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የሰ/መ/ቁ. 21359 

ጥቅምት 28 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሠ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢት/ያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን - ነ/ፇጅ ዝግአሇ አሰፊ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- እነ አቶ ተገኝ ማንዯፌሮ /ሁሇት ሰዎች/ - አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመው በዴሬዲዋ ጊዜያዊ አስተዲዯር አሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ ሲሆን የአሁኑ ተጠሪዎች 
ከሣሽ፣የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበሩ፡፡ 

 የአሁኑ ተጠሪዎች ሠኔ ዏ5 ቀን 1994 ዒ.ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ ተከሣሽ መ/ቤት ቀዯም ብል ከዯንበኞች 
ከሚሠበሰበው የቆጣሪ ገንዘብ በኮሚሽን እየታሰበ ዯመወዝ ሲከፌሊቸው ከቆየ በኋሊ የአከፊፇለን ሥርዒት በመሇወጥ 
የኮሚሽን ክፌያውን ከማቋረጡም በተጨማሪ መዯበኛ ዯመወዝ እንዱስተካከሌም የህብረት ስምምነቱ መሠረት ተዯርጎ ቃሇ 
ጉባዓ ተይዞ መጋቢት 27 ቀን 1993 ዒ.ም እንዯቅጥር ዘመን ዯረጃና ዯመወዝ እንዱስተካከሌ መወሰኑንና ላልች መሠሌ 
ሠራተኞችም በክሌሊቸው አሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ ክስ አቅርበው በአዋጅ ቁጥር 42/1985 መሠረት የዯረጃም 
ሆነ የዯመወዝ መስተካከሌ የተፇፀመሊቸው መሆኑን በመግሇጽ ጉዲያቸው አንዴና ተመሣሣይ በመሆኑ ትእዛዝ 
እንዱሰጥሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስ የገንዘብ አሠባሰብ ሥርዒት ከ1991 
ዒ.ም መጨረሻ ጀምሮ መሇወጡን በመግሇጽ የከሣሾች ዯመወዝና የዯመወዝ ማስተካከያ ጥያቄ ስዴስት ወር ውስጥ 
ሣይቀርብ ከሁሇት ዒመት በኋሊ የቀረበ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ሉሆን እንዯሚገባ፣ የመጋቢት 27 ቀን 1993 ዒ.ም ቃሇ 
ጉባዓም በአዱስ አበባና አካባቢው ሇሚሠሩት ሠራተኞች የሚሠራ ከመሆኑም በሊይ የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት ሉሆን 
እንዯማይገባ በመግሇጽ ክሱ በብይን ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ቦርዴም የግራ ቀኙን 
ክርክር ከተመሇከተ በኋሊ የተጠሪዎች ክስ በአዋጅ ቁጥር 42/85 አንቀጽ 162 መሠረት በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ወስኖ 
በዚህ ውሣኔ ያሌተስማሙት የአሁኑ ተጠሪዎች ይግባኛቸውን ሇዴሬዲዋ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን 
ከአከራከረ በኋሊ የተጠሪዎች ጥያቄ የውሣኔ ይፇፀምሌኝ ሁኖ እያሇ በይርጋ መታየቱ አግባብ አይዯሇም፣ በውሣኔው 
መፇፀም ዙሪያም ሆነ በውሣኔው ሊይ የቀረበ መቃወሚያ ወይም የተያዘ ጭብጥ የሇም በማሇት ተጠሪዎች በጥያቄአቸው 
መሠረት በአመሌካች ዴርጅት ሉፇፀምሊቸው ይገባሌ ሲሌ የቦርደን ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ የከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች ነሏሴ 3ዏ ቀን 1997 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የከፌተኛው ፌ/ቤት ጉዲዩን በአፇፃፀም ሉታይ 
የሚገባው ነው፤ ማሇቱ የተጠሪዎችን የስር ክስ ማመሌከቻ በአግባቡ ያሊገናዘበ መሆኑን፣ ሇፌ/ቤቱ በይግባኝ ሰሚነቱ 
በአዋጅ የተሰጠው ስሌጣን የቦርደን ውሣኔ ሇመሻር የሚያስችሌ አሇመሆኑን በመዘርዘር ውሣኔው የሥነ-ሥርዒት ሕጉንና 
በስራ ሊይ የነበረውን የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ ስሇሆነ ሉሻር ይገባዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
ተጠሪዎች እንዱቀርቡ ተዯርጎም ሠኔ ዏ5 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የአመሌካችን የሠበር አቤቱታ የቅሬታ 
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ነጥቦች መሠረታዊ የሕግ ስህተት የማያሣዩ መሆናቸውን በሥነ-ሥርዒት ጉዴሇት ብቻ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ 
የሚሻርበት ሕጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን በመዘርዘር መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ከመዝገቡ ግሌባጭ፣ 
ከግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክርና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የቦርደን ውሣኔ መሻሩ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ታይቶ 
ሉወሰን የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የቦርደን ውሣኔ ሇመሻር ምክንያት ከአዯረጋቸው ነጥቦች አንደ ተጠሪዎች ሇቦርደ 
ያቀረቡት ጥያቄ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ይሠሩ የነበሩት/1ዏ1/አንዴ መቶ አንዴ/ ሠራተኞች አቅርበው ያስወሠኑት 
ውሣኔ መብቱ የሚመሇከተን ስሇሆነ በክርክሩ ተካፊይ ባንሆንም ተፇፃሚ ሉሆንሌን ይገባሌ የሚሌ በመሆኑና 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 5/4/ መሠረትም ተቀባይነት ያሇው ነው በሚሌ ነው፡፡ ይህም የሚያሣየው የተጠሪዎች አቤቱታ 
ቀጥታ ክስ ሣይሆን የአፇፃፀም ክስ የነበረ ስሇመሆኑ ከፌተኛው ፌ/ቤት ማመኑን ነው፡፡ 

 ይሁን እንጂ ተጠሪዎች ሇቦርደ ክሣቸውን ሲመሠርቱ ላልች ተመሣሣይ ስራ በአዱስ አበባና አካባቢው የሚሠሩ 
እነ አቶ አያላው ሌዐሌሰገዴ /1ዏ1 ሠዎች/ የተባለ ሠራተኞች በክሌሊቸው በሚገኘው የአሠሪና ሠራተኛ ጉዯይ ወሣኝ 
ቦርዴ ጥያቄያቸውን አቅርበው ማስወሰናቸውን ከመግሇጽ ውጪ በላልች ሠራተኞች ውሣኔ እንዱፇፀምሊቸው በግሌጽ 
ዲኝነት መጠየቃቸውን የክርክሩ ሂዯት አያሣይም፡፡ በላልች ተመሣሣይ በላሊ አካባቢ የተሰጠ ውሣኔ እንዱፇፀምሊቸው 
ዲኝነት ጠይቀው የነበሩ ስሇመሆኑም ተጠሪዎች ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ይህ ችልት መገንዘብ የቻሇው የተጠሪዎች 
ጥያቄ በዋናው ክርክር የተሰጠውን ውሣኔ ቦርደ እንዱያስፇጽምሊቸው የቀረበ የፌርዴ አፇፃፀም ክርክር አሇመሆኑን ነው፡፡ 

 በመሠረቱ የአንዴ የፌርዴ አፇፃፀም ክርክር አጀማመር "ሥርዒት"  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.378/1/ ስር 
ተመሌክቷሌ፡፡ የዚህ የሥነ ሥርዒት ዴንጋጌ የፌርዴ ባሇመብት በፌርደ መሠረት እንዱፇፀምሇት የአፇፃፀም ማመሌከቻ 
ሇፌ/ቤቱ ሲያቀርብ የፌርዴ አፇፃፀም ክርክር እንዯሚጀምርና የአፇፃፀም ጥያቄ የቀረበበት ጉዲይ በፌርዴ የበሰሇ ወይም 
የተፇረዯ ፌርዴ መኖሩን የሚያሣይ ማመሌከቻ መያዝ እንዯአሇበት ያስገነዝባሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ይህንኑ ሥርዒት 
አሟሌቶ የቀረበ ማመሌከቻ ስሇመኖሩ የክርክሩ ሂዯት አያሣይም፡፡ 

 ከፌተኛው ፌ/ቤት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 5/4/ ሇውሣኔው መሠረት ማዴረግ ይችሌ የነበረው የተጠሪዎች ጥያቄ 
ከሊይ በተጠቀሰው የአፇፃፀም ሥነ ሥርዒት አጀማመር ቢሟሊ እና ውሣኔውን ሇማስፇፀም የእነ አቶ አያላው ለዐሌሰገዴ 
/1ዏ1 ሠዎች/ ጉዲይ ተመሌክቶ ውሣኔ የሰጠው በአዱስ አበባና አካባቢው የሚገኘው የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ 
የአፇፃፀም የውክሌና ሥሌጣን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 371 እና 372 መሠረት ሰጥቶት በሆነ ነበር፡፡ ከዚህ የውክሌና የውሣኔ 
አፇፃፀም ውጪ ፌርዴ ያሌሰጠ ፌ/ቤት በላሊ ፌ/ቤት ወይም ወሣኝ አካሌ የተሰጠ ፌርዴ በራሱ የሚያስፇጽምበት ሥነ 
ሥርዒት የሇም፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 378/1/ ዴንጋጌ የሚያሣየውም የፌርዴ ማመሌከቻ መቅረብ ያሇበት ፌርደን 
ሇፇረዯው ፌ/ቤት መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የከፌተኛው ፌ/ቤት የተጠሪዎች ጥያቄ የአፇፃፀም ማመሌከቻ ነው ቢሌ እንኳ 
ፌርደን ሇማስፇፀም የሚያስችሇው የሥነ-ሥርዒት መሠረት የሇውም፡፡ 

 ከዚህም በሊይ የከፌተኛው ፌ/ቤት የቦርዴን ውሣኔ የሻረው የስር ክርክሩ በተጀመረበት ወቅት ተፇፃሚነት የነበረው 
አዋጅ ቁጥር 42/1985 አንቀጽ 154/2/ ከሰጠው ስሌጣን ውጪ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
188/4/ ዴንጋጌ የሚያሣየው አዋጁ ከመጽናቱ በፉት በስር ክርክር ሰሚ አካሊት በመታየት ሊይ የነበሩ የስራ ክርክሮች 
በወቅቱ ተፇፃሚነት በነበረው ሕግ መሠረት በተጀመረበት ሥርዒት ፌፃሜ ሉያገኙ እንዯሚገባ ነው፡፡ በመሆኑም ከፌተኛ 
ፌ/ቤት የቦርደ ውሣኔ የሕግ ስሕተት ያሇበት መሆኑን ካመነበት መያዝና ዔሌባት ሉያገኝ የሚገባውን ጭብጥ 
በመመሥረት ሇቦርደ መመሇስ ሲገባው የቦርደን ውሣኔ በመሻር የራሱን ውሣኔ መስጠቱ በሕግ ተሇይቶ ስሌጣን 
ባሌተሰጠበት ሁኔታ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረት የከፌተኛው ፌ/ቤት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆኑ የሕግ ስህተቶች የተፇፀሙበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት የቦርደን ውሣኔ የሻረው በክርክሩ ወቅት መታየትና መወሰን የነበረው ጭብጥ 
የይርጋ ጥያቄ አሇመሆኑን በመግሇጽና በአዋጁ ሊይ የተመሇተው የይርጋ ጊዜም ጉዲዩን የማይመሇከት ነው ሲሌ ነው፡፡ 
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ከዚህም መረዲት የሚቻሇው ከፌተኛ ፌ/ቤት የተጠሪዎችን ጥያቄ የአፇፃፀም ነው በማሇቱ ይርጋውንም ከዚሁ አንፃር 
መመሌከቱን ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ችልት ከሊይ እንዯገሇፀው ጉዲዩ የአፇፃፀም ጥያቄ ሣይሆን የቀጥታ ክስ መሆኑን 
ተረዴቷሌ፡፡ ጉዲዩ የቀጥታ ክስ ነው ከተባሇ ዯግሞ አግባብነት ያሇው የይርጋ ጊዜ ከአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ሕግ አኳያ 
ሉታይ የሚገባው ነው፡፡  የከፌተኛው ፌ/ቤት ጉዲዩ የቀጥታ ክስ መሆኑን በመገንዘብ የይርጋ ክርክሩንም ከዚህ አኳያ 
በማየት እንዯገና እንዱወስን ጉዲዩን መመሇሱ ሥነ-ሥርዒታዊ ነው ቢባሌም ጉዲዩ ከወሰዯው ጊዜ አኳያ የይርጋ ጥያቄውን 
ይህ ችልት እንዱመረምር እና ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥ ማዴረጉ የሥነ ሥርዒት ሕጉን ዒሊማ ሉያሣካ የሚችሌ ሆኖ 
በመገኘቱ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ሇተጠሪዎች ዯመወዙ በኮሚሽን ይከፇሌ የነበረው አሠራር ቀሪ የሆነው ከ1991 ዒ.ም መጨረሻ ጀምሮ ስሇመሆኑ 
አመሌካች ጠቅሶ የተከራከረ ሲሆን ተጠሪዎች ጉዲዩ በእናት መሥሪያ ቤት ተይዞ መቆየቱን ከመግሇጽ ውጪ የተሇየ 
የክርክር ነጥብ አሊቀረቡም፡፡ በመሆኑም ዯመወዙን በኮሚሽን ሲያስከፌሌ የነበረው አሠራር ቀሪ የሆነው ከ1991 ዒ.ም 
መጨረሻ ጀምሮ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪዎች የይርጋ ጊዜው መቆጠር ያሇበት ከመጋቢት 27 ቀን 1993 
ዒ.ም ቃሇ ጉባዓ ጀምሮ መሆኑንና ሇይርጋ ጊዜው አቆጣጠር መቋረጫ የሆነ ሕጋዊ ምክንያት እንዲሊቸውም በመጥቀስ 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

 በመሠረቱ በአዋጅ ቁጥር 42/85 አንቀጽ162/1/ ሊይ በግሌጽ እንዯተመሇከተው በቅጥር ሊይ ከተመሠረተ ግንኙነት 
የመነጨ ማንኛውም ክስ የጊዜ ገዯቡ በአዋጁ ወይም አግባብ ባሇው ላሊ ሕግ በላሊ አኳኋን ካሌተወሰነ በቀር የመብቱን 
ጥያቄ ሇማቅረብ ከሚቻሌበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ የሚታገዴ ይሆናሌ፡፡ የተጠሪዎች 
ጥያቄ ዯረጃና ዯመወዝ እንዱስተካከሌ ሆኖ ሇቦርደ ክስ የቀረበው ሰኔ ዏ5 ቀን 1994 ዒ.ም የዯመወዝ በኮሚሽን የክፌያ 
አሠራር ከተሇወጠ ከሁሇት ዒመት በሊይ ቆይቶ ነው፡፡ ተጠሪዎች የይርጋ ጊዜ ገዯቡ ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት 
የሚከራከሩት አሠሪው መ/ቤት በገንዘብ ሰብሣቢነት ሇተመዯብን ሠራተኞች እንዯማንኛውም የዴርጅቱ ሠራተኞች እኩሌ 
ክፌያ እንዴናገኝ በቃሇ ጉባዓ ከእናት ማህበራችን ጋር በመዯራዯር ሊይ ስሇነበር ከዋናው መ/ቤት እስከሚሊክ ዴረስ 
እንዴንጠባበቅ በመዯረጉ ከአቅም በሊይ በሆነ ችግር ነው በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ የአዋጅ ቁጥር 42/1985 አንቀጽ 166 
ዴንጋጌ አንዴ የስራ ክርክርን የሚመሇከት ክስ የይርጋ ጊዜ አሌፍ ቢቀርብ እና ሇጊዜው ማሇፌ ከአቅም በሊይ የሆነ 
ምክንያት መሆኑ በተገቢው ውሣኔ ሠጪ አካሌ ከተረጋገጠ ክሱ ሉቀርብ የሚችሌ መሆኑንና የተጠቀሰው ምክንያት 
በተወገዯ በአስር ቀን ውስጥ ካሌቀረበ ግን ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠቃሽ ዴንጋጌ ከአቅም 
በሊይ የሆነ ምክንያት ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ የሰጠው ትርጉም የሇም ዴንጋጌው ከአቅም በሊይ ሉሠኙ የሚችለ 
ምክንያቶችን ያሊመሇከተ መሆኑም በግሌጽ ይታያሌ፡፡ ሆኖም ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ትርጓሜንና አመሊካች 
ምክንያቶች ምን እንዯሆኑ ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1792 እና 1793 ዴንጋጌዎች አኳያ መመሌከት የሚቻሌ ስሇመሆኑ 
ይህ ሰበር ችልት በ/ቁ. 16648 የሕግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በዚህም መሠረት የስራ ክርክር ክስ በጊዜው 
ያሌተመሠረተው በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1792 እና 1793 በተመሇከተው አኳኋን መሆኑ ከተረጋገጠ ጊዜው ያሇፇበት ክስ 
ተቀባይነት አንዯሚኖረው ተሠምሮበታሌ፡፡ 

 የአዋጅ ቁጥር 42/1985 አንቀጽ 166 ዴንጋጌ ከ”አቅም በሊይ የሆነ ምክንያት” ትርጓሜ ያሌሰጠና አመሊካች 
ሁኔታዎችን ያሊስቀመጠ ቢሆንም እንዯ "በቂ ምክንያት" ተዯርገው የሚወሰደትን ምክንያቶችን አመሌክቷሌ፡፡ እነዚህም 
ምክንያቶች የሠራተኛው መታመም፣ የሠራተኛው በትእዛዝ ከመዯበኛ የመኖሪያ ስፌራ ውጭ መዛወር እና የሠራተኛው 
ከብሔራዊ ጥሪ ሊይ መገኘት መሆናቸውን ገሌፆሌ፡፡ ከዴንጋጌው መንፇስ መረዲት የሚቻሇውም እነዚህ ምክንያቶች 
መኖራቸው በበቂና አጥጋቢ ማስረጃ ማረጋገጥ ጊዜው ያሇፇበትን የስራ ክርክር ክስ ሇመቀበሌ የሚያስችሌ መሆኑን ነው፡፡ 

 በእጃችን ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪዎች ሇቦርደ አቅርበውት የነበረው ክስ አመሌካች መ/ቤት ቀዴሞ 
ይከተሌ የነበረውን የዯመወዝ ክፌያ አሠራር በመሇወጥ አዱስ አሠራር መከተለንና ላልች ሠራተኞችም በላሊ አካባቢ 
በሚገኘው ቦርዴ ጉዲያቸውን አቅርበው ማስወሰናቸውን መጋቢት 27 ቀን 1993 ዒ.ም በተዯረገው ቃሇ ጉባዓም 
አገሌግልታቸውን ያገናዘበ የዯመወዝ ማስተካከያ እንዱዯረግ በመ/ቤቱ þርሶኔሌ ዲሬክተር ቢሮ ተሰብስበው መወሰኑን ይህ 
ውሣኔም ከእናት መ/ቤት ምሊሽ እስከሚሠጠው እንዱጠባበቁ መዯረጉ ከአቅም በሊይ "የሆነ"  ምክንያት መሆኑን በመጥቀስ 
የተከራከሩ ሲሆን አመሌካች ክሱ በይርጋ ሉታገዴ ይገባዋሌ በማሇት ተቃውሞውን አቅርቦ ተከራክሯሌ፡፡ ከዚህም መገንዘብ 
የሚቻሇው ጉዲይ በእናት መ/ቤት ተይዟሌ ተብል ምሊሹን እንዱጠባበቁ መዯረጉ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ነው? 
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ወይንስ አይዯሇም?  የሚሇው ጥያቄ ከሊይ ከተሰጠው ትርጉም አኳያ መታየት እና ምሊሽ ማግኘት ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ 
በመሆኑም ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1792 እና 1793 እንዱሁም ከአዋጅ ቁጥር 42/1985 አንቀጽ 166 ዴንጋጌዎች መንፇስ አንፃር 
ሲታይ ጉዲዩ በእናት መ/ቤት ምሊሽ እንዱሰጥበት የመባለ ምክንያት ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ነው ሇማሇት 
የሚያስችሌ አሇመሆኑን ይህ ችልት ያምናሌ፡፡ ምክንያቱም ክሱ ቀዴሞ ሉታሰብ የማይችሌ እና ተጠሪዎችም ፌፁም የሆነ 
መሰናክሌ የገጠማቸው መሆኑን የሚያሣይ፣ይሌቁንም በሕጉ መሠረት መብታቸውን በተገቢው የስራ ክርክር ሰሚ አካሌ 
ፉት አቅርበው ተገቢውን ዲኝነት ሇመጠየቅ ሠፉ እዴሌ የነበራቸው መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በእናት 
መ/ቤት መያዙ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ነው ተብል የሚፇረጅበትን የሕግ መሠረት አሊገኘንም፡፡ ከዚህም በሊይ ጉዲዩ 
በእናት መ/ቤት መያዙን የተጠሪዎች አቤቱታ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ እንዱያስፇጽም ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ቀርቦ 
የነበረ በመሆኑ የይርጋ ዘመን አቆጣጠር የሚያቋርጠው ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን 
እንዱያስፇጽም ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ማን እንዯሆነ እና አሠሪ መ/ቤት ወሣኝ አካሌ አቤቱታ ማቅረብ አዋጅን 
እንዱያስፇጽም ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ አቤቱታ እንዯማቅረብ የማይቆጠር ስሇመሆኑ ይህ ሰበር ችልት ከሊይ በተጠቀሰው 
የመ/ቁ. 16648 የሕግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች አቤቱታቸውን በአመሌካች መ/ቤት የþሮሶኔሌ 
ዲሬክተር ቢሮ በመሰብሰብ አስወስነው ምሊሹን ከእናት መ/ቤት በመጠባበቅ የፇፀሙት ዴርጊት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠርን 
የሚያቋርጠው ሁኖ ስሊሊገኘን በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በዚህም መሠረት ቦርደ 
የተጠሪዎች ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የሇበትም ብሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የዴሬዲዋ ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏዏ762 ሏምላ ዏ1 ቀን 1997 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የዴሬዲዋ ጊዜያዊ አስተዲዯር አሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ በመ/ቁ. 239/94 ጥቅምት 2ዏ ቀን 1995 
ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3/ ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብናሌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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