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የሰ/መ/ቁ. 60685 

የካቲት 21 ቀን 2003 ዓ.ም. 

               ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

      ሏጏስ ወሌደ 

      ዲኜ መሊኩ 

       ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ በዛብህ እሸቴ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  ሳሉኒ ኮንስትራክሽን - ጠበቃ አቶ አሥራኤሌ ተክለ ቀረቡ           

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣውን የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ተቀብል 
በማስተናገዴ የሥረ-ነገር ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት የትኛው ነው? የሚሇውን አስመሌክቶ የሥር 
ፌ/ቤቶች የሰጡት ዲኝነት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን 
ሇመሇየት ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካች አሠሪዬ የአሁን ተጠሪ ያሇአግባብ ከሥራ ያሰናበተኝ ስሇሆነ ወዯ ሥራ 
ይመሌሰኝ ይህ ካሌሆነ ያሇአግባብ በመሰናበቴ ምክንያት ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን ይፇፅምሌኝ በማሇት 
ባቀረቡት ክስ በማስረጃነት የቀረቡት ግራ ቀኙ ያዯረጉትን የሥራ ቅጥር ውሌ ነው፡፡ 

የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ከዚህ የቅጥር ውሌ በመነሳት የሥራ ቅጥር ውለ 
የተዯረገው በተባበሩት አረብ ኤምሬት የአሠሪና ሠራተኛ ሔግ መሠረት ነው፡፡  የሥራ ቦታውም 
በዚሁ ሀገር በሚገኘው የተጠሪ ቅርንጫፌ መ/ቤት መሆኑ ተረጋጋጧሌ፡፡  ይህም ከሆነ ጉዲዩ 
በዓሇም አቀፌ የግሌ ሔግ መሠረት ታይቶ ሉወሰን እንዯሚገባ አስረጂ ነው፡፡  በአዋጅ ቁጥር 25/88 
አንቀጽ 11/2/ መሠረት ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
እንጂ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባሇመሆኑ ሥሌጣን የሇኝም በማሇት አመሌካችን አሰናብቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች የቅጥር ውሌ የፇፀምኩት ኢትዮጵያ ከሚገኘው የተከሳሽ መ/ቤት ጋር 
ነው፤ ይህ አሌታየሌኝም በማሇት ክርክር በማቅረቡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ክርክሩን እንዯ አዱስ 
የቀረበ መሆኑን ተገንዝቦ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ እንዱረዲ ሇዚሁ ክርክሩ ማስረጃ እንዱያቀርብ 
ቀጠሮ ቢሰጠውም ይህንኑ መፇፀም አሇመቻለን አይቶ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው ክርክርም በሥር ፌ/ቤት አንስቶ ከተከራከረበት በይዘቱ 
የተሇየ አይዯሇም፡፡ 
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አመሌካች የሥራ ቅጥር ውሌ የተፇፀመው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኘው ቅርንጫፌ መ/ቤት 
ጋር ነው የሚሇውን ክርክር በሥር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሇማረጋገጥ የተሳነው መሆኑ የተገሇፀ 
ስሇሆነና የዚሁ ክርክር ይዘት በማስረጃ ሉረጋገጥ የሚችሌን ፌሬ ነገር ጉዲይ የሚመሇከት በመሆኑ 
በሰበር ዯረጃ ሉታይ የሚችሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ግራ ቀኙ ያዯረጉት የሥራ ቅጥር ውሌ ጋር በተያያዘ ክርክር ቢነሳ ጉዲዩን 
የሚገዛው የተባበሩት አረብ ኢምሬት ሀገር ሔግ ስሇመሆኑና የሥራ ቦታውም በዚሁ አገር ውስጥ 
ሇመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ 

ይህም ከሆነ ክርክሩ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በግራ ቀኙ መካከሌ 
ክርክር ቢነሳ በየትኛው ሀገር ሔግ ታይቶ ዲኝነት ማግኘት የሚገባው ስሇመሆኑና የሥራ ቦታውስ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን በውጭ ሀገር መሆኑን ሁለ ጠቅሰው በውሌ ሇይተው አስቀምጠውታሌ፡፡  
ይህም ከሆነ ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ሥሌጣን ያሊቸው ፌ/ቤቶች የየትኛው ሀገር ነው? ጉዲዩስ 
የሚታው በየትኛው ሀገር ሔግ ነው የሚለትን ጥያቄዎች ስሇሚያስነሳ ይህን መሰሌ የሔግ ጥያቄ 
ያካተተ ጉዲይ ዯግሞ በዓሇም አቀፌ የግሌ ሔግ መሠረት ታይቶ የሚዲኝ ነው፡፡ 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤቶች ሇማቋቋም በወጣው ሔግ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 11/2/ 
መሠረት በክርክሩ ውስጥ የተካተተው የገንዘብ መጠን ይብዛም ይነስም ክርክሩ የዓሇም አቀፌ የግሌ 
ሔግን የሚመሇከት ሆኖ ከተገኘ ከጉዲዩ ዓይነት አንፃር ብቻ በማየት ጉዲዩ ሇመጀመሪያ ጊዜ አይቶ 
ሇመወሰን ሥሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ 

የሥር ፌ/ቤትም የክርክሩን ባህሪ በማየት በዚሁ ሔግ መሠረት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሇው የሥረ ነገር ሥሌጣን የሇውም፡፡  ጉዲዩ መታየት 
ያሇበት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው በማሇት የሰጡት ትርጉም በአግባቡ የተሰጠ እንጂ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የሥር ፌ/ቤቶች ጉዲዩ ሉታይ የሚገባው በየትኛው ዯረጃ በሚገኘው ፌ/ቤት 
ነው? የሚሇውን ሇይተው ዲኝነት ሰጡበት እንጂ የኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ሇማየት 
የሚያስችሊቸው ሥሌጣን የሊቸውም ከሚሌ ትርጉም ሊይ አሌዯረሱም፡፡  ዲኝነት በዚህ አኳኋን 
የተሰጠ መሆኑ እየታወቀ የአሁን ተጠሪ ጉዲዩ በኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች ሉታይ የሚችሌ አይዯሇም 
የሚሇው የሰበር ክርክሩ ሥርዓቱን ጠብቆ ያሌቀረበ ከመሆኑም በሊይ እንዯ ሥርዓቱ የሥር ፌ/ቤቶች 
የሰጡትን ዲኘነት ሇማሳረም ቀርቧሌ እንኳ ቢባሌ ክርክሩ ሔጋዊ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣውን የሥራ ክርክር ሇመዲኘት ሥሌጣን 
ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው በሚሌ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ትርጉም መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡  በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሔገ መንግሥት 
አንቀጽ 80/3/ መሠረት እንዱሁም በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 መሠረት በሰበር ሉተረጎም 
የሚገባው የመጨረሻ ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ሲገኝ ብቻ ነው በዚህም 
መሠረት የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን የሥረ-ነገር ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት በየትኛው ዯረጃ የሚገኘው 
የፋዳራሌ ፌ/ቤት ነው የሚሇውን አስመሌክቶ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና 
ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በኮ/መ/ቁ. 45888 ታህሣስ 12 ቀን 
2002 ዓ.ም. እና በኮ/መ/ቁ. 87855 ሏምላ 13 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰጡት ብይን እና 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች ጉዲዩ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ በማሇት 
ያቀረበው የሰበር ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም 

 
ይህ የሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  መዝገቡ 

ተዘግቷሌ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

/አተ 
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