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የሰ/መ/ቁ. 39144 

መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሌዐሌሰገዴ ቦኔ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ኢትዮ - ላዘር ኢንደስትሪ ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ሕግን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ አመሌካች ታኀሣሥ 
23 ቀን 1999 ዒ.ም በፃፈት የክስ ማመሌከቻ ከ1977 ዒ.ም ጀምሮ ያቋቋሙት የስራ ቅጥር ውሌ ያሊግባብ መቋረጡን 
ዘርዝረው የስዴስት ወር ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው በአሁኑ ተጠሪ 
ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በተከሣሽነቱ ቀርቦ አመሌካች 
ከስራ የተሰናበቱት የማታሇሌና የማጭበርበር ተግባር መፇፀማቸው በማጣራት ተረጋግጦ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም አመሌካች ከስራ የተሰናበቱበት መንገዴ በሕጉ አግባብ አሇመሆኑን 
ዘርዝሮ ስንብቱ ሕገወጥ ነው ካሇ በኋሊ ወዯ ስራ ሌመሇስ ጥያቄን በተመሇተ ግን የስራ ግንኙነቱ መሌካም አይሆንም 
በሚሌ ምክንያት ባሇመቀበሌ በምትኩ አመሌካች የስዴስት ወር ዯመወዝ በካሣነት ተከፌሎቸው ከስራ እንዱሰናበቱ ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ በስር ፌ/ቤት አመሌካች ካሣ ተከፌሎቸው ከስራ እንዱሰናበቱ የተሰጠው ውሣኔ የስራ ዋስትናን ግንዛቤ 
ውስጥ ያሊስገባ መሆኑ በምክንያትነት ይዞ በስር ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ ከሻረ የአመሌካችን ወዯ ስራ ሌመሇስ ጥያቄ 
አስመሌክቶ ግን በግሌጽ ዲኝነት አሊሳረፇበትም፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ሇማሻሻሌ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሏምላ ዏ8 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፈት 2 /ሁሇት/ ገጽ የሠበር አቤቱታ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሣኔ 
የዲኝነት አሰጣጥ ተፇፀመ የሚለትን መሠረታዊ የሕግ ስህተት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔን ሲሇውጥ ሇአመሌካች የሚገባውን ዲኝነት በግሌጽ ያሌጠቀሰ በመሆኑ ይኸው ታርሞ 
የአንዴ ዒመት ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌልኝ ወዯ ስራ እንዴመሇስ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ 
ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም ሇሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርቦ መጋቢት 17 ቀን 
2ዏዏ1 ዒ.ም በዋሇው ችልት የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ተሰምቷሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካች ጥያቄ ሇሰበር ችልቱ ሉቀርብ 
የማይገባ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 2ዏ8 መሠረት ውሣኔው በሰጠው ፌ/ቤት ሉስተናገዴ ይገባ የነበረ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር የሰበር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ 
እንዯመረመርነውም የአመሌካች ጥያቄ ሇሰበር ችልቱ መቅረቡ ሥነ ሥርዒቱን በጠበቀ መንገዴ ነው?፣ሥነ ሥርዒቱን 
በጠበቀ መንገዴ ነው ከተባሇስ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ ከሻረው በኋሊ በአመሌካች ወዯ ስራ 
እንዴመሇስ ይወሰንሌኝ የዲኝነት ጥያቄ ሊይ ግሌጽ ውሣኔ ሣያሣርፌ ማሇፈ ተገቢነት አሇውን? የሚለት ነጥቦች 
በጭብጥነት ሉታዩ የሚገባ ሁነው አግኝተናሌ፡፡ 

 የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ፡- ጉዲዩ መሠረት ያዯረገው አዋጅ ቁጥር 377/96 ዒ.ም ሲሆን ይህንኑ አዋጅ 
መሠረት አዴርገው የሚቀርቡ ክርክሮች የሚመሩት በ1958ቱ የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ እና በአዋጁ በተመሇከቱ 
ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት የስራ ክርክርን የማየት የዲኝነት የሥረ ነገር ሥሌጣን 
ከተሰጣቸው አካሊት አንደ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን በቁጥር 138 መሠረት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ማየት 
የጀመረው የስራ ክርክር ውሣኔ ካገኘ በኋሊ በይግባኝ የሚታየው በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሥራ ክርክር ችልት ስሇመሆኑ 
የአዋጁ አንቀጽ 139 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ ይህ የሥራ ክርክር ይግባኝ ሰሚው ችልት በጉዲዩ ሊይ የሚሰጠው ውሣኔ 
የመጨረሻ ስሇመሆኑ አንቀጽ 139 በንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ስር አስቀምጧሌ፡፡ የስራ ክርክር ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በሚሰጠው ውሣኔ ሊይ ቅሬታ ያሇበት ወገን አቤቱታውን ሉያቀርብ የሚችሇው በሰበር ሥርዒት ነው፡፡በመሆኑም በስራ 
ክርክር ችልት የተሰጠ ውሣኔ ሉፀና፣ ሉሇወጥ ወይም ሉሻሻሌ የሚችሌበት ሥርዒት ይኸው ስሇመሆኑ በቀሊለ 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ አጠቃሊይ የይግባኝ ቅሬታ አቀራረብ ሥርዒት ወጪ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌ/ቤት 
ጉዲዩን እንዯገና የሚያስተናግዴበት ሥርዒት በሥነ-ሥርዒት ሕጋችን ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ከእነዚህ ሠርዒቶች መካከሌ አንደ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 2ዏ8 ሥር የተመሇከተው ስህተት የሚታረምበት ሥርዒት 
ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አቤቱታ የቀረበሇት ውሣኔው የሰጠው ፌ/ቤት ሉያርም ወይም ሉያስተካክሌ የሚችሇው 
በሰጠው ውሣኔ እና ትእዛዝ ሊይ የአፃፃፌ ስህተት፣የቁጥር አፃፃፌ ጉዴሇት ወይም ያሌታሰበና ባሇማስተዋሌ የተዘሇሇ 
ዴንገተኛ የቃሌ ስህተት መኖሩን ካረጋገጠ ብቻ ነው ስሇሆነም በክርክሩ ዋነኛ ጭብጥ ሊይ አከራክሮ የሰጠውን ውሣኔ 
ስህተትን ማረም ወይም ማስተካከሌ በሚሌ መነሻ ውሣኔውን ሉያሻሽሌ ወይም ሉሇወጥ አይችሌም፡፡ የክርክሩ ዋነኛ 
ጭብጥ ሊይ ክርክር ተካሂድ ውሣኔ ከተሰጠ እና በዚሁ ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን አቤቱታ ሉያቀርብ የሚገባው ሇበሊይ 
ፌ/ቤት ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይም አመሌካች ቅሬታ አዴሮባቸው ሇበሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡት የስር ፌ/ቤት ወዯ ስራ 
ሌመሇስ ጥያቄአቸውን ሣይቀበሇው ቀርቶ በሕጉ በአማራጭ የተቀመጠውን መፌትሔ /relief/ በመወሠኑ ሁኖ ይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤቶችን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ሆኖም በአመሌካች የተጠየቀውን ዲኝነት 
በግሌጽ አሌጠቀሰም፡፡ ይህ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 2ዏ8 መሠረት ሉታረም ወይም ሉስተካከሌ ይገባ የነበረ ሇማሇት 
የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የመጨረሻ ውሣኔ የተሰጠበት በፋ/ፌ/ቤቶች አዋጅ ቁጥር 
25/1988 አንቀጽ 1ዏ/1/ መሠረት ሇሰበር ችልቱ ቀርቦ ሉስተናገዴ የሚገባ መሠረታዊ የክርክር ነጥብ ነው ስሇሆነም 
የተጠሪ ጠበቃ በዚህ ረገዴ ያቀረቡት መከራከሪያ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ ባሇማግኘታችን አሌፇነዋሌ፡፡ 

 ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ፡- ፌርደ የክርክሩን ሂዯት ዋና ዋና ፌሬ ነገሮችን ባጭሩ መያዝ እንዯአሇበት፣ 
ሇአፇፃፀም የማያስቸግር መሆን የአሇበት ስሇመሆኑ ስሇፌርዴ አሰጣጥ በፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕጉ የተመሇከቱት 
ዴንጋጌዎች መንፇስ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ ፌርደ የሚፇፀመውን ክፌሌ በግሌጽ ካሊመሇከተ በፌርዴ መፌትሔ 
/relief/ የመሰጠቱን ዒሊማ የሚያጓዴሇው ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም አንዴ ፌርዴ ሲሰጥ የውሣኔ አፃፃፌ ይዘትና ቅዯም ተከተሌን 
መሠረት ያዯረገ ከክርክሩ ሂዯት እስከመዯምዯሚያው የያዘው ነገር ግሌጽ መሆን አሇበት፡፡ ከዚህ ውጪ ያሇው የፌርዴ 
አፇፃፀም አካሄዴ የተሟሊ ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በያዝነው ጉዲይም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ ተገቢ 
አሇመሆኑን በምክንያት አስዯግፍ ከሻረው በኋሊ በይግባኝ ዯረጃ እንዱወሰን በአመሌካች የተጠየቀውን ዲኝነት በግሌጽ 
ሣያሰፌር ማሇፈ በፌርዴ መፌትሔ የመስጠቱን ዒሊማ ያጓዯሇና የውሣኔውን አፇፃፀም አስቸጋሪ የሚያዯርገው ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በፌርደ ሉሰጥ የሚገባውን መፌትሔ በተመሇከተ በግሌጽ አሇመጥቀሱ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ሆኖ ስሇተገኘ ሉታረም የሚገባው ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 6ዏ794 ሚያዝያ 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠውን ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 43/5/ መሠረት ተጠሪ ሇአመሌካች የአንዴ ዒመት ዯመወዝ ከፌል ወዯ 
ስራው ይመሌስ ብሇን ወስነናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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