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የሰ/መ/ቁ. 40024 

ሚያዝያ 29 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ሸራተን አዱስ- አቶ ኃይለ ንጋቱ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- እነ አቶ እያሱ- መገርሣ ቀረቡ 

 በዚህ መዝገብና በሰበር መዝገብ ቁጥር 40390 የተያዘው ክርክር ተጣምረው መታየታቸው የበታች ፌርዴ ቤት 
በሁሇት የተሇያዩ መዝገቦች የሰጠውን ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇባቸው መሆኑን ሇመመርመርና ተገቢውን 
ውሣኔ ሇመስጠት አስፇሊጊ ሆኖ ስሊገኘነው በዚህ መዝገብ የቀረበውን ክርክር በሰበር መዝገብ ቁጥር 40024 ከቀረበው 
ክርክር ጋር መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62985 ግንቦት 14 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው 
ውሣኔና የከፌተኛው ፌ/ቤት ላሊ ችልት በመዝገብ ቁጥር 62996 ሰኔ 4 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ 
ስህተት ያሇባቸው በመሆኑ በሰበር ታይተው ይታረሙሌኝ በማሇት ነሏሴ 13 ቀን 2000 ዒ.ም እና ነሏሴ 3 ቀን 2000 
ዒ.ም የተፃፈ የሰበር አቤቱታዎች በማቅረብ ሁሇቱን መዝገቦች በማስከፇቱ ነው፡፡ 

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ተጠሪዎች በከሳሽነት ቀርበው ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) 1996 ዒ.ም ጀምሮ በዲቦና ኬክ አዘጋጅነት ቀጥሮ ሲያሰራን 
ቆይቶ ነሏሴ 19 ቀን 1999 ዒ.ም የስራ ውሊችንን ያሊንዲች ምክንያት ያቋረጠብን በመሆኑ የስራ ውለን አሊግባብ 
በማቋረጡ የካሣና የስራ ስንብት ክፌያ፣ ክፌያ ሇዘገየበት፣የሰርቪስ ቻርጅ ብር 2000(ሁሇት ሺህ ብር)፣ በላሉት 
የሰራንበት፣ ቅዲሜና እሁዴ የሰራንበት የትርፌ ሰዒት ክፌያ እና የዒመት ፇቃዴ በገንዘብ ተሇውጦ ከስዴስት ወር 
ዯመወዛችን ጋር ይከፇሇን የሚሌ ክስ አቅርበዋሌ፡፡  

       አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ከስዴስት ወር በፉት ያቀረቧቸው የተሇያዩ የክፌያ ጥያቄዎች በይርጋ ይታገዲለ፤ ክስ 
ሇማቅረብ የሚያስችሌ የተረጋገጠ መብት የሊቸውም ተብል ክሱ ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ጉዲይ ረገዴም ከሳሾች (ተጠሪዎች) የተቀጠሩት ሇተወሰነ ጊዜ ነው፤ ስብሰባና ሰርግ ሲኖር እየተጠሩ 
ሇተወሰነ ጊዜ የሰሩ ቢሆንም በተከታታይ ሇሶስት ዒመት አሌሰሩም፤ የሰርቪስ ቻርጅ እና የአዲሪ ክፌያ የሚከፇሇው 
ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠሩ ሰራተኞች ስሇሆነ ሉጠይቁ አይገባም፤ ቅዲሜና እሁዴ ሇመስራታቸው ማስረጃ አሊቀረቡም 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 የስር ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ የሰማ ሲሆን አመሌካች አንዴ ምስክር አቅርቦ ምስክሩ ተጠሪዎች ስራ ሲበዛ 
ሇማቃሇሌ የተቀጠሩና ዯካማ የስራ ውጤት በማሣየታቸው የተሰናበቱ መሆኑን የመሰከረ ሲሆን ተጠሪዎች ራሳቸው 
በምስክርነት ቀርበው ሊሌተወሰነ ጊዜ መቀጠራቸውንና በተከታታይ መስራታቸውን መስክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የግራ 
ቀኙን ማስረጃ መዝኖ የስራ ውለ የተዯረገው ሇተወሰነ ጊዜ ነው፤ ከሳሾች (ተጠሪዎች) ያቀረቡት የስራ ስንብት ክፌያ፣ 
የካሣ ክፌያና የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ተፇፃሚነት የሇውም፤ ትርፌ ሰዒት መስራታቸውን ባሇማስረዲታቸው ጥያቄቸው 
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ተቀባይነት የሇውም፤ የሰርቪስ ቻርጅ ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠረ ሰራተኛ ብቻ የሚከፇሌ መሆኑን ተከሳሽ (አመሌካች) 
አሊስረዲም፣ ይክፇሌ፤ የሁሇት ዒመት ፇቃዴ በገንዘብ ቀይሮ ይክፇሌ፤ የተሇያዩ ክፌያዎች ከስዴስት ወር በፉት ያለት 
በይርጋ ቀሪ ይሆናለ፤ የቅዲሜና እሁዴ ክፌያ በይርጋ የማይታገዯውን ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች የራሱን የይግባኝ ቅሬታ ተጠሪዎች ዯግሞ የራሳቸውን የይግባኝ ቅሬታ 
በማቅረብ ሁሇት የይግባኝ መዝገቦች በማስከፇት ክርክር አዴርገዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ተጠሪዎች በስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር 
በመሰኘት ያቀረቡትን የይግባኝ ቅሬታና የአመሌካችን ክርክር በከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62985 የሰማው 
ችልት ተጠሪዎች የተቀጠሩት ሊሌተወሰነ ጊዜ ነው፤ ስሇሆነም የስራ ስንብት ክፌያ የካሣ ክፌያና የማስጠንቀቂያ 
ሇእያንዲንዲቸው የሁሇት ወር ክፌያ በሕጉ መሰረት ተሰርቶ እንዱከፇሊቸው በማሇት ግንቦት 14 ቀን 2000 ዒ.ም በሰጠው 
ውሣኔ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ያቀረበውን የይግባኝ ቅሬታና ተጠሪዎች ሇይግባኙ የሰጡትን መሌስ በመዝገብ ቁጥር 62996 
ሰምቶ የወሰነው ላሊው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ችልት ቅዲሜና እሁዴ የሰሩ መሆኑን ተጠሪዎች ያሊስረደ መሆኑን 
በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤት ቅዲሜና እሁዴ ሇሰሩበት ይከፇሊቸው ማሇቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የቅዲሜና እሁዴ ክፌያ 
ብቻ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ሰኔ 4 ቀን 2000 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልቶች በሁሇቱም መዝገብ የሰጧቸው ውሳኔዎች መሰረታዊ 
ስህተት እንዲሇባቸው በመግሇጽ እነዚህን ሁሇት የሰበር መዝገቦች አስከፌቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ መዝገብ ባቀረቡት የሰበር 
አቤቱታ ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተቀጠሩ ይቆጠራሌ በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62985 
የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት፤ ስንብቱ ሕገ ወጥ ነው ተብል ካሣና ላልች ክፌያዎች መወሰኑ ተገቢ 
አይዯሇም በማሇት ያመሇከተ ሲሆን፤ አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 40390 ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የሰርቪስ ቻርጅ 
የሚከፇሇው ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠሩ ሰራተኞች ብቻ ሆኖ እያሇ ብር 2000 (ሁሇት ሺህ ብር) ይክፇሌ መባለ ተገቢ 
አይዯሇም፤ ስሇዚህ መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች አመሌካች በሁሇቱም መዝገቦች ያቀረባቸውን የሰበር አቤቱታዎች በመቃወም መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 
ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩና በተከታታይ ያሇማቋረጥ ሲሰሩ እንዯነበር የአመሌካች ምስክር ገሌጿሌ፤ ምስክሩ 
በስራ ዴክመት ተባረሩ የሚሌ ቃሌ የሰጠ ቢሆንም ይህንን የሚዯግፌ ማስረጃ አሌቀረበም፤ የሰርቪስ ቻርጅ እንዱከፇሇን 
መወሰኑ በአግባቡ ነው፤ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የሇበትም በማሇት በጽሐፌ ባቀረቧቸው መሌሶች ተከራክረዋሌ፡፡  

       ከስር የክርክሩ አመጣጥ፣ የከፌተኛ ፌ/ቤት ሁሇት የተሇያዩ ችልቶች የተጠሪዎችንና የአመሌካችን ይግባኝ 
መርምረው የሰጡት ውሣኔና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን 
እንዯመረመርነው በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ታይቶ የተወሰነበት ስርዒት በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውና 
ይግባኝ ባዮች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ስሇሆኑ የካሣ ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ክፌያ እና ላልች ክፌያዎች እንዱከፇለ 
የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለት ጭብጦች እሌባት ማግኘት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅሬታ የተሰማቸው 
አመሌካችም ተጠሪዎችም ናቸው፡፡ ሁሇቱም በውሣኔው ቅር ተሰኝተው ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
ሆኖም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአመሌካች ቅሬታ አቅራቢነት ከተከፇተው የይግባኝ መዝገብ ቁጥር 62996 
በተጠሪዎች ቅሬታ አቅራቢነት ከተከፇተው የይግባኝ መ/ቁጥር 62985 ጋር በፌትሀብሔር ሥነ-ሥርአት ሕግ 
ቁጥር 11 ንኡስ አንቀጽ 5  መሰረት በማጣመር እንዱታይ ማዴረግ ሲገባው ከአንዴ ውሣኔ የተነሱ ሁሇት 
ይግባኞች በሁሇት የተሇያዩ ችልቶች እንዱታዩ በመዯረጋቸው እርስ በርሳቸው የሚቃረኑና አንዴ ሊይ ሉፇፀሙ 
የማይችለ ሁሇት ውሣኔዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ የስነ- ስርአት ሕጉ በአንዴ ዘንግ ከሚመዯቡ ተከራካሪዎችና በአንዴ 
ጭብጥ ሊይ የሚቀርቡ ክርክሮች ተጣምረው እንዱታዩ የሚዯነግገው በተመሣሣይ ጉዲይ እና ጭብጥ የተሇያዩ 
ችልቶች የተሇያየ ውሣኔ እንዲይሰጡ ሇመከሊከሌና የስራ ቅሌጥፌና እና የውሣኔ ወጥነትን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ 
ጉዲይ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሁሇቱ የይግባኝ መዝገቦች ተጣምረው እንዱታዩ ባሇማዴረጉ ተጠሪዎች ይግባኝ 
ባለበት የመጀመሪያ ዯረጃ  ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሻሽል የፌርዴ ባሇመብት የሆኑበት፣ አመሌካች ይግባኝ 
ባሇበት መዝገብ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሻሽል ፌርዴ ያገኘበት ሁኔታ ተፇጥሯሌ፡፡ 
የሁሇቱን ችልቶች ውሣኔዎች በጋራ አይቶ ማስተካከያ ካሌተዯረገ በስተቀር እርስ በርሳቸው የሚቃረኑና በአንዴ ሊይ 
ሉፇጸሙ የማይችለ ናቸው፡፡ ስሇሆነም ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የሥነ-ሥርአት ግዴፇት ያሇበት ነው፡፡  
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2. ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪዎች በአንዴ ወቅት በነበረ የስራ ብዛት ምክንያት ተቀጥረው ሇተከታታይ ሲሰሩ 
ቆይተው ባሳዩት የስራ ዴክመት የተሰናበቱ መሆኑን በመግሇጽ የአመሌካች ምስክር የመሰከረ መሆኑን በመመዘንና 
የተጠሪዎችን የምስክርነት ቃሌ በመመዘን ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች ናቸው፤ የስራ 
ውሊቸውም የተቋረጠው ከሕግ ውጭ በሆነ መንገዴ ነው በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62985 
የሰጠው ውሣኔ በመዝገቡ አመሌካችና ተጠሪዎች ያቀረቡትን ማስረጃ በመመዘን የሰጠውና መሰረታዊ የሆነ የሕግ 
ስህተት የላሇበት በመሆኑ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 አመሌካች ሇተጠሪዎች መክፇሌ የሚገባቸውን ክፌያዎች በተመሇከተም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 
62985 የስራ ስንብት ክፌያ የካሣ ክፌያና የማስጠንቀቂያ ሇእያንዲንዲቸው የሁሇት ወር ዯመወዝ በሕጉ መሰረት 
እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
በመዝገብ ቁጥር 62996 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ የወሰነውን የቅዲሜና እሁዴ 
ክፌያ ብቻ በመሻር አመሌካች ሇተጠሪዎች ከመጋቢት 29 ቀን 1999 እስከ መስከረም 29 ቀን 2000 በወር ብር 
2000(ሁሇት ሺህ ብር) የሚታሰብ የሰርቪስ ቻርጅ ክፌያ፣ የሁሇት ዒመት የዒመት ፇቃዴ በገንዘብ ቀይሮ እንዱከፌሌ 
የሰጠውን ውሣኔ በራሱ ብቻውን ሲታይ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ ጉዲዩ በፌትሀብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ቁጥር 11 ንኡስ አንቀጽ 5 መሰረት ተጠቃሌል ባሇመታየቱ 
በሁሇቱ መዝገቦች የተሰጡ ውሣኔዎች የተሇያዩና እርስ በርስ የሚቃረኑ ከመሆናቸው ውጭ በይዘታቸው መሰረታዊ የሆነ 
የሕግ ስህተት የላሇባቸው ናቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62996 የሰጠው ውሣኔ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 
62985 ከሰጠው ውሣኔ ጋር ተጣጥሞ ተፇፃሚ ሉሆን በሚችሌበት ሁኔታ በማጣመር አጽንተናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች የተቀጠሩት ሊሌተወሰነ ጊዜ ነው ብሇናሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪዎችን የስራ ውሌ ያቋረጠው የአሰሪና 
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ዴንጋጌዎችን ሣይከተሌ ከሕግ ውጭ በሆነ መንገዴ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች የተጠሪዎችን ውሌ ከሕግ ውጭ በማቋረጡ፣  
- የስራ ስንብት ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 40 ንኡስ አንቀጽ 2 መሰረት፣ 
- የካሣ ክፌያ በአዋጅ ቁጥር አንቀጽ 377/1996 አንቀጽ 43(4)ሀ መሰረት፣  
- የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ የሁሇት ወር ዯመወዛቸውን፣ 
- የስዴስት ወር የሰርቪስቻርጅ ክፌያ በሁሇት ሺ ብር (2000) ሑሳብ  
- የሁሇት ዒመት የዒመት እረፌት ፇቃዴ ክፌያ በገንዘብ ተሰሌቶ፣ ሉከፌሊቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
     የዚህ ፌርዴ ግሌባጭ ተገሌብጦ ከመዝገብ ቁጥር 40390 ጋር ይያያዝ፡፡ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ችልት ሚያዝያ 29 ቀን 2001 ዒ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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