የሰ/መ/ቁ. 63635
ሰኔ 27 ቀን 2003
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ጉሌሊት ወሌዳ ጠበቃ ሰይፇ ረታ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የሸቀጦች ጅምሊ ንግዴና አስመጪ ዴርጅት

ነገረ ፇጅ ገ/ማርያም ዋዳሮ ቀረቡ

መዝገቡን ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ሲሆን በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በአመሌካች ከሣሽነት የተጀመረ
ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ ከሣሽ በተከሣሽ ዴርጅት በወር ብር 2847 እየተከፇሊቸው ሲሰሩ ቆይተው
ያሊቸው የሥራ ውሌ በጡረታ ምክንያት ከሰኔ 01 ቀን 2001 ዓ.ም የተቋረጠ መሆኑን ገሌፀው
ከሥራ ከመገሇላ ጋር ተያይዞ ሉከፇሇኝ ከሚገባው የጥቅማ ጥቅም ክፌያ ብር 7ዏ51.49 ስሊስቀሩብኝ
ሇዚህ ክስ ያወጣሁት ወጪና ኪሣራ ጋር እንዱከፌሇኝ የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሽ ሇቀረበው ክስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር መሌስ የሠጡ ሲሆን
ቀርቦ የነበረው የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞ ከሣሽ ከሥራ የተሠናበቱበትና ክስ ያቀረቡበት ጊዜ
መካከሌ ከ6 ወራት በሊይ ያሇፇ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ የሚሌ ነው፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ከካራከረ በኋሊ ከሣሽ ከሥራ በጡረታ
ከተገሇለበት ቀን ሰኔ ዏ1 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ጀምሮ ክስ እስካቀረቡበት ጊዜ ሚያዚያ 21 ቀን 2ዏዏ1
ዓ.ም መካከሌ ያሇው ጊዜ በአዋጅ ቁ 377/96 አንቀጽ 162/4/ የተዯነገገውን የይርጋ ዘመን ዯንብ
የሚፃረር በመሆኑ እና በወቅቱ የቀረበ ክስ ባሇመሆኑ በይርጋ ውዴቅ ይሆናሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት
ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 337 መሠረት አፅንቶታሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሲሆን አመሌካች ታህሣሥ 21 ቀን
2003 ዓ.ም በ2 ገፅ ጽፇው ያቀረቡት የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ ተጠሪ ያሇበትን የክፌያ ጥያቄ ጥቅምት
26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇው ዯብዲቤ ያመነ ሲሆን በአሁኑ አመሌካች መተማመኛ ያሌተዯረገበትን
ዕዲ ተቀናሽ በማዴረግ ክፌያ የፇፀመው ዯግሞ ጥቅምት 30 ቀን 2002 ዓ.ም በመሆኑ ይርጋው
የተቋረጠ መሆኑን እየተከራከርኩ ውዴቅ መዯረጉ ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ
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በመባለ ተጠሪ የካቲት ቀን 2003 ዓ.ም በ2 ገፅ ፅፍ መሌስ የሠጠ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ አመሌካች
ይርጋ ቀሪ ስሇሚሆንበት አግባብ በሥር ፌርዴ ቤት ያሌተከራከረ በመሆኑ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት
አዱስ ክርክር ማቅረቡ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ክርክር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን
ችልቱም የቀረቡትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯተመረመረውም የቀረበው የክፌያ ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ
አይሆንም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት
በመጀመሪያ ዯረጃ አመሌካች ሇቀረበበት የይርጋ ተቃውሞ ይርጋው ሉቋረጥ ይገባሌ የሚሇውን
መከራከሪያ በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት አቅርቧሌ ወይስ አሊቀረበም? የሚሇውን ነጥብ መመሌከት ተገቢ
ነው፡፡
ከዚህ አኳያ አመሌካች ይርጋውን ሉያቋርጥ ይችሊሌ ብል የሚከራከረውን በተጠሪ የተፃፇ
ዯብዲቤ ከክሱ ጋር አያይዞ ያቀረበ በመሆኑ ፣ ከዚያ በመቀጠሌ የይርጋ ተቃውሞ በተጠሪ
ሲቀርብበት ተጠሪ ያሇበትን ክፌያ በማረጋገጥ የፃፇው ዯብዲቤ ይርጋን ያቋርጣሌ በማሇት የተከራከረ
መሆኑን ችልቱ ተረዴቷሌ፡፡ ይሄ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ በተመሇከተው
ፌርዴ ቤት ያሊቀረበውን ክርክር እያቀረበ ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በበታች ፌርዴ ቤት
ሲያነሣው የነበረ እና ፌርዴ ቤቱ ሣይመሇከተው ያሇፇው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑ በሰበር
ሰሚ ዯረጃ የተነሣ አዱስ ክርክር ነው በማሇት ተጠሪ ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
በላሊ በኩሌ የአመሌካችን ክርክር አግባብነት ስንመሇከት በእርግጥ በአዋጅ ቁ. 377/96
አንቀጽ 162/4/ መሠረት ከሥራ ውለ መቋረጥ ጋር ተያይዞ ሉከፇሇኝ የሚገባ ክፌያ አሇኝ በማሇት
የሚቀርበው ክስ በ6 ወር ይርጋ ቀሪ እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ፡፡ ተጠሪም እየተከራከረ ያሇው
አመሌካች በጡረታ የተገሇሇበት ጊዜ እና ክስ ያቀረበበት ጊዜ መካከሌ ያሇው ጊዜ ከ6 ወራት በሊይ
ሆኖአሌ የሚሌ ነው፡፡ ይሄንን የይርጋ ተቃውሞ በተመሇከተ አመሌካች ከበታች ፌርዴ ቤት ጀምሮ
እስከ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ እየተከራከረ ያሇው ተጠሪ በፃፇው ዯብዲቤ የይርጋ ዘመኑ ይቋረጣሌ
በሚሌ ነው፡፡ ይሄንን በተመሇከተ ጥቅምት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጠሪ ተፃፇ በማሇት የተነሳው
ነጥብ ስሇመፃፌ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ በዚህም ዯብዲቤ ሇአመሌካች የሚከፇሌ ክፌያ እንዲሇና
ሆኖም የሚቀናነሱ ክፌያዎች በዚሁ ዯብዲቤ የተገሇፁ መሆኑን ችልቱ ተረዴቷሌ፡፡ ይሄ ከሆነ
ዯግሞ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁ 377/96 አንቀጽ 164/3/ መሠረት ይርጋን ሇማቋረጥ ከሚችለት
ምክንያቶች አንደ በመሆኑ ይርጋው በዚሁ ዯብዲቤ ይቋረጣሌ ብሇናሌ፡፡ ይርጋ ዘመን ከተቋረጠ
ዯግሞ አዱስ የይርጋ ዘመን መቆጠር የሚጀምር ስሇመሆኑ ስሇዚሁ የሚዯነግግ የፌ/ብ/ሔግ አንቀጽ
1852/1/ ሥር የተዯነገገ በመሆኑ ከጥቅምት 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ጀምሮ ጊዜውን ስንቆጥር ክስ
እስከቀረበበት ሚያዚያ 21 ቀን 2002 ዓ.ም ዴረስ 6 ወራት ያሊሇፇው በመሆኑ የቀረበው ክስ
በይርጋ ቀሪ የሚሆን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚሁ መሠረት ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የፋ/የመ/ዯ/ፌርዴ ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው
መወሰን ሲገባው የቀረበው ክስ በይርጋ ውዴቅ ነው በማሇት መወሰኑና የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤትም ይሄንን ሣያስተካክሌ ማሇፈ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሠጥተናሌ፡፡
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1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ 96677 በቀን 02/03/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 33762 በቀን 07/10/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሠጡት
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. የቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ስሇማይሆን በፌሬ ጉዲይ ተገቢውን ማጣራት ከተዯረገ በኋሊ
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ እንዱሠጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 341/1/ መሠረት
መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ችልት ግራ ቀኙ ሊይ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
4. ከፋ/የመ/ዯ/ፌቤት የመጣው የመዝ.ቁ . 33762 ወዯ መጣበት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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