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የሰ/መ/ቁ 42706 

ግንቦት 25 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ሊየን ሴኩሪቲ ኩባንያ - አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- አቶ ጥሊሁን ገ/እግዚአብሔር  -ቀርቧሌ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች የሥር ተከሳሽ ተጠሪ የሥር ከሣሽ 
ነበሩ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ በጥበቃ ሰራተኛነት በአመሌካች ዴርጅት ሳገሇግሌ ቆይቼ ምንም ሳሊጠፊ 
ከሥራ አሰናብቶኛሌ ስሇዚህ ወዯ ሥራ ይመሌሰኝ ይህ ካሇሆነ የአንዴ ወር ዯሞዝና ላልች የስንብት ክፌያ ይከፇሇኝ 
በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

 አመሌካችም በሰጠው መሌስ ተጠሪ መጠጥ ጠጥተው ወዯ ሥራ በመግባት አምቧጋሮ ይፇጥራለ፣ ከባሌዯረባቸው 
አይግባቡም በዚህም መሠረት የማስጠንቀቅያ ጽሐፌ ቢሰጣቸውም ሉታረሙ ባሇመቻሊቸው የ10 ቀን ዯሞዝ ተቀጥተዋሌ 
ስሇዚህ ስንብታቸው በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ጉዲዩ የቀረበሇት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ካሇው ሕግ ጋር በማገናዘብ መርምሮ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በውሣኔውም 
አመሌካች ተጠሪን ሇማሰናበት ምክንያት ናቸው ሲሌ የገሇፀው ወይም ያቀረበው ማስረጃ እርስ በርሱ የሚቃረን ነው 
በተሇይም በ8/7/2000 እና በ11/8/2000 ሇተጠሪ የተፃፈት ማስጠንቀቂያ የሚጣረስ በመሆኑ አመሌካች ያቀረበው ማስረጃ 
የሕግ ዴጋፌ የሇውም፡፡ ስሇዚህ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው በመሆኑም የተጠሪ የ1 (አንዴ) ወር ዯሞዝ ጥያቄ ተቀባይነት 
የሇውም ክፌያን አስመሌክቶ በተጠሪ ጥያቄ መሠረት እንዱከፇሇው ሲሌ ወዯ ሥራ የመመሇስ ጥያቄን አሌተቀበሌኩም 
ሲሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካችም በዚሁ ውሣኔ ባሇመስማማት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኙን አቅርቧሌ፡፡ መዝገቡ የቀረበሇት ፌ/ቤት 
የሥር ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 337 መሠረት ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚሁ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች ጥር 13/2001 ጽፇው ባቀረቡት አቤቱታ በሥር 
ፌ/ቤቶች የተሰጡት ውሣኔዎች መሠረታዊ የሕግ ሥህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ 

 በዚህም መሠረት የሰበር ችልትም ተጠሪን በማስቀረብ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩ እንዱታይ 
የተወሰነውም አመሌካች ክሱን ሇማስተባበሌ ያቀረባቸው ምስክሮች ሣይሰሙ ውሳኔ የመሠጠቱን አግባብነት ሇመመርመር 
ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ የግራ ቀኙ ወገኖች ካሰሙት ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡  
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 የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ሲታይ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት በጥበቃ ሥራ ተቀጥሮ በመስራት ሊይ እያሇ 
አመሌካች ያሇ ጥፊት አሰናበተኝ ስሇዚህ ወዯ ሥራ ይመሌሰኝ ካሌሆነም በሕግ የተቀመጠውን ይክፇሇኝ ሲለ በጠየቁት 
መሠረት አመሌካችም ተጠሪ ጥፊት በመፇፀማቸው ነው ያሰናበትኳቸው ሲሌ ተከራክሮ፤ ጉዲዩን ያየው የመጀመሪያው 
ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ተጠሪ የፇፀሙትን ጥፊት አሊስረዲም በማሇት ስንብቱ ሕገ ወጥ ነው ሲሌ ወዯሥራ የመመሇስ 
ጥያቄን ውዴቅ በማዴረግ የተሇያዩ ክፌያ ሇተጠሪ እንዱከፇሇው ውሣኔ ሰጥቷሌ፤ የከፌተኛው ፌ/ቤትም ውሣኔውን 
ጉዴሇት የሇበትም በማሇት አፅንቷሌ፡፡ 

 እኛም ከሊይ የተጠቀሰውን የውሣኔ አሰጣጥ መሠረት በማዴረግ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ሰምተናሌ የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት ሇውሣኔው መሠረት ያዯረገው አመሌካች ያቀረበው ማስረጃ በተሇያዩ ጊዜ ሇተጠሪ የተፃፇ ማስጠንቀቂያ 
የስንብቱን ምክንያት በአግባቡ የማያረጋግጥና የተጣረሰ (የሚጋጭ) ነው በማሇት ነው፡፡ ስሇ አመሌካች የሰው ማስረጃም 
ቢሆን በውሣኔው ሊይ የጠቀሰው ነገር የላሇ እና መስማት የማያስፇሌገው እንኳ ቢሆን የገሇፀው ነጥብ የሇም አመሌካች 
በመከሊከያው መሌስ የሰው ምስክር እስከቆጠረ ዴረስና የቀረበው የሠነዴ ፅሁፌ በአግባቡ የተጠሪን ጥፊተኝነት 
የሚያረጋግጥሇት ከሆነ አግባብነት ያሇው ውሣኔ ሇመስጠት ሲባሌ የአመሌካችን ምስክር መስማትና ወዯ ውሣኔ ሉመጣ 
ይገባ ነበር፡፡ ምክንያቱም የአመሌካች የቀረበበትን ክስ የመከሊከሌ መብቱ ሉታሇፌ የማይገባው ህጋዊ ነጥብ ነው፡፡ 
በመሆኑም የሥር ፌ/ቤት የቀረቡትን የሰው ምስክር ሣይሰማ ወዯ ውሣኔ መዴረሱ እና የከፌተኛው ፌ/ቤት ሣያርመው 
ማሇፈ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 13385 በቀን 15/9/2001 እና የከፌተኛው ፌ/ቤት በመ.ቁ 75596 
በቀን 12/5/2001 የተሠጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን የሰው ምስክር በመስማት ይወሰን በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 
341 መሠረት መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 14227 ሊይ ተሊሌፍ የነበረው የዔግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ ሇሚመሇከተው ይጻፌ፡፡ 
4. የግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 
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