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ሰ/መ/ቁ. 142752 

                                           ሏምላ 27 ቀን 2009 ዒ.ም 

 

                     ዲኞች፡-ፀጋይ አስማማው 

                           አሌማው ወላ  

                           ሙስጠፊ አህመዴ 

                           አብርሃ መሰሇ  

                           ጳውልስ አርሺሶ  

 

አመሌካች፡- በከሌቻ ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር  -የቀረበ የሇም  

ተጠሪ፡- አቶ ወሌዯሰንበት ዲዱ   -ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 ‛ን“ መሰረት አዴርጎ የተነሳ ክርክርን 

የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበው በአዲማ ወረዲ ፌርዴ 

ቤት በመዝገብ ቁጥር 102019 በ15/07/2009 ዒ.ም ተሰጥቶ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 26172 በ16/09/2009 ዒ.ም የተሻሻሇው እና በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 268330 በ28/09/2009 ዒ.ም 

በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ 

በማሇት ነው፡፡ 

ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ ወረዲ ፌርዴ ቤት ተከሳሽ በነበረው የአሁኑ አመሌካች ሊይ 

በ28/02/2009 ዒ.ም አዘጋጅተው ባቀረቡት ክስ በተከሳሽ ዴርጅት ውስጥ ከ01/02/1974 ዒ.ም 

ጀምሮ በመካኒክነት የስራ መዯብ ሊይ በመጨረሻ ብር 5,198 (አምስት ሺህ አንዴ መቶ ዘጠና 

ስምንት) ወርኃዊ ዯመወዝ እያገኙ ሲሰሩ ቆይተው ስራቸውን በ09/03/2008 ዒ.ም በራሳቸው 

ፇቃዴ የሇቀቁ መሆኑን፣አመሌካች የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱፇጽም እና የመሌቀቂያ /የመሸኛ/ 

ዯብዲቤ እንዱሰጣቸው ተጠሪው በ09/03/2008 ዒ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የጠየቁ ቢሆንም 

አመሌካች ዛሬ ነገ እያሇ አቆይቶ በ25/08/2008 ዒ.ም የሰጣቸው መሆኑን የሚገሌፅ ሆኖ፡- 
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1. የአዋጅ ቁጥር 377/1996 ማሻሻያ በሆነው አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 39 እና 

40 ዴንጋጌዎች መሰረት የ34 ዒመት የአገሌግልት ክፌያ ብር 62,376፣ 

2. በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 77 (5) መሰረት የ2005፣2007 እና 2008 ዒ.ም. 

የ63 ቀናት የዒመት ዔረፌት ክፌያ ብር 10,915.80፣ 

3. በ2007 ዒ.ም. ሇሰራተኞች የተከፇሇ ቦነስ የአንዴ ወር ተኩሌ ዯመወዝ ብር 7,797 

እና 

4. በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 38  መሰረት ክፌያ የዘገየበት የሶስት ወር 

ዯመወዝ ብር 15,594 

በዴምሩ ብር 96,682.80 (ዘጠና ስዴስት ሺህ ስዴስት መቶ ሰማንያ ሁሇት ከሰማንያ ሳንቲም) 

አመሌካች ዴርጅት ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፌሊቸው እንዱሁም አስፇሊጊውን ፍርማሉቲ 

በማሟሊት የስራ ሌምዲቸውን እና የክሉራንስ ዯብዲቤ ሇጡረታና ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ 

እንዱያስተሊሌፌሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን አመሌካች በበኩለ በ22/03/2009 

ዒ.ም በሰጠው መሌስ ክሱ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 162 (4) መሰረት በስዴስት ወር 

ይርጋ የሚታገዴ ነው የሚሌ የመጀመሪያ መቃወሚያ ካስቀዯመ በኃሊ ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ 

ክሱ ግሌጽነት የጎዯሇው መሆኑን፣የጡረታ መብት ተጠቃሚ የሆነ ሰራተኛ በተዯራቢነት የስራ 

ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት የላሇው መሆኑን፣የአመሌካቹ ንብረት በዔዲ የሚፇሇግባቸው 

መሆኑን፣ዔዲ ካሇባቸው ዯግሞ የስራ ሌምዴ ማስረጃ ከመስጠት ውጪ አመሌካቹ  የመሌቀቂያ 

ዯብዲቤ ሇመስጠት የማይገዯዴ መሆኑን፣የዒመት ዔረፌታቸውን በወቅቱ መጠቀም ሲገባቸው 

ያሌተጠቀሙ መሆኑን፣ዔዲ እያሇባቸው እና የሚከፇሊቸው ክፌያ በላሇበት ሁኔታ ክፌያ የዘገየበት 

መቀጫ መጠየቃቸው ተገቢ አሇመሆኑን ገሌጾ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክሮአሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የይርጋ መቃወሚያውን በ17/04/2009 ዒ.ም በብይን ካሇፇ እና በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ 

ክሱን እና የተጠሪውን ምስክሮች ከሰማ በኃሊ የግራ ቀኙን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ 

መርምሮ፡- 

1. ተጠሪው ስራቸውን እንዯሇቀቁ የጡረታ ተጠቃሚ መሆናቸውን አመሌካች ያሊስረዲ 

በመሆኑ የ34 ዒመት የአገሌግልት ክፌያ ብር 62,376፣  

2. የ2008 ዒ.ም. የዒመት ዔረፌት ክፌያ ብር 3,811 እና 

3. የ2007 ዒ.ም. ቦነስ ብር 7,797 

በዴምሩ ብር 73,984.86 ከ10% የጠበቃ አበሌ ጋር አመሌካች ሇተጠሪው እንዱከፌሌ ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ 

ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይህንን ውሳኔ ያሻሻሇው የቦነስ ክፌያው ከስራ ውሌ መቋረጥ ጋር 

ግንኙነት የላሇው በመሆኑ በይርጋ የሚታገዴ ነው በሚሌ ምክንያት በዚህ ረገዴ የተሰጠውን 

የውሳኔ ክፌሌ ብቻ በመሻር ሲሆን አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 
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ተጠሪው የስራ ውሊቸውን በፇቃዲቸው ያቋረጡት በ09/03/2008 ዒ.ም. ሆኖ ክስ ያቀረቡት ዯግሞ 

በ28/02/2009 ዒ.ም መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች ያቀረበው የይርጋ መቃወሚያ በስር 

ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 162 እና 164 

ዴንጋጌዎች አንጻር ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት እንዱቻሌ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ 

በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ 

የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካቹ ያቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረጉት 

በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 162 (4) የተመሇከተው የስዴስት ወር የይርጋ ጊዜ መቆጠር 

መጀመር የሚገባው አመሌካች እንዯሚከራከረው ተጠሪው ስራቸውን በፇቃዲቸው ከሇቀቁበት 

09/03/2008 ዒ.ም ጀምሮ ሳይሆን አመሌካች የመሸኛ ዯብዲቤ ሇተጠሪ ከሰጠበት ከ25/08/2008 

ዒ.ም ጀምሮ ነው፣ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሲቆጠር ዯግሞ ክሱ እስከቀረበበት 28/02/2009 ዒ.ም ዴረስ 

ስዴስት ወር አሊሇፇውም በማሇት መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡በይርጋ ረገዴ በስር 

ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ይህ ብይን ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? ወዯሚሇው 

ጥያቄ ከመገባቱ በፉት በስር ፌርዴ ቤቶች በተሰጠው የይርጋ ብይን ረገዴ አመሌካቹ በሰበር 

አቤቱታው ሊይ ያቀረበው የቅሬታ ነጥብ መኖር አሇመኖሩን በቅዴሚያ ማጤኑ ተገቢ ሆኖ 

ተገኝቶአሌ፡፡አመሌካች በ01/10/2009 ዒ.ም አዘጋጅቶ ባቀረበው የሰበር አቤቱታ ሊይ የይርጋ 

መቃወሚያ አቅርቦ እንዯነበረ እና ነገር ግን ውዴቅ እንዯተዯረገበት የክርክሩን ሂዯት እና የጉዲዩን 

አመጣጥ ሇማሳየት ያህሌ ከመጥቀሱ ውጪ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ ቅሬታውን በገሇጸበት 

እና የዚህን ሰበር ችልት ዲኝነት በጠየቀበት የሰበር አቤቱታው ክፌሌ ሊይ በስር ፌርዴ ቤቶች 

በይርጋ ረገዴ የተሰጠው ብይን እና ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇመሆኑ የገሇጸው 

ነገር አሇመኖሩን እና የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በይርጋ ምክንያት እንዱሻርሇት ያቀረበው የዲኝነት 

ጥያቄ አሇመኖሩን የሰበር አቤቱታው በግሌጽ ያመሇክታሌ፡፡ተጠሪው በሰበር መሌሳቸው ሊይ በዚህ 

ረገዴ ባቀረቡት የክርክር ነጥብ ረገዴም አመሌካቹ በመሌስ መሌሱ ሊይ የሰጠው ማስተባበያ 

የሇም፡፡ማንኛውም ወገን የይርጋው ጊዜ ካሇፇ በኃሊ የይርጋ ጊዜን እንዯመቃወሚያ አዴርጎ 

ሇማንሳት ያሇውን መብት ሉተው የሚችሌ ስሇመሆኑ በአዋጁ በአንቀጽ 165 የመጀመሪያ ዏረፌተ 

ነገር ሊይ የተመሇከተ ሲሆን ዲኞች በገዛ ስሌጣናቸው የይርጋውን ዯንብ መከሊከያ ሇመጥቀስ 

የማይችለ ስሇመሆኑም ከአዋጁ አንቀጽ 162/5/ እና ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1856 (2) 

ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካቹ በሰበር አቤቱታው ሊይ 

የቅሬታ ነጥብ አዴርጎ ባሊቀረበበት ሁኔታ የይርጋ ጉዲይ በክርክር ጭብጥነት መያዙ ሔጋዊ 

መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
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አመሌካቹ የሰበር አቤቱታ ያቀረበበት ዒቢይ ነጥብ ተጠሪው የጡረታ መብት ተጠቃሚ ሆነው ሳሇ 

የስራ ስንብት ክፌያ በተዯራቢነት የተወሰነሊቸው አሊግባብ ነው የሚሌ ሲሆን ተጠሪው ስራቸውን 

እንዯሇቀቁ ወዱያውኑ የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ አሇመሆናቸው በስር ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር 

ዯረጃ የተረጋገጠ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ የሚያመሇክት በመሆኑ በዚህ ረገዴ በአመሌካቹ 

የቀረበው ክርክርም የመዝገቡን ግሌባጭ መሰረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት 

የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ው ሳ ኔ 

1. በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 102019 በ15/07/2009 ዒ.ም. ተሰጥቶ 

በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 26172 በ16/09/2009 ዒ.ም. 

የተሻሻሇው እና በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ችልት በመዝገብ ቁጥር 268330 በ28/09/2009 ዒ.ም. በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት በውጤት ዯረጃ ፀንቷሌ።   

2. በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 103396 የተያዘው አፇጻጸም ታግድ 

እንዱቆይ በዚህ መዝገብ በ01/10/2009 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዔዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡ 

3. የውሳኔው ቅጂ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡ 

4. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ አመሌካች የራሱን ይቻሌ። 

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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