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የሰ/መ/ቁ/62370 

ታህሣስ 26 ቀን 2003 ዓ.ም. 

                       ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        ብርሃኑ አመነው 

        አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - የቀረበ የሇም 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ዕዮብ መሰሇ 

      2. አቶ ዯምመሊሽ አቦዬ   

      3. አቶ ወንዴማገኝ ይርጉ        ቀረቡ 

      4. አቶ ፌቃደ ዯጀኔ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የሥራ ውሌ ማቋረጥን የሚመሇከት ነው፡፡  ተጠሪዎች ሥር 
ፌ/ቤት ከሣሽ ነበሩ፡፡  የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የነበረውን የሥራ ውሌ ከሔግ 
አግባብ ውጪ አቋርጧሌ በሚሌ ወዯ ሥራ እንዱመሌሳቸው ወስኗሌ፡፡  ከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ 
አጽንቷሌ፡፡ 

አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረበው አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች የ6 ወር ዯመወዝ 
ከፌል ተጠሪዎችን ወዯ ሥራ ይመሇስ ተብል መወሰኑ በአግባቡ ስሇመሆኑ ሇመመርመር ተብል 
ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

ተጠሪዎች ታህሣስ 1 ቀን 2003 ዓ.ም. የተጻፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  ተጠሪዎች በሰጡት 
መሌስ በአመሌካች በተያዘው የፔሮጀክት ሥራ ከ1994 ዓ.ም. ጀምሮ በተሇያየ ቦታና የሥራ መዯብ 
ሲሠሩ መቆየታቸውን ገሌፀው የሥራ ውሌ ማዯስ አስፇሊጊ ነው ከተባሇም ይሠሩ ከነበሩበት ሙያ 
ጋር በሚጣጣም መሌኩ ባሇመቅረቡ እንጂ ውሌ ሇማዯስ ፇቃዯኛ መሆናቸውን ዘርዝረው በዚህም 
ምክንያት የሥራ ውሌ ማቋረጥ ከሔግ ውጭ ነው ተብል በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ፌርዴ 
በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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አመሌካች አቤቱታውን ከጠናክሮ የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ 
የተመሇከተው ነው፡፡  እኛም ጉዲዩን ከተያዘው ጭብጥ አንፃርና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የነበረውን የሥራ ውሌ ሇማቋረጥ 
ምክንያት ያዯረገው ተጠሪዎች የውሌ እዴሳት ውሌ ሇመፇረም አሌፇቀደም አዱስ የውሌ ሁኔታን 
አቅርበዋሌ በሚሌ ነው፡፡ 

በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ እንዯተረጋገጠው ተጠሪዎች በአመሌካች በተያዘው የፔሮጀክት ሥራ 
ውስጥ በነዲጅ ቀጅነትና በብየዲ ሥራ ሊይ ይሠሩ እንዯነበር እና የሥራ ውሌ ሉታዯስ የሚገባ 
ከሆነም በዚሁ አግባብ እንጂ ጫኝ እና አውራጅ በሚሇው የሥራ መዯብ መሆን የሇበትም የሚሌ 
ነው፡፡ 

አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ተጠሪዎች ሇውሌ እዴሳት ያቀረቡት ሁኔታ ቀዴሞ 
አሌነበረም ተጠሪዎች የተቀጠሩት በዩኒቨርሳሌ ኤላክትሪፉኬሽን አክሰስ ፔሮጀክት ውስጥ የተወሰነ 
ሥራ ሇመሥራት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 10/1/ሀ መሠረት ነው፡፡ 

በመሠረቱ የሥራ ውሌ ባህሪ የሚወሰነው በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
9 እና 10 በተዯነገገው አግባብ መሆኑ እሙን ነው፡፡  አሠሪው የሥራ ውሌ በአዋጅ አንቀጽ 10 
ሥር በተዯነገገው አግባብ የተፇፀመ መሆኑን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡  ይህንን ማስረዲት ከቻሇ 
ዯግሞ የሥራ ውሌ ታዯሰም አሌታዯሰ ሥራው ሲያሌቅ ወይም ጊዜው ሲያበቃ የሥራ ውሌ 
ሉቋረጥ እንዯሚችሌ አዋጁ በግሌፅ ዯንግጓሌ፡፡ 

በተያያዘው ጉዲይ አመሌካች ተጠሪዎች የተቀጠሩበት የፔሮጀክት ሥራ ተጠናቋሌ የሚሌ 
ክርክር በአመሌካች በኩሌ አሌቀረበም፡፡ ስሇሆነም የፔሮጀክት ሥራው አሁንም ቀጥል ያሇ ስሇመሆኑ 
መረዲት አዲጋች አይዯሇም፡፡ ስሇዚህም ተጠሪዎች የተቀጠሩበት ሥራ አመሌካች እንዯሚሇው 
በአንቀጽ 10/1/ሀ ሥር የሚሸፇን ነው እንኳ ቢባሌ የፔሮጀክቱ ሥራ ተጠናቋሌ፡፡  እስካሌተባሇ ጊዜ 
ዴረስ የሥራ ውሌ አዴሰዋሌ ወይም አሊዯሱም አሉያም ሇማዯስ ፇቃዯኛ አሌሆኑም በሚሌ ምክንያት 
ብቻ የሥራ ውሌን ሇማቋረጥ የሚቻሌበት ሁኔታ በሔጉ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበውን መከራከሪያ ነጥብ ውዴቅ በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት የዯረሰበት 
ዴምዲሜ በሔግ ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚባሌበት ምክንያት 
አሌተገኘም፡፡ 

ስሇዚህም ውሣኔው ባሇበት እንዱፀና ብሇናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 50103 ሰኔ 25 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ 
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 98347 በ30/02/2003 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
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2. በዚህ መዝገብ ሊይ ህዲር 17 ቀን 2003 ትዕዛዝ ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ 
ተነስቷሌ፡፡  ይጻፌ፡፡ 
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

/አተ 
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