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የሰ/መ/ቁ. 37201 

ታህሳስ 30 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋይ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  አሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ማታድር አዱስ ጎማ አክሲዮን ማህበር ጠበቃ ዯረጀ ታፇሰወርቅ ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ኤሌያስ በቀሇ ቀርበዋሌ 

     2. አቶ ዱባባ ዎርድፊ ቀርበዋሌ 

     3. አቶ ፌቅረሰሊም ቦጋሇ ቀርበዋሌ 

     4. አቶ ፌቃደ ይመኑ አሌቀረቡም 

     5. አቶ ዒሇሙ ወነታ ወኪሌ አቶ ኤሌያስ በቀሇ ቀርበዋሌ 

     6. አቶ ዮሃንስ ንጋዬ ቀርበዋሌ 

     7. አቶ አዱሱ በቀሇ ቀርበዋሌ    

     8. አቶ ካሳሁን እሸቱ አሌቀረቡም 

     9. አቶ ዯረጀ ወ/ሚካኤሌ ቀርበዋሌ 

    10. አቶ ሙለነህ ካሣ ቀርበዋሌ           

    11. አቶ ዋቅቶሊ በዲሳ ቀርበዋሌ      

    12. አቶ ተክሇማርያም ባዩ ቀርበዋሌ    

    13. አቶ መሇሰ ፊንታሁን ቀርበዋሌ          

    14. አቶ ጌትነት ቶፊ ቀርበዋሌ        

ጉዲዩ ሇምርመራ በተቀጠረው መሰረት ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተንበታሌ፣ 

ፌ ር ዴ 

ክርክሩ በዚህ ሰበር ችልት ሉቀርብ የቻሇው አመሌካቹ ሚያዝያ 10/2000 ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታው የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 60960 መጋቢት 15/2000 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
በማሇት እንዱታረምሇት በመጠየቁ ነው፡፡ 
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 በአሁኑ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሾች እንዱሁም የአሁኑ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን 
የተከራከረ ሲሆን ስር ከሳሾቹ ጥቅምት 30/1999 ዒ.ም በተፃፇ ክስ ያቀረቡት መሰረታዊ ይዘቱ በተከሳሽ ዴርጅት በተሇያዩ 
ጊዜያት ቅጥር በመፇፀም በወር ብር 288.66 (ሁሇት መቶ ሰማንያ ስምንት ብር ከስዴሳ ስዴስት ሣንቲም) እየተከፇሇን 
ስንሰራ ከቆየን በኋሊ ምንም አይነት ጥፊት ሳንፇፅም ጥቅምት 21/1999 ዒ.ም አሊግባብ ከሥራ ስሊሰናበተን ውዝፌ 
ዯሞዛችን ከፌል ወዯ ስራችን ይመሌሰን ይህ ካሌሆነ ግን የስንብት ክፌያ የማስጠንቀቂያ ክፌያ፣ ካሳ፣ ክፌያ ሇዘገየበት 
እንዱሁም ከበቂ ወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፌሇን ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ 

 ስር ተከሳሹ በበኩለ ታህሳስ 20/1999 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ የሰጠ ሲሆን፣ ይዘቱም የተጫኑ ጎማዎች 
እንዱያራግፈ ጥቅምት 19 ቀን 1999 ዒ.ም በቅርብ ኃሊፉያቸው ሲታዘዙ በአዴማ መሌክ ተዯራጅተው አናራግፌም 
እንዲለና በማግስቱም ይህ እምቢተኝነታቸው በመቀጠለ በህብረት ስምምነቱ አንቀፅ 4.4 ተራ ቁጥር 5 መሰረት ከስራ 
ሉሰናበቱ ችሇዋሌ፤ የከሳሾቹ የስራ ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ስሊሌሆነ የሚከፇሊቸው ክፌያ የሇም ተብል ክሳቸው 
ውዴቅ ይሁንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

 የስር ፌርዴ ቤቱም በግራ ቀኙ ወገኞች መካከሌ የቃሌ ክርክር አካሂዶሌ፤ የግራ ቀኙ ወገኖች ምስክሮችም 
ሰምቷሌ፤ የተገኘው ውጤትም ከሳሾቹ ጎማውን አናራግፌም ያለት እሁዴ እሇት እንዯነበርና በዚሁ ጊዜም በተቋሙ 
ውስጥ በተፇጠረው የስራ ጫና ምክንያት የትርፌ ሰዒት ክፌያ እየተከፇሊቸው ስራቸውን በማከናወን ሊይ በነበሩበት ሁኔታ 
ስሇነበርና ስራ በዝቶብናሌ በሚሌ ምክንያት ነው የሚሌ ነበር፤ ፌ/ቤቱም ይህንን ሃቅ ከተገነዘበ እና ተከሳሹም የጎማውን 
ማራገፌ እስከ ሰኞ ዴረስ አቆይቶ አሁንም እንዱያራግፈት ከሳሾችን መጠየቁ በአዋጅ ቁ 337/1996 በአንቀፅ 67 
የተመሇከቱትን ምክንያቶች እንዲሌነበሩ ያሳያሌ በማሇት በአጠቃሊይ ከሳሾቹ ስራ ሇመሥራት አሌፇሇጉም ተብል በተከሳሽ 
የተወሰዯው ከስራ የማሰናበት ተግባር አግባብነት ያሌነበረው በመሆኑ እና ከሳሾቹ በአዋጁ አንቀፅ 10 መሠረት የተቀጠሩ 
መሆናቸው ማህዯራቸው ስሇማይገሌፅ ተከሳሹ የአዋጁ አንቀፅ 43(4) (ሀ)”ን” መሰረት ያዯረገ ካሳ ሇከሳሾቹ ሉከፌሊቸው 
ይገባሌ፤ እንዱሁም የስንብትና የማስጠንቀቂያ ጊዜም ክፌያ ጨምሮ ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 ከሊይ በሰፇረው የፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘትም ስር ተከሳሹ ወዯ ፋ/ከ/ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን 
ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙ ወገኖችን ካከራከረ በኋሊ መጋቢት 15 ቀን 2000 ዒ.ም በኮ.መ/ቁ.60960 በሰጠው ፌርዴ ስር ከሳሾቹ 
በስር ፌ/ቤቱ ባቀረቡት ክስ በተከሳሹ ዴርጅት ውስጥ በጉሌበት ሰራተኛነት ተቀጥረው በመሥራት ሊይ እያለ የኮንትራት 
ጊዜያቸው ሳያሌቅ የስራ ውሊቸው እንዲቋረጠባቸው የሚገሌፅ በመሆኑና ይህ ዯግሞ የስራ ግንኙነቱ ሇተወሰነ ጊዜ 
እንዯተዯረገ የሚያሳይ በመሆኑ ሉከፇሊቸው የሚገባ ካሳ በአዋጅ ቁ 377/1996 አንቀፅ 43(4)(ሀ) መሰረት ሳይሆን በአንቀፅ 
43(4)(ሇ) መሰረት ነው፤ የስንብትና የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያዎች በተመሇከተ ግን የስር ፌ/ቤቱ የሰጠው ፌርዴ ተገቢ 
ነው በማሇት የፋ/መጀ/ዯ/ፌ/ቤቱ ውሳኔ አሻሽሎሌ፡፡ 

 ከሊይ በሰፇረው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔም አመሌካቹ ቅሬታ በማሳዯር ሚያዝያ 10/2000 ዒ.ም በተፃፇ 
ቅሬታ ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም የተጠሪዎቹ የስራ ቅጥር ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው እስከተባሇ ዴረስ በአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀፅ 35(2) መሰረት የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያው በጊዜያዊ የቅጥር ውሊቸው በተስማማነው መሰረት የ15 
ቀናት ብቻ እንጂ አንደ የ2 ወር ዯሞዝ አይዯሇም ተብል ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪዎቹም መስከረም 27/2001 ዒ.ም በተፃፇ መሌሳቸው ከፌተኛው ፌርዴ ቤቱ ክርክራችን በአግባቡ ሳያገናዝብ 
የስራ ግንኙነታችን በአዋጁ አንቀፅ 43(4)(ሀ) ሆኖ እያሇ ወዯ አንቀፅ 43(4)(ሇ) መቀየሩ የህግ ስህተት ነው፤ አመሌካች 
ባቀረበው አቤቱታ የኮንትራት ሰራተኞች እንዯሆንን ቢገሌፅም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 35(መ) መሰረት የሙከራ 
ጊዜያችን ያጠናቀቅን በመሆኑ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያው የሁሇት ወራት ዯሞዝ ክፌያ ሉሆን ይገባሌ ተብል በከፌተኛው 
እና በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤቶቹ የተሰጠው ውሳኔ ህግን ያማከሇ በመሆኑ ሉፀና ይገባዋሌ ብሇዋሌ፡፡ 

 አመሌካቹም ህዲር 08/2001 ዒ.ም በተፃፇ የመሌስ መሌሱ ተጠሪዎች ቅጥራችን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 
አንቀፅ 43(4)(ሀ) እንጂ በአንቀፅ 43(4)(ሇ) አይዯሇም በማሇት እኔ በአቀረብኩት የሰበር አቤቱታ ሉከራከሩ አይችለም 
የራሳቸው የሆነ አቤቱታ ሉያቀርቡበት የሚገባ ነው፤ የኮንትራት ሰራተኞች መሆናቸው አምነው የተከራከሩ በመሆናቸው 
እና የኮንትራት ሰራተኛ ሉከፇሇው የሚገባ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ በአዋጁ አንቀፅ 35(2) መሰረት በኮንትራት ውለ ሊይ 
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የተገሇፀው ተብል በመዯንገጉ በእኛ የኮንትራት ውሌ ሊይ ዯግሞ የ15 ቀናት ክፌያ ተብል በግሌፅ የተቀመጠ በመሆኑ 
የተጠሪዎቹ መከራከሪያ ነጥብ የህግ ዴጋፌ የሇውም ብሎሌ፡፡ 

 ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ በተቀመጠው መሌኩ ከተገነዘበ በኋሊ ሇተጠሪዎች 
ሉከፇሊቸው የሚገባ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ ስንት ነው የ2 ወር ዯሞዝ ወይስ የ15 ቀናት ብቻ የሚሇውን ጭብጥ 
በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ ያሇው የስራ ግንኙነት ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገ እንዯሆነ የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት በሰጠው ፌርዴ እንዱሁም እያንዲንደ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ከፇፀመው ስምምነት መረዲት ይቻሊሌ፤ 
ሉከፇሊቸው የሚገባ ካሳም በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 43(4)(ሇ) መሠረት ሉሰሊ እንዯሚገባ ነው፡፡ ተጠሪዎች በዚህ 
ሰበር ችልት ባቀረቡት መሌስ የስራ ግንኙነታችን ሇተወሰነ ጊዜ ስሊሌሆነ ሉከፇሇን የሚገባ ካሳም በአዋጁ አንቀፅ 43(4)(ሀ) 
መሰረት መሆን ይገባሌ ቢለም የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት ፌርዴ በመቃወም ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ በላሇበት ሁኔታ 
ክርክራቸው ተቀባይነት የሇውም፡፡ በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ወገኖች መካከሌ አከራካሪው ነጥብ ሇተጠሪዎች ሉከፇሊቸው 
የሚገባ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ መጠን በተመሇከተ ነው፤ የግራ ቀኙ ወገኖች የስራ ግንኙነት በተወሰነ ጊዜ የተዯረገ 
በመሆኑ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያው በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 35(2) መሰረት የሚሰሊ ነው፡፡ ይህ አንቀፅም 
ተዋዋዮቹ ወገኖች በስምምነታቸው ባስቀመጡት መሌክ እንዯሚከናወን ስሇሚገሌፅና እያንዲንደ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር 
በፇፀመው ስምምነት አንቀፅ 3.3 መሠረት የ15 ቀናት ዯሞዝ ብቻ እንዯሆነ ነው፤ የስምምነታቸው በዚህ መሌክ ተገሌጾ 
እያሇ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ የማስጠንቀቂያ ጊዜው ክፌያ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤቱ የወሰነውን የ2 ወር 
ዯሞዝ ተቀብል ማሇፈ የግራና ቀኙ ወገኖች የስራ ግንኙነት ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ከመሆኑ አኳያ ሲታይ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 60960 መጋቢት 15/2000 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348(1) 
መሠረት ተሻሽሎሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

2. በአመሌካችና በእያንዲንደ ተጠሪ መካከሌ ያሇው የስራ ግንኙነት ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገ በመሆኑ ሇእያንዲንደ 
ተጠሪ ሉከፇሌ የሚገባው የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 44 እና በስምምነታቸው 
አንቀፅ 3.3 መሰረት የ15 ቀናት ዯሞዝ ብቻ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. ሚያዝያ 20/2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት የተሊሇፇው እግዴ ተነስቷሌ፣ ይፃፌ፡፡ 
4. ግራ ቀኙ ወገኖች በዚህ ፌ/ቤት ያካሄደትን ክርክር በሚመሇከት ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

ክርክሩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

ፌርደ በዛሬው ዔሇት 07/05/2001 ዒ.ም በችልት ተነገረ፡፡ 

                       የማይነበብ የአምስት  ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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