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ታህሣሥ A8 ቀን 2AAA  ዓ.ም. 

 ዳኞች፡-  መንበረፀሐይ ታደሰ 

     ፍስሐ ወርቅነህ 

     ሐጎስ ወልዱ  

     ሒሩት መለሠ 

      ታፈሰ ይርጋ  

Aመልካች፡- Aቶ ቢኒያም ገረመው - ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የቻይና መንገድና ድልድይ ሥራ ድርጅት  

ፍ ር ድ 

 ለሰበር Aቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዳይ የጀመረው በደቡብ ጎንደር 

መስተዳድር ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት የፎገራ ወረዳ ፍ/ቤት ነው፡፡  

 Aመልካች ተሻሽሎ በቀረበ የክስ ማመልከቻ ተጠሪ ከሥራ ያላግባብ 

ያሰናበታቸው ስለሆነ Aዋጁ የሚፈቅድላቸውን ክፍያዎች Eንዲከፍላቸው 

ጠይቀዋል፡፡  

 ፍ/ቤቱም ተጠሪ Aመልካችን ከሥራ ያሰናበተው ከሕግ ውጭ በመሆኑ 

የስንብት ክፍያ፣ የማስጠንቀቂያ ክፍያ፣ የAመት ፈቃድ በገንዘብ ተቀይሮ፣ 

Eንዲሁም የካሣ ክፍያ Eንዲከፈላቸው ወስኗል፡፡  

 በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ በደቡብ ጎንደር መ/ዞን ከፍተኛ 

ፍ/ቤት ይግባኙን ያቀረበ ሲሆን ፍ/ቤቱም Aመልካች ከስራ የተሠናበቱት በሕገ 

ወጥ መንገድ መሆኑን በመቀበል የሥር ፍ/ቤት ግን ክሱ Eንዲሻሻል ሲያዝ በቂ 

ምክንያት ያልነበረው በመሆኑና የተጠየቀውን ገንዘብ ከፍ ለማድረግ ብቻ ክስ 

ሊሻሻል Eንደሚችል በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 91 ስላልተመለከተ Aመልካች ክርክሩን 

ሊቀጥል የሚገባው መጀመሪያ ባቀረበው የገንዘብ መጠን ነው በማለት 

Aመልካች በመጀመሪያ ደረጃ ክስ የጠየቁትን የAገልግሎት ክፍያና የ2 ወር 

ደመወዝ ብቻ Eንዲከፍላቸው ወስኗል፡፡  

 የAሁኑ የሰበር Aቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ነው፡፡ 

ይህ ችሎትም ይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤት የተሻሻለውን ክስ ውድቅ በማድረግ 

በመጀመሪያ በቀረበው ክስ መሠረት ውሣኔ መስጠቱ ተገቢ መሆን Aለመሆኑን 

ለመመርመር Aቤቱተው ለሠበ` ችሎት ቀርቦ Eንዲታይ በማድረግ ተጠሪ 

ለAቤቱታው መልስ Eንዲሰጡ መጥሪያ ልኳል፡፡ ነገር ግን ተጠሪው መጥሪያ 

ደርሶት ባለመቅረቡ ችሎቱ መዝገቡን Eንደሚከተለው መርምሯል፡፡  

 ከላይ Eንደተገለፀው ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመለከተው ፍ/ቤት ውሣኔ 

የሠጠው የAመልካችን የተሻሻለ ክስ መሠረት በማድረግ ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው 

ፍ/ቤት ግን Aመልካች በመጀመሪያ ክሣቸው ላይ የጠየቁትን የገንዘብ መጠን ከፍ 

ለማድረግ ብቻ ክሱ Eንዲሻሻል መደረጉ ተገቢ Aይደለም በማለት የAመልካችን 

የመጀመሪያ ክስ መሠረት Aድርጎ ውሣኔ ሠጥቷል፡፡ ይህ ችሎትም ይግባኝ ሠሚው 

ፍ/ቤት የተሻሻለውን ክስ ውድቅ ለማድረግ የሕግ መሠረት ነበረው ወይ? የሚለውን 

ነጥብ ተመልክቷል፡፡  

 የመጀመሪያው ፍ/ቤት ክሱ Eንዲሻሻል የፈቀደበት ምክንያት 

በመጀመሪያው ፍ/ቤት ውሣኔ ላይ ያልተመለከተ ቢሆንም ይግባኝ ሠሚው ፍ/ቤት 

ክሱ Eንዲሻሻል የተፈቀደው Aመልካች የሚጠይቋቸውን መብቶች በተብራራ ሁኔታ 

Aሻሽለው Eንዲያቀርቡ መሆኑን በውሣኔው ላይ Aስፍሯል፡፡ በዚህም መሠረት 

Aመልካቹ በቀድሞ ክሣቸው ከጠየቁት ዳኝነት በተጨማሪ በሕገ-ወጥ ስራ ስንብት 

ምክንያት ሊከፈሏቸው የሚገባቸውን ሌሎች መብቶች Aካተው ጠይቀዋል፡፡ ይህም 

ቀድሞ Eንዲከፈላቸው የጠየቁትን የገንዘብ መጠን ከፍ Eንዲል Aድርጎታል፡፡ 

ይግባኝ ሠሚው ፍ/ቤትም የተሻሻለውን ክስ ውድቅ ያደረገው በክስ Tሻሻል ሠበብ 

በመጀመሪያ ዳኝነት የተጠየቀበትን የገንዘብ መጠን ከፍ ማድረግ Aይገባም በማለት 

ነው፡፡ በመሆኑም በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 91 መሠረት ክስ ሲሻሻል ዳኝነት 

የተጠየቀበትን የገንዘብ መጠን ከፍ ማድረግ ይቻል ወይም Aይቻል Eንደሆነ 

ተመልክተናል፡፡  

 በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 91 መሠረት ፍርድ ከመስጠቱ በፊት በማናቸውም ጊዜ 

ወይም ፍ/ቤቱ ተገቢ ሆኖ ካገኘው የክሱ መሻሻል ወይም የክርክሩ መለወጥ ነገሩን 

ይበልጥ የሚያብራራው ወይም ትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት የሚረዳ ከሆነ ክሱ 
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