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የሰ/መ/ቁ. 37391 

የካቲት 3 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ አየር መንገዴ - ጠበቃ ንጉሴ ገዛኸኝ ቀረበ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ስዩም ማሞ - ቀረበ፡፡ 

      2. በየነ አበራ - ቀረበ፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 መሰረት በአሰሪና ሰራተኞች መካከሌ የተዯረገውን ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ ከሣሾች የነበሩት የአሁኖቹ ተጠሪዎች 
ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረቱት ጥፊት ሳንፇጽም የገንዘብ ቅጣት/ከዯመወዛችን ሊይ እየተቀነሰ/ እንዴንከፌሌ 
ተወስኖብናሌ፡፡ ማስጠንቀቂያም ተሰጥቶናሌ፡፡ ስሇዚህ ቅጣቱና ማስጠንቀቂያው ይሰረዝሌን ዘንዴ ይወሰንሌን በማሇት ነው፡፡ 
አመሌካች ዯግሞ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሾች ግንቦት 6 ቀን 1999 ዒ.ም በማታው ፇረቃ የነበረውን የስራ ጫና 
ሇማዯሊዯሌ አሇቃ በሚወስነው የአሰራር አፇጻጻም ስርአት መሰረት ከነበሩበት ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ በመሄዴ እንዱሰሩ 
አመራር ቢሰጣቸው አመራሩን ሳይቀበለ በመቅረታቸው ነው ቅጣቱ የተወሰነባቸው፡፡ ቅጣቱ የተወሰነው በሕብረት 
ስምምነቱ መሰረት በመሆኑ ሕጋዊ ነው፡፡ የሚሰረዝበት የሕግ ምክንያት የሇም በማሇት ስሇመከራከሩ ኀዲር 2 ቀን 2000 
ዒ.ም ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የካ ምዴብ የስራ ክርክር ችልት ከፃፇው የመሌስ ማመሌከቻ ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሌክ ክርክር የቀረበሇት የስራ ክርክር ችልትም ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ፣ በከሣሾች ሊይ ቅጣቱ 
የተወሰነው በማታ ሽፌት አንሰራም ብሇዋሌ በሚሌ እንጂ ከነበሩበት ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ ተዛውረን አንሰራም ብሇዋሌ 
በሚሌ አይዯሇም የሚሌ ምክንያት በመስጠት በአመሌካች የተሰጠው ቅጣት እንዱሰረዝ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ 
ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የስራ ክርክር ችልትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም ብልአሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበውን በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች ሚያዝያ 14 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ 
ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው በአመሌካች ተሰጥቶ 
የነበረውን የቅጣት ውሳኔ በፌ/ቤቶቹ በተሰጠው ውሳኔ የተሰረዘበትን አግባብ ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ 
ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ተጠሪዎች ቅጣት የተወሰነባቸው በአሇቃቸው የተሰጣቸውን የስራ መመሪያ ሇመቀበሌ 
ፌቃዯኛ ሆነው አሌተገኙም በሚሌ ነው፡፡ መስከረም 8 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት የክስ ማመሌከቻ እንዯሚታየው 
በአሇቃቸው የተሰጣቸውን ትእዛዝ በመቀበሌ በስራ ቦታው እንዯተገኙ ገሌጸዋሌ፡፡ ይህም የሚያሳየው ሇቅጣቱ መነሻ 
ሆኖአሌ የተባሇው ጥፊት /የአሇቃ መመሪያ አሇመቀበሌ/ አሇመፇጸማቸው በመግሇጽ መከራከራቸውን ነው፡፡ አመሌካችም 
ኀዲር 2 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፇው መሌስ የበኩለን የመከሊከያ ክርክር ያቀረበ ሲሆን፣ይዘቱም ከሊይ የተመሇከተው ነው፡፡ 
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እንግዱህ ከግራ ቀኝ ወገኖች የቀረበው የጽሐፌ ክርክር በግሌጽ እንዯሚያመሇክተው አከራካሪው ጭብጥ ቁሌጭ ብል 
መውጣቱን ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 247/1/ እንዯተዯነገገው የነገር ጭብጥ የሚመሰረተው አንዯኛው ተከራካሪ ወገን 
ያመነውን የሕግ ወይም የፌሬ ነገር አግባብ ላሊው ተከራካሪ ወገን በማስተባበሌ የካዯ እንዯሆነ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ 
በአመሌካች ሇቅጣቱ መወሰን መሰረት ሆኖአሌ ያሇው የፌሬ ነገር አግባብ በተጠሪዎቹ ተክድአሌ፡፡ በመሆኑም ይህ የፌሬ 
ነገር ጭብጥ እንዯየሁኔታው ግራ ቀኝ ወገኖች ከሚያቀርቡት ማስረጃ አንፃር ታይቶ የሚነጥር ነው፡፡ በመቀጠሌም በፌሬ 
ነገር ረገዴ የተረጋገጠ እውነታ ካሇ አግባብ ካሇው ሕግ አንፃር በመመርመር አግባብ ወዲሇው ውሳኔ መዴረስ ይችሊሌ፡፡ 

 አቤቱታ በቀረበበት ውሳኔ እንዯሚታየው ክርክሩ ከፌ ሲሌ በተመሇከተው አኳኋን አሌተመራም፡፡ የክርክሩ 
አመራር የክርክር አመራር ስርአት ወይም አግባብ ተከትል ካሌተከናወነ ፌትሏዊ ውሳኔ ሊይ መዴረስ አይቻሌም፡፡ አንዴን 
ክርክር በመምራት ሊይ ያሇ ፌ/ቤት ሉያከናውናቸው ከሚገባቸው መሰረታዊ ነገሮች አንደና ዋነኛው የክርክሩን ጭብጥ 
ሇይቶ ማውጣት ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ በስር ፌ/ቤቶች ሳይከናወን የቀረውም ይኸው ተግባር ነው፡፡ ትክክሇኛው ጭብጥ 
ባሇመያዙም የዯረሰበት ዴምዲሜ ትክክሌ ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ 
ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 
 

ው ሳ ኔ 
 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 37409 ጥር 28 ቀን 2000 ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 37391 መጋቢት 22 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በተጠሪዎች ሊይ ሇተወሰነው ቅጣት መሰረት ሆኖአሌ የተባሇውን ጥፊት 
ፇጽመዋሌ ወይስ አሌፇጸሙም? የሚሇውን የፌሬ ነገር ጭብጥ በግራ ቀኝ ወገኖች በሚቀርብሇት ማስረጃ 
መሰረት እንዱያነጥር /እንዱያረጋግጥ/፤ በመቀጠሌም በፌሬ ነገር ረገዴ አጣርቶ የዯረሰበትን ዴምዲሜ አግባብ 
ካሇው ሕግ ጋር አገናዝቦ ከመረመረ በኋሊ የመሰሇውን ውሳኔ ይሰጥ ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ምክንያት ያወጣውን ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች 
የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
 

ት እ ዛ ዝ 
 

 ከፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ የመጣው ቁ. 37409 የሆነው መዝገብ ወዯ መጣበት ይመሇስ፡፡፡ 

                                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 

 


	37391

