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የሰ/መ/ቁ. 37303 

ጥር 26 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው መንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ኤ.ሲ.ዱ.አይ/ቮካ- ኢትዮጵያ - ስራጅ ዒብዯሊ/ጠበቃ/ ቀረበ 

ተጠሪዎች፡- 1. ሃይዯር ዒሉ 

      2. ሐሴን ሰዑዴ ዒብዯሊ 

      3. ግርማ ሏጏስ ገ/ጊዮርጊስ  

      4. ሽምሰዱን መሏመዴ ዒሉ            

      5. አርባ ሐመዴ                   ጠበቃ አወሌ ሰይዴ ቀረበ 

      6. ወ/ሪት ዛህራ እንዴሪስ 

      7. መሏመዴ ኢብራሂም ዐመር 

      8. ወንዴሙ አባቡ አስማረ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኞች መካከሌ የተነሣውን የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በአፊር 
ብ/ክ/መንግስት በደብቲ ወረዲ ፌ/ቤት ከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረቱትም ሳይከፇሌ 
ቀርቶአሌ ያለትን የበረሃ አበሌ እንዱከፇሊቸው ነው፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት የሁሇቱን ወገኖች ክርክር ከሰማ በኋሊ፣ተጠሪዎች 
በጠየቁት መሰረት የበረሃ አበሌ እንዱከፇሊቸው ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሳኔውን በመቃወም ሇክሌለ 
የዞን አንዴ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ ተሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በወረዲው ፌ/ቤት 
ተሰጥቶ የነበረውን ውሳኔ ሽሮአሌ፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው የከፌተኛው ፌ/ቤት በወረዲው ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረውን 
ውሳኔ የሚሽር ውሳኔ የሰጠው ጥር 20 ቀን 2000 ዒ.ም በነበረው ችልት ሲሆን፣በላሊ በኩሌ ዯግሞ መጋቢት 15 ቀን 
2000 ዒ.ም መዝገቡን በማስቀረብ ላሊ ትእዛዝ ሰጥቶአሌ፡፡ ትእዛዙም እንዲየነው “….ቀዯም ሲሌ የተሰጠው ውሳኔ 
እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀዴሞ ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ግ ቁ. 208 አስተካክሇናሌ፡፡ ተጠሪዎች ጉዲያቸውን በአሰሪና ሰራተኛ 
ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 142/1/ መሰረት ሇአስማሚ እንዱያቀርቡ ብሇናሌ፡፡ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች ሚያዝያ 17 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ 
ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የከፌተኛው ፌ/ቤት 
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 መሰረት የተዯረገ እርማት ነው፤ በሚሌ የሰጠውን ትእዛዝ አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ 
መሰረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው ተጠሪዎች ክስ የመሰረቱት በሕጉ መሰረት ሉከፇሇን ሲገባ ሳይከፇሇን ቀርቶአሌ ያለትን 
የበረሏ አበሌ እንዱከፇሊቸው ሲሆን፣የወረዲው ፌ/ቤትም ሉከፇሌ አይገባም በማሇት ከአመሌካች የቀረበውን የመከሊከያ 
ክርክር ባሇመቀበሌ የተጠየቀው የበረሏ አበሌ መጠኑን ጭምር በመግሇጽ እንዱከፇሌ ወስኖአሌ፡፡ አመሌካች ሇከፌተኛው 
ፌ/ቤት በይግባኝ ያቀረበውም አበለ እንዱከፇሌ መወሰኑ ትክክሌ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ ከዚህ የተነሣም የከፌተኛው 
ፌ/ቤት አበለ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የተጠየቀው አበሌ 
አይከፇሌም በማሇት ግሌጽ የሆነ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ በወረዲው ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረውን ውሳኔም ሙለ በሙለ 
ሽሮአሌ፡፡ 

 የክርክሩ መነሻ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 መሰረት የሚታይ የስራ ክርክር ሲሆን፣የሚመራውም 
በፌትሏብሔር ሥነ-ሥርአት ሕጉ እና አግባብ ባሊቸው የአዋጁ ዴንጋጌዎች መሰረት ነው፡፡ በአዋጅ አንቀጽ 138 
እንዯተመሇከተው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የስራ ክርክር ችልት የተጀመረ የስራ ክርክር ውሳኔ ካገኘ በኋሊ በይግባኝ 
የሚታየው በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የስራ ክርክር ችልት ነው(የአዋጁ አንቀጽ 139) በመዯበኛው የስራ ክርክር ሂዯትም 
ይግባኝ ሰሚው የስራ ክርክር ችልት የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ነው የሚሆነው፡፡ ይህ ችልት በሰጠው ውሳኔ ቅሬታ 
ያሇው ተከራካሪ ወገን ከዚህ በኋሊ አቤቱታውን ሉያቀርብ የሚችሇው ሇሰበር ችልት ነው፡፡ ከዚህ ውጪ በሆነ ሁኔታም 
ውሳኔው ሉሇወጥ ወይም ሉሻሻሌ አይችሌም፡፡ ይህ እንግዱህ አጠቃሊይ ሂዯቱ(ስርአቱ) ሲሆን፣ውሳኔውን በመቃወም ወዯ 
በሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሇማሇት ወይም አቤቱታ ሇማቅረብ የሚፇሌግ ተከራካራ ወገን ውሳኔውን በሰጠው ፌ/ቤት ሉታረም 
የሚገባ ወይም የሚችሌ ስህተት አሇ ብል ካመነ ወዯ በሊይ ፌ/ቤት አቤት ከማሇቱ በፉት ውሳኔውን ሇሰጠው ፌ/ቤት 
አቤቱታ የሚያቀርብበት ስርአት እንዲሇም ይታወቃሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 ጥያቄ የሚነሳውም እዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 208 ርእሱ እንዯሚያመሇክተው “ስህተትን ስሇማረም” በሚሌ የተዯነገገ ነው፡፡ በዚህ 
ዴንጋጌ መሰረት አቤቱታ የቀረበሇት ፌ/ቤት (ውሳኔውን የሰጠው) ሉያርም ወይም ሉያስተካከሌ የሚችሇው በሰጠው 
ውሳኔና ትእዛዝ ሊይ የአፃፃፌ ስህተት፣የቁጥር አፃፃፌ ጉዴሇት ወይም ያሌታሰበና ባሇማስተዋሌ የተዘሇሇ ዴንገተኛ የቃሌ 
ስህተት መኖሩን ካረጋገጠ ብቻ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ግሌጽ ነው፡፡ በክርክሩ ዋነኛ ጭብጥ ሊይ አከራክሮ የሰጠውን ውሳኔ 
ስህተትን ማረም በሚሌ ሉያሻሽሌ ወይም ሉሇውጥ አይችሌም፡፡ በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሳኔ 
የሰጠበት ክርክሩ ዋነኛ ጭብጥ ተጠሪዎች የጠየቁት የአበሌ ክፌያ ተገቢነት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ 
ይህም ፌ/ቤቱ ከመረመረው በኋሊ ጥያቄው ተገቢነት የሇውም የሚሌ ውሳኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 
የተመሇተውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ በኋሊ የሰጠው ትእዛዝ ግን ከጉዲዩ ጋር በፌጹም የሚገናኝ አይዯሇም፡፡ 
ከተጠቀሰው ቁ. 208 ዴንጋጌም ጋር የሚገናኝ አይዯሇም፡፡ ፌ/ቤቱ ከመጀመሪያውኑ ሉያስተናግዯው የሚገባ አሌነበረም፡፡ 
ስሇዚህም  በዚህ ረገዴ የሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ እግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በአፊር ብ/ክ/መ/የዞን አንዴ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 0974 መጋቢት 15 ቀን 2000 ዒ.ም 
የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

                                                        የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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