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የሰ/መ/ቁ. 39014 

ሰኔ 23 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብሌደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ዒሇሙ መግራ - ቀረበ  

ተጠሪ፡- እምነቴ እንዯሻው ህንፃ ተቋራጭ - ነ/ፇጅ ግርማ ወርቁ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርመረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው ፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካች ከሳሽ ሲሆኑ ተጠሪ ተከሳሽ ነበር ጉዲዩ 
የስራ ክርክር ሆኖ መጀመሪያ አመሌካች ባቀረበው ክስ መነሻ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 19802 በ5/10/99 
ዒ.ም በዋሇው ችልት አመሌካች የስራ መሪ እንጂ ሰራተኛ አይዯሇም በማሇት ክሱ በብይን ውዴቅ ሲዯረግ ይግባኝ 
ሇከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 57097 በሆነው ኀዲር 11 ቀን 2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ብይንን መሻር አመሌካች የስራ መሪ ሳይሆን ሰራተኛ ነው በማሇት በፌሬ ነገር ሊይ ውሳኔ 
እንዱሰጥት በማዘዝ ሇመጀመሪያ ፌ/ቤት ጉዲዩ ተመሇሰ፡፡ ከዚህ በኋሊ ክርክሩ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲካሄዴ ሏምላ 
13/99 ዒ.ም በተፃፇ መቃወሚያ የግዛት ክሌሌ ስሌጣን የሇም የሚሇውን መቃወሚያ ቀርቦ ፌ/ቤቱ በማሇፌ በፌሬ ነገር 
ሊይ የስራ ውሌ የተቋረጠው አሇአግባብ ነው የ6 ወር ካሳና የ2 ወር የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ  እና የየካቲት ወር 
ዯመወዝ እዱከፇሊቸው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ጉዲዩን ሇመዲኝት የግዛት ክሌሌ ስሌጣን የሇውም ተጠሪ ዋና መ/ቤቱ አዋሳ ነው በማሇት ውሳኔው በመሻሩ የቀረበ የሰበር 
አቤቱታ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሏምላ 2 ቀን 2000 ዒ.ም ጽፍ ያቀረበው ቅሬታ፡-  

 የተጠሪ ቅርንጫፌ ቢሮ አዱስ አበባ ከተማ ያሇ ስሇመሆኑ በማረጋገጥ ግንቦት 3 ቀን 2000 ዒ.ም በወጣው 
ሪፖርተር ጋዜጣ ገጽ 8 የቅጥር ማስታወቂያ ሊይ አዴራሻ አ.አ መሆኑን የገሇጸ ከመሆኑም በሊይ በተመሳሳይ የስራ ክርክር 
በመ/ቁ. 29465 ፣37317 እና 38403 በየካ ምዴብ ችልት በመ/ቁ. 21206 በቄራ ምዴብ ችልት ጉዲዮች የታዩ መሆኑን 
በመግሇጽ የግዛት ክሌሌ ስሌጣን የሇም የተባሇው ስህተት በመሆኑ ውሳኔው እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡ 

 ይህ ችልት የግዛት ክሌሌ ስሌጣን የሇም የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ያስቀርባሌ ተብል ግራ ቀኙ የቃሌ 
ክርክር አካሄዯዋሌ፡፡ የተጠሪ የቃሌ ክርክር አዱስ አበባ ያሇው የእቃ ገዥ እና የፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት እንጅ ዋና 
መ/ቤቱ አዋሳ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡ 

 የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ በአጭሩ የተመዘገበው ሲሆን እኛም እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አስቀዴሞ አመሌካች የስራ መሪ ነው በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት ጉዲዩ አይታይም ተብል ክሱ 
በብይን ውዴቅ ተዯርጏ በይግኝ ታይቶ እንዯገና እንዱታይ ተወስኖ ሲመሇስ የአሁኑ ተጠሪ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን እንዯገና ሉያይ 
የሚችሌበት የግዛት ክሌሌ ስሌጣን የሇውም ስሌጣን ሇላሇው ፌ/ቤት ነው ጉዲዩ እንዱታይ እንዱመሇስ የተዯረገው በማሇት 
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በይግባኝ እንዱታረምሇት አሌጠየቀም፡፡ በውሳኔው ተስማምቶ በፌሬ ጉዲይ ሊይ ሇመሟገት ከመሇሰ በኋሊ እንዯገና 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር የሚያነሳበት የሕግ አግባብ የላሇ ከመሆኑም በሊይ ይሌቁንም የዴርጅቱ ቅ/ጽ/ቤት 
አ/አበባ ከተማ ሇም ሆቴሌ አካባቢ ኃይላ ገ/ስሊሴ መንገዴ እንዯሆነ አመሌካች በቅሬታው የጠቀሰውን የተጠሪ ጠበቃ 
በክርክራቸው የእቃ ግዥ እና ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ የተከራከረ በመሆኑ የግዛት 
ክሌሌ ስሌጣን የሇውም በማሇት የከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ውሳኔ ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 63124 ግንቦት 6 ቀን 2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ፌ/ቤቱ የግዛት ክሌሌ ስሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌሬ ጉዲዩ ሊይ 
የሰጠው ውሳኔ በሕጉ አግባብ መሆን አሇመሆኑን ከሕግና ከማስረጃ አንፃር በማገናዘብ ተገቢውን እንዱወስን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 341 መሰረት ሇከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱመሇስ ወስነናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ 
4. መዝገቡን ዘግተናሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
5. መ/ቁጥር 19802 በመጣበት ሁኔታ ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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