የሰ/መ/ቁ. 59301
ግንቦት 04 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- መምህርት አታቱ ከበዯ - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- ስቴኘስ አት.ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር - በላሇበት የሚታይ ነው
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/1996“ን“ መሰረት አዴርጎ የቀረበን የአሰሪና ሰራተኛ ክርክርን
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ አመሌካች በስቴኘስ ትምህርት ቤት በመሰረቱት ክስ
መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- ከስቴኘስ ት/ቤት ጋር በመምርነት ስራ ከመሰከረም 1998 ዓ/ም
ጀምሮ የስራ ውሌ ግንኙነት በመመስረት እስከ ጥቅምት 23 ቀን 2002 ዓ/ም ዴረስ በወር ብር
1‚050.00 እየተከፇሊቸው ሲሰሩ ቆይተው ከህግ ውጪ በተከሳሽ እንዯተሰናበቱ ገሌጸው የተሇያዩ
ክፌያዎች እንዱክፌለቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የማያሳይ ነው፡፡ የስር ተከሳሽ ሇክሱ
በሰጠው መሌስም አመሌካች ተቀጠርኩበት በሚለበት ጊዜ ስቴኘስ ት/ቤት በላሊ ሰው ስም የነበረ
መሆኑን ገሌጾ በጠየቁበት ዘመን በስቴኘስ ት/ቤት እንዲሌሰሩ ክሱም ሉቀርብ የሚገባው ስቴፔስ አት
ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር በመሆኑ እንዱሻሻሌ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የገሇጸ ሲሆን
በፌሬ ነገር ዯረጃ ስቴፔስ አት ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር የፇረሰና የተዘጋ መሆኑን ተረጋግጦ
በዴርሻቸው መሌስ እንዯሚሰጡ ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የባሌና ሚስት የጋራ
ንብረት የነበረው ትምህርት ቤት ጋብቻው ፇርሶ ሲከፊፇሌ አመሌካች ወዯ ሴትየዋ ሄዯው መስራቱን
መቀጠሊቸው መረጋገጡንና ከዚህ በሁዋሊም ሴትየዋ አመሌካችን አሊሰናበትኩም የሚሌ ክርክር
የላሇው መሆኑን በመጥቀስ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ ሇአመሌካች የተሇያዩ
ክፌያዎች እንዱከፌሎቸው ዘርዝሮ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት ተጠሪ ይግባኙን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ስቴኘስ አት ኢደኬሽናሌ የተባሇ ትምህርት
ቤት የንግዴ ፇቃደ መሰረዙ መረጋገጡን በመግሇፅ አመሌካች ክሱን ከትምህርት ቤቱ ስራ አስኪያጅና
ከላልች ባሇአክሲዮኖች ተነጥሇው ሉከሰሱ አይገባም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በስር ፌርዴ ቤት ክስ የቀረበበትን
ትምህርት ቤትና ስራውን ሲያሰራ የነበረን ትምህርት ቤት ከጋብቻው መፌረስ በሁዋሊ የንግዴ ፇቃደ
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ተሰርዟሌ ከተባሇው የስቴኘስ አት ኢደኬሽናሌ ትምህርት ቤት ጋር አንዴ አዴርጎ የስር ፌርዴ ቤትን
ውሳኔ መሻሩ የክስ አቅራረቡንና በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠውን ሁኔታ ባግባቡ ሳያገናዝብ በመሆኑ
ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም ተጠሪ ዴርጅት መዯበኛ ስራውን እያከናወነ አይዯሇም የሚሇውን ብቻ በመያዝ ሉከሰስ
አይችሌም በሚሌ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ
ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ዴርጅት መጥሪያው ተሌኮሇት ሉቀበሌ አሇመቻለ ተረጋግጦ
ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን
ውሳኔ በስር ፌርዴ ቤት ከተረጋገጠው ፌሬ ነገርና ከሔጉ ጋር አገናዝቦ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት
ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገዝነብ የተቻሇው አመሌካች ክስ የመሰረቱት ስቴኘስ ት/ቤት በሚሌ ሲሆን
ይህ ትምህርት ቤት ሉከሰስ እንዯማይገባ ፣ አመሌካች ስራውን የጀመሩት ስቴኘስ አት ኢጁኬሽናለ
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ጋር ሆኖ ይህ ትምህርት ቤት በባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክርክር ምክንያት
የተከፊፇሇ በመሆኑ ክሱ ሉቀርብ የሚገባው በዚሀ ትምርት ቤት መሆኑን የስቴኘስ ት/ቤት ባሇቤት
ተብሇው የተከሰሱት ግሇሰብ ጠቅሰው መከራከራቸውን፣ የስር ፌርዴ ቤት የባሌና ሚስት ንብረት
የተከፊፇሇ ቢሆንም የአሁኗ አመሌካች የመምህርነት ስራውን የሴትዬዋ /ማዲም ፐሽ ፕሊታ/ ንብረት
በሆነው ስቴኘስ ት/ቤት መቀጠሊቸው መረጋገጡን፣ ይህ ትምርት ቤትም አመሌካችን አሊሰናበትኩም
የሚሌ ክርክር የላሇው መሆኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋገጦ ሇአመሌካች የተሇያዩ ክፌያዎች
እንዱከፌሎቸው የወሰነ መሆኑን ፣ ይህ ውሳኔ በየትኛውም እርከን በሚገኝ ፌርዴ ቤት
አሇመሇወጡንና ሇስር ፌርዴ ቤት የአፇጻጸም አቤቱታ ቀርቦሇትም በመ/ቁጥር 16902 በሆነው
የአፇጻጸም መዝገብ ተከፌቶ የፌርዴ ባሇእዲ የሆነው ስቴኘስ ት/ቤት ፌርደን እንዱፇጽም ትዕዛዝ
መሰጠቱን፣ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት ዋናው ፌርዴ እንዱፇጸም በሰጠው
ትእዛዝ ይግባኝ ቀርቦሇት አመሌካችንና ስቴኘስ አት.ኢደኬሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ ትምህርት ቤት
የተባሇውን በይግባኝ ባይነት አከራክሮ ይኸው ዴርጅት የንግዴ ፇቃደ መሰረዙ ተረጋግጧሌ፣ ስራውን
ባቆመ ዴርጅት ስራ አሰኪያጅ የነበረ በመሆኑ ብቻ ተጠያቂ መሆን የሇባቸውም በሚሌ ምክንያት
የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ትዕዛዝ ሙለ በሙለ ሽሮታሌ፡፡ እንግዱህ
የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ባይ የተጠቀሰው ዴርጅት እና የስር ፌርዴ ቤት በዋናው ክርክር ኃሊፉ
አዴርጎ አፇጻጸሙን የቀጠሇበት ዴርጅት የተሇያዩ መሆናቸውን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡
በመሰረቱ አንዴ ፌርዴ ሉፇጸም የሚገባው እንዯፌርደ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
378 እና ተከታዩቹ ቁጥሮች የተመሇከቱትና አፇጻጸምን የሚገዙ ዴንጋጌዎች ያሳዩናሌ፡፡ ስሇሆነም
አንዴ የፌርዴ አፇጻጸም የሚመራው እንዯፌርደ ነው፡፡ አንዴ ፌርዴ እንዯፌርደ የማይፇፀመው
ፌርደ በይግባኝ ሥርዓት የተሇወጠ የሆነ እንዯሆነ ወይም ፌርደን ሇመፇፀም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
386 መሰረት ሔጋዊ ምክንያቶች ያለ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ ነው፡፡ ፌርደ ተሇውጧሌ ሉባሌ
የሚችሇውና ሇአፇጻጸም መሰረት ሉሆን የማይችሇው ዯግሞ ዋናው ክርክር ሊይ የተሰጠው ውሳኔ
ስህተት ነው በማሇት ሳይሆን ዋናው ክርክር ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ በይግባኝ/ሰበር ስርዓት ስሌጣን
ባሇው ፌርዴ ቤት በማስሇውጥ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ
ቤትን የአፇጻጸም ትዕዛዝ የሻረው የንግዴ ስራውን ባቆመ ዴርጅት ስራ አስኪያጁ ብቻውን ሉጠየቅ
አይችሌም በሚሌ ምክንያት ሲሆን ይህ ምክንያት ይዘቱ ሲታይ ከዋናው ፌርዴ ይዘት ውጪ የሆነ፣
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በዋናው ክርክር ጊዜ ቀርቦ በስር ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያጣና በሥርዓቱ መሰረት በበሊይ ፌርዴ ቤት
ያሌተሇወጠ በመሆኑ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በዋናው ክርክር የተሠጠውን ፌርዴ
በአፇፃፀም መዝገብ የሚሽርና አፇጻጸም ከሚመራበት ስርዓት ውጪ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ስሇአፇጻጸም የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ በመሆኑ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 93697 ሰኔ 24 ቀን 2002 ዓ/ም የተሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 16902 የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ በመሆኑም ይኸው ፌርዴ ቤት በዚሁ አፇጻፀም
መዝገብ በጀመረው መሰረት አፇጻጸሙን በመቀጠሌ እንዯዋናው ፌርዴ እንዱያስፇጽም ጉዲዩን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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