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የሰ/መ/ቁ. 36518 

ጥቅምት 4 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ሜታ አቦ ቢራ አክሲዮን ማህበር - አሌቀረቡም፡፡ 

ተጠሪ፡- እነ ሳሙኤሌ ተፇራ (4 ሰዎች) - አሌቀረቡም፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ ሕግ መሰረት የሚታይ ክርክር ሆኖ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ተከሣሽ ተጠሪዎች ከሣሾች ነበሩ፡፡ ተጠሪዎች አመሌካችን የከሰሱት በዴርጅቱ ውስጥ ተቀጥረው 
የሚሰሩ የሕክምና ሰራተኞች መሆናቸውን ገሌፀው ከጽሁፌ ሥራ ጋር በተያያዘ የተቋረጠባቸውን ክፌያ፣ በሽፌት ሇሰሩት 
ሥራ ሉከፌሌ የሚገባውን ክፌያ እና የአሌጋ ክፌያ እንዱከፌሊቸው እንዱሁም የጽዲት ሰራተኛ እንዱመዴብሊቸው 
በመጠየቅ ነው፡፡ 

 አመሌካችም ሇቀረበበት ክስ በሰጠው መሌስ አመሌካች ቢራ አምርቶ ሇመሸጥ የተቋቋመ ዴርጅት ነው፤ 
ተጠሪዎችም ስራቸው የመጀመሪያ የህክምና እርዲታ መስጠት ነው፤ ዴርጅቱ ባወጣው የፇረቃ ዴሌዯሊ መሰረት እሁዴ 
ስራ ሊይ ሇዋሇ ሰራተኛ በቀጣዩ ቀን 24 ሰዒት እረፌት ይሰጠዋሌ፤  በሣምንት 48 ሰዒት ይሰራለ፤ ሊሌሰሩበት የትርፌ 
ሰዒት ክፌያ ሉጠይቁ አይገባም፤ በሽፌት ሥራ ሇሚሰራ ሰራተኛ የአሌጋም ሆነ የእራት ክፌያ የሚፇጸምበት ህጋዊ 
ምክንያት የሇም፤ የሕክምና መሣሪያቸውን የማጽዲት ሏሊፉነት የተጠሪዎች ስሇሆነ የጽዲት ሰራተኛ ሌመዴብሊቸው 
አይገባም፤ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም ክርክሩን መርምሮ ተጠሪዎች በሣምንት 48 ሰዒት እንዯሚሰሩ እና እሁዴ ቀን በሥራ ሊይ ከተገኙ 
በሚቀጥሇው ቀን 24 ሰዒት የሚያርፈ መሆናቸውን በመረዲት ተጠሪዎች በሣምንት 48 ሰዒት ብቻ መስራታቸው 
እየታወቀ በሽፌት ሥራ እንሰራሇን በማሇት ብቻ ያቀረቡት የክፌያ ጥያቄ እና የጽዲት ሰራተኛ ይመዯብሌን ጥያቄ የሕግ 
ዴጋፌ የሇውም ውዴቅ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች በዚህ ውሣኔ ባሇመስማማታቸው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ተከራክረዋሌ፡፡  

 የከፌተኛ ፌ/ቤቱም በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ በአዋጅ ቁ. 377/96 
አንቀጽ 61/1/ መሰረት የማንኛውም ሰራተኛ የስራ ሰዒት በቀን ከስምንት ወይም በሣምንት ከ48 ሰዒት አይበሌጥም 
ስሇሚሌ እና የተጠሪዎች ቅሬታ በሣምንት ከ48 ሰዒት በሊይ ሰራን ሣይሆን በቀን 16 ሰዒት ሰራን ነው ስሇዚህ 
እንዯሰራተኛ በቀን ከ8 ሰዒት በሊይ መሥራት ግዳታ ባሇመሆኑ አመሌካች ተጠሪዎች በቀን 8 ሰዒት ብቻ እንዱሰሩ የሥራ 
ጊዜውን ያመቻች በማሇት በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 
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 አመሌካች በጥር 22 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 
የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ይህ የሰበር ችልትም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ 
ተጠሪዎችን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቷሌ፡፡  

 ጉዲዩ በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው በከፌተኛው ፌ/ቤት ሇተጠሪዎች የሥራ ሰዒት ይመቻችሊቸው በማሇት 
የመወሰኑን አግባብነት ከአዋጁ እና ከሕብረት ስምምነቱ አኳያ ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረት ይህን ነጥብ ግራ ቀኙ 
ወገኖች ካሰሙት ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እኛም የጉዲዩን አመጣጥ ስናየው ተጠሪዎች በአመሌካች ዴርጅት ሲሰሩ ዴርጅቱ  ባወጣው የሥራ ሽፌት 
መሰረት ተስማምተው ሲሰሩ የቆዩ እና በዴሌዴለ መሰረት እሁዴ ቀን ከሰሩ በሚቀጥሇው 24፡00 ሰዒት እንዯሚያርፈ 
ተገንዝበናሌ፡፡ አንዴ ዴርጅት እንዯስራው ፀባይ በሕግ ከተዯነገገው ማእቀፌ ሳይወጣ (ሳይጥስ) የሥራ ሰዒቱን ሇማሻሻሌ 
የሚከሇክሇው ሕግ የሇም፡፡ ተጠሪዎችም በዚሁ ተስማምተው በሣምንት ከ48 ሰዒት በማይበሌጥ መሌኩ በሽፌት 
ሲያገሇግለ ቆይተው የላሊቸውን (ያሌሰሩበትን) የትርፌ ሰዒት ክፌያ የሚጠይቁበት የሕግ ዴጋፌ የሊቸውም፡፡ ላሊው 
የጽዲት ሰራተኛ እንዱመዯብሊቸው የጠየቁትንም በሚመሇከት ቀዴሞውኑም ተጠሪዎች የህክምና ባሇሙያ በመሆናቸው 
የራሳቸውን የሕክምና መሣሪያ ላሊ ሰው ያጽዲሌን ማሇታቸው ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ስሇዚህ የሰራተኛ ምዯባው ውዴቅ 
ነው፡፡ 

 ባጠቃሊይ ተጠሪዎች በሕጉ አግባብ በአመሌካች ዴርጅት እንዯሚሰሩ ግሌጽ ሆኖ ሳሇ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የዴርጅቱን የስራ ፀባይ ግምት ውስጥ ሳያስገባ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 61(1) ሇመባሌ ከፇሇገው አሊማ ጋር በቅጡ 
ሳያገናዝብ የዴርጅቱን የሥራ እንቅስቃሴ በሚገዴብ መሌኩ በሣምንት ተጠሪዎች 48 ሰዒት መሥራታቸውን እየገሇፀ 
ከአዋጁ መንፇስ ውጭ 8 ሰዒት ብቻ ሇተጠሪ ይመቻችሊቸው ብል የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ በማሻሻሌ መወሰኑ ስህተት 
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 11276 በቀን ሰኔ 4 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በከፌተኛው ፌ/ቤት በመ/ቁ. 57620 በጥር 22 ቀን 2000 ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ ተጠሪዎች 

ምንም አይነት ክፌያ ሉጠይቁ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ኪሳራ ይቻለ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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