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                                                         የሰ/መ/ቁ. 69471 

     ጥቅምት 20 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

        ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮፔሬሽን ዯቡብ ሪጅን - ነገረ ፇጅ አየነው ዱሇላቻ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ጥበቡ ተሰማ - ጠበቃ ወርቀአገኘሁ ኃይላ  - ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ክርክር ሲሆን የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በፌርዴ ባሇመብትነት 
ባቀረበው የአፇፃፀም አቤቱታ በማቅረቡ በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት 
በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጀመረ ነው፡፡ ቀረቦ የነበረው የአፇፃፀም አቤቱታ 
በተመዯብኩበት የሥራ መዴብና ዯሞዝ ቀዴሞ በተሰጠው ፌርዴ መሠረት እንዱፇፀምሌኝ የሚሌ 
ነው፡፡ አመሌካች ሇቀረበው የአፇፃፀም አቤቱታ መሌስ ሲሰጥ ቀዴሞ የነበረው መዋቅር 
በመንግሥት መመሪያ የተሰረዘ  በመሆኑ እንዯውሣኔው መፇፀም ያሌቻሇ መሆኑና አዱስ 
በወጣው መዋቅር መሠረት ዯግሞ የሚመዯብበትን ቦታ እንዱጠባበቅ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የአፇፃፀም መዝገቡን የያዘው ፌርዴ ቤት በአፇፃፀሙ ዙሪያ በዚሁ መሌኩ ካከራከረ በኋሊ የፌርዴ 
ባሇመብት (የአሁኑ ተጠሪ) ፌርዴ ያገኘው የቀዴሞ መዋቅር ሥራ ሊይ በነበረበት ወቅትና አዱሱ 
መዋቅር ባሌነበረበት ወቅት በመሆኑ በፌርደ መሠረት ሉፇፀም ይገባሌ በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ የቀረበ ሲሆን 
ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 337 መሠረት የከፌተኛውን ፌ/ቤት ውሣኔ በማጽናት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡  

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ 
ቀኙን ክርክር ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከታያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው 
የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረው ሇአሁኑ ተጠሪ ተሰጥቶት 
የነበረው ፌርዴ ሉፇፅም የሚችሌ ፌርዴ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ ይሄ 
ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት አመሌካች አጥብቆ እየተከራከረ 
ያሇው ሇተጠሪ በፌርዴ ቤት የተሰጠ ፌርዴ መኖሩን ሳይክዴ ቀዴሞ የነበረው የዴርጅት መዋቅር 
አዯረጃጀቱን ሇማሻሻሌ በተወሰደ እርምጃ በሚንስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁ. 197/2003 
መሠረት የፇረሰ በመሆኑ እንዯፌርደ ሇመፇፀም ያሌተቻሇ መሆኑን ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የተጠሪ 
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ክርክር ቀዴሞ የነበረው የዴርጅቱ መዋቅር የፇረሰ ስሇመሆኑ ሳያስተባብሌ ውሣኔውን ከመፇፀም 
የሚከሇክሌ ባሇመሆኑ እንዯፌርደ ሉፇፀምሌኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

በግራ ቀኙ መካከሌ በነበረው የክርክር ሂዯት አመሌካች ዴርጅትን በተመሇከተ መንግሥት 
ባወጣው ዯንብ መሠረት ቀዴሞ የነበረው መዋቅር የፇረሰ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ በተጨማሪም 
የመዋቅር ሇውጡ ከመምጣቱ በፉት ተጠሪ በፌርዴ ቤት ውሣኔ የፌርዴ ባሇመብት ስሇመሆኑ 
እና ይሄው የተሰጠው የፌርዴ ቤት ውሣኔ ሣይፇፀም የዴርጅቱ አዯረጃጀት በመንግስት መሇወጡ  
በተመሳሳይ መሌኩ ግራ ቀኙን ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይሄ ከሆነ ዯግሞ የቀዴሞውን 
የዴርጅቱን አዯረጃጀት መሠረት በማዴረግ በፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሳኔ ከመፇፀሙ በፉት 
መንግሥት በሚያወጠው ዯንብ መሠረት አዯረጃጀቱ ቢሇውጥ ፌርደ ሉፇፀም የሚችሌበት 
አግባብ ስሇመኖሩ ወይም አሇመኖሩ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡ 

በክርክሩ ሂዯት የታወቁትን ፌሬ ነገሮች ይዘን ወዯ ህጉ ስንመሇስ ቀዴሞ በሥራ ሊይ የነበረው 
የአመሌካች ዴርጅት አዯረጃጀትና በፌርዴ ቤት ሇተሰጠው ፌርዴና ተጠሪን የፌርዴ ባሇመብት 
ያዯረገው ውሣኔ መሠረት ያዯረገው መዋቅር በአሁኑ ጊዜ በሥራ ሊይ የላሇ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ 
በሥራ ሊይ በላሇ  መዋቅር መሠረት የተሰጠው ፌርዴ ሇተጠሪ ይፇፀም ማሇት ዯግሞ የማይቻሌ 
ነው፡፡ በመሠረቱ በመርህ ዯረጃ የተሰጡት የፌርዴ ቤት ውሣኔዎች ተፇፃሚነት የሚያገኙ ሲሆን 
አሌፍ አሌፍ ሉፇፀም የማይቻሌ ፌርዴ ሉኖር እንዯሚቻሌ ከፌታሏብሓር ሥነ ሥርዓት ህጋችን 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ እንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 392(1) መሠረት 
አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ሉፇፀም የሚቻሌ ውሣኔ ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ 
ማረጋገጥ እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡ የማይፇፀምበት አግባብ ካሇ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 
392(2) መሠረት ይሄንኑ በማመሌከት ሉፇፀም የማይቻሌ ስሇመሆኑ ትዕዛዝ መስጠት 
እንዯሚቻሌ ያመሇክታሌ፡፡  

በዚህ ጉዲይ ሊይም በላሇ አዯረጃጀት ሊይ ውሣኔ ማስፇፀም የማይቻሌ መሆኑ ግሌጽ ሆኖ እያሇ 
የበታች ፌ/ቤቶች በፌርዴ መሠረት ይፇፀም በማሇት ትዕዛዝ መስጠታቸው መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ ህዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  በመዝ.ቁ. 
53298 በቀን 26-9-2003 ዓ.ም እና የሀዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ 10229 በቀን 
22-9-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348(1) መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. በህግ አግባብ ቀሪ በሆነ አዯረጃጀትን መሠረት በማዴረግ ፌርዴ እንዱፇፀም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ አግባብነት የሇውም ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰ  ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ሏ/አ   
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