የሰበር መ/ቁ.11924

የሰበር መ/ቁ.11924

ሕዳር 15 ቀን 1998 ዓ.ም

ሕዳር 15 ቀን 1998 ዓ.ም

ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ

ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ

Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ

Aቶ ፍስሐ ወርቅነህ

ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ

ወ/ሮ ስንዱ ዓለሙ

ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ

ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ

Aቶ Aሰግድ ጋሻው

Aቶ Aሰግድ ጋሻው

Aመልካች፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኔኬሽን

Aመልካች፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኔኬሽን - ግርማ ማርቆስ ቀረበ

ተጠሪ፡- ወ/ሪት ትEግስት ወርቁ

ተጠሪ፡- ወ/ሪት ትEግስት ወርቁ - ቀረበች

¾Y^ ¨<M eKT>qÃuƒ Ñ>²? - LM}¨c’ Ñ>²? ¾T>Å[Ó ¾e^ ¨<M “

ፍ ር ድ
ለዚህ ጉዳይ መነሻ የሆነው የAሁን ተጠሪ E.ኤ.A. ከመጋቢት 24/1997 ዓ.ም

K}¨c’ Ñ>²? ¾T>Å[Ó ¾e^ ¨<M - eK e^ ¨<M Ss[Ø “ ¨<´õ °Ç ¡õÁ”

ጀምሮ Eስከ መስከረም 22/1997 ዓ.ም ድረስ በጠቅላላ Aገልግሎት ውስጥ በሚገኝ የስራ

u}SKŸ} ¾›ªÏ lØ` 42/85 ›”kê 9' ›”kê 10 “ 24
}Ö] Ák[u¨<” ØÁo uSkuM ¾ôÈ^M SËS]Á Å[Í õ`É u?ƒ

መደብ በተላላኪነት ሳገለግል ቆይቼ AለAግባብ የስራ ውሌን ስላቋረጠው ጥቅሜን ከፍሎ

“ ¾ôÈ^M Ÿõ}— õ`É u?ƒ ¾›G<” }Ö] ¨Å e^ ”ÉƒSKe “ ¾›”É

ወደ ስራ ይመልሰኝ፤ Aሊያም የስራ ስንብት ከፍሎ ያሰናብተኝ ስትል በAሁን Aመልካች

›Sƒ ÅS¨´ “ ¾¯Sƒ ðnÉ ”Ç=c×ƒ uTKƒ eK¨c’< ¾k[u ›u?~፡፡

ላይ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጀ ፍ/ቤት የመሰረተችው ክስ ነው፡፡ ይህም ፍ/ቤት ግራ
ቀኙን በጉዳዩ Aከራክሮ ተጠሪ ወደ ስራ Eንድትመለስ፤ የAንድ ዓመት ደመወዝ Eና

¨< d ’@ ፡-¾›Sƒ ðnÉ” u}SKŸ} dÃÚU` uk]‡ LÃ ¾ôÈ^M SËS]Á

የዓመት ፈቃድ Eንዲሰጣት ወስኗል፡፡

Å[Í õ`É u?ƒ “ ¾ôÈ^M Ÿõ}— õ`É u?ƒ ¾cÖ<ƒ ¨<d’@‹
}i[ªM::

ይግባኝ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ፍርዱ ጉድለት ያለበትም
በማለት የይግባኙን መዝገብ ዘግቶታል፡፡
ይህም ችሎት ግራ ቀኙ በጉዳዩ ያቀረቡለትን ክርክር መርምሯል፡፡

1—. u›”É ›W] “ W^}— S"ŸM ¾}Å[Ñ ¾e^ ¨<M ÁM}¨c’ Ñ>²?

በAመልካችና በመልስ ሰጭ መካከል የተደረገው የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ

¾}Å[Ñ ¾e^ ¨<M }Å`Ô K=qÖ` ÃÑvM:: ”Ç=G<U T“†¨<U ¾e^

ወይም ለተወሰነ ስራ የተደረገ ነው? ወይስ Aይደለም? የሚለው ጭብጥ በጉዳዩ ምላሽ

¨<M Ñ>²? ”Ç=M}¨c’Kƒ ¾e^ ¨<M K=¨cÉ ÃÑvM::
2—. K}¨c’ Ñ>²? ¨ÃU K}¨c’ Y^ ¾}Å[Ñ ›”É ¾Y^ ¨<M ¨<K<

ማግኘት የሚገባው ነጥብ መሆኑን ተገንዝቧል፡፡

Seð`„‹” u›ªÏ lØ` 42/85 ›”kê 10 SW[ƒ ÁTEL ŸJ’ K=qÃ
¾T>‹K¨< Ñ>²?¨< eŸT>ÁMp ¨ÃU e^¨< eŸT>ÁMp É[e ’¨<::

ጭብጡን Aሳማኝ በሆነ መልኩ ለመፍታት ይቻል ዘንድም በቅድሚያ የሥራ
ውል

ስለሚቆይበት

ጊዜ

የሚደነግጉትን

የAዋጅ

ቁ.42/85

Aንቀጽ

9

Eና

10ን

በመመስረት ነጥቡን መመርመር ያስፈልጋል፡፡ በመጀመሪያ Aንቀጽ 9ን Eንመልከት፡፡
ይህ Aንቀጽ … በAንቀጽ 10 ከተመለከቱት በቀር ማንኛውም የሥራ ውል ላልተወሰነ
ጊዜ

30

Eንደተደረገ ይቆጠራል በማለት ደንግጓል፡፡

ይህ ድንጋጌ የስራ ውል ቆይታን

31

የሚመለከት Aንድ መሰረት Aስቀምጧል፡፡ ይኸውም በAንድ Aሰሪ Eና ሰራተኛ

የሰራተኛው? የሚለው ጥያቄ ምላሽ መስጠትን ይጠይቃል፡፡ በAጠቃላይ ይህን የAዋጁን

መካከል የተደረገ የስራ ውል ያልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል ተደርጎ ሊቆጠር Eንደሚገባ

Aንቀጽ 10 የመተረጎምን ጉዳይ የግድ ያደርገዋል፡፡

Aመልክቷል፡፡ Eንዲሁም ማናቸውም የስራ ውል ጊዜ EንደAልተወሰነለት የስራ ውል

በግልጽ Eንደሚነበበው የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10፡1. የተወሰነ ሥራ ለመሥራት /the performance of specified piece work/

ሊወሰድ ይገባው ዘንድ ሕጉ ግምት የወሰደበት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ Eንደ Aንቀጽ 9
Aገላለጽ Aንድ የስራ ውል ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረገ የሚያስቆጥረውን የሕግ ግምት

2. ለጊዜው በሥራው ቀሪ የሆነን ሠራተኛ ለመተካት /the replacement a worker
who is temporally absent/:

ቀሪ Aድርጎ ውሉን ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ ነው የሚል ለመፈረጅ የስራ

3. የሥራ ብዛትን ለማቃለል/ in the event of abnormal pressure of work/:

ውሉ ከAዋጅ Aንቀጽ 10 Aኳያ የተደረገ መሆኑ Eንዲረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
ወደ ተከታዩ የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10 ስንመለስ ይህ Aንቀጽ ለተወሰነ

4. በህይወት ወይም በንብረት ላይ ጉዳት Eንዳይደርስ የሚያስችል Aጣዳፊ ስራን

ስራ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ የስራ ውል ሊደረግባቸው የሚችልባቸውን ሁኔታዎች

ለመስራት Eንዲሁም በሥራ

በመዘርዘር Aስቀምጧል፡፡ ይህም በድንጋጌው የተወለከቱት መስፈርቶች የመማላታቸው

ለማደስ /urgent work, to prevent damage or disaster to life or

ጉዳይ Eንደተጠበቀ ሆኖ Aንድን የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ ብቻ Eንዲቆይ በማድረግ፤

property, to repair defects of breakdowns in works, materials,

Aሊያም የተወሰነ ስራ ለመስራትም ሆነ ለማሰራት ብቻ ሲባል ማድረግ በሕግ

buildings or plants of the works of the undertaking/:

የተፈቀደ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ Eንደዚሁም ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ የስራ ውል

5.
6.

Aይነቶች ሁሉ በAሰሪውና በሰራተኛው

ወቅት ጠብቆ የሚሠራን ቋሚ የAሠሪ ሥራ /seasonal but permanent part
of the works of the employer/:

የሚገባው ተግባር መሆኑን ያመላክታል፡፡ ይህ የሕጉ መንፈስም በዚህ ድንጋጌ
/በAንቀጽ 10/ ሊሸፈኑ የማይችሉ የስራ ውል

Eየተቃረጠ የሚሰራን ቋሚ የAሠሪ ሥራ ለመሥራት /an irregular but
permanent part of the employer/:

የሚደረገው በAንቀጹ በተመለከቱት ሁኔታዎች ብቻ መሆኑን በመጠቆም Aንድን የስራ
ውል ለተወሰነ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ በሚል ማድረግ Eንደ ልዩ ሁኔታ ሊቆጠር

ወይም በንብረት ላይ የደረሰን ጉዳትና ብልሽት

7.

ቋሚ ያልሆነ Eና Aንዳንዴ በሚያስፈልግ ጊዜ በቻ የሚሠራን ሥራ ለመሥራት

መካከል ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረጉ ይቆጠራሉ በሚል በተደነገገው የAዋጁ Aንቀጽ 9

/an occasional and not part of the permanent activity of the

ይደግፋል፡፡

employer/ የተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ሥራ ውል ማድረግ Eንዲቻል

Eንግዲህ Aንድ የሰራ ውል የተደረገው ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ በመሆን Aለመሆኑ

ደንግጓል፡፡

ጉዳይ ላይ ሙግት ሲነሳ በቅድሚያ በAሰሪው Eና በሰራተኛው መካከል በጽሑፍም

በዚህ ችሎት Eምነት ይህ ድንጋጌ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል የሚደረግባቸውን

ሆነ በቃል የተደረገውን የስራ ውል ይዘት ሰፊ ዝርዝር ከያዘው የAዋጁ Aንቀጽ 10

ሶስት Aይነት የሥራ ሁኔታዎች ያመላክታል፡፡ የEነዚህን የሰራ ሁኔታዎች Aይነት

ጋር

ለመለየት

Eያገናዘቡ

መደምደሚያ

ላይ

መመርመር
ለመድረስ

ያስፈልጋል፡፡
ሕጉ

ከዚያም

Eንደዚህ

ያሉ

Aንድ
የስራ

Aሳማኝነት
ውሎች

ያለው

Eንዲደረጉ

የፈቀደባቸውን የስራ ሁኔታዎች መለየት ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ Eንዲሆም የስራ ውሉ
ከተጠቀሰው ድንጋጌ Aግባብ የተደረገ መሆኑን የማስረዳት ሸክሙ የAሰሪው ነው?

ድንጋጌው

ቋሚ

Eና

ቋሚ

ያልሆኑ

የAሠሪ

ስራዎች

ሲል

ለይቶ

ከAስቀመጣቸው ንUስ Aንቀፆች መነሳቱ ነገሩን ግልፅ ያደርገዋል፡፡
ቋሚ በሆነ የAሰሪ ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ለማድረግ የሚቻል
መሆኑን በግልጽ የሚያሳዩን የድንጋጌው ንUስ Aንቀጽ

ወይስ

32

33

/5/ Eና /6/ ናቸው፡፡ በተጨማሪም Eነዚህ ድንጋጌዎች የስራ ውሉ የሚደረግባቸው
ቋሚ

የAሰሪው

Eንደሚገባቸው

ስራዎች

Eየተቃረጡ

በማመልከት

ወይም

ተጨማሪ

ወቅት

መስፈርቶችን

ጠብቀው

Aይችልም የሚል በሕግ የተደገፈ ማጠቃለያ ላይ ሊደረስ Aይቻልም፡፡ በመሆኑም

የሚሰሩ

ሊሆኑ

በተጠቀሱት ድጋጌዎች Aግባብ በAሰሪው ቋሚ ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል

Aስቀምጠዋል፡፡

ይህም

ማድረግ የሚቻል ሲሆን ይህም Eንደ ሁለተኛው Aይነት የስራ ሁኔታ ሊቆጠር

የድንጋጌዎቹ ይዘት ቀጣይነት በሌላቸው /በተከታታይነት በማይሰሩ/ የAሰሪው ቋሚ
ሰራዎች ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ሊደረግ የሚችል መሆኑን Eና Eነዚህም
Eንደ Aንድ የሥራ ሁኔታ ልንወስዳቸው Eንደሚገባ ያስገነዝቡናል፡፡

ይገባዋል፡፡
ቋሚ ባልሆነ የAሰሪው ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ሊደረግ
Eንደሚችል በግልጽ የሚያሳየን ደግሞ ንUስ Aንቀጽ/7/ ነው፡፡ በዚህ ድንጋጌ መሰረት

ይሁን Eንጂ የቀጠቀሰው የድንጋጌዎቹ መንፈስ ቋሚ በሆነና ያለማቋረጥ

ውሉ የሚደረግበት ስራ ቋሚ የAሰሪ ስራ Aለመሆኑ ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት የሌለው

በተከታታይ በሚሰራ የAሰሪው ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ለማድረግ

ጭምር መሆኑን ከድንጋጌው በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል፡፡ Eንደ ንUስ /7/ ግልጽ

Aይቻልም? የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ Eንደሚቻል የታመናል፡፡ የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ

ባይሆንም በንUስ /4/ ላይ የተመለከተው ይኸው የስራ ውል የሚደረግበት ሌላ ሁኔታም

10 ከAስቀመጣቸው ከፍ ሲል ከተመለከቱት ንUስ Aንቀጾች ውስጥ ቀጣይነት በAለው

ከዚሁ ቋሚ ከAልሆነው Eና ቀጣይነት ከሌለው ስራ ሊመደብ የሚገባው መሆኑን

የAሰሪው ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ስራ ውል ማድረግ Eንደሚቻል

ከይዘቱ መረዳት ይቻላል፡፡ ይህ ቋሚ ያልሆነ Eና በቀጣይነት የማይከናወን የAሰሪው

በግልጽ የሚፈቀድ ድንጋጌ የለም፡፡ በሌላ በኩል ግን Aንቀጹ ከንUስ Aንቀጽ /1/ Eስከ

ስራም ውሉ Eንዲደረግ ሕግ የፈቀደበት ሶስተኛው

/4/ ባሉት ንUስ Aንቀጾች የስራው Aይነት ቋሚ የAሰሪው ስራ የመሆን Aለመሆኑን

ሊወሰድ ይገባዋል፡፡

ጉዳይ ሳያነሳ ሌሎች የተጠቀሰውን Aይነት ውል ሊደረግ የሚችልባቸውን ሁኔታዎች

Aይነት የስራ ሁኔታ ተደርጎ

Eንግዲህ Aንድ የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ የስራ ውል ነው ለመሰኘት

Aግኝተው

ጊዜ የተወሰነበት የመሆኑ ጉዳይ ብቻ የሚበቃ Aይደለም፡፡ ውሉ በጊዜ ከመገደቡ ባሻገር

በAሰሪው ቋሚ ስራ ላይ የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል Eንዲደረግ የሚፈቅዱ

በAንቀጽ 10 በተመለከቱት Eና ከላይ በዝርዝር ሊታዩ ከተሞከሩት የስራ ሁኔታዎች

Aይደለም EስከAልተባለ ድረስ ሕጉ በተጠቀሰው Aይነት ሥራ ላይ የተጠቀሰውን

Aግባብ የተደረገ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

Aስቀምጦ

Eናገኘዋልን፡፡

ስለሆነም

Eነዚህ

ንUስ

Aንቀጾች

ትርጓሜ

Aይነት ውል ማድረግ Aይፈቅድም የሚል መደምደሚያ ላይ ለመድረስ Aይቻልም፡፡

Eንዲሁም Aንድ የስራ ውል የተወሰነ ስራ ለመስራት ወይም ለማሰራት ሲባል

ወይም

የተደረገ ነው ለመሰኘት ለተወሰነ ስራ መደረጉን የሚያሳይ ጥቅል ሐሳብ ማስቀመጡ

ለማሰራት፤ ቀሪ የሆነን ሰራተኛ ለመተካት Eና የስራ ብዛትን ለማቃለል ሲባል

ብቻ የሚበቃ Aይሆንም፡፡ ለተወሰነ ስራ መደረጉን ከማመልከት በተጨማሪ በAንቀጽ 10

የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ማድረግ Eንደሚቻል የሚጠቅሱት ከንUስ ቁ./1/ Eስከ

ስር በተዘረዘሩት Eና ከላይ ከተጠቀሱት የስራ ሁኔታዎች Aግባብ የተደረገ መሆኑ

/3/ ያሉት ድንጋጌዎች የAሰሪውን ቋሚ ስራ በሚያገል መልኩ የተደነገጉ ናቸው

መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

ወደ

ትርጓሜያቸው

ስንመለስ

ደግሞ

ቢያንስ

የተወሰነ

ስራ

ለመስራት

ለማለት የሚያበቁ Aይደሉም፡፡ ይልቁንም ከፍ ሲል በተመለከቱት ምክንያቶች መነሻ

ለተወሰነ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ስራ በሚል የተደረገ Aንድ የስራ ውል በAንቀጽ

የሚደረግ የስራ ውል በቀጣይነት ከሚሰሩ Eንጂ በቀጣይነት ከማይሰሩት ስራዎች ጋር

10 የተመለከቱትን መስፈርቶች በAሟላ ወይም በAላሟላ ጊዜ ሁለት የተለያዩ ሕጋዊ

ያለው ተያያዥነት Eምብዛም የሚታይ Aይደለም፡፡ ስለሆነም የቅጥሩ ምክንያት

ውጤቶችን

በEነዚህ ንUስ Aንቀጾች የተመለከቱትን ውስን ምክንያትቶች Eስከያዘ ድረስ ውሉ

ለተወሰነ ጊዜ የተደረገ ከሆነ ጊዜው Eስከሚያልቅ ብቻ የሚቆይ ሲሆን ለተወሰነ ስራ

ያስከትላል፡፡

ይኸውም

Aንደኛ

ውሉ

መስፈርቶቹን

Aሟልቶ

ከተገኘና

የተደረገበት ስራ ቀጣይነት ያለው ነውና የተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ ውል ሊደረግ

34

35

የተደረገ ከሆነ ደግሞ ስራው Eስከሚያልቅ ድረስ ብቻ የሚቀጥል ይሆናል፡፡ ከዚያም

ክርክር በAሰሪው በኩል መቅረቡን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ የጉዳዩ ጭብጥ Eንዲሆን

ውሉ በAዋጁ Aንቀጽ 24 መሰረት በሕግ ይቋረጣል፡፡ ሁለተኛ ውሉ መስፈርቶቹን

ያስቻለውን ክርክር ያቀረበው Aሰሪው ከሆነ ደግሞ ይህን ክርክሩን በቅድሚያ ያስረዳ

Aሟልቶ ካልተገኘ በAዋጁ Aንቀጽ 9 መሰረት በAሰሪውና በሰራተኛው መካከል

ዘንድ የግድ ይሆንበታል፡፡ ይህም the one who alleges in the affirmative shall

ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረገ ይቆጠራል፡፡

prove it ከሚለው Aገላለጽ ጋር የተስማማ ይሆናል፡፡ Eንደዚሁም ይህን ጉዳይ ስለ

Aንድ Aከራካሪ የስራ ውል በAንቀጽ 10 የሚሸፈን መሆን Aለመሆኑ

ማስረጃ ማቅረብ ግዴታ Eና ስለAቀባበሉ ከተደነገገበት የፍትሐ ብሔር ሕጉ ክፍል ጋር

የሚለየው ተከራከሪዎቹ ከሚያቀርቡት ማስረጃ Aኳያ ተገናዝቦ ሲታይ ነው፡፡ ይህን

ማገናዘብ ይቻላል፡፡ በዚህ የፍትሐ ብሔር ሕግ ክፍል ስር የሚገኘው Aንቀጽ 2AA1

ጉዳይ ለማስረዳት የሚቀርቡት ማስረጃ ምን Aይነት ሊሆን Eንደሚገባ በሕጉ ተለይቶ

Aንድ ግዴታ Eንዲፈፀምለት የሚጠይቅ ሰው የግዴታውን መኖር የሚያሳይለት ማስረጃ

የተወሰነ Aይደለም፡፡ ስለሆነም ሙግቱን ለማስረዳት የፅሁፍም ሆነ የቃል ማስረጃ

ማቅረብ Eንደሚገባው፤ ግዴታው ፈርሷል ወይም ተቀይሯል ወይም ቀርቋል የሚል

ማቅረብ Eንደሚቻል የሚተመን ነው፡፡ ይልቁንም የሚያከራክረው ቅድሚያ የማስረዳት

ወገን ደግሞ ይህ ተግባር መፈፀሙን የሚያሳይለትን ማስረጃ ማቅረብ Eንዳለበት

ሸክም ያለበት ማን ነው?

Aሰሪው ነው? ወይስ ሰራተኛው? የሚለው ጉዳይ ሲሆን

ደንግጓል፡፡ በያዝነው Aይነት የስራ ክርክር ጉዳይ የገባውን ግዴታ ሊፈጽምልኝ ይገባል

ይህም Aወዛጋቢ ነጥብ Aግባብነት ካለው ሕግ ጋር ተገናዝቦ Eንደሚከተለው ምላሽ

የሚል ክርክር የሚቀርበው በAሰሪው ሳይሆን በሰራተኛው ነው፡፡ ስለሆነም ከተጠቀሰው

ተሰጥቶበታል፡-

ድነጋጌ Aግባብ ሰራተኛው የግዴታውን መኖር ለማስረዳት በመካከላቸው የስራ ውል ያለ

1ኛ- ከፍ ሲል Eንደተመለከተው Aንድ ከAሰሪ ጋር የስራ ውል ያለው

መሆኑን ብቻ ማሳየቱ የሚበቃው ነው፡፡ በሌላ በኩል ግን የስራ ውሉ በAዋጅ ቁ.42/85

ሰራተኛ ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተቀጠረ ሊቆጠር Eንደሚገባ የAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 9

Aንቀጽ 10 የሚሸፈን ነው በሚል የሚከራከረው Aሰሪ ይህን የስራ ውሉ በተጠቀሰው

ግምት ወስዶለታል፡፡ በዚህ የሕግ ግምት የስራ ውሌ ያልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል ነው

ድንጋጌ ስር የሚወድቅ መሆኑን ያረጋግጥልኛል የሚለውን ተግባር ያስረዳ ዘንድ

ሲል የሚከራከረው ሰራተኛ ተጠቃሚ በመሆኑ ይህን ክርክሩን የሚደግፍለት ማስረጃ

ይጠበቅበታል፡፡

በቅድሚያ ያቀርብ ዘንድ Aይጠበቅበትም፡፡ ይልቁንም በሕግ የተወሰደለት ግምት

Eንግዲህ Aንድ የስራ ውሉ በAንቀጽ 10 የሚሸፈን ነው ሲል Aሰሪው

ክርክሩን ከማስረዳቱ ግዴታው ነፃ Eንዲሆን ያደርገዋል፡፡ በውጤቱም በቅድሚያ

በተከራከረ ጊዜ ሁሉ ይህንን ክርክሩን የሚደግፍለት የጽሁፍም ሆነ የሰው ማስረጃ

የማስረዳቱ ግዴታ የስራ ውሉ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ ነውና በAንቀጽ 10

በቅድሚያ Eንዲያቀርብ ያስፈልጋል፡፡ በAሰሪው የቀረበው ማስረጃ ከተመዘነ በኋላ

የሚሸፈን ነው ሲል በሚከራከረው በAሰሪው ላይ ይወድቃል፡፡

Aስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ሰራተኛው ቅጥሩ በAሰሪው Eንደተባለው ሳይሆን በሌላ

2ኛ- Eንደሚታወቀው Aንድ የስራ ውል በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ 10
የሚሸፈን ነው?

ወይም Aይደለም? የሚለው Aከራካሪ ጭብጥ በAንድ ጉዳይ

በAንቀጽ 10 ሊሸፈን በማይችል የተለየ ሁኔታ መፈፀሙን በማስረዳት በAሰሪው
የቀረበውን ክርክርና ማስረጃ ያስተባብል ዘንድ ይገባዋል፡፡

ሊመሰረት የሚችለው Aንዱ ወገን ተከራካሪ የስራ ውሉ ያልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል

Eንዲሁም Aንድ ፍ/ቤት የተከራካሪዎች የጽሁፍም ሆነ የቃል የስራ ውል

ነው ሲል ሌላው ደግሞ ውሉ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ ነው በማለት

ከAንቀጽ 10 Aግባብ መደረግ Aለመደረጉን ሲፈትሽ Aለነ የሚሉትን ማስረጃ ከፍ ሲል

በሚሟገቱበት ሁኔታ ነው፡፡ በAብዛኛ የመጀመሪያው Aይነት ክርክር የሚቀርበው

በተመለከተው ስርዓት ሊያስተናግድ ይገባዋል፡፡ Eርሱም ይጠቅመኛል የሚለውን ሌላ

በሰራተኛው ሲሆን ሁለተኛው Aይነት ክርክር ደግሞ በAሰሪው የሚቀርብ ነው፡፡
ይህም የሙግታቸው Aቀራረብ ለተጠቀሰው ጭብጥ መመስረት ምክንያት የሆነው
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ተመሳሳይ Aይነት ወይም Aግባብነት ያለው የAካባቢ ማስረጃ ለውሳኔው መሰረት
ሊያደርግ ይችላል፡፡

መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ Eንዲሁም የክርክሩ Aቀራረብ ጉዳዩን ከንUስ Aንቀጽ /6/ ጋር
ሳይሆን ከንUስ /3/ ጋር Aገናዝበን Eንድናየው Eና Aመልካቹም በዚህ ረገድ ያቀረበውን

በሌላም በኩል Aንድ የስራ ውል ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ መሆን

ክርክር ማስረዳት Aለማስረዳቱን Eንድንለይ ይጠይቀናል፡፡

Aለመሆኑን የማጣራቱ ጉዳይ በAሰሪው Eና በሰራተኛው መካከል የተደረገውን የስራ

ከጉዳዩ መረዳት Eንደሚቻለው ተጠሪ የተቀጠረችው በቀጣይነት በሚከናወን

ውል የመተርጎምን ተግባር ይሠምራል፡፡ Aከራካሪ ሆኖ የተገኘውን የስራ ውል

የAሰሪው ቋሚ ስራ ላይ ነው፡፡ ተጠሪም ብትሆን የምትከራከረው ስራው ወቅት ጠብቆ

መለየት

የሚሰራ ነው በሚል ሳይሆን ያለማቋረጥ የሚሰራ የስራ Aይነት ነው በሚል ነው፡፡

ያስፈልጋል፡፡ ስለሆነም ፍርድ ቤቱ በዚህ ረገድ የያዘውን ጭብጥ ሲፈታ የስራ ውሉ

በቀጣይነት የሚሰራ የAሰሪ ቋሚ ስራ ላይ የስራ ብዛትን ለማቃለል በሚል የተወሰነ ጊዜ

በተደረገበት ጊዜ Aሰሪውና ሰራተኛው የነበራቸው የሐሳብ Aንድነት ምን Eንደነበር

የስራ ውል ማድረግ በንUስ ቁ./3/ የተፈቀደ ነው፡፡ በEርግጥ የቀረበው የስራ ውል

ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ፍ/ቤቱ በAደረገው ማጣራት የስራ ውሉ የተደረገበት የተዋዋዮቹ

Aመልካቹ Eንደሚከራከረው ውሉ የተደረገው በAንድ ወቅት የተከሰተን የስራ ብዛት

ፈቃድ ውሉ በAዋጅ ቁ. 42/85 Aንቀጽ 10 በተመለከቱት ሁኔታዎች ላይ መፈጸሙን

ለማቃለል መሆኑን በግልፅ የሚጠቅስ Aይደለም፡፡ ይህ ማለት ግን ውሉ የAመልካቹን

Aረጋግጦልኛል የሚል ከሆነ ውሉ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተደረገ ነው የሚል

ክርክር

መደምደሚያ ላይ ይደርሳል፡፡ የስራ ውሉ የተደረገበት የተዋዋዮቹ ፈቃድ በተጠቀሰው

ይልቁንም በውሉ ላይ የተወለከተው የቅጥሩ ምክንያት ከዚህ ንUስ Aንቀፅ ጋር

Aንቀጽ 10 ስር የሚወድቅ Aይደለም ካለ ደግሞ ውሉን ላልተወሰነ ጊዜ Eንደተደረገ

የሚጣጣም መሆን Aለመሆኑን የማየቱን ጉዳይ Aስፈላጊ የሚያደርገው ነው፡፡ ተጠሪ

የስራ ውል ይቆጥረዋል፡፡

የተቀጠረችበት የተላላኪነት ስራ የወቅት ስራ Aይደለምና በዚህ ችሎት Eምነት በውሉ

ለመተርጎም

ደግሞ

ተዋዋዮቹ

ውሉን

ሲያደርጉ

የነበራቸውን

ፈቃድ

Aያስረዳለትም

በሚል

ከወዲሁ

Eንድንደመድም

የሚያስችለን

Aይደለም፡፡

ወደያዘነው ጉዳይ ስንመለስ ክሱ የቀረበለት ፍ/ቤት ተጠሪ ለተወሰነ ጊዜ

ላይ ወቅታዊ ስራን ለማከናወን መቀጠሯ መገለፁ በጊዜው የነበረውን የሥራ ብዛት

ማለትም ለስድስት ወራት መቀጠሯን የሚያሳይ የፅሁፍ የስራ ውል በማስረጃነት

ለማቃለል ሲባል መቀጠሯን ለማረጋገጥ ያህል የሚበቃ ነው፡፡ ስለሆነም Aመልካቹ

ቀርቦለታል፡፡ ቅጥሩም ወቅታዊ ስራን ለማከናወን በሚል መፈፀሙን ውሉ በግልጽ

ላቀረበው ክርክር ውሉ Eንደ በቂ የፅሁፍ ማስረጃ ሊቆጠርለት የሚገባ ነው፡፡

ያመለክታል፡፡ ከፍ ሲል Eንደተጠቀሰው ውሉ ጊዜ የተወሰነለት መሆኑ ብቻውን

በሌላ በኩል ተጠሪ በቦታው ሌላ ቀጥሮ Eኔን AለAግባብ Aሰናበተኝ የሚል

የተወሰነ ጊዜ የስራ ውል የሚያሰኘው Aይሆንም፡፡ ስለሆነም ውሉ በAዋጅ 42/85

Aጠቃላይ ይዘት ያለው ክርክር ከማቅረቧ ውጭ ስራ ለማቃለል ቀጠርኳት ማለቱ ሐሰት

Aንቀጽ 10 Aግባብ የተደረገ መሆን Aለመሆኑ ጭምር መታየት ይኖርበታል፡፡

መሆኑን Aስረዳለሁ በሚል Aይነት Aልተከራከረችም፡፡ በዚህ Aይነት ከልሟገች Eና

ሁለቱ

የፈፀሙት

የሚያስብላት

Aይደለም፡፡

ተጠሪ

ወቅት ተከስቶ የነበረን የስራ ብዛት ለማቃለል ነው ሲል ከስር ጀምሮ መከራከሩን

በቆጠረቻቸው ምስክሮች EንደAስረዳች ቢወስድላት Eንኳ የተቀጠረችው የስራ ብዛት

መዝገቡ ያስረዳል፡፡ ይህም የAመልካቹ ክርክር /ምንም Eንኳን ውሉ የቅጥሩ ምክንያት

ለማቃለል Aለመሆኑን በማስረዳት የAመልካቹን ክርክር Aስተባብላለች የሚያሰኛት

ወቅታዊ

ተጠሪ

Aይሆንም፡፡ ምክንያቱም በEርሷ ቦታ ሌላ የመቀጠሩ ጉዳይ Eርሷ የተቀጠረችው ስራ

የተቀጠረችበት የጠቅላላ Aገልገሎት ክፍል የተላላኪነት ስራ ወቅት ጠብቆ የሚሰራ

ለማቃለል ሲባል Aይደለም የሚል Aሳማኝነት ያለው መደምደሚያ ላይ ሊያደርስ

ቋሚ የAሰሪው ስራ በሚል ሊፈረጅ Eንደማይችል በAመልካቹ ጭምር የታመነበት

የሚችል Aይደለም፡፡

የሚያመላክት

ወቅታዊ

Aስተባብላለች

ለማከናወን መሆኑን የሚጠቅስ ሲሆን Aመልካቹ ደግሞ ተጠሪ የተቀጠረችው በንድ

መሆኑን

የተቀጠረችው

ክርክር

ካላስረዳች

የተደረገ

ተጠሪ

የAመልካቹን

ሙግቷንም

ለመስራት

ውል

ደግሞ

ስራን

ስራን

ወገኖች

ቢሆንም/
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Eንደምትከራከረው

በቦታው

ሌላ

መቀጠሩን

በስር

ፍ/ቤት
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በጥቅሉም በሁለቱ መካከል የተደረገው የስራ ውል በAዋጅ ቁ.42/85 Aንቀጽ

የሰበር መ/ቁ 14057
ጥቅምት 30 ቀን 1998 ዓ.ም

10/3/ የሚሸፈን የተወሰነ ጊዜ የስራ ውል መሆኑን ይህ ችሎት ተቀብሎታል፡፡ በውሉ
የተወሰነ ጊዜ ሲያልቅ ውሉ መቋረጡም በAዋጁ Aንቀጽ 24/1/ የተደገፈ ነውና የስር
ፍ/ቤቶች የውሉን መቋረጥ ሕገወጥ Aድርገው ወደስራ Eንድትመለስ መወሰናቸው
ከሕጉ ያልተጣጣመ ሆኖ Aግኝተነዋል፡፡
ው ሣ ኔ
1ኛ- በAመልካችና በተጠሪ መካከል የተደረገው የስራ ውል የተቋረጠበት ምክንያት
ሕጋዊ Eንጂ ሕገ ወጥ ባለመሆኑ Aመልካች ወደ ስራ ልትመለስ Aይገባም
በማለት ተወስኗል፡፡
2ኛ- ይህ ችሎት በመ.ቁ.17189 ለጉዳዩ Aግባብነት ላላቸው የAዋጅ ቁ.42/85
ድንጋጌዎች ትርጓሜ በመስጠት ሕጉ ስራ ላልተሰራበት ጊዜ ውዝፍ ደመወዝ
Eንዲከፈል የሚፈቅድ Aይደለም የሚል መደምደሚያ ላይ በመድረሱ ተጠሪ
ያልሰራችበት ጊዜ ደመወዝ ሊከፈላት Aይገባም በማለት ተወስኗል፡፡
3ኛ- በመሆኑም ተጠሪ የAመት ፈቃድ Eንዲሰጣት የተወሰነውን የስር ፍ/ቤቶች
ውሳኔ ሳይጨምር ቀሪዎቹ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት
በመ.ቁ.224/90፤ በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ደግሞ በመ.ቁ.857/93
የተሰጡት የውሳኔ ክፍሎች በፍ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽረዋል፡፡

ዳኞች፡- Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ
Aቶ ፍሰሀ ወርቅነህ
ወ/ሮ ስንዱ Aለሙ
ወ/ሮ ሆሳEና ነጋሽ
Aቶ Aሰግድ ጋሻው
Aመልካች፡- የIትዮጵያ መድን ድርጅት
ተጠሪ፡- Aቶ ጌታሁን ኃይሉ

ስራ ክርክር - የዓመት Eረፍት ክፍያ - የAዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 79/2/ Eና /5/፣
77/5/፣ 77/3/
የAሁን ተጠሪ በAመልካች ላይ ክስ መስርተው የ128 ቀናት የዓመት Eረፍት
በገንዘብ ተለውጦ Eንዲሰጣቸው የጠየቁበመጀመሪያ ያየው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ
ቤትም የተላለፈ የዓመት Eረፍት ፈቃድ ከሁለት Aመት በላይ መራዘም ስለሌለበት 128
የEረፍት ቀናት ተቀንሶ Aዋጁ በሥራ ላይ ከዋለበት ጀምሮ ተጠሪ Eስከተሰናበቱበት
ድረስ የAንድ Aመት ከAሥራ ሦስት ቀናት የዓመት Eረፍት ክፍያ ብቻ ይከፈል በማለት
ሊወሰን ጉዳዩን በይግባኝ ያየው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደግሞ የተጠሪ ገንዘብ
(የጠየቀው የAመት Eረፍት) ሳይቀነስ ሊከፈል ይገባል በማለት በመወሰኑ የቀረበ
Aቤቱታ፡፡

ውሣኔ፡ - የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠውና የፌዴራሉ ከፍተኛ
ፍርድ ቤት ያሻሻለው ውሣኔ ተሻሽሏል፡፡
1. ከሁለት Aመት በላይ የተራዘሙ ፈቃዶች በገንዘብ የሚተኩ Aይደሉም፡፡
2. Aንድ ሠራተኛ የሥራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመበት የዓመት ፈቃድ ክፍያ
ሁሉ የጊዜ ገደብ ሳይኖረው በገንዘብ ተቀይሮ ሊከፈለው Aይችልም፡፡
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