የሰ/መ/ቁ 47469
ታህሳስ 15 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- 1. መንበረፀሏይ ታዯሰ
2. ሏጎስ ወሌደ
3. ሂሩት መሇሰ
4. አሌማው ወላ
5. ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- እነ አቶ ሥዩም ገብረፃዱቅ (22 ሰዎች)
-

ወኪሌ ወንዴምአገኝ ጌታሁን - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996“ን” መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪዎች በአሁኑ አመሌካች ሊይ ሔዲር 20 ቀን 2000 ዓ.ም በመሰረቱት ክስ መነሻ
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ ሊሌተወሰነ ጊዜ ተቀጥረን ስንሰራ ላልች ሠራተኞች የሚያገኙትን የበረሃ አበሌ፣ ቦነስ፣
የሳምንት ዕረፌት ቀን ክፌያ፣ የኤላክትሪክ ፌጆታ በነፃ መጠቀም፣ የዝናብ ሌብስ፣ ጥቅማ ጥቅም የማግኘት መብት
እንዱከበርሊቸው እና የዯመወዝ እርከንና ማሻሻያ ከላልች ጋር እኩሌ እንዱዯረግሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በተከሳሽነቱ ቀርቦ የተጠሪዎች ጥያቄ በይርጋ የታገዯ መሆኑን
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው ውሌ
ሇተወሰነ ጊዜ የሚቆይ በሚሌ የተፇረመ ሆኖ አመሌካች ግዳታውን እየተወጣ የቆየ መሆኑን፣ ተጠሪዎች በሳምንት
የሚሰሩት የስራ ሰዓት ብዛትም በቀን ከስምንት ሰዓት በታች የሚሰሩ መሆኑን፣ የሚያሳይ በመሆኑ የሳምንት የእረፌት
ጊዜ ክፌያ ተቀባይነት እንዯላሇው ሇቋሚ ሰራተኞች የሚከፇለ ክፌያዎችም ሇተጠሪዎች ሉከፇለ እንዯማይገባ ገሌጾ ክሱ
ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም በአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ
ነጥቦችን ውዴቅ ካዯረገና የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የስራ ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ አንዯተዯረገ የሚቆጠር ነው
በማሇት አመሌካች ሇተጠሪዎች የሣምንት እረፌት ቀን ክፌያ፣ የበረሃ አበሌ ክፌያ፣ ነጻ የኤላክትሪክ፣ ቦነስ ይከፇሊቸው
ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በኋሊ ይኸው ፌርዴ ቤትም የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ አፅንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሏምላ 08 ቀን 2001 ዓ.ም በአምስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪዎች
ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሁነው እያሇና ቋሚ እንሁን የሚሇው ጥያቄም የክስ ምክንያት የላሇው መሆኑ እየታወቀ
ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተቀጠሩ ይቆጠራሌ ተብል ሇቋሚ ሠራተኞች የሚገባቸው ሌዩ ሌዩ ጥቅማ ጥቅሞች እንዱከፇሊቸው
መወሰኑ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገውን የቅጥር ውሌ፣ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 10(1/ሀ)“ን”፣ የዴርጅቱን
የህብረት ስምምነት እና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 18832 የሠጠውን አስገዲጅ ውሳኔ
ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪዎች
በጡረታ የተገሇለና ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ መሆኑ እየታወቀ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተቀጠሩ
ይቆጠራሌ በማሇት አመሌካች ዴርጅት ሇተጠሪዎች ቋሚ ሠራተኞች የሚያገኛቸውን ሌዩ ሌዩ ጥቅማ ጥቅሞችን
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ይክፇሊቸው በማሇት የሠጠው ውሳኔ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ
የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር መስከረም 20 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሠምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው
መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉመረመር ይገባሌ
ተብል ሲታዘዝ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
አመሌካች ዴርጅት አጥብቆ የሚከራከረው ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሠራተኞች ናቸው በማሇት ነው፡፡
ሇዚህም መሰረት የሚያዯርገው ተጠሪዎች በጡረታ የተገሇለና የስራ ውለ በጊዜ ተገዴቦ በግራ ቀኙ መካከሌ ውሌ
የተፇፀመበትን ሰነዴ ነው፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው በጡረታ ተገሌሇው የቆዩ መሆኑን ሳይክደ በአመሌካች ዴርጅት ሥራ
የጀመሩት የጡረታ ዯብተሩን በመመሇስና በማስያዝ ስሇመሆኑና ይህም በስር ፌርዴ ቤት በሚመሇከታቸው አካሊት
የተረጋገጠ መሆኑን፣ እንዱሁም የስራ ውለ በየጊዜው እየታዯሰ ሇበርካታ አመታት በአመሌካች ዴርጅት ሲሰሩ
መቆየታቸው የስራ ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረገ ያስቆጥራሌ በሚሌ ነው፡፡
በመሰረቱ የቅጥር ሁኔታ ሇተወሰነ ጊዜ ሇአንዴ አመት እየተባሇ ጊዜው ሲያሌቅ እንዯገና እየታዯሰ እንዯ አዱስ
የሚታይ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ጊዜው ሲያሌቅ ውለን ማቋረጥ የሚቻሌ መሆኑን ይህ ሰበር ችልት
በሰ/መ/ቁጥር 11924 አግባብነት ያሊቸውን የአሰሪና ሰራተኛ ሔግ ዴንጋጌዎችን በመመርመር አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም
የሠጠበት ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም መሰረት አንዴ ሰራተኛ ከአሰሪ ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተቆጠረ ሉቆጠር እንዯሚገባ ሔጉ
ግምት እንዯሚወስዴ፣ በዚህ የሔግ ግምት የስራ ውለ ያሌተወሰነ ጊዜ የስራ ውሌ ነው በማሇት የሚከራከረው ሠራተኛ
ተጠቃሚ በሆኑ ይህን ክርክሩን የሚዯግፌሇት ማስረጃ በቅዴሚያ ያቀርብ ዘንዴ እንዯማይጠበቅበት፣ ይሌቁንም በሔግ
በተወሰዯሇት ግምት ክርክሩን ከማስረዲቱ ግዳታው ነፃ እንዱሆን እንዯሚያዯርገው፣ በውጤቱም በቅዴሚያ የማስረዲት
ሸክም የስራ ውለ ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሥራ የተዯረጉ ውልች በአንቀፅ 10 ስር የሚሸፇኑ ናቸው ሲሌ በሚከራከር
በአሰሪው ሊይ የሚወዴቅ መሆኑን በመዘርዘር ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡
ከእዚህ የሰበር ችልት ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሇው ሰራተኛው በየዓመቱ ውለ እየታዯሰ ሲሰራ መቆየቱና
የሰራተኛው የቅጥር ውሌ በጊዜ የተገዯበ መሆኑ ብቻውን ሰራተኛን ሇተወሰነ ጊዜ እንዯተቀጠረ ሉወሰዴ የማይገባ መሆኑን
ነው፡፡ ዋናው ሰራተኛው የተቀጠረበት ሥራ ቀጣይነት ያሇው መሆኑ ነው፡፡ አሰሪው ይህንኑ ሇማስተባበሌ የሚችሇው
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 10 ስር የተመሇከቱት ምክንያቶች የስራ ውለ መፇፀሙን በማስረዲት ነው፡፡ በተያዘው
ጉዲይ አመሌካች ሇማሳያነት ያቀረበው ማስረጃ በሦስተኛ ተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገ የስራ ውሌ ሆኖ ውለ
ከሀምላ 01 ቀን 1998 ዓ.ም እስከ ሀምላ 01 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ የሚቆይ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ሲሆን በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀፅ 10 ስር በተመሇከተው ሁኔታ ሇተወሰነ ጊዜ ሇጥበቃ ሥራ የተቀጠሩ መሆኑን በመግሇፅ የተፇፀመ ነው፡፡
ተጠሪዎች ሁለም ሇአንዴ አይነት ሥራ የተቀጠሩ አሇመሆናቸውንም የስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ቢያሳይም
የቅጥሩ ዓይነት ሇተወሰነ ጊዜ መሆኑን ግን ተጠሪዎችም ያሌካደት ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች የስራ ውለ
ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ስሇመሆኑ የማስረዲት ግዳታውን የተወጣ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ከዚህም በተጨማሪ አመሌካች ተጠሪዎች በጡረታ የተገሇለ ሆነው በቋሚነት ሉቀጠሩ አይችለም በማሇት
ያቀረበው ክርክርም ተጠሪዎች በዕዴሜ ጣሪያ በጡረታ የወጡ መሆኑን በዚህ ችልት በተዯረገው የክርክር ሂዯት
አረጋግጠዋሌ፡፡ ተጠሪዎች የሚከራከሩት የጡረታ ዯብተራቸውን በመያዝ የመብቱ ተጠቃሚ ሆነው እያሇ በአመሌካች
ዴርጅት በመስራት ሊይ የሚገኙ ባሇመሆኑ ቅጥሩ እንዯቋሚ የሚቆጠር፤ ሔጋዊ ነው በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አንዴ
አሰሪ በጡረታ የተገሇሇን ሠራተኛ በዴጋሚ ሊሌተወሰነ ጊዜ ቀጥሮ ያሰራሌ ሇማሇት የማይቻሌ መሆኑን ይህ ሰበር ችልት
በመዝገብ ቁጥር 18832 አስገዲጅ የሆነ የህግ ትርጉም ሠጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ከመሆናቸውም
በሊይ እዴሜያቸው በጡረታ ዯርሶ ከስራ ከተሰናበቱ በኋሊ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ የተቀጠሩ መሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ
ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪዎች በስር ፌርዴ ቤት እንዱወሰኑሊቸው ያቀረቧቸው የክፌያ ጥያቄዎች ሇቋሚ
ሠራተኞች የሚሠጡ መሆኑን ተጠሪዎችም በክርክራቸው ገሌፀው የሚከራከሩት ነጥብ በመሆኑ ተጠሪዎች ቋሚ
ሠራተኞች ካሌሆኑ ክፌያዎቹ የሚገባቸው አይሆንም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች በጡረታ የተገሇለና ሇተወሰነ ጊዜ
የተቀጠሩ መሆኑ እየታወቀ ተጠሪዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተቀጠሩ ይቆጠራሌ በማሇት አመሌካች የተጠሪዎች ቋሚ
ሠራተኞች የሚያገኛቸውን ሌዩ ሌዩ ጥቅማጥቅሞችን ይክፇሊቸው በማሇት መወሰኑ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ
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10“ን” የአመሌካች ዴርጅት የሔብረት ስምምነትንና ከሊይ የተጠቀሱትን የሰበር ችልት ውሳኔዎችን ባሊገናዘበ መሌኩ
በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 19930 የካቲት 20 ቀን 2001 ዓ.ም ተሠጥቶ በፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 03718 ግንቦት 18 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
ተጠሪዎች በእዴሜ ጡረታ ተገሌሇው ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች በመሆኑ አመሌካች ሇቋሚ ሰራተኞች
የሚከፌሊቸውን ሌዩ ሌዩ ጥቅማ ጥቅሞችን የሚያገኙበት ወይም ሉከፌሊቸው የሚገባ ሔጋዊ ምክንያት የሇም
ብሇናሌ፡፡
ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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