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  የሰ/መ/ቁ. 36730 

ሏምላ 30 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- አቶ አማረ ገሊው - አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯሴ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 27947 መጋቢት 8 ቀን 2000 ዓ.ም 
የሰጠው ብይንና የዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 20224 መጋቢት 16 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው 
ትእዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት መጋቢት 23 ቀን 2000 ዓ.ም 
በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሊመሇከተ ነው፡፡ 

 በዚህ መዝገብ ሇሰበር ችልቱ የቀረበው ክርክር በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 164 ንኡስ አንቀጽ 1 እና ንኡስ 
አንቀጽ 2 መሰረት በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ እውቅና እና ጥበቃ የተሰጣቸውን መብቶች ሇማስከበር የሚቀርብ 
አቤቱታ ወይም ጥያቄ በይርጋ ቀሪ የሚሆንበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ሇዯሴ ወረዲ ፌርዴ 
ቤት ኀዲር 21 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ ፌርዴ ቤቱ ተከሳሹ/ አመሌካች/ የዯረጃ እዴገት እንዱሰጠኝ 
ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ተጠሪ ያቀረበው ክስ ከዚህ በፉት በፌርዴ ያሇቀ ነው፡፡ የከሳሽ 
/ተጠሪ/ ክስ በይርጋ ይቋረጣሌ የዯረጃ እዴገት በወዴዴር የሚሰጥ በመሆኑ ከሳሽ ይገባኛሌ በማሇታቸው የሚሰጥ አይዯም 
የሚሌ ክርክር ሇወረዲው ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ 

 የወረዲው ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ ቀዯም ብል በአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ የዯረጃ እዴገት እንዱሰጣቸው ክስ 
አቅርበው የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ውሣኔ ከሰጠሊቸው በኋሊ የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን 
የላሇው መሆኑን በመግሇጽ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የቦርደን ውሣኔ የሻረ በመሆኑ ጉዲዩ የመጨረሻ 
ፌርዴ አሌተሰጠበትም፡፡ ክስ በይርጋ ይቋረጣሌ የሚሇው የተከሳሽ/የአሁን አመሌካች/ መቃወሚያ በተመሇከተ የአሁን 
ተጠሪ ሇአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ በአዋጅ ቁጥር 377/96 የተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ሣያሌፌ ክስ አቅርቦ የነበረና ክርክር 
ሑዯት እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ዯርሶ ቦርደ ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን እንዯላሇው የተወሰነ 
በመሆኑ ተጠሪ ሇቦርደ የቀረበው ክስና ክርክር የይርጋው ጊዜ  የማያቋርጥ ነው በማሇት የአመሌካችን የመጀመሪያ ዯረጃ 
በመቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪና አመሌካች በዋናው ጭብጥ ሊይ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ አመሌካች 
ሇተጠሪ የዯረጃ እዴገቱን ሉሰጣቸው ይገባሌ የሚሌ ውሳኔ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 
ሇዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ጉዴሇት 
የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 
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 የአመሌካች ነገረ ፇጅ መጋቢት 23 ቀን 2000 ዓ.ም የተፃፇ ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን 
የአቤቱታቸውን ፌሬ ነገርም የወረዲው ፌርዴ ቤት የተጠሪ ክስ በይርጋ ይቋረጣሌ በማሇት ያቀረብነው የመጀመሪያ ዯረጃ 
የክስ መቃወሚያ ያሇፇብን አሊግባብ ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ጉዲዩን አይቶ ውሣኔ የመስጠት የሥረ- ነገር 
ሥሌጣን ሇላሇው አካሌ ማሇትም ሇአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ያቀረቡ በመሆኑ የይርጋው ጊዜ መቆጠሩን ያቋርጠዋሌ 
በማሇት የሰጠው ብይን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162 አንቀጽ 164 እና አንቀጽ 147 ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ ነው 
የወረዲው ፌርዴ ቤት ብይን ስሇ ይርጋ መቋረጥ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1851/ሇ/ የተዯነገገውን ያሊገናዘበና መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ይኸም ቢታሇፌ ያሇ ውዴዴር ሇተጠሪ የዯረጃ እዴገት እንዴንሰጥ የወረዲው ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኛችንን በመሰረዙ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር 
የሚጣራ ነጥብ ያሇው በመሆኑ ተጠሪ መሌስ እንዱያቀርቡ በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ተጠሪ ግንቦት 1 ቀን 2000 ዓ.ም 
የተፃፇ ሶስት ገጽ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የሚያከራክራቸው ጉዲይ አመሌካች ሊወጣው የሥራ መዯብ 
የትምህርት ማስረጃዬን ማሇትም ሇመወዲዯር የሚያስችሇኝን ዱፔልማ በማያያዝ ሇውዴዴር ስቀርብ ዱፔልማውን ሥራ 
ስትቀጠር ያሊስመዘገብከው ስሇሆነ እንዯማስረጃ አይያዝሌህም ብል ስሇከሇከሇኝ እየሰራሁ ተምሬ በዱፔልማ 
የተመረቅሁበት በፏርቸዚንግ የሥራ ሙያ ያወጣው የሥራ መዯብ ብቸኛ ተወዲዲሪ ሆኜ ቀርቤ በእዴገት ሉሰጠኝ ሲገባ 
አሊግባብ ሲከሇክሇኝ በወቅቱ አቤቱታዬን ሇአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ አቅርቤ ቦርደ የሥራ መዯቡ ሉሰጠኝ እንዯሚገባ 
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በውሣኔው ቅር ተሰኝተው ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶት ነበር፡፡ አመሌካች ውሣኔው የሔግ ስህተት አሇበት 
በማሇት ሇዚህ ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበው ችልቱ የግራ ቀኛችንን ክርክር ከሰማ በኋሊ ጉዲዩ የግሌ የሥራ ክርክር 
በመሆኑ የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ጉዲዩን አይቶ የመወሰን ስሌጣን የሇውም በሚሌ ምክንያት የቦርደንና የክሌለን 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሰራተኛ ማህበሩና አመሌካች ባዯረጉት ውዴርዴር አመሌካች የእኔንና 
የላልች ሰራተኞችን ዱፔልማ ተቀብል መዴቦኛሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወሰነው መሰረት ሇወረዲው ፌርዴ 
ቤት ያቀረብኩትን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም ሇቦታው የቀረብኩ ብቸኛ 
ተወዲዲሪ በመሆኔ አመሌካች ያቀረበው የይርጋ እና የፌሬ ጉዲይ ክርክር የሔግ መሰረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች በጽሐፌ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር አመሌካችና ተጠሪ በጽሐፌ ያቀረቡት ክርክር ይዘት በእጭሩ ካሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጠሪ 
ክስ በይርጋ አይታገዴም በማሇት የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ አግባብነት ካሊቸው 
የሔግ ዴንጋጌዎችና ይህ የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 16648 ከሰጠው የሔግ ትርጉም ጋር በማገናዘብ ውሣኔ መስጠት 
አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 አመሌካችና ተጠሪ ካቀረቡት ክርክር ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው በመጀመሪያ ተጠሪ አመሌካች ሥራ ከተቀጠርኩ 
በኋሊ ያገኘሁትን የትምህርት ማስረጃ /ዱፔልማ/ በመቀበሌ ብቸኛ ተወዲዲሪ በሆንኩበት የሥራ መዯብ የዯረጃ እዴገት 
ሰጥቶ ሉመዴበኝ ይገባሌ የሚሌ ክስ ሇአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ አቅርበው ቦርደ የአመሌካችንና የተጠሪ ክርክር ከሰማ 
በኋሊ ውሣኔ ሰጥቶ ነበር፡፡ አመሌካች የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የቦርደን ውሣኔ በማጽናቱ አመሌካች ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበው የሰበር ችልቱ ጉዲዩ የውሌ የሥራ ክርክር ሣይሆን የግሌ የሥራ ክርክር 
በመሆኑ የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ጉዲዩን የማየት የሥረ-ነገር ሥሌጣን የሇውም በማሇት በሰበር መዝገብ ቁጥር 
28690 ኀዲር 10 ቀን 2000 ዓ.ም በዋሇው ችልት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ከዚህ በኋሊ ሇዯሴ ወረዲ ፌርዴ ቤት ኀዲር 
24 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ አመሌካች የዯረጃ እዴገት እንዱሰጠኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካች የተጠሪ ክስ በይርጋ ይቋረጣሌ በማሇት ያቀረበው መቃወሚያ ውዴቅ በመዯረጉ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካች በሥርና በሰበር የሚከራከረው ተጠሪ የመጀመሪያውን ክስ ያቀረበው ጉዲዩን አይቶ ውሣኔ ሇመስጠት ሥሌጣን 
ሇላሇው አካሌ መሆኑ ይህ የሰበር ችልት በሰጠው ውሣኔ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ሥሌጣን ሇላሇው 
አካሌ ያቀረበው ክስ የይርጋ ጊዜ መቆጠርን አያቋርጠውም በማሇት ሲሆን ይህ የአመሌካች ክርክርና ይህ የሰበር ችልት 
ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ሥሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ሰጭ አካሌ ክስ ማቅረብ ይርጋ አያቋርጥም በማሇት በስር መዝገብ 
ቁጥር 16648 የሰጠውን የሔግ ትርጉም በአጠቃሊይ በሔግ የይርጋ የጊዜ ገዯብ መዯንገግ ካስፇሇገበት መሰረታዊ 
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ምክንያትና ፌርዴ ቤቶችና ላልች የዲኝነት ነክ ሥሌጣን ያሊቸው አካሊት አንዴ ጉዲይ ሲቀርብሊቸው ላሊኛውን ተከራካሪ 
ከመጥራታቸው በፉት ስሊሇባቸው ግዳታና ኃሊፉነትና የይርጋ የሔግ ዴንጋጌዎችና ይርጋ የሚቋረጥባቸውን ሁኔታዎች 
መሰረታዊ አተረጓጏም መርሆች በመመርመር ውሣኔ መስጠት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. ጉዲዩ አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ቤት ወይም የዲኝነት ነክ ሥሌጣን ሊሇው አካሌ ክስ መቅረቡና ክርክር 
መካሄደ ይርጋን አያቋርጥም በማሇት አመሌካች የሚያቀርበው ክርክር ሔግ አውጭው በተሇያዩ የሔግ ማእቀፍች መብት 
አለኝ ወይም መብቴ ተጥሶብኛሌ የሚሌ ማናቸውም የተፇጥሮ ወይም የሔግ ሰውነት መብት ያሇው አካሌ በማቅረብ 
መብቱን የሚጠይቅበትን የጊዜ ገዯብ በሔግ ከሚዯነግግበት መሰረታዊ ዓሊማ አንፃር መታየት ያሇበት ነው፡፡ ሔግ አውጭው 
ማናቸውም ሰው በሔግ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ክሱን ሇፌርዴ ሰጭ አካሊት ካሊቀረበ ጥያቄው በይርጋ ቀሪ 
እንዯሚሆን በሔግ የሚዯነግግበት አንዯኛው ምክንያት መብት አሇኝ ወይም መብቴ ተጥሶብኛሌ የሚሌ ሰው ተገቢውን 
ትጋት በማዴረግ በሔግ በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ውስጥ መብቱን እንዱጠይቅ ሇማዴረግና መብቱን በሔግ በተዯነገገው የጊዜ 
ገዯብ ውስጥ ያሌጠየቅ ዲተኛ የሆነ ሰው ጊዜው ካሇፇ በኋሊ ክስ የማቅረብ መብቱን ሇመገዯብና መብቱን ቀሪ በማዴረግ 
ሔግ ማእቀብ መጣሌና መቅጣት ነው፡፡ አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ በተመሇከተ የአሰሪና ሰራተኛ የሥራ ክርክር ችልትና 
የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ በአዋጅ ቁጥር 377/96 የተሰጣቸው ስሌጣንና ኃሊፉነት ያሇ መሆኑን ከአዋጁ አንቀጽ 138 
እና ከአዋጅ አንቀጽ 147 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ መብቱን ሇማስከበር ተገቢውን ጥረት ማዴረግ የዯረጃ 
እዴገት አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው የአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ወሳኝ ቦርዴ ነው በሚሌ እምነት ክሱን ሇቦርዴ ያቀረበ 
ሲሆን ቦርደም ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን አሇኝ በሚሌ እምነት ተከሳሹ አሇኝ የሚሇውን ክርክር እንዱያቀርብ መጥሪያ ሌኮ 
የከሳሽና የተከሳሽ ክርክር በመስማት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የቦርደን ውሣኔ በይግባኝ የተፇፀመ የሔግ ስህተት ካሇ መርምሮ 
የማረም ሥሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የቦርደ ውሣኔ የሰጠው በሔግ በተሰጠው ሥሌጣን መሰረትና 
በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሰረት መሆኑን በማረጋገጥ አጽንቶታሌ፡፡ የትኛው ጉዲይ የግሌ የሥራ ክርክር 
ነው?፣ የትኛው የዯግሞ የወሌ የሥራ ክርክር ባህሪ ይኖረዋሌ? የሚሇውን በመተርጏም ይህ ሰበር ችልት በመዝገብ 
ቁጥር 28690 ቦርደ ሥሌጣን የሇውም በማሇት መወሰኑ ተጠሪ ሇአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ክስ አቅርቦ እስከ ሰበር 
ዴረስ በተከራከረበት ጊዜ ውስጥ ይርጋ ሉቋረጥሇትና ጉዲዩ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 182 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
ይርጋው እንዯ አዱስ ሉቆጠር አይገባውም በማሇት ተጠሪ የሚያቀርበው ክርክር በሔግ የይርጋ የጊዜ ገዯብ መዯንገግ 
ያስፇሇገበትን አጠቃሊይ መሰረታዊ ዓሊማ ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. በሁሇተኛ ዯረጃ አመሌካች ተጠሪ የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ጉዲዩን አይቶ ውሣኔ የመስጠት ሥሌጣን የላሇው 
በመሆኑ ሇቦርደ ያቀረበው ክስ ይርጋው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 164 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት አይቋርጥም 
በማሇት ያቀረቡት ክርክር ክስ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ወይም የዲኝነት ሥሌጣን በሔግ የሰጠው ላሊ አካሌ የከሳሽ ክስ 
ከተቀበሇ በኋሊ ሇተከሳሹ መጥሪያ ከመሊኩ በፉት በሔግ እንዱያዯርግ ከተጣሇበት ግዳታና ኃሊፉነት አንፃር መታየት 
አሇበት፡፡ አንዴ ጉዲይ ዲኝነት አይቶ ውሣኔ እንዱሰጥ የክስ አቤቱታ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ወይም በሔግ ውሣኔ የመስጠት 
ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ ሇተከሳሹ ክስ አቤቱታውን ከመጥሪያ ጋር በመሊክ ከማከራከሩ በፉት የክስ ማመሌከቻውን 
መመርመርና ጉዲዩን አይቶ የመወሰን የስረ-ነገር ወይም የግዛት ክሌሌ ስሌጣን የላሇው መሆኑን ከተረዲ የቀረበሇት የክስ 
አቤቱታ አይቶ የመወሰን ሥሌጣን የላሇው መሆኑን በመግሇጽ ውሣኔ ሉሰጥ እንዯሚገባው ከፌትሏብሓር ሥነ- ሥርአት 
ሔግ ቁጥር 9 እና 23 ንኡስ አንቀጽ 1/ሇ/ ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 ጉዲዩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ወይም ከሔግ የዲኝነት ነክ ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ 
ጉዲዩን አከራክሮ ሇመወሰን የሚችሌ መሆኑን በማመን ከሳሽ ከተከሳሹ መጥሪያ እንዱያዯርስ ትእዛዝ ከሰጠና ተከሳሽም 
የፌርዴ ቤቱን መጥሪያ ወጭ በማዴረግ ሇተከሳሹ በማዴረስ አሳውቆ ከሆነ ይርጋው የሚቋረጥ መሆኑ ከፌትሏብሓር ሔግ 
ቁጥር 1851/ሇ/ የተዯነገገው ዴንጋጌ ከሳሽ ክሱን ሰምቶ ሇመወሰን ሇሚችሌ አካሌ የማቅረብ ኃሊፉነት ያሇበት ቢሆንም 
ዋንኛው ኃሊፉነት የክስ አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ሇተከሳሹ መጥሪያ ከመሊኩና ክርክር መስማት ከመጀመሩ በፉት 
ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን ያሇው መሆኑን ወይም አሇመሆኑን መመርመርና መወሰን እንዲሇበት የሚያመሇክት ነው፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ ክርክሩ ይህንን ያሔሌ ጊዜ የፇጀው ተጠሪ ክሱን ሇአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ በማቅረቡ ምክንያት ብቻ 
አይዯሇም፡፡ የተጠሪን ክስ የተቀበሇው ቦርዴ ጉዲዩን ከማየቱ በፉት ጉዲዩን አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው መሆኑን 
በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 231 ንኡስ አንቀጽ 1/ሇ/ መሰረት በመመርመር ጉዲዩን አይቶ ውሣኔ የመስጠት 
ሥሌጣን የሇኝም በማሇት ተወስኖ ጉዲዩን ባሇመዝጋቱ ምክንያት ነው፡፡ ስሇሆነም ፌርዴ ቤቶች ወይም በሔግ የዲኝነት ነክ 
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ስሌጣን የተሰጣቸው አካሊት በሔግ የተጣሇባቸውን ግዳታና ኃሊፉነት በአግባቡ ባሇመወጣታቸው ወይም ጉዲዩን አይቶ 
የመወሰን ሥሌጣን ያሊቸው ወይም የላሊቸው ስሇመሆኑ የሔጉ ዴንጋጌ አሻሚ፣በጠቅሊሊ አነጋገር የተገሇፀና ክፌተት 
ያሇበት በመሆኑ ምክንያት አከራካሪና የሔግ ትርጉም መስጠት የሚያሰፇሌገው በመሆኑ ምክንያት ጉዲዩን መወሰን 
ሥሌጣን እንዲሊቸው በመተርጏም ክርክሩን ሲሰሙ ሇቆዩበት ጊዜ ይርጋው አይቋረጥም በሚለት ከሳሽ ክስ የማቅረብ 
መብቱ ይርጋ እንዱታገዴ የሚዯረግበት ምክንያት የሇም፡፡ በእነዚህ አይነት ሁኔታ የይርጋ ጊዜ መቆጠሩ መቋረጥና ከሳሽ 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1852 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሰረት ሥሌጣን ሊሇው አካሌ ክሱን ሲያቀርብ እንዯአዱስ 
ይጋው ሉቆጠርሇት የሚገባ በመሆኑ አመሌካች ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

3.አመሌካች ያቀረበው ክርክር ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉያሌቁ የሚችለ ጉዲዮችን ሇፌርዴ ቤት ወይም በሔግ የዲኝነት 
ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብ መብት ያሇው መሆኑ በሔገ-መንግቱ አንቀጽ 37 ከዯነገጋቸው ጋር ማገናዘብ 
ያስፇሌጋሌ፡፡ የይርጋ የሔግ ዴንጋጌዎች መብታቸውን ሇመጠየቅ ተገቢውን ትጋት ያዯረጉና ዲተኛ ያሌሆነ ሰዎች ፌትህ 
የማግኘት መብት በማያሣጣ ሁኔታ በጠባቡ ሉተረጏሙና ፌትህ የማግኘት መብትን በሚያረጋግጥ መንገዴ ተግባራዊ 
ሉሆኑ ይገባቸዋሌ፡፡ መብታቸውን ሇፌርዴ ቤት ወይም በሔግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው ላሊ አካሌ የሔጉ የጊዜ ገዯብ 
ከማሇፈ በፉት ሇማቅረብ ተገቢውን ትጋት ያዯረጉ ሰዎች ሊይ የይርጋ ጊዜ መቆጠሩ እንዱያቋረጥ የሚያዯርግ የሔግ 
አተረጓጏም በመጠቀም የይርጋ ጊዜ አሊግባብ እንዱቆጠር በማዴረግ የዜጏች ፌትህ የማግኘት መብት እንዲይሸራረፌና 
በዚህ ምክንያት የፌትህ መዛባት እንዲይዯርስ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 
377/96 የአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ውስጥ የውሌ የሥራ ክርክር አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ባሇው የአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ 
ቦርዴ ክሱን አቅርቦ ክሱ በቦርደና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በአግባቡ ያቀረበ መሆኑን አረጋግጠው ውሣኔ 
ሰጥተውበታሌ፡፡ ጉዲዩ የወሌ የሥራ ክርክር ነው? ወይስ የግሌ የሥራ ክርክር? የሚሇው እስከ ሰበር ዴረስ ያከራከረ 
ጭብጥ ሲሆን ጭብጡ ይህ በሰበር ችልት የወሰነው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በመስጠት ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ ተጠሪ 
በመጀመሪያ ክሱን ያቀረበው ሥሌጣን ሇላሇው አካሌ ስሇሆነ ይርጋው ሉቋረጥ አይገባም በማሇት አመሌካች የሚያቀርበው 
ክርክር መብቱን ሇማስከበር ተገቢውን ትጋት በማዴረግ በሔግ የዲኝነት ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ክስ ያቀረበውን የተጠሪን 
ሔገ-መንግስታዊ ፌትሔ የማግኘት መብት በሚያጣብብ ሁኔታ ችልቱ የሔግ ትርጉም እንዱሰጥ የሚጠይቅ በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ 

4. እያንዲንደ የይርጋ ሔግ ዴንጋጌ በራሱና በጠበበ ሁኔታ መተርጏም አሇበት የሚሇው የሔግ አተረጓጏም መርህ ከሊይ 
የገሇጽነውን የዜጏች ፌትህ የማግኘት መብት በማያጣብብ እና አሊግባብ የይርጋ ጊዜ እንዱቆጠር በማዴረግ የሚዯርስ 
የፌትህ እጦት ሇማስቀረት በሚችሌ መንገዴ ተግባራዊ መሆን ይግባዋሌ፡፡  ይህ አተረጓጏም እኛ ብቻ ሣንሆን የዲበረ 
የሔግ ሥርአት ያሊቸው አገሮች “Limitation periods are to be construed strictly so as not to take away the 

right of the plaintiffs” በሚሌ መንገዴ የሚከተለት አተረጓጏም ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው በሰበር መዝገብ 
ቁጥር 16648 የተሰጠውን ትርጉም ሇማጠናከር የተጠቀሰው የፌትሏብሓር ሥነ- ሥርአት ሔግ ቁጥር 278 ንኡስ አንቀጽ 
3 በጠባቡና በዴንጋጌው ግሌጽ በተመሇከተው ጉዲይ ብቻ እንዱያገሇግሌና ተፇፃሚነት በሚኖረው ሁኔታ መጠቀስና 
መተርጏም ይኖርበታሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መሌእክትና ይዘት በስፊት በመተርጏምና የማመሣሰሌ የትርጉም ዘዳ (Analogy) 
በመጠቀም ሥሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ሰጭ አካሌ የቀረበ ክስ ይርጋን አያቋርጥም በሚሌ መንገዴ የተሰጠው ትርጉም ከሊይ 
የዘረዘርናቸውን መሰረታዊ የይርጋ ሔግ አተረጓጏም መርሆች የሚጥስ መሻሻሌ ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቶች 
የይርጋ ጊዜ ገዯብ የሚቆጠርበት፣ የይርጋ የጊዜ ገዯብ የሚራዘምበት፣ የይርጋ የጊዜ ገዯብ መቆጠር የሚታገዴበት 
(የሚቋረጥበትን) ሁኔታ ሲተረጉሙ ፌትህና ርትእን መሰረት በማዴረግና የይርጋው ዴንጋጌ አሊግባብ ተፇፃሚ እንዱሆን 
በማዴረግ ምክንያት የሚዯርሰውን የፌትህ ማዛባት የሚቀነስ የአተረጓጏም ሥሌት መከተሌና በሔጉ በተገሇፀው የጊዜ ገዯብ 
ውስጥ መብታቸውን ሇመጠየቅ ተገቢውን ትጋት ያሊዯረጉና ዲተኛ የሆኑ ሰዎች ክስ የማቅረብ መብት ሊይ ማእቀብ 
በሚጥሌ መንገዴ ብቻ ሔጉን በሥራ ሊይ በማዋሌ የይርጋ የሔግ ዴንጋጌዎች በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 37 የተዯነገገውን 
ፌትህ የማግኘት መብት በማያጣብብና የማይሸራርፌ መንገዴ መተርጏምና ተግባራዊ ማዴረግ ያሇባቸው በመሆኑ 
አመሌካች ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

 ከሊይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 በዘረዘርናቸው መሰረታዊ ምክንያቶች ከዚህ በፉት አምስት ዲኞች ተሰይመው 
በመገብ ቁጥር 16648 የይርጋ ጊዜ አቆጣጠርና ስሇ ይርጋ መቋረጥ የሰጡትን የሔግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/97 
አንቀጽ 4 በሚዯነግገው መሰረት በመሇወጥና የሔግ ትርጉም በመስጠት ወስነናሌ፡፡ 



 

 360 

 አመሌካች ተጠሪ ያሇ ውዴዴር እዴገት ሉሰጠው አይገባም በማሇት ያቀረበውን ክርክር በተመሇከተ አመሌካች 
ያቀረበውን ክርክር ሇማስረዲት አሇመቻለንና በአንፃሩ ተጠሪ ክርክሩን ያስረዲ መሆኑን በማረጋገጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሣኔ ሰጥተውበታሌ፡፡ አመሌካች ሇቦታው ብቁ የሆኑ ሰራተኞች እንዱወዲዯሩ ማስታወቂያ ያወጣና ተጠሪ መስፇርቱን 
አሟሌቶ ያቀረበ ብቸኛ ተወዲዲሪ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የዯሴ ወረዲ 
ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሰጡበት በመሆኑ የአመሌካች አቤቱታ በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 80 ንኡስ 
አንቀጽ 3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 ሇሰበር ችልት ከተሰጠው ሥሌጣን ውጭ የፌሬ ጉዲይና የማስረጃ 
ምዘና ክርክር በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ስሇሆነም የወረዲውና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ በፌትሏብሓር 
ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 348/1/ መሰረት አጽንተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአማራ ክሌሌ የዯሴ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. ሥሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ቤት ወይም በሔግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ ክስ ቀርቦ ክርክር ሲዯረግ 

መቆየቱ የይርጋ ጊዜ መቆጠሩን ያቋርጠዋሌ ብሇናሌ፡፡ 
3. የተጠሪ ክስ በይርጋ ቀሪ አይሆንም ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ሚያዝያ 8 ቀን 2000 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ  ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

    ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰባት ዲኞች በተሰየሙበት የሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                      የማይነበብ የሰባት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 ቤ/ኃ 
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