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የሰ/መ/ቁ.125778 

መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

        ተኽሉት ይመሰሌ 

    ቀነዒ ቂጣታ 

        ክፌሇጽዮን ማሞ 

       ሰናይት አዴነዉ 

አመሌካች...........ሲዉ ኢንፌራስትራክቸር 

ተጠሪዎች........... 1. አቶ መሳይ ወ/ገብርኤሌ 

               2. አቶ አለሊ አበጋዘእ 

               3. አቶ በፌርዴ ጥሊሁን  

               4. አቶ ዘሪሁን ከዴር 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅን መነሻ ያዯረገ የሥራ ስንብትን የሚመሇከት ክርክር 

ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ፡--በሥር ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪዎች የሥር ከሳሾች፣ የአሁን 

አመሌካች የሥር ተከሳሽ ሁኖ ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር ከሳሾች በሀዋሳ 

ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ከሳሾች በተከሳሽ ዴርጅት በዲም ትራክ ኦፕሬተር 

ተቀጥረን ሥራችንን በቅንነትና በታማኝነት እየሠራን እያሇ እኛ ዯንብ በመጣስ የዴርጅቱ 

ተሽከርካሪ ታንከር ነዲጅ እንዲይሰረቅ የሚያዯርገዉን የተሻሇ የነዲጅ መያዣ ታንከር መቆጣጠሪያ 

መሳሪያ /የዯህንነት መጠበቂያ/ ሊይ ሆን ብሇን ያዯረሰን ጉዲት ሳይኖር ጉዲት አዴርሳችኋሌ 

በማሇት የሥራ ዉሊችንን  በሔገ ወጥ መንገዴ በማቋረጥ ስሊሰናበተን ተከሳሽ ተገቢዉን ክፌያዎች 

እንዱከፌሇን፣ የሥራ ሌምዴ እንዱሰጠን እንዱወሰንሌን በማሇት ከሷሌ፡፡ የሥር ተከሳሽ አሻሽል 

ባቀረበዉ መሌስ 1ኛ ከሳሽ በ9/08/2007 ዒ.ም፣ 2ኛ፣ 3ኛ እና 4ኛ ከሳሾች በ10/08/2007 ዒ.ም 

እያንዲንዲቸዉ ሇሥራ በተረከቡት ተሽከርካሪ ሊይ የነዲጅ ስርቆትን ሇመከሊከሌ በታንከሩ ሊይ 

የተሰራዉን መሳሪያ ሊይ ጉዲት ማዴረሳቸዉ በዴርጅቱ የቴክኒክ ክፌሌ ተጣርቶ የተረጋገጠ ሲሆን 

ከሳሾች ጉዲቱ የዯረሰዉ በላሊ ሰዉ መሆኑን ባሇማረጋገጣቸዉ፣ በዴርጅቱ ንብረት ሊይ ጉዲት 

በማዴረሳቸዉ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 /1/ /ሸ፣ ቀ/ እና በዴርጅቱ ዉስጠ ዯንብ 

መሰረት ከሥራ የተሰናበቱ በመሆኑ ስንብቱ ሔጋዊ ነዉ ከሳሾች የጠየቁትን ክፌያዎች ሇመክፇሌ 

ኃሊፉነት የሇብንም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  
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ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮች በመስማት፣ የሰነዴ ማስረጃም በመመዘን፣ 

በሰጠዉ ዉሳኔ ተከሳሽ የከሳሾችን የሥራ ዉሌ ያቋረጠዉ ከሔግ ዉጭ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ 

ነዉ በማሇት ሇከሳሾች በሔጉ አግባብ ክፌያዎችን እንዱከፌሊቸዉ ወስኗሌ፡፡  

የሥር ተከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የሰበር አቤቱታ 

ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም ቅሬታዉ ተቀባይነት ሳይገኝ 

ዉዴቅ ተዯርጎ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔን በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን 

ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በ24/07/2008 ዒ.ም የተጻፇ ሶስት ገጽ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የአቤቱታዉም 

ይዘት፡-- የሥር ፌ/ቤት አመሌካች መሌሱን እንዱያሻሽሌ በፇቀዯሇት መሰረት በ22/12/2007 ዒ.ም 

የተጻፇዉን መሌስ ያቀረበ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ግን መሌሱን ከመሻሻለ በፉት የተያያዘዉን የሰነዴ 

ማስረጃ ከተሻሻሇዉ የመከሊከያ መሌስ ማስረጃ ጋር እያነጻጸረ የሰነዴ ማስረጃዎቹ እምነት 

የማይጣሌባቸዉ ናቸዉ በማሇት የአመሌካችን ክርክር ዉዴቅ ማዴረጉ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.91 /1/ 

ያሊገናዘብ ዉሳኔ ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪዎች በመመሳጠር ሇነዲጅ ስርቆት እንዱያመቻቸዉ 

የዴርጅቱን አራት መኪኖች የነዲጅ ታንከር በተከታታይ ቀናት በ9/8/2007 ዒ.ም እና በ10/8/2007 

ዒ.ም ሰብረዉት እና ቀዯዉት ጉዲት ማዴረሳቸዉን በሰነዴ ማስረጃ እና በሰዉ ምስክሮች 

አረጋግጠዉ እያሇ የሥር ፌ/ቤት እነዚህን የሰነዴ ማስረጃዎች መርምሮ አስፇሊጊም ከሆነ ገሇሌተኛ 

ባሇሙያዎችን በተጨማሪ ማስረጃነት አስቀርቦ ምርመራ ማዴረግ እየቻሇ ማስረጃዉን በማሇፌ 

የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ መብት ማሇፊቸዉ በመሆኑ እንዱሻርሌን፡፡ ስሇዚህ የአሁን አመሌካች 

ተጠሪዎች በዴርጅቱ መኪኖች የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት እና ጥፊት በማዴረሳቸዉ ስንብቱ ሔጋዊ 

በመሆኑ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 /1/ /ሸ፣ ቀ/ መሰረት መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱሻርሌን፣ ክፌያንም በተመሇከተ ቅሬታዉን በማቅረብ 

አመሌክቷሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት ይህን ጉዲይ በማየት ፣ተጠሪዎች ጥፊት ሇመፇጻማቸዉ አሌተረጋገጠም 

ተብል በሥር ፌ/ቤቶች ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ በሚሌ የመወሰኑን አግባብነት ከሰበር 

መ.ቁ.112733 አንጻር፣ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት የአሁን ተጠሪዎች 

መሌስ እንዱሰጡ በታዘዘዉ መሰረት ግንቦት 12 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ አራት ገጽ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡--የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች መኪኖች የነዲጅ መያዣ ክፌሌ ሊይ 

ጉዲት ያሊዯረስን ሲሆን የአሁን አመሌካች ያሇጥፊታችን የሥራ ዉሊችንን ማቋረጡ ያሇአግባብ 

በመሆኑ የቀረበዉ ቅሬታዉ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን እና የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ እንዱጸናሌን 

በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካችም የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመሌስ 

መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን፣ ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታዉ 

መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም 

አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩን 

እንዯመረመርነዉ የአሁን አመሌካች የተጠሪዎችን የሥራ ዉሌ በማቋረጥ ከሥራ ያሰናበታቸዉ 

ተጠሪዎች ከዴርጅቱ መኪኖች ታንከር ሊይ ነዲጅ እንዲይሰረቅ የሚከሊከሇዉን መቆጣጠሪያ መሳሪያ 

ሊይ ጉዲት በማዴረሳቸዉ በአመሌካች ንብረት ሊይ ሆን ብሇዉ ወይም በከባዴ ቸሌተኝነት ባዯረሱት 

ጉዲት ምክንያት እንዯሆነ ከሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የአሁን ተጠሪዎች የተሇያዩ 

ምክንያቶችን በመዘርዘር በመኪኖቹ የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት አሇማዴረሳቸዉን እና ስንብቱ ሔገ 

ወጥ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ያቀረበዉን መሌስ 

ሇማሻሻሌ ጥያቄ አቅርበዉ ሲፇቀዴሇት፣ በተሻሻሇዉ መሌስ የአሁን ተጠሪዎች በመኪኖቹ የነዲጅ 

ታንከር ሊይ ጉዲት አዯረሱ በማሇት መጀመሪያ ባቀረበዉ ክስ ሊይ የጠቀሰዉን ቀን እና መጀመሪያ 

የተጻፇዉን የስራ የስንብት ዯብዲቤ በመቀየር ላሊ የስራ የስንብት ዯብዲቤ አያይዞ ያቀረበ መሆኑን 

በሥር ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነዉ፡፡  

በዚህ ረገዴ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.91 /1፣ 3/ እንዯሚዯነግገዉ የክሱ ወይም የመከሊከያ መሌሱ 

ማሻሻሌ አስቀዴመዉ የቀረበዉን ሁኔታ የሚያብራራ ወይም የቀረበዉን ክርክር በተሻሻሇ ዒይነት 

ገሌጾ የሚያስረዲ ወይም ትክክሇኛ ፌትሔን ሇመስጠት የሚረዲ መሆኑን ፌ/ቤቱ ከገመተ ፌርዴ 

ከመሰጠቱ በፉት የቀረበዉን ክስ ወይም መሌስ እንዱሻሻሌ እንዯሚፇቅዴ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ 

መሰረት አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች መሌስ ሇማሻሻሌ አቤቱታ አቅርቦ 

የሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መሌሱን አሻሽል እንዱያቀርብ የፇቀዯሇት ሲሆን፣ 

አመሌካችም በ22/12/2007 ዒ.ም የተጻፇ የተሻሻሇ መሌስ ያቀረበ መሆኑን ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን የአሁን አመሌካች ባቀረበዉ መሌስ አስቀዴመዉ የአሁን ተጠሪዎች 

በአመሌካች መኪኖች የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት ተጠሪዎችን ከሥራ 

ያሰናበተባቸዉን የስንበት ዯብዯቤ ሙለ በሙለ በመቀየር ላሊ የስንብት ዯብዲቤ /ላሊ አዱስ 

ማስረጃ ፇጥሮ/ እንዲቀረበ ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ መረዲት ተችሎሌ፡፡ በዚህ መሰረት የአሁን 

አመሌካች አስቀዴመዉ ሇተጠሪዎች የሰጣቸዉን የስንብት ዯብዲቤ በመቀየር፣ ተጠሪዎች 

በመኪኖቹ የነዲጅ ታንከር ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ ያሇዉን ቀን በመቀየር ያቀረበ መሆኑን 

ያመሇክታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪዎች ክሳቸዉን ሲመሰርቱ የአሁን አመሌካች የጻፇሊቸዉን የስንብት 

ዯብዲቤ እና በስንብት ዯብዲቤዉ ሊይ በዴርጅቱ ንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሳችኋሌ የተባሇዉን ቀን 

እና ሁኔታ መሰረት በማዴረግ እንዯሆነ ግሌጽ ነዉ፡፡ የአሁን አመሌካች አሻሽል ባቀረበዉ መሌስ 

ይህን ሁለ ቀይሮ መሌሱን አሻሽል አቀረበ ማሇት ተጠሪዎችን ከሥራ ከማሰናበቱ በፉት 

በትክክሌ አጣርቶ እርምጃ መዉሰዴ ሲገባዉ አሁን ክርክር ከተጀመረ በኋሊ አስቀዴመዉ 

ተጠሪዎችን ካሰናበታቸዉ ዯብዲቤ ላሊ ዯብዲቤ መጻፈ ከሊይ የተመሇከተዉን 
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የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.91 /1፣ 3/ አሊማ እና መንፇስ የሚያሟሊ ሁኖ አይታይም፡፡ አመሌካች ራሱ 

በጻፇዉ የስንብት ዯብዲቤ መሰረት በማዴረግ የአመሌካችን እርምጃ በመቃወም ተጠሪዎች ክስ 

ከመሰረቱ በኋሊ አመሌካች ላሊ የስንብት ዯብዲቤ በማዘጋጀት መሌሱን አሻሽል ማቅረቡ በቀዴሞ 

መሌስ የቀረበዉን ሁኔታ የሚያብራራ ወይም የቀረበዉን ክርክር በተሻሻሇ ዒይነት ገሌጾ 

የሚያስረዲ ወይም ትክክሇኛ ፌትሔን ሇመስጠት የሚረዲ ሳይሆን አዱስ ክርክር እንዯማቅረብ 

የሚገመት ነዉ፡፡ እንዱያዉም ተጠሪዎች ያቀረቡትን ክርክር ተገቢ መከሊከያ መሌስ ማቅረብ 

ሳይሆን ላሊ የማይገናኝ አዱስ ክርክር እንዯማቅረብ የሚቆጠር ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር ይህን ጉዲይ 

ማየቱ አስፇሊጊ ነዉ፡፡ የሥር ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪዎች በአመሌካች መኪኖች የነዲጅ ታንከር ሊይ 

ጉዲት ማዴረስ ወይም አሇማዴረሳቸዉ በተመሇከተ የግራ ቀኙን የሰዉ ምስክሮችን በመስማት 

የሰነዴ ማስረጃ በመመዘን ዉሳኔ የሰጠ መሆኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መሰረት የሥር ፌ/ቤት 

የአሁን አመሌካች ተጠሪዎች በዴርጅቱ መኪኖች የነዲጅ ታንክር ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ በማሇት 

ከሥራ ያሰናብታቸዉ እንጂ የቀረበዉ የሰነዴ ማስረጃ እና የሰዉ ምስክሮች እምነት የሚጣሌባቸዉ 

እንዲሌሆኑ በማረጋገጥ፣ የሥራ ስንበቱ ሔገ ወጥ መሆኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ ማስረጃን በመመዘን 

ዉሳኔ መስጠቱን ችልቱ ተገንዝቧሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ባቀረበዉ ክርክር ተጠሪዎችን በሔጉ 

አግባብ በጥፊታቸዉ የሥራ ዉሊቸዉን በማቋረጥ ያሰናበታቸዉ እና ስንብቱ ህጋዊ መሆኑን 

የማስረዲት ሸክሙን ያሌተወጣ መሆኑን ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ ማየት ይቻሊሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

ባቀረበዉ ክርክር መሰረት ተጠሪዎች በዴርጅቱ መኪኖች የነዲጅ ታንከር መቆጣጠሪያ መሳሪያ ሊይ 

ጉዲት ማዴረሳቸዉን ባሊረጋገጠበት የተጠሪዎች የሥራ ስንብት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 

27 /1/ /ሸ፣ ቀ/ መሰረት ሔጋዊ ነዉ በማሇት ያቀረበዉ ክርክር የዴንጋጌዉን መንፇስና ይዘት 

ያሊገናዘበ ክርክር በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም፡፡  

የአሁን የሰበር አቤቱታ ያስቀርባሌ ሲባሌ በተያዘዉ ጭብጥ ጉዲዩን በሰበር መ.ቁ.112733 ሊይ 

ከተሰጠዉ ዉሳኔ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ በሰበር መ.ቁ.112733 ሊይ አመሌካች 

ሲዉ ኢንፌራስትራክቸር ሲሆን፣ ተጠሪ አቶ ጴጥሮስ ስዩም በመሆን፣ ችልቱ ግራ ቀኙን 

በማከራከር በ4/6/2008 ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን ተጠሪ ከአመሌካች መኪና ነዲጅ እንዲይሰረቅ 

ሇመከሊከሌ የሚያገሇግሇዉን መቆጣጠሪያ መሳሪያ ሊይ ጉዲት ማዴረሱ በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ 

የሥር ፌ/ቤቶች የሥራ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሇበት ነዉ በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ በመሻር የአሁን አመሌካች ተጠሪን ከሥራ 

ያሰናበተዉ በሔጋዊ መንገዴ ነዉ፣ የሥራ ስንብቱ ሔጋዊ ነዉ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በሰበር 

መ.ቁ.112733 እና አሁን በተያዘዉ መዝገብ ሊይ ያሇዉ ክርክር ሲታይ በዚህ መዝገብ የአሁን 

ተጠሪዎች በአመሌካች መኪኖች ነዲጅ እንዲይሰረቅ የሚያገሇግሇዉን መሳሪያ ሊይ ጉዲት 

ማዴረሳቸዉ በማስረጃ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ በሰበር መዝገብ ቁጥር 112733 ውሳኔ ካገኘው 



36 
 

ጉዲይ ጋር ተመሳሳይ ጭብጥ ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ በዚህ ጉዲይ ሊይ አስገዲጅነት ያሇዉ የሔግ 

ትርጉም አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች የአሁን አመሌካች የአሁን ተጠሪዎችን ከዴርጅቱ መኪኖች ታንከር 

ነዲጅ እንዲይሰረቅ ሇመቆጣጠር የሚያገሇግሇዉን መሳሪያ ሊይ ጉዲት ማዴረሳቸዉ በማስረጃ 

ባሌተረጋገጠበት የሥራ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነዉ በማሇት አመሌካች ሇተጠሪዎች በሔጉ አግባብ 

ተገቢዉን ክፌያዎች እንዱከፌሊቸዉ የሰጡት ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፡ 

 

ዉ ሳ ኔ 

1.  የሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.07323 በ15/04/2008 ዒ.ም የሰጠዉ 

ዉሳኔ እና ይህን ዉሳኔ በማጽናት የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.19019 

በ13/05/2008 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ እና የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ.ቁ.66951 በ20/7/2008 ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2.  የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 

3.  ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

4.  ሚያዝያ 5 ቀን 2008 ዒ.ም የተሰጠዉ የአፇጻጸም እግዴ ትዕዛዝ በዚህ ዉሳኔ ተነስቷሌ፡፡ 

ይጻፌ፡፡ 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

    

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ    
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