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የሰ/መ/ቁ.39118 

ታህሳስ 23 ቀን 2001 ዒ.ም 

          ዲኞች፡-ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

ፀጋዬ አስማማው 

በሊቸው አንሺሶ 

አሌማው ወላ 

ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ዯሣሇኝና ቤተሰቡ ኃሊ.የተ.የግሌ ማህበር - ጠበቃ ወ/ሥሊሴ ብርቱ -ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ፇቃደ በሊይ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

       ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ መስከረም 23 
ቀን 1999 ዒ.ም በፃፈት የክስ ማመሌከቻ በአመሌካች መ/ቤት ከመጋቢት 16 ቀን 1994 ዒ.ም ጀምሮ በሹፋርነት 
ተቀጥረው እየሠሩ ባለበት ሁኔታ አመሌካች ያሇጥፊትና ማስጠንቀቂያ ከስራ ያሰናበታቸው መሆኑን በመግሇጽና ሉከፇለ 
የሚገባቸውን ክፌያዎችን በመዘርዘር በአሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ 
ሲሆን የአሁኑ አመሌካች በፌ/ቤቱ ጥሪ መሠረት ቀርቦ ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት ሇስራ ሉገሇገለበት የተሰጣቸውን ብሪጅ 
ስቶን ጏማ ተረኛ በነበሩበት ጊዜ መውሰዲቸውን ወይም እንዱወሰዴ በማዴረጋቸው በመሆኑና ይህም አዴራጏት በአዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/መ/,/ቀ/ እና 14/2/ሇ/ መሠረት የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ህጋዊ 
ምክንያት በመሆኑ የተጠሪ ክስ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ከመከራከሩም በተጨማሪ ክፌያዎችን በተመሇከተም 
ተገቢነት የሊቸውም የሚሊቸውን ምክንያቶችን በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት የሰነዴ 
ማስረጃዎች ሏምላ 04 ቀን 1998 ዒ.ም ብሪጅ ስቶን ጏማ የጠፊ መሆኑን እና ጠፊ በተባሇ ጊዜ ተጠሪ ተረኛ የነበሩ 
መሆኑን ከሚያስረደ በቀር ተጠሪ ሇእራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ብሌጽግና በመሻት የአመሌካችን ንብረት የሆነውን ጏማ ሊይ 
አሊግባብ የተጠቀሙ መሆኑን፣ አመሌካች በግሌጽ ሳይፇቅዴ ከስራ ቦታ ጏማውን የመውሰዴ ህገ ወጥ ተግባር ተጠሪ 
የፇፀሙ መሆኑን አያስረደም፣ አመሌካች የማስረዲት ሸክሙን አሌተወጣም የሚለትን ምክንያቶችን በመዘርዘር የስራ 
ውሌ ማቋረጥ እርምጃ አግባብ አይዯሇም ሲሌ ከወሰነ በኋሊ ክፌያዎችን በተመሇከተም ተገቢ ነው ያሇውን ወስኗሌ፡፡ በዚህ 
የስራ ውሌ የማቋረጥ እርምጃ አግባባ አይዯሇም ተብል በተሰጠው የውሣኔ ክፌሌ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት 
ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ይኸው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ በአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 27/1/መ/ መሠረት የአሠሪው ንብረት ወይም ገንዘብ መጥፊት ብቻውን ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው 
ብሌጽግና በመሻት የተፇፀመ መሆኑ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ የስራ ውለን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቆረጥ በቂ አይዯሇም የሚሌ 
ምክንያት በመያዝ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሏምላ 07 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ ተጠሪ የተረከቡት የስኮርት 
ጏማ እንዯጠፊ ራሳቸው በፃፎቸው የተሇያዩ ፁሐፍች ተረጋግጦ እያሇ እና ሇጠፊው ጏማ ኃሊፉ የማይሆኑበትን ምክንያት 
ማስረዲት ሲገባቸው ሳያስረደ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/መ/,/ቀ/ ስር የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ ያሊገናዘበ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ 
ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ እንዱቀርቡ ተዯርጏ መስከረም 22 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ጠፊ የተባሇውን 
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ጏማ በተመሇከተ አመሌካች ሇዒ/ህግ አመሌክቶ ክስ ካቀረበ በኋሊ ተጠሪ ሇስራ ክርክር ችልት ክስ መስርተው በክርክር ሊይ 
ያለ መሆኑን አመሌካች እያወቀ በዒ/ህግ በኩሌ የቀረበውን ክስ ማንሳቱ የአመሌካችን ንብረት ተጠሪ ያሌወሰደና ሇግሌ 
ጥቅም አሇማዋሊቸውን በራሱ የሚያስረዲ በመሆኑ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው የወንጀሌ ክሱ የተነሳበት ምክንያት ሇተጠሪ ትብብር ሇማዴረግ የተዯረገ 
መሆኑንና ይህም አመሌካች ጠፊብኝ የሚሇውን ተሇዋጭ ጏማ አሌጠፊም የሚሌ ማረጋገጫ ያሌሰጣቸው መሆኑን 
እንዯሚያሳይ ገሌፀው ህዲር 05 ቀን 2001 ዒ.ም መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የፁሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የአመሌካች የስራ ውሌ የማቋረጥ እርምጃ አግባብ አይዯሇም ተብል መወሰኑ ባግባቡ 
መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 በክርክሩ ሂዯት ተጠሪ የተረከቡትን የአመሌካች መ/ቤት ንብረት የሆነው ብሪጅ ስቶን ጏማ በእጃቸው አሇመገኘቱ 
እና በኋሊም ሇአመሌካች መ/ቤት ያሌመሇሱ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪም እስከዚህ ችልት ባዯረጉት ክርክር የአከራካሪው 
ጏማ መጥፊትን ክዯው የማይከራከሩ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ የሚከራከሩበት የአመሌካችን ጏማ ያሌወሰደና ሇግሌ 
ጥቅማቸው ያሊዋለ መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶችም ተጠሪ የተረከቡት የአመሌካች ጏማ መጥፊቱን 
አመሌካች ማስረዲቱን እያመኑ የአመሌካች እርምጃ ህገ ወጥ ነው ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት አመሌካች ጏማው 
መጥፊቱን ከማስረዲት በተጨማሪ ተጠሪ ዴርጊቱን የፇፀሙት ሇራሳቸው ወይም ሇላሊ ሰው ብሌጽግና በመሻት መሆኑን 
የማስረዲት ሸክም አሇበት፣ ይህንኑ ግዳታም አሌተወጣም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

 በመሠረቱ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27/1/መ/ እና /ቀ/ ስር የተመሇከቱት ምክንያቶች የስራ ውሌን 
ያሇማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ የሚያስችለ ሕጋዊ ምክንያቶች ናቸው፡፡ አመሌካች የሚከራከረውም እነዚህን ምክንያቶችን 
በመጥቀስ ነው፡፡ የሰጠው ምክንያትም ተጠሪ ሇስራ ሉገሇገለበት የተሰጣቸውን የብሪጅ ስቶን ጏማ አጥፌተዋሌ በሚሌ 
ነው፡፡ ይኸው ጏማ የጠፊው ተጠሪ ተረኛ በነበሩበት ወቅት ስሇመሆኑ እና መጥፊቱም በስር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ 
ነው፡፡ ተጠሪ በሹፋርነት ሙያ የተቀጠሩ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ከመሆናቸውም በሊይ ጉማው ተረኛ ከነበረው ላሊ 
ሹፋር አሌተረከብኩም በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም ከተረኛ ሹፋር መኪናውን 
ተጠሪ ከተረከቡ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13/3/ ስር እንዯተመሇከተው ሇስራው የሚሰጡትን መሣሪያዎች በጥንቃቄ 
የመጠበቅ አሊፉነት አሇባቸው፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ግን ተጠሪ ይህንኑ ግዳታ አሇመወጣታቸውን ነው፡፡ 
ይሌቁንም ተጠሪ መኪናውን  ተረክበው በራሣቸው ቁጥጥር ስር ባዯረጉበት ወቅት ጏማው አሇመጥፊቱና ይኸው ጏማው 
በምን ሁኔታና ምክንያት ሉጠፊ እንዯቻሇ ተጠሪ ማስረዲት ያሌቻለ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በአዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 14/2/ሇ/ ስር እንዯተመሇከተው የጏማው በህገ ወጥ መንገዴ የመጥፊቱ ሁኔታ ከተጠሪው ጋር 
በቀጥታ ግንኙነት የሇውም ሇማሇት የሚያስችሌ ህጋዊ ምክንያት የሇም ከዚህም በተጨማሪ ተጠሪ የተረከቡት ብሪጅ ስቶን 
ጏማ በእጃቸው አሇመገኘቱ ከተረጋገጠ ዴርጊቱ የተፇፀመው የራስን ወይም የላሊ ሰው ብሌጽግና በመሻት ጭምር 
ስሇመሆኑ ሉረጋገጥ የሚገባው ነው ተብል በህጉ በመስፇርትነት ያሌተቀመጠ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም 
ይኸው ነጥብ ንብረቱ መጥፊቱ ከተረጋገጠ ግምት የሚወስዴበት ስሇመሆኑ ከአሠሪና ሠራተኛ እና ማስረጃ ህግ አጠቃሊይ 
መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነውና፡፡ በመሆኑም ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የጏማው መጥፊት ከተጠሪ ጋር ግንኙነት 
የሇውም የሚባሌበት የህግ ምክንያት ካሇመኖሩም በሊይ ዴርጊቱ የተፇፀመው የራስን ወይም የላሊ ሰው ብሌጽግና በመሻት 
ስሇመሆኑ አመሌካች እንዱያስረዲ የሚገዯዴበት የማስረጃ  ሸክም የላሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ተጠሪ የአመሌካችን ንብረት ያሌወሰዴኩና ሇግሌ ጥቅም አሇማዋላን የሚያረጋግጠው ጉዲይ አመሌካች በዒ/ህግ 
በኩሌ መስርቶት የነበረውን የወንጀሌ ክስ ማንሣቱ ነው በሚሌ ያቀረቡትን ክርክር ስንመሇከተውም የወንጀሌ ክሱን 
መተው በፌትሏብሔር ረገዴ ያሇውን ክርክር ሉያቋርጥ የሚችሌበት የህግ ምክንያት እና ሥነ ሥርዒት የላሇ በመሆኑ 
ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶች በአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን መከራከሪያ ነጥቦች ውዴቅ 
ያዯረጉት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/መ/ እና /ቀ/ ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ መንፇስ ባግባቡ ባሇማገናዘብ 
በመሆኑ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇው 
ተወስኗሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 32262 ታህሳስ 25 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ እንዱሁም 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 63030 ሰኔ 23 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 348/1/ 
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. አመሌካች የሥራ ውለን ያቋረጠው በህጉ መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	39118

