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የሰ/መ/ቁ. 64129 

ህዲር 21 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

       ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ኢስሊሚክ ሪሉፌ ኢትዮጵያ - ጠበቃ ቃሲም መሏመዴ - ቀረቡ  
ተጠሪ፡- አቶ መሏመዴ ሠይዴ - የቀረበ የሇም 
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 
ጉዲዩ በግራ ቀኙ መካከሌ በነበረው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክር በፌርዴ ባሇቀና የአፇጻጸም 
መዝገቡ ሊይ የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ መሠረት የቀረበ ነው፡፡ በአሁኑ ተጠሪ 
ቀርቦ የነበረው የአሰራና ሰራተኛ ጉዲይ ክስ በአፊር ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት በዞን 4 እዋ ወረዲ 
ፌ/ቤት ውሣኔ ያገኘ ሲሆን ይዘቱ በተጠሪ ሊይ የተፇጸመው የስንብት እርምጃ ህገ ወጥ ነው 
በማሇት ሉከፌለ የሚገባቸውንም ተያያዥ ክፌያዎች በማመሊከት የተሰጠ ነው፡፡ በዚህ ውሣኔ 
ተከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ሇክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን 
ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር በተጠሪ ሊይ የተወሰዯው እርምጃ ህገ ወጥ ስንብት መሆኑን 
በማጽናት ተያያዥ ክፌያዎችን በተመሇከተ የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ የወሰነ 
ስሇመሆኑ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አሁን አከራካሪ የሆነውና ሇዚህ ቅሬታ መሠረት የሆነው የአሁን 
ተጠሪ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው የአፇጻጸም ማመሌከቻ እና ፌ/ቤቱም የቀረበሇትን 
ማመሌከቻ በመቀበሌ ግራ ቀኙን በማከራከር ታህሣስ 20 ቀን 2000 ዓ.ም. በዋሇው ችልት 
የሰጠው ውሣኔ ነው፡፡ 
 
አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው የክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ የተመሇከተውን ጉዲይ 
ማስፇጸም ያሇበት ቀዴሞውኑ በወረዲው ፌ/ቤት ሊይ ተከፌቶ በነበረው የአፇጻጸም መዝገብ 
የወረዲው ፌ/ቤት እንጂ የዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አይዯሇም፡፡ ስሌጣኑ ካሇመሆኑም በሊይ የይግባኝ 
መብታችንን የሚያጣብብ በመሆኑ አግባብነት የሇውም የሚሌ ሲሆን በላሊ በኩሌ የዞኑ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በአፇጻጸም መዝገቡ ሊይ ትዕዛዝ ሲሰጥ ቀዴሞ ፌርዴ ያሊረፇበትን ክፌያዎች ሁለ 
በመጨመር በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
በይግባኝ አይቶ ውሣኔ የሰጠበት በመሆኑ የአፇጻጸም ጉዲዩን ተመሌክቶ ማስፇጸም ይችሊሌ 
ከፌርዴ ዉጪ ተጨምረዋሌ የተባለትን ክፌያዎች በተመሇከተ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
የወሰናቸው በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በሚሌ ተከራክሯሌ፡፡ 
 
ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ የተጠሪ የሥራ ውሌ ከህግ ውጪ 
ተቋርጧሌ ተብል የካሣ ክፌያ የ85 ቀናት ዯመወዝ ይከፇሇው ተብል የተሰጠው ፌርዴ እያሇ 
በአፇጻጸም ውሣኔው ሊይ የ180 ቀናት ዯመወዝ ይከፇሇው የመባለን አግባብነት የነበረ ቢሆንም 
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አሁን ችልቱ ጉዲዩን ሲመሇከተው ከተያዘው ጭብጥ በፉት የዞኑ ፌ/ቤት ያሇውን ስሌጣን 
መመሌከት ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት የአፇጻጸም 
መዝገቡን ተመሌክቶ ትዕዛዝ መስጠቱ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ ተይዞ 
የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
 
በዚሁ መሠረት በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክር በክሌለ የዞን አራት 
የእዋ ወረዲ ፌ/ቤት ውሣኔ ያገኘ ስሇመሆኑ ይሄ የወረዲ ፌ/ቤት በተጠሪ ሊይ የተወሰዯው 
የስንብት እርምጃ ህገ ወጥ ስሇመሆኑ የዞኑ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም በተመሳሳይ የተቀበሇውና 
ያጸናው ሲሆን የአሁን አመሌካች ባቀረበው ቅሬታ መሠረት የክፌያውን መጠን በተመሇከተ ብቻ 
የወረዲውን ውሣኔ ያሻሻሇው ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አንዴን ፌርዴ ማስፇጸም ያሇበት 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ተመሌክቶት ፌርደን የሰጠው ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ የአፇጻጸም ሥርዓት 
የሚመራበትን አግባብ የሚያመሇክተው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ በተሇይም በህጉ 
ከቁጥር 371- እስከ 385 ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ዓሊማ ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝቡን 
ናቸው፡፡ ይሄ አሰራር ዯግሞ በየዯረጃው ያለት ፌ/ቤቶች በበታች ፌ/ቤቶች የተሰጡትን ውሣኔዎች 
ሉያሻሽለ የሚችለበት በርካታ አጋጣሚዎች ሉኖሩ ቢችለም አፇጻጸሙ ግን አንዴ ሊይ ተጠቃል 
ጉዲዩን በመጀመሪያ በተመሇከተው ፌ/ቤት እሌባት ማግኘቱ ሇተከራካሪዎች ወጪ ቆጣቢ 
ከመሆኑም በሊይ በአፇጻጸም ሂዯት በሚሰጡት ትዕዛዞች ሊይ ቅሬታ ቢኖር እንኳ የይግባኝ መብት 
የማያጣብብ በመሆኑ ጠቀሜታው የጏሊ ነው፡፡ በተጨማሪም ቀዴሞ በወረዲው ፌ/ቤት ፌርዴ 
መሠረት የአፇጻጸም መዝገብ በወረዲው ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ያስከፇቱ ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን 
አሊከራከረም፡፡ በወረዲው ፌ/ቤት የተሰጠውም ውሣኔ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሻሻሇ ቢሆንም 
አፇጻጸሙ መቀጠሌ ያሇበት በመጀመሪያ ዯረጃ ጉዲዩን አይቶ ፌርዴ በሰጠው የወረዲ ፌ/ቤት 
መሆን ሲገባው የክሌለ የዞን 4 ከፌተኛ ፌ/ቤት የእዋ ወረዲ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻለ 
ብቻ የአፇጻጸም መዝገቡን አስከፌቶ ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ ባጠቃሊይ 
የአፇጻጸም ክስ መስተናገዴ ያሇበት በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ የሰጠው ፌ/ቤት ሆኖ እያሇ የክሌለ 
የዞን ፌ/ቤት ጉዲዩን ተመሌክቶ ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የአፇጻጸም ሥነ ሥርዓቶችን የጣሰና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ 
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የአፊር ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት የዞን አራት ከፌተኛ ፌ/ቤት ታህሣስ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. 
በመዝ.ቁ. 00039 ሊይ የተሰጠው የአፇጻጸም ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. በዚህ ጉዲይ የአፇጻጸም ክሱን በመጀመሪያ ተመሌክቶ ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ያሇበት 
በጉዲዩ ሊይ በመጀመሪያ ፌርዴ የሰጠው የወረዲ ፌ/ቤት እንጂ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ባሇመሆኑ 
በዚህ የአፇጻጸም መዝገብ ሊይ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሰርዟሌ፡፡  
የፌርዴ ባሇመብት በፌርደ መሠረት ሉፇጸምሇት የሚገባቸውን ነጥቦች በተመሇከተ በወረዲው 
ፌ/ቤት ከመጠየቅ የሚከሇክሇው ነገር የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
እ.ከ 
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