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የሰ/መ/ቁ. 371ዏ5 

ጥቅምት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ  

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ሚዴሮክ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር  

  መሊኩ መሇሰ /ነገረ ፡ ፇጅ/ ቀረበ፡፡ 

ተጠሪ፡- ሰልሞን አበበ ኮከብ - ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት የሚታይ የአሠሪና 
ሠራተኛ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው የአሁኑ ተጠሪ 
ነው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተውም የስራ ውላ ከሕግ ውጪ ተቋርጦብኛሌ፤ ስሇዚህ ውዝፌ ዯመወዜ ተከፌልኝ 
እና ያሌተሰጠኝ የዒመት ፇቃዴ ተሰጥቶኝ ወዯስራዬ እመሇስ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ ሇክሱ 
በሰጠው መሌስ የስራ ውለ የተቋረጠው በሕጉ በተዯነገገው መሠረት የስራ ውሌ ሉያቋርጥ የሚችሌ ጥፊት በመፇፀሙ 
ነው፤ ሇአምስት የስራ ቀናትም በስራው ሊይ ሣይገኝ ቀርቶአሌ በማሇት የተከራከረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱም ክርክሩን ከሰማ በኋሊ 
ተጠሪ የሦስት ወር ዯመወዝ ተከፌልት ወዯሥራው ይመሇስ፤ ሇመጨረሻዎቹ ሁሇት ዒመታት የሚገባውን የዒመት 
እረፌትም በማካካሻ እረፌት መሌክ ይሰጠው በማሇት ወስኗሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡ 
የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች ሚያዝያ 8 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ 
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና 
ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከሊይ እንዯተገሇፀው ተጠሪ የስራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው በማሇት ቢከራከርም፤ አመሌካች ግን የስራ 
ውለ የተቋረጠው ተጠሪ በፇፀመው የስራ ውሌን የሚያቋርጥ ዴርጊት ምክንያት ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በአመሌካቹ 
ክርክር እንዯተገሇፀው ተጠሪ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በሚሌ ተጠርጥሮ በፖሉስ ምርመራ ተዯርጎበታሌ፡፡ 
የተጠሪ ስራ የልዯር ኦþሬተርነት ሲሆን፤ 12ዏ ሉትር ናፌጣ ወስድ ሇግሌ ጥቅሙ አውሎሌ በሚሌ ነው በፖሉስ ተይዞ 
ምርመራ ሉጣራበት የቻሇው፡፡ በዚህ ምክንያት ታስሮ በፖሉስ ቁጥጥር ሥር የቆየ ሲሆን፣ ከተሇቀቀ በኋሊም ሇአምስት 
ተከታታይ የስራ ቀናት ሥራው ሊይ ሣይገኝ እንዯቀረ በአመሌካች ክርክር ተገሌጿሌ፡፡ የእምነት ማጉዯሌን በተመሇከተ 
አመሌካች የቆጠረው ማስረጃ የፖሉስ የምርመራ መዝገብ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ይህን የምርመራ መዝገብ አስቀርቦ 
አሌተመሇከተም፡፡ የፖሉስ የምርመራ መዝገብ በራሱ በቂ አስረጂ ሉሆን አይገባም በሚሌ ሣያስቀርበው እንዯቀረ ከሰጠው 
ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ሇአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት በስራው ሊይ አሌተገኘም የሚሇውን ክርክር በተመሇከተም 
ፌ/ቤቱ በቂ የሆነ ማጣራት ሣያዯርግ እንዲሇፇው ነው ውሣኔው የሚያሣየው፡፡ 
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 በግራ ቀኝ ተከራካሪ ወገኖች የተካዯ ወይም ያሌተማመኑበት የፌሬ ነገር ነጥብ የሚነጥረው በማስረጃ ነው፡፡ በግራ 
ቀኝ ተከራካሪ ወገኖች የተቆጠረው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ማስረጃ በአግባቡ መሰማት አንደና ዋነኛው የፌርዴ አመራር 
ስርዒት መሠረታዊ መርህ ነው፡፡ በእርግጥ በተከራካሪ ወገን የቀረበ ማስረጃ ሁለ ያሇምንም ምክንያት መሰማት አሇበት 
ማሇት አይዯሇም፡፡ የተቆረጠው ማስረጃ ሇተያዘው ክርክር አግባብነት የላሇው ሆኖ ከተገኘ ውዴቅ የሚዯረገው እንዱሁ 
በዯፇናው ሣይሆን፣ ምክንያቱን በግሌጽ በጽሐፌ በማስፇር ነው /የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ.138/፡፡ በተያዘው ጉዲይ 
እንዯምናየው የስር ፌ/ቤቶች ወዯ ውሣኔ ያመሩት በአመሌካች የተቆጠረውን ማስረጃ አስቀርበው ሣያዩ እና ሣይመረምሩ 
ነው፡፡ ማስረጃው በፖሉስ ምርመራ የተዯረገበት የምርመራ መዝገብ ሲሆን፣ ይህም ቢያንስ ተጠርጣሪው /ተጠሪ/ የሰጠው 
ቃሌ፣ ተፇፀመ ስሇተባሇው ወንጀሌ በተመሇከተ የተሰሙ ምስክሮች፣ የመርማሪውን አስተያየት ወይም ግኝት እንዯሚይዝ 
ይገመታሌ፡፡ አመሌካች የምርመራ መዝገቡን በአስረጂነት የቆጠረውም በዚህ ምክንያት እንዯሆነ መገመት የሚያስቸግር 
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ፇራጅ የሆነው አካሌ (ፌ/ቤቱ) ይህን መዝገብ አስቀርቦ ሣይመሇከትና ከተያዘው ጭብጥ ጋር 
አገናዝቦ ሣይመረምር ብቃት ያሇው ማስረጃ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ ሉዯርስ አይችሌም፤ አይገባምም፡፡ 

 በሁሇተኛ ዯረጃ ያየነው ከስራ መቅረትን በተመሇከተ የተነሣውን ክርክር ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት ይህን ነጥብ ያሇፇው 
ተጠሪ የቀረው በፖሉስ ቁጥጥር ስር ስሇነበር ነው በሚሌ ነው፡፡ እዚህ ዴምዲሜ ሊይ ሉዯርስ የቻሇበትን ምክንያት ግን 
በዝርዝር አሌገሇፀም፡፡ ተጠሪም በዚህ ዴምዲሜ እንዯማይስማማ ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው ክርክር ገሌጿሌ፡፡ ከስራ 
ቀረሁ የሚሇው በመታሰሩ ምክንያት ሣይሆን፣ ታሞ ሏኪም ቤት ሲመሊሇስ /ሲታከም/ ስሇነበረ ነው፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች 
ዯምረን ስንመሇከት ፌ/ቤቱ ወዯ ውሣኔ ያመራው ምንም ዒይነት ማስረጃ ሣይሰማ እንዯሆነ ነው፡፡ በግሌጽ የቀረበን ክርክር 
በተቆጠረው ማስረጃ ወይም አግባብነት ባሇው መንገዴ ሣያጣሩ /ሣያነጥሩ/ መወሰን ዯግሞ ዋነኛው መሠረታዊ የሕግ 
ስህተት መፇፀም ነው፡፡ ስሇዚህም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 21629 ጥቅምት 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም 
ተሰጥቶ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 6ዏ83ዏ መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ የፀናው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በተከፇተው መዝገብ ቁ. 21629 ክርክሩ እንዱቀጥሌ በማዴረግ እና 
በአመሌካች የተቆጠሩትን ማስረጃዎች በመስማት ክርክሩን መርምሮ የመሰሇውን ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 341/1/ መሠረት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ ውሣኔው ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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