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ጥቅምት 8 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒሽን ኮ/ን
ተጠሪዎች፡- 1. በረከት በሇጠ
2. ታሪኩ ተሰማ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሰሪና ሠራተኞች መካከሌ የተነሣውን የሥራ ክርክር
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በአዋሣ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ሲጀመር
ከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረቱት የሥራ ውሊችንን ከሔግ
ውጪ አቋርጦብናሌ በማሇት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ወዯ ሥራቸው እንዱመሌሳቸው፤ ይህ
ካሌተቻሇ ዯግሞ ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን ይከፇሊቸው ዘንዴ እንዱወሰንሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች
በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪዎች የተቀጠሩት ሇተወሰነ ጊዜ የተወሰነ ሥራ ሇመሥራት
ነው፡፡ የተሰናበቱትም በውለ መሠረት ነው በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የሁሇቱን ወገኖች
ክርክር ከመረመረ በኋሊ፣ የሥራ ውለ የተቋረጠው በውለ እና በሔጉ መሠረት ነው እሚሌ
መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በዚህ መሠረትም በሔጉ መሠረት መከፇሌ አሇበት ያሇውን ክፌያ
ብቻ ተከፌልአቸው ይሰናበቱ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪዎች ውሣኔውን
በመቃወም ሇአዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት ይግባኝ በማቅረባቸው ክርክሩ
በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም የተጠሪዎችን ክርክር በመቀበሌ ይግባኝ የተባሇበትን
ውሣኔ ሽሮአሌ፡፡ ተጠሪዎች ወዯ ሥራቸው ይመሇሱ በማሇትም ወስኖአሌ፡፡ በመጨረሻም
አመሌካች ሇዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ አቅርቦ የነበረ ሲሆን፣ የሰበር
ችልቱ አቤቱታ በቀረበበት ውሣኔ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት
አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ሚያዝያ 6 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ እኛም
አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር
ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የሥራ ውሌ
የተቋረጠው ከሔግ ውጪ ነው የመባለን አግባብነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡
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በመሆኑም በዚህ ረገዴ አመሌካች እና ተጠሪዎች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ የተዯረገው ክርክር እና የተሰጡት ውሣኔዎች ይዘት እንዲየነው በአመሌካች እና
በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው የሥራ ውሌ በሚሰራው ሥራ ዓይነት እና በጊዜ የተወሰነ ነው፡፡
ተጠሪዎች የተቀጠሩት ሳይሰበሰብ የቆየውን የስሌክ አገሌግልት ክፌያ ሇመሰብሰብ ይቻሌ ዘንዴ
በፌ/ቤት እየቀረቡ ሇመከራከር ወይም የነገረ ፇጅነት አገሌግልት ሇመስጠት ነው፡፡ ውለ ይህ
ሇመሆኑ በፌሬ ነገር ረገዴ አሇማከራከሩ የሥር ፌ/ቤቶች በሰጡአቸው ውሣኔዎች ተመሌክቷሌ፡፡
በእርግጥ አመሌካች ውለን ሇአንዴ ጊዜ አራዝሞት እንዯነበር በክርክሩ ተገሌጾአሌ፡፡ ክርክሩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤት የተጠሪዎችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው /ውለ በሔጉ አግባብ ነው
የተቋረጠው ያሇው/ የውለን ይዘት እና የሥራው ማሇቅ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡
ይግባኙን የሰማው ፌ/ቤትም ቢሆን በውለ ይዘት ሊይ የተሇየ ግንዛቤ እንዲሇው አሌገሇጸም፡፡
ተጠሪዎች የተቀጠሩበት ሥራ አሊሇቀም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ አሌዯረሰም፡፡ ውለ ሊሌተወሰነ
ጊዜ የተዯረገ ነው ሇማሇት የበቃው አመሌካችን እንዯተቋም በመውሰዴ ብቻ ነው፡፡ ተጠሪዎች
የተቀጠሩበት መሇስተኛ የሔግ ባሇሙያ የሚሌ ነው፡፡ ይህ የሥራ መዯብ ዯግሞ ተቋሙ እስካሇ
ዴረስ ያሇ ነው የሚሌ ምክንያት ነው የሰጠው፡፡
በእርግጥ አመሌካች እንዯተቋም አሁንም አሇ፣ መኖሩም ይቀጥሊሌ፡፡ ሇክርክሩ አወሳሰን መያዝ
ያሇበት ጭብጥ ተጠሪዎች የተቀጠሩት በአሰሪና በሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10
መሠረት ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ይህ ጭብጥ መፇታት ያሇበትም የአመሌካችን
ዴርጅታዊ አቋም መሠረት በማዴረግ ሳይሆን፣ በሥራው አይነትም የተወሰነ ነው፡፡ በውለ
መሠረት ተጠሪዎች የተቀጠሩበት ሥራ የሚያሌቅ አይዯሇም ወይም አሊሇቀም አሌተባሇም፡፡
በመሆኑም አመሌካች ተጠሪዎችን በሠራተኛነት ይዞ የሚቀጥሌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡
ውለ ሇተወሰነ ሥራ የተዯረገ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪዎችን ያሰናበተው በአንቀጽ 10/1 እና
24/1/ መሠረት ነው፡፡ ይግባኙን የሰማው ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ከዚህ አንፃር ሲታይ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው

ሣ

ኔ

1.

የአዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት በመ.ቁ. 09768 መጋቢት 15 ቀን
2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ.
52288 ሚያዝያ 4 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው በሔግ
አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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