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የሰ/መ/ቁ. 38255 

ታህሣሥ 23 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- አበባ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ነ/ፇጅ ምናሇ በሪሁን ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- ዒሇምሰገዴ ኃይለ አሌቀረበም፡፡ 

 ጉዲዩን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሰኔ 03 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታው የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 62997 ግንቦት 14 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት 
እንዱሻርሇት በመጠየቁ ነው፡፡ 

 የአሁኑ አመሌካች በፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት የፌርዴ ባሇእዲ፣በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዯግሞ መሌስ ሰጭ የነበረ ሲሆን 
የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ በፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት የፌርዴ ባሇመብት፣የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ዯግሞ ይግባኝ 
ባይ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የፌርዴ ባሇመብት የሆኑት የአሁኑ ተጠሪ ታህሳስ 29 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ ሇፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረቡት 
አቤቱታ ቀዯም ብል ማሇትም በመ/ቁ. 36237 ከባሇ እዲው ጋር ባዯረጉት የስራ ክርክር ወዯ ስራቸው እንዱመሇሱ፣ውዝፌ 
ዯሞዝና ወጪና ኪሳራ እንዱከፇሊቸው ተወስኖሊቸው እንዯነበር በማስታወስ ወዯ ስራ የመመሇሱ ሁኔታ 
እንዯማይፇሌጉትና በምትኩ የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሇዋቸው ከስራ እንዱሰናበቱ ጠይቀዋሌ፡፡ የመጀ/ዯ/ፌ/ቤቱም የፌርዴ 
ባሇመብቱ በፌርደ እንዯሰፇረው በአመራጭ የጠየቋቸው ላልች ክፌያዎች ያሌነበሩ በመሆኑና የአራት ወር የዯሞዝ ክፌያ 
የተከፇሊቸው በመሆኑ ወዯ ሥራ ሇመመሇስ እንዲሌፇሇጉ በመቁጠርና የሚከፇሊቸው ላሊ ቀሪ ክፌያ የሇም በማሇት 
መዝገቡን ዘግቶ አስናብቷቸዋሌ፡፡ 

 ከሊይ የሰፇረውን ትእዛዝ በመቃወምም የአሁኑ ተጠሪ ወዯ ፋ/ከ/ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን መሰረታዊ 
ይዘቱም ዯቀም ብል በተፇረዯሌኝ መሰረት መሌስ ሰጭው ምክንያት እየፇጠረ ወዯ ስራ ሳይመሌሰኝ በመቅረቱና የስራ 
ግንኙነታችን በመሻከሩ ወዯ ስራ መመሇሴ ቀርቶ በካሳ ሌሰናበት በማሇት ሊቀረብኩት ጥያቄ ስራውን እንዲሌፇሇኩት 
በመቁጠር ያሇምንም መፌትሄ መዝገቡ መዝጋቱ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ 

 መሌስ ሰጭ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች በሰጡት መሌስም በውሳኔው መሰረት ተፇጽሟሌ፤የተወሰነሊቸው ውዝፌ 
ዯሞዝ ተከፌሎቸዋሌ፤ ወዯ መዯበኛ ስራቸውም እንዱመሇሱ የመኪናው አረካካቢ ተመዴቦሊቸው እያሇ የተዘጋውን መዝገብ 
እንዯገና አንቀሳቅሰው ካሳ ተከፌልኝ ሌሰናበት ማሇታቸው አሊግባብ ነው ብሎሌ፡፡ 

 ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌ/ቤትም በኮ/ቁ. 62997 ግንቦት 14 ቀን 2000 ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ ይ/ባይ በስር 
ፌ/ቤት በዋና ክርክራቸው በአማራጭ በካሳ ሌሰናበት ብሇው ባይጠይቁም ውሳኔው ከተሰጠ በኋሊ በአፇፃፀም መጠየቅ 
እንዯሚችለ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 43/3/ በግሌጽ የተመሇከተ ስሇሆነና የአፇፃፀም መዝገቡ ሳይዘጋ ወዯ ስራ 
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መመሇሳቸው ቀርቶ ካሳ ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ የጠየቁ ሰሇሆነ ወዯ ስራ ሇመመሇስ ፌቃዯኛ አሌሆኑም በማሇት የስር 
ፌ/ቤቱ የሰጠው ውሳኔ በመሻር በፌርደ መሰረት ውዝፌ ዯሞዝ እንዯተከፇሊቸው በማረጋገጥና ይህንን ውዝፌ ዯሞዝ 
ይዘው ወዯ ስራቸው ይመሇሱ ብሎሌ፡፡  

 የአሁኑ አመሌካችም ከሊይ የሰፇረውን የከፌተኛ ፌ/ቤቱ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
በማሇት ሰኔ 03 ቀን 2000 ዒ.ም የተፃፇ አቤቱታ ወዯዚህ ሰበር ችልት አቅርቧሌ፤መሰረታዊ ይዘቱም በፌርደ መሰረት 
የአራት ወራት ውዝፌ ዯሞዝና ወጪና ኪሳራ ሇተጠሪው በመክፇሌ ስራቸውም እንዱጀምሩ ዯብዲቤ ጽፇንሊቸው እያሇና 
በዚህ ዯረጃም ፌርደ የተፇፀመ መሆኑ ግሌጽ ሆኖ እያሇ ከዚህ በኋሊ ተጠሪው ወዯ ስራ ከመመሇስ ይሌቅ ካሳና ላልች 
በፌርደ ያሌተፇረደሊቸውን ክፌያዎች ተከፌሎቸው ከስራ እንዱሰናበቱ ያቀረቡት ጥያቄ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በትክክሌ 
የወሰነውን ከፌተኛ ፌ/ቤቱ በይግባኝ አከራክሮ ወዯ ስራ ይመሇሱ ማሇቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው፤በአዋጁ አንቀጽ 
43/3/ መሰረት ተጠሪው ጥያቄውን ማቅረብ የሚገባው ዋናውን ፌርዴ ሇሰጠው ፌ/ቤት እንጂ የአፇፃፀም ክርክር 
ሇሚያካሂዯው አይዯሇም፤በመሆኑም የከፌተኛ ፌ/ቤቱ ውሳኔ ይሻርሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪዋ ሏምላ 11 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ መሌሳቸውን ያቀረቡ ሲሆን፣ይዘቱም ያቀረብኩት ጥያቄ አዋጅ ቁ. 
377/1996 አንቀጽ 43/3/ መሰረት በማዴረግ በዋናው ጉዲይ ፌርዴ ከተሰጠ በኋሊም ቢሆን ወዯ ስራ በመመሇስ ፇንታ ካሳ 
ተከፌልኝ ሌሰናበት ማሇት እችሊሇሁ፤ጥያቄዬ ያቀረብኩት በተዘጋ የፌርዴ አፇፃፀም መዝገብ ሳይሆን በቀጠሮ ሊይ ወይም 
በሂዯት በነበረ የአፇፃፀም መዝገብ ውስጥ ነው፤ወዯ ስራ መመሇሱ ይቅርብኝ ያሌኩት በመካከሊችን ያሇው የስራ ግንኙነት 
የተባሊሸ መሆኑ ስሇተገነዘብኩኝ ነው፤አመሌካች በስር ፌ/ቤት ባዯረጋቸው ክርክሮችም ካሳ ተከፌልኝ እንዴሰናበት ፌሊጏቱ 
እንዯነበር ነው፤አመሌካች ያቀረበው ጥያቄ የህግ መሰረት የላሇው በመሆኑ የከፌተኛ ፌ/ቤቱ ውሳኔ ይጽናሌኝ የሚሌ 
ነው፡፡  

 የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ እየተዘረዘረ እንዯመጣው ሲመስሌ ተጠሪው ወዯስራቸው እንዱመሇሱ 
ማዴረጉ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? ሉከፇሊቸው የሚገባ ክፌያስ ምንዴን ነው ? የሚለትን መሰረታዊ ጭብጦች 
በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 ከክርክሩ መረዲት እንዯሚቻሇው የአሁኑ ተጠሪ ቀዯም ብል ማሇትም በመ/ቁ. 36237 በአሁኑ አመሌካች ሊይ 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በዋና ጉዲይ በቀረበው ክስ መሰረት አመሌካች ወዯ ስራ እንዱመሌሰው፣የአራት 
ወራት ውዝፌ ዯሞዝ እንዱከፇሇው እና ወጪና ኪሳራም እንዱከፇሇው በተወሰነሇት መሰረት የተጠቀሱት ክፌያዎች 
አመሌካች ሇተጠሪው እንዯከፇሇና ወዯ ስራው እንዱመሇስም በዯብዲቤ አሳውቆት በርክክብ ዯረጃ አያሇ ተመሌሶ ወዯ 
ፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤቱ በመቅረብ ወዯ ስራው ከመመሇስ ይሌቅ ካሳ የስንብት ክፌያና ላልች ክፌያዎች ተከፌሇውት ከስራ 
እንዱሰናበት እንዯጠየቀ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ በአዋጅ ቁጥር 43/3/ ከሰፇረው አኳያ ሲታይ ሌዩነት ያሇው ነው፡፡ በተጠቀሰው 
አንቀጽ የተቀመጠው መብት ተግባራዊ የሚሆነው ተጠሪው በፌርደ መሰረት የተወሰነሇትን ውዝፌ ዯሞዝና ላልች 
ክፌያዎች ሳይወስዴ ቢሆን ኖሮ ነው፣በዚህ ጉዲይ ግን ተጠሪው በፌርደ መሰረት ወዯ ስራው እዱመሇስ ወስኖ በፌርደ 
የተወሰኑሇትን ክፌያዎች ከተቀበሇ በኋሊ ነው፤ስሇሆነም በፌርደ መሰረት መብቱ ከተፇጸመሇት በኋሊ በአዋጅ አንቀጽ 
43/3/ መሰረት ወዯ ስራ ከመመሇስ ይሌቅ የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፇሇውት በአማራጭ እንዱሰናበት የቀረበ ጥያቄ ነው 
ማሇት አይቻሌም፤በመሆኑም ተጠሪው ስራ መስራት እንዯማይፇሌግ ገሌጾ እያሇ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ወዯ 
ስራው ይመሇስ ብል መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

 በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ. 37264፣ጥር 08 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፣ይፃፌ፡፡ 

2. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ. 62997፣ግንቦት 14 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 



151 

 

3. ተጠሪው ካሳና የስራ ስንብት ክፌያ ተከፌልት በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 43/3/ መሰረት ከሥራው 
እንዱሰናበት የጠየቀው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 36237 ፣ሕዲር 03 ቀን 2000 ዒ.ም 
በወሰነሇት መሰረት የአራት ወራት ውዝፌ ዯሞዙ ከተከፇሇውና ወዯ ሥራውም እንዱመሇስ በአመሌካቹ 
ዯብዲቤ ከተፃፇሇት እንዱሁም ከውሳኔው በኋሊ ዯሞዝ መብሊት ከጀመረና ፌርደ ከተፇፀመ በኋሊ በመሆኑ 
ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

4. ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፤ጉዲዩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት የመሇስ፡፡ 
                                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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