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የሰ/መ/ቁ 36979 

ሏምላ 23 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሑሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡-ቤዛ አማካሪ መሀንዱሶች ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ጠበቃ ግርማ ኃ/መስቀሌ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ሚስተር ሸሬሃሪ ብራማቫሪ ጏፓሌ - ጠበቃ አቶ ሀይሌዬ ሣህሇ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 57672 የካቲት 3 ቀን 2000 ዒ.ም 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከተ ነው፡፡ 

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ተጠሪ በከሳሽነት ቀርቦ ተከሳሽ(የአሁን አመሌካች) አሊግባብ ከሥራ ያሰናበተኝ ስሇሆነ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 
መሠረት መብቴ እንዱጠበቅሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ በተከሳሽነት ቀርቦ ከሳሽ (ተጠሪ) የዴርጅቱ 
ክፌሇሀጉራዊ ሥራ አስኪያጅ በመሆናቸው የሥራ መሪ ናቸው፤ ጉዲያቸው በአሠሪና ሠራተኛ ችልት መታየት የሇበትም 
በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን መቃወሚያ በመቀበሌ ጉዲዩን 
የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት ክሱን ዘግቶታሌ፡፡ 

 ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች ተጠሪ የሥራ መሪ ስሇመሆኑ ያቀረበው ማስረጃ የሇም፡፡ ስሇዚህ ተጠሪ 
የያዘውን የሥራ መዯብ ስያሜ በመመሌከት ብቻ የሥራ መሪ ነው ማሇት ስሇማይቻ ስሌጣን የሇኝም ያሌከው አሊግባብ 
ነው፡፡ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሠረት አከራክረህ ወሰን በማሇት ጉዲዩን ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
መሌሶሇታሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ በመሠረቱ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ጉዲዩን ሇማከራከር ስሌጣን የሇኝም በማሇት ያዘጋው በአግባቡ ነው፡፡ ከተጠሪ ጋር የተዯረገው የሥራ ውሌ እና 
ከኢትዮጵያ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር በአመሌካች ተጠያቂነት ሇተጠሪ የተሰጣቸው የሥራ ፇቃዴ ማስረጃ 
ተጠሪ ሪጅናሌ ማኔጀር እንዯሆኑ የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ ይህንን ማስረጃ ፌርዴ ቤቱ በፌታብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ 
ቁጥር 145 መሠረት አስቀርቦ እንዱመሇከትሌን ጠይቀናሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ የጠየቅነውን ማስረጃ አስቀርቦ ሣይመሇከት ተጠሪ 
ሠራተኛ ናቸው ጉዲያቸው በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ይታያሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች በበኩሊቸው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ውሌ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሠረት 
የሚገባ ስሇመሆኑ በውለ አንቀፅ 7 እና አንቀጽ 12 የተመሇከቱትን ሀይሇ ቃልች በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች 
የተጠሪን የሥራ ዝርዝርና የዴርጅቱን መዋቅር በማቅረበ ተጠሪ ሥራ መሪ መሆናቸውን አሊስረዲም፡፡ ይህ ከሆነ 
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“ክፌሇሀጉራዊ ሥራ አስኪያጅ” የሚሇውን ስያሜ በማየት ብቻ ሥራ መሪ ናቸው ሉባሌ ስሇማይገባ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም ስሇዚህ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተኝ 
በማሇት በፅሐፌ መሌስ ሰጠተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቀርቧሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካችና ተጠሪ በፅሐፌ በሰበር ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪው የሥራ መሪ መሆኑን በመግሇፅ 
ያቀረበውን መቃወሚያ በመቀበሌ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ የሥራ 
መሪ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረበም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪን እንዴቀጥር 
የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር ያቀረብኩት አቤቱታ መነሻ ሇተጠሪ የውጭ አገር ዜጋ በመሆናቸው ከሠራተኛ 
እና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር የተሰጣቸው የሥራ ፇቃዴ በፌታብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 145 መሠረት ፌርዴ 
ቤቱ አስቀርቦ እንዲይሊቸው ጠይቀው ፌርዴ ቤቱ ይህንን ማስረጃ ሣያስቀርብ ተጠሪ የሥራ መሪ አይዯለም በማሇት 
ውሣኔ እንዯሰጠባቸው በመግሇፅ በሰበር ተከራክረዋሌ፡፡ 

 አመሌካች ተጠሪ የሥራ መሪ መሆናቸውን የሥራ ፇቃዴም ያገኙት በዚሁ የሥራ ሀሊፉነት ሇመሠማራት 
መሆኑን ያስረደሌኛሌ በማሇት እንዱቀርብ የጠየቁት ማስረጃ የሥር ፌርዴ ቤት ያሊስቀረበው በመሆኑ ከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት በፌታብሔር ሥነ-ሥርዒት ህግ ቁጥር 345 ንዐስ አንቀፅ 1(ሀ) መሠረት ማስረጃውን 
በማስቀረብ ውሣኔ መስጠት ነበረበት፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች እንዱቀርብሊቸው የጠየቁት ማስረጃ ሣያስቀርብ 
መወሰኑ ከሊይ የተጠቀሰውን የህግ ዴንጋጌ የሚተሊሇፌ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር እንዱቀርብሊቸው የጠየቁትን ማስረጃ 

በማስቀረብና ጉዲዩን በማጣራት ውሣኔ ይሰጥ ዘንዴ ጉዲዩን በፌታብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 343 ንዐስ 
አንቀፅ 1 መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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