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ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- ፔሮፋሰር ረዲ ተ/ኃይማኖት - አሌቀረበም
ተጠሪ፡- አቶ ሌመንህ ተፇራ - ቀረቡ

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ስራ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ
አመሌካች ያሇአግባብ ከስራ ስሊሰናበቷቸው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፌሎቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት
መሌስ ተጠሪን በትምህርት ቤታቸው እንዱያስተምሩሊቸው ቀጥረዋቸው ተጠሪ የተቀጠሩበትን ስራ በመተው ከላሊ ት/ቤት
ተማሪዎች ግቢ ውስጥ በማምጣት የሚያስተምሩ በመሆኑ ማስጠንቀቂያም ቢሰጣቸው ከዴርጊታቸው ያሌተቆጠቡ
በመሆኑና ተጠሪው በአዲማ ሌዩ ዞን ትምህርት ቢሮ ፅ/ቤት ተቀጥረው ዯሞዝ የሚከፇሊቸው በመሆኑ ከስራ የተሰናበቱት
በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ተመሌክቶ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ይግባኝ ቀርቦ ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት ወረዲ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን በማስረጃ አጣርቶ እንዱወስን በመመሪያ ተመሌሶሇታሌ፡፡ በዚህ መሰረት ወረዲ
ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙ ማስረጃ እንዱያቀርቡ ማዘዙንና ሁሇቱም ወገኖች ግን ማስረጃ አሇማቅረባቸውን መዝግቦ አመሌካች
ተጠሪ ፇፀሙ የተባለትን ጥፊት በማስረጃ ያሊስረደ በመሆኑና በስራ ስንብት ዯብዲቤው ሊይ ሇስንብቱ በምክንያትነት
የተጠቀሰው የተማሪዎች ቁጥር መቀነስ እንጂ ተጠሪ ፇፅመዋሌ የተባሇው ጥፊት ባሇመሆኑ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው በማሇት
ተጠሪ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤትም ሆነ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ስህተት
የሇበትም በማሇት ውሳኔውን አፅንተዋሌ፡፡ የአሁኑ ሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታ
በአጭሩ ተጠሪ በስራቸው ሊይ ጥፊት የፇፀሙ ሇመሆኑ የቀረቡትን ማስረጃዎች ፌ/ቤቱ ሳይሰማ ውሳኔ መስጠቱን የህግ
ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካች ማስረጃዎች ሳይሰሙ ውሳኔ የመስጠቱን ህጋዊነት ሇመመርመር
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፅሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በመሌሳቸው
በአመሌካች የተነገረውን ጥፊቶች ያሌፇፀሙ መሆኑን እና አመሌካች በማስረጃ ዝርዝራቸው ሊይ የቆጠሩዋቸውን ምስክሮች
ማቅረብ ሲገባቸው ምስክሮቻቸውን በመሇወጣቸው ፌ/ቤቱ ማስረጃቸውን ሳይሰማ ማሇፈ አግባብ ነው በማሇት የስር ፌ/ቤት
ውሳኔ እንዱፀናሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ችልቱም አቤቱታ የቀረበበትን ውሳኔ ከተገቢው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡
በዚህ መዝገብ መሌስ ማግኘት ያሇበት ጭብጥ አመሌካች ያቀረቧቸው ምስክሮች ሳይሰሙ ውሳኔ መሰጠቱ
በአግባቡ መሆን አሇመሆኑ ነው፡፡ ከክርክሩ ሂዯት እንዯተረዲነው ጉዲዩ ቀዯም ሲሌ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን
ወዯስር ፌ/ቤት የመሇሰው ተጠሪ ሙለ ቀን ሥራ መስራት አሇመስራታቸው፣ ሥራ ትተው ላሊ ቦታ ሲሰሩ የቆዩ መሆን
አሇመሆኑን፣ ከላሊ ት/ቤት ተማሪዎች እያመጡ ያስጠኑ የነበረ መሆን አሇመሆኑን፣ በአመሌካች ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ
ዴርጊት መፇፀም አሇመፇፀማቸውና ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው የነበረ መሆን አሇመሆኑን በማስረጃ እንዱረጋገጥ ነው፡፡
በዚህ መሰረት ግራ ቀኙ ማስረጃ እንዱቀርቡ ታዘው አመሌካች ምስክሮቻቸውን በሚያሰሙበት ቀነ ቀጠሮ በ29/05/2001
ዓ.ም በተፃፇ በቃሇ መሃሊ በተዯገፇ አቤቱታ ሁሇት ምስክሮቻቸው መኖሪያ አዴራሻቸውን በመቀየራቸውና አንዯኛዋ
በመውሇዲቸው ምክንያት ሉያቀርቧቸው ባሇመቻሊቸው ተሇዋጭ ምስክሮች እንዱሰሙሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም
የአመሌካችን ጥያቄ በሁሇት ምክንያቶች ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ አንዯኛው የምስክሮቹ ስም በመዝገቡ ውስጥ የላሇና ተጠሪ
መሌስ ያሌሰጡባቸው መሆኑ ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ አመሌካች ምስክሮቻቸውን ሉሇውጡ የሚችለት መሌሳቸውን
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በማሻሻሌ እንጂ እንዱሁ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቱ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገባቸው ምክንያቶች
በህጉ ተቀባይነት ያሇው መሆን አሇመሆኑ መመርመር ይገባሌ፡፡
የስር ፌ/ቤት ከሰጣቸው ከምክንያቶች ውስጥ አንዯኛው ተሇውጠው የቀረቡት ምስክሮችን አስመሌክቶ ተጠሪ
መሌስ አሌሰጠባቸውም የሚሌ ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯተረዲነው አመሌካች እንዯክሳቸው አቀራረብ የሚያስረደሊቸው
ምስክሮች ዘርዝረው ማቅረባቸው አሌተካዯም፡፡ ነገር ግን እነዚህ ምስክሮች ሉሰሙ በተያዘው ቀነ ቀጠሮ በተሇያየ ምክንያት
መቅረብ ባሇመቻሊቸው ተሇዋጭ ምስክሮች እንዱሰሙ አመሌካች በቃሇ-መሃሊ በተዯገፇ አቤቱታ ጠይቀዋሌ፡፡ በማስረጃ
ዝርዝር ሊይ የተቆጠሩ ምስክሮችን ማግኘት ባሌተቻሇ ጊዜ ምስክሮች የሚቀየሩበት የተሇየ ሥነ-ሥርዓት በፌትሏ-ብሓር
ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ውስጥ የተቀመጠ ነገር የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አንዴ ጊዜ በማስረጃ ዝርዝር ሊይ የተጠቀሱ
ምስክሮች በምንም ሁኔታ መሇወጥ የማይቻሌ ስሇመሆኑ የሥነ-ሥርዓት ህጉ ያስቀመጠው ገዯብ የሇም፡፡ በመሆኑም
እንዯየነገሩ ሁኔታ ፌ/ቤቶች ተሇዋጭ ምስክሮች እንዱሰሙ ሇመፌቀዴ የሚከሇክሊቸው ህግ የሇም፡፡ በተያዘው ጉዲይም
ፌ/ቤቱ ተሇዋጭ ምስክሮቹ በመከሊከያ ማስረጃ ሊይ ስሊሌተጠቀሱ አሌሰማም ከማሇት በቀር ምስክሮቹን እንዲይሰሙ
የሚከሇክሌ ህግ መኖሩን አሌጠቀሰም፡፡ በእርግጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 223(2) እና 234 መሰረት የክሱ ማመሌከቻና
ከማመሌከቻው ጋር ተያይዘው የቀረቡት የፅሁፌና ላልች ማስረጃዎች እንዱሁም የምስክሮች ዝርዝርና ማንኛውም
ሇፌ/ቤቱ የዯረሱትን መግሇጫዎች ትክክሇኛ ግሌባጮች ሇተከሳሹ ሉዯርሰው እንዯሚገባ ሁለ ተከሳሹም የሚያቀርበው
መሌስና የመከሊከያ ማስረጃ፣ የምስክሮች ዝርዝር ሇከሳሽ ሉዯርሰው እና ሉከራከርበት ይገባሌ፡፡ ፌ/ቤቱም እንዱሰሙ
በተጠየቁት አዱስ ምስክሮች ሊይ ተጠሪው አስተያየት የመስጠት እዴሌ ሉሰጠው ይገባሌ የሚሌ ከሆነ ይህንኑ እዴሌ
ከመስጠት ባሇፇ አመሌካች ማስረጃቸውን እንዲያሰሙ የሚከሇክሌበት ህጋዊ ምክንያት አሌነበረም፡፡ ተጠሪም ቢሆን
ምስክሮቹ ሲመሰክሩ መስቀሇኛ ጥያቄ በመጠየቅ ዕውነቱ እንዱወጣ የማዴረግ መብት ስሊሊቸው ምስክሮቹ እንዲይሰሙ
የሚከሇከለበት የህግ ምክንያት ይህ ችልት አሊገኘም፡፡
ላሊው ፌ/ቤቱ የሰጠው ምክንያት አመሌካች ምስክሮቹን የሚሇውጡ ከሆነ መሌሳቸውን ማሻሻሌ ነበረባቸው
የሚሌ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 91 መሰረት አቤቱታ ሉሻሻሌ የሚችሇው የአቤቱታው መሻሻሌ ነገሩን ይበሌጥ
የሚያብራራውና ሇትክክሇኛ ውሳኔ አሰጣጥ የሚረዲ ሆኖ ሲገኝ እንዯሆነ የዴንጋጌው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም ክስ
ወይም መከሊከያ የሚሻሻሇው ጉዲዩን በይበሌጥ የሚያብራራው ወይም የቀረበውን ክርክር በተሻሇ ዓይነት ገሌፆ
የሚያስረዲው ወይም ሁኔታውን በዝርዝር አገሊሇፅ የሚያመሇክት መሆኑ ሲታመን ብቻ እንጂ ምስክሮች ሇመሇወጥ ሲባሌ
ብቻ የመሌስ አቤቱታ እንዱሻሻሌ የተጠቀሰው የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ አይፇቅዴም፡፡ በመሆኑም ስር ፌ/ቤት አመሌካች
ምስክሮቻቸውን ሇመሇወጥ የመከሊከያ መሌሳቸውን ሉያሻሽለ ይገባ ነበር በማሇት አመሌካች ምስክሮቻቸውን እንዲያሰሙ
መከሌከለ የሥነ-ሥርዓት ህጉን ያሌተከተሇ እና በሔገ-መንግስቱ አንቀፅ 20(4) ስር የተመሇከተውን የመከሊከያ ማስረጃ
የማቅረብና ምስክሮቻቸውን የማሰማት መብታቸውን ያጣበበ ውሳኔ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ
ተሰጥቷሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 20744 የካቲት 20 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፣ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁ 07592 ሚያዚያ 19 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እንዱሁም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት በመ/ቁ 79715 ግንቦት 12 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት አመሌካች በተሇዋጭ ያቀረቡዋቸውን ምስክሮች ሰምቶ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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