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የሰ/መ/ቁ. 21214 

ህዲር 4 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች፡- 1/ አቶ ሇማ ኩማ - አሌቀረቡም 

     2/  አቶ አዱሱ ታመነ - አሌቀረቡም 

     3/  አቶ ሺግዛው አስራት - አሌቀረቡም 

ጉዲዩን ከመረመርን በኋሊ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው የሃረሪ ሔዝብ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ. ዏዏ627 
ሏምላ 14/1997 ዓ.ም የሰጠውን ትእዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበትና ይታረምሌኝ በሚሌ ነው፡፡ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በሏረሪ ክሌሌ የአሰሪና ሰራተኛ ወሣኝ ቦርዴ ሲሆን በዚሁ አካሌ በተዯረገ ክርክር የአሁኑ 
ተጠሪዎች በከሣሽነት የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ በተከሣሽነት እንዱሁም በሏረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተዯረገው 
ክርክር የአሁኑ አመሌካች ይግባኝ ባይ የአሁኑ ተጠሪዎች ዯግሞ መሌስ ሰጭዎች ነበሩ፡፡ 

 ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ስር ከሣሾች የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች የካቲት 11/1997 ዓ.ም በተፃፇ ወዯ ቦርዴ 
ያቀረቡት ክስ ሲሆን መሠረታዊ ይዘቱም በተከሣሽ ዴርጅት /የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ሃረር ዱስትሪክት/ 
ውስጥ በቴክኒክ ሠራተኛነት እየሰሩ ያለ መሆናቸውን ገሌፀው ካሊቸው አገሌግልትና የትምህርት ዯረጃ ጋር 
በማይመጣጠን ዯረጃ ዏ3 ተመዴበው እየሰሩ እንዯሆነና ተከሣሽ በሚመጥናቸው / በሚገባቸው /ዯረጃ/ ግሬዴ ዏ6 
እንዱመዴባቸው ቢጠይቁትም ሇመመዯብ ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ በቦርዴ ውሣኔ እንዱስተካከሌሊቸው የሚጠይቅ ነው፡፡ 

 ስር ተከሣሹም ከሊይ ሇቀረበበት ክስ የካቲት 29/1997 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ሰጥቷሌ፤ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው 
ጭብጥ አግባብነት ስሇላሇው ዝርዝሩን ማስቀመጥ ሣያስፇሌግ ታሌፎሌ፤ ይሁን እንጂ መሠረታዊ ይዘቱ ክርክሩ 
በአስማሚ አካሌ ሣይታይ ቦርደ የማየት ስሌጣን እንዯላሇው የሚገሌጽ ነው፡ 

 ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያከራከረው ቦርዴ ሰኔ ዏ3/1997 ዓ.ም ውሣኔ የሰጠ ሲሆን ስር ተከሣሽ የነበረው 
የአሁኑ አመሌካች በዚሁ የቦርዴ ውሣኔ ቅሬታ በማሣዯር ወዯ ሏረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም 
ፌርዴ ቤቱ በመ.ቁ. ዏዏ627 ሏምላ 14/1997 ዓ.ም በሰጠው ትእዛዝ  በአዋጅ ቁ. 377/1996 ዓንቀጽ 139/1/ሇ/ መሠረት 
የተጠቀሰው ቦርዴ የሰጡውን ውሣኔ ተከትል ይግባኙን የማየት ስሌጣን ሇክሌሌ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ማሇትም 
ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንጂ ስሌጣኑ የሱ እንዲሌሆነ በመግሇጽ የቀረበሇትን ይግባኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 9/2/ 
መሠረት ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 
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 የአሁኑ አመሌካችም ነሏሴ 17/1997 ዓ.ም የተፃፇ አቤቱታ ወዯዚህ ሰበር ችልት ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም በሃረሪ 
ክሌሌ የአሰሪና ሰራተኛ ወሣኝ ቦርዴ በቀረበበት ክስ በሰጠው መሌስ በአስማሚ አካሌ ሣይታይ ቦርደ ጉዲዩን ተቀብል 
በቀጥታ ማከራከር እንዯላሇበትና ጉዲዩም በይርጋ ቀሪ እንዯሆነ ገሌፆ ተከራክሮ እያሇ ቦርደ ሔጉን ሣያገናዝብ በመወሰኑ 
ተከትል የቀረበሇትን ይግባኝ የሃረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ስሌጣኔ አይዯሇም በማሇት ይግባኙን መሠረዝ የሇበትም፤ 
አዋጅ ቁ. 377/1996 ዓንቀጽ 154 እንዱሁም የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት ዓንቀጽ 8ዏ መሠረት በማዴረግ ሲታይ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይህንን ይግባኝ ማስተናገዴ የነበረበት ሆኖ እያሇ ስሌጣኔ አይዯሇም ማሇቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ስሇሆነ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፤ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ቢታዘዙም ሉቀርቡ ባሇመቻሊቸው ጉዲዩ በላለበት 
እየተካሄዯ ነው፡፡ 

 የክርክሩ አመጣጥ ከሊይ እየተገሇፀ አንዯመጣው ሆኖ ይህ ፌርዴ ቤትም የሃረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
በአመሌካች የቀረበሇትን ይግባኝ የማየት ስሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የሚሌ ጭብጥ በመመሥረት ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ ይህ የሥራ ክርክር የተጀመረው በሃረሪ ክሌሌ የአሰሪና ሰራተኛ ወሣኝ ቦርዴ ሲሆን ይህ 
አካሌ ሇቀረበሇት ክርክር የመጨረሻ እሌባት/ ውሣኔ/ ከሰጠ በኋሊ የይግባኝ አቀራረቡ ሥነ-ሥርዓት ምን እንዯሚመስሌ 
በአዋጅ ቁ. 377/1996 ዓንቀጽ 154/1/ በግሌጽ እንዯተመሇከተው በሔግ በኩሌ ውሣኔው ተዛብቷሌ የሚሌ ወገን ወዯ 
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስራ ክርክር ችልት ይግባኝ የማቅረብ መብት እንዲሇው ነው፤ ቦርዴ ያረጋገጣቸው የፌሬ 
ነገር ክርክሮች በተመሇተ ግን የመጨረሻና ክርክር የማይነሣባቸው ነጥቦች በመሆናቸው በአዋጁ ዓንቀጽ 153 
ተመሌክቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአሁኑ ወቅት መዋቅሩ በእያንዲንደ ክሌሌ ያሌተዘረጋና በዚሁ የፌርዴ ቤት 
የስሌጣን እርከን የሚጠቃሇለ ጉዲዮች በክሌልች በሚያጋጥሙበት ጊዜ በስሌጣን ዯረጃ ተመሣሣይ የሆነው የእያንዲንደ 
ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱን ወክል /ተክቶ/ ክርክሮችን እያስተናገደ የሚገኙበት ነው፤ 
ከዚህ አኳያም የሃረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረቡሇትን ይግባኝ በአዋጅ ቁ.377/1996 ዓንቀጽ 140 እና 
154 መሠረት ተቀብል ማስተናገዴ ሲገባው የዓንቀጽ 139/1/ሇ/ ይዘት በመውሰዴ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት 
የሰጠው ትእዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የሃረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ. ዏዏ627 ሏምላ 14/1997 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ ተሽሯሌ፡፡ 

2/ በተከራካሪ ወገኖች መካከሌ የተዯረገው ክርክር ከሃረሪ ክሌሌ አሰሪና ሠራተኛ ወሣኝ ቦርዴ የጀመረ በመሆኑ 
የሏረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በአዋጅ ቁ. 377/1996 ዓንቀጽ 14ዏ እና 154/1/ መሠረት ተቀብል 
ይግባኙን የማየት ስሌጣን አሇው፤ ስሇሆነም ይግባኙን ተቀብል አከራክሮ እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
341 መሠረት ተመሌሶሇታሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

 መዝገቡ ወዯ መዝገብ በት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉረማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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