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የሰ/መ/ቁ. 49660 

ሰኔ 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡-1. መንበረ መንግስት ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም ት/ቤት    

          2.  መንበረ መንግስት ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም ጽ/ቤት                   

ተጠሪ፡- መምህር ሲሳይ ዯጀኔ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/96 “ን”  መሠረት አዴርጏ የተዯረገ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካቾች ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- 
ከየካቲት 27 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር የመሰረቱት የስራ ውሌ ከሔግ ውጪ ከመጋቢት 22 ቀን 2001 
ዓ.ም ጀምሮ መቋረጡን ገሌጸው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ 
ሁሇተኛ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም ተጠሪን መቅጠሩን ሳይክዴ ራሱ ያሊሰናበታቸው መሆኑን ገሌጾ ሌጠየቅ 
አይገባም በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን የተከራከረ ሲሆን አንዯኛ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ የስራ ውሌና ቅጥር የፇፀሙት 
ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር በመሆኑ ክሱ እንዯማይመሇከተው በመጀመሪያ መቃወሚያነት ጠቅሶ የተከራከረ ሲሆን በፌሬ 
ነገር ዯረጃም ስንብቱ የተከናወነው ተጠሪ ከስራ ገበታቸው በመቅረታቸው፣የስራ ሰዓት ባሇማክበራቸው እንዱሁም 
ያሇፇቃዴ በላሊ ቦታ እያስተማሩ እንዯሚገኙ ገሌጾ ስንብቱ ሔጋዊ ነው በማሇት ተክራክሯሌ፡፡ የስር  

ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ከሰማ በኋሊ በአመሌካቾች በኩሌ የቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን 
ውዴቅ አዴርጏ በፌሬ ነገርም ማስረጃ ያሇማቅረባቸውን ጠቅሶ አመሌካቾችን ሇክሱ ኃሊፉ አዴርጏ ሇተጠሪ የተሇያዩ 
ክፌያዎች እንዱከፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች ነገረ ፇጅ ጥቅምት 09 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ፡- ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት ከስራ ከአምስት ተከትታይ የስራ ቀናት በሊይ በመቅረታቸው ነው በሚሌ ገሌፀንና 
ማስረጃም ቆጥረን እያሇ ማስረጃዎቻችን ሳይታዩና ሳይሰሙ ማስረጃዎችን አሊቀረቡም በሚሌ ምክንያት ስንብቱ ሔገ ወጥ 
ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም የአመሌካቾች የመከሊከያ ማስረጃዎች ሳይሰሙ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ ተጠሪ ቀርበው ጥር 26 ቀን 
2002 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የአመሌካቾችን የሰበር ቅሬታ ነጥቦች ተገቢ አሇመሆን ያሳያለ ያሎቸውን ነጥቦችን 
በመዘርዘር የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል ሉፀና ይገባሌ ሲለ 
ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካቾች ነገረፇጅም የካቲት 17 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን 
በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

ወኪሌ ይሁን አየነው - ቀረቡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ተጠሪ የስራ ውሊቸው ያሊግባብ የተቋረጠ መሆኑን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ሊቀረቡት ክስ 
አመሌካቾች ስንብቱ ሔጋዊ ነው የሚለበትን ምክንያት ጠቅሰው ሇዚህም የሰነዴና የሰው ምስክሮች ያሎቸው መሆኑን በስር 
ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የመከሊከያ ማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ ማቅረባቸውን የስር ፌርዴ ቤትን ዋና መዝገብ በማስቀረብ 
ተመሌክተናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የስራ ውለ የተቋረጠው ከሔግ ውጪ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው አንዯኛ 
አመሌካች ተጠሪ ከስራ የቀሩ ስሇመሆኑ ያቀረበው ማስረጃ የሇም በሚሌ ነው፡፡ 

 በመሰረቱ አንዴ ሰው ክስ የመከሊከሌ ሔጋዊ መብት ያሇው ሲሆን ፌርዴ ቤት ይህንኑ መብቱን ሉያሌፌ 
የሚገባው ተከራካሪ ወገን የቆጠረው ማስረጃ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑን እርግጠኛ ሲሆን ስሇመሆኑ 
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 223፣234፣137፣249 እና 256 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም ፌርዴ ሉሰጥ 
የሚገባው የማስረጃ አቀራረብ ሥርአት ምዘና ሥነ-ሥርአቱ በሚያስቀምጠው መንገዴ ተከናውኖ መሆኑን እነዚህ 
ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ተከራካሪ ወገን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ማስረጃ ቆጥሮ እያሇ ማስረጃ ሳይሰማ ፌርዴ መስጠት 
የመከራከር መብቱን የሚያጣብብ ነው፣ ውሳኔውም ሔጋዊ ሥርአቱን ተከትል ተሰጥቷሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካቾች ከተጠሪ ጋር የተመሰረተው የስራ ውሌ የተቋረጠበትን ምክንያት 
በመከሊከያ መሌስ ማመሌከቻው ሊይ ከመግሇፃቸውም በተጨማሪ ይህንኑ ፌሬ ነገር ሇማስረዲት የሰነዴና የሰው 
ማስረጃዎቻቸውን በመከሊከያ ማስረጃው መግሇጫ ዝርዝር ሊይ ጠቅሰው እያሇ እና የሰነዴ ማስረጃዎችን አያይዘው 
ከማቅረባቸውም በሊይ የቆጠሯቸውን የሰው ምስክሮችን ሇማቅረብ ያሌቻለ መሆኑ ሳይረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤት ማስረጃ 
በዯፇናው ማስረጃ አሊቀረቡም በሚሌ ምክንያት ማሇፈ ስሇማስረጃ አቀራረብ ሥርአት የተመሇከቱትን የፌትሏብሓር ሥነ-
ሥርአት ዴንጋጌዎችን መሰረት ያሊዯረገ ነው፡፡ አንዴ አሰሪ የስራ ውሌን ሇማቋረጥ ምክንያት ነው ብል በስንብቱ ዯብዲቤ 
ሊይ የገሇፀውን ምክንያት ሇማስረዲት የቆጠረውና አግባብነት ያሇው ማስረጃ ሉሰማሇትና ሉመዘንሇት  ይገባሌ፡፡ የኸው 
ሥርአት ሳይከናወን የሚሰጥ ፌርዴ የተሟሊ አካሄዴ ተከትል የተሰጠ ነው ሉባሌ የማይችሌና መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች በሥነ-ሥርአቱ መሰረት ማስረጃዎቻቸውን ዘርዝረው አቅርበው እያሇ የቆጠሯቸው 
የሰነዴና የሰው ምስክሮች ሳይታዩና ሳይሰሙ ማስረጃ አሊቀረቡም በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ የአመሌካቾችን የመከሊከሌ 
ሔጋዊ መብት ያጣበበ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 29808 ሏምላ 06 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 82545 ነሏሴ 19 ቀን 2001 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን ሰምቶ በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
ት እ ዛ ዝ 

 በዚህ ችልት ጥቅምት 12 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ኃ  
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