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የሰ/መ/ቁ.136981 

ሏምላ 19 ቀን 2009 ዒ.ም 

                            ዲኞች፦ አሌማው ወላ 

                                  ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 አብርሃ መሰሇ 

                                 ጳውልስ አርሺሶ 

                                 ሠናይት አዴነው 

አመሌካች ፡- የሀረር ቢራ ፊብሪካ አክሲዮን ማህበር………………አሌቀረበም  

ተጠሪዎች ፡-  1.አቶ ዒሇሙ ነጋሽ                      2. አቶ ሙለቀን ከበዯ  

            3. አቶ ተስፊዬ ማኮ                      4. አቶ መሇሰ ሸምታጋ   

        5. ወ/ሮ ጽጌ አክሉለ                       6. አቶ እሸቴ በየነ 

        7. አቶ አገሳ ዋቅጅራ                      8. አቶ ተስፊዬ ዯስታ    

        9. አቶ ፀጋዬ ሚዯቅሳ                     10. አቶ አበበ አያላው      

       11. አቶ አብዱሳ ታዯ                      12. አቶ ገ/ሥሊሴ ገሠሠ 

       13. አቶ ብርሃኑ ዘፇሩ                14. አቶ መኮንን ጌታሁን   

       15. አቶ ጌታቸው ሇማ                     16. አቶ ተሰማ ተማም      

       17. አቶ ይታገሱ ሳህላ               18. አቶ ገ/ማርያም በርሄ 

       19. አቶ ኤሌያስ ይላ                20. አቶ በዜ አባትሁን     

       21. አቶ አስናቀ ታዯሰ                     22. ወ/ሮ የሹምነሽ አዴነው   

       23. አቶ መሊኩ መር                      24. ወ/ሮ አሌማዝ ገ/ማርያም    

       25. አቶ ሰንበቶ ባይሳ                      26. አቶ ቡሌቱማ ጉታ  
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      27. ወ/ሮ አሌማዝ ዘውዳ                  28. አቶ አሰፊ መርጊያ      

      29. አቶ አሇነ አሞኘ                     30. አቶ ማስረሻ ገ/አምሊክ  

      31. አቶ መስፌን ግርማ                    32. አቶ ገበየሁ አዛሇ   

      33. አቶ አስማማው አንተነህ                34. አቶ ገመቹ ዒሇሙ       

      35.አቶ ባቱ ቶልሳ                         36 አቶ መንግስቱ ግርማ       

      37. አቶ ፌቃደ ዯበላ                       38. አቶ ዘነበ ፌኔ      

      39. አቶ አበበ መዘምር                      40. አቶ ኃይላ አክሉለ 

      41. አቶ ዘውዳ ፌንታዬ                     42. አቶ አብዯሊ ቃሲም  

      43. አቶ ፌቃዯ ኃይላ                      44.አቶ ሲሣይ መኮንን                         

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጠ :: 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ፡- ከስራ ውሌ መቋረጥ ጋር ተያይዞ የዯመወዝ ጭማሪን መሰረት ያዯረገ ክርክር ነው ሇዚህ 

ሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው የአሁን ተጠሪዎች የነበሩት የስር ከሳሾች 1ኛ. በአሁን አመሌካች፣ 

2ኛ. በሀረር ቢራ አክሲዮን ማህበር መሰረታዊ ሰራተኛ ማህበር እና 3ኛ.በሀረር ቢራ አክሲዮን 

ማህበር ብዴር እና ቁጠባ ሊይ ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በሀረሪ ክሌሌ መጀመሪያ 

ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ፌርዴ ቤቱም የከሳሾችን ክስ እና የቀረበውን መቃወሚያ መርምሮ ከሳሾች 

በ1ኛ ተከሳሽ ሊይ ያቀረቡትን ከስራ ውሌ መቋረጥ ጋር ተያይዞ 40 ፏርሰንት ዯመወዝ ጭማሪ 

ተጨማሪ ክፌያ እና የኢንሹራንስ ክፌያ ክሱ የቀረበው የስራ ውሊቸው ከተቋረጠ ከ6 ወር በኃሊ 

ስሇሆነ ክሱ በይርጋ ይቋረጣሌ፡፡ ሲሌ በ2ኛ እና በ3ኛ ተከሳሾች ሊይ የቀረበውን ክስ አስመሌክቶ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የስራ ውሌ ግንኙነት የላሇ ስሇሆነ ጉዲዩ በግሌጽ የፌትሀብሄር ክርክር 

በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጎ ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪዎች በውሳኔው ቅር ተሰኝተው ሇከፌተኛው ፌ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ ያቀረቡ ሲሆን 

ከፌተኛው ፌ/ቤትም ቅሬታው መሌስ ሰጪን ያስቀርባሌ በማሇት አስቀርቦ ካከራከረ በኃሊ በ2ኛ 

እና 3ኛ ተከሳሾች ሊይ የቀረበው ክስ ሊይ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

በማጽናት እና በ1ኛ ተከሳሽ ሊይ የቀረበውን ክስ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጠውን ውሳኔ 

በመሻር ክሱ በይርጋ አይታገዴም በማሇት በፌሬ ነገር አከራክሮ እንዱወስን ሇስር መጀመሪያ ዯረጃ 
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ፌርዴ ቤት መሌሶ ሌኮታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በክሌለ ህግ አግባብ የተቋቋመ 

የሰበር ስርአት ስሇላሇ ችልቱ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት አቤቱታውን ውዴቅ 

በማዴረግ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡    

አመሌካች ሇዚህ ሇፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታን ያቀረበው 

በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ዴርጅት ነ/ፇጅ ጥር 3 ቀን 2009 ዒ.ም ጽፇው ያቀረቡት የሰበር 

አቤቱታ በአጭሩ ክሱ በይርጋ ይታገዴ ይገባው እንዯነበር እና የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይርጋ 

ክርክሩን ውዴቅ ሇማዴረግ የሰጠው ምክንያት መሠረታዊ የሔግ ትርጉም ስሔተት የተፇፀመበት 

ስሇመሆኑ በማብራራት የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱታረም አመሌክተዋሌ፡፡ የሰበር 

አጣሪው አቤቱታውን ከመረመረ በኋሊ የአመሌካች ዴርጅት ያቀረበው የይርጋ መቃወሚያ 

የታሇፇበትን አግባብ ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡ የተጠሪዎች ወኪሌ ሚያዝያ 16 ቀን 

2009 ዒ.ም የጽሐፌ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን አመሌካች የመሌስ መሌስ ሇመስጠት ያሇመፇሇጉን 

በመግሇጽ ያሊቀረበ ስሇሆነ የመሌስ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፎሌ፡፡  

የግራ ቀኙ ክርክር እና የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የተያዘውን ጭብጥ 

ከሔጉ አንፃር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ ከፌ ሲሌ በዝርዝር እንዯተመሇከተው በአመሌካች እና 

ተጠሪዎች መካከሌ የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው ግንቦት 3 ቀን 2005 ዒ.ም መሆኑ እና ክስ 

የቀረበው መጋቢት 17 ቀን 2006 ዒ.ም መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡በተጠሪዎች በኩሌ የቀረበው 

ክስ የሥራ ውሊችን ሲቋረጥ በስምምነት ከስራ ሇሚሇቅ ሰራተኛ ከተሇያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ጋር 

የዯመወዙን 100 ፏርሰንት ሇመክፇሌ አሰሪው ስምምነት አዴርጎ የተከፇሇን ቢሆንም የስራ 

ውሊችን ከተቋረጠ በኃሊ ታህሳስ ወር 2006 ዒ.ም ጀምሮ በስምምነት ከስራ ሇሚሇቅ ሰራተኛ 

ከተሇያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ጋር የዯመወዙን 140ፏርሰንት ሇመክፇሌ አሰሪው ስምምነት ሊይ 

መዴረሱን በመግሇጽ ሉከፇሇን የሚገባ የዯመወዝ ጭማሪ 40 ፏርሰንት እና የኢንሹራንስ ክፌያ 

እንዱከፇሇን ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ 

በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162 ሌዩ ሌዩ የመብት ጥያቄዎችን 

አስመሌክቶ ክሱ መቅረብ ያሇበትን የጊዜ ገዯብ ወስኗሌ፡፡  

የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን የይርጋ ክርክር ውዴቅ ሇማዴረግ የሰጠው 

ምክንያት የሥራ ውሌ ከተቋረጠበት ከግንቦት 3 ቀን 2005 ዒ.ም ክስ እስከቀረበበት መጋቢት 17 

ቀን 2006 ዒ.ም ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲሰሊ ስዴስት ወር ያሇፇው መሆኑን በመግሇጽ የአሰሪና 

ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 162(4)ን በመጥቀስ ሲሆን የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር ክርክሩ በይርጋ አይታገዴም በማሇት ውሳኔ 

የሰጠው የዯመወዝ 40 ፏርሰንት ጭማሪ እና የኢንሹራንስ ክፌያ የይርጋ ጊዜ በአዋጁ አንቀጽ 
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162(1) መሰረት በ1 አመት ይርጋ የሚቋረጥ መሆኑን እና የተጠሪዎች ክስም የቀረበው የስራ 

ውለ ከተቋረጠ አንዴ አመት ሳይሞሊው ነው በማሇት መሆኑን ከስር መዝገብ መረዲት ተችሎሌ፡፡  

የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 162(4)ን ስንመሇከት የስራ ውሌ በመቋረጡ ምክንያት 

በሰራተኛውም ሆነ በአሰሪው የሚቀርብ ማንኛውም የክፌያ ጥያቄ የስራ ውለ በተቋረጠ በ6 ወር 

ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ እንዯሚታገዴ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ የተጠሪዎችን የክስ ይዘት 

ስንመሇከት ዯግሞ የስራ ውሊችን ግንቦት 3/2005 ከተቋረጠ በኃሊ ታህሳስ ወር 2006 ዒ.ም ጀምሮ 

ሇሚወጡ ሰራተኞች አመሌካች ሇመክፇሌ የተስማማው የዯመወዝ ጭማሪ ሇኛም ሉከፇሇን ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪዎች ክስ ያቀረቡበት መብት ተቋቁሟሌ የሚለት የስራ ውሊቸው ከተቋረጠ 

ከ7ወር በኃሊ አመሌካች ከስራ ሇሚሇቁ ሰራተኞች የዯመወዝ ጭማሪ አዴርጓሌ በሚሌ መሆኑ 

ከግራ ቀኙ ክርክር የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ይህ መሆኑ ከተረጋገጠ የተጠሪዎች የዲኝነት 

ጥያቄ የስራ ውሌ በመቋረጡ ምክንያት የተቋቋመ የመብት ጥያቄ ሉሆን የሚችሌበት ምክንያት 

የሇም፡፡ ስሇሆነም የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተጠሪዎች መብት ከስራ ውሌ መቋረጥ 

የመነጨ ነው በማሇት ዴምዲሜ ሊይ ዯርሶ የአዋጁን አንቀፅ 162(4)ን በመጥቀስ ክርክሩ በ6 ወር 

ይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊና ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡  

ይሌቁንም የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በአዋጁ አንቀጽ 162(1) መሰረት ከቅጥር ውሌ በመነጨ 

ግንኙነት የሚጠየቅ ማንኛውም ክስ በ1 አመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ የሚታገዴ መሆኑን 

በመጥቀስ እና የተጠሪዎች የስራ ውሌ ከተቋረጠበት ክስ እስከቀረበበት ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲታሰብ 

1አመት የማይሞሊው መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪዎች ክስ በይርጋ አይታገዴም በማሇት ዴምዲሜ 

ሊይ ዯርሶ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር የሰጠው ውሳኔ አዋጁ ሇይርጋ 

አቆጣጠር በምክንያትነት የዯነገገውን መስፇርት መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ተገቢ ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡ 

ነገር ግን አዋጅ ቁጥር 377/1996 "ን" መሰረት አዴርገው የሚቀርቡ ክሶችን የይርጋ ጊዜ 

አቆጣጠር በተመሇከተ በአዋጁ በተሇየ አኳኃን ካሌተገሇጸ በቀር የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው 

መብትን ሇመጠቀም ከሚቻሌበት ቀን ቀጥል ካሇው ቀን ጀምሮ ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 163(1) 

ስር የተዯነገገ ከመሆኑ በተጨማሪ የፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ 

ቁጥር 51912 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡  

የስር ሁሇቱም ፌርዴ ቤቶች ማሇትም መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቱ ክርክሩ በይርጋ የሚታገዯው 

ክሱ በ6ወር ጊዜ ውስጥ ባሇመቅረቡ ነው በማሇት እና የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ክሱ በይርጋ 

የማይታገዯው በ1 አመት ጊዜ ውስጥ የቀረበ ስሇሆነ ነው በማሇት የይርጋ ጊዜውን በማስሊት 

መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሱት የስንበት ዯብዲቤው ሇተጠሪዎች ተሰጥቷሌ ከተባሇበት ከ03/09/2005 

ዒ.ም ጀምሮ በመቁጠር ስሇመሆኑ የውሳኔው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ይሁን እንጂ ሇተጠሪዎች 

የስንብት ዯብዲቤው በ03/09/2005ዒ.ም የተሰጣቸው ቢሆንም ተጠሪዎች ሇክሳቸው መሰረት 
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ያዯረጉት ታህሳስ ወር 2006ዒ.ም ጀምሮ በስምምነት ከስራ ሇሚሇቅ ሰራተኛ ከተሇያዩ ጥቅማ 

ጥቅሞች ጋር የዯመወዙን 140 ፏርሰንት ሇመክፇሌ  አሰሪው ስምምነት ሊይ መዴረሱን እና 

በዚህ መሰረት ክፌያ መፇጸሙን በመግሇጽ መሆኑን ተጠሪዎች በስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ካቀረቡት ክስ ይዘትም ሆነ ከግራ ቀኙ ክርክር መረዲት የተቻሇ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች 

የስንብት ዯብዲቤው ሇተጠሪዎች ተሰጥቷሌ ተብል በተጠሪዎች የተገሇጸውን ግንቦት 03 ቀን 

2005 ዒ.ም ሇይርጋ ጊዜው አቆጣጠር የመነሻ ቀን አዴርገው መውሰዲቸው ይሌቁንም ተጠሪዎች 

ከስራ የተሰናበቱት በ3/9/2005 ጀምሮ ቢሆንም ተጠሪዎች ሉከፇሇን ይገባሌ በማሇት ክስ 

ያቀረቡት ታህሳስ 6 ቀን 2006 ዒ.ም የተዯረገ የዯመወዝ ጭማሪን መሰረት ያዯረገ መሆኑን 

ከግራ ቀኙ ክርክር መገንዘብ የተቻሇ በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 163(1) በተመሇከተው መሰረት 

ሇይርጋ ጊዜው አቆጣጠር የመነሻ ቀን ተዯርጎ መወሰዴ የሚገባው በስምምነት ከስራ ሇሚሇቁ 

ሰራተኞች ዯመወዝ ጭማሪው ክፌያ 140 ፏርሰንት እንዱሆን ከተወሰነበት ከታህሳስ 6 ቀን 2006 

መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ክሱ እስከቀረበበት መጋቢት 17 ቀን 2006 ዒ.ም ዴረስ 

ያሇው ጊዜ ሲቆጠር ዯግሞ አንዴ(1)አመት የማይሞሊው በመሆኑ ተጠሪዎች ያቀረቡት የክፌያ 

ጥያቄ በአዋጁ አንቀጽ 162(1) መሰረት በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም፡፡  

ሲጠቃሇሌ የሀረሪ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙ ክርክር በይርጋ ይታገዲሌ 

በማሇት የሰጠውን ውሳኔ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሻር ክርክሩ በይርጋ አይታገዴም በማሇት 

እና የፌሬ ነገር ክርክሩን አከራክሮ እና አጣርቶ እንዱወስን ሇስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

እንዱመሇስ የሰጠው ውሳኔ በውጤት ዯረጃ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የሀረሪ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 40519 በ9/12/2006ዒ.ም 

የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የሀረሪ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 12532 በ18/8/2008ዒ.ም 

የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348(1)መሠረት ጸንቷሌ፡፡  

2. የተጠሪዎች የክፌያ ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162(4) መሠረት በይርጋ 

የሚታገዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

4. የውሳኔው ግሌብጭ በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ፊ/ዘ 
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