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የሰ/መ/ቁ. 54121 

ህዲር 01 ቀን 2003ዓ.ም 

 ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

   ሒጎስ ወሌደ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች ፡- ሲ.ኤ.ኤስ - ኮንሰሌቲንግ ኢንጂነርስ ሳሌዝጊተር ጂ.ኤም.ቢ.ኤች ጠበቃ ፌቃደ 
ሞሊ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- አቶ ካሳሁን ተወሌዯብርሃን ጠበቃ ፇቃደ አስፊው ቀረቡ 

                መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/96"ን" መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክር የተጀመረው በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ ሲሆን የአሁኑ 
አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ የስር ከሳሽ ክስ ይዘት ሲታይም ከአመሌካች ዴርጅት ጋር 
የመሰረቱት የቅጥር ውሌ ከሔግ ውጪ የተቋረጠባቸው መሆኑን ገሌፀው የተሇያዩ ክፌያዎች 
እንዱከፌሎቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ 
በሰጠው መሌስም፣ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቹ የስራ 
መሪ መሆናቸውንና የግራ ቀኙ ስምምነት ጉዲዩ በጀርመን ሔግ እንዯሚዲኝ የሚገሌጽ መሆኑን 
በመጥቀስ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር ዲኝነት ስሌጣን የላሇው 
መሆኑን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ተከራክሯሌ፡፡ 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪ የስራ መሪ 
ስሇመሆናቸው አሌተረጋገጠም ብል ከዯመዯመ በኋሊ በቅጥር ስምምነቱ ሊይ ጉዲዩ በጀርመን ሔግ 
እንዯሚታይ መስማማታቸውን ገሌጾና የግሇሰብ የአሇም አቀፌ ሔግ የሚያስነሳ በመሆኑ በአዋጅ 
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11/2/ሀ/ መሠረት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው 
ሲሌ ክሱን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ሲያቀርቡ አመሌካችም ተጠሪ የስራ መሪ አይዯለም ተብል የተሰጠው ብይን ሊይ መስቀሇኛ ይግባኝ 
አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ተጠሪ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
መሆኑን፣ ተጠሪ የስራ መሪ ስሇመሆናቸው ግን አሇመረጋገጡን ገሌጾ የስር ፌ/ቤት በዋናው ጉዲይ 
ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341 መሠረት 
ተመሌሶሇታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
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 የአመሌካች ጠበቃ መጋቢት 14 ቀን 2002ዓ.ም በፃፈት የሰበር ማመሌከቻ በበታች ፌ/ቤቶች 
ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 
ይዘቱም ባጭሩ ጉዲዩ የግሇሰብ ዓሇም አቀፌ ሔግ የሚያስነሳ ስሇሆነ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተመሌክቶ ብይን 
ይስጥበት ተብል በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ተሰጥቶ ይኽው ትዕዛዝ በይግባኝ 
መሻሩ ያሊግባብ መሆኑን ማስረጃ ሳይሰማ ተጠሪ የስራ መሪ አይዯለም ተብል መወሰኑም ተገቢነት 
የላሇው መሆኑን በመዘርዘር ውሳኔው ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታቸውም ተመርምሮ ክሱን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ማየት አሇበት ተብል መወሰኑ 
ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ የተጠሪ ጠበቃ 
ቀርበው መስከረም 21 ቀን 2003ዓ.ም በተፃፇ አራት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው ጥቅምት 15 ቀን 2003ዓ.ም የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ 
የሚገዛው ግራ ቀኙ ባዯረጉት ስምምነት መሠረት ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ነው ብል 
ጉዲዩን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን እንዱመሇከተው መመሇሱ 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

 ከክርክር ሑዯት መገንዘብ የተቻሇው ግራ ቀኙ መስከረም 20 ቀን 2001ዓ.ም ባዯረጉት 
ስምምነት መሠረት በመካከሊቸው የሚነሳው አሇመግባባት በጀርመን ሔግ የሚታይ መሆኑን 
መስማማታቸውን፣ በመካከሊቸው የነበረው ግንኙነትም የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት መሆኑን፣ ተጠሪ 
ኢትዮጵያዊ ሆነው የሚኖሩትና ስራውን ሇመስራት ግዳታ የገቡት በኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን፣ 
አመሌካች የውጪ ዴርጅት ሆኖ የተመዘገበውና ስራውን የሚሰራው በኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን 
ነው፡፡  

 በመሰረቱ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11/2/ሀ/ ስር የግሇሰብ ዓሇም አቀፌ ሔግ 
(Private International Law) የሚመሇከቱ ጉዲዩች በሚኖሩ ጊዜ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የመጀመሪያ ዯረጃ የፌትሏብሓር የዲኝነት ስሌጣን እንዯሚኖረው ተዯንግጓሌ፡፡ አዋጁ ይህን ዴንጋጌ 
ሲያስቀምጥ የራሱ የሆነ ምክንያት አሇው ተብል ይታሰባሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሔግ አውጪው 
ይህንን ዴንጋጌ ያስቀመጠው አንዴም ወዯ ፉት በስራ ሊይ የሚውሇውን የአገሪቱን የግሇሰብ ዓሇም 
አቀፌ ሔግ በሔግ አውጪው አካሌ ፀዴቆ በስራ ሊይ ሲውሌ በዚህ ረገዴ የሚነሱ የህግ ክርክሮች 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ስሌጣን አይቶ እንዱወስን ወይም አሁን ባሇው 
ሁኔታ በኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች ሇዲኝነት በቀረበ አንዴ ጉዲይ ሊይ ከተከራካሪ ወገኖች አንደ የኢትዮጵያ 
ሔግ ከአመሌካቹ አገር ሔግ ወይም ከላሊ አገር ሔግ ጋር ይጋጫሌ ወይም ይቃረናሌ በማሇት 
በኢትዮጵያ ሔግ እንዲይዲኝ ወይም በራሱ ወይም በላሊ አገር ሔግ ጉዲይ እንዱታይና እንዱወሰንሇት 
ሲያመሇክት ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ሇዲኝነት የቀረበው ጉዲይ በባህርይው ከአንዴ በሊይ የሆኑ የሔግ 
ስርዓቶችን ሇጉዲዩ አወሳሰን የሚጋብዝና የየትኛው ሥርዓት ሔግ ተመራጭ ሉሆን ይገባሌ የሚሇው 
ክርክር ሲነሳ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ የፌትሏብሓር የዲኝነት ስሌጣን አይቶ 
እንዱወሰን ከመዯረጉ ውጪ በማናቸውም ሁኔታ ተከራካሪዎች የአገሪቱን ሔግ በሚፃረር መሌኩ 
ስምምነት አዴርገው ሲገኙ ሁለ ተከራካሪ ወገን ክርክር ስሊነሳ ብቻ የግሇሰብ አሇም አቀፌ ሔግ ጥያቄ 
የሚያስነሳ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ ከዚህ አንፃር ግራ ቀኙ አዯረጉ 
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የተባለትን ስምምነት ስንመሇከት የኢትዮጵያ አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ሔግ ተፇፃሚነት እንዲይኖረው 
የሚያዯርግ መሆኑ ሲታይ ስምምነቱ ተቀባይነት አሇው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት 
አሇመኖሩን ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዓሊማ እና መንግስት አዋጁ ሊይ ካሇው ጠቅሊሊ ፌሊጎት 
አንፃር የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ የመንግስትም ፌሊጎት 
የሚንፀባረቅበት ሔግ ሲሆን ይህን አዋጅ የሚመሇከቱ ስምምነቶች ሔጋዊ እና የሔዝብን ጥቅም 
የማይፃረሩ መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ የሚኒስተሮች ምክር ቤት በዯንብ ካሌወሰነ በስተቀር አዋጅ ቁጥር 
377/96 የውጪ አገር ዴርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ ተመዝግቦ በሚሰራ ዴርጅት ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው 
ስሇመሆኑ ከአዋጁ ዴንጋጌ 3/3/ሇ/ ይዘት የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የወጣ ዯንብ የሇም፡፡ 
እንዱህ ከሆነ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው በመሆኑ ጉዲዩ የግሇሰብ አሇም አቀፌ 
ሔግ ጥያቄን ስምምነቱን መሠረት አዴርጎ ያስነሳሌ ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/96 ተፇፃሚነት እንዲሇው በመግሇጽ ጉዲዩን 
ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መመሇሱ ምንም የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ተጠሪ የስራ መሪ ናቸው ወይስ አይዯለም የሚሇው ነጥብ በሰበር ችልት እንዱታይ በጭብጥነት 
ያሌተያዘ በመሆኑና ከአመሌካች የመሌስ መሌስ ክርክር ሊይም ያሌተነሳ በመሆኑ መመሌከቱ ተገቢ 
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1/ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 82430 የካቲት 8 ቀን 2002ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2/ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ስሌጣን ተመሌክቶ የመወሰን ስሌጣን ያሇው የፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው ብሇናሌ፡፡  

3/ ሇክርክር የወጣን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሶ/በ 
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