዯረሰው? በሚሇው ጥያቄ ሊይ ግን
የተሇያየ ዴምዲሜ ፌርዴ ቤቶቹ የያዙ
መሆኑን ነው፡፡የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግን በሔፃኑ ሊይ ጉዲቱ እንዳት ዯረሰ? ሇሚሇው ጥያቄ
ሔፃኑን በችልት በማስቀረብ ሰምቶ ጉዲዩን በአግባቡ አጣርቶ ተጠሪ ጉዲቱን ስሇማዴረሳቸው
አረጋግጧሌ፡፡የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ግን በወረዲው ፌርዴ ቤት የቀረቡትን የሰነዴ
ማሰረጃዎችን መሰረት በማዴረግ ተጠሪ ጉዲቱን አዴርሰዋሌ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም
ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠውን የሔፃኑን
ቃሌ በመተው ነው፡፡ይህ ዯግሞ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ
80(3(ሇ)) እና በክሌለ ሔገ መንግስት አንቀፅ 64(2(ሏ) እንዱሁም በክሌለ ፌርዴ ቤቶች
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 141/2000 አንቀፅ 31 የተሠጠውን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ማረም ስሌጣን ባግባቡ ያሊገናዘበ ነው፡፡ የሰበር ችልቱ ፌሬ ነገርን ማጣራት ወይም ማስረጃን
የመመዘን ስሌጣን የላሇው መሆኑን ከተጠቃሽ ሔጎች ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ
ይቻሊሌና፡፡በመሆኑም ዴብዯባውን ማን አዯረሰው የሚሇው ጥያቄ ፌሬ ነገርን የማጣራትና
ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሇው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተረጋግጦ እያሇ ይኸው ፌሬ ነገር
በክሌለ ሰበር ሰሚ ሳይታይ መታሇፈ በህጋዊ ምክንያት ያሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ሔፃኑን በራሱ ተነሳሽነት አስቅረቦ መስማቱም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345(1)
መሰረት ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ሲሌ ተጨማሪ ማስረጃ ማስቀረብ እንዯሚችሌ በሔጉ
የተሠጠውን ስሌጣን መጠቀሙን ያሳያሌ ከሚባሌ በስተቀር በማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ ዯንብ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ፇጽሟሌ ሇማሇት የሚቻሌበት ምክንያት የሇም፡፡የዞኑ ከፌተኛ
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ፌርዴ ቤት ህጻኑ የተዯበዯበውና ጉዲቱ የዯረሰበት በተጠሪ ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ የተከተሇው
መንገዴ ሔጋዊ ነው፣ጉዲቱም በተጠሪ በተፇፀመው የዴብዯባ ተግባር የዯረሰ ነው ከተባሇ ይህ
ጥፊት አንዴን ሰራተኛ ያሇማስጠንቀቂያ ሇማሰናበት የሚያስችሌ ምክንያት መሆን ያሇመሆኑን
መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ማናቸውም ሰራተኛ ሔይወትና ንብረትን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ ዴርጊት
መፇፀም ሔገ ወጥ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 14(2(ሀ))ስር የተመሇከተ ሲሆን
በአንቀጽ 27(1(ቀ)) ስር ዯግሞ በአንቀጽ 14(2) ስር የተመሇከቱትን ሔገ ወጥ ዴርጊቶችን
መፇፀም የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ
በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡በመሆኑም ተጠሪ በሚንከባከቡት ሔፃን ሊይ የዴብዯባ ተግባሩን
መፇፀማቸው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተዯረገው የፌሬ ነገር ማጣራትና የማስረጃ ምዘና
የተረጋገጠ ሁኖ በሔፃኑ ሊይ ዯረሰ የተባሇው ጉዲትም ሲታይም ሔይወቱን ሇአዯጋ ሉያጋሌጥ
የማይችሌ ነው ሉባሌ የሚችሌበትን ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች ከስራ የተሰናበቱት በአዋጁ አንቀፅ 27(1(ቀ)) ዴንጋጌ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው
ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡በዚህም ምክንያት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የሰጠው ውሳኔ ሇሰበር ችልቱ በሔጉ ተሇይቶ ከተሰጠው
ስሌጣን ውጪ ከመሆኑም በሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 345 መሰረት ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት የተሰጠውን ስሌጣን ያሊገናዘበና በውጤቱም የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1(ቀ))
ዴንጋጌን የጣሰ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇአገኘን
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

1.
2.
3.

4.

ው
ሣ
ኔ
የኦሮሚያ ክሌሌ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 135103 መጋቢት 24 ቀን 2004 ዓ.ም.
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12443 ሔዲር 25 ቀን 2004 ዓ.ም.
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው በሔጉ አግባብ ስሇሆነ ስንብቱ ሔጋዊ ነው ብሇናሌ፡፡አመሌካች
ከተጠሪ ዯመወዝ ብቻ በመቁረጥ ሲያጠራቅም የነበረ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ካሇ ይህንኑ ተጠሪ
ከመጠየቅ ይህ ውሳኔ አያግዲቸውም ብሇናሌ፡፡
ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉረማ አሇበት
ት/ዘ
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