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    የሰ/መ/ቁ. 46075 

      ታህሣሥ 25 ቀን 2003 ዓ.ም  

 ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ                  

              ተሻገር ገ/ስሊሴ       

 ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

      ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካች፣  አቶ ንጉስ ሏደሽ አሌቀረቡም  

ተጠሪዎች፣ የመቀላ ዩንቨርሲቲ የተማሪዎች ዱን አሌቀረቡም  

      መዝገቡ ሇዛሬ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መዝገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ     

ይህ የሰበር ጉዲይ የግራቀኙን ከሥራ ቅጥር የመነጨን ክርክር የሚገዛው የትኛው ህግ ነው 
የሚሇውን ሇይቶ ዲኝነት ሇመስጠት ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡  

የአሁን አመሌካች በተጠሪ ጽ/ቤት በሻሂ ማሽን ሠራተኝነት በዯመወዝ ተቀጥሮ ሲሰራ የቆየ 
ሇመሆኑ እና በመጨረሻም ተጠሪ በሰጠው ምክንያት ከሥራ የተሰናበተ ሇመሆኑ ተጠሪ የካዯው 
ጉዲይ አይዯሇም፡፡  

በዚህ መነሻ በተጠሪ በኩሌ የተፇፀመው የሥራ ስንብት የአሠሪና ሠራተኛ ህግ ከዯነገገው 
ውጭ ስሇሆነ ሌዩ ሌዩ ክፌያ ይገባኛሌ በማሇት የአሁን አመሌካች ሇቀረበው ክስ የአሁን ተጠሪ 
በሥር ፌ/ቤት በጥሪው መሠረት የበኩለን መሌስ ሇማቅረብ አሌቻሌም በሚሌ ምክንያት ክሱ 
የቀረበሇት የወረዲ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካችን የክስ አቤቱታ እና እንዯ አቤቱታው ሇማስረዲት 
ያቀረበውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃ ተመሌክቶ በግራቀኙ መካከሌ የሥራ ቅጥር ግንኙነት እንዲሇ እና 
ከዚህ የቅጥር ግንኙነት የተነሳው ክርክር የሚዲኘው በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት መሆኑን ገሌፆ 
ሠራተኛው ሇቀጣሪው ከሰጠው የአገሌግልት ዘመን አንፃር ሉሰጠው የሚገባው የአንዴ ወር 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ብቻ ሆኖ አሌተገኘም የማስጠንቀቂያ አሰጣጥ ሥርዓቱ የተሟሊ ሆኖ አሌተገኘም 
ስሇሆነም ከአዋጅ አንቀጽ 35/1/ሇ/ አንፃር ሲታይ ስንብቱ ህግ ከዯነገገው ውጭ ሆኖ ተገኝቷሌ 
በማሇት ሌዩ ሌዩ ክፌያ እንዱከፇሇው ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ውሣኔ ሊይ የአሁን ተጠሪ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ መነሻ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
ግራቀኙን አከራክሯሌ፡፡  

ዋነኛ የይግባኝ አቤቱታውም የመቀላ ዩኒቨርሲቲ የሚተዲዯረው በአዋጅ ቁጥር 515/99 እና 
በዯንብ ቁጥር 61/99 መሠረት በመሆኑ ዩኒቨርቲው ተከራካሪ የሆነበትን ይህን መሰሌ ጉዲይ 
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በሚተዲዯርበት አዋጅ መሠረት እንጂ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚገዛ አይዯሇም የሚሇው 
ይገኝበታሌ፡፡  

ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም የአሁን ተጠሪ እንዯሚሇው ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚዲኝ 
አሇመሆኑን የሥር ፌ/ቤት ተገናዝቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 9 እና 231/1/ሇ/ መሠረት መዝገቡን 
መዝጋት ነበረበት በሚሌ ምክንያት ተችቶ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር 
ተሰኝቶ ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚው ችልት የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት አሇማግኘቱን ገሌፆ 
ሇዚህ የሰበር ጉዲይ ምክንያት የሆነውን የሰበር አቤቱታ የአሁን አመሌካች አቅርቧሌ፡፡  

የሰበር ቅሬታው ይዘትም የሥር ወረዲ ፌ/ቤት ጉዲዩን የወሰነው የአሁን ተጠሪ በላለበት 
ስሇሆነ ይህ ተጠሪ በዚያው ጉዲይ ተከራካሪ ሇመሆን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 78 መሠረት በክርክሩ 
እንዱገባ ካሌተዯረገ በቀር በቀጥታ የይግባኝ አቤቱታ የማቅረብ መብት የሇውም ይህን ክርክር ይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤት አሊየውም እኔን የቀጠረኝ የመቀላ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ዱን ጽ/ቤት ሲሆን 
የተቀጠርኩትም ሇሻሂ ክብብ በሻሂ ማሽን ሠራተኛነት ነው የምሰራበት ክበብ በእራሱ ገቢና በጀት 
የሚተዲዯር በተማሪዎች ዱን ጽ/ቤት ቁጥጥር የሚንቀሳቀስ በመሆኑ በቀጥታ በአዋጅ ቁጥር 515/99 
ሆነ በዯንብ ቁጥር 6199 የሚገዛ የሚሸፇን አይዯሇም የሚሇውን በግራቀኙ መካከሌ ሇተነሳው የህግ 
ጥያቄ መነሻና አንኳር የሆነውን ክርክር አቅርቧሌ፡፡  

በዚህ የሰበር አቤቱታ ሊይ የአሁን ተጠሪ ቀርቦ የበኩለን ክርክር ማቅረብ ይችሌ ዘንዴ 
መጥሪያ ተሌኮሇት መጥሪያው የዯረሰው ሇመሆኑ በእራሱ ማህተም ካረጋገጠ በኃሊ እንዯ ጥሪው 
የመዯመጥ መብቱን ሉጠቀም አሌቻሇም፡፡ በመሆኑም የአሁን አመሌካች በተጠሪ በኩሌ የተጠቀሱት 
አዋጆች ሇግራቀኛችን የቅጥር ሁኔታ ተፇፃሚነት የሊቸውም በማሇት ሇቀረበው ክርክር በተጠሪ በኩሌ 
ሉቀርብ የሚችሌ ማስተባበያ ካሇ በአከራካሪ ነጥብነቱ ሇይቶ ተገቢውን ዲኝነት መስጠት አሌተቻሇም 
የተሇየ ማስተባበያ እስካሌቀረበ ዴረስም አመሌካች እንዲሇው እንዱያገሇግሌ የተቀጠረበት የሻሂ ክበብ 
በእራሱ ገቢና በጀት የሚተዲዯር ከሆነ ከዚህ መሰሌ ቁጥር የመነጨን ክርክር ተጠሪ የጠቀሳቸው 
ህጎች የማይገዙ ይሌቁንም ክፌተቱ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚሸፇን ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም 
በመቀላ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ስሇተገኘ ወይም ሇዩኒቨርሲቲው የህ/ሰብ ክፌሌ አገሌግልት ስሇሰጠ 
ብቻ በዯፇናው በሲቪሌ ሠራተኛ አስተዲዯር ህግ ይገዛሌ ሇማሇት የሚያበቃ አሇመሆኑ እየታወቀ 
ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራቀኙ ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ የሚገዛ አይዯሇም በዚህም 
ሳቢያ የወረዲው ፌ/ቤት ጉዲዩን ተመሌክቶ ዲኝነት ሇመስጠት ሥሌጣን የሇውም በማሇት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 

ው  ሣ  ኔ 

1. የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 7229 በ19/6/2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ እና የትግራይ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 29531 በ30/7/2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከሥራ ቅጥር የመነጨውን የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ሥሌጣን ባሇው የወረዲ ፌ/ቤት ታይቶ 
ዲኝነት የተሰጠበት ስሇሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነቱ ስሌጣን የመ/ቁጥር 7229 
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አንቀሳቅሶ በላሊው ጉዲይ ሊይ ተገቢውን ዲኝነት ይሰጠበት ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 
መሠረት መሌሰናሌ፡፡ ግሌባጩ ይዴረሰው፡፡  

አመሌካች ሇዚህ ክርክር ያወጣውን ወጭ በእራሱ ይሸፌን ብሇናሌ፡፡ መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡    

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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