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  የሰ/መ/ቁ 151082 

ግንቦት 28 ቀን 2010 ዒ/ም 

                             ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

ሙስጠፊ አህመዴ 

                                    አብርሃ መሰሇ 

                                    ፇይሳ ወርቁ  

                                    ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- ሚ/ር አሂም ማርቲን ብራዉን- ጠበቃ ምንዲዬ አንጀል ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ሜዴሮክ ፊዉንዳሽን ስፔሻሉስት ኃ/የተ/የግ/ማህበር- ጠበቃ አብዯሊ ዒሉ ቀረቡ፡፡  

                       መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

      ጉዲዩ አንዴ የሥራ ውለ በገዛ ፇቃደ የተቋረጠበት የሥራ መሪ 

ያሌተጠቀመበትን የአመት እረፌት በገንዘብ ተቀይሮ የሚከፇሌበት የሔግ አግባብ መኖር 

ያሇመኖሩን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረዉ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ነው፡፡ በዚህ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች ከሳሽ፣ የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ የነበሩ 

ሲሆን የአመሌካች የክስ ይዘትም፡- አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበራቸዉን የስራ ዉሌ 

ከሚያዝያ 19 ቀን 2004 ዒ.ም ጀምሮ በገዛ ፌቃደ ያቋረጠ ቢሆንም ተጠሪ የተሇያዩ 

ክፌያዎችን ያሌፇጸመሇት መሆኑን ገሌፆ፣ ከ05/03/2004 ዒ.ም እስከ ሚያዝያ 19 ቀን 

2004 ዒ.ም ዴረስ ያሇዉን የ5 ወር ዯመወዝ ብር 1,243,758.34፣ የ280 ቀናት 

የዒመት እረፌት ክፌያ ብር 2,108,984.98፣ የአንዴ ዒመት የቤት ኪራይ ብር 

228,366.67፣ የሌጆች ትምህርት ቤት ክፌያ ብር 242,894.00፣ ቀሪ የአየር ጉዞ ትኬት 

ብር 1,140,000.00፣ ሇስራ ጉዞ ያወጡትን ወጪ ብር 192,925.59፣ የተሇያዩ 

ክፌያዎች ብር 69,881.87፣ የ3 ወር ዯመወዝ በፌትሏብሓር ሔጉ መሠረት ብር 

652,148.20፣ በዴምሩ ብር 5,686,034.00 ተጠሪ እንዱከፌሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ 

ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
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 የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም፡- በግራ ቀኝ መካከሌ በተዯረገዉ ዉሌ 

ተፇፃሚነት ያሇዉ ህግ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ መሆኑን የተስማሙ መሆኑን እና 

ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ የሚታይ ከሆነ ዯግሞ የቀረበዉ የተሇያዩ ክፌያዎች 

ጥያቄ በይርጋ ቀሪ የሚሆኑ መሆኑን እንዯ መጀመሪያ መቃወሚያ ካነሳ በኋሊ ፌሬ 

ነገሩን በተመሇከተም አመሌካች ሇሰሩባቸዉ ጊዜያት ዯመወዝ ሲከፇሊቸዉ የነበረ 

መሆኑን፣ አመሌካች ከዯመወዝ ጋር በተያያዘ በፇጸሙት ህገ ወጥ ተግባር ሇ6,000.00 

ዩሮ የጀርመንና የኢትዮጵያ መንግስታት የገቢ ግብር እንዲያገኙ ያዯረጉ 

መሆኑን፣እንዱሁም ስራዉን ያቋረጡረት በራሳቸው ፌቃዴ በመሆኑ የ3 ወር ዯመወዝ 

ክፌያ በካሳ መሌክ ሉከፇሊቸዉ የማይገባ መሆኑን፣ የዒመት እረፌት ክፌያም በሁሇት 

ዒመት ባሇመጠየቁና በሚመሇከተዉ አካሌ ፌቃዴ ያሌተሊሇፇሇት በመሆኑ ሉከፇሊቸው 

የማይገባ መሆኑን፣ በዉለ መሠረት አመሌካች በራሳቸዉ ቤት እየኖሩ ስሇሆነ በዉለ 

መሠረት ሉከፇሊቸዉ የሚገባ ዯመወዝ አሇመኖሩን፣ የት/ቤት ክፌያ የሚከፇሇዉ 

ዔዴሜያቸዉ ከ14 ዒመት በታች ሇሆኑት ሔፃናት በመሆኑ እና ሇእነማን እንዯሚከፇሌ 

በክሱ በግሌጽ ያሌተመሇከተ በመሆኑ ሇት/ት ቤት ክፌያ በሚሌ የቀረበዉ ተቀባይነት 

የላሇዉ መሆኑን፣ አመሌካች ሇእረፌት ወይም ሇስራ መሄዲቸዉ ባሌተገሇጸበት ሁኔታ 

የጉዞ ትኬት በማሇት የጠየቁትም ተገቢነት የላሇዉ መሆኑን እና ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች 

በሚሌ ያቀረቡትም አግባብነት የላሇው ነው የሚለትን ምክንያቶችን በማንሳት ክሱ 

ውዴቅ እንዱሆን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በዚህ መሌኩ 

የቀረበዉን የግራ ቀኝ ክርክር ከሰማ በኋሊ፤ ሇአመሌካች ዯመወዝ ስሇመከፇለ ተጠሪ 

በማስረጃዉ ያሊስረዲ በመሆኑና መጠኑንም በተመሇከተ ስሊሌተከራከረ ብር 

1,243,758.34፣ የ280 ቀናት የዒመት እረፌት አመሌካች መዉሰዲቸውን ገሌጾ ተጠሪ 

ባሇመከራከሩ ብር 2,108,984.98፣ አመሌካች የቤት ኪራይ ሲከፌሌ የነበረ መሆኑ 

በመረጋገጡ ብር 228,366.67፣ አመሌካች ከአዱስ አበባ ፌራንክፇርት የዯርሶ መሌስ 

የአዉሮፕሊን ትኬት እንዯሚሰጣቸዉ በቅጥር ዉለ ሊይ በተመሇከተዉ እና በአመሌካች 

በቀረበዉ ትኬት መሠረት ብር 1,140,000.00፤ በዴምሩ ብር 4,721,109.99 ተጠሪ 

ሇአመሌካች እንዱከፌሌ በማሇት ሲወስን ቀሪዎቹን የክፌያ ጥያቄዎችን ግን ዉዴቅ 

በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
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ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን 

መርምሮ የአሁኑ አመሌካች የጠየቁትን የ 5 ወር ዯመወዝ የከፇሇ መሆኑን በተመሇከተ 

አመሌካች ተገቢ ክርክርና ማስረጃ ያቀረበ ባሇመሆኑ ይሄዉ እንዱከፇሌ በስር ፌርዴ ቤት 

የተሰጠ ዉሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ ያሇመገኘቱን፣ የዒመት እረፌት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ 

እንዱሰጠዉ አመሌካች ያቀረቡትን ጥያቄ በተመሇከተም ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት 

ባቀረበዉ ክርክር አመሌካች የዒመት እረፌት ወስዯው መጠቀማቸውን ገሌፆ ያሌተከራከረ 

በመሆኑ አመሌካች የዒመት እረፌቱን በየዒመቱ ሲጠቀሙበት ቆይተዋሌ በማሇት 

በይግባኝ ክርክር ዯረጃ የሚያቀርበዉ ክርክር በፌ/ሥ/ሥ/ ህጉ አንቀጽ 329(1) መሠረት 

ተቀባይነት ያሇዉ ክርክር ያሇመሆኑን፣ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት 

የላሇዉ በመሆኑ አመሌካች የዒመት ፌቃዴ ጠይቀው እንዱተሊሇፌሊቸው ባሊስፇቀዯበት 

ሁኔታ የዒመት እረፌት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ እንዱከፇሌ መጠየቅ አይችሌም በማሇት 

የአዋጁን አንቀጽ 79 በመጥቀስ የሚያቀርበዉ ክርክርም ተቀባይነት የሇላሇው ቢሆንም 

አመሌካች ያሌተጠቀሙበት የዒመት እረፌት የ280 ቀናት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ 

እንዱከፇሌ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠ ዉሳኔ የህግ መሠረት የላሇው ነው በማሇት በዚህ 

ረገዴ የተሰሠጠውን የውሳኔ ክፌሌ ውዴቅ ያዯረገው አዴርጎታሌ፡፡  እንዱሁም  የኪራይ 

ቤት ክፌያና የአየር ትኬት ሇአመሌካች እንዱከፇሌ ተብል መወሰኑም ያሊግባብ መሆኑን 

ጠቅሶ በዚህ ረገዴ የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ በመሻር በአጠቃሊይ የስር ፌርዴ ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ አሻሽል  ተጠሪ ሇአመሌካች  የ5 ወር ከ15 ቀን ዯመወዝ ብር 

1,243,758.34 (አንዴ ሚሉዮን ሁሇት መቶ አርባ ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ሀምሳ 

ስምንት ከ34/100) ብቻ ከየካቲት 05 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ገንዘቡ ተከፌል 

እስከሚጠናቀቅ ዴረስ ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ በማሇት ወስኖሌ፡፡ 

የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የአመሌካች የዒመት ፌቃዴ የተሰጣቸዉ 

ስሇመሆኑ ተጠሪ ባሊስረዲበት ሁኔታ ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ የማይከፇሌበት ምክንያት 

የላሇ መሆኑን፣ የቤት ኪራይና የጉዞ ትኬት ክፌያ ዉሳኔም ዉለን መሠረት ያዯረገ 

ሁኖ እያሇ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መሻሩ ያሊግባብ መሆኑን በመግሇጽ በአጠቃሊይ 

በእነዚህ ነጥቦች ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት መሆኑን ዘርዝሮ ውሳኔው ታርሞ በእነዚህ ነጥቦች ሊይ የስር ፌርዴ ቤት 
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የሰጠው ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሰይ ነው፡፡ አቤቱታው 

ተመርምሮም የአመት እረፇት በገንዘብ ተቀይሮ ሉሰጥ የሚችሌ መሆኑን በፌትሃብሓር 

ሔጉ አሌተመሇከተም ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ተብል ጉዲዩ ሇዚህ 

ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርቦም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ 

ተዯርጎአሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን፣ ይህ ችልትም የግራ 

ቀኝን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው ምክንያት ከሆነዉ ዉሳኔ እንዱሁም ሇጉዲዩ አግባብነት 

ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ 

አንጻር ብቻ እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መረዲት ሇመሆኑ ሊይ ግራ ቀኝ ያሌተካካደ መሆኑን፣ አመሌካች 

ያቀረቧቸዉን የተሇያዩ ክፌያዎች ሊሇመክፇሌ የአሁኑ ተጠሪ ካቀረባቸዉ ክርክሮች ዉስጥ 

አንደ በግራ ቀኝ መካከሌ በተዯረገዉ የቅጥር ዉሌ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇዉ ህግ አዋጅ 

ቁጥር 377/96 መሆኑ በዉለ የተመሇከተ በመሆኑ አመሌካች ያቀረቧቸዉ የክፌያ 

ጥያቄዎች በአዋጁ መሠረት በይርጋ ቀሪ የሚዯረጉ ናቸዉ የሚሌ የነበረ ቢሆንም 

አመሌካች የተቀጠሩበት ስራ በባህርዉ የስራ መሪ በሚሌ በአዋጅ ቁጥር 377/96 ስር 

የተመሇከተዉ ዒይነት በመሆኑ ሊይ ግራ ቀኝ ክርክር የላሊቸው ቢሆንም ይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤት አዋጅ ቁጥር 377/96 የስራ መሪን በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት 

እንዯላሇዉ ይሄዉ አዋጅ በአንቀጽ 3(2-ሏ) ስር በግሌጽ መዯንገጉን፣ በአዋጁ አንቀጽ 3 

ስራ የተመሇከተዉ የአዋጁ ተፇፃሚነት ወሰን በህግ  አዉጭዉ አካሌ የተወሰነ፤ 

መወሰንም የሚገባዉ በመሆኑ የአዋጁን ተፇፃሚነት የመወሰን ጉዲይ በተዋዋይ ወገኖች 

በዴርዴር የሚወሰን ሉሆን እንዯማይችሌ በምክንያትነት ይዞ በግራ ቀኝ መካከሌ 

በተዯረገዉ የቅጥር ዉሌ አንቀጽ 10 በቅጥር ዉለ ተፇፃሚነት ያሇዉ የአሠሪና ሠራተኛ 

ህግ ነዉ በሚሌ የተመሇከተ ቢሆንም፣ ይህ የዉሌ ቃሌ የአፇፃፀም ወሰኑን በተመሇከተ 

በአዋጁ አንቀጽ 3(2-ሏ) ስር ከተመሇከተዉ ዴንጋጌ ጋር የሚጋጭ በመሆኑ ተቀባይነት 

የላሇዉ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ይሄንኑን በምክንያትነት በመጥቀስ የቀረበዉ ክስ 

በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የአሁኑ ተጠሪ  የሚያቀርበዉ መከራከሪያ ተገቢነት የሇውም 

በማሇት ማሇፈን እና በዚህ ረገዴ በአሁኑ አመሌካችም ሆነ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ የሰበር 
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ቅሬታ የላሇ መሆኑ ነው፡፡ እንዱሁም የዒመት እረፌት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ እንዱሰጠዉ 

አመሌካች ያቀረቡትን ጥያቄ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረበዉ ክርክር አመሌካች 

የዒመት እረፌት ወስዯው መጠቀማቸውን ገሌፆ ያሌተከራከረ በመሆኑ አመሌካች 

የዒመት እረፌቱን በየዒመቱ ሲጠቀምበት ቆይቷሌ በማሇት ተጠሪ በይግባኝ ሰሚው 

ችልት ያቀረበው ክርክር አዱስ ክርክር ነው ተብል ውዴቅ የሆነ ከመሆኑም በሊይ አዋጅ 

ቁጥር 377/96 ሇዚህ ጉዲይ ተፇፃሚነት የላሇዉ በመሆኑ አመሌካች የዒመት ፌቃዴ 

ጠይቀው እንዱተሊሇፌሇት ባሊስፇቀዯበት ሁኔታ የዒመት እረፌት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ 

እንዱከፇሌ መጠየቅ አይችሌም በማሇት የአዋጁን አንቀጽ 79 በመጥቀስ ተጠሪ 

የሚያቀርበዉ ክርክርም በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያሇማግኘቱን 

ተገንዝበናሌ፡፡ 

በዚህ ችልት እንዱታይ ወዯ ተያዘው መሰረታዊ ጭብጥ ስንመጣም ይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤት አመሌካች ያሌተጠቀሙበት የዒመት እረፌት የ280 ቀናት ወዯ ገንዘብ 

ተቀይሮ እንዱከፇሌ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠ ዉሳኔ የህግ መሠረት ያሇው አይዯሇም 

በማሇት የሠጠው ውሳኔ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡  ይግባኝ ሰሚው 

ችልት እንዯገሇጸው የዒመት እረፌት አንደ ዒሊማዉ ሠራተኛዉ የእረፌት ጊዜ ተጠቅሞ 

ብቁ በሆነ የአእምሮና የአካሌ ሁኔታ ወዯ ስራዉ እንዱመሇስ ማዴረግ ነዉ፡፡ ከዚህም 

የምንረዲዉ የዒመት እረፌት ሠራተኛዉ የሚያርፌበት ጊዜ እንጅ የእረፌት ጊዜዉን 

በስራ ሊይ አሳሌፍ እረፌቱ ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ እንዱሰጠዉ መጠየቅ አይዯሇም፡፡ ይህ 

በመሆኑም በመርህ ዯረጃ የእረፌት ጊዜ ወዯ ገንዘብ ሉቀየር የማይችሌ ስሇመሆኑ እና 

ወዯ ገንዘብ የሚቀየሩት በየህጎቹ በተመሇከቱት ሁኔታዎች ብቻ ስሇመሆኑ የአሠሪና 

ሠራተኛን ግንኙነት በሚገዙ በተሇያዩ አዋጆች ተቀባይነት ያገኘ መርህ ነዉ፡፡ በተያዘዉ 

ጉዲይ ሊይ ተፇፃሚነት ያሇዉ ህግ በፌትሏብሓር ህጉ የስራዎች አገሌግልት ሇመስጠት 

የሚዯረጉ ዉልች በሚሌ ርዔስ ከአንቀጽ 2512 ጀምሮ የተዯነገገዉ ሲሆን፣ በዚህ ርዔስ 

ከአንቀጽ 2560-2565 ስር የተመሇከቱት ስሇ የዒመት እረፌት በተሇይ የሚዯነግጉ 

ሲሆን፣ የዒመት እረፌት ከዒመት ዒመት ሉተሊሇፌ ስሇሚችሌበት ሁኔታ እንዱሁም 

የዒመት እረፌት ሲተሊሇፌ ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ ሉከፇሌ የሚቻሌ መሆን አሇመሆኑ 

በእነዚህ ዴንጋጌዎች ስር አሌተመሇከተም፡፡ ሇክርክሩ መነሻ በሆነዉ የቅጥር ዉሌ ስሇ 

የዒመት እረፌት የሚዯነግገዉ የዉለ አንቀጽ 5(ሀ እና ሇ) ሇአሁኑ አመሌካች በዒመት 
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የ42 ቀን የዒመት እረፌት የሚሰጣቸዉ መሆኑን እና የዒመት እረፌት የሚሰጥበትም 

ጊዜ በግራ ቀኝ መካከሌ በሚዯረግ ስምምነት የሚወሰን መሆኑን የሚዯነግግ ቢሆንም፣ 

የአሁኑ አመሌካች ያሌተጠቀሙበት የዒመት እረፌት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ ሉሰጥ 

ስሇሚችሌበት ሁኔታ በተሇይ የማይዯነግግ መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም 

ያረጋገጠው ጉዲይ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን አመሌካች ሳይጠቀሙበት 

ከዒመት ዒመት የተሊሇፇ የእረፌት ጊዜ ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ እንዱሰጣቸው ሇመጠየቅ 

የሚያስችሌ ከህግም ሆነ ከዉሌ የመነጨ መብት የሊቸውም ወዯሚሌ ዴምዲሜ 

የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ይግባኝ ሰሚው ችልት ጉዲዩን ይገዛለ ብል 

ከጠቀሳቸው የፌትሃብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች መካከሌ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሇው 

የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2563 ዴንጋጌ ውለ በተቋረጠ ጊዜም ሰራተኛው የሚገባውን የእረፌት 

ጊዜ ሇማግኘት መብት አሇው የሚሌ ይዘት ያሇው መሆኑ ይህ መብት ተግባራዊ 

የሚሆነው በገንዘብ ተቀይሮ ነው ተብል ከሚተረጎም በስተቀር ላሊ ሰራተኛው የመብቱ 

ተጠቃሚ አይሆንም የሚሌ ትርጉም የሚያሰጥ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሇአመሌካች 

የመብት ጥያቄ ሔግ ጥበቃ አዴርጎ እያሇና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2563 ዴንጋጌም ይዘትና 

መንፇሱ ሲታይ ውለ መቋረጡ እስከተረጋገጠ ዴረስ የአመት እረፌትን የማግኘት 

መብቱን የጠበቀ መሆኑን የሚያስገነዝብ ሁኖ እያሇ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ዴንጋጌው ተግባራዊ የሚሆንበትን አግባብ ሳያገናዘብ የአመሌካች ጥያቄ የሔግ መሰረት 

የሇውም በማሇት የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ እንዱሁም 

ተጠሪ አመሌካች የእረፌት ጊዜአቸውን መጠቀማቸውን ወይም በሔጉ አግባብ የተጠቀሙ 

መሆኑን ሳያስረዲ የገንዘብ መጠኑ ከፌተኛ መሆኑን በመጥቀስ በተጠሪ ሊይ ኪሳራ 

ሉያዯርስ የሚችሌ በመሆኑ የአመሌካች ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የአቀረበው 

ክርክር የሔግ መሰረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች 

ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የአመት እረፇትን በተመሇከተ የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ 

የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2563 ዴንጋጌን የጣሰ እና መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 

ስሇአገኘውም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/138726 በቀን 18/04/09 ዒ.ም በዋሇዉ 

ችልት ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 

138029 በ22/01/2010 ዒ/ም የተሻሻሇው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) 

መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2.  የዒመት እረፌትን በተመሇከተ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተጠው የዉሳኔ ክፌሌ 

ተሸሮ በዚህ ረገዴ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁጥር 348 መሰረት  ፀንቷሌ 

3.  የመኖሪያ ቤት ኪራይ እና ቀሪ የጉዞ ትኬት ክፌያን በተመሇከተ በይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ ቤት የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁጥር 348 መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

4.  የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ የ5 ወር ከ15 ቀን ዯመወዝ ብር 

1,243,758.34 (አንዴ ሚሉዮን ሁሇት መቶ አርባ ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ሀምሳ 

ስምንት ከ34/100) እና የ280 ቀናት የዒመት እረፌት ብር 2,108,984.98 

እንዱከፌሌ ተብል የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡  

5. በዚህ ችልት በተዯረገዉ ክርክር የወጣዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን 

ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

               መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ይመሇስ ብሇናሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ፊ/ዘ  
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