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                                   የሰ/መ/ቁ. 73549 

ሰኔ 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፉሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የዱሊ ዩንቨርስቲ - ነገረፇጅ ተዘራ ገዲሙ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-    1ኛ. አቶ የትናየት ጣፊ - የቀረበ የሇም  

           2ኛ. አቶ ዲግም ጫሊ - ቀረቡ 

           3ኛ. አቶ ነጌሳ ጥሊሁን - የቀረበ የሇም         

 መዝገቡ ያዯረው ሇውሳኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ ተጠሪዎች በዱሊ ዩንቨርስቲ በተፇጥሮ ሳይንስ የትምህርት ክፌሌ ከTA || ወዯ GA || 
የዯረጃ እዴገት እንዱሰጠን በተሇያዩ የስራ ክፌልች የተወሰነ ሆኖ ያሌተፇጸመ ስሇመሆኑ 
በማመሊከት የዯረጃ እዴገቱ እንዱሰጣቸው እና ክፌያውም ከተወሰነሊቸው ቀን ጀምሮ እንዱከፇሇን 
በማሇት የቀረበውን ክስ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የዯቡብ ክሌሌ የጌዴኦ ዞን ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር በመስማት የዯረጃ እዴገቱም እንዱሰጣቸው እና ክፌያውም 
እንዱፇጸምሊቸው ውሳኔ ሰጥቷሌ፣ ይሄው ውሳኔ በክሌለ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም በመጽናቱ 
አመሌካች የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከቱ የቀረበ 
ነው፡  

አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሊቸውን ነጥቦች 
ያነሳ ሲሆን ፌሬ ሃሳቡ፡- ተጠሪዎች በክሳቸው የተመሇከተውን የዯረጃ እዴገት እንዱያገኙ 
በትምህርት ክፌሊቸው አማካኝነት ሇፊኩሌቲው ቀርቦ እና ፊኩሌቲውም ሇተቋሙ ኘሬዚዲንት 
አስተሊሌፍታሌ፣ ሆኖም ይሄ የዯረጃ ዕዴገት ሉተገበር የሚችሇው የፋ/ሲቪሌ ሰርቪስ ውክሌና 
ያሇው የፋ/ትምህርት ሚንስቴር የቀረበሇትን የውሳኔ ሃሳብ ሲያጸዴቀው በመሆኑ እና ይሄንን 
በማጽዯቅ ያሌመሇሰ በመሆኑ የምፇጽመው የእዴገት ጥያቄ የላሇ በመሆኑ በኋሊ ሊይ በትምህርት 
ሚንስቴር በተሊሇፇው ሰርኩሊር መሰረት ዩንቨርስቲው የሚያያቸው የእዴገት ጥያቄዎች ሉታዩ 
የሚችለ ሁነው አሁን በፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ግን ከመመሪያ ውጭ እንዴንሰራ 
የሚያዯርግ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ቀዯም ሲሌ በዩንቨርስቲው የተጻፇው 
ዯብዲቤም ቢሆን ተጠሪዎች ወዯ ዯረጃ GA-| እንዱያዴጉ እንጂ ወዯ ዯረጃ GA-|| ባሇመሆኑ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጠት ውሳኔ አግባብነት የላሇው በመሆኑ እንዴታረምሌን የሚሌ ነው፡፡  



621 
 

ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ የስር ፌርዴ ቤቶች ይሄንን ጉዲይ አይተው 
ሇመወሰን የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው መሆን አሇመሆንን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.9 አንጻር 
ሇመመርመር በሚሌ ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት በመታዘዙ መሌሳቸውን 
ሰጥተውበታሌ፡፡ የተሰጠውም የመሌስ ፌሬ ሃሳብ፡- ሇፌርዴ ቤቱ ያቀረብነው ክስ በመካከሊችን 
ያሇውን ውሌ ይፇጸም እንጂ ያቀረብነው የዯረጃ እዴገት ባሇመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ይሄንን 
የፌታብሓር ክስ መመሌከት ይችሊሌ፡ አስፇሊጊውን ሰነድች ፌርዴ ቤቱ ከስራ ክፌሊችን 
በማስመጣት መመሌከት የሚችሌ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የሰጡት ውሳኔ በአግባቡ 
በመሆኑ እንዱጸናሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም ባቀረበው የመሌስ መሌስ አመሌካች 
የመንግስት መስሪያ ቤት እንዯመሆኑ መጠን የሚተዲዯረው በፋ/የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ 
ቁጥር 515/99 መሰረት በመሆኑ ፌርዴ ቤቶች ይሄንን ክስ የማስተናገዴ ስሌጣን የሊቸውም 
በሚሌ ቅሬታውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 
     
በግራቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ይሄንን ጉዲይ መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች በቀጥታ ክሱን ተመሌክተው ውሳኔ 
ሉሰጡበት የሚያስችሌ የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ በመመሌከት 
ሇተያዘው ጉዲይ እሌባት መስጠት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡  
       

በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪዎች የዯረጃ እዴገት እንዱያገኙ 
በዩንቨርሲቲው የተሇያዩ የስራ ክፌልች የውሳኔ ሃሳብ የተጻጻፈ ስሇመሆኑ፣ ሁኖም ግን 
በስተመጨረሻ ሇትምህርት ሚንስቴር የተጻፇ የውሳኔ ሃሳብ ስሇመኖሩ እና የትምህርት ሚንስተር 
የቀረበሇትን የዯረጃ እዴገት በማጽዯቅ ያሌመሇሰ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር 
የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ናቸው፣ ሆኖም ግን የክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች 
የተጠየቀውን የዯረጃ እዴገት ጥያቄ የትምህርት ሚንስተር በማጽዯቅ አሌመሇሰሌኝም በማሇት 
እጁን አጣጣፍ መቀመጥ የሇበትም በማሇት የዯረጃ እዴገቱም ሆነ ክፌያው እንዱፇጸምሊቸው 
ውሳኔ የሰጠ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  

ከዚህ ሁለ ክርክር እና በታች ፌርዴ ቤቶች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር መገንዘብ የሚቻሇው 
አከራካሪው ጉዲይ የዯረጃ እዴገት የሚሰጥበትን አግባብ የሚመሇከት እንጂ ተጠሪዎች 
እንዯሚለት የውሌ ግንኙነትን መሰረት ያዯረገ  የፌትሏብሓር ክርክር አሇመሆኑን ነው፡፡ ይሄ 
ከሆነ ዯግሞ ይሄንን የዯረጃ እዴገት ጥያቄ ፌርዴ ቤቶች በቀጥታ ተቀብሇው ማስተናገዴ የሚችለ 
ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ በመመሌከት ሇተያዘው ጉዲይ እሌባት መስጠት ተገቢነት ይኖረዋሌ 
ማሇት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ጉዲዩን ስንመሇከት ተጠሪዎች የዱሊ ዩኒቨርሲቲ የተፇጥሮ ሳይንስ 
የትምህርት ክፌሌ ውስጥ የሚሰሩ ስሇመሆኑ እና መስሪያ ቤቱም የመንግስት መስሪያ ቤት 
ስሇመሆኑ ግራቀኙን አሊከራከረም፡፡ ይሄ ከሆነ ዯግሞ ሇዚህ ጉዲይ ተፇጻሚነት ያሇው የህግ 
ማዕቀፌ እንዲግባብነቱ የከፌተኛ ትምህርት ተቋማትን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ከእነዚህ የህግ 
ማዕቀፍች አጠቃሊይ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው ዯግሞ የፋዳራሌ የመንግስት ተቋም ባጠቃሊይ 
እና የከፌተኛ የትምህርት ተቋማትን በተሇይ የራሱ የሆነ የእዴገት አሰጣጥ፣ የቅሬታ አፇታት 
እና አጠቃሊይ አስተዲዯራዊ ስራዎችን የሚያከናውኑበትን አግባብ ያስቀመጡ ስሇመሆኑ 
መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  
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ይሄ ከሆነ ዯግሞ የተጠሪዎች የዯረጃ እዴገት ክርክር በእነዚሁ አዋጆች በተዘረጋው ስርዓት 
መሰረት ታይቶ እሌባት ከሚያገኝ በስተቀር በቀጥታ ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት የሚቀርብበት እና 
ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን በቀጥታ አይተው ውሳኔ የሚሰጡበት አግባብ አይኖርም፡፡ የበታች ፌርዴ 
ቤቶችም ጏዲዩ ሲቀርብሊቸው ስሌጣን እንዯላሊቸው በመገንዘብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 
9፣231/1/ሇ/ ፣244/2/ሀ/ መሰረት መመሇስ ሲገባቸው ክሱን በመቀበሌና በማከራከር ውሳኔ 
መስጠታቸው አግባብነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ 
ባቀረቡት የዯረጃ እዴገት ጥያቄ ሊይ ስሌጣን ሳይኖራቸው የሰጡት ውሳኔ አግባብነት የላሇውና 
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡  

ው   ሳ   ኔ 
1. የዯቡብ ክሌሌ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 53540 በቀን 06-12-2003 ዓ.ም. በዋሇው 

ችልት እና የክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 05259 በቀን 08-09-2003 ዓ.ም. 
በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የመዯበኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ያቀረቡትን የዯረጃ እዴገት ጥያቄ በመመሌከት ውሳኔ 
ሇመስጠት የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም ብሇናሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን ተጠሪዎች መብታቸውን 
በህጉ በተቀመጠው ስርዓት መሰረት መብታቸውን ከመጠየቅ ይሄ ውሳኔ አያግዲቸውም፡፡  

3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡  

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኖች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ 
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