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 የሰበር መ/ቁ 49931 

ሚያዝያ 21 ቀን 2002 ዓ.ም 

 

  ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የጎሽና እርግብ መሇስተኛና አነስተኛ የሔዝብ ማመሊሇሻ ባሇንብረቶች  

           ማህበር - ጠበቃ ምክሩ ወሌዯአረጋይ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ተሰማ ኃይለ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96“ን” መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው ያሁኑ ተጠሪ 
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የተጠሪ የክስ ይዘት ባጭሩ 
ከአመሌካች ጋር ሔዲር 12 ቀን 2002 ዓ.ም በመሰረቱት የስራ ውሌ በዴርጅቱ የፊይናንስ አገሌግልት ኃሊፉ ሆነው ሲሰሩ 
መቆየታቸውን ገሌፀው የስራ ውለ ጥቅምት 19 ቀን 2001 ዓ.ም ከሔግ ውጪ መቋረጡን ጠቅሰው ውዝፌ ዯመወዝ 
ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ፣ የሞባይሌ ስሌክ አበሌ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ እንዱከፇሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ 
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ያሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና 
የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሳው ክርክር ተጠሪ የስራ መሪ ስሇሆነ የስራ 
ክርክር ችልት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም የሚሌ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ በስራ አፇፃፀም ሊይ ባሳዩት 
ጥፊትና የብቃት ማነስ ችግር የተሰናበቱ በመሆኑ እርምጃው ሔጋዊ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇማየት ስሌጣን እንዲሇው በመግሇፅ ዋናውን ክርክርም ተመሌክቶ የስራ 
ውለ የተቋረጠው ከሔግ ውጪ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ በመዴረስ አመሌካች የስዴስት ወራት ውዝፌ ዯመወዝ 
ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 17 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪ 
በስራቸው ሊይ የብቃት ማነስ ያሳዩ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ስንብቱ ከሔግ ውጪ ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ 
ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም ተጠሪ በብቃት ማነስ ምክንያት 
ሇስራው ብቁ አይዯለም በማሇት አመሌካች ያቀረበው ክርክር መታሇፈ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ ተጠሪም በተዯረገሊቸው ጥሪ መሰረት ቀርበው የካቲት 30 ቀን 2002 ዓ.ም 
በተፃፇ ሦስት ገፅ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት 
ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የሰራ ስንብቱን እርምጃ ሔጋዊ ነው የሚሌባቸውን ምክንያቶች 
ገሌፆ ማስረጃ ጠቅሶ የተከራከረ መሆኑና የበታች ፌርዴ ቤቶች የቀረቡት ማስረጃዎች የአመሌካች ምክንያት በአሳማኝ 
ማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን በመግሇፅ ውሳኔ የሰጡ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የተቻሇው የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ ማስረጃ ምዘናን መሰረት ያዯረገ መሆኑን ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ይሔ ሰበር ችልት ስሌጣኑ ፌሬ ነገርን የማጣራት 
ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች በሔግ አተረጓጎም ረገዴ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሲፇፅሙ ማቃናት ነው፡፡ ይህም 
በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 80(3/ሀ) እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተ ጉዲይ ነው፡፡ 
በተያዘው ጉዲይም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ተዯጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ነበር የተባሇው የስራውን 
አሰራር የሚገሌፅ ነው በሚሌ ምክንያት ተቀባይነት የላሇው ነው በማሇት የዯመዯሙት ሲሆን የሂሳብ ሪፕርቱም 
አመሌካች የተሳሳተ ነው ብል ቢከራከርም ተጠሪ ሪፕርቱ በሰነዴ ችግር ያሌተሟሊ ስሇመሆኑ በመግሇፅ ሇአመሌካች የገሇጸ 
መሆኑን አረጋግጠው ሂሳቡ የተሳሳተ ነበር ሇማሇት ያሌቻለ መሆኑን ያመኑበት ጉዲይ ነው፡፡ ይህ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ዴምዲሜ የማስረጃ ምዘናን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክር የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የላሇው 
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ጉዲዩ በሰበር ችልቱ እንዱታይ ሲዯረግ በጭብጥነት ያሌተያዘውን ተጠሪ በስራ ግንኙነቱ 
ከፌተኛ ችግር ሉፇጥሩ ስሇሚችለ ካሳ ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት በአማራጭ አመሌካች በመሌስ 
መሌሱ ሊይ ጠይቋሌ፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ተጠሪ ካሳ ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ ይወሰን ዘንዴ ምክንያት ይሆናሌ 
ያሇው ነጥብ ተጠሪ ሇአሇቃ የማይታዘዙ ናቸው የሚሇው ሆኖ በስር ፌርዴ ቤቶች የክርክር ነጥብ ያሌሆነ እና በተገቢው 
ማስረጃም ያሌተረጋገጠ ነው፡፡ አንዴ ሰራተኛ ወዯ ስራ ከሚመሇስ በአማራጭ ካሳ ተከፌልት እንዱሰናበት የሚዯረገው 
በስራ ግንኙነቱ ከፌተኛ ችግር የሚከሰት መሆኑን ፌርዴ ቤቱ ሲያምን ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 43(3) 
ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ከዴንጋጌው ይዘት በግሌፅ መረዲት እንዯሚቻሇው ፌርዴ ቤቱ የስራ ግንኙነቱ ከፌተኛ ችግር ውስጥ 
ይገባሌ ብል ሇማመን የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ሉኖር ይገባሌ፡፡ ያሇበቂ ማስረጃና ምክንያት አሰሪ የስራ ግንኙነቱ ችግር 
ውስጥ ሉወዴቅ ይችሊሌ ብል ስሇተከራከረ ብቻ ዴንጋጌውን ተግባራዊ ማዴረግ የስራ ዋስትናን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ 
ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ 
በአጠቃሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 14112 ግንቦት 14 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 80323 ጥቅምት 10 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

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

 በዚህ ችልት ሔዲር 30 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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