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 የሰ/መ/ቁ 38435 

 የካቲት 17 ቀን 2001 ዒ.ም  

 ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሑሩት መሇሠ 

             በሊቸው አንሺሶ 

   ሡሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ኤስ ኦ-ኤስ የህፃናት መንዯር - ጠበቃ አቶ አይሸሽም መዴፌ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪዎች፡-1. አቶ ከበዯ ኩምሳ  

     2. አቶ ሚዯቅሳ ተክላ 

     3. አቶ ወሌዯጊዮርጊስ ሙሇታ           

          4. አቶ ፊሲሌ ገ/ሕይወት        

          5. አቶ አበራ ታፇሰ 

          6. አቶ ጌታሁን በሊቸው  

                 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇጉዲዩ መነሻ የሆነው ክርክር የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው የአሁኑ ተጠሪዎች ከሳሾች 
ሲሆኑ አመሌካች ተከሣሽ ነበር፡፡ ከሳሾች ያቀረቡት ክስ በዴርጅቱ በጥበቃ ሠራተኛነት ሇበርካታ አመታት ስናገሇግሌ የቆየን 
ሲሆን ስራውን በላሊ ዴርጅት ሊሠራ ወስኛሇሁ በሚሌ ሰበብ ያሇአግባብ ከስራ ውጪ የሥራ ውሊችንን ያቋረጠ በመሆኑ 
ወዯ ሥራችን እንዴንመሇስ፣ የማይመሌሰን ከሆነ ካሳና ጥቅማጥቅም እንዱከፇሌ ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ 

 አመሌካችም መጋቢት 5 ቀን 1999 ዒ.ም  ጽፍ ባቀረበው መሌሱ የዴርጅቱን አሰራር ሇማሻሻሌ ከሳሾች 
ይሠሩበት የነበረውን የጥበቃ ሥራ የጥበቃ አገሌግልት  ሇሚሠጥ “ትረስት የጥበቃና የሰው ኃይሌ አገሌግልት ኃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር” ከተሰኘው ዴርጅት ጋር ውሌ በማዴረግ ሥራውን ያስተሊሇፇ መሆኑን በመግሇጽ የሥራ ውለ 
የተቋረጠው በሕግ አግባብ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ግራ ቀኙን ያከራከረው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 
11314 በ13/9/2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት ስንብቱ ከሕግ ውጪ ነው የ6 ወር ዯመወዝ ካሳ እና የእረፌት ጊዜ ክፌያ 
ተከፌልአቸው ይሰናበቱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌ/ቤትም በዚህ በፌ/ቁጥር 67186 
ሰኔ 9 ቀን 2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት የ6 ወር ዯመወዝ ካሳ ተከፌልአቸው ይሰናበቱ ተብል የተሠጠውን ውሳኔ 
ሇማጣራት ያስቀርባሌ እንዯገና ተመሌሶ እና ትዔዛዙ የ6 ወር ካሳ ክፌያን አይመሇከትም ላልች ውሳኔዎችን አጽንቼአሇሁ 
ሲሌ ትዔዛዝ በመስጠቱ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሰኔ 10 ቀን 2000 ዒ.ም ጽፍ ያቀረበው ዋና ቅሬታ ስንብቱ የዴርጅቱን ምርታማነት ሇማሳዯግ 
የአሠራር ዘዳ ሇመሇወጥ የተዯረገ በመሆኑ ከሕግ ውጪ ነው መባለና የ6 ወር ዯመወዝ ካሳ እንዱከፇሌ የተሠጠው 
ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ እንዱሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ 

 ቀረቡ 
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 በዚህ ፌ/ቤትም የተጠሪዎች ስንብት ያሇአግባብ ነው ተብል የተሠጠው ውሳኔ በአግባቡ መሆኑ አሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታው ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ታዞ ተጠሪዎች ሏምላ 22 ቀን 2000 ዒ.ም የተፃፇ 
መሌስ በማቅረብ ውሳኔው እንዱፀና ተከራክረዋሌ፡፡እኛም የግራ ቀኙን ክርክር በሕግ ረገዴ እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

 የሥራ ውሌ ሉቋረጥ የቻሇው ተጠሪዎች ይሠሩብት የነበረው የጥበቃ ሥራ ሇላሊ የጥበቃ አገሌግልት 
ሇሚሠጠው ዴርጅት በመተሊሇፌ ምክንያት እንዯሆነ በተጠሪዎችም አሌተካዯም ፡፡ ይህ ከታመነ በአዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀጽ 28 መሠረት አሠሪው አዱስ አሰራርን ሇመከተሌ የዴርጅቱን ምርታማነት ሇማሻሻሌና የአሠራር ዘዳዎች 
በመሇወጡ ምክንያት ሠራተኞቹ ይሠሩበት የነበረው የሥራ መዯብ ቢሠረዝ አሠሪው ማስጠንቀቂያ በመስጠት የሥራ 
ውሌ ሇማቋረጥ እንዯሚችሌ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የበታች ፌ/ቤት ስንብቱ ከሕግ ውጪ ነው ሇማሇት መሠረት ያዯረገው 
አመሌካች የጥበቃ ሥራ በላሊ ሦስተኛ ወገን እንዱከናወን ተዯርጓሌ ከሚሌ በስተቀር የሥራ መዯቡ ተሠርዟሌ የሚሌ 
ባሇመሆኑ በአዋጅ አንቀጽ 28 ትርጉም ሉሠጠው የሚችሌ አይዯሇም የሥራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው በማሇት 
ነው፡፡ በመሠረቱ አመሌካች የሥራ መዯቡን ሇላሊ ዴርጅት ሲሠጥ የጥበቃዎቹ ቅጥር፣ዔዴገት፣ዝውውር፣ስንብትና ክፌያ 
የሚፇፀመው በዚያው ዴርጅት ነው ፡፡ አመሌካች የሥራ መዯቡን ሠርዞ ያስተሊሇፇ በመሆኑ በቃሌ የክፌያ ስምምነት 
በማዴረግ ሇዴርጅቱ የሚከፌሌ ስሇሆነ ሥራው የሚያከናውነው በላሊ ዴርጅት ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ በተያዘው ጉዲይ 
ሇውሳኔው መሠረት መሆን የሚገባው የሥራ መዯቡ መሠረዝ ወይም አሇመሠረዝ ብቻ ሳይሆን ስንብቱ ሕጋዊ ነው 
ወይንስ ከሕግ ውጪ ነው የሚሇው ጭብጥ ሆኖ አመሌካች የመሌስ ሰጭዎችን/የተጠሪዎችን/ የሥራ ውሌ ሇማቋረጥ 
ሕጋዊና በቂ ምክንያት መኖሩን ማስረዲት ነው፡፡ አመሌካች አከራካሪ የሆነውን የሥራ መዯብ ሇላሊ አካሌ ማስተሊሇፌን 
ተጠሪዎች በክስ ማመሌከቻቸውም ሊይ የጠቀሱትና ያሌተካዯ በመሆኑ ሥራን  ሇላሊ ማስተሊሇፌ /0ut sourcing/  ሕጋዊ 
ነው፡፡ ይህ ከሕግ ወጪ ነው የሚሌ ወገን አሇመተሊሇፌን ማስረዲት ብቻ ነው፡፡ ይህ ክርክር የሇም ምናሌባት አመሌካች 
ሇተጠሪዎች ማስጠንቀቂያ ሳይሰጣቸው ማሰናበቱ የሥራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው  ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ 
የሚያዯርስ ሳይሆን ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ ውሌ ማቋረጥ ውጤቱ ሇሠራተኛው ሉከፇሇው  የሚገባውን የማስጠንቀቂያ 
ጊዜ ክፌያ እንዱከፇሊቸው ሕጉ ከሚያስገዴዴ በስተቀር የሥራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው ወዯ ሚሇው የተሇጠጠ 
የሕግ ትርጉም ሊይ የሚያዯርስ አይሆንም፡፡ 

 ሇማጠቃሇሌ የሥራ መዯብ በላሊ ሦስተኛ ወገን እንዱከናውን አሳሌፍ መስጠት/0ut sourcing/ በውጫዊ እይታ 
ሲታይ የሠራተኛውን መብት የሚነካ ቢመስሌም በአሠሪና ሠራተኛ ሕግ ረገዴ ሕጋዊ አሠራር ነው፡፡ በመሆኑም 
የተጠሪዎች የሥራ ውሌ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው በማሇት የ6 ወር ዯመወዝ ካሳ ተከፌልአቸው ይሠናበቱ በማሇት 
የተሠጠው ውሳኔ ከሊይ በተመሇከቱ ምክንያቶች መሠረታዊ የሕግ ትርጉም ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት 
የሚከተሇውን ውሳኔ ሠጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 11314 በ 13/9/2000 ዒ.ም  ስንብቱ ከሕግ ውጪ ነው በማሇት 
የ6 ወር ዯመወዝ ካሳ ተከፌልአቸው ይሠናበቱ ሲሌ የሠጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 348/1/ መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ይፃፌ፡፡ 

2. ስንብቱ በሕግ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 35 መሠረት የማስጠንቀቂያ ሉከፇሊቸው ይገባ የነበረውን እንዯየአገሌግልት 

ዘመናቸው አንፃር ሉከፇሊቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 
4. ተጠሪዎች ከ9/12/98/ እስከ ጥር 25 ቀን 1999 ዒ.ም ዴረስ ያሇው የእረፌት ቅጣት ክፌያ እንዱከፇሌ 

በተሠጠው ውሳኔ ሊይ የቀረበ አቤቱታ ስሇላሇ ፀንቷሌ፡፡ 
5. ወጪና ኪሳራ የዚህ ፌ/ቤትን ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇን መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ 
 

                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

መ/ት 
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