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ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ሀብተወሌዴ ዘርጋው የጄትሮ የስራ አመራር የማማከር
አገሌግልት ዴርጅት ባሇንብረት

-

ጠበቃ ተስፊ አደኛ ቀረቡ

ተጠሪ፤- 1. አቶ ሳሙኤሌ አሰፊ የጄትሮ ሉዯርሺፔ ኤንዴ ማኔጅመንት
ወይም ዩቶር ሉዯርሺፔ ኤንዴ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት- ራሣቸው ቀረቡ
2. የንግዴ ሚኒስቴር - ነ/ፇጁ ተካሌኝ ከዴር ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የንግዴ ሚኒስቴር በአዋጅ ቁጥር 686/2002 መሰረት የሚሰጣቸው የንግዴ ስም ጉዲዮች
ውዴቅ የሚዯረጉበትን አግባብና ቅሬታ ያሇው ወገን ሉከተሇው ስሇሚገባው መፌትሓ
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ
የነበረው የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ ክሱ የተመሰረተውም ባሁኑ ተጠሪና በንግዴ ሚኒስቴር ሊይ
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች በተጠሪና በንግዴ ሚኒስቴር ሊይ የመሰረተው የክስ ይዘት ባጭሩ፡በንግዴ ሚኒስቴር የተመዘገበውና ያሁኑ ተጠሪ የሚጠቀምበት ጄትሮ ሉዯርሺፔ ኤንዴ
ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት (Jethro leadership and managemet institute) የሚሇው የንግዴ
ስም አመሌካች ከተጠሪ ቀዯም ብሇው ካስመዘገቡት ጄትሮ የስራ አመራር የማማከር አገሌግልት
(Jethro management consultancy service) ከሚሇው የንግዴ ስም ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም
2ኛ ተጠሪ የአመሌካችን ተቃውሞ ሳይቀበሌ ይሄ ተመሳሳይ የንግዴ ስም እንዱመዘገብ ማዴረጉ
በአመሌካች ሊይ ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር የሚያስከትሌ መሆኑን ዘርዝረው 1ኛ ተጠሪ
"Jethro" በሚሇው የንግዴ ስም እንዲይጠቀም እንዱወሰንሊቸው፣ 2ኛ ተጠሪም ሇ1ኛ ተጠሪ
የመዘገበውን የንግዴ ስም እንዱሰርዝ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የአሁኑ ተጠሪዎችም በተከሳሽነታቸው ቀርበው በሰጡት መሌስም የንግዴ ስም ፇቃዴ በአዋጅ
ቁጥር 686/2002 ሲሰጥ ተቃውሞ የሚያቀርበው ወገን ሇንግዴ ሚኒስቴር ተቃውሞውን
በማቅረብ ጉዲዩ ከታየ በሁዋሊ ቅሬታ ካሇው በይግባኝ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይታያሌ
እንጂ ቀጥታ ክስ የሚመሰረትበት ጉዲይ ባሇመሆኑ ጉዲዩ ከፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
የመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣን ውጪ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌክ የቀረበሇት
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የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61”ን” መሰረት
በማዴረግ ጉዲዩ በይግባኝ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሚቀርብ እንጂ በፋዳራለ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በቀጥታ ክስ የሚስተናገዴ አይዯሇም በማሇት መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
231(ሀ)(ሇ) መሰረት ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም
ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት
ጉዲዩን በቀጥታ ክስ የማስተናገዴ ስሌጣን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሁኖ እያሇ
ጉዲዩ በይግባኝ ነው የሚታየው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም የሥር ፌርዴ ቤት በአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61 መሰረት ጉዲዩን ሇማየት
ስሌጣን የነበረው መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበ
ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
በመሰረቱ 2ኛ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 6፣ 7፣ 30 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች
መሰረት የንግዴ ስራ ፇቃዴ የመስጠት ስሌጣን ያሇው ሲሆን ይህንኑ ስሌጣን ተግባራዊ ሲያዯርግ
የሚያስፇሌጉትና ሉከተሊቸው የሚገባቸው ስርዓቶች በአዋጁ ተዘርዝረው ተዯንግገው እናገኛሇን፡፡
የአዋጁ አንቀጽ 2(9) እና (16) ዴንጋጌዎች ከአዋጁ አንቀጽ 61 ዴንጋጌ ጋር ተጣምረው ሲነበቡ
ንግዴ ሚኒስቴር የንግዴ ስም በመመዝገብ ሂዯት የሚቀርበውን አቤቱታ መርምሮ ተገቢ ነው
ያሇውን አስተዲዲራዊ ውሳኔ መስጠት የሚችሌ መሆኑን ያሳያለ፡፡ በአስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅሬታ
ያሇው ወገን በሔግ ጉዲዮች ብቻ አቤቱታውን ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ የሚችሌ መሆኑን
የአዋጁ አንቀጽ 61 ዴንጋጌ የሚያስቀምጥ ሲሆን በዴንጋጌው አቤቱታው ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት
የሚቀርብበት አግባብ የተመሇከተ ቢሆንም አቤቱታው ቀጥታ ክስን ወይም ይግባኝን የሚመሇከት
ስሇመሆኑ በግሌጽ ሁኔታ በዴንጋጌው ተቀምጧሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ይሁን እንጂ በሔጉ ረገዴ
ያሇው የውሳኔ አሰጣጥና የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት ከሊይ የተጠቀሰው ሲሆን ሔጉ 2ኛ ተጠሪ
መስሪያ ቤት በሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን በሔግ ጉዲዮች ሊይ ብቻ
ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት (The right to Appeal) እንዲሇው ከማስቀመጡ
ውጪ ይግባኙ በፋዳራለ ፌርዴ ቤቶች በየትኛው እርከን ሇሚገኝ ፌርዴ ቤት እንዯሚቀርብ
ግሌጽ በሆነና አሻሚነት በላሇው አነጋገር አያስቀምጥም፡፡ እንዱህ በሆነ ጊዜ ሔጉን መተርጎም
ተገቢ ይሆናሌ፡፡
የአዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61 ዴንጋጌ ርእሱ ሲታይ አማርኛው “በአስተዲዯራዊ ውሳኔ
ሊይ ቅሬታ ስሇማቅረብ” በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የእንግሉዝኛው ቅጂ ዯግሞ “Submission of
Complaints on Administrative Decisions)” በሚሌ የተቀመጠ
ነው፡፡ የዴንጋጌው
እንግሉዝኛ ትርጉም ዝርዝር ሲታይ Any person or a business person or a commercial
representative against whom an administrative decision has been taken by the
registering 0ffice or the appropriate authority may lodge appeal
in connection
with his complaints to regular courts only on matters of law. በሚሌ የተቀመጠ
መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ እንግዱህ ሔጉ በይዘቱና በቅርጹ ይህን የሚመስሌ ከሆነ ይግባኝ የሚሇው
የሔጉ አገሊሇፅ ሇየትኛው ፌርዴ ቤት ነው ጉዲዩ መቅረብ ያሇበት የሚሇውን ጥያቄ ይፇታ ዘንዴ
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የይግባኝ ትርጉሙንና የአቀራረብ ሥርዓቱን በአጠቃሊይ ማየቱን፣ የአመሌካች መስሪያ ቤትን
ሇማቋቋም የወጣውን ሔግና ላልች ተዛማጅነት ያሊቸው ሔጎች የሚያስቀምጡትን የይግባኝ
አቀራረብ ሥርዓት መመሌከቱና ግንዛቤ መውሰደ ተገቢ ይሆናሌ፡፡
ታዋቂው የ “ Black’s Law Dictionary” ይግባኝ የሚሇውን ቃሌ ሲተረጎም A proceeding
undertaken to have a decision reconsidered by bringing it to a higher authority,
especially, the submission of a lower court’s or agency’s decision to a higher
court for review and possible reversal. በሚሌ ያስቀምጣሌ፡፡ ከዚሁ መገንዘብ የሚቻሇው
ይግባኝ በበታች አካሌ የተሰጠ አንዴ ፌርዴን ወይም ውሳኔን በመቃወም ሇበሊይ ፌርዴ ቤት
አቤቱታ በማቅረብ የስር ፌርደ/ ውሳኔ እንዯገና የሚታይበትን ወይም እንዱጣራ የሚዯረግበትን
ወይም ሉሇወጥ የሚችሌበትን ሥርዓት የሚያመሊክት መሆኑን ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/
320/1/ የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲታይም በፌትሏብሓር ወይም በላልች ሔጎች ውስጥ በላሊ
ሁኔታ እንዱፇጸም የሚያዝ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር ከሳሽ ወይም ተከሳሽ በፌትሏ ብሓር ፌርዴ ቤት
በተወሰነበት የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ሇማሇት የሚችለ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ
መሠረት የይግባኝ ትርጉም በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪ የነበረና በተሰጠው ፌርዴ
ቅር የተሰኘ ወገን ይህንኑ ቅሬታውን ሇበሊይ ወይም ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የበታች
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ፌርዴ እንዱሻሻሌ፣ እንዱሇውጥ ወይም በጠቅሊሊው ውዴቅ እንዱሆንና
ዲኝነቱ ሇእሱ እንዱሰጠው ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፡፡
በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 ዯግሞ የይግባኝ ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች
ተመሌክተዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 61 ዴንጋጌ 2ኛ ተጠሪ በሰጠው
የአስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው በሔግ ጉዲዮች ሊይ ብቻ አቤቱታውን
ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ ብል ሲያስቀምጥ “አቤቱታ” የሚሇው የአማርኛ ሏረግ
በእንግሉዝኛው "Appeal" በሚሇው ቃሌ ተተርጎሞ መቀመጡ የሚያሳየው በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ
የሚቀርብበት መሆኑን እንጂ ቀጥታ ክስ የሚቀርብበት አሇመሆኑን ነው፡፡ እንዱሁም በሔጉ
አነጋገር በፌሬ ነገር ሊይ አቤቱታ ማቅረብ የማይቻሌ መሆኑ መቀመጡ ቴክኒካዊ በሆኑ
ምክንያቶች አስተዲዯራዊ አካለ የሚሰጠው ውሳኔ ተገቢነት ያሇው መሆኑ ታምኖበት በመሆኑ
ፌሬ ነገር ሊይ አቤቱታ እንዯማይቀርብ ተከሌክል በሔግ ነጥብ ሊይ ብቻ ቀጥታ ክስ
ይቀርብባቸዋሌ ብል መዯምዯም የአመሌካች መስሪያ ቤትን ሥሌጣንና ተግባር ውጤት ያሇው
ማዴረግ ያስችሊሌ ተብል የማይታሰብ መሆኑን 2ኛ ተጠሪ መስሪያ ቤት የሚያስፇጽማቸው
ሔጎች አውዯ ንባብ (contextual interpretation) የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑ 2ኛ
ተጠሪ በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው ወገን በሔግ
የተሰጠው መብት ይግባኝ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ መመስረት አይዯሇም፡፡ በሔጉ የተዘረጋው
ሥርዓት ይግባኝ ከሆነ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 እና አግባብነት ባሊቸው
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት በጉዲዩ ሊይ የይግባኝ ሥሌጣን ያሇው
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ በቀጥታ ክስ ሉታይ
የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የሰጡት ብይን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
የሚቻሌ ሁኖ ስሊሊገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 181815 ታህሳስ 22 ቀን 2003 ዓ.ም.
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 103990 መጋቢት 05 ቀን 2003 ዓ.ም.
የጸናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. 2ኛ ተጠሪ የንግዴ ስም ምዝገባን አስመሌክቶ በሚሰጠው አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅሬታ ያሇበት
ወገን ያሇው መፌትሓ ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መመስረት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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