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ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 515/99 ‛ን“ መሠረት አዴርጎ የቀረበን የዱሲኘሉን ክርክርንና ይህንኑ
መሠረት አዴርጎ የተሠጠውን የቅጣት ውሣኔ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
ተጠሪ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ አመሌካችን የዱስኘሉን ግዴፇት ፇፅሟሌ በማሇት ከስራ
እንዱሰናበቱ የሰጡትን ውሣኔ በመቃወም አመሌካች ሇአዱስ አበባ ከተማ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ
አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይኸው ፌርዴ ቤት ተጠሪ
መስሪያ ቤት አመሌካችን ከስራ ያሰናበተው በአዋጅ ቁጥር 515/99 እና በሚኒስትሮች ምክር ቤት
በወጣው ዯንብ ቁጥር 77/94 መሠረት ጉዲዩ በዱስኘሉን ኮሚቴ ተጣርቶ የውሣኔ ሀሣብ ሳይቀርብ
ከባዴ የዱስኘሉን ግዴፇት ተፇጽሟሌ በሚሌ ምክንያት ነው፣ ይህ ዯግሞ ሥነ ስርዓቱን ያሟሊ
አይዯሇም በማሇት ጉዲዩ በዱስኘሉን ኮሜቴ ከታዬና ከተጣራ በሁዋሊ ተገቢውን ውሣኔ ሉያገኝ
ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ መስሪያ ቤት ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇአዱስ
አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ይህ ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ
በሁዋሊ የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የቢሮ ኃሊፉ የሰጡትን ውሣኔ አፅንቶ
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይኸው ሰበር ሰሚ ችልት የከተማው
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የቀረበውን የአሁኑ አመሌካች
ቅሬታ ተገቢነቱ ሳይመረመር የቢሮው ኃሊፉ ውሣኔ መጽናቱ ስነ ሥርዓታዊ አይዯሇም በዚህ ረገዴ
የቀረበው ክርክር ተጣርቶ ተገቢው እንዱወሰን በማሇት ጉዲዩን ሇአዱስ አበባ ከተማ የሲቪሌ ሰርቪስ
አስተዲዯር ፌርዴ ቤት መሌሶሇት ይኸው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን እንዯገና ተመሌክቶ የቢሮው ኃሊፉ
በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፊት ቅጣት ተገቢነት የላሇው መሆኑን ዘርዝሮ አመሌካች የሶስት ወር
ዯመወዝ ተቀጥተው ወዯ ስራቸው እንዱመሇሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ የአሁኑ ተጠሪ
ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ
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አመሌካች ከስራ እንዱሰናበቱ ተብል በተጠሪ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ የተሠጠው ውሣኔ ሔጋዊ
ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ቅጣቱን አስመሌክቶ የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ
አመሌካች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በችልቱ
ሊይ የተሰየሙት ዲኞች ጉዲዩን ገሇሌተኛ ሁነን ሇማየት አንችሌም በማሇት መዝገቡን ዘግተውታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የተመሇከተው
የይግባኝ ጊዜ ከአሇፇ በሁዋሊ ከመሆኑም በሊይ በዋናው ጉዲይ ሊይ የሰጠው ውሣኔም በሔጉ
የተሰጠውን ስሌጣን ያሊገናዘበ በመሆኑ ውሣኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታመኑም ሇተጠሪ
ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በፅሐፌ መሌሱ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የሇበትም ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ከአሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
በመሰረቱ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በአንዴ ጉዲይ የተሰጠውን ፌርዴ ማረም የሚችሇው በጉዲዩ
ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ ሲሰጥና መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በተያዘው
ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ቀርቦሇት ዋናውን ጉዲይ ሳይመሇከት የቀረው
ጉዲዩን ዲኞቹ ገሇሌተኛ ሁነው ሉመሇከቱ አይችለም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም የከተማው
ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ ያሌሰጠበት ቢሆንም ችልቱ ካሇው የመሰረታዊ
የሔግ ስህተት የማረም ስሌጣን አኳያ እና ጉዲዩ ከዚህ በፉት ከወሰዯው ጊዜ እንዱሁም ከጉዲዩ
ባህርይ አንጻር ይህ የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልትም መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም
ሥሌጣኑ በመሆኑ ጉዲዩን መመሌከቱ ተገቢ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚህ ችልት ምሊሽ ማግኘት ያሇበት የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን
የተመሇከተው የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ጠብቆ ቀርቦሇት ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ተመሌክቶ ተገቢ ነው ያሇውን ውሣኔ የሰጠው የአዱስ አበባ ከተማ
አስተዲዯር ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ሲሆን ይህ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ
የሰጠው ሰኔ ዏ7 ቀን 2002 ዓ/ም ነው፡፡ ይህ ፌርዴ ቤት በሚሰጠው ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን
ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ማቅረብ እንዯሚችሌ ፣ የይግባኝ ማቅረቢያ
ጊዜም ውሣኔ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ የሚታሰቡ ሰሊሳ ቀናት መሆናቸውን የአዋጅ ቁጥር 515/99
አንቀጽ 76/2/ እና የአዱስ አበባ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 6/2000 አንቀጽ 77/2/
ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ ከሊይ እንዯተጠቀሰው የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ የሰጠው ሰኔ
ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም ሲሆን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኙ የቀረበው ዯግሞ ሏምላ
21 ቀን 2002ዓ/ም ነው፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ
ማቅረቢያ ጊዜ ስሇማሇፊ የአዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 76/2/ ን በመጥቀስ ያረጋገጠው ሲሆን
በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው አዋጅ ቁጥር 515/99 ተፇጻሚነት
የሚኖረው ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሇሚቀርቡ ቅሬታዎች ነው፣ የከተማው ይግባኝ ሰሚ
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ፌርዴ ቤት ይግባኙን የሚያየው በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 43/3/ መሠረት ሁኖ የሚመራውም
በ1958ቱ የፌትሒብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ነው፣ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ ተፇጻሚነት የሚኖረው
የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ስሌሳ ቀናት ነው፣ አዋጅ ቁጥር 515/99 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት አሇው ቢባሌ
እንኳ የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ያሇፇበት ማመሌከቻ ወዯያውኑ ሇአመሌካቹ በመዝገብ ቤት ሹሙ
እንዯሚመሇስሇትና በአስር ቀናት ጊዜ ውስጥ የይግባኝ ማስፇቀጃ እንዱያቀርብ የሚዯረግ በመሆኑ
በመዝገብ ቤት ሹም ተከፌቶ ወዯ ችልት የቀረበ የይግባኝ መዝገብ በችልት የሚታረም አይዯሇም
የስነ ስርዓት ግዴፇቱ በችልት ሉስተካከሌ የሚገባው አይዯሇም በሚለ ምክንያቶች ነው፡፡ ይሁን
እንጂ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሊቸው ሔጎች አዋጅ ቁጥር 515/99 እና አዋጅ ቁጥር 6/2000
ሲሆኑ ጉዲዩ የሚመራበትን ሥርዓትም በእነዚህ ሔጎች የተመሇከተው ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት
በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 43/3/ መሠረት ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ቢኖረውም ከዚህ
አዋጅ በሁዋሊ የወጡት አዋጅ ቁጥር 515/99 እና 6/2000 ጉዲዩ የሚመራበትን ሥርዓት በግሌጽ
ዘርግተው ይገኛለ፡፡ እንዱህ ከሆነ በሔግ ተዋረዲዊ አቀማመጥ/ hierarchy of Laws / በሁዋሊ
የወጣ ሔግ ቀዴሞ የወጣውን ሔግ በመቀዯም ስራ ሊይ የሚሌ መሆኑን ተቀባይነት ያሇው የሔግ
አተረጓጎም መርህ የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 43/3/ እና በፌትሒ ብሓር ስነ
ሥርዓት ሔጉ የተመሇከተው የይግባኝ ማቅራቢያ ጊዜ ነው በማሇት የሠጠው ምክንያት ከሔግ
አተረጓጎም መርህ አንፃር ሲታይ ሔጋዊ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሇው
አዋጅ ቁጥር 515/99 እና አዋጅ ቁጥር 6/2000 ሲሆኑ እነዚህ አዋጆች በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ
የሚቀርበው ውሣኔ በተሰጠ በሰሊሳ ቀናት መሆኑን ይዯነግጋለ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤት አዋጆቹ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት አሊቸው ቢባሌ እንኳ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ ስር
በተመሇከተው ሁኔታ ችልት የሥነ ሥርዓት ግዴፇቱን ሉያስተካክሌ የሚችሇው አይዯሇም በማሇት
ዯምዴሟሌ፡፡ ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ መሠረት ሇአንዴ ፌርዴ ቤት መዝገብ
ሹም የተሰጠው ሥሌጣን ይግባኝ ማቅራቢያ ጊዜ ማሇፌ አሇማሇፊን በመመሌከት ይግባኝ መዝገቡ
እንዱከፇት ማዴረግ ሲሆን ይግባኙ ጊዜውን ጠብቆ ያሌቀረበ ከሆነ ማመሌከቻውን መመሇስ፣
ማመሌከቻው የተመሇሰበት ወገን የይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት ሔጋዊ ምክንያት ካሇው ማስፇቀጃ
አቤቱታውን በማቅረብ ይኸው ጊዜው ያሇፇበት ይግባኝ ሇማቅረብ እንዱፇቀዴሇት ራሱን የቻሇ
አቤቱታ አቅርቦና ይህ መዝገብ ተከፌቶ ጉዲዩ ሇችልት ቀርቦ ችልቱ የይግባኝ ማስፇቀጃውን
በመመርመር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 325 እና 326 መሠረት ተገቢ ነው ያሇውን ትእዛዝ
የሚሰጥበት ነው፡፡ በመሆኑም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 325 እና 326
ዴንጋጌዎች ጋር አንዴ ሊይ ሲነበቡ የመዝገብ ቤት ሹም ጊዜው ያሇፇበት ይግባኝ ሇችልት
እንዱቀርብ የመፇቀዴ ስሌጣን የላሇው መሆኑን የሚያሳዩ ሲሆን ፊይለ ተከፌቶ ቀርቦ ከሆነም
ችልት ጉዲዩን መርምሮ ይግባኙ የቀረበው ጊዜው ከአሇፇ በሁዋሊ ነው በማሇት መዝገቡን ከመዝጋት
የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 324/1/ ዴንጋጌን ይዘቱንና መንፇሱና ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ ቁጥር 325 እና
326 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ጋር አዛምድ ሳይመሇከት የመዝገብ ቤት ሹም የይግባኝ ጊዜ
ያሇፇበትን ይግባኝ መዝገብ ከፌቶ ከአቀረበ ችልቱ ሉያስተካክሇው የሚችሇው አይዯሇም በማሇት
የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔጋዊ መሠረት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ
ተፇጻሚነት ያሊቸው የፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 515/99 ፣ የአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 6/2000 በመሆናቸውና በእነዚህ አዋጆች
መሠረት በሚታይ ጉዲይ ሊይ ውሣኔ ሲሰጥ ይግባኙ የሚቀርበው በሰሊሳ ቀናት ጊዜ ውስጥ መሆኑ
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የተዯነገገ በመሆኑና የይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት ሁኔታ በስርዓቱ መሠረት የማስፇቀጃ አቤቱታ
ሇችልት ቀርቦ የሚታይ ከሚሆን በስተቀር በመዝገብ ቤት ሹም የሚታይ ባሇመሆኑ የአዱስ አበባ
ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን ውሣኔ የይግባኝ ጊዜው አሌፍበት እያሇ
ተቀብል በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መስጠቱ መሰረታዊ የሆነ የስነ ስርዓት ሔግ ግዴፇት በመፇፀም
ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 13951 ነሏሴ 27 ቀን 2002
ዓ/ም የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ የአዱስ አበባ ከተማ የሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ሰኔ ዏ7 ቀን
2ዏዏ2 ዓ/ም በሰጠው ውሣኔ ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
ያቀረበው የሰሊሳ ቀናት የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜያት ከአሇፊ በሁዋሊ በመሆኑና በሥርዓቱ
መሰረትም ተገቢውን የማስፇቀጃ አቤቱታ ያሊቀረበ በመሆኑ ይግባኙ የሚስተናገዴበት
አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡
3. የአዱሰ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት
በመ/ቁጥር 158/02 ሰኔ ዏ7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገበ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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