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 የሰ/መ/ቁ. 63200                         
                                                    ታህሣሥ 30 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1. ጣና ኢንጂነሪንግ ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር ጠበቃ ሰሇሞን ተሾመ ቀረቡ 

             2. ሚስስ ሴቬሪና ሴቲ  

             3. ሚስ አምብራ ዳሌጋውዱዮ            ጠበቃ አበበ አሣመር ቀረቡ 

             4. ሚስ ጂያዲ ዳሌጋውዱዮ  

ተጠሪ  ፡- ሚስተር አሌቸዱ ዳሌጋውዱዮ  ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ያሇአግባብ ከስራ አስኪያጅነት ተነስቻሇው የሚሌ ክስን የተመሇከተ ሲሆን የተጀመረው 
በፋ/የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ 
2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች እንዱሁም 2ኛ ተከሳሽ የ4ኛ ተከሳሽ ተወካይ በመሆን ህዲር 17 ቀን 2001 
ዓ.ም አዴርገነዋሌ ባለት ስብሰባ የማህበሩን ዯንብ እና መመስረቻ ፅሐፌ በማሻሻሌ 1ኛ ከሳሽ 
ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነት እንዱነሱ ተዯርጎ የ2ኛ ተከሳሽ ሌጅ 3ኛ ተከሳሽ ምክትሌ ስራ 
አስኪያጅ እንዱሆኑ ተዯርጎ ቃሇ-ጉባኤ የተያዘበት ቀኑ ሳይፃፌበት ከሳሾች ሳይጠሩ የተዯረገው 
ውሳኔ ሀሰተኛ  እና ህገ-ወጥ በመሆኑ፣ 1ኛ ከሳሽ ም/ስራ አስኪያጅ የሆነው የግራቀኙን ጥቅም 
ሇማስጠበቅ ሲባሌ በመሆኑ፣ 1ኛ ከሳሽ ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነታቸው መነሳታቸው ያሇአግባብና 
መስተካከሌ ያሇበት መሆኑን በስብሰባ ተማምነን ረቂቅ ማሻሻያ ተዘጋጅቶ በረቂቁ ሊይ አስተያዬት 
ከሰጠን በኋሊ በውሌና ማስረጃ ሇማስመዝገብ ፌቃዯኛ ሳይሆኑ የቀሩ በመሆናቸው፣ በ1995 ዓ.ም 
በተዯረገው  የመመስረቻ ፅሐፌ ማሻሻያ የኩባንያው ጠቅሊሊ ጉባኤ ከፌተኛ አካሌ ሆኖ እያሇ 
ከህግ ውጪ የጠቅሊሊ ጉባኤውን ስሌጣን በሙለ ሇዋና ስራ አስኪያጅ በህዲር 17 ቀን 2001 
ዓ.ም በመሰጠቱ፣ የሑሳብ ሰነድችንም እንዲናይ የተዯረግን በመሆኑ ተከሳሽ ከዋና ስራ 
አስኪያጅነታቸው እንዱነሱ አሌያም በአግባቡ እንዱሰሩ፡፡ እንዯዚሁም ህዲር 17 ቀን 2001 ዓ.ም 
የተዯረገው የመመስረቻና የመተዲዯሪያ ዯንብ ማሻሻያ ፅሐፌ እንዱሻር፣ 1ኛ ከሳሽ ከምክትሌ ስራ 
አስኪጅነታቸው ሉነሱ አይገባም እንዱባሌሌኝ፣ የሑሳብ ሰነድችን የመመሌከት መብታችን 
እንዱከበርሌን የሚሌ ነው፡፡ በቀረበው ክስ ሊይ ተከሳሾች መሌስ እንዱሰጡበት ታዘው በሰጡት 
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መሌስ 1ኛ ተከሳሽን በተመሇከተ መተዲዯሪያ ዯንቡና መመስረቻው በህጉ አግባብ የተዯረገና 
በሚመሇከተው አካሌ የፀዯቀ ነው፣ ቀኑም በፀዯቀበት ቀን ታትሟሌ፣ 1ኛ ከሳሽ ም/ስራ አስኪያጅ 
የሆኑት በተሻሻሇው የመመስረቻ ጽሁፌ እና ኩባንያው ሲመሰረትም ስራአስኪያጅ አይዯለም፣ 1ኛ 
ከሳሽ ጥሪ ተዯርጎሊቸው በስብሰባው ሊይ አሌተገኙም፣ የመጨረውሻን የስብሰባ አጀንዲ አውቀው 
የተሇያዩ ሃሳቦችን በማቅረብ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት ቀርቦ አሌፇረሙም፣ ሰነድቹም 
ተፇርሞባቸዋሌ፣ አሇመግባባት ተፇጥሮ በስምምነት ሇመጨረስ ተሞክሮ ሳይሳካ በመቅረቱ 
በአብሊጫ ዴምጽ የሚወሰኑ ውሳኔዎች በመሆናቸው በዚያው መሌኩ የተወሰነ በመሆኑ፣ ሰነደን 
አስፇቅዯው ኮፑውን መውሰዴ ስሇሚችለ ማስጠንቀቂያው ተቀባይነት አሇው እና 2ኛው ተከሳሽ 
ስራቸውን በአግባቡ የተወጡት በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
2ኛ፣ 3ኛ እና 4ኛ ተከሳሾችን በተመሇከተ ያቀረቡት መሌስ በቀጥታ የአንዯኛ ተከሳሽ መሌስ ጋር 
ተመሳሳይ ስሇመሆኑ ተመሌክቶ ሳይመዘገብ በበታች ፌርዴ ቤቶች ታሌፍአሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ግራቀኙን ከሊይ እንዯተመሇከተው 
ካከራከረ በኋሊ አራት የተሇያዩ ጭብጦችን በመያዝ ጉዲዩን መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም 
በተዯረገው ስብሰባ የመተዲዯሪያ ዯንቡ ሉሻሻሌ ስሇመቻለ በተመሇከተ በንግዴ ህጉ ቁ. 536(2) 
መሰረት የመተዲዯሪያ ዯንብ ሇውጥ ¾ ባሊቸው ባሇአክሲዮን የዴምጽ ብሌጫ መወሰን እንዲሇበት 
ስሇሚያመሊክት እና ተከሳሾች ያሊቸው የአክሲዮን ዴርሻ 77.50% በመሆኑ የተዯረገው 
የመተዲዯሪያ ዯንብ ሇውጥ ህጋዊ አይዯሇም የሚባሌበት አግባብ የሇም፤ አንዴ ስራ አስኪያጅ 
በስብሰባ የቀረቡትን እና የተወሰኑትን ዉሳኔዎች የማሳወቅ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ በንግዴ ህግ 
ቁ. 533 ስር የተዯነገገ በመሆኑ ይሄንኑ ኃሊፉነታቸውን መወጣት ያሇባቸው ስሇመሆኑ ወስኗሌ፤ 
የዴርጅቱ ባሇአክሲዮኖች ያዯረጉትን ስብሰባ በተመሇከተ በሚመሇከተው ባሇስሌጣን ፉርማ እና 
ማህተም የተረጋገጠ እና ቀንም ያሇው በመሆኑ የባሇስሌጣኑ ፉርማ እና ማህተም ያረፇበት ቀን 
ማሻሻያው እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ በማሇት ከሳሾች ቀኑ የማይተወቅ ነው በማሇት ያነሱትን 
ክርክር ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በመቀጠሌም 2ኛ ተከሳሽ ከስራ አስኪያጅነት እንዱነሱ በከሳሾች በኩሌ 
የተነሳውን ክስ ውዴቅ ሲያዯርግ በላሊ በኩሌ በባሇአክሲዮኖች በተዯረገው ስብሰባ የ1ኛ ከሳሽ 
ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነት መነሳትም በተመሳሳይ በምክንያት ያሌተዯገፇ ባሇመሆኑ በዚህ ነጥብ 
ሊይ የተዯረገው የመመስረቻ ጽሐፌ ማሻሻያ ክፌሌ ተሽሯሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡ 
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ 
የፋ/የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው የሰበር አቤቱታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ 
የግራቀኙን ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በመጀመሪያ 
ዯረጃ ምክትሌ ስራ አስኪያጅ ስራ አስኪያጅን በሚመሇከቱ የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች ሉከራከር 
አይገባውም በማሇት የተነሳውን ክርክር በተመሇከተ ስሇስራ አስኪያጅ የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን 
ከንግዴ ህግ ቁ.525 እና ተከታዮቹን ስንመሇከት አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ስራ አስኪያጆች 
ሉሾሙ የሚችለበትን አግባብ ስሇሚያስቀምጥ እንዯዚሁም ህጉ ሇእነዚህ ኃሊፉነቶች በእነዚሁ 
ዴንጋጌዎች የሚስተናገደ እንጂ ሇእያንዲንደ የተሇያዬ ዴንጋጌዎችን ያስቀምጣሌ ተብል 
ስሇማይታሰብ ተቀባይነት ያሇው ክርክር አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በመቀጠሌ አመሌካች በቅሬታቸው 
አጥብቀው የሚከራከሩት በመተዲዯሪያ ዯንባችን አንቀጽ 2(2.4) ውስጥ ስራ አስኪያጅ 
በማህበርተኞች ጠቅሊሊ ጉባዔ የሚሻር ስሇመሆኑ ተመሌክቶ እያሇ ያሇበቂ ምክንያት ሉሻር 
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አይገባም መባለ አግባብነት የሇውም፣ የተባረረው ያሇበቂ ምክንያት ነው ቢባሌ እንኳ በንግዴ ህግ 
ቁ.527(3) መሰረት ኪሳራ ከሚቆረጥሇት በስተቀር ወዯ ስራ አስኪያጅነቱ ፌርዴ ቤት 
የሚመሌስበት አግባብ የሇም፡፡ እንዯዚሁም በባሇ አክሲዮኖች የተዯገረገው ስብሰባ ህጋዊ ነው 
ተብል ተወስኖ እያሇ በላሊ በኩሌ ም/ስራአስኪያጅ የተነሳበትን የቃሇ-ጉባኤ ክፌሌ መሰረዙ 
አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱሻርሌን  የሚሌ ነው፡፡ 
በላሊ በኩሌ ተጠሪ አጥብቆ የሚከራከረው ከምክትሌ ስራ አስኪያጅነት የተሻርኩት በጠቅሊሊ ጉባኤ 
ሳይሆን ተከሳሾች እናት እና ሌጅ በመሆን ያዯረጉት በመሆኑ የመመስረቻው ጽሐፌ አንቀፅ 
ተጠቅሶ የቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፣ በንግዴ ህግ ቁ. 527(3) ስር የተጠቀሰው ፌርዴ 
ቤት ሉቀበሇው የሚችሌ በቂ ምክንያት ከላሇ በስተቀር ስራ አስኪያጅ ሉሻር የማይችሌ ስሇመሆኑ 
በመመስረቻ ጽሐፌ ስሇተቀመጠ ወይም ስሊሌተቀመጠ ሳይሆን ህግ በመሆኑ ሉተገበር ይገባሌ፡፡ 
እንዯዚሁም በ1995 ዓ.ም በተሸሻሇው የመመስረቻ ጽሐፌ ም/ስራአስኪያጅ የሆንኩት ከዴርጅቱ 
ህሌውና እና  የአክሲዮን አባሊቱ መብት ጋር ተያያዥነት ባሇው ሁኔታ በመሆኑ ይሄውም 2ኛ 
አመሌካች ስራ አስኪያጅ ሆነው የተጠሪን ዴርሻ ጨምሮ የላልች ሁሇት ባሇአክሲዮኖች እንጀራ 
እናት በመሆናቸው አዴል እንዲይፇጽሙ ታስቦ በመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ነው የሚሌ 
ነው፡፡ 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረዉ ጭብጥ የመሌስ ሰጪ ወዯ ምክትሌ ስራ 
አስኪያጅነት ይመሇስ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ የተያዘውን ጉዲይ ከዚሁ 
ጭብጥ አኳያ መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በንግዴ ህጉ ቁ. 525 እስከ 537 ዴረስ 
ያለት ዴንጋጌዎች የአንዴ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ስራ አስኪያጅ የሚመረጥበት እንዯዚሁም 
የሚሾምበት አግባብ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ጉዲዩን ስንመረምረው በመመስረቻ ጽሐፈ 
አንቀጽ 2(2.4) ስር በጠቅሊሊ ጉባኤው ስብሰባ ስራ አስኪያጅን ማንሳት የሚቻሌ ስሇመሆኑ 
በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ክርክር በተመሇከተ በዚህ መሌኩ ማንሳት እንዯሚቻሌ ስምምነት 
ቢኖርም ያሇበቂ ምክንያት እና በአባሊት ፌቃዴ ብቻ መሰረት በማዴረግ ማንሳት የሚቻሌ 
ስሇመሆኑ በስምምነቱ ውስጥ የተመሇከተ ስሇመሆኑ የቀረበ ክርክር ባሇመኖሩ ከሊይ 
የተመሇከተውን የመመስረቻ ጽሐፌ ዴንጋጌ በመጥቀስ የቀረበው ክርክር ከንግዴ ህግ ቁ.527(4) 
ጋር አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡  በእርግጥ የአሁን ተጠሪ ስራ አስኪያጅ ሆኖ የተሾመው 
በመመስረቻ ጽሐፈ ስሇመሆኑ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፤ በመመስረቻ ጽሐፌ የተመረጠ ስራ 
አስኪያጅ ሇመሻር ዯግሞ መመስረቻ ጽሐፌን ሇማሻሻሌ የሚያስፇሌገውን የ¾ኛ ካፑታሌ ዴርሻ 
ባሊቸው አባሊት መዯገፌ ያሇበት ስሇመሆኑ የንግዴ ህግ ቁ.527(1) እና 536(2) አጠቃሊይ ንባብ 
የሚያስገነዝብ ከመሆኑም በሊይ በዚህ ጉዲይ ስብሰባውን ያዯረጉት የአመሌካቾች ወገን 77.50% 
የካፑታሌ ዴርሻ ያሊቸው መሆኑን በማረጋገጥ በላልቹ የመመስረቻ ሰነደን ማሻሻሌ በተመሇከተ 
ህጋዊ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በማረጋገጥ ተቀብሇዋሌ፡፡ ሆኖም ግን ስራ አስኪያጅን 
ስሇመሻር በተመሇከተ በንግዴ ህግ ቁጥር 527 ስር የተዯነገጉትን አንዴ በአንዴ ስንመሇከት ከሊይ 
የተመሇከተው እና ስራ አስኪያጅን ሇመሻር የሚያስፇሌገው ዴምጽ በንግዴ ህግ ቁ.527(1) ስር 
የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሦስት ስር ስራ አስኪያጅ ፌርዴ ቤት 
ሉቀበሇው በሚችሌ በቂ ምክንያት ካሌሆነ ሉሻር እንዯማይችሌ፣ የተሻረው ስራ አስኪያጅ 
ከተሻረበት ጊዜ አንስቶ ስራውን መስራት የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ ፌርዴ ቤቱም የተሻረበት በቂ 
ምክንያት ያሇመሆኑን የተረዲው እንዯሆነ የተሻረው ስራ አስኪያጅ ኪሳራ እንዱያገኝ ሇመወሰን 
ይችሊሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ በንግዴ ህግ ቁ.527(3) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ዯግሞ 
ቀዯም ሲሌ ከተመሇከተው ከዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር አንዴ ቀጥል የመጣ በመሆኑ ስራ 
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አስኪያጅን ከስራ ሇማንሳት መሟሊት እንዲሇበት በተሇየ የሚዯነግገውን ቅዴመ ሁኔታዎቹ 
ስሇመሟሊት ወይም አሇመሟሊት መመሌከቱ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

የስራ አስኪያጅን መሻር በተመሇከተ ፌርዴ ቤት ሉያምንበት የሚችሌ በቂ ምክንያት ከላሇ 
በስተቀር ሉሻር እንዯማይችሌ በግሌጽ የዯነገገ በመሆኑ ፌርዴ ቤት ስራ አስኪያጁ የተሻረበትን 
አግባብ በመመርመር እንዯጉዲዩ አግባብ እየተመሇከተ ወዯ ስራው ሉመሌስ የሚችሌበት ምንም 
ህጋዊ አካሄዴ የሇም በማሇት በአመሌካቾች በኩሌ የተነሳው ክርክር በህጉ በግሌጽ የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በንግዴ ህግ ቁ.527(3) ሁሇተኛው እና 
ሶስተኛውን አረፌተ ነገር በተመሇከተ ከኃሊፉነት የተሻረ ስራ አስኪያጅ ወዱያውኑ እና ሇዘሇቄታው 
ስራውን ያቆማሌ መባለ ስራ አስኪያጁ የተሻረበትን አግባብ ሇመመርመር ሇፌርዴ ቤት 
የተሰጠውን ስሌጣን የሚነካ እና የሚቃረን ካሇመሆኑም በሊይ ያሇአግባብ የተሻረ ስራ አስኪያጅ 
ፌርዴ ቤቱ ኪሳራ እንዱቆረጥሇት መወሰን መቻለ ፌርዴ ቤቱ ማዴረግ የሚችሇው ኪሳራን 
መቁረጥ ብቻ ነው ከሚሌ ባሇመሆኑ እና እንዯየ ጉዲዩ አግባብ ሇመወሰን እንዱችሌ ፇቃጅ 
(permissive) በሆነ መሌኩ የተቀመጠ በመሆኑ ፌርዴ ቤት ኪሳራ ቆርጦ ከማሰናበት ውጪ 
ስራአስኪያጁ የተሻረው ያሇአግባብ መሆኑን ቢረዲም ወዯ ስራው እንዱመሇስ የሚወስንበት አግባብ 
የሇም በማሇት የተነሳውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ ምክንያቱም ያሇበቂ ምክንያት ሉሻር 
የሚችሌ ስራ አስኪያጅ እንዯሚኖር ሁለ በበቂ ምክንያትም የሚሻር ስራ አስኪያጅ ሉኖር 
ስሇሚችሌ ፌርዴ ቤቶች እንዯየጉዲዩ አግባብነት በመመሌከት መወሰን እንዱችለ ፇቃጅ በሆነ 
መሌኩ የተቀረጸ ዴንጋጌ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተጨማሪም ያሇበቂ ምክንያት የተሻረም 
ቢሆን እንዯየጉዲዩ አግባብነት ኪሳራ ተከፌልት እንዱሰናበት ሉዯረግ የሚችሌበት ሁኔታም ሉኖር 
ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ 

በላሇ በኩሌ በንግዴ ህግ ቁ. 527(3) ስር የተቀመጠውን ዴንጋጌ ከአቀማመጡ አኳያ በተሇየ 
ሁኔታ ስራአስኪያጅን ሇመሻር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያስቀመጠው በዚሁ ዴንጋጌ ንኡስ አንቀጽ 
አራት ስር የተቀመጠው ሲሆን ይሄውም በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ በማህበርተኞች ነጻ 
ፌቃዴ (at the pleasure of the members) ሉሻር የሚችሌ ስሇመሆኑ የተስማሙ እንዯሆነ 
በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም በእንዯዚህ ዓይነት መሌኩ የተስማሙ ስሇመሆኑ የቀረበ ክርክር 
የላሇ እና አመሌካች በቅሬታው ሊይ ያነሳው በጠቅሊሊ ጉባኤ ማንሳት እንዯሚቻሌ በመመስረቻ 
ጽሐፈ ተመሌክቷሌ የሚሌ ሲሆን ይሄ ማሇት ዯግሞ በንግዴ ህግ ቁ 527(4) ስር 
የተመሇከተውን የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት አመሌካቾች 
ተጠሪን ከም/ስራአስኪያጅነት ሇማንሳት ያቀረቡት በቂ ምክንያት ያሇመኖሩን በበታች ፌርዴ ቤት 
በፌሬ-ነገር የተረጋገጠ ከመሆኑም በሊይ በክርክር ሂዯት ግሌጽ የሆነው ዯግሞ ግራቀኙ 
የሚያስተዲዴሩት ዴርጅት እንዯማንኛውም ተቀጣሪ ስራ አስኪያጅ ሳይሆን በውርስ 
የተሊሇፇሊቸውና አመሌካቾች በአንዴ ወገን በመሆን ተጠሪ ዯግሞ በላሊ ወገን በመሆን የተሇያዩ 
ፌሊጎቶች በመከሰታቸው የተጠሪ ከም/ስራአስኪያጅነት አሇመነሳት በአግባቡ መሆኑን የሚያጠናክር 
ነጥብ ነው፡፡ 

ባጠቃሊይ የአሁን ተጠሪ ከምክትሌ ስራአስኪያጅነት የተነሳው ያሇአግባብ ነው በማሇት የበታች 
ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን ተመሌክተው ወዯ ስራው ይመሇስ በማሇት የሰጡት ውሳኔ በአግባቡና 
የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

 



421 
 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ ቁ.94715 ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
   የፋ/የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 140096 በቀን 05-9-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
   የሰጡት  ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 
2. የአሁን ተጠሪ ከምክትሌ ስራአስኪያጅነቱ የሚሻርበት ህጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት ጥር 02 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ሀ 
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ንብረት 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	63200

