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የሰ/መ/ቁ. 67382 

 ጥር 04 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1.አበባ ትራንስፕርት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ነ/ፇጅ ሰሊማዊት ጌታቸው ቀረቡ  

           2. ባዜን የእርሻና ኢንዱስትሪ ሌማት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

ተጠሪዎች ፡- አቶ አርጋው አበበ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ የግሌ የስራ ክርክር ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው 
የፋ/የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረውን ክርክር በመመሌከት ተጠሪ በራሱ ፌቃዴ ስራ 
መሌቀቁን ተከትል የሚፇጸሙት የስራ ስንብት፣የአመት እረፌት እና ላልች ጥቅሞች ወርሃዊ 
ዯመወዝን መሰረት በማዴረግ ስሇሚከፇለ እና እንዯ ዯመወዝ የሚታዩ በመሆናቸው ከተጠሪ ሊይ 
የሚፇሇጉ የተሇያዩ ዕዲዎች አለ በማሇት ሇዕዲው ተብል ከስራ ሲሰናበት ሉቀነስበት አይገባም 
በማሇት ውሳኔ በመስጠቱ እና ይግባኝ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ.337 መሰረት በማጽናቱ የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች 
በማመሌከቱ ነው፡፡  
 
አመሌካቾች ባቀረቡት አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን ነጥቦች 
በማመሌከት ያቀረቡ ሲሆን በቀን 27-7-2003 ዓ.ም በሁሇት ገጽ የተጻፇ የቅሬታቸው ፌሬ-
ሃሳብ፡- በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 59(1) በግሌጽ እንዯሚዯነግገው በዕዲ ሉያዝ 
የማይችሇው ዯመወዝ ብቻ ነው እንዱባሌሌን፤ አመሌካቾች የተጠሪን ዕዲ የቀነሱት 
እንዯፔሮቪዯንት ፇንዴ፣ የአገሌግልት ክፌያ እና ከመሳሰለት ጥቅማ ጥቅሞች ሊይ በመሆኑ 
ከተጠሪ ሊይ ዕዲው መቀነሱ ተገቢ ነው ተብል እንዱወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ 
በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ ግንቦት 22 ቀን 2003 ዓ.ም በአንዴ ገጽ በተጻፇ 
የጽሁፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- ያሌተወራረዯ ሂሳብ አሇበት የሚሇው አመሌካች 
በመሆኑ፣ በዚህ ዴርጅት ውስጥ ከአስር አመት በሊይ ስሰራ ምንም ዓይነት ዕዲ የላሇብኝ እና 
በየወሩ ሙለ ዯመወዜ የሚከፇሇኝ በመሆኑ፣ አሁን ስራ በመሌቀቄ ምክንያት የአገሌግልት ክፌያ 
ሊሇመፇጸም ሑሳቡን እንዲሻቸው ሰርተው ያቀረቡት በመሆኑ፣ዕዲው በትክክሌ ያሇብኝ ስሇመሆኑ 
በፌርዴ ቤት ሳይረጋገጥብኝ አመሌካች እንዯፇሇገው ቀንሶ እንዱሰጥ መዯረግ ስሇላሇበት በበታች 



59 
 

ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ እና የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት 
በመሆኑ እንዱጸናሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ አና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ 
ተጠሪ አሊወራረዯም የተባሇውን ሑሳብ አመሌካቾች ሇተጠሪ ከሚከፌለት ክፌያዎች ሊይ መቀነስ 
አይችለም ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ በመሆኑ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ 
ጉዲዩ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ጉዲዩን ስንመረምር 
የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች ተጠሪ ስራውን በገዛ ፌቃደ ሲሇቅ ከሚከፇሌሇት ክፌያ ሊይ 
ዕዲዎች አለበት በማሇት ሉቀንስበት አይገባውም ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ የዯረሰው ከስራ 
በመሰናበቱ ምክንያት ሇተጠሪ የሚፇጸሙሇት ክፌያዎች ከዯመወዝ ጋር የተያያዙ ናቸው በማሇት 
እና የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 59(1) ን በመጥቀስ ስሇመሆኑ ከውሳኔው 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም ዯመወዝ ማሇት ምን እንዯሆነ እና የትኞቹ ክፌያዎች እንዯ ዯመወዝ 
የሚቆጠሩ ስሇመሆኑ በዚሁ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 53(1) ስር 
ዯመወዝ ማሇት አንዴ ሰራተኛ በስራ ውለ መሰረት ሇሚያከናውነው ስራ የሚከፇሇው መዯበኛ 
ክፌያ ማሇት ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ የትርፌ ሰአት ክፌያ፣አበሌ፣ከአሰሪ የሚከፇሌ 
ጉርሻ(ቦነስ)፣ኮሚሽን፣ላልች የማትጊያ ክፌያዎች እና ከዯንበኞች የሚሰበሰብ የአገሌግልት 
ክፌያዎች እንዯ ዯመወዝ የማይታዩ ስሇመሆናቸው በዚሁ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 
አንቀጽ 53(2) ስር ተዯንግጓሌ፡፡  

ከዚህ ዴንጋጌ አጠቃሊይ ንባብ መገንዘብ የሚቻሇው ዯመወዝ የሚባሇው በግራ ቀኙ መካከሌ 
ባሇው የስራ ውሌ መሰረት ሇተከናወነ ስራ የሚከፇሌ መዯበኛ ክፌያ እንጂ ከዚህ ውጪ ያሇውን 
በተሇይም አሁን እያከራከረ ያሇውን በስራ ስንብት ምክንያት የሚፇጸሙትን ክፌያዎች 
የማያጠቃሌለ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇተጠሪ በስራ 
መሰናበቱ ምክንያት የሚፇጸሙሇት ክፌያዎች እንዯ ዯመወዝ ይታያለ በማሇት የአሰሪና ሰራተኛ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 59(1)ን በመጥቀስ የሰጠው ውሳኔ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው በመሆኑ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ 
ቁ.377/96 ምዕራፌ ሶስት ዘርፌ ሁሇት ከአንቀጽ 36 እስከ 38 ዴረስ ያሇውና የስራ ውሌ ሲቋረጥ 
ዯመወዝ እና ተያያዥነት ያሊቸው ክፌያዎች የሚፇጸምበትን አግባብ የሚዯነግገው ክፌሌ ነው፡፡ 
አንዴ የስራ ውሌ ሲቋረጥ የሰራተኛው ዯመወዝ እና ተያያዥ ክፌያዎች ሁለ በሰባት ቀናት 
ውስጥ መከፇሌ ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣ሆኖም የክፌያው ጊዜ ሉራዘም የሚችሇው ከአሰሪዉ 
የተረከበዉን ንብረት የማስረከብ ወይም የሚፇሇግበትን ማናቸዉንም ሂሳብ በማወራረዴ በራሱ 
ጥፊት በሆነ ምክንያት ካዘገየዉ ስሇመሆኑ በዚሁ አዋጅ በአንቀጽ 36(1) ስር ተዯንግጓሌ፡፡  

በተጨማሪም በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 37 ስር በክፌያ መጠኑ ሊይ አሇመግባባት ሲኖር አከራካሪ 
ያሌሆነዉ ክፌያ ሉፇጸም የሚገባ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ ግራቀኙ በተጠሪ 
ሊይ አመሌካቾች ያሌተወራረዯ ሑሳብ አሇ በማሇት በሚከራከሩበት እና ተጠሪ በበኩለ ምንም 
ዓይነት ዕዲ የላሇበት እና ራሳቸዉ የፇጠሩት ነዉ በማሇት በሚከራከርበት ወቅት የእነዚህ ሁሇቱ 
ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ የሚያስገነዝቡት አመሌካቾች የተጠሪን ክፌያ ገንዘቡ በእጃቸዉ ስሊሇ 
ብቻ ቆርጠዉ ማስቀረት ሳይሆን በፌርዴ ቤት አሇ የሚለትን ዕዲ በትክክሌ ያሇበት ስሇመሆኑ 
ማስወሰን የሚገባቸዉ ስሇመሆኑ ነዉ፡፡ አመሌካቾች ይሄንን ባሌፇጸሙበት ሁኔታ እና ግራቀኙ 
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ያሌተማመኑበትን ዕዲ ሇተጠሪ ሉፇጸምሇት ከሚገባዉ ክፌያ ሊይ ቀንሶ ማስቀረቱ ከሊይ 
የተመሇከቱትን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና ተቀባይነት ያሇዉ አካሄዴ 
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ ተጠሪ ከስራ በመሰናበቱ ምክንያት ከሚከፇለት ክፌያዎች ሊይ በግራ ቀኙ መካከሌ 
አከራካሪ የሆነዉን ሑሳብ መሰረት በማዴረግ ቀንሶ ክፌያ መፇጸም አግባብነት የላሇዉ ነዉ 
ብሇናሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም በሰጡት ዉሳኔ በስንብት ወቅት የሚፇጸሙት ክፌያዎች 
እንዯዯመወዝ ይቆጠራለ በማሇት የሰጡት ምክንያት ተቀባይነት ባይኖረዉም የዯረሱበት 
መዯምዯሚያ ተቀባይነት ያሇዉ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 342 መሰረት ከዉጤት አኳያ 
ተቀብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተዉን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

ው ሳ ኔ 
1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ ቁ.103360መጋቢት 26 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት 

እና የፋ/የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 70595 በቀን 17-6-2003ዓ.ም በዋሇዉ ችልት 
የሰጡት ዉሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በተጠሪ እና አመሌካቾች መካከሌ አከራካሪ የሆነን ዕዲ በትክክሌ ዕዲዉ ስሇመኖሩ በፌርዴ 
ቤት ሳይወሰንበት በስንብት ወቅት ከስንብቱ ጋር በተያያዘ ሇተጠሪ ከሚፇጸሙሇት 
ክፌያዎች ሊይ ተቀንሶ የሚከፇሌበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በቀን 13-8-2003 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የተሰጠዉ የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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