የሰ/መ/ቁ 67996
ሰኔ 19 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ሳሳካዋ ግልባሌ 2000 ፔሮጀክት ነ/ፇጅ ባሌቻ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- አቶ ሸዋዴንበር ዯቻሳ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በአዯአ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ
የሰበር ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ክሱም ተከሳሽ ከህግ ውጪ የስራ ውላን
ስሊቋረጠብኝ የተሇያዩ ክፌያዎችን በዴምሩ ብር 93,288.338 እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ የሚሌ
ነው፡፡ ተጠሪው በበኩለ ባቀረበው የመ/ዯ/መቃወሚያ ተከሳሽ ዴርጅት ሇትርፌ ያሌተቋቋመ
በመሆኑ ክሱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 በአንቀጽ 3(2) (መ) መሰረት ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ብሎሌ፡፡
የወረዲው ፌርዴ ቤትም ተከሳሽ ሇትርፌ ያሌተቋቋመ ዴርጅት በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 3 (2) መሰረት የተከሳሽ ተቃውሞ ተቀባይነት ያሇው ነው በማሇት የከሳሽን ክስ ውዴቅ
አዴርጓሌ፡፡
ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በበኩለ በመሌስ ሰጪና
በኢትዮጵያ መንግስት መካከሌ የተፇጸመው ውሌ አንቀጽ 3(5) እንዯሚገሌጸው ዴርጅቱ ሇትርፌ
ያሌተቋቋመ ቢሆንም ባሇሙያዎችን ሲያሰራ የቅጥር ውሌ የሚፇጽመው በኢትዮጵያ ህግ
መሰረት እንዯሆነ በውለ በግሌጽ ተጠቅሷሌ እንዯመሌስ ሰጪ ያለ ዴርጅቶች የሚመሩበትን
ዯንብ የሚንስትሮች ም/ቤት እስካሊወጣ ዴረስ ዯግሞ ሰራተኞቹ የሚተዲዯሩት በአዋጁ መሰረት
ይሆናሌ፡፡ በመሌስ ሰጪውና ይግባኝ ባይ መካከሌ በተመሰረተው የቅጥር ውሌ መነሻ ይግባኝ ባይ
ዯመወዝ እየከፇሇ ሲያሰራ መቆየቱ የታመነ ሲሆን በዚሁ የቅጥር ውሌ መሰረት ሇይግባኝ ባይ
መፇጸም የሚገባውን ግዳታ አሇመፇጸሙ ተገቢነት የሇውም በሚሌ የወረዲውን ፌርዴ ቤት
ትእዛዝ በመሻር በፌሬ ነገሩ ሊይ አከራክሮ እንዱወስን ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/343 (1) መሰረት
የመሇሰው ሲሆን የክሌለ ሰበር ሰሚው ችልትም በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇውም በማሇት የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካችም በከፌተኛውና በክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ሊይ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን
በዋናነት የጠቀሰው የቅሬታ ነጥብም፡- ሲጠቃሇሌ አመሌካች ዴርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር
እ.ኤ.አ ዱሴንበር 2008 በተፇረመ ስምምነት የተቋቋመ ሲሆን በዚሁ ስምምነት አንቀጽ 2 (3)
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መሰረት ሇትርፌ ያሌተቋቋመ ፔሮጀክት በመሆኑ በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 3(2) (መ) መሰረት
በዚህ አዋጅ ሉከሰስ አይገባም በሚሌ ያቀረብነውን መቃወሚያ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ባሇመቀበሌ
ከተከራከርንበት ጭብጥ በመውጣት ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 3(3)(ሇ) መሰረት
መርምሮ ያቀረብነውን የመ/ዯ/መቃወሚያ ውዴቅ ማዴረጉና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ይህንኑ
ማጽናቱ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪው በበኩለ በሰጠው መሌስ አመሌካች በአዋጁ
ሌዲኝ አይገባም ይበሌ እንጂ ክሌከሊው በሚንስትሮች ም/ቤት በሚወጣው ዯንብ ሽፊን ስሇማግኘቱ
ያስረዲው ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በዚህ አዋጅ መሰረት ሉከሰስ የማይችሌበት
ምክንያት ስሇላሇው አቤቱታው የህግ መሰረት ያሇው አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከዚህ በሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የአመሌካች ዴርጅት ሇትርፌ ያሌተቋቋመ
በመሆኑ ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 ስር የሚሸፇን አይዯሇም በማሇት ያቀረበውን መቃወሚያ
ከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ሰበር ሰሚው ችልት ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ነው? ወይስ
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
ተጠሪው ከአመሌካች ዴርጅት ጋር በተዯረገው የቅጥር ስራ ውሌ መነሻ በአመሌካች ዴርጅት
እየሰራ መቆየቱን ገሌጾ የሚከራከር ሲሆን አመሌካች ዴርጅትም በመካከሊቸው የቅጥር ስራ ውሌ
የሇም ሲሌ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ሆኖም አመሌካች በዋናነት የሚከራከረው ዴርጅቱ ሇትርፌ
ያሌተቋቋመ በመሆኑ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ ነው፡፡ ሇዚሁ
ክርክር በማስረጃነት በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው የጽሁፌ ሰነዴም በአመሌካችና በኢትዮጵያ
መንግስት መካከሌ በ2000 ዓ/ም የተፇረመውን የተሻሻሇውን የመግባቢያ ሰነዴ( Memorandum
of Understanding) ነው፡፡ በዚሁ በተሻሻሇው የመግባቢያ ሰነዴ አንቀጽ 3 (5) ዯግሞ ዴርጅቱ
የአገር ውስጥ ሳይንቲስቶችን፣የሰብሌ ምርት ሌዩ ባሇሙያዎችን፣ ቴክኒሽያኖችን፣የፅህፇት እና
አስተዲዯራዊ እንዱሁም የኦፔሬሽን ዴጋፌ ሰጪ ፏርሶኔልችን በኢትዮጵያ መንግስት አግባብ
ባሊቸው ህጎች መሰረት የምዯባና የቅጥር ሁኔታዎችን እና ገዯቦችን እንዯሚያስቀምጥ
ተመሌክቷሌ፡፡ የመግባቢያው ሰነዴ በዚሁ መሌክ ከተቀመጠና በአመሌካችና በተጠሪው መካከሌ
የስራ ቅጥር ውሌ መዯረጉ በአመሌካች እስከታመነ ዴረስ ሇትርፌ ያሌተቋቋመ የውጪ ዴርጅት
ቢሆንም ሇጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ አዋጁ
ተፇጻሚነት ሉኖረው የማይችሇው በአዋጁ አንቀጽ 3(3) የተዯነገገው ሌዩ ሁኔታ ሲኖር ብቻ
ነው፡፡ ይሄውም እንዯአመሌካች ያለ ዴርጅቶችን በተመሇከተ አዋጁ ተፇጻሚነት አይኖረውም
በሚሌ የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ያወጣ ከሆነ ወይም ኢትዮጵያ በፇረመቻቸው አሇም አቀፌ
ስምምነቶች የተወሰነ ከሆነ ነው፡፡ በዚህ በተያዘውም ጉዲይ እንዯአመሌካች ያለ ዴርጅቶችን
በሚመሇከት የወጣ የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ
ካሇመኖሩም ላሊ ኢትዮጵያ በፇረመቻቸው
ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችም እንዯ አመሌካች ያለ ዴርጀቶች በሀገር ውስጥ የሚቀጥሩአቸውን
ሰራተኞች በተመሇከተ አዋጅ ቁጥር 377/96 ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ በግሌጽ የተዯረገ
ስምምነት የሇም፡፡ እንዱያውም በዚህ በሚያከራክረው ጉዲይ የስራ ቅጥር በኢትዮጵያ ህግ መሰረት
ይዯረጋሌ በሚሌ በስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ባቀረበው የመግባቢያው ሰነዴ ሊይ መስፇሩ አዋጁ
ተፇጻሚነት ያሇው ስሇመሆኑ የሚረጋግጥ ነው፡፡
በመሆም ከዚህ በሊይ በተጠቀሱት ህጋዊ ምክንያቶች የተነሳ የስር ከፌተኛ እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ
ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች ዴርጅት የተቋቋመው ሇትርፌ ባሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 377/96
ተፇጻሚነት የሇውም ሲሌ ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ክርክር
እንዱዯረግ ክርክሩን ወዯ ወረዲ ፌርዴ ቤት መመሇሳቸው ተቀባይነት ያሇው ስሇሆነ በውሳኔያቸው
ሊይ የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት ባሇማግኘታችን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/26939 በቀን 27/07/2003 ዓ.ም. በዋሇው
ችልት የሰጠውን ውሳኔ እና የክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ/129113
በቀን 11/08/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 348 (1)
መሰረት አጽንተናሌ፡፡
2. ሇተያዘው ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አግባብነት አሇው ተብል ጉዲዩ በዚሁ አዋጅ መሰረት
እንዱታይ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና በክሌለ ጠ/ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተወሰነው
ተገቢ ነው ብሇናሌ፡፡
3. የዚህን ፌርዴ ቤት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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