የሰ/መ/ቁ.

67280

ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- የኢ.ፋ.ዱ. ፌትሔ ሚኒስቴር - ዏ/ህግ አሌጋነህ ተሾመ - ቀረቡ
ተጠሪ ፡-

1. አቶ ተስፊዬ በርሄ

- ቀረቡ

2. አቶ በሇጠ ታፇሰ - ቀረቡ
3. ወ/ሪት ሔይወት ሲሳይ - ቀረቡ
4. አቶ ተሾመ አንጀል - የቀረበ የሇም
5. አቶ መኳንንት ዯግነት - ቀረቡ
በሰ/መ/ቁጥር 67275፣ 67276፣ 67277 እና 67281 የቀረቡት ጉዲዮች በዚህ መዝገብ በተያዘው
ጭብጥ ተጠቃሇው እንዱታዩ የተዯረገ በመሆኑ መዛግብቱን አንዴ ሊይ አጣምረን መርምረን ተከታዩ
ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች ሇሚሠሩ ጠበቆች ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በወጣው አዋጅ
ቁጥር 199/1992 አንቀፅ 11/2/ ሥር በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት ሇጥብቅና ሙያ ፇቃዴ
የሚሰጥበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡
ይህ አቤቱታ የቀረበው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የፌትሔ ሚኒስቴር ሇተጠሪዎች እያንዲንዲቸው ያሇፇተና
የጥብቅና ፇቃዴ እንዯማይሰጣቸው ባሳወቀው ውሣኔ ቅር በመሰኘት በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀፅ
29(1) መሠረት ይግባኛቸውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪዎች አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራ
ቀኙን በተሇያዩ መዛግብት አከራክሮ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የሠጠውን ውሣኔ በመሻር ተጠሪዎች
ያሇፇተና የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰጣቸው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኙን ሇፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ይግባኙ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌና ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ
መሠረታዊ ይዘት ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው በሔግ የመጀመሪያ ዱግሪ ያሊቸውና ዱግሪ ከመያዛቸው
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በፉት የሥራ ሌምዴ ያሊቸው ቢሆንም ከዱግሪ በኋሊ የአምስት ዓመት የሥራ ሌምዴ የላሊቸው
በመሆኑ በፋዯራሌ ማናቸውም ፌርዴ ቤት ሇመከራከር የሚያስችሌ የጥብቅና ፇቃዴ የመግቢያ ፇተና
ሇመቀበሌ አዋጅ ቁጥር 199/92 አንቀፅ 11(2) የግዴ የሚሊቸው ሆኖ እያሇ ከዱግሪ በፉት ያሇው
የሥራ ሌምዴ ሉቆጠር ይገባሌ ተብል ትርጉም መስጠቱ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው
በማሇት መከራከሩን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ በሠበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው
መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ተጠሪዎች ቀርበው ግራ ቀኙ የፅሐፌ
ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሠበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን ሇሠበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው 1ኛ ተጠሪ ሏምላ 21 ቀን 1996 ዓ.ም ከሮያሌ ኮላጅ
በሔግ ዱፔልማ፣ ሚያዝያ 02 ቀን 2000 ዓ.ም ከሮያሌ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ
የተመረቁ ሁነው በሥራ ሌምዴ ረገዴ ዯግሞ ከግንቦት 01 ቀን 1993 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 30 ቀን
1995 ዓ.ም፣ ከታህሳስ 01 ቀን 1997 ዓ.ም እስከ ዻጉሜ 05 ቀን 2000 ዓ.ም ዴረስ በአዱስ አበባ
ከተማ አስተዲዯር የንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ነገረ ፇጅ፣ ከሏምላ 11 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ
ነሏሴ 03 ቀን 2002 ዓ.ም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር ዏቃቤ ሔግ ሁነው ያገሇገለ መሆኑን፣ 2ኛ
ተጠሪ (አቶ በሇጠ ታፇሰ) በበኩሊቸው ሏምላ 07 ቀን 1982 ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ በሔግ
ዱፔልማ፣ የካቲት 04 ቀን 2000 ዓ.ም ዯግሞ ከሮያሌ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ
የተመረቁ ሁነው በሥራ ሌምዴ ረገዴም ከሰኔ 14 ቀን 1985 ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 21 ቀን
1987 ዓ.ም በኢትዮጵያ የችርቻሮ ንግዴ ዴርጅት ኮርፕሬሽን ውስጥ በነገረ ፇጅነት፣ ከጥር 15 ቀን
1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥር 14 ቀን 1988 ዓ.ም ዴረስ በኢትዮጵያ የቤት እና የቢሮ ዕቃዎች
ዴርጅት ውስጥ በነገረ ፇጅነት፣ ከታህሳስ 10 ቀን 1998 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሏምላ 6 ቀን 1989
ዓ.ም ዴረስ በእርሻ ሰብሌ ገበያ ኮርፕሬሽን ውስጥ በነገረ ፇጅነት፣ ከሏምላ 10 ቀን 1989 ዓ.ም እስከ
መስከረም 27 ቀን 1984 ዓ.ም ዴረስ በነገረ ፇጅነት፣ ከመስከረም 28 ቀን 1984 ዓ.ም እስከ ሏምላ
30 ቀን 1996 ዓ.ም የሔግ አማካሪ ቢሮ ተጠባባቂ ሒሊፉ፣ ከነሏሴ 06 ቀን 1996 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30
ቀን 1998 ዓ.ም የሔግ አገሌግልት ተጠባባቂ ኃሊፉ፣ ከሏምላ 01 ቀን 1998 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 08
ቀን 2000 ዓ.ም ዴረስ የሔግ አገሌግልት ኃሊፉ በመሆን በውሃ ሥራዎችና ኮንስትራክሽን ዴርጅት
ውስጥ የሠሩ መሆኑን፣ 3ኛ ተጠሪ (ሔይወት ሲሳይ) ዯግሞ ሏምላ 11 ቀን 1994 ዓ.ም ከአዱስ
አበባ ዩኒቨርሲቲ በሔግ ዱፔልማ፣ እ.ኤ. አቆጣጠር ጁሊይ 22 ቀን 2010 ዯግሞ ከዚሁ ዩኒቨርሲቲ
በሔግ ባችሇር ዱግሪ የተመረቁ ሲሆን በሥራ ሌምዴ ዯግሞ ከነሏሴ 16 ቀን 1995 ዓ.ም እስከ
ጥቅምት 30 ቀን 2002 ዓ.ም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር ዏቃቤ ህግ ሁነው ያገሇገለ መሆኑ
የተረጋገጠ መሆኑን፣ 4ኛ ተጠሪ (አቶ ተሾመ አንጀል) ዯግሞ በትምህርት ዝግጅት እ.ኤ.አ. ኖቬንበር
11 ቀን 2004 ዓ.ም ከባሔር ዲር ዩኒቨርሲቲ በሔግ ዱፔልማ፣ እ.ኤ.አ. ዱሴምበር 01 ቀን 2009
ዯግሞ ከአሌፊ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ ያሊቸው ሁነው በሥራ ሌምዴ ረገዴም ከየካቲት
01 ቀን 1983 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 01 ቀን 1999 ዓ.ም በአማራ ክሌሌ ውስጥ ዏቃቤ ሔግነት፣
ከሰኔ 15 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ ነሏሴ 03 ቀን 2002 ዓ.ም ዴረስ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዴ.ሪ ፌትሔ
ሚኒስቴር አቃቤ ሔግ ሁነው የሠሩ መሆኑ መረጋገጡን፣ 5ኛ ተጠሪ (አቶ መኳንንት ዯግነት)
በበኩሊቸው ነሏሴ 16 ቀን 1993 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮላጅ በሔግ ዱፔልማ፣ ዻጉሜ
01 ቀን 2001 ዓ.ም ዯግሞ ከሮያሌ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በሔግ ባችሇር ዱግሪ የተመረቁ መሆኑንና
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በሥራ ሌምዴ ረገዴም ከታህሳስ 01 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 30 ቀን 1994 ዓ.ም ዴረስ
ዯግሞ የዏቃቤ ሔግ ረዲት፣ ከጥር 01 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም ዴረስ
በዏቃቤ ሔግ ዯረጃ አምስት፣ ከሏምላ 01 ቀን 1998 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ
ዯግሞ በዏቃቤ ሔግ ዯረጃ አራት፣ ከሏምላ 01 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ ጥር 30 ቀን 2002 ዓ.ም
ዴረስ ዯግሞ በዏቃቤ ሔግ ዯረጃ ሦስት የሠሩ መሆኑ የተረጋገጠ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪዎች ያሇፇተና
የጥብቅና ፇቃዴ ሉሰጠን ይገባሌ በማሇት የሚከራከሩት የሥራ ሌምዲቸው መያዝ ያሇበት ከዱግሪ
በሁዋሊ ሳይሆን በፉት ያሇውም ጭምር ነው በሚሌ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሚከራከረው የሥራ
ሌምዴ ሉያዝ የሚገባው ከዱግሪ ምረቃ በሁዋሊ ያሇውን ጊዜ ነው በሚሌ ተገንዝበናሌ፡፡
ከሊይ እንዯተጠቀሰው የአመሌካች ጥያቄ ያሇፇተና ሇማናቸውም የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች
የጥብቅና ፌቃዴ ማግኘት የሚቻሇው በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀፅ 11 (2) በተመሇከተው ሁኔታ
ሆኖ ይህ ሁኔታ በአዋጅ ቁጥር 199/1992 አንቀፅ 8 እና 9 ሇተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሌዩ ዴንጋጌ
ነው በሚሌ ነው፡፡
በአዋጅ ቁጥር 199/92 የፋዯራሌ የጥብቅና ፇቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ በዚሁ
አዋጅ አንቀፅ 8 (1) በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ ሇማግኘት
የሚቻሌባቸው ሁኔታዎች በግሌፅ የተዘረዘሩ ሲሆኑ እነዚህም በሔግ ዱፔልማ ያሇው፣ የኢትዮጵያ
መሠረታዊ ሔጏችን ማወቅ እንዱሁም አግባብነት ባሇው ሙያ ቢያንስ 5 ዓመታት ሌምዴ ያሇው
ወይም በሔግ ዱግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሔጏችን የሚያውቅና በሙያው ቢያንስ
የሁሇት ዓመት ሌምዴ ያሇው፣ ሇፌትህ ሥራ አካሄዴ መሌካም ሥነ ምግባር ያሇው፣ ሇዯረጃው
የሚሰጥን የጥብቅና መግቢያ ፇተና ያሇፇ፣ ምግባረ ብሌሹነትን በሚያመሊክት ወንጀሌ ተከሶ
ያሌተቀጣ፣ የሙያ ኃሊፉነት መዴህን ዋስትና መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ ያቀረበ ማንኛውም
ኢትዮጵያዊ የሚለ ሲሆኑ ሇፇቃደ መሰጠት ፇተና መቀመጥንና ማሇፌን የግዴ የሚሌ መሆኑ
የአዋጁን አንቀፅ 8 ከአዋጁ አንቀፅ 11(1) ጋር አጣምረን በማንበብ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡
የፋዯራሌ ማናቸውም ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ ሇማግኘት ዯግሞ
በአዋጁ አንቀፅ 9 ሥር
የተመሇከቱትን መስፇርቶች ማሟሎት ቅዴመ ሁኔታ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የፋዯራሌ
ማናቸውም ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ የሚሠጠው በሔግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሔግ
ዱግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ሔጏችን የሚያውቅና በሙያው ቢያንስ አምስት ዓመት
ሌምዴ ያሇው፣ ሇፌትህ ሥራ አካሄዴ መሌካም ሥነ ምግባር ያሇው፣ ሇዯረጃው የሚሠጠውን
የጥብቅና መግቢያ ፇተና ያሇፇ፣ ምግባረ ብሌሹነቱን በሚያመሊክት ወንጀሌ ተከሶ ያሌተቀጣና፣
የሙያ ኃሊፉነት መዴህን ዋስትና መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ ሊቀረበ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው፡፡
በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9 ዴንጋጌዎች የጥብቅና ፇቃዴ ዯረጃውን የሚሇዩ መሆናቸው እንዯተጠበቀ
ሁኖ ፇቃደ የሚሠጠው ሇዯረጃው የሚሠጠውን ፇተና ሊሇፇ ኢትዮጵያዊ ብቻ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡
በላሊ በኩሌ አዋጁ ያሇፇተና የጥብቅና ፇቃዴ የሚሠጥባቸውን ሁኔታዎች ሇይቶ አስቀምጧሌ፡፡
ከእነዚህም በአዋጁ አንቀፅ 10 ሥር የተመሇከተው የፋዯራሌ ሌዩ የጥብቅና ፇቃዴ አንደ ሲሆን
ላሊው በአዋጁ አንቀፅ 11 (2) ሥር የተመሇከቱ መስፇርቶችን የሚያሟለ ኢትዮጵያዊያን
የሚመሇከተው ነው፡፡ የአዋጁ አንቀፅ 11 ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9 ሥር
የተመሇከቱትን መስፇርቶችን የሚያሟሊ ማናቸውም ኢትዮጵያዊ የጥብቅና ፇቃዴ የሚሠጠው
የፇተና መመዝገቢያ ክፌያ ፇፅሞ የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፇተና ሲወስዴና ፇተናውን ሲያሌፌ
መሆኑን የሔጉ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡ የዚህ ንዐስ አንቀፅ ዴንጋጌ ከተጠቀሰው አንቀፅ ቁጥር ሁሇት
ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ጋር ተጣምሮ ሲነበብም ሌዩ የጥብቅና ፇቃዴ ጠያቂዎች በኢትዮጵያ ከፌተኛ
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የትምህርት ተቋማት ውስጥ ቢያንስ በረዲት ፔሮፋሰርነት ወይም የመጀመሪያ ዱግሪ ኖሮት በፋዯራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና ከዚያ በሊይ በዲኝነት ወይም በዏቃቤ ሔግነት ወይም በታወቁ
የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና የሌማት ዴርጅቶች በሔግ አማካሪነትና በነገረ ፇጅነት ቢያንስ አምስት
ዓመት ያገሇገሇ ማንኛውም ሰው ሥራውን በሇቀቀ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ የጥብቅና ፇቃዴ
ማመሌከቻ ካቀረበ የጥብቅና መግቢያ ፇተና እንዱወስዴ አይገዯዴም በሚሌ በኃይሇ ቃሌ የተቀመጠ
ሲሆን ይህ ዴንጋጌ በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ ክርክር ያስነሣው የሥራ ሌምደ ሉቆጠር
የሚገባበትን ጊዜ አስመሌክቶ ነው፡፡ አመሌካች የሥራ ሌምደ ሉቆጠር የሚገባው ከዱግሪ ምርቃት
በኋሊ ነው በሚሌ የሚከራከር ሲሆን ተጠሪዎች በበኩሊቸው የሚከራከሩት በዱግሪ ከመመረቃቸው
በፉት የነበራቸው የሥራ ሌምዴ ሉያዝ እንዯሚገባ ሔጉም ያሣያሌ፣ የአመሌካች የቆየ አሠራርም
ያስረዲሌ ይህ ሠበር ሰሚ ችልትም አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ በሚሌ ነው፡፡
እኛም
የአከራካሪውን ዴንጋጌ አቀራረፅ ይዘትና መንፇሱን አይተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት የዴንጋጌው
የአማርኛው ቅጂ ፡" በኢትዮጵያ ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በሔግ ቢያንስ በረዲት ፔሬፋሰርነት ወይም
የመጀመሪያ ዱግሪ ኖሮት በፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና ከዚያ በሊይ በዲኝነት ወይም
በዏቃቤ ሔግነት ወይም በታወቁ የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና በሌማት ዴርጅቶች በሔግ አማካሪነት
እና በነገረ ፇጅነት ቢያንስ ሇአምስት ዓመት ያገሇገሇ ማንኛውም ሰው ሥራውን በሇቀቀ በአንዴ አመት
ጊዜ ውስጥ የጥብቅና ፇቃዴ ማመሌከቻ ካቀረበ የጥብቅና መግቢያ ፇተና እንዱወስዴ አይገዯዴም፡፡ "
በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የዴንጋጌው የእግንሉዝኛ ቅጂ ዯግሞ፡"Any person who has taught law in Ethiopian higher educational institutions at least
as an assistant professor or has served, holding degree in law, at least for five years
as a judge or public prosecutor in federal first instance court or above, or as a legal
consultant and attorney in known government organs and public enterprises may not
be required to take an examination, where he applies for a license within a period of
one year from the termination of his employment." በሚሌ የተቀመጠ ነው፡፡
ከሊይ የተመሇከቱትን መስፇርቶችን የሚያሟለ ፇቃዴ ጠያቂዎች ከፇተና ነጻ እንዱሆኑ
የተዯረገበት ምክንያት ሲታይም የሥራ ፀባይ በሙያው የዲበረ ሌምዴ የሚያስጨብጣቸውና ስሇ
ፌርዴ ቤቶችም አሠራር በቂ እውቀት ሇማግኘት በበቂ ሁኔታ የሚያስችሊቸው መሆኑን በመታመኑ
ስሇመሆኑ የአዋጁ ሏተታ ዘ ምክንያት ያሣያሌ፡፡ ከሊይ ከተመሇከቱት የዴንጋጌው አማርኛ እና
እንግሉዝኛ ቅጂዎች ውስጥ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ….ኖሮት …. እና Holding a degree in
law ….. የሚለት ቃሊትና ሏረግ ሲታዩ የሥራ ሌምዴ ዱግሪ ኖሮት እና ከዚህ ጊዜ በኋሊ መቆጠር
እንዲሇበት ሇትርጉም በማይጋብዝና ትርጉሙን በማያሻማ ሁኔታ ከትምህርት ዝግጅቱ በሁዋሊ ያሇው
ጊዜ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ ዴንጋጌው በአቀራረፁ፣ በይዘቱና በመንፇሱ ሲታይ ግሌፅ በመሆኑ
ዴንጋጌው ግሌፅ እስከሆነ ዴረስ ትርጉም የማያስፇሌገው መሆኑን ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ
አተረጓጏም ዯንቦች የሚያሣዩን ጉዲይ ሲሆን ግሌፅነት የሇውም፣ ትርጉም ያስፇሌገዋሌ ቢባሌ እንኳን
ዴንጋጌው በአዋጁ በአንቀፅ 8 እና 9 ጋር ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች እና የጥብቅና ሙያ ከዯረሰበት
የእዴገት ዯረጃ አንፃር የፇቃዴ አሰጣጥ መስፇርቶችን ከፌ በማዴረግ በዚህ አገሌግልት ዘርፌ
ሇሚሠማሩ ባሇሙያዎች የብቃት ዯረጃ ከሚሠጡት አገሌግልት ጋር ተመጣጣኝ እንዱሆን ሇማዴረግ
ከሚሇው የአዋጁ ዓሊማ ጋር ተዛምድ መተርጎም ያሇበት ነው፡፡ የተጠቀሰው አዋጁ በአንቀፅ 8 እና 9
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ሥር የሚሠጠው የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፇቃዴ የትምህርት ዝግጅቱንና የሥራ ሌምደ መስፇርቶች
ራሣቸውን ችሇው የተቀመጡ መሆኑን የሚያሣይ ሲሆን የአገሌግልት ዘመኑ መቆጠር ያሇበት
በዱፔልማ ወይም በዱግሪ ከተመረቁበት ጊዜ ጀምሮ አሇመሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች
አቀራረፅና ይዘት መሠረት የትምህርት ዝግጅቱና የሥራ ሌምደ ራሣቸውን ችሇው የቆሙ
መስፇርቶች ሁነው እኩሌ ዋጋ ያሊቸው ሲሆን እነዚህን መስፇርቶችን የሚያሟሊ ፇቃዴ ጠያቂ
ሇዯረጃው የሚዘጋጀውን ፇተና ማሇፈ ከተረጋገጠ የጥብቅና ሙያ ፇቃዴ እንዯሚሰጠው ከአንቀፅ 11
(1) ዴንጋጌ ጋር ተጣምሮ ሲነበብ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9 የተቀመጡት
ዴንጋጌዎች የሥራ ሌምዴ ዱፔልማ ወይም ዱግሪ ኖሮት በሚሌ ያስቀመጡ ሣይሆን የሥራ ሌምደ
ከትምህርት ዝግጅት ጋር በፉትም ቢሆን እንኳን ከትምህርት ዝግጅቱ እኩሌ ዋጋ የሚሠጠው
መሆኑን ሇያይተው የሚገሌፁ በመሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 11 (2) ሥር ከተመሇከተው ዴንጋጌ ጋር
አንዴ ናቸው ሉባሌ የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሔግ አውጪው የትምህርት ዝግጅቱንና የሥራ
ሌምደን ሇያይቶ እኩሌ ዋጋ በአንደ አንቀፅ ከሰጠ በሁዋሊ በተከታዩ ዴንጋጌ ተመሣሣይ መንፇስ
ያሇው አንቀፅ ያስቀምጣሌ ማሇት ትርጉም አሌባ ከመሆኑም በሊይ የሔጎችን ዏውዯ ንባብ (contextual
interpretation) ትርጓሜ ያሌተከተሇ፤ አዋጁ ውጤት እንዱኖረውና በአዎንታዊ መንገዴ ታይቶ
ሥራ ሊይ እንዱውሌ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የአተረጓጎም መንገዴ ሆኖ አይገኝም፡፡ አንዴ ዴንጋጌ
ግሌፅነት የሚጎዴሇው መሆኑ ከታመነበት የዴንጋጌው ትክክሇኛ ትርጉሙ የሔጉን አጠቃሊይ
ዴንጋጌዎችን በማየት ሉተረጎም እንዯሚገባ ተቀባይነት ያሊቸው የሔግ አተረጓጎም ዯንቦች ያሳያለ፡፡
በመሆኑም
በአዋጁ አንቀፅ 11 (2) ሥር የተመሇከተው ዴንጋጌ በአዋጁ አንቀፅ 8 እና 9
ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እና ከላልች የአዋጁ ዴንጋጌዎች ጋር ተዛምድ ሲታይ ሇተያዘው ጉዲይ
ሌዩ ዴንጋጌ ሲሆን ጉዲዩ መገዛት ያሇበትም በዚሁ ሌዩ ዴንጋጌ መሠረት ነው፡፡ የሥር የፋዯራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአዋጁን አንቀፅ 11(2) ዴንጋጌ ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ በግሌፅሌነቱ
በመቀበሌ ወይም ሌዩ ዴንጋጌ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ውጤት ባሇው መሌኩ በመተርጎም
ተግባራዊ ማዴረግ ሲገባው በተሇያዩ ሁኔታዎች ሊይ የሚተገበረውን የሥራ ሌምዴ አያያዝ አሠራር
በመመርኮዝ የሥራ ሌምደ ከዱግሪ ምርቃት በሁዋሊ ሉሆን አይገባም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ
የዴንጋጌውን ይዘትና መንፇስ እንዱሁም ከሊይ ከተጠቀሰው ከአዋጁ አሊማ ጋር ተዛምድ ሲታይ
ሔጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
የፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ በዋቢነት የጠቀሰውና በሠ/መ/ቁጥር 37375 ይህ
ሠበር ሰሚ ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉምም በመዝገቡ የሰበር አመሌካች የነበሩት ግሇሰብ የፋዯራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጥብቅና ፇቃዴ መግቢያ ፇተና ሇመውሰዴ እንዱፇቀዴሊቸው
ቢያመሇክቱም የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የአመሌካች ጥያቄና ማስረጃ በማገናዘብ በሰጠው ውሣኔ
አመሌካች ከኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮላጅ ነሏሴ 10 ቀን 1998 ዓ.ም በሔግ ዱፔልማ ከተመረቁ
በኋሊ በፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች ጠበቆች ፇቃዴ አሠጣጥ እና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 199/92 አንቀፅ
8/1/ መሠረት በሙያው 5 ዓመት ያሊገሇገለ ናቸው በማሇት የአመሌካች ጥያቄን ሳይቀበሇው
በመቅረቱ በዴንጋጌው የተመሇከተው የሥራ ሌምዴና የትምህርት ዝግጅት እኩሌ ዋጋ ያሊቸው
የተሇያዩ መስፇርቶች ከሚሆኑ በስተቀር ሁሇቱም አንዴ ጊዜ እንዱሟለ ሔጉ የግዴ አይሌም፣ የሠበር
አመሌካቹ ሇፇተና እንዱቀመጡ ሉፇቀዴሊቸው ይገባሌ ተብል የተሰጠ ትርጉም ነው እንጂ በአዋጁ
አንቀፅ 11(2) ሥር የተመሇከቱትን መስፇርቶች ተመሌክቶ ትርጉም የሰጠበት መዝገብ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም አንዴ የሠበር ሰሚ ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉም በማናቸውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ
ቤትን የሚያስገዴዯው ተመሣሣይ ሇሆኑ ጉዲዮች ነው፡፡ የተያዘው ጉዲይ ይህ ሠበር ሰሚ ችልት
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በሰ/መ/ቁጥር 37375 ን ከሰጠው የሔግ ትርጉም ጋር ተመሣሣይነት የላሇው በመሆኑ የሥር ፌርዴ
ቤት የሰ/መ/ቁጥር 37375 ሇውሣኔው በዋቢነት መጠቀሱ አግባብነት የላሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በአጠቃሊይ ተጠሪዎች ሇጠየቁት የጥብቅና ፇቃዴ ዯረጃ በሔጉ የተመሇከቱትን መስፇርቶች አሊሟለም
በማሇት አመሌካች ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት የሰጠውን ውሣኔ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ተጠሪዎች መስፇርቱን እንዲሟለ በማዴረግ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱን ውሣኔ በመሻሩ በሔጉ
አተረጓጎምና አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 98707፣ 99105፣ 99561፣ 99563 ታህሳስ 14 ቀን
2003 ዓ.ም፣ በመ/ቁጥር 99156 ታህሳስ 19 ቀን 2003 ዓ.ም ተሰጥተው በፋዯራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት በትዕዛዝ የፀኑት ውሣኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች ሇተጠሪዎች እያንዲንዲቸው ያሳወቀው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
4. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ውሣኔ ግሌባጩ ከሠ/መ/ቁ 67275፣ 67276፣ 67277 እና 67281
ጋር ይያያዝ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/ም.ፊ

509

