የሰ/መ/ቁ. 116154
ህዲር 13 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
አብዬ ካሣሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡-1. አቶ ሚሪንዲ ዋሲሁን
2. አቶ መንግስቱ በሇጠ
3. አቶ ፌቃደ
4. አቶ ሰይፈ ሇማ

የቀረበ የሇም

5. አቶ ውዴነህ ዘሇቀ
6. ወ/ሮ አመሇወርቅ ባቾላ
7. ወ/ሮ ገነት አዴነው
8. አቶ አብነት ዩሏንስ
9. ወ/ሮ ብርቄ መሻሸ
10. አቶ ሱሌጣን ኡስማን
ተጠሪ፡- ኢትዩ ቴላኮም - ነ/ፇጅ አዯመ አየሇ ቀረበ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር ከአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሣኝ ቦርዴ የተጀመረ ነው፡፡ ክርክሩ
የበርሃ አበሌ

ከዯመወዝ ጋር ተዯምሮ የገቢ ግብር እንዱከፇሌበት መዯረጉ ያሊግባብ ነው

በሚሇው የአመሌካቾች ክስ መነሻ የተጀመረ ነው፡፡
አመሌካቾች ሇስራ ወዯ ጉጂ ዞን ሉበን ወረዲ ነገላ ከተማ አስተዲዯር በነገላ ቦረና ሾፕ ስር ተጠሪ
መዴቧቸው በመስራት ሊይ እያለ በዚሁ አካባቢ ሇሚሰሩ ሰራኞች 30% የበረሃ አበሌ ምክንያት
እስከ ግንቦት ወር 2004 ዒ/ም ዴረስ ሲከፇሊቸው መቆየቱንና ከግንቦት ወር 2004 ዒ/ም በኋሊ
ግን ባሌታወቀ ምክንያት ይከፇሊቸው የነበረው የ30% የበርሃ አበሌ ሊይ በወር ከሚያገኙት
ዯመወዝ ጋር በመዯመር ያሊግባብ ግብር እየተቆረጠባቸው ከፌተኛ የመብት ጉዲት እየዯረሰባቸው
መሆኑን

ገሌፀው

ይኼው

የተጠሪ

መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡

እርምጃ

ተገቢ

ያሇመሆኑ

እንዱወሰንሊቸው

ዲኝነት

የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው የመከሊከያ መሌስ ክርክርም

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በመጀመሪያ
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ዯረጃ መቃወሚያት ያነሳውም ጉዲዩ በቦርደ ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አይዯሇም የሚሌ ሲሆን
መቃወሚያው የቀረበሇት ቦርዴም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 147(1(ሀ)) ስር ስሌጣኑ በግሌጽ
መዯንገጉንና የአመሌካቾች ጥያቄ ዯግሞ በዚህ ዴንጋጌ ስር የማይወዴቅ መሆኑን ገሌጾ ጉዲዩን
የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ አመሌካቾች ጉዲዩ
በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ስሌጣን ስር እንዯሚወዴቅ አምነው በቦርደ ሊይ ክስ
ከአቀረቡና ተጠሪም ይህንኑ በመቃወሙ በተሰጠው ብይን ሊይ ይግባኙ መቅረብ ያሇበት በአዋጅ
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 139 (ሇ) መሰረት በክሌለ ሊሇው የዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሳይሆን በአዋጁ
አንቀፅ 154 በተዯነገገው መሰረት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ይግባኛቸውን
ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካቾች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት አቅርበውም ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ችልቱ የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን
ብይን ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- ጉዲዩ የወሌ የሥራ ክርክር ሁኖ እያሇ ቦርደ
በስሌጣኔ ስር አይወዴቅም ማሇቱም ሆነ የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙ የሚቀርበው
ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ብይን ሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት መፅናቱ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ
የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ የጹሐፌ መሌስ የሰጠ ሲሆን
በመሌሱ ሊይም ጉዲዩ በቋሚ ቦርዴ ስሌጣን ስር እንዯማይወዴቅና ጉዲዩን ሇማየት የሚችሌ
አካሌም በአዋጅ ቁጥር 466/97 አግባብ በክሌለ ያሇ ቋሚ ቦርዴ ያሇመሆኑን፣ ተጠሪ እጅግ
አስፇሊጊ ከሚባለት መንግስታዊ የሌማት ዴርጅቶች መካከሌ አንደ በመሆኑ የአመሌካቾች
ጥያቄው በክስ ሉታይ የማይችሌ መሆኑን ዘርዝሮ በአመሌካቾች የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት
ሉያገኝ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ይህም ችልት በቅዴሚያ ምሊሽ ሉሰጠው የሚገባው አቢይ የህግ ነጥብ ሊይ ብቻ በማተኮር
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ በዋነኛነት ሉፇታ የሚገባው የነገሩ ጭብጥ፡- አንዴ ጉዲይ የወሌ የስራ
ክርክር ነው በሚሌ እምነት በቋሚ ቦርደ ከቀረበ በኋሊ ቋሚ ቦርደ በስሌጣኑ ስር የማይወዴቅ
መሆኑን ገሌፆ መዝገቡን ሲዘጋው ይግባኙ መቅረብ ያሇበት ሇየትኛው ፌርዴ ቤት ነው? የሚሇው
ጉዲይ ነው፡፡
ሇተያዘው ጭብጥ ምሊሽ የማግኘቱ ጉዲይ ስሇ ስራ ክርክር፣ ስሇ ቦርዴና ስሇ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን
የሚገሌጹትን የአዋጅ ቁ. 377/96 ዴንጋጌዎችን ተመስርቶ ጭብጡን መመርመርን ይጠይቃሌ፡፡
አዋጅ ቁጥር 377/96 ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 በኋሊ የወጣ ሲሆን በአንቀጽ 136(3) ስሇ ስራ
ክርክር ምንነት ትርጓሜ የሚሰጥ ዴንጋጌ ከመያዙም በሊይ የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 137 ዯግሞ
የስራ ክርክር ችልት መቋቋማቸውን በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአዋጁ አንቀጽ 147
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ስሇቦርዴ ሥሌጣን የሚዯነግገው

ሲሆን የፌ/ቤት ስሌጣን ዯግሞ የሚዯነግገው የአዋጁ አንቀጽ

138/2/ ነው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 138/1/ የተዘረዘሩትንና መሰሌ የግሌ የሥራ ክርክሮችን የመዲኘት
ሥሌጣን ሇፌርዴ ቤት መስጠቱን ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አዋጁ የስራ ክርክርን የክሌሌና
የፋዳራሌ ጉዲይ ነው የሚሌ መሇኪያ በመስጠት የስነ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን መከፊፇለን በግሌፅ
አያሳይም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 322/95"ም" ሆነ በሔገ መንግስቱ መሰረት የክሌለ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ስራ ክርክርን አስመሌክቶ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስሌጣንን በውክሌና
ሉመሇከት ይችሊሌ የሚባሌበት አግባብም የሇም፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 138(1) ዴንጋጌ መሰረት ሇፌርዴ
ቤት የተሰጡትን የስራ ክርክሮችን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የክሌለ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት(የወረዲ ፌርዴ ቤት) መሆኑ በግሌፅ ተቀምጧሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ
139(1(ሀ)) ዯግሞ በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በስራ ክርክር ችልት የተሰጡ ውሳኔዎች
ሊይ የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር ችልት የይግባኝ ስሌጣን እንዲሇው ያሳያሌ፡፡
በመሆኑም የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር ችልት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ
138 መሰረት በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሚታዩት ጉዲዮች ሊይ የይግባኝ ስሌጣን
ያሇው መሆኑን የአዋጁ አንቀጽ 139(1(ሀ)) በግሌፅ ያሳያሌ፡፡
በላሊ በኩሌ በክሌሌ በተቋቋሙ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርድች በሚሰጡ ብይኖች እና
ውሳኔዎች ይግባኙ የሚቀርበው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 154 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ
የወጣውን አዋጅ ቁጥር 466/97 ዴንጋጌዎችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መሆኑ ይታወቃሌ፡፡
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 154 እንዯተመሇከተው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ
በተሰጠ ብይን ወይም ውሳኔ ሊይ ይግባኝ መቅረብ ያሇበት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 322/95 ከተዯነገገው ውጪ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች
በመዯበኛነት የተዋቀሩት በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮች መሆኑ ይታወቃሌ፡፡፡
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ- መንግሥት አንቀጽ 78/2/ እንዯተዯነገገው ክርክር የተነሣበትን ክሌሌ ጨምሮ
በአፊር፣ በጋምቤሊ፣ በቤንሻንጉሌ፣ በሱማላና በዯቡብ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስታትም የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሇመዯራጀቱ በአዋጅ ቁጥር 322/95 አንቀጽ 2 ስር በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡
ይህ ማሇት ግን በአዋጅ ቁጥር 377/96 የተዘረጋውን የይግባኝ ስርዒት ቀሪ የሚያዯርግ
አይዯሇም፡፡ በዚህ ረገዴ ይህ

ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 113675 ሊይ በአዋጅ ቁጥር

454/97 አንቀጽ 2(1) አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም ሰራተኞች ተጠሪን
ከሚመስለ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ጋር በክሌልች የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርድች
በሚያቀርቧቸው ክሶች የሚነሱ የይግባኝ ቅሬታዎች ሊይ ይግባኝ ማቅረብ ያሇባቸው በአዋጅ ቁጥር
377/96

አንቀጽ

154(1)

ስር

የተቀመጠውን

መሰረት

በማዴረግ

በአዋጅ

ቁጥር

322/95

የተዯነገገውን ስርዒትና በሔገ መንግስቱ በተሰጠው የውክሌና ስሌጣን አግባብ ሳይሆንን በአዋጀ
ቁጥር 377/96 በተዘረጋው የይግባኝ አቀራረብ ስርዒት ነው፡፡

183

ከዚህ

አንጻር

በተዯራጀባቸውና

ሲታይ

በአዋጅ

ቁጥር

ባሌተዯራጀባቸው

322/95

ክሌልች

አግባብ

ከአሰሪና

የፋዳራሌ

ሰራተኛ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ

ቤት

የሚነሱ

ይግባኞች መቅረብ ያሇባቸው በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 80(2) ዴንጋጌ መሰረት ከፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ጋር አቻ ስሌጣን ሊሊቸው ሇክሌለ ሊለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልቶች
ስሇመሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 154 መገንዘብ የሚቻሌ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካቾች ጉዲዩ የወሌ የስራ ክርክር ነው የሚሌ የዲኝነት ጥያቄ መሰረት ባዯረገ
መሌኩ ክስ ያቀረቡ ስሇመሆናቸው የክርክሩ ሂዯት ስሇሚያሳይ እና ይኼው ጥያቄ የቀረበት ቦርዴ
ዯግሞ ተገቢ ነው ያሇውን ብይን ከሰጠ በዚሁ ብይን ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ማቅረብ
ያሇበት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 154(1) እና ሇዚህ ዴንጋጌ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት
በሰ/መ/ቁጥር 113675 በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት ሇዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና
ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው፡፡ የሏዋሳ
ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩ ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ የተነሳ መሆኑን
የተገነዘበና ራሱ ይግባኙን አሊይም በማሇት ብይን መስጠቱ ተገቢ ቢሆንም ጉዲዩ ሇፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መቅረብ አሇበት በማሇት ብይን መስጠቱ ግን ከሊይ የተዘረዘረውን የሔግ
ማዕቀፌና ስሇሔግ ማዕቀፈ ትክክሇኛ አተገባበር ይህ ችልት የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም
ያሊገናዘበ በመሆኑና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም በዚህ ረገዴ የተፇጸመውን
የሔግ ስህተት ሳያርም ብይኑን ማፅናቱ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙን የሚያሳይ
ሁኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት

በመ/ቁጥር

64715

ሰኔ

01

ቀን

2007

ዒ/ም

የጸናው

ብይን

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡
2. ጉዲዩ በይግባኝ ስሌጣን

ዯረጃ ሉታይ የሚገባው በክሌለ በተዯራጀው የፋዳራለ ከፌተኛ

ፌርዴ ቤት ሳይሆን በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው ብሇናሌ፡፡
አመሌካቾች አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊለ ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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ጉምሩክ
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