የሰ/መ/ቁ. 66306
ሰኔ 03 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንገሤ
አመሌካች ፡- እምሊለ ወረዲ ክንስትራክሽን አክሲዮን ማህበር ጠበቃ ሲሳይ ታዯሰ ቀረቡ
ተጠሪዎች፡-

1. አቶ መሏመዴ ሰይዴ አሌቀረቡም
2. ሲሳይ ተስፊዬ ቀረቡ
3. መሊኩ እውነቱ ቀረቡ
4. አበባ ጉዱሳ ቀረቡ
5. ስብአት አሇማየሁ

ቀረቡ

6. በሏይለ ዯምሴ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የአሁኑ አመሌካች በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ተከሣሽ ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ከሳሾች ነበሩ፡፡
ክሱም በተከሣሽ ዴርጅት ተቀጥረን እየሠራን እያሇ ተከሣሽ በራሱ አነሳሽነት የሥራ ውሊችንን
ያቋረጠብን ስሇሆነ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎችን
እንዱከፌሇን ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሽ በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሳሾች
የተቀጠሩት ተከሣሽ ተስፊ የነጋዳዎች
አክሲዮን ማህበር ከተባሇው ጋር የሱቆች ህንፃ ግንባታ ሇማዴረግ በገባነው ውሌ መሠረት የሱቆች
ህንፃ ሇመገንባት
ቢሆንም ከማህበሩ ጋር የተዯረገው የሱቆች ህንፃ ግንባታ ውሌ በመቋረጡና
ከሳሾችም
የተቀጠሩት ሇዚሁ ኘሮጀክት ሇተወሠነ ጊዜ በመሆኑ የሚገባቸውን ክፌያ ማሇትም
የዓመት እረፌት
በገንዘብ ተሇውጦ እና የስንብት ክፌያ እንዱሁም
የሥራ ሌምዴ የምስክር
ወረቀት ተሰጥቶአቸው የሥራ ውለ ተቋርጧሌ ብሎሌ፡፡
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ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ተከሣሽ ከከሣሾች
ጋር የነበረውን የቅጥር ውሌ ያቋረጠው ተስፊ ነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር ጋር የነበረው የሱቆች
ግንባታ ውሌ በመቋረጡ ነው ቢሌም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 12 ሊይ የተመሇከተውን
ግዳታ አሌተወጣም ፡፡ የሥራ ውለ የተቋረጠው
የኘሮጀክቱ ሥራ (የሱቆች ሔንፃ ግንባታ)
በመጠናቀቁ አይዯሇም፡፡ ተከሣሽ ከማህበሩ ጋር ያዯረገው የሱቆች ህንፃ ግንባታ ውለ መቋረጡ
ከ3ኛ ወገኖች (ከሳሾች) ጋር የነበረውን ውሌ እንዱቋረጥ አያዯርገውም በማሇት የሥራ ውለ
የተቋረጠው በህገወጥ መንገዴ ነው ሲሌ ተከሣሽ ሇከሳሾች
ቀዯም ብል ከከፇሊቸው ክፉያዎች
በተጨማሪ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያና ካሣ የ6 ወር ዯመወዘ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡
የሥር ተከሣሽም በዚህ በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም ከፌተኛው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች ካከራከረ በኋሊ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታም የቀረበው በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን በዋነኛነት አመሌካች የጠቀሰው የቅሬታ ነጥብም፡- ተጠሪዎች ሙያቸው
አናጢነትና ግንበኝነት ሲሆን የተቀጠሩትም ተስፊ የነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር አባሊት ሱቆችን
ሇመገንባት አመሌካች ከማህበሩ ጋር
በገባው ውሌ መነሻ ሲሆን
ይኸው የግንባታ ሥራ
የማህበሩ አሠሪ እንዱቋረጠ በማዘዙ ተቋርጧሌ፡፡ የተጠሪዎችም የሥራ ውሌ በዚሁ ምክንያት
ተቋርጦ እያሇ
የሥር ፌ/ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 28/2/ሀ/ ሠራተኞቹ
በተሠማሩበት ሥራ በሙለና በቀጥታ የሚያስቆም ሁኔታ የተከሰተ አንዯሆነ አስሪው ሇማሠናበት
የሚችሌ መሆኑ ተዯንግጏ እያሇ ይኸንኑ ዴንጋጌ በማሇፌ የሥራ ውለ የተቋረጠው በህገ ወጥ
መንገዴ ነው ሲለ መወሰናቸው ያሇአግባብ ነው የሚሌ ሲሆን የሥራ ውለ የተቋረጠው በህገ ወጥ
መንገዴ ነው በሚሌ መነሻም አመሌካቾች ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ የተባለትን ክፌያዎች ይህ ችልት
ውዴቅ እንዱያዯርግ ጠይቋሌ፡፡
ተጠሪዎች ሇአመሌካች የሰበር አቤቱታ
በሰጡት መሌስ አመሌካች
በተሇያዩ ክፌልች
ሠራተኞችን እየመዯበ የሚያሠራ እንጂ የግንባታ ሠራዎችን ከአሠሪዎች እየተቀበሇ የተቀበሇውን
ህንፃ ግንባታው እስከሚጠናቀቅ ብቻ ሠራተኞችን ውሌ በማስገባት የሚይሠራ አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች
ሙያችን አናጢነት ሲሆን አመሌካች የቀጠረን ከተስፊ ነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር የተቀበሇው
የህንፃ ግንባታ ሥራ እስከሚጠናቀቅ በሚሌ ብቻ አይዯሇም ስሇሆነም በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ
የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም ብሇዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ
የነበረው ውሌ የተቋረጠው በህጋዊ መንገዴ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በአሠሪና
ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 4/1/ መሠረት ማንኛውም ሰው ዯመወዝ
እየተከፇሇው በአሠሪ መሪነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ
ወይም የተወሰነ ሥራ ሇአሠሪው ሇመሥራት በሚያዯርገው ስምምነት የሥራ ውሌ ይመሠረታሌ፡፡
በአዋጁ አንቀጽ 1ዏ ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሇተወሰነ ሥራ በሚሌ መዋዋሌ የሚቻሌባቸውን
ሁኔታዎች የሚዘረዝር ሲሆን በዚሁ አንቀጽ ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች በቀር የሚመሠረቱ ውልች
በአዋጁ አንቀጽ 9 በተጠቀሰው መሠረት ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረጉ የሥራ ውልች የሚቆጠሩ
ናቸው፡፡
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ወዯተያዘው ጉዲዩ ስንመሇስ በሥር ፌ/ቤት ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯሚቻሇው
አመሌካች ተጠሪዎችን የቀጠራቸው አመሌካች ተስፊ የነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር ሇተባሇው
የሱቆች ህንፃ ግንባታ ሲሆን ሥራው ሲጠናቀቀም ውለ የሚያበቃ ነበር፡፡ በመሆኑም ከዚህ በሊይ
ከፌ ተብል እንዯተጠቀሰው በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው ውሌ በአዋጁ አንቀጽ
1ዏ ሥር ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ሇተወሰነ ሥራ ተብል የሚዯረጉ ውልች ውስጥ የሚሸፇን ነው፡፡
ይሁን እንጂ አመሌካች የሱቆች ህንፃ ሇመገንባት ከተስፊ ነጋዳዎች ማህበር ጋር የገባው ውሌ
የግንባታ ውለ ፔሮጀክት ከመጠናቀቁ በፉት ተቋርጧሌ፡፡ ይህ አመሌካች ከተስፊ የጋዳዎች
አክሲዮን ማህበር ጋር የገባው የሱቆች ህንፃ ግንባታ ውሌ መቋረጡ የሥራ ውለ በላሊ ምክንያት
ዴርጅቱ ሇዘሇቀታው ሲዘጋ በህግ የሚቋረጥ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 24/4/
የተዯነገገውን የሚያሟሊ ነው፡፡
ይህ ሆኖ ሣሇ የሥር ፌ/ቤቶች በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገው ውሌ
የተቋረጠው በአመሌካችና በተስፈ ነጋዳዎች አክሲዮን ማህበር ተዯርጏ በነበረው ውሌ መሠረት
የተጀመረው የፔሮጀክት ሥራ ሳይጠናቀቅ ነው፡፡ በማህበሩና በአመሌካች መካከሌ የነበረው ውሌ
መቋረጥ አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የነበረውን ውሌ ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት አይሆንም በማሇት
ውለ የተቋረጠው በህገ ወጥ መንገዴ ነው ሲለ የወሰኑት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ነው፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ/67044 በቀን 20/11/2002 በዋሇው ችልት የሰጠው
ፌርዴ እና የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጠር 96791 በቀን 22/6/2003 የሰጠው ፌርዴ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው በህጋዊ መንገዴ
ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇተጠሪዎች የስንብት ክፌያና የዓመት ዕረፌት ወዯ
ገንዘብ ተሇውጦ በመክፇሌ እንዯሁም የሥራ ሌምዴ የምስክር ወረቀት በመስጠት
ተጠሪዎችን ያሰናበታቸው በአግባቡ ነው፡፡
3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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