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የሰበር መ/ቁ 44405 

ግንቦት 19 ቀን 2002 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ፉንፉኔ የቤትና የቢሮ እቃዎች ፊብሪካ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር -  

          ነ/ፇጅ ወ/ዮሏንስ ይርጉ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዯጃ ዯምሴ ጎበና - ወኪሌ ጥሩነሽ ዘውዳ ቀረቡ 

 መዘገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96“ን” መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ 
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ 
ከአመሌካች ጋር የመሰረቱትን የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ውሌ በራሳቸው ፇቃዴ ያቋረጡ መሆኑን ገሌፀው ስራ ሰርተው 
ያሌተከፇሊቸውን የሏምላ ወር 2000 ዓ.ም ዯመወዝ አመሌካች የፔሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ እና ክፌያው ሇዘገየበት ክፌያ 
እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ 
መሌስም ከተጠሪ ጋር የስራ ውሌ ግንኙነት የነበረው መሆኑንና ተጠሪ ግንኙነቱን በገዛ ፇቃዲቸው ያቋረጡ መሆኑን 
እንዱሁም የፔሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ ሳይከፇሊቸው የቀረና የዘገየ መሆኑን ሳይክዴ ክፌያው ያሌተፇፀመው ተጠሪ 
የተረከቡትን ንብረት በአግባቡ ያሌመሇሱና ጉዴሇት የታየባቸው መሆኑን ጠቅሶ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ አመሌካች 
በተጠሪ ሊይ ጉዴሇት ታይቷሌ የሚሌ ከሆነ ዲኝነት ከፌል በላሊ ክስ ከሚጠይቅ በስተቀር የስራ ስንብት ክፌያውን 
አሌከፌሌም ሇማሇት አይችሌም የሚሌ ምክንያት ይዞ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ አመሌካች ሇተጠሪ የሏምላ 
ወር 2000 ዓ.ም ዯመወዝ፣ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ እንዱከፌሊቸውና ስራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ የካቲት 14 ቀን 2001 ዓ.ም በተጻፇ አንዴ ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪ በስራ 
ምክንያት የተረከቧቸውን ንብረቶች ያጎዯለ በመሆኑ ክፌያውን አመሌካች በወቅቱ ያሇመፇፀሙ በአዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀጽ 36 መሰረት ሔጋዊ ሆኖ እያሇ የአመሌካች ክርክር ታሌፍ ክፌያውን እንዱፇፅም መዯረጉ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም 
የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል 
የተጠሪ ወኪሌ ቀርበው መጋቢት 30 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ የመሌሳቸው ይዘትም 
ባጭሩ አመሌካች ተጠሪ አጎዯለ ሇተባሇው ንብረት ላሊ የፌትሏብሓር ክስ መስርቶ በክርክር ሊይ ያለ መሆኑን ገሌጸው 
በዚህ ጉዲይ የተሰጠው ውሳኔ ግን ሉጸና መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ ሲለ 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ በበኩሊቸው ሚያዚያ 15 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ አንዴ ገፅ 
ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርከር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ተጠሪ በስራ ምክንያት የተረከቧቸውን ንብረቶች ያጎዯለ በመሆኑ ጉዴሇቱን ሳያወራርደ የሚፇፀም 
ክፌያ የሇም በማሇት ገሌጾ ያቀረበው ክርክር ታሌፍ አመሌካች ክፌያዎችን እንዱከፌሌ መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ 
በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የመሰረቱትን የስራ ግንኙነት በገዛ ፇቃዲቸው ያቋረጡ 
መሆኑን፣ ተጠሪ አመሌካች ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት የጠየቁት የፔሮቪዯንት ፇንዴ ክፌያ እና ስራ ሰርተው 
ያሌተከፇሊቸው የሏምላ ወር 2000 ዓ.ም ዯመወዝ መሆኑን፣ አመሌካች ሇተጠሪ ክፌያዎችን አሌከፌሌም በማሇት 
የሚከራከረው ተጠሪ በስራ ምክንያት የተረከቧቸውን ንብረቶችን ያጎዯለ በመሆኑ የማወራረዴ ግዳታ ያሇባቸው መሆኑን 
በመጥቀስ ነው፡፡ 

 በመሰረቱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 36 ስር የስራ ውሌ ሲቋረጥ የሰራተኛው ዯመወዝና ከዯመወዝ ጋር 
የተያያዙ ክፌያዎች ሁለ በሰባት የስራ ቀናት ውስጥ መከፇሌ ያሇበት ሲሆን የክፌያው ጊዜ ሉራዘም የሚችሇው 
ሠራተኛው ከአሰሪው የተረከበውን ንብረት የማስረከብ ወይም የሚፇሇግበትን ማናቸውንም ሂሳብ በማወራረዴ የራሱ ጥፊት 
በሆነ ምክንያት ካዘገየ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ሠራተኛው ስሇጠየቀው ክፌያ አሇመግባባት የተፇጠረ እንዯሆነ አሠሪው 
በአንቀፅ 36 በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሇሰራተኛው ያመነውን ያህሌ ሉከፌሌ እንዯሚገባ ዯግሞ የአዋጁ አንቀፅ 37 
ዯንግጓሌ፡፡ እነዚህን ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበ የክፌያ ማዘግየት ውጤቱ በአንቀፅ 38 ስር የተመሇከተው የሰራተኛውን እስከ 
ሶስት ወር ሉዯርስ የሚችሌ ዯመወዝ መክፇሌ ነው፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መረዲት የሚቻሇው ሠራተኛው ሇአሰሪው 
ማስረከብ ያሇበት ንብረትና ማወራረዴ ያሇበት ማናቸውም ሂሳብ አሇመግባባት የላሇበት መሆን እንዲሇበት እና 
አሇመግባባት ካሇ ግን ሰራተኛው ክፌያውን ከአሰሪው ሇመጠየቅ ክስ ከማቅረብ ሙለ በሙለ ሉከሇከሌ የማይችሌ መሆኑን 
ነው፡፡ ሠራተኛው ጉዴሇት ስሇአሇበት ሂሳቡን ሳያወራርዴ ተገቢ ክፌያዎችን ሉጠይቅ አይችሌም ከተባሇ በሔጉ የጊዜ ገዯብ 
መብቶችን የማስከበር መብቱንም ዋጋ የሚያሳጣ እንዯሚሆን ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም አንዴ ሰራተኛ የማያምንበት ጉዴሇት 
ካሇ አሰሪው በተገቢው መንገዴ ክስ መስርቶ መብቱን ከሚያስከብርና ምናሌባት በራሱ ክስ ረቺ የሚሆን ከሆነ በአፇፃጸም 
ጊዜ ስርአቱን ጠብቆ የዕዲ ይቻቻሌሌኝ ጥያቄ ከሚያቀርብ በስተቀር ሇሠራተኛው መክፇሌ ያሇበትን ክፌያ ከመጠየቅ ክስ 
ሉቀርብ አይገባም ወይም ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ሲከራከር ተቀባይነት ያገኛሌ ማሇት አሇመሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 36 እስከ 38 ዴረስ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም 
አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤቶች ያቀረበው ክርክር ውዴቅ መዯረጉ ከሊይ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች መንፇስ እና ባሁኑ ጊዜ 
አመሌካችና ተጠሪ በንብረት ጉዴሇቱ ሊይ በፌትሏብሓር ጉዲይ ክርክር ሊይ ያለ ከመሆኑ አንፃር ሲታይ መሰረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 35485 ታህሳስ 27 ቀን 2001 ዓ.ም ተሠጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 75673 ጥር 28 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ  
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