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            የሰ/መ/ቁ. 57337 

ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

                   ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

                            አሌማው ወላ 

                            አሉ መሏመዴ 

                            ነጋ ደፌሣ 

                            አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አዴቬንቲስት የሌማት የተረዴኦ ዴርጅት - ጠበቃ ድ/ር ዘወዴነህ በየነ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ገበየሁ ወ/ሚካኤሌ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

የቀረበው ጉዲይ የአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ሲሆን የቀረበው በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በአሁኑ ተጠሪ 
ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ በተከሣሽ ዴርጅት ውስጥ ተቀጥረው በመስራት ሊይ እንዲለ 
ያሇአግባብ ከስራ የተሰናበቱ መሆኑን በመግሇጽ የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱወሰንሊቸው የጠየቁ ሲሆን 
በማስረጃም የጽሁፌ የሰው ምስክሮች ዝርዝር አቅርቧሌ የሚሌ ነው፡፡ ተከሣሽ ዴርጅት ቀርቦ 
በሰጠው መሌስ ከሣሽ የተቀጠሩት ሇተወሰነ ጊዜ በመሆኑ ይሄው ሲያበቃ ያሰናብተዋሌ፤ ከሣሽ 
ሇረሃብተኞች እንዱከፊፇሌ ተብል የተሰጣቸውን ስንዳ እንዱበሊሽ በማዴረጋቸው በስራ ቦታ ሊይ 
አሇቃቸውን በመሳዯባቸው እንዯሁም የስራ ሰዓት ባሇማክበራቸዉ ተሰናበተዋሌ በማሇት በአማራጭ 
የተከራከረ ሲሆን ከማስረጃም አኳያ የጽሁፌ ሰነዴና የሰው ምስክሮች ዝርዝር ቀርቧሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ በግራቀኙ መካከሌ የነበረው የስራ 
ውሌ ሇተወነ ጊዜ ሆኖ የሚቆየው ከሰኔ 2ዏዏዏ ዓ.ም እስከ ታህሣስ 2ዏዏ1 ዓ.ም ዴረስ በመሆኑ ይሄ 
ጊዜ ሲያሌቅ የሚቋረጥ በመሆኑ ስንብቱ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/1/ 
መሠረት የተፇጸመ በመሆኑ ህጋዊ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ክፌያን በተመሇከተ የፔሮቪዯንት ፇንዴ 
ብር 5ዏ86,96 ተከሣሽ ዴርጅት ሇከሣሽ በአንዴ ዓመት የአገሌግልት ዘመን ውስጥ ሇተሰራ የአራት 
ወር ከ2ዏ ቀን የአመት ፌቃዴ ክፌያ እንዱከፌሇው ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁን ተጠሪ ቅር 
በመሰኘት ይግባኙን ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱም ካከራከረ በኋሊ የቅጥር ውለ ሇተወሰነ 
ጊዜ ቢሆንም የተቀጠሩት ሇፔሮጀክቱ ስራ እስከ ሆነ ዴረስ ፔሮጀክቱ ዯግሞ የሚጠናቀቀው የስራ 
ዘመኑና የበጀት ዘመኑ አንዴ ዓመት ነው በመባለ ፔሮጀክቱ ስሇመጠናቀቁ ዯግሞ ተጠሪ /የአሁን 
አመሌካች/ ያቀረበው ማስረጃ ባሇመኖሩ ከስራ ተጠሪን ያሰናበተው ያሇአግባብ ነው በማሇት 
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ በመሻር አመሌካች ሇአሁን ተጠሪ ፔሮጀክቱ እስከሚጠናቀቅ ቢቆየ ኖሮ 
ሉከፇሊቸው የሚችሌ የነበረው ዯግሞ ማሇትም ከታህሣስ 22 እስከ ሰኔ 3ዏ/01 ዴረስ ያሇውን  
ዯሞዛቸው ታስቦ እንዱከፇሊቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
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አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተጽፍ 
በቀረበው ቅሬታ ተጠሪ በሙለ ፌቃዴ ተቀብል የስራ ውሌ የገባው ሇተወሰነ ጊዜ በመሆኑ ይሄ ጊዜ 
ዯግሞ የሚያበቃው ታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በመሆኑ ስራውም የፔሮጀክት ስራ ሆኖ እያሇ 
ስንብቱ ህጋዊ ነው መባሌ ሲገባው ተጠሪ ያሌሰራበትን ዯሞዝ እንዱከፇሇው መወሰኑ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የተጠሪ ጠበቃ ታህሣስ ዏ4 ቀን 
2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ ያቀረበ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ፡- የቀረበው ቅሬታ ግሌጽነት የሇውም 
የተቀጠርኩበት የውሌ ስምምነት ሇተወሰነ ጊዜ ቢሌም ተፇጻሚነት ያሇው ግን የተቀጠርኩበት የስራ 
ጸባይ በመሆኑ የተቀጠርኩት ሇፔሮጀክት ስራ ስሇመሆኑ በመ/ዯ/ፌ/ቤት ያሌቀረበ በመሆኑ የስራ 
ውለ የተቋረጠው ያሇአግባብ ነው በማሇት የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ በመሆኑ እንዱጸና በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ታህሣስ 11 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በሰጠው የመሌስ መሌስ የቀረበውን 
ቅሬታ በማጠናከር የሰጠ ሲሆን በተጨማሪ ፔሮጀክቱ በአሜሪካ አሇም አቀፌ ተራዴኦ ዴርጅት 
የሚታገዝ በመሆኑ ጊዜው የሚጠናቀቀው ማሇትም የበጀት ዓመቱ ታህሣስ 2ዏዏ1 ዓ.ም ሆኖ ሣሇ 
ሰኔ 3ዏ /2000/ ያሌቃሌ በማሇት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ 
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ እንዱሻርሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

በግራቀኙ የቀረበው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም መዝገቡን 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ ግንኙነት 
ሇተወሰነ ጊዜ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚሁ መሠረት በመጀመሪያ ዯረጃ ተጠሪ ፇጽሟቸዋሌ በማሇት አመሌካች ያቀረበችውን 
ጥፊቶች በተመሇከተ  ዯግሞ ከስራ ሇማሰናበት በቂ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 
በመያዝ የበታች ፌርዴ ቤት ማጣራት ውስጥ ያሌገባ በመሆኑ ይሄ ችልትም ወዯዚህ ጭብጥ 
የሚያስመጣ አግባብ ካሇ ከሊይ በተያዘው ጭብጥ ውጤት ሊይ የተመሰረተ በመሆኑ ሇጊዜው 
እናሌፇዋሇን፡፡ 

ወዯተያዘው ጭብጥ ስንመሇስ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የስራ ውሌ በውሊቸው ውስጥ 
በግሌጽ እንዯተቀመጠው ከሰኔ /2000 ዓ.ም እስከ ታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሚመሇከት መሆኑ 
አሊከራከረም፡፡ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ተጠሪ የውለ ቃሌ ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገ መሆኑ ሣይሆን 
መታየት ያሇበት ከተቀጠርኩበት የስራ ጸባይ አኳያ መሆን ይገባዋሌ የሚሌ ሲሆን በአመሌካች 
በኩሌ የቀረበው ክርክር ዯግሞ ውለ ግሌጽ ከመሆኑም በሊይ ስራው የፔሮጀክት በመሆኑ 
የሚጠናቀቀው በታህሣስ ወር 2ዏዏ1 ዓ.ም ሆኖ ተገምግሞ ይቀጠሌ አይቀጥሌ የሚሇው ውሣኔ 
ሲያገኝ ብቻ የሚቀጥሌ በመሆኑ ፔሮጀክቱ የአንዴ ዓመት ነው የበጀት ዓመቱ ዯግሞ የሚያሌቀው 
ሰኔ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ነው በማሇት ፌርዴ ቤቱ የዯረሰበት መዯምዯሚያ አግባብነት የሇውም 
የሚሌ ነው፡፡ 

የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት በእርግጥ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9 እና 
አንቀጽ 1ዏ አንዴ ሊይ ስናዬው አንዴ የስራ ውሌ ሇተወሰነ ጊዜ መዯረጉ  ብቻ የተወሰነ ጊዜ የስራ 
ውሌ እንዯማያሰኘውና እንዯስራው ባህሪ እየተየ መወሰን  ያሇበት ስሇመሆኑ ያስገነዘበናሌ፡፡ በዚህ 
ጉዲይ ሊይ ግን የስራ ውለ ተጠሪ እንዯሚከራከረው ሇተወሰነ ጊዜ ስሇመሆኑ ማስረዲት ብቻ ሣይሆን 
ስራው የፔሮጀክት ስራ መሆኑና በውጪ ዴርጅት የሚዯገፌ በመሆኑ የዓመት ስራ እንቅስቃሴው 
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ታይቶ ፔሮጀክቱ ይቀጥሌ ሲባሌ ብቻ የሚቀጥሌ እንዯሆነ የበጀት ዓመቱም የሚጠናቀቀው ታህሣስ 
2ዏዏ1 ዓ.ም እንዯሆነ ከመከራከሩም በሊይ በዚህ ነጥብ ሊይ የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ማስረጃ ሰምቶ በፌሬ 
ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 

የፔሮጀክቱ የበጀት ዓመት በታህሣስ ወር ሊይ እንዯሚጠናቀቅ ማስረጃን የመቀበሌና 
የመመዘን ስሌጣን ያሇው የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያረጋገጠው ሲሆን ተጠሪ ይሄንን የሚያስተባብሌ 
ማስረጃ ባሌቀረበበት የፋ/ከ/ፌ/ቤት የበጀት ዓመቱ የሚጠናቀቀው ሰኔ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ነው 
ወዯሚሇው መዯምዯሚያ መዴረሱ ወዯዚህ መዯምዯሚያው ያዯረሰውን በቂ ምክንያት ሣይገሌጽ 
በመሆኑ መሠረታዊ የማስረጃ ምዘና መርሆዎችን የተከተሇ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

በመሆኑም በተጠሪ እና በአመሌካች መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ ግንኙነት በተወሰነ ጊዜ 
በመሆኑ የውሌ ጊዜያቸው ከማሇቁ በፉት በስራ ሊይ ትብብር እንዱዯረግሊቸው የዴጋፌ ዯብዲቤ 
ሇሚመሇከተው ክፌሌ አመሌካች መጻፊ እንዯዚሁም የስራ ውለ ከተቋረጠ በኋሊ ላልች ሰዎችን 
ዴርጅቱ መቅጠሩ የስራ ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው የሚያሰኝ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 
ከስራም የተገሇሇው በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/1/ መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡ 

በዚሁ መሠረት የፋ/ከ/ፌ/ቤት ሇተጠሪ በስራ ሊይ ቢቆይ ኖሮ ይከፇሇው የነበረው ዯሞዝ 
ከታህሣስ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም እስከ ሰኔ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ይከፇሇው ማሇቱ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ውሣኔ 

1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 86989 በቀን 26-09-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 56140 ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
 መዝገቡን ዘግተናሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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