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ግንቦት 19 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

          ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

        ታፇሰ ይርጋ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሀመዴ 

አመሌካች፡- ፊውንዳሸን አፌሪካ -ጠበቃ መሊኩ ካሰኝ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዓሇሙ ታዯሰ- ጠበቃ አብዯሊ ዓሉ - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/96 “ን” መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሣሸ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ ሲሆኑ የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሣሸ ነበር፡፡ የስር ከሣሸ ክስ 
ይዘት ሲታይም በአመሌካች ዴርጅት ከጥር 1 ቀን 1977 ዓ/ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ዴረስ ሇሃያ 
አራት አመታት ሲሰሩ እንዯቆዩ፣ ከሣሽና ተከሣሽ ታህሳስ 22 ቀን 1996 ዓ.ም. በተፇራረሙት ውሌ አሇመግባባት 
ከተፇጠረ በኔዘርሊንዴስ ሔግና ፌርዴ ቤቶች ሇመዲኘት የተፇራረሙ ቢሆንም ውለን የተፇራረሙት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ሇሚሠራ ስራና ስራው የተሰራውም በኢትዮጵያ ውስጥ በመሆኑ፣ ተከሣሽም በኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ የሚሰራ 
መሆኑን ገሌፀው ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ያሇው የኢትዮጵያ ፌርዴ ቤት መሆኑን ገሌፀው የስራ ውለ ያሇምንም ጥፊት 
ስሇተቋረጠ ካሣ፣ የስራ ስንብት ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፣ የዓመት እረፌት፣ ክፌያ ሇዘገዬበት ክፌያ ከተሇያዩ 
ክፌያዎች ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሠጠው 
መሌስም፣ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ስምምነት ሔጋዊ አሇመሆኑን ገሌጾ ጉዲዩ 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት መታየት ያሇበት ነው ብል በዚሁ አንፃር ተመሌክቶ ስንብቱን ሔገ ወጥ ነው ሲሌ 
ሇተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሎቸው ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ  ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ችልቱ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሉቀርብ ከሚችሌ በስተቀር በይግባኝ ሉታይ የሚችሌ 
አይዯሇም በማሇት ዋናውን ጉዲይ ሳይመረምር አሌፍታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በሰጠው ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ ታህሳስ ዏ5 ቀን 2002 ዓ.ም. በፃፊት የሰበር ማመሌከቻ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ  ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ጉዲዩ 
የግሇሠብ ዓሇም አቀፌ ሔግ የሚያስነሳ ስሇሆነ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተመሌክቶ ብይን ይስጥበት ተብል በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ተሰጥቶ ይኽው ትዕዛዝ በይግባኝ ፀንቶ ባሇበት ሁኔታ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በዚህ 
ረገዴ በቀረበሇት ጉዲይ ብይን ሳይሰጥ ጉዲዮ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት የሚታይ ነው ብል ራሱ በመጀመሪያ ዯረጃ 
አይቶ መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታቸውም ተመርምሮ 
በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል የተጠሪ ጠበቃ ቀርበው የካቲት 25 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በተፃፇ ሶስት ገፅ ማመሌከቻ 
መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው ግንቦት 12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የመሌስ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ 

     የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዮን በሚከተሇው መሌኩ 
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መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ የሚገዛው ግራ ቀኙ ባዯረጉት ስምምነት መሠረት 
ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ነው ካሇ በኃሊ ጉዲዩን ራሱ በመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣን ማየቱ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ግራ ቀኙ ታህሳስ 22 ቀን 1996 ዓ.ም. ባዯረጉት ስምምነት መሠረት 
በመካከሊቸው የሚነሣው አሇመግባባት በኔዘርንሊዴስ ሔግና ፌርዴ ቤቶች የሚታይ መሆኑን መስማማታቸውን፣ 
በመካከሊቸው ያሇው ግንኙነትም የአሰሪና ሠራተኛ ግንኙነት መሆኑን፣ ተጠሪ ኢትዮጵያዊ ሆነው የሚኖሩትና ስራውን 
ሇመስራት ግዳታ የገቡት በኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን፣ አመሌካች የውጪ ዴርጅት ሆኖ የተመዘገበውና ስራውን 
የሚሰራው በኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑን ነው፡፡  

በመሰረቱ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11/2(ሀ) ስር የግሇሠብ ዓሇም አቀፌ ሔግ (Private international 
law) የሚመሇከቱ ጉዲዮች በሚኖሩ ጊዜ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ የፌትሏብሓር የዲኝነት 
ሥሌጣን እንዯሚኖረው ተዯንግጓሌ፡፡ አዋጁ ይህን ዴንጋጌ ሲያስቀምጥ የራሱ የሆነ ምክንያት አሇው ተብል ይታሰባሌ፡፡ 
በዚህም መሠረት ሔግ አውጪው ይህንን ዴንጋጌ ያስቀመጠው አንዴም ወዯፉት በስራ ሊይ የሚውሇውን የአገሪቱን 
የግሇሠብ ዓሇም አቀፌ ሔግ በሔግ አውጪው አካሌ ፀዴቆ በስራ ሊይ ሲውሌ በዚህ ረገዴ የሚነሱ የሔግ ክርክሮችን 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣን አይቶ እንዱወስን ወይም አሁን ባሇው ሁኔታ 
ሇኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች ሇዲኝነት በቀረበ አንዴ ጉዲይ ሊይ ከተከራካሪ ወገኖች አንደ የኢትዮጵያ ሔግ ከአመሌካቹ አገር 
ሔግ ወይም ከላሊ አገር ሔግ ጋር ይጋጫሌ ወይም ይቃረናሌ በማሇት በኢትዮጵያ ሔግ እንዲይዲኝ ወይም በራሱ ወይም 
በላሊ አገር ሔግ ጉዲይ እንዱታይና እንዱወሰንሇት ሲያመሇክት ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ሇዲኝነት የቀረበው ጉዲይ በባሔርይው 
ከአንዴ በሊይ የሆኑ የሔግ ሥርዓቶችን ሇጉዲዩ አወሳሰን የሚጋብዝና የየትኛው ሥርዓት ሔግ ተመራጭ ሉሆን ይገባሌ 
የሚሇው ክርክር ሲነሳ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ የፌትሏብሄር የዲኝነት ሥሌጣን አይቶ 
እንዱወስን ከመዯረጉ ውጪ በማናቸውም ሁኔታ ተከራካሪዎች የአገሪቱን ሔግ በሚፃረር መሌኩ ስምምነት አዴርገው 
ሲገኙ ሁለ ተከራካሪ ወገን ክርክር ስሊነሳ ብቻ የግሇሠብ አሇም አቀፌ ሔግ ጥያቄ የሚያስነሣ ነው ሉባሌ የሚችሌበት 
ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ ከዚህ አንፃር ግራ ቀኙ አዯረጉ የተባለትን ስምምነት ስንመሇከት የኢትዮጵያ አሰሪና ሠራተኛ 
ጉዲይ ሔግ ተፇፃሚነት እንዲይኖረው የሚያዯርግ፣  የኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶችም ጉዲዩን እንዲይመሇከቱ የሚገሌጽ መሆኑ 
ሲታይ ስምምነቱ ተቀባይነት አሇው ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት አሇመኖሩን ከአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዓሊማ 
እና መንግሥት አዋጁ ሊይ ካሇው ጠቅሊሊ ፌሊጎት አንፃር የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 
የመንግሥትም ፌሊጎት የሚንፀባረቅበት ሔግ ሲሆን ይህን አዋጅ የሚመሇከቱ ስምምነቶች ሔጋዊ እና የሔዝብን ጥቅም 
የማይፃረሩ መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዯንብ ካሌወሰነ በስተቀር አዋጅ ቁጥር 377/96 የውጪ አገር 
ዴርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ ተመዝግቦ በሚሠራ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ ከአዋጁ ዴንጋጌ 
3/3/ሇ/ ይዘት የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የወጣ ዯንብ የሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሇጉዲዮ 
ተፇጻሚነት ያሇው በመሆኑ ጉዲዩ የግሇሠብ አሇም አቀፌ ሔግ ጥያቄን ስምምነቱን መሠረት አዴርጎ ያስነሣሌ ሉባሌ 
የሚችሌበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 377/96 ተፇፃሚነት 
እንዲሇው መወሰኑ አግባብነት ያሇው ቢሆንም ጉዲዩ የአሇም አቀፌ የግሇሠብ ሔግ ጥያቄ እንዯማያስነሳ በመግሇጽ ጉዲዩን 
ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መመሇስ ሲገባው ራሱ በመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣኑ መመሌከቱ ተገቢነት 
የላሇውና የአመሌካችን የይግባኝ መብት ያጣበበ ሆኖ ስሇተገኘ በዚህ ረገዴ የተሠጠው የውሣኔው ክፌሌ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 78810 ጥቅምት 25 ቀን 2002 ዓ.ም. የሠጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣን ተመሌክቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሠ/ሽ 
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