የሰ/መ/ቁ. 66945
ሰኔ 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- የእንግሉዝ ህጻናት አዴን ዴርጅት - ጠበቃ ጥሊዬ ተገኝ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ገአስ ኡስማን - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ የተጀመረ ነው፡፡ ጉዲዩ
አሰሪ የሆነው የአሁን አመሌካች ሰራተኛ በሆኑት በአሁን ተጠሪ ሊይ የወሰዯውን የስንብት እርምጃ
የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት የተወሰዯብኝ እርምጃ ህገ ወጥ በመሆኑ የተቋረጠብኝ
ክፌያ ተሰጥቶኝ ወዯ ስራዬ እንዴመሇስ ይወሰንሌኝ ሲለ በአመሌካች ሊይ ክስ መስርተዋሌ፡፡
አመሌካች ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጏ በውሣኔው ሊይ ቢገሇጽም ተወካዮቹ ቀርበው በጽሁፌ
መሌስ የሰጡ ስሇመሆኑ ግን የክርክሩ ሂዯት ያሣያሌ፡፡ የአመሌካች የመከሊከያ መሌስ ክርክርም
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የስንብቱን ተገቢነት ይገሌጻሌ የሚሇውን መሌስ አቅርቦ የተከራከረ
መሆኑን የክርክሩ ሂዯት ያሣያሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት የአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ዞን አራት
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ መታየቱ ፌርዴ
ቤቱ ክሱን አዛውሮ ከማየት ስሌጣኑ አንጻር ተገቢ ነው የሚሇውን ምክንያት በመስጠት በስሌጣን
ረገዴ የተነሣውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ከአሇፇው በሁዋሊ ዋናውን ጉዲይ በተመሇከተም
መርምሮ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ አመሌካች ዴርጅት ተጠሪን አሰናበተ
ከተባሇበት ከጥቅምት ወር 2ዏዏ1 ዓ.ም እስከ ጥር 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም እንዱሁም ከጥር 27 ቀን
2ዏዏ2 እስከ የካቲት 29 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ውዝፌ ዯመወዝ ከቆሊ አበለ ጋር የዯመወዝ
ጭማሪ እንዱሁም ላልች ጥቅማጥቅሞችን በመክፇሌ ወዯ ቀዴሞው የስራ መዯብ እንዱመሌሰው
በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን በይግባኝ
የመመሌከት ስሌጣን የላሇው መሆኑን ጠቅሶ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘቱም ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ የዞኑ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መመሌከቱም ሆነ ጉዲዩን የመራበት ስርዓት የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህጉን
የተከተሇ ባሇመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው
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ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው
የጽሁፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን በመሌሣቸው ሊይም የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ይህም ችልት በቅዴሚያ ምሊሽ ሉሰጠው የሚገባው አቢይ የህግ ነጥብ ሊይ ብቻ በማተኮር
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ በዋነኛነት ሉፇታ የሚገባው የነገሩ ጭብጥ፡የአሰሪና ሰራተኛን ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ መሠረት አዴርጏ የሚነሣውን የግሌ
የስራ ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ በማየት የመዲኘት ስሌጣን የማነው? የክሌለ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው? ወይስ የክሌለ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት? የሚሇው መሆኑን ተገንዝቧሌ፡፡
ሇተያዘው ጭብጥ ምሊሽ የማግኘቱ ጉዲይ ስሇ ስራ ክርክር ስሇ ቦርዴና ስሇ ፌርዴ ቤት ስሌጣን
የሚገሌጹትን የአዋጅ ቁ. 377/96 ዴንጋጌዎችን ተመስርቶ ጭብጡን መመርመርን ይጠይቃሌ፡፡
አዋጅ ቁጥር 377/96 ከአዋጅ ቁ. 25/1988 በኋሊ የወጣ ሲሆን በአንቀጽ 136/3/ ስሇ ስራ ክርክር
ምንነት ትርጓሜ የሚሰጥ ዴንጋጌ ከመያዙም በሊይ የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 147 ስሇቦርዴ ስሌጣን
የሚዯነግገው ሲሆን የፌ/ቤት ስሌጣንን ዯግሞ የሚዯነግገው የአዋጁ አንቀጽ 138/2/ ነው፡፡ በአዋጁ
አንቀጽ 138/1/ የተዘረዘሩትንና መሰሌ የግሌ የስራ ክርክሮችን የመዲኘት ስሌጣን ሇፌ/ቤት መስጠቱን
ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አዋጁ የስራ ክርክርን የክሌሌና የፋዳራሌ ጉዲይ ነው የሚሌ
መሇኪያ በመስጠት የስነ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን መከፊፇለን በግሌጽ አያሣይም፡፡ በአዋጅ ቁጥር
322/95 ‛ም“ ሆነ በህገ መንግስቱ መሠረት የክሌለ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስራ ክርክርን
አስመሌክቶ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስሌጣንን በውክሌና ሉመሇከት ይችሊሌ
የሚባሌበት አግባብም የሇም፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 138/1/ ዴንጋጌ መሠረት ሇፌ/ቤት የሰጡትን የስራ
ክርክሮችን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
መሆኑ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 139/1/ /ሀ/ ዯግሞ በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት በስራ ክርክር ችልት የተሰጡ ውሣኔዎች ሊይ የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር
ችልት የይግባኝ ስሌጣን እንዲሇው ያሣያሌ፡ በመሆኑም የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ
ክርክር ችልት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 138 መሠረት በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በሚታዩት ጉዲዮች ሊይ የይግባኝ ስሌጣን ያሇው መሆኑን የአዋጁ አንቀጽ 139/1/ሀ/ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ የስራ ውሌ ከህግ ውጭ የተቋረጠ
ስሇሆነ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌል ወዯ ቀዴሞው ስራ እንዱመሇስ ፣ ጭማሪ ዯመወዝ እንዱከፇሇኝ ፣
የቆሊ አበሌ እና ላልች ጥቅማጥቅሞች እንዱከፇለኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ሲሆን በይዘቱ በአዋጅ አንቀጽ
138/1/ሇ/ መሠረት የሚታይ የግሌ የስራ ክርክር ሁኖ በጉዲዩ ሊይ በሚሰጠው ውሣኔ ቅሬታ ያሇው
ወገን ይግባኙን ሇክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር ችልት በአንቀጽ 139/1ሀ/ መሠረት
አቅርቦ የሚያሣይበት ጉዲይ ነው፡፡ የአፊር ክሌሌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
ስሌጣኑ ሉመሇከት የቻሇው ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣኑ በህጉ በግሌጽ ተሰጥቶኛሌ በሚሌ ምክንያት
ሣይሆን የክስ መዛወር ጥያቄ ሲቀርብ ሇማስተናገዴ የምችሇው እኔ ነኝ በሚሌ ምክንያት ስሇመሆኑ
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ይሁን እንጂ የክስ ይዛወርሌኝ ጥያቄ /Change of Venue/
የሚስተናገዴበትን አግባብ ህጉ የዘረጋው ስርዓት ያሇ ሲሆን የስር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇብይኑ
ዋቢ ያዯረገው በ1958ቱ የፌትሏብሓር ስነ ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 31 ስር የተመሇከተው አንደ ሲሆን
ከዚህ ህግ በሁዋሊ በፋዳራሌም ሆነ በክሌልች የወጡት የፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጆችም
ተመሣሣይ ይዘት ያሇውን ዴንጋጌ ስራ ሊይ አውሇው ይገኛለ፡፡ አንዴ ክስ ወዯ ላሊ ስፌራ ሉዛወር
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የሚችሌበትን አግባብ ከሚዯነግጉት የስነ ስርዓት ህግ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ
የሚቻሇው ዯግሞ ጥያቄው ከተከራካሪ ወገኖች የሚቀርብ መሆኑና ህጋዊ ምክንያቶች ተብሇው በህጉ
ከተመሇከቱት ሁኔታዎች ውስጥ አንደ መሟሊት ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን የአፊር
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ወዯራሱ ያዞረው በተከራካሪ ወገኖች የክስ ይዛወርሌኝ አቤቱታ
ቀርቦሇትና በህጉ ስር የተመሇከቱት ቅዴመ ሁኔታዎችም ተሟሌተው ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት
የማያሣይ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ወዯ ራሱ አዙሮ
የተመሇከተው ህጋዊ ስርዓቱን ተከትል አይዯሇም ፣ በውጤቱም በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ
እንዱመሇከተው በህጉ ያሌተሰጠውን ስሌጣን በመውሰዴ ጉዲዩን በማየት በህጉ ጥበቃ ያገኘነው
የተከራካሪ ወገኖች የይግባኝ መብት ያጣበበ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ዞን አራት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00126 የካቲት
29 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን ሉታይ የሚገባው በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን
በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ ሉታይ የሚችሌበት ህጋዊ ምክንያት/አግባብ
የሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የራሣቸውን ይቻለ
ብሌናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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