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የሰ/መ/ቁ. 53527 

መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሒጏስ ወሌደ 

       ብርሃኑ አመነው 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ፕስታ አግሌግልት ዴርጅት ነ/ፇጅ ማስረሻ በሇጠ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ በዲሶ መሌካቶ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት ታይቶ የተወሰነውን ውሳኔ አፇፃፀም የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዲማ ቱለ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ በዚሁ ፌርዴ ቤት 
ያቀረቡት የፌርዴ ይፇፀምሌኝ ጥያቄ በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 07667 ሊይ ቀርቦ የተወሰነውን 
ውሳኔ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ በዋናው ጉዲይ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ የስራ ውሊቸው ያሊግባብ 
የተቋረጠባቸው መሆኑን በመግሇጽ ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ወይም ተገቢ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው 
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካች የአሁኑን 
ተጠሪን ወዯ ስራ እንዱመሇስ ወይም ተገቢ ክፌያዎችን እንዱከፌሌ ሲሌ ተወስኗሌ፡፡ እንዱፇፀም 
የቀረበው ውሳኔውም ይህ ሲሆን ዋናውን ፌርዴ ተጠሪ ከአገኙና ከመፇፀሙ በፉት ግን ተጠሪ 
የመንግስት ገንዘብ አጉዴሇው ተገኝተዋሌ በሚሌ ምክንያት በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ተከሰው 
ጥፊጽ በመፇጸሙ ጥፊተኝነታቸውም በፌርዴ ተረጋግጦ በአንዴ አመት ጽኑ እስራት እና በብር 
1000.00(አንዴ ሺህ) የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ተወስኖባቸዋሌ፡፡ ይህንኑ ቅጣት ጨርሰው ከወጡ 
በኋዋሊ በአስሪና ሰራተኛ ክርክር ችልት የተሰጠው ውሳኔ እንዱፇጸምሊቸው የአፇፃፀም ማመሌከቻ 
ሲያቀርቡም የአሁኑ አመሌካች ተጠሪ በወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ ተብሇው ተረጋጋጦባቸው ቅጣቱን 
ጨርሰው ከወጡ በሁሊ ሉፇጸምሊቸው የሚገባ ፌርዴ የሇም በማሇት እንዯ ፌርደ የማይፇጽምበትን 
ምክንያት ቀርቦ አስረዴቷሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም ፌርደ 
የማይፇፀምበት ምክንያት የሇም በማሇት ተጠሪን አመሌካች ወዯስራው እንዱመሌሰው ሲሌ ትእዛዝ 
ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ትእዛዝ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 377 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ትእዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ነገረ ፇጅ መጋቢት 01 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ትእዛዝ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት 
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ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተጠሪ በእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው 
ተገቢው ቅጣት ተሊሌፍ ቅጣቱን ጨርሰው ከወጡ በሁዋሊ ቀዴሞ የተሰጠውን ውሳኔ መሰረት 
በማዴረግ ወዯ ስራ የሚመሇሱበት ምክንያት የሇም በማሇት ዘርዝረው ትእዛዙ እንዱሻር ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የፌርዴ አፇፃፀም ሂዯቱ በአዋጅ ቁጥር 
377/96 ስር የተመሇከተውን ከፌተኛ የይርጋ ጊዜ መሰረት ያዯረገ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር 
ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሊቸው ተጠሪ 
ቀርበው በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ፌርዴ ባሌተሇወጠበት ሁኔታ ፌርዴ ሉፇጽም አይችሌም 
ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት የላሇ መሆኑንና አመሌካች ከፇሇገ በአማራጭ የተሇያዩ ክፌያዎችን 
በመክፇሌ ሉያሰናብታቸው የሚገባ መሆኑን በመዘርዘር የሰበር አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም ሲለ 
ግንቦት 23 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገር ፇጅም 
ግንቦት 26 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የመንግስት ገንዘብ አጉዴሇው በመገኘታቸው 
በወንጀሌ ተፇርድባቸው የእስራት ጊዜውን አጠናቅቀው ከወጡ ከአንዴ አመት በሁዋሊ በአሰሪና 
ሰራተኛ ክርክር ችልት ቀዯም ብል የተሰጠውን ውሳኔ ሇማስፇጸም አቤቱታ አቅርበው የስር ፌርዴ 
ቤት ፌርደ እንዲይፇፀም የሚከሇክሇው ነገር የሇም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ተጠሪን ወዯ ስራ 
እንዱመሌሳቸው ትእዛዝ መስጠቱን ነው፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ፌርዴ ስሌጣን ባሇው አካሌ እስካሌተሻረ እና በሔጉ የተመሇከተውን የይርጋ 
ጊዜ መሰረት አዴርጏ ሇአፇፃፀም እስከቀረበ ዴረስ እንዱሁም የማይፇፀምበት ላሊ ሔጋዊ ምክንያት 
እስከላሇ ዴረስ የማይፇፀምበት ምክንያት የላሇ መሆኑን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉም ሆነ በላልች 
ተፇፃሚነት ባሊቸው ሔጏች የተመሇከተ ጉዲይ ነው፡፡ አፇፃፀሙ የሚመራበት ሁኔታም እንዯጉዲዩ 
አግባብነት መታየት ያሇበት ስሇመሆኑ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ሇጉዲዩ አግባብነት 
ያሇው ሌዩ ሔግ ካሇ ተፇፃሚነት የሚኖረው ይኸው ሌዩ ሔግ ነው፡፡ ጠቅሊሊ ሔግ ተፇፃሚነት 
የሚኖረው ጉዲዩን የሚገዛው ሌዩ ሔግ በላሇበት ሁኔታ ስሇመሆኑ ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ 
አተረጓጏም መርሆዎች የሚሳዩት ጉዲይ ነው፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ጉዲዩ መሰረት ያዯረገው የአዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ ሲሆን 
ይህ ሔግ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ የሚነሳን ክርክር የሚገዛ ነው፡፡ በዚህ ሔግ ውስጥ የተሇያዩ 
የመብት ጥያቄዎች የሚቀርቡበት የዲኝነት አካሌና የመብት ጥያቄዎች የሚቀርቡበት የጊዜ ገዯብ 
ተመሌክቷሌ፡፡ ሔጉ ግሌጽ የሆነ የይርጋ ጊዜ ያሌተቀመጠሇት እና ምንጩ የአሰሪና ሰራተኛ የሆነ 
ማናቸውም የመብት ጥያቄ በአንዴ አመት ጊዜ ውሰጥ እስካሌቀረበ ዴረስ የማይስተናገዴ ስሇመሆኑ 
በአንቀጽ 162 ስር አስቀምጧሌ፡፡ አዋጁ በግሌጽ ሊሌተመሇከቱ ጉዲዮች ከፌተኛውን የይርጋ ዘመን 
በተመሇከተ አንዴ አመት ስሇመሆኑ ከማስቀመጡም በተጨማሪ በላልች አግባብነት ባሊቸው ሔጏች 
ስር የተመሇከቱት የይርጋ ጊዜያት ተፇፃሚ ሉሆኑ እንዯሚችለ በአንቀጽ 162/5/ ዴንጋጌ ስር 
አስፌሯሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት ሇሚቀርቡ ክርክሮች አግባብነት ካሊቸው ሔጏች መካከሌ 
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አንደ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርአት ነው፡፡ ይህ ስነ ሥርአት ከያዛቸውና ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት 
ካሊቸው ዴንጋጌዎች አንደ ዯግሞ በቁጥር 384 ስር የተመሇከተው የአፇፃፀም ይርጋ ነው፡፡ በዚህ 
ዴንጋጌ መሰረት አንዴ ፌርዴ ሇአፇፃፀም ሉቀርብ የሚገባው በአስር አመት ጊዜ ውስጥ መሆኑ 
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሉነሳ የሚችሇው ጥያቄ አንዴ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክር ሰሚ አካሌ 
የተሰጠ ውሳኔ ሇአፇፃፀም ሉቀርብ የሚገባው ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ በስንት ጊዜ ውስጥ ነው 
የሚሇው? ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 377/96 በዚህ ረገዴ ያስቀመጠው ግሌጽ ዴንጋጌ የሇም፡፡ ሆኖም ግን 
አዋጁ በግሌጽ ባያስቀምጥም ተገቢውን የሔግ ትርጉም መስጠት የግዴ የሚሌ ነው፡፡ እንዱህ በሆነ 
ጊዜ ተገቢውን የሔግ አተረጓጏም መንገድችን መከተሌ አግባብነት ይኖረዋሌ፡፡ ሔግ ሲተረጏምም 
ሔጉ ሉፇፀም የሚችሌ ውጤት እንዱኖረው በማዴረግ ስሇመሆኑም ጠቅሊሊ የሔግ አተረጓጏም 
ዯንቦች የግዴ የሚለት ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የአሰሪና ሰራተኛ ሔግ አይነተኛ ዓሊማ ሲታይ 
የኢንደስትሪ ሰሊምን በማስፇን አጠቃሊይ ምርትና ምርታማነትን በማሳዯግ ሇአገር ኢኮኖሚ 
አዎንታዊ ሚና መጫወት ስሇመሆኑ በአዋጁ መግቢያ ሊይ የተገሇፀ ጉዲይ ነው፡፡ የሔጉ አይነተኛ 
አሊማ ይህ ከሆነ ዯግሞ በአዋጁ የተካተቱት ዴንጋጌዎች ሉተረጏሙና ሉፇፀሙ የሚገባው ይህንኑ 
የሔጉን አሊማ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ በዚህም መሰረት አንዴ ሰራተኛ በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔጉ ስር በተመሇከተው የአስር አመት የጊዜ ገዯብ ውስጥ የአፇፃፀም መዝገብ ማስከፇት 
ይችሊሌ ከተባሇ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሉያሳካ ያሰበውን ግብ ችግር ውስጥ የሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 
ሰራተኛው በጊዜውና በቦታው ተገኝቶ ስራውን ካሌሰራ አሰሪው ምርትና ምርታማነትን ያሳዴጋሌ 
ተብል አይገመትም፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዩ አግባብነት የሚኖረው በአዋጅ ቁጥር 377/96 ስር 
የተመሇከተው ከፌተኛው የአንዴ አመት የይርጋ ጊዜ ሇአፇፃፀም ማመሌከቻም ተፇፃሚ እንዱሆን 
ማዴረጉ የአዋጁ አሊማ ግዴ የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ አፇፃፀም የሚቀርብሇት ፌርዴ ቤትም የፌርዴ 
ይፇጸምሌኝ ጥያቄው በዚህ ጊዜ ውስጥ የቀረበ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ 
ስንመሇስም ተጠሪ የፌርዴ ይፇጽምሌኝ ጥያቄውን በአንዴ ጊዜ ውስጥ ያሇማቅረባቸው የተረጋገጠ 
ጉዲይ ነው፡፡ ይርጋውን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት የነበራቸው ስሇመሆኑ የሚያሳይ 
ሁኔታም የሇም፡፡ በመሆኑም አዋጅ ቁጥር 377/96 ከአንዴ አመት በሊይ የረዘመ ክርክርን 
የማያስተናግዴ ሁኖ እያሇ ተጠሪ ይህንኑ ጊዜ ያሳሇፇ ፌርዴ እንዱፇፀምሊቸው ያቀረቡት አቤቱታ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ማግኘቱ የአዋጅ ቁጥር 377/96 ‛ን“ አይነተኛ አሊማና በዚሁ አዋጅ 
መሰረት የተወሰኑት ውሳኔዎች የፇጸሙበትን አግባብ ያሊገናዘበ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪን ወዯ 
ስራ እንዱመሌሳቸው የተሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 
 

ው ሣ ኔ 

1. በአዲሚ ቱለ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0925 ጥር 03 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ በምስራቅ 
ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 23879 የካቲት 18 ቀን 2002 ዓ.ም የጸናው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች እንዱፇፀምሊቸው ያቀረቡት የአፇፃፀም ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162/1/ 
መሰረት በአንዴ አመት ይርጋ የታገዯ ነው ብሇናሌ፡፡ 
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3. አመሌካች ተጠሪን ወዯ ስራ እንዱመሌስ ወይም በአማራጭ የተሇያዩ ክፌያዎች ከፌል 
እንዱያሰናብት አይገዯዴም ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ኃ  
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