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ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለ ዯምሴ - ጠበቃ ከበዯ ወርቁ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ሸራተን አዱስ - ጠበቃ ግርማ ሀይላ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ በምግብ
ዝግጅት የስራ መዯብ ተቀጥረው የሰሩ መሆናቸውን ገሌጸው ተጠሪ የስራ ውለ ሇተወሰነ ጊዜ
የተዯረገ ነው በማሇት ሇላልች ሰራተኞች የሚሰጠውን ጥቅማጥቅም የማግኘት መብት ነፌጏኛሌ፡፡
ስሇሆነም ከመስከረም ወር 2002 ዓ.ም ጀምሮ የቲፔ ክፌያ ቦነስ የሁሇት ወር ዯመወዝ የዯመወዝ
ጭማሪ አስር ፏርሰንት በየዓመቱ የስዴስት ወር ፔሮቪዯንት ፇንዴ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ ተከሣሽ የመዴን ሽፊን እንዱሰጠኝ የህክምና ወጭ እንዱሸፌንሌኝ የዯመወዝ መክፇያ ጊዜ
ከላልች ሰራተኞች ጋር እንዱያስተካክሌሌኝና የስራ የምስከር ወረቀት እንዱሰጠኝ ይወስንሌኝ
በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት በተከሣሽነት ቀርቦ ከሣሽ /አመሌካች/ ከዚህ በፉት
ክስ አቅርበው የቲፔና ዓመታዊ የዯመወዝ ጭማሪ ጥያቄያቸው ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ በዴጋሚ
የቀረበችው ክስ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 መሠረት ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ ከሣሽ
ላልቹን ጥያቄያቸውን ከዚህ በፉት ካቀረቡት ክስ ጋር ዘርዝረው ያሊቀረቡ በመሆኑ አሁን
ማቅረባቸው የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 የሚጥስ ነው፡፡ ከሣሽ የጠየቋቸው
ጥቅማጥቅሞች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች ነው፡፡ ከሣሽ ሇተወሰነ የስራ ጊዜ የተቀጠሩ
ሰራተኛ በመሆናቸው ያቀረቡት የጥቅማጥቅም ጥያቄ ተገቢነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ቲፔ እንዱከፇሊቸው
በመዝገብ ቁጥር 18403 ጠይቀው ጥያቄያቸው ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ በዚህ መዝገብ ክስ
መሌሰው መጠየቃቸው በፌርዴ የመጨረሻ ውሣኔ ባገኘ ጉዲይ ያቀረቡት ስሇሆነ በፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 የሚታገዴ ነው፡፡ እንዯዚሁም በመዝገብ ቁጥር 22230 አመሌካች /ከሣሽ/
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አስር ፏርሰንት የዯመወዝ ጭማሪና የህክምና ክፌያ አሌጠየቁም፡፡ ከሣሽ የሰርቪስ ቻርጅ በቀጣይነት
እንዱከፇሊቸው ነው ክስ ያቀረቡት ስሇሆነም ከሣሽ ክሣቸውን ነጥሇው ያቀረቡ ስሇሆነ በፌታብሓር
ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 ቀሪ ነው በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካች የስራ ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው ተጠሪ
የሁሇት ወር ቦነስ ሉከፌሌ ይገባሌ፡፡ የመዴን ሽፊንና የዯመወዝ መክፇያ ጊዜ ይስተካከሌኝ ጥያቄ
ግሌጽነት የጏዯሇው ነው፡፡ ተጠሪ የስራ ምስክር ወረቀት ይሰጣት በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይግባኙን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 2 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት
በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው የስራ ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የስራ ውሌ መሆኑን
ከወሰነ በኋሊ አመሌካች ያቀረቡትን የመብትና የጥቅማጥቅም ጥያቄዎች ሇጉዲዩ አግባብነት የላሊቸው
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 216 በመጥቀስ ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ
የህግ ስህተት አሇበት ስሇሆነም ተጠሪ ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠሩ ሰራተኞች የከፇሊቸውን መብቶችና
ጥቅማጥቅሞች እንዱያከብር ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ አመሌካች በሶስት መዝገቦች
ማሇትም በመዝገብ ቁጥር 18403 በመዝገብ ቁጥር 22230 እና ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው
ውሣኔ በተሰጠበት የመዝገብ ቁጥር 33375 የተሇየዩ ጥያቄዎችን አቅርበው በፌርዴ ቤት ውዴቅ
የተዯረገ በመሆኑ አሁን የሚያቀርቡት ክርክር የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 የሚቃረን
ነው በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሰኔ 6 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረቧቸውን
የጥቅማጥቅምና የመብት ጥያቄዎች የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 እና የፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 በመጥቀስ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው
ጭብጥ መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የስራ ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የስራ ውሌ
መሆኑን በስር ፌርዴ ቤት ተወስኗሌ፡፡ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የስራ ውሌ ሊይ የተመሰረተ የአሰሪና
ሰራተኛ ግንኙነት በህግ አግባብ እስከሚቋረጥ ዴረስ ቀጣይነት ያሇው ግንኙነት እንዯሚሆን የአሰሪና
ሰራተኛ ግንኙነት ሌዩ ባህሪ የስራን ውሌ መነሻ በማዴረግ ሉቀርቡ ከሚችለት የመብት ጥያቄዎችና
እነዚህ የመብት ጥያቄዎች ሊይ ተፇጻሚነትና ገዥነት ካሇው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ማንኛውም አሰሪ በስራ ውለ ከተስማማባቸው ሌዩ ግዳታዎች በተጨማሪ
በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 አንቀጽ 12 የተዘረዘሩት በህግ የተጣሇበት ግዳታዎች
እንዲለበት ከህጉ ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሇሰራተኛው ዯመወዙንና ላልች ክፌያዎችን በአሰሪና
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ወይም በህብረት ስምምነት መሠረት የመክፇሌ ግዳታ አሰሪው እንዲሇበት
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡
ይኸም የሚያሣየው ሰራተኛው አሰሪው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ህግ መሠረት ሉከፌሇው
የሚገባውና ያሌከፇሇው ክፌያ መኖሩን ወይም በህብረት ስምምነቱ መሠረት ሉከፌሇው የሚገባው
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ክፌያና ሉያከብርሇት የሚገባው መብት እንዲሇ በተረዲ ጊዜ አሰሪውን የመጠየቅ መብት ያሇው
መሆኑን ነው፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ካሇው ቀጣይነትና ዘሊቂነት አንጻር ስንመሇከት ሰራተኛው
በአንዴ ወቅት ሉጠበቅሌኝ ወይም ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው የመብት ወይም የክፌያ ጥያቄ
በፌርዴ ቤት ውዴቅ መዯረጉ በላሊ ጊዜ መብቱን ወይም ክፌያውን ሇመጠየቅ የሚያስችሇውን የስራ
ውሌ የህግ ዴንጋጌ ወይም የህብረት ስምምነት ዋቢ በማዴረግ እንዲይጠይቅ የሚገዴበው አይዯሇም፡፡
ከዚህ አንጻር ተጠሪ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 በመጥቀስ ያቀረቡት ክርክር ተገቢ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ሰራተኛው በአንዴ ወቅት ክስ ሲያቀርብ ክፌያዉን ሇመጠየቅ የሚያስችሇው
የስራ ውሌ፣ የህግ ዴንጋጌ ወይም የህብረት ስምምነት ባሇመኖሩ ያሌጠየቀውን ክፌያ ወይም
የመብት ጥያቄ በላሊ ጊዜ እንዱከፇሇው ከመጠየቅ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216
ይገዴበዋሌ የሚሌ መዯምዯሚያና ትርጉም ሊይ መዴረስ የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነትን እና የስራ ውሌ
አስመሌክቶ የሚነሱ የመብት ጥያቄዎችና ክርክሮች ከላልች ጉዲይ ከሚዯረጉ ክርክሮች አንፃር
ያሊቸውን ውስብስብና ሌዩ ባህሪ ያሊገናዘበና የአሰራና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዓሊማና ግብ የማያሳካ
የህግ አተረጓጏም ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ስንመሇከተው የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ ሊሌተወሰነ
ጊዜ ሇተዯረጉ የስራ ውሌ ሊሊቸው ሰራተኞች የሚያከብራቸውን መብቶችና የሚጠብቃቸዉን
ጥቅማጥቅሞች ተጠሪ እንዱያከብርሊቸው ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች ከፉልቹን
የፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ ቁጥር 5 እና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 216 በመጥቀስ ውዴቅ ማዴረጉ
ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህ ሊይ ከተገሇጸው በተጨማሪ አመሌካች ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በመዝገብ ቁጥር 18403 እና በመዝገብ ቁጥር 22230 ክስ አቅርበው ከተጠሪ ጋር የተከራከሩበት
መሠረታዊ ጭብጥ ሇዚህ ክርክር መነሻ ከሆነውና ሇስር ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 33375
ካቀረቡት ክርክርና ጥያቄ በባህሪውም ሆነ በይዘቱ የተሇየ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በተሇይም አመሌካችና
ተጠሪ በመዝገብ ቁጥር 22230 የተከራከሩት አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያሇውን የስራ ውሌ መቋረጥና
ከስራ መሰናበቱ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው መሠረታዊ ጭብጥ ሊይ ሆኖ እያሇ ይህንን
መዝገብ በመጥቀስ አመሌካች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠርኩ ሰራተኛ ስሇሆንኩ ሇቋሚ
ሰራተኞች
የሚከበረው መብትና የሚከፇሊቸው የጥቅማጥቅም ጥያቄ ሇእኔም ይከፇሇኝ በማሇት ያቀረቡትን
ጥያቄ የስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች
አመሌካች ተጠሪ ሇላልች ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠሩ ሰራተኞች የሚያሟሊውን መብትና
የሚከፌሊቸውን የጥቅማጥቅም ክፌያዎች ሇእኔም እንዱያከብር ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ያቀረቡትን
ጥያቄ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ አንቀጽ 5/1/ እና አንቀጽ 216 በመጥቀስ ውዴቅ
ማዴረጋቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. አመሌካች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኛ ስሇሆኑ ተጠሪ የሁሇት ወር ዯመወዝ
እንዱከፌሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጡት የውሣኔ
ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡
3. በዴርጅቱን የህብረት ስምምነትና ዯንብ መሠረት ተጠሪ ሊሌተወሰኑ ጊዜ ሇተቀጠሩ
ሰራተኞች የሚያከብረውን መብትና የሚከፌሇውን የጥቅማጥቅም ክፌያ ሇአመሌካች
ሉያከብርሊትና ሉከፌሊት ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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