የሰበር መ/ቁ 45746
ሚያዝያ 6 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ጉዯር አግሮ ኢንደስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ነ/ፇጅ አየሇ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ በሇጠ ጫሊ - ቀረቡ

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የስራ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ
ከአቅም በሊይ በሆነ ሁኔታ በተፇጠረ የመኪና ግጭት አዯጋ አዯጋው ከዯረሰ ከ4 ወራት በኋሊ መጋቢት 4 ቀን 2000
ዓ.ም ያሇአግባብ የስራ ውሊቸው ስሇተቋረጠ ወዯስራቸው እንዱመሇሱ ወይም የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው
ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም በመሌሱ መኪናውን በቸሌተኛነት አጋጭተዋሌ፣ የትራፉክ ፕሉስ ስሇአዯጋው ውጤቱን የገሇፀው
የካቲት 26 ቀን 2000 ዓ.ም በመሆኑ እርምጃው በይርጋ አይታገዴም፣ በመሆኑም ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የቀረበው የትራፉክ ሪፕርት ተጠሪ ጥፊተኛ መሆናቸውን ስሇማይናገር አዯጋው በተጠሪ ጥፊት
ነው ማሇት ስሇማይቻሌና አዯጋው በተጠሪ ቸሌተኛነት የዯረሰ መሆኑን አመሌካች ማስረዲት ስሊሌቻሇ ስንብቱ ህገ-ወጥ
ነው በማሇት የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት
ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ይግባኙን በመሰረዝ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ
ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታው ተበሊሽቶ መንገዴ ዲር የቆመ ከባዴ መኪና ሇማመሌከት ተዯርዴረው የነበሩትን ዴንጋዮችና
ላልች ምሌክቶች ዯርምሰው በማሇፌ አዯጋው መዴረሱን የትራፉክ ፕሉስ ሪፕርት ስሊረጋገጠ ስንብቱ በአ/ቁ 377/96
አንቀፅ 27(1/ሸ) መሰረት ህጋዊ ነው፣ የተረከቡትን የዴርጅቱን ንብረትና ገንዘብ ያስረከቡና ያወራረደ ሇመሆኑ ክሉራንስ
ባሇማቅረባቸው በገዛ ጥፊታቸው የዘገየ በመሆኑ ሌንቀጣ አይገባም ብሎሌ፡፡ ችልቱም ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው የመባለን
አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪ ክርክራቸው በፁሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡
ተጠሪ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው የሚለት አንዯኛው ሇስንብቱ ምክንያት የሆነው መኪና ሊይ የዯረሰው የግጭት አዯጋ
ከአቅም በሊይ በሆነ ሁኔታ በመከሰቱ ሲሆን ሁሇተኛው ምክንያት አዯጋው ከዯረሰ ከአራት ወራት በኋሊ የተወሰዯ እርምጃ
በመሆኑ ነው፡፡ ችልቱም አንዯኛውን ምክንያት ከማየቱ በፉት በቅዴሚያ ስንብቱ በሁሇተኛው ምክንያት ህገ-ወጥ ሉባሌ
የሚችሌ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት አዯጋው ጥቅምት 23 ቀን 2000 ዓ.ም ከዯረሰ በኋሊ የተጠሪ የስራ
ውሌ የተቋረጠው መጋቢት 4 ቀን 2000 ዓ.ም ስሇመሆኑ ተረዴተናሌ፡፡ ይህም ተጠሪ የስንብቱ ምክንያት የሆነውን
ዴርጊት ከፇፀሙ ከ4 ወራት በኋሊ ከስራ የተሰናበቱ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በአ/ቁ 377/96 አንቀፅ 27(3) መሰረት አሰሪው
የስራ ውለን ሇማቋረጥ ያሇው መብት ውለ የሚቋረጥበት ምክንያት መከሰቱን ካወቀ ከሰሊሳ ቀናት በኋሊ በይርጋ
ይታገዲሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የስራ ውለን ሇማቋረጥ ያሇው መብት በይርጋ አሇመታገደን ተከራክሯሌ፡፡ በክርክሩም
የትራፉክ ሪፕርቱ የዯረሰው የካቲት 26 ቀን 2000 ዓ.ም በመሆኑ የይርጋው ጊዜ ሉቆጥር የሚገባው ከዚሁ ቀን ጀምሮ
ነው ብሎሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ መኪናውን ያጋጩ ስሇመሆኑ ያወቀው የትራፉክ ሪፕርት ሲቀርብሇት ሳይሆን ወዱያው
አዯጋው እንዯዯረሰ ስሇመሆኑ ከክርክሩ ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም እርምጃውን ሇመውሰዴ የትራፉክ ፕሉስ ሪፕርቱን
የሚጠብቅበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ምናሌባት የተጠሪን ጥፊተኛነት ሇማረጋገጥ ሪፕርቱ ያስፇሌግ ነበር የሚባሌ ቢሆን
እንኳን ሪፕርቱ በወቅቱ እንዱቀርብሇት መጠየቅ ይገባው ነበር፡፡ በመሆኑም ተጠሪ የፇፀሙት ዴርጊት አመሌካች ባወቀ
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በአንዴ ወር ውስጥ የስራ ውለን ያሊቋረጠ በመሆኑ መብቱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የስር ፌ/ቤት
የይርጋውን መቃወሚያ በዝምታ በማሇፈ ተጠሪ ይግባኝ ወይም መስቀሇኛ ይግባኝ ባሇማቅረባቸው በሰበር ዯረጃ
ሉከራከሩበት እንዯማይችለ ተከራክሯሌ፡፡ ነገር ግን የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በላሊ ምክንያት ቢሆንም ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው
ብል መወሰኑ፤ ተጠሪ ይግባኝ የሚያቀርብበት ምክንያት አይኖርም፡፡ አመሌካች ያቀረበውም የይግባኝ ቅሬታ ተጠሪን
መጥራት ሳያስፇሌግ መዝገቡ የተዘጋ በመሆኑ ተጠሪ መስቀሇኛ ይግባኝ የሚያቀርቡበት ስርዓት ስሇላሇ በዚህ በኩሌ
አመሌካች ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች መብቱ በይርጋ ቀሪ ከሆነ በኋሊ የስራ ውለን
ማቋረጡ ህጋዊ ስሊሌሆነ የስር ፌ/ቤቶች በሰጡት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 33592 የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ
78022 ግንቦት 4 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡
2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
3. ይህ ችልት ሰኔ 1 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው ክፌሌ ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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