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የሰበር መ/ቁ 45889 

ታህሳስ 20 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጏስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን - ዯቡብ ሪጅን 

- ነገረ ፇጅ ቢንያም እስጢፊኖስ - ቀረበ 
ተጠሪ፡- ሳሙኤሌ ቄሌቦ - ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ አስቀዴሞ በተሰጠኝ የዯረጃ እዴገት መሠረት ይከፇሇኝ የነበረው ተጨማሪ ዯመወዝ ያሇአግባብ 
ስሇተቋረጠብኝ ይኸው ሔገ ወጥ ዴርጊት ተወግድ ጭማሪው ዯመወዝ እንዱከፇሇኝ ይዯረግሌኝ በማሇት ተጠሪ 
በመሠረተው ክስ መነሻነት የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
መዯበኛ ጉዲይ ችልት ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ከአመሌካች የቀረበውን ክርክር ከሰማ በኋሊ፣ ጭማሪው በእዴገት ሳይሆን በስህተት 
ተሰጥቶ የነበረ ሇመሆኑ በማስረጃ ማረጋገጡን በመግሇጽ የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ 
በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሊዊ መንግስት ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ ተሰምቶአሌ፡፡ በመቀጠሌም ፌ/ቤቱ 
አመሌካች አንዳ የሰጠውን ውሳኔ በራሱ የሚሽርበት አግባብ የሇም የሚሌ ምክንያት በመስጠት በከፌተኛው ፌ/ቤት 
የተሰጠውን ውሳኔ ሽሮአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ግንቦት 13 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ አቤቱታ ባቀረበበት ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቀርቦአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት 
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት 
ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

 የተጠሪ የክስ ምክንያት በተሰጠኝ የዯረጃ እዴገት መሠረት ሲከፇሇኝ የነበረው የዯመወዝ ጭማሪ ያሇአግባብ 
ተቋርጦብኛሌ የሚሌ ሲሆን፣ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ ቀዯም ሲሌ ሲሠራበት ከነበረው የሃዋሳ ከተማ አስተዲዯር ጽ/ቤት 
ሥራ አስኪያጅነት ተመሣሣይ ዯረጃ ወዯሆነው የሪጅን ምክትሌ ሥራ አስኪያጅነት ነው የተዛወረው፡፡ ሁሇቱም ሥራዎች 
እኩሌ ዯረጃ ያሊቸው ሲሆኑ ዝውውሩ ሲዯረግ የዯመወዝ ሇውጥ ማዘዣው በስህተት በመሠራቱ ነው ችግሩ የተፇጠረው፡፡ 
የተሠራው ስህተት እንዯታወቀም የእርምት እርምጃ ተወስድአሌ በማሇት እንዯተከራከረ ከመዝገቡ ሇማየት ችሇናሌ፡፡ 
ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የሃዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልትም አመሌካች ያቀረበው የፌሬ 
ነገር ክርክር ትክክሌ ሆኖ በማግኘቱ ቀዯም ሲሌ ተሰጥቶ የነበረው የዯመወዝና የዯረጃ እዴገት የተነሳው (የተሰጠው) 
በአግባቡ ነው እሚሌ መዯምዯሚያ ዯረሶአሌ፡፡ የክሌለ  ጠ/ፌ/ቤትም በከፌተኛው ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ የሻረው በፌሬ 
ነገር ረገዴ ያረጋገጠው የተሇየ ነገር አግኝቶ ሳይሆን፣ አመሌካች እራሱ የሰጠውን ውሳኔ ያሇምክንያት መሌሶ መሇወጥ 
የሚችሌበት አግባብ የሇም፣ “እንዯ ፌ/ቤት እራሱ የወሰነውን ውሳኔ መከሇስ /Review of judgment/ ማዴረግ የማይችሌ 
ከመሆኑም በተጨማሪ ውሳኔው የሚመረመረው ሇመመርመር ስሌጣን ባሇው በላሊ አካሌ በjudicial review ነው፡፡” 
የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት እንዯሆነ ከውሳኔው ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 
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 እንዯምንመሇከተው የከፌተኛው ፌ/ቤት ተጠሪ ቀዴሞ ከነበረው የተሇየ ዯመወዝና ጥቅም ወዯሚያስገኝ ከፌያሇ 
ዯረጃ ወዲሇው ቦታ አሌተዛወረም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረሱ ክሱን ውዴቅ ያዯረገ ሲሆን፣ ተጠሪ ግን አንዳ 
የተሰጠኝ ዯመወዝ ሌነጠቅ አይገባም ከማሇት አሌፍ በእርግጥም በኋሊ የተመዯበበት ቦታ ከቀዴሞው የተሇየ እና ከፌ ያሇ 
ዯመወዝ የሚያስገኝ ስሇመሆኑ አሊስረዲም፡፡ ይግባኙን የሰማው ጠ/ፌ/ቤትም አመሌካች ቀዯም ሲሌ በተጻፇው ዯብዲቤ 
መሠረት ሲከፇሌ የነበረውን ዯመወዝ በተገቢው የእዴገት አሰጣጥ መሠረት የተገኘ አይዯሇም በማሇት የማስተካከያ እርምጃ 
መውሰዴ ይችሊሌ ወይስ አይችሌም?  በሚሇው ነጥብ ሊይ በመወሰን ውሳኔ ከመስጠት አሌፍ በከፌተኛው ፌ/ቤት 
የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር እውነት አይዯሇም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉያዯርስ የሚችሌ ማስረጃ አግኝቻሇሁ አሊሇም፡፡ 
በመሆኑም በዚህ ሰበር ችልት ሉወሰን የሚገባው ጭብጥ አመሌካች የቀዴሞ ውሳኔህን መሇወጥ ወይም ማረም አትችሌም 
የሚባሌበት የሔግ አግባብ አሇ ወይ? የሚሇው ነው፡፡ 

 በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ  ያሇው ግንኙነት የአሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት ነው፡፡ አመሌካች በአሠሪነቱ 
ተጠሪንም ሆነ ላልች ሠራተኞቹ የሚያስተዲዴረው፣ የዯረጃ እዴገት አሰጣጥም ሆነ የዯመወዝ አከፊፇሌ ወይም አመዲዯብ 
የሚወሰነው ባሇው አሠራር እና ዴርጅታዊ መዋቅሩ መሠረት እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ በኋሊ 
የተመዯበበት የሥራ ቦታ ቀዴሞ ከነበረበት የሥራ ቦታ ተመሣሣይ በመሆኑ ተጨማሪ ዯመወዝ የሚያገኝበት አግባብ 
እንዯላሇ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦአሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ ቀዯም ሲሌ ተሰጥቶ የነበረው ውሳኔ የፌሬ ነገር መሠረት 
ስሇላሇው ስህተት ነው ማሇት ነው፡፡ ተጠሪ ተጨማሪ ዯመወዝ እንዱከፇሇው የሚያዘው ዯብዲቤም የተጻጻፇው በተሳሳተ 
ውሳኔ ሊይ በመመስረት በመሆኑ አመሌካች ስህተቱን በማረም ተሇዋጭ ውሳኔ ከመስጠት የሚያግዯው የሔግም ሆነ የፌሬ 
ነገር ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካች በሥራው መሪነቱ (በአሠሪነቱ) ትክክሌ ነው ብል በሚያምነው መሠረት የመወሰን 
ሥሌጣን ያሇው እንዯመሆኑ ስህተት መስል የታየው የራሱንም ውሳኔ ማረም ያሇበት እራሱ እንጂ የተሳሳተ ውሳኔ 
ሰጥቻሇሁና አርምሌኝ ብል ሇላሊ አካሌ አቤቱታ የሚያቀርብበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ አግባብ የሚሆነው በውሳኔው 
ተጎዴቻሇሁ የሚሇው ወገን (ሠራተኛ) የውሳኔ ሔጋዊነት ይታይሌኝ (ይመርመርሌኝ) በማሇት ሥሌጣን ሊሇው አካሌ 
አቤቱታ ሲያቀርብ ነው፡፡ ተጠሪም ያዯረገው ይኸው ሲሆን፣ አመሌካች ውሳኔውን ያረመው በአግባቡ ሆኖ በመገኘቱ ክሱ 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት ክሱን በሰማው ፌ/ቤት ተወስኖአሌ፡፡ በመሆኑም የጠ/ፌ/ቤቱ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው 
የJudicial Review መርህ በመጥቀስ የሰጠው ውሳኔ ትክክሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ውሳኔው በሔግ አተገባበር ረገዴ 
መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 24637 የካቲት 24 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 
ቁ 348(1) መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. የአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት በመ.ቁ 5223 ህዲር 9 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
ፀንቶአሌ፡፡ በዚህ መሠረትም አመሌካች የቀዴሞውን ውሳኔ ያረመው በሔግ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸው ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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