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የሰ/መ/ቁ. 63417 

ሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ  

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- አቶ ትዕዛዙ አርጋው  -  ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ ፡- የቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሊዊ ም/ቤት -  አሌቀረበም፡፡ 

                 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የአሁኑ አመሌካች ሇሥር የአሶሳ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ የአሁኑ ተጠሪ /የሥር 
ተከሳሽ/ በሔገ ወጥ መንገዴ ከሥራዬ በማገደ ምክንያት ያሌከተፇሇኝ ውዝፌ ዯመወዝ ብር 
114,788 እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ ብሇዋሌ፡፡ 

የሥር ተከሳሽም በዋናነት ሁሇት መቃወሚያዎችን አቅርቧሌ፡፡ መቃወሚያዎቹም ፌ/ቤቱ 
ጉዲዩን ሇማየት የሥረ ነገር ዲኝነት ሥሌጣን የሇውም፣ የከሳሽ ክስ በይርጋ ይቋረጣሌ የሚለ 
ናቸው፡፡ 

የሥር ፌ/ቤት ተከሳሽ ያቀረቧአቸውን የመቃወሚያ ነጥቦች ከመረመረ በኋሊ ከሳሽ የሲቪሌ 
ሰርቪስ ሠራተኛ በመሆናቸው በክሌለ የሲቪሌ ሰርቪስ አዋጅ ቁጥር 29/95 አንቀጽ 71 መሠረት 
ክሱ መቅረብ ያሇበት ሇአስተዲዯር ፌ/ቤት እንጂ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ባሇመሆኑ ፌ/ቤቱ ሥሌጣን 
የሇውም ሲሌ የከሳሹን ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡፡ 

የሥር ከሳሽም ሇክሌለ የመንግስት ሠራተኞች አስተዲዯር ፌ/ቤት ጉዲዩን ያቀረቡ ሲሆን 
የአስተዲዯር ፌ/ቤቱ በአስተዲዯር መ/ቤት የዱስፔሉን ኮሚቴ የተሰጠ ውሣኔ በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ 
ከፀዯቀ በኋሊ በይግባኝ የሚቀርቡ ጉዲዮችን የማየት ሥሌጣን ያሇው ሲሆን የይግባኝ ባይ ቅሬታም 
ይኸንኑ ሥነ ሥርዓት ሳይጠብቅና በአሰሪው መ/ቤት የተሰጠ የዱስፔሉን ኮሚቴ ውሣኔ በላሇበት 
በ3ኛ ወገን /በክሌለ ም/ቤት/ ውሣኔ ከሥራ የተሰናበቱ በመሆናቸው የአስተዲዯር ፌ/ቤቱ ጉዲዩን 
አከራክሮ ሇመወሰን ሥሌጣን የሇውም በማሇት ክሱን ሳይቀበሌ ቀርቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካችም በክሌለ የመንግስት ሰራተኞች አስተዲዯር ፌ/ቤት በተሰጠ ብይን ቅር 
በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም 
መሌስ ሰጪውን መጥራት ሳይስፇሌግ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን መዝገብ 
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በመዝጋት ይግባኝ ባዩን አሰናብቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በሥር የአስተዲዯር ፌ/ቤትም ሆነ 
በይግባኝ ሰሚው ችልት ብይን ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት የሰበር 
አቤቱታቸውን ሇሥር የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡ ቢሆንም የተፇፀመ የሔግ 
ስህተት የሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤቶችን ብይን አጽንቷሌ፡፡ 

አመሌካች የሰበር አቤታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡትም በሥር የአስተዲዯር ፌ/ቤትና 
በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ብይንና በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ፌርዴ ሊይ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በሚሌ ሲሆን በዋናነት የጠቀሱትም የቅሬታ ነጥብ፣ 
ተጠሪው አመሌካችን ከሥራ አግድ ካቆየ በኋሊ ማሰናበቱ አግባብ ባሇመሆኑ ጉዲዩን አከራክሮ 
እንዱወስኑ በሚሌ ሇአስተዲዯር ፌ/ቤትም ሆነ መዯበኛ ፌ/ቤቶች ክስ ባቀርብም አሇመቀበሊቸው 
አመሌካች ፌትሔ እንዲሊገኝ የሚያዯርግ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

ተጠሪው በበኩለ በሰጠው መሌስ አመሌካች የክሌለ የፊይናንስ ቢሮ ኃሊፉ ሆነው በሹመት 
በሚሰሩበት ወቅት በታማኝነት ማገሌገሌ ሲገባቸው በፀረ ሌማትና አፌራሽ በሆኑ ተግባራት ሊይ 
ተሰማርተው በመገኘታቸው በተሰጠው የፕሇቲካና የአስተዲዯር ውሣኔ ከሥራቸው እንዱሰናበቱ 
የተዯረገው በአግባቡ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከሥር ጀምሮ የተዯረገው ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተጠቀሰው አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም 
በሥር የአስተዲዯር ፌ/ቤት ብይንም ሆነ በየዯረጃው ባለ የክሌለ ፌ/ቤቶች ብይንና ፌርዴ ሊይ 
የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

ከቀረበው ክርክር መገንዘብ እንዯሚቻሇው አመሌካች ቀዯም ሲሌ የመንግስት ሠራተኛ 
በመሆናቸው በክሌለ የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ መሠረት የሚተዲዯሩ ቢሆንም የክሌለ 
መስተዲዯር ም/ቤት ተመርጠው በተሰጣቸው ሹመት መሠረት የክሌለ የፊይናንስ ቢሮ ኃሊፉ 
በመሆን እየሰሩ ፇጽመዋሌ በተባለት ፀረ ሌማትና አፌራሽ ተሌዕኮ ከሥሌጣናቸው ወይም 
ከሹመታቸው የሾሟቸው አካሌ አንስቶአቸዋሌ፡፡ 

ይህ በመሆኑ ቀዯም ሲሌ ሲሰሩበት ከነበረው የመንግስት መ/ቤት ሇቀው በተሰጣቸው 
ሹመት ሊይ እያለ በተወሰዯባቸው የፕሇቲካ እርምጃና የአስተዲዯር ውሣኔ ከሥራቸው በመነሳታቸው 
ጉዲይ በክሌለ የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ መሠረት ሉታይ የሚገባ መሆን አሇመሆኑን 
መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በክሌለ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ መሠረት ሇአስተዲዯር ፌ/ቤት በይግባኝ የሚቀርበው 
ጉዲይ አስቀዴሞ መታየት ያሇበት ሰራተኛው በሚሰራበት የመንግስት መ/ቤት ውስጥ በተቋቋመው 
የዱስፔሉን ኮሚቴ ነው፡፡ አመሌካች ግን ከፌ ተብል እንዯተገሇፀው የፊይናንስ ቢሮ ኃሊፉ 
በመሆናቸው በሥራቸው ያለ የመንግስት ሠራተኞች የዱስፔሉን ግዴፇት ሲፇጽሙ የመ/ቤቱ 
የዱስፔሉን ኮሚቴ ውሣኔን ሉያፀዴቁ ሉያሻሽለ ወይም ውዴቅ በማዴረግ እንዯገና እንዱታይ 
የማዴረግ ሥሌጣን ያሊቸው ናቸው፡፡ በመሆኑም ራሳቸውን እንዯ ሠራተኛ በመቁጠር የፕሇቲካ 
ውሣኔን ሇአስተዲዯር ፌ/ቤት የሚያቀርቡበትና ጉዲያቸውን በክሌለ የመንግስት ሠራተኞች አሰተዲዯር 
አዋጅ እንዱታይ የሚጠይቁበት ሁኔታ የሇም፡፡ 



466 

 

በላሊ በኩሌ ተጠያቂነት አንደ የመሌካም አስተዲዯር ማዕቀፌ ሲሆን በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/ሔገ 
መንግስት አንቀፅ 12/2/ ማንኛውም ኃሊፉና የሔዝብ ተመራጭ ኃሊፉነቱን ሲያጓዴሌ ተጠያቂ 
እንዯሚሆን በግሌጽ የተዯነገገ ሲሆን ተጠያቂነቱ ሇሔግ እና ሇመረጠው ሔዝብ ጭምር ሉሆን 
ይችሊሌ፡፡ በዚህ በተያዘውም ጉዲይ አመሌካች የቢሮው ኃሊፉ በነበሩበት ወቅት ፇጽመዋሌ ሇተባለት 
ዴርጊቶች የሔዝብ ውክሌና ያሇው የክሌለ ም/ቤት ከሥሌጣናቸው ወይም ከሹመታቸው አንስቷሌ፡፡ 
ይህን የፕሇቲካ ውሣኔ አመሌካች በፌ/ቤት ሇማስሇወጥ ማቅረባቸው ያሇአግባብ ሲሆን የፕሇቲካ 
ውሣኔዎችን /political actions/ ፌ/ቤቶች ተቀብሇው አከራክረው ተገቢውን ፌርዴ ሇመስጠት 
የዲኝነት ሥሌጣንም አይኖራቸውም፡፡ 

በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ጉዲዩን አከራክሮ ሇመወሰን የሥረ ነገር የዲኝነት ሥሌጣን 
የሇንም ሲለ በሰጡት ብይንም ሆነ ፌርዴ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
አሊገኘንም፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የክሌለ የአስተዲዯር ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ/አስ/ፌ/ቤት 17/02/2001 በቀን 30/04/2001 ዓ.ም 
የሰጠው ብይን፣ የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 01721 በቀን 19/05/2001 
ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 01732 በቀን 30/03/2003 ዓ/ም 
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንተዋሌ፡፡ 

2. የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ያቀረቡትን ክስ ሇማየት የዲኝነት ሥሌጣን የሇንም ሲለ የወሰኑት 
በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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