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የሰ/መ/ቁ. 39540 

  የካቲት 26 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ናስ ፈዴስ የዴ/ዲ/ጨ/ጨ/ፊብሪካ ተከራይ - ጠበቃ ወንዴዬ ግርማ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- እነ ስንደ ዯጀኔ (93 ሰዎች)  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
 

ፌ ር ዴ 
 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች የካቲት 18 
ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት የክስ ማመሌከቻ በአመሌካች ዴርጅት ሇረዥም ዘመናት በተሇያዩ የስራ ዘርፍች ተቀጥረው ሲሰሩ 
ቆይተው መስከረም 30 ቀን 2000 ዒ.ም የስራ ውሊቸው መቋረጡን፣እንዱህ ሲዯረግም ሉከፌሊቸው የሚገባ የስራ ስንብት 
ክፌያ፣የ60 ቀን ክፌያ፣የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፣ያሌተወሰዯ የአመት እረፌት ክፌያ ሣይከፇሊቸው መቅረቱን ዘርዝረው 
በህብረት ስምምነቱ መሰረት ሇእያንዲንዲቸው የአንዴ ወር ዯመወዝ በ42% ተባዝቶ የ2 ዒመት ከስዴስት ወር ተቆርጦ 
የተያዘባቸው የአገልግልት ክፌያ እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው በአሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ 
መ/ዯ/ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሉዝ ውለ መሰረት 
የፕራይቬታይዜሽንና የመ/ሌ/ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ እንዱታዘዝሇት የአገሌግልት ክፌያ 
ጥያቄም ጊዜውን በተመሇከተ ግሌጽነት የላሇው በመሆኑ የሥነ-ሥርዒት ጉዴሇት እንዲሇበት በመዘርዘር በመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያነት የተከራከረ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም ሇክሱ ኃፉነት የላሇበት መሆኑን ያሣያለ ያሊቸውን መከራከሪያ 
ነጥቦችን አንስቶ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም የአመሌካችን መከራከሪያ ነጥቦችን 
ውዴቅ አዴርጏ ሇክሱ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በመግሇጽ ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው የአንዴ ወር ዯመወዝ 42% ሇሁሇት 
ዒመታት፣21% ዯግሞ ሇስዴስት ወራት የአገሌግልት ካሣ ክፌያ በአመሌካች ሉከፇሊቸው ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ 
በይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሏምላ 23 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት 2/ሁሇት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ጉዲይ 
በቀጥታ የሚመሇከተው የፊብሪካው ባሇቤትና አከራይ በክርክሩ ጣሌቃ እንዲይገባ መዯረጉ፣አመሌካች ፊብሪካውን 
ከመከራየቱ በፉት ሊሇ እዲና ሏሊፉነት ከፊይና አስከፊይ መዯረጉ ከህጉና ከኪራይ ውለ ውጪ መሆኑንና ጉዲዩም ቀዯም 
ሲሌ በተመሣሣይ ሁኔታ ክስ ቀርቦበት የመጨረሻ ውሣኔ ያገኘ ነው በማሇት ዘርዝረው የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ እንዱሻር 
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ 
ተጠሪዎች በወኪልቻቸው አማካኝነት ታህሣስ 09 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፊት 2/ሁሇት/ ገጽ ማመሌከቻ የአመሌካችን የሰበር 
አቤቱታ በመንቀፌና የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ ተገቢነት በመግሇጽ ውሣኔው ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው የካቲት 11 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፈት ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ 
መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ጭብጥ በጉዲዩ የፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት 
ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በክርክሩ እንዱገባ አመሌካች ጠይቆ በበታች ፌ/ቤቶች ጥያቄው ውዴቅ ተዯርጏ 
ሇክፌያው ኃሊፉ መባለ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች ሇረዥም ዘመናት በተሇያዩ የስራ ዘርፍች በፊብሪካው ተቀጥረው 
የሚሰሩ መሆኑን፣ ፊብሪካውን የሚያስተዲዯረው የነበረው የፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ 
ኤጀንሲ መሆኑን፣ ፊብሪካውን የአሁኑ አመሌካች ከአስተዲዲሪው አካሌ በኪራይ ከየካቲት ወር 1999 ዒ.ም ጀምሮ ሇሁሇት 
ዒመታት ያህሌ መከራየቱን ነው፡፡ እንግዱህ አመሌካች የፊብሪካው ተከራይ መሆኑ ከተረጋገጠ ከፊብሪካው ጋር ተያይዘው 
የሚነሱት መብትና ግዳታዎች የኪራይ ውለንና አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች በመመሌከት ምሊሽ የሚያገኙ ናቸው፡፡ 
አመሌካች ሇተጠሪዎች ጥያቄ በተከራይነቱ ኃፉነት የላሇበት መሆኑን፣የተከራዩ እና አከራዩ መብትና ግዳታም በውለ ሊይ 
መዘርዘሩን ጠቅሶ አከራይ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ይታዘዝሇት ዘንዴ አመሌክቷሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም አመሌካች በዋቢነት 
የጠቀሰውን የኪራይ ውለን አንቀጽ ሰራተኞች የክፌያ ጥያቄውን በቀጥታ ሇአከራይ እንዱያቀርቡ 
የማያስገዴዴ፣አመሌካችም በመዋቅሩ ምክንያት ከስራ ሇሚያሰናብታቸው ሰራተኞች ተገቢውን ክፌያ ከፇፀመ በኋሊ 
ወጪውን ከአከራይ እንዱጠይቅ የሚያስችሌ ነው በማሇት የራሱን እምነት በመግሇጽ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የተጠየቀውን 
አካሌ ሳይጠራ አመሌካችን ኃሊፉ አዴርጏ ወስኗሌ፡፡ 

 በመሰረቱ በአንዴ ጉዲይ ሊይ ክስ ሉቀርብና የክሱም ምክንያት የብዙ ሰዎች መብትና ጥቅም የሚነካ ሆኖ ከእነሱ 
ውስጥ አንደ ወይም ከፉለ ክስ ባቀረቡ ጊዜ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ በጉዲዩ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ ወይም 
ፌርዴ   የክርክሩ ተካፊይ ያሌሆኑትን ወገኖችም መብትና ጥቅም የሚነካ ሲሆን በክሱ ውስጥ ተካፊይ ያሌሆኑ ሰዎች 
የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆኑ ፌ/ቤቱ ትእዛዝ መስጠት የአሇበት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 39/1/ እና 40/2/ ዴንጋጌ 
ስር ተመሌክቷሌ፡፡ እነዚህ ወገኖች ተካፊይ ሣይሆን የሚሰጠው ውሣኔ ወይም ፌርዴ ውጤት የማይኖረው ስሇመሆኑም 
ተጠቃሽ ዴንጋጌዎች መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም በክሱ ውስጥ መግባት ያሇበት ተከሣሽ የሆነ እንዯሆነ ፌ/ቤቱ 
የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆንና ሇቀረበው ክስ መሌስና መከሊከያውን እንዱያቀርበው ሉያዘው የሚችሌ ስሇመሆኑ ሥነ-
ሥርአት ህጉ አስቀምጧሌ፡፡ በክርክሩ ውስጥ የግዴ ተካፊይ መሆን የሚገባቸው ወገኖች ማሇት ክስ በቀረበበት ጉዲይ ሊይ 
በሚሰጠው ውሣኔ ጥቅማቸው፣መብታቸው ወይም ግዳታቸው የሚነካ በክርክሩ ውስጥ ተካፊይ ያሌሆኑ ሰዎች 
ስሇመሆናቸውም ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 40 ዴንጋጌ ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የፊብሪካው ተከራይ ሆኖ የኪራይ ውለ የሚቆይበት ዘመንም ሁሇት ዒመት ስሇመሆኑ 
የአከራይና ተከራይ ጥቅም፣መብት ወይም ግዳታዎች በኪራይ ውለ መዘርዘሩን አመሌካች ያስረዲ ሲሆን ከኪራይ ውለ 
ይዘት አኳያ ሲታይም በጉዲዩ ሊይ የሚሰጥ ውሣኔ የአከራይን ጥቅም፣መብት ወይም ግዳታ ሉነካ አይችሌም ሉባሌ 
የማይገባው ነው፡፡ በመሆኑም አከራይ በክርክሩ የግዴ ተከፊይ መሆን የሚገባው ወገን /Indispensable party/  ሆኖ እያሇ 
የስር ፌ/ቤት በኪራይ ውለ ሊይ የተመሇከተውን አንዴ አንቀጽ ብቻ ነጥል በመውሰዴ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ 
ስነ-ስርአታዊ ባሇመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 
 

ው ሣ ኔ 
 

1. በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 22768 ሚያዝያ 21 ቀን 2000 ዒ.ም ተሰጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 03845 
ሏምላ 14 ቀን 2000 ዒ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 
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2. የፊብሪካው አከራይ የተባሇው የፕራይዜታይቬሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ 
በክርክሩ ውስጥ የግዴ ተካፊይ መሆን የሚገባው ወገን በመሆኑ ሇቀረበ ክስና መሌስ መከሊከያውን 
እንዱያቀርብ የስር ፌ/ቤት ትእዛዝ ሰጥቶ ጉዲዩን እንዯገና በመመሌከት ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥበት  ዘንዴ 
ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343/1/ መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሌስ፡፡ 

 
                                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/ኃ 
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