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የሰ/መ/ቁ. 44218 

ግንቦት 13 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- እነ አቶ ታጁ አባጋሮ( 21 ሰዎች ) - የቀረበ የሇም 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው የስራ ክርክርን የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ 
ከተቀጠሩበት ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ መታወቂያ፣የበረሃ አበሌ፣ነፃ የመብራት አግሌግልት፣የዯሞዝ ጭማሪ፣የቦነስ 
መብት፣ጥንዴ የስራ ሌብስ፣የካሳ መብት፣የአመት እረፌት መብት፣የቅዲሜ ክፌያ መብት፣የጡረታ መብት እንዱሁም በጥር 
ወር 2000 ዓ.ም የተዯረገው 20% የዯሞዝ ጭማሪ የማግኘት መብት እንዱጠበቅሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም 
የቋሚነትና የጡረታ መብት ጥያቄ የክስ ምክንያት የሇውም፣ክሱ የወሌ የስራ ክርክር ነው፣ጥያቄው በይርጋ ቀሪ ነው 
የሚለ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን ካነሳ በኋሊ ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች በመሆናቸው 
በህብረት ስምምነቱ መሰረት ጥቅሞችን ማግኘት አይችለም 20% የዯሞዝ ጭማሪ ተከሇከሌን ያለት ሃሰት ነው በማሇት 
መሌስ አቅርቧሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን ተመሌክቶ ክርክሩ የግሌ የስራ ክርክር ነው፣ጥያቄውም 
የክስ ምክንያት አሇው፣6 ወር ያሇፇው የዯሞዝ ጭማሪና አንዴ አመት ያሇፊቸው ላልች የመብት ጥያቄዎች በይርጋ ቀሪ 
ይሆናለ ካሇ በኋሊ ዋናው ጉዲይ በተመሇከተ ዯግሞ በግራ ቀኙ በተዯረገው የቅጥር ውሌ የጊዜ ገዯቡ መቀመጡ ብቻ 
ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ እንዯተቀጠሩ አያስቆጥራቸውም በማሇት ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ግዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች 
ስሇመሆናቸው ግምት በመውሰዴና በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 14 መሰረት በሰራተኞች መሃከሌ ሌዩነት መፌጠር 
ስሇማይቻሌ ሇተጠሪዎች መታወቂያ የማግኘት፣የበረሃ አበሌ፣ነፃ የመብራት አግሌግልት፣የዯሞዝ ጭማሪ፣የቦነስ 
መብት፣የዯንብ ሌብስና የዓመት እረፌት የማግኘት መብታቸው እንዱጠበቅሊቸውና 20% ዯሞዝ ጭማሪ እንዱከፇሊቸው 
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን አከራክሮ የስር  
ፌ/ቤትን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ሲሆን የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ ሲጠቃሇሌ፣ጥያቄው የወሌ 
የስራ ክርክር ነው፣ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው፣የአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 14 ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት የሇውም፣ተጠሪዎች 
ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ በመሆኑ የጠየቁት መብቶችና ጥቅሞች ሉያገኙ አይችለም በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሉሻር 
ይገባዋሌ፣የሚሌ ነው፡፡ ችልቱም አመሌካች በሰበር አቤቱታው ያነሳቸውን ቅሬታዎች ከስር ፌ/ቤት ውሳኔና ከህጉ ጋር 
አገናዝቦ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር የተሰማ 
ሲሆን ችልቱም መዝገቡን እንዯሚመሇከተው መርምሯሌ፡፡ 

 በቅዴሚያ የተጠሪዎች ጥያቄ የወሌ የስራ ክርክር በመሆኑ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የስረ-ነገር ስሌጣን የሇውም 
የሚሇውን የአመሌካች ቅሬታ ተመሌክተናሌ፡፡ የተጠሪዎች ጥያቄ ላልች ሰራተኞች የሚያገኙት ጥቅማ-ጥቅሞችና 
መብቶች ይጠበቁሌን የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች የሚከራከረው በሔብረት ስምምነቱ መሰረት በተጠሪዎች የተጠየቁት ጥቅማ 
ጥቅሞች የሚከፇሇው ሊሌተወሰነ ጊዜ ሇተቀጠሩ ሰራተኞች በመሆኑና ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ በመሆናቸው 
ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ነው፡፡ ቋሚ ሰራተኞች መሆናቸው ከተረጋገጠ የጠየቁትን መብቶችና ጥቅሞች ሉገኙ 
የማይገባበትን ላሊ ምክንያት አመሌካች አሌገሇጸም፡፡ በመሆኑም የክፌያ ጥያቄው በተጠሪዎች የቅጥር ውለ ይዘት 
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የሚወሰን ስሇሆነና ውጤቱም በተጠሪዎቹ ሊይ ተወስኖ የሚቀር እንጂ ሇላልች ሰራተኞች ሊይ አለታዊ ወይም አዎንታዊ 
ተጽኖ የሚያሳዴር ስሊሌሆነ ጥያቄው የወሌ የስራ ክርክር ነው ሇማሇት የሚቻሌ ባሇመሆኑ የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት 
ስሌጣን አሇኝ በማሇት መወሰኑ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 የይርጋውን መቃወሚያ በተመሇከተ ተጠሪዎች የጠየቁት የመብት ጥያቄዎች ቀጣይነት ያሊቸው በመሆኑ 6 ወር 
ያሇፇው ዯሞዝ ጭማሪና አንዴ አመት ያሇፊቸው ላልች የጥቅም ጥያቄዎች ብቻ በይርጋ ቀሪ መዯረጋቸው ተገቢ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በመቀጠሌ ችልቱ የተመሇከተው ተጠሪዎች ሇተወሰነ ግዜ የተቀጠሩ መሆን አሇመሆኑን ነው፡፡ ስር ፌ/ቤት  
በግራ ቀኙ የተዯረገው የስራ ውሌ የጊዜ ገዯብ ከማስቀመጡ በቀር በአዋጁ አንቀጽ 10 ስር በተዘረዘሩት ምክንያቶች 
መቀጠራቸውን ስሇማይናገር ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ መሆኑን ግምት ወስዶሌ፡፡ ችልቱም ሇትክክሇኛ ፌትህ 
አሰጣጥ እንዱያመቸው ተጠሪዎች የተቀጠሩበትን የቅጥር ውሌ የስር ፌ/ቤትን መዝገብ በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡ የቅጥር 
ውለ በአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 10 መሰረት ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሇተወሰነ ስራ ሇሚቀጠሩ ሰራተኞች ተፇፃሚ የሚሆን 
ስሇመሆኑ በርእሱ አመሌክቶ በዝርዝር ውስጥ ተጠሪዎች የተቀጠሩበት የጊዜ ገዯብ፣ የተቀጠሩበት ፔሮጀክት እንዱሁም 
የተቀጠሩት በአዋጅ አንቀጽ 10 መሰረት በጊዜያዊነት በመሆኑ መብቶቻቸውና ጥቅማቸው በቅጥር ውለ የተመሇከቱት ብቻ 
መሆናቸውን ላልችንም ዝርዝር ሁኔታዎች አካቶ የያዘ ነው፡፡ አንዴ ሰራተኛ የተቀጠረው ሊሌተወሰነ ጊዜ ስሇመሆኑ 
የአዋጁ አንቀጽ 9 ግምት የሚወስዴ ሲሆን አሰሪው የስራ ውለ ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ነው የሚሌ ከሆነ ይህንኑ 
የማስረዲት ሸክም አሇበት፡፡ አመሌካች ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ስሇመሆናቸው ሇማስረዲት ያቀረበው የስራ 
ውለን ነው፡፡ በእርግጥ የስር ፌ/ቤት እንዲሇው በውለ ሊይ የግዜ ገዯብ መጠቀሱ ብቻውን ሰራተኛው ሇተወሰነ ግዜ 
የተቀጠረ ነው ወዯሚሇው መዯምዯሚያ ሉያዯርስ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ከጊዜ ገዯቡ ባሻገር ግራ ቀኙ ውለን ሲዋዋለ 
ሃሳባቸው ምንዴን ነበር የሚሇውን መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚህ መሰረት ውለን ስንመረምር የተጠሪዎች ቅጥር 
በጊዜ ገዯብ ከመወሰኑ በተጨማሪ የተቀጠሩት ሇግሌገሌ ግቤ ኃይሌ ማመንጫ ፔሮጀክት ሇዯነባ ሳይት መሆኑ በግሌጽ 
ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በውለ አንቀጽ 4.1.3 ስር ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ በመሆናቸው 
መብቶቻቸውና ጥቅሞቻቸው የሚወሰኑት በቅጥር ውለ በተዘረዘሩት መሰረት ብቻ መሆኑ ሰፇሮ ይገኛሌ፡፡ ይህም 
የሚያሳየው ምንም እንኳን በውለ በግሌጽ ባይመሇከትም ተጠሪዎች ሲቀጠሩ የነበረው የግራ ቀኙ ሃሳብ ተጠሪዎች በውለ 
ሊይ በግሌጽ ሇተመሇከተው የፔሮጀክት ስራ ብቻ የተቀጠሩ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህም በአዋጅ አንቀጽ 10/1/ሀ/ 
ሥር የሚወዴቅ የቅጥር ሁኔታ ነው፡፡ በመሆኑም በአመሌካችና በተጠሪዎች መሃከሌ የተዯረገው የቅጥር ውሌ ይዘት 
ሲታይ ተጠሪዎች ሇተወሰነ ስራ የተቀጠሩ በመሆኑ የስር ፌ/ቤቶች አጠቃሊይ የውለን ይዘት ሳይመረምሩ ተጠሪዎች 
ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች ናቸው በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች ናቸው ከተባሇ የጠየቋቸውን ጥቅማ ጥቅሞች እና መብቶች ሉያገኙ 
ይገባሌ ወይ? የሚሇውን ቀጥሇን ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች ከስር ጀምሮ የሚከራከረው በህብረት ስምምነቱ መሰረት 
ተጠሪዎች የጠየቋቸው የመብት ጥያቄዎች ሇቋሚ ሰራተኞች የሚሰጡ ናቸው በማሇት ነው፡፡ ተጠሪዎችም ቢሆኑ ሇላልች 
ሰራተኞች ስሇሚከፇሌ ሇእነሱም እንዱከፇሊቸው ከመጠየቅ ባሇፇ እነዚህ የጥቅማ ጥቅም እና መብቶች ሇተወሰነ ጊዜ 
ወይም ስራ ሇተቀጠሩ ሰራተኞችም ሉከፇሌ የሚገባበት የውሌም ሆነ የሔግ መሰረት ያሊቸው ስሇመሆኑ ያቀረቡት ክርክር 
የሇም፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪዎች ሉያገኙ የሚችለት ጥቅምም ሆነ መብቶች በውለ ሊይ የተዘረዘሩትን ብቻ 
መሆናቸው በቅጥር ውለ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 14/ረ/ ስር የተመሇከተው ሌዩነት 
ያሇመፌጠር ግዳታ በዴንጋጌው እንዯተመሇከተው በብሓረሰብ፣በፆታ፣ በሏይማኖት፣በፕሇቲካ አመሇካከት እና እነዚህን 
የመሳሰለትን ላልች ሁኔታዎችን የሚመሇከት እንጂ የቅጥር ውሌን መሰረት በማዴረግ ሌዩነት እንዲይፇጠር የማይከሇክሌ 
ስሇመሆኑ ይህ የሰበር ችልት በመ/ቁ 43197 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች በተጠሪዎች 
የጠየቋቸውን የጥቅማ ቅጥምና ላልች የመብት ጥያቄዎች የቅጥር ሁኔታን መሰረት በማዴረግ ሌዩነት እንዲይፇጥር ሔጉ 
ክሌከሊ አሊዯረገበትም፡፡ በተጠሪዎች የክስ ማመሌከቻ ሊይ የተጠየቁት ነገሮች በህብረት ስምምነቱ መሰረት ሇቋሚ 
ሰራተኞች ብቻ የሚከፇለ ስሇመሆኑ በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ክርክር ተጠሪዎች አሊስተባበለም፡፡ በመሆኑም 
ተጠሪዎች በክሳቸው የጠየቋቸውን ጥቅማ ቅጥምና ላልች መብቶች ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ከሔግም ሆነ ከውሌ ያገኙት 
መብት መኖሩን ስሊረጋገጡ ጥያቄአቸው ተቀባይነት የሇውም፡፡ የስር ፌ/ቤቶችም ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ 
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ሰራተኞች ናቸው በማሇት በጥያቄአቸው መሰረት እንዱፇፀምሊቸው የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 24365 ሏምላ 9 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 69792 ታህሣሥ 27 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች በመሆናቸው ክሳቸው ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
4. የስር ፌ/ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   
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