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                            የሰ/መ/ቁ. 54577 

ህዲር ዏ1 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢት/ያ መዴን ዴርጅት - ነገረፇጅ ክንፇ ታዯሇ ቀረበ 

ተጠሪ፡- አቶ ሰሇሞን ያዕቆብ - አሌቀረቡም 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር መዝገብ ሉቀርብ የቻሇው አንዴ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የሆነን ጉዲይ በሔገ 
መንግሥቱ በተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት በክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ በታዩ ጊዜ 
የይግባኝ ክርክሩን ተመሌክቶ ሇመወሰን የይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ነው ወይስ የዚያው ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት? ሇሚሇው የሔግ ጥያቄ አግባብነት ያሇው የሔግ 
ትርጉም ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡ 

የጉዲዩ መነሻ ከውሌ ውጪ በሚዯርስ ኃሊፉነት ክስ ምክንያት የአሁን ተጠሪ ባቀረበው 
የገንዘብ ክርክር የአሁን አመሌካች በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ገብቶ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇትም የአሊባ 
ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌ/ቤት የቀረበሇትን ጉዲይ ከመረመረ በኋሊ ኃሊፉ የሆነውን ወገን ሇይቶና የካሣ 
መጠኑን ወስኖ የአሁን አመሌካች በገባው የዋስትና ሽፊን መሠረት ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት 
በመወሰኑ ምክንያት የኢት/ያ መዴን ዴርጅት ኃሊፉነትና የካሣ መጠኑን አስመሌክቶ በተሰጠው 
ውሣኔ ቅር ተሰኝቶ የይግባኝ አቤቱታውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ በዚህም የይግባኝ 
ቅሬታ መነሻ የአሁን መሌስ ሰጭ ቀርቦ እንዱከራከር ሲዯረግ በመጀመሪያ ዯረጃ ያቀረበው የይግባኝ 
ክርክር የፌ/ቤቱን የይግባኝ ሥሌጣን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ከውሣኔው ግሌባጭ ይዘት እንዯምንረዲው ሇክርክሩ መሠረት ያዯረገው ከዚህ ቀዯም 
በተመሣሣይ ጉዲይ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር ሰሚው ችልት በሰበር መ/ቁ. 2ዏ465 ሰኔ 26 
ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ በክሌሌ ፌ/ቤት በውክሌና ሥሌጣን የታዬ ጉዲይ በይግባኝ ተቀብል 
የማስተናገዴ ሥሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እንጂ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አይዯሇም 
በማሇት የወሰነ ስሇሆነ በአዋጅ ቁጥር 454/97 መሠረት ይህም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህንኑ 
ጉዲይ ተቀብል ሇማየት የሚያስችሇው ሥሌጣን የሇውም የሚሇውን ነው፡፡ 
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የይግባኙ ጉዲይ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህንኑ በሚመሇከት የሚከተሇውን 
ዲኝነት ሰጥቷሌ፡ 

ክርክር ባስነሣው ጉዲይ ሁሇቱም ተከራካሪ ወገኖች የሁሇት የተሇያዩ ክሌሌ ኗሪ ናቸው፡፡ 
በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/2/ መሠረት ጉዲዩ የፋዳራሌ ነው የፋዳራሌ የሆነውን 
ጉዲይ የክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በውክሌና ሥሌጣኑ ተመሌክቶ ከወሰነ ክሱ የሚታይበትን ክሌሌ 
ጨምሮ በአምስቱም ክሌልች ተሰጥቶ የነበረው የውክሌና ሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር 322/95 የተነሣ 
ስሇሆነ በዚህ መንገዴ በተሰጠው ውሣኔ ሊይ የሚቀርበውን የይግባኝ ክርክር ተቀብል ሇማስተናገዴ 
ሥሌጣን ያሇው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት እንጂ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አይዯሇም የሚሇውን 
ትንታኔ ምርኩዝ በማዴረግ በሥሌጣን ረገዴ የቀረበውን የመከራከሪያ ነጥብ በኮ/መ/ቁ. 67947 
ሚያዚያ ዏ5 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በዋሇው ችልት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት ጉዲዩን በይግባኝ የማየት ሥሌጣን አሇኝ ሲሌ በሰጠው ውሣኔ 
የአሁን መሌስ ሰጭ ቅር ተሰኝተው የይግባኝ አቤቱታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው 
ችልት በማቅረባቸው ይህ ችልት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በመ/ቁ.46679 በዏ4/5/2ዏዏ2 ዓ.ም 
በዋሇው ችልት በተመሣሣይ ጭብጥ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ. 
2ዏ465 ሰኔ 26 ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው ትርጉም መሠረት የአሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ባገኘው የውክሌና ሥሌጣን ተመሌክቶ ውሣኔ በሰጠበት የፋዯራሌ ጉዲዩ የሚቀርበውን የይግባኝ 
ክርክር ተመሌክቶ የመዲኘት ሥሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ስሇሆነ የአሁን አመሌካች 
የይግባኝ አቤቱታውን በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ማቅረቡ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሇክሌለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ ከሚያቀርብ በቀር ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ማቅረብ አይችሌም 
በማሇት ውሣኔውን ሽሮታሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
ውሣኔውን ሇመሻር መሠረት ያዯረገው የሰበር ሰሚ ውሣኔ ሇዚህ ጉዲይ ተዘማጅነት የሇውም፡፡ በዚህ 
ጉዲይ ሁሇቱም ተከራካሪ ወገኖች የተሇያዩ ክሌሌ ኗሪ በመሆናቸው ጉዲዩ የፋዳራሌ ነው የፋዳራሌ 
የሆነን ጉዲይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ተቀብል ሇማስተናገዴ የሚከሇክሇው ሔግ የሇም 
ስሇሆነም ከጉዲዩ ጋር ተገቢነት የላሇውን የሰበር ውሣኔ ጠቅሶ የሰጠው ዲኝነት መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

በዚህ የሰበር ቅሬታ መነሻ መሌስ ሰጭ ቀርቦ በሥር ፌ/ቤቶች አቅርቦት የነበረውን ክርክር 
በማጠናከር ውሣኔው ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ከይግባኝ ስሌጣን ጋር በተያያዘ 
የተነሣውን የሔግ ክርክር ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ጉዲይ ከአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5 አኳያ የፋዳራሌ ጉዲይ 
ስሇመሆኑ በግራ ቀኙ መካከሌ የተካዯ ነጥብ አይዯሇም፡፡ 

አከራካሪ የሆነው ጉዲይ የአሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌ/ቤት በውክሌና ሥሌጣኑ ተመሌክቶ 
በሰጠው ውሣኔ ሊይ ሉቀርብ የሚገባውን የይግባኝ ክርክር ተቀብል የማስተናገዴ ሥሌጣን ያሇው 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ነው ወይስ የፋዳራሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት? የሚሇውን ጥያቄ አስመሌክቶ 
በኢት/ያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ራፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 8ዏ፤ 78/2/ እና አንቀጽ 78/2/ 
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ተከትል ከወጣው አዋጅ ቁጥር 322/95 ጋር በማጣቀስ ሉሰጥ የሚገባውን የሔግ ትርጓሜ ሊይ 
ያተኮረ ነው፡፡ 

በሔገ- መንግሥቱ አንቀጽ 78/2/ እንዯተዯነገገው ክርክር የተነሣበትን ክሌሌ ጨምሮ 
በአምስቱም ክሌልች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ስሇመዯራጀቱ በአዋጅ ቁጥር 322/95 ተዯንግጓሌ፡፡ 

በዚሁ አዋጅ መሠረት የተዯረገው አዯረጃጀት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ብቻ የተወሰነ 
እንጂ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትን ጨምሮ ያዯራጀ ባሇመሆኑ በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 
78/2/ ሁሇተኛ ክፌሌ ሊይ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በክሌልች እንዱዯራጅ በሔዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ካሌተወሰነ ሇክሌሌ ፌ/ቤቶች የተሰጠው የውክሌና 
ሥሌጣን እንዯፀና የሚዘሌቅ መሆኑ በመዯንገጉ፣ በሔገ- መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/4/ እንዯተመሇከተው 
የእነዚህ ክሌልች የከፌተኛ ፌ/ቤቶች በፋዳራሌ ጉዲይ እንዯ ፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ሆነው በዲኝነት የማየት የውክሌና ሥሌጣናቸው የተነሣ አይዯሇም ሔገ መንግሥታዊ መሠረት 
ያሇው ነው፡፡ 

ከዚህ አንፃር በአንዴ በኩሌ በእነዚህ ክሌልች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተዯራጀ መሆኑን 
ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ብቻ በአዋጅ ቁጥር 322/95 የተዯነገገ በመሆኑ የተነሣ፤ በላሊ በኩሌ ከሊይ 
እንዯተገሇፀው የክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤቶች በፋዳራሌ ጉዲይ ሊይ የተሰጣቸው ሔገ መንግሥታዊ 
የውክሌና ሥሌጣን እንዯፀና ያሇ ሇመሆኑና በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/5/ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ጉዲዩን በውክሌና የማየት ሥሌጣን ያሇው መሆኑ፣ 

እንዯ አሁኑ ባሇው ጉዲይ የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በውክሌና ሥሌጣኑ ተመሌክቶ ውሣኔ 
የሰጠበትን ጉዲይ ተቀብል ሇማስተናገዴ ሥሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ወይስ የፋዳራሌ 
ከፌተኛው ፌ/ቤት ነው? የሚሇውን ጥያቄ ያስነሣሌ፡፡ 

በእነዚህ ክሌልች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ብቻ ተሇይቶ በአዋጅ ቁጥር 322/95 የተዯራጀ 
እንዯመሆኑ መጠን የዚህ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሥሌጣን ወሰን በይግባኝ ተመሌክቶ 
የመወሰንን ሁለ የሚጨምር ስሇመሆኑና አሇመሆኑ በሔጉ በግሌጽ ሉሰፌር ይገባ እንዯነበረ የክርክሩ 
ይዘት ያስረዲሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፋዳራሌ ጉዲይ ሊይ ያሇው የውክሌና ሥሌጣን 
ጠቅሇሌ ባሇመንገዴ በሔገ - መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/2/ ሊይ ይቀመጥ እንጂ በሔገ- መንግሥቱ 
አንቀጽ 8ዏ/2/ እና 8ዏ/5/ እንዯቅዯም ተከተለ በመጀመሪያ ዯረጃ በሚነሳ የክርክር ጉዲይ እንዯ 
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ዯረጃ ባሇክርክር ዯግሞ እንዯ ፋዳራሌ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ሆኖ መመሇከት እንዯሚችሌ ዘርዘር ባሇ ሁኔታ ያሇው የውክሌና ሥሌጣን አይነት ተሇይቶ 
ተቀምጧሌ፡፡ 

በመሆኑም የክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፋዳራሌ ጉዲይ በሔገ- መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/2/ 
የተሰጣቸው የውክሌና ሥሌጣን አሁንም ያሌተነካና በዚህ መንገዴ ታይቶ በሚሰጥ ውሣኔ ሊይ 
ይግባኙ ሇማን ይቀርባሌ የሚሇውን ጥያቄ የአዋጅ ቁጥር 322/95 ጥቅሌ አነጋገር ጥያቄ የሚያስነሣ 
ቢሆንም፤ እንዱሁም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን በሁሇት የክርክር 
እርከን ዓይነት ተሇይቶ በሔገ- መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/2/ እና 8ዏ/5/ በግሌጽ የተሰጠ እስከሆነ ዴረስ 
በአዋጅ ቁጥር 322/95 የተዯራጀው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሥሌጣን የክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤቶች 
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በሔገ- መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/2/ መሠረት በመጀመሪያ ዯረጃ የሚቀርቡትን የፋዳራሌ ጉዲይ 
ክርክሮችን ተቀብሇው እንዱያስተናግደ ተሰጥቷቸው የነበረውን ሥሌጣን የወሰዯ፤ የተካ እንጂ 
ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤቶች በሔገ - መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/5/ መሠረት በይግባኝ ያሊቸውን ሥሌጣን 
ሁለ ያስቀረ አይዯሇም ብል ሇመተርጎም የሚያበቁ በቂ መነሻዎች ናቸው፡፡ 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በክሌልች የተዯራጀ መሆኑ በአዋጁ በግሌጽ እስከተዯነገገ ዴረስ 
በይግባኝ ዯረጃ ያሇውን ሥሌጣን ሁለ የሚጨምር ነው እንዲይባሌ ከአንዴ የፋዳራሌ ጉዲይ 
የሚመነጭን የመጀመሪያ ዯረጃ ክርክር በክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱታይ አዴርጎ የይግባኙን ጉዲይ 
ሇማከራከር በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 8ዏ/5/ መሠረት የውክሌና ሥሌጣን የተሰጠው መሆኑ 
እየታወቀ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትን ወዯ ጎን ትቶ ወይም አስቀርቶ ይግባኙ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ሉቀርብ ይገባሌ የሚሇው መዯምዯሚያ ትርጉም አሌባ ከመሆኑም በሊይ የሔጎችን ዏውዯ 
ንባብ ትርጓሜ ያሌተከተሇ፤ አዋጁ ውጤት እንዱኖረውና በአዎንታዊ መንገዴ ታይቶ ሥራ ሊይ 
እንዱውሌ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የአተረጓጎም መንገዴ ሆኖ አይገኝም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት የአሊባ ሌዩ ወረዲ ፌ/ቤት በተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት 
ተመሌክቶ ውሣኔ በሰጠበት የፋዳራሌ ጉዲይ ሊይ የአሁን አመሌካች ቅሬታ ካሇው የይግባኝ 
አቤቱታውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ከሚያቀርብ በቀር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ 
ተመሌክቶ ሇማየት የሚያስችሇው ሥሌጣን የሇውም ሲሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ. 
46679 በዏ4/5/2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰ/መ/ቁ. 46679 በዏ4/5.2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2/ የሰበር አመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ መዝገቡ 
ዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 

  


	54577

