የሰ/መ/ቁጥር 48648
የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሂሩት መሇሰ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የፃሌቄ የትምህርትና የተቀናጀ የሌማት ማህበር - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- 1. አቶ ታጠቅ ዯጀኔ
2. አቶ ተፇሪ በርቤ

ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት የቀረበውን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ
የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች በአሁኑ አመሌካች ሊይ ሚያዚያ 29 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ በመሰረቱት
ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ አንዯኛ ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት ታህሳስ 13 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ በፔሮግራም
ማናጀርነት፣ ሁሇተኛ ተጠሪ ዯግሞ ከጥቅምት 03 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ በኮሚኒቲ ወርከር የስራ መዯብ ተቀጥረው
እንዯሰሩና የስራ ውለ ያሊግባብ ሚያዚያ ዏ8 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም መቋረጡን ገሌፀው ካሳ፣ የስራ ስንብት፣ ክፌያ ሇዘገየበት
ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፣ የሚያዚያ ወር ዯመወዝ እና የዓመት እረፌት ክፌያ ከወጪና ኪሳራ ጋር ተከፌሎቸው
እንዱሰናበቱ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚይሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ዴርጅትም ሇክሱ በሠጠው መሌስ፣
ተጠሪዎች ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች ሆነው የስራ ቅጥር ውሊቸውም ሇማህበሩ በሇጋሽ ዴርጅቶች የሚሠጠው
እርዲታ በመቆሙ ፔሮጀክቱ የተዘጋ ስሇሆነ መቋረጡን ገሌፆ የስራ ውሌ የተቋረጠው በሔጉ አግባብ በመሆኑ የተጠየቁት
ክፌያዎች ሉከፇለ አይገባም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም ክርክሩንና ማስረጃዎችን መርምሮ የስራ ውለ ሇአንዴ
ፔሮጀክት ተጠሪዎች የተቀጠሩ ስሇመሆኑ የማያሳይ፣ ተጠሪዎች ሇተወሰነ ስራ የተቀጠሩ ሰራተኞች ናቸው ስሇማይባለ፣
በአንዴ ፔሮጀክት መዘጋት ምክንያት ተጠሪዎችን ማሰናበቱ ህጋዊ አይዯሇም የሚሌ ምክንያት በመያዝ የአመሌካችን
ክርክር ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪዎች ካሳ፣ የስራ ስንብት ክፌያ፣ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፣ የሚያዚያ ወር
ዯመወዝ እና የዓመት ፇቃዴ ክፌያ አመሌካች ሉከፌሊቸው ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት
ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ስንብቱ ሔገ-ወጥ ተብል ውጤቶቹን በተመሇከተም የስር ፌርዴ ቤት
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ነሏሴ 01 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ
ተጠሪዎች ሇተወሰነ ስራ የተቀጠሩና የተቀጠሩበት ፔሮጀክት የተዘጋ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው ተብል
ተጠሪዎች የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም የተጠሪዎች የስራ ውሌ ሇተሇየ ፔሮጀክት የተቀጠሩ መሆኑን የሚያስረዲ ባሇመሆኑ ተጠሪዎች
ይሰሩበት የነበረው ፔሮጀክት ተቋርጧሌ በሚሌ የስራ ስንብቱ ሔገ-ወጥ ነው መባለ እና የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇለ
መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪዎች ቀርበው ታህሳስ
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13 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ ተጠሪዎች የተቀጠሩት ሇጠቅሊሊ ፔሮጀክት በመሆኑ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ ቅሬታ ነጥቦች ተገቢነት የላሊቸው መሆኑን፣ በአንፃሩ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ተገቢነት ያሇው
መሆኑን በመዘርዘር መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሌተፇፀመም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅም ታህሳስ
19 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገፅ የመሌስ መሌስ ሠጥተዋሌ፡፡ ይህ ችልትም ጉዲዩን መርምሮ ግራ ቀኙን ጥር 12
ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ያነጋገረ ሲሆን ግራ ቀኙ የስራ ውሌ ሇጠቅሊሊ ፔሮጀክት የተዯረገ መሆኑንና አመሌካች
ዴርጅትም በአሁኑ ወቅት ስራውን እየሰራ እንዯሚገኝ ተማምነዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም የአመሌካች እርምጃ ሔገ-ወጥ ተብል ተጠሪዎች የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሎቸው እንዱሰናበቱ
የተወሰነው ባግባቡ ነው ወይም አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ተጠሪዎችን አሰናበትኩ የሚሇው ተጠሪዎች የተቀጠሩበት
ፔሮጀክት በመዘጋቱ ነው የሚሌ ምክንያት ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ቅጥሩ ሇተዘጋው ፔሮጀክት ሳይሆን ሇጠቅሊሊ
ፔሮጀክት ሆኖ ዴርጅቱ በአሁኑ ወቅት በስራ ሊይ ይገኛሌ በማሇት የሚከራከሩ ሆኖ ቅጥሩ ሇጠቅሊሊ ፔሮጀክት ስሇመሆኑ
በዚህ ችልት በተዯረገው ማጣራት መረጋገጡን ነው፡፡ ይህ ፌሬ ነገር ከተረጋገጠ ዯግሞ በተጠሪዎች እና በአመሌካች
መካከሌ ያሇው ግንኙነት መገዛት ያሇበት በመካከሊቸው በተቋቋመው ውሌ በመሆኑ ተጠሪዎች በአዋጁ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 10(1ሀ) መሰረት ሇአንዴ ሇተሇየ ፔሮጀክት የተቀጠሩ ሰራተኞች አሇመሆናቸውን መገንዘብ አስቸጋሪ አይሆንም፡፡
በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.

2.

በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 30005 ሰኔ 03 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 52383 ሏምላ 30 ቀን 2001 ዓ.ም በከፉሌ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡

ት ዕ ዛ ዝ
በዚህ ችልት ነሏሴ 29 ቀን 2001 ዓ.ም ተሠጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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