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    የሰ/መ/ቁ. 55078 

      ታህሣሥ 25 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣  ሏጏስ ወሌደ                  

                              ተሻገር ገ/ስሊሴ       

 ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካች -  ማበርፊይዴ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር     

ተጠሪዎች -   1. አሸናፉ አሇሙ  

            2. በሇጠ እሸቱ  

        3. አብዮት ጉግሳ  

        4. ወንዴወሰን ጌቱ  

        5. አባይነህ ዯምሴ  

              6. ሰልሞን ይገዙ  

              7. ኤሌያስ አክመሌ  

              8. ሳህላ ከበዯ  

              9. እንግዲ ዯበላ    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡    

ፌ  ር  ዴ     

ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኞች መካከሌ የተነሳውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክር 
በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪዎች አመሌካችን የከሰሱት የሥራ ውሊችን 
ከሔግ ውጪ አቋርጦብናሌ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ የሥራ ውለ የተቋረጠው ተጠሪዎች 
ያሇበቂ ምክንያት ከሥራ በመቅረታቸው ነው በማሇት ተከራክሮአሌ ከዚህም በተጨማሪ 
1ኛ፣3ኛ፣5ኛ፣ 7ኛ፣ 8ኛ እና 9ኛ ተጠሪዎች ክርክሩ ሉሰማ በተቀጠረበት ዕሇት በመቅረታቸው 
ምክንያት ከክሱ ውጪ እንዱሆኑ ከተዯረጉ በኃሊ ክርክሩ ውስጥ እንዲለ በመቁጠር መመዝገባቸው 
ትክክሌ አይዯሇም በማሇት አመሌካች መከራከሩን ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህ በኃሊ ፌ/ቤቱ በአመሌካች 
የቀረበውን ክርክር ሙለ በመለ ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪዎች የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱያገኙ 
ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ 
አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  
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እኛም አመሌካች ሚያዚያ 13 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው 
1ኛ፣3ኛ፣5ኛ፣7ኛ፣8ኛ እና 9ኛ ተጠሪዎች ከክሱ ውጪ እንዱሆኑ ትዕዛዝ ከተሰጠ በኃሊ እነሱ 
ሳይጠይቁ የሥር ፌ/ቤት ትዕዛዙን በማንሳት እነሱንም በመጨመር ውሣኔ መስጠቱ በአግባቡ ነው? 
የሚሇውን ጭብጥ ሇመመርመር ነው 2ኛ 4ኛ እና 6ኛ ተጠሪዎችን በሚመሇከት እንዯውሣኔው 
እፇጽማሇሁ በማሇት የአመሌካች ጠበቃ ተጠሪዎች ግን በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት ባሇመቅረባቸው 
ክርክሩ በላለበት ተሰምቶአሌ፡፡  

በአመሌካች የቀረበውን አቤቱታ መነሻ በማዴረግ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ በዝርዝር ተመሌክተናሌ በእርግጥም ከሣሾች ሆነው በፌ/ቤቱ መዝገብ 
የተመሇከቱት ዘጠኙም ተጠሪዎች ቢሆኑም ክርክሩ ሉሰማ ቀነ ቀጠሮ በተያዘበት ዕሇት የቀረቡት ግን 
2ኛ 4ኛ እና 6ኛ ተጠሪዎች እንዯሆኑ እና የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ይህን ሁኔታ 
በመገንዘብ እንዯዚሁም የአመሌካች ጠበቃ ያቀረበውን አቤቱታ በመስማት 1ኛ፣ 3ኛ፣ 5ኛ፣ 7ኛ፣8ኛ 
እና 9ኛ ተጠሪዎችን /ተከሣሾችን/ ከክሱ ውጪ እንዱሆኑ አዴርጎ እንዯነበር ከውሣኔው ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ ይህ በአንዴ በኩሌ የሆነው የክርክሩ ሂዯት ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በሚቀጥሇው 
ቀነቀጠሮ ፌ/ቤቱ ትዕዛዙን በማንሳት ተጠሪዎቹ በክርክሩ ውስጥ እንዲለ በመቁጠር ቀሪውን የክርክር 
ሂዯት አጠናቆ ውሣኔ እንዯሰጠ ተገንዘብናሌ፡፡  

በበኩሊችን እንዯምናየው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 1ኛ፣ 3ኛ፣ 5ኛ 7ኛ፣ 8ኛ እና 
9ኛ ተጠሪዎችን በተመሇከተ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 73 በተዯነገገው መሠረት ትዕዛዝ ሰጥቶ ከክሱ 
ውጪ እንዱሆኑ አዴርጎአሌ ከዚህ በኃሊ ተጠሪዎቹ ክርክሩ ውስጥ እንዲለ በማዴረግ የወሰነው 
ዯግሞ ጉዲዩን ቀጥል ባሇው የሥነ ሥርዓት ሔጉ ዴንጋጌ /ቁ 74/ ከተቀመጠው ሥርዓት ውጪ 
በሆነ ሁኔታ እንዯሆነ ከውሣኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ተጠሪዎቹ እነሱን በተመሇከተ የተሰጠው 
ትዕዛዝ እንዱነሳሊቸው አሊመሇከቱም ከሁለ በሊይ ዯግሞ ተጠሪዎቹ በየግሊቸው ከአመሌካች ጋር 
ባሊቸው የሥራ ውሌ መሠረት ክርክር አሌተዯረገም፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቱ ተጠሪዎቹ የክርክሩ 
ተካፊይ እንዯሆኑ አዴርጎ በመወሰኑ ውሣኔው ከሥነ ሥርዓት ሔጉ አተገባበርም ሆነ ሇውሣኔው 
መሠረት ሉሆን የሚገባውን ፌሬ ነገር ከመጨበጥ አንፃር ሲታይ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 13664 ሏምላ 15 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ 
እና ይህን ውሣኔ በማፅናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 83507 የካቲት 18 ቀን 2002 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡  

2. አመሌካች 1ኛ፣3ኛ፣5ኛ፣7ኛ፣8ኛ እና 9ኛ ተጠሪዎችን በሚመሇከት በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው 
ውሣኔ እንዱፇጽም አይገዯዴም በማሇት ወስነናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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