
5 

 

የሰ/መ/ቁ. 36848 

ጥቅምት 11 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤ/ኃይሌ ኮርፖሬሽን 

ተጠሪዎች፡- 1. መኯንን ግርማይ - ቀረቡ፡፡ 

     2. በድ ዘሇቀ - ቀረበ 

     3. ፇጠነ አያዩ - አሌቀረበም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት የሚታይ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክርን 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሾች የነበሩት የአሁኖቹ ተጠሪዎች 
ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረቱት የኤላክትሪክ ምሰሶ ጉዴጓዴ ሇመቆፇር ጊዜያዊ ሠራተኞች በመሆን ሠርተናሌ፤ 
በኋሊም ወዯ ረዲት የኤላክትሪክ መስመር መዘርጋት አሸጋግሮን ስንሰራ ከቆየን በኋሊ ካሇማስጠንቀቂያ ከስራ ስሊሰናበተን 
ወዯ ስራችን ተመሌሰን ቋሚ ሠራተኞች እንዴንሆን ይወሰንሌን በማሇት ነው፡፡ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎችም በስራ 
ሊይ ዯረሰብን ሇሚለት ጉዲት ያወጡት ወጪ ይተካሊቸው ዘንዴ በተጨማሪ ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ 
በእሱ እና በተጠሪዎች መካከሌ የተዯረገ የስራ ውሌ እንዯላሇ በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ከግራ ቀኝ ወገኖች 
የቀረበሇትን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪዎች የአመሌካች ሠራተኞች ናቸው፤ የስራ ውሊቸው የተቋረጠው ከሕግ ውጪ 
ነው፤ በመሆኑም አመሌካች በሕጉ መሠረት የሚከፇለትን ክፌያዎች እንዱሁም በስራ ሊይ ሣለ ሇዯረሰባቸው የአካሌ 
ጉዲት ይክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህን ውሣኔ 
አጽንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች መጋቢት 26 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት 
በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ተጠሪዎች 
የአመሌካች ሠራተኞች ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ ከስር ጀምሮ ከተዯረገው 
ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው አከራካሪው ነጥብ በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ የስራ ውሌን መሠረት ያዯረገ 
ግንኙነት ነበር ወይስ አሌነበረም? የሚሇው ነው፡፡ ከስር ጀምሮ ከቀረበው የአመሌካች ክርክር እንዯሚታየው ተጠሪዎች 
በተባሇው የምሰሶ ጉዴጓዴ ቁፊሮ ወይም የኤላክትሪክ መስመር መዘርጋት ስራ አሌተሣተፈም አይሌም፡፡ ክርክሩ ይህን ስራ 
የሰሩት ከኔ ጋር የስራ ውሌ አዴርገው ሣይሆን፣ ስራውን እንዱሠራ ኮንትራት ከተሰጠው ግሇሰብ ጋር ግንኙነት 
በመፌጠር ነው የሚሌ ነው፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ይህን ጭብጥ በመያዝ ማስረጃ እንዯሰማና በዚህም አመሌካች 
ስራውን በኮንትራት የሰጠው ግዛው ወንዲፌራሽ ሇተባሇ ሰው እንዯሆነ፣ ተጠሪዎች ከአመሌካች ጋር የቅጥር ግንኙነት 
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እንዯላሊቸው፣ ግዛው ወንዲፌራሽ ክፌያውን ሲፇጽም እንዯቆየ ማረጋገጡን በአንዴ በኩሌ ሲገሌጽ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
ተከሣሽ /አመሌካች/ ከሱ ጋር የቀን ስራ ሲሰሩ አሇመቆየታቸውን ሙለ በሙለ አሌካዯም፤ ክፌያው ሲፇፀም የነበረው 
ከአመሌካቹ በተገኘ ገንዘብ ነው የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ እንዯሰጠ ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ 

 በበኩሊችን እንዯምናየው አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የተዯረገ የሥራ ውሌ እንዯላሇው በግሇጽ በማመሌከት 
ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪዎች የተባሇውን ስራ ሉሠሩ የቻለበትን ምክንያትም ከመግሇፁም በሊይ፣ በቆጠረው ማስረጃም 
እንዯክርክሩ ጭብጥ አስረዴቷሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ይህንኑ ሁኔታ በውሣኔዎቻቸው ሊይ በሚገባ አስፌረው ግንዛቤ 
አግኝተው ሣሇ ተቃራኒ የሆነውን ውሣኔ መስጠታቸው ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ማንኛውም ክርክር ሉወሰን የሚገባው 
በቀረበው ክርክር ማስረጃ እና በሕጉ መሠረት ብቻ ነው፡፡ እነዚህን መሠረታዊ ቁምነገሮች በማሇፌ የሚሰጥ ውሣኔ 
በማንኛውም መሇኪያ ሕጋዊ ሉሆን አይችሌም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔም ከቀረበው ክርክር፣ከተሰማው ማስረጃ እና 
ከሕጉ ውጭ የተሰጠ በመሆኑ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ6165 መጋቢት 14 ቀን 1999 ዒ.ም ተሰጥቶ የአዲማ 
ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ52ዏዏ መጋቢት 1 ቀን 2ዏዏዏ ያፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 
348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ የስራ ውሌ ግንኙነት ስሇላሇ ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ የመሠረቱት 
የስራ ክርክርን የሚመሇከተው ክስ የሕግ መሠረት የሇውም በማሇት ወስነናሌ፡፡ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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