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ጥቅምት 10 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ   

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቢሲኒያ ባንክ አ.ማ - ነገረ ፇጅ ወሌዯማርቆስ በጋሻው 

ተጠሪ፡- ወ/ር ሙሇታ ገዲ - ቀረቡ  

  መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች ተጠሪ በላሊ መስሪያ ቤት በትርፌ ሰአት ተቀጥሮ መስራቱ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ 
አዋጅ ቁጥር 377/96 እንዯተሻሻሇ እና በአመሌካች የሰራተኞች መተዲዯሪያ ዯንብ ከስራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ በቂ 
ምክንያት ባሇመሆኑ አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያሰናበተው አሊግባብ ነው በማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
እና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ሏምላ 19 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ 
የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቀ ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ ያሇ አሰሪው ፇቃዴና እና እውቅና በላሊ መስሪያ ቤት ተቀጥሮ መገኘቱ 
በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ አንቀጽ 27 ንኡስ አንቀጽ 1/ሏ/ እና በሰራተኛ መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት ያሇ ማስጠንቀቂያ 
ከስራ ሇማሰናበት የሚችሌ ምክንያት ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ጥፊቱ ከስራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ አይዯሇም 
ብሇው መወሰናቸው መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ ተጠሪ 
በበኩሊቸው በትርፌ ሰአት ላሊ ስራ ሇመስራት የአሰሪው ፇቃዴ መጠየቅ አያስፇሌግም፡፡ በአመሌካች ሰራተኛ መተዲዯሪያ 
ዯንብ ውስጥ ከስራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ ጥፊት ስሇመሆኑ አሌተዯነገገም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት በጽሐፌ ተከራክሯሌ፡፡ ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር 
ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪን ከስራ ሇማሰናበት 
የሰጠው ምክንያት በትርፌ ሰአት ላሊ መስሪያ ቤት መስራቱ ሰራተኛውን ያሇ ማስጠንቀቂያ ሇማሰናበት የሚያስችሌ ጥፊት 
ስሇመሆኑ በአመሌካች የሰራተኛ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ ያሌተዯነገገ መሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን የሰራተኛ 
መተዲዯሪያ ዯንብ በማስቅረብ አረጋግጠዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪን ሇማሰናበት የሰጠው ምክንያት በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ 
አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 በግሌጽ የተዯነገገ ምክንያት አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች የአሰሪና 
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅና የአመሌካችን የሰራተኞች መተዲዯሪያ ዯንብ ሲተረጉሙ የፇጸሙት መሰረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሊገኘን በመሆኑ በፌታብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 348 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት አጽንተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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