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የሰ/መ/ቁ. 98771 

ሚያዝያ 24 ቀን 2008 ዒ/ም 

                          ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                  ሙስጠፊ አህመዴ 

                                  ተፇሪ ገብሩ 

                                  አብርሃ መሰሇ 

                                  ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካቾች፡-  1. አቶ ታረቀኝ መኮንን     ጠበቃ - አቶ ጥጉ ዯመመ - ቀረቡ 

            2. ወ/ሮ ፊንታነሽ አረጋ 

ተጠሪ፡-      አቢ ሚፌታህ ኤጀንሲ - አሌቀረቡም  

       መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው የአሁን አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤቶች የቀረበው ክስ እሌባት 

ማግኘት የሚገባው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቀጥር 377/1996 መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 632/2004 

የሚዯነግግ በመሆኑ ጉዲዩ ሌዩ ችልት የተቋቋመሇት ስሇሆነ  በመዯበኛው ፌትሏ ብሓር ችልት 

አይታይም በማሇት መዝጋቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የአመሌካቾች ሌጅ ኩየት የቤት ሰራተኛነት 

ተቀጥራ ሄዲ አሰሪዎቿ ተገቢውን ጥንቃቄ ሇዴህንነትዋ ተገቢው እንክብካቤ ሳይዯረግሊት መቅረቱ 

በካርቦን ጭስ መርዝ ታፌና በሞት ተሇይታሇች፡፡ አመሌካቾች በሌጃቸው ሞት ምክንያት ኩየት 

ሆና በገንዘብ ትረዲቸው ስሇነበር የተቋረጠባቸው ጥቅም ሇማግኘት በኃሊፉነት ወዯ ኩየት አገር 

ሇሊካት በተጠሪ ሊይ በፋ/የመ/ዯ/ፌ/በት አራዲ ምዴብ 2ኛ ፌ/ብሓር ችልት ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት 

ክስ አቅርበዋሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱም ክሱ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት የሚታይ ስሇሆነ ሇስራ ክርክር ችልት 

የሚቀርብ ነው በማሇት እንዱዘጋ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ይህን ትዕዛዝ በመቃወም አመሌካቾች ጉዲዩ 

በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የሚሸፇን አይዯሇም፡፡ ይህ ጉዲይ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት በተዯነገገው 

በፌ/ብ/ህ/ቁ.2035፤2090፤2091 ነው መታየት ያሇበት ስሇዚህ የስር ፌርዴ ቤት ትእዛዝ 
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እንዱታረም በማሇት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ ቅሬታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ 

በይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ትእዛዝ በመመርመር ስህተት የሇውም 

በማሇት በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ትእዛዝ ሊይ የሰጡት ዲኝነት መሰረታዊ 

የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ 

ሇሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባ ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው መሌሳቸውን 

ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ 

እንዯተገሇፀው ሲሆን በዚህ መሰረትም ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፤ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና  

ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

አመሌካቾች ጉዲዩ መታየት ያሇበት ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 

አንቀጽ 3(1)(2)(መ) በቤት ሰራተኛነት በትርፌ ሊሌተመሰረተ የአግሌግልት ቅጥር የማይሸፌን 

መሆኑ ህጉ በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ በተመሳሳይ ጉዲይም የፋዳራሌ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁጥር 

74111 ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት እንዯሚታይ አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በመ/ቁ. 

419560 ፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት መናገሻ ምዴብ ችልት 2ኛ ፌ/ብሓር ችልት ክስ 

አቅረበን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3 መሰረት አይሸፇንም በሚሌ መዝገቡ ተዘግቶብናሌ፡፡ 

በይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.130500 ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ዘግቶታሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቶች መሰረታዊ የህግ ክርክሮች ሳያዩትና ሳይመሇከቱ ሳይመረምሩ መዝገብ 

በመዝጋት የሰጡት ትእዛዝ መሰረታዊ የህግ ጥሰት ነው ስሇዚህ የሥር ፌርዴ ቤቶች ትእዛዝ 

በመሻር ጉዲዩ በመመሪያ ወዯ ታች ፌርዴ ቤት ተመሌሶ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ታይቶ 

እንዱወሰን አመሌክተዋሌ፡፡ 

በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ ግንኙነቱ የስራ ውሌ ነው፡፡ በስራ ሊይ እንዲሇች በዯረሰባት ጉዲት መሞቷን 

የተገሇፀ ስሇሆነ አዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 4፤20 ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3፤110 

መሰረት የሚስተናገዴ ነው፡፡ የአመሌካቾች ሌጅ ከተጠሪ ጋር የሥራ ውሌ ስምምነት በማዴረግ 

በውጭ ሀገር ሇስራ ሇሶስተኛ ሰው አገሌግልት እንዴትሰጥ በህጋዊ መንገዴ የሄዯች በመሆኑ 

አመሌካቾችም በስራ እንዲሇች በዯረሰባት ጉዲት መሞቷን የገሇፁ ስሇሆነ በመካከሊችን የሚኖረው 

ክርክር አፇታት አዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 4 በግሌፅ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 

ይታያሌ በማሇት በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 

632/2001 እና በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 መታየት አሇበት ማሇታቸው 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት የስር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ ሲሌ 

ተከራክረዋሌ፡፡  



11 
 

በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3 /2/መ/ መሰረት ሇትርፌ በሚካሄዴ ስራ ሊይ 

ያሌተመሰረተ የግሌ አገሌግልት ቅጥር ሊይ ህጉ ተፇፃሚነት  እንዯላሇው በግሌፅ የተዯነገገ ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 3/2/ መሰረት ዯግሞ በአሰሪና ሰራተኛ 

አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3 /2/መ/ ቢኖርም ሇትርፌ በሚካሄዴ ስራ ሊይ ሊሌተመሰረተ 

የግሌ አገሌግልት ስራ ሊይ ሇመቀጠር ወዯ ውጭ አገር በሚሄዴ ኢትዮጵያዊ ተፇፃሚነት 

ይኖረዋሌ ሲሌ ተዯንግጓሌ፡፡  

ስሇዚህ የቤት ሰራተኛ ወዯ ውጭ የተሊከ ከሆነ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ተፇፃሚነት ያሇው 

በመሆኑ በዚህ ረገዴ በአመሌካቾች የቀረበው ተቀባይነት የሇውም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 632/2001 

አንቀጽ 4 መሰረት የግሌ ስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ እና በሰራተኛ የሚነሳ ማንኛውም የስራ 

ክርክር የሚፇታው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ እንዯሚታይ ተመሌክቷሌ፡፡ አዱስ በወጣው 

የኢትዮጵያ የውጭ አገር ስራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 923/2008 አንቀጽ 71 በሰራተኛ መሰረት እና 

በአሰሪው ወይም በኤጀንሲው መካከሌ ካሇው የስራ ግንኙነት በመነጨ ማንኛውም የመብትና 

የጥቅም ክርክር ጉዲይ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት በተቋቋመ የስራ ክርክር ችልት ይታያሌ 

በማሇት ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የአመሌካቾች ጉዲይ በውሌ የስራ ግንኙነት የተመሰረተ በሌጃቸው የዯረሰው ጉዲት 

መስተናገዴ ያሇበት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሆኑን በዝርዝር ከሊይ እንዯተመሇከተው ነው፡፡ 

ስሇሆነም በአመሌካቾች የሚቀርበው ጉዲዩ መታየት ያሇበት ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት ነው የሚሇው 

ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካቾች በመጀመሪያ ጉዲያቸው በአሰሪና ሰራተኛ 

አዋጅ መሰረት አቅርበው ፌርዴ ቤቱም በእንዯዚህ አይነት የስራ ግንኙነት በአዋጅ ቁጥር 

337/1996 አንቀጽ 2 እና 3 መሰረት ሉሸፇን የማይችሌ እና የክርክር መንፇስም ፌርዴ ቤቱ 

የማየት ሥረ ነገር ስሌጣን የሇውም በማሇት የተዘጋ መሆኑን ከመ/ቁ.41956 ጥር 15 ቀን 2005 

ዒ.ም በዋሇው ችልት ከተሰጠው ትእዛዝ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ የሚያመሇከተው ዯግሞ 

አመሌካቾች ጉዲያቸውን በፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱሰጣቸውና መብታቸውን ሇማሰጠበቅ በተሇያየ 

ጊዜ ከመጠየቅ ያሌተቆጠቡና ጥረት ያዯረጉ መሆናቸውን ነው፡፡  

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ትእዛዝ በህጉ አተረጓጎም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት የተፇፀመበት 

ነው የምንሌበት ምክንያት አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መ/ቁ.147425 የካቲት 13 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ 

ትእዛዝ እና የፋ/መ/ዯ/ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.111396 ታህሳስ 11 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ 

ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች ክሱን ማቅረብ የሚገባቸው ሇስራ ክርክር ችልት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡  

መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

የ/ማ 
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