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የሰ/መ/ቁ. 63699 

15/11/2ዏዏ3 

 ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፌሣ 

  አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አፓኖ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ዴርጅት ጠበቃ አቶ በረከት    ቡሽራ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ጥሩነህ ይመር አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ተጠሪ ሇሥር የጋምቤሊ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በተከሣሽ ዴርጅት /በአሁኑ 
አመሌካች ዴርጅት/ በዘበኝነት ተቀጥሬ እየሠራሁ የቆየሁ ቢሆንም በህመም ምክንያት ሥራዬን 
ያቆምኩ ስሇሆነ ተከሣሽ አንዲንዴ ያሌከፇሊቸውን ክፌያዎች እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ ብሇዋሌ፡፡ 

ተከሣሽ ዴርጅት በበኩለ በሰጠው መሌስ ከሣሽ በዴርጅቱ ከታህሣሥ ወር 2ዏዏ1 እስከ 
ጥቅምት 2ዏዏ2 ሇአሥራ አንዴ ወራት በጥበቃ ሥራ ከቆዩ በኋሊ በራሣቸው ፇቃዴ ከተከሣሽ 
ዴርጅት የተሰናበቱ ሲሆን በሰጡት አገሌግልት መሠረት የስንብት ክፌያ የተከፇሊቸው በመሆኑ 
ላልች የሚከፇሊቸው ክፌያዎች የለም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የሥር የከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቱም በሰጠው ፌርዴ ተከሣሽ የስንብት ክፌያ ሇከሣሽ 
መክፇለን በማረጋገጥ ላልች ክፌያዎችን በሚመሇከት ግን ከሣሽ በግሌጽና በዝርዝር ያሌጠየቁና 
በማስረጃ አስዯግፇው ያሊቀረቡ በመሆናቸው ሉከፇሊቸው አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የጋምቤሊ ከተማ ዙሪያ ፌ/ቤት በበኩለ በሰጠው ውሣኔ 
ይግባኝ ባይ በመሌስ ሰጪ ዴርጅት ሇአንዴ ዓመት የሠሩ መሆናቸው ስሇተረጋገጠ መከፇሌ 
ያሇባቸው ክፌያዎች ማሇትም የትርፌ ሰዓት ክፌያ የዓመት ዕረፌትና የበዓሊት ቀን ክፌያ 
የተከፇሊቸው ስሇመሆኑ በማስረጃ ስሊሌተረጋገጠ መሌስ ሰጪ ሉከፌሊቸው ይገባሌ ብሎሌ፡፡ 

በከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ያሇው ያሁን 
አመሌካችም ሇዚህ ችልት ባቀረበው አቤቱታ ተጠሪ በዯፇናው አንዲንዴ ያሌተከፇለኝ ጥቅማ 
ጥቅሞችን አመሌካች እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ በማሇታቸው ብቻ የትርፌ ሰዓት የዓመት ዕረፌት እና 
የበዓሊት ቀን ክፌያ በገንዘብ ተሇውጦ እንዱከፇሊቸው መወሰኑ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ስሇ ክስ አቀራረብ 
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የተዯነገጉትን መርሆዎችንና ስሇማስረጃ አቀራረብ ሥርዓትን መሠረት ያሊዯረገ ስሇሆነ ውሣኔው 
ሉሻር ይገባሌ ብሎሌ፡፡ 

ተጠሪው ሇሰበር አቤቱታ መሌስ ሇመስጠት ባሇመፇሇጋቸው መብታቸው የታሇፇ ሲሆን 
እኛም የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇተጠሪው የትርፌ ሰዓት ክፌያ፣ እንዱሁም የዓመት ዕረፌትና 
የበዓሊት ቀናት የሠሩባቸው ታስቦ በገንዘብ ተሇውጦ እንዱከፇሊቸው መወሰኑ በአግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የሥራ ክርክር የፌትሏብሓር ባሔሪ ስሊሇው ክርክሩ መመራት ያሇበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ 
መሠረት መሆን ይኖርበታሌ፡፡ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 222 በክስ ጽሐፌ ሊይ ስሇሚሠፌሩ ነገሮች 
የተዯነገገ ሲሆን በዚሁ በተጠቀሰው የሔግ ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር /1/ በፉዯሌ /ረ/ አንዴ ክስ ሇክሱ 
ምክንያት የሆኑትን ነገሮች መያዝ እንዲሇበት ተገሌጿሌ፡፡ ከዚህ ላሊም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 8ዏ/1/ 
እንዯተጠቀሰው ከሣሽ የሚጠይቀውን ሁለ ዘርዝሮ በክሱ ወይም በአቤቱታው ማቅረብ 
እንዯሚኖርበት በማያሻማ ሁኔታ ተጠቅሷሌ፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን ተጠሪው 
ያሌተከፇለኝን ክፌያዎች አመሌካች ይክፇለኝ ከሚሌ ውጪ መክፇሌ ያሇበትን ክፌያዎች በሔጉ 
መሠረት በዝርዝር ግሇጽ አዴርገው አሊቀቡም፡፡ በግሌጽ በዝርዝር ባሌቀረበ ጉዲይ ዯግሞ ላሊኛው 
ወገን እንዱከራከርበት ማዴረግ የተጠቀሱትን የፌትሏብሓር ሥነ ሥ/ሔ/ዴንጋጌዎች መጣስ 
ይሆናሌ፡፡ 

ግሇጽነት የጎዯው ክስ ወይም አቤቱታ በቀረበ ጊዜ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 91/1/ እንዯተጠቀሰው 
ፌርዴ ከመሰጠቱ በፉት ከተከራካሪ ወገኖች በሚቀርበው ጥያቄ ወይም ፌ/ቤቱ በራሱ አነሣሽነት 
ትክክሇኛ ፌርዴ ሇመስጠት አስፇሊጊ መሆኑን ከተረዲ ክሱ ወይም አቤቱታው እንዱሻሻሌ ሇማዘዝ 
ይችሊሌ፡፡ ሆኖም በዚህ በያዝነው ጉዲይ በዚህ መሌኩ ክሱ እንዱሻሻሌ አሌተዯረገም፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ 
ተጠሪው እንዱከፇሊቸው የሚጠይቁት የዓመት ዕረፌት፣ የበዓሊት ቀን እና የትርፌ ሰዓት ክፌያዎች 
ሇየትኛው ጊዜ እንዯሆኑ ተሇይተው ባሌቀረቡበት እንዱሁም በእነዚህ ጊዜያት ተጠሪው የትርፌ ሰዓት 
ሥራ እና በበዓሊት ቀናት የሠሩ ስሇመሆናቸው፣ የዓመት ዕረፌት ያሌተጠቀሙበት መኖር አሇመኖሩ 
ማረጋገጫ ባሇቀረበበት አመሌካች እነዚሁኑ ክፌያዎች እንዱከፌለ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት መወሰኑ 
በፌትሏብሓር ሥ/ሥ ስሇ ክስ አቀራረብ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ባሌተከተሇ ሁኔታ ከመሆኑም 
ላሊ ተጠሪው ክሱን በማስረጃ ሣያስረደ የተወሰነ በመሆኑ  ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የሥር የጋምቤሊ ከተማና ዙሪያ ከፌተኛ ፌ/ቤት በቀን 1ዏ/2/2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የሥር የጋምቤሊ ከተማ አስተዲዯር የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ3436   በቀን 28/1ዏ/2ዏዏ2 
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካች ሇተጠሪ የዓመት ዕረፌት፣ የበዓሊት ቀናት፣ ትርፌ ሰዓት ሥራ ክፌያዎችን በገንዘብ 
ተሇውጦ ሉከፌሊቸው አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

4. አመሌካች የዚህን ፌ/ቤት ወጪ የራሱን ይቻሌ፡፡ 
5. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

ሃ/ዱ                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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