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የሰ/መ/ቁ. 59261 

ጥር 24 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡ - ተገኔ ጌታነህ 

  ዲኜ መሊኩ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  አሌማው ወላ 

 አሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡ - የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር ወኪሌ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡ - አቶ ታዬ በዛብህ ፉኖ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ  

የሰበር አቤቱታው በቀጥታ ሇፌ/ቤት በቀረበ ክስ መነሻ ፌትህ ሚኒስቴር ሇአሁኑ ተጠሪ 
የጥብቅና ፇቃዴ በመስጠት እንዱመዘግባቸው በማሇት የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነው በሚሌ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10(3) መሠረት የቀረበ ነው፡፡ 

በዚህ ጉዲይ የአሁኑ ተጠሪ የጥብቅና ፇቃዴ ይሰጠኝ የሚሌ ጥያቄ ሇፌትህ ሚኒስቴር 
አቅርበው በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ስሇሚሰሩ ጠበቆች ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በሚመሇከት በወጣው 
አዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 21 መሠረት በጥብቅና ገምጋሚ ኮሚቴ ተመርምሮ የተሰጠው 
የውሣኔ ሃሳብ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 26 መሠረት ሇሚኒስትሩ ቀርቦ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጣቸው 
ተብል በመወሰኑ በአዋጅ አንቀጽ 29(1) በሚዯነግገው መሠረት የጥብቅና ፇቃዴ ጠያቂው ሇፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ አቤቱታ አቅርበው ክርክሩ ከተሰማ በኋሊ ፌ/ቤቱ መርምሮ በዚሁ 
አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ‛2“ መሠረት በሔጉ ጉዲይ ሊይ ውሣኔ በመስጠት መታየት ይገባዋሌ ባሇው 
ፌሬ ነገር ሊይ ሚኒስትሩ አይቶ በ30 ቀን ውስጥ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ብል የመሇሰው 
ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ሚኒስትሩ ከፌተኛው ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት ሇመፇፀም ፇቃዯኛ 
ባሇመሆን ሇ40 ቀናት ውሣኔ ሳይሰጥበት በማቆየት የጥብቅና ፇቃዴ እንዲሊገኝ ስሊዯረገ ክሌከሊው 
ተወግድ የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰጠኝ ይታዘዝ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 314(1) መሠረት በቀጥታ 
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ በዚህ የክሌከሊ ይወገዴ ክስ ተከሳሽ 
የሆነው የፌትህ ሚኒስቴር ወኪሌ ቀርበው ጉዲዩን ገምጋሚ ኮሚቴ ተመሌክቶ ውሣኔ እንዱሰጥበት 
አስተሊሌፇናሌ የሚሌ መሌስ እንዯሰጡ ተመዝግቦ ፌ/ቤቱ መርምሮ ፌትህ ሚኒስቴር ጉዲዩን ሇማየት 
ፇቃዯኛ መሆኑን ከመግሇጽ በቀር ክሌከሊው የማይወገዴበት ምክንያት ስሇመኖሩ ስሊሊስረዲ 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 314(2) መሠረት ክሌከሊው ተወግድ ሇከሣሹ የጥብቅና ፇቃዴ በመስጠት 
ይመዝግባቸው በሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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የአሁኑ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን 
ሉያቀርብ የቻሇ ቢሆንም ከፌተኛው ፌ/ቤትም በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተሰጠው 
ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው በዚህ ምክንያት የቀረበ ሲሆን ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ 
ይታይ ተብል ስሇታዘዘ ማመሌከቻው ሇተጠሪው ተሌኮ ቀርበው መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ 
በዚህም መሠረት ተጠሪው ታህሣሥ 21 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም፣ የአመሌካቹ አቤቱታ ተቀባይነት ሉሰጠው አይገባም 
የሚለባቸውን ምክንያቶች ገሌፀው አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪው በኩሌ የተሰጠውን መሌስ 
በማስመሌከት የመሌስ መሌስ እሰጣሇሁ ካሇ ይቅረብ የተባሇ ቢሆንም ከመዝገቡ እንዯሚታየው 
ያቀረበው የመሌስ መሌስ የሇም፡፡ 

ሰበር ችልቱም ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡  

የአሁኑ ተጠሪ ያቀረቡት የጥብቅና ፇቃዴ ይሰጠኝ ጥያቄ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇሚሰሩ 
ጠበቆች ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በሚመሇከት በተሇይ በወጣው በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 
20፣21 እና 26 መሠረት ታይቶ ሚኒስትሩ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጥ ብል በሰጠው ውሣኔ ሊይ 
ፇቃዴ ጠያቂው በተጠቀሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 29(1) መሠረት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ 
አቅርበው ክርክሩ ከተሰማ በኋሊ ፌ/ቤቱ መርምሮ የሔግ ጉዲይ ነው ባሇው ነጥብ ሊይ ውሣኔ 
በመስጠት በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ‛2“ መሠረት በቀሪው ፌሬ ነገር ሊይ ሚኒስትሩ አጣርቶ በ30 
ቀን ውስጥ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ብል መሌሶት ሚኒስትሩ ውሣኔ ሳይሰጥበት ጉዲዩ 
በእንጥሌጥሌ ሊይ እያሇ ተጠሪው ሚኒስትሩ በተባሇው 30 ቀን ውስጥ ውሣኔውን ባሇመስጠቱ 
ምክንያት የአሁኑ አመሌካች ያዯረገብኝ የጥብቅና ክሌከሊ ይወገዴ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314(1) 
መሠረት ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክስ ያቀረቡት በሔጉ አግባብ ነው ወይንስ አይዯሇም? 
የአሁኑ ተጠሪ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት ፌትህ ሚኒስቴር በ30 ቀን 
ውስጥ በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ ሳይሰጥ ቢቀርና ቢያዘገየው ምን ማዴረግ አሇባቸው? የሚለት ጥያቄዎች 
ሲታዩ፡ - 

በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሇመስራት የሚቀርብ የጥብቅና ፇቃዴ መስጠትና ምዝገባ ጥያቄን 
በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 19 መሠረት አይቶ የመወሰን ስሌጣን የተሰጠው ሇፌትሔ 
ሚኒስቴር ነው፡፡ 

በመጀመሪያ በአዋጁ አንቀጽ 20 እና 21 መሠረት የአመሌካቹን የጥብቅና ፇቃዴ ጥያቄ 
አይቶ ማስረጃዎቹን በመመርመር ፇቃዴ እንዱሰጠው ወይም እንዲይሰጠው ሇሚኒስትሩ የውሣኔ 
ሃሣብ የሚያቀርበው የጥብቅና ገምጋሚ ኮሚቴ ነው፡፡ በአንቀጽ 26 ሊይ እንዯተመሇከተው የጥብቅናው 
ፇቃዴ ይሰጥ ወይንስ አይሰጥ የሚሇውን የመጨረሻውን ውሣኔ የሚሰጠው ሚኒስትሩ ነው፡፡ ፌርዴ 
ቤት ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሚኖረው ከዚህ የሚኒስትሩ ውሣኔ በኋሊ በአዋጅ አንቀጽ 29 
መሠረት በይግባኝ ዯረጃ ብቻ ነው፡፡ የመጀመሪያውን ይግባኝ የሚያየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ነው፡፡ ሚኒስትሩ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጥ በማሇት በሰጠው ውሣኔ መነሻ በቀጥታ ሇፌ/ቤት 
የሚቀርብ ክስ አይኖርም፡፡ በሔጉ ይግባኝ እንዱባሌበት ብቻ የተፇቀዯ ነው፡፡ 



487 

 

በአሁኑም ጉዲይ ተጠሪው አዋጁን በተከተሇ መንገዴ የጥብቅና ፇቃዴ ይሰጠኝ ጥያቄ 
ሇፌትሔ ሚኒስቴር አቅርበው ታይቶ ሚኒስትሩ የጥብቅና ፇቃዴ እንዲይሰጥ የሚሌ ውሣኔ በመሰጠቱ 
በሔጉ በተፇቀዯው የይግባኝ ሥርዓት በመጠቀም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው 
ክርክሩ ተሰምቶ ፌ/ቤቱ መርምሮ በሔጉ ጉዲይ የራሱን ውሣኔ ሰጥቶበት በቀሪ ፌሬ ነገር ሊይ ራሱ 
ፌትህ ሚኒስቴር አይቶ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት የመሇሰው መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ፌ/ቤቱ 
ጉዲዩን ወዯ ፌትህ ሚኒስቴር የመሇሰው በ30 ቀን ውስጥ አይቶ ውሣኔ እንዱሰጥበት ነው፡፡ ሆኖም 
ፌትሔ ሚኒስቴር ከፌተኛው ፌ/ቤት በአጭር ጊዜ ውስጥ ታይቶ እንዱወሰን በመፇሇግ ውሣኔው በ30 
ቀን ውስጥ አይቶ በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት ባዘዘው መሠረት ሳይፇጽም ቆይቷሌ፡፡ ጉዲዩም 
ገና በእንጥሌጥሌ ሊይ ስሇሚገኝ ውጤቱ ምን እንዯሚሆን አይታወቅም፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ በዚህ ሁኔታ ምን ማዴረግ ይችሊለ? በሔጉ ክስ ማቅረብ ይችሊለ ወይ? 
የሚሇውን በተመሇከተ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው በቀጥታ ክስ ሇፌ/ቤት ቀርቦ የሚታይ ጉዲይ 
አይዯሇም፡፡ የጥብቅና ክሌከሊ ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 29(1) መሠረት ሥሌጣኑ 
ሇሚመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ዯረጃ ቀርቦ ታይቶ የሚወሰን እንጂ ክሌከሊ 
ይወገዴ በሚሌ በቀጥታ ሇፌ/ቤት አቤቱታ የሚቀርብበት ባሇመሆኑ የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314 ዴንጋጌ 
በእንዱህ አይነቱ ጉዲይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ ተጠሪ የአሁኑ አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት እንዯገና ጉዲዩን አይቶ ተገቢውን ውሣኔ ሇመስጠት ባሇመፇሇግ 
የሚያዘገየው ከሆነ በውሣኔው መሠረት እንዱፇፀምሊቸው ማመሌከት ያሇባቸው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ነው፡፡ በውሣኔው መሠረት እንዱፇጸም ሉያስገዴዯው የሚችሇውም ይኼው ውሣኔውን 
የሰጠው ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በዚህ መንገዴ በመጠየቅ በጥብቅና ፇቃዴ ጥያቄው ሊይ ውሣኔ 
እንዱሰጥ ማዴረግ ሲገባቸው አመሌካች የጥብቅና ፇቃዴ ክሌከሊ አዴርጏብኛሌ በማሇት 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314(1) መሠረት ክሌከሊው ይወገዴ በሚሌ በቀጥታ ሇፌ/ቤት የክስ አቤቱታ 
ያቀረቡት በሔጉ አግባብ ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም፡፡ የሥር ፌ/ቤትም የጥብቅና ፇቃዴ ጉዲይን 
በተመሇከተ በተሇይ በወጣው አዋጅ ቁጥር 199/1992 በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መሠረት ታይቶ 
የሚወሰንና ሇፌ/ቤትም የሚቀርበው በይግባኝ ዯረጃ ብቻ መሆኑ እየታወቀ የጥብቅና ፇቃዴ ክሌከሊ 
ተዯርጓሌ በሚሌ ምክንያት በቀጥታ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.314 መሠረት የቀረበውን ክስ በመቀበሌ የአሁኑ 
አመሌካች ሇተጠሪው የጥብቅና ፇቃዴ በመስጠት እንዱመዘግባቸው በሚሌ የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ  

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ.166328 በ25/8/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና 
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 94250 በ27/09/2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ 

ቁ. 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
4. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሃ/ዓ 
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